
 



 (مهربان)میاندره  عاطفه  قلم به شاپرک

 

 امروز و کودکی  آرزوی شاپرک رنگی های بال لمس

 . هاست آدم  ما از خیلی

  کاری خداست، زیبای خلقت از ای ذره او باشد یادمان

 .بشکند آن  ظریف های  بال که نکنیم

 (مهربان)

 

 شاپرک #

 1_پست #

 

 

 و ساده تیپ از راضی و زد چرخی  نیم آینه مقابل

  حجم کم و  سبک ی کوله زنان لبخند خود،  اسپورت

 .رفت بیرون اتاق از  و برداشت را  رنگش قرمز

 هم را پایین  طبقه سالن و میان در یکی را ها پله

 .  کرد طی  سرحال



 بیرون ساختمان از رنگ،  قرمز های کالج پوشیدن با

 .کرد قفل هم را در و رفت

 دوربین و کشید بیرون جیب از را جدیدش گوشی

 .کرد تنظیم خود صورت روی را آن  جلوی

 

 مشکی های  چتری و کشید دستی اش مقنعه ی لبه به

 . کرد مرتب وسواس با را اش

 

 دانشجویی  روز اولین عکس اولین از هم این_ 

 

 کردن باز با و سراند کوله کنار زیپ داخل را موبایل

 . گذاشت رو پیاده داخل قدم حیاط، در

 

 شاپرک _ 

 

 .  زد می صدا اینگونه را او نفر یک فقط

  چشم با رل پشت نشسته ی قیافه خوش مرد همین

 ...  روشن عسلی های



 

 !  بابا_ 

 بابا  بشین  بیا... جونم_ 

 

 زدن دور با او. کرد باز برایش داخل از را در پدر

 . نشست صندلی روی زده ذوق ماشین،

 

 سالم_ 

 دلم عزیز سالم_ 

 

 . بوسید را پدر ی گونه شاد

 

  کارها  این جای خیابون  تو بگم بار  چند! فرانه_ 

 ! نیست

 

  پای روی را کوله و خندید پدر اعتراض به توجه بی

 . گذاشت خود

 



  عزیزم ببند رو کمربندت_ 

   چشم_ 

  نبود؟ مامانت_ 

 می فکر... رفت زود صبح داشت عروس... نه_ 

   برم تنها اول روز باید کردم

 

 . زد لبخند کیان

 

  تنها رو خانوم شاپرک اولی روز شه می مگه_ 

 گذاشت

 ! ندارین وقت گفتین دیشب_ 

 شاپرک  کنم غافلگیرت خواستم  می_ 

 

 . خندید

 

  داری؟ کالس کی تا_ 

 یک ریاضی... دوازده تا ده دارم دونه یه همین_ 



 

 دانست می.  کرد ناراحتش کمی پدر صورت روی اخم

 مثل داشت  دوست. نیست  او ی عالقه مورد رشته این

 عاشق فرانه اما کند کار کنارش و بخواند برق خودش

 ... آن تدریس و بود ریاضی

 

 دنبالت؟  بیام_ 

 نداریم هم ناهار... خونه رم می خودم... نه_ 

 

 . خندید او ابروهای بین اخم از پدر

 

 بیارن بزن زنگ... عزیزم نداره ناراحتی اینکه_ 

  بیرون غذای از  شدم خسته_ 

 

 :گفت حال همان در و زد چشم به را آفتابی عینک او

 

 عزیزم  برات میپزم  میام خودم_ 

 



 .  چرخید او سمت خنده با فرانه

 

   خورم  نمی نیمرو_ 

 

 . نشست پدر های  لب روی شیطنت پر لبخندی

 

  خوبه؟  املت_ 

 !  بابا_ 

 بپیچونم  رو  مامانت گوش باید اینکه مثل جونم؟_ 

 

 .زد  لبخند پدر و قهقهه او اش صحنه تصور از

   شاپرک#

 2_پست #

 

 و انداخت درسی  های واحد پرینت ی برگه به نگاهی

 . شد ریاضی ی دانشکده وارد



 آن به کالس ی شماره دیدن با و رفت  باال ها پله از

 .کرد تند پا سمت

  نگریست ها صندلی روی نشسته  های پسر و دختر به

 پنجره کنار و دوم ردیف صندلی سمت به  حرف بی و

 .رفت

 .بود مانده کالس شروع تا دقیقه پنج هنوز

  لبخند کوتاه کرد می نگاهش که نقشی ریز  دخترک به

 . زد

 . گرفت چشم دید که  را او لبخند

 هم از نفر دو به محدود زحمت به هایش  دوست دنیای

 .بود موسیقی آموزشگاه در نفر یک و هایش کالسی

  آن خرید برای پدر با دیشب که گوشی سرگرم  را خود

 . کرد بود، رفته

 سمت آن به فرانه نگاه و خورد در به کوتاه ای ضربه

 . چرخید

 به تعارف دست با او. ایستادند استاد احترام  به همه

 را سالمشان جواب کالس در بستن با و کرد نشستن

 .  داد آرام

 



 . زد لبخند و  چرخاند جمع بین را  نگاهش

 

 ها  اولی ترم  اومدین خوش... هستم مهرگان دامون_ 

 

 ... بودن استاد  برای بود جوان زیادی

 . کرد مکث ها آن تک  تک روی دوباره استاد نگاه

 

 و دو ریاضی... واحده هفت نیاز پیش یک  ریاضی_ 

 می رو نیازه که هایی کتاب اسم... احتمال مبانی

 داشته حتما بعد جلسه  برای کنین تهیه نویسم

 به تاکید بیشتر... گم نمی خاصی ی جزوه... باشین

 پانزده و میانترم نمره پنج... دارم تمریناتش و کتاب

  غیبت شدن کالس وارد  من از بعد... ترم  پایان نمره

 این حذف  باعث جلسه سه  از بیش غیبت و حساب

  سعی... منه کالس قوانین ها این... میشه واحد چهار

  باشه  هاتون اولویت جز کنین

 

  قاطع و جدی کامال آرامش، صورت و لبخند برخالف

 . زد می حرف



 :گفت لودگی با کالس ته از پسرها  از یکی

 

   استاد؟ پادگانه_ 

 

  تکرار را  لبخندش و زد  چشم به عینک جوان مرد

 . کرد

 

  همون به شبیه  چیزی_ 

 

 :گفت دیگر یکی

 

 استاد تره سخت هم   سربازی از  شما قوانین_ 

 

 . خندید  کوتاه او

 

 نرفتی  سربازی احتماال_ 

 نه _ 



 

. رفت هوا به خنده با پسرک بانمک لحن از کالس کل

 .افتاد فرانه  لب روی کمرنگ لبخند  به استاد نگاه

  دختری و  باز کوتاه ای ضربه با در ها خنده میان

 .  شد دیده موطالیی

 

  استاد؟ هست  اجازه_ 

 

 .  شد درهم استاد  صورت 

 

 نظری  خانوم بفرمایید_ 

 

  های آستین زدن تا با و آورد در را  کتش سپس

 : گفت دوباره کالس به رو اش خانه  چهار پیراهن

 

 کنین پاس دردسر بی رو  درس این خواین می اگه_ 

  من از بعد ورود... باشه  من های قانون به حواستون

 غیبت یعنی



 

 که طالیی مو دخترک همان نگاه در خیره را آخر کالم

 .گفت نشست  می فرانه کناری صندلی روی داشت

 فامیلی نام چون و دید را او  ی چهره روی اخم فرانه

 غریبه هم برای حتما آورد زبان به استاد را اش

 .نبودند

   شاپرک#

 3_پست #

 

 .  شد  بلند جا از گفت استاد که نباشیدی خسته با

 آن جیغ رنگ و فرانه ی کوله به طالیی مو دخترک

 . زد زل

 .  آورد لب به لبخند او نگاه دیدن با فرانه

 

 بهت؟ نداد گیر  حراست_ 

 

  انداخت شانه به را کوله.  خندید او تعجب از صدا بی

 : داد جواب  کوتاه و



 

 نه _

 !  ندادن؟ گیر هم این به... قرمزه که هم  هات کفش_ 

 

 . خندید باز او آبی چشمان شدن گرد از

 

 نه _ 

 

 جا از  هم دخترک و شد رد او پاهای جلوی از

 .  برخاست

 

 چیه؟  اسمت_ 

 

 . نگریست او به کوتاه

 

 فرانه _ 

 جون  فرانه وایسا لحظه یه_ 



 

  پشت هنوز استاد. شد نزدیک  دخترک و کرد مکث

 .  بودند گرفته را دورش نفر چند و ایستاده میز

 چین را اش بینی و کرد نگاه او به موطالیی دخترک

 .  داد

 

 راضی خود از دماغ گند_ 

 

 . خندید او و شد درشت  فرانه چشمان

 

 مهتابه من اسم_ 

 خوشبختم _ 

 

 و تردید با او. شد دراز فرانه سوی  دخترک دست

 .فشرد را آن سست

 . بود قشنگ و جذاب حسابی او آبی   های چشم

 

  نظری؟ خانوم_ 



 میگه  چی دماغ گند این ببینم وایسا لحظه یه عزیزم_ 

 

 . ایستاد استاد میز کنار مهتاب. زد لبخند دوباره فرانه

 

 براتون زدم غیبت... خانوم_ 

 ! اولی روز استاد؟ چی یعنی_ 

 

 کیف داخل را میز روی کتاب اخم با مهرگان دامون

 .  انداخت خود

 

 داشتین  تاخیر... نداره آخر  و اول روز_ 

 

 فرانه به نگاهی با استاد. کرد بغض اختیار بی مهتاب

 :گفت دوباره بود ایستاده در بیرون که

 

 گیرم  می ندیده رو امروز_ 

 



 . کرد کنترل را خود زحمت به مهتاب

 

  اجازه با... استاد ممنون_ 

 

 . گرفت دست به را کیفش او به جدی نگاه با دامون

 

   بفرمایید_ 

 

 خیره که فرانه به و برداشت گام در سمت به مهتاب

 . نگریست بود دامون به

 

 ریاضی از متنفرم_ 

 

 شدن دور به حالیکه در سوالی هر پرسیدن جای به

 :گفت کرد می نگاه استاد بلند قامت

 

 روابطشم   و ها فرمول و  ریاضی عاشق من ولی_ 



 

  سرانگشتانش با را خود چشم  جلوی موهای  مهتاب

 . زد کنار

 

 معلومه  قشنگ جوابت از_ 

 اولی؟ ترم  هم شما_ 

 

 . کرد جا به جا  شانه روی را اش کوله او 

 

 االن... افتادم قبال رو درس این من عزیزم نه_ 

 برا... گرفتم نیاز هم دیگه درس تا  دو با همزمان

 نیفتم عقب خیلی دوستام از اینکه

 چرا؟ افتادی؟_ 

 بودم نخونده خوب... دادم خالی تقریبا  رو ام برگه_ 

 آهان _ 

 

 . شدند محوطه وارد و رفتند پایین ها پله از

 



 تو حرفی کم چقدر_ 

 آخه؟ بگم چی_ 

 

 . خندید مهتاب

 

  قشنگی صورت خیلی هم خندی  می قشنگ خیلی هم_ 

  داری

 

 .  خندید می که بود فرانه بار این

 

 قشنگی  خیلی که خودت_ 

 خوشگلی  شرقی یه تو اما غربیه ام قیافه من_ 

 

 لبخند کوتاه. کرد فرو مانتو  جیب در را  هایش دست

 . زد

  

  مرسی_ 



  دیگه؟ نداری کالس_ 

 

  کنار پسر و دختر چند  ازدحام روی هایش  مردمک

 . خورد  سر آالچیق

 

  دارم عصر تا فردا ولی... نه_ 

  نظری؟ خانوم_ 

 

  دوید می تقریبا سرشان پشت که پسرکی به فرانه

 . داشت برمی قدم اهمیت بی مهتاب  ولی نگریست

 

  نظری؟ خانوم_ 

 

 . زد اشاره عقب به سر حرکت  با فرانه

 

  باشن شما  با کنم فکر_ 

 فربده... کن ولش_ 



 

 . کیست فربد دانست نمی که او

 

 !وایسا لحظه یه مهتاب مهتاب؟_ 

  

 کوله بند  شدن کشیده. نکرد توجه هم  باز دخترک

 . آورد در  را حرصش

  

 می پیداش  حراست االن فربد؟ کنی می چیکار_ 

 ! برام دردسر  شه می... شه

 

 . افتاد خنده به زنان نفس پسرک

 

 دردسر نشه  که وایسا زنم می صدات  وقتی خب_ 

 برات 

 گی؟  می چی چیه؟_ 

 

 .  کرد اخم فرانه به نگاهی با فربد 



 

 بابا؟ چته_ 

 

 . غرید و فشرد هم به را هایش دندان حرص  با مهتاب

 

  اینطوری... برات گیرم  می نمره گفتی هی چمه؟_ 

 گرفتی؟

 

 اش مشکی حالت  خوش موهای میان دست کالفه فربد

 . برد

 

... شناسی نمی که رو دامون... کنم چیکارش  خب_ 

 است دنده  یک و غد

 

 . بود یک ریاضی استاد همان حتما دامون

 

 اخالق گند دایی شناسم  می خوب هم  خیلی اتفاقا_ 

 رو  جنابعالی



 

 فربد پسرک  همین دایی دامون که گذشت فرانه ذهن از

 ! نسبت این برای بود جوان  زیادی است؛

 

 . ایستاد جا بر ای لحظه بلندش قامت و خندید فربد

 

 نکن  قهر فربد جون_ 

  ندارم رو  ات حوصله  نیستم قهر_ 

 

 . آمد می راه پایشان هم فربد

  

   شد؟ تموم کالست_ 

  چهار واسه امروز جنابعالی دایی لطف به... آره_ 

  اومدم ناقابل واحد

 

  او خوردن حرص از فربد های لب روی لبخندی

 . نشست

 



  چیزی یه بریم بیا... سه ساعت بعدیم کالس من_ 

 بخوریم 

 

 . کرد پرتاب هوا به را  دستش مهتاب

 

  بیچاره مامانم کنم دیر... خونه برم باید... بابا برو_ 

   میکنه ام

 !  مهتاب_ 

 کن ولم چیه؟_ 

 

 .  خندید فرانه متعجب صورت به نگاهی با فربد

 

 باش  تر مودب  یکم... دوستت جلو زشته_ 

   شاپرک#

 4_پست #

 

 در چشم که فرانه به و داد  هایش مردمک به تابی او

 . نگریست چرخاند، می محوطه



 

 فربد کارت پی برو... نداره مشکلی دوستم_ 

 

 .  داد  دیگر دست به را کیفش فربد

 

 ! مهتاب ها رم می_ 

 دیگه  برو  گم می دارم_ 

 

 .  بود کرده اخم جدی خیلی  حاال خندید می که پسرکی

 

 خداحافظ ... رفتم_ 

 

 کرد می عبور کنارشان از که فربد بلند قامت  به فرانه

 بیرون را موبایلش خیال  بی مهتاب اما نگریست

 . کشید

 

 گوشیم تو  بزنم بگو رو ات شماره_ 



 

 .  کرد نگاه متعجب او

 

 نیومدم وقت  یه... دیگه خواستم ازت شماره یه بابا_ 

  میشه الزمم سرکالس

  نیای؟ چرا_ 

 ! بشه چی که بیام گذروندم قبال که واحد  چهار واسه_ 

 ! شی می حذف! گفت چی استاد نشنیدی_ 

  رو دماغ گند   ازش میاد خوشم خیلی درک به_ 

 

 . خندید صدا بی فرانه

 

  کن سیو_ 

 

 . زد زنگ تک و کرد ذخیره را شماره

 

 برسونمت بیا... گوشیت  رو افتاد ام شماره_ 



 

 او سمت و آورد بیرون مانتو جیب از را دستش

 . گرفت

 

 دارم خرید... مرسی نه_ 

 

 .  زد عقب را فرانه دست 

  

  کنی؟ می تعارف_ 

  خودم برا بگیرم ناهار خوام می... نه_ 

  بخوریم هم  با بریم بیا_ 

 خونه  ببرم خوام می_ 

 

 .  کرد اخم خنده، میان مهتاب

 

   دختر مخالفی ساز  تو چقد_ 

 



 . خندید باز

 

 ! کنه می ات بیچاره مامانت گفتی آقا اون به_ 

 ام شاکی دستش از... گفتم الکی_ 

  دوستته؟_ 

 تقریبا _ 

 تقریبا؟ _ 

 

 .  خندید می که بود مهتاب  بار این

  

 ازدواجه  قصدمون... دونم  می چه_ 

 اومد  نمی بهتون_ 

 کنه راضی رو دایشش نتونست چون دستش از االن_ 

 ام شاکی بگیره نمره برام

  مهرگانه؟ استاد همون داییش_ 

 آره _ 

 



 . داد قوس پایین  به را هایش لب فرانه

 

  شبیهن داداش تا دو به بیشتر_ 

 روبرو ساندویچی همین  بریم میای... اوهوم_ 

 بعدش رسونمت می دانشگاه؟

 

 . بود تنها که هم  او. نبود بیا  کوتاه دخترک

 

 بریم  باشه_ 

 

 . نشست مهتاب های لب روی بخش رضایت لبخندی

   شاپرک#

 5_پست #

 

 گیتار برداشتن با و آورد در را هایش کفش در جلوی

 را صورتی عروسکی های روفرشی  شانه روی از

 . بود پیچیده  خانه فضای در سبزی قورمه بوی. پوشید

 !  عجب چه



  مبل روی نشسته محمد دیدن از رسید که نشیمن میان

 مادر حضور و سبزی قورمه بوی علت پس. زد لبخند

 . بود محمد

 

 سالم_ 

 

 و گرفت تلوزیون بزرگ صفحه از را  نگاهش محمد

 .  زد لبخند او روی به

 

 جان  فرانه سالم_ 

  پسردایی؟ اومدی کی_ 

 

 . خندید او بانمک گفتن دایی  پسر به محمد

 

  شه می ساعتی یه_ 

 

 . انداخت باال ابرو شیطنت با

 



 خانومت؟ کو... باشی تنها نبینم_ 

 داره درس_ 

 

 .  داد تاب اش مشکی  های چشم به

 

  کارشناسی سوم نفر اونم!  دانشگاه اول  روز! درس_ 

 ! صنایع ارشد

 

 .  خندید محجوبانه باز محمد

 

 دختر  نکن اذیت_ 

 فرانه؟ _ 

 

 آشپزخانه درگاه در مادر دیدن از و چرخید عقب به

 . خندید

 نصف که آرایشگری جذابش؛ و خوشتیپ همیشه مادر

 .  بودند او سالن مال  شهر  های عروس

 



 آوردین تشریف زود عجب چه... مامان سالم_ 

 

 . نخندد او حاضرجوابی از کرد سعی مادر

 

  زبون جای کمک بیا کن  عوض لباس برو... سالم_ 

 درازی 

 

 .  بوسید صدا با را مادر ی گونه

 

  خسته خیلی رسیدم تازه من... دیگه هست فریماه_ 

 ام

  فرانه؟_ 

 

 . انداخت شانه به  دوباره را گیتار و برچید لب

 

 کنم  عوض لباس_ 

 



 . نگریست خندید، می که محمد به مادر

 

 باش  زود_ 

 

 از و کرد اخم محمد خندان صورت به نگاهی با فرانه

 . رفت خود اتاق به و باال ها پله

  بلوز و دار گت گشاد  شلوار یک با را   هایش لباس

  در الی اتاق  از خروج با و  عوض عروسکی ی ساده

 . کرد باز کمی را  فریماه اتاق

 

  بزرگه  آبجی سالم_ 

 

 . داد جواب تاپ لپ ی صفحه به خیره او

 

 سالم_ 

 

 :گفت احتیاط با. برد داخل کمی را سرش

 



  پایین؟ نمیای_ 

 

 .  کرد اخم فریماه

 

  دارم کار_ 

  پایین تنهاست محمد_ 

 

  شیطان و  درشت های چشم  به را نگاهش حرص با

 .  دوخت فرانه

 

 ! آخه چه تو به_ 

 

 . کرد کج را دهانش

 

   بداخالق_ 

  برو... خودتی_ 

 



  در بستن حال در و داد خود بینی به  چینی فرانه

 : گفت خندان

 

   محمد بیچاره... خب  خیلی_ 

 

. گذاشت فرار به پا برداشت خیز سمتش که فریماه

 ! لجباز خواهر

 

  محمد مقابل نشسته هم را پدر رسید که ها پله پایین

 بغلش و  نشست او کنار حضورش از  زده ذوق. دید

 . کرد

 

   بابا سالم_ 

 

 رابطه به زد لبخند محمد. بوسید را او سر پدر

 . بینشان

 

   شاپرک سالم_ 



 ...   نمیای کردم می فکر_ 

 برم تر دیر و بزنم سر یه اومدم_ 

 

 کرد اعتراض و برچید لب ناراضی

 

   بابا_ 

 

 .  زد اش بینی نوک به ای ضربه او

 

 ببر  چای بیا... فرانه_ 

 مامان اومدم_ 

 

 داخل پدر که  بود سینی داخل  ها فنجان  چیدن حال در

 .  شد

 

  پیش برو خودت ... عزیزم میز رو بذار منو چایی_ 

 محمد



 

 . گفت ای باشه مادر ناراحت صورت به نگاهی با

 میز روی  از را چای فنجان کیان او رفتن از بعد

 . برداشت

 

 مونی؟ می شام_ 

 آره _ 

 

 . زد پوزخند او

 

 نباشه؟ سختت_ 

 

 . گذاشت میز روی نخورده را چای کیان

 

  من... غایبم  همیشه انگار گی می جوری  یه! آرزو_ 

 عزیزم هستم اوقات بیشتر که

 



 . کرد خاموش حرص با را گاز  ی شعله آرزو

 

  نیستی باشی باید وقتی_ 

 

 . شد نزدیک او به کیان

 

 می رو خودم  بزنی زنگ وقت هر گفتم بار هزار_ 

 زیاده  روزها این هام درگیری که بینی می... رسونم

 

 . رفت سینک کنار آرزو

 

 باید خودت تو... بزنم زنگ بهت باید  من چرا_ 

 باشی  همیشه

  

 .  کرد فوت کالفه را نفسش کیان

  

 می وقت شده خراب اون تو داری شب تا صبح_ 

 ! باشم من که هستی... گذرونی



   آرزو زیبایی سالن_ 

 این از بیشتر خواد نمی دلم... هست که کوفتی هر_ 

 بدی کشش

 ! بشه چی که خونه تو بشینم_ 

 نداری کردن کار  به احتیاجی_ 

 

 . کرد پر آب از  را لیوان او

 

  کیان کشم نمی کارم از دست من_ 

  برات؟ میذارم کم_ 

  احتیاجی لعنتی های کارخونه اون و تو پول به من_ 

 ندارم

  شه می تخته  لعنتی اون در فردا همین بخوام من_ 

 

.  خورد فرو را بغضش تا نوشید آب ای جرعه  آرزو

 .  بست پلک خستگی با کیان

 

  کنی؟ می تلخ رو اوقاتمون چرا... عزیزم_ 



 

 . لرزید اختیار بی او صدای

 

 وقته  خیلی... هست تلخ_ 

 

  را هایالتش کوتاه موهای  و گرفت قرار او مقابل کیان

 . زد گوش پشت

 

 زشته... اینجاست محمد_ 

 رفته اومده بچه این وقتی از که دخترته کار زشت_ 

 ! اتاق تو

   شاپرک#

 6_پست #

 

  دنیا در. کرد  نوازش را  او ی برجسته ی گونه کیان

  خواستنی  و زیبا برایش آرزو ی اندازه به کس هیچ

 . نبود

 



  سراغش رم می االن_ 

 

  قلب هنوز ها اتفاق تمام با و سال همه این از بعد

 .  کوبید می سینه به تند کیان های دست  لمس از آرزو

 

 داد باال سر جواب... رفتم  بار دو_ 

 

 . بوسید را او ی گونه  لبخند با کیان

 

 عزیزم بده سرباال جواب تونه نمی که من به_ 

 

  حرف روی  دخترهایش. بود کیان با حق. نگفت هیچ

 .  زدند  نمی حرفی او

 .رفت باال ها پله  از فریماه اتاق قصد به کیان

 ورود ی اجازه تا کرد صبر و زد در  به ضربه یک

 . بگیرد

  دخترها  اتاق به پا اجازه بی نداشت یاد به گاه هیچ

 .باشد گذاشته



 

 بله _ 

 

 سر فریماه. ایستاد درگاه در  جا همان و کرد باز را در

 . نگریست او به و کرد بلند

 

 بابا  سالم_ 

  نیستم؟ مزاحم... عزیزم سالم_ 

 

 .  زد لبخند کمرنگ او

 

 بفرمایید... نه_ 

 

 .نشست او به رو تخت لب و شد داخل آرام کیان

 .  شد خیره فریماه مهتابی و سفید صورت به

  کامال که فرانه  برعکس بود خودش شبیه درست او

 .   بود آرزو شبیه



 

 پایین؟ نمیای چرا_ 

 دارم درس_ 

 

  حفظ را لبخندش کرد سعی و پرید باال کیان ابروهای

 .  کند

 

 !  مهر؟ اول_ 

 

 .  دزدید پدر جدی چشمان از را  نگاهش

 

 کارام کلی... بدم ارائه رو  نامه پایان باید بعد ترم_ 

 مونده

 

 . شد سینه به دست پدر

 

 ! بدی انجام باید اومده محمد  که امشب همین حاال_ 



 میاد که نگفت_ 

 تو که اومده چالوس از کوبیده راه همه اون_ 

 کنی  محلی کم اینطوری

 

 .  زد پوزخند

 

  کرد اعتماد و بست دل نباید مردی هیچ به_ 

 

 .  پیچید اتاق در جدی خیلی پدر صدای

 

 چرا؟ _ 

 چرا  دونین می  خودتون_ 

 

 کرد را تالشش تمام. رفت درهم  کیان های اخم

 . نشود بلند صدایش

 .   بود زدن طعنه  دخترکش همیشگی کار

 



  تو مربوطه خودمون به مادرت و من موضوع_ 

 نکن محمد و خودت ی  رابطه قاطی

 

  خیره پدر جدی چشمان در فریماه نمناک های مردمک

 .  شد

 

 اون بودین عاشق انقد که شما وقتی... میشه مگه_ 

 محمد به اعتمادی چه اوردین مامان سر رو بال

 هست؟ 

 

 . بود  شده ویران. بود شده خراب دخترش ذهن

 

 می اش واسه جونمم... مادرتم عاشق هم هنوز من_ 

   دنیاست این از من نیست و هست تمام آرزو... دم

 

 : زد کنایه باز و داد تکیه صندلی به

 

 ... پس واقعا؟! دنیا از_  



 

 .  برید را او کالم عصبانی و قاطعیت با کیان

 

 مورد این در چیزی خوام نمی دیگه! فریماه_ 

 رو بیخود همیشگی بحث این کن تموم... بشنوم

 شاپرک #

 7_پست #

 

  بابا؟ کنم تمومش چطور_

 این تو نظر اظهار حق دیگه  کس هیچ  نه و تو نه_ 

 نداره رو مورد

 می سرش بالیی چه دونین می بفهمه فرانه اگه_ 

 ! یاد

 

 بی صدایش و شد سرخ عصبانیت از کیان چشمان

 . رفت باال اختیار

 

 فریماه پایین بریم میای  االن همین_ 



 

 برای  اطاعت جز ای چاره پدر ی آمرانه و محکم لحن

 .  نگذاشت او

 

 چشم _ 

 

  او ظریف ی شانه دور پدر دست شد،  بلند که جا از

 . بوسید را موهایش روی و پیچید

  روی اخمی خواست نمی و نداشت دوست هرگز

 .   بودند بند جانش به دو هر . ببیند دخترهایش صورت

 

 را او مالیمت با کیان و زد لبخند فریماه دیدن با محمد

 هم خودش. داد هول ها مبل سمت و کرد جدا خود از

 . رفت آشپزخانه به دوباره

 .  زد کنارش به محمد

 

  نباشی  خسته... عزیزم بشین بیا_ 

 



 .   افتاد خنده به اختیار بی فرانه

 

  خندیدی؟ چی واسه تو االن_ 

 

 خنده به هم را  محمد فریماه عصبانیت و فرانه ی خنده

 .  شد بلند جا از حرص با. انداخت

 

 ها  مسخره_ 

 

 .کشید را او دست محمد

  

   عزیزدلم؟ شی می ناراحت  چرا_ 

 ! نشم ناراحت خوای می! خندین می بهم دارین_ 

 

 . بوسید را همسرش ظریف  ی گونه محمد

 

 خوام  می معذرت_ 



 

 .  داد لم مبل روی  سرخ سیب به  گازی با فرانه

 

 عذرخواهی  از اینم گفتنت نباشید خسته از اون_ 

  ناز برات همش که کنی می لوسش خودت... کردنت

 ! یاد می

 ! فرانه_ 

 

 محمد و کشاند آشپزخانه  درگاه به را کیان فریماه جیغ

 تا کشید آغوش  به بیشتر را همسرش. خنداند هم را

 . شود فرانه به هجومش از مانع

 

 ! شاپرک_ 

 بابا که ندارم کاریش_ 

 

 . ایستاد پدر کنار هم مادر

 

 آشپزخونه بیا_ 



 بیاد فریماه خب... ا ه_ 

  االن همین... فرانه_ 

 

  اخموی ی  چهره به چشمی زیر نگاه با برچیده لب

  آشپزخانه به و شد بلند جا  از محمد خندان و فریماه

 .رفت

 

 . زد  او های  چتری به دستی پدر

 

  ننداری  هم جون به رو تا دو این تو شد بار یه_ 

 

 . کرد غنچه  را هایش لب

 

 با دعوا  دنبال خودش فریماه! که ندارم کاریشون_ 

 محمده

 

  مردمک زیبای چرخش از کیان و کرد گرد چشم  آرزو

 . زد قهقهه او سیاه های



 

 ! فرانه کنی می درازی زبون خیلی_ 

 !مامان_ 

 کرده  لوست  زیادی... باباته اصلی مقصر  البته_ 

 

 .  بوسید را او ابروهای گره پدر

 

 شده حسودیش... شاپرک  نگیر دل به_ 

 

 . کرد اعتراض حرص   با آرزو

 

 !کیان_ 

  دلم؟ جون_ 

 

  بی نگاه برای ای غره چشم و شد سرخ آرزو صورت

 .رفت کیان پروای

   شاپرک#



 8_پست #

 

  تخت روی دامون. کرد  باز آهسته را اتاق در فربد

 .   بود مشغول  تاپ لپ با و نشسته

 

 دایی؟ بیام_ 

 

 با بود آمده داخل به در از بانمک که ای کله به دامون

 . نگریست  خنده

 

 بچه  بیا_ 

 من از سال هشت فقط خوبه ! بچه گی می همچین_ 

 !  بزرگتری

 نزن  غر بیا_ 

 

 . کرد ولو  تخت طرف آن را خود فربد

 

 ده  نمی رو جوابم  مهتاب_ 



 برات  نباشه مهم_ 

 !دامون_ 

 دامون  نگو من به_ 

 دادی؟ می رو نمره شد نمی_ 

 

 . کرد نگاه او به باالخره

 

 ! بخونه درس باید اون! فربد_ 

 دایی داشت  مشکل خب_ 

 کنار کافه تو همش خوندن درس جای دختره اون_ 

  خوش دل دختره این چی به تو آخه! پالسه  دانشگاه

  بچه؟ کردی

 

 .  کرد اخم  جدی فربد

 

 ! دامون بگم نباید من... بچه گی می تو_ 

 



 . خندید

 

 نیستم بچه بگو باز_ 

 ترم این نکنی اذیتش دامون_ 

 میفته باز نخونه_ 

 ! کنی ام بیچاره خوای می_ 

 بچه  هستی بیچاره تو_ 

 

 .  شد  باز آهسته اتاق در دهد جواب  خواست تا

 

   کنین؟ می  کار چی_ 

 

 . زد لبخند دامون 

 

 آبجی  تو بیا_ 

 شد؟ چی شام... مامان_ 

 بیاد بابا کن صبر یکم_ 



 بیان خسروی   جناب  تا گشنگی از کنیم ضعف_ 

 

 .  شد گرد مادر چشمان

 

 ! که خوردی  آشپزخونه تو االن_ 

 نرسید هم ناف به اون_ 

 

  زنگ صدای  دم همان. خندیدند همزمان دنیا و دامون

 .  رفت دادن جواب  قصد به او و آمد تلفن

 

   کیا؟ جانم_ 

  سالم_ 

 کردی؟ دیر... سالم_ 

 نباشین  من منتظر... نمیام شام بگم زدم زنگ_ 

 

 . رفت هم در او سرد کالم از ناخواسته هایش اخم

 



  نگه منتظر االن تا رو ها  بچه... میای کردم فکر_ 

 داشتم

 

 .  کرد می حس هم را کیان صورت روی اخم ندیده

 

 میام بعد مونم می شام... اومده محمد_ 

 دیر که ها شب تموم مثل هم امشب... نیست مهم_ 

 . نمیای  یا میای

 

 .  نداد اهمیت  خط سوی آن کیان و لرزید صدایش

 

  بگیرم؟ راه  سر نداری  الزم چیزی_ 

  نه_ 

 دنیا؟ _

 بله _ 

  کنم؟ یادآوری یا بشی ناراحت  نباید که دونی می_ 

 



 !  خوب خیلی. دانست می

 

 !دونم می_ 

 

 . کرد سکوت کیان

 

 بچینم  رو شام میز برم نداری؟ کاری_ 

  نه_ 

 

 . گذاشت  دستگاه روی را گوشی خداحافظی بی دنیا

 

 بود؟  بابا_ 

 

 . کرد رها کالفه را نفسش

 

 آره _ 

 نمیاد؟_ 



 

 .  نشود متوجه فربد را اش ناراحتی کرد سعی

 

 میاد شام از بعد_ 

 بهتره نیاد... میاد دیر یا نیست یا... همینه همیشه_ 

 

 . چرخید او  سمت جدیت با و ایستاد دنیا

 

...  ندارم  ادعایی من... فربد هزارم بار برای این_ 

 کردم خودم چون

 

 . گذاشت او ی شانه روی دست دامون

 

 !  آبجی_ 

  بحث باهاش خواد می میاد کیا باز االن ببین آخه_ 

 کنه

 



 سمت به را حرف شیطنت با و خندید صدا  بی دامون

 .  برد دیگری

 

 میندازم  دوباره رو طرفش کنه بحث چی؟  بحث_ 

 

 . کرد  اعتراض فربد

 

 !دامون_ 

 مادرت و کیا  آقا به بدی گیر... همینه بعد به این از_ 

 کنم می  اذیت رو جونت عشق منم... کنی اذیت رو

 

 .  خندید بغض میان دنیا

 

 داداش آفرین_ 

 

 دست اخم با شد می ولو مبل روی حالیکه در فربد

 . برد باال را هایش

 



 شما نفع به هیچ یک... بابا باشه_ 

   شاپرک#

 9_پست #

 

 بخیر  صبح... سالم_ 

 

  با کیان. دادند لبخند با را او  سالم جواب دامون و دنیا

 ... سر تکان

 

 زنی؟ می نیمرو یه مامان_ 

 عزیزم  االن_ 

 

 چای خوردن به عادت. برداشت را شیر لیوان فربد

 .نداشت صبح

 

   بابا؟_ 

 



 .کرد نگاه او به  هم دامون کیان، با همزمان

 

 خوام می پول_ 

 

 عسلی رنگ از جدا که  اویی به. کرد نگاه  فقط کیان

  طور همان. بود فریماه  مثل  هم نگاهش چشمانش،

 . ناراحت و طلبکار

 

 بابا  خوام می پول گفتم_ 

 

 ...نگرانی با  اما او. نگریست فربد به هم دنیا بار این

 

 شنیدم_ 

 

 . آورد در را فربد حرص کیان خونسرد لحن

 

 خب؟ _ 



  با کردی چیکار... کردم شارژ رو حسابت هفته اون_ 

 پول؟  همه اون

 چالوس  بریم ریختیم برنامه های بچه با... کمه_ 

 

 .زد عسل ظرف داخل خونسرد را قاشق کیان

 

 نداری؟ دانشگاه_ 

 لقه و تق کالسا اول  ی هفته_ 

 

 ...گستاخ پسرک. برآشفت واقعا بار این

 

 . نیست پول از خبری_ 

  گیرم می مامان از_ 

 

 . گذاشت میز  روی را نیمرو دامون به نگاهی با دنیا

 

 کنه نمی کاری هیچ من ی اجازه بی مادرت_ 



  گیرم می دامون از_ 

 

 با را هایش دندان کیان. کشید عمیقی نفس دامون

 . فشرد هم به حرص

 

 فربد ری نمی جا هیچ تو_ 

 

 تخم حاوی دستی پیش خیال بی. انداخت  باال ابرو فربد

. بود همین همیشه. کشید خود سمت را عسلی مرغ

 .داد می حرص  خونسرد

 

 خوام می هم پول... دارم  قرار ها بچه با ده ساعت_ 

 !ری نمی جایی گفتم_ 

  با... زنی می حرف همینجوری هم خونه اون تو_ 

 دخترات؟ 

 

 :گفت آرام دامون. دوخت  چشم او به خیره کیان

 



 ! باش مودب... فربد_ 

 

 . کرد نگاه دامون به خنده با فربد

 

 ! ان شکلی  چه خواهرام... من جون_ 

 

 .شد  خشمگین او لودگی از کیان

 

  فربد کنی می عصبانیم داری_ 

  خواهرات  ندونی داره خنده خب! که نگفتم چیزی_ 

  روش زیادی... کوچیکه مخصوصا! ان شکلی چه

 دیگه  حساسی

 

 . کرد اخم دامون. شد تند عصبانیت از کیان های نفس

 

  فربد برو پاشو_ 

 ! نخوردمش چی؟  نیمرو! دایی برم کجا_ 



 

 .  بود فایده بی پسرک این با بحث. شد بلند جا از کیان

 

 دامون کارخونه  بیا سر یه امروز_ 

   شده؟ چیزی... چشم_ 

 دارم  کارت_ 

 میام  چشم بعد ... دارم کالس پنج تا_ 

 

 . داد تکان  سر کیان

 

 دنیا؟_ 

 بله _ 

 ده  نمی پول فربد به کسی_ 

 

 .فهمید خوب را این او و بود هم دامون به منظورش

 

 هستن  ها بچه... رم می پول بی_ 



 

 حرف هیچ  بی بعد. کرد نگاه لحظه چند فقط کیان

 ... دنبالش به هم دنیا.  رفت دیگری

 

 !بچه نگو بهم گی می_ 

 

 تاسف با  دامون. برد دهان به گنده ای لقمه و خندید

 .داد تکان سر

 

 خواد  می هم زن_ 

 !احساس بی... خوبه تو مثل_ 

 بچه  بخون ُکری داد رضایت دختره بابای وقت هر_ 

 داره دوسم مهتاب... مجبوره_ 

 

 . زد لبخند دوباره دامون

 

 !دیگه ای بچه_ 



 

  دامون و برد دهان به دیگر ای لقمه اهمیت بی فربد

 .شد بلند جا از

   شاپرک#
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.  کرد تند را هایش قدم گوشی، ساعت به نگاهی با

 .بود ماشین پارک محل  و دانشگاه انتهای مسیرش

 

 استاد سالم_ 

 

 حتی بلند؛ قد سیاه چشم  دخترک همان. کرد بلند سر

 ! خسروی فرانه! بود مانده ذهنش در هم او نام

  داد، می سر تکان با را دانشجوها جواب  معموال که او

 . نکرد را کار این بار این

 

  سالم_ 

  استاد؟_ 



 

 به و ایستاد اراده بی. بود منتظر کیان و شده دیرش

 .  چرخید عقب

 

  بله؟_ 

 

 . برداشت سویش به گام یک زده خجالت دخترک

 

  من رو کردین معرفی که کتابایی اون  از یکی_ 

 کنم پیدا نتونستم

 چرا؟ _ 

 نداشتن رفتم جا چند_ 

 !رفتی دیر البد_ 

 !گفتین دیروز همین که شما_ 

 

 خنده دخترک طلبکار حال  عین در و متعجب لحن از

 !  بود زده خجالت صورتش  پیش ای لحظه. گرفت اش

 



 !رفتی می دیروز  باید خسروی  خانوم_ 

 کنم؟  چیکار من حاال_ 

 

 .  کرد نگاه موبایل صفحه به دوباره

 

 دانشگاه کتابخونه از تونی می فعال ... نداره ایرادی_ 

 ! کنی تهیه تا  بگیری امانت

 بودن برده رو جلد  هشت هر  رفتم اتفاقا  _ 

 

  صدا بی. خنداند را او اختیار بی باز دخترک های اخم

 ... کوتاه و

 . گرفت او سمت را کتابی. برد خود کیف داخل دست

 

  باشه دستت این_ 

 

 . رفت عقب گام یک او

 



 ...  کنم  می پیداش... مرسی... نه_ 

 همین از  مبحث اولین... الزمته کالس سر فردا_ 

  دارم خونه نسخه یه من... کتابه

 

 .  برد جلو دست تردید با

 

 مرسی _ 

 نیست؟ ای دیگه حرف... کنم می خواهش_ 

 

 . گرفت  گاز ناخودآگاه  را لبش فرانه

 

 ببخشید_ 

 

 .  پرید باال دامون ابروان. انداخت زیر به  سر دخترک

 

 چی؟  واسه_ 

 گرفتم  رو وقتتون_ 



 

  از فرانه های مردمک و رفت  حرف بی. زد لبخند فقط

 .خورد ُسر  کتاب رنگ  سبز جلد روی او بلند قامت

   شاپرک#
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 . زد لبخند و شد  بلند جا از دیدنش با منشی

 

 مهرگان  آقای سالم_ 

 

 . داد را او جواب  سر تکان با

 

 هستن؟  خسروی مهندس_ 

 بفرمایید... شمان  منتظر بله_ 

 

 . ماند  ورود اجازه منتظر و زد در  به ضربه یک

 



 تو  بیا_ 

 

 . کرد باز را در

 

 کیا  آقا سالم_ 

  کردی؟ دیر... سالم_ 

 شدم معطل دانشگاه تو... ببخشید_ 

  بشین_ 

 

 : پرسید رنگ کرم اسپورت مبل روی نشستن حال در

 

 شده؟ چیزی_ 

 

  جواب آرام بگیرد  تاپ لپ از را  نگاهش  آنکه بی کیان

 : داد

 

 باهات دارم حرف  خرده یه... نه که چیزی_ 



 !  اینجا بیام گفتین آخه فربده؟ به راجع_ 

 

 .خندید

 

 دامون؟ هستی  چی نگران_ 

 کیا  آقا نذارین سرش  سربه زیاد_ 

 اون؟ یا من_ 

 ! بچگیه  روی از حرفاش... است بچه اون_ 

 بچه؟ گی می ساله بیست پسر به_ 

 ذارین نمی وقت براش اما کنم گله خوام نمی_ 

  زنی؟ می  کنایه داری_ 

 

 .  زد لبخند دامون

 

 گفتم  منظور بی کامال نه_ 

 به فقط... هوا رو رفت می داشت زندگیم و زن_ 

 زنم صمیمی دوست به  کمک خاطر



 

.  کشید اش خرمایی موهای به دستی کالفه دامون

 ها دیوانه عین کیا رسیدند می که جمله این  به همیشه

 .  شد می

 

 چه دونی می چه! دامون بودی بچه زمان اون تو_ 

 !اومد می زندگیم سر داشت بالیی

 

 : داد ادامه او  و نزد حرف

 

 می درک رو من رنج ی اندازه شدی که عاشق_ 

 !کنی

 

 همان از. بود غریبه عشق  با زیادی. دانست می بعید

 تصادف یک در را مادرش و پدر که سالگی شش

 . بود داده دست از وحشتناک

 خواهرش و کرد می گریه تابانه بی که زمان  همان از

 ! کارش و کس تمام بود شده



 

  رو بگم خوام می که هایی  حرف چون بیای خواستم_ 

 بزنم   خونه شد نمی

  خدمتم در... بفرمایید_ 

 

  به چای سینی با منشی و شد باز ای ضربه با در

 . آمد داخل

 

 شده  دیرم برم؟ تونم می من... ببخشید_ 

  بفرمایید... بله_ 

 

. گذاشت میز  روی شکالت  ظرفی با همراه را ها چای

 . بود میز روی هم قند و بیسکوئیت

 

 اجازه با_ 

 

 مقابل و شد  بلند میز پشت از. داد تکان سر فقط کیان

 .نشست دامون



 

 ی کارخونه مسئولیت که  ساله بیست از بیشتر االن_ 

 کافیه  ولی دیگه... منه با خدابیامرزت پدر

 چی؟  یعنی_ 

  کارخونه تا دو ی اداره... گفتم هم دنیا به قبال من_ 

  کارخونه به بدم  رو حواسم تمام خوام می! سخته برام

 !خودم ی

 کنم؟ چیکار باید االن من_ 

 خودته مال... کارخونه سر باال وایسا بیا_ 

 ! هست  هم دنیا مال_ 

 تونه نمی که دنیا_ 

 نبود این منظورم_ 

 خب؟ _ 

 تونه می فربد_ 

 

 .خندید

 

 ! برنمیاد اینجا پس از!  داره درس فربد! دامون_ 



 نیاد؟ چرا_ 

 خرج و تفریح  فکر فقط اون! نمیاد بر که مطمئنم_ 

 !کردنه

 

 .  خندید می که بود دامون بار این

 

  پسرتون شما! همینه واسه ذارین نمی وقت گم می_ 

 رشته  بهترینای جز فربد! شناسین  نمی خوب رو

  پیش بارها و بارها دانشگاه حقوق استاتید! خودشه

 ! زدن حرف  فربد زرنگی و  هوش از من

  یه اینجا... نداره عملی  کار به ربطی  هیچ درس_ 

 ی رشته به  هم ربطی هیچ... چینیه ظروف  کارخونه

 نداره  فربد تحصیلی

  بود؟ مربوط شما ی  رشته به_ 

 آره  خودم  ی کارخونه_ 

  اومدین بر خوب پسش از اما نبود که اینجا_ 

 آرزو خواهش و سفارش  به وقت هیچ کاش_ 

 این بشه تهش که کردم  نمی قبول رو  اینجا مسولیت



 

  های حرف همان به شد می کشیده داشت بحث دوباره

   همیشگی

 

 وقتش تدریسم عاشق من ... تونم نمی من کیا آقا_ 

  ی رساله درگیر شدیدا... برسم  دو هر به ندارم هم رو

 بذارم کنار تونم نمی هم رو تدریس... هستم دکترام

 دامون بکن فکری یه  حال هر به_ 

 کنین اعتماد فربد به_ 

 

 . کشید عمیقی نفس

 

  نشه سرد چای_ 

 

  فنجان برداشتن برای کرد دراز دست او

 

 نیست  جنم بی فربد کنین می  فکر که هم ها قدر اون_ 

 



 .  آمد حرف به سکوت لحظه چند از بعد کیان

 

  مسولیتش بیوفته  فربد برای اتفاقی اگر باشه یادت_ 

 ! دامون توئه با

 ! من  با! چشم_ 

 

 . کشید صورتش به دستی او

 

 نیست حرفی... باشه_ 

 

 صدای با شد همزمان دامون بخش  رضایت لبخند

 ...  کیان موبایل زنگ

 

  شاپرک؟ جانم_ 

 

 در را برق این نه گاه هیچ. کرد نگاه او به دامون

 حین او  صدای در را شوق  این نه و او های چشم

 .ندید دنیا حتی یا فربد  با صحبت



 

 !بود کیان شاپرک دیدن  کنجکاو چقدر

   شاپرک#

 12_پست #

 

 . زد صدا آرام و کرد باز را اتاق در صدا بی

 

 آبجی؟ _ 

 

 نزدیک تخت به قدم چند او. داشت پتو زیر سر فریماه

 .شد

 

  خوابی؟... فریماه_ 

 

 اتاق از دیگری  حرف بی فرانه. نیامد او از صدایی

 بودند ایستاده که محمد و مادر به. رفت بیرون

 . نگریست

 



 خوابه _ 

 

 .  کرد تند پا ها پله سمت عصبانی  آرزو

 

 !  کنم می خواهش! عمه_ 

 

  روی را کوچکش چمدان محمد. نیامد کوتاه اما آرزو 

 . شد نزدیک او به و کرد  رها زمین

 

 عمه  کردم خواهش_ 

 ! نیست خواب! محمد گی می چی_ 

 ! نداره اشکالی! دونم می_ 

 ! میای کوتاه داری  همش_ 

 

 . زد  لبخند محمد

 

 !بشه اذیت خوام نمی! نمیام کوتاه_ 



 اخالقش داره روز هر!  نکن رو مراعاتش انقدر_ 

 !شه می بدتر

 می رو ها این ی همه من! جون عمه کنم چیکارش_ 

 بخواد خودش که وقت هر تا دادم قول بهش ! دونستم

 !کنم صبر

 ری می رو جاده این هی! نیست بس سال؟ چند  آخه_ 

 ! میای و

 !نیاد خب_ 

 

 بود، ایستاده ها پله باالی که فریماه سمت سه هر سر

 .چرخید

 

 !فریماه بکش خجالت_ 

 !مامان چی واسه_ 

 

 .گذاشت آرزو ی شانه روی دست محمد

 

 . نیست خوب حالش ! عمه_ 



 می هم به حالم! باشی من مدافع خواد نمی تو_ 

 !بیخودت های محبت این از خوره

 

  دلخوری از سرشار محمد و خشم از پر مادر نگاه

 . نشست مبل روی حرف بی فرانه. شد

 

 فریماه لیاقتی بی واقعا_ 

 من خیال بی خودش... نه گفتم بهش که من! مامان_ 

 ! نشد

 

 ... آرام و صدا بی. خندید محمد 

 

 ماه نمیام نخوای  تو تا دیگه_ 

 

 بی فریماه ی  سینه در قلب کرد، می خطابش که ماه

 .  کرد می عصیان اجازه

 

 وایسی  حرفت روی اگه البته کنی می خوبی کار_ 



 

 برداشت گام که در سمت به. زد لبخند تلخ  فقط محمد

 .رفت او دنبال  فریماه به گر سرزنش نگاهی  با آرزو

 

 او به و کرد بلند سر خواهر برخورد از  ناراحت فرانه

 . نگریست

 .زد می برق اشک از فریماه های چشم

 هم. است چند چند خود با دانست نمی هم خودش

  می غصه او آزار از هم  و خواست نمی را محمد

 . خورد

 

 و شد باز در بعد ای دقیقه. برد پناه اتاق  به دوباره

 .  آمد داخل به مادر

 

 نبود  درست اصال کارت_ 

 

 .کرد نگاه مادر  به خیس های  چشم با و آورد باال سر

 



  قبولم فقط گفت... دادم  رد جواب بار هزار  که من_ 

 همین ... کن

!  محمدی ی  کرده عقد سال سه! فریماه گی می چی_ 

 ! شوهرته

 

  تکرار را مادر آخر ی کلمه  حرص و بغض با لب زیر

 . کرد

 

   نیست؟_ 

   خواست؟  شوهر کی_ 

 

 و نشست تخت لب. کرد رها کالفه را نفسش آرزو

 واقعا دخترکش. گذاشت  او مواج موهای روی دست

 . داشتن دوست از بود دلزده

 

 مامان؟ دی  می آزار رو بچه اون هم خودت  هم چرا_ 

 !  اومده در هم زندایی و دایی داد

 



 .  لرزید هایش لب

 

 بابا که بالیی از! مامان ترسم می من! تونم نمی_ 

 ... محمد اگه! ترسم می خیلی  آورد شما سر

 

 . نشست او دهان روی آرام آرزو دست

 

  پای زیادم دلسوزی با من...  بودم مقصر خودم من_ 

  رو دوستم بهترین من... کردم باز زندگیم به رو دنیا

 ! من خود! فریماه من... گذاشتم شوهرم راه سر

 ! کنه نمی توجیه رو بابا خیانت این ولی_ 

 دنیا به من  خواهش و  خواست به پدرت ولی! نه_ 

!  مقصره همه از بیشتر دنیا وسط این... کرد کمک

 اون ولی  شوهرش بشه کوتاه مدت یه  خواست ازش

  در... شد دار بچه و  کرد خام رو کیان  زرنگی با

  به... بودم خبر بی فرانه سالگی پنج تا من حالیکه

 همین تو  جا همین اما! چالوس برگشت دنیا خیالم

 ...  من هووی بود شده و بود شهر

 



  گوشه از اشک قطره یک رسید که حرفش اینجای به

 .  خورد ُسر  چشمانش ی

 

 از جدایی و  طالق تا ریختم بهم خیلی فهمیدم وقتی_ 

 زندگیم روزای بدترین ها روز اون! رفتم پیش پدرت

 و سفت! بود تر داغون هم من از حتی پدرت! بود

 هم داداش... دم نمی طالقت گفت و وایساد سخت

 می چرا... خودته مال زندگی این گفت... شد مانعم

  ما... گفت می راست... کنی دنیا تقدیم دستی دو خوای

...  بودیم عاشق  خیلی... بودیم رسیده هم  به عاشقانه

 زندگیم و داشتم دوست عاشقانه که رو  کسی باید چرا

 که دوستم بهترین! دنیا خاطر  به... کردم می رها رو

! بود دنیا ی  خواسته دقیقا  این... کرد نامردی حقم در

 به بیشتر و فرانه و تو خاطر به موندم! من نبودن

 هیچ اون برای دنیا... منه عاشق کیان... خودم خاطر

 چیز  هیچ... نیست چیز

 

  هم باز اما بود شنیده مادر از بارها را ها حرف این

 . گرفت نمی ارام دلش



 را او گرم  و ظریفش ی شانه  دور انداخت دست آرزو

 .  کشید آغوش به

 

 تو؟  بیام_ 

 

  دراز فرانه سوی دست آرزو. خندید بغض میان فریماه

 گرمای و مادر آغوش به را خود زنان لبخند او. کرد

 به او عشق ی ثمره دخترهایش. سپرد  هایش بوسه

 قلب در که هایی رنج و ها غصه تمام با. بودند کیان

 .داشت

   شاپرک#
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  روی. کرد رها برد  وایت کنار را ماژیک  دامون

 .شود تمام دانشجوها برداری  نت تا نشست صندلی

 کشید بیرون کیف از بود گرفته  پرینت که را ای مقاله

 .لغزید فرانه صورت روی  اختیار بی هایش مردمک و

 خورد، گره او چشمان در و آمد باال که دخترک نگاه

 . شد بلند جا از  و گرفت چشم



 

  مربوط که التین مقاله باید میانترم نمره پنج واسه_ 

... پیوستگی و حد... یعنی یک ریاضی اول  مباحث به

 ی هفته چند  که متعالی  توابع و کاربرداش و مشتق

  پنج نفر هر... کنین ترجمه رو رسیم می  بهشون دیگه

  ترجمه کامل طور به شماها توسط مقاله کل و صفحه

 شه می

 

  ها برگه تقسیم به شروع  جلو ردیف از حالیکه در و

 : داد  ادامه کرد می

 

 و گوشی رو افزار نرم با اگر حتی ضعیف اگر حتی_ 

  اینکه نه  باشه خودتون کار فقط اما... دیکشنری یا

 تا... بیارین برام روز چند عرض در و  بیرون ببرین

 خودتون کار فقط و فقط اما دارین وقت  ترم پایان

  تشخیص دانشجو از رو بیرون  ی ترجمه من... باشه

 ... باشه  فول زبانش دانشجو اون اینکه مگر دم می

 

 . خواست هوا به کالس ی همهمه



 

 ! نیستیم که زبان دانشجوی مگه؟ خبره چه استاد_ 

 

  و خونسرد. زد لبخند کالس ته پسرک روی به دامون

 ... جدی

 

  زحمت با رو نمره پنج.... خودتونه با تصمیم_ 

 نگیرین  زحمت بی یا بگیرین خودتون

 داریم هم دیگه واحد سیزده استاد_ 

 تا وچهار بیست  به برسونش! واحد هفده کال یعنی_ 

  رحیمی آقای

 

 . خندید پسرک

 

 استاد نیست من  کار اون... تا بیست  تهش_ 

 

 و او به فرانه  نگاه. ایستاد فرانه صندلی کنار دامون

 . بود پسرک همان به او نگاه



 

  پسر بدی رشته تغییر بهتره_  

 

  میز روی برگ پنج دامون. شد منفجر خنده با کالس

 . گذاشت فرانه

 

  استاد؟ چرا_ 

 

 فرانه سیاه و درشت های چشم در ای  لحظه  نگاهش

 . خورد گره

 

   رحیمی آقای بود توصیه یه فقط_ 

 

 . گرفت او سمت را ها برگه بقیه و

 

 کن تقسیم_ 

 



.  شد بلند جا از و گرفت را ها آن سر  تکان با فرانه

 :گفت میز سمت رفتن حال در دامون

 

 برین تونین  می... نباشین خسته_ 

 

  هنوز نفر چند. شد می خالی کم کم همهمه با کالس

 .بود خود کیف کردن جمع حال در در دامون و نشسته

 

 او سمت را باقیمانده برگ پنج و رفت میز  کنار فرانه

 .گرفت

 

 نیستن  نظری خانوم_ 

 

 .  کرد نگاهش کوتاه دامون

 

 برسون بهش  خودت_ 

  استاد؟ فقط... چشم_ 

  بله؟_ 



 

  دست هایش  چتری به شد  می که دستپاچه عادت طبق

 . کشید

 

  نکردم پیدا رو کتاب هنوز من_ 

 

 . زد لبخند  او زیر سربه نگاه به دامون

 

 پیشت باشه... نداره اشکالی_ 

 مرسی _ 

 

 . برداشت قدم و گرفت دست به را کیفش

 

  خسروی؟ خانوم کنی می تشکر بار چند_ 

 

  او ریز ی خنده پی دامون نگاه. خندید کوتاه فرانه

 .  دوید



 

 ببخشید_ 

  دلیل بی البته و کنی  می عذرخواهی هم زیادی_ 

 

  بی دامون. نخندد دوباره که گرفت گاز را لبش بار این

 .  زد لبخند اختیار

 

 استاد نباشید خسته_ 

 

 .شد دور و داد تکان سر  لبخندش تکرار با فقط او

   شاپرک#

 14_پست #

 

 . گذاشت میز روی را  ها خرید کیان

 

 نکنه  درد دستت_ 

 رفت؟  فربد_ 



 

 :گفت آرام کند نگاهش آنکه بی دنیا

 

 آره _ 

 دادی؟ پول بهش_ 

 نه _ 

 

 .شد خیره  ناراحتش صورت و او به لحظه چند

 

 برم دیگه من_ 

 کیا؟_ 

 

 همین از بلندش قامت. چرخید عقب به و ایستاد

 . انداخت می سایه دنیا  صورت روی هم فاصله

 

  بسپری رو  کارخونه  خوای می گفت می دامون_ 

 فربد دست



 دامونه  خود پیشنهاد... خوام نمی من_ 

 چرا؟ _ 

 تونه؟ می فربد نظرت به_ 

 کنی؟ ول رو کارخونه خوای می چرا اینه منظورم_ 

 

 .  زد پوزخند کیان

 

 گفتم بهت قبال کنم فکر_ 

 

 همین حذف  یعنی کارخانه کردن رها. ترسید می دنیا

 !   او گاه بی و گاه و اندک های بودن

 

 ... آخه_ 

 

 همه این از بعد کیان نگاه. برداشت او  سمت گام یک

 .بود دهنده آزار و سرد هم هنوز سال

 



 از رو مادرت و پدر وقتی پیش سال  دو و بیست_ 

 در داشت سال شش فقط که برادری با دادی دست

 بودی شده کالفه سمجت  پسرعموی دست از حالیکه

...  خودت صمیمی دوست... من زن سراغ اومدی

 و موند پدرت ی کارخونه... من خونه مهمون شدی

  آرزو خواهش و اصرار به... پسرعموت و عمو طمع

  قبول خودم  های درگیری تمام با اون خاطر به فقط و

  حل  کارخونه مشکل... کارخونه سر باال وایسم  کردم

 بردار دست پسرعموت... نه خودت  مشکل اما شد

 بی اون که  سرم ی سایه شو  مدت یه بیا گفتی... نبود

 دنیا؟ یادته... بشه خیالت

 

  کیان... قصه این تکرار از لرزید دنیا ی  چانه و ها لب

 . شد خم او صورت روی و رفت تر نزدیک

 

... گوشت توی  بزنم خواستم حتی... زدم داد سرت_ 

 اون که مدت یه فقط... موقت گفتی گریه  زیر زدی

...  بشه اموالت  و تو خیال بی عوضیت عموی پسر

  گفتی... کردی التماس... سراغت اومد دوباره وقتی

 بدونم اینکه بدون... کردم قبول سوخت دلم... کوتاه



  تو گول احمق ی ساده من... داری واسم ای نقشه چه

 خوردم  رو

 

 . لرزید دنیا صدای

 

  کیا نزدم گولت من_ 

 

 .  زد پوزخند کیان

 

...  کنم دائمت عقد  که من گردن دور طناب شد فربد_ 

 دنیا خوردم رو تو نمایی مظلوم و ها اشک  گول من

 دوست واقعا من کنی می فکر که نیست اینطور_ 

 داشتم

 

 . برد او گوش کنار لب. خندید بار این

 

 همین واسه ها نمایی مظلوم و ها اشک اون تمام_ 

 هم احمق من... عموت پسر دست از فرار نه. بود



...  شدم ناخواسته ی بچه یه گرفتار و خوردم رو گولت

 من به اول همون از تو که غلطی ی عالقه خاطر به

 غلط و دارم بچه و زن دونستی می اینکه با... داشتی

 جنابعالی دوست ترین نزدیک و بهترین زنم اینکه تر

 .بود

 

 . شد آزیر سر دنیا های اشک

 

  رو لعنتی های عکس اون کی... نفهمیدم هم  هنوز_ 

  و ترکم ها  مدت شد باعث کی... فرستاد آرزو برای

 کنه طالق به اقدام

 

 .  دزدید نگاه سرعت  به دنیا

 

 کیا  نکردم کارو این من_ 

 

 . شد خشم از سرشار کیان عسلی های چشم

 



  آرزو رفتن و فهمیدن از موقع اون که ذوقی ولی_ 

 ! گفت می ای دیگه چیز بود چشمات تو

 

 : داد ادامه باز کیان و افتاد هق هق به دنیا

 

 می طالقش  راحت هم  کیان و ره می  حتما گفتی_ 

 نه دنیا تویی بره باید که اونی خوندی  کور اما... ده

  زندگیم عشق

 کیا نبود من کار_ 

 هیچ من بوده هم اگر یا باشه نبوده تو کار امیدوارم_ 

 بچه مادر اینکه  قید حتی موقع اون چون نفهمم وقت

 دنیا میزنم هستی ام

 

  درگاه در دامون  دیدن با. چرخید عقب به  درنگ بی و

 .گذشت کنارش از مکث حتی یا و حرف  بی آشپزخانه

  روی که خواهرش به و کشید عمیقی نفس دامون

 .شد نزدیک کرد، سقوط صندلی

 



 آبجی؟  نبود که تو کار_ 

 

 . کرد بلند سر زده  وحشت او

 

 !نه.. نه_ 

 

  ته چیزی. نشست او لرزان ی شانه روی دامون دست

 زندگی روی خواهرش. ترساند می را  او دنیا نگاه

 . بود عاشق هم هنوز و شده  هوار دیگری

 

 داری؟ چای_ 

 برات  ریزم می االن_ 

 تلخ... باشه پررنگ_ 

 

  چای همان مثل اش زندگی تمام. زد  لبخند تلخ دنیا

 .بود تلخ پررنگ

   شاپرک#

 15_پست #



 

 داخل را شده سوخاری مرغ از دیگر  ای تکه فرانه

 . خندید فریماه متعجب نگاه به و گذاشت  بشقاب

 

 خب  گشنمه_ 

 

 . زد لبخند کیان

 

 شاپرک  جونت  نوش_ 

 بابا  نداره حرف پختتون دست_ 

 

 . کرد گرد چشم  آرزو

  

  تو خوابوندم خودم مرغارو سالن رفتن  قبل غروبی_ 

 ! مواد

 کرد سرخشون بابا ولی_ 

 



 . زد قهقه کیان

 

 !کیان_ 

 

 . گذاشت آرزو بشقاب داخل خنده  میان ای تکه

 

 !دیگه بود من با اخرش خب! جانم_ 

 رژیمم... خورم نمی_ 

 

 . کرد اخم کیان

 

 ! کافیه! دیگه چقدر_ 

 

 .برگرداند ظرف به دوباره را آن و زد  لبخند آرزو

 

 خسروی  جناب نکن دخالت من کار تو_ 

 



 صدای با  شد همزمان کیان اخم و دخترها ی خنده

 ... او موبایل

 به هم را  آرزو کیان شیطنت از پر و  اخطار با نگاه

 . انداخت خنده

 

 آبجی؟ _ 

 هوم؟ _ 

 

 .نگریست او به برچیده لب فرانه

 

  بزنم حرف ترسم می جوابت این با_ 

 

 برایشان دوغ لیوانی مادر. زد لبخند اختیار بی فریماه

 .گذاشت

 

 خوای  می چیزی  یه یعنی آبجی گی می که  اینجوری_ 

 

 .خندید نما دندان فرانه



 

 استاد داده ترجمه یه_ 

 خب؟ _ 

 کنی؟  می ترجمه  برام_ 

 

 . کرد فرو ساالد داخل را چنگال خیال بی فریماه

 

 نه _ 

   چرا؟_ 

 

. افتاد صحبت حین کیان  درهم های اخم به آرزو نگاه

 .  بود کرده موهایش الی  دست و نشسته مبل روی

 

  کنار بذار رو تنبلی... شدی دانشجو سرت خیر_ 

   آبجی؟_ 

 می کمکت داشتی مشکلی فقط من... فرانه  خودت_ 

 همین... ها  کلمه کردن ردیف تو... کنم



 خسیس _ 

 خودتی _ 

 

 .  داد پایان را  هایشان کل کل شام، میز به کیان برگشت

 

 بود  احمد_ 

 

 او به نگاهی با آرزو. آمد باال سرعت به فریماه سر

 . نگریست کیان جدی صورت به

 

 زده حرفی افتاد؟ اتفاقی رفت می داشت  وقتی محمد_ 

   شد؟

 

 زنگ دایی وقتی. شد حبس فریماه ی سینه در نفس

 کرد سعی  آرزو. است دلخور حسابی اینکه یعنی زده

 . نکند حساس را کیان

 



  چیزی... مختصر... اومد پیش ناراحتی  کوچولو یه_ 

   شده؟

  باشم؟ جریان تو نباید من یعنی_ 

  ناراحتش خرده یه فریماه... نبود مهمی چیز  آخه_ 

 کرد

 دایی دست کف گذاشته ها بچه عین رفته اونم_ 

 ! فریماه_ 

 

 : گفت باز مادر صدای اخطار به اهمیت بی

 

   زده؟ زنگ  دایی چی  واسه پس_ 

 

 . داد تکان سر تاسف با پدر

 

  احمد... نزده حرفی! شناختی اینجوری رو محمد_ 

  گرده برنمی ماهی پرورش مونه می  شبه دو میگه

 !شده چیزی اینجا  بدونه خواست... خونه



...  میاد یکبار  هفته دو  هر میوفته راه چی واسه_ 

 نیاد  خب

 !نیاد دیگه که کن مشخص رو  تکلیفش_ 

 !بابا مونده  درسم از دیگه ترم یه من_ 

 !دکترا آزمون حتما! چی بعدش_ 

 ! نه که چرا_ 

 !شوهرت ی خونه! عروسی بعد باشه اون_ 

 ! بابا_ 

  خونه بمونی درسته نه صالحه به نه این از بیشتر_ 

 فریماه من ی

 !  کنین می بیرونم دارین_ 

 ! آره  کن فکر_ 

 !کیان_ 

 

 .کرد نگاه  آرزو به کیان

 



  بی من کنه می فکر... بود  ناراحت خیلی برادرت_ 

 با که میاد خودش گفت! هستم دوتا این زندگی خیال

 !بزنه حرف فریماه

 

 بلند عصبانی فریماه بدهد جوابی آرزو اینکه از قبل

 .شد

 

 فریماه بشین_ 

 

 کرده بغض  فریماه. داد تکان هم را فرانه حتی پدر داد

 . گذاشت کیان دست روی دست آرزو. نشست  دوباره

 

 ! باش  آروم! کیان_ 

  کرده رو پسره ساله سه!  دادیم میدون بهش  زیادی_ 

 هر! مقصره محمد خود همه  از بیشتر! خودش معطل

 ! نمیاره نه گه می چی

 

 . کرد نگاه پدر به بغض با فریماه



 

 سرگردونی  حس این... بابا  شمائین اصلی مقصر_ 

 .است گذشته تو  شما رفتار حاصل دارم که

 

 خیره کیان عصبانی های چشم به زده  وحشت آرزو

  کیان. کرد نگاه پدر به بعد و او به تعجب با فرانه. شد

  دویدن. بود فرانه ذهن  نگران چیزی هر از بیشتر

 از را کیان  های پلک ساختمان، در سمت به فریماه

 .انداخت هم روی درماندگی و خشم

 بشقاب داخل را چنگالش فرانه و کرد بغض آرزو

 .بود شده کور اشتهایش. گذاشت

 

 عزیزم  بخور رو شامت_ 

 

 :گفت لب زیر کند نگاه مادر به آنکه بی

 

 شدم  سیر_ 

 



 فرانه کنار از گذشتن حین  در. شد بلند جا از کیان

 .بوسید را موهایش  روی

 

...  رو میز  نکن جمع... بیارم در دلش از رم می_ 

 شاپرک  بخور رو غذات... خورم می گردم برمی

 

 از و برداشت  در کنار جالباسی روی از را کتش

 دخترکش لرزان تن برای دلش. رفت بیرون ساختمان

  و انداخت او های شانه روی را کت. ریخت فرو

 .نشست  کنارش

 

 ذهنیتی و  روحیه این با  نبود احمد پسر اگر محمد_ 

  نمی ازدواجت به رضایت هرگز داری من از تو که

  خیال با  که دیدم احمد از  مردونگی قدر اون ... دادم

 ! پسرش دست بسپرم رو تنم ی پاره جمع

 !کردین نامردی که دارین قبول پس_ 

 

 .  زد زل آسمان به کیان 

 



 فقط من... عزیزم خارجه ما دست از چیزا  خیلی_ 

 که اینی شه می تهش دونستم نمی کنم  کمک خواستم

 براش سوخت دلم... شده االن

 لرزید براش دلتون نسوخت_ 

 ! فربد مثل! زنی می حرف تند خیلی_ 

 

 خود خیس  های پلک زیر دست جواب بی فریماه

 .کشید

 

 از فربد و  تو مثل هم فرانه که روزی از  ترسم می_ 

 بشه دور من

 

 با. لرزاند را فریماه دل پدر  ی شکسته صدای و لحن

  دنیا پدرهای بهترین از یکی او هایش دلخوری تمام

 او ی بوسه داد تکیه پدر ی شانه به که سر. بود

  های  لب روی هم لبخند و نشست موهایش  روی

 ...فریماه

   شاپرک#

 16_پست #



 

  باز. گرفت را پدر ی شماره بار چندمین برای فرانه

 .  بیاید دنبالش به بود قرار. نگرفت جواب هم

  روی باران ریز های ی دانه و شده تاریک هوا

 این و گرفت تماس هم دوباره. ریختند می صورتش

 کنار آژانس به رفتن قصد به ماند جواب بی که بار

 . برداشت قدم دانشگاه

 او و تر تند باران. نبود  سرویس برای فعال ماشینی

. بود خاموش بار این. زد  زنگ هم باز. شد عصبانی

 ...ماشین رسیدن امید به  ایستاد آژانش  کنار جا همان

 

 چرخاند که سر. کرد جلب را اش توجه بوقی صدای

 .دید را رنگی  سیاه اتومبیل

 

 را مهرگان دامون او و شد کشیده پایین شیشه

 . رفت نزدیک. شناخت

 

 استاد سالم_ 

 وایسادی؟ اینجا چرا... سالم_ 



 آژانس نداره ماشین_ 

 

 . انداخت عقب به و برداشت صندلی روی از را کیفش

 

 بشین _ 

 

 . رفت عقب گام یک اختیار بی فرانه

 

 مرسی... نه_ 

 

 .  زد لبخند  او دستپاچگی از دامون

 

 بشین بیا... شدی خیس_ 

 میاد ماشین االن... ممنون_ 

 شو  سوار... شده  تاریک هوا_ 

 ... آخه_ 

 



 .برید را کالمش اخم با دامون

 

 رسونمت  می جایی یه تا... دخترجون بشین بیا_ 

 

. نگریست او به و کرد باز برایش داخل از را در و

 گرم حسابی ماشین فضای. شد سوار  مکث با فرانه

  خود خیس  صورت به را سردش و یخ  انگشتان. بود

 .کشید

 

 هست دستمال_ 

 

 بیرون جعبه از دستمال برگی لب زیر  تشکری با

 .کشید

 

 شم می ممنون دارین نگه آژانس یه دم_ 

 رسونمت می_ 

 



  دیدن با. خورد زنگ موبایلش دهد جواب  خواست تا

 . کرد بغض اختیار بی پدر ی شماره

 

 بابا  سالم_ 

 انبار بودم رفته خوام می  معذرت... عزیزم سالم_ 

 در دستم از زمان... بود مونده جا اتاقم  تو گوشی

 شاپرک؟ کجایی االن... رفت

  بیاین نیست الزم دیگه ... خونه رم می دارم_ 

 

  اراده بی را دامون های مردمک دخترک لرزان صدای

 .لغزاند او رخ نیم روی

 

 !بشه کردنت قهر فدای بابا_ 

 

 .زد لبخند بغض میان

 

 خدانکنه _ 

 دخترم  باش خودت  مواظب_ 



 

  را موبایل تماس  قطع با. گفت چشم یک و زد لبخند

 .سراند کوله بغل  زیپ داخل

 

 بده آدرس_ 

 دارین نگه لطفا آژانس یه دم ... استاد مرسی_ 

 زدی؟  می حرف پدرت با_ 

 

 . نگریست او به سوالش از متعجب

 

 تو که اونجوری... دیگه  خونه ری می داری گفتی_ 

  ام راننده کردم خیال من گفتی

 ! زدم حرفی همچین کی من... استاد وای_ 

 

 . کرد عوض را حرف و خندید صدا  بی دامون

 

  کردی؟ پیدا کتاب_ 



 دنبالش   نرفتم دیگه_ 

 

  و زدن حرف از بار اولین برای اما چرا دانست نمی

 . آمد می خوشش کسی گذاشتن سر به سر

 

  باشه؟ دستت من کتاب ترم آخر تا خوای می یعنی_ 

 

 .کرد اخم فرانه ولی بود شوخ اینکه  با لحنش

 

 بدم؟  رو  کتابتون دارین الزم اگه_ 

 دیش؟ نمی باشم نداشته  الزم_ 

 

 . کرد حیرت فرانه و گذاشت می سرش به سر داشت

 

   دم می رو کتابتون بعد ی جلسه_ 

 

 .خنداند را او دوباره دخترک جدی لحن



 

 خسروی  خانوم بده آدرس_ 

  نگه جاها  همین... دم نمی زحمتتون این از بیشتر_ 

 دارین

 

  اختیار بی . زد را کن پاک برف. بود شده تند باران

 . شد جدی و کرد اخم

 

 رو آدرس بگو... رسونمت می گفتم_ 

 

 . کرد فوت آرام را نفسش فرانه

 

 ... خیابون  همین انتهای  برین_ 

 

 شیشه به  باران قطرات برخورد  صدای  جز رسیدن تا

 داشت نگه که در مقابل.  نبود صدایی هیچ  ماشین ی

 .نگریست  او رخ نیم به فرانه

 



 استاد ممنون خیلی_ 

 کنم می خواهش_ 

 

 .شد پیاده و کرد باز را در

 

 خسروی؟  خانوم_ 

 بله؟ _ 

 !خودت  مال کتاب_ 

 

 و بست را در خود دامون بدهد، جواب  خواست تا

 . شد دور  سرعت به  او چشمان مقابل از اتومبیل

   شاپرک#

 17_پست #

 

  آموزشگاه در بیرون و  انداخت شانه  روی را گیتار

  و بحث پیانو استاد با همچنان سپیده. ماند منتظر

 را او و کرد فوت کالفه را نفسش فرانه.  داشت کلنجار

 : زد صدا



 

  سپید؟_ 

 

 این استاد، به دوباره و کرد نگاه فرانه به لحظه یک

  خداحافظی استاد از تند. ندید را فرانه چرخید که بار

 . دوید در سمت و کرد

 

  فرانه؟_ 

 

 . شود قدم هم او با سپیده تا ایستاد حوصله بی

 

  صبح! ام خسته داشتم کالس سه تا امروز! سپیده_ 

 !  دارم کالس هفت هم

 ! مادربزرگ_ 

 

 . کرد او خندان  های لب نثار ای غره چشم

 



 ریاضی چرا! استعداد همه این حیف فرانه گم می_ 

   خوندی؟

 ! بشم ریاضی دبیر خواد می دلم بار هزار این_ 

 

 :افزود خنده با و

 

 ! بسه بشی  دان موسیقی تو  که همین_ 

 مکزیکی  ذرت بریم بیا!  هیچم موسیقی بدون من_ 

 .  بخوریم

 

 .خندید فرانه

 

 ! هیچی هم ذرت بدون تو_ 

 بریم؟ _ 

 

 . انداخت موبایلش صفحه به نگاهی

 



 !دارم درس... دیگه روز یه باشه_ 

 فرانه؟ _ 

 

 .ایستاد  شد می جدا مسیرشان باید که خیابانی سر

 

 سپید دارم  کوئیز فردا_ 

 لوس _ 

 

 .خندید

 

 بیکارم  ظهر از بعد خوبه؟ شنبه سه_ 

 

 .زد لبخند قهرآلود  سپیده

  

   باشه_ 

 



 سرعت هم هایش قدم به و داد تکان او  برای دستی

 . بخشید

. کرد طی ای  دقیقه ده را  خانه تا رو پیاده کوتاه مسیر

  دایی ماشین روی نگاهش و چرخاند قفل در را کلید

 وارد معطلی بدون او حضور از زده ذوق. خورد سر

 لبش روی  های لبخند و  احمد عاشق. شد ساختمان

 .بود

 

 سالم_ 

 

 جا از او کردن بغل برای هم افسانه احمد، با همزمان

 .شد بلند

 تحسینشان  از پر نگاه به و بوسید را دو  هر صورت

 .خندید

 

 دایی ها شدی تر دراز ندیدیمت که ماه  یک این تو_ 

 جون 

 ! دایی... ا ه_ 

 



 . خندید افسانه

 

 !نذار سرش به سر! احمد_ 

 

 .کشید را  فرانه بینی او

 

 میده کیفی چه دونی نمی_ 

 !  خب بذارین عروستون  سر به سر_ 

 

 . شد ناراحت اش چهره و  درهم آنی به  دایی های اخم

 

 ! خونه برسه بذار... وقتش به هم اون_ 

   نیست؟_ 

 

 زودتر شد،  می نزدیک چای سینی با حالیکه در مادر

 :داد جواب

 



 دانشگاهه نه_ 

 

  فکر. نداشت کالس که امروز. پرید باال فرانه ابروان

 او کنار محمد که معناست این به جمع در نبودش کرد

 . است

 

  کجاست؟ محمد_ 

 جون  دایی نیومد_ 

 

 و آید نمی که بود گفته. کرد نگاه دایی به متعجب

.  گوید نمی  جدی عاشق محمد   کرد  می فکر فرانه

 ! دیوانه فریماه  

 

 مامان کن عوض رو لباسات  برو_ 

 

 شدن بسته و باز صدای با شد همزمان گفتنش چشم

 ...  سالن در



 در سالمش صدای و شد نمایان پدر بعد لحظه چند

 .پیچید فضا

 

 دست به کتاب هایش لباس تعویض با و  رفت اتاق به

 در ایستاده ای  گوشه را پدر. برگشت سالن به دوباره

 .دید موبایل با  صحبت حال

 

 گاه و ها  اخم از این. بود فریماه مخاطبش شک بی

 . بود پیدا هایش لبخند

 

 . شد نزدیک او به فرانه آورد پایین که را گوشی

 

  بود؟ آبجی_ 

 آره _ 

 کجاست؟ _ 

   میاد داره... دوستاشه  با_ 

 بابا؟ _ 

 



 . شد خیره  او سیاه های چشم به و ایستاد برجا کیان

 

  شاپرک؟ جونم_ 

 دونم می من فراریه؟ محمد از انقدر فریماه چرا_ 

 !کنه می  اذیتش چیزی  یه انگار اما ها داره دوسش

 

 .گذاشت او کمر  پشت دست و زد لبخند زحمت  به کیان

 

 !همین! کنه می لوس محمد برای رو خودش داره_ 

 

 . خندید پدر شوخ کالم به

 

 !  اومده در شورش! چقدر دیگه_ 

 ! بینیم می هم رو تو_ 

 

 .  کرد اعتراض و  گرفت رنگ فرانه های گونه

 



 !  بابا_ 

 

 سیاه و بلند گیسوان روی بوسه یک فقط  پدر جواب

 .بود او

   شاپرک#

 18_پست #

 

  روی  اخم به او نگاه و بود فریماه  به فرانه نگاه

 ...دایی صورت

 آغوش در را او همیشه مثل که بود  دلخور قدر آن

 . نگرفت

 ...مهربان و گرم قبل مثل  اما افسانه

 

 بود  شده تنگ برات دلمون جان؟ فریماه خوبی_ 

 

 دایی برخورد از هنوز. زد لبخند کمرنگ  فریماه

 . بود ناراحت

 



 بود شده تنگ  دلم منم... زندایی ممنون_ 

 

 .  شد خیره او به سینه به دست احمد

 

! اومدی می محمد با بار یه که بود تنگ دلت اگر_ 

 خانوم؟ فریماه دانشگاه  و درس از خبر چه

 

 با درمانده آرزو. انداخت زیر به سر سکوت در فریماه

. نگریست احمد به کیان لب روی لبخند به نگاهی

 . فهمید خوب را اش کنایه

 

  کنی می قایم رو خودت جون  دایی نکنه درد دستت_ 

 ! دانشگاهی که بگه گی می  هم مادرت به

 

 مادر به شاکی را نگاهش و کرد بلند سر فریماه 

 .  دوخت

 



 گفته محمد... نکن نگاه من خواهر به اونجوری_ 

 نداری کالس امروز بود

 

 او. نگریست  احمد  به و کشید عمیقی نفس کیان

  پیش ها سال را برادری و داشت را برادر حکم برایش

 درایت با را اش زندگی ی  ریخته هم به اوضاع که

 . کرد تمام حقش در بود داده سامان

 

 واسه! دیگه تمومه درست بعد ترم سالمتی به_ 

 نیست؟  ای بهونه که بعدش

 جون دایی چالوس نمیام زندگی برای من_ 

 

 به خیره فریماه جدید ی بهانه  از متعجب ها نگاه تمام

 . زد لبخند خونسرد اما احمد. شد او

 

 زندگی؟ برای تهران بیاد  محمد یعنی_ 

 آره _ 

 



 . زد تکیه مبل به هم روی پاهایش انداختن با احمد

 

 که زحمتی همه اون خیال بی محمد کنی می فکر_ 

 همه اون یا شه؟ می کشیده ماهی پرورش برای

 کدومش؟  خونده؟ که درسی

 

 . زد  زل احمد جدی چشمان به  پروا بی فرانه

 

 کنه  کار جا همین تونه می_ 

 هست؟ کاری چه شیالت ی رشته  برای اینجا_ 

 بزنه  استخر جا همین_ 

 بگو  بهش خب ولی کنه قبول نکنم فکر_ 

 

 :  داد ادامه تر  غلیظ لبخندی و مکث با و

 

 ! داد رو تماست جواب یا اومد اگه البته_ 

 



  حرفی احمد بود بعید. کرد نگاه احمد به دوباره کیان

 پشت هدفی دانست می نبود، نگران. بزند دلیل بی را

 .اوست کالم  

 

 زنه می زنگ همیشه که اونی نبود یادم! آهان_ 

 !تو نه محمده

 

 فریماه حرکت یک با. شد خیره دایی به مبهوت فرانه

 . بود کرده مات و کیش را

 را نفسش کیان. رفت و شد بلند جا از حرص با که او

 .کرد فوت صدا با

 

 احمد؟ چیه قضیه_ 

 

 کیان پای روی دست و زد لبخند دوباره احمد 

 .گذاشت

 

 !باشن دور هم از خرده یه بذار! نباش نگران_ 



 

 . چرخاند احمد به کیان از را  نگاهش آرزو

 

 داداش؟  نشه بدتر  اوضاع_ 

 

 . خندید او

 

 سرتقه! ره می داییش به زاده حالل خواهر نترس_ 

 ! خودم مثل

 

 :گفت و کرد نزدیک لب  به را چای  فنجان افسانه

 

 !داری قبول هم خودت  خوبه_ 

 خانوم نیست سرتق کم هم جنابعالی پسر_ 

 !رفته باباش به اونم_ 

 



 جا از کرد می نگاه کیان به حالیکه در خنده با احمد

 . شد بلند

 

 پس از... قدیمی رفقای پیش سر یه بریم پاشو_ 

 !اومد بر شه نمی ها زن زبون

 

  اعتراض صدای و کیان ی خنده احمد کالم این با

 .شد بلند آرزو  و افسانه

 سخت استاد به باید فردا. برخاست جا از اما فرانه

 . داد می  جواب گیرش

   شاپرک#

 19_پست #

 

  و شد بلند جا از رنگش سفید ی کوله برداشتن با

  باز در پشت فربد بلند قامت به نگاهش دم همان

 .افتاد کالس

 

 .نگریست او به دامون . رفت استاد میز سمت



 

 شم  نمی متوجه رو  مسأله این من... استاد_ 

 

  خودش کتاب همان. گرفت فرانه دست  از را کتاب او

 .بود

 

 بده  مداد یه_ 

 

 فربد. گرفت او سوی را اتود. برد کوله داخل دست

 او سمت لحظه یک دامون نگاه و شد کالس وارد

 . شد کشیده

 

  کنی؟ می چیکار اینجا تو_ 

  نیومده؟ نظری خانوم_ 

 

 کوبیده فربد های چشم در چنان دامون درهم های اخم

 .  خندید اما پسرک. ترسید هم فرانه حتی که شد

 



 خسروی  خانوم من به بده  رو حواست_ 

 

 آشنای رنگ. گرفت فربد از نگاه زده  خجالت فرانه

 نام و بود کرده کنجکاو را او دلیل بی هایش چشم

 ... را فربد هم او خانوادگی

 

 استاد ببخشید_ 

 

 به را مداد و کتاب دامون. شد تمام  که توضیحات

 . گرفت طرفش

 

 نیست؟ سوالی دیگه_ 

 

 :گفت فربد کند پیدا جواب فرصت فرانه اینکه از قبل

  

 دارم سوال من_ 

 فربد کالست سر برو_ 

 خانومم  با که  نیستم تو با_ 



 

 . نگریست فرانه به و

 

 نیومده؟ مهتاب چرا دونین نمی_ 

 ... نه_ 

 شدنش حذف نیاد دیگه جلسه یه... نمیاد جلسه دو_ 

   قطعیه

 !دامون_ 

 

 . خنداند را فربد دامون جدی نگاه

 

 !کنی ام بیچاره خوای می_ 

 

 .انداخت شانه به را اش کوله  بند فرانه

 

 اجازه  با... استاد نباشید خسته_ 

 



 . داد تکان سر دامون

 

 خسروی؟  خانوم_ 

 

.  کرد اخم دامون و نگریست فربد به متعجب فرانه

 . نبود بیا کوتاه پسرک

 

 زنی؟ می مهتاب  به زنگ یه_ 

 زنین؟ نمی خودتون  چرا_ 

 من  به ده  نمی جواب_ 

 

  بیرون کوله جلوی زیپ از  را موبایلش تردید با فرانه

  کالس ته نشسته  دانشجوی چند روی نگاهش . کشید

 . خورد سر

 

  جون فرانه سالم_ 

  دانشگاه؟ نیومدی... عزیزم سالم_ 

 



 .  داد نمی را جوابش قصد از دخترک. کرد اخم فربد

 

 ... خوب حالم خرده یه_ 

 

 به گام یک جاخورده. شد کشیده فرانه دست از گوشی

  مبهوت. رفت بیرون کالس از فربد و برداشت عقب

 .بود خیره او خالی جای  به فقط و ایستاده جا بر

 

  زدی می زنگ نباید_ 

 

 . چرخید مهرگان دامون سمت گیج

 

   خواستن ایشون خب_ 

 

 .گرفت دست به را کیفش و شد بلند جا از

 

 نه بگی تونستی  می_ 



 ببخشید_ 

 

 . زد لبخند

 

 کردی عذرخواهی بیخود که باز_ 

 

 نگاه حرکتش. زد دست هایش  چتری  به اختیار بی

 . کرد او سیاه  های چشم قفل ای لحظه برای را دامون

 

 ! موبایلم_ 

 

 .خندید دامون 

 

  چیزی بشه عصبانی... نیست اعتباری فربد به_ 

 مونه نمی یادش

 

 . نبود فربد. شد خارج کالس از دامون دنبال به



 

   رفتن؟ کجا_ 

 

 . کرد رها کالفه را نفسش دامون

 

 کن صبر لحظه یه_ 

 

  گوش کنار را اش موبایل که او به برچیده لب فرانه

 . نگریست گذاشت می

 

  پسر؟ رفتی کجا_ 

 !  میام االن_ 

 

. آمد خودش  بیاید تماس قطع بوق صدای  اینکه از قبل

 . کرد اخم دوباره دامون

 

  فربد؟ کنی می چیکار_ 



 

 . گرفت فرانه سمت  را گوشی جواب بی او

 

 بفرما... ببخشید_ 

 

 را آن که همین. زد لبخند کمرنگ و کوتاه فقط فرانه

 .شد دور بلند هایی گام با حرف بی او گرفت

  نگاه فرانه به و برد فرو موهایش داخل دست دامون

 .کرد

 

 شما؟ نداری کالس_ 

 

 !کالسش

 

 شد دیرم وای_ 

 

  حواسش دلیل  بی دخترک. خندید او دویدن به دامون

 . کرد می خود پرت را



   شاپرک#

 20_پست #

 

 کنار و  برداشت ظرف داخل از تخمه مشتی فربد

 سرش که  پدر به دوخت را نگاهش. نشست دامون

  روی را چای سینی دنیا. بود  میز روی های  برگه گرم

 :گفت آرام  و احتیاط با. گذاشت میز

 

 ایناست   تو سرت اومدی وقتی از... کیا  کن جمع_ 

 

 . نگریست او به لحظه یک کیان

 

 و تو تحویل... کنم جمع باید رو ها  حساب این_ 

 بدم  دامون

 

 . چرخاند دایی و مادر بین را  نگاهش فربد

 

 چیه؟  قضیه_ 



 

 ... هم دنیا. نزد حرفی دامون

 

 دیگه؟  بگه یکیتون  خب_ 

 

 . کشید عمیقی نفس کیان

 

  تحویل رو مادرت و دایی  ی کارخونه خوام می_ 

 بدم خودشون

 

 . نگریست پدر به متعجب فربد

 

 چرا؟ _ 

 ندارم  هم با رو کارخونه تا دو ی اداره توان_ 

 

 : کرد باز لب دامون بزند حرفی فربد اینکه از قبل

 



 تو دست بسپریمش قراره_ 

 

 .  شد  گرد حیرت از فربد چشمان

 

 !من؟_ 

 نزنی گند که شرطی به_ 

 من؟  چرا_ 

 

 . خندید دامون

 

  خوای؟  نمی_ 

 

 تا قدم یک یعنی  این. بود هم  خدایش از! خواست نمی 

 ...مهتاب با ازدواجش و استقالل

 

 !ها منم  رییس فقط!  نخوام چرا_ 

 



 . داد تکان سر کالفه فربد لودگی از کیان. خندید دامون

 

 فربد به کن واگذار قانونی رو من سهم کیا_ 

 

 قدر آن را او هنوز. شد خیره دنیا به مکث با کیان

 .  دید نمی پخته و مرد

 

 نیست نیازی_ 

 

 .  شد هم در فربد های اخم

 

 خسروی؟   آقای نیست نیاز چرا_ 

 

 .دوخت فربد به را اش جدی های چشم کیان

 

 زوده  االن... بعد برای باشه_ 

 !زنی  می حرف  من با ها بچه عین همش_ 



 ای بچه چون_ 

 

 . کرد پوچ ای تخمه اهمیت بی فربد

 

 زن دی نمی اجازه که  داری رو فکر طرز همین_ 

 بگیرم 

 

 .گزید لب دنیا

 

 ! بکش خجالت! فربد_ 

 مامان  داره کشیدن خجالت خواستن  زن_ 

 

. خندید  می دامون. نشاند لب ی گوشه لبخندی کیا

 ! عجول پسرک

 

 تو بعد دامون اول_ 

 



 فربد. افتاد سرفه به و پرید دامون گلوی به چای

 . زد او پشت به محکم چندان نه ای ضربه خندان

 

  عین ببین... بابا نیست فکرا این تو اصال دامون_ 

 کرده  هول دخترا

 

 :گفت و خندید دنیا. کرد اخم دامون 

 

 رو چشمت  یکی یعنی دانشجو همه اون بین_ 

   نگرفته؟

 نمی نگاه  هیچکس به... مامان بخاره بی داداشت_ 

 ! کنه

 !فربد_ 

 می داری؟ دختر دانشجوی تا چند دایی من جون_ 

 !بگم  من خوای

 

 . برداشت را چای فنجان کیان

 



 !بسه شوخی! فربد_ 

 

 .شد نمی خیال بی او ولی

 

 خیلی مهتاب دوست... دختره این راستی_ 

 چیه؟  نظرت... خوشگله

 

 .  خندید اختیار بی دامون و زد برق دنیا چشمان

 

 ! نیست مهتاب دوست_ 

 ! داری مشکلی چه مهتاب با اصال تو_ 

 !خوره نمی تو درد به_ 

 نه کیا آقا که کردی تکرار  هی رو حرف  همین_ 

 میاره

 

 : زد صدا هشدار  با کیان

 



 !فربد_ 

 

 : پرسید کنجکاو. بود فربد حرف به حواسش اما دنیا

 

  چجوریه؟ دختره این حاال_ 

 

 .برداشت قند حبه یک خنده با دامون

 

  چرتی یه! دی می اهمیت چرا این حرف  به آبجی_ 

 !  حاال گفته

!  چی خودت چشمای! گم می چرت من! خودت  جون_ 

 بود  بهش حواست  چجوری دیدم امروز

 

 .  شد گرد حیرت از دامون های چشم

 

 ! بچه  نکن بافی  خیال انقدر_ 

 ! دایی افتاده تو سر به خیال اتفاقا... هه_ 



 

  جا از و گذاشت میز روی  را آن چای، خیال بی دامون

 .شد بلند

 

 بخیر  شب_ 

 !کنی می فرار داری! هست چیزی یه دیدی_ 

 

 .کوبید فربد ی  شانه به آرام را مشتش او

 

 ! شدی خیاالتی!  بچه نیست  خبری هیچ_ 

 !دایی خان نگیرم اعتراف ازت  نیستم فربد_ 

 

  او نظر از فربد زدن دور. شد دور خنده با دامون

 ! دنده یک  تخس پسرک. بود دنیا کار ترین سخت

   شاپرک#

 21_پست #

 



 :زد اتاق در به ضربه یک فرانه

 

 آبجی؟ _ 

 فرانه  تو بیا_ 

 

 پشت فریماه. شد داخل و داد هول را در  زنان لبخند

 . بود  تاپ لپ با کار  مشغول و نشسته  میزش

 

  داری؟ کار_ 

 

 . گذاشت میز روی را دستش داخل های برگه

 

 تونم نمی... اش ترجمه تو موندم رو خط  چند این_ 

 کنم ردیف هم کنار  رو کلمات

 من به بدش_ 

 

 . نشست تخت لب و داد او دست به را ها آن



 

 ! تونی نمی واقعا! فرانه نداره چیزی که اینا_ 

 ! فوله زبانت تو_ 

 !  بده ادامه برو خب_ 

 !  دارم درس کلی! که ندارم وقت_ 

  داری؟ موسیقی آموزشگاه برا وقت  چطور_ 

 

 : داد قوس پایین  به را هایش لب فرانه

 

 ! دارم دوست رو زدن گیتار_ 

 

 . کرد نگاه او به لحظه یک فقط فریماه

 

   آبجی؟_ 

  هوم؟_ 

  زنه؟ نمی زنگ محمد_ 

 



 . زد درآری حرص لبخند او

 

 !فرانه نکن دخالت نیست مربوط بهت که  کاری تو_ 

 

 .  کشید عقب تخت روی را خود  کمی خیال بی

 

  شده؟ تنگ براش دلت_ 

 ! فرانه_ 

 ! آخه شدی تر بداخالق خیلی روزه چند این_ 

 

 . گرفت او سمت را ها برگه فریماه

 

 ! دارم کار بیرون برو پاشو_ 

   گه؟ می چی  بببینم بزنم  زنگ بهش من خوای می_ 

 ! فرانه برو بگیر_ 

 

 . شد بلند جا از  و گرفت را ها  آن برچیده لب



 

   بخوریم؟ چای با بیارم خریده ای خامه نون بابا_ 

 

 می بزرگ داشت خواهرش. خندید اختیار بی فریماه

 . باشد هایش حرف محرم کم کم توانست می و شد

 

 سمج... بیار برو_ 

 

 را نفسش فریماه. رفت  بیرون اتاق از خندان فرانه

 . برداشت  را موبایلش و فرستاد بیرون آرام

 می محمد  حضور و تماس آخرین از هفته  سه حدود

 . گذشت

  طول ساعت چند از بیشتر هایش دلخوری وقت هیچ

 . کشید نمی

 . بود همیشه  از بیشتر اما بار این

 

 پیام آخرین و لغزید موبایل ی صفحه روی  انگشتش

 . خواند هفته چند این در بار هزارمین برای را او



 

 ! " ماه کشم نمی داشتن دوست برای رو  منتت دیگه" 

 

 خطاب  ماه یا کرد می باور را تلخش ی جمله! ماه

 را؟ کردنش

 .  ایستاد پنجره کنار و شد بلند میز پشت از

  را نگاهش هوا روشن تاریک  در و زد کنار را پرده

 .  دوخت شهر روشن  های چراغ به

 

  همین های چراغ  مثل ها، روز  این محمد با اش فاصله

 . بود زیاد شهر

 ... چالوس ی جاده ی ساعته چند مسیر مثل

 

 از هایش مردمک. چرخید عقب به در شدن باز با

  خامه و پر  دهان روی ها  ای خامه نون و چای  بخار

 .زد لبخند و خورد  سر کوچکش خواهر ای

   شاپرک#

 22_پست #



 

.  بود جدید مبحث توضیح و استاد به  حواسش تمام

 اهمیت بی مهرگان دامون اما آمد در ضربات صدای

 . داد ادامه

 

 .آورد  داخل به سر  مهتاب و شد باز آرام در

 

 استاد؟ هست  اجازه_ 

 

 . کرد اخم برگردد آنکه بی او

 

 بفرمایید _ 

 

 .نشست فرانه کنار و برداشت قدم صدا بی مهتاب

 

   اومده؟ کی_ 

 شه می ای  دقیقه ده_ 



  کرد؟ غیاب حضور_ 

 آره _ 

 شدم  بدبخت_ 

 

 اخمش پر  و جدی نگاه دیدن و دامون سر چرخیدن

 .شد  فرانه جواب و ها آن پچ پچ ادامه از مانع

 

  لحظه در کالس استاد، نباشید خسته با بعد ساعتی

 . گرفت هیاهو

  را خود مهتاب کند ترک را کالس دامون اینکه از قبل

 . رساند او به

 

  استاد؟_ 

 

 ... حرف بی. نگریست او به و ایستاد در جلوی دامون

 . گرفت  قرار مقابلش دخترک

 

   خوردم؟ غیبت_ 



 بله _ 

 ! استاد_ 

 شد  حذف درستون... نداره فایده دیگه اومدنتون_ 

 

 و شد نزدیک فرانه. زد  چنگ مهتاب گلوی  به بغض

 :گفت لرزان صدایی با مهتاب. ایستاد کنارشان

 

 برداشتم  یک ریاضی با نیاز هم واحد  هفت استاد_ 

 

  های اشک بود مانده کم . کشید عمیقی نفس دامون

 . شود  جاری دخترک

 

   نظری؟ خانوم کنم چیکار شما نظمی بی با من_ 

 

 دست در را اش  کوله فرانه. انداخت زیر  سربه مهتاب

 .  شد  نزدیک دامون به گام یک و کرد جا جابه

 

  بگیرین؟ ندید رو  بار این شه می استاد؟_ 



 

 پشیمان حرفش گفتن از را فرانه دامون جدی نگاه

  بلند هایی گام با را کالس و شد تر غلیظ اخمش. کرد

 . کرد ترک

 و دوید بیرون فرانه. گرفت راه صدا بی مهتاب اشک

 . رساند دامون به را خود

 

  استاد؟_ 

 

 :داد جواب بایستد آنکه بی

 

  می دخالت نیست مربوط بهت که کاری تو داری_ 

 ! خسروی خانوم کنی

 

  زیر به سر او برخورد از  ناراحت و شد کند هایش قدم

 . انداخت

 

   بار؟ یک همین فقط_ 



 

 فربد های حرف از بعد ذهنش. ایستاد باالخره  دامون

 .  بود شده دخترک درگیر بیشتر

  روی را فرانه های مردمک دامون نگاه سنگینی

 . لغزاند او صورت

 

  استاد؟_ 

 

  از قبل گذشت ذهنش از و  کشید عمیقی  نفس کالفه او

 شده حرف کم دخترک این پرت حواسش فربد شیطنت

 . بود

 

 باشه بارت  آخرین هم تو... بار یک همین فقط_ 

 ! شی  می خانوم  این ی واسطه

 

 تیله به را سیاهش چشمان و کرد سربلند برچیده لب

 . دوخت او  ای قهوه های

 



 ممنون... چشم_ 

 

 مقابل نتوانست . نگریست او به لحظه چند دامون

 . نزد لبخند او کالم و چهره معصومیت

 .  شد دور دیگری  حرف هیچ بی و درنگ بی

 

  شد؟ چی_ 

 اومد کوتاه_ 

 

 .  شد آزاد مهتاب ی شده حبس نفس

 

  تونستی؟ چجوری! آوردم  شانس! خدا... وای_ 

 

  مهتاب متعجب حال عین  در و خندان ی چهره به

 . نگریست

 

 ! کالس سر بیا منظم دیگه خدا رو تو_ 



 بدبختم که نیام_ 

 

 . زد لبخند

 

 دونی می رو این که خوبه_ 

  فرانه؟ گم می_

 

 و رفت پایین را ساختمان های پله مهتاب با گام هم

 .  شد محوطه وارد

 

  هوم؟_ 

 داری؟ هم برادر خواهر تو_ 

 

  امروز.  انداخت شانه به هم را اش کوله  دیگر بند

 . بود سنگین  حسابی

 

  می دلم خیلی ولی دارم بزرگتر خواهر یه  نه برادر_ 

 !داشتم هم  بزرگتر داداش یه خواست



 هم رو خواهر همین من پرتوقع چه ... اوهو_ 

 تنها  و تک... ندارم

 

 .  کند درکش  توانست نمی و  نبود تنها او

 

 و شدم خسته مادرم و پدر زیاد دخالت  و توجه از_ 

  تنهایی از بیشتر

 

 درون شادش ی چهره برخالف. کرد نگاهش بار این

 .داشت  غمگینی

 

 بدم دست از هم رو فربد آخر ترسم می_ 

 بدی؟ دست از_ 

 ! ازدواجمونه مخالف  بابام_ 

 

  زده خزان و برگ بی های درخت بین را  نگاهش

. آمد شخصی خیلی نظرش به نپرسید چیزی چرخاند،

 : داد ادامه خود دخترک



 

  تنها خواد نمی بابام... ام دونه یه یکی چون_ 

 که پسرعموم با خواد می...  غریبه به بده رو دخترش

 دلیل یه گه می البته... کنم ازدواج کشوره از خارج

 نگفته فعال ولی دارم هم دیگه

 

 فرو رنگش سبز پالتوی جیب داخل را  هایش دست

 . داشت زیادی سوز  هوا. کرد

 

  فربد؟ آقا همین دونه؟  می رو اینا_ 

 زیاد  خیلی... دارم دوست رو فربد من ولی... آره_ 

 

 که افتاد مهرگان دامون به محوطه داخل فرانه نگاه

  تاالر سمت به عامری و رادمنش استاد همراه

 مردمک و چرخید هم او سر. رفتند می دانشگاه

 .  خورد سر  فرانه صورت روی هایش

 

 کس هیچ  مخالفت باشه هم مال سرنوشتتون اگه_ 

 نیست  کارساز



  نباشه؟ اگه_ 

 

 . زد لبخند

 

 همه   موافقت حتی  موقع اون_ 

 !  تو نظیری بی دادن امیدواری تو یعنی_ 

 

 .خندید

 

 حقیقته حرفم  خب_ 

 

 .  خندید  هم مهتاب

 

 !  شده فیلسوف... بوفه بریم_ 

 باید فردا کنم تمرین گیتار ... خونه برم باید من_ 

 بدم تحویل رو ام قطعه

 خوردن چای یه ی اندازه_ 



 

 .  آمد می سمتشان  که دید را فربد دور از فرانه

 

 میاد داره... برو فربدت  آقا با_ 

 

 . زد لبخند. گرفت را او نگاه رد مهتاب

 

  آشنای عسلی در اختیار بی باز فرانه های مردمک

 .لغزید او های چشم

. است فریماه و پدر های چشم شبیه چقدر  کرد فکر

 ... ها آن های  تیله روشنی به درست

 

 سالم_ 

 

  خیلی فرانه و داد را او  سالم جواب خندان مهتاب

 ... آرام

 



 روی کرد می سنگینی حسابی پسرک نگاه

 ... صورتش

  فربد های  چشم حسی شد، دور و کرد که خداحافظی

 .کشاند می او دنبال به همچنان را

 .بود نکرده  اش تجربه حال به تا که عجیب حسی

   شاپرک#

 23_پست #

 

  را آرزو ی شماره مبل روی نشستن حال در کیان

 حال در که  فرانه و فریماه از هایش مردمک. گرفت

 گوشه ی ایستاده ساعت روی بودند شام  میز چیدن

  خود عصبانیت تا کشید عمیقی نفس. خورد سر سالن

 .کند کنترل را

 

 کیان ام خونه نزدیک... سالم_ 

 

 وقتی خواست نمی. کرد قطع را تماس و بست پلک

 .  بزند حرفی است فرمان پشت



 

  باباجون؟_ 

 

 . زد لبخند  فرانه روی به

 

 شاپرک اومدم_ 

 

  میز روی نگاهش. نشست میز پشت و شد بلند جا از

 . خندید و خورد چرخ  رنگارنگ

 

  کار... رنگی خوش سبزی کوکو عجب... به به_ 

 کدومتونه؟

 کرده درست آبجی_ 

 

 .زد لبخند فریماه به کیان

 

 محمد حال  به خوش_ 



 

  هم دیگر  هفته یک. نگریست پدر به کوتاه فریماه

 را کیان  سکوتش. بود خبر بی محمد از و گذشت

 .کرد نگران

 

 بابا؟  خوبی_ 

 خوبم _ 

 

  پرت را کیان حواس سالن  در شدن بسته و باز صدای

 . کرد آرزو

  و خندید آرزو. گذراند نظر از را او پای تا سر اخم با

. است عصبانی چقدر االن دانست می. نداد اهمیت

 برای اینکه  حین در و آورد در را شالش  و مانتو

 :گفت رفت می هایش دست شستن

 

   کردین؟ درست چی خوبی؟  بوی چه_ 

  همیشه که مادری جای  کشیدن زحمت  کلی دخترا_ 

 میاد دیر



 

 .زد لبخند کیان  ی کنایه به اهمیت بی آرزو

 

 نکنه درد دستشون_ 

 

  رها آرام را  نفسش آرزو. نگریست او به خیره کیان

 .کرد

 

 کیان  نکن نگاه اینجوری_ 

 

  به سکوت در. داد ها دختر به را نگاهش جواب بی او

 .بودند زده زل ها آن

 

 بخورین  رو  شامتون_ 

 

 و گذاشت کوکو از برش یک دو هر برای خود و

 ...آرزو خالی بشقاب داخل  همینطور

 



 نکنه  درد دستت_ 

 

 می اش کناری صندلی روی که او به کوتاه فقط کیان

 .کرد نگاه نشست

 

 چالوس  تا بریم... آرزو کن خالی رو ات هفته  آخر_ 

 

 .  آمد باال سرعت به  فریماه نگاه

 

 دارم عروس شنبه پنج... کیان تونم نمی_ 

 پس؟ چیه واسه شاگرد همه اون_ 

 

 .کشید بشقاب داخل ساالد قدری آرزو

  

 !خودمه با فقط عروس گریم_ 

 



  نشوند متوجه دخترها اینکه برای آهسته خیلی کیان

 :غرید او گوش کنار

 

ل میام_   رو  شده خراب  اون در گیرم می گ 

 ! کیان_ 

 !  میای دیر و شلوغه سرت همیشه_ 

 !نیست  تو نبودن تالفی بازم_ 

 

 :شد منقبض او سرد ی طعنه از کیان فک

 

  روز تمام تو... نیستم شب دو یا یک ماهی فقط من_ 

  کنی می تالفی داری رو ماه های

 ! کمیه چیز نبودنت شب یک کنی می فکر_ 

 

 شنیدند نمی چیزی. شد کشیده سمتشان  دخترها نگاه

 درمانده را نفسش کیان. بودند بحثشان متوجه اما

 .کرد فوت

 



 چالوس   ریم می غروب شنبه پنج_ 

 

  خشک بشقابش  روی نگاهش  و لرزید فریماه پلک

 . نگریست او به کیان  به نگاهی با آرزو. شد

 

 مامان؟ بریم خواد نمی دلت_ 

 

  او جای به فرانه. کرد نگاه مادر به حرف بی فریماه

 :گفت شیطنت با

 

 شده تنگ محمد  برای دلش_ 

 ! فرانه_ 

 

 اش دلتنگی که بود واضح قدر آن فریماه صدای بغض

 و زد لبخند کیان. کرد حس شد می  خوب خیلی را

 :گفت

 

 بخوره  دلت به هم سرت، به هم هوایی یه بریم_ 



 

  فرانه. نشست فریماه های  لب روی لبخند بغض میان

 .خندید  اختیار بی

 

 خوری  هوا رفته محمد بی که ماهه یک دلش_ 

 

 از خندان فرانه . برداشت سمتش فریماه که خیزی با

 با همراه کیان. گرفت پناه پدر صندلی پشت و پرید جا

  دختر شاد های خنده در برایش دنیا تمام. خندید  آرزو

 . بود شده خالصه آرزو و ها
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 شام  بیا... آبجی_ 

 

  بگیرد، دریا  خروشان امواج از را نگاهش آنکه بی او

 :زد لب آرام

 



 ندارم  میل_ 

 

 همین بودند آمده که زمانی از شد، نزدیک او به فرانه

 و گذاشت خواهر ی شانه روی دست. بود نشسته جا

 :گفت آرام

 

 اومده محمد_ 

 

 اما بودند  رسیده که شد می ساعت دو. زد لبخند تلخ

 .آمد تازه او

 

 ندارم اشتها من... فرانه بخور رو  شامت برو_ 

 

  که دایی  ی چهارشانه و  بلند قامت روی فرانه نگاه

 . خورد سر شد می نزدیک

 

 میاد داره دایی_ 

 



 :گفت فرانه به رو خندان او

 

 نمی من سرتق عروس حریف دونستم می چون_ 

   جون دایی اومدم خودم شی

 

 واقعا محمد. کشید عمیقی نفس فریماه  و خندید فرانه

 !بود برداشته کشیدن منت از دست

 

 میارمش  شده هم زور به من جان فرانه برو تو_ 

 

 دور چشم گفتن با و خندید دایی شیطنت از دوباره

  کنارش بعد و نگریست او به لحظه چند احمد. شد

 . نشست سنگ تخته روی

 

 دایی؟ چیه از ناراحتیت االن_ 

 

 . انداخت بود دریا به خیره که دایی  به نگاهی نیم

 



 نیستم ناراحت_ 

  ناراحت... اینجا نشستی  االن تا خورشید غروب از_ 

 !نیستی

 دارم دوست رو دریا به کردن نگاه_ 

 

 .شد حلقه او ی  شانه دور آرام دایی دست

 

  کم مدت یه نداره حق کردی محلی بی  سال سه_ 

 کنه؟ محلی

  دونین می خودتون ! جون دایی نکردم محلی بی من_ 

 ! دارم داشتنشون دوست و مردا به حسی چه

 

 . بوسید را او موهای  روی آرام و زد  لبخند احمد

 

 که دارم ایمان خواهرم به عشقش و کیان به من_ 

 یک دادم نمی اجازه جریان  اون از بعد نداشتم اگه

 که وقتی ها موقع همون... بمونه کنارش آرزو  لحظه



 برگشت رفته ازبین و پریشون و داغون مادرت

 !کیان ی خونه برگرده ذاشتم نمی دیگه چالوس

 

 می را انگشتانش  که دایی بزرگ دست به نگاهش

 . لغزید فشرد

 

  ذاشتین نمی کاش_ 

 

  نشان آنکه از بیش دخترک. کشید عمیقی نفس احمد

 . بود  ویران داد می

 

 تا دو شدیم اما نبودیم  ای رشته هم پدرت و من_ 

 همین تو چالوس اومد من با... برادر عین دوست

 من برای آرزو... شد خواهرم عاشق  آمدها و رفت

  گفت می بود مخالف بابا ... هست و  بود مهم خیلی

 راه و غریبه به ده نمی رو اش دونه  یه یکی دختر

  آشنا و دوست تو داشت زیاد خواهان مادرت... دور

 همون کیان اما... نگرفت رو چشمش  هیچکس ولی



  من... کردم راضی رو پدرم خودم... برد رو دلش اول

 ... دادم رو آرزو  خوشبختی قول اون به

 

 .  زد پوزخند

 

 هوو وقتی! خوشبخته مامان شما نظر  به االن_ 

  سرش؟ اومده

 

 . گرفتند راه فریماه های اشک

 

 ! بری می بین از رو  خودت داری... دلم عزیز_ 

   بکنه رو کار اون نداشت حق بابا_ 

 تر داغون  مادرت از پدرت اما نداشت حق  که البته_ 

 نمونده هیچی محکم کیان از... بود شکسته... بود

 کیان داشت این و بشه جدا  خواست می آرزو... بود

 بابا! پدرم به... کرد التماس من به! کشت می رو

  من... بودم مخالف من اما طالق بود کلمه یک حرفش

  گرفتار اختیار بی گفت! عاشقه چقدر کیان دونستم می

 می کارو این نباید چرا! کنم کمکش خواست! شده دنیا



 خود ی آینده! شد می چی فرانه و تو ی آینده! کردم

  این! کرد می  رها رو زندگیش باید چرا اصال! آرزو

! مادرت رفتن! خواست می دنیا که بود چیزی همون

! کس هیچ! شناسه نمی رو دنیا من ی اندازه هیچکس

 عین... بود مادرت دوست ترین صمیمی دنیا

 یه ولی! شدن بزرگ هم   با بچگی از... خواهرش

 تو چیزی یه! ترسوند می رو من نگاهش ته چیزی

 من رفت و کرد ازدواج مادرت  وقتی که بود چشماش

  به ها موقع همون کاش! ترسوند همیشه  از بیشتر رو

  با رو آرزو دوستی و رابطه پای دادم می هشدار کیان

 !کاش!  کنه قطع دنیا

 

 نوازش را فریماه خیس  های گونه احمد دست پشت

 .کرد

 

  روزی از امان... داری درازی راه که بریم شو بلند_ 

 !کنه قهر کسی با محمد که

 !دایی_ 

 



 .خندید

 

 بشناسی رو لجبازت شوهر که مونده هنوز_ 

 

 صدا  بی و کوتاه. خندید هم او بار این

 

 پاشو ... دختر گشنگی از مردم_ 

 

.  کرد کمک ایستادن در او به و گرفت را بازویش

 با حتی بود گرم دلش احمد وجود با. زد لبخند فریماه

 .محمد رفتار سردی

 رسیدن  با شد همزمان ویال داخل به  برگشتنشان

 ...ها پله پایین محمد

 

 بی او قلب افتاد فریماه های چشم در  که نگاهش

 . لرزید اختیار

 

 سالم_ 



 

.  داد را او  سالم جواب  سر تکان یک با فقط محمد

 ...همین فقط  سکوت و دوری  ماه یک از بعد! همین

 

 زندایی بشین بیا! جان  فریماه_ 

 

 گرفت دلش. بود گرفته جای احمد و کیان بین ما محمد

 موقعیتی چنین در حال به تا. نشست فرانه کنار و

 می منت که بود محمد این همیشه. بود نشده گرفتار

 :زد پچ او گوش کنار آهسته فرانه. کشید

 

 برای اونم کنه اخم باشه بلد محمد کردم نمی فکر_ 

 ! تو

 ! بلده که بینی می_ 

 

 . خندید ریز

 

 !کنه می  نگات داره_ 



 

 بود سرد قدر آن محمد نگاه ولی کرد بلند  سر فریماه

 و گرفت چشم کرده بغض. بود بهتر نکردن نگاه که

  خوش پلوی سبزی از پر  را او بشقاب پدر دم همان

 .کرد افسانه پخت

 

 نشسته پدر کنار مادر. کرد تشکر و زد لبخند کمرنگ

 .زد می حرف افسانه با و بود

 

  توانست می هم فریماه پس بود، کرده گذشت او وقتی

 .ببخشد  را پدر کمی فقط کمی،
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  آنجا را ناهار  اوقات تا کردند پهن حصیر  ساحل لب

 کباب  کردن آماده حال در احمد و کیان. بگذرانند

 .بودند

 



  بخش لذت گرمای زیر ساحل لب دورتر کمی اما محمد

 .بود خیره دریا امواج به  شید،خور  نور

 

 . ریخت زغالی چای ها لیوان داخل احمد

 

 دایی ببر رو ها چای بیا... جان فرانه_ 

 

 دایی دست از را سینی و شد بلند جا از چشم گفتن با

 .گرفت

 فریماه کنار بعد. کرد تعارف چای افسانه و مادر به

 خودشان مقابل هم را سینی  و نشست حصیر روی

 .گذاشت

 

 جان؟ فریماه_ 

 

 .گرفت محمد بلند قامت  از را اش خیره نگاه او

 

 زندایی؟  بله_ 



 

 .  زد لبخند افسانه

 

 محمد  برای ببر چای_ 

 

 و زد می  حرف او با نه  االن تا دیشب از که محمدی

 نمی هم را او چای تعارف حتما کرد، می نگاهش نه

 . پذیرفت

 :زد پچ گوشش کنار آرام فرانه

 

 ! آبجی  بکش منت تو بار یه_ 

 

 بی. بود جدی کامال شیطان نه بود شوخ نه لحنش

  به. بود شده بزرگ واقعا خواهرش. زد لبخند اختیار

. برداشت را سینی داد تکان که سر. نگریست  مادر

 از و گذاشت سینی داخل دوباره هم را خود  چای لیوان

  شد می نزدیک محمد به که گام هر. شد بلند جا

 را او هایش قدم صدای. گرفت می اوج قلبش ضربان



 به دوباره فریماه دیدن با . چرخاند سر  و کرد متوجه

 .شد خیره دریا

 

 محمد؟_  

 

 .  کند نگاهش آنکه بی. کرد رها آرام را نفسش او

 

  بله؟_ 

 

 . گرفت او سرد جواب  از دلش

 

 برات  آوردمت  چای_ 

 دیدم_ 

  آوردم هم خودم برای_ 

 !کنی می ناپرهیزی_ 

 

 .کرد بغض



 

 !نبودی متلک اهل_ 

 این از قبال فریماه؟ بود متلک من حرف   کجای_ 

 !کردی نمی کارها

 ! محمد_ 

  ماه؟ کردی می_ 

 

 ماه که همین. نگفت هیچ و انداخت زیر به سر

 حالیکه در محمد. گرفت آرام کمی دلش کرد خطابش

  را چای لیوان کرد می نگاه او زیبای صورت به

 .برداشت قند ای حبه با همراه

 

  من؟ نبود از داشتی آرامش و بودی راحت مدت این_ 

 

  آنکه از بیشتر محمد نگاه. کرد نگاه او به فریماه

 . بود دلخور باشد سرد

 

 ! بودی راحت حتما! اصال سوالیه چه_ 



 

 . نبود

 

 اومدی؟ که شد چی_ 

 

  زمین روی را سینی و برداشت هم را خود  چای لیوان

 .گذاشت

 

 اومدنم؟  از ناراحتی_ 

 

 .  زد پوزخند

 

 ! ناراحتم ازت که  ساله سه_ 

 دادم  رد جواب  بهت پیش سال سه باشه یادت اگه_ 

 

 . خندید تلخ. کرد نگاهش و برگشت

 



 که بود ای نه بدترین! یادمه که معلومه! یادمه؟_ 

 !شنیدم

 

 . گرفت تپش او آخر ی جمله  از فریماه قلب

 

  تحمل دیگه ولی دی می عذابم داری ساله سه_ 

 !ندارم رو بیشتر عذاب

 

  خشک برد، می لب به را  چای لیوان داشت که دستش

 .  شد

 

  چی؟ یعنی_ 

 

 . سپرد دریا به دوباره را نگاهش سرد او

 

 !گفتم واضح_ 

 !نشدم متوجه من ولی_ 

 ! چالوس نمیای زندگی برای گفتی  بابا به_ 



 ...آره_ 

 ! بودی نگفته چیزی قبال_ 

 ! نپرسیدی_ 

 

  حیرت و خشک  و جدی.  کرد نگاهش باز این محمد

 زده

 

 خیلی ماهی  پرورش اون برای من فریماه  ببین_ 

  خیال بی که  نخوندم درس همه این! کشیدم زحمت

 !  بشم اونجا

 ادامه رو  کارت تهران بیا  بشی خیال بی گفت کی_ 

 ! بده

 نیام؟ اگه_ 

 نیای؟ _ 

 چی؟  وقت اون... آره_ 

 ! محمد_ 

 رو نامه پایان که بعد ترم...  فریماه کن گوش  خوب_ 

 سر بریم و کنیم عروسی  خوام می دادی ارائه



  بی بیاری اگه که نیار نه! شهر همین توی! زندگیمون

  زودتر رو عروسی و شم می درست کردن تموم خیال

 همین قرار زدیم حرف که باری آخرین! میندازم راه

  رو تو جدید  های قرار من که بار هر اینکه مثل و بود

 رو من و شه  می بیشتر هم   تو پیشروی کنم می قبول

 ! کنی می فرض تر احمق

 

  و قاطع اینطور  که باشد محمد این شد نمی باورش

 هم و کرد بغض هم. بود ایستاده مقابلش عصبانی

 . ترسید

 

 محمد؟ گی می داری چی_ 

 که! رو ساله  سه عذاب این کن تمومش  گم می دارم_ 

 ! کنم می کارو این  خودم نکنی تمومش اگه

 زنی؟ می حرف اینطوری چرا_ 

 خیلی چیه؟! زنم می حرف خودت مثل دارم تازه_ 

 تلخه؟ 

 

 !  بود زهر! تلخ از بیشتر چیزی



 

 ! منگنه الی ذاری می رو من داری تو_ 

  خودته با تصمیم! کن فکر داری دوست که  طور هر_ 

 بی یا کنیم عروسی بعد  و بدم فرصت بهت اینکه

 کدومش؟ بندازم؟ راه رو عروسی فرصت

 کنم؟  انتخاب باید االن_ 

 !کوتاه ولی کنی؟ فکر تونی می_ 

 نیست؟ سومی راه_ 

 !  هست_ 

 

  اما آلود زهر و تیز چند هر. زد می را آخر تیر باید

 .  زد می باید

 

 !بشیم جدا_  

 

 بی اما محمد. شد رها ها شن روی دستش از لیوان

 لب به  را چای او چشمان لرزان عسلی به توجه

 و نگاه سرمای حفظ بود سخت. کرد نزدیک



 سه این تمام در که دخترکی برای اما اش  خونسردی

 تحمل صبورانه  را هایش  محلی بی و ها بدخلقی سال

 .بود الزم کرده

 : کرد  زمزمه مبهوت و ناباور

 

 ! محمد_ 

 !ماه گذاشتی من پای جلوی خودت که راهیه این_ 

 

  این شد  نمی باورش. لرزید فریماه چشمان  نی نی

 ! قاطع و سرد حد این تا ! باشد محمد

 

 :زد صدا افسانه

 

  ناهار  بیاین... جان فریماه... مامان  محمد_ 

 

 .نشست او کمر پشت محمد دست

 بریم _ 

 



. برداشت قدم رمق بی و مبهوت  او، انگشتان فشار با

 او ی  خواسته نه و بود توانش در نه سوم راه

  یک برای او به اطمینان از وحشتش و  ترس تمام با

 بود فهمیده خوب را این داشتن دوست و زندگی عمر

 .است عالم کار  دشوارترین نداشتنش که
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 خود از هم  سر پشت و بود ایستاده ساحل لب فرانه

 :زد غر آخر بار. گرفت می عکس

 

 کنیم حرکت که االنه! یکی  فقط! دیگه بیا فریماه_ 

 !فرانه ندارم حوصله_ 

   آبجی؟_ 

 

 .شد  نزدیک محمد

 

 بگیرم من کنارش وایسا برو_ 



 

 . کرد اخم فریماه. خندید زده ذوق فرانه

 

  ندارم حوصله_ 

 

 .کشید خود دنبال به و گرفت را او دست محمد

 

 !داشتی حوصله کی تو_ 

 !  محمد کن ولم_ 

 ماه نزن غر انقدر_ 

 زنم نمی غر من_ 

 

  موبایل و کرد رهایش خنده با رسیدند که فرانه کنار

 . گرفت  او از را

 

 جان  فرانه  دار نگهش_ 

 



 .خندید او

 

 جمع  خیالت_ 

 ! ها دیوونه_ 

 

 .کرد بغلش محکم اهمیت بی اما فرانه

 

 آبجی  بخند_ 

 ! خب  نمیاد خندم_ 

 ! باشه زشت بذار... فرانه کن ولش_ 

 ! محمد_ 

 

 :گفت لب زیر. زد  لبخند محمد

 

 قشنگه  هم زشتت! جانم_ 

 



  موبایل ی حافظه در خواهر دو تصویر بعد ای لحظه

 دور دست سپرد فرانه به که را گوشی. شد ذخیره

 .کرد حلقه فریماه

 

 بگیرم  دریا لب نفره دو  یه وایسین_ 

 

  تعداد به یشان دونفره های عکس. زد پوزخند محمد

 . بود مضحک واقعا. رسید نمی هم دست  انگشتان

 

  کردی؟  فکر_ 

 

 ... چشم در  چشم. چرخاند او رخ نیم سمت را  نگاهش

 . شد ثبت عکس اولین

 

  هوم؟_ 

 آره _ 

 



 را خود اما ترسید می سوم راه انتخاب از محمد

 .  نباخت

 

   خب؟_ 

 

 ...  دوم عکس ثبت. بست  پلک ای لحظه برای فریماه

 

  درسم شدن تموم بعد   عروسی_ 

 

 آزاد لبخند با محمد ی شده  حبس نفس و  کرد باز چشم

 .شد

 

 ...سوم عکس و دوربین فلش

 

  موافقی... عقدمون سالگرد چهارمین... مرداد هفت_ 

 ماه؟

 



.  کرد می غلبه هایش ترس بر باید. نبود ای چاره

 .  بود او نداشتن از کمتر دردش

 

 اوهوم _ 

 

 . پیچید او کمر دور بیشتر محمد دست

 

 ! نمیام دیدنت برای من نخوای تو تا  هم باز ولی_ 

 

 هیچ بی  بعد و کرد نگاهش خیره لحظه چند فریماه

  ابراز  ی اجازه او به ترسش. گرفت فاصله حرفی

 .داد نمی دلتنگی

 حاال. رسید پدر ماشین  کنار فرانه با همزمان

  آرام و تر بال سبک. نداشت را آمدن موقع سرگردانی

 .بود تر

 

 در را افسانه و احمد فریماه. نشست او از قبل فرانه

 . نگریست محمد به آخر در و  گرفت آغوش



 

 خداحافظ _ 

 

 تند و گذاشت او ی شانه پشت دست. زد  لبخند محمد

 از نگاه زده خجالت فریماه. بوسید را موهایش  روی

 .شد سوار سرعت به و دزدید هایشان  لبخند و جمع

 

 !عکساتون شده  قشنگ چقدر  ببین آبجی؟_ 

 

. زد لبخند  اختیار بی. گرفت فرانه دست از را موبایل

  ُسر محمد ی چهره روی هایش  مردمک  و چرخاند سر

 . خورد

 فریماه انگشتان. آمد باال محمد دست و کرد  حرکت پدر

 .کرد لمس را آن و لغزید او تصویر روی اما

 . شناخت می داشت تازه  را دلتنگی

   شاپرک#

 27_پست #

 



  صدای. دوید و کرد طی عجله با را دانشکده های پله

 می را فضا  سکوت سالن وسط هایش کتونی برخورد

  که بغضی با و گرفت نفسی کالس در پشت . شکست

 ضربه یک داشت  تاخیر دقیقه چند و بیست خاطر به

 .زد در به

 

 به هم آن. بود ترم این طول در تاخیرش اولین این

.  شد او ماندن خواب به منجر  که سفر خستگی  خاطر

 .شنید را استاد صدای

 

   بفرمایید_

 

 .  کرد باز  آرام را در 

 

  تو؟ بیام تونم می... استاد سالم_ 

 

 .  انداخت زیر به سر او. نگریست او به مهرگان دامون

 



 تو بیا... سالم_ 

 ببخشید_ 

 

 داخل آرام فرانه. نشست دامون های لب  روی لبخند

 بی او. گرفت  جا مهتاب کناری صندلی روی و شد

 .  خندید صدا

 

 !کردی دیر تو یبارم_ 

  زد؟ غیبت_ 

 نکرد  غیاب حضور اصال_ 

 

 به مهرگان دامون. پرید باال تعجب از فرانه ابروان

 !کرد می غیاب حضور کالس به ورود محض

 

 استاد به را حواسش و کشید بیرون کیف از را کتاب

 به لعنت. بود مانده جا  جدید مبحث  ابتدای از. داد

 !شیرین خواب

 



 دست به کتاب استاد نباشید خسته و کالس پایان با

  کیف کردن جمع حال در دامون. رفت  او میز سمت

 .آورد باال سر خود

 

 داشتی تاخیر_ 

 ! موندم خواب...  ببخشید_ 

 

 .زد لبخند

 

 !خسروی خانوم کردی عذرخواهی بار یک_ 

 

  حال در  دامون. داد کتاب به را نگاهش برچیده لب

 : گفت رفتن

 

 برات  دم می توضیح اونجا... اساتید اتاق بیا_ 

 



 مهتاب از و برداشت را اش کوله سرعت به

 می تقریبا دامون دنبال حالیکه در. کرد خداحافظی

 . شد می نزدیک که دید را فربد دوید

 

 های قدم و کرد کنجکاو را  فرانه روشنش نگاه هم باز

 ... را فربد دامون دنبال به هم او تند

 

 با او. کرد سالم لب زیر کنارش از گذشتن حال در

 را فرانه سالم جواب و خندید دامون به شیطان  نگاهی

 . داد

 

 ... هم فرانه. ایستاد و کرد اخم دامون

 

 ! شده پیدات اینجا  که باز_ 

 دایی اومدم گذری_ 

 !فربد_ 

 

 .زد  چشمک فربد



 

 دیگه شدم خیاالتی من_ 

 

  غلیظ دخترک مقابل او حرکت  و کنایه از دامون اخم

 خندان فربد. کرد نگاه ها  آن به متعجب فرانه. شد تر

 که گذاشت اتاقی به پا عمیقی نفس با دامون. شد دور

 اساتید اتاق آن در که بود نصب تابلویی درش باالی

 . بود نوشته

 

  میز یک اتاق داخل. آمد می اینجا به که  بود بار اولین

 به که در یک و بود کمد ی قفسه و صندلی چند و

  ی مراجعه  مکان ظاهرا   اینجا. داشت راه بزرگتر اتاق

 ... اساتید استراحت محل دیگری و بود دانشجوها

 

 خسروی  خانوم  بشین_ 

 

 گذاشته میز روی را کتش و کیف. کرد  نگاه استاد به

  قرار میز روی را مداد و کتاب . بود نشسته آن پشت و

 .  داد



 

 داری؟ کالس_ 

 

 : گفت نشستن حال در

 

 دارم کالس شما با فقط امروز نه_ 

  باید... ندارم وقت بیشتر دقیقه ده یه... خب  خیلی_ 

 سرکالسم برم

 ببخشید_ 

 

 .کرد اخم بار این

 

 گوش تر دقیق  که گفتم... کنی  عذرخواهی که نگفتم_ 

 !کمه وقتم  چون بدی

 

 . نگفت هیچ او

 



 بده  ورق_ 

 

  میز روی و کرد خارج کیف از را اش کالسوری  دفتر

 توضیح و مداد حرکت به فرانه حواس تمام. گذاشت

 .بود استاد

 و کرد رها دفتر روی را  مداد بعد ی دقیقه  ده حدود

 .  داد  هول او سمت

 

  استاد مرسی_ 

 

 .زد لبخند شدن بلند حال در

 

 کنم می خواهش_ 

 

 :افزود مکث با و

 

 خوری  می غیبت نکن شک  کنی تاخیر اگر بعد دفعه_ 

 



  خواست. بود نکرده غیاب حضور  آمد یادش تازه او و

  این دامون  هشدار با نگاه اما کند عذرخواهی دوباره

 . نداد را اجازه

 

 نشدم بیدار خستگی از... بودیم مسافرت_ 

   کسی؟ ساعتی؟_ 

 هم رو  گوشی زنگ صدای! نبود  خونه کسی_ 

 !نشنیدم

 

 و خندید دامون. است سنگین خوابش  چقدر نگفت و

 .  شد خیره او سیاه های تیله به

 

 باشه  سنگین باید خوابت_ 

 

  و انداخت زیر به سر او مستقیم نگاه از معذب فرانه

 .کرد جمع  را وسایلش

 

 استاد ممنون_ 



 

 فرانه از قبل  اتاق از و داد تکان سر لبخند با فقط او

  پرت بیشتر را حواسش  روز هر دخترک. زد بیرون

 ورود  محض به امروز که قدر آن. کرد می خود

 .شد او غیبت و نبود متوجه

   شاپرک#

 28_پست #

 

 به و گرفت تاپ لپ ی صفحه از را نگاهش  دامون

 داخل به در  الی از را سرش فقط همیشه مثل که فربد

 .نگریست بود داده

 

 !دارم کار! فربد_ 

 نیام؟ _ 

 !زنی می بهم  رو تمرکزم_ 

 

 .شد داخل آجیل ظرفی با اجازه بی و خندان فربد

 



 دکترات؟ تز این نشد تموم_ 

 ! تمومه بذاری تو اگه_ 

 

 .کرد ولو او کنار تخت  روی را خود 

 

 !هپروتی  تو ها  تازگی خودت! چه من به_ 

 

 کیبورد  های کلید روی حرکت از دامون انگشتان

 . گرفت را اش طعنه. ایستاد

 

 جلو امروز بود چرتی چه اون! بیرون برو پاشو_ 

 ! گفتی دختره

   کرده؟ گیر پیشش گلوت فهمیده خودش_ 

 

.  داد  هول را او ی کله دست با بار این دامون

 .  نخندد نتوانست

 

 !بچه گی می پرت و  چرت  چرا_ 



 بگم؟ بهش من خوای می_ 

 

 :شد جدی آنی به دامون کالم و نگاه

 

 !فربد کنی نمی کاری همچین تو_ 

 

 .گذاشت دهان به و کرد مغز ای پسته اهمیت بی او

 

 !نمیشه گرم آبی که خودت  از خب_ 

 !فربد ندارم شوخی تو با مورد این تو من_ 

 

 .  کوبید هم به محکم را هایش دست کف فربد

 

 !داری دوسش دیدی! دیدی_ 

 

 .خندید دوباره

 



 ! بچه شو خیال بی_ 

 بزنه؟ حرف  باهاش بگم مهتاب به_ 

 !فربد_ 

 دونم نمی من! زنی می داد چرا بابا خب  خیلی_ 

 ! فروخته بهت تری هیزم  چه مهتاب

 

 .فرستاد بیرون کالفه را نفسش دامون

 

 گرفتنته زن وقت تو نه! باش  عاقل روخدا تو! فربد_ 

 !خوره می  زندگی درد به دختره این نه

 دایی؟ خان  چرا_ 

 و غیبت بازم افتاده رو درس این قبال اینکه با_ 

 به! افتضاح که هم خوندنش درس وضع داره تاخیر

 می مشترک زندگی درد  به دختری  همچین  نظرت

  خوره؟

 

 .  زد می حرف جدی کامال حاال مسخره و شوخ فربد

 



  حاضر هم  قیمتی هیچ به!  دامون دارم دوسش من_  

 بدم دستش از نیستم

 

 .داد تکان سر تاسف با دامون

 

 می مخالفت دارم دوست چون منم! دانی  خود! باشه_ 

 !کنم

 

 :  گفت شدن بلند  حال در او

 

 کن موافقت ولی باش نداشته دوستم_ 

 !بده رضایت باید کیا آقا ! نیست مهم من موافقت_ 

 !نه میگه تو نظر خاطر به بابا_ 

 حله؟ موافقم بگم من االن_ 

 ! حله که معلومه_ 

 چی؟  دختره پدر_ 

  خواستگاری  بریم تا باشه  بابا رضایت اول باید خب_ 



 

 . کشید عمیقی نفس دامون

 

  حرف هم کیا آقا با! گم نمی  چیزی دیگه من باشه_ 

 ... ولی! زنم می

 

 . نگریست او به فربد

 

 !نیستم من کشید خواستگاری به کار اگه_ 

 چی؟  یعنی_ 

 

 .داد تاپ لپ ی صفحه به را نگاهش دوباره

 

 فربد نمیام من_ 

 ! نمیام تو واسه منم نیای_ 

 



 همیشه خالف بر. بگیرد را اش خنده جلوی کرد سعی

 . بود جدی کامال فربد لحن

 

 فربد بیرون برو_ 

 بابا  رفتم_ 

 

 آجیل ظرف برداشتن برای کرد دراز دست و

 

 !باشه بذار بری؟ می کجا_ 

 !بابا برو_ 

 

. خاست هوا به دامون ی خنده. شد بسته که در

 ! لجباز  سرتق پسرک

   شاپرک#

 29_پست #

 

   میز روی را چایش خالی فنجان کیان



 وقتی. دوخت فربد به را اش خیره نگاه  و گذاشت

  را خود مخالفت جدیت با او و زد حرف او با دامون

  حاال و زد بیرون خانه از عصبانی فربد کرد، تکرار

  نمی فکر برگشت گردی خیابان ها ساعت از بعد که

 . باشد هم  هنوز پدر کرد

 

 ! اومدنه وقت چه این_ 

  سالم_ 

 

  تن این. نگریست  دامون به کیان، به نگاهی با دنیا

 . بود طوفان از  قبل آرامش او صدای آرام

 

  ری؟ می  کجا پایین میندازی رو سرت بودم؟ تو با_ 

 ! کیا_ 

  دنیا نکن  دخالت_ 

 

 .کرد بغض او بلند صدای از ترسیده دنیا

 



 !فربد_ 

 

 .بست  پلک ای لحظه  و ایستاد

 

 خونه؟  یکی اون نرفتی! شد چی_ 

 

 بحث  ترسید می. شد بلند جا از کیان با همزمان دامون

 . بگیرد باال

 

 فربد گستاخی خیلی_ 

 !گم می نبودنت از دارم چون_ 

 

  شانه روی  دامون دست. کرد تند پا فربد سمت به کیان

 .  نشست او ی

 

 ! هستین عصبانی االن ! کیا آقا_ 

 



 . خندید فربد. ایستاد جا بر عصبی کیان

 

 شنوم می! چیه خواهرام اسم دونم نمی حتی_ 

 شاپرکاست؟  شبیه! زنی می صدا شاپرک رو کوچیکه

 

 در سر او اصرار همه این از. کشید عمیقی نفس کیان

 ! آورد نمی

 

 !باشی داشته اونا به کاری نباید تو_ 

 

 کوتاه و صدا بی. خندید

 

 دارم؟ خطر خواهرام برای من کنی می فکر_ 

 

 دنیا خیس صورت روی طلبکار کیان  های مردمک

 . لغزید

 



  فهمیدن بعد  سختی به رو آرامش گی نمی بهش چرا_ 

 آرامش گی نمی چرا برگردوندم؟ زندگیم به آرزو

  دنیا؟ زدی هم به تو رو زندگیم

 

 بخشید می را او نه کیان. گرفت شدت دنیا های اشک

 .  شد می او مال نه و

 

 فقط االن تا ندادم طالقت اگه گی نمی بهش چرا_ 

 ! خودشه خاطر واسه

 

  موهای به خواهرش  های اشک دیدن از کالفه دامون

. کند احترامی بی کیان به  خواست نمی. زد چنگ خود

 چشم در خیره بار این کیان. داشت حق گردنش به او

 : غرید فربد روشن های

 

 تو من دخترای  و زن اسم آوردن گفتم مادرت به_ 

 اسم دونستن گم می تو به هم االن! قدغنه خونه این

 !دیدنشون به برسه چه فربد قدغنه برات خواهرات

   چرا؟_ 



 

 . برداشت فربد سمت دوباره قدم یک او

 

 هم به دوباره زندگیم و زن آرامش خوام نمی چون_ 

 !بریزه

 

 . خندید صدا بی باز فربد

 

 !شما برای  هیچم که من! خسروی  جناب باشه_ 

 

 .کشید خود صورت به دستی پریشان کیان

 

 !فربد منی  پسر تو_ 

 !هستم هم  دخترات برادر من_ 

 

 بی و خسته  حسابی. کرد فوت صدا  با را بازدمش

 ! او  همیشگی تکراری بحث این از  بود حوصله



 

 نمی! دونه  نمی ماجرا از چیزی  کوچیکترت خواهر_ 

 ! بدونه  هم خوام

 بگم؟ بهش من و  بدی نشونش ترسی می_ 

 !کنی نمی رو کار این وقت هیچ تو  چون! نه_ 

 

  در. کرد عصبی را کیان اش خنده. خندید دوباره فربد

 : گفت رفت می جالباسی  سمت حالیکه

 

  محیط با باید کم کم... فربد کارخونه بیا سر یه فردا_ 

 کنم  آشنات  اونجا کار و

 

 . کرد نگاه دامون به و برداشت را کتش

 

! فربد به سپرم می رو چیز   همه شرط  یک به فقط_ 

 رو حواست و باشی کنارش تونی می که جایی تا باید

 مال اونجا  سهم بیشتر اینکه خاطر به هم ! بهش بدی



 بیفته فربد برای  اتفاقی هر  اینکه خاطر  به هم و توئه

 ! دامون تویی  مسئولش

 

 : داد تکان سر دامون

 

 هست  حواسم... چشم_ 

 

 : گفت دوباره فربد

 

  شه؟ می چی  مهتاب_ 

 

  مرتب آینه مقابل  او به اهمیت بی را کتش ی یقه کیان

 .کرد

 

  واسطه رو  داییت هم دیگه! فربد زدم رو حرفم من_ 

 ! نیست تو مناسب  من نظر از دختر اون! نکن

 !خوام نمی مهتاب جز رو کسی من_ 

 ! نیست راضی هم دختر اون پدر! فربد_ 



 ! چیه جوابشون بدونیم که نرفتیم خواستگاری_ 

 

  جواب از قبل. بود آرزو. خورد زنگ کیان موبایل

 . کرد نگاه فربد به دوباره دادن

 

 ! پدرش شرکت رفتم پیش ماه چند_ 

 

. سراند دایی و مادر به پدر از را مبهوتش نگاه فربد

  بی اینکه یعنی این و نبود نگاهشان در  تعجبی هیچ

 ! نبودند خبر

 

   جانم؟_ 

   کجایی؟ کیان؟_ 

 

 . نداشت دنیا کنار را او بودن لحظه یک تحمل آرزو

 

 ! عزیزم میام دارم! بیرونم_ 

 



 صورت روی بغض و حسرت با دنیا  های مردمک

 .  خورد سر کیان

 

 ! کیان  زودتر_ 

 

 .  بود فهمیده. خنداند را کیان  آرزو تند لحن

 

 !اومدم ! چشم_ 

 

 .شد نزدیک فربد. پوشید را  هایش کفش

 

 بابا؟ _ 

 

 . گرفت فربد ی آشفته لحن برای دلش

 

 جانم؟ _ 

 گفت؟ چی مهتاب بابای_ 



 

 .بود شده عاشق  واقعا پسرکش

 

  فربد کن فراموش رو دختر اون_ 

 

 .داد تکان سر گنگ او

 

 تونم  نمی_ 

 

 قامت و قد هم پسرکش. زد  او ی شانه به دستی کیان

 ... خودش ی چهره هم. بود خودش

 

 برم باید... زنیم می حرف بعد_ 

 

. داد شتاب دنیا نمناک چشمان مقابل هایش قدم به و

 . بود  کوتاه های بودن همین کیان از او سهم

 



  کرد می فکر دزدید می داشت وقتی را  آرزو زندگی

 هیچ اما شود می خواهد می که همانطور  چیز همه

 . خواست  می او که نشد طور آن چیز

   شاپرک#

 30_پست #

 

  روی از شد می نزدیک که مهتاب دیدن با فربد

 .  زد لبخند مهتاب. شد بلند نیمکت

 

 سالم_ 

 سالم_ 

 

 . شد  متعجب او سرد و کوتاه سالم از مهتاب

 

  فربد؟  خوبی_ 

 

  شلوار جیب داخل را آزادش دست او به نگاهی نیم با

 .  کرد فرو جینش



 

  زده؟ حرف پدرت با بابا دونستی می تو_ 

 

 مقنعه زیر را اش طالیی  تارهای دستپاچه مهتاب

 .  کرد عصبی را فربد سکوتش. فرستاد

 

  دونستی؟ می_ 

 !  بگم بهت چطور باید دونستم نمی آخه_ 

 

 برگ بی درختان به را   نگاهش زنان پوزخند فربد

 . سراند دانشگاه ی محوطه

 

 ! من جز بودین جریان تو  همه پس_ 

 

 . نگریست او ناراحت رخ  نیم به سکوت در مهتاب

 

 پسرعموته؟ قضیه_ 



 !  فربد ندارم ای عالقه اون به من_ 

 

 . نگریست مهتاب آبی های تیله به لحظه  یک فقط

 

   بخوریم؟ پیتزا بریم_ 

 مهتاب  ندارم حوصله_ 

 رو من تونه نمی که  بابام! فربد ها  ای دیوونه_ 

 ! کنه مجبور

 

 .  نگفت هیچ و  کرد رها آرام را نفسش فربد

 

 هم تو...  افته نمی اتفاقی هیچ نخوام من وقتی_ 

... نشو بداخالق من واسه نشده هیچی هنوز بیخود

 خداحافظ 

 

 . خندید

 

   حاال؟ ری  می کجا_ 



   خونه برم_ 

 آوردی؟ ماشین_ 

 

 . نگریست او به ناراحت و ایستاد

 

   بخوریم پیتزا بریم که نیار گفتی دیروز_ 

 

 .  خاراند را اش چانه نمک با  و خندید باز

 

  نبود یادم_ 

 ! مهمم برات اینطوری_ 

 

 . خورد  فرو پوزخندی زدن با را اش خنده فربد

 

  از اینکه ترس از... نخوابیدم خوب صبح تا دیشب_ 

 بدم دستت

 



 . ترسید می  هم خودش. کرد نگاه او  به فقط مهتاب

 

 می هم  خودت نکنه مهتاب؟ گی نمی چیزی  چرا_ 

 ! ترسی

 

 . کرد می پرت را شوخ همیشه فربد حواس باید

 

 ! خونه برم نیست خبری اگه شد؟ چی پیتزا_ 

 

 . خنداند  سرخوش بار این را فربد او طلبکار لحن

 

 بریم _ 

 

  همانطور. شدند خارج دانشگاه وردودی از هم کنار

  حرف مهتاب رفتند می  ماشین پارک  محل سمت که

  روی فربد  نگاه ها خنده میان. خندید می او و زد می

 .کرد ترمز پایش  جلوی ماشینی که خورد سر دخترکی

 



 نیست؟  دوستت اون_  

 

 .گرفت را او نگاه رد مهتاب

 

 است فرانه... چرا_ 

 

 ی فاصله حاال. کرد می نگاه او به اختیار  بی فربد

 . داشتند هم با کمی

 

 !دیگه بریم! فربد_ 

 

  در شدن باز اما کند جدا او از را نگاهش خواست

  جا بر را او رل پشت شخص ی چهره دیدن و ماشین

 . داشت نگه

 

  وایسادی؟ چرا! فربد_ 

 

 ... هم رل پشت شخص. خندید می دخترک



 

 ! فربد_ 

 

 . نگریست مهتاب به کندی به او

 

  چیه؟ دختره این اسم گفتی_ 

 

 شد می دور که ماشینی به بعد و او به متعجب  مهتاب

 . نگریست

 

  شده؟ چی_ 

   بگو؟ تو_ 

   فربد؟ شده چی... خسروی فرانه_ 

 

  حالیکه در شد آشنا ماشینی سوار خسروی ی فرانه

  پدر... خسروی کیان. بود  آشنا زیادی آن ی راننده

 ...  او



 حتی نه و بود دلیل بی و تصادفی  اش فامیلی تشابه نه

 ! داشت او به که عجیبی حس

 

 !بریم بیا ... هیچی_ 

  خوبه؟ حالت_ 

 

 پدر های خنده تصویر هنوز. زد را ماشین  ریموت

 . بود چشمانش مقابل

 

 بشین... خوبم_ 

 

 .شد سوار او حال از متعجب  مهتاب

 

 !فربد ها شده چیزیت یه تو_ 

 بوف؟ پیتزا بریم... نشده چیزی_ 

 بریم _ 

 



 . زد  استارت فربد

 

. بود هایش چشم  جلوی مدت این تمام در خواهرش

 ! دامون شاگرد

 . شد می  درهم و پیچیده داشت چیز همه! دامون

   شاپرک#

 31_پست #

 

   به و انداخت شانه به را  گیتارش فرانه

 . زد لبخند آمد می سویش که سپیده

 

 ! ترکوندی که باز_ 

 

 .خندید سپیده

 

 که؟ مونی نمی منتظر  گفتی_ 

 



 با رفت می خروجی سمت درحالیکه  او با همزمان

 : گفت شیطنت

 

  هنوز دنبالم بیاد قراره بابا... که نموندم تو منتظر_ 

 ! نیومده

 ! بیاری  روم به باید حاال! مزه بی_ 

 

 همیشه مثل تند را  ها پله. خندید صدا بی فرانه

 . زد چنگ صورتشان  به سرد هوای سوز. دویدند

 

  تبریک با باز! بیرون بریم شام قراره  مامانه تولد_ 

 !  نکنی خرابکاری گفتن

 

  او طلبکار و درشت چشمان به حرص با سپیده

 .نگریست

 

   بیار روم به  هی... دادم لو  بار یه حاال_ 

 



 . خندید بلند صدایی با بار این

  تر دور قدم چند پدر ماشین رفتن بیرون محض به

  ی شیشه آرزو و کرد باز را عقب در فرانه. ایستاد

 سالم برای کرد خم سر سپیده. کشید پایین را جلو

 ...  هم کیان و زد لبخند آرزو. کردن

 

 دخترم برسونمت شو سوار_ 

 

 . کشید عقب سپیده

 

 رم می خودم  خسروی آقای  مرسی_ 

 

  را آرزو زیبای ی چهره. خندید سپیده. کرد اخم آرزو

 .  بودند کرده  بزرگ را فرانه انگار. داشت دوست خیلی

 

 جان سپیده بشین_ 

 رم می خودم نیست  راهی_ 

 جون سپیده بیا_ 



 

 .گرفت جای  فرانه کنار و زد لبخند فریماه روی به

 

 دادم زحمتتون_ 

 

 .کرد نگاه او به آینه از کیان

 

 ...دخترم نیست زحمتی_ 

 

 .چرخید  عقب به آرزو

 

 کنی؟  اجرا پیانو کنسرت قراره گفت می فرانه_ 

 بله _ 

 !دیگه بیایم تونیم می هم ما_ 

 

 .  زد لبخند مودبانه او

 



   منه خوشحالی باعث_ 

 

 کنار فرانه. برگشت جلو  به دوباره  لبخند با آرزو

 .  زد پچ شوخ سپیده گوش

 

  کنی تابلو که االنه گفتم_ 

 

 .  نواخت  او پهلوی به آرام  ای ضربه  آرنج با سپیده

 

 بود  حواسم_ 

 

 در ی دستگیره روی دست سپده کرد توقف که ماشین

 . کرد تشکر خداحافظی  با همراه و گذاشت

 

 ! مامانتون ی عالقه  مورد رستوران بریم خب_ 

 

  ها دختر به نگاهی. کرد صاف را شالش ی  لبه آرزو

 .زد لب ها آن  سکوت از متعجب. انداخت



 

 !   نیومد در صداتون  عجب چه_ 

 

.  بود شده داده هم کیک سفارش و شده رزرو  شام میز

 را لوکس زیادی رستوران آن اینکه با هم  دخترها

 .نکردند اعتراض امشب اما نداشتند دوست

 

  کیان؟ خبره؟ چه_ 

 

 .برود لو اش برنامه بود مانده کم. خندید کیان

 

  دو این حرف نباید که همیشه! دلم عزیز خبر هیچ_ 

 !باشه  خانوم تا

 !الویته تو برای تا دو این حرف همیشه  ولی_ 

 

 از را خندانش نگاه فرانه. زد قهقهه بار این کیان

 که موبایلش به هم فریماه و سراند بیرون به پنجره



 لبخند محمد ی شماره  دیدن با. لرزید دستش داخل

 . بست نقش لبش روی محوی

 

 سالم_ 

 خوبی؟... عزیزم سالم_ 

 چطوری؟   تو... خوبم_ 

 

 او صورت  روی ای لحظه آینه از آرزو و کیان نگاه

 .  کرد می نگاه خیابان به داشت. لغزید

 

  کجایی؟... خوبم منم_ 

 

 . گرفت فریماه دل. است دلتنگ که نگفت  قبل مثل

 

 بیرونیم _ 

 است؟ عمه تولد_ 

 ! یادته خوب چه... آره_ 



 

 و پیچ دلتنگش های گوش در خنده با محمد صدای

 . خورد تاب

 

 پیام گه می شیطونه! ها  مادرزنمه تولد اینکه مثل_ 

 ! بره  لو هاتون برنامه بدم تبریک

 ! محمد_ 

 

 . خندید  قبل از بلندتر

 

  تبریک برای زنم  می زنگ شب اخر جانم؟_ 

 

  خط گرفته بخار ی شیشه  روی انگشت با فریماه

 . کرد زمزمه آهسته و بست پلک بعد. کشید

 

   نمیای؟_ 

 



  نتوانست حتی لحظه چند. کرد حیرت خط ور آن محمد

 .  بزند پلک

 

  محمد؟_ 

 

 . شد بدجنس

 

   کجا؟_ 

 ! نمیای نخوام من تا گفتی_ 

 بیام؟ که خوای می_ 

   شاپرک#

 32_پست #

 

  موزیک میان و چرخاند ماشین فضای در چشم

 . زد لب آرام باز شد می پخش که مالیمی

 

 شده تنگ برات دلم_ 



 

 . پیچید هایش  گوش در دلخور بار این محمد صدای

 

   ماه؟ داشتی هم دل_ 

 

 . شنید خوب خیلی را او عمیق نفس. نزد حرفی

 

  میام بعد ی هفته اخر ولی رسم نمی که هفته این_ 

 

 . نشست فریماه های لب  روی لبخند

 

 منتظرم_ 

 

 فریماه. نداشت او از اصال را حرف این انتظار محمد

 . بود دلتنگ واقعا اما

 

  محمد خداحافظ_ 



 

  همزمان  رستوران پارکینگ وارد پدر ماشین توقف

 .محمد خداحافظی شنیدن با شد

 مصنوعی آبشار کنار  دورمیزی همگی بعد دقایقی

 میان و  دادند سفارش شام. بودند نشسته رستوران

 .کردند صرف خنده

  آرزو  اینکه برای کیان و شد کیک آوردن وقت

 پرت را حواسش زدن حرف   با نچرخاند را  نگاهش

 .کرد

  آن وسط درشت گل چند با ساده صورتی کیک یک

 که بود آرزو  های دست بعد و گرفت قرار  میز روی

 .رفت  هایش لب روی حیران

 

 !کیان_ 

 

 فریماه و بوسید  را مادر زده ذوق فرانه. خندید کیان

 هم این از توانست می زندگیشان کرد فکر این به

 .نبود وسط دنیا پای اگر باشد زیباتر

 



 دلم عزیز مبارک تولدت_ 

 

 . خندید زده هیجان آرزو

 

  خبره چه  اینجا بیایم قراره وقتی فهمیدم می باید_ 

 فراموش رو  چیز همه کارته گرم سرت که بس از_ 

 کنی می

 

. زد لبخند اما کرد ناراحت را آرزو کیان دلخور لحن

  حضور به نکردن فکر برای فقط کارش  در شدن غرق

 . بود حتمی شدنش دیوانه  اال و بود دنیا

 

 ! تو از غیر چیزی هر_ 

 

  بعد. زد لبخند او روی به  دخترها به نگاهی  با کیان

 . کرد روشن را بود آرزو اسم طرح که مولتی شمع

 . لغزید  ها  دختر روی  کیان از آرزو سیاه های تیله

 .بودند دنیا از او دارایی تمام ها آن



 .دمید شعله در آرام بعد و بست پلک

 

 ی هدیه گرفتن قرار با شد همزمان شدنش خاموش

 ...او چشمان مقابل کیان

   شاپرک#

   33_پست #

 

 

  قدم ریاضی دانشکده سالن میان سنگین هایی گام با

 ... فکر در و هدف بی. داشت می بر

 

  فربد_ 

 

 . دید خود مقابل را مهتاب و آورد باال سر

 

   خوبی؟... سالم_ 

 ! ندیدی منو... نیستا حواست... سالم_ 



 

 . زد لبخند

 

 ببخشید_ 

  ری؟ می کجا_ 

  کالسه؟ تو هنوز... دارم کار دامون با_ 

 آره _ 

   خونه؟ ری می داری_ 

 ! غروب تا دارم کالس چته؟! فربد_ 

 ! برو! باشه ! آهان_ 

 ! ها شده  چیزیت یه_ 

 

 . خندید

 

  بینمت می... برو_ 

 

 . افتاد راه به دوباره او و داد تکان دستی مهتاب



 دخترک به دوخت  را نگاهش و ایستاد کالس در پشت

  صحبت حال در دامون میز کنار که ظریفی و بلند قد

 .بود

 

 و برداشت گام آهسته. دید را او و چرخید دامون سر

 .شد نزدیک

 

 اینجا؟  اومدی که باز_ 

 

. نگریست  فرانه به جواب بی و خندید او  اخم به فربد

  را فرانه اینکه جای روشنش های عسلی  مستقیم نگاه

 .  آورد لبش به لبخند کند معذب

 

 سالم_ 

 

 :گفت دوباره فرانه. داد آرام را او سالم جواب فربد

 

 رفته  مهتاب_ 



 دیدمش_ 

 

 هیچ او زبان به. کرد نگاه  فربد به هشدار با دامون

 می اگر دامون. خندید باز اما فربد. نبود اعتباری

 شد؟ می حالی چه داده کسی چه دختر به دل که فهمید

 

 .برداشت میز روی از را جزوه  و کتاب فرانه

 

 استاد مرسی_ 

 

  دخترک دنبال به اما نگاهش. داد تکان سر فقط دامون

 . آمد کش کالس از خروج تا

 

  استاد؟ کجاست حواست_ 

 

 .  انداخت دست روی را اسپورتش کت او

 

 نداری؟  که خرابکاری  قصد! فربد_ 



 براش؟ رفته دلت_ 

 

.  نگریست او به عصبانی و جدی لحظه یک دامون

 . زد قهقهه بار این فربد

 

   پسر؟ تو نداری کالس_ 

 

 . بودند کالس به  ورود درحال دانشجو چند

 

 ! کالس خیال بی_ 

 

  و گرفت دست به هم را کیفش. داد تکان سر تاسف با

 بعدی کالس شروع به چیزی. برداشت قدم معطلی بی

 .  شد روان او دنبال به فربد. بود نمانده اش

 

 بعد دختره این واسه ذاری می رو استراحتت تایم_ 

 ! نیست  خبری گی می

 



 اما پایین صدایی با. نگریست او به خشم با دامون

 . غرید عصبانی

 

 ! شی می خیال بی حاال! خبریه... آره_ 

 

  طبقه مسیرش. شد قدم هم او با و خندید  صدا بی فربد

 .  بود ساختمان دوم ی

 

 !  فربد خودت کالس سر برو_ 

 ماشین  یه سوار داشت...  دیدم رو دختره دیروز_ 

 .شد می آشنا

 

 به تفریح با فربد. ایستاد برجا ها پله وسط دامون

 زل او ی زده وحشت حال  عین در و سوال پر چشمان

 . زد

 

 چیه؟ منظورت_ 

 



 فرو چرمش کاپشن جیب داخل را دستش دو هر او

 . کرد پر هم را فاصله  پله یک و برد

 

 !نیست کسی عاشق دختره! دایی خان نترس_ 

 

  و دختر دانشجو چند. کرد فوت را نفسش کالفه دامون

 . گذشتند کنارشان از عجله با پسر

 

 ! کالست  سر برو! نیست حرف  جای  اینجا! فربد_ 

 

 دامون اما. بودند قد هم. ایستاد او  روبروی فربد

 . بود تر درشت

 

  اتفاقیه من با فامیلش تشابه کردم می فکر_ 

   گی؟ می داری چی_ 

 ! نیست اتفاقی که پدر تشابه خب ولی_ 

 



 فربد. آورد نمی در سر او ته و سر بی  های حرف از

 چند صدای جز سالن داخل. برد جلوتر را صورتش

 :کرد زمزمه شمرده. نبود صدایی هیچ قدم

 

... خسروی  کیان... شد کیا آقا ماشین سوار دختره_ 

  من پدر

 

 او حس بی  های چشم به شده  خشک و مبهوت  دامون

 ... زدن پلک بی. ماند مات

 

 !  دامون آقا اومد در کارت_ 

 

 :  داد ادامه ای خنده تک با و

 

  کی عاشق... شدی که هم حاال نشدی عاشق_ 

 برادرشم که منی به! کیا آقا  ی دوردونه عزیز... شدی

!  چی دنیایی برادر که تو به وقت اون ده نمی نشونش

 ...پَر خسروی فرانه! بخون رو اش فاتحه االن همین



 

  تند ها پله  از ویرانش حال و او به اهمیت بی بعد و

 . شد آزیر سر

   شاپرک#

 34_پست #

 

  می راه مدام که مادر نگران صورت به نگاهی با فربد

 هم هنوز گرفت، را دامون ی شماره دوباره رفت

 . بود خاموش

 

 خاموشه _ 

 

 کرده وحشت گذشته یاد از حالیکه در کرده بغض دنیا

 .گذاشت دهان روی دست بود

 

 ! نیست که بچه! مامان نکن گریه_ 

 !باشه نشده چیزی_ 

 



  چه دانست  می که او. کرد فوت محکم را نفسش فربد

 !  بود اش دیوانه خود کار! شده

 

 عزیزم  بزن زنگ دوباره_ 

 !  خاموشه! زدم زنگ بار صد! مامان_ 

 

 .ترکید دنیا  بغض بار این

 

 رو گوشیش یا! کنه دیر دامون نداشت سابقه_ 

 !  کنه خاموش

 

  کردن نگران آدم وقت هیچ او. بود مادر با حق

 .نبود دیگران

 

 نکن  گریه فربد جون_ 

 برام دامون فقط  دادم دست از رو مادرم و  پدر وقتی_ 

 موند

 



 مادر دست دستمال برگ چند و شد بلند  جا از فربد

  ی ریخته هم به حال. کرد لعنت را خود دل در. داد

 . بود او امروز های حرف خاطر به دامون

 

 ! دیگه کن بس! بشم اشکات فدای_ 

 

 پنجره سمت  رفتن حال در. زد لبخند بغض میان دنیا

 :گفت لب زیر فضا سکوت میان

 

 . دارم رو دامون و تو  فقط دنیا تو_ 

 چی؟  بابا_ 

 

  حیاط تاریک فضای به پرده ی گوشه از را  نگاهش

 .  بود نشده روشن هنوز چراغی هیچ. دوخت

 

  مال زور به رو کیا من! نیست  و نبوده  من حق کیا_ 

 ! کردم خودم

  کردی؟ کارو  این چرا مامان؟ چرا_ 



 

  درد و ماتم از صدایش.  بست پلک لحظه چند برای

 . لرزید

 

 شدم دوستم بهترین شوهر عاشق... من... چون_ 

 

 نمی را کار این کاش. شد نزدیک مادر به گام چند

 . کرد

 

 داشت؟ رو  ارزشش_ 

 

  بیست از  بیشتر که حاال. شد پرده چنگ دنیا دست

 شد نمی را اسمش که چیزی از و ها روز آن از سال

 را ارزشش که دید می  گذشت؛ می گذاشت، زندگی

 .نداشت

 هم و  داد دست از را دوستش ترین صمیمی هم

 دوست عنوان به روزها آن کیان که احترامی

 .گذاشت می او به همسرش



 

  دست و خورد  سر پلکش ی  گوشه از اشک قطره یک

 .نشست  او ی شانه روی فربد

  را چشمش  ماشین های چراغ  نور و شد باز حیاط در

 .زد

 

 اومد_ 

 

 از داشت. برداشت گام در سمت عجله  با سپس

  آرام و کوتاه دنبالش به هم فربد. داد می جان نگرانی

 همان  او اما دوید ایوان روی مادر. برداشت قدم

 . زد را ها چراغ کلید و ایستاد در جلوی

 

  نگاه. ریخت اشک که دید. کرد بغل را  دامون که دید

  و خسته  حسابی صورتش. چرخید او سمت دامون

 .بود پریشان

 

 داخل به و برد فرو خود  موهای میان دست فربد

 . برگشت



 

 او بلند قامت به فربد. شد وارد دنیا دنبال به دامون

 . رفت باال ی طبقه به حرفی هیچ بی او اما نگریست

 

 سیره  گفت... بخوره چیزی میاد ببین برو_ 

 

 اتاق در پشت. رفت باال ها پله از. داد  تکان سر فقط

 داخل همیشه مثل را سرش بعد و کشید عمیقی نفس

 .برد

 دراز تخت روی بیرون های لباس همان با دامون

  روی را آرنجش و آورد در را کتش فقط. بود کشیده

 .بود گذاشته هایش چشم

  خیلی مثل  حرفی هیچ بی بعد و شد نزدیک صدا بی

 .کشید دراز او کنار باز  طاق اوقات

 

 بودی؟  کجا_ 

 

 .  بود تر گرفته هم اش چهره از حتی صدایش



 

 کارخونه _ 

 بود خاموش گوشیت_ 

 کردم خاموش خودم_ 

 

 .  کرد سقف میخ را  نگاهش

 

 بودی؟  کارخونه االن تا_ 

  الکی چرخیدم می... بودم خیابون تو... نه_ 

 چرا؟ _ 

 شاید کیاست؟ آقا دختر خسروی  فرانه مطمئنی تو_ 

   دارن؟ هم با دیگه  نسبت یه

 

 و آشفته حد این تا را  او وقت هیچ آمد نمی یادش

 . باشد دیده درمانده

 



  به من با  اسمش هماهنگی و فامیلی  تشابه حاال_ 

  همیشه بابا... شاپرک یعنی فرانه کردم سرچ... کنار

 زنه می حرف شاپرک با داره که  تماسایی تو

 

 بی حتی و شنیده بارها هم خودش. بود فربد با حق

 .  بود او دیدن کنجکاو دلیل

 خود به را اش توجه کیان شاپرک ندانسته  حاال و

 . بود کرده جلب

 با را نفسش و برداشت چشمانش روی از را  آرنجش

 . کرد زمزمه لب زیر. فرستاد بیرون سینه از آه یک

 

 شاپرک _ 

 

 .  بود سقف به خیره نگاهش  هم هنوز. خندید فربد

 

 !ها رفتی دست از_ 

 



 درست لحظه این در فربد طنز ی جمله. زد نیشخند

 . بود او حال وصف ترین

 

 ! بخوابم بذار برو! فربد ام خسته_ 

  خوردی؟ چیزی_ 

 ندارم  میل_ 

 نخوردم شام منم... بریم بیا_ 

 بخور برو تو_ 

 بخوریم  هم با  اینجا میارم_ 

 

 . گذاشت هایش چشم روی را ساعدش دوباره

 

 فربد شی نمی آدم تو_ 

 فهمیدی  دیر خیلی_  

 

 . زد قهقهه بعد

 



 !برو! زهرمار_ 

 ولی شن می اخالق خوش شن می  عاشق همه_ 

 !شده  تر داغون تو گند اخالق

 

 .زد لبخند تلخ او شوخ لحن به دامون

 

 نفهمه  چیزی کسی ببند رو دهنت فعال_ 

 نفهمه؟ هم خودش_ 

 

  ی لحظه لودگی از نه و بود  خبری خندیدن از نه حاال

 ...پیش

 

 ذهن االن تا ظهر از که پرسید را سوالی جدی خیلی

 . بود کرده درگیر هم را او

 

  صورتش به آشفته. نشست کالفه شد بسته که در

 .رفت پایین تخت از بعد و کشید دست



 ذهنش و  شد کشیده پنجره سمت ثبات بی هایش قدم

 ...سیاه چشم دخترک همان سمت

 

 می قرار بی سینه در هم او آوری یاد  از حتی قلبش

 .نبود افتاده تپش به قلب این کار او فراموشی. کوبید

 

 

 آرام  شب و صاف آسمان

 رام زمان و خندان بخت

 

 ( مشیری)

   شاپرک#
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  مبحث کوئیز سوال سه  های جواب به دوباره فرانه

 برداشتن با بعد و کرد نگاه مخروطی مقاطع و مشتق

 .برداشت قدم استاد میز سمت اش کوله

 



  داخل کتاب به  حواسش و داشت  چشم به عینک دامون

 .بود دستش

 

  نگاهش و آورد  باال سر. گذاشت  میز روی که را برگه

 به را اش کوله او. نشست دخترک سیاه  های چشم در

 .  انداخت شانه

 

 استاد نباشید خسته_ 

 

 . خورد ُسر او ی  برگه روی هایش  مردمک

 

 !  اشتباهه مشتق آخر جواب کجاست؟ حواست_ 

 

 شد مانع اما دامون. بگیرد را برگه تا کرد دراز دست

 دانشجوها تحویلی های برگه ی بقیه  روی را آن و

 . گذاشت

 

 ! برو! نمیشه  دیگه_ 



 

 . کشید  اش مقنعه پایین به دست برچیده لب فرانه

 

 ! بندازم نگاه یه دوباره بدید خب_ 

 ! خسروی  خانوم برو_ 

 !استاد خدا رو تو_ 

 

 . خندید صدا بی او ی سرتقانه التماس از

 

 .بود درست حل راه... برو نیست مهم زیاد_ 

 !لحظه یه فقط_ 

 

 . کرد اخم جدیت با بار این

 

 دیگه نداره ای فایده_ 

 

 . گرفت نگاه دلخور فرانه



 

 !  خب  اشتباهه گفتین نمی_ 

 

  طلبکار بیشتر که او ناراحت لحن از دامون ابروان

  اخم باعث او ی خنده. نخندد نتوانست  پرید، باال بود

 . شد فرانه

 

 استاد دیگه بدینش لحظه یه_ 

 

 را برگه حرفی هیچ بی بعد و کرد نگاه  فقط ثانیه چند

 .گرفت  او سمت

 

  مرسی_ 

 

  این. کرد کالفه را او اختیار بی دخترک چشمان برق

 وقت کیان که همان. بود کیان شاپرک همان دختر

 آدم ترین محبت  با و ترین ناشناخته او با زدن حرف



  های تیله این به اجازه  بی که دلی به لعنت. شد می

 . باخت مشکی

 

 !داری زمان دقیقه یک_ 

 

 با که  او به مهتاب نگاه . نشست دوباره عجله با

 .شد دوخته کشید، بیرون کیف از را مداد سرعت

 ...مهتاب  با شد همزمان فرانه ی دوباره شدن بلند

 

 گرفتن از  بعد دامون. رفتند  استاد میز سمت دو هر

 .کرد  دراز فرانه سوی به دست مهتاب  ی برگه

 

 درسته؟ ببینین_ 

 

 . گذاشت میز روی و گرفت را آن  نگاه بی او

 

 ! استاد... ا ه_ 

 



  تیله مهتاب  به نگاهی با و  برداشت چشم از را عینک

  چشمان  به دوخت جدی خیلی را اش  ای قهوه های

 ... او سیاه

 

 سالمت  به_ 

 

 .انداخت پایین سر او  ی خیره نگاه از معذب فرانه

 

  حواس شدن پرت و دانشجو  چند شدن نزدیک با

 به را او و گرفت را دستش مهتاب ها، آن به دامون

 .کشید خود دنبال

 

   شده؟  چیزیش یه دماغ گند این_ 

 

 . کرد نگاه مهتاب  به گیج

 

  چی؟_ 

 !  آخه کنه می نگات جوری یه گم می رو استاد_ 



 

 . خندید فرانه

 

  چجوری؟! گی می چی_ 

 

 دیوار، به زده تکیه کالس بیرون فربد دیدن با مهتاب

 .  نداد را او پاسخ

 

  سالم_ 

 

 .  داد را او سالم جواب آرام فرانه و خندان مهتاب

. شد نزدیک و برداشت دیوار از را اش  تکیه فربد

. خورد چرخ فرانه صورت روی اختیار بی نگاهش

 . نداشت پدر به شباهتی هیچ

 

 خداحافظ ...  برم من_ 

 

 .گرفت اخم با را  دستش مهتاب



 

 !نداری که کالس کجا؟_ 

 ! دارم درس کلی_ 

 باش  ما با رو ناهار حاال_ 

 

. لغزید او  آشنای های عسلی روی هایش  مردمک

.  کند معذبش حتی آنکه بی انگار، داشت  گرما نگاهش

 . گرفت را  فربد حرف ی  دنباله مهتاب

 

 نکن ناز  دیگه بیا_ 

 

 . زد لبخند مهتاب روی به

 

 شم  نمی مزاحم... مرسی_ 

  نیستی مزاحم_ 

 

 اش صمیمی لحن برخالف. کرد نگاه فربد به دوباره

 .داشت اخم



 

 گشنگی  از مردم! بابا بریم_ 

 

  اما مهتاب. نخندد تا گرفت را خود جلوی  زحمت به

 از جلوتر  دامون و شد باز کالس در دم همان. خندید

 و چرخید ها آن بین نگاهش. آمد بیرون دانشجوها

 . کرد مکث فربد صورت روی

 

 اینجایی؟  تو که باز_ 

 

  خیلی و  برد جلو سر. شد نزدیک او به خندان فربد

 : گفت شیطنت با و آهسته

 

 کنی نگاه من  خواهر به چپ  باشه حواست! نباشم_ 

 !استاد طرفی من با

 

 معلوم گاه  هیچ فربد شوخی و جدی. کرد اخم دامون

 ! نبود



 

 !ببندی رو دهنت شه می! فربد_ 

 ! ببندی رو چشمات هم تو که شرطی به_ 

 

 ی خیره که لغزید  فرانه صورت روی او های مردمک

 . بود ها آن

 

 فربد  چشام جلوی از برو_ 

 

 . خندید

 

 !استاد... چشم_ 

 

.  داد ادامه راهش به و کرد  رها را نفسش کالفه دامون

 .داد می آب را بند آخر! نشناش وقت پسرک

 

 



 است شاپرک یک ی خنده زندگی

 ناز  گل بر

 

 ( سهراب)

   شاپرک#
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  روی اش درسی ی  جزوه از فرانه های مردمک

 .خورد سر فریماه

 

  ساپورت و رنگ  زرد حریر کوتاه آستین  شومیز یک

 گذاشته باز  را مواجش موهای و پوشیده جین طرح

 . بود

 

 ! کردی خوشگل نرسیده آقاتون که هنوز_ 

 

 محمد که بود بار اولین این. کرد اخم شوخی به فریماه

 . آمد می  او خواست به



 

ت_   !بخون رو درس 

 ذوق از نکنی غش_ 

 ! فرانه_ 

 

 .  شد بلند  آشپزخانه از مادر صدای

 

 ! خبره  چه! فرانه_ 

 !جیغوئه  جیغ زیادی دخترتون! مامان هیچی_ 

 

  جا از زنان  جیغ برداشت، سمتش فریماه که خیزی با

  هایی دست  با پدر دیدن با او و شد باز سالن در. پرید

 . زد لبخند  کیان. گرفت پناه او پشت پُر

 

 چتونه؟_ 

 اونور  بره بگین بهش_ 

 



 . داد اخطار شوخ و خنده  با فریماه

 

 !من میارم گیرت که تنها_ 

 ! گه می چی  ببین بابا_ 

 

 .  خندید دوباره کیان

 

 ! کنین  سبک رو بابا  دست بیاین_ 

 

 دنبال به و گرفتند را نایلون چند چشم گفتن با دو هر

 کردن آبکش حال در آرزو. شدند آشپزخانه راهی او

 .  زد لبخند کیان دیدن با. بود برنج

 

  نباشی خسته... سالم_ 

 عزیزم سالم_ 

 

 گرد میز روی خرید های بسته دیدن از آرزو چشمان

 .  شد



 

  خبره؟ چه! کیان_ 

 نباشه  کم چیزی میاد داره محمد گفتم_ 

 

  فریماه خجل لبخند روی کیان با همزمان آرزو نگاه

  تاثیر بی فاصله و دوری مدت این ظاهرا  . شد کشیده

 . نبود

 

 نکنه  درد دستت_ 

 

 .شد نزدیک او به کیان ها دختر  خروج با

 

  خونه تو شمای غذا بوی دامادتون قدم پا از اگه_ 

 ! بپیچه

 

 . بود تلخ خیلی کیان لبخند

 



 نمی خونه تو رو  وقتم چرا دونی می خودت_ 

 ! گذرونم

 لعنتی سالن اون دادم اجازه که روزی اون به لعنت_ 

 !بندازی  راه رو

 !کیان_ 

 

  آرزو. کرد ترک را آنجا بعد و زد پوزخند فقط کیان

  ها خرید سراغ به و فرستاد بیرون بغض با را نفسش

 . رفت

 

  که کرد می خالی  سینک داخل شستن برای را ها میوه

 دست. بود میز روی.  شد بلند کیان  موبایل صدای

 صدا را او  خواست و کرد دراز نوشابه بطری سمت

  از بطری گوشی اسکرین  روی دنیا نام دیدن  با اما کند

 .افتاد زمین روی دستش

 

 دست االن لرزش دلیل که او به لعنت... او به لعنت

 . بود هایش



  برداشت سرعت به را موبایل لرزان انگشتان همان با

 .کوبید سرامیک  روی را آن و

 

 به هراسان را دخترها و کیان آن برخورد  صدای

 .کشاند آشپزخانه

 

  چند  آشپزخانه کف که موبایل به آرزو از سه هر نگاه

 .لغزید بود شده تکه

  به خالی و سرد نگاهی با و شد روان آرزو های اشک

 .دوید بیرون کیان

 

  ریخته هم به حد این تا  را او چیز چه  اینکه حدس

 ... فریماه برای حتی. نبود سخت کیان برای

 .نگریست پدر به متعجب اما فرانه

 

 کرد؟ اینجوری چرا مامان شده؟ چی_ 

 



 می سرهم عصبی را گوشی های تکه حالیکه در کیان

 :گفت آرام کرد،

 

ت  سر برو... شاپرک نیست چیزی_    خواهرت... درس 

 فریماه بیرون ببر رو

 

 .دوید باال را  ها پله و زد  بیرون مکث ای  لحظه بی و

  دست. آورد درد به را  او قلب آرزو ی گریه صدای

 . بود قفل اما گذاشت دستگیره روی

 

 ! عزیزم کن باز! آرزو_ 

 

  فقط. بود فایده بی هم باز زد، در به ضربه چند دوباره

 .گرفت شدت و اوج آرزو های گریه

   شاپرک#

 37_پست #

 



 وارد و  کرد روشن بود بدبختی هر به  را موبایلش

. گرفت را دنیا ی شماره خشم از پر. شد فریماه اتاق

 :غرید عصبانیت با شنید را او صدای اینکه محض به

 

  زنی؟ می زنگ چی واسه_ 

 

 . کرد سکوت شوکه او

 

   لعنتی؟ ام تو با_ 

 

 . شد خارج اش  حنجره از صدا  زحمت به

 

 ! داشتم  کارت_ 

 می که  زمانی درست  همیشه چرا دونم نمی من_ 

 ! زنی می زنگ ام خونه من دونی

 

 :افزود او آزار برای مکث با و

 



 دخترام  و آرزو  کنار دونی می وقتی_ 

 ... کارت واقعا من کیا.. نه_ 

 

 :برید  را حرفش عصبانیت با کیان

 

 ... زنی می زنگ کنی  می غلط تو_ 

  کیا؟_ 

 دامون یا فربد بگو بود کاری... باشه آخرت بار_

 !  بزنن زنگ

 

  قطع را  تماس اهمیت بی  اما کیان. ترکید دنیا بغض

 . رفت اتاق در پشت دوباره. کرد

 

 درو؟ کن باز جان  آرزو_ 

 

 که افتاد اتفاق آن در چه هر و گذشته تمام  و خودش

.  کرد لعنت  بشنود را  آرزو های گریه صدای االن



 رفته در  دستش از دیگر ها کردن لعنت این حساب

 . بود

 

 ! کن باز کیان جون_  

 

 .بود راهش تنها این

 سیاه چشمان. زد لبخند تلخ او و شد باز  در بار این

 ماتم و غصه با صدایش. زد می برق اشک  از آرزو

 . لرزید

 

   کیان؟ دی نمی طالقش چرا چرا؟_ 

 

 را در و رفت داخل. کرد رها را نفسش درمانده او

 . بست

 

  من از خوام نمی! کنم چیکار  فربد با... دلم عزیز_ 

 ! بشه تر متنفر و تر دور

 



 . زد لب اشک میان آرزو

 

   کیان؟ چی من پس! فرانه... فربد... فریماه همش_ 

 

 .نشست او خیس  ی گونه روی  و رفت جلو کیان دست

 

 نکن  گریه_ 

 

 می را جانش داشت آوردنش تاب. لرزید آرزو ی چانه

 . گرفت

 

 و شاکی همیشه! داری گله همیشه نیستم که این از_ 

  یادم که کردم  کارم غرق رو  خودم من! هستی عصبانی

 ! آورده سرم بالیی چه شوهرم بره

 

  بلند آرزو هق  هق. پیچید او ظریف تن دور دست کیان

  های اشک برای دلش که روزی آن به لعنت. شد



 بی که روزی به لعنت. سوخت دنیا تنهایی و فریبنده

 .    ماند  تنها او با دنیا ی نقشه و قصد از خبر

 

 !  همینه فقط راهش... بره خودش باید اون! عزیزم_ 

 

 .  کشید بیرون او آغوش از خشم با را خود

 

 ره نمی لعنتی اون... ره نمی اون ولی_ 

 

 .کشید صورتش به دست او زار حال از پریشان کیان 

 

 ره می و شه می خسته روز یه_ 

! بره باید  اون... کیان ندارم تحمل دیگه من کی؟_ 

 ! باید

 

 .  کشید آغوش به را او لرزان تن دوباره کیان

 



 ! باش آروم! باشه! عزیزم  باشه_ 

 !  کن پیدا راهی یه! کیان باشم آروم  چطور_ 

 

  حالت خوش و کوتاه موهای روی آرام کیان های لب

 . خورد در به ضربه چند. نشست او

 

   بابا؟_ 

  شاپرک؟ جانم_ 

 اومده محمد_ 

 عزیزم  میایم االن_ 

 

 می او خیس   های پلک زیر دست حالیکه در کیان

 .  بوسید را هایش اشک رد کشید

 

  خوب بزن صورتت آبی یه قبلش فقط عزیزم  بریم_ 

 !  بشه متوجه محمد نیست

 

 :گفت خنده با او حال کردن عوض برای بعد و



 

 !چیه ها اشک این ها شدی زن مادر_ 

 

 حرفی هیچ بی و زد پوزخند بغض همان میان آرزو

 .کرد ترک را اتاق  او از قبل

   شاپرک#

 38_پست #

 

 

 دو هر و  انداخت شانه به هم را اش کوله  دیگر بند

. کرد فرو اش چهارخانه پالتوی  جیب داخل را دستش

. بود سرد  حسابی و  رفت می تاریکی به رو هوا

 . کرد طی زیر به سر را دانشگاه ورودی

 

 فرانه؟ _ 

 

  لبخند ماشین کنار ایستاده محمد دیدن با  و چرخاند سر

 .داد تکان دست و نگریست او به پنجره از فریماه. زد



 

  سوار او با همزمان و کرد تند پا محمد سمت  به فرانه

 . خندید ها آن دیدن از  زده ذوق. شد

 

   بریم؟ خوایم می کجا... سالم_ 

 

 با فریماه و داد لبخند با را سالمش جواب محمد

 .  انداخت باال ابرو شیطنت

 

 ! بودیم! نه بریم... سالم  علیک_ 

 !من دنبال بیاین باید االن! نباشین خسته_ 

 

 .افتاد خنده به او شاکی لحن  از فریماه

 

 ! که نبودی! داشتی کالس پررو بچه_ 

 

 . زد لبخند او اخم از محمد



 

 هم رو زن خواهر دل باید اینکه  مثل نیست ای چاره_ 

  کرد شاد

 هیچ که خانومت... دایی پسر تو بازم_ 

 

 در سمت را خود   جیغ با فرانه. چرخید عقب به فریماه

 دو آن کشمکش پرت حواسش و خندید محمد. کشید

 .  شد

 

  چتونه؟_ 

 

 .کشاند  جلو به سریع  را محمد نگاه ماشین تکان

 

 عقب سپر به ماشین. کردند  وحشت فریماه  و فرانه

 .  بود کرده برخورد جلویی  خودروی

 

 ! محمد وای_ 

 عزیزم نشده چیزی_ 



 

 ... عصبانی و شاکی. شد پیاده محمد از قبل راننده

 

 داداش؟  کنی می چیکار_ 

 

 :گفت جدی. کرد نگاه پسرک به محمد

 

 ! هیچکدومتون... شین نمی پیاده_ 

 

 : زد لب آهسته . نگریست محمد به برچیده لب فرانه

 

 بود من تقصیر_ 

 

 .کرد نگاه او به اخم با محمد

 

 جان فرانه نیوفتاده که بدی اتفاق_ 

 



  عمیقی نفس فریماه. آمد جلوتر پسرک شد که پیاده

 . زد زل پسرک ی چهره به فرانه و کشید

 

 فربده که این_ 

 کیه؟ فربد_ 

 

 . شد پیاده سرعت به و  جواب بی او

 

 فربد؟  آقا_ 

 ! فرانه! نشو پیاده نگفتم_ 

 

. دوخت  چشم محمد به بعد و فرانه به متعجب فربد

  روی بار این فربد نگاه و شد پیاده عجله با هم فریماه

 .چرخید او صورت

 

 یک در کیان فرزندان. است کوچکی جای عجب دنیا

 ! صحنه

 



 . شد نزدیک او به فرانه

 

 هستن  من خواهر شوهر ایشون فربد آقا_ 

 

 که عسلی های تیله روی  اختیار بی فریماه نگاه

 ! فربد. خورد سر چرخید  سمتش

 .  نبود اتفاقی روشن  های چشم این و نام این

 هیچ بی دانست می او از اسم یک فقط فریماه

 ... تصویری

 !دانست نمی هم را همین حتی فربد

 

  کمی. کرد نگاه او ماشین سپر به و شد خم محمد

 .  بود شده ساییده

 

 .  شد  پرت لحظه یه حواسم خوام می معذرت_ 

 

. گرفت فریماه  صورت از کندی به را  نگاهش فربد

 بود بزرگتر او از سال سه  که خواهری از تصورش



 نشان تر  سن کم هم خودش از او. بود دیگری چیز

 .  داد می

 فربد تا آورد نمی زبان به را فریماه نام کسی چرا

 ! بشنود

 

 ! داداش نداره ایرادی_ 

  بیام برسونم رو ها خانوم من ... بدین تماس شماره_ 

 بدم رو  خسارتتون

 

  فرانه صورت روی لحظه  یک برای فربد های مردمک

 .  لغزید

 

 برو ...  خیال بی_ 

 ! بدین کارت  شماره الاقل! شه نمی که  اینطوری_ 

 ! سالمت به! داداش برو گم می_ 

 

 . کرد دراز سمتش به دست. خنداند را  محمد او لحن

 



 شرمنده  آقا_ 

 

 دست به هم کنار ایستاده  خواهر دو به نگاهی با فربد

 .فشرد را او دست و گرفت نفسی. نگریست محمد

 

 هستم رستمی محمد_ 

  خسروی فربد_ 

 

  ناتنی برادر. بود خودش. بست پلک لحظه یک فریماه

 !اش

 و کیان به شباهتش. چرخید فریماه سمت تند محمد

 پی او نام و گذشته دانستن با او که نبود چیزی فریماه

 !  بینشان نسبت به همینطور و نبرد  جریان به

  حرکت از متعجب فرانه. نبود تصادفی شباهت این

  سه هر بین را نگاهش فربد خانوادگی نام و محمد

 .چرخاند

 



 خاصی برق او نگاه. کرد نگاه فربد به دوباره محمد

 . داشت خود در

 

 . کشید عقب را دستش فربد

 

 ...دیدمتون که شدم خوشحال  خیلی_ 

 

 پر نگاه. آورد در را فریماه حرص او ی  کنایه پُر لحن

 ! شناخته را ها آن هم  او اینکه یعنی اش معنی

 گام خود ماشین سمت فریماه های چشم در خیره فربد

 .برداشت

 

 بود ایستاده گیج که فرانه به بار این و کرد باز را در

 . نگریست

 

 خسروی  خانوم  خوش شب_ 

   شاپرک#

 39_پست #



 

 

  نی نی! جوابی  هیچ بی. نگریست او به فقط فرانه

 . زد  می دو دو پسرک های چشم

 

 ای لحظه و نشست فربد لب  ی گوشه هم محو لبخندی

 .  کرد پرواز  ها آن چشمان مقابل از  اتومبیلش بعد

 . کرد فوت را نفسش محمد

 

 بشینین _ 

 

 : افزود اخطار و خنده با و

 

 فقط صدا و سر بی_ 

 

 .زد  استارت محمد و نشستند

 



 شناختینش؟ می انگار_ 

 

.  کرد غافلگیر  را دو  هر فرانه ی مقدمه بی سوال

 .نگریست محمد به کوتاه فریماه

 

 این؟ بود کی بشناسیمش؟ کجا از  تو؟ یا ما_ 

 !مهتابه نامزد_ 

 کیه؟  مهتاب_ 

 فربد آقا نامزد_ 

 ! فرانه_ 

 ! بدم من که دادی رو جوابم  تو مگه_ 

 

 .شد عصبانی  آنی به فریماه

 

 !بشناسیمش باید ما! دونستی می رو اسمش تو_ 

 

 . نگریست محمد به فریماه بلند صدای  از متعجب او



 

 !عزیزم آروم! فریماه_ 

 

 سینه به  دست فرانه. کرد بغض اختیار بی فریماه

  جلو را صورتش محمد. دوخت خیابان به را  نگاهش

 :زد لب آهسته و برد

 

 ماه  بیار در دلش از_ 

 

  اشکش اما گرفت دندان میان را هایش لب فریماه

 ! نبود کمی  چیز پسرک این دیدن. چکید

  پدربزرگ ی  خانه و چالوس به بازگشت  روزهای تمام

 شب تمام... را مادر های اشک تمام. آمد یادش را

 ... را او های بیداری

 

  زهر را هایش کودکی شیرین شهد ها  روز آن تلخی

 .  بود کرده

 :زد صدا آرام محمد



 

 ! فریماه_ 

 

 .کشید خود   خیس پلک زیر دست او

 

 ...نارنج کافه برو_ 

 !  چشم_ 

 

 . بود جا آن عاشق کوچکش خواهر

 

 ! ببینمت! فرانه_ 

 !  خوام نمی_ 

   باشه؟! بگو بابا به برو_ 

 گم می که معلومه_ 

 

 .  خندید بغض میان فریماه

 



 ...لوس_ 

 ! خودتی_ 

 !برسیم مقصد به سالم  بذارین! دخترا کنین بس_ 

 

 مقاومتش تمام با هم را فرانه حتی محمد کالم و لحن

 .انداخت خنده به

   شاپرک#

 40_پست #

 

 .کشید بیرون فربد های دست میان از را کنترل دامون

 

 !نکنی عوض کانالو! دامون_ 

 

  روی خیال بی و زد دستش داخل سیب به گازی او

 . نشست مبل

 

 !بچه  شد تموم دیدی می داشتی که اونی_ 



 

 اصال حواسش.  نگریست تلوزیون ی صفحه به فربد

 . نبود اینجا

 

 ! نیستی کجایی؟_ 

 

. گذاشت سر زیر هم را کوسن و کشید دراز  حرف بی

  با او انداخت، دامون پاهای روی اما را بلندش پاهای

 . کرد پرت را ها آن اخم

 

 ! رو خودت کن جمع_ 

 !  بشین اونور برو پاشو_ 

 ! کردی سفید تو رو چی هر یعنی_ 

 

  بی. کرد نگاه دامون به و کشید باال کمی را خود

 : گفت مقدمه

 

 دیدم دانشگاه دم رو همشون غروب_ 



 

 . انداخت سمتش نگاهی نیم دامون

 

 از دقیقا! دی نمی توضیح اول از همینی همیشه_ 

 !آدم ذهن تو میاد سوال تا هزار که گی می جایی

 به زد پسره... دیدم رو شوهرش و خواهر و فرانه_ 

 !ماشینم عقب سپر

 

 روی تلوزیون صفحه از متحیر دامون  های مردمک

 :لغزید او جدی  های چشم

 

  من هم شناختمشون  من که فهمیدن ها اون هم_ 

 شناختن  منو اونا که فهمیدم

 

 دخترک. بلعید زحمت به بود زده گاز که  را سیبی تکه

  می تمام نشده شروع چیز همه  شناخت می را او اگر

 !شد

 



 :شد خارج اش  حنجره از صدا سختی به

 

  فرانه؟_ 

 خبره  بی که اون_ 

 

 با. زد ضربه دامون پهلوی به پایش نوک با بعد و

 :گفت تعصب از رگی و اخم

 

 !خسروی  خانوم_ 

 

 .  بود ترم آخر های هفته. کرد می کاری باید

 

 !بشین آدم مثل پاشو! هم تو خب  خیلی_ 

 !نفهمیدم هم رو اسمش لعنتی_ 

 کی؟  اسم! گی می چی_ 

 

 ...  صدا بی و کوتاه. خندید



 

 خب کرد معرفی رو خودش شوهرش! بزرگه  آبجی_ 

 !دیگه کن معرفی هم رو زنت

 

 اما پسرک. خندید او ی  گانه بچه حسرت به دامون

 . بود جدی کامال

 

 مامان؟_ 

 

 .آمد آشپزخانه درگاه میان دنیا

 

 جانم؟ _ 

 

 .  شد بلند  جا از فربد

 

 چیه؟  کیا آقا دخترای اسم بگو فربد جون_ 

 



 سپس و دامون به فربد ناگهانی  سوال از  متعجب دنیا

 .کرد نگاه او به

 

 !فربد گی می چی_ 

 !دیگه بگو_ 

 

 . زد پوزخند او

 

 بدونی  کرده قدغن بابات_ 

 !بدونم خوام می فقط! خودم  جون ندارم کارشون_ 

 !تمام بفهمه  کیا! بگم تونم نمی_ 

 کیا؟ آقا جون! مامان_ 

 

  و بار اولین برای گذاشت، او ضعف نقطه روی دست

 . است کارساز دانست می

 

 ! نده قسم! فربد_ 



 

 :زد تشر اخم با دامون

 

 !نکن اذیت رو مادرت انقدر_ 

 بگو؟  بابا جون_ 

 

 : غرید و کرد تند  پا او سمت  حرص با دنیا

 

 متنفرن ما ی همه  از... تو از... من از اونا_ 

 

 . بود چیز کمترین نفرت. زد نیشخند فربد

 

  باشن؟ متنفر  ندارن حق_ 

 

. داشت واهمه  روز این از همیشه. ترکید دنیا بغض

  دامون. کند علم قد طلبکار مقابلش خودش  پسر اینکه

 : آشفت بر اختیار بی



 

  نه؟ یا کنی می بس! فربد_ 

 

 با. زد زل  دامون به روشن  های چشم همان با فربد

 با بعد و شد  نزدیک او به. بود ایستاده فاصله قدم چند

 :زد لب شد می که لحنی ترین سرد

 

 ببین! دایی خان تویی تر بدبخت همه از  وسط این_ 

 ! گفتم کی

 

 هشدار با دامون. داد می آب را بند داشت پسرک

 از. خندید اما فربد. کوبید او های چشم در را  نگاهش

 حال عین در و آر در حرص های خنده همان

 . خونسرد

 

 جالباسی از  را کاپشنش حالیکه در و رفت در سمت به

 :  گفت تمسخر با داشت می بر

 



 به کردی خوش رو دلت! مامان داره خنده واقعا_

 من! ها غریبه عین اونم! کیا آقا بودن  بار چند ماهی

 ! نیاد دیگه بگو... نیست مهم برام که

 

  کدام هیچ به زدن حرف برا فرصتی  اینکه بدون و

 .کوبید هم به محکم را در و زد بیرون بدهد،

 

 دنیا و برد فرو خود موهای  میان دست پریشان دامون

 .دوید باال ها پله از کنان گریه

 

  حاال و بود فراری روز این فرارسیدن از عمر یک

 .رسید می داشت وقتش انگار

 .گشت نمی باز عقب به گاه  هیچ اما زمان

 .شوند می پرپر ها گل دهد، جان  که ها شاپرک

 

 . ام آمده سیاه شهر این شبگردی به من

 (مشیری) 

   شاپرک#
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 ایستاده پنجره کنار که چرخید فریماه روی فرانه نگاه

 .بود خیره بیرون به و

 او ی شانه روی دست آرام و شد نزدیک صدا بی

 :گذاشت

 

 کنی؟  خداحافظی محمد با ری نمی چرا  آبجی_ 

 

 به دوباره و داد فرانه به را نگاهش لحظه یک او

 در ایوان روی دست به چمدان محمد. نگریست بیرون

 .بود مادر و پدر با  صحبت حال

 دوست دلتنگی خاطر به قبل  بارهای برخالف بار این

 .کند خداحافظی نداشت

 

 ...برو بپوش بیا_ 

 



 بود گرفته سمتش که خودش  پالتوی و فرانه  دست به

 . شد خیره

 

 ره می االن... آبجی دیگه برو_ 

 

  پایین ها پله از که محمد و بیرون به دوباره نگاهی با

 بیرون ساختمان از و گرفت دستش از را آن رفت می

 .  دوید

 .کرد اخم اما مادر . زد لبخند دیدنش با پدر

 

 ! اومدی نمی االنم_ 

 

 نگاه فریماه به و نشست آرزو کمر پشت کیان دست

 .کرد

 

 بابا  نرفته تا برو_ 

 



 می ماشین داخل را چمدان داشت که محمد به فریماه

. چرخاند سر هایی قدم حس از او. شد نزدیک  گذاشت

 .  زد لبخند دیدنش با

 

  اوردن؟ تشریف خانوم  عجب چه_ 

 

  سبزش رنگ. گرفت او چشمان از بغض با را  نگاهش

  لب زیر.  زد می تیرگی به غروب از ساعت این در

 :کرد زمزمه

 

 برو  فردا_ 

 

  این کرد نمی  باور. پرید باال حیرت از محمد ابروان

 !باشد فریماه

 

 فردا؟_ 

 آره _ 

 



 می کمک که  همانطور و گرفت دستش  از را پالتو او

 .  زد لبخند دوباره بپوشد را آن کرد

 

 نرم؟ االن چرا_ 

 

 .نگریست ظریفی اخم با او خندان چشمان در فریماه

 

  ذاری؟ می سرم به سر داری_ 

 

 ذهن از. خندید محجوب و ارام همیشه مثل محمد

 بی با را او و آمد می دلش قبال چطور گذشت فریماه

 . رنجاند می توجهی

 

 گی نمی که باره اولین این... سخته باورش  خب_ 

 ! بمون گی می و برو

 

. کرد نگاه رفت می تاریکی به رو که  آسمانی به او

 ...انگار داشت باران



 

 مردها وفاداری به... نداشتم مشکل تو با من_ 

 ندارم اعتماد... بدبینم

 

 بی و مستقیم روشنش های  تیله به لحظه چند محمد

 را او ظریف تن و کرد دراز دست بعد. زد زل حرف

 به او، عشق  به نه دخترک. گرفت خود بازوهای  میان

 . بود دلزده آن از و بدبین عشق  خود

  او حصار را  هایش دست سکوت  در زیادی های دقیقه

 .کرد

 می سقوط  گونه روی و گرفتند راه فریماه های اشک

 پناه را دخترک هق هق او ی مردانه ی سینه. کردند

 .  شد

 

 ماه نکن گریه_ 

 تا! باشی وفادار من به عمرم آخر تا باید! محمد_ 

  نباشی اینطور قراره اگر!  کشم می نفس که ای لحظه

 ! نباشم من که باشه روزی

 !ماه_ 



 !محمد ترسم می من! بدی قول من به باید_ 

 

 تر ویران حالش اش ناتنی  برادر دیدن از بعد دیشب از

  آمد درد به و شکست محمد قلب اینکه با. بود قبل از

  زخم التیام  برای باید اما تلخ  های حرف این شنیدن از

 .  شد می مرهم او های

 

 الزم عزیزم؟ دی می  آزار رو خودت انقدر چرا_ 

  من جای اگر! هستم عاشقت وقتی! بدم  قول نیست

 و کردی می درک کشیدی می انتظار ها  سال و بودی

 که کسی  فکر از شه نمی ای ثانیه فهمیدی می

 و دورترین  تو حتی برسه  چه بشی رها داری  دوستش

 !باشی ای  دیگه کس فکر به ذهنت ی نقطه  کورترین

 بود مامان عاشق هم بابا_ 

 

  آسیب ذهن درمان بود سخت. کشید عمیقی نفس محمد

 ...  او ی دیده

 



 رو کرده که  اشتباهی تاوان داره هاست  سال پدرت_ 

 با! تو های کنایه و تلخ و سرد نگاه با ! ده می پس

  بیشتر که  چیزی و... است عمه چشمای تو که غمی

  شریک  که اینه ده می آزار رو مرد یک همه از

 رو خودش گذشته به فکر از فرار  برای زندگیش

 حتی که کنه کارش غرق و دور زندگی از اونقدر

! عزیزم عذابه بدترین همین! بره یادش هم زمان

 !عمه نبودن همین

 

 آرام را  او موهای روی محمد. بست پلک فریماه

 . بوسید

 

 عشق برای دم می جون من نیست چیزی که قول_ 

 ...تو

 

 رنج روح برای  بود مخدر یک مثل محمد های حرف

 او ی کشیده

 



 تاب و پیچ فریماه های  گوش در خندان صدایش

 . خورد

 

 ... برم هم من بذار دختر تو برو_ 

 

 :کرد نجوا آهسته

 

  میای؟ کی_ 

   خودتی؟ چته؟! ماه! خدایا_ 

 

 و اتفاق آن پس در که واقعی خود همان. بود خودش

 . لرزید هایش  لب. بود  شده گم مادر های  طاقتی بی

 

 شه می تنگ برات دلم_ 

 

 .  کشید آغوش به را او  محکم بار این

 



 !کنی  می سخت برام رو دوری و رفتن داری_ 

 

 همان نگاهش اما. کرد  بلند او ی سینه روی از سر

 .  شد حبس جا

 

 !نرو خب_ 

 

 . زد قهقهه اختیار بی محمد

 

 گرفتم قلب تپش... دختر نکن اذیت_ 

 ! محمد_ 

 ! خوری می سرما! سرده خیلی! تو برو_ 

 میای؟  زود_ 

 

 . سرید او موهای الی اش مردانه انگشتان

 



 هستم ماهی پرورش  درگیر خیلی هفته چند این_ 

 !بیام  نشه شاید

 نیای؟ _ 

 جلو؟  بندازیم رو عروسی  خوای می_ 

 

 . زد  جیغ حرص با

 

 نخیر _ 

 ! گوشم دختر؟ زنی می جیغ  چرا_ 

 ! حقته_ 

 

  نرمک نرم  باران. کرد جدا خود از خندان را او محمد

 .   شد می آغاز داشت

 

 ... تو برو_ 

 برو  احتیاط با و آروم_ 

 



 . بوسید را اش گونه

 

 تو  برو شما ... چشم_ 

 رم می  من برو تو_ 

 

 ... آرام و مردانه. خندید

 

  نمی باورم! بینم می خواب دارم کنم می  حس همش_ 

  رو ها حرف این که باشی تو خود این و بیدارم که شه

 !زنی می

 ! محمد_ 

 ! بیدارم اینکه مثل_ 

 

 . خندید هم خودش بار این

 

 شدت هم  باران. شد خارج  حیاط از که محمد ماشین

 .گرفت

   شاپرک#
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  روی اختیار بی جدید  مبحث توضیح میان نگاهش

 متوجه آنکه بی اما دخترک لغزید، می  فرانه صورت

 شیرین قوانین  و ها فرمول به حواسش تمام باشد

 .بود ریاضی

 

  کتاب دانشجو چند. یافت  پایان او کالفگی میان کالس

 به هایش چشم اما او گرفتند را میز دور دست به

 .رفت می در سمت مهتاب همراه که بود دخترکی

 

 خسروی؟  خانوم_ 

 

 .ایستاد هم مهتاب  او با همزمان

 

 استاد؟  بله_ 

 

 :گفت مکث کمی با



 

 دارم کار شما با من باشین_ 

 

 اما بگوید چیزی خواست. شد دستپاچه دلیل بی او

 .بود داده ها دانشجو به را حواسش دامون

 

 .فشرد را فرانه دست مچ مهتاب

 

  بعد بینمت می... برم من_ 

   خب  وایسا کجا؟_ 

 زنه   می غر کنم دیر... منتظره بوفه دم فربد_ 

 

 . خندید او بانمک  لحن به

 

 برو ... باشه_ 

 



 دیوار کنار او. شد دور و داد تکان دست مهتاب

. دوخت  اش جزوه صفحات به را نگاهش و ایستاد

 .بود  سنگین خیلی جدید مبحث

 

 خسروی   خانوم_ 

 

.  نگریست شد می نزدیک  که دامون به و کرد بلند سر

 . انگار بود آشفته  هایش چشم

 

  شده؟ چیزی_ 

 

  برود بیرون کرد می اشاره او به دست با  که همانطور

 . زد لبخند

 

 !  شده چیزی کنی می فکر چرا! نه_ 

 

 دامون اول تا کرد صبر  شاگردی استاد احترام به او

 . برداشت گام او همراه کالس از بیرون. شود خارج



 

 !  گفتم همینطوری _  

 

 خروجی  و سالن انتهای سمت را هایش قدم دامون

 . گرفت ساختمان

 

 باهات  دارم حرف کلمه  چند یه_ 

 

  متعجب. نشست هایش  چتری روی باز فرانه دست

 :پرسید

 

  استاد؟ شده چیزی من؟ با حرف؟_ 

 

 . کرد نگاه او به  و چرخید پله روی دامون

 

 بدم؟ جواب سوال این به دوباره الزمه_ 

 



 . کرد زده خجالت را فرانه لحنش

 

 ببخشید_ 

 

 . زد  لبخند دوباره او . بودند شده محوطه وارد

 

 نکن عذرخواهی دلیل بی بگم  بار چند_ 

 

 قدم ایستاد که دامون. کرد نگاه او به لحظه  یک فقط

 .شد متوقف هم  فرانه های

 

 داری؟ وقت  غروب_ 

 

 .کرد نگاه او به گیج و گنگ و اورد باال سر

 

 نیست زدن حرف  برای مناسبی  جای  اینجا_ 

 



 . گرفت فاصله او از گام چند اراده بی

 

 نیست؟ مناسب اینجا که بگین خواین می چی_ 

 

  دچار لحظه یک را او دخترک  سوال و  طلبکار لحن

 بی و برد فرو  شلوارش جیب  در دست. کرد اضطراب

 .نشست لبش  ی گوشه لبخندی  اختیار

 

 نه؟ یا  آزاده وقتت_ 

 چطور؟ _ 

 یه تو عصرونه صرف به کنم دعوتت خوام می_ 

 کافه

 

 خیره او به شوکه و شد  گرد حیرت از  فرانه چشمان

  صرف به را او باید چرا  گیرش سخت استاد. ماند

 !دلیل چه به. کرد می دعوت عصرانه

 

 !نیست جاش  اینجا و االن .... باهات دارم حرف_ 



 

 دفتر دامون بزند، حرفی فرانه اینکه  از قبل و

 خودکار و کشید بیرون او دستان میان از را کالسوری

 ...خود کت  جیب از هم را

 

 بود تر عمیق لبخندش برگرداند، فرانه به را آن وقتی

 ...  تر گیج دخترک نگاه و

 

 !بینمت می... دارم کالس_ 

 

 ! چه؟ یعنی! بینمت می

 

 دفتر باز  ی صفحه روی فرانه نگاه شد دور که او

 :بود نوشته. سرخورد

 

 " نارنج کافه شش  ساعت" 

   شاپرک#
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  باز مچی  ساعت های عقربه روی از هایش  مردمک

  هفده و شش دو هر. لغزید موبایل ی  صفحه روی

 . داد می نشان را دقیقه

 

 به را نگاهش پریشان  و کالفه او و نیامده  دخترک

 .دوخت اش نخورده دست ی  قهوه فنجان

 

 استاد سالم_ 

 

 ی ساده شال این با. نگریست او به و کرد بلند سر

  تر ظریف. بود تر متفاوت صورتش چقدر روشن آبی

 ...تر زیبا و

 

 . زد لبخند

 

 !  بشین... سالم_ 

 



  او به آنکه بی و کشید عقب را صندلی  مکث با فرانه

  روی را رنگش زرد کوچک کیف. نشست کند نگاه

 او ظریف دستبند روی دامون نگاه و گذاشت میز

  حرکت با بود آویزان آن به که هایی شاپرک. سرخورد

 .  آمدند در تکان به  هایش چتری سمت  او دست

 

  کردی؟ دیر_ 

 

 : زد لب آرام و کرد نگاه او به  کوتاه فرانه

 

 بیام خواستم نمی_ 

 

 ... همیشه مثل آرام . زد لبخند

 

 چرا؟ _ 

 این دلیل بپرسم ندادین فرصت من به  حتی شما_ 

 ! نه یا میام که بگم و چیه دیدار

  بیای حتما خواستم می چون_ 



   چرا؟_ 

 !بدونی  و بگم بهت باید که هست هایی حرف یه_ 

  حرفی؟ چه_ 

 !دختر عجولی چقدر_ 

 

 .  برد میز زیر را هایش دست برچیده لب فرانه

 

  خوری؟ می چی_ 

   داغ  شکالت یه_ 

 

 شکالت. کرد  صدا را خدمت پیش و زد لبخند دامون

 .  داد سفارش خیس کیک و داغ

 

  بفرمایید؟... خب_ 

 

 ....  کوتاه و صدا بی. خندید

 



 کنی؟ می صبر_ 

  استاد؟ مهتابه به راجع_ 

 

 .کرد نگاه او به متعجب  دامون

 

 اون؟  چرا_ 

 و مهتاب  ی عالقه از زیاد شما  انگار اخه_ 

 ! نمیاد خوشتون هم به  خواهرزادتون

 که مهمه خیلی این تو نظر به ولی نمیاد که خوشم_ 

  ببینمت؟  بخوام

 بزنم حرف مهتاب با من خواین می حتما گفتم_ 

 

 بلند صدای با خواست می دلش دخترک سادگی از

 . بخندد

 

 کس هیچ حرف به مورد این تو فربد! اصال! نه_ 

 ! ده نمی گوش

 



 .  دزدید می را نگاهش دخترک

 

  رو اینجا بیام خواستین اینکه علت شه می پس_ 

 بگین؟

 

  خدمت پیش حضور. کرد نگاه  او به لحظه چند دامون

  برای کوتاه فرصتی دامون به ها آن سفارش با همراه

 . داد بود، ذهنش در که آنچه بندی جمع

  فکرش به  راه یک فقط و ترسید می بعد اتفاقات از

 . رسید

 

 ... دارم دوست خیلی رو  اینجا_ 

 

 کیک در هدف بی را چنگال او به نگاهی نیم با فرانه

 .کرد فرو

 

 ...  اومدم می  بیشتر ولی  قبال... منم_ 

 اومدی؟ می کی با_ 



 

 مهرگان دامون. شد متوقف نرسیده ماگ به دستش

 . داشت اخم

 

  پرسین؟ می چی برای_ 

 

 . خنداند را او  دخترک جانب  به حق لحن

 

 هست زندگیت تو کسی کردم حس لحظه یه_ 

 

 گویی رک از حرفش از بیشتر. ماند مات واقعا بار این

 ! او

 

 ! استاد شم نمی حرفاتون متوجه که من_ 

 !  استاد نگو مدام! نیست دانشگاه اینجا_ 

 رو من خواین می گفتین دانشگاه  توی شما ولی آره_ 

 شاگردی استاد نسبت  و احترام به هم من... ببینین

 اینجام  االن



 

 . برداشت را شکالت ماگ او

 

 بخور ...  شد سرد_ 

 برم باید... بزنین رو حرفتون لطفا_ 

 !بگم تا بخور_ 

   کنین؟ می دعوت  اینجا رو شاگرداتون ی  همه شما_ 

 

 اما نیامد خوش مذاقش  به دخترک ی  طعنه  اینکه با

 .نشست لبش ی  گوشه لبخندی

 

 ! اینجام  دختر یه با که  باره اولین_ 

 

 ی پریده رنگ دیدن از که لبخندش و او ی خیره نگاه

 بی را دخترک شد، تر پررنگ  هایش لب  روی فرانه

 و برداشت را کیفش. کرد عصبانی و دستپاچه اختیار

 .  خاست بر

 



  ها شاپرک  طالیی رنگ با اش خورده الک  های ناخن

 . داشت خوانی هم

 

 بشین  لطفا_ 

 

 : گفت لب زیر مکث کمی با و

 

   فرانه_ 

 

 قم و خودش هم. ایستاد برجا برنداشته قدم هنوز

 ... قلبش

 ... جهت بی و دلیل بی

  که بود رانده زبان بر  احساس با چنان  را نامش

 .  ماند جا بر ناخواسته دخترک

 

  بشین کنم می خواهش_ 

 



 او ای قهوه های تیله روی اراده بی هایش چشم

 . کرد می التماس زنان دو دو هایش مردمک . لغزید

 

 . نشست صدا بی و نیاورد تاب را نگاهش دخترک

 

 دادم دست از رو مادرم و پدر بودم بچه وقتی من_ 

 

 .کرد گره هم در را انگشتانش او

 

 متاسفم _ 

  اون... فربد  مادر... دارم بزرگتر خواهر یه ولی_ 

 پر من  برای ها سال این تمام رو دوشون هر جای

 برای چون گم می بهت این برای رو ها  این... کرده

 بگم  تا بخور... الزمه بزنم  خوام می که حرفی گفتن

 

 .برداشت را ماگ بعد و  کرد رها ارام را نفسش او

  و کالسیک فضای این میان را اش العاده فوق طعم

 .داشت  دوست خیلی مالیم موسیقی



 

  سنگینی  زیر و برداشت کیک قدری چنگال  نوک با

 .برد دهان به را آن دامون نگاه

 

  ذهنش روزها این قدر آن  ظریف و آرام دخترک این

 بود ترسانده آینده از را او و کرده مشغول خود به را

  برایش خود به او فکر کردن مشغول جز ای چاره که

 .بود نمانده

 آن رسیدن فرا از که روزی برای کردنش درگیر

 . داشت وحشت

 دامون نگاه گذاشت  میز روی را خالی فنجان که فرانه

 . خورد سر او ی خورده نیم  کیک روی

 

 .نداشت دوست زیاد ظاهرا  

 

 شدم  عالقمند تو به من_ 

 



 لحنی با  البته و محکم و صریح و رک قدر همین

 ...حس  از سرشار

   شاپرک#

 44_پست #

 

 گره او قاطع های چشم در و آمد باال آنی  به نگاهش

. رفت قلبش روی اختیار بی فرانه انگشتان. خورد

 . بود گرفته  اوج ضربانش

 

  کرد؟ می شوخی او با داشت

 

 مشغول رو  فکرم دیدمت که ای لحظه از درست_ 

   کردی خودت

 

 نگاه فقط سیاه های چشم آن با زدن پلک بی دخترک

 . بود جدی کامال او. کرد می

 

 ! بگذرم ازت تونم نمی که زیاد قدر اون_ 



 

 از کیان شاپرک   از گذشتن. توانست نمی هم واقعا

 . بود خارج او ی عهده

 

 چند. ماند  خیره او به مبهوت و مات همانطور  فرانه

.  کند درک را  او های حرف ذهنش تا کشید طول  لحظه

 . بود  شوکه. خاست  بر جا از حرفی هیچ بی بعد

 

 نزن من ی سینه به رد دست_ 

 

 در االن تا. نشست شال پر روی باریکش انگشتان

 او به کسی اینکه. بود  نگرفته قرار موقعیتی  چنین

 .کند عالقه ابراز

 

 فرانه؟ _ 

 

  چه باید دانست نمی. گرفت دندان میان را هایش لب

 کند؟



 

 داشت پایین  به سر که او به. شد بلند جا از دامون

 .ایستاد  مقابلش و شد نزدیک

 

 کن  فکر من به_ 

 

  او های چشم در و آمد باال آرام دخترک سیاه های تیله

 . خورد تاب

 

ت من_   ! دارم دوس 

 

  جرأت و دارم دوستت این شنیدن از شده  مسخ و منگ

 . زد چنگ قلبش به دوباره عالقه،  ابراز برای او

 

  نامنظم و  ریتم بی اینگونه را هایش تپش  حال به تا

 . بود نشنیده

 کشیدنش نفس و شد سنگین هوایی بی از اش سینه

 ... سخت هم



 

 .برداشت گام خروجی  سمت آهسته حرفی  هیچ بی

 

 .بود خیره او رفتن به و ایستاده دامون

 

  هنوز. نگریست او به دوباره و چرخید کافه در مقابل

 .بود دخترک به خیره

 

 با را سرد هوای و زد بیرون کافه از درنگ بی فرانه

 .کشید نفس وجود تمام

 

  چیزی همزمان و سوخت سرما سوز  از هایش ریه

 ... اش  سینه میان

 

  نگاه چون رقصید،  می زمستانی هوای  در ای پروانه

 ... نرمک نرم باران   زیر شاپرک  همان دنبال  به مردی

 

 دارد؟ می باز عشق از وسوسه چه را تو



 

 (مصدق حمید)

   شاپرک#

 45_پست #

 

 آرایشگاه به  که ها پله از آرام آسانسور به توجه بی

 فکر در را طبقه سه تمام. رفت باال شد می ختم مادر

 .برداشت گام آهسته و

 

 می زنگ هایش گوش در او بم صدای طنین مدام

 . خورد

 ...  دارمش دوستت آن و

 

 زیبایی سالن تابلوی به  نگاهی با و ایستاد در پشت

 .فشرد  را زنگ آرزو

 



 ترین سن کم. زد لبخند گالره دیدن با او و شد باز در

 دو و بیست نهایت دختر یک مادر، سالن آموز کار

  ساله

 

 جون  فرانه سالم_ 

 عزیزم سالم_ 

 

 ازدحام با همزمان گذاشت، داخل به  که را پایش

 .  زد اش بینی زیر ها لوسیون و رنگ تند بوی جمعیت

 

 . بود کار از  پر و شلوغ  همیشه سالن

 

  لبخند با همه  به رفت، می مادر سمت  که همانطور

 . کرد می سالم

 

 . بود مشتری موی رنگ کردن چک  حال در آرزو

 

 مامان سالم_ 



 

 .  انداخت فرانه  سمت لبخند با نگاهی نیم او

 

  بودی؟ کجا... عزیزم سالم_ 

 

  لب آهسته آورد می در را  پالتویش و شال حالیکه در

 :زد

 

 بیرون _ 

  هوا؟  این تو_ 

 

 . خارد می گلویش کرد حس  و زد لبخند مادر اخم به

 

   داره؟ نم چرا  موهات_ 

 

 . خندید

 



 زدم قدم یکم_ 

  فرانه؟_ 

 

  آنجا. کرد رها سالن وسط  چرم مبل ست  روی را خود

 . بود مشتری از خالی

 

  فرانه برای بیار سشوار... حورا_ 

 جون آرزو االن_ 

 

 همین همیشه. کرد نگاه مادر  به باز و خندید صدا بی

 ... جذاب و پوش خوش. بود

 

  میشه؟ تموم کارتون کی_ 

 

 رفت می اپیالسیون اتاق سمت اینکه حین در مادر

 . داد جواب

 

 درگیرم ده تا امشب_ 



 

 . شد آویزان هایش لب

 

 خونه  برم شما با گفتم_ 

 بابا  بزن زنگ_ 

 

 دست. شد اتاق وارد مادر بدهد جواب  خواست تا

  سشوار گرمای که برد عروس آلبوم جدیدترین سمت

 . کرد حس موهایش روی را

 

 جون حورا  من به بده_ 

 

 .  زد لبخند رو  سبزه دخترک

 

 کن  نگاه رو آلبوم_ 

 

. خورد سر صفحه اولین روی نگاهش و کرد تشکر

 ...  گریم بعد و قبل تصویر روی



 

 بودی؟ بارون زیر_ 

 

 و سن هم تقریبا. نگریست کتایون به و آورد باال سر

 ... سالن ی کاره همه او غیاب در و بود مادر سال

  

 آره _ 

 

 .خندید او و کرد اخم کتایون

 

  سرما؟ این تو_ 

 

 مهرگان دامون های حرف منگ قدر آن. زد لبخند ففط

  او حورا صدای. نکرد حس  را هوا سوز  اصال که بود

 .آورد خود به را

 

 برات  میارم چای  یه االن_ 

 



 . شد می بیشتر لحظه هر گلویش سوزش

 

  مرسی_ 

 

  ظرفی و  چای فنجانی زد ورق که را دوم ی صفحه

 .گرفت قرار مقابلش بیسکوئیت

 

 .برگشت سالن به دوباره مادر

 

 بابا؟ زدی زنگ_ 

 

 : داد  جواب بردارد آلبوم  از را نگاهش آنکه بی

 

 دیگه  یکم هستم_ 

 تنهاست فریماه... خونه برو_ 

 

 :  گفت هایشان برنامه از مادر اطالعی بی از دلخور



 

 داشت شام قرار  دوستاش با_ 

 

 صورت به  مشتری موی کردن کوتاه  حال در آرزو

  چرا او دانست نمی که دخترکش. نگریست او ناراحت

 ! کرده کارش سرگرم اندازه این تا را خود

 

 داری؟ تب ... شده سرخ صورتت_ 

 خرده یه سوزه می گلوم_ 

 

 .کرد فوت را نفسش آرزو

 

 بیار  منو گوشی... بیتا_ 

 !مامان  هستم_ 

 

 .شد نزدیک  موبایل با بیتا

 



 ...  کردم باز رو قفلش... جون آرزو بفرمایید_ 

 ...عزیزم مرسی_ 

 

 آن و زد ضربه کیان اسم  روی گرفتنش با بالفاصله و

 . داد قرار کتفش و گوش بین را

 

 آرزو؟  جانم_ 

 کیان؟ کجایی... سالم_ 

 ...خونه رم می دارم... عزیزم سالم_ 

 

. شد خیره مادر دست ی ماهرانه  حرکت  به فرانه نگاه

 امتحان کرد هوس هم او که زد می قیچی فرز چنان

 .  کند

 

 هم درمانگاه تا سر یه... فرانه دنبال سالن بیا_ 

 ببرش 

 



 صدای همزمان و زد صدا  را مادر اعتراض با فرانه

 . پیچید آرزو های گوش در کیان نگران

 

  شده؟ چی_ 

 خورده سرما  انگار_ 

 !زودتر کن  تعطیل هم تو... میام االن_ 

 

  فیکس مهارت با دوباره  مشتری موی  روی را قیچی

 :گفت کیان ی آمرانه لحن به اهمیت بی. کرد

 

 سالنم ده تا_ 

 !  آرزو_ 

 بینمت  می خونه_ 

 

 را تماس باشد او از حرفی   هیچ منتظر آنکه بی و

 .داد پایان

   شاپرک#

 46_پست #



 

 با را گذاشت  میز روی مقابلش پدر که ای  آماده سوپ

 .کرد نگاه اکراه

 

 بخور... شاپرک نکن نگاه اینطوری_ 

 !  خورم نمی اینو من بابا؟_ 

 

 . کرد اخم جدیت  با پدر و خندید او زار لحن  به فریماه

 

 ! خوری می رو  اش همه_ 

 

 نگاه. کرد  پر سوپ از را قاشق میل بی و برچیده لب

 . بود یازده حدود. خورد چرخ ساعت  روی باز کیان

 

 راه در  بحث شک بی. گرفت را او نگاه  رد فریماه

 .بود

 



  تلوزیون ی صفحه به و نشست  مبل روی کالفه کیان

 . دوخت چشم

 

 او و شد شنیده آرزو ماشین صدای  بعد دقیقه چند

 .کرد خاموش  را تلوزیون

 

 بخوابید برید_ 

 

  به نگاهی با. کرد مضطرب را دو هر پدر خشک لحن

 .دوختند چشم  او به هم

 

 ببر خودت  با هم رو خواهرت... فریماه پاشو_ 

 بخورم سوپ دیگه بشقاب یه خوام می من_ 

 

 از پیش دقیقه چند همین تا دخترکش. زد لبخند کیان

  از ولی حاال. بود فراری رنگ بی سوپ این خوردن

  اماده را همین حتی تا نبود که مادری با  او بحث ترس

 . خواست می را دوم بشقاب کند



 

  برید دو هر... شاپرک اتاقت ببر_ 

 

 هم فرانه او با همزمان و  بست پلک لحظه یک فریماه

 .شد بلند جا از

  صدای بعد و شنیدند را مادر سالم صدای  ها پله باالی

 را پدر

 

 ! شبه  یازده االن... ده گفتی_ 

 

 .رفتند خود اتاق به کدام هر. بشنوند که نماندند

 

 بندازم راه باید رو ها مشتری... کنم چیکار_ 

 

  سمت خسته را هایش قدم سر از شال برداشتن با و

 . برداشت  ها پله

 

 شی؟  می سالن اون خیال  بی بیاری در  دیگه چقدر_ 



 

 به دانست  می. داد ادامه راهش به اهمیت بی آرزو

 . گفت می را همین  بار هر اما نیست پول خاطر

 

 ! زنم می حرف  باهات  دارم! آرزو_ 

 

 بلند صدای  و آمرانه لحن خاطر به نه. ایستاد  بار این

 . کرد لگدمالش کیان که  ای گذشته خاطر به فقط او،

 

  تکراری بحث  این از هدفت دقیقا تو دونم نمی من_ 

 !رسه می کجا به تهش دونی می وقتی اونم چیه؟

 !بدی ادامه ذارم نمی دیگه_ 

 

  رفت، باال که را ای پله چند. خندید اختیار بی آروز

 .برگشت  دوباره

 

 ! شم می روانی خیال و فکر از خونه بمونم اگه من_ 

 



 زد می برق اشک از که چشمانی و او به فقط کیان

  زدن حرف از شد می درمانده واقعا گاهی. بود خیره

 ... او با

 

 و غصه از االن تا نمینداختم راه رو سالن اون اگه_ 

 بودم کرده دق... بودم مرده غم

 

  هم هنوز زخم آن. زد چنگ   موهایش  به کالفه کیان

 گذشت می  که روز هر گویا و بود تازه همسرش  برای

 .  شد می تر عفونی و تر عمیق

 

 !  بخوابم برم خوام می... ام خسته_ 

  خوردی؟ شام_ 

 ندارم  میل_ 

 نخوردم منم... بخوریم هم با... کنم می گرم_ 

 

 نزدیک وقتی . نگریست کیان به کرده بغض فقط او

.  شد همراهش مخالفت بی گرفت را بازویش  و شد



 مردی به بعد. نشست میز  پشت و آورد در  را پالتویش

 کاری. بود زده جانش به  را زخم بدترین که شد خیره

 ... ترین

 

 آرزو _ 

 

 .  نگریست بود  نشسته مقابلش که او به  و چرخاند سر

 

 !  بخور عزیزم؟ کجاست حواست_ 

 

 .  داد الزانیا ظرف به را  نگاهش

 

  فریماهه؟ کار_ 

 !من! نه_ 

 

 کنایه با گذاشت، می  او برای برشی حالیکه در و

 :گفت

 



 !نیست وقت هیچ که زنمون_ 

 

 .زد چنگال به و کرد جدا ای تکه چاقو با او

 

 کردی قبول رو من شرط  خودت_ 

 داشتم؟ ای دیگه ی چاره_ 

 شامم بذار هم االن... کن تموم رو هات گالیه پس_ 

 درمانگاه؟  بردی  رو فرانه... بخورم رو

  

  باز و بگوید کالمی ترسید می. داد سرتکان فقط کیان

 . شود او ناراحتی  باعث

 

 شده خوشمزه  خیلی... نکنه درد دستت_ 

 

 .  زد لبخند کمرنگ او

 

 عزیزم جونت  نوش_ 



 

  اعتراض که آرزو. گذاشت برایش دیگر ای تکه و

 .شد تر  پررنگ کیان لبخند  فقط کرد

   شاپرک#
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 دانشکده خروجی از و پیچاند گلو دور را گردن شال

 .زد بیرون ریاضی ی

 به شدت به شد، هایش ریه وارد سرد هوای که همین

 .افتاد سرفه

 بی خوردگی سرما این با نبود ترم آخر  های هفته اگر

 .  شد می ها  کالس خیال

 .پوشاند را دهانش و بینی و کشید باال را شال

 تا کرد تند را هایش قدم. کرد می سرفه همچنان ولی

 می را گرمش خواب تخت دلش. برسد خانه  به زودتر

 .  خواست

 

 خسروی؟  خانوم_ 



 

 . دید مهرگان دامون کنار هم را فربد  و چرخاند سر

  صدای. خورد گره او نگاه در لحظه چند فرانه نگاه

 . شنید ضخیم شال این با زحمت  به هم خود را سالمش

 

 خوبه؟ حالت_ 

 

  تیله به و کرد آزاد شال  حصار از را اش  بینی و لب

 شبیه او کرد  می حس چرا.  نگریست فربد روشن های

 ! است پدر

 

  خوردی؟ سرما_ 

 

   کرد؟ می حس  اینطور فرانه یا بود نگران فربد صدای

 

 کوچولو  یه_ 

 

 :  گفت دوباره فربد و کرد اخم دامون



 

 وخیمه خیلی اوضاع گه می که  هات سرفه_ 

 

  خوبی حس پسرک. افتاد خنده به او لحن از اختیار بی

 ...  صمیمی و راحت.  داد می او به

 

 گذره  می سخت خیلی  خوردگی سرما اول روز_ 

  حالت؟ این با بیای بود واجب_ 

 

 سر برچیده لب فرانه. پرسید جدیت با  که بود دامون

 او به بعد و دامون به هشدار با فربد. انداخت  زیر به

 . نگریست

 کالفگی با  و شد تر غلیظ دامون اخم زد، که عطسه

 :گفت آشکار

 

 نشده بدتر حالت   تا برو_ 

 



  قبل روز های حرف گنگی  و بهت خاطر به بد حال این

 او صریح ی عالقه ابراز خاطر به. بود او

 

 برسونمت  من بریم_ 

 

 از گرفته صدایی با و نگریست فربد به متعجب

 :زد لب سرماخوردگی

 

 رم می آژانس با... مرسی_ 

 خودم به بده رو آژانس کرایه_ 

 

  شده ادا  جدی خیلی که  فربد کالم از هم دامون حتی

 .خندید صدا بی بود

 

 شم نمی مزاحمتون_ 

 نیوفتاده راه دماغت تا بریم... نیستی مزاحم_ 

 



 را بلندش ی خنده تا گرفت دندان میان را هایش لب

 .کند مهار

 .داشت اعتماد دلیل بی روشن های تیله این به

 

 بگیرین  حتما رو کرایه که شرطی به فقط باشه_ 

 تخت  خیالت گیرم می_ 

 

 . انداخت خود مچ روی ساعت به  نگاهی دامون

 

 فربد نرو سرعت با_ 

 

 . کرد نگاه دامون به معنا پر فربد

 

 !استاد منتظرتونن دانشجوها_

 

  گردن  رگ. نگریست فرانه به و کرد اخم دامون

 .  کرد ورم خواهرش به  او ی خیره نگاه  از پسرک



 

 ! نیا  من کالس سر نبود خوب حالت اگه فردا_ 

 

 اش شاکی نگاه فربد. گزید لب او توجه  حس از فرانه

 به اما فرانه ی عطسه. دوخت دامون  چشمان به را

 .داد پایان هایشان چشم جدال

 

 فربد برسونش زودتر_ 

 

 دنبال به اما فرانه نگاه. شد دور معطلی بدون و گفت

  دخترک قلب اش نگرانی حس. آمد کش او بلند قامت

 . انداخت تکاپو به را

 

 بریم _ 

 

 به را فرانه بود شده ادا  جدیت و اخم با که فربد کالم

  ی رابطه یک که بود خبر  بی او و. کشاند  او دنبال

 ... گذاشته او های قدم کنار را هایش قدم خونی



 زدن استارت محض به فربد نشستند که ماشین داخل

 . کرد روشن را بخاری

 

 گردم  می بر االن_ 

 

  ماشین ازدحام میان و شد پیاده که او به متحیر فرانه

 . زد زل رفت، می خیابان طرف  آن به ها

 . زد عطسه و گرفت اش بینی مقابل دستمال برگی

 

  بشی گرم بخور اینو بیا_ 

 

 . نگریست بست می را در که او به حیرت  با باز فرانه

 

 ! نیست خوب برات... نگرفتم قند... داغه چای_ 

 

 می فرو فکر به بیشتر را دخترک قند بی چای این

 . برد

 



 بگیرش _ 

 

 . برد جلو دست تردید با او

 

 داغه خیلی... نسوزی باش مواظب_ 

 

 آرام را نفسش. بود پدر  های محبت شبیه اش توجه

 ! پدر با او ی مقایسه. بود  شده خل شک بی. کرد فوت

 

 مرسی _ 

 

 دوست را خجالتی   کوچک خواهر این. زد لبخند فربد

 . داشت

 

 کرایه رو بزن اینم پول_ 

 

 بینی روی  را دستمال عطسه حس با و خندید او

 . گذاشت



 

 ! خوردی سرما بد_ 

 

 . نداشت او با کالمی هم از بدی حس هیچ فرانه

 

 بابام  مثل... مریضم بد  خیلی من_ 

 

 می خوب را این. کرد نگاه او به لحظه یک فربد

 . دانست

 نرم اش حنجره. نوشید را  چای از ای جرعه  دخترک

 .  زد لبخند وسیع و شد

 دلش چقدر.  کرد او به خیره باز را فربد نگاه لبخندش

 دخترک ترسید می اما خواست می بیشتر صحبتی هم

 گرفت کام به زبان پس بگیرد فاصله او از و کند شک

 . پرسید را آدرس فقط رسیدن، ی لحظه تا

 آن به و کرد توقف ویالیی ی  خانه یک مقابل بعد کمی

 کوچک  در یک و بزرگ در دو به. شد خیره

  



 ! گیرین می کرایه گفتین_ 

 

 . بود پدر شبیه هم هایش خنده حتی. خندید فربد

 

  حسابت  به زنم می بار این_ 

 بگیرین  باید... نیست قبول_ 

 

 را پولش کیف اما دخترک. کرد اخم خنده میان او

 . کشید بیرون

 

 !  رو پولت جیبت تو بذار! ببینم برو_ 

 چای  پول با... گفتین خودتون_ 

 

 . داشت اخم. خندید نمی دیگر

  

 برو... حسابت به زنم می  هم کرایه... طلبم  چای یه_ 

 دختر دارم کار کلی پایین



 

 وقت آن. بشناسد  را او در این پشت کسی ترسید می

 . داد می دست از هم  را آشنا نا دیدارهای همین

 

 دیگه  برو_ 

 

 . زد سرفه. خنداند را فرانه باز لحنش

 

 ممنون خیلی_ 

  با نکردی مریضمون تا برو  فقط نیست  الزم  تشکر_ 

 ویروسات 

 

  فربد خیال رفت وقتی. افتاد خنده به شدت به بار این

 .بود ها خنده آن پی هم هنوز

   شاپرک#

 48_پست #

 



  به خیره  که دامون به ها  فایل بررسی حال در کیان

 . انداخت نگاهی نیم بود،  میز روی  های کاتالوگ

 

 همون به زدی زل که شه می ای دقیقه  بیست_ 

 صفحه

 

 .زد لبخند کمرنگ  و آمد خود به دامون

 

  فکرت دامون؟ شده چیزی... کرد یخ  هم  چای_ 

 ! مشغوله

 

 پرت. بود مرد همین ی نازپرورده  دختر پرت فکرش

  شود؟ چه است قرار دانست نمی که روزهایی

 

  نیستی؟ سرحال_ 

 

 .برداشت را ها کاتالوگ از یکی و کرد دراز دست

 



 خوبم _ 

 

 از دامون حساب. شد او به  خیره دقیق نگاهی  با کیان

  خود پسر مثل  را او ها سال این تمام در. بود جدا دنیا

 . بود کرده حمایت

 

   شده؟ چی بگو... نیستی  خوب_ 

 

  باخته کیان شاپرک به را دلش وقتی نبود خوب... نه

 . بود

 

 همراه به فربد ورود بعد و در به ای ضربه صدای

 دامون از  را کیان نافذ نگاه کارخانه کارکنان از یکی

 .کرد جدا

 

 آقازاده  به بود الزم رو جا هر... مهندس آقای_ 

 خرده یه... شدن آشنا چیز همه با تقریبا   و دادم نشون

 به هم بدین خودتون بهتره که مونده توضیحات

 ندارین؟ ای دیگه امر... کارگرا به هم ایشون



 

 . داد تکان  سر کیان

 

 بری تونی می... رجبی آقای نباشی خسته_ 

 

 .رفت بیرون اتاق از  بعد و گفت ای  اجازه با او

 

 میز وسط  ظرف از  بیسکوئیتی برداشتن با فربد

 . نشست مبل  روی  سرحال

 

 دامون باش  چک دسته یه فکر به_ 

 چشم _ 

  بابا؟ نباشم من چرا_ 

 

 . برداشت  را خودکار لب ی گوشه لبخندی با کیان

 



  بهتره اینکه دو... نداری حساب گردش اینکه یک_ 

 باشی  نداشته چک دسته

 چرا؟ بگین رو دو...  کنم می حلش  رو یک_ 

 

 ی کله پسرک. انداخت کنار  را ها برگه و  خودکار کیان

 . داشت  بادی پر

 

 ! خودته نفع به این! فربد_ 

 اختیاراتش تمام باید اینجا مسؤل بشم من قراره اگه_ 

 باشه من دست

 

 گام با اینکه  حین در و شد بلند میز پشت از کیان

 :گفت آمد می  ها مبل سمت شمرده هایی

 

 فقط اختیاراتت داده بهت مادرت که وکالتی  طبق_ 

  کارخونه سهم بیشتر! همین... مادرته سهم ی اندازه

 توئه  از بیشتر هم دامون اختیارات پس دامونه مال

 



 .بداشت دیگر بیسکوئتی فربد

 

 دامونه  رئیس که  اینطوری_ 

 

 از را نفسش اما کیان. خندید او کالم و لحن از دامون

 .کرد فوت محکم او لودی

 

  کارخونه بیای داشتی که بیکاری تایم  هر باید_ 

 دامون

 

 باز فربد. گفت چشم همزمان و داد تکان سری او

 و چرخید او سمت کیان نگاه. برداشت بیسکوئیت

 : پرسید

 

 نخوردی؟ ناهار_ 

 رو خودم شد تموم کالسم منم بیا گفتی  زدی زنگ_ 

 رسوندم

 بیارن ناهار برات گم می االن_ 



  فسنجون گفتم مامان به... خونه رم می خواد نمی_ 

 کنه درست

 

 . شد دراز ها  بیسکویت ظرف سمت دستش باز و

 

  محشری پخت دست چه دونی نمی که شما البته_ 

  بچشی که نیستی وقت هیچ... زنت داره

 

 تلخ کیان. کرد نگاه فربد به اخطار و اخم با دامون

 .  داد نمی پایان زدنش طعنه به ولی پسرک. زد پوزخند

 

 می ول رو کارخونه داری چرا نفهمیدم نکن فکر_ 

 به اومدنت برای نباشه  دلیلی دیگه خوای می! کنی

 ! خونه

 !فربد_ 

 

  گوشه لبخند به خیره باز دامون هشدار به  توجه بی او

 .داد ادامه تند و تلخ  پدر لب ی



 

! نیای دیگه بگه منه خاطر واسه اگه گفتم مامان به_ 

 !نیا

 

 :زد تشر دامون

 

 می حرف کی با داری فهمی می! باش مودب! فربد_ 

 زنی

 

 . برد باال را دستش کیان

 

 !دامون بگه بذار_ 

 !هایی غریبه مثل هستی اگر یا! نیستی وقت هیچ_ 

 داری؟  دوست رو مهتاب چقدر_ 

 داره؟ من حرف به ربطی چه_ 

 شی؟ می حالی چه بره بخواد مهتاب  روزی اگر_ 

 



 .کرد می دیوانه را فربد هم تصورش  حتی

 

 سال یک  به نزدیک...  بود رفته عشقم... زنم_ 

 برده هم رو دخترا و رفت... بود شده متالشی زندگیم

 دلتنگی  و دوری از مردم می داشتم... بود

 

 نفرتی و حسرت  این با. کشید نفس سختی به دامون

 خیلی. شد می سخت کارش  داشت دنیا از کیان که

 ... سخت

 

 فقط اما بدم طالق رو مادرت خواستم موقع  همون_ 

 این تونی می... نکردم رو کار این تو خاطر به فقط و

 فربد؟  بفهمی رو

 

 غم بار اولین برای. نگریست او به لحظه چند فربد

 .کرد ساکت را او پدر کالم

 

 برای اقدامی االن تا نشی متنفر من از  اینکه برای_ 

  هستی انگار اما... نکردم مادرت طالق



 

 از نگاه و کرد مشت دست پدر ی  گرفته لحن از

 بی و حرف بی و شد  بلند جا از. گرفت او چشمان

 .زد بیرون اتاق  از درنگ

 

 .کشید صورتش به دستی کالفه دامون

 

 شما بودن و داشتن حق... کیا آقا داره حق اون_ 

 نفرت شما به حسش.... همین ناراحته فقط فربد... رو

 باشین  داشته رو هواش بیشتر خرده یه... نیست

 

 .زد لبخند  تلخ کیان

 

 برای... فربد برای فقط ولی... هستم جوره همه_ 

 سمتم اومد حیله و نقشه با که کسی برای تو، خواهر

 ! نیستم! نه زد، هم به رو زندگیم آرامش و

 

 . بست پلک درمانده لحظه یک برای دامون



 

 آن از شاپرکی و پیچیده قلبش دور ای پیله که حاال

 بود؛ ترن  بیچاره و ترین درمانده او بود، شده متولد

  او خواهر به کیان که حسی و خودش  حس برای

 .داشت

 

 

 گفتی قناری قتل از وقتی

 کرد  وحشت ام ریخته پر دل

 

 (مصدق حمید)

 شاپرک #

 49_پست #

 

  فربد دیدن با داشت می  بر را اش کوله که همانطور

  جمع را وسایلش تند که  مهتاب به رو کالس در پشت

 : گفت کرد، می

 



 نشو من معطل تو... بدم استاد تحویل رو ترجمه_ 

 برو 

 مونیم می  منتظرت دانشکده بیرون_ 

 

 سر او وقتی  و شد کشیده فربد سمت نگاهش دوباره

 را سالمش  جواب او مثل  لبخند با هم فرانه. داد تکان

 . داد

 

  نزند لبخند روشنش  های عسلی  برابر در توانست نمی

 .   بود عجیب خیلی برایش این و

 

 و ایستاده هنوز دانشجو چند. رفت استاد میز سمت

 . زدند می حرف

 

 دامون اما برود  و میزبگذارد روی را ترجمه خواست

  او به خطاب بود ها دانشجو به حواسش که همانطور

 : گفت

 



 خسروی  خانوم  بمون شما_ 

 

 کافه از بعد جلسه دومین این. ایستاد تر دور گام چند

 بیرون کالس اتمام محض به قبل جلسه. بود نارنج

 .زد

 

  او های چشم در نگاهش وقتی جلسه دو این تمام در

 دوستت آن و گرفت می تپش اراده بی قلبش افتاد، می

 .خورد می زنگ هایش گوش در دارم

 

 بهتره؟ حالت_ 

 

 .شد نزدیک میز به آرام و آمد خود به

 

 فقط بود  خوردگی سرما یه... خوبم... ممنون_ 

 

 .شد بلند جا از و زد لبخند دامون

 



 داری؟ وقت دقیقه چند یه_ 

 

 . انداخت زیر را  نگاهش

 

 هستن  منتظرم ها بچه_ 

 دقیقه چند فقط_ 

 

 ها برگه. شد خارج کالس از او دنبال به و نزد حرفی

 . بودند بالتکلیف انگشتانش میان هنوز

 

 کردی؟ فکر هام حرف به_ 

 

  های چشم به لحظه چند توانست فقط اما آورد باال سر

  می دودو روز  همان مثل  هایش مردمک. کند نگاه او

 .زد

 

 فرانه؟ _ 

 



  زد لب آهسته و فشرد کوله بند به سفت را انگشتانش

: 

 

 باید دونم  نمی... نبودم موقعیت این تو االن تا من_ 

 کنم؟ چیکار

 

  هایش مردمک. نشست دامون لب ی  گوشه لبخندی

 او به گام یک بعد و خورد چرخ او صورت روی

 .شد نزدیک

 

 رو  ترجمه من به بده_ 

 

 دامون آزاد دست اما گرفت، سویش به نگاه  بی را آن

 و آورد  باال سر. بود شلوارش  جیب داخل همچنان

 .کرد نگاه لبش روی لبخند و  او به متعجب

 

 می تحویل ازت کافه همون  ساعت، همون فردا_ 

 گیرم



 

 .شد گرد حیرت از دخترک سیاه های تیله

 

 ! استاد؟_ 

 

 . شد تر غلیظ دامون لبخند

 

 از رو ترم پایان نمره پنج  باشی داشته تاخیر اگه_ 

 دی می دست

 

 دور معطلی بی او کند باز اعتراض به  لب خواست تا

 .شد

 .کرد فوت حرص با را نفسش فرانه

 

 فرانه؟ _ 

 

 به نگاهش. نگریست مهتاب به گنگ  و چرخید

 .افتاد فربد ی خورده گره هم در ابروهای



 

 که؟  ندادی رو ترجمه_ 

 

 :گفت گذاشت می کوله داخل را آن که همانطور

 

 داره  کار خرده  یه هنوز_ 

 گفت؟  می بهت چی_ 

 

  به بود، شده ادا جدی خیلی که فربد سوال از متعجب

 .  خورد جا هم  مهتاب حتی. نگریست او

 

  سوالتون؟ چی یعنی! هستن من استاد ایشون_ 

 

 .  خندید زحمت به. کرد می خرابکاری داشت

 

 می چی بهت  بدونم باید من! منه دایی شما استاد_ 

 !گفت



 

 . زدند زل او به فربد، ربط بی جواب از متحیر دو هر

 

 پیتزا  بریم_ 

 

  در و انداخت شانه به هم را اش کوله دیگر  بند فرانه

 : گفت فربد جواب

 

 نمیام من... ممنون_ 

  نمیای؟ چی یعنی_ 

 فعال... جون مهتاب دارم کار_ 

 

 به دخترک کرد حس. نزند حرفی داد ترجیح فربد

 .  شده حساس گردنش ی کرده ورم های رگ و رفتار

 

 مفتشی؟ تو مگه! فربد بود سوالی چه این_ 

 



 . بود گذشته راهرو پیچ از فرانه. کرد اخم فربد

 

 آره  کن فکر_ 

 بود  زشت کارت خیلی_ 

 

 .خندید

 

 زدی؟ حرف  بابات با...  خیال بی_ 

 

 . رفت بیرون خروجی  از او از جلوتر. نداد جواب

 

 مهتاب؟ _ 

 

 . دزدید کرد می  نگاهش خیره که او از چشم

 

 !نه_ 

 چرا؟ _ 



 شد عصبانی خیلی بگم خواستم  که قبل بار_ 

 داری؟ داشتن دوست ادعای  الکی_ 

 و پدر حرف رو تونم نمی من! فربد فهمی نمی چرا_ 

 بزنم حرفی مادرم

   چی؟ من ی  بیچاره دل چی؟ من پس_ 

 نیست؟ سخت من برای کنی  می فکر تو_ 

 

 بی بعد و کرد نگاه او به لحظه چند. زد پوزخند فربد

 .برداشت قدم  حرفی هیچ

 

 فربد؟_ 

 

 : گفت بایستد آنکه بی

 

 زنیم می حرف بعد... کارخونه برم خوام می_ 

 

 گام پشت و شد سست سردش لحن از مهتاب های قدم

 .ماند جا  او بلند های



 

  سرد هوای میان نفسش و گرفت را گلویش راه بغض

 . شد بخار  تکه تکه

   شاپرک#

 50_پست #

 

 را آن بالفاصله بعد و زد اتاق در به ضربه یک فربد

 .شد داخل و کرد باز

 

 !تو اومدی اجازه بی زدی در آدم مثل که بار یه_ 

 فرانه؟ به گفتی می چی  امروز_

 

  لبخند اختیار بی و برداشت چشم  از را عینکش دامون

 . بود شده غیرتی پسرک. زد

 

 هستی؟ عصبانی انقدر چرا حاال_ 

 !چرخی می خواهرم پر دم هی نمیاد خوشم_ 

 



  سینه به دست سکوت در و گذاشت کنار را تابش لب

 میز به بلند هایی گام  با فربد. داد تکیه صندلی به

 می مسخره به را چیز همه که پسرکی. شد نزدیک

 . بود شده ترین جدی خواهرش برای گرفت

 

 !باهات ندارم شوخی خودم جون به! دامون_ 

 !گفتم بهش حسم از پیش هفته دو_ 

 

 ... زدن پلک بی و مبهوت . ماند جا بر متحیر او

 : پرسید  تردید با

 

 کردی؟ کار چی_ 

 !دارم دوسش گفتم_ 

 

 ...  خشمگین و متعصب. برآشفت ناگهان فربد

 

 این دونی  می که تو... تو! کنی می شوخی داری_ 

  دونی می که تو! رسه نمی جا هیچ به داشتن دوست



 نمی فرانه مادر... مادرش اصال ... بذاره محاله بابا

 ... دخترش ذاره

 

 :غرید باز و زد چنگ موهایش به یکباره به و

 

 !کردی کار چی تو! دامون! دامون_ 

 

 .کرد فوت کالفه را نفسش و شد  بلند جا از او

 

...  گفتم بهش گی می داری که هایی همین خاطر به_ 

 بدونه الاقل یا... ندم دستش از فهمید ها بعد اگر که

 دارم بهش حسی چه

 

 . خندید بهت از  اراده بی فربد

 

 درگیر قصد از رو اون خوای می تو... تو یعنی_ 

 !دامون ای دیوونه تو! کنی خودت

 کردی؟ می چیکار بودی من جای  اگه تو_ 



 

 شنید می را او بلند صدای  فربد که بود بار  اولی این و

 .  بود پریشان نهایت بی  که لحنی و

 

 ...  نداشتم ای دیگه ی چاره_ 

 

  بی تخت لب بعد و بست پلک ای لحظه برای فربد

 .  نشست رمق

 

 !کردی می کارو این نباید! خدا! خدا_ 

 

 ... حرف از پر و سرد. شد سکوت ای دقیقه

 

  جیب داخل  را هایش دست. رفت پنجره سمت دامون

  و تاریک ی  منظره به خیره بعد و کرد  فرو شلوارش

 :زد لب آشفته حالی با حیاط  زمستانی

 



...  بدم دستش از ترسم  می!... فربد ترسم می من_ 

 دست از فکر از کنم وحشت حد این تا کردم نمی فکر

 دست به برای و خوام می رو اون من... دادنش

  ی همه...  کنم می رو  براش رو قلبم  تمام آوردنش

 یه مثل واقعا اون... دارم بهش که رو حسی

 خواستنی  و داشتنی دوست... شاپرکه

 !دامون_ 

 

 دخترک. بست نقش دامون های لب روی تلخ لبخندی

 . بود برده تاراج به را جانش و روح تمام

 

 رو آدم  اینطور! اینجوریه عشق دونستم  نمی_ 

 ! دیوونه یه مثل! کنه می سرگردون

 

 فرانه از  بیشتر. زد چنگ موهایش به دوباره فربد

 به راه داشتن دوست  این. بود دامون نگران حاال

  کرد می سنگینی دنیا حضور وقتی  برد نمی جایی

 !کیان زندگی روی

 



 !شه نمی که دونی می! دایی_ 

 !کنم فکر  نشدنش به خوام نمی_ 

 که بفهمه خودش اگه! نشدنیه دونی می  خودت ولی_ 

 !تمومه چیز  همه هستی کی واقعا تو

 

  می اگر. بود فربد با حق.  بست پلک لحظه چند برای

 !  فهمید

 

  افسوس بعدها که بکنم رو تالشم تمام خوام می من_ 

 !  نخورم

 

 . ایستاد او سر پشت درست و شد بلند  جا از فربد

 

 اما اون... خورین می ضربه دو هر که  اینطوری_ 

 شو خیال بی... تره لطیف جنسش چون ... بیشتر

 !شو من خواهر خیال بی! دامون

 

 . کرد زمزمه درمانده. چرخید سمتش به مکث با



 

 ! تونم نمی_ 

  یکی... چشماتن  جلوی  روز  هر دختر همه اون_ 

 !دیگه

 

 .شتگذ او کنار از و زد پوزخند  دامون

 

 دیگه ای بچه_ 

 !دامون_ 

 

 . کرد باز را ها لباس کمد در

 

 ! بیا میای اگه بزنم دوری یه بیرون برم خوام می_ 

 عاشق بدبخت  _ 

 

 زار حال  به خنده. خندید کوتاه و صدا  بی دامون

 ... خود



  روزهای این در قلبش حال تعبیر ترین درست این

 .بود  سرگشتگی

 

 

 ! کنممی  طلب را تو تابانهبی  چه

 ( شاملو احمد)

   شاپرک#

 51_پست #

 

 فرانه من به بده رو ها قارچ اون_ 

 

  های قارچ به خیره میز  پشت نشسته همچنان اما او

 .بود شده تکه

 

 فرانه؟ _ 

 گی؟  می  چی ها؟_ 

 !بده رو  ها قارچ کجاست؟ حواست_ 



 

 :گرفت او سمت  را ظرف

 

 خوبی؟ _ 

 خوبم _ 

 

 . شد دقیق فریماه نگاه

 

 شده؟ چیزی_ 

 

 .کشید  خود سمت را  خیار و گوجه  سبد دستپاچه

 

 آبجی  نه_ 

 داری؟  مشکلی  دانشگاه تو_ 

 



  توانست می کاش. نگریست او به هول لحظه یک

 او به و  کرد کم را شعله فریماه. بزند حرف  راحت

 . شد نزدیک

 

 فرانه؟ _ 

 نشده چیزی_ 

 باشم؟ مطمئن_ 

 

 نگاه بود نشسته او انگشتان روی که فریماه دست به

 .داد تکان سر فقط و کرد

 

 روی را دو  هر نگاه فریماه مالیم موبایل زنگ صدای

 .کشاند گوشی اسکرین

 

 در آن برداشتن با. نشست فریماه های لب  روی لبخند

 :گفت  آشپزخانه  از خروج حال

 

 فرانه باشه غذا به حواست_ 



 

 : داد جواب دوید می باال ها پله از حالیکه در و

 

 سالم_ 

 زنی؟ می نفس نفس چرا... عزیزم سالم_ 

 

 . بست را در و شد اتاق وارد

 

 دویدم رو ها پله_ 

 

 نوازش را هایش گوش محمد آرام ی خنده صدای

 . کرد

 

   خوبی؟_ 

 

 :زد لب آهسته. کشید دراز تخت روی

 



 نه _ 

   چرا؟! نه_ 

 

 . بود تنگ حسابی دلش

 

  نیومدی؟ هنوز و گذشته هفته سه_ 

 

 :زد قهقهه بار این محمد

 

 بعد میام که نگفتم... شلوغه سرم هفته چند تا گفتم_ 

 هفته سه

  محمد؟_ 

 محمد؟  جان_ 

 

 :زد  لب دلخور و دوخت سقف به را  نگاهش

 

 کنی؟ می تالفی داری_ 



 ! فریماه_ 

 

 می را آخرش ماه اینگونه وقتی. زد می صدایش وقتی

 .بزند بیرون سینه  از خواست می قلبش کشید

 

 ! وقت هیچ! نگو رو این دیگه_ 

 

 :گفت دوباره او و نزد حرفی

 

 ! نیستی که من از تر دلتنگ_ 

 

 .بست پلک فریماه

 

 بیام؟ من_ 

 اینا؟  عمه با_ 

 ! تنها خودم...  ندارن وقت  که اونا نه_ 

 خودت؟ ماشین با_ 



 آره _ 

 خودم بعد ی  هفته آخر  کنم می سعی... عزیزم نه_ 

 بیام

 میام آژانس با_ 

 

 :گفت جدی محمد

 

 ! نزن هم رو حرفش اصال! فریماه نه_ 

 !خب دلتنگی از میرم می! محمد_ 

 

 .خندید مردانه و صدا بی

 

 کشتی هم رو من االن همین که نداری خبر_ 

 

 . کرد بغض اختیار بی فریماه

 

 بیا  فردا_ 



 !ماه_ 

 فردا_ 

 کنی؟ می  گریه داری_ 

 شده تنگ برات دلم خب_ 

 

  قبال بود کرده  پنهان کجا را داشتن دوست همه این

 !دخترک؟

 

 تو ریختیم الرو... ها روز این زیاده کارم_ 

 بیام تونم نمی... استخرها

 

 .فشرد را گلویش  بیشتر بغضش

 

 اومدی؟ می بیشتر ها این ی  همه با قبال_ 

 

 . زد می موج خنده محمد صدای در

 



  همین... رسیدم بهش االن که چیزی همین  واسه_ 

 به زود دلت آوردن دست به برای... تو دلتنگی حس

 راحته  خیالم رسیدم بهش که حاال... اومدم می زود

 

 .  گفت بدجنسی با را آخرش ی جمله

 

  تماست جواب دیگه وقتی باشه! راحته خیالت که_ 

 ! سرجاش  میاد حالت  ندادم رو

 

 . یافت شدت محمد های خنده

 

 ! دختر کنی ام دیوونه خوای می_ 

 ! چیزی همچین یه_ 

 !ماه هستم  تو ی دیوونه که من_ 

 

 سنگین صدای . شد حبس فریماه ی سینه در نفس

  و خورد تاب و پیچ هایش گوش در محمد های نفس

 .کشید حصار قلبش دور



 

 عزیزم؟ نداری  کاری_ 

 نه _ 

  باش خودت  مواظب_ 

   هم تو_ 

 

 تا او های  گوش داالن از محمد محبت پر نجوای

 . گرفت وزیدن صبح دم نسیم مثل  قلبش انتهای

 

ت_    دارم دوس 

 

 کلمه دو این آوردن زبان به  شجاعت هنوز. نزد حرفی

 .نداشت را

 

 :کرد زمزمه  و بست  پلک کرد، قطع که را تماس

 

ت منم_   دارم دوس 
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  پالتوی که خورد سر دخترکی  روی هایش  مردمک

  روی روشن سبز شال و تن به کوتاهی  رنگ نارنجی

  را نگاهش. داشت دست به مشکی کوچک کیف و سر

  حسابی کافه. چرخاند می او جستجوی در اطراف به

 . بود شلوغ

 .  شد نزدیک و دید را او فرانه. شد بلند جا از

 

 استاد سالم_ 

 

 .  بود آمده وقت سر. زد لبخند دامون

 

 سالم_ 

 

 . گذاشت میز روی  را ها برگه او

 



 بفرمایید _ 

  شینی؟ نمی_ 

 

 . رفت عقب گام یک

 

 اومدم  ترجمه دادن برای_ 

 

 و سادگی تمام  با دخترک.  شد هم در دامون ی چهره

 . بود سرد و  سخت سر زیادی کمش سن

 تر غلیظ دامون های اخم برداشت رفتن برای که قدم

 .  شد

 

 فرانه؟ _ 

 

 . بست پلک لحظه یک برای  و ایستاد

 

 معذب زنین می صدا راحت انقدر رو اسمم وقتی_ 

 شم می



 

 :زد لب آرامش با اما او

 

 کنم؟ صدات شاپرک_ 

 

 .  شد خیره او به مبهوت و چرخید کندی  به فرانه

 

 که رو کسی اسم معنی  اینکه کردی؟  تعجب چرا_ 

 ! عجیبیه چیز دونم می دارم دوست

 

 راحت چه  او. گرفت رنگ شرم از دخترک های گونه

 ! آورد می زبان به را داشتنش دوست

 

 لطفا  بشین_ 

 

. نشست مقابلش حرف بی بعد و نگریست او به مردد

 کت و تیره جین  شلوار دانشگاه، رسمی  تیپ برعکس



  گرد یقه بافت یک با بود پوشیده مشکی اسپورت

 ...  روشن  طوسی

 

   ناراحتی؟ چرا_ 

  نباشم؟ ناراحت! کشوندین اینجا تا رو من_ 

 

 آرام و  زد لبخند او طلبکار لحن از جواب   جای به

 : پرسید

 

 خوری؟ می چی_ 

 

 : گفت آهسته. نیاورد  باال سر  حتی دخترک

 

 خورم  نمی چیزی_ 

 

  داغ شکالت سفارش. زد صدا را خدمت پیش اما او

 ...پرتقالی کیک بار این و داد

 



 کشیده میز روی قرمز  رز شاخه تک  به فرانه نگاه

 .شد

 مقابل  و  انگشت میان را آن او، نگاه رد با دامون

 ...حرف بی. گرفت چشمانش

 

  چشم روی قرمز های گلبرگ  از فرانه های مردمک

 و آرام. داشت دلنشینی ی چهره. لغزید او های

 ... مردانه

 

 عشقه  نماد سرخ رز_ 

 

.  کرد حس قلبش اطراف را پروانه یک شدن نزدیک

 . شد رز  همین سرخی به  هایش گونه

 

 بگیری؟  خوای نمی_ 

 

  های  شاپرک باز و  رفت  جلو اختیار بی دستش

 .آمدند در رقص به دستبندش



 

  رها او ظریف انگشتان میان را رز لبخند  با دامون

 .کرد

 

 گل از تر داشتنی دوست چیز هیچ شاپرک برای_ 

 نیست 

 

 . کرد نگاه فقط او

 

 باشم؟ امیدوار داشتنت  دوست به تونم می_ 

 

  هایش گونه و سرخورد ها گلبرگ روی  سرانگشتانش

 .گرفت رنگ بیشتر

 

 شاپرک؟ _ 

 

 اوج  فرانه قلب ضربان او صدای خاص  طنین از

 . گرفت



 

  نکنین؟ صدام شاپرک شه می_ 

 چرا؟ _ 

 زنه نمی صدام اینطور کسی پدرم جز_ 

 گاهی فقط... کنم صدات گاهی منم بذار_ 

 

 و خورد  تاب گل بلند  ی ساقه دور او انگشتان

 ...قلبش دور چیزی  همزمان

 

 دی؟ می اجازه_ 

 من؟  چرا_ 

 

  دخترک سیاه  های تیله. نگریست او به و کرد بلند سر

 می همیشگی طلسم یک قعر به را او جادوگری چون

 . برد

 و بگذارد میز روی را سفارش خدمت پیش کرد صبر

 . برود

 



 تو؟ چرا چی_ 

   من؟ سراغ اومدین  چرا_ 

 

 . زد لبخند و شد سینه به دست

 

 دارم االن که رو حسی این تو دیدن از  قبل تا چون_ 

 نداشتم کس  هیچ به نسبت

 

 و کرد رها پرتقالش  عطر و  کیک کنار میز روی را گل

 .  دوخت شکالت بخار به را چشمانش لرزان نی نی

 

 !بگم  چی باید دونم نمی من_ 

 رو من داشتن دوست فقط! بگی چیزی نیست الزم_ 

 !من برای بذار رو ها گفتنی... کن قبول

 ! کنین صحبت پدرم با بهتره جدیه قصدتون شما اگه_ 

 بینی؟ می من نگاه یا رفتار تو شوخی تو_ 

 

 . انداخت زیر به سر برچیده لب او



 

 آره؟_ 

 شما مورد  در  من بعد... کنین صحبت پدرم  با پس_ 

 گیرم می تصمیم و کنم می فکر

 

  تر نیافتنی دست  و تر دور لحظه هر سرکش  شاپرک

  آفتاب های  گل از پر باغی میان رفت می. شد می

 ...  گردان

 

 نه االن ولی کنم می کارو این_ 

 چرا؟ _ 

  رساله درگیر شدیدا   ماه چند این یک... دلیل دو به_ 

 ... دو... هستم  دکترا ی

 

  لبخند به. نگریست او به بار این فرانه و کرد مکث

 می میانش چیزی که هایی  مردمک به  لبش، روی

 .درخشید

 



  به... برسی دارم من که حسی به هم تو  خوام می_ 

 داشتن دوست

 

  خوشرنگ کیک تکه روی بار این لرزانش نگاه

 .سرخورد

 

  باشه؟... فقط بده مهلت من به کوتاه مدت یه_ 

 

. بود سردرگم عجیب هایی حس میان. نزد حرفی او

 ...  تازه و ناب  هایی حس

 

 بشی  عالقمند به هم تو که زمانی تا الاقل_ 

 

  به حال به تا. کرد لمس را ساقه  برگ تک انگشتانش

 .  بود نکرده فکر کسی داشتن دوست

 

  فرانه؟_ 

 بگیرم  تصمیم  تونم نمی... شدم گیج من_ 



 

 ... اطمینان با و گرم. زد لبخند دامون

 

 کنی اعتماد حسم و من به کافیه_ 

 

 ... جواب بی. کرد جدا گلبرگی

 

   بخور...  شد سرد_ 

 

 را ماگ و کرد دراز دست او به کوتاه نگاهی با

 . برداشت

 

 دامون گذاشت، میز روی که را اش خورده نیم فنجان

 . داد هول  او سمت را  خود موبایل

 

 کن سیو برام رو ات شماره_ 

 



 درشت  چشمان از لبخندش. نگریست او به متعجب

 . شد تر  غلیظ دخترک

 

 بین خوام نمی... تمومه ها کالس دیگه هفته یک_ 

 باشم  خبر بی ازت ترم

 

 . گرفت او  نافذ چشمان از را  نگاهش

 

 کوتاه تماس چند حد در_ 

 نه _ 

 و سالم فقط... راحت خیالت شم نمی مزاحمت_ 

 احوالپرسی 
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.  شد قفل او های چشم در ثانیه چند و آمد باال نگاهش

 .  رفت جلو اراده بی و مکث با دستش



  لرزانش  های مردمک مقابل و زد را رقم یازده تمام

 .کرد ذخیره شاپرک  اسم به را آن دامون

 

 شه می ارائه  من با دو ریاضی بعد ترم_ 

 

 .  بود عالی پرتقالش طعم. برد دهان به  کیک قدری

 

 دادن  ارائه هم رادمنش دکتر_ 

 

  متحیر. کرد رها برد، می فرو  کیک داخل که را چنگال

 . نگریست دخترک به

 

 چی؟  یعنی_ 

 دارم نمی بر شما با من_ 

 

 .  بود سرتق فربد  مثل. پرید باال دامون ابروان

 



 برندار تونستی اگه... باشه_ 

 ! تونم می که معلومه! نتونم؟ چرا_ 

 

  تر سخت هم فربد از حتی  کرد حس  لحظه این در

 . است

 

 برداری  من  با بهتره_ 

 !  نیست درست دارین من به شما که حسی  با! نه_ 

 ! همین... هستم تو استاد فقط کالس توی من_ 

 نیست  درست هم باز_ 

 این ارائه از  رو رادمنش دکتر نکن مجبور رو من_ 

 کنم منصرف درس

 

 . کرد درهم  را دخترک های اخم اش جدی کالم و نگاه

 

 ! استاد؟_ 

  به بگیر یاد ... ام تو استاد دانشگاه توی فقط من_ 

 دامون بگی من



 

  صدا بی دامون که شد گرد قدر آن سیاهش های تیله

 . شد تر غلیظ اما دخترک های اخم. افتاد خنده به

 

 نزنین هم رو حرفش اصال_ 

 

 می لذت  او جدیت از و گذاشتن سر به سر از چقدر

 . برد

 

 شنیدنش... بشنوم تو زبون از رو اسمم خوام می_ 

 باشه داشته خوبی حس باید

 

  چتری  به دستپاچه. شد سرخ هایش گونه دوباره

 مچش دور طالیی  های شاپرک باز و زد دست هایش

 .افتادند تکاپو به

 

 برم باید من_ 

 رسونمت می_ 



 برم  تونم  می خودم... استاد ممنون_ 

  زدن قدم با خوام نمی فقط تونی می که دونم می_ 

 ...  بخوری سرما دوباره

 

 . زد لب آرام. خورد گره او نگاه در  فرانه چشمان

 

 ترم راحت تنها_ 

 

 را آن زودتر دامون که کرد دراز کیفش سمت دست و

 . برداشت

 

 نره یادت گل_ 

 

  با همراه و خندید او. کرد نگاه او به خورده جا فرانه

 مقابل باید. برداشت هم را  گل شاخه ترجمه ی برگه

 .  شد می تر جدی  ناپذیر نفوذ دخترک این

 



 با فرانه. گرفت پیشخوان سمت که را هایش قدم

 .شد راهی او دنبال به حرص

 

 بدین رو من کیف_ 

 رسوندمت وقتی_ 

 یام نمی شما با من_ 

 

 .زد لبخند  خونسرد

 

 ! یای می_ 

 

  مثل درست او لحن. کرد فوت کالفه را نفسش فرانه

 . آمد نمی کوتاه  دانشجوها تاخیر مقابل که بود زمانی

 

 برخالف او . نگریست فرانه به و کرد حساب را میز

 باعث همین و برداشت گام دامون از  جلوتر همیشه

 . بود عصبانی حسابی دخترک شد، او ی خنده

 



 : گفت دوباره کافه بیرون

 

 بدین رو کیفم_ 

 

 حرف بی و داد تحویلش را تکراری لبخند همان باز

  قدم او دنبال به ناچار فرانه. رفت  ماشین سمت

 . کرد باز برایش را در. برداشت

 

 سرده خیلی... بشین_ 

 

 . کرد اخم فرانه

 

  کالسه سر عین رفتارتون_ 

 بشین... الزمه االن_ 

 

 بست او عصبانی چشمان مقابل را در شد، سوار وقتی

 داشبورد روی را ترجمه. نشست رل  پشت بعد و

 .گرفت او سمت را گل شاخه و کیف و گذاشت



 

 .  کرد نمی نگاه اما دخترک

 

  فرانه؟_ 

 

 سرکشی  از لبخندی. گرفت را کیف فقط نگاه بی او

 . نشست دامون لب ی  گوشه دخترک

 

 .  زد استارت  بعد و گذاشت او دست روی را گل

 

  ریز قطرات و خیابان به  را نگاهش توجه  بی فرانه

 .  داد باران

 

 این آوردن راه به. نگریست او به ای لحظه دامون

 ی پیچیده معادالت حل  از تر سخت  برایش دختر

 . بود ریاضی

 



  جز  چیزی کیان دختر از. بود خشک و  سخت زیادی

 . رفت نمی  انتظار هم این

 

 ولی بود دیدنش کنجکاو تر قبل خیلی که شاپرکی

 . نداشت هرگز را او داشتن  دوست تصور

 

  دامون نگاه  گرفت، بینی زیر و برداشت که را گل

 . چرخید او سمت دوباره

  آن دادن حین دامون صدای. بست پلک اما دخترک

 . خورد زنگ هایش گوش در دوباره

 

 "  عشقه نماد سرخ رز" 

 

 

 بیا عشق  سوی به

 تشویش   از دل وارهان

 

 (مصدق حمید)



   شاپرک#

 54_پست #

 

 می انگشتان میان را رز و بود کشیده دراز تخت روی

 .چرخاند

  پلک با و کرد رها سینه عمق از عمیق را نفسش

 .گرفت بینی زیر را  آن بسته هایی

 

 .  کرد مدهوش  را قلبش ها، ریه جای به آن عطر

 

 و شد باز بالفاصله. خورد اتاق در به ای ضربه

 .آمد داخل به فریماه

 

 فریماه. شد  خیز نیم هول و گشود چشم سرعت به او

 . کرد تعجب او رفتار از

 

 ! فرانه چته؟_ 

  هیچی... هیچ_ 



 

  تخت روی گل شاخه به  او از فریماه های مردمک

 . لغزید

 

 چیه؟  این_ 

 

 .  نشست تخت روی  دستپاچه

 

 ! دیگه گله_ 

 

 .کرد کج لبی او

 

 شدی؟ هول چرا... گله میدونم_ 

 

 جلو را خود و زد عقب کالفه را هایش چتری فرانه

 . کشید

 



 که نشدم هول_ 

 

 . انداخت باال  ابرو شیطنت با آن، برداشتن حال در او

 

 چیه؟ گل این قضیه! نشدی هول اصال_ 

 !من به بدش_ 

 

  های گلبرک. کشید عقب را دستش تخسی با فریماه

 .  شد پنهان فرانه دید از آن ارغوانی

 

 ! آبجی_ 

 ! دم نمی  نگی تا_ 

  دادی؟ گیری چه... فقط گله یه_ 

 !نیست گل یه فقط دزدی می نگاه تو که اینجور_ 

 ! فریماه_ 

 

 . چرخید می انگشتانش میان گل. نشست  او کنار



 

 چیه؟ قضیه ببینم بگو_ 

 

  مانع و گرفت را دستش فریما ولی شود بلند خواست

 .شد

 

 ! فرانه_ 

 

  و تر نزدیک کسی چه خواهر از. کشید عمیقی نفس

 !  تر محرم

 

 داده استادم_ 

 استادت؟ _ 

 آره _ 

  دیگه؟ آقاهه استادت وقت اون_ 

 

 سر. نگریست کوتاه فریماه عسلی های تیله به او

 . داد تکان



 

   داده؟ چی واسه_ 

 

  و مکث بی سپس و گرفت دندان میان را هایش لب

 :  گفت آهسته

 

 داره دوسم گفت_ 

 

  لب آرام لحنی با بعد. کرد نگاه  او به لحظه چند فریماه

 :زد

 

  گفتی؟ چی تو_ 

 

 . پیچید هم در را انگشتانش

 

 ...بگم باید چی دونستم نمی  یعنی... نگفتم چیزی_ 

  دانشگاه؟ از بیرون داده؟ بهت کجا رو گل این_ 



 

 .  داد تکان سر باز

 

 نارنج  کافه_ 

 

  سرخ رنگ به دوخت را نگاهش و کرد سکوت  فریماه

 رز  آتشین و

 

 ...  محترمیه آدم_ 

 

 . گرفت او  سمت را گل

 

   شخصیتت؟ و  خودت به هست؟ حواست_ 

 

 . برد جلو دست آرام و نگریست  او جدی چشمان به

 

 هست _ 



 

 .بوسید را او ی  گونه فریماه

 

 قول؟ _ 

 

 . کرد بسته و باز اطمینان با را  هایش پلک

 

 وقت هیچ  رو چیزی  من از... ام تو خواهر من_ 

 نکن  پنهان

 

 . زد  لبخند فرانه

 

    باشه_ 

 

  ها آن حالیکه در. برد او نرم های چتری سمت دست

 :گفت کرد می مرتب

 



 من؟ با میای... چالوس برم خوام می_ 

  تو؟ و من_ 

  میای؟... شنبه پنج فردا پس... آره_ 

 ها شده تنگ دلت_ 

 

 .  خندید  شیطنتش به

 

 نه؟ یا میای... نکن درازی زبون_ 

... ها ذاره نمی بابا ولی  ندارم کالس که شنبه پنج_ 

 بذاره  نکنم  فکر هم محمد

 خوام می هم رو محمد... کنم می راضی رو بابا_ 

 کنم غافلگیرش

 

 می در سمت عقب عقب حالیکه  در و بلند جا از فرانه

 :گفت رفت

 

    آبجی؟ خورده جایی به سرت_ 

 



 فرار جیغ با او. برداشت خیز سمتش خنده  با فریماه

 . کرد

 :  گفت بلند صدایی  با آشپزخانه از آرزو

 

   چتونه؟ باز_ 

 

 .  دوید مادر سمت فرانه

 

 ! فریماه_ 

 مامان میندازه دست منو داره همش ذره یه این_ 

 ! آبجی بعیده از تو آخه_ 

 

  پشت از محکم فرانه. برد هجوم سمتش دوباره فریماه

 دو آن کشمکش از دانست نمی آرزو. کرد بغل را مادر

 .بزند جیغ یا بخندد

 

 !سرتون رو گذاشتین رو خونه خبره؟ چه_ 

 



 امن پناهگاه پدر. دوید او سمت پدر دیدن با فرانه

 . خندید فریماه. بود تری

 

 لوس ترسوی_ 

 

 در را او و گذاشت  زمین روی را  ها خرید کیان

 . گرفت آغوش

 

 سالم_ 

 

 . زد لبخند آرزو روی به کیان

 

  ای؟ خونه... عزیزم سالم_ 

 اومدم زودتر بودم خسته...  سالن بودم مونده ظهر_ 

 

 دوباره بازوهایش میان  فرانه. پرید باال کیان ابروان

 .  زد جیغ

 



 بابا  برام بیار آب لیوان یه فریماه... کافیه  دخترا_ 

 

 به خندان فرانه برای ای غره چشم با و گفت چشم او

  چیپس، های بسته دیدن  با فرانه. رفت  آب شیر سمت

 . گرفت فاصله پدر از فریماه تالفی  خیال بی

 .داد  پدر دست را لیوان فریماه

  

 عزیزم  نکنه درد دستت_ 

   بابا؟_ 

 جونم؟ _ 

 

 ها میوه کردن خالی حال در که مادر به نگاهی با او

 :گفت بود سینک داخل

 

   چالوس برم فرانه با شنبه پنج خوام می_ 

 

 : گفت آرزو کیان، از قبل

 



 ! نه تنها... نزن حرفشم اصال_ 

 ! مامان_ 

 ... موافقم مامانت با منم_ 

 ریم می آژانس  با خب_ 

 

 فرانه دست داخل ی بسته  از چیپسی. خندید کیان

 .برداشت

 

  کردی؟ نمی کارا این از شده؟ چی_ 

 

  آهسته پدر شوخ ی کنایه از زده  خجالت فریماه

 . کرد اعتراض

 

 بابا _ 

 

 . برداشت دیگری چیپس . نگریست آرزو به او

 



 ...ریم می هم با  همه کنه قبول  مامانت اگه_ 

 

 :افزود چشمکی با و

 

 گیم نمی هم  محمد به_ 

 

  آرزو به  دخترها و خندید کیان. گزید  لب باز فریماه

 .چرخاند سه هر بین را نگاهش او. کردند نگاه
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 بریم... باشه_ 

 

  بسته فریماه. بوسیدند را او ی گونه زده  ذوق دخترها

 . برداشت را پفک ی

 



 فریماه منه مال اون_ 

 

 . خندید  شیطنت با و بلند او

 

   گفته؟ کی_ 

 

 ... دنبالش به هم فرانه و دوید بیرون

 

  باشه؟ محمد دیدن مشتاق فریماه میشه باورت_ 

 

 . زد  پوزخند آرزو

 

 فقط داشت دوست رو محمد هم اول همون فریماه_ 

  بذاره کنار  رو ترسش تونست نمی

   نزنی؟ کنایه شما شد بار یه_ 

  اومدی؟ زود... نزدم کنایه_ 

 



 . کرد اخم کیان

 

 ! ام خونه  تو از قبل همیشه که من_ 

 !باشی هم باید_ 

 

 .افتاد خنده به کیان او تند لحن از

 

 !  بگه خسروی خانوم چی هر... بله_ 

 کنه می عصبیم هات خنده... کیان نخند_ 

 

 : گفت نشستن حال در و  کشید عقب را صندلی کیان

 

 دادم  تحویل رو مهرگان کارخونه_ 

 

 چند. برداشت ها خرید کردن جا جابه  از دست آرزو

 و بست را نفسش راه چیزی. شد خیره او به لحظه

 . نزد حرفی



 ! کارخانه آن به لعنت

 

  نداری؟ چای_ 

 

 .  بود فایده  بی بغضش کردن پنهان برای آرزو تالش

 

  کنم می آماده االن_ 

 

 درد حاصل هایش دست لرزش. کرد نگاه او به کیان

 .  بود کذایی های سال آن

 

 دم  می دم خودم... عزیزم بشین بیا_ 

  ای خسته تو... نه_ 

 

 ی گونه روی  اشک قطره یک. شد بلند جا از کیان

  و شدند می فراموش نه هایش درد. خورد  سر آرزو

 کم نه

 



 بزنم  سر باید گاهی فربد خاطر به_ 

 

  قوری  داخل را خشک چای. کرد سکوت  هم باز

 .  ریخت

 و برد اش گونه سمت دست. شد نزدیک او به کیان

 .کرد  نوازش را آن

 

  هر رو این الزمه... نداره من زندگی تو جایی اون_ 

  کنم؟ آوری یاد بار

 

 درد پر و صدا بی. خندید  آرزو

 

  چطور... هستی نگرانش و  داری پسر یه اون از تو_ 

  نگرانی تونم می و مادرم خودم  حالیکه در! بره یادم

 شدنی فراموش این! کنم درک پسرت برای رو تو

 ! نیست

 



 شرابی به. بوسید را او  موهای روی و شد خم کیان

 .  بودند داده رنگ تغییر

 دلیل تنها  هم هنوز جذاب مرد این.  بست پلک او

 .بود قلبش ضربان

 

 ! کیان باشم اهمیت  بی بهت تونستم می کاش_ 

 

  می برق اشک از که سیاهی های چشم و او به کیان

 .زد لبخند تلخ و شد خیره زد،

 

 تو ی فاصله که چیزی هر تونستم می هم من کاش_ 

 مخصوصا... ببرم بین از کنه می بیشتر من از رو

 رو لعنتی سالن اون

 

 کار همه این از هم خودش. کرد نگاه او به فقط آرزو

 .  بود شده خسته

 . گذاشت میز  روی و ریخت  چای فنجان دو صدا بی

 



 گرفتم هم  یزدی کیک_ 

 ! کنی می ام وسوسه باز و رژیمم دونی می_ 

 

 . گرفت او  سمت کیکی

 

 عزیزم شو خیالش بی االن_ 

 

 . گرفت را آن و زد لبخند کوتاه کیان، ی خنده به

 دو های خوردن چای این رفت، می پیش ها سال اگر

 .نداشت هرگز او کنار را نفره

 

 .داشت را ارزشش دید  می کرد می فکر که حاال

  همان دنیا، پنهان بودن سال  هشت تمام در که مردی

 ... تغییری هیچ بی. بود  همیشگی مرد

  به هم شک حتی گاه هیچ  او نبود ها عکس آن اگر و

 ! ببرد دنیا وجود به پی رسد چه برد، نمی کیان

 

 .بود ماندن برای دلیل ترین مهم همین
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 ی  محوطه تاریک نمای و بود ایستاده پنجره پشت

  خواب در و آرام امواج به. کرد می نگاه را ویال

 ...دریا

 

  پنجره به را  قطراتش باد و  بارید می نرمک نرم باران

 .زد می

 .رفت می پارکینک سمت که دید را محمد ماشین

 

 آبجی؟ _ 

 

 .کرد نگاه او  شیطنت پر و  سیاه های چشم به فریماه

 

 اومد  محمد_ 

 



 به کیان و احمد . کرد رها  میز روی تند را  پلو دیس او

 دست را ساالد ظرف افسانه. خندیدند شدنش هول

 .زد لبخند فریماه به و داد آرزو

  خلوت در دوری هفته چند از بعدر دیدارشان بود بهتر

 .باشد

 

 زندایی  برو خودت بیاد اینکه قبل_ 

 

 .گزید لب او

 

 آبجی دیگه بدو_ 

 

 .خندید آرزو. رفت غره  چشم فرانه به

 

 مامان نرو اینطوری... بپوش رو کاپشنت_ 

 

 از پوشیدنش با و  گرفت فرانه دست از را آن

 .  زد بیرون ساختمان



 

 و داشت هیجان. دوید پارکینک  سمت معطلی بدون

 .زد می تند قلبش

 

 . برداشت را کیفش و شده پیاده محمد

 دوباره افتاد، او به چشمش لحظه یک بست که را در

  موهای باد که شد دخترکی مبهوت  و چرخاند سر

 . برد می  سویی هر  به را مواجش

 . ماند مات او به زدن پلک بی و جاخورده لحظه چند

 

 ماه؟_ 

 

 سقف روی  را کیف او. دوید محمد سوی به و خندید

 .کرد رها ماشین

 

 کنی؟ می چیکار اینجا تو_ 

 

 . شد گم بازوهایش میان



 

 رسیدیم پیش ساعت یه_ 

 

 .بوسید را او موهای روی  تاب بی محمد

 

 نیومدی؟ که تنها_ 

 ندیدی؟ رو  بابا ماشین_ 

 

 پدر ماشین پشت. شد کشیده طرف آن  به محمد نگاه

 زیپ و داد فاصله خود  از را او. خندید. بود پارک

 . بست انتها  تا را کاپشنش

 

 !داخل  اومدم می کردی می صبر! دختر  سرده_ 

 

 و کرد بلند را او. خنداند دل ته از را  محمد اخمش

 .نشاند ماشین کاپوت روی جیغش میان

 

 کنی؟ می چیکار_ 



 

 .گذاشت او موهای روی  را کاپشن کاله خندان محمد

 

 ! کردی غافلگیرم حسابی_ 

 بود همین قصدم_ 

 

 .فشرد انگشت دو  بین را کوچکش بینی نوک

 

 !نیومدی تنها که آوردی شانش_ 

 ! محمد نیستم بچه که من_ 

 

 .بوسید مالیمت با را او  ی چانه محمد

 

 !ماه منه نگرانی بحث_ 

 

 پرشیطنت لبخندی و مکث با. برد جلو دست فریماه

 .  ریخت هم  به و زد چنگ  را او موهای



 او دانست می خوب فریماه. شد گرد  محمد چشمان

 . است حساس ها  آن به چقدر

 

 کردی؟ کار چی_ 

 

 .کشید عقب کاپوت روی خندان را خود

 

 ! کنم کارو این خواست می دلم چقدر دونی نمی_ 

 

 .شد فرارش از مانع و گرفت  را او دست مچ محمد

 

 کردی  بازی شیر دم با_ 

 

 .گرفت شدت فریماه  ی خنده

 

 محمد زمین بذارم_ 

 دریا  تو بندازمت خوام می_ 



 

 .زد  جیغ خنده میان فریماه. دوید دریا سمت و

 

 ! محمد_ 

 ای؟ آماده_ 

 

 ! انگار بود جدی. شد گرد ترس  از او چشمان

  

 دیگه؟ کنی  می شوخی_ 

 

  بست چشم  وحشت با فریماه. داد فاصله خود از را او

 محمد. زد چنگ محمد بافت ی یقه به بلندی جیغ با و

 . برد می لذت بازی این از اما

 

  محمد؟_ 

 



 زده خجالت محمد و گزید لب فریماه. بود احمد صدای

 محمد ی سینه میان سر او. گذاشت زمین روی را او

 . کرد پنهان

 

  محمد؟ کنی؟ می چیکار_ 

 بابا  نیست چیزی_ 

 

 . زد  لبخند احمد

 

 کرد یخ شامتون... تو بیاین_ 

 !االن میایم... برید شما ... چشم_ 

 

 . رفت داخل به و داد تکان سر  خنده با او

 

  پیش آبروم... ندادم ترکت زدن جیغ این از من اگه_ 

 !  رفت بابا

 ! نزنم جیغ! دریا تو مینداختی رو من داشتی_ 

 



 . کرد حلقه دورش دست و  خندید محمد

 

 !  من ترسوی  ماه  _ 

 

 تن   وزید می  دریا سمت از که بادی. بست پلک فریماه

 . لرزاند را او

 

 زدم یخ_ 

 تو  بریم_ 

 کنم نگاه دایی چشمای تو  نمیشه روم_ 

 ! کنی ترک رو  زدن جیغ شاید اینطوری! خوبه  خیلی_ 

 ! محمد_ 

 

 . فشرد سینه به را او سر خندان محمد

 

 همین ته بزنی جیغ دیگه بار  یه خودم جون به! ماه_ 

 دریایی



 

  او های دست روی اعتراض، برای کرد باز که دهان

 ...بازی همان باز و بود

 

  خواب حتی  لحظه این در بلندشان ی ها خنده صدای

 .زد می هم بر هم را دریا عمیق

   شاپرک#

 57_پست #

 

  بیشتر ظهر اوقات و بود پنهان ابرها پشت خورشید

 . داشت غروب به شباهت

 

 می پایین و باال را دریا امواج و وزید می تندی باد

 .کرد

 

 و گذاشت خود  موهای روی را کاپشن کاله فرانه

 .گرفت تر  باال را موبایل

 



  خاموش دوربین لنز. بود  خاطرات ثبت عاشق  همیشه

 . شد دیده اسکرین روی ای شماره و

 

  بی. داد نمی  جواب ناشناس ی شماره به گاه هیچ

 .شد خود کار  به مشغول  دوباره اهمیت

 

 : شد ارسال شماره همان از  پیامی بار این

 

 "دامونم دی؟ نمی جواب چرا... سالم" 

 

  بیرون تکه  تکه را نفسش. افتاد تپش به یکباره قلبش

 ...  او از تماس دوباره و فرستاد

 . داد پاسخ تردید و مکث با

  

 بله؟ _ 

 سالم_ 

 

 .کرد رها آرام را بازدمش



 

 استاد سالم_ 

 ! استاد نگو من به انقدر_ 

 

  تند دامون آرام لحن مقابل. فرستاد عقب را کالهش باد

 .  شد

 

 ! بزنین زنگ من به نبود قرار_ 

 

 . گرفت اوج دریا مد با همراه او ی خنده صدای

 

 نمیشه  سرش قرار که دل_ 

 

 تند صورتش به باد. شد چنگ کاله ی لبه به دستش

 . نزد حرفی. زد می سیلی

 

   دریایی؟ لب میاد؟ دریا صدای_ 



 

 . نداد جواب

 

  فرانه؟_ 

 

 .  بست پلک لحظه یک

 

 ! چالوس! مامانم شهر اومدیم... آره_ 

 

  سرسبز  زادگاه. شناخت می خوب را  او مادر شهر

 ! خودش

  

 می خوب رو دریا صدای... چالوسم اهل اصالتا منم_ 

 شناسم 

  واقعا؟_ 

  داریم  هنوز هم  رو پدری ی خونه ... بله_ 

 



 . شد می حس او صدای در تلخی غم

 

 ! داری تاخیر دوباره صبح حساب این با_ 

 

  به هنوز را تاخیرش بار یک همان. خندید  اختیار بی

 !داشت یاد

 

  رو غیبت بیای دیر... نیست خبری ارفاق از بار این_ 

 ! خوردی

 !نیام بهتره پس_ 

 

 آرامش برخالف دخترک. پرید باال دامون ابروان

 .  بود جسور  خیلی ظاهرش

 

 ! شی می حذف صورت اون در نیای؟_ 

 

 . چرخید  دریا سمت حرص با 

 



 برام نیست مهم_ 

 !  مجانیه امتحانش_ 

 !برین می لذت من گذاشتن سر سربه از شما انگار_ 

 

  فرانه های گوش داالن در دار خش بار این صدایش

 . خورد تاب و پیچ

 

  می لذت من قرار بی دل آزار از تو که اندازه همون_ 

   بری

 

  روی از را آن باد باز و شد جدا کاله لبه از انگشتانش

 . زد کنار سیاهش تارهای

 

 داری؟ من به حسی چه تو دونم نمی هنوز من_ 

  نگفتی؟ چیزی

 



 آورده در  رقص به باد را اش مشکی بلند گیسوان

. رفتند می  شتاب با. دوخت ابرها به را  نگاهش. بود

 . بود راه در باران

 

  کردی؟ فکر من  های حرف به اصال تو_ 

 

 ... جواب بی. نشست سنگی تخته روی

 

   شاپرک؟_ 

 

 ابریشمی. شد می تنیده قلبش  دور آرام آرام ای پیله

 ...  داشتن دوست از

 

 کردم  فکر_ 

 خب؟ _ 

 ترسم می من_ 

 چی؟ از ترسی؟ می_ 

 شما  از_ 



 چرا؟ من؟_ 

  هم باری اولین! ندارم شما از شناختی هیچ من_ 

 !گرفتم قرار موقعیت این تو که هست

 

 .زد لبخند دامون

 

 ام توجه کس  هیچ تو از قبل اینکه از  تر مهم چی_ 

 بود نکرده جلب  خودش به رو

 نیست کافی این_ 

 ترس از زنه می تند داره االن که قلبی! چی قلبم_ 

 !نکنی قبولش اینکه

 

  دالیل تمام با. بود افتاده تپش به هم خودش قلب

  این داشتن دوست سمت به  را او حسی  اش، عقالنی

 .برد می پیش مرد

 

 دارم دوست صادقانه من قسم دریا همون امواج به_ 

 شاپرک 



 

 پیله. خورد سر قلبش  روی فرانه لرزان انگشتان

 . شد می تنیده تر محکم و تندتر لحظه هر داشت

 

 .شود متولد خواست  می محبت ی پروانه

 

 !حسم به! قلبم به! کن اعتماد من به_ 

 

 جوابی هیچ سکوت  جز. کرد رها آرام  را نفسش

 .نداشت

 

 بینمت می فردا_ 

   شاپرک؟_ 

 

 .شد یکی  پدر زدن صدا  با او ی جمله

 

 برم باید... کرد  صدام پدرم_ 



 

 .  شناخت را کیان صدای هم و شنید هم

 

 باش  خودت  مواظب_ 

 

  بلند جا از. کرد قطع را تماس لب زیر خداحافظی با

 .شد نزدیک آمد، می سمتش که پدر به و شد

 

 بابا  خوری می سرما_ 

 

 ابر تکه به دست با و  دوخت ابرها به را  نگاهش

 . کرد  اشاره بزرگی

 

  روی بیاد  خواد می انگار... بابا ببین  رو ابر اون_ 

 زمین

 



  شالقی و تند باران. نگریست آسمان به و خندید کیان

 ویال سمت به کنان خنده ها آن. کرد بارش به شروع

 .دویدند

 

 . نیست مهر ظهور جز  چیزی عشق

 ( موالنا)

 

 

 

   شاپرک#

 58_ پست #

 

  و بود نشسته شومینه مقابل زمین روی

 .کرد می مرور را هایش درس

 می تخمه و بودند داده لم ها بالش به دایی و پدر

 . شکستند

  نزدیک  چای سینی و میوه  ظرفی با زندایی و مادر

 .شدند



 که لغزید فریماه و محمد روی فرانه های مردمک

 .بودند سرگرم تاپ لپ با  و نشسته هم چفت  مبل روی

 می آرامشان های خنده صدای  بار یک دقیقه چند هر

 . شد می کشیده سمتشان جمع نگاه و آمد

 

 شاپرک _ 

 

  از را پرتقال پرهای حاوی دستی پیش و آورد باال سر

 .گرفت پدر دست

 

 باباجون مرسی_ 

 عزیزم جونت  نوش_ 

 

 . برداشت چای  لیوانی و نشست صاف احمد

 

  هم آرزو سهم اینجا کیان؟ نگرفتی  تصمیم هنوز تو_ 

 سمت  جور و جمع ساختمون  یه شه می... هست

 انداخت  محوطه  راست



 

 .بود نشسته حاال هم کیان

 

 احمد  نمیاد  کارمون به_ 

 

 او دست کف تخمه مشتی کیان. خندید او اخم به آرزو

 .  ریخت

 

  میاری؟ نه همیشه  چرا_ 

  احمد؟  گذشت خانوم افسانه  دستپخت از شه می_ 

 

 .  زد لبخند افسانه

 

   جان نوش_ 

 داداش، بدین انجام رو هاش هماهنگی شما_ 

 خودم  با ساختش

 



. نبود ساخت موافق. کرد نگاه آرزو به  اخم با کیان

 . بخرد توانست می راحت خواست می اگر

 

 ! نیست نیازی عزیزم_ 

 

 .  کرد مغز ای  تخمه آرزو

 

 ! کیان فهمم نمی رو تو مخالفت علت من_  

 نیست  الزم... نمیایم زیاد که ما_ 

 

 می خوب  را مخالفتش  دلیل. نگریست کیان به احمد

 .برگردد همیشه برای آرزو ترسید می. دانست

 

... میشه بیشتر آمدمون و  رفت فریماه عروسی بعد_ 

  همیشه که شه نمی... میشه تنگ ام بچه برا دلم من

 بود داداش مزاحم

 

 :گفت افسانه و زد  لبخند احمد



 

  شم می  ناراحت گی می اینطوری! مزاحمتی چه_ 

... میایم بیشتر این از بعد... جان افسانه حقه  حرفه_ 

 ! اینجا باشیم داشته خونه یه باید

 آرزو  نزن هم رو حرفش_ 

 تونم می خودم... نکن هزینه تو_ 

 

 . کرد نگاه احمد به درمانده کیان

 

 و بره جیبش تو دستش زنت که وقتیه بدبختی_ 

 بره جیبش تو هم خوب که بیشتره  زمانی بدبختی

 

. کرد پرت او سمت خنده میان را سرخی سیب آرزو

 .گرفت را آن لبخند با کیان

 

 پرت... کنه ترک تونه نمی هم رو عادتش این_ 

 باشه دستش دم که چی هر کردن

 



.  شد گم جمع ی خنده میان محمد و فریماه های خنده

 . برداشت قند ای حبه احمد

 

 کیان؟ یادته اومدی من با بار  اولین وقتی_ 

 

 . کرد اعتراض روز آن یادآوری از آرزو 

 

 ! داداش_ 

 

 . زد قهقهه کیان

 

 ! بره یادم چطور خوردم من رو  تو کتک_ 

 بود شده کور چشمم  که بودم نداده  جاخالی اگه_ 

 شکست  من سر عوضش_ 

 

 .چرخاند  ها آن بین را  نگاهش  کنجکاو فرانه

 



 کرد؟ کارو این مامان_ 

 

 .خندید سرخوش  احمد

 

 مادرت که بس از خورد بخیه تا سه بابات  ی کله_ 

 جون  دایی بود شر

 

 هیچگاه. کرد نگاه خندانش  های لب و مادر به فرانه

  و خانه از دور  همیشه را  او. ندید سرحال و شاد را او

 . بود دیده آرام

 

 ! شیطنت نمیاد مامان به_ 

   شاپرک#

 59_پست #

 

 اتفاق آن  از قبل آرزوی. شد ساکت یکباره به جمع

 و بود سرحال. نبود سرکش و ساکت آرزوی این

 ...  شاد



 

. داد آرزو دست را آن نیم و کرد نصف را سیب کیان

 . کرد  عوض را جو خنده با احمد

 

 خودش قد هم داره دختر تا دو االن ناسالمتی_ 

 باشه  آروم نباید ... مامانت

 

 . خندید. گذاشت دهان به را مداد ته فرانه

 

 شد؟ چی بعدش_ 

 

 .کرد  نگاه فرانه به  لبخند با آرزو

 

 کنه تالفی خواست  می_ 

 

  کیان و صدا بی احمد. شد  گرد حیرت از  فرانه چشمان

 .  افتاد خنده به شدت به

 



 شاپرک  کنه  می شوخی_ 

 من دنبال در به در برگشتین بیمارستان از وقتی_ 

  بشکنی؟  رو ام کله که نبودی

  توی زدی چی با که بودم گیج موقع اون اصال من_ 

 !سرم

 

 .پرسید کنجکاوی با افسانه را  فرانه سوال

 

 بودی؟ زده چی با_ 

 

  روز همان مثل و زد دستش داخل سیب به  گازی آرزو

 : گفت تخسی با

 

 فلزی  ی مجسمه_ 

 

  فرانه نگاه. خندید خونسرد آرزو و کشید هینی افسانه

 . سرخورد پدر و دایی خندان  های لب روی

 



 خندید می طوری همین روز اون دقیقا_ 

 

 . نگریست بود جمله این  ی اداکننده که احمد به کیان

 

 بودم  مرده بود خورده تر پایین خرده یه_ 

 !ازجونت دور! کیان_ 

 

 .  خندید باز احمد

 

 آورد  شانس خیلی! گه می راست_ 

 

 . زد  چشمک کیان

 

 !بود تو خواهر دیدن شانسم_ 

 

 موبایلش زنگ صدای با شد همزمان اش جمله اتمام

 ... آرزو های لب روی از لبخند  پریدن و



 گوشی تماس رد با و برداشت را آن تند کیان. بود دنیا

 .کرد خاموش را

 .خورد چرخ آرزو صورت روی افسانه و احمد نگاه

 

 . کرد نگاه او به کیان

 

 عزیزم؟ میاری دیگه چای یه... شد سرد چای_ 

 

  بلند جا از و گذاشت سینی داخل را لیوان حرف بی او

  حالت ناگهانی تغییر و بود مادر به فرانه نگاه. شد

 .  دهد می آزار  را او چیزی نداشت شک اش، چهره

 

 به هم فریماه و محمد برگشت، داغ چای با که آرزو

 . پیوستند جمع

 

 .نشست او  کنار و گذاشت کیان مقابل  را چای لیوان

 



 دیگه ساعت دو یکی... بشین اماده کم کم عزیزم_ 

  بیوفتیم راه

 

. داد تکان سر کرد می نگاه فریماه به درحالیکه آرزو

 . انگار بود گرفته او ی چهره

 

 . نگریست کیان به مادر و پدر به نگاهی با محمد

 

 بمونه  روزی چند یه فریماه بدین اجازه اگه عمو_ 

 

. شد دوخته فریماه زیر به سر صورت به ها چشم

 هایش پلک بستن با او. نگریست  آرزو به کیان

 .کرد موافقت

 

  بابا؟ نداری کالس_ 

 امتحاناتمه  ی فرجه... نه_ 

 مانعی من نظر از بمونی خوای می خودت اگه باشه_ 

 نداره



 

 :گفت محمد به خطاب کیان و زد لبخند فریماه

 

 خودم بزن زنگ  بیای دیگه روز چند نتونستی اگه_ 

 دنبالش  بیام

 

 .  آورد لب به لبخند او کالم جدیت  از محمد

 

 چشم _ 

 

 می تنها او بی. کرد نگاه فریماه به برچیده لب فرانه

 .  شد

 باید. نگریست فرانه ی کرده بغض صورت به کیان

  که دیگر ماه چند. زد می  حرف آرزو با جدی خیلی

 تنها دخترکش آمد، می چالوس به همیشه برای فریماه

 .  شد می

 

  دایی؟ کردی بغض چرا  جان فرانه_ 



... میاد دیر که هم بابا... آرایشگاهه شب تا مامان_ 

 آبجی؟  بدون نکنم بغض

 

 به احمد. کرد بغلش محکم و شد نزدیک او به فریماه

 آرزو به بعد و شد خیره کیان درهم های اخم

 

 ! داره حق  بچه این! جان  آرزو کن کم  رو کارت_ 

 

 . کشید عمیقی نفس  آرزو و زد پوزخند کیان

 

 داداش هستم  فکرش تو_ 

 

 اعتماد هایش گوش به. کرد نگاه او به  ناباور کیان

 .نداشت

 

 گی؟ می جدی_ 

 دست بسپرم رو سالن ها  عصر خوام می... آره_ 

 باشم خودم  باید حتما  که هایی وقت جز... کتایون



 

 . زد لبخند هم او که بود عمیق قدر آن کیان لبخند

 زندگی برای داد  می میدان سابق آرزوی به کمی باید

 ... کردن
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 با را دانشکده های پله  موبایل صفحه به نگاهی با

 . بود مانده کالس شروع تا فقط دقیقه چند. دوید عجله

  آن از شدن نزدیک حال در هم دامون  او با همزمان

 .بود سالن طرف

 .شد رد راهرو انتهای ایستاده دانشجوی چند کنار از

 در مقابل او  دیدن با دامون. بود افتاده نفس نفس به

 . ایستاد

 

 استاد سالم_ 

 

 . زد لبخند



 

 ! تر  آروم! خبره چه... سالم_ 

 سرکالس رفتین حتما گفتم_ 

 

  دویدن از دخترک صورت. شد تر غلیظ دامون لبخند

 . بود سرخ

 

 موندی؟ خواب_ 

 

  زیر سربه. کرد معذب  را فرانه باز اش  خیره نگاه

 .  کشید عقب در مقابل از دامون . نداد جواب و انداخت

 

 تو  برو_ 

 

 نزدیک همان. شد وارد او از قبل ببخشیدی با فرانه

 . نشست  مهتاب کنار جلو، ردیف در،

 

 سالم_ 



 

 . خندید  آرام مهتاب

 

 آوردی  شانس... سالم_ 

 

 اتمام به  قبل جلسات از زودتر کالس. زد لبخند فقط

 رو و کرد رها برد وایت کنار را ماژیک دامون. رسید

 . ایستاد سینه به دست  ها دانشجو به

 

  و بیاد تونه می داره سوالی کسی اگر بعد ی جلسه_ 

 آخره  ی جلسه این که اال

 

 گره هم در ثانیه چند نگاهشان. آمد باال فرانه سر

 .  زد می بال آرامی به دو هر قلب در شاپرک . خورد

 

 سالمت  به_ 

 



 برای هایشان قدم و ها  دانشجو نباشید خسته صدای

 . انداخت همهمه به را کالس رفتن بیرون

 

  جا از مهتاب با همزمان و کرد جمع را  وسایلش او

 .شد بلند

 

 خسروی؟  خانوم_ 

 

 شانه  به را اش کوله مهتاب. نگریست دامون به فرانه

 :گفت  و انداخت

 

 منتظرم بیرون_ 

 

  هایی گام با. شد نزدیک میز به و داد تکان سر

 ...  کوتاه

 

 بله؟ _ 

 



 داشت لب ی  گوشه لبخندی درحالیکه او به نگاهی با

 .بست را کیفش

 

  شه نمی شما شامل بعد ی جلسه نیومدن_ 

 

 .شد  گرد حیرت از  فرانه چشمان

 

 ! بیام که ندارم سوالی هیچ من! استاد چی یعنی_ 

 ! بیای که خوام می من_ 

 نمیام من ولی_ 

 

 . زد لبخند او اخم به دامون

 

 ببینمت  کی دیگ نیست معلوم_ 

 

 دو. لرزید قلبش و گرفت رنگ او کالم از اش گونه

  نگاه لب زیر خداحافظی با او و شدند نزدیک دانشجو

 .زد بیرون تند هایی قدم با کالس از و دزدید



 

 فرانه؟ _ 

 

 . بود شده فراموشش کل به مهتاب

 

  هستی؟ آتیشی انقد بهت گفت چی ری؟ می کجا_ 

 

 .  خندید می مهتاب

 

 !نیستم آتیشی_ 

 شده سرخ صورتت_ 

 

  نگاه گرمای از نبود عصبانیت از هایش گونه سرخی

  محوطه و دانشکده از هم با. نداد  جواب. بود او

 . رفتند بیرون

  دیدن با. بود ایستاده منتظر ماشین به زده تکیه فربد

 . زد لبخند و آمد  جلو ها آن

 



  سالم_ 

 

  با فرانه و داد جواب  انرژی با همیشه مثل مهتاب

 . لبخند

 . کرد بیشتر فریماه برای را او دلتنگی هایش عسلی

 هم را عقب در و کرد باز  مهتاب برای را جلو در فربد

 ... او برای

 

 شم نمی مزاحمتون من مرسی_ 

 

 . آمد حرف به فربد  مهتاب از قبل

 

 ! چیه مزاحم... ماشین تو نکردم پرتت تا بشین_ 

 

 فرانه. افتاد خنده به او جدی لحن از شدت به مهتاب

 ...هم

 

 تنهام  خونه... مامانم پیش برم خوام می_ 



 رسونمت  می  بخوای جا هر... بشین_ 

 

 پسرک این به دلیل بی. شد  سوار مخالفت بی بار این

 . داشت اعتماد تخس

 

   ناهار بریم اول_ 

 

 :گفت فربد بزند حرف  خواست تا

 

 نمیام گه نمی کسی_ 

 

  مهتاب و  او های خنده  میان موبایلش زنگ صدای

 .بود پدر . شد شنیده

 

 باباجون سالم_ 

 

  لب روی لبخند به آینه از و شد تیز فربد های گوش

 .نگریست او



 

 بابا؟ کجایی... شاپرک سالم_ 

 

 .بود فریماه نبود در او تنهایی نگران پدر

 

  مامان پیش رم می بعدش... دوستامم با_ 

 خونه  برو مامان با بمون... عزیزم  باشه_ 

 چشم _ 

 باش  خودت  مواظب_ 

 بابا دارم دوستون... چشم بازم_ 

 

  با را تماس. کرد می حس را پدر لب روی لبخند ندیده

 .  داد پایان خداحافظی

 

  های عسلی به آینه در آمد باال که هایش  مردمک

 .خورد گره فربد روشن

 



  گالری اختیار بی و گرفت نگاه. بود او به خیره

 .کرد باز را موبایل

.  بود همین. کرد زوم فریماه و پدر های  چشم روی

 ... روشن و نافذ و گیرا قدر همین

 

 جون؟  فرانه_ 
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  مهتاب به و کرد جدا عکس از کندی به را  نگاهش

 .سپرد

 

 داشت؟ چیکارت مهرگان استاد_ 

 

 دامون ی زاده خواهر مقابل او آمیز شیطنت لحن از

 :گفت آرام  او. کرد اخم فربد. شد شرمگین و غافلگیر

 

 ! هیچی_ 



 ! هیچیه واسه  نگاه همه اون یعنی_ 

 

 به رو بار این مهتاب. خندید  خجل و صدا بی فرانه

 :گفت فربد

 

 اومده خوشش من دوست از داییتون خان کنم فکر_ 

 

 :گفت او حالت از متعجب فرانه. شد تر غلیظ  فربد اخم

 

 عزیزم  شو خیال بی جون   مهتاب_ 

 

 :گفت دوباره توجه بی مهتاب

 

 نمی تو درد به هیچ... ها  نذاری محل بهش اصال_ 

 نچسبه   خیلی... خوره

 

 .کرد نگاه مهتاب به جدی فربد



 

 مهتاب  کن تمومش_ 

 نباید! فرانه حیفه! برخورد بهت فربد؟ چته! اوهو_ 

 ! بده اهمیت

 ! مهتاب_ 

 

 که ها آن. داد تکان هم را فرانه حتی فربد بلند صدای

. نیست دامون  خاطر به فربد عصبانیت دانستند نمی

 .بود کوچکش خواهر  برای تعصبش

 

  واقعا... شم پیاده خوام می وایسا زنی؟ می داد چرا_ 

 !  دماغتی گند دایی عین... ره می داییش به زاده حالل

  مهتاب ببخشید! ببخشید... کن جمعش و بیا حاال_ 

 !  خانوم

 

 فرانه و دوخت خیابان به را نگاهش قهرآلود مهتاب

 .  نگریست خنده با مهتاب رخ نیم به فربد. زد لبخند

 



 بکشه  رو گیسات دادم می  همچین داشتم خواهر اگه_ 

 

  اختیار بی اما فرانه چرخید،  او سمت حرص  با مهتاب

 .افتاد خنده به

 

 نداری که آوردم  شانس پس_ 

 

 . زد زل خواهرش خندان صورت به  آینه از فربد

 

 شاید _ 

 دیوونه _ 

 

 ... کوتاه و کمرنگ. زد لبخند

 

 !دیگه ام تو ی دیوونه_ 

 



 تصویر به خیره دوباره فرانه. خندید بار  این مهتاب

 . شد فریماه  و پدر چشمان

 ! بود عجیب میان این چیزی

 هم او ی چهره ته حتی  کرد، می دقت  بیشتر که حاال

 .بود فریماه و پدر شبیه

 

 تیله این میان چیز چه  دنبال! اصال بود  مرگش چه

 گشت؟ می آشنا های
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 از قبل و گذاشت در ی  دستگیره روی دست کیان

 بیرون عمیق را بازدمش کند، باز را آن اینکه

 .فرستاد

 مقابل را دنیا  برداشت که قدم چند. شد داخل صدا بی

 .دید خود

 

 سالم_ 



 

 . داد را او سالم جواب سر  تکان با کیان

 

 کجان؟ دامون و فربد_ 

 خوردی؟  شام... اتاقن تو_ 

 

  آنکه بی نشست، مبل روی. داد جواب  سر با هم باز

 .بیاورد در را کتش

 به حرف بی بعد و زد زل او به لحظه  چند دنیا

 . برگشت هال به دوباره و  ریخت چای. رفت  آشپزخانه

  خیره درهمش ی چهره و او به مبل به زده تکیه کیان

 .بود

 

 خب؟ _ 

 

 .گذاشت او مقابل  را فنجان دنیا

 



 بگو! رو زدن زنگ کردی یکسره االن تا  غروب از_ 

 !شنوم می

 

  انگار ای  غده. برد خود  گلوی به دست اختیار بی او

 . بود کرده رشد آنجا

 

  خاموش رو گوشی! ندادی جواب زدم زنگ  دیروز_ 

 ! کردی

 

 :گفت سخت و سرد او

 

 بودم چالوس... زدی زنگ بدموقع_ 

 

 تاب او های  عسلی روی دلخور دنیا  های مردمک

 . خورد

 

  زنگ  بهم خودت مناسب زمان تو تونستی  می_ 

 بود واجب کارم  حتما... بزنی



 میشه؟  مربوط من به تو واجب کار_ 

 شه؟ نمی_ 

 

 ...خیال بی و خونسرد. زد لبخند کیان

 

 ! مهرگان  خانوم قرارت و قول زیر زنی می داری_ 

 

 را او وقتی  زد چنگ دنیا  گلوی به تر گیر نفس بغض

 .لرزید هایش لب. کرد خطاب مهرگان شهرت با

 

 هستی  منم شوهر تو_ 

 

 . پرید  باال تمسخر با کیان ابروهای

 

  قرارهامون و قول باید  بار هر اینکه مثل ! شوهر_ 

 من به نسبت حقی هیچ تو! کنم یادآوری برات رو

 ! همین! ام تو  ی بچه پدر فقط من! نداری

 



 : داد ادامه شد  می خم جلو به حالیکه در و

 

 نیست من گردن به تو به  نسبت زناشویی حق هیچ_ 

 !دنیا

 

 .زد لب اندوه با بغض، میان دنیا

 

 ! گی می رو همین همیشه_ 

  جز نداری من از انتظاری هیچ گفتی  رفته؟ یادت_ 

 قبول و خواستی خودت... هستم ات بچه  پدر اینکه

 رفته یادت! حرفت زیر زنی می داری حاال  اما کردی

 تونستی می! کردم دائمت عقد فربد خاطر به فقط من

 چیزی طمع! دنیا کردی طمع تو! بری و نکنی قبول

 ! برسی بهش نتونستی هم هنوز که

 

 هم هق هم حتی تا فشرد خود دهان روی دست دنیا

 چشم در خیره. شد متمایل جلو به بیشتر کیان. نزند

 : داد ادامه جدیت با او  نمناک های

 



  دیگه یکی  من زن... دنیا کن فرو ات کله تو رو این_ 

 جونی  جون رفیق زمانی یه که همون... است

 که همونی! براش مردی می که همونی! بود جنابعالی

! نبرد وجودت به شک  سرسوزنی حتی  سال هشت

 به حتی و کنی بیرونش من زندگی از جوری یه گفتی

  و آرزو من،  سر بالیی چه  ممکنه که نکردی فکر این

 ! بیاد دخترا

 

 به حرف که  هایی وقت تمام مثل. دزدید نگاه باز دنیا

 . کشید  می اینجا

 

 !نبود من کار ها عکس اون! نبود من کار_ 

 نمی سود  آرزو رفتن از تو ی اندازه به  کس هیچ_ 

 برد

 

 باال اراده بی لرزانش  صدای و شد بلند  جا از دنیا

 شدت به شنید می کیان زبان از که را آرزو  نام. رفت

 . شد  می عصبی

 



 ! موند! موند... نرفت که اون_ 

 

  با و برخاست. آشفت بر هم را کیان نفرتش پر لحن

 . ایستاد او مقابل بلند قدم   دو

 

 !بود خودت  کار! دنیا بهت لعنت_ 

 

  و خشم از سرشار چشمانی با. زد فریاد بار این دنیا

 ... بیزاری

 

  رو آرزو  اینکه برای فقط! بود من کار آره... آره_ 

 ! کنم  متنفر ازت

 

  اختیار بی دستش. شد منقبض عصبانیت از کیان فک

 روی مکث ای لحظه بی و رفت باال  شتاب با و

 ...سال بیست گذشت از بعد. آمد فرود او صورت

 .بود کشانده نابودی به را اش زندگی که او به لعنت

 



 ! بابا_ 

 

 دوباره فربد، صدای ی گالیه و بهت به توجه  بی کیان

 :زد فریاد

 

 زندگی به زدی گند که تو به لعنت... بهت لعنت_ 

  خواستی می چی دیگه بودی کرده که ام بیچاره! من

 لعنتی؟ کردی ترم  بیچاره که

 

 ها پله پایین که دامون و فربد به نگاهی با دنیا

  خیره و گذاشت اش گونه روی دست بودند، ایستاده

 : زد لب حسرت  و بغض با او آتشین های  عسلی در

 

  رو من که تویی... خواستم می رو تو من... رو تو_ 

 ! نمیاری حساب به و بینی نمی اصال
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 فنجان. کرد  واژگون را ها مبل وسط میز  پایش با کیان

 . شد تکه تکه و پرت سرامیک  روی قندان و چای

  مات. نخورد تکان فربد اما شد نزدیک قدم چند دامون

 شده آوار رفیقش زندگی روی که بود زنی  مبهوت و

 . بود

 

  زیادی غلط! بود  اشتباه اول از خواستنت  احمق آخه_ 

 پای وایسادم ولی! داشتم بچه! داشتم زن من! بود

  آرزو نبود قرار اما! انداختی جونم به تو  که اشتباهی

 کردی که کاری  با عوضی توی ولی بفهمه وقت هیچ

 بردمش می سال چند تا! کردی  روانی رو زنم

  و تر پست که دنیا بهت لعنت... بهت لعنت... مشاوره

 ! ندیدم تو از تر عوضی

 

 اما. برداشت قدم اهمیت بی کیان. افتاد هق هق به دنیا

 .ایستاد راه ی میانه

 

  نمی... کنین باز همتون... کن باز رو گوشات خوب_ 

! تونم نمی من ولی داری؟  انتظار من از  سخته؟ تونی؟



  حرفات زیر بزنی خوای می اگه! نداری من به حقی

 !من برای طالق  جز مونه  نمی ای چاره

 

 ها آن به فربد. کرد فوت کالفه را نفسش دامون

  بست پلک درمانده. نگریست او به کیان. شد نزدیک

 رفته و کوبیده محکم را در فربد کرد باز چشم وقتی و

 .بود

 

 !خوام نمی! کیا بشم جدا ازت خوام نمی من_ 

 

 .زد پوزخند کیان

 

 ! دنیا نیستی  و نبودی من زن تو_ 

 

 . شد تار نگاهش و لرزید دنیا پلک

 



 فرستادن بفهمم اگه بودم گفته... بودم گفته بهت_ 

 بچه مادر اینکه  رو چشم بوده تو کار ها  عکس اون

 !  بندم می هستی ام

 

 را کلید دسته و برد کتش جیب داخل دست مکث با بعد

. انداخت  زمین روی دنیا لرزان های مردمک  مقابل

 ... او پاهای جلوی درست

 

 هر... بگی تو که زمان هر بعد به لحظه این از_ 

 طالقت  برای میام ... بخوای  تو که محضر

 

 .  شد  حبس دنیا ی سینه در نفس

 

 ! کیا_ 

 دنیا بردار من سر  از دست_ 

 

 . پیچید سالن  میان عجز با او صدای

 



 !  کن صبر! کیا_ 

 

 . زد بیرون معطلی بی اما او

  خانه این هوای در کشیدن نفس از شد می خفه داشت

 ...  زن این کنار و

 

 آورد باال سر دنیا. کشید خود  صورت به دست دامون

  صورت روی کیان سیلی  جای. کرد نگاه او به و

 .کرد مشت را دامون  های دست دنیا خیس

 

 !آبجی نبود تو کار بودی گفته قبال_ 

  

  که جوانی  برای بار این. شد آزیر سر دنیا های اشک

 که روزهایی برای. بود داده باد بر را  آن اشتباه با

 . گشت  نمی بر دیگر

 و مانده جا نفرت میان که دوستش بهترین برای حتی

 . بود شده فراموش

 



 داد نمی اهمیت من به کیا_ 

 

 . زد لبخند تلخ دامون 

 

 کردی؟ چیکار  دیگه زن یه و خودت زندگی  با تو_ 

  آبجی؟ کردی چیکار

 راحتم! بذار راحتم! دامون نیست خوب  حالم_ 

 ! بذارین

 

 بدتر. بود تر  ویران همه  از لحظه این در دامون حال

 ...دیوانه یک از

 

 . زد  بیرون ساختمان از فربد کردن پیدا برای

  تاریکی در ای ستاره هیچ سوی. شد خیره آسمان به

 . نبود پیدا آن

 . کرد رها کالفه سرد هوای میان را نفسش

 

 کرد؟  می  چه قلبش دور ی پیله آن با



 !  بود شده متولد آن از که شاپرکی با

 

 .گشتم و گشتم جا همه افتم در تو دام به تا

 ( مشیری)

   شاپرک#

   64_پست #

 

 جون بابا سالم_ 

 

 .کرد آویزان  جالباسی به را کتش کیان

 

 بابا؟  بیداری چرا... شاپرک سالم_ 

 داشتم درس_ 

 

 . بوسید را دخترکش موهای روی

 

 کجاست؟ مامان_ 



 سالم... اینجام_ 

 

 . زد لبخند کمرنگ کیان

 

 بیار چای یه... عزیزم سالم_ 

 

 . کرد نگاه او درهم  ی چهره  به دقیق آرزو

 

  برات؟ بیارم دمنوش_ 

 

 . زد لب خسته صدایی با  مبل روی نشستن حال در

 

 عزیزم  خوبه چای همون... نه_ 

 میارم  االن_ 

 

 او ی شانه دور کیان دست. نشست پدر  کنار فرانه

 . شد حلقه



 

  چطوره؟ خانوم شاپرک_ 

 شده  تنگ آبجی برای دلم_ 

 

 . برد هایش  چتری زیر دست همزمان و زد لبخند

 

  باید... عزیزم هست دیگه ماه چند نهایتش فریماه_ 

 نبودنش  به کنیم عادت

 ! شم می دیوونه دارم االن همین... تونم نمی که من_ 

 

 بود جمله این ی  اداکننده که آرزو به دو هر

 گذاشت میز روی را  چای حاوی سینی. نگریستند

 خشک  انجیر  ظرف و قندان با همراه

 

 !  باشه سخت برات نباید... نیستی وقت هیچ  که شما_ 

 ! کیان_ 

 



 به و زد  پوزخند آرزو ناراحت  لحن به اهمیت بی او

 . نگریست  فرانه

 

 شاپرک   بخواب برو_ 

 

 .  خورد تکان نه و زد حرف نه اما فرانه

 

 داری کالس صبح ... مامان  بخواب برو_ 

 

 که خم. رفت مادر سمت به و شد بلند  جا  از مکث با

  و پیچید او کمر دور ارزو دست بوسیدنش برای شد

 ها آن به خیره کیان. بوسید را اش گونه زودتر خود

 .برداشت را  چای فنجان

 

   بخیر شب_ 

 عزیزم  بخیر شب_ 

 



 جدا دخترکش از را نگاهش کیان کنار  آرزو نشستن

 . چرخاند او سمت و کرد

 

  نگفتم؟! کنم کم رو کارم  خوام می  گفتم که من_ 

 آرزو؟  بودی سالن چند تا امشب_ 

 !کیان موندم می  باید امشب_ 

 ! کنی کم باید کال  کنی کم قراره گفتی وقتی! دیگه نه_ 

 

 کیان چشمان سفیدی. نگریست او به لحظه چند  آرزو

 .زد  می سرخی به

 

 !نیستی خوب شده؟ چیزی کیان؟_ 

 ! خوبم_ 

 شده چیزی یه ولی_ 

 

 . گذاشت  میز روی را خالی  فنجان او

 



  دیگه؟ یکی بیارم_ 

 ! نه_ 

  بگی؟ چیزی  خوای نمی_ 

 

. زد تکیه مبل به سینه به دست بسته چشمانی با کیان

. نشست او بازوی  روی تردید با و آرام آرزو  انگشتان

 . نکرد باز چشم اما لرزید او پلک

 

 برگردوندم بهش رو اش خونه کلید_ 

 

 اما او. ببیند  را آرزو العمل  عکس تا کرد باز چشم

 حسی  هر از خالی. کرد می نگاه فقط

 

 زدن سر همون حتی دیگه... نبود بینمون که چیزی_ 

 می بخواد و بگه که وقت هر گفتم ... شد تموم هم ها

 طالقش برای رم

 ...ولی ناراحتی انگار_ 

 



 :زد لب تلخ. شد گالیه از سرشار کیان نگاه

 

 و شک کن تموم... همین...  فربدم نگران فقط من_ 

 آرزو  من به رو تردیدت

 

 . بود پوزخند  یک تنها آرزو جواب

 

  تو... نبودم خودم  حال تو شب اون من بگم  بار چند_ 

!  بود کرده  سکته مادرت!  چالوس بودی رفته! نبودی

  بودنمون محرم از اون! نیومدی هفته چند

 که کنی نمی باور چرا... کرد خامم... کرد سوءاستفاده

   نبودم؟ خودم حال تو من

 

 بیرون صدا بی آرزو چشمان ی گوشه از اشکی

 مچ برخاست که جا از نداشت شنیدن تحمل. چکید

 .  شد کیان ی مردانه  انگشتان اسیر دستش

 

 تو! خودم خطای  ی قصه  تکرار از شدم  خسته من_ 

  شنیدنش؟ از نشدی خسته



 

 . لرزید آرزو صدای

 

 !کیان نبودی وفادار من به تو_ 

 

 .شد منقبض درد و خشم از کیان فک

 

 به چی دنیا دونم نمی... نبودم خودم  حال تو من_ 

 ! بود داده  من خورد

 مثل دنیا! کنم باور  رو این نتونستم وقت هیچ_ 

 !  گی می دروغ داری! بود خواهرم

 

 .خندید آشفتگی با کیان

 

 !نداری؟ اون به ولی داری شک  من به_ 

 

 در دستش مچ هنوز. شد بلند  جا از ناتوان. نزد حرف

 .  بود کیان انگشتان حصار



 

 دنیا خود  رو ها عکس اون بگم بهت بذار پس_ 

 !  فرستاد برات

 

  های تیله. آورد باال سر سرعت به و  مبهوت آرزو

. ماند او روشن های عسلی مات زدن پلک بی سیاهش

 به او داشتن چشم از تر بد حتی این! نداشت امکان

 ... آن از تر پست. بود کیان

 

  گم نمی دونستی، مقصر رو من ها سال این تمام_ 

 تو این ولی... کردم خطا که دارم قبول! نیستم مقصر

 آرزو  تو خود... دادی هول من سمت رو دنیا که بودی

 

  سکته داشت. نشست قلبش روی آرزو مرتعش دست

 ذات حقیقت از کیان، های حرف سنگینی از کرد می

 ...دوستش بهترین

 

 فقط من برام  عزیزترینی که قسم خودت جون به_ 

 برای دلم... کنم کم رو عموش پسر شر خواستم



  بازی رو من دنیا اما... همین فقط... سوخت تنهاییش

 شر شدن کم نه بودم من خود  هدفش... داد

  کن باورم شده هم بار  یک برای... پسرعموش

 !  رو ساله چند  عذاب این کن  تموم... آرزو

 

  زخم از حتی زخم این! دنیا ی خورده بازی! بازی

 . لرزید تنش تمام. بود  تر کاری کیان

 

 کیان؟_ 

 

 به لعنت. شد  حلقه او ی  زده یخ تن دور کیان دست

 ...دنیا و خودش

. یافت شدت او پهن ی  سینه روی آرزو های اشک

.  داد می حق آرزو به. شد فشرده درد از کیان قلب

 . بود خورده بازی این از او را ضربه بیشترین

 

 معذرت ازت بخوای تو که وقت هر تا... دنیا آخر تا_ 

... رو رفتارت سردی هم تو خوام می ولی... خوام می

 آرزو  کنی تموم رو نبودنت... رو  کردنت دوری



 

 باال کیان روشن های عسلی تا خیسش  های مردمک

 لحظه  همین از. کرد می را تالشش تمام باید. آمد

 ترینش رفیق  پستی به پی بیشتر که لحظه  همین از

 .بود برده

   شاپرک#

 65_پست #

 

 این. گرفت  را فربد ی شماره بار سومین برای دامون

 ... عصبانی خیلی و  تر نگران بار

 

 هوم؟ _ 

 دی؟ نمی جواب  چرا_ 

 میام... برم و  دور همین_ 

 

 :گفت آرام اما آمرانه.  نشست تخت لب  حوصله بی

 

 االن  همین... خونه بیا_ 



 رفت؟  بابا_ 

 

 .کرد فوت را نفسش دامون

 

 فربد خونه بیا_ 

 تره سرد  خونه تو ولی  دامون سرده خیلی  بیرون_ 

 

 .بست پلک دامون

 

 فربد ای  خونه دیگه  دقیقه ده تا_ 

 میام تر دیر... زوده_ 

 !فربد_ 

!  رو خواهرام! دایی خواد  می چی دلم االن دونی می_ 

! بخوان رو من ها اون نکنم فکر ولی! رو دوشون هر

 خوان؟  می تو نظر به

 

  چشمایش ی گوشه اشاره و شست انگشت با دامون

 ... جواب بی. فشرد را



 

 تو! بخواد شاید کوچیکه ولی نکنم فکر بزرگه_ 

 همون! کنه می آرومم که هست چیزی  یه چشماش

 ! محبت! ندارمش که چیزی

 

 . شد بلند جا از و  کرد رها آرام را نفسش او

 

 نگرانته مادرت_ 

  کیا آقا داشت که وقتی اون چیه؟ نگران  چی؟ واسه_ 

 به! نکرد فکر امروز به کرد می خودش اسیر رو

 !من بدبختی

 

  دانه. زد عقب دست با را پرده و ایستاد پنجره کنار

 می سقوط زمین روی آرام و کمرنگ برف های

 .کردند

 

!  فربد داده پس رو کرده که خطایی تاوان مادرت_ 

 ! بیشتر خیلی حتی



 !خطاکاره خواهرت که داری قبول پس_ 

 

 . بست نقش دامون های لب روی تلخ لبخندی

 

  هوای بتونم که بودم بزرگ اونقدر زمان اون کاش_ 

 !کنم مراقبت ازش و باشم داشته رو خواهرم

 

 خود گوش  کنار از را موبایل دیگری حرف هیچ بی و

 . آورد پایین

 

  سفید های نقطه جان کم ریزش به خیره  زیادی لحظات

 . بود

 

 را صفحه انگشتانش . سرخورد موبایل  روی  نگاهش

 .لغزید شاپرک ی شماره روی اراده بی و کرد لمس

 

. خواست می را او صدای شنیدن فقط االن دلش

 . نداد  جواب  سنگدالنه اما دخترک



 . زد پوزخند خود  زار حال به

 

  به شتاب با ماه دی هوای سوز. کرد باز را پنجره

 .آورد هجوم صورتش

 

  اراده بی را دامون قلب دستش میان  موبایل لرزش

 .درخشید می صفحه  روی شاپرکی. لرزاند

 

  را تماس درنگ بی و زد برق  چشمانش.  نداشت باور

 .کرد وصل

 

 سالم_ 

 

 .پیچید هایش گوش در آرام دخترک صدای

 

 سالم_ 

 

 .زد لبخند. بود داده جواب استادی صفت بی بار این



 

 خوبی؟ _ 

  تماس گاهی گفتین! ها قولتون زیر زنین می دارید_ 

 ! گیرین می

 

  با. شدند می تر درشت برف های دانه. بست  را پنجره

 ... تر شتاب

 

  ندادی؟ جواب همین  واسه_ 

   کمیه؟ چیز_ 

 

 ! جواب حاضر  تخس دخترک

 

 ! بود شده تنگ برات دلم_ 

 

 های نفس صدای اما. کرد سکوت خط سوی  آن فرانه

 می دامون تاب بی های گوش در خوبی  به کوتاهش

 . پیچید



 

 باره می برف داره_ 

 

 . زد لب آهسته او

 

 بینم  می_ 

  فرانه؟_ 

  بله؟_ 

 چیه؟ من مورد در  تصمیمت_ 

 

 . کرد سکوت دوباره فرانه

 

   شاپرک؟_ 

 

 .شنید خوبی به را دخترک عمیق نفس صدای

 

 ! کنید می ناشناخته دنیای یه وارد رو من دارید شما_ 



 !کردی من با هم تو  که کاری_ 

 

 .کرد باز را پنجره دوباره دامون. بست پلک فرانه

 

 بذار... کنم تجربه تو با رو داشتن دوست بذار_ 

 ! بنویسم تو برای فقط رو  عشق فرمول

 

 .نیامد دخترک از صدایی هیچ

 

 باشم داشته دوستت  بذار_ 

  چی؟ شدین  خسته و دلزده من از اگه_ 

 هرگز _ 

 بدید؟  من به تضمین یه_ 

 

  دخترک. نشست دامون لب ی گوشه محو لبخندی

 .بود جسور و زیرک

 



  کافیه؟... تو مال کمال  و تمام قلبم_ 

 شد خالی  من داشتن دوست از قلبتون روزی اگه_ 

 بایسته و بشه تموم هاش تپش کنم می آرزو

 

. ماند مات  برف تند های دانه به خیره لحظاتی  دامون

 . خندید صدا بی بعد ثانیه چند

 

   خودخواهم؟ زیادی_ 

 

  را این شنیدن انتظار. گرفت اوج دامون های خنده

 . نداشت

 

 ! خودخواهی من به که  خوبه خیلی!  خوبه! نه_ 

 بخیر  شب_ 

   شاپرک  بخیر شب_ 

 

 . شد بخار و پرتاب شتاب با سرد هوای میان نفسش

 .بود پذیرفته را او باالخره شاپرک



 

 گذرگاه  این در

 عشق در کنم گم  را خود بگذار

 دوست  با دوست، با بگذرم ره از بگذار

 

 (مشیری) 

   شاپرک#

 66_پست #

 

 جدیت با منشی به خطاب اتاقش به رفتن حال در کیان

 : گفت

 

  نکنین وصل رو  تلفنی هیچ_ 

 چشم _ 

 

  در. داشت ناخالصی  رسیده بارهای. بود  خسته حسابی

 مهرگان ی کارخانه به بیشتر حواسش که مدت تمام



 گند توانست می تا و بود اشرفی دست زیر اینجا بود

 ...  اولیه مواد سفارش به بود زده

 

 .گرفت را منشی و  شد اتاق داخل

 

 اتاقم بیاد اشرفی بگین_ 

 مهندس آقای چشم_ 

 

 دنیا لب زیر و زد کنار غیظ  با را میز روی  های فایل

 . کرد لعنت را

 

 کم خیلی. بود فربد. شد بلند موبایلش زنگ صدای

  نگاه هنوز. بگیرد تماس او با فربد آمد می پیش

 گناهی که پسرکش. بود چشمانش مقابل او دلخور

 . نداشت

 

 بابا؟  جانم_ 

 



 .شد شنیده مکث با فربد صدای

 

 بابا  سالم_ 

 خوبی؟... پسرم سالم_ 

  نیستم بد_ 

 

 ! لجباز  پسرک. خندید صدا بی

 

 شده؟ چیزی_ 

 شده خراب ها کوره از یکی_ 

 نیست؟ رجبی_ 

 باید شما... برقشه  مال گن می... هستن چرا_ 

 !باشین

  دو؟ ی شماره ی کوره_ 

 آره _ 

  به بزنه زنگ رجبی بگو... درگیرم خیلی االن من_ 

 کرده درست من نبود در بار چند... ترابی



 بیان تونن نمی گفتن... زدن زنگ_ 

 

 .کرد فوت کالفه را نفسش کیان

 

  االن... اومده پیش مشکل سری یه کارخونه  تو_ 

 ترابی  زنم می زنگ خودم... رسم نمی

  بابا؟... باشه_ 

   جانم؟_ 

 

 . کرد  نگران را کیان فربد سکوت

 

   افتاده؟ اتفاقی_ 

 

  هایش گوش  در خشک و سرد بار این او صدای

 : پیچید

 

  نبردی؟ یا جامونده کلیدت  دسته_ 



 

 .برد فرو موهایش الی دست پریشان کیان

 

 ! رو در رو! زنیم می حرف هم بعد_ 

 !  بگو االن همین! نه_ 

...  است ریخته  بهم کارخونه اوضاع! فربد  نه االن_ 

 ! نیست  مناسبی زمان

  بشی؟ جدا مامان از خوای می_ 

 

 . بود خسته خیلی. فشرد هم روی را هایش پلک کیان

 

 نمی زندگی  هم با هم االن همین مادرت و من! فربد_ 

 ! کنیم

  کردی؟  فکر من به_ 

 ! شدی مرد! شدی بزرگ تو_ 

 

 .   کشید  خط مغزش های عصب روی فربد پوزخند



 

 مهتاب پدر با شدم مرد داری قبول اگه باشه_ 

 خواستگاری  برای کن هماهنگ

 

 : داد ادامه سرد لحنی با و

 

 بشی جدا مامان از اینکه از قبل_  

 

  فایل از یکی. کرد فوت محکم را نفسش بار این کیان

 .کشید جلو را ها

 

 فربد کنه نمی موافقت پدرش_ 

 تالشم تمام  خوام می... دارم دوست رو  مهتاب من_  

 بکنم  رو

 پسرم خوری می لطمه  خودت فقط اینطوری_ 

 !کیا آقا شدی؟ مهربون_ 

 

 .نشاند  کیان های لب  روی تلخ لبخندی فربد طعنه



 

 فربد عزیزی برام خواهرات ی اندازه به_ 

 کنم؟ باور باید_ 

 ! نخواد رو تنش ی پاره که پدریه کدوم_ 

 نکنم باورت که بده  حق بهم_ 

 

  خط سوی آن فربد. گذاشت پیشانی روی دست کیان

 .کشید عمیقی نفس

 

 ذاری؟ می خواستگاری قرار_ 

 

 جواب بعد و گفت ای بله. خورد اتاق در به ضربه چند

 .  داد حوصله بی را فربد

 

 روبراه کارخونه اوضاع... کن صبر هفته دو یکی_ 

 بشه

 

 . کرد باز را در منشی



 

 آوردن تشریف اشرفی  مهندس... مهندس آقای_ 

 

 :گفت بدهد فاصله را موبایل آنکه بی

 

 تو بیاد بگین_ 

 

 :گفت فربد به خطاب بعد و

 

 به  حواست... زنم می زنگ ترابی به_ 

 فربد  باشه  هم امتحاناتت

    هست_ 

 

  و زد تکیه صندلی به سینه به دست تماس قطع با و

  جدی خیلی شد می داخل در الی از که اشرفی قامت به

 . دوخت چشم

   شاپرک#



 67_پست #

 

 هایی قدم با  کامپیوتر مبانی کالس ی جلسه  آخرین از

.  نگریست موبایلش ی صفحه به و زد  بیرون آرام

 ... غروب نیم و شش

 

  دانشجوی چند که افتاد دامون به نگاهش جلوتر کمی

  سر حسابی و گرفته را دورش باالیی ترم پسر و دختر

 .کردند می شیطنت و صدا و

 به خیره لحظه چند را فرانه نگاه هایشان خنده صدای

 .کرد ها آن

 در و لغزید او صورت روی که دامون های چشم

 .  کرد سالم  لب زیر خورد،  گره نگاهش

 

 ...  فاصله همین از سر تکان و بود لبخند یک جوابش

 

 نفس وجود تمام با را سرد هوای و شد محوطه وارد

 . کشید



 سردی باد با. کرد می وجود ابراز قدرت با زمستان

 . وزید می دریغ بی که

 

 ... دلگیر حسابی  و بود خلوت  ساعت این در محوطه

 

 . گرفت پیش در  را خروجی مسیر زنان قدم

 ی شماره همان لرزید؛ اش  بارانی جیب  داخل موبایل

  موبایل حافظه  در آنکه بی ذهنش در  شده ثبت آشنا

 ...مهرگان دامون. باشد شده ذخیره

 

 .  داد جواب  تاخیر با

 

  بله؟_ 

  دنبالت؟ بیاد قراره کسی_ 

  چطور؟... نه_ 

   بیام؟ مونی می منتظر  دقیقه ده یه_ 

 

 .  بود مردد. نزد حرفی



 

  برسونمت؟ ذاری می_ 

 

 .گذشت  ها شمشاد کنار از جواب بی

  

  فرانه؟_ 

   باشه_  

 سرده هوا... بمون منتظر سرویس ایستگاه_ 

 

  با دانشگاه در سر از و کرد قطع را تماس حرف بی

 . گذشت کوتاه هایی قدم

 

  جیب داخل  را هایش دست و ایستاد ایستگاه کنار

 .کرد فرو رنگش طوسی بارانی

  او پاهای جلوی دامون  ماشین بعد دقیقه ده از کمتر

 .کرد توقف

 او به کوتاه نگاهی با فرانه و کرد باز داخل از را در

 .شد سوار



 

 وایسا؟  بیرون گفتم_ 

 

  به اهمیت بی و گرفت بخاری  جلوی را  هایش دست

 :زد لب او جدی لحن

 

 بود  دقیقه چند اش همه_ 

 

 .خندید او تخس لحن به دامون

 

 اندازه غلط ظاهرت  فقط_ 

 

  رل. داد شدت را دامون ی خنده دخترک متعجب نگاه

 .   چرخاند  راست سمت خنده میان را ماشین

 

  آروم صورت این پشت کردم نمی رو فکرش اصال_ 

 باشه  شجاعی و جسور شخصیت همچین



 عبوس و جدی  ی چهره پشت کردم نمی فکر منم_ 

 باشه  هایی خنده همچین شما

 

. بود خیابان به خیره. نگریست او به متعجب  دامون

 ...  کرده اخم

 

 خسروی؟ خانوم عبوسم؟ من_ 

 

 را کتابی توجه بی و برد اش کوله داخل دست او

 .کشید بیرون

 

  براش روز سه فقط... ریاضیه مبانی امتحانم اولین_ 

 دارم  فرجه

 رضاییان؟ دکتر با_ 

 اوهوم _ 

 خوبه  که  روز سه_ 

 تو میشن قاطی... کنم حفظ  باید قضیه عالمه یه_ 

  ذهنم



 

  زد می ورق را کتاب که او به و زد لبخند دامون

 .داشت قشنگی و ساده دنیای دخترک. نگریست

 

 !داری خوبی خیلی  هوش تو_ 

 مثل داشت دوست ولی پدرم... ام ریاضی عاشق من_ 

 بخونم  برق خودش

 خونده؟  برق پدرت_ 

 

  حرف برای دلیلی خواست می اما دانست می که البته

 .  باشد داشته زدن

 

  دلش... داره الکتریکی تاسیسات کارخونه یه... آره_ 

 کنم کار  خودش کنار خواست می

 تونی  می هم االن_ 

 بشم معلم خوام می من ولی دونم می_ 

 بدی؟ ادامه لیسانس بعد  خوای نمی_ 

 



 به دخترک نگاه و بود او رخ نیم به دامون نگاه

 ...کتاب صفحات

 

 !خوام می!  نخوام چرا_ 

  شرط رو  کار و تحصیل ی ادامه باشه یادت پس_ 

 شاغل ام آینده همسر خواد نمی دلم من... حتما کنی

 کنم مخالفت نیست بعید و باشه

 

 بی همه این از مبهوت و چرخاند  سر سرعت به فرانه

 .شد خیره دامون خندان های  لب به پروایی

 .شد عصبانی هم و گرفت رنگ هایش گونه هم

 و کرد پارک کناری دامون بزند حرفی  اینکه از قبل

 .شد پیاده

 کافه سمت که او بلند قامت روی فرانه های مردمک

 . خورد سر رفت می ای

  نسکافه بزرگ کاغذی لیوان دو با  او بعد دقایقی

 . بازگشت

 .کرد پر را ماشین فضای شتاب با تلخش و گس عطر



  روی را کتاب او. گرفت فرانه سمت لبخند با را یکی

 . گذاشت داشبورد

 

 مرسی _ 

 !عبوسم  من گفتی؟ می  داشتی خب_ 

   شاپرک#

 68_پست #

 

 . خندید  اختیار بی و کرد  نزدیک لب به را لیوان

 

  نیستین؟_ 

 ! نه تو برای ولی! چرا دانشجوها برای و کالس تو_ 

 

 به او ی تیره ای قهوه های  تیله از را  نگاهش فرانه

 .داد نسکافه جان کم بخار

 طنین و نگاه ی شیفته بیشتر گذشت می چه هر

 .  شد می او صدای

 



 داری؟  فرجه روز چند یک ریاضی برای_ 

 امتحانمه آخرین... روز دو_ 

  نداری؟  که مشکلی_ 

 نه _ 

 

 لیوان دامون. داد می جواب و کرد نمی نگاه شاپرک

 دوباره و انداخت  ماشین  ی زباله کیسه  داخل را خالی

 . کرد حرکت

 

 به و خورد می را اش  نسکافه سکوت در دخترک

 .  کرد می نگاه بیرون

 

 را او که قدر همین. کند سکوت داد ترجیح هم دامون

 .  بود خوب  آورد حرف به

 

  دامون به و  چرخید آرام او. کرد توقف در مقابل وقتی

 . نگریست

 



 استاد ممنون خیلی_ 

 

 . کرد اخم

 

 ! دامون_ 

 

 . انداخت او جدی صورت به نگاهی نیم فرانه

 

 !  بدین  حق!  سخته_ 

 

 . زد لبخند او پایین صدای به

 

 برات  شه  می راحت بگی  بار دو_ 

 

 . فرستاد بیرون را پاهایش و کرد باز را در فرانه

 

 سخته  خیلی دوبار همون خب_ 



 

 و بود خجل  ای لحظه. بود بینی پیش قابل غیر دخترک

 ... جسور بعد ای لحظه

 

 بی فرانه. افتاد خنده به اش جوابی حاضر از دامون

 . شد دور و بست را در نگاه

 

   شاپرک؟_ 

 

 .  بود زده پایین را شیشه او . چرخید عقب به و ایستاد

 

 نرفت؟ یادت چیزی یه_ 

 نه_  

 

 حواسی بی از. خورد تکان او انگشتان میان کتابش

 . شد نزدیک و گفت  آخی خود

 

 رفت  یادت هم  خداحافظی_ 



 

 .  زد لبخند کوتاه و گرفت را آن

 

 خداحافظ _ 

 

  که دید را  دامون دست ببند  را حیاط در اینکه از قبل

 .   آمد باال خداحافظی ی نشانه به

 

 !خاموش سردم، خاکستر  تو بی

 ( مصدق) 

   شاپرک#

 69_پست #

 

 خود دور را  هایش جزوه و  کتاب و نشسته تخت وسط

 . بود ریخته

 که پرتقالی آب لیوان و داد بدنش به قوسی و کش

 .برداشت را بود آورده مادر

 



  خواهر برای  را او آن  نظیر بی طعم و  نوشید قدری

 .  بود پرتقال آب عاشق فریماه. کرد تر دلتنگ

 بود جمعه ظهر  که االن اما برگردند قبل  روز بود قرار

 .بودند نیامده هنوز

 ! هفته یک به بود شده تبدیل  روز چند

  که سر. شد باز بالفاصله بعد و خورد در به ای تقه

 .  زد جیغ  خوشحالی از فریماه دیدن با آورد باال

 

 !  آبجی_ 

 

 . پرید پایین تخت از سرعت به و زده ذوق

 

 اولین این. کردند بغل را  همدیگر دلتنگ و محکم

 . بود ها سال این تمام در ها آن دوری

 

   آبجی  بود شده ذره یه  برات دلم_ 

  منم_ 

 بمونی؟ روز چند فقط بود قرار_ 



 

 . بوسید را اش گونه سرحال  فریماه

 

 آورد می الکی های  بهونه اش همه محمد_ 

 نخواست  دلت که هم تو_ 

 

  انگشت دو بین را اش بینی و کرد اخم شوخی به او

 .فشرد

 

 ! همچین_ 

 اال و بود کارخونه  درگیر خیلی بابا آوردی شانس_ 

  دنبالت بیاد خواست می

 

 . خندید بلند او شیطان لحن از

 

   خونه نیست  خوبه... گفت مامان_ 

  میاد  ناهار واسه_ 



 شم قایم باید پس_ 

 

  بیرون اتاق از هم با. خندید فریماه نمک با لحن به

 .زد لبخند دیدنش با  محمد. رفتند

 

 آوردی می بعد ی هفته ذاشتی می... پسردایی سالم_ 

  خواهرمو؟

 

 .خندید او شیطنت به محمد

 

  پس جواب عمه به داشتم االن تا... جان فرانه سالم_ 

 ! دادم می

 

  فرانه کنار و گذاشت میز روی را چای  سینی آرزو

 .  بود شده دلتنگ  خیلی ها، آن کنار هم فریماه . نشست

 

 جون عمه بدی زنت پدر به باید که رو جواب_ 

 



  برمی چای  فنجانی اینکه حین در و خندید آرام محمد

 :گفت داشت

 

 تر  باریک هم مو از من گردن... چشم_ 

 مانعش من فریماه دنبال بیاد خواست  می دیروز_ 

 شدم

 کنم می جبران... عمه نکنه درد دستتون_ 

 

 دور آرزو دست. خندیدند محمد نمک با لحن به

 .  فشرد خود به را دو هر و شد  حلقه  دخترها

 

 عروسی  تا بمونه بذاره دیگه نکنم فکر_ 

 

 .خندید صدا بی اما محمد. شد آویزان فریماه های لب

 

  شم می جونم عمه دامن به دست_ 

 

 . کرد  شلیک هوا به را هایشان خنده محمد کالم



 چشمانش. افتاد چای سینی  کنار برنجک  به فرانه نگاه

 .  زد برق ذوق از

 

 جان  فرانه گرفتم تو واسه_ 

 پسردایی نکنه درد دستت... وای_ 

 

 .  بود العاده فوق طعمش. گذاشت دهان به  یکی لذت با

  با فرانه آمد که سالن  در شدن بسته و باز صدای

 چشم با فریماه. انداخت باال  ابرو شیطنت با پر دهانی

 با اما او . نگریست محمد به نگران او به ای غره

 . زد لبخند اطمینان

 

  دست. شدند بلند جا از دو هر کیان شدن نزدیک با

 . رفت جلو آرزو و بود پر خرید  از او های

 

 باباجون سالم_ 

 



 محمد به داد می آرزو به را  ها نایلون حالیکه در کیان

 فریماه، به بعد و کرد نگاه

 . کشید آغوش به را او و کرد دراز دست

 

 دخترم  سالم_ 

 

 .  زد لبخند آرزو. بوسید را موهایش روی دلتنگ

 

 دلم عزیز بود شده تنگ برات دلم_ 

 همینطور منم_ 

 

 فاصله فریماه شد، دراز کیان سمت که محمد دست

 . گرفت

 

   آوردمش دیر که شرمنده... عمو سالم_ 

 

 می نزدیک چای سینی با  که آرزو به نگاهی  با کیان

 . فشرد آرام را دستش. کرد نگاه محمد به جدیت با شد



 

  که شرطی به فقط نداره ایرادی... جان محمد سالم_ 

  نشه تکرار دیگه

 ببخشید... چشم_ 

 

 . گذاشت میز روی  او برای چای  فنجانی آرزو

 

 ! کاره در گوشمالی یه گفتم! همین فقط! کیان_ 

 

 .خندید کیان

 

 عزیزم بودم فریماه امتحانات نگران من_ 

 

 : گفت شوخ فرانه

 

 اومدن  نمی هم االن که نبود امتحانا اگه_ 

 



 دهان به برنجک باز فریماه ی غره چشم  به اهمیت بی

 .  ریخت هم به را او مرتب های  چتری کیان. گذاشت

 

  سخت که خوای نمی... شاپرک شه می هم   تو نوبت_ 

 تو؟  برای بشم گیر

 ! بابا! ا ه_ 

 

 .  خنداند را کیان لبش روی خجل لبخند و لحن

 

 آشنا اگه هم محمد! دم نمی کسی به راحت رو تو_ 

 !بهش  دادم نمی دختر راحتی همین به نبود

 

 معنا پر فریماه. گرفت گاز شرم از را هایش لب فرانه

 .نگریست  او به

 

 کنی؟ می رد رو ها  خواستگار همین  واسه_ 

   شاپرک#

 70_پست #



 

 هیچ. کرد نگاه مادر خندان  های لب به متعجب فرانه

 نه قبل نه بداند، هم خواست نمی و نداشت اطالعی

 .  شد می مردی دل بند داشت دلش که حاال

 

 پسر برای  رو تو کتایون پیش ی  هفته همین_ 

 خسروی  جناب ولی. کرد خواستگاری برادرش

 ! خوبی اون به پسر...  نه فرمودند

 

 ! کیان جدی جمله با شد همزمان فرانه اعتراض و اخم

 

 ! بگی بهش چیزی نبود قرار! جان  آرزو_ 

 

 . خندید و داد اش بینی  به چینی  آرزو

 

  آقای رو ات دردونه عزیز بنداز ترشی خب  خیلی_ 

 مهندس



 برای خواستگار از حرفی  هیچ ها  حاال  حاال عزیزم_ 

  چیز همه از درسش! شه نمی  زده خونه این تو فرانه

 ! تره مهم

 

  آشپزخانه به و داد تاب  هایش مردمک به آرزو

 به خندان  چای فنجان برداشتن با هم کیان  بازگشت،

 . شد راهی  او دنبال

 

 خبر؟  چه_ 

 

 . خندید نشست چفت کنارش که فریماه به

 

 آبجی؟  چی  از خبر چه_ 

 

 . انداخت باال ابرو شیطنت با

 

  استادت؟_ 

 



 خیره چای صرف حال در که محمد به نگاهی با فرانه

 .زد لبخند بود تلوزیون ی صفحه به

 

  گفت؟ چی بابا  نشنیدی_ 

 ! شدی ناراحت! آخی_ 

 !  آبجی ا ه_ 

 کرده  بغضی چه  وای وای_ 

 

 .  شد  گرد چشمانش

 

   کردم؟ بغض من_ 

 میاد داره  اشکت_ 

  فریماه؟_ 

 

 . چرخید ها آن  سمت محمد

 



  کنار بشینین دعوا و جنگ بی تونین می دقیقه دو_ 

  هم؟

  ببرش بگیر اصال_ 

 

. کشید عقب را خود خنده با او و کرد اخم فریماه

 .  کرد دراز همسرش سوی به دست محمد

 

 هم کنار! ماه بشین اینجا بیا... هستم مخلصشم من_ 

 ! بهتره نباشین

 

  عقب عقب حالیکه  در هم او  شد، بلند جا از که فریماه

 : گفت خنده میان رفت می

 

 سرت هم داد یه حتی که کردی  خور چیز رو محمد_ 

 !زنه نمی

 ! فرانه_ 

 

 .   زد قهقهه او جیغ از محمد



 

 !دختر  یواش_ 

 

 .  شد شنیده هایشان کشمکش میان پدر صدای

 

 ! خبره چه  شاپرک؟_ 

 بابا  هیچی_ 

 من کمک بیا_ 

 مامان اومدم_ 

 

 : گفت شوخ فریماه به  نگاهی با و

 

 وقت  یه نخوری تکون_ 

 برو تو... جمع خیالت_ 

 دیگه  تنبلی_ 

 فرانه _ 

 



 محمد. کرد فرار خندان فرانه برداشت که خیزی با

 .پیچید فریماه دور دست

 

 ماه  کن ترک رو زدن  جیغ نگفتم_ 

 

 . انداخت  باال ابرو تخسی با او

 

 نمی ولی  ها خوام می... شه نمی کنم  می کار هر_ 

 شه

 !کنم می درستت خودم! عزیزم نداره عیبی_ 

 ! محمد_ 

 

 .  خندید

 

 دختر مونه نمی من  برای سالم  گوش آخه_ 

 

 او دست مچ محمد شد بلند که جا از. خندید هم فریماه

 . کشید را



 

   کجا؟_ 

 برات  بیارم دیگه چای یه_ 

 

 االن از دلش نرفته. نشاند خود کنار دوباره را او

 .بود  تنگ و گرفته

 

 کنارم از خوام نمی... رم می ناهار بعد... خواد نمی_ 

   بخوری جم

 ! محمد  ناهار؟ بعد_ 

 

 . لغزید او مواج تارهای روی محمد دست

 

 عزیزم  برم هم ماهی پرورش  سر یه باید_ 

 ! برو شام از بعد_ 

 !ماه_ 

 ! آخه دوباره بیای کی نیست معلوم_ 



 عزیزم میام امتحاناتت از بعد_ 

 ! دیره خیلی_ 

 ! جلو بندازیم رو عروسی  گفتم که من_ 

 

  گونه لبخند با محمد. کرد نگاه  او به سکوت در فریماه

 .بوسید را اش

 

 ! ماه شده؟ عوض نظرت_ 

 !  کنی می وسوسه داری_ 

 

 . خندید آرام و مردانه محمد 

 

 نظرت؟  تغییر به بود امیدار شه می_ 

 نچ_ 

 

  را او. انداخت خنده به شدت به را محمد تخسش لحن

 .زد پچ تاب  بی گوشش کنار و فشرد خود  به محکم



 

 !ماه ندارم طاقت دیگه_ 

 ! محمد_ 

 دیوونه! دختر  بیا کوتاه! شه می سال  چهار داره_ 

 !  آخر شم می

 

 او از اختیار بی و کرد عصیان فریماه ی سینه در دل

 .گرفت فاصله

  محمد لب ی  گوشه محو لبخندی قرمزش های ی گونه

 .نشاند

 بار این محمد. شد بلند جا از و دزدید نگاه فریماه

 . نکرد  اعتراض

 دوست را خواستنی ماه این ی دخترانه خجالت  و شرم

 .داشت

   شاپرک#

 71_پست #

 



 مبانی  مطالب تمام داشتن یاد به از  راحت خیال با

 داخل و کرد جمع را هایش جزوه و کتاب  ریاضیات

 .گذاشت کوله

 

 .باشد سرحال فردا  برای تا خوابید می زود باید

 حیاط به پرده ی گوشه از و رفت پنجره کنار

 .نگریست

 را فریماه و محمد چرخاند، که را هایش  مردمک

 .دید تاب روی نشسته

  یکساعت همان محمد کرد می فکر. زد پلک متعجب

 .بود نشسته فریماه کنار جا  همان هنوز  اما رفته پیش

 

 های لبخند هم فاصله همین از. زد لبخند اختیار بی

  را خواهرش ی دلبرانه  های خنده و محمد لب روی

 . دید می خوب خیلی

 

 شد، اسیر محمد بازوهای میان که فریماه ظریف تن

  ی لحظه این آرامش از. گرفت عمق فرانه لبخند

 . بود خوشحال قلب صمیم  از خواهرش



 

. کرد جدا  ها آن از را او نگاه موبایلش زنگ صدای

  اسکرین روی چشمانش و گرفت فاصله پنجره از

 .لغزید گوشی

 

 ... نام بی ی شماره آن هم باز

 

 ریتم بی دوباره قلبش. فرستاد  بیرون آرام  را نفسش

 ... تپیدن به کرد شروع

 

 سالم_ 

 

 تاب و پیچ هایش گوش داالن در دامون آرام صدای

 . خورد

 

 شاپرک... سالم_ 

 



 و ناب. داد می قلبش به خاص حسی گفتنش  شاپرک

 ... تازه

 

   خوبی؟_ 

 خوبم _ 

 خوبم  منم_ 

 

 .خندید او دلخور لحن به صدا بی و آرام فرانه

 

 خندی؟  می_ 

 

 .بود شده متوجه. گزید لب

 

 استاد ببخشید_ 

 فرانه؟ _ 

 

 ! جواب بی. نشست تخت لب



 

  محیط از خارج دیگه بار یک فقط اگه... اگه_ 

 رو من درس شدن پاس قید استاد بگی من به دانشگاه

 ! بزن

 ... اُستا_ 

 

 . شد تر جدی

 

  گفتم؟ چی_ 

 ! تونم نمی خب چی؟ یعنی_ 

 

 .  بود شده  قاطی خنده با  حاال دامون هشدار با صدای

 

 تکرار  و تمرین... عزیزم کن تمرین_ 

 

  لحظه در او  عادی عزیزم از فرانه قلب وسط چیزی

 . سوخت و گرفت ُگر

 



 داری؟ امتحان چند ساعت فردا_ 

 دو_ 

 کالس؟ کدوم_ 

 بگم؟ خواین می اگه هم رو صندلی شماره_ 

 

 !  جواب حاضر  دخترک. افتاد خنده به اختیار بی دامون

 

 کافیه بگی رو کالس شماره همون_ 

 

. زد تکیه آن تاج به و کشید عقب تخت روی را خود

 . نداد جواب

 

  ببینمت؟ امتحان از بعد شه می_ 

 بخونم  درس... خونه بیام زودتر باید_ 

 برسونمت فقط_ 

 

 . داشت  ناسازگاری سر دلش با عقلش. نزد حرفی



 

 شاپرک؟ _ 

 نه _ 

 راحتی  جور هر... عزیزم  باشه_ 

 

 با. بود  حس از سرشار قبلی برخالف عزیزم این

 ... گرم و محبت

 

 یه تنگ که بگم چی دلم به من بگو شما خب_ 

  شاپرکه؟

 

 با اما او صدای. گرفت کوبش یکباره به فرانه قلب

 . پیچید هایش گوش در گالیه

 

  باشی؟ داشته سینه تو دل نکنم فکر که خودت_ 

 بخوابم خوام می_ 

 



 دامون عمیق نفس صدای  بعد. شد سکوت لحظه چند

 ... انگار بود آشفته. پیچید هایش گوش در

 

 عزیزم  بخیر شبت_ 

 

 دریای در که . کرد می محبت دخترک به قدر آن باید

  نجات هیچ بی. شد می غرق او مهر انتهای بی

 ...  غریقی

 

 مهرگان؟ آقای_ 

 

  خطاب استاد از بهتر. زد لبخند خط سوی آن دامون

 . بود کردن

 

 جانم؟ _ 

 

 .فشرد دندان میان زده خجالت را هایش لب او

 



 شما عالقه  ی متوجه شما ی زاده خواهر کنم فکر_ 

 شدن  من به

  گفته؟ بهت چیزی چطور؟_ 

 دارم حسی یه من اما! نه_ 

 حسی؟  چه_ 

 بشین  نزدیک من به شما خواد نمی دلشون انگار_ 

 

 .برد فرو خود موهای الی دست پریشان دامون

 

 درسته؟ حسم_ 

 

 .بود درست

 

 کنه  می رو مهتاب  با من برخورد تالفی داره_ 

  چیزی  یه از انگار... نمیاد نظر به اینطور  ولی_ 

 !ان عصبانی

 



.  کشید دراز  تخت روی فرانه. زد لبخند تلخ دامون

 .کند مهار را  اش خمیازه تا گذاشت دهان روی دست

 

 بخیر شب... شاپرک بخواب_ 

 

  در شدن باز با شد همزمان فرانه گفتن خیر به شب

  ریز چشم او گوش کنار موبایل دیدن با  فریماه اتاق،

 .خندید و دزدید نگاه. کرد

 

 زدی؟  می حرف داشتی_ 

 آره _ 

 کنار  برو_ 

 

 .کشید دراز کنارش فریماه. کرد  باز جا برایش

 

 کی؟ با_ 

 

 :زد لب آرام. انداخت  خودشان  روی را پتو



 

 استادم _ 

  جدیه؟ قضیه_ 

 جدیه خیلی اون_ 

 

 .  بود سقف  به خیره ولی او. چرخید او سوی فریماه

 

   چی؟ تو_ 

 میاد  خوشم ازش داره_ 

   اومدن؟ خوش فقط_ 

 

 ... سکوت در. شد خیره فریماه روشن  های تیله به

 

 داری؟ دوسش_ 

 

 فریماه دست. آمد می خوابش. بست پلک  جواب بی

 ...ها بچگی مثل. پیچید کمرش دور



 

 نگفتی؟ _ 

 شه می  بیشتر بهش حسم گذره می که روز هر_ 

  بگی؟ چیزی  مامان بابا به  خوای نمی_ 

 زنه می حرف بابا با وقتش به خودش  گفت_ 

ی؟_    ک 

 دکتراش تز ارائه  از بعد_ 

 نیست؟  دیر_ 

 بشه مطمئن خودش به  من ی عالقه از  خواد می_ 

 نکردی؟ مطمئنش_ 

 هنوز  زوده_ 

 شدی بزرگ  چقدر_ 

 

 . زد لبخند بسته هایی چشم با

 

 آبجی؟  بخوابی من پیش خوای می_ 

 قدیما مثل... آره_ 



 

 :کرد زمزمه آلود  خواب فرانه

 

 شه می تنگ  خیلی روزا این برای دلم بری وقتی_ 

 

 میان صدایش و نشست موهایش  روی  فریماه بوسه

 .  پیچید او های گوش در بیداری و خواب

 

 منم_ 

   شاپرک#

 72_پست #

 

 پایین ساختمان دوم ی طبقه  های پله از که همانطور

 .زد می  ورق را کتاب رفت، می

 

  ها آن یکی یکی. گشت می امتحان داخل  قضایای دنبال

 را نفسش کدام هر درست جواب از و کرد می پیدا را

 .فرستاد می بیرون آسوده



 

  خالی پایش زیر کی نفهمید که بود ها آن غرق قدر آن

 . خورد  سر ها پله از جیغ با و شد

 

  و سقوط منتظر آن هر. بست را چشمانش زده وحشت

 . بود درد

 

 . شد حبس کسی بازوهای میان انتظارش خالف بر اما

 

  ری؟ می  راه هوا رو_ 

 

 این حصار از تر دور سرزنشگر و جدی صدای این

 . کرد باز چشم. بود تن

 

  پله چند را  دامون و دید فربد  های دست بین را خود

 ... تر پایین

 . بود  برداشته خیز سمتش زودتر انگار فربد



  آرامش و امنیت باشد داشته بدی حس اینکه جای چرا

 .داشت

 

 خوبی؟ _ 

 

 صدایش تن. شد خیره  نگرانش نگاه و او به فرانه

 او؟  تصور یا بود پدر شبیه

 

  می گاه بی و گاه های قدم صدای فقط را سالن سکوت

 . شکست

 

 .کرد زمزمه  و گرفت فاصله او از

 

 خوبم _ 

 

  خواهر  برای مهربانی هنوز اما فربد های دست

 محدودیت بی  شد می کاش. خواست می را کوچکش

 .کرد می بغلش



 

 را آن. برداشت پله روی  از را کتاب و شد خم دامون

 . گرفت  او سمت

 عصبانی.  آمد کش او چشمان تا فرانه های مردمک

 .بود

 

 دادی  می کشتن به رو خودت داشتی_ 

 

  او جای به فربد. انداخت زیر به سر برچیده لب فرانه

 .گرفت  را کتاب

 

 دایی خان که نشده چیزی_ 

 

 هم بد اتفاقی به فکر حتی . آمد باال پله  یک دامون

 . کرد  می اش دیوانه او برای

 

 ... حواسی بی خیلی_ 

 کردم می چک رو ها سوال  داشتم_ 



  پله؟ راه وسط_ 

 

 :گفت او از قبل و کرد اخم فربد

 

 تایمش... استاد امتحانت ی جلسه سر برو شما_ 

 تمومه 

 ! فربد نگو هیچی لحظه یه_ 

 !بزنی داد سرش که  نگم هیچی_ 

 

  چه برای داشتند. چرخید دو آن بین متعجب فرانه نگاه

   کردند؟ می  بحث هم با

 

 سرش بالیی چه نبود معلوم االن رسیدیم نمی سر_ 

  بود اومده

 

  می حسابی  چه به را فربد پیشانی ی برآمده های رگ

 . گذاشت

 



 رسیدیم که حاال_ 

 

 .  کردند  می بحث هم با او حواسی بی برای مرد دو

 

 گام با و عصبانی. حرصش هم و گرفت بغضش هم

 .شتگذ حرفی هیچ بی کنارشان از تند هایی

 

 خانوم؟ فرانه_ 

 

 .دوید می دنبالش به. بود فربد

 

 وایسا _ 

 

 . نداد اهمیت

 

 ! شنوی نمی مگه؟  نیستم تو با_ 

 



 .ایستاد. شد کشیده اش کوله بند

 

   کتابت_ 

 

 را آن اما او گرفتنش، برای  کرد دراز دست نگاه بی

 .  کشید عقب

 

 کردی؟  قهر_ 

 نسبتی  نه هست ناراحتی و قهر برای دلیلی نه_ 

 ...بینمون

 

 .زد لبخند فربد

 

 بشی زنداییم قراره کردم فکر  نیست؟_ 

 

 .ماند خیره او خندان های لب به متحیر

 



 دم  نمی رو کتابت نیای... برسونمت بریم بیا_ 

 

 . کرد حرکت  خروجی سمت  اهمیت بی و

 

 رو کتابم بدین... فربد آقا یام نمی من_ 

 دختر  نزن حرف بزرگترت حرف رو_ 

 

 دنبالش به و خندید کالمش و لحن از اختیار بی فرانه

 . شد روان

 

 فربد آقا نکنین  اذیت_ 

 خوبیه  حال خیلی  تو کردن اذیت اصال_ 

   چی؟ واسه_ 

 

  را ماشینش دست با فربد. گذشتند دانشگاه در سر از

 .  زد را ریموت  همزمان و داد نشان

 



 بگم بهت بیام تا بشین برو_ 

 ! فربد آقا_ 

 میام االن... بشین برو... سرده_ 

 

. کرد فوت او سماجت  دست از حرص با را نفسش

  انگشتان میان  کتابش رفت می خیابان طرف  آن وقتی

 .خورد می تاب او

  زنگ صدای در بستن محض به. شد سوار  و خندید

 .پیچید ماشین کابین در اش گوشی

 

 همان دیدن از. کشید بیرون کوله بغل  زیپ از را آن

 ... ریخت دلش هم و کرد اخم  هم شماره

 

 دی؟ نمی جواب  چرا_ 

 

  بزرگ لیوان. نگریست اش شده دراز دست و فربد به

 . بود انگشتانش میان مکزیکی  ذرت

 



 بگیر _ 

 

 ذرت عاشق. افتاد سپیده یاد به اختیار بی. زد لبخند

 .بود

 

 ممنون _ 

 جونت  نوش_ 

 

 دهان به قاشقی فربد. خورد زنگ باز موبایلش

 .داشت دوست را آن تند طعم. گذاشت

 

 کیه؟_ 

 کس  هیچ_ 

 

  اختیار بی دامون ی شماره  دیدن با. کشید گردن اما او

 .کرد اخم

 

 کسه؟  هیچ_ 



 

 .خنداند را او اراده بی تعصبش پُر صدای

 

 بدی؟  جواب  خوای نمی_ 

 نه _ 

 ازش؟ ناراحتی_ 

   شاپرک#
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 .خندید تر  بلند بار این

 

 بود تند خیلی لحنشون_ 

 نگرفته... هوایی به سر خیلی... ها داشت حق ولی_ 

 بود ترکیده ات  کله بودمت

 نداشتن حق هم اصال_ 

 !هستی طلبکارم... اوهو_ 

 هستم  که معلومه_ 



 

 به شدت به او سیاه های مردمک چرخش از فربد

 . زد استارت. افتاد خنده

 

 ها  زمینه  زیر نصفت_ 

 

 .نشست فرانه های لب  روی لبخند

 

 داری؟ دوسش_ 

 

 نه و خندید می نه. دوخت او رخ نیم به را  نگاهش

 با زدن حرف  به را او  چیزی. بود جدی. داشت اخم

 نداشت  غریبگی حس.  کرد می ترغیب پسرک این

 !  اصال

 

 دارم دوست رو کسی که  باره اولین_ 

 برد رو  دلت پس_ 

 



 دانشگاه خیابان در هنوز. دوخت بیرون به را  نگاهش

 . بودند

 

 بشه  اینطور کردم نمی هم  رو فکرش_ 

  بشه؟  چطور_ 

 ...باشم داشته دوست رو کسی که_ 

 دونن؟  می ات خانواده_ 

 

 رو به خیره   نگاهش. نگریست او به و سرچرخاند

 !  نظرش به بود کالفه پسرک. بود برو

 

 خواهرم  فقط_ 

 

 های عسلی از را نگاهش موبایلش دوباره صدای

 . کرد جدا  فربد آشنای

 

 کالفه خیلی االن... میشناسمش خوب... بده جواب_ 

 است



 نه _ 

  نکنی گوش حرف  چقدر_ 

 

 . گذاشت دهان به ذرت قاشقی جواب بی

 

 خونه؟ ری می_ 

 اوهوم _ 

 ها   بدهکاری بهم کرایه  کورس چند_ 

 

 .خندید

 

 باشه _ 

 نباشه غمت... کنم می حساب دامون با_ 

 

 .کرد رها بلند صدایی با را اش خنده بار این

 .زد لبخند. چرخید سمتش فربد نگاه

 



 .  شد گم خنده میان فرانه گوشی آالرم صدای

 

 اگه ببخشید... شد بلند صدام نگرانی از... شاپرک" 

 " عزیزم کردم ناراحتت

 

 دامونه؟_ 

 

 . داد  تکان سر فقط

 

 گه؟ می چی_ 

 کردن  عذرخواهی_ 

 رسیده  کجا به  کارش ببین_ 

 کنین؟ نمی عذرخواهی  مهتاب از شما_ 

 کنم می فدا سر مهتاب واسه من_ 

 

 .  خندید باز او ی مزه  با لحن از

 



  خواستگاری بریم قراره شب فردا_ 

 مهتاب  گفت_ 

 نیاره نه باباش کنه خدا_ 

 

 .کرد ناراحت  هم را فرانه او غمگین لحن

 

 هم عموش پسر... ام چی نگران دونی می_ 

 خواستگارشه 

 

  شده قفل هم به های دندان میان از را آخرش ی جمله

 .غرید اش

 

  دوست رو کسی تونم نمی دیگه بدم دستش از اگه_ 

 باشم داشته

 

  ناراحتی درد مثل دردش.  آمد درد به او کالم از دلش

 ...فریماه برای. بود اش خواهرانه  های

 



 . کرد دور فربد از را نگاهش و فکر او  ی دوباره پیام

 

 " شاپرک بدی آزارم  بلدی خوب" 

 

  محو لبخندی. کرد رها سینه عمق از آرام  را نفسش

 و چرخید او سمت فربد نگاه. نشست هایش لب روی

 .  آمد کش قلبش روی نشسته انگشتان تا

 

 دلواپس. بود نگران خیلی. کرد فوت کالفه را بازدمش

  آن داشتن دوست  گریبان آینده در شک بی که اتفاقاتی

 .گرفت می را دو

 

 

 جد  به اینگونه من، که کیستی

 خویش  رؤیاهای دیار در

 کنم؟می درنگ تو با

 

 ( شاملو)



   شاپرک#
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 دراز دامون  دیدن با. کرد باز آرام را اتاق در فربد

 .خورد گره هم در ابروانش تخت روی کشیده

 

 !نمیای جدی جدی اینکه مثل_ 

 

  به. داد ُسر پیشانی روی ها چشم از را ساعدش او

  لبخند و نگریست دوختش خوش مشکی شلوار و کت

 . زد

 

 میاد  بهت چقدر_ 

 آماده پاشو... بدی نظر لباسم واسه که نیومدم_ 

 راهه  تو بابا... شو

 

 .خندید

 



 شی می ضایع... بچه نرو هم تو_ 

 شدی  ضایع خودت که فعال_ 

 

  خبر بی فرانه از االن تا  دیروز. گرفت را منظورش

 در او و برد می سر به خاموشی در  موبایلش. بود

 ... آشفتگی

 

 سراغش  رم می شده جور هر فردا_ 

 

 .  شد نزدیک  و انداخت باال ابرو شیطنت با فربد

 

 دایی خان کنی می غیرتیم داری_ 

 

 ...  تر  بلند بار این. خندید دوباره

 

 رد دیوار از زنمت می همچین خودم جون به فربد_ 

 شی

 شی رد سقف از نزنمت من بپا_ 



 

 را موهایش آینه در که او به و نشست تخت روی

 . زد لبخند کرد، می مرتب

 

 بچه  بخون ُکری کم_ 

 فربد؟_ 

 مامان اینجام_ 

 

 . رسید اتاق در پشت دنیا

 

 نرفته یادش  شیرینی و گل ببین کیا به بزن زنگ یه_ 

 باشه 

 بزن  خودت_ 

 

 .زد پوزخند دامون های چشم به نگاهی با او

 

 ده  نمی جواب من به_ 



 

 :گفت دوباره  دنیا. نزدند حرف کدام هیچ

 

 دامون؟ نمیای تو_ 

 بخوابم خوام می... ام خسته...  آبجی نه_ 

 

 . کرد اخم فربد

 

 خوابم  می تو خواستگاری شب منم_ 

 

 :  گفت دنیا. زد  لبخند فقط او

 

 نخواسته رو کسی که االن تا_ 

 مامان  نباش مطمئن  زیاد_ 

 

  جا و خندید فربد. کرد پرت او سمت را بالش دامون

 . داد خالی



 

 جان؟ مامان دونی می چیزی تو_ 

 آبجی  گه می چرت_ 

 

 برای. کرد  پرت را دنیا حواس آیفون زنگ صدای

 پایش  جلوی کیان که کلیدی یاد به بار هزارمین

 .گرفت و شد سنگین نفسش بود، انداخته

 

 .کشاند او دنبال به هم را فربد مادر شدن دور

 

 ...  آیفون قاب در ایستاده. بود کیان

  در زنگ صدای دوباره اما فشرد را اف اف ی دکمه

 . پیچید نشیمن بزرگ فضای

 

  کیا؟ بله_ 

 در دم بیاین_ 

 داخل بیا ... نشدم آماده هنوز من_ 

 مونم  می منتظر ماشین تو_ 



 

 .  بود پیدا درهمش  های اخم  هم آیفون قاب  داخل حتی

  آماده قصد از. گرفت او خشک  و سرد لحن از دنیا دل

 .  بود قاطع تصمیمش در کیان گویا اما نشد

 . برداشت  مبل روی از را مانتو و شال

 

 تو؟ نمیاد بابا_ 

 

  تکان نه عالمت به سری فقط مانتو پوشیدن حال در

  صدا گفت  می کالمی اگر که داشت بغض قدر آن. داد

 .  شکست می گلویش در

 

  دنبال به ها  پله وسط ایستاده دامون به نگاهی با فربد

 .برداشت قدم مادر

 

  را نگاهش. فرستاد بیرون عمیق را بازدمش دامون

 .داد خود دست داخل موبایل به کالفه



 می را  شاپرک ی شماره چه هر االن تا دیروز از

 .بود خاموش  گرفت

 گوشی. رفت آشپزخانه به  آب ای جرعه خوردن برای

 .کرد باز را آب شیر و انداخت میز روی را

 فکرش و شد می پر آب از که لیوانی به  خیره  نگاهش

 ...  سرکش و سرد شاپرک  آن پی

 

 . انداخت طنین فضا در موبایل زنگ مالیم صدای

 .کرد رها  سینک داخل را لیوان و  بست را شیر

  و زیبایی به قلبش ی پیله از که شاپرکی. بود خودش

 .  بود شده متولد آرام خیلی

 . بود عصبانی حتی و ناراحت او موبایل خاموشی از

 

 استاد سالم_ 

 

 شد نمی آن گفتن خیال بی او که نسبتی از خشمش

 . شد بیشتر

 



  استاد؟ نگو من به بگم  بار چند_ 

 

 :توپید  تند خیلی و مکث بی دخترک

 

  می زنگ نباید... برام سخته  که بگم بار  چند منم_ 

  زدم

 

  های گوش  در او صدای جای  که بود بوق بالفاصله و

 .پیچید دامون

 ! لجباز دخترک. کرد فوت را نفسش کالفه

 .کشید سر نفس  یک و برداشت را آب لیوان

 

  پشتش پر موهای در را دستش یک. نشست میز پشت

 .گرفت را او ی شماره دیگری با و کرد فرو

  برایش آشفته حالی با. کرد می را فکرش. نداد جواب

 .کرد تایپ

 

 " دلتنگی از بمیرم نذار" 



 

 حرف  بی اما داد جواب بار این. گرفت  تماس دوباره

 

 عزیزم سالم_ 

 

 ... هم  دامون قلب. لرزید بغض از دخترک صدای

 

 سالم_ 

   کنی؟ می گریه ! فرانه_ 

 بود  نزده حرف من با بلند صدای با کسی  االن تا_ 
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 .کشید دست صورتش به او صدای بغض از پریشان

 

  از... نبود خودم دست... خوام می معذرت... عزیزم_ 

 خاموشه  گوشیت  دیروز



 بخونم  درس که کردم خاموش_ 

  همین؟ فقط_ 

 

  دلخور صدای شد، می بلند صندلی روی از حالیکه در

 .  پیچید هایش گوش در دخترک

 

 بودم ناراحت هم شما دست از_ 

 می درک رو نگرانیم بودی عاشق من مثل اگه_ 

 کردی

 

 ...  او از بود دلگیر زیادی  اما گرفت نبض فرانه قلب

 

 بزنین داد سرم شه نمی دلیل  این هم باز_ 

 ببخشید... عزیزم  توئه با حق_ 

 

 .نیامد او از صدایی هیچ

 



 دلتنگتم  خیلی ببینمت؟ شه می... فرانه_ 

 

 .شنید را او آرام نفس صدای

 

 شاپرک؟ _ 

 

.  شد قلبش بند انگشتانش و  لرزید خط سوی آن او دل

 گوش دخترک جان تمام که کرد می تلفظ حس با چنان

 . شد می

 

...  میشه تموم گیتارم کالس شش به ربع  یه فردا_ 

 فرستم می براتون رو آدرسش

 

 .زد لبخند

 

 دیدنتم قرار بی چقدر دونی نمی_ 

 



 تپش میان هایش نفس صدای اما کرد سکوت دخترک

 .  شد زندانی دامون قلب های

 

   خوبی؟_ 

 بپرسین؟  رو حالم افتاد یادتون  تازه_ 

 

  مبل روی و  رفت بیرون آشپزخانه  از. خندید صدا بی

 . نشست

 

  زدم؟ زنگ  بهت حاال تا دیروز از بار چند دونی می_ 

 دونم می_ 

 

. نشاند او لب ی گوشه لبخندی شاپرک خونسرد لحن

 ... احساس بی سرد دخترک

 

 صبر فقط... خسروی خانوم کنم می تالفی روزی یه_ 

 کن

 



  را دامون لبخند هایش خنده. خندید خط سوی  آن فرانه

 .کرد تر غلیظ

 

 داره هم ها خنده من زار حال ... بخند_ 

 

 دامون ی سینه در دل و گرفت اوج فرانه ی خنده

 . کرد هیاهو

 :کرد زمزمه آرام

 

 شاپرک؟ دونی می رو من داشتن دوست ی اندازه_ 

 

 نداشت هیچ شد حبس سینه  در که نفسی  و سکوت جز

 .بگوید که

 

 .  زد تکیه مبل  به بسته هایی  پلک با دامون

 

   است اندازه و حد بی چون... بدونی نکنم فکر_ 

 ندارین؟ کاری_ 



 

  های لب روی محو لبخندی او صدای ی  آهسته طنین

 . نشاند دامون

 

 بخیر  شبت... عزیزم نه_ 

 بخیر  شب_ 

 

 آزاد هم دامون ی شده حبس نفس. شد قطع  که تماس

 .شد

 

  شاپرک فردا همین دلهره و ترس بی شد می کاش

 .کرد می طلب او از را کیان

 

 می لرز به را تنش تمام که واقعیتی از وحشت بدون

 . انداخت

 

 

 خواهمت  می تابانه بی چه



 !گوری به زنده تلخ آزمون ات دوری ای
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 به و گرفت فربد مقابل را  چای فنجان  آخرین مهتاب

 و آراسته حسابی امشب دو هر. زد لبخند رویش

 . بودند شیک

 

 مرسی _ 

 

  کناری مبل روی و گفت لب زیر کنمی می خواهش او

 .نشست مادرش

 

 . بود سرد و سنگین  حسابی  جمع میان جو

 

 به و کرد نزدیک لب به را  چای فنجان نظری بهمن

 . نگریست بود انداخته پا روی پا که کیان



 

  اما خسروی جناب دادم شما به رو جوابم قبال من_ 

 دارن اصرار همچنان پسرتون آقا گویا

 

 . داد  مادر به پدر از را ملتمسش نگاه مهتاب

 .نشاند لب ی گوشه لبخندی کیان

 

 نظری  آقای دارن عالقه هم به جوون تا دو این_ 

 نیست عالقه چیز همه_ 

 

 کیان از قبل دنیا. کشید دست  موهایش به کالفه فربد

 .آمد حرف به

 

 زندگیه یه برای چیز مهمترین عالقه ولی_ 

 

 .کرد نگاه دنیا به بهمن

 



... باشه عاقالنه که شرطی به اما شماست با حق_ 

 خورن   نمی هم درد به ما های بچه

 چرا؟ _ 

 

  جسارت. گذاشت فربد پای روی دست بازدارنده کیان

 .نشاند بهمن  لب روی  لبخندی اما او

 

 نمی وصلت این به رضایت وقت هیچ من... جوون_ 

 دم

 بابا؟ _ 

 

 ادامه تر جدی مهتاب صدای بغض به اهمیت بی او

 . داد

 

  حرف باهات رو در رو  اینکه خاطر به فقط امشب_ 

 رو منفی جواب  اینکه برای... بیاین کردم قبول بزنم

   بشنوی من خود از

 



 . شکست را سکوتش  نگین

 

 بدی اهمیت هم مهتاب حس به باید... جان بهمن_ 

 

 هم با مورد این در ها بار. نگریست همسرش به او

 .  بودند کرده بحث

 

 عزیزم  نیست ازدواج این توی مهتاب صالح_ 

 

 . پیچید سالن میان مهتاب جدی اما لرزان صدای

 

  ای دیگه کس با... بابا دارم دوست رو فربد من_ 

 کنم نمی ازداوج

 

 . بود او به خیره  فربد نگاه مدت تمام در

 

 عزیزم کنم نمی موافقت هرگز من_ 



 بابا کنم ازدواج مازیار با محاله منم_ 

 ! مهتاب_ 

 

 .کرد نگاه مادر به خیس چشمانی  با مهتاب

 

 من به رو خودش حرف  بابا جا همه و همیشه_ 

 ...نمیام کوتاه دیگه اینجا ولی... مامان کرد تحمیل

 

 . داد او به  را نگاهش جدیت  با بهمن

 

 دوست این کنی می تموم امشب همین! مهتاب_ 

 رو داشتن

 

  پریشان  های تیله روی مهتاب خیس  های مردمک

 .  لغزید فربد

 

 ندارم دوسش... بابا شم نمی  خوشبخت  مازیا با من_ 

 



 او به بار این بهمن. شد جابجا جایش  در کالفه فربد

 .کرد نگاه

 

 ...بردار من دختر سر از دست پسر آقا_ 

   بابا؟_ 

 مهتاب   باش ساکت_ 

 

. کرد جاری خجالت بی را  مهتاب های اشک پدر داد

 . نگریست کیان به بهمن

 

 پسر به دختر  من... بزنم رو اصلی حرف  بهتره_ 

 که پسری به... دم نمی داره زن تا دو که مردی

 خسروی  جناب شماست ی دوباره ازدواج  حاصل

 

 و خونسرد اما او نگریست کیان به زده وحشت دنیا

 .  زد لبخند  خیال بی

 



 که دلیلی پس. آمد بند یکباره  به مهتاب های اشک

 ! بود این نزد آن از حرفی االن تا پدر

 

  بهمن کالم از اما او. نگریست فربد به مبهوت  و مات

 را پدرش به توهین حق کس هیچ. آشفت بر خسروی

 . داشت او از که هایی دلخوری  تمام با حتی. نداشت

 

  آقای مربوطه خودش به کس هر خصوصی زندگی_ 

   نظری

 

 دفاع او از پسرکش. گرفت عمق کیان لب  روی لبخند

 .  شد زده حیرت فربد جسارت از جمع. کرد می

 را او شجاعت اما دل در.  نباخت را خود  نظری بهمن

 . کرد تحسین

 

  به صورت این در... پسر آقا گی می درست کامال_ 

 تو که هست تضمینی چه... کنم مخالفت بده حق من

  نکنی؟ کاری  چنین هم

 



 . داد او تحویل پوزخندی  فربد

 

 ! متاسفم واقعا! اینه مخالفتتون دلیلتون_ 

   جوون؟  کمیه چیز_ 

 

 ...  هم دنیا. شد بلند جا از کیان

 

   مهندس؟ جناب برید می تشریف_ 

 

 . زد لبخند خونسرد  بهمن  روی به کیان

 

 کنم فکر که بود مخالفتون دادن نشون شما هدف_ 

 شدن متوجه کامال جوون تا دو این

 

 این فربد چرا . بود خیره  فربد به مبهوت هنوز مهتاب

   بود؟ کرده پنهان  او از را

 



 به بلندش  های گام. نگریست او به لحظه چند فربد

 . کرد جدا هم از را نگاهشان  خروجی سمت

 ...  آشفته و پریشان دیگری و گیج و مات یکی

 

 ...ممکن شکل بدترین به. بود خورده هم  به چیز همه

 

 نشسته همچنان بهمن. دوید اتاقش سمت به مهتاب

 :گفت شرمنده و شد بلند جا از نگین. بود

 

 خوام می معذرت ازتون واقعا من_ 

 

.  نگریست او به و ایستاد ولی دنیا. نزد حرفی کیان

 .  بود آمده درد به پسرکش ی شکسته دل  برای قلبش

 

 دختر به واقعا من پسر... بزنین  حرف همسرتون با_ 

 داره عالقه شما

 



 او. بیاید کوتاه بهمن بود  محال. کرد  سکوت نگین

  می دخترش تک همسر و خود داماد را مازیار  همیشه

 .دانست
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 ری؟ می کجا فربد؟_ 

 

 : گفت بایستد آنکه بی

 

 بابا  بزنم قدم خوام می_ 

 

 . برداشت او دنبال به گام چند کیان

 

  شو سوار بیا_ 

 خوام می تنهایی ... نه_ 



 

 . نگریست بغض با شد می دور که او قامت به دنیا

 

 بشین _ 

 

 .شد تر بزرگ کیان ی آمرانه و سرد لحن از بغضش

 

 به درهم هایی اخم با کیان نگاه. شد سوار او از بعد

 . زد استارت. بود روبرو

 

 است گذشته تو ما کار  ی نتیجه فربد امشب حال_ 

 دنیا

 

  نمی رهایش گذشته. دوخت بیرون به را نگاهش دنیا

 .کرد

 

 بود ازدواج این مخالف کال  مهتاب پدر_ 

 



 .خندید و نگریست او به مبهوت کیان

 

 کنی؟ می توجیه رو چی داری_ 

 

 تمام لعنتی ی گذشته همان مثل را اش تلخی کیان چرا

 کرد؟ نمی

 

  من... دنیا بیا خودت به شده هم بار یک برای_ 

 کن قبول هم تو کردم، قبول رو اشتباهم

 

  جرأت اما بود پذیرفته را  خطایش بود  وقت خیلی

 .نداشت اعتراف

 

  از... بود تو کار ها عکس اون گفتم آرزو به_ 

 بودم آورده کم .... بودم شده خسته نگاهش سرزنش

 



  در جایی هنوز. نشست دنیا های لب روی تلخ لبخندی

  قساوت با را او که دوستی  به حسش دلش های چاله

 .  بود زنده کرد پرت آن در

 

  نداشتم گفتن جرأت خودم... کردی خوبی کار_ 

 !نداشتی گفتن روی بگی بهتره! جرأت_ 

  آرزو به کردن نگاه روی حتی من... توئه با حق_ 

 ندارم  هم رو

 

 .شد خیره او رخ نیم به دنیا. زد پوزخند کیان

 

 کیان شم نمی جدا ازت من ولی_ 

 

 ... تمسخر پر و  صدا بی. خندید دوباره کیان

 

 بدم طالقت تونم می فردا همین  بخوام که دونی می_ 

 دونم می_ 

 کن تعیین زمان یه و محضر یه  خودت پس_ 



 نه _ 

 

 . برآشفت ناگهان کیان

 

 !ندیدی رو فربد حال... دنیا کن تمومش_ 

 ...  کیا شه نمی خوشحال تو و من جدایی از فربد_ 

  یا کوری... جداییم هم از هم االن همین تو و من_ 

  کوری؟ به زدی رو خودت

 

 ماشین سرعت به او. داد تکان را دنیا کیان بلند فریاد

 .افزود

 

 سرعت و بود بد حالش. شد جاری دنیا های اشک

 . کرد می بدتر را حالش ماشین زیاد

 

 کیا برو تر آروم_ 

 



  زودتر خواست می. راند می همچنان اهمیت بی کیان

 .کند خالی  دنیا های نفس از را ماشین ی خفه فضای

 

 او به و  چرخاند سر دنیا کرد توقف در پشت وقتی

 .نگریست

 

  روی را کلید دسته و برد خود کیف داخل دست

 .گذاشت داشبورد

 

 .   کرد فوت کالفه و عصبی را نفسش کیان

 .  فهمید می را او نخواستن نه و بود بیا کوتاه نه دنیا

 

 گم؟ می چی من نیست  حالیت اینکه مثل تو_ 

 گم  می چی من فهمی نمی تو... حالیمه  چرا_ 

 

  را کلید. شد  منقبض او سماجت و وقاحت از کیان فک

 را آن کرد باز را در دنیا اینکه محض  به و برداشت

 . انداخت بیرون عصبانی



 

  دنیا نمیشه سرت آدمیزاد زبون تو_ 

  کیا؟_ 

 

 دنیا خیس چشمان مقابل و بست را در توجه بی او

 .شد دور و داد گاز

 

  زنی برابر در مالحظه سال همه این از بود شده خسته

 او از را  عشقش و کشیده آتش به را اش زندگی که

 . بود کرده متنفر و دور

 

  هر از بیشتر امشب را اشتباهشان و  گذشته تقاص

 . بودند داده پس دیگری وقت

 

 بود عذاب بدترین فربد ی ریخته هم به حال

 ... برایشان

 

 ... باید. کردند می تمامش جایی باید



   شاپرک#
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 .گذشت بود، گفته دامون به که زمانی از دقیقه پنج

 

 قدم با و انداخت شانه به را گیتارش کیف بند عجله با

 .زد بیرون کالس از تند هایی

 .کرد طی دوان دوان را آموزشگاه های پله

 

 و ایستاده را دامون گذاشت بیرون در از  که را پایش

 .دید ماشین به زده تکیه

  که گرم قدر آن زد، لبخند افتاد دخترک به که او نگاه

 . رفت یادش سرما

 

 فرانه؟ _ 

 

 ...  فاصله گام چند با سرش پشت. بود سپیده. چرخید



 

 !  زدم صدات  بار چند کجاست؟ حواست_ 

 

 .کرد نگاه سپیده به دوباره بعد و دامون به لحظه یک

 

 بود شده دیرم_ 

 

. خورد چرخ دامون و او بین سپیده گیج  های مردمک

 .برداشت سمتش قدم یک

 

   توئه؟ منتظر آقا اون_ 

 

 تعجب از سپیده رنگ میشی چشمان. داد سرتکان آرام

 . آورد باال  تهدید با را اش اشاره انگشت. شد گرد

 

 فرانه بگی من به رو چیز همه باید... باید_ 

 



 . خندید

 

 برم بذار حاال ... باشه_ 

 می کامل توضیح یه... زنم می زنگ بهت شب_ 

 خوام 

 

 سپیده نگاه . یافت شدت او جدی لحن از اش خنده

 سینه  به دست همچنان که خورد سر دامون روی

 . بود ها  آن به خیره

 

 سپید فعال_ 

 

  دامون شدنش نزدیک با. داد تکان دست او مثل سپیده

 . گرفت دستش از را گیتار و کرد باز او  برای را در

 

 سالم_ 

 بشین ... عزیزم سالم_ 

 



 : گفت نشستن حال در

 

 شدین معطل ببخشید_ 

 

  لبخند با و  گذاشت عقب صندلی روی را گیتار دامون

  رل پشت و زد دور را ماشین. بست را در  او روی به

 . نشست

 

 خوبی؟ _ 

 

 . زد گره هم در را  هایش انگشت

 

 خوبم _ 

 

 .  نگریست او به و چرخاند را سوئیچ

 

  سردته؟_ 



 

  نزدیک هم  به را رنگش از  پر سنتی پالتوی های لبه

 . کرد

 

 خرده  یه_ 

 

 .کرد زیاد را بخاری ی درجه او

 

  بود؟ دوستت_ 

   بعد به این از کنه می رو  پوستم مطمئنم... سپیده_ 

 

 داشبورد سمت دست سپس. خندید صدا  بی دامون

 . کشید بیرون آن از را کوچکی  ی جعبه و کرد دراز

 .گرفت  فرانه سمت را آن بعد

 

 عزیزم توئه برای_ 

 



  های چشم  تا چوبی ی  جعبه از فرانه های مردمک

 . آمد باال دامون منتظر

 

 من؟ برای_ 

 عزیزم  آره_ 

 مناسبت؟ چه به_ 

 عذرخواهی واسه کن فکر... مناسبت بی_ 

  کنم؟ فکر_ 

 

 . خندید او تخس لحن از

 

 عذرخواهی  واسه_ 

 شد حاال_ 

   اندازه؟ غلط ات قیافه بودم گفته_ 

 

 .  کرد اخم خنده میان فرانه

 



  بگیری؟  خوای نمی_ 

 

 .  کرد دراز آن سمت دست مردد

 

 مرسی _ 

 

. گشود را جعبه در او به نگاهی نیم با فرانه. زد لبخند

 از پر و بافت بندی با طالیی صفحه ساعت دیدن از

 . کشید بیرون را آن زده  ذوق رنگ

 

 قشنگه  چقدر... وای_ 

 

 .گرفت عمق او  حالی خوش از دامون لبخند

 

  شاپرک نداره  رو تو قابل_ 

 

 . داد جواب کشید می دست به را آن که همانطور



 

 نازه خیلی_ 

 

  چشم ساعت بند بستن برای او رفتن کلنجار به دامون

  روی فرانه  های مردمک. کرد پارک ای  گوشه. دوخت

  انتهای دو  سکوت در که لغزید او ی مردانه انگشتان

 .کشید و گرفت را بند

 

  ترکیب اش صورتی الک  با آن رنگ از پر بافتنی بند

 .شد زیبایی

 .آورد در حرکت به را ماشین دوباره دامون

 

 نکنی  قبول  ترسیدم بگیرم بهتری چیز خواستم  می_ 

 دارم دوسش... عالیه  همین_ 

 چی؟ رو من_ 

 



 نگاه بعد. نگریست لبش روی لبخند و  او به دخترک

  اما او. داد ُسر ساعت طالیی های عقربه به را  خجلش

 . بود جدی کامال

 

 ندادی؟ جواب_ 

 

. لغزید ساعت ی صفحه روی  فرانه باریک انگشتان

 . گرفت رنگ هایش گونه

 

 گفت نباید که همیشه_ 

 

 دخترک. پرید باال او ایهام پر جواب از دامون ابروان

 . بود ناپذیر نفوذ و سخت هم هنوز

 

 بریم؟  کجا_ 

 خونه برم باید من... جا هیچ_ 

 کوتاه؟ قدر همین_ 



  زود گفتم... ببینم رو شما  قراره که گفتم  خواهرم به_ 

 خونه  میام

 

 .فرستاد  بیرون آرام را نفسش دامون

 

 رسونمت  می بعد بگیرم چای یه_ 

 باشه _ 

 

 نرم باران. کرد توقف کافه یک مقابل جلوتر کمی

 .  بارید می نرمک

 

  تو؟ بریم نمیای_ 

 نه _ 

 

 او رخ نیم روی دامون نگاه. کرد نمی نگاه دخترک

 . کرد مکث

 

 گردم برمی االن_ 



 

 و قندان و  چای لیوان دو حاوی سینی  با بعد دقایقی

 .برگشت باقلوا عدد چند

  را سرامیکی لیوان و گذاشت ماشین وسط  را سینی

 .گرفت  او سمت

 

  مرسی_ 

 

 .برداشت را قندان در و زد لبخند

 

 داری؟ امتحان  فردا_ 

   شاپرک#
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 .  بود طعم خوش و گرم چقدر. نوشید چای قدری

 



 کامپیوتر  مبانی... فردا پس... نه_ 

 

 .  زد باقلوا  داخل را  چنگال دامون

 

 عزیزم  بیا_ 

 

 او چشمان و  باقلوا عطر میان فرانه سیاه های تیله

  دلچسب  و ناب برایش دامون محبت. خورد می تاب

 :زد لب آرام. بود

 

 ندارم دوست باقلوا_ 

 بگیر ... است العاده فوق  طعمش_ 

 

  وقتی. کرد نگاه او ی شده دراز دست به لحظه چند

 .زد لبخند دامون گرفت را آن

 

   زنی؟ می ای حرفه  رو گیتار_ 

 اوهوم _ 



 خوبه _ 

 

 .  بود شیرین زیادی. زد باقلوا به کوچک گازی

 

... نکن خاموش رو ات گوشی وقت هیچ دیگه_ 

  باشه؟

 

  هایش تیله. کرد نگاه اش  جدی صورت و دامون به

 .بود خیره او به مصرانه

 

 دم نمی قول_ 

 

 .بود سرتق خیلی دخترک. شد گرد دامون چشمان

 

  دی؟ نمی قول_ 

 

 داخل را خورده نیم باقلوای و چای خالی لیوان. خندید

 .گذاشت سینی



 

 نه _ 

 

 ...  سرتق دخترک. خندید هم او

 

 خوری؟  می دیگه چای یه_ 

 

 روی محو لبخند. انداخت ساعت ی صفحه به نگاهی

 .نماند پنهان دامون دید از لبش

 

 میشه  دیرم داره... نه_ 

 میام االن بدم رو  اینا بذار_ 

 

 دنبال کافه داخل تا را او بلند قامت و داد سرتکان

 .کرد

  روی زاللش و درشت قطرات و گرفت شدت باران

 . رقصید می زیبایی به ماشین ی شیشه

 



 شده تَر باران از صورتش و موها روی برگشت که او

 .بود

 

 برسونمت؟_ 

 دیگه  آره_ 

 

 زد لب بدجنسی با و کشید خود خیس صورت به دستی

: 

 

 ولی  زوده خیلی_ 

 

 او سمت و کشید بیرون دستمالی ظریفی اخم با فرانه

 .آورد دامون لب به لبخند اش توجه. گرفت

 

 ساعت نیم فقط گفتم  خواهرم به_ 

 

 :گفت گرفت می را صورتش نم که همانطور

 



 ! باشی کن گوش حرف  نمیاد بهت_ 

 

 . افتاد خنده  به اختیار بی

 

  گاهی فقط... همیشه نه_ 

 بدی گوش همیشه باید من حرف به ولی_ 

 

 ... هم اش چهره. بود جدی حاال دامون لحن

 

   بدم؟ گوش باید چرا_ 

 ! برات باشم داشته بقیه با فرقی یه باید من باالخره_ 

  فرقی؟ چه_ 

 زندگیت شریک بشم قراره من_ 

 

  رنگ دخترک های گونه او محکم و قاطع کالم از

 . گرفت

 



 کنم ازدواج فعال من خواد نمی دلش پدرم_ 

 

 و بود لرزانش انگشتان پیچش به دخترک نگاه

 ...آرام خیلی هم صدایش

 

 نداده  اومدن ی اجازه االن تا خواستگاری به_ 

 بیاد؟ بود قرار کسی_ 

 

  به بیشتر را  او نگاه دامون صدای آشفتگی و تعصب

 دوست  و توجه از سرشار دنیایی به برد. برد زیر

 ... داشتن

 ... رنگارنگ های شاپرک و گل از پر باغی میان

  

  چیز همه از فریماه ولی نیستم چیزی جریان تو من_ 

 باخبره 

   خواهرت؟_ 

 کنن  رد هم رو شما کنم  فکر... بله_ 

 



 که دلیلی به نه اما شد می رد کیان جانب از شک بی

 ...  تر تلخ و تر مهم دلیلی به گفت، می دخترک

 

 کنی  عوض  رو پدرت نظر تونی می بخوای تو اگه_ 

 

  هایش مردمک. نگریست او به و چرخاند سر فرانه

 . بودند خانه نزدیک. زد می دودو پریشان

 

  شاپرک؟  خوای؟ می_ 

 

  او کرد، می نگاه  او نافذ و  جدی های چشم در که حاال

  خواست؛ می را نابش داشتن دوست را، عشقش را،

 ... قبل  از بیشتر حتی

 دست و خالی فضای تمام با  تردید، و شک ای ذره بی

 ...  قلبش ی نخورده

 

   شاپرک؟_ 

 



 :زد لب قبل از تر آهسته

 

 خوام  می_ 

 

. افتاد تکاپو به سینه در  او خواستن از دامون قلب

 و پریشانی از آن محکم ضربان برخالف صدایش

 .برداشت خش نگرانی

 

  تحمل... نگو من برای خواستگارهات از دیگه_ 

 ندارم رو شنیدنش

 

 .  زد اما زد، می  لبخند نباید

 

  خندی؟ می_ 

 

  صدا بی ای خنده به را لبخندش دامون  هشدار با لحن

 . کرد تبدیل

 



 حسودین دونستم  نمی_ 

 شاپرک... حسودم  از بیشتر چیزی  تو برای_ 

 

 به و وار پروانه. خورد چرخ قلبش  اطراف چیزی

 ... نرمی

 .... خواستن ابریشم از حریری

 

 نخند _ 

 

 هنوز  اما. کرد مهار گلگلون هایی گونه با را اش خنده

 .  زد می موج صدایش روی آن ی مانده ته

 

 استاد  نیست  خودم دست_ 

  کردی بدترش_ 

 

. نشست دامون لب ی گوشه لبخندی. افتاد خنده به باز

 خواستنی و شیرین او برای سادگی تمام  با دخترک

 . بود



 

  را گیتار تا کرد دراز دست در جلوی ماشین توقف با

 .داد دستش به و برداشت را آن زودتر  اما او. بگیرد

 

 خداحافظ _ 

 

 پر داخل به که شاپرک. داد تکان سر لبخند  با دامون

 و کرد پرواز  در پشت تا دنبالش به هم او قلب زد،

 .  ماند جا زنان  بال جا، همان

 

 

 ای؟  پنجره کدام پشت دریای

 ای گرفته را شایدهایم اینگونه که

 

 ( شاملو)

   شاپرک#
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 تر دور کمی حالیکه در بار  چندمین برای کالفه فربد

 او ی شماره بود، ایستاده  مهتاب ماشین  پارک محل از

 .گرفت را

 

 .داد نمی جواب.  بود فایده بی

 

 تماس دوباره خواست. زد  موهایش به چنگی آشفته

 کاپشنش جیب داخل را موبایل دیدنش با اما بگیرد

 . انداخت

 

 .شد نزدیک آمد می ماشین سمت که او به

 

 دی؟  نمی جواب_ 

 

 ...  غریبه یک مثل.  کرد نگاهش لحظه  یک فقط

 

 بدم  جواب نداره دلیلی_ 



 

 . زد پوزخند مهتاب خشک لحن و درهم های اخم به

 

  مهتاب؟ بود؟ این داشتنت دوست_ 

 

 . بست پلک ای ثانیه برای مهتاب

  رنجی از بیشتر اما. بود درد از پر لحظه این در قلبش

 بیهوده تالش از خسته بود؛ خسته کرد، می تحمل که

 ...مدتش این ی

 

 نمی هم درد به تو و من... فربد گه می درست  پدرم_ 

 خوریم 

 

.  دوخت چشم خیره کرد، می باز را ماشین در که او به

 ... حال پریشان و آشفته

 

 داره؟ زن تا دو بابام چون فقط_ 

 کمیه؟  چیز این تو نظر به_ 



 

 .  شد شدنش  سوار مانع و گذاشت در روی دست فربد

 

   داره؟ من به ربطی چه ولی... نه_ 

 

 زل او های عسلی به مستقیم و کرد بلند سر مهتاب

 . زد

 

 فربد بدم ادامه خوام نمی دیگه من_ 

 

 ...  درد پر و تلخ. خندید او

 

 مهتاب  نکن کارو این_ 

 

 ابری. ریخت فرو مهتاب آبی های تیله میان ابری

 ... دلگیر و تیره

 



 ...تونم نمی_ 

  خوای؟ نمی یا  تونی نمی_ 

 

 جادو. کرد می نگاه او روشن های عسلی به نباید

 . بود او های چشم میان چیزی حتما

 

  فربد برو... خوام نمی_ 

  برم؟ همین؟_ 

   برو_ 

  آخرته؟ حرف_ 

 

 . فرستاد بیرون آرام سرد هوای  میان را  نفسش مهتاب

 .رساند  می انتها به او برای باید را امیدی نا

 

  مازیار با  خوام می... فربد گرفتم رو تصمیمم من_ 

 ...  کنم ازدواج

 



 ... باور نا و متعادل نا. رفت عقب گام چند فربد

 

 ... بهتره ما دوی هر برای این_ 

 

 . نشست فربد لب ی گوشه درد  پر لبخندی

 

 ! گیری می تصمیم هم من جای داری_ 

 خوام می... گرفتم تصممیم خودم جای فقط من_ 

 کنم تمومش

 مهتاب  شه نمی تموم من برای  چیزی_ 

 

 او ی سوخته نگاه سمت سینه میان از مهتاب آه

 . شد پرتاب

 

 کارای که میاد... میاد  دیگه روز  چند  مازیار_ 

 بدیم  انجام رو ازدواجمون

 



 آتش های شعله مثل لحظه این در فربد چشمان

 .بودند سوزان

 

 ...  بریم ایران از قراره_ 

 

 کرد می پشت او به  که بلندی قامت به مهتاب

 پنهان او  از جذاب های  عسلی آن که حاال . نگریست

  سمجش های اشک به  راحت توانست می بود شده

 . بدهد بارش ی اجازه

 

  گرده می بر همیشه برای بخوام من اگه گفت اون_ 

  هستی تو که شهری تو خوام نمی من... من اما ایران

 که رم می ... فربد بکشم نفس نیستی من برای و

 نباشم 

 

 را او لرزان صدای اما. دید نمی را هایش اشک فربد

 . شنید  می خوب

 

 .برگشت نه  و ایستاد نه



 تاوان وقتی. نبود کردن التماس این از بیشتر آدم او

 بی اصرار خواستند، می او از را گذشته اشتباهات

 . بود ترین فایده

 . آورد باال خداحافظی عالمت به را دستش فقط

 

 بکنم رو بدبختیت آرزوی تونستم می کاش_ 

 ! کاش... مهتاب

 فربد_ 

 

 هر به خیسش نگاه مثل  باد هوهوی میان اش زمزمه

 .  شد می گم و رفت می سویی

  این در ها  ماشین ازدحام میان. بود  شده دور فربد

 ...  دانشگاه تردد پر خیابان شلوغی  ساعت

 

 ...  ها دادن گاز صدای  و بوق میان

 . نشست رل پشت ویران و شکسته مهتاب

 . گذشت باد مثل کنارش از ماشینی

 



 ... شتاب با و تند و سرد

 باد همین دست به و فشرد سینه میان کسی را قلبش

 .سپرد

 

 را داشتن دوست. شد تمام او برای عشق جنگ

 ... باخت

   شاپرک#

 81_پست #

 

 صدای که  بود چهارم سوال  حل راه نوشتن  حال در

 .  شکست را  کالس سکوت پسر های دانشجو از یکی

 

 نمیان؟ استاد_ 

 

  اعتراض ی همهمه بدهد جواب مراقب اینکه از قبل

 . خاست هوا   به ها بچه

 



 بود اداری قسمت کارمند و افتاده جا زنی  که مراقب

 . کرد اخم

 

 تماس باهاشون... نویسن می دارن بقیه خبره؟ چه_ 

 راهن تو گرفتن

 

 . کرد  اعتراض دیگری دانشجوی

 

 ! تمومه امتحان تایم دیگه دقیقه چهل کی؟ دیگه_ 

 ندارن وظیفه استاد... هستن واضح که  ها سوال_ 

 ... حتما

 

.  نداد ادامه مراقب سالمش صدای و دامون ورود با

 .  کردند همهمه دوباره ها دانشجو

 

 . زد  لبخند آرام همیشه  مثل او

 

 نکنین شلوغ... دم می جواب  همه به... خب  خیلی_ 



 

 سراغ به اما او. نگریست او به و کرد  بلند سر فرانه

 .رفت بود آورده باال دست که کسی اولین

 

 و ایستاده را قامتی کرد،  می چک را آخر سوال وقتی

 . دید خود صندلی کنار سینه به دست

 

 او سیاه های تیله در هم دامون نگاه آورد باال که سر

 . پیچید هایش  گوش در آرام صدایش و خورد گره

 

 نداری؟ سوالی_ 

 نه _ 

 

  را هایش  جواب که همانطور و گرفت را اش برگه

 :گفت کرد می چک

 

  نباشی خسته... بری تونی می_ 

 



 نگاه بی و شد بلند جا از. زد لبخند کمرنگ فقط فرانه

 .کرد ترک را کالس داشت چشم او به که دامونی به

  و برداشت در کنار میز روی از  را اش کوله

 .کشید بیرون را موبایلش

  بی بود، دامون شماره. شد ارسال پیامی بعد ثانیه چند

 .  باشد شده ذخیره نامی  به هنوز آنکه

 

 " بیام دقیقه بیست یه بمون" 

 

  بدجنسی با و زد لبخند او دستوری ی جمله  مقابل در

 . کرد تایپ برایش

 

 " استاد بخوابم برم خوام می... امتحاناتم ی خسته" 

 

  چه خونسردش لبخند همان با االن دانست می. خندید

 . خورد می حرصی

 



 خواندن انتظار در مهتاب دیدن با دامون بعدی پیام

 . ماند

 

 بود؟  چطور_ 

 

 . انداخت باال ای شانه او

 

 نبود بد_ 

 

 . داد تاب  هایش مردمک به فرانه

 

 کردی؟  خراب باز که  نگو مهتاب_ 

 

 : گفت  خیال بی و نگاه بی. برداشت را اش کوله

 

 نیست  مهم_ 

 نیست؟  مهم_ 



  نمیاد کارم به دیگه... نه_ 

 

 .برداشت قدم کنارش

 

 خوبه؟   حالت نمیاد؟ کارت به  چی یعنی_ 

 ! دونم  نمی خوب؟_ 

  شده؟ چی_ 

 کردم تموم فربد با_ 

 

 . ایستاد جا بر شوکه فرانه

 

 کردی؟ چیکار_ 

 

. نداشت نوری  هیچ اش آبی  های تیله. ایستاد هم او

 . بود  زمستان فصل از تر سرد

 

 شد تموم چی همه_ 



 

.  خورد سر  مهتاب چشمان ی گوشه از اشکی قطره

. گرفت فربد برای او از بیشتر اختیار بی فرانه دل

 ...  عاشق پسرک

 

 بکنی؟ برام کاری یه شه می_ 

 چیکار؟ _ 

 

  کوچک ی کیسه. برد  اش کوله داخل دست مهتاب

  بود، شده جمع طالیی بندی با که را قرمزی مخمل

 .کشید بیرون

 

 اونه  های یادگاری... فربد به بده رو اینا_ 

 

  دست کف را  کیسه مهتاب. کرد نگاه آن به فقط فرانه

 . گذاشت او

 

 پسرعموم با... نامزدیمه مراسم بعد ی هفته_ 



 

 درستی برای بود تاییدی مهتاب لرزان صدای

 ... حرفش

 . نبود کار  در شوخی

 

 ! مهتاب_ 

 بده  بهش رو اینا... کنم فراموشش خوام می_ 

 

 یکی  یکی دانشجوها. شد می شلوغ کم کم سالن

 .  آمدند می بیرون

 

  تونم نمی من_ 

 

 پسرک آن  برای دلش دلیل بی. توانست نمی هم واقعا

 . سوخت طبع شوخ عسلی چشم

 

  امتحان... دانشگاهه! کنم می خواهش! فرانه_ 

  فرستم می برات رو اش شماره... داشت



 

  می دور تند هایی قدم با که اویی به حرف بی فرانه

 . نگریست شد

 

 دوباره. برداشت گام  خروجی سمت آرام بعد کمی

 .آمد اش گوشی آالرم صدای

 

 ی شماره اینکه قبل. بود نخوانده  را دامون پیام هنور

 . خواند را آن  بگیرد را فربد

 

... نیست خیالی... باشه... شماست دور   دور که فعال" 

 "شاپرک  باش خودت   مواظب

 

 زل فربد شماره به خندید می او تهدید از حالیکه در

 . زد

 

 بوق. لغزید تماس روی مکث و تردید با انگشتانش

 . خورد



 

 بله؟ _ 

  دانشگاهین؟... ام فرانه... فربد آقا سالم_ 

 

 ...  را خواهرش بود شناخته. خواست نمی معرفی

 

   چطور؟ آره... سالم_ 

 

 : پرسید مکث با

 

 ببینمتون؟ شه می_ 

 بوفه  دم بیا_ 

 

 .کرد قطع را تماس بعد و گفت لبی زیر ی باشه

 

 .بود ایستاده آالچیقی کنار بوفه بیرون

 



 سالم_ 

 

 نمی  دلش. شد مردد گفتن در او. زد لبخند فربد

 . ببیند ناراحت را عسلی چشم پسرک این خواست

 

 خوبی؟... سالم_ 

 مرسی _ 

 داری؟ کاری_ 

 

 اش کوله داخل دست ناچار به. دزدید او از را  نگاهش

 . برد

 

 شما ی شماره... شما  به بدم داده مهتاب رو این_ 

 داد  من به خودش  هم رو

 

  دخترک  سیاه های چشم تا آن از فربد های مردمک

 .  آمد باال



  او که خواهری محبت جز چیز  هیچ لحظه این در دلش

 . خواست نمی شناخت، نمی را

 

 .  زد می نیش  قلبش به عمیق دردی که لحظه این در

 

 با فربد. بود دراز  او سمت منتظر فرانه دست

 زده حیرت چشمان  مقابل و گرفت را آن تلخ پوزخندی

  نارنجی زباله سطل داخل را سرخ ی کیسه دخترک ی

 .  کرد پرت

 

 از که فربد خالی جای به حیرت و بهت میان فقط او

 . نگریست شد  محو متعحبش  چشمان مقابل

 بود؟  آمده درد به او رنج از حد این تا قلبش چرا

   شاپرک#

 82_پست #

 

 ی صفحه از  را نگاهش پوشیده  لباس فریماه دیدن با

 .کرد جدا تلوزیون



 

 آبجی؟  ری  می کجا_ 

 

 را چشمش کنار مواج  تارهای ی حالیکه در فریماه

 :  زد  لب سرحال کرد، می مرتب

 

 ناهار ... ها بچه با پارتی امتحانات پایان_ 

 که تنهام من_ 

 دیگه ناهار واسه میاد بابا_ 

 

 . گرفت بغضش و حرص بودن تنها از

 

 بست قرارداد باهاش که شرکتی گفت زد  زنگ  نخیر_ 

 نمیاد... رستوران کرده دعوت ناهار برا رو

 

 .خندید او عصبانیت از متعجب  فریماه

 



  بیای؟ من با  خوای می! فرانه تو؟ چته_ 

 

 . نداشت حوصله

 

 نیستم راحت تو دوستای با من_ 

 بریم بیا... نگیر سخت_ 

 

 ی صفحه به سینه به دست و برگرداند رو دلخور

 .زد زل تلوزیون

 

 نمیای؟ _ 

 نه _ 

 زنگ کن  ولش اصال... کن گرم هست  دیشب شام_ 

 برات بیارن بزن

 برو تو کنم می کاریش یه_ 

 

 .بوسید را اخمویش خواهر ی گونه و شد خم فریماه



 

 گردم برمی زود_ 

 مامان پیش سالن رم می خواد نمی_ 

  نیستی؟ قهر راحت؟ خیالم_ 

 

 .  خندید و آمد کوتاه

 

 برو... نه_ 

 

 اتاق به شدن آماده برای هم او فریماه، رفتن از بعد

 .رفت

 ماندن تنها از بهتر ها  لوسیون و رنگ بوی تحمل

 . بود

  زنگ مالیم  صدای دم همان و کرد باز را کمد در

 . پیچید اتاق در موبایلش

 

 ...شماره همان باز. بود توالت میز روی



. نداشت او از  تماسی هیچ  که بود روزی چند. کرد اخم

  چند همان  و دید را او امتحان جلسه همان بار آخرین

 ...پیام

 

  و حال از. بود عصبانی حتی و دلخور. نداد اهمیت

 دلبسته مهرگان دامون به واقعا. کرد تعجب خود رفتار

 . بود شده

 

 خالف بر  و نشست تخت لب گرفت تماس که بار این

 .  داد جواب میلش

 

 سالم_ 

 

 . شد شنیده  مکث با  دامون صدای

 

  فرانه؟ خوبه؟ حالت...  سالم_ 

 خوبم _ 

 



 دلی دست. نبود خودش  دست خشکش و سرد لحن

 . بود تنگ صدا این صاحب برای اجازه بی که بود

 

 فرانه؟ _ 

 

 .کرد بغض اختیار بی

 

 زنی؟ نمی حرف چرا شده؟ چی شاپرک؟_ 

 نیست چیزی_ 

 

 رد را حرفش  چکید چشمش ی گوشه از که اشکی اما

 ! او مدت  این زیاد توجه به بود کرده عادت . کرد می

 ...  اندکش های دیدار و  گاه بی و گاه  های تماس به

 

 عزیزم؟ لرزه می چرا صدات ناراحتی؟ چیزی از_ 

 

 . انداخت تپش به را دخترک قلب محبتش پر عزیزم



 

 !ازتون  خبرم بی روزه چند_ 

 

 .شد  طوالنی حیرت و شوک از دامون  سکوت

 

 ساعتی یه... عزیزم بودم ام رساله درگیر... من_ 

 شده تموم اش ارائه میشه

 ! نداشتین وقت زدن زنگ یه اندازه یعنی_ 

 

  بود باخته دل  دخترک. نداشت اعتماد هایش گوش به

 ! واقعا

 

 شم می مزاحمت کردم می فکر_ 

 

 . شد تند و تلخ

 

  منم کرده قبولم که حاال گفتین... نیست اینطور_ 

 بهش ندم اهمیت و کنم تالفی



 

 جدی و هشدار با مکث لحظه چند از بعد  دامون صدای

 .  شد شنیده

 

 فرانه؟ _ 

  اینه؟ از  غیر مگه_ 

 

 و مالیم صدای  بعد و شنید خوبی به را او آرام نفس

 ...را  نوازش گوش

 

 تایمم کل من کنی می فکر که نیست اینطور! عزیزم_ 

  اینکه محض به هم االن... بودم درگیر خیلی... بود پر

  که ببخشید... گرفتم تماس باهات شد تموم کارم

 کردم ناراحتت

 

 :گفت لحنش همان با باز دامون. نزد حرفی

 

  خسروی؟ خانوم نزدی؟ زنگ یه  چرا خودت_ 



 بودم شما تماس منتظر_ 

 

 ... مغرور دخترک. خندید او جوابی حاضر از دامون

 

 نیست کوتاه زبونت حالی هیچ در_ 

 

 .  بود ناراحت هنوز. نداد جواب

 

 به دیگران از قبل رو دفاعم شیرینی گرفتم  تماس_ 

 رستوران یه  تو ناهار صرف به کنم دعوتت... بدم تو

 کنی؟ می قبول... دلباز

 

 . بود تنگ هم خیلی. بود  تنگ دلش

 

  بیای؟ تونی می_ 

 آره _ 

 اونجام  دیگه دقیقه بیست... دنبالت میام_ 



 

 . زد لب آرام  و نشست قلبش  روی دخترک انگشتان

 

 منتظرم_ 

 عزیزم  بینمت می_ 

 

  جا همان  بعد و چرخید بار  پروانه قلبش میان چیزی

 ... گرفتار و اسیر. شد حبس  زنان بال

 

 

 او  جز من که کیستی

 یابم نمی و بینم نمی

 (شاملو) 

   شاپرک#

 83_پست #

 



  با رستورانی به نگاهش و شد پیاده دامون با همزمان

 .افتاد متفاوت  سبکی

 

 ...  خونه رستوران

 

  هایخانه  سیاق  و سبک به که رنگی آبی  چوبی کلبه

 با دارشیب  و کوتاه  سقفی و شده ساخته شمالی

 های گلدان و گل با که زیبایی کوچک هایپنجره 

  شده تزئین قدیمی های شمعدان البته و خوشرنگ

 .بود

 

 قشنگه چقدر_ 

 

 .کرد تعارف او به دست با و زد لبخند دامون

 

 قشنگتره  داخلش_ 

 



 داخل دلنشنین و گرم فضای محو. بود او با حق

 .شد رستوران

 

 و نداشته رستورانی فرم که هاییصندلی و میز

 پیدا همه  ی خانه در که بودند ناهارخوری میزهای

 بر که فرشی حتی دیوارها، دکوراسیون،. شدندمی

  خانه خود  حال و حس همه و همه افتاده، زمین روی

 . کردمی تداعی او برای را  شمالی های

 

 عزیزم بشین_ 

 

  و نگریست کشید عقب او برای دامون  که صندلی به

 . نشست لب زیر  تشکری با

 

 قشنگتره  هم قشنگ از_ 

 دلبازه گفتم بهت_ 

 

 . گرفت فرانه سمت را آن منو برداشتن با بعد و



 

 خونگیه  و سنتی همه هم اینجا غذاهای_ 

 

 .گرفت را آن

 

 خورین؟  می  چی شما_ 

 گوشت با  پلو باقالی_ 

 همین  منم_ 

 

  و شکل  هم هاگارسون حتی. زد صدا را گارسون

 .نداشتند را  دیگر هایرستوران هایگارسون شمایل

 

 باشه ذوقی خوش آدم  باید حتما اینجا صاحب_ 

 عاشق حتما و_ 

 

  باریکش  انگشتان و گرفت رنگ دخترک های گونه

 بال دستبندش های شاپرک. رفت هایش چتری سمت

 . زدند می بال



 

 .  شد می ذوب داشت او دقیق و  نافذ نگاه زیر

 

 شاپرک  بود شده تنگ برام دلم_ 

 

 را ساعتش  رنگ از پر بند محو لبخندی  با و حرف بی

 . نشست دامون  لب به لبخند. گرفت  بازی به

 

  غذا آن در که ظروفی. آورد را غذاها خدمت پیش

 ظروف. بود ایرانی و سنتی کامال هم بود شده سرو

  از پر. داد  می را قدیمی های  خانه بوی که سرخی گل

 ... زندگی و عشق

 

  ساالد محلی، دوغ و  ماست اصلی غذای کنار در

 .گرفت  قرار میز روی هم ترشی انواع شیرازی،

 

 . بود برانگیز اشتها زیادی  میز این

 



 عزیزم کن شروع_ 

 

 عاشق. زد نازخاتون ترشی داخل را چنگال اول همان

 . بود آن محلی های سبزی و دودی طعم

 

  شه می  اذیت ات معده...  نخور ترشی غذا از قبل_ 

 

  دامون. برد دهان به را آن لذت با و اهمیت بی فرانه

 .کرد اخم اما

 

 نکنی  گوش حرف  خیلی_ 

 

 . بگذرد آن  از توانست می مگر. خندید

 

 نازخاتونم  عاشق_ 

 

  تکان سر خنده  با دخترک ی کودکانه ذوق از دامون

 . داد



 

 جونت  نوش_ 

 

 بی طعم. برد دهان به ماست قاشقی بار این. زد لبخند

 . داشت نظیری

 

  ی خانه به آشناها از یکی که هایی ماست همان مثل

 . آورد می دایی

 

 نخوردی  هنوز... کرد یخ غذات_ 

 ان عالی ها ترشی این_ 

 فرانه؟ _ 

 

  دلچسب فرانه  برای هایش نگرانی. نخندد نتوانست

 ... آرام و مردانه. خندید هم دامون. بود

 

 ... بترسی حتی کسی از تو نکنم فکر_ 

 ... نه_ 



 

 . گذاشت دستش کنار و کرد پر دوغ  از را لیوانش

 

 دادین؟  ارائه رو رسالتون دیگه االن_ 

 

.  داد سرتکان برد می دهان به را قاشق که همانطور

 .  شد  ریز دخترک سیاه های چشم

 

 پدرم با تزتون ارائه از بعد گفتین یادتونه؟ قرارتون_ 

 زنین می حرف

 

 . بست نقش دامون های لب روی بدجنس لبخندی

 

 بشم؟ مطمئن  هم تو حس  از باید_ 

 

 لیوان و  دزدید نگاه. کرد عصیان او ی سینه در دل

 را خود سوالش جواب  فرار برای. برداشت را دوغ

 . کرد سرگرم آن نوشیدن به



 

 ... آویشن و گلپر طعم از مخلوطی

 

  حرفی پدرت با نباشم مطمئن  تو از تا من! فرانه_ 

 زنم نمی

 

 چشم در و آمد  باال آرام  دخترک لرزان های مردمک

 .خورد تاب او های

 

 گفتم بهتون قبال من_ 

 نگفتی محکم و واضح_ 

! چی یعنی نشستم شما  روبروی اینجا االن وقتی_ 

 !دیگه واضحه  جوابم

 

 .  بود شده تند دخترک

 

   شی؟ می عصبانی چرا_ 

 بگیرین  اعتراف ازم خواین می  هی خب_ 



 

 . کرد اخم فرانه. بود فایده بی نخندیدن برای مقاومتش

 

 گرسنمه  خیلی  بخورم؟ غذامو ذارین می_ 

 

 ردی صدایش  در اما. کرد مهار  سختی به را اش خنده

 .بود هنوز آن از

 

 بخور ... عزیزم خوام می معذرت_ 

 

 .برد دهان به و کرد پر  را قاشق نگاهی نیم با او

 

  و توجه بی که بود اویی محو لبخند با دامون نگاه

 شده خالی نازخاتونش  ی  کاسه. خورد می غذا نگاه

 . بود

 

 .گذاشت فرانه دست کنار را خود مال دامون

 



 کنم می صحبت  پدرت با دیگه روز چند_ 

   شاپرک#

 84_پست #

 

 به دامون. نگریست او به حرف بی و کرد بلند سر

 .زد لبخند او روی

 

 بشه رسمی بینمون چیز  همه زودتر خوام می_ 

 

 .خواست می را همین هم شاپرک

 

 نمی فکر هم کسی داشتن دوست به حتی تو از قبل_ 

 ازدواج؟ و خواستگاری به برسه  چه کردم

 برام سخته  یکم کردنش باور_ 

 

 لب به را دوغ لیوان. خورد گره هم در دامون ابروان

 .کرد نزدیک

 



  نداری؟ باورم یعنی سخته؟_ 

 

 .کرد دستپاچه را فرانه اش  جدی لحن

 

 عاشق من از قبل کرد باور سخته اینه منظورم_ 

 باشین نشده کسی

 بود نیومده هم خوشم کسی از حتی تو از قبل من_ 

 

 .... دلخور  اندازه همان  به و بود قاطع زیادی لحنش

 

 باعث فقط... نکن بحث من با مورد این در دیگه_ 

 میشه عصبانیتم

 

 کالفه  او شد رها بشقاب داخل که  دخترک قاشق

 .کرد فوت  را نفسش

 

 .کرد تر نرم را لحنش. کرد می ناراحتش  نباید

 



  باور... ضعفم نقطه رو ذاری می دست تو  شاپرک؟_ 

...  نیومده چشمم به کس هیچ  تو از قبل...  من نداشتن

  کنی؟ باور که بخورم قسم چی به

 

 این در هایش مردمک زدن دودو. نبود الزم قسم

 و اولین به. بود هایش حرف درستی به سوگند لحظه

 ... داشتنش دوست ترین ناب

 

 . نگریست  او ی خورده نیم بشقاب به دامون

 

 عزیزم  بخور رو غذات_ 

 

 و مالیم موسیقی میان. زد لبخند کوتاه و کمرنگ

 . خوردند را غذایشان ی بقیه نواز گوش

 

  به گاه بی و گاه هایی نگاه با و سکوت در انتها، تا

 ...هم

 ... دلبستگی و رنگ از پر کوتاه، هایی لبخند با



 

 نگاه برداشتند که قدم چند شدند، بلند جا  از بعد دقایقی

 جاخورده و شوکه که شد  هایی چشم به خیره دامون

 . بود زده زل ها آن به

 و ایستاده پی  آی وی ی طبقه هایی پله پایین که کسی

 .بود دو آن به مات کرده گرده هم در ابروهایی با

 

 وایسادین؟ چرا_ 

 

 شک بی فهمید می چیزی آشناییشان از دخترک نباید

 .خواست نمی هم مرد آن را این

 

 رو تو نظر  به... کنه می نگاه  ما به داره... آقا اون_ 

 شناسه  می

 

 .گرفت را او  نگاه رد فرانه

 



 دوست پدر.  بود پدرش! ساده  آشنایی از فراتر چیزی

 ... اش داشتنی

 

 . شد چنگ کیفش بند به سفت اختیار بی انگشتانش

 

 زمزمه. بود ترسناک حد این تا کیان  های اخم چرا

 :کرد

 

 بابامه _ 

 

 یک فرانه. آمد سمتشان بلند هایی گام و  شتاب با کیان

 .رفت جلو اما دامون. برداشت عقب به قدم

 

 فرانه؟ _ 

 

 بیشتر. کند خطابش فرانه پدر آمد می  پیش کم خیلی

 ...  عصبانیت  وقت

 



 دانست نمی اما فرانه. بود عصبانی حسابی ولی االن

 . اوست کنار دامون دیدن از بیشتر  خشمش

 

 بابا  سالم_ 

 کنی؟ می چیکار اینجا تو_ 

 

 شاپرک برای بود تشر و توبیخ از پر لحنش

 ... نازپروده

 

 در جدی خیلی کیان نگاه. شد نزدیک او به دامون

 .  نشست او های چشم

 

 خسروی   آقای سالم_ 

 

 ... کیا آقا نگوید که بود یادش

 

 بابا هستن من استاد ایشون_ 

 



 دامون ی  شانه پشت دست فرانه، به توجه  بی کیان

  صدایش. برد تر دور قدم چند را او آمرانه و گذاشت

 .بود هشدار با اما پایین

 

 دامون بدی توضیح من به باید... باید_ 

 

 . انداخت زیر  محجوبانه را نگاهش او

 

 چشم _ 

 ...  باش خونه دیگه ساعت یه_ 

 

 .  دوخت چشم  او قاطع و روشن های عسلی به بار این

 

 کیا  آقا چشم_ 

 

 هم از نگاهشان و گرفت  را دخترش دست کیان وقتی

 . نشست میز  پشت دوباره او شد، جدا



 فکر این به و برد فرو موهایش  میان  دست پریشان

  اینکه از قبل بود، زده حرف کیان با زودتر کاش کرد

 .ببرد ماجرا به پی خود او

 

 

 .برگزیدم را تو دنیا، ز من

 ( شاملو)

   شاپرک#

 85_پست #

 

  را موبایل کیان نشستند، ماشین  داخل اینکه محض به

 . کشید بیرون  کتش جیب از

 

  جون؟ بابا_ 

 

 نگاه بی گرفت می را آرزو ی شماره  که همانطور

 : گفت

 



 و بزنم حرفی خوام نمی...  شاپرک نگو هیچی فعال_ 

 بشم پشیمون بعد

 

 به را نگاهش پدر جدی  و خشک لحن از کرده بغض

 .  داد ُسر دستانش گره

 

 . گرفت تماس دوباره او و نداد جواب  آرزو

 

 کیان سالم_ 

  سالنی؟... سالم_ 

 

 لب آرام کیان سرد لحن از متعجب خط سوی  آن آرزو

 :زد

 

 سالنم  عصر تا بهت بودم گفته... آره_ 

 خونه  ری می  االن همین_ 

 

 . کرد متحیر را آرزو او ی  آمرانه لحن



 

 !  کیان_ 

 آرزو  االن همین_ 

 

 باشد او جانب از سوالی و  اعتراض منتظر آنکه بی و

 . کرد نمی وقت هیچ که کاری کرد،  قطع را تماس

 

 بابا؟ _ 

 

 بعد و بست پلک اعصابش بر تسلط برای  ثانیه چند

 . زد استارت

 

 بزنم حرف بذار بابا_ 

 

  قدر آن. کرد نگاه دخترکش سیاه های چشم به فقط

 . لرزید بغض از فرانه های لب که جدی

 

 ... که گفت پیش وقت  چند... بود استادم آقا اون_ 



 

 و آهسته. انداخت زیر  را نگاهش و کرد مکث

 :  داد ادامه  شرمگین

 

 ... داره عالقه بهم گفت_ 

 

 گاز پدال و فرستاد بیرون درمانده را نفسش کیان

 .فشرد

 شاپرکش پای وقتی. زد می حرف دامون با قاطع باید

 . شد می  ترین جدی او باشد میان در

 

 آقای... بودم گفته بهش ... دونست می آبجی_ 

  باهاتون که  بیان روز چند همین بود قرار هم مهرگان

 بزنن  حرف

 نده ادامه دیگه... شاپرک کافیه_ 

 بابا؟ _ 

 نگو   هیچی گفتم_ 

 



  اش شده تار نگاه پدر جدی و آمرانه لحن از دلخور

 . دوخت بیرون به را

 

 روی و شد می آغاز داشت نرمک نرم که بارانی به

 .  لغزید می ماشین ی شیشه

  متوجه و  نشسته آرام و  ساکت مسیر  طول تمام در

 .بود پدر گاه بی و  گاه های نگاه

 .  شکست را فرانه دل سردش سکوت

 .  شد ساختمان وارد پدر از قبل رسیدند که خانه به

. آمد جلو دخترکش ی  گرفته صورت دیدن با آرزو

 .شد نزدیک هم فریماه

 

  بودی؟ کجا مامان؟  پیش بری نبود قرار مگه_ 

 

 .انداخت مادر آغوش در را خود. نداد را فریماه جواب

 

   کنی؟ می گریه چرا! فرانه شده؟ چی_ 

 



 بلند هقش هق سالن در شدن بسته و  باز صدای با

 که همانطور و داد فاصله خود از را او آرزو. شد

 :گفت کشید می خیسش های پلک  زیر دست

 

 افتاده؟ اتفاقی مامان؟  بزن حرف_ 

 فرانه  اتاقت برو_ 

 

 یادشان. کردند نگاه کیان به متعجب فریماه و آرزو

 صدا فرانه را اش کرده عزیز کیان کی بار آخرین نبود

 !  بود زده

 

 شده؟  چی! کیان_ 

 

 .کشید خود صورت به دستی کالفه کیان

 

  خونه مونی می... آرزو سالن بری نداری حق دیگه_ 

 ها بچه  به دی می رو حواست و

 



 . دوخت چشم او به مبهوت آرزو

 

 دختر تا  دو االن اینا! ها بچه کیان؟ گی می چی_ 

 بزرگن و عاقل

 

 .زد پوزخند فقط کیان

 

 اتاقت  برو گفتم... شاپرک_ 

 

 مادر آغوش از و گفت چشم لب زیر کرده بغض او

 .آمد بیرون

 ... مقابلش هم آرزو و نشست  مبل روی خسته کیان

 

 کش ها پله پیچ تا فرانه  دنبال به نگاهش اما فریماه

 .  افتاده مهمی اتفاق خانه  از بیرون نداشت شک. آمد

 

   شده؟ چی  بگو_ 

 آرزو؟ بدی جواب تو باید رو این شده؟ چی_ 



 زنی؟ نمی حرف واضح  چرا! کیان_ 

 

 .کرد رها آشفته را  نفسش مبل  به تکیه با او

 

 با گذاشتم ناهار قرار امروز که رستورانی همون تو_ 

 دیدم  آقایی یه با رو شاپرک الکتریک، آذین شرکت

 

 فریماه دهد نشان العملی عکس آرزو اینکه از قبل

 : گفت

 

 داره  عالقه بهش استادش... بابا بود گفته من به_ 

 

 . نگریست فریماه به کیان

 

 عزیزم  نیست همین فقط_ 

 

 . چرخاند دو آن بین را گنگش نگاه آرزو



 

  طبیعیه چیز یه این ریختی؟ بهم انقدر این واسه_ 

 اتفاق این روزی یه حتما! شده بزرگ فرانه... کیان

 بست می دل کسی به و افتاد می

  دل کسی که چه به اینکه... عزیزم مهمه همین خب_ 

  ببنده

 

 . کرد نگران و کنجکاو را دو هر  کیان ی جمله

 

 چیه؟ منظورت_ 

 

  تاخیر با و کالفه آرزو سیاه های تیله در خیره کیان

 . زد لب

   

 دامون... دنیاست برادر... استاد آقای اون_ 

 

 .  شدند او دهان به مات زدن پلک بی و شوکه دو هر

 



 نامش حتی ها سال این تمام در که کسی! دنیا برادر

 .  کرد می  بد را حالشان

 

 به رمق بی و  رفت دهانش  روی آرزو لرزان انگشتان

 .  زد تکیه مبل

 

 . کرد مشت را هایش دست مادر از  بدتر فریماه

 

  بگیره؟ قرار فرانه راه سر  باید چرا اون! من خدای_ 

 ! وای

 

 .   نشست آرزو کنار و شد بلند جا از کیان

 

 بیار  مامان  برای آب لیوان یه عزیزم_ 

 

 .  شد دور چشمی گفتن با او

 



 گلوی و  ها لب لحظه این در چیز هیچ... چیز هیچ

 درمان را قلبش امان بی کوبش و آرزو ی  شده خشک

 .کرد نمی

 

 کیان؟_ 

 

 گذاشت او  دست روی دست اش کالفگی تمام با کیان

 . کند آرامش تا

 

 نزدیک دیگه ذارم نمی... عزیزم نباش نگران_ 

 بشه  شاپرک

 

  به و داد مادر به را آن. برگشت آب لیوان با فریماه

 .  داشت تردید گفتن برای. نگریست پدر

 

 داره عالقه بهش هم  فرانه! بابا_ 

 

 .بود پیدا اش نازپروده دخترک های اشک از این



 .دوخت چشم  آرزو به و کرد فوت محکم را نفسش

 .گذاشت صورت روی دست و گفت لب زیر وایی آرزو

 

 برادر! دامون . کرد می اش دیوانه هم  فکرش حتی

 ! هوویش

   شاپرک#

 86_پست #

 

 نگاه مادر به  متعجب آیفون قاب در پدر دیدن با فربد

 .کرد

 

 بابائه _ 

 

 با تا شد نزدیک . نداشت اعتماد هایش گوش به دنیا

  یک حدود  از بعد. کرد نمی باور. ببیند خود   های چشم

 !ماه

 



 داخل به او نکشیده دقیقه به و کرد باز را در فربد

 .آمد

 بالفاصله و داد سرتکان فقط کیان. کردند سالم دو هر

 : پرسید

 

 اتاقشه؟ تو دامون_ 

 

 شک اما فربد. کرد مضطرب را دنیا او  ی آشفته حال

 !پدر حال از این دامون کالفگی از آن. کرد

 

 رفت، می  باال ها پله از تند که اویی دنبال به دو هر

 .  شدند روان

 

  پشت از او دیدن با دامون. شد اتاق وارد زدن در بی

 .  آمد جلو و  برخاست میز

 

 کیا  آقا سالم_ 

 



 در کنار دنیا و فربد. کشید  عمیقی نفس جواب   جای به

 :پرسید مقدمه بی. ایستادند

 

 منه؟ دختر دونستی می_ 

 

 و برد فرو  شلوار جیب داخل را دستش یک دامون

 داشتنش دوست جنس. کشید صورت  به را دیگری

 .  داد می نشان تر کالفه را او همین و کرد می فرق

 

 .  بود گیج همچنان ولی دنیا. خواند را قضیه ته تا فربد

 

 نه؟ یا دونستی می_ 

 

 . نکرد بلند سر

 

 نه  اولش_ 

 



 قدم یک با او، مقابل درست . رفت تر نزدیک کیان

 ... فاصله

 

 نه؟  یا منه دختر دونستی می رستوران توی! امروز_ 

 

  به لحظه چند توانست فقط  ولی آورد باال  سر دامون

 این اعتماد کرد حس. کند نگاه کیان جدی  های چشم

 . داده  دست از را  او های سال

 

 بده؟  جواب_ 

 

 .  کرد نگاه او های چشم به دوباره عمیقی نفس با

  حس با قلب دو تن به تن جنگ اولین گمان بی این و

 . بود شاپرک یک سر بر متفاوت هایی

 

 دونستم می_ 

 



 به کیان سیلی سنگینی از صورتش نکشیده ثانیه به

 . شد کج  دیگری سمت

 

  خواهرش همسر مقابلش خشمگین ی ایستاده مرد

 ...  شاپرکش. بود عشقش پدر. نبود

 

 اما دامون. آمد جلو فربد و کشید هین جاخورده دنیا

 .دوخت پایین  به را نگاهش العملی عکس  هیچ بی

 از کمتر دامون. زد چنگ خود موهای به آشفته کیان

 . نبود برایش فربد

 

 ! دامون مونی می من پسر  مثل تو_ 

 

 :  گفت مودبانه و آرام کند بلند سر حتی آنکه بی او

 

 نیستم  شما پسر من ولی_ 

 

 ...  حرفش رد به زد پوزخند کیان



 

 نباش من دختر دوروبر_ 

 

 چه او دختر. چرخاند دو آن بین گنک را نگاهش دنیا

 داشت؟ دامون به ربطی

 

 کیا آقا دارم دوسش من_ 

 

. شد مشت هایش دست  و منقبض خشم از کیان فک

 . رفت باال اراده بی صدایش

 

 زندگی جون از خواین می چی برادر و خواهر  شما_ 

 من؟

 

 :زد فریاد  تر بلند و

 

 خواین؟ می چی_ 

 



 به دنیا. نشست دامون های لب گوشه تلخ لبخندی

 مثل درست او حال. شد خیره اش آشفتگی و کیان

 .  کرد ترکش آرزو که بود روزهایی

 

  باال دامون چشمان مقابل را اش اشاره انگشت کیان

 .  داد هشدار و گرفت

 

 ... بگیر فاصله ازش... دامون منه قرمز خط فرانه_ 

 

 .زد بیرون اتاق از درنگ بی بیشتری خشم با بعد

 

 . شد نزدیک دامون به دنیا

 

   شده؟ چی... دامون_ 

 

 .نشست تخت  لب درمانده. نداد جواب

 

 دایی خان  رسیدی من حرف به_ 



 

 قلبش. کرد  رها سینه عمق  از خسته را نفسش او

 . کشید  تیر و سوخت

 

 نگی  چیزی شه می فربد_ 

  چیه؟ قضیه بگه  یکیتون_ 

 

 .زد زل مادر به فربد

 

 ...  شده کیا آقا ی کوچیکه دختر عاشق داداشت خان_ 

 

 ناتوان و مبهوت. شد گرد تعجب از  دنیا چشمان

 . کرد زمزمه

 

   گه؟ می چی فربد! دامون_ 

 

  از لحظه این در دو هر قلب . شد خیره خواهر به او

 . بود  مچاله درد



 

 گه می راست_ 

 

 . زد  لب زده وحشت بار این دنیا

 

 ! گی می چی فهمی می_ 

 

 داشتن دوست فقط. فهمید نمی هیچ لحظه این در! نه

 ... بس و فهمید می را او

 

 با باید. رفت بیرون اتاق از اراده بی و شد بلند جا از

 . کشید نمی پس پا عاشقش قلب. زد می حرف کیان

 

 ها پله پایین همان مبل  روی نشسته او دیدن با

 .ایستاد

 .رفت آشپزخانه به دنیا و نشست ها  پله وسط فربد

 بی هم او. گذاشت میز  روی حرف بی را آب لیوان

 .نوشید ای جرعه و گرفت را آن تشکر و نگاه



 

 و آرام باز و ایستاد فاصله با. شد تر نزدیک دامون

 :گفت زیر به سر

 

 فقط اون شد جلب  بهش ام توجه که زمانی_ 

 بود  من دانشجوی

   شاپرک#

 87_پست #

 

 . زد  نیشخند. نگریست او به و سرچرخاند کیان

 

  خودت به رو اش توجه گفتی کیه فهمیدی که بعد و_ 

 کنی؟ عالقمندش  خودت به بگم بهتره یا کنی جلب

 

.  خواست می جسارت و جرأت عشق. ترسید می نباید

 .  خواست می نهراسیدن

 

 ...نداشتم ای دیگه ی چاره_ 



  نداشتی؟_ 

  داشتم وحشت روز همین رسیدن از... نداشتم نه_ 

 

 پریشان خیلی. کشید دست صورتش به بار چند کیان

 ... عصبانی اندازه همان به و بود

 

 نباید ... دامون کردی می کارو این نباید_ 

 

  هم کیان بود، راسخ داشتن دوست در او که قدر همان

 .  بود قاطع مخالفت در

 

 کنی فراموشش باید_ 

 کیا آقا تونم نمی_ 

 

 .  شد می بلند دوباره داشت صدایش

 

! هستی کی نیستی متوجه  اینکه مثل تو! تونی نمی_ 

 !دنیایی برادر تو



 

 . کرد تکرار شمرده تاکید با و

 

 ! دنیا برادر_  

 

  بست را دنیا نفس راه بارید می کیان کالم از که نفرتی

 ...  گزنده و تلخ. سوزاند را قلبش بعد و

 

. زد چنگ موهایش به خواهر به نگاهی با دامون

 ...  گذشته به لعنت

 از را قلبش سهم اش، گناهی بی ی اندازه به باید

 . گرفت می عشق

 

 دارم دوسش من_ 

 

 . زد زل او به پوزخند با کیان

 



  دوست... همینطور  منم... ذاره نمی وقت هیچ  آرزو_ 

! شو دور من دختر از و دامون  کن چالش رو داشتنت

 است همه نفع به این

  من نفع به نه ولی_ 

 

.  فشرد هم  روی هایش پلک  محکم و عصبی بار این

 . نشود فریاد صدایش دوباره که

 

 من دختر  از بکش دست... دامون_ 

 

 ...  او  از خواست می ممکن غیر

 ی رفته باد بر قلب کار کیان  شاپرک   از کشیدن دست

 . نبود او

 

  خشمگین چشمان  خواست نمی. انداخت  زیر را سرش

 . ببیند را کیان

 

 نخواین  من از رو این... کیا  آقا شه نمی_ 



 

 در که را کتش دامون قاطع لحن به اهمیت بی او

 .  آمد پایین ها پله از فربد. برداشت بود آورده

 

 شم نمی خیالش بی من_ 

 

  از. شد خیره  سماجتش و او به لحظه  یک فقط کیان

 . رفت نمی انتظار  هم این جز چیزی دنیا برادر

 

 ... نمونده بحثی جای!  دامون زدم رو حرفم منم_ 

 

 خواهرش  هم پسرکش حتما. کرد نگاه فربد به بعد و

 . بود شناخته را

 

 کیه؟ دونستی می هم تو_ 

 

 . داد تکان  سر فربد

 



 گفتم دامون به خودم_ 

 

 :گفت فربد به  خطاب دامون، های چشم در خیره کیان

 

  بگیره؟ فاصله ازش که نگفتی  بهش_ 

 بود شده دیر خیلی... نداشت فایده_ 

 

 .  گذاشت فربد ی شانه روی دست کیان

 

 از و فاصله  با... فربد باش برادر خواهرت برای_ 

 ...دور

 

 بیرون دیگری حرف بی و فشرد آرام را اش شانه بعد

 .زد

 نیم حتی اش زده حسرت چشمان و دنیا به آنکه بی

 . بیندازد نگاهی

 



  ی سوخته  و پریشان های چشم درد برای  اما دلش

 .سوخت دامون،

 

 .نرود دستم ز که تا نزنم  برهم مژه

 ( مشیری)

   شاپرک#

 88_پست #

 

 چند. بود  کشیده دراز بسته هایی پلک با تخت روی

 .خورد در به ضربه

 

 فرانه؟ _ 

 

 و کرم لحاف او و شد باز در. نداد جواب. بود فریماه

 .کشید خود روی را نرمش صورتی

 

 شام  بیا_ 

 ندارم  میل_ 



 

 .ایستاد تخت کنار و شد نزدیک

 

 داری دوست...  کرده درست  گوشت رولت  مامان_ 

 آبجی  نیست ام گرسنه_ 

  فرانه؟_ 

 

 . زد لب لحاف زیر همان از

 

 بیرون؟  بری شه می... میاد خوابم_ 

 

 خیره لحاف زیر شده پنهان اوی به لحظه چند فریماه

 .رفت بیرون حرف  بی بعد و شد

 

  بود برده را کوچکش  خواهر دل که  استادی وقتی

 .نداشت زدن برای حرفی بود دنیا برادر

  یک باز  و آورد بیرون  لحاف از سر فریماه  رفتن با

 . چکید چشمش ی گوشه از  اشک قطره



 

 .بیاید سراغش به پدر داشت انتظار

 

 دامون ی  شماره دیدن با . لرزید بالش کنار موبایلش

 .گرفت شدت  هایش اشک

 

 از نفسش. کرد برقرار را  تماس مرتعش انگشتان با

 .   لرزید  می گریه

 

   شاپرک؟_ 

 

  تیز تیری چون. گرفت نشانه را دامون قلب  هقش هق

 ... دردناک و تلخ آلود، زهر و

 

 عصبانیه خیلی بابام_ 

 

 ی بریده های نفس میان دامون ی کالفه های نفس

 . شد محو و گم دخترک



 

 نکن  گریه...  عزیزم_ 

 ...  ندیدمش عصبانی انقدر وقت هیچ_ 

 باش  آروم_ 

 شم می دیوونه دارم... زنه نمی حرف  من با_ 

... وایسه خواد می قلبم کنی می گریه که  اینجوری_ 

 ! شاپرک

 

 خیسش های پلک زیر  دخترک لرزان انگشتان

 . نشست

 

 چیزی یه... عجیبه  وسط این چیزی یه کنم می حس_ 

 شده  پدرم  زیاد عصبانیت باعث که

 

 . کرد سکوت و شد غافلگیر خط سوی آن دامون

 



  اهمیت ما  های خواسته به که نیست آدمی پدرم_ 

 توضیح براش  نذاشت حتی... من مخصوصا... نده

 نیست  موافق اینکه یعنی این... بدم

 

 پریشان صدایش. شد حبس دامون ی سینه در نفس

 تاب و  پیچ دخترک های  گوش داالن در قاطع اما

 . خورد

 

 تونم نمی...  کنم می کاری هر تو داشتن برای من_ 

 ... کنم فکر نداشتنت به حتی

 

 . کرد سکوت مچش دور ساعت به  خیره فرانه

 

 کنی می  رو فکرش که  اونی از بیشتر باشه یادت_ 

 دارم دوست

 

 بند انگشتانش. کرد عصیان دخترک ی سینه در دل

 .زدند چمباتمه همانجا و شدند قلبش



 

 مونه؟ می یادت_ 

 مونه می یادم_ 

 

 گوش به و گذشت امواج از زحمت به ضعیفش صدای

 .رسید دامون

 

 عزیزم  بخیر شب_ 

 بخیر  شب_ 

 

  روی جا همان و آورد پایین گوشش کنار از را موبایل

 .کرد  رها بالش

 

 شاپرک؟ _ 

 

  تخت روی او و شد باز  ای ضربه با در. بود پدر

 . نشست

 



 بابا؟ کنی می چیکار_ 

 

 را اش کالغی پَر تارهای و دزدید او از را  نگاهش

 .زد گوش پشت

 

 بخوابم  خواستم  می_ 

 شام؟ بدون_ 

 

 ایستاد در چهارچوب میان که پدر به کوتاه بار این

 .کرد نگاه

 

 ندارم  میل_ 

   استادت؟ خاطر به چرا؟_ 

 

 و شد نزدیک کیان. گرفت  رنگ خجالت از  هایش گونه

 .نشست او به رو تخت لب بعد

 .  کرد می حجت  اتمام دخترکش با باید

 



ت جز  چیزی به نه و کسی به  نه بهتره_    فکر درس 

 ! نکنی

 

 با را ها آن. رفت هایش  چتری سمت پدر دست

 .  کرد می مرتب حوصله

 

  عزیزم؟ باشه_ 

 نیست  بدی آدم اون_ 

 

  ی چانه زیر دست. بود دنیا برادر فقط نبود که البته

 نگاه اش  جدی چشمان در کرد وادارش و گذاشت او

 .کند

 

 . زد  می برق اشک از دخترکش سیاه های تیله

 

...  کن فراموش رو آقا اون... دلم عزیز... دخترم_ 

 همیشه  برای



 ازش شناختی هیچ هنوز که شما بابا؟ چرا  آخه_ 

 ! ندارین

  خیلی  تو برای ازدواج... نیست چیزا این بحث_ 

 !زوده

 

 قطره همزمان و گرفت  گاز خجالت از را هایش لب

 . خورد  سر پلکش گوشه از اشکی

 

  دامون به دل واقعا دخترکش. کشید عمیقی نفس کیان

 . بود داده

 .افتاد اتفاق آن در که  چه هر و گذشته به لعنت

 

 .  شد بلند جا از بعد و بوسید را موهایش  روی

 

  باهات میلم خالف نکن مجبورم... منی دل  عزیز تو_ 

 کنم  رفتار

 ! بابا_ 

 عزیزم بریم... کرد یخ شام_ 



 

.  کند مقاومت نتوانست گرفت را بازویش پدر وقتی

  هنوز ذهنش حالیکه در رفت بیرون اتاق از او همراه

 .چرخید  می قلبش دور دامون  های حرف پی

 

 . شبم در ،شهری خاموشم  تو بی

 ( شاملو)

   شاپرک#

 89_پست #

 

 از آرام و برد  فرو پالتویش جیب داخل را  هایش دست

 .آمد پایین ریاضی ی دانشکده های پله

  محوطه زمستانی  فضای میان آهسته را هایش گام

 .گرفت  خروجی سمت

 

 سالم_ 

 

 ... لب بر لبخند . بود فربد. چرخاند سر



 

 فربد آقا سالم_ 

 

 از را مهتاب امروز. داشت می بر قدم کنارش فربد

 .گرفت فربد برای  اختیار بی دلش و دید دور

 

 !باشی پکر نبینم_ 

 

 .خندید صدا بی فرانه

 

 پکرین  که  خودتونم_ 

 اون مهتاب؟ واسه البد  باشم؟ پکر چی واسه! نه_ 

  که کسی برای... برام جنگید می داشت دوستم اگه

  کنم نمی ناراحت رو خودم نداشت دوسم

 

 تمام با. شد خیره او رخ نیم به حرف  بی فرانه نگاه

 . بود عاقل اش طبعی شوخ

 



  خونه؟ ری می_ 

 کتابفروشی... نه_ 

 بریم هم با بیا... بگیرم کتاب برم خوام می منم_ 

 شم نمی مزاحمتون_ 

 

 . کرد اخم فربد

 

 نیستی مزاحم_ 

 

. بود شده تر حرف کم  ها روز این. زد لبخند فقط

 ... تر دلتنگ

  را ریموت فربد وقتی. گذشت خروجی از  او با همراه

 دست کسی برای که افتاد دختری به  فرانه نگاه زد

 . داد تکان

 

  شینی؟ نمی چرا_ 

 



 می لوکسی ماشین سمت که بود مهتابی محو اما او

 .گرفت را او نگاه رد فربد. رفت

 او های لب روی پوزخندی مهتاب لب  روی لبخند

 .بست نمی دل دختری  هیچ به دیگر. نشاند

 

 بشین _ 

 

  از بعد. کرد جدا ها آن از را  نگاهش و آمد خود به

 .شد سوار فربد

 

 بهش زد می لبخند همچین...  ندارم دوسش گفت می_ 

 ! زنه نمی معشوقش برا عاشق که

 

. نگریست زد می استارت عصبی که او به فرانه

 . انداخت خنده به را او اختیار بی لحنش

 

 داد بازیم گفتم می شناختمش نمی اگه_ 

 



 . پراند فرانه لب از را خنده او غمگین لحن

 

 کنین؟ می فکر  بهش هنوز_ 

 کم خواستن سال دو... بیرون ره نمی ذهنم از لعنتی_ 

 نیست 

 کنین  فراموشش_ 

 نکن  کارو این تو ولی کنم می کارو همین دارم_ 

 

  نگاهش ای  لحظه برای که او به و سرچرخاند فرانه

 . شد خیره کرد،

 . نبود او ذهن و قلب کار مهرگان دامون حذف

 

 اصال روزا این حالش... داره دوست خیلی  دامون_ 

 نیست  خوب

 

 ازدحام میان  و خیابان  به پنجره از هایش  مردمک

 .لغزید ها ماشین

 



 دونین می حتما... مخالفه  بابام_ 

 دونم می_ 

 هنوز اینکه با... موافقن  بابام با خواهرمم و مامان_ 

 ندیدن رو  مهرگان آقای

 حله  بخوای خودت_ 

 

 با بود دو ریاضی  ی جلسه اولین دوشنبه. نزد حرفی

 او

 

 شماره. کرد دور افکارش از را دخترک  موبایل صدای

 .بود او نام بی ی

 

 سالم_ 

 کجایی؟... عزیزم سالم_ 

 کتابفروشی  ریم می داریم... فربدم آقا با_ 

 



 تلخ گفتنش فربد آقا به. شد کشیده او سمت فربد نگاه

.  خواست می را خود واقعی نقش اما دلش. زد لبخند

 ...  را بودنش برادر

 

 بودی؟ دانشگاه_ 

 آره _ 

 باشی داشته کالس امروز کردم نمی فکر_ 

 بودیم نزده حرف_ 

 

 به خط سوی آن را دامون کالفه و عمیق نفس صدای

 .  شنید خوبی

 

 کنی نمی هم من یاد حتی  تو نگیرم تماس من اگه_ 

 

 می او یاد با دخترک های روز این های لحظه تمام

 داشتنش دوست با. گذشت

 

 بدم انجام  کاری پدرم میل برخالف خوام نمی_ 



  با هنوز دلت اگه البته تونی؟ می چی؟ دلت برخالف_ 

 باشه من

 

  پریشان صدای این صاحب با قبل از بیشتر االن دلش

 . بود

 بود رانندگی به حواسش. انداخت فربد  به نگاهی نیم

 او به گوشش اما

 

   بزنیم؟ حرف بعد شه می_ 

   دی؟ نمی  جواب من  به که تو! بعد کدوم بعد؟_ 

 

 .  شکست را او دل دامون ی کنایه پر  و سرد لحن

 

 بدم  جواب نتونستم دیشب_ 

...  فردا همین... بزنم حرف پدرت با که رم می_ 

 ندارم رو لعنتی ترس و عذاب این تحمل این از بیشتر

 



 از بود عذاب و رنج در هم خودش.  کرد سکوت

 او داشتن دوست

 

 خداحافظ  فعال_ 

 

 پایین که را  گوشی. داد را او خداحافظی  جواب لب زیر

 . خورد سر اش گونه  روی اشک قطره یک آورد

 او سمت و کشید بیرون دستمال برگی کالفه فربد

 .گرفت

 

 اومد؟  در اشکت که گفت چی_ 

 

 .گرفت او از تشکر با را دستمال

 

 هیچی _ 

 چیه؟ واسه اشکا این پس_ 



  حرف رو خوام می نه و تونم می نه اینکه  واسه_ 

  فکر شما دایی به شه می اینکه نه بزنم حرفی پدرم

 نکرد 

 

 فربد. گرفت شدت صدا بی اش گریه حرفش  اتمام با

  خواهرش های اشک دیدن. کرد فوت را نفسش آشفته

 .آورد می درد به را دلش

 

   خوری؟ می چیزی_ 

 خوام  می  چای یه_ 

 کن امر شما ... چشم_ 

 

 اعتراف خود   به ناباوری کمال در. خندید او لحن به

 دوست را تخس حال عین در و شوخ پسرک این کرد

 قدر همان فریماه، به داشتنش دوست جنس مثل. دارد

 انتها  بی و صمیمی

 

 بلند قامت  پی فرانه نگاه  شد، پیاده و کرد پارک وقتی

 . دوید او



 

 بفرما _ 

 

 هم  چای بخار از حتی روشنش های عسلی. زد لبخند

 .بود تر گرم

 

 فربد  آقا نکنه درد دستتون_ 

 فربد بگو... باش راحت  من با_ 

 

  خوبی حس ابتدا همان از. کرد نگاه او به لحظه چند

 .داشت او به

 .زد لبخند فربد. داد تکان سر مقاومت بی

 

  نگرفتین؟ خودتون برای_ 

 نیستم  چای اهل زیاد من_ 

 چسبه  می  خیلی سرد هوای تو ولی_ 

 چسبه نمی هیچی من به دیگه...  خیال بی_ 



 

  بخار روی  او ناراحت رخ نیم از فرانه های مردمک

 .  نوشید تلخ را آن قند بی. لغزید چای جان کم

 

 .چسبید نمی چیزها خیلی  روزها این هم او به

 

 .آیم می تردید های کوره راه از خسته، خسته

 ( شاملو)

   شاپرک#

 90_پست #

 

 منشی میز به و داد دیگرش دست به را  کیفش دامون

 .شد نزدیک

 

 سالم_ 

 

 به که بود بار اولین. شناخت نمی را او منشی

 . آمد می کیان ی  کارخانه



 

 امرتون؟... سالم_ 

  دامون بگین ببینم؟ رو  خسروی مهندس شه می_ 

 مهرگان

 

 . برداشت را گوشی منشی

 

 بله؟ _ 

 ببینن؟  رو شما خوان می مهرگان دامون  آقای_ 

 

 .داد جواب  مکث با کیان

 

 تو بیان بگین_ 

 چشم _ 

 

  اتاق به دست با گذاشت می را گوشی که همزمان و

 .کرد اشاره



 

 بفرمایید _ 

 

 ضربه چند.  برداشت قدم اتاق  سمت تشکری با دامون

 .ماند کیان ورود  ی اجازه منتظر و زد در به

 

 تو  بیا_ 

 

 .شد داخل و کرد  باز آرام را در

 

 کیا  آقا سالم_ 

 

. زد لبخند تلخ دامون. داد تکان سر جواب در فقط او

 .کرد نمی  برخورد سرد چنین  این او با گاه هیچ کیان

 

 بشین _ 

 



 در. نشست او میز مقابل اسپورت و چرم  مبل روی

 ... سکوت

 

 میز  روی های فایل به دوباره را  نگاهش کیان

 . انداخت

 

 چطوره؟ کارخونه اوضاع_ 

 ... خوبه  چی همه_ 

  که اومده پیش مشکلی کارخونه واسه کردم فکر_ 

 اینجا  اومدی

 بلده خوب رو  کارش فربد_ 

 

 . کرد رها ها  برگه روی را  دستش داخل خودکار کیان

 

  خوری؟  می چای_ 

 بزنم حرف   باهاتون  اومدم... نه_ 

 چی؟ مورد در حرف؟_ 

 دخترتون _ 



 

 . کرد اخم  جدیت با کیان

 

 نمونده حرفی_ 

   داره؟ من به حسی چه پرسیدین خودش از_ 

 

 خشم با را  دستش زیر فایل. شد تر غلیظ  کیان اخم

 .زد کنار

 

 دامون بدون رو خودت حد_ 

 

 حدود و حد طاقتش  بی قلب. انداخت زیر به سر دامون

 . فهمید نمی

 

  خیلی روزا این من... کیا آقا ندارم ادبی بی قصد_ 

 ام  کالفه



  کم ... شده  حرف کم... کنه می گریه مدام من دختر_ 

  به... دامون توئه خاطر به همش اینا... شده غذا

 تو  فریب خاطر

 

 و دل میان که داشتنی دوست. کرد بلند سر  مبهوت او

 . نبود هیچ حقیقت جز خروشید می قلبش

 

 قبل بدم دستش از ترسیدم می فقط من!  فریبی چه_ 

  اینکه از  قبل خواستم... باشمش داشته اینکه از

... بشناسه  و ببینه خوب رو  حسم و من  ام، کی بفهمه

 همین

 

 . کشید جلو صندلی روی را خود کیان

 

...  کرد کاری هیچ نمیشه زدی که گندی این با االن_ 

...  نیست کارساز من مخالفت نه و موافقت نه

 کل به زدی گند تو... من زندگی به زد گند خواهرت

 من زندگی

 



 . نشست دامون های لب روی غمگین لبخندی

 

 دوسش هم خیلی... دارم دوسش فقط من کیا آقا_ 

 دارم

 

 . کوبید میز روی را محکمش مشت اراده بی او

 

  به دم نمی  رضایت هرگز  من ... دامون کن تمومش_ 

 تو  ی خواسته

 

 . انداخت زیر به سر دوباره دامون

 

 خواد  می رو من هم اون_ 

 

 .  زد پوزخند کیان

 

 اگه نکن شک... توئه زیرکی ی نتیجه خواستنش_ 

 میشه  عوض نظرش  حتما هستی کی بفهمه



 

 او اما. بود کیان با حق. شد بلند جا از ناراحت  دامون

  بود؟ لعنتی ی گذشته آن کجای

 

 آقا هستم  خواهرم و شما  ی رابطه کجای... من_ 

 خواهرم با  شما های بدرفتای تمام با کجا؟ واقعا... کیا

 همیشه دونم می مقصر  شما از بیشتر رو اون چون

 گذاشتم  احترام بهتون

 

 .  بست پلک کالفه ای لحظه برای کیان

 

  شما دختر به رو دلم و دنیام برادر که چیه گناهم_ 

   باختم؟

 

 . برداشت گام در سمت و شد بلند جا از دامون 

 

 مخالفت  تو تره جدی من  از آرزو_ 

 زنم می حرف باهاشون_ 



 

 .کرد فوت آرام را نفسش کیان

 

 نمی بین از وقت هیچ داره دنیا از آرزو که نفرتی_ 

 ره

 موقع اون من بدم؟ من باید چرا رو نفرت این تاوان_ 

 بودم ساله هفت شش ی  بچه به فقط

 

  میز پشت از. گرفت دامون مخزون لحن برای دلش

 اش شانه روی دست. ایستاد مقابلش و شد بلند

 . باشد آرام کرد سعی و گذاشت

 

 بودی بهترین  تو قطعا نبود اینطور اوضاع اگر_ 

 دامون  من  شاپرک برای

 

 ... درد پر و تلخ. زد لبخند فقط دامون

 

 .کرد ترک را اتاق محکم اما کوتاه های گام با بعد و



 

 

 .  لبریزم تو از ئی آینه چون

 ( شاملو)

   شاپرک#

 91_پست #

 

 روشن نیمه ی منظره به پرده ی گوشه از را  نگاهش

 . دوخت حیاط

 

 کرم گشاد بافت که لغزید فریماه روی هایش  مردمک

  ها پله از و داشت سر به همرنگی کاله  و تن به رنگ

 .دوید می پایین

 

 همه از قبل و شد حیاط  وارد دایی ماشین همزمان

 . آمد بیرون آن از محمد

 



  را پرده او و دوید محمد سمت تاب بی خواهرش

 . انداخت

 

  و اخم با فربد که سرخورد هایی کتاب روی چشمش

 .  نداد را کردنش حساب ی اجازه جدیت

 .نشست او آوری یاد از هایش لب روی لبخندی

 

  خرید برایش دلیل بی فربد که رنگی های  خودکار پک

 .کرد تر غلیظ را لبخندش

 

 ...مهربان  تخس پسرک

 

 دوست های مهمان استقبال برای تا برداشت را شال

 .برود بیرون اتاق از اش داشتنی

 

 در به مانده قدم چند را او موبایلش مالیم موسیقی اما

 . کرد متوقف

 



 کرده سیوش استاد نام به  روزی چند که ای شماره به

 .نگریست خیره بود

 

 میان چیزی. کرد پرتاب بیرون به آه یک با را نفسش

 . سوخت اش سینه

 

 سالم_ 

  شاپرک؟ خوبی؟...  سالم_ 

 

 .رفت پنجره کنار

 

 خوبم _ 

 شده تنگ برات دلم_ 

 

 فریماه و  محمد از خبری نه. زد کنار کمی را پرده

 ...دایی ماشین نه و بود  حیاط داخل

 



 هوای در را هفته چند این دلتنگی تا بودند رفته حتما

 .کنند رها زمستانی  سرد

 

 همینطور منم_ 

 

 به. زد لبخند متعجب او دلتنگی ابراز اولین به دامون

 ... خجلش  لحن و  ضعیف صدای

 

 شنوم می رو این که نمیشه باورم_ 

 

  دیگرش دست. نداشت باور را گفتنش هم خودش

 ... تاریک آسمان  به نگاهش و خورد گره قلبش روی

 

 زدم  حرف پدرت با_ 

 من به نگفت چیزی_ 

 وقت هیچ... نمیام کوتاه من_ 

 



  پشت گویا. شد نمی دیده آسمان در ای  ستاره هیچ

 . بودند  رفته خواب به تیره ابرهای

 

 کنه موافقت پدرم بعیده_ 

 دست به برای بجنگم خوای می چی؟  خودت تو_ 

 نه؟  یا آوردنت

 

 را قلبش ضربان هم او نبودن و خستگی  به فکر حتی

 می قلبش آن، از بیشتر چیزی! نه. کرد می کند

 .ایستاد

 

 خوام  می_ 

 

  دخترک  قلب های تپش با دامون های نفس صدای

 .  شد یکی

 

 شاپرک   منی قلب انتخاب تنها تو_ 

 



 باز را پنجره. گرفت ُگر  قلبش از بیشتر هایش گونه

  سیلی صورتش به رحمانه بی ماه بهمن  سرد باد. کرد

 ... وقفه بی  و تند. زد می

 

 سرده چقدر_ 

 کجایی؟ _ 

 پنجره  پشت... اتاقم تو_ 

   حتما؟ بازه هم پنجره و_ 

 

 ...  جواب بی. خندید

 

 رو پنجره ببند_ 

 

 .خندید دوباره

 

 خندی  می تو ام جدی وقتی درست_ 

  نیست خودم  دست خب_ 



 رو؟ پنجره بستی_ 

 

 .  داد می قلبش به خوبی حس دامون  نگرانی

 

 نه _ 

 فرانه؟ _ 

 

 ...  او صدای جدیت از سرما از بیشتر. لرزید بار این

 

 بستم _ 

 

 .  آورد دامون لب به لبخند دلخورش  لحن

 

 نکن گوش حرف خانوم خوری می سرما_ 

 

 . داد جواب سرتق  و تخس

 



 استاد خورم نمی_ 

   بود؟ تالفی االن این_ 

 

 . داد تکیه زنان لبخند پنجره  کنار دیوار به

 

 اوهوم _ 

 

  پر یک  سبکی به هایش گوش در دامون آرام خنده

 ...  آن از تر وزن بی  حتی. پیچید

 

  عزیزم؟ نداری  کاری_ 

 بخیر  شبتون... نه_ 

 فردا  بینمت می... شاپرک  بخیر شبت_ 

 

  می کالس سر را او که فردایی آوری یاد از. زد لبخند

 . دید

 



 بیرون اتاق از بعد و  انداخت تخت روی  را گوشی

 . رفت

 

 .بود تنگ احمد برای او از  بیشتر و افسانه برای دلش

 

 سالم_ 

 

  می که حرفی گویا. شد ساکت فرانه حضور   با جمع

 .بود او به مربوط زدند

 

 ... صمیمی  و گرم. کرد بغل را او احمد  از قبل افسانه

 

 !  شدی که هم تر دراز! جون دایی شدی  الغر چقدر_ 

 

 ای کالفه نفس کیان. خندید  او همیشگی  شوخی این به

 .نگریست فرانه به آرزو و کشید

 



 تر الغر هم قبل از هفته  چند این در بود احمد با حق

 . بود شده

 

 میز! بیان بگو محمد به بزن زنگ یه جان کیان_ 

 بچینم  رو شام

  اینجا ما... خواهر خورن می شام دارن االن اونا_ 

 موندیم گشنه

 

 .  شد بلند جا از آرزو با همزمان خنده  با افسانه

 

 نمی هم رو من حتی شه می که گرسنه داداشت این_ 

 شناسه 

 عزیزم شناسم می رو تو فقط موقع اون اتفاقا_ 

 

 بی کیان. انداخت خنده به را  احمد افسانه ی غره چشم

 .برداشت  را چای فنجان و خندید صدا

 



 با همزمان هم کیان نگاه شد، بلند جا  از که فرانه

 .  شد کشیده  رفت می آشپزخانه به که اویی سمت احمد

 .  کرد می دوری او  از دخترکش

 

  کیان؟ چشه بچه این_ 

 

 . گرفت نفسی درمانده کیان

 

 بهت که گفتیم_ 

 شه می اذیت داره بیشتر انگار گفتین که اونی از_ 

 

 .برد موهایش  میان  دست پریشان

 

 فهمیدم دیر_ 

 نره یادش اگه کنی؟ چکار  خوای می_ 

 !  بره باید! ره می یادش_ 

 



 .  داد تکان سری مبل به تکیه با احمد

 

 کنی می فکر که اونی از بیشتر... بعیده نظرم به_ 

 ی فرانه اون این... کرده خودش درگیر رو فرانه

  نیست همیشگی

 

  تکیه مبل به و انداخت هم  روی را پاهایش کالفه کیان

 . زد

 

 کنم  چیکار دونم نمی_ 

 

 زیاد دیدمش می بود بچه پسریه؟ چجور_ 

 

 دنیاست  برادر فقط... خوب خیلی... خوبه_ 

 

  شدی ناچار اگر... کیان کن جمع خوب  رو حواست_ 

 فهمیدن برای فرانه کردن آماده فکر به کنی قبول

 نگیر  تصمیم عجوالنه... باش حقیقت



 

 حتی. شد خیره احمد به فکر در لحظه چند او

 .کرد می اش دیوانه هم تصورش

 

 فربد و فریماه ی اندازه به هم شاپرکش  خواست نمی

 . بگیرد فاصله او از

   شاپرک#

 92_پست #

 

 را ریاضی ی دانشکده سالن شمرده هایی قدم با فربد

. آورد باال  سر نگاهی سنگینی حس با. کرد می طی

 ... کالس در پشت بود مهتاب

 

 کالس باز در الی از داد، ادامه را راهش اهمیت بی

 . نگریست بود نشسته جلو ردیف که فرانه به

 

 بر را او مهتاب صدای ولی بگذارد داخل قدم خواست

 . کرد  متوقف جا



 

  خواهرته؟  خسروی فرانه_ 

 

  دوخت سخت و سفت را  روشنش های  تیله و چرخید

 ... مهتاب چشمان به

 

 آره _ 

...  بود خاصی جور یه بهش ات توجه اول همون از_ 

  کردی می نگاهش متفاوت

 

 .ماند او  به خیره سرد همانطور فقط. نداد جواب

 

  دونه؟ نمی  خودش_ 

 چی؟ که... نه_ 

 

  خشک و  غریبه او با حاال فربد. زد لبخند تلخ مهتاب

 ...  سرد خیلی. بود

 



 نداشتم  منظوری... هیچی_ 

 

  ی حلقه روی هایش مردمک که برگرداند رو خواست

 . لغزید مهتاب

 

 نظری  خانوم باشه مبارک_ 

 

 و انداخت زیر  را سرش. فشرد را دخترک قلب چیزی

 .  داد ادامه را راهش حرف بی

 

 دوست روزهای تمام یاد به زد پوزخند درد پر فربد

 ...داشتنشان

 .آورد خود به را او بیرون به دانشجوها هجوم

 

 از و بود نشسته هنوز فرانه. گذاشت داخل به قدم

 .کرد می برداری نُت برد وایت

 و بودند ایستاده دامون میز کنار پسر دانشجوی دو

 .زدند می حرف



 .شد نزدیک فرانه به بعد و  کرد سالم دامون به سر با

 فربد به لحظه یک لبخند با  نوشت می که همانطور او

 .کرد نگاه

 ...انگار خندید می روشنش های عسلی

 

 فربد آقا سالم_ 

 تمومی؟... فربد بگو من به گفتم... سالم_ 

 

 . خندید او کمرنگ  اخم به

 

 مونده خرده یه_ 

 دیگه؟ نداری کالس_ 

 نه _ 

 ها  نمیاری نه ... کارخونه برم خوام می  بریم بجنب_ 

 

 کشیده ها آن سمت دامون نگاه. خندید تر  بلند بار این

 ...  دخترک خندان های لب به. شد



 

 فربد؟_ 

 

 .شد بلند و برداشت  را کیفش دامون. چرخید عقب به

 

 کارخونه؟  ری می_ 

 برسه  جنس قراره نمیای؟... آره_ 

 ...  بعدش میام... دارم کالس_ 

 

 کرد می جمع را اش جزوه که فرانه به بعد و

 .نگریست

 

 امروز نبود درس به حواست_ 

 

 اخم فربد. گرفت دامون جدی صورت از را  نگاهش

 .کرد

 



 شما جز نداده درس اول روز کس هیچ_ 

 

 .  زد لبخند دامون

 

 ! کنی می توجیه رو حواسیت بی داری_ 

 می سرما دارم کنم فکر... سوزه می گلوم آخه_ 

 خورم 

 

 .  شد درهم دوباره دامون ی چهره

 

 ...  نکنی گوش حرف زیادی_ 

 

 صورت به دامون به دهنده هشدار نگاهی با فربد

 دستش از را کوله بعد. کرد نگاه خواهرش ناراحت

 . کشید

 

 دارم کار کلی... دختر بدو_ 

 



  به توجه بی و او دنبال به  و خندید اختیار بی دخترک

 .رفت بیرون کالس از آمد می سرش پشت که دامون

 

 دایی  خان اجازه با_ 

 

 می شانه به را کوله داشت. کرد نگاه فرانه به دامون

 . انداخت

 

 بدم توضیح بزن زنگ نشدی متوجه رو جا هر_ 

 

.  زد لبخند دامون. گفت لبی زیر ای  باشه نگاه بی

 ...سرتق ی نازپرورده دخترک

 

 بریم _ 

 

 ی خنده به اش جدی چشمان و فربد به نگاهی نیم با

 . کرد نگاه دامون لب روی

 



 ... هم برای انگار کشیدند می نشان و خط

 

 .افتادند راه به هم دوشادوش و کردند خداحافظی

 

 درمانگاه؟ بریم_ 

 فعال خوبم... نه_ 

 نکنی  گوش حرف... ها دامون گه می راست_ 

 

 دانشکده از  اینکه محض به. زد لبخند کوتاه جواب بی

  بیشتر را گلویش سوزش سرد باد هجوم شدند، خارج

 .کرد

 

 ...  هم او. کرد تند را هایش قدم فربد

 

  نیست؟ خواهرت شوهر ماشین اون_ 

 

 برایش و  شد پیاده محمد بزند حرفی  اینکه از قبل

 . داد تکان دست



 

  های اخم  دیدن با آمد  هایش لب روی که لبخندی

 . پرید فریماه

 

 . خندید فربد

 

 عصبانیه  خیلی... شکاره چه خواهرت_ 

 

 فریماه آمد جلو  که محمد. کرد فوت کالفه را نفسش او

 .  شد پیاده هم

 دراز او سمت دست صمیمانه محمد و  داد سالم فربد

 .کرد

 

  خیلی و لبخند با. بود آشنا  هم به نگاهشان بار این

 ... گرم

 

  و اخم با. زد زل فرانه به  سالم جواب بی اما فریماه

 ...طلبکار



 

 بریم  بشین_ 

 

  ناراحت محمد. نگریست محمد به فربد به نگاهی با او

 . زد لب مالیم فریماه کالم تندی از

 

 عزیزم  تر آروم... فریماه_ 

 

  روزهای پی. بود گذشته های سال پی  فریماه حواس

 ... تنهایی

 

 نام و خود به  هایش چشم  و چهره شباهت پی اما فربد

 .  بود آن دانستن کنجکاو  همیشه که او

 

  روی و  کرد خداحافظی فربد با که فرانه به فریماه

 . نگریست نشست عقب صندلی

 

  بشین... ماه_ 



 

  قدم فربد ماشین سمت عصبانی و اختیار بی اما او

 به و فرستاد بیرون محکم را نفسش محمد. برداشت

  درمانده زد  می فربد ماشین ی شیشه به که فریماه

 . نگریست

 

 .  شد مانع ولی محمد شود پیاده خواست فرانه

 

 رم می من... جان فرانه بمون تو_ 

 

 . داد پایین را  شیشه فربد

 

 جانم؟ _ 
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 . شد بیشتر  او لبخند و گرم لحن از  فریماه حرص

 



 شی؟  می من  خواهر نزدیک چی واسه_ 

 

 .  پرید باال فربد ابروهای

 

 تو مثل... هست منم خواهر اون!  تو خواهر_ 

 نیستیم  تو خواهر ما... ببند رو دهنت_ 

 

 . گرفت بازدارنده را او بازوی محمد

 

 ! نکن صحبت اینطوری! زشته! ماه_ 

   باشه  راحت بذار_ 

 

 .خندید  خشم و غیظ  از فریماه

 

 بشی من هواخواه خواد نمی تو_ 

 بزرگه؟  آبجی چته... ندارم مشکلی تو با  که من آخه_ 

 



  لحظه  هر را فریماه خشم او کالم و چهره آرامش

 . کرد می بیشتر

 

 آبجی نگو من به... دارم مشکل تو با من_ 

 

 .خندید آرام فربد

 

 نشو  عصبانی... چشم_ 

  میندازی؟ دستم داری_ 

 

 سر سربه از. خندید دوباره فربد. کرد نچی محمد

 ابدا   را آزارش قصد اما برد می لذت او گذاشتن

 .نداشت

 

 بکنم  غلط من... خودم  جون به نه_ 

 کن  مسخره رو خودت برو_ 

 

 . کشید را فریماه بازوی محمد



 

 کنه می نگاه داره فرانه! بریم بیا! ماه کن بس_ 

 

  پنجره از سر که فرانه به هم فربد  او با همزمان

 .  نگریست بود کرده بیرون

 

 ... خبر بی جا همه از دخترک  

 

 خواهر سمت ندارین حق داییت اون هم خودت هم_ 

 بیاین من

 

 :گفت جدی اما مالیم فربد

 

  توئه خواهر که قدر همون... شرمنده  دیگه اینو_ 

 نمی گوش من حرف به هم  دامون... هست منم خواهر

 خوادش می  خیلی... ده

 

 . زد  پوزخند تمسخر با فریماه



 

 نزدیکش ذاره نمی هستین کی بدونی فرانه اگه_ 

 بشین

  احترام بهش من بگیره که تصمیمی هر فهمید  وقتی_ 

 !  خانوم فریماه... میذارم

 نیار  زبونت  به منو اسم_ 

 

 . نشست فربد لب ی  گوشه لبخندی

 

 عزیزم؟ کنم صدات چی بگو  خودت  خب_ 

 

  بی. کرد می  بازی اعصابش با خونسرد  خیلی پسرک

 . زد  جیغ  اختیار

 

 ... پرروی ی پسره_ 

 ! فریماه_ 

 



 هم را  نگاهش و کرد ساکت را فریماه محمد تشر

 ...متعجب و دلخور

 

 .  بود نزده حرف او با لحن این با وقت هیچ محمد

 

 .  کرد سکوت  کافی ی اندازه به. آمد نمی کوتاه اما حاال

 

 ماشین تو برو_ 

 

 .  شد پیاده و کرد اخم محمد برخورد از ناراحت فربد

 

 سرش نزن داد... داداش هی_ 

 

 خیره او به بغض  با فریماه. کرد فوت را نفسش محمد

 .کرد اشاره فربد به دست با و شد

 

 محمد؟ زنی می  داد من سر  این جلو_ 



 

  را ماه دلخوری. کشید موهایش به دستی آشفته محمد

 . خواست نمی هرگز

 

 ! نیست خوب  صحبتت لحنت! عزیزم_ 

 کیه؟ این مگه_ 

 

  فربد های لب روی تلخ لبخندی او انگیز نفرت لحن از

 . گرفت را او  بازوی دوباره  محمد. نشست

 

... نیست زدن حرف برای مناسبی جای  اینجا! ماه_ 

 عزیزم  بریم بیا

 

 سمت و کشید بیرون را بازویش قهرآلود فریماه

 .دوید ماشین

 

 ام شرمنده من_ 



 از خوشی دل... کنم می درکش من شرمنده؟ چرا_ 

 ! نداره من

 نیستی مقصر که شما_ 

 نیست  اونم_ 

 

 در و زد او ی شانه به دستی محمد. بود عاقل پسرک

 :گفت داشت می بر قدم حالیکه

 

 خداحافظ _ 

 

 و نگریست او به فرانه. آورد باال دست فقط فربد

 . داد تکان دست دید خود به خیره را نگاهش وقتی

 

 عقب به شد سوار که محمدی  به اهمیت بی فریماه

 . چرخید

 

 فرانه؟ شی  می صمیمی ها  غریبه با چی واسه تو_ 

 



 ... هم محمد. کرد نگاه فریماه به متعجب او

 

  خیلی پسر فربد آبجی؟  هستی عصبانی انقدر چرا_ 

 ندیدم ازش االن تا بدی  چیز... خوبیه

  ها؟ خوبه؟ دونی می کجا از تو_ 

 

 تاسف با فرانه. کرد کالفه را محمد بلندش صدای

 .  زد پوزخند

 

 ظاهریه  قدر این ها  آدم به دیدت دونستم  نمی_ 

 داییشه  خاطر به فقط اون از دفاعت_ 

 ! فریماه_ 

 

 بغض فریماه. بود او سر بر محمد داد   دومین این و

 . کرد

 



  باهاش که  هست  نگاهش تو چیزی یه...  آبجی نه_ 

 خاطر به نه... آشنا حس  یه... دارم راحتی احساس

   فکرت  طرز برای متاسفم... داییش

 

 به فریماه گرفت، او از گالیه با را نگاهش که فرانه

 . زد تکیه صندلی به بسته های پلک با  و چرخید جلو

 

 بود آمده.  نبود خوبی جو. داد تکان سر آشفته محمد

 . بود دلخوری آمد پیش چه  هر اما دلتنگی رفع برای
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 فریماه داشت نگه را ماشین محمد اینکه محض به

 را نفسش درمانده محمد. شد پیاده معطلی بدون

 . فرستاد بیرون

 

 کرد قهر_ 

 



 : گفت کرد، می باز را در که همانطور  فرانه

 

 واقعا نمیارم در عصبانیتش همه این از سر_ 

 

 داخل به  او همراه   و  شد پیاده. نزد حرفی محمد

 . رفت  ساختمان

 

 . بود همراه سوال پر های  نگاه با سالمشان جواب

 

 بود؟ چش  فریماه_ 

 

 :گفت او از قبل محمد. کرد نگاه مادر به فرانه

 

 عمه عصبانیه من دست از_ 

 شده؟  چی چرا؟_ 

 



 کیان به و  کشید عمیقی نفس احمد جواب در محمد

 .کرد می نگاهش خیره داشت. انداخت  نگاهی

 

 شد بحثمون خرده یه_ 

 

 به احمد به  نگاهی با افسانه. بود ساکت هنوز کیان

 . نگریست محمد

 

 عزیزم بیار در دلش  از برو_ 

 بعد ... باشه تنها کم یه_ 

 

 :گفت  شد می بلند حالیکه در احمد

 

 عروسم با کردی چه ببینم... رم می خودم_ 

 

 محمد از کیان های مردمک. خندید صدا بی فقط محمد

 . خورد سر فرانه سرخ  صورت روی

 



 بابا؟  خوبی شاپرک؟_ 

 

 و کرد نگاهش نگران آرزو. زد عطسه  حرفی از قبل

 . رفت سمتش

 

 مامان؟ خوردی سرما_ 

 کنم  فکر_ 

 

 . شد بلند جا از کیان

 

 درمانگاه  بریم... نکن عوض لباس_ 

 باباجون خوبم_ 

 

 روی به کرد اخم کیان. زد می حرف و کرد نمی نگاه

 ...اعتراض هم آرزو و دخترکش

 

   ری می بابا با االن همین_ 



 

 .  خندید احمد. گفت چشمی  ناچار

 

 کیان بگیر هم کنون آشتی شیرینی راه سر_ 

 

 کردن عوض لباس برای کیان. خندیدند همه  فرانه جز

 به ای تقه. رفت  باال ها  پله از احمد و شد بلند جا از

 .زد فریماه  اتاق در

 

 دایی؟ فریماه_ 

 جون دایی تو بیاین_ 

 

  لب خیس  چشمانی با که او به و کرد  باز آرام را در

 .کرد اخم بود نشسته تخت

 

 شده؟ چی_ 

 

 .  کشید هایش پلک زیر را انگشتانش نوک او



 

 بفرمایید... نشده چیزی_ 

 

 کنارش و شد نزدیک ببند را در  آنکه بی احمد

 . نشست

 

 ببینم  بگو_ 

 

  و رحمانه بی. زد چنگ فریماه  گلوی به دوباره بغض

 ...تلخ

 و فربد دیدن از بیشتر. بود گرفته محمد از دلش

 .  بودند گذرانده تلخ که روزهایی یادآوری

 

 دانشگاه دم... دیدیم رو فربد پسره اون فقط هیچی_ 

 فرانه 

 برادرت؟ _ 

 نیست برادرم_ 

  کنی؟ کتمان اون با رو ات خونی ی رابطه تونی می_ 



 ! باشین مامان برادر شما نمیشه باورم  گاهی_ 

 بینم  واقع چون چرا؟_ 

 شد می جدا مامان میذاشتین باید_ 

 

  روی دیگری و نشست او دست روی احمد دست یک

 ... گونه نوازش موهایش،

 

  برای رو برادر یه نگرانی تونی نمی وقت هیچ تو_ 

 سخت خیلی بودن  برادر... عزیزم کنی درک خواهرش

 بودنه خواهر از تر

 

 دایی سیاه های تیله به سکوت در را چشمانش

 و نافذ قدر همان نگاهش، بود مادر  شبیه. دوخت

 ... گیرا

 

 او از فربد امشبش بد رفتار تمام با. کرد فکر فربد به

 .  کرد دفاع

 



 .بود نکردنی انکار پدر  و او به شباهتش که پسرکی

 

 دایی؟_ 

 جونم؟ _ 

 کنم فراموش رو چیزی تونم نمی من_ 

  فکر بهش هم زیاد ولی... عزیزم نکن فراموش_ 

 نکن 

 

 گرم که انگشتانش به دوخت را نگاهش. نزد حرفی

 . شد می فشرده دایی بزرگ دست میان

 

 .بود رفیق باشد پدرشوهر یک و دایی آنکه  از بیشتر

 

  هست؟ اجازه_ 

 

 ... نه اما او. کرد نگاه محمد به احمد

 



 گه؟ می  چی عروسم ببینم بذار_ 

 

  کرد نمی نگاه همچنان که او به و زد  لبخند محمد

 .شد خیره

 

 با حرف بی و شد بلند جا از فریماه به نگاهی  با احمد

. کرد ترک  را اتاق محمد ی شانه به آرام دستی زدن

 .  شدند می  تنها بود بهتر

 

 .بود ایستاده هنوز محمد

 

 ماه؟  بزنیم؟ حرف_ 

 بلندت؟ صدای مورد در_ 

 تو  رفتار مورد در... نه_ 

 

  های تیله. نگریست او های چشم به  دلخور فریماه

 ... حسی هر  از خالی و سرد. زد می تیرگی به سبزش

 



 دارم حالی چه من فهمی می چه تو_ 

 

 .  شد نزدیک  فریماه به قدم چند و بست  را در او

 

 فهمم؟ نمی من_ 

 فهمی نمی نه_ 

 

 . زد پوزخند محمد

 

  کنار تو اخالقای با سال چند این فهمیدم نمی اگر_ 

 اومدم نمی

 

 ... دلگیر و شاکی. شد خیره او  به حرص با

 

 !  محمد ذاری؟ می  منت داری_ 

 

 ... فاصله بی. نشست  کنارش



 

 چه! منی خود تو! ماه ندارم تو سر به منتی من_ 

 ! منتی

 منته  از پر لحنت ولی_ 

 

 به سینه به دست. نشست محمد لب ی  گوشه لبخندی

 .زد زل او  زیبای رخ نیم

 

 ! ام عصبانی دستت از فقط من_ 
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  و جدی روی این وقت هیچ. گرفت فاصله کمی فریماه

 لحن به بود کرده عادت. نداشت دوست را محمد سرد

 ...  مهربانش همیشه

 

 ! بزنی حرف من با  اینطوری نداری حق تو_ 



  منطق بی رو بیداد و داد حق تو وقتی  ندارم؟ چرا_ 

 ! دارم رو رفتار این حق منم! دی می خودت به

 اینجوری من با پسره اون خاطر به داری تو... تو_ 

 !زنی  می حرف

 

  اینکه از قبل. کرد نگاه او به سکوت در فقط محمد

  او ظریف تن دور محمد دست شود بلند جا از فریماه

 . پیچید

 

 کن ولم_ 

 ...  جاست همین همیشه   جات_ 

   محمد_ 

 

 ... تر مالکانه. فشرد خود به  بیشتر را او

 

 ! ماه... نزن جیغ... هیس_ 

 بزنم  جیغ دارم دوست_ 

 



 ...جدیت با. کرد اخم محمد

 

 بود تر  جدی تو با باید اینکه مثل_ 

 محمد _ 

 اخالقات از  بعضی... بشی مادر خوای می ها بعد_ 

 کن ترک رو

 وقتی تا الاقل... نزن سال  چند تا رو بچه حرف_ 

 نگرفتم  رو دکترا مدرک

 

  خیال بی و  خندید خونسرد فریماه عصبانیت از محمد

 دستانش حصار از رهایی برای او  های تقال به

 .نگریست

 

  کنی؟ می ولم_ 

   ای بچه  عاشق هم  تو که بگو_ 

 نیستم _ 

 چی؟ من عاشق_ 

 



 . خندید. کند مقاومت او لبخند مقابل  نتوانست

 

 عاشقمی  که بگو ... نخند_ 

 ! دیوونه_ 

 شدم نمی تو عالف سال چهار نبودم  دیوونه اگه_ 

 

 خیلی. بود جدی حاال محمد. پرید فریماه لب از خنده

 ... جدی

 

  از شدم خسته من... عزیزم نکن نگاه اینطوری_ 

 نامه پایان فقط  که تو... آمد و رفت و دلتنگی و دوری

 بده رضایت و بیا... نداری خاصی کالس مونده ات

 بگیریم  رو عروسی عید

 !نه_ 

 فریماه؟_ 

 سالگرد مرداد هفت گفتی! محمد نکن اذیت_ 

 ! نزن حرفت  زیر! عقدمون

 



 . نبود بیا  کوتاه دخترک

 

 دادی کشش خیلی... شده تموم تحملم_ 

 !دیگه ماه  چند فقط_ 

 

  او های چشم روشن های عسلی به لحظه چند محمد

 . بوسید آرام را اش گونه بعد. شد خیره

 

 محمد؟  باشه_ 

 

  زد می گوش  پشت را او مواج گیسوان حالیکه در

 . کرد نجوا

 

 ماه؟  بفهمی رو این میتونی... شده  تموم طاقتم_ 

 

. بود سبز گوی دو آن به خیره شده مسخ. نزد حرف

 .  بودند نافذ زیادی

 



 بیا  کوتاه... بفهمی که  نیستی مرد_ 

 

 :زد لب آهسته. گرفت ُگر بعد و لرزید

 

 نه _ 

 می بر و میام که دفعه هر...  ماه گی می  زور داری_ 

 پریشونم... ندیدنتم ی کالفه روز چند تا گردم

 مونده ماه  چند فقط_ 

 شدم خسته... هفته چند   بگو تو_ 

 

.  بودند رسیده کجا به کجا از. انداخت پایین را سرش

 .محمد ی  لحظه این التماس به ناخواسته بحثی از

 

 عصرونه  بیاین فریماه؟... محمد_ 

 

 آزاد را اش شده حبس نفس فریماه. بود افسانه صدای

 .کرد

 



 بیرون  بریم_ 

 

 از او دهد نشان العملی عکس محمد اینکه  از قبل و

 .زد  بیرون اتاق از و شد بلند جا

 

  لب روی غمگین  لبخند و  سر پشت به حتی آنکه بی

 .کند  نگاه محمد
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 را اش خالی بشقاب و برداشت  را دوغ لیوان دامون

 .زد کنار

 

 آبجی  نکنه درد دستت_ 

 که نخوردی چیزی_ 

 ندارم  میل_ 

 



  کرد، می پُر انگور دلستر از را لیوان حالیکه در فربد

 . خندید

 

 دایی؟ خان زده پر کجا  اشتهات_ 

 

 به مالیم ای ضربه دست با و شد بلند صندلی روی از

  زد او سر

 

 بچه  باشه  خودت کار به سرت_ 

 نباشه؟  اگه_ 

 

 روی. کرد  ترک را آشپزخانه جواب بی و خندید فقط

  را موبایلش تلویزیون کردن روشن با  و نشست مبل

 .گرفت دست به

 

 س تشنه من از بیشتر تو خون به بزرگه  آبجی_ 

 

 .کرد نگاه فربد خندان های لب به گنگ دامون



 

 منه شبیه خیلی_ 

 

  کردن گیج استاد پسرک. کرد فوت را نفسش دامون

 . بود ها آدم

 

 زنی؟ می حرف کی از  و چی از_ 

 با و من امروز! کیا آقا  ی بزرگه دختر! فریماه_ 

 تا بود عصبانی همچین... دید دانشگاه دم فرانه

 ! تو برای بیشتر البته... کشید نشون  و خط تونست

 

 قالب سر پشت  را هایش دست مبل به تکیه  با دامون

 .کرد

 

 خب؟ _ 

 ! داری پیش  در درازی  راه... دایی خان که خب_ 

 

 .  زد لبخند کوتاه او خوانی   رجز به



 

  دیگه؟_ 

 فرانه  که باش روزی اون فکر به اینکه دیگه_ 

 ! استاد هستی  کی تو مخصوصا... تو و من بفهمه

 

  باال را ها کانال  اینکه حین و انداخت کنار را موبایلش

 : گفت کرد می پایین و

 

 کنم فکر روز اون به خوام نمی_ 

 مهتاب نبود به خواستم  نمی منم... کن فکر اتفاقا_ 

 دیگه یکی مال... ندارمش کال االن اما... کنم فکر

 که؟ داری خبر... شده

 

 .نگریست  او به  و برگشت لحظه یک دامون

 

... بچه برات موند می خواست می رو تو اگه اون_ 

 !  نباش احمق

 کنی می بارم  تیکه هی میاد  خوشت_ 



 

 .  زد لبخند دامون

 

 نرسیدی؟  من حرف به خودت  یعنی_ 

 

  می نزدیک چای سینی با. چرخید  مادر روی فربد نگاه

 .  شد

 

  خان نکن عجله... خوردم  رو دیگه یکی چوب من_ 

  البته! روز اون  نیست دیر... خوری می  هم تو... دایی

 !  خوردی  هم االن همین

 

 . برود اتاق به تا شد بلند جا از بعد

  بگیرد؛ را همه ی یقه خواست می دلش ها روز این

 دم را مهتاب پسرعموی  بارها و بارها  که روزها این

 .  دید می دانشگاه

 هم دامون قلب حال به دلش که روزهایی همین وسط

 .  سوخت می



 

 ! دامون چتونه؟_ 

 

 قلبش. شد  خیره ها پله پیچ از او عبور به دامون

 :گفت نشستن حال در دنیا. گرفت فربد تنهایی برای

 

 !نگرانشم! نداره خوبی  حال فربد_ 

  خوبه حالش انگار که کسی تنها با... نگرانم منم_ 

 ! خواهرشه

 همو؟ بینن می_ 

 

 .داد تکان سر

 

  ترسم می... کرده  نزدیک بهش  رو خودش_ 

 ترسی؟ می_ 

 بهش خیلی... بگه بهش  رو حقیقت ترسم می_ 

 شده نزدیک

 



 :گفت تردید با. برداشت را چای فنجان دنیا

 

  میان؟ کوتاه آرزو و کیا کنی می فکر تو... دامون_ 

 

 .  کشید صورتش  به دست پریشان او

 

 دونم نمی هیچی من... دونم نمی_ 

 فراموش  رو دخترش... کیاس با حق جان دامون_ 

 ...  کن

 

 .  زد لبخند تلخ دامون

 

 یعنی اون فراموشی میشه؟ مگه! کنم فراموش_ 

  احساسم و دل و  قلب به خیانت

 

 .  شد خیره او به سکوت  در دنیا

 



  با حق. برخاست جا از موبایلش  برداشتن با دامون

  بی. خوردند می را دیگران چوب داشتند. بود فربد

 ... تقصیر بی و گناه

 

 امکان... وقت هیچ... دامون دن نمی رضایت  اونا_ 

 بیان کوتاه که نداره

 

 . زد پوزخند درد پر او

 

 شماییم ی  قصه کجای  فربد و من بگی شه می_ 

 آبجی؟ 
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 هوا در بردارد قند ای حبه رفت می که دنیا دست

 . شد خشک

 ...دردناک و  کهنه ای غده. بست را نفسش راه چیزی

 



  دامون ناراحت  های چشم از لرزانش های مردمک

 یک و خورد ُسر نخورده دست های چای بخار روی

 ...  چشمانش ی گوشه از هم  اشک قطره

 

 از عبور  تا را دامون بلند قامت اش شده تار نگاه با

 .  کرد دنبال سالن

 

  که روزهایی به. بود رسیده بازخواست روزهای به

 . ترسید می  و بود فراری  آن از همیشه

 

 و برداشت جالباسی  از را چرمش کاپشن دامون

 .زد بیرون

 

 نفسش و  نشست ها پله روی پریشان آن پوشیدن با

 .  کرد فوت  شتاب با و  محکم سرد هوای  میان را

 

  روی اختیار بی انگشتانش. شد خیره موبایلش به بعد

 .لغزید  شاپرک ی شماره و گوشی اسکرین



 

 او صدای شنیدن فقط اش آشفته و سوخته دل تسکین

 . بود

 

  خواست نگرفتن جواب از امید نا خورد که بوق چند

 . کند قطع

 

 سالم_ 

 

 : زد لب او آلود  خواب صدای از متعجب

 

 بودی؟ خواب... عزیزم سالم_ 

 اوهوم _ 

 !  نشده هم ده که هنوز_ 

 

 ...  هم دامون دلتنگی. شد  بیشتر فرانه صدای  گرفتگی

 



 برد خوابم زود... خوردم دارو... زدم آمپول_ 

  بهتری؟ االن... کردم بیدارت که خوام می معذرت_ 

 خرده  یه_ 

 نمی گی  می خوری می سرما گم می  بهت وقتی_ 

 خورم 

 

 .بود گرفته هم هایش خنده

 

 عاشق ولی... خورم می سرما زود خیلی من_ 

 زیاد خیلی... زمستونم

 

 جا همان و آمد کش ماه زیبای هالل تا دامون نگاه

 .  ماند ستاره یک کنار

 

 زمستون به شه می  حسودیم_ 

 

 ...تر دلربا. بود تر ریز  بار این دخترک ی خنده

 



 ! مهرگان دکتر... ها نیست خوب  حسادت_ 

 

 طعنه اش ای هفته چند مدرک به! دراز زبان دخترک

 . خندید  می و زد می

 

 که حسودم انقد... خوبه هم  خیلی تو برای حسادت_ 

 پس... باشه تابستونی شب یه االن خواد می دلم

 ...  نشی حتی  هم چیزی عاشق  من جز  باشه حواست

 

  حبس هایی  نفس با. کرد سکوت  خط سوی آن دخترک

 ...  شده

 

  شاپرک؟ هست؟ حواست_ 

 هست _ 

 

 عالی حالش او با. نشست دامون لب ی  گوشه لبخندی

 ... سبک و رها. بود

 



  دارم؟ دوست خیلی که ره نمی یادت_ 

 ره نمی یادم_ 

 

  لبخندش و شد کشیده آسمان  به دوباره دامون نگاه

 .گرفت عمق

 

 که افتاد تاب و تب به چنان تابش بی  قلب قلبش،

. پیچید می فضا سنگین سکوت میان ضربانش صدای

 ... همیشه  از تر قرار بی

 

 نداری؟  کاری... عزیزم کن استراحت_ 

 دارم_ 

 

 . زد لبخند

 

   بگو؟_ 

 نمیاین؟ کوتاه دادین قول_ 

 نمیام  که معلومه_ 



 وقت؟  هیچ_ 

 داری؟ شک... وقت هیچ_ 

 

 . کرد سکوت لحظه چند فرانه

 

 ...افتادم مهتاب یاد امشب_ 

 شد نمی  فربد خیال بی بود اگر! نبود عاشق اون_ 

 بخیر  شبتون... شاید... دونم نمی_ 

 عزیزم  بخیر شبت... نکن فکر بهش_ 

 

  حیاط برگ  و بار بی درخت چند به بار این را  نگاهش

 . ُسراند

 

 گویا که بود برده خواب به را ها آن  چنان زمستان

 .  بودند ندیده خود به بهاری گاه هیچ

 

 ... بلند و عمیق. کشید نفس



 

 . سوخت عاشقش قلب همچون هایش ریه

 ... تنهایی از یکی سرما،  از یکی

 

 

 نزدیک  اما باش دور

 ترسممی دور  هایبودن نزدیک از من

 ( شاملو)
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  ها پله باالی. لغزید فریماه صورت روی فرانه نگاه

 .بود خیره محمد به سکوت در و ایستاده

 

  با صحبت  حال در حیاط از ای گوشه زندایی و دایی

  صندوق داخل را ها چمدان محمد و بودند مادر و پدر

 .گذاشت می ماشین

 



  خواهر به و پیچید خود  به بیشتر را پالتویش  فرانه

 .شد نزدیک

 

  باهاشون؟ ری  نمی چرا... نداری که کالس! آبجی_ 

  انجام رو ات  نامه پایان کارهای  هم همونجا تونی می

 ! بدی

 

 رفت می  کجا. نگریست او به و چرخاند سر فریماه

 . بود ناراحت  و دلگیر محمد وقتی

 

 آبجی؟ _ 

 کنه نمی کار مغزم... دونم نمی_ 

 فریماه؟_ 

 

 .چرخید دایی سمت دو هر نگاه

 

 جون؟ دایی بله_ 

 



 .رفت پایین ها پله از او و شد تر نزدیک احمد

 

 ببندی چمدون یه دقیقه ده تو بتونی کنی می فکر_ 

 خودت؟  برای

 

 احمد لب روی لبخند از تردید با فریماه های مردمک

 .  شد کشیده پدر  صورت به

 

  بری روز چند برای تونی می بخوای خودت اگه_ 

 عزیزم

 

  تکیه. خورد  ُسر محمد صورت روی بار این نگاهش

 . کرد می نگاه فقط سکوت همان در ماشین به زده

 

 خوام نمی... نه_ 

 

 داخل به و دوید باال ها پله از معطلی بدون و

 . رفت خود اتاق و ساختمان



 

 اش سرسنگینی و لحظه این سکوت و محمد از

 .بود عصبانی حتی و دلخور

 

 دیوار به زده تکیه زمین روی زیادی های دقیقه

 . نشست

 

 بی که محمدی از بود گرفته بیشتر حاال دلش

 . رفت خداحافظی

 

  خیس های پلک  زیر دست او و شد باز آرام  اتاقش در

 .کشید خود

 .بود هایش اخم دیدن و مادر ورود منتظر لحظه هر

 

 ماه؟_ 

 

  سبز های تیله در ناباور و آمد باال کندی به نگاهش

 . خورد تاب محمد



 

 عزیزم؟  کجاست چمدونت_ 

 

 .بود  خیره او به فقط. نزد حرف

 

 فریماه؟_ 

 نمیام _ 

 

 .زد زانو مقابلش لب بر  لبخند محمد

 

 !نیای  که توئه میل  به مگه_ 

 محمد  برو_ 

 

 روی های  اشک رد مالیمت با محمد ی اشاره انگشت

 ... لبش نزدیک تا. کرد لمس را او ی گونه

 

 نیست؟ مگه رفتنم واسه ها اشک این برم؟_ 



 هاته  بداخالقی واسه... نه_ 

 

 . بود تلخ حاال محمد لبخند

 

  ساله چهار نزدیک که وضعیتی این از من خستگی_ 

 !بداخالقی گی می  رو گرفتارشم

 

 . گرفت شدت هایش اشک و انداخت  زیر را سرش

 

 محمد شه می تنگ برات خیلی دلم نیستی  وقتی_ 

 

 گرفته صدای  و نشست موهایش روی محمد  ی بوسه

 ...  قلبش های حفره میان  جایی اش

 

 می دیوونه یه عین... نیست گفتنی اما من دلتنگی_  

  نشم؟ دیوونه روز چند  برای الاقل که میای... شم

 



 که بود گیرا  و گرم لحظه این در قدر  آن محمد نگاه

 داشت هم را  آلیاژها ترین محکم کردن ذوب توانایی

 ... دلتنگ  و خسته دخترکی دل زدن آتش به رسد چه

 

 کمده باالی چمدونم_ 

 

 عمیق. نشست او پیشانی  روی بار این محمد  های لب

 ... داغ و

   شاپرک#

 99_پست #

 

  وسط میز روی را دستش داخل گوشی  و کتاب

 کنار ظرف از ای برشته کتلت و گذاشت آشپزخانه

 .برداشت اجاق

 

 مامان چربه اونو، نخورش... گذاشتم سوپ برات_ 

  چی هر بخورم سرما من منتظری  شمام...  مامان ا ه_ 

 خوردم   به بدی سبزیجات و مایعات



 

 . خندید او همیشگی اعتراض به آرزو

 

  عزیزدلم هنوز کنی می سرفه_ 

 خورم  نمی سوپ من_ 

 

  میز پشت خیار و گوجه حاوی سبد با که همانطور او

 :گفت جدیت  با نشست می

 

 ... خوری می_ 

 خورم  نمی_ 

 

. کرد باز را یخچال در مادر اخم به ای خنده با بعد

 صدای و مادر نگاه او گوشی  اسکرین شدن روشن

 .چرخاند آن  سمت را فرانه نگاه زنگش

 

 .کرد مکث  استاد نام  روی اما آرزو  های مردمک

 



 سمت عجله با فرانه. خورد گره هم در که ابروانش

 .گرفت را گوشی او از قبل اما مادر. کرد تند پا میز

 

 مامان؟_ 

 پدرت و من با که قراری فرانه؟ بود چی قرار_ 

  داشتی؟

 

 .  انداخت زیر به سر مادر  عصبانیت  از برچیده لب

 

 بده؟  جواب_ 

 

  بغض فرانه که قدر آن. بود تر بلند  حاال او صدای

 . کرد

 

   شده؟ چی  آرزو؟_ 

 

  نگاهش کیان. شد جاری پدر دیدن با فرانه های اشک

 . چرخاند دو آن بین گنگ را



 

 !  کیان بزنی حرف آقا اون با نبود قرار مگه_ 

 

 میز روی  را دستش داخل های خرید و آمد جلو

 .گذاشت

 

 شده؟  چی  بگو و باش  آروم عزیم_ 

 

 .  لرزید می حاال آرزو صدای

 

  ما نظر و حرف که بپرس ات دردونه عزیز از_ 

 اهمیته بی براش

 هستی؟  عصبانی انقدر چرا  آخه مامان_ 

 

 . داد تکان را  فرانه فریادش

 

 شدی  گستاخ... شدی خود سر چون_ 



 

  با آرزو. پیچید فضا در دوباره موبایل زنگ صدای

 ی شماره به کیان و برد آن سمت دست  بیشتری خشم

 .  شد  خیره صفحه  روی آشنای

 

  شما عصبانیت و داد این مامان نمیارم در سر من_ 

 از بیشتر چیزی... نیست  مخالفت یه واسه فقط

   مخالفته

 

.  کرد می شک  نباید دخترکش. کشید عمیق نفس کیان

 . نگریست  فرانه به آرزو به نگاهی با

 

 تو که اینه واسه فقط ما  مخالفت دلیل... عزیزم نه_ 

 نیست  ازدواجت وقت االن

 

 عصبانیت میان که چیزی. نبود درست میان این چیزی

 .  بود گم پدر واضح آشفتگی و مادر زیاد

 



 !  آبجی حتی! نداشت رو  نظر این قبال که مامان_ 

 

  نزدیک او  به گام چند. بود کرده شک واقعا  دخترکش

 .  شد

 

 شاپرک نیست این جز چیزی_ 

 

  مادر انگشتان میان که موبایلش روی بار این نگاهش

 .  چرخید شد  می فشرده

 

 کرد نامزد محمد با که بود من االن همسن  آبجی_ 

 عزیزم نبود غریبه محمد_ 

 

 .  نبود این که نداشت شک. نبود این

 

 تحقیق مهرگان آقای مورد در تونین می خب_ 

 کنم می فراموشش من بود چیزی اگر... کنین

 



 : گفت جدیت با آرزو کیان از قبل

 

 فرانه کن تمومش... نمیشه عوض ما نظر_ 

 

 ...  شکش به یقین یعنی مادر ی لحظه این خشم

 

 بیرون و کرد آب پر را  فرانه چشمان او بلند صدای

 .دوید

 

 گوشی همچنان که لرزانش انگشتان و  آرزو به کیان

 . نگریست بود  داشته نگه سفت را فرانه

 

 . رفت  ها قرص ی جعبه سراغ به حرف بی

 با را خورد می وقتی چنین که لعنتی قرص همان

 .گذاشت  میز روی آب لیوانی

 

 این به را همسرش که ای گذشته و خودش به لعنت

 . بود انداخته حال



 

  های عسلی در و آمد باال آرزو لرزان های مردمک

 . خورد گره او روشن

  از حرف  بی را موبایل  و برد جلو دست آرام کیان

 .کشید بیرون او  انگشتان میان

 

 .بوسید آرام را موهایش روی بعد

 

 عزیزم  بخور رو قرصت_ 

 

  از پر و دلخور. شد خیره  او به سکوت  در فقط آرزو

 ... رنج

 

 عزیزم نباش نگران_ 

 

.  داد ُسر خود مرتعش انگشتان روی را  نگاهش

 هم او نام حتی که بود شده عالقمند کسی به دخترش

 . کرد می ویران را حالش



 

 با لعنتی اون  برادر خاطر به دخترم! نباشم نگران_ 

  آروم چطور! کنه می بحث  تو با! کنه می بحث من

 باشم؟

 

 .نشست و  کشید عقب را صندلی کیان

 

 هم را لیوان و گذاشت او های لب بین خود را قرص

 . گرفت  دهانش مقابل

 

 توام االن حال  باعث که من  به لعنت_ 

 

 و گرفت را لیوان لرزانش و زده یخ انگشان با آرزو

 .خورد آب از قدری

 

 کیان بزنم حرف پسره اون با خوام می من_ 

 !  آرزو_ 

 بزنم  بهش خودم  رو آخر حرف خوام می_ 



 

. داد تکان  سر ناچار. کرد نگاه او به لحظه چند کیان

 . بود بهتر  این شاید

 

 باش آروم فقط... بگی تو چی هر... عزیزم  باشه_ 

 

 از درست. نداشت را آن  ها سال که چیزی ! آرامش

 .  شد  ارسال برایش عکس دو که روزی همان

 

  جای ها قرص  این االن همین تا بعد به روز آن از و

 . کرد می پُر رحمانه بی را اش رفته آرامش

 

 کیان. گرفت دستانش میان پریشان و خسته را سرش

 را فرانه موبایل و کتاب او به خیره عمیقی نفس با

 . رفت اتاق در پشت و بیرون آشپزخانه از و برداشت

 

 ی گوشه که دخترکش به و کرد باز  صدا بی را در

 .زد زل لحظه  چند ریخت می اشک و  نشسته تخت



 

 .کرد رها  کنارش را  ها آن حرف بی  و رفت جلو

 

 . داد شدت را فرانه های  اشک درهمش های اخم

 .بود نرفته فریماه کاش

 

 بابا؟ _ 
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 عقب به  آنکه بی ایستاد در به مانده قدم یک کیان

 . نداشت را  دخترکش تَر چشمان دیدن  تحمل. برگردد

 

 هستین؟ عصبانی انقدر چی از مامان و شما_ 

 

 . کشید عمیق نفس یک  فقط جواب در



 

 ی صفحه روی فرانه خیس نگاه رفت  که بیرون

 . خورد ُسر موبایل  تاریک

 

 . داد شدت را  هایش اشک شدنش روشن

 .گذاشت گوش  کنار تماس وصل با و برداشت  را آن

 

 سالم_ 

 

 .  شد شنیده  مکث با  دامون صدای

 

 ! زدم  زنگ بار چند... سالم_ 

 نشدم متوجه_ 

 

 . پیچید هایش گوش در نگران بار این صدایش

 

  گرفته؟ چرا صدات! شاپرک_ 



 

 . نشست خیسش های پلک زیر فرانه دست

 

 خوردگیه  سرما مال_ 

 

 نمی را راستش دخترک. کرد اخم خط سوی آن دامون

 !گفت

 

 کردی؟ گریه_ 

 

 . گرفت سرعت صدا بی هایش  اشک فقط. نداد جواب

 

 فرانه؟ _ 

 

.  زد می صدایش فرانه عصبانیت وقت پدر مثل درست

 .  شد غصه از پر قلبش

 



 بگی؟  چیزی  خوای نمی_ 

 نه _ 

 بگی من به رو  هات ناراحتی باید  تو ولی_ 

   بزنیم؟ حرف بعد شه می_ 

 

 ...  کالس سر مثل. شد جدی

 

  نه؟ االن چرا_ 

 نیست  خوب  حالم_ 

 کرده؟  ناراحتت کسی_ 

 

 .  بود درگیر و خسته ذهنش. نداشت حوصله

 

 می ناراحت رو دیگران که منم خود این... نه_ 

 بخیر  شبتون... کنم

   شاپرک؟_ 

 



 . گرفت بازی به را قلبش دوباره زدنش صدا شاپرک

 

  هم رو شما... نیست زدن حرف برای خوبی وقت_ 

 کنم می ناراحت

 هیچ تو ناراحتی  مقابل من ناراحتی... نیست مهم_ 

 بزن حرف من با فقط... نداره اهمیتی

 

.  گفت نمی داشتنش دوست از گاه هیچ دامون کاش

.  شناخت نمی را داشتن دوست وقت هیچ کاش اصال

 ...  را  کردن عاشقی

 

 بزنم حرف کسی با خوام نمی االن_ 

 من؟  با حتی_ 

 

 و رحم بی. زد چنگ گلویش به باره چند بغض

 ...  عاصی

 

 کس  هیچ با_ 



 بخیر  شب... راحتی جور هر_ 

 

  قطع را تماس باشد، دخترک جواب منتظر آنکه بی و

 .کرد

 

 . کوبید تخت روی را گوشی خشم و حرص  با فرانه

 

 خفه. بود شده تر تلخ حاال گلویش بیخ چسبیده بغض

 ...  کننده

 

 . کردم امضاء  من و سرودی شعر تو

 (مصدق حمید)

 #شاپرک  
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 . بود ایستاده آموزشگاه راهروی داخل سپیده منتظر

 روی غمگین لبخندی  او یاد. کرد نگاه ساعتش به

 . نشاند لبش



 

 بریم _ 

 ! عجب چه_ 
 

  روی را تارش  سه کیف بند و خندید خیال  بی سپیده

 . انداخت شانه
 

 من؟ با میای... دارم خرید خرده یه_ 

 

 پاساژ در گشتن ساعت چند یعنی سپیده خرید  خرده یه

 ...ها

 

 نه _ 

 

 .کرد اخم سپیده 
 

 دوستات با گفت... نداشت وقت مامان... دیگه بیا_ 

 ...برو

 سپید ندارم حوصله_ 

 



 پیاده داخل قدم  و رفتند بیرون آموزشگاه در از هم با

 . گذاشتند رو

 

   تو؟ چته_ 

 نیست چیزیم_ 

 فرانه _ 

 

 عقب به مکث با و ایستاد آشنا صدایی شنیدن از مردد

  قدم چند که بود دامون به خیره چشمانش. چرخید

 . کرد می طی را فاصله
 

 دامون های اخم به فرانه هم  در صورت از سپیده نگاه

 . شد کشیده
 

  سالم_ 
 

 قرار سپیده کنار و برداشت عقب به گام یک دخترک

 .گرفت
 

 استاد سالم_ 

 



 ... تر تلخ او و شد تر غلیظ دامون های اخم

 

 کنین؟ می چیکار اینجا شما_ 

 شدی؟ ناراحت_ 

 !یهویی... خبر  بی خب_ 
 

 پر به  دستی او. کرد نگاه سپیده به کوتاه دامون

 :گفت فرانه به رو و  کشید شالش
 

 بینمت  می بعد... برم دیگه من_ 

 

 .داد تکان  سر فقط فرانه
 

  شینی؟ نمی_ 
 

 . نگریست بود، کرده باز دامون که ماشین در به

 

 آموزشگاه؟  دم اومدین که شده چیزی_ 

 که ندارم آرامش االن تا دیشب از! شده چیزی_ 

 هم امروز! دادی رو  جوابم  اونطوری چرا بفهمم

 ! ندادی رو هام  تماس جواب



 

  را نگاهش و زد کنار دستپاچه را هایش  چتری او

 . دزدید ناشیانه

 

 همو دیدیم می دانشگاه فردا_ 

 !بشین... نیست زدن حرف جای دانشگاه_ 
 

 . کرد  نگاه او های چشم به لحظه چند فرانه

 .  بود کالس اوقات از بیشتر چیزی  جدیتش

 

  دامون همزمان و کشید پایین  شانه از را  گیتارش بند

 .گرفت را آن

 رل پشت در بستن با بعد و بنشیند تا کرد صبر

 . زد استارت او به نگاهی با. نشست

 

 شنوم می خب؟_ 

 

 . خورد تاب او صورت روی  آرام فرانه های مردمک

 

  ام حوصله بی  خرده یه_ 

   چرا؟_ 



 شد بحثم مامانم با_ 

   من؟ خاطر به_ 
 

 . داد تکان سر فقط نگاه بی

 

   دادی؟ نمی رو من جواب  چرا حاال_ 

 نبود خوب  حالم_ 

 نرفته؟ که یادت... بجنگم داشتنت  برای که  خواستی_ 

 

  کمی. کرد عبور  فروشی گل بیرون های گل از نگاهش

 . بود خانه از تر دور

 

  نشدی؟ که پشیمون شاپرک؟_ 

 ... نه_ 

 

 مژگان تاب به. کرد نگاه او رخ نیم به دوباره دامون

 ...  بلندش  و سیاه

 

 گذشته  خونه از مسیرتون_ 

 بخوریم چیزی یه بریم_ 

 



 داشتنی دوست پدر از همه از بیشتر. بود گرفته دلش

 ...  اش

 

 نخوردم وقته خیلی... خوام می داغ لبوی_ 

 

 .خندید مردانه و آرام او
 

 چشم _ 

 

 ظرف دو با  و کرد پارک کناری دامون  بعد دقیقه چند

 .برگشت داغ لبوی
 

 عزیزم  بیا_ 

 مرسی _ 

 

 . کرد  حرکت دوباره

 

 جونت  نوش_ 

 

 تکه در را مصرف بار یک  چنگال و زد  لبخند کوتاه

 .کرد فرو کوچکی ی
 



 . بود برانگیز اشتها هم آن از برخواسته بخار حتی

 

...  دونم نمی... من... نیاد کوتاه وقت هیچ پدرم اگه_ 

 نگه خودم  معطل اینطوری رو شما  نیست درست

 ... دارم

 

 . چرخید او سمت سرعت به دامون سر

 

 گی؟  می داری چی فهمی می! داری نگه معطل_ 

 

  جواب. زد  ظرف داخل  را چنگال باز  نگاه بی فرانه

 .  سوخت آنی به قلبش میان چیزی. نداد

 

  خواستن یه من داشتن دوست انگار گی می جوری_ 

  خیال بی ات  خانواده مخالفت با که معمولیه و ساده

  می که حرفیه  چه این! خودم زندگی پی برم و بشم

 فرانه؟ زنی

 

 :  گفت آهسته. کرد نگاهش بار این
 

 نیان کوتاه ها  حاال  حاال من ی خانواده شاید_ 



 بکشه  طول چقدر هر... کنم می صبر_ 

 باشم  خودخواه خوام نمی_ 

 

 .  آورد فشار گاز پدال روی اختیار بی پایش

 

  خیالت  بی من که چیه؟ ها حرف این از قصدت_ 

 !بشم
 

 را او داشتن دوست خیالی بی که اندازه همان به! نه

 . خواست نمی هم را عذابش و رنج  خواست، نمی
 

 آخه  شین می اذیت_ 

  توئه آزار باعث من خواستن اگه ولی... نیست مهم_ 

 ! است دیگه حرف یه اون

 

  رها لبو سرخ های تکه میان فرانه دست از چنگال

 .شد
 

 ! نیست اینطور! نه_ 
 



 که اشکی حتی. لرزید صدایش که نبود خودش دست

 .لغزید اش  گونه روی
 

 او سمت و کشید بیرون دستمال برگی پریشان دامون

 .گرفت
 

 عزیزم کنم  ناراحتت خواستم نمی_ 

 

 .زد لبخند بغض میان و گرفت را آن
 

  از... شدم رنج زود و  حساس زیادی روزا این_ 

 کنم می تعجب خودم

 

 ... داشتنی دوست ی ساده دخترک

 

 نمی چیزی دیگه منم... کرد یخ... شاپرک بخور_ 

   برسونمت؟... برنجونمت ترسم می... گم
 

 . داد تکان سر

 

  سکوت در گاهی. زد نمی حرف هم خودش بود بهتر

 .بود پنهان ناگفته  حرف هزاران



 .داشتند  را هم تمنای که قلب دو بین  سکوت هم آن
 

 تاریكی، این در من

 جانفرسا، شب تیره این در من

 . توام گیسوی ظلمت زائر

 

 (مصدق حمید)
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 پشت. کشاند  خیابان کنار  به آرام را ماشین دامون

 . شد پیاده  بعد و کرد پارک رنگی سیاه خودروی

 به ای ضربه  مکث با  و ایستاد اتومبیل همان کنار

 .زد پنجره
 

 .  داد پایین را شیشه و سرچرخاند آرزو

 

 خسروی  خانوم  سالم_ 

 شو سوار... سالم_ 

 



 کیان وقتی. نشست و کرد باز را در حرف بی دامون

 تصورش گذاشت، آرزو با دیداری قرار و  گرفت تماس

 ... جوانی این به زنی نه ؛بود دنیا به شبیه کسی او از

 

 .  بود شکسته  زیادی اما خواهرش. بودند همسن ها آن

 

 سیاه چشمان همان با دید، می را فرانه ی آینده انگار

 ... درشت

 

 آقا هست؟  یادت رو من... شدی بزرگ  چقدر_ 

 !  دامون

 

  خالی حسی هر  از آرزو لحن. زد لبخند کمرنگ  دامون

 . بود

 

 هست  ذهنم  تو شما از چیزایی یه_ 

 اگه باشه  بهتری و  بیشتر چیزای  تونست می_ 

 ... ذاشت می خواهرت

 

 ... هم ها دشمنی. کردند می باز سر ها طعنه

 



 :  داد ادامه آرزو. کرد سکوت  دامون
 

 فکرت گم می که رفیق... بود رفیق پدرت با پدرم_ 

 کن خراب خونه  چون! من با خواهرت رفاقت پی نره

 ...  نبودن کن خراب زندگی... نبودن

 

 ...  تکرار هم سکوتش. شد تلخ دامون لبخند

 

 اما پدرت زندگی کارو... بود چالوس عاشق مادرت_ 

 موندن همیشه به داد نمی رضایت مادرت... بود اینجا

  رفت همین  تو... کردن می آمد و رفت... شهر این تو

 ...  افتاد وحشتناک  اتفاق اون آمدها و

 

 شبیه. کرد نگاه دامون به رسید که حرفش اینجای به

  موهای نه و ای قهوه های چشم نه. نبود دنیا به

 .... روشنش پوست حتی نه و  اش خرمایی

 

 . بود  پدرش های  جوانی شبیه

 

 فوت بعد... بود خواهر یه مثل من برای خواهرت_  

 یادت... خودم ی خونه تو آوردمش مادرت و پدر

  هست؟



 

 ... ها روز آن از  محو چیزهایی. بود یادش

 

...  زندگیم هوار شد که نزدیک  آوردمش قدر اون_ 

 شوهرم  ی بچه مادر شد

 

 اما محکمش لحن. لرزید می دوباره داشت  دستانش

  نریختن برای صدایش،  نشکستن برای بود سدی

 ... هایش اشک

 

 !دامون آقا! هستی کی بدونی تا گفتم  رو اینا_ 
 

 . کرد نگاه او به دامون

 

  دونم می_ 

 !  دونی می که خوبه_ 

 داره؟  من به ربطی چه ولی دونستش_ 

 

 ...  کوتاه و صدا بی. خندید  آرزو

 



 یعنی تو عذاب... خواهرت به ترینی مربوط تو_ 

 ...  اون عذاب

 ... دخترتون عذاب و_ 

 

 پوزش دامون .شد  خشم از سرشار آرزو نگاه

 .  آورد باال دست  خواهانه

 

... وجه هیچ  به... ندارم رو کردنتون ناراحت قصد_ 

 ولی...  دم می شما به گذشته بابت رو حق حتی

 شم نمی چون بشم فرانه خیال بی که نخواین

 

  دخترم از کنم التماس اومدم که! کردی خیال چی_ 

 حقیقت گفتن با تونم می راحت خیلی من! بشی دور

 !دنیا برادر! کنم  متنفر حتی نه که دور تو از رو فرانه
 

 می را خود نباید . ایستاد انگار لحظه یک برای قلبش

  زن این زندگی به پا حسابی چه به خواهرش. باخت

 بود؟ گذاشته  جسور

 

  ترین حامی دوست یک عنوان به توانست می که زنی

 .باشد



 

...  کنم نمی کارو این کیان  خاطر به فقط  و فقط ولی_ 

  هیچ... شد اذیت و کشید رنج حتی من  از بیشتر اون

  که گم  می تو به... نگفتم خودش به رو این وقت

  ما سکوت از پس ندارم واهمه چیزی از من بدونی

 نکن سوءاستفاده

 

...  دم نمی و  ندادم خودم به هرگز رو اجازه این من_ 

...  کنم آلوده  چیزی به رو داشتنم دوست خوام نمی

 خواستگاری؟ بیام رسما   بدین اجازه

 

 ... تمسخر با و بلند کمی. خندید اختیار بی آرزو

 

 !من هووی خواهرت؟ با  حتما!  خواستگاری  بیای_ 
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  کردن راضی. برد موهایش میان دست کالفه دامون

 یاد به را او سیاهش  چشمان. بود سخت خیلی زن این

 .  کرد می سالح خلع فرانه

 



 ! نشدنیه که دونی  می هم خودت! دامون آقا_ 

 

 . کند فکر نشدنش به خواست نمی هم لحظه یک حتی

 

 نه بزنی؟  همیشه برای رو  خواهرت قید تونی می_ 

 !بزنی رو من دختر قید باید پس! تونی نمی

 ... تونم نمی_ 

 دم  نمی دنیا برادر  به دختر من چون بتونی کن سعی_ 

 

 ... هم لحنش. بود غمگین  حاال لبخندش

 

 دارم دوسش خیلی من_ 

 

 . زد پوزخند تفاوت بی آرزو

 

 تو  هم یکیش... دارن دوست رو من دختر ها خیلی_ 

 

 اش چهره و کرد ورم آنی به اش پیشانی های رگ

 . شد درهم

 



 فرانه ولی! شدین موفق... منه آزار قصدتون اگه_ 

 ! ندین آزار رو

 مهمه؟ برات فرانه نشدن اذیت_ 

 چیزی  هر  از بیشتر_ 

 

 . زد  پوزخند آرزو

 

  روز و حال االن تا شدی نمی نزدیک بهش بود اگر_ 

 مثل مارو زندگی داری  تو! باشه این من دختر

 ریزی  می هم به خواهرت

 

  آرزو. کشید صورت به  را هایش دست کف دامون

 . بود تلخ اندازه همان به و قاطع خیلی

 

  شدم عالقمند بهش وقتی... گفتم هم کیا آقا به من_ 

 نتونستم فهمیدم هم وقتی... کیه دونستم نمی

 کنین باور که بخورم قسم چی به... کنم  فراموشش

 ! دارم دوسش

 فاصله  ازش... بذار راحتش  داری دوستش  اگه_ 

 بشه اذیت این از بیشتر نذار و بگیر

 



 . بست نقش دامون های لب روی تلخ لبخندی

 

 تونم  نمی_ 

 

 او های چشم در جدی خیلی آرزو سیاه های تیله

 ... تیره و سرد. نشست

 

 دیگه... بدم هووم برادر به دختر تونم نمی منم_ 

 نمونده  حرفی

 

. گذاشت  در ی دستگیره روی دست مکث  با دامون

 . کرد نگاه او به دوباره بازکردنش از قبل

 

  اینکه مگر... خسروی  خانوم نمیام کوتاه من_ 

   بخواد خودش
 

 .  شد پیاده و  کرد باز را در معطلی بی و

 

 با و کرد  رها سینه عمق از بغض با را نفسش آرزو

 ها آن  روی سر فرمان روی هایش دست گذاشتن

 . گذاشت

 



  شد؟ پیدا ها آن زندگی وسط کجا از داشتن دوست این

  رو و زیر  را چیزها خیلی شک بی که داشتنی دوست

 . کرد می
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  تاریکی میان خسته و شد سالن وارد صدا  بی دامون

 .رفت  ها پله سمت آباژورها جان  کم نور و
 

 اومدی؟! دامون_ 

 

 شد می بلند مبل  روی از که دنیا به و ایستاد

 . نگریست

 

 آبجی  سالم_ 

 خوردی؟  شام... کردی دیر چقدر... سالم_ 

 خوردم   چیزی یه  کارخونه_ 

 

 .شد نزدیک او به دنیا
 



 خوبی؟ _ 

 

. نداشت حسی هیچ آرزو  های حرف از بعد. نبود

 .  بود پوچی دنیای سرگردان

 

 خوبم _ 

 شده؟ چیزی_ 

 

 . گرفت ها  پله سمت دوباره را مسیرش
 

 خوابیده؟ فربد... نه_ 

 کنین می ام دیونه دارین جفتتون... شام بعد همون_ 

 

 . شد می دیوانه داشت هم خودش. خندید صدا بی
 

 آبجی بخیر شب_ 

 دامون؟_ 

 ام خسته   خیلی_ 

  یک از کردی نگاه ساعت به! شده چیزیت یه تو_ 

 ببینم؟ وایسا! گذشته

 



  هم به حال داشت هم خنده. خندید باز و ایستاد  بار این

 ... اش ریخته

 

 شده؟  چی  بگو_ 

 

 . برد موهایش  میان دست کالفه او

 

 نشده هیچی_ 

 

 . گرفت قرار مقابلش دنیا
 

 مربوطه؟  کیا  دختر به_ 

 دیدم  رو مادرش_ 

 

 . رفت فرو دنیا قلب وسط تیز چیزی

 

 آرزو؟ _ 

 

 . داد تکان سر فقط دامون 

 

   خب؟_ 



 ببینن منو خواستن خودشون_ 

 

 را او که شد می ها سال. لرزید دنیا  های مردمک

 .  بود ندیده

 

 بهت؟ گفت چی... چی_ 

 از! نشدنیه! سخته... کیا آقا های حرف  همون_ 

  ی فرانه وقت هیچ کاش...  خارجه من قلب ی عهده

 ... دیدم نمی رو خسروی

 

 درماندگی، با قلبش و خود به دست  ی اشاره با و

 :  زد لب پریشان و آشفته
 

 آبجی  برنمیام کیا آقا شاپرک نخواستن پس از من_ 

  

.  کرد لمس را دامون بازوی  دنیا مرتعش انگشتان

 . گرفت آتش کوچکش برادر کالم و نگاه غم از قلبش

 

 !  کن فراموش... اشتباهه عالقه این! جان دامون_ 

 



  عالقه. نشست دامون های لب روی غمگین لبخندی

 ! اشتباه ی

 دلش حال کس هیچ که لحظه این در بود بیچاره چقدر

 . فهمید نمی را

 

  متاهل مرد یه به... دوستتون شوهر به شما عالقه_ 

 نبود؟ اشتباه

 

  از هایش  عزیزترین چرا را ترسناک های  سوال این

 پرسیدند؟  می او

 

 !دامون_
 

 من؟ حس کجای  آبجی؟ اشتباهه من ی عالقه  کجای_ 

 ...  ذاشتیم  نمی کیا آقا ی خونه قدم وقت هیچ کاش

 

 دنیا شد، دور او نور بی چشمان مقابل از که دامون

 سقوط مبل  روی و رفت عقب ناتوان و شده سست

 .کرد
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 بابا؟ میاری چای یه  شاپرک؟_ 

 

 که پدر به و برداشت دو فیزیک های جزوه از چشم

 .کرد نگاه نشست  می مبل روی
 

 به پدر نگاه سنگینی زیر و گفت چشمی آرام

 .رفت  آشپزخانه
 

  یخچال داخل را الویه ساالد ظرف که همانطور  آرزو

  چشم ریخت می چای قوری از که او به گذاشت می

 . دوخت
 

 مامان  بریز هم من برای_ 

 

  سینی داخل هم دیگر فنجانی سر، تکان با حرف بی

 .گذاشت
 

 و میز  روی را سینی.  رفت بیرون  و ریخت چای

 .گذاشت پدر مقابل فنجانی
 



 گرفتن با اما پدر. برود  تا برداشت را اش جزوه بعد

 .شد مانع او ظریف مچ
 

  شاپرک؟... ببینمت_ 
 

 کیان روشن عسلی در  و آمد باال سیاهش چشمان

 . نشست دلخور

 

  بابا؟ با قهری_ 
 

 دور دست و نشاند خود کنار را او کیان. نزد حرف

 .  کرد حلقه  اش شانه

 

  عزیزم؟ کنی می دوری  بابا از چرا_ 
 

 . دوخت پدر بزرگ انگشتان گره به را  نگاهش

 

 نباشم  نزدیکتون که خواین می  خودتون_ 

 

 آن روی بعد و زد گوش  پشت را دخترکش موهای او

 . بوسید را ها
 



  که دونی می خوب... کنی می فکر که نیست اینطور_ 

 شاپرک است بسته نفست به نفسم

 

  او های مهربانی به بند هم  خودش نفس. زد لبخند

 . بود

 شد می نزدیک که آرزو به و بوسید را اش گونه کیان

 .نگریست
 

  زدی؟ زنگ محمد به_ 
 

 . برداشت را چای فنجان  و خندید صدا بی آرزو

 

 چیه؟  واسه نگرانیت... کیان عقدن اونا_ 

 برگردن  امروز بود قرار_ 

 !  نزن غر! دادی رفتن ی اجازه خودت! جان کیان_ 

 

. گذاشت دهان به قند ای حبه و شد تسلیم خنده با کیان

 زیادی که هایش  چتری به. کرد نگاه  فرانه به آرزو

 . بودند شده بلند

 

 رو؟   هات چتری کنم کوتاه_ 



 کنم بلندشون خوام می... نه_ 

 ! مامان که نداشتی دوست_ 

 ازشون  شدم خسته_ 

 شاپرک میاد بهت خیلی ولی_ 

 

 .  ریخت بهم را هایش چتری پدر و خندید

 گوشی اسکرین روی را  نگاهش کیان  موبایل لرزش

 از و برداشت را آن فربد ی شماره دیدن با. چرخاند

 .شد بلند جا
 

  دکمه کیان. کرد دنبال ها پله دم تا را او چشم  با آرزو

 .شد اتاق وارد و زد را اتصال ی
 

 بابا؟  جانم_ 

 

 .شد شنیده مکث با فربد صدای
 

 سالم_ 

  خوبی؟... پسرم سالم_ 

 ! گیری نمی من از خبری  خودت نزنم  زنگ من تا_ 



 

 .  زد لبخند او طلبکار لحن به کیان

 

 شده؟ چی_ 

  کارخونه؟ بیای سر یه شه می_ 

   اومده؟ پیش مشکلی_ 

 حرف  من از... کنن می اذیت کارگرا از تا چند_ 

  بیا... زیاد کنه نمی دخالت دامونم... ندارن شنوی

 بزن حرف  باهاشون

 

 . نشست تخت لب

 

 فربد بیای بر پسش از باید خودت_ 

 نمیای؟ یعنی_ 

 نیست   مربوط من به  دیگه اونجا_ 

 نیستم؟! مربوطم بهت که من_ 

 

 .  کشید دست  صورتش  به کالفه کیان

 

 ! فربد_ 



 بابا؟ ام چکاره من شما اشتباه و مادرم خطای   وسط_ 

  اینم... دادم دستش از که  مهتاب از اون! بگو خودت

 !دی نمی من به اهمیتی که شما از
 

 اهمیت بی من برای تو... فربد نیست اینطور_ 

 !نیستی
 

 کلیدای که وقتی از! برات اهمیتم بی که معلومه_ 

 به من مگه! سراغم بیای نشد بار یه دادی  رو خونه

 !گذاشتم دنیا این تو پا خودم میل
 

  داشت حق پسرکش. زد چنگ موهایش به آشفته کیان

 .  باشد طلبکار

 

 کجایی؟  االن_ 

 !خیابون تو_ 

  بیام بده آدرس_ 

  چند.... بلدم! ات خونه دم میام خودم! بیای  تو چرا_ 

 ! رسوندم  رو فرانه بار

 



 با اختیار بی! بود شده  نزدیک او به حد این تا یعنی

 . زد تشر خشم

 

 ! فربد_ 

 هیچ! کیا آقا نکن حساب من ی بسته دهن رو دیگه_ 

 بمونم  ساکت نیست  تضمینی

 

 . شد بلند عصبانی بار این صدایش
 

 !فربد کنی نمی کاری همچین تو_ 

 وقتی... باشم داشته  رو خواهرم خوام می من_ 

 ذاری نمی چرا... نیستم پریشون... خوبه حالم کنارمه

 بابا؟ 

 

 .نداشت گناهی که  او. بود فایده بی  بیداد و داد
 

 زنیم می حرف هم با... کارخونه میام فردا_ 

 بدونه  بذار_ 

 

 . کرد ترش پریشان فربد التماس

 



 نیست  روبراه دامون خاطر به فرانه حال! فربد نه_ 

  خاطر به فقط و فقط االن تا موندم ساکت اگه منم_ 

   کنی؟ نمی موافقت چرا!  بوده دامون

 !بشی نزدیک بهش بیشتر که_ 
 

 .  زد پوزخند فربد

 

 ! فهمه می که باالخره! کیا آقا ترسی می چی از_ 

 متنفر! بشه دور من از فریماه  و تو مثل اینکه از_ 

 ! بشه

 

 . نبود متنفر پدرش از. کرد سکوت فربد

 

  پسرم؟ نداری  کاری_ 

   بابا؟_ 

   جانم؟_ 

 !وقت هیچ! نبودم متنفر ازت وقت هیچ... من_ 
 

 کیان های گوش در که بود بوق صدای بالفاصله و

 . پیچید



 

 ...تخس پسرک. زد لبخند
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 شلوغی میان دیوار روی ساعت به نگاهی  با آرزو

 اپیالسیون اتاق سمت به شده کمتر  حاال که سالن

 فقط ها شاگرد به و بودند منتظرش مشتری دو. رفت

 . دادند می را مخصوص های موم گذاشتن ی اجازه

 .بماند سالن  هم عصر بود  مجبور او و  نیامد کتایون
 

 خوره  می زنگ گوشیتون... جون  آرزو_ 

 

 کیان. گرفت حورا از را موبایل تشکر با و چرخید

 . بود

 

 کیان سالم_ 

 

 روی از را مصرف یکبار  بهداشتی پد همزمان و

 .  کشید ماهرانه  و فرز  مچ، تا مشتری آرنج پوست

 



 سالنی؟ هنوز... عزیزم سالم_ 

 

 آرنج پد. زد لبخند طالیی مو دخترک  ظریف اخم به

  هیچکس. کشید تند حرکت  یک با هم  را دیگرش

 ...کتایون حتی. نداشت را او مهارت

 

 موندم  می باید... نیومده کتایون_ 

 

 .  شد بیشتر کیان صدای کالفگی

 

 ام کارخونه هنوز منم... تنهاست خونه شاپرک_ 

 ... دیگه ساعت نیم تا رم می_ 

 باش خونه... زنم  می زنگ دیگه ساعت نیم_

 

 .خندید او ی آمرانه  لحن به
 

 خسروی   جناب باشه_ 

 

 سرگرم دوباره. کرد حس را کیان لب روی لبخند ندیده

 .شد کار

 .ماند او تنها و شد خالی کم کم سالن



 

  زنگ صدای که بود ها چراغ کردن خاموش حال در

 . شکست را سالن سکوت
 

 از را  شالش و مانتو تند باشد کیان اینکه فکر با

 .گشود را در چشمی، از نگاه بی و برداشت جالباسی
 

 گذشته گفت، که ساعتی نیم آن از دقیقه بیست حدود

 . بود

 

  محو بود در پشت که کسی دیدن از لبش روی لبخند

 .پرید و شد
 

   کرد؟ می چه سال همه این گذشتن از  بعد اینجا او
 

 دختر آن  به شباهتی هیچ که بود زنی  حیران و مات

 .نداشت پیش سال  بیست ی سرزنده و شاد
 

 نه و بود خبری هایش چشم  در شیطنت  برق آن از نه

 ...اش سبزه و صاف  پوست و عسلی موهای از

 



  کنار ریزی های چروک که دید را زنی  خود مقابل او

 . کرد می خودنمایی حسابی چشمش
 

 را دشمنی زخم   ترین کاری دوستی نهایت در که زنی

 . بود زده
 

 سالم_ 

 

 می حسابی  چه به را صدایش در  نشسته بغض

  گذاشت؟
 

 . نبود وجدان عذاب شک بی

 

  و تردید با بود مانده  جا ها گذشته در که دخترکی

 .   گذاشت داخل به قدم آرزو سیاه های  تیله در خیره

 

 بشی تنها منتظرم بیرون میشه ساعتی یه_ 

 

  نباید هایش  دست. بود ایستاده زده مات  همچنان آرزو

 .لرزید اما لرزید می
 

 .  داد تکان را اش شده خشک زبان زحمت به



 

  اومدی؟ رویی  چه با... تو_ 
 

 . شد سست آرزو زانوهای زیر. بست را در اما دنیا

 

 ... بیرون برو! اومدی رویی  چه با واقعا_ 

 

 . نداشت نشینی عقب قصد ولی دنیا

 

 ...  جذاب و خوشگل... هایی گذشته مثل هنوز_ 

 

  از پر دنیا لحن. زد پوزخند اش سینه درد  میان آرزو

 ... آشکار ای کینه از پر. بود حسرت

 

  سابق    من از چیزی... شدم شکسته ولی من_ 

 نمونده

 

 بزرگ سالن دور تا دور را  نگاهش تلخ  لبخندی با بعد

 .  چرخاند  او مجهز و

 

..  آوردی دست به خواستی که رو چیزی هر همیشه_ 

 شد؟  می حسودیم بهت نباید



 

 اوج فضا  سکوت میان آرزو  لرزان و طلبکار  صدای

 . گرفت

 

 . شناخت نمی را غریبه زن این

 

  من؟ شوهر رو گذاشتی دست همین  واسه_ 
 

  خوش و کوتاه موهای روی بار این دنیا  های مردمک

  خوشرنگی به آن عسلی رنگ. خورد  تاب او حالت

 .بود کیان چشمان

 ...دلفریب و روشن قدر همان

 

 ...  داشتم دوسش من_ 

 

 این از تا کرد دیوار بند را مرتعشش های دست آرزو

 .  نکند سقوط او  وقاحت همه

 ! کجا تا شرمی بی

 



...  بگذرم ازش نتونستم... بود خوب  خیلی کیا_ 

  و... بیارم  دستش به شده طور هر گرفتم تصمیم

  آوردم
 

 برداشت قدم نامتعادل. نبود او توان در  دیگر ایستادن

 . شد آوار مبل  اولین روی و

 ...روزهایش آن زیاد اعتماد به لعنت

 

  خودم مال  رو قلبش نتونستم و نشد وقت هیچ اما_ 

 بود تو  ی دیوونه همیشه کیا... کنم

 

 هنوز که زنی  به دوخت را زنش دودو  های مردمک

 .بود ایستاده
 

 ... او نارفیقی از بود پر دلش

 

 ...  چشام از بیشتر داشتم اعتماد بهت من_ 

 ...  داشتم دوسش_ 

 

  رمق بی هایی گام با و برخاست جا از اختیار بی آرزو

 .  کرد تند  پا او سمت



 

 ...   پستی خیلی_ 

 

  شوهر به چشم که بود پست. بود پست. بود او با حق

 .داشت رفیقش

 خواهرانه دوستی به زد پا پشت که بود پست

 ... وارشان

 

 آشغالی  یه  تو... شناختمت دیر خیلی_ 

 ...نداشت دوستم وقت هیچ کیا_ 

 االن همین... بیرون برو گمشو_ 

 

 او سمت را دنیا نگاه آرزو موبایل زنگ صدای

 . چرخاند

 

 نگران همیشه اون... شده نگرانت هم  االن همین_ 

 ندارم و نداشتم ارزشی هیچ کیا برای من... توئه

 

 ... او کالم  نفرت از آورد  می باال داشت

 

 !زنی می هم به رو حالم داری... بیرون برو_ 
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 .  زد تکیه سرش پشت دیوار به ویران دنیا

 

 بزنم حرف بذار کردم پیدا اومدن جرأت که حاال_  

 اعتماد از که ی سواستفاده از! بزنی حرف چی از_ 

 تو کدومش؟... کردی خرابش که دوستی یا کردی من

  برام پسرت و کیان عکس که بودی پست انقدر حتی

 و رفاقت که بهت لعنت! کنی داغونم تا فرستادی

 ! کردی  خراب رو دومون هر زندگی

 !داری خوبی شوهر! داری خوبی زندگی تو_ 
 

 گوش آن مالیم صدای و  لرزید دوباره آرزو موبایل

 . رسید دنیا گوش به خراش

 

  و حرص با بود من مسلم حق که چیزی از داری_ 

 حتی! دنیا هستی کی واقعا تو... زنی می حرف بغض

 ! حرفایی این از بیشتر... نیستی هم آشغال

 



 . بود خوانده دامون داشتن دوست ی فاتحه

 

 بود کرده کرم...  بود کرده کورم  عشق_ 

 دار بچه و زن مرد یه به داشتن چشم! من خدای_ 

 !  ای دیوونه تو... نیست عشق اسمش

 

 درست  حاال آرزو. بست پلک لحظه  یک دنیا

 اندازه به اما فاصله گام چند با. بود ایستاده روبرویش

 ... نفرت و دوری ها سال ی

 

 ... داره فرق من با دامون_ 

 

 را برادرش  عشق وساطتت بود آمده. خندید  تمسخر با

 . بکند

 

 توئه  برادر دامون_ 

 دخترته  عاشق اون_ 

 ! هووم با بگیرم؟ ندیده تو  با رو نسبتش  داری توقع_ 

 

 سمت را دو  هر حس بی نگاه زنگ پی در پی صدای

 .کشاند در



 

  زده در به  که بود محکمی های ضربه بعد ای ثانیه

 . شد می
 

 ... آرزو_ 

 

 کیان صدای. گرفت  را هایش گوش دست با دنیا

 . بود دلهره از سرشار

 

 را آن و گذاشت دستگیره روی دست ناتوان آرزو

 .گشود
 

 .  کرد می  برابری خشمش با کیان نگاه اضطراب

 

 می دیوونه  داشتم... زدم زنگ بار چند دونی می_ 

 ...  نگرانی از شدم

 

 . افتاد دنیا به کیان چشمان و رفت کنار  جواب بی

 . شد خیره او به جاخورده

 

 کنی؟  می چیکار اینجا تو... تو_ 

 



 می چیزی  هر از بیشتر عصبانیتش و کیان از دنیا

 .ترسید
 

 تو؟ کنی می  غلطی چه اینجا  گم می_ 

 

 ...  غمگین و تلخ. زد لبخند دنیا

 

 داشتم حرف آرزو با_ 

 ... اینجا اومدی کردی غلط_ 

 من اشتباه پای به داره... نیست خوب حالش دامون_ 

 میسوزه 

 

  از را قرص داشت که آرزو به او به اهمیت بی کیان

 . کرد نگاه کشید  می بیرون رنگ سفید قوطی

 

 زمین روی  او لرزان  انگشتان میان از ریز قرص

 . افتاد

 

 .  کرد تند پا سمتش  و برداشت آب لیوانی عجله با کیان

  رژ های لب  میان خود و کشید بیرون  دیگری قرص

 . گذاشت او ی خورده



 

 بدین فرصت بهش... کیا دخترته عاشق دامون_ 

 

  پس ارزو.  نگریست او به شده منقبض فکی با کیان

 که کسی به شد خیره  و زد تکیه مبل به را سرش

 .   بود کرده معنا بی برایش کل به را اعتماد ی واژه

 

 ! نمیشه نیستین متوجه برادرت و تو چرا_ 

 

 .نشست کیان دست پشت آرزو ی  زده یخ دست
 

 تنهاست  فرانه... کیان خونه بریم_ 

 

 . شود بلند  جا از کرد کمک او بازوی گرفتن با کیان

 . چکید دنیا  چشمان ی  گوشه از اشک ای قطره

 را اش سینه انگشتانش و  نشست قلبش روی دستش

 .  زد چنگ  محکم

 

 تاب بی آرزو بد حال برای گذشته مثل  هم هنوز کیان

 .  شد می

 



 دونه می االنش حال مقصر منو دامون_ 

 

 .چرخاند سر پوزخند با کیان
 

  دونی؟ نمی مقصر رو خودت چی؟  خودت_ 

 کنم التماس که نبودم اینجا  االن دونستم نمی اگه_ 

 ... همونه من حرف_ 

 

 کمرش سرعت به او و شد  کیان بازوی بند  آرزو دست

 . گرفت را

 

   خوبی؟_ 
 

 ... االنش ویران حال برای بود زیاد خوب

 

 کیان خونه بریم_ 

 

 . نبود کیان کنار دنیا برای ای خانه  هیچ! خانه

  حسرت با بود رفته فرو کیان آغوش میان که آرزو به

 . کرد نگاه بغض و

 



 . دوخت آرزو  های چشم  به را ملتمسش نگاه بار این

 

  به... آرزو  داره دوست رو دامون هم  تو دختر_ 

 دخترت  خاطر

 

  بهتر حالش بود، کیان بازوهای  حصار در که حال

  کابوسی مثل آرزو موهای روی کیان بوسه. بود

 .  پراند ها سال این خواب از را دنیا  وحشتناک

 

  باش مطمئن...  دونه نمی چیزی  حقیقت از  من دختر_ 

 یادش داشتن دوست کیه برادر دامون بفهمه وقتی

 ...  میره

 ... خوره می بدی ی ضربه اما بره یادش شاید_ 
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 . برد هجوم او سمت تقریبا و کرد رها  را آرزو کیان

 

 ... نبینمت  اینجا دیگه_ 

 دامون دل خاطر به... کیا شم می جدا ازت_ 

 



 در رحم بی و جدیت با کیان و بست پلک درد با آرزو

 . زد زل دنیا  های چشم

 

 و دردسر بی تونم می فردا همین بخوام خودم_ 

 بدم طالقت تو رضایت

  بدی؟ خوای می چی رو فربد جواب_ 
 

 . بگذارد ضعفش نقطه روی دست بود بلد خوب! لعنتی

 

 . سایید هم روی  خشم از را هایش دندان

 

   کنی؟ می تهدیدم داری_ 

 ... نباش دامون  مانع_ 

 دنیا  بیرون برو گمشو_ 

 

 . چسباند سر پشت  دیوار به بیشتر را خود دنیا

 

 بگم   دخترت به رو  حقیقت خودم نکن کاری_ 

 

 .  شد منقبض خشم از کیان فک

 



 آن وقیح، زن این. بود خیره دنیا به ناباورانه  آرزو

 . نبود او ی ساده و مهربان  دوست

 

  طوری اون... بگم بهش ناچارم ندی رضایت  اگه_ 

 بشه  دخترت خیال بی مجبوره هم دامون

 

 با. نشست دنیا گلوی روی اختیار بی کیان دست

 ... فشار کمترین

 

 شکنم  می رو گردنت که خدا به_ 

 

 ... پیروزمندانه. زد لبخند او های چشم در خیره دنیا

 

 کنم می کارو این که دونی می_ 

 

 زده وحشت را آرزو کیان، ی مردانه انگشتان  فشار

 . کرد  بلند جا از

 

 چنگ گلویش به بیشتر کیان و افتاد خس خس به دنیا

 . زد

 

 لعنتی کشمت می_ 



   کن ولش... کیان_ 
 

 و گرفت را دستش مچ آرزو. شنید نمی اما کیان

 .  بود فایده بی. کشید

 

 ! کیان... کشیش می داری_ 

 

 از داشت دنیا چشمان و شد بیشتر کیان دست فشار

 .  زد می بیرون حدقه

 

 کن ولش کنی؟  می چیکار داری... کیان_ 

 

  با بعد و آورد او گردن به دیگری فشار خشم با کیان

 .کرد رهایش  انزجار
 

  دار صدا و بلند های نفس میان  دنیا های سرفه صدای

 می منعکس و پیچید می فضا تلخ سکوت در کیان

 .  شد

 

 در رمق بی بعد و چرخاند دو هر بین را نگاهش دنیا

 زمین روی کرد می لمس را دردناکش  گلوی حالیکه

 .  خورد سر



 

 و فرستاد بیرون بغض و غصه با را نفسش آرزو

 . اورد کیان برای آب لیوانی

 

 کیان_ 

 

  را آرزو دست مچ لیوان بر عالوه و کرد بلند سر او

 . نشاند خود کنار و گرفت هم

 

 .زد او لرزان دست پشت ای  بوسه آب، خوردن  از قبل
 

 . شد  بیشتر گلویش خفگی و لرزید دنیا پلک

 

  ابرو و  چشم دخترک همان عاشق همیشه  تا کیان

 .بود مشکی

  موهای باد دوید می دریا لب وقتی که  دخترکی همان

 را کیان دل و برد می سویی هر به  را اش مشکی

 ... هم

 

 !بود آورده دست به چه او



 نصیبش زندگی از هیچ تنهایی،  و نفرت و تحقیر جز

 . نشد

 را او بود کرده بزرگشان که  پسری و برادر حتی  حاال

 . دانستند می درهمشان  زندگی مقصر

 

 زحمت به و گذاشت زمین روی را دستش کف

 می کمتر  و کم هی کشیدن نفس برای  هوا درحالیکه

 . شد بلند جا از ناتوان شد

 

  تا اما آرزو. کند نگاهش تا نکرد بلند  سر حتی کیان

 . کرد نگاهش خیره در چهارچوب از او عبور

 

 سر شد، محو او ی شده تار چشمان پشت که دنیا

 هیچ که کرد فکر دخترکی به و گرفت دستان میان

 به کیان دست زیر که زنی صورت میان او از ردی

 . ندید کشید، می نفس سختی
 

 .نبود  هایش کودکی دوست رفت که زنی این
 

 .بود دیگری دنیای او
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 نشیمن ی گوشه ی ایستاده ساعت به نگاهی با فرانه

 . نشست مبل روی

 میز روی  از را موبایلش. بود گذشته هم ده از

 . بگیرد تماس پدر با دوباره تا برداشت
 

 لبش به لبخند استاد نام و  لرزید دستش داخل گوشی

 .نشاند
 

 سالم_ 

  خوبی؟... عزیزم سالم_ 

 چطورین؟ شما... خوبم_ 

 

 .  پیچید هایش گوش در خسته  دامون صدای

 

 دونم نمی تو بی حالم  از هیچی... دونم نمی_ 

 

 و رفت هایش  چتری سمت دخترک ظریف انگشتان

 .کرد جمع مبل روی را پاهایش
 



  فرانه؟  ببینمت؟ میشه فردا_ 
 

 .  زد گره زانوهایش دور را آزادش دست او

 

 نکنم  فکر_ 

 شده تنگ برات دلم_ 

 

 ...هم خودش دل

 

 کالس  سر همو بینیم می دوشنبه_ 

   دیدن؟ گی می اون به_ 
 

 ... صدا بی و کوتاه. خندید

 

  حواست... خسروی  خانوم  خندی می داری دوباره_ 

 ! باشه

 

 . خورد فرو را صدایش بی ی خنده کرد سعی

 

 خب  نیست  خودم دست_ 

 



 .خندید هم دامون
 

 بیرون  بریم ناهار فردا که گیرم می ندید شرطی به_ 

 ... نه_ 

 

 .رسید گوشش به آشفته بار این دامون صدای
  

 ببینمت  بذار... نیست خوب حالم_

 بشه ناراحت ازم پدرم خوام نمی_ 

 

 کن  پیدا من تنگ دل درمون واسه راهی یه پس_ 

 

 مشترک درد  این درمان دنبال هم خودش. نزد حرف

 . بود

 

 شاپرک نمونده من تاب بی دل برای حالی کن باور_ 

 

 وسط جایی دامون ی زمزمه . بست را  هایش پلک

 .  کرد سوراخ را قلبش

 

 ندارم خوبی  حال منم_ 



 

 دامون های لب روی خط سوی آن  تلخ لبخندی

 . نشست

 هایش دلتنگی شریک صدا  بی و آهسته  داشت دخترک

 .  شد می

 

  عزیزی برام خیلی  باشه یادت_ 
 

 .  بود شده داغ. نشست اش گونه روی فرانه  انگشتان

 

  جا از او و آمد ماشین  های الستیک  حرکت صدای

 .برخاست
 

 . زد کنار کمی را پرده و رفت پنجره پشت

 

 .رفت می پارکینگ سمت مادر بعد و  پدر اتوموبیل
 

 کنم قطع باید من_ 

 بخیر  شبت... عزیزم  باشه_ 

 بخیر  شب_ 

 



  نگاهش و  آورد پایین آرام گوشش کنار از را موبایل

 ... ماه هالل به دوخت را

 

 

 .بود عشقم لبخند  شب آن اشک

 ( شاملو)
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  دست. زد لبخند نشست می کنارش که فریماه روی به

 .گرفت عمق فرانه لبخند و پیچید کمرش دور او
 

 و روند می چالوس به که گفت آنی تصمیم دریک پدر

 . نکرد  بهانه بار این را  سالن تعجب کمال در مادر

 . بست کوچکی چمدان دلتنگی، میان  هم فرانه

 

 کیان به آرزو  به نگاهی با و برداشت پرتقالی احمد

 . نگریست

 

  دنبال بیاین که زدین کارهاتون از هفته  وسط_ 

  فریماه؟



 

 . کرد  نگاه اش پیشانی بین اخم و کیان به محمد

 

 دو نزدیک... جان محمد بود روز چند قرارمون_ 

 شده هفته

 

 در آرزو و افسانه. زد لبخند او جدی  لحن به احمد

 . کردند می نگاه سکوت
 

 عمو؟_ 

 

 ... جدی  همانطور.  دوخت چشم محمد به کیان

 

 مراسم گرفتیم تصمیم فریماه و من تون اجازه با_ 

 ...  عید برای... بندازیم جلو رو عروسی

 

 . نشست همه لب  روی لبخند کیان با همزمان

 

  آپارتمانت... عالیه... جان محمد بهتر این از چی_ 

  است؟ آماده

 گرفتم رو کلیدش پیش ی هفته_ 



  سالمتی به_ 
 

 . چرخید فریماه روی هایش مردمک و

 

  خوره؟ نمی مشکل به ات نامه پایان_ 

  انجام جا همین... زدم حرف راهنمام استاد با... نه_ 

 میام دفاع برای و دم می

 ...  عزیزم  باشه_ 

 

  حال فریماه قبول از بعد حالش. شد بلند جا از محمد

  دخترک  اینکه از دلواپسی و ترس بی. بود دیگری

 . کند رهایش

 

 ها بالل واسه کنم آماده زغال برم_ 

 

 از محمد دنبال  به و گرفت را فرانه دست هم فریماه

 .  رفتند بیرون ساختمان

 

 اومدنت دلیل نشده باورم چون چیه قضیه بگو حاال_ 

 ! باشه فریماه بردن فقط

 



 او از قبل آرزو. کشید دست  صورتش  به کالفه کیان

 : گفت

 

 شرش گه می اومده... لعنتیه اون برادر ی قضیه_ 

  رو چیز همه اال و کنیم موافقت ما اگه کنه می کم رو

 گه می فرانه به

 

 . چرخاند  دو هر بین را نگاهش مکث با احمد

 

   کنین؟ نمی موافقت  چرا_ 
 

 .کرد حیرت  آرزو
  

 !  داداش؟_ 

... خوبیه پسر و داره فرق دنیا با گین می وقتی_ 

 نشین  مانع... دارن عالقه هم به وقتی

 ! احمد؟ گی می چی_ 

 

 آرامش همان  با و گذاشت دهان به پرتقال پری احمد

 . زد لب دوباره اش ذاتی

 



 حقیقت فرانه نکنی چه  کنی موافقت چه! کیان_ 

  نه که شاید باشه کنارش دامون اگه... فهمه رومی

 کنار حقیقت  با تر راحت بتونه  عشق و عالقه با حتما

  بذاره سر پشت  رو بحران بگم بهتره یا بیاد
 

  به اینطور االن تا. خورد گره هم در آرزو و کیان نگاه

 . بودند نکرده نگاه قضیه

 .کشید نفس عمیق باز کیان
 

 کیه دامون دونستیم می وقتی  چرا بشه  طلبکار اگر_ 

  نگفتیم؟ بهش رو حقیقت یا نشدیم مانعش

 داشتنش دوست پای بگیره یاد باید موقع اون_ 

 مخالفتت که االن تا... خواستنش  پای... بایسته

 شاید... نکرده فراموش فرانه و  نبوده کارساز

 باشه  کارساز موافقتت

 

 سیاه  چشمان به دوخت را اش آشفته نگاه کیان

 ... آرزو

 

 تصورشان از بیشتر فرانه دانستند می خوب دو هر

 .  شده دامون درگیر



 

 از. بود مشخص مدتش این حرفی کم و سکوت  از این

 ...  کردنش  دوری

 

 ...  اتاق  در اوقاتش بیشتر گذراندن و  کم اشتهای از

 

 به را چیزها خیلی دامون، ی خواسته پذیرش ولی

 . برد می  دیگری سمت

 

  انگار کنی دوری و نباشی بخواهی چه هر گاهی

 آن از که مسیری  همان به جریان خالف را تو چیزی

 .برد می گریزی، می
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  ساحل های  شن روی و داشت دست به چوبی تکه

 .کشید می ربط بی اشکالی
 

 ...چشم جفت  یک گاهی و قلب  یک گاهی

 .کرد می  ویران چوب همان حرکت با را همه بعد
 



 ...قلب یک باز آن ی دامنه در و کشید  کوهی بار این

 ... دامون قلب

 

 هم دخترک قلب . لرزید کاپشنش جیب داخل که موبایل

 .لرزید
 

  چیزی غیبتش. بود کالس پایان ساعت همین درست

 .  نیاید دامون چشم به که نبود

 

 سالم_ 

 کالس؟ سر نبودی... سالم_ 

 

 . زد  برهم را شنی  های نقش حرکت  یک با باز

 

 چالوس  اومدیم دیشب_ 

 بودی؟ نگفته_ 

 

 .نشست بزرگی سنگ تخته روی
 

 گفتم؟ می باید_ 

 آره _ 



 

 .خندید او  ناراحت و طلبکار لحن به
 

 چرا؟ وقت اون_ 

 

 سر سربه قصد دخترک. نشست لبش ی  گوشه لبخندی

 .داشت را گذاشتنش
 

 !  دونی می خوب  خودت_ 

  عقب دو ریاضی جلسه یه دونم می رو این فقط من_ 

 افتادم

 خوردی  غیب  جلسه یه و_ 

 همین؟  فقط_ 

 

 .خندید مردانه و آرام دامون
 

 !شاپرک بشنوی؟ خوای می چی_ 
 

 دامون صدای. لغزید دخترک پوست زیر  ناب حسی

 ُگل قلبش میان و پیچید احساسش تن دور وار  پیچک

 .  داد



 

 ی اندازه نیست؟ پیدا دلتنگیم  ی اندازه صدام از_ 

 داشتنم؟ دوست

 

 . سپرد دریا آرام امواج به سکوت در را  نگاهش

 

 گردین؟ می بر کی_ 

 شب _ 

 دنبالت  آموزشگاه میام غروب  فردا_ 

 

 .کرد اخم اش آمرانه  لحن به
 

 قبول من ببینید  باید شما  بعد کرده تغییر کالسم تایم_ 

 نه؟ یا کنم می

 میشه؟... نمیشه سرش اجازه دیگه من دلتنگی_ 

 ! شاپرک
 

 .شد قلبش بند انگشتانش و کرد رها را چوب
 

 تمومه کالسم پنج به ربع  یه فردا_ 

 



 دامون  های لب روی خط سوی آن  عمیق لبخندی

 . نشست
 

 عزیزم  باش خودت  مواظب_ 

 خداحافظ _ 

 زدی؟ می حرف  کی با_ 

 

  کنار را هایش چتری هول  و نگریست پدر به دستپاچه

 .زد
 

 بود؟ استادت_ 

 

  ساحل های شن به را نگاهش زده خجالت. نداد جواب

 . دوخت
 

 .شد  خیره رخش نیم به و نشست کنارش کیان
 

 که داشت دل کسی به ندانسته اش تغاری ته دخترک

 . بود انداخته سایه زندگیشان روی او خواهر عمر یک

 



 اتفاقی هر که داری دوسش قدری اون کنی می فکر_ 

 بمونی؟ کنارش  بخوای  هم باز بیوفته

 

 .شد خیره پدر به  گیج و گنگ  و چرخاند سر
 

 عزیزم مهمه خیلی برام سوال  این جواب_ 

 

. لغزید پدر بزرگ دست روی لرزانش های مردمک

 .فشرد می آرام را او ظریف انگشتان
 

 صورتش و گذاشت دخترکش ی چانه زیر  دست کیان

 .کرد بغض  اما فرانه. آورد باال را
 

 تونی؟ می_ 

 بابا؟ زنین می حرف  چی از شما_ 

 بیاد پیش زندگی تو ممکنه که هایی سختی از_ 

 

  آهسته. دزدید پدر روشن های تیله از را  نگاهش

 : کرد زمزمه
 

 داره دوستم خیلی اون_ 



 چی؟  تو_ 

 

 .  بود گفتن مانع شرم

  

   شاپرک؟_ 

 کنم فراموشش نتونم  که هست قدری اون_ 

 

 . دوخت دریا امواج به را خجلش نگاه بعد و

 

 بیاد تونست که ساعت  هر فردا بگو بهش_ 

 ... بزنم بهش باید رو حرفایی یه ... کارخونه

 

 با و زد لبخند کیان.  نگریست پدر به متعجب او

 . شد بلند جا از اش پیشانی بوسیدن
 

 براش  دارم شرط کلی_ 

 

 را سرش. بگیرد را زدنش لبخند جلوی  نتوانست

 .نبیند را ذوقش پدر تا  برد تر پایین
 

 سرده... بابا تو بریم پاشو_ 

 



 دست حالیکه در و گرفت را فرانه بازوی همزمان و

 ویال سمت هم با بود کرده  حلقه ظریفش  ی شانه دور

 .رفتند
 

 

 : نوشتم هاماسه  بر

 من  هستی دریای

 سرشار  توست عشق از

 بسپار  یاد به را این

 ( مشیری)

   شاپرک#

 112_پست #

 

  ای اجازه با و زد اتاق در به کوتاه ای ضربه دامون

 .گذاشت داخل به قدم آرام داد، کیان که
 

 کیا  آقا سالم_ 

 

 . کرد جدا  میز روی  های برگه از را نگاهش او

 



 بشین... سالم_ 

 

 . نشست مبل روی مکث  با دامون

 

 کیا  آقا ببینین رو من خواین می بودین گفته_ 

 

 . گرفت جای او  مقابل و شد بلند جا از کیان
 

  پدر... نشستم روت به رو که نیستم کیا  آقا من االن_ 

 داری دوسش که ام دختری

 

 را کیان حال به تا. شد خیره او روشن  های چشم به

 .  بود ندیده  خود با رسمی و جدی انقدر

 

 از اما عاقله اینکه با... سالشه نوزده فقط من دختر_ 

 ...است بچه هنوز من نظر

 

 .انداخت زیر  به سر حرف بی دامون
 

 من ی رابطه که بدی من به رو قول این تونی می_ 

 بیوفته بینمون قراره که اتفاقی هر  و خواهرت و

 نداره؟  فرانه با تو برخورد و رفتار تو تاثیری



 چیه؟   منظورتون_ 

 

 به سینه به دست و انداخت هم روی را  پاهایش کیان

 .  زد تکیه مبل

 

  زن قانونا    هنوز اون حالیکه در نداری که انتظار_ 

 !کنیم موافقت تو درخواست با آرزو و من منه،
 

 . پرسید تردید با دامون

 

   بشین؟ جدا هم از خواین می_ 

  که بود اون...خوام می رو این من که  وقته خیلی_ 

  به... کرده قبول تو خاطر به هم االن... خواست نمی

 داشتنت  دوست خاطر

 

 پیش ی هفته چند همین. کشید خجالت خودش از

 . بود کرده سرزنش گذشته  خاطر به را خواهرش

 

  با وقت هیچ  ما! دامون کنی می فکر چی به داری_ 

  مسولیت  احساس بوده چی هر... نکردیم زندگی هم

 همین... بوده فربد قبال در من

 



 . آمد نمی کنار قضیه  با راحت قطعا   او! فربد

 

 !سخته  کردنش  قانع فربد؟_ 

 قول من به باید تو... زنم می حرف باهاش خودم_ 

  از چیز هیچ دامون کنم می تاکید... چیز هیچ بدی

 بشه من دختر ناراحتی  باعث  نباید تو جانب

 

 به و گرفت کیان جدی صورت از را نگاهش دوباره

  ها سال این تمام در کیان. داد چرمش های بوت نیم

 .  بود کرده پدری برایش

 

  رو فکرش  که چیزی اون از بیشتر... جمع خیالتون_ 

 ارزشه با من برای کنین می

 

 دست دامون. نشست کیان لب روی محو لبخندی

  برای او از بهتر کسی چه. بود خودش ی پرورده

 ... اش نازپروده شاپرک

   شاپرک#

 113_پست #

 



 از را در آمد می ماشین سمت که فرانه دیدن  با دامون

 . کرد باز داخل
 

  شال و داشت تن به روشنی سبز کوتاه پالتوی  دخترک

 ...  سر به مشکی

 

 صورتش  و ریخته سمت یک را بلندش های  چتری

 .  بود شده تر خواستنی  حاال

 

 سالم _

 

 . گرفت دستش از را گیتار و زد لبخند 

 

 شد دیر ببخشید... عزیزم سالم_ 

 

 .  زد لبخند هم او

 

 بابام؟  پیش بودین رفته_ 

 

 . داشت  اضطراب اما فرانه. داد تکان سر خونسرد

 

 شد؟  چی... خب_ 



 

 :  گفت زد  می استارت که همانطور
 

 قبلی حرفای همون_ 

 ... که گفت خودش! چی یعنی_ 

 

  خنده به. کند  بازی نقش نتوانست این از بیشتر دامون

 . افتاد

 

 میذارین؟ سرم سربه  دارین_ 

 

 گل شاخه داشبورد روی از و برد دست خنده میان او

 .گرفت او سمت و برداشت را سرخ
 

 ...  بدم ادامه تونستم می کاش_ 

 ! استاد_ 

 

 . گرفت او صورت مقابل  را قرمز رز و کرد اخم

 

 میان را آن دامون و  برد جلو دست لبخند با فرانه

 . کرد رها انگشتانش

 



 بزنی؟ حرف رسمی من با خوای می کی تا_ 

 

 .  بست پلک و گرفت بینی زیر را گل

 

 ندارم  حلقه که وقتی تا_ 

 

  آمیز شیطنت لبخند به  و چرخاند سر  متحیر دامون

 .  شد خیره  لبش روی

 

 زیادی دخترک. زد قهقهه اختیار بی بعد لحظه چند

 .بود سرتق و جسور
 

 اندازه غلط زیادی ظاهرت... گم می بازم_ 

 

 . بود صدا بی ای خنده  فقط جوابش

 

  فرانه؟ نارنج؟ کافه بریم_ 
 

 عالقه ابراز او به دامون  که جایی اولین... نارنج کافه

 ...  داغ شکالت گس و تلخ عطر میان. بود کرده

 

 نیست  مشکلی... گرفتم اجازه پدرت از_ 



 

 .بود اش بینی زیر گل هنوز
 

 !ها نمیاری نه_ 
 

 . زد بال باز  دامون قلب میان خفته شاپرک آن و خندید
 

 کردم همبرگر ساندویج هوس_ 

 ! نیست خوبی  چیز_ 

 نخوردم  وقته خیلی_ 

 

 .زد  دور را کوچک میدان دامون
 

 بار  یه همین فقط_ 

 

 . خندید دوباره

 

 دم نمی قول_ 

 

  دخترک.  بود خوب خیلی او کنار حالش. زد لبخند

 .گشت می دنبالش عمر یک که بود نابی حس همان
 



 .انداخت می تکاپو به را قلبش که آرامشی منبع همان
 

 

 نرود دستم ز که تا نزنم  برهم مژه

 زدنیبرهم مژه قدر به  تو چشم ناز

 ( مشیری)

   شاپرک#

 114_پست #

 

 این قطعا و  گذاشت داخل  به قدم عمیقی نفس با کیان

 . بود  بار آخرین

 

 ! کردین گم راه...  کیا آقا شد عرض  سالم_ 
 

 .فربد ی  کنایه از نشست کیان لب ی  گوشه لبخندی
 

 پسرم سالم_ 

 سالم_ 

 



 هم دامون. داد نگاه بی و سر تکان با را دنیا جواب

  آرام را جوابش کیان. کرد  سالم شدن نزدیک حال در

 . نشست مبل روی و داد
 

 .  نگریست دامون به کیان و رفت آشپزخانه به دنیا

 

...  میره پیش خوب کارا چطوره؟ کارخونه اوضاع_ 

  کارگرا؟

 شدن آروم کردین صحبت  اومدین اینکه بعد_ 

 

 ... جدی خیلی. دوخت چشم فربد به بار این

 

  کن سعی... ان تجربه  با و قدیمی هاشون خیلی_ 

 !  داری نگه رو حرمتشون

 

 . زد  تکیه مبل به خیال بی همیشه مثل فربد

 

 !  کنن می فرض بچه منو اونا_ 

 باید چطور  بگیری یاد تا مونده  خیلی  هنوز_ 

 ...  کنی رفتار باهاشون

 



 او سمت کیان نگاه و شد  نزدیک چای سینی با دنیا

 .چرخید

  روبروی و گذاشت مقابلشان سکوت در را ها فنجان

 .نشست کیان
 

 :  گفت و داد او چشمان  به را حسش بی نگاه کیان
 

 من؟ یا گی می تو_ 

 

 بینشان  مشکوک و پرسشگرانه فربد های مردمک

 .خورد چرخ
 

 چیو؟ _ 

 

 فرستاد بیرون کالفه را نفسش دامون. نزد حرف کیان

 .برداشت را  چای فنجان آرام دنیا و
 

 محضر  بریم قراره فردا_ 

 

 کیان روشن های تیله به سرعت به را  نگاهش فربد

 . سپرد

 



 چی؟ واسه محضر_ 

 طالق _ 

 

  او قاطع و سرد لحن از کیان جواب از بیشتر  دنیا قلب

 .آمد درد به
 

 دامون  به رضایتت دلیل نکنه... ببینم کن صبر_ 

  مادرمه؟ دادن طالق
 

 .خندید  صدا بی کیان
 

 زندگی هم با مادرت و من مگه! فربد گی می چی_ 

 !  کنیم؟ می

 نکن زندگی... بدی طالقش نمیشه دلیل این ولی_ 

 !  نده هم طالقش ولی

 

 سینه میان  چیزی. فرستاد بیرون لرزان را نفسش دنیا

 ...  دردمندش قلب... قلبش. سوخت اش

 

 این از شدم خسته... خوام می خودم من! فربد_ 

 وضعیت



 

 .  شد  تلخ. پرید باال فربد ابروهای

 

  میشینه هم لرزش پای خوره می خربزه هرکی_ 

 رو گذاشتی دست که موقع همون... خانوم مامان

 می  هم رو روزها این فکر باید دوستت  شوهر

 ...  کردی

 

 و بست نقش دنیا های لب روی غمگین لبخندی

 . داد هشدار دامون
 

 فربد  باش مودب_ 

 

 . زد زل دامون به نیشخند  با فربد

 

 دنیا از کیا آقا! دایی خان رسی می عشقت به تو_ 

 دوسش که خواهری حتی ولی من! شه  می خالص

 ! باشم داشته تونم نمی هم رو دارم

 

 . زد تشر آشفته که بود کیان بار این

 

 !فربد_ 



 

 . شد بلند جا از اهمیت بی او

 

 نقشه به بزنم گند من قراره که روزی از ! بترسین_ 

 ! بترسین خیلی هاتون

 

  دامون. زد بیرون ساختمان از مکث ای  لحظه بی و

 ... دنبالش  به پریشان هم

 

 .لغزید کیان های چشم روی دنیا لرزان های مردمک
 

 از ای جرعه حتی  آنکه  بی. برخاست جا  از هم کیان

 .بنوشد گذاشت، مقابلش دنیا که چایی  آخرین
 

 باش محضر وقت سر فردا_ 

 

 .داد تکان سر فقط دنیا
 

 حسابت  ریزم می کامل... است آماده هم ات مهریه_ 

 

 . کرد نمی فکر آن به که بود چیزی  تنها مهریه

 



 کیا؟_ 

 

 . شد نزدیک او به دنیا. برنگشت  عقب به اما ایستاد

 

 ...ببخش رو من زندگیت کردن خراب خاطر به_ 

 

 ! داشت قبول را اش ویرانگری  پس

 

  رو دنیا قلب پوزخندش. چرخید پا ی پاشنه روی کیان

 .  آورد درد به بیشتر

 

 بخشید شاید... من نه بگی آرزو  به باید اینو_ 

 

 . کرد نگاه او به لحظه چند کیان. لرزید دنیا ی چانه
 

  آرزو خاطر به من برای اتفاقات اون از قبل تو_ 

  احترامت وقت هیچ کاش... زیاد خیلی... بودی محترم

 زندگی یه تونستی می تو... بردی نمی بین از رو

  رو آرزو تونستی می که همونطور  باشی داشته خوبی

  باشی داشته  سابق مثل هم
 

 .آورد  باال سر دنیا و کرد مکث



  تمام با حتی بود روشن های تیله این عاشق هم هنوز

 .  کرد می تزریق  جانش به  که سرمایی

 

 بدم بهت نتونستم وقت هیچ که زندگی خاطر به_ 

 معذرت ازت دونستم می حقت  نه و بود  حقت نه چون

 دنیا  ببخش رو من... خوام می

 

 . چکید بیرون دنیا  چشمان ی  گوشه از اشک ای قطره

  بی اش شده تار نگاه مقابل از و کرد عقبگرد کیان

 .  شد محو درنگ

 

 . شد آوار زمین روی هق  هق با و ترکید دنیا بغض

 

 ...ممکن  شکل بدترین به . بود باخته را   چیزش همه

   شاپرک#

 115_پست #

 

 .  کرد پارک محضر از تر پایین کمی را ماشین کیان

 با اما کیان. نشست دستگیره روی آرزو  انگشتان

 . شد  مانع او دست مچ گرفتن

 



 عزیزم  ماشین تو بمون... آرزو_ 

 

 . داد تکان سر مصرانه او

 

...  نفهمیدم  کرد خراب رو زندگیم و اومد وقتی... نه_ 

 ببینم  و باشم ره می داره وقتی  خوام می

 

 از بیشتر. کرد فوت را نفسش کالفه و پریشان کیان

 . بود آرزو دستان لرزش نگران چیزی هر

 

 بمون کنم می  خواهش... لرزی می داری... عزیزم_ 

 ماشین  تو

 کیان بیام بذار_ 

 

 .  شد  جدی. بود فایده بی التماس

 

 برگردم  تا مونی می... نه_ 

 

  نگاهش لحظه چند کیان. لرزید آرزو  های مردمک

 .  شد پیاده بعد و کرد

 



  هایش اشک و ترکید آرزو بغض رفت  داخل به وقتی

 .  شدند جاری  صدا بی

 

 چنین به رسیدن برای کشید رنج و درد  سال همه این

 ... روزی

 

 نسبت دیگر  خوشش روزهای  دوست که روزی به

 .نکشد یدک را بودن هوو
 

  تابلوی به  دوخت را چشمانش و زد تکیه صندلی به 

 ... محضر

 

 چشمان با  را دنیا خروج تا شد خیره آن به قدر آن

 . ببیند خود

 

 در نگاهشان و زد پایین را شیشه او. آمد بیرون زنی

 . خورد گره هم

 

 اندازه همان به و بود نمناک اشک از دو  هر چشمان

 ...  حسرت  از لبریز

 



 کرد قطعش  ریشه از خود دنیا که دوستی برای حسرت

 .  بود نمانده باقی آن از هم ای خشکیده  ی تنه حتی و

 

 کرد جدا او سیاه های تیله از را نگاهش کندی به دنیا

 .آمد پایین محضر ی پله سه از و
 

 . ایستاد و کرد مکث رسید که  ماشین کنار

 

 . داد روبرو به و گرفت او از سرد را نگاهش اما ارزو

 

 .  شکست دنیا گلوی در صدا

 

 ... آرزو ببخش رو من_ 

 

 را؟ چیز چه! ببخشد

 

 بود؟ بخشیدنی چیز چه

  ها؟ سال این عذاب و رنج و درد

 او؟ نارفیقی از بود تکه تکه  که قلبی یا

 ... چیز هیج. نبود بخشیدنی چیز هیچ! نه

 . نبود هم کردنی  فراموش حتی



 

 .کرد مکث ولی آمد جلو تردید با دنیا انگشتان

 کدام با اما بگذارد آرزو  ی شانه روی  دست خواست

 !  جرات

 

 او ی خواهرانه آغوش از را خود شد می ها سال

 .بود کرده محروم
 

 . کرد می  خیانت او اعتماد به داشت که وقتی درست

 و خود  وجود از را آرزو خیانتش اوج با که وقتی

 . کرد  باخبر پسرش

 

 ماشین از را دنیا ناتوان های قدم کیان، آمدن بیرون

 .کرد دور
 

 دنیا پی نگاهش و شد  جاری باز آرزو های اشک

 .دوید
 

 ... تنها و خالی دستانی با. رفت می داشت

 ...  افتاده هایی شانه با

 .   بود ناحقش آمدن جزای شک بی رفتن این و



 

 آرزو؟ _ 

 

 .شد خیره کیان به  سکوت در 
 

 عزیزم؟ خوبی_ 

 

 ... خفه نفسش نه و بود سنگین اش سینه نه حاال

  

  شد؟ تموم_ 

 ...بشه تموم که  نبود چیزی_ 

 

 . کرد حرکت کیان و بست چشم  آرزو

 

 سالن؟ گردی می بر_ 

 نه _ 

 دوست که  رستورانی همون  بخوریم؟ ناهار بریم_ 

 ! داری

 

  شریک کسی با را کیان هم کاغذ روی حتی دیگر

 . نبود



 

 ...  قبل از تر سبک. کشید نفس

 . زد لب آرام

 

 بریم _ 
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 . آمد پایین ها  پله از مرتب و آماده دامون

 نوک شلوار و کت این در. زد لبخند دیدنش با دنیا

 . بود شده تر جذاب همیشه از رنگ مدادی

 

 آبجی؟ زدی زنگ فربد به_ 

 ! ده  نمی جواب_ 
 

  لحظه همان و کرد خارج  کتش جیب از را موبایل او

 .آمد در شدن بسته و باز صدای
 

 سالم_ 

 



 به اهمیت بی اما فربد. دادند تکان سر  فقط دو هر

 .برداشت گام ها پله  سمت ها آن نگاه سنگنیی
 

 ! فربد بیای؟  خوای نمی_ 

 

 . داد جواب تلخ و سرد بایستد آنکه بی

 

... نمیام خواستگاریت برای بودم گفته بهت قبال_ 

 دستش از راحت خیلی که مهتابی  از خواستگاری شب

 رفت؟ یادت... دادم

 

 . زد لبخند تلخ دنیا ناراحت صورت به نگاهی با دامون

 

 بیا  خواهرت خاطر به_ 

 

 . چرخید عقب به تند و ایستاد ناگهان فربد
 

 من دونه نمی وقتی دایی؟ خان خواهر  کدوم_ 

 ! برادرشم

 

 ... هم دنیا. نزد حرف دامون



 ...  حسرت از بود پر خشم، بر عالوه فربد لحن

 ... مردانه بغضی از سرشار

 

 هر بین را  نگاهش. ایستاد باز اما برداشت قدم دوباره

 :گفت و  داد تاب بودند او به خیره همچنان  که دو
 

 برادرشم من بفهمه که روزی... بیام بهتره! نه_ 

 ...بشه دلخور ازم نبودم شبی همچین  اینکه از شاید

 

 .  نداشت او لحن از خوبی حس دامون

 

 بچه؟  اته کله تو چی_ 

 

 .نبود و بود مغزش در چیز  هزاران. خندید بلند فربد 
 

 شم  می آماده زود... هیچی فعال ... دایی  خان  هیچی_ 

 

 .  نشست مبل روی دنیا. شد دور که فربد

 

 . نداشت خوبی خال هم خودش

 آرزو  نه و داشت را کیان با شدن روبرو تحمل نه



 

  خوبی؟... آبجی_ 
 

 .نگریست برادرش به و آورد باال سر 
 

  این در دامون قامت دیدن از بودند، مادر و پدر اگر

 .  شدند می خوشحال  او از بیشتر شیک  شلوار و کت

 

 خوبم  منم باشی خوب که تو... جان دامون  خوبم_ 

 

 . نشست دامون  های لب روی لبخند به  شبیه چیزی

 .آورد می در را آن ادای فقط نبود خوب خواهرش
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 .ایستاد آینه مقابل فرانه

  شومیز زرد و آبی ریز   های گل از هایش  مردمک

 .خورد  سر رنگش  کرم بلند دامن  روی حریرش
 

 خود رهای  موهای روی  را رنگ زرد  حریر شال

 . چرخید عقب  به و انداخت



 

 شده؟   خوب  آبجی_ 

 

  حوصله بی و گرفت او از را اش خیره نگاه فریماه

 : داد جواب
 

 ! پرسیدی اینو االن تا بار ده_ 

 !امشب بداخالقی خیلی!  تو چته_ 

 فرانه ندارم حوصله_ 

 محمد پیش پایین برو خب_ 

 

 .کشید دراز فرانه تخت روی  اهمیت بی او
 

 .بود مادر. شد باز در
 

 پایین؟ نمیاین دخترا؟_ 

 

 .  کرد پرچینش دامن بند را هایش دست فرانه

 

 مامان؟ خوبم_ 

 



 .  بوسید را صورتش و آمد جلو  لبخند با آرزو

 

 در درست انداخت، می خودش یاد به  را او فرانه

 ...  گذشته در شبی چنین

 

  خوش ست این در بود شده دلبر حسابی دخترکش

 ... رنگ

 

 دلم عزیز مونی می ماه مثل_ 

 

 . شد خیره اش بسته  های پلک و فریماه به بعد و

 ... او رنگ سبز دامن و  بلوز ست به

 

 پایین بریم بیا... مامان فریماه_ 

 

 .گشود چشم حس بی او
 

 میام من برید شما_ 

 



 که وقتی از دخترکش. کرد نگاه او به لحظه چند  آرزو

 هم به  بودند کرده موافقت دامون خواستگاری  با

 .بود تر ریخته
 

 از هم با و گذاشت فرانه ی  شانه پشت دست حرف بی

 .رفتند بیرون اتاق
 

 . بیاورد راه به را  او توانست می  قطعا محمد

 

 پایین بیار رو فریماه برو... عمه محمد_ 

 

  آرزو سمت کیان با همزمان هم افسانه و احمد نگاه

 .چرخید
 

 ست فرانه اتاق تو_ 

 

. رفت  باال ها پله از عمیقی نفس با و شد  بلند جا از او

 .  کرد باز اجازه بی را در

 

  ماه؟_ 
 

 . کرد پشت او به فریماه



 

 محمد  باشم تنها خوام می_ 

  رفتاریه؟ چه این! خواهرته خواستگاری_ 
 

.  داد دیوار روی عکس قاب به را اش شده تار نگاه

 . خندیدند می عکس در خیال بی که ای  خانواده به

 

 همشون از... پسرش از... برادرش از... دنیا از_ 

 متنفرم

 ! فریماه_ 

 محمد بذار تنهام_ 

 

 ایستاد او سر باالی لحظاتی برای. آمد  جلو اما محمد

 . دوخت چشم لباسش های گل به و

 ... دامنش های چین به

 

  زیر و برد جلو را هایش دست آمیز شیطنت لبخندی با

 . گذاشت او گردن و زانو

 

 .  شدند  رها هوا در کنان  رقص دامنش های چین

 



 ! کنی می چیکار! محمد ! وای_ 

 

 . کرد حرکت در سمت

 

  خب دی نمی گوش  حرف_ 

 زمین بذارم_ 

 

 با فریماه. برداشت گام ها  پله سوی توجه بی ولی او

 :گفت حرص
 

 !  مگه نیستم تو  با! محمد_ 

 

 . بود تر جدی او  از اما محمد

 

 ! ماه نشنوم رو صدات_ 

 

  جلوی زحمت به فریماه گذاشت قدم که پله  اولین روی

 . نزند جیغ تا  گرفت را خود

 

 میبینه  یکی االن زشته_ 

 ! نشنوم رو صدات  گفتم! ماه_ 



 

 و آمد کوتاه ناچار به. رفت پایین هم دیگر پله دو

 . شد تسلیم

 

 زمین بذارم... بگی تو چی هر باشه... باشه_ 

 

 .  شد خیره او به کند رهایش آنکه بی و ایستاد

 

 به! فرانه  خاطر به! ماه کنی نمی خراب  رو امشب_ 

 که کسیه چیز هر از قبل آدم اون که کن فکر این

 ... داره عالقه بهش  خواهرت

 

 .شد خیره  محمد به بغض و سکوت در
 

 عزیزم؟ باشه_ 

 

 گرمی به را اش پیشانی محمد. داد تکان سر حرف بی

 . گذاشت زمین آرام را  او و بوسید

 

 و پایین ها  پله از خود همراه  و گرفت را دستش بعد

 .برد  جمع میان
 



 .شد می قاطع باید داد نمی گوش حرف وقتی
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 نگاه و بود باکس داخل  سرخ های گل  به فرانه نگاه

 ...او لباس های گل به دامون

 

 . آورد دامون لب به لبخند  لبخندش

 روی هایش چشم و گرفت او از تشکر  با را گل

 .لغزید فربد صورت
 

 ... امشب جذابیتش  نبود دامون از کمتر

 

 فربد آقا سالم_ 

 

 .  بود غمگین اما نگاهش. داد را جوابش گرم فربد

 . داشت خود اسیر را اش برادری که رازی  به لعنت

  خواست می را  کوچکش خواهر کردن بغل االن دلش

 ...زیبا دامن و بلوز این  در بود شده دلبر حسابی که

 



 فرانه به و داد افسانه دست را شیرینی  ی جعبه دنیا

 . نگریست

 

 . نبود خودش دست آمد لبش روی که لبخندی

 ...  سیاه چشمان همان با. بود  آرزو های  جوانی  انگار

 

 . بود برده ارث به کیان از را بلندش قد فقَط

 

 و ساده دوست همان دنیا کاش. کرد سالم آرام آرزو

 .  ماند می اش داشتنی دوست

 

  گرم. دادند دست فربد و دامون به محمد و احمد کیان،

 ... دوستانه و

 

 به که اشتیاقی. خورد  گره آرزو نگاه در فربد نگاه

 .نبود  خواهرهایش دیدن  از کمتر داشت  او دیدن
 

 بشینید بفرمایید_ 

 

  صورت روی اختیار بی دنیا  های مردمک و بود احمد

 .لغزید او
 



.  نبود سخت  شناختنش تغییر و سال همه این گذشتن با

 ...نافذ نگاه و سیاه چشمان آن با مخصوصا

 

  از بعد که بود روزی همان دید، را او که باری آخرین

  جمله یک فقط و آمد سراغش به ماجرا شدن آشکار

 . گفت

 

 "   نمیشه نصیبت دزدی مال از  چیز هیچ" 

 

 ...چیز هیچ همان شد سهمش تمام. نشد و

 

 زندایی بیا... جان فرانه_ 

 

 قدم افسانه دنبال به و گذاشت میز روی را گل باکس

 .برداشت
 

 بیار تو... ریزم می چای_ 

 

 ناالن سینی داخل شده چیده  کریستال های  فنجان به

 .کرد نگاه
 

 که زیادن خیلی_ 



 

 . خندید افسانه
 

 کن تعارف داماد آقا خواهر به اول_ 

  بعدش؟_ 
 

 .کشید آرام را اش گونه افسانه
 

 داماد آقای نفر آخرین ولی... نیست مهم بعدش_ 

 باشه 

 

  اضطراب حتی. داد تاب  شیطنت با هایش مردمک به

 . نداشت هم

 

 چشم _ 

 

 . گرفت سمتش را سینی لبخند با افسانه

 

 عزیزم باش مواظب_ 

 

  طبق و آمد بیرون آشپزخانه  از افسانه با همراه

 . کرد تعارف دنیا به ابتدا او سفارش



 .  شد خیره فرانه به اراده بی باز دنیا

 

 دخترک سیاه های تیله میان گذشته شیرین خاطرات

 .  گرفتند می جان  ذهنش در

 

 همان بود، کرده متنفر و رانده خود از که دوستی یاد

 و امشب مراسم  خاطر به فقط و فقط حاال که دوستی

 ذهنش ی گوشه  را ها سال این رنج دخترش ی عالقه

 که حسرتی تمام با داشت؛  او تحمل به سعی و فرستاد

  می یشان شده ویران دوستی به ناباورانه دو هر

 . خوردند
 

 و کرد جدا فرانه های چشم  از سختی به را  نگاهش

 ...کوتاه و لب زیر  تشکری با. برداشت چای

 

 که نسبتی ی اندازه به درست گرم،  خیلی اما فربد

 ...برادرانه. بود پنهان

 

 قرار دامون مقابل سینی در فنجان یک  با آخر در

 .گرفت
 



  روی او آرایش بی و ساده صورت از دامون نگاه

 .چرخید ظریفش انگشتان
 

 فنجان دامون و نشست دو  هر لب روی محو لبخندی

 . برداشت را
 

 ممنون _ 

 

 .شد رنگ پر لبش روی لبخند فقط
 

 تا او دامن پیچش پی دامون نگاه و کرد عقگبرد

 کش آرزو و کیان کنار  نفره تک مبل  روی نشستن

 .آمد
 

 . شکست  کیان را جمع  سکوت

 

  بهتره... بگم حرفی هر از  قبل رو چیزی  یه الزمه_ 

 ...بگذره نامزدی به مدتی یه
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 ... هم دنیا. نگریست کیان جدی چشمان به دامون

 

  روشن های تیله  از نگاه گرفتن با و سوخت اش سینه

 .آمد حرف به کیان

 ... جدی او مثل

 

  هستم نامزدی موافق دامون بزرگتر عنوان به من_ 

 بگذره  عقد به دوران این بهتره اما

 

 . زد لبخند  خونسرد کیان

 . داد می او جانب از را پیشنهاد این احتمال

 

 ...همسرمه با مورد این در تصمیم_ 

 

 ...احمد به  بعد و کرد نگاه کیان به لحظه چند  آرزو

 

 .  کرد آزاد را دامون ی شده حبس نگاه احمد  سر تکان

 مال را دخترک شود، می که جایی تا  خواست می

 . کند خودش

 . داشت را دادنش دست از ترس هنور

 



 نگاهش تیزی با و بود عصبانی فریماه میان این تنها

 لبخند جز چیزی  اما کشید می نشان و خط  فربد برای

 نمی نصیبش محمد انگشتان آرام فشار و او سمج

 .شد
 

 ...جدی و رسمی کامال. شد زده ها حرف

 

 کیفش داخل دست دنیا و  شد تعیین عقد تاریخ آخر در

 کیان به سپس. آورد بیرون را کوچکی ی  جعبه و برد

 . دوخت چشم  آرزو و
 

 .  کردند می فراموش را گذشته باید  امشب یک

 

 ...  نفر دو این ی عالقه حرمت به

  دو این به خودشان  که ای عالقه خاطر به  همینطور و

 . داشتند

 

 دین؟ می اجازه_ 

 

 . داد تکان سر آرام کیان

 



 بفرمایید _ 

 

 . سپرد دامون به را جعبه دنیا

 

 ...جان دامون_ 

 

 .بود ایستاده دامون کنار فرانه بعد لحظاتی
 

  از باالتر جایی که نگاهی و افتاده تپش به قلبی با

 .نداشت چرخیدن  جرات او ی مردانه ی سینه
 

 . بسوزد او چشمان حرارت  گرمای در ترسید می

 بی او شرم   از لبخندی و شد سرخ ولی هایش گونه

 .نشست دامون لب ی گوشه اراده
 

. بود تر ارزش با برایش  دنیا در چیزی  هر از دخترک

 ... تر خواستنی و تر ناب

 

  و برد جلو  دست دادند، آرزو  و کیان که ای اجازه با

 .گرفت خود دست میان را او ظریف انگشتان
 



  دخترک دست سمت که بود طالیی شاپرک یک بعد و

 .  نشست او  انگشت روی و کرد پرواز

 

 . گرفت کوبش آنی  به دو هر قلب

 

 سرکش چشمان در و آمد باال آرام فرانه های مردمک

 . نشست او
 

  ناب هیاهوی میان دامون لب زیر و آرام  ی زمزمه

 تاب و پیچ نرمی به هایش گوش داالن در شاپرک قلب

 . خورد

 

 شاپرک  دارم دوست_ 

 

 . انداخت زیر را نگاهش و گفت ُگر  هایش گونه
 

  پلک اسارت به را دامون دل بلندش مژگان  ی سایه

  خود حصار در را براق و سیاه  هایی تیله که برد هایی

 .کرد می پنهان او از مالکانه
 

 

 .خواهم تو هوای در را عمر



 ( شاملو)
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 را دامون ها پله پایین آمد، بیرون که دانشکده از

  صحبت حال در کریمی و  رادمنش دکتر کنار ایستاده

 . دید
 

 کوتاه، نگاهی با گذشت می  کنارشان از که همانطور

 .داد آرامی سالم
 

  همکارانش از عذرخواهی با و شد او  متوجه دامون

 . نبود حواسش اما دخترک. برداشت قدم دنبالش به

 

 فرانه؟ _ 

 

 . چرخید عقب به و ایستاد
 

 سالم... بله_ 

 

 .  بودند خبر بی هم از االن تا دیشب از. زد لبخند



 

 کردی سالم  بار یه_ 

 

 .برد  هایش چتری سمت دست و خندید صدا بی
 

 نشسته شاپرک  دستبندش، های شاپرک جز بار این

 گیسوان سوی. آمد در پرواز به هم انگشترش روی

 ...اش مشکی

 پر تارهای تا ها شاپرک تکان پی دامون های چشم و

 . دوید  او کالغی

 

 خونه؟ ری می_ 

 آره _ 

 کنی؟ می صبر... بریم هم با بمون بگم_ 

 

 .خندید آرام دامون. کرد نگاه او به متعجب فرانه
 

 برو... عزیزم باشه_  

 

 .بست نقش دخترک ظریف  های لب روی لبخندی
 



 بمونم خواین می اگه_ 

 

 . شد نزدیک او به گام یک

 

 برو... عزیزم نه_ 

 دایی خان  خانوم و دایی خان خدمت  سالم_ 

 

 . خندید  فرانه و چرخید  عقب به اخم با دامون

 

 فربد آقا سالم_ 

 

 شد می تر خواستنی چه اش، داشتنی  دوست خواهر

 .خندید می وقتی
 

 فربد بگی من به شد قرار_ 

 

 :  گفت دامون به رو بعد و
 

 میشه دیر داره  کالستون... مهرگان دکتر_ 

 



 پسرک ترسید می. کرد نگاه او به هشدار با دامون

 .  دهد آب را بند عقد  مراسم از قبل

 

 نداری؟ کالس خودت_ 

 رو شما خانوم ... کارخونه رم می... نیومد  استاد_ 

 رسونم  می هم

 شم  نمی مزاحم_ 

 

 .کرد نگاه او به اخم و  جدیت با فربد
 

 بگو  اینو دیگه  بار یه فقط_ 

 

 .  نخندد او تهدید به تا گرفت گاز  را لبش فرانه

 

 دایی  خان اجازه با_ 

 

 .  نگریست فرانه به دامون

 

   ندارین؟ کاری_ 

 باش  خودت مواظب... عزیزم نه_ 

 



 . کرد خداحافظی آرام و زد لبخند دخترک
 

 جدی رخ نیم به. کرد حرکت خروجی سمت فربد کنار

 :  پرسید تردید با و  نگریست او
 

  نبودن؟ دیشب شما پدر_ 
 

 در را  نگاهش و داد  دیگر دست به را کیفش فربد

 .  چرخاند محوطه

 

 شدن  جدا ... کنن نمی زندگی هم با مادرم و پدر_ 

 

 .  بود تند باشد، تلخ آنکه از بیشتر لحنش

 

 متاسفم _ 

 خوردن نمی هم درد به اونا... نباش_ 

 

  بار چند دیشب. شد خیره او رخ نیم به  باز اختیار بی

 . کرد نگاه همزمان پدر و او به

  شبیه حتی. هستند هم شبیه زیادی کرد  می حس چرا

 ... فریماه



 

 .  آورد بیرون افکارش از را او فربد صدای

 

 خنده می  اینکه از باشم  ناراحت باید... کن نگاش_ 

 ... نیستم اما

 

  کنار نیمکت روی که بود  مهتاب. گرفت را او نگاه رد

 . خندید می بلند و نشسته دوستانش

 :  گفت و فرستاد  بیرون آرام  را نفسش
 

 درد از تونه می... نیست شادی از خندیدن  همیشه_ 

 باشه  هم

 

 خیره که سیاهی های چشم به. کرد نگاه خواهرش به

 . بود اش

 

 اما خندید می همیشه هم  خودش. گفت می درست

 .  بود غم  از پر درونش

 

 باشه واقعی  مهتاب های خنده خواد می دلم من ولی_ 

 

 . نداد جواب و زد پوزخند فربد



 نمی بدبختی کرد رهایش راحت که مهتابی برای

 . خواست نمی هم خوشبختی  اما خواست

 ... تفاوت بی. بود خنثی

 

  و گرفت فرانه سمت را کیفش گذشتند، که خروجی از

 . زد را ریموت
 

 بیام بگیرم چای تا دو بشین_ 

 فربد... خوام می  نسکافه من_ 

 

 هر از هایش عسلی. خندید او راحتی حس به فربد

 . شدند تر روشن دیگری وقت

 

 ...چشم_ 

 

 . زد  لبخند فرانه

 .بود خالی اش زندگی در فربد مثل  کسی جای
 

 مثل هایش محبت ولی بود پدر شبیه  هایش  حمایت

 .نبود  کس هیچ

   شاپرک#



 121_پست #

 

 مامان خوره می  زنگ داره گوشیت فرانه؟_ 

 

 .برداشت گام مادر سمت و  شد بلند دایی و پدر کنار از
 

 .بود  گذاشته جا آشپزخانه داخل را موبایلش
 

 چشم میان  چیزی استاد نام دیدن با و کرد تشکر

 . درخشید هایش

 

 ...سالم_ 

 خوبی؟... عزیزم سالم_ 

 

 هم کنار که فریماه و  محمد روی هایش  مردمک

 .  لغزید بود، تاپ  لپ داخل سرشان و نشسته

 

 خوبم _ 

  شام؟ برای بیرون بریم  دنبالت بیام_ 
 

 .  بروند عقد وسایل و حلقه خرید برای بود قرار فردا



 

 دامونه؟... شاپرک_ 

 

 .  داد تکان  سر خجل  پدر جواب در

 

   بیاد شام برای  بگو عزیزم_ 
 

 فریماه نگاه. نشست هایش لب روی اختیار بی لبخند

 میوه ظرف گذاشتن حال در مادر و چرخید  سمتش

 :  گفت آرام  میز روی

 

 عزیزم  بیاد بگو_ 

 

 . گرفت ها پله سمت آهسته را هایش قدم
 

 چشم _ 

 

 .  بود کرده سکوت  دامون

 

 شنیدین؟_ 

 بله _ 

 



 . ایستاد و کرد فلزی ی نرده بند را دستش

 

 خب؟ _ 

 نداره دلیلی زنی  می حرف رسمی من با  تو وقتی تا_ 

 بیام

 

 ...  صدا بی. خندید

 

  حس را او  ابروهای بین اخم ندیده. گرفت قدم دوباره

 .  کرد می

 

 عادت چیزی به دیر من... نکردم عادت  هنوز خب_ 

 کنم می

 من؟ به حتی_ 

 

  شیطنت دلش. ایستاد ها پله  باالی و کرد رها را نرده

 ...  گذاشتن سر به سر کمی. خواست می

 

 پرسین می سختی سواالی_ 

 !  سخته که_ 

 



 را بلندش ی خنده بعد. بست را در و  شد اتاق داخل

 . کرد رها

 

 دم می وقتش به  رو هات خنده  این جواب_ 

 

 آن دامون. نبود اختیارش در دیگر ها  خنده کنترل

 . زد لبخند خط سوی
 

 کسی برای باشه یادت... خندی می قشنگ خیلی_ 

 نخندی  اینطور  من جز

 

 لب و شدند اش افتاده تپش به قلب بند انگشتانش

 . نشست تخت

 

  میاین؟_ 

  به جوابی چه دونم نمی نیام اگه! میام که معلومه_ 

 شده  تر دلتنگ تو های  خنده با االن که بدم قلبم

 

 طالیی شاپرک روی سیاهش های تیله و زد لبخند

 و بود زیبا زیادی. سرخورد انگشتش پشت نشسته

 ... ظریف

 



 منتظرم_ 

 

  پیچید، هایش گوش در که دامون آرام خداحافظ صدای

 اش گونه  روی را بود  آن به انگشتر که دستی

 .گذاشت
 

 داغ اینگونه که بود شده عاشق و تاب بی انقدر کی

   سوخت؟  می و شد می
 

 

 دارممی دوستت دیروز از بیشتر امروز

 ! امروز از بیشتر فردا و

 ! توست قدرت نیست من ضعف این و
 

 ( شاملو)
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 زد کنار را خالی بشقاب  که دامون به نگاهی  با آرزو

 . نگریست محمد به

 



 عمه کن تعارف دامون آقا به... جان محمد_ 

 

 دامون. گرفت او سوی دوستانه  را برنج دیس محمد

 . داد عقب آرام  را آن لبخند با

 

 کافیه... ممنون_ 

 

 او اشتهای این دانست می. نگریست او به کیان

 . نیست

 

 ! جان  دامون که نخوردی چیزی_ 

 

 :  گفت شوخی به آرزو
 

 کیان نداره  دوست منو دستپخت البد_ 

 

 . زد لبخند باز دامون
 

 نکنه درد دستتون... بود عالی هم خیلی_ 

 

 : گفت خنده با دوم بشقاب کشیدن حال در احمد
 



  بشه باز یخش تا مونده حاال_ 
 

 کنار که او به هشدار با دامون. خندید صدا بی فرانه

 ...  شیطان دخترک.  نگریست بود نشسته کیان

 

  وا یخشون زود که ایشون نیستن خواهرشون مثل_ 

 ! داره تعجب جای... شه

 

 آشکارا. چرخید فریماه سمت حیران  ها نگاه تمام

 ...دنیا ی گذشته به بود زده طعنه

 

 .زد تشر خشم با کیان کسی هر از قبل
 

 ! فریماه_ 
 

 .نگریست محمد به افسانه و کرد سکوت احمد
 

 خیلی و جدی. بود فریماه به خیره که محمدی

 ...  عصبانی

 . لرزید وحشت از آن یک فریماه که قدر آن
 



 . کرد حفظ خونسرد را لبخندش فقط نزد حرف دامون

 

    .بود خشم از  سرشار فربد مثل دخترک. نگرفت دل به

 

  دلخور و ناراحت  که لغزید فرانه روی هایش  مردمک

 .  بود زده زل خواهرش به

 

 صورتش به کالفه آرزو شد، بلند جا از که فریماه

 . کشید دست

 

 همسر بود قرار که دامون به ربطی هیچ دنیا خطای

 می تفهیم فریماه به را این باید نداشت،  باشد دخترش

 . کرد

 

 و کیان به توجه بی شد، بلند عذرخواهی با محمد

 .  کردند می  نگاهش بازدارنده که احمد

 

 نمی فریماه. گرفت ها  پله سمت آرام را هایش قدم

 .آمد می در شورش داشت و کند تمامش خواست
 

 ایستاده پنجره کنار او.  کرد باز صدا بی را اتاق در

 . بود



 

  حوصلشو من کنی، سرزنشم یا بزنی داد اومدی اگه_ 

 محمد ندارم

  سرزنش و داد از کار...  نیومدم این واسه... نه_ 

 ! کنی  نمی عوض رو اخالقت تو اینا با... گذشته

 

  به دوخت را  خیسش چشمان و چرخید عقب به فریماه

 ...او  سبز های تیله

 

 شماها منم... کنین نمی درک رو من کدومتون هیچ_ 

 دایی مثل... مامان مثل تونم نمی... کنم نمی درک رو

 نمیذارین؟ راحتم  چرا... ببخشم

 

 . داد تکان سر تاسف  با محمد

 

 رو من! دی می عذاب رو  خودت داری فقط تو! ماه_ 

 چقدر اینکه به کردی؟  فکر فرانه به! دی می عذاب

  امشب تو... بگیره فاصله و بشه دور  ازت تونه می

  بی جمع توی داره عالقه بهش خواهرت که کسی به

 کنی می  فکر رفتارات  عواقب به... کردی  احترامی

 اصال؟ 

 



 .  رنجاند را  خواهرش. بود محمد با حق

 

 منم کنی تکرار اگه که... فریماه نکن تکرار  دیگه_ 

 کنم می عوض تو با رو رفتارم

 

 .  شد نمی باورش. خندید زده بهت او

 

 ! محمد پسرش؟ و برادر و دنیا خاطر به_ 

 

 . زد چنگ  موهایش به  پریشان محمد

 

 فهمی؟ نمی منو حرف چرا  تو! ماه_ 

 

 . رفت می باال کمی داشت صدایش

 

   محمد؟ فهمی نمی منو چرا تو_ 

 ! تلخی!  سنگی! سختی! نیستی فهم قابل چون_ 
 

 لب عصبی و برداشت  گام تخت سمت حرص با فریماه

 . نشست آن

 



 سال ده وقتی چون هستم گی می که اینا ی همه من_ 

 و شدم دور پدرم از... هام بچگی از... اتاقم از داشتم

 ...  بود گریه  فقط کارش که دیدم رو  مادری ها ماه

 

 فراموشی قصد  فریماه. کرد می نگاه او به فقط محمد

 . نداشت

 

 نده حل راه من برای... نکشیدی درد وقتی_ 

 

 . زد پوزخند تلخ محمد

 

 !کشه نمی کس هیچ کشم می من که  دردی! درد_ 
 

 : گفت آمرانه و سرد رفت می  بیرون حالیکه در بعد و
 

 می ای دیگه آدم منم بشه تکرار امشبت رفتار_ 

   آخر حرف... شم
 

 فریماه مبهوت و تَر نگاه به اهمیت بی و بالفاصله و

 . بست را در  و رفت بیرون

 



 کرده نوازشش بحث از بعد همیشه مثل حتی آنکه بی

 .باشد آورده در دلش از یا و
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 . آمد بیرون ساختمان  از دامون با همراه

 

 سرده... عزیزم تو برو دیگه_ 

 نیست  سردم_ 

 

 .زد لبخند دامون
 

  عقد واسه که خوای نمی... خوری می سرما زود_ 

 باشی خورده سرما

 

 دست، به دستمال. خندید حال  آن در خودش تصور از

 ... سرفه و عطسه  حال در

 

  تاب؟ رو بشینیم... میشه خوبی ی خاطره_ 

  فرانه؟_ 



 فقط  خرده یه_ 

 

 هم خودش برای خواستنی شاپرک این از کندن دل

 . بود سخت
 

 ... دقیقه چند فقط_ 

 

  مژگانش ی سایه. داد تاب ناز با هایش  مردمک به او

 . بُرد را دامون دل

 

 استاد  چشم_ 

 

 .نخندد و کند اخم کرد سعی دامون
 

 ببخشید ... ببخشید_ 

 

 بی را او فرانه، عذرخواهی سرعت و بانمک لحن

 . انداخت خنده به صدا
 

 ...  ماه فام نقره نور زیر. شدند  آزیر سر  ها پله از آرام

 



 منم نوبت تا بتازون عقد به مونده روز چند این_ 

 بشه

 

 : گفت شیطنت با و نشست تاب روی زنان لبخند فرانه
 

 میذارم عقد شرط رو طالق  حق_ 

 

 زل او به و  ایستاد سرش باالی سینه به دست دامون

 .زد
 

 گفتی؟ چی_ 

 بگم؟  دوباره_ 

 بگو  داری  جرأت_ 

 

 : گفت احتیاط با و کشید عقب خندان را خود
 

 شده  ُمد االن آخه_ 

 !  شده مد_ 

 

 . پرید جا از خندان او رفت جلو که دامون

 



   کنی؟ می فرار چرا_ 

 شدین ترسناک خیلی_ 

 

 می دستش تخس  دخترک. داد باال را ابرویش تای یک

 . انداخت

 

   ترسیدی؟_ 

 کوچولو  یه_ 

 

 .  نشست تاب  روی و خندید

 

  بشین... نمیترسی کسی از تو_  
 

  نزدیک او به کمی اما دامون. نشست فاصله با کنارش

 .  شد

 

 .  لرزید اختیار بی دخترک

 

 سردته؟_ 

 

 .بود او زیاد نزدیکی از نبود سرما از لررش



 

 سرده... دیگه برو_ 

 هوا   خوبه_ 

 

 سرش روی را کاپشن  کاله و برد جلو دست دامون

 . گذاشت

 

 . بود او به خیره زدن پلک بی دخترک سیاه چشمان

 .  بود شده تر  جذاب اسپورت تیپ این با دامون امشب

 .  کرد هیاهو دخترک ی سینه در  دل که قدر آن

 

 ! شاپرک بری؟  خوای نمی_ 

 

 بال. سپرد انگشترش  به و دزدید ناشیانه را  نگاهش

 می برق فضا روشن و تاریک در شاپرک طالیی های

 .  زدند

 

 داریم کار کلی فردا... برم  باید منم... عزیزم تو برو_ 

 باشه _ 

 

 .  شدند بلند  هم با همزمان



 

  دامون؟ آقا_ 
 

 ... ها پله از آمدن پایین حال در. بود محمد

 

 : گفت فرانه به رو

 

  میذاری؟ تنها رو ما... جان فرانه_ 
 

 رفتار مورد در. داشت  حرف محمد اینکه یعنی این

 ! فریماه

 

 .  کرد نگاه دامون به

 

 بخیر  شب_ 

 عزیزم  بخیر شبت_ 

 

 . شد تر نزدیک محمد شد، که دور

 

 خوام  می معذرت ازت همسرم رفتار خاطر به من_ 

 

 .  کرد فرو شلوار  جیب در هایش دست دامون



 

 ...  نیست عذرخواهی به نیاز_ 

  حرفی  همچین نداشتم انتظار هم خودم کن باور_ 

  کرده موافقت شما ازدواج با عمو وقتی از... بزنه

 شده تر تند فریماه

 

 .گذاشت او ی شانه روی دست دوستانه دامون
 

 ...باشه خودش حال به بذار... طبیعیه  رفتاراش_ 

  ناراحتش خوام نمی هم... کنم چیکار دونم نمی واال_ 

 میشم عصبانی دستش از هم... کنم

 

 و شما همسر  و شما و  من به ربطی  هیچ گذشته_ 

  ما ی همه زندگی رو اما... نداره هم فربد  همینطور

 حقیقتی با دونم نمی هم من... هست و بوده گذار تاثیر

 باید چیکار میشه متوجه فرانه روزی یه حتما که

  فعال ام سعی تمام و دارم دوسش خیلی من... بکنم

 درد و تلخی شاید... کنم  محبت بهش تونم می تا اینه

 ...براش بشه کمتر حقیقت

 



  ی شانه روی دست که بود او بار این. زد  لبخند محمد

 .گذاشت دامون
 

  کاری حتی... چیزهاست  خیلی چاره واقعی عشق_ 

 ...ها زخم ترین
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 زیر تخت  روی. کرد باز  را فریماه اتاق در آرام فرانه

 .  بود کشیده دراز لحاف،

 

 آبجی؟ _ 

 تو  بیا_ 

 

 . رفت داخل اما  بود دلخور

 

 خوابی؟ می داری_ 

 ... اوهوم_ 

 



 رفع خودش آغوش در حتما شد می را  او از دلگیری

 .  کند

 

 پیشت؟ بخوابم شه می_ 

 

 دراز کنارش آرام فرانه.  کرد بلند حرف بی را لحاف

 . کشید

 

 زدی؟ دامون به رو حرف اون چرا_ 

 

 . بست خسته  را هایش پلک. نداد جواب
 

  مخالف هم تو کردن مخالفت  مامان  و بابا وقتی_ 

  تو مخالفت از کردن موافقت دو هر که حاال... بودی

 آبجی؟   نمیارم در سر

 

  کمرنگ نور  زیر را نگاهش و کرد باز را چشمانش

 ...خواهرش جذاب و سیاه های تیله به  دوخت آباژور

 

  داری؟ دوسش خیلی_ 
 



 لمس را او ی گونه فریماه انگشتان. داد تکان سر

 ... وار نوازش. کردند

 

   بخواه معذرت ازش من  طرف از_ 
 

 .بوسید را  انگشتانش نوک و گرفت را فریماه دست
 

 انقد چرا شده سوال برام... بگی اینو که نیومدم_ 

 !اش خانواده و دامون از هستی عصبانی
 

  را هایش چشم بعد کرد نگاه  او به لحظه چند فریماه

 . بست

 و سردی از چیزی هر از بیشتر. بود خسته خیلی

 ...  محمد تلخ رفتار

 

 نزن  حرف... فرانه بخوابم خوام می_ 

 شد؟ دعوات محمد با_ 

 نه _ 

 شدی؟ تر بداخالق چرا پس_ 

 خودت  اتاق برو پاشو_ 

 



 :   زد لب سرتقی با و کرد بغلش محکم

 

 ... رم نمی_ 

 نزن حرف پس_ 

 زروگو بداخالق  ... خب  خیلی_ 

 

 بسته های پلک همان با و خندید صدا بی فریماه

 .بوسید را صورتش
 

 دورش دست فریماه وقتی و بست چشم  هم فرانه

 .بوسید محکم را اش گونه هم  او انداخت،
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 جان؟  فرانه چطوره این_ 

 

 . نگریست کرد می اشاره دنیا که ستی به
 

 ... زیبا سادگی عین در و بودند ساده

 



 که تفاوت این با بود شده  حک قلب یک دو هر روی

 .  درخشید می ریز نگین سه زنانه ی حلقه  قلب میان

 

 گشتند، می  را ها پاساژ حلقه دنبال شد می ساعت چند

 . نگرفت  را فرانه چشم کدام هیچ ولی
 

 .خندید دامون. فشرد هم به را هایش لب
 

 نه؟ اینم_ 

 

 . شده خسته بود معلوم. کرد نگاه دامون به

 

 قشنگه؟ _ 

 

 : زد لب لبخند با دنیا
 

  رو این... عزیزم  بود قشنگ دیدیم االن تا چی هر_ 

  دیگه جای بریم نیومد خوشت اگه کن امتحان
 

 . داد تکان سر ناچار
 

 باشه _ 



 

  خرید  به حواسش. کرد صدا را فروشنده دامون

 . بود دیگری داماد و عروس

 

 فرانه سفید  و ظریف انگشت روی حلقه بعد لحظه چند

 .زد می برق
 

 .گرفت دنیا و دامون سمت را دستش
 

 چطوره؟_ 

 عالیه _ 

 

 . نگریست دامون به منتظر و زد لبخند دنیا روی به
 

 اومده؟  خوشت خودت... قشنگه  منم نظر به_ 

   بذارین؟ خواین  نمی شما... اوهوم_ 
 

 بیرون را حلقه و کرد خارج  جیب از را  هایش دست

 . کشید

 



 سیاه های تیله مقابل که را اش مردانه  انگشت

 . نشست لبش به لبخند گرفت، باال دخترک

 

  چطوره؟_ 

  جون؟  دنیا خوبه_ 
 

 لفظ این  با ساعت چند این در. نگریست او به دنیا

  طور  همین همیشه شرایط  کاش. زد می صدایش

 . بماند

 

 ...  قشنگه خیلی_ 

 

 گردش  در هایشان انگشت بین فرانه های مردمک

 ...  وسواس با. بود

 

 ! سلیقه سخت خانوم شد؟ چی هوم؟_ 

 

 .  خندید دامون حرف و لحن به

  به. شد خیره فرانه خندان های لب به اختیار  بی دنیا

 ...  براقش سیاه های چشم

 



 ... ظرافت و سادگی همان با. بود آرزو خود  انگار

 

 شدین؟ خسته_ 

 

 سرانگشتانش کتانش کت های لبه زدن عقب با دامون

 .  بزند قهقهه خواست می دلش. زد کمر به را

 

  بچرخی؟ خوای می بازم_ 
 

 دقت با بار این. سپرد حلقه  به را نگاهش دوباره

 ... بیشتری

 

 !  خوشگله همین! نه_ 

 ! نکن  تعارف_ 

 

 . خندید دنیا. بست نقش ابروانش میان ظریفی اخم

 

 بشینه دلش به بذار ... دامون نکن  اذیتش_ 

 ...  نازه خیلی همین... جون  دنیا نه_ 

 

 .لغزید دخترک ی  حلقه روی هم دامون نگاه



 ...  اش کشیده انگشت به آمد می واقعا  

 

   مطمئنی؟_ 

 اوهوم _ 

  تموم؟ کنم؟ حساب_ 

 آره _ 
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 طبقه مسیرشان و بودند آسانسور  داخل  بعد دقیقه چند

 ...پاساژ پارکینک و  یک منفی ی

 

 و شد عقب صندلی روی نشستنش مانع دنیا هم باز

 .نشست دامون کنار و جلو دوباره او اصرار به فرانه
 

 روی از را بود آن  در ها حلقه که فانتزی پاکت

 بیرون را رنگ  طالیی ی  جعبه و برداشت داشبورد

 .کشید
 

 .کرد نگاه او به دامون



 

  عوض نظرت نیست تضمینی هیچ... جاش سر بذار_ 

 !نشه
 

 .خندید جواب بی و آرام او شوخی به
 

  شام؟ بریم! نمونده جا چیزی آبجی؟_ 

 من...  گرفتیم بوده الزم چی هر... عزیزم نه_ 

 خونه  رم  می... برید خودتون... نمیام

 

 . چرخید عقب به فرانه

 

 ما با بیاین جون؟  دنیا چرا_ 

 

 .  کرد نگاهش مهربان دنیا

 

 ...خونه میاد فربد... عزیزم ام خسته_ 

 راحتین  جور هر_ 

 

  پارک در جلوی را ماشین وقتی بعد ی دقیقه بیست

 .برداشت را خرید های بسته دنیا. کرد
 



 دی؟ می  رو ها حلقه... جان فرانه_ 

 

  با و ریز دخترک. کرد نگاه او به لب بر لبخند دامون

 .خندید  شیطنت
 

 پیشم؟ بمونن شه نمی_ 

 بمونن... عزیزم نشه چرا_ 

 نظرش دیدی وقت یه... ببر بگیر...  آبجی نه_ 

 تعویض   برای منو ببره... شد عوض

 

 ...هم دنیا. افتاد خنده به فرانه

 

 گن می درست... جون دنیا بگیرین_ 

 

 .برداشت گام در سمت و گرفت را آن. زد لبخند دنیا

 . کرد حرکت دوباره بوقی تک با دامون
 

 خونه؟ رستوران بریم  شه می_ 

 

 مالیمی موسیقی صدای. کرد روشن را ضبط دامون

 . شد رها ماشین کابین در



 

  اونجا؟ بریم داری دوست_ 

  آره_ 

 بخوای  تو چی هر... عزیزم  باشه_ 

 

 تکیه صندلی به. نشست هایش لب روی محو لبخندی

 . انداخت  هم روی خسته را هایش پلک و داد

 

 اسیر را دامون سرکش  نگاه باز بلندش مژگان سایه

 .  کرد خود

 

  شاپرک؟ میاد؟ خوابت_ 

 ببندم چشامو یکم فقط... نه_ 

 

 انگشتان مالیمت با  و برد جلو دست آرام دامون

 .گرفت را او ظریف
 

 . نکرد باز چشم اما لرزید فرانه پلک

 . گرفت تپش قلبش  شد بیشتر که دامون انگشتان  فشار

 

 ... کوبنده و تند



 

 کنارمی که  خوبه  خیلی_ 

 

 او دست  میان مبحوسش انگشتان فقط. نگفت هیچ

 .لرزید

 ...هم قلبش

 

 

 .خواهم تو برای را زندگی

 ( شاملو)
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 ی سفره چیدن برای کرد می کمک افسانه به داشت

 ...  عقد

 

 را فریماه  و محمد عقد ی سفره که جایی در درست

 . بودند چیده پیش سال چهار

 

 ... باال ی طبقه  نشیمن وسط

 



 .  شد بلند اتاق داخل از آرزو اعتراض صدای

 

 !شه می دیر مامان بیا فرانه؟_ 
 

 کوتاه بود ایستاده پنجره کنار که فریماه به افسانه 

 . نگریست

 

 کنه می کمک فریماه... زندایی برو_ 

 

. بود حال و حس بی. چرخاند سر حرف بی فریماه

 ... خالی

 

 بخیر  صبح... سالم_ 

 

  محمد سمت هم فریماه نگاه فرانه و افسانه با همزمان

 . چرخید

 

 پف زیاد  خواب از چشمانش  و ریخته  بهم موهایش

 .  بود کرده

 :گفت خنده  با افسانه
 



 مامان بخیر ظهرت... عزیزم سالم_ 

 

 محمد خندان های لب روی  فریماه عسلی های تیله

 .  کردند نمی نگاهش که سبزهایی  روی. کرد سرکشی

 

 مراسم از بعد امشب و بودند  سرسنگین هم  با هنوز

 .داشتند برگشت قصد
 

 کنی آماده صبحانه  محمد  برای ری می  جان فریماه_ 

  زندایی؟
 

 بی محمد کند، پیدا حرفی گفتن فرصت او اینکه از قبل

 : گفت ها پله سمت رفتن حال در نگاه
 

 تونم می خودم... مامان خواد نمی_ 

 

 آماده نگاهش و او سرد لحن از شکست فریماه قلب

 . محمد کالم تلخی از شد باریدن ی

 

 اما افسانه. نگریست فریماه به  ناراحت فرانه

 ... نگران

 



 . شد بلند دوباره مادر صدای

 

  اومدی؟ فرانه؟_ 
 

 را آن تا سپرد افسانه به را  عسل ظرف  عجله با فرانه

 .  کند خالی جام در

 

 . رفت  اتاق سمت سرعت به بعد و

 

   شد دیر... میاد عاقد دیگه ساعت دو_ 
 

 . کرد نگاه تخت روی لباس به ولی او

  انتخاب که ای پوشیده و  حریر بلند نباتی پیراهن به

 .  بود دامون

 . بود طاقت بی پوشیدنش برای

 

  عزیزم بشین بیا_ 
 

 ناالن گذاشت آینه به  پشت  مادر  که صندلی به

 . نگریست

 



  آرایشگاهم؟ مشتری من مگه ! مامان_ 

  نگاه رو خودت خوای می  هی... نداره فرقی هیچ_ 

 خوره  می بهم تمرکزم کنی

 ! مامان_ 

 

 .  نخندد تا گرفت را  خود  جلوی زحمت به آرزو

 

 ...فرانه بشین_ 

 

 و نشست صندلی روی کنان غرغر و ناراضی او

 ... موهایش  روی کار شروع از قبل هم  مادر ی بوسه
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  لباسش همرنگ ابریشم شال کند فرصت اینکه از قبل

 بلند قامت و شد باز آرام در بیندازد، سر روی را

 میان نباتی  پیراهن و مشکی شلواری و کت با دامون

 ...نمایان چهارچوب

 



 اش خیره محو لبخندی با  که او به دستپاچه دخترک

 . نگریست بود،
 

 .  دزدید  نگاه فرانه و برداشت قدم داخل به آرام او

 

 که گیسوانی با مالیم، آرایش این با دخترک دیدن

 آن روی طالیی شاپرکی و شده بسته زیبا خیلی

 و کرد حبس دامون ی سینه در را نفس بود، نشسته

 .انداخت تپش  به وار دیوانه را قلبش
 

 این نگرفتن آغوش در لحظه این در او سعی تمام و

 . بود زیبا و ظریف شاپرک

 

  از دل چنان ها ثانیه این در حریر بلند لباس این با

 . چرخید نمی گفتن به زبانش  که برد دامون

 

  نجوا لب  زیر دخترک. شد  تر نزدیک و برداشت قدم

 : کرد
 

 .... سالم_ 

 

 .نبود هیچ نامفهوم ای زمزمه جز  جوابش



 

 او دست میان را سفیدی رزهای گل دسته دامون

 . گذاشت

 

 او ی زده  یخ انگشتان میان از نرمی به را شال بعد 

 .کرد رها  اش کالغی پر  تارهای روی و کشید بیرون
 

 در و  آمد باال تاخیر  با فرانه لرزان های مردمک

 .شد غرق  او های چشم جذاب  اقیانوس
 

 ... او  عشق انتهای بی خواستن  مغناطیس در

 

 حبس دامون بزرگ دست میان که ظریفش انگشتان

 در سمت او دنبال به و انداخت زیر به سر دوباره شد،

 . شد کشیده
 

 ... اراده بی و آرام

 

  و رها همیشه برای بودنش من دنیای و خود از داشت

 می  قدم شدن نفره دو ی  ناشناخته سرزمین به

 .گذاشت
 



 آن در ها آرزو ترین محال شد می قطعا که دنیایی به

 ...ها خواسته  زیباترین. یابد تحقق

 .دارد انار طعم هم هایش بوسه حتی که آنجا

 ...ملس گاهی  و ترش گاهی  شیرین، گاهی

 

 و نشود خشک خاطراتمان  انار های دانه باشد یادمان

 . نپوسد

 

 در انگشتانش اسارت خجالت از گذاشت بیرون که قدم

 . نیاورد باال سر دامون ی مردانه دست

 نشستن تا و برداشت گام عقد ی سفره سمت او همراه

 .نکرد نگاه کسی به

 را سرشان باالی سفید ی پارچه فریماه و افسانه

 . سایید  می قند دنیا و بودند گرفته

 

 .  بود ایستاده کنارش فاصله قدم چند با مادر

 

  حالیکه در عاقد، به نزدیک نشیمن سوی آن پدر و

 . بود نشسته کنارش فربد



 لبخند گرمای و شباهت به درست پدر لب  روی لبخند

 ...آشنا قدر همان. بود فربد

 

  در کرد حس  چرا و نشست قلبش روی آزادش دست

  جای آن در  دیگری جور فربد داشتن دوست لحظه این

 ! گرفته

 

  دامون داد قرار مخاطب اول بار برای را او عاقد وقتی

  نگاهش ناچار به او و آورد فشار خفیف انگشتانش به

 . کرد جدا فربد آشنای های عسلی از را
 

  سرسبز باغی در هایی گل چیدن به را  او اما افسانه

 .فرستاد
 

 ها گل همان  گیری گالب به را او دوم بار وقتی و

 .نخندد نتوانست فرستاد
 

  را لفظی زیر افسانه باز شد خوانده خطبه که سوم بار

 . کرد بهانه

 سبز یشم سنگ  آویز با بلند گردنبندی و  آمد جلو دنیا

 . آویخت گردنش به را رنگ



 

 ...عزیزم مادرمه یادگار_ 

 

 .کرد تشکر و زد لبخند
 

  جز  چیزی  نگاهش در. نگریست  دامون های چشم به

 .ندید داشتن دوست و خواستن
 

  ُسر رویش پیش  زیبای ی سفره به را هایش  مردمک

 . گفت بله آرام مادر و پدر ی اجازه با و داد

 

 و تنید دامون قلب دور نرم ای پیله لحظه همان

  پرواز قلبش اعماق تا زنان بال بال دلش میان شاپرکی

 . زد

 

 در دو هر بعد و پیچید فضا در محکم اما دامون ی بله

 . شدند فشرده کیان آغوش
 

 .ماند پدر بازوهای میان تر  طوالنی و تر محکم اما او
 

 عجیب و داد  تکیه اش سینه به سر بسته هایی پلک با

 . خواست می گریستن دلش لحظه این در



 

 دامون و چکید هایش اشک مادر آغوش میان

 ...دخترک احساس غلیان به کرد اعتراض

 

 عسل با را کامشان. کشیدند هم انگشت  به را ها حلقه

  فشرده یکی یکی ها آغوش در بعد و کردند شیرین

 .  شدند

 

 فرانه چشم به آشنایش لبخند. آمد جلو فربد آخر در

 . آمد تلخ و غمگین

 

 جیب داخل را اش عاصی و سرکش  های دست او

 .نبیند را عاجزش های مشت کسی تا کرد فرو شلوار
 

  به تنها او و شد قدم پیش کردنش بغل برای دامون

 .کرد اکتفا کوتاه تبریکی گفتن
 

 کنار ایستاده زیبای دخترک برود یادش کرد سعی و

  لحظه این کردن بغل حسرت که ست خواهری دامون

 .ماند خواهد دلش در ابد تا اش
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  طبقه در ناهار صرف برای شد می خالی  کم کم نشیمن

 ...پایین ی

 

 کنار شرم به آمیخته تازه و ناب حسی و ماند او

 در هیچ داشتن دوست جز مدت این در که مردی

 . بود نکرده نجوا گوشش

 ... ناشناخته و تازه دنیایی و ماند او

 

 ...  افتاده تپش به قلبی و

  مشتاق دامون نگاه و بود اش حلقه به  خیره  نگاهش

 ... او زیبای  صورت روی

 

 حس برای  لحظه این در بود کم هم داشتن دوست

 ... قلبش

 . نبود هم شیدا و دیوانه

 

 .  داشت قبال   که حسی فرای حسی. بود فراتر چیزی

 



 سمت را صورتش و گذاشت فرانه ی چانه زیر دست

 . چرخاند خود

 

  می سیاهش های تیله دیدن از مانع شاپرک های مژه

 .  شد

 

 . آورد تر باال را صورتش انگشتانش فشار با دامون

 

  های چشم  در و آمد باال  دخترک لرزان های مردمک

 .شد قفل او زن دودو
 

 شانه روی و شد کشیده مالیمت با  سرش از شال

 . کرد سقوط هایش

 

  و بست پلک اراده بی او آمد، جلو که دامون صورت

 .  سوخت  او های لب حرارت از هایش  پلک پشت بعد

 

 ... موهایش  روی  و هایش گونه اش، پیشانی

 

  بند که دستی روی و آمدند باال اراده بی انگشتانش

 .نشستند  بود اش چانه
 



  دامون؟_ 
 

 . بود همین شنیدن  مجنون

 

   جونم؟_ 

 داشتن دوست از قلبت روزی  اگه گفتم بهت یادته_ 

 بایسته تپیدن از کنم می آرزو  بشه خالی من

 

 . خندید مردانه و صدا بی

 

 شنیدم که بود نفرینی ترین قشنگ_ 

 

 .  گذاشت او پهن ی سینه روی سر بعد و  خندید دلبرانه

 .  انداخت هم  روی را او های  پلک دوباره قلبش صدای

 

 و باشم داشته دوست ابد  تا دم می قول بهت منم_ 

 بزنه  تو برای قلبم

  مونی؟ می همیشه حرفت   روی_ 

 بزنم حرفم زیر مردنم  با اینکه مگر... مونم می_ 

 

 .  خندید ریز او و کرد اخم دامون



 

 .  کند خراب را خوشش حال بود بلد خوب دخترک

 

 ها نشنوم  دیگه_ 

 

 دلبرانه. کرد رها او ی سینه روی تر بلند را اش خنده

 ... تر

 

 چشم _ 

 

 . کرد لمس را او گردن دامون داغ انگشتان سر

 

  ره می واحدت چهار ندی گوش حرف باشه حواست_ 

 هوا  رو

 

 را دامون  قلب سیاهش چشمان کرد بلند که را سرش

 . رفت نشانه رحمانه بی

 

 کنی؟  می تهدید منو_ 

 میدم هشدار بهت دارم فقط... عزیزم نه_ 

 



 سعی اما دخترک. فشرد خود به را او دوباره بعد و

 . بگیرد فاصله ساختگی اخمی  با داشت

 . انداخت خنده به را دامون تقالهایش

 

  ده؟ می عروسی به رضایت کی پدرت کنی می فکر_ 

 شاپرک؟ 

 

 ... جواب بی. خندید او تاب بی لحن به

 

 اسیر او بازوهای میان تر محکم و تر  گرم بار این

 .شد

 ...تر شیدا  تر، طاقت بی

 

 

 تو از زندگی

 .توست از مرگم و
 

 (مصدق)
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 کنم می کم رو زحمت من تون اجازه با_ 

 

  ها بشقاب خوری  ناهار  میز روی که همانطور  آرزو

 بود ایستاده که دنیا به و  چرخید عقب به چید می را

 .نگریست
 

  حرفی اما  کدام هیچ بود، دنیا به خیره هم کیان نگاه

 .نزدند
 

 .شد  نزدیک او به که بود افسانه
 

 ناهار  برای بمونید خانوم؟ دنیا کجا_ 

 

 همین تا را ماندن. چسبید را کیفش بند سفت اما دنیا

 . بود  آورده تاب  سختی به االن

 

 در فریماه، خشم از پُر و آرزو سرد  های نگاه زیر

 تمام با داشت؛ دوسش هم هنوز که مردی  نزدیکی

 ...خواستن این بودن غلط

 

 و رسید کنارش محمد. زد  زل او به پوزخند با فریماه

 .کرد حلقه دورش دست بازدارنده



 

 . بود همسرش چشمان طوفان نگران

 

 رسم به. آمد حرف به هم احمد شد بلند جا از که فربد

 ...  دامون خاطر به البته و  نوازی مهمان

 

 مهرگان خانوم باشین داشته تشریف_ 

 

 میان نبود؛  اینجا او جای زد،  لبخند غمگین و تلخ دنیا

 ...گذشته از مانده جا  به هایی کینه

 . کاشت خانواده این دل در خود را دشمنی بذر

 

 نباشم  و برم دم می ترجیح... ممنون_ 

 

 به کالفه کیان برداشت، قدم مادر سمت که فربد

 .  زد چنگ   موهایش

 

 . بود کرده سکوت  همچنان آرزو

 

 مامان  بریم_ 

 



  مشغول دوباره اهمیت بی آرزو  و برخاست جا از کیان

 . شد ها بشقاب چیدن

 

 ... بمون! فربد ری  می کجا تو_ 

 

  میز روی را بشقاب آخرین لرزان انگشتانی با آرزو

 . کرد رها

 

 و محمد دست فشار اما کند باز دهان خواست فریماه

 .شد مانع گوشش زیر او ی آمرانه صدای
 

 ! ماه گی  نمی هیچی_ 
 

 وقتی بود فایده بی گرفتن فاصله برای فریماه تالش

 خود اسیر  را او ظریف کمر سخت و سفت محمد

 . داشت

 

  تلخ و انداخت باال ابرو. چرخید  عقب به تاخیر با فربد

 .  شد

 

 کیا آقا تعارفتون از ممنون_ 

 



 . کرد  فوت پریشان را نفسش کیان

 خواهرش به کیان درماندگی به نگاهی  با احمد

 همین. جنگید می باید گذشته از بیشتر االن  نگریست،

 .  بودند جمع چشمان  مقابل پسرش و دنیا که االن

 

  لحظه یک. شد نزدیک فربد به لرزان گام چند  آرزو

 .  آمد حرف به آرام بعد و بست چشم

 

 شه می  خوشحال پدرت بمونی... خواهرته عقد_ 

 

 .اوست  آرامش کیان،  خوشحالی که نگفت و 
 

 دلیل بی اما چرا دانست نمی. شد خیره او به فربد

  زیاد شباهت خاطر به شاید. داشت دوست را آرزو

 ...  زن این به پدرش زیاد  ی عالقه یا بود او به فرانه

 

 .  شد  همزمان فریماه تند اعتراض با کیان لبخند

 

   گی؟ می داری  چی! مامان_ 
 



 فریماه به جدی و جواب بی آرزو. کرد اخم محمد

 .نگریست
 

 ...  زیاد  خیلی. بود سنگین فضا

 

  خواهرش عصبانی چشمان روی فربد عسلی های تیله

 ... بزرگ دردی با و حرف بی. لغزید

 

  را بازویش آرزو اما. برود مادرش دنبال به خواست

 .ایستاد برجا جاخورده او و گرفت
 

 پسرم  بشین_ 

 

 ! پسرم

 گره تا او سیاه چشمان  از فربد های مردمک

 . آمد کش انگشتانش

 

 از اشکی حالیکه  در بعد و کرد مکث لحظه برای دنیا

  سر پشت به آنکه بی چکید بیرون چشمانش ی گوشه

 .زد بیرون و داد شتاب  هایش قدم به کند نگاه
 



 زد لبخند احمد. کرد رها مبل روی را خود خسته کیان

  دست ی شده شل حصار و محمد از خشم با فریماه و

 . دوید در  سمت و گرفت  فاصله هایش
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 آرام و بود نشسته تاب روی  بسته چشمانی با فریماه

 . داد می تکان را آن
 

 . بود سبک کمی حاال و  ریخت اشک

 

 بشینم؟ شه می_ 

 

  چشمان. شد خیره فربد به جواب بی و گشود پلک

 . نشاند او ابروهای بین ای گره سرخش

 

 تر اونور برو_ 

 ! تو داری رو چقدر_ 
 

 .خندید
 



 ممنون خیلی_ 

 

  او برای و  فرستاد بیرون  حوصله بی را نفسش فریماه

 . کرد باز جا
 

 بزنیم؟ حرف_ 

 !بزنیم که نیست حرفی_ 

 نیست؟ حرفی دیدیم همو که سال  بیست بعد_ 

 

 . جوشید قلبش ته اما  چیزی. زد پوزخند فریماه

 

 متنفرم تو از من_ 

 

 . نشست فربد های لب روی تلخ لبخندی
 

 ...نیستم من_ 

 نمیاد خوشم ازت وقت هیچ چون... باشی  بهتره_ 

 

 .شد خیره روبرو به سینه به دست فربد
 



 دوسشون که کسایی دنبال عمر یه من مثل اگه_ 

 زدی نمی  حرفو این االن بودی داشتی

 

 . خندید تمسخر با فریماه
 

 داری؟ دوست رو ما تو_ 

 

 . زد زل خواهرش  های چشم در مصمم او
 

 زیاد خیلی_ 

 کرد  داغون... کرد افسرده منو مادر  مادرت_ 

  من گناه بگی میشه ولی گفتن برای ندارم  حرفی_ 

 بزرگه؟ آبجی چیه

 پسرشی  تو_ 

 تو برادر... هستم هم کیا آقا پسر من ولی_ 

 

  جیب در دست ها پله باالی. افتاد محمد به  فریماه نگاه

 ... ها آن به خیره. بود ایستاده

 

 ندارم  برادری من_ 

 



  سر سربه.  دوخت چشم او رخ نیم به تفریح با فربد

 .  کرد می خوب را بدش حال او گذاشتن

 

   ام؟ کی  من اونوقت_ 
 

  بلند جا از و  کرد فوت حرص با را بازدمش فریماه

 ... سمج پسرک. شد

 

 .  شد می  نزدیک محمد

 

  ماه؟_ 
 

 از. گذشت کنارش از اهمیت بی. نداد را محمد جواب

 ... دلگیر عصبانیتش از و بود  دلخور هایش محلی کم

 

 :پرسید و نشست فربد کنار عمیقی نفس با محمد
 

  نشد؟ که بحثتون_ 
 

 .   کرد قالب سر پشت را هایش  دست او

 

 زدیم حرف... نه_ 



 خب؟ _ 

 

 . چرخاند  او سمت سر

 

  من با... کنی اخم خواهرم  به نبینم دیگه اینکه خب_ 

 ! زنت  برادر! طرفی

 

 . بود جدی واقعا ولی فربد. خندید محمد

 

 شما دنبال بودم  اومده... است آماده ناهار_ 

 

  فربد بازوی  به دستی شد می  بلند جا از حالیکه  در بعد

 . زد

 

 کرد  یخ  غذا... زن  برادر پاشو_ 

 

 سمت او دوشادوش و ایستاد. خندید او لحن به فربد

 .برداشت قدم ساختمان
 

 خانواده این میان او جای بود، ناحق  اگر چیزی هر

 .خواست  می را  آن و بود حق
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  جواب. نشستند آن پشت تر دیر ها آن و شد چیده میز

 فربد دنیا نبودن و غیبت برای  را فرانه و دامون سوال

 .  داد کوتاه

 

 نموند... داشت کار جایی_ 

 

 ماندن تاب  خواهرش. خواند را قضیه ته تا اما دامون

 .نداشت
 

  لبخندی با بود، فربد کرد ترک را میز که کسی اولین

 ...  آرزو روی به

 

 خسروی  خانوم نکنه درد دستتون_ 

 

 شباهتی هیچ پسرک که خوب چه. زد لبخند کمرنگ او

 .نداشت  دنیا به

 ...تر جوان سال بیست. بود کیان خود

 



 جان  نوش_ 

 

 و گذاشت آرزو دست روی  دست تشکر برای کیان

 .فشرد مالیم را انگشتانش
 

  کنار میز یک سر را فرزندانش ها سال از بعد باالخره

 .  دید هم

 

  پی. لغزید فریماه صورت روی فرانه های مردمک

 .فربد  به او شباهت
 

  دلش محمد و او بین فاصله صندلی چند دیدن با اما

 .گرفت
 

 کرد یخ غذات شاپرک؟ کنی می نگاه رو چی داری_ 

 

 دامون به و کرد فرو ماست ی کاسه در را قاشق

 . کرد می پر دوغ از را مقابلش لیوان داشت. نگریست

 :زد صدا آهسته
 

  دامون؟_ 
 



 . انداخت سمتش نگاهی نیم

 

   جانم؟_ 

 و  بابا شبیه خیلی فربد شدی متوجه هم تو_ 

 فریماهه؟ 

 

 یعنی ها سوال این. شد  خشک هوا در دامون دست

 . بود پنهان که حقیقتی برای شک آغاز

 

  نیستن؟ شبیه_ 
 

 بی را لیوان. بود ارادی غیر دامون ابروهای بین گره

 . گرفت  او سوی نگاه

 

 بخور  رو غذات_ 

 

 . کرد دلخور را فرانه اش آمرانه لحن

 

 بداخالق... انگور ... خوام می دلستر_ 

 

 ... جواب حاضر دخترک. نخندد نتوانست 

 



 اخالق  خوش... بخور دوغ_ 

 ! من نه کردی اخم تو_ 

 

 .  زد لبخند. نبود هم بیا کوتاه! نخیر

 

 ببخشید_ 

 

 .  نبود حواسشان دو آن و شد می خالی کم کم میز

 

 برام بریز دلستر... بخور رو دوغ خودت_ 

 

 دخترک. کرد بسته و  باز لبخند با را  هایش پلک

 . داد می دستور

 

 کن امر شما ... چشم_ 

 

  و آورد باال سر  نگاهی سنگینی حس با. خندید بار این

 . فربد روشن چشمان به رسید

 ...  او به خیره و محمد کنار مبل روی بود نشسته

 

 بخور ... شدن بلند  همه فرانه؟_ 



 

 . نبود میز پشت کسی. گفت می درست

 

 شدم  سیر_ 

 که نخوردی چیزی_ 

 خورم  می قدر همین من... خب برام کشیدی  زیاد_ 

 بخوری بیشتر باید االن... بود قبل  مال این_ 

 چرا؟ وقت اون_ 

 

 .داشت خوبی حس گذاشتنش سر به سر
 

 نباشه  کاریت... بخور تو_ 

 شم می چاق... نزن حرفشم اصال_ 

 

  حالت به نخندیدن بلند برای دامون مقاومت تمام

 . بود فایده بی  فرانه تهاجمی
 

  خجالت دو هر و چرخید سمتشان کوتاه  ها نگاه 

 .  کشیدند

 

 !  دامون! هیس_ 



 ! کمه  هم برات بمیرم ... ای العاده فوق تو_ 

 

 .کرد اخم
 

 اینو  نگو... دامون ا ه_ 

 

  پلو سبزی از کرده پر و  گرفت دستش از را قاشق

 . برد او  دهان سمت

 

 شاپرک برات میرم می من_ 

 

  قاشق و گرفت گاز را هایش لب گلگون  هایی گونه با

 ...  دستش از هم را

 

 در که بود راندند زبان بر که ای بله آن در سّری چه

   کرد؟ ترشان عاشق ساعت چند عرض

 ...تر شیدا

 

 

 نیست؛  من عشق دهم می  تو به آنچه

 . منی عشق خود،  تو بلکه



 ( شاملو)
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  حواسش اما او. گرفت طرفش را فریماه کاپشن فرانه

 پدر با ها چراغ   نور زیر  حیاط وسط که بود محمد به

 .  زد می حرف دایی و

 .  داد می گوش فقط و بود پایین سرش

 .  زد می لبخند گاه و کرد می اخم گاهی

 غم بیشتر حاال  فریماه ی گرفته دل و بود برگشت وقت

 . داشت

 

 آبجی؟ _ 

 

 .  چرخید عقب به حرف بی

 

 سرده... بپوش_ 

 

 .گرفت لب زیر تشکری با را کاپشن
 



  لبخند با فرانه. بود ایستاده منتظر ها پله پایین دامون

 . شد سرآزیر ها پله از

 

 را دخترک رنگ قرمز کاله او رسید که دامون به

  تر محکم هم را گردنش دور شال و کشید تر پایین

 . کرد

 . داشت زیادی سوز  شب ساعت این در هوا

 

 اولین از تا بزنند، دور خیابان در کمی خواستند می

  های چراغ  زیر بسازنند ماندگار  ای خاطره عقد شب

 ... شلوغ همیشه شهر این

 

 محمد و احمد از خداحافظی با و گرفتند  اجازه کیان از

 .  شدند  ماشین سوار

 چمدان. آمدند بیرون ساختمان از هم آرزو  و افسانه

 ...دست به

 

  در کرده گیر بغض کرد، بغل را فریماه که افسانه

 خداحافظی سختی به و شد تر بزرگ و  بزرگ گلویش

 .کرد



 با سپس.  نگریست فریماه به فاصله همان  از محمد

 . شد نزدیک شمرده هایی گام

 

 .  شدند دور دو آن به نگاهی با آرزو  و افسانه

 

   پوشی؟ نمی رو کاپشنت  چرا_ 
 

 دستانش گره به را لرزانش های مردمک. نداد جواب

 ازدواجش  ی حلقه به. دوخت

 

 ماه؟_ 

 

  او سبز های تیله در دلخور و آورد باال سر بار این

 تر سرد هم شب ساعت این از حتی نگاهش. شد خیره

 .بود
 

 لیمویی کاپشن بعد و کرد فوت آرام را نفسش محمد

 .کشید بیرون او ی زده یخ  انگشتان میان از را رنگ
 

  خواهش عروسی و عید به مونده هفته چند این! ماه_

 !نکن تلخ رو اوقاتمون کنم می
 



 . لرزید فریماه های لب

 

 کنم؟ می تلخ من_ 

 

  ی حوصله نه. فرستاد بیرون آشفته را نفسش محمد

 می تهش چون   خواست، می را این نه  و داشت بحث

 ماه ناراحتی به رسید

 

 . کرد اخم او و  لرزید دخترک

 

 بپوش _ 

 

 به دست درهم  هایی اخم با خود محمد و نداد اهمیت

 :گفت جدی  خیلی حین همان در. شد آن پوشاندن کار
 

 فریماه خودته برخورد ی نتیجه من رفتار_ 

 

 : زد لب غصه با. شدند خالی و پر فریماه  چشمان
 

 کنی می رفتاری بد من با دیگران خاطر  به تو_ 

 ! نیست اینطور_ 



 ! هست_ 
 

  از بود شده خسته. کشید دست صورتش به کالفه او

 مدت این ی بیهوده کلنجار

 

 ! برم ناراحتی با نذار! ماه_ 

 نیست؟ مهم برات من ناراحتی_ 

 ! هست که معلومه شدی؟ دیوونه_ 
 

  حجمی از شد می خفه داشت. ترکید بغضش باالخره

 . شد می تر بزرگ هی که

 

 !محمد نیست! نیست_ 

 ! رو دلخوری این کنیم تمومش بیا! ماه! من خدای_ 

 باید که تویی این! کنم تموم که نکردم شروع من_ 

 !کنی عذرخواهی
 

  بعد. کرد نگاه  او به مات و حس بی لحظه چند محمد

 ...صدا بی و تلخ. زد پوزخند

 

  مرداد هفت همون باشه عروسی_ 



 

 حرف فرصت متحیر نگاه آن با فریماه  به آنکه بی و

 . شد آزیر سر تند ها پله از بدهد زدن

 

 ! محمد_ 
 

 . نکرد هم  مکث حتی

 

. بود گردش در دو آن بین که هایی نگاه به توجه بی

 . برداشت گام ماشین سمت بلند هایی قدم با

 

 .  نگریست بود رل پشت نشستن حال در که او به احمد

 

   شده؟  چی محمد؟_ 
 

 . دوخت کیان به احمد جای  به را نگاهش. چرخاند سر
 

...  منتفیه فعال عروسی ولی عمو خوام می معذرت_ 

  تابستون برای بمونه

 ! محمد_ 

 

 ...  گیج و حیران. بود احمد 



 

 ...هم افسانه. آمد جلو  متعجب آرزو
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 که فریماهی از را اش آشفته نگاه کرد سعی کیان

 :  پرسید آرام. بدهد محمد به عصبانیت بی دوید داخل

 

 شده؟  بحثتون_ 

 

 :گفت مودبانه و کشید عمیقی نفس محمد
 

 عروسی  برای نکنیم عجله  بهتره_ 

 

  چمدان مقدمه بی و شد خیره محمد به لحظه چند احمد

 . آورد بیرون ماشین صندوق از را او

 

 بر کردی حل که زنت با  رو مشکلت... مونی می_ 

 گردی می

 ! بابا_ 
 



 .داد قرار مخاطب  را افسانه توجه بی ولی او
 

 بشین ... جان افسانه_ 

 

 .  خندید مبهوت و درمانده محمد

 

 ماهی  پرورش تو دارم کار کلی من_ 

 

 .نگریست او  به قاطع احمد
 

 پرورش زندگیت؟ و  زن از تر واجب  کاری چه_ 

 فریماه با بمون... کارگرات به بسپر فعال رو ماهی

 بدین انجام رو عروسی کارای

 

 : گفت افسانه بدهد جوابی  اینکه از قبل
 

  اینجوری... بمون... عزیزم موافقم پدرت  با منم_ 

 کدورت  میشه  دلخوری بیای

 

  هایی  حس از پر و کالفه  و گیج. نزد حرف محمد

 اگر دانست، می خوب را   چیز یک ولی بود متناقض



 بیاورد در  ماه دل از را دلخوری آنکه بی رفت می

 .  بخشید نمی  را خود هرگز

 

 در را خواهرش او از بعد و فشرد را کیان دست احمد

 . گرفت آغوش

 

 در و نشست تاب روی محمد شد روشن که ماشین

 . زد زل حیاط از آن خروج  به سکوت

 

  تو بیا جان محمد_ 
 

 . کرد نگاه کیان به

 

 چشم ...  میام... بشینم خرده یه_ 

 سرده... عمه بیا_ 

 

 برد فرو موهایش در دست. زد لبخند آرزو نگرانی به

 . فرستاد عقب را سرش و

 

 .  کرد سرکشی فریماه اتاق ی پنجره  سمت نگاهش

 



 محو و گم سرعت به اتاق روشن چراغ پشت  ای سایه

 .شد
 

 .  کرد می نگاهش داشت ماه

 با و تند. شد بخار سرد  هوای در عمیقش نفس

 ... شتاب

 

 . بود آشفته و کالفه و  خسته حسابی

 همیشه پدر و شد می تر بد حالش رفت می اگر

 . شد مانع جا  به چه رفیقش
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 بشینیم؟ بیرون دامون؟_ 

 داخل  بریم... سرده عزیزم نه_ 

 

 .ایستاد جا بر اما او
 

 ! خدا رو تو... خوبه هوا_ 

 فرانه؟ _ 



 

. گرفت او از را مخالفت توان دخترک ملتمس چشمان

 . خندید

 

 گفت نه شه نمی کنی می نگاه که  اینجوری_ 

 

 . زد لبخند شیطنت با و نما دندان فرانه

 

 کنم  می نگات همینجوری همیشه  پس_ 

 

 کافه بیرون مالیم موسیقی میان دامون بلند ی خنده

 . شد گم نارنج

 

 طلبی  فرصت خیلی_  

 

 او از را قرار و آرام هایش، مردمک زیبای  چرخش

 ... را تمامش تمام. گرفت می

 

 عزیزم بشین_ 

 

 . نشست کشید  عقب برایش دامون که صندلی روی

 .  دادند کوکی و الته سفارش آمد که  خدمت پیش



 

. بود موبایلش ی صفحه به خیره لبخند با دامون نگاه

 ...  فربد ارسالی  پیام به

 

  دامون؟_ 
 

 .  انداخت سمتش نگاهی نیم 

 

   جونم؟_ 

  خندی؟ می چی به_ 
 

 . دوخت چشم او به سینه به دست و زد کنار  را موبایل

 

 هیچی به_ 

 بود  گوشیت تو  چیزی یه_ 

 

  تفریح بهترین شب وقت این در او گذاشتن سر به سر

 ... برایش بود

 

 !  بود خصوصی! چی هر_ 

 



  دست همانطور دامون. زد قاپ را گوشی اخم با فرانه

 . خندید  سینه به

 . داشت دوست را هایش دادن گیر

 

 خانوم  فرانه... نیستا  خوب کارت_ 

 ! شوهرمه گوشی نیست؟ خوب  چرا_ 
 

. گرفت اوج او ی ساده کالم با دامون قلب ضربان

 ! زبان چرب دخترک

 

 عزیزم  بود فربد_ 

 

 .کرد باز را  ها پیام صفحه
 

 " دایی خان کنم نمی باز درو قفل کنی دیر" 

 

 . داد ُهل  او سمت میز  روی را موبایل بعد و خندید

 

 ! شده جدا  شوهرش از جون دنیا گفت می فربد_ 
 

 . داد تکان سر فقط و  بست پلک لحظه یک دامون



 

 چرا؟ _ 

 خوردن نمی هم درد به_ 

 

 که خدمت پیش حضور اما بزند حرفی   خواست

 .شد مانع گذاشت، می میز  روی را هایشان سفارش
 

 عزیزم بخور_ 

  بابا شبیه خیلی فربد هستم  حرفم رو هنوز من ولی_ 

 فریماهه  و

 

  می عوض را حرف باید. کرد فوت کالفه را نفسش

 . کرد

 

 داری؟ کالس فردا_ 

 رفته؟ یادت... فقط خودت با_ 

 

  ُسر الته ای خامه قلب طرح  روی نگاهش. زد لبخند

 . خورد

 

 آخه  پرته  حواسم_ 



 چی؟  پرت_ 

 کی؟ پرت... عزیزم نه  چی پرت_ 

 کی؟ پرت خب_ 

 تو؟ دونی نمی_ 

 

 سرد داشت هوا. برداشت را ماگ و خندید شیطنت با

 . شد می تر

 

 نیام؟ فردا شه نمی_ 

 نخیر _ 

 خب ام خسته_ 

ت با من_   ندارم شوخی َدرس 

 بده  توضیح برام خونه بیا خب_ 

 

 به ماگ لبه  مانده جا رژ رد از دامون  های مردمک

 .خورد ُسر او صورتی های لب
 

  می... قبال داشتی غیبت جلسه یه... خانوم  فرانه_ 

 !تا دو شه



 دیگه  شم می حذف  بشه تا سه_ 

 

 . گذاشت دهان به  کوکی و خندید بلند دوباره

 

 حذفه تا دو  تو واسه_ 

 

 .  شد  گرد چشمانش

 

 !  دامون ا ه _

 

 برداشت را ماگ. نشست دامون لب ی  گوشه لبخندی

 .برد دهان نزدیک و
 

 من کار  تو بازی پارتی... نکن نگاه اونجوری_ 

 ! نیست

 

 . کرد بیشتر را  چشمانش ناز

 

 ندارم؟ بقیه با فرقی برات من_ 

 

  زنانه سیاست زیادی کمش سن این با. خندید بلند باز

 . داشت



 

 ! درس جز  چیزی هر تو  ولی! داری که معلومه_ 

 ظهر  تا بخوابم! دیگه نیام... زیاد نخوابیدم دیشب_ 

 

 مظلومانه لحن به تا فشرد هم به محکم را هایش لب

 .نخندد بود کننده اغفال زیادی که دخترک ی
 

  روی او از  قبل فرانه نگاه و لرزید میز روی  موبایلش

 ! کیا آقا نام به شده سیو بود پدر ی شماره. لغزید آن

 

 که بود حواسش. داد جواب  او به نگاهی با دامون

  خانوادگی نام به باید. نکند خطاب کیا آقا را مخاطبش

 ... را شماره این ی ذخیره داد می تغییر اش

 

 خسروی   آقای سالم_ 

  بیار رو فرانه... وقته دیر... جان دامون سالم_ 

 خونه 

 

 .  زد زل بود، او به خیره که دخترک سیاه چشمان به

 

 االن  میارمش... چشم_ 

 



 . کرد قطع را  تماس خداحافظ یک با کیان
 

 بریم  بخور_ 

   بود؟ من بابای  کیا آقا_ 

 عزیزم  بخور... کردم سیو ای عجله_ 
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  بی و کرد نگاه او جدی ی چهره به  مکث با فرانه

  را محتویاتش و چسباند لب  به را ماگ  دیگری حرف

 .  کرد مزه

 

  بی. بودند نشسته ماشین داخل بعد دقیقه  ده حدود

 ... ساکت  و حرف

 

 !شاپرک ساکتی؟_ 
 

 کمی را سرش فقط صندلی به داده تکیه  همانطور

 .چرخاند او سمت



 . اورد لبش به لبخند دامون لبخند

 

 ام خسته  خیلی... میاد خوابم_ 

 اشتباه شم  می فردا کالس خیال بی کردی فکر اگه_ 

 !  کنی می

 

 . خندید آرام

 

 شم نمی بیدار خستگی  از مطمئنم_ 

  زنم می  زنگ بهت_ 

 میذارم رو گوشی  اطمینان واسه ولی سنگینه خوابم_ 

 سایلنت 

 

 . بود همیشه از  تر راحت او کنار خندیدن

 

 ! پس نیای خوای می_ 

 

 از داشت. افتاد هم روی اراده بی فرانه های پلک

 ... او کنار. برد می خوابش فضا بخش لذت گرمای

 

 ... اوهوم_ 



 دنبالت  میام_ 

 بخوابم خوام می... نمیام_ 

 نیاد داره جرأت کی ببینم...  میام من_ 

 

 .  خندید بسته چشمهای همان با

 

 بفهمی تا بیا خب_ 

 منتظرتم در دم صبح نیم و نه_ 

  مگه؟ نداری کالس  هشت_ 

 کردم کنسل رو فردا ی جلسه_  

 

 . گشود پلک

 

   چرا؟_ 

 ... ام خسته خودمم  خب_ 

 

 .  شد  خیره حرص  با دامون خندان  های لب به

 

 ...  خیلی... خیلی_ 

  چی؟  خیلی_ 



 ! استاد آزاری  مردم_ 

 

 .  زد قهقهه بار این

 

 تو کردن اذیت داره لذتی چه دونی نمی_ 

 ! دامون_ 

   جونم؟_ 
 

 لحن به کرد، می مهار را اش خمیازه که همانطور

 .  زد لبخند او مهربان

 

 بخوابم  بذار_ 

  دیگه؟ امر ... چشم_ 

 شده گرمم... کن کمش  رو بخاری_ 

  هست؟ هم ای  دیگه چیز... چشم اینم_ 

 ...  نزن هم حرف_ 

 

 و برداشت  خیز سمتش شده درشت چشمانی با دامون

 . چسباند در به را خود خنده  و جیغ با او

 



 کن نگاه جلوتو... وای_ 

 

 . افتاد خنده  به اختیار بی

 

 فرمونم  پشت که حیف_ 

 

 صندلی به باز و نشست  صاف. خندید ارام و صدا بی

 . زد تکیه
 

 نکنی؟  اذیت... فقط ببندم چشامو  یکم_ 

 دم نمی قول_ 

 بدجنسی خیلی_ 

 ! تو از  بیشتر نه_ 

 ! دامون_ 

 

 .  شد تسلیم  خنده با 

 

 کنم می بیدارت رسیدیم... عزیزم بخواب_ 

 باشه _ 

 



 مژگان سایه. شد خیره  او زیبای رخ نیم به دامون

 ... کردن لمس به کرد اش وسوسه بلندش

 

 او ی گونه  روی آرام انگشتانش سر و  برد جلو دست

 . نشست

 از آرام را نفسش او. بود خوابیده آسوده  دخترک

 میان را او دست بار این و کرد رها سینه عمق

 .گرفت اش مردانه انگشتان
 

  تکان او. نشست شاپرک دست پشت که هایش لب

 . زد لبخند باز دامون و  خورد خفیفی

 

 ...نزدیک همه این هم آن داشتنش بود، خوبی حس

 

 هایم  همیشه اوج در بودن تو با دنیای

 .گیرد می جان

 ( شاملو)
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  آرزو؟ کجان؟ دخترا_ 
 

 . گرفت محمد سمت را پلو زرشک حاوی دیس آرزو

 

 خوابیدن  _

 

 کردی می بیدارشون... ظهره دو_ 

... خوابید خورد  چیزی یه اومد دانشگاه از فرانه_ 

 نخوابیده دیشب گفت هم فریماه... بود خسته

 

 . کرد نگاه محمد به کیان

 

  زدین؟ حرف_ 
 

 . بست نقش محمد های لب روی تلخ لبخندی

 

 اتاقش از نیومد بیرون صبحونه بعد... نه_ 

 

 :  داد ادامه مکث با و
 

 ناراحته  من موندن از اینکه مثل_ 

 



  کمی حالیکه در آرزو. کرد فوت کالفه را نفسش کیان

 :  گفت ریخت می خود بشقاب داخل ساالد
 

 رسه می  تو به زورش... ناراحته کیان و من از_ 

 عمه

 

  از کیان. خندید کوتاه و صدا بی آرزو آخر ی جمله به

 .شد بلند جا
 

 کنم صداش رم می_ 

 

.  رفت اتاق  در پشت و باال ها پله از کیان. نزدند حرفی

 آرام را آن نگرفت  جوابی چون و زد در به ضربه چند

 .کرد باز
 

 دراز تخت روی او به پشت باز چشمانی با فریماه

 .  بود کشیده

 

 فریماه؟ _

 

 . نشست سرعت به پدر صدای شنیدن با

 



 محمده کردم فکر ببخشید... سالم_ 

 

 .خورد گره هم در کیان ابروهای
 

 !فریماه بدی؟ نباید رو جوابش! باشه محمد_ 
 

 کیان. انداخت زیر را نگاهش کرده بغض. نزد حرف

 . نشست او به  رو تخت لب و شد نزدیک

 

 عزیزم؟ کنی می اذیت رو خودت انقدر چرا  تو آخه_ 

 

 . شدند جاری  هایش اشک جواب   جای به

 به را  خود فریماه و کرد دراز سویش دست کیان

 . انداخت آغوشش

 

  حوصله با و آرام را هایش اشک که همانطور  کیان

 : گفت کرد، می پاک
 

 از! کوچکتری هم فرانه از تو کنم می فکر گاهی_ 

 ! هم فربد

 



 . بود صبور پدر مثل که پسرکی! فربد

 

  بابا؟ نیارین اسمشو شه می_ 

تون! برادرته فربد_   ! داره دوس 

 خوام نمی... باشم داشته دوسش تونم نمی من ولی_ 

 باشم  داشته دوسش هم

 ی پاره فرانه و تو مثل هم  اون! تلخه خیلی   حرفت_ 

 !منه تن
 

 روی کیان. گرفت پدر جدی چشمان از را  نگاهش

 . بوسید را موهایش

 

 چه هر محمد... نیست درست  هم محمد با رفتارت_ 

...  بُره می...  میاره کم جایی یه آروم و صبور هم قدر

  به... کنی زندگی باهاش عمر یک خوای می تو

 عزیزم کن فکر  بیشتر رفتارهات به کارهات،

 

 . نداشت زدن برای حرفی. کرد نگاه پدر به کوتاه فقط

 

  به مونده ی هفته چند این... ناهار بریم پاشو_ 

 باشیم هم کنار بیشتر بهتره  عروسی



 

  از هم با و گرفت را بازویش پدر. زد لبخند بغض میان

 . رفتند بیرون اتاق

 

.  کشید عقب را خود کناری صندلی دیدنش با محمد

  آرزو کنار دوباره کیان و کرد تشکر لب  زیر فریماه

 . نشست
 

 !  ماه برات؟ بکشم_ 

 

 دو آن بین را نگاهش آرزو. داد  تکان سر فقط

 . چرخاند

 

  قشنگ خیلی لباسش دیروز عروسای از یکی_ 

 بندازین نگاه یه برید... گرفتم  مزونشو آدرس... بود

 

 ... جواب برای. کرد نگاه  فریماه رخ نیم به محمد

 

 همون باشه عروسی فرمودن تون زاده برادر_ 

 تابستون 

   شاپرک#



 138_پست #

 

  لب ی گوشه فریماه ی کنایه و دلخور لحن از لبخندی

  کرده اخم آرزوی به خنده با کیان.  نشست محمد

 . نگریست

 

 برید کنین جمع... تو با کرده بیخود ام زاده برادر_ 

 آوردین در شورشو زندگیتون سر

 

  چشمان. خندید محمد و زد قهقهه اختیار بی کیان

 . شد گرد فریماه

 

  مامان؟_ 
 

 وقت... جهیزیه خرید واسه ریم می  هفته همین_ 

  رو چیزا  بعضی... چالوس بریم باید... زیاد نداریم

 گرفت  هم جا همون میشه

 

 !  دارم دانشگاه پس؟ کنم چیکار من_ 

 

 در آرزو. چرخید فرانه سمت نفر چهار   هر نگاه

 :گفت خونسرد ریخت می  ساالد خود برای باز حالیکه



 

 خونه مونی می_ 

 !تنها خونه؟ بمونم_ 
 

 از را  ساالد ظرف که شد کیان پرت آرزو حواس

 .کشید می پلو برایش داشت و  گرفت مقابلش
 

 به رژیمم روزه چند... خورم نمی... نریز... کیان_ 

  خورده هم
 

  همچنان برچیده لب که فرانه به توجه، بی اما او

 .  دوخت چشم بود، ایستاده

 

 شاپرک بخور رو  ناهارت بیا_ 

 خورم  نمی_ 

 

 . خندید دخترکش آلود قهر لحن به کیان

 

 هست دامون... نباش ما  نبود   تو تنهاییت نگران_ 

 



 باال ابرو  آرزو. گرفتند رنگ  اختیار بی هایش گونه

 . انداخت
 

 شد؟ باز اخمت شد؟ چی_ 

 

 . خندید  خجل مادر شوخی به

 

 ! مامان_ 

  کرد یخ  غذا... مامان بشین بیا_ 
 

 : گفت فریماه و محمد به رو سپس
 

 واسه... کتایون آشنای ی آتیله برید مزون بعد_ 

  یادتونه؟... بودین رفته عقدتون
 

 حرفی من باشه موافق فریماه... چشم... من یادمه_ 

 ندارم

 

  انگار نه  انگار. رفت محمد به ای غره چشم فرانه

 .  بود زده حرف مراسم انداختن عقب از دیشب همین

 



 :گفت گوشش کنار آهسته محمد
 

 ببخشید ... زدم حرفی یه بودی کرده عصبانیم_ 

 نرفتی؟ چی واسه_ 

 

 .  بوسید را سرش  پنهانی و تند

 

 تو  واسه_ 

 

 بود بلد خوب محمد. گرفت کوبش آنی  به فریماه قلب

 . کند عوض را حالش

 

 باهاتون میام منم_ 

 

 بدهند، فرانه به جوابی  فریماه یا محمد اینکه از قبل

 :گفت مادر
 

 چند... سالن برم خوام می... خونه بمون کجا؟ تو_ 

 توئه با شام... نرفتم حسابی و  درست روزه

 

 ! خب  برم باهاشون خوام می منم مامان؟_ 



 گیرم می بیرون از شام... آرزو نکن  اذیتش_ 

 

 اش گونه تند  پدر همیشگی حمایت از خوشحال  فرانه

 .بوسید را
 

...  نکن لوسش انقدر... ها دادی شوهرش! کیان_ 

 ! بگیره  یاد بذار

 !  زن مادر... کنی حسادت کمتر بگیر یاد شما_ 

 

 خود حتی که گفت بلند و کشدار چنان را زن مادر

 . افتاد خنده  به هم آرزو

   شاپرک#
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  تخت روی خسته و کرد خارج کیف از  را موبایلش

 . کشید دراز

 از آه دامون ی رفته  دست از های تماس دیدن با

 .  شد بلند نهادش

 

 .  بود نشده آن بودن صدا بی متوجه

 



 ... پیام یک  و تماس هفت

 

 " کردی  نگرانم... بده جواب" 

 

 . گرفت را اش شماره کشیده دراز  همانطور

 .  پیچید هایش گوش در او شاکی صدای بعد لحظه چند

 

 ! شاپرک_ 
 

 . خندید آرام  و شرمنده

 

 محمد و فریماه با بودم رفته... ببخشید... سالم_ 

 نشدم تماست متوجه... بود  سایلنت گوشیم... بیرون

 ! تماسام... نه تماسم_ 

 

  خشم از متعجب. زد گوش پشت مکث با  را موهایش

 ...  دامون صدای واضح

 

  شی؟ می عصبانی چی واسه! خب  خیلی_ 

  می سایلنت چرا... زنم می زنگ من دونی می که تو_

  ذاری؟



 ببخشید... نبود حواسم_ 

 

 :گفت جدی. کرد فوت  عمیق را نفسش دامون
 

 ! بگی من به باید بری  جایی  بخوای وقتی ! فرانه_ 

 

 ! مهرگان دامون! کالس سر استاد همان بود شده

 

 !  کردیم عقد فقط ما! باید چی یعنی باید؟_ 

  فرانه؟_ 
 

 : زد لب آرام  او حیران لحن به اهمیت بی
 

 فریماه ندیدم االن تا... نیست منطقی اصال  حرفت_ 

  و دار خنده واقعا... بگه محمد به بره بخواد جایی

 ! بدم اطالع بهت بار هر بخوام است مسخره

 

 و خواهرت  ی رابطه... توئه مقایسه دار خنده_ 

 ... نداره ما به ربطی هیچ شوهرش

 

 .  کرد حیرت او طلبکار لحن از

 



 !  دامون... نکردم مقایسه من_ 

 

 . پیچید هایش گوش در تر عصبانی حاال  دامون صدای
 

 کردی کارو همین دقیقا تو_ 

 

  های روز اولین در هم آن. نداشت را لحن این انتظار

 ...  عقد

 

  می من بگی هم آروم زنی؟ می داد چی واسه_ 

 ! شنوم

 

 .  کرد سکوت  به وادار را او دخترک صدای بغض

 .  کرد می ناراحتش  نباید. بود رفته تُند

 

 ببخشید ... ببخشید_ 

 

 .کرد پاک را اش گونه روی اشک قطره جواب بی او
 

   شاپرک؟_ 
 



 . داشت دوستش که کسی از. بود  شکسته دلش

 . خواند می گوشش در عاشقانه که کسی از

 

 شب... هستن منتظرم شام واسه... برم باید من_ 

 بخیر 

 

 تماس بدهد زدن حرف ی اجازه دامون  به آنکه بی و

 . کرد قطع را
 

  و انداخت تخت روی غیظ و  حرص با را  موبایلش بعد

 .گذاشت  خود زانوهای  روی سر بغضش ترکیدن با
 

 ی باره چند لرزش به اهمیتی هیچ نه کرد سعی و

 ...آن پیام آالرم صدای نه و بدهد  موبایلش

 

   نمیای؟  چرا فرانه؟_ 
 

 ...  در پشت. بود فریماه

 

 . کرد پاک را هایش اشک سرعت به

 



 االن  میام_ 

 

 .  شد می دور صدایش

 

 کرد یخ شامت... زودتر_ 

 

 . لرزید می هنوز  موبایلش رفت می بیرون داشت وقتی

 .بست را در اهمیت بی اما او
 

 

 چیست   دیدم می کاش

 . جاریست وجودم عمق تا تو چشم  از آنچه

 ( مشیری)
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 صفحه به نگاهی با و انداخت  شانه به را اش کوله

 .زد بیرون کالس از عجله با موبایل
 

  دقیقه پنج االن  و گرفت را وقتشان بیشتر امروز استاد

 .  بودند منتظر در دم فریماه و محمد شد می ای



 

 .  کرد طی  تند هایی قدم با را سالن 

 

  کسی که بود نرفته بیرون دانشکده ساختمان از هنوز

 .کشید را بازویش
 

  برخورد تنی ی سینه به  محکم و گفت  هینی ترسیده

 . کرد

 

 !داری عجله چقدر! خبره چه_ 
 

  روی لبخند به. شد خیره دامون به و آورد باال سر

 ... لبش

 ...  جذابش صورت جز به جز به

 

 ...  سالم_ 

  عزیزم سالم_ 
 

 خود از را او کرد وادار را دامون هایی قدم صدای

 . دهد فاصله

 



 . گذشتند کنارشان از سالم با دختر  دانشجوی سه

 مچ دور دامون دست گره به طوالنی نگاهی با

 ...دخترک

  اما. کند آزاد او ی پنجه حصار از را دستش کرد سعی

 . نبود موفق

 

 برم باید من_ 

 

 .  زد زل او سیاه های  تیله در خونسرد دامون

 

 هم با ریم می_ 

 منتظرن در دم_ 

 

 پشتش دست  جواب بی. پرید باال دامون ابروهای

 با و آمرانه. کرد هدایت بیرون به را او و گذاشت

 ... تحکم

 

 وایسادن بیرون فریماه و محمد_ 

 

  را هایش  قدم و گرفت را دستش دوباره. نداد جواب

 ...ماشین پارک محل  سمت هم



 

 ! منتظرن فریماه و محمد گفتم! دامون_ 
 

 ...خونسردی  و سکوت  همان هم باز

 

 ...کارت نیست درست محوطه تو... کن  ول دستمو_ 

 

 . بود  دلتنگ و خسته. زد پوزخند

 

...  دادی نمی تماس جواب شدی می ناراحت هم قبال_ 

 االن من... نیست قبل مثل رابطمون که االن ولی

  بی خودت از رو من نداری حق تو... شوهرتم قانونی

 ! بذاری خبر
 

 . گرفت  حرصش  او خشک و آمرانه  لحن از

 

  کنی رفتار ها بچه مثل من با نداری حق هم تو_ 
 

 ...  لجباز  دخترک. زد لبخند محو

 

 ...  بشین... زنیم می حرف راه تو _

 دنبالم اومدن  گفتم که من_ 



 

  نگاهش فقط. کرد می  باز را ماشین در حالیکه در

 . نزد حرف فرانه که جدی قدر آن. کرد

 

 . نشست رل پشت  هم دامون شد  سوار وقتی

 

   منی با بگو  بزن زنگ_  
 

 . نکرد هم  نگاهش حتی

 

   دادی؟ نمی  رو تماسام جواب  چرا_ 

 نمیدم جواب میزنه داد سرم که کسی به من_ 

 

 . زد استارت. نشست دامون لب ی  گوشه لبخندی

 

 ... دار نگه دانشگاه بیرون_ 

 

  موبایل و برد دست بعد. شد خیره او رخ نیم به دامون

 . برداشت داشبورد از را خود
 

 . بودند نکرده حرکت هنوز

 



 .نگریست گرفت می شماره که او به فرانه
 

 ... دامونم... محمد سالم_ 

 

 شناختم  بله... سالم_ 

 

 : داد ادامه خنده با و
 

 باجناق _ 

 

 اخم با نگاهش. کرد نگاه فرانه به باز و  خندید هم او

 .  چرخید می  محوطه در

 

 شدین معطل که شرمنده... منه با فرانه_  

 فعال ... ریم می ما پس... حرفیه چه  این بابا نه_ 

 

  راه به را ماشین و کرد قطع را تماس خداحافظ یک با

 . انداخت
 

 .کردند عبور دانشگاه انتهای در  از سکوت در
 



 . نشست او دست روی و  رفت پیش آرام دامون دست
 

  فرانه؟ یعنی؟ قهری_ 

  مگه؟ ام بچه_ 
 

 . گرفت دست به را انگشتانش و خندید

 

   کنن؟ می قهر ها بچه فقط مگه_ 

  داد که اونی دونم می خوب اینو ولی دونم نمی اینو_ 

   است بچه  خیلی زنه می
 

 .  شد ختم لبخند به تهش و کرد مقاومت نخندیدن برای

 

  انداختی؟  تیکه من به االن_ 

 استاد  نه_ 

 

 این با توانست می خوب دخترک. خندید بلند بار این

 .  دهد  اش بازی لفظ

 

  بیاد؟ در دلت از کنم چیکار  بگو خودت_ 

 گرسنمه... خونه ببر منو... کار هیچ_ 



 بخوریم چیزی یه ریم می! خونه ببرم چرا_ 
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 ... دلتنگ آن از بیشتر اما بود ناراحت. نزد حرف

 

. بوسید را آن سریع و آورد باال را دستش دامون

.  زد می تُند. نشست قلبش روی آرام فرانه آزاد دست

 ... نظم بی

 

  دعوتی ما ی خونه شب فردا_ 

 ...من به امروز زد  زنگ خودش جون دنیا_ 

 زده زنگ جون دنیا دونستم  نمی_ 

 

 . گفت ناز با او مثل را جون دنیا

 

 میاری؟  در منو اَدای_ 

ی؟! نه من؟_   ک 

 مزه بی_ 



  هست هم شوهرش  قضا از که استادش به آدم اخه_ 

 کنه؟ می احترامی بی

 

  لبش روی  لبخند تا دوخت بیرون به را  نگاهش فرانه

 .  کند پنهان  او از را

 :گفت گرفته صدایی با دامون
 

 سنگ خیلی دونستی می... بود شده تنگ برات دلم_ 

  خندی؟ می داری! ببینم کن نگام! دلی
 

 گرفتن با اما فرانه اش، چانه زیر انداخت دست و

 رسید نمی زورش. شد  مانع خواست می انگشتانش

 ... ولی

 

  رها زیبا خیلی را اش شده حبس ی خنده و شد تسلیم

 . کرد

 

 ! خندی؟ می راحت بعد دی می حرصم_ 

 ! خب حقته_ 

 ! که بدم نشونت حقی یه حق؟_ 

 



  دخترک های خنده محو دامون. خندید تر  بلند بار این

 .بوسید را دستش پشت دوباره

 ... تر حرارت پُر و تر گرم

 

 شاپرک نکن قهر من با دیگه_ 

  ازت بودم دلخور... که نبودم قهر_ 

 عزیزم ببخشید_ 

 

 انگشتانش حالیکه در داد تکیه صندلی به. زد لبخند

 . شد می فشرده او داغ دست میان
 

  رو خودت  ولی چی هر یا  دلخوری ناراحتی من از_ 

 پیدات بودم طاقت بی االن تا صبح از... نکن دریغ ازم

 هر از که دونی می خودت... بزنم حرف  باهات و کنم

 روز یه دونی می... تری  ارزش با برام دنیا تو چیزی

 سرم بالیی چه باهات نزدن حرف و ندیدن و دوری

 قهر... نکن دوری ازم کنی  می کاری هر پس... میاره

  عزیزم؟ باشه! وقت هیچ... نکن
 

 سیاهش چشمان باز و چرخاند سر زده تکیه  همانطور

 .  رفت نشانه را دامون قلب



 

 شاپرک باشه؟_ 

 

 .زد پلک آرام او داشتن  دوست دریای  در شده غرق

 . رفت نشانه باز را دامون قلب مژگانش تاب

 ...  ایستادن مرز تا درست قلبش، وسط اما بار این

 

 او سیاه چشمان برق زیر تن حصار از رهایی مرز تا

 می و بود اش خیره ساده و معصومانه اینطور وقتی

 .خندید
 

 

 چشمانت  تو که وقتی آه

 را  دارو جان از لبالب جام آن

 گردانی می سوخته جان ی تشنه این سوی

 عشق موسیقی موج

 گذرد می دلم از

 

 ( مشیری)
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 .نشست پدر کنار بعد و کرد تعارف چای  دامون به
 

  را چای داغ فنجان کیان و آرزو به نگاهی با دامون

 .  نگریست فرانه به و گذاشت میز روی

  بار اولین این و ریخته دورش بلندش مشکی  تارهای

  و رها را دخترک کالغی پر گیسوان  دامون که بود

 .  دید می آزاد

 

 شی؟ نمی آماده_ 

 بخورم  چای_ 

 

 و آرام.  دوخت چشم آرزو  به بار این و زد لبخند

 : گفت مودبانه
 

  نمیارین؟ تشریف  شما_ 
 

 نمی فرانه حضور در. شد  خیره او به لحظه چند  آرزو

 .زد حرفی شد
 



 دیگه  وقت یه برای باشه... جان دامون ممنون_ 

 

  او شدن محو تا دامون نگاه شد، بلند جا  از که فرانه

 . کرد سرکشی چشمانش مقابل از

 می تکان  نرمی به موهایش داشت می بر که قدم هر

 ...  دامون تاب بی ی سینه در هم قلب  و خوردند

 

 خوام نمی... بیارش زودتر... جان دامون فقط_ 

 دنیا چشم جلوی  زیاد خواد نمی دلم ولی کنم ناراحتت

 باشه 

 

 ...هم دامون. نگریست  آرزو به کیان

 

 زودتر  میارمش... چشم_ 

 

 را ها این ی همه ابتدا همان از اما بود شده ناراحت

 .کرد می بینی پیش
 

 ...داشتنش دوست بهای. بود سنگین عشقش بهای

 

 چالوس  بریم روزی چند بعد ی هفته قراره ما_ 

 



 با را اش پریشانی او و نگریست کیان به دامون

 . کرد پنهان چای از ای جرعه  خوردن

 

  کیا؟ آقا شه می چی فرانه دانشگاه و درس_ 
 

 از نشدن دور و دلتنگی برای بود ای بهانه درس

 .  بود همسرش االن که کسی

 عروسی از قبل را گفتنش روی که اعتراضی برای

 . نداشت

 

 !مونه می... نمیاد_ 
 

 که کرد رها را نفسش ضایع و زد لبخند واضح قدر آن

 . خندیدند  اختیار بی آرزو و کیان
 

 !بمون اینجا نیستیم که  روز چند_ 
 

 را او راحت لحن و زنش مادر. کرد نگاه آرزو به

 . داشت دوست

 



  سنگین درساش فربد دارم، کالس غروب تا من_ 

  دانشگاه بعد مجبورم  من کارخونه میاد کمتر شده

 ما  ی خونه بیاد بهتره... برم

 نزن حرفشم اصال_ 

 

 حرف کیان. کردند نگاه آرزو  جدی صورت به دو هر

 :گفت آرام دامون اما نزد
 

 اینه... است فرانه و دنیا بین االن که نسبتی تنها_ 

 همین فقط... منه  خواهر که

 

 دوست... کنه نمی و نکرده عوض رو هیچی این_ 

  عقد قبل رو اینا... باشه نزدیکش زیاد دخترم ندارم

 ! کردی قبول...  دامون بودم گفته بهت هم
 

 داره دوست رو فرانه من  خواهر خسروی  خانوم_ 

 

 تمام دنیا  با خوشش های گذشته. زد  پوزخند آرزو

 ... دنیا خود مثل. بودند شده

 



... داشت هم رو من داشتن دوست ادعای تو خواهر_ 

  داشت هم  دیگه چیزای خیلی ادعای
 

 فراموش. بود نشدنی تمام دنیا از آرزو ی کینه

 ...  نشدنی

 

 آرزو به بازدارنده و شد دامون ناراحتی متوجه کیان

 .کرد نگاه
 

 با رو فرانه و دامون  ی رابطه بهتره... عزیزم_ 

 نکنیم  قاطی خودمون های رابطه

 

 کردیم موافقت ازدواجشون با وقتی! جان کیان_ 

 ! نیست هم شدنی جدا!  شده قاطی هم با ها رابطه

 !بریم ام آماده من_ 
 

 . نگریستند فرانه به سه هر

  شلوار با ای فیروزه آبی باز  جلو صخیم کوتاه مانتوی

 .بود پوشیده روشنی جین

 ... آن زیر کوتاه رنگ کرم شومیز  یک و 

 



  رنگی کرم شال و گذاشت رها همانطور  را موهایش

 ...  ها  آن روی هم

 

 .خورد تکان دوباره اش خورده رژ لب
 

 دیگه؟  بریم_ 

 

  مادر بعد و پدر صورت او  شد، بلند جا  از که دامون

 .بوسید را
 

 .رفتند بیرون ساختمان از هم با و کردند خداحافظی
 

  گذشتند می کوچه پیچ از که همانطور  بعد دقیقه چند

 .کرد عبور کنارشان از زنان بوق هم محمد ماشین
 

 .داد تکان دست فرانه و زد بوق دامون
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 عزیزم تو برو_ 

 



 رفت که قدم چند. شد ساختمان وارد دامون از جلوتر

 . دید خود مقابل را دنیا

 

 جون دنیا سالم_ 

 

 . زد لبخند کرد می بغلش حالیکه  در دنیا

 

 اومدی خوش... عزیزم سالم_ 

 ...مرسی_ 

 

 : گرفت او سمت را دستش داخل هدیه ی جعبه و
 

 بفرمایید _ 

 

  دخترک سیاه چشمان در. گرفت عمق دنیا لبخند

 . درخشید می  خوشش روزهای  آرزوی

 

 منه وظیفه روشنی چشم کشیدی؟  زحمت چرا_ 

 

 .بوسید دوباره را او  ی گونه فرانه
 



 نداره قابلتونو_ 

 

 به فرانه  نگاه و نشست او کمر پشت دامون دست

 .افتاد فربد
 

 . کرد می  نگاهش خیره و ایستاده تر طرف آن کمی
 

 فربد سالم_ 

 

 ...  گام چند فقط ولی برداشت قدم آرام و زنان لبخند

 

 را او کوچکش خواهر گرفتن آغوش در  ی وسوسه

 . کرد  متوقف جا بر

 و شد می تر قوی دیدش می که بار هر او به حسش

 ... تر سخت گرفتن فاصله

 

 چطوری؟ ... سالم_ 

 

 . زد لبخند

 

 مرسی... خوبم_ 



 من  به بده... عزیزم  بیار در  رو مانتوت_ 

 

 لباسش. کرد نگاه اش شده دراز دست و دامون به

 .  شد می معذب فربد جلوی و بود کوتاه

 

 باش  راحت_ 

 

 ! باشد راحت

 از محمد حضور در شال وقتی عقد شب بود یادش

 اما بود کرده اخم دامون خورد ُسر موهایش  روی

 ... حاال

 

 کجاست؟  حواست فرانه؟_ 

 

 در را مانتو. نبود مانعی خواست می خودش که حال

 .سپرد دامون به و آورد
 

 جان   فرانه بشین_ 

 

 .نشست و زد لبخند دنیا روی به
 



 میام  کنم عوض لباس_ 

 

  را نگاهش و گفت دامون جواب در لبی زیر ی باشه

 .چرخاند اطراف در
 

 خودشان خانه  بزرگی به. بود مرتب و تمیز جا همه

 .بود دلباز و زیبا اندازه همان به اما نبود
 

   کنه؟ نمی اذیتت که دامون خبر؟ چه_ 
 

 . خندید او بانمک  لحن به

 

  نه_ 

  راحت؟ خیالم_ 

 راحت خیالت_ 

 

 . خندید باز  فرانه و زد  چشمک فربد

 

 بگو  من به حتما   کرد اذیتت_ 

 بچه؟ گوشش تو گی می چی_ 

 خصوصیه _ 



 

. نشست کنارش دامون. خندید بلندتر بار این فرانه

 . شد نزدیک  شیرینی و چای سینی با دنیا

 

 نکشین زحمت_ 

 عزیزم نیست زحمتی_ 

 کمکتون؟ بیام_ 

 نیست  کاری عزیزم نه_ 

 

 . برداشت شیرینی و چای فنجانی  تشکر با  و زد لبخند 

 . بود لطیفه شیرینی  عاشق

 

 نیومدن؟ چرا  خانواده_ 

 

.  کردند نگاه فربد به هم دنیا و دامون  او با همزمان

 . بود آمیز شیطنت زیادی لبخندش

 

  خرید برای برن خواستن می... کردند  عذرخواهی_ 

 خواهرم  جهیزیه

 دارین؟ عروسی_ 



 فروردین  پنجم... بله_ 

 

 ...  دویشان هر خواهر. بود خواهرش عروسی

 

  دعوتیم؟ هم ما_ 
 

  در فکری صد  در  صد. چرخید فربد سمت ها نگاه باز

 . داشت سر

 

 نه که چرا ... حتما_ 

 

 دهنده هشدار نگاهی با او. خورد زنگ  دامون موبایل

 به زدن  سر برای هم دنیا و شد بلند  جا از فربد به

 ...  غذا

 

  ببینی؟ بیارم رو خانوادگی عکسای  خوای می_ 
 

 خاطرات دیدن حتما فربد کنار. داد تکان  سر اشتیاق با

 . بود بخش لذت خانواده این

 

 گردم  می بر االن_ 

 



 این و برگشت بزرگ البوم سه با فربد بعد لحظه چند

 . نشست او کنار بار

 

  متمایل او سمت بیشتر فرانه و کرد باز را  آلبوم اولین

 .  شد

 

 دامون بغل تو منم این_ 

 

 . خندید

 

 بودی  تپل و ناز چقد وای_ 

 زشته  ولی دامون_ 

 

.  خندید بلند صدایی با فربد و کرد اخم  شوخی به

 .  بود ضعیف و الغر  زیادی تصویر در دامون

 

  کم... شد اذیت  خیلی دامون مادرم و پدر فوت بعد_ 

 بود شده  الغر و حرف

 

  زمزمه آهسته. شد خیره دنیا ی گرفته  نم چشمان به

 . کرد

 



 متاسفم _ 

 

 . زد لبخند غمگین بار این و  برداشت را چای  فنجان او

 

 دیدن می  رو تو و بودن کاش_ 

 کنه رحمتشون خدا_ 

 

  هایپلک  زیر دست و کرد تکرار را تلخش لبخند دنیا

 .  کشید خیسش

 

 همراه دامون و دنیا های عکس از بود  پُر بعدی آلبوم

 ...مادرش و پدر

 

 . زد  می حرف حسرت با دنیا هم کدام هر برای

 

 او طرف آن و آمد هم دامون کرد باز که  را سوم آلبوم

 . نشست
 

 .کرد می نگاه ذوق با فرانه و زد می ورق فربد
 



  اینکه از قبل. ماند مات عکس یک روی دامون نگاه

 فربد های دست میان از  را آلبوم. ببیند را آن فرانه

 خندان  چشمان به عصبانی نگاهی با کشید، بیرون

 ...  فربد

 ها عکس میان را خودش  و کیان  عکس پسرک

 . بود گذاشته

 

 .  چرخید ها  آن بین متعجب فرانه نگاه

 

 تر راعصبانی دامون  فربد لب روی  موزیانه لبخند

 . کرد

 

 ! کرد می نگاه داشت خانومت دایی؟ خان شده چی_ 
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 ...  تر شدید فربد ی خنده و شد تر جدی دامون نگاه

 

 حیران   چشمان به بعد و کرد نگاه فربد به کالفه دنیا

 ... فرانه

 



   آشپزخونه؟ بریم میای  جان فرانه_ 
 

  و شد بلند جا از. داد دنیا به کندی با را نگاهش او

 . رفت  او همراه

 

 فربد؟ مرگته چه تو_ 

 ! که نیست مرگیم! مرگی چه من؟_ 

 

 دست از حسابی. کرد فوت خشم با را نفسش دامون

 . بود کفری او

 

  آلبوم؟ تو گذاشتی چرا رو عکس این_ 
 

  پدر میگی؟ رو کیا آقا عکس آهان عکس؟ کدوم_ 

  فرانه؟ و من بابای! زنت
 

 . داشت را کردنش دیوانه قصد پسرک

 

 می داغونت و درب میزنم خودم جون به فربد_ 

 ...  کنم

 



 .  کرد گرد را چشمانش لودگی با فربد

 

  زنتو؟ برادر بزنی؟ منو_ 

 ! فربد_ 

 

 . شد جدی  حاال فربد صورت

 

 گفته همتون به... بودم گفته  قبال... دایی خان ببین_ 

  دهنی جایی  یه روزی یه... نیستم بیا کوتاه من... بودم

 کنم می باز داشتم  نگه بسته که

  بچه؟ چته  تو آخه_ 
 

  هم روی  را پاهایش خیال بی و برداشت شیرینی او

 . انداخت

 

 همین که خواهری... خواهرمه  دردم... خواهرم_ 

  نداشتم جرات من و بود نشسته کنارم پیش دقیقه چند

 ! کنم تر نزدیک بهش خودمو

 

 . برداشت شیرینی باز و گفت را این

 



 بخور... است خوشمزه  خیلی_ 

 

 بلند جا از فربد. کشید دست صورتش به کالفه دامون

 .  شد

 

 دلستر من مثل فرانه... کوچه سر سوپری تا برم_ 

 گرفته  هلو  مامان... داره  دوست انگور

 

 را هایش پلک. کرد فوت  آهسته را نفسش دامون

 .زد تکیه خسته مبل  به و بست
 

 دامون؟_ 

 

 .  کرد دراز او  سمت دست و گشود چشم

 

 بشین جونم؟_ 

 شده؟ چیزی_ 

 عزیزم  نه_ 

 

 .نشست  کنارش
 



  رفت؟ کجا فربد_ 
 

 . شد حلقه او ظریف  کمر دور دامون دست

 االن همین خواستند  می انگار که مالکانه و گرم چنان

 را اش گونه. بگیرند او از را اش خواستنی شاپرک

 . بوسید

 

 مارکت  سوپر تا رفت_ 

  ببینم؟ رو عکسا بقیه نذاشتی  چرا_ 
 

  سمت انگشتانش بعد و کرد نگاهش لحظه چند دامون

 . رفت او صورت

 

  انگشتان  سر. بود شده  رها هایش شانه روی شال

 .  لغزید او مشکی تارهای  بین دامون ی مردانه

 

 دیگه  وقت یه برای باشه_ 

 

  خیره او های چشم نی نی در خود تصویر به فرانه

 .  شد

 



 من از رو چیزی یه داری تو کنم می  حس همش_ 

 کنی می قایم

 

 . گرفت او چشمان از را  نگاهش

 تیره هم شب از که سیاهی به بود سخت گفتن دروغ

 ...تر جادوگر. بود تر

 

 شاپرک  ندارم تو از پنهان چیزی من_ 

 

  و صدا در خوب را آشفتگی. کرد نگاه او به فرانه

 .دید می او نگاه
 

  فرانه؟ هستی؟ پفک و  چیپس اهل_ 
 

  پوزخند فربد و کشید موهایش روی عجله با را شال

 .زد
 

 ...مرسی وای_ 

   آتیشی؟ داری؟ دوست فلفلی_ 

 ...  عاشقشم_ 

 



 هوا در را آن فرانه. کرد  پرتاب سمتش ای بسته فربد

 . گرفت

 

 به درمانده  دامون و خندید  سرخوش او  فرزی از فربد

 . زد چنگ خود  موهای

 

 . نداشت شک. کرد می خراب را کار فربد
 

  غده چون. دواند می ریشه جانش در واهمه  و ترس

 ... ُکشنده و بدخیم ای

 

 

 ! دردم می  زمان هر وحشت دیو تو بی
 

 (مصدق حمید)
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 چمدان که پدر به بود خیره و نشسته آخر ی پله روی

 . گذاشت می ماشین داخل را

 .  بودند رفته  قبل روز فریماه  و محمد



 

 . زد می حرف دامون با ماشین کنار مادر
 

 اوی سمت نگاهشان بار  چند هایشان صحبت میان

 .چرخید کرده بغض
 

 شاپرک؟ _ 

 

 .کرد نگاه پدر به
 

 بابا  بیا_ 

 

 .رفت  او سمت آرام  هایی گام با و شد بلند جا از
 

 آغوش به را  دخترکش و  آمد جلو کیان  مانده قدم چند

 .گرفت
 

  ناراحت... عزیزم مونیم نمی  بیشتر روز چهار سه_ 

 نباش 

 میشه تنگ دلم بیام؟ منم نمیشه_ 

 



 و آمد سمتش آرزو. شد او جمع دامون حواس

 : گفت کرد می بغلش که همانطور
 

 مامان نیستی تنها... هست دامون_ 

 

 برای را ماشین در کیان. چسبید مادر به کرده بغض

 .نگریست  دامون به دوباره و کرد باز آرزو
 

 باشی اینجا  غروب قبل کن سعی_ 

 نباشید نگران... چشم_ 

 

 .بوسید را  فرانه پیشانی دوباره کیان
 

 عزیزم  شو سوار.... جان  آرزو_ 

 

 . شد سوار او ی گونه بر دیگر ای بوسه با هم آرزو

 . رفتند می نفره دو سفری به داشتند ها مدت از بعد

 

  پله روی دوباره او شد، خارج  حیاط از که پدر ماشین

 . نشست

 



 سرده ... عزیزم تو بریم_ 

 ! لعنتی دانشگاه... برم خواستم  می_ 

 

 . خندید  صدا بی خوردنش حرص از

 

   من؟ بدون_ 
 

 و نشست کنارش دامون. داشت بغض. نداد جواب

 . پیچید کمرش دور دست
 

... شاپرک ندارم رو تو از  دوری روز ی  تحمل من_ 

  داری؟ رو  تحملش تو
 

  دامون. شد خیره او گرم لبخند به و چرخاند سر آرام

 . بوسید  حرارت با را موهایش  روی

 ... زنان جیغ. کوبید سینه به را خود ناالن فرانه قلب

 

   شی می مریض ... نازکه لباست... تو بریم پاشو_ 
 

  حصار و گذاشت او ی سینه  روی سر  مکث با فرانه

 . شد تر مالکانه  او دور دامون دست



 

  بازی به را فرانه سیاه گیسوان اش مردانه انگشتان

 ...  را دخترک دل او قلب تپش صدای و گرفت

 

  دل دامون نه. ماندند حالت همان به زیادی های ثانیه

 شنیدن از دل فرانه نه و َکند می او موهای نوازش از

 ... او قلب ضربان آهنگ

 

  نیست؟ سردت_ 
 

 سرما به مگر ظریفش اندام دور او تن امن حصار

  داد؟ می وجود ابراز  ی اجازه
 

 نه _ 

 

 ...  مردانه و مهربان . خندید

 

 ! ها  خوبه  جات_ 

 

 ... جواب بی. خندید آرام هم خودش

 



...  کنیم شام حال به فکری یه تو بریم بیا  شاپرک؟_ 

 گرسنمه  خیلی

 نیستم گرسنه من_ 

 

 . چسباند خود به را او بیشتر خنده با دامون

 

 نیستم  مهم که منم_ 

 بده سفارش بزن زنگ_ 

 

 . پرید  باال شیطنت با دامون ابروی تای یک

 

   پس؟ گرفتم زن چی واسه! بدم سفارش_ 

 من دستپخت بگم بهت باید  بود آشپزی دلیلت اگه_ 

 افتضاحه 

 نگفتی؟ زودتر رو  این چرا_ 

 

 . خندید  سرخوش او بانمک و  شوخ لحن به

 

 خب  نپرسیدی_ 

 !که برام بودی نذاشته حواس_ 



 !مهرگان دکتر من گردن ننداز رو حواسیت  بی_ 
 

 .زد قهقهه بار این دامون
 

 هر دارم اینو قابلیت که گرسنمه االن انقدر من ببین_ 

 و خوشمزه زیادی که هم تو... بخورم دستمه دم چی

  یه کن جمع  خیلی رو حواست  پس! شدی  خوردنی

 ! نکنم ات لقمه
 

 ی قهوه به دوخت  را سیاهش چشمان و آورد باال سر

 ... او نگاه

 

 گرسنته؟ واقعا_ 

 

 . نشست او بلند  پیشانی روی هایش لب

 

 بخورم حسابی و  درست ناهار نکردم وقت_ 

 تو  بریم پاشو! چرا نگفتی_ 

 سوخت؟ دلت_ 

 

 .خندید شیطنت با



 

 آخه  شدی مظلوم  خیلی_ 

 

 . فشرد خود به را او محکم دامون

 

 نکن رو چشات! خورم  می رو تو  غذا جای_ 

 ! اینجوری

 

 فرانه. کرد بلند دست روی  را او حرکت یک با بعد

 .زد قهقهه دل ته از باز دامون و کشید بلندی جیغ
 

 شد می رها. شد می فراموشش مکان و زمان او با

 ... متفاوت بعدی با دنیایی در

 

  فرانه حرص  پر های جیغ گاه و شوخی و خنده میان

 شام هم با  و هم کنار دامون، های اذیت و آزار از

 . پختند

 ...خوشمزه اما وارفته و  شل ماکارونی شد تهش که

 

 داد دم چای فرانه. شستند هم کمک به که  را ها ظرف

 که هایی بادام حاجی شیرینی و قندان با دامون و

 .رفت بیرون آشپزخانه از بود خریده



 

 . رفت نشیمن به و ریخت چای بعد کمی

 

 . بود کشیده دراز تلوزیون مقابل مبل روی دامون
 

 !آوردم چای! دامون_ 
 

 .  کرد نگاهش نداد، که جواب

 

  روی را  هایش دست حالیکه  در و بسته چشمانش

 . کشید می نفس آرام بود، کرده جمع سینه
 

 . زد صدا آهسته  و رفت جلو
 

 دامون؟_ 

 

 کند، بیدارش نیامد دلش که بود خوابیده عمیق چنان

 رویش و آورد  پتویی بعد و کرد خاموش  را تلوزیون

 .کشید
 

  ته سریع و آرام و شد خم برود اتاقش به اینکه از قبل

 .بوسید را ریشش



 

 .نداشت شباهتی چیز هیچ به طعمش

 ... تازه و بود ناب

 .بودند هوا روی بعد بی دنیای همان وسط هنوز
 

 

 شوق  گر ویران دست

 …. پر پر رنگین ی غنچه ای میکند پرم پر

 . نگرد مي من به تو چشم كه لحظه آن در من،

 

 ( مشیری)
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 ! بیا! سپیده وای_ 

 

 خود پیانوی استاد با بحث  حال در هنوز اما سپیده

 .بود
 

 قدم و انداخت شانه به را گیتارش بند حرص  با فرانه

 . برداشت



 . بود منتظر آموزشگاه بیرون حتما دامون

 

 . بارید  می شد می ساعتی نیم شالقی و تند باران

 چشم آن درشت و تند قطرات به و ایستاد ها پله باالی

 . دوخت
 

 تو؟ رفتی کجا_ 

 

 .دوخت  چشم سپیده به طلبکار
 

 دنبالم بیاد قراره دامون_ 

 !دیگه رفتی می موندی؟ من معطل چرا  پس خب_ 

 برسونیمت  بیا... لوس_ 

 

 . خندید

 

 شوهرت  از کشم می خجالت... بابا برو_ 

 

 . کشید و گرفت را  دستش توجه بی اما فرانه

 

  بشی؟ خیس یا بهتره بکشی خجالت_ 



 !نمیام ! فرانه_ 

 بیا نزن حرف_ 

 

 .دویدند ها پله از تُند  عادت طبق و
 

 جیغ با دو هر. تاخت می صورتشان و سر روی باران

 . دویدند می در سمت و خندیدند می

 

 در زیادی چیز اما چرخاند اطراف به را  نگاهش

 .  شد نمی دیده باران و  هوا  تاریکی

 

  فرانه؟_ 
 

 ... ماشین بیرون ایستاده بود فربد. چرخاند سر

 

 شدی خیس... بدو_ 

 

 .  کشید را سپیده دست نیامد؟ چرا دامون

 

 دامونه ی زاده خواهر... بریم بیا_ 

 نمیشه روم... نمیام من... نه_ 



 ببینم  بیا_ 

 فرانه  نمیام_ 

 

  فرانه؟_ 
 

 ماشین ی شیشه از سر که بود فربد اعتراض صدای

 . داشت بیرون

 

  نمیای؟  چرا_ 

 بیاد  میکشه خجالت دوستم_ 

 

 . کرد اخم فربد

 

  شده خیس... بیا خانوم_ 
 

 به اجبار به فربد ی آمرانه  لحن از  مبهوت سپیده

 . شد کشیده فرانه دنبال
 

 گیتار و کرد باز سپیده برای را عقب در اول فرانه

 .نشست جلو بعد. سپرد او  به هم را خود
 



 بیاد دامون بود قرار... سالم_ 

 

 .گرفت سمتش دستمال برگ  چند فربد
 

  کارخونه دامون... صورتتو کن خشک... سالم_ 

 داشتم کالس ... من به زد زنگ کشید طول کارش

 رسیدم موقع  به خوبه

 

 ... او نگرانی به زد لبخند

 

 زحمت  به افتادی_ 

 

 . کرد اخم فربد

 

 ! ها زنی می حرفی! چی  زحمت_ 

 

  به خیره  نگاهش. دوخت چشم سپیده  به آینه از و 

 . داشت اخم انگار و بود بیرون

 .نکردند هم سالم هم به حتی
 

   ره؟ می کجا  دوستت_ 
 



 .انداخت عقب به نگاهی فرانه
 

  ما  ی خونه قبل خیابون یه_ 

 ... شم  می پیاده گلفروشی کنار_ 

 رسونمتون می... خانوم  بارونه_ 

 

 را فربد جواب و کرد نگاه فرانه به حرص با سپیده

 . داد
 

 فروشی گل دارم کار... ممنون_ 

 

 ... مغرور دخترک. پرید باال فربد ابروهای

 :کرد اعتراض  فرانه
 

 سپیده؟  بارون؟ این تو داری چیکار_ 

 

 را ماشین اما فربد. کرد  نثارش ای غره چشم سپیده

 .کشاند خیابان کنار
 

 خانوم  سپیده سالمت به_ 

 



 فکر. کرد نگاه فربد به جاخورده سپیده و  متحیر فرانه

 .  دارد نگه کرد نمی

 

 آقا  مرسی_ 

 خانوم  کنم می خواهش_ 

 

 به و شد  بیشتر او لب روی لبخند از سپیده حرص

 .انداخت نگاهی اخطار  با فرانه
 

 خداحافظ _ 

 

 را گازش  فربد شد که پیاده. داد تکان  سر فقط فرانه

 . گرفت

 

  باهاش اینجوری چرا... منه دوست بهترین سپیده_ 

 ! فربد زدی؟ حرف

 

 . نشست تفریح  با فربد لب ی  گوشه لبخندی

 

 ! چیه بدترینش بود، این بهترینش_ 

 ! فربد_ 



 

  خستگی کوچکش خواهر  کردن اذیت. خندید خیال بی

 .  کرد می بیرون تنش از را

 

 بود نچسب خیلی خودم جون به_ 

 خوبیه  دختر هم خیلی_ 

 ببخشه مادرش و پدر به خدا_ 

 

 ...  شیطان پسرک. نخندد نتوانست

 

  ای مزه بی خیلی_ 

  نیومد؟ خوشم دوستت از چون_ 

  فربد؟_ 
 

 .خندید بلند صدایی با
 

 کشه می طول کارش دامون! حاال میزنی جیغ  چرا_ 

  منم برسونمت... ما ی خونه ببرمت گفت... کارخونه

 پیشش  برم

 بیام؟ منم شه می_ 



 بشه؟  چی مردونه محیط بیای... نخیر_ 

 

 را فربد که داشت هشدار  و حرص قدر  آن فرانه نگاه

 . خنداند باز

 

 !  بدبخت کنی؟ می نگاه جوری همین هم ودامون_ 

 

 . کوبید او بازوی روی محکم را  کوچکش کیف بار این

 

 . زد قهقهه بعد و گفت  آخی فربد

 

 . زد لبخند فربد، های خنده  محو فرانه

 

 و جذابیت همان به. بود پدر مثل درست که هایی خنده

 ... زیبایی

 به و کرد جدا او عسلی چشمان از دلتنگ را  نگاهش

 . سپرد باران دریغ بی بارش
 

 .شست و برد باران زیر هم را  ها دلتنگی شد می کاش
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 می میز روی را خیار و گوجه حاوی ظرف که دنیا به

 .کرد نگاه گذاشت
 

 جون  دنیا کنم می درست ساالد من_ 

 

 .زد لبخند او سیاه چشمان به نگاهی با دنیا
 

 عزیزم  نکنه درد دستت_ 

 

 . برداشت را  چاقو و نشست میز پشت او

 

 رفته  سر ام حوصله... که کنم نمی کاری_ 

 

  جوش حال در آب داخل را خورده خیس برنج دنیا

 .کرد خالی
 

 چطوره؟ دامون با اوضاع_ 

 

 اش نداشته مادرشوهر جای  را او لحظه یک. خندید

 .  شد می  خوبی شوهر  مادر نظرش به و کرد حس



 

 خوبه _ 

ت خیلی_   داره دوس 

 

 ...  ترین قشنگ. بود ترین واقعی لبش روی لبخند

 

 دارم دوسش منم...  دونم می_ 

ت دامون که اندازه همون_    داره؟ دوس 
 

  اندازه؟ همان. شد  خیره او به و آورد باال سر
 

 آرام کرد،می نصفش حالیکه در و برداشت ایگوجه 

 . زد لب

 

 دامون از  بیشتر شاید_ 

 با برام خیلی... مادرمه و پدر یادگار دامون_ 

 ذاری نمی تنهاش وقت هیچ بده قول بهم... ارزشه

 

  زدن دو دو  از این. زد می فریاد وحشتی دنیا نگاه در

 .  بود پیدا هایش  مردمک

 



  بذارم؟ تنهاش باید چرا_ 
 

 مالیم را آن. نشست او  دست روی آرام  دنیا دست

 . فشرد

  

 ذاری نمی که بده قول_ 

 

 .خندید بار این
 

   دم می قول ... چشم_ 
 

 در دنیایی انگار. بوسید را صورتش و شد خم دنیا

 . بوسید می را آرزو گذشته

 

 کنم  می حساب قولت روی_ 

   قولی؟ چه_ 
 

 ... شیطانش و شوخ لحن و بود فربد

 

 پس؟ کو دامون... سالم_ 

 امشب نمیاد... کارخونه موند_ 



 

 بزند حرفی  خواست تا و شد آویزان فرانه های لب

 در گرفت، قرار فربد سر پشت دامون بلند قامت

 . کوبید می فربد ی شانه روی آرام حالیکه

 

 آبجی سالم! بچه نکن  اذیتش_ 

 

 به دوباره دامون  و داد لبخند با را سالمش جواب دنیا

 بود، خیره فربد لب رو ی  خنده به حرص با که فرانه

 . نگریست

 

 عزیزم سالم_ 

 

. بوسید را شال از زده بیرون موهای روی همزمان و

 .فشرد بهم را  هایش لب زده  خجالت فرانه
 

 خبر؟   چه خوبی؟_ 

 کردی؟ دیر ... خوبم_ 

 

 .  زد لبخند خسته دوباره دامون

 

 آبجی؟ داریم چای... بود رسیده اولیه مواد بار_ 



 برات  ریزم می االن_ 

 

 میان از فرز را گرفت پوست  فرانه که خیاری فربد

 .زد قهقهه زدنش گاز با و قاپید انگشتانش
 

  از مانع موبایلش زنگ صدای اما خندید اخم با فرانه

 . شد اعتراض

 . بود کردنش اذیت حال در مدام پسرک

 

 عذرخواهی با و زد  لبخند پدر ی شماره دیدن با

 .کرد ترک را آشپزخانه
 

  چای لیوان با دامون کرد می صحبت داشت وقتی

 . نشست مبل روی کنارش
 

 .کرد خداحافظی زد، حرف هم مادر با  اینکه از بعد
 

 خوابیدی؟  خوب  دیشب_ 

 

 .کرد نگاه گیج دامون لب روی بدجنس لبخند به
 



 !گرفته گردنم و کمرم آخه؟ کردی می صدام نباید تو_ 
 

 ... خنده زیر زد  و گفت آهانی

 . کرد اخم شوخی به دامون

 

  می ضعفمه  نقطه هاش خنده دونه می!  خندید باز_ 

 بیام کوتاه که خنده

 کنم بیدارت نیومد دلم خب_ 

 

 ... دورش انداخت دست دامون

 

...  کنه نمی  قانعم توجیحت این نه... هات خنده نه_ 

 کنم می تالفی وقتش به

 

 سمتش را  خالی لیوان او و یافت شدت فرانه ی خنده

 . گرفت

 

 ام  خسته خیلی... بیار چای یه برو فعال_ 

 

 . شد بلند جا از دست به لیوان و گفت چشمی

 



 بگیر  دوش یه برو_ 

 گرسنمه... شام از بعد ... رممی_ 

 ما؟  ی خونه ریمنمی  مگه_ 

 مونیممی... نه_ 

 

  خانه  به که کرد تاکید تلفن پشت مادر االن همین

 . برگردند

 

 ... آخه_ 

 اونجا؟  یا اینجا کنه می فرقی چه... ام خسته   خیلی_ 

 اینجا  اومدم آموزشگاه از ... من ندارم  راحت لباس_

 

 ولی کرد نگاه بلندش آستین  بافت و جین  شلوار به

 . نزد حرفی

 

  تو... خونه ببره ومن فربد گممی ای خسته اگه_ 

 بخواب 

 

  به توجه بی. شد دور و گفت آلود قهر لحنی  با را این

 ...  دامون درهم های اخم

 



  مبل روی هم فربد. برگشت چای لیوان با بعد لحظاتی

 . بود داده لم نفره دو
 

 لب گوشش کنار جدی و  آهسته دامون نشست وقتی

 : زد
 

 من بدون رینمی جا  هیچ شما_ 

 

 میز روی  بدهد دستش اینکه جای  را چای لیوان

 . گذاشت

 

 ببر ومن  خودت پس_ 

 خستگی از بعدش بگیرم دوش بخورم، شام_ 

 بخواب  راحت... اینجا هست خالی اتاق... هالکم

 ! دامون! سختمه لباسا این با گم می بهت دارم_

 برداره لباس برمش می من_ 

 

 .انداخت فربد به دار معنا  نگاهی دامون
 

 نکرده الزم_ 

 



 . خندید موذیانه فربد

 

  من میذاری  نه بریش می نه! دایی خان چته_ 

 ! آوردمش خودم خوبه ! ببرمش

 

  متوجه  دامون هم و شد دامون ترس متوجه او هم

 ... اش کنایه

 

 بشه اذیت زنم  نمی حرف  زیاد نترس_ 

 

 با. چرخاند دو آن بین را حیرانش نگاه فرانه

 . کشیدند می نشان و خط  هم برای انگار چشمانشان
 

 من؟ کار تو کنیمی دخالت  چی واسه تو اصال_ 

 

 . پرید باال لودگی با فربد ابروهای

 

 می خواهرم مثل فرانه! که نمیشه نکنم؟ دخالت_ 

 !مونه
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 و واضح ی  طعنه از شد خشم از سرشار دامون نگاه

 ...  او ی زیرکانه

 فربد به خیره. دادمی آب را بند تخس پسرک این آخر

 : گفت آمرانه فرانه به خطاب اما
 

 ... بریم شو آماده پاشو_ 

 

. زد زل ،  خاستمی بر جا از که او به متعجب فرانه

 ... غیظ و حرص با هم فربد

 

  خاطر به بگیرد  را دامون ی یقه داشت  امکان آن هر

 ...  خواهرش با تند لحن این

 

 !  نخورده شام دایی؟ خان کجا_ 

 شو آماده گفتم فرانه؟_ 

 

  حسابی. شد بلند او جدی لحن مقابل اراده بی فرانه

 ...  دامون زیاد خشم و دو آن بحث از بود گیج

 



  شد؟ عصبانی اندازه این  تا ناگهان چرا

 ...  ماندن برای کند قانع را دامون نتوانست هم دنیا

 

 گره ابروهایی با و سکوت در فربد مدت تمام در و

 . بود خیره ها آن به کرده

 

 . سپرد فرانه به  و کشید غذا  برایشان دنیا

 

 درهم قدر آن  دامون های  اخم نشستند که ماشین داخل

 . نکرد پیدا  حتی سوالی پرسیدن جرات او که بود

 

 ! بگیری گرم فربد با زیاد خواد نمی دلم _
 

  یکهو دامون که کرده  خطایی کرد فکر. نزد حرف

 .  شد عصبانی

 

  فرانه؟ بدی؟ جوابی نشنیدم_ 
 

 ترکیدن  ی اجازه آن به اما فشرد را  گلویش بغض

 درک قابل برایش اصال دامون زیاد عصبانیت. نداد

 . نبود

 



  مگه؟ شده چی_ 

 ! بگیری گرم باهاش نمیاد خوشم  گم می دارم_ 

 

 شک. کرد نگاهش فقط دامون بلند صدای از جاخورده

 !  ریخته هم به حد این تا را او مهمی چیز نداشت

 

   کردم؟ کاری من_ 
 

  موهایش به  او ی معصومانه لحن از پریشان دامون

 .  زد چنگ

 شاپرکش دل  شکستن باعث که زیادش  ترس به لعنت

 .  شد می

 

 می عصبانی چرا... بگو بهم کردم کاری اگه خب_ 

 شی؟

 

 .رفت می تند زیادی. کرد کم را سرعتش
 

 عصبانیت انقدر یهو چی دونم نمی که  من دامون؟_ 

 می معذرت کردم کاری تو میل خالف اگه اما کرده

 ! خوام



 

 ی ساده دخترک. کرد فوت  آشفته را نفسش دامون

 ... داشتنی دوست

 

  اما... زنم نمی حرف زیاد فربد با دیگه من باشه_ 

  تو انگار ولی... ندارم که برادریه مثل من برای اون

 ببخشید حال هر به! کردی دیگه برداشت یه

 

 ...خودش به لعنت

 .  ریخت بهمش حد این تا شاپرک درست حس که

 

  خودش خطا،  خیال به فرانه اینکه. بود بهتر  این شاید

 . بگیرد فاصله فربد از

 بی میان را ترس و حقیقت شد می کی تا کی؟ تا اما

 .کرد پنهان دخترک اطالعی
 

 باهاش نمیاد خوشم فقط... نکردم فکری هیچ من_ 

 ...کنی شوخی و بخند بگو

 

 قفل را  او ظریف انگشتان و برد جلو دست بعد

 . کرد خود انگشتان

 



 شاپرک کردم ناراحتت که خوام می معذرت_ 

 

. بست نقش فرانه های لب روی جان کم لبخندی

 به میان این چیزی. بود شده درگیر خیلی فکرش

 . نبود درست مرموزی  شکل

 

  ات گرسنه... نکنه یخ غذا ... برو تر تند خرده یه_ 

 بود

 

 مالیم را  دستش پشت و زد لبخند اش  نگرانی به

 .بوسید
 

 ... دارم دوست خیلی_ 

 

 ...آرام قلبش و گرفت عمق فرانه لبخند

 

  داد او به امشب که بدی حال از بود آرام نا اما دامون

  شدن برمال از خودش وحشت و هراس  خاطر به فقط

 ... ترسناک راز آن

 

 دارم دوست منم_ 

 



  و داغ. شد بوسیده پی در پی  بار چند انگشتانش نوک

 ...حرارت پر

 

 

 محال،   این شوق   وز

 توست،  دست   به دستم که

 …! کنممی پرواز رفتن راه جای من

 

 ( مشیری)
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  کردن آماده حال در میز پشت  که فریماه به نگاهی با

. کرد بغل پشت از را مادر آرام و صدا بی بود، ساالد

 . انداخت او به نگاهی  لبخند با آرزو
 

  هم مادری اومد یادت و کندی  بابا از دل عجب چه_ 

 !داری
 



 . چسباند او  به بیشتر را  خود و خندید
 

 بود شده تنگ دلم خیلی_ 

  نگذشته؟ خوش بهت ما نبود تو یعنی_ 
 

 ی خنده  با بود جمله این  ی کننده ادا که فریماه به

 .نگریست بیشتری
 

 نبود بد_ 

 بود عالی خندی می تو که اینجور_ 

 

 . شد جدا او از مادر ی گونه بوسیدن با

 

 آبجی  مامانه دستپخت واسه ذوقم_ 

 

 .  انداخت باال ابرو فریماه و خندید مادر

 

   کردم باور منم_ 
 

 .  داد پایان شوخشان های کل کل به  پدر حضور

 



 نشد؟ آماده شام... جان  آرزو_ 

 

 رفتن از بعد چقدر و کرد نگاه کیان به  لبخند با آرزو

 گذشته و شد می بهتر حالش قبل روز از روز هر دنیا

 ...  تر  فراموش ها

 

 بچینین   میزو دخترا... است آماده_ 

 

 و برنج عطر بعد دقیقه چند و گفتند  چشمی دو هر

 پُر را نشیمن فضای تمام مادر رنگ  خوش یقیمه

 . کرد

 

 . زد صدا آرزو

 

 است آماده شام... جان دامون... عمه محمد_ 

 

 .  زد محمد بعد و دامون پشت به دستی تعارف با کیان

 

  همیشه عادت به هم فرانه  و نشست محمد کنار فریماه

 ...  پدر کنار روز  چند این دلتنگی رفع برای و

 



 با که دامون لب روی شیطنت پر لبخند  به که نگاهش

 با افتاد کرد می اشاره  خود کناری صندلی به چشم

 .  انداخت باال ابرو تخسی

 

 خندید صدا  بی کشید می  نشان و خط که چشمانش به

 داخل  پدر که کرد شام خوردن مشغول را خود و

 . کشید بشقابش

 

 میوه و چای. شد صرف صمیمی و آرام جوی در شام

 ... آن از بعد هم

 

 و کرد خداحافظی و تشکر خستگی با دامون شب آخر

  ساختمان از او با همراه اش بدرقه برای  هم فرانه

 . شد خارج

 

  دلچسب بهاری هوای و مانده نو سال به روز چند

 ... ها روز این بود ترین

 

 خانوم؟   فرانه نیستا بد بندازی ما به  هم نگاه یه_ 

 

 . کرد جمع  سینه روی را  هایش دست و  خندید ناز با

 



 آخه  بودی رفته یادم_ 

 

 ها پله از  جیغ با او و  برداشت خیز سمتش دامون

 . دوید پایین

 

 ببینم  وایسا_ 

 

 زمان و مکان که برد دامون از دل چنان هایش خنده

 . شد  فراموشش

 ...  هیچ. دید نمی  هیچ او جز بود که او با

 

  نداری؟ کاریم بده قول_ 

 وایسا... دم نمی بهت قولی هیچ من قول؟_ 

 

 و رسید او مچ به لحظه یک دامون انگشتان نوک

 .کرد فرار جیغ با فرانه
 

  آنکه بی دویدند، می بازی این از سرخوش دو هر

 . باشند پنجره پشت کیان متوجه

 به خیره لب ی گوشه لبخندی با سینه به دست

 . بود دو آن کشمکش



 

 تر بلند جیغش و کرد گیر باغچه ی لبه به فرانه پای

 .  شد

  بازوهای اسیر کند سقوط ها چمن روی اینکه از قبل

 ...  مانندش بی آغوش محصور. شد دامون

 

  پنجره پشت از که افتاد کیان به لحظه یک دامون نگاه

 .رفت می کنار
 

   خوبی؟_ 
 

 . خندید باز و داد تکان سر زنان نفس

 را او و بوسید را دویدنش از سرخ های گونه دامون

 .  کرد بلند دست روی

 

 بیرون میاد یکی... زمین بذارم_ 

 بیاد _ 

 !دامون_ 
 

 ...  بلند و سرخوش. خندید

 



 پشت بود اومده بابات زدی  می جیغ داشتی وقتی_ 

 پنجره 

 

 . پوشاند دست  با ناالن را صورتش فرانه

 

 وای _ 

 بدی گوش حرف  باشی تو تا_ 

 

 بلند او آخ. کوبید دامون ی سینه به محکمی مشت

 .  شد

 

   زنی؟ می چرا_ 

 بود تو تقصیر  چون_ 

 

 را او. نشست تاب روی و زد قهقهه بار این دامون

 .نشاند خود کنار هم
 

 !بودم رفته یادت که... خب_ 
 

 ی کرده عرق تن و و کرد وزیدن به شروع خنکی باد

 . لرزید او



 

 زدم یخ_ 

 

  نوازش را  او صورت روی تارهای دامون انگشتان

 . فرستاد گوش پشت وار

 

   کنی؟ می پرت منو حواس داری یعنی االن_ 
 

  هیاهو دامون ی سینه در دل که زیبا قدر آن. خندید

 . کرد

 

 سردمه خدا به نه_ 

 

 و آورد در را کتش او سیاه های چشم در خیره دامون

 . انداخت ظریفش های شانه روی

 

 یه با که تو بشه؟ چی که بیرون میای لباس ال یه با_ 

 ! خوری می سرما باد
 

 .زد عطسه بدهد جوابی  اینکه از قبل
 

 فرانه؟ _ 



 

 . کرد  نزدیکتر او به را خودش

 

 فقط بود عطسه یه_ 

 

 . شد جدی و کرد اخم اما او

 

 بخوری سرما حالت به وای_ 

 استاد خورم نمی_ 

 !تو و دونم می من  خوردی_ 
 

 تن دور او دست گذاشت، دامون ی شانه  روی که سر

 .پیچید شاپرک

 ترمالکانه  او برای قبل بار از بار هر هاپیچیدن این و

 ...ترخواستنی فرانه برای  و شدمی

 

  هم کنار در اوقات گذراندن روز چند از بعد کندن دل

 .بود سخت خیلی  حاال
 

  دامون؟ بری؟  خوای نمی_ 

  برم؟_ 



 خب  آره_ 

 

 آن نوک  بعد و فشرده او  انگشت دو بین  فرانه بینی

 . شد بوسیده

  

 اندازه؟ غلط ظاهرت بودم گفته بهت_ 
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 .بست پلک بعد و  خندید دلبرانه
 

 بزنم حرف عروسی مورد در پدرت  با خوام می_ 

 ...االن زوده_ 

  زوده؟_ 

 ندارم آمادگی خودم من خب_ 

 !خواد می مگه  آمادگی_ 
 

  که او انگشتان به شد  خیره و گشود را چشمانش

 . بود گرفته محکم را دستش



 

 ترم شش... نشده تموم هنوز که ترم این از غیر به_ 

 مونده درسم از دیگه

  شدن تموم بعد باشه عروسی که اینه منظورت_ 

 درست؟

 آره _ 

 

 نداشتنش  آورد نمی تاب همه این. زد پوزخند  دامون

 ...را

 

 نه _ 

 

 . زد لب ناراحت و کرد بلند او ی شانه  از سر فرانه

 

 !فریماه خاطر به کرد صبر سال چهار  محمد_ 

 !فرانه کنی؟ می مقایسه داری باز_ 
 

 . گرفت دلش او  تلخ لحن از

 

 هم سخته خب! کردنه مقایسه من حرف   کجای_ 

 ! کنم زندگی هم بخونم درس



 هست دانشگاهت و درس به حواسم خودم_ 

 

 . برداشت  هایش  شانه روی از را دامون کت

 

  میگه چی بابا  ببین اول! کنی می بیخود  بحث داری_ 

 ! کن بحث من با بعد

 !وضعیت این از نیومده  هم بدت همچین اینکه مثل_ 
 

 : زد لب او  جدی های چشم در خیره و صریح و رک
 

 نیومده بدم آره_ 

 

 رفتن برای قدم  تاب روی کت  انداختن با و گفت را این

 .برداشت
 

 را او دست  مچ بعد و کرد فوت کالفه را نفسش دامون

 .گرفت
 

 قهر کردن خداحافظی  عوض... نکنه درد شما دست_ 

 کنی؟ می

 



 .  داد ُسر پایین به را  نگاهش قهرآلود جواب، بی

 

 کند، رها را  او دست آنکه بی و شد بلند جا از دامون

 .  گرفت قرار روبرویش

 

  شاپرک؟ ببینمت؟_ 
 

 اشاره انگشت. بود خیره زمین به مصرانه اما فرانه

 آرام را صورتش و نشست او ی چانه زیر دامون ی

 .آورد باال
 

 .کرد هم  در را او های  اخم دخترک نمناک  چشمان
 

 کنی؟ می گریه داری چی واسه_ 

 

 برای شد  ای بهانه حسش از خالی  و خشک لحن

 ... اشک  ی قطره  اولین چکیدن

 

  و برد جلو سر آرام. کرد نگاه  او به لحظه چند دامون

 .بوسید را هایش اشک رد
 

  شی می مریض... عزیزم تو برو_ 



 

  آن آنکه بی کتش برداشتن با و کرد رها را دستش بعد

 . برداشت رفتن برای قدم بپوشد را

 

  دامون؟_ 
 

 تپیدن او لرزان صدای از  اش سینه در قلب. ایستاد

  خاص و بغض با اینطور وقتی  نامش آوای از. گرفت

 .  راند می زبان بر

 

   جونم؟_ 

 ...  کردم  بالل هوس_ 

 

 . زد لبخند و چرخید عقب به

 شب های نیمه تا سال پایان به مانده شب چند این

 . بود تکاپو پر  و شلوغ شهر

 

 بیا  بپوش چیزی یه برو_ 

 

 . زد لبخند بغض میان

 



 میام  زود_ 

 

  تاب روی دوباره دامون. دوید ساختمان سمت و

 شده تمامش تمام که شد خیره دخترکی به و نشست

 . بود

 ...  نبودش و بود تمام

 پیله از زیبایی به ها مدت از بعد که ای پروانه همان

 .بود آمده بیرون خواستنش ی

 ...داشتنش دوست باغ شاپرک

 

 

 جمع،  خلوت   میان   گاهی

 خویش،   انزوای در یا

 !کنممی گوش را تو  نگاه   موسیقی  
 

 ( مشیری)
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 .گفت تبریک را نو سال و کرد بغلش گرم دنیا

 به فرانه  نگاه و نشست کمرش پشت دامون دست

 .افتاد فربد
 

 بی آجیل خوردن حال در و بود نشسته مبل روی

 . دید می تلوزیون تفاوت
 

 مبارک  عیدت... سالم_ 

 

 به کوتاه نگاهی با را گرفت مغز که ای پسته فربد

  تبریکش و  سالم جواب در فقط و برد دهان به فرانه

 .داد تکان سر خالی   و خشک
 

 .  کرد نگاه دامون به او برخورد از  ناراحت فرانه

  بحثی و جر چه  شب آن فردای دانست نمی که دخترک

 سرسنگین هم با هنوز و شده فربد و دامون بین

 . هستند

 

 یه من بهش کن تعارف دامون ... بشین جان فرانه_ 

 بندازم  ناهار به نگاه

 



 فربد. برد ها مبل سمت را او دست هدایت با دامون

 .انداخت میز روی را بلندش پاهای
 

 ! بچه رو خودت کن جمع_ 

 !این از تر جمع_ 
 

  مانتوی همان  با فرانه. کرد نگاه او به کالفه دامون

 ... کنارش هم دامون. نشست مبل روی شیکش  و بلند

 

 . کرد تشکر فرانه و شد  نزدیک چای سینی با دنیا

 

  لب بر لبخند دنیا. برداشت شکالتی همراه به را چای

 : گفت
 

 سختته... عزیزم  رو مانتوت بیار در_ 

 

 دامون خواست نمی. زد  دنیا روی به کمرنگی  لبخند

 . کند ناراحت را

 

  جون  دنیا راحتم_ 
 



 . گرفت فرانه دل که بود محکم قدر آن فربد پوزخند

 

 . نگریست فربد به عتاب با دنیا و کرد اخم دامون

 

 فربد بشین درست_ 

   دارین؟ من به چیکار برادر خواهر شما... بابا ای_ 
 

 :داد هشدار جدی خیلی دامون و گزید لب دنیا
 

 بزن حرف درست  مادرت با  هیچی من_ 

 

 . برداشت آجیل دیگر مشتی جواب  بی فربد
 

 کارت و برد کیفش داخل دست او به نگاهی با فرانه

 .گذاشت میز  روی را فریماه عروسی
 

 بیارین  تشریف شیم می خوشحال_ 

 

  را کارت خواست می دلش. نشست صاف آنی به فربد

 . کند پاره ها آن  چشمان مقابل

 



 شده دعوت خواهرش عروسی برای غریبه یک مثل

 .بود
 

 .  زد لرزانی لبخند دنیا

 

 عزیزم نیستم عروسی اهل زیاد من_ 

 

 . خورد زنگ موبایلش اما  بزند حرفی  خواست فربد
 

 .  نداد اهمیت. بود کیان ی شماره

 و برداشت شتاب با و عصبی را آن لرزید که دوباره

 نگاه به توجه بی رفت باال خود اتاق قصد به ها پله از

 .  کردند می دنبال را او خشم  از پُر های قدم که هایی

 

 . کوبید هم به محکم  را در و شد اتاق وارد

 

   فرستادی؟ دعوت کارت ها غریبه عین_ 
 

 و آرام بعد لحظه چند. کرد مکث خط سوی  آن کیان

 . آمد حرف  به جدی

 



 کو؟ سالمت_ 

 

  رها را نفسش. برد فرو موهایش الی دست کالفه فربد

 . نشست تخت روی و کرد
 

 سالم_ 

 

 .  شد تر نرم کیان

 

 مبارک  نوت سال... پسرم سالم_ 

 

  خیلی  خالی چای از بود پر دلش. زد پوزخند فربد

 ... چیزها

 

  برای غریبه مثل چرا هستم پسرت من اگه! پسرم_ 

  کردی؟ دعوتم خواهرم عروسی

 دامادم ی خانواده برای  رو دعوت کارت اون_ 

 پسرم  برای نه فرستادم

 

 . خندید تمسخر  با فربد

 



...  بود دامون و فرانه عقد دیدمت که باری  آخرین_ 

  خسروی؟ مهندس  جناب ام تو زندگی کجای من

 عروسی... کارخونه... درگیرم خیلی روزا این_ 

 فریماه

 هیچ! نیستم  هم زندگیت ته حتی من! خب آره_ 

 ! جاش

 !نیست اینطور_ 

 ! کیا آقا هست! هست_ 
 

 . پیچید گوشش در واضح خیلی کیان پریشان نفس
 

 راضی وضعیت این از  من کنی می فکر تو! فربد_ 

 هم رو تو  فرانه و فریماه مثل خواد می  دلم منم ام؟

 ! منی پسر تنها تو... باشم داشته خودم کنار
 

 نشدنی پُر کیان با اش فاصله. بست پلک غصه با فربد

 . بود

 

 !کیا آقا نبودم پسرت وقت هیچ کاش! نبودم کاش_ 
 



  تخت روی عصبانی را موبایلش تماس قطع با و

 .کوبید
 

 ...  مسخره بازی این از خسته. بود شده خسته

 .  زد بیرون اتاق از و  پوشید لباس

 

  های تیله. بود فرانه کرد نگاه او به که کسی اولین

 . فشرد را فربد قلب معصومش سیاه

 

 آغوش در  جرأت او و بود چشمانش مقابل خواهرش

 . نداشت حتی را گرفتنش

 

  فربد؟_ 
 

 . پوشید را هایش کفش دنیا به اهمیت بی

 

  ری؟ می کجا فربد؟_ 
 

 دامون جواب در رفتن بیرون از قبل و کرد باز را در

 . غرید

 



 دایی خان مربوطه خودم به_ 

 

 و عجله با  او دنبال به و  برخاست جا از اما دامون

 .شد خارج ساختمان از عصبی
 

 فربد؟_ 

 

 .ایستاد ها  پله پایین او
 

 چیه؟ _ 

 ری؟ می کجا_ 

 

 . برداشت قدم دوباره

 

 چه  تو به_ 
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 سفت را اش یقه و برد هجوم  او سمت تقریبا دامون

 . زد چنگ



 

 !چه  من به گی می  کردی غلط_ 
 

 ... سرتقانه و تخس. برد جلوتر را صورتش  فربد

 

 کنه؟نمی هم نگام حتی که کردی چیکار  خواهرم با_ 

 

 .  شد شل دستانش . نداشت را سوال این انتظار دامون

 میان  از خشم با را  جذبش شرت تی ی یقه فربد

 . کشید بیرون او انگشتان

 

 دامون؟  گفتی بهش چی_ 

 !  فربد بده حق من به_ 

 

   داد؟  نمی حق او به کسی چرا. زد پوزخند فربد
 

 ! جون دایی دی؟ نمی حق من به چرا تو_ 

 

 کله و سر. زد چنگ موهایش به ها دیوانه مثل دامون

 .بود  سخت خیلی فربد با زدن
 



 از رو اون ترسم می... فربد ترسم می تو از من_ 

 !  بگیری من

 

  با. شد خیره  چشمانش در تمام رحمی بی با پسرک

 ...  ترسناک حسرتی

 

 تو و من فهمه  می روزی یه اون! چی که باالخره_ 

 بیشتر که کسی  از حتما نه شاید! هستیم کی مامان و

 !دنیا برادر! باشی تو شه می  متنفر همه از
 

 .  شد ساییده  هم روی خشم از دامون های دندان

 

 !فربد_ 
 

 .خندید تفریح با فربد
 

  باالخره! نداره رو در راه! زنته دیگه االن ! نترس_ 

 !بیاد کنار باهات مجبوره تهش

 عین بودنش محبت و مهر بدون! بچه گی می چی_ 

 ! خوام نمی رو  بودنش اونجوری! نبودنشه

 



 . کرد صاف را  اسپورتش کت ی یقه فربد
 

 نگران... ببخشه که داره دوست قدری اون کنم فکر_ 

 نباش 

 

 . فرستاد بیرون را نفسش آشفته دامون

 

 ری؟ می  کجا حاال_ 

 ها  بچه پیش  رم می_ 

 برگرد  زود_ 

 

 . کرد نگاهش و برگشت

 

 مونم می شب_ 

 خونه   میای شب_ 

 

 .  زد لبخند  رفت می  عقب عقب که  همانطور فربد

 

  برت توّهم! بزرگتری من از سال هشت فقط ببین_ 

 !نداره
 



 ...دیوانه پسرک. خندید دامون

 

 به و کرد  فرو جینش شلوار جیب در را  هایش دست

 . زد  زل حیاط از او ماشین عبور

 

 دامون؟_ 

 

  آمدن پایین حال در ها پله از فرانه. چرخید عقب به

 .بود
 

 جانم؟ _ 

 

 . خورد چرخ او صورت  روی تردید با  فرانه چشمان

 

 باهم؟ کردین دعوا_ 

 

 خود با را او و گذاشت کمرش پشت دست دامون

 .  کرد همراه ساختمان سوی

 

 !نباش نگران! عادیه ما برای_ 

 ! کردم می نگاتون داشتم... ترسیدم خیلی_ 
 



 .بوسید محبت با را موهایش  روی
 

 بدم رو عیدیت نشد وقت_ 

 

 .خندید فرانه
 

  گرفتی؟ مگه_ 

 !باشم نگرفته شه می مگه ! نکنه درد شما دست_ 
 

  را کوچکی ی جعبه و برد شلوارش جیب در دست بعد

 .کشید بیرون
 

 . زد جیغ خوشحال  فرانه
 

 ببینم   هست؟ چی_ 

 

  باال ابرو شیطنت با و برد  هوا را دستش اما دامون

 . انداخت
 

 !داره خرج_ 
 



 را صورتش خنده با دامون. شد گرد  فرانه چشمان

 .کرد اشاره اش گونه به انگشت  با و اورد جلو
 

 . خندید  متعجب فرانه

 

 زود _ 

 ! بدجنس گیری؟ می باج_ 

 !باش زود! چی هر_ 
 

  اینکه از قبل و برد جلو سر. خندید تر  بلند بار این

 .بست پلک ببوسد را اش گونه
 

 او کمر سفت دامون ولی  بگیرد فاصله خواست  سریع

 . چسبید را
 

 دلش ته از  های خنده میان دامون و زد قهقهه  دخترک

 سمتش را جعبه بعد و گذاشت اش پیشانی روی لب

 .گرفت
 

 کن  بازش_ 

 



 را ای سورمه مخملی  کوچک ی جعبه کنجکاو او

 . گشود

 

 به  محبوس شاپرک یک که گردنبندی دیدن از

 . زد جیغ کودکانه و شاد بود زنجیرش
 

 نازه  چقد_ 

 برات  بندازم بده_ 

 

  بعد لحظاتی و سپرد دامون به صبرانه بی را آن

 خورد، می  تاب قلبش مقابل بلند زنجیر یک  با شاپرکی

  اوج بیشتر لحظه هر که قلبش ضربان  مغناطیس با

 . گرفت می

 

 مرسی _ 

 

 خیره او چشمان های چاله سیاه به ثانیه چند دامون

  چانه و فشرد خود به را  دخترک گرم  و ارام بعد شد

 ...او سر روی هم را اش

 



  تکرار را داشتنش  دوست دم هر هایش گوش در باید

 می  بیشتر حاال آن  از که روزهایی برای کردمی

 . هراسید

 

... خوام می دنیا این از من که هستی چیزی تمام تو_ 

... نیست عزیز برام تو ی انداره به کس  هیچ تره یادت

 شاپرک  دارم دوست چقدر نره یادت

 

  هایش چشم در دوباره و کرد جدا خود از  را او سپس

 . شد خیره

 

 ره؟  نمی یادت_ 

 

 آتش میان دامون تن و جان تمام. زد لبخند دخترک

  خودش جز را شدنش خاکستر  و سوخت او خواستن

 . ندید کس هیچ

 

 ره نمی یادم_ 

 

 .کرد همراه  خود با و گرفت را دستش حرف بی
 



 خندان فرانه. گرفت باریدن یکباره به بهاری تند باران

 ... همپایش هم  دامون و دوید

 

 ...همیشه از تر آسان. بود ساده رسیدن اوج به او با

 

 ام تن مرزهای فراسوی در

 دارم می دوست را تو

 ( شاملو)
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  خانه دختر فریماه که شبی آخرین و فروردین چهارم

 .بود پدری ی
 

 خورشید غروب از بعد و رسیدند صبح افسانه  و احمد

  فرش حیاط  داخل بهاری نسیم انگیز دل عطر میان

  برای انداختند راه به کباب جوجه بساط و کردند پهن

 .شام
 



 سینی با داشت که آرزو به جمع به نگاهی  با کیان

 .شد نزدیک آمد می گوجه های سیخ
 

 آرزو؟ _ 

 جان؟_  

 

 دور قدم چند را او گرفت،  را بازویش و زد لبخند کیان

 .کرد
 

 بکنم؟ ازت  خواهشی یه  خوام می_ 

 

 عسلی تیله میان التماس. کرد نگاهش مردد آرزو

 .  زد می دو دو کیان

 

  شده؟ چیزی_ 
 

  حال در و  بالش به داده لم که احمد به نگاهی  با کیان

 . کرد دور قدم چند را او باز بود، آتشی چای صرف

 

  شام؟ برای بیاد فربد به بزنم زنگ دی می اجازه_ 
 



 . بود جاخورده. کرد نگاه او به فقط آرزو

 

 نیست  اصراری شیمی ناراحتت  اگه_ 

 

 و گرفت دستش از را سینی بازویش کردن  رها با و

 .کرد عقبگرد
 

  همین حتی گاه، هیچ. برداشت تردید با قدم یک آرزو

 . نداشت را کیان عذاب  تحمل هم  حاال

 

 کیان؟_ 

 

 . چرخید عقب به و ایستاد
 

 جانم؟ _ 

 

 حرف به آرام بعد. کرد نگاه او به لحظه چند  آرزو

 .آمد
 

 بیاد بگو ... خواهرشه عروسی_ 

 



. لرزید اما آرزو سیاه چشمان نی نی. زد لبخند کیان

 .گذشت کیان کنار از شود عوض نظرش اینکه از قبل

 این بود تقصیرترین بی  اما دنیا پسر چه اگر فربد

 ...میان

 

 را زغالش محمد که داری پایه منقل سمت به کیان

 .برداشت گام بود کرده داغ حسابی
 

 . نگریست فرانه به و داد فریماه دست را  گوجه سینی
 

 . خورد  می چای و منقل گرمای کنار بود ایستاده
 

 شاپرک؟ _ 

 جون؟  بابا بله_ 

 تو من گوشی... دارم کارش بزن زنگ دامون به_ 

 .  است خونه

 چشم _ 

 

 ... پدر سمت لبخند با هم را  موبایل و گرفت را شماره

 

 بفرمایید _ 



 

 .   بوسید را سرش

 

 عزیزم مرسی_ 

 

 .گرفت فاصله دست به گوشی سپس
 

 شاپرک؟ جانم_ 

 

 .نشست کیان لب ی  گوشه لبخندی
 

 جان؟ دامون_ 

 سالم کیا؟  آقا شمایین_ 

 کجایی؟... سالم_ 

 نیم تا میام... خونه  رممی دارم بودم کارخونه_ 

 دیگه  ساعت

 

 . فشرد و گذاشت گردن پشت را دستش

 

 بیا  فربد با_ 

 



 .  کرد سکوت  لحظاتی برای دامون

 

 چشم بیاد اگه_ 

 بیاریش  حتما که زدم تو به... نزدم زنگ  خودش به_ 

 است دنده  یه که شناسینش می_ 

 ره می داییش به زاده حالل بله_ 

 

 .کرد تعجب کیان شوخی از خط سوی آن دامون
 

 بود دنیا کنار که کیانی با بود، آرزو کنار که کیانی

 ...  زیاد خیلی. داشت فرق خیلی

 

  کرد، نمی برخورد قبل مثل فرانه با  عقدش از بعد

 ...محمد مثل. کرد می  رفتار جدید عضو یک چون

 

 . خندید آرام

 

 کشیده شما خود به اخالقاش بیشتر_ 

 

  عین. گفت می درست. آمد کش کیان لب ی گوشه

 ... تر  تخس کمی فقط بود خودش های جوانی



 

 بیاین  زودتر_ 

 خدانگهدار ... چشم_ 

 

 . دید  خود مقابل را  فرانه کرد قطع که را تماس
 

 میاد؟ داره_ 

 

 . کرد اخم

 

 نمیاد  نه_ 

 چرا؟ _ 

 

 . کرد تر رنگ  پر زحمت به  را هایش اخم

 

 عروسی قبل نمیاد خوشم... نیا گفتم  بهش چون_ 

 کنه آمد و رفت زیاد

 

 را موبایلش خواست  جواب بی و چیده  بر لب او

 . بگیرد
 



  توانست نمی این از بیشتر. کشید عقب را آن اما کیان

 .بگذارد اش  نازپروده شاپرک سر به سر
 

 میاد داره_ 

 

 .  کرد نگاه  پدر به متعجب و شاکی

 

 میذارین؟ سرم  به سر_ 

 

 .  ریخت بهم خنده با را هایش  چتری او

 

 آخه  بودم نکرده اذیت بود وقت چند_ 

 

 منقل سمت  هم با و انداخت دورش دست کیان. خندید

 .رفتند
 

 .گذاشت فریماه دور هم را  دیگرش دست

 . بود اش خانه  مهمان امشب  یک دخترکش

 .خندید می و زد می حرف افتاد، آرزو به نگاهش
 



 آسوده که بود زن همین های خنده میان اش زندگی

 .خورد می زغالی چای و  نشسته افسانه و احمد کنار
 

 ذهن از را گذشته تلخ خاطرات کم کم داشت که اویی

 . ریخت می دور اندک حتی خود
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 دوشادوش که لغزید فربد روی آرزو  های مردمک

 .گذاشت حیاط داخل قدم دامون
 

 . برداشت قدم سو آن به احمد و کیان با همزمان  محمد

 

 . بود نشسته صندلی روی هنوز فریماه

 با داشت که برادری به زده زل مسکون، و مسکوت

 .  داد می دست پدرش

 



 را او انتظار. رفت جلو فربد دیدن از متعجب فرانه

  که کرد اعتراف خود به  و شد خوشحال ولی. نداشت

 . بود دلتنگش

 

  روی فربد لبخند دامون، لبخند از بعد  و داد سالم

 . شد پاشیده صورتش
 

 سالم افسانه به. رفتند فرش سمت احمد  تعارف با

 ...آرزو به  بعد و کردند

 

 خود به بعد. نگریست فربد به خیره لحظه چند  آرزو

 . داد آرام را سالمش  جواب و آمد
 

 زندگی از جدانشدنی و بود کیان وجود از جزئی او

 ...  اش

 

  گذاشت می دامون ی شانه روی دست درحالیکه محمد

 . کرد نگاه فربد به

  

 بهتون بدم آتیشی چای بریم بیا آقا_ 

 

 . خورد  گره فریماه روشن های تیله در فربد نگاه



 .کرد می نگاهش مسقیم داشت
 

  ریخت چای  برایشان محمد. برداشتند قدم سمت آن به

 . نشستند فلزی های صندلی  روی ها آن و
 

 بابا  بیار چای شاپرک_ 

 باباجون چشم_

 

 :  آمد حرف به دامون. شد بلند که صندلی روی از
 

 عزیزم داغه... بریزم من بذار_ 

 

 دور که دست به سینی. زد لبخند دامون نگرانی به

 .نگریست فریماه به فربد. شد

 . بود ها  زغال سوزان  قرمزی به خیره سکوت در

 

 : پرسید احتیاط با. کرد متمایل  سمتش را خود کمی
 

 خوبی؟ _ 

 



.  داد فربد روشن های چشم به کندی به را نگاهش او

 ... جواب بی

 

 دوستش اینکه از. فرستاد بیرون آرام را نفسش فربد

 . سوخت می دلش نداشت
 

 می که تو الاقل... ام کی من دونه نمی که فرانه_ 

 !نباش سرد اینجوری  دونی
 

 . کردند می نگاهشان سکوت در دامون و محمد

 ...  تلخ و سرد. زد پوزخند فریماه

 

 بفهمی؟ اینو تونی می... بودم متنفر ازت عمر یه_ 

 ماه؟_ 

 

 خواهر به  نداشت حق کسی. کرد نگاه محمد به فربد

 ...  خودش روی جلو  هم آن. کند اخم حتی هایش

 

 نکن دخالت شما... برادریه خواهر  صحبت_ 

 

 . برد باال هایش دست خنده با محمد



 

 پاشم کنی؟ می نگاه اینجوری چرا... داداش باشه_ 

 کمک  بیا باجناق... ذغال رو بذارم  رو سیخا

 

 با و گذاشت  سینی داخل را  خالی لیوان و خندید دامون

 .شد  بلند جا از کتش آوردن در
 

 کیان کنار که خورد ُسر فرانه روی هایش  مردمک

 .بود نشسته

 .  خندید دخترک خورد، گره هم در که نگاهشان

  خندید باز شیطنت با او و  گرفت نگاه هشدار با دامون

 ... چشمانش حسادت به

 

 . خورد چرخ  فریماه رخ نیم روی دوباره فربد نگاه

 

 نکن اخم عروسیته که حاال بیا... بزرگه آبجی ببین_ 

 برام

 

 .چرخید سمتش کامل بار  این فریماه
 

 زیاده  روت واقعا_ 

 



 نزدیک لب  به را چای لیوان غمگین  لبخندی با او

 ...ولرم خورد می هم اگر و نبود چای اهل زیاد. کرد

 

 بده  وقندون اون_ 

 

 . گرفت سمتش را قندان حرص با فریماه
 

 عزیزم مرسی_ 

 عزیزم  نگو من به_ 

 

 .نوشید چای از  قلپ یک فربد
 

 ! عزیزم خواهر! هستی وقتی! نگم چرا_ 
 

 با اما. کند نثارش محکمی مشت خواست می دلش

 . زد لب حرص

 

 ...بازی زبون خیلی_ 

 ممنون خیلی_ 

 

 ...  سمج پسرک. کرد فوت کالفه را نفسش فریماه



  های بال. گرفت قرار مقابلش دست به سیخ محمد

 . بود عاشقشان فریماه که ای شده برشته مرغ

 

 عزیزم  بگیر_ 

 

 دوست  به حواسش همیشه محمد. زد لبخند فریماه

 . بود او های داشتنی

 

 محمد مرسی_ 

 جونت  نوش_ 

 

 سیخ تردید و مکث با اما بکشد بیرون یکی خواست

 . گرفت فربد سمت را

 

 خوری؟ نمی_ 
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 . درخشید ناباور فربد روشن های عسلی
 



 کرد رد رو بزرگه آبجی دست  میشه مگه_ 

 

 . شد نزدیک فرانه. زد لبخند کمرنگ

 

 خوام می منم... تنها تنها عه_ 

 

 . گرفت او طرف را دستش  داخل بال فربد

 

 لوس ... بیا_ 

 

 . انداخت  باال ابرو سرتق فرانه

 

 است نَُشسته حتما دستات... بخور خودت_ 

 

 .زد قهقهه بعد  و پرید باال فربد ابروهای
 

 به. چرخید  ها آن سوی همزمان آرزو و کیان نگاه

 ...  فربد بلند  های خنده

 

 .گرفت فرانه سمت را  سیخ فریماه
 

 وسواسی بیا_ 



 

 :  گفت شیطنت با خنده میان فربد

 

 بخوره همینو باید... نه_ 

 

 می لذت فربد با کشمکش از . کشید عقب  را خود فرانه

 ...  او  همانند. برد

 

 نزن حرفشم اصال_ 

 خوری  می... چرا_ 

 

 .گذاشت کمرش پشت دست و آمد کنارش دامون
 

 !نکن اذیتش! فربد_ 
 

 .داد دستش و کرد جدا سیخ از بال ای تکه  خودش و

 . بود العاده فوق طعمش. زد بال  به گازی فربد

 

 تمیزه؟ آقاتون دست االن_ 

 

 . شد منفجر خنده با جمع  و زد لبخند فقط فریماه



 .پیچید ها خنده میان احمد صدای
 

 کبابتون؟ این شد چی_ 

 بابا  است آماده_ 

 

 تازه درختان برگ و شاخ زیر سفره  بعد دقیقه چند

 .شد انداخته زده جوانه

 ...  ترشی و ریحان و  دوغ و سنگگ و داغ کباب

 

. نشست  محمد کنار هم فریماه و دامون کنار فرانه

 ... دامون و محمد مابین هم فربد

 

 .شد خیره ها آن به و آمد باال کیان چشمان
 

 ...خودشان در غرق. بودند خوردن و صحبت مشغول

 

 او. دوخت آرزو  به را نگاهش طوالنی لحظاتی  از بعد

 :زد لب گوشش کنار آرام. بود ها آن  به خیره هم
 

 ازت  ممنونم_ 

 



 . کرد  نگاهش و چرخاند  سر آرزو

  و دهد می  آزارت که چیزهایی از. آمد کنار  باید گاهی

 .کند ویرانت است ممکن
 

 ... درمان هم و است درد هم که کسی خاطر به

 

 ...کوتاه و کمرنگ لبخندی جز  نزد، حرفی

 مکث دامون روی نگاهش چرخاند، سر که بار این

 می فرانه  های شانه روی را کتش داشت. کرد

 . انداخت
 

 حقیقت دانستن بی اش نازپرورده سرمایی دخترک

 . بود خوب حالش

 ...  کس هیچ. دانست نمی کس هیچ را بعدش اما

 

   آرزو؟_ 

  هوم؟_ 

 کجاست؟  حواست... عزیزم بخور_ 

 هامون بچه به_ 

 



 ...  دخترها  گفت می همیشه زد زل او به کیان

  بود؟ هم فربد شامل گفت که هایی بچه
 

  به مطمئنا زد می گول خباثت با را شوهرش دنیا وقتی

  ها ساعت پسرش و برادر روزی کرد، نمی فکر این

 .  کنند می ترک را او

 می کندی به را زمان  خانه سکوت میان  تنها او و

 .گذراند

  افراطی احساس تباه را اش آینده که گذشته به فکر با

 .کرد اش
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 روی را  رنگ ای نقره ظریف تاج احتیاط  با آرزو

 .کرد فیکس فریماه خرمایی گیسوان
 

 اصرار هم او و نداد را موهایش رنگ ی  اجازه محمد

 . نکرد

 



 نشد؟ تموم مامان؟_ 

 

 .داد جواب  طنز  با آرزو  از قبل کتایون
 

 مارو  کردین دیوونه  امروز خواهر تا دو شما_ 

 

 . خندید خسته فریماه و زد  لبخند آرزو

 

 ببینم  خودمو که نیست دلم تو دل_ 

 

 : گفت شیطنت با سالن ی گوشه از گالره
 

 راهشون جون  آرزو که باشن حالی چه  داماد آقای_ 

 نداد؟ 

 

 را چشمش کنار ای نسکافه تارهای و خندید  آرزو

.  داد او دست  چای لیوانی بیتا. فرستاد گوش پشت

 .  بود شده خسته خیلی

 

 بزنه  حرف نکرد  جرأت_ 

 مامان؟_ 

 



 صورت وسواس با نوشید می چای که همانطور  آرزو

 .  کرد می نگاه را دخترکش زیبای

 

 پایان... شناسم نمی زاده برادر و داماد شغلم تو من_ 

 ! کار

 ندارین  کشوری مهم شغل شما خوبه_ 

 

 آمد می بیرون پُُرو اتاق از که فرانه به  عشق با آرزو

 . نگریست  خیره

 ...  برایشان کرد می دود اسپند باید

  

 نازپروده... مونده هنوز تو عروسی باشه حواست_ 

 خسروی   جناب ی

 

 فضای در آرزو شوخ تهدید از ها خنده صدای

 .  پیچید آرایشگاه

 

 . کرد  نگاه فریماه به دوباره آرزو

 خاص باید دخترکش. نپذیرفت امروز عروسی او جز

 ...وقتش و حواس تمام با شد، می

 



  شده تموم طاقتش... بیاد محمد بزن زنگ_ 
 

  محمد تابی  بی. بود مادر با  حق. خندید صدا بی فریماه

 . کرد می بیداد اش پی در پی های تماس میان

 

  محمد های تماس از کالفه مادر. آورد بیتا را موبایلش

 .  بود سپرده او به را آن

 

  آینه مقابل و  فرانه کنار گرفت می شماره  که همانطور

 . ایستاد

 

 .چرخید دو آن  سوی مشتاق  ها نگاه تمام 
 

 ...  تر دلبر. بودند شده تر قشنگ یکی از یکی

  سبز لباس با دیگری و ساده عروسی  لباس با یکی

 ...حریر روشن

 

 ماه؟  جانم_ 

 

 ...  آن از زیباتر حتی. بود ماه یک  واقعا حاال

 



 دادن  اومدن ی اجازه خانومتون مادر_ 

 اومدم ... بود زن مادر امروز که حقا_ 

 

 فرانه به آورد پایین که را گوشی. خندید فریماه

 .  کرد می نگاهش داشت. نگریست

 ... کوچکش  دلبر خواهرک

 

  آرزو اعتراض صدای کردند بغل سفت که  را همدیگر

 .شد بلند
 

 نریزه  بهم شنیونتون ! فرانه... فریماه_ 

 

 روز دلتنگی و محبت میان. شنیدند نمی اما دو آن

 .بودند غرق هم آغوش در رو پیش های

 ...خواهرانه زیبای دنیای در

 

 و کرد جدا هم از را ها آن سالن پی در پی زنگ

 .کشاند سمت آن به را فریماه
 

 شال انداختن با ولی فرانه. نشستند ها مبل  روی بقیه

 .ایستاد مادر کنار موهایش  روی



 

. خود کامل ماه محو. شد  او محو محمد شد باز که در

 ... قرار بی و تاب بی

 

  در بلندش قامت. نداشت فریماه از کمی دست هم او

 خیلی که  موهایی با مدادی نوک شلوار و کت این

  انگیزش سحر زمردی های چشم و بود داده باال جذاب

 ماه رسد چه . کرد می خود به خیره را  کس هر نگاه

 ... را مقابلش تکرار بی

 

 ماه؟_ 

 

 . کوباند سینه در را فریماه قلب نجوایش

 

 و سوزان محمد  نگاه. انداخت زیر به سر لب بر لبخند

 ...خواستن از پُر . بود آتشین

 ... داشتنش  روزهای تمام  از تر پروا بی

 

 ! ببینمت دلم؟ عزیز_ 
 

 .کرد جدا هم از را نگاهشان بردار فیلم خندان صدای
 



 یادتون گل  دسته عقب بیاین قدم چند... داماد آقای_ 

 نره

 

 میان سرخ های رز افتاد، یادش تازه محمد و

 . اند مانده منتظر و بالتکلیف انگشتانش
 

  چیز همه که شد خود عسل ماه مسحور چنان. خندید

 .بود برده یاد از را
 

  حرارت پر را اش پیشانی بعد و سپرد او به را گل

 .بوسید
 

 .سوخت دخترک های گونه که  داغ قدر آن
 

 .  خندید آرزو. رفتند دست در دست که دو آن

 

 ... بکنم زنم  مادر از تشکر یه نگفت... داماد از اینم_ 

 

 می اتاق سمت که او به چای صرف حال  در کتایون

 . کرد نگاه خنده با رفت

 



 آماده خوای نمی تو... طفلک بود اومده  بند زبونش_ 

 شی؟

 

 :   گفت بلند  اتاق همان از

 

   نمیاد؟ دامون فرانه... بکشم دراز خرده یه_ 
 

 و رفت می جلو عقب  آینه مقابل که  طور همان او

 .  داد جواب کرد می برانداز را لباسش

 

 راهه  تو_ 

 قبل بخور هست کیک و آبمیوه یخچال تو_ 

 نکنی ضعف... اومدنش

 

 که همزمان و کرد لباسش دامن بند را انگشتانش

 : گفت بلند زد، می چرخ
 

 چشم _ 
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 .  کرد جدا فریماه  از آرام را فرانه کیان

 

 ! دخترا! کافیه_ 

 

 ماشین   از را اش تکیه  هم دامون محمد، با همزمان

 .گرفت کیان
 

  نمناک چشمانی با و ایستاده افسانه و احمد کنار آرزو

 به ناراضی کیان. بود خیره اش زندگی  های ثمره به

 . نگریست او

 

  نمی خیال بی هم تا دو این کنی می گریه  تو! عزیزم_ 

 شن

 

  جلو کشید  می هایش پلک زیر دست درحالیکه آرزو

 .فشرد می را گلویش بغض. نزد حرف  ولی آمد
 

  خود اتاق ی پنجره به دلتنگ را خیسش نگاه فریماه

 . دوخت



  نگاه پنهانی را محمد رفتن پنجره همین پشت چقدر

 . کرد می
 

 عسل  ماه از داده قول محمد! زندایی! فریماه_ 

  قربونت نریز اشک انقدر! اینجا بیاردتت یکراست

 ! برم

 

  خاموش یپنجره  به خیره کردهبغض  هنوز اما فریماه

 . بود اتاق

 

 .گفت افسانه حرف ی  ادامه در و آمد  جلو هم احمد
 

 دیر! بیوفتین راه ماشین تو ببرش! بابا محمد_ 

 ! میشه

 

 آغوش به  را خود ریزان اشک و طاقت  بی باز فریماه

 سخت. بود سخت  خیلی رفتن و کندن دل. انداخت مادر

 .  کرد می را  فکرش که چیزی آن از تر

 

 . برد موهایش میان دست  پریشان محمد
 

 !بدترین فریماه از که شما  عمه! کن بس ! عزیزم_ 



 

 ...  محمد پیشانی روی اخم به خندید اشک میان آرزو

 

 عمه باش مواظبش خیلی_ 

 

 بغل را آرزو محمد گرفت، فاصله مادر از که فریماه

 همین دختر برد می خود با امشب که عروسی. کرد

 ... همسرش مادر. بود زن

 

 مواظبشم چشام مثل ... چشم_ 

 

  را همدیگر مردانه. برداشت قدم کیان سمت  سپس و

 . زدند بغل

 

 به سپرم می رو وجودم از تکه یه دارم! محمد_ 

 نمی! نداری من برای فریماه با فرقی دیگه  که تویی

 ! تو با زندگی تو بیاد چشمش به  اشکی خوام

 

 .  گذاشت چشمش روی دست لب بر  لبخند محمد

 

 قدرتمند و قوی بازوهای به را خود بار  این فریماه

 . سپرد پدر



  جای ترین امن پدر گرم آغوش هایشدلخوری تمام با

 . بود دنیا

  یکسال از بعد وقتی که نبود کوچکی دخترک آن دیگر

 فرار آغوشش و پدر از ها مدت تا برگشتند، خانه به

 .  کرد می

 هم مرد این  از حتی دوری که بود عروسی حاال او

 . بود سخت برایش

 

 شما ولی... بابا نگفتم  بهتون اینو وقت هیچ من_ 

 ! بودین خوبی پدر همیشه

 

 .بوسید را اش پیشانی آرام و شد خم. زد لبخند کیان
 

 ... محمد سوی گرفت را دستش بعد

 

 سالمت به برید_ 

 

  های اشک. شد محمد  دست محبوس که انگشتانش

 . چکید دوباره فرانه

 . شد می تنها خیلی فریماه بی

 



 فرانه های اشک. کرد فوت را نفسش آرام دامون

 . نگریست  کیان به. کرد می اش آشفته

 

  حالش بخوره هوایی یه ببرم رو فرانه تون اجازه با_ 

 ! بشه عوض
 

 . بود بهتر  این. داد تکان  سر کیان

 

 نکنین  دیر خیلی_ 

 چشم _ 

 

 و محمد  از قبل افسانه و احمد از خداحافظی با بعد

 .رفتند  بیرون حیاط از فریماه

 .بود پارک در بیرون   دو هر ماشین
 

  پرتاب فرانه برای و َکند ماشین از را گلی تک فریماه

 .کرد
 

 .نشست دامون کنار و داد تکان دست  گرفتنش با او
 

 .بود گذشته شب یک از دقیقه بیست



 آور سکر  و انگیز دل عطر و سکوت  و بود سکوت

 ... بهار

 

  عقب به دوباره فریماه. شد دور که دامون ماشین

 . چرخید

 .  زد می لنگ هنوز رفتنش پای

 . نگریست مادر و پدر به باز

 

 .رفتند می ماشین سمت  همزمان هم افسانه  و احمد
 

 !عزیزم بشین! ماه_ 
 

 چشم او  به منتظر و کرد باز را ماشین در محمد

  اشک تا فشرد هم به را هایش لب فریماه. داشت

 . نشود جاری باز هزارمین برای هایش
 

  گام ماشین سمت و گرفت را سفیدش لباس دامن

 .برداشت

 ... کوتاه و آرام

 

 خانوم؟ عروس_ 
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 .چرخیدند صدا سمت همگی فریماه با همزمان

 . بود ایستاده تر دور کمی  جذاب پسرکی

 

  خاطر به و گفت تبریک دور از امشب که پسرکی

 در، این پشت االن تا باشد داشته نتوانست که آغوشی

 . بود مناسب موقعیتی انتظار در

 

 به و کرد فرو شلوار جیب  در را هایش دست کیان

 . شد خیره پسرش و دختر

  از مرتعشش  های مردمک و شد نزدیک قدم چند  آرزو

  او همرنگ های تیله روی فریماه عسلی های چشم

 . بود کیان های چشم شبیه که هایی چشم روی. لغزید

 

 ...  تر کننده خفه. شد تر گیر نفس فریماه بغض

  مهربان؟ و تخس پسرک این با کرد می چه
 



 . داد ُسر دایی سیاه چشمان به را  نگاهش
 

  روبرویش مرد. کرد آرام را دلش احمد  سر تکان

 . بود بیزار او  از سال بیست که برادری. بود برادرش

 

... بشه دور ازت لحظه یه فرانه بودم منتظر االن تا_ 

 ببینمت  حتما رفتن قبل خواستم می

 

  و لبش روی غمگین لبخند به لحنش، به توانست نمی

  بغض همینطور و باشد  اهمیت بی بلندش قامت به

 ...  صدایش ته یمردانه

 

 او از خواهرش. ایستاد مقابلش بلند گام چند با فربد

 ...  شکننده و ظریف بود، تر نقش ریز خیلی

 

 .  شدند خیره هم به زیادی لحظات سکوت در دو هر

 

 ...  پدرشان به شبیه هم،  به شبیه هایی  چشم در خیره

 ای جعبه و برد دوختش خوش کت جیب در دست فربد

 .گرفت او چشمان لرزان نی نی مقابل را
 



 که بدم بهت وقتی داشتم دوست... عروسیته کادوی_ 

 بزرگه آبجی بدی اجازه اگه البته... کنم  بغلت بتونم

 

 می نگاه فقط مسکون  و مسکوت همانطور اما او

 . زد صدا آرام محمد. کرد
 

  ماه؟_ 
 

  همیشه شریک به. کرد نگاه  محمد به ای  لحظه برای

 ...  اش زندگی همراه

 

 ...گرفتنش برای برد جلو دست اراده بی و مردد

 

 کرد، رها لرزانش  انگشتان میان را آن که فربد

 نامطمئن و سست قدم یک پوش سفید دخترک

 . برداشت

 

  که را دوم قدم. بود متنفر او از ندیده ها سال این تمام

 فربد  ی سینه روی سر که بود او این برداشت

 .  گذاشت

 



 لرزانی دخترک دور و آمدند باال آرام فربد های دست

 .  کردند می خیس  را اش سینه هایش اشک که پیچیدند

 

  سنگینی شدن  سبک برای فقط و فقط که  هایی اشک

 می قرار بی و تاب بی او از نفرت  سال همه این

 .  چکیدند

 

 روی بعد  و نشست فربد های لب روی محو لبخندی

 .بوسید تردید با را سرش
 

 .کند رهایش خواهرش ترسید می. ترسید می
 

  زدن پلک  بی داشت. گرفت قرار آرزو کنار کیان

 ... خسته قلبی با. کرد می نگاهشان

 

 . کرد فکر این به افسانه و زد  لبخند احمد

 

 ... ناتنی حتی است برادر همیشه برادر

 

 بزرگه آبجی بشی خوشبخت_ 

 



 تنها این پدر از بعد کرد حس. بست پلک فریماه

 و ابهت همان. دارد را امنیت همان که  است آغوشی

 ... را بزرگی همان

 ...برادرش گرم آغوش
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 : گفت آرام لحنی با و کرد نگاه فرانه به شاکی دامون
 

 !دیگه کافیه ! فرانه_ 

 گرفته خیلی دلم... نیست  خودم دست_ 

 

 . گرفت سمتش دستمال برگی

  

 عروسی خدا... شده قرمز چشات... عزیزم_ 

 به تو زیاد وابستگی این  با کنه بخیر رو خودمون

 !پدرت مخصوصا اتخانواده 
 

 پاک حال در. چرخید سمتش تصنعی  اخمی با فرانه

 : زد لب هایش اشک کردن
 



 حسود _ 

 

 .  زد لبخند دامون

 

 یادت وقت  هیچ این... حسودم خیلی تو واسه من_ 

 نره

 

 .گذاشت بینی زیر را داوودی گل تک او
 

 بگیری  خونه  باید بابام ی خونه  نزدیک_ 

 باید؟_ 

 

 . داد تکان باشیطنت را سرش

 

 اوهوم _ 

 

 .  کرد تنگ را هایشچشم دامون

 

   بابات؟  ی خونه بری  روز هر که_ 

 دیگه  آره_ 

 



 . آورد نمی هم کم دخترک

 

 پیش رو آپارتمان یه واحد دو قراره فربد و من ولی_ 

 کنیم  خرید

 

 . کرد نگاه او به متعجب فرانه

 

 بودی؟ نگفته_ 

 

 . انداخت باال  ابرو تخسی با او حرص  پر لحن مقابل

 

 دیگه گم می دارم االن خب_ 

 دامون؟_ 

 

 .  خندید سرخوش جیغش به

 

 پیش گفتنش موقعیت گرفتیم تصمیم تازه خب! جانم_ 

 نیومد

 ! که واقعا_ 

 کی اونا! نکن پرت منو حواس! ببینم کن صبر_ 

  خندیدی؟ می باهاشون تاالر ی محوطه تو بودن



 

 .  زد ندانستن به را خود

 

 کیا؟_ 

 

  را خود جلوی  زحمت به فرانه و کشید  درهم ابرو او

 . نخندد  تا گرفت

 

 پسرا آقا همون_ 

 

 . نبود بد حسود مرد  این برای آزار و اذیت کمی

 

...  گی می ومامانم  عموهای پسر های بچه ... آهان_ 

  سن به... هستن سنم هم... هامن بچگی  های بازی هم

 خورن  نمی تو

 

 و انداخت می دستش دخترک. شد گرد دامون چشمان

 . خندیدمی غش غش

 

  سالمه؟ چند من مگه! من سن_ 
 



 و خندیدمی  هم هنوز. زد تکیه صندلی به  خیال بی او

 . داشت بینی زیر گل

 

 ! متفاوته ما با ات دهه هرحال به_ 

 

  عقب جیغ با فرانه. برداشت خیز سمتش  یکهو دامون

 .بود خلوت خیلی ساعت این در  خیابان. کشید
 

 !متفاوته ام دهه که_ 
 

 . افتاد نفس نفس به خنده از فرانه

 

 !  دامون! کن نگاه وجلوت _ 

 

  اخطار با بردمی  خیابان کنار را ماشین حالیکه در

 :گفت
 

 !  نکن عوض وحرف _ 

 

 . برد باال را هایش دست تسلیم با او

 

 نمیشه  سرت  هم شوخی_ 



 

  سوی لب یگوشه  لبخندی با و کرد پارک اما دامون

 . چرخید او

 

 درازی زبون خوشگلت تیپ این با ترسی نمی تو_ 

  فرانه؟ کنی؟ می
 

 .  داد تاب عشوه با هایشمردمک  به

 

   بترسم؟ چی از_ 
 

 با داشت دخترک. زد زل او به سینه به دست دامون

 .  کرد می  بازی شیر دم

 

 منی زن اینکه از_ 

  داره؟ ترس_ 
 

 لب پایین صدایی با سیاهش های تیله در خیره دامون

 . زد

 

 زیاد خیلی ... آره_ 

 



 دود و  کباب منقل روی نگاهش. خندید باز فرانه

 .  خورد ُسر جلوتر کمی زیادش

 

 ! بازه هنوز! جیگرکی! دامون کن نگاه رو اونجا_ 

 خوای؟  می_ 

 

  اش خیره نگاه و سوزان چشمان  از فرار برای

 . بود خوبی ی بهانه  گرسنگی

 

 ! زیاد نخوردم شام ! اوهوم_ 

 !ماشین تو میارم_ 

 !دامون عه_ 
 

 .  کرد اخم دامون

 

 ببرمت؟  وضع و سر این با داری  انتظار_ 

 

 . داد روبرو به  را نگاهش آلود  قهر فرانه

 

 !اخالق بد! خب  خیلی_ 
 



 جدی کرد، می روشن دوباره را ماشین درحالیکه او

 : گفت
 

 ! هنوز ندیدی وبداخالقم_ 

 ببینم؟  قراره مگه_ 

 

 . انداخت سمتش  نگاهی  نیم بدجنس لبخندی با دامون

 

 !داره  بستگی_ 

 ! خونه بریم! خوام نمی کباب اصال_ 
 

 توقف جیگرکی از تر پایین کمی حالیکه در و خندید

 : گفت کردمی
 

 ! کردی قهر نگفتم  چیزی هنوز که من_ 

 

 دقیقه چند.  شد پیاده او بزند،  حرفی خواست تا فرانه

  خوش بوی. برگشت مصرف باریک ظرف دو با بعد

 . کرد تحریک  حسابی را اشتهایش کباب

 

 عزیزم  بیا_ 



 

 . زد لبخند

 

 مرسی _ 

 

  خود کباب  از دامون کند باز  را ظرف در اینکه از قبل

 .گرفت  لقمه او برای
 

 نکنه  درد دستت_ 

 جونت  نوش_ 

 دامون؟_ 

 جونم؟ _ 

 شد؟ جدا شوهرش  از جون  دنیا چرا_ 
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 دهان به را لقمه فرانه ناگهانی سوال از شوکه دامون

 .  شد او به  خیره نبرده

 

 دادم رو  جوابت قبال_ 



 نگفتی ودلیلش _

 فرانه  بخور رو کبابت_ 

 

 کشید بیرون دستش از شیطنت با را دامون ی لقمه او

 نگاهی با هم دامون. گذاشت خود دهان در خندان و

 . خندید دهنده هشدار

 

   شدن؟ جدا وقته چند_ 
 

 .کرد نگاه  او به بیشتری جدیت با بار این دامون
 

 ! فرانه_ 
 

  تکه در را چنگال او صدای تحکم  از برچیده لب

 .کرد فرو جگری
 

 نکن  نگاه کالس سر مثل_ 

 

. خنده زیر زد او تند و تخس لحن از اختیار بی دامون

 . آورد نمی کم شرایطی هیچ در دخترک

 



 !بریمی  حساب که  هم چقدر_ 

 برنمی حساب  ازت همه کالس سر_ 

 خودم زن  جز همه_ 

 

  کرد سعی. گذاشت دهان به را چنگال روی کباب تکه

 .  کند حفظ  را اخمش

 

  باشم؟ داشته بقیه با فرقی یه نباید من یعنی_ 
 

 دهان سمت را او چنگال و گرفت را دستش دامون

 . بود دردسر دنبال امشب دخترک. برد خود

 

  باشی؟ داشته فرق باید چرا_ 

 ! دامون_ 

 

 . بود او انگشتان اسیر هنوز دستش مچ

 

  من جون و قلب تمام شدینمی نداشتی فرق اگه_ 

 شاپرک 

 



  را انگشتانش نوک که دامون. گرفت تپش فرانه قلب

 . شد سرخ دخترک های گونه بوسید
 

 و لرزاند  را هایش مردمک دامون، پروای بی نگاه

 . برد باال را دو  هر قلب تپش شب سکوت

 

 عزیزم  بخور رو کبابت_ 

 

 .بود کرده یخ هم کباب  شد، رها که انگشتانش

 مشغول را خود او و کرد حرکت سکوت در دامون

 . کرد خیابان تماشای و خوردن

 

  نبودن که بود شده زیاد قدرآن دامون به اشوابستگی 

  تاب توانستنمی ساعت  چند از بیشتر را ندیدنش و

 . بیاورد
 

 . بود شده عجیین تنش و جان با مخدر  یک مثل
 

 

 ...جاری من تن و جان در تو عشق ای آه،

 

 (مصدق حمید)
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 . آمد جلو دنیا شد، هال وارد که همین
 

 دامون؟_ 

 

 . زد لبخند او روی  به خسته

 

 آبجی  سالم_ 

   شد؟ چی... عزیزم سالم_ 
 

 کالفه جالباسی به آویختن حال در و آورد در را کتش

 : داد جواب
 

 نداشتن خبر ازش دوستاش از کدوم هیچ_ 

 

.  داد تکیه سرش پشت دیوار به کرده بغض دنیا 

 ...  نگرانی از شدمی دیوانه داشت

 

 نباش نگران... نیست که بچه_ 



  یعنی؟ کجاست! نباشم نگران چطور_ 
 

 رفت می بهداشتی سرویس سمت که همانطور دامون

 : گفت
 

 بگم  کیا آقا به باید_ 

 

 . کرد ُهل دنیا

 

 نه _ 

 بدونه باید! پدرشه! آبجی که شه نمی_ 

 

 . شد بیشتر دنیا دستپاچگی

 

 ! بشه نگران خوام نمی! دامون نه_

 

 بود عاشق هنوز خواهرش. آمد بیرون سرویس از

 ... انگار

 

 . کرد فوت را نفسش آشفته

 



 نگفتم کردم اشتباه هم االن تا_ 

 ! نگو کیا به چیزی! دامون_ 

 

 . خورد  زنگ موبایلش. بدهد حرفی  اینکه از قبل

 . خندید می صفحه روی سیاه چشم   جفت یک

 

  شاپرک؟ جانم_ 

 !  که نیومدی کجایی؟_

 

 .  گرفت ها پله سمت را مسیرش

 

 عزیزم میام بگیرم دوش یه_ 

 زودتر _ 

 

  روی نشسته. داد دنیا به ها پله باالی از را  نگاهش

  تنهایی برای دلش. داشت دستانش میان سر و مبل

 . گرفت خواهرش

 

   چشم_ 

 ها اینجایی دیگه ساعت نیم_ 

 



 .خندید  صدا بی تخسش و آمرانه لحن از بار این
 

  نداری؟ کاری... چشم بازم_ 

 دارم دوست... چرا_ 

 

 و کند عوض را حالش بود بلد خوب چاپلوس دخترک

 .  ببرد باال  را قلبش تپش

 

 بینمت می... بیشتر من_ 

 

 .کرد رها پریشان را  بازدمش تماس قطع با و
 

  خواهرش دلواپس باشد، فربد نگران که آن از بیشتر

 .بود
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 کردن جمع برای  آرزو به که فرانه به نگاهی با دامون

 . نگریست کیان به کرد، می کمک  شام میز

 



 کیا؟  آقا_ 

 

 .  داد او به تلوزیون ی صفحه از را  نگاهش کیان

 

  بله؟_ 

 ! بگم بهتون رو چیزی یه باید من_ 

   افتاده؟ اتفاقی_ 
 

  آشپزخانه به که فرانه. کشید جلو را خود کمی دامون 

 : گفت مکث با رفت
 

! خاموشه گوشیشم! نمیاد خونه شبه دو فربد_ 

 !  نیومده هم دانشگاه

 

 . کرد نگاه او به  تعجب با کیان

 

 !  دامون بگی؟ من  به باید االن_ 

 

 . گرفت کیان جدی چشمان از را نگاهش او

 

 نذاشت آبجی_ 



 ! کرد بیخود_ 
 

 . کشید دست صورتش به کالفه دامون

 

 کنه نگرانتون خواست نمی_ 

 

 . کردمی پیدایش باید. شد بلند جا از اختیار بی کیان
 

 رید؟ می کجا_ 

 

 !دانستنمی کجا؟
 

 !دوستاش پیش تا سر یه برم! دونم نمی_ 

! رفتم همشون سراغ من! نمیشناسیدشون که شما_ 

 !ازش نداشتن خبر  کدوم هیچ
 

 . شد بیشتر کیان  اضطراب

 

  نداشتن؟ خبر_ 
 



 مهتاب عروسی خبر گفتمی نیما صمیمیش رفیق_ 

  عروسیش پیش شب دو اینکه  مثل! رسیده گوشش به

 !بود
 

 ترینصمیمی نام حتی. کرد فوت آشفته را نفسش کیان

 . دانستنمی هم را پسرش  دوست

 

 سراغشون بریم دوباره پاشو_ 

 ! کیا آقا_ 

 !شو بلند! دامون نگرانشم_ 

 نگرانیتون؟  برای نیست دیر خرده یه_ 

 

 اما بزند حرفی خواست. زد پوزخند جاخورده کیان

 .  داد دامون به را حق

 

 . گرفتمی فاصله پسرش از  دنیا از تنفر  خاطر به نباید

 

 با آرزو  به خطاب رفت، می در سمت حالیکه در

 : گفت بلند صدایی
 



  کاری... جایی تا ریم می دامون و من عزیزم_ 

 بزن زنگ داشتی

 

 .آمد بیرون آشپزخانه از مادر دنبال  هم فرانه
 

 ...  دامون نه و بود پدر از خبری نه اما

 .بودند رفته
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 و گذشت کوتاه هایی قدم با دانشگاه ورودی از

 . گرفت  ها تاکسی سمت را مسیرش

 

 فرانه؟ _ 

 

  ریشته از متعجب. چرخید عقب به. بود فربد صدای

 .زد لبخند صورتش  روی
 

 سالم_ 

 



 . بودند  شده بلند کمی.  برد موهایش میان دست او

 

 خونه؟ ری می داری... سالم_ 

 

 . شد نزدیک او به قدم یک

 

  امروز؟ داشتی کالس... آره_ 
 

  اطالعی روزش چند این غیبت از فرانه احتماال 

 .نداشت
 

  ماشین... برسونمت  بیا... دانشگاه داشتم کار... نه_ 

 پارکه ترپایین  یکم

 

 . برداشتند قدم هم کنار. داد تکان سر لبخند همان با

 

 .نشست ماشین داخل فربد با همزمان
 

  استارت داشت که لغزید او  انگشتان روی فرانه نگاه

 ... انگار لرزیدندمی. زدمی

 

   فربد؟ خوبه؟ حالت_ 



 

 . انداخت سمتش نگاهینیم

 

 دونم  نمی خوب؟_ 

 

 و شور پُر  همیشه مثل. بود آشفته شدت به صدایش

 . نبود هیجان

 

  شده؟ چیزی_ 
 

 ... سینه عمق از سرد. کشید عمیقی نفس بار این فربد

 .  خواست می  را خواهرش با دل و درد االن فقط دلش

 

 بود  مهتاب عروسی پیش شب سه_ 

 

  ویرانش حال پس. شد  خیره او به سکوت در فرانه

 .  بود همین برای

 

 رفت... رفت ایران از شوهرش با هم صبح_ 

 

 ...  او صدای یمردانه  بغض برای گرفت  آتش فرانه دل

 



 ! تقصیر بی... دادم دستش از تقصیر بی_ 
 

  بیشتر دخترک دل. لرزیدمی واضح حاال فربد صدای

 . گرفت آتش

 

  مربوط من  به ای ذره حتی که چیزی خاطر  واسه_ 

 نیست  و نبود

 

 فربد رخنیم از را نگاهش موبایلش زنگ آرام ملودی

 : زد لب آهسته. کرد جدا
 

 دامونه _ 

 من به بده_ 

 

 بتواند اینکه از قبل کرد نگاه او به متعجب فرانه

 را گوشی فربد دهد، نشان العملیعکس  یا بزند حرفی

 .کشید دستش از
 

 !  کنی؟می  چیکار_ 

 

 . نکرد هم نگاه حتی. نداد جواب

 



 !میشه نگرانم! رو گوشی من به بده_ 
 

 .کرد نگاهش تلخ لبخندی با بار این و  برگشت فربد
 

 شهنمی نگران... منی  با که دممی پیام بهش_ 

 

  اختیار بی او که بود پریشان قدر آن حاال  فربد لحن

 . کرد نزدیک در به را خود

 

 پیاده دار نگه! ترسونیمی منو داری تو... تو_ 

 !شممی
 

 چقدر. ترسید می او از خواهرش. زد پوزخند فربد

 .  بود بیچاره

 

   من؟ از! ترسیمی_ 
 

 از حیران فرانه. کرد دراز  صورتش سمت دست و

 .  کشید عقب را خود زده وحشت او رفتار

 

 دار  نگه_ 



 !کنم اذیتت خوامنمی! عزیزم نترس_ 
 

 .  بود شده دیوانه انگار پسرک. زد جیغ اختیار بی فرانه

 

 دار نگه گممی_ 

 

 ...  دار غصه. بود شده غمگین حاال فربد لبخند

 

  بخوام! زنم  نمی بهت آسیبی من! نترس من از گفتم_ 

 ! تونمنمی هم

 

 :  داد ادامه بلندی آه  و مکث با و
 

 ! بزنه آسیب  خواهرش به تونه می  برادر مگه_ 

 

 . زد  جیغ دوباره او آخر ی جمله از گیج فرانه

 

 ! دار نگه حاال همین  خودت؟ واسه  گیمی  چی_ 

 

 ... سخت و جدی. کرد نگاهش فربد

 

 !  خسروی فربد! فرانه ام تو برادر من_ 



 

 ... بلند و تمسخر با. خندید اراده بی فرانه

 

 ! ندارم برادری من گی؟ می چرند  چرا_ 

 

 .  زد داد اما او

 

 ! خسروی کیان پسر خسروی فربد! من! داری_ 

 کنممی پرت وخودم  اال و! دار نگه! تو گی می چی_ 

 پایین 

 

  را مرکزی قفل فربد رفت، دستگیره سمت که دستش

 . زد

 

 ! بری  تونی می دادی گوش حرفام به وقتی_ 

 ! بدم گوش تو چرندیات  به خوام نمی من_ 

 

 اش شناسنامه و برد داشبورد داخل دست فربد

 . کرد باز او  چشمان مقابل و زد راچنگ

 



 ی شنامه شماره به! کیان...  پدر اسم به... کن نگاه_ 

 سیزده  و دویست

 

. کرد می نگاه او به  فقط مبهوت  بار این فرانه

 . بود زده خشکش

 

  رنگ به صورتم به! کردی نگاه من به االن تا_ 

 !کیا آقا شبیه.. فریماهه چشمای شبیه... چشمام
 

! شنید دامون دهان از اتفاقی بار چند که  لفظی! کیا آقا

! هایشان چشم رنگ! فریماه با! پدر با  فربد شباهت

 !  خوشرنگ های عسلی این

 

 رسمی حاال  که او! دامون! برادرش! بود که دنیا! دنیا

 .بود همسرش قانونی و
 

 وقت هیچ! ندیدم خودم به پدری وقت هیچ من_ 

  رو مهتاب! داشتین  شماها  که ی اندازه اون نداشتمش

 دارم کنارم  وقت هر ولی رو تو! دادم دست از گناه بی

! خوام می وخواهرم ! شدم خسته من! آرومم



 من سهم تونهمی که  اینا! وهاش خنده! ومحبتش 

  تونه؟ نمی! باشه
 

  را او هایحرف درک توانایی. بود مانده مات فرانه

 .  شدمی گفته تلخ  خیلی که هاییحرف . نداشت

 

 را  نگاهش کرختگی با او و خورد زنگ باز موبایلش

 .داد فربد انگشتان میان آن به
 

 دایی؟ خان بله_ 

 

 .  خورد جا  خط سوی آن دامون

 

  تویی؟! فربد_ 

 خودمم... آره_ 

 تو دست فرانه گوشی کجایی؟ هست  معلوم هیچ_ 

 ! کنه  می چیکار

 

 این تمام یاندازه به تلخ. نشست لبش کنج لبخندی

 تمام یاندازه به. داشت که زهری هایسال 

 ... هایشتنهایی 



 

 ! برادرش  با! منه با خودش_ 

 

 .  کند درک را او حرف دامون تا کشید طول لحظه چند

 

 ! کردی غلطی چه تو... تو! فربد_ 

  انجام کارو ترین درست! نکردم غلطی هیج من_ 

 ! هستم اش چکاره گممی بهش دارم! دادم

 

 .  شد فریاد عاجزانه فربد گوش در  دامون صدای

 

  کردی؟  چیکار تو! بهت لعنت! فربد! خدا! فربد_ 
 

 ! ها  سال این بیخود های خنده تمام مثل. خندید

 

 بزنی؟ حرف باهاش خوای می_ 
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 فرانه سمت را گوشی بماند جواب منتظر آنکه بی

 . گرفت

 

 ! دامونه!  عزیزم بیا_ 

 

 . گرفت را موبایل لرزان انگشتانی با و منگ او

 

 راحت حتی  نه بود حرفی  زدن به قادر نه! بود شوکه

 ! کشیدن نفس
 

!  فکر هزار. خورد می چرخ  ذهنش در چیز هزاران

  یواشکی های اشک! فریماه هایکنایه! تلنگر هزاران

 ! پدر با اشپنهانی  هایبحث ! مادر

 !  ازدواجش با فریماه و مادر  و پدر مخالفت

 

 ! داشت هم  دیگری همسر مادرش جز پدرش! دنیا

 

 صدای. گذاشت گوشش کنار سختی  به را موبایل

  با انگار. رسید گوشش  به همیشه از تر دور دامون

 ...  فاصله هافرسنگ 

 



  عزیزم؟ فرانه؟_ 
 

 آمد یادش. بکشد نفس هواییبی میان کردمی سعی

  نزدیک او به زیاد فربد وقتی را دامون عصبانیت

 . بود ابله و ساده چه او و شدمی

 

  خوبی؟! برم  قربونت_ 
 

 و بود زیاد ماشین سرعت. کشید پایین ته را شیشه

 . کرد برخورد صورتش به شتاب با هوا

 

   شاپرک؟! بگو چیزی یه_ 
 

. نداشت پرواز و پریدن برای بالی دیگر ! شاپرک

 ...  هایش باور کنار هایشبال بود، شکسته

 

 ! شنویمی رو  صدام خانومی؟ فرانه؟_ 

 

 ! مهرگان دامون بود؟ که دامون ! دامون

 

 ! برسه احمق یپسره اون به  دستم فقط_
 



 .کشاند فربد سمت حال  بی را نگاهش دامون تهدید
 

  را راحتش حس که بود احمق چقدر. بود احمق چقدر

 !برادرش  با. گرفت ندیده او با
 

  برم؟ قربونت زنینمی حرف چرا! بیام  کجایی بگو_ 

 نگرانی  از... ترس از میرممی دارم

 

 را او پریشان صدای شنیدن توان این از بیشتر

 . نداشت

 

 ماری چون. دواندمی ریشه  تنش و جان  در خفگی

 ...  تیز و تند سمی،

 

 را اطرافیانش از کس هیچ. آورد پایین را موبایل

 . شناختنمی

 

 ! کس هیچ

 

 . کرد قطع دامون هایزدن صدا شاپرک میان  را تماس

 



 به خیره . زد تکیه صندلی به رمق بی و خسته

  نامفهوم روزهای در... گذشته در شده پرت ... روبرو

 ...  اش کودکی

 

 ویالی دریای کنار بازی  و گذرانیخوش  یکسال آن

 ... دایی

 دلش آمدمی یادش وقت هر که یکسالی همان

  ساده چقدر فهمیدمی  حاال  و خواستمی را تکرارش

 . بود لوح

 

 خوبی؟ _ 

 

 این در مگر داشت معنی! چه یعنی خوب! خوب

   ریخته؟  هم به لحظات
 

 ! آبجی_ 
 

 یلحظه  این در غریب اما آشنا ای واژه ! آبجی

 ! وارکابوس 

 

 .  شد خیره اش صفحه به. لرزید باز موبایلش



 داشت دامون یشانه  روی سر خندان که بود خودش

 لبخند با و شده حلقه دورش او دست درحالیکه

 .بود اشخیره 
 

 ...سال تحویل از بعد لحظه چند سلفی

 

 وسط کرد، خاموش را موبایل. نداشت دیدن تحمل

 ... دامون پی در پی هایتماس 

 

 هیچ که داشتم بهت حسی دیدمت می که بار هر_ 

 یه که تویی به اونم... بودم نکرده اش تجربه وقت

 داد  نمی دیدن ی اجازه کیا آقا... بودمت ندیده عمر

 

  چیزی بتواند که بود آنی از تر زدهخواب. نزد حرف

 . بگوید

 

. گرفت را او انگشتان احتیاط با و کرد دراز دست فربد

 ... را کوچکش خواهر لرزان انگشتان

 

 ... سرد. بود یخ

 

 !  من به لعنت! پایین اومده فشارت_ 



 

 را او انگشتانش محکم ی گره و فربد نگران لحن

 . چرخاند سمتش سر رمق بی و داد تکان

 

   ؟... دنیا_ 
 

 تلخ هم ماند نمی اگر که! ماند جا آن جان! همین ففط

 ...  گزنده. شد می ادا

 

 کنار خورده ُسر اشک قطره به. کرد نگاهش فربد

 ...  چشمانش

 

  هیچ اونا... شد جدا بابا از دامون و تو عقد قبل_ 

 نداشتند هم با مشترکی زندگی وقت

 

 ! اشداشتنی دوست پدر! پدرش

 داشته دیگری همسر مادرش جز بود توانسته  چطور

  باشد؟
 

 .شدند روان  هایش اشک 
 



  عوض بابا به رو دیدت که  نگفتم بهت  رو واقعیت_ 

 به شبیه نبود، زندگی من مادر و کیا آقا زندگی کنم،

  جز چون گفتم بهت خودم خاطر واسه! نبود چیز هیچ

 !خواهرم جز... ندارم رو کسی االن تو
 

  را هایشچشم داشتن نگه باز توان حتی.  بست پلک

 . نداشت هم

 !بود او بزرگ دست  میان هنوز انگشتانش
 

 ... گرم خیلی. بود گرم او خودش برعکس

 

 !زیاد خیلی... دارم دوست رو فریماه و تو من_ 
 

.  چکیدند می تند و تند  صورتش روی  هایش اشک

 ... وار سیل

 

 !گیرم می شیرین چیز  یه برات االن!  یخی چقدر_ 
 

 .لرزید شد، جدا او از که هایش دست
 

 احمق من   به لعنت... برگردم تا بشین_ 

 



  جای از هایشمردمک   و چرخاند سر رفت که فربد

 کش  خیابان سوی آن به بلندش قامت عبور تا او خالی

 .آمد
 

  فربد دیدن از بعد و بود برادر داشتن آرزویش همیشه

 .  خواست می او به شبیه برادری دلش

 

 .  کرد می بد را حالش پدرش دیگر همسر تصور اما

 

 باز را در و  نشست دستگیره روی مرتعشش انگشتان

 . کرد

 

 حسابی  و متناقض هاییحس از پر. بود گیج

 ...  سردرگم

 

 سمت را هایشقدم. رفت می  تاریکی به  رو داشت هوا

 ... ها ماشین  جریان جهت  برخالف. گرفت روپیاده

 

.  بود ندیده سرگردان چنیناین را خود عمرش تمام در

 ...  پوچ و خالی و حس بی

 

 ...  قلبش از آخ! دامون آخ! دامون



 

 !دامون خود حتی. بودند داده اشبازی  همه
 

 

 ام کرده گم را خویش سکوت من

 . شدم  گم هیاهو  این در الجرم

 ( مشیری)
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 از آرزو شد، حیاط وارد کیان ماشین اینکه محض به

 . دوید بیرون و رفت کنار پنجره پشت
 

  چنگ کالفه که دستش. شد پیاده کیان از قبل دامون

 .ایستاد ها پله باالی همان آرزو شد موهایش
 

 .بودند آمده فرانه بی
 

 کیان؟_ 

 



 .مالید را هایش چشم  خسته او
 

 نبود  جا هیچ... هیچی_ 

 کجاست؟ امبچه ! خدا! وای_ 

 

 بیرون جیب از را موبایلش دامون به نگاهی  با کیان

 . گشتمی را ها  خیابان داشت فربد. کشید

 

 عزیزم تو بریم_ 

 !نگرانی از شممی دیوونه دارم! وای! کیان_ 
 

  بازوی که همانطور  کیان.  نشست ها پله روی دامون

 دست میان را سرش که دامون به گرفتمی  را آرزو

 . نگریست فشرد،می  هایش
 

 ! تو  بریم پاشو! جان دامون_ 

 

 فربد  منتظر مونممی جا همین_ 

 

 حال. کردمی بیشتر را آرزو یغصه اشخسته  صدای

 . بود او از تر بد خودش



 

 نخوردی   شام... جان دامون تو بیا_ 

 ندارم میل... ممنون_ 

 

. کشاند سو آن را سه  هر نگاه حیاط زنگ صدای

 . برد هجوم در  سمت هاآن از زودتر دامون
 

 در بیشتر نگرانی اش خالی نگاه و فربد دیدن با

 . نشست جانش

 . شدند ساختمان وارد خسته و حرفبی نفر چهار هر

 فقط. نشستند هامبل  روی سالن سوییک  کدام هر

 . ایستاد جیب در دست پنجره کنار فربد

 

 ساعت تند تیک تیک صدای با تنها فضا سکوت

  دوازده که آن دینگ دینگ صدای. شد می شکسته

 . کرد بلند جا از عصبی را  دامون دادمی نشان را شب

 

  به محکم را او و برد  هجوم فربد سمت اختیار بی

 . کوباند دیوار

 

 ! غیرتبی داری شعور و عقل اصال تو_ 



 

 بی اما آرزو. رساند دوآن  به را خود  شتاب با کیان

 ...دخترش دلواپس. بود نشسته همانطور  حس

 

 !کن ولش! بسه دامون_ 
 

 خون  به های چشم و دامون به سکوت در فربد

 ... العملیعکس هیچ بی. بود خیره اش نشسته

  دیده عصبانی حد این تا را او نداشت یاد به حال به تا

 ... گاه هیچ. باشد

  ها دیوانه به بود خبربی فرانه از که االن تا غروب از

 . ماندمی

 

 حال اون با گذاشتی آخه؟ نبود بهش حواست  چرا_ 

  بره؟ کجا

 نیست خوب خودش حال! کافیه! دامون_ 

 زده خودش که گندیه_ 

 

 . زد فریاد اختیار بی کیان

 



 به افتادین! چر! من! زدم من که گندیه این! نه_ 

 ! خبرتونه  چه هم؟ جون

 

 فربدی. کرد رها را فربد ی یقه مکث با دامون دست

 تر مقصر را خود اما بود نگران هاآن یانداره به که

 .دانستمی
 

 ! آرزو_ 
 

  مبل روی حالبی که آرزویی به و ایستاد جاهمان فربد

 . شد خیره زدهشرم بود، افتاده

 

 . نشست کنارش کیان و آورد آب لیوانی دامون

 

 بفرمایید _ 

 

 .گرفت را آن  تشکر با کیان
 

  سینک باالی کابینت تو سفید قوطی یه_ 

 دامون بیار رو اون... طرفشوییه

 

 . رفت آشپزخانه به دوباره چشمی با دامون



 

 بخور  آب یکم... عزیزم_ 

 ! خدایا کجاست؟ امبچه ... ام بچه_ 

 

 . کرد  فوت پریشان را نفسش کیان

 . بود آرزو بد حال  برای فقط اشخودداری  تمام

 به که جا هر را، شهر یهمه  االن تا غروب از

 .کردند  رو و زیر را رسید  فکرشان

 . نبود شاپرکش  از ردی هیچ
 

 .سپرد کیان به را آن و برگشت قرص قوطی با دامون
 

  خجالت ویرانش حال و آرزو از. آمد جلو  آهسته فربد

 .کشید می
 

  می آرزو لرزان های لب بین را قرصی که پدرش به

 .نگریست گذاشت
 

 در نتوانست ولی. زد زانو  او پای جلوی اراده بی

 . کند نگاه سیاهش های چشم

 



 !خوام می معذرت! متاسفم واقعا... من_ 
 

 .فشرد را آرزو ی شانه کیان. زد پوزخند  دامون
 

 نوربی  های  تیله به خیره. بود فربد به خیره   اما آرزو

 ...  او

 

 یشانه  روی و آمدند جلو آرام لرزانش انگشتان

 .نشستند فربد یافتاده
 

 ...دخترهایش برادر  ی شانه روی

 

 امروز... هستی کی تو فهمید می روزی  یه باالخره_ 

 نکن  سرزنش رو خودت... دیگه روز یه نه

 

 داشتنی دوست واقعا زن این. داد می  حق پدرش به

 .داشت بزرگی قلب. بود
  

 میان پدر از اشجدایی از بعد مادر که قدرآن

 او با اشدوستی و گذشته از ریختمی که هاییاشک 

 ... زیاد حسرتی با. گفت می

 



! فرانه. پراند جا از را همه کیان  موبایل زنگ صدای

 .بود خودش حتما
 

 .بود ثابتی خط  اما شماره
 

 بله؟ _ 

  خسروی؟ کیان جناب_ 

 هستم  خودم_ 

 !گیرم می تماس کالنتری از! هستم  رحیمی_ 
 

 هایشچشم   با همزمان را  هایشلب دلواپسی از کیان

 . فشرد هم به

 

 . بود او دهان به خیره هانگاه  تمام

 

 بیارید  تشریف. هستند ما پیش دخترتون_ 

 

 . رفت کیان نفس ای  لحظه برای

 

 خوبه؟  حالش... حالش_ 

 شکر   خدارو بله_ 



  بیام؟ باید کالنتری کدوم_ 
 

 چشم فربد به زده وحشت دامون کیان ی  جمله این با

 .نداشت او از کمی دست هم فربد. دوخت
 

 به دو هر فقط. کرد قطع را تماس کیان کی نفهمیدند

 .دویدند رفت،می در سمت  سرعت به که او دنبال
 

 نشسته همچنان رمقبی  که آرزویی از خداحافظی بی

 .کردمی  تماشا را  هاآن رفتن و
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  در کسی هر  از قبل و آمد  باال آرام فرانه حالبی  نگاه

 .نشست شد می اتاق وارد که پدر هایچشم 
 

 فرانه؟ _ 

 

 ...سرخ  چشمانی با و خسته  و پریشان. بود دامون

 



 ...  خالی و سرد. گرفت او از نگاه حسبی فرانه

 

   آوردید؟ خواستم که  مدارکی... بشینید لطفا_ 
 

 بود دامون دست که را فرانه و خود ی شناسنامه کیان

 .  داد میز پشت نشسته سالمیان مرد به

 

  جناب؟ شده چی_ 

 میدم توضیح  براتون من بشینید_ 

 

 ... هم کنار هم کیان و دامون. نشست فرانه کنار فربد

 

   بودی؟ کجا_ 
 

 زدن حرف  حال. کرد نگاه فربد به ای لحظه برای فقط

 ... دادن توضیح حال. نداشت

 

.  زدند می قدم خیابون تو هدف بی داشتن شما دختر_ 

 سر ما مأمورین اگر. شدن مزاحمشون نفر چند

 افتادمی بدی اتفاق قطعا رسیدندنمی

 



 ینشسته خون به های چشم تا نکرد بلند سر حتی او

 در را دو هر تلفیق و پدر  نگران نگاه. ببیند را دامون

 ....فربد چشمان

 

  که  نداد بده کسی از تلفنی یا آدرس گفتند چقدر هر_ 

  مامورین از یکی و اداره آوردنش ... منزل دم بیارنش

  انگار حالش... بیاردش حرف به تونست ما خانم

 !گویا شده شوکه چیزی از... نیست خوب
 

 . کشید عمیقی نفس فرانه به نگاهی  با کیان
 

 بریم؟ تونیم می... ازتون ممنونم دنیا یه_ 

 بفرمایید... بله_ 

 

. کرد مکث دامون روی مرد آن نافذ و  جدی نگاه بعد

 روی. بود دخترک به خیره که قرمزش چشمان روی

 ...  اشپیشانی  و گردن یبرجسته هایرگ

 

 همسرشی؟ شما_ 

 



 سمت او  نگاه و شد کشیده دامون سوی فرانه نگاه

 ... میز پشت نشسته سرهنگ

 

 بله _ 

  خدا خواست! باشه زنت  به بیشتر حواست جوون_ 

 مسیر همون تو ساعت اون ما گشت مامورین که بود

 بودن

 

 که فربدی. کرد نگاه را فربد تیز و تُند بار این دامون

 . بود هم نادم شرمندگی، و نگرانی جز  حاال

 

 چشم _ 

 

. رفت فرانه سر باالی  بعد و داد دست مرد با کیان

 :  گفت همزمان  و گرفت را بازویش
 

 برم قربونت پاشو... عزیزم  پاشو_ 

 

 نگاه ترسید می. نکرد هم نگاه پدر  به حتی اما او

 . بشکند را او دل سردش
 



 . نکرد نگاه هم دامون و فربد به

 

 از را بازویش خواست آمدند بیرون که کالنتری  در از

 . نیامد دلش باز اما بکشد بیرون پدر دست

 

  هر نگاه زیر ولی فرانه کرد، باز برایش جلو در کیان

 . نشست عقب صندلی روی اهمیتبی ها آن یسه

 

 :گفت آرام فربد
 

 کنارش شینممی من_ 

 

 ...کارخراب پسرک. کرد نگاه او به عصبی  دامون 

 

 در همه. نزد حرف کسهیچ  مسیر  طول تمام در

 .بودند غرق خود  دنیای در محض  سکوتی
 

 کمک و گرفت را بازویش فربد رسیدند،  خانه به وقتی

 .شود پیاده کرد

 . دوید سمتشان آرزو
 



 از میرممی من گینمی بودی؟ کجا! خداروشکر_ 

 نگرانی 

 

 به را خود فقط. بدهد جواب که بود آن از ترحال  بی

 .انداخت مادر انتهای بی آغوش
 

 که هایش شانه. شکست صدا  با که بود  بغضش بعد و

 .کردند بغل را مادر سفت  که هایش دست و لرزیدند
 

  حال از مادر آغوش در که اش خسته جسم آخر در و

 . زد جیغ  آرزو. رفت

 

 !کیان_ 
 

 .دویدند سمتشان هراسان که مردی سه و
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 .زد غلت آرام و گشود زحمت به را چشمانش



  جلو پاتختی روی از را  موبایلش و کرد دراز دست

 .کشید

 .بود عصر چهار. شد نمی باورش

 ! هایش  کالس خوابید؟ انقدر چطور
 

  بغض هم داشت  کالس دامون با امروز اینکه فکر از

 ...  اخم هم و کرد

 

 از بعد دیشب تمام. کشید  باال تخت روی کمی را خود

 از و بود کنارش مادر صبح تا بیمارستان از برگشت

 .گفت برایش هاگذشته
 

  چیزی اتفاق آن از قبل که گفت دنیا از  همه از بیشتر

 ...خواهر دو شبیه. بودند رفیق و دوست از فراتر

  از هایش،التماس  از اش، درماندگی از. گفت پدر از

 ...داشتنش دوست از و هایشعذرخواهی 

 . کشیدمی هاآن  دوری و نبود در که  رنجی از و

 



 به عاقالنه پدر با دعوا و جنگ جای که دایی از

 زندگیشان پاشیدنهم از مانع و داد گوش هایشحرف 

 .شد  ها سال آن در
 

 همه از  بیشتر دلش مادر هایحرف تمام میان او و

 !فربد. گرفت  نفر یک برای
 

 تمام در که برادری. بود گناهترین بی که او

 .  کردمی دریغ او از مظلومانه را خود هایشبودن

 

 بی که او.  دانست می ترین مقصر را دامون ! دامون

 . بُرد را دلش حقیقت گفتن

  او یادآوری از قلبش هم لحظه همین حتی که چنان آن

 . کوبیدمی اش سینه دیوار و در به

 

 میان صبح  ولی. ندید االن تا دیشب از اما را پدر

 حس  موهایش روی را دستش گرمای بیداری و خواب

 ...پیشانی روی را اشبوسه محبت و کرد

 

 .لغزید ازدواج یحلقه   روی لرزانش هایمردمک 
 



  انگشتش به عقد سر را آن دامون که ای لحظه از

 .بود نیاورده بیرونش هم ثانیه یک  حتی کشید

 . چکید اشمژگان  تاب از اشکی قطره
 

 ولی آخر دور. چرخاند دور چند و کرد  لمس را حلقه

 ... طوالنی هایثانیه  برای. کرد مکث

 

 با. کشید بیرون را آن  سرعت به لحظه یک در بعد

 ...  بسته هاییپلک 

 

  قلبش وسط درست اش،سینه  میان چیزی دم همان

 . ریخت فرو

 

 سیل میان را حلقه او و شدند روان هایشاشک 

 . انداخت پاتختی روی هایشچشم 

 

 کشید بیرون رحمانهبی هم  را نشانش شاپرک انگشتر

 ...گردنش از تر رحمبی را گردنبند بعد و

 

  به انگار هاشاپرک. کرد رها حلقه کنار هم را هاآن

 .  ُمردند می. کندند می جان زنان بالبال  حلقه دور

 



 .شد باز آرام اتاق در
 

 شدی؟ بیدار_ 

 

. نشست فریماه روشن های عسلی در متعجب نگاهش

 می اشک تند  و تند خواهر آغوش میان بعد لحظه چند

 . لرزیدمی شدت به و ریخت

 

 .  شد شنیده محمد صدای بعد و خورد در  به ضربه یک

 

  هست؟ اجازه_ 
 

 زیر دست فریماه و کشید موهایش  روی  را شال فرانه

 ...  او خیس های پلک

 

 محمد تو بیا_ 

 

 .شد داخل لبخند با محمد
 

 خوبی؟... جان فرانه سالم_ 

 



 ترینویران. نبود خوب. زد او روی به لرزانی لبخند

 ... االن تا دیروز از بود

 ... شکسته

 

 خوبم _ 

 

 .  خندید آرام محمد

 

 ... زن خواهر وخیست  چشمای نبینم_ 

 

 . گرفتند راه  باز لبخند میان هایش اشک

 

 با خواد می اومده دامون...  عزیزم بیرون بریم ماه_ 

 بزنه حرف فرانه

 

 :  گفت گزنده و تلخ اما گرفت کوبش آنی به فرانه قلب

 

 اون با ندارم حرفی من_ 

 دارم حرف  باهات من_ 

 

 ...  در چهارچوب در ایستاده بود دامون



  به او جدی  چشمان از را سردش و خیس نگاه فرانه

 . دوخت اشحلقهبی  انگشت

 

 بیرون بره بگو  بهش محمد_ 

 

 . زد نهیب آهسته محمد

 

 ! فرانه_ 

 بره بگو تو آبجی_ 

 

 روشنی جین شلوار. گذاشت داخل به قدم یک دامون

 سفیدی ایسورمه  یخانه   چهار پیراهن و داشت پا به

 .بود زده تا ارنج تا را هایشآستین که تن به
 

 .  بود عاشقش فرانه که رسمی غیر  تیپ همان

 

  دارم حرف من که گفتم... شنوممی دارم خودم_ 

 باهات 

 

  و خشم با و شد خیره او هایچشم در  بار این فرانه

 . غرید بغض

 



 ندارم من_ 

 

  یک باز و  کرد فرو شلوار جیب در را  هایشدست او

 . برداشت قدم

 

 بدی گوش باید هم تو و دارم من_ 

 

 از را حلقه اختیاربی او کالم تحکم از عصبانی فرانه

 . کرد پرت دامون سمت را آن  و زد چنگ  پاتختی روی

 

  تپش وسط.  شد کوبیده دامون قلب وسط درست حلقه

 ... هایش

  و مبهوت او و ایستاد انگار لحظه یک هایشضربان

  پایش مقابل و زمین روی تا را حلقه  سقوط ناباور

 . کرد دنبال

 . آمد بند ثانیه چند نفسش

  

 ببینمت  خوامنمی دیگه... بیرون برو  بگیرش_ 

 

 فریماه. کشاند  اتاق به را  آرزو و کیان بلندش فریاد

 .  کرد بغل را او دوباره



 

 . کشید عقب را او و گرفت را دامون بازوی محمد

 

 نیست  خوب  حالش االن... بریم بیا_ 
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  چرخ پایش جلوی هنوز که بود ایحلقه مات دامون

 .  خوردمی

 

  رو اما آرزو. آمد جلو العملی عکس و حرفبی کیان

 :گفت آرام دامون به
 

  حرفی هر... جان دامون نیست مناسبی وقت االن_ 

 بعد برای بذار داری

 

 .رفت بیرون همه  از قبل خود و
 

 .بود او سیاه چشمان قفل  نگاهش همچنان ولی دامون

 .زدنمی  هم پلک حتی او و زدمی هق دخترک



 

 ... زیاد خیلی. بود آمده دردش

 

 خورده سنگین خیلی گرمی، چند یحلقه آن یضربه

 .بود کرده تکه چند را آن و قلبش وسط بود
 

 می درک خوب را حالش. گرفت را بازویش  محمد

 .  بود کشیده هم او را ها درد همین. کرد

 

 که هاییقدم با. شد کشیده او دنبال به اراده بی دامون

 ... رفتن راه جز بودند شبیه چیزی هر  به گمانبی

 

 فریماه آغوش در که او به سکوت در همچنان پدر

 .داشت چشم کرد،می گریه
 

 ...اش نازپروده شاپرک برای گرفت آتش دلش

 

 : گفت خسته. کردمی ترک را اتاق حالیکه در
 

  برای بیار شده آماده گذاشته سوپ مامان... فریماه_ 

 نخورده چیزی... بخوره خواهرت

 



 .شد گم او یدوباره هقهق  میان فریماه َچشم
 

 . خواستنمی هیچ خلوت و  سکوت و تنهایی جز االن
 

 چندمین برای او نگاه رفت بیرون اتاق از که فریماه

 بود زمین روی سرگردان همچنان که حلقه   روی بار

 . خورد ُسر
 

 آن سمت و  کرد جدا تخت  از زحمت به را  لرزانش تن

 .برداشت گام
 

 .  کند لمسش  حتی آنکهبی. کرد نگاه فقط هم باز

 

 . گرفت پنجره سمت رمقبی را هایشقدم
 

 ...  انگار بود دویده وقفهبی  روزها یاندازه به

 

 نفسش که  بود سنگین و خفه قدرآن  اتاقش هوای

 .آمدمی بند داشت
 

  دلبازانه و دست بهار  خنک نسیم. گشود را پنجره

 ... خساست بی. وزیدمی



 

 دخترک انگشتان. رفتمی در سمت که  دید را دامون

 .شدند قلبش بند ارادهبی
 

 قدرت تمام با و بود گرفته مشت در را آن  انگار کسی

 .فشردمی
 

 مستقیم و چرخید  عقب به در کردن باز از قبل دامون

 .شد  خیره او اتاق یپنجره  به
 

 هم فاصله همین  از حتی تلخش  لبخند و خالی چشمان

 .  شدمی دیده

 

 در فرانه موبایل پیام صدای رفت بیرون که حیاط از

 . پیچید اتاق سکوت

 

  سخت زیاد باشد  کسی چه  اینکه حدس. برداشت  را آن

 .نبود
 

  سهم... منی  حق و من مال... توضیحی هیچ بی" 

  من به زدن حرف فرصت ابد تا اگه حتی... من قلب

 " شاپرک دامونی مال همیشه تو... ندی



 

 از تر آواره او و نالید سینه در قلبش با همزمان دلش

 .شد  آوار زمین  روی حلقه آن
 

 ...بزرگ رنجی و درد میان. بود شده گم

 

 ... نداشتن دوست و داشتن دوست میان

 

 

 .رسید آفتاب غرق خبر  ماهیان به

 !رفتند او حال  تماشای به زنان نفس
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 پوشیدن حین و آورد در صدا بی  را هایشکفش

 .دید خود مقابل فاصله قدم چند با را دنیا هایشدمپایی
 

 کنارش از دیگری  حرف هیچ بی و کرد سالم لب زیر

 . گذشت

 

 .کرد بلند موبایلش یصفحه از سر او دیدن با فربد
 



 ...انگار بود برگشته جنگ از

 

  و باال ها پله  از کردمی سالم که او به اهمیتبی دامون

 . رفت اتاق به
 

  های دکمه و انداخت میز روی را موبایلش و کیف

 .کرد  باز رمقبی را پیراهنش
 

 .کشید  بیرون شرتیتی تخت کشوی از و شد خم

  محکم و نشست سینه روی دستش پوشیدنش از قبل

 .زد چنگ آن به
 

 .  کرد می درد هنوز قلبش

 بود، کوبانده قلبش به را حلقه دخترک که لحظه آن از

 . بود شده سخت و سنگین  نفسش

 . نبود حیات و کشیدن برای هوایی هیچ گویا و

 

 . کشید تن به را شرتشتی او و شد باز آرام در

 

 برداشتن با بعد و نگریست فربد به چشم  گوشه از

 . کرد پرت تخت  روی را خود موبایلش،



 . گذاشت ها آن  روی را ساعدش و بست را چشمانش

 

  موبایل به. کشید دراز کنارش هم فربد بعد لحظه چند

 . پرسید احتیاط با و شد خیره او دست داخل

 

 باهاش؟  نزدی  حرف_ 

 

 اشگوشی قفل سپس و گشود را هایش پلک دامون

 ...را

 

 ... را خاطرات. کرد می  مرور او کنار  را تصاویرش

 

 بزنم؟  حرف  باهاش من_ 

 

 رفته عید خرید برای که روز آن هم، کنار عکسی

 . بودند

 نشان را آن ذوق با فرانه که گوشی چهار  ماهی تنگ

  یتنه با که نگذشت خریدش از دقیقه چند هنور و داد

 . شکست و  خورد ُسر دستش از عابری

 داخل و زد چنگ  ها آن به  گریه با فرانه  که ماهیانی و

 . ریخت فروشنده مرد کوچک  حوض



 

 بود ریخته که هایی  اشک برای چقدر روز آن و

 . خورد  حرص دامون

 با را  اش خسته قلب نازکدل دخترک همان حال

 .شکست رحمیبی
 

 !دامون  گی؟نمی چیزی  چرا_ 
 

  هایش پلک محکم لحظه یک اعصابش بر  تسلط برای

 . فشرد را

 

 فربد شو ساکت_ 

 بیاد خودش به تا بگذره روز چند  بذاری باید_ 

 

 چیز هیچ یحوصله . نشست جایش سر عصبی باراین

 .نداشت را کس هیچ  و
 

 بیرون  برو شو خفه_ 

 

 . خندید اما فربد

 



 !ها زنیمی حرف بد خیلی_ 
 

 .داد ُهلش خشم از پُر دامون
 

 بیرون برو گمشو_ 

 !وحشی چته؟_ 

  رو دیوونگی! من االن حال برای کمه هم وحشی_ 

 !پایین  نیاوردم و فکت  تا گمشو! کردم رد هم
 

. نشود پرت تا گرفت تخت یلبه را دستش فربد

 : گفت شد می  بلند درحالیکه
 

 چته؟ ! هی_ 

 

 .کوبید خود  قلب روی را مشتش دامون
 

 گفت! جاهمین درست... جاهمین  کوبوند رو حلقه_ 

 واین تونیمی! فهمی می! ببینه ومن خواد نمی دیگه

 بفهمی؟

 

 .  زد زل او سرخ چشمان به فربد



 

 با بود وقت خیلی درد این! فهمید می خوب فهمید؟نمی

 .  بود خورده گره  جانش و روح

 

 .فرستاد بیرون سینه از آه با را نفسش
 

 !دایی خان فهممنمی هیچی من! فهمم نمی نه_ 
 

 را محکمش مشت دامون. رفت بیرون که اتاق از

 .کوبید تخت روی
 

 را شاپرکش طلبانهجاه  دیگری وقت  هر مثل دلش

 ...  سرزنده و خندان. خواستمی

 

 ...بار چند... دوبار... بار  یک. گرفت را اش شماره

 

 .دادنمی جواب. بود فاید بی
 

 کیبورد جانبی  حروف   با  را اش لحظه این غم و رنج

 : کرد تایپ او برای
 

 "  خوادمی رو تو... کنهمی درد قلبم" 



 

  روی سر اندوه با او، کلمات   سوی آن دخترکی و

 . گریست صدا بی و گذاشت  زانوها

 

 خون  های شریان تمام که بود کاری چنان ضربه

 .  بود کرده پاره را قلبش به رسان

 

 نیم دو و شکافته  او قلب کرد،می درد دامون قلب اگر

 . بود شده
 

 

 کنی رها خود  حال به مرا اگر نفس یک

 خاک روی سپرده  جان تو ماهی
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 .داشت نگه جا بر را فریماه آیفون قاب  در فربد دیدن
 

 عزیزم؟ کیه_ 

 



 . نگریست پدر به مادر  به نگاهی با و برگشت

 

 فربده_ 

 

  مکث میز کنار  ای لحظه هالیوان  حاوی سینی با آرزو

 . کرد

 

 .  دوخت چشم فربد تصویر به و شد  نزدیک کیان

 

 درو کنین باز_  

 

 برخالف هایش دست. کردند نگاه آرزو به سه هر

 . لرزیدمی صدایش

 

 به دوباره حرف بی و فشرد را دکمه تاخیر با فریماه

 .رفت  آشپزخانه
 

 برای اما محمد. نشست مبل روی پریشان کیان

 .رفت بیرون در از فربد استقبال
 

  ساختمان وارد محمد دوشادوش فربد  بعد دقیقه چند

 .شد



 

 سالم_ 

 

 فربد حضور  خواستنمی. داد تکان سر فقط کیان

 .بیازارد را آرزو
 

 برای که  مواجش تارهای. زد لبخند کوتاه فریماه

 به بودند، شده رها خود حال  به فربد مقابل بار اولین

 و خانه این به بودن متعلق حس. داد راحتی  حس او

 ... خانواده

 

 فربد نگاه. آمد بیرون آشپزخانه از دوغ پارچ با آرزو

 .چرخید او سمت جمع با همزمان

  سالم آهسته. دادمی سوق  او سوی را فربد چیزی

 . کرد

 

 . زد لبخند  مکث با آرزو

 

   خوردی؟ شام... سالم_ 
 

 حرف فربد با باید. کرد فوت کالفه را نفسش کیان

 . آمدمی هماهنگی بی نباید. زدمی



 

 نه _ 

 داری؟ دوست  سبزی قورمه... بشین بیا_ 

 

 .  داد تکان  سر فربد

 

 کجاست؟ فرانه_ 

 

 . کرد نگاه او به فریماه

 

 نمیاد بیرون... اتاقشه_ 

 ! زدم گند! منه تقصیر_ 
 

 : گفت جدی خیلی شدن بلند حال در کیان
 

 !کردی خراب! گند از باالتر  چیزی_ 
 

 زیر به سر فربد. برگشت کیان سمت  ها نگاه تمام

 . نگفت هیچ  و انداخت

 



 خیلی کارت! کردیمی  رفتار تر عاقالنه باید_ 

 پنهان ازش سال همهاین که رو چیزی! بود عجوالنه

 !فربد کردی داغونش  تو... گفتیمی  یهو نباید بود
 

  نگاه برای دلش. شد نزدیک کیان به قدم چند  آرزو

 .  سوخت فربد ی شرمزده

 

 !کیان_ 
 

 توان گاههیچ. شد خیره آرزو سیاه های چشم به کیان

 .نداشت را  او شناخت
 

 یشانه  روی دست و فرستاد بیرون محکم را نفسش

 .گذاشت فربد
 

 بشین  بیا_ 

 

 .  کشیدمی خجالت. نخورد تکان فربد 

 

 با بیاد کنی راضی رو خواهرت تونیمی ببین برو_ 

 االن  تا دیروز از نخورده  زیادی چیز... بخوره شام ما

 



 برد کار به که خواهری لفظ. کرد نگاه آرزو به فربد

 دوست  را زن این شد می. نشاند لبش روی لبخند

 نداشت؟

 

 چشم _ 

 

 را مسیرش او و زد لبخند تر رنگ  پُر بار این آرزو

 .گرفت پلهراه سمت
 

 من اتاق کنار... راستی دست ستدومیه  اتاق_ 

 بزرگه آبجی  راهنماییت از مرسی_ 

 

 .  داد سرعت هایش قدم به او و خندید فریماه

 

  مثل داشت. پاییدمی را  آرزو حرکات  چشم با کیان

 ...  عادی. چیدمی را  میز همیشه

 

 .  شد روان دنبالش به هم او رفت که آشپزخانه به

 

   آرزو؟_ 
 



 کوتاه دیس  داخل عطرخوش  برنج کشیدن حال در

 .  کرد نگاهش

 

  بله؟_ 
 

 . آمد حرف  به مردد کیان

 

 نیاد که بگم کنهمی اذیتت فربد دیدن اگه_ 

 

  که کرد نمی فکر این به اگر داد،نمی آزارش  دیدنش

 . بود شوهرش  سابق همسر و  دنیا مادرش

 

 خودت  های موقع اون یاد بینمش می وقتی_ 

 مانعش بیاد داره دوست اگه... خودته شبیه... میوفتم

 کیان نشو

 

  خواستمی همیشه که بود چیزی این. رفت  جلو کیان

 ...  آرزو رضایت بدون نه ولی

 

 اتمشرمنده و... ممنونتم عمرم آخر تا_ 

 

 . نداشت گناهی که پسرک. زد لبخند غم  میان آرزو



 .لرزید او نفس و نشست موهایش  روی  کیان های لب
 

 . شناختنمی  چیزهچ. شناختنمی زمان گذر عشق
 

 . کرد فراموش. کرد کمرنگ را ها درد شدمی عشق با

 .بخشید. کرد گذشت شدمی حتی
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 یجزوه. کند متمرکز را ذهنش داشت سعی مدام

 پی در پی  زنگ صدای و بود مقابلش دو فیزیک

 .  کردمی  پرت را حواسش  موبایلش

 

 ایثانیه  حتی آن به خواستنمی که چیز همان پرت

 . توانستمی و شدمی اگر البته . کند فکر
 

 .کند خاموش  تا  برداشت حرص با را گوشی

  تازه پیام تا اشخالی  انگشت از لرزانش هایمردمک 

 .آمد کش او یرسیده



 

ت"   " دارم دوس 
 

  این به و بُرد را دلش کلمه دو همین با. گرفت بغضش

 .  بودش رسانده حال

 ...بیچارگی و زار حال این به

 

 .نبود آشنا ضرباتش. خورد اتاق در به تقه چند
 

 بله؟ _ 

 

  عسلی هایتیله جفت دو در نگاهش و شد باز آرام در

 .خورد گره
 

   تو؟ بیام_ 
 

 .رفت صندلی یلبه  افتاده شال سمت دستش

 . بود برادرش  او. شد منصرف راه یمیانه 

 

 دوری فربد از دامون خاطر به که لحظاتی تمام یاد به

 .  زد پوزخند کرد،می



 ...همه و او. بودند داده اشبازی  بد چقدر

 

 سالم_ 

 

 .شد محو موبایلش آرام ملودی میان اشآهسته  جواب
 

  بیام؟_ 
 

 یاجازه  سر با کردمی  صدابی  را موبایل حالیکه در

 .  داد آمدن

 

 خوام می معذرت من_ 

 

 .کرد نگاه ایستاد،  میز مقابل که فربد به
 

 همه که حقیقتی افشای از میخواست؟ عذر چیز چه از

 .  کردند پنهان او از

 

   چی؟ واسه_ 

 االنت  حال واسه_ 

 خوبم _ 



 

 .  کرد اشاره تخت به و

 

 بشین _ 

 

 . نشست او به رو  تخت لب فربد

 

 بشه خراب دامون و تو یرابطه  خواستم نمی_ 

 

 ارادهبی انگشتانش. کشید سفید ورق روی را ا تودش

 " دامون " نوشت

 

 .  بود او. شدمی تکرار مغزش در که چیزی

 

 شده  تموم... نشده خراب_ 

 بگیری  تصمیم تنها تونینمی_ 

 

 داد انجام تنها قبال اون که کاری_ 

 بود داشتن دوست از_ 

 



 را او آشنای هایعسلی فرانه سیاه های تیله

 . رفت نشانه معصومانه

 

 ! داداش! باش من کنار نیستی؟  برادر مگه_ 

 

 . خورد زنگ فربد گوش در آخر یواژه
 

 ...نگیر تصمیم تنها گممی همین  واسه_ 

 

  ی اجازه  با نه بگیرم تصمیم خودم خواممی  دیگه_ 

 ... نبودن واقعیشون خود دیروز تا فهمیدم که کسایی

 

 بود خودت خاطر به_ 

 

 ...  درد پُر. خندید فرانه

 

  خودش خاطر به بابا... بود خودشون خاطر به! نه_ 

  از خودخواهتر  و همینطور هم دامون... کرد سکوت

 ! دامونه بابا

 ترسیدنمی  نداشتنت از کنینمی  فکر  این به چرا_ 

 دارن؟ ومن االن_ 



 

 به لعنت. کشید دست  صورتش به کالفه فربد

 ... خودش

 

 سرته؟ تو چی_ 

 دامونه کردن فراموش یکیش... چیزا  خیلی_ 

 

 . ُمردمی شنیدمی اگر دامون

 

 بتونی؟ کنیمی  فکر_ 

 

 به حرف. زد خط کاغذ  روی رحمیبی با را اسمش

 ... را حرفش

 

 ! کنممی سعی_ 

   بُکشیش؟ خوای می_ 

 اون؟  یا برات ترممهم من_ 

 

 . زد لبخند سینه به دست فربد

 



 کار مغزم... گرسنمه االن منم! سختیه سوال_ 

 بخوریم شام بریم بیا... کنهنمی

 برو  تو_ 

 رمنمی تو بدون_ 

 

  و شد بلند فربد. شد خیره او سمج نگاه به دخترک

 .آمد سمتش
 

 پاشو _ 
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  روی هم را  نگاهش. کرد  رها آهسته را نفسش فرانه

 ...موبایل ی صفحه

 .  کرد لمس را او یرسیده تازه پیام

 

 " میرممی... شاپرک بگذرم ازت تونمنمی من" 
 



 ُشره عشق.  بست کلمات  تکتک  روی  را هایشپلک 

 . باریدمی... هاواژه از کردمی

 

 .انداخت او الغر   بازوی دور دست فربد
 

 پاشو _ 

 نمیام _ 

  زنهنمی حرف بزرگترش داداش حرف رو آدم_ 

 بزنه  تونهمی که باباش  سابق زن پسر حرف رو_ 

 

 !  تلخ دخترک

  لرزانش هایمردمک. بیاید کوتاه خواستنمی اما او

هر  . کردمی رو  را قلبش م 

 

 کوچیکه؟  آبجی! اینجوریاست_ 

 بیرون  برو پس کنم ناراحتت خوامنمی_ 

 

 .کشید را بازویش و انداخت  باال اَبرو فربد
 

 ریممی  هم با_ 

 



 .  شد کنده صندلی روی از ارادهبی او

 

 ! فربد! نیست امگرسنه _ 

 

 . گرفت سمتش را شال آزادش دست با فربد

 

 بده  گوش  حرف_ 

 

 .  نخندد نتوانست

 

 تری  زورگو فریماه از_ 

 نکن شک_ 

 

 سمت آن به باز را نگاهش میز روی  موبایل لرزش

 .چرخاند
 

 ! دیدم تو برای  فقط ودامون التماس_ 
 

 .  شد کشیده آرام  دنبالش به و کرد سر را  شال حرفبی

 



 سمتشان کیان  نگاه همه از قبل رسیدند، که میز کنار

 . چرخید

 

 ...  فرانه دیدن از آمد همه لب به لبخند

 

 ... بشینین_ 

 

 مقابل. نکرد هم نگاه پدر کنار خالی صندلی به حتی

 . نشست فربد
 

 جلو کرده پُر را آن وقتی. برداشت  را بشقابش اما پدر

 .  آورد باال سر فرانه گذاشت، رویش

 پدر لبخند. کند پنهان کرد سعی را چشمانش تنگی دل

 .  داد فراری را  نگاهش

 

  کشیدی؟ کم چرا_ 
 

 او از قبل کیان. زد لبخند رویش به فربد. بود آرزو

 :گفت آرام
 



  پُر رو بشقابش... خوره می کمکم... عزیزم عادتشه_ 

 کنهنمی

 

! دانستمی را عادتش. کرد نگاه کیان به متعجب فربد

 .داشت کودکی از که را اخالقی
 

  همین هم دنیا. نشست آرزو هایلب  روی تلخ لبخندی

 ... اشگمشده دوست. بود

 

 نیست  خوبی  عادت_ 

 

 . بود لرزیده صدایش. شد  آرزو به خیره  ها نگاه تمام

 

 . کرد پُر را  بشقابش و برداشت را کفگیر مکث با فربد

 

 کنممی ترکش... چشم_ 

 

 دلش به پسرک. زد لبخند خاطرات از گریزان آرزو

 . نشستمی

 که ها قدرآن. دوخت چشم فربد به رضایت با کیان

 . نبود  مالحظهبی کردمی  فکر



 ...پسرش بود شده مرد
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 با و گذاشت کوله داخل را اش جزوه و کتاب

 بیرون کالس از دانشجوها ازدحام میان برداشتنش،

 .رفت
 

  دامون به چشمش روبرویی کالس در مقابل درست

 . بودند کرده اشدوره  دانشجوها که افتاد
 

  سبز کالسوری دفتر روی  و داشت چشم  به عینک

 . نوشتمی  رنگی

 

 . کرد تند را هایشقدم شود، او یمتوجه  اینکه از قبل
 

 . کرد غیبت و  داشت کالس دامون با صبح

 ترین اهمیتبی بود هم نیازپیش که درسی شدن حذف

 ... برایش روزها  این بود



 

 تر آرام را هایش گام. زد بیرون که دانشکده از

 ...  تر خسته. برداشت

 

 . هفت حدود ساعت و بود کالسش  آخرین

 ... بار چند. کرد خالی و پُر  بهاری هوای از را نفسش

 . شد یاس های  بوته عطر از  پر هایش ریه
 

   کالس؟ سر نیای خوایمی کی تا_ 
 

   بود؟ رسیده او به چطور
 

  شمشاد پشت  از تا کرد عوض را مسیرش. نداد جواب

 . برود ها
 

 .گرفت را دستش مچ دامون
 

 ! فرانه_ 

 

 .کشید را دستش خشم با او
 



 نزدم جیغ تا کن ولم_ 

 

 . خورد  گره هم در دامون اَبروهای

 

 تر آروم _ 

 کن ولم گممی_ 

 تونیمی بیرون رفتیم وقتی! دانشگاهه اینجا ! هیس_ 

 ! ساکت االن... بزنی داد خواست  دلت چقدر هر

 

 را دستش باز او یآمرانه لحن از عصبانی فرانه

 .کشید
 

 دانشگاه   نمیام دیگه_ 

  بزنم؟  حرف دیمی  مهلت_ 

 !نه_ 

 بیا  و نگو هیچی فعال_ 

 

 .رفت ماشین پارک محل تا همراهش اجبار  به فرانه
 



 ُرل پشت خود بعد و کرد باز  او برای را در اول دامون

 . نشست

 

  عزیزم؟ بزنیم حرف  بریم کجا_ 

 بزن  رو حرفات مسیر تو... جا هیچ_ 

 

 . بود او صدای دلتنگ چقدر. زد لبخند دامون

 

! ندیدمت حسابی و درست روزه چند! دیگه نه_ 

 باشه کنارت تونهمی ساعت چند  حداقل سهمم

 

 .چرخید سمتش حرص  با فرانه
 

 ندارم  شوخی  ی حوصله_ 

 

 . شد جدی

 

 ! روزا این اونم... ندارم منم_ 

 !کردی پنهان من از چیزو همه تو_ 
 

 :  گفت آرام ولی کرد فوت  محکم را نفسش دامون



 

ت من! فرانه_   بهم  بگی نه ترسیدممی... داشتم دوس 

 

 . زد کنار  عصبی را چشمش  جلوی مزاحم  تارهای

 

 گفتممی که معلومه_ 

 

 . فشرد  هم روی را  هایش پلک محکم دامون

 

 کی تو دونستمنمی اصال اومد  خوشم ازت وقتی من_ 

 ! هستی
 

 . زد پوزخند فرانه

 

 !فهمیدی عقد قبل ولی_ 
 

 .  کرد نگاهش پریشان  و چرخاند سر

 

تنمی  چرا_   ازت تونستمنمی... داشتم فهمی؟دوس 

 بگذرم 

 



 جدا او چشمان از را  نگاهش حسی  هیچ بی فرانه

 . کرد

 

 ...  گذرممی  ازت راحت االن من ولی_ 

 

 با دخترک. گرفت سبقت کناری ماشین از دامون

  انگار  قلبش به هایش حرف تندی و کالم سرمای

 . زدمی مشت

 

 رو داشتن دوست همه این... دیگه انصافی بی_ 

 بینی نمی

 کردی پنهان  رو واقعیت خود تو_ 

 

 . رفت باال اراده بی  دامون صدای

 

 دستت از ترسیدم فقط من... نکردم کارو این من_ 

 بدم

 

  فرو او قراربی  های چشم در را  نگاهش  تیزی دخترک

 .کرد
 



  تو... هستی و بودی کی  دونیمی چون  ترسیدی_ 

 پدرمی دوم زن برادر

 

 . سوخت قلبش

 

 شدن  جدا اونا_ 

 

 . خندید تمسخر با فرانه

 

  سال بیست  تو خواهر گی؟می داری چی!  وای! وای_ 

 ! بوده پدرم زن

 

 آرام خیلی  جلویی ماشین. زد بوق  عصبی دامون

 . رفتمی

 

 بچه موقع اون من داره؟  من به ربطی چه این_ 

 !بودم
 

 ! هستی کی  گفتیمی من به باید تو_ 

 

 !  بدم دستت  از که_ 

 



 بگیرم  تصمیم خودم ذاشتیمی باید_ 

 

 نمی کیا آقا  خود وقتی! نبود من یوظیفه گفتنش_ 

 بدونی  چیزی تو خواست

 

 . زد طعنه  هایشچشم به  خیره فرانه

 

 !  کردم سیو ایعجله ... کیا آقا_ 

 

 .  کوبید فرمان روی را محکمش مشت دامون

 

 !  کن تمومش! فرانه کن تمومش_ 

 دممی  طالق دادخواست... کنممی  تمومش_ 

 

  خود با  فکری چه دخترک. خندید مبهوت  دامون

    کرد؟می

 

 ! بده طالقت  که کیه... بده  دادخواست_ 

 

 به. سپرد روبرو به را نگاهش صندلی تکیه با او

 ... شهر روشن های چراغ 

 



 ...خودت شیمی خسته  روزی یه_ 

 

 . زد  پایین ته تا را شیشه دامون

 خفه داشت حاال اما. نبود سنگین گاههیچ او کنار هوا

 ...  هایش حرف سنگینی از شدمی

 

 کنی می مجازات ومن دیگران گناه به داری_ 

 

 تا شدی نزدیک من به... کاریته پنهان تو گناه_ 

  راحت  خیال با شدم درگیرت  وقتی... کنی گرفتارم

 تو از پُر همه احساسم و دل و من چون  کنار، نشستی

 خواستنت  از پُر ... بود شده
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. برد هوابی ایسیاره  میان را دامون لرزانش صدای

 ...  زندگی  از خالی...  اکسیژن بی

 



  می چون... خواستم می وهمین... آره... آره_ 

 دستت به شده طور  هر خواستم می... خواستمت

 سکته داشتم هستی کی دختر فهمیدم وقتی... بیارم

...  بدم دستت از که باشمت  نداشته  که... کردممی

  شده که تویی ترسیدم...  فرانه ترسیدم من... من

 تونینمی تو... بری من جون و روح تمام بودی

 ! تونینمی! ومن موقع اون حال بفهمی

 

 .  دادمی تپیدن تند ی اجازه  قلبش به نباید

 

  تو خودخواهی! فهمممی  خوب  رو چیز یه فقط من_ 

 !رو
 

 . زد چنگ موهایش به  او سردی از کالفه دامون

 

 فرانه کن بس_ 

 !  خونه منو برسون ری؟می  کجا_ 

 شوهرتم ... نیستم اتراننده من_ 

 

 کوتاه بود، مقابلش به خیره اخم با که او به فرانه

 . کرد نگاه



 

 کالس سر میای بعد ی جلسه! فرانه_ 

 درسم شده حذف... داشتم غیبت  جلسه سه_ 

 

 او های خنده تاببی. نگریست رخش نیم به دامون

 . بود

 

 تو  خاطر به... کردم عوض  رو قانونام_ 

 

 .خورد  ُسر عابران روی فرانه هایمردمک 

 ...  او ذهن در خاطرات مثل. رفتندمی تند

 

 ! دستت ذاریمی رو اتحلقه _ 

 

 ...اشخالی  انگشت به رسید نگاهش  امتداد

 . بود او خواهر یسلیقه به

 

 دیگه توئه کاریپنهان  ی نتیجه که ایحلقه _ 

 دستم ندازمنمی

 



 کرد باز دهان. چرخاند سمتش سر عصبانی دامون

 گاز پدال روی را پایش فشار فقط ولی بزند حرفی

 . کرد بیشتر

 

 .بشکند را شاپرکش دل زیادش خشم  ترسیدمی
 

 !خونه برسون ومن امخسته _ 

 من از که دوری همه این از خسته... امخسته  منم_ 

 ! کنیمی

 

 .  باختمی او به باز را احساسش نباید 

 

 بشنوم  چیزی  خوامنمی_ 

! پیام همه این! زنگ همه  این! شده تنگ برات دلم_ 

 !  انصافبی الاقل بده رو  یکی جواب

 

 . گرفت را هایش گوش او

 

 ! شاپرک! کشی می ومن داری_ 

 



 دامون ولی. فشرد ترمحکم  را هایشگوش. شنید

 . گرفت را دستش

 

 با هستم کی دونستی نمی وقتی! فرانه کن تمومش_ 

 هیچ گفتم می اگه! بودی کرده قبولم التماس کلی

 !نداشتم  شانسی
 

 .  بود مطمئن. نداشت

 دخترک تن به  لرز دستش  کف دامون داغ های بوسه

 . نشاند

 . سوختمی داشت

 

 عزیزم  بیا کوتاه_ 

 

 بیرون او گرم انگشتان میان از سرد را دستش او

 . کشید

 

 کنی؟ حذف زندگیت از رو خواهرت تونیمی_ 

 

 پلک بی. ماند خیره او به جاخورده لحظه چند دامون

 ...  زدن



 

 ! وقت  هیچ! نباشه جا هیچ_ 

 

 .  شد می ترکم و کم ماشین  سرعت

 

  به حتی... کشید زحمت خیلی من برای خواهرم_ 

 و کشید اشزندگی از دست تو به من یعالقه خاطر

 . شد جدا

 

  زندگی روی که بود زندگی زندگی، از منظورش

  ساخت؟ مادرش
 

! تو! دامون! دزدید ومن مادر زندگی اون! زندگی_ 

 ! دار نگه! خودت از کردی متنفر ومن... تو

 

 .  زد جیغ

 

 دار  نگه_ 

 

 .کوبید در به را محکمش مشت
 

 !االن همین! دار نگه_ 



 

  و کردن آرام برای تالشی هیچ بی حرفی، هیچ بی او

 .کشاند  خیابان کنار  را ماشین  داشتنش، نگه
 

 .  پرید پایین معطلی بدون و نگاه بی دخترک

 ...خراب. بود کرده خراب

 ...قبل از بیشتر

 

 

 چیستم؟ من تو بی

 !اندوه ابر

 ( مشیری)

   شاپرک#

 176_پست #

 

 عقب او برای فریماه از بعد فربد که صندلی روی

 .نشست لبخند و تشکر  با کشید
 

 .گرفت فریماه سمت را منو اول هم باز
 

 خوری؟می  چی_ 



 

.  کشید عقب مردانه دستی را اشکناری  صندلی

 .زدمی برق هاچراغ  نور زیر اشحلقه 
 

 سالم_ 

 

  را هایشدست پسرک. کرد نگاه فربد به  حرص با او

 .خندیدمی و بود برده باال
 

 زیاده زورش... تقصیرمبی من_ 

 

  بدتر؟ یا کنی بهتر وحالم  منو آوردی_ 
 

 . زد صدایش آرام فریماه. کرد نچی کالفه فربد

 

 را دستش مچ  دامون. شود بلند تا برداشت را کیفش

 .شد  مانع و گرفت
 

 رممی من... بشین تو_ 

 

 تا کرد مشت را سرکشش انگشتان فرانه ایستاد، وقتی

 . نزنند چنگ  قلبش به



 

 .آورد  درد به را دامون قلب اش،حلقه خالی  جای

 .  بود دخترک خالی انگشت دیدن از کمتر دردش رفتن

 

 . بود او یرفته  مسیر به خیره ناخواسته فرانه نگاه

 

 فرانه؟ _ 

 

 .کرد نگاه فربد به گیج
 

 عزیزم؟  خوری می چی_ 

 

 . نگریست بود، ایستاده منتظر که  خدمتپیش به

 

 دادن سفارش  برادرم و خواهر  چی هر_ 

 

 .رفت و داد تکان سر  لبخند با او
 

  دم را آن وقتی لبخندش. خورد زنگ فریماه موبایل

 .گرفت وسعت گذاشتمی گوشش
 

 .لغزید رفته عقب صندلی روی فرانه هایمردمک 



 

 نگاه خالی صندلی! نکردی  نگاش  بود خودش_ 

   داره؟ کردن
 

 ...  هم نگاهش. بود دلخور فربد لحن

 

 شه  خسته ازم  خواممی_ 

 محاله _ 

 شهمی روزی یه_ 

  تونی؟می  خودت_ 
 

 ... جدی خیلی. پرسید می که بود فریماه

 

 بتونم  باید_ 

 ! نتونی اگه_ 
 

 . کرد نگاه فربد  به حوصلهبی

 

 کنین می کور واشتهام دارین_ 

 



  لبخندی با. زد تکیه صندلی به سینه به دست فربد

 ...  لب  بر بدجنس

 

 بود شده کور دامون رفتن با اشتهات_ 

 نیست اینطور_ 

 هست _ 

 

 .   داد پایان هایشانکلکل به خدمتپیش  حضور

 

 فرانه نهاد از آه گذاشت، میز روی که را هاسفارش 

 . شد بلند

 ! فریماه یعالقه مورد غذای"  میگو خوراک" 

 

 ما چی هر گفتی خودت... نکن نگاه اینجوری_ 

 دادیم سفارش

 

 . کرد نگاه  خندیدمی که فریماه به ناالن

 

  این! گفتی می من به باید... اینه دونستممی چه من_ 

 ... تون هاسلیقه از اینم... همه شبیه که هاتونقیافه از

 



 .  خنده زیر زد فربد

 

 بخورم خواممی باره اولین من_ 

 

 .  زد تکیه صندلی به برچیده لب او

 

  کنم؟ چیکار من حاال_ 
 

 . برداشت را  چنگال فربد

 

 بده سفارش دیگه چیز یه... عزیزم هیچی_ 

 خواممی  جوجه_ 

 چشم _ 

 

 .  زد صدا را گارسون بعد

 . بست چشم او کرد، فرو میگو  در را چنگال که فریماه
 

 نکن نگاه خب_ 

 کنم می کارو همین دارم_ 

 

 . زد میگو  به گازی فربد



 

 اصال عالیه... که خوبه_ 

 

 . فشرد  انگشت دو با  را اشبینی او

 

 ریخته بی  خیلی_ 

 

 خیره دقت  با چنگال نوک خوشرنگ میگوی به فربد

 .  شد

 

 محمده  شبیه_ 

 

 فربد بازوی به را مشتش فریماه. خندید بلند فرانه

 . کوبید

 

 خودته  شبیه_ 

 

 . گذاشت دهان به لذت با را آن فربد 

 

  من به... دهمی  پرورش هم اینا از شوهرت خب_ 

 ! چه

 زنته  شبیه اصال_ 



 

 .  شد گرد فربد چشمان

 

  بود؟ کجا زنم_ 
 

 .  انداخت باال شانه فریماه

 

 اتآینده همسر_ 

 شدم منصرف کال ازدواج از_ 

 

 .  شد خیره دو آن کشمکش  به سکوت در فرانه

 

 ایجمله  پشت  دانستمی خوب اما او. خندیدمی فربد

 . است پنهان دردی چه شد، اَدا خنده و طنز با که

 

 کاری برادرش  یشکسته   قلب برای توانستمی کاش

 .  کند

 

  کل همچنان که هاآن از را حواسش موبایلش لرزش

 . کرد او پیام پرت انداختندمی

 



  رو تو خالی انگشت اما میارم  تاب رو گرفتنم ندیده" 

 بیا بعد یجلسه... انصافبی  کنم تحمل  تونمنمی دیگه

 " حلقه با... عزیزم سرکالس
 

  هم را نگاهش. کرد رها سینه عمق از آرام  را نفسش

 ...او خالی صندلی روی باز

 

 

 خویش  کام به را تو میکشم  جرعه جرعه

 ( مشیری)

   شاپرک#

 177_پست #

 

  طبق دانستمی. برداشت قدم سپیده کالس سمت

 . پیانوست استاد  با بحث حال  در معمول
 

 .بود فربد. خورد زنگ  موبایلش
 

  سالم_ 

 آموزشگاهم  دم من... عزیزم سالم_ 



 خونه  تا نیست  راهی... که نیا گفتم_ 

 خواهرم  دنبال بیام خواست  دلم_ 

 

.  آمد بیرون کالس از استاد همراه سپیده. خندید

 ... صحبت حال در همچنان

 

 : گفت فربد به خطاب و داد تکان دست  او برای فرانه
 

 میام دارم_ 

 

 . رسید کنارش سپیده

 

 دلم خودم که ایقطعه اون گممی  چی هر!  فرانه وای_ 

 قبول دادگر استاد... کنم  اجرا کنسرت واسه  خوادمی

 کنهنمی که کنهنمی

 

 .انداخت شانه به را  گیتار بند او
 

 خب نباشه تو دل به بار یه_ 

  ریمی... نبوده من دل به وقتهیچ... همینه همیشه_ 

   خونه؟



 ... اوهوم_ 

 بخوریم ذرت بریم بیا_ 

 دنبالم اومده فربد_ 

 

 . کرد اخم اختیار بی سپیده

 

  شوهرت؟ یزاده خواهر_ 
 

 . هست برادرش  بگوید که نبود الزم

 

 ! مونده یادت خوب_ 

 

 پسرک برود یادش بود محال  خورد که  سرمایی آن با

 ... را روزش آن  رفتار و

 

 در مقابل همان فربد. دویدند همیشه مثل هاپله  از

 . بود ایستاده

 

 اومدی؟_ 

 رفتم من_ 

 



  باال اَبرو اما فربد. کرد نگاه سپیده به متعجب فرانه

 . نکرد هم سالم حتی دخترک. انداخت

 

 برسونمتون _ 

 ...ممنون_ 

 

 : گفت فرانه به نگاه با و

 

 عزیزم  خداحافظ_  

 

  هم خداحافظی. زد زل دخترک رفتن به متعجب فربد

 ...او با نکرد

 

 انگار  داره مشکل من با چشه؟ دوستت  این_ 

 

 .  داد فربد دست را گیتارش خنده با فرانه

 

 اشپیاده بارون تو که شب اون... خب داره حق_ 

 خورد سرما  جور بد کردی

 

 . کرد باز برایش را در فربد

 



 شد پیاده خودش... چه من به_ 

 بود بد خیلی رفتارت... شدم می پیاده بودم منم خب_ 

 

 . کرد روشن را  ماشین اخم با

 

  رفتارش خداحفظی نه کنه،می سالم نه که اون_ 

 خوبه؟ 

 لج هم با انقد چرا تا دو شما... ببینم کن صبر_ 

 !  نشناخته و  ندیده شدین؟

 !  ُعنقه خیلی دوستت_ 

 

 . خندید بلند اختیار بی فرانه

 

 ! دیدیش دقیقه چند  یاندازه بار دو همش_ 

 

 .خندید هم فربد
 

 شناسم آدم من_ 

 نیست  زندگیش تو هم کسی... ها خوبیه  دختر ولی_ 

 



 خیره او شیطان چشمان به  رفته باال ابروهای با فربد

 .  شد

 

  میاد؟  خوشش ازش مگه کسی اخالقش این با_ 

  کرده پیله تارش سه استاد آموزشگاه همین تو_ 

 داره  خواستگار کلی ... دهنمی اهمیت سپیده ولی بهش

 نداره که اخالق... میخورن وخوشگلیش   گول اونا_ 

 

 .  گفت آخی فربد. کرد او  بازوی نثار مشتی بار این

 .نداد اهمیت او غرغر به و خورد زنگ  فرانه موبایل

 . بود دامون معمول طبق

 

 ...  بده وجوابش _  

 

  بار هر با که نفسی. فرستاد بیرون سخت را نفسش او

 . افتادمی شماره به او تماس

 

 نه _ 

 ! کنیمی اذیتش داری_ 

 



 ...  او آزردن. خواستمی را  همین خودش

 

 دونهمی وقتی... کنهمی اذیت  وخودش داره خودش_ 

  زنه؟می زنگ چی واسه نمیدم جوابشو

 ! رفته یادت اینم... داره دوست اینکه  واسه_ 

 

 . کرد نگاه او به دلخور فرانه

 

 داییت؟ خواههواه شدی االن_ 

 خوامنمی... عزیزم امتو نگران دامون از بیشتر من_ 

 !بکنی اشتباهی کار
 

 .  زد تکیه صندلی  به خسته او

 

  سفت امخانواده وقتی که بود زمانی اون من اشتباه_ 

 ! جنگیدم... نیومدم کوتاه من ... کردن مخالفت سخت و

 داشتی دوسش چون_ 

 

 ... هم  قلبش. لرزید فرانه های لب

 

 ... کرد عالقمند خودش به ومن که بود اون_ 



 

 ...پیام یک بار این. لرزید باز موبایلش

 

 تو... زنهنمی قلبت من داشتن دوست بی بودی گفته" 

 " شاپرک داری دوستم هم هنوز
 

  را هایش چشم. فشرد محکم  مشتش میان را گوشی

 ... هم روی هم

 

 .  زدمی قلبش هم هنوز و بود گفته

 

  بزنیم؟ دوری یه بریم_ 

 خونه  بریم... نه_ 

 کوچیکه؟  آبجی خوبی؟_ 

 

 ...او طرف چرخاند سر  و گشود پلک

 

 داداش... خوبم_ 

 

 ...او زبان از لفظ این برای ُمردمی فربد

 



 . دادندمی  او به انگار هایشقشنگی   تمام با را دنیا
 

  میای... تاالر داره پیانو کنسرت سپیده دیگه یهفته _ 

  آخر تا رهمی... رفتممی فریماه با همیشه قبال بریم؟

  هفته

  دوستت؟ همین_ 

  زنهمی  قشنگ خیلی... موسیقیه دانشجوی آره_ 
 

 .کرد نگاه او به لحظه چند فربد
 

   داداشی؟_ 
 

 . بود گرفته یاد را کردنش نرم راه دخترک 

 

 ! میام  بخوای تو اگه! باشه_ 

 

 .  زد لبخند رضایت با

 

 از را مهتاب تلخ یخاطره  شده طور هر   خواستمی

 .کند پاک او ذهن

   شاپرک#



 178_پست #

 

 

 اغوش در را  دو هر افسانه و احمد دیدن، از خوشحال

 .گرفت

 افتاد، محمد کنار نشسته دامون به چشمش وقتی ولی

 . کرد اخم 
 

 .رفت اتاق به و باال هاپله  از جمع سنگین نگاه زیر
 

 آنکه بی هم، را خود و انداخت تخت روی را گیتارش

 . کند عوض  را هایشلباس 

 

 پشت دامون ناراحت نگاه. بست خسته  را چشمانش

 . گرفت جان هایشپلک 

 

  خسته نگاه  آن شدمی  محو شاید. فشرد بیشتر  را هاآن

 .  بود فایدهبی ولی  دلتنگ، و

 

 . نخورد هم تکان اما او. شد باز صدا بی اتاق در

 .  نداشت زدن در به عادت اغلب فریماه

 



 ...  فریماه وزن از بیشتر. رفت پایین تخت

 

.  شد فشرده کسی بازوهای میان بیاید خودش به تا

 ...  مالکانه و محکم

 

 ... او قلب هایتپش صدای. بود او عطر

 

 .  بود شده  او از پر هوا. گرفت نفسش 

 

  بی دممی جون دارم... کنم بغلت بذار... نگو هیچی_ 

 لعنتی... تو

 

 .نبود او قدرت حریف. کشید عقب لجاجت با را خود
 

 کنی؟می کارچی _ 

 

 ...اسیرتر. کرد ترمبحوس  را او دامون

 

 ... روزها این او لمسبی  تماشای از بود خسته

 

 کن ولم_ 

 



. زدمی ُمهر را صورتش تمام دلتنگ. شنیدنمی اما او

 ... وارمجنون 

 

 ! کنار برو_ 

 ! شاپرک! هیس_ 

 اتاقم؟ اومدی  اجازهبی چی واسه_ 

 

 تارهای میان  اشعاصی انگشتان و زد کنار  را شالش

 ... حریص و دلتنگ. لغزید او سیاه

 

 چی؟ یاجازه ! منی زن تو_ 

 

  دامون خواستن آتش و تاب بی نگاه بود رشته چه هر

 .کردمی پنبه داشت
 

 !دامون بیرون برو_ 

 ! کنی  بیرونم نداری حق تو_ 

 

 ... رهایی برای کرد تقال

 

 ! دارم_ 



 این با رسونیمی  آخرش به منو صبر داری ! فرانه_ 

 ! رفتارات
 

 ...  او تن حرارت میان دادمی جان داشت

 . رسید می هوا هاشعله  به نباید

 

 زدم وحرفم  من_ 

 

 کرد، لمس را او یگونه قراربی دامون انگشتان سر

 ...  اشچانه   انتهای تا

 

 پدرمه، هم اون... ندارم  رو کسی خواهرم جز من_ 

 بکشم؟  دست ازش چجوری... مادرم هم

 

  هنوز او و  سوخت دامون انگشتان داغی از اشگونه

 .  کردمی تالش خالصی برای

 

 بکش  دست من از پس_ 

 

 . کرد  رها آشفته را نفسش دامون

 ...سرکش شاپرک این از بود شده خسته



 

 . خواستمی را خود باغ رقصان ی پروانه  همان

 

  بازی به را او یخورده رژ  هایلب َشستش بار این

 ... وار نوارش . گرفت

 

 خیلی دنیا! منگنه  الی ذاریمی ومن داری! شاپرک_ 

 کن درک رو  این! بذارم تنهاش تونمنمی من! شده تنها

 ! عزیزم

 

  حسرت انگشتان. کشید عقب رحمیبی با  را صورتش

 . شدند مشت دامون یزده

 

 با رو تو که کسی سراغ برو! شو من خیال بی پس_ 

 !بخواد خواهرت
 

 . نشست جا بر مبهوت  دامون

 

 . شد دور. گرفت فاصله  او از دخترک

 

 ! فرانه گفتی؟ چی_ 

 



 و التماس همه این از شدمی تمام  داشت تحملش

 !  گرفتن نادیده

 .بود نمانده انفجارش به چیزی
 

 !  دیگری به بخشیدمی را او! دیگری سراغ برود گفت

 

 .خندید ناباورانه
 

! تو کشینمی  خجالت! کاغذیه دستمال من دل مگه_ 

  فرانه؟! زنیمی که حرفیه  چه این
 

 . بست لحظه چند را چشمانش فرانه
 

 را همین او و رفتمی  باال داشت  دامون صدای

 !رفتنش... کردنش عصبانی خواستمی
 

 ... عصبانی و طلبکار. ایستاد مقابلش دامون

 

 همه این! گمنمی چیزی حلقهبی دانشگاه میای _ 

 جلوی! گمنمی  چیزی بازم دینمی جواب زنگ،

 بازم کنیمی توهین شعورم به گرفتنم ندیده با دیگران



 اتته و سر بی  حرفای یواسه  دیگه! گمنمی  چیزی

 !کنم سکوت تونمنمی
 

 آوردمی در را مانتویش حالیکه در اهمیتبی فرانه

 :زد لب خونسرد  خیلی
 

 کنی؟  سکوت گهمی کی! نکن  سکوت_ 

 

  آرامش از شد فشرده قلبش. رفت عقب پریشان دامون

 ...  او

 

 کنی؟می رفتار من با اینطوری داری گناهی چه به_ 

 حقی؟  چه به اصال

 

 نگاهش جانب به حق و سینه به دست که او با فرانه

 . شد نزدیک کرد،می

 

 از که دلی حق به... گرفتی من از که قلبی گناه به_ 

 بُردی من

  ایچاره! بکنم  تونستممی کارچی کردم؟می کارچی _ 

 ...  نداشتم

 



 ... بار چند. کوبید  قلبش به  انگشت با بعد

 

 لعنتی قلب این! داشتم دوست لعنتی  من... من_ 

 خسروی کیان دختر فهمیدم اینکه بعد حتی  نتونست

 انقدر چرا این فهمیدن! نتونست! کنه فراموشت هستی

  سخته؟ برات
 

 کن فراموش! گذاشتم حلراه برات که من_ 

 ! وخواهرت 

 

  دخترک. زد چنگ خود  موهای به درمانده دامون

  تنهاترین  خواهرش که حاال  همآن. بود شده سنگدل

 . بود

 

 !نیست خوب دنیا حال! تونمنمی_ 
 

 :کرد زمزمه او از فاصله سانت  چند با فرانه
 

 کنی فراموش ومن مجبوری پس_ 

   شاپرک#

 179_پست #



 

 . زد زل  او سیاه هایتیله به دامون

 ... پایانبی شبی. بود پیدا آن در سرد و ستارهبی شبی

 

   آخرته؟ حرف این_ 
 

 . بست پلک
 

 آره _ 

 

 ... او تلخ   عطر از  عمیق. گرفت نفس دامون

 

 !  ها تمومه چیهمه  بیرون بذارم در این از رو پام_ 

 

 . داد تکان سر

 

 تموم چیهمه _ 

 ! فرانه_ 

 

 گم را کلمات بود که او نزدیک. رفت عقب گام چند

 ...  را هاواژه. کردمی

 



 زندگی مردی با تونمنمی! دامون کردم وفکرام  من_ 

 ! دزدید ازش ومادرم زندگی خواهرش که کنم

 

 .  کردمی نگاه فقط دامون

 

 پدرم  سال بیست که  باشم مردی کنار تونمنمی_ 

 !  بوده خواهرش شوهر

 

 . برداشت قدم در سمت بعد

 یغما به  را اتاق اکسیژن تمام داشت او یها نفس

 ...  او حضور خفگی.  بود راه در خفگی . بردمی

 

 .  شد دامون دست اسیر بازویش نرسیده در به

 

 !  وایسا_ 

 

   کرد؟می چه  نفسیبی با
 

 کنه قانعم جوابت بده؟ جواب سوالم این به فقط_ 

 !شممی خیالتبی
 



 مگر. زدمی  بالبال  شکسته،بال  شاپرک   همان مثل چرا

  خواست؟نمی را همین

 ... خواستنش و بودن خیالبی

 

  داری؟ دوستم هنوز_ 
 

 تلخ یقهوه در و آمدند باال اراده بی  فرانه چشمان

 .  شدند قفل او نگاه

 

 . دزدید نگاه  و لرزید قلبش

 

 . آورد   باال انگشتانش با را او صورت دامون

 

  داری؟_ 
 

 ! بهتر این از  چه. سوزاندمی بیشتر را او حقیقت گفتن

 

  شدی؟ قانع! دارم دوست... دارم_ 
 

  کمر دخترک. نشست دامون هایلب  روی تلخ لبخندی

 ... او جان تمام سوزاندن به بود بسته



 ... سرخ هاییشعله  با

 

 کنی؟ ولم خوای می و داری دوستم_ 

 

 . زد پس غیظ با را دستش

 

 ومامانم  خواهرت که اندازه همون خواممی... آره_ 

 چقدر که دونممی! بزنم آتیش وبرادرش منم زد آتیش

 ! فربد از بیشتر حتی داره دوست

 

  نامرئی رد. برد او صورت سمت دست باز دامون

 .  کرد لمس را  هایشاشک 

 

  شده، اون به اصلی ظلم که مادرت... بخشید مادرت_ 

 ...تو

 

 اون خاطر  به من! بخشید  ما خاطر به مامانم _

 از! بگیرم ومامانم انتقام خواممی ! بخشمنمی

 ! خواهرت

 

  پروابی اما داغش نگاه. شد  غمگین حاال دامون لبخند

 ... تر



 

 ! رحم بی! دیگه رحمیبی_ 
 

 تنها. انداختمی هم او جان به آتش رفتن قبل باید

 .نبود سزا سوختن
 

 را صورتش توانست تا و فشرد خود  به را دخترک

 . بوسید

  زدندمی چنگ  را اشسینه که انگشتانی به اهمیتبی

 ... هوا ای ذره برای

 

 را جانش یهمه  هاشعله  و سوزاند را او وقتی

 . زد بیرون اتاق از معطلیبی کرد، خاکستر

  نگاه حتی زمین روی کردهسقوط  اوی به  اینکه بدون

 .  کند

 

 اشسینه به را حلقه دخترک که روز همان مثل قلبش

 . کشید تیر بود، کوبیده

 

 .چرخید  او سمت هانگاه تمام رسید که هاپله  پایین
 



 رممی من توناجازه با_ 

 

 .  شد نزدیک او به مکث با کیان

 

 زدین؟  حرف! دامون_ 

 بله _ 

 

 .آمد جلو  هم آرزو
 

 جان؟ دامون شد چی_ 

 

 .  داد را  آرزو جواب  و دوخت فربد به را  نگاهش

 

 همونه  نظرش_ 

 

 مقصر را خود. زد چنگ   موهایش به کالفه فربد

 .دانستمی
 

 .آمد حرف  به آرام احمد
 



 کاری... نباش  شبر و دور مدت یه... جان دامون_ 

 حق... بیاد خودش به بذار... باش نداشته کارش به

 شده سردرگم و  شوکه... داره

 

 همین به هم فرانه چشمان. کرد نگاه او به دامون

 ...  گیرایی همین به . بود سیاهی

 

 کارش به کاری... برش و دور نمیام دیگه... چشم_ 

 اجازه با... ندام

 

 شدن دور و  رفتن دلش. بشنود دیگری حرف  که نماند

 . خواستمی
 

 برای نه. نداشت چیز هیچ. دادمی دست از را او اگر

 ... زیستن برای نه  کشیدن، نفس

 

 

  را جان ام سپرده خیالت موج دست به

 ( مشیری)

   شاپرک#

 180_پست #



 

 دامون رفتن از ایدقیقه چند.  انداخت بغض با را پرده

 . بود خیره اشرفته  مسیر به هنوز او و گذشتمی

 

 هایش، گونه. سوختمی صورتش جای    جای

 ...هایشپلک  پشت حتی   هایش،لب

 

 فرانه؟ _ 

 

 .کرد نگاه  فریماه به
 

 آبجی  تو بیا_ 

   خوبی؟_ 
 

 میز  روی از را پیشرفته سازیبرنامه  یجزوه 

 چرخ رنگی  ایفرفره چون اما ذهنش. برداشت

 . خوردمی

 

  رفت؟  چرا دامون_ 
 

 .  نشست تخت لب  و برداشت هم را ا تودش 

 



  بمونه؟ بود قرار مگه_ 
 

 . شد نزدیک او به کوتاه هاییگام با فریماه

 

  فرانه؟! ببین منو_ 

 بذار برو... خوندم دور یه  فقط... دارم  کوئیز فردا_ 

 بخونم 

 بزنیم  حرف  هم با بیا_ 

 دارم درس ! آبجی_ 

 

 بیرون او  انگشتان میان از را جزوه آرامی به فریماه

 . کشید

 

 !  کن نگاه من به_ 

 

 روشن هایعسلی به دوخت را نمناکش هایمردمک 

 ...  او

 

  نیستی؟ متنفر دامون  از مگه تو_ 
 

 . کرد اشاره خود به حیران. شد گرد فریماه  چشمان



 

  من؟_ 

 تو... آره_ 

 

 .خندید مبهوت او
 

  هم وقتهیچ! متنفرم دنیا از فقط من تو؟ گیمی  چی_ 

 ! شهنمی تموم نفرتم

 

 . گرفت  خود سمت را لرزانش انگشتان فرانه

 

 من  ! داشتم دوس ش پیش یهفته  تا دیوونه من  ! من_ 

 ! احمق
 

 . گرفت  را او هایشانه  فریماه

 

 خواهر تو برای اون! کیه اون دونستینمی که تو_ 

 ! داری دوسش که بود کسی

 

 . لرزید فرانه هایلب

 



 نخواستن... متنفرم ازش  تو مثل منم ولی االن_ 

 اون که جورهمون ... زنهمی آتیش واون دامون

 سوزوند ومامان

 

 .  شد خیره او به درمانده فریماه 

 

  کرد؟می چه داشتنشدوست  و خود با داشت خواهرش
 

 !  سوزیمی هم خودت چی؟ خودت! خودت! دیوونه_ 

 

  او و خوردمی مادر که بود هاییقرص  مهم. نبود مهم

 ! فهمید را  دلیلش تازه

 . بود عصبانیت وقت مادر دستان شدید لرزش مهم

 

 ! اونه سوختن مهم! نیست مهم_ 

 !داری  دوست رو دامون تو_ 
 

 ... او یاد از آخ

 . بود کرده قلبش و او با دامون که کاری از آخ

 



 بذار! نباشه خواممی و دارم ! دارم دوسش! دارم_ 

 ! دوشون هر! بسوزن

 

 .داد تکانش آرام فریماه
 

 !خودت با کارو این  نکن! فرانه_ 
 

 . لرزید بغض از فرانه یچانه 

 

  دامون گفتی می من به شدن دلبسته از  قبل کاش_ 

 ! دلخورم تونهمه   از! آبجی دلخورم ازت! کیه

 

 .  چسباند  خود به را او محکم فریماه

 .ترکید او آغوش میان طاقتبی  فرانه بغض
 

 

 .است دریایی چو  من، ذهن در تو، یاد فضای

 ( مشیری)

   شاپرک#
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  اتاق از سرعت به هاییقدم صدای شنیدن با دنیا

 . آمد بیرون

 . ایستاد دیدنش با. رفت می هاپله  سمت داشت دامون

 

 آبجی  سالم_ 

 فرانه؟ با  زدی حرف! اومدی زود! عزیزم سالم_ 

 

 . گرفت  را راهش باز و داد تکان سر فقط او

 

 . برداشت قدم سویش دنیا

 

   شد؟ چی  ببینم  بگو ری؟می کجا! دامون_ 
 

 . نداشت حوصله

 

 آبجی  زنیممی حرف بعد_ 

 

 .کشاند  سمت آن را دنیا نگاه در شدن بسته صدای
 

 مامان سالم_ 



 هم؟ تو بودی کیا یخونه ! پسرم سالم_ 

 

 .کرد نگاه دامون به و داد تکان سر فقط فربد

 . پرسید قراربی دنیا

  

 ! گهنمی  چیزی که دامون شده؟ چی دونینمی  تو_ 

 

 سرد خیلی هایشچشم  در خیره فربد از قبل دامون

 :گفت
 

 بود قرار و بوده چی هر! شده تموم چی همه_ 

 ... بشه

 

 . چرخاند دوآن بین را حیرانش نگاه دنیا

 

  شده؟ تموم چی شده؟ تموم_ 
 

 .خندید  درد با دامون
 

 خواد نمی دیگه! بود بینمون که چی هر! فرانه! من_ 

 !  خوادنمی! ومن

 



 . زد عقب را موهایش پریشان فربد

 

 .  رفت باال آشفته دنیا صدای

 

 همین من... من! مگه راحتیه همین به! خوادنمی_ 

 ! اونجا رممی االن

 

 ! آبجی رینمی  جاهیچ شما! نه_ 

 

 تنها چشمان غم از شدمی دیوانه داشت دنیا

 ... برادرش

 

 کارو این نداره حق! کنهمی تو به ومن  تالفی داره_ 

 ! بزنم حرف باهاش باید  من! بکنه

 

 .  شد سرآزیر هاپله از عجله با دامون

 

 !آبجی نه گفتم_ 
 

  اتاق سمت  دنیا و نشست مبل روی سکوت در فربد

 . برداشت گام



 . پیچید خانه در وارهذیان صدایش

 

 !  نمردم که من! ُمردن مادرمون و پدر_ 

 

 . بشکند این از بیشتر خواهرش دل ترسیدمی دامون

 . بود چیز همه او برای  اشتباهاتش تمام با دنیا

 ...  پدر... مادر... کودکی گاهتکیه 

 ... َکس همه

 

 است فایدهبی! التماس بری خوامنمی! نه گفتم_ 

 ! دامون_ 

 

 قبل بار از دید،می را کیان که بار هر خواهرش

 ... تر پیر. شدمی ترشکسته 

 

 و درست  نخوردم ناهار! بکش ستآماده شام اگه_ 

 !  حسابی

 

  سوخت،می درون از برادرش. کردمی  نگاه فقط دنیا

 .بود پیدا سرخش یهاچشم  از این
 



 کردم ضعف آبجی دیگه برو_ 

 

 .  کشید عمیقی نفس دنیا

 

 !  دامون اطالعبی اما رفتمی

 

  و چرخید پله  اولین روی ولی گرفت را راهش دامون

 . کرد نگاه فربد به

 

 یخونه  کنی ولت... تنهام دست... کارخونه بیا فردا_ 

 کیایی  آقا

 

 .  داد تکان  سر فربد

 

 میام دانشگاه  بعد_ 

 ! کارخونه میای راستیه _ 

 خالی من سر پره دیگه جای از دلش! بابا باشه_ 

 کنهمی

 

 . جاخورد فربد. برگشت را  پله یک آن شتاب با دامون

 



 تو... تنهاست خونه مادرت... نیست پر جایی  از دلم_ 

 ! بشه چی که کیا  آقا یخونه  چرخیمی ول

 

  در شدنمی عصبانی  دامون  این با. نزد  حرف فربد

 . افتاد

 

.  بود دیده خشمگین حد این تا را او که بار آخرین

 را روشنی سیگار سالگی پانزده در که بود وقتی

 . بود گرفته خود انگشتان بین ناشیانه

 

 تا حرفی هیچبی و رسید سر دامون

 ... بودش زده توانستمی

 

 .  نداد هم دفاع فرصت حتی

  به چیزی که بود این کرد، حقش در  که لطفی تنها

 .نشد و نشود تکرار دیگر که شرطی به  نگوید کیان

   شاپرک#
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 . گرفت مقابلش چای لیوانی دستی

 



 جون دایی مرسی_ 

 

 .نشست هاپله  روی کنارش احمد
 

 کنی؟ می  فکر دامون به_ 

 

 .خواندمی را هاآدم  فکر همیشه دایی
 

 بردار قند... نبود سخت فهمیدنش_ 

 

 !  رنگه  پُر چقدر... خورممی تلخ_ 

 

 . برد دهان نزدیک را خودش لیوان احمد

 

 ریزه دایی_ 

 

 ... آسمان یتیره سقف به شد خیره احمد مثل و خندید

 ...  کرانبی این بود زیبا هم ستارهبی  حتی

 



 دیگه محمد بعد... خواستمی  دختر یه  دلم همیشه_ 

 نداشتم دخترای مثل فریماه و تو... شیم دار بچه نشد

 هستین 

 فریماه حال به خوش _ 

 

 . انداخت او باز دهان   داخل را قند احمد

 

 !دایی_ 

 بین گممی  چیزی یه... شه شیرین کامت  بخور_ 

 بمونه خودمون

 

 . داد تکان سر خندان
 

 گوشش به... دارم دوست فریماه از بیشتر رو تو_ 

 ! جون  دایی ها نرسه

 

 . خندید دایی  با هم خودش

 

 براتون محمدم از فریماه دونممی که من... چشم_ 

 ! عزیزتره

 ندارم بیشتر  که عروس دونه یه_ 



 ! ها ذاشتینمی کاله سرم داشتین_ 

 زد گولت شدنمی بودی هم بچه_ 

 

 اشحلقه جای. کرد حلقه لیوان دور  را هایشدست

 .  بود خالی 

 

 !  سن این تو... خوردم گول ولی االن_  

 

  او رخنیم به دوخت را نگاهش احمد
 

 خیلی آرزو و کیان کنی؟ کارچی دامون با خوایمی_ 

 نگرانن 

 

 . نوشید چای از  دیگر ایجرعه آرام فرانه
 

 ! خوامشنمی دیگه! گفتم خودش به_ 
 

 به ولی بود آرزو شبیه فرانه. گرفت نفسی احمد

 ...  کیان  سرسختی

 

 نیست دلت حرف این ولی_ 

 



 !نبود
 

 بذارم دلم رو  پا خواممی_ 

 

 شهمی ل ه... نمونه پات زیر زیاد دلت باشه حواست_ 

 

 هم  احساساتش اگر  حتی نبود مهم. نبود مهم

 . ُمردندمی

 

 داری االن که چیزی همین خاطر به آرزو و کیان_ 

...  بودن ازدواجتون مخالف کنیمی مجازات رو دامون

 کنن موافقت خواستم... نشن مانع خواستم ازشون من

 کردن و

 

 کارو این نباید حقیقت  از بودم خبربی من وقتی_ 

 !کردینمی
 

 یشانه  دور دست و گذاشت کنار را خالی لیوان احمد

 . پیچید او

 

  و داشتن دوست  فرصت جوون اون به  خواستممی_ 

 ... بدن شدن داشته دوست



 

 .  نوشید چای از  دیگر قدری

  بودند همراه. داشت دوست را اشزندگی مردهای

 ...گاه تکیه خستگی، وقتی

 

 از که فرصتی افسوس بعدها که نگیر تصمیمی_ 

  چیزی هر از قبل... بخوری رو گرفتی  دلت و خودت

 و داشتن دوست خاطر به دامون که کن فکر این به

 این جز هم ایچاره... کرده سکوت نداشتنت  ترس

 به رو حقیقت گفتن حق هم ما از کدومهیچ... نداشته

  خواستننمی  آرزو و کیان خود وقتی نداشتیم تو
 

 . ایستاد و بوسید را موهایش روی بعد

 ...ریز دایی چای یماندهته به بود خیره  اما فرانه

 

 ! زندگیت مرد پای! دایی  وایسا داشتنت  دوست پای_ 

 

 . زد زل او نافذ و سیاه هایتیله  به و آورد باال سر

 

 عاشق دوباره... کن شروع نو از رو داشتن دوست_ 

 !کیه االن دونیمی که کسی به شو
 



  شود؟ عاشق دوباره توانستمی

 او؟  به باز بار دومین برای

 عاشق دوباره  بود دنیا کار ترینسخت  که شکبی

 ...  او به شدن

 

 .بود نشسته همچنان فرانه و رفت احمد
 

 طوفان وسط جانش و روح تمام اصال قلبش،  ذهنش،

 . بودند شده گرفتار دریا یک
 

 . گرفت باال را سرش و زد ها پله به را هایشدست کف
 

 بود گرفته. نداشت تابش برای قدرتی امشب هم ماه

 ...آسمان

 ... او حال مثل

 

 آب در ریخته فرو ماه یخوشه 

 ( مشیری)

   شاپرک#

 183_پست #



  میاندره_عاطفه#
 

 آرام فرانه. گرفت فریماه دست از را چمدان محمد

 :پرسید
 

 میاین؟ زودتر_ 

 

 . خندید محمد

 

 جان  فرانه بریم حاال بذار_ 

 

 .بوسید را صورتش فریماه
 

 عزیزم میام خودم بیاد نتونست محمد_ 

 

 . پرید باال محمد  ابروهای
 

 ! اصال منبی  و تنها! عزیزم نه! میای  خودت_ 
 

 .شد بحث وارد خندان دایی
 

 جون دایی میارمت خودم_ 



 

  های لب روی پیروزمندانه لبخندی فرانه، با همزمان

 . نشست هم فریماه

 . زد پچ شیطنت با او گوشش کنار محمد
 

 بری تونینمی  جاهیچ من  یاجازه  بی شما! ببین_ 

 ! عشقم
 

 :زد لب او لحن همان  با فریماه
 

 ! عشقم نه یا تونممی که بینی می حاال_ 

 !هم با شیممی  که تنها_ 
 

 .خندید فریماه
 

 !محمد! ها نمیام_ 

   من؟  ماه! نیای مگه داری  جرأت_ 

 کنیم؟ امتحان خوایمی_ 

 

 .زد برایش چشمکی  محمد
 



 نداری همینم   جرأت_ 

 ! محمد_ 
 

 کنار بقیه. بوسید  را سرش سرعت به و  خندان محمد

 .بودند ایستاده احمد ماشین
 

 نثار بودم بلد  فحش چیهر نبودی که روز چند این_ 

 کردم نامهپایان و درس

 

 . شد نزدیک باز فرانه. خندید بلند فریماه

 

  چرا؟ نیومد فربد_ 
 

 ... دیگه ساعت نیم گفت... زدم زنگ_ 

 

 .  کرد صدا در زنگ نشده تمام فریماه یجمله 

 

 اومد_ 

 

 که جمعی نگاه مقابل. برداشت گام در سمت تند خود و

 . نداشتند را او یلحظه این شوق تصور گاههیچ 

 



 بود، گرفته را وجودش تمام  نفرت روزی که دخترکی

 . زدمی  لبخند حاال

 

 !کردی دیر_ 
 

 .کرد سالم جمع  به او روی به لبخند با فربد
 

 !  که ریدمی شب گفتی. .. شدم معطل کارخونه_ 

 

 : داد جواب صندوق بستن  حال در محمد

 

 باشم  ماهی پرورش باید زود صبح فردا_ 

 

 :گفت شوخ فربد
 

 خودت  تنها رفتیمی_ 

 

 .  کرد نگاه فرانه و فریماه خندان هایلب  به محمد

 

 شدین شیر دیدن وداداشتون  چیه؟ قضیه_ 

 



 با! نکش نشونوخط  من خواهرای  واسه! محمد آقا_ 

 !  هاطرفی من

 

 . خندید محمد

 

  کی... داداش ونشوننخط  ته خودشون تا دو این_ 

 ! آخه حریفه

 گفتی گل واین_ 

 

 خنده به را دو هر فریماه و فرانه اعتراض و اخم

 . انداخت
 

 .  شدند خارج حیاط  از هاماشین  بعد دقیقه چند

 

 بوس فریماه برای و آمد باال دلتنگی با فرانه دست

 . فرستاد

 

 ... کنارش هم فربد. نشست تاب روی

 

 اومدی؟ دیر_ 

 



 داخل به آرزو  و کیان. کرد  فوت محکم را نفسش او

 . رفتندمی

 

 کارخونه ریخت کار کلی... کردمی ولم دامون  مگه_ 

 سرم  رو

 

 که برق همان پی. کرد نگاه او سیاه هایچشم  به فربد

 . درخشیدمی آن در دامون نام شنیدن از قبال

 

 . ندید چیز هیچ
 

 داری؟ کالس باهاش  فردا_ 

 

 . داد  تکان سر فقط
 

 ری؟ نمی_ 

 

 فریماه اتاق یبسته  یپنجره  روی هایشمردمک 

 . لغزید

 

 کالسمو  تونهمی بخواد اون بزن حرف  باهاش_ 

 کنم حذفش تونمنمی... نیازهپیش... کنه جابجا



 

 .  کرد قالب سر پشت را هایشدست فربد

 

 خواد نمی که! بخواد اگه_ 

 !  کن  راضیش تو_ 

 

 . خندید فربد

 

 ستشنه که من  خون به_ 

 شم  روبرو باهاش خوامنمی_ 

 

 انداخت دست بعد. نگریست او به لحظه چند فربد

 .فشرد خود به را او و دورش
 

 ! کوچیکه آبجی ترسی؟می  چی از_ 

 

 . بست چشم. نداد جواب

  ترسید؟ می

 ...  واقعا ترسیدمی

 ...قلبش و خودش از

 



 

 غمگین و ساکت پرنده

 .است بیمار ستاره

 ( مشیری)
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 آمدن از قبل و کرد کپی را هابچه  از یکی یجزوه 

 .رساند کالس به  را خود استاد
 

 شد، داخل هم  او نشست صندلی روی اینکه محض به

 برای لحظه این در نسبتی هیچ بی مهرگان؛ دامون

 ...  او

 

 ایثانیه  او دیدن با رفتمی میز سمت بلند که هاییقدم

 .ایستاد برجا
 

  گرفته فتو هایجزوه  سرگرم. کردنمی نگاه اما دخترک

 .بود
 



 ...  مشکی پا تا سر  همیشه، از متفاوت تیپی با

 

  باال و بسته محکم بار  اولین برای هم  را موهایش

 . بود کرده جمع

 

 ... حاال بود شده ترخواستنی ظریفش و سفید صورت

 

 را دامون داشت قصد گویا و داشت مالیمی  آرایش

 ...روشنش صورتی مات رژ با کند دیوانه

 

   اید؟آماده کوئیز  برای_ 
 

  هیچ قبل  مباحث از. کرد فوت عمیق را  بازدمش او

 . دانستنمی

 

 اما بودند مطلع. شد بلند دانشجوها یهمهمه  صدای

 به شد ختم  آخرش که کردند اعتراض همیشه مثل

 .بوردوایت روی سوال سه نوشتن
 

  در وقتی. کرد  هاجزوه خواندن مشغول  را خود فرانه

  نوشت؟می چه نبود حاضر کالس
 



 . شدمی نزدیک که دید  را او هایقدم

 . ایستاد فرانه  میز کنار

 

 دخترک انگشتان بین از را هاجزوه و امد جلو دستش

 .کشید بیرون
 

 خسروی   خانوم بنویس  رو هاسوال _ 

 

 تاب او های چشم  و انگشت بین فرانه هایمردمک 

 . خورد

 

 ...  نداشت. نداشت حلقه

 

 دادین درس وقتی من نبودم_ 

 

 . چرخید سمتشان هایینگاه 

 

 بده تحویل من به خالی! بنویس_ 

 

  دیوانه  را دامون که هاییآن از. زد  لبخند فرانه

 .کردمی
 



 استاد  چشم_ 

 

 ... حسی هر از تهی. نگریست او به لحظه چند دامون

 

 وسط زدن قدم به دهد تحویل  را اشجزوه  آنکهبی و

 .داد ادامه کالس
 

 که بود نفر اولین فرانه و گذشت تایم دقیقه بیست

 ... حلراه بدون. گذاشت میز  روی را برگه

 

 . شود خالی  او دور ماند منتظر شد، تمام که کالس

 ... میز کنار بودند ایستاده هنوز نفر دو

 

  خسروی؟  خانوم  داری کاری_ 

 ! امجزوه  فتوی_ 

 

 . کردمی  جمع را خود کیف دامون

 

  شده حذف!  خورهنمی دردت به کار؟چی  خوایمی_ 

ت  !داشتی غیبت جلسه پنج! درس 
 



 . برد اشمقنعه یلبه  دست فرانه

 .  انگار نداشتند رفتن قصد دانشجو  دو آن

 

 !بیام  نتونستم! نبود خوب  حالم_ 
 

 . زد لبخند آرام دامون

 

 دوباره تونیمی بعد ترم! نداره اشکالی هیچ_ 

 ! برداری
 

  دامون از ترسخت  بود شده. دادمی حرصش  داشت

 ...سابق مهرگان

 

 پسر دو به و گرفت فرانه از نگاه دیگری حرفبی

 .  داد ایستاده

 

   آقایون؟ نیست ای  دیگه سوال_ 

 استاد  نه_ 

 

 . رفت مقابلش فرانه. گرفت را راهش سر  تکان با او

 



 کنم  جبران راحت خیلی رو  جلسه چند این  تونممی_ 

 

 . ایستاد. پرید باال دامون ابروهای

 

!  شدی حذف متاسفانه خب  ولی تونیمی  که البته_ 

 خسروی   خانوم شهنمی صحیح ترمپایان  اتبرگه

 

 .کرد نگاه او به عصبی فرانه

 غرق بودند، نشسته کالس انتهای  هنوز نفر چند

 ... صحبت

 

 .گذشت کنارش از زدن تنه با دامون
 

 . شد پرت جلو به قدم  چند دخترک که محکم قدرآن

 . بود عمدی که بخورد قسم توانستمی

 

 استاد؟_ 

 ! نکن التماس! خسروی خانوم همونه من حرف_ 

 

 ! التماس

 



 بدین رو امجزوه _ 

 

 حرف،بی. گرفت  او سمت را آن بایستد آنکه بی دامون

 ... نگاهبی

 

 کنم حذفم نداری حق تو_ 

 

 .  لبخند همان باز

 

 ! مساویه همه  برای من کالس   قانون_ 

 نبودن کارپنهان آدم یه یشوکه تو، کالس   تو همه_ 

 

 . ایستاد راهرو وسط دامون

 

 ینمره پونزده فقط! نداری رو ترممیان ینمره  پنج_ 

 ترمپایان 

 

 نیست  مهم_ 

 

 .  شد  نزدیک او به گام یک دامون

 



 تو صفر  با مساویه غیبت جلسه یک فقط! فقط_ 

 مشروطی  و کارنامه

 

 .فشرد هم  به محکم را هایش لب  فرانه
 

 خسروی؟ خانوم فهمیدی_ 

 

 .  زد پوزخند

 

 ! استاد... بله_ 

 

 . انداخت شانه به را اشکوله بعد
 

 او چشمان مقابل از و چرخید  عقب به خداحافظیبی

 . شد  محو
 

 

 !كن سفر شهر این از چندی كنی، فراموش تا
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 .شد سرآزیر هاپله  از صدابی  خانه  سکوت میان

  پُر را مشامش وانیل خوش  عطر آشپزخانه به قدم چند

 .کرد
 

  خارج فر  از را کیک قالب  حالیکه در مادر دیدن با

 . زد لبخند کرد،می

 

 سالم_ 

 

 .زد  لبخند آرزو
 

 !شدی بیدار عجب چه... عزیزم سالم_ 
 

 . برداشت گام یخچال سمت

 

   سالن؟ نرفتین... بودم خسته_ 

 کالست...  باشه من به نیاز که نبود  خاصی کار_ 

  بود؟ چطور
 



  جای به کردمی نگاه را یخچال داخل که طورهمان

 : گفت جواب
 

 ! نیست خرید، ایخامه  نون دیشب بابا_ 

 کالس؟ سر رفتی ! فرانه_ 

 !کردم پیداش! آهان_ 

 فرانه؟ _ 

 

 . زد محبوبش  شیرینی به گازی مادر، اخم از خندان او
 

  داریم؟ چی شام_ 

 !  هیچی_ 

 

 با شد زمانهم مادر خوردن حرص از  بلندش یخنده

 ... آیفون زنگ صدای شنیدن

 

  کیه ببین برو_ 
 

 . برداشت دیگری شیرینی

 

 !  شیمی  چاق! بسه! فرانه_ 



 ! خب دارم دوست_ 

 !  نخره بگم کیان به باید_ 

 

 تصویر دیدن با ولی رفت بیرون آشپزخانه از خندان

 . پرید لبش از خنده بود، آیفون قاب در که کسی

 

 . کرد دور قدم چند  را او زنگ یدوباره صدای

 

 ! مامان کیه فرانه؟_ 

 

 که زنی به خیره. بود ایستاده حرکتبی. نداد جواب

 . نیست دامون خواهر فقط دانست می  حاال

 

  فرانه؟_ 
 

 . نگریست کندی به آمد،  آشپزخانه بیرون که مادر به

 

 دامونه خواهر_ 

 

 دامون قلب وسط را حلقه که روز همان" جون دنیا"

 ... برایش بود مرده کوبید،

 



 ...  قبل بار دو از تر طوالنی زنگ، صدای باز

 

  کن باز_ 
 

 .رفت عقب هم دیگر قدم  یک مستأصل
 

 نه _ 

  گه؟می چی  ببینیم بیاد بذار! مامان کن باز_ 
 

 . بود مادر نگران بیشتر

 

 ! ببینمش خوامنمی! نه! مامان نه_ 

 

 . برداشت گام آیفون سمت توجهبی  اما آرزو

 

 ! همین! دامونه خواهر فقط االن اون_ 

 بابا  سابق زن... هست هم فربد مادر_ 

 

 را آن وقتی لرزید افاف یدکمه روی  آرزو انگشت

 . فشرد



 زندگی آن با  عمر یک که گفتمی را حقیقتی دخترکش

 .  بود کرده

 

 بیار  زدم  برش هم کیک... بریز چای تا چند برو_ 

 

 را دنیا یعالقه داشت یاد به هنوز که مضحک  چه و

 ...  وانیلی کیک  به

 

  شده تلخ که خاطراتی میان. بودند پخته هم  با بارها

 ... حاال بودند

 

 ... مهمان انتظار در. ایستاد راهرو کنار جاهمان

 

 ...مقابلش ایستاده زنی و بود او بعد لحظه چند

 

 سالم _

 

 .کرد نگاه مستقیم حتی نه زد،  لبخند نه آرزو
 

 بفرمایید... سالم_ 

 

 ...دامادش خواهر برای بود رسمی  لحنش



 

 . زد لبخند کمرنگ دنیا

 

 نیست؟ فرانه_ 

 االن میاد... هست_ 

 سالم_ 

 

 . زد لبخند رویش به نشستن حال در دنیا

 

  خوبی؟... عزیزم سالم_ 
 

 . گرفت او مقابل را کیک و چای مادر به نگاهی با

 

 خوبم _ 

 

 اما دستش. برداشت تشکر  با را چای فنجان دنیا

 .نرفت کیک سمت
 

 همان عطر، همان. کرد نگاه آرزو به ارادهبی 

 ...رنگ

 



 ! کهنه خاطرات به لعنت

 دل در را کیان حسرت پختند، هم با که بار آخرین

 ...  لحظه همین مثل درست. داشت

 

 . نکرد هم نگاه او به کیان حتی که روز آن
 

 .داشت دوست را آرزو. دیدمی را آرزو فقط

 کیان تا کرد را تالشش تمام او بعد به روز همان از و

 .کند خود مال را
 

 ... احترامی بی. شد نصیبش تنهایی فقط  و فقط اما

 

 بردارین؟ کیک_ 

 

 . ریخت میز روی کمی چای. لرزید دستش داخل لیوان

 

 خورم نمی... ممنون_ 

  

  روی  آرزو رنگخوش  موهای از هایشمردمک 

 . خورد ُسر فرانه سیاه چشمان

 



 ...  سیاه سیاه  . بود آرزو هایرنگ شب  همان

 

 ... خواستنمی ... اینجا اومدم من دونهنمی دامون_ 

 

 نصفه را کالمش ساختمان  در شدن بسته و باز صدای

 .لرزاند را قلبش و گذاشت
 

  روی را آن. نداشت هم را فنجان داشتننگه  توان حتی

 .  انداخت میز

 

  عزیزم؟ ایخونه   آرزو؟_ 
 

  نزدیک پُر  هاییدست با خانه   سکوت از متعجب کیان

 .  شد

 

  شاپرک؟ آرزو؟_ 
 

 . کرد نگاه  برخاست، جا از  که آرزو به حسرت با دنیا

 

 نباشی  خسته... سالم_ 

 

 ...هاسال همان مثل. سوخت دنیا که گفت گرم قدرآن



 

 عزیزم سالم_ 

 برات  بیارم چای بشین_ 

 

 .  ایستاد برجا دنیا دیدن با کیان

 

 گرفتن با آرزو. داد جواب آرام را او لب زیر سالم

 .رفت آشپزخانه  به خریدها
 

 ...دنبالش به هم کیان
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 ...  پدر شدن دور به بود خیره .  نگریست دنیا به فرانه

 

 کرد یخ چای_ 

 

 بود نفرت از  سرشار دخترک چشمان. آمد خود به دنیا

 ... انگار

 



 . برداشت را فنجان

 

 خورممی سرد_ 

 

 این هوای چون. بود یخ. کرد مزه میلبی را آن بعد

 ... خانه

 

  زنده زنده تا آمدنمی نبود میان در دامون پای اگر

 . بسوزد

 

 ...بردارین میوه شده سرد چای اگه_ 

 

 بود گرفته مقابلش را میوه بزرگ ظرف که آرزو به

 . زد زل

 

 ...  اشخانواده برای بود، کیان یتازه  خریدهای

 

 ندارم میل... ممنون_ 

 

 کیان کنار و گذاشت میز روی را ظرف اصراربی او

 . نشست

 



 . چرخاند هاآن بین را نگاهش دنیا

 

 حرف دخترتون با دامون بزرگتر عنوان به اومدم_ 

 شما  حضور در... بزنم

 

 فربد به شباهتی هیچ. کرد  نگاه او به سکوت در فرانه

 ...  دامون به حتی. نداشت

 

 . انداخت هم روی را  پاهایش کیان

 .  برداشت سرخی سیب آرزو

 

 به رو من تالفی داره... نیست درست دخترتون کار_ 

 ! کنهمی دامون

 

 لحن نبود خودش دست. خندید اختیار بی فرانه

 ...  آمیزش تمسخر

 

 نیست؟   درست چرا_ 

 

 . گرفت نفسی دنیا

 



 ! نداره گناهی دامون_ 

 رو شما واقعی  نسبت که این از تر باال گناهی چه_ 

 کرد پنهان

 

 . زد  لبخند تلخ دنیا

 

 کردین  عقد وقتی... نبود نسبتی_ 

 

 .  بود پیدا دنیا  کلمات تکتک  در حسرت

 

 خشم از لحظه چند برای  آرزو نفس که واضح قدرآن

 . گرفت

 

 بود که قبلش_ 

 !  شاپرک_ 

 

 ...او تند لحن به بود کیان آرام اخطار

 

 .  کند  عوض را لحنش خواستنمی اما دخترک

 

 چی؟ که اومدین االن خب_ 



 

 دل برای فقط بود آمده. شد ترتلخ  دنیا لبخند

 ... برادرش

 

 مامان آروم ! فرانه_ 

 

 . کرد نگاه مادر به

 .   لرزیدندمی داشت باز  هایشدست

 

 . بود دنیا زدن آتش  وقت االن

 

 ! خوامنمی رو دامون دیگه من_ 

 

  در را چاقو  آرزو. فرستاد بیرون کالفه را نفسش کیان

 .کرد فرو گرفته پوست سیب
 

 !راحتی همین به خوای؟نمی_ 

 ! راحتی همین به_ 
 

 .چرخاند  آرزو و کیان  سمت سر دنیا
 



 هنوز من اما... نداره مادر و پدر دامون درسته_ 

 ...  بده آزارش کسی ذارمنمی... ام زنده

 

 خود  اشتباهات در همیشه دنیا. زد پوزخند کیان

 .ماندمی
 

 . نگریست دنیا به جدی  آرزو
 

 انتقام خوایممی ما خیالت به! کردی فکر  چی تو_ 

 ! دخترمون یآینده کردن خراب با اونم! بگیریم

 نیست  بعید_ 

 

 .  داد تکان سر تاسف با کیان. خندید  مبهوت آرزو

 

 ...  گستاخی همه این  از شد گرد  فرانه چشمان

 

 یه که کسی  برادر با تونمنمی... خوامنمی خودم من_ 

 ...  کنم زندگی داد آزار ومادرم عمر

 

 . شد بلند جا از  او هایچشم  در خیره دنیا

 



...  بودم من دید آزار که  اونی... ندید آزار  مادرت_ 

  بیشتر حتی... داشت رو  پدرت محبت همیشه  مادرت

 ! قبل از

 

 . دوخت چشم  او وقاحت به  ناباور آرزو

 

 آزار از حرف  حاال و بود شده هوار اشزندگی  روی

 !زدمی
 

 . آشفت بر اختیار بی کیان

 

 بفرمایید... دامونه حرمت به گمنمی بهت چیزی اگر_ 

 خانوم  بیرون

 

 . شد نزدیک آرزو و او به گام یک پروابی اما دنیا

 

  رو آرزوش... بده طالق رو  دخترت دامون ذارمنمی_ 

 ! تونهمه دل به... ذارممی دلتون به

 

 . زد بیرون ساختمان  از معطلیبی و گفت را این
 



 به نگاهی با فرانه. نشست مبل روی وارفته آرزو

 . نگریست پدر به مادر
 

...  چیز همه ... بابا  شماست تقصیر چیزهمه _ 

 وقتهیچ... بخشمتوننمی

 

 .کشید دست صورتش به درمانده کیان
 

 .بود انداخته حال این به را اشزندگی که دنیا به لعنت

 برای دلش که روزی آن خودش به لعنت اصال

 .سوخت او ساختگی مظلومیت
 

 فرانه کردنش،  بغل برای. برداشت گام دخترکش سمت

 .گرفت فاصله اما
 

 هایدست. خواستمی را مادر فقط االن دلش

 ... را او گرنوازش 

 

 کیان قلب هقشهق . انداخت آغوشش در  را خود وقتی

 .فشرد را
 

 



 . افكندند سایه شهر بر آفرینان شب

 ( مشیری)
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 .لغزید او یشماره  روی لرزانش انگشت بار چند

 "  استاد. " بود ذخیره نام همان به هنوز

 

  را موبایل یصفحه و بست  شب تصویر روی پلک

 .کرد لمس
 

  از دامون اطالعیبی نداشت اهمیتی هیچ هم برایش

 ...خواهرش آمدن

 

 و پیچ از اشافتاده تپش  به قلب سوزش مثل درست

 ... دلتنگش های گوش داالن در او یمردانه صدای تاب

 

 سالم_ 

 



 جا خود یلحظه  این خشم میان را او  سالم جواب

 . گذاشت

 

 و من دل به وطالق  آرزوی گهمی خواهرت_ 

 بودن آرزوی گممی بهت منم... ذارهمی امخانواده 

 بری می گور به خودت کنار ومن

 

 .  زد خشکش  خط سویآن دامون

 

 .ایستاد زدهمات تولیدخط   سالن وسط
 

  ته. بود دلیسنگ  ته بردن گور به را او آرزوی

 ... رحمیبی

 

 !  شاپرک_ 

 

 .بود همین فقط بهتش  انتهای! همین
 

 او بی که باغی از زده پَر شاپرک زدن صدا ناباور

 ... رنگارنگش هایگل بود خشکیده

 



 بستهچشم طورهمان پنجره کنار دیوار به دخترک

 . زد تکیه

 

 خودت کنار  ومن تونینمی وقتهیچ  تو! دامون_ 

 !  وقتهیچ... باشی داشته

 

 دامون گوش داشت کارشب کارگر   چند هایقدم صدای

 . کردمی کر را

 

 . زد بیرون سالن از بلند  هاییگام با
 

 به لعنت... متنفرم هم تو از  خواهرت یاندازه حاال_ 

 هردوتون 

 

  .شد مانع دامون صدای بهت اما کند قطع خواست
 

 !  فرانه گی؟می داری چی _ 

 

 .  چسباند دیوار به  را سرش  پس خسته دخترک

 

 !شدم بیزار ازت من... فقط! هیچی_ 
 



 .  شدند موهایش چنگ پریشان دامون انگشتان

 

 شده؟ چی ببینم بزن حرف درست! فرانه_ 

 

 ... صدایش لرزش به لعنت 

 

 نیار  زبونت به ومن اسم وقتهیچ  دیگه_ 

 

 ... کارخانه خلوت یمحوطه  به بود رسیده

 

 نه؟ یا شده چی گیمی_ 

 

 . خورد ُسر زمین روی ناتوان او

 

 .نداشتند را وزنش  تحمل پاهایش
 

 بپرس  خواهرت از برو_ 

 

 . رفت باال آشفته  دامون صدای

 

 ! پرسممی تو از دارم  االن ولی پرسممی  اونم از_ 

 !برم  خودم طالق کارای دنبال  رینمی اگه_ 



 

 هم خط پشت  از حتی را دامون هایدندان سایش

 .  کند حس توانستمی

 

 ...  را اشنشسته  خون  به هایچشم 

 

 !  دامون گفتم؟  چی شنیدی_ 

 

 :غرید جدی خیلی و شمرده او
 

 ! فرانه دمنمی طالقت من_ 

 

 ...  غّصه با و صدابی. خندید فرانه

 

 !  خوامتنمی دیگه من_ 

 

 . نشست و زد را ریموت. رسید ماشین کنار دامون

 

 !کافیه باشی من مال که همین! نیست مهم_ 
 

 !  شده طور  هر! شممی جدا ازت_ 

 



 . زد استارت خونسرد

 

 یه! طالق یواسه  بیاری کننده قانع دلیل  یه باید_ 

 طالقت من چون! کنه مجاب رو قانون که چیزی

 !  دمنمی

 

 !داری امنگه  زور به نداری حق تو_ 
 

 . راند کارخانه خروجی سمت به

 

 ! کنممی کارو این و دارم_ 

 

   من؟ زندگی وسط شد پیدات کجا از لعنتی توی اصال_ 
 

 . بست نقش دامون هایلب  روی تلخ لبخندی

 

 !  هست منم سوال این_ 

 !حقّه با اونم! من سراغ اومدی که بودی تو این_ 
 

 . خود زار حال به زد پوزخند  دامون

 



  لحظه هر او تلخ هایحرف شنیدن با که قلبی به و

 ...  ترشکسته . شدمی تر فشرده

 

! انصافیبی خیلی! حقّه گیمی داشتنمدوست  به_ 

 ... خیلی

 

 . خورد فرو درد با را بغضش فرانه

 

 خالصم! بیرون بیار برزخ از ومن داری دوستم اگه_ 

 !خودت از کن
 

 از بدتر حتی. بود اسارت عین او از خالصی! خالص

 ...  آن

 

 کنم خالصت! تو از دوری برزخ! برزخم تو منم_ 

 وقتی بسوز، من با و بمون! جهنم آتیش وسط رممی

 ! باشی کنارم  نیستی حاضر
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  تارش  چشمان مقابل را خود خالی  انگشت فرانه

 . گرفت

 

 !  خودخواهیه  نهایت این_ 

 کنیمی مجازات رو من گناهبی داری که تویی_ 

   نیستی؟ خودخواه
 

 کجیدهن حلقه خالی جای  هم باز. کرد مشت دست

 .  کردمی

 

 یهو خودم کوچیک دنیای از ومن نداشتی حق تو_ 

 نداشتی  حق... خودت شلوغ دنیای وسط  بکشونی

 !دامون
 

 ! نخوای ومن نداری حق هم تو_ 

 

 با تو ولی کردممی وزندگیم داشتم من ! نخوام_  

 !  کشیدی گند به ومن زندگی  داشتنتدوست

 

 . کرد  رها خسته را نفسش دامون

 



 . دانستمی زدن گند را داشتنشدوست انصاف بی

 

 دست چرا دامون؟ کردی من با کارو این چرا_ 

  بیرون؟ کشیدی امسینه  از وقلبم  انداختی
 

 ....  دارخش صدایش و شد  غمگین حاال دامون لبخند

 

 بگم؟ بازم الزمه  یعنی! چرا_ 

 

 .  چکیدندمی  فرانه هایگونه روی صدابی اشک قطرات

 

 این تحمل آدم من! دامون بردار من سر  از دست_ 

 ! نیستم فشار همه

 

  برای شاپرک هایزدن بالبال میان دادمی جان داشت

 ...رهایی

 . ُمردمی

 

 اگه میرممی! نیستم تو نداشتن آدم منم! تونمنمی_ 

 ! شی جدا ازم

 



 .  آمدمی بند داشت دخترک نفس

 

 ... خداحافظی بی. انداخت تخت  روی گریه با را گوشی

 

   شاپرک؟_ 
 

 . کشید خود  خیس هایپلک  زیر را هایشدست  پشت

 

 .  کرد باز را در کیان

 

  زدی؟می حرف دامون با داشتی_ 
 

 .لغزید زمین کف هایشمردمک 
 

 .   شد داخل آرام هایی قدم با پدر

 

 زنه می وخواهرش حرف داره ... دمنمی طالق  گهمی_ 

 

 . نشست تخت لب درسکوت کیان 

 

 پاک را  هایشاشک  تند تندو که او به لحظه چند

 .  دوخت چشم کردمی



 

 هاییحرف   بود الزم ولی  نداشت خوبی حال دخترکش

 . بشنود را

 

 و تو جدایی به نیستیم راضی مادرت نه! من نه_ 

 دیمنمی هم رو اشاجازه  حتی! دامون

 

 ... طلبکار. آورد باال سر

 

 گیرممی تصمیم خودم... خودمه زندگی_ 

 

 رو اتآینده سن این تو بدیم اجازه چطور عزیزدلم_ 

 ! کنی؟ خراب

 

... بابا شد خراب شما کاریپنهان وسط من یآینده_ 

 ... شما سابق  همسر با دامون نسبت وسط

 

  داره فرق دنیا با دامون_ 
 

 . داشت فرق او برای همه با دنیا، با نه دامون

 

 بینشونه  نسبت مهم... نیست مهم من برای این_ 



 

 .  کشید صورت به را هایشدست درمانده کیان

 اش؟شکسته  بال شاپرک با کردمی چه

 

 نه منم بده پس جواب باید که اونی! دخترم_ 

 ...  دامون

 

 . بوسید را او موهای روی و شد بلند جا  از آرام سپس

 

 . کرد ترک  خسته هاییقدم با که را اتاق

 .شدند جاری دوباره فرانه هایاشک 
 

 حتی او و شکستمی  چشمانش پیش پدرش

 .بزند حرفی  خواستنمی
 

 

 من  در که سردم خاکستر   آن من

 . هاستعصیان همه یشعله

 ( شاملو)
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  نشسته مبل روی فربد. شد خانه وارد  صدابی دامون

 .بود تلوزیون تماشای مشغول و
 

  چشم و داد تکان سر  فقط او. کرد سالم دیدنش با

 ...دنیا جستجوی در چرخاند

 

  کجاست؟ آبجی_ 

 بود خواب اومدم_ 

   دامون؟ اومدی... بیدارم_ 
 

 . کرد رها مبل روی را کتش و کیف

 

 ! آبجی سالم_ 

 

 میارم  چای یه االن... عزیزم سالم_ 

 !  حاضره شامم! بره در اتخستگی  

 

 نکنه  درد دستت_ 

 



 شستن برای هم او و رفت آشپزخانه به دنیا

 ... هایشدست

 

 . بود میز روی چای فنجان سه  برگشت وقتی

 

 . نشست فربد کنار

 

 کارخونه  رممی ندارم کالس فردا_ 

 

  سکوت از  متعجب فربد. داد تکان سر فقط هم باز

 . نشست صاف دامون

 

 آبجی؟ _ 

 

  چشم او  به و داد فاصله لب از را چای فنجان دنیا

 . دوخت
 

 کیا؟  آقا یخونه  رفتی_ 

 

  چیزی. چرخید مادر سمت گرد چشمانی با فربد

 ! دانستنمی

 



 .کرد بسته  و باز را هایشپلک  فقط او 
 

 بری؟  نیست الزم نگفتم شما به من_ 

 

 . فرستاد بیرون را نفسش آرام دنیا

 

   نگرانتم من_ 
 

 . خندید درمانده دامون

 

 ! رفتینمی نباید! آبجی_ 

 

 رو این چرا! باشم تفاوتبی  تونمنمی و  نگرانتم من_ 

 فهمی؟نمی

 

 من نگران اینکه از بیشتر شما کنممی فکر من ولی_ 

 دنبال! هستین خودتون خشم کردن خالی دنبال باشین

 خانومش و کیا آقا به زدن ضربه

 

 :کرد زمزمه  مبهوت. ماند باز دنیا دهان
 

 !دامون_ 



 

 . باشد آرام کرد سعی دامون

 . دارد اهمیت  او برای چقدر دانستنمی شاید خواهرش

 

  من اطالعبی چرا هستین من نگران واقعا اگه_ 

 رفتین؟

 

 .  فشردند سفت را  فنجان یدسته دنیا انگشتان

 

 ! بگیرن تو از ومن انتقام خوانمی  اونا_ 
 

 . کرد می نگاه فقط سکوت در فربد
 

 ... بیشتر دردی با باراین. خندید باز دامون

 

 ! نیست اینطور_ 

 

 ! داره دل به کینه من از آرزو! هست_ 
 

 . کشید بلندی نفس دامون

 



  اهل نکنم فکر  پذیره،می  رو هووش پسر که زنی_ 

 باشه  کینه

 

 !  فربد کردن جذب! منه از گرفتن انتقام واسه اینم_ 

 

 !  کنینمی اشتباه دارین_ 

 

 تو به مثبتشون جواب نکن  شکن! کنمنمی  اشتباه_ 

 !  بوده روزی همچین برای

 

 . کشید دست صورتش به آشفته دامون

 

  سرنوشت که نبودند هاییآدم  چنین آرزو نه و کیان نه

 . کنند انتقام برای آویزی دست را دخترشان

 

 آقا با من! اشتباهه شماست سر تو که  چیزی اون_ 

 تو ابدا و اصال هااون...  زدم حرف خانومش  و کیا

  فعال خواستن من از فقط... نیستند  ما جدایی فکر

 همین... بذارم راحت رو فرانه

 

 . رفت باال ارادهبی دنیا صدای

 



...  بوده  همین همیشه... شناسینمی رو  آرزو تو_ 

 شنمی کشیده سمتش همه

 

 .  داد تکان سر تاسف با دامون

 

 یه مادر االن! نیستی بچه  دختر یه دیگه تو! آبجی_ 

! نمیای خودت به چرا! خودتی موقع اون سن به بچه

 دست به رو  دوستت شوهر تا کردی رو تالشت تمام

  فکر گاهی چی؟ واقعا شد؟ نصیبت چی  ولی بیاری

  تلخی عمر یه! تنهاتره هم شما از حتی کیا آقا کنممی

 شما که ای  چاله  خاطر به فقط شنیده، تندی شنیده،

 فریب کارش عاقبت به فکربی اون و کندین براش

 !خورده
 

 . زد لب ناباور  و مبهوت دنیا

 

 !گیمی داری چی! دامون_ 
 

 . گرفت خود سمت را اشاشاره انگشت  دامون

 

 کشیدی من برای که رو زحمتایی تونستممی کاش_ 

 حیف... تونمنمی که حیف  ولی آبجی بگیرم نادیده



 

  تکه چند  و افتاد سرامیک کف دنیا دست  از فنجان

 .  شد

 

 .  سوخت قلبش. داشت درد  خیلی هاحرف این شنیدن

 

 ... خواستمنمی  من! دامون_ 

 

 شام!  بخوابم رممی! بشنوم چیزی  خوامنمی_ 

 !  خورمنمی

 

  تا دامون بلند قامت دنبال  به حسبی دنیا هایمردمک 

 . آمد کش هاپله  پیچ

 

 کنی فکر بیشتر گذشته به تنهایی تو یکم کاش_ 

 ! مامان

 

 .شدند آزیر سر صدابی دنیا  هایاشک 
 

 .  نبودند او درک به قادر  هرگز پسرش و برادر

 دوست را کیان  هم هنوز خواستنش،  بودن غلط تمام با

 . داشت



 

  هایلباس هدفبی و رفت اتاق به. شد بلند  جا از فربد

 . پوشید را بیرونش

 

 مبل به بسته هاییچشم با  مادر برگشت هال به وقتی

 . بود زده تکیه

 

 بیرون رممی_ 

 

 .  کرد باز پلک جواببی دنیا

 .  گرفتند راه دوباره هایشاشک 

 

 .گذاشتند تنها دلش سوز میان را او دو هر

   شاپرک#

 190_پست #

 

 . راندمی خیابان  در ریختههم به و پریشان افکاری با

 

 . بود پدرش یخانه  مقابل آمد که خود به

 

 .  شد پیاده و کرد پارک را ماشین



 

 . فشرد را زنگ تردید و مکث با

 

 داخل صدابی  و آرام هم او. شد باز حرفی هیچبی در

 . رفت

 

 سالم_ 

 

. دید خوریناهار  میز پشت نشسته را فرانه و کیان

 ... نه  اما را آرزو

 

 ... سر تکان با کیان و داد را جوابش لبخند با فرانه

 

  جان فربد سالم_ 
 

 . شدمی نزدیک دست به بشقاب که بود آرزو

 ...حتما بود او برای بشقاب

 

 .گذاشت میز روی را آن 
 

 نخوردی؟ که شام... بشین بیا_ 

 



 . کشید خجالت

 

 نه _ 

   بشور رو  دستات برو_ 

 چشم _ 

 

 .آمد میز کنار هایشدست شستن از بعد
 

 شممی مزاحم اشهمه  که ببخشید_ 

 

 ...کیان مثل. بود آرزو به نگاهش

 

 . کرد اخم آرزو

 

 ! پسرم... خودته خونه! حرفیه چه این_ 

 

 .   گفت لبخند با را پسرم

 

 ! بیای تونی می خواستی  وقت هر_ 

 



. بود دخترها  با لحنش همانند او با حاال پدر لحن

 ... پدرانه و گرم قدرهمان

 

 . گرفت او مقابل را برشته های کتلت  حاوی ظرف فرانه

 

 ! فربد_ 

 

 . کرد جدا پدر روشن هایچشم  از را  نگاهش

 

 کوچیکه  آبجی  مرسی_ 

 

 هم فرانه برای کتلتی. کرد پر را بشقابش  وقتی

 . گذاشت

 

 خورم نمی! فربد نذار_ 

 نباشه حرف... بخور_ 

 

 . خندید فرانه

 

 !  گیمی  زور  فریماه مثل_ 

 



 . زد  چشمک فربد

 

 ! دیگه ایکوچیکه _ 

 

 .کوبید او بازوی  به محکم فرانه
 

 !  داره هم سنگینی دست چه! بابا نزن_ 

 ! حقته_ 

 

 . بود دوآن کشمکش به آرزو و کیان نگاه

 

 !  بخورین رو غذاتون_

 

 فربد ولی نزد  حرف فرانه. کردند نگاه کیان به دو هر

 .گفت چشم
 

 .  دیدمی پدرها شکل بیشتر را او آمدمی  که اینجا

 

 کیان؟_ 

   جانم؟_ 
 



 . نگریست کیان به دوباره فربد به نگاهی  با آرزو

 

 فربد به بده رو ورودی و  حیاط کلید_ 

 

 . کرد مکث ساالد ظرف نزدیک کیان دست

 . جاخوردند او مثل هم فرانه و فربد

 

 عزیزم نیست الزم_ 

 

 . گرفت فرانه دل افتاد، زیر به که فربد نگاه

 

 و فریماه مثل هم فربد! کیان نیست؟ الزم  چرا_ 

 نداره فرقی هیچ.... فرانه

 

 .افتاد خنده به  آرزو تهاجمی  حالت از کیان

 . چرخیدمی پدر خندان هایلب  روی فربد متعجب نگاه

 این اعضای برعکس دید، می کم خیلی را خندیدنش

 ... خانه

 

 ! کلیدسازی رم می فردا شی؟می عصبانی  چرا! چشم_ 
 



 . زد  لبخند آرزو

 

 نکنه  درد دستت_ 

 

 .  کرد نگاه فربد به بعد

 

 مهمون مثل خوادنمی دلم... خودته یخونه   اینجا_ 

 اضافه اتاق بمونی داشتی دوست اگر! کنی آمد و رفت

 هست  هم

 

 . خوردمی تاب او سیاه هایتیله  در مبهوت فربد نگاه

  کشاند؟می زن این سمت را او چیز چه

  بود؟ داشتنیدوست برایش انقدر چرا
 

 . کردنمی متنفر و دور خود از را دوستش مادر کاش

 

 ممنون _ 

 کنیمی تشکر که نکردم تعارف_

 

 . زد لبخند زدهشرم فربد

 



 : آمد حرف به آرام کیان

 

 پسرم نداره مانعی منم  نظر از بخوای خودت اگه_ 

 

 نرم کیان مقابل را او که بود چیزی خانه این هوای در

 .  کردمی

 .نبود خبری سابق ستیز و جنگ از
 

 میام در تنهایی از منم_ 

 

 ... لبش روی لبخند به. کرد  نگاه فرانه به

 

 .داشت دوست را هایشآدم  و خانه این

 کرد؟ می چه آن با مادر؟ تنهایی
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 . شد صرف سکوت در شام یبقیه

  سکوتی کننده، خفه نه بود، سرد  نه که سکوتی

 ...  آرامش از سرشار



 

 کرد،می کمک میز کردن جمع در پدر که مدتی تمام در

 . پاییدمی را او  چشمی زیر

 

 بخورید فربد با مامان ببر میوه بیا! فرانه_ 

 چشم _ 

 

 .  نشست کنارش فرانه بعد ایدقیقه

 

 سبزگوجه  و فرنگیتوت  از پر بشقابی با

 

 ...اردیبهشت هاینوبرانه 

 

 بخور _ 

 

 .خندید
 

 !نگذره بد_ 

 !امفرنگی  توت عاشق من_ 

 کوچیکه  آبجی عاشق منم_ 

 



 . برداشت سبزیگوجه  فربد. خندید صدابی فرانه

 

 شد؟ چی دوستت کنسرت_ 

 

 . زد  قرمز فرنگیتوت  به لذّت با  کوچکی گاز

 

 ست دیگه روز دو_ 

 بریم بود قرار_ 

 ! ندارم حوصله_ 

 

 . کرد فرو او دهان داخل را بزرگی فرنگیتوت  فربد

 

 !ریممی هم با! بیخود_ 

 کردی امخفه _ 

  نه؟  یا میای_ 
 

 . خندید شیطنت با فرانه

 

 ! که ازش اومدنمی  خوشت_ 

 !  ازش نمیاد خوشم  هنوزم_ 



  رفتن؟ به  داری اصراری چه پس_ 

 !شی بهتر که تو خاطر  واسه_ 

 ! خوبم من_ 

 !دامون نه تو، نه! نیستی_ 

 !نیار واسمش _ 
 

 . انداخت  باال ابرو سرتق فربد

 

 ! میارم_ 
 

 بیرون او دست از حرص با را فرنگیتوت  فرانه

 .  زد قهقهه فربد. کشید

 

 !ها شده تنگ دلت_ 
 

 . لرزید فرانه هایلب

 

 فربد؟ کنی تمومش شهمی_ 

 

  آرام را موهایش روی. پیچید اششانه  دور فربد دست

 .بوسید



 

 !عزیزم کنم ناراحتت خواستم نمی_ 

 !شم جدا ازش کن کمک_ 
 

 .نگریست او به زدهحیرت  فربد
 

 ! فرانه_ 

  که کنی زندگی کسی با بخوای! سخت خیلی!  سخته_ 

 !بوده مادرت  هووی قبال خواهرش،

 !نیست که من کردن قبول  از ترسخت _ 

 تقصیربی و منی برادر تو_ 

 

 . نشست او خیس  هایپلک  زیر  فربد انگشتان

 

 دلت تا کن صبر خرده یه! تقصیرهبی هم دامون_ 

 !بگیر  تصمیم بعد بگیره آروم

  کنی؟می کمکم شم جدا  خواستم هم باز بعد اگه_ 
 

 . کرد فوت را نفسش کالفه فربد

 

 داداش؟_ 



 تصمیم لجبازی روی از داری! عزیزدلم آخه_ 

 ! گیریمی

 ! خوردم رودست بدجور کنممی احساس_
 

 .فشرد خود به بیشتر را او فربد
 

 داشتندوست از سکوتش... نداشته ایچاره  اون_ 

 بوده

 

 . بست پلک  بغض با فرانه
 

 ...امن خیلی.  بود امن فربد کنار دنیایش
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 با تاکسی ایستگاه سمت را دانشگاه  روپیاده مسیر

 .کردمی طی  آرام، هاییگام
 

 .کشاند سوآن به را  نگاهش ماشینی بوق صدای
 

 .بود دامون



 

 . گرفت را راهش باز توجهبی. نداد اهمیت
 

 فرانه؟ _ 

 

 فرو اشبهاره مانتوی جیب  در بیشتر  را هایشدست

 .گرفت ترپایین را سرش و برد
 

  را دامون شدن پیاده بعد و دید جلوتر را ماشین توقف

 . آمدندمی سمتش تند که هاییقدم و

 

  نیستم؟ تو با مگه_ 
 

 . بایستد قدمی حتی آنکهبی. کرد نگاه لحظه  یک فقط

 

 بشین  بیا_ 

 رممی تاکسی با_ 

 

 و رفت در کمی جمعیت. گرفت را دستش مچ دامون

 . بودند آمد

 

  پوشیدی؟  مانتویی چه این_ 



 

 و کوتاه مانتوی برای هم در دم حراست  حتی امروز

 .  داد تذکر جذبش  جین شلوار

 

 . زد پوزخند 

 

 وایسادی؟ این واسه_ 

 

 .کوبید او هایچشم  در را اشجدی نگاه دامون
 

 بشین و  نگو هیچی_ 

 

 کتابفروشی  برم خواممی... دارم کار_ 

 

  لعنتی؟ شلوار این با مانتو؟ این با_ 
 

 ! نداره ربطی تو به من کارای_ 

 

  تقریبا را او و کرد باز را ماشین در اهمیتبی دامون

 .داد ُهل داخل به
 

 !روانی کنی؟می همچین  چرا_ 



 

  روی را کوله حرص با فرانه کوبید، محکم که را در

 .انداخت پاهایش
 

 داشتهبرت توّهم انگشتت از آوردی در  رو حلقه_ 

 صاحبی؟ بی

 

 کن صحبت درست_ 

 

 .  زد نیشخند  دامون

 

  داری؟ توقعی چه روانی  یه از_ 
 

 . گرفت او از را نگاهش غیظ با فرانه

 

! تو کردی فرض چی رو من پوشیدی؟ چیه اینا_ 

  غیرت؟بی
 

  خبر بینمون نسبت از که کسی هستی؟  چی نگران_ 

 !نداره
 

 .زد دور را بریدگی دامون



 

 ! هست بینمون نسبتی یادته هنوز پس_ 

 

 پنجره سمت تفاوتبی  را صورتش. نداد جواب

 . چرخاند

 

  آرایش این و پوشیدن لباس طرز این از قصدت_ 

  گینمی بدم؟ طالقت و بشم عصبانی که  چیه؟ مسخره

   شه؟می کشیده انضباطی یکمیته  به پات
 

 نیست  مهم_ 

 

 . خندید  عصبی دامون

 

 زن! وسط میاد  منم آبروی لعنتی آخه د   نیست؟  مهم_ 

 ! مهرگان

 

 شیممی جدا داریم بگو کشید اونجا به کار_ 

 

 . انداخت باال اَبرو دامون
 



 خوندن  درس از کال کشید اونجا به کار  دیگه نه_ 

 هیچ که جوری! نشینی  خونه به رسونمتمی

 ! بشی  پذیرش نتونی  هم دانشگاهی

 

 !کنیمی تهدیدم داری تو... تو_ 
 

  نه! هاغریبه مال! ترسوهاست مال تهدید! تهدید_ 

 !عزیزم  اختیارت صاحب و شوهرتم که منی واسه
 

 باز دهان  خواست تا. چرخید سمتش عصبانی فرانه

 .  آمد باال سکوت  ینشانه به دامون دست کند

 

 با که تکمیله روزا این انقدر ظرفیتم ببین_ 

 نکن کاری! بشم منفجر ممکنه حرفی کوچکترین

 ...  زندگی سر  ببرم و بگیرم رو دستت موافقتت بدون

 

 نداری  کارو  این حق تو_ 

 

  به رو حق  این ازدواج سند! دارم ندارم؟ گهمی کی_ 

 ! دهمی من
 

 شم می پیاده دار نگه_ 



 

 . زد لب خونسرد اما او

 

  کرده خرید پیش که رو  آپارتمانی ببرمت خواممی_ 

 ! تکمیلش به  نمونده چیزی! ببینی بودم
 

 . خندید حرص از فرانه
 

 زندگی باهات خوامنمی گممی ! ها نیست  خوب حالت_ 

 !آپارتمان گیمی! کنم
 

 سمتش کاغذی دستمال برگ  چند جواب جای دامون

 .گرفت
 

 زود... صورتت  از رو آشغاال این کن پاک_ 

 

  به توجه بی. زد تکیه صندلی به سینه به  دست فرانه

 ...او درخواست

 

 وحشتناک اما شممی عصبانی کم من! فرانه_ 

 ...  شممی عصبانی

 



 .  داد تکان اخطار با را  هادستمال بعد

 

 یاال _ 

 

 .نکرد هم نگاه حتی
 

 !ها  باال میاد روم اون داره_  

 خواهرته؟ شبیه که رویی اون_ 

 ! فرانه_ 

 

 .  داد تکان را دخترک فریادش

 

 نکردم  کارو این خودم تا کن تمیز رو  صورتت_ 

 

 .بود دهنده هشدار زیادی لحنش
 

 . زد پس عصبانی را دستش

  بیرون کوله  جلوی زیپ از را  مرطوب دستمال یبسته 

 ...آن پاکت از برگی و کشید
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  لبش روی قرمز  رژ جز کرد، پاک غیظ با  را صورتش

 ...را

 

 .گرفت قرار اشچانه  زیر دامون دست
 

 گرفت را اشچانه  سفت دامون اما بکشد  عقب خواست

 .  چرخاند خود سمت را  صورتش و

 

 .  لرزیدمی  دخترک  چشمان نینی

 

 عاشقش که  بود آالیشیبی و ساده یچهره همان این

 .  شد

 

 نبینمت  جوریاون  دیگه_ 

 

 .شد آب پُر  فرانه چشمان
 

 !شاپرک کنی؟می گریه_ 
 



 .زد  پس حرص با را او یشده  شل انگشتان
 

 . داد روبرو به  پریشان را نگاهش  دامون

 

 . بود خودت تقصیر_ 

 !  شو ساکت فقط... من تقصیر... باشه_ 

 

 .گرفت هشدار رنگ دامون نگاه
 

 !کن صحبت درست! فرانه_ 
 

 .شد تربزرگ  بغضش فقط. نزد  حرف دخترک
 

 بگیرم؟ برات خوریمی چیزی_ 

 

 .  کشید بیرون کوله از را موبایلش. نداد جواب

 

  بودم؟ تو با_ 

 . خورمنمی_ 

 ! شدی الغر_ 

 . دارم رژیم_ 



 

 .خندید او تخس لحن از اختیاربی دامون
 

 . کنممی کوتاه آخر رو  زبونت این_ 

 

 وزبونم  بخوای که باشی داشته ومن ببینی خواب تو_ 

 کنی کوتاه

 

 . بپیچد را خیابان تا زد  راهنما دامون

 

 مثل االن من! نکنی  عصبانیم کن سعی! فرانه_ 

 !کبریتم یه معطل باروت
 

 !خونه ببر ومن_ 
 

 !ببینیم رو خودمون یخونه که ریممی_ 
 

 در را فرانه حرص دامون لب روی خونسرد  لبخند

 .آورد
 

 گم؟می چی من فهمیمی اصال تو_ 

 



 رو؟ خستگیم رو؟ حالم  ؟فهمیمی تو ؟چی  تو_ 

! فرانه کن تمومش  رو؟ ویرونیم رو؟  دیوونگیم

 !کن تمومش
  

 ذاری؟نمی تو کنم تمومش خواممی که من_ 

 

 .کرد نگاه فقط و برگشت دامون
 

 .لرزید او چشمان سرخی از فرانه  چشمان نینی
 

 .گذاشت هایشگوش  داخل را هندزفری
 

 گوش در دامون  صدای کند پلی آهنگی که این از قبل

 .پیچید هایش
 

 موقع اون... ستآماده خونه دیگه ماه دو تقریبا_ 

 زمان تابستون تعطیالت... شده تموم  هم امتحاناتت

 !عروسی برای خوبیه
 

 .نکرد هم نگاه حتی. نزد حرف
 

  فرانه؟ شنیدی؟_ 



 

 . پیچید گوشش در مالیمی موسیقی

 .کرد فوت کالفه را نفسش دامون
 

 . نبود بیا کوتاه رقمه هیچ دخترک

 .افزود سرعتش به او. بست  پلک که فرانه
 

 

 خود   از چیزی آنکه  برای من

 بفهمانم  توبه 

 .  ندارم چیزی  هایمچشم جز 

 

 ( شاملو)

   شاپرک#
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 فرانه؟ _ 

 

  از آرام را  هندزفری دامون. نخورد هم  تکان حتی او

 . کشید بیرون هایشگوش



 

 شاپرک؟ _ 

 

 را اشگونه و برد جلو سر لبخند با دامون. بود خواب

 . بوسید

 

 ... تر  مالکانه. بود تر  محکم بعدی

 

 .شد باز وحشت با دخترک هایچشم 
 

 عزیزم منم... نترس_ 

 

 .نبود آشنا برایش محیط.  کشید عقب ارادهبی  را خود
 

 پارکینگیم تو_ 

 

 ...خالی  و بزرگ پارکینگ یک وسط.  چرخاند چشم

 

 !بودی خسته خیلی اینکه مثل_ 
 

 .کرد نگاهش کوتاه
 



 !ها خونه  بریمی ومن  زودتر_ 

 !پایین بیا... برمتمی بخواد دلم  وقت هر_ 
 

 . شد پیاده او یآمرانه   لحن و حرف از  شاکی فرانه
 

 ! خواهرت مثل شدی_ 
 

 گام یک او که برگشت سمتش چنان و ایستاد دامون

 .رفت عقب اختیاربی
 

 مگه؟ گفتم چی چته؟_ 

 

 عقب هم دیگر قدم یک فرانه. کرد نگاه فقط هم باز

 .رفت
 

 ! خونه رممی! نمیام_ 

 ! دیگه خونه ریممی داریم_ 

 

 . چسبید ماشین به برداشت که را بعدی قدم

 .  شد نزدیک دامون

 



 ترسی؟می  چرا_ 

 

 تو؟ از بترسم؟ چی از_ 

 

 !پریده رنگت_ 
 

 !خب کردم پاک وآرایشم _ 
 

 . نخندد تا کرد را تالشش تمام دامون

 

 . کرد دراز او سمت دست. بردمی لذت بازی این از

 

 ! بریم بیا... عزیزم  باشه_ 

 

 .  زد پس را دستش او

 

 میام  خودم_ 

 

 . خندید آرام دامون
 

 !که خورمت نمی_ 
 



 سمت. گذشت کنارش از بلند هاییگام  با فرانه

 ... آسانسور

 

 ...  نیفتاده راه هنوز_ 

 

 .داد نشان را پله راه دست با و
 

 ! پنجم  یطبقه _ 

 

 . خندید دامون . شد بلند نهادش از آه

 

 ! کنم بغلت تونممی_ 

 

. برداشت قدم پله راه سمت و گفت لب زیر مزهبی  یک

 ... او از جلوتر

 

 فرانه؟! بریم هم با کن صبر_ 

 

 . نکرد توجه اما دخترک
 

 !دینمی گوش  حرف_ 



 بینمنمی  تو حرفای  به دادن گوش  واسه دلیلی_ 

 

 بلندش پله  اولین روی. رساند او به را خود دامون

 . کرد

 

 یقهقهه  مثل. پیچید پلهراه  سکوت میان فرانه جیغ

 ...  دامون

 

 کوچولو   دراز زبون_ 

 

 . زد بلندتری جیغ باراین  وحشت از

 

 واقعا! نزن جیغ! باشه  ساختمون تو یکی  ممکنه_ 

 ! شدی الغر
 

  جیغ باز. کوبید او یسینه   روی محکمی مشت فرانه

 . زد

 

 !زمین بذارم_ 
 

 .کرد اخم دامون
 



 !  یواشتر  خبرته؟ چه_ 

 

 .  غرید گذاشت، زمین روی  که را او

 

 ! رینمی من از جلوتر_ 

 

 . گرفت را دستش و

 

 دست میان گرم اینطور انگشتانش که باری آخرین از

 . گذشتمی هاهفته شدند،می فشرده او

 

 .  کردمی سنگینی هم  نگاهش حتی

 . واحد در پشت خود تا

 

  شدی؟ خسته_ 
 

 را دستش آنکهبی دامون. گفت نه یک فقط لب زیر

 .  کشید بیرون کتانش شلوار جیب از را کلید کند، رها

 

 فربده مال روبرو  واحد_ 

 



 .  چرخاند سر کنجکاو

 

 . داداشت یهمسایه  شیمی_ 

   گفته؟ کی_ 
 

 .چرخاند قفل در لبخند با را کلید
 

 ! من_ 

 

 کمرش پشت دست دهد، جواب یاجازه آنکهبی و

 . فرستاد داخل خود  از جلوتر را او و گذاشت

 

 . بود خاک و گرد از پر واحد  یک تصورش

 

 چند یه و  کابینت مونده... کردن تمیز اوردم کارگر_ 

   قشنگه؟! دیگه کار تا
 

 . پیچیدمی خالی فضای در  دامون صدای

 

 .  رفت جلو قدم چند و آورد پایین شانه  از را اشکوله

 



 ! دارن جدا بالکن کدوم هر! ببین رو  اتاقا برو_ 

 

   دید؟می را  چیز چه. ایستاد هال وسط
 

 .  بود ایستاده تردید راهی دو بین هنوز وقتی

 

  وایسادی؟ چرا_ 

  بریم؟ شهمی_ 

 ! که ندیدی رو جایی_ 

 ...نیست الزم_ 

 

 .  کرد رها آرام را نفسش دامون

 

 ! شده تنگ برات دلم_ 

 

 !هم او دل
 

 بریم... بشنوم چیزی  خوامنمی_ 

 

 .گرفت قرار مقابلش دامون
 



 !شاپرک! کن نگاه ومن_ 

 !شنمی  نگرانم_ 

 !ماشین تو بودی  خواب وقتی! کیا آقا به زدم زنگ_ 

 کیا؟  گیمی بابام  به چرا_ 

 

 .بگوید توانستنمی که را این! کیا گفتمی دنیا
 

 !همینطوری_ 

 کیا؟ گفتمی بابام به  خواهرت_ 

 

 .زد چنگ موهایش به کالفه دامون
 

 نباید که جایی به کشونیمی رو بحث  داری_ 

 ! بکشونی

 !وقتهیچ! کیا نگو بابام به دیگه_ 
 

 . شد  منعکس زیادی شدت با فرانه داد صدای

 

 !باش آروم! عزیزم خب  خیلی_ 

 ! آرومم_ 



 

 . رفت او هایچتری  سوی دامون دست
 

 برداشت قدم هال بزرگ یپنجره  سمت  که فرانه

. زدند چنگ را  هوا سرگردان او انگشتان

 ...  زدهحسرت 

 

 !کافیه! زدی  گولم بار یه_ 
 

 .بست نقش دامون هایلب  روی تلخ لبخندی
 

 . ایستاد پنجره مقابل فرانه

 

 تو خیالبی ولی من! شینمی  خواهرت  خیالبی  تو_ 

 !شممی
 

 . گرفت قرار کنارش دامون

 

 ! شده تنگ موهات برای دلم_ 
 

 .  شد کشیده بیرون دخترک سر از مقنعه بالفاصله و

 



 مهر او را هایش لب اما اعتراض، برای کرد باز دهان

 .  زد سکوت

 

 کوله و رفت بند فرانه نفس که داغ و حریصانه چنان

 . شد رها زمین روی انگشتان بین از

 

 ! دامون بهت لعنت_ 

 

 . نشاند هایشلب  روی لبخند فرانه مرتعش صدای

 

 !تو بی ُمردممی داشتم_ 
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 . ماندمی اگر باختمی. بماند توانستنمی این از بیشتر

 

 . کرد تند پا در سمت  و زد چنگ را کوله بند

 

  برای او تالش به و  بود ایستاده خونسرد دامون

 .   کردمی نگاه دستگیره کشیدن

 



  کردی؟ قفل چرا درو_ 
 

 . رفت راهرو سمت. نداد جواب

 

  شدی؟ کر توام؟ با_ 

 ! باش مودب_ 

 ! درو این کن باز بیا_ 

 نه _ 

 

 . افتاد راه دنبالش حرص  با فرانه

 

 ! دامون_ 

 

 دنبالش به عصبانی فرانه شد، محو که  اتاق در پشت

 . برداشت قدم

 

 .لرزید هایشگام شد که داخل
 

 .  نبود خالی اتاق

 .بود پنهان زرد و  طوسی ایپرده پشت پنجره



 ! آینه... سفید تخت یک

 . ریخت قلبش

 

 . چرخاند  سر مضطرب در شدن بسته صدای با

 

 ... طالقت کارای دنبال برو بیرون رفتیم که اینجا از_ 

 

 .  آمد بند زبانش آنی  وحشتی از

 

 ! فرانه خوای؟ می! خوایمی  طالق هنوزم اگه البته_ 

 

 .  ترساند را او دامون هایچشم 

 ...  آتشین و بود سرخ

 ! خواستن  از پُر

 

 ...  اشچهره  از ترپریشان صدایش

 

  هوم؟ خوای؟می  طالق_ 
 

 . رفت عقب او

 ...او حرکت هر برای چشم بود شده جانش تمام



 

 ...  من_ 

   خوای؟می طالق چی؟ تو_ 
 

 . رفت عقب باز

 

  ؟کنیمی اینجوری چرا_ 

   جوری؟چه _ 

 ! ترسونیممی داری_ 

 

 . رفتمی جلو  جیب دردست همانطور او

 

  ترسی؟می  چی از_ 
 

 . شکست بغضش. رسید  دیوار به

 

 !دامون_ 
 

 مثل.  بود نزده صدایش اینطور بود  وقت خیلی

 ... سابق

 



 .نشست او ظریف هایشانه  روی دامون هایدست
 

 ! داره شرط اما دممی طالقت  راحت_ 

 

 .  شد سست  دخترک  زانوهای زیر

 . نکند سقوط تا گرفت دیوار به دست
 

  قبول جز نداری ایچاره  خوای می دردسر بی طالق_ 

 ! من یخواسته 

 

  می بود، ریخته جانش  به خوب را ترس که حاال

 .کند تمامش توانست

 برای هم کشیدنش  نفس صدای کرد، حس حتی 

 .  شد قطع ایلحظه 

 

 وقت هیچ... نزن نخواستن و جدایی از حرفی  دیگه_ 

 

 . شدند جاری صدابی فرانه هایاشک 

 

  شرط به ولی... بخوای چقدر  هر کنممی صبر من_ 

 ! خواستن



 

  توانست زحمت به. زدند  چنگ را دیوار انگشتانش

 . بزند حرف

 

 ! ترسوندی خیلی ومن تو... تو_ 

 

 .ماند خیره او به لحظه چند دامون
 

  بازوهای میان را او لرزان تن و کرد دراز دست بعد

 . گرفت خود

 ! بود کافی

 

 .  بود الزم_ 

 

 . لرزید باز تنش میان دخترک

 

  شانه روی  تارش تاربه. کرد باز را موهایش یگیره

 .  رقصیدند

 

 خودمه  واسه اینجا! ترس برای نیست چیزی_ 

  تو خاطر به نه... خونه  برم خوامنمی دیگه... عزیزم



  به خواممی... خودش  خاطر به... دنیا از نفرتت و

 ! بیاد خودش

 

 . نالید

 

 خونه ببر ومن_ 

 ! برمتمی چته؟! نکن گریه! شاپرک! هیس_ 

 !  االن همین_ 

 

 . لغزید او کالغی پر گیسوان میان اشمردانه انگشتان

 

! کنم اذیتت خواستمنمی! باش آروم فقط... چشم_ 

 ! شاپرک

 

 . گرفت مشت میان را او  لباس فرانه

 

 ! کردی اذیتم ولی_ 

 

 . بوسید را موهایش  روی

 

 ! خواممی معذرت_ 



 

 .  لرزاند را دامون قلب هقشهق 

 

 ! فرانه! دلتنگتم فقط من_ 

 

 . بزند حرف گذاشتنمی گریه و ترس و دلخوری

 

 میان که طورهمان . رفت  بیرون اتاق از دامون همراه

 . بود اسیر بازوهایش

 

 .  شد آزاد دخترک  یشده حبس نفس کرد که رهایش

 

 . برداشت زمین از را مقنعه و کوله

 

 بخور  آب لیوان  یه بیا_ 

 

 .  کرد نگاه مصرف باریک  لیوان به

 

 مرسی _ 

 

 ترس از هنوز  فرانه خیس چشمان نینی. زد لبخند

 .لرزیدمی



 

 بریم؟ _ 

 

 .  داد  تکان سر فقط

 ...را او دست همزمان و گرفت را کوله دامون

 

 ...  طبقه  پنج تمام

 

 خوبی؟ _ 

 

 . شد سوار کنارش و داد سرتکان فقط باز

 

 بخوریم؟ چیزی یه بریم_ 

 امخسته _ 

 

 . بود ترسیده خستگی از بیشتر. بست پلک

 .  بود زده یخ

 

 عزیزم  باشه_ 

 

 . شد طی سکوت در مسیر



  یبسته های چشم به دامون گاهبی و گاه نگاه میان

 ...  او

 

 ! رسیدیم_ 

 

 . کرد  باز را در نگاهبی  و حرفبی

 

   خداحافظی؟ بی_ 
 

 .  کرد زمزمه خداحافظی شبیه چیزی  لب زیر

 ...  نگاهبی  هم باز

 

 .نشست دامون لب روی تلخ لبخندی. شد که پیاده
 

 

 خویش  کام به را تو میکشم  جرعه جرعه

 تو  جان ز من جان تمام شود پر که تا

 ( مشیری)
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 .پراند جا  از را او اتاق در شدن باز
 

 بود، گذاشته قلبش روی دست که او به متعجب فربد

 .نگریست
 

  نشنیدی؟!  زدم در که من ترسیدی؟_ 
 

 . انداخت نگاهی نیم  او شیک و اسپورت تیپ به

 

   که؟ نشدی  آماده_ 

 ...میشم آماده االن_ 

 شده؟  چیزی  چته؟_ 

 

 . افتاد راه کمد سمت

 

 نه _ 

 ! فکری تو اومدم وقتی از_ 

 میام  االن پایین برو_ 

 

 .  شد داخل  ولی فربد

 



 مربوطه؟  دامون به_ 

 

 جدیت همان. دزدید او عسلی هایتیله  از را  نگاهش

 .  داشت را پدر

 

 نه _ 

 خونه نیومده دیشب_ 

 

 .کرد نگاه فقط
 

 خونه   نمیاد دیگه گفته مامان به_ 

 ! شهمی دیر! شم آماده بذار بیرون برو_ 

 

 . کرد اخم فربد

 

 ! کنیمی پنهان من از رو چیزی  یه داری تو_ 

 

 ... انداختش  خنده  به اختیاربی فربد تخس لحن

 

 ! بیام تا  پایین برو_ 

 باشه  بهت حواسم سپرده دامون_ 



 باشه تو به حواسش باید یکی_ 

 

 اتاق از  جیغ با فرانه. برداشت خیز سمتش فربد

 . دوید بیرون

 

  خبره؟ چه_ 
 

 ! ها  پله باالی ایستاده. بود کیان

 

 کنهمی درازی زبون_ 

 

 . بود سرسنگین  او با  هنوز فرانه. زد لبخند کیان

 

 !  کشیده  برادرش به_ 

 

 . ایستاد جاهمان کیان شوخی از زدهحیرت  فربد

 

 برید؟ خواینمی  جایی_ 

 

 :گفت آرام فربد. رفت اتاق به دوباره فرانه
 

 فرانه  دوست کنسرت_ 



 

 . ایستاد مقابلش کیان

 

 !داری رو خواهرات  هوای که خوبه_ 
 

 .زد اششانه به آرام او. نزد  حرف فربد
 

 همیشه نذاشتم برات وقتهیچ که وقتی خاطر به_ 

 ...  بابا تمشرمنده

 کردم؟ اذیتتون چقدر که میارید روم به دارید_ 

 !اصال! نه_ 
 

 . انداخت زیر به سر فربد

 

 شما نه منم اون باشه شرمنده کسی قراره اگه_ 

 ... کنم درکتون نکردم  سعی وقتهیچ ... بابا

 

 .شد دور آهسته هاییگام با و فشرد را  اششانه  کیان
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  لبخند با آمدمی پایین استیج هایپله  از که سپیده به

 .نگریست
 

 بودی  عالی_ 

 

 .کرد بغلش ذوق با او
 

 ! نمیای بودی گفته_ 

 آوردمش من_ 

 

 .  شد فربد هایعسلی قفل سپیده نگاه

 

 نبود بد کارتون_ 

 

 جلوی کرد سعی فرانه. شد گرد سپیده چشمان

 .بگیرد را اشخنده
 

...  بود هاترینسخت   جز کردم اجرا که ایقطعه _ 

 معروفی استاد  ژیالی فانتزی

 

 .برد فرو جینش  شلوار جیب  در را هایشدست فربد
 



  نمیارم در سر موسیقی از من_ 
 

 .کرد اخم سپیده
 

 باشین موسیقی اهل نمیاد بهتونم... مشخصه کامال_ 

 

 .زد لبخند  خونسرد فربد
 

 ...  نمیاد هم شما به_ 

 شدم بزرگ موسیقی با من_ 

 

 .  خندید خوردنش حرص  به فربد

 

  عزیزم؟ بریم_ 
 

 . بوسید را سپیده یگونه دوباره.  داد تکان سر فرانه

 

 .  بینمتمی_ 

 

 حس تمام تخس پسرک این. زد لبخند زحمت به او

 . بود پرانده را خوبش
 



 .افتاد خنده به فرانه زدند، بیرون که تاالر از
 

  خندی؟می  چی به_ 

 ! تو به_ 

 چی؟  واسه_ 

 !کمه خیلی نفرت و عشق یفاصله _ 

 کوچیکه؟  آبجی! نفرتی چه عشقی؟ چه_ 

 

  مهتابی؟ فکر تو هنوز_ 
 

 !  شده دیگه یکی مال اون_ 

 !  کن فکر دیگه یکی به هم تو_ 

 

 .  پرید باال فربد ابروهای

 

 ! خانوم سپیده همین  به حتما_ 

 

 ...  آره خب_ 

 

 .شد جدی
 



 کنم فکر کسی به تونمنمی فعال من_ 

 

 .  داد  تاب هایشمردمک  به فرانه

 

 ! توام فکر به بگو ومن_ 

 ! باش دامون فکر به_ 

 

  مشتی تاالر راهروی شلوغ موقعیت به  توجهبی فرانه

 . کوبید او بازوی به

 

  داییت؟  هواخواه شدی باز_ 
 

 .شد دور فربد یقهقهه به توجهبی و گفت
 

 !کوچیکه آبجی کردم غلط ! وایسا_ 

 !بگیری بستنی برام باید_ 

 ... هستم مخلصتم  من_ 

 

 . خندید فرانه

 .بود خوب خیلی  حالش فربد با
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 برداشتن با و چید کارتن داخل  را هاکتاب  سری آخرین

 .رفت بیرون اتاق از آن
 

 .کرد نگاه متعجب بود رسیده هاپله  پایین که او به دنیا
 

  کنی؟می کارچی  داری! دامون_ 

 !آبجی  زدیم رو  حرفامون قبال  ما کنم فکر_ 
 

 .کرد  بغض دنیا
 

 ذاری؟می تنهام کیا  دختر خاطر  واسه داری_ 

 

 ...جواب بی. زد لبخند تلخ دامون

 

 .گرفت را راهش
 

 !دامون! بذاری تنهام تونینمی  تو_ 
 



 .برنگشت عقب به ولی. ایستاد
 

 !  آبجی وانشه روت تو روم که رممی_ 

 

 .لرزید دنیا هایلب
 

 تونینمی  تو! دامون کشیدم زحمت خیلی برات من_ 

 ! بشی من زحمتای خیال بی دختره اون خاطر به

 

 . کرد فوت درمانده را نفسش دامون 

 

  احترامیبی بهت  که نخواه! مادرم هم پدرمی، هم تو_ 

 !کنم
 

 . شد آغشته حرص به  حاال دنیا لحن

 

 کارو همین دقیقا دختره اون خاطربه داری تو ولی_ 

 !کنیمی
 

 کرد باز دهان. زد چنگ موهایش به کالفه دامون

 .گرفت  را راهش باز اما  بزند حرفی
 



  بذاری؟ تنهام که خواسته ازت اون_ 
 

 . چرخید سمتش  بار این
 

 ! آبجی_ 

 آرزو حتما! احقم چقدر! مادرش  هم شاید یا_ 

 ! گیرنمی انتقام من از دارن اونا! خواسته

 

 .  زد چنگ  موهایش به پریشان دامون

 

 ! آبجی؟ گیمی داری چی_ 

 

 ولی نبود هم فربد یاد حتی  وقت هیچ کیا!  همینه آره_ 

 !فربد به داده هم رو اشخونه  کلید که شده چی  حاال
 

 .گذاشت  زمین روی را کارتن دامون

 :  داد ادامه باز دنیا

 

 نیست من جواب این! گذشتم کیا از تو خاطر به من_ 

 !دامون
 



 . بود خسته خیلی. کردمی نگاه فقط دامون

 

!  زندگی واسه ندارم چیزی! بره هم فربد! بری تو_ 

 !کنممی خالص  وخودم
 

 .شد خیره  او به مبهوت
 

 !میکنم؟ خالص  وخودم چی یعنی شدی؟ دیوونه_ 

 !دامون ندارم  شوخی من_ 
 

 .افتاد خنده به درماندگی از دامون
 

 نمیای؟ خودت به چرا آبجی؟ چته واقعا تو_ 

 !نذار تنهام  دختره اون خاطر به_ 

 !فرانه! داره اسم دختره_ 

 !دامون  کنی؟می دفاع  ازش داری_ 

 !منه زن اون_ 

 !کنه زندگی باهات نیست حاضر که اون زن؟ کدوم_ 
 

 . کشید دست صورتش به کالفه دامون



 

 بینیپیش  رو روزا این خواستمش وقتی من_ 

 !کردممی

 !بده طالقش_ 
 

  به روز  خواهرش. کرد نگاه فقط لحظه چند دامون

 ...  ترعصبی. شدمی  بدتر روز

 

 به راضیه که اونم! دامون بده طالق رو  کیا دختر_ 

 ! طالق

 ! عصبانیه فقط االن هم اون! آبجی دارم دوسش من_ 

  زحمت برات عمر یه که منی نداری؟ دوست  ومن_ 

 !کشیدم

 ! کنین سواستفاده من احساسات از ندارین حق شما_ 

 !بذاری تنها ومن نداری حق هم تو_ 
 

 .شد  نزدیک او به گام چند دامون
 

 ...پدری خونه چالوس؟ گردینمی  بر چرا_ 

 !دامون_ 



 هم ما! مونینمی  تنها... هست آشنا  کلی جااون_ 

 ...  زنیممی  سر بهت

 نباشم؟ خوایمی که شدم اهمیتبی  برات انقدر_ 

 !بهتره خودت برای اینطوری_ 
 

 .برداشت را جعبه دوباره و گفت
 

 بیاد فربد زنممی  زنگ_ 

 

 . شکست غصه با دنیا بغض

 .داد شتاب هایشقدم به دامون
 

 منصرف رفتن از را  او نباید خواهرش  هایگریه

 .کردمی
 

 . بود بهتر هاآن  دوی هر برای نبودن این
 

 .  شد منصرف ولی بگیرد  تماس فربد با خواست

 

 . نیست پدرش یخانه  جز جایی فربد بود مطمئن



  آرزو و کیان حضور در تا  رفتمی جاآن به بود بهتر

 .زدمی  حرف او با
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 آمد بیرون در از هم کیان رسید، که  هاپله  نزدیک

 ...پیشواز برای

 

 کیا  آقا سالم_ 

 !اومدی خوش... جان دامون سالم_ 
 

 . زد لبخند

 

  اینجاست؟ فربد... ممنون_ 
 

 .  داد تکان  سر کیان

 

  شده؟ چیزی_ 

  شما جلوروی گفتم! باهاش دارم حرف خرده یه_ 

 ! بگم

 



 . گذاشت او کتف پشت دست کیان

 

 ...تو بریم_ 

 

 ...هم آرزو. آمد جلو دیدنش با فربد

 .  داد دست هاآن  دوی هر به

 

 . ندید را فرانه

 تعارف با چرخاندمی چشم  دنبالش به که همانطور

 . نشست آرزو
 

 چای فنجان یک حاوی سینی با دخترک بعد لحظه چند

 . شد ظاهر
 

 ...رها گیسوانی با

 

 سالم_ 

 

 .شد خیره  او سیاه هایچشم به دامون
 

 .بود دلتنگ خیلی



 

 سالم_ 

 

 ... خالی  و سرد قدرهمین ! همین

 

 ..چای گرفتن برای کرد دراز دست بعد

 

 و گرفت هم را او مچ دیگر، دست با زمانهم  ولی

 .نشاند خود کنار
 

 گره به معذب او حرکت از زده  خجالت فرانه

 . کرد نگاه انگشتانش
 

  مقدمهبی. دوخت چشم  فربد به توجهبی اما دامون

 :گفت
 

 ! تنهاست خونه مادرت_ 
 

 . بود سرزنش از پُر دامون لحن. نشست صاف فربد

 

 کمکم برم  خواستممی_ 



 پیشش بیشتر باید! فربد نیست خوب حالش   آبجی_ 

 !بمونی
 

 به خوردمی  چای آرام که آرزو به نگاهی  با کیان

 .نگریست دامون
 

 جان؟ دامون ناراحتی چیزی از_ 

 

 .بود انگشتانش حصار در فرانه مچ هنوز
 

 ! فربده مادر باشه چی  هر دنیا_ 
 

 گفته؟ رو این خالف  مگه کسی_ 

 

 .شد کمتر فرانه ظریف مچ دور دامون انگشتان  فشار
 

  رو وقتش تمام فربد ولی  نداشتم جسارت قصد من_ 

 !گذرونهمی  اینجا
 

 :آمد حرف به آرزو بار این
 



 دامون ماست کار این پشت هدفی کنیمی فکر تو و_ 

  جان؟
 

 .  شدمی سوتفاهم داشت

 

  زیادی روزا این من خواهر  فقط! اصال! نه! نه_ 

 کسی هر از  بیشتر فربد حضور  به االن! شده حساس

 !من رفتن از بعد مخصوصا! داره احتیاج
 

 . کرد نگاه او به دامون. گرفت فاصله کمی فرانه
 

 !دارم هم دیگه حرف یه_ 
 

 ...  فرانه حتی. چرخید او سوی دوباره همه نگاه

 

 اوضاع این  با که... ندارم  بزرگتری خواهرم جز من_ 

 گم؟ می چی  که هستین متوجه... خودم مونممی فقط

 

 .  کردندمی  نگاه سکوت در همه

 

 خواممی... امتحاناته زمان  و تمومه ترم بعد ماه_ 

 !بدم انجام رو عروسی مقدمات



 

  گره اما دامون. کشید اراده بی را دستش مچ فرانه

 .کرد ترمحکم را دستش
 

  خونه سر ببرمش  خواممی! دارم احتیاج زنم به من_ 

 !زندگیم و
 

 حرف به  همه از قبل فرانه. کرد نگاه  کیان به آرزو

 ...  تند و عصبانی. آمد

 

 خبری نباشم موافق من تا  خودت؟ واسه  گیمی  چی_ 

 !نیست عروسی از
 

 . زد لبخند آرام خیلی دامون

 

  کردم تفهیم  برات رو  موضوع قبال من  کنم فکر_ 

 ! عزیزم

 

  حسابی که  روز همان به. بود روز آن به اشاشاره

 ...  بودش ترسانده

 .نیامد کوتاه اما دخترک
 



 ! نیستم موافق من_ 

 

 ! ببرمت خودم با هم االن همین تونممی بخوام من_ 

 

 ! دامون! داره رسومی و رسم چیزی هر_ 
 

 خشم. کرد نگاه اشجدی هایچشم  و کیان به دامون

 ... انگار داشت

 

 استهفته چند من ولی!  کیا آقا خواممی معذرت_ 

 ...متاهلم درحالیکه کنممی زندگی تنها دارم

 

  بیشتری فرصت به فرانه! جان دامون زوده االن_ 

 ! کنیم آماده هم رو  جهیزیه باید! داره احتیاج

 

 .بود ترمالیم کیان از آرزو لحن
 

 !نیست جهیزیه  به نیازی_ 
 

 .کرد اخم کیان
 

 ! کنی تعیین تو نیست قرار  رو این_ 



 

 . گرفت کیان از نگاه زدهشرم دامون

 . کرد رها را دخترک مچ آرام

 

  میز روی را  آپارتمان یدک کلید و برد جیبش در دست

 . گذاشت

 

 !بدین انجام دونینمی صالح کار هر_ 
 

 با و شد بلند جا  از دیگری حرف هیچبی بعد

  ساختمان از جمع سکوت میان لب زیر  خداحافظی

 .زد بیرون
 

  دامون؟_ 
 

 ...  زمین به خیره. ایستاد پله آخرین روی

 

 . رساند او به عصبانی  را خود فرانه

 

 مترسک؟  دامون؟ امچی اینجا من_ 
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 .زد لبخند آرام دامون
 

 !من عشق!  من قلب! منی جون تمام تو! عزیزم نه_ 
 

 وقتی! گیریمی امندیده راحت انقدر وقتی  چطور_ 

 ! گیریمی تصمیم تنها خودت

 

 ... چشم در چشم. برد جلو سر دامون

 

 . نشستند او سر پشت ارادهبی انگشتانش

 

 !تونم نمی! فرانه تونمنمی این از بیشتر_ 
 

 .  سوخت  او هاینفس هرم از دخترک

 .کشید جلوتر را او دامون ولی برد عقب سر
 

 !مهرگان  دامون زن! منی زن قانونی و  رسمی تو_ 
 



  زیادی  هایشچشم. بزند پلک نتوانست حتی فرانه

 ... لحظه این در داشتند جاذبه

 

 !نباش خیالی  چیز یه دنبال! فرانه گذرمنمی ازت من_ 

  کنارت  رضایت و میلبی  من خوایمی تو... تو_ 

  باشم؟

 !من به! کن راضی رو خودت  عروسی تا_ 
 

 .زد لب او  پرواییبی از مبهوت فرانه
 

 ! خودخواهیه این_ 
 

 . گذشت  دامون هایلب از پوزخندی

 

 !داشتی دوستم هم تو رفته یادت! خودخواه_ 

 !ندارم دیگه! داشتم گیمی داری_ 
 

 . کرد لمس را او یگونه دامون انگشتان سر

 

 ! میاد  یادت ولی!  رفته یادت_ 

 



 !  دامون کنی مجبور  ومن نداری حق تو_ 

 

 . بست نقش دامون هایلب  روی غمگین لبخندی

 

  دیگه؟ کنم التماست چقدر_  
 

 . برد جلو سر باز اما او . کشید عقب  را خود فرانه

 . بوسید گرم را اشگونه

 

! عروسی کارای واسه بذاری رو آزادت وقت  بهتره_ 

... بگیری  تماس فقط کافیه باشم منم بود الزم  جا هر

 !رسونممی  رو خودم
 

 چشمان خشم  و غیظ میان. کرد رهایش بعد و گفت

 ... شاپرک سیاه

 

 پشیمونت کنیمی که اجباری این از  روزی یه_ 

 ! کنممی

 

 . برگشت تُند را رفته قدم چند دامون

 



 . رفت عقب زدهوحشت  فرانه
 

 ! تکمیله ظرفیتم من! فرانه نکن تهدید ومن_ 

 

 ترسناک عین در نگاهش.  بزند پلک حتی نکرد جرأت

 .  بود غم از پر بودن،

 

 نبیمت حلقهبی! دستت ذاریمی هم  رو حلقه_ 

 !دانشگاه
 

 ...او یآمرانه  کالم  خشکی از گرفت بغضش

 

 ! بود  خواهرت یسلیقه به اون_ 

 

 .  کرد نگاه او آب پُر چشمان به لحظه چند دامون

 

 .گرفتمی  بهانه دخترک
 

 را او چشم کنار تارهای حالیکه در و  برد جلو دست

 :گفت مالیمت با زد می گوش پشت
 



 برای ریممی کنه،می  آرومت تعویضش اگه_ 

 ... تعویض

 

 را موهایش روی باراین دامون. نزد حرف فرانه

 .  شد دور و بوسید

 

 در ایثانیه نگاهش و  سرچرخاند در بستن از قبل

 .  شد قفل او سیاه هایتیله 

 

 .کرد  رها پله روی را خود شد، بسته که در
 

 فرانه؟ _ 

 

 .کرد نگاه مادر به
 

 ...تو و من چالوس؟ بریم روز چند  خوایمی_ 

 

 ...  امواجش و دریا. بود خوبی فکر

 

 چی؟  سالن_ 

 

 . نشست  کنارش



 

 ...هست کتایون_ 

 ...مونهمی تنها بابا_ 

 

 .خندید  آرزو
 

 داری؟ دوست من از بیشتر رو  بابا چرا_ 

 

 .  خندید هم خودش

 

 !نیست اینطور_ 
 

 .کرد بغلش آرزو
 

 ! نگرانتیم خیلی بابا و من_ 

  مامان؟_ 

   جانم؟_ 

 تونستمنمی وقت هیچ بودم شما جای من اگه_ 

 !  ببخشم

 تنها... دیر  و سخت خیلی... نبخشیدم راحت منم_ 

 ...  بود فریماه و تو به عشقم کردمی آرومم که چیزی



 

 گرمای به سپرد را  خودش. بست را هایشچشم 

 ...مادر آغوش

 

  مجازات رو دامون ما اشتباه خاطر  به نباید تو_ 

  انتخاب اینکه ترمهم و داره دوست  دامون... کنی

 ...خودته

 ... داد فریبم اون_ 

 

 . گذاشت لبش روی انگشت آرام مادر

 

ت... نداشت گفتن یاجازه دامون_    این... داشت دوس 

  با رو زندگیت دوران بهترین... نیست فریب اسمش

  تکرار دیگه روزها این! مامان  نکن خراب عصبانیت

 خیلی اون! عزیزم نکن اخالقی بد دامون با! شهنمی

 !  تنهاست

 

 ! ناراحتم ازش! تونمنمی_ 
 

 ندی بهش زدن حرف  و دیدن یاجازه وقتی تا_ 

 !  داره ادامه ناراحتیت

 



 آن به  را دو هر نگاه در شدن بسته و باز صدای

 . بود فربد. کشاند سمت

 

  ری؟می داری_ 
 

 . زد لبخند  آرزو روی به

 

 ! تون هاجاز  با_ 

 ! سالمت به_ 

 

  هم به را هاآن. نشستند فرانه موهای روی انگشتانش

 . ریخت
 

 !  داد اولتیماتوم شوهرت که برم_ 

 

 . خندید فرانه

 

 ! بخندی  بایدم_ 

 

 . زد  لبخند آرزو

 



 ...باش خودت  مواظب_ 

 ...چشم_ 
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 را اشدرسی  هایجزوه و بود داده لم تخت روی

 . کردمی  مرور
 

 .شد  باز ایضربه تک  با اتاق در
 

 . کرد تعجب در پشت دامون دیدن از آورد، باال که سر

 

 به روشنی جین شلوار و داشت تن به سفیدی شرتتی

 ...رنگ کرم یبهاره تک کت و پا

 

 .  بود داده باال جذاب خیلی هم را اشخرمایی  موهای

 

 سالم_ 

 



 زد گوش پشت را چشمش  جلوی مزاحم  تارهای فرانه

 . داد را سالمش جواب لب زیر و
 

 خوبی؟ _ 

 نیستم  بد_ 

 

 . ایستاد اتاق وسط جیب در دست دامون
 

 ! کنیم عوض رو هاحلقه  بریم بپوش  لباس_ 

 

 .آمد پایین تخت از او به کوتاه نگاهی با
 

  را حلقه و برداشت قدم توالت میز سمت  حرفی هیچبی

 .کشید بیرون  کشو از
 

 برو  خودت... نمیام من_ 

 

 .نشست دامون ابروهای بین ایگره
 

 ریممی  هم با_ 

 



 . گرفت طرفش را حلقه

 

 دارم درس_ 

 

 ...  جواببی. کرد نگاه فقط دامون

 

  هاجزوه سراغ دوباره و انداخت  میز روی را حلقه او

 .رفت
 

 ایبهانه   دیگه که باشه  خودت  انتخاب  به خواممی_ 

 باشی  نداشته

 

  یبرگه با همراه را اتود او به نگاهی نیم با فرانه

 .برداشت نویسچرک 
 

 !کنم می اتخسته... پسندمسخت  خیلی من_ 
 

. گرفت جان دو هر ذهن در روزآن شیرین خاطرات

 .بودند خوش خیالبی  چه
 

 عزیزم  سرت فدای_ 

 



  دامون تر جذاب  لبخند و  جذاب یچهره به کرد سعی

 . نکند نگاه
 

 خوریم می بیرون هم شام_ 

 !من ندارم حوصله_ 

 خونه  رستوران برمتمی_ 

 

 . دوخت او هایچشم به را سردش نگاه فرانه

 

 ... میفتم حماقتام یاد... متنفرم جااون از_ 

 

 . شد غمگین دامون لبخند

 

  حماقت؟ گیمی داشتنم دوست به_ 

 ! خودم داشتندوست  به_ 

 

 .کرد نوازش را صورتش  و برد جلو دست آرام دامون
 

 !شاپرک! زنیمی حرف تلخ و بد خیلی_ 
 



 فرانه صورت. بودند داغ زیادی انگشتانش نوک

 .  سوخت

 

 !  من به نزن دست_ 

 

 نوازش از دست  ولی بست پلک محکم دامون

 . برنداشت ظریفش  هایگونه
 

  را نزدیکی  همه این تحمل. کشید عقب را خود دخترک

 .نداشت
 

 به را وجودش تمام داغ ایکوره چون  او انگشتان

 .بودند انداخته گزگز
 

 ! من به نزن دست گممی_ 

 

 کمی هم  صدایی و شد مشت  اختیاربی دامون دست

 ...  بلند

 

 ! کنم تحمل دیگه چقدر کنی؟ تمومش شهمی! فرانه_ 

 

 ... هم نگاهش. لرزید اما دخترک صدای



 

 ! خب نکن تحمل_ 
 

 .فرستاد بیرون کالفه را بازدمش دامون
 

 ...شو آماده پاشو_ 

 !  کن  عوض ببر خودت! نمیام_ 

 ! شهنمی  که تنها_ 

 

 . انداخت باال خیالبی ایشانه 

 

 ! بزن اندازه! دیگه هست حلقه _ 

 

 . گرفت نفسی پریشان دامون

 

 ... کن انتخاب خودت بیا_ 

 !  نداره فرقی من برا_ 

 

 . شد خیره  او سیاه   هایچشم  به سکوت در لحظه چند

 



 از دریغ. دیدنمی  هایشمردمک در هیچ هاروز  این

 ... گرما ایذره

 

 . زد  چنگ میز روی از را حلقه و کرد عقبگرد

 .افتاد راه در سمت بلند هاییقدم با بعد
 

 .پیچید اتاق در خسته صدایش در، بستن از قبل
 

 !فرانه میارم کم... میارم کم دارم_ 
 

  حرص با را اشجزوه   و مداد او شد، بسته که در

 .کرد پرت زمین روی
 

 .شدمی رها سرگردانی این از کاش
 

   بگویمت، تا من یسینه   به سر بگذار

 !  چیست اندوه

 ! کدامست عشق

 !کجاست غم

 ( مشیری)
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 هم را روتختی و کرد رها  تخت روی  را سبکش تن

 .کشید خود روی
 

 دست به را موبایلش و کرد روشن را خواب چراغ

 .گرفت
 

 . بود ده نزدیک  ساعت

  روزها این خواب دنیای اما خوابیدن  برای بود زود

 ...برایش بیداری از بود بهتر

 

  دم همان و کرد تنظیم صبح برای را  موبایل ساعت

 .لرزید

 .  بود دامون از پیامی

 

 " حیاط  توی بیا" 
 

 . ایستاد پنجره پشت و  رفت پایین تخت از متعجب

 



 . زد کنار را پرده یگوشه

 

 ...تاب روی بود نشسته

 ...غروبی شلوار و شرتتی  همان با

 

 .بود مشخص اشخسته  صورت هم فاصله همین از
 

 . رفت کنار دید که را او
 

  رنگ  صورتی راحتی شلوار و شرتتی ست به

 .کرد نگاه اشعروسکی 

 .  بودند کودکانه  زیادی

 

 .رفت بیرون اتاق از آهسته هاییگام با
 

 .آمدمی  آشپزخانه از مادر و پدر صحبت  صدای
 

 فرانه؟ _ 

 

 .شد نزدیک دست به سینی مادر. چرخید عقب به
 



 کرده،سرخ زمینی  سیب و سوخاری مرغ! امشب شام

 ...  شدهداغ نان  هایتکه همراه به دوغ لیوانی  و ساالد

 

 کرد اصرار بابا هرچی... کردم گرم...دامون برا ببر_ 

 ... داخل نیومد

 

  پشت نشسته. لغزید پدر صورت روی هایشمردمک 

 . بود او به  خیره و میز

 

 ... حتما نخورده شام... مامان  بگیر_ 

 

 .گرفت را سینی  حرفبی
 

 . زد لبخند دیدنش با دامون. رفت  که بیرون
 

 شده خواستنی  حسابی رنگخوش  لباس این با دخترک

 ...  دلبر. بود

 

 سویی به قدم هر با که رهایش  گیسوان با مخصوصا

 .رفتندمی
 

 .  کرد باز جا برایش او رسید که کنارش



 

 ...برات داد مامان_ 

 عزیزم بشین... نکنه درد دستشون_ 

 

 ... فاصله با. نشست کنارش و سپرد او  به را سینی

 

 خوابیدی؟می داشتی_ 

 

 . داد  تکان سر فقط
 

 !قبال خوابیدیمی  دیرتر_ 

  جلسه یه گفته استاد...  دارم کالس  هشت صبح_ 

 ...  تمام و صفر یعنی غیبت

 

 ...  اشکنایه به خندید آرام دامون

 .  زد چنگال  نوک و کرد جدا مرغ ایتکه  چاقو با

 

 فرانه دهان مقابل را آن و کرد کم را  بینشان فاصله

 . گرفت

 

 ...شام من خوردم_ 



 ... حاال بخور واین_ 

 

 .  زد پس آرام  را دستش

 

 ...  خودت بخور_ 

 

 فاصله باز فرانه. فشرد هایش لب  روی را مرغ اما او

 . گرفت

 

 ...  سرکش دخترک. کرد اخم دامون

 

 اومدی؟ االن داری کارمچی _ 

 

 را او هایلب  طعم. گذاشت خود دهان داخل را مرغ

 . دادمی
 

 ... بخورم وغذام بذار_ 

 نخوردی؟ شام_ 

 

 .خورد گره هم در نگاهشان
 



 ...نه_ 

 

 . برداشت زمینیسیب  فرانه

 

 ... زد زنگ خواهرت  امروز_ 

 

 . چرخید سمتش  سرعت به دامون سر
 

 ... ندادم  جواب_ 

 

 .شد قطع ای لحظه  برای نفسش کرد حس
 

 ... ازش نمیاد خوشم... نزنه زنگ من به بگو بهش_ 

 ! فرانه_ 

 خواهرت  از میشه بیشتر روز هر تنفرم_ 

 ! بسه_ 
 

 و کردنش عصبی. فهمید را قصدش خوب دامون

 . بود هم موفق

 

 ... نداره هم تمومی_ 



 

 .انداخت بشقاب داخل را چنگال
 

 . بود نخورده شام. سوخت فرانه دل
 

 بخور  وغذات....  ببخشید_ 

 !کردی کور واشتهام _ 
 

 روشن حباب به را نگاهش. فشرد را  گلویش بغض

 .  داد باغچه داخل

 

  چیزو همه من  نفرت... بشیم هم  خیالبی بیا! دامون_ 

  کنهمی  خراب
 

 .کشید صورت به دست کالفه او
 

 مقصر تنها حالیکه در ... داده تاوان خیلی دنیا_ 

 ... نبوده ماجرا

 

 .چرخید سمتش تیز و تند فرانه سیاه  هایچشم 
 



 گردن به... اونه گردن به تقصیرا تمام نبوده؟_ 

 ...هوسش

 ! کنیمی روی زیاده داری دیگه ! فرانه_ 

  عشق؟ بوده؟ چی پس... نبوده هوس اگه_ 

 !  مقصره هم پدرت_ 

 

 . نکند خطابش کیا آقا که بود حواسش

 . بود  داده هشدار قبال دخترک

 

 ... تو خواهر از  بیشتر نه_ 

  تو! بکنم تونممی  چیکار کنم؟ چیکار من گیمی  خب_ 

  شه؟می  عوض چی  خواهرم به کنی احترامیبی
 

 .  داد ُسر روشن چراغ همان به را نگاهش دوباره

 

 ... ازدواجمون به راجع تو نظر_ 
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 .خندید درمانده دامون



 .میشد دورتر  او از روز هر دخترک
 

  راحت  بتونم که نیست چیزی تو داشتن دوست_ 

 ! محاله! نشدنیه اصال... کنم  فراموشش

 

 دلش ترسیدمی. کرد عوض ناشیانه را حرف اما او

 . بلرزد

 

 خوری؟ نمی_ 

 ...نه_ 

 

 . شود بلند جا  از خواست و گرفت  را سینی
 

 .کشید را آن دامون
 

 بشین _ 

 میاد  خوابم_ 

! فرانه ایبچه ! میکنی امدیوونه  داری که خدابه _ 

 ! ایبچه  خیلی

 



  که برگرداند رو. نشست هایشلب  روی  پوزخندی

 .برود
 

 .کرد اسیر را او مچ بار این
 

 ...  لطفا... بخورم شام بذار... دقیقه دو بشین_ 

 

 نشستن به وادار ارادهبی را او خواهشش از پُر لحن

 . کرد

 

.  کرد سرکشی دامون انگشت روی هایش مردمک 

 . داشت حلقه

 

 ...  سفید طال یساده  رینگ

 

 شده حک چیزی  زیبا خیلی رویش کرد دقت  که بیشتر

 . بود

 

 "  شاپرک" 

 

 . گرفت را او نگاه رد دامون

 



  چی هر گفت فروشنده... بود حد همین  در امسلیقه _ 

 ...کنهمی حک  روش بخوام

 

  خوردمی دوغ که همانطور. کرد نگاه هایشچشم  به

 .بود اشخیره 
 

 از را کتش و گذاشت کنار را آن شد خالی  که لیوان

 .برداشت تاب یلبه
 

 . آورد بیرون جیبش از را حلقه یجعبه 

 

 :گفت جدی خیلی و  کرد نگاهش
 

... نمیاری در دستت از شرایطی هیچ  تحت واین_ 

  فرانه؟  فهمیدی
 

 . نگذاشت ولی دامون. کشید عقب را دستش دخترک

 

  روت نگاه تا چند دونیمی خودم کالس توی فقط_ 

  انگشتت وقتی کنی درک وحالم  تونیمی... چرخهمی

 ! تونینمی! نه خالیه؟

 



 ... منقبض فکش و بود عصبانی حاال دامون لحن

 

 !بودی  آورده در هم خودت_ 

 !  رو دردم! بفهمی رو حالم  خواستممی_ 

 

 .  زدمی دودو هایشمردمک 

 

 ...  نداشت حالم به فرقی_ 

 

 .  کردند لمس را او هایچتری  دامون انگشتان

 

  نداشت؟ فرق چی؟ قلبت حال به_ 

 حسی!  داره درد هنوز خورد که فریبی از قلبم_ 

 ! نداره

 !  ندادم فریبت من_ 

 

 . ربودمی دلش از قرار او با زیاد نزدیکی. کشید عقب

 

 ! دادی_ 

 

 . بست نقش دامون  لب روی تلخ لبخندی



 

 ! شدی سنگ  چقدر_ 

 تو  برم خواممی... کن ولم_ 

 

 آورد باال را دستش او سیاه های  چشم در خیره دامون

 . بوسید  را حلقه  خالی جای  و

 

 .شد کشیده انگشتش به آرام حلقه بعد ایثانیه 

 .  بود شده کنده  رویش او نام 

 

 "دامون" 
 

 .  شد قفل هم در هایشانچشم 

 

 شاپرک... دارم دوست_ 

 

 دامون داشت تب. کشید بیرون آرام را انگشتش فرانه

 ... انگار

 

 !  دیگه برو_ 

 



 . گرفت سمتش را سینی

 

 ... کن تشکر مامان از_ 

 

 . شد بلند جا از آن گرفتن با

 

 شاپرک؟ _ 

 

 . دوخت چشم  او به منتظر

 

 ...  لباس این تو شدی خوشگل زیادی امشب_ 

 

 . خندید دامون. لرزید قلبش

 

 ... شدی هابچه  دختر عین_ 

 

 . برداشت قدم و دزدید را نگاهش. نزد حرف

 

 . سوخت گردنش پشت کرد حس آخر یلحظه 

 

 در پشت. بود شده محو دامون. چرخاند  که سر

 ...حیاط



 

 .آمدنمی چشمانش به امشب  خواب شکبی
 

 

 ... شراب یچشمه  ای بنوشمت تا بگذار

 ( مشیری)
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 . دوخت چشم سپیده به منتظر و گذاشت کنار را گیتار

 هم با بود آمده. دادمی  تحویل را اشقطعه باید فردا

 . کنند تمرین

 

 .نقصبی... بود عالی_ 
 

 . خندید فرانه

 

 . نکنم  خراب فردا_ 

 ...  حواست فقط... کنینمی_ 

 

 . ماند نصفه فربد ورود و در شدن باز با کالمش



 

 .برد باال را دستش دو هر فربد
 

 ! داری مهمون دونستمنمی... خواممی معذرت_ 

 

 .کرد  سر را شالش  خجالت و حرص با سپیده
 

 ... خانوم  سپیده خواممی عذر_ 

 

 داشت؟ لب بر  لبخند که عذرخواهی چه

 

 . بست عجله با را در فربد. خندید فرانه
 

 !  کنه؟می کارچی  اینجا شوهرت خواهر پسر این_ 

 

 . خورد فرو را اشخنده کرد سعی 

 . نبود هم چینی مقدمه اهل. بود گفتن وقت االن

 

 .برادرمه فربد_ 
 

 . ماند خیره  او به مبهوت و گیج سپیده
 



 ! برادرته؟_ 

 کنممی تعریف میام... بیارم چای برم... اوهوم_ 

 . برات

 ...  فقط زودتر_ 

 

 . رفت  بیرون اتاق از و گفت ایباشه  خندان

 

 .آمد جلو فربد شد،  آزیر سر هاپله از که همین
 

 ! تنهایی کردممی فکر... شد زشت خیلی_ 

 

 . زد لبخند شیطنت با فرانه
 

 ...رفته یادش... دادم بهش که خبریه شوکه تو االن_ 

 

 . شد آشپزخانه وارد دنبالش به فربد

 

   خبری؟ چه_ 
 

 ! داداشمی اینکه_ 

 



  دونست؟نمی  االن تا_ 
 

 .چید سینی داخل را ها فنجان
 

 خوری؟می  چای هم تو... نه_ 

  گفت؟ چی خب ... بریز_ 
 

 . برداشت را سازچای  قوری

 

 حسابدار باباش... بگه چیزی نکرد فرصت_ 

 راهنماییمون معلم مامانش... باباست یکارخونه 

 .داره هم  کوچیکتر داداش یه... بود
 

 . کرد نگاهش گنگ فربد

 

 !  گی؟می من به رو اینا داری چرا_ 

 

 .آورد بیرون یخچال از  را کیک ظرف
 

 مادرش و پدر مطمئنم... اومده  خوشت سپید از اگه_ 

 .بابا به احترامشون حساب رو...  کنننمی رد
 



 .  پرید باال فربد ابروهای

 

  من دایی حال به فکری یه بلدی الالیی  که تو_ 

 ...بکن

 

 . خندید بلند فربد. کوبید او بازوی به محکم فرانه

 

 هم به دوستت و  من کنیمی فکر چرا  آخه_ 

  نمیاد؟ خوشش من  از اصال اون! خوریممی

 ! تو مثل... نداره بهت شناختی چون_ 

 

 :گفت جدی خیلی. گرفت قرار مقابلش فربد
 

  مهتاب یقضیه بعد! آبجی کن تمومش... جان فرانه_ 

 ... برم کسی سراغ خوامنمی

 

 . برداشت هم را هادستیپیش

 

  ترسی؟می_ 

 بترسم؟ چی از_ 

 



 . گذاشت میز  روی او برای چای فنجانی

 

 ! رد  جواب از_ 

 ... آره  کن فکر تو_ 

 نیستن  مهتاب مثل  که همه_ 

 

 .  خندید کالفه فربد

 

 ...  شو خیالبی خدا رو تو_ 

 

 . انداخت باال ابرو تخسی  با فرانه

 

 ! شمنمی_ 

 

 . رفت بیرون آشپزخانه از دست به سینی و
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 .کشاندمی خود دنبال  به را کوچکش چمدان
 

 . آمد باال هاپله از تند دیدنش با فربد



 

 . من به بدش_ 

 

 .زد لبخند
 

 . داداشی مرسی_ 

 

 صدایش  اینطور وقتی. بوسید محکم را  سرش فربد

 . رفتمی دلش زدمی

 

 .بودند ایستاده ماشین کنار  کیان و آرزو 
 

 اما بود کالفه کیان کردند حرکت قصد که ساعتی از

 .شود یشاننفره دو سفر  مانع نخواست
 

 .کرد باز را صندوق در فربد
 

 سفر این بود امیدوار. دوخت چشم فرانه به کیان

 . کند بهتر  را حالش
 

  شاپرک؟ جریانه؟ تو دامون_ 
 



 کیان به نگاهی با آرزو. انداخت پدر به نگاهینیم

 :پرسید
 

 ! فرانه بهش؟ نگفتی_ 

 

 . آمد حرف به آرام فربد. گفت نه  یک لب زیر

 

 ...  گممی بهش من_ 

 

 . کرد اخم کیان

 

 ...  زنهمی  زنگ دامون به خودش  االن همین_ 

 ! بابا کنمنمی کارو این من_ 
 

 . رفت باال ارادهبی کیان صدای

 

 !االن همین! شاپرک_ 
 

 :زد صدا آرام آرزو
 

 !کیان_ 
 



 بلند را صدایش نباید. کرد فوت را نفسش کالفه کیان

 .کردمی
 

 آوردن در با اما فرانه. شد نزدیک دخترکش به

 ماشین یجلو  صندلی روی و گرفت فاصله موبایلش

 . نشست

 

 . گرفت حرص  با را دامون یشماره

 

  شاپرک؟ جانم_ 

 سالم_ 

 ! عجب چه... عزیزم سالم_ 

 

  حال در باز. لغزید مادر و پدر روی هایشمردمک 

 . بودند صحبت
 

 ! چالوس ریممی داریم مامان و من_ 
 

 ماشین باز در   کنار  فربد. نیامد دامون از جوابی

 .ایستاد
 



 ! کنیم حرکت  خوایممی_ 

 

 .  پیچید گوشش در دلخور  دامون صدای

 

 بزنی؟ زنگ من  به باید االن_ 

 

 . بود او به خیره. کرد نگاه فربد به

 

 !گردیممی بر جمعه_ 
 

 .شنید را دامون عمیق نفس صدای
 

 ! بری  نذارم حقته_ 

 مامان و بابا اصرار! بگیرم اجازه ازت نزدم زنگ_ 

 ! باشی  جریان تو بود

 

 .  زد لبخند تلخ خط سویآن دامون

 

  کمکم ومن داره این و گیریمی امنادیده زیادی  داری_ 

 !  کنهمی عصبانی

 ! برام نیست مهم  عصبانیتت_ 



 

 .داد پایان را تماس دیگری حرف هیچ بی و
 

 ! باهاش نزدی حرف   خوب_ 

 

 .  نکرد هم نگاه فربد به حتی

 

  خودت خاطر واسه! گم نمی دامون خاطر  واسه_ 

 ! نکن بقیه اشتباه فدای رو اتآینده و زندگی... گممی

 

 . رفت آرزو و کیان کنار و گفت را این

 

 .بست را هایشچشم صندلی به  تکیه با فرانه
 

 که دستش و کرد حس اشپیشانی  روی را پدر یبوسه 

 .کرد می مرتب همیشه مثل را  هایشچتری 
 

 برایش فربد. کرد باز چشم حیاط از ماشین خروج قبل

 .داد تکان دست
 

 .بود دامون از پیامی. لرزید موبایلش
 



 " بده خبر رسیدین... باش خودت  مواظب" 
 

 ...مادر سمت چرخاند را سرش. کرد بغض

 

 .راندمی آرام و بود زده چشم  به را اشآفتابی  عینک
 

 اما بود عصبانی زیادش غیبت  خاطر به  مادر از هاقبل

 ... حاال

 

 او  جای بودن لحظه یک تصور. نبود هم   دلخور حتی

 . بود وحشتناک

 . بود فربد پذیرفتن و  دیدن این از تروحشتناک  و
 

 !من به زدی زل مامان؟  چیه_ 

 ...دارم دوستون_ 

 

 . زد  لبخند آرزو

 .  کشید او  سمت بیشتر را خود فرانه

  روی  مادر یبوسه داد تکیه اششانه به که سر

 .نشست موهایش
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 !مامان  من به بده چای یه! فرانه_ 
 

 .گرفت جاده از چشم گفتن  با را  نگاهش
 

 .بود پایش جلوی  چای فالسک
 

  و لیوان کوچک سبد از و صندلی پشت کرد دراز دست

 .برداشت را قند ظرف
 

 .بود گذاشته هم  تلخ شکالت هاآن  کنار مادر
 

 . کرد پُر را ماشین فضای  بهارنارنج عطر. ریخت چای

 

   خوری؟نمی خودت... عزیزم مرسی_ 
 

 .برداشت شکالت
 

 . خورممی بعد_ 

 



 . نبود داغ زیاد. نوشید ایجرعه   آرزو

 

 رو فریماه رفتم تنها رو جاده این که  باری اولین_ 

 ! بودم حامله
 

 .چرخید مادر  سمت کنجکاو
 

 هم تنها... بود زیاد کارش بابا... بود شده تنگ دلم_ 

 ...برم ذاشتنمی

 

 .خندید
 

 رفتین؟ یواشکی_ 

 

 .خندید  هم آرزو
 

  از کاری!  خونه رفتمی داشت تازه رسیدم  وقتی_ 

...  شد عصبانی خیلی ولی... اومدنمی بر دستش

  دادم قول بهش... چالوس اومد راستیه که اونقدر

 ! نرم جایی اشاجازه  بدون و تنها دیگه
 

 کرد؟ می  نصیحتش مستقیم غیر داشت مادر



 

  بودم نفهمیده که روزی تا البته... موندم قولم رو_ 

 ... هووم شده دنیا

 

 خوردن حین در. بود مادر دست به خیره فرانه نگاه

 . لرزیدمی  چای

 

 برداشتم رو فریماه و تو... قولم زیر زدم روز اون_ 

 ... تنها... جاده همین تو افتادم راه تنها و

 

 . گرفتمی داشت را  نفسش روزها  آن یادآوردی

 

 به و ریختم اشک... ریختم اشک چالوس خود تا_ 

  بهانه هر به من از رو خودش دنیا که روزایی تمام

 کامل ماه نُه اومد یادم... کردم فکر کردمی قایم ای

 ...  ببینمش نذاشت

 

 :  داد ادامه باز و خندید

 

 ...تو پدر از... بود باردار من شوهر از دوستم_ 

 



 آرام. گرفت مادر دست از را خوردهنیم لیوان فرانه

 :گفت
 

 ...مامان ندین ادامه_ 

 

  دخترک برای خواست،می گفتن دلش آرزو ولی

 ... دلخورش

 

... شکسته...  بودم عصبانی  خیلی  موقع اون_ 

  کیان از شماها گرفتن و نبودن با خواستممی... داغون

 تصمیمی هیچ  خواست! شد  مانع احمد... بگیرم انتقام

 حتی و نیاد خواست هم  کیان از... شم  آروم تا نگیرم

  هاساعت... خودم حال به بذاره ومن... نزنه هم زنگ

ستممی  بیشتر که چی هر... کردممی  فکر و دریا لب ش 

...  بودم مقصر هم خودم که فهمیدممی کردممی  فکر

 کردم؟می نزدیک شوهرم به رو دوستم انقدر باید چرا

 چرا؟... کردممی اعتماد بهش انقدر باید چرا

 

 . فشرد را دنده سفت آرزو دست

 

 خوبی؟ مامان؟_ 

 



 به. بود خودش. کرد نگاه دخترکش زیبای صورت به

 .. هایشموقع آن سن

 

  از بهتر  خیلی... خوبم خیلی االن... مامان خوبم_ 

 و دنیا فقط بدونی  خواممی! مامان فرانه؟... موقع اون

 که حاال... بودم مقصر هم من... نیستن مقصر پدرت

 فریماه و تو که حاال...  کنممی  فکر روزا اون به

 جدا کیان از موقع اون اگر فهمممی شدین بزرگ

 ... داشتیم االن از بدتر حالی مونهمه  امروز شدم،می

 

 .  نشست آرزو هایلب  روی تلخ لبخندی

 

 شاید روزی یه هم رو دنیا... بخشیدم رو کیان من_ 

 ... ببخشم

 

.  گفتمی را دلش حرف باید  دخترش زندگی خاطر به

 ... ها گذشته در جامانده دوستی بخشیدن

 .  باشد برده پی بهتر خطایش به حاال شاید که دوستی

 

 . نگریست او سیاه چشمان به و چرخاند  سر آرزو

 



... رو حماقتم... بخشمنمی رو خودم وقت هیچ ولی_ 

 ... رو سادگیم

 

 را مادر یخ و سرد انگشتان و برد جلو دست فرانه

 . فشرد

 

 ! بسه ! مامان_ 

 

ت فقط... نیست مقصر دامون_    زندگی... داشت دوس 

  ماه اشتباه برای رو  داشتنت دوست... رو خودت

 ... دخترم نکن خراب

 

 .بوسید  و گرفت را دستش بعد
 

 ... مامان بریز برام دیگه چای یه_ 

 

  حاال هایشدست. کرد نگاه مادر به لحظه چند او

 ... هم صدایش. لرزیدنمی

 

 . خورد  زنگ موبایلش دم همان و کرد پر را لیوان
 

 :  گفت لب زیر دادمی مادر به را چای حالیکه در



 

 !دامونه_ 

 !بدی  شآزار  نیست انصاف! مامان بده جواب_ 
 

  انصاف؟

  برقرار مکث با را تماس. گرفت مادر از را  نگاهش

 .کرد
 

 بله؟ _ 

 راهین؟  تو_ 

 ... آره_ 

 ... باشه مراقب بگو مامان به_ 

 

 . سپرد راه به دوباره را  نگاهش

 

 . نباش نگران... هست_ 

 ...  بده  خبر حتما رسیدین نباشم؟ نگران شهمی_ 

 

 . نداد جواب

 



 شاپرک؟ باشه؟_ 

  نداری؟ کاری... باشه_ 

ت... چرا_   ...  دارم دوس 

 

 روی هم را دستش و فشرد هم روی را هایشلب

 ... قلبش

 

 عزیزم  خداحافظ_ 

 

 ... برایش کرد زمزمه آرام را خداحافظ

 

 . داد تکیه صندلی به سر

 

 کابین در مالیمی ملودی. کرد روشن  را پخش مادر

 . شد  رها ماشین

 

  را مسیر تماشای دلش اما. آمدمی  خوابش

 . خواستمی
 

 فرصت بلند چه و کوتاه چه  ها،مسیر ها،راه  ها،جاده

 ... گذشتن برای ستخوبی 
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 .برگشت آشپزخانه  به دوباره و کرد باز را واحد در
 

 !دایی خان سالم_ 

 ! بچه سالم_ 
 

 . خندید فربد

 

   کجایی؟_ 

 ! آشپزخونه_ 
 

 .  چرخاند دور تا دور را  نگاهش

 دیوار روی  هم بزرگی تلوزیون مبل  دست یک جز

 . بود

 

 ... برات آوردم شام_ 

 

 .کرد  روشن را کتری زیر دامون
 



 . اینجا بیا_ 

 

 . گذاشت کانتر روی را غذا ظرف

 

 !  انگار گذرهنمی بد_ 

 

 کدام هر از. برداشت بشقاب و چنگال و قاشق دامون

 ...  تا دو

 

 ! منظور_ 

 

 . نشست صندلی روی

 

 !نگرانته خیلی مامان! که نداشتم منظوری_ 
 

 !  قیمه شتخور چلو. کرد باز را ظرف در

 

 همون من  کنهمی  فکر هنوز نکنه چی؟  نگران_ 

 !مراقبتم به محتاج دامون

 !خونه فعال برگرد بیا! دایی_ 
 



 .گذاشت بشقاب  برایش
 

 !نخوردی که شام_ 

 ... بخور خودت... خوردم_ 

 

.  بود نزده  زنگ هنوز فرانه. کشید جلو  را موبایلش

 . بودند رسیده حتما
 

 ! عروسی  واسه  نکن عجله_ 

 

 ... جدی خیلی. کرد نگاهش فقط دامون

 

 !بیاد خودش میل  به بذار_ 
 

 .کرد پُر خنده  با را بشقابش
 

 وقت؟اون کی_ 

 !کنی مجبورش  نباید!  نیست راهش این! دامون_ 
 

 . انداخت بشقاب داخل عصبانی را قاشق
 



 !تونمنمی  دیگه! کشیدم تنهایی عمر یه_ 
 

 . نداد جواب. داشت حق

 

 من از تربدبخت! نه یا رسیده بگه نزده زنگ حتی_ 

  از نچشیده مادر و پدر  محبت طعم!  ندیدی دیدی؟

! دارم دوسش که کسی از هم این! دادم دستشون

 !نداره اهمیتی براش اصال من ناراحتی
 

 .داشت گفتن  به احتیاج دامون. کرد سکوت  هم باز
 

 بستهدل کسی به خواستمنمی دونیمی خوب  که تو_ 

 سر از بفهمه و کنه درک کاش! شدم ولی! شم

 ... کردم پنهان  رو واقعیم خود   ناچاری

 

 .بود سرخ  خشم از دامون چشمان
 

 ...  یکی تو! کن درکم یکی تو! فربد یکی تو_ 

 

. گذاشت نصفه را کالمش موبایلش زنگ صدای

 ...باغش از زده  پر شاپرک همان بود خودش

 



   جانم؟_ 

 ... رسیدیم_ 

 

 . بست  را هایشپلک 

 ...  سرد قدر همین! همین

 

 !  خداحافظ_ 

 

 . پیچید گوشش در که هاییبوق  و

 

 .کرد  پرت زمین روی درمانده را  موبایل دامون
 

 ! داییخان دینمی! بهش دینمی  فرصت_ 

 !فربد نیستی من جای_  

 ! نیستیم هم جای کدومهیچ _ 
 

  را او یشانه. برد جلو دست فربد. زد پوزخند  دامون

 . فشرد

 

 !عقب بنداز رو  عروسی_ 



 !نه_ 

 !دامون_ 

 !تنهاست آبجی برو پاشو_ 

 ! پیشت امشب مونممی_ 

 ! کردی غلط_ 
 

 . خندید فربد

 

 ! ها  زنتم برادر_ 

 ! زن برادر... بخورم وشامم بذار شو ساکت_ 

 

 . خندید بلندتر بار این فربد

  غذا هم با بود وقت خیلی. کشید کمی اما. بود سیر

 .بودند نخورده
 

 ... اتخونه  تو بیاد خودش میل با فرانه بذار_ 

 

 ...درمانده. بود  خسته تنهایی از. نداد جواب

   شاپرک#



 208_پست #

 

 

 آرام امواج به و نشسته سنگی  تخته روی  ساحل لب

 .بود  خیره دریا
 

 از ترتیره آسمان و بود پنهان ابرها  پشت ماه

 ... همیشه

 

 راه به  زغالی چای  بساط محمد ترطرف آن کمی

 . بود انداخته

 

 .نشاند لبش به لبخند فریماه یخنده صدای
 

 .شدمی  ترتاریک  و تاریک دریا
 

 :کرد نجوا. خورد ُسر  حلقه روی هایشمردمک 
 

 " دامون" 
 

 . پیچید اششانه دور دستی
 



 بزنیم؟ حرف_ 

 

 ... ترقشنگ  و بود شده تپل کمی. کرد نگاه  فریماه به

 

 .بوسید را اشگونه
 

 ... کنم بوست اون جای  گفت فربد_ 

 

 .بود شده تنگ فربد برای دلش. زد لبخند فریماه
 

 ... خوشحالم  هست  اینکه از_ 

 منم_ 

 

 روی. خوردمی  تاب فرانه یحلقه  روی فریماه نگاه

 ...  دامون یشده  حک نام

 

 خودش یسلیقه  به... کرد عوضش برد_ 

 ...نازه خیلی_ 

 

 . زد لبخند فقط
 



  دامون داشتن دوست از برام که رو روزایی یادته_ 

 گفتی؟ می

 

 ! برود یادش شدمی  مگر

 

... زدمی برق چشات...زدیمی حرف ازش وقت هر_ 

 ... حاال  همین مثل

 

 فریماه روشن هایعسلی  از تاخیر با را  نگاهش

 .گرفت
 

! نه ولی من... زیاد خیلی! داره دوست بچه محمد_ 

 بعد گهمی محمد... بخونم دکترا واسه  خواممی

 ... دفاعم

   شدن؟ مادر از ترسی؟می_ 
 

 . ترسیدمی واقعا. بود بهانه درس

 

 ! شیمی خوبی مادر تو_ 

 ! نیستم مطمئن_ 

 ! نیستی تنها... محمد خود... زندایی... هست دایی_ 



  که امراهی  یه دنبال... کنم فکر بهش خوامنمی  االن_ 

  چند تا حداقل! شه بچه خیالبی فعال کنم  قانع رو محمد

 ! دیگه سال

 رو داری دوسش که کسی دل میاد  دلت چطور_ 

 آبجی؟  بشکنی

 

  موهای  و برد جلو دست آرام. زد لبخند تلخ فریماه

 .زد گوش  پشت را او  چشم  جلوی
 

 پرسیدی؟ هم خودت از رو سوال این_ 

 

 !نداشت را این انتظار. خورد جا
 

 محمد کافی یاندازه به بینممی کنممی فکر  که حاال_ 

 هم تو... این از بیشتر نیست حقش... کردم اذیت رو

 گرفتنت فاصله داری دوسش وقتی... کن فکر بیشتر

 که گذشته به... سابق من   مثل... قلبته زدن گول فقط

  لحظات از  بیشتر مونتلخ لحظات بینممی کنممی نگاه

 !نکن تکرار  رو من اشتباه  تو ولی! مونهشیرین 

 ماه؟_ 

 



 بزرگ لیوان دو. کرد  نگاه محمد به  و چرخاند سر

 . داشت سینی داخل چای

 

 .شد   بلند جا از آن  گرفتن جای
 

 .  داد فرانه به را هاچای   از یکی محمد

 

. کرد دنبال چشم با را شدنشان دور و زد  لبخند فقط او

 ...  دایی نافذ چشمان به رسید نگاهش ته

 

 ... دامون به شود عاشق دوباره  بود گفته قبال

 

  انگشتش ارادهبی. برداشت کنارش از  را موبایلش

 .لغزید استاد  نام روی
 

 سر اما دلش کرد،می که کتمانی و انکار تمام با

 . داشت ناسازگاری

 

 بله؟ _ 

 

 چه؟ از آن تلخی. بود خواب از حتما صدایش گرفتگی

 ... اشسردی



 

 : زد لب آهسته

 

 بودی؟ خواب... سالم_ 

 ... آره_ 

 

 ... انگار شد سردتر

 

 !دونستمنمی... ببخشید_ 

 !دونیمی من از هم چیزی  تو مگه_ 
 

 . گذاشت هم روی ایلحظه  برای  را هایشپلک 

 ... شتاب با. خروشید دم همان دریا امواج

 

   من؟ از! هستی عصبانی_ 
 

 .  زد پوزخند خط سویآن دامون

 

 !امعصبانی تنهایی از! نه_ 

  در تنهایی از زندگی سر ببری تهدید و زور به ومن_ 

 !  نمیای



 

 .  پیچید هایشگوش در خسته بار این صدایش

 

 گوشت دم مدام که خودم  نزدیک بیارمت خواممی_ 

 ... بیاد رحم به دلت شاید کنم تکرار رو داشتنم دوست

 

 . نوشید را داغ چای از قدری. زد یخ

 .پیچید مشامش در  دارچین عطر
 

 چی؟ نیومد اگه_ 

 

 .کرد سکوت  دامون
 

 نیومد؟ کوتاه دلم اگه! دامون بده؟ جواب_ 

 

 عمق از آه  یک شبیه بیشتر. شنید را او عمیق نفس

 .بود سینه
 

 !بری ذارممی_ 
 

 ! برود گذاشتمی! همین

 



 به دوباره رو دلت! برسه اونجا به ذارمنمی  ولی_ 

 ! شاپرک! میارم دست

 

 یروزنه . گرفت  تماس او با دوباره دخترک که همین

 ....  داشتن دوست برای بود امیدی

 

 دریایی؟  لب_ 

 !  اوهوم_ 

 

  زود... بپوشون خوب رو خودت! سرده  هنور اونجا_ 

 ! خوریمی سرما

 

 ...سوزنده و داغ چیزی. جوشید قلبش ته چیزی

 

 ! بخوابم خواممی نداری؟ کاری ! عزیزم امخسته  من_ 
 

 با را او صدای تاب قلبش. بود بهانه خستگی  و خواب

 .نداشت فاصله همه این
 

 کنار. بدهد رفتن دستور او به االن همین ترسیدمی

 ... دریا همین

 



 ...بخیر شب_ 

 ...عزیزم بخیر شب_ 

 

 !نتوانم ندانم،  عشق از حذر

 ( مشیری)
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 چالوس در فریماه و افسانه و مادر با روز تمام

 .گشتند
 

 .... خرید مراکز آبشار، آبرود، نمک

 

 .برگشتند ویال به خسته غروب دم
 

 با کدام هر. کرد پارک هاپله مقابل را  ماشین مادر

 . شدند پیاده خرید هایبسته 
 

 .آمد بیرون ساختمان از احمد
 

 . افتاد ساحل لب هم کنار بلند قامت دو روی فرانه نگاه



 

 .بودند سیاه یسایه دو به شبیه خورشید غروب زیر
 

  کرده گره  هاییدست با دیگری  و جیب در دست یکی

 ...کمر پشت

 

 را محمد صورت توانست او و چرخید هاسایه  از یکی

 .ببیند
 

 .گرفت دستش از را هابسته . آمد جلو دایی
 

 !دایی داری مهمون!  جان فرانه_ 
 

 ....جیب در دست همانطور. چرخید سایه آن! مهمان

 

 !دامون

 .بود خودش! دامون
 

 ! دایی نکن دلسردش_ 

 

 لبخند لبخندش. کرد نگاه دایی سیاه چشمان به

 . آورد دخترک لب  به کمرنگی



 

 او به خیره  طورهمان اما  دامون. شد  نزدیک محمد

 .بود ایستاده
 

 :  گفت گوشش کنار آرام اشگونه بوسیدن حین مادر

 

 !عزیزم اومده تو خاطر به فقط رو راه همه این_ 
 

 یمحوطه  در کسهیچ دامون و او جز بعد ثانیه چند

 .نبود ویال بزرگ
 

 تُند فرانه قلب او، یشمرده و آرام هایقدم برعکس

 .کوبیدمی سینه دیوار و در به
 

  سالم_ 
 

  زمزمه آرام. شد قفل او نگاه در دخترک سیاه هایتیله 

 :کرد
 

 ...سالم_ 

 

 . بوسید کوتاه را موهایش روی و شد خم دامون



 

 !نیام نتونستم_ 
 

 . بود او هایچشم  به همچنان فرانه نگاه
 

 !اومدیمی  نباید_ 
 

 .نشست دامون هایلب  روی تلخ لبخندی
 

   چرا؟_ 

 ! گفتیمی من به باید الاقل_ 

 !امجاده  وسط دیدم اومدم که  خودم به_ 

 ! باشم راحت خرده یه ذارینمی  چرا_ 

 راحتی؟ من بدون_ 

 

 فرانه برگرداند، که رو. زد پوزخند دامون. نداد جواب

 .کرد بغض
 

 .برداشت قدم ساحل سوی دامون
 

 . ایستادند جایشان سر ساکن دو هر دقایقی



 

 .کرد نگاه او به دامون گرفت، قرار کنارش که فرانه
 

 .بود دریا آرام امواج  به خیره
 

  خو خودم تنهایی به! بودم تنها یادمه که وقتی از_ 

 عوض چیز  همه دیدم رو  تو وقتی ولی! بودم کرده

  یه دیدن با  بودم تنیده خودم دور که ایپیله اون! شد

 ...  داشت شدن باز قصد شاپرک

 

 دامون سر. نشست قلبش روی  فرانه ظریف انگشتان

  و مالکانه. تنید او تن دور دست و چرخید او سمت

 ... محکم

 

 ! خسته خیلی... امخسته تنهایی این از  ولی االن_ 

 

 روی را  او شال وزیدمی دریا سمت از که بادی

 .انداخت هاشانه 

  او رهای گیسوان  روی دامون  هایلب  بست که پلک

 . نشست
 

 من؟ پدری یخونه تا بریم_ 



 

 دامون آزاد دست . نگریست او به فقط و  کرد باز چشم

 .خورد تاب و  پیچ او پرکالغی تارهای الی
 

  بریم؟_ 
 

 . بود دلتنگ.  گذاشت اش سینه  روی سر

 

 ... بریم_ 

 

 پچ گوشش کنار. فشرد خود به بیشتر را او دامون

 . زد

 

 ...  بودم لحظه همین یدیوونه _ 

 

  موهایش  روی ترمحکم  بار این او و زد  لبخند فرانه

 .بوسید را
 

 .سیاهت  چشم در ریخته جهان  راز همه تو،

 ( مشیری)

   شاپرک#



 210_پست #

 

 

  درخت از پُر و بزرگ حیاطی میان نگاهش حالیکه در

 . شد پیاده ماشین از خوردمی  چرخ
 

 .کردمی نگاه همچنان او و رفت در بستن برای دامون
 

 ... انجیر  و خرمالو پرتقال، درختان از بود پر حیاط

 

 به میاد نزدیکه هایفامیل از یکی دست اینجا کلید_ 

 سر میاد گاهی هم دنیا ... کنهمی رسیدگی  درختا

 ...زنهمی

 

 ...صفاست با خیلی_ 

 

 ...وقته خیلی نداره صفایی مادرم و پدربی_ 

 

  همراه خود با را او و گذاشت کمرش پشت دست بعد

 .کرد
 



 هم سالم هفت... نیست یادم اینجا از  زیادی چیز_ 

 ...  دادم دستشون از که بود نشده کامل

 

 .فشرد را قلبش دامون یگرفته صدای
 

. بود وحشتناک هم مادرش و پدر نبودن تصور حتی

 ...  ُکشنده

 

 با برام چقدر دنیا کنی درک بتونی حاال شاید_ 

 مادرم و پدر خالی جای ها سال این تمام اون! ارزشه

  زحمت خیلی من برای اشتباهاتش تمام با! کرده پُر رو

 ساده شهنمی و تونمنمی! دارم دوسش من و کشیده

 !کنم رهاش و  بگذرم ازش
 

  قفل در را کلید وقتی نشست او هایچشم  در نگاهش

 .چرخاندمی  ورودی
 

 بین از  خواهرش به دامون حس کردمی قبول باید

 . نیست رفتنی
 

 ...عزیزم تو برو_ 

 



 همان را هایش کفش. گذاشت داخل به قدم او از قبل

 .آورد بیرون در جلوی
 

 !بپوش... هست آبجی های  دمپایی_ 
 

  پایش جلوی دامون که  رنگی کرم های روفرشی به

 .کرد نگاه گذاشت،
 

 . برداشت قدم و پوشید  را هاآن

 

  مثل! مرتبه  چیز همه. بود اینجا دنیا پیش روز چند_ 

 !  اینجا از رفتن روز

 

 . بود تمیز اما قدیمی بودن مرتب از جدا  چیز همه

 

 نخورده دست ساله دو و بیست نزدیک اینجا_ 

 عوض نبود الزم وقتی  تا چیزی نذاشت دنیا! مونده

 !  میرنمی  خاطرات گفتمی بشه

 

  شد؟می چه مادر و دنیا بین یمرده خاطرات! خاطرات
 

 .خورد  ُسر بزرگی عکس قاب  روی  نگاهش



 ... خندان و جوان مردی و زن

 

 دامون  به زیادی شباهت پدرش. بود دیده هم قبال

 . داشت

 

. نشست آن روی دستش. ایستاد قاب کنار دامون

 ...حسرت با و  گونه نوازش

 

 گهمی دنیا... سودابه  و مسعود... مادرم و پدر_ 

 هم با که عاشق قدراون... بودن هم  عاشق هااون

 !رفتن
 

 دامون برای نبودنشان داغ هنوز سال همه این از بعد

 .بود تازه
 

 رو شونبهونه دلم ها بچگی  مثل ناراحتم وقتی_ 

 و تلخ خیلی! نبودنشون روزای اولین مثل! گیرهمی

 ...  خیلی! بود سخت

 

  نشانش  را خود تنهایی عمق تا اینجا بودش آورده 

   دهد؟
 



 توی... گذشت  حسرت  و تنهایی توی من بچگی_ 

 ! ماتم توی... غم

 

 بود قاب به  خیره هنوز دامون. شد نزدیک او به آرام

 ...  او هایچشم  به  خیره فرانه و

 

 او پهن یسینه  روی سر  ارادهبی. بود تر اشک از

 .تپیدمی دخترک گوش زیر قلبش. گذاشت
 

 . بود داده آزارش مدت این چقدر

 

 ...نذار تنهام تو... تو ! شاپرک_ 

 

 او کمر دور و آمدند باال لرزان و آرام فرانه هایدست

 .نشستند
 

 کنارم... منی هایحسرت  و دردها تمام پایان تو_ 

 ! من تنهایی  بشه تموم بذار و باش
 

 دامون یشکسته  صدای برای صدابی  هایشاشک 

 . شدند جاری
 



   من؟ با  مونی؟می_ 
 

 . بود داده آزارش چقدر. زد هق

 

  باال را صورتش. نشست او یچانه  زیر دامون  انگشت

 . آورد

 

 ! دارم احتیاج بودنت به_ 

 

 .بست نقش هایش لب  روی لرزانی لبخند
 

 !تو  کنار! خوادمی  چای یه دلم_ 
 

 . بوسید حرارت پُر را اشپیشانی 

 

 !  بخواه جون تو... چشم_ 

 

  کتری زیر  که دامون به و آورد در را شالش  و مانتو

 . دوخت چشم کردمی روشن را

 

 ! بیام تا بشین برو_ 

 



 .  زد لبخند دامون. نخورد تکان

 

 ! عزیزم برو_ 
 

 نشیمن میان زد قدم باز. رفت  بیرون کوتاه هاییگام با

 . کرد تماشا را  دیوار روی هایعکس  یبقیه  و بزرگ

 

 ! خردسال پسرکی کنار نوجوانی دخترک
 

 فرانه؟ _ 

 

 . چرخاند سر

 .داشت زندگی حرارت چای،  بخار
 

 ! اینجا بیا_ 
 

 رو کشویی و بزرگ در. کرد اشاره پنجره کنار مبل به

 ...حیاط به

 

 .زد کنار را پرده دامون رفت می سمت آن  که همزمان
 



 . درخشیدندمی هاچراغ  نور زیر پرتقال هایدرخت 

 

 ...  او تن چفت. نشست کنارش آرام

 

 را اششامه   بهارنارنج عطر داد دستش که را لیوان

 .کرد نوازش
 

   چرا؟ داشت فرق او کنار چای یمزه
 

 .گذاشت دامون یشانه  روی سر
 

   شاپرک؟ میاد؟ خوابت_ 

 

 . نوشید  حالت همان در را چای از ایجرعه 

 

 ! نه_ 

 ! ست خسته  خیلی که صدات_ 

 

 ... دلبرانه . خندید

 

 ...  بودیم دور تو صبح از_ 



  گذشت؟ خوش_ 

  میاری؟ دیگه چای یه... خیلی_ 
 

 . بوسید را اشگونه. دوخت چشم اشخالی  لیوان به

 

 !  چشم_ 

 

 . کشید دراز مبل روی او شد،  بلند که جا از

 

 ! بیام تا نخواب_ 

 !  خوابمنمی_ 

 ! کنیمی غش داری! معلومه_ 

 

  خسته خیلی. بست چشم  لحظه چند برای. خندید باز

 .بود
 

 .نگاهت تماشای محو  همه، من

 ( مشیری)

   شاپرک#
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 او گرم بازوهای میان. کرد باز آرام را  چشمانش الی

 . بود

 

 .بود کشیده دراز مبل روی آمد یادش
 

 روی ارادهبی لبخند. آورد اتاق به را او  دامون حتما

 .نشست هایشلب
 

 را اتاق صدابی و آمد بیرون او آغوش از احتیاط با

 .کرد ترک

 .رفت آشپزخانه به بعد و زد آب صورتش به

  میز روی مفصل ایصبحانه  و کرد روشن را سازچای 

 .چید
 

 .شکست آب آمدن جوش صدای را فضا سکوت
 

 را صبح دم هوای چای  خوش عطر  بعد دقیقه چند

 .کرد بوخوش 
 



 و پیچید تنش دور هاییدست  چای ریختن  حال در

 ...گوشش دم هم صدای

 

 ! بخیر صبح_ 
 

 ...زیبا و آرام. خندید

 

 ...  سالم_ 

 

 .زد عشق ُمهر او  را اشگونه
 

 ! شدی  خیز سحر... عزیزم سالم_ 

 

 :زد لب آرام. گذاشت  میز روی را هاچای 
 

 ایمدرسه همون برم خواممی! گفتم بهت که دیشب_ 

 ! کنم  تدریس مهر از قراره که

 

. خورد تاب او کوتاه پیراهن روی دامون هایمردمک 

 را او وقتی شدمی تاببی هنوز  زندگی سال سه از بعد

 . دیدمی  اینگونه

 



 کافی یاندازه به ارشد یدوره خود... دلم عزیز_ 

ت به بدی  رو حواست تمام بهتره... هست سخت  ! درس 

 

 . نشست روبرویش

 

 پسش از من! ساعت چهار ایهفته! کالسه یه فقط_ 

 ! دامون میام بر

 

  چای لیوان حرفی  هیچبی بعد و کرد نگاه او به دامون

 . برداشت را

 

 ایلقمه  دامون دست. گذشت  سکوت در دقیقه چند

 . گرفت  او مقابل

 

 :گفت لبخند با فرانه
 

 ! دیگه نکن اَخم_ 

 !فعال شو مدرسه خیالبی_ 
 

 .  زد لقمه به  کوچکی گاز

 



 !تدریسم عاشق چقدر دونیمی خوب  خودت_ 

 !تدریس یا ارشد یا گفتم_ 

 !نه گفتم منم_ 
 

 ...  گذشته یهفته  چند تمام مثل. بود فایدهبی  او با بحث

 

 !کارخونه رممی دانشگاه  بعد_ 
 

 . گرفت او سمت را خود مربای و کره یلقمه

 

 ! بابا یخونه رممی مدرسه بعد منم_ 
 

 . کرد اشاره خود دهان به خنده با دامون

 

 !دنبالت  بیام که  نبر ماشین_ 
 

 .  گذاشت او دهان در را لقمه لبخند با فرانه

 

 !ساعت یه! مونمنمی  زیاد_ 
 

 . داشت تابستانه ترم هایکالس. شد بلند جا از



 

 مونیمی تنها! کارخونه بکشه طول کارم  ممکنه_ 

 !  خونه

 !  شده هفته دو چالوس؟ بمونه قراره کی تا فربد_ 

 

 . آمد  حرف به تاخیر با دامون

 

 !  گردهمی بر شه  بهتر آبجی حال خرده یه_ 

 

 چالوس به دنیا که سال سه این تمام. نزد حرف

 . نرفت دیدارش به هم  بار یک حتی او  بود برگشته

 و بود عروسی شب همان دید را او که بار آخرین 

  خود پدری یخانه  به همیشه برای او روز  آن فردای

 .  بازگشت

 

 ! دنبالت بیام تا کیا آقا یخونه  بمون_ 

 ! چشم_ 
 

 . بوسید را موهایش روی  و شد خم

 

 ! شدی کن گوش  حرف_ 



 

 .خندید شیطنت با
 

 !ابدا  _ 

 ! ها منه گیر کارت_ 

 !بود تو گیر آخر  ترم تا کارم_ 
 

 . پرید باال دامون اَبروهای
 

 کالس باهام ارشد اول ترم! جنابعالی اطالع محض_ 

 !داری
 

 با را صورتش دامون. شد گرد تعجب از چشمانش

 . برد نزدیک شیطنت

 

 ! خانوم شاپرک خودمی شاگرد ابد تا_ 

 ...  خیلی... خیلی_ 

 

 گلویش در  را صدا هایشلب  روی او هایلب داغی

 .کرد محو
 

 



   ام تشنه همیشه ماهی

 تو  بیکران  لطف زالل در

 ( مشیری)

   شاپرک#

 212_پست #

 

  را هایشقدم فربد ماشین دیدن با شد، که حیاط وارد

 .کرد تند
 

 : زد صدا شد ساختمان وارد که همین
 

 مامان؟_ 

 

  تمام در غذا  خوش بوی. آمد بیرون آشپزخانه از آرزو

 . بود پیچیده خانه

 

 . بوسید سالم حین را مادر یگونه

 

 اومده؟ فربد_ 

 !اتاقشه تو آره! عزیزم سالم_ 



 

 و کرد پرت مبل روی را مانتو و  مقنعه و کیف

 .گرفت پلهراه سمت را مسیرش
 

 !خوابیده  فرانه؟ کجا_ 
 

 . خندید

 

 !کنممی  بیدارش_ 

 . ستخسته! رسیده ساعته دو تازه_ 

 !خوابیده زیاد... دیگه بسه_ 

 ! فرانه_ 
 

 . دوید را هاپله  یبقیه  مادر اعتراض به توجه بی
 

 .  کرد باز  آرام را در 

 

 .بود خوابیده در  به پشت اسپورت شلوار  و شرتتی با
 

 تمام با و برد او گوش کنار سر. رفت جلو صدابی

 .کشید جیغ قدرت



 

 ...  داداشی_ 

 

 به گیج و شوکه  لحظه چند. کرد باز چشم آنی به فربد

 که او سمت بعد شد، خیره او شیطان هایچشم 

 . برداشت  خیز خندیدمی

 

 .  دوید بیرون اتاق از زنان جیغ  فرانه

 

 ! وجبینیم ! وایسا_ 

 

 .  دویدمی سرعت با را هاپله

 

 ! مامان_ 

 

 !  باش مواظب! شاپرک! فربد چتونه؟_ 

 

 . انداخت آغوشش میان را خود. بود پدر

 

 ! خواب تو  ترسوند ومن! کردممی سکته داشتم_ 
 

 .کرد اخم  آرزو. خندید صدابی کیان



 

 یادت دفعه اون! کنیمی مزهبی  هایشوخی همش_ 

 رفته؟

 

 .بود  رفته در پایش َشست انگشت. نرفت یادش
 

  را همدیگر و آمد جلو فربد. گرفت فاصله که پدر از

 . کردند بغل

 

 .  دید را کیان تازه هفته دو از بعد 

 

 . انداخت مبل روی  خسته را  خودش فرانه

 

 آوردی؟می هم رو طاها و فریماه  کاش_ 

 

 .خندید نشستن حال در فربد
 

 ذاره؟ می  مگه محمد_ 

 

 ! طاها سرخ هایلپ برای بود شده  ذرهیک  دلش
 

 !بیان اینا دایی با هفته آخر قراره_ 



 

  نزدیک چای سینی با. کرد نگاه مادر به زده ذوق

 .شدمی
 

 تعارف را  هاچای  و گرفت او از را سینی و شد بلند

 .کرد
 

 چطوره؟ دنیا_ 

 

 آرزو سیاه چشمان به کیان به نگاهی با فربد

 .نگریست
 

 ! پیشش بمونه قراره سمانه خاله ! بهتره_ 
 

 عروسی شب فقط باریک  را او که دنیا یخاله  سمانه

 . بود دیده
 

 : گفت دوباره آرزو. نزد حرف کیان
 

 برگرده؟  نیست بهتر_ 

 

 :کرد زمزمه چای بخار به خیره فربد



 

 !  همیشه برای... چالوس برم من شاید_ 

 

 . زد زل او به متعجب فرانه

 ...  سکوت در آرزو و کیان

 

 .  کرد مخالفت... گفتم خودش به_ 

ت! شدی دیوونه! فربد_   تو چیز همه...  کارت... درس 

 ! اینجاست

 

  چشم فرانه عصبانی هایچشم  به تلخ لبخندی  با فربد

 . دوخت
 

 ...تنهاست خیلی_ 

 

 .  کرد رها  میز روی را  چای فنجان

 

  کی تا! کردی فکر سپیده به اصال... اصال... تو_ 

 !داری شنگه  معطل  میخوای
 

 .  انداخت هم  روی را پاهایش خیالبی او

 



 !مامان پیش برگردم خواممی من! خودشه با تصمیم_ 
 

 .کرد نگاه پدر به  شاکی فرانه
 

 !بابا بگین چیزی خوایننمی  شما_ 
 

 .  آمد حرف به آرام کیان از قبل آرزو

 

! دختره دست تو کردیم انگشتر ساله دو! جان فربد_ 

  خیلی مادرش و پدر! موندن عروسی و عقد معطل

 ! دلخورن
 

 . کرد فوت درمانده را نفسش فربد

 

 !چالوس  بیاد کنهنمی  قبول_ 
 

 .نبود این به قرار اول  از چون کنهنمی  قبول_ 
 

 و کرد نگاه او به فربد. بود  کیان محکم لحن و صدا

 :گفت آرام
 



 درک باید... نبود بد انقدر من مادر حال  موقع اون_ 

 !کنه
 

 فدای رو خودت زندگی خوایمی تو! کنه درک باید_ 

 کنی؟ مادرت

 

 .فربد تلخ لبخند هم باز و فرانه تند لحن هم باز
 

 . بود  فایدهبی  بحث. شد بلند جا از

 

 دوش رو افتاد منم کار هفته دو! کارخونه رممی_ 

 !دامون

 ...  برو ناهار بعد... است آماده ناهار_ 

 

 .بگوید نه آرزو به  توانستنمی
 

 سال سه این تمام. داشت دوستش قبل  از بیشتر االن

 .کردمی  مادری برایش دنیا نبود در
 

 !مامان... چشم_ 
 



  خطاب مادر را او فربد بود وقت خیلی. زد  لبخند آرزو

 .کردمی
 

 !بزن هم سپیده به سر یه قبلش_ 
 

 ...اش آمرانه لحن و کیان دوباره

 

 ! بعد... نه االن_ 

 !کنی تموم نکرده شروع رو زندگیت  خوایمی_ 
 

 . گذاشت کیان دست روی دست آرزو

 

 راه از نیست ساعت دو! بعد برای باشه! کیان_ 

 ! رسیده

 ! باشه هم مادرش نگرانشی، تو که قدرهمون  کاش_ 

 

 .دوخت چشم کیان به صدابی ایخنده با فربد
 

   خندی؟می_ 
 



 مادرش.  خندیدمی درد  با او حرف حقیقت به داشت

 . نبود چیزهیچ  نگران

 

 هم اشعروسی جشن در دخالتی هیچ بود گفته حتی

 . ندارد

 

 ! شهمی خیالتبی دختره گینمی_ 

 

 ...  خسته . بود پریشان. کرد نگاه کیان به فقط

 

 .  شکستمی را دخترک دل خیلی. بود پدر با حق ولی

 

. کردمی استفاده خود نفع به داشتنش دوست از

 ...عاقبتش به اهمیتبی

   شاپرک#

 213_پست #

 

  ماه مرداد شب  آخر آسمان به و ایستاده بالکن روی

 .  بود خیر

 

 اینجایی؟_ 



 

 .  کرد نگاه دامون به  و چرخاند سر

 

 !نبرد خوابم_ 
 

 خود کنار چوبی  نیمکت روی را او و گرفت را دستش

 .نشاند
 

 ! خوابیمی دیر شبا تازگی_ 
 

 نگاه تلوزیون خوابیبی از گاهی. گفتمی درست

 .بردمی خوابش جاهمان و کردمی
 

  فرانه؟ شده؟ چیزی_ 
 

 .  دزدیدمی را  نگاهش

 

 ! نه_ 

 

  مدرسه؟ رفتی_ 
 

 . داد تکان سر فقط. بپرسد آمد یادش تازه



 

   خب؟_ 
 

 هفته این از قراره! کردن صحبت و پرسیدن سوال_ 

 ! ببینم آموزش برم

 

 آسمان سقف به خیره سینه به دست  و گفت آهانی

 .  شد

 

 .گذاشت او یشانه  روی سر فرانه
 

 ! تدریسم عاشق خودت مثل منم! نکن بداخالقی_ 

 

  دلخور کرد می عملی را خود حرف همیشه اینکه از

 . بود

 

 ! درست یواسه  بذاری رو  وقتت تمام خوادمی دلم_ 

 

 و همکارت بشم که خونممی قدراون! نباش نگران_ 

 ! کنم رقابت باهات

 



.  برد او نرم گیسوان الی دست. خندید دامون

 ... گونهنوازش 

 

  شاپرک؟! نرفته یادت که قرارمون و قول_ 
 

 . شد او چشمان قفل دخترک سیاه هایتیله 

 

 بچه از حرفی  لیسانست پایان تا بودی گفته قبال_ 

 ...چشم گفتم منم... نزنم

 

 ! یادمه_ 

 

 ! نخوری دیگه قراربود رو بارداری ضد قرصای_ 
 

 ! آخر ترم اول یهفته از! نخوردم_ 
 

  لرزید؟می چرا صدایش
 

 !دکتر بریم باید_ 
 

 .  پیچید او کمر دور دست مکث  با دامون

 



   دامون؟ شنیدی_ 
 

 . بوسید را موهایش  روی

 

!  خوریمی  رو هاقرص  اون هنوز کردممی  فکر_ 

   بودی؟ نگفته
 

 . برگشت  آسمان  سمت نگاهش

 

 ! ترسیدممی_ 

 

  عزیزم؟ چی از_ 
 

 را  صورتش او  هاینفس حرارت.  بست پلک

 . سوزاندمی

 

 !بشم دار بچه نتونم اینکه از_ 
 

 ! فرانه نداری؟ ایعالقه بچه به که تو_ 

 

 و فریماه پسر آمدن دنیا به از بعد درست. داشت

 ...محمد



 

  ؟شدی خواب کم همین واسه نکنه_ 
 

 . آورد باال را صورتش دامون. کرد بغض

 

 ! فرانه آره؟_ 

 

 . زدمی دودو هایشمردمک . گشود چشم

 

 !  باشه مشکلی نگرانم_ 

 

 .  کرد اخم دامون

 

 ! نیست مشکلی هیچ_ 

 

 . شدند جاری هایشاشک 

 

 ! داری دوست بچه خیلی تو_ 

  شدی؟  دیوونه! فرانه! من خدای_ 

 ! ترسممی_ 

 



  سینه روی را او سر بعد و کرد لب زیر نچی دامون

 . فشرد

 

 . زد پچ آرام گوشش کنار

 

 خجالت! چیه  حرفا این... آروم... عزیزم... هیس_ 

 ! بکش
 

  هایپلک   لبخند با دامون. کرد نگاه او  به برچیده لب

 . بوسید را خیسش

 

 اولی ترم  دانشجوی همون هنوز کنممی فکر گاهی_ 

 ... هستی

 

 . گرفت را بازویش دامون. زد لبخند اشک میان

 

  خوابم تو بدون که دونیمی... بخوابیم بریم پاشو_ 

 !برهنمی
 

 روی گرفتنش قرار با شد همزمان شدنش بلند

 ...او هایدست



 .  زد چنگ اشرکابی به ترسیده

 

 !دامون_ 

 تو؟ شیمی ترسبک  هی چرا_ 

 ! کردم کم  کیلو یک_ 

 !کشتمت کنی کم دیگه گرم یک_ 
 

 .خندید
 

 !آخه شده کم اشتهام_ 

 !  دممی خوردت به زور به فردا از_ 

 

 ...او کنار  هم را خودش. کرد رهایش تخت  روی بعد

 

 برگشته؟ فربد داره  خبر سپیده_ 

 

 .گذاشت دامون بازوی روی سر
 

 !نه_ 

 !دیوونه یپسره _ 



 ! نگرانم_ 
 

 . بوسید را اششقیقه کنار

 

 !داره دوسش فربد... نباش نگران_ 

 براش سپیده از بیشتر تو  خواهر ولی... دونممی_ 

 !مهمه
 

 .شدمی شروع داشت دوباره
 

 !بخواب_ 

  خواهرت؟ به شهمی کشیده حرف داره چون_ 
 

 .فشرد انگشت دو بین را اشبینی
 

 !بخوابی نذارم ممکنه چون! نه_ 
 

 . خندید دلبرانه
 

 ... بخیر شب_ 

 ! بخوابی بذارم  نیست قرار! دیگه نه_ 



 

 .کشید صورت روی شیطنت با را لحاف
 

 ! خوابیدم_ 
 

 . فشرد خود به  محکم را او

...  برایش شدمی  ترخواستنی  روز هر دخترک

 ...عزیزتر

 

 

 . توست  هوای در جان

 ( مشیری)

   شاپرک#

 114_پست #

 

 

 صبر و کشید بیرون را کیک قالب فر، تیک  صدای با

 . شود  خنک تا کرد

 

 . برگرداند  سینی داخل سالم را آن وقتی

 . کرد روشن هم  را سازچای 



 

 . بود دامون آمدن وقت

 

 را او یشماره  تلوزیون کردن روشن با زمانهم

 .گرفت
 

 شاپرک؟ جانم_ 

 

 . زد لبخند

 

 کجایی؟ _ 

 ! عزیزم امکارخونه هنوز_ 

 

 . نشست مبل روی

 

 ! دیگه ساعت نیم میای گفتی_ 

 ! اومد پیش کاری یه_ 

 

 . نزد حرف

 

 !بیرون بریم نکن  درست شام_ 



 !ایخسته ... نه_ 
 

 .  زد لبخند خط سویآن دامون

 

 رو؟ دلسوزیت  یا کنم باور رو ناراحتت لحن_ 

 !بیای باید میای دیگه ساعت نیم گفتی وقتی_ 
 

 . خندید  صدابی دامون

 

 ! نشو عصبانی... میام... خانوم چشم_ 

 !خب شده تنگ برات دلم_ 

 !دیگه دقیقه چند میفتم راه... دلت فدای_ 
 

 .بست نقش  لبش روی دوباره لبخند
 

 !منتظرم_ 

ت_   !دارم دوس 
 

 تماس بعد و کرد نجوا برایش دارم دوستت یک هم او

 .داد پایان را
 



 .چرخاند آیفون سمت را  نگاهش واحد زنگ صدای

 تشخیص را فربد صورت  توانست هم فاصله همین از

 .دهد

 . زدمی  زنگ همیشه اما داشت کلید

 

 .رفت  اتاق به و فشرد را دکمه
 

  و چهارخانه  ساپورت  یک با را شلوارکش و تاپ

 .کرد عوض سفید شرتتی
 

 کوچیه؟ آبجی کجایی؟... سالم_ 

 

 میان بستنی بزرگ ظرف دیدن با. رفت بیرون  اتاق از

 . کرد ذوق فربد دستان

 

 !  نکنه  درد دستت... داداش سالم_ 

 

 . گرفت او  سمت را آن

 

 ! گرفتم توتیشاه_ 

 



 .  بود طعم این عاشق

 

 !مرسی... وای_ 

 راهه؟ به چاییت_ 

 کجا! بیام تا بشین... پختم کیکم... دممی دم االن_ 

  بودی؟

 ! دوستام پیش_ 

 

 .  ریخت قوری داخل را  خشک  چای

 

 !  کارخونه برو سر یه  کردی وقت_ 

 

 . خندید اشکنایه پُر لحن به

 

 داشته وشوهرت  هوای  کمتر... بودم اونجا  سه تا_ 

 !باش

 ! حسود_ 
 

 یدوباره صدای با شد زمانهم فربد بلند یخنده

 ...آیفون

 



 .بود سپیده
 

 کنه؟می چیکار   اینجا_ 

 

 .برداشت قدم آیفون سمت او روی به اخم با فرانه
 

 ! هانامزدته! فربد_ 

 !خودم واحد رممی من_ 
 

 .کرد نگاه او به متعجب فرانه
 

 ! فربد_ 

 ! برگشتم دونهنمی  هنوز_ 

 !فربد نگفتی؟_ 

 !رفتم بحث و عصبانیت با... برم خواستم وقتی_ 

 واقعا؟ تو چته_ 

 !حاال برم بذار! رسهمی االن_ 

 !کن فرار ترسوها مثل! باشه_ 

 ! شم روبرو  باهاش االن خوامنمی! کنمنمی فرار من_ 



 !دیگه فرار یعنی این خب_ 
 

  ها مبل سمت دوباره و کرد فوت کالفه را نفسش فربد

 .برداشت قدم
 

 ! خودت  پای عواقبش... خبخیلی _ 
 

 . زد لبخند پیروزمندانه

 

 ! من پای_ 

 

 .شد باز آسانسور در دمهمان
 

 !اومدم یهویی ببخشید... سالم_ 
 

 .کرد اخم  شوخی به
 

 . برگرد... بخشمنمی_ 

 

 . بوسید را اشگونه خنده با سپیده

 

 . بزنیم حرف یکم بیام  گفتم... بود گرفته دلم_ 



 

 .گذاشت او پشت دست
 

 !کردی خوبی کار_ 

  نیست؟ دایی_ 

 ... نه_ 

 

 .آورد در را شالش  و مانتو
 

 ...سالم_ 

 

 را او تا چرخاند سر. نداشت اعتماد هایش گوش به

 .  بود روشنش هایعسلی  دلتنگ چقدر. ببیند

 

  سپیده. رفت  آشپزخانه به هاآن به نگاهی با فرانه

 . ایستاد زدهخشک  طورهمان
 

 ...بشین_ 

 برگشتی؟ کی تو... فربد_ 

 ! دیروز_ 
 



 .  انداخت باال شانه  او. چرخید فرانه سمت  متحیر سپیده

 

 !گفته بهت کردممی  فکر_ 
 

  در خیالبی. کرد نگاه فربد به دوباره  ناراحت سپیده

 . بود زدنش  دید حال

 

  بدونم؟ اومدنت از نباید من چرا_ 
 

 . برداشت را تلوزیون  کنترل

 

 !بودی رفتنم مخالف چون_ 

 ! شدم قانع_ 

 ! نیستم کردنت قانع دنبال_ 
 

 .شد  نزدیک کیک ظرف  و چای  سینی با فرانه
 

 !بشین بیا... سپید_ 

 !گهمی چی ببین  بشینم؟_ 

 !ندارم بحث یحوصله! سپیده_ 
 



 . رفت  باال سپیده صدای اما بود آرام  فربد لحن

 

 باید من و اومدی دیروز از تو... تو! ندارم منم_ 

 ! ببینمت اینجا اتفاقی
 

 . کشید دست صورتش به کالفه فرانه

 

 !بشین بیا... عزیزم... سپید_ 
 

  به درحالیکه. نگریست فرانه  به تر چشمانی با سپیده

 . لرزید صدایش کردمی اشاره فربد

 

 داره؟ احساس اصال این_ 

  حال به رو مادرم خوای می که تویی چی؟ تو_ 

 داری؟ احساس کنم رها خودش

 

 . خندید  ناباوری از. بود ایستاده پا سر هنوز

 

 !  فربد زدم؟ حرفی  همچین کی  من! من_ 

 

 ... جواببی. زد پوزخند فربد

 



 .  بود فایدهبی ماندنش. زد چنگ مانتویش و شال به

 .  پرید جا از فرانه

 

 ! ببینم وایسا کجا؟! سپید_ 

 !بره بذار_ 
 

  فربد به بغض با و برگشت ایلحظه  برای فقط سپیده

 ... عصبانی اما فرانه. کرد نگاه

 

 .بود آن پشت دامون کرد باز که را در
 

  فرانه سوی سپیده خیس های چشم  از او متعجب نگاه

 .چرخید
 

 !دایی سالم_ 
 

 .بود شکسته بغضش
 

 شده؟ چی... جان سپیده سالم_ 

 

 .گرفت قرار سرشان پشت فربد



 

 !توناجازه  با نشده چیزی_ 
 

 .  کرد نگاه  فربد به هشدار با دامون

  سپیده رفتن مانع تا گذاشت داخل به قدم یک سپس

 .شود
 

 !شده چی ببینم... تو برو_ 

 ! برم من بهتره_ 

 

 .آمد جلو فرانه و بست را در دامون
 

 ! بری  نیست خوب حال این با اینجوری... سپید_ 

 

  سمت مقاومتبی گرفت را دستش که فرانه. نزد حرفی

 .برداشت قدم هامبل

   شاپرک#

 215_پست #

 

 صورت روی  اتاق یبسته در از فربد هایمردمک 

 . لغزید سپیده خیس



 . کردمی پاک را هایشاشک  تند و تند
 

 برگ چند بعد و زد چنگ موهایش به  آشفته فربد

 .گرفت او  سمت دستمال
 

 !دیگه کن بس_ 
 

 .زد زل او به خیس چشمان با دخترک
 

 !همینه  احساست اوج هفته دو بعد! همین_ 

 !واشکات  کن پاک_ 
 

  محکم را هایشدست کف و زد پس غیظ با را او دست

 .کشید صورت به
 

ت که احمقم_   !دارم دوس 
 

 .زد لبخند فربد
 

 !داری قبول رو حماقتت  که خوبه_ 

 ! مهتابی فکر تو  هنوز تو_ 



 

 هم عصبانی حتی. زد تکیه مبل به سینهبهدست فربد

 .نشد
 

  کنیم؟ تمومش خوایمی_ 
 

 فربد هایعسلی. شد خیره او به ناباوری با سپیده

 ... همیشه از سردتر. بود سرد

 

  ساله چهار اون! مربوطه  خودم به من یگذشته_ 

 چه در دونمنمی حتی من... خودش زندگی پی رفته

  نیست وجودمم تو! نداره هم ربطی من به اصال! حالیه

  تو اینکه مثل  ولی! باشه دار شوهر زن یه پی فکرم

 ! نیست حالیت چیزا این
 

 . کند زمزمه ناتوان  را نامش توانست فقط

 

 !فربد_ 

 و شدی خسته خودت  بگو مادرت و  پدر به برو_ 

  انجام اتواسه  تونممی که  کاریه تنها این ! خواینمی

 !بدم
 



 .ترکید دوباره  دخترک بغض
 

 ؟گیمیچی  هست  معلوم هیچ_ 

 نیست؟  مشخص! کنممی تمومش دارم_ 

 

 .  انگار بود جدی فربد. ریخت سپیده قلب

 

  ربطش میشه چیزی  یه تا! آوردی  در شورشو_ 

 ! من یگذشته به دیمی

 

 . دادنمی زدن حرف  جرات او به فربد جدی و تند لحن
 

 بذار یا کن تمومش یا! خسته! فهمیمی!  شدم خسته_

 !کنم تمومش من
 

 را فکرش  فربد آنکه از بیشتر. داشت دوستش

 .  کردمی

 

 ! ببخشید_ 

 

 . کرد فوت را نفسش او لرزان صدای از پریشان فربد

 



 نه! تماسی نه... رفتی هفته دو! نیست  خودم دست_ 

 ! هیچی! پیامی

   نزدی؟ زنگ  چرا خودت_ 

 ! من بدون راحتی کردم فکر_ 

 

 .  داد تحویلش  پوزخندی فقط فربد

 

  بود؟ چطور مامانت  حال_ 

 !طوریههمون _ 

 برگرده؟ نکرد قبول_ 

 !نه_ 

 بزنم؟ حرف باهاشون من خوایمی_ 

 

 .  شد خم جلو به کمی فربد

 

 همیشه دیدیش؟ اصال بار چند مدت این تمام  تو! تو_ 

... آموزشگاه... کالسام... اجرا... کنسرت گیمی

 !دانشگاه
 



 فکر که  آن از بیشتر. انداخت زیر به سر سپیده

 . بود شاکی پُرش همیشه وقت از فربد کردمی

 

 ! همیشه واسه!  چالوس برگردم خواممی_ 

 

 . کرد بلند سر سرعت به و حیران

 

  چی؟_ 
 

 . کرد تکرار شمرده و آرام او

 

  میای؟! چالوس برم  خواممی_ 
 

 . خندید بهت با دخترک

 

 !اینجاست ما چیز همه! فربد_ 

 !  من  نه اینجاست، تو  چیز همه_ 

 رو دفترت ارشدت بعد بود قرار! دانشگاه! کارخونه_ 

 ! بندازی راه



  مونده که درسمم! دامونه  مال بیشترش که  کارخونه_ 

 داشته وکالت دفتر یه تونممی هم چالوس... دفاعم یه

 ! باشم

 

 . زد گوش  پشت را موهایش عصبی او

 

...  امخانواده اصال! کنار به کارم... تونم نمی من_ 

 !باشم دور ازشون تونمنمی
 

 .  زد تکیه مبل به خونسرد باز فربد

 

 ! کنی فکر  داری وقت_ 

 ! نه! خوادنمی کردن فکر_ 

 

 . کرد بلند صدا او نمناک  چشمان  به خیره فربد

 

 !  رهمی داره دوستت! کوچیکه آبجی_ 

 

  لحظه این در که هاییعسلی به خیره و بغض  با سپیده

 .برخاست  جا از  برایش بود ترتلخ  هم زهر از
 



 .آمد بیرون اتاق از دامون از قبل فرانه
 

 ...  کجا... سپید_ 

 

 . بود  زده بیرون سپیده نرسیده پایان به سؤالش

 

 ! فربد_ 

 

  خوبی حال روزهااین. انداخت  میز روی را پاهایش

 . نداشت

 

 ! شو خیالبی! دامون ندارم حوصله_ 

 کردی؟ غلطی  چه باز بگو شم؟ خیالبی_ 

! مامان پیش برم قراره گفتم بهش  فقط! هیچی_ 

 ! بگیره وتصمیمش

 

  مادر خواهیزیاده و اشتباه تاوان دیگران باید چرا_ 

   فربد؟ بدن پس رو تو
 

 اما دامون. کرد نگاه خواهرش به حرفبی فربد

 . نکرد سکوت



 

 ! فرانه_ 

 !  دامون! نزن  داد من سر_ 

 حرف من  خواهر به راجع اینطوری نداری حق تو_ 

 !بزنی
 

 .کرد بلند جا از را فربد دامون بلند صدای
 

 حماقت  و هوس خاطر به نفر چند زندگی باید_ 

  بریزه؟ هم  به تو خواهر

  نه؟ یا شیمی  ساکت_ 
 

 . کرد تُند پا سمتشان فربد

 

 !کنین بس خبرتونه؟ چه_ 
 

 اتاق به دوباره بعد و کرد نگاه دامون به دلخور فرانه

 .رفت
 

 .کوبید همبه محکم هم را در
 



 چیزها  بعضی. بود فایدهبی دنیا رفتن و نبود حتی

 ... نشدنی درمان. بودند ناپذیر جبران همیشه برای
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 شاپرک؟ _ 

 

 .نگریست نشستمی کنارش که پدر به  و چرخاند سر
 

 عزیزم؟ تو نمیای چرا_ 

 ... هوام این عاشق_ 

 

 .پیچید اششانه  دور دست پدر
 

 خوبه؟  دامون با اوضاع_ 

 

 .زدندنمی  حرف هم با  بود روز دو
 

 چطور؟ _ 

 ! نیستی  سرحال  همیشه مثل_ 

 



 ...  دنیا جای  ترینامن. گذاشت پدر یشانه  روی سر

 

 ! کردیم بحث  کوچولو یه_ 

 اینجایی؟  دونهمی_ 

 ... دادم پیام_ 

 

 .بوسید را موهایش  روی
 

! بشن دار ادامه نباید هم  کوچیک هایبحث  حتی_ 

 !زدیمی  زنگ باید
 

  با باز توانست تا کشید طول هاروز. کرد نگاه پدر به

 .باشد گرم  سابق مثل او
 

 سوآن را دو هر نگاه حیاط  داخل فربد ماشین ورود

 .چرخاند
 

  خانه این عضو ابتدا از انگار. خرید از بود پر دستش

 . بود

 

 ...  سالم_ 



 

 .شد بلند جا از کیان . داد سرتکان فقط فرانه
 

 ...پسرم سالم_ 

 

 . گرفت کیان سمت  را آرزو سفارشات  فربد

 

 تو؟ بریدمی  رو اینا  بابا ببخشید_ 

 

 فربد. گرفت  را هاآن تشکری  و سر  تکان با کیان

 .کشید بیرون را چیپس  یبسته 
 

 .گرفت فرانه سمت را آن
 

 ! آتیشیه_ 

 ...مرسی_ 

 پکری؟ چته؟_ 

 

 .کرد  باز را جلدش
 

 بودی؟ کارخونه_ 



 !آره_ 
 

 .گذاشت دهان به کوچکی  چیپس
 

 چرا؟ نیومد دامون_ 

 عین روزه دو! بزنی  حرف باهاش شدنمی_ 

 !میرغضبه
 

 . خندید صدابی

 

 مادرم مورد در رو حرفا  اون تو جای سپیده اگه_ 

ت اگه و زدمی  وصل جونت به جونم و نداشتم دوس 

 !کردم می  رفتار  باهات دامون از بدتر نبود،
 

 ... شیطنت با. زد لبخند

 

 کنی؟نمی روشن رو تکلیفش چرا_ 

 

 . برد پاکت داخل دست

 

 !بیاد تونهمی  خواست! مامان  پیش برم قراره من_ 



 !بدی  انتخاب حق بهش باید_ 
 

  او کوچک بینی. بست نقش فربد لب روی تلخ لبخندی

 .فشرد انگشت دو بین را
 

 ! کردی انتخاب من واسه تو رو سپیده_ 

 گوش من حرف به بود  محال نداشتی دوستش  اگه_ 

 !بدی
 

 ... جواببی. کرد رها آرام را نفسش فربد

 

 بفهمه رو داشتنت دوست یاندازه اینکه از چرا_ 

 داداش؟ ترسیمی

 !دونمنمی_ 

 !داری دوسش خودش از کمتر کنهمی  فکر_ 

 !کنه فکر بذار_ 

 !اشتباهه کارت_ 

 ! تنهاست مامان_ 

 

 . زد لب  مکث با فرانه



 

 ! برگرده بگو  خب... خب_ 

 ! بهتره همه برای بودنش دور گهمی... گردهبرنمی _ 

 

 . نزد حرف

 

 ! تو بیا پاشو هم تو... بگیرم  دوش یه رممی من_ 

 !برو... میام_ 
 

 کف و گذاشت کنار را چیپس یبسته  فربد رفتن از بعد

 ...سرامیک روی هم  را هایشدست

 

 ... سرش  باال انتهایبی سقف به دوخت را  نگاهش

 

... ایستاره هیچبی رفتمی تیرگی به رو  که آسمانی

 ... آلود دود و گرفته غبار

 

 که هاییقدم صدای که  بود خود دنیای غرق قدرآن

 . نشنید را  شدمی  نزدیک

 

 ...سالم_ 

 



 ...هاپله پایین. بود دامون

 ... روشن  طوسی شرتتی و تیره جین یک با

 . بود  خواب رفتنش وقت صبح

 

 ...سالم_ 

 

 !گفتیمی هم نباشید خسته یه قبال_ 
 

 و نزدیکی تاب. شد بلند جا از اشکنایه به اهمیتبی

 . نداشت را رفتارش سرمای

 

 .شد دامون دست اسیر بازویش  برداشت که قدم چند
 

 کجا؟ _ 

 

 موفق ولی کشید را دستش فقط نکرد، هم نگاه حتی

 .نبود
 

  شاپرک؟! کن نگاه ومن_ 
 



 انگشتان .شد خیره  او به حسبی  و چرخاند سر

 ...  دلتنگ. کردند لمس را او یگونه  وارنوازش دامون

 

 ! تابتمبی که منم! سخت و سرد! همینی همیشه_ 

 

 .  لرزید او نگاه ُهرم از فرانه سیاه هایتیله 

 

 .بوسید را اشگونه و شد خم دامون
 

 !شیمی تلخ زیادی  گاهی_ 
 

 . زد لب دلخور فرانه 

 

 ! هم تو_ 

 ! امتو  از ترعاشق من! نباش انصافبی_ 

 زنی؟ می داد و تریعاشق _ 

 

 گذاشت اشچانه زیر دست  دامون. برگرداند رو و گفت

 . چرخاند خود سمت  را او زیبای صورت و

 :کرد زمزمه  قراربی
 



 رو رفتارت سردی تحمل دونیمی! کن تمومش_ 

 !ندارم
 

 . لرزید دخترک صدای

 

 !ندارم رو تو بلند صدای  تحمل منم_ 
 

 ...  ترداغ تر،عمیق. گذاشت اشپیشانی  روی لب باراین

 

 ! عزیزم  ببخش! خواممی معذرت_ 

 

 او که دامون. نشست فرانه هایلب  روی لرزانی لبخند

 . بست پلک فشرد خود به را

 

  فکر ایثانیه بی. خواستمی خود برای را او تمام

 . باشد خواهرش او اگر حتی دیگری، برای
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  با حیاط هایچمن میان که بود طاها به  خیره  نگاهش

 .دویدمی کیان سمت جیغ و خنده
 

 . بردمی را دلش  کوچکش و تپل پاهای آن با

 

 خواست؟ دلت_ 

 

  پیچیدمی دورش دست که دامون به  و چرخاند سر

 .نگریست
 

 ...خوادمی دلم  وقته خیلی_ 

 

 را حرفشان هاصندلی روی  محمد و فریماه  نشستن

 .کرد جدا هم از را نگاهشان و گذاشت نیمه
 

  ترینشنارنجی. برداشت  پرتقال شربت  لیوانی محمد

 ...  را

 

 به سر یه چالوس  میای بار  یه ماهی! باجناق  خب_ 

 ! زنینمی ما

 

 .خندید دامون



 

 ...حتما میام فرانه با بعد یدفعه! چشم_ 

 

 اخم. لغزید فرانه صورت روی فریماه هایمردمک 

 ... انگار داشت

 

 سمت آن را همه نگاه دایی بلند یخنده صدای

 .چرخاند
 

 .زدمی چنگ را موهایش داشت طاها
 

 .  نوشید شربت ایجرعه  محمد

 

 ! شده شیطون خیلی_ 
 

 .  زد لبخند فریماه

 

 بچگی  آرومی  که االن برعکس گفتمی زندایی_ 

 ! بودی شر  و شلوغ خیلی
 

 .خندید بلند محمد
 



 ماه؟ یادته! کردم قیچی رو تو موهای بار یه_ 

 

 ! داشت سال هفت فقط. بود یادش

 

 .کرد درشت چشم فرانه
 

 واقعا؟_ 

  و بابا ترس از بودم کرده قایم وخودم غروب تا_ 

 !عمه
 

 ! خالی من جای_ 

 

  خط محمد برای  چشم با. چرخید فربد سمت همه نگاه

 .  کشیدمی نشان و

 

 . شد بلند جمع یخنده
 

 سپیده؟ دنبال  نرفتی_ 

 

 .کرد نگاه  فریماه به
 



 .نداد جواب زدم زنگ_ 
 

 :گفت آرام دامون به نگاهی با فرانه
 

 !دنبالش  برو_ 

  زنگ خودش  بخواد! دیگه بینهمی رو امشماره _ 

 ! زنهمی

 

 .کرد شربت  خوردن مشغول را خود بعد
 

 . انداخت هم روی را پاهایش محمد

 

 ! سراغش  برو بگیر گل شاخه  یه آقا_ 

 

 فربد هایچشم در خیره اما محمد به  خطاب دامون

 . زد طعنه

 

 !گذشته گل شاخه یه  از کارش_ 
 

 .خندید  خیالبی فربد 
 



 !هامن با افتادی لج! داییخان _ 

 زندگیت؟ و آینده به بزنی گند بذارم_ 

 نیست؟ گرفتنم زن وقت و امبچه گفتیمی که قدیما_ 

 !نبود درحدت طرفت  چون_ 
 

  از توانستمی دامون. کردندمی  نگاه سکوت در بقیه

 . بیاید بر پسش
 

  دارم! مونم می دیگه ی هفته دو یکی فوقش من_ 

 ...  چالوس  برم کال کنممی  جمع

 شه؟می چی سپیده_ 

 

 .بود فریماه  متحیر صدای
 

 !نمیاد گفت_ 

 همین؟_ 

 تونمنمی که زور به کنم؟ چیکار گیمی  خب_ 

 ! ببرمش

 !گیمی  زور بهش داری ولی_ 
 



 .کرد نگاه فرانه به لبخند با فربد
 

 !نامردا! هامن سر ریختین هم با تونهمه _ 

 ! حقته_ 

 ! بزرگه آبجی نکنه درد دستت_ 

 

  که کرد او پرت  را حواسشان  طاها  جیغ وخنده صدای

 .دویدمی سمتشان
 

 .شد  بلند جا از همه از قبل فرانه
 

 ! جیگر زمین خوریمی! عشقم یواش_ 
 

  صدا را او کودکانه زبان با و خندیدمی غشغش  طاها

 .زدمی
 

 .کرد تند پا سمتش فرانه
 

 از را تعادلش و رفت سیاهی هایشچشم  او به نرسیده

 . داد دست
 



 دامون برداشت خیز سمتش سرعت به که  نفری اولین

 .بود
 

 . دویدند هراسان هم بقیه
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   بهتری؟_ 
 

  داشت انگشتان میان را دستش که مادر از را  نگاهش

 ...  صورتخوش  و  سالمیان زنی. داد دکتر به

 .  بود شده  تمام سرمش

 

 ! بله... ممنون_ 

 

 .  شد بلند صندلی  روی از پدر

 

   شده؟ بد  حالش  چرا_ 

  مشخص بیارن رو آزمایش  جواب همسرشون_ 

 ! شهمی

 



 آن. شد اتاق وارد دست در ایبرگه با دامون دم همان

 . گرفت دکتر سمت را

 

 . بفرمایید_ 

 ! ممنون_ 

 

 . کرد باز را برگه  تای دکتر

 

   شی؟می  اینجوری وقته خیلی_ 

 ! باره اولین! نه_ 

 

 . کرد نگاه دکتر به نگران دامون

 

 تونهمی اینا مال! شده اشتها بی و خواب کم خیلی_ 

  باشه؟
 

 آرام بود آزمایش  یبرگه به نگاهش که طورهمان  او

 :گفت
 

 و  اشتهاییبی طبیعیه االنش وضعیت برای_ 

 ! خوابیکم



  االنش؟ وضعیت_ 
 

 را فرانه دست آرزو. کرد نگاه دامون به لبخند با دکتر

 . فشرد آرام

 

   عزیزم؟ کی اتماهیانه دوره آخرین تاریخ_ 
 

 به داشت. دوخت چشم مادر به پدر حضور  از خجل

 . کردمی نگاه دکتر

 . زد لب آهسته

 

 ... تیر  پونزدهم_ 

 

 سیاه چشمان به آزمایش یبرگه  از را  نگاهش دکتر

 ...  لبخند با. داد او

 

 اتدوره به هنوز چون اما نیستم زنان دکتر من_ 

 دردسری  پُر کوچولوی احتماال   اینه حالت و نرسیدی

 !داری راه تو
 



  چشمانش. چرخید دامون سمت دکتر از  مبهوتش نگاه

 . درخشیدمی

 

 ...هم پدر. خندید مادر

 

 خود حال  به که بود نرسیده قبل ماه تاریخ  به هنوز

 این  اشتهاییبی و هاخوابی کم به و کند شک

 ... روزهایش

 

  چند همین... نویسممی برات  تقویتی آمپول تا چند_ 

 !زنان دکتر یه پیش  برو روز
 

 حرف که بود آنی از ترگیج. داد جواب دامون  او جای

 . بزند

 

 ! حتما_ 
 

 . گرفت دامون سمت  را نوشت که اینسخه 

 

 و خواب  مواظب خیلی فقط... برید تونیدمی_ 

... باشه داشته فشار اُفت نباید... باشین اشتغذیه

 ! خطرناکه



 ! هست حواسم... چشم_ 
 

 .آمد پایین  تخت از مادر کمک به دکتر  خروج با
 

  نداری؟  سرگیجه شاپرک؟ بیای تونیمی_ 
 

 .کشیدمی خجالت. کرد نگاه کوتاه پدر به
 

 ! تونممی  خوبم_ 

 کنم؟ بغلت_ 

 

 . شد سرخ هایشگونه دامون حرف این با

 وصف حالش. خندید سیاهش چشمان هشدار از دامون

 ...  اما بود نشدنی

 

 !در جلوی بیارم وماشین رممی_ 
 

 ...هم آرزو. زد لبخند کیان
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 فربد و فریماه هایخنده و  اذیت و شوخی به شب تمام

 .گذشت
 

  دیگری و  پدر خرید یکی شیرینی یجعبه دو با وقتی

  و خجالت از هایشگونه برگشتند، خانه  به دامون

 .شد قرمز حسابی هاتبریک 
 

 از و ماندند  شب هاینیمه تا بود جمعه فردا چون

 . بردند لذت جمع در حضور

 ...  زود صبح شدن بیدار برای نگرانیبی

 

 ! کیا آقا یخونه  روز چند  موندیمی_ 

 

 . چرخاند سر آرام صندلی به زده تکیه طورهمان

 

 !نزدی حرفی گفت مامان  وقتی_ 
 

 .خندید  صدابی دامون
 

  دونی؟نمی واین یعنی! باشم دور ازت تونمنمی_ 
 



 . داد  تاب هایشمردمک  به فرانه
 

 ! نگو هیچی پس_ 
 

 فروشی بستنی به نگاهش. خندید  بلندتر بار این

 . افتاد خیابان سر بزرگ

 

 .  بود گذشته شب نیمه دو از

 

  فرانه؟ برات؟ بگیرم بستنی_ 

 ...انبه  و توتیشاه_ 

 !   عزیزم  باشه_ 

 

 ظرف  دو با بعد دقیقه چند و داشت  نگه ایگوشه

 . برگشت مصرف باریک 

 

 . گرفت هلو و فرنگی توت  هم  خودش برای

 

 ...عزیزم بیا_ 

 دامون؟... مرسی_ 

 جونم؟ _ 



 

 . کرد فرو توتیشاه بنفش در را قاشق

 

 دانشگاه حتی ! هابرم حتما تدریس واسه خواممی_ 

 ! هم

 

 . انداخت سمتش نگاهینیم

 

 ! فرانه نرو؟ گفتم من_ 

 

 .بست چشم بستنی یالعادهفوق طعم  از لذت با
 

 !آخر  صلح از به اول جنگ_ 
 

 . نخندد او تخس لحن از کرد سعی

 

 جنگ؟_ 

 !  اوهوم_ 

 

  وسط  کنسول روی نخورده دست را  خود بستنی

 .  کرد رها ماشین

 



 هم مخالفت! ندارم مخالفتی تو پیشرفت با من_ 

  بچه و خودت سالمتی فکر به باید االن ولی! کنمنمی

 ! باشی

 ! هستم_ 

...  بعد برای باشه کار... درس فقط فعال گممی من_ 

 !نداری کردن کار به هم  نیازی البته
 

 .زد لبخند خونسرد فرانه
 

 !باشه خودم  جیب تو  دستم گرفتم یاد مامانم از_ 
 

 . پرید باال دامون اَبروهای
 

 باشه؟ خودت جیب تو دستت_ 

 نباشه؟ _ 

 برات؟ ندادم  انجام که خواستی چیزی_ 

 ! نه_ 

 

 .  کرد نگاهش جدی دامون

 



 چی؟  پس خب_ 

 ! نیست پول که چیز همه_ 
 

 . بست نقش دامون لب یگوشه  لبخندی

 

  جیب تو  دستت خوایمی نگفتی االن همین تو_ 

 باشه؟  خودت

 ! گفتم_ 

 

 . گرفت عمق دامون لبخند

 

 !دیگه پول یعنی این عزیزدلم خب_ 
 

 ... اخم با. چرخید سمتش کامل فرانه

 

 !کنی محدودم خوایمی_  
 

 ! خانه نزدیک بودند رسیده

 

 ! کنم کارو این  نخواستم وقت هیچ_ 

 ! کنممی حس دیگه جور من ولی_ 



 !  شاپرک_ 

 

 که بستنی به او یزدهحیرت لحن به اهمیتبی فرانه

 .  کرد نگاه بود شدن آب حال در

 

  رو؟ بستنی خورینمی_ 
 

 . خورد ُسر او خالی ظرف روی دامون هایمردمک 

 

 !  دامون بخورمش؟_ 

 

 . خندید

 

 ! عزیزم بخور! داره پرسیدن_ 

 

 .گرفت او سمت و کرد پُر بستنی از  را تمیز قاشق
 

 . کرد باز دهان شیطنت با گرفتنش جای دامون

 

 . گذاشت او دهان در خنده با را  قاشق فرانه

 

 ! مهرگان  جناب! رو عادتت این کن ترک_ 



 

  مقدمهبی بعد و کرد نگاه  او به لحظه چند دامون

 . کشاند کناری را ماشین

 

  وایسادی؟ چرا_ 

 !  شده تموم  صبرم_ 

 

  حبس او بزرگ بازوهای میان بزند حرفی  خواست تا

 .  شد

 

 ...  او داغ هایلب  اسیر هم هایش لب

 

 ! همیشه از ترداغ کوچه، ته  سکوت و خلوت در

 سرزمین مرزی بی در! مکان و زمان  حصاربی

 ...  عشق

 

 ! دامون_ 

  جونم؟ جونم؟_ 

 !  دیوونه_ 

 

 . بوسید عمیق را اشپیشانی 



 

 ! کمه هم دیوونگی تو با_ 

 

 ! دلبرانه و آرام. خندید فرانه

 

 ! میاد خوابم! خونه بریم_ 
 

 .بودند خانه از دورتر متر چند

 .آورد در حرکت به دست یک با را ماشین
 

 گرم را او ظریف انگشتان همچنان  دیگرش دست

 .فشردمی
 

 

 .کنم هایتلب مهمان را مانده لب بر جان وین

 ( مشیری)
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 ماشین از را اشتکیه  آموزشگاه بیرون  سپیده دیدن با

 .گرفت



 به شدمی ماهی چند. بود هنرجوها با صحبت  درحال

 .کردمی تدریس استاد عنوان
 

 .آورد باال دست فربد چرخید، نگاهش وقتی

  کرد خداحافظی  هنرجوها  از او دیدن از  متعجب سپیده

 . آمد جلو و
 

 ...سالم_ 

 تموم کالست باید پیش ساعت نیم کنم فکر... سالم_ 

 .شدمی
 

 .بود مطلع  او کاری  هایساعت از همیشه فربد
 

 اینجایی؟  کی از... کردممی صحبت داشتم_ 

 .شدمی تموم باید کالست که ساعتی از_ 
 

 !  شاکی اندازه همان به و  خشک چقدر

 

 !زدیمی  زنگ یه_ 
 

 .کرد باز برایش را در نگاهبی فربد



 

 ...بشین_ 

 

 . شد سوار او  سرد لحن از دلخور سپیده

 

 ریم؟می  کجا_ 

 

  روشنش هایعسلی. زد چشم  به را اشآفتابی  عینک

 . شد پنهان دخترک دید از

 

 قراره... دنبالت بیام خواست فریماه.... ما یخونه _ 

 !برگردن شب
 

 هاآدم. لغزید رو پیاده روی سپیده لرزان هایمردمک 

 . رفتندمی تند ماه مرداد غروب گرمای زیر

 

 نیومدی خودت میل به که بفهمم خواستی اگه_ 

 !فهمیدم باشه! سراغم
 

  انگشتر  با داشت. انداخت او سوی  نگاهینیم فربد

 .کردمی بازی نامزدی
 



 .  آمد حرف به آرام حال همان در

 

 ازت خیلی! گیرنمی وسراغت مامان  و بابا_ 

 ! زنینمی  سر! دلخورن

 !  کن  عذرخواهی_ 

 

  بر را عینک کاش. دوخت چشم او به دلخور سپیده

 . داشتمی

 

 ! همین_ 

 !  نمیاد بر ازم ایدیگه  کاری_ 

 ! نداری من به ایعالقه هیچ کنممی فکر گاهی_ 

 ! نکن شروع دوباره_ 

 

 . گرفت دلش

 

 یاد ازشون چرا! عاشقه هایآدم پُر  برت و دور_ 

  نمیگیری؟
 

 .  پرید باال فربد ابروهای

 



  من؟ خواهرای به! کنیمی حسادت داری_ 
 

 . غرید  حرص و بغض با دخترک

 

   ندارم؟ حق... آره_ 
 

 .  شد آب پُر سپیده چشمان. کرد نگاه او به فربد

 

 !  دار نگه_ 

 ! منتظرتن_ 

 

 ...  ترگزنده تر،تلخ  ولی  کرد تکرار را خودش  جواب

 

 ... کن  عذرخواهی_ 

  کنی؟می تالفی داری_ 
 

  بود شده دور . کرد عوض را مسیرش که  بود متوجه

 ... خانه از

 

  نداشتی؟ رو انتظارش_ 
 



 .  زد پوزخند فربد

 

 ! دارم رو چیزی  هر  انتظار وقته خیلی من_ 

  نباشم؟ خوایمی فربد؟ خوایمی چی  دقیقا تو_ 
 

 او به فقط  جواببی و داشت  نگه قرمز چراغ پشت

 . کرد نگاه

 

 ! نکن بهانه ومادرت باشم خواینمی اگه فربد؟_ 

  تنهایی عمر یه! تنهاست واقعا من مادر! سپیده_ 

 !  داره احتیاج من به االن ولی کشیده

 !  برگرده تونهمی_ 

 

 .  زد چنگ موهایش به کالفه

 

 ! بیا من با داری عاشقی ادعای اگه! گرده نمی  بر_ 

 

 ادعا را داشتنش دوست. شد خیره او به ناباور سپیده

 ! دانستمی

 

   عاشقی؟ ادعای_ 



 این جز   چیزی یعنی بیای نیستی حاضر  وقتی_ 

 ! نیست

 

 .  شکست قلبش

 

 ! متاسفم هم خیلی... متاسفم برات_ 

 

  کرد سعی فربد. کرد باز  را ماشین در بالفاصله و

 . بگیرد را دستش

 

  کنی؟می کارچی! سپیده_ 
 

 .  کشید را دستش  جیغ با

 

 ! بذار راحتم_ 

 

 .  کرد نگاه او به جاخورده فربد

 

 سوی سرعت  به دخترک. شدمی سبز داشت چراغ

 صدایش  همچنان که فربد به اهمیتبی دوید روپیاده

 .زدمی
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 چرخید سمتش سرها. شد نشیمن وارد آرام هاییگام با

 .زد لبخند زحمت  به او و
 

 ...سالم_ 

 کو؟ سپیده_ 

 

 گردن او سر پشت به حالیکه در پرسید که بود فرانه

 .کشیدمی
 

 .نیومد_ 
 

 . بود کیان داد نشان واکنش که  نفری اولین
 

 چرا؟ _ 

 

 . نداشت جوابی. انداخت  زیر را  نگاهش فربد

 



 !بودم تو با! فربد_ 

 !زنیممی حرف بعد باشه! امخسته ! بابا  ببخشید_ 
 

 بلند جا از اما کیان. برداشت قدم هاپله راه سمت و

 . کردندمی نگاه فقط سکوت  در بقیه. شد

 

 !دیمی جواب من به االن همین ! فربد_ 
 

 .شد نزدیک کیان به آرام احمد
 

 !بعد برای بذار! کیان_ 
 

 قرار کیان کنار هم آرزو. ایستاد هاپله به نرسیده فربد

 :گفت  آهسته. گرفت
 

 ! ترآروم خرده یه! کیان_ 

 حالیم من کنهمی فکر! زندگیش به زنهمی گند داره_ 

 ! نیست

 

  رفته باال زیادی کیان صدای. برخاست جا از هم محمد

 . بود



 

 .  بود شده خفه حسابی و سنگین جو

 

 رنگش سبز چشمان با. کرد بغل را  طاها افسانه

 . بود زده زل کیان به ترسیده

 

  دامون بود نشسته مبل روی  واکنشبی که کسی تنها

 . بود

 

  از من، زندگی به زد گند که زنی خاطر به  خوایمی_ 

 ! بگذری داری دوسش که دختری

 

  او به نگران فرانه. زد چنگ موهایش به کالفه دامون

 .  دوخت چشم

 بود عالم غم هایشچشم در فربد، به اما فریماه

 ... انگار

 

 .  گذاشت کیان یشانه  روی دست احمد

 

 ! نیست وقتش االن... مرد باش آروم_ 



 یه... اینجاست پاش یه کنم؟ مالحظه  دیگه چقدر_ 

 ! چالوس پاش

 

  ماجرا سریک. کرد فوت پریشان را نفسش دامون

 . بود خواهرش

 . ماندنمی  ساکت نبود باردار فرانه اگر

 

 .  زد لبخند  تلخ فربد

 

 و تنها اندازه این تا رو مادرم وقت هیچ من! بابا_  

 ! بودم ندیده خسته
 

 . برآشفت کیان

 

 .کرد انتخاب خودش که بود راهی_ 

 ! کردین مجبورش که بودین شما این! نه_ 

 

 قرار برداشت قدم تند فربد سمت که کیان جلوی  آرزو

 .گرفت
 

 !کنممی خواهش! کیان_ 



 

  لب گوشش نزدیک بازدارنده. کشید عقب را او احمد

 :زد
 

 در هم فرانه زندگی پای  کجاست؟ حواست... کیان_ 

 ! دامادته خواهر دنیا رفته یادت! میونه

 

  نگاهش داشت شاپرکش. چرخید  عقب به پریشان کیان

 ... انگار بود ترسیده. کردمی

 

 :آمد حرف به دوباره فربد
 

 !  بخوابم خواممی! خورمنمی  شام_ 

 

 پیش در را پلهراه دوباره دامون به نگاهی با بعد

 .گرفت
 

 ... سکوت  و بود سکوت

 

 ! خواهر بده ما به چای یه_ 
 



 بوجود سنگین جو کردن عوض  احمد قصد دانستمی

 . است آمده

 

 گذشته. داشت بغض. رفت آشپزخانه به  سر تکان با

 ... گاههیچ . نبود شانزندگی برداردست

 

  سر قوری! خواهر کجاست حواست جان؟  آرزو_ 

 ! رفت

 

 . کشید  عقب را کتری  عجله با

 

 ! ریزممی من بشین! نسوزی_ 

 

 . لرزیدندمی وضوح به هایشدست. رفت  کنار حرفبی

 

 ! شهمی باز تو دست به فقط گره این_ 

 

 ... محکم.  زد گره درهم را انگشتانش

 

 !  داداش شهنمی باز وقت هیچ گره این_ 



... عزیزم هست هم تو زندگی از جزئی پسر این_ 

 ! داری دوسش

 

 . بود کیان شبیه. داشت دوستش

 

   کنم؟ تونممی کارچی کنم؟ کارچی _ 
 

 . زد لبخند اطمینان با احمد

 

 !  کارا خیلی_ 

 

 ترینصمیمی پسر فقط فربد کاش بود کرده آرزو بارها

 ...  او از همسرش پسر نه باشد، رفیقش

 

 چای  بقیه برای من! چشه ببین ببر براش چای یه_ 

 ! برممی

   چرا؟ شما_ 

  بلد که کردم کار افسانه واسه قدریاون  نترس_ 

 ... باشم

 

 ...  َمردترین. بود بهترین برادرش. خندید



 

 از احمد از بعد و گذاشت سینی داخل چای لیوانی

 .رفت بیرون آشپزخانه
 

 .گشود را آن در، به کوتاه ایضربه  با

 . شد خیزنیم  تخت روی سرعت به آرزو دیدن با فربد
 

 ! دامونه کردم فکر  ببخشید_ 

 نیستم؟ مزاحم_ 

 

 .ایستاد احترامش به
 

 !بفرمایید حرفیه؟ چه این_ 

 . آوردم چای برات_ 

 

 .بود محتاج گرم لحنی به گرم چای  از بیشتر
 

 !  مامان... نکنه درد دستتون_ 

 

 . نشست تخت لب او کنار  لبخند با آرزو

 



 ! نگرانته پدرت_ 

 

 ...  چای بخار به دوخت  را نگاهش. نزد حرف

 

 ! من کردن  ناراحت یعنی کیان، کردن ناراحت فربد؟_ 
 

 . نگریست شرمنده او سیاه  هایچشم در

 

 ! ببخشید_ 

 

 به. رفت او پریشان  موهای سمت آرزو  انگشتان

. زد کنار را هاآن آرام. بودند چسبیده اشپیشانی 

 ... مادرانه

 

  داری؟ دوست رو سپیده  بگو من به_ 
 

 . نداشت خبر اشاندازه از کسهیچ  و داشت

 

 ! دارم_ 

  وایسم تو یآینده  خاطر به  بخوام که هست اونقدری_ 

  ها؟گذشته  جلوی



 !  هست_ 

 

 خم سر. شد بلند جا از بعد و کرد نگاهش لحظه چند

 ...  باراولین  برای. بوسید  را او سر روی و کرد

 

 از بود ترمادرانه لحظه این در که او به زد لبخند فربد

 ...  برایش  همیشه

 

 ! پسرم شام برای پایین بیا دیگه خرده یه_ 

 

  نداشت؟ دوست را زن  این شدمی
 

 !  چشم_ 

 

 و بست چشم. شد خیره چای  لیوان به. رفت که آرزو

 . کشید بو را عطرش بعد

 

 .داشت بهارنارنج عطر دادمی دم هم دنیا که هاییچای 
 

 ... طعمخوش  و مادرانه قدرهمین
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 اینجایی؟ که باز_ 

 

.  کرد نگاه دامون  به چشم یگوشه از حرفبی

 .  کرده پف چشمانش و بودند پریشان موهایش

 

 ! شبه یسه ساعت! فرانه_ 
 

  دوخت را نگاهش بگیرد،  فاصله بالکن لب  از آنکه بی

 ...  سرش باالی کرانبی سقف به

 

 . بود پُرستاره شبینیمه

 

 !برهنمی  خوابم_ 

 دست از من کنم کارچی! شیمی  مریض!  هوا گرمه_ 

  تو؟
 

 . خندید  صدابی او یدرمانده لحن از

 

 ! شاپرک  خندی؟می_ 

 



 مرد داشت، دوستش چقدر. چرخاند  او سمت سر

 ...را نگرانش همیشه

 

 ! بخواب  برو تو! هوا  خوبه_ 

 

 . پیچاند دورش دست اخم با دامون
 

  دونی؟نمی! شممی بیدار کنارم نیستی_ 
 

 دامون یبوسه. داد تکیه اششانه  به سر  و بست پلک

 . کرد ترغلیظ  را لبخندش موهایش  روی

 

 شدی؟  ناراحت بابا از_ 

 

 .بود شده ناراحت
 

! فربده پدر اون خب ولی! نیستم کیا آقا  جای من_ 

 ! نگرانشه

 !جدیه رفتن برای تصمیمش_ 

 !دونممی_ 

  بشی؟ مانعش خواینمی_ 



 

 فربد اگر. بودن دنیا  فکر به تنها بود خودخواهی

 غیرممکن کردنش جبران خوردمی ضربه هم باراین

 . بود

 

 بخوابی؟  خواینمی! دهنمی گوش من حرف به_ 

 

 تند گوشش زیر قلبش. فشرد او به بیشتر را خودش

 . زدمی

 

 ! گرسنمه_ 
 

 .خندید دامون
 

 نه! هم  به ریخته وزندگیمون نیومده جوجه این_ 

 ! خوراکت نه معلومه، خوابت

 

 ...  او داغ  نگاه در خیره. کرد باز چشم

 

 ...  شیمی خوبی پدر_ 

  نیستم؟ خوبی  شوهر_ 
 



 ... هم لبخندش. گرفت شیطنت  رنگ  نگاهش

  آن دور بعد و نشست لبش کنار دامون َشست انگشت

 ...  وارنوازش . خورد چرخ

 

  هوم؟_ 

 ! سخته خیلی  سوالت_ 
 

 .  شدمی شیطان زیادی گاهی دخترک. نخندد کرد سعی

 

 جوابتم؟ منتظر_ 

 

 عقبعقب که همانطور. گرفت فاصله نامحسوس

 :  زد لب احتیاط با رفتمی

 

 ! شیمی  تحمل غیرقابل  گاهی ولی  زیاد نه_ 

 

 فرار به پا  خندان گرفت، سمتش دامون که خیزی با

 .گذاشت
 

 !ببینم وایسا_ 

 ! ها همسایه ! هازنم می  جیغ_ 



 

 . بود او هایدست روی بیاید خودش به تا

 ! دامون_ 

 

 . زدمی صدایش  اینگونه وقتی قلبش از آخ

 جانش تمام به آتش که چشمانی  سیاهی از آخ

 . انداختمی

 

 ...  بزن جیغ حاال_ 

 

 .نشست او هایلب  روی قراربی هایشلب بعد و

 قصد روزی چطور. کرد هیاهو  دخترک یسینه در دل

  داشت؟ را او ترک
 

 یهمه . بود دنیایش تمام  االن او دنیا،بی و دنیا با

 ...  نیستش و هست

 

 

 مردم میان گاهی

 شهر ازدحام در

 هست  چه  هر تو از غیر



 . کنممی فراموش

 ( مشیری)
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 در او به پشت. کرد باز را فربد اتاق در صدابی و آرام

 .بود هایشکتاب کردنجمع  حال
 

 تو؟  بیام_ 

 

 .چرخید  عقب به لبخند با فربد
 

 اومدی؟کی_ 

 

 .شد وارد زنانقدم فرانه
 

  کنی؟می  کارچی!  االن همین_ 
 

 :گفت جواب  جای
 



  اومدی؟ دامون با_ 

 فربد؟  چیه اینا... آره_ 

 

 .  نگریست اتاق یگوشه  بزرگ چمدان به فربد

 

  نامهپایان برا خرده یه... رممی دیگه روز  چند یه_ 

 ...کنم هماهنگ راهنمام استاد با باید... اینجا درگیرم

 

 .گرفت بغضش که نبود خودش دست
 

 !فربد_ 

 تا مامان گفت زدم زنگ  سمانه خاله به که دیشب_ 

 !خوابه نمی! بیداره صبح خود
 

 ...او روشن هایعسلی به دوخت را سیاهش چشمان

 

 سپیده؟_ 

 

 چیدن مشغول دوباره و کرد نگاه او به لحظه یک فربد

 . شد جعبه داخل هاکتاب 

 



 ! فربد  بگیری تصمیم طرفه یه نداری حق تو_ 

 

 :گفت خسته حال همان در. نکشید کارش از دست
 

 ! میاد باشه داشته دوستم اگه_ 

   کنی؟ سواستفاده احساسش از  خوایمی_ 
 

 .  زد پوزخند فربد

 

 . نیست کار در احساسی! نمیاد اون_ 

 

 ... جانببهحق   و طلبکار. گرفت قرار  مقابلش فرانه

 

 ! داره دوست سپیده دونیمی خوب  خودت_ 

  نزنی؟ حرف موردش در شهمی_ 
 

 ... هم صدایش. لرزید چشمانش نینی

 

 ! کنی خرابش خوایمی! اتآینده! زندگیت! فربد_ 

 ! تنهایی  همه این نیست مادرم حق_ 
 



 

  از حرص با گذاشت،می جعبه داخل داشت که را کتابی

 . کرد  پرت کناری و کشید او دست

 

 تقصیر! بود خودش تقصیر! نیست گفته کی_ 

 !خواهیش زیاده
 

 . شد تلخ  فربد لبخند
 

 !کنه اشتباه تونهمی آدمی هر! آبجی! فرانه_ 

 !بدن وتاوانش اطرافیانش نیست قرار ولی... آره_ 
 

 .گذاشت او ظریف هایشانه  روی دست فربد
 

 نه که ایگذشته! گذشته تو گشتن از امخسته  من_ 

 هر اما... نداشتیم توش نقشی فریماه نه تو، نه من،

  مجبورم من! عزیزم... خوردیم لطمه جور یه مونسه

 !کنم  انتخاب رو یکی مادرم و خودم زندگی بین
 

 .کشید عقب را خود عصبانی فرانه
 

 !دارم برادری رهمی یادم رفتی_ 



 

 ... درد پُر. خندید فربد

 

 ! کوچیکه آبجی نبودی سنگدل _ 

 

 بعد و کرد نگاه او به ناراحت لحظه چند فرانه

 .رفت  بیرون اتاق از حرفبی
 

 . نبود امروزشان بردار دست که ایگذشته به لعنت

 

 صدای پیچیدن با شد همزمان  هاپله پایین  رسیدنش

 .... خانه در زنگ

 

 . شد نزدیک کمی. چرخاند آیفون سمت سر

 

  بابا؟ کیه شاپرک؟_ 
 

 . نشست ا فا ف یدکمه روی دستش

 

 ... سپیده مادر و پدر_ 
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 بعد و گذاشت فربد مقابل  را چای فنجان آخرین فرانه

 .نشست دامون کنار
 

 ...  پرسیاحوال  و سالم جز  بود، نزده حرف کسی هنوز

 

 ...  دامون آقا دارین  تشریف هم شما که خوبه_ 

 

  دامون به را این فربد به  نگاهی با که بود سپیده پدر

 ...  دلخور اما آرام بالحنی. گفت

 

 .  دادمی حق او به. نزد حرفی دامون

 

  بزنم حرف  باهاتون کارخونه تو امروز  خواستممی_ 

 ... برسیم  خدمت منزل بهتره گفتم ولی  مهندس آقای

 

 . برداشت را چای فنجان کیان

 

 ! خودته یخونه ! کردی  خوبی کار_  

 



  جناب مونده تکلفبی ما دختر که ساله دو االن_ 

 !خسروی
 

 و جدی زنی ! همسرش  از دلخورتر بود سپیده مادر

 ... کردهتحصیل 

 

 او به بود  ساکت هنوز که آرزو به نگاهی  با کیان

 . نگریست

 

 ! بوده ما از لطفیکم... شما فرمائیدمی  درست_ 

... خواهان و خواستگار همه اون بین من دختر_ 

 !شما پسر فقط گفت
 

  نگاهش که فربدی. گفت فربد  چشمان در خیره را این

 .انداخت  زیر را
 

  ندونستیم واجب رو فامیل و آشنا و دوست جواب_ 

  چیه؟ تکلیف.... لطفا بدید  شما رو ما جواب ولی! بدیم

 پیش برگرده خوادمی فربد گهمی سپیده که االن

 !مادرش
 



 :آمد حرف به آرام فربد. دهد  جواب کیان اینکه از قبل
 

 من با تونهمی... امیری خانوم مشخصه تکلیف_ 

 !بیاد
 

 .  زد صدا  توبیخ با کیان

 

 !فربد_ 
 

 .  نگریست فربد به ناراحت سپیده پدر

 

 ! نبود رفتن  حرف پیش سال دو_ 

 

 را او کیان جدی نگاه اما  بزند حرفی  خواست فربد 

 .کشید دست صورتش به کالفه و کرد ساکت
 

 . آمد حرف به آرام آرزو

 

 بهتون هم کامال... فهمیممی  رو شما  ناراحتی ما_ 

 ... هستیم تونشرمنده  و دیممی  حق

 



...  شکایت و گله برای نیومدیم  ما خسروی  خانوم_ 

 آرامش چیه؟ شما پسر حساب حرف ببینم اومدیم

 ! ترهمهم ما برای چیز همه از دخترمون

 

 . داد جواب آرزو از قبل فربد 

 

  با خوادنمی اگه سپیده! جدیه رفتن برای من تصمیم_ 

 ! بشه تموم تونهمی  چیز همه... نیست اجباری بیاد من

 

   گی؟میچی هست معلوم هیچ! فربد_ 
 

 ... شماتتش با لحن و بود دامون بلند صدای

 

  زدن حرف و موندن! مهندس آقای توناجازه با_ 

 ! است فایدهبی

 

 . ایستاد هم همسرش شدنش بلند با

 

  عذرخواهی  فربد به آمیرز سرزنش  نگاهی  با کیان

 ...   هم آرزو. کرد

 



 و خسته و هدفبی.  زد بیرون دم همان هم فربد

 ....  درمانده

 

.  کرد پارک ایگوشه راندن، از خسته بعد ساعتی

 !  خانه نزدیک جایی

 

  را دخترک  بارانی روز آن در که فروشیگل  همان کنار

  هایشلب روی محو لبخندی یادش. بود  کرده پیاده

 . نشاند

 

 . زدمی حرف او  با باید. برداشت را موبایل

 صدا،بی. شد داده جواب تماس  بعد لحظه چند

 ... حرفبی

 

 .کشید عمیقی نفس
 

  سپیده؟  واقعا رو چی بفهمی؟ رو چی  خوایمی_ 
 

 . پیچید گوشش در او بغض پُر نفس تنها
 

 ! بده جواب_ 



 ! تلخ خیلی!  فربد تلخی_ 
 

 . داد تکیه صندلی به را سرشپس   خسته

 

 از اینم مادرم، وضع  از اون! ندارم خوبی  حال_ 

  خوامنمی  من... سرگردون و حیرون... خودم وضع

 !خودته با تصمیم! کنم مجبورت
 

 . زد لب شکستهدل  دخترک

 

 !نداری دوستم تو_ 
 

 .  کرد رها خسته را نفسش فربد

 

 دوست  اینکه یعنی کنم مجبورت خوامنمی  چون_ 

 !ندارم

 !نگفتی باریه  حتی_ 
 

 .  بست پلک کالفه فربد

 

 !سپیده امتو  آزار باعث فقط من_ 



 باشه؟ ترراحت  برات  رفتن که گیمی اینو داری_ 

 

 .  کوبید فرمان روی را جانش بی مشت

 

 !نه! نه_ 

 تو! کردم تصور تو کنار وامآینده  دوساله من! فربد_ 

 ...بگیری ندیده ومن راحتی به تونینمی

 !نیست راحت_ 

 !  هست_ 

 

 سال و سنهم. افتاد جوان پسری به فربد نگاه

 ... خودش

 بر قدم کنارش که دخترکی به لبخند با را  رزی شاخه

 . داد داشت،می

 

 !نگرفتم گل برات وقت هیچ من_ 

 ! نه_ 

 

 ...  صدابی و تلخ. خندید

 



  بابا  هم رو نامزدی جشن و خواستگاری گل_ 

 ...گرفت

 

  خشک  را هاگل. چکید اشکش خط سوی آن سپیده

 . بود داشته نگه و کرده

 

ت... من! سپیده! ببخش  ومن_    نتونستم و دارم دوس 

 ! بمونم مردونه داشتنم دوست پای

 

 درحالیکه. کرد قطع را تماس بالفاصله بعد و

  در بود آورده زبان به باراولین  برای که داشتنیدوست

 .خورد  میزنگ   دخترک گوش

   شاپرک#

 225_پست #

 

 گذشته یک از . نگریست موبایل یصفحه به باز آرزو

 .  بود نیامده هنوز فربد و

 

 با ها،آن میان سر و گذاشت میز روی  را هایشدست

 ...  بسته هاییچشم 

 



 ...  خسته حسابی و بود سالن سرهیک  صبح از

 ترگرم  ایبوسه بعد و نشست اششانه  روی گرم دستی

 ... سرش روی

 

 ! بخواب برو پاشو... ایخسته _ 

 

 . کرد نگاه کیان به چشم الی از  و چرخاند سر

 . بود جذاب و قیافهخوش  هم هنوز هاسال  گذر با

 

 !  بزنم زنگ نذاشتی! فربدم نگران_ 

   کردی؟ دم چای ... باشه تنها خرده یه_ 
 

 . مالید خوابیبی از را چشمش یگوشه

 

  ریزی؟می... آره_ 
 

 . زد لبخند کیان

 

 ! بخوابی بری بعدش که شرطی به_ 
 



  چال هایشگونه  خندیدمی  وقتی هم هنوز. خندید  آرزو

 .افتادمی
 

 فربد؟ به  بپّری و باشی بیدار تو که_ 

 

 همهاین فربد کی از. کرد نگاه او به و برگشت کیان

   بود؟ شده عزیز آرزو برای
 

 . گذاشت میز روی چای  لیوان دو

 

 قانعش و بزنم حرف باهاش خواممی! ندارم کاریش_ 

 ! بمونه کنم

 

 خود داغ چای. کرد حلقه لیوان دور را هایشدستش

 . ستزندگی

 

 . کرد ایدیگه فکر باید... گرفته رو تصمیمش اون_ 

 

  را چای از قدری. فرستاد بیرون آرام را نفسش کیان

 . نوشید

 . بود  چای  بخار به خیره هنوز  اما آرزو نگاه

 



 من! آرزو...  کنممی  فکر زیاد گذشته به روزها این_ 

 یخواسته  از رو تو کاری هر از قبل  موقعاون باید

 تو چی گفتم می  خودت  به باید... کردممی  مطلع دنیا

  کمکش بخوام و بسوزه براش دلم اینکه جای! سرشه

 من از دنیا که راهی جز بود دیگه راه تا هزار کنم

 من فریب برای هم اون فهمیدم بعد حتی که... خواست

  راحت خیلی! گفتمی که  نبود طوراون موضوع! بود

  با من... کرد  حل رو عموش پسر هایمزاحمت شدمی

  هم و ریختم بهم رو خودمون زندگی هم خودم اشتباه

 ... رو هابچه  زندگی

 

  برای نداشت حرفی. کرد  نگاه او به سکوت در آرزو

 گاههیچ که بودند تلخ  حقیقتی هااین تمام زدن،

 .  شدندنمی  فراموش

 

 هاسال  مقصر... فربد االن حال مقصر... منم مقصر_ 

 و دامون یرابطه ریختگی  بهم مقصر... فریماه بدبینی

 ! منم  هااین یهمه مقصر... فرانه

 

 این تمام در وقتی او کردن ترپریشان  نبود انصاف

 . کردمی  سرزنش را  خود هاسال 

 



  گمنمی... گذشته هاموقع  اون از خیلی االن! کیان_ 

  فکر کمتر بهش هاست مدت اما شده فراموشم

... نیست تو و من پسر  فربد اینکه به حتی... کنممی

  مادری براش بخوام که کافیه همین و دارم دوسش من

 اشک و افسوس به رو عمرم یبقیه خوامنمی... کنم

 ! بگذرونم رفته روزهای برای آه و

 

  او انگشتان و برد جلو دست جانبی لبخندی با کیان

 . نداشت را هاچیز  خیلی تحمل نبود آرزو اگر. فشرد را

 

 االن که بودم اینی از  تر بیچاره من رفتیمی اگه_

 ...  مشرمنده همیشه تا... هستم

 

 بر شانزندگی گردن از را گذشته دار طناب جایی باید

 . داشتندمی

 

  ریزی؟می دیگه چای یه_ 

 !  کن امر شما ... چشم_ 

 

 ... تردید با. آمد حرف به باز او ایستاد که کیان

 



 .  فردا... چالوس برم  خواممی_ 

 

 ...درهم هاییاخم  با. چرخید سمتش تاخیر با او

 

  چرا؟ چالوس؟_ 

 !گردمبرمی شب تا و رممی صبح_ 

ی؟ نگفتم چرا؟ گفتم_    ک 
 

 ...  کیان یخوردهنیم  چای به دوخت را هایشمردمک 

 .  گفتمی احمد که بود ایگره همان کردن باز رفتنش

 

 !دنیا سراغ برم باید_ 
 

 .  شدمی بد دنیا با آرزو حال

 

 :گفت جدی خیلی و گذاشت مقابلش را چای
 

 !نه_ 

 ! شهمی خراب داره زندگیش! فربد خاطربه! کیان_ 

 



  خودش خاطر به همه از که زنی به زد پوزخند کیان

 ! مقابلش نشسته زن   با دوستی از حتی. بود گذشته

 

  اونیه از ترخودخواه  شناسممی من که دنیایی اون_ 

 زندگی  خاطر به نیست حاضر حتی! کنه گذشت که

 ! برگرده  پسرش

 

  برای نیست چیزی کنهمی  فکر چون گرده نمی  بر_ 

 !برگشتن
 

 .  شد خیره او سیاه هایچشم  به کیان

 

 ازش داری تو! نذاشته خودش برای  چیزی اون_ 

 ! آرزو! کنیمی دفاع

 

 کرد خودش  خام وشوهرم  که زنی از هرگز من! نه_ 

 که کنممی دفاع مادری از دارم... کنم نمی دفاع

! کنه حفظ رو اشبچه  زندگی باید چطور دونهنمی

 بود دوستم بهترین زمانی که کسی با و  برم خواممی

 اتفاقات به  فکر و کینهبی! همین فقط... بزنم حرف



 که دختری  و فربد  یآینده  خاطر به فقط گذشته،

 ...داره دوس ش

 

 جدا هم از  را نگاهشان در شدن بسته و باز صدای

 . کرد

 

  برم؟ بذار! کیان_ 

 .زنیممی حرف بعد_ 
 

  آشپزخانه ورودی دم   هاآن دیدن از متعجب فربد

 . ایستاد

 

  بیدارین؟... سالم_ 

   بودی؟ کجا_ 
 

 . کرد نگاه کیان جدی صورت به

 

 !هابچه  پیش_  

  خوردی؟ شام_ 
 

 . آرزو نگرانی به زد لبخند 



 

 . بله_ 

  خوری؟می  چای_ 

 . بخیر شب! بخوابم رممی! ممنون_ 
 

. برداشت شد،می دور که اویی سمت قدم یک کیان

 . گرفت را دستش  مچ ولی آرزو

 

 !  نیست خوب حالش... بذار  راحتش_ 

 

 . شد بلند جا  از آرزو. کرد فوت را نفسش کالفه کیان

 

 ! بیفتم راه باید زود صبح... بخوابم رممی من_ 

 !  آرزو_ 

 ظرف شب میاد بدم دونیمی! بشور رو لیوانا_ 

 !  باشه نَُشسته

 

 خنده با آرزو . پرید باال او شیطنت از کیان اَبروهای

 .شد دور
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 یخانه . بود نگذاشته خانه  این به پا شدمی هاسال 

 ! دوست

 

 تولد. ساختند اینجا را خاطره ترینخوش بارآخرین 

 ! دنیا

 

 را اشکشیده انگشت بعد و بست پلک ایلحظه  برای

 .گذاشت زنگ شاسی روی
 

 .بود نصب قدیمی آیفون همان هنوز
 

 ...دوباره بعد و کرد صبر لحظه چند

 

 ... حتما نبود خانه در کسی

 

 داغ آفتاب زیر دودی عینک گذاشتن با و  کرد گردعقب

 .زد تکیه ماشین به ماه مرداد ظهر
 



 ...مشکی  شالی و مانتو با زنی. آمدمی دور از زنی

 ...زمین به خیره و کوتاه هاییقدم با

 

 و شال با پوششیک  زنی به. افتاد او به نگاهش

 ... اینسکافه کفش و  کیف با رنگ،  یاسی مانتویی

 

 .بود آمده در عنابی  رنگ  به حاال  که موهای با

 ...کوتاه. شد سست هایشقدم

 

 مقابلش دنیا. گرفت ماشین از را اشتکیه  آرزو

 . ایستاد

 : پرسید تردید و شک  با سکوت لحظه چند از بعد

 

  آرزو؟ تویی_ 
 

  بود مانده جا که همان. بود دنیا همان لحن لحنش

 ! خاطرات میان

 

 همیشه از سیاهش هایتیله . برداشت را عینک

 ... ترَسرزنده. بود تربراق 

 



 ...  سالم_ 

 

 ...  سیاهش چشمان مات. بود او دیدن مات هنوز

 ! اینجا را دیدنش نداشت باور
 

 حتی. نبودند هم  چیزهیچ. نبودند هم هووی دیگر حاال

 !هم دوست
 

 ...  سالم_ 

 

 :پرسید مکث با و
 

 بودی؟  کجا_ 

 

 . نشست دنیا  هایلب  روی محزونی  لبخند
 

 ...مادرم و پدر خاک سر_ 

 

 نرفته مادر و پدر خاک  سر بود هامدت هم خودش

 .بود
 



  روز؟ وقت این_ 
 

... بُرَدش دورها به ایلحظه  برای لحنش. کرد نگاهش

 ! دوستی روزهای به

 

 وایسادی؟  وقته خیلی... بود گرفته دلم_ 

 ! دقیقه ده شاید... نه_ 

 تو؟  میای_ 

 

 .زد را ریموت! همین برای بود آمده
 

 تنهایی؟ _ 

 ... هاشبچه یخونه... ساری  رفته روزه دو خاله _ 

 

 .شود داخل او از قبل آرزو  کرد صبر
 

  پُر تر،شاداب تر،تنومند   قبل، از تر َسرسبز هادرخت 

 خورشید نور زیر و ایستاده جا سر  هنوز بارتر،

 . زدمی برق هایشانبرگ

 



 خواندند،می درس اینجا حیاط میان که روزها چه

 .زدندمی  جیغ و خندیدندمی
 

 !  خواهرانه. بود خواهند دوست ابد تا کردندمی گمان و

 

 !نامرتبه یکم داخل... ببخشید_ 
 

 مادر دو هر  که انگار نه انگار! راحت و عادی چقدر

 .بودند کیان فرزندان
 

 ...برات بیارم شربت یه بشین_ 

 

 آن تند دنیا. افتاد مبل روی نامرتب پتوی به نگاهش

 ...  هم را زمین روی بالش. برداشت را

 

 . بود ریخته بهم خودش حال مثل اشزندگی

 

 ... فقط آب  لیوان یه_ 

 

. لرزدمی بیشتر صدایش از دنیا هایدست کرد حس

 ... هم لبخندش

 



 ! بشین... میارم االن_ 

 

  حیاط به رو  یپنجره همان به مبل تریننزدیک  روی

 . کرد رها را خود

 

 ...  نمیاد دلم! نکردم عوض رو چیزی_ 

 

 ...تشکر و حرف بی. گرفت را آب لیوان

 

. داشت تن به مانتو هنوز . نشست روبرویش  دنیا

  مقابل دنیای این به سوختمی دلش یا بود  انگیررقّت 

 چشمانش؟ 

 

 هم را مانتو هایلبه. برداشت  سر از را شال آرزو

 . زد کنار

 

 گرمته؟ _ 

 

 .شد بلند جا از دنیا. نداد جواب هم باز
 

 .کنممی روشن  کولرو االن_ 



 !شیمی عمه داری_ 
 

 !  عمه. کرد نگاه او به متعجب و برگشت تاخیر با

 

 . نشست هایشلب  روی محو لبخندی کمکم

 یک. کردنمی غصبش کسی از که بود نسبتی تنها این

 ... حق به و واقعی و خونی  یرابطه 

 

 ! برادرش یبچه 

 

 ...  من به نگفت چیزی دامون_ 

 

 ...  داربغض . بود هاوقت آن مثل  شدنش دلخور

 

 ... حتما گفتمی... روزه  چند همش_ 

 

 . گرفت  جریان فضا در سرعت  به خنکی باد

 

 !فرانه خوبه؟  حالش_ 
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 میان چیزی. شد خیره او هایچشم   به آرزو

 . ریخت فرو دنیا هایمردمک 

 

 ! خوابهکم و اشتها بی فقط... خوبه فعال_ 
 

. آمد کش  آرزو فرمخوش   هایناخن تا دنیا نگاه

 ...آراسته و زیبا. بود همین همیشه

 

 .  نََکند او از دل داشت حق کیان

 

...  بودی همین بودی  حامله رو فریماه وقتی تو_ 

 ...  داشتی وحشتناک هایتهوعحالت  حتی

 

 و ماندمی کنارش که روزهایی. بود یادش هنوز

 ...  غریب شهری در بود مراقبش

 

 ! داشتم رو اوضاع همین  هم  فرانه برای_ 

 

 : داد ادامه مکث با و



 

 ! نیومدی  وقتهیچ... نبودی_ 

 

  بود خاکستری  آرزو چشمان سیاهی پس  . کرد نگاهش

 ... هاگذشته  آتش از

 

 ! ترسیدممی_ 

 

 . بست نقش او یخورده  رژ هایلب  روی تلخ لبخندی

 

 سرت به بود افتاده کیان  خواستن هوس وقتی باید_ 

 ! دنیا! کردیمی دوری  و ترسیدیمی

 

 .  لرزید دنیا پلک. گفتمی درست

 

 و زندگی و من از شدیمی دور و رفتیمی باید_ 

  رو زحمتش که برادری شد؟ نصیبت چی  االن! شوهرم

  وجودت تو که پسری! ترهنزدیک من به تو از کشیدی

 !منه کنار االن کرده رشد
 

 .گفتمی  درست هم باز
 



  در چنگم  از رو شوهرم  خواستی خودت خیال به_ 

  کنارت هم زندگیت آدمای تریننزدیک  االن اما بیاری

 !من کنار! منن کنار.... نیستن
 

  حتما گفتندمی که دنیا مکافات دار. چکید اشکش

 ! بود همین

 

 !کردم اشتباه... من آرزو؟_ 
 

 ... صدابی و تلخ. زد پوزخند

 

 ... خیلی... دنیا داشت تاوان خیلی اشتباهت_ 

 

 !  بار چند! بار دو! باریک. کشید نفس دنیا

 

 از بود پُر  که فضایی در  شدمی  ترخفه بار هر هوا و

 ! هاگذشته َسم

 

...  و زندگیم... جوونیم... داشت زیادی تاوان... آره_ 

 من برای همه از... آرزو این... این! تو نداشتن

 . بود تردردناک

 



 ! آشفته و خسته. کرد رها آهسته را نفسش آرزو

 

 : داد ادامه باز دنیا
 

  تو به خیانت کابوس... بخوابم  تونمنمی وقته خیلی_ 

 به برگردوند رو زمان شدمی کاش! کنهنمی ولم

 ...  عقب

 

 !شدنمی

 یشده  ویران دوستی نه و گشتمی بر زمان نه

 ...  دوآن

 

 شنیدن برای... نیومدم گذشته کردن رو و  زیر برای_ 

 !نیومدم هم تو تنهایی دیدن و پشیمونی
 

 :زد لب مصمم دنیا لرزان هایچشم در خیره بعد و
 

  مادری براش دارم ساله سه که اومدم پسری واسه_ 

 به کیان و تو  خیانت حاصل اینکه از کینهبی... کنممی

 ! منه

 



 ! خیانت. گرفتند سرعت دنیا  هایاشک 

 ! خواهرش! ترینشرفیق  به خیانت

 

 پیش برگرده که کرده جمع  رو چیزش همه فربد_ 

 ...تو

 

  انگیز سحر  هم هنوز. بود او درشت چشمان محو دنیا

 . بودند

 

 !  دنیا... برگرده نذار_ 

 

 . گرفت دنیا نفس ماتم و بغض از

 

 !برگرده نخواستم من_ 

 ! بمونه که نخواستی ولی_ 

 

 . نیاید نگفت. بماند گفت فقط. بود نخواسته

 

 قبلیش یعالقه از بعد تا کردیم تالش خیلی ما_ 

 ...بخواد رو کسی دوباره

 



 .نشست دنیا لب روی تلخ لبخندی
 

  خاطر به... داد دست از  من خاطر به رو مهتاب_ 

 !گذشته تو من خطای
 

 میان جایی خانه این هوای. کشید نفس دوباره آرزو

 ... مسموم. بود گذشته

 

...  بده دست از تو خاطر به هم رو سپیده نذار_ 

 ! برگرد

 ... نبودم هم خواستگاری مراسم برای حتی من_ 

 

 .  زد زل هایشچشم  در محکم

 

 ... کن مادری  عروسیش توی و برگرد_ 

 

 .  داد تکان طرفین به  را سرش دنیا

 

 !فربد  برای تری مادر من از تو_ 
 

 . گرفت او برای لحظه یک  دلش

 



 !باشی خوبی  مادر تونیمی  هم تو_ 
 

 خورشید. شد دوخته بیرون  به پنجره از دنیا نگاه

 ! دریغبی. تابیدمی منتبی. بود آسمان وسط درست

 

  خاطر به... خواستم خودم  خاطر به رو فربد من_ 

! مادری حس و خودش برای نه... کیا  داشتن نگه

 ! نیستم مادر من! آرزو

 

  و خود از عبور قدم یک یعنی اعتراف این

 ... خودخواهی

 

 ... برگشتنش با. داشتمی  بر باید هم را بعدی هایقدم

 

 .شد بلند  جا از شال، انداختن با آرزو
 

 ... امنوه دیدن... دخترم یخونه  رممی_ 

 

 .داشت چیز همه هم هنوز او. کرد نگاهش دنیا
 



 غروب... افسانه و احمد دیدن رممی بعد_ 

 شب تا گفتم  کیان به... ببند رو چمدونت...  گردممیبر

 ... ماخونه 

 

 . نزد حرف دنیا

 

 عقب به  آنکهبی. ایستاد برداشت که گام چند  آرزو

 .برگردد
 

...  شده  تنگ گردهنمی بر دیگه که روزایی برای دلم_ 

 !همیشه تا... دادم دستش از که دنیایی برای
 

 .رفت بیرون محکم اما آرام هایگام با بعد و گفت
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 چمدانی با. آمد بیرون  ظهر شلوار و  مانتو همان با

 ... حصیری سبدی و کوچک

 



 . کرد باز را عقب  صندوق آرزو

 

  چمدون؟ یه فقط_ 

 !نیستم تنها اینجا... مونمنمی  زیاد_ 
 

 . گذاشت صندوق داخل را چمدان

 

 و فرانه... هستن فربد و دامون! نیستی هم اونجا_ 

 ! سپیده

 

 دراز سبد سمت دست  آرزو. زد لبخند تلخ فقط دنیا

 . کرد

 

 خرده  یه و کیک و چای... عقب نذار واین_  

 ...راه تو برای... ستمیوه

 

 بود، اشخیره که او به نگاهی با و آرام  را دستش

 .کشید پس
 

 ...بریم بشین_ 

 



 ... کنارش در نشستن برای داشت تردید. داد تکان سر

 

 با بودند مسیرهم  که باری آخرین از گذشتمی هاسال 

 ... همراه هم،

 

  وایسادی؟ چرا_ 
 

 .گذاشت پایش جلوی هم را سبد و شد  سوار نگاهبی
 

 ...کردم درست وانیلی کیک_ 

 

 دنیا. نگریست او به زدمی  استارت حالیکه در آرزو

 .  دزدیدمی  نگاه اما

 

 ریختی؟ پرتقال پوست چای تو_ 

 

 یشان؟ بَربادرفته هایعالقه. بود یادش

 ... حیاط رنگ نارنجی هایپرتقال  عطر

 

  برات؟ بریزم... کنمنمی  خشک  وقته خیلی_ 

 ! بریز_ 



 

 تلخ ولی گذشته  راحتی به نه. زدندمی حرف داشتند

 .نبودند هم
 

.  خورد زنگ آرزو موبایل گرفت، سمتش که را چای

 . کشید عقب را لیوان دنیا
 

 .فشرد را هندزفری یدکمه  آرزو
 

 کیان؟  جانم_ 

 

 !کیان برای دادمی جان. بود همین هم هاموقع  همان
 

 کردی؟ حرکت... عزیزم سالم_ 

 

 . بود دلتنگ کیان صدای

 

 ... بیرون به بود  خیره. انداخت دنیا به نگاهینیم  آرزو

 

 کجاست؟ فربد... االن همین... آره... سالم_ 

 ...  خونه_ 

 



 .پیچید را کوچه پیچ
 

 ! میاد داره... مادرش یخونه  بره بگو_ 

 !  آرزو_ 

 

 . زد لب ترمصمم ولی او

 

 ...بگیره هم شام راه سر بگو بهش_ 

 

 .کرد فوت را نفسش کیان
 

 ... منتظرتم_ 

  کیان؟_ 

 !  بره که گممی! خبخیلی _ 

 

 .  خندید او خوردن حرص از صدابی  آرزو

 

 ! کردم رو تو پیتزاهای هوس_ 
 

 . زد لبخند خط  سویآن کیان

 



 ! باش خودت مواظب... عزیزم  چشم_ 

 !  فعال... هستم_ 

 

   شد؟ سرد چای_ 
 

 ...زدن حرف برای بود ایبهانه. بود نشده 

 

  برگردوندن برای بذار  رو تالشت تمام! دنیا_ 

 ! داره رو ارزشش! خوبیه دختر! عروست

 !دیدمش  بار دو فقط_ 
 

 ...  چشمانش به دقیق نگاهی با. گرفت را چای

 

 !ببینش بیشتر_ 
 

 ... هاسال این  بود شده دور همه از. نگفت هیچ دنیا

 

  دی؟می کیک تیکه یه_ 
 

 . نشست دنیا هایلب  روی لرزانی لبخند
 



 ... االن_ 

 

  که همین. کشید بیرون سبد از را داری  در ظرف

  رها ماشین کابین در وانیل خوش عطر کرد، بازش

 .  شد

 

 !  شده ویران   خاطرات. گرفتند می جان کمکم هاگذشته

 . گرفت طرفش  ایتکه 

 

 ... ممنون_ 

 

 ... پُررنگ کمی باراین. زد لبخند

 

 ! جونت  نوش_ 

 !  بخور هم خودت_ 

 

 هاسال  از بعد او کنار خوردن چای. برداشت لیوانی

 . چسبدمی  حتما

 



 با فردا پس!  برس خودت به! کن استراحت رو فردا_ 

 به و عذرخواهی برای! سپیده پدر یخونه ریممی هم

 !دلشون آوردن دست

  بخشیدی؟ ومن_ 
 

. بود تر چشمانش . کرد  نگاهش و چرخاند  سر آرزو

 ...  لرزان هایشلب

 

 !  هرگز  فراموشی اما! شاید! ببخشد

 

 بشه زنده بینمون یمرده دوستی ندارم  انتظار_ 

  اول؟ از کنیم؟ شروع دوباره شهمی... ولی
 

 ! دوباره اعتمادی! دوباره شروعی

 

 . نبود سابق  آرزوی آن  دیگر او وقتی شدمی شاید

 

 ! بمونم بخوام اگه بزنی؟ سر بهم گاهی  شهمی_ 

 

 .  کرد نگاه فقط هم باز

 



   آرزو؟!  گاهی فقط_ 

 یه موقع اون... بیاد دنیا که فرانه و دامون یبچه _ 

 ! تو یبرادرزاده! من ینوه! دیدن واسه هست دلیلی

 

  هایپلک  زیر انگشتانش. گرفت عمق دنیا لرزان لبخند

 . کرد پاک را  هایشاشک. نشست  خیسش

 

 ! ندیدمش! بود توت درخت  یه حیاط تو_ 
 

 .رفتندمی  باال هایششاخه  از هم با که درخت همان
 

 چند! بودیم نوشته یادگاری ش تنه رو! بُریدنش دادم_ 

  یادته؟... قلب تا
 

 ! تلخ! سخت! سرد. کرد نگاهش و برگشت

 

 ! شدی عاشق کردممی  فکر موقع اون_ 
 

 ! او  شوهر عاشق  اما. بود شده

 

 !ببرم رو خودم گناه یریشه   تا بُریدمش_ 
 



 !  تلخ و سخت و سرد هم باز. زد پوزخند

 

  دنبال بگرد بود؟ چی اون جرم! درخت اون قطع با_ 

 ! اصلی مجرم

 

  خانه به  زودتر خواستمی. افزود سرعتش  به و

 ...  کیان کنار. برگردد

 

  اما. جاخورد  آرزو. نشست دستش روی دنیا دست

 . نزد حرفی

 

 . زد تکیه صندلی به بسته چشمانی با دنیا

 جدا او الغر  انگشتان از کندی به آرزو هایمردمک 

 . بود چروکیده کمی دستش پوست. شد
 

 ! آرزو! خوبمون  روزای به برگردیم شدمی کاش_ 

 

 ! آرزویی. نبود بیش محالی این اما! کاش
 

 ...هادوستی. بودند رفته  هافرصت
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 زیر مرغ بوی شد آشپزخانه وارد اینکه محض به

  شتاب با و گذاشت دهان جلوی دست. پیچید اشبینی

 . دوید دستشویی سمت
 

 : زد تشر آرزو

 

  آشپزخونه؟ نیا فعال نگفتم مگه ! فرانه_ 
 

  آمده وقتی از. افتاد راه دنبالش به نگران دامون

. خوردمی بهم  حالش که بود  بار چهارمین این بودند،

 ...  سوم بار بود گرفته  اشگریه

 

 !کنینمی گوش حرف! فرانه_ 
 

 رسد چه نداشت را دستشویی در بستن وقت حتی

 !دامون عصبانیت به دادن اهمیت
 



 نهم یهفته از. بود خالی اما اشمعده. زدمی ُعق

  اشتهاییبی  و خوابیکم به هم تهوع حالت  بارداری

 ... قبل روز  از بدتر روز هر. شد اضافه

 

 .  ایستاد دستشویی بیرون و آمد پایین هم فربد

 

 !  دامون... دکتر ببرش_ 

 

 .کرد نگاه او به اخم با دامون
 

 !  کرد شهنمی  کاری_ 

 وقتی از.. ازش مونهنمی  هیچی که  اینطوری_ 

 ! توئه این همش اومدین

 

. زد کنار عصبی را دامون فربد. شد بلند فرانه یگریه

 . گرفت را  فرانه دست

 

 ! دکتر ببرمت بیا... برم  قربونت بیا_ 

 

 : غرید دامون
 



 !فربد_ 
 

 قند آب لیوان با دوآن  کشمکش از خنده  با آرزو

 . شد نزدیک

 

  همینا هم  تو شده بد حالش که بار هر! جان فربد_ 

 رو قند آب  این... جان دامون بشینه بیارش! گفتی رو

 ! بخوره بده

 !شیرینه... خوامنمی! مامان_ 
 

 .نشست فرانه  کمر پشت دامون دست
 

 برات؟ بگیرم چی_ 

 

  دکتر که تهوعی ضد قرص حتی. گرفت شدت  اشگریه

 . نبود کارساز کرد تجویز غذا از قبل

 

 ... آخه اممعده تو مونهنمی  چیزی_  

 

 و آب از. کشید او خیس صورت  روی را حوله دامون

 ..  هایشگونه بود تر اشک

 



  صورتت به رنگ... عزیزم  بخور خرده یه حاال_ 

 ! نیست

 بار چند! خوامنمی  شیرین  چیز... خوامنمی! مامان_ 

 ! بگم

 

 . گرفت  آرزو از را لیوان فربد

 

 ! رو خودت نکن لوس ! بخور_ 

 

 : زد جیغ  ناالن بار این
 

 !  کن ولم برو! فربد_ 

 ! نکن گریه عزیزم شدی؟  بچه! فرانه_ 

 

 سمت  برداشت قدم و گرفت فاصله دامون از حرص با

 ... هامبل

 

 پنجم ماه  آخر تا گفت دکتر! کنید ولم! کنید ولم_ 

 !  همینه وضع

 

 !  ماه نُه این ُمردمی. افتاد راه اشگریه  باز و



 

 به فربد. فرستاد بیرون را نفسش کالفه دامون

 نوازش را فرانه یشانه آرزو. زد چنگ   موهایش

 . کرد

 

  دامون؟ یا کیان کرده؟ لوس بیشتر رو تو کی_ 
 

 خندان هایلب  روی مادر  آرام لبخند از هایش  مردمک

 . لغزید دامون و فربد

 

  و بحث حال. بود حالبی زیادی. کشید دراز  مبل روی

 . زد زانو مبل پایین دامون. نداشت اعتراض

 

  برات؟ بگیرم بستنی_ 
 

 شیرین چیز بود گفته بار  هزار. بست پلک  توجهبی

 .  خواهدنمی

 

  پفک؟... چیپس_ 
 

 داشت، دوست. خندید فربد  تخس لحن از اختیاربی

 . دادنمی اجازه ولی دامون



 

 ! شو ساکت ! فربد_ 

 !که شهنمی چیزی بخوره  بار یه حاال_ 
 

 .خندید دوباره بسته هایچشم  همان با
 

 ! براش بگیرم برم بذار دایی خان_ 

 

 .  کرد اخم دامون

 

   سپیده؟ دیدن بری نبود قرار مگه تو_ 

 ! نداد جواب... زدم زنگ_ 

 

  هال به دوبار کرده سرخ زمینیسیب   ظرفی  با آرزو

 .آمد
 

 رو جوابت  خواستمی اگه! برو پاشو... جان فربد_ 

 سیب ببین مامان فرانه؟... گفتمی ما به دیروز نده

  کشه؟می میلت زمینی
 

 .چرخید کمی. کرد باز را هایشچشم 



 ! برشته های زمینی سیب
 

 زدین؟  نمک_ 

 

 .خندید  آرزو
 

 ...آره_ 

 ! خواممی تند سس_ 

 

  دادنمی گوش حرف. کرد فوت را نفسش دامون

 ! دخترک

 

 !فرانه! میشه داغون اتمعده_ 

 ! داییخان  بدتری هم تهوع  حالت از تو! بخوره بذار_ 
 

 بار این. خندید دوباره خرابش حال میان فرانه

 ... بلندتر

 فربد. کشیدمی  نشان و خط فربد برای چشم با دامون

 .  افتاد خنده به هم آرزو. نبود هم خیالش عین اما

 

 ! عزیزم بشینی کنم  کمکت بذار_ 



 

 . داد  دامون دست را  زمینی سیب بشقاب آرزو
 

 ! آشپزخونه تو  بیاد نذار_ 
 

 . خندید دامون

 

 ! جمع خیالتون_ 

 

 . برد فرو زمینی سیب داخل  را چنگال بعد

 

 !  من به بده_ 

 

 شکم، ایذره از دریغ. کرد نگاهش شیطنت با

 ...  هایشچشم  زیر. بود رفته آب هم  هایشگونه

 

  مگه؟ امبچه! خودم به بده_ 
 

 . شد دور لبخند با سکوت در فربد

 

  نه؟ یا داره نمک ببینی خوایمی دونممی که من_ 

 !دیگه ببینم باید خب_ 



 ! برات نیست خوب زیاد نمک_ 

 ! کوچیکه آبجی بیا... آتیشی قرمز سس_ 

   شاپرک#
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  میاندره_عاطفه#
 

 

. قاپید فربد انگشتان میان از خشم با از را آن دامون

  فرانه سمت  افتخار با قهرمانی کاپ یک مثل را سس

 ! بود گرفته

 

 !  برس کارت به برو تو_ 

 

 .  بوسید را فرانه  موهای روی و شد خم فربد

 

 !کنید دعا برام_ 
 

 :گفت جدی خیلی دامون. زد  لبخند فرانه
 

 ! بچه نمیزنی گند_ 

 !  دایی  خان! چشم_ 



 

  دنیا بازگشت از بعد. شد دور  فرانه برای چشمکی با و

 جوابش سپیده همچنان ولی. خندیدمی ترراحت 

 .  دادنمی

 

 !  من به بده وسس _ 

 ! ریزممی  خودم_ 

 ! خورمانمی بشه سرد! دامون_ 

 

 . فشرد انگشت دو بین را اشبینی نوک دامون

 

 ! بکش نشونوخط  کم_ 

 !  دیگه بریز_ 

 

 . ریخت  سس هاآن نصف روی

 

 !کافیه قدر همین_ 

 !گیرممی هم با رو اتبچه  و تو حال وقتش به_ 
 



 مقابل از را سس قوطی باید. خندید بلند دامون

  به زیادی یعالقه  روزها این. کردمی دور  چشمانش

 . داشت تُند و شور و ترش  چیزهای

 

 اون به ولی... ترباریک  هم مو از من گردن_ 

 !باش نداشته کاری  وجبینیم

 ! بخورم چیزی ذارهنمی! همونه کار  اصل_ 

 

 . شد بلند جا از و بوسید خندان را اشگونه

 

 ! طرفش از خواممی معذرت من_ 

 

 ! کردمی پرت را حواسش داشت

 

  بری؟می  کجا وسس! دامون_ 

 !یخچال تو! عزیزم جاش سر_ 
 

  نگاه رفتمی  آشپزخانه به که او به ناالن فقط فرانه

 . کرد

 



 هم هود. بود هامرغ کردن سرخ حال در  هنوز آرزو

 ... روشن

 

 آورد عذاب همسرش برای  حاال خوبی این به بوی

 . بود

 

   خورد؟_ 

 ! نگرانم خیلی! خورهمی داره_ 

 هر! کشیدن  من به! طبیعیه... نباش نگران_ 

 ! دوشون

 

 .  زد لبخند دامون

 

 .. کنم تشکر ازتون نکردم وقت هنوز من_ 

  چی؟ برای  تشکر_ 

 ! آبجی برگردوندن بابت_ 

 

 . انداخت سمتش نگاهینیم  آرزو

 

 ... بود فربد آرامش واسه_ 



 ! ازتون ممنونم... چی هر  خاطر به_ 

 

 . زد  لبخند آرزو

 

 ! فرانه حال   از نکردم وقت... ببر بریز چای_ 

 ... چشم_ 

 ...  میام االن منم... بریز تا دو_ 

 ... چشم بازم_ 

 

  لیوان یک آرزو. آمد سالن  در شدن بسته و باز صدای

 .بود کیان. گذاشت سینی داخل  هم دیگر
 

 و فرانه کنار بود نشسته او رفت، بیرون که دامون

 . زدمی حرف

 

 ... کیا  آقا سالم_ 

 ...جان دامون سالم_ 

 

  روی را چای سینی. آورد لبش به لبخند خالی بشقاب

  ندیده را آرزو هنوز. شد  بلند جا از کیان. گذاشت میز

 .بود



 

 ! بابا بکش دراز! شاپرک_ 

 

 سرش و زد لبخند کیان. دزدید پدر از را نگاهش خجل

 . گرفت آشپزخانه سمت هم را مسیرش. بوسید را

 

  خوری؟نمی  چای_ 

  وقت؟ یه باشه نداشته ضرر_ 
 

 . پیچید دورش دست. نشست  کنارش خندان دامون

 

 ! هاشدی  حسود_ 

 

  صدای. آمد فرود او بازوی روی فرانه محکم مشت

 .کرد پُر را فضا دامون یقهقهه
 

 

 . ستجاری  درما که ستبزرگی راز زندگی

 ( سهراب)

   شاپرک#
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  ابدا   سپیده. بود نشسته آخر به مانده یکی ردیف فربد

 .نبود شلوغش کنسرت میان او حضور   متوجه
 

 ... خالی کمکم سالن و شد تمام اجرا وقتی حتی

 

 را بود بالتکلیف پاهایش روی که سفیدی رز شاخه

 . برداشت

 استیج سمت شمرده هایی گام با و برخاست  جا از

 .رفت

  لب بر لبخند و آرام دختر و پسر چند با داشت سپیده

 .زدمی حرف
 

 وقت هیچ. کرد تماشایش و  ایستاد سرش  پشت درست

 !  زیباست هایشلبخند چقدر نگفت او به

 

 .  نبود او متوجه هنور سپیده

 

 . چرخید عقب به هایشصحبت اتمام با  بعد دقیقه چند

 



 اما فربد. پرید لبش از لبخند و برد ماتش فربد دیدن با

 . زد لبخند

 

 ...  سالم_ 

 

 ! اینجا را دیدنش نداشت باور

 

  گل شاخه و او روشن های عسلی بین هایشمردمک 

 . خوردمی تاب انگشتش  میان
 

   بودی؟ اینجا! تو... سالم_ 
 

  هایچشم  در خیره. کرد طی را فاصله گام چند

 ... درشتش

 

 !نشه  پرت حواست که نشستم ته... آره_ 
 

 . کرد نگاه خندیدمی که او به حرص با سپیده

 

  شه؟ پرت  حواسم  چرا_ 

 شه؟نمی_ 

 



 .  شدمی

 

 ! نه_ 

 

 . برداشت  هم را فاصله قدم یک. خندید فربد 

 

  بریم؟ تمومه؟ کارت_ 
 

 داد؟ نمی چرا نبود؟ او  برای مگر گل

  

  سپیده؟_ 

 ! میام کنم جمع وهاموسیله ! کنم خداحافظی_ 

 ! مونممی  منتظرت تاالر  بیرون_ 

 

 . رفت بیرون سالن از و داد تکان سر

 

 .  افتادند راه پارکینگ سمت هم همراه  بعد دقیقه چند

 

 گل او به نگاهی با فربد. شدند ماشین سوار  حرفبی

 . کرد پرت داشبورد روی را

 



   بریم؟ کجا_ 
 

 پی سرکشانه چشمانش. نکرد نگاهش دخترک

 ... عطرش پی. بود سفید هایگگلبر 

 

 ! دونمنمی_ 

 مورد در  هم بخوریم، چیزی یه هم  جا یه بریم_ 

 ! بزنیم حرف  عروسی

  عروسی؟_ 
 

 را اش گونه و شد خم مقدمهبی. دادمی ناز دخترک

 . بوسید تُند

 

 !  چیزی چنین آمدمی پیش کم. ریخت فرو سپیده قلب

 

  باغ؟ یا داری دوست  تاالر_ 

  کردم؟ موافقت  عروسی با_ 
 

 داشت اخم دخترک . چرخید او سمت سینهبهدست فربد

 .خندید آرام. بود سرخ  هایشگونه و
 



 !گفتمی  اینطور که مادرم_ 
 

 . بود گل پی  هنوز چشمش

 

 به بدی آوردی که رو گلی نیستی حاضر  حتی تو_ 

 !  من

 گل؟ کدوم گل؟_ 

 

 بار این فربد. کرد نگاهش غصه و حرص با سپیده

 . خندید بلندتر

 

 توئه؟ مال گفت کی_ 

 ! من_ 

 ! نیست... نچ_ 

 !  باشه_ 

 

  اینکه از قبل ولی. گذاشت در دستگیره روی دست بعد

 . رفت فرو کسی آغوش میان کند بازش

 

 !بودمت ندیده خوشگل انقد وقتهیچ _ 
 



 . چکید هایشاشک 

 

 ...  امهمیشه  مثل  من ولی_ 

 ! دونممی_ 

 

 .  نخورد تکان ای ذره او ولی داد ُهلش سپیده

 

  برم؟ بذار کن ولم_ 

 ! شممی دیوونه... زنیمی  پیانو وقتی_ 

 

 . برداشت رهایی برای تقال از دست

 

 . گرفت  خیسش چشمان   جلوی را را گل فربد

 

 ! زنیمی قشنگ خیلی_ 

 

 . زد لبخند اشک میان

 

 ! گرفتی برام که  گلیه اولین_ 

 

 . خندید فربد



 

 !هست هم آخری_ 
 

 . انداخت باال اَبرو شیطنت با سپیده

 

 تا بگیری گل برام باید اونقدر! نکن فکرشم اصال_ 

 ! ببخشمت
 

 . بوسید را سرش بعد و کرد  نگاهش لحظه چند فربد

 

 ! نکن قهر فقط تو! چشم_ 
 

. بست نقش سپیده یخورده رژ هایلب روی لبخندی

 . زد استارت و کرد جدا خود از را او فربد
 

 . گرفت را دستش شد، خارج که تاالر پارکینگ از

 

 داشتنت دوست که ببخش... کردم اذیتت که ببخش_ 

 ! نیاوردم زبون به رو

 

 ... او سمت چرخاند سر. زد تکیه صندلی به سپیده

 



! نیستم متوجه نکن فکر! دونمنمی نکن فکر_ 

 تمام با! داشتم من که مشکالتی تمام با... تو! سپیده

 تمام با... هامنداشته  خالی جای  و هاعقده

  جا نه و شدی خسته من از نه وقت هیچ هام،بداخالقی

 ! بودی همیشه! دادی خالی

 

 .  زدمی حرف او با داشت باالخره. گرفت بغضش

 

 !  کردی تحمل رو احمق من    که ممنونم_ 

 

 . فشرد  آرام بود گرفته که را دستی

 

 داشتن دوست از! نبود تحمل  از موندنم! نگو اینو_ 

 ! بود

 

 .  پرید باال فربد اَبروهای

 

 بود؟_ 

 

 . خندید  بغض میان او

 

 !  هست_ 



 ... شد حاال_ 

 ! رو پُر_ 
 

  بعد لحظه  چند. بست پلک آسوده او. خندید بلند فربد

 میان. کرد رسوخ قلبش میان جایی فربد یزمزمه 

 نگاه با سال دو این تمام در او که خالی  هایحفره

 . بود کنده قلبش وسط خود سرد

 

 ! سپید... دارم دوست_ 
 

 ...حفره یک فقط. شد  پُر حفره یک

 

 !حتی تو  از بیشتر_ 
 

 !بعدی یحفره
 

 ... بیشتر  خیلی_ 

 

  پُر قلب  همان با! بسته هایچشم همان با. خندید

 !حفره
 



 .بوسید عمیق را دستش پشت
 

  دارم؟ دوست فهمیدم کی دونیمی_ 
 

 برای که  هاییتیله به. کرد نگاه او به و گشود چشم

 ... حرارت پُر گرم،. درخشیدمی  بار اولین

 

 ! شدی پیاده بارون توی که روزی همون_ 

 

 . کرد اخم اشآوری  یاد از

 

 ! کردی امپیاده_ 

 

 ...  هم او. خندید فربد

 .شدند پُر لحظه در هاحفره

   شاپرک#
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  در که جمعی به بود خیره و ایستاده ایگوشه کیان

  و خندیدندمی  شهریور روزهای آخرین شب نیمه

 ...  تاالر یمحوطه بیرون زدند،می حرف

 

 جوانی   انگار مدادی نوک  شلوار و کت آن با فربد

 !دامادی شب بود خودش
 

 بلند بلند و بود ایستاده دامون و محمد مابین

 .خندیدمی
 

 همراه بودند، کرده دوره را سپیده هم فرانه  و فریماه

  نگاه فقط لبخند با ساکت که دنیا و افسانه  و آرزو

 .کردمی
 

 رحم او به خیلی خدا. فرستاد بیرون محکم را نفسش

 .  بود کرده

 

 !  بابایی_ 

 

  آن با. دویدمی سویش  احمد از جلوتر که بود طاها

 ... سرخ هایلپ و تپل پاهای

 



 .  کرد بلند زمین از را  او حرکت یک با و شد خم

 

  وروجک؟ خوابینمی  چرا تو بابایی؟ جون_ 
 

 . خندید احمد

 

 !  برده تخسش بزرگ پدر به_ 

 

 .خندید بلند کیان
 

 بود؟ خودت به  منظورت_ 

 

 . ایستاد کنارش خنده با احمد
 

 سماجتت هنوز! شماست  مختص تخسی! جناب نه_ 

 ! نرفته یادم آرزو خواستن  برای

 

 .بوسید را  طاها سر آرزو به نگاهی با
 

 اگر برود پیش دیگری  جور توانستمی اشزندگی 

 . کردنمی گذشت آرزو اگر. نبود مرد این

 



 ! قبل از بیشتر ! خوامشمی  هنوزم_ 

 ! لعنت منکرش بر_ 

 

 از باالخره. گذاشت کیان یشانه روی  سر طاها

 . شد خسته دویدن و شیطنت

 

 ! احمد بدهکارتم عمر یک_ 

 !  مرد ندارم طلبی ازت من_ 

 ! هیچی ! نداشتم هیچی االن نبودی تو اگر_ 

 

 . نشست  او بازوی روی برادرانه احمد دست

 

! نکردی فرار! پذیرفتی رو اشتباهت تو! کیان_ 

 !کردی که کاری  پای وایسادی
 

 تنهایی برای  وجدانش عذاب مقابل جز بود ایستاده

 !دنیا
 

 اشزندگی. نداشت را زورش. نبود یکی این حریف

  گند خودش. بود خواسته خودش دنیا. شدمی ویران



 بود گفته اول همان که او. بود داده فریبش. بود زده

 !اشزندگی پی برود. برود
 

  رفتن طمع. کرد طمع. خواست خودش. ماند خودش

 ! را آرزو
 

 ! کیان_ 

 

 . زد لبخند  آرزو روی به

 

   جانم؟_ 

   گین؟می چی  وایسادین!  داداش بریم؟ خواینمی_ 
 

 سمتشان خنده با هم کیان. خندید آرزو اخم از احمد

 . برداشت قدم

 

 ...  طاها گرفتن برای آمد جلو فریماه

 

 !  بابا من به بدینش_ 

 با! میارمش من! عزیزم ماشین تو بشین تو ماه؟_ 

 ! اذیتی کفشا این



 

 .  زد لبخند فریماه

 

  احتیاط با را او  و بوسید را  طاها صورت دوباره کیان

 . بود خواب  خواب  . سپرد  محمد به

 

  کنار هم آرزو. سپیده دست در دست  آمد جلو فربد

 . گرفت قرار کیان

 

 و بوسید را پیشانی.  کرد بغل را سپیده اول کیان

 .  کرد خوشبختی آرزوی  برایش

 

 تا را خودش  که پسری به. نگریست فربد به بعد

 .   دانست می بدهکارش همیشه

 

 مردانه و کرد طی را فاصله گام یک کیان از قبل فربد

 . کرد بغلش

 

. نشست او یشانه  پشت و آمد باال آرام کیان دست

 :کرد زمزمه گوشش کنار
 

 ! پسرم کنممی  افتخار بهت  همیشه_ 



 

. بوسید را او یسرشانه   و بست پلک. زد لبخند فربد

  خیلی که دانستمی حاال . داشت دوست را پدرش

  قبل از بهتر را او که حاال. دارد دوستش قبل از بیشتر

 .  شناختمی

 

  رها را کیان. افتاد آرزو نمناک  چشمان  به که نگاهش

 . رفت او سوی و کرد

 

 !  خودش مادر مثل. داشت دوستش

 

 . کرد بغلش گرم

 

 !  مامان! ازتون ممنونم_ 

 !  بود تو خاطر به! منی  پسر تو_ 

 

 سر. شد مانع اما آرزو ببوسید تا گرفت را دستش

 .بوسید  را فربد
 

 ...عروس ماشین دنبال کردند، رفتن عزم همگی

 

 جون؟  دنیا_ 



 

 کرده باز برایش را جلو در. کرد نگاه فرانه به دنیا

 بوی و رنگ  داشت کمکم دنیا به چسبیده جون. بود

 . گرفتمی دوستی

 

 نمیاین؟ _ 

 

 !  مردد. بود ایستاده هنوز

 

 آبجی؟ _ 

 

 حین در و کرد باز را عقب در. برداشت قدم آرام

 :گفت نشستن
 

 ...عزیزم دامون  کنار بشین_ 

 ! عزیزم بشین! فرانه_ 

 

  دامون ماشین کنار کیان. شد سوار احتیاط با و آرام

 . کرد مکث

 

 !  برو آروم! جان دامون_ 



 ! هست حواسم... چشم_ 

 

 .  داد تکان دست محمد

 

 ! باجناق بینمتمی فردا_ 

 

 فربد پی نگاهش. چرخاند فرانه  سمت را سرش. خندید

 ...لب  بر لبخند. بود
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 تمام سالن یگوشه آباژور جز. کرد  باز آرام را در

 .بود خاموش هاچراغ 
 

  خوابش ساعتی چه خستگی از نبود معلوم. زد لبخند

  رفته فرو محض سکوت و تاریکی در خانه که برد

 . بود

 

 راحتی دمپایی با را هایشکفش. زد را برق کلید

 . برداشت قدم اتاق سمت صدابی و کرد عوض

 



 هایشلب  روی عمیق لبخندی مقابلش تصویر دیدن از

 کنار تخت روی شیرینش، ماه سه پسرک. بست نقش

 هاییلپ  و  باز نیمه دهانی با. بود خواب غرق فرانه

 ... سرخ

 

 

  تعویض از بعد و کرد تماشا اشتیاق با لحظه چند

 تن  اسپورت، شلوار و شرتتی  با هایشلباس 

 .کرد  رها تپلش پسرک طرف آن را اشخسته 
 

 . شد خیره هاآن به و کرد سر ستون را دست

 

 ...  دارا پسرش و همسر...  اشزندگی های  دارایی به

 

 .لغزید فرانه پرکالغی گیسوان الی انگشتانش

 بلند قد و الغر دخترک همان بود شده. بود شده الغر

 ...اولی ترم

 

 تقریبا. خندید. بوسید را  اشگونه  آرام و  برد جلو سر

 . بود بیهوش

 



  کشید دارا سفید و نرم صورت روی را  انگشتش سر

  انگشت نوک با را اشمشکی  و پشتکم  موهای و

 . کرد نوازش

 

 .بود خسته فرانه.  کردمی  کاری  شام برای باید

 . رفت بیرون اتاق از و بوسید تند را  دو هر یگونه

 

 ... ناهار هایظرف  جز. بود مرتب خانه

 

 ... شستنشان به کرد شروع

 

 کردن درست برای برداشت پیاز و گوجه چند بعد

 ... املت

 

  فربد یا. نواخت در به کسی هاگوجه کردن ریز حال در

 ...   سپیده یا بود،

 

 ... دایی سالم_ 

 

 . زد لبخند

 



 ... جان سپیده سالم_ 

 

 . گرفت او سوی  را دستش داخل بشقاب

 

 ...  دارین دوست... کردم درست  کتلت_ 

 

 . پیچید اشبینی  زیر آن  خوش عطر

 

 ! تو بیا... نکنه درد دستت_ 

  کجاست؟ فرانه! هنوز  نخوردیم شام... برم_ 

 !  خوابیده_ 

 ! فعال_ 

 

 الی فرید که ببند را در خواست  و کرد  تشکر دوباره

 . گرفت  قرار در

 

 ! اونور بیام  خواممی! نخوابی زود_ 

 

.  نگریست فربد خندان صورت به رفته باال ابروهای با

 .  خندید هم سپیده

 



 ! کنم عوض رو خونه باید_ 

 ...  دنبالش بریم هم با ... فکرشم تو منم اتفاقا_ 

 

 .  داد ُهلش  سپیده. زد  قهقه فربد. کرد اخم دامون

 

 ! فربد... تو برو_ 

 ... جان سپیده ممنون  بازم_ 

 ! جوننوش _ 

 

  صدای که رفت می  آشپزخانه سمت داشت. بست را در

 ...  قطع بعد لحظه چند و شد بلند دارا یگریه

 

  اتاق به در الی از. کرد رها کانتر روی را بشقاب

 .نگریست
 

 . بود شیر  خوردن حال در فرانه به چسبیده دارا

 

 خندید. بود باز او های چشم و بسته فرانه های چشم

 .رفت جلو شمرده  هاییگام با و

 فربد به اگر. است شیطان و تخس االن از بود معلوم

 . خندید صدابی  فکر این از. بود بیچاره رفتمی



 

  نگاهش و بود کشیده خوردن شیر از دست دارا

 .کردمی

 ...سیاه براق های چشم  آن با

 . بود  فرانه خود

 

 سنگین خوابش  هم هنوز. کشید فرانه روی را پتو

 عمیق خستگی از دارا آمدن دنیا به از بعد. بود

 . خوابیدمی

 

 . کرد بغل دارا ظریف جسم و  برد جلو دست
 

  آهسته. بوسد حرارت با را اشپیشانی. زد نقی پسرک

 : کرد نجوا
 

 کرده قایم کجا مامانت نشدی؟ سیر هنوز بابا؟ جونم_ 

 ! رو تپستونکه 

 

  جای. کرد باز را پاتختی کشوی. نبود.  چرخاند چشم

 . بود نکرده  قایمش خوبی

 



 به کرد شروع تند. گذاشت دارا کوچک دهان در را آن

 ...  مکیدن

 

 !بخوابه مامانی... بیرون بریم_ 
 

  بازوهایش میان. داد بدنش به قوسی و کش دارا

  محکم را او و نشست مبل  روی. بود  کوچک زیادی

 .گرفت
 

 با. گرفت را او انگشت و آمد باال دارا کوچک دست

 .کردمی نگاهش خیره و  کنجکاو سیاه هایچشم  آن

 . بوسید را دستش پشت  و شد خم

 

 !دامون_ 
 

 به دست که بلندی قد و الغر دخترک به  و چرخاند سر

 . دوخت چشم خنده با کردمی  نگاهش عصبانی و کمر
 

  زیادی سفید هایخال   با قرمز کوتاه  پیراهن این با

 بهم موهای و سفید پوست آن با. بود زیبا و خواستنی

 ... ریخته

 



 .... سالم  جونم؟_ 

 !کنهمی عادت! دهنش نذار  پستونک بگم  بار چند_ 

 !کنه بیدارت خواستم نمی_ 

 بندازم اینم باید ! نیست خوب  پستونک! نیست مهم_ 

 !دور

 !خرممی دوباره_ 
 

 . بود جدی  کامال کالمش

 

 !دامون_ 
 

 .کشید و گرفت را دستش
 

 !  بشین بیا حاال_ 

 

 که بگیرد را دارا خواست. نشست  کنارش اخم با

 .  کشید عقب را او دامون

 

 وروجک این وقتی از! نیستا حواسم نکن فکر_ 

 ! خانوم شاپرک! هابینینمی و من اومده
 



 ... ناز با و دلبرانه . خندید

 

 !  حسود_ 

   ندارم؟ حق_ 
 

. پیچید او تن دور را آزادش دست دامون. خندید باز

 !  تحکم با و مالکانه

 

  خوابیدی؟ کی از_ 
 

 ساعت  سمت نگاهش و گذاشت اشسینه  روی سر

 . رفت

 

 ! شهمی ساعتی دو_ 

 

 . بوسید را اشپیشانی  

 

  براش؟ بگیرم پرستار_ 
 

 ُسر دارا سیاه هایچشم  روی فرانه هایمردمک 

 ... براقش هایتیله  برای رفت دلش. خورد

 



 ! نه_ 

 ! شیمی  خسته_ 

 ! نیست مهم_ 

 ! شدی الغر خیلی ! فرانه_ 

 ! نیست مهم_ 

 

 .بوسید را  سرش روی
 

 ! نیست مهم اینم چی؟ من برای نداشتن وقت_ 

 

  را او چشم  کنار موی تار  چند دامون. نخندد نتوانست

 . زد گوش پشت وارنوازش 

 

   خندی؟می_ 
 

.  کشید بیرون دارا کوچک دهان از را  پستانک آرام

 .گرفت  گریه از طرحی  و شد غنچه هایشلب
  

 ! نخندم_ 
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. شد ترتنگ  کمرش دور دامون دست حصار

 ...  ترمالکانه 

 

 ! هاتم خنده یدیونه که دونیمی_ 
 

 با همانطور دارا. فشرد او به بیشتر را خودش

 .  کردمی نگاهشان درشت هایچشم 

 

 ! خودتم یدیوونه  من_ 

 

  جا لبش یگوشه  لبخندی. پرید باال دامون اَبروهای

 . کرد خوش

 

 !خوبه! زنیمی جدید هایحرف _ 
  

 .  نواختمی شاپرک گوش زیر دامون قلب

 

 ! زنهمی تند  چقدر قلبت_ 

 !زنهمی تو واسه_ 
 



 او برای که قلبی. گذاشت قلبش روی لب هوابی

 . تپیدمی

 

 !ها وایمیسه! نکن! شاپرک_ 
 

 ! ترطوالنی  باراین. کرد  تکرار دوباره

 

 ! مردانه و بلند. خندید دامون 

 

  نیست؟ اتگرسنه _ 

 ! نداریم شام_ 

....  آورد کتلت سپیده کنم درست اُملت  خواستممی_ 

 ! چنیممی  و میز االن
 

 را مادرش. خندید پسرک. گرفت او سمت را دارا و

 .  شناختمی

 

 !من دارای! من کوچولوی مرد اینجا بیا! جونم_ 

 ! هاشهمی حسودتر داره بزرگ مرد باشه حواست_ 
 

 .شد یکی فرانه بلند هایخنده با در صدای



 : زد غر دامون
 

 ! مزاحم! کنم عوض  رو خونه  حتما باید_ 

 ! ها زنیمی حرف من برادر به  راجع داری_ 

 

  جانببهحق  رفتمی در سمت که طورهمان دامون

 :گفت
 

 !بود خودم یزاده خواهر قبلش_ 
 

  تخمه ایکاسه با فربد. کرد باز را در که همین

 . شد داخل  تعارفبی
 

 چته؟ _ 

 بیداره؟ دارا_ 

 

 :گفت خنده با فرانه 
 

   کو؟ سپیده! داداش سالم_ 

 شام! میاد بشوره وشام  ظرفای! عزیزم سالم_ 

  خوردین؟



 

 :زد غر باز دامون
 

 آره؟ ذاشتیمی اگه_ 

 

 . برداشت قدم شدمی  بلند جا از که  فرانه سمت

 

 !بخور شامتو برو... رو دایی  خوشتیپ من به بدش_ 
 

 .سپرد او به را دارا لب بر  لبخند فرانه
 

 ! هاباشی مواظبش_ 

 ! کرد یخ شام برو! کردم بزرگ من هم رو تو_ 

 

. رفت آشپزخانه  به دارا یگونه بوسیدن با. خندید

 .  کردمی ُخرد  را هاگوجه  داشت دامون

 

 ! ایخسته ! کنممی خردشون من بشین_ 

 ! بشین! بردار یخچال از دوغ... نیستم_ 

 



  چه. نشست میز  پشت و برداشت را قرمز سس و دوغ

 !  هاکتکلت  داشت رنگی

 

  سبد دامون.  کرد سس از پر  را رویش و  برداشت یکی

 را سس نشستن از قبل و گذاشت  میز روی هم را نان

 . برداشت

 

  فربده؟  کار خرید؟ اینو کی_ 

 ! نبرش! دامون_ 

 

 . انداخت یخچال داخل را آن اهمیتبی او

 

 شد خوب که  کامل! شده بهتر اتمعده خرده یه تازه_ 

 ! بخور داشتی دوست  چی هر

 ! خوامشمی االن_ 

 

 .  نداد  اهمیت فرانه. گرفت برایش نون  با ایلقمه

 

 ! شه بلند اشگریه  شکمو اون که االنه بگیر_ 

 



 دامون. گرفت را آن اخم با و نگاهبی. گفت می  راست

 . زد قهقهه

 

 ... بعدی یلقمه

 

 ! بخور خودت_ 

 !  خورممی_ 

 

 برایش هم دوغ لیوانی.  گذاشت او هان در را آن و

 .  ریخت

 

 قبل دامون. برد او دهان سمت فرانه را بعدی یلقمه

 . بوسید را انگشتانش نوک خوردن 

 

 بزند، حرفی  خواست تا و شد باز لبخند به هایشلب

 . پراند از  جا را او دارا گریه صدای

 

 !فرانه! یواش_ 
 

 ... ترتند  او هایقدم و شد بلندتر دارا یگریه

 



 سرش روی را خانه شدمی که  گرسنه پسرک

 .گذاشتمی
 

 .  دادمی تابش فربد

 

  کی به این دامون؟ ! بسه! میاد داره مامانت! شکمو_ 

  رفته؟
 

 دارا گرفتن با و خندبد فربد یمچاله  یقیافه  از فرانه

 . رفت  سالن ته یکاناپه تک سمت

 

 :زد کنایه شوخ دامون
 

   ره؟می کی به زاده حالل_ 

  تو به خودم وقتی! منی یچکاره تو رهمی یادم چرا_ 

 ! بُردم

 

 هوا در فربد. کرد پرت سمتش را دوغ  بطری دامون

 .گرفت را آن
 



 هوس! داییخان  نکنه درد دستت... بود حق حرف_ 

 ! بودم کرده دوغ

 

 از فرانه. داد تکان تاسف  با سری او لودگی از دامون

 : گفت جاهمان
 

 !خوابهمی داره! ساکت! هیس_ 
 

 : زد غر دامون
 

 .شد شروع نظامی حکومت_ 
 

 . خندید فربد

 

 !  دایی  خان! حقته_ 

 

 جا از فربد. کردن پرت برای چیزی دنبال گشت دامون

 .پرید
 

 این موقع اون تا! گردم می بر سپیده با رممی_ 

 ! امانت باشه هاتخمه! خوابیده وروجکم

 



 ... فرانه یناله  صدای و دارا بلند یگریه  باز و

 

 ! خوابیدمی داشت! فربد_ 

 

 فرانه لحن از دامون. بست را در قهقهه با فربد

 از و گذاشت سینی  داخل را شام یبقیه. خندید

 .   رفت بیرون آشپزخانه

 

  هایچشم. دادمی تاب آغوشش در آرام را دارا فرانه

 . شدمی بسته داشت پسرک

 

 . نشست  کنارش

 

 ! چسبهنمی  تنها_ 

 

.  داد او دست و زد چنگال نوک کتلتی دامون. زد لبخند

 . گرفت را آن  تشکر با

 

  کنار؟ دیمی رو پرده! دامون_ 
 

 . زد کنار را آن و شد بلند جا  از حرفبی

 



 ! زندگی از پُر چراغ، از پر. بود روشن شهر

 

 ! میاد خوابم_ 
 

 سمت را  فرانه سر دیگر دست با و گرفت را دارا

 . کرد هدایت زانوهایش

 

 ! بخواب_ 

 

 .  ماندند هم  هایچشم در  لحظاتی برای

 

  جا؟همین _ 
 

  خم. خورد  تاب و پیج او موهای الی دامون انگشتان

 . بوسید عمیق را اشپیشانی  و شد

 

 . بست پلک فرانه

 

 . چرخیدمی باغ میان هنوز رنگی و رقصان شاپرکی

 

 ...  جا همین_ 

 



 

 را ما  نیامد نظر در تو نقش جز

 را ما  نیامد رهگذر تو کوی جز

 (  حافظ)

 

 . پایان

 

 1400 اردیبهشت شب  نیمه دوشنبه
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 ...خب

 

 را اترنگی  های بال  ظرافت چون. نامیدم  شاپرک را تو

 را آرامت نشستن و را رقصانت پرواز داشتم، دوست

 ...هابرگگل  روی

 



 را  زیباییت  دنیا این در کسانی معدود شاید که شاپرکی

 .باشند نداشته  دوست
 

  ظریف هایبال  رنگ که دارد رنگ قدرآن که دنیایی

 . نیست پیدا آن در تو
 

 از را ما شاید تو پرواز  همچون که آرزوهایی

 از پر باغ همان میاد ببرد. کند دور دنیا  این هایرنگ 

 ...گل

 

 دادمی  جوالن ذهنم میان جایی چون نوشتمت

 ... پروازت

 

 ... دارد دوستت منتبی که باغی همان به  سپارمتمی

 

 .است پروازت راه به چشم که گلی همان به
 

  ما کدام هیچ  سر به هایتبال  اسارت هوس امیدوارم

 ! شکنیمی چون! نیفتد

 

  خبری بیرون! باغ همان میان بده ادامه پروازت به

 ! نیست



 

 مهربان _میاندره_عاطفه#

 


