
  خدا نام به

  اول فصل

 در حرکت به قبر سنگ ی  قلیص و صاف سطح   یرو را شیانگشتها

 : دیکش درد از پُر یادیفر.  شدیم پُر اشک از چشمانش.  آورد

 . . .  ؟ چرا ؟ یگذاشت تنها منو چرا ؟ یرفت چرا -

"  ی کلمه مرتب.  کردیم کر هم را فلک گوش   بلندش یها زجه یصدا

رد  "  چرا  کردیم آب هم را سنگ دل   دردناکش یادهایفر.  بود زبانش و 

 تمام   لرز.  ختیریم جانش به را سرما اش نهیپ وصله و کهنه یلباسها. 

 به بود شده سرخ هوا ی  سرد از که را صورتش بود گرفته را بدنش

 : گرفت آسمان سمت  

 ! ریبگ منم جون  .  ندارم طاقت گهید ایخدا -

 .  دیلرزیم هق هق شدت   از شیها شانه ، گذاشت قبر یرو را سرش

 .  نینباش خسته بود یعال!  کات -

 گرفت انگشت با را اشک یها قطره.  کرد بلند قبر یرو از را سرش

 : گرفت سمتش به یدستمال و آمد کشینزد یکس. 

 .  نیکن پاک اشکاتونو -

 قبر سنگ کنار   از.  دیکش پلکش ر  یز و گرفت را دستمال کنان تشکر

 : دیشنیم را انیاطراف یصدا.  شد بلند

 .  رزمجو خانوم نینباش خسته -

 : آمد کشینزد کارگردان.  داد تکان سر و آورد لب یرو یلبخند

 .  نقص یب شهیهم مثل  .  بود یعال جان شاران -

 : گرفت جان شیلبها یرو نصفه یلبخند

 .  تونستمیم نمیا از بهتر -



 نیماش گمیم میگذاشت قرار گروه با شام یبرا.  دختر بود یعال نشمیهم -

 . دنبالت ادیب

 پشت   عوامل   از یکی.  کرد احساس شیها شانه یرو را یشنل یگرما

 تشکر.  بود انداخته شیها شانه یرو را شال لبخند با که بود صحنه

 : داد جواب کارگردان به رو و کرد

 . بگذره خوش بهتون.  تونمینم امشب اما ممنون -

   ! کنمیم یتالف یاینم و کنمیم دعوتت که چندمه ی دفعه نیا نیبب -

 .  حتما نیبرسون خانومتون به سالم -

 عادت که انگار ، زد یلبخند یمسعود ، بود موقع به همسرش به اشاره

 : ردیبگ دهینشن را شاران یها طعنه تمام   بود کرده

 کار   به راجع خوامیم.  میبخور شام میبر ییتنها دیبا بار هی یول.  باشه -

 یخوب نیا به گریباز یزود نیا به خوامینم.  بزنم حرف باهات یبعد

 .  بدم دست از رو

.  رفت هم در شاران یابروها رفتنش با!  بود طانیش خود   شیچشمها

 شیکارها خبر آمد ینم بدش.  بود رفته رژه اعصابش یرو مدت تمام  

 :کرد زمزمه لب ر  یز.  بفرستد زنش یبرا را

 !  خرفت مردک   -

 : دیدویم دنبالش یکس.  برداشت قدم لباسها کانتر   سمت   به

 .  رنیبگ عکس باهاتون که منتظرن عده هی رزمجو خانوم -

 به و نشست نهیآ مقابل   یصندل یرو.  بود کرده نفوذ جانش به سرما

 : داد یلب ریز یجواب حال همان در.  انداخت نگاه رشیتصو

 .  کنم پاک ممویگر دیبا -

 یکم.  شد تنها دوباره.  گرفت دهینشن شاران که داد جواب یزیدخترچ

 صحنه پشت   یاهویه از یگاه.  کرد استفاده آرامش و سکوت نیا از



 وارد مریگر بعد یا قهیدق.  دینکش طول یلیخ اش ییتنها.  شدیم خسته

 کرد ضیتعو را شیلباسها تینها در.  کرد زیتم را صورتش تمام   و شد

 دست از تماس 01 دیکش رونیب را لشیموبا.  رفت فشیک سمت   به و

 کردن نگاه بدون  !  ستیک از تماسها نیا دانستیم خوب داشت رفته

 با.  زد رونیب کانتر از بلند ییقدمها با و برگرداند فیک به را لیموبا

 ی  آفتاب نکیع.  داد تکان سر یا عده یبرا و کرد یخداحافظ نفر چند

 آمده یلمبرداریف شنیلوک تا که ینفر چند با.  زد چشم یرو را بزرگش

 تینها در!  داد جواب و زد حرف ، زد لبخند.  گرفت عکس بودند

 فشار گاز پدال   یرو را شیپا.  برداشت قدم نشیماش سمت   به دوباره

 .  شد دور یلمبرداریف ی صحنه از سرعت با و داد

 خانه در یکس که انگار.  راند تر تند و کرد ادیز را ضبطش یصدا

 ستیچ یبرا عجله همه نیا دانستینم هم خودش!  کشدیم را انتظارش

.  سپرد شدیم پخش که یمیمال آهنگ به گوش.   نبود منتظرش یکس ،

 و کیتراف ی حوصله اصال بود خلوت ابانهایخ ساعت آن آورد شانس

 . نداشت را کردندیم نگاهش رهیخ نیماش ی شهیش پشت   از که یمردم

 باز را در و برداشت را نگیپارک موت  یر ، دیرس خانه به زود یلیخ

 مجلل   ی  الب وارد   و کرد پارک را نشیماش یشگیهم یجا سر  .  کرد

 دکمه یرو را دستش ، رفت آسانسور سمت   به هم بعد و شد اش خانه

 هم یرو شیچشمها آسانسور در   شدن   بسته با و گذاشت 01 ی طبقه ی

 توقف   با.  شکستیم را محض سکوت   میمال ی  قیموس یصدا.  افتاد

 در را دیکل ، برداشت آرام را شیقدمها.  شد باز شیچشمها آسانسور

 .  برگشت وجودش به آرامش در شدن   باز محض   به چرخاند قفل

 ادیز یکم هم دیشا.  بود بزرگ حد از شیب نفر کی یبرا خانه یفضا

 بلند سقف   ، بود فرش تابلو و تابلو از پر یوارهاید.  یتجمل حد از

ت دیسف دست کی همه که یلیوسا  و  یشمیابر یها پرده با بودند شده س 

 یکم اما دادیم نشان را اش العاده فوق ی قهیسل همه برق و زرق پر و

 رخ به را اش یمال ت  یوضع داشت قصد که انگار.  بود یرو ادهیز



 یگاه که کردیم اعتراف بودیم صادق خودش با یکم اگر دیشا!  بکشد

 . ترساندیم را او خانه نیا

 

 انداخت ها یراحت از یکی یرو را خودش و آورد در سر از را شالش

 خانه سکوت   عاشق   شهیهم.  داشت دوست را آرامش و سکوت نیا. 

 یزندگ وضع.  نداشت یتیشکا اما دادیم آزارش یگاه ییتنها.  بود اش

 و کرده تالش خودش ، بود کرده انتخاب خودش.  داشت دوست را اش

 ! بود دهیرس هست که ییجا به خودش

 دیجد ی خدمه نیا.  رفت هم در شیابروها ، انداخت اطراف به ینگاه

 رونیب را لشیموبا.  گرفتیم یمحب با یتماس دیبا.  نبود خوب اصال

 را یمحب با تماس.  افتاد اش رفته دست از یتماسها اد  ی به تازه و دیکش

 یبوقها و دیکش صفحه یرو را انگشتش.  کرد موکول یگرید وقت   به

 .  شمرد را تلفن

 . . .  سه. . .  دو. . .  کی -

 ؟ الو -

 : داد ماساژ را اش خسته و زده خواب یچشمها انگشت دو با

 .  سالم -

 : دیرس گوشش به خوشحال و زده جانیه مادرش یصدا

  ؟ چطوره حالت.  مادر سالم -

 : داد جواب وار زمزمه و دیکش دراز

 .  خوبم -

 .  ینداد جواب بهت زدم زنگ -

 .  بودم یلمبرداریف سر -



 .  ینباش خسته -

 .  یبود زده زنگ یبار چند ؟ شده یزیچ -

 . . .  بپرسم حالتو خواستمیم. . .  نه -

 زود ای رید دانستیم خوب!  ستیگرید ز  یچ موضوع کردیم احساس

 فقط که ینظم یب به و کرد اریاخت سکوت پس.  کندیم باز لب مادرش

 مادرش یصدا گرید بار  !  شد رهیخ بود گونه وسواس یکم و دیدیم او

 : دیشن را

 ؟ یخورد ناهار -

 سر  .  نخورده یزیچ که افتاد ادشی ، گذاشت هم یرو را شیچشمها

 که یچرب و باال ی  کالر خاطر   به اما بودند آورده غذا شیبرا صحنه

 : بود فرستاده پس نخورده را غذا بود دهیماس شیرو

 .  خورمیم -

 !  عصرونست ستین ناهار گهید.  چهاره ساعت که االن -

 .  بود نگران مادرش یصدا

  ؟ چطوره اعظم ؟ یخوب تو.  نبودم گرسنه -

 یرسوند بهش موقع به رو پول نکنه درد دستت.  کالسه.  مادر خوبه -

 . 

 .  نکردم یکار -

 . . .  یراست -

 ناخوش اتفاق   دانستیم خوب.  بود زنگ به گوش شاران.  کرد مکث

 !  گفتن یبرا کندیم دل دل مادرش که افتاده یندیآ

 . . .  دارن هم یخوب تیموقع.  اومده خواستگار اعظم یبرا -

 : گفت حرص با و گذاشت هم یرو را شیپلکها شاران



 ؟ نیبش خالص دستش از نیخوایم که داره کارتونیچ دختر نیا مگه -

 ! بکنه شویزندگ نیبذار!  ادیم آسه رهیم آسه

 : شد دستپاچه مادرش

 . . .  بابات. . .  ندارم حرف که من -

 : رفت تر باال نرمال حالت   از یکم شیصدا

 داره که شیزندگ خرج  .  باشه نداشته اعظم به یکار بگو بهش -

 .  خودم ش  یپ نجایا ارمشیم کنهیم تیاذ رو دختره داره نمیبب.  گذرهیم

 انقدر نخور حرص.  بگم بهت خواستم فقط.  رو خودت نکن ناراحت -

 . 

   . نداشت دنیشن شتریب تحمل   کرد باز را شیچشمها

 .  زنمیم زنگ بهت.  برم دیبا من مامان -

 : شد نیغمگ مادرش یصدا

 .  نمتیبب نجایا ایب یکرد وقت  .مادر باشه -

 .  باشه -

 دلش.  ندارد را ها دارید کردن   تازه قصد   فعال دانستیم هم خودش

 . . .   احمد و پدرش اما شدیم تنگ مادرش و اعظم یبرا

 .  خداحافظ -

 به ینگاه.  کرد قطع را تماس و دیشن را مادرش ی زمزمه یصدا

 : گرفت شماره دوباره و انداخت یگوش ی صفحه

  ؟ الو -

 : گفت یاحوالپرس و سالم بدون  

 ! کن دایپ واسم گهید ی خدمه هی -



 : دیرس گوشش به کالفه شیها برنامه ر  یمد ، یمحب یصدا

 !  برات کردم استخدام رو یکی تازه -

 ! ستین خوب کارش -

 ! یدیم خرج به تیحساس یدار شاران -

 ماند جا به دستش یرو یجان کم غبار   رد  .  دیکش زیم یرو را انگشتش

 : دیغر حرص پُر. 

 .  نکرده زیتم درست زویم یحت -

 .  آورد در تن از را پالتو داد تیرضا باالخره و رفت اتاقش سمت   به

 !  هیدهم نیا شاران -

 ! باشه بلد کردن کار که خوامیم رو یکی من -

 !  شاران -

 !  گفتم که نیهم -

 و پُر یموها.  انداخت تخت یرو را یگوش و کرد قطع را تماس

 سر   اش بسته خی یانگشتها با و کرد آزاد پسیکل د  یق از را بلندش

 به و شد خارج سبز تماما دکور   با اتاقش از.  داد ماساژ را دردناکش

 یعکسها از بود پر اش خانه یقسمتها تمام  .  رفت آشپزخانه سمت  

 و درشت یچشمها از گرید یبعض و یقد عکسها از یبعض خودش

 تشیمعروف لیدال از یکی شیچشمها که گفتیم شهیهم یمحب!  خاصش

 با تشانیجذاب راز   از یخوب به خودش و داشت ییرایگ یچشمها.  است

 .  بود خبر

 شده دهیچ هم یرو شده آماده ، غذا یظرفها کرد باز را خچالی در  

 سمت   به دوباره.  گذاشت ویماکروو داخل   و کرد باز را یکی.  بودند

 وسط   کانتر   یرو و کرد حاضر را ساالد ی هیته ل  یوسا و رفت خچالی

 و کرد درست خودش یبرا یزیانگ هوس ساالد  .  گذاشت آشپزخانه



 و شده پز آب مرغ دیکش رونیب ویماکروو از را شیغذا ظرف  

 بلند   هیپا یها یصندل یرو.  بود امروزش یغذا ، پخته جات  یسبز

 شتریب قاشق دو.  شد خوردن مشغول   سکوت در و نشست آشپزخانه

 داد جواب و شد بلند جا از.  خورد زنگ اش خانه تلفن   که بود نخورده

 . 

 .  نیدار مهمان رزمجو خانوم -

 : دیکش هم در ابرو.  بود نگهبان یصدا

  ؟ هیک -

 .  یمصباح خانوم -

 . باال بفرستش -

 

 تا گذاشت هم یرو را یورود در   و داد قرار شیجا سر   را یگوش

.  شد خوردن مشغول   و برگشت آشپزخانه به.  دیایب داخل ونیکتا

 : دیرس گوشش به ونیکتا یصدا زد ساالدش به یچنگال

 بگو بهش.  خوادیم رسم و اسم ازم اروی نیا بازم نجایا اومدم همه نیا -

 .  جواب و سوال بدون   تو بده راهش ادیم وقت هر خانوم نیا

 : بود کرده شروع امدهین

 .  بپرسه دیبا فشهیوظ -

 : کرد رها شاران مقابل   یصندل یرو را خودش و شد آشپزخانه وارد  

  ؟ یخوریم یچ.  نجامیا روز هر که یمن از نه -

 : داد نیچ را صورتش و انداخت شاران یغذا به ینگاه

 بدنت به یچرب کمی بذار دختر ؟ شده پز آب مزخرفات   نیا از بازم -

 .  بشه یاستخون هم یلیخ ستین خوب آدم برسه



 یریپ یبیسراش تو که یمن نه برسه بدن به سال 01 ر  یز دیبا یچرب -

 !  افتادم

 : رفت هم در ونیکتا یابروها

 .  یدار جا ها حاال حاال.  ستین یسن که سال 02 -

 بود نطوریهم شهیهم.  رفت خچالی سمت   به و شد بلند یصندل یرو از

 : آمد حرف به شاران!  یستیبا در رو و تعارف بدون  

 .  کن دایپ برام یحساب و درست یقیموس کالس هی -

 : بست را خچالی در   و برداشت یبیس ونیکتا

 ؟ خودت یبرا -

 : دوخت ونیکتا به و گرفت شیغذا از یا هیثان یبرا را نگاهش شاران

 .  اعظم یبرا -

 ؟ باشه یساز جور چه -

 .  کنم دورش خونه از کمی خوامیم!  یچ هر -

  ؟ خوادیم دعوا و داد دلت دوباره باز -

 : گفت ونیکتا حرف   به توجه یب

 ! زده سرشون به االتیخ باز!  الزمه -

  ؟ نجایا شیارینم چرا -

 که ستمین خونه اصال من ؟ بپوسه ییتنها از نجایا ارمشیب ؟ یشد بچه -

 .  برسم بهش

 .  ستین بچه گهید سالشه 00 -

 : زد پس را شیغذا ظرف   و فرستاد رونیب را نفسش

  ؟ یدار سراغ رو ییجا کن ول نارویا -



 .  بسپرم بهش تونمیم.  هستن بهنام یدوستا یول نه من -

 : داد تکان سر شاران

 .  زودتر فقط بسپر بهش خوبه -

 : داد تکان سر ونیکتا

  ؟ رونیب میبر شام امشب -

 ؟ یزنیم شام حرف   تو!  خوردم ناهار االن نیهم -

 یبخور رو انگشتات که رستوران هی ببرمت ایب ؟ ناهار یگیم نیا به -

 . 

 : بست نقش شاران یلبها یرو یا مهین و نصفه لبخند  

 ! بخور منم یجا برو تو.  ممیرژ که من -

 ضمن در!  منتظرمونه رستوران تو 7 ساعت راس بهنام!  خودیب -

   ! داره هیسرما همون.  ارهیم خودش با هم رو دوستش گفته

 .  زد شاران به یچشمک  ونیکتا

 دل ی واسه نه شامه یبرا فقط امیب اگرم.  خودش یارزون دوستاش -

 .  گرفتن قلوه و دادن

 : دیخند بلند ونیکتا

 !  بکنم حالت به یفکر هی دیبا.  یشد زیگر مرد یادیز گهید -

 !  باش کارن فکر به کمی برو یبد ریگ من به انقدر نکهیا یجا به -

 وسط نیا ؟ ینشناخت منو برادر   هنوز.  ادیم بر خودش پس   از اون -

 از ببر لذت ، باش لکسیر کمی!  گذشته تو یکرد ریگ یادیز که ییتو

 ! یزندگ

 ؟ یچ گهید ؟ یجد -



 .  هیترک میبر هم با پاشو هفته آخر نیهم مثال -

 بره خوادیم دوستم یول شرمنده گمیم کننده هیته و کارگردان به!  باشه -

 .  باهاش برم دیبا سفر

 : افتاد خنده به ونیکتا

 !  فهم زیچ دختر   نیآفر -

 صفر از اونوقت دمیم دست از مویزندگ و کار من باشه تو به اگه -

 !  باشه داشته هوامو دیبا بهمن بابا دوباره

 !  اونجا یبذار پا دوباره خداشه از!  ادیم بدش که نه -

 . دیخند شاران

 .  براشون شده تنگ دلم -

 !  گلم دختر   شو حاضر برو یگیم اتیدلتنگ از یدار که ینجوریهم -

 !  یشد عجول!  7 ساعت تا کو حاال -

ت و ق ر ساعت هی دونمیم که من -  میبتون اگه تازه!  کشهیم طول ف ر 

 .  میبش رد طرفدارات دست   ر  یز از سالم

 بود یکس تنها داشت دوست را ونیکتا با بودن ، شد بلند جا از شاران

 درمان   زدن زخم یجا به و بود خبر با سامانش و سر یب ی  زندگ از که

 . بود شده بدش حال   تمام  

 

*** 

 سفارشات کردن   آورد بر مشغول و بود زده هیتک تشیریمد ی  صندل به

 : آورد باال را سرش خورد اتاقش در   به یا تقه.  بود

 !  دییبفرما -



 یلبخند.  شد وارد شیها فروشنده از یکی یتراب شد باز مکث با در

 : آورد لب یرو

  ؟ یتراب شده یچ -

ن با و انداخت نییپا را سرش یتراب ن م   : آمد حرف به م 

 مدام ماه نیا تو شرمندم.  برم زودتر کمی امروز نیبد اجازه اگه آقا -

 .  گرفتم یمرخص

 .  کنن پُر رو جات بسپر گهید یها بچه به فقط.  برو -

 : آورد در بال یخوشحال از یتراب

 .  نیکرد لطف آقا یمرس -

 : داد تکان سر هامون

  ؟ یندار الزم پول -

 .  ندارم یکسر و کم چیه شما ی  سر صدقه از.  آقا نه -

 : زد جوان پسر   صورت   به یلبخند هامون

 برو.  نکردم بهت یاضاف لطف   یکنیم کار نجایا یدار یحساب مرد   -

 .  بزن زنگ بهم یداشت یکار اگه

 ساعتش به ینگاه هامون.  رفت رونیب دفتر از کنان تشکر یتراب

 برداشت یصندل پشت   از را کتش و شد بلند جا از بود عصر 4 انداخت

 مغازه.  دیپوش را کت و زد چنگ زیم یرو از را چشییسو و لیموبا. 

 .  مشغول ها فروشنده و بود شلوغ شهیهم مثل  

 !  یعل -

 : آمد سمتش به یعل.  زد صدا را ها فروشنده از یکی

  ؟ آقا جانم -



 باشه حواست نجایا ادیم یهاد گهید ساعت مین تا دارم کار ییجا من -

 .  یچ همه به

 .  سالمت به دیبر آقا چشمم رو -

 سوار  .  گذاشت رونیب پا و زد یعل ی شانه به یا ضربه هامون

 خانه عصر وقت   نیا دانستیم خوب.  راند خانه سمت   به و شد نشیماش

 یزندگ سامان   نابه وضع   از مادرش یکردنها گله با بود یمساو رفتنش

 کرده ازدواج قبل سال 5 اما بود کوچکتر آنکه با یهاد برادرش.  اش

 نگاه   اما بود مادرشان ی  خوشحال ی هیما یهاد ازدواج   نکهیا با.  بود

 ی  مال وضع   و مناسب شغل  .  بود هامون همراه   شهیهم بارش حسرت

 قسم سرش به لیفام که یجور.  بود بینج و رو خوش.  داشت یخوب

 بود کرده قصد و آمده یچشم گوشه اش خاله یبار چند.  خوردندیم

 سخت   و سفت مخالفت   با اما دهد صورت خانواده دو ن  یب یوصلت

 41 تا یکم راه   و بود ساله 83.  بودند شده مانیپش یهمگ هامون

 و گاه یکردنها گله نیا اگر بود یراض اش یزندگ از.  داشت یسالگ

 بود کرده عهد خودش با!  شدیم هم بهتر حالش گذاشتیم مادرش گاه  یب

 ی  زندگ حال   به یفکر بعد ، کند داماد را هومن و عروس هم را هیهان

 کرد عهد خود با دیآرم سرد گور   در پدرش یوقت.  کردیم خودش

 خون  .  باشد داشته تیاولو شیها خواسته بر برادرش و خواهر ی  زندگ

 لیتبد را بازار ته   پدرش ی  طالفروش ی  فکستن ی مغازه تا بود خورده دل

 !  بود کرده شهر باال بزرگ ی  طالساز شعبه سه به

 در طبقه دو و ییالیو یا خانه.  شد ادهیپ و برد اطیح داخل   را نیماش

 وجود   با.  بود دهیخر مادرش یبرا تهران یابانهایخ نیبهتر از یکی

 را مادرش یصدا.  دیایب کوتاه بود نشده حاضر مادرش یها مخالفت

 : دیشن

 .  اومد برادرت کنم فکر هیهان -



 صورت  .  بود اش یزندگ تمام   مادرش.  نشست شیلبها یرو یلبخند

 : شد ظاهر مقابلش هیهان خندان  

  سالم -

  ؟ یا خونه روز وقت   نیا چطور.  سالم کیعل -

 : رفت کنار در یجلو از هیهان

 .  برگشتم زود بود ومدهین استادمون -

 : رفت سمتش به و انداخت مادرش به ینگاه هامون

 .  خانوم حاج سالم -

 .  بود یزندگ خود   مادرش لبخند  

  ؟ یخورد ناهار.  پسرم سالم -

 .  خوردم ییزایچ هی -

 . کردم درست کوفته -

 : کرد شکمش به یا اشاره هامون

 چیه فتهیم افهیق و ختیر از پسرت ینجوریا خانوم حاج شدم چاق -

 .  ها کنهینم نگاهشم کس

 : آمد حرف به باشند کرده تازه را دلش داغ   انگار که خانوم حاج

 به که ییتو نیا.  نزن من به حرفارو نیا بعدشم.  باشه خداشونم از -

 با باشم داشته عروس تا دو دیبا االن من وگرنه یندازینم نگاه یکس

 !  نوه یکل

 : داد جواب خنده با.  داد هیهان دست   به و کند تن از را کتش هامون

 ، زنهیم غر تیزندگ خونه تو ادیم ؟ بشه یچ که برات ارمیب عروس -

  ؟ خودت دل   َور   نشستم بده.  رهیگیم ازت رو پسرت ، کنهیم آشوب



 چروک و یا پنبه دیسف یدستها و کرد اشغال را مادرش کنار   مبل  

 : گرفت دست در را اش خورده

 شوهر مادر و عروس که گذشت روزا اون.  زینر زبون!  ُخبه ُخبه -

 .  بودن بد هم با

 : گفت هیهان به خنده با هامون

 فکر   به گفتم کردم غلط.  بخورم اریب بردار رو کوفته نیا برو هیهان -

 .  کلممیه

 : دیخند مادرش

 .  مادر کنه غلط دشمنت.  جونت از دور -

 : گفت و انداخت اطراف به ینگاه

 ؟ کجاست هومن پس -

 را هیهان شال  .  بافتیم شال هومن یبرا و گرفته دست به قالب مادرش

 حال همان در.  دیرسیم هامون به نوبت هومن از بعد.  بود کرده تمام

 : داد جواب

 شیزیچ هی فهممیم یول زنهینم که حرف.  شده ییهوا پسر نیا واال -

 .  هست

 : افتاد خنده به هامون

  ؟ یخوایم یچ گهید.  عروست نیدوم از نمیا -

 : انداخت پسرش به یافسوس پُر نگاه   خانوم زهره

 .  نمیبب خوامیم تورو یعروس.  نزن گول منو حرفا نیا با -

 بحث دیکشیم یعروس به که حرف شهیهم مثل   ، دیبوس را مادرش سر  

 :  کردیم منحرف را

 .  نباش منتظرم بخواب شما.  خونه امیم رترید من امشب -



 ؟ یریم ییجا چرا؟ -

 

 .  میگذاشت شام قرار   میقد یدوستا از یسر هی با -

  ؟ ایک با -

 .  یآشت کوچه یها بچه.  شونیشناسیم -

 : زد لبخند مادرش

  ؟ سهراب و یعل -

 : شد بلند جا از و داد تکان سر هامون

 .  رمیبگ دوش برم من شهیم گرم ها کوفته تا -

 از سال چند.  دیکش رونیب تن از را شیلباسها و شد اتاقش وارد   هامون

 ق  یرف دو هر.  کردینم باور را زمان گذشت  .  بود گذشته روزها آن

 ر  یتصو به.  یعال یها یزندگ و داشتند فرزند و همسر اش یبچگ

 زن فقط.  بود خوب هم خودش ی  زندگ.  ماند رهیخ نهیآ در خودش

 را هیهان و هومن عوض در. . .  نبود مهم هم انقدر!  بچه و نداشت

 حمام به و برداشت را اش حوله.  بودند هم شیها بچه و یهاد!  داشت

 .  رفت

***** 

 .  ارمیب نیماش خودم یذاشتیم کاش تیرانندگ نیا با میکشت-

 : داد لیتحو رستوران دربان   به را چشییسو کنان خنده ونیکتا

 .  باشم قاتل خودم دمیم حیترج ؟ مونیبکش تو که یاریب نیماش -

 داخل   را خودش عیسر.  گرفت شخندین طرح   شاران لب   ی گوشه

 .  نشود حضورش متوجه یکس تا انداخت رستوران

 ؟ ات قهیعت شوهر   نیا کجاست -



 .  اوناهاش.  آقاست شوهرم -

 یمرد  .  ندیبب را بهنام همراه   توانستیم شاران.  کرد یا نقطه به اشاره

 فاصله آن از کفشش ی  براق ، پوش خوش ، بهنام سال   و سن هم بایتقر

 یلبخند.  دیرس زیم به ، برداشت قدم ونیکتا کنار  .  زدیم را چشمش هم

 : آورد شیلبها یرو

 .  سالم -

 .  شدند بلند جا از همراهش و بهنام

  ؟ یچطور شاران سالم -

 : داد دست بهنام با

 .  اریشهر دوستم -

.  برگشت مرد سمت   به شاران نگاه  .  بود همراهش به بهنام ی اشاره

 یا قهوه و پُر یموها و دیسف پوست   ، یا قهوه و درشت یچشمها

 حفظ را اش یاصل رنگ   ، مو رنگ   با دیرسیم نظر به شتریب که رنگ

 : کرد یمعرف بهنام.  باشد کرده

 .  که شیشناسیم.  ما خوب   یدوستا از یکی شاران ، جان اریشهر  -

 : گرفت شاران سمت   به مودبانه را دستش اریشهر

 یکی من.  داره یا گهید ت  یجذاب دنتید کینزد از.  شاران خوشبختم -

 .  قرصتم پا و پر یطرفدارا از

 دل   به اش یخودمان لحن  .  فشرد را اریشهر دست   دیترد با شاران

 یهمگ و کرد انتخاب را مقابلش ی  صندل  ونیکتا.  بود ننشسته شاران

 : آمد زشانیم سمت   به یدختر که بود نگذشته یزیچ هنوز.  نشستند

 .  رزمجو خانوم -

 : گفت زده جانیه جوان دختر  .  آورد باال را سرش شاران



  ؟ نیبد امضا بهم شهیم.  دمتونید نجایا شهینم باورم یوا -

 : کرد مهمان نشیریش یلبخندها از یکی به را دختر شاران

 .  زمیعز حتما -

 : دیپرس شاران.  گرفت سمتش به را یکاغذ دختر

 ؟ هیچ اسمت -

 .  سارا -

 امضا"  رزمجو شاران.  زمیعز یسارا به میتقد"  نوشت شیبرا شاران

 .  داد دستش به و کرد

 .  شدم مزاحمتون دیببخش.  ممنون -

.  دوخت زیم دور   افراد   به دوباره را نگاهش و داد تکان یسر شاران

 : دیخند اریشهر ن  یتحس برق   از پُر یچشمها به ونیکتا

 ناهار هی شهینم.  شده یعاد ما یبرا شاران یها تیموقع نیا گهید -

 .  نخوان امضا ازش نفر صد و رونیب برم باهاش

 : کرد عوض را بحث و کرد گرم منو به را سرش شاران

 .  خورمیم سوپ من -

 : گفت بهنام

  ؟ نیهم فقط -

 : گفت ونیکتا بدهد یجواب نکهیا از قبل بست را منو

 .  مهیرژ خانوم -

 : دیپر بحثشان ان  یم تعجب با اریشهر

  ؟ داره میرژ به یاجیاحت چه تو ی  لیاستا خوش به یخانوم -

 : دهد جواب مودبانه کرد یسع شاران



 .  شمینم لیاستا خوش گهید که نباشم میرژ اگه -

 قهیدق چند.  زد وانشیل ی بدنه به یا ضربه خدمتها شیپ از یکی به رو

 داده غذا شیپ سفارش   یهمگ و بود شده پُر خنک آب   از وانشیل بعد

 .  بودند

 یرو اریشهر نگاه   مدت تمام.  بود رفته سر اش حوصله شاران

 جا از و گفت یدیببخش.  کردیم اش کالفه که یجور.  بود صورتش

 : گفت عیسر ونیکتا شد بلند

  ؟ کجا -

 .  گردمیبرم االن -

 رهیخ یها نگاه.  رفت یبهداشت سیسرو سمت   به و برداشت را فشیک

 مقابل  .  ردیبگ خود به آرام یا چهره کردیم یسع و دیدیم را مردم ی

 شیلبها یرو و دیکش رونیب را رنگش یا قهوه رژ   فشیک از ستادیا نهیآ

 به یدست کرد مرتب را شالش.  نداشت رفتن یبرا یا عجله.  دیکش

 : وستیپ او به هم ونیکتا بعد قهیدق چند.  دیکش شیموها

 . موند منتظر انقدر شد خشک اریشهر نگاه   ؟ یموند کجا -

 : دیخند هم شاران.  افتاد خنده به

 !  زیه مردک -

 از یکی خودش قول   به.  اومده خوشش تو از یادیز.  هیخوب آدم   -

 !  طرفداراته

 !  منه یبابا سن   هم طرف -

 .  بهنامه سن   هم -

 .  بده نشون بهنام سن هم خودشو خوادیم -

 .  جمعمون تو ارهینم ناجور آدم   بهنام -



 .  ادینم خوشم ازش.  ناجوره نگفتم منم -

  ؟ ادیم خوشت یک از تو -

 هم به خلوتشو میبر.  شده نینش گوشه یادیز.  کارن ش  یپ میبر شب -

 .  میبزن

  ؟ یچ اریشهر -

 !  چونتشیپیم جان بهنام -

 !  من شوهر سر   رو بنداز سخته کار   یچ هر -

 : گفت و گرداند ونیکتا یبرا را شیچشمها شاران

 ! رو یباز مسخره نیا میکن جمع زودتر میبر -

 

 و بلند قد  .  زدند رونیب سیسرو از دو هر و آورد در را شیادا ونیکتا

.  کردیم بود آنچه از شتریب را نفسش به اعتماد فرمش خوش اندام  

 گوش اریشهر مورد   در شیها زمزمه به و بود ونیکتا سمت   به نگاهش

 : بود گرفته اش خنده.  دادیم

 !  یکت کن بس -

.  کرد برخورد یکس به محکم شاران بزند یحرف ونیکتا آنکه از قبل

 یخواه عذر که آورد باال را شیدستها و گرداند سمت آن به را سرش

 : گفت زودتر مرد.  کند

 .  دمتونیند شد پرت حواسم دیببخش -

 آشنا نگاه   آن به مبهوت.  نشست تنش به لرز.  شد مات شاران نگاه  

 . شد رهیخ

 

 . ..  دیببخش -



 حرف   نتوانست اما کرد ادا را بود آمده شیلبها یرو که یدیببخش

 بیعج مرد نیا نگاه   ی  مشک ، کرد مکث هیثان چند.  بزند یگرید

 نگاه شاران یچشمها به یا لحظه.  آورد باال را سرش!  بود ترسناک

 از را شیچشمها ، دینشن شاران که کرد زمزمه لب ر  یز یزیچ و کرد

 فاصله آنها ز  یم از و داد یتکان شیپاها به.  چرخاند سر و گرفت او

 : گفت یعل.  گرفت

  ؟ نبود گریباز.  بود آشنا چه نیا -

 داد جواب و زد بود آمده زشانیم سر   که یشخدمتیپ به یلبخند سهراب

: 

 .  حتما یشد یاالتیخ -

 غذاها ست  یل به ینگاه و گرفت شخدمتیپ دست   از را منو هامون

 که گذشت ذهنش از یا لحظه.  آمد یم آشنا یکم نظرش به.  انداخت

 یعل.  بود دهید را آنها گرید بار   کی انگار ، یخاص یچشمها چه

 : بود فکر در هنوز گرفتیم را منو که همانطور

 .  ادیم ادمی اسمش االن سایوا!  هیچ یاالتیخ بابا نه -

 : بست را منو سهراب

 .  قارچ سس با کیاست -

 کوفته.  بود مردد هنوز هامون نگاه  .  داد تکان سر لبخند با شخدمتیپ

 : دیپر جا از یعل لحظه کی.  بود گرفته را شیاشتها تمام   مادرش ی

 .  گفتم نیدید.  گرهیباز!  رزمجو شاران!  آها -

 : دیخند و آورد باال را سرش هامون

 !  بابا بده سفارش غذاتو.  باشه که گرهیباز -

 !  دمشید کجا ایخدا گمیم یه.  گرستیباز نیا عاشق کوثر -



 را منو.  است دهید نمایس ای ونیزیتلو در را او که شد مطمئن هامون

 : گفت و گذاشت زیم یرو

 .  یسوخار گویم -

 همچنان که ماند رهیخ یعل به شخدمتیپ نگاه  .  شد ثبت هم او شنهاد  یپ

 : بود معروف گر  یباز دن  ید ر  یدرگ

 .  میدید نمایس تو لماشویف از یکی شیپ شب چند اتفاقا -

 : زد طعنه سهراب

  ؟ یینمایس یگرایباز ر  یگیپ انقدر دونهیم خانومت -

 یغم که بود خودم واسه اگه!  گهید یدونینم مارو بار   فالکت وضع -

 بچه الف هی نیا خاطر   به که دونهیم بهتر خودش فاطمه  ! نداشت

   . باشه دیبا خودش ی قهیسل فقط و فقط اونم.  میینماهایس سرگردون  

 : کرد شخدمتیپ به اشاره هامون

 !  سفارش آقا یعل -

 : گفت عیسر یعل

 سس اگه.  باشه شده پخته خوب فقط.  خوامیم کیاست.  آقا شرمنده -

 . . . قارچتون

 یصندل به را اش هیتک!  برد سر را هامون ی حوصله یعل سفارشات

 بعد یا لحظه و چرخاند سر.  کرد احساس را ینگاه ینیسنگ.  داد

 به.  خورد گره معروف اصطالح به گر  یباز همان یچشمها به نگاهش

 کرد جا جابه انگشت در را قشیعق انگشتر  .  دیدزد چشم که دینکش هیثان

 هم یعل سفارشات   تینها در.  دیکش اش یشگیهم ش  یر ته به یدست و

 : آمد حرف به سهراب.  کرد ترک را زشانیم شخدمتیپ و شد تمام

 ؟ خوبن خانوم حاج -

 : کرد قالب هم در زیم یرو را شیدستها هامون



 .  بذاره اشییهوا به سر و هومن اگه.  خوبه -

 : گفت یعل

 فتهیم شیزندگ و کار از رهیگیم زن فردا پس.  بکنه شویزندگ نیبذار -

 ! 

 : داد جواب هامون

 که ینجوریهم روابط  .  یخواستگار میبر خوادیم ویک بگه ادیب رک  -

 .  بشه یشرع یچ همه.  ستین درست

 : آمد حرف به سهراب

 از آخر.  پسندنیم و ننیبیم همو جوونا االن!  ستین که ما ی دوره -

 ازدواج گهید.  کننیم یعروس و شنیم یمعرف هم به ها خانواده همه

 .  شده کمتر یسنت

 !  داره مشکل یسنت ازدواج کننیم فکر که نهیهم رادشیا خب -

 : داد جواب بار نیا یعل

 میکرد ازدواج یسنت فاطمه و من مثال ، داره یمشکل گهینم یکس -

 .  ستنین ما مثل   االن یجوونا یول.  میهست هم یراض

 دیچرخ چپ به سهراب نگاه  .  کرد قالب نهیس یرو را شیدستها هامون

 : کرد اشاره یعل به و

 !  رهیم داره عالقت مورد گر  یباز -

 !  یبش َشر امشب یتونیم نمیبب -

 خنده به شیلبها هامون.  رفت غره چشم یعل و افتاد خنده به سهراب

 رفتن   و دیچرخ رستوران در   سمت   به یا لحظه یبرا سرش.  آمد ک ش

 : زد هم به را افکارش یعل.  دید را گریباز آن

 .  ستین یسن کم.  سالشه 81 هومن گهید االن  -



 .  بره شیپ درست شیزندگ خوامیم -

 : کرد مداخله سهراب

.  رهیبگ میتصم خودش بذار.  هامون بردار دست ؟ یباباش مگه -

 !  یباش پدر نکن یسع.  کن یبرادر براش

 : کرد گره هم در ابرو هامون

 .  امانتن من دست   نایا -

 : داد جواب سهراب

  ؟ یندار یزندگ حق   خودت رنینگ سامون و سر نایا تا گفته بهت یک -

 : آمد حرف به یعل بار نیا.  نداد یجواب

 . . . جلو یرفت بار هی -

 !  یعل -

 گفتیم را اسمش کرده گره یابروها و معترض یلحن با که بود هامون

 یا لحظه.  نزند یحرف که کرد یا اشاره هم سهراب.  کرد سکوت. 

 نشانیب ن  یسنگ سکوت   سهراب.  بود شده دهیچ زیم یرو شانیغذاها بعد

 : شکست را

 ش  یپ رازیش برن قراره ها بچه خانوم ؟ شمال میبر میپاش هفته آخر -

 .  مینیبچ برنامه نیهست اگه.  تنهام وسط نیا منم.  خانومم خواهر

 : گفت عیسر یعل

 .  ستمین من.  برم قربونت ننداز در خانوممون با مارو -

 : کرد هامون به اشاره.  افتاد خنده به سهراب

  ؟ نه ای یایب یکن ول رو مغازه روز دو یتونیم ؟ یچ تو -

 .  نه ای داره یا برنامه نمیبب بگم یهاد به دیبا.  ادینم بدم -



 : گفت گرید بار   سهراب

 .  بده خودت به یاستراحت هی.  نترس نداره یا برنامه -

 .  شهیم یچ نمیبب تا -

** 

 

 و در به بخوره بره راه ترسهیم آدم ؟ کهیتار انقدر چرا خونت نیا -

 !  وارید

 : داد جواب ونیکتا به رو و گرفت شاران سمت   به را قهوه وان  یل کارن

 !  جان خواهر نیبش ریبگ.  ستین یفضول واسه خونه نیا چون -

 : دیخند و گرفت را اش قهوه وان  یل هم بهنام

 االن یکرد فکر.  ارهیب در کارت از سر که اومده تین نیا به فقط -

 ؟ نهیشیم

 . یشد زبون بلبل یادیز امشب زمیعز!  بهنام -

 و شد بلند جا از شاران.  دیخندیم بهنام اما بود دیتهد از پُر لحنش

 نشیج شلوار ب  یج در آزادش دست  .  انداخت ینقاش یتابلو به ینگاه

 : بردیم لب به را قهوه وان  یل گرید دست   با و بود رفته فرو

  ؟ شده تموم نیا -

 : زد رنگش هفت یها یراحت مبل به یا هیتک کارن

 .  داره کار.  نه -

 !  خرمشیم -

 .  هیسفارش -



 یا قهوه ی شده رها یموها و دختر ی غمزده یچشمها به شاران نگاه  

 آنکه از قبل.  دارد شباهت خودش به یکم کردیم احساس.  بود رنگش

 : دیشن را ونیکتا یصدا اوردیب زبان به یحرف

 نه!  یکن ولش یستین حاضر که داره یچ آپارتمان نیا فهممینم من -

 .  داره افهیق و ختیر یحت نه ، دهیجد نه ، بزرگه

 !  آرامش ، داره آرامش -

 هر من ؟ داره فرق خونه با خونه مگه.  نزن بیعج یحرفا نیا از -

 !  رمیگیم آرامش برم جا

 : کرد اشغال را ونیکتا کنار   مبل  .  آمد سمتش به و دیخند شاران

 !  باشه من ی خونه که خصوص به -

 : دیخند ونیکتا

 !  تو ی خونه مخصوصا -

 : انداخت پا یرو پا کارن

 .  کنم تموم کارامو دیبا.  نمونده شگاهینما تا یزیچ -

  ؟ رونیب میبر ما یعنی نیا -

 : کرد ونیکتا به یا اشاره و زد لبخند کارن.  بود بهنام یصدا

 !  رونیب برن زننیم حرف یلیخ که ییکسا فقط -

 معرفت یب تو مثل   دیبا.  بپرسم رو حالت اومدم باش منو!  که واقعا -

 !  یدار خواهر هی انگار نه انگار اصال که تو.  رمینگ سراغتم بشم

 انداخت اش شانه دور   دست و شد بلند هم کارن زمان هم شد بلند جا از

: 

 .  دمیم قول زنمیم سر بهت امیم.  فشردست کارام.  دیببخش -

 : گفت بهنام به رو و کرد نازک یچشم پشت ونیکتا



 .  خونه میبر -

 : کرد اخم کارن

 !  که ینبود جنبه یب انقدر ؟ یشد ناراحت -

 به امیم مفصل روز هی بعدا.  ختهیر سرم کار یکل برم دیبا!  بابا نه -

 !  سپرده من دست   تورو مامان باالخره.  دمیم ادامه تجسسم ی ادامه

 : گفت کارن.  شد بلند جا از بهنام

 کنهیم مامور رو گهید یکی بذاره خونه نیا تو پا نداره دوست خودش -

 ! واال خوبه. 

 .  یرفت ششونیپ از که دلخوره ازت هنوز -

 .  بهشون برسون سالم -

 !  بزن زنگ یدار لیموبا خودت چه من به -

 : داد ادامه شاران به رو ونیکتا

 ؟ یایم ما با -

 : داد جواب و انداخت کارن به ینگاه شاران

 .  نه ای بخرم رو تابلو بزنم مخشو تونمیم نمیبب.  بمونم گهید کمی -

 انقدر.  خواهرشم که بپرس من از.  داره پا هی مرغش مردک نیا -

 !  دونهیم خدا که گنده اخالقش

 : زد ونیکتا یبازو به یمشت کارن

 .  نکن یمنف غیتبل انقدر برو -

 شد بسته سرشان پشت   که در.  برود که داد تیرضا خنده با ونیکتا

 : گفت کارن

 .  کنمیم عوضش.  کرد خی قهوه -



 یشلوغ ن  یع در.  رفت آشپزخانه سمت   به و برداشت را شانیوانهایل

 یب اما یفیکث نه و بود خاک و گرد از یخبر نه.  بود زیتم اش خانه

 داشت دوست را کارن ی خانه شهیهم.  خوردیم چشم به جا همه ینظم

 و رنگ هفت یوارهاید  ! دادیم نظم دمانشیچ به یکم فقط اگر ،

 خانه کف  .  بود شده حاضر وارهاید نیهم یبرا انگار که ییمبلها

 مهین یتابلوها کردیم نگاه که سمت هر و یرنگ یکوسنها از دهیپوش

 رفتن   با.  است هنرمند کی ی خانه نجایا دادیم نشان شده تمام و کاره

 سمت   به و شد بلند جا از شاران.  رفت فرو سکوت در خانه ونیکتا

 :  برداشت قدم آشپزخانه

  ؟ هیروز چه شگاهینما هیافتتاح -

 و رنگ یخاک ب  یج شش شلوار.  افتاد کارن وضع و سر به نگاهش

 رنگ یآب ن  یج رهنیپ با همراه بود رنگ لک   از پُر که یمشک شرت  یت

 دور   یآب سر   دستمال.  داشت تن به بود گذاشته باز را شیها دکمه که

 شیها شانه یرو تا رنگش یمشک یموها ی اندازه.  بود بسته شیموها

 چشم به شیمو ی شده شکسته یتارها یرو ک ش رد   هم هنوز.  دیرسیم

 .  چرم یدستبندها از بود پر دستش مچ  .  خوردیم

 01 فعال.  ها بچه نه دمیرس کارام به من نه.  باشه هفته نیا بود قرار -

 ؟ یایم.  میکرد مشخص رو ید

 !  نباشم یلمبرداریف سر اگه.  حتما -

 پشت   که دانستیم خوب نگفته.  انداخت صورتش به یقیدق نگاه   کارن

 : داد شاران دست   به را قهوه.  ستیحرف شاران ماندن  

 ! بگو -

.  شد تیواقع به لیتبد کارن حدس   که یمصنوع آنقدر.  دیخند شاران

 دست شاران.  کرد مزه مزه را اش قهوه و داد نتیکاب به را اش هیتک

 : برد بشیج به



 ؟ کنم فیتعر کارات از یمنتظر ؟ بگم یچ -

 یاومد.  یکن فیتعر من یکارا از که نجایا یومدین شب ساعت   نیا -

 .  شنومیم.  یبزن حرف

 !؟ یزد توهم -

 همان در.  رفت سالن سمت   به و گرفت نتیکاب از را اش هیتک کارن

 : گفت حال

 . زد زنگ سارا -

 

 یا لحظه آشنا نام   دن  یشن با.  شد دهیکش سالن تا کارن دنبال   شاران

 که او به را پرسشگرش نگاه   و ستادیا حرکت از شیپاها.  برد ماتش

 و برداشت را شیقلمو کارن.  دوخت داشتیبرم قدم شیتابلو سمت  

 : آمد رونیب شدیم وارد او به امشب که یشوک نیدوم از باالخره شاران

  ؟ زده زنگ چرا ؟ زد زنگ یک   ؟ یداد جوابشو -

 .  شده خلوت سرش حتما.  ندادم جواب -

 ندارد را وزنش تحمل   شیپاها کردیم احساس.  نشست مبل یرو شاران

.  انداخت ریگ دندانش دو ن  یب یعصب و برد دهان به را شستش ناخن  . 

 !  کند یخال را خشمش تمام   که یراه دنبال   به و بود خشم از پُر

 یچ هر و دادمیم جواب بودم من اگه! ؟ بزنه زنگ تونست یچجور -

 . . .  ومدیم در دهنم از

 : دیچرخ سمتش به کارن

 !  یکنینم کارو نیا تو و زنهیم زنگ بهت حتما -

 ! مینبود خر ما که بفهمه دیبا دختر نیا.  کنمیم کارو نیا چرا -

 .  زده زنگ که دهیفهم -



 !  بدم نشون بهش خودم دیبا.  ستین یکاف نیا -

 ، یچ همه به زدن گند با بود یمساو شاران خشم   دیفهمیم خوب کارن

 !  سال چهار نیا در شانیخوددار تمام  

 . . .  شاران نیبب -

 فیضع یآدما مثل   میش مجبور دوباره که نگو یزیچ هی خدا تورو -

 دستش کف   رو دختره نیا حق   من.  میبش میقا سوراخ تا هفت تو میبر

 !  ذارمیم

 .  گذشته بوده یزیچ هی -

 با اراده یب را بود مانده زیم ی گوشه که یگلدان و زد پوزخند شاران

 بار نیا و داد مبل به را اش هیتک.  کرد تیهدا زیم وسط   به دست

 و دیدیم را رفتارش کارن.  گذاشت یا گوشه و کرد صاف را کوسن

 ندارد شیحالتها نیا یرو یکنترل و ستیعصب رفتارش که شدیم متوجه

 . 

 . . .  شاران -

 را یکس هر نگاهش.  آورد باال را سرش.  دییسایم هم یرو دندان

 در که یخشم همه آن از بود کارن یجا به یکس هر.  کردیم ذوب

 فرق همه با کارن اما دیترسیم بود نشسته چشمش ی رهیت یها رگه

 : فرستاد رونیب را نفسش و نشست کنارش.  داشت

 یچ همه.  میکن تحمل رو یشتریب یزایچ میبش مجبور که نکن یکار -

 .  شده تموم

 : نشست شاران لب   یرو یپوزخند

.  گوساله مان  یپ اون.  بزنه زنگ که داشته شجاعت انقدر سارا حداقل -

. . 

 : شد بلند جا از کارن



 !  یبد گوش یخواینم تو -

 ؟ گمیم دروغ مگه -

 .  اومدم کنار موضوع نیا با من -

 ابونیخ یرفتنا کافه و انقالب یها یگرد ابونیخ از نیهم یبرا -

 !؟ اتاقت کنج   ته و سر یب یزدنها نقش به یدیرس عصریول

 عشق ، منه یزندگ نیا.  ستین مربوط یکس به زنمیم نقش من نکهیا -

 !  منه

 !  یاومد کنار بگو باز!  برد و دیدزد مانیپ که بود یاون عشقت -

 به یقدم کارن.  بود رفته هم در شیابروها.  آمد شاران یبرا یغامیپ

 هم به هم را او سارا فکر  .  ستادیا شیتابلو مقابل   و برداشت عقب

 گاه گه اگر و کردیم انبار دلش در را همه.  زدینم یحرف اما ختیریم

 دیشا!  شدیم چه دانستینم ، کردیم چه دانستینم نبود شاران یادهایفر

 !  کردیم دق و مردیم غم نیا از

 ر  یز که را یکاغذ دستمال ی جعبه زمان هم و کرد باز را غامیپ شاران

 را نامش.  گذاشتیم زیم یرو ، گلدان کنار   و داشتیبرم بود افتاده زیم

 را غامیپ متن   و شد باز هم از شیابروها اراده یب.  دید لیموبا یرو

 : خواند

  ؟ نمتیبب یایم امشب.  شده تنگ برات دلم -

 : آمد حرف به کارن

 !  مینزن حرف تا دو نیا مورد   در گهید ایب -

 .  شد بلند جا از شاران

 یلیس دمینم قول بشه سبز راهم سر   اگه یول.  یبخوا خودت طور هر -

 !  نزنم االن و زدمیم بهش دیبا شیپ سال 4 که



 !  یمعروف گریباز هی تو -

 ؟ شنینم یعصبان گرایباز -

 نفسش.  نزد حرف کارن.  کنترلش قابل ر  یغ ت  یعصبان و بود شاران

 : انداخت را شیقلمو و کرد رها را

 چرا که یکن گله من به یندار حق بعدش یول.  بکن یخوایم کار هر -

 .  نگرفتم جلوتو

 ! کنمینم یکار نیهمچ مورد نیا تو -

 !  نمتیبب خونم در   دم   ات زده شتاب یمایتصم از بعد دارم عادت -

 : ستادیا خانه در   مقابل   و دیپوش لباس.  گرداند چشم شاران

 .  رفتم من -

 .  یبزن حرف باهام بود قرار -

 دستش.  افتاد آشنا چشم   دو آن دار  ید شوک   و رستوران اد  ی به دوباره

 امشب یبرا.  گرفت را مشیتصم اما بماند که شدیم ُشل رهیدستگ یرو

 را گرید روز   کی!  خوردندیم حرص سارا دست   از فقط.  بود بس

 ! کردیم انتخاب مرد آن مورد   در زدن حرف یبرا

 .  میزنیم حرف بعدا -

 : گرفت شاران سمت   به را نشیماش چ  ییسو کارن

 .  یاوردین نیماش دونمیم -

 : دیخند شاران

 کنهیم خیتوب منو که یاون از.  فقط ادیم بهت مهربون کارن   نیهم -

 .  ادینم خوشم

 : دیخند هم کارن

 .  ینش خیتوب که نکن اشتباه -



 .  ارهیب برات نویماش نفر هی گمیم فردا -

 .  ندارم الزمش فعال -

 : رفت غره چشم شاران

! ؟ یندار یمشکل که اورانین با یدیبر عصریول و انقالب ابونیخ از -

 .  بزن من به سر هی

 محافظه دیبا که یاونقدر.  بشه درست پشتت ثیحد و حرف ترسمیم -

 !  یاریب باال یگند هی ترسمیم.  یستین کار

 : دیخند شاران

 .  تره جمع تو از حواسم من.  نترس -

 خواند و کرد باز دوباره را غامیپ.  زد رونیب خانه از و کرد یخداحافظ

 : نوشت جواب بار نیا. 

 . نمتیبیم 5 ساعت فردا.  خستم کمی -

 

 یبرا سوژه یحساب امشب.  شد نیماش سوار   و کرد ارسال را غامیپ

 چشم   دو آن ر  یدرگ ذهنش هم هنوز  ! داشت خودش با رفتن کلنجار

 .  است نشناخته را او دانستیم که یسردرگم نگاه   و بود اهیس

 یرو از را اش رهیت ی  شراب یموها.  آورد نییپا یکم را نیماش ی نهیآ

 آن و کردیم اشتباه او هم دیشا.  دیکش یراحت نفس   و زد کنار صورت

 اش یلیفام همه که"  صدر"  همان.  نداشت رمردیپ آن به یربط مرد

.  بود شده شیشبها کابوس   میقد از که یهمان.  آوردند یم زبان بر را

 که انداخت کارن نک  یع به نگاه.  نشست قلبش یرو اراده یب دستش

 را آن و کرد دراز سمتش به دست.  کردیم ییخودنما نیماش یجلو

 شیفکرها.  نکند فکر یزیچ به کردیم یسع.  گذاشت داشبورد داخل  

 ! داشتیم نگه خواب وقت   یبرا را
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 : گفت الیل به رو و کرد پرت وارید طرف   آن به ضرب با را فشیک

 !  گهید ریبگ قالب ایب -

 : انداخت اطراف به ینگاه بود مردد الیل

 !  دمتیم لو فتمیب ریگ اگه خدا به -

 : شد رهیخ دوستش به و دیخند شرورانه

 !  ریبگ قالب.  بده لو بابا باشه -

 کنار   و آورد جلو را شیدستها.  پس راه   نه و داشت شیپ راه   نه الیل

 ی شده گره هم به یدستها یرو را شیپا جانیه پُر اکرم.  ستادیا وارید

 یدستها و رساند وارید ی لبه به را خودش یجهش با و گذاشت او

 به الیل یکردنها غر غر یصدا.  کرد قفل آن ی لبه به را کوچکش

 : دیرس گوشش

 !  شد کنده جا از دستم!  گهید بدو -

 شده کج اش مقنعه.  جانیه با و تند ، زدیم کبوتر مثل   نوجوانش قلب  

 گرفته خود به را وارید یرو گچ   ی  دیسف رد   اش مدرسه روپوش   و بود

 : داد جواب بود افتاده شماره به نفسش که حال همان در.  بود

 !  سایوا قهیدق هی -

 اط  یح به ینگاه.  دیکش باال را خودش و انداخت دستها یرو را وزنش

 آنکه از قبل.  ندشینب یکس که بود حواسش و انداخت مدرسه شلوغ  

 مدرسه ناظم   نییپا بپرد گرید سمت   از و کند میقا را خودش بتواند

 : دیکش ادیفر فاصله همان از.  کرد شکار را او عقاب مثل   شیچشمها



 !  یچراغ -

 دیشن را الیل یصدا.  کرد پرت وارید یباال از را خودش چطور دینفهم

: 

 !  اکرم یکرد بدبختم -

 را فیک.  بود آمده درد به شیپا مچ   و بود افتاده نیزم یرو فشیک

 کرده حفظ صورت یرو را اش شرورانه لبخند   هم هنوز.  زد چنگ

 باز در لحظه همان.  شود دور مدرسه از تا داد یتکان خودش به.  بود

 باال را دردناکش یپا.  دیپر رونیب عجله با مدرسه ر  یپ یبابا و شد

 نفس رمردیپ که شکر خدارا.  داد ادامه راهش به کنان یل   یل   و گرفت

 به ینفسها و خسته یصدا همان با.  بود یحتم گرفتنش وگرنه نداشت

 : گفت افتاده شماره

 .  گمیم بهت سایوا!  جون دختر سایوا -

 تا که درد برخالف   و گذاشت نیزم اطیاحت با را چپش یپا خندان اکرم

 غر یصدا هم هنوز.  شد دنیدو مشغول   سوزاندیم را استخوانش مغز  

 خانواده و ریمد و ناظم از دنیترس او اما دیشنیم را رمردیپ یها غر

.  دیدویم باد مثل   یبهار یهوا در.  بود کرده موکول بعد به را اش

 تا دیدو آنقدر.  باشد شده آزاد قفس از که انگار دیکشیم قیعم ینفسها

 ستادیا یا گوشه.  شد محو چشمانش یجلو از کامل بعد و نقطه رمردیپ

 یا سورمه شلوار   و انداخت شانه یرو را اش کوله.  ردیبگ نفس تا

 رد  .  شود متوجه را شیپا درد   عمق   تا داد باال را اش مدرسه رنگ  

 که دیرسینم نظر به یزیچ بود افتاده مچش دور   که یرنگ قرمز

 محض   به.  افتاد راه به و گرفت وارید از را اش هیتک.  کند نگرانش

 موجود اتوبوس   تنها سمت   به که ینیمسافر و اتوبوس ستگاه  یا به دنیرس

 ن  یب را خودش تیبل بدون   و یواشکی شهیهم مثل  .  کرد تند پا دندیدویم

 را اعتراض یصداها.  داد جا تیجمع ی کننده خفه فشار   و مردم

 : دیشنیم



 !  ستین جا -

 .  شه سوار یکس نذار راننده یآقا -

 !  خدا به میشد خفه -

 ینهایماش و شهر به لبخند با.  بود ستادهیا یا گوشه سرخوش اما اکرم

 یتوجه.  کردیم نگاهش چپ چپ یرزنیپ.  کردیم نگاه آمد و رفت در

 یرو او مقابل   کوچکش ی بچه با یزن.  چرخاند سر و نکرد او به

 : گفت و انداخت وضعش و سر به ینگاه.  بود کرده خوش جا یصندل

  ؟ یباش مدرسه دینبا مگه ساعت نیا جون دختر -

 : گفت یجواب حاضر با و کرد زیر را شیچشمها اکرم

 ! گرفته اجازمو مامانم -

 : گفت باشد گرفته را او مچ   که انگار جوان زن  

  ؟ مادرت کو پس -

 : دیغر جواب و سوال از خسته اکرم

 !  ومدهین یکس به شیفضول -

.  بود الیخیب و دیشنیم را انیاطراف یخهایتوب و کردن نُچ نُچ یصدا

 : دیرس گوشش به رزنیپ همان یصدا

 !  شدن ایح یب زمونه دوره نیا یدخترا -

 و بود جانیه و ذوق از پُر او اما بود گرفته باال اش ییایح یب سر   بحث

 مورد   ستگاهیا به.  نداشت سرش پشت   ی  زنک خاله یحرفها به یتوجه

 کردیم درد شیپا مچ   هم هنوز.  کرد تند قدم و شد ادهیپ دندیرس که نظر

 یشگیهم یآشنا ر  یمس!  ستدیبا یا لحظه که دادینم اجازه جانشیه اما

 باال نگاهش.  رساند نظر مورد   یجا به را خودش و کرد یط را اش

 نمایس.  افتاد اش عالقه مورد   لم  یف بزرگ   پوستر   به شیچشمها و آمد

 که انگار!  مجذوب و بود نمایس در   سر به نگاهش.  کردیم شیجادو



ش لبخند به شیلبها.  بخورد تکان توانستینم  شهیگ سمت   به.  آمد ک 

 .  رفت

 . خوامیم تیبل دونه هی -

 

.  گرفت سمتش به را تیبل حرف بدون   بود نشسته شهیگ پشت   که یمرد

 گذاشت شخوانیپ یرو و دیکش رونیب فیک از را اش شده مچاله یپولها

 لذت   بتواند تا بود کرده جمع پول تمام ی هفته دو.  زد چنگ را تیبل و

 را اش یصندل.  کند مزه مزه زبان ر  یز هم باز را یا نقره ی پرده نیا

 قهیدق.  کرد صافش و دیکش عقب یکم را اش مقنعه.  نشست و کرد دایپ

 را شیدستها.  بود خلوت سالن روز ساعت   آن.  شد شروع لمیف بعد یا

 و زیچ چیه.  داد هیتک آن به را اش چانه و گذاشت ییجلو ی  صندل یرو

 دیدیم چه هر و بود مات و محو شیبرا زیچ همه ، دیدینم را کس چیه

 و رنگ یا سورمه یچشمها آن با بود اش عالقه مورد   زن   گر  یباز

 ییبایز نیا آنقدر ، بود بایز.  رینظ یب یباز و نافذ نگاه   آن با ، جذاب

 ساله 00 اکرم   هم دیشا.  کردیم نوازش را مخاطب چشم   که بود نیدلنش

 خودش به تازه چراغها شدن   روشن و لمیف ان  یپا با.  کردیم فکر نطوریا

 ی رفته در بناگوش از یلهایسب اما برود که زدیم چنگ را فشیک.  آمد

 جلب را توجهش داشت دست در را یا بچه دختر دست   که یمسن مرد  

 : رفت سمتش به مات و مسخ.  کرد

 !؟ یمصباح یآقا -

 .  نشاند لب یرو یلبخند مرد

 .  جون دختر خودمم -

 یحرف بتواند آنکه از قبل ؟ نشناسد را معروف کارگردان   شدیم مگر

 به حاضر ت  یجمع دارد دوست را لمشیف تینها یب که دیبگو و بزند

 هم دخترک.  بکشد کنار را خودش شد مجبور.  آوردند هجوم سمتشان



 به اشاره و برداشت سمتش به یقدم.  کردیم نگاه او به یا گوشه از

 : کرد اکرم یلباسها

  ؟ یاومد مدرسه از -

 !  آره -

 : دیخند دخترک.  انداخت دوش یرو را اش کوله

 مامانت با.  مینیبب لمشویف بابا با بود قرار.  نرفتم مدرسه امروز من -

 ؟ یاومد

 دختر از که یسرسخت همان با.  گشتیم یبزرگتر دنبال   اکرم اطراف  

 غرور پُر و داد باال را اش چانه دیرسیم نظر به دیبع ساله 00 نوجوان  

 : گفت

 .  اومدم خودم ، نه -

 رنگ   یصورت گلسر   به اکرم نگاه  .  کرد نگاه را اکرم متعجب دخترک

 اشاره  . بود زده سرش به رنگ ییمویل ی  روسر ر  یز که افتاد دخترک

 : گفت و کرد یا

 .  خوشگله گلسرت -

 : کرد جدا شیموها از را گلسر تعارف یب

 .  تو مال   -

 : دیکش کنار را شیدستها و کرد اخم اکرم

 !  ستمین گدا که من -

 ادیفر را یکهنگ اش مدرسه روپوش   اما نبود نامرتب وضعش و سر

 و بود آورده شیبرا مادرش را روپوش نیا!  داشت هم حق.  زدیم

 یسع وجود نیا با اما.  است نشده دهیخر او یبرا دانستیم خوب اکرم

 : شد ناراحت اکرم حرف   نیا با دخترک.  دارد نگهش مرتب کردیم



 .  نگفتم نویا من -

 : گفت دخترک.  برود که کرد گرد عقب اکرم

  ؟ یدار کاغذ.  سایوا -

.  آورد رونیب یمداد و دفتر اش کوله از و انداخت باال شانه اکرم

 نوشته متن   بتواند تا دیکشیم سرک اکرم و شدیم اهیس دشیسف ی صفحه

 : شد گرفته سمتش به دفتر بعد هیثان چند.  بخواند را

  ؟ کجاست خونتون.  نجاستیا من ی مدرسه -

 انداخت او ی نوشته به یسرسر ینگاه و گرفت او از را دفترش اکرم

 در.  گذاشت اش کوله داخل   و بست را دفتر توجه یب و دید را اسمش. 

 : کرد زمزمه حال همان

 .  دوره مدرست از -

 .  اومده خوشم ازت.  نمتیبب ایب یتونست اگه -

.  بدهد لشیتحو یلبخند کرد یسع هم اکرم.  شد باز لبخند به صورتش

 رنگ   هم که ییکفشها و یصورت گلسر   آن با.  بود دختر حد از ادیز

 بند را نفسش هم دنشید که یمعروف کارگردان   دختر  .  بود اش یروسر

 با.  بود شده رشید رفتن خانه یبرا هم لحظه همان تا.  آورد یم

 خودش چطور دینفهم.  زد رونیب سالن از و کرد یسرسر یخداحافظ

 به قدم لرز و ترس با.  بود کرده رید یساعت دو.  رساند خانه به را

 را شیلباسها.  دیکش یراحت نفس   یخال ی خانه دن  ید با.  گذاشت خانه

 : دیشن را مادرش یصدا بعد یا قهیدق و کرد عوض

  ؟ یا خونه اکرم ، اکرم -

 بود نشسته ها پله یرو سر به چادر نزار یحال با مادرش.  دیپر جا از

 : گرفت یا تازه جان   که انگار اکرم دن  ید با. 



 دخترتون گنیم بهم زدن زنگ.  رفت راه هزار دلم ؟ دختر تو ییکجا -

  ؟ آخه بهت بگم یچ.  کرده فرار

 یبرا یحرف.  کرد نگاه بود ستادهیا مادر یپا کنار   که خواهرش به

 : گفت گرید بار   مادرش.  نداشت گفتن

 به یخاک چه من ارهیب سرت به ییبال هی ؟ بدزدتت یکس وقت هی اگه -

 دمینفهم.  باش منم فکر   به کمی ؟ بدم یچ رو حیذب جواب   ؟ کنم سرم

 !  گرفتم یمرخص یچجور

 !  ادینم خوشم مدرسه از من -

 .  ستادیا کمرش دور   و خورد ُسر سر از چادرش.  کرد اخم مادرش

 سوادیب ؟ من مثل   یبش یکی یخوایم.  ادینم خوشت که یکنیم خودیب -

 به بار نیا!  یکنیم فرار مدرسه از آخرته بار   ؟ بشه یچ که یایب بار

 !  حیذب با فتهیم کارت و سر.  یدونیم خودت برسه گوشم

 خوب را نیا مادرش.  نشستیم جانش به ترس آمد یم که حیذب نام  

 .  دانستیم

 !  نگو بهش -

 دوست اما سوزاندیم دل مادرش.  بود اکرم آرام   ی زمزمه یصدا

 !  روز هیس نقدریهم.  شود خودش مثل   هم او سرنوشت نداشت

.  سرکار برم تر رید دیبا صبحم فردا حاال.  یکرد فرار نشنوم گهید -

 ! یکنیم درست برام یدردسر چه نیبب.  خواسته منو رتیمد

 

 دور   را شیدستها.  دیکش مادرش سمت   به را خودش.  شد شرمنده اکرم

 : کرد حلقه کمرش

 .  کنمینم فرار گهید -

 !  من به نچسب.  طرف اون برو -



 : کرد تر محکم او کمر   دور   را شیدستها اما اکرم

 .  دمیم قول -

 شدیم مگر اما کند اعتماد قولش به تواندینم که دانستیم خوب مادرش

 : دیکش سرش به یدست ؟ براند خود از را دخترش

 مشقاشو کن کمکش اریب در فشیک از خواهرتو کتاب   و دفتر برو -

 .  سهیبنو

 .  باشه -

 : شد رهیخ چشمش به و کرد اخم.  برداشت قدم خواهرش سمت   به

 !  ایبزن یحرف حیذب به نمینب -

 شکر خدارا.  داد تکان دییتا ی نشانه به را سرش کودکانه اکرم اخم   با

 نیا از. . .  دیفهم یم حیذب اگر.  بود گذشته ریخ به امروز که کردیم

 !  افتاد لرزه به وجودش تمام   فکر

** 

 .  ناهارتون رزمجو خانوم - 

 که یدختر به ینگاه.  شمردیم را بوقها و بود گوشش کنار   لیموبا

 خود دور   را شنلش.  کرد تشکر و انداخت بود آورده را غذا شیبرا

 آن یکم قاشق با و انداخت غذا به ینگاه.  بود سرد هوا.  دیچیپ محکم

 : دیشن را گرمش یصدا.  کرد جا جابه را

  ؟ خانوم شاران یچطور سالم -

 .  کردمیم قطع داشتم گهید ، یداد جواب رید چقدر.  سالم -

 کردمیم یاوک رو یکار هی داشتم.  خطم پشت   یاومد زمیعز شرمندم -

 ؟ ییکجا. 



 ناهار دارم تازه.  کشهیم طول کارم.  افتادم ریگ یلمبرداریف سر   من -

 .  خورمیم

 .  گذشته 4 از ساعت -

 گرفته سکانسها نیا تا بمونم دیبا.  کنم یکار تونمینم یول.  دونمیم -

 . داده یلمبرداریف اجازه هفته دو ی اندازه به فقط مغازه صاحب.  بشه

 .  منتظرم من پس باشه -

 .  رسونمیم 7 تا خودمو -

  نکن عجله -

 اش یسبز قورمه اه  یس روغن   ، زد پس را شیغذا.  کرد قطع را تماس

 از حجم آن خوردن   به برسد چه آمد یم بند نفسش دیدیم که نیهم را

 !  یچرب

.  بود یمشک نگاه   آن فکر   به هم هنوز.  زد قدم یکم و شد بلند جا از

 آن به یربط چشمها نیا که.  است کرده اشتباه دیشا که کردیم فکر

 اصال مرتبش و کوتاه یموها.  ندارد ذهنش در شده ثبت پسرک  

 را صورتش کل   که یشیر و آشفته و بلند نسبتا یموها آن با یشباهت

 !  نداشت بود پوشانده

 : رساند شاران به را خودش یمسعود

  ؟ ینخورد غذاتو چرا جان شاران -

  ؟ میدار کار یساعت چه تا.  نداشتم اشتها -

 باشه حواست فقط.  رمیبگ سکانسو نیا خوامیم هست نور تا فعال -

 حس   خوامیم.  کن یباز صورتت با کمی.  بدن کار بهت که نجایا یاومد

 .  بخونه چشمات از تماشاگر رو یدرموندگ

 : داد تکان سر شاران



 .  هست حواسم باشه -

 .  میکنیم شروع بشه تموم غذاشون ها بچه -

 سر   گرید بار  .  نداشت رفتن ال  یخ اما یمسعود.  نزد یحرف شاران

 : کرد باز را حرف

 نجایهم خوامیم ؟ دفترم یایب یتونیم یک  .  دارم ناب ی سوژه هی -

 !  میندیبب هم رو یبعد کار   قرارداد  

 هم یبعد کار   مورد   در ، شهیم چطور کار یخروج مینیبب نیبذار -

 .  میزنیم حرف

.  کنم کار خودت با بازم دمیم حیترج.  اومده خوشم تتیجد نیا از من -

 خوب آدم   هی یوقت.  ستمین راحت دیجد یها تجربه با ادیز من یدونیم

 .  بسپرم بهش کارامو خوادیم دلم کنمیم دایپ رو

 .  کردیم کالفه را شاران نگاهش برق  

 نیدار رو اش شماره.  نیکن صحبت یمحب یآقا با مورد نیا در حتما -

 ؟ گهید

 : دیخند یمسعود

 با خوامیم من جان دختر!  هللا بسم تو و جن شدم من چرا دونمینم -

  ؟ هیک یمحب.  برسم توافق به خودت

 .  میزنیم حرف بعدا.  کننیم صدام انگار یمسعود یآقا دیببخش -

 زده راههیب به یمسعود کردیم احساس وقت هر.  شد دور یمسعود از

 ینم خوشش مرد نیا یها نگاه از اصال.  گرفتیم فاصله او از است

 : گفت و آورد لب یرو یلبخند.  دیرس ارهایدست از یکی به.  آمد

  ؟ نیدیم من به نسکافه وانیل هی -

 .  رزمجو خانوم حتما -



 نام   و افتاد مغازه در   سر به نگاهش.  کرد قالب نهیس یرو را شیدستها

 شیکفشها به و آورد نییپا را سرش.  بود مغازه اسم   انگار که اقوتی

 ی صحنه یبرا و بود خورده را اش نسکافه بعد یا لحظه.  شد رهیخ

 ضبط مشکل بدون   سکانس که کردیم شکر را خدا.  شدیم آماده دیجد

 و کرد پاک را مشیگر.  شد تمام کارش که بود 6 ساعت باالخره و شد

 رفتیم نشیماش سمت   به که لحظه همان.  کرد یخداحافظ عوامل از

 بنز نیا یا لحظه.  کرد پارک مغازه مقابل   که دید را یرنگ یمشک بنز  

.  دیدینم را راننده صورت  ! ؟ بود آمده دنبالش یعنی.  آمد آشنا نظرش به

 . شد باز نیماش در   لحظه همان

 

 را بلندش قد   و سر پشت   از که نیهم.  شد باز نیماش در   لحظه همان

 امکان که دانستیم خوب.  است دهید اشتباه که شد راحت الشیخ دید

!  کردندیم مشخص را زیچ همه ف  یتکل دیبا امروز!  دیایب دنبالش ندارد

 یتاکس سوار  .  داد تکان شیپاها به و زد چشم به را اش یآفتاب نکیع

 . شد بودند گرفته شیبرا که

.  کرد رفتیم که یتاکس به ینگاه و بست را نشیماش در   هامون

 و یهاد خاطر   به اگر.  بود آور سرسام اش مغازه یجلو ی  شلوغ

 گرید نیا! ؟ یلمبرداریف شنیلوک!  کند قبول نداشت امکان نبود حرفش

 !  دادیم یمعن چه

 : دیدو سمتش به یتراب.  شد مغازه وارد   بلند یقدمها با

 .  دینباش خسته.  آقا سالم -

 .  سالم -

 گفت یتراب به رو و شد اتاقش وارد  .  کردیم اش یعصب ها یشلوغ نیا

: 

  ؟ ومدهین یهاد -



 .  گردنیبرم.  ییجا تا رفتن -

 .  نکنه درد دستت باشه -

 شد دایپ یهاد ی کله و سر که بود نشده کار مشغول   هنوز.  رفت یتراب

 : آمد سمتش به عیسر دنشید با. 

 .  یاینم امروز کردم فکر.  سالم -

 رفته کجا.  کنم یدگیرس کاراش به امیب گفتم زد زنگ یغفور.  سالم -

  ؟ یبود

 .  میبرگشت و میرفت ییجا هی تا الدیم با -

 : کرد باز زیم یرو را دفترش هامون

 ؟ دیرس یمحمود سفارش -

 .  بپرسم بزنم زنگ دیبا -

 :  دیپرس را اش یبعد سوال   و انداخت یهاد به یقیدق نگاه   هامون

  ؟ میخواستیم که ییسنگا یبرا یکرم یحاج به یزد زنگ -

 .  دهینم جواب عصر تا صبح.  زنمیم زنگ یعصر -

 : بست را دفتر.  رفتیم هم در شیابروها

  ؟ شهیم تموم یک   آشوب نیا -

 : آورد لب به لبخند یهاد.  کرد یلمبرداریف به اشاره

 .  راحت التیخ.  کنن تمومش بعد ی هفته تا  گفتم بهشون -

 .  بشه شلوغ نجایا ادینم خوشم گفتم اول از!  گرفتن رو مغازه جلو -

 !  داداش میشیم معروف ینجوریا -

 بشیج از.  اوردین زبان بر نامربوط یکالم که خوردیم را خونش خون

 : کرد زمزمه لب ر  یز و دیکش رونیب را مقصودش شاه حیتسب



 ! هللا اال اله ال -

 : دوخت حشیتسب به و گرفت یهاد از را نگاهش

  ؟ یزد سر یمرکز ی شعبه -

 : داد لم مبل یرو یهاد

 .  هست حواسش.  فرستادم رو یعزت -

 رو مغازه من اگه ؟ دهیم انجام کار واست یعزت مگه جون پسر -

 !  میخوندیم رو یچ همه ی فاتحه دیبا اون نویا یهوا به ذاشتمیم

 : انداخت رونیب به ینگاه یهاد

.  کارشون باحاله چقدر یدیند داداش یول.  رمیم خودم گهید قهیدق دو -

 .  هست معروفم.  خوبه گرشمیباز

 : اوردین طاقت هامون

  ؟ برم خودم ای یبر یشیم پا -

 : شد بلند جا از یهاد

 !  رفتم رفتم -

.  کرد باز دوباره را دفترش و داد تکان تاسف ی نشانه به یسر هامون

 : دیچرخ عقب به برود آنکه از قبل یهاد

 .  دارم حرف ؟ یهست شب.  کرده دعوتمون مامان امشب -

 : داد تکان سر هامون

 !  هستم -

 .  خداحافظ -

 یصندل به را اش هیتک.  انداخت زیم یرو را حشیتسب رفت که یهاد

 .  دیکش ششیر ته به یدست و داد



 !  یتراب -

 : انداخت داخل را خودش یتراب و شد باز اتاقش در  

  ؟ آقا جانم -

 .  دیرس سفارشش نیبب بهش بزن زنگ کن دایپ رو یمحمود ی شماره

  ؟ ستین یا گهید امر  .  آقا چشم -

 یپلکها و دیکش اش یشانیپ به یدست.  داد تکان نه ی نشانه به را سرش

 نیا از شدیم خسته یگاه.  گذاشت هم یرو لحظه چند را اش خسته

 همه روز چند یبرا خواستیم دلش!  اوضاع به دادن سامان و سر همه

 را سهراب ی شماره و برداشت را لشیموبا!  برود و کند رها را زیچ

 .  گرفت

 !  یکرد ما از یادی عجب چه!  آقا سالم -

  ؟ هیقطع رفتنت سفر ؟ یهست حرفت سر   هنوزم تو نمیبب -

  ؟ میکن حرکت صبح فردا!  جورم چه -

 !  آره -

 چند ی اندازه به فقط.  کرد قطع را تماس و داد انجام را ها یهماهنگ

 شماره و برداشت را زشیم یرو تلفن  .  دادیم استراحت خودش به روز

 تماس خودش که یوقت تا دانستیم خوب.  گرفت را یکرم حاج ی

 !  کندینم یکار یهاد نشود کار به دست و ردینگ
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 یصدا.  زدیم قدم آرام و بود گرفته شیانگشتها ان  یم را کالسورش

 : دیرس گوشش به سهراب

 .  یسرباز رمیم یلیالتحص فارغ از بعد بالفاصله -



 : دیچرخ سمتش به هامون

  ؟ یخونینم ارشد -

  ؟ داره حوصله یک -

 از و بود زده هیتک دانشگاه وار  ید به که افتاد یعل به هامون نگاه  

 : دندیشن هم را شیصدا رفتند که جلوتر یکم!  دیکشیم کار شیچشمها

 . . .  گل خانوم یآ گل خانوم -

 یجا یرو دست و دیپر جا از که زد گردنش پشت   به یا ضربه هامون

 : گذاشت ضربه

 !  ها داره درد ؟ مرگته چه -

 : دیخند سهراب

 !  گهید ادیب دردت که زد  د   -

 ! ؟ آجر پاره ای دسته نیا -

 : داد جواب هامون

 !؟ نه گل خانوم!  یدیکشیم کار چشمات از یداشت یادیز -

  ؟ مینخون آهنگم!  آهنگه بابا -

 !  یستین بشو آدم تو میبر فتیب راه -

 قرآن   ؟ شهیم یچ کنم انتخاب رو یکی منم دختر همه نیا ن  یب حاال -

  ؟ شهیم غلط خدا

 : دیپر حرفشان ان  یم سهراب

 نیماش اگه باز.  کنن انتخابت که یندار هم یوضع و سر نیهمچ آخه -

 ! اومدن یم سمتت دیشا یزیچ هی بود پات ر  یز

 



 به اش گونه یرو درست و کرده یوقت یب که یجوش و شده بلند ش  یر

 یرو و شده باز کج فرق   که یلخت یموها آن با بود شده سبز یتازگ

 : داد جواب یحرص یعل  ! بود یدنید یحساب بود دهیخواب سرش

 شما ن  یب من که نهیا میزنیم قدم میدار ییبایز و مد ی اسطوره با که نه -

 !  زشت اردک جوجه شدم تا دو

 : داد یتکان شیپا به.  افتاد خنده به هامون

 .  منتظره بابا مغازه برم دیبا نیفتیب راه -

 : داد را یعل جواب   داشتیبرم قدم هامون کنار   که یحال در سهراب

 وضع   نیا از و یبد سامون و سر موهاتم و بترکه که جوشت شاالیا -

 !  یشیم درست یاریب در رو شاتیر یجنگل

 : آمد حرف به هامون که بزند سهراب به یلگد خواست یعل

 !  بابا زشته میابونیخ تو -

 : آمد حرف به سهراب

  ؟ خوبه کنمیم دایپ واست گل خانوم هی خودم -

 . . .  که یبود زن لیب اگه تو -

 !  صدر یآقا -

 به هامون نگاه  .  دیچرخ عقب به که دینکش هیثان به پسر سه هر سر  

 را سرشان زمان هم یعل و سهراب.  شد رهیخ مقابلش یچادر دخترک  

 را نگاهش که دینکش هیثان به هم هامون.  گرفتند فاصله و انداختند نییپا

 .  داد ابانیخ یفرشها سنگ به

  ؟ شدم مزاحمتون دیببخش سالم -

 : داد تکان سر عیسر هامون

 . دییبفرما.  رینخ ، سالم -



 خوامیم ؟ نیبد بهم رو ینیام استاد درس   ی جزوه داره امکان براتون -

 .  نبودم شیپ ی هفته.  رمیبگ یکپ

 : دیکش رونیب کالسور از را اش جزوه چطور دینفهم هامون

 .  دییبفرما -

 : گفت دیترد با و گرفت را جزوه دختر

  ؟ دیندار الزم خودتون -

 .  ندارم رینخ -

 دستتون به رو جزوه یچجور.  میدار امتحان گهید ی هفته آخه -

  ؟ برسونم

 ؟ ازتون رمیبگ امیب که نیبد رو منزل آدرس   نیخوایم -

 دید که را اش رفته باال یابروها.  انداخت دخترک سمت   به ینگاه مین

 : بود شده دستپاچه یکم.  است زده یاشتباه حرف   دیفهم

 .  ببرم رو جزوه دیریبگ یکپ امیب باهاتون االن تونممیم -

  ؟ شهینم زحمتتون -

 !  یزحمت چه نه -

 همچنان یعل که نامفهوم آنقدر ، کرد یا اشاره یعل و سهراب به رو

 به دخترک همراه   هامون اما! " ؟ کجا"  دیپرسیم و دادیم تکان دست

 : گفت سهراب به یعل.  بود افتاده راه

 !  شد رستگار هامون ، میخوند ما رو گل خانوم -

 : افتاد خنده به سهراب

 ! بابا میبر فتیب راه -

 فاطمه نام   فقط ذهنش در کند حفظ را اش فاصله کردیم یسع هامون

 ی آوازه و داشتند مشترک کالس دو و بودند رشته هم.  دیچرخیم



 دنبالش ینفر چند دانستیم خوب.  بود دهیچیپ دانشگاه تمام   در هوشش

 از که آنچه ی همه او.  نبود یمستثن قاعده نیا از هم هامون ، هستند

 : کرد زمزمه فاطمه.  داشت را خواستیم اش عالقه مورد   دختر  

 .  گرفتم وقتتونم دیببخش -

 !  هیحرف چه نیا کنمیم خواهش -

 یدستپاچگ کردیم یسع ینطوریا.  بود شده گره هم در هامون یابروها

 یطوالن صف   ، دندیرس نظر مورد یجا به باالخره.  کند پنهان را اش

 آنقدر یفتوکپ ی مغازه.  بمانند منتظر دیبا که دادیم نشان دانشجوها

 سر   داشت دوست هامون.  ستندیبا رونیب شدند مجبور که بود کوچک

 ترم دو!  دارد شتریب ییآشنا قصد   که دیبگو مثال.  کند باز را صحبت

 شدیم یجد و کردیم اخم دشیدیم که یوقت ترم دو.  بود دنبالش که بود

 باز را صحبت سر   جماعت دختر با توانستینم.  نبود خودش دست  . 

 هم باالخره.  دیایب رونیب شیگلو از یحرف تا زدیم پا و دست.  کند

 : شکست را نشانیب سکوت   فاطمه

 ؟ نیاریب در سر یزیچ نیتونست شما.  سخته یلیخ ینیام استاد درس   -

 : آمد حرف به هامون

 . . .  خب -

 : داد ادامه و کرد یا سرفه.  گرفت شیصدا

 بگو شما.  هیاصل درس   باالخره.  بفهمم ییزایچ هی بخونم کردم یسع -

 !  ستین سخت برق ی رشته یدرسا از یکی کدوم

 .  آورد لب یرو لبخند فاطمه

 که نیریگیم یجد رو کالس و نیکنیم دنبال رو درس یجد انقدر شما -

 .  خورهیم غبطه آدم

 : داد تکان سر هامون



 .  دهیچیپ دانشگاه تو هم شما یباهوش ی آوازه.  نیدار لطف -

 به شجاعت باالخره هامون.  انداخت ریز به سر زده خجالت فاطمه

 : داد خرج

 !  نمونده درسمون از شتریب ترم هی -

 : کرد دییتا فاطمه

 ؟ نیخونینم ارشد یبرا.  بله -

 ؟ هیچ برنامتون شما.  شهیم یچ دید دیبا اما.  ادینم بدم -

 .  خونمیم ارشد -

 !  خوب چه -

 به گرید بار  !  بکشد شیپ را یاصل بحث   چطور دانستینم.  کرد مکث

 : آمد حرف

 . . .  یعنی. . .  ازدواجه از تر مهم یلیخ خوندن درس -

 یگاه هامون.  بشنود کامل را حرفش تا کردیم نگاهش دقت با فاطمه

 : دیدزدیم چشم هم یگاه و انداخت یم او به نگاه

 همون یبرا.  کننیم فکر ازدواج به سانسیل از بعد اکثرا گمیم یعنی -

 .  گمیم

 هم ازدواج تیموقع اگه یحت.  کنم رها مهین رو درسم ندارم قصد من -

 .  ادیب شیپ

 !  یعال چه -

 راهیب و بد خودش به دل در.  بود نیهم بزند توانست که یحرف تنها

 خودش خاطر   به بار نیا و بود خورده گره شیابروها دوباره.  گفتیم

 : آمد حرف به فاطمه!  داشت خودش رفتار   از که یتیعصبان و

 ؟ بازار ته ی  طالفروش ؟ هستن پدرتون صدر آقا حاج -



 : داد تکان سر هامون

 . هستن پدرم بله -

 

 یلیفام تشابه خاطر به.  هستن دوست شونیا با پدرم که دمیشن یاتفاق -

 . شما از بپرسم گفتم

  ؟ هستن طالفروش هم شما پدر   -

 .  شونیا با دارن ییآشنا اما.  هستن ها فروش فرش ی راسته.  ریخ -

 !  خوب چه -

 ، کند اقدام مادرش ق  یطر از توانستیم دیشا.  شد بهتر یکم حالش

 !  بود دهیرس لبش به جان دیایب حرف به تا انگار که خودش

 یکم.  شد نوبتشان اوردیب زبان به یگرید حرف   بتواند آنکه از قبل

 را ها یکپ پول   اصرار با هامون ، شود تمام کارشان تا کردند صبر

 به را جزوه فاطمه!  ندیایب رونیب مغازه از تا داد تیرضا و کرد حساب

 : گرفت سمتش

 .  نیکن پرداخت رو اش نهیهز نبود یازین واقعا.  ممنون ایدن هی -

 .  نیبخون رو ها جزوه نیبتون دوارمیام.  نکردم یکار کنمیم خواهش -

 چرا که خوردیم حرص هامون.  کرد باز هم از را فاطمه یلبها لبخند

 !  دیدزدیم چشم مدام.  کند نگاهش ریس دل   کی تواندینم

 .  نینوشت مرتب یلیخ.  تونمیم حتما -

 .  بکنه بهتون یکمک دوارمیام -

 عزم   که بود فاطمه تینها در و شد برقرار سکوت یا لحظه نشانیب

 یچنگ کالفه و فرستاد رونیب نفس هامون رفتنش محض   به.  کرد رفتن

 : گفت حرص با.  زد شیموها به



 !  یستین بلد زدنم حرف -

 ستگاهیا سمت   به و دیکوب بود نیزم یرو که یا زهیر سنگ به را شیپا

 شد پدرش ی مغازه و بازار یراه.  رفت بود یحوال همان که اتوبوس

 : دیشن را ادشیفر یصدا دیرس آنکه محض   به. 

 پولم.  کرامت یحاج خود   دست   یدیم رو طال یریم گفتم بهت -

 !؟ یومدیبرن کارم نیهم پس   از.  یایم یریگیم

 . . .  بابا -

 دیبا باشه ینجوریا.  گهید دمینم کار بهت نهیهم واسه!  بابا و درد -

 !  ننت دل   ور   نمیبش برم و بزنم مغازه نیا به حراج چوب  

 : رساند آنها به را خودش هامون

  ؟ شده یچ باز.  سالم -

 : زد یهاد به یگردن پس پدرش

 !  این چشمم جلو برو گمشو -

 صدر آقا حاج صورت  .  کرد فرار پدرش دست   ر  یز از عیسر یهاد

 : نشست و رساند زیم پشت   را توپرش کل  یه.  بود شده قرمز

 ؟ کرده کاریچ یهاد -

 نیا گفتم بهت بار صد.  ادیبرنم ازش کار هی!  نکرده کاریچ بگو -

 !  برو نکن ول رو مغازه

 !  داشتم کالس -

 !؟ یکوفت دانشگاه   نیا ای مهمتره یکاسب و کار.  یداشت که یداشت -

 : آمد حرف به گرید بار   پدرش.  گذاشت نیتریو یرو را اش جزوه

 دردت چیه به یدانشگاه و درس و یفکر روشن یاطوارا ادا نیا -

 نه!  ادیم در نون واست نجایا از فقط ، مغازه نیا به بچسب.  خورهینم



 فردا.  کننیم مغزتون تو زور و ضرب به که یا کلمه تا چهار اون از

 !  کنهینم خرد هم تره واست کس چیه یباش نداشته که پول روز

 شده بر سر حوصله شانیشگیهم جدل   و بحث.  داد تکان یسر هامون

 پدرش.  شد مغازه وارد   یزن اوردیب زبان به یکالم خواست تا.  بود

 : آورد لب یرو یلبخند و شد بلند جا از عیسر

 ! دییبفرما.  نیاومد خوش -

 .  شد کارش مشغول   و گرفت پدر از را حرصش پُر نگاه   هامون

**** 

 در که یلمیف و ونیزیتلو ی صفحه به و بود داده لم مبل یرو شاران

.  دیدیم لمیف ییتنها که شدیم یساعت مین.  کردیم نگاه بود پخش حال  

 هنوز.  رفت خواب اتاق سمت   به و شد بلند جا از.  شد خسته باالخره

 چه دیفهمینم اصال که وار زمزمه آنقدر.  زدیم حرف لیموبا با هم

 : کرد زمزمه یآرام یصدا با و کرد اشاره!  است خط پشت   یکس

 !  گهید ایب -

 ادا را کلمات آرام که دید را شیلبها و گذاشت اش ینیب یرو دست

 : کردیم

 !  االن امیم -

 به بار نیا اما.  رفت سالن سمت   به و فرستاد رونیب را نفسش شاران

 آشپزخانه سمت   به و کرد کج را رشیمس ندیبش مبل یرو آنکه یجا

 و بود گذشته 3 از ساعت.  دیکش رونیب را آب یبطر بخچال از.  رفت

 ضعف   یجلو تا خورد آب یکم.  برساند بدنش به یکالر نبود قرار

 .  ردیبگ را اش معده

 : گفت آمد یم شاران سمت   به که همانطور.  شد تمام تلفنش باالخره

 !  کنهینم ولم کارگردانه نیا.  زمیعز دیببخش -



 : کرد رها کانتر یرو را آبش وان  یل.  انداخت ثمیم صورت   به ینگاه

 ؟ گفتیم یچ -

 گفتم.  ستین مشخص مقابل گر  یباز هنوز.  داد شنهادیپ بهم نقش هی -

 .  دادینم گوش میزنیم حرف دفتر امیم

 : انداخت سمتش به ینگاه مین شاران.  نشستند مبل یرو دو هر

 .  باشه یخوب کار   دوارمیام -

 .  شهیم مشخص دفترش برم حاال -

 ثمیم.  انداخت ثمیم به یقیدق نگاه   و داد هیتک مبل به را آرنجش شاران

 کنارش یا لحظه که بود ها یلیخ یآرزو که یمعروف گر  یباز ، ینادر

 استفاده تیموقع نیا از توانستیم که بود شاران فقط نیب نیا اما باشند

 : آمد حرف به کردیم نگاهش که همانطور!  کند

 فکر.  تو ن  یماش ن  یع.  دمید یمشک بنز هی یلمبرداریف سر   امروز -

 !  یخودت کردم

 دهان به بود زیم یرو مقابلش که یکورن پاپ از یکم.  دیخند ثمیم

 : گذاشت

 !  دنبالته چشم همه نیا که ییجا اونم ؟ یلمبرداریف سر امیب دیبا چرا -

 : دیکش هم در ابرو شاران

 !؟ میکن فرار قراره یک   تا -

 ادیب بار به ییرسوا ؟ یچ بعدش ؟ میکن یعلن رو رابطه یحاضر تو -

 ! ؟ دوستن هم با نایا که

 ! میبالغ آدم   تا دو!  نداره یتیاهم برام من -

 : دیچرخ سمتش به ثمیم -

 



 یوقت.  میگیم همه به بعد میبنداز راه رو یعروس یکارا بده اجازه -

 ! زننینم سرمون پشت   مفت حرف   گهید میباش کرده ازدواج

 : گفت ثمیم.  شد بلند جا از شاران

 !؟ کجا -

 .  شدم خسته.  خونه رمیم -

 .  یدیرس تازه -

   . برم دیبا دارم کار -

 !  شاران -

 : انداخت موها یرو را شالش و کرد تن به را شیپالتو

 کارام یپا دارم شجاعت حداقل یول نظرم ر  یز تو ی اندازه به منم -

 !  مونمیم

 : گرفت را دستش ثمیم

  ؟ خوبه.   میبزن حرف موردش در نیبش.  نرو االن -

 !  شمیآف زود صبح فردا.  برم دیبا -

 : گفت زانیآو یلبها با ثمیم.  برداشت را فشیک

 .  یریم یدار زود -

 .  نمتیبیم بعدا -

  ؟ یدار نیماش -

 .  رهیبگ نیماش برام گمیم نگهبانت به -

 !  یکنیم یانصاف یب یدار یول!  خب یلیخ -

 !  خداحافظ -



 کرده شروع را شان رابطه که شدیم یماه 6.  گذاشت آسانسور به پا

 یکم زیچ همه ماندن   یمخف به ثمیم ب  یعج اصرار   ماه 6 نیا در.  بودند

 او نکهیا نه.  کردیم مشکوک را شاران که ییجا تا!  بود اندازه از شیب

 ی وجهه و یشغل ت  یموقع یبرا اصال بزنند جار را زیچ همه بخواهد

 بود یرو ادهیز یکم ثمیم یرفتارها اما نبود خوب ادیز هم شانیاجتماع

 !  بدهد دست از را شیطرفدارها دیترسیم هم دیشا! 

 به ونیکتا حد   از شیب یها اصرار خاطر   به.  زد فکر نیا به یپوزخند

 داده مثبت جواب   ثمیم یدرخواستها به باالخره ، کردن برقرار رابطه

 ونیکتا به او از یحرف هنوز  اما!  نبود یبد مرد   نظرش به واقعا و بود

 !بود نزده

 لشیموبا.  ردیبگ نیماش شیبرا که کرد اشاره.  دیرس نگهبان ز  یم مقابل  

 : داد جواب عیسر دید که را یمحب اسم   ، دیلرز بیج در

 .  سالم -

 ؟ ییکجا.  سالم -

 ؟ شده یخبر.  رونیب -

 .  یبود گفته که اروی نیا مورد   در نیبب -

 : شد زیت شاران یگوشها

 !؟ خب -

 .  بد ای خوبه نظرت به دونمینم که دارم خبر هی -

 !؟ یخبر چه -

 . . .  هیطالفروش نیهم ، تونیلمبرداریف شن  یلوک -

 !؟ خب -

 !  خودشه ی مغازه -



 !  برود وا بود مانده کم شاران

 !  یگیم دروغ یدار -

  ؟ هست یک اروی نیا اصال -

 : گفت باشد دهینشن که انگار شاران

  ؟ یمطمئن تو -

 .  صدره هامون مال.  داره هم شعبه تا دو.  اقوتی یطالفروش!  آره -

 ندارد خوردن نیزم تا یراه و است شده سست شیپاها کردیم احساس

 او گرفتار   دیبا حتما یطالفروش همه نیا! ؟ بود ممکن چطور اصال. 

 و بود خوش دل بود بار کی همان دارشانید که فکر نیا با ؟ شدندیم

 : دیشن را یمحب یصدا!  کند چه دانستینم اصال!  حاال

 ؟ شاران یهست -

 !  بگو -

 ؟ هیک اروی نیا ؟ هیچ انیجر گمیم -

 .  زنمیم زنگ بهت من -

 و شد سوار.  دیرس لحظه همان نیماش.  کرد قطع حرف بدون   را تماس

 ؟ رفتینم یلمبرداریف سر   فردا از ؟ کردیم جه.  رفت خانه سمت   به

 کار مغزش چرا.  کردیم یفکر دیبا!  داشت قرارداد ؟ شدیم مگر

 ! ؟ کردینم

*** 

 و کرده فکر را شبید تمام  .  بود زده چشم به را پهنش یآفتاب نکیع

 زدن جا آدم   او اما!  بزند زیچ همه ر  یز شدیم کاش.  بود رفته کلنجار

 دیدینم را خرفت رمرد  یپ آن که یوقت تا!  بود که بود صدر!  نبود

 را ترسناک ی  مشک یچشمها آن توانستیم حداقل.  بود یکاف شیبرا

 !  کند تحمل یکم



 شود مطمئن صدر هامون نبود   از تا دیکش سرک و کرد زمزمه را سالم

 شروع یلمبرداریف.  شد میگر و کرد عوض را شیلباسها تینها در. 

 لمیف که یا لحظه همان.  بود آمده رونیب هامون فکر   از شاران و شد

 دینفهم اول.  دید مغازه ی شهیش از را رنگ یمشک بنز   گرفتندیم

 فراموش را شیالوگهاید تمام    هامون دن  ید و شدن ادهیپ با اما ستیک

 : داد کات یمسعود.  کرد

 ؟ دختر ییکجا!  شاران -

 با یلمبرداریف ل  یوسا به که همش در یابروها و بود هامون به نگاهش

 تا قدم چهار ی اندازه به فقط.  شمردیم را شیقدمها.  کردیم نگاه خشم

.  گرفتینم او از هم لحظه کی را نگاهش.  داشت فاصله مغازه در  

.  کردیم یتداع شیبرا را شیپ سال 06 پسر   همان محکمش یقدمها

 به.  تر ترسناک یکم هم دیشا!  تر پیخوشت یکم ، تر مرتب یکم فقط

 کنار   یمسعود.  دیرس مغازه در   به.  شده گره یابروها آن با خصوص

 : ستادیا شاران

 ؟ رفته ادتی الوگید زمیعز -

 هنوز.  نخورد تکان شیلبها اما!  ستمین تو ز  یعز من دیبگو خواست

 اطراف نگاهش.  شد وارد باالخره.  بود هامون دنبال   شیچشمها

 به را شیانگشتها هامون.  کرد سالم و رفت جلو یمسعود.  دیچرخ

 و نزند داد سرشان که کردیم کنترل را خودش.  فشرد احترام ی نشانه

 : رفت شاران سمت   به یمسعود!  بروند آنجا از که دینگو

 .  خوبمون گر  یباز ؟ نیشناسیم حتما رو رزمجو خانوم -

 سمت   به سر! ؟ کجا آمد ینم ادشی چرا.  بود دهیشن را نام نیا هامون

 ، رستوران. . .  آورد ادی به تازه چشمها آن دن  ید با و چرخاند شاران

 ! بود خورده حواس یب که یا تنه ، یعل یحرفها

 



 چشمها نیا بیعج.  نکند شیجادو نگاه آن تا انداخت نییپا را سرش

 به یمسعود!  بودشان دهید لمهایف از ریغ ییجا دیشا.  بود آشنا شیبرا

 : آمد حرف

 به مدت نیا یبرا رو مغازشون کردن لطف صدر یآقا ، جان شاران -

 .  دادن قرض ما

 اشاره ، زدیم یحرف شناختیم را او اگر ، داد یتکان خودش به شاران

 نلرزد که کرد یسع و برد جلو را دستش عادت حسب   بر!  یزیچ ، یا

 ! 

 .  هستم رزمجو شاران.  سالم -

 یچشمها نیا از که انگار نه انگار!  محکم و بود قدرت پر شیصدا

 را قشیعق انگشتر  .  شد تر کور شیابروها گره هامون!  بود متنفر اهیس

 بود دوخته مغازه کف   سنگ   به نگاه که همانطور و چرخاند انگشت در

 : داد جواب

 !  صدر هامون.  سالم کیعل -

.  بود مانده هوا و نیزم ان  یم که انداخت دستش به ینگاه شاران

 سمتش که یدست به توجه یب نبود یادب یب.  شد گره هم در شیابروها

 یب و شاران ی کرده گره یابروها که یمسعود! ؟ بود شده دراز

 : داد حیتوض دید را هامون ییاعتنا

    ! متفاوته ما با اعتقاداتشون صدر یآقا انگار -

 یرو شیها دست.  آورد لب یرو یپوزخند ، انداخت را دستش شاران

 : شد حلقه نهیس

 !  واضحه بله -

 جنگ سر   یحساب دختر نیا یچشمها ، آمد باال یا لحظه هامون سر  

 سراغ خودش در شهیهم که یخونسرد!  چه یبرا دانستینم او و داشت



 نگاه   و پوزخند کی با که نبود یکس!  دیکشیم شاران رخ   به را داشت

 : چرخاند یمسعود سمت   به سر!  بدهد وا خصمانه

 .  شمینم کارتون مزاحم   -

 .  نیمراحم کنمیم خواهش -

 بچه دختر با کار چه او.  برداشت اتاقش سمت   به را بلندش یقدمها

 : دیغر بایتقر یعصب شاران بست که را اتاقش در! ؟ داشت لجوج یها

 ؟ میریبگ زودتر شهیم رو سکانس نیا -

 داد تکان سر فقط.  ختیر هم به شاران دفعه کی چرا دینفهم یمسعود

: 

 . زمیعز آره -

 واهمه او از منطق یب چقدر که کرد فکر نیا به و شد تنها شاران

 پسرک   آن هامون نه و بود ساله 08 ی بچه دختر آن او نه!  داشت

 نیا دیترسیم.  بود بزرگ صدر   دن  ید از ترسش!  سالها آن گستاخ  

 ساده توانستیم هامون اه  یس چشم   دو نیا از اگر.  شود شیدایپ اطراف

 یترسناک شباهت   چه چشمها نیا!  توانستینم مرد آن نگاه   از بگذرد

 !  داشتند

 لباس شاران رفتن وقت  .  داشت ادامه یلمبرداریف بعد ساعت کی

.  برود خانه به و شود سیسرو سوار   تا ماند منتظر و کرد عوض

 نگه گوش کنار   را لشیموبا.  زد رونیب مغازه از لحظه همان هامون

 دنبال را او شاران نگاه  .  رفتیم رنگش یمشک بنز   سمت   به و داشته

 نظر ر  یز را او تواندیم ینگران بدون   که بود شده راحت الشیخ.  کرد

 : دیشنیم را شیصدا!  شدن شناخته ترس   از دور به.  ردیبگ

 !  میکن حرکت فردا گمیم.  که نکردم جا جابه و قرار یاونقدر -

 : شد باز خنده به شیلبها و داد گوش یکم



 .  گهید امیم گمیم!  هیحتم گهید فردا -

 جا شیانگشتها ن  یب که یحیتسب و افتاد هامون یدستها به شاران نگاه  

 او!  بودن مومن یاداها نیا از بود متنفر چقدر.  بود کرده خوش

 !  شناختیم را ها صدر کامل او!  ستیا خانواده چه از که دانستیم

 : کرد زمزمه لحظه همان.  رفت نشانه را شاران و دیچرخ هامون نگاه  

 .  خداحافظ.  صبح فردا قرارمون.  باشه -

 گفت فاصله همان از و داد تکان سر.  دیدزد نگاه و کرد قطع را تماس

: 

 !  رزمجو خانوم خداحافظ -

 تعجب هامون.  گرفت دهینشن را اش یخداحافظ و چرخاند سر شاران

 جماعت گریباز با که او.  داشت یتیاهم چه اما رفتارها نیا از کردیم

 به و دیچرخ.  گذردیم چه شانیایدن در دانستینم اصال!  نبود خور دم

.  کرد نگاه او به چشم ی گوشه از شاران.  رفت نشیماش سمت  

 با و دهید را او هم روزید.  بود ثمیم ن  یماش به هیشب درست نشیماش

 همش سر   پشت   یزنگها.  افتاد ادشی به دوباره.  بود گرفته اشتباه ثمیم

!  بود نداده و بدهد جواب نداشت دوست.  بود کرده اش کالفه شبید از

 : کرد ترمز شیپا مقابل   نیماش

 .  رزمجو خانوم دییبفرما -

.  بود گرفته درد سر.  بست پلک و انداخت یصندل یرو را خودش

 مجبور تا شود تمام صدر ییکذا ی مغازه در یلمبرداریف زودتر کاش

 !  نشود خاطرات مرور به

 بدون  .  کردیم ییخودنما صفحه یرو اعظم نام  .  خورد زنگ لشیموبا

 : داد جواب مکث

 ؟ بله -



  ؟ شاران ییکجا.  سالم -

 .  خونه رمیم دارم.  سالم -

 .  خونت رسمیم گهید ساعت کی تا من -

 !؟ یخوب -

 ؟ امیب نداره یاشکال.  آره -

 .  نمتیبیم.  یاشکال چه نه -

 آمدن عزم   خودش اعظم که بود نادر مواقع آن از.  کرد قطع را تماس

 را او حیذب نکند.  بود افتاده شور به دلش.  بود کرده را اش خانه به

  ؟ باشد افتاده یاتفاق نکند ؟ باشد کرده تیاذ

 و کرد عوض لباس آنکه محض   به دیرس اش خانه به بعد ساعت مین

 شیرو به که را در.  دیرس هم اعظم انداخت کار به را جوشش قهوه

 یها یچتر آن با اش یگندم صورت  .  شد وارد تعارف بدون   کرد باز

 مثل   رنگش یا قهوه یچشمها.  بود یداشتن دوست رنگ یا قهوه و ف ر

 .  بود پدرش

 . ها طرف نیا از عجب چه -

 

 دیجد ی خدمه نیا از.  بود زیتم اش خانه.  رفت آشپزخانه سمت   به

 قهوه تا دیکش رونیب نتشیکاب از وانیل دو.  دیرسیم نظر به یراض

 هم را اش مقنعه و کرد رها مبلها از یکی یرو را فشیک اعظم.  زدیبر

 .  انداخت یا گوشه و آورد در سر از

 .  بزنم حرف باهات خوامیم -

 طرح یها یوانیل ریز.  رفت سالن سمت   به و برداشت را وانیل دو

 به نگاهش.  داد قرار شانیرو را وانهایل و گذاشت زیم یرو را دارش



 قدم سمتشان به و رفت هم در شیابروها.  افتاد اعظم ی مقنعه و فیک

 .  برداشت

 !  شنومیم -

 یورود در   ک  ینزد درست که یرختکن سمت   به و برداشت را لیوسا

 از یکی داخل   هم را فیک و کرد زانیآو مرتب را مقنعه.  رفت بود

 : دیشن را اعظم یصدا.  داد جا طبقاتش

  ؟ دارم تاریگ به یا عالقه بودم گفته من -

 : شد اعظم یحرفها جمع   حواسش شاران

 ؟ یچ یعنی -

 : آمد یم کالفه نظر به اعظم

 زدن زنگ آموزشگاه از امروز که رمیبگ ادی تاریگ خوامیم گفتم من -

 ؟ دارم کالس فردا کنن یادآوری بهم

 ؟ یریبگ ادی یزیچ هی یبر که داره یاشکال چه -

 .  ندارم دوست!  خوامینم من -

 . . .  یباش دور خونه اون از یچ هر -

 : دیپر حرفش ان  یم اعظم

 ، خوادیم یقیموس کالس دلم نه.  رهیبگ میتصم من واسه تونهینم یکس -

 !  ینقاش و خط نه

 کله به دقت وبا کرد قالب نهیس یرو را شیدستها.  کرد سکوت شاران

 بود گرفته ادی پدرش از را یلجباز همه نیا.  کرد نگاه اعظم یها یشق

 ! 

 نفعته به کالسا نیا که یفهمیم گرفت میتصم تیزندگ واسه حیذب یوقت -

 ! 



 تو نه و داره میکار بابا نه.  ارمیم در پول.  کنمیم کار دارم خودم من -

 !  یکن کمکم یدار اجازه

 یبرا شده زیوار پول   از یحرف نداشت دوست.  داد تکان سر شاران

.  برساند اعظم به تا بود داده مادرش به را آن!  بزند اش کاراته کالس  

 شق کله چقدر اعظم که دانستیم خوب!  نزند او از یحرف بود گفته

 ! است

 .  زنمینم کالسات از یحرف گهید.  باشه -

 !  بده قول -

 : کرد خوش جا مبل یرو و برداشت زیم یرو از را اش قهوه وان  یل

 .  دمیم قول -

.  دیرسیم نظر به یعصب اعظم.  زد لب را وانیل ات  یمحتو از یکم

 داشت دوست.  بود مانده هوا یرو مقنعه خاطر   به اش کرده وز یموها

 خودش به فقط بود ییبایز دختر  .  بسپرد شگرشیآرا دست   به را او

 استدالل و اخالق!  بود کرده لج زمان و نیزم با که انگار.  دیرسینم

 !  آورد ینم در شیکارها از سر شاران که یآنقدر.  داشت یبیعج یها

 .  کنه کنسلش خوامینم تاریگ کالس من بگو دوستتم به -

 !  باشه -

 چرا دیفهمینم.  آمد یم کوتاه یعصب ی  تغار ته نیا مقابل   در شهیهم

 آمده صورتش یرو که ییموها!  دهدیم نشان نرمش خودش از انقدر

 که یل شلوار و داشت تن به رنگ یمشک یمانتو.  زد کنار را بود

 شکل   و سر یرو تاسف پُر نگاهش شاران.  نداشت یخوب ظاهر  

 : اوردین طاقت باالخره.  دیچرخیم خواهرش

.  ستین اندازم که دمیخر شلوار تا چند.  دیخر رفتم شیپ روز چند -

 .  بردار تو اندازته اگه نیبب کن امتحان



 !  ردینگ جبهه اعظم که کردیم دل دل

 .  ندارم شلوار به یازین -

 وضعش و سر از نگاه.  خوردیم حرص و کردیم مزه مزه را اش قهوه

 !  کند فکر بود شده لق که سومش ی دکمه به خواستینم دلش.  گرفت

  ؟ خونه از خبر چه -

 .  شینیبب یبر روز هر خوادیم.  دلتنگه مامان -

 : دیکش قیعم نفس   شاران

  ؟ ومدین اون چرا -

 . . .  گفتم شد کنسل شبم یکالسا.  اومدم کار سر از من -

 : شد بلند جا از شاران

 !؟ نه یبر و یبکش نشون و خط نجایا یایب یگفت -

 اعظم که رفتینم تند اگر اما.  بود رفته تند یکم.  بود مانیپش اعظم

 !  نبود

 .  رفتم تند دیببخش -

  ؟ یمونیم نجایا شام -

 مان  یپش ی افهیق نداشت دوست.  کرد عوض کل به را بحث شاران

 .  ندیبب را اعظم

 ! ندازهیم راه دعوا دوباره ادیم زود احمد.  خونه رمیم نه -

 : شد زیت شاران گوش  

 !؟ دوباره -

 شاران.  دوخت هم به لب باشد زده یا ممنوعه حرف   که انگار اعظم

 : دیکش هم در ابرو



 ؟ انداخته راه دعوا بازم مگه -

 ! نه -

 !  بگو راستشو -

.  بمونم آموزشگاه شدم مجبور خورد بهم اضافه کالس شیپ شب چند -

 دمیرس.  کجاست اعظم که انداخت راه ادیفر و داد خونه دیرس زود اونم

 دهیکش ته لممیموبا شارژ بد شانس   از.  کردیم سکته داشت مامان خونه

 .  بود

 کرد یخال را اش قهوه وان  یل و رفت ییظرفشو نک  یس سمت   به شاران

 همانجا از!  نداشت را شتریب ی  تلخ تحمل   ، بود تلخ نطوریهم کامش. 

 : آمد حرف به

  ؟ گهینم من به نارویا مامان چرا -

 آشپزخانه سمت   به داشت دست در که یوانیل با و شد بلند جا از اعظم

 : افتاد راه

 ؟ سیپل دست   یبد احمدو دوباره ؟ بشه یچ که بگه -

 .  کنمیم تیشکا بازم باشه الزم -

 دو ی اندازه به و زد لب قهوه.  کرد رها کانتر یرو را وانشیل اعظم

 یصدا.  شد زیت قهوه لک   سمت   به شاران نگاه  .  دیپاش رونیب قطره

 : دیشن را اعظم

  ؟ یبد سکته مامانو یخوایم -

 . . .  که بفهمونم حیذب نویا به خوامیم -

 !  دنیفهم اونام -

 داخل   را اعظم وان  یل.  کرد زیتم را کانتر و برداشت یدستمال شاران

 : گفت و کرد یخال نکیس



 . یبر ذارمینم.  یینجایا شام بگو بزن زنگ -

 

 !  شهیم شروع اتیلجباز شهیم که احمد حرف   -

 ؟ یگیم چرا یدونیم که تو -

 .  رفت خانه تلفن   سمت   به هم شاران و برداشت را لشیموبا اعظم

 ؟ یخوریم یچ.  بدم سفارش شام خوامیم -

 .  باشه نداشته مرغ و گوشت که ییغذا هی -

  ؟ ینکرد رد رو دیجد فاز   نیا هنوز -

 نازک شاران یبرا یچشم پشت.  بود گذاشته گوش کنار   را لشیموبا

 : کرد

 بهت بدم حیتوض موردش در دیبا.  انتخابه هی.  ستین فاز یاهخواریگ -

 ! 

 : دیکش هم در صورت شاران

 !  دمیم سفارش واست یزیچ هی.  قبوله!  خوادینم -

** 

 هومن ن  یماش کنار   یهاد ن  یماش.  دیرس خانه به که بود شده کیتار هوا

 را شان خانه شلوغ جمع  .  داشتند مهمان هم امشب.  بود شده پارک

 دهیدو یهاد ی نداده انجام یکارها دنبال   آنقدر امشب اما.  داشت دوست

 : آمد جلو هیهان ورودش محض به.  بود شده خسته که بود

 .  ینباش خسته سالم -

 ؟ نجانیا نایا یهاد.  سالم کیعل -

 داره دوست یهاد گفت بود کرده درست فسنجون امشب مامان.  آره -

 .  میبخور تنها ومدین دلش



 .  بخوره ییتنها ومدین دلش بود کرده درست یسبز قورمه که شبمید -

 : افتاد خنده به هیهان

 .  یزنیم هومنو یحرفا -

 !  جلدم تو رفته شده طونیش پسره نیا -

 سالن سمت   به هامون.  کند زانیآو تا گرفت برادرش از را کتش اور

 : گفت بلند و دیکش کوتاهش یموها به یدست.  برداشت قدم

 ! اهللای -

 : دیشن را مادرش یصدا

 .  پسرم تو ایب -

.  دندیدو سمتش به یهاد یدخترها ترانه و گانهی شد که سالن وارد

 هیسم ، دیبوس را دو هر ی گونه.  کرد باز هم از را صورتش لبخند

 : آمد حرف به یهاد زن  

 .  میمزاحمتون شب هر دیببخش.  خان هامون سالم -

 : کرد سالم هامون

 .  خودتونه ی خونه.  نیمراحم نیدار اریاخت -

 داد سالم یلب ریز که یحد تا.  بود مشغول لشیموبا با یا گوشه هومن

 دادیم حرص را هامون فقط که یلبخند با و شد بلند جا از اما یهاد. 

 به روز آن یها یدوندگ و کارها از کالفه و خسته هامون.  کرد سالم

 صورتش و دست به یآب و شد سیسرو وارد  .  افتاد راه به اتاقش سمت  

 ینهایآست.  گرفت وضو و آورد رونیب دست از را قشیعق انگشتر  .  زد

 : شد اتاقش وارد   هیهان که دادیم نییپا را راهنشیپ

  ؟ یخونیم نماز اول.  نمیبچ شام زیم خوامیم -

 .  امیم شد تموم نماز.  نیکن شروع نینیبچ شما -



 .  میکنیم صبر گهید کمی -

 داشت میتصم.  کرد باز قبله به رو را جانمازش هامون رفت که هیهان

 مشیتصم.  بود شده کج خانه سمت   به راهش اما بزند مسجد به یسر

 یرو فقط که یبار نیا از بود شده خسته.  بود یحتم رفتن سفر یبرا

 .  کردیم ینیسنگ او یها شانه

 : شد اتاقش وارد   دوباره هیهان خواند را نمازش سالم

 .  باشه قبول -

 !  حق قبول -

 به که کننیم یآبرودار.  گشنشونه یحساب ترانه و گانهی.  دمیچ زویم -

 .  کننینم حمله زیم

 : گفت و شد بلند جا از.  افتاد خنده به هامون

 .  زیم سر میبر -

 : آمد حرف به هیسم همه از اول نشستنش محض به

 .  خان هامون باشه قبول -

 .  باشه حق قبول -

 : آمد حرف به مادرش

  ؟ مادر بکشم برات یچ -

 : کرد طنتیش هومن

 !؟ نه گهید یهامون مادر   فقط -

 رسهیم هامون شب آخر حاال!  پسر رسمیم بهت دارم صبح از -

 ؟ باشم داشته هواشو کمی ینیبب یتونینم

 !  جون یشمس کردم یجوون -



.  بود افتاده خنده به هامون اما ، رفت هومن به یا غره چشم مادرش

 : دیکش هومن ی شانه به یدست

 یفتیم خانوم حاج یها یدگیرس ادی مغازه در   یرفت یپاشد که فردا از -

 !  ادیم جا حالت

 !  دمیخند خودم ی نداشته ش  یر به من -

 شانیها خنده هنوز.  بود طاقت یب که انگار یحرف گفتن   یبرا یهاد

 : گفت که بود نشده تمام

.  نشد فرصتش.  میبزن حرف یموضوع هی مورد   در بود قرار شبید -

 . بگم االن ستین بد گفتم میهم دور   امشب که حاال

 : شد گوش سراپا مادرش

 .  مادر بگو -

 قاشقش کردن   پر مشغول.  ختیر برنجش یرو خورشت یکم هامون

 : کرد باز لب یهاد که بود

 خونمون نیا.  میکن عوض خونه میگرفت میتصم هست یوقت چند واال -

 .  سخته بچه تا دو با.  کهیکوچ کمی

 : گفت خبر یب جا همه از مادرشان

 .  یبخر قصر شاالیا.  مادر یکنیم یکار خوب -

.  دییپایم را هامون چشم ی گوشه از و کردیم یباز شیغذا با هیسم

 : آمد حرف به مکث با یهاد

 51 حداقل ییجا هی برم که نیهم.  رسهینم پولم یعنی.  خوامینم قصر -

 .  بسه برام باشه بزرگتر نجایا از متر



 نیا دانستیم هم هامون یحت.  بود شده یهاد حرف   متوجه هیهان

 دهان به و کرد پر را قاشقش توجه یب اما شودیم ختم کجا به صحبتها

 : آمد حرف به گرید بار   مادرش.  برد

 .  پسرم یخریم که شاالیا -

 بار نیا!  فهمندینم را حرفش منظور   نکهیا از خوردیم حرص یهاد

 : آمد حرف به حیصر

 رو بذارم که بده بهم یپول هی هامون اگه.  رمیبگ یکمک هی خواستمیم -

 . . . خونه پول  

 پُر را شیغذا یبعد قاشق   که همانطور یخونسرد کمال   در هامون

 : آمد حرف به کردیم

  ؟ ینکرد عوض نیماش شیپ ماه مگه -

 : کرد جا جابه یصندل یرو را خودش یکم.  خورد جا یهاد

 .  داشت شدن عوض به اجیاحت نممیماش خب یول.  چرا -

 .  نکردم غیدر پول یگفت.  نزدم یحرف منم -

 . . . خونه هم حاال -

 

 نوش   بخر یدار پول اگه.  گهید ماه چند حداقل ای.  بعد سال   شاالیا -

 .  نکن حساب من کمک رو فعال یول.  جونت

 دستش از را گانهی قاشق   یناراحت زور   از.  دیکش هم در ابرو هیسم

 : گفت تشر با و دیکش

 !  غذا با کردن یباز یجا بخور -

 : دیکش گانهی سمت   به را خودش عیسر بود نشسته گانهی کنار   که هیهان

 !  بدم بهت همونو بگو ؟ جون عمه یخوایم یچ -



 : نکرد تمام جا همان را بحث اما یهاد

 ییالیو هی یکنیم یزندگ نجایا یدار خودت.  کهیکوچ خونه نیا آخه -

 .  یندار خبر ما حال   از اونوقت خوابه 4

 : بود بشقاب به نگاهش هم هنوز هامون

 باشه زایچ نیا حرف   ستین خوب زیم سر  .  بعد واسه بمونه حرفا نیا -

 . 

 : نکرد گوش یهاد

 .  بخوام یپول اگه حقمه.  کنمیم کار مغازه تو دارم -

 به را نافذش یچشمها.  آمد باال سرش.  ستادیا حرکت از هامون دست  

 : دوخت برادرش صورت  

 !؟ یهاد آقا یشد متوجه اشتباه کجارو.  بعد واسه بمونه بحثا نیا گفتم -

 هیسم به ینگاه یهاد.  نزند یحرف که کرد اشاره یهاد به مادرش

 نیا از یخوش دل   دادیم نشان اش رفته هم در یابروها.  انداخت

 و خورد اش نوشابه از یکم هومن.  کرد اخم هم خودش.  ندارد مکالمه

 : آمد حرف به

 اومدنا مغازه نیا یانگار ؟ مغازه امیب یساعت چه از فردا یگفت -

 !  داره التیتسه یحساب

 یصدا ای بزند یحرف او به یهاد آنکه از قبل.  زدیم طعنه یهاد به

 : رفت غره چشم و دیگز لب مادرش دیایب در هیسم اعتراض  

 !  هومن -

 پس را بشقابش قاشق چند از بعد.  بود کرده سکوت هم باز اما هامون

 : زد

 .  بود خوشمزه.  خانوم حاج نکنه درد شما دست   -



 .  که ینخورد یزیچ -

 .  خوردم اندازه به -

 حرف   از.  شد بلند جا از هم هیسم لحظه همان.  شد بلند زیم سر   از

 : کرد بلند زیم سر   از هم را ترانه و گانهی.  بود دلخور هامون

 .  دارن مدرسه فردا ها بچه ، روقتهید.  میبر هم ما جان مامان -

 .  شد بلند جا از زنش حرف   با هم یهاد

 .  بره نییپا گلوتون از شام نیبذار ؟ عجله نیا با کجا -

 : داد جواب یهاد

 . گهید روقتهید -

 حالت   به یهاد آخر ی لحظه.  نیسنگ فضا و بود سرد شانیخداحافظ

 هامون هم باز.  دیآ ینم مغازه و است سفر عازم   فردا بود گفته قهر

 یغامیپ.  برداشت را لشیموبا و نشست مبل یرو.  بود کرده سکوت

 : زد سهراب یبرا

 .  گهید وقت   هی شاالیا.  کنسله سفر -

 : دیشن را هومن یصدا.  کرد ارسال را غامیپ

 دیبا میندار و میدار یچ هر ما که انگار!  داره یدستور هی ماه هر -

 !  ارهیب در زنش نویا یزندگ از سر

 : دیگزیم لب مدام مادرش

 !  هومن بسه -

 تازه.  میندار شیفرما خورده نیا نصف   هیهان منو ؟ مادر بسه ویچ -

 .  رهیگیم هامون از یکلون حقوق   چه که دارم خبرم کنهیم کارم

 : گفت هیهان به رو و گذاشت یا گوشه را لشیموبا هامون

  ؟ یدیم من به یچا وانیل هی -



 : شد بلند جا از عیسر هیهان

 .  االن نیهم -

 : گفت مادرش

 .  ستین خوب. نخور یچا غذا بعد -

 دیشن دوباره را هومن اعتراض یصدا بدهد یجواب هامون آنکه از قبل

: 

 ی خواسته هر.  نیکرد عادت.  نیکن عوض رو بحث.  گهید خوبه -

 !  نیکنیم برآوردش ای هم شماها گهیم داره که یزور

 : گفت کالفه هامون

 !  نکرد موافقت یکس -

 .  گمیم بهت کنه قهر روز دو بذار.  ینکرد االن -

 : داد ادامه و کرد مادرشان به اشاره

 توام.  کن کمک یهاد به گهیم پات ر  یز نهیشیم ادیم خانوم نیهم -

 !  یکشیم چک بسته چشم

 : گفت مادرش

 .  گرفتاره دیشا -

 نیا ؟ کیکوچ شده یمتر 001 ی خونه حاال تا یک   از من مادر   -

 !  نهییپا ی طبقه و خونه نیا به چشمش

 : داد جواب و گرفت برادرش سمت   به را یچا وانیل هیهان

 .  هامونه مال نییپا طبقه دوننیم همه -

 ؟ اونجا نهیبش ادیب که خانوم هیسم از بهتر یک.  افتاده یخال که فعال -

 : گفت مادرش



 .  بخره مستقل خونه خوادیم.  نجایا ادیب نداره دوست اون -

 .  بزنه گول شمارو که گهیم نارویا -

 سکوت هامون چه هر.  کردینم تمام را بحث و بود یعصبان هومن

 .  شدیم شتریب هومن خشم   آتش   که انگار.  نداشت دهیفا کردیم

 . . .  نیبد پول بهش بار نیا اگه واحد و احد یخدا به -

 : اوردین طاقت هامون

 تموم میزد یحرف هی.  ستین درست نخور یالک قسم!  هومن آقا بسه -

 !  نباشه خونه تو بحثش گهید.  رفت شد

 نامش از قبل شدیم یعصبان هامون یوقت فقط.  کرد سکوت هومن

 ستیمعن یب بحث گرید که بود دهیفهم.  بردیم کار به را"  آقا"  شوند  یپ

! 

 

*** 
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 اصال.  بود وارید و در به مدام نگاهش.  گذاشت یاشراف ی خانه به پا

 خاطر   به اش مدرسه یمانتو.  است چقدر خانه ته   و سر دانستینم

.  آورد در سر از تعارف یب را اش مقنعه.  بود شده یخاک شیطنتهایش

 زمزمه و گذاشت آشپزخانه ینتهایکاب از یکی یرو را لشیوسا مادرش

 : کرد

 .  بخون درستو نیبش برو.  اینزن یزیچ به دست -

 و بود سقف به رو سرش هم هنوز.  دادینم گوش که انگار اما اکرم

 نفس!   بود برده را حواسش و هوش تمام   که یجذاب یها یکار کنده

 : کرد زمزمه خودش با و گرفت



 ! یا خونه چه -

 : دیگز لب مادرش که دیکش یسوت

 .  گوشه هی نیبش ساکت برو گمیم -

.  رفت بود کرده اشاره مادرش که یسمت به کن گوش حرف اکرم

 و کرد باز را فشیک پ  یز.  کند درست شیبرا یدردسر نداشت دوست

 نگاهش هم هنوز اما.  دیکش رونیب را شیکتابها از یکی حوصله یب

 یزن یصدا بعد و پا یصدا.  بود خانه ک  یآنت ظروف   و ظرف یرو

 : دیشن را آمد یم آشپزخانه سمت   به که

 ؟ یاومد خانوم رباب -

 .  اومدم خانوم بله -

.  آورد یشانیپ یرو تا را آن کامل.  کرد سر و برداشت را اش مقنعه

 قهیشق کنار   که یشکل یهالل خال  .  پوشاندیم را صورتش گونه وسواس

 د  ید از تا کردیم کار هر.  نداشت دوست را بود کرده خوش جا اش

 هر!  شدیم اش یزشت باعث خال آن که انگار.  بماند دور ها بهیغر

 البته.  کردیم جلب خود به را یکس کمتر توجه که بود  گوشه آنقدر چند

 یکم رو به رو از و داشت قوز یکم.  نداشت دوست هم را اش ینیب

 !  دیرسیم نظر به کج

 : دیشن گرید بار   را زن یصدا

 .  ترکهیم درد از داره سرم بده بهم قرص هی -

 چهره توانست اکرم تازه.  رفت نتهایکاب از یکی سمت   به عیسر مادرش

 به نگاهش زن.  کرد سالم و شد بلند جا از بالفاصله.  ندیبب را زن ی

 : گرداند رباب تا را شیچشمها بعد و افتاد اکرم

  ؟ هیک نیا -

 : انداخت نییپا سر رباب



 بذارم که نبود خونه هم یکس نبود خوب حالش امروز.  دخترمه -

 .  آوردمش خودم با بودم نگرانش.  ششیپ

 : آورد یشانیپ یرو یاخم زن

  ؟ یک ی اجازه با ؟ بشه یچ که نجایا یآورد رو ضتیمر ی بچه -

 حیتوض رباب.  انداخت دوش یرو را فشیک و گرداند چشم کالفه اکرم

 : دادیم

 . . . بمونه خونه گفتم.  نداره یسن خانوم آخه -

  ؟ نداره یسن نیا -

 : دیچرخ اکرم سمت   به

  ؟ سالته چند جون دختر -

 خی یچشمها وجود نیا با.  امدین خوشش چیه دنشیپرس سوال سبک   از

 : دوخت زن صورت   به را بندانش

 !  دوازده -

 .  خورهیم شتریب بهت -

 زن.  انداخت یم اشتباه به را همه درشتش اندام   و بلند قد  .  گفتندیم همه

 : داد ادامه دوباره

 .  خونه بره بفرستش بمونه نجایا شهینم -

 از!  اخراج با بود یمساو شتریب اصرار  .  دیبگو چه بود مانده رباب

 دوباره دیترسیم.  بفرستد خانه به را اکرم گرفتینم آرام دلش یطرف

 گوش حرف به که بود شق کله هم آنقدر.  اوردیب در نمایس از سر

 .  کردینم

 .  بده قرصمو زود -



 تا بود مادرش فرمان   منتظر اکرم.  داد دستش به آب وانیل با را قرص

 تب.  خواند چشمش از شدیم را ذوق و جانیه برق  .  بزند ابانیخ به

 خوب   حس   و ابانیخ یهوا هم باز اما سوختیم درد از شیگلو و داشت

 : آمد سمتش به مادرش.  فتدیب یا گوشه حال یب دادینم اجازه گشتن

 .  خونه برو شو اتوبوس سوار  .  ابونیخ سر   برمتیم -

 .  باشه -

 سپرمتیم شب یآورد در گهید جا از سر بفهمم اگه خدا به اکرم -

 !  حیذب دست  

 اخم و انداخت نییپا سر.  بست رخت نگاهش از طنتیش برق   یا لحظه

 : کرد

 .  خونه رمیم.  باشه -

 .  یا خونه گهید ساعت کی تا.  یدیرس بشم مطمئن زنمیم زنگ

 و دیکش سر یرو را یمشک چادر مادرش.  داد تکان سر تنها بار نیا

 برخالف  .  دیرس اتوبوس ستگاهیا به.  زد رونیب خانه از اکرم همراه

 سوار تیبل بدون   و گذشتیم تیجمع ن  یب از یقاچاق اکرم که شهیهم

 اتوبوس سوار که یوقت تا و داد دستش به تیبل مادرش بار نیا شدیم

 .  نرفت نشد

 از یکی یرو را خودش.  بود خلوت یکم اتوبوس  صبح ساعت آن

 خط   به ینگاه.  دیکش رونیب کوله از را دفترش و انداخت ها یصندل

 گفتیم ، کردیم اش مسخره شهیهم حیذب ، انداخت خودش افتضاح  

 و محکم شیابروها گره و زدیم ورق که نطوریهم!  کاغذ و قلم ف  یح

 را آدرس.  افتاد دفترش وسط   یناآشنا خط   به نگاهش شدیم تر محکم

 اتوبوس ی شهیش به سر که یجوان دختر به و آورد باال سر.  خواند

 : گفت بود داده هیتک

  ؟ چنده ساعت -



 : انداخت ساعتش به ینگاه دختر

- 00 

 ادیفر بایتقر برسد راننده به شیصدا آنکه یبرا و دیپر جا از عیسر

 : دیکش

 .  شمیم ادهیپ من آقا -

 : دید جلو ی نهیآ از را راننده نگاه  

 .  ستگاهیا تا سایوا -

 : نبود بردار دست

 .  دار نگه آقا.  شدم سوار اشتباه -

 : کرد یپافشار هم باز او و نداد یجواب راننده

 دار نگه ؟ یدیم تو مامانمو جواب   بشم گم اگه من ؟ یشنوینم مگه -

 !  راننده یآها.  گمیم

 : آمد در هم مسافرها یصدا تا انداخت راه به جنجال آنقدر

 .  بره بذار دار نگه راننده یآقا -

 .  بچه داره گناه -

 ! آقا گهید بره بذار سایوا -

 

 غر هم هنوز.  داشت نگه را اتوبوس کالفه و دیکش هم در ابرو راننده

.  بود برگشته دوباره نگاهش برق  .  نداشت یتوجه اکرم اما کردیم غر

 مادرش با را قرارش و قول و رساند رو ادهیپ به را خودش طنتیش با

.  داشت نگه سفت شیانگشتها ان  یم را دفترش.  سپرد یفراموش به

 از تا داد تکان شیپاها به.  ستیحوال همان مال   آدرس دانستیم خوب

.  گذاشتیم پا ر  یز را قولش چرا دانستینم.  بپرسد سوال یکس



!  کند فراموش را شیها یدهان بد و حیذب تواندیم چطور دیفهمینم

 اکرم.  دارد یبستگ پدرش و دختر نیا به اش ندهیآ کردیم احساس

 !  شهرت و نمایس یبرا مردیم

* 
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 .  ماشاهلل ادیم دستتون به چقدر -

 وارد   جوان دختر   که شدیم یساعت مین.  دیکش هم در ابرو کالفه هامون

 دختر!  خوردیم هم به پدرش یرفتارها نیا از حالش.  بود شده مغازه

 : ندیبب یخوب به را دستبند تا گرفت باال را دستش

 .  قشنگه یلیخ.  اومد خوشم خودمم -

 .  نشسته شما مچ رو یحساب یول ادینم یدست هر به -

 کم دنیکش نفس یبرا هوا کردیم احساس.  زد رونیب مغازه از هامون

 آنها ی مغازه به درست که پدرش ی مغازه از یعل لحظه همان.  دارد

 : آمد رونیب ، بود دهیچسب

  ؟ شده عاشق دانشگاه یپسرا از یکی یدیشن -

 : دیکش هم در ابرو و ستادیا صاف.  خورد جا هامون

  ؟ یگیم ویک ؟ یچ یعنی -

  ؟ یدونینم تو یعنی -

 بود نزده یحرف اصال! ؟ بود دهیفهم یعل چطور!  بود باخته را خودش

 : دینلرز شیصدا وجود نیا با! 

  ؟ بدونم کجا از -

 : آمد حرف به شدینم محو شیلبها یرو از انگار که یا خنده با یعل

 ! دنیفهم دانشگاه کل که آورده در یباز تابلو انقدر طرف -



 : دیغر بایتقر.  شود دستپاچه بود مانده کم

 !؟ نه ای هیک یگیم -

 : آورد نییپا یکم را شیصدا یعل

 !  یمانیسل -

 بدون  !  دیگویم را او کرد الیخ یا لحظه.  دیکش یراحت نفس   هامون

 : داد ادامه یعل بپرسد یسوال آنکه

 تونهینم حاال شده اون عاشق.  کنم فکر نهینازن اسمش هست دختره هی -

 !  کشهیم خجالت.  بذاره شیپ پا

 !  چه ما به -

 ! سهراب یشد که توام -

 !  پسر باشه خودت کار   تو سرت -

 : گفت رفتیم مغازه سمت   به که لحظه همان.  زد شیصدا یعل پدر  

 مینر ما که گذاشته دست یدختر چه یرو یک میبدون دیبا باالخره -

 !  گهید دنبالش

 .  داد تکان تاسف ی نشانه به را سرش.  افتاد خنده به هامون

 ! ؟ یباش نرفته دنبال که هست یدختر -

 پدرش.  انداخت مغازه داخل   به ینگاه مین هامون.  رفت و دیخند یعل

 هر به را جوان دختر   تا بود انداخته شخوانیپ یرو را پُرش ی تنه باال

 وارد  .  شد گره هم در شیابروها هم باز!  کند ییراهنما بود که یبیترت

 : گفت و شد مغازه

  ؟ بدم نشونشون ترو دیجد یمدال من نیخوایم بابا -

 : دیچرخ بود شده جلب توجهش هامون یصدا دن  یشن با که دختر

 ؟ نیدار نمیا از تر قشنگ -



 : داد تکان سر توجه یب هامون اما رفتیم غره چشم او به پدرش

 .  طرف نیا نیاریب فیتشر بله -

 هم تینها در.  کرد فیرد شخوانیپ یرو شیبرا را دستبند مدل چند

 صدر   یصدا رفتنش با.  دیخر و کرد انتخاب را آنها از یکی دختر

 : دیرس گوشش به بزرگ

 ! ننداز وسط خودتو ندازمیم راه رو یمشتر دارم یوقت -

 !؟ خودتونو کار   ای نینداختیم راه رو یمشتر -

 !  نمتیبب خوامینم رونیب برو -

 داشت کردن یجوان قصد   پدرش ، او یجا به.  خوردیم حرص هامون

 : گفت زدیم رونیب مغازه از که همانطور! 

 .  دارم امتحان مغازه امیب تونمینم فردا -

 از نمیا جتیگ داداش   از اون! ؟ نیخورد دردم به کدومتون!  جهنم به -

 !  یآورد در زبون که تو

 یبرا دور از.  زد رونیب مغازه از هامون که کردیم غر غر هم هنوز

 ییجا کی تا.  گرفت شیپ در را خانه ر  یمس و داد تکان یدست یعل

 ! دادیم را شیکارها جواب   روز کی باالخره ، کردیم یصبور

** 

 .  دمیرس -

 عوض را شیلباسها ، نشاند لب یرو یلبخند خواند که را غامیپ

 در   سمت   به و کرد یخداحافظ همه از.  رفتن یبرا بود حاضر و  کرده

 هامون بزند رونیب در از خواست آنکه محض   به.  افتاد راه مغازه

 هم به حواس یب آنکه از قبل لحظه کی.  آمد سمت همان به هم صدر

 سر هامون نگاه   و شد اخم پُر او به شاران نگاه  .  ستادندیا کنند برخورد

 : ریز به



 .  دییبفرما -

 ی  ظاهر نزاکت   و ادب همه نیا کنار   از راحت نداشت دوست شاران

 !  اش خانواده و او از.  داشت دل به نهیک!  شود رد مرد نیا

 !  دییبفرما شما رینخ -

 !  آورد ینم در سر زن نیا غرض   و قصد پر لحن   از هامون

 .  ندارم یا عجله.  دییبفرما شما -

 !  نیکردینم پاره کهیت تعارف نیداشت عجله اگه -

 بزرگتر او از یسال چند هامون کم دست  .  بود امدهین خوشش او از چیه

 !  دنیشن درشت به نداشت عادت ، بود

   ؟ کردم یاحترام یب شما به بنده -

 : کرد صاف را آن و دیکش شالش به یدست شاران

  ؟ نیکرد یاحترام یب نیکنیم فکر خودتون ؟ چطور -

 !  عجبم در شما رفتار   از -

 ؟ کنهیم تیاذ شمارو.  هینجوریا رفتارم مدل -

 

 او چه هر که یجور.  داشت تضاد هامون آرامش   با شاران تند   لحن  

 به ینگاه مین هامون!  آمد یم جوش به خونش شاران ماندیم آرام

.  انداخت اش ختهیر رونیب ی  شراب یموها و حرص پُر صورت  

 : دوخت مقابلش یخال یفضا به بار نیا را نگاهش

 !  دیشدیم رد دیداشت دییبفرما.  دیدان خود -

 در گرید روز   چند.  بود شده تر راحت الشیخ شناختینم را او که حاال

 ، سپردشیم یفراموش دست   به شهیهم یبرا بعد و داشتند کار آنجا

.  نکرد تعارف بار نیا شاران!  بود گذشته که یسال 06 نیا مثل   درست



 ساعت.  زد رونیب مغازه از پشتش هامون.  افتاد راه به او از جلوتر

 از یتراب آخر ی قهیدق.  شد نشیماش سوار.  بود گذشته شب 2 از

 .  آمد رونیب مغازه

 .  هامون آقا -

 : چرخاند سمتش به سر اوردیب در حرکت به را نیماش آنکه از قبل

 .  نیبر نیببند رو مغازه گهید ساعت مین -

 .  زدن زنگ االن نیهم یهاد آقا دیببخش.  آقا چشم -

 : داد ادامه را حرفش یتراب.  شد سراپاگوش هامون

 .  فرستادن براتون رو کارتشون شماره انگار.  دارن الزم پول گفتن -

 : داد تکان سر و کرد رها را نفسش هامون

 .  خداحافظ.  باشه -

 ی کوچه داخل   خودش به هیشب درست ینیماش.  کرد روشن را نیماش

 نشیماش به  .رفتیم سمت همان به که دید را شاران.  دیچیپ ییباال

 قهر حالت   به شیپ شب دو که انگار نه انگار.  افتاد راه به و داد یتکان

 افتاد شاران به نگاهش اراده یب.  دیچیپ کوچه داخل  !  بود رفته خانه از

 یمرد شد متوجه آمده نییپا ی شهیش از.  شدیم نیماش سوار   لبخند با که

 هومن با یتماس.  داد ادامه رشیمس به و گرفت نگاه.  است منتظرش

 : گرفت

 ؟ داداش خان دلم جون   -

 : آمد حرف به حوصله یب

 واست االن رو کارتش شماره.  زیبر یهاد واسه پول مقدار هی هومن -

 .  فرستمیم

 : شد یعصب که دینکش هیثان به هومن یصدا



 گرفتن پول رسم   و راه!  کشهینم روز دو به گفتم یدید ؟ سوخت دلت -

 .  زنهیم غتونیت داره.  گرفته ادی رو

 : داد جواب هامون

 .  آورده کم پول دیشا سفر رفته -

 !  گهید باشه خرجش و دخل فکر   به دیبا سفر رهیم یوقت -

 یهاد!  نداشت را او با رفتن کلنجار ی حوصله.  بود کالفه هامون

 !؟ بود چه دخترش دو گناه   ، بود پرتوقع

 .  زمیریم خودم -

 : کرد زمزمه رفتارش از مانیپش هومن

 ؟ حاال یکنیم قهر چرا.  زمیریم باشه -

 دوست شدیم عیمط هومن که یوقت.  آورد لب به یا خسته لبخند   هامون

 کس چیه حرف   یبرا که بود شق کله کوچک برادر   نیا آنقدر!  داشت

 .  نکند خرد هم تره هامون جز به

 .  نکنه درد دستت -

 دلش.  انداخت یکنار یصندل یرو را لشیموبا و کرد قطع را تماس

 را آمده راه  .  زد دور و چرخاند را فرمان.  خواستیم آرامش یکم

 .  زدیم سهراب به یسر.  گشتیبرم

 : دیچرخ ثمیم سمت   به شاران

 ! دمونیند یکس.  یبود نگران یالک یدید -

 !  فردا تا کشهیم طول.  که ادینم در خبراش امشب -

 : داد جواب حال همان در و دیکش رونیب فیک از را لشیموبا شاران

 !  فتهینم یاتفاق چیه -

  ؟ من ی خونه میبر -



  ؟ میبخور شام مینیبش رستوران هی میبر هیچ نظرت -

  ؟ ادیب در عکسامون بعدشم که -

 : کرد فوت رونیب را نفسش شاران

 !  من ی خونه میبر -

  ؟ میببر جلو رابطمونو کمی دهینرس وقتش -

 !  بزرگ قدم هی شهیم نمیا.  رستوران میبر گمیم که من -

 : آورد لب یرو یشخندین ثمیم

 !  خودمونه خلوت   تو منظورم -

 : کرد اخم شاران

 !؟ یچ یعنی -

 .  میبش کینزد گهیهمد به شتریب خوادیم دلم.  میهم با ماهه 6 -

 : دیپر باال شاران یابروها

 ؟ اونوقت هیچجور شدن کینزد نیا -

 .  مینکرد امتحان هم با که هست زایچ یلیخ هنوز -

 :  دیغر یعصب!  بود خوانده را ثمیم یحرفها ته تا شاران

 !  دار نگه -

  ؟ گفتم یچ مگه -

 !  دار نگه گفتم -

 !  شاران -

 نیا مقابل   در خودش از نتواند اگر.  گرداند ثمیم سمت   به را صورتش

 !  نبود شاران اسمش که کند محافظت صفت وید یمردها



 .  دار نگه گمیم بهت -

 !  یبش من زن   تو قراره ؟ یچ که باالخره ؟ زدم یبد حرف   من -

 . . .  ای یداریم نگه -

 یکس را ادشیفر و داد یصدا دیترسیم.  داشت نگه را نیماش ثمیم

 : دیپر نییپا شاران!  بود بد شهرتش یبرا باالخره.  بشنود

 ! باهات دارم حرف کن گوش قهیدق هی ، شاران -

 که شد ثابت شیبرا بار نیچندم یبرا.  دیکوب هم به را در و شد ادهیپ

 :  دیشن را ثمیم یصدا!  ستین اعتماد قابل یمرد چیه

 ! شم ادهیپ تونمینم من شو نیماش سوار ایب شاران -

 !  جهنم به -

 نداده زحمت خودش به یحت.  رفت باال را کوچه و داد تکان شیپاها به

 : کرد زمزمه یعصب خودش با!  دیایب دنبالش بود

 !  انتخابت نیا با یزد گند!  شانست نیا به لعنت!  شاران آخ -

.  شد دور آنجا از و آورد در حرکت به را نیماش بعد یا قهیدق ثمیم

 یصدا!  بود شدنش دهید نگران   هم باز حتما.  زد پوزخند شاران

 ثمیم که کردینم باور.  انداخت سمتش به ینگاه مین دیشن را ینیماش

 : دیشن را یکس یصدا رفت که یکم.  دیکش هم در ابرو.  باشد برگشته

 . . .  رزمجو خانوم -

.  دید را صدر هامون یناباور کمال   در دیچرخ صدا سمت   به شاران

 .  نبود ثمیم از یخبر

 !؟ بله -

 



 هم باز اما رفت هم در شیابروها.  کرد مانیپش را هامون تندش لحن  

 : شود رد کنارش از ساده نداد اجازه وجدانش

  ؟ برسونمتون ییجا هی تا دیخوایم -

 !  ممنون نه -

 سوار   نداشت امکان.  کرد شتریب را سرعتش و داد تکان شیپاها به

 !  مردیم اگر یحت!  شود او ن  یماش

 ! برسونمتون ییجا هی تا تونمیم! ؟ دیمطمئن -

 یا لحظه نیهم.  کندیم اصرار لوس ی بچه دختر نیا به چرا دیفهمینم

 ، دیکش ششیر ته به یدست!  بود دهید یپسر ن  یماش سوار   را او قبل

 !  کند قضاوتش نبود قرار

 .  ادیب دنبالم یکس زنمیم زنگ -

 !  خودتونه ل  یم -

 نیماش خواست آنکه محض   به.   بود ندانسته درست را شتریب اصرار  

 : دیشن را نفر چند یصدا دهد حرکت را

 .  رزمجو خانوم ها بچه ؟ رزمجوئه خانوم -

 که دادیم تکان نیماش به توجه یب هامون.  آمدند یم شاران سمت   به

 : انداخت جلو یصندل یرو را خودش تعارف یب شاران

 !  برو برو -

 راه به را نیماش وجود نیا با بود کرده تعجب العملش عکس از هامون

.  گذشت کوچه خم   از و داد تکان تاسف ی نشانه به را سرش.  انداخت

 نشانیب سکوت   هامون.  دیایب خودش به شاران تا دیکش طول هیثان چند

 : شکست را

 !؟ شهیم عوض زود انقدر متونیتصم شهیهم -



 

 چاره اما بود یعصبان خودش از.  نشست صاف یصندل یرو شاران

 یدست.  نبود موفق هم ادیز اما باشد خونسرد کردیم یسع.  نداشت یا

 : ردیبگ دهینشن را حرفش داد حیترج و دیکش شالش به

 !  شمیم ادهیپ یبعد راه چهار  -

 خودش به دل در فقط نزد یحرف اما.  بود دهیپر باال هامون یابروها

 بود بلد حتما! ؟ کند گل اش یخواه ریخ داشت یلیدل چه!  فرستاد لعنت

 شب از ساعت نیا را شیقرارها و قول که کند محافظت خودش از

 !  گذاشتیم

 سرش به ییبال چه!  نبود کردن قضاوت اهل  .  شد یعصبان خودش از

 برسند نظر مورد چهارراه به زودتر تا داد سرعت نیماش به ؟ بود آمده

 یصدا که بود نگذشته یا لحظه.  بود بهتر شدیم ادهیپ زودتر چه هر. 

 : دیشن را شاران

 امضا و بندازن عکس خواستنیم شب نصف تا موندمیم اونجا اگه -

 !  رنیبگ

 هامون بود مهم شیبرا مگر!  شود اتهام رفع داشت قصد که انگار

 کرد زمزمه تنها نگاه بدون   هامون ؟ کندیم موردش در یفکر چه صدر

: 

 !  نزدم یحرف من -

 : داد حیتوض هم باز اراده یب

 .  شدم سوار نیا خاطر   به گمیم یعنی -

 یکنار ی پنجره به را نگاهش و دیکش باال یصندل یرو را خودش یکم

 : داد ادامه را حرفش حال همان در.  داد

 !  شدمینم شما مزاحم وگرنه -



!  اوردیب زبان بر را مودبانه ی کلمه نیا تا بود رفته کلنجار خودش با

 گره شیابروها هم هنوز.  بود دوخته جلو به مصرانه را نگاهش هامون

 !  کنند تحمل را گریکدی بودند کرده مجبورشان که انگار.  بود خورده

 ؟ رنیبگ امضا و بندازن عکس باهاتون همه تا نیشینم گریباز مگه -

 .  چرخاند سمتش به سر شاران

 خلوت   دمیم حیترج وقتا یگاه.  دارم رو خودم یشخص یزندگ منم -

  ؟ نینداشت یحس نیهمچ حاال تا شما.  باشم داشته رو خودم

 تا بود کرده را سهراب ی خانه قصد.  بود فرار حال   در هم خودش

 و ریز را دانشگاه خاطرات   ، ندیبگو گذشته از مثال.  بزنند حرف یکم

 کرده خانه هامون دل   در که یغم به اشاره بدون   تینها در و کنند رو

 !  شوند جدا هم از بود

!  معروف نه و گرمیباز نه من!  خانوم متفاوته شما با من یزندگ -

 !  یمعمول یها دغدغه با میمعمول آدم هی.  ندارم هم شدن شناخته قصد

 در راحت انقدر که نبود بیعج.  چرخاند سر حوصله یب شاران

 کردینم فرار او از شیکابوسها مثل   چرا ؟ بود کرده خوش جا نشیماش

 !  دیکشیم دکی خود با را صدر نام   که یکس هر و او از ؟

 مردم یبرا شونویزندگ قهیدق هر ستین قرار.  آدمن هم ها گریباز -

 !  کنن لیتعط

 چوب یبو.  راحت و بود گرم نشیماش.  گذشت سکوت به یا قهیدق

 یبو و دیکش قیعم نفس  .  کرد پُر را اش شامه لیوان یبو با مخلوط

.  شد نیسنگ اش خسته یپلکها یا لحظه.  برد هیر به را خوش

 احساس   بیعج اش یگستاخ و ثمیم یبرا یناراحت یجا به چرا دیفهمینم

 احمق خاطر   به یکم فقط دیشا ، داشت یخوب حال  .  کردیم یآزاد

    ! بود یعصبان شدنش فرض



 یصدا.  بودند دهیرس نظر مورد چهارراه به.  شد کم نیماش سرعت  

 : دیشن را هامون

 !  میدیرس -

 : چرخاند هامون سمت   به سر شاران

 ! ممنون -

 در دوخت رو به رو به را نگاهش هامون.  بود آورده زبان به اکراه با

 : کرد زمزمه حال همان

 !  کنمیم خواهش -

 ی خانه سمت   به و بکشد یراحت نفس   تا شود ادهیپ شاران بود منتظر

 ، انداخت رونیب ینگاه مین و کرد باز را در شاران.  برود سهراب

.  شود خلوت شهر یا ذره ی اندازه به که بود نشده باعث شب ی  کیتار

 خوب.  بود کرده کالفه را هامون شدن ادهیپ یبرا دشیترد و مکث

!  ستین ییرها از یخبر نرساند اش خانه به را او یوقت تا که دانستیم

 : گفت کالفه

 ! دیببند درو -

 : برگشت سمتش به شاران

 !؟ بله -

 : گفت و انداخت سمتش به ینگاه مین.  کرد روشن را نیماش

 .  خونه رسونمتونیم -

 . . .  ستین یازین واقعا -

 ! دیببند درو -

 بود نشده باعث اما بود کالفه و یعصب انگار.  بود کرده تکرار دوباره

 چرا دروغ!  شود کم افعالش بستن   جمع و یافراط ادب   از یا ذره



 اما.  نداشت را طرفدارانش ل  یس ی حوصله اصال امشب هم شاران

 از بود پر مرد نیا.  بماند صدر هامون کنار   آن از شتریب نداشت دوست

 هم بلند یصدا با کردیم یسع شاران که یا گذشته از یمنف یانرژ

ست   و گرفت باال را سرش مغرورانه.  نکند تکرار خودش یبرا  ژ 

 : زد لب و گرفت خودش به رزمجو شاران

 .  شمینم شما مزاحم ممنون -

 اجتناب او به نشدن رهیخ.  انداخت سمتش به ینگاه حوصله یب هامون

 باز اما است گرفته را وقتش که دیبگو و شود تند خواست.  بود ریناپذ

 : دیشن گرید بار   را شاران یصدا!  کرد شهیپ یصبور هم

  ؟ بزنم زنگ دوستام از یکی به دیکنیم صبر قهیدق چند فقط -

 به و گرفت دهان به لب اما برساندش تواندیم که دیبگو هم باز خواست

 ی لبه به را آرنجش و شد خاموش نیماش.  کرد اکتفا دادن تکان سر

 یبرا شان مهیسراس حرکت   و بود آدمها به نگاهش.  داد هیتک پنجره

.  بود کرده دنیبار به شروع بود یا قهیدق چند که یباران از فرار

 : دیشنیم را شاران زدن   حرف یصدا

  ؟ یچطور.  کارن الو -

 مرد   آن با که انگار.  بود کرده عوض رنگ شیصدا.  داد گوش یکم

 !  بود خوشحال نام کارن

  

 

 . دنبالم ایب فرستمیم برات رو شنیلوک.  خونتم یکاینزد من نیبب -

 نم خاک   و باران یبو از.  بست پلک و دیکش نییپا را اش شهیش هامون

 به یکم.  نزد یحرف اما نشست شاران جان   به سرما.  برد لذت خورده

 را شیدستها.  کرد قطع را تماس تینها در و داد گوش کارن یصدا



 او اما نبود سرد هم آنقدرها هوا.  گرفت بغل را خود و دیکش آغوش در

 در.  نداشت هم را سرما و باد نیکوچکتر تحمل  .  بود ییسرما شدت به

 : کرد زمزمه حال همان در بود شده جمع خودش

 .  دنبالم انیم قهیدق چند تا -

 : داد جواب تنها حال همان در.  نکرد باز هم را شیپلکها یحت هامون

 .  نداره یمشکل -

.  است افتاده ریگ او با نیماش نیا در نکهیا از بود ناراحت شاران

 مرتبش دست با و ختیریم صورتش چپ   سمت   مدام را شیموها

 کردیم یسع و کردیم مرتب را شالش یعصب حالت   به.  کردیم

 کالم هم او با نداشت دوست.  بزند بغل ر  یز را اش بسته خی یدستها

 !  بکشد باال را شهیش کند خواهش و شود

 : شکستیم را نشانیب سکوت   شدیم پخش که یمیمال آهنگ   یصدا

 چون که بگو من به برون برآورم سر که سرم آن بر من

  سکون از زمیگر کجاست ره که بگو است رفتن به یعاشق

 چقدر هر!  دیآ یم تشیشخص و او به آهنگ نیا چقدر کرد فکر شاران

 سمت   به سر!  بود کرده کسل را شاران بردیم لذت آهنگ نیا از او که

 نیا و وجدان عذاب حس   که زدیم یحرف حداقل کاش.  چرخاند پنجره

 را خودش!  دیکشیم پر وجودش از هم با ماندنشان جا کی ی  ناراحت

 !  بود افتاده ریگ یلعنت ن  یماش نیا در چرا که کردیم خیتوب

 ثمیم نام  .  کرد جلب هم را هامون توجه.  شد بلند لشیموبا زنگ   یصدا

.  کرد قطع را تماس بدهد یجواب آنکه بدون  .  بست نقش صفحه یرو

 اراده یب و انداخت بود شده جمع خودش در که شاران به ینگاه هامون

 هامون!  بود شده ممنون او از شاران لحظه آن چقدر.  داد باال را شهیش

 بد انقدر چرا ای ستیک دختر نیا نداشت فرق شیبرا.  بود مهربان ذاتا

 !  داشت یناسازگار سر   او با هم دیشا ای  است اخالق



  یآتش در دگر یروز

  یخاُمش به دگر یسال

 یفراُمش دگر بار

  ات نهیک نهان واگو

  ات نهیس سکوت   بشکن

 ات نهیرید غمه بغض  

 نیماش یجلو ی شهیش از و کرد باز را نستاگرامشیا ی صفحه شاران

 که ییها قطره.  گرفت لمیف دیخریم جان به را باران یها قطره که

 یگرما و یقیموس یصدا!  کردندیم یدلبر شب یکیتار نیا در بیعج

 و چوب ر  ینظ یب یبو خاطر به هم دیشا.  بود کرده کرختش نیماش

 سر به دست خاطر   به هم دیشا.  بود شده خوش حالش که بود لیوان

 خوب خودش که بود ماهه شش ی رابطه نیا کردن   تمام و ثمیم کردن  

 هیثان چند!  بود ختنیگر و زدن هم به ی آماده چقدر لحظه هر دانستیم

 گرفتن لمیف دیبا دیشن را هامون ل  یموبا زنگ   یصدا که گرفت لمیف یا

 شود لمشیف ی نهیزم پس هامون یصدا نداشت دوست.  کرد قطع را

 : دیرس گوشش به هامون بم   یصدا لمیف قطع   با زمان هم

 ؟ جانم -

 و کرد بسنده هشتگ چند به تنها.  سدیننو کپشن لمشیف یبرا داد حیترج

 : پراندش جا از هامون هراسان   یصدا.  کرد پست را لمیف

 ! ؟ شد ینجوریا یک   -

 ندیایب حرف به شاران آنکه از قبل.  کرد روشن لحظه همان را نیماش

 : افتاد راه به دیبگو یزیچ و

 .  اومدم کن قطع.  امیم االن من -



.  شد هراسان شاران که یجور.  راند سرعت با و کرد قطع را تماس

 ؟ بردیم کجا را او

 !  دنبالم ادیم االن دوستم ؟ کجا -

 : داد جواب تنها هامون

 . هیضرور کارم -

  ؟ یریم کجا.  شم ادهیپ من سایوا حداقل -

 دینبا جماعت صدر به دانستیم.  است دهیترس دیبگو اگر نبود دروغ

 انقدر که داشت چه تماس نیا دینفهم.  بود آرام یا لحظه.  کند اعتماد

 توانست تنها.  دیشنینم را شاران یصدا که انگار!  بود شده مهیسراس

 یصندل به را خودش!  دیاین که دیبگو و بزند کارن یبرا یغامیپ

.  بست را کمربندش هامون یرانندگ از زده وحشت و بود چسبانده

 دلش ییجا هر که شدینم.  زدیم یحرف دیبا.  بود آور سرسام سرعتش

 !  ببرد خود با را او خواهدیم

 !  شم ادهیپ دیبا من ؟ یشنویم صدامو صدر یآقا -

 : برد باال را سرعتش.  نگرفت مقابلش از نگاه هامون

 !  دارم نگه ستین وقت -

 که کردیم آماده را خودش.  شود یعصب شاران تا بود یکاف جمله نیهم

 بکشد هامون رخ   به را خودش مخصوص یها یپرخاشگر آن از یکی

.  بود ثمیم نام   هم باز.  کرد پرت را حواسش لشیموبا زنگ   یصدا که

 چه!  نه ای برسد خانه به امشب اصال نبود معلوم.  کرد رد را تماس

 !  بود برنگشته سیسرو با که بود کرده یاشتباه

 بود ثمیم طرف   از هم باز و بست نقش لشیموبا ی صفحه یرو یغامیپ

: 



 یلیخ.  گذرهینم هم بد که انگار ؟ یچوندیپ منو گهید یکی خاطر   به -

 بهت که یانگار هم نفره دو یهوا و بارون!  انگار خوشه حالت

 !  سازهیم

 بشانیتعق ثمیم دانستیم دیبع.  انداخت نیماش بغل   نهیآ به ینگاه شاران

 کردن یخواه عذر یجا به!  جهنم به.  انداخت باال شانه!  باشد کرده

 ؟ شدیم هم طلبکار

 

 جسم   دنبال   لشیوسا ن  یب.  کرد رها فیک داخل و کرد لنتیسا را لیموبا

 حداقل بردیم کجا را او مرد نیا دانستینم!  چاقو مثال.  گشتیم یزیت

 فقط تینها در لشیوسا ن  یب از!  باشد داشته یدفاع ی لهیوس نبود بد

 عطر   توانستیم!  نبود هم بد.  کرد دایپ را عطرش و ابرو ن  یموچ

 دانه دانه نیموچ با تینها در و بپاشد شیچشمها به را متشیق گران

 !  بکند را شیموها

 دیبا حتما گرید بار  !  بود احمقانه هم فکرش فرستاد رونیب را نفسش

 اما بود نگران یکم دلش ته.  داشتیبرم خودش با دفاع یبرا یا لهیوس

 ریمس و نشسته یصندل یرو نفس به اعتماد با.  ندهد نشان کردیم یسع

 یا خرابه خانه به ستین قرار که کرد شکر را خدا حداقل.  زدیم دید را

 شهر شمال مقصدشان که دادیم نشان ریمس نیا.  بروند تهران اطراف  

 !  است

 هامون و شد باز نگیپارک در.  دندیرس ییالیو یا خانه مقابل   باالخره

 فقط و کرد رها را آن یا گوشه عجوالنه.  برد خانه داخل   را نشیماش

 : زد لب

 .  گردمیبرم زود من -

.  کرد باز را کمربندش شاران.  رفت خانه سمت   به بلند ییقدمها با

 نبود قرار که نیهم!  بود آمده نجایا تا.  بود کرده گل اش یکنجکاو



.  شد ادهیپ و کرد باز را نیماش در  .  کردیم تیکفا شیبرا بدزدتش یکس

 در.  برسد خانه یجلو ی محوطه به تا رفت باال یآرام به را پله چهار

 یرو را شیدستها.  آمد یم راهرو از گنگ ییصداها و بود مانده باز

 سرد هوا!  بکشد سرک یکس ی خانه به نبود درست.  کرد حلقه نهیس

 صداها.  شد خانه یورود وارد   شود گرم یکم آنکه یبرا فقط.  بود

 .  بودند شده تر کینزد

 قرمز صورتش و دیلرزیم بدنش.  رساند هومن به را خودش هامون

 آزاد بردیم گلو سمت   به که را شیدستها کردیم یسع هیهان.  بود شده

 هامون.  بود افتاده هیگر و التماس به مادرش.  دیرسینم زورش اما کند

.  دیکش آغوش در را هومن ی شده منقبض بدن   و رفت سمتش به عیسر

 رونیب شیدندانها ن  یب از که یعصب یصداها.  کرد آزاد را شیدستها

 وقت   االن دانستیم هامون اما بود انداخته وحشت به را همه آمد یم

 : دیکش ادیفر بلند بایتقر.  ستین دنیترس

 !  اریب قرصشو هیهان -

 برداشت زیم یرو از یا روزنامه هامون.  شد بلند جا از عیسر هیهان

 : گفتیم را یجمالت آرامش با یلب ر  یز.  زد باد را او و

 .   قیعم نفس  .  بکش نفس ، هومن -

.  بود کرده خوش جا برادرش یشانیپ یرو عرق درشت   یها دانه

 زدیم یکبود به صورتش.  بود زشیر حال   در چشمش از یاشک قطره

 : دیکشیم ادیفر مادرش. 

 !  ایخدا.  کن رحم شیجوون به خودت ایخدا -

 گوش   کنار   دوباره.  بود کالفه و یعصب اطراف یصداها از هامون

 : خواند هومن

 !  هومن.  بکش نفس جان هومن. . .  بازدم. . .  دم -



 اشک هیهان!  خواهدیم ازش محال یکار دادیم نشان مقطعش ینفسها

 دستور گرید بار   هامون.  آمد سمتشان به آب وان  یل و قرص با زانیر

 : داد

 .  کن باز رو پنجره در  .  خفست خونه یهوا -

 شده منقبض بدنش.  شود چنگ تا رفتیم شیگلو سمت   به هومن دست  

 را کلماتش دوباره.  برنگردد نفسش که داشت ترس هامون و بود

 : کرد تکرار

  بکش نفس ، بکش نفس -

 : دیکش ادیفر.  رفتیم باالتر و باال شیصدا

  ؟ یزد زنگ اورژانس به هیهان -

 .  زنمیم االن -

 را اش شده منقبض یها شانه.  دیکش هومن کمر   پشت   به یدست هامون

 یخال دست   با کردیم تالش.  خواند گوشش کنار   هم باز و داد ماساژ

 کاش.  بکشد نفس او یجا شدیم کاش.  برگرداند یزندگ به را برادرش

 !  آمد یم بند خودش نفس  

 ی زده آشوب ر  یتصو به.  بود آمده پله یباال تا مبهوت و مات شاران

 نفس   هامون مثل   هم او ، بود بسته خی بدنش.  بود شده رهیخ مقابلش

 و بارها هامون.  بود آمده بند خودش نفس   که انگار.  دیکشیم قیعم

 نفس کی.  دیکش نفس هومن باالخره تا.  کرد تکرار را حرفش بارها

 به رنگ و دیایب جا نفسش تا.  برسد شیها هیر به هوا تا بود یکاف

 : دیرس گوششان به خانم زهره یصدا.  برگردد صورتش

 .  شکرت ایخدا -



 را شیپلکها و دیکش اش یشانیپ به یدست.  افتاد شیها شانه هامون

 زمزمه هامون.  بود گرفته شدت اش هیگر هیهان.  بست یا لحظه یبرا

 : کرد

 .  خوادینم اورژانس.  خوبه حالش -

.  ندیبنش کرد کمکش هامون.  بست یا لحظه را شیپلکها هومن

 خوبش حال   از یوقت.  ختیر دهانش به آب یوانیل با را قرصش

 جا به شکر ی سجده بود مانده کم و دیکش صورتش به یدست شد مطمئن

 : کرد زمزمه لب ریز.  آورد

 . . .  شکر خدارو. . .  شکر خدارو -

 : کرد هیهان به یا اشاره.  بود افتاده نیزم یرو مادرش

 .  بده مامان به آب وانیل هی -

 از خسته و دیکشیم نفس آرام هومن.  دیدو آشپزخانه سمت   به هیهان

 دیکش آغوش در را او هامون.  بود بسته پلک ششیپ هیثان چند ی حمله

 او ی اندازه به کس چیه!  بود خودش پسر  .  دیبوس را شیموها یرو و

 کرده یپدر اگر که!  خودشان پدر   یحت.  بود نکرده یپدر هومن یبرا

 حالتش خوش و نرم یموها به یدست.  نبود نیا روزش و حال بود

 : دیکش

 !  پسر یداد سکتمون -

 سمت   به.  شد بلند جا از و گذاشت هومن سر   ریز یبالشت هامون

 : رفت مادرش

 ؟ دیبهتر -

 

 هیهان به یا اشاره.  داد تکان سر.  ختیریم اشک هم هنوز مادرش

 کمر طرف   دو را دستش دو.  رفت آشپزخانه سمت   به او همراه   که کرد



 بود تر هم هنوز که ییچشمها با هیهان.  زد کنار را کتش اور و گذاشت

 : شد آشپزخانه وارد  

  ؟ بله -

 ؟ شد ینجوریا چرا هومن -

 .  خوبه که االن.  گذشت گهید -

 !  خانوم هیهان -

 خراب   حال   از همه از شتریب.  دیترس برادرش یصدا تحکم   از هیهان

 : کرد باز لب اراده یب.  بود دهیترس هومن

.  شده زیوار پول بگه که بهش زد زنگ.  ختیر پول یهاد یبرا -

 از یچ هر گفت.  کرد یقاط هوی که گفت یچ بهش یهاد دمینفهم

 گهید که زد هیارث از حرف یهاد انگار!  ستین بس یکنیم هامون

 . . .  هومن

 : زد خواهرش ی شانه به یدست هامون.  گذاشت مهین را حرفش هیهان

  ؟ برگردم و ییجا هی برم من تا یباش مامان و هومن مواظب   یتونیم -

 ؟ یایم زود ؟ یریم کجا -

 .  امیم زود آره -

 آرام هومن.  رفت رونیب آشپزخانه از و زد هیهان یموها به یا بوسه

 خ  یب از خطر که خداراشکر.  کردیم هیگر آرام مادرش و بود گرفته

 را شاران در کنار   درست و زد رونیب خانه از.  بود شده رد گوششان

 نجایا اصال.  رفت هم در شیابروها.  بود برده ماتش شیجا سر   که دید

 ! نبود یدرست کار   دختر نیا آوردن

 !  برسونمتون دییبفرما -

 هم هامون!  نبود درست آمدنش نجایا.  دیگز لب.  آمد خودش به شاران

 : اوردین شیرو به را اش یفضول که بود مرد آنقدر



 . . .  که شد نیا. . .  بود سرد هم نیماش. . .  شد سردم من. . .  من -

 در   هیهان کند برمال را دروغش هامون و شود تمام حرفش آنکه از قبل

 : کرد باز را خانه

 ؟ یرفت هامون -

رد چشم برادرش کنار   شاران دن  ید با  او تا دیکش طول یا لحظه.  کرد گ 

 : بشناسد را

 !؟ رزمجو خانوم -

 : کرد اخم هامون.  زد مهین و نصفه یلبخند شاران

 .  باشه مامان و هومن به حواست گفتم خانوم هیهان -

 تازه ، دوخت هامون به و گرفت مقابلش معروف   گر  یباز از نگاه هیهان

 : است آمده هامون دنبال   چرا که آمد ادشی

 .  ینزن یهاد به یحرف گهیم مامان -

 بستیم را در که همانطور.  داد ُهل خانه داخل   را هیهان بایتقر هامون

 : گفت

 !  خودم با اش هیبق.  تو دییبفرما شما -

 و کرد اطاعت هم هیهان.  باش ساکت که یعنی هامون ی غره چشم

 حوصله و حال که یوقت یبرا ماندیم کردنش جواب سوال.  نزد یحرف

 !  باشد شیجا سر   اش

 : کرد ها پله به یا اشاره هامون

 !  دییبفرما هم شما -

 : آمد حرف به دوباره شاران

 . . .  خودم من -

 : گفت دوباره طاقت یب هامون



 !  دییبفرما گفتم -

 که انگار.  نه که ترس.  دیترس اخم نیا از یکم شاران چرا دروغ

 یخوب خاطرات  .  دیترسیم هم دیبا یمشک یچشمها آن از!  برد حساب

 چند نیهم.  کرد مراعات هم یطرف از اما.  کردینم زنده شیبرا را

 اگر بود یمنطق.  بود افتاده مرگ روز   و حال به برادرش شیپ قهیدق

 کنار را شدنش رزمجو شاران و ها یشق کله و دادیم او دل   به دل یکم

 !  گذاشتیم

 محوطه به باالخره و کرد رد هم را اول ی طبقه.  آمد نییپا ها پله از

 هم هامون.  شد سوار و رفت نییپا را پله 4.  دیرس خانه یجلو ی

 در یابروها با یلب ر  یز.  بود شاران حرف   فکر   به هم هنوز.  نشست

 : کرد زمزمه شده گره هم

  ؟ نیاومد یم دیبا هم باال ی طبقه تا شدن گرم یبرا -

 به بود یازین چه.  باشد صادق کرد یسع.  دیکش خجالت و دیشن شاران

 !؟ گفتن دروغ

 .  شدم کنجکاو دمیشن باال از صدا -

 !؟ آدما یشخص میحر یحت ؟ نیذاریم پا یکنجکاو یهوا به جا هر -

 نیا از بود متنفر چقدر و بود یمنطق حرفش.  کرد گره ابرو شاران

 !  منطق

 !  خوامیم عذر -

.  آورد رونیب خانه از را نیماش ، گذاشت جواب یب را حرفش هامون

 دست یک یعصب یها حمله نیا.  داد نییپا را شهیش و دیکش قیعم نفس  

 ته به یدست و داد هیتک شهیش به را آرنجش! ؟ داشتیبرم هومن سر   از

 کرد لمس را کوتاهش یموها و داد تکان را شیانگشتها ، دیکش ششیر

 یراض یهاد که کند چه دیبا دانستینم.  بود آورده کم.  بود کالفه. 

 .  شود



 نطوریا امشبش کردینم فکر اصال.  دوخت پنجره به را نگاهش شاران

!  ندیبب هم کنار   را آنها ی همه!  بگذارد صدرها ی خانه به پا!  بگذرد

 ی اندازه به اما.  بود دهیند را آنها ی هیبق وقت چیه قبال که چند هر

 به را افکارش هامون یصدا!  داشت ییآشنا پدرش و هامون با یکاف

 : ختیر هم

 ؟ برم دیبا طرف کدوم از -

 . . .  چهارراه هی سر   منو شما اگه -

 : گفت کالفه هامون

 !  برگردم زود دیبا.  رسونمتونیم نیبد آدرس -

 مردد شاران!  ندارد ماندن منتظر ی حوصله که فهماند او به ینوع به

 دلش.  کند اعتماد ها صدر به نداشت دوست.  دادن آدرس یبرا بود

 به.  اوردیب در اش یزندگ از سر خانواده نیا از یکس خواستینم

 که نبود نشناس تیموقع هم ها آنقدر.  آورد زبان به را آدرس ناچار

 !  کند جایب اصرار  

 بود یهاد فکر   به هامون و آمد یم شاران چشم یجلو هومن یحرکتها

 سامان به نا یزندگ و وضع توانندیم هم ها صدر که دانستینم شاران! 

 ! باشند داشته

 

 نینفر را مرد آن شهیهم یبرا بود شده ابانیخ ی آواره که یروز همان

 گرفته را خودش دامن   نینفر نیا کردیم احساس شهیهم و بود کرده

 ! است

 هر و بود رفته صدرها ی خانه به.  بود شده فاجعه عمق   متوجه تازه

 سر اگر ؟ بود یحماقت چه نیا.  ندیبب را بزرگ صدر   بود ممکن لحظه

  ؟ شناختیم را او اگر ؟ زدیم یحرف اگر ؟ دیرسیم



 مانده نییپا ی شهیش خاطر   به دنیلرز نیا دیشا.  نشست اندامش به لرز

 باز لب اراده یب!  صدر نام   ی  ادآوری ترس   از هم دیشا!  بود هامون ی

 : کرد

  ؟ بودن برادرتون -

 هم دادن جواب ی حوصله اصال.  نداشت شدن چیپ سوال انتظار هامون

 گرید بار  .  نکرد ینینش عقب شاران.  داد تکان سر تنها.  نداشت

 : دیپرس

 . . .  حالشون -

 هامون ردیبگ خودش به سوال شکل   و شود کامل اش جمله آنکه از قبل

 : دیپر کالمش ان  یم

  ؟ چپ چمیبپ -

 شاران.  ندارد زدن حرف ی حوصله که فهماند شاران به سوال نیا با

 به!  ماند ساکت ریمس یانتها تا و گفت"  بله"  حرفش دییتا ی نشانه به

 ادب یرو از.  بود گذشته شب 00 از ساعت.  شد ادهیپ دیرس که خانه

 : کرد زمزمه

  ؟ دیخورینم قهوه ای یچا -

 فکر خودش با دیشا.  انداخت شاران صورت   به ینگاه مین هامون

 همان با و گرفت نگاه بود که چه هر!  ندارد عقل دختر نیا که کردیم

 : زد لب شده گره یابروها

 شب.  بهتره براتون دینخور قهوه و یچا هم شما شب از ساعت نیا -

 !  خوش

 نیماش کند دایپ حرفش یبرا یجواب آنکه از قبل و بست را در شاران

 : کرد زمزمه و داد یتکان شیپاها به.  رفت و آورد در حرکت به را



 گردونهیبرم رو ازتون خدا که دیکنیم تظاهر بودن مومن به انقدر -

 !  دستت تو ریبگ حیتسب یه حاال!  گهید

 را هامون رفتار   نیا اما بود کرده ناراحتش هومن خراب   حال   دل ته از

 چه هر و باشد متنفر او از دادیم اجازه خود به و نداشت دوست

 !  دیبگو موردش در خواهدیم

 به توجه یب او و داد تکان سر نگهبان.  شد اش خانه مجلل یالب وارد  

 احساس شد اش خانه وارد   که یا لحظه.  افتاد راه به آسانسور سمت  

 رها مبل یرو را فشیک!  بود ثمیم هم باز دیشا!  لرزدیم فشیک کرد

 دکمه و رفت جوش قهوه سمت   به.  برداشت سر از را شالش و کرد

 : زد حرف بلند بلند خودش با ها وانهید مثل   حال همان در.  زد را اش

 !  هیک فضولم نمیبب تا خورمیم قهوه من شب از ساعت نیا -

 خواب اتاق سمت   به شالش و فیک با و کرد باز را شیپالتو یها دکمه

 را لشیموبا فشیک از و کرد زانیآو مرتب را شیلباسها.  افتاد راه به

 باال شیابروها.  داشت یمحب از رفته دست از تماس 01.  دیکش رونیب

 : داد جواب بوق دو از بعد ، گرفت را اش شماره.  دیپر

 !؟ یدینم جواب که ییکجا معلومه -

 : داد جواب رفتیم آشپزخانه سمت   به که همانطور شاران

  ؟ شده یچ -

  ؟ یبود رونیب باهاش که هیک اروی نیا -

 ؟ اروی کدوم -

 نظر   مورد   یاروهای جز کال که را هامون!  دیگویم را ثمیم کرد الیخ

 !  کردینم حساب یمحب

 !  هست لمتیف تو صداش که ینیهم -

  ؟ لممیف تو -



 .  یگذاشت نستاگرامیا تو که یلمیف -

 ؟ یشیم حساس انقدر چرا!  بارونه از لمیف -

 حتما نظرم به.  نیبب رو لمیف بار هی برو.  لمهیف تو مرد هی یصدا -

 !  بخون هم رو کامنتات

 دیفهمینم اصال.  داد نتیکاب به را اش هیتک شاران.  کرد قطع را تماس

 و کیال و غامهایپ لیس.  کرد باز را نستاگرامشیا.  دیگویم چه یمحب

 ُشر   ُشر و یقیموس یصدا.  کرد پخش را لمیف و گرفت دهیناد را کامنتها

 : کرد زمزمه خودش با.  بود باران

 !؟ ییصدا چه -

 : دیرس گوشش به هامون یصدا که بود نمانده پیکل یانتها به یزیچ

 !؟ جانم -

 است کرده قطع را لمیف موقع به کردیم فکر.  دیکش اش یشانیپ به یدست

 : خواند را ییتا چند یسر سر و کرد باز را کامنتها! 

  ؟ گهیم یچ نهیزم پس یصدا -

 !  بال یب جانت!  ییصدا عجب -

 .  تونمیباز عاشق من رزمجو خانوم -

  ؟ نباشه خوش حالتم یخوایم.  کنارته که ارتمی ، ادیم که بارون -

 که یدادیم ندا ارتی به حداقل!  ایداد یسوت عجب جون شاران -

 .  یریگیم لمیف یدار باشه حواسش

! ؟ ابونیخ تو مان   خانه یب ؟ ببره یک ینبر لذت بارون از تو -

 !  شماها به ننگ.  گهید نیدرد یب نیمرفهم

 نیا با نکهیا مگه زنهینم دل به یچنگ که تمیباز ، یندار که افهیق -

 . یریبگ نقش یبتون و یبرس ییجا هی به یشب نصف یها رابطه



 .  نیذاریم زشت یکامنتا و نیادب یب انقدر که متاسفم براتون واقعا -

 .  بزن هم ما ی خونه سر هی شاران -

 نیکرد رو کارا نیهم.  نینکن شاخ رو ایدوزار گریباز نیا انقدر بابا -

 .  نهیا روزمون و حال که

 که بود ادبانه یب انقدر ها یبعض.  شدیم رد یسرسر کامنتها یرو از

 یکامنتها توانستیم که ییجا تا عیسر.  بخواندشان شدیم شرمش اصال

 کرد برقرار را تماس.  افتاد لشیموبا یرو یمحب نام  .  کرد پاک را بد

 : گفت سالم بدون   و

 .  کردم قطع موقع به کردم فکر شده ضبط صداشم دمینفهم اصال من -

  ؟ یکنیم درست خودت واسه یالک ی هیحاش چرا ؟ یکرد فکر فقط -

 : شد یعصبان شاران

 بذارن کامنت خوانیم یچ هر بذار! ؟ منه دلدار   و اری یمرد هر مگه -

 . ستین مهم برام. 

 

 !  نساز خودت واسه یالک ی هیحاش که نهیا حرفم -

 و گرفت دست به را اش قهوه وانیل بود گذرانده که یشب از کالفه

 : داد جواب

 .  شمیآف زود صبح فردا بخوابم دیبا من -

 : دیشن را یمحب ق  یعم نفس   یصدا

 ! یقربان یآقا دفتر میبر هم با دیبا روز هی -

رد شاران یچشمها  : شد گ 

 کارگردان   ؟ گهید یزنیم حرف یقربان منصور مورد   در یدار -

  ؟ معروف



 .  رهیگیم گریباز داره دشیجد لمیف یبرا.  خودشه آره -

 .  بذار قرارشو فردا -

 .  ششیپ میریم حتما هفته نیا تو.  هست حواسم خودم.  نکن عجله -

 تمام  .  کند خوشحالش توانستینم اتفاق نیا ی اندازه به زیچ چیه

 : گفت دوباره.  بست رخت وجودش از یکالفگ و یخستگ

  ؟ گهید یگیم رو یقربان منصور یمطمئن نیبب -

 .  خودشه بابا آره -

 .  کن خبرم پس -

 .  نکن درست دردسر گهید خواهشا.  ریبخ شب.  حتما -

 !  نکردم درست دردسر -

 .  معلومه -

 چند.  خورد حرص و خواند را کامنتها یکم شاران.  شد قطع تماس

.  دیلغز لمیف یرو دستش.  کرد بالک هم را ینفر چند و پاک را ییتا

 را"  جانم"  که هامون بم   یصدا.  داد گوش دوباره را آخرش ی کهیت

 اما کند پاک را لمیف زد سرش به.  فرستاد رونیب را نفسش.  کردیم ادا

 یها قضاوت مسئول که او.  بود خودش یزندگ.  انداخت باال شانه

 !  نبود مردم ی عجوالنه

 داشت کارن از هم یگرید غام  یپ و ثمیم از یغامیپ کرد باز را تلگرامش

 : کرد باز را کارن غامیپ اول. 

 !؟ یبنداز راه نستاگرامتیا تو رو جنجال نیا که دنبالت امیب ینخواست -

 : نوشت شیبرا.  دیخند

 !  شده عادتم.  ندارم دوست تنش بدون   یزندگ که یدونیم -

 : رفت ثمیم غامیپ سراغ و فرستاد خنده کریاست



 یچوندیپ منو اروی نیهم واسه!  بده جواب یخونیم رو غامامیپ حداقل -

  ؟ یرفت

 : کرد زمزمه خودش با شاران

 !  ثمیم آقا تهینها یب حماقتت -

 یکم.  است پیتا حال   در که دید لحظه همان.  نداد حرفش به یجواب

 : خواند را غامیپ.  ماند منتظر

 یزیچ منظورم اصال.  بزنم یبد حرف   خواستمینم.  رفتم تند من دیشا -

 شتریب خوادیم دلم ادیز ی عالقه از فقط من.  یکرد برداشت که نبود

 .  کنم حست خودم کنار  

 : کرد زمزمه و زد پوزخند شاران

 !  خودت جون   آره -

 : ماند منتظر شاران و کرد پیتا هم باز

  ؟ یبزن حرف باهام شهیم شاران -

 : نوشت کلمه کی شیبرا

 !  نه -

 به قهوه وان  یل با.  کرد رها زیم یرو را لشیموبا و بست را تلگرام

 تخت سمت   به.  کرد رها پسیکل د  یق از را بلندش یموها.  رفت اتاقش

 اش قهوه وان  یل و کرد روشن را تخت کنار   خواب   چراغ.  برداشت قدم

 باز لبخند به صورتش.  دیخز گرمش یپتو ر  یز.  گذاشت زیم یرو را

 ی خانه به رفتن با.  افتاد بود افتاده که یاتفاقات اد  ی به یا لحظه.  شد

 محو شیلبها یرو از لبخند هامون رفتار   و هومن حال   دن  ید و صدر

 ادی به و ییتنها از داشت ترس!  بخوابد نداشت دوست امشب.  شد

.  دادیم نشان را 00:81.  انداخت ساعت به ینگاه.  روزها آن آوردن  



 شود رها الیخ و فکر نیا از یا لحظه بتواند دیشا تا بست را شیپلکها

! 

 

**** 

 مکث هیثان چند دیرسیم که هامون اتاق   یحوال.  دیچرخیم نگاهش

.  داشتند کار آنجا گرید روز دو فقط.  چرخاندیم چشم دوباره و کردیم

 خالص و سپردیم خاطراتش به را او شهیهم یبرا روز دو نیا از بعد

 یسکانسها!  بود گرفته را بانشیگر لحظه هر که یا دلهره نیا از شدیم

 را یمسعود با کردن کار و لمیف نیا شهیهم یبرا.  گرفتندیم را یینها

 را انگشتش و دیکش جلو یکم را شالش!  سپردیم یفراموش دست   به

 مختلف افکار   از را او یمسعود یصدا.  دیکش چپش ی قهیشق یرو

 : دیکش رونیب

 .  جان شاران -

 وار زمزمه و انداخت اطراف به ینگاه مین.  آورد نییپا را شیصدا

 : داد ادامه را حرفش

.  میبد لیتحو رو نجایا گهید روز دو تا میتونینم اوضاع نیا با نیبب -

 .  میتونینم روز دو تو.  میریبگ دیبا که هست سکانس یکل هنوز

 : دیکش هم در ابرو شاران

 . ..  و میبمون شتریب میتونیم -

 : دیپر کالمش ن  یب یمسعود

 میکن کار تند چقدرم هر.  میریبگ نظر در هم رو نور دیبا.  میتونینم -

 .  میدار کم روز 4 بازم



 یروز دو و بود کرده فکر دلهره نیا از ییرها به.  شد کالفه شاران

 اما!  شود تمام تا بگذارد هم یرو چشم ستیکاف کردیم احساس که

 !  بود ختهیر هم به را افکارش تمام   یمسعود حرف  

 ؟ ادیم بر دستم از یکار چه -

 اگه گفتم.  بزنه حرف باهاش و کنه مهمونش شام خوادیم کننده هیته -

 دمیشن.  کنه قبول که میزنیم حرف هم با.  امیم منم.  ستین بد یباش توام

 شنهادیپ هی ینجوریا.  ستین یراض یلمبرداریف وضع نیا از اصال که

 .  کنه قبول که میدیم بهش خوب

 : دیپر جا از شاران

 . . .  نیدونیم خوب خودتون.  باشم من نداره یلزوم -

 : شود کامل حرفش نگذاشت یمسعود

 حداقل.  یایب دیبا توام.  کنمینم قبول رو یا بهانه و عذر چیه اصال -

 .  شد یراض دیشا باشه لمیف گریباز

 . . .  آخه -

 صدر به رمیم بمون کار از بعد.  کنمینم قبول رو یا بهانه چیه گفتم -

 .  بگم

 قرارش شده انجام عمل   در نکهیا از!  بکشد ادیفر شاران بود مانده کم

 از شاران و رفتیم هامون اتاق   سمت   به یمسعود!  بود زاریب بدهند

 یبرا مغازه رون  یب طرفدارانش ل  یس و بود یعصب.  زدیم رونیب مغازه

 یا قهیدق چند استراحت  .  کرد باز را اش شده گره یابروها یا لحظه

 طرفدارانش ن  یب یمسعود و هامون به کردن فکر یجا به داد حیترج را

 ! بگذراند

 ی چهره با یوقت اما.  نکند قبول هامون که کردیم خدا خدا دل در

 دانستیم.  فرستاد رونیب کالفه را نفسش شد رو به رو یمسعود خندان  



 یمسعود ی حوصله نه!  است صفر جمع نیا از کردنش فرار امکان

 بگذراند هامون کنار   را یادیز زمان   مدت داشت دوست نه و داشت را

 ! 

 ستین حواسش یمسعود تا خواست شاران و گرفتند را شانیسکانسها

 : دیشن را شیصدا کرد عوض را شیلباسها که نیهم اما!  کند فرار

 .  میریم هم با شو نیماش سوار.  جان شاران -

.  انداخت هامون ن  یماش به سرش پشت   بعد و یمسعود ن  یماش به ینگاه

.  کردیم یدور هامون با یبرخورد هر از!  بود بدتر و بد ن  یب انتخاب

 لعنت خودش به ریمس کل و شود یمسعود ن  یماش سوار   داد حیترج

 !  شود ریمس هم هامون با نکهیا تا بفرستد

** 

  0877 اسفند

 ز  یم سمت   به و نوشت تخته یرو هم را مطلب نیآخر استاد

 : گفت حال همان در.  رفت مخصوصش

 .  نیباش آماده کیکوچ امتحان هی یبرا ندهیآ ی هفته -

 به حواسش و هوش تمام   هامون.  شد بلند دانشجوها اعتراض یصدا

 ، اعتراضات از فارغ و نشسته کالس کنج   که بود  یچادر دخترک  

 اعتراضات نیا دیفهمینم اصال.  بود دوستش با زدن حرف مشغول  

 توجه جلب بدون   کردیم یسع که شدیم یساعت مین.  ستیچ یبرا

 یرو به و بود شده متوجه هم فاطمه دیشا.  ردیبگ نظر ر  یز را رفتارش

 آرنج با یعل.  دییپایم را هامون یچشم ر  یز گاه گه.  آورد ینم خودش

 : دیکوب هامون یپهلو به

 !؟ شاالیا یندار یاعتراض شما -

 : دیچرخ یعل سمت   به باشد دهیپر خواب از که انگار



 !؟ یچ -

 !  یاخو یستین باغ تو!  امتحان ، گهید ی هفته -

 وقت   عمال.  گذاشت فشیک داخل   را خودکارش و نشست صاف هامون

 .  بودند اعتراضاتشان ریدرگ هنوز ها بچه اما بود شده تمام کالس

.  رهیبگ بعدش ی هفته خوادیم رهینگ گهید ی هفته ؟ داره یفرق چه -

 !  کنه تتونیاذ که نیدیم دستش سوژه فقط

 : گذاشت کالسورش یال را اش جزوه سهراب

 !  هفتست کی هم هفته کی -

 : گفت اصرارها از کالفه و هم در ییابروها با استاد

 !  دیدار امتحان حتما بعدش ی هفته اما رمیگینم گهید ی هفته -

 : زد شخندین هامون.  زد رونیب کالس از و گفت را نیا

  ؟ نگفتم -

 : آمد حرف به دیچرخیم سرش که همانطور.  شد بلند جا از یعل

 !  نهیهم دانشجو.  گهید میبزن هامونو چونه دیبا هم ما باالخره -

 فشیک و بود ستادهیا فاطمه.  انداخت راست سمت   به ینگاه مین هامون

 یعل به و کرد عوض را نگاهش ر  یمس.  انداخت یم شانه یرو را

 : دیکش هم در ابرو.  دیچرخیم سرش هم هنوز.  شد رهیخ

 .  میبر فتیب راه!  کن خاموش رو پنکه -

 هیناح آن یعل دست  .  دیکوب اش شانه پشت   به یمحکم نسبتا ی ضربه

 : داد ماساژ را

 !  نهیسنگ دستت چقدر -

 : دیخند سهراب



 ؟ حساسه پنکه به یدونینم -

 

 و انداخت هامون به ینگاه فاطمه که رفتندیم رونیب کالس از سه هر

 ی نشانه به را سرش.  کرد ریغافلگ را نگاهش هامون هم لحظه همان

 هامون یرو به و دید سهراب!  یعل نگاه   از دور.  داد تکان خداحافظ

 را سرش و آورد لب یرو یا زده خجالت لبخند   هم فاطمه.  اوردین

.  شدینم محو که بود نشسته هامون یلبها یرو یلبخند.  انداخت نییپا

 : زدیم غر هم هنوز یعل

 ! نخوردم بابام از خوردم کتک تو از که انقدر -

 سالنه عشق ی خلسه در که همانطور و برد بیج به را دستش هامون

 : داد جواب آمد یم راه سالنه

 .  کنمیم جبران رو بابات یکار کم دارم -

 : گفت یعل

 .  بزنم هم مغازه به سر هی دیبا.  برم گهید من.  شد بابام از حرف -

  ؟ یندار کالس -

 : داد تکان نه ی نشانه به سر یعل.  بود سهراب یصدا

 .  بود کالسم نیآخر -

 رفتن   با.  کرد یخداحافظ هم سهراب و فشرد را یعل یانگشتها هامون

 : گفت لب به لبخند هامون ، یعل

 !  چسبهیم ییچا االن -

 : زد شخندین سهراب

 !  دارمیخر رو خوشت حال   -

 : افتاد خنده به هامون



 !؟ یخوش حال   چه -

 !  بازه شتین میاومد رونیب که کالس از!  بگو تو -

 : دیخند اراده یب هامون

 !  یزد توهم -

  ؟ دمید یاشتباه هم رو ها اشاره و مایا پس! ؟ بابا نه -

 : کرد انکار هم باز و دیچرخ سهراب سمت   به هامون

 !  نباف چرند -

.  بکن یحرکت هی.  هیخوب دختر   طرف!  ببافم چرند من که فرض بر -

 !  چشمن گوشه هی منتظر   ایلیخ

 .  شد جمع لبخندش و داد تکان سر هامون

 دلم. فهمنیم دانشگاه کل بفهمه اون.  نزن یحرف یعل به. . .  فقط -

 !  فتهیب زبونا سر   خوادینم

 : زد هامون ی شانه به یآرام ی ضربه.  زد لبخند سهراب

 .  دارم رو هوات.  قیرف جمع التیخ -

 چطور.  بود مشغول فکرش اما برگشت هامون یلبها به دوباره لبخند

 کم پسرک   یبرا ؟ شدیم یراض اصال ؟ کند یراض را پدرش توانستیم

 فاطمه که بود راحت الشیخ یکم حداقل ؟ بگذارد جلو قدم سالش و سن

.  دیایب راه هامون دل   با یکم شدیم باعث دیشا!  بود دوستش دختر  

 بدون   آخرشان کالس.  خوردند یچا و زدند گپ سهراب با بعد یساعت

 شب 2 از ساعت.  شدند خانه یراه و شد تمام فاطمه و یعل حضور  

 مادرش فقط که کرد سالم همه به رو بلند.  دیرس خانه به که بود گذشته

 بود داده لم ونیزیتلو مقابل   یا گوشه پدرش.  دادند را جوابش هومن و

 یباز بغل به عروسک هم هیهان ، نوشتیم را شیمشقها هومن و



 خندان و دیکش خواهرش بافت   سیگ یموها به یدست هامون.  کردیم

 : گفت

  ؟ یرینگ لیتحو منو وقت هی -

 : دیکش موهاش به یدست معترض هیهان

 !  یکرد خراب موهامو -

 : آمد جلو مادرش

  ؟ برات ارمیب غذا.  ینباش خسته -

 که انگار نه انگار اصال.  انداخت پدرش سمت   به ینگاه مین هامون

 به.  بود نداده هم را سالمش جواب یحت.  بود شده خانه وارد   هامون

 : داد جواب حال همان در و رفت خواب اتاق سمت  

 . ستمین گرسنه.  نه -

 عوض یراحت یلباسها با را شیلباسها و کرد رها یا گوشه را فشیک

 دو.  بود متر 31 کل در خانه!  شد اضافه شانیخانوادگ جمع به.  کرد

 نظر به یمعن یب یشخص اتاق   بچه 4 وجود با و داشت خواب اتاق

 ی خانه امکانات نیکمتر با.  بود یا قهیسل با زن   مادرش.  دیرسیم

 آوردنها کم تمام   با صدر کنار یزندگ سال چند.  داشت ییبایز و مرتب

 حال هر در بود داده ادی او به داشت که یخراب یاقتصاد وضع و

 و کم از یحرف که بود زبان یب و آرام آنقدر.  نزند دم و کند یزندگ

 یخوب یها بچه کردیم یسع و ساختیم زیچ همه با.  زدینم خانه اد  یز

 یدار خانه و هم سر پشت   یمانهایزا به عمرش تمام  .  کند تیترب

 !  داشت بچه 4 سن سال 41 وجود با که ییجا تا.  بود گذشته

  ؟ کجاست یهاد -

 : داد جواب آمد یم رونیب آشپزخانه از که مادرش.  بود هامون سوال  

 .  رونیب رفت دنبالش اومد دوستش شیپ ساعت کی -



 !  شبانه یالوات رفته -

 شوهرش به چشم ینگران با زهره.  بود پدرش حرص   پر یصدا

 : دوخت

 رونیب بره دوستش با قهیدق دو حاال.  کرده کار صبح از که بچه نیا -

 . که نداره یاشکال

 تونهینم یحساب و درست و کار هی!  مهمه حضورش هم یلیخ آخه -

 !  خنگ ی پسره.  اومده بار عرضه یب یکرد لوسش انقدر.  بده انجام

 : دیپر بحثشان ان  یم هامون

 . بگم یزیچ هی خواستمیم -

 هم هنوز پدرش!  نه ای دیبگو فاطمه از که ستیخوب وقت   دانستینم

 : بود نکرده رها را یهاد بحث  

 همشون!  گهید شهیم نیهم باشه نایا سر   یباال تو مثل   یکی یوقت -

.  هیقبرستون کدوم ستین معلوم هنوز که پسرت از نیا.  انیم بار یاغی

 دانشگاه راه   من واسه کار به بچسب میگیم ما که ارشدت پسر   از نمیا

 !  گرفته ادی رفتن

 مقابل   و شد بلند جا از هومن.  برد ماتش یا گوشه مضطرب زهره

 یزبانها زخم   مقابل   در شود سپر خواستیم که انگار.  ستادیا مادرش

 مثل   و کند رشد تا بود مانده هنوز که یقامت و قد آن با!  پدرش

 تمام   که یمادر از کند محافظت کردیم یسع شود دیرش شیبرادرها

 !  بود اش یزندگ

 : شد بلند جا از حرص با.  دید را صحنه نیا پدرش

 !  بچه ور اون برو ایب.  شده آدم من واسه هم خر کره نیا -

 : ستادیا پدرش مقابل   هامون

 ؟ یکرد یقاط چرا ؟ هیچ -



 

 نیگمش شهیم یک  .  شدم خسته همتون از.  یزندگ نیا از شدم خسته -

 .  نیبردار سرم از دست

 خانه به قدم خبر یب جا همه از و انداخت دیکل یهاد لحظه همان

 بود انداخته سرش یرو که یچادر ر  یز را عروسکش هیهان.  گذاشت

 یهاد.  بود مانده رهیخ پدرش ی برافروخته صورت   به و کرد میقا

 : کرد زمزمه یلب ریز ، بود شده خانه یعاد ریغ وضع متوجه

 !  سالم -

 یرفت یگور کدوم ؟ خونه یایب دیبا شب وقت نیا!  مار زهر و سالم -

  ؟

 یهاد به یا اشاره.  ندازدیب پدرش مقابل   را خودش کردیم یسع هامون

 : کرد

 .  میبخور شام ایب کن عوض لباس برو یهاد -

 : دیکش ادیفر بزرگ صدر که رفتیم اتاق سمت   به دهیترس یهاد

 یآرزو که کنمیم یکار.  کنمیم آدم رو تکتون تک.  کنمیم آدمتون -

 .  نیکن مرگ

 .  نکند پدرش بار   یدرشت حرف   که گرفتیم را خودش یجلو هامون

 .  اومد که هم یهاد ؟ مگه شده یچ!  آروم -

 تو همه از اول.  شهیم بلند تو گور از شایآت همه.  نزن حرف یکی تو -

 !  یکرد ییهوا نارمیا که یرفت خودتو راه  

 : آمد هومن ی زده وحشت یصدا

 !  گهید بسه -



.  دادیم فحش ، دیکشیم داد ، کردیم خیتوب ، زدیم ادیفر هم هنوز پدرش

 یهاد هم یکم و هامون نیب نیا.  ستیچ دردش دندیفهمینم اصال

 بودند بسته لب اما.  خوردیم آب کجا از ها یریگ بهانه نیا که دانستندیم

 !  نشود ناراحت مادرشان تا

 و گذاشت گوشها یرو دست پدرش یصدا و سر ن  یب گرید بار   هومن

 : دیکش ادیفر یعصب

 . . . بس ، بسه گمیم ، گهید بسه ، بسه -

 به نفسش و شد سرخ تیعصبان از صورتش.  گرفت را بدنش لرزش

 که را هومن جان   مهین بدن   و دیکوب صورت به مادرش.  افتاد شماره

 چرا.  دیدو سمتش به هامون.  دیکش آغوش در خوردیم ُسر نیزم یرو

 !؟ داشتینم بر هومن سر   از دست یعصب یها حمله نیا

** 

 زیم نیتر گوشه بودند کرده یسع.  نشستند زیم سر   نفرشان چهار هر

 گذشتیم شتریب چه هر.  نشود مزاحمشان یکس که کنند انتخاب را

 نگاه نیا.  است دهید ییجا را چشمها نیا که شدیم تر مطمئن هامون

 اما ندوزد شاران صورت   به را نگاهش کردیم یسع.  بود آشنا شیبرا

 هم سلایر و لمیف اهل یآنقدر.  است دهید کجا را او که بود ریدرگ ذهنش

 .  آشناست شیبرا آنجا از دیبگو که نبود

 را یاصل حرف   تا بدهد سفارش را شیغذا هامون داد اجازه یمسعود

 با تینها در!  گشتیم جواب دنبال   زودتر و بود طاقت یب.  کند شروع

 : کرد باز را صحبت سر   زشانیم شدن   خلوت و غذا دادن   سفارش

 .  داشتم شما از کیکوچ خواهش هی قتشیحق صدر یآقا -

 مگر.  گذاشت زیم یرو و کرد قالب هم در را شیانگشتها هامون

 !  بود کرده آماده را خودش!  نجاستیا چه یبرا که نداند شدیم

 .  دییبفرما کنمیم خواهش -



 تا نیبد وقت ما به هم گهید ی هفته کی کنم خواهش ازتون خواستمیم -

 .  میریبگ مغازتون تو رو سکانسها یباق

 : نداد اجازه یمسعود که کرد باز مخالفت به لب هامون

 که یضرر تمام   میحاضر اما.  میکرد تتونیاذ یحساب مدت نیا دونمیم -

 .  میکن جبران رو میرسوند بهتون

 : کرد باز مخالفت به لب هامون

 کار نیا به نداشت امکان بود نداده مساعد قول بهتون برادرم اگه واال -

 . . .  بعد به نیا از بوده مقدور برامون نجایهم تا االنم.  بدم تیرضا

 یآقا.  میشیم ممنونتون نیبد وقت ما به گهید ی هفته کی فقط اگه -

 .  کنن تقبل نیبگ که یمبلغ هر حاضرن هم یروزیپ

 : شکست را سکوت کار ی کننده هیته یروزیپ

.  میشیم یکار دوباره به مجبور میریبگ لمیف گهید یجا میبخوا االن ما -

 هی سر   شما اگه.  میکن دایپ سخته میهست االن که ییجا به هیشب شنیلوک

 .  میشیم ممنون نیکن توافق ما با یمبلغ

 : کرد باز لب هامون

 . . .  یمسعود یآقا -

 شاران به رو یمسعود ردیبگ جان شیلبها یرو کلمات آنکه از قبل

 : گفت

 یرو صدر یآقا نکنم فکر حال هر به.  بگو یزیچ هی تو جان شاران -

 .  بندازه نیزم مارو خوب   گر  یباز

 شاران را او.  یمسعود کالم   یمیصم لحن   نیا از بود متعجب هامون

 : گفت هامون که دیبگو چه بود مانده شاران  !؟ کردیم خطاب جان

 کردم صبر برادرم قول   خاطر   به هم جا نیهم تا.  کردم صحبتمو من -

 .  ستین مقدور نیا از شتریب برام. 



 شنیلوک رییتغ با بود یمساو هامون نکردن   قبول!  داشت پا کی مرغش

 شتریب نداشت دوست اصال شاران.  شده گرفته یسکانسها تمام   ضبط   و

 :  کرد باز لب اراده یب!  کند یباز شیبرا و بماند یمسعود کنار   نیا از

 مبلغ نیا تونهیم کننده هیته ؟ دیکن سود قراره چقدر هفته کی نیا یتو -

 مخالفت با ینجوریا!  رو اون مشابه یمبلغ هی حداقل ای.  بده بهتون رو

 .  مونهیم لنگ یلمبرداریف کار   فقط شما

 : داد جواب و انداخت دستش به نگاه هامون

 !  ندارم پول نیا به هم یاجیاحت.  نزدم قرارمون ر  یز من -

 سکوت.  دیآ یم کارش به شاران یسرسخت کردیم احساس یمسعود

 : داد ادامه را حرفش شاران.  کرد

 قبول ابتدا از که بود بهتر دیشا نیداشت اناتیجر نیا با یمشکل اگه -

 .  نیکردینم

 .  نبودم من داد قرار طرف -

 !؟  میشد مذاکره وارد یاشتباه آدم   با االنم پس -

 

 ن  یب دانستینم.  دیکش ششیر به یدست.  شد گره هم در هامون یابروها

 : کرد یمسعود سمت   به رو!  خواستیم چه او مرد همه نیا

 .  یمسعود یآقا زدم رو حرفم من متاسفم -

 او به داشت دوست!  بود امدهین خوشش هامون کار   نیا از چیه شاران

 : گفت یمسعود! ؟ ندشیبینم که! ؟ کندینم حسابش که بفهماند

 با باالخره.  شهیم عوض نظرتون حتما میبخور رو شام نیبذار حاال -

 .  میایم کنار هم

 : شد بلند جا از



 .  بزنم یبهداشت سیسرو به سر هی دیبا من دیببخش -

 نشانیب سکوت یا لحظه.  شد بلند جا از هم یروزیپ یمسعود سر   پشت

 : اوردین طاقت شاران.  انداخت هیسا

 هیچ مخالفت همه نیا ل  یدل.  باشه یکم پول   شنهادشونیپ ستین قرار -

 !؟

 .  ندارم پول نیا به یازین که گفتم -

 هم به را شاران اعصاب   نیهم و رفتیم طفره شاران به کردن نگاه از

 : ختیریم

  ؟ نیدار یمشکل من یچشما با -

 گریباز نیا از چیه.  خوردیم گره شتریب شیابروها لحظه هر هامون

 هم باز و بود کرده تکرار خودش با بارها و بارها.  بود امدهین خوشش

 !  گرفتیم را جهینت نیهم بعد ی دفعه

  ؟ باشم داشته مشکل دیبا چرا -

 !  جذابه براتون یادیز یزیم رو طرح   دمیشا!  دیبگ شما -

.  کردیم نگاه هامون به تمسخر با و کرده حلقه نهیس یرو را شیدستها

 نبود قرار.  گرفت باال را سرش و داد قشیعق انگشتر   به یتکان هامون

 چقدر هر توانستیم!  که شود همان دیگویم بچه دختر نیا چه هر

 !  نبود اشتباهاتش مسئول   که او.  کند اشتباه خواهدیم

 !  بزنم یبهداشت سیسرو به سر هی دیبا کنم فکر -

 : امدین کوتاه شاران

 ؟ دیترسیم خانوم هی با شدن تنها از ؟ چرا -

 



 لبش ی گوشه شستش انگشت   پشت   با.  آورد لب یرو یلبخند هامون

 و انداخت منتظر شاران   به ینگاه مین و آورد باال را سرش!  خاراند را

 اتهامات نیا کنار   از ساده توانستینم.  گذراند نظر از را رستوران بعد

 .  شود رد

 .  ترسمینم ریگ بهانه یها بچه دختر از مطمئنا! ؟ خانوم -

 ، افتاد شاران یچشمها به نگاهش.  کرد حلقه نهیس یرو را شیدستها

!  کردندیم خشیتوب هم دیشا.  زدندیم حرف که انگار!  بودند آشنا چقدر

 !  بود بسته یرو از را رشیشمش

 !؟ دیببخش -

 را جوابش آنطور صبور هامون   نداشت انتظار دیشا.  بود خورده جا

 : داد ادامه را حرفش شاران پرسشگر   لحن   به توجه یب هامون.  بدهد

 ؟ دیدار من با یمشکل -

 از و فتهیم دستشون قدرت که ییآدما از!  دیبدون یچ رو مشکل تا -

 مشکل آدما نجوریا با یحساب.  ادیم بدم کننیم استفاده سو تشونیموقع

 !  دارم

 .  انداخت باال ابرو هامون

 نداشته انتخاب حق   بود قرار مگه.  کردم رد منم دیداد یشنهادیپ هی -

  ؟ باشم

 !  دهیم باد بر مارو مدت نیا زحمت   انتخابتون -

 بود حقش ؟ نبود ادا.  زدیم باز سر دنید از او و کردیم نگاهش شاران

 حاضر!  اهشیس یچشمها به زدیم زل و داشتیم نگه ثابت را گردنش

 کی با کند ثابت او به یا لحظه یبرا فقط تا بزند پس را ترسش بود

 اغوا قصد   هم شاران و فتدیب گناه به ستین قرار کردن نگاه لحظه

 !بود؟ نامطمئن خودش از انقدر!  ندارد را کردنش



 را شالش شاران.  برگشتند زیم به یروزیپ و یمسعود لحظه همان

 با.  کرد مرتب را بود زده رونیب شال از که شیموها و کرد مرتب

 هامون.  داشت نگه اش یشانیپ ی  حوال همان را آنها دست آرام   حرکت  

 نیا به زد پوزخند دل در و کرد دنبال را دستش حرکت   یا لحظه یبرا

 نگاه  !  نرفت شال داخل   به شیموها هم سانت کی یحت که یحرکت

 شانیغذا.  فرستاد رونیب را نفسش.  دیدیم شاران یرو را یمسعود

 سمت   از کمتر دیشا.  بدوزد بشقابش به را نگاهش توانستیم.  دیرس

 به یکس وضوح به انقدر بود نشده حال به تا!  شدیم محکوم شاران

 چه دختر نیا!  ببرد سوال ر  یز را زیچ همه و چدیبپ شیپا و دست

  ؟ بود مرگش

 یروزیپ و یمسعود.  شد برقرار زشانیم سر   سکوت خوردن غذا ن  یح

 نهایماش سمت   به سالنه سالنه که یزمان تا کدام چیه.  بودند دیناام کامال

 .  اوردین طاقت یمسعود تینها در.  نزدند یحرف رفتندیم

  ؟ همونه جوابتون هنوزم ، صدر یآقا -

 را سرش مکث هیثان چند از بعد و انداخت چشییسو به ینگاه هامون

 و یمسعود ن  یب را نگاهش و گرفت دهیناد کل به را شاران.  گرفت باال

 .  کرد میتقس یروزیپ

 .  نیبد انجام رو یلمبرداریف ی هیبق نیدار وقت هفته کی ی اندازه به -

 یروزیپ!  ببوسد را او و شود زانیآو گردنش از یمسعود بود مانده کم

 : گفت عیسر

 .  دییبفرما هم رو اجاره مبلغ   پس -

 بود شاران شخند  ین خاطر   به دیشا.  بود رفته هم در شیابروها هامون

 دهیناد توانستینم کردیم چه هر و انداخت یم خط اعصابش یرو که

 قصد   چشمها آن که ندیبب توانستیم هم چشم ی گوشه از!  ردیبگ اش

 شانیلمبرداریف به و بدهد تیرضا دادیم حیترج!  داشت را کردنش خفه



!  ردیبگ هدف را اعصابش دختر نیا گرید بار   نداشت دوست.  برسند

 مغزش کردیم احساس باشد رفته رژه مغزش یرو دارکوب که انگار

 !  کندیم درد

 .  ستین یازین -

 : زد قهقهه بود آورده چنگ به را ایدن انگار که یروزیپ

 .  مینباش شما ی شرمنده هم ما که دیبگ یمبلغ هی.  دیبزرگوار -

 برسد نظر به دوستانه یکم فقط که آورد لب یرو یمصنوع یلبخند

 : داد جواب هامون!  گرهایباز و کارگردان به چه را او وگرنه

 تونیلمبرداریف به دیبتون هفته کی نیا تو دوارمیام.  ستین یازین واقعا -

 .  دیبرس

 : آورد جلو را دستش یمسعود

 .  کنم جبران براتون بتونم که دوارمیام.  ممنون -

 : داد تکان سر و فشرد را دستش هامون

 !  خوش شبتون -

 : گفت یمسعود لحظه همان

 .  رسونمتیم شو سوار جان شاران -

 سمت   به شاران که شد چه دینفهم رفتیم نشیماش سمت   به که هامون

 : برداشت قدم نشیماش

 هم به هامون خونه که انگار.  دمیم زحمت صدر یآقا به.  ممنون -

 .  کهینزد

 : دیچرخ سمتش به شاران که بود مانده واج و هاج هامون

  ؟ امیب شما با نداره یاشکال -



 از.  شاران به بعد و انداخت یمسعود منتظر   صورت   به ینگاه هامون

 هیهان مثل   یکی هم شاران کرد فکر.  بود امدهین خوشش مردک نیا

 !  نامعلوم خصومت   یچاشن با البته!  خواهرش

 کنار   و کرد یخداحافظ شاران.  داد تکان مثبت ی نشانه به را سرش

 .  گرفت جا هامون

 .  شمیم ممنون دیبرسون آژانس هی تا منو اگه.  شمینم مزاحم ادیز -

 جواب طعنه به  حال همان در و آورد در حرکت به را نیماش هامون

 : داد

 !  رسونمتونیم خونه تا!  هیکی انگار رمونیمس.  نیگفت که خودتون -

******* 

 0873 بهشتیارد

 

 سرک و کرد باز آرام را در دیرس خانه به که بود گذشته 4 از ساعت

 دانستیم.  دیکش یراحت نفس  !  نبود معمول یاهویه از یخبر.  دیکش

 نداشت امکان.  بود بازار هم حیذب.  دیآ ینم خانه به ساعت نیا مادرش

 را فشیک.  بست راحت ال  یخ با را در.  شود شیدایپ روز از ساعت نیا

 باله و دیچرخیم دیع یگل یماه.  گذاشت کوچکشان حوض   ی گوشه

 رساند بود حوض کنار   که یآب ر  یش به را شیدستها.  رقصاندیم را اش

 لبخندش اما نشست تنش به لرز دیرس شیانگشتها به سرد آب   که نیهم. 

 دخترش و یمصباح.  بود گذرانده را عمرش روز   نیبهتر.  نرفت کنار

 و ناهار خوردن   از بعد.  بودند آمده دنبالش مدرسه یها یکینزد تا

 یمصباح وراج   دخترک   از چقدر.  بودند رسانده خانه به را او یبستن

 فقط.  هم مثل   شانیهوا و حال و بودند سن هم.  بود آمده خوشش

 یرو از یکم ، تر دخترانه یکم ، کردیم فکر تر یفانتز یکم ونیکتا



 نامعلومش ی ندهیآ فکر   به لحظه همان از اما اکرم!  رفاه و یریس شکم

 ! بود متنفر یاضیر از!  یمعن نیا به نه.  نداشت دوست را درس.  بود

 هم او عوض در نکند فرار مدرسه از که بود داده قول یمصباح به

 غوطه افکارش در.  بروند نمایس به هم با یگاه حتما بود داده قول

 : پراندش جا از ییصدا که آمد یم ک ش یشاد از شیلبها و خوردیم

  ؟ اومدنه خونه ساعت نیا!  باشه خوشمون -

 ی  ورود یها پله یرو.  بود سرش پشت   درست احمد.  دیچرخ اکرام

 باز وسط فرق را شیموها.  بود گرفته نرده به دست و ستادهیا خانه

 یمشک یچشمها.  آمد یم شیگوشها یرو تا اش یبلند که بود کرده

 شیبرا نگاه نیا دانستیم یخوب به اکرم و زدیم طنتیش برق   اش

 !  شودیم دردسر

 به و کرد ییپررو ، انداخت شانه یرو را فشیک و بست را آب ر  یش

 : برداشت قدم احمد سمت  

 . داشت خبر مامان -

 !؟ مامانه دست   اجازت حاال تا یک   از -

 !  بود تمام آورد یم کم اگر

 !  ادیب باد بذار کنار برو ؟ تو ؟ هیک دست   پس -

 یزیچ بود گرفته ادی اما زدیم گنجشک مثل   قلبش.  رفت باال ها پله از

 !  ندهد بروز را ترسش از

 حرفا نیا از بازم خونه ادیب بابا شب نمیبب بذار.  یشد زبون بلبل -

 !  یزنیم

 !  بود حیذب ضعفش نقطه

 !  ستین مهم برام!  بگو خوادیم دلت کس هر به اصال -

 !  بخر جون به کتکشم-



 ؟ شود بازار یراه اگر.  شد دستپاچه اکرم که رفتیم در سمت   به احمد

 !؟ دیبگو را زیچ همه و برود پدرش دنبال   اگر

 !  احمد -

 : دیچرخ اکرم سمت   به بود نشسته شیلبها یرو که یشخندین با

  ؟ هیچ -

 .  کنهیم دعوا مامان با.  نگو بهش -

 : انداخت باال شانه

 .  کنه دعوا!  چه من به -

 : دیکش هم در ابرو اکرم

 !  دمیم پول بهت -

 : برداشت یقدم و دیچرخ سمتش به کامل احمد

  ؟ چقدر -

 !  سایوا -

 یاتاق تنها سمت   به و کرد رها اتاق ی گوشه را فشیک.  شد خانه وارد  

 که شود مطمئن تا انداخت سرش پشت   به ینگاه مین.  رفت داشتند که

 هم کنار   زشیتم یلباسها.  رفت کمد سمت   به!  است امدهین دنبالش احمد

 گلوله جوراب   لباسها از یکی ر  یز و کرد دراز دست.  بود شده دهیچ

 که ییپولها و برد جوراب داخل   را دستش.  دیکش رونیب را یا شده

 ادیز آنقدرها.  آورد رونیب حسرت با را بود کرده جمع مدت نیا تمام  

 !  شدیم که نمایس تیبل پول ی اندازه به اما نبود

 به را نداشت و داشت که چه هر و شد بلند جا از!  نبود خساست وقت  

 .  گرفت احمد سمت  

 !  ایب -



 : انداخت شده مچاله یاسکناسها به ینگاه ، آمد جلوتر یقدم احمد

 !؟ نیهم -

 : دیقاپ دستش از را پول و زد یپوزخند

 !  دارم نگه بسته رو دهنم بتونم دیشا.  کنمیم برات تونمیم کاریچ نمیبب -

 : دیکش ادیفر اکرم.  رفت در سمت   به

  ؟ یدیم گوش!  ینزن یحرف یداد قول -

 شده پوسته پوسته در   به یلگد اکرم.  رفت و گفت"  ییبابا برو"  احمد

 نداشته وجدان   شده که هم بار کی باشد دواریام توانستیم!  زد خانه ی

 !  دیایب درد به احمد ی

 رونیب فیک از را بود دهیخر دخترش و او یبرا یمصباح که یلواشک

 شیبرا هم یکم توانستیم اگر.  داد جا اعظم ل  یوسا یال البه و دیکش

 نکهیا با!  کند جلوه بد یمصباح مقابل   نداشت دوست اما آورد یم تزایپ

 آمد ینم دلش اکرم هم باز اما گذاشتینم کم اعظم یبرا وقت چیه حیذب

 اش بچه سه ن  یب از که یانگار!  کند فراموش را خانه یتغار ته نیا

 بود مهم شیبرا او فقط و دیدیم را او فقط!  داشت دوست را اعظم فقط

 بود خانه یسوگل خواهرش که نیهم.  کردینم یتفاوت اکرم یبرا! 

 !  داشت یخوب اوضاع   هم مادرش کاش فقط.  شدیم راحت الشیخ

* 

 نه و گفتیم یکالم هامون نه.  شد برقرار سکوت نشانیب یا لحظه

.  بودند ساکت که بهتر اصال!  داشت زدن حرف به یاصرار شاران

 حاضر چطور که بود گنگ شیبرا هنوز!  بود بهتر شاران یبرا حداقل

 او به که ها صدر بودن   بد حداقل!  دهد حیترج یمسعود به را او بود

!  بود هامون یها یساز ظاهر نیهم خاطر   به دیشا!  بود شده ثابت

 ! شود معذب اش رهیخ نگاه   ر  یز نبود قرار حداقل



 

 نیا با.  بود کننده وانهید ساعت نیا کیتراف و بود مانده یلیخ خانه تا

 کردیم چک را تلگرامش یغامهایپ و زده یصندل به هیتک شاران وجود

 بدهد را جوابش نداشت الیخ اصال اما داشت ثمیم از غامیپ 01 حدود. 

 رشیز و بود گرفته دشیجد مبلمان   از عکس کرد باز را ونیکتا غامیپ. 

 : بود نوشته

 !؟ چطوره -

 شیبرا.  بود رینظ یب اش قهیسل.  انداخت رنگ یلیف ست   مین به ینگاه

 : نوشت

 ؟ خونت یکنیم دعوتم یک  !  هیعال -

 بعد.  گرفت را یهاد ی شماره و زد گوش به را اش یفر هندز هامون

 کرد گره هم در را شیابروها.  ماند پاسخ یب تماسش متعدد یبوقها از

 از یکی هم نیا.  دادینم جواب و گرفتیم را اش شماره صبح از. 

.  دیکش رونیب گوش از را یهندزفر!  بود دشیجد یها یباز مسخره

 نظر ر  یز را هامون یرفتارها تمام   اما بود لیموبا به نگاهش شاران

 !  داشت

 مرد نیا!  زدیم یحرف اگر نبود بد دیشا.  برگرداند فیک به را لیموبا

 نشان نرمش خودش از یکم اگر!  دیرسیم دادش به که بود بار نیدوم

 به دور یسالها آن از! نبود؟ بهتر کردیم رفتار تر مودبانه یکم.  دادیم

   ! بود نکرده فراموش هنوز!  بود هم بدهکار او

 . دیکن قبول رو یمسعود شنهادیپ کردمینم فکر -

 خسته ادیز کار  .  بود گرفته درد سر.  دیکش اش یشانیپ به یدست هامون

 : بود کرده اش

 !  کنم قبول خواستمینم -



 ؟ کرد عوض رو نظرتون یچ -

 : گفت و کرد استفاده سکوتش از شاران.  کرد مکث هامون

 !  نیکن یباز رو خوب یآدما نقش   شهیهم ادینم بدتون هم دیشا -

 با توانستینم که انگار.  بود بسته نقش شاران یلبها یرو یپوزخند

 نزند طعنه گرفتیم میتصم که یا لحظه از درست!  کند صلح هامون

 ی راننده هم.  بود شده طاقت یب هامون!  ستیک او که آورد یم ادی به

 که یتیعصبان و حرص کردن   یخال یبرا بکس سهیک هم و بود شده او

 !  خوردیم آب کجا از دانستیم خدا

  ؟ دمیکش رختون به رو امیخوب حاال تا -

 !  زدیم را حال حرف   هامون و کردیم ریس گذشته در شاران

 .  شناسمیم خوب رو شما امثال   من یول!  فعال البته دیباش دهینکش دیشا -

 !  دیکنیم قضاوت پس -

 !  زنمیم حق حرف   -

 دوست طور هر دیمختار.  کنم ثابت یکس به رو خودم ندارم دوست -

 .  دیکن فکر دیدار

  ؟ دیترسینم شدن قضاوت از که دیمطمئن خودتون از انقدر -

   . کنم ثابت همه یبرا رو خودم تونمینم.  نداره یتیاهم برام -

!  اش یخونسرد و مرد نیا از خوردیم حرص.  کرد سکوت شاران

 تفاوت نیا با  ! هامون ی  وجود خ  ی مقابل   در بود آتش شاران که انگار

 سکوتش!  کردینم کم وجودش آتش   از هامون ی  خونسرد و سرما که

 یتیعصبان سوزن سر ی اندازه به همان.  شود آرام هامون شد باعث

 شاران سمت   به ینگاه مین.  ببازد رنگ کم کم بود نشسته جانش به که

 : زد لب اراده یب و انداخت

 ؟ دمیند ییجا شمارو قبال -



 صورتش دهینکش هیثان ،به شود دستپاچه شاران شد باعث حرف نیهم

 یب هامون که شد یطوالن انقدر سکوت نیا!  بماند ساکت و ببازد رنگ

 نفس که ندیبب و کند چک را اش یاتیح میعال تا دیچرخ سمتش به اراده

! ؟ شود ساکت و آرام انقدر کبارهی آتش ی کوره آن شدیم مگر!  کشدیم

   ! باشد داشته نگاه نیا بودن   آشنا یبرا یجواب او حداقل کاش

 !  کنمینم فکر -

 دوخت کنارش ی پنجره به را نگاهش.  بود گفته را جمله نیهم زور به

 .  ندینب را هامون تا

 !  آشناست چهرتون -

 .  نکرد ینینش عقب شاران

 ! ؟ دیدید منو حاال تا اصال  -

 شیها طعنه تمام   مقابل   در توانستینم.  شد یعصب بار نیا هامون

 !  کند سکوت

 !  دمید دیبا که یا اندازه به -

!  باشد دهید را نجاتش ی فرشته که انگار یحوال همان آژانس دن  ید با

 : داشت نگه یا گوشه را نیماش مکث بدون   و دیکش یقیعم نفس  

 .  آژانس از نمیا -

 خودش نکهیا با! کند ادهیپ راه ی مهین را او که کردینم باور شاران

 : رفت رهیدستگ سمت   به دستش!  بود کرده اصرار

 ! ممنون یلیخ -

 ی پنجره سمت   به را نگاهش و داد تکان یعصب را سرش هامون

 یخداحافظ نه و کرد یخداحافظ نه!  برود شاران تا دوخت اش یکنار

 که یا لحظه!  کندیم لطف او به که ستیآخر بار   که بود مطمئن!  دیشن



 فشرد گاز پدال   یرو را شیپا دیشن را نیماش در   خوردن   هم به یصدا

 . افتاد راه به و

 

*** 

 0873 ریت

 یسفر یعل و سهراب با بود قرار.  بودند داده را ترم آخر   یامتحانها

 یناسازگار سر   پدرش قرار ی لحظه همان از اما دهند بیترت روزه دو

 تمام   انگار هم یعل.  گذشت رفتن سفر ر  یخ از اجبار به و بود گذاشته

 شنهادیپ به رد جواب   که گرفتیم الگو هامون یرو از را شیکارها

 رفتن عزم   ییتنها به سهراب وجود نیا با.  داد سهراب با نفره دو سفر  

 کله و سر ، کار فرسا طاقت یگرما آن در اش یسرگرم تمام  .  کرد

!  بود بزرگ صدر   یکارها از خوردن حرص و ها یمشتر با زدن

 یجا به دادیم حیترج که بود پرت حواس آنقدر اما بود کنارش هم یهاد

 و شود کار به دست خودش بخرد جان به را پدرش یها راهیب و بد آنکه

 !  نسپرد شیهوا به سر برادر   به یکار

 یپرت حواس تا گرفته او رفتن   دانشگاه از.  کردیم یریگ بهانه پدرش

!  همسرش دستپخت   از گرفتن یلییاسرا یبن یرادهایا و یهاد یها

 چه یزندگ از مرد نیا دیفهمینم اصال!  کند چه دیبا دانستینم هامون

 در یا فهیوظ نه و دانستیم تعهد بند   و دیق در را خودش نه!  خواهدیم

 .  کردیم احساس اش بچه 4 قبال  

 دیتاک دکتر ، شدیم بدتر روز به روز خانه متشنج   جو با هومن وضع

 خرج   به مگر اما ستیزندگ اول   شرط   شیبرا آرام ط  یمح که بود کرده

 پسرش حال   دیفهمینم واقعا ای بود کهنه افکارش ؟ رفتیم بزرگ صدر  

 و گوشه از هامون!  است خراب شبانه یجنجالها و دعوا نیا از چقدر

 جز به مگر ستندین یدرست یآدمها یهاد یدوستها که دیشنیم کنار

 تفاوت مگر ؟ کند ینه و امر او به شدیم! ؟ بود چه شیبرا برادر



 از بزرگتر سال 8 برادر   از داشت امکان اصال ؟ بود چقدر شانیسن

 و بزند تشر توانستینم.  نبود پدرش که هامون! ؟ ببرد حساب خودش

 آن با او وقت آن!  بکند یجوان ی آستانه در پسر   نیا بار   درشت

 داشت بزرگ صدر   با یتفاوت چه زدیم نهیس به را سنگش که یالتیتحص

 روز   و حال!  کردیم محکومش تیجاهل به افکارش در شهیهم که ؟

.  بود هیهان از شتریب ترسش ی همه.  نداشت یفیتعر هم مادرش

 دوست ، بود اش دردانه زیعز.  ندیبب بیآس هومن مثل   هم او دیترسیم

 ، شدیم تر سرحال یکم مادرش فقط اگر.  برود شیپا به خار نداشت

 رفع هم هیهان بابت   از اش ینگران دیشا...  دیرسیم نظر به تر شاد یکم

 .  شدیم

 و بود ساعت به چشمش کی.  گرفت یمشتر نگاه   مقابل   را ست مین

 دو.  دادیم یمشتر به دیبا که یحاتیتوض و ست مین به گرشید چشم  

 از خبر.  شد گره هم در شیابروها ، بود رفته پدرش که شدیم یساعت

 یعل پدر   با ناهار ی بهانه به ظهر که داشت خبر!  داشت شیکارها

 یعل پدر   که یوقت آن از بعد و شدیم بازار ته رستوران   ی  راه

 خون.  شدینم شیدایپ هم بعد ساعت کی تا صدر و  بود تنها گشتیبرم

 بسته شیدستها و ستدیبا آنجا ؟ نبود یرتیغ یب.  خوردیم را خونش

 هم یرو دندان!  ردیبگ را پدرش ی  علن انت  یخ یجلو نتواند که ، باشد

 یجواب و کردیم چشیپ سوال.  برسد برگشتش زمان   تا دییسایم

 یعشق و فاطمه که بود پدرش دیجد عادت   نیا ر  یدرگ آنقدر.  گرفتینم

 فکر یسامان نابه وضع به فقط.  دیکش پر ادشی از بود گرفته دل به که

 یحرف داشت دوست نه.  بود مادرش صدش در صد ی  قربان که کردیم

 نیا از را پدرش که داشت یقدرت یحت نه و بزند دل ساده زن   آن به

 .  کند منع کار

 در کجا از سر دانستیم خوب و بود فرستاده دنبالش را یهاد یبار دو

 مثل   اتفاقات نیا و نزند یحرف که بود گرفته قول یهاد از.  آورد یم

 .  بماند خودشان ن  یب راز



 : گفت یمشتر که بردیم سر به االتشیخ  فکرو در

 !  آقا ممنون -

 را ست مین.  آمد خودش به هامون رفتیم رونیب مغازه از که همانطور

 ذکر دیشا.  دیکش رونیب را حشیتسب و برگرداند اش یاصل یجا به

 یرو را شیآرنجها و بود شده خم بسته چشم!  کردیم آرامش یکم گفتن

 هر و دیچرخیم نخ در حشیتسب یها دانه.  بود گذاشته شیپا ران   زانو

 به ییصدا.  انداخت یم نییپا را یبعد ی دانه تر یعصبان لحظه

 : دیرس گوشش

 !  شمام با آقا!  آقا -

 با بلند قد یدختر.  شد بلند جا از.  آمد رونیب الیخ و فکر از هامون

 یکم اش یروسر از که یمشک رنگ   به ییموها و یا سورمه یروسر

 : انداخت نییپا سر.  بود ستادهیا مقابلش ، بود زده رونیب

 ؟ دییبفرما -

 : گفت و دیکش زیم پشت   یسرک دختر

 !؟ ییشما صدر حسن یآقا -

 ؟ هیچ کارتون.  پدرمن -

  ؟ انیم یک  .  بگم خودشون به دیبا -

 ساعت سمت   به ینگاه مین!  داشت هم خودش که بود یسوال نیا

 : گفت و انداخت

 .  گهید ساعت 0 ای ساعت مین تا دیشا -

 : شد پا آن و پا نیا کالفه دخترک

 ! ؟ ساعت 0 ای ساعت مین آخرش -



 در دخترک یوندیپ و پُر یابروها.  خورد جا طلبکارش لحن   از هامون

 به شیلباسها انداخت شیپا تا سر به ینگاه هامون.  بود خورده گره هم

 !  آمد ینم نو یلیخ نظر

 !  بگو منم به یدیفهم شما -

 را دخترک با رفتن کلنجار ی حوصله ، بود کالفه یکاف ی اندازه به

 به ینگاه و رفت مغازه دم   تا دختر. نشست یصندل یرو.  نداشت

 : آمد رحم به دلش هامون.  داشت عجله که انگار.  انداخت اطراف

 ...ادیم بر یکار من دست   از اگه -

 : گفت و برگشت سمتش به عیسر دخترک

 ! یچراغ حیذب ؟ یشناسیم رو یچراغ -

 

 کالفه را نفسش دخترک.  دیکش هم در ابرو تمرکز ی نشانه به هامون

 داشت دست در که یاسکناس چند و کرد باز را مشتش.  فرستاد رونیب

 : ختیر زیم یرو را

 یبده بگم بهش و صدر حسن دست برسونم رو پول نیا گفت حیذب -

 پرداخت که قبل یماها یبده که بگم گفت.  بزنه خط رو ماهش نیا

 ؟ یگیم بهش.  کنهیم پرداخت هم رو نشده

 یحت.  شناختینم یچراغ اصال هامون.  بود شده یخودمان لحنش

 !  کندیم صحبت یبده چه از دانستینم

 !؟ یچراغ -

  ؟ یبگ بهش مونهیم ادتی.  یچراغ حیذب.  آره -

 تکان سر.  نوشت مقابلش هم را مبلغ و نوشت را اسم یدفتر در هامون

 : داد

 .  مونهیم ادمی -



 شکم   با محکم.  دیرس صدر رفتیم رونیب مغازه از دخترک که نیهم

 : دیغر و گرفت باال را سرش.  کرد برخورد صدر بزرگ  

 یایم ناغافل!  ییصدا هی!  یاوهون و اهن هی ؟ آقا کجاست حواست -

  ؟ یچ که تو

 : کرد تر سرخوش بود فیک سر   که را صدر درازش زبان  

  ؟ رمیبگ اجازه دیبا خودمم ی مغازه به اومدن واسه -

 : گفت هامون به رو و دیچرخ عقب به اکرم

  ؟ شونهیا صدر حسن -

 تکان سر و دوخت پدرش براق   یچشمها به را اخمش پر نگاه هامون

 شخوانیپ یرو هنوز که ییاسکناسها و گرفت فاصله یکم اکرم.  داد

 : زد چنگ را بود

 نیا یبده نیا گفت یچراغ حیذب.  نیاومد خودتون که خوب چه -

 کمی.  کنهیم پرداخت هم رو اش معوقه یبده و قبل یماها.  ماهشه

 .  کنهیم صاف رو همه گهید ماه با یول تنگه دستش.  نیبد مهلت

 چهار اندام   و اکرم یباال و قد.  دیگویم چه دخترک دیشنینم اصال صدر

 جلب را توجهش دادیم نشان شتریب اش یواقع سن   از را او که اش شانه

 : بود کرده

 .  ستین یا عجله دستش باشه حاال -

 : دیکش جلو اراده یب را اش یروسر اکرم

 !  گهید حسابه حساب -

 صدر دست   یگرما آخر ی لحظه و داد صدر دست   به را اسکناسها

 !  اتفاق یپا به گذاشت اکرم و کرد لمس را شیانگشتها

 .  خداحافظ -



 : بردارد قدم از قدم گذاشتینم صدر اما بود کرده رفتن قصد  

 ؟ یخورینم ییچا -

 : داد دستور هامون به رو

 !  بده ییچا هی پسر -

 : چرخاند اکرم سمت   به رو

 ؟ جون دختر هیچ اسمت -

 !  یچراغ اکرم!  اکرم -

 ؟ پس یدخترش -

 : داد جواب و کرد سفت را اش یروسر گره اکرم

 .  خداحافظ.  برم دیبا.  خورمینم ییچا!  بله -

 ابانیخ به را خودش و گذشت کنارش از صدر به توجه یب بار نیا

 و انداخت باال شانه.  بود امدهین خوشش برخورد نیا از چیه.  رساند

 سر از را شیها غر غر حیذب نداشت دوست چیه.  شد خانه یراه

 !  ردیبگ

*** 

 کارن دنبال   چشم با.  گذاشت شگاهینما به قدم و کرد پارک را نشیماش

 قدم سمتش به.  کرد شیدایپ بزرگ سالن   از یا گوشه باالخره.  گشتیم

 بود کرده تن به یمشک بلند   یمانتو.  نشاند لب یرو یلبخند و برداشت

 هم اش یشراب یموها با بیعج قرمزش شال  .  یمشک جذب   شلوار   با. 

 و زد کنار صورتش یرو از یکم را شیها یچتر.  داشت یخوان

 دوست را کارن خاص   و یهنر پ  یت.  گرفت قرار کارن سر   پشت  

 جادو شیدستها با.  نبود ظاهر بند   و دیق در وقت چیه که انگار.  داشت

 هم توجه که بود صحبت گرم   کارن!  ینقاش بوم   و رنگ با ، کردیم



 و دیپر باال که دینکش هیثان به شیابروها و شد جلب شاران به صحبتش

 : گفت ذوق با کارن یحرفها یال البه

 ؟ نیخودتون!  رزمجو خانوم -

 بالفاصله مرد.  دیچرخ عقب به هم کارن ، مرد یصدا با زمان هم

 : دیکش رونیب را لشیموبا

  ؟ هم با میریبگ عکس هی نیدیم اجازه -

 : بود کرده حفظ لب یرو هنوز را لبخندش

 !  حتما.  کنمیم خواهش -

 شدن   خلوت با!  شد بدل و رد معمول یتعارفها و گرفته عکس

 : آمد جلو بود زده زل شاران به لب به لبخند که کارن اطرافشان

 .  یاومد خوش -

 یشناس بایز به دیبا نشه دهید کارات اگه!  العادست فوق نجایا.  یمرس -

 !  کرد شک مردم

 : دیخند کارن

 !  بشم دهید من یذارینم یباش نجایا تو یوقت تا -

 : کرد اخم شاران

 !  تو خاطر   به نجایا اومدم زدم کارام از بگو منو!  انصاف یب -

 .  یباش تو حداقل ومدین که ونیکتا.  یکرد یکار خوب -

 رو ارهیب برات خوادیم که یگل رنگ   هنوز باش مطمئن.  شهیم داشیپ -

 !  نکرده انتخاب

 : گفت دوباره شاران و دیخند کارن

  ؟ دیرس دستت به گالم -



 .  یکرد لطف.  ممنون!  خانوم بله -

 .  نداشت یقابل -

 یتقاضا شناختنشیم که یافراد یگاه گه.  زدند سالن در یچرخ هم با

 هم او انداخت یم کارن به زده خجالت ینگاه شاران و کردندیم عکس

 را آن و گرفت کارن با هم یعکس چند شاران.  دادیم تکان سر خنده با

 باالخره هم ونیکتا.  گذاشت اشتراک به نستاگرامشیا ی صفحه یرو

 یها برنامه ریمد یمحب انیک هم بعد یا لحظه.  شد اضافه جمعشان به

 بود آورده کارن یبرا یبزرگ گل   دسته.  شد دایپ اش کله و سر شاران

 مثل   درست داشت که یکم سن   با ، بود ممنونش چقدر شاران. 

.  بود زیچ همه به حواسش شهیهم!  تر یمیصم یحت.  ماندیم برادرش

 : کرد زمزمه آرام و ستادیا شاران کنار  

  ؟ دنبالته در به در یمسعود که یکرد کاریچ -

 : کرد نگاهش پرسشگر شاران

 ؟ یمسعود -

 . یباش تو دشمیجد کار   خوادیم -

 

 به دست.  نکنم یباز مردک نیا واسه گهید اما بمونم کاریب حاضرم -

 . کن سرش

 :دیخند یمحب

 !  قربان اطاعت -

 .  یقربان دفتر میبر دیبا گهید روز دو -

 : نشست شیلبها یرو قیعم یلبخند شاران

  ؟ یکرد هماهنگ باالخره -



 .  میند نشون راغب خودمونو ادیز گفتم.  بزنم هوا رو هم یلیخ شدینم -

 !؟ یتونیم یچجور -

 !  راحت یلیخ -

 در   به نگاهش که بود گرفته شکل تازه شاران یلبها یرو یلبخند

 اش یشگیهم ییبایز و سارا ف  یظر اندام   و بلند قد  .  افتاد شگاهینما

 هجوم  .  بود هم یخوب گر  یباز که خصوص به.  کرد جلب را همه توجه

 کارن سر   نتوانست شاران که کرد توجه جلب آنقدر سمتش به نفر چند

.  گرداند سارا سمت   به سر کارن!  سر به دست را سارا و کند گرم را

 به!  دیفهمیم را دلخور و حسرت پُر نگاه   نیا یمعن که بود شاران تنها

 : کرد زمزمه و رفت سمتش

 .  بره کنمیم ردش االن من.  نکن نگاهش!  کارن -

 : گرفت را دستش مچ  

 !  یکنینم کارو نیا تو -

 : کرد گره ابرو شاران

  ؟ یبزن حرف باهاش یخوایم -

 : دیغر حرص پُر شاران.  نداد یجواب کارن

 !  بکن یدار دوست کار هر!  دییبفرما -

 به صورتش که یآنقدر ، خوردیم حرص.  دیکش کنار را خودش

 : کشاند شاران کنار   را خودش یمحب.  زدیم یقرمز

 !  یکنیم توجه جلب یدار شده قرمز رنگت ؟ شد یچ -

 : آورد لب یرو یاجبار یلبخند و انداخت اطراف به ینگاه شاران

 !  رمیبگ رو دختره نیا حال   نرم که باشه من به حواست -



 خودت واسه اعتبار و آبرو همه نیا یدیکش زحمت که باشه ادتی فقط -

 ؟ یاریب باال یگند هی خوادینم دلت که تو!  یکرد جمع

 را حالش و آمد سمتش به ونیکتا.  بود کالفه ، فرستاد رونیب را نفسش

 : کرد تر خراب

 ؟ ستین تو ی  زار دو دوست   نیا -

 ! بود دوستم -

 از یکم.  داشت دست به یدنینوش یوانیل ونیکتا.  بود گفته حرص با

 : کرد مزه را آن

 ؟ کنارش رهیم داره چرا من خر   برادر   نیا -

 !  بگو منم به یدیفهم -

 : دیکش آنها ک  ینزد را خودش بهنام

  ؟ دیزد زل یچ به -

 : داد جواب یعصب ونیکتا

 ! برادرم حماقت   ؟ ستین معلوم -

 : گفت و گرفت را نگاهشان رد   متعجب بهنام

 . . .  شاران دوست   نیا ا   -

 : دیغر شاران شود کامل اش جمله آنکه از قبل

 !!! بود!  بود دوستم -

 زمزمه گوشش ر  یز یمحب.  کرد ینینش عقب بهنام کرد دیتاک بود یرو

 : کرد

 !  شاران یارین باال گند -

 : برداشت قدم سمتشان به مصمم شاران



 !  ادین باال گند باش دواریام -

.  بود شده تر خلوت اطرافشان یکم که رساند آنها به را خودش

.  کرد حلقه نهیس یرو دست بود خورده گره هم در شاران یابروها

 را شاران نگاهش.  کرد تمام را کارن با صحبتش شاران دن  ید با سارا

 : گرفت هدف

 .  دمتیند وقته یلیخ! ؟ شاران خبر چه -

 !  خودت از یبذار یارتباط راه   رفت ادتی یبود فرار سرگرم   -

 و بود مشخص حرکاتش تمام   از نفس به اعتماد.  زد یلبخند سارا

 .  اوردیب کم مقابلش که نبود یکس هم شاران

 کارن با خوامیم ؟ یبذار تنهامون شهیم!  بوده من از مشکل زمیعز -

 .  بزنم حرف یخصوص

 : کرد حفظ لبش یرو را لبخند شاران

 .  میبد قرضش بهت میتونینم که شرمنده ، کارنه شب   امشب -

 : کرد اضافه کارن به رو

 زدنیم حرف آثارت مورد   در داشتن که دمید رو ینفر چند جان کارن -

  ؟ یبزن بهشون سر هی یخواینم. 

 : کرد زمزمه شاران گوش   کنار   و دیکش یقیعم نفس   کارن

 .  نکن پا به جنجال.  نداره ارزش -

 : دیخند شاران

 .  ندارم شیکار که من ؟ دیگیم بهم نویا همه چرا -

 سارا.  گرفت فاصله آنها از و رفت شاران به یا غره چشم کارن

 دیچرخیم کارن دنبال   چشمش بود مشخص صورتش از خوردیم حرص



 یصدا با.  آورد در حدقه از را شیچشمها آمد ینم بدش شاران و

 : کرد زمزمه یآرام

  ؟ یبرگشت یجرات چه با -

  ؟ یدیخر رو تهران -

 !  نچرخ کارن اطراف   و دور ، خودت مال   تهران -

 !؟ عشق به شده لیتبد برات ؟ ستین برادرت گهید ؟ چرا -

 که چشم همه نیا ی مالحظه و ادیب باال روم اون نکن یکار هی -

 !  نکنم رو اطرافمونه

 یکار هر ازت!  گهید یحیذب ی بچه توام ؟ دارم ازت یانتظار چه -

 !  ادیبرم

 که دیایب نییپا سارا نقص   و بیع یب صورت   یرو دستش بود مانده کم

 : رساند شاران به را خودش یمحب

 ؟ یایب من با قهیدق هی شهیم جان شاران -

 یرو از را اش خصمانه نگاه   نتوانست اما دیکش یسمت به خود با را او

 : بردارد سارا صورت  

 ننداز راه دعوا چشم همه نیا یجلو ؟ یکنیم کاریچ یدار یفهمیم -

 !  دختر

 !  کنم اش خفه خوادیم دلم-

 : گفت حوصله یب یمحب

 !  چرا گفتم من اگه بکشش بعد خونت دعوتش یبکن یخوایم کار هر -

 !  نداشت دنیخند حس   شاران اما داشت طنز ی هیما ته لحنش

 .  ندارم نویا ی حوصله.  خونه برم خوامیم -

 !  بکشم راحت نفس   هی منم بذار برو!  یکنیم کارو نیبهتر -



 : گفت عیسر یمحب و کرد اخم شاران

 . . .  نرفته ادمی تا -

 : داد ادامه شاران به رو و دیکش رونیب را لشیموبا بشیج از

 .  بده رو لتیموبا -

 او یگوش در را یا شماره یمحب.  گرفت سمتش به را لیموبا شاران

 : برگرداند را لیموبا و کرد رهیذخ

 . زد زنگ بهم صدر اسم به یکی -

 

 آنکه از ؟قبل صدر کدام ؟ گفتیم چه.  شد حبس اش نهیس در نفس

 : داد ادامه یمحب بپرسد

.  بزنه حرف خودت با داشت اصرار!  بود صدر هامون کنم فکر -

 شماره.  کرده دایپ یلمبرداریف صحنه سر یکی از منم ی شماره انگار

 ؟ هیک.  نداشتن رو خودت ی

 : آمد خودش به شاران

 !  یفروش طال مغازه صاحب -

 !؟ نبود شنیلوک سر   امروز مگه -

 .  خونه اومدم و شد تموم کارم زود البته.  دمشیند من نه -

 نیبب بزن بهش زنگ هی.  کردم رهیذخ تیگوش تو رو اش شماره -

 .  گهیم خودت به فقط داشت اصرار.  داره کارتیچ

 . بود شده کنجکاو لحظه همان از

 ؟ نگفت بهت یچیه -

 .  نگفت هم کلمه کی!  بود قرص دهنش -



 تابلوها یرو چشمش که دوخت سارا به نگاه و داد تکان سر شاران

 هل در سمت   به را او بایتقر یمحب فتدیب یاتفاق آنکه از قبل.  دیچرخیم

 : داد

 !  نکن رو یچیه فکر   برو -

 .  کنم یخداحافظ کارن با بذار -

 .  یاوردین سرمون ییبال هی تا برو.  کنمیم یخداحافظ من -

 همه که بود ترسناک خشمش انقدر انصافا.  افتاد خنده به شاران

 !؟ کنند دورش طیمح آن از خواستندیم

 .  رفتم باشه -

.  رفت نشیماش سمت   به و داد تکان ونیکتا و کارن یبرا یدست دور از

 را هامون کل به.  فشرد گاز یرو را شیپا و گذاشت یشلوغ یقیموس

 مدت   نیا خراب   حال   و بود سارا دنبال   فکرش تمام  .  بود برده ادی از

 !؟ دیبگو چه که بود برگشته!  کارن

 دیفهمینم اصال.  شود پرت حواسش تا کرد ادتریز را آهنگ یصدا

 زانیآو را شیلباسها.  بود خانه بعد ساعت کی!  خواندیم چه خواننده

 از رفته دست از تماس 4.  آورد رونیب فیک از را لشیموبا و کرد

 نداشت دوست.  بود شب 01 انداخت ساعت به ینگاه.  داشت مادرش

 اد  ی به که شود بلند جا از خواست!  بزند زنگ شب از ساعت نیا

 هم در ابرو.  بود شده رهیذخ صدر نام به که یا شماره و افتاد هامون

  ؟ داشت یکار چه اصال ؟ زدیم زنگ دیبا.  دیکش

!  باشد خواب ساعت نیا دیشا اصال.  گرفت دیترد با را اش شماره

 بود پنجم بوق.  داشت نگه گوشش کنار   را لیموبا و انداخت باال شانه

 : داد جواب باالخره که

 ؟ الو -



 بیعج و دیرسیم نظر به تر بم تلفن پشت   شیصدا.  دیکش یقیعم نفس  

 !  رایگ

 .  نیبزن حرف باهام نیبود خواسته.  هستم رزمجو.  سالم -

 بخوابد و کند قطع زودتر دادیم حیترج.  نداشت رفتن طفره ی حوصله

 ! 

  ؟ نیهست خوب.  رزمجو خانوم سالم -

 .  دییبفرما رو امرتون.  ممنون -

 که کردیم لعنت را خودش هم باز.  فرستاد رونیب را نفسش هامون

 طانیش بر لعنت یلب ریز. . .  بود حقش!  کند یدار امانت بود خواسته

 هم در شاران مقابل   در فقط و فقط که کرده گره یابروها با و فرستاد

 : آمد حرف به خوردیم گره

 ؟ نینکرد گم یزیچ -

 : دیپرس مشکوکانه و شد بلند جا از هوا یب شاران

 !؟ یچ مثال -

 سر   که پولش ف  یک.  کرد رو و ریز را لشیوسا و رفت فشیک سمت   به

 دفتر   اد  ی به.  بود نشده کم هم اش یشخص ل  یوسا از یزیچ ، بود شیجا

 اما کرد رو و ریز را فشیک افتنشی یبرا مهیسراس افتاد کوچکش

 : گفت هراسان شاران بزند یحرف هامون آنکه از قبل.  نکرد شیدایپ

 !  ستین دفترم. . .  دفترم -

.  بود مانده زشیم یرو که انداخت نظر مورد   دفتر   به ینگاه هامون

 نظر از را شان خانه اط  یح ی منظره و رفت اتاقش ی پنجره سمت   به

 : گذراند

 آوردم خودم با.  دمیفهم امروز منم.  بود افتاده نمیماش تو.  منه ش  یپ -

 .  نینبود که بدم بهتون یلمبرداریف سر   که



 اگر ، باشد خوانده را شیمحتوا اگر.  دیکوب اش یشانیپ به یدست شاران

ر که انگار مغزش. . .   هامون.  نداشت کردن فکر توان  !  بود شده س 

 : کرد زمزمه و شد آرام شیصدا.  نکرد تعجب شاران سکوت   از

 ی لهیوس هی زدم حدس.  بدم یکس به رو دفتر ندونستم صالح -

 !  برسه خودتون دست   به داشتم اصرار و هیشخص

 بود زده وحشت آنقدر لحظه آن!  باشد ممنون او از توانستینم شاران

 : شد تند اراده یب!  کند فکر یزیچ به توانستینم که

 جهینت نیا به نشیخوند نکهیا از بعد ؟ هیشخص نیدیفهم کجا از -

 !؟ نیدیرس

 ی پنجره و دیکش صورتش به یدست.  خورد گره هامون یابروها

 ، بخورد صورتش به خنک یهوا یکم دیشا تا کرد باز را اتاقش

 !  است انفجار حال   در دختر نیا یصفت گربه از مغزش کردیم احساس

 مسئول   هیبق!  خانوم دیباش لتونیوسا مواظب   کمی بهتره دیشا -

 !  ستنین شما ییهوا به سر به ییجوابگو

 وحشت به را او یا لحظه هامون یعصبان یصدا.  کرد سکوت شاران

 : داد جواب وار زمزمه و دیکش یقیعم نفس   هامون.  انداخت

   . . . نخوندمش من -

 حرص با شاران ببندد نقش هامون یلبها یرو گرید کلمات آنکه از قبل

 : دیغر

 !  کردم باور منم -

 یخونسرد تمام   دختر نیا.  شود یعصبان دوباره تا بود نمانده یزیچ

 !  بردیم سوال ر  یز را اش

 .  بگم دروغ ندارم عادت -



 را حرفش! "  ارزش یب دفتر   هی خاطر   به اونم"  کرد اعتراف دلش در

 : داد ادامه

 دیایب دیدار الزمش اگه.  مغازه امیب ستین قرار هفته آخر تا من -

 ! براتون فرستمیم نه اگرم.  دیریبگ

 : گفت عیسر شاران

 ! رمیگیم امیم -

 ! نیراحت طور هر -

 :دیرس گوشش به شاران یصدا دوباره که کند قطع را تماس خواست

 

 !کنمیم اعتماد بهتون شب کی ی اندازه به -

 : نشاند لب یرو یپوزخند هامون

 ! دیکنیم لطف -

 دختر نیا چرا.  انداخت تخت یرو را لشیموبا و کرد قطع را تماس

 دردسر دنبال   که بود خودش از اشتباه!  خوردیم گره او با انقدر

 حرف بدون   شیبرا اصال!  ختیریم دور را دفترش دیبا!  گشتیم

 هر انگار!  گذاشتیم احترام او به که بود خودش از اشتباه! فرستادیم

!  دیکشیم پنجه صورتش یرو رحمانه یب تاینها که رفتیم ادشی بار

 : کرد زمزمه یلب ریز

 ! گربه -

 

* 

 یرو و فرستاد رونیب را اش شده حبس نفس  .  شد رهیخ ساعتش به

 اش یخلوت و سکوت ، انداخت اطراف به ینگاه.  گرفت ضرب فرمان



 راه   که بود گذاشته روشن را نشیماش یچراغها  ! بود ترسناک یکم

 کجا از را ییجا نیهمچ دانستینم اصال.  دارد نگه روشن را مقابلش

 ر  یز را شیها دانه و دیکش رونیب بیج از را حشیتسب!  است کرده دایپ

 .  کرد جا جابه انگشت

 نوشته از سر بود شده وسوسه یا لحظه.  افتاد کنارش دفتر   به نگاهش

 یخصوص م  یحر وارد   که بود نداده اجازه وجدانش اما اوردیب در شیها

 یگرید نگاه  .  نداشت یتیجذاب هامون یبرا او یزندگ مطمئنا!  شود او

 به دیشا.  بود کرده رید ساعت مین ی اندازه به انداخت ساعتش به

 کالفه انتظار نیا از!  بود یاحتمال ک  یتراف و یرگبار باران   نیا خاطر  

 داشت اجیاحت دفترش به که بود او!  رفتیم که بود بهتر دیشا.  بود شده

 ای برساند دستش به را دفتر نیا که کردینم یفرق هامون یبرا مطمئنا. 

 برود و کند رها اطراف همان ییجا را دفتر توانستیم لحظه همان!  نه

! 

 ییخودنما بیعج اش یزرشک چرم   جلد  .  افتاد دفتر به نگاهش دوباره

 لشیموبا لحظه همان.  چرخاند جلو ی شهیش سمت   به سر.  کردیم

 : داد جواب را تماس رزمجو نام   دن  ید با. خورد زنگ

 . . .  نیارینم فیتشر اگه رزمجو خانوم -

 : دیرس گوشش به شاران یصدا شود کامل اش جمله آنکه از قبل

 ! شده پنچر نمیماش -

.  کند باز خود سر   از را یبعد ی  احتمال یتهایمسئول تمام   خواست هامون

 : داد جواب حال همان در

 که ییجا بار نیا البته!  نیریبگ رو دفتر و نیایب بهتر وقت   هی شهیم -

 !  بشم خارج تهران از یلومتریک چند نخوام و باشه کینزد



 کنند بدل و رد هم با را یبیغر و بیعج ی محموله بود قرار که انگار

 به شاران یصدا!  بود داده را تهران از خارج ییجا آدرس   شاران که

 .  دیرس گوشش

 .  نیبرگرد ییجا هی تا نیاومد که یراه هیکاف فقط کمینزد من -

 باز مخالفت به لب خواست!  نبود ممکن او دست   از ییرها که انگار

 : گفت شاران که کند

 !  لطفا -

 که شد ادا یخودخواه با آنقدر!  نبود خواهش شکل   گفتنش"  لطفا" 

 تا کرد جدا گوشش از یا لحظه را لیموبا.  کرد یعصب را هامون

 حتما!  بزند او به یتلخ و تند حرف   نداشت دوست ، ردیبگ نفس بتواند

 از ییجز دادن دستور که داشت َحَشم و َخدم اش یزندگ در آنقدر

 پر اش یکودک حتما که یا پرورده ناز دخترک    ! بود شده اش یزندگ

 !  بوده رفاه از

 : کرد کینزد گوشش به را لیموبا دوباره

 . . . خانوم دینیبب -

 : ردیبگ جان شاران یلبها یرو حرف نگذاشت هم باز شاران

 !  فرستمیم براتون رو شنیلوک االن نیهم من -

 !  امیب که نکردم قبول من -

 بعد یا لحظه و کرد سکوت شاران.  بود زده محکم را حرفش بار نیا

 : گفت وار زمزمه

  ؟ شهیم کینزد داره هیک نیا -

 دهیشن اشتباه کردیم احساس.  فشرد گوش به شتریب را لیموبا هامون

 : است

 !؟ شده یچ -



 : دیرسیم نظر به دهیترس یکم شاران یصدا

 .  شهیم کینزد نیماش به داره یمرد هی دونمینم -

 : گفت که دینکش هیثان به هامون

 !  اونجا امیم االن -

 فرمان و فشرد مشت در را مقصودش شاه ح  یتسب.  کرد قطع را تماس

 کردیم دعا لب ر  یز.  گشتیبرم بود آمده که یریمس از.  چرخاند را

 ! فتدین یاتفاق

* 

  0873 مرداد

 .  بود دادن حیتوض مشغول   تاب و آب با یعل

 گفته دختره به رفته دهیدو برگشته بخت یمانیسل نیا گهید یچیه -

 قمونویرف قشنگ هم دختره.  امیب یخواستگار واسه من بده خونه شماره

 !  کرده یرنگ

 : کرد اخم هامون

 !  که نزده یبد حرف   -

 و دختره یدوستا یجلو.  بوده موقع بد انگار یول ، نبوده بد حرفش -

 ، کنار به دختره.  شده باز زبونش هوی دنبالش بوده اومده که داداشش

 !  خورده کتک هم دختره داداش   از

 .  نشد نخندد که کرد چه هر هامون.  زد قهقهه یعل

 !  یبش دچار دردش به خودت که یروز از بترس!  یعل زشته -

 !  ندارم هم ستاره دونه هی آسمون تا هفت تو که من.  خوشه دلت -

 : زد شیپهلو به یا ضربه آرنج با.  افتاد هامون سر   پشت   به یعل نگاه  



 ؟ نهیبیم اشتباه چشمام!  نیبب رو نجایا -

 که انگار و افتاد فاطمه به نگاهش.  برگشت عقب به و زد چرخ هامون

 آسمان به و شد دود بازار ی همهمه و یشلوغ ، ستادیا شیبرا زمان

 سر به یعرب چادر.  دیدینم را فاطمه جز به جا چیه شیچشمها.  رفت

 یچشمها آن با اش سبزه صورت  .  آمد یم او به چقدر و بود کرده

 با.  کردیم تاب یب را هامون قلب   یکمان یابروها و یمشک درشت  

 که انگار اما نشود رهیخ که ، بدزدد نگاه که کردیم زمزمه خودش

 : دیشن را یعل یصدا.  شدینم

  ؟ یرانیم فاطمه! ؟ دخترست نیهم واقعا -

 : داد تکان را شیلبها هامون

 .  انگار آره -

 ش  یر به یدست.  انداخت نییپا سر و دیدزد او از باالخره را نگاهش

 نامرتبش یموها ان  یم پنجه گونه وسواس هم بعد و دیکش اش شده بلند

 هر!  شود بهتر اش افهیق یکم ، بدهد حالتشان یکم دیشا تا چرخاند

!  ستدیبا که بود نمانده یزیچ هامون قلب   و شدندیم تر کینزد لحظه

 : کرد زمزمه یعل

 !  انگار مادرشه پدر با.  ستین تنها -

 : زد تشر هامون

 ! زشته نزن زل انقدر -

 

 نیا از هامون چقدر که دانستینم یعل و بود شده گره هم در شیابروها

 : گفت گرید بار   یعل.  است متنفر فاطمه یرو به اش رهیخ یها نگاه

   ! میبند َچک ش هی به ماشاهلل.  نمیبیم باباشو دارم -

 : کرد اشاره هامون



 .  میسادیوا نجایا زشته گهید برو -

.  دیکش شیموها به گرید یدست یعصب و شد مغازه وارد   زودتر خودش

 : انداخت هامون به یمتعجب نگاه  .  خوردیم یچا بزرگ صدر  

 ؟ یا دستپاچه چته -

 : آورد باال را سرش هامون

 !  ستمین دستپاچه -

 به را شتریب یکنجکاو ی اجازه مغازه به اش خانواده و فاطمه ورود  

 : فشرد را صدر دست   و آمد جلو فاطمه پدر  .  نداد صدر

 ؟  شما حال   آقا سالم -

 .  کرد یروبوس او با و آورد لب یرو لبخند هم صدر

 ؟ طرفا نیا از عجب چه یرانیم یآقا به -

 : کرد اش بچه و زن به اشاره یرانیم

 .  میشد شما مزاحم داشتن دیخر ها بچه خانوم واال -

 : گفت یرانیم زن   به رو و انداخت نییپا را سرش صدر

 .  نیاومد خوش.  خانوم حاج سالم -

 و هوش تمام  .  بزند پوزخند پدرش تظاهر   به نداشت وقت هامون

 همانطور و داد تکان سالم ی نشانه به یسر.  بود فاطمه ش  یپ حواسش

 به لبخند یرانیم و کرد یمعرف را هامون صد. گرفت جواب محجوبانه

 : گفت لب

 .  دمیشن یلیخ بابات از فتویتعر -

 پدرش دهان   دانستیم دیبع!  ناراحت ای باشد خوشحال دانستینم هامون

 یبرا را طال یسهایسرو هامون و صدر!  شود باز او از فیتعر به



 صدر دندینپسند یزیچ انگار که بودند آنجا یا قهیدق چند.  آوردند آنها

 : گفت

 کنم یمعرف نیاریب فیتشر.  هستن دوستان از ؟ نیرفت بغل ی مغازه -

 . 

.  زنش و یرانیم سرش پشت   و رفت رونیب مغازه از جلوتر صدر

 را یا بسته فشیک از عیسر رفتنشان محض   به.  کرد تعلل یکم فاطمه

 محکم را چادرش که همانطور.  گذاشت شخوانیپ یرو و دیکش رونیب

 : کرد زمزمه و دوخت نیزم به را چشمانش داشتیم نگه

 .  مشهده سوغات.  شماست یبرا نیا -

 یلب ریز فاطمه اوردیب زبان بر یکالم بتواند هامون آنکه از قبل

 یرو شده چیکادوپ ی بسته.  رفت رونیب مغازه از و کرد یخداحافظ

 بود رفته رونیب مغازه در   از فاطمه با هامون قلب   و بود مانده شخوانیپ

 در که را چه هر دیبگو جا همان و برود دخترک سمت   به خواست. 

 به سنگ تکه دو مثل   شیپاها اما بردارد قدم خواست ، گذشتیم قلبش

 که بودش برنداشته هنوز رفت بسته سمت   به دستش.  بود دهیچسب نیزم

 شخوانیپ پشت   و زد چنگ را بسته چطور دینفهم.  شد وارد یعل

 : دیشن را شیصدا.  گذاشت

 انگار نییپا آورد رو مغازه کل بابا.  پسندن سخت مادر و دختر چه -

 !  انگار نه

 دوست را بودن مات نیا اما ، بود مات هنوز.  داد تکان سر هامون

 نام   سرش در.  بود رفته فرو عشق ی خلسه در که انگار ، داشت

 شیلبها یرو اراده یب یلبخند.  بود خوش حالش و دیچرخیم فاطمه

 : زد طعنه یعل.  نشست

 الیواو ادیب صدر یحاج.  کن مرتب نجارویا کردن باز شین یجا -

 !  یدار



 : داد جواب کردیم جمع را طالها که همانطور هامون

 مجبور بعد که برسون بابات به یدست هی برو تو.  بلدم کارمو من -

 .  یکن فرار دستش از تا یبدو رو بازار کل ینش

 رفت مغازه سمت   به و کرد لب ریز یغرغر و دیکش هم در چهره یعل

 کرد باز را فاطمه ییاهدا ی بسته.  شمرد متیغن را فرصت هامون. 

.  زد برق نگاهش و گرفت شیچشمها مقابل   را مقصود شاه ح  یتسب

 !  کند دور خودش از را آن یا لحظه نداشت امکان

**** 

 ینگاه یکنجکاو با.  داشت نگه شاران ن  یماش یحوال ییجا را نشیماش

 زمان هم و شد ادهیپ.  دیند را یمشکوک آدم   چیه اما انداخت اطراف به

 بود داشته نگه سرش یباال و دهیکش رونیب یچتر.  شد ادهیپ هم شاران

 فاصله.  برداشت قدم سمتش به و داد باال را کتش اور ی قهی هامون. 

 : کرد حفظ چترش و او با را اش

 ؟ کجاست -

 : کرد نگاهش خونسرد شاران

 !؟ یک -

 : دیکش هم در ابرو هامون

 !  نیگفت تلفن یپا!  بود مشکوک که یهمون -

 !  نبود نجایا یکس -

 . دادیم درس هم را طانیش زن نیا.  کرد نگاهش هامون

 ؟ نیگفت دروغ -

 دادم رییتغ خودم نفع به رو تیموقع فقط ؟ نیزنیم یالک برچسب   چرا -

 ! 



 ! دارن یزندگ هم گهید یآدما نیستین متوجه شما نکهیا مثل   -

 بود کرده آماده که یجواب.  دیکش هم در ابرو او از دیتقل به هم شاران

 : آورد زبان به را

 یبرا رو یا گهید ر  یمس کردم وادارتون ؟ دادم رییتغ رو تونیزندگ -

  ؟ نیکن انتخاب یزندگ

 : دیفهمینم را منظورش هامون

 !  شمینم متوجه -

 : کند کم را نشانیب ی فاصله یکم تا برداشت سمتش به یقدم شاران

 ازتون.  نیبزن دور رو نیاومد که یریمس خواستم ازتون فقط من -

 اجازه نیا خودشون به ها یلیخ!  نیبد رییتغ رو تونیزندگ که نخواستم

 و فقط.  کنن عوض رو هیبق یزندگ خودشون خاطر   به که دنیم رو

 !  شونیشخص نفع خاطر   به فقط

 : کردیم ترش کالفه نیا و دینفهم هم باز هامون

 میکن فراموش رو امشب اصال که چطوره!  دیبگ دروغ ستین درست -

  ؟ برسونم دستتون به گهید روز   هی رو دفترتون و

 نیا از دلش یبدجنس با شاران و شدیم سیخ باران قطرات   ر  یز هامون

 :شدیم خنک بابت

 !دینشد سیخ نیا از شتریب تا دیبر و دیبد من به رو دفتر که چطوره -

 

 : رفت نشیماش سمت   به عقب عقب هامون

 .  بذاره کاله سرم دروغ با یکس ادینم خوشم -

 !  ادیم رمونیگ میندار دوست که ییزایچ یزندگ تو وقتا یلیخ -



 نگاه  .  زد کنار را آنها و دیکش شیموها به یدست.  داد تکان سر هامون

.  گرفتیم دیند را خوردیم که یحرص و بود او دست   حرکت   به شاران

 که اش یمشک و پُر یابروها ، گذراند نظر از را اش دهیکش صورت  

 یا شده مرتب ش  یر ته و اش سبزه پوست  .  بود شده شیچشمها حفاظ  

 نکهیا از بود متنفر شاران و بود شده صورتش یشگیهم عضو که

 و سن کم جوان   آن به یشباهت اصال!  دیآ یم صورتش به کند اعتراف

 بود حاضر شاران که یبلند ش  یر و آشفته یموها.  نداشت گذشته سال  

 و افتاد خنده به خودش ر  یتعب از!  گنجشکهاست ی النه بخورد قسم

!  خنددیم نشانیب ی مکالمه و او به که کرد برداشت اشتباه به هامون

 : خورد حرص

 ناخواسته نجوریا ر  یدرگ حاال تا که بوده خوب انقدر من یزندگ حتما -

 !  نشدم ها

 رونیب را یزرشک جلد دفتر   نشیماش داخل   از و شد تر بم شیصدا

 : گرفت شاران سمت   به و دیکش

 قرار همه!  نیکن رفتار تر مودب که بهتره خودتون یبرا!  دفتر نمیا -

 .  کنن اجرا رو اوامرتون و بشن خم جلوتون کمر تا ستین

 را آن از یا کلمه بود مطمئن.  کرد تازه ینفس و گرفت را دفتر شاران

!  ماند ینم نطوریا رفتارش بود خوانده اگر که.  است نخوانده

 بود آرام او چه هر.  بود کرده تیسرا او به بار نیا هامون یخونسرد

 !  بود انفجار ی آماده لحظه هر باروت انبار   مثل   هامون

 !  ممنون -

 دیبع سالش و سن از.  بود شده سیخ لباسش تمام  .  شد نشیماش سوار  

 کند ترک را آنجا خواست!  دختر نیا یهایباز بچه به بدهد دل که بود

 چشمش.  افتاد شاران ن  یماش ی شده پنچر ک  یالست به چشمش که

 نیا ، تنها دختر   کی!  نبود آنجا یا جنبنده چیه ، دیکاو را اطراف

 ییصدا ؟ بود عاقالنه اصال!  تهران اطراف   ییجا ، شب از ساعت



 ییتنها و او به یتوجه و برود آنجا از دهینکش هیثان به کردیم وادارش

.  آمد ینم بند هم لحظه کی باران.  شدیم مانع وجدانش اما!  نکند اش

 پارک یقبل یجا سر   دوباره برود آنکه یجا به و چرخاند را فرمان

 نیا با شود نیماش سوار   بود گرفته میتصم لحظه همان که شاران.  کرد

 : کرد تعجب هامون حرکت  

 ؟ نیگذاشت جا یزیچ -

 و بد خودش به دل در هم هنوز.  دیخر جان به را باران هم باز هامون

 یکمک خاطر   به لحظه همان از! ؟ است برگشته چرا که گفتیم ارهیب

 سر   برگردد خانه به اگر دانستیم حداقل اما بود مانیپش کردیم او به که

 !  گذاردیم بالشت رو راحت

  ؟ عقبه صندوق زاپاستون -

 اش شده پنچر ک  یالست به که افتاد هامون نگاه   خط   به نگاهش شاران

 : گفت عیسر.  بود زده زل

 .  کنه عوضش برام ادیب یکی زنمیم زنگ ستین یازین -

 درست.  شدیم داریب وجدانش کم کم شاران حاال و شدیم سیخ هامون

 ! ؟ شود سیخ مرد نیا و باشد چتر ر  یز او بود

 ستین دیبع!  بکشه طول چقدر ستین معلوم کنه کمکتون ادیب یکس تا -

 !  سمتتون ادیب مشکوک مرد   هی واقعا بار نیا

 نیا که کردیم فکر خودش با شاران و بود شده گره هم در شیابروها

 !  ستیچ یبرا خشم و اخم همه نیا پس برگردد که بود نگفته او بار

 !  ستین یازین ممنون -

 : دیچرخ خواسته خدا از هامون

 .  خداحافظ!  باشه -



 همانطور.  کندیم اصرار گرید یکم کرد الیخ!  نداشت انتظار شاران

 : گفت عیسر شاران رفتیم نشیماش سمت   به هامون که

 ! صندوقه تو زاپاس -

 

 : کرد اشاره.  برگشت را رفته راه   و دیچرخ شاران سمت   به هامون

 .  دیبزن رو صندوق -

 را ازشین مورد ل  یوسا هامون ، کرد باز را عقب صندوق در   شاران

 یپنچر که بود سخت یکم کشیپ و کیش یلباسها آن با.  برداشت

ر.  ردیبگ  ییجا تا چرخاند را نگاهش و دیکش رونیب تن از را کتش اُو 

 : گذاشت جلو یقدم شاران.  کند دایپ کردنش زانیآو یبرا

 .  دارمیم نگهش من -

 باران.  شد مشغول و داد او به را کتش یا اضافه حرف   بدون   هامون

 تمام   گرید سمت   از هم روغن و گل ، طرف کی از نیزم ی  سیخ و

 شد شرمنده واقعا بار نیا شاران.  بود کرده فیکث را شیدستها و لباسها

 و ندیبنش نیزم یرو فروتنانه انقدر نداشت انتظار صدر پسر   از اصال! 

 بارش که ییها طعنه و کهیت از بعد هم آن!  ردیبگ را نشیماش یپنچر

 شدیم رد کارش نیا کنار   از توجه یب اگر نبود یگر پررو!  بود کرده

 از شتریب حداقل که گرفت سرش یباال را چتر و رفت جلوتر یکم! ؟

 شیلباسها نیتر یریز به باران بود مطمئن که چند هر!  نشود سیخ نیا

 !  است کرده تیسرا یحت هم

 یمانیپش با البته و معذب یکم شاران.  گرفت باال را سرش هامون

 : کرد زمزمه

 !  دیشد سیخ -



 یا لحظه کردینم باور.  دوخت کیالست به و گرفت او از نگاه هامون

   !بود زده زانو نشیماش مقابل   بعد یا لحظه و بود متنفر دختر نیا از

 !  نداره دهیفا چتر گهید -

 راحت وجدانش ال  یخ ینجوریا فقط ، ندارد دهیفا دانستیم هم شاران

 راهنیپ آن در شیبازو حرکت هر با و بود مشغول هامون!  شدیم

 با شاران.  کردیم ییخودنما بود دهیچسب شیبازو به یکم که یا مردانه

 حمله ال  یخ شب ی  کیتار نیا در وقت کی مرد نیا اگر کرد فکر خودش

 که ییها نهیگز ذهنش در ؟ کند دفاع خودش از چطور بزند سرش به

 همان کرد جا جابه دست یرو را هامون کت  !  کردیم مرور را داشت

 بود دهیچیپ نشیماش در که یهمان.  دیرس مشامش به چوب و لیوان یبو

 زده باال را شینهایآست.  شد بلند جا از هامون که گذشت چقدر دینفهم. 

 مجبور شاران.  روغن رد   از بود پُر دستش کف   و انگشتها یرو و بود

 ی جثه اما دهد پوشش را هامون تا ردیبگ باالتر یکم را چتر شد

 یدست دو را چتر دیبا ای.  ردیبگ جا چتر ر  یز دادینم اجازه درشتش

 شوند جا رشیز دو هر که دیچسبیم شاران به یآنقدر ای کردیم مشیتقد

 کارها نیا اهل   آمد ینم هامون ی افتاده نییپا شهیهم نگاه   و شیر به که

 یابروها همان با و آمد رونیب چتر ر  یز از که دینکش هیثان به!  باشد

 : کرد زمزمه شده گره

 .  دیریبگ رو کتونیالست یپنچر حتما فردا -

 سمت   به را کت شاران.  انداخت عقب صندوق داخل   را پنچر ک  یالست

.  ردیبگ را کت توانستینم که بود فیکث آنقدر شیدستها.  گرفت هامون

 : گفت عیسر شاران

 .  دارم آب نیماش تو -

 صندوق از را آب ی دبه و گذاشت خودش ن  یماش داخل   را هامون کت  

 را چتر کردیم یسع دندان و چنگ با هم هنوز شاران.  دیکش رونیب

 یرو از شال که بود نمانده یزیچ بایتقر.  دارد نگه سرشان یباال



 بایتقر!  نداشت افتاده با یفرق هم لحظه همان که.  بخورد ُسر شیموها

 شانیپر صورتش یرو شیموها و بود مانده رونیب شال از شیگوشها

 حرف بدون   و آورد جلو را شیدستها.  دیدزدیم نگاه هامون.  بود

 دست   بعد یا قهیدق.  ختیر آب اش یروغن یانگشتها یرو شاران

 وقت   که لحظه همان.  گرفت شاران از را کتش.  بود شده شسته هامون

 : آمد حرف به شاران بود یخداحافظ

 !  بشم مزاحمتون خواستمینم -

 سشیخ لباس   مناسب یتیموقع در تا بود گرفته دست به را کتش هامون

 جواب حال همان در.  ببندد را کتش یها دکمه و بکشد رونیب تن از را

 : داد

 !  کردمیم کمکش بود هم گهید یک هر!  ستین یمنت -

 : دیپر باال که دینکش هیثان به شاران یابروها

 !  نیکرد کمکم میظاهر ت  یجذاب خاطر   به کردمیم فکر من یول -

 اما نزند طعنه کرده که هم یلطف خاطر   به بود کرده عهد خودش با

 هامون!  کند سکوت دادینم اجازه شهایر آن و پیت و ظاهر آن انگار

 بعد و انداخت شاران صورت   به نگاه هیثان چند بار نیا.  ماند خونسرد

 :  داد جواب کردیم پرت نیماش داخل   را کتش اور که همانطور

 ! دمیند رو شما اصال که من -

!  نبود نابلد هم چندان فشیحر.  گرداندیبرم خودش به را شاران حرف  

 دراز هامون سمت   به را دستش شاران.  زدیم راه آن به را خودش فقط

 : کرد

 ! ممنونم ازتون نیکرد کمک که یچ هر خاطر   به -



 اش زده الک یها ناخن و شاران دست   سمت   به ینگاه مین هامون

 دیند را او دست   ، آورد نییپا را راهنشیپ ن  یآست داد تکان یسر انداخت

 : داد جواب و گرفت

 !  کنمیم خواهش -

 : آمد حرف به تمسخر پُر شاران که شود نیماش سوار خواست

  ؟ ستین یادب یب ی نشونه ندادن دست -

 شهینم محسوب یادب یب باشه داشته منافات یکس اعتقادات   با که یوقت -

 ! نداشتم کارو نیا قصد   هم وقت چیه. 

 

 حد از ادیز ییبگو که!  ستییخودنما قصدت دیبگو خواست شاران

 نهایا!  یکن میقا را خودت اعتقادات و مذهب پشت   که!  یهست خوب

 شاران نگاه  !  بودند نکرده رحم ساله 08 دختر   به که بودند یکسان همان

 توجه یب ندیبنش نشیماش داخل   داشت قصد هامون و بود یدشمن از پُر

 ریدرگ او با نداشت الیخ!  خواندیم نگاهش از که یدشمن ی همه به

 نیا!  شدیم دارشانید نیآخر دارید نیا مطمئنا!  برود کلنجار و شود

 که یمهلت باالخره تا بود کرده فرار اش یشلوغ و مغازه از هفته کی

!  ندیبب را آرامش یرو بتواند او دوباره و دیایب سر به بودند خواسته

 را شیدستها و شده قرمز اش ینیب نوک  .  کردیم سرما احساس   شاران

 بود نشسته جانش به که یلرز و سرما یحت!  بود برده فرو بشیج داخل  

 جلو یقدم!  شود رد متظاهر صدر   نیا کنار   از ساده دادینم اجازه هم

 :  کرد کم هامون با را اش فاصله و گذاشت

 هیپا دمیشا ای ؟ نییپا زهیبر اعتقاداتتون سقف   دادن دست با دیترسیم -

 مدت نیا یچ هر و بزنه لق یراحت نیهم به که هست ُسست انقدر هاش

 ! نییپا زهیبر دیداد نشون

 ؟ هیچ اعتقاداتم و من با مشکلتون شما -



 شاران اما برسد جواب به تا کردیم یصبور مهربان یپدر مثل   هامون

 : داشت یناسازگار سر  

 ! تظاهره با مشکلم من -

 باشد کرده تظاهر ییجا آمد ینم ادشی.  کرد زیر را شیچشمها هامون

 باران بارش  .  نبود درست وسط نیا یزیچ!  بکوبند سرش بر انقدر که

 َشک.  کردینم کم هامون یلباسها یسیخ از یزیچ نیا اما بود شده کم

 با!  بخرد جان به دیبا را باران نیا از بعد ی  خوردگ سرما که نداشت

 : داد را شاران جواب   بمش و محکم یصدا همان

 ارمینم در سر من و رهیم رژه ذهنتون تو که هیزیچ با مشکلتون شما -

 !  هیچ

 یشانیپ یرو از را شیموها!  بود شده هم یعصب اما خورد جا شاران

 محکم چتر دور   را دستش و فرستاد گوشش پشت   چپ سمت   ی قهیشق و

.  ندینب را او صورت   تا گرداند مخالف سمت   به سر یا لحظه!  کرد تر

 و شدیم کم تشیعصبان از یکم لحظه کی همان ی اندازه به دیشا

 یقدردان بود دهیکش شیبرا امشب که یزحمت و او از یکم توانستیم

 خواست ، انداخت صورتش به ینگاه مین هامون لحظه همان!  کند

 یهالل خال  .  شد جلب چپش سمت   ی قهیشق به توجهش که بدزدد چشم

 شالش آنقدر.  انداخت نییپا را سرش بالفاصله و آمد چشمش به شکل

 یدندانها!  دید هم را شیگوشها یحت شدیم یراحت به که بود رفته کنار

 گوش   به شیصدا که یجور خوردیم هم یرو سرما زور   از شاران

 جلوتر یکم را شالش هم باز و بود سردش!  دیرسیم هم هامون

 خدارا!  همسرش نه و بود خواهرش نه!  چه او به اصال! ؟ دیکشینم

 با دیبا دانستینم اصال وگرنه ندارد او با ینسبت چیه که کردیم شکر

 !  کند چه شیهایلجباز و ها یشق کله



 به گرید یدست.  بود رفتن وقت  .  نشستیم جانش به سرما کم کم

 باالخره ، ردیبگ را شیموها ی  سیخ یکم حداقل تا دیکش شیموها

 :  شکست را نشانیب سکوت  

 تا نیزم از که اعتقاداتمونم.  دادم لیتحو که رو دفترتون!  خب -

 یکار!  کنه قانع رو گهید یکس یکس وسط نیا ستین قرار و آسمونه

 شما هم بعدش و گهید ی هفته کی تا حداکثر!  میندار گهیهمد با که هم

 یکار گهید کنمینم فکر پس!  خودم راه   به منم و دیریم خودتون راه به

 ! ریبخ شبتون!  میباش داشته نجایا

 ینگاه شاران.  شد نشیماش سوار   شاران به توجه یب و زد را حرفش

 ی مودبانه گفتن   ریبخ شب به توجه یب و انداخت خودش ن  یماش به

 و افتاد او به هامون نگاه  .  شد نیماش سوار   و کرد کج را راهش هامون

 آشنا نظرش به بیعج.  کرد مرور را یهالل خال   آن شکل   ذهنش در

 هر دادیم حیترج.  داد تکان را سرش!  خال نیا حاال و چشمها آن!  بود

 از چیه!  کند رونیب ذهنش از دارد رزمجو شاران   از یاسم که را چه

 !  آمد ینم خوشش خوردنها گره نیا

** 

  0873 آبان

 .  ادیم خوشم یلیخ گرهیباز نیا از من -

 یا سورمه یچشمها و مجله ر  یتصو به و بود زده چانه ر  یز را دستش

 بودند نوشته صفحه یرو درشت را نامش.  دوخت چشم گریباز رنگ  

 هم را ونیکتا اراده یب که بود لبش یرو یلبخند"  یخسرو روزهیف" 

 : کرد یم وادار زدن لبخند به

 .  کرده یباز بابام یلمایف از تا دو تو -

 : زد برق شیچشمها اکرم

 ؟ شیدید کینزد از تو.  دمید لماشویف ی همه -



 : داد تکان غرور با را سرش ونیکتا

 .  مهربونه هم یلیخ!  آره -

 .  نمشیبب تونستمیم منم کاش -

 .  نتشیبیم وقتا یبعض ، دوسته بابام با -

 : رفت هم در اکرم ی افهیق

 .  حالش به خوش -

 .  نشیبب نجایا ایب توام نتشیبب شد قرار بار نیا اگه خب -

 : شد شاد دوباره اکرم

 ! ؟ امیب واقعا -

 . اومده خوشش تو از بهمن بابا.  آره -

 

 ورق را ونیکتا یها مجله و بود نشسته ها یمصباح ی خانه اط  یح در

 به.  داشت دوست بیعج را شانیبایز و مهر پُر ی خانه.  زدیم

 همه آن یال البه که یرنگ دیسف تاب   و اطیح یسرسبز خصوص

 اما شناختیم را ونیکتا که نبود یادیز مدت  .  بود شده نصب یسرسبز

 یراه مادرش با تابستان تمام  .  بود شده اخت یحساب خانواده نیا با

 گشتیبرم مادرش با هم شب و آمد یم آنها ی خانه یکینزد تا و شدیم

 خودش لمیف و نمایس یهوا به اکرم که بود راحت الشیخ رباب حداقل. 

 تابستان از آمدها و رفت نیا!  کندینم ابانیخ و کوچه ی آواره را

 آمده خوشش اکرم از ونیکتا.  بود کرده دایپ ادامه زییپا تا و شده شروع

 که یزیچ!  ساده و یمیصم آن از جدا و بود سالش و سن هم.  بود

 هم یمصباح بهمن نیب نیا.  دیدیم دوستانش ن  یب در ندرت به ونیکتا

 را آنها بود خانه خودش که یگاه. بود شده کنجکاو دختر نیا مورد   در

 مشتاق   یچشمها یا نقره ی پرده نیا بود دهیفهم خوب ، بردیم نمایس به



 حرف لمهایف مورد   در هم با.  کندیم جذب خود به آهنربا مثل   را اکرم

 مورد   در اطالعات همه نیا چطور که بود بیعج شیبرا و زدندیم

 تا دیبگو را لمیف کی نام   او بود یکاف!  است گرفته جا مغزش در نمایس

 !  اوردیب زبان به بلبل مثل   را آن مشخصات   تمام   اکرم

 با را وقتش تمام   تابستان مثل   توانستینم مدارس شدن شروع با

 هر.  بود خوب هم گاهشان گه یدارهاید نیهم اما بگذراند ها یمصباح

 سر   روزها نیا احمد.  بود بهتر شیبرا ماندیم خانه در کمتر چه

 به هم اکرم.  کردیم تشیاذ یا بهانه هر به و بود گذاشته یناسازگار

 دیترسیم!  اعظم یجا به هم و خوردیم کتک احمد از خودش یجا

 چه هر.  داشت دوست را او.  دیایب سرش به ییبال کوچکترش خواهر  

 خواهر از فراتر شیبرا اعظم عوض در بود یفرار احمد و حیذب از

 یها یمهربان متوجه که بود یزیچ آن از کوچکتر اعظم آنکه با.  بود

 .  کند دلسرد را اکرم که نبود یزیچ نیا اما شود اکرم

 آمدند دنبالش اعظم همراه   به مادرش نکهیا تا بود ونیکتا کنار   عصر تا

 را نشانیب سکوت   اکرم که بودند خانه کینزد.  شدند خانه یراه و

 : شکست

 .  مامان -

 به مجبور روز هر که یطوالن ر  یمس و روزانه کار   از خسته مادرش

 : داد جواب بود رفتن و آمدن

  ؟ بله -

 .  بشم گریباز خوادیم دلم من گمیم -

  ؟ سرت تو افتاد دیجد فکر   باز ؟ یچ گهید -

  ؟ هیچ اشکالش -

  ؟ ببره جفتمونو سر   حیذب یخوایم!  اشکاله پا تا سر -



 اسم   به یسنگ وار  ید به دیکشیم اش یزندگ یبرا یا نقشه هر که انگار

 !  خوردیم حیذب

 !  منه یزندگ -

 : گذاشت ینیب یرو دست مادرش

 .  تو برو ایب فعال.  گهید میدیرس!  سیه -

 با ورود محض   به!  دنبالش به هم اعظم و شد خانه وارد   کوبان پا اکرم

 دودش.  دیکشیم انیقل و داده لم اطیح تخت   یرو.  شدند رو به رو حیذب

 نییپا سر اکرم.  دوخت آنها به را اش رهیخ نگاه   و فرستاد هوا به را

 : کرد زمزمه یلب ر  یز و انداخت

 !  بابا سالم -

 : کرد زمزمه حیذب

  ؟ نیبود کجا ساعت نیا تا! کیعل -

 : داد ریگ یورود یها نرده به و آورد در سر از را چادرش رباب

 ! کار سر   ؟ میبود کجا -

 : دیپر تخت یرو شوق با اعظم

 .  بابا سالم -

 همان در.  ببوسد را اش گونه داد اجازه و گرفت آغوش در را او حیذب

 : گفت حال

  ؟ بودن کجا نایا.  دونمیم تورو -

 : گفت رباب دیبگو یزیچ یکس نکهیا از قبل

 ؟ حاال مگه شده یچ.  من ش  یپ ادیب مدرسه از بعد گفتم -

 از گرفت میتصم لحظه همان که رفت رباب به یا غره چشم حیذب

 : شود دور چشمش یجلو



 ! کنم شام فکر   برم -

 : دیشن را حیذب یصدا باز که رفتیم رباب دنبال   هم اکرم

  ؟ یایم و یریم کجاها خبر یب روزا نیا.  گهیم ییزایچ هی احمد -

 : برگشت عقب به رباب

  ؟ من -

 که بود معلوم هم اول از!  است اکرم منظورش که دانستندیم خوب

 دنبال   رباب تا داد تکان یدست حیذب!  ببندد را دهانش تواندینم احمد

 : ماند و نرفت او اما برود کارش

 !؟ خورده گربه زبونتو توام با -

 .  بود دهیترس اکرم

 !  نداره دسته شیکی سازهیم چاقو تا صد احمد -

.  بردارد شیها یجواب حاضر از دست توانستینم هم ترسش یال البه

 به هم باز و کردیم یریباجگ که کردیم لعنت را نابرادر نیا دل در

 !  گذاشتیم حیذب دست   کف   را زیچ همه دهینکش هیثان

 حلقه دست   و کرد زانیآو را انیقل شلنگ  .  شد بلند تخت یرو از حیذب

 : کرد باز گردنش دور   از را اعظم ی شده

 !؟ آره دروغگو شد احمد که -

 01 ی اندازه به الغر و بود زنقشیر.  شدیم تر کینزد و کینزد

 مثل   درست ، بود کوتاه قد هم احمد.  داشت قد تفاوت اکرم با سانت

 !  حیذب

 : گذاشت عقب یقدم اکرم

 .  کنهیم اشتباه دیشا گمیم یعنی -

 !؟ کننیم اشتباه هم هیهمسا و در کنهیم اشتباه احمد -



 !؟ سنده فقط احمد حرف   ؟ ستین سند من حرف   -

 اعظم و بود دوخته چشم رفتیم عقب عقب که اکرم به نگران دل رباب

 .  بود ستادهیا باش آماده حالت   به

 !  کنهینم ییپررو و کشهینم رو و ریز واسم چون سنده احمد حرف   -

 داشت فاصله حوض با قدم کی که همانطور.  شدینم کوتاه زبانش اکرم

 : داد جواب لرز و ترس با

 

 یجا یدیم من دست   رو کتابات حساب و پول چرا خوبه انقدر اگه  -

 احمد؟

 یعصب داشت حق.  کردیم اش یعصب چشمها آن خوردیم حرص حیذب

 ی اشاره با که رفتیم کمربندش سمت   به دستش! ؟ نداشت حق شود

 را دستش و دیدو حیذب سمت   به بود بلد خوب را کارش که اعظم رباب

 : کرد حلقه پدرش کمر   دور  

 ! شدم مبصر مدرسه تو امروز بابا -

 که حیذب.  ببرد خود با تا دیکش را اکرم یمانتو و دیدو جلو عیسر رباب

 : گفت بود کمربند قالب به دستش هنوز

 !  توئه دست   از کشمیم یچ هر!  نیآفر!  بده شیفرار -

 .  شنونیم صدامونو ها هیهمسا خدا به زشته!  حیذب -

 یخوایم.  کنهیم کاریچ و رهیم کجا خانوم ستین معلوم!  بشنون بذار -

 !؟ سگ پدر یببر منو یآبرو

 : دیگز را لبش رباب

 !  حیذب -

 : گفت وار زمزمه.  کردیم میقا پشتش را اکرم



 !  تو برو -

 : شد دهیکش او با هم اعظم و برداشت رباب سمت   به یقدم حیذب

 تره طرف اون قدم دو که مدرسه از چرا ؟ رهیم کجا دختره نیا گمیم -

 ؟ خونه ادیب کنهینم کج و خر سر   راست هی

 را کمرش دور   سفت آنقدر.  ماند پدرش زان  یآو شدیم که ییجا تا اعظم

 هم کردن رها ال  یخ ، زدیم یدیسف به شیانگشتها نوک   که بود گرفته

 !  نداشت

 ک  یپ و کیج همه از.  رهیم منم با ادیم من با.  رهینم که یبد یجا -

 !  خبرم با شیزندگ

 !  شده ادهیپ باال مد ن  یماش هی از یبار چند دهید گهیم احمد -

 از را خودش و کردیم ییپررو اکرم!  بود بار خون شیچشمها

 ختم کجا به ماجرا نیا ندیبب که بود ستادهیا.  کردینم میقا او یچشمها

 !  شودیم

 .  حتما بوده دوستش -

  ؟ کرده دایپ دوستا نیا از یچجور محله نیا تو -

 : نزند یگرید حرف   مورد نیا در داد حیترج رباب

 .  یبخور ارمیب واست بشورم وهیم کمی بذار -

 !  رمیبگ مچتونو که امیب بازار از زود روز هی دیبا!  خوامینم -

 !  چوندیپ دیبا پسرو نیا گوش ادیب احمد بذار ؟ آخه میکرد قتل مگه -

 .  هست یچ همه به حواسش نباشم من!  پشتمه!  پسرمه -

 نیخبرچ نیا اما بود اش بچه هم احمد.  فرستاد رونیب را نفسش رباب

 !  بود شانیشگیهم دردسر   بودنش

 !  یچ که هم با ندازهیم لج سر   رو دختر و پدر یالک -



 سمت   به.  ردیبگ او از را نگاهش رباب شد باعث که زد پوزخند حیذب

 : دیچرخ اکرم

 .  گهید اریب در برو.  اونجا یسادیوا مدرسه لباس با که هنوز -

 : گفت حیذب و رفت اکرم

 .  شه کمتر دردسرشم میبد شوهرش.  بسه میداد نونشو یچ هر -

 !  نداره یسن دختره!  حیذب -

 .  شهیم تر بلند من از داره قدش -

 !  شم راحت شماها دست   از بکشه منو خدا -

 کمرش دور   از را اعظم یدستها حیذب.  رفت خانه داخل   قهر حالت   به

 : کرد باز

 .  کن عوض لباستو برو ؟ من به یدیچسب هیچ -

 : کرد زمزمه مظلومانه اعظم

 !  شدم مبصر -

 !  برو بدو.  باشه مبارکت -

 دیغر کالفه.  بود شده جان مهین شیزغالها.  رفت انشیقل سمت   به حیذب

: 

 . بذار ونمیقل واسه زغال تا چند هی ایب ، رباب -
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 دادیم تکان هوا یرو را شیپاها و بود دهیکش دراز شکم به نیزم یرو

.  بودند طرف کمی کدام هر دفترش و خودکار و یاضیر کتاب  . 



 جادو که انگار.  بود مانده ونیکتا از گرفته قرض ی مجله به نگاهش

 قدم مادرش.  خواندیم را مطالبش و زدیم ورق حوصله با!  باشد شده

 : گذاشت اتاق به

 .  نویا کن جمع پاشو -

 مادرش.  کرد میقا دفترش ر  یز را مجله عیسر و دیپر جا از اکرم

 : داد ادامه دادیم جا کمد داخل   را شده تا یلباسها که همانطور

 .  میدار مکافات دوباره برسه حیذب االن -

  ؟ جرمه خوندنم مجله -

 هر که بود شق کله و دنده کی آنقدر.  دیفهمینم اکرم و بود نگران دل

.  گرفتیم سر از را خودش کار   هم باز کردندیم هشیتنب و خیتوب چه

 سر   ی اندازه به دیشا فقط ، دیشا تا شد گره هم در مادرش یابروها

 .  کند ینینش عقب و ببرد حساب او که کند یکار انگشت

  ؟ یندار امتحان فردا مگه -

 !  خوندم -

 . . .  خدا به اکرم ؟ یدیتجد شهیم بعدش که خوندنا اون از -

 کرد پرت فشیک داخل   را مجله حوصله یب اکرم که کند دیتهد خواست

 : گفت و

 !  گهید خونمیم دارم!  بابا باشه -

!  بود متنفر ارقام و اعداد نیا از چقدر.  کرد باز مقابلش را دفترش

 ی نمره و بخواند درس که بود شده دهیآفر انگار که اعظم برخالف  

 دوست شتریب را اعظم حیذب که بود خاطر نیا به هم دیشا.  ردیبگ کامل

 آوار   و ماندیم او وسط نیا!  بود ارشدش پسر   که هم احمد.  داشت

 کار   اصال!  بود او یبرا فقط ها خیتوب تمام  !  سرش بر مشکالت

 !  آمد ینم که حیذب چشم   به ؟ بود کرده اش یزندگ در هم یدرست



 منتظر.  دیدزدیم چشم یسرسر او و شدیم رد چشمش یجلو از اعداد

.  بکشد رونیب فیک از را مجله دوباره تا شود تمام مادرش کار   بود

 وارد   تیعصبان و حرص با احمد که بود االتیخ و فکر نیا در هنوز

 : دیپر جا از رباب.  شد خانه

  ؟ یآورد سر ؟ پسر چته -

 به ینگاه مین رباب.  شد یبهداشت سیسرو ی  راه حرف بدون   احمد

 :  انداخت خواب غرق   اعظم   به هم بعد و اکرم

 ؟ نیا چشه -

 سر   پشت  !  برد ادی از کل به را خواندن مجله.  انداخت باال شانه اکرم

 : گفت عیسر و دیپر جا از اکرم.  شد وارد حیذب احمد

 ! سالم -

 : دیتوپ رباب به رو و گرفت دهینشن حیذب

  ؟ پسره نیا کو -

 سیسرو در   سمت   به را خودش نرم نرم.  کرد خطر احساس   رباب

 : دیکش یبهداشت

  ؟ باز شده یچ -

 دست   به نگاهشان تازه و زد رونیب سیسرو از احمد لحظه همان

 : شد دستپاچه رباب.  افتاد او ن  یخون

 .  نمیبب دیبزن حرف ؟ شده یچ -

 : گرفت را احمد ی قهی و رفت جلو زنش به دادن جواب یجا به حیذب

 یجنگ خروس چته ؟ حاال شد راحت التیخ نییپا یآورد رو شهیش -

 ! یشد



 کف   زمیریم رو اروی مغز   سهله که شهیش بشنوم مفت حرف   بازم -

 !  ابونیخ

 یسیوا روم تو که دادم بهت نون!  الدنگ ی پسره یکرد خودیب -

 ؟ یکن ییپررو

 احمد ن  یب باشد دهید را اش یزندگ ی صحنه نیتر جیمه که انگار اکرم

 یکس اما بود شده داریب هم اعظم صدا و سر از.  گرداندیم چشم حیذب و

 تا انداخت نشانیب را خودش رباب.  نداشت یتوجه اش دهیبرچ یلبها به

 .  کند قطع احمد ی قهی از را حیذب دست   اتصال  

 .  آخه شده یچ نمیبب بزن حرف -

 : گرفت هدف را رباب باشد مقصر منتظر   که انگار حیذب

 !  یکرد تیترب یاغی که ستین پسر -

 : کرد زمزمه اکرم

 ! هیک باباش -

 : داد جواب رباب.  اوردیب زبان بر را حرفش بلند نداشت شجاعت اما

  ؟ کنم تشیترب که نمیبیم رو بچه نیا من اصال -

 : کرد احمد به رو

  ؟ شده یچ دستت -

 وارید به که انگار.  بود مشخص تازه خون   و زخم رد   دستش یرو

 حیذب!  بود گرفته هدف را یکس صورت   هم دیشا.  باشد دهیکوب مشت

 :گفت

 زد سرش به جنون ال  یخ کنهینم افاقه مغازه ی شهیش دید!  یچیه -

 !  ستین سرش تو عقل ذره هی پسره!  وارید به دیکوب رو بالش و دست

 : کرد باز لب احمد



 !  ایبد نشون سبز چراغ هیحاج نیا به که نداره برت االتیخ بابا -

 : زد احمد سر   به یا ضربه حیذب

 .  دهیم یزندگ درس   شده آدم من واسه!  شو دور چشمم جلو از برو -

 : گفت رباب

  ؟ باشه نشکسته.  شده یچ دستت نمیبب اونجا نیبش برو -

 : داد جواب رفتیم یبهداشت سیسرو سمت   به که همانطور حیذب

 ! خر نره!  نداره آفت بم بادمجون   -

 یجا پا بار نیاول یبرا.  دیچیپیم خودش به مار مثل  !  گفتیم را احمد

!  بود شده زیگالو حیذب با و کرده یزیناپره!  بود گذاشته شاران یپا

 !؟ کند یعصب حد نیا تا را احمد توانستیم یزیچ اصال

 اکرم و آمد او سمت   به اعظم.  کرد قالب نهیس یرو را شیدستها اکرم

 : گفت رباب.  کرد حلقه اعظم دور   را دستش گر تیحما

  ؟ شده یچ -

 ! یچیه -

 : رفت غره چشم رباب.  بود آرام شانیصدا

 . بزن حرف ؟ یچیه واسه ادیفر و داد همه نیا -

 : افتاد اعظم و اکرم به احمد نگاه  

 ! نیبرس کاراتون به نیبر نیپاش ؟ نیندار یزندگ و خواب شماها -

 

!  یدیپر اتاقمان تنها وسط   برهنه پا تو دیبگو و بزند طعنه خواست اکرم

 کنجکاو.  رفت رونیب اتاق از اعظم همراه   و گرفت کام به زبان اما

 دینفهم و گفتند چه دینشن!  نداشت رفتن کلنجار ی حوصله اما بود شده



 و شد نیغمگ که دید را مادرش صورت   فقط!  ستیچ یبرا ادهایفر نیا

 : گفت شکسته دل و کرد بلند آسمان سمت   به را شیدستها.  دیگز لب

 . . .  یول جهنم به شدم تباه من.  ارتشیب عقل سر   خودش خدا -

 : کرد زمزمه اکرم.  نداد زدن حرف ی اجازه بغضش

 !؟ یچ یول ؟ یچ یول -

 شد بلند جا از بود شده پانسمان دستش که احمد.  شد یطوالن انتظارش

: 

 !  نکنن یاضاف غلط گهید که دادم یدرس هی بهشون -

 : گفت حرص با و شد رهیخ اکرم به.  شد بلند جا از هم رباب

 برو!  انگار نه انگار تو بزنم تورو مشق   و درس جوش   یه من -

 .  یدار امتحان فردا بخون

 : گفت جانب به حق اکرم

 .  رونیب میبر گفت احمد -

 هم آخر.  کند سکوت داد حیترج اکرم و رفت او به یا غره چشم رباب

 تخت   یرو هم احمد و کرد خواب قصد   که حیذب.  ستیچ انیجر دینفهم

 سر از را خوابش و برگشت اش یقبل یجا به هم اعظم.  شد ولو اطیح

 یراض را احمد تا بود آمد و رفت در که بود مادرش نیب نیا.  گرفت

 یسرما احمد که افتاده یاتفاق چه دینفهم اکرم اما بخوابد اتاق داخل   کند

 !  دهیخر جان به را رونیب

 دیکش رونیب را اش مجله اتاق روشن   کیتار در و انداخت باال یا شانه

 !  بخواند مجله گرید یکم توانستیم.  نبود او به حواسش که یکس. 
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 اش یهمراه هم سهراب و کردیم فیتعر را یداستان خندان یعل

 به یتوجه و شده غرق افکارش در که بود هامون نیب نیا.  کردیم

 از که یوقت درست.  بود دهید را حیتسب فاطمه امروز.  نداشت اطرافش

.  فتدیب نیزم یرو بود نمانده یزیچ و بود دهیلغز هامون کالسور   یال

 زده خجالت یلبخند و بود کرده شکار را آن فاطمه مشتاق   یچشمها

 مثال.  بخرد یادگاری شیبرا داشت دوست هامون.  بود نشانده لب یرو

 خوشش فاطمه از اندازه همان به هم او کند یادآوری او به که یزیچ

 گوشش به سهراب متعجب یصدا که بود افکار نیهم در!  دیآ یم

 : دیرس

  ؟ ستین شما ی مغازه اون هامون -

 و دید ناشناس یمرد کنار   را پدرش دیچرخ سمت آن به هامون نگاه  

 چطور دینفهم.  شد مغازه ی شکسته ی شهیش متوجه بعد یا لحظه

 : رساند پدرش به را خودش.  کرد یط را فاصله

  ؟ شده یچ -

 : دیچرخ سمتش به صدر نگاه  

 ؟ یبود کجا االن تا -

 .  بود تر یعصبان شهیهم از شیصدا

 .  دانشگاه -

 : آمد حرف به بهیغر مرد  

 .  کنمیم درستش یعصر تا -

 ! بده رتیخ خدا -

 : دیپرس گرید بار   هامون.  کرد یخداحافظ و داد دست پدرش با

 ؟  شده یچ گمیم -



 داخل اما سهراب و یعل.  دنبالش به هم هامون و رفت داخل صدر

 خبر با صدر یرفتارها از که خصوص به.  ندانستند زیجا را رفتن

 .  بودند

 ! لیتعط دانشگاه و درس فردا از -

 !؟ یچ -

 را شکسته ی شهیش ربط   نتوانست هامون که بود منتظرانه ریغ آنقدر

 ! بفهمد لشیتحص با

 .  یکنیم کمک ینیشیم نجایا یایم صبح فردا از ؟ یکر -

 !  نکردم کمک االن تا که نه -

 ! گفتم که ینیهم.  ادینم کارت به درس -

 به یبزن گند نمیبش ؟ یکنیم ینه و امر بهم که سالمه چند یدونیم -

 ؟ یزد االن که یزیچ مثل   ؟ میزندگ

 و کرد حلقه گردنش دور   را دستش و کرد حمله هامون سمت   به صدر

 : داد فشارش وارید به

 زبونتم یگردیم مفت یخوریم مفت من ی خونه تو!  کنمیم خوب -

 ؟ واسم شده دراز

 : کند جدا شیگلو از را صدر دست   که بود یقو آنقدر هامون یانگشتها

 ! بلیس شدم من که خورده اعصابت یک از باز -

 که نشستم بست مغازه تو سگ بوق   تا که یبود یگور کدوم شبید -

  ؟ نشه یزیچ

 ؟ یدیچیپ یک یپا و پر به -

 !  ومدهین نفر هی تو به شیفضول -



 هم ، پدرش از.  بود متنفر مرد نیا از چقدر.  زد پوزخند هامون

 سمت   به که همانطور و برداشت را کتش صدر ؟ شدیم مگر!  خونش

 : گفت رفتیم در

 . خونه رمیم.  کنه درست نجارویا ادیب تا بمون -

.  داد تکان تاسف ی نشانه به یسر و فرستاد رونیب را نفسش هامون

 بود شده یعاد شیبرا زهایچ نیا که بود بداخالق و دهن بد صدر آنقدر

 و بد وارید یرو بعد روز   و شکستندیم را مغازه ی شهیش روز کی. 

 دانستیم خوب که یوقت هم آن ؟ چه یبرا یکنجکاو!  نوشتندیم راهیب

 !  است مقصر پدرش

 : آوردند هجوم مغازه به یعل و سهراب صدر رفتن   با

  ؟ شده یچ -

 : کرد پرت زیم یرو را کالسورش هامون

 .  دونمیم چه -

 : انداخت اطراف به ینگاه یعل.  کرد رها یصندل یرو را خودش

 .  ازتون نزدن یزیچ خوبه -

 . مونده خودش شبید انگار -

  ؟ شبید ومدین خونه -

 اصال دمینفهم.  مردم که انگار خونه دمیرس بودم خسته شبید انقدر -

 !  نه ای اومد

 حال   و یخوشحال برق  .  کرد نگاه هامون ی غمزده صورت   به سهراب

 احوال   و اوضاع نیا با اصال!  بود شده محو که دهینکش هیثان به خوشش

 ؟ بگذارد جلو قدم فاطمه از یخواستگار یبرا توانستیم اش یزندگ

 !  نداشت یجواب شیبرا هم هامون که یسوال

**** 



 

 هیتک تشیریمد یصندل به.  بود االتیخ و فکر غرق   هم هنوز هامون

 یحوال ییجا!  نبود آنجا ذهنش.  چرخاندیم را حشیتسب و بود زده

 هر.  بود رفته چشمها آن کنار   که انگار هم خال نیا!  دیچرخیم گذشته

 ادی به.  بود کرده پاک را هامون ذهن   یکس که انگار اما بودند آشنا دو

 !  کجاست از ییآشنا نیا آورد ینم

 باز هم از یا تقه بدون   اتاقش در   لحظه همان و کرد یمحکم ی عطسه

 : شد

 !  باشه تیعاف -

 : شد بلند جا از.  دید را یعل خندان   ی چهره

  ؟ ورا نیا از عجب چه!  سالم -

 سرما و رفته هم در ی چهره به ینگاه با یعل که برد جلو را دستش

 : دیکش کنار را خودش هامون ی خورده

 !  خونه تو من دارم بچه هی یناسالمت گهید کن تیرعا داداش -

 یرو و گذاشت کتش ب  یج داخل   را حیتسب.  افتاد خنده به هامون

 : نشست یصندل

 !  دیشد خوردم سرما روزه دو -

 نشست مبل یرو یعل!  بود قبل شب دو ی  باز باران عواقب   از هم نیا

: 

  ؟ یرفت دکتر!  واضحه -

 !  گهید داره دوره.  شهیم خوب خودش -

 : انداخت اطراف به ینگاه و داد تکان تاسف ی نشانه به یسر یعل

 ؟ یرینم یاصل شعبه ؟ یانداخت ریگ شعبه نیا تو خودتو چرا -



 شده بسته تنفسش راه  .  بست یا لحظه را آلودش خواب یپلکها هامون

 داشت دوست که بود افتاده جانش به یسردرد.  سوختیم شیگلو و بود

 سرش از آشنا خال   ان و شاران فکر   وجود نیا با اما!  بخوابد ابد تا

 : رفتینم رونیب

 !  اونجا رفت شهینم یثانو اطالع تا داده آب به یهاد که یگل دسته با -

  ؟ شهیم کم ازت یچ ینیبب نفرو 4 حاال!  باش یمردم ذره هی -

 .  یریگیم سرسام اونجا یبر روز دو -

  ؟ هست یگفت هم گرهیباز نیا.  یطرف اون برم خواستمیم اتفاقا -

 به که یینها ی پنجه و دارید نیآخر اد  ی.  رفت هم در هامون یابروها

 ! بود نشده پاک ذهنش از هنوز بود دهیکش صورتش

 ! آره -

  ؟ نداره که رادیا.  نتشیبب ببرم و کوثر خوامیم -

  ؟یپرسیم چرا من از -

 ! یایب باهام توام خوامیم نکهیا واسه -

 !  گهید نیبر نیپاش پدر و دختر ؟ چرا گهید من -

 : دیخند یعل

 نیماش تو!  یانداخت جا رو یگرام همسر  !  دختر مادر   و پدر و دختر -

 دختر نیا میبر هم با ییتا چهار شه حاضر هامون عمو!  منتظر نشستن

 ! شاالیا مینیبب رو گرهیباز

 

.  زدیم یسرخ به شیچشمها یدیسف.  دیکش صورتش به یدست هامون

 حیترج.  بود کرده آلودش خواب و جیگ بود خورده صبح که یقرص

 .  بماند جا همان دادیم



 .  هست بهت حواسش برو.  اونجاست هومن -

 .  میگردیبرم زود میبر ایب ؟ کاریچ خوامیم هومنو -

 .  خدا امون   به کنم ول رو نجایا شهینم -

 . میایم قهیدق دو میریم.  گهید ارین نه -

 دهیکش در سمت   به شیپا اصال.  انکار هامون از و اصرار یعل از

 کوثر.  شد باز هم از یا تقه با اتاقش در   دار و ریگ نیهم در.  شدینم

 یرو یلبخند نمکش با و سبزه صورت   دن  ید با هامون.  شد اتاق وارد  

 .  نشاند لب

 .  عمو سالم -

 به که بود روزید نیهم انگار.  بود شده بزرگ یحساب یعل دخترک

 : شد بلند جا از!  آمد ایدن

  ؟ یچطور جون عمو سالم -

 : گفت جواب حاضر کوثر

 !  خوبم -

 : چرخاند پدرش سمت   به سر

  ؟ دیاینم گهیم مامان -

 جابه هدف یب را زیم یرو یورقها و انداخت نییپا را سرش هامون

 : داد جواب یعل.  کرد جا

 !  میافتاد راه بده رو بله هامونت عمو اگه -

 یچشمها نیا به توانستیم مگر.  دوخت هامون به چشم منتظر کوثر

 : گفت ناچارا ؟ دیبگو نه یمشک درشت  

 .  دارم کار ییجا من چون میبر زود فقط.  باشه -

 !؟ یشد دار کار دیرس ما به!  ایبود داده لم نجایا االن تا -



  ؟ نه ای یبر یخوایم -

 !  میبر میبر -

 نیسنگ را نفسش هامون.  یعل سرش پشت   و افتاد راه به جلوتر کوثر

 فروشنده از یکی به را مغازه و کرد قفل را اتاقش در  .  فرستاد رونیب

 را سرش.  دید را یعل ن  یماش آمدند یم رونیب درکه از.  سپرد شیها

 فاطمه نیماش به دنیرس محض   به.  افتاد راه او دنبال   و انداخت نییپا

 هامون.  شد ادهیپ نیماش از و کرد مکث یکم.  گرداند سمتشان به سر

 که همانطور فاطمه و کرد سالم زودتر.  آورد ینم باال را سرش

 : داد جواب کردیم صاف را کوثر یروسر

 .  میداد زحمت بهتون.  شد شما مزاحم   یعل شرمنده.  سالم -

 .  ستین یزحمت کنمیم خواهش -

 : افتاد هامون ی شده قرمز یچشمها به و آمد باال فاطمه نگاه  

  ؟ دیدار کسالت -

 : داد جواب نشستیم فرمان پشت   که همانطور یعل

 ؟ میبر دیدیم اجازه.  سرماخورده -

.  شود نیماش سوار   کرد کمکش و شد دهیکش کوثر سمت   به فاطمه نگاه

 : گفت هامون حال همان در

 .  امیم خودم نیماش با من یعل -

 و هامون ی گرفته یصدا.  نشست فرمان پشت   و داد سرتکان یعل

 : دیبگو فاطمه شد باعث ندارد نیخوب اوضاع بود معلوم که ییگلو

 .  خوبه براتون.  دیبخور دیکن درست عسل و مویآبل شربت -

 قدم نشیماش سمت   به یگرید حرف   بدون   و داد تکان سر هامون

.  افتاد راه به و فرستاد رونیب را نفسش نشستن محض   به.  برداشت

 !؟ نبود.  بود خوشبخت.  کردیم سهیمقا خودش با را یعل یزندگ



 کنار   فاطمه.  انداخت عقب به نهیآ از ینگاه.  آمد یم سرش پشت   یعل

 که دینکش هیثان به.  کردیم گوش شیحرفها به و بود نشسته یعل

 سبقت یعل داد اجازه و دیکش کنار یکم را نیماش.  دیدزد را نگاهش

 یروسر و کوثر فقط و بود گرفته قرار سرش پشت   حاال.  ردیبگ

.  داد یصندل به را اش هیتک و دیکش یراحت نفس  !  دیدیم را دشیسف

 !  بود بهتر نجوریا

**** 

 0872 خرداد

 قرار سهراب و یعل با ، گرفت را سانسشیل باالخره و شد تمام درسش

.  گذاشتیم اش یزندگ اتفاقات   مگر اما بخوانند ارشد یبرا که گذاشتند

 بود ناچار وگرنه کند اش یزندگ حال   به یفکر که داشت وقت سال کی

 که ییوقتها جز به و بود خبر یب کل به فاطمه از!  برود یسرباز به

 حیتسب.  ندشیبب توانستینم زدیم آنها ی مغازه به یسر مادرش و پدر با

 با و برود ییجا شدینم.  بود بند جانش به اش یادگاری مقصود   شاه

 کند یخواستگار فاطمه از زودتر چه هر داشت اصرار.  نبرد خودش

 از که داشت یلیدل هم بار هر.  نبود یراض بزرگ صدر   نیب نیا اما

 سرش بر را اش یتجربگ یب و یبچگ!  بود یلجباز شتریب هامون نظر  

 مادرش.  زدیم حرف اش یاقتصاد خراب   وضع از مدت تمام و زدیم

 پا کی بزرگ صدر مرغ اما کند قبول پدرش که شدیم واسطه نیب نیا

 یسمت از!  کند یکار توانستینم و بود شده یعصب هامون.  داشت

 شیبرا فاطمه از یدور گرید یطرف از و پدرش ان  یپا یب یکارها

 هم باز او و خواندندیم ارشد یبرا سهراب و یعل نیب نیا.  بود سخت

 به.  نداشت دوست را پدرش کار   و کسب یعل.  بود اش یزندگ ر  یدرگ

 یا ندهیآ داشت قصد هم سهراب.  نبود کردن یکاسب آدم   او خودش قول  

 دانستینم هامون فقط نیب نیا.  شانیخانوادگ رسم   و راه از جدا بسازد

 کار از و بزند یحرف بزرگ صدر به توانستینم.  ستیزندگ یکجا

 را او نداشت دوست خودش هم یطرف از ، بزند باز سر او با کردن



 حد   سر تا را او و بود گرفته را شیها یکار گند یجلو بارها.کند رها

 که یزن به کردیم فکر مادرش به بارها و بارها.  بود رسانده جنون

 نبود نیا حقش.  بود شوهرش و ها بچه به دنیرس الشیخ و فکر تمام  

 معلق هوا و نیزم ان  یم اش یزندگ که نبود نیا حقش! ندیبب انتیخ که

 یمادر که بود انصاف یب است؟آنقدر طلب تنوع شوهرش که.  باشد

 بود شده صورتش مهمان   چروک و نیچ اگر ند؟کهینب را زنش یکردنها

 !بس و بود انشیپا یب یکردنها یصبور خاطر   به همه

 

 در اطرافش روزها نیا که یبد اتفاقات   تمام   کنار   از ساده توانستینم

 مورد   در بزرگ صدر   با بحثش نیآخر.  بگذرد بود انیجر

 یبحثها و ازدواج د  یق کل به و بود کرده چال مغازه در را یخواستگار

 را بحثشان یعل روز همان.  بود زده نامعلوم یمدت تا را اش یحواش

 نشده فاطمه از یحرف نیب نیا که کرد شکر را خدا هامون و بود دهیشن

 مجهول دختر   نیا که بود داده خرج به سماجت روز همان از.  بود

 یحرف نشده یعلن زیچ همه که یوقت تا نداشت دوست هامون ، ستیک

 کردیم فرق سهراب با حسابش یعل اما دانستیم سهراب.  بزند یعل به

 . 

 هامون.  دادیم سر یخواستگار یها زمزمه یعل دار و ریگ نیهم در

 مشغول فکرشان یآنقدر کنکور و درس غرق   هم سهراب و بود ریدرگ

.  کنند یکنجکاو یخواستگار نیا ات  ییجز مورد   در کمتر که بود

 که انگار دادینم را یشگیهم یها یدورهم ی اجازه شانیها یروزمرگ

 .  بودند شده غافل هم از

 چهره نیا بیعج.  شد مغازه وارد   یدخترک که بود گرم سرش هامون

 .  کردینم یاری اش حافظه.  بود آشنا شیبرا

 ؟ ستنین صدر یآقا.  سالم -



 بلندش ش  یر به یدست بود نشسته اش یصندل یرو که همانطور هامون

 : آمد حرف به و کرد جا جابه دست در را فاطمه ییاهدا ح  یتسب.  دیکش

  ؟ دیدار کارشیچ -

 : گفت عیسر باشد داشته عجله که انگار دخترک

 .  آوردم مونویبده -

 .  رسونمیم بهش من -

 .  بدم خودش به گفته بابام نه -

  ؟ اسمتون -

 .  شتونیپ بودم اومده گهید بار هی قبال.  یچراغ -

 یرو از.  اوردیب ادی به که بود یزیچ آن از تر فیضع اش حافظه

 : دیپرس یکنجکاو

  ؟ هیچ واسه یبده نیا -

 دانستینم گذراند نظر از را هامون صورت  .  شد اریهوش اکرم نگاه  

 نیا اما.  است صدر پسر   که دانستیم!  دیبگو او به که است درست

 ان  یم که یحیتسب و راهنیپ ی شده بسته باال تا یها دکمه و شیر

 و ردیبگ دهان به زبان شدیم باعث بود شده گرفته یباز به انگشتانش

 .  نزند یحرف

 !  گهید هیبده -

 به بتواند که باشد خوب یآنقدر پدرش یمال وضع آورد ینم ادی به

 !  زدیم یندار از دم شهیهم.  بدهد قرض یپول ای کند کمک یکس

 .  برسونم دستش به تونمیم.  ستین خودش -

 .  مایکرد یریگ عجب.  بابا یا -



.  باشد ساله 07 که انگار.  کرد دخترک یباال و قد به ینگاه هامون

 بودند خاص حد از ادیز که ییچشمها و داشت یبلند قد  .  شتریب هم دیشا

 : گرفت چشم او از هامون. 

 ؟ باباته ی ساله چند طلب   واسه یبده نیا نکنه -

 باال ابرو.  نشد پرت اکرم حواس   اصال هامون ی خواسته برخالف  

 : انداخت

 .  تنگه دستش خب یول شده یطوالن کمی آره -

 .  ادیم روش سود باالخره! ؟ نه انگار شده هم اضافه -

 : دوخت رونیب به را نگاهش اکرم

 ؟ انیم یک   دیدونینم -

 یا لحظه اگر.  زدیم لنگ نیب نیا یزیچ!  کرد مشت را دستش هامون

 نیا جز به یزیچ پدرش کار   که بود مطمئن حاال داشت هم َشک

 یهاد که کند جواب و سوال شتریب را دخترک خواست!  ستیطالفروش

 بلند جا از که دینکش هیثان به. افتاد او به هامون نگاه  .  شد مغازه وارد  

 : شد

  ؟ دنبالش یرفت -

.  کرد معذبش بزرگ صدر   مثل   نگاهش.  بود اکرم به چشمش یهاد

 یهاد یبرا چشم پشت   و کرد تر سفت اراده یب را اش یروسر گره

 .  کرد نازک

 ! دباغ ی خونه.  ینییپا ابونیخ رفت.  آره -

 عیسر اکرم که رفتیم در سمت   به!  دییسایم هم یرو دندان هامون

 : گفت

 ؟ یریم صدر ش  یپ -



 اش کننده معذب یها نگاه آن با یهاد.  نداشت دادن جواب وقت   هامون

 : داد جواب

 .  کنم کمک تونمیم من ؟ یدار کارشیچ!  آره -

 عجله!  رفت غره چشم یهاد به فقط اکرم و زد رونیب در از هامون

 گرید ساعت کی تا.  برساند صدر دست   به را زودترپول که داشت

 برنگشته خانه به حیذب که یوقت تا و آمدند یم دنبالش پدرش و ونیکتا

 !  باشد رونیب داشت زمان بود

 او ی زده شتاب و بلند یقدمها.  افتاد راه به هامون دنبال   فکر بدون  

 یسع فقط.  دیرسینم هم شیپا گرد   به!  کجا اکرم کوتاه   یگامها و کجا

 !  رفتیم و دادیم صدر به را پول بود جا هر.  نکند گمش کردیم

.  کرد شیدایپ یبعد ابان  یخ چ  یپ سر   که کند گم را او بود نمانده یزیچ

 افتاده نفس نفس به.  کرد تر تند را شیقدمها و نشاند لب یرو یلبخند

 بود گذاشته گردنش به حیذب که یتیمسئول فقط.  نبود مهم شیبرا اما بود

 !  تمام و دادیم انجام را

 دیکوب در به محکم و آورد باال را دستش.  ستادیا یا خانه مقابل   هامون

 ریدرگ ذهنش یآنقدر.  ستادیا هامون یکینزد و کرد سست پا اکرم. 

 به کینزد چقدر که دینفهم یحت.  نشود دخترک ب  یتعق متوجه که بود

 در   که یجور.  زد در به تر محکم را یبعد ی ضربه!  بود ستادهیا او

 درد دستش که کرد فکر اکرم.  خورد یدیشد تکان   رنگ زرد ی  آهن

  ؟ ردیگینم

 یصدا.  کردیم دنبال را هامون ی  عصب یحرکتها و بود شده چشم تماما

 : دیرس گوششان به طرف آن از یزن

 ؟ یآورد سر ؟ خبرته چه -

 : دیکوب در به هم باز هامون

 !؟ هیک -



 تر محکم گرید بار   و نداشت شیبرا یجواب هامون اما بود زن یصدا

 . آورد فرود در یرو را مشتش

 ! گهید اومدم -

 

 یظیغل ش  یآرا.  بود در پشت   ساله 41 بایتقر یزن.  شد باز هم از در

 با شیموها یزرد.  بود ختهیر صورت یرو را شیهایچتر و داشت

 را صورتش ز  یر یچروکها.  نداشت یخوان هم رشیس ی سبزه پوست  

 بود کرده اخم هامون!  بود ناموفق اما بپوشاند شیآرا با بود کرده یسع

: 

 !  نمیبب کنار برو -

  ؟ عجله نیا با کجا!  کمیعل سالم -

 و زد او به یا تنه.  کردیم تر یعصب را هامون زن ی عشوه پُر لحن  

 در یسرک یکنجکاو یرو از بار نیا اکرم.  کرد باز را خودش راه  

 : زدیم ادیفر بلند بلند و بود هامون دنبال   زن.  دیکش خانه

 !؟ کاروونسراست نجایا مگه ؟ یریم کجا -

 آن و طرف نیا و بود ستادهیا زن اط  یح وسط   ها وانهید مثل   هامون

 کنار   را خودش و داد یتکان شیپاها به اکرم.  دیکشیم سرک طرف

 اتاقها یکی از بزرگ صدر   گرید سمت   از لحظه همان.  رساند اطیح

 : آمد رونیب

 ؟ شده خبر چه -

 خون به شیچشمها دنشید با هامون.  داشت تن به دیسف رپوش  یز

 : نشست

 !  کشمتیم االن نیهم!  کشمتیم -



 ؟ کردیم چه نجایا.  بود دهیترس اکرم.  شد ور حمله صدر سمت   به

 عقب سست ییپاها با و کرد جا جابه را بود انداخته شانه یرو که یفیک

 جا از را او زد پدرش صورت   به هامون که یمشت نیاول.  رفتیم عقب

 !  گذاشت فرار به پا و پراند

** 

 رفتن یبرا که هامون کنار   یعل.  دندیرس مقصدشان به بعد قهیدق چهل

 :  ستادیا کردیم دل دل مغازه به

  ؟ یاینم چرا -

 .  هستم نجایهم من دیبر -

 ؟ یکشیم خجالت یک از.  خوته ی مغازه -

 : رفت یعل به یا غره چشم هامون

 ؟ گهید کنم کاریچ.  اومدم ایب یگفت -

 !  شناستتیم مثال.  بزن یحرف هی ایب -

 حالش به یکمک شناختن نیا دانستینم یعل.  زد پوزخند دل در هامون

 !  کند زیت پنجه شیبرا تا ندیبب را او شاران بود یکاف!  کندینم

 از هامون آنکه از قبل.  شدند اضافه جمعشان به هم کوثر و فاطمه

 یصورت با.  دید را آنها و آمد رونیب مغازه از هومن بزند باز سر آمدن

 : گفت هامون به رو و کرد سالم آمد سمتشان به خندان

  ؟ من دست   یبد رو مغازت یاوردین طاقت -

 : داد یعل را جوابش هامون یجا به

 خانوم نیا.  آوردمش خودم با زور به.  خوردینم تکون جاش از -

  ؟ داخله گرهیباز

 : کرد فرو نشیج شلوار داخل   را شیدستها هومن



 . اومده امروز خواهرشم!  آره -

 که شد مانع عطسه.  دیکش هم در ابرو هامون و بود باز هومن ش  ین

 الیخ امروز یعل.  شد دهیکش مغازه سمت   به لحظه همان.  بدهد جواب

 .  بردارد سرش از دست نداشت

 تمام شاران کار   تا ستادندیا یا گوشه یهمگ.  بودند یلمبرداریف مشغول  

 : دندیشن را یمسعود یصدا هم تینها در.  شود

 دوباره بعد میکن استراحت کمی.  هیآخر یسکانسا گهید جان شاران -

 .  میکنیم شروع

 نیا ای ؟ زدیم حرف یمیصم انقدر لمشیف عوامل تمام   با کارگردان

 از که شاران دن  ید با هامون افکار  ! ؟ بود شاران مخصوص   تیمیصم

 آب یبطر و رفت سمتش به یدختر.  شد قطع آمد یم رونیب مغازه

 آرام و زد هامون یبازو به را شیبازو هومن.  داد دستش به را یمعدن

 : کرد زمزمه

 .  خواهرشه -

 دهد حیتوض شد باعث که رفت هومن به یا غره چشم و دیچرخ هامون

: 

 !  بود یمعرف قصدم فقط -

 !؟ نه گهید هست.  باشه مغازه به حواست گذاشتمت نجایا -

 !  ستین بد که کنم معاشرت کمی نشیب حاال!  آره که اون -

 خودش که نزد یحرف هم هامون!  شدینم محو شیلبها یرو از خنده

 : داد ادامه

.  دونستمینم که من یعنی.  اومده در هیهان یدوستا از یکی خواهرش -

 .  گفت اومد خواهره خود

 .  کرد نگاه هومن به متعجب هامون



 .  باشه هیهان سال   و سن هم ادینم بهش ؟ دوستش -

 ! کترهیکوچ سال 0 -

 ؟ یدیفهم یک   رو نایا اونوقت -

 : دیخند معذب و دیکش سرش پشت   به یدست هومن

 !  گهید فتهیم گل بحث -

 !  عجب -

 کرد شکارش او نگاه   لحظه همان و چرخاند شاران سمت   به سر هامون

 سر اما اخم با چه اگر هم شاران و داد تکان سالم ی نشانه به یسر. 

 جانش از مگر!  برود اش یکینزد تا یحت نداشت امکان.  داد تکان

 :  گفت هومن به و گرفت نگاه!  بود شده ریس

 ؟ راهه به رو یچ همه -

 دیرس که میداشت سفارش تا چند یول لهیتعط که یکاسب اوضاع نیا با -

   . یمشتر واسه میفرستاد

 : گفت گرید بار   هومن.  داد تکان سر هامون

 . کنم آشنات خواهرش با ایب -

 انداخت یم خنده به را هامون حرکاتش نیا که یجور ، کردیم طنتیش

 ! 

 آرزوش به رو خانوم حاج قراره شاالیا.  هیکاف بشناسه تورو که نیهم -

  ؟ یبرسون

 !  ستین دیبع یچیه یدید چه رو خدا -

 در.  فتدیب خنده به هامون شد باعث بود آورده لب یرو که یشخندین

 به سر!  باشد نداشته خواهرش به یشباهت او حداقل که کردیم آرزو دل

 : چرخاند هومن سمت  



 ؟ شناسهیم رو هیهان کجا از یگفت -

 سیتدر واسه رفته هیهان هم دایجد.  بودن یبچگ دوران انگاردوست -

 .  کنهیم کار هم دختره نیا که آورده در یآموزشگاه از سر

  ؟ بشم خبر با االن دیبا نارویا من -

 .  کنم آشنات دختره با گمیم که من -

  ؟ سیتدر واسه رهیم هیهان حاال تا یک   از!  گمینم رو دختره -

 ! مونهینم زدن حرف وقت   که یایم رید شبا انقدر -

 . بود شده خسته کردن کار همه نیا از هم خودش

 

 ؟ بگه بهم شدینم وقت امیب رید چقدرم هر -

 رهیبگ دکترا و ارشد خواستیم روزید تا.  نده رو بهش گمیم که من -

 .  خوادیم گهید زیچ هی هم فردا پس حتما.  کنه کار خوادیم االنم

 : رفت هومن به یا غره چشم هامون

 !  هومن آقا -

 : دیخند هومن

 .  خودشه یزندگ ؟ بهت بگم یچ خب -

 .  کجاست بدونم که دادیم خبر یول.  ستین خودش یزندگ گمینم -

 باز او اما بودند برادرش و خواهر.  دندیفهمینم را هامون یها ینگران

 از قدم به قدم داشت دوست باشد پدرشان که انگار.  بود نگران هم

 . باشد خبر با شانیکارها

 :  دیپر صحبتشان نیب یعل

 .  شد خلوت سرش ایب هامون -



 پشت   و دیکش خود با را هامون هم یعل و رفتند جلو کوثر و فاطمه

!  نبود ممکن انگار نرود که کردیم چه هر.  افتاد راه به سرشان

 : دیرس گوشش به فاطمه یصدا!  سپرد خدا به را خودش

 ؟ رهیبگ عکس باهاتون دخترم شهیم.  رزمجو خانوم سالم -

 دو یرو ، شد خم و زد لبخند کوثر دن  ید با که دیشنیم را شاران یصدا

 هامون و زدیم حرف یمهربان با.  شود دخترک قد   هم تا نشست پا

 !  بود شده میقا کجا امروز به تا تشیشخص از جنبه نیا دیفهمینم

 !  حتما بله -

 امضا از بعد.  انداخت عکس و گرفت دست به را لیموبا خودش یحت

 : گفت یعل معمول یحرفها یکم و گرفتن

 !  هستم هامون آقا یمیصم دوست.  مایستین بهیغر ما -

 : برود نشانه را هامون تا دیچرخ نگاهش.  انداخت باال ابرو شاران

 .  خوشبختم بله -

 خوب یگریباز تو هم ماشاهلل.  کنهیم فیتعر ازتون یلیخ هامون -

 ! اخالق نظر   از هم نیهست

 شدیم کاش!  دیکوب یعل یبازو به بازو و دیکش هم در ابرو هامون

 نگاهش فاطمه!  فتدیب قهقهه به بود مانده کم شاران!  ببندد را دهانش

 یزیچ متوجه که انگار.  بود آمد و رفت در شاران و هامون ن  یب

 !  باشد شده نشانیب

 !  دارن لطف شونیا -

 : کرد زمزمه هامون گوش   کنار   هومن

  ؟ داداش خان یشد یمیصم جماعت گریباز با انقدر حاال تا یک   از -

 !  بود مشخص صورتش از که یحرص و بود غره چشم جوابش



 !  هومن آقا دمیم هم رو شما جواب   بعدا -

 ! پسه هوا -

 حرف به فاطمه.  دینشن یکس که یجور بود وار زمزمه مکالماتشان

 : آمد

 از یکی من دختر.  دیباش قبل از تر موفق روز هر دوارمیام -

 .  قرصتونه پا و پر یطرفدارا

 : نشاند لب یرو لبخند و کرد لمس را کوثر ی گونه شاران

 .  هیبزرگ افتخار   برام.  زمیعز ممنون -

 : آمد حرف به هومن

 .  رزمجو خانوم دینباش خسته -

 چیه او.  انداخت هومن ی شده غیت شش صورت   به ینگاه شاران

 با اش یآنچنان حالت   و خورده ژل یموها.  نداشت هامون به یشباهت

 متظاهرش برادر   از کل به را او حساب   روزش مد   و اسپرت یلباسها

 : نشاند لب یرو یلبخند اراده یب.  کردیم جدا

 .  ممنون -

 سرما صورتش چرخاند سمتش به سر شاران.  نزد یحرف هامون

 : شد بدجنس.  زدیم ادیفر را یخوردگ

 ؟ دیخورد سرما -

 با که دوخت کوثر به چشم بعد و انداخت سمتش به ینگاه مین هامون

 : بود زده زل شاران به جانیه و ذوق

 .  بله -

   ! دیدار حق شده سرد هم هوا.  دیبش خوب دوارمیام -



 و او خاطر   به هامون ؟ زدیم راه آن به را خودش که نبود یبدجنس

 !  بود خورده سرما که بود اش شده پنچر ک  یالست

 !  جاده تو یکس به کردن کمک وقت یب و هوا ی  سرد خاطر   به بله -

 شهیهم حال هر به.   دیافتاد دردسر به انگار یول دیکن ثواب دیخواست -

 !  بود یخوب آدم   شهینم

 را جوابش بتواند هامون آنکه از قبل.  کرد صدا را شاران کارگردان

 و بود هامون صورت   به فاطمه نگاه  .  کرد ترک را آنها دیببخش با بدهد

 !  رفته هم در هامون یابروها

 .  ندارم یکار نجایا برم گهید من -

 ان  یپا تا بود کرده عهد خودش با!  بود هامون یعصب یصدا

!  بود شده برآب نقش   اش نقشه اما نشود یآفتاب طرفها نیا یلمبرداریف

 : گفت یعل

 ! یاومد نکنه درد دستت -

 به اگر!  آمد ینم خوشش خودیب اصرار   از.  داد تکان سر هامون

.  بود کالم کی حرفش!  شود سست نداشت امکان نبود کوثر خاطر  

 !  کند پول کی ی سکه را خودش نبود قرار یکس آمد   خوش یبرا

 : گفت فاطمه آخر ی لحظه و کردند یخداحافظ هم از

 .  بشه بهتر حالتون دوارمیام.  دیباش خودتون مراقب -

 .  کردینم هم نگاهش یحت هامون

 .  چشم.  ممنون -

 : گفت هومن که کرد رفتن عزم   هامون

 !  کنم یمعرف رو خواهرش یومدین -

 !  دارم کار.  گهید وقت   هی باشه -



 به و کرد یخداحافظ.  بود جیگ و متعجب او یعصب برخورد   از هومن

 شاران با که رفتیم نشیماش سمت   به هامون.  رفت مغازه سمت  

 : دیشن را شیصدا که شود رد توجه یب خواست.  کرد برخورد

 !  شهیم دارمونید نیآخر شیپ شب دو نیگفت -

 ؟ رمیبگ اجازه شما از دیبا خودم ی مغازه به اومدن یبرا -

 

 !  گرفت دهینشن و دیشن را حرفش شاران

 ! دیکن فیتعر دوستاتون شیپ من از کردمینم فکر -

 :  داد جواب خونسرد و فرستاد رونیب را نفسش هامون

 ؟ دیدار شک خودتون یخوب به -

 :  زد شخندین شاران

 به!  دارم شک شما ی عادالنه قضاوت به ندارم شک خودم یخوب به -

 ! دیدیند منو اصال خودتون قول

 .  فهموند بهم رو زایچ یلیخ شدم کالم هم باهاتون که نیهم -

 ی نشانه به لبش کردیم یسع که خصوص به زدیم حرف طعنه پُر

 زمزمه دیفهمیم را نیا شاران!  کند تیرعا را ادب و نپرد باال پوزخند

 :  زد لب نشنود هامون که یجور وار

 ! ستمین متظاهر من چون راحته شناختنم -

 و کردیم نگاهش منتظر.  دیچرخ شاران سمت   به کامل و دیشن هامون

 هامون ، شدیم دور او از.  آورد ینم خودش یرو به هم شاران

 که گفتیم خودش با مدام و کرد مشت شلوارش ب  یج در را شیدستها

 :  شود مسلط خودش به بود نتوانسته که انگار اما!  باشد آرام دیبا

 ! دیببخش -



 را او.  ماند رهیخ شیچشمها به یا لحظه یبرا هامون.  برگشت شاران

 !؟ بود دهید کجا را یهالل خال آن ؟ بود دهید کجا

  ؟ دیداشت یکار -

 :  گفت بماند آرام کردیم یسع که همانطور.  آمد خودش به هامون

 قرار!  هیچ خاطر به فهممینم من که هست نیب نیا یخصومت هی -

  ؟ دیبگ بهم ستین

 .  شناسمیم رو شما زور به یحت من ؟ دیکنیم یفکر نیهمچ چرا -

 شیبرا تمسخر و طعنه از حجم نیا!  نداشت باور را حرفش هامون

 ! بود هضم قابل ریغ

 !  مشخصه حرفاتون تمام تو نیا دیکنیم قضاوت دیدار -

 !؟ جهنم رمیم کنم قضاوت -

 کردیم صبر هم باز اما بدهد کوبنده را شیها طعنه جواب داشت دوست

: 

 ! باشم خبر با یچ همه از من ستین قرار!  دونهیم خدا -

 !  کننیم ییخدا یادعا خوب که شما امثال ؟ چرا -

 .  دیدار مشکل من امثال با پس -

 یمشکل باهاشون که ستنین من یزندگ تو یمهم یآدما شما امثال -

 .  شمیم رد کنارشون از و کنمیم یتوجه یب.  باشم داشته

 ! خانوم دیبش رد و دیکن یتوجه یب االنم پس -

 .  بود شده گره شیابروها شاران

 !  آقا کنمیم کارو نیا حتما -

 لعنت شانسش بر و رفت نشیماش سمت به هم هامون و شد دور شاران

 !  فرستاد



 :  دیغر لب ریز و کرد باز را نیماش در  

 ! یذارینم نجایا و پات هفته آخر تا -

 نیا یبرا یجواب هم هنوز!  رفتیم کلنجار یهالل خال آن با هم هنوز

 را خال نیا که کردیم الیخ هم دیشا بود نکرده دایپ بودن آشنا همه

.  دیکش صورتش به یدست و شد نیماش سوار.  است دهید ییجا

.  کرد مرتب یکم را شیموها و دید نهیآ در را قرمزش یچشمها

 :  دیرس گوشش به یادیفر یصدا که آورد یم در حرکت به را نیماش

 ! کنمینم یباز گهید من!  لیتعط کار -

 را شاران یعصبان صورت   و گرداند مغازه سمت   به سر هامون

 کنار   تر طرف آن یکم را یمسعود و چرخاند چشم.  داد صیتشخ

 تر محکم شاران بار نیا که بزند حرف تا رفت کشینزد.  دید شاران

 :  دیغر

 ! کنمینم یباز برات گهید -

 !  شود ادهیپ نیماش از اراده یب هامون تا بود یکاف حرف نیهم
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 که ییها یریگ مچ و بود کرده پدرش با که یحساب یدعوا از بعد

 ی همه.  بودند شده یخون دشمن   به لیتبد هم یبرا نداشت یانیپا

 تر حیوق یمانیپش یجا به صدر که بود بیعج و دندییپایم را هم حرکات  

 که نبود یکس هم هامون.  بود کرده لج شانیزندگ با که انگار.  بود شده

 که کار هر و رفتیم که جا هر!  بود دنبالش هیسا مثل.  بکشد پس پا

 !  کردیم

 کی!  است حیذب نامش دانستیم که یمرد و بود پدرش به نگاهش

 نگران هامون یچشمها.  زدندیم حرف مغازه رونیب که شدیم یساعت



 یطوالن حد از شیب متوجه که بود یزیچ آن از تر الیخیب یهاد اما بود

 !  شود آنها ی مکالمه شدن  

 کارش به را حواسش کردیم یسع هامون و آمد یم یمشتر گاه گه

 !  باشد متمرکز دادینم اجازه یکنجکاو اما بدهد

.  خواندیم خروس کبکش.  شد وارد یعل که بود صدر به نگاهش هنوز

 :  شد جلب توجهش هامون

  ؟ یخوشحال هیچ -

  ؟ یلیبخ -

 :  دیچرخ پدرش سمت   به یا لحظه نگاهش

 !  یبود پنچر کال بود مدت هی آخه -

 . شده عوض یچ همه گهید -

 :  کرد اشاره و دوخت یهاد به نگاه هامون

 .  براشون یببر خوادینم ییچا بابا نیبب -

 جاسوس   که انگار.  بود بلد را کارش هم او.  گرفت را اش اشاره یهاد

 نه و زدیم یحرف او نه اما بود خبر با زیچ همه از.  بود شده هامون

 کرده عهد دو هر انگار.  گفتیم او به یکالم مورد نیا در هامون

 ! ندینگو یکالم مورد نیا در که بودند

 :  چرخاند یعل سمت   به سر هامون.  رفت یهاد

  ؟ خبره چه.  رهیخ -

 !  هست که ریخ -

  ؟ یگذاشت یعروس مدار و قرار -

 .  میجواب منتظر.  ییزایچ نیهمچ هی -

 :  شد خوشحال.  برد ادی از را پدرش کل به هامون



  ؟ دمینفهم من که یخواستگار یرفت یک -

 نشسته بست اونکه ؟ هست هم یکس به حواستون سهراب و تو اصال -

 !  یعاشق انگار که توام فتهیب عقب ترسهیم کتاباش رو

 : کرد عوض را بحث هامون

  ؟ آشناست ؟ خوشبخت دختر نیا هست یک -

 .  آره!  یا -

 ؟ هیک ؟ مشیشناسیم ما -

 سفره من یدار توقع!  یگیم رو مجهولت اری نیا اسم من به تو که نه -

 ؟ کنم باز شتیپ دلمو ی

 

 !  یفهمیم که باالخره-

 !  یفهمیم بعدا توام -

 !؟ نه گهید یگینم -

 . فعال!  نُچ -

 به یا اشاره رونیب از یهاد.  شد مغازه وارد صدر رفت که یعل

 یهاد مقابل  .  زد رونیب مغازه از ندینب صدر که یجور.  کرد هامون

 :  ستادیا

  ؟ شد یچ -

 رو یدختر هی هیزیجه خرج خوادیم انگار.  بود یعروس از حرف -

 !  بده

 :  دیکش یراحت نفس هامون

 .  ومدهین در صداش تا تو برو ایب.  باشه -



 ! باشد داشته هم ریخ دست پدرش که کردینم باور
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 بسپارد خاطر به را کلمات کردیم یسع و بود گذاشته پا یرو را کتابش

 اعظم با احمد!  دیرس یم نظر به نیزم یرو کار   نیتر ناممکن اما

 یغیج بار کی قهیدق چند هر.  آورد یم در را حرصش و کردیم یباز

 دیرسیم گوشش به که بود احمد ی قهقهه هم پشتش و زدیم تیعصبان از

 حال همان در.  کرد نصفش دو وسط از و برداشت یکاغذ دستمال. 

 : کردیم غر غر

 !  یباز شهر ای خونست نجایا -

 فقط و شد محو یکم صداها.  گذاشت گوش کی داخل   را نصفه هر

 اوضاع.  نشست لبش یرو یلبخند.  دیشنیم را نامفهوم ییها زمزمه

 یوقت خصوص به.  بود ممکن ریغ خانه نیا در آرامش.  بود شده بهتر

 کردیم را اش یسع تمام  .  شد خواندن مشغول  !  بود خانه هم احمد که

 با و برود اش مجله سراغ بتواند تا کند تمام را خواندنش موقع به که

 .  بزند ورق را آن راحت ال  یخ

 یبداخالق با حیذب.  کرد باز را در احمد.  دیچیپ خانه در زنگ یصدا

 : شد وارد بود اش یشگیهم کار   که

  ؟ دیکنینم باز و در چرا -

 : گفت جواب حاضر احمد

 !  یاومد که شهینم قهیدق دو -

 کردیم پاک یسبز و نشسته اطیح داخل   تخت   یرو که همانطور رباب

 را خود و دیدو پدر سمت   به حرارت و شور پُر اما اعظم.  کرد سالم



 سمت   به و زد اعظم یموها یرو یا بوسه حیذب.  انداخت آغوشش در

 : گفت حال همان در رباب.  شست را شیدستها.  رفت حوض

 .  ادیم نییپا قطره قطره آب.  شده خراب حموم دوش   -

 حیذب یجا به احمد ، دیپاش صورت به و کرد آب از پُر را ُمشتش حیذب

 : داد جواب

 .  بشه عوض دیبا کرده خودشو عمر گهید -

 گرفتیم را صورتش آب   دست با که همانطور و شد بلند جا از حیذب

 : گفت

 .  ندازمیم بهش نگاه هی -

 : گفت گرید بار   رباب

 .  اومده برق قبض -

 : گرفت دهینشن را رباب حرف   حیذب

  ؟ کجاست اکرم -

 : کرد یزبان بلبل اعظم

 .  خونهیم درس داره -

 : گفت رباب ، کرد رها تخت یرو را خودش و داد تکان سر حیذب

  ؟ یکنینم عوض لباس -

!  توانستینم اما بزند یحرف کردیم دل دل که انگار.  بود فکر غرق  

 گرید که بود حیذب به حواسش آنقدر.  دییپایم را او یچشم ریز احمد

 .  نداشت اعظم کردن   تیاذ یبرا یحواس

 .  کنمیم عوض چرا -

 نبود حیذب احوال   و حال متوجه یلیخ و بود ها یسبز به حواسش رباب

: 



 از بعد فردا بده پول.  هیخال خچالمونمی.  ارمیم شهیم حاضر شام االن -

 .  دیخر برم کار

 نیا انداخت یم راه به جنجال و جار پول سر   که شهیهم خالف   بر حیذب

 !  کرد برابر صد را احمد تعجب   و داد تکان سر تنها بار

 ؟ شده یزیچ -

 سمت   به رباب نگاه  .  رفتیم نشانه را حیذب که بود احمد یصدا

 ثابت را احمد حرف   که گشتیم یرد دنبال   که انگار.  دیچرخ شوهرش

 : دیکش هم در ابرو و نشست صاف حیذب.  کند

 ؟  شده یچ نه -

 : انداخت باال شانه احمد

 .  ستین حواست انگار -

 .  دمید و صدر یحاج یعصر -

 : دیغر و دیکش هم در ابرو احمد

 !؟ بزنه امفتی حرف   افتاده ادشی باز -

 : دیتوپ او به حیذب

 !  بزن حرف درست -

 ؟ دروغه مگه -

 : گفت عیسر رباب

  ؟ هیچ حسابش حرف   -

 خودش یبرا که انگار کرد مکث یکم.  دیکش صورتش به یدست حیذب

 !  دیخریم زمان

 نیا چرخو نیا انقدر.  بود شلوغ بازار یحساب!  امروز شدم خسته -

 .  سوزهیم دستام که بردم طرف اون و طرف



 دستش کف   ی  فرض یها پوسته حیذب.  بود شده قیدق او به نگاهش رباب

 : آمد حرف به رباب.  کندیم را

 ؟ یکن کار صدر یحاج ش  یپ یبر یخوایم -

 یچرخ که ستین یجور کارش!  خوادینم یچرخ که اون!  بابا نه -

 .  بخواد

  ؟ شده یچ پس خب -

 یکودک غرق   اعظم و پرخاش ی آماده احمد.  بود نگران دل رباب

 اکرم.  چرخاندیم مادرش و پدر ن  یب را نگاهش بغل به عروسک شیها

 مجله فکر   و خواندن درس گرم   رونیب اتفاقات   از غافل اتاقشان در هم

 !  رفتینم رونیب سرش از یا لحظه که یا

 که سودشو.  شهیم شتریب و شتریب داره گرفتم ازش که یپول ی بهره -

 مشیتقد دارم یدست دو کنمیم کار یچ هر.  مونهیم اصلش باز دمیم پس

 .  کنمیم

 : کرد رها کالفه را نفسش رباب

 .  بود نیهم خاطر   به رینگ یا بهره پول گفتم بهت که یوقت -

 ؟ بده جون و بمونه دستمون رو بچه ذاشتمیم.  بود تنگ دستم -

 یبده نیا سشیآپاند عمل.  شد دهیکش خبر یب اعظم   سمت   به رباب نگاه  

 .  نداشتند یا چاره.  بود گذاشته دستشان یرو را

 .  میکنیم صاف کم کم بده مهلت ؟ گهیم یچ حاال -

 هنوز.  میبد رو بهره پول ماه هر میکن هنر ؟ میکنیم صاف یچجور -

 .  هست پول اصل

 .  ستین یبد آدم   ییرضا خانوم.  رمیگیم کارم صاحب از -

 تخت یرو از.  بود امدهین خوش مذاقش به حل راه نیا که انگار حیذب

 : شد بلند



 کف   بذاره پول همه نیا ینگیریج ادیم طرف ؟ تو یگیم یچ!  بابا یا -

  ؟ دستت

 ستین یپول اونا واسه پوال نیا واال.  کرد قبول دیشا.  گمیم بهش حاال -

 . 

 : انداخت باال را سرش حیذب

 یچ با.  بذاره کم خوادیم حقوقت از اونوقت.  شهینم که ینجوریا -

  ؟ میکن یزندگ

  ؟ هیچ چاره.  بزرگه خدا -

 . گذاشتن پام جلو چاره راه   هی -

 

 شوهرش صورت   به نگران دل شود روشن دلش در نور آنکه یجا به

.  بود ترسناک نشانیب جو!  جنگ ی آماده و شد زیخ مین احمد.  زد زل

 زدیم تند رباب قلب  

  ؟ یراه چه -

 !  کرد یخواستگار ازم و اکرم -

 : شد بلند جا از احمد

 مفت زر زر فهمهیم نییپا ارمیب رو اش مغازه یها شهیش گهید بار هی -

 !  نکنه

 : گفت وار زمزمه.  باشد الیخ خوش داد حیترج رباب

  ؟ پسرش یبرا -

 : دیکش ادیفر خشم با احمد

 راه اون به خودتو باز.  خوادیم خودش واسه بودم گفته بهت که من -

 !؟ یزنیم



 : داد ادامه حیذب به رو

 الیخ یچ.  داره بچه تا 4.  گوره لب   پاش هی.  سالشه 50 طرف -

  ؟ خودت ش  یپ یکرد

 .  گذاشت گردنش یرو را دستش و کرد حمله احمد سمت   به حیذب

  ؟ خواستم تورو نظر مگه ؟ یشد آدم من واسه -

ل   از شیدستها که کرد فراموش.  شد بلند جا از رباب  فیکث یسبز گ 

 عقب را شوهرش دست با و انداخت حیذب و احمد ن  یب را خودش.  است

 : فرستاد

 .  بچمو یکشت.  حیذب کن ولش -

 : رفت عقب یکم و کرد آزاد را دستش حیذب

 ی خونه از گمشو ؟ یکنیم میادیز غلط یگردیم مفت یخوریم مفت -

 .  رونیب من

 نیا و کند سپر نهیس اکرم یبرا ای ردیبگ را احمد طرف   بود مانده رباب

 !  اوردیب عقل سر   را پدر ظاهر به

 .  هیهمسا و در نیا تو میشد آبرو یب.  خدا به زشته.  نیبش برو بسه -

 : رفتیم ها پله سمت   به حیذب

 !  کنه شوهر دیبا باالخره دختر کرده یخواستگار صدر.  زدم حرفمو -

 : رفت وا رباب

 ازدواج فهمهیم چه.  دهیم ریش بو دهنش بچه نیا.  ساله 08 دختر نه -

 ! هیچ

  ؟ اومد سرش ییبال چه کرد شوهر یسالگ 00 من مادر   مگه -

 ! ریش دهن   تو بندازمش تونمیم مگه!  بچمه.  نترسون منو حیذب -



 : دیغر حیذب

 حرفمو!  باشه خونه نیا خور   نون تونهینم نیا از شتریب ؟ ات بچه -

 !  والسالم زدم

 خشم از پُر احمد که برود دنبالش خواست رباب.  رفت خانه سمت   به

 احمد دنبال   بار نیا و برگشت را رفته راه   رباب.  رفت در سمت   به

 : افتاد

  ؟ یریم کجا احمد ، احمد -

 .  بشونم جاش سر   رو کهیمرت نیا برم -

 : زد ادیفر حیذب

 !  ایگردیبرنم گهید رونیب یرفت در نیا از -

 شد خانه وارد   راحت ال  یخ با.  برود احمد گذاردینم رباب که دانستیم

 اتاق داخل   یسرک.  دیشنیم را اکرم خواندن   درس ی زمزمه یصدا. 

 سقوط پاها یرو از کتابش و شد بلند جا از عیسر دنشید با اکرم.  دیکش

 : افتاد نیزم یرو و کرد

 !  سالم -

 یراه و داد تکان یسر حیذب.  بود گوشش داخل   دستمالها هم هنوز

 که کرد شکر خدارا و دیکش رونیب را دستمالها اکرم.  شد ییدستشو

 لحظه یاهویه از بود دور!  خواندینم مجله و نخورده را طانیش گول  

 . . .  دانستینم سرنوشت یباز از یزیچ.  شیپ یا
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.  بستیم را دشیسف ی مردانه راهنیپ یها دکمه.  ستادیا نهیآ مقابل  

 به یدست و کرد شانه چپ سمت   به را شیموها شد تمام که کارش

 چه که کردیم باز را مغازه آن و کردیم تالش روز هر.  دیکش ششیر



 یلجباز بزرگ صدر   اگر ؟ نگذارد آنجا به پا هم یمشتر کی که ؟

 به را نیتریو.  دارد نگه سرپا را مغازه بود بلد خوب هامون کردینم

 را یباتریز یها طرح و دیجد یطالها و دیچیم ممکن شکل   نیبهتر

 کرده عادت خودش یمیقد روش   به صدر اما گذاشتیم فروش یبرا

 شان روزه هر فروش   راه   از یزندگ نیا که دیفهمیم تازه هامون.  بود

 اوردیم شان سفره سر   پدرش که یحرام پول   راه   از فقط و چرخدینم

 شانیزندگ به کردیم یسع بود دهیفهم که یوقت از!  گذرانندیم روزگار

 یزندگ.  دیایب بر رانهیو نیا پس   از توانستینم اما.  دهد سامان و سر

 !  بود ختهیر سرش بر و شده یآوار

 : گفت بلند و زد رونیب اتاق از

 .  رفتم من خانوم حاج -

 : آمد رونیب آشپزخانه از مادرش

 .  ینخورد صبحانه -

 چه که دانستیم یکس چه اما بزند مادرش صورت   به یلبخند کرد یسع

 !  گذردیم دلش در

 .  ستمین گرسنه -

 .  حداقل ییچا هی -

 .  خداحافظ.  ممنون -

 ماندن به وادار را او خانم زهره کردن   دل دل که بود رفتن ی آماده

 : کرد

 ؟ شده یزیچ -

 شوهرش که یاتاق سمت   به ینگاه مین و گرداند عقب به سر زهره

 : انداخت بود دهیخواب

 . . .  نشده که یزیچ -



 خواسته دیکشیم خجالت زهره.  کردیم نگاه را مادرش منتظر هامون

 : کرد باز دهان باالخره مکث یکم با.  اوردیب زبان به را اش

.  ها داره کار دیشا بگم خوامیم یعنی. .  خونه ادیم رید شبه چند بابات -

 . . .  داره کار حتما یعنی

 که بدهد یدلدار را خودش داشت دوست انگار.  دیناام و بود دستپاچه

 که انگار ؟ نبود یالیخ خوش!  است نشده تر خراب نیا از اش یزندگ

 بدن در جان هم هنوز یشو مطمئن که یریبگ لحظه هر را مرده نبض  

 !  بود شده شانیزندگ ت  یحکا.  کشدیم نفس هم هنوز ؟ دارد

 ادیب زودتر که مغازه مونمیم شتریب من امشب از.  ادهیز کارا کمی -

 ؟  خوبه.  خونه

 او اگر!  شانیزندگ قلب   ، بود مادرش.  کند دیناام را او آمد ینم دلش

 داشتیم وا تحرک به را جان یب ی الشه نیا یکس چه افتاد یم تپش از

 ! ؟

 دیکش پسرش یبازو به یدست.  نشست زهره یلبها یرو یجان یب لبخند  

: 

 . یبش خسته یلیخ توام خوامینم -

 

 .  درسته یچ همه راحت التیخ -

 حس  .  بود زن او اما کند راحت را الشیخ یکم بود خواسته سربسته

 !  کند اشتباه نداشت امکان زن کی

 .مادر سالمت به برو -

 نگاه   مقابل   از نکهیا محض   به زد رونیب خانه از لب به لبخند هامون

 با.  کرد ُمشت را شیانگشتها و دیکش هم در ابرو شد دور مادرش

 !  نبود نیا مادرش حق  .  داشتیبرم قدم حرص



 !  خوشگل بچه توام با!  پسر آقا یه   -

 گرفت قرار یا سبزه و کوتاه قد پسر   مقابل   و دیچرخ.  خورد جا هامون

 . 

  ؟ یمن با -

  ؟ نجاستیا هم یکس تو منو جز -

 : خورد گره شتریب شیابروها هامون

 !  دییبفرما -

  ؟ یصدر ی بچه -

 .  کوچکتر یکم هم دیشا!  بود یهاد سن   هم احتماال

 !  ارمینم جا به -

 : گذاشت جلو یقدم حرص با احمد

 ی خانواده سر   از دست بگو بابات نیا به.  یاریم جا به کم کم حاال -

 .  میدیم آخر قرون   تا شویبده.  برداره ما

 : دیپرس خبر یب جا همه از هامون

 .  شمینم متوجه -

!  البد یدید که هم دخترشو ؟ شاالیا که یشناسیم رو یچراغ حیذب -

 شهیش نیدیچیپ پامون و پر به نمیبب بار نیا.  کن باز گوشاتو خوب

 که یگرفت.  کنمیم خراب سرتون یرو رو اونجا کل سهله که مغازه

 !؟ یمتوجه.  برمیم نجایا آبروتونو ؟ شد یچ

 و جیگ آنقدر هامون که دانستینم و کردیم دیتهد خودش ال  یخ به احمد

 آنقدر!  نفهمد را هم به ربطش و حرفها از کلمه کی یحت که است مات

!  دیفهمیم دینبا که را آنچه دیفهم تینها در که کرد چیپ سوال را احمد

 جا همان هامون و رفت احمد.  شد آوار سرش یرو سقف که انگار



 که ماند آنجا چقدر دینفهم.  باشد رفته ادشی رفتن راه که انگار!  ماند

 کرده کج رو ادهیپ سمت   به را راهش که یمزاحم موتور بوق   یصدا با

 و داد یتکان شیپاها به باالخره.  رفت کنار یکم و آمد خودش به بود

 یط خراب یحال و آشفته یفکر با بار نیا را مغازه یشگیهم ر  یمس

 از ییصدا که بود در قفل   کردن   باز مشغول دیرس که مغازه به.  کرد

 : دیرس گوشش به پشت

 . . .   صدر یآقا -

 او ن  یب یارتباط نتوانست یا لحظه.  دید را فاطمه چرخاند عقب به سر

 : دیشن گرید بار   را شیصدا.  کند دایپ آمدن وآنجا

  ؟ تو امیب شهیم -

 دستپاچه و کرد باز را در عیسر هامون.  بود اطراف به معذب نگاهش

 : آمد حرف به

 . دییبفرما بله.  سالم -

 .  کند تمرکز کرد یسع و رفت شخوانیپ پشت   هامون.  شد وارد فاطمه

  ؟ نمیبب رو ستونیسرو نیا شهیم -

 شیبرا حرف بدون   هامون.  بود کرده شانیسهایسرو از یکی به اشاره

 انگار.  بدهد افکارش به یسامان و سر بود نتوانسته هم هنوز.  آورد

 !  شود ریغافلگ شب آخر   تا بود قرار امروز

 .  دییبفرما -

 حال همان در.  گرفت شیانگشتها ان  یم و برداشت را گردنبندش فاطمه

 : آمد حرف به

  ؟ کنم صحبت باهاتون تونمیم -



 خوشحال هم.  است دهید را او یک   بار نیاخر آورد ینم ادی به اصال

 حداقل که باشد یزمان داشت دوست هم و یناگهان دار  ید نیا از بود

 : بدهد سامان و سر ذهنش به یکم باشد توانسته

 .  دییبفرما.  کنمیم خواهش -

 او از نگاه نتوانست یا لحظه.  بود شده فاطمه شان  یپر حال   متوجه تازه

 : کرد باز لب مردد و انداخت نییپا را سرش فاطمه.  ردیبگ

 .  اومده خواستگار برام -

 یآنقدر نشانیب ی رابطه.  خورد جا هامون که بود منتظره ریغ آنقدر

 حرف موارد نیا مورد   در تعارف یب و رک انقدر که بود نرفته شیپ

 دل   ته یآشفتگ نیا یکم که یجور.  شد آشفته وضوح به هامون!  بزنند

 !  کرد روشن را فاطمه

 ! ؟ یچ یعنی!  شمینم متوجه -

 کی!  نداشت را شوک همه نیا طاقت  .  بود رفته هم در شیابروها

 چه فاطمه.  بود شده پدرش ی انهیمخف کار   متوجه که بود نشده ساعت

 .  بود کرده انتخاب آمدن آنجا یبرا را یبد روز  

 ...  هستن من جواب منتظر همه -

 هامون یچشمها به یا لحظه.  آورد باال را سرش و کرد مکث یکم

 : گفت و ماند رهیخ

 !  دیبدون دیبا شما کردم فکر -

 و حال از نداشتند عادت که بود کالم بدون   عالقه و عشق نیا آنقدر

 اش یشانیپ به یدست هامون!  بزنند حرف راست رو و رک روزشان

 و مغازه ط  یشرا ، مادرش روز   و حال ، شانیزندگ و خانه وضع  .  دیکش

 یچراغ دختر از موقع یب یخواستگار آن ، پدرش ی آورده باد یپولها

 االتشیخ در ؟ باشد خودش فکر   به که بود درست!  فاطمه هم حاال و



 دوست را فاطمه! ؟ شود اعتنا یب اطرافش اتفاقات   به و باشد خوش

 جفت   که انگار!  خواستیم تینها یب را محجوب دختر   نیا.  داشت

!  شیها خواسته با جهت هم درست!  او به هیشب درست.  باشد خودش

 مقابلش درست!  باشد شده دایپ انگار که یا گمشده ی مهین درست

 یکاف ، ماندیم کنارش ابد تا دیبگو و کند باز لب بود یکاف.  بود ستادهیا

 و مادرش یصدا اما خواهدیم را او که دیبگو و دیایب حرف به فقط بود

 یب.  شدینم دور شیچشمها مقابل   از هم لحظه کی اش دستپاچه حال  

 وضع ، شیبرادرها و خواهر نامعلوم   ی ندهیآ ، پدرش یها یانصاف

 چه رفتیم خانه آن از او اگر. . .  هومن ان  یپا یب یها حمله و یعصب

 ؟ آمد یم سرشان به ییبال

 

 ی  خوشبخت به فقط ؟ خودش ی ندهیآ به کردن فکر نبود خودخواهانه

 درد که کرد صاف را شیصدا.  گرفت فاطمه از را نگاهش ؟ خودش

 در شیصدا که شدیم مانع یزیچ.  بدهد قورت را دیکشیم که یرنج و

 . بود خورده گره شیگلو در که بغض به هیشب یزیچ.  دیایب

 یروز دیشا!  یناگهان همانقدر ، لحظه همان.  بود گرفته را مشیتصم

 : آمد یم کار نیتر درست نظرش به امروز اما شود مانیپش

 .  ادیب شیپ رهیخ یچ هر و دیبش خوشبخت که شاالیا ؟ بدونم دیبا چرا -

 باور ؟ بود دروغ ؟ بود االتیخ شانیباز نگاه آن تمام  .  رفت وا فاطمه

 توانستینم.  باشند ختهیر سرش یرو یسرد آب که انگار!  کردینم

 !  دهد نشان خودش از یالعمل عکس

 ! ؟ یچ -

 صاف.  آمد خودش به هامون.  آمد یم در چاه ته از که انگار شیصدا

 : کند پنهان را ضعفش که کرد سپر نهیس و ستادیا

 .  دیبش خوشبخت که دوارمیام.  دیبرسون پدرتون خدمت   منو سالم   -



 شیها گونه یرو بود نمانده یزیچ.  دیلغزیم فاطمه چشم   در اشک

 خورد ُسر شیانگشتها ن  یب از داشت دست در که یگردنبند.  دیایب فرود

 .  افتاد شخوانیپ یرو و

  ؟ کردمیم فکر اشتباه من -

 : زد راه آن به را خودش هامون

  ؟ زده سر بنده از ییخطا ؟ مورد چه در -

 زیچ همه!  بود ییخطا هر از یعار که انگار.  بود نزده سر خطا

 فاطمه سر   به یگرید فکر   بود محال که دیرسیم نظر به درست آنقدر

 .  بزند

  ؟ دیندار یمخالفت شما -

 : زد هم را حرف نیآخر اما.  کند باز لب که بود سخت شیبرا

 .  دیباش خوشبخت دوارمیام -

 نگاهش هم هنوز.  قدم کی ی اندازه به.  رفت عقب اراده یب فاطمه

 صاف را چادرش فتدیب هیگر به آنکه از قبل.  بود مانده هامون یرو

 : آمد حرف به و کرد

 .  خداحافظ.  شمینم مزاحمتون.  ممنون -

 پُر و محکم آنقدر.  دیکوب زیم یرو را مشتش هامون رفت که فاطمه

 ی اندازه به نه اما گرفت درد دستش.  دیچیپ مغازه در شیصدا که خشم

 !  مختلف یفکرها فشار   از مغزش ی اندازه به نه!  قلبش

*** 

 یدیسف به صورتش یمسعود.  شد شلوغ که دینکش هیثان به شاران دور  

 را صورتش تمام   که یترس نیا از کردیم فیک بیعج شاران و زدیم

 : آمد سمتش به اعظم!  بود گرفته

  ؟ هوی شد یچ ، شاران -



 : گفت عیسر.  نبود اعظم اد  ی به اصال

 .  رونیب میبر مامان با دنبالت امیم شب منم.  خونه برو -

 .  رهیم راه هزار دلم که برم ینجوریا.  هوی شد یچ بگو آخه -

 : رفت کوچکش خواهر   به یا غره چشم

 !  چشم بگو خونه برو گمیم -

 به اعظم!  ماندیم ایدن ان  یپا مثل   شاران خشم  .  آمد دستش کار حساب  

 : رفت سمتش به یروزیپ یآقا.  کرد ترک را آنجا ناچار

 !  آدم همه نیا نیب ستین درست ؟ هوی شد یچ رزمجو خانوم -

 که یا گذشته فشار   و هامون یطرف از.  بود زده آخر م  یس به شاران

 نگاه گرید طرف   از و بود گرفته یباز به را ذهنش تمام   روزها نیا

 نگذاشته یا حوصله و اعصاب شیبرا واقعا شیحرفها و یمسعود یها

 !  بود

 .  گفتم واضع حرفمو!  کنمینم کار آقا نیا با گهید من -

 که بودند تدارکات از ینفر چند.  شد جمع دورشان تیجمع هم باز

 را شاران باالخره.  کنند متفرق را تیجمع ی رهیدا نیا کردندیم یسع

.  رفتند هم یمسعود و  یروزیپ سرش پشت  .  بردند مغازه داخل  

 را خودش که نداشت یلیدل.  ماندن ای رفتن یبرا بود دل دو هامون

 !  کند او یشخص ی هیقض وارد  

 : دیشن را یمسعود یصدا مغازه به ورود محض   به شاران

 .  زمیعز نداشتم یمنظور که من جان شاران -

 جا از.  داشت خاطر به گوشش کنار   را یمسعود ی زمزمه هم هنوز

 : دیپر



 بدم باشم نداشته ممیزندگ خرج   یحت و بشم نینش خونه سال 01 اگه -

 .  کنم کار برات نداره امکان

 : بود کرده شجاع را یمسعود مغازه یخلوت که انگار

 گول همه ؟ دادیم نقش بهت یکس ینداشت افهیق اگه یکرد الیخ -

 ییجا هی تا.  کن استفاده ازش پس.  جون دختر خورنیم رو ظاهرت

 .  یکن ناز یتونیم

 !  یمن یبابا سن   هم!  بکش خجالت خودت از -

  ؟ داره خجالت شام ی دوستانه قرار هی ؟ بکشم خجالت یچ از -

 ! ؟ دوستانه شده حاال تا یک   از! ؟ ییتا دو! ؟ لواسون یالیو تو -

 : شد بحثشان وارد   گرید بار    یروزیپ

.  شما اگه نمونده کار اتمام   تا گهید یزیچ.  دیباش اروم رزمجو خانوم -

 . . 

 : شود کامل یروزیپ حرف   نگذاشت شاران

 !  ندارم زایچ هیبق به هم یکار.  خونه برم خوامیم من -

 : آمد حرف به گرید بار   یمسعود

!  یبد خسارت دیبا نه اگر یکن یباز دیبا!  خانوم یدار داد قرار -

 دنبال  .  شناسمیم رو شماها امثال   من ؟ هیک هر یک هر یکرد الیخ

  ؟ شهینم سازشت من با ؟ هیچ.  نیدرشت دونه یآدما

.  کند هضمشان یحت توانستینم شاران.  بود آورد شرم شیحرفها

 لحظه همان که کند پرخاش بود آماده و زده رونیب دفتر از هومن

 : کرد خکوبشانیم ییصدا

 !؟ سادهیوا خانوم هی جلوت هست حواست -



 نگاه  .  بست محکم را مغازه در  .  نداشتند را هامون انتظار   کدام چیه

 او از هم شاران یحت همه.  داشتینم بر یمسعود یرو از را اش رهیخ

 !  بودند برده حساب نگاهش و

 . نکن ما یبحثا یقاط خودتو!  آقا برو ؟ یلشیوک شما -

 

 میکن حلش هم با مردونه بمونه حرفا هیبق تا کن یخواه عذر خانوم از -

 . 

 : گفت شاران به رو و زد پوزخند یمسعود

  ؟ خوبن هیبق! ؟ شدم اَخ من فقط ؟ چاکه نهیس عشاق   از -

 به آنکه از قبل ، برداشت یمسعود سمت   به یقدم اوردین طاقت هامون

 : گفت و انداخت نشانیب را خودش یروزیپ برسد او

 .  بشه تموم دیبذار.  دیند ک شش شما کنمیم خواهش صدر یآقا -

 میکن تمومش کن یخواه عذر.  بشه خورد و زد مغازم تو خوادینم دلم -

!   

 بود آمده در شوک از که شاران دیایب حرف به یمسعود نکهیا از قبل

 : گفت و دیکش هم در ابرو

 !  کنم دفاع خودم از بلدم من -

 : رفت نشانه شاران سمت   به را خشمش پُر نگاه   هامون

 !  میزنیم حرف موردش در بعدا -

 : زد پوزخند یمسعود

 !  خودشه با خانوم نیا مشکل -

 : گفتند هم با شاران و هامون لحظه کی در

 !  بفهم رو دهنت حرف   -



 : داد ادامه هامون

 دیریم نجایا از دیکنیم جمع لتونویوسا االن نیهم ای کن یخواه عذر ای -

 ! 

 !  صدر یآقا -

 حل مشکالت و ردیبگ را انهیم کردیم یسع که بود یروزیپ یصدا

 : گفت یمسعود.  شود

 .  رمیگیم خسارت دوتون هر از رونیب بذارم پامو در نیا از من -

 : کرد باز را در هامون

 !  یاومد خوش -

 بر شاران فشان   آتش لحظه همان رفتند رونیب کننده هیته و یمسعود

 : کرد فوران هامون یرو و سر

  ؟ دارم الزم میق که گفت شما به یکس -

 ف  یکث نگاه   بود سخت شیبرا.  دیکوب هم به محکم را در یعصب هامون

 ها نگاه نیا از چیه.  نزند یحرف و ندیبب زن کی یرو را  یمرد

.  کردندیم نگاهشان هومن و شیها فروشنده!  نداشت یخوش ی خاطره

 : زد تشر

 !  کارتون به دیبد حواستونو -

 هامون نداشت سابقه.  کردند مشغول یزیچ به را خودشان کدام هر

 اتاق داخل   را خودش هومن!  دنیکش ادیفر به برسد چه شود نیخشمگ

 : شود مسلط خودش به کردیم یسع هامون.  کرد پنهان

 .  رسونمتونیم ییجا هی تا دیاریب فیتشر -

 که دارم پول!  رمیبگ یتاکس که دارم دست!  برم که دارم پا خودم -

  ؟ شما به هیاجیاحت چه.  بدم هیکرا



 !  کنم کمک خوامیم -

 چرا ؟ دیمن ی  زندگ نجات   ی فرشته دیکنیم فکر چرا!  نخواستم کمک -

  ؟ دیکنیم تیمسئول احساس انقدر

 که را آنچه دیبگو و بدهد دست از اریاخت هامون که بود نمانده یزیچ

 یرو بیعج یهالل خال   آن و بود رفته عقب شاران شال  !  دینبا

 !  بماند که شیموها ی  شراب!  رفتیم رژه هامون اعصاب  

 !  رزمجو خانوم دییبفرما -

 : شد تمام گران شاران یبرا که بود آمرانه و تحکم پُر شیصدا

 یآقا شما حرف   به نه!  میفرمایم بخوام که ییهرجا و بخوام هروقت -

 !  زیعز

 داشت دوست.  بود کرده کالفه را هامون انیاطراف کنجکاو نگاه

 اعتقاداتش که فیح!  ببرد خودش با و ندازدیب دوشش یرو را دخترک

 از و دیبگو"  جهنم به"  دل در داد حیترج!  بود بسته را شیپا و دست

 : شود رد او کنار  

 !  دیراحت طور هر -

.  بود کرده احساس مدت تمام   را نیدورب فالش.  زد رونیب مغازه از

 انتظار   انگار که شاران.  بود آمده رونیب که االن چه و مغازه داخل   چه

 : دیغر نداشت را حرکت نیا

  ؟ دیراحت طور هر یچ یعنی -

 که بودند دهیکش کنار را یمسعود ینفر چند.  افتاد راه هامون دنبال  

 را یکس جواب   نکهیا بدون   و برداشت را فشیک شاران.  بزنند حرف

.  کردیم دنبال را هامون چشم با.  کرد باز یراه تیجمع ن  یب از بدهد

 تشیعصبان و حرص تمام   خواستیم دلش که انگار و خوردیم حرص



 ی آماده.  دیرس هامون ن  یماش به.  کند یخال او سر   هم را یمسعود از

 : گفت پنجره از و شد خم شاران که بود حرکت

 راهت بعد یدیم انجام یدار دوست کار هر و یکنیم دخالت راحت -

  ؟ یریم و یکشیم رو

!  کند خطاب"  شما"  را او و ببندد جمع را افعال که رفت ادشی کل به

 : دیشن سر پشت   از را نفر چند یصدا

  ؟ موند مهین پروژه ؟ دفعه هی شد یچ رزمجو خانوم -

  ؟ بود یچ سر   یمسعود یآقا با بحثتون رزمجو خانوم -

  ؟ دیبد جواب شهیم رزمجو خانوم -

 نشست هامون ن  یماش داخل   عیسر شاران ندیایب تر کینزد آنکه از قبل

 : گفت و

 !  برو برو -

 آدمها دست   از را او که بود یبار نیدوم نیا!  بود شده شروع هم باز

 که بماند جا همان و کند یمحل یب حرفش به خواست!  دادیم نجات

!  شد مانع اش یهامون ی رگه آن هم باز اما شود خبرنگارها خوراک  

 ! بود شده نیعج خونش و پوست با یمهربان

 

 فرار به فقط لحظه آن.  دیکش یراحت نفس   شاران و کرد حرکت نیماش

 که یکم!  بود نشده مزاحم ینهایدورب فالش   متوجه یحت.  کردیم فکر

 : دیچرخ هامون سمت   به گذشت سکوت به

 .  دیکن ادهیپ خلوت یجا هی منو -

!  نکند پرخاش او سمت   که دیکش صورتش به یدست حرص با هامون

 داشت جنگ ال  یخ سرش در لحظه آن.  نداشت سکوت به عادت شاران

 حرص تمام   شود یخال تا بکشد غیج و بزند ادیفر آنقدر داشت دوست! 



 نیا از ، باز هوس مردان   نیا از ، مدعا پُر مردان   نیا از خشمش و

 سامان و سر سرش در را کلمات توانستینم و دانستینم. . .  مردان  

 یب زن   وجود   با!  خوردیم را وجودش تمام   یمسعود یحرفها!  دهد

 شانیزندگ قهرمان   نیا به ، پدر نیا به دیبا مثال که ییها بچه و خبرش

  ؟ بدهد فیکث شنهاد  یپ توانستیم چطور!  کنند افتخار

 : گفت طاقت یب.  انداخت یم خط اعصابش یرو هامون سکوت  

 خودم پَس   از من.  کنه دخالت میخصوص یزندگ تو یکس خوادینم دلم -

 .  بدم جواب تونمیم.  امیم بر

 !  شدم متوجه کامل بله -

 دفاع ازم تونهیم مرد هی فقط ؟ تونمینم من یعنی ؟ یچ یعنی لحن نیا -

 !؟ کنه

!  بدهد دستش به را بهانه نیا نبود قرار هامون و گشتیم بهانه دنبال  

 ُسر سرش یرو از کامل که یشال و انداخت او سمت   به ینگاه مین

 دلش در رفته رفته که یحرص با و گرفت نگاه عیسر.  بود خورده

 : دیغر شدیم انبار

 ! شالتون -

 : دیکش سرش یرو را شال حرص با شاران

 نیزم به آسمون بشه معلوم موهام از وجب هی! ؟ افتاد خطر به اسالم -

 !؟ ادیم

 نیا!  بود شده بدهکارش و بود کرده کمکش.  خوردیم حرص هامون

 : دیشن و کرد سکوت هم باز! ؟ بود یرفتار چه

 یالک رو دستم و سمیوا خودم یپا رو بودم بلد ادیم ادمی که ییجا تا -

 !  نکنم دراز گرفتن کمک یهوا به اون نویا یجلو

 !  نینشست من ن  یماش تو هنوز -



 : گفت باشد دهینفهم را منظورش که انگار شاران

 . شمینم منظورتون متوجه -

 کنمیم کمکتون دارم دینشست نجایا که االن نیهم ، واضحه حرفم -

 !  خانوم

 ... االن نیهم ؟ نهیا از تونیناراحت -

 :  شود کامل حرفش نگذاشت

 تو!  دیبکن خوادیم دلتون کار هر ، مربوطه خودتون به تونیزندگ -

 خطا پا از دست نداره حق یکس منه به متعلق که ییجا و من ی مغازه

 !  یعاد آدم هی ای باشه معروف کارگردان   خوادیم.  کنه

 !  زنهیم نهیس به خودشو سنگ یکس هر نجایا پس -

  ؟ خودتون ای منه با مشکلتون -

 !  شما با معلومه -

 ییخودنما دنده کینزد ییجا درست برگه چند.  بود یعصب شاران

 حرص پُر.  بود رفته رژه اعصابش یرو شدن سوار اول از که کردیم

 کرد باز را داشبورد در  .  بود دنبالش هامون نگاه   برداشت را ها برگه

.  دیماس دهانش در هامون حرف  .  گذاشت داخلش مرتب را ها برگه و

 نگاه شد تمام که کارش.  بود شده شاران ی گونه وسواس حرکات محو

 :  باشد فتادهین یاتفاق که انگار دوخت هامون به

 و مشخص نمونیب قرمزها خط دمیم حیترج نمتونیبب هم باز قراره اگه -

 ! بشه تیرعا

 رونیب را نفسش و دیکش سرش به یدست کالفه آمد خودش به هامون

 !  بپاشد هم از اش یدار خود تمام   تا بود نمانده یزیچ.  فرستاد

 .  مینیبب رو گهیهمد کنمینم فکر!  فتهیب یاتفاق نیهمچ ستین قرار -



 بود قرار هم قبل ی دفعه.  کنم حساب حرفتون رو تونمینم که دیببخش -

 ! باشه آخرمون دارید

 نیا!  بود آشنا یادیز که چشمها نیا به لعنت و یهالل خال آن به لعنت

 آورد ینم ادی به را او که یا حافظه به لعنت.  بود دهید ییجا را دختر

 ! 

 ! خانوم منه ی مغازه اونجا که کنم یادآوری دیبا -

 نیتر یمنطق یبرا.  گرداند اش یکنار ی پنجره سمت   به سر شاران

 لحن   با هامون.  گذشت سکوت به یکم!  نداشت یحرف هامون جواب  

 :  آمد حرف به یآرامتر

 !  دیشد ناراحت که کردم یکار گذشته در دیشا کنمیم فکر -

 ضعف   نقطه که زدیم یزیچ از حرف.  خورد یسخت تکان   شاران

 :  کرد کامل را حرفش هامون.  بود شاران

 ! باشمتون دهید ییجا ارمینم ادی به اصال نکهیا با -

 ادشی ، شدیم ادهیپ دیبا.  افتاد تکاپو به اما دیکش یراحت نفس   بار نیا

 :  دیچرخ سمتش به.  بماند دور مرد نیا از دیبا که بود رفته

 .  شمیم ادهیپ نجایا من -

.  کرد متوقف ابانیخ ی هیحاش در را نیماش خواسته خدا از هامون

 دوخته مقابل به را نگاهش هامون.  بود خلوت ابانیخ.  شد ادهیپ شاران

 سرد یهوا!  فتدین نافرمان یها یشراب آن به چشمش دوباره تا بود

  ؟ کردینم تشیاذ

 !  رسوندنم خاطر به ممنون -

 : دیشن را شیصدا که برود خواست

 شما یبرا نه!  بکنم یکار هر حاضرم یمسعود مثل ییآدما مقابل در -

 ! همه یبرا که



 :  زد پوزخند شاران

 اون امثال و یمسعود مقابل در همه از و دیریگیم یپنچر همه یبرا -

 ؟ نداره برم االتیخ که دیکنیم گوشزد نویا مدام.  دیکنیم دفاع

 ...  من -

 :  داد ادامه.  شود زدنش حرف مانع تا آورد باال را دستش

 ! ؟ دیبود رخواهیخ انقدر هم قبال ای شعاره حد در حرفاتون صدر یآقا -

 شدیم رد آنجا از که یتاکس نیاول یبرا بماند جواب منتظر نکهیا بدون  

 لحظه شاران نگاه   کردیم احساس هامون چرا.  رفت و داد تکان دست

 ؟ دیرسیم نظر به دلخور آخر ی
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 و حال.  بردینم ییجا به راه یشگیهم یدعوا و جنگ با دانستیم خوب

 به باد بود یکاف.  کردیم زده خجالت را او که بود یجور پدرش روز  

 هم از...  دارد سر در یالیخ چه شوهرش که برساند مادرش گوش  

 ی خانه آدرس که بود نیا آمد یم بر دستش از که یکار تنها!  دیپاشیم

 که دیبگو یزیچ حداقل.  کند مانشانیپش توانستیم دیشا کند دایپ را آنها

 یعصبان صورت   داشت دل در که یدیام تنها!  دیایب رحم به دلشان

 نبودند یراض هم آنها!  شدینم دور نظرش از هم لحظه کی که بود احمد

! 

 اتفاقات با را خودش اما بود کرده احساس را ندیآ ناخوش اتفاقات   یهاد

 لزورم مواقع در فقط دادیم حیترج!  کردینم ریدرگ هامون مات  یتصم و

 !  برساند کمک



 دانستینم اصال.  زدن حرف و خانه آن به رفتن یبرا کردیم دل دل

 با هم را سهراب که نبود بد دیشا.  ندیبیم آنها از یبرخورد چه که

 پدرش کار   از اگر...  نبود زده خجالت انقدر اگر.  بردیم خودش

 .  بخواهد کمک توانستیم نبود سرشکسته

 خروس کبکش هفته کی نیا تمام   مثل   درست.  شد مغازه وارد صدر

 و دیدیم وضوح به را مادرش ی زده غم صورت   ر  یتصو!  خواندیم

 صورت یرو تا شدیم مشت لحظه هر شیانگشتها.  دادیم آزارش نیهم

 دست   نبود قرار.  کردیم کنترل را خودش هم باز اما دیایب فرود صدر

 یکار توانستیم حتما ، کردیم استفاده عقلش از.  بجنگد او با یخال

 .  کند شانیزندگ یبرا

 :  آمد حرف به کند کنترل را خشمش کردیم یسع که ییصدا با زور به

 .  برگردم و برم ییجا هی تا من -

 :  دیغر صدر

 .  ییجا برم دیبا دارم کار ؟ کجا -

 .  امیم زود -

 یها راهیب و بد و زد رونیب مغازه از بشنود یگرید حرف   نماند منتظر

 گرید بار   و دیکش رونیب بیج از را آدرس.  گذاشت سر پشت   را صدر

 وسواس هم باز اما بود شده حفظ که بود خوانده شیرو از آنقدر.  خواند

 .  گرفتینم کاغذ تکه آن از نگاه گونه

 را فاطمه ییاهدا حیتسب.  فرستاد رونیب را نفسش دیرس که کوچه سر  

 یکاف.  گرفت قدرت که انگار یا لحظه یبرا.  فشرد و گرفت دست در

 خودش یزندگ و بگذارد جلو قدم توانستیم دیشا شود حل مشکلشان بود

 یجلو یراه دیشا اما بود شکسته را فاطمه قلب   که چند هر.  بسازد را

 .  بردارد یقدم توانستیم و گرفتیم قرا شیپا



 برداشت قدم و گفت"  هللا بسم. "  شد رهیخ خانه در   به و کرد باز چشم

 . 
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 دانستینم و بود شده نینش خانه صبح از.  انداخت حیذب به ینگاه احمد

 شانیحرفها از یا هفته کی.  بود نمانده اکرم آمدن   تا یزیچ!  چرا

 کردیم الیخ.  بود شده کابوس رباب یبرا که یا هفته کی.  گذشتیم

.  کردیم بیتعق را او هیسا به هیسا احمد اما.  است شده مانیپش حیذب

 !  شود رد شنهادیپ نیا کنار   از ساده حیذب ندارد امکان که دانستیم

 !  خونه ینشست بست صبح از رهیخ -

 .  باشه کارت به سرت.  ومدهین تو به شیفضول -

 !  بره سرم کاله و باشه کارم به سرم ترسمیم -

 نشسته تخت یرو آماده و حاضر.  گذاشت جواب یب را حرفش حیذب

 ! داشت شک شیکارها و مرد نیا به.  داشت شک احمد.  بود

  ؟ بشه یآفتاب ورا نیا صدر قراره نکنه -

 :  گفت و دیپر جا از احمد.  کرد سکوت حیذب هم باز

  ؟ ؟آره یشنگول صبح از نیهم واسه -

  ؟ ادیم یک   اکرم -

 ! شهیهم مثل -

  ؟ یدیم باال سر جواب من به سوخته پدر -

 دستش.  دیشنیم را رفتنشان کلنجار و بود ستادهیا در ک  ینزد هامون

 بود حرفشان ی ادامه منتظر.  بود مانده نزدن ای زدن زنگ نیب مردد

 :  دیشن سر پشت از را یدختر یصدا که



 مردم خونه دم یچسبوند گوش!  یاریاخت یوارید چار یول دایببخش -

 !؟ یچ که

 یابروها آن با را دختر نیا و نگاه نیا.  چرخاند نگاه عیسر هامون

! ؟ بود او اکرم.  داشت تن به مدرسه روپوش.  داشت ادی به یوندیپ

 . بود آور خجالت هم فکرش

 .  داشتم کار یچراغ یآقا با -

 .  کرد صاف را آن و دیکش اش مقنعه به یدست دختر

  ؟ یستیمیوا فالگوش چرا بزن زنگ یدار کار -

 زبانش و باشد الل که انگار.  بود شده اش یبچگ و او محو هامون

 :  کرد برانداز را او تعجب با اکرم!  بسته

  ؟ یهست صدر یحاج پسر -

 قرار که یجنجال از!  شناختیم را او مطمئنا.  شد اریهش هامون نگاه

  ؟ بود خبر با هم شود پا به بود

 ! هامون!  آره... آ -

 .  بزنم زنگ خودم کنار ایب یموند دل دو که شما -

 :  نداشت رفتن کنار ال  یخ هامون

 ؟ سالته چند -

 ابرو اکرم.  بود منتظره ریغ سوالش چقدر دینفهم که بود کالفه انقدر

 :  دیکش هم در

 !؟ بله -

 :  دیکش صورتش به یدست هامون.  بود شده طلبکار و متعجب لحنش

 ؟ ۹۱ ؟ ۹۱ -

 :  دیکش هم در ابرو اکرم



 !  کنم صدا رو بابا دیبا کنم فکر -

 :  شد مانع هامون که شود رد خواست

  ؟ یستین اکرم مگه -

 .  بود متنفر اسم نیا از چقدر

 !  کنار برو آقا -

 دختر نیا رفتار   از ؟ کردیم چه.  دیکش ششیر به یدست هامون

.  رفت کنار و داد یتکان خودش به.  داندینم یزیچ که بود مشخص

 هامون ندیبنش زنگ یرو دستش آنکه از قبل.  بود مشکوک اکرم نگاه

 :  گفت

 ! یندار یسن بازم باشه که سالتم ۹۱ -

 

 از اکرم.  گونه انیهذ و وار زمزمه.  زدیم حرف خودش با که انگار

 :  گفت و انداخت اش یکالفگ و او به یقیدق نگاه یکنجکاو سر

  سالمه زدهیس -

 ! شدیم بدتر لحظه هر فاجعه نیا آورد باال را سرش لحظه کی هامون

 :  دیشن را احمد یصدا و گذاشت زنگ یرو را دستش اکرم

  ؟ بله -

 :  زد داد اکرم.  برود تا داد یتکان خودش به هامون

  ؟ ینداشت کار حیذب با مگه -

 زود یلیخ که برداشت قدم عیسر آنقدر.  رفت هامون و شد باز در

 !  شد نقطه به لیتبد

 :  کرد گره ابرو دنشید با احمد



  ؟ یزنیم حرف یک با -

 : زد گره ابرو یشگیهم عادت به هم اکرم

 .  خستم کنار برو!  ثهیخب ارواح -

 اراده یب.  کرد مکث حیذب دن  ید با.  شد وارد اکرم و رفت کنار احمد

 !  دیخر جان به را حیذب الیخ یب نگاه و آورد زبان بر را سالم ی کلمه

 :  دیشن را حیذب یصدا رفتیم داخل که همانطور

 .  میدار مهمون عصر بپوش زیتم لباس -

 شد اتاق یراه و گفت" چشم" عادت طبق بر فقط نکرد یکنجکاو اکرم

 یمعقول پسر   شهیهم.  بود افتاده هامون مات   و جیگ حالت   ادی به تازه. 

 !  بود داده دست از را عقلش که انگار اما آمد یم نظر به

 یب و دیپوش یمرتب یلباسها حیذب ی خواسته طبق.  انداخت باال شانه

 سر دیفهمینم اصال و بود انداخته راه به احمد که یجنجال به توجه

 مدرسه از بعد امروز که یخاطرات دفتر و رفت فشیک سراغ به ستیچ

 و دیسف بزرگ   قلب   با رنگش یسرخاب جلد   و بود داده دستش به ونیکتا

 و ونیکتا خود به هیشب قایدق کردندیم پرواز قلب ان  یم که یا پرنده دو

 .  گرفت دست به را بود اش دخترانه حال و حس

 یصدا.  سدیبنو شیبرا یخط چند تا دیکش رونیب فیک از یخودکار

 :  زدیم هم به را تمرکزش احمد

  ؟ بمونه کاله یب هم ما سر ک یبزن بیج به رو پله و پول یخوایم -

 را شانیدعوا یصدا تا ببرد گوشش داخل را انگشتش داشت دوست

 به کاغذ یرو را خودکار.  بست را اتاق در و شد بلند جا از.  نشنود

 بودند شانیمهمانها.  آمد در صدا به خانه زنگ که آورد یم در حرکت

 .  نبود که هم مادرش!  هستند یکسان چه بود دهینپرس اصال ؟



 یگفتنها دییبفرما یصدا.  کرد باز را اتاق در و شد بلند جا از

 یخوشحال با که نداشت ادی به روز آن به تا.  دیشنیم را حیذب سرخوش  

 !  باشد رفته مهمانانشان استقبال به

 تن به یمشک یشلوار و یخردل بلند   کیتون.  انداخت سر یرو یشال

.  دیکش رونیب یسرک و انداخت سر یرو مرتب را شالش.  بود کرده

.  رفتن جلو یبرا بود مردد اکرم و زدیم قدم کالفه اطیح در احمد

 :  دیشن را حیذب یصدا

 ! بابا اریب ییچا ینیس هی.  اکرم -

 با حیذب که بود یمهم آدم حتما مهمانشان.  دیپر باال اکرم یابروها

 !  زدیم حرف مالحظه

 نسبتا گل   دسته دن  ید با شد ییرایپذ وارد و کرد حاضر را یچا ینیس

 یا لحظه دانستینم هم را اسمشان یحت که ییناآشنا یگلها از یبزرگ

 اطراف نیهم یپارک از دیشا کرد فکر خودش با.  کرد مکث شیجا سر  

 حیذب مهمان   سمت   به سر کند جمع را اش خنده نتوانست!  باشند کنده گل

 ! دیدرخشیم یشاداب و یجوان از اکرم صورت.  چرخاند

 

 نگرفته جان شیلبها یرو" سالم. " ماند رهیخ اهیس چشم   دو در نگاهش

 : دیرس گوشش به احمد ی کالفه یصدا که بود

 !  ادیم االن مامان -

 و چرخاند عقب به سر اکرم.  بود مشهود شیصدا در ترس و یکالفگ 

.  کند خفه را احمد یصدا تا شد بلند جا از حیذب.  دید در کنار   را احمد

 یمشکل مادرش.  بود بیعج اکرم یبرا اش شده گره هم در یابروها

 احمد و حیذب رفتن   با! ؟ نبود درست دادنش راه دیشا ؟ داشت صدر با

 : رفت نشانه صدر سمت   به و شد قطع آنها از اکرم نگاه  

 . کرد خی ییچا.  جلوتر ایب ؟ یستادیوا اونجا چرا -



 کند ینینش عقب که یآنقدر نه اما کردیم خطر احساس  .  بود مردد اکرم

 که ییلباسها و یشانیپ یرو ُمهر رد   آن ، قیعق انگشتر و شیر آن! 

 و کند گرد عقب که شدیم مانع دادیم نشان یموجه آدم   را او حد از ادیز

 یچا ینیس.  نکشد پَس پا که بود جسور یآنقدر.  بزند رونیب اتاق از

 به لرز که یجور بود دارانهیخر نگاهش.  شد خم و برد سمتش به را

 .  بردارد یچا تا کرد مکث وجود نیا با!  نشاندیم نوجوان دختر   تن  

 .  یرنگ خوش ییچا چه -

 دیترسیم که انگار!  بود نداختهین شیچا استکان به هم ینگاه مین یحت

 اکرم!  ندینب دیشا و دیبا که یا اندازه به را او و ردیبگ اکرم از نگاه

 ی جعبه به چشمش تازه.  گذاشت نیزم یرو ییجا را ینیس و دیچرخ

 یبرا رفتیم ضعف دلش.  بود مانده گل دسته کنار   که افتاد ینیریش

 !  بود عاشقش.  باشد تَر ینیریش کاش!  ها ینیریش

  ؟ یدار دوست ینیریش -

 : چرخاند سمتش به سر دوباره اکرم.  بود گرفته را نگاهش رد   صدر

 ! نه -

 یخوب به را کردن آبرو حفظ  .  کرد میقا سر پشت   را شیدستها اراده یب

 را ینیریش رنگ   آنها که بفهمند همه نبود قرار.  بود گرفته ادی رباب از

 !  نندیبینم خانه در

 . یبخور یتونیم.  دمیخر تو یبرا رو همه -

 : برداشت عقب به یقدم اما رفت جعبه سمت   به اکرم نگاه  

 .  کنم صدا رو بابا برم -

 : شد مهیسراس صدر یصدا

 .  میبزن حرف نجایا نیبش کمی ؟ یریم کجا -



 باشد داشته رمردیپ نیا با تواندیم یحرف چه که کرد فکر خودش با اکرم

 چهره!  بود آمده شیزانوها یرو تا شکمش که بود نشسته یجور! ؟

 رد   یول.  بود رایگ اهشیس یچشمها بیعج اما نبود یداشتن دوست اش

 اکرم!  دیماسیم بدنش و تن یرو که انگار.  نداشت دوست را نگاهش

 : شد وارد حیذب که بزند یحرف و کند باز لب خواست

  ؟ میگفتیم یچ!  یحاج شرمنده -

 : دیکش رونیب بیج از حیتسب و داد یپشت به را اش هیتک صدر

 روزه هی رو همه که دیسیبنو رو ازین مورد یها لهیوس گفتمیم داشتم -

 . . .  هفته نیهم آخر بخواد خدا اگه که میبخر

 حیذب سر   که انداخت اکرم سمت   به ینگاه مین.  گذاشت مهین را حرفش

 آن در دیفهمینم.  بود شده گوش سراپا دخترک.  دیچرخ سمتش به هم

 حیذب که بود نرفته هنوز.  برود دیبا کردیم احساس اما گذردیم چه اتاق

 : گفت

 سیبنو ستیل یخوایم یچ هر.  کنهیم یباز دل و دست یحاج اکرم -

 !  بابا میبخر که

 نیا یمعن دیفهمینم و کندیم یدلباز و دست صدر چرا که دیفهمینم اکرم

 کند چه که بود مانده مردد!  ستیچ است نشسته شیلبها کنج   که یلبخند

 : داد ادامه بود نشسته لبش ی گوشه که یشخندین با گرید بار   صدر. 

 . بهتر زودتر یچ هر.  انداخت عقب رو ریخ امر   دینبا گنیم -

 که دانستیم دیبع!  نبود که اعظم! ؟ که یبرا ریخ امر  .  شد مات اکرم

 پسرش یبرا نکند.  ماندیم او وسط نیا!  دیایب خواستگار هم احمد یبرا

 یشهایر.  اوردیب ادی به را اش چهره کرد یسع یا لحظه ؟ خواهدیم

!  بست خی!  داشتند جنگ قصد   که ییچشمها آن با مانده کج فرق   و بلند

 حرکت شیپاها.  بود بسته خی یخواستگار نیا از نوجوانش وجود   تمام  

 جا هم او حرف نیا با دیشا که دوخت حیذب به را نگاهش.  کردینم



 بود نشسته شیلبها یرو که یمضحک لبخند   اما کند مخالفت و بخورد

 !  زدیم یگرید حرف  

 بر و کند صدا به لیتبد را اش مانده زبان یرو حرف   که کردیم دل دل

 : کرد وادارش سکوت به حیذب کالم   اما بکوبد مردک سر  

  ؟ بله گهید دیباش داشته خانوم حاج از جدا ی خونه قراره که شاالیا -

 صدر با شدنش بسته جمع دینفهم که نبود احمق آنقدر ؟ دیباش داشته

 .  بشنود را حرفها هیبق تا ماند مات!  دهدینم یخوب یمعن

 تحت کامل خونه بشه انجام کارا اون.  اصل در هییجدا قصدمون.  بله -

 !  شهیم خانوم اکرم اریاخت

 کرد باز را دهانش!  دادیم تهوع حال   او به که بود فیکث آنقدر نگاهش

 : دیغر و

 ! ؟ شوننیا داماد آقا -

 هشدار دخترک به که دیکش هم در ابرو گرداند اکرم سمت   به سر حیذب

 تیعصبان و حرص و بود شده باز اکرم دهان  !  بود رید یادیز اما بدهد

 .  بود مشخص یخوب به جوانش صورت   از

  ؟ نجایا یاومد یدیکش رو راهت و یکرد سالت و سن به نگاه -

 : شد بلند جا از حیذب

 !  ببند دهنتو اکرم -

 : گرداند پدر مثال ح  یذب سمت   به سر اکرم

  ؟ ببنده دهنشو یگینم چرا ؟ رونیب یکنینم پرتش چرا -

 : دیکش هم در ابرو صدر

 !  حله یچ همه که یبود گفته!حیذب -



 ی شده گره یابروها ن  یب حیذب.  بود تیعصبان و تحکم از پُر لحنش

 ! بود افتاده ریگ اکرم نام   به یآتشفشان و صدر

 

 :  گرفت را اکرم ف  ینح یبازو ر  یز

 !  حله آقا حله -

 : انداخت رونیب اتاق از را او

 باال خون که زنمتیم انقدر اتاق تو ندازمتیم یبگ گهید کلمه هی -

 !  یاریب

 نبود قرار او و بود یگرفتن حق.  بلرزد بادها نیا با که نبود یدیب اکرم

 !  کند شکشیپ حیذب به را سرنوشتش ، اش یزندگ ، حقش

 نیا به ارزه یم سگش رمیبم یبزن بار هی ؟ یترسونیم بچه!  بزن -

 !  یدید برام که یخواب

 اکرم.  کرد رها قالبش از را آن و کرد آزاد را کمربندش سگک   حیذب

 چاندیپ دستش مچ   دور   را کمربند حیذب و برداشت عقب به یقدم.  دیترس

: 

 ؟  شده دراز من واسه زبونت -

 : رباب آلود   درد اد  یفر و آمد اطیح در یصدا

 !  حیذب -

 تا ماند منتظر و دیکش یراحت نفس   ، دیرس اکرم گوش   به ادشیفر

 داخل را خودش رباب در شدن   باز محض   به.  ندیبب را مادرش صورت  

 ی چهره و کمربند دن  ید با.  آمد احمد هم سرش پشت   و انداخت

 : انداخت آنها ن  یب را خودش حیذب ی برافروخته

 !  بخوره دختر نیا به دستت یش رد من ی جنازه رو از مگه -



 !  کنار برو -

 .  داره گناه.  حیذب نکن.  میدیم و پول.  کنمیم کار خودم -

 !  کنار گمشو گمیم بهت -

.  شد میقا رباب پشت   باشد دهیرس اش یقو گاه   هیتک به که انگار اکرم

 : بود گرفته اکرم طرف   دو و بود کرده باز را شیدستها رباب

  ؟ آخه یندار وجدان مگه.  مرد نکن.  رهیگیم دامنمونو آهش -

 : کرد پرتش یسمت به و گرفت را رباب یبازو

 !  ور اون برو گمیم بهت -

!  بود شده معمول از تر دیسف ترس از که صورتش و دیرس اکرم به

 : افتاد ینم کار از زبانش اما دیترسیم

 یباز لمیف خوامیم!  شم گریباز خوامیم من.  شمینم یاحد چیه زن   من -

 !  کنم

 آمد نییپا دستش!  کند چه بچه نیا با دانستینم اصال!  زد پوزخند حیذب

 : آمد فرود دخترک کمر   ک  ینزد ییجا و

 !  غلطا چه -

 آشوب   دن  ید با و زد رونیب اتاق از صدر.  شد بلند اکرم درد   پُر غ  یج

 : گفت تیعصبان با مقابلش

.  مغازه یاریم رو پول کل ماه آخر تا!  شده سره هی کار کردمیم فکر -

 !  تو و دونمیم من یارین

.  ختیر اشک و دیکش آغوش در را او رباب.  کرد رها را اکرم حیذب

.  شود رد صدر تا دیکش کنار را خودش احمد.  دیدویم صدر دنبال   حیذب

 اما اکرم.  زدیم هق و بود مانده یا گوشه انیگر یچشمان با اعظم

 و حیذب از بود متنفر.  شدینم یجار چشمش از اشک.  خوردیم حرص

 نیا از!  شدینم صاف که یبده و قرض نیا از بود متنفر.  ماتشیتصم



 چند حیذب از حداقل که یکس به هم آن کتاب و حساب یب شدن   شکشیپ

 یجا بود بهتر.  دیبگو توانستینم پدرش یجا!  بود بزرگتر یسال

 که یکمربند رد   و دیکشیم کمر یرو را دستش!  گفتیم پدربزرگش

 : کرد زمزمه و زد یا بوسه اکرم سر   به رباب.  زدیم آتش را دلش

 !  کنه یکار ذارمینم. . .  ذارمینم.  شهیم درست -

 قبل یا لحظه که انگار.  بود شده آرام مادرش آغوش   در بیعج اکرم

 نام   به یآدم وقت چیه که انگار.  است دهینشن را عمرش خبر   نیبدتر

 بود یا اندازه به فقط.  نداشت دوام آرامش نیا اما.  نداشت وجود صدر

 درد از که دیکش را اکرم دست   یجور برگشتنش با.  برگردد حیذب که

 خانه در   از.  دنبالشان هم رباب و دیکشیم خودش با.  دیکش ادیفر

 رباب دل   که دیکشیم خود با یجور را اکرم ها پله ن  یب و زد رونیب

 : رفتیم ضعف

 ولش.  کنه کارتیچ خدا بگم!  حیذب.  شکست دستش.  رو بچه نکن -

 !  کن

 تیاذ چقدر نفهمد حیذب که بود کرده خفه دل در هم را دردش اکرم

!  آورد ینم زبان به یکالم ، دیکشینم ادیفر ، کردینم هیگر!  شودیم

 : دیغر یحرص حیذب

  ؟ یبریم منو یآبرو ؟ بچه یکنیم عیضا منو -

 : دیدویم انیگر رباب

 !  حیذب نکن.کن ول بچمو -

 : داد خرج به شجاعت اکرم

 !  شمینم و ستمین یکس چیه زن  !شمیم گریباز من -

 کرد پرت نیزم ریز داخل   را او و زد اکرم بلند   یموها به یچنگ حیذب

 : 



 !؟ یسیوا روم تو که دادم خرجتو همه نیخودته؟ا دست   مگه -

 ، جا همان اش یزندگ نبود قرار!  شود شکشیپ که نبود اضافه بار  

 افتاده نیزم ریز داخل  .  شود اهیس احمقانه م  یتصم نیا با ، لحظه همان

 دیکش عقب به را حیذب دست   رباب.  دیایب رونیب که کردینم تقال.  بود

 در   و کرد پرت را او حیذب اما کند دایپ اکرم به دنیرس یبرا یراه که

 : کرد قفل را نیرزمیز

 ینیشیم.  ستین مشق و درس از یخبر!شهیم تیحال یموند که اونجا -

 !  بره شیپ یاصول یچ همه یندار اقتیل!برسه عقد موقع تا نجایا

 شدن کیتار با زمان هم اکرم.شد کیتار نیزم ریز در شدن   بسته با

 حرص و افتاد یم احمد ی  تماشاچ چشمان   اد  ی.  دیکش یقیعم نفس  

 ی لحظه!  شود مادرشان سپر   توانستیم حداقل جهنم به او!  خوردیم

 بود رفته ضعف دلش و دهید را اطیح یها یکاش یرو شدنش پرت آخر

 ، نداشت وجدان مرد نیا!  ندازدین حیذب و او ن  یب را خودش کاش. 

 !  نبود آدم نداشت،اصال تیانسان

 یصدا چسباند، در به گوش.دیشنیم هنوز را شانیمگو بگو یصدا

 از که ییپاها یصدا. دیرفت،شنیم نشانه را حیذب که مادرش ینهاینفر

 ک  یتار و بسته خی یفضا و ماندیم او هم باز و شدیم دور در آن

 : کرد زمزمه آرام.ستادیا در ک  ینزد مادرش!نیرزمیز

  

 

 .کنم مراقبت خوب ازت تونمینم که کن حاللم...کن اکرم،حاللم -

 تن   یرو و آورد باال را دستش اکرم.  بود هیگر و بغض از پُر شیصدا

 شهیهم یانگشتها و ندیبیم را مادرش که انگار.  گذاشت در ی  آهن

 هم باز اما.  زدیبر اشکش که بود نمانده یزیچ.  کندیم لمس را گرمش

 هم را رباب رفتن   یصدا!  سرسخت همانقدر!  باشد اکرم کرد یسع



.  نشست نیزم ریز یها پله یرو و دیکش عقب را خودش.  دیشن

 کبود که داشت حتم.  بود آمده درد به شیبازو.  دیدینم را ییجا چشمش

ش  !  نداشت شیبازو از بهتر یوضع هم شیموها ی شهیر.  است شده  ک 

 گردنش دور   که یشال.  بست را شیموها دوباره و کرد باز را سرش

 دست کف   مثل   را نجایا.  کرد پهن نیزم یرو و برداشت را بود افتاده

 هم هوا ی  جیتدر شدن   کیتار!  نبود مهم نداشتنش چراغ!  بود بلد

 ی کهیبار بود نیرزمیز ی گوشه که یکوچک ی پنجره.  نداشت یتیاهم

 کل   بتواند که نبود بزرگ آنقدر اما دادیم راه داخل به را ینور

 .  کند روشن را نیرزمیز

 شانیتا 5 گشتن یکم با.  دارد آنجا سوخته مین شمع   ییتا چند دانستیم

 یرو.  کرد روشنشان و برداشت را بود آنجا که یتیکبر.  کرد دایپ را

 و ختیر نیزم یرو را شمع اشک   و نشست بود کرده پهن که یشال

 بود روشن شمع پنج مقابلش.  کرد محکم آن یرو بیترت به را ها شمع

 اش یشگیهم ن  یروت که یکار مثل  .  دیدیم را اطرافش یحدود تا و

 بار هر.  دهد سامان و سر نیرزمیز به تا شد بلند جا از گرید بار   باشد

 مرتب را جا همه گونه وسواس افتاد یم نجایا به کارش و سر که

 خوب.  بدهد ازدواج نیا به تن ستین قرار که دانستیم خوب.  کردیم

 دیبا.  ندارد اش یزندگ در ییجا گنده شکم مردک   نیا که دانستیم

.  شود یبزرگ گر  یباز یخسرو روزهیف مثل   بود قرار.  شدیم گریباز

 مرد آن ی خانه در توانستینم.  کند عوض را شانیزندگ بود قرار

 .  دهد ازدواج نیا به تن نداشت امکان!  شود ریاس

 بود مشخص شیکارها تک   تک در که یحرص و هم در یابروها با

 ی اندازه به دیشا تا ، ردیبگ سامان سرو تا کردیم جا جابه را لیوسا

 !  شود پرت افتضاحش ی  زندگ از حواسش یسوزن سر  

*** 
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 ها مغازه.  رفتیم نییپا و باال را مغازه.  رفتیم کلنجار خودش با

 و بود یعصب!  بود بزرگ صدر   منتظر   همچنان او و بود شده لیتعط

 چه رفتیم خانه به اگر نبود معلوم!  کند صبر فردا تا شدینم طاقت کم

 دخترک.  بود ختهیر هم به ذهنش!  آورد یم خودش و او سر   به ییبال

 از خبر یب جا همه از یچشمها آن ر  یتصو هم لحظه کی!  نداشت یسن

 : کرد زمزمه خودش با.  رفتینم رونیب ذهنش

   ! جوونه یادیز.  جوونه یلیخ!  نداره یسن -

 از قلبش!  کند سکته بود نمانده یزیچ که انگار.  آمد ینم باال نفسش

 کجا تا اصال.  کند تحمل توانستینم.  نداشت طاقت!  ستدیبا حرکت

 از که یاطالعات نیا تمام   ؟ ختیریم اش نهیس در را اتفاقات نیا تمام  

 .  بود شده آوار شانیزندگ سر   بر که یبدبخت تمام  .  داشت صدر

.  فرستاد باال را آنها و دیکش اش یمشک و پُر یموها به یدست

 بر شانیزندگ ؟ داشت یتیاهم چه اما بود شده خون کاسه دو شیچشمها

 !  بود رفته باد

 رونیب مغازه از چطور دینفهم.  دیآ یم مغازه سمت   به که دید را صدر

 کجا شب از ساعت نیا تا دانستینم.  برسد او به تا ماند منتظر.  دیپر

 یشب دو.  آمد ینم خانه که بود یشب دو!  بداند که هم خواستینم و بوده

 خانه مرد   دیشا تا.  ماندیم در به صبح تا مادرش نگران   نگاه   که بود

 را شیپسرها حال   و بکشد کوچکشان دختر   سر   به یدست!  دیایب اش

 .  بپرسد

 کنار   اش شده ُمشت یانگشتها.  بود شده دیکل هم یرو هامون یدندانها

 یچشمها یحوال ییجا!  دیاین باال و کند یخوددار کاش.  بود مانده بدن

 !  شیگو اوهی دهان   ای!  صدر

 : دیغر او دن  ید با و دیکش هم در ابرو صدر

  ؟ خونه ینرفت چرا ؟ یخوایم یچ نجایا -



 .  میبزن حرف دیبا -

 .  ندارم حوصله خونه برو ؟ بشه یچ که -

 : دنبالش هم هامون و شد مغازه وارد  

  ؟ یریبگ رو یچراغ دختر   یبر یخوایم -

 نیا چقدر که دانستیم هم او بودنش بد تمام   با دیشا.  خورد جا صدر

 به یجواب.  دیکشیم خجالت هم خودش دیشا!  است مسخره ازدواج

 که نبود یزیچ سکوت نیا.  نشست اش یصندل یرو.  نداد هامون

 .  خواستیم یعصبان هامون  

 !؟ نه یخواستگار یرفت ؟ یدینم جواب چرا -

 .  نکن شلوغ انقدر خونه برو -

 از شتریب لحظه هر که یحرص با اش شده دیکل یدندانها ن  یب از هامون

 : دیکش ادیفر شدیم قبل

 چند دختره!  یدار بچه تا 4 ، یدار زن تو!  یفطرت پست یلیخ -

 یسن فاصله چقدر ات بچه نیآخر با یدونیم ؟ 07 ؟ 06 ؟ سالشه

 ؟  داره

 !  ببند دهنتو -

 انتظار شب هر ؟ شهیم یچ تیزندگ ف  یتکل ؟ بشه یچ که ببندم -

 ! مامان یدنایکش

 : گفت و دیدزد نگاه.  آورد نییپا را شیصدا صدر

 !  دمیم طالقش -

 عشق  .  دیگنجینم باورش در وقاحت از حجم نیا.  کردینم باور هامون

 ! ؟ بود یریپ

 !  یدید براش یخواب چه نداره خبر روحشم دختره -



 : شد بلند جا از صدر

  ؟ یزنیم مفت حرف   که شیدید کجا از تو -

 : دوخت چشمش در چشم و ستادیا.  دینترس هامون

 

 یچ بفهمه یکرد فکر.  خبره چه دونهینم اصال.  زدم حرف باهاش -

 ینجوریا یخوایم یک   تا.  بکش خجالت خودت از ؟ شهیم زنت ؟ شهیم

 یکنیم شهیش تو خونشونو و یدیم مردم به یا بهره پول ؟ یکن یزندگ

  ؟ ینرسوند حدش به رو بودن پست. 

 .  نمتیبب خوامینم!  زود!  رونیب برو من ی مغازه از -

.  خونه میبر امشب.  کن تموم رو یچ همه جا نیهم.  کن تمومش -

 درست مونیزندگ بذار.  بشه تموم بذار.  ببخش هم رو اروی نیا یبده

 . بشه

!  کرد دعوا ، زد طعنه ، کرد اخم صدر.  بود یدیناام از پُر شیصدا

 یقدم.  نخورد تکان اما هامون.  بزند را او که برداشت زیخ سمتش به

 نام   به یاسم عظمت   مرگ   به.  شد رهیخ او به سکوت در!  برنداشت

 : زد را آخر حرف  !  دیکشیم دکی خودش با صدر که یا کلمه!  پدر

 !  ستین یراض دختره.  رهیگینم سر ازدواج نیا -

 : داد جواب بود شده سرش تیعصبان از که صدر

 ! رهیبگ جلومو خوادیم یک نمیبب کنمیم عقد هفته آخر.  هیراض خودش -

 از ؟ ییهوا چه به!  دانستیم دیبع ؟ بود یراض.  برد ماتش هامون

 را آن.  بود شده باز راهنشیپ یباال ی دکمه دو.  زد رونیب مغازه

 جا نبود قرار!  کردیم دختر نیا یبرا یفکر.  شد خانه یراه و بست

 . باشد مرده هامون آنکه مگر گرفتینم سر ازدواج نیا!  بزند

**** 



 ریز داخل   شدن حبس روز دو از بعد ، آمد رونیب مدرسه از اکرم

 کند فکر اگر بود حماقت.  کند شیرها بود داده تیرضا حیذب نیزم

 از یحت.  بود چاره راه   دنبال  .  است برداشته سرش از دست حیذب

 یزیچ به برسد چه خوردیم هم به حالش گنده شکم مردک   ر  یتصو

.  خوردیم چرخ سرش در همسر نام  !  گاه گه یدنهاید نیا از فراتر

 نیا ، ازدواج نیا ؟ فتدیب نشانیب یاتفاق چه است قرار دانستیم اصال

 یهایباز خاله ی قصه!  نبود کودکانه یباز دنیکش دکی را همسر نام  

 بود بنا.  شود رد کنارش از ساده توانستینم!  نبود هم یبچگ زمان  

 .  بود ناآشنا آن با یادیز اکرم که فتدیب نشانیب یاتفاقات

 پُر یهوا و حال و او یبرا که یبد حال   با را روزه هر یآشنا ر  یمس

 را ونیکتا یهوا دلش نه.  کردیم یط داشت یتازگ شورش و شر

 خانه تا مدرسه ر  یمس کردن   یطوالن ی حوصله نه!  نمایس نه و داشت

 !  کند شوت خانه خود   تا و بردارد یسنگ خواستیم دلش نه و داشت را

.  شد یخلوت ی کوچه وارد   و کرد انتخاب را ریمس نیتر کینزد

!  نداشت برداشتن قدم یبرا یجان که انگار بود سالنه سالنه شیقدمها

 طرف   از اش یپافشار همه نیا و حیذب برخورد   ، طرف کی از صدر

 هیسا لحظه همان. دیکش یقیعم نفس  .  بود کرده دشیناام کل ،به گرید

.  بود ستادهیا او مقابل   درست.  دید کوچه آسفالت   یرو را یمرد ی

 شیشهایر به و کرد رد را بلندش قامت   و قد.  گرفت باال را سرش

 نظر از را اش یمشک یچشمها تا کرد یشرویپ گرید یکم.  دیرس

 .  داشتند جنگ ال  یخ هم هنوز.  گذراند

.  دادینم یخوب خبر   هامون ی کرده گره یابروها.  ستادیا حرکت از

 که نحس سکوت   نیا.  است قرار چه از موضوع دانستندیم دو هر

 .  کردیم ترشان کالفه فقط بود انداخته هیسا نشانیب

  ؟ سالته چند!  یباش یرستانیدب کردمیم فکر -



 دنبال   هم بار نیا که بود گرفته جواب قبل ی دفعه پرسش   با مگر

 و دیبگو را حرفش تا ماند منتظر.  کرد نگاهش اکرم ؟ گشتیم هیجواب

 .  نداشت ینیچ مقدمه ی حوصله.  برود

 ای یفهمیم حرفامو!  یکمتر انگار یول.  باشه سالت 06 ادیم بهت -

  ؟ بزنم حرف بزرگترت با برم دیبا

.  ماند منتظر و کرد گره ابرو.  امدین خوشش لحن نیا از اصال اکرم

 : داد ادامه و کرد قفل بیج در را شیدستها.  شد تر کالفه هامون

 یبش ریپ مرد   هی زن   یکرد الیخ ؟ یساخت ییایرو قصر خودت واسه -

  ؟ شهیم مراد وفق بر یچ همه و یبندیم رو بارت

 ادیفر را فقر اش کهنه یمانتو.  انداخت دخترک وضع   و سر به ینگاه

 اما کند یمخف آدمها نگاه   از کردیم یسع شهیهم اکرم که یزیچ.  زدیم

 هامون.  نداشتند یبهتر اوضاع هم اش کوله تا کفشها از!  نبود موفق

 : بود کرده سکوت هنوز او و کردیم نگاهش ریتحق ی دهید به

 نیا از.  ذوقت تو بزنم جا نیهم دیبا داره پول یلیخ یکرد فکر اگه -

 از کنم فکر.  بزرگشم پسر.  نیبب منو.  داره بچه هم تا 4.  ستین خبرا

 .  یباش کتریکوچ یسال 01 حداقل من

 به یدست هامون!  بشنود کامل را شیحرفها تا ماند ساکت هم باز اکرم

 ریگ را حیذب صبح.  کردیم اش یعصب سکوت نیا.دیکش شیموها

 کرده قبول اکرم بود گفته.  بود زده حرف او با اول و بود انداخته

 ! بود زده افکارش تمام   به او را دییتا ُمهر  !است

  ؟ یستین بلد زدن حرف ای یندار زبون -

 و جان یب آنقدر.شود رد کنارش از کرد عزم و دیکش قیعم نفس   اکرم

 تکان خودش به هنوز! نداشت جنجال و بحث ی حوصله که بود دیناام

 :دیشن را هامون یصدا گرید بار   که بود نداده



 نیکنیم رمردیپ هی زون  یآو خودتونو.  شناسمیم خوب رو شماها امثال -

 پَله و پول من یبابا یول!  باال دیکشیم رو نداره و داره یچ هر و

 ! یدیکش نقشه یالک.نداره

 :شد طاقت یب اکرم

  ؟ یبزن حرف درست بابات زن با نداده ادتی بابات -

 : برداشت جلو به یقدم.  اوردین خودش یرو به اما خورد جا هامون

 

 !  ادیم رونیب دهنت از یچ باشه حواست -

 شهیم یچ ؟ یدد مال   به بزنن هیتک تو امثال   و تو فقط ستین فیح -

 و من واسه شما کم   پول   نیا که بدون یدونینم اگه ؟ برسه من به کمشمی

 !  کنم کاریچ گهید قانعم!  هیلیخ من امثال  

 : بود مشخص صورتش از نیا و خوردیم حرص هامون

 با که نیا ؟ یبساز یزندگ یخوایم گهید یکی یزندگ ی رونهیو رو -

 !  فروشهیم خوردن آب   هی به که تورو رفته گذاشته زنشو بچه تا 4

 !  کنمیم فکر بعدا بعدش واسه -

 یخوایم.  کردنته یزندگ وقت   االن ؟ کم سن   نیا با یکشینم خجالت -

  ؟ َهَچل تو یبنداز خودتو

 بود مانده کم.  کرد مکث یا لحظه.  دانستیم هم خودش که بود یزیچ

 پسر   لحن   از چیه اما خواهدینم را مردک آن که دیبگو و بکشد ادیفر

 حرف   نکهیا تا ستدیبا مقابلش دادیم حیترج.  بود امدهین خوشش صدر

 از چقدر اکرم دانستینم که یوقت هم آن طلبکار لحن   نیا!  بزند را دلش

 !  بود یانصاف یب ستیفرار شنهادیپ نیا



.  شمینم مونیپش من.  یاومد یکس بد سراغ   یحاج پسر شرمنده -

 برم خوامیم کنار برو راهم سر   از هم حاال.  کن منصرف باباتو یتونیم

 !  خونه

 او به چشم و ستادیا شیجا سر   مصرانه.  برنداشت قدم از قدم هامون

 خال  .  فرستاد عقب را آن و دیکش اش مقنعه به یدست اکرم.  دوخت

 هامون.  کردیم ییخودنما چپش ی قهیشق ی گوشه یشکل یهالل

 : کرد امتحان یگرید جور   را شانسش.  گذشت نشانه نیا از یسرسر

 نیا یزور خوادیم بابات ؟ یبزن حرف ینجوریا کرده مجبورت یکس -

  ؟ آره ؟ رهیبگ سر ازدواج

 و ظاهر نیا از.  دوخت جوان پسر   یچشمها به را نگاهش اکرم

 نه!  داشت یشتریب ز  یچ انتظار   زدیم ادیفر را بودن معتقد که یرفتار

.  بود دهید بزرگ صدر ی  شانیپ یرو که یُمهر رد   به نه و بود شیر به

 !  بودند متظاهر همه جماعت نیا

 !  زدم حرفمو.  کنار برو راه سر   از -

 هامون که یبلند گام   با قدمش لحظه همان و برداشت یقدم اکرم

 نفسش اکرم.  بود گرفته قرار مقابلش او دوباره و شد جبران برداشت

 تمام   به هم او حاال بود کم خودش یکالفگ فرستاد رونیب را

 !  بود شده اضافه شیدردسرها

 یبش زنش دیبا دیند رو یبده که گذاشته شرط ؟ نه هیبده خاطر   به -

  ؟ آره

 و ابونیخ تو یفتیم دوره چرا یدار خبر یچ همه از که تو کالیبار -

  ؟ یشیم مردم دختر مزاحم

 اش جثه نه. !  آمد ینم در جواب دختر نیا از. بود شده کالفه هامون

 مشکل فقط که انگار!  زبانش و عقل نه و داشت سنش به یشباهت

 !  بود سنش یعددها



 هی ؟ گمیم بهت یچ یفهمیم.  ستین بشو یزندگ واست یزندگ نیا -

 تو از که دختر هی!  راهشه به چشم شب هر که خونه تو داره زن

 .  داره هم گهید پسر   تا دو من جز به!  کترهیکوچ

 !  یبرازندگ یدارندگ ؟ داره یربط چه من به نایا -

 حرفاست نیا از تر احمق که بزرگترتم!  یفهمینم که یا بچه انقدر -

 !  بره اش کله تو حرف که

 خودش توانستیم!  نداشت نیتوه نیا با یمشکل اکرم و گفتیم را حیذب

 دیشا ، بود نیزم یرو پدر   نیتر عقل یب حیذب ، باشد موافق او با هم

 !  بزرگ صدر   از بعد

 خدا کنمیم دعا واست!  بزنه نهیس به خودشو سنگ   دیبا نجایا یک هر -

 !  بشنوه دلتو حرف  

 گذشت بود هامون و وارید ن  یب که ییفضا از و کرد کیبار را خودش

 و فکر تمام   با رفت اکرم!  یوانگید و حرص از ییایدن و ماند هامون. 

 ! بدشگون اتفاق   نیا از فرار االت  یخ
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 که ییروزها و حال ، ندهیآ از ترس.  بود گرفته را وجودش تمام   ترس

!  شدینم دور چشمانش مقابل   از صدر ر  یتصو!  بودند اهیس نظرش به

 اش یفرار کردیم یسع.  بود شده سبز مقابلش هامون تمام ی هفته کی

 ؟ اش خانواده یهوا به.  کند سرش به دست یجور داشت دوست.  دهد

 یب ی ساله 08 دخترک   ؟ چه او پس ؟ دیدیم شده خراب که یا انهیآش

 از حرف!  رفتن یبرا یا پشتوانه نه و داشت ماندن توان   نه که یپناه

 ییجا اکرم که دیفهمینم.  برود که خواندیم گوشش در و زدیم فرار

 ی خانواده خاطر   به ؟ رفتیم کجا ؟ کردیم چه!  ندارد رفتن یبرا



 او ی ندهیآ با بود شده آشوب نظرش از که شانیزندگ خاطر   به ، خودش

 اش خانواده و صدر سر   از را شرش و برود بود یکاف!  کردیم یباز

 !  خواستیم هامون که بود یزیچ نیا.  کند کم

 اکرم یبرا را رفتن مدرسه یپنهان یقرارها نیا دن  یفهم محض   به حیذب

 حیذب ن  یخبرچ که دانستیم.  داشت َشک احمد به اکرم.  کرد ممنوع

 رتیغ و بود برادر!  دانستینم کردن یبرادر و بود برادر!  است

 به و دیکوبیم نهیس به رباب!  کردیم معاوضه پول با را اش برادرانه

 سر   بر جنجال و جار همه نیا دیفهمینم اکرم.  گفتیم راهیب و بد احمد

 صدر که یا رشوه ی اضافه به حیذب یها یبده!  است پول مقدار چه

 فیکث چقدر اطرافش یآدمها!  احمد به هم حیذب و بدهد حیذب به بود بنا

 داشت سر در شدن گریباز یایرو روزید تا که یدختر.  کردندیم یباز

.  بود اهیس یادیز که یریتقد یبرا.  دیجنگیم یزندگ یبرا امروز

 !  بود شده فیکث پدر نام   به یکس دستان   به یادیز

 نبود کارش در شدن قطع که یتلفن و بود حیذب به اش زده وحشت نگاه  

 به و دیچرخ نگاهش!  خواندیم گوشش ر  یز را دستورات زیر کی و

 : زد لب آرام مادرش.  افتاد هراسان رباب  

 !  نباش نگران -

 متنفر او به کردن نگاه از.  دیرس ریز به سر احمد   به و گرداند چشم

 وجدان عذاب.  دیفهمینم را بودن ریز به سر نیا یمعن اصال.  بود

 به و چرخاند چشم ؟ کردیم یباز لمیف انقدر که بود مرگش چه ؟ داشت

 خودش و نشست کنارش.  داشتیبرم اکرم سمت   به قدم.  دیرس اعظم

 .  انداخت خواهرش ی شانه دور   را دستش اکرم.  چسباند او به را

 : گفت طاقت یب رباب.  کرد قطع را تماس باالخره حیذب

  ؟ یکرد خودتو کار   باالخره -

 : داد جواب رفتیم در سمت   به که همانطور.  کردینم نگاهش حیذب



 .  میبخور کن حاضر یزیچ هی پاشو -

 : شد بلند جا از رباب

 !  یفروشیم خودتو ی بچه ؟ تیمردونگ و رتیغ نهیا -

 و شد بلند جا از چطور دینفهم اکرم و برداشت زیخ رباب سمت   به حیذب

 نییپا سر و افتاد اکرم یچشمها به حیذب نگاه  .  ستادیا مادرش مقابل  

 یریز به سر نیا.  بزند پوزخند اکرم که بود نمانده یزیچ.  انداخت

 ! ؟ بکشاند یتباه به را اش یزندگ بود بنا که یمیتصم به چه را شانیها

 !  ارهیم عاقد.  شب فردا واسه دیبش آماده.  نباشه حرف -

 هیثان به و شد بلند جا از احمد.  کرد بغض اعظم و افتاد هیگر به رباب

 رها او.  کرد ُمشت را دستش اما اکرم.  زد رونیب خانه از که دینکش

 از که ییروزها مثل  .  کردیم رها حیذب تور   از را خودش!  شدیم

 !  کردیم فرار نمایس ی بهانه به مدرسه

 جمع را خودش رباب.  نشست تخت یرو و رفت اطیح سمت   به حیذب

 گونه یرو اشک به لیتبد اعظم بغض  .  رفت کشینزد و کرد جور و

 و دییپایم را خانه.  نزد یحرف اما گرفت بغل را او اکرم.  بود شده اش

 ییرایپذ و بود یورود در   به کینزد اتاقشان.  چرخاندیم چشم اطراف

 دید یورود در   به اصال کردیم شیجدا هال از که ییوارهاید آن با

 !  نداشت

.  کند هیگر صدا یب یکم حداقل که گرفت اعظم سمت   به یدستمال

 خودش شدیم فرار به موفق فردا اگر.  کند متمرکز را ذهنش توانستینم

 !  کردیم مهمان جانانه ینمایس کی به را

 : دیشن اطیح از را رباب یصدا

 !؟ مرد یفهمینم چرا!  امانته -



 را اش شده گلوله جوراب   و رفت کمدش سمت   به.  شد بلند جا از اکرم

 را بود کرده جمع که یزیناچ پول  .  دیکش رونیب شیلباسها یال به ال از

.  گذاشت داخلش را پول و برداشت را اش مدرسه ی کوله.  آورد در

 : کرد زمزمه خودش با.  چپاند داخلش هم لباس دست چند

 .  کنمینم شوهر من!  بشم گریباز خوامیم من -

 یمخف کمد داخل   را آن و دیکش را اش کوله پ  یز یورود در   یصدا با

 : است ستادهیا در کنار   که دید را اعظم و شد بلند جا از.  کرد

 !؟ یکن فرار یخوایم -

 : گذاشت ینیب یرو دست اکرم

 !  سیبنو مشقاتو برو.  نگو چرند!  سیه -

 !  کند فرار اکرم کاش که کرد دعا دل در و بست لب اعظم
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 دانستیم.  ردینگ سر ازدواج نیا تا زدیم یدر هر به را خودش هامون

 از!  است شده یقطع زیچ همه و گذاشته عقد یقرارها امشب یبرا

 کل به مغازه.  نبود یدیام هم صدر به.  بود شده دیناام حیذب و اکرم

 شده خسته صدر با جدل و بحث از.  کند چه دانستینم!  بود هوا یرو

.  نداشت اثر او در خواهش یحت نه و ادیفر و داد نه و دیتهد نه.  بود

 به مراسم نیا دیشا!  کردیم کمکش خدا دیشا.  شمردیم را ها هیثان فقط

 ! خوردیم هم

 

 نفسش و کردیم درد سرش.  بود ستادهیا مغازه ی  کینزد ییجا هامون

 برنگردد که خواستیم دل ته از هامون و نبود پدرش.  بود شده نیسنگ

 ! ؟ شود یراض مرگش به یحت ای و نبودش به اگر بود یبدجنس! 



 به خوشحال یصورت با یعل!  بود کالفه.  دیکش صورتش به یدست

 .  ندهد بروز یزیچ کردیم یسع هامون و آمد یم سمتش

 ؟ یچطور.  سالم -

 : داد جواب حوصله یب و فشرد را دستش هامون

 .  ستمین بد.  سالم -

 بگذارد شیتنها و برود که دادیم حیترج دیشا.  دینپرس را یعل حال   یحت

 : شد تر قیعم بود لبش یرو که یلبخند.  دیفهمینم یعل اما. 

 .  دارم خوب خبر -

 .  کرد نگاهش هامون

 ! رهیخ -

 : دیخند یعل

 کمی!  من برادر   یبد نشون اقیاشت و شور انقدر ستین الزم حاال -

 !  آرومتر

 دیرسیم نظر به دیبع روزها نیا که یکار.  بزند لبخند کرد یسع هامون

 ! 

 .  دمیم گوش بگو -

 !  شمیم داماد دارم -

 اما.  داشت را آرزو نیهم دل در هم هامون دیشا.  بود گفته مکث بدون  

 : دیکوب یعل کتف   پشت   به یا ضربه و کرد تر قیعم را لبخندش

 !  دفعه هی چه.  مبارکه -

.  میاومد و میرفت یبار چند باالخره!  نبود که هم دفعه هی ی دفعه هی -

 .  دادن جواب شبید باالخره که میبود خانوم جواب   منتظر  

 .  یسالمت به -



 : داد حیتوض و انداخت باال ابرو یعل اما نکرد یکنجکاو هامون

 .  شیشناسیم توام اتفاقا -

 فرق هامون یبرا مطمئنا بود که هر.  نبود مهم هامون یبرا زیچ چیه

 : کند کور را یعل ذوق   نخواست وجود نیا با!  کردینم

 ؟ هیک! ؟ یجد -

 .  یرانیم فاطمه ، یرانیم -

 به یازین هامون اما دادیم شتریب یها نشانه و خوردیم تکان یعل دهان  

 برده ماتش بود دهیشن را فاطمه نام   که یوقت همان.  نداشت ها نشانه نیا

 که او!  نزند قلبش که انگار ، باشد بسته خی جا همان که انگار.  بود

 که!  داشت دیام هم هنوز که او!  بود دهینکش دست فاطمه از هنوز

 بهتر روزشان و حال و یزندگ که ، بردارد شیرفتارها از دست پدرش

 ننشسته عشقش سوگ   به هنوز که او!  برود فاطمه سراغ بعد و شود

 !  بود

 : زد هامون ی شانه به یا ضربه یعل

  ؟ گفتم یچ یدیشن اصال ؟ پسر ییکجا ، هامون -

 تیعصبان و حرص.  گرفت یعل صورت   از را اش رهیخ نگاه   هامون

 به یا ضربه داشت دوست.  بود شده جمع اش کرده گره مشت   در

 یعروس فاطمه با تواندینم که بکشد ادیفر داشت دوست.  بزند صورتش

 نه ، بود یعل شیرو روبه آدم  .  داشت نگه نییپا را دستش اما!  کند

 !  ابانیخ و کوچه یقبا ال کی یپسرها از یکی

 بخواهد هامون که دادینم امان و بود زده جانیه یعل که خوب چه

 : آمد حرف به دوباره خودش.  دیبگو یکالم

 جواب صد در صد گفتم بده بهمون جواب که کرد دست دست انقدر -

 .  بودم شده دیناام اصال.  هیمنف



 : کند زمزمه حرصش از شده دیکل یدندانها ن  یب از توانست تنها هامون

  ؟ یدار دوستش -

 : دیخند یعل

 دونمیم یول.  شناسمشینم اونقدرا یعنی!  دونمینم که داشتن دوست -

 هی با ادیم بدش یک.  میبود گهیهمد با هم دانشگاه از.  هیخوب دختر

 انقدر دانشگاه تو که یوقت اونم ؟ کنه ازدواج دار خانواده و خوب دختر  

 !  داشت خواه خاطر

 از ، پدرش از ، اطرافش یآدمها تمام   از ، داشت حرص هامون

 شتریب همه از و داشت حرص همه از!  مادرش از یحت ، ها یچراغ

 !  یعل از

 یب ، بود کرده دلسردش خودش.  بداند مقصر را فاطمه توانستینم

 خراب   حال   و شکستن دل نیا.  بود شکسته را قلبش و کرده یانصاف

 یچشمها!  بود فاطمه با اش یقبل ی  رحم یب ی  تالف به دیشا االنش

 : کرد عوض را بحث یعل.  بود شده خشک شیگلو و سوختیم هامون

 بابات یتونست.  یخواستگار یبر بود قرار ؟ دیکش کجا به تو ان  یجر -

  ؟ یکن یراض رو

 : داد جواب وجود نیا با.  بود مسخ هم هنوز هامون

 ! دادن رد جواب -

 هامون دگرگون   حال   نیا یبرا یمنطق یلیدل که انگار.  شد نیغمگ یعل

!  گذردیم دوستش دل   در چه دانستینم نکهیا از غافل.  باشد کرده دایپ

 غصه تمام  .  نشود اشک به لیتبد بغضش که دیکش قیعم ینفس هامون

 و شتریب لحظه هر داشت اش نهیس در که یدرد اما.  شد خشم شیها

 !  نداشت دنیتپ توان   قلبش که انگار.  شدیم شتریب



 جار ینجوریا مویخوشحال که میاحمق چه.  دونستمینم.  شرمندم من -

 . . .  اصال من هامون.  زدم

 : گفت حوصله یب هامون

 !  ستین مهم -

 : گفت زور به و دیکش صورتش به یدست

 .  دارم کار کمی برم من.  یبش خوشبخت که شاالیا -

 هم در انقدر اما هامون.  کرد بدرقه را هامون مانیپش ینگاه با یعل

 یدیام و عشق یحت حاال.  کند یساز ظاهر توانستینم که بود شکسته

 هم به را ها یچراغ با وصلت دیبا بود طور هر!  نداشت دل در هم

 !  زدیم
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 خانه از احمد.  بودند کرده یزندان نیرزمیز در را رباب عصر از

 یصدا.  بود آمد و رفت در خانه یها پله ن  یب اعظم.  بود زده رونیب

 کرده هیگر آنقدر اعظم.  شدینم قطع هم لحظه کی رباب ادیفر و داد

 را اش یخور پلو یها لباس حیذب.  زدیم یقرمز به شیچشمها که بود

 هم یا قواره یب و رنگ دیسف دامن   و کت.  بود نشسته منتظر و دهیپوش

 اکرم چقدر.  است دهیخر شیبرا صدر که گفتیم.  بود کرده اکرم تن  

 و بود بزرگتر خودش از زیسا دو کم دست   که یلباس آن از بود متنفر

 رنگ.  انداخت نهیآ در خودش به ینگاه!  زدیم دل که بود زشت آنقدر

 دهیپر رنگ و دیسف صورت   یرو هم یشیآرا یحت و نداشت صورت به

 قرمز رژ   شد عروس که یوقت بود شیآرزو شهیهم.  بود ننشسته اش

 از بعد هم آن!  داشت دوست را شدن عروس نیهم یبرا اصال.  بزند

 دنباله و بلند یراهنیپ و عروس بلند   و دیسف تور   یآرزو.  شدن گریباز



 یابروها یحت امشب یبرا اما!  داشت یپف یدامن و ها نیآست با دار

 شیزانو سر   تا بود قرار که یدامن.  بود نخورده دست هم اش یوندیپ

.  بود آمده پا مچ   تا آن حد از شیب یبزرگ و یگشاد خاطر   به باشد

 زده تا را کتش ینهایآست اجبار به او و بود افتاده هم کتش یها سرشانه

 !  بود

 تمام   رباب شدن   یزندان با اما باشد خونسرد که داد قول خودش به

 یفرار رباب آخر ی قهیدق داشت انتظار دیشا.  رفت لیتحل اش یانرژ

 یراض هم صدر یراض خود از پسرک   آن دن  ید به االن یحت!  دهد اش

 او و کرده فرو مغزش در تمام ی هفته کی که یکردن فرار به.  بود

 که بود محتاج چقدر!  بود تازه یهوا محتاج   چقدر.  بود زده باز سر

 قفل را خانه در   حیذب که قبل یا لحظه درست اما.  برود اطیح به حداقل

 اسی به لیتبد اکرم د  یام تمام   بود فرستاده اطیح به هم را اعظم و کرده

 .  شد

 از ساعت!  دانستینم را فرار راه   اما بود آماده اش کوله و لباسها ساک  

 هوا چه هر که انگار ؟ بود تنگشده شینفسها چرا ، بود گذشته عصر 6

 لحظه آن.  کردیم رخنه دلش در شتریب ترس رفتیم یکیتار به رو

 تمام را شیها ینابرادر تمام    و دیایب که!  داشت دیام هم احمد به یحت

 !  دیایب یکس کاش!  دادیم نجات را او و آمد یم دیبا یکی.  کند

 در به را خودش.  دیشن اتاق رون  یب از ییصداها که بود شب 3 ساعت

 یمرد یصدا تر بعد یکم.  دیشنیم را حیذب و صدر یصدا ، چسباند

 ییخودنما اتاق ز  یم یرو اش شناسنامه.  بود ناآشنا نظرش به که گرید

 تمام   کردیم احساس!  کند اهیس را آن صدر نام   بود قرار.  کردیم

 را اش یزندگ توانستیم معجزه کی فقط.  است رفته لیتحل اش یانرژ

 !  کند رو و ریز

 سمتش به اکرم.  انداخت داخل را خودش اعظم و شد باز اتاقش در  

 : رفت



  ؟ یکنیم کاریچ نجایا -

 هیگر نیرزمیز تو داره مامان.  تو دمیپر عیسر من کرد باز و در بابا -

 .  کنهیم

 در را او.  کردیم دلش به خون اعظم ی نشسته اشک به یچشمها

 : گفت اراده یب و دیکش آغوش

  ؟ نشستن نفر چند رونیب -

 .  نفر 8 -

  ؟ کرد قفل و در بابا -

 : داد تکان سر اعظم

 .  کرد قفل و در تو اومدن همه تا.  آره -

 اعظم قد   هم تا نشست زانو دو یرو و کرد تر زبان با را شیلبها اکرم

 : شود

 ؟ بشیج تو ؟ گذاشت کجا و دیکل -

 شیبرا ها هیثان!  دانستن یبرا داشت عجله اکرم و کرد فکر یکم اعظم

.  اوردیب در اتاق از سر حیذب داشت امکان لحظه هر و بود متیغن

 : آمد حرف به اعظم باالخره

 .  ییرایپذ یتو طاقچه یباال گذاشتش نه -

 : گفت و دیکش قیعم نفس   اکرم

  ؟ یکنیم برام یکار هی خب -

  ؟ کاریچ -

 طاقچه از یجور هی برو اومد بابا که بعد.  نجایا ادیب کن صدا رو بابا -

 ؟ باشه.  نهینب یکس باشه حواست.  بردار رو دیکل



 کرده آماده جنجال و دعوا یبرا را خودش اکرم.  داد تکان سر اعظم

 : شد اتاق وارد   حیذب بعد یا قهیدق.  بود

  ؟ هیچ -

 : کرد جمع را شجاعتش تمام   اکرم

 .  گمیم همه یجلو نویا.  کنم یعروس خوامینم من -

 : شد کینزد اکرم به و بست را اتاق در حیذب

 . . .  که بزنمت انقدر نکن یکار هی -

 : دیپر کالمش ان  یم اکرم

 ! ؟ اونوقت گنیم یچ نشستن ییرایپذ تو که اونا -

 : رفت در سمت   به.  دییسا هم یرو دندان حیذب

 .  دنبالت امیب تا ریبگ خون خفه -

.  دیرس اعظم موقع همان اما دارد نگهش شتریب که کردیم دل دل اکرم

 به رفتنش با.  نزد یحرف برود حیذب که یوقت تا و دیکش یراحت نفس  

 : آمد حرف

  ؟ یآورد -

 اکرم یرگها به یا تازه جان   انگارکه.  گرفت باال را ها دیکل اعظم

 کوله و فیک.  دیقاپ را ها دیکل و دیکش یراحت نفس.  باشند کرده قیتزر

 سر و برداشت بود یا گوشه که یدیسف یروسر و زد چنگ را اش

 :  زد لب و برداشت زیم یرو از را اش شناسنامه.  کرد

  ؟ باشه زنمیم زنگ بهش.  رفتم من بگو مامان به اعظم -

 : دیشن را حیذب یصدا

 .  ارمیم رو شناسنامه االن -



 گرید ییصدا که کند گرد عقب خواست.  بست خی اتاق در   به دهینرس

 : دیشن حیذب از

 . گهید میکن کتاب حساب قبلش که شد نیا بر قرار آقا حاج -

 

 فرصت.  بودند خورده مشکل به معامله سر   که انگار شد تر دور صدا

 اعظم به ینگاه مین.  نکرد صبر هم هیثان کی یحت.  شمرد متیغن را

 داشت ترس که یانقدر.  زدیم تند قلبش.  رفت در سمت   به و انداخت

 و چرخاند قفل در را دیکل!  بزند رونیب نهیس از نکند که لحظه هر

 ! صدر بم   یصدا با شد مصادف لحظه همان که شد بلند در از ییصدا

 کتاب حساب بعد بشه خونده عقد ی خطبه.  کنمینم فرار که من -

 .  میکنیم

 حرفش که دیشن را صدر یصدا آخر ی لحظه و کرد شکر خدارا اکرم

 : دادیم ادامه را

 !  دمیند هنوز رو خانوم عروس من اصال -

 یا تازه جان   اکرم ُسست   و جان یب یپاها به تا بود یکاف حرف نیهم

 چمباتمه نیرزمیز در   کنار   و رفت نییپا را ها پله اعظم.  شود قیتزر

 به یفکر آخر ی لحظه در که رفتیم خروج در   سمت   به اکرم.  زد

 بار چند که تند آنقدر.  رفت باال را بام پشت   یها پله و زد سرش

 !  بود نمانده شدنش پرت تا یزیچ و خورد چیپ رمق یب شیپاها

 پشت   یرو فکر بدون  .  چرخاند اطراف به ینگاه و دیرس بام پشت به

.  شد دهیکش یبعد سمت   به هم آن یرو از و دیپر یکنار ی خانه بام  

 منتظر یچشمها اما گشتیم فرار راه   دنبال   فقط دیدینم را اطرافش اکرم

 یتکان شیپاها به.  کردیم رصد را دخترک هامون ی نشسته خون به و

 ندیبیم درست شیچشمها که کردینم باور.  کرد دنبال را ها خانه و داد



 لباس   آن اما هوا ی  کیتار وجود   با!  ندیبیم واقعا را او که کردینم باور! 

 !  نشود متوجهش که نبود یزیچ دیسف

 بود شب سکوت   بود چه هر.  دیدویم بایتقر و کردیم دنبال را او یپاها

 آرنج یرو که یساک ینیسنگ.  دیدویم توجه یب که یهراسان دخترک   و

 پوست   یرو یقرمز رد   مطمئنا.  دادیم آزار را دستش بود انداخته

.  نداشت یرو شیپ راه   گرید که رفت ییجا تا اکرم.  بود مانده دشیسف

 کی ی خانه ارتفاع.  بود آمده باال بام پشت   تا که یدرخت و بود مانده او

 سرش پشت   به ینگاه.  نبود ادیز آنقدر بود ستادهیا شیرو که یا طبقه

 در.  نبود دیترد وقت  .  بود شده دور خانه سه ی اندازه به فقط انداخت

 ترس از یغیج.  دیپر و رساند درخت به را خودش یناگهان یمیتصم

 .  بست را شیچشمها و دیکش

 دیند او.  کند باز چشم بتواند و دیایب باال نفسش تا دیکش طول یا لحظه

 شیچشمها چقدر که دیند.  است کرده حبس نهیس در نفس هم هامون که

 .  بود شده نگران

 توانستیم که ییجا تا را شیپاها و دیکشیم درخت ی تنه به را دستش

 و سوختیم شیدستها کف  .  نخورد زیل که بود کرده محکم درخت دور  

 رد   شیپا ساق   یرو درخت ی تنه که ییجا تا بود رفته باال یکم دامنش

 .  گذاشتیم جا به زخم

 منتظرش جا همان هامون رساند درخت نییپا به را خودش که یزمان

 اکرم شب یکیتار آن در اما بود قرمز شیچشمها هم هنوز.  بود

 آنجا او که بود مانده مات و کردیم نگاهش.  بخواند را آن توانستینم

 : آمد حرف به هامون که بردارد قدم خواست!  خواهدیم چه

 !  یکن فرار کردمینم فکر -

 از و نکند دنبالش یکس که داشت دلهره.  برگشت را نرفته راه   اکرم

 آنجا از است نداده او به یشکن دندان جواب   تا نداشت دوست هم یطرف

 !  برود



 و رمیم کنن میاری مقدسات اگه!  بوده خدا ت  یرضا و تو خاطر   به -

 !  شهینم داممیپ

 دست.  برداشت سمتش به یقدم.  گرفت دهینشن را شیها طعنه هامون

 در چقدر دانستینم اصال.  برود که نداشت انتظار.  برد بشیج به

 ؟ بود شده راحت الشیخ نکهیا ای بود یخوش از.  دارد پول بشیج

 دیکش رونیب بشیج از یتومان هزار اسکناس ده دیکش رونیب را دستش

 : گرفت اکرم سمت   به را آن.  بود نیهم اش ییدارا تمام  . 

 .  ریبگ نویا -

 اما بود کمتر هم نیا از خودش انداز   پس.  دیکش هم در ابرو اکرم

 !  کند قبول یپول او از نداشت دوست

 !  نکرده الزم -

 : کردیم اش یعصب دختر نیا ی  گستاخ.  دیکش هم در ابرو هامون

 !  یریم یدار ما خاطر   به!  ریبگ!  بده نظر نگفتم -

 : زد پوزخند اکرم

 .  دمینم انجام یکار یکس اومد   خوش خاطر   به من!  خودمه خاطر   به -

 : زد را خودش حرف   توجه یب و گذاشت جلو گرید یقدم هامون

 بهتر فکر   هی وگرنه یکن فرار قراره دونستمینم یعنی.  دارم قدر نیهم -

 .  کردمیم

 !  خوامینم که گفتم -

 !  نباشه حرف ریبگ -

  ؟ بگم چشم حرف بدون   که زتمیکن -

 را اش یشق کله یخوب به هامون فاصله آن از و بود شرور نگاهش

 سرش در فاطمه اد  ی هم هنوز.  بود بد روزش و حال هم هنوز!  دیدیم



 آنجا دیبا!  است ونیمد دختر نیا به کردیم احساس اما رفتیم رژه

 .  برسد ییجا سالمت به تا ماندیم

 . برمتیم ییجا هی تا ؟ یبر یخوایم کجا -

 

 ی نعره یصدا که بدهد یجواب خواست و انداخت کوچه به ینگاه اکرم

 به لعنت دیپر صورتش از رنگ.  زدیم صدا را نامش که دیشن را حیذب

 دست هامون که کند فرار خواست!  نداشت یتمام که شیها یوراج

 را او.  کرد کمرش ی حلقه را گرید یدست و گذاشت دهانش یرو

 خودش بدن   با کرد یسع و چسباند وارید به درخت ی هیسا در ییجا

.  دندیدینم یزیچ کدام چیه اما دندیشنیم را پاها یصدا.  کند اش یمخف

 یال البه از ابانیخ جان   کم نور  .  بود خورده گره هم در نگاهشان

 روشن را اکرم یچشمها از یکی و دیکشیم سرک درخت یها شاخه

 و دیدیم را شیچشمها.  بود شده نگاه آن غرق   هامون یچشمها.  کردیم

 و چراغ نور   با اما یمشک به هیشب یزیچ.  ستیرنگ چه دانستینم

 چشم   دو آن در را یا سرمه رنگ   توانستیم یخوب به شدنش روشن

 هم دیشا.  بود رهیت یآب دیشا.  نبود یا سرمه هم دیشا.  ندیبب کننده مسخ

 .  یآب یها رگه با یمشک همان

 در و دیکش سرشان پشت   به یسرک اکرم که دیچرخیم هنوز شیچشمها

 االتیخ و فکر از را او که دیکوب هامون ی نهیس به یجور لحظه کی

 گره یابروها یول بود چشمها آن رنگ   ر  یدرگ هم هنوز.  دیکش رونیب

 لعنت خودش به.  انداخت نییپا سر و آورد خود به را او اکرم ی کرده

 هراسان آنقدر اکرم!  دیکش ششیر به یدست! ؟ بود کرده چه.  فرستاد

 نیتر عیسر با و چرخاند را نگاهش.  نکند توجه یزیچ به که بود

 :  گفت توانستیم که یحالت

 !  یحاج پسر یشیم سبز جلوم باشه آخرت بار   -

 !  ریبگ پولو -



 از پُر اکرم وجود   آنقدر.  دیدزدیم نگاه و داشت وجدان عذاب هم هنوز

 دستش یرو را ساک.  نکند او احواالت   و حال به یتوجه که بود ترس

 : گفت اش شده گره هم در یابروها با و کرد جا جابه

 یبگ که ؟ ادیب در آب از درست یچسبوند بهم اَنگ یچ هر که رمیبگ -

  ؟ رفت تا گرفت پول دختره

 و حال که خصوص به.  نداشت رفتن کلنجار ی حوصله هامون

 !  نبود راه به رو هم احوالش

 !  برو و ریبگ.  نداره قال و داد!  تورو من نه ینیبیم منو تو نه -

 .  شهیم الزمت بتیج باشه!  خوامینم -

 فاصله کامل هنوز.  شد دور هامون از یکالم گفتن   ای یخداحافظ بدون  

 یال از را ها اسکناس و برداشت زیخ سمتش به هامون که بود نگرفته

 هامون چشم   دو.  کرد پرت داخل به اش کوله ی مانده باز مهین پ  یز

 وقت   چند نیا ی عجوالنه یقضاوتها و یخودخواه از جدا یحرف

!  احترام هم یکم ، بود گرفته یقدردان رنگ   که انگار!  داشت رشیاخ

 کمر   قبل ی قهیدق چند که زد یوارید به هیتک و رفت عقب عقب هامون

 ریز و افتاد اش احمقانه کار   اد  ی به دوباره.  بود داده هیتک آن به را اکرم

 و دادیم خودش به راهیب و بد!  کرد زمزمه فحش به هیشب یزیچ لب

 آن فکر   تا داد تکان را سرش...  دختر نیا یچشمها!  خوردیم حرص

 را اکرم نام   که یا نقطه آن از نگاه.  برود رونیب سرش از چشمها

.  شد محو نگاهش مقابل   از که دوخت چشم آنقدر.  گرفت دیکشیم دکی

 نیبزرگتر.  بود مانده جا همان هم هنوز.  نداشت حرکت توان   شیپاها

 نه و ، یدیام نه و داشت یعشق نه اما بود شده حل اش یزندگ مشکل  

 !  یا فاطمه یحت

 یعرب اه  یس چادر   ، دیکش رونیب بیج از را مقصودش شاه ح  یتسب

 یریتصو ، آورد ادی به را بود گرفته قاب را فاطمه ی سبزه صورت  

 و بود او ی هیهد که یحیتسب.  شدینم پاک ذهنش از وقت چیه که



 آورد ینم طاقت ، باشد شیانگشتها ان  یم که آورد ینم طاقت هامون

 بود شده آب پُر شیچشمها!  فتدین فاطمه و یعل اد  ی به و ندیبب را حیتسب

 باال حرص با را دستش.  نشود سیخ شیها گونه که دادیم جان او و

 آن جا همان.  شدیم راحت حیتسب َشر   از لحظه همان ، جا همان.  برد

 دندان.  بود شده دهیچیپ حیتسب دور   محکم شیانگشتها!  کردیم رها را

 را مشیتصم و انداخت رنگ سبز حیتسب به نگاه.  دییسایم هم یرو

 !  گرفت

 که کردینم مکث یا لحظه یحت.  داشتیبرم قدم هم سر   پشت   اکرم

 هم دیشا ، ندازدیب ریگ و ندیبب را او احمد ای ، شود یخبر حیذب از مبادا

 تر تند و شدیم زده وحشت فکرها نیا از.  شود سبز راهش سر   صدر

 حال   در ینهایماش به نگاه دیرس که یاصل ابان  یخ سر  .  داشتیبرم قدم

 و ترس با.  کرد بلند دست آنها از یکی یبرا باالخره و انداخت گذر

 دنشید با داشت یبلند ش  یر که یدیسف مو رمرد  یپ.  شد سوار لرز

 : زد لب مهربان

  ؟ جان بابا یریم کجا -

 هیتک و کرد زمزمه لب ر  یز را یآدرس.  باشد گرفته قلب قوت   که انگار

 یکم که یا اندازه به فقط بست پلک یا لحظه.  داد یصندل به را اش

 باور.  کند احساس را یآزاد یبو تا دیکش یقیعم نفس  .  دیایب جا نفسش

 . باشد برده در به سالم جان   مهلکه آن از کردینم

 

 یتومان هزار به نگاهش.  کرد باز انتها تا را اش کوله باز   مهین پ  یز

 و رفت هم در شیابروها.  افتاد فشیک داخل   کرده خوش جا یها

!  بود تومان هزار 01 درست ، شناختیم را اسکناسها.  شد یعصبان

 هامون صورت   به را تمامشان و گشتیبرم داشت شجاعت یکم اگر

 کردیم یسع و شدیم مچاله انگشتانش ان  یم اسکناسها.  کردیم پرت

 شهیش و دیکش یگرید ق  یعم نفس   وجود نیا با.  کند پنهان را حرصش



 ابانیخ پخش   را تمامشان که زد سرش به.  داد نییپا یکم را نیماش ی

.  شد منصرف و کرد فکر فشیک ته   ی  موجود به یا لحظه اما کند

 استفاده پولها نیا از که دیفهمینم مطمئنا و دیدینم گرید را او مطمئنا

 !  نه ای است کرده

 و برگرداند فیک به را ها اسکناس.  شد تر آرام یکم افکار نیا با

 مقابل   بعد ساعت مین.  برسند بود داده آدرس که ییجا به تا ماند منتظر

 ؟ کنندیم قبولش دانستینم اصال داشت دلهره.  بود ستادهیا آشنا یا خانه

 زنگ یرو را دستش و برداشت جلو به یقدم! ؟ نشود ابانیخ ی آواره

 : نشست گوشش به مرد بم   یصدا.  گذاشت

  ؟ بله -

 : کرد زمزمه یدیناام کمال   در و کرد باز را شیلبها

 !  اکرمم -

 دوان که دید را ونیکتا اطیح به ورودش محض   به شد باز هم از در

 و سر دن  ید با.  یمصباح بهمن   سرش پشت   و دیآ یم سمتش به دوان

 : شدند نگران اکرم وضع  

  ؟ شده یچ -

 غصه تمام  .  داد دست از را اش یخوددار تمام   اکرم.  بود بهمن یصدا

 نیا که یتیعصبان و حرص تمام   و بود کرده انبار دلش در که ییها

 بر لغات آنکه از زودتر که شد چه دینفهم!  بود شده نیعج او با مدت

 ! شد سیخ اشک از شیها گونه ، شود یجار زبانش

 

  دوم فصل



 لب یرو یلبخند کرد یسع ، آورد در پا از را شیکفشها حرص با

 موفق اما بزند پَس را صورتش یرو نشسته اخم   آن حداقل ای اوردیب

 : شد رو به رو مادرش صورت   با بالفاصله و شد خانه وارد  .  نبود

 . یکرد رید.  سالم -

ر  : دیدو سمتش به هیهان و دیکش رونیب تن از را کتش اُو 

   . ینباش خسته سالم -

 گرفتیم هیهان سمت   به را کتش که همانطور و داد را سالمشان جواب  

 : داد حیتوض

 !  داشتم کار کمی -

 : انداخت باال ابرو لنگه کی دنشید با و آمد رونیب اتاقش از هومن

 !  بهادر بزن یآقا احوال  !  سالم به -

 ، برداشت قدم اتاقش سمت   به و رفت هومن به یا غره چشم هامون

 : دیپرس هیهان

 !؟ یخورینم شام -

.  بماند دور اش خانواده چشمان   از که نبود یزیچ نیا و بود یعصب

 باز دست کی با را راهنشیپ یها دکمه.  کرد بسنده"  نه"  گفتن   به تنها

 استخر   و باغچه ی سرمازده یهوا و حال.  رفت پنجره سمت   به و کرد

 تمام  .  دیدینم را ییجا اصال.  کردینم تشیعصبان به یکمک آب از یخال

 طعنه هدف   بار هر که بود یگستاخ دخترک   آن دنبال   ذهنش و فکر

 !  شدیم شیها

!  چشمها آن. . .  چشمها آن! ؟ بود دهید کجا را یلعنت ی  هالل خال   آن

 در ی حوصله اما بود شده باز شیها دکمه تمام  .  بست پلک یا لحظه

 زمزمه خودش با کرد قالب کمر به را دستش دو!  نداشت را آوردنش

 : گفت وار



 !  کن فکر!  کن فکر -

 شده داریب خواب از که یکس مثل   و افتاد شاران خواهر   اد  ی به دوباره

 اتاق از و کرد عوض یراحت یلباسها با را شیلباسها عیسر باشد

 پوست وهیم مادرش و بود نشسته ونیزیتلو مقابل   هومن.  زد رونیب

 و نشسته مادرش گر  ید سمت   هم هیهان.  دادیم دستش به و کندیم

 .  بود لیموبا ی صفحه به نگاهش

 : زد لبخند گرید بار   مادرش هامون ورود   محض   به

  ؟ ارمیب ییچا هی -

 : گرفت لیموبا از نگاه هیهان

 ؟ زمیبر.  دمه تازه -

 کار   مشغول   یکس هر دوباره.  داد تکان نه ی نشانه به را سرش هامون

 از دانستینم.  انداخت هیهان سمت   به ینگاه مین هامون.  شد خودش

 سکوت   تینها در و کرد قالب نهیس یرو را شیدستها!  کند شروع کجا

 : شکست را نشانیب

 ؟ یکرد دایپ کار -

 نیا.  بود جواب منتظر   هامون یچشمها.  گرفت باال را سرش هیهان

 دیکشیم نشان و خط شیبرا شاران اما کردیم دستپاچه را یکس هر نگاه

ن و دیکش باال را خودش مبل یرو.  شد معذب یکم هیهان!  ن م   کنان م 

 : داد جواب

 .  نه ای بدم ادامه ادیم خوشم که دونمینم اصال.  موقته البته.  آره -

ش با که بلندش یموها به یدست  هم هنوز.  دیکش بود بسته سر پشت   ک 

ره هامون یابروها  !  داشت گ 

  ؟ هست یکار چه -



 به نگاه گرفتیم مادرش دست   از را بیس برش   که همانطور هومن

 ادی به بود دهید یعصبان را برادرش که یبار نیآخر.  دوخت هامون

 اش یخواه ادهیز و یهاد مقابل   در یحت بود صبور شهیهم.  آورد ینم

 : داد جواب هیهان! 

.  کنهیم کار اونجا اعظم که هیآموزشگاه هی.  دمیم درس یسیانگل -

 !  دوستم

 : بود دهیرس نظرش مورد   ی نقطه به شد جلب هامون توجه

 .  شنومیم و اسمش تازه ؟ دوستت -

 .  بودم دوست باهاش مونیمیقد ی خونه از.  شیشناسینم چطور -

 ؟ نباشه یبد یجا ؟ اعتماده قابل -

 : زد لبخند هیهان

 دتشید مامان.  هیخوب دختر اعظم.  هیمعتبر آموزشگاه راحت التیخ -

  ؟ مامان نه مگه. 

 با و شدیم بلند جا از مادرش که همانطور.  کرد زهره سمت   به رو

 جواب ، داشتیم بر قدم هامون سمت   به کنده پوست یها وهیم بشقاب  

 : داد

 میداشت فاصله هم با کوچه تا دو.  شیبشناس کنم فکر.  دمشید من آره -

 . 

 : گرفت قرار زیم یرو هامون ی  کینزد ییجا وهیم بشقاب  

 .  زمیبر ییچا هی برم -

 : شد بلند جا از هیهان که رفتیم آشپزخانه سمت   به زهره

 !  زمیریم من -



 گفت عیسر حال همان در!  شد بودند داده که یآدرس ر  یدرگ هامون ذهن  

: 

  ؟ هیچ شیلیفام -

 : نشست شیجا سر   دوباره هیهان و رفت زهره

.  خواهرم هی و بود احمد اسمش.  یبشناس و برادرش دیشا.  یچراغ -

 . . 

 ذهنش ختن  یر هم به یبرا"  یچراغ"  همان ، شد َکر ، دینشن هامون

 سرش به نیسنگ یپتک ای ، بردارد قدم خواب در که انگار.  بود یکاف

 ، مغزش در ییجا ، قلبش در ییجا.  کردیم درد احساس  .  شود دهیکوب

 گذشته نحس   یروزها به را او بود چه هر!  کردینم دایپ را درد مرکز  

 هر که ، را اکرم که ، را نام نیا که.  بود کرده فراموش که بردیم یا

 بود سپرده یفراموش دست   به را داشت خانواده نیا از ییبو و رنگ چه

 خانه ، را محله.  بگذارد سر پشت   را آنها ، برود جلو بود کرده یسع! 

 به یحت تا بود فروخته را همه. . .  را بازار ته   ی مغازه ، را یمیقد ی

 !  ندازدین گذشته اد  ی به را او یسوزن سر   ی اندازه

 را یهالل خال   آن و چشمها رنگ   آن شدیم مگر!  بود حافظه کم چقدر

 آن ، را زیت و تند زبان   آن ، را یچراغ اکرم   شدیم مگر ؟ ببرد ادی از

 ؟ کند فراموش دیفهمیم را مفهومشان و یمعن تازه که ییها طعنه

 

 که انگار ، کردیم نگاهش هومن.  دیشنینم هامون و دادیم حیتوض هیهان

 بود خبر یب جا همه از.  گشتیم یا گمشده دنبال   برادرش صورت   در

 انات  یجر از ییبو یکس بود نگذاشته و بود شده بال سپر   هامون هم باز! 

 کوچکش برادر   و خواهر مقابل   را خودش هم باز!  ببرد پدرشان

   . بودند آمده درد به که انگار گذشته یها ترکش حاال و بود انداخته



 گرفت هامون مقابل   همه از اول را آن و شد وارد یچا ینیس با مادرش

 اما.  ماند رهیخ هامون یا شهیش یچشمها به و شد ساکت هیهان. 

 بار   و شد نگران.  دینشن یجواب و زد شیصدا زهره.  دیدینم هامون

 هامون.  گرفت قرار مقابلش و شد بلند جا از هیهان.  زد صدا گرید

 صاف را شیصدا و گرفت شیرو به رو یفضا از را نگاهش ی  رگیخ

 : کرد زمزمه تنها و شد بلند جا از.  نشد که بدهد یجواب خواست.  کرد

 .  برم ییجا هی تا دیبا من -

 : شد نگران مادرش

 !؟ شب وقت   نیا ؟ کجا -

.  برداشت قدم اتاقش سمت   به توجه یب و داد تکان سر تنها هامون

 یچا ینیس هنوز.  شد بلند جا از کردیم نگاهش مدت تمام که هومن

 و مات ی هیهان کنار   از.  بود کرده خوش جا مادرش یانگشتها ان  یم

 را شیلباسها.  رساند هامون اتاق   به را خودش و شد رد هم مبهوت

 : آمد حرف به هومن.  بود حواس یب ، داشتیبرم

 ؟ یخوب -

 ! آره -

 رفته لیتحل اش یانرژ تمام   کل به که انگار.  نداشت گره شیابروها

 : ستادیا مقابلش هومن.  بود

  ؟ امیب باهات منم ؟ شده یچ -

.  کرد رها را شیلباسها و نشست تخت یرو.  زد جا یا لحظه هامون

 آرام کردیم یسع ، کرد رها را نفسش و گرفت دستها ن  یب را سرش

 : نشست کنارش هومن ؟ دیبگو چه ؟ برود کجا!  کند فکر و باشد

 !؟ شهیم یچراغ اعظم خواهر که شهیم یچجور رزمجو شاران -

 : داد ادامه هومن و شد بلند جا از دوباره هامون



  ؟ شیشناسیم تو.  ادینم ادمی رو اعظم اصال من -

 مشغول   توجه یب اما هامون.  بود شده رهیخ هامون صورت   به کنجکاو

 : آمد حرف به یلودگ با هومن گرید بار  .  بود دنیپوش لباس

 اون و یمشک یچشما اون.  موندیم ادمی حتما بودمش دهید اگه -

 . . .  صورت  

 .  کرد ساکتش هامون ی غره چشم شود کامل اش جمله آنکه از قبل

 بگم دمید یوقت.  گهید نمیبیم دارم چشم منم داره چشم خدا بنده خب -

 ؟ دمیند

 ینگاه مین هومن به.  برداشت را چشییسو و دیپوش را شیلباسها

 : کرد زمزمه و انداخت

 !  باش نگاهت مواظب   -

 !  شهیم ازدواج به ختم شاالیا که ییاونا از.  نگاها اونجور از نه -

.  رفت رونیب اتاق از.  نکرد برادرش کالم   یلودگ به یتوجه هامون

 : بود نگران مادرش

  ؟ دفعه هی شد یزیچ -

 .  گردمیبرم و ییجا هی تا رمیم.  نه -

 دهانش از حرف بتواند یکس نداشت امکان بزند یحرف خواستینم یوقت

 تشیجد و داشت اخم طرح شیابروها که خصوص به.  بکشد رونیب

 را ها پله و گذاشت سر پشت   را اش خانواده!  دادینم یشرویپ ی اجازه

!  ستیچ درست کار   دانستینم هنوز ، شد نشیماش سوار  .  رفت نییپا

 مطمئن تنها ؟ کندیم اش یکالفگ نیا به یکمک رفتنش دیفهمینم هنوز

 !  ماند ینم جواب یب شاران یها طعنه بار نیا که بود

***** 



 خود یرو را مادرش نگران   نگاه   و داشت نگه کوچه سر   را نیماش

 : آمد حرف به عقب یصندل از اعظم.  کرد احساس

 .  یمرس گذشت خوش -

 به رو که مادرش یصدا که رفتیم در ی رهیدستگ سمت   به دستش

 : کرد متوقفش زدیم حرف شاران

 یزندگ داره یچجور تنها دختر نیا گمیم همش.  سرته پشت   نگاهم -

 .  کنهیم

 به جلو ی نهیآ در ینگاه و دیکش اش یشراب یموها به یدست شاران

 : انداخت صورتش

 ؟ یهست یچ نگران  .  نهییپا نگهبان نفر دو شب هر.  داره تیامن برج -

  ؟ نباشه نگران که هیمادر کدوم -

 وجود   با.  دادیم عمر گذر   از خبر رباب ی افتاده چروک صورت  

 کار   به یاجیاحت ختیریم رباب حساب   به ماه هر که یپول و شاران

 به شیانگشتها یرو گذشته اثرات   هم هنوز اما.  نداشت یشگیهم سخت  

 .  بود مشخص یخوب

 : گرفت خودش ف  یلط و دهیکش یانگشتها ان  یم را شیدستها

 !  من نه و یداشت ینگران تو نه یکن یزندگ من با یکردیم قبول اگه -

  ؟ امیب کجا کنم ول و شوهرم.  یزنیم حرفا چه -

 !  یریگیم طالق -

 : دیگز لب رباب

 !  نزن حرفارو نیا -

 : آمد حرف به اعظم.  بود کالفه.  فرستاد رونیب را نفسش شاران

  ؟ کنه کاریچ پسرشو ، کرد ول شوهرشو -



 بهتر همون بکشه شیزندگ به یدست باشه نتونسته سن نیا تا که یپسر -

 !  ادیب جاش سر   عقلش بلکه بمونه تنها که

 : کرد جا جابه سر یرو را چادرش رباب

  ؟ تو یاینم.  دینزن حرفا نیا از بسه -

 : دیپرسیم بار هر اما دانستیم را جواب خودش

 .  بزن زنگ بهم یخواست یزیچ اگه!  نه -

 .  یگرفت خودت که یا خونه تو بذار پا شده بارم هی -

 خونه اون به پا ستین یازین.  دمید ارویدنید منم.  توئه مال   خونه اون -

 .  بذارم

 مهربان و دیکش شاران صورت   به یدست.  انداخت ریز به سر رباب

 : زد لب

 . اینر تند -

 

 دلش به غم شدیم جدا رباب از که بار هر.  داد تکان سر شاران

 را او شاران کردیم جدا حیذب از را خودش یکم فقط اگر.  نشستیم

 نیا اما.  اش یزندگ د  یام تنها و بود مادرش.  گذاشتیم سرش یرو

.  کند یریگ کناره شتریب روز هر شاران شدیم باعث بودنها حیذب کنار  

 دلش.  برود خواهدیم دلش که لحظه هر نتواند مادرش دن  ید یبرا

 !  دیفهمینم را دردش یکس و بودنها دور نیا از گرفتیم

 : زد لب عیسر اعظم و شد ادهیپ نیماش از رباب

.  کن فیتعر برام یحساب و درست و امروز انیجر شتیپ امیم بعدا -

 !  یکرد َدَکم که صحنه سر   از

 : کرد اخم شاران



 اگه.  باش خودت مواظب   برو.  ستین کردن فیتعر واسه یزیچ -

 . . .  یخواست یزیچ

 : گفت اعظم که بود نشده کامل حرفش

  ؟ هیچ واسه تینگران.  خرمیم خودم کنمیم کار بخوام یزیچ -

 مادرش درد   به هم شاران دیشا.  کرد یخداحافظ و شد ادهیپ نیماش از

 به هم شاران نگاه   و بود شاران دنبال   رباب نگران   نگاه  .  بود شده دچار

 !؟ دینبا شدیم نگران دیبا!  اعظم یها ییماجراجو

 ی محله آن از که شدیم یسال چند.  شدند خانه وارد   آنها تا ستادیا آنقدر

 هم حیذب و بود دهیخر خانه شاران.  بودند کرده یکش اسباب منفور

 که یوقت.  بود شده ماندگار خانه آن در یوجدان عذاب حس   چیه بدون

.  بزند یحرف توانستینم که شاران کردیم سکوت و بود یراض رباب

 شیبرا که ییزحمتها درصد کی دیشا تا بود زده مادرش نام   به را آنجا

 !  کند جبران را بود دهیکش

 انگار هم فاصله آن از یحت کوچه آن.  گرفت شیپ در را خانه ر  یمس

 اش شهیش یکم!  کردیم یخفگ احساس  !  داشت را حیذب یبو و رنگ

 را ضبطش یصدا.  آورد جا را حالش زمستان یسرما دیکش نییپا را

 یسع هم شاران و خواندیم اش یانرژ تمام   با خواننده.  کرد ادیز یکم

 که یمادر.  کند رونیب سرش از را کننده ناراحت افکار   تمام   کردیم

 سر   و بود مخالف او یکمکها تمام   با انگار که یخواهر و نبود کنارش

 یا ذره که یپدر و نداشت بود وقت یلیخ که یبرادر!  داشت جنگ

 یطرف از!  نداشت اش پدرانه و معروف نوازشگر   دست   و او به دیام

!  شناختینم که بود خوشحال چقدر و شناختینم را او که یهامون هم

 و دیدینم را او اگر شدیم تر خوشحال و بود شده شیها نهیک تمام   هدف  

 هفته کی ی اندازه به بود یکاف.  رفتیم رونیب اش یزندگ از کل به

 هم آنوقت.  شود تمام شانیلمبرداریف کار   که کند تحمل را یمسعود

 !  کردیم رونیب ذهنش از شهیهم یبرا را هامون هم و یمسعود



 ابانیخ که بود ریدرگ ذهنش آنقدر.  چرخاند را فرمان و گرفت ینفس

 00 از ساعت.  برسد خانه به تا دیکش طول یکم.  بود آمده اشتباه را

.  شود باز در که ماند منتظر و ستادیا نگیپارک در   مقابل  .  بود گذشته

 ییصدا.  انداختش وحشت به ییصدا نشیماش باز   مهین ی شهیش ن  یب از

 شود دور اش یزندگ از شهیهم یبرا کردیم آرزو شیپ قهیدق چند تا که

 ! 

 !؟ یچراغ اکرم -

 گشاد معمول حد   از شیب که ییچشمها با و دیچرخ صدا سمت   به سرش

 تا که یخشم و رفته هم در یابروها آن با هامون به نگاهش بود شده

 باز در.  خورد ُسر فرمان یرو از شیدستها!  افتاد ، بود دهیند روز آن

 یبرا هم بعد و شود خانه وارد   عیسر زد سرش به یا لحظه بود شده

 دوباره و ببرد نیب از را مرد آن با اش یارتباط یها راه تمام   شهیهم

 سمت   به دستش اراده یب اما.  شود ُگم نشان و نام یب ، تیجمع ن  یب

 و او از دیشا ساله 08 اکرم  .  کرد باز را آن و رفت نیماش ی رهیدستگ

 !  باشد فیضع نبود قرار شاران اما کند فرار اش خانواده

 یخونسرد مانور   دیشا.  بست را نیماش در   یخونسرد با و شد ادهیپ

 اش هیتک!  پاست بر یآشوب چه درونش دانستیم خودش چون!  دادیم

 باز لب و انداخت هامون به نییپا به باال از ینگاه و داد بسته در   به را

 : کرد

  ؟ نیگردیم گمشدتون دنبال  !  صدر یآقا ریبخ هم شما شب   -

 !  نزن راه اون به خودتو -

 یخودمان همه نیا به افعال بستن   جمع و مودبانه لحن   از که بود شده چه

 ! ؟ بود دهیرس زدن حرف

 اونم ؟ دیبر مردم ی خونه دم   یشب نصف   که عادتتونه!  شمینم متوجه -

 ! ؟ پُر توپ   با



 مثل   کرد یسع و کرد کم تشیعصبان از یکم.  آمد خودش به هامون

 را سرش و کرد قالب نهیس یرو را شیدستها.  باشد خونسرد شاران

 آرام یکم دیشا تا شد رهیخ شیکفشها به یا لحظه یبرا.  انداخت نییپا

.  انداخت شاران به ینگاه مین.  گرفت باال سر تینها در و شود تر

 و کجا بچه دختر آن ، بود بیعج شیبرا!  بدوزد چشم او به توانستینم

 را او ذهنش پَس   در ییجا دیشا!  کجا بود ستادهیا مقابلش که یشاران

 !  اوردیب انیم به آن از یحرف نداشت دوست اما!  کردیم نیتحس

 رو یآدم هی که ادیم شیپ برام کم واقع در!  ندارم یعادت نیهمچ ریخ -

 !  نمیبب گذشته از

 : گفت و انداخت باال ییابرو.  زد راه آن به را خودش شاران

  ؟ میدار یمشترک ی گذشته شما و من دیببخش -

 تیعصبان و حرص ی  چاشن یکم که یا فروخورده ی خنده از هامون

 .  افتاد نیچ چشمش ی گوشه ، داشت هم

 !  گنیم ینجوریا شواهد -

 ؟ کنم یخواه عذر خاطرش به دیبا.  ارمتونینم ادی به -

 را اش یهالل خال   شاران ی رفته عقب شال  .  گذاشت جلو یقدم هامون

 به کردن نگاه از و داد تکان یسر هامون.  بود گذاشته دید معرض   در

 ی قهیشق به یا اشاره فقط.  کرد یخوددار نافرمان یها یشراب آن

 : داد جواب و کرد شاران

 آورد نشونه نیا واسه یهیتوج بشه کنمینم فکر میبگذر هم یچ هر از -

 ! 

 قهیشق ی  کینزد تا را آن و رفت شالش سمت   به اراده یب شاران دست  

!  بود مشخص کمتر شیموها حداقل.دیکش یراحت نفس   هامون.آورد اش

 دیکش هم در ابرو!داشت یبستگ مو تار چند آن به فقط تنفسش که انگار

 :گرفت خودش به یتر یجد حالت   و



 ! نمونده انکار یجا -

 : کند عوض را بحث داد حیترج!  نباخت را خودش شاران

 اعتماد حرفتون به دینبا دونستمیم دارمونهید نیآخر نیگفت یوقت -

 .  برم دیبا نیبد اجازه اگه االنم.کنم

 : آمد حرف به هامون که بود نکرده باز را نیماش در   هنوز

 نشونه میبگذر که هم نشونه نیا از.کنهینم عوض رو یزیچ رفتن -

 !  کنهیم ثابت رو یچ همه که هست یا گهید یها

 هم هنوز که ینگاه آن و فرد به منحصر رنگ   آن ، چشمها آن مثال

 ادی به را او که بود دقت یب چقدر.  داشت را قبل یسالها ی  سرکش

 آن ، چشمها آن ، کالمش حرص   پُر لحن   ، شیها طعنه.  بود اوردهین

 . . .  چشمها آن ، چشمها

 را اش یخونسرد تمام  .  کرد خیم هامون صورت   به را نگاهش شاران

 : داد دست از

 تا دیبزن زل انقدر بهیغر زن   صورت   تو که ستین نید و شرع خالف   -

 !؟ دیکن کشف رو درشتش و زیر یها نشونه تمام  

 حالت   نیتر آرام در را جوابش و شود خونسرد که بود هامون نوبت  

 : بدهد ممکن

 !  نداره ماجرا اصل   تو یفرق نایا گفتن   -

 !  ستمین نظرتونه مد که یشخص اون من.  دیگرفت اشتباه -

 به برادر هی ای ؟ یندار اعظم اسم   به خواهر هی یبگ یخوایم یعنی -

  ؟ نه ای بگم پدرتم اسم   الزمه!  احمد اسم  

 را او نبود قرار که دیفهمیم هم را قتیحق اگر!  دییسایم دندان شاران

 .  برداشت هامون سمت   به یقدم!  بکشد



 یبرا یفرق چه هستم یچ و هستم یک من نکهیا ؟ یگردیم یچ دنبال   -

  ؟ کنهیم تو

 آسفالت   به را نگاهش هامون!  رفت نیب از کل به زدنشان حرف یرسم

 !  ندوزد چشمها آن به چشم تا بود دوخته ابانیخ کف  

  ؟ ادیم نیزم به آسمون قراره یبگ اگه یکرد فکر -

 !؟ پدرت به ؟ خانوادت و تو به ؟ باشم داشته اعتماد بهت دیبا -

 صدر فوت   از او.  آورد باال یا لحظه را سرش.  شد رها هامون نفس  

 فرو بیج داخل   را چپش دست   و دیکش ششیر ته به یدست!  نبود خبر با

 : برد

  ؟ بخوره اعتمادت به یا لطمه که کردم یکار -

 !  بماند دور هامون نگاه   از که نبود یزیچ نیا و خوردیم حرص شاران

 !  کنم اعتماد بهت که ینکرد هم یکار -

 به که یا گذشته.  گرفتیم جان هامون یچشمها مقابل   ریتصاو کم کم

 و بود تلخ شیبرا که یاتفاقات.  بود فرستاده مغزش قسمت   نیتر کیتار

 دخترک آن فرار   ی لحظه!  کند فراموش را زیچ همه بود کرده یسع

 ! داشت خاطر به هنوز را

 

  ؟ نبود یکاف ، کن فرار گفتم آخر ی لحظه تا -

 هی به.  بود محض یخودخواه نیا!  خانوادت و تو خاطر   به کنم فرار -

 !  یزدیم فرار از حرف ساله 08 ی بچه

 که چند هر!  بود زیت و تند یادیز زبونت ساله 08 ی بچه هی یبرا -

 که یجور هر و یکن یمخف رو خودت یداد حیترج.  نکرده یفرق االنم

 !  یبزن طعنه خوادیم دلت



 نشانیب سکوت.  بست پلک هیثان چند و دیکش شیموها به یدست شاران

 ی اندازه به فقط.  گرفت آسمان سمت   به سر هامون.  انداخت هیسا

 باز سخن به لب شاران!  شوند آرام یکم که خواستندیم زمان یا لحظه

 : کرد

 از شتریب خوادینم دلم.  شهیم تموم جا نیهم میدیشن و میگفت یچ هر -

 شد تموم جا همون بود یچ هر گذشته!  شارانم من.  کنه دایپ ادامه نیا

 . 

 ! بندازم راه جنجال که نجایا بودم ومدهین -

 رفته فرو اش یشگیهم خونسرد   قالب   در دوباره و بود یجد صورتش

 به یکالم هامون بود یکاف.  بود آتش ی گلوله مثل   شاران اما.  بود

 06.  بود ناباور هنوز هامون!  بکشد آتش به را جا همه تا اوردیب زبان

 بار نیا و ندیبب گرید بار   را اکرم که کردینم هم را فکرش شیپ سال

 شراره شاران آنکه از قبل و دیکش صورتش به یدست!  متفاوت انقدر

 : آمد حرف به کند پرتاب سمتش به را آتش یها

 !  خانوادم کل   ،که من تنها نه.  ونمیمد بهت من حال هر به -

 .  نبود یراض حرف نیا از شاران

 !  نرفتم خانوادت و تو خاطر   به که بودم گفته -

 . . .  من حال هر به -

 : شود تمام حرفش نگذاشت

 !  ایب تو نه و امیم راهت سر   من نه!  ستین گرنت به ینید   چیه -

 نیا با!  کند صحبت او با نطوریا یکس نداشت عادت.  کرد اخم هامون

 پَس را تشیعصبان کردیم دختر نیا به که ینید   احساس   خاطر   به وجود

 : زد



 حال هر به!  رمیبگ قرار  راهت سر   من ستین قرار نیب نیا مطمئنا -

 . کنم کمکت بتونم  یبرخورد یمشکل به اگه یروز هی کنمیم فکر

 : آمد حرف به حرص پُر شاران که رفتیم نشیماش سمت   به

 به و تو از لومترهایک دمیم حیترج یول یدیم کمک شنهاد  یپ که ممنون -

 !  باشم دور پدرت خصوص

 کرد رها یصندل یرو را خودش حرص پُر و کرد باز را نشیماش در  

 شدن باز ال  یخ هم هنوز که یاخم با!  نه ای دیبگو که بود مردد هامون. 

 : گفت حال همان در.  کرد نگاه شاران به نداشت

 !  کرده فوت پدرم -

 هوا و نیزم ان  یم که ببندد را نیماش در   تا بود شده دراز شاران دست  

 درست.  رفت نشانه را هامون صورت   و آمد باال آرام سرش!  ماند

 حرفش هامون. . .  بود کرده فوت شیسالها نیا تمام   کابوس   ؟ دیشنیم

 : داد ادامه را

 ی  نادون و جهل یرو از اگه.  بمونم بدهکار یکس به ندارم عادت -

!  سالم و سن یپا بمونه حسابش کردم یکار و زدم یحرف یجوون

 هر حاضرم بشه صاف گذشته یبده قراره اگه شده عوض االن اوضاع

 نجایا ادیم خوشم نه و کنمیم پاره کهیت تعارف نه.  بکنم براش یکار

 هم از گهید ی هفته کی کم کم   راهمون.  رمیبگ شهیت و بدم اره ، سمیوا

 هی میزندگ ی گوشه هی یول.  خودش یسو رهیم یک هر و شهیم جدا

 یچراغ اکرم یحوال نیا ییجا اگه حاال.  ونمیمد بهش که هست یاسم

 !  گریباز خانوم   بگو نارویا بهش یدید رو

 بدون   و بود آمده سالم بدون  .  دهد نشان یالعمل عکس شاران نگذاشت

 آمد خودش به تازه شاران افتاد راه به که نشیماش.  رفتیم یخداحافظ

 که کردینم باور.  ماند رفتنش به رهیخ و شد ادهیپ نیماش از دوباره. 

!  است شده محو اش یزندگ از شهیهم یبرا بزرگ صدر   نام   به یکس



.  کندیم تنفس خالص ژن  یاکس که انگار.  کرد هوا از پُر را شیها هیر

 و سال چند نیا ی  منف حال   و حس تمام   باالخره و کردیم ییرها احساس  

 تنها نیا و بود رفته صدر!  بست پَر وجودش از شدن شناخته ترس  

 !  بود شیسالها نیا یآرزو

***** 

 برد پتو ر  یز را سرش.  دیکش هم در را شیابروها لیموبا زنگ   یصدا

 د  یام اما برسد خوابش ی ادامه به بتواند و شود کمتر صدا یا ذره تا

 یم نظر به حرفها نیا از تر سمج بود خط پشت   که یکس!  داشت یواه

.  دیکش شانشیپر یموها به یدست و آورد رونیب را سرش کالفه!  دیرس

 به را دستش.  کند یبررس را اطراف تا کرد باز را شیچشمها از یکی

 تخت کنار   ز  یم یرو از را آن و برد جلو یکم لشیموبا افتن  ی دنبال  

 رونیب را نفسش.  کردیم ییخودنما صفحه یرو انیک نام  .  برداشت

 : کرد زمزمه و فرستاد

 !؟ زدنه زنگ وقت   االن -

 : دیغر آلود خواب یصدا با.  کرد برقرار را ارتباط

 !؟ خوابم ساعت نیا یدونینم تو -

 : دیرس گوشش به نگران یمحب یصدا

 چه نیبب پاشو!  کردم دارتونیب که شرمنده ؟ دیدار فیتشر خواب -

 ! افتاده راه به یا ولوله

 : دیکش صورتش به یدست.  بود نشده داریب کامل هنوز

 !؟ شده یچ -

 سرت پشت   انیک بزن گند برو تو!  یستین متوجه یخواب!  گهید نیهم -

 !  کنهیم یکار زیتم رهیم

 .  شده یچ نمیبب بزن حرف درست -



 قرار یمسعود با امروز!  بخون برو.  فرستادم برات تلگرام تو -

 .  میبزن حرف هم با دیبا قبلش یول ، گذاشتم

 : دیپر سرش از خواب کل به

  ؟ نه ای شده یچ یگیم -

 . اونجام گهید ساعت مین.  کنمیم یرانندگ دارم -

 

 یموها.  نشست تخت یرو مبهوت و مات شاران و شد قطع تماس

 یال البه.  کرد باز را تلگرامش و فرستاد گوش پشت   را مزاحمش

 را انتظارش که یغامیپ 01 دن  ید با.  کرد دایپ را انیک شیغامهایپ

.  کرد باز را بود فرستاده که یپیکل نیاول.  دیپر باال شیابروها دیکشیم

 یبعد پ  یکل.  زدیم یمسعود سر   بر که یادیفر و بود خودش از یلمیف

!  بودند گرفته لمیف رونیب از که بود یطالفروش داخل   اش یعصب حال  

 مشخص نشانیب تنش   و دعوا یخوب به اما نداشت صدا نکهیا وجود   با

 که روزید.  دیکش اش یشانیپ به یدست!  بود هم هامون یحت!  است

 !  بود نکرده فکر عواقبش به اصال بود شده یعصبان

 ن  یماش سوار   که او از یعکس تینها در و بود هم عکس ییتا چند

 :  کرد زمزمه را عکس ر  یز متن  . بود شده هامون

 ! پسرش دوست و رزمجو شاران از عکس -

 

 و ها شیر آن با انداخت هامون ر  یتصو به ینگاه.  شد یعصب شاران

 طرف   را لشیموبا کالفه!  کنش خرد اعصاب ی دهیکش اتو ظاهر   آن با

 : دیکش ادیفر حرص با.  شد بلند جا از و کرد پرت تخت گر  ید

 !  احمقا -



 ر  یز یآشوب مطمئنا شود نستاگرامشیا وارد   دینبا دانستیم خوب

 کرد یسع و رساند اتاقش ی پنجره به را خودش!  بود پا بر شیعکسها

 : کرد زمزمه آرام آرام کند بهتر را حالش قیعم ینفسها با

 !  احمقانست ی عهیشا هی فقط.  احمقانست ی عهیشا هی -

 لشیموبا سمت   به دوباره.  کرد باز و بست یا لحظه را شیچشمها

 ی چهره ر  یتصو مدت تمام!  باشد آرامتر کرد یسع بار نیا و برگشت

 که یبدبخت به مدت تمام.  شدینم دور شیچشمها یجلو از هامون

 .  کردیم فکر بود شده رشیگ بانیگر

 ! ؟ بچسبونن اروی نیا به منو آدم همه نیا ن  یب دیبا حتما -

 بود مردد.  دید را ثمیم نام   تلگرام در شیدوستها یغامهایپ یال البه

 آن و آمد کنار خودش با تینها در اما ، غامشیپ به انداختن نگاه یبرا

 : خواند را

! ؟ نه بود نیهم یصدا شبم اون ؟ یچوندیپ منو اروی نیا خاطر   به -

 !  شد رو دستت خوب!  یباش ینجوریا واقعا کردمینم فکر

 : نوشت ممکن حال   نیتر یعصب با.  خوردیم حرص شاران

 !  مربوطه خودم به میخصوص یزندگ -

 : شد کارن ی صفحه وارد   و آمد رونیب ثمیم ی صفحه از

 . بزن زنگ هی یتونست نگرانتم.  زدم زنگ صبح از بار ستیب -

 : نوشت جوابش در

 .  زنمیم زنگ بهت فرصت نیاول در -

 : شد ونیکتا ی صفحه وارد   بار نیا

 بود نوشته و زده خنده شکلک   و بود کرده ارسال را هامون با عکسش

: 



 و بهنام دوست   چشمت که یداد گهید یکی به رو نتید و دل بگو پس -

 ! گرفتش منم چشم   خدا به یدار حق.  نگرفت

 : نوشت شیبرا!  کند بارش راهیب و بد ای بخندد دانستینم

 !  ادیم جاش سر   دلت احوال   و حال دادم بهنام نشون   که نویا -

 که همانطور.  دیشن را در زنگ   یصدا آمد رونیب ونیکتا ی صفحه از

.  رفت در سمت   به شدیم بلند تخت یرو از شیموها ی آشفته وضع   با

 : بود داده یگرید غام  یپ ثمیم.  بود انگشتها ان  یم لشیموبا

 هم کنار   باز خوادیم دلم.  دارم دوستت هنوز من!  مربوطه منم به -

 .  میباش

.  کرد باز را در و گذاشت جواب یب را غامیپ.  رفت هم در شیابروها

 و خوردیم زنگ لشیموبا.  انداخت داخل را خودش تعارف بدون   انیک

 : گذاشت کمر طرف   دو را شیدستها آن به توجه یب او

  ؟ یکردیم پا به جنجال چشم همه اون یجلو دیبا حتما -

.  گذاشت آشپزخانه کانتر   یرو را لشیموبا و بست را در شاران

 : گفت رفتیم سازش قهوه صسمت   به که همانطور

 !  سالم کیعل -

 از نزاکت و ادب که شرمنده خدا تورو!  ماهت یرو به سالم به به -

 !  رفته ادمی

 : داد ادامه تر یجد

 .  هیبزرگ کارگردان   یمسعود شاران -

 !  بازه هوس هم اندازه همون به -

 .  روش هم هفته کی یکرد تحملش مدت همه نیا هست که یچ هر -

 !  یشرویپ انیک و کرد سکوت شاران



  ؟ هیچ پسره نیا ی هیقض -

 : برگشت انیک سمت   به.  شد یحرص شاران

 ی  زندگ تو بپره قهیدق به دم خوادیم دلش مردک نیا! ؟ یا هیقض چه -

  ؟ بدم پس جواب دیبا من اونوقت ، من

 : کرد تعجب شاران ت  یعصبان و حرص نیا از انیک

 ؟ یشیم یعصبان چرا -

 یصدا.  رفت خچالی سمت   به و زد حرص با را ساز قهوه ی دکمه

 نیب نیا یموضوع که نداشت َشک ، رفت دنبالش انیک شد قطع لیموبا

 انیک.  زد گاز حرص پُر و برداشت خچالی از یبیس شاران!  هست

 آن با اش یصورت شلورک   و تاپ.  کردیم نگاهش رهیخ هم هنوز

 .  بود ساخته یجذاب ر  یتصو آشفته یشراب یموها

 ! کنم یکمک تونمینم خبره چه ینگ بهم تا -

 دنبالش هم باز انیک.  زد رونیب آشپزخانه از و خورد کامل را بیس

 که همانطور.  شد بسته صورتش یرو اتاق در   که ییجا تا افتاد راه

 : گفت کردیم شانه را بلندش یموها شاران

.  وسط دیپر هوی که شد یچ دمینفهم زنمیم حرف یمسعود با دارم دید -

 !  دینرس مغزش به خون انگار!  نه ای هیسالم آدم ستین معلوم اصال

 :  کرد زمزمه خودش با تر آرام

 ! آش از تر داغ کاسه -

 :  دیشن در پشت از را انیک یصدا

 که برو د   و نشیماش تو یدیپر یگذشتگ خود از نیا خاطر به بعدشم -

 ! ؟ میرفت

 :  کرد باز را اتاق در   حرص پُر شارا



 بزنم لبخند و سمتشون برم یداشت انتظار بود کرده ام دوره خبرنگار -

 !؟

.  داد تکان تاسف ی نشانه به یسر انیک.  بود کم نشانیب ی فاصله

 :  دیغر یعصب شاران.  خورد زنگ لشیموبا دوباره

 .  کرد وونمید صداش بده جواب -

 :  دیشن را انیک یعصب یصدا.  بست را در گرید بار  

 ستمین ای هستم نوش و شیع ی هیپا ننیبب خوانیم!  چاکمن نهیس عشاق -

 ! 

 ضیتعو را خوابش لباس که همانطور و کرد دایپ یمناسب لباس   شاران

 دادیم را سمجش مخاطب   جواب   که را انیک یصدا گرید بار   کردیم

 :  دیشن

 انیجر در حتما.  ندارن مصاحبه قصد رزمجو خانوم فعال -

 .  متونیذاریم

 :  کرد قطع را تماس و گفت را جمله دو نیهم

 ! هیشخص همه زنگا!  که کردم عرض ؟ یدید -

 بست سر یباال را شیموها.  گرداند یعصب را چشمش ی حدقه شاران

 با بود داده در چارچوب به را اش هیتک انیک.  رفت رونیب اتاق از و

 : ستادیا صاف شاران دن  ید

 

 چه دختره نیا ندارم خبر خودمم که بگم تونینم کردن وونمید صب از

 ! شده مرگش

 ! گهید ستین شاران بگو یمسعود ش  یپ برو -

 تمام   ی نهیهز.  رهیگیم خسارت ؟ نه ای یباش که توئه دست   مگه -

  ؟ هیالک.  یبد دیبا رو کرده ضبط که ییقسمتا



 !دمیم -

 که یهست یاخراج گر  یباز هی االنش نیهم ؟ بشه شتریب ها عهیشا که -

 نجایا یکرد فکر!  افتاده اتفاق شیخصوص یزندگ ییرسوا نیبزرگتر

 ! نندازن پات یجلو سنگ یاریب شانس ؟ اروپاست ناف  

 انیک.  انداخت پا یرو پا و کرد رها مبل یرو را خودش شاران

 تا گذشت سکوت به یا هیثان چند.  بود کالفه و رفتیم راه مقابلش

 :  آمد حرف به باالخره

 هی نیا حداقل که کنمیم درست رو یچ همه.  یمسعود شیپ رمیم اول -

 !  خالص و صحنه سر یبر هفته

 ! نفعمه به که یبد انجام رو یکار تا دمیم بهت پول!  یکرد خودیب تو -

 .  نفعته به که کنمیم رو یکار دارم قایدق -

 !  انیک یکنیم یباز اعصابم با یدار -

 کامل دستمزدتو توام.  شهیم خفه ینجوریا ها عهیشا.  نهیهم درستش -

 .  رهینم یمسعود سمت   هم گهید و یریگیم

 یچشمها به ینگاه.  ستادیا حرکت از انیک.  رفتیم غره چشم شاران

 :  گفت و انداخت شاران

 ی مصاحبه هی بعدشم.  نداره دهیفا یکن نگاهم ینجوریا چقدرم هر -

 صدا و سر یمجاز یفضا تو زود که واست دمیم بیترت ینترنتیا کوتاه

 ! خالص و یکنیم یساز شفاف رو یچ همه اونجا.  کنه

 !؟ بدم حیتوض همه به دیبا میزندگ واسه چرا -

 !  ینیب ذره ریز!  دلم زیعز یگریباز چون -

 :  گفت رفتیم در سمت   به که همانطور انیک.  زد پوزخند شاران

 چه االن یکرد خودت پاسوز که ییخدا بنده نیا یکرد فکر اصال -

 ! نداره زایچ نیا به عادت مطمئنا ؟ داره یحال



!  صدر پسر   فکر   ماند شاران.  رفت و بست سرش پشت   را خانه در  

 ! ندینب الاقل را مضحک زرد   تر  یت آن کردیم آرزو

*** 

 :  دیشن را مادرش یصدا و خورد اتاقش در   به یا تقه

 . دمیچ صبحانه زیم ؟ یشینم داریب جان هامون -

 بود امدهین شیچشمها به خواب اصال قبل شب  .  شد باز هم از شیپلکها

 :  گفت بشنود مادرش که یجور و دیکش صورتش به یدست. 

 .  خانوم حاج دارمیب -

 است کرده رها کجا را آن دانستینم اصال گشت لشیموبا دنبال   چشم با

 به یآب تا رفت اتاقش یبهداشت سیسرو سمت   به.  آمد نییپا تخت از. 

 به چه را او.  خوردیم چرخ شاران فکر   سرش در.  بزند صورتش

 !  بودن یچراغ حیذب دختر  

 از آب قطرات  .  گرفت باال سر و دیپاش صورتش به آب یُمشت

 ، کرد دایپ ادامه اش شده مرتب ش  یر ته تا و ختیر نییپا صورتش

 آب و دیکش چان به یدست هامون و دیچرخ فُرمش خوش ی چانه یرو

 یخواب یب از که انداخت شیچشمها به ینگاه.  گرفت را صورتش

 :  کرد زمزمه خودش با.  بود افتاده داخلش یقرم ی هاله قبل شب  

 !  رزمجو شاران -

 یتمام که یپرخاشگر و افتاد شیدنهایکش نشان و خط اد  ی به دوباره

 :  رفت هم در شیابروها.  نداشت

 ! گربه -

 از و برد فرو شیموها داخل   را سشیخ یدستها.  گرفت نهیآ از نگاه

 ونیمد دختر نیا به.  زد تن به و برداشت یشرتیت.  زد رونیب سیسرو

 و بود نشده نشید   یادا از یحرف که بود شده خوشحال دل ته از اما بود



.  بود یکاف شیبرا گرفتندیم فاصله هم از که نیهم!  نداشت یانتظار او

 دوست هامون کردیم الیخ البد.  آمد ینم خوشش او یها نگاه از چیه

 اتاق از و کرد فوت کالفه را نفسش!  ندیبب را او قهیدق به قهیدق دارد

 هومن به یزیچ و بود لیموبا ی صفحه به نگاهش هیهان.  رفت رونیب

 نشستیم که همانطور و دیکش رونیب را یصندل هامون.  دادیم نشان

 :  گفت

 ! ریبخ هم شما صبح -

 با هامون.  افتاد خنده به هومن و دیپر جا از وضوح به هیهان دنشید با

 با خانوم زهره که انداخت هومن خندان   صورت   به نگاه تعجب

 .  آمد یچا یاستکانها

  ؟ هومن شده یچ -

 هامون.  گذاشت پاسخ یب را حرفش و انداخت مادرش به ینگاه هومن

 :  داد جواب او یجا به

 ! شهیم خوب حالش مغازه رفت که امروز -

 مسخره شخند  ین آن یبرا یکار نتوانست اما خورد را اش قهقهه هومن

 !  کند اش

 ! که شه تموم روزید کارم بود قرار -

  ؟ یدار یمشکل.  شد دیتمد گهید هفته هی -

 :  کند ینینش عقب هومن شد باعث هامون کالم   تیجد

 .  اصال یبگ تو یچ هر هیچ مشکل بابا نه -

 .  شد بهتر -

 :  افتاد هیهان مبهوت و مات یچشمها به نگاهش هامون

  ؟ چتونه تا دو شما صبح امروز -



 دندان به لب هیهان و بزند خنده ر  یز هومن تا بود یکاف حرف نیهم

 در سر هامون!  بکشد هومن یبرا ینشان و خط شیچشمها با و ردیبگ

 .  آورد ینم

 .  کنم اضافه درمونم دوا ی نهیهز دیبا ماهتون نیا یخرجا به -

 :  گفت لبخند با خانوم زهره

 .  مادر ینجوریا نگو -

 : شد قیدق پسرش به زهره نگاه  

 .  شدم نگرون دل ؟ رونیب یزد خونه از ناغافل شد یچ هوی شبید -

 :  رفت طفره هامون

 .  اومد شیپ یکار هی -

 . نداشت حد از شیب دن  یپرس به عادت اما بود نشده قانع زهره

 

 لحظه هر که هومن جان   مهین یها خنده ن  یب و گرفت یا لقمه هامون

 هومن یها شانه هم هنوز.  داد نییپا را اش لقمه داشت انفجار امکان  

 هامون نگاه   متوجه را او کردیم یسع آرنج با هیهان و دیلرزیم خنده از

 :  دیپرس خبر یب جا همه از خانم زهره.  کند

 زدم زنگ یومدین دمید.  ات خاله ی خونه میبر بود قرار روزید -

 .  میایم امروز گفتم بهش

 .  برمتونیم برسم امروز شاالیا.  شلوغه یحساب سرم شعبه اون -

.  بدهد رخ هومن ی خنده از یناگهان انفجار آن که بود یکاف حرف نیا

 :  گفت حرص پُر و دیپر جا از هامون که بود یآن آنقدر

  ؟ پسر چته -

 :  گفت قدرت پُر لب ریز هیهان



 !  ییتابلو چقدر! مار زهر   -

 گشتیم ها خنده لیدل دنبال   که هامون.  شد جلب توجهش خانم زهره

 :  گفت عیسر

  ؟ شده یچ -

 :  گفت خنده ان  یم هومن.  کرد سکوت هیهان

 !  نه ادهیز شعبه یکارا باالخره.  ها شده ادیز ات مشغله -

 :  گفت عیسر هیهان.  دیفهمینم را شیحرفها یمعن کرد نگاهش هامون

 . عطره خوش امروز ییچا چه -

 :  گفت هومن به رو هامون بدهد یحیتوض خواست زهره تا

 منم بکن تو امروز رو کارا ؟ ها شعبه جفت بفرستمت امروز چطوره -

 .  دمیم استراحت خودم به

 :  دیایب کوتاه نداشت الیخ هومن

 و یبذار وقت دیبا.  گهید خوادیم آزادم وقت   زایچ نجوریا باالخره -

 ! که ستشین یالک یکن نهیهز

 سرش که کرد نگاه را هیهان پرسشگر.  رفت هم در شیابروها هامون

 زهره.  شد بلند جا از و دیکش سر را شیچا استکان  .  انداخت نییپا را

 :  آمد حرف به

 .  ینخورد یزیچ -

 :  گفت هومن بدهد یجواب خواست تا

 ییما یالگو شما.  برادر برو.  برسه شیزندگ به بره دیبا.  داره کار -

 . 

 :  دیچرخ کالفه هامون

 . مغازه برسونمت شو حاضر حرفا نیا جا -



 :  گفت خندان و شد بلند جا از هومن

 تتیموفق رمز فقط.  کنمیم من یبگ کار هر امروز از اصال!  چشم -

 .  بوده یچ

 :  شد یجد هامون

  ؟ برسونمت یبر یخواینم ییجا تو هیهان -

 .  رمیم رید آموزشگاه میریم اعظم با امروز نه -

 هومن! ؟ شاران ای گفتیم اکرم دیبا.  انداخت شاران اد  ی را او اعظم نام  

 :  گفت وار زمزمه و شد کشینزد

 هی دنبال   بگردم منم نکهیا ای شهیم محسوب ازیامت هم گریباز خواهر -

 ؟ گریباز

 ! هومن یزنیم ته و سر یب یحرفا -

 :  شد یراه دنبالش هم هومن و رفت اتاقش سمت   به

  ؟ میا بهیغر ما دنیفهم همه گهید -

 از یخبر اما گشت لشیموبا افتن  ی قصد   به را رونشیب یلباسها هامون

 :  آمد حرف به باز هومن که چرخاند سر کالفه.  نبود آن

 بحث  .  هیجور هی پسر دوست لفظ کنمیم فکر یچ هر شییخدا یول -

 بود بهتر باز دیز گفتنیم.  هیجور هی منم واسه یحت.  ستاین سال و سن

! 

 :  گفت لشیموبا نکردن   دایپ از کالفه هامون

  ؟ یکنیم دایپ منو ل  یموبا نیبب بگرد حرفا نیا یجا -

 .  یگذاشت جا دیشا -

 .  باشم گذاشته جا مغازه تو کنمینم فکر -

  ؟ یچ اری ی خونه.  که گمینم اونجارو -



 لحظه همان.  دوخت هومن به چشم و ستادیا صاف.  کرد مکث هامون

 :  گفت کند پاکش صورت از نداشت قصد که یشخندین با هومن

 !  ارشی و هامون مثال.  ها خوبه هم اری!  آها -

  ؟ یگیم یدار یچ -

 یول میدونیم ما.  ستین یطور که میبدون هم ما دوننیم همه گهید -

  ؟ خوبه میدونینم میگیم

  ؟ یدونینم ویچ -

 .  دونمیم که من -

 :  آمد حرف به خودش هومن کرد نگاهش فقط هامون

 .  یدار رابطه رزمجو گرهیباز دختر نیا با دوننیم همه -

 .  بزند رونیب حدقه از هامون یچشمها بود مانده کم

 ! من؟ -

 :  کرد صدا هومن

 . نجایا ایب پاشو هیهان -

 و گرفت را لشیموبا هومن.  شد اتاق وارد هیهان که دینکش هیثان به

 :  گفت هامون سمت   به را شده پخش عکس  

 .  ناهاشیا -

 رشیز متن   و عکس به یجور.  زد قاپ دستش از را لیموبا هامون

 خورده رقم اش یزندگ اتفاق نیتر بیعج انگار که بود مانده رهیخ

 :  آمد حرف به و دیگز لب هیهان!  است

 دمید گشتم کمی که بعد.  فرستاد واسم دوستام از یکی بودم دهیند من -

 .  هست جا همه



 وصل هم به را دو آن ینامرئ یا رشته که انگار.  شد یعصبان هامون

 کار   نیتر ممکن ریغ شیدردسرها و دختر نیا از فرار.  بود کرده

 :  بود نیزم یرو

  ؟ کو لمیموبا -

 شماره خواهرش لیموبا با.  دیپر جا از هیهان که دیغر خشم با یجور

 :  شد اتاق وارد زهره.  نبود زنگ از یخبر اما گرفت را خودش ی

  ؟ هامون شده یچ -

 :  گفت عیسر هومن

 .  کرده گم لشویموبا -

 :  شد راحت الشیخ زهره

 دیبع که یبود هراسون انقدر شبید.  یگذاشت جا نیماش تو دیشا خب -

 .  شیباش گذاشته جا ستین

 را ها پله و دیدو خانه در   سمت   به عیسر و برداشت را چشییسو هامون

 و اسم تمام   و او از گرفتیم میتصم که بار هر.  رفت نییپا عجله با

 .  شدیم مانع یاتفاق که انگار بماند دور رسمش

 موج   و برداشت را لیموبا.  بود درست مادرش حرف   دیرس نشیماش به

 یغامیپ.  شدیم ریسراز سمتش به که بود غامیپ و رفته دست از یتماسها

 :  بود نوشته خالصه کامال داشت شاران از هم

 . میکن صحبت دیبا -

 

 و دیکش صورتش به یدست یعصب.  رفت هم در هامون یابروها

 دیکوب هم به را نیماش در  .  کرد ارسال فکر بدون   و نوشت را جوابش

 پسر دوست لفظ   گفتیم راست هومن.  چرخاند آسمان سمت   به سر و



!  پسر دوست اما شدیم بهتر شوهر ای نامزد دیشا.  آمد ینم او به اصال

 :  کرد زمزمه یعصب و زد چنگ را شیموها

 ! لفظشه مشکل فقط شده حل یچ همه -

 

****** 

 ییخودنما صفحه یرو که یغامیپ و افتاد لشیموبا به شاران نگاه  

 : خواند و کرد باز را آن.  کردیم

 یبلد مغازمو دوم   ی شعبه آدرس  !  امتیق به فتهیب دارمونید بود قرار -

 !  منتظرم اونجا ؟

 با عهیشا نیا از بعد بود درست اصال.  فرستاد رونیب را نفسش شاران

 : نوشت شیبرا ؟ شود دهید او

 !  منتظرم 8 ساعت ؟ یبلد خونمو آدرس   -

 هامون   ساز   به نبود قرار.  کرد ارسال شود مردد آنکه از قبل را غامیپ

 : دیرس دستش به یگرید غام  یپ که بود دهینکش قهیدق به!  برقصد صدر

 !  محترم خانوم   باشه یجالب ی دهیا کنمینم فکر -

 : نوشت شیبرا حرص پُر شاران

 ای کنهیم تتیاذ خونه سقف  !؟ بشه لیتبد تیواقع به عاتیشا یترسیم -

 قبل ی دفعه که ییجا همون شب 2 ساعت! ؟ سقف نیا ر  یز من حضور  

 !  شد پنچر نمیماش

 باالخره.  امدین یغامیپ اما بدهد یجواب تا ماند منتظر.  شد ارسال غامیپ

 هجوم   از.  کرد باز را نستاگرامشیا ی صفحه و آمد کنار خودش با

 : خواند را ها کامنت از یکم.  رفت هم در شیابروها مختلف یغامهایپ



 پروژه گهید یعنی بودم دتونیجد لمیف منتظر یلیخ من رزمجو خانوم -

 ؟ شد لیتعط

 ! معلومه افشیق از.  کنه یباز گهید ذارهینم پسرش دوست احتماال -

 نیا.  کنه کم سرمون از رو یدوزار یگرایباز ی همه شر   خدا -

 !  شیاول

 با قراره یک  .  دیکنیم نیتوه نجایا نیایم که متاسفم براتون واقعا -

  ؟ دیبش فرهنگ

 خوشم کارگردانه نیا یلمایف از اصال من.  جون شاران سرت یفدا -

 .  یبود ادیز سرش از تو.  ادینم

 .  خوبه که افشمیق! ؟ قشنگست صدا آقا همون نیا -

 .  دیکن ازدواج هم با که شاالیا!  دیایم هم به چقدر -

 ! شاران یبست خودتو بار  !  کارستیچ که زنهیم داد طرف ی افهیق -

 یحت پسرت دوست از نه ادیم خوشم خودت خودت خت  یر از نه -

 !  کنمینم دنبال کاراتم

 یکس تا بست را شیکامنتها.  خوانده تشیظرف از شتریب کردیم احساس

!  آمد ینم بر دستش از یکار و خوردیم حرص.  دیبگو یزیچ نتواند

 : داد جواب مکث بدون   را تماس.  افتاد لشیموبا یرو انیک ی شماره

 .  پخشه جا همه هنوز که عکسا نیا -

 .  بود نکرده هم سالم یحت.  دیپرس انیک از تیعصبان با

 من از یانتظار چه پخشه جا همه که معلومه ؟ کنم معجزه یخوایم -

 ! ؟ یدار

  ؟ییکجا االن -



 هم یمسعود.  دادم بیترت مصاحبه هی.  دنبالت امیم دارم باش حاضر -

 !  هست

 : دیغر یعصب شاران

  ؟ یدیم بیترت مصاحبه باهاش تو کنمینم یباز لمشیف تو گمیم -

 0 دیشا.  ینکن ضرر که کنمیم یکار هر دارم!  نکن میعصب شاران -

 .  راهم تو شو حاضر پاشو.  نشه هم ساعت

 صورت   توانستیم تلفن پشت   از که انگار انیک.  فشرد هم یرو دندان

 : زد لب نیآرامتر یصدا با.  کند تجسم را شاران

  ؟ یکن ضرر و یبد انجام بگم یکار شده حاال تا -

 ادامه انیک.  نکند بارش یراهیب و بد که کردیم مقابله خودش با شاران

 : داد

 .  یکنینم ضرر دمیم قول.  شو حاضر پاشو االنم -

 یپالتو.  رفت شیلباسها سمت   به.  شد بلند جا از و کرد قطع را تماس

 یموها از یقسمت.  کرد انتخاب رنگ همان به یشلوار و رنگ دیسف

 شانه یرو و کرد صاف را آن از یکم و بست سر یباال را بلندش

 و ختیر صورتش طرف   دو را شیموها از یا دسته.  ختیر

 انداخت سر یرو یرنگ یگلبه شال   همه از آخر.  دیپوش را شیلباسها

 انتخاب هم رنگ همان به یکفش و دیسف ف  یک.  کرد یمیمال ش  یآرا و

ک آخر بار   یبرا را لشیموبا.  کرد  هامون که کردیم الیخ دیشا کرد چ 

 که یزمان تا.  شد رو به رو یخال ی صفحه با اما است داده یجواب

 حرفها تمام   که کرد مطمئنش و گرفت را کارن ی شماره برسد انیک

 بزنند حرف شتریب یکم و دیبگو سارا از داشت دوست.  است عهیشا

 و زد زنگ هم ونیکتا.  کرد قطع را تماس ناچارا انیک آمدن   با اما

 !  ردیگیم تماس او با که دیبگو توانست فقط آخر ی قهیدق

 : کرد باز لب نشستن محض   به و شد انیک ن  یماش سوار  



 .  دمیم گوش حرفت به که هیآخر بار   -

 دوست که یکار ینش مجبور که ینکن یخرابکار گهید کن یسع -

 !  یبد انجام یندار

 : کرد اضافه انیک.  فرستاد رونیب را نفسش شاران

 .  بده نشون خوش یرو کمی  . بزن لبخند یریم که اونجا خواهشا -

.  فرستاد رونیب کالفه را نفسش و داد هیتک شهیش به را آرنجش شاران

 : گفت انیک

 جا نیهم یبزن یخواست ادمیفر و داد ، بکش نجایا رو قاتیعم نفس -

 من انیک جان  .  کن مراعات کمی لطفا ، خواهشا یریم اونجا.  بزن

 جون نمیبب دیجد ی شابعه شم داریب صبح بار نیا!  کشهینم قلبم گهید

 !  گوشه هی فتمیم دمیم

 : داد تکان سر کالفه شاران

 !  هست حواسم باشه -

 محل   به بعد یساعت.   زد حرف مدام انیک برسند مقصدشان به یوقت تا

 : کرد یمعرف انیک.  شدند ساختمان وارد  .  دندیرس قرارشان

 مصاحبه شونیا امروز.  یشناسیم که رو یکرامت یآقا جان شاران -

 . دنیم انجام رو

 

 شاران.  کرد ادا رسا و بلند را سالم.  داد تکان سر و زد لبخند یکرامت

 یزمان هی.  شناختشیم خوب.  داد جواب و آورد لب یرو یلبخند

 او از ادیز که بود مطمئن و.  بود زرد اخبار   پخش   عامل   خودش

 مانیپ و شاران ازدواج خبر   که بود شیپ سال   چهار.  دیآ ینم خوشش

 دیشا.  نبود معروف شدت نیا به زمان آن.  بود زده جار جا همه را

 شاران یچشمها!  بود کرده معروف را او که بود زرد اخبار   نیهم



 اما بزند یکرامت به یا طعنه و ردیبگ خشم رنگ   که بود نمانده یزیچ

 را لبخندش.  رفت فرو خونسردش نقش   در و کرد کنترل را خودش

 : دیشن را یکرامت یصدا.  کرد کسیف لب یرو

 .  رزمجو خانوم کنمیم مصاحبه باهاتون که افتخاره برام -

 : داد تکان سر شاران

 .  من یبرا نیهمچن -

 به اگر.  شد اضافه جمعشان به هم یمسعود که بود نگذشته یزمان

 انیک به اما زدیم باز هوس مردک   نیا به یا جانانه کتک   بود شاران

 : بود داده قول

  ؟ جان شاران یچطور -

 : بزند پَس را خشمش بود موفق یمسعود حداقل

  ؟ نیچطور شما.  ممنون -

 !  یعال -

 رنگ هفت یها یصندل.  برد یمخصوص اتاق   سمت   به را آنها یکرامت

 شان محاصره بیغر و بیعج یها افکن نور با یمشک یوارهاید و

 نیدورب پشت   ییجا انیک.  نشست ها یصندل از یکی یرو.  بود کرده

 کردیم دعا دل در و بود شاران به نگاهش.  ستادیا و کرد انتخاب را

 !  بماند آرام نقدریهم

 را شیسوالها یکرامت مصاحبه هر اول   معمول   یها صحبت از بعد

 : کرد شروع

 شهیم ضبط داره سکانسهاش نیآخر دمیشن.  دیجد لم  یف از خبر چه خب -

 . 

 بود لبش ی گوشه که یمضحک لبخند   با یمسعود.  کرد سکوت شاران

 : داد جواب



 .  آخراشه گهید.  بله -

 کارتون نیاول ؟ بود چطور رزمجو یآقا با کردن کار رزمجو خانوم -

  ؟ درسته بود

 : کرد تر قیعم را لبخندش شاران.  شد حبس انیک ی نهیس در نفس

 از پر مطمثنا شونیا مثل   یا تجربه با کارگردان   کنار   کردن کار -

 .  گرفتم ادی شونیا از فقط مدت نیا من.  خوبه یاتفاقا

 سوال   بالفاصله یکرامت و داد تکان سر تواضع ی نشانه به یمسعود

 : دیپرس را یاصل

 هیپا یب مطمئنا عهیشا میگیم یوقت البته که.  شده پخش ییها عهیشا هی -

 یباز گهید قراره.  دیبد حیتوض شما رزمجو خانوم یول.  اساسه و

  ؟ دینکن

 بزند حرف است خوانده گوشش در انیک که همانطور کرد یسع شاران

: 

 ادهیز کمی خبرنگار یدوستا.  ست عهیشا همه.  دیگیم دیدار خودتون -

 یمسعود یآقا منو.  هست همه ن  یب دهیعق اختالف مطمئنا.  کننیم یرو

 مورد نیا در و میخورد نظر اختالف به هم با یا صحنه هی سر   هم

 نکهیا و نبود کار در ییدعوا و بحث چیه.  میکردیم صحبت میداشت

 .  کنم رها رو کار ستین قرار

 : گفت و داد باال را نکشیع اشاره انگشت   با یکرامت

 نیا.دیکنینم کار گهید که نیگفت شما شد پخش ازتون که یپیکل تو یول -

 بوده؟ یچ یبرا

 پا و کرد قالب هم در را شیدستها.بود کرده آماده را خودش شاران

 :انداخت پا یرو



 کار یفروش طال یتو که کنمیم فایا رو یزن هی نقش لمیف نیا تو من -

 براشون رو یا صحنه هی خواستن ازم یمسعود یآقا هم اونجا.  کنهیم

 دختره که.داشت نیا به هیشب یالوگید که یامتحان صورت   به کنم یباز

 اجرا رو نقش تیعصبان با اگه گفتم من نکهیا و.  دهیم استعفا کار از

 لحظه یبرا رو مقابل نقش   کردن لطف هم یمسعود یآقا شهیم بهتر کنم

 . رمیبگ حس درست من که کردن فایا یا

 گفتن دروغ.کرد مرتب را آن یکم و دیکش شالش به یدست شاران

 قیعم لبخندش یمسعود و دادیم تکان سر انیک.  بود شده راحت شیبرا

 یکم شیحرفها دیشا تا بخندد کرد یسع و دیکش یراحت نفس   شاران.شد

 .  کند جلوه تر یواقع

 : شد جا جابه یکم شیجا سر   یکرامت

  بوده؟ اساس و هیپا یب حرفا نیا ی همه یعنی پس -

 :آمد حرف به بار نیا یمسعود

 نیهمچ رزمجو خانوم مثل   یا حرفه گر  یباز مطمئنا.  صد در صد -

 . زنهینم سر ازشون یا حرفه ر  یغ حرکت  

.  نکرد جدا یکرامت از را نگاهش و کرد تشکر یلب ر  یز شاران

 تا.  برود نیب از اش یخونسرد تمام   و بدوزد یمسعود به چشم دیترسیم

 یگستاخ و حرفها هم هنوز.  بود کرده تحمل حد از ادیز هم جا نیهم

 دست   به یا سوژه نداشت دوست یول دیچرخیم سرش در شیها

 ! بدهد یکرامت

 :دیپرس و دیچرخ شاران سمت   به گرید بار   یکرامت

 پا به جنجال یحساب که شده منتشر هم ییعکسا هی رزمجو خانوم خب -

 . کرده



 دیبا که نداشت یاعتقاد هم هنوز!  حرص از پُر اما دیخند شاران

 لب ناچارا اما دهد حیتوض مردم ی همه یبرا را اش یخصوص ی  زندگ

 :کرد باز

 ! هستش عهیشا اونم که -

 عکس نیتر زیر مدت تمام نشیزبیت یچشمها اما دیخند هم یکرامت

 نیا شاران!کردیم لیتحل و بود گرفته نیب ذره ریز را شاران یها العمل

 :داد ادامه طور

 شن  یلوک.بودن صدر یآقا شدم نشونیماش سوار که یکس -

 در و کردن لطف که هستش شونیا ی مغازه اصل در مونیلمبرداریف

 دونمینم و ستنین من پسر   دوست واقعا شونیا.  دادن قرار میت اریاخت

   ! ادیم در کجا از حرفا نیا

 :دیپرس یکرامت

 ...  نتونیب یا رابطه چیه یعنی -

 :شدیم یعصب کردیم که هم را فکرش.دیپر جا از شاران

 ! نه که معلومه -

 :دیخند یکرامت

 

 !  دیشیم یعصبان چرا رزمجو خانوم باشه -

 برخالف  .  بگذراند یشوخ و خنده با را مصاحبه ی هیبق کرد یسع

 با تینها در.  دیکش طول تمام ساعت   0 مصاحبه انیک حرف  

 نکهیا محض   به.  گرفت جا انیک ن  یماش داخل   دوباره همه از یخداحافظ

 : گفت بست را در

 ! نگفتم یمسعود به یزیچ هی تا برو نجایا از زودتر فقط -



 : دیخند انیک

 !  آروم بابا باشه -

 که را یخشم شاران مدت تمام.  رفت و داد تکان یمسعود یبرا یدست

 یخال انیک سر   را نکند یخال یمسعود و یکرامت سر   بود کرده یسع

 حرف.  شناختیم خوب را شاران حداقل.  زدینم یحرف هم او.  کرد

 !  نداشت یتمام هم ساعت دو تا مطمئنا که ییغرها با بود یمساو زدن

 .  داشت نگه را نیماش شاران ی خانه مقابل  

  ؟ باال یاینم -

 : دیکش یراحت نفس   انیک

 !  هیک دست   ایدن نمیبب بزنم چرخ ذره هی برم.  دارما یزندگ منم -

 نیا ن  یب باش مواظب!  کرده خم رو کمرت یزندگ فشار   که چقدرم -

 فکر که یزیچ اون از ازدواج ی حلقه.  نندازه رتیگ یکی زدنا چرخ

 !  ها تره کینزد بهت یکنیم

 : دیخند انیک

 باشه ازدواج اهل   که کنمیم انتخاب رو یکس نه و ازدواجم آدم   من نه -

 .  راحت التیخ تو! 

 : شد ادهیپ نیماش از شاران

 ؟ ذارهیم یک   رو مصاحبه -

 !  بخواب تخت خونه برو.  شهیم پخش امشب آخر   تا گفت -

 را خودش که داشت وقت ساعت کی انداخت ساعتش به ینگاه شاران

 : برساند هامون با قرارش محل   به

 .  ییجا برم دیبا -

 .  کردن التماس به افتادم گهید نیبب.  ارین باال گند انیک جان   شاران -



 : دیخند شاران

 .  خداحافظ!  نترس -

.  رفت نگیپارک سمت   به برود باال آنکه یجا به.  رفت خانه سمت   به

 سوار   و آورد در را بود گذاشته فشیک داخل   رفتن موقع که را چییسو

 به یجواب!  نه ای ستیحتم قرارشان دانستینم اصال.  شد نشیماش

 !  بود نداده غامشیپ

!  ستیچ از دیفهمینم که یا ناشناخته حس  .  داشت یبیعج ی دلهره

 و است اکرم او دانستیم هامون!  بود شدنش شناخته خاطر   به دیشا

 نکند که او از دیترسیم.  بود شیچشمها مقابل   منفورشان ی گذشته تمام  

 .  باشد پدرش مثل  

 بود قرارشان سر   بعد ساعت کی.  افتاد راه به و کرد روشن را نیماش

 نبود   و شب یکیتار.  نبود هامون از یخبر اما کرد پارک را نیماش. 

 یقیموس به و بود کرده قفل را درها.  بود ترسناک یکم یچراغ چیه

 و بود شده چشم تماما.  دادیم گوش شدیم پخش ضبط از که یمیمال

 : کرد زمزمه خودش با.  دییپایم را اطراف

 ! ؟ یبد شنهادیپ رو نجایا یبود مجبور -

 باشد امان در رونیب یسرما از تا بود گذاشته روشن را نیماش یبخار

 ن  یبنز چراغ لحظه همان.  نشد هامون از یخبر و گذشت قهیدق 45. 

 : دیغر یعصب.  شد روشن هم نشیماش

 ! ؟ کردنه تموم نیبنز وقت   االن -

 بالفاصله.  دیکش رونیب فیک از را لشیموبا و کرد خاموش را نیماش

 یعصب اش یحواس یب و خودش از آنقدر.گرفت را هامون ی شماره

 جواب زود یلیخ! کند خفه هم تلفن پشت   از را هامون توانستیم که بود

 :داد

 بله؟ -



 :داد دست از را کنترلش شاران

 و خلوته و کیتار نجایا.  گذشته قرارمون ساعت از قهیدق 45 االن -

 یآقا یدادیم خبر بود بهتر یایب یخواستینم اگه حداقل!  سرده هوا البته

 ! زیعز

 :آمد حرف به ممکن حالت   نیتر خونسرد با هامون

 ! باشه داشته یبخار حداقل مدلت نیآخر ن  یماش کردمیم فکر -

 ! نداره نیبنز نمیماش یول داره بله -

 : آمد حرف به هامون تینها در و گذشت سکوت به یکم

 ! رسمیم دارم کمینزد -

 ک گفت وار زمزمه و کرد قطع را تماس یحرف بدون   شاران

 ! یکشیم زحمت -

 نینفر مکان نیا که دیرس باور نیا به و کرد مقابلش ی جاده به ینگاه

 یبرا یاتفاق دیآ یم نجایا بار هر که نداشت یلیدل وگرنه!است شده

 ! فتدیب نشیماش

 احساس   آنقدر داد صیتشخ را هامون ن  یماش یچراغها بعد یا قهیدق

 کنار را هامون با مشکالتش و غرور تمام   بود حاضر که کردیم سرما

 که یوقت تا و ندازدیب او نرم   و گرم ن  یماش داخل   را خودش و بگذارد

 او.کرد یخوددار هم باز اما!اوردین زبان بر یکالم است نشده گرم

 ! کردینم اعتماد او به مطمئنا.شناختیم خوب را ها صدر

 را شیدستها.  داد آن به را اش هیتک و شد ادهیپ نشیماش از هامون

 سرما احساس   هم همانطور.  ماند شاران منتظر   و کرد قالب نهیس یرو

 با!  ستدیبا هامون مقابل   و شود ادهیپ بخواهد آنکه به برسد چه کردیم

 بود نشسته تنش بر که یلرز با.  دیایب کوتاه نداشت دوست وجود نیا

 به یقدم. برد فرو شیپالتو ب  یج داخل   را شیدستها بالفاصله.شد ادهیپ



 شیها گونه و بود شده قرمز سرما از اش ینیب.برداشت هامون سمت  

 دور هامون نگاه   از که نبود یزیچ نیا.دیرسیم نظر به دهیپر رنگ

 .  بماند

  ؟یبریم لذت گرانید گذاشتن   منتظر از -

 یم خنده به را هامون بود افتاده شیصدا به سرما از که یلرزش

 :کرد حفظ را اش یجد ظاهر   اما.انداخت

 .دیکش طول کارم -

 ! یرسیم رید که یبد خبر یتونستیم -

 .نجامیا االن -

 سر   برود ُرک خواستینم دلش.کند شروع کجا از دانستینم شاران

 :داشت یمتفاوت نظر   که انگار هامون اما.مطلب اصل  

 !خبرم؟ یب و شدم یکس پسر   دوست من یک   از -

 

 یا خواهانه عذر حالت   اش چهره حداقل ای دیکشیم خجالت دیبا شاران

 در که یسوم ی نهیگز حالت دو نیا ن  یب داد حیترج اما گرفتیم خود به

 : کند انتخاب را رفتیم رژه سرش

 !  تو وقت   یب و وقت یدخالتا ای منه ر  یتقص -

 توانستینم دختر نیا با اصال.  برداشت نیماش از را اش هیتک هامون

 !  بزند حرف

 !؟ من دخالت   -

 راتیخ حلوا یکرد الیخ ؟ دعوا وسط   انداخت خودشو که بود یک -

 ؟ کننیم



 شاران ی چانه لرز  .  دیکش ششیر ته به یدست.  زد یپوزخند هامون

 به را لرزانش تن   دادیم حیترج یبحث هر از قبل حداقل.  کردیم تشیاذ

 زور   از که را ییدستها گرفت دیند وجود نیا با!  برساند گرم ییجا

 یم وجد به هم را او شاران ی  سرسخت نیا.  بود شده قالب هم در سرما

 !  آورد

  ؟ یبش گرگه آقا ی طعمه ذاشتمیم دیبا -

 که یوقت هم آن ؟ شاران خاص   یچشمها به شدن رهیخ نبود یادب یب

 کندیم یسع چرا دیفهمینم هامون که یوقت هم آن ؟ بود یعصبان انقدر

 رفته کلنجار خودش با راه ن  یب که یوقت هم آن!  دیایب کنار ایقضا نیا با

 ونیمد را او مدام سرش در ییصدا!  باشد داشته یخوب رفتار   تا بود

 .  فرارش و او به.  دختر نیا به!  دانستیم

 نکهیا از ، ردشیبگ کم دست   یکس نکهیا از.  خوردیم حرص شاران

 گرفتندیم قرار راهش سر   که ییمردها از ، کنند دخالت اش یزندگ در

 !  خوردیم حرص

 در اون امثال   و یمسعود.  زنمیم کله و سر گرگا با عمره هی من -

 !  چنیه مقابلش

 اراده یب ؟ کردیم هیگر.  افتاد شاران آب   پُر نگاه   به هامون نگاه  

 : دیپرس بلند را سوالش

 !؟ یکنیم هیگر -

 : دیغر شیدندانها لرزش   از کالفه شاران.  بود متعجب هامون یصدا

 کار یبخار بتیج تو!  سرماست سوز   خاطر   به.  سردمه!  رینخ -

 ؟ یشینم سرما متوجه که یگذاشت

 هامون نگاه  !  شد و شود هامون ن  یماش سوار   تعارف یب گرفت میتصم

 یجلو نتوانست نشست جلو یصندل یرو که یزمان.  کردیم دنبالش

 گرفت میتصم.  کرد باز هم از را شیلبها یلبخند.  ردیبگ را اش خنده



 و گرفت جا یصندل یرو یحرف بدون  .  شود نیماش سوار   هم او

 گرم کم کم شاران ی بسته خی بدن   که همانطور.  کرد روشن را یبخار

 دست   هامون کردیم شکر را خدا گرما نیا خاطر   به دل ته   از و شدیم

 چشم کنارش ک  یتار ی منظره به و  گذاشت پنجره ی لبه را چپش

 چند.  ببرد لذت گرما نیا از شتریب تا بست را شیپلکها شاران.  دوخت

 متفکر   و مغموم رخ   مین و کرد باز پلک.  شد ساعت کی به لیتبد هیثان

 مژه.  ماند همانجا نگاهش هیثان چند یبرا.  گذراند نظر از را هامون

 هم بعد و اش یاستخوان و صاف ی  نیب.  کردیم ییخودنما بلندش یها

 . . .  اش مردانه ش  یر ته با شده حصار یلبها

 او از نگاه شاران که دینکش هیثان به و چرخاند سر اراده یب هامون

 : کرد زمزمه و فرستاد رونیب را نفسش.  گرفت

 !  شدم گرم -

 االن میتونیم!  یبش گرم که نجایا میاومد شهر سر   نیا تا اصال -

 . هامون خونه سمت   میبرگرد

 کرده الیخ.  دوخت هامون سمت   به نگاه.  شد سرسخت هم باز شاران

 ! ؟ شودیم میتسل شاران بود

 . ستین ینگران یجا.  کردم درست رو یچ همه من -

 هامون.  برساند اتمام به را حرفش دوستانه انقدر آمد ینم او به

 طلبکار یحالت و کرده گره یابروها با شاران که کند باز لب خواست

 : داد ادامه

 من رو یزد دامن عاتیشا به و یکرد دخالت که یچ هر یعنی -

 !  کردم درستش

 دیکش یقیعم نفس   هامون.  کرد قالب نهیس یرو را شیدستها مغرورانه

 از پُر قبل از شتریب شاران یها هیر بازدمش و دم هر با که انگار. 



 و بود هامون مخصوص   که یا مشخصه.  شدیم لیوان و چوب یبو

   ! بس

  ؟ شد درست سرعت نیا به یچجور -

 : کرد تر زبان با را شیلبها شاران

 همه اونجا.  بشه منتشر قراره شب.  دادم انجام مصاحبه هی امروز -

 .  دادم حیتوض رو یچ

 متنفر چقدر که دیبگو خواست ، بزند یگرید حرف   خواست هامون

 عادت دیبگو.  بودند شده ریتکث روسیو مثل   که ییعکسها نیا از است

 و بست لب اما!  است افتاده پا ش  یپ او یبرا که ییزهایچ نیا به ندارد

 قرار تشیعصبان هدف   دینبا دختر نیا که کرد یادآوری خودش به باز

 ! بزند یحرف نداشت دوست اما بود دلخور اناتیجر نیا از.  ردیبگ

 : داد تکان سر

 !  خوبه -

 هامون که داشت انتظار شاران.  شد برقرار سکوت نشانیب هیثان چند

 اما دیایب در خجالتش از یحساب او تا ندازدیب راه به دعوا و بزند ادیفر

 دیبا کرد احساس.  رفتیم شیپ اشتباه مرد نیا مورد   در شیفکرها تمام  

 : شکست را نشانیب سکوت   که بود او هم باالخره.  بزند یحرف

 یعاد یآدما نباشن هم اونا اگه.  خبرنگاره از پُر من اطراف   و دور -

 شیپ برات مشکالت نیا از یندار دوست اگه.  هستن الشونیموبا و

 .  ینش نایدورب هدف   که یاونقدر.  ریبگ فاصله من از ادیب

 : آمد حرف به بود زده شاران که یحرف به توجه یب هامون

  ؟ میبمون نجایا دیبا یک   تا.  شد حل مشکلمون -



 کردیم الیخ دیشا.  نداشت انتظار شاران.  بود شده عوض کل به بحث

 یقیدق نگاه  .  دیایب ک ش بحث نیا که بزند یحرف ای ، کند یمخالفت هامون

 . شد اش یخستگ متوجه تازه و انداخت او به

 

 بزنم زنگ تا کن صبر یا اندازه به فقط.  میکن صبر ستین یازین -

 .  نداره نیبنز نیماش.  دنبالم ادیب یکس

 .  خونت رسونمتیم -

 .  نمیماش آخه -

 : دیپرس حوصله یب هامون

 ؟  نیماش تو یدار یخاص ی لهیوس -

 .  فمیک فقط -

 قفل را درها و برداشت نشیماش از را شاران ل  یوسا شد ادهیپ هامون

 یحت که داشت وحشت سرما از آنقدر.  کردیم نگاهش شاران.  کرد

 .  دهد انجام را کار نیا خودش نداد شنهادیپ

 .  برگردونتش امشب میفرستیم رو یکی -

 : کرد زمزمه شاران.  انداخت راه به را نیماش

 !  یفتین دردسر تو که میباش دور هم از بود قرار -

 . ندارم یتیشکا که کنم تیشکا دیبا من -

 

 دوست.  گذراند نظر از را هامون ی رفته هم در یابروها شاران

 کارن به و بپرد نییپا نیماش از مثال.  کند یمخالفت و بزند یحرف داشت

 را اش بسته خی تن   بیعج نیماش یگرما اما دیایب دنبالش تا بزند زنگ

 کند سکوت داد حیترج فقط ، بخورد تکان توانستینم.  بود کرده سست



.  نکند فکر زیچ چیه به و بدهد لم نیماش نرم   و گرم یصندل یرو و

 که را هامون هم   در یابروها ، اوردین طاقت گذشت ریمس از که یکم

 : دیایب حرف به تا شد بیترغ دید

 .  دنبالم ومدیم یکس زدمیم زنگ یکردیم صبر اگه -

 حال همان در ، بود کرده خیم جلو ی شهیش به را نگاهش هامون

 : داد را جوابش

 .  رسونمتیم نداره یاشکال -

 : برود هم در شاران یاخمها تا بود یکاف حرف نیهم

 !  بشم نیماش یب من یشد باعث خودت!  نداره یاشکال که معلومه -

 نیا از شاران کردیم فکر که بار هر.  دیپر باال هامون یابروها

 به ینگاه مین!  ختیریم هم به معادالتش تمام   شودینم تر طلبکار

 . کرد بود افتاده اش یشانیپ یرو که یاخم طرح   و هم در یابروها

 !؟ شدم باعث من -

 به ناجور یا وصله ناجوانمردانه انگار که بود دهیپرس تعجب با یجور

 :  نشست صاف شاران!  بودند زده او

 تا بذارم روشن نمویماش قهیدق ۵۱ شدمینم مجبور یکردینم رید اگه -

 .  بشم گرم

 ی حومه تا راحت و یندازینم نتیماش باک به نگاه که خودته ریتقص -

 !  یایم تهران

 ! داشت نیبنز نمیماش -

 :  داد ادامه حرص با دینشن که انگار هامون

 تموم نیبنز بار هی و یشیم پنچر بار هی.  ستین اولت بار   که چند هر -

 ! یباش پرت حواس یکرد عادت.  یکنیم



 :  اوردین طاقت شاران

 ! مردم یزندگ وسط بندازم و خودم که نهیا از بهتر یپرت حواس -

 .  نکنم کمک کس چیه به گهید رمیگیم ادی -

 .  امیم بر خودم یزندگ پَس   از من کنه کمک بهم یکس خوادینم دلم -

 داد ادامه شاران.  انداخت گره را شیابروها فقط و کرد سکوت هامون

 : 

 به ینید   چیه.  بود خودم نجات خاطر   به کردم فرار اگه رفتم، اگه من -

 ! ستین گردنت

 شیرفتارها تک تک در هم هنوز شاران به بودن ونیمد حس   نیا

 دوست که یزیچ.  بود متنفر آن از شاران که یزیچ.  بود مشخص

 ! ندیبب نگاهش در نداشت

 .  کردمینم فکرم تو ی خانواده به یحت من -

 :  داد ادامه جانب به حق شاران.  انداخت سمتش به ینگاه مین هامون

 خانوادت و تو خاطر به یداشت انتظار ؟ یکنیم نگاه ینجوریا چرا -

  ؟ کنم یکار

.  کند سرکوب را تشیعصبان حس که کردیم را تالشش تمام   هامون

 و بود داشته نگه شیپا ران   یرو را مشتش.  نزند یحرف کردیم یسع

 :  کردیم گوش شاران یحرفها به

 خوادینم.  بود خودم خاطر به کردم که یکار هر و بودم یچ هر -

 نفع به که کنمیم رو یکار فقط من.  یباش ونیمد خوادینم ، یکن جبران

 .  باشه خودم

 یبزرگ ز  یچ.  دمیم انجام یکس هر یبرا کردم تو یبرا که ییکارا -

 ! نبود

 . ستمین یکس هر من -



 یمین.  کند کنترل را خودش کردیم یسع یول خوردیم حرص هامون

.  برسند مقصد به زودتر کردیم دعا هامون و بودند رفته را ریمس از

 را خودش نقدریهم دادینم قول دیکشیم طول شتریب یا هیثان بحثشان اگر

 :  آمد حرف به گرید بار   شاران!  کند کنترل

 دوست دیشا.  کنن تشکر ازت همه و یباش خوبه آدم بخواد دلت دیشا -

 یهست یفداکار آدم چقدر بگن و بشن راست و خم جلوت یباش داشته

 ! کنم تشکر کارا نیا خاطر   به بخوام که ستمین یآدم اون من یول

 ابانیخ ی هیحاش در را نیماش.  است شده تمام تحملش کردیم احساس

 :  دیچرخ شاران سمت   به کامل و کرد پارک

 .  کنم ادتیپ جا نیهم بهتره نشم خوبه آدم نکهیا واسه -

 عبور انجا از یا جنبنده چیه بایتقر ، انداخت اطراف به ینگاه شاران

 :  دیغر و دیکش جلوتر را خودش یعصب.  کردینم

 !  یکن ادمیپ نجایا یندار حق -

 : گفت بود زده آخر م  یس به انگار که هامون

 !  کنم امتحانش بار هی ستین بد! ؟ شمیم بده آدم ؟ شهیم یچ کنم ادتیپ -

 .  میبرسون یکرد اصرار خودت -

 ستین بد فتهین یبدتر اتفاق   نکهیا یبرا نمیبیم االن یول سوخت دلم -

 .  میکن جدا هم از رو راهمون جا نیهم

 !  یدیم نشون رو بودنت صدر ذات   یدار باالخره اومد خوشم نه -

 سکوت   ، گرمشان ینفسها.  بود گرفته قرار هم مقابل   شانیصورتها

 از یا دسته و شاران یجد و براق یچشمها!  ابانیخ یکیتار و نیماش

 هوا یرو و بود زده رونیب شال از که شیمو نازک   و فیلط یتارها

 داشت نظر ر  یز را اتفاقات جز   به جز که هامون نگاه   ، بود مانده معلق



 جواب شاران حرف   از آشفته.  کردیم اش یعصب که یبیعج حس   و

 : داد

 !  االن نیهم!  نییپا برو -

 را قلبش شاران کالم   ؟ نافرمان یموها آن از ای بود ناراحت حرفش از

 نیا انتظار   هم خودش!  نگاهش خاص   برق   آن ای بود آورده درد به

 خورد جا هم شاران!  بود دور به یمردانگ از اصال.  نداشت را حرف

 هامون انصاف   و یمردانگ یرو زدیم َدم که آنچه از شتریب دیشا. 

 ! بود کرده باز حساب صدر

 

 هامون یچشمها به نگاهش.  رفتینم در ی رهیدستگ سمت   به دستش

.  باشد امان در چشمها آن از تا رفتیم نییپا کم کم هامون نگاه   و بود

!  اوردیب در جا از را قلبش چشمها آن با داشت قصد لحظه هر که انگار

 لحظه خواستیم دلش نه و داشت رفتن یپا نه شاران.  گذشت هیثان چند

 را در توانستینم کردیم چه هر اما.  کند تحمل را مرد آن گرید یا

 !  دیترسیم یکم شب یکیتار نیا در.  کند باز

 !  منتظرم ؟ شد یچ -

.  بود دهیند مدت نیا در شاران که یزیچ.  بود یعصب شیصدا لحن  

 !  اوردین هم خودش یرو به هامون دیگویم چه هر داشت انتظار دیشا

 .  نمیماش دم   برسون منو -

 .  بست نقش لبش یرو یپوزخند هامون

 !  یاومد خوش!  ستمین یکنیم فکر که خوبه آدم اون من.  شرمنده  -

 منتظر   ابانیخ کنار   توانستیم.  انداخت رونیب به یگرید نگاه   شاران

 ی رهیدستگ یآن یفکر با!  رساندیم او به را خودش حتما.  بماند کارن



 دیلرز خودش به.  کرد نفوذ جانش به سرما.  شد ادهیپ و دیکش را در

 .  بفهمد هامون نگذاشت اما

 !  خودت یارزون نتیماش -

 دل دو هامون.  افتاد راه به نیماش جهت   خالف   و دیکوب هم به را در

 چقدر که گفتیم راهیب و بد خودش به.  نکردن ای کردن حرکت ن  یب بود

 ببرد نیب از را اش یخوددار تمام   توانسته شاران سال   و سن به یدختر

 هنوز.  گذاشت گاز یرو را شیپا و انداخت نهیآ داخل   ینگاه مین! 

 و ستادیا شاران.  کرد جلب را توجهش یدیسف بنز   که بود نرفته

 شاران یپا کنار   و آمد آرام بنز.  داشت نگه گوشش کنار   را لشیموبا

 .  کرد توقف

 پسر  .  کرد نگاهشان بغل ی نهیآ از و دیکش نییپا را اش شهیش هامون

 : آمد نییپا و گرفت فاصله آنها از یکم شاران.  شد ادهیپ یجوان

  ؟ نهیبیم اشتباه چشمامون ای دیخودتون رزمجو خانوم سالم -

 : آورد لب یرو مهین و نصفه یلبخند شاران

 .  دارم عجله و هستم یکس منتظر   من دیببخش.  سالم -

 : بست را راهش و گرفت قرار مقابلش پسر

 خانوم بده کاغذ هی ممد.  که مینگرفت امضا هنوز ؟ عجله نیا با کجا -

 !  رزمجو

 دکل پسرک  .  بود محض یعقل یب شدن ادهیپ.  بود کرده وحشت شاران

 رفته اصال.  ندیبب را هامون ن  یماش دادینم اجازه و بود ستادهیا مقابلش

 ! ؟ بود آنجا هنوز ای بود

 .  دارم عجله من دیباش زود فقط باشه -

 شده حصار بدنش طرف   دو که یپسر یدستها از ای دیلرزیم سرما از

 : شد ادهیپ عقب از یگرید پسر   ، دانستینم!  نکند فرار که بود



  ؟ نیبنداز یادگاری عکس شهیم.  میندار کاغذ یول خدا تورو شرمنده -

 را او نیماش راننده ی مستانه ی قهقهه و جوان دو آن یها شخندین

 را لیموبا.  بزند کنار را پسرک داشت دوست شاران!  کردیم نگران

 به یزنگ نبود بد دیشا.  بود نداده جواب کارن.  انداخت فشیک داخل  

 انداخت دست به لیموبا پسرک   به ینگاه.  نداشت وقت اما.  زدیم انیک

: 

 .  برم دیبا من دیببخش -

 پسر   ی قهقهه یصدا هم هنوز و شد اضافه یقبل به هم گرید پسرک  

 : دیرسیم گوشش به راننده

 داتیپ کجا از گهید یبر شما.  میکرد داتیپ تازه ما رزمجو خانوم -

 ؟ میکن

 را شیابروها.  شود باز راهیب و بد به شاران دهان   که بود نمانده یزیچ

 هم چقدر هر و ندارد یفرار راه   بود مطمئن نکهیا خالف   بر و زد گره

 : نکند رفتار بزدالنه داد حیترج ندیآ یم دنبالش حتما بدود تند که

 .  نمیبب کنار برو -

 کلمات سرش در شاران.  بخندند هم با یهمگ تا بود یکاف حرف نیهم

 چیه اما کند دور خود از را آنها و دیبگو یا جمله تا دیچیم هم کنار   را

 !  کردینم دایپ راه ذهنش به یکالم

 انقدر حاال متینیبیم ونیزیتلو و نمایس تو شهیهم.  ها بهیعج یلیخ -

 .  متیریبگ دست با میتونیم که یکینزد

 پرخاش ی آماده شاران.  دیبگ را شاران صورت   تا آورد جلو را دستش

 عقب به و گرفت را پسر کاپشن   ی مانده زانیآو کاله   یقو یدست که بود

 پسرک   به هامون قرمز   یچشمها و افتاد هامون به شاران نگاه  .  دیکش

 : زده وحشت



 که کنه پُر یجور رو صد تا صفر بگو دوستت به نیماش تو نیبش -

 .  نرسه پاش َگرد   به من ن  یماش

 ساله چند و 01 یجوانها آن به شیانگشتها سر نداشت دوست یحت

ن گرید پسرک  !  داشت افت شیبرا!  برسد ن م   خودش خواست کنان م 

 : دهد جلوه شجاع را

 ؟ گاردشیباد ؟ یهست یک تو. . .  تو -

 افسوس با.  نداشت کاله کاپشنش.  دیچرخ یگرید سمت   به هامون نگاه  

 : انداخت او به ینگاه

 !  اومده بند زبونت و ومدمین سمتت -

 اش چهارشانه اندام   و بلند قد   آن با هامون.  دیایب بند زبانش داشت حق

ر آن با که  !  بود ترسناک ، دیرسیم نظر به هم تر درشت بلند کت   اُو 

 : آمد حرف به بود ریاس هامون یدستها در کالهش که یپسر

 !  میخواستیم امضا که میکردینم شرع خالف کار   -

 : گفت یخونسرد کمال   در و دیکش رونیب بشیج از یخودکار هامون

 !  باشه ؟ امضا -

 مشکوکانه راننده پسر  .  دیکش امضا به هیشب یطرح پسر ی  شانیپ یرو

 : نداشتند یتوجه آن به هامون نه و شاران نه که یزیچ.  بود آرام

  ؟ یکنیم کاریچ آقا!  آخ آخ -

 رها را او و کرد تمام را کارش هامون.  بود آمده درد به پسر ی  شانیپ

 : کرد

 ! سایوا جا نیهم یخوایم هم یا گهید ز  یچ اگه.  امضا از نمیا -

 

 : شدند نیماش سوار   زده وحشت پسر دو هر



 !  برو برو -

 که همانطور.  داد تکان نیماش به و آورد نییپا را لشیموبا راننده

 : آورد رونیب پنجره از را سرش پسرک رفتندیم

 ! یدوزار گریباز -

 خدارا.  بود دهیترس.  دیکش یراحت نفس   شاران.  رفت و دیکش ادیفر

 شیجا سر   نفسش هنوز!  امدین بار به یگرید ییرسوا که کردیم شکر

 : گفت و دیکش صورتش به یدست یعصب هامون که بود امدهین

 !  شو سوار -

 یکم هم هنوز.  بود گذاشته اش نهیس ی قفسه یرو دست شاران

 : داد جواب وجود نیا با!  داشت وحشت

 ! یاریم در خوبارو آدم یادا باز یدار -

 متعجب   یچشمها و رفت شاران سمت   به.  کند تحمل نتوانست هامون

.  دیکش خود با و گرفت را شیپالتو ی قهی.  دیکش خود دنبال   را او

 : افتاد راه دنبالش ناچار به شیپالتو نشدن   پاره یبرا شاران که یجور

 !  شد خراب لباسم ؟ یکنیم کاریچ -

 : دیغر و کرد باز را در.  کرد شیرها هامون که دندیرس نیماش در   به

 نیا با تو اگه.  درسته دونمیم که کنمیم رو یکار من جون دختر نیبب -

 من سمت   کن یسع و بکش گنده قرمز   خط   هی خودت دور   یدار مشکل

 که نشدم احمق انقدر هم هنوز.  داره نگه خودت سمت   دردسراتم!  یاین

 و اضافه حرف   بدون   ای.  یبر ییتنها بذارم و خدا امان   به کنم ولت

 بزن غر انقدر نکهیا ای خونه برسونمت تا نیماش تو نیبش خودیب کلنجار  

 !  خونه رسونمتیم بازم من اما یبش خسته که



 خودش به سرما از.  انداخت هامون ی  عصبان صورت   به ینگاه شاران

 ای زدن حرف به بعد و ندیبنش نیماش داخل   فعال داد حیترج.  دیلرزیم

 !  کند فکر نزدنش حرف

 در هامون.  گرفت جا جلو یصندل یرو ناچار به و گرفت او از نگاه

 به را نیماش.  شد سوار گرید سمت   از هم خودش و دیکوب هم به را

 بهتر نطوریا.  کردند سکوت دو هر ریمس طول   تمام   و آورد در حرکت

 با و دیکش رونیب فشیک از را آن.  خوردیم زنگ شاران ل  یموبا.  بود

 : کرد برقرار را تماس کارن نام   دن  ید

 .  یبود زده زنگ.  شاران -

 : دوخت اش یکنار ی پنجره به را نگاهش شاران

 .  بپرسم رو حالت خواستمیم.  نداشتم یخاص کار  .  کارن سالم -

 : ردیبگ دیند را هامون حضور   کردیم یسع

  ؟ یخوب ؟ خبر چه -

 : اومد حرف به کارن

 .  ستمین بد -

 :  نبود یشگیهم کارن   آن شیصدا

  ؟ شده یزیچ -

  ؟ طرفا نیا یاینم.  یچیه!  نه ، نه -

 .  خونت امیم روز هی هفته نیا تو چرا -

 که مربوط چه او به.  ندهد نشان یالعمل عکس کردیم یسع هامون

 ! ؟ رفتیم یک با و رفتیم کجا شاران

 .  یومدین شمیپ وقته یلیخ.  خوبه -

 .  امیم حتما بشه تموم کارم.  هیلمبرداریف آخر هفته -



 هیسا نشانیب سکوت دوباره.  شد قطع ندهیآ ی هفته قرار   با تماسشان

 حرف نکهیا با.  آورد ینم زبان به یکالم و کردیم لج شاران.  انداخت

 مشغول   شاران!  دیبگو یزیچ دیچرخینم زبانش واقعا هامون اما داشت

 : داشت ثمیم از یغامیپ هم باز شد شیغامهایپ کردن   چک

  ؟ دنبالت یلمبرداریف صحنه سر   امیب هفته نیا -

 : نوشت شیبرا.  بست نقش شاران یلبها یرو یپوزخند

 !  نه -

 نوشت بالفاصله بود شاران جواب منتظر   انگار که ثمیم اما.  کالم کی

: 

 !  ینیبب منو یشیم مجبور توام و امیم من ؟ کنمیم قبول نه جواب   گفتم -

 محض   به.  بودند اش خانه مقابل   برگرداند فشیک به را لیموبا شاران

 : دیکش نییپا را شهیش اما هامون.  دیکوب هم به را در و شد ادهیپ توقف

 .  بفرستم برات رو نتیماش بده رو چییسو -

 . . . خودم ستین یازین -

 !  چییسو!  هستم قولم یپا دادم قول -

 دهان به زبان اما.  ندارد اعتماد او به اصال دیبگو خواست شاران

 داد دستش به را چییسو.  بود داده نجاتش شیپ قهیدق چند نیهم.  گرفت

 حرکت به را نیماش یگرید حرف   بدون   و گرفت او از نگاه هامون. 

 یها یخواه ادهیز و یهاد از اعصابش.  رفت آنجا از و آورد در

 یحت.  بود شده اضافه آن به هم شاران حاال و بود خورد اش یشگیهم

 پدال   یرو شتریب را شیپا!  دیبگو را آمدنش رید ل  یدل بود نشده وقت

 بخوابد تختش یرو داشت دوست فقط.  بود گرفته و خسته.  فشرد گاز

 . 



 زانیآو مرتب و آورد در تن از را شیلباسها.  شد خانه وارد   شاران

 را ریش.  شود تر آرام یکم دیشا تا کرد گرم ریش خودش یبرا.  کرد

 و دیکش دراز تخت یرو.  رفت اتاقش سمت   به و ختیر وانیل داخل  

 انیک ی صفحه به یسر ثمیم یالتماسها یال البه.  برداشت را لشیموبا

 : بود نوشته رشیز و فرستاده شیبرا یلمیف.  زد

 یکن منتشرش نستاگرامتیا ی صفحه تو یتونیم.  گذشت ریخ به نمیا -

 . 

 رشیش از یکم.  بود یکرامت با اش مصاحبه.  کرد باز را لمیف شاران

 در و گذاشت اشتراک به نستاگرامشیا ی صفحه در را آن و خورد را

 : نوشت شیبرا و فرستاد هامون یبرا را لمیف یآن م  یتصم کی

 !  تینگران رفع   جهت   صرفا -

 سر را رشیش وانیل تمام   و آمد رونیب هامون ی صفحه از بالفاصله

 را ییماجرا پُر روز  .  دیکش یراحت نفس  .  دیخز شیپتو ر  یز و دیکش

 . بود گذرانده

 

 صدا و سر بدون  .  بود خاموش چراغها که دیرس خانه به یوقت هامون

 حوصله.  نبود داریب یکس که کردیم شکر خدارا.  رفت اتاقش سمت   به

 سمت   به.  دیکش رونیب تن از را شیلباسها.  نداشت هم زدن حرف ی

 بگذارد تخت کنار ز  یم یرو را لشیموبا آنکه از قبل.  رفت تختش

 و برداشت را لیموبا.  دید را بود بسته نقش صفحه یرو که یغامیپ

 را رشیز متن   و گذراند نظر از را لمیف.  کرد باز را شاران غام  یپ

 با را مصاحبه.  کرد باز را لمیف و نشست صاف تخت یرو.  خواند

 : دیپرس یکرامت که بود مصاحبه اواخر.  کرد نگاه دقت

 . . .  نتونیب یا رابطه چیه یعنی  -

 !  نه که معلومه -



 العمل عکس یجور.  شد گره هم در شیابروها شاران عیسر جواب   از

 هامون.  بودند داده نسبت او به را یناجور حرف   که بود داده نشان

 خسته.  نداد شاران غام  یپ به هم یجواب یحت.  دیند را مصاحبه ی هیبق

 ! سدیبنو یزیچ و اوردیب فشار مغزش به بخواهد که بود آن از تر

 

** 

 و داشت جانیه.  شد بودند داده نشانشان که یاتاق وارد   انیک با قدم هم

 مقابلش مرد   سمت   به و گرفت فاصله او از انیک.  بود نگران هم یکم

 ییبایز به که یخطوط آن با بلندش قد   و دیسف دست کی یموها.  رفت

 یمرد او از دادیم نشان را عمرش گذر   و انداخته طرح صورتش یرو

 یچشمها اما بود لبش ی گوشه دوستانه یلبخند.  بود ساخته جذبه پُر

 .  شوند قائل یا ژهیو احترام   شیبرا آگاه ناخود شدیم باعث اش یجد

 که یکس.  بود شیاهایرو کارگردان  .  بود مانده رهیخ او به شاران نگاه  

 از بعد.  گذاشتیم احترام آثارش به ، اسمش به ، کارش به کم سن   از

 را شاران و دیچرخ نگاهش.  بود گرفته قرار مقابلش سال همه نیا

 : کرد دراز او سمت   به را دستش.  رفت نشانه

  ؟ رزمجو شاران -

 : فشرد را دستش و گذاشت جلو یقدم.  آمد خودش به شاران

 .  هستم شاران.  بله -

 .  ردیبگ آرام یکم شاران که بود یکاف همان.  شد قیعم لبخندش

 : گفت و کرد رها را دستش

 .  دیینجایا امروز که خوشحالم.  دینیبش دییبفرما -



 هم انیک و شاران و نشست یبزرگ یصندل یرو شیجا سر   یقربان

.  کردند خوش جا اهشیس چرم   دست کی مبلمان   یرو زشیم یجلو

 : آمد حرف به لب به لبخند انیک

 قرصتونم پا و پر یطرفدارا از یکی خودم که من.  افتخارمونه باعث -

 .  نمیبب نرم من و دیبساز یلمیف شهینم اصال. 

 : داد تکان سر یقربان

 . جانم یدار لطف -

 یقربان.  نشاند لب یرو یلبخند و انداخت هم یرو را شیپاها شاران

 قابل   مکث   شاران یچشمها یرو نگاهش.  رفت نشانه را صورتش

 : آمد حرف به شمرده شمرده بعد و کرد یتامل

 از بعد حاال.  بسازم خوامیم رو دختر و مادر هی یزندگ داستان   -

 یبتون که مهمه برام یول.  یبگ بهم رو نظرت یتونیم لمنامهیف خوندن  

 . . .  بگم یچجور.  یبزن رونیب تیشگیهم ینقشا غالب از

 : داد ادامه و کرد مکث یکم

 آدم   هی کال  . باشه خاص یچ همه اخمت ، خندت ، اشکت خوادیم دلم -

 من.  داره فرق کرده یباز که یینقشها تمام   با که یکس.  یباش گهید

 .  یدار رو لشیپتانس دونمیم و کردم دنبال رو کارات

 ، کند حرکت توانستینم اصال.  بود شده یقربان حات  یتوض محو   شاران

 مرد نیا.  کالمش ییرایگ ، شیدستها حرکت  .  دیبگو یزیچ توانستینم

 !  بود او ی اسطوره

.  کردم انتخاب رو یخوب گریباز داستان یتو هم مادرت نقش   یبرا -

 .  کنه قبول که میدواریام

 : دیپرس و داد جرات خودش به شاران

  ؟ کنهیم یباز یک -



 .  یخسرو روزهیف -

 و کارگردان کنار   بود قرار.  کند شتریب را ذوقش تا بود یکاف اسم نیهم

 توانستینم!  بود کرده رو او به شانس! ؟ کند یباز محبوبش گر  یباز

 یها صحبت به دقت با مدت تمام.  کند پنهان را خوشحالش صورت  

 را دیجد کار ماهه 0 یاستراحت از بعد بود قرار.  کرد گوش یقربان

 زد رونیب دفتر از راحت الیخ با و کرد امضا را داد قرار.  کند شروع

 . 

** 

 کرد یاسپر گردنش یرو را اش یشگیهم عطر   و دیپوش را شیلباسها

 ینگاه مین.  کرد مرتب و آورد رونیب کتش از را راهنشیپ ینهایآست. 

 : دیشن را هومن یصدا.  انداخت نهیآ در خودش به

 !  زنهیم جان خاله دختر واسه هم یپیت چه ماشاهلل هزار -

 : داد جواب ردیبگ نهیآ از نگاه آنکه بدون   هامون

 !؟ نه گهید یحاضر -

 انگشت با.  دیکش شیموها به یدست و کرد صاف را راهنشیپ ی قهی

 .  کرد تیهدا باال سمت   به را همه

 !  تو یحاضر به نه یول حاضرم -

.  بود نشسته هومن یلبها یرو یشخندین.  دیچرخ سمتش به هامون

 که دیبگو بود الزم.  دوخت برادرش صورت   به را اش یجد نگاه  

 !؟ ندارد یشوخ ی حوصله

  ؟ میبر ؟ حاضرن هیبق -

 : دیمشن را هیهان یصدا.  شد جمع که دینکش هیثان به هومن لبخند  

 .  دمینپوش لباس هنوز من دیکن صبر -



 : گفت بلند رفتیم در سمت   به که همانطور هامون

 !  شهیم رید.  هیهان بدو -

 : دیدویم گرید سمت   به اتاق سمت   نیا از کالفه هیهان

 نیریم نیدار جلو جلو شماها نکرده دنمیپوش لباس عزم هیراض االن -

 !  اونجا

 : گفت یجد هومن

 !  یزنیم غر یدار که یدیند رو داداشت خان یاخما -

 : کرد سر را چادرش آماده و حاضر خانم زهره

 . انیم هم تا دو نیا نیماش تو میبر -

 هیهان کردیم یسع که ییها طعنه و هومن یتهایاذ به توجه یب هامون

 با یوصلت داشت دوست مادرش.  شد اطیح یراه کند تیاذ آنها با را

 یب انگار هم اش خاله دختر هیراض.  دهد انجام اش خاله ی خانواده

 گوشش در چه هر.  نداشت ازدواج قصد   هامون نیب نیا اما نبود لیم

 را اش خاله ی خانواده بود بنا که ییشبها تمام  .  بود دهیفا یب خواندندیم

 نرفتن و خانه به کردنشان دعوت از بعد!  بود آور عذاب شیبرا نندیبب

.  کند منتقل رستوران به را یمهمان بود گرفته میتصم خاله هامون یها

 بعد و کردیم تحملشان شام یبرا یساعت دو.  بود بهتر نطوریا حداقل

 . گشتیبرم خانه به

 

 و شود تمام هومن ی قهقهه و هیهان یها غر غر تا ماند منتظر هامون

 را نیماش شانیصدا و سر به توجه یب تینها در.  شوند نیماش سوار

.  رفتندیم جا همان اوقات اکثر.  بود بلد را آدرس.  انداخت راه به

 دارشانید نیاول و شاران اد  ی. . .  باشد برگشته عقب به که انگار ذهنش



 شاران که کردینم هم را فکرش یحت روز آن.  افتاد رستوران در

 !  باشد اکرم همان

 و هیهان یمگوها بگو از خسته و کرد پارک را نیماش رستوران مقابل  

 : دیکش هم در ابرو هومن

 !  هومن آقا -

 و ستدیبا صاف هم هیهان ، هومن بر عالقه تا بود یکاف حرف نیهم

 !دیکش یقیعم نفس   آمد یم سمتشان به که اش خاله دن  ید با!  نزند یحرف

*** 

 یرو یسرخوش با.  بود کرده پُر را نشیماش یفضا یشاد آهنگ  

 و کردیم نگاه خودش به نهیآ در گاه گه و بود گرفته ضرب فرمان

 خوشش حال   توانستینم زیچ چیه.  دیکشیم اش یشراب یموها به یدست

 یرو را خودش اعظم و شد باز نیماش در   لحظه همان.  کند خراب را

 یلبخند شاران.  بود هم در صورتش.  انداخت اش یکنار ی  صندل

 : آورد لب یرو

  ؟ کو سالمت -

 : کرد نازک شیبرا یچشم پشت   اعظم

 !  بابا برو -

 : انداخت باال ابرو شاران

  ؟ شده یچ -

  ؟یفتیب راه یخواینم -

 راه به ونیکتا ی خانه سمت   به و آورد در حرکت به را نیماش شاران 

 : افتاد

 ! ؟ یچ گهید.  قربان چشم -



 !  رمیگیم و شعوریب احمد   نیا حال   روز هی من -

 : انداخت باال ابرو شاران

 ؟ یندار دوست رو تیداداش ؟ چرا -

 نیا.  بود سرخوش بیعج شاران.  دیکش هم در را صورتش اعظم

 : بماند دور اعظم چشم   از که نبود یزیچ

 مردک.  دارم دوست منم یدار دوست رو یداداش تو که یهمونقدر -

 !  امیب کجا و برم کجا گهینم بهم بابامم من.  کنهیم ینه و امر من به

 : شد جمع شاران لبخند  

 .  ندهیآ مامان دنبال   میبر.  کن ولش -

  ؟ ادیم شوهرشم -

 !  کارن ی اضافه به دخترونست شب  .  نه -

 ! دختره ییجورا هی کارنم -

 : دیخند شاران

 خنده از یبگ خودش به اگه حتما.  نداره یمشکل خودش ت  یجنس با -

 !  ترکهیم

 غر شدنش سوار محض   به.  بودند کرده سوار هم را ونیکتا بعد یساعت

 : زد

 یلیخ خدا به ؟ بود یاضاف شوهرم فقط نداره اشکال ادیب کارن -

 !  ارمیب دیذارینم شوهرمم دیریگیم که یزور شام  .  دییزورگو

 : دیخند شاران

 بهمون شام هی یخواینم یشد حامله مشترک یزندگ سال 5 از بعد -

 !  یکت یشد سیخس یلیخ ؟ یبد



 !  کنم کاریچ بلدم.  برسه کردنت شوهر وقت   بذار -

 بود قرار.  زدند حرف برسند نظرشان مورد   رستوران   به یوقت تا

 نگاه  .  دندید یا گوشه را کارن ن  یماش دندیرس یوقت.  دیایب خودش کارن

 دنبال   و انداخت باال شانه عیسر اما افتاد یگرید یآشنا ن  یماش به شاران

 یدست و شد بلند جا از کارن.  شد رستوران وارد   ونیکتا و اعظم

 لحظه همان که بود گرفته عمق لبخندش شاران.  داد تکان شانیبرا

 از انگار که یا افهیق با.  افتاد هامون به نگاهش زشانیم پشت   قایدق

 انداخته پا یرو پا و زده اش یصندل به هیتک بود طلبکار زمان و نیزم

 انگار اما کند خراب را اش یشاد تواندینم زیچ چیه کردیم الیخ.  بود

 ! کردیم اشتباه

 

.  بود شده خیم نیزم به شیپاها شاران اما بود نشده او متوجه هامون

 : گفت آمد یم سرش پشت   که اعظم

  ؟ هوی شد یچ -

.  دیرس هامون به و گرفت را شاران نگاه   رد  .  دیچرخ عقب به ونیکتا

 : انداخت باال ابرو

 .  پسر دوست یآقا به به -

 : رفت غره چشم شاران

 !  یکت -

 : افتاد هامون به نگاهش هم اعظم

 .  ستین پسرش دوست گفت که مصاحبه تو -

 : گفت خندان شاران غضب   و خشم پُر نگاه   به توجه یب یکت

 نیا شاران خدا به.  بچسب رو جذاب یآقا.  مردمه واسه حرفا اون -

 !  تو نه من نه گهید یبپرون هم رو یکی



 یا لحظه یبرا یکت دیشا تا بزند یحرف که کرد باز دهان شاران

 : آمد حرف به بار نیا اعظم اما کند سکوت

 اصال.  شناسمیم خانوادشونو کل من.  ستین آدما اون از طرف یکت -

 .  خورهینم شاران یخون گروه به

 : برگشت اعظم سمت   به حرص پُر شاران

  ؟ چمه من مگه -

 مدت تمام که یکارن و زشانیم سمت   به و انداخت باال شانه اعظم

 زمزمه شاران گوش   کنار   یکت.  برداشت قدم دادیم تکان دست شانیبرا

 : کرد

 !  گهید سرت یندازیم چادر هی که نهیا تهش -

 به هم با همگام.  کردیم نگاهش بدجور شاران.  دیخند زیر خودش

 تینها در.  بود نشده آنها متوجه هامون هم هنوز.  رفتند زیم سمت  

 : شد بلند جا از یخوشحال با و دید را اعظم که بود هیهان

 ! اعظم -

 شاران.  دیچرخ زشانیم سمت   به هم هومن نگاه   هامون با زمان هم

 دوستانه شام   نیا نداشت دوست.  کند توجه جلب   کمتر تا نشست عیسر

 کرد را کار نیا رید یکم اما!  شود گرفتن امضا مراسم   به لیتبد شیبرا

 شاران.  دیپر باال شیابروها.  شد جلب بلندش قد   و او به هامون توجه. 

 یب را خودش کرد یسع اما برود غره چشم او به که داشت یدیشد ل  یم

 : گفت کارن به حال همان در.  دهد نشان تفاوت

 !؟ بود یقحط رستوران -

 : کرد ونیکتا به اشاره خبر یب جا همه از کارن

 .  داره دوست رو نجایا گفت یکت -



.  کردیم لذت احساس   شاران ی درمانده حال   نیا از چقدر زد لبخند یکت

 : کرد زمزمه و انداخت باال شانه

 !  نداشت رو قابلت -

 یمشک چادر.  بود او به شاران نگاه  .  دیکش آغوش در را اعظم ، هیهان

 آن با اش سبزه صورت  .  بود کرده سر دشیسف یروسر یرو را اش

 دعا.  بود دهید را او گرید بار  .  داشت یجذاب یخوان هم دیسف یروسر

 !  نباشد ادشی که کردیم

 : کرد یمعرف و دیچرخ سمتشان به اعظم

 .  شیبشناس دیبا.  شاران خواهرم -

 .  کرد دراز شاران سمت   به را دستش مودبانه هیهان

 .  نشناسم شهیم مگه بله -

!  بود دان قدر چقدر شاران و بود نکرده شانیقبل دار  ید به یا اشاره

 و فشرد را دستش!  کردینم افتخار قبلش ی دفعه یفضول به اصال

 از بعد.  شد انجام معارفه مراسم  .  کرد زمزمه خوشبختم به هیشب یزیچ

 یسع شاران.  برود انها ز  یم سمت   به که بود اعظم نوبت حاال هیهان

 هنوز هامون دانستینم اصال.  فتدین زشانیم سمت   به نگاهش کردیم

 : کرد زمزمه خودش با!  نه ای کندیم نگاهش هم

 !  االن به برسه چه باال رهیبگ رو سرش ادیم زورش یعاد حالت   -

 : گفت ونیکتا

 . . .  که بگم دیبا یدیم فحش من به اگه ؟ یزنیم غر لب ر  یز یچ -

 لب یرو حرص پُر یلبخند شاران شود کامل اش جمله آنکه از قبل

 : آورد

 !  نباش نگران.  زمیعز رسهیم توام نوبت   -



 از کارن و خوردیم حرص شاران.  بود سرخوش و دیخندیم ونیکتا

 از یکی هم شاران.  کردیم رو و ریز را غذا یمنو خبر یب جا همه

 که یجور کردیم یسع.  کرد باز صورتش مقابل   و برداشت را منوها

 یگاه او به توجه یب هامون.  ندازدیب آنها ز  یم به ینگاه نباشد مشخص

 اما ستیک دانستینم که یمرد با هم یگاه و زدیم حرف هومن با

!   شدیم کالم هم داشت هومن به یادیز شباهت   و بود نشسته کنارش

   . است دهیند اصال را او انگار که کردیم وانمود یجور

 ها چهره.  افتاد آنها ز  یم به نگاهش شاران.  دادند را شانیغذا سفارش  

 چند به دوباره که کردیم احساس.  نداشت یخوب حس   اما بود ناآشنا

 اش یعصب آدمها نیا یهوا در دنیکش نفس.  است برگشته قبل سال  

 یبچگ تمام   با را او که نگاهش اد  ی به ، افتاد یم صدر اد  ی به.  کردیم

 هیر که بود دهیدو آنقدر راه تمام   که یفرار ادی به ، کردیم معذب اش

 بهمن  دن  ید با که یا هیگر ادی به ، سوختیم هوا یسرما از شیها

 پس از که یترس و بود گرفته شدت بود پناه یب که شب آن یمصباح

   !داشت شدنش آواره و شدن زده

 و بزند پسشان کردیم یسع اما بود شده بزرگ آنها با که ییترسها

 صدرها دن  ید با اما.  کند پنهانشان مغزش ک  یتار ی نقطه در ییجا

 کردیم الیخ.بودند برگشته ذهنش به قدرت با شیترسها تمام   هم کنار  

 دو به نگاهش!  بود یگرید ز  یچ موضوع اما است هامون با مشکلش

 یکی کدام صدر زن   دانستینم.  بودند تر مسن که افتاد یچادر زن  

 هیثان چند که هامون نگاه   از نیا و خوردیم چرخ کالفه نگاهش.  است

 .  نماند دور بود شده شاران سرگردان   نگاه   متوجه شدیم یا

 کی اعظم.  بود دوخته شاران به نگاه کارن و زدیم حرف ونیکتا

 که بود شاران نیب نیا.  هیهان به گرشید چشم   و بود هومن به چشمش

 کم دنشیکش نفس یبرا هوا.  دیچرخیم یچادر زن   دو آن یرو نگاهش

 : زد شیصدا کارن.  بود



 

 ؟یشاران،خوب-

 : داد تکانش و کرد دراز او سمت   به را دستش.  دینشن شاران

  ؟ ییکجا!  شاران -

 یهاد سمت   به سر و گرفت نگاه.  بود برخورد نیا به هامون نگاه  

 بزرگتر یا خانه به اجیاحت که کند قانعش کردیم یسع مدام که گرداند

 :  آمد خودش به یا لحظه شاران.  دارد

 .  بشورم دستامو رمیم من -

 : گفت عیسر کارن

 ؟ یخوب -

 ی  پرت حواس از امان اما شد جلب توجهش ونیکتا.  نداشت رو به رنگ

 : آمد حرف به ونیکتا!  هومن با اش یباز نظر و اعظم

  ؟ دهیپر چرا رنگت ؟ امیب باهات -

 .  خوبم یول گرفته درد سرم کمی.  خوبم -

 هنوز که یرمردیپ از.  کردیم تهوع احساس  .  آورد یم یالک ی بهانه

!  کردیم حس زمانش آن ی نگرفته شکل اندام   یرو را نگاهش رد   هم

 تمام  .  رفتیم یبهداشت سیسرو سمت   به شمرده و آرام ییقدمها با

 زن   دو ر  یتصو.  کردیم جهیسرگ احساس  .  فتدین که کردیم را تالشش

 با.  شد متنفر شهیهم از شتریب پدرش از.  بست نقش سرش در یچادر

 و گرفت آب ر  یز را شیدستها.  رساند سیسرو به را خودش تیموفق

 .  شد دهیکش نهیآ به نگاهش.  ُشست داغ آب   با را اش بسته خی یانگشتها

 بود ممکن که یسرنوشت از ، پدرش از ، صدر از ، بود کرده فرار

 از بود بد فکر   چه هر و بکشد یراحت نفس   بود وقتش.  شود دچارش



 کرد خشک را شیدستها.  آورد باال سر و گرفت نفس.  کند دور سرش

 : کرد تکرار خودش با. 

 !  مرده صدر!  مرده صدر -

 دلش از را ترس.  دادیم مضاعف یانرژ او به جمله نیهم انگار

!  نبود دفاع یب که او ، نبود سابق ی ساله 08 دختر   که او.  گرفتیم

 گاز پدال   یرو را شیپا توانستیم کردیم یناراحت احساس   وقت هر

 !  کند فرار آدمها ی همه و آنجا از و دهد فشار

 به یهاد یصدا.  بود اش یخال یجا و شاران ز  یم به نگاهش هامون

 : دیرس گوشش

 !؟ هیچراغ حیذب دختر   اعظم -

 یحدود تا هم یهاد که دانستیم خوب.  گشت سمتش به هامون سر  

 : بزند راه آن به را خودش کرد یسع.  داندیم را گذشته اتفاقات  

 ؟ چطور -

 یقبل کوچه تو یچراغ حیذب تا چند مگه.  افتادم اون اد  ی یچراغ گفت -

 ؟ میداشت

 یا گمشده دنبال   شیچشمها.  دیچرخ رستوران دور   تا دور هامون نگاه  

 یبرا نبود قرار انگار که!  یشراب یموها با یدخترک دیشا.  گشتیم

 !  کند یتالش پوشاندنشان

 : آورد کشانینزد را سرش هومن حال همان در

  ؟ یگردیم یزیچ دنبال   ؟ شده یچ -

 : کرد انکار بالفاصله و دیکش سرش پشت   به یدست هامون

 !  نه -



 زبان به یزیچ نداشت قصد هامون و بود جواب منتظر   هم هنوز یهاد

 ن  یسنگ نگاه   تا کرد صدا را پدرش گانهی که کرد شکر را خدا.  اوردیب

 نیب نیا زدیم یحرف یکس هر. شود برداشته هامون یرو از یهاد

 االنهیخ خوش.  بود دوخته چشم هامون به سکوت در که بود هیراض

 از.  شود ختم ازدواج به است قرار اش طرفه کی عشق   کردیم فکر

 !  بود خبر یب اش متروکه قلب   و هامون احساسات  

 : آمد حرف به نگران کارن.  برگشت زیم سر   بعد یا لحظه شاران

  ؟ هوی شد یچ -

 : داد جواب وار زمزمه شاران

 .  خوبم.  یچیه -

  ؟ گهید یجا هی میبر یخوایم -

 !  نه -

 یبرا شوقش و ذوق از ونیکتا نیب نیا.  ماندند شانیسفارشها منتظر  

 اعظم.  دشیجد یها ینقاش از کارن و  گفتیم اش نشده متولد فرزند  

 اریهوش شیچشمها آنکه محض   به و انداخت یم هومن به ینگاه مین

 که بود شاران تنها نیب نیا!  چرخاندیم یگرید سمت   به سر شدیم

 شدت به.  چرخاندیم خودشان ز  یم ی محدوده ییجا را شیچشمها

 . نشود رهیخ اش خانواده و هامون به که کردیم مقاومت

 از بعد.  دادیم فرو زور به را شیغذا قاشق هر.  خوردند را شامشان

 .  نزد یزیچ به لب گرید هم قاشق سه

 عکس بازار.  شد شلوغ اطرافش و دور که شد چه دینفهم بعد یا قهیدق

 نگاهش و دهیچرخ سمتش به صدرها تمام   که یجور شد داغ گرفتن

 یساز ظاهر و بخندد کردیم یسع اما داشت جهیسرگ یکم.  کردندیم

 شد جدا آنها از"  دیببخش"  گفتن   با و برداشت را فشیک تینها در.  کند

 به!  شود دور جمع آن از یا لحظه یبهداشت سیسرو ی بهانه به تا



 و داد وارید به را اش هیتک رستوران ی  اصل سالن   از شدن دور محض  

 از نفر دو که دینکش طول یزیچ اما.  دیکش یراحت نفس   یا لحظه

 : آمدند سمتش به ها خدمه

  ؟ میبنداز عکس باهاتون شهیم رزمجو خانوم -

 هم حاال صدرها گرید یطرف از و جهیسرگ طرف کی از.  بود کالفه

 قهوه یفنجان دلش.  بود کرده اش خسته هم پشت   یگرفتنها عکس

   ! کند شیدایپ کجا دانستیم خوب که یآرامش و خواستیم

 در که بود بیعج.  کند موافقت و بزند لبخند کرد یسع وجود نیا با

 دیشا.  دادیم دست از را مقاومتش ناآشنا یآدمها ی خواسته مقابل  

 گریباز یوقت. "  زدیم زنگ سرش در که بود یمصباح بهمن   یصدا

 حال   و خودته مال   بدت حال  .  یباش اونا کنار   دیبا ، یمردم مال   یشد

 مشغول   خدمه دو  " باشه مردم واسه دیبا باشه یظاهر اگه یحت خوبت

 : پراند جا از را شاران ییصدا که بودند گرفتن عکس

  ؟ دیدیم اجازه دیببخش -

 و کرده باز را راه که دینکش هیثان به خدمه دو.  بود هامون یصدا

 : گفت و دیکش کنار را خودش شاران.  شدند بیغ

 ؟ میخوریم بر گهیهمد به جا همه که شانسمونه از -

 

 : چرخاند عقب به سر شیصدا دن  یشن با که شدیم رد کنارش از هامون

 !  امیم نجایا مواقع اکثر   من -

 !  متوجهم بله -

 حوصله که انگار.  کرد نگران را هامون اش هیکنا یب و کوتاه جواب  

 شده زشیت و تند زبان   نگران   دل که نبود بیعج!  نداشت زدن طعنه ی

 !  کالفه البته و دیرسیم نظر به دهیپر رنگ یکم صورتش! ؟ بود



  ؟ هست یمشکل -

 سالن به ینگاه شاران.  قدم کی ی اندازه به.  بود کم نشانیب ی فاصله

 : کرد قالب نهیس یرو را شیدستها و انداخت

 !  کنم درستش بتونم دمینم قول ادیب در یلمیف ای عکس اگه بار نیا -

 یکس نکنم فکر که یکرد انکار رو یچ همه یجور مصاحبه لم  یف تو -

 !  هیخبر ما ن  یب که داره برش الیخ

 !؟ ومدین خوشت ام مصاحبه از.  یدید رو لمیف پس -

 داخل   را دستش دو.  داد وارید به را اش هیتک و رفت عقب هامون

 به و انداخت نییپا یا لحظه را سرش ، برد فرو شلوارش ب  یج

 : داد جواب حال همان در شد رهیخ شیکفشها

 .  یهست یخوب گر  یباز!  بهت بگم کیتبر دیبا -

 !  ممنون -

 چشم به رفتارش در یا عجله هم هامون و نداشت رفتن قصد   شاران

 رونیب یموها در یرییتغ اما کرد مرتب را شالش شاران.  خوردینم

 : آمد حرف به حال همان در!  نشد جادیا شالش از زده

 !  کنم فرار رستوران نیا از خوادیم دلم -

 حرفش که بود کالفه آنقدر شاران صورت  .  آورد باال را سرش هامون

 خاله.  نداشت ماندن آنجا از یخوش دل   هم هامون.  کردیم قیتصد را

 لبخند با هم مادرش و ندازدیب وسط را ازدواج بحث   کردیم یسع اش

 مورد   در دنیپرس سوال از دست یهاد.  گرفتیم را او حرف   ی دنباله

 دور راه   از هم هومن و داشتیبرنم پول مورد   در زدنش غر و شاران

 یب.  ختیریم هم به را هامون اعصاب   و کردیم کل کل هیهان با مدام

 : کرد دییتا را شاران حرف   اراده

 !  منم -



 به فقط ، یا لحظه هامون و.  دوخت هامون به را نگاهش شاران

 اش هیتک تینها در.  کرد نگاه شاران یچشمها به هیثان چند ی اندازه

 : گفت و زد گره هم در را شیابروها و برداشت وارید از را

 .  دیببخش -

.  برداشت قدم سیسرو سمت   به و گذشت شاران کنار   از حرف نیا با

 ته به یدست ؟ کردیم موافقت رزمجو شاران با ؟ بود شده مرگش چه

 : کرد زمزمه خودش با.  دیکش ششیر

 ! ؟ شده چت -

.  کرد اخم رشیتصو به و انداخت صورتش به ینگاه مین نهیآ در

.  نبود شاران از یخبر.  زد رونیب سیسرو از و شست را شیدستها

 آنجا داشت انتظار دیشا.  انداخت چنگ جانش به یدیناام که بود بیعج

 !  بماند

.  بود یخال هم زشانیم یحت.  رفتیم زشانیم سمت   به سالنه سالنه

 : زد لب و کرد مادرش به یا اشاره حوصله یب هامون

 ؟ میبر -

 کند یخداحافظ و بکند دل خواهرش از داد تیرضا خانم زهره باالخره

 ی صفحه یرو یغامیپ کند حرکت آنکه از قبل نشست فرمان پشت  . 

 : دید را شاران نام   بست نقش لشیموبا

 دارم سراغ دنج ی کافه هی کنم فرار آدما ی همه از خوامیم یوقت من -

 یشرط به.  بشم کیشر باهات رو دنجم یجا تونمیم.  اونجا رمیم که

   ! نشه دایپ ات کله و سر اونجام من یوقت یبد قول که

 نزند لبخند نتوانست هامون.  بود نوشته شیبرا را آدرس غامشیپ یانتها

 ، بود خوانده را یکالفگ شاران نگاه   از او که اندازه همان دیشا. 

 .  بود شده هامون حال   متوجه هم شاران



 از تشیعصبان تمام  .  راند خانه سمت   به و آورد در حرکت به را نیماش

 خانه مقابل  .  راندیم سکوت در و زد پس را یخانوادگ مثال شام   نیا

 : گفت متعجب مادرش.  ستادیا

  ؟ اطیح تو یارینم نویماش -

 : دیکش شیموها به یدست

 .  دیبر شما.  برم ییجا هی دیبا -

  ؟ شب وقت   نیا -

 .  دارم کار -

 : گفت شخندین با هومن.  نزد یگرید حرف   مادرش

 دور   رو یادیز وقته چند.  ریبگ هم مارو دست   خالصه!  رهیخ شاالیا -

 !  یشانس

 : دیخند هامون

 !  هومن آقا یدیکش کار یلیخ چشمات از امشب -

 : گفت خندان هومن

 .  بخوابم رفتم.  شرمندم من -

 یگرید نگاه   مین.  کرد خارج کوچه از را نیماش و داد تکان سر هامون

 وقت   نیا ؟ بود شده مرگش چه.  شد مردد یا لحظه.  انداخت آدرس به

 ی  شراب مو دخترک   آن ای رفتیم آرامش دنبال   ؟ بود شده ییهوا شب

 ! ؟ ناسازگار

 آرامش یبرا فقط.  فشرد گاز پدال یرو را شیپا و چرخاند را فرمان

 یا ذره دیشا قلبش ته.  شود آزاد ذهنش که یا اندازه به فقط.  رفتیم

 ! ندیبب آنجا را شاران که بود دواریام

 



**** 

 کافه ی شهیش به چشمش.  کرد حلقه اش قهوه فنجان دور   را شیدستها

 به آرامش.  بود شده خلوت ها آدم یاهویه از یکم که یابانیخ و بود

 اش شامه به که یا قهوه و عود یبو و گرم ی کافه.  گشتیبرم شهر

 از یکم و گرفت ابانیخ از نگاه.  کردیم بهتر را خرابش حال   خوردیم

 که یدنج ی نقطه و کافه بلند   یها یصندل.  دیکش سر را اش قهوه

 کافه ساعت آن که چند هر.  کردیم یمخف همه د  ید از را او بود نشسته

 یطیمح دیآ یم شاران یوقت که دانستیم خوب اردالن.  بود یخال

 به دیشا.  کند معذبش و ناراحت یکس نگذارد و بدهد او به یخصوص

 .  داشت دوست را کافه نیا که بود خاطر نیهم

 قراردادش از.  بست پلک و داد هیتک اش یصندل ی  پشت به را سرش

 اما بود مشخص صورتش در یشاد یها رگه هم هنوز ، بود خوشحال

 فکر   و خانواده آن فکر  .  شدیم یخوشحال نیا بروز مانع صدر فکر  

 دادیم آزارش هم اعظم یها نگاه یحت.  رستوران در امشبشان برخورد  

 دیبا چرا دیفهمینم یحت.  شدینم هیهان و او نیب تیمیصم نیا متوجه. 

 تمام   با هومن نظرش به نکهیا با.  بزند زل هومن صورت   به مدت تمام

 آنها ر  یدرگ اعظم خواستینم دلش هم باز اما داشت فرق خانواده آن

 زبان یرو تا حرفها رساندیم خانه به را او که ریمس طول   تمام  .  شود

 نداشت بحث ی حوصله دیشا.  شدندیم محو کی به کی و آمدند یم

 !  نکند دخالت اعظم یزندگ در که زدیم بینه خودش به هم دیشا

 یلبخند.  آمد سمتش اردالن.  کرد مزه مزه اش قهوه از گهید یکم

 : نشاند لب ی گوشه دوستانه

  ؟ ارمیب برات یندار الزم گهید ز  یچ -

 : بزند مهربان جوان   پسر   آن به یلبخند کرد یسع هم شاران

 .  ممنون نه -



  ؟ یچ کیک کمی -

 .  هیکاف تلخ ی قهوه -

  ؟ بوده یسخت روز   -

 : داد تکان سر آورد یم باال را فنجانش که همانطور شاران

 !  یحساب -

 : گفت گرفتیم فاصله که همانطور اردالن

 !  بگو یخواست یزیچ نجامیهم من -

 لیموبا زنگ   یصدا.  گذاشت نییپا را فنجانش و داد تکان سر شاران

 یرو ثمیم نام  .  دیکش رونیب را لیموبا فشیک از.  زد هم به را خلوتش

 را تماس کالفه.  فرستاد رونیب را نفسش.  کردیم ییخودنما صفحه

 : کرد برقرار

 ! الو -

 !  یداد جواب باالخره -

 .  بدم جواب خواستمینم یآورد شانس -

  ؟ بزنم حرف باهات تا کنهیم کمکم شانس حاال تا یک   از -

 .  یکرد خراب رو سرت پشت   یپال تمام   که یوقت همون -

 .  یدینم فرصت تو.  میبزن حرف هم با دیبا -

 هم به آرامشش.  بود شده مانیپش دادن جواب از.  کرد سکوت شاران

 : آمد حرف به گرید بار   ثمیم.  بود خورده

  ؟ یدار یا رابطه پسره نیا با واقعا -

 : کرد گره ابرو شاران

 !؟ یک -



 !  مثبته بچه.  داده قورت عصا انگار که نیهم -

 هیتشب نیا از چرا دیفهمینم اما دیگویم را یکس چه بود متوجه شاران

 : دیغر حرص با!  شد منزجر

  ؟ میبکش سرک گهیهمد ی  خصوص یزندگ تو قراره -

 !  داره ربط منم به تو ی  خصوص یزندگ -

 .  میبش دهید هم با ییجا بود سخت برات یحت ادمهی! ؟ حاال تا یک   از -

 .  بدم حیتوض خوامیم -

 .  ندارم دنیشن ی حوصله من -

 .  بمون منتظرم.  دنبالت امیم یطالفروش دم فردا -

 !  یاینم -

 .  شهیم تموم کارت چند ساعت.  امیم که گفتم -

 هی طرفدارات ؟ شهینم خراب خوبت ی وجهه ؟ میبش دهید یترسینم -

  ؟ یدیم یچ رو مردتن کشته که ییدخترا جواب   اصال ؟ نشن کم وقت

 6 ساعت.  دمیم بهت فردا رو همه جواب کن مسخره خوادیم دلت تا -

  ؟ خوبه دنبالت امیب

  احتماال دارم کار 7 تا -

 .  امیم موقع همون پس -

 سکوتش از ثمیم داد اجازه و کرد سکوت.  آمد کوتاه چرا دانستینم

 : دیشن را شیصدا گرید بار  .  کند برداشت را خواهدیم که یزیچ

 .  امیم 7 ساعت پس -

 زیم یرو را لشیموبا.  کرد قطع را تماس یگرید حرف   بدون   شاران

 به کرد یسع و دینوش گرید یا جرعه.  آورد باال را فنجانش و گذاشت



 کنارش ی شهیش به را نگاهش.  برگردد ثمیم تماس   از قبل آرامش  

 شاران نگاه  .  نشیماش از هامون شدن   ادهیپ با شد زمان هم ، دوخت

 همان در را سرش شاران.  دیرس در به کامل که یوقت تا کردیم دنبالش

 است دهید را او که اوردین هم خودش یرو به اصال.  داشت نگه حالت

 : دیشن را هامون یصدا بعد یا لحظه.  آورد نییپا را فنجانش. 

 !  سالم -

.  کرد سالم مودبانه و شد بلند جا از.  چرخاند سمتش به سر شاران

 نهیس یرو دست شاران.  بود زیم عرض   ی اندازه به نشانیب ی فاصله

 : کرد قالب

 !  یاین نجامیا من یوقت که کردم دیتاک کردمیم فکر -

 یباز به انگشتها ان  یم را چشییسو.  ستادیا مقابلش خونسرد هامون

 در.   دیدزد مقابلش یدعوا ی آماده شاران   از را نگاهش و گرفت

 : آمد حرف به شهیهم مثل   محکم حال همان

 .  یینجایا دونستمینم  -

 به یا اشاره.  ندیننش شیلبها کنج   یشخندین که کردیم مقابله شاران

 : کرد مقابلش ی  صندل

 نیا کنم فکر!  نجاستیا مقابل طرف   میدونینم میکن وانمود و مینیبش ایب -

 ! نداره اشکال بار

 

 خنده از پُر شاران لحن   اما دادینم نشان را احساساتش هامون صورت  

 که یوقت هم آن.  نبود یخوب فکر   نشستنشان هم کنار   دیشا!بود یپنهان ی

 ی گوشه بود کرده قبول چرا دانستینم اما. بود شده آرام تازه شاران

 ! ندیبنش زیم کی دور   کنارش و کند میتقس او با را دنجش



.  انداخت هامون قامت   و قد به ینگاه شاران.  نشستند هم مقابل   دو هر

 است  یر ز  یم همان فقط او به که انگار.بود شده بیعج کافه ز  یم پشت  

 با کافه نیا!  خاص و متیق گران یرستورانها ای ، آمد یم یطالفروش

 .  بود کم شیبرا انگار بودنش یمیصم تمام  

 جا یکم ظاهرش و پیت و هامون دن  ید با.  گذاشت جلو قدم اردالن

 و آورد لب یرو را معروفش لبخند  .  کرد کنترل را خودش اما خورد

 : دیپرس

 ؟ ارمیب برات یچ یاومد خوش -

.  کرد مکث و انداخت اش یخودمان لحن   و پسرک به ینگاه مین هامون

 : گفت عیسر.  بود هامون یچشمها حالت   به نگاهش شاران

 .  شد تموم من ی قهوه.  اریب قهوه تا دو -

 : شد قیعم لبخندش اردالن.  چرخاند شاران سمت   به سر هامون

 !؟ تلخ تلخ   ای ارمیب هم کیک -

 :  داد جواب و دوخت اردالن به را نگاهش شاران

 .  اریب هم کیک -

 : کرد باز لب هامون رفت که اردالن

 ؟ بدم سفارش خودم تونمینم یکرد فکر -

 .  یباش نداشته رفتن کافه به عادت دیشا گفتم -

 : انداخت باال ابرو هامون

 !  رفتم اما ستین لمیم باب   -

 : دیپرس اراده یب شاران

 !؟ یک با -



 تا هیثان چند ی اندازه به.  کرد مکث شاران یچشمها یرو هامون

 از فراتر یزیچ ای ؟ بود یعاد یکنجکاو.  کند درک را سوالش یمعن

 : کرد زمزمه آرام! ؟ آن

 !  دوست هی -

 !  آها -

!  کند ینینش عقب شد باعث هامون جواب   ؟ داشت یربط چه او به

.  نپرسد یگرید یجا یب سوال   کرد یسع و دیکش شالش به یدست

 : انداخت کافه به ینگاه مین هامون

 . هیدنج یجا -

 !  بودم گفته -

  ؟ یکن فرار یخواستیم چرا -

 به که یفیظر دستبند   راستش دست   با.  نبود سوال نیا منتظر   شاران

 یسع و انداخت نییپا را سرش.  دادیم یباز را بود انداخته چپش دست  

 قهوه که انگار.  بگذارد سر پشت   را یشگیهم ی  عصب و تند شاران   کرد

 زده پس را ناآرامش یخو و خلق که بود کرده قیتزر رگش به آرامش

 !  بود

 !  ادیم بدم یشلوغ از -

 وجود نیا با.  دیفهمیم را نیا هامون که بود بیعج و گفتیم دروغ

 : دیپرس بار نیا شاران.  داد تکان سر.  نگفت یکالم

  ؟ یکن فرار یخواستیم چرا تو -

 .  بود رفته سر ام حوصله -

.  دیرس سفارششان با اردالن.  دیدزد نگاه هامون و کرد نگاهش شاران

 کردیم یباز اش قهوه فنجان   با هامون.  شدند تنها دوباره بعد هیثان چند

 رژه ذهنش در ییجا مدت نیا تمام   که یحرف رفتیم کلنجار خودش با. 



 به هم بعد هیثان چند.  اوردیب زبان به و کند کلمات به لیتبد را رفتیم

 که بود شاران ، هامون یرفتنها کلنجار برخالف   که گذشت سکوت

 : شکست را انشانیم سکوت  

  ؟ بپرسم سوال هی شهیم -

 : آورد باال را سرش هامون

 .  بپرس -

 .  سواله برام فقط کنم ناراحتت خوامینم -

 یپارو شاران.  کرد بسنده دادن تکان سر به تنها.  شد کنجکاو هامون

 : آمد حرف به و انداخت پا

  ؟ کرد فوت یک  . . .  پدرت -

 تنها.  شد اش یناراحت و شاران ی شده منقبض فک   متوجه هامون

 : کرد زمزمه

  31 سال -

 فرار!  بود دهیترس سال 06 نیا تمام  ! ؟ بعد سال کی.  رفت وا شاران

 یب او و بود کرده فوت صدر بعد سال   کی! ؟ چیه خاطر   به بود کرده

 ، است متاسف دیبگو که امدین هم زبانش یرو تا یحت ؟ دیترسیم لیدل

 احساس!  نداشت یانتظار هم هامون!  بخواهد آمرزش شیبرا نکهیا ای

 ، نگاهش ، رفتارش.  است ریدرگ گذشته و خودش با شاران کردیم

 بخواند را آن توانستیم هامون که بود یباز کتاب   انگار شیکارها تمام  

 دیفهمینم.  بزند یحرف تا زد بینه خودش به و انداخت نییپا را سرش. 

 دادیم احتمال که یا کننده ناراحت افکار   از را شاران دارد دوست چرا

 لب  گذاشت کنار را خودش با رفتن کلنجار.  کند رها باشد رشانیدرگ

 : کرد باز



 خانوادم و خودم به شتریب که بودم کالفه و ریدرگ انقدر روزا اون من -

 .  شمینم هیقض نیا منکر  . . .  کردمیم فکر

 حرف مقدمه یب.  دوخت هامون به نگاه و گرفت باال را سرش شاران

 : بزند را حرفش داد اجازه شاران وجود نیا با.  بود زده گذشته از

 ... یبر یخوایم کجا دمیپرسیم ازت حتما عقب به گشتمیبرم اگه -

 به اعتراف بود سخت شیبرا.دستپاچه هامون و بود ساکت شاران

 را درست کار   سالها نیا تمام   بود کرده یسع که یوقت هم آن اشتباهش

 ! دهد انجام

 !باشه خوب حالت و یبرس امن یجا هی شدمیم مطمئن حتما -

.  بود شده آرام نگاهش.  آورد باال شاران چشمان   تا را نگاهش هامون

 مانده اش قهوه فنجان   کنار   زیم یرو دستش.  لبخند نه و داشت اخم نه

 از را اش یشانیپ ، رفت باال شاران یابرو تا شیچشمها هامون.  بود

 یرو شده َکج.  نشست شیموها ف  یظر یتارها یرو و گذراند نظر

 ابرو.  داد امتداد را نگاهش که شد چه دینفهم.  بود نشسته اش یشانیپ

 نهیس یرو را شیدستها و دیدزد چشم.  کرد یا سرفه و دیکش هم در

 :داد ادامه را حرفش.کرد حلقه

 !برگردونم عقب به رو یچ همه تونمینم یول -

 

 :کرد باز لب شاران

  ؟ بشه راحت وجدانت یخوایم.دستیفا یب گفتنش پس -

 ! متاسفم که یبدون خوامیم -

 . داد تکان سر شاران

 .  دمیفهم.  باشه -



 را سرش کلمه نیا خاطر   به داشت انتظار! ؟ نیهم.  گرفت نفس هامون

 ! بدتر یا جمله یحت ای! خوردیم خودت درد   به تاسفت دیبگو مثال!بکند

 . خوب هم بود بد هم رفتن -

 یهوا یحساب امشب که انگار.شد رهیخ مغازه ی شهیش به شاران نگاه  

 و برداشت را فنجانش!شد گوش سراپا هامون.بود زده سرش به گذشته

 :داد ادامه شاران.کرد مزه مزه را اتشیمحتو از یکم

 چون بود بد. دمیرس خواستمیم که یزیچ به حداقل چون بود خوب -

 .  دادم دست از زارویچ یلیخ

 و دیپرستیم را شیها یمادر که یمادر.زدیم چرخ رباب فکر   سرش در

 کنار   دیبا.  کند احساس شهیهم را شیها مادرانه تمام   بود نتوانسته

 اما اش مادرانه یها ینگران کنار   ، شیها محبت کنار   ، بودیم نفسش

 نقش   شیبرا خواستیم دلش بیعج و بود خواهر که یاعظم ای!  نبود

 برادرش و پدر داشت انتظار دیشا ای و.  کند یباز را بزرگتر خواهر

 گذشته نه خوردیم حسرت...  کنند خرج محبت شیبرا و شوند مهربان

.  باشد خوب توانستیم که را ییروزها نه برگرداند توانستیم را

 یبانیگر در سر یآدمها نه دیدیم را نهایماش نه.  بود شده مات نگاهش

 یهوا و حال.  برسند مقصدشان به تا رفتندیم راه تند هوا یسرما از که

 نفس  !  نبود تنها آنجا.  زد بینه خودش به اما بود شده یباران چشمش

 که کرد شکر خدارا.  گرداند هامون سمت   سربه و دیکش قیعم

 نبود بد دیشا!  کندینم خیم او یچشمها به را نگاهش و دارد تیمعذور

 نداشت حوصله اما!  شود عوض شیهوا و حال تا بزند او به یا طعنه

 رفتن کلنجار داشت یانرژ که فردا.  کردیم اعالم بس آتش را امشب. 

 !  گرفتیم سر از را

 .  یباش یکار مالحظه آدم   یلیخ دیبا کردمیم فکر -



 مثال که شاران دل   به داد دل.  بود شده بحث ر  ییتغ متوجه هامون

 رد  !  است کرده نشیغمگ کوتاه ی جمله نیا حد چه تا که است دهینفهم

 .  کرد احساس را شیصدا افسوس   اما دیند چشمش در را اشک

  ؟ چطور! ؟ من -

 خطر ینشست من یرو به رو و یاومد نجایا تا که نیهم -

 !؟ یکرد ازدواج سنیبنو فردا یترسینم  .یکرد

  ؟ شهینم حل مصاحبه هی با زایچ نیا مگه -

 : زد شخندین شاران

 . شهینم هم وقتا یلیخ -

 : داد هیتک زیم به را شیدستها و دیکش جلو را خودش شاران

 یترسینم.  باشن داشته تیخالق زدن ریتیت تو توننیم چقدر یدونینم -

  ؟ بگم رو اش نمونه چند یخوایم ؟ ینیبب یبیعج تر  یت

 را او یا ذره بود نتوانسته حرفها نیا انگار.  بود خونسرد هامون

 !  بترساند

 حرف خودت یترسا از یدار دیشا.  بترسم یزیچ از ستین قرار من -

 ! یزنیم

 : آمد حرف به دوباره و کرد مکث هیثان چند.  افتاد شاران به چشمش

 .  برم تونمیم یترسیم تو اگه.  ترسمینم یکس از من -

 !  شده یعاد من یبرا -

 رابطه ی عهیشا.  دیکش هم در ابرو.  امدین خوشش حرف نیا از هامون

 : داد ادامه را حرفش چرا دینفهم شاران! ؟ بود شده یعاد شیها

 هم عهیشا.  شدم قضاوت ادیز لمایف تا نقشا از یچ همه مورد   در یعنی -

 ! بوده شهیهم



 : داشت گره شیابروها هم هنوز اما شد راحت الشیخ هامون

  ؟ یمونیم رونیب روقتید تا شهیهم -

 رید تا معموال نجایا امیم که هم وقتا یبعض و کارم سر   وقتا یبعض -

 .  نمیشیم وقت

 یربط او به آمدش و رفت ساعت   و شاران کار  .  داد تکان سر هامون

 تینها در.  خوردند قهوه سکوت در.  باشد خونسرد کرد یسع!  نداشت

 : آمد حرف به شاران

 .  رمیم گهید من -

 : شد بلند جا از هم هامون

 .  میبر -

 شاران.  ستادندیا اردالن ز  یم مقابل  .  شود رد شاران تا ستادیا کنار

 سمت   به را خودش کارت   و کرد اخم هامون که آورد یم در را کارتش

 : گفت عیسر شاران.  گرفت اردالن

 .  کنمیم حساب من -

 : کرد در به اشاره و گفت را کارتش رمز   توجه یب هامون

 !  دییبفرما -

 : گفت هامون.  زد رونیب کافه از شاران

  ؟ یکرد پارک کجا رو نتیماش -

 : دیکش رونیب را پولش ف  یک شاران

 !  کن صبر قهیدق کی -

 : گفت حال همان در.  کردیم نگاهش اخم پُر هامون

 !  رمیگینم پول ازت -



 پُر نگاه   و هامون به توجه یب.  دارد نقد پول   که کرد شکر خدارا

 هامون سمت   به اضافه تومان هزار 01 و قهوه ی نهیهز غضبش

 قهوه ی نهیهز از شتریب بفهمد توانستیم یبیتقر ینگاه مین با.  گرفت

 !  هاست

 !  شترهیب -

 : داد تکان سر مطمئن شاران

 !  مهیمیقد یبده!  دونمیم -

 : داد ادامه شاران که کرد نگاهش پرسشگر هامون

  ؟ ادینم ادتی.  فمیک تو یانداخت تومن 01 رفتمیم داشتم که یروز -

 شده یعصب کردنها کتاب و حساب نیا از!  بود کرده فراموشش کل به

 !  بود

 !  شیبرگردون نکرده الزم -

 .  باشم بدهکار ندارم دوست -

 !  یستین -

 : کرد زمزمه.  گرفت فاصله او از کالفه هامون

 !  ریبخ شب -

 : رفت دنبالش شاران

 .  دادمیم بهت رو پولت و گشتمیبرم شب همون تونستمیم اگه -

 و گذاشت بشیج داخل   را شیدستها!  چرخاند هوا در را نگاهش هامون

 : گذاشت جلو گرید یقدم شاران.  کرد سکوت

 و توئه مال   پول نیا.  ندارم هم دعوا.  کنم بحث خوامینم امشب من -

 . بمونه دستم خوامینم



 

 !  شو نتیماش سوار   برو -

 قدم   کی تنها شدیم کم نشانیب ی فاصله.  آمد جلو گرید یقدم شاران

 !  بچسبد هامون ی نهیس به شاران تا بود یکاف گرید

 بهت رو پول نیا تا من! ؟ باشه خودت حرف   یخوایم چرا -

 .  رمینم برنگردونم

 فاصله آن از.  دیکش هم در ابرو و دیکوب نیزم به را شیپا اراده یب

 چه هر.  بود نشده یعصب هامون هم دیشا.  بود کننده یعصب دنشید

!  کند دور خود از را او کردیم تالش و دییسایم هم یرو دندان بود

 : برداشت عقب به یقدم

 ؟ کجاست نتیماش -

 به توجه یب شاران.  بود دهیپرس را اش مانده جواب یب سوال   گرید بار  

 بار نیا.  کرد جبران را رفتنش عقب بلند یقدم با هامون یهوا و حال

رکتش ب  یج داخل   را ها اسکناس و شد خم رفتن کلنجار یجا به  اُو 

 خنده هم بعد.  شد جیگ هامون که کرد را کار نیا عیسر آنقدر.  گذاشت

 مسخ   هامون.  گذاشت عقب به قدم و نشست لبش یرو روزمندانهیپ یا

 یا لحظه.  بود شکالت به هیشب هم دیشا.  بود شده شکالتش یبو

 یبو و رفت عقب عقب شاران.  دهد نشان یالعمل عکس نتوانست

 سمتش به یقدم هامون که بود بیعج.  برد خودش با را شکالت

 : ستادیا جا همان.  نشد لیتبد یدوم به اولش قدم   اما!  برداشت

 هم یروز هی اگه.  ستمین بدهکار بهت گهید حاال شد راحت المیخ -

 ! ندارم وجدان عذاب نمتینب

 گاه  یب و گاه یدردسرها به بود کرده عادت ؟ ندیرانب او یروز اگر

 نکهیا ای ؟ کند تمام نیبنز ای ؟ شود پنچر کشیالست هم باز اگر!  شاران



 و دیکش هم در ابرو ؟ بزند سرش به باطل ال  یخ یمسعود به هیشب یکس

 : کرد زمزمه لب ریز

 !  توچه به -

 کردیم احساس دید را هامون ی شده گره یابروها فقط.  دینشن شاران

 شاران دوباره که کند یکار ای ، بزند یتلخ حرف   دارد امکان لحظه هر

 !  شود پرخاشگر آدم   همان به لیتبد

 چشمش به صدقات صندوق تر نییپا یکم درست.  چرخاند چشم هامون

.  رفت سمت آن به بود دیبع که یآرامش در و دیکش یراحت نفس  .  خورد

 شاران دهان  .  انداخت صندوق داخل   و کرد لوله را ها اسکناس تمام  

 شود یعصبان دانستینم.  نداشت را رفتار نیا انتظار   اصال.  ماند باز

 یصورت با بار نیا شد تمام که هامون کار  !  بماند متعجب همانطور ای

 : دیپرس گرید بار   را سوالش.  برگشت شاران سمت   به خونسرد

 !؟ یکرد پارک کجا رو نتیماش -

 

 کرده را کار نیا هامون کردینم باور.  بود مات هم هنوز شاران نگاه  

 اش یزدگ مات حالت   نیا به هامون و بود مانده باز مهین دهانش!  باشد

 ی نشانه به شاران چشم   ی گوشه.  کردیم نگاه خورده مهین یا خنده با

 : آمد حرف به تینها در و شد جمع یکم خوردیم که یحرص

 !  کنم دعوا خوامینم واقعا امشب -

 !؟ نبود.  بود خودم پول   ؟ یچ یبرا دعوا -

 : کرد یمخف را حرصش شاران

 !  بود خودت پول   چرا -

 : رفت عقب عقب

 !  ریبخ شب -



 !؟ کجاست نتیماش -

 : داد جواب بار نیا شاران و بود دهیپرس گرید بار  

 !  صدر یآقا ستین یدور یجا -

 هامون.  دیکشیم ُرخ به را تشیعصبان تمام   گفتنش"  صدر یآقا"  نیهم

 خنده طرح   بود رفته شاران که حاال و دیایب ک ش یکم شیلبها داد اجازه

 چشم با و شد نشیماش سوار   بالفاصله.  ببندد نقش صورتش یرو

 را کمربندش.  شد نشیماش سوار   جلوتر یکم که کرد دنبال را شاران

 .  آورد در حرکت به را نیماش و بست

 همان در.  آمد رونیب پارک از و چرخاند را فرمان حرص با شاران

 : زدیم غر خودش با حال

 !  چه من به!  کنهیم باهاش بخواد کار هر خودشه پول   -

 یاعتقاد زدیم که یحرف به هم یلیخ که انگار دییسایم هم یرو دندان

 گرفت شیپ در را خانه ر  یمس و آورد در حرکت به را نیماش!  نداشت

 ن  یماش متوجه و انداخت پشتش به ینگاه مین نهیآ از بعد قهیدق چند. 

 یوقت بار نیآخر.  شود مطمئن تا انداخت نگاه یبار چند.  شد هامون

 : کرد زمزمه!  شد مطمئن ندیبب هم را خودش توانست

 ؟ ادیم من دنبال   داره یچ یبرا -

 یفر هندز.  گرفت هامون با یتماس و برداشت را لشیموبا بالفاصله

 یصدا بوق نیدوم از بعد.  ماند منتظر و گذاشت گوشش داخل   را اش

 : دیشن را بمش

 ؟ بله -

 ؟ یکرد گم راه ای هیطرف نیا خونت ر  یمس -

 ن  یماش موازات   به که ینیماش سمت   به نگاهش.  کرد مکث هامون

 : گفت و دوخت کردیم حرکت شاران



  ؟ گهیم داره یچ اروی نیا -

 : چرخاند اطراف به سر شاران

 ؟ یک -

 چپ سمت   به سر.  دیشنینم را شانیصدا و بود نییپا نشیماش ی شهیش

 شهیش یکم شاران.  بودند نیماش نان  یسرنش زن کی و مرد دو چرخاند

 : بشنود را مرد یصدا تا داد نییپا را

 .  رتونینظ یب یباز از یمرس.  میطرفداراتون از ما رزمجو خانوم -

 : زد لبخند و داد تکان سر شاران

 .  نیدار لطف ممنون -

 مکالمه هامون.  دیکش باال را شهیش و داد تکان یدست.  شد باز شیجلو

 : آمد حرف به شاران.  شد راحت الشیخ و دیشن را آنها ی

 !  بودن طرفدار -

 .  دمیفهم -

 !؟ خونت یبر یخواینم -

 .  رمیم دارم -

 .  یاومد اشتباه و ریمس.  ستین یطرف نیا از -

 .  نباش من نگران   -

 : دیکش هم در ابرو شاران

 ! ستمین -

.  ستادیا شاران ن  یماش کنار   ییجا بار نیا هامون.  شد قرمز چراغ

 شاران ی خورده گره هم در یابروها.  چرخاند او سمت   به را نگاهش

 گرید بار   شاران.  گرفت را خودش یجلو اما انداختش یم خنده به

 : گفت



 !؟ نه بگذره یخوش و ریخ به امشب یخواینم -

 شاران که یزیچ!  افتاد خنده به بایتقر.  کند مقاومت نتوانست بار نیا

 !  کرد یحرص شتریب را

 ؟ یناراحت یزیچ از -

 !  دنبالم یافتاد گاردایباد مثل   -

 .  رمهیمس -

 !؟ من ی خونه ؟ کجا به رتیمس -

 منتظر   و داده باال را شیابروها.   دوخت هامون به را نگاهش شاران

 : دیشن تنها اما.  ماند هامون طرف   از کننده قانع جواب  

 .  شد سبز چراغ -

 هم هامون ، آورد در حرکت به را نیماش و کرد قطع را تماس شاران

 کی با و انداخت نهیآ به ینگاه مین شاران.  افتاد راه دنبالش به  باز

 لشیموبا یرو که دینکش هیثان به.  داد رییتغ را رشیمس یآن یمیتصم

 : بست نقش هامون نام  

  ؟ بله -

 . یریم یاشتباه یدار -

 !؟ هیکی هم یفروش یبستن با رتیمس نکنه.  بخورم یبستن برم خوامیم -

 نشونت ای یبلد رو خونه راه.  گذشته 00 از هم ساعت.  سرده هوا -

  ؟ بدم

 : انداخت باال ابرو شاران

 گذشته خوابت وقت   از.  بدم نشونت رو خونت راه دیبا من نکهیا مثل   -

 !  یانگار



 یکنیم دور رو رتیمس یدار یالک.  ستین باز ییجا شب ساعت نیا -

 . 

 .  بازه که شناسمیم رو ییجا هی -

   !سرده هوا -

 !  دهیم مزه سرد یهوا تو یبستن -

 حرص او ی گانه بچه رفتار   از هم هامون.  بود کرده لج شاران

!  اوردین خودش یرو به کردیم یسع.  بود افتاده خنده به هم و خوردیم

 بیعج شب ی  کیتار آن در و دیچرخ شاران گوش   در بمش یصدا

 !  شد نیدلنش

 ! ؟ نه گهید خونه دیبریم فیتشر بعدش -

 .  کنمیم فکر بهش یبستن از بعد -

 راه دنبالش به ناچارا.  شد قطع تماس که بزند یحرف خواست هامون

 شیبرا هامون یکردنها دنبال نیا.  بود افتاده قهقهه به شاران.  افتاد

 : کرد زمزمه خودش با.  بود شده یباز به لیتبد

 کوتاه تونهینم گهید شده اتیاخالق ر  یدرگ!  آخه یا خوبه آدم تو چقدر -

 !  ادیب

 : نشاند لب کنج   ثانهیخب یشخندین و کرد جمع را اش خنده

 !  یایب یخوایم کجا تا نمیبب ایب -

 آنکه از قبل.  کرد پارک نظرش مورد   یفروش یبستن مقابل   تینها در

.  داشت اخم طرح   شیابروها.  رساند او به را خودش هامون شود ادهیپ

 : بست را شاران ن  یماش باز   مهین در  

 . خرمیم رمیم یخوایم یچ بگو -

 



 :داد هامون نشان   را شیدستها شاران

 .  دارم دست خودم نیبب -

 : کرد شیپاها به یا اشاره

 ! برم راه تونمیم دارم هم پا -

 بود ادیز هوا سوز   آنقدر.  بود افتاده شاران بودن   ییسرما اد  ی به هامون

 یکس اما کردیم نفوذ استخوانش تا سرما باد کی با مطمئنا که

 !  شود فشیحر توانستینم

 . . .  یندار پا و دست نگفتم -

 که یذوق با.  ماند نصفه هامون حرف   و کرد باز را نیماش در   دوباره

 : گفت بود دهیند نگاهش در وقت چیه

 !  نمیبب اشویبستن خوامیم -

 که همانطور و کرد فوت رونیب را نفسش.  نزد یگرید حرف   هامون

 و شد متوجه شاران.  انداخت ساعتش به ینگاه رفتیم شاران دنبال  

 : گفت

 !  یبر یتونیم شده رتید اگه -

 با را شیقدمها حرف بدون  .  نداشت یخاص کار  .  آورد باال سر هامون

 یرو لبخند   و داشت نگه باز شیبرا را مغازه در  .  کرد هماهنگ شاران

!  بود شده جنتلمن صدر هامون!  دیخر جان به را شاران ی نشسته لب

 تا دیکشیم قیعم ینفسها مدام هامون کردیم حیتفر که شاران خالف   بر

 !  اوردین کم نفس

 با و انداخت خچالی داخل   رنگارنگ   یها یبستن به ینگاه شاران

 : گفت جانیه

 !  یشکالت یبستن اسکوپ 0 -



 : آمد حرف به هامون

 !؟ دونه 0خاطر   به راه همه نیا -

 شیصدا فروشنده مرد   که کرد کینزد هامون به یکم را خودش شاران

 : نشنود را

 !  ستین خوب شب موقع نیا نمیهم -

 نهیس در نفس هامون.  برد هم را بدنش عطر   و دیکش کنار را خودش

 آماده را شاران یبستن فروشنده.  دیکش کنار را خودش و کرد حبس

 : دیپرس هامون به رو ، داد دستش به و کرد

  ؟ یچ شما -

 : داد تکان نه ی نشانه به یسر هامون

 .  هیکاف نیهم ممنون -

 رو و کرده حساب هامون اوردیب در را پولش فیک خواست تا شاران

 : گفت او به

  ؟ میبر -

 : زد رونیب مغازه از شاران

 .  کردمیم حساب خودم من ؟ یدار تو که هیبد عادت چه نیا -

 : گفت او اعتراض   به توجه یب هامون

 ؟ نیماش تو میبر ای یخوریم نجایا -

 دوباره نداشت دوست!  باشد الیخیب را بار نیا داد حیترج شاران

 یبستن از یقاشق یخونسرد با.  شود تکرار صدقات صندوق حرکت  

 : داد جواب حال همان در.  بست چشم هیثان چند لذت با و خورد اش

 .  خورمیم نیماش تو -



 : گفت یبدجنس با هامون

 ! ؟ یزنیم خی سرما از یدار چون ؟ چرا -

 !  رینخ -

 !  مشخصه -

 .  دهیم مزه شتریب.  خورمیم جا نیهم اصال.  ستین سردم -

 یآنقدر نتوانست هوا یسرما خاطر به.  گذاشت دهان به یگرید یقاشق

 و بود سردش.  ببرد لذت اش یشکالت خوب   طعم   و یبستن از دیبا که

 و اش شده قرمز ینیب دن  ید با هامون!  کند اعتراف نداشت دوست

 : گفت زدیم یدیسف به سرما از که یصورت

  ؟ نیماش تو یبر یخوایم -

 .  خوبه نجایا نه -

 بود دار خنده اش یلجباز.  بود افتاده لرزش به سرما از هم فکش یحت

 : گفت گرید بار  .  نخندد کردیم یسع هامون. 

 .  نداره یاشکال اصال سردته یکن اعتراف اگه -

 !  ستین سردم -

 . کرد نیماش به یا اشاره هامون!  بود دهیرس هم شیصدا به لرزش

  ؟ مینیبش نیماش تو میبر.  سردمه من.  ستین سردت تو باشه -

 !  نداره یاشکال سردته تو اگه -

 ندازدیب نییپا را سرش هامون شد باعث نیماش سمت   به تندش یقدمها

 را در هامون.  رفتند نشیماش سمت   به.  ندینب را اش خنده شاران تا

 داخل   را خودش چطور دینفهم شاران.  ندیبنش راحت تا کرد باز شیبرا

 هم را یبخار.  شد سوار گرید سمت   از هم خودش.  انداخت نیماش

 که امشب!  دادینم اش یبستن شدن   آب به یتیاهم.  کرد روشن شیبرا



 حرص کمتر را هامون حداقل.  بود شده تحمل قابل نداشت جنگ سر  

 !  دادیم

 سطل   به تا داشت نگه را یمابق.  نخورد را اش یبستن شتریب قاشق دو

 سکوت نشانیب یا قهیدق چند.  ندازدیب بود یحوال همان که یآشغال

.  بزنند هم به را آرامش نیا نداشتند دوست کدام چیه.  شد برقرار

 نداشت یناراحت نیکوچکتر و بود داده لم صدر کی کنار   ؟ نبود بیعج

 در ی رهیدستگ سمت   به را دستش.  شود ادهیپ که زد بینه خودش به! 

 : گفت و برد

 ؟ یایب دنبالم بازم یخوایم -

 .  دوخت رونیب به را نگاهش هامون

 !  کهیتار هوا هنوز -

 رساندینم خانه به سالم و حیصح را او که یوقت تا!  دیآ یم یعنی نیا

 تیاذ ی حوصله.  بود شده آلود خواب شاران!  شدینم راحت الشیخ

 نرم   و گرم ن  یماش از که همانطور.  نداشت را نیا از شتریب کردن  

 : آمد حرف به کندیم دل هامون

  ؟ فتهیب واسم یاتفاق قراره هوا یکیتار تو -

 .  ادینم خوشم نصفه کار   از.  امیم هم رو اش هیبق اومدم نجایا تا -

 شب  .  نشد برقرار نشانیب یکالم.  شد ادهیپ و انداخت باال ابرو شاران

 یکار هامون ، ماندیم آرام شاران اگر.  بودند گذرانده نجایا تا را یآرام

 !  نداشت کارش به

 به یوقت.  افتاد راه به سرش پشت   هامون دوباره و شد نشیماش سوار  

 ی شهیش از و داشت نگه هامون ن  یماش کنار   را نشیماش دیرس خانه

 : آمد حرف به اش آمده نییپا



 یکس و کردم یزندگ ینجوریهم سال 02 من یجنابعال اطالع جهت   -

 خوادینم دلم.  کردم عادت ینجوریا من!  کنه اسکورتم که نبود هم

 ! ستین فردا و هست امروز که یکی اونم!  کنه عادتم بد یکس

 

 یخداحافظ بدون   و دوخت هامون یچشمها به یا هیثان را نگاهش

 الیخ که هم آنقدرها دیشا.  کرد تیهدا نگیپارک سمت   به را نشیماش

!  بود متفاوت دیشا ها صدر ی هیبق با حداقل!  نبود بد هامون کردیم

 بود گذاشته ثمیم با که یقرار و کرد فکر فردا به.  زد پس را افکارش

 !  اوردیب جا را حالش چطور دانستیم خوب. 

*** 

 شب سر   داشت عادت.  کردیم تشیاذ ها یخواب کم و ها یخواب بد نیا

 شبید شاران اگر دیشا.  بزند رونیب خانه از وقت اول صبح   و بخوابد

 یبد سردرد  .  دیخوابیم و دیرسیم خانه به زودتر کردینم یبستن هوس  

 نبود هومن از یخبر.  زد رونیب اتاقش از هم در یابروها با.  داشت

.  دیشن جواب و کرد سالم.  خوردیم صبحانه مادرش همراه   هیهان اما

 : نشست و دیکش رونیب خودش یبرا یصندل

 ؟ کجاست هومن -

 : داد جواب زودتر هیهان

 .  هنوز خوابه -

 : گفت مادرش به رو هامون

 .  بره سفارش یسر هی دنبال   دیبا دیکن دارشیب وقت سر   -

 .  کنمیم دارشیب گهید ساعت مین تا باشه -

 : داد ادامه را حرفش زهره



.  دیپرسیم رو یخواستگار انیجر اشاره و مایا با ات خاله شبید -

 یول دمیفهم منم.  بفهمونه بهم جور هی کردیم دل دل.  گفتینم که ُرک

 .  ستمین خبر با تو دل   از یوقت بگم یچ.  اوردمین خودم یرو به

 رو.  نداشت را ها بحث نیا ی حوصله.  داشت درد سر هم نطوریهم

 : گفت هیهان به

  ؟ یریم ییجا امروز -

 .  گذاشتن کالس برام آره -

 : گفت گرید بار   زهره.  دیچرخیم هامون و مادرش ن  یب نگاهش مین

 ؟ یریگیم دهینشن منو حرف   -

 .  خانوم حاج گفتم ارویگفتن -

 : شد بلند جا از یدلخور با زهره

 .  زمیبر یچا برم -

 : آمد حرف به بود دهید مناسب را فرصت انگار که هیهان

 درست هامون آقا مورد   در که ییها عهیشا نیا گفتیم هیسم شبید -

.  بود شده نگران یهاد آخه گفت!  نه که معلومه گفتم منم ؟ هیواقع شده

 .  میبرگرد شبونه میخواستیم

 : گفت و دیکش هم در ابرو هیهان

 همه به حواسم من بگه خوادیم.  رنیبگ خبر زدن زنگ هی که نه حاال -

 . . .  که کنه پُر جا همه فردا و امروز نیهم ستین دیبع.  هست یچ

 : رفت خواهرش به یا غره چشم هامون

 !  خانوم هیهان -

 .  داشت جذبه نگاه نیا که بس از.  بست را دهانش هیهان



.  باشه جمع حواست رونیب یریم امروز!  نزن رو گهید یکس حرف   -

 ؟ یدار پول.  برسونتت بگو هومن به یخواست

 .  دارم -

 . زد رونیب آشپزخانه از زمان هم زهره.  شد بلند جا از

 ؟ یخورد یزیچ اصال ؟ کجا -

 .  بعدا خورمیم یزیچ هی -

 یاصل ی شعبه به سر بود مردد.  زد رونیب خانه از و کرد یخداحافظ

 را دیترد باالخره!  شود دوم شعبه یراه ریاخ روز   چند نیا مثل   ای بزند

 ! افتاد راه دوم ی شعبه سمت   به و گذاشت کنار

**** 

 خسته همه به.  شد تمام تینها در شاران کار   و بود گذشته 3 از ساعت

.  بود نیسرسنگ یمسعود با هنوز.  زد رونیب مغازه از و گفت دینباش

 تحمل را گریکدی دو هر.  نداشت شاران از یخوش دل   انگار هم او

 ثمیم ی شماره بالفاصله.  دیکش رونیب فیک از را لشیموبا!  کردندیم

 : داد جواب مکث بدون  .  بست نقش اش صفحه یرو

 ؟ ییکجا -

 .  ایب.  مییباال کوچه -

 .  باشه -

 به ینگاه مین.  رفت سمت همان به و برگرداند فشیک به را لیموبا

 و بود نییپا ثمیم ی شهیش.  شد نیماش سوار   بالفاصله و انداخت اطراف

 : گفت کنند حرکت آنکه از قبل.  ختیریم شاران جان   به را سرما

 .  بزن رو حرفات جا نیهم -

 .  میبخور یزیچ هی میبر -



 .  ستمین گرسنه نکرده الزم -

  ؟ یکنیم لج باهام چرا -

 .  بشم دهید تو با خوادینم دلم -

 ای.  دنج یجا هی میبر میتونیم.  ستین اطراف نیا یکس دمید رو جا همه

 . . .  من ی خونه میبر

 دستش ثمیم.  بکشد را در ی رهیدستگ شاران که بود یکاف حرف نیهم

 : گرفت را

 . میبزن حرف گهید یجا هی میبر حداقل باشه -

 : کرد زمزمه تنها.  نشست آرام بار نیا

 .  سرده باال بده رو ات شهیش -

 ن  یماش به هامون نگاه  .  دیکش باال را شهیش زمان هم و افتاد راه به ثمیم

 را شاران.  افتاد بود خودش ن  یماش به هیشب درست که یرنگ یمشک

 خوردند ساله صد گره شیابروها.  را کنارش مرد   نطوریهم و بود دهید

 نه ای دیایب شعبه نیا به که خودش با رفتن کلنجار ساعت دو از بعد. 

 صحنه از یخوش دل   اما بزند یسر شب آخر بود گرفته میتصم باالخره

.  ستادیا یکنار و دیکوب هم به را نشیماش در  .  نداشت شیرو به رو ی

 دوست چرا دینفهم و گذراند نظر از را ثمیم ن  یماش شدن   دور و رفتن

 ! اوردیب نییپا را مرد آن فک   دارد

 

 شیدندانها و بود شده مشت دستش.  شود نشیماش سوار   تا چرخاند چشم

 که بود مردد.  بود آمده درد به بود آورده شانیرو که یفشار از

 افتاد ینیماش به نگاهش.  بگذرد کنارشان از توجه یب ای برود دنبالشان

.  بود نشده متوجهش لحظه آن تا و شدیم رد کنارش از سرعت به که



 که یآخر ی لحظه!  بود کرده انتخاب کردن پارک یبرا را یدنج یجا

 !  ندیبب را شانیعکاس ن  یدورب توانست گذشتیم هامون نگاه   مقابل   از

 بالفاصله بعد یا هیثان.  است افتاده یاتفاق چه نشد متوجه یا لحظه

 شماره و برداشت را لشیموبا.  رفت نیماش دنبال   و شد نشیماش سوار  

 خورد بوق چند دینفهم.  بدهد جواب تا ماند منتظر.  گرفت را شاران ی

 : دیشن را شاران یصدا تا

  ؟ بله -

 .  هشتم کوچه تو دیچیبپ یبعد ابونیخ تا دو -

 !؟ ییکجا تو ؟ یچ یبرا -

 با.  بود راندیم سرعت با که یدیسف یپژو به را نگاهش هامون

 : آمد حرف به داشت یتازگ هم خودش یبرا که یتیعصبان

 !  بکن رو گفتم که یکار -

 که بود نمانده یزیچ.  بود شده ثمیم ن  یماش متوجه.  کرد قطع را تماس

 ن  یماش از و فشرد گاز یرو را شیپا هامون.  برسد آنها به دیسف یپژو

 ثمیم ن  یماش و پژو ن  یب ییجا را خودش یسخت به.  گرفت سبقت مقابلش

 همه توجه زدیم که ییباال نور و پژو ی کننده کر بوق   یصدا.  کرد جا

.  ردیبگ را دشید تمام   که بود حواسش هامون.  بود کرده جلب را

 از شاران که کردیم دعا فقط.  ردیبگ فاصله ثمیم تا کرد کم را سرعتش

 !  کند گوش حرفش به و نشده بلند لجبازش ی دنده آن

 هامون ن  یماش توانست وضوح به و افتاد یکنار ی نهیآ به شاران نگاه  

 ممتد   بوق که خصوص به گرفت دلشوره اما چرا دینفهم.  ندیبب را

 : گفت ثمیم به رو.  کردیم بشیترغ فرار به بود سرش پشت   که ینیماش

 .  ثمیم بده گاز -

 ؟ شده یزیچ ؟ چرا -



 .  گمیم بده گاز -

 شدیم باعث حداقل یدود یها شهیش.  فشرد گاز یرو را شیپا ثمیم

 چیه او که انگار و شدندیم دور هامون ن  یماش از.  شوند دهید کمتر

 هامون ی گفته به یبعد ابان  یخ دو!  نداشت ابانیخ آوردن   بند از ییابا

 بود شده حبس شاران ی نهیس در نفس.  دندیچیپ هشتم ی کوچه سمت   به

 شاران.  بود کیتار بایتقر.  بود یخلوت نسبتا ی طرفه کی ی کوچه. 

 : بدهد جواب تا دیکش طول یکم که گرفت را هامون ی شماره

  ؟ ییکجا -

 ؟ هیچ واسه کارا نیا ؟ ییکجا تو -

 ؟ هشتم کوچه به یدیرس -

 .  آره -

 !  اونجا امیم -

 صورت   به را نگاهش ثمیم.  کرد قطع گرید بار   جواب یب را تماس

 : دوخت شاران مبهوت   و مات

 ؟ هیچ انیجر ؟ هیک -

 !  بود هامون -

 دیکش هم در ابرو ثمیم.  بود آمده رونیب شیلبها از هامون نام   اراده یب

: 

  ؟ شد پخش هم با عکساتون که هیهمون ؟ هیک اروی نیا -

 یرو که اول ی لحظه همان از.  نداشت را ثمیم ی حوصله شاران

 بود شده هم شتریب االن و داشت را حس نیا بود نشسته نشیماش یصندل

 ! 

 !  خودشه قایدق -



  ؟ نتونهیب یزیچ -

 !  باشه داشته یربط تو به کنمینم فکر -

 : دیچرخ شاران سمت   به کامل.  دیپر جا از ثمیم

 .  میدار یا رابطه هی کردمیم ؟فکر یگیم یدار یچ معلومه -

 که افتاده یاتفاق چه دانستینم یطرف از بود یعصب و کالفه شاران

 اصال که را ثمیم ی حوصله!  کندیم رفتار مشکوک انقدر هامون

 !  نداشت

 تموم یچ همه که گمیم باز یبگ هم گهید بار صد ؟ یا رابطه چه -

 . شده

 ؟ میبش دور هم از یکنیم یکار هی چرا.  میبود خوب هم با ما شاران -

.  یدار یدیجد حرف   کردمیم فکر ؟ یکن تمومش شهیم ثمیم -

 .  بشنوم رو یتکرار یحرفا همون قراره دونستمینم

 سر پشت   از ینیماش نور   که اوردیب زبان بر گرید یکالم خواست ثمیم

 بدون  .  داد صیتشخ را هامون ن  یماش شاران.  کرد جلب را توجهشان

 : دیشن را ثمیم یصدا و رفت نیماش ی رهیدستگ سمت   به دستش دیترد

 شیر ، میببند دکمه هم ما ؟ یدیم حشیترج من به که کلفته ُدم طرف -

 دمیشا!  فتهیم راه کارمون جا همه میکن دستمون قیعق انگشتر   و میبذار

 !  شد عاشقمون لمایف معروف   گریباز که میشد کلفت ُدم انقدر

 : گرداند سمتش به سر شاران

 . یکنیم بدترش یه یدار!  ثمیم یسوزوند رو یداشت که ییفرصتا -

 هامون دن  ید که انگار.  داد را جوابش بود شهیهم که یزیچ از آرامتر

 دیبع او از یکم که یخونسرد با.  بود کرده قیتزر وجودش به آرامش

 ، شد ادهیپ نشیماش از هامون.  گذاشت سر پشت   را ثمیم و شد ادهیپ بود

 ثمیم صورت   به بعد و افتاد شاران به یا لحظه هامون نگاه  !  هم ثمیم



 شاران.  گذاشت جلوتر یقدم و دیکوب هم به را نشیماش در  .  ماند رهیخ

 : آمد حرف به

  ؟ شده یچ -

 : نگرفت ثمیم از نگاه هامون 

 . بود افتاده دنبالتون خبرنگار هی کنم فکر -

 وانهید دیفهمیم انیک.  بود کرده درست را رشانیاخ ی  خرابکار تازه

 !  شدیم

 ؟ یدیفهم کجا از -

 : آمد حرف به شاران ان  یپا یب یپرسشها به توجه یب ، آمد جلو ثمیم

 به هم ما یبذار و یبگ راحت نویا یتونستیم.  یداد خبر یمرس -

 !  یدار نگهمون کوچه نیا تو نکهیا نه میبرس کارمون

 سر توجه یب و انداخت ثمیم یعصب صورت   به ینگاه خونسرد هامون

 : چرخاند شاران سمت   به

 

 راه نتونیماش دنبال   بعد و گرفتیم عکس داشت.  دمید نشونویدورب -

 . افتاد

 : داد ادامه و گرفت او از نگاه

 .  بودم دهیرس تازه.  بزنم مغازه به سر هی خواستمیم -

 برابر دو تشیعصبان شد باعث نیهم!  نداد اصال هم را ثمیم جواب  

 : شود

  ؟ انایاح داره ییناشنوا گوشات -

 : دیغر شاران

 !  ثمیم -



!  نداشت شوندیپ و پسوند بدون   گفتن   ثمیم نیا از یخوش دل   هامون

 !؟ بود حد چه تا تشانیمیصم

 !  کوچه وسط   میموند اما میباش زدن حرف مشغول   جا هی دیبا االن -

 : داد جواب گرید بار   شاران

 !؟ یکن تمومش شهیم -

 : داد ادامه و دیچرخ هامون به رو

 .  بودم نشده متوجهشون من -

 به شاران.  بود داشته نگه ثمیم یرو را اش رهیخ نگاه   هم هنوز هامون

 !  بود شده دستپاچه او یجا

 !  ینش متوجهشون که هیعیطب -

 یدرس داشت دیترد دیشا.  کردیم انداز بر را ثمیم یپا تا سر هم هنوز

 و انداخت ثمیم به ینگاه مین شاران!  بگذرد و کند شیرها ای بدهد او به

 خواست و رفت هم در شیابروها.  شد هامون کالم   ی طعنه متوجه

 سر هامون.  کرد جلب را توجهشان ینیماش چراغ   نور   که بزند یحرف

 : گفت فقط و چرخاند

 !  خودشونن -

 را شیپا ثمیم که شود هامون ن  یماش سوار   بود نکرده وقت شاران هنوز

 : گفت عیسر هامون!  بود رفته و داده فشار گاز یرو

 .  باش زود.  شو سوار -

 راه به بالفاصله و شد هامون ن  یماش سوار  .  نداشت یا چاره شاران

 : بود یعصب شاران.  افتادند

  ؟ گردنیم یچ دنبال   -

 : داد جواب کردیم یرانندگ شده گره یابروها با که همانطور هامون



 !  بگردن دنبالش بخوان که ستین تیزندگ تو هم یزیچ -

 : چرخاند سمتش به سر شاران

 ؟ یزنیم طعنه -

 !  نه -

 !  نداشتم کمک انتظار ممنون حال هر به!  واضحه -

 پدال   یرو شتریب را شیپا و انداخت شیجلو ی نهیآ به ینگاه هامون

 یزیچ از ای بود اش یسر پشت   ن  یماش کردن   گم خاطر   به داد فشار گاز

 وار زمزمه!  ثمیم با لشیدل یب ت  یمیصم و شاران از مثال! ؟ بود ریدلگ

 : داد جواب

 !  نید   یادا یپا به بذارش -

 زبان   از را کلمه نیا گرید بار   اما بدهد دارد چه هر بود حاضر شاران

 ! ؟ نید   یادا!  نشنود هامون

 !؟ یکن تمومش جا نیهم گهید شهیم یکرد ادا رو نتید   -

 ؟ کنهیم ناراحتت ؟ چرا -

 اون خودم خاطر   به که کردم یادآوری بس از شدم خسته فقط!  نه -

 !  ستین گردنت به ینید   و کردم کارو

.  نبود رنگ دیسف یپژو از یخبر داد نهیآ به دوباره را نگاهش هامون

 : آمد حرف به هامون.  آورد نییپا یکم را سرعتش

 !  نه ای یشد نیماش سوار   سالم نهیبب نکرد صبر یحت -

 اصال.  چرا دیفهمینم و دییسایم هم یرو دندان.  کرد نگاهش شاران

 : نداشت را انتظارش که بود یناگهان آنقدر بحث دادن   رییتغ نیا

 ؟ یگیم رو ثمیم -

 : داد ادامه شاران.  کرد رها کالفه را نفسش هامون



 !  فتهیب خطر تو دیترس.  گرهیباز خودش -

 !؟ گریباز -

 : انداخت باال ابرو ناباور شاران

 .  داره خواه خاطر یکل طرف!  شیشناسینم که نگو -

 یربط چه او به!  داشت که داشت خاطرخواه.  داد تکان سر هامون

 !  دارد

 .  شناسمینم -

 : دیخند اراده یب شاران

 !  مردیم حرص از بود نجایا اگه -

 : داد جواب حال همان در.  کرد باز هم از را شیابروها هامون

 .  نمیبب سلایر و لمیف ندارم وقت ادیز -

 ؟ یدیند منم یلمایف -

 صورت   به ینگاه مین هامون! ؟ دیبگو دروغ توانستیم!  بود دهیند

 انقدر.  بود داده لم نیماش یصندل یرو بایتقر.  دوخت شاران منتظر  

 ! ؟ کردیم یراحت احساس  

 !  دمیند نه -

 : کرد گره ابرو شاران

 ؟ یدیند یبگ ُرک انقدر یتونیم یچجور -

 ؟ دمید بگم دمیند یوقت -

 !  برو طفره حداقل -



 فراموش داد حیترج هم شاران.  برد ادی از را تشیعصبان کل به هامون

 هامون!  است رفته رژه اعصابش یرو نید   ی کلمه چقدر که کند

 : شکست را نشانیب یا قهیدق چند سکوت  

 ؟ هیشگیهم زایگر و بیتعق نیا -

 : فرستاد رونیب را نفسش شاران

 .  خبره چه دونمینم!  نه شهیهم -

 را نیماش شاران ی خانه مقابل   هامون.  گذشت سکوت به ریمس ی هیبق

 در سمت   به دستش شاران.  کردند مکث دو هر یا لحظه.  کرد متوقف

 : آمد حرف به هامون که رفتیم

 ادیب بر دستم از یکار.  هستم من بشه یزیچ اگه ای یبخوا یکمک اگه -

 .  دمیم انجام

 : وگفت فرستاد رونیب را نفسش شاران

 ! امیم بر یچ همه پَس   از خودم.  ممنون! ؟ یدار که ینید   خاطر   به -

.  بماند ساکت داد حیترج اما کند مخالفت که آمد زبانش یرو تا هامون

 در.  شود خانه وارد   تا ماند منتظر هامون و شد ادهیپ نیماش از شاران

 .  افتاد راه به هم هامون شد بسته که

**** 

 یروز دو ، کردیم مرتب سر یرو را شالش.  ستادیا نهیآ مقابل   شاران

 با.  بکشد نفس توانستیم.  بود شده تمام شانیلمبرداریف کار   که بود

 دشیجد لم  یف یلمبرداریف یوقت تا.  بودند گذاشته دیخر قرار   ونیکتا

 دوست مثال.  بدهد استراحت خودش به یکم داشت میتصم شدیم شروع

 دهینکش هیثان به آنوقت دیبگو ونیکتا به بود یکاف!  برود مسافرت داشت

 ! بود کرده رزرو هم را هتل

 



 ندیبب را هامون که بود گردانده چشم بود یلمبرداریف سر   که یآخر روز  

 و بود کالفه.  امدین مغازه اصال شب آخر   تا اما کند یخداحافظ و

 همان.  باشد اعتنا یب داد حیترج!  ستیچ یبرا یکالفگ نیا دیفهمینم

 !  ندیبب را او گرید بار   نبود مجبور که بهتر

 همان.  داد جا آن داخل   را لشیوسا و دیکش رونیب کمد از را فشیک

 یکس منتظر   ظهر از ساعت آن.  آمد در صدا به اش خانه زنگ   لحظه

 هم گرید بار   چند نیب نیا.  رفت در سمت   به آهسته ییقدمها با.  نبود

 : دیغر آخر بار  .  آمد در صدا به اش خانه زنگ  

 !؟ یآورد سر -

 اش خانه به قدم آشفته یوضع و سر با انیک در کردن   باز محض   به

 .  گذاشت

  ؟ شده یچ ؟ یخوب -

 را همه ورود محض   به که داشت دست در مجله و روزنامه یا دسته

 .  کرد رها آشپزخانه کانتر   یرو

  ؟ کجاست لتیموبا ؟ یندار خبر یچیه از -

 آنطور را انیک حال به تا.  بود مشخص صورتش از یخوب به یکالفگ

 .  بود دهیند هم در

 . . . ونیکتا با که بعدشم شدم داریب رید بایتقر نه -

 : بزند را حرفش نداد اجازه انیک

 !  بخون شاران -

.  رفت کانتر سمت   به مردد شاران.  کرد ها روزنامه و مجله به اشاره

 مجله جلد   یرو او از یعکس.  برداشت را مجله نیاول دیترد و شک با

 : کردیم ییخودنما رشیز که یمتن و بود

  ؟ اهاستیرو د  یسف اسب   بر سوار مرد   همان یمشک ن  یماش صاحب   -



 : شد درشت ممکن حد نیآخر تا شیچشمها شاران

 ؟ هیچ نیا -

 : کرد یعصب یا خنده انیک

 .  هیچ گمیم بهت کن صبر -

 : کرد باز مقابلش و برداشت را یا روزنامه

 ! هنوز یدیند نویا -

 که آنطور.  بود اش آمده نییپا مهین ی شهیش و ثمیم ن  یماش از یعکس

 و شاران از یگرید عکس   کنارش در و نبود مشخص صورتش دیبا

 و بود شده منتشر رفتندیم نیماش سمت   به کوچه داخل   که یوقت هامون

 : بودند زده تریت آن ر  یز

 و هیپا یب یا عهیشا ای معروف گر  یباز دو یجنجال ی رابطه راز   -

   ؟ اساس

 آن ینوع به کدام هر زد ورق هم را گرید یها مجله و ها روزنامه

 یطرف از و بودند داده صیتشخ ینادر ثمیم را مهین و نصفه صورت  

 جیگ هم شاران.  بود کرده جیگ را همه هامون حضور   و گرید عکس  

 تا است نمانده یزیچ که زندیم تند آنقدر قلبش کردیم احساس.  بود شده

 حل را جنجال نیا شودیم چطور دانستینم.  بپرد رونیب اش نهیس از

 را شیپالتو.  کرد گرما احساس  .  خورد ُسر سر یرو از شالش.  کرد

 : بود برده ماتش هم او.  کردیم نگاهش انیک.  دیکش رونیب تن از هم

  ؟ هیچ نایا -

  ؟ شد داشیپ کجا از ینادر ثمیم نیا.  سواله منم یبرا -

 بودم دوست باهاش مدت هی یعنی.  شهیپ وقت یلیخ مال موضوع نیا -

 .  نیهم فقط

 .  شد معمول حد   از تر گشاد انیک یچشمها



 !؟ دار زن مرد   هی با -

 : کند سکته بود مانده کم شاران

 !  نداره زن! ؟ یگیم یچ -

 .  فرستاد باال را اش آشفته یموها و زد پوزخند انیک

 معروف از قبل.  متاهله.  کردم قیتحق موردش در صبح امروز -

 یسال کی.  زنهینم زنش از یحرف جا چیه اما کرده ازدواج شدنش

 .  نشده جدا هنوز اما.  طالقه فصدش و کنهیم یزندگ جدا داره هست

 شیپاها.  نشست آشپزخانه یها یصندل از یکی یرو.  رفت وا شاران

 : آمد حرف به گرید بار   انیک.  نداشت را وزنش داشتن   نگه قدرت  

 ؟ هیخبر.  اطرافته و دور یلیخ دایجد ؟ هیک هامون پسره نیا -

 !؟ یخبر چه کن بس انیک -

 ؟ یبگ یخوایم یچ.  خوانیم جواب و پرسنیم ازت که هییزایچ نایا -

  ؟ کنم کاریچ نویا.  میکرد درست یجور هی رو یقبل

 یبد حال   نشانیب ی رابطه و ثمیم فکر   از.  بزند نداشت یحرف شاران

 دیفهمیم را شیرفتارها تک   تک یمعن تازه!  بود احمق چقدر.  گرفتیم

!  بود یعصب!  مشکوکش یرفتارها.  مردم یجلو نشدنشان ظاهر نیا. 

 : گفت گرید بار   انیک

 یول.  نداره و نداشته شیزندگ تو یمنف ی نکته هی هامون پسره نیا -

 !  بزنه بیآس شهرتت به قراره بدجور ثمیم نیا

 گرید بار   انیک.  گرفتینم جان زبانش یرو لغات.  بود کالفه شاران

 : آمد حرف به

 تو بپرسن انینم گهید داشته زن کهیمرت نیا بفهمن همه هیکاف -

 !  نه ای یدونستیم



 توانستینم اصال.  نبود خوب شاران حال  .  رفتیم رژه شاران مقابل  

 نیا از بود منزجر چقدر!  رفتارها نیا از بود متنفر چقدر.  کند باور

 . . .  چقدر!  مردها

 : دیچرخ شاران سمت   به هم باز انیک

 .  ندادم نشونت نارویا ی همه سرسبد   گل   تازه -

 حرف به گشتیم یزیچ دنبال   که یحال در و دیکش رونیب را لشیموبا

 : آمد

 قراره یچجور که رسهینم من عقل   به اصال که هیجور یکی نیا -

 !  میکن درستش

 خوب شاران که داد نشانش را یلمیف بعد هیثان چند.  ماند منتظر شاران

 در و تهران ی حومه مزاحم   یپسرها.  است شب کدام از دانستیم

 لحظه تا بست پلک.  آنها از یکی یشانیپ یرو هامون یامضا تینها

 : گفت انیک.  کند تمرکز یا

 هم به یجور!  بوده یعال لمیف نیا پخش   واسه شونیبند زمان یدونیم -

 ! خالص و کنه بازمون تونهیم خدا خود   فقط که چوندنمونیپ

 

*** 

 از دانستینم.  بود کرده رونیب سرش از کل به را ونیکتا با دیخر فکر  

 مثل   شهیهم که هامون از ، خودش ییهوا به سر ای باشد یعصبان ثمیم

 !  بود کرده شیرها حل راه بدون   که یانیک از ای دیرسیم سر من سوپر

 داشت دوست بود بار نیاول یبرا.  کردیم اش یعصب خانه سکوت  

 شده یزندان نجایا صبح از که انگار.  کند رها را اش یزندگ و خانه

 !  بود



 بود نکرده جرات یحت!  کردیم فکر و گفتیم راهیب و بد و زدیم قدم

 توانستیم کاش.  ندازدیب نستاگرامشیا به ینگاه و بردارد را لشیموبا

 که بود گذشته ۱ از ساعت!  ستیک کار   زیگر و بیتعق نیا که بفهمد

 از تماس نیچند.  رفت لشیموبا سمت   به و آمد کنار خودش با باالخره

.  دید را ثمیم و هامون نام  .  کردیم ییخودنما صفحه یرو رفته دست

 ادیز اش یشرمندگ اما!  بود شرمنده یگرید از و یعصبان یکی از

.  شد تیعصبان به لیتبد هم صدر هامون به حالش و حس دینکش طول

 و مرد نیا از یخوش دل   اصال.  نداشت دوست را خوردن گره نیا

 ! ؟ ماندیم شرمنده دیبا چرا.  نداشت شیدخالتها

 بار  .  گذاشتش زیم یرو دوباره و آورد در صدا یب حالت   از را لیموبا

 حرص یرو یکنترل اصال!  گفت راهیب و بد و کرد فکر ، زد قدم گرید

 در دار زن یمرد با واقعا که ؟ گفتیم را تیواقع.  نداشت خشمش و

 که کردیم اقرار و دیکشیم وسط را هامون یپا ای ؟ است بوده ارتباط

 سرزده که!  دارد را گاردشیباد نقش   ینوع به اش یزندگ در مرد نیا

 باور یکس اصال!  رودیم و کندیم شیرها دهینکش یآن به و رسدیم سر

 یا رابطه نه و بود یتعهد نه یوقت بودن هم کنار   از حجم نیا ؟ کردیم

 کردیم اش کالفه قبل از شتریب نیهم.  نبود ریپذ باور هم خودش یبرا

 ذهنش به یکالم اصال!  کردیم اش درمانده قبل از شتریب نیهم. 

 ریپذ باور مردم یبرا که برسد چه!  کند هیتوج را خودش که دیرسینم

 !  شود

.  رفت سمتش به بلند ییقدمها با.  آورد در صدا به اش خانه تلفن  

 داد جواب و فرستاد رونیب را نفسش.  داد صیتشخ را کارن ی شماره

: 

 ؟ کارن بله -

 ؟ یخوب.  سالم -

 : نکرد اش ینگران به یکمک شاران ناراحت   لحن   و بود نگران لحنش



 !؟ باشم خوب یخوایم.  خونه تو شدم یزندان!  نه -

 .  خورد هم به قرارتون گفت بهم ونیکتا -

 گور و گم هم انیک پسره نیا.  خورده هم به میزندگ کل کارن ؟ قرارم -

 !  بسازه ای کنه دایپ حل راه رفته ستین معلوم!  شده

 .  شهیم درست.  شاران باش آروم -

 بازم نیبب بزن نترنتیا تو چرخ هی ؟ یکرد نگاه رو ها روزنامه -

 ؟ یبگ نویا یتونیم

 دیشا.  است شده دستپاچه شاران دیدیم که بود یبار نیاول مدتها از بعد

 کارن.  بود یعصب حالتش و پرخاشگر لحنش.  بود شده وانهید هم

 : زد سرش به یفکر

 هی میزنیم حرف مینیشیم.  اونجا امیم یکت با گهید ساعت مین تا من -

 .  میکنیم دایپ یراه

 .  کنمیم شیکار هی خودم.  ستین الزم -

 .  باشه آروم خواهرم که کنمیم یکار هر من.  نشو وونهید -

 : نشاند لب یرو یلبخند شاران

 ییزایچ هی شهیم گشنتون یکنیم فکر اگه.  ندارم خونه تو یچیه من -

 .  دیبخر

 .  نباش یچیه نگران  !  چشم یرو به -

 که.  باشد نگران دیبا بار نیا که دانستیم شاران اما بود راحت گفتنش

 شود یا معجزه نکهیا مگر!  بود نمانده یباق شیبرا یفرار راه   بار نیا

 !؟ بود ریپذ امکان.  رندیبگ یفراموش شهر مردم   تمام   نکهیا ای! 

 که کند خفه را او داشت دوست.  افتاد لشیموبا یرو گرید بار   ثمیم نام  

 کنترل را خودش حایترج اما!  نداشت ییابا کار نیا از بود مقابلش اگر

 .  داد جواب را تماسش بار نیا و کرد



 . . . زمیعز شاران -

 به و شود دود است کرده تالش که هر شاران تا بود یکاف حرف نیهم

 : دیغر و زد گوش پشت   را شیرها یموها!  برود هوا

 !؟ زمیعز یگیم من به! ؟ زمیعز -

 دارم مدام دمید رو خبرا نیا که صبح از.  شدم نگرانت ؟ شده یچ -

 .  زنمیم زنگ بهت

 : کند کنترل را خودش بتواند که آنچه از شتریب.  بود یعصبان شاران

  ؟ یکرد کاریچ تو.  تیزندگ سراغ برو و شده تموم یچ همه گفتم -

  ؟ بجنگم رابطمون یبرا خوامیم بده -

 باال به یشانیپ یرو از را شیموها و کرد فوت رونیب را نفسش شاران

 .  فرستاد

 به رو تیقبل ی رابطه هنوز تو یوقت ؟ رابطه کدوم! ؟ رابطمون -

 ؟ یزنیم حرف یا رابطه چه از ینرسوند جهینت

 ای زندیم حرف چه از دانستینم ثمیم که انگار.  شد برقرار سکوت

 : آمد حرف به گرید بار   شاران.  بدهد بروز یزیچ خواستینم نکهیا

 !  بگو!  بزن حرف ؟ یشد ساکت چرا ؟ هیچ -

 ؟ بگم دیبا ویچ -

 ی  کار پنهون خاطر   به ؟ یزد حماقت به رو خودت انقدر ستین بس -

 ؟ یفهمیم نویا!  بشه جهنم به لیتبد میزندگ قراره تو

 !  میبزن حرف بذار باش آروم شاران -

 ، یزنیم زنگ من به یکنیم خودیب اصال!  یدار زن مرد   هی تو -

 آروم یگیم من به یکنیم غلط.   یزنیم رابطه از حرف یکنیم خودیب

 !  باش



 ! رمیگیم طالق دارم من -

 

 تا که یستین آدم انقدر.یکنیم یغلط چه تیزندگ تو ستین مهم برام -

 که یمرد!یارین باال گهید گند   هی ینکرد درست رو تیقبل یکار گند

 ؟ اعتماده قابل نظرت به نباشه مهم براش!  زنش ، ش،خانوادشیزندگ

 وفادار من به کنم الیخ یدار انتظار یکنیم انتیخ زنت به که ییتو

 ؟ احمقم انقدر ؟ یمونیم

 !  جان شاران -

 بار هی اگه که!  نکن یاشتباه نیهمچ اصال!  جان شاران نگو من به -

 صدا رو اسمم یبخوا ای ، یبزن زنگ من به و بخوره دستت گهید

 راهم سر   نمیبب اگه یلیدل هر ؟به یدیم گوش...  یلیدل هر به ای،یکن

 گفتم؟ واضح!یبش مونیپش اومدنت ایدن به از کنمیم یکار یشد سبز

 قطع را تماس کند دایپ زدن حرف ی اجازه ثمیم گرید بار   آنکه از قبل

 را لیموبا.  کرد رهیذخ اش یگوش اه  یس ست  یل در را اش شماره و کرد

 قهیشق یرو را شیدستها.  زد قدم دوباره و انداخت مبل یرو حرص با

.  بود شده قرمز کپارچهی دشیسف صورت   حرص از.  بود گذاشته اش

 یباال را شیرها یموها و کرد دایپ یپسیکل.  کردیم گرما احساس  

 همانطور و گذاشت کمرش طرف   دو را دستش دو.  کرد جمع سرش

 : کرد زمزمه خودش با دیکشیم سو هر به را او قرارشیب یقدمها که

 ؟ بسازم یزندگ امیب گهید زن هی یزندگ ی خرابه رو که احمقم انقدر -

 نیتوه خودم ت  یجنس به الحال معلوم مرد   هی خاطر   به که وونمید انقدر

 !؟ کنم

!  داشت وجدان عذاب.  کندیم چه دیفهمینم اصال.  شد تر تند شیقدمها

 که یزیچ.  کردیم مرور مدت نیا را خودش یحرفها و رفتارها تمام  

 به لیتبد بود اش یزندگ قرمز   خط   شهیهم خودش یبرا سرش در



 به یآب و رفت سیسرو سمت   به.  بود شده شیروزها از یبخش

 .  شود کم تشیعصبان و حرص از یکم دیشا تا.  دیپاش صورتش

 بهمن   ی شماره بار نیا.  آمد در صدا به اش خانه تلفن   گرید بار  

 : داد پاسخ مکث بدون  .  دید را یمصباح

 . . .  بابا سالم -

 .  زمیعز سالم.  جان شاران -

 که انگار.  زد گره شاران یگلو در را بغض اراده یب مهربانش لحن  

 یب و ها هیگر یبرا شهیهم که ییجا.  بود کرده دایپ را امنش گاه هیتک

 نتوانست شاران.  دادیم اش یدلدار و شدیم سپر نهیس شیها یقرار

 : گفت گرید بار   بهمن.  دیبگو یکالم

 ؟ بابا یخوب -

 جمع شیپلکها ر  یز که یاشک قطره و دیکش قیعم نفس   بار چند شاران

 : گرفت انگشت با را بود شده

 !  خوبم -

 بزن زنگ داره دوست شاران گفت.  کرده درست یماه هیقل مادرت -

 .  بخوره نجایا ادیب

 پُر حس   نیا به نداشت دوست اما بود خبر با عاتیشا از یخوب به بهمن

 یبهتر کمک   یمعمول ی مکالمه کی دیشا.  بزند دامن شاران ی دلهره

 : آورد لب یرو لبخند شاران.  کردیم او به

.  شمیپ انیم ونیکتا و کارن.  امیب تونمینم واقعا اما دارم دوست یلیخ -

 .  دارم مهمون

 .  میبفرست برات میتونیم یخواست اگه اما کنمینم اصرار -

 .  بخورم غذا خودتون کنار   اونجا امیب که یروز هی باشه -

 .  زمیعز باشه -



 : آمد حرف به بهمن.  گذشت سکوت به یکم

 نیا هیچ.  کنه خلوت خودش با نهیبش خونه تو خوبه آدم ییروزا هی -

 و گوشه هی بده لم خودت واسه.  کنهیم کالفه آدمو.  رونیب یاهویه

 خوبه.  کنه خوش رو حالت که یزیچ هی موالنا ، حافظ.  بخون شعر

 .  کتابات به یببر پناه یشلوغ نیا از یگاه

 به یا اشاره.  بود بهمن کالم   آرامش   ونیمد را نیا و زدیم لبخند شاران

 کرده شاران بود ممکن که یاشتباهات از یحرف ، بود نکرده عاتیشا

 شهیهم.  بود کرده اش ییراهنما میمستق ر  یغ.  اوردین انیم به باشد

 .  بود اش یشگیهم خوب   یرفتارها نیا عاشق   شاران.  بود نطوریهم

 .  خونمیم چشم -

 باشه یق ر یکت قول   به.  بذار آهنگ هی یشد هم خسته.  جان بابا خوبه-

 .  یشیم رو و ریز یبزن چرخ تا دو! 

 آن در یخوب به خنده که ییصدا با هم بهمن.  افتاد قهقهه به شاران

 : گفت بود مشهود

 که دونهیم یزیچ هی سوخته پدر یکت نیا.  جان بابا بخند ینجوریهم -

 مزاحمت جان بابا برو!  اطوارشه و قر نیهم به.  شنگوله شهیهم

 .  نشه ریدلگ که بخورم رو خانوم یماه هیقل برم.  شمینم

 .  دیبرسون سالم مامان به.  جان نوش -

 دیشا.  تشیعصبان یرو بود یسرد آب   بهمن کالم  .  کرد قطع را تماس

 دراز لشیموبا سمت   به را دستش.  زدیم هامون به یزنگ االن نبود بد

 به را زدن زنگ.  خانه زنگ   آمدن   در صدا به با شد مصادف که کرد

 و بهنام ، کارن ، ونیکتا.  رفت در سمت   به.  کرد موکول یبهتر وقت  

 از آخر.  شد دلگرم که انگار دنشانید با شاران.  بودند در پشت   انیک

 :آمد جلو بود افتاده نییپا که یسر با انیک همه

  تو؟ امیب -



.  بگذارد شیتنها بود گرفته میتصم انیک و بودند کرده دعوا هم با ظهر

 صورتش یرو را در حتما بود شیپ یا قهیدق ی  عصبان شاران   اگر

 :دیبگو طعنه به و بزند لبخند داد حیترج اما بستیم

 ! تو ایب یبر یکنینم قهر ها بچه مثل   اگه -

 ن  یب از یپسیچ بسته همه از اول یکت.  شد بسته انیک سر   پشت   در

 :کرد باز و دیکش رونیب شانیدهایخر

 ! کردم پسیچ ار  یو -

 :انداخت باال ابرو شاران

 . میکن نگاهت میتونینم تیحاملگ آخر   یبر شیپ ینجوریا -

  ؟یبخور یتونینم خودت شهیم تیحسود -

 :نشست ونیکتا مقابل   یصندل یرو شاران

 

 . شه تیزیچ ترسمیم.  هینگران از گمیم یچ هر!  جونم نه -

 : گفت بهنام به رو شاران به توجه یب ونیکتا

 !  کن آماده رو ها جوجه االن از.  باشم گفته خورمایم زود شام من -

 : دیخند بهنام

 !  چشم خانومم بده اجازه -

 : دیکش رونیب فشیک از را یا شهیش کارن

 !؟ خودمونو میکن گرم کمی امشب -

 : دیغر ونیکتا.  دیخند بهنام

 .  حاملم من که حاال -

 : داد جواب بهنام



 .  نباش نگران خورمیم تو یجا من -

 : گفت خنده با انیک

 شنا هی قشنگ که جماعت ن  یب مشیبفرست بعدشم شاران به میبد -

 !  میبزن میانداخت راه به که یگند نیا تو قورباغه

 : گفت حوصله یب شاران

 ؟ باهاش یریبگ جشن منو یبدبخت قراره ؟ کارن یآورد ریگ وقت -

 : داد جواب کارن

 یباز صبح خود   تا میخوایم امشب.  میبخند و میش الیخیب کمی قراره -

 !  میکن

 بود شده یخال کارن ی شهیش و بودند خورده را شامشان بعد ساعت   دو

 ییصدا یتنها.  بودند افکارشان غرق   و بودند افتاده یطرف کدام هر. 

 حال   در که بود ونیکتا دن  یجو یصدا.  شکستیم را نشانیب سکوت   که

 را سرش شاران.  بود شده گرم یحساب سرشان!  بود خوردن پسیچ

 یرو که انیک.  بود بسته را شیپلکها و گذاشته ونیکتا یپا ران   یرو

 حال همان در و دوخته اش یخال وان  یل به چشم بود داده لو یگرید مبل  

 : آمد حرف به

  ؟ کرد آب ر  یز رو خبرنگارا ی همه سر   شهیم یچجور یعنی -

.  بود گذاشته سرش ر  یز یکوسن و دهیکش دراز نیزم کف   بهنام

 : داد جواب بود سقف به نگاهش که همانطور

 .  یکن عام قتل   رو همه -

 از عقل یمست.  افتاد خنده به بود زده که یا مزه یب حرف   از خودش

 زد لب اش یخال مهین وان  یل ات  یمحتو از یکم کارن!  بود پرانده سرش

 : گفت و



 تو موهاش ذره هی.  بره دیکن بیتکذ که رو ثمیم پسره نیا انات  یجر -

 !  کنهینم ثابت رو یزیچ اونم.  گهید معلومه عکسا

 : آمد حرف به ونیکتا

 کاریچ جذابه آقا اون با.  طاق به میدیکوب و ثمیم سر   که فرض بر -

  ؟ میکن

 : آورد باال را انگشتش.  کرد اخم بود بسته چشم که همانطور شاران

 !  داره اسم!  صدر -

 ! ؟ شد خوب!  جذاب صدر   یآقا جناب   حاال خب -

 ی جهیسرگ که یوقت هم آن بود یسخت کار  .  ندیبنش کرد یسع شاران

 یسرمست از نشان که آورد لب یرو خنده اراده یب.  بود گرفته یبد

 !  بود اش

 به سر یادیز!  شهیم جـــــــــذاب کنه کم رو اصولـــــــش ادا اگه -

 !  ـــــــــــــرهیز

 : دیخند شاران دار   ک ش لحن   به ونیکتا

 شد حل مشکلمونم نیا.  بکشه کار چشماش از کمی تو خاطر   به میگیم -

 ! ؟ یچ گهید

 : گفت انیک

  ؟ مجرده اروی -

 : داد جواب دار ک ش لحن   با گرید بار   شاران

 ! داره قیعق انگشتـــــــــــر -

 : گفت انیک

 .  شهینم لیدل!  داره منم یبابا -

 : گفت زده جانیه و گذاشت کنار را پسشیچ ونیکتا



 !  گهید بره نیبد جوش رو وصلت بابا مجرد اونم مجرد تو -

 : زد قهقهه شاران

 !  یدلبــــــــــر برم کنم سرم یگـــل گل چــــــــادر -

 : کرد شاران یموها به یا اشاره و افتاد قهقهه به هم ونیکتا

 !  یدلبر خود   شیآت یها شراره نیا با تو -

 : گفت آلود خواب ییچشمها با کارن.  افتادند خنده به دو هر

 .  دهینم تله به ُدم اروی نیا.  نه -

 : کرد اضافه انیک

 ! میبنداز بهش و شاران نداره راه -

 انیک سمت   به زورش ی مانده یباق با را بود کنارش که یکوسن شاران

 : افتاد قهقهه به هم انیک.  کرد پرت

 !  ها رفته دلت نکهیا مثل   -

 : گذاشت ونیکتا یپا یرو را سرش دوباره شاران

 ! ــــــــــادینم خوشــــــم ازش -

 : بود شده سرحال ونیکتا

 و دارن رابطه نایا واقعا میگیم همه به اصال.  فکره نیبهتر یول -

 !  ستین جرم که نمیا ؟ یکنیم نامزد یک با تو که چه یکس به.  نامزدن

 : آمد حرف به بهنام

 !  میکشیم و صدر میزنیم شد تموم یباز که بعدشم -

 : گفت ونیکتا

 اهل   ؟ خورد شوهرم نیداد بود یچ ؟ زمیعز یگرفت قتل فاز   امشب -

 !  نبود خشانت



 : کرد عوض را بحث انیک

.  شه کم دردسراش ریبگ و شاران نیا ایب میگیم یبوس دست میریم -

 !  نشم مرگ جوون و کنم عمر گهید سال 01 حداقل بتونم من بلکه

 : آمد حرف به شاران

 ؟ ستمین خوشگل!  باشه خــــــــــداش از اصال -

 : گفت ونیکتا

 !  یهست که -

 : داد ادامه شاران

  ؟ ستمین معروف -

 : داد جواب گرید بار   ونیکتا

 !  یهست که -

  ؟ ستمین خانوم -

 : داد جواب کارن بار نیا

 ! یهست که -

 :گفت انیک

  ؟ یستین یخرابکار و عهیشا از پُر -

 : کرد زمزمه خودش کردند سکوت همه

 ! یهست که -

 :دیغر شاران

 !یخوب تـــــــــو -



 زنگ   که بود بسته چشم شاران.انداخت هیسا نشانیب سکوت دوباره

 ینگاه ونیکتا.  بود گذشته شب 2 از ساعت.  آمد در صدا به لشیموبا

 : گفت و انداخت لیموبا ی صفحه به

 .  زد زنگ میزد حرفشو!  ست حاللزاده -

 :گفت یداریب و خواب ن  یب شاران

 ! ؟ یکـــــــ -

 !  ندتیآ شوهر -

 ونیکتا.دیپر جا از هامون نام   دن  ید با.انداخت لشیموبا به ینگاه شاران

 :دیخند

 ! دیپر بود خورده یچ هر -

 :گفت انیک.کرد برانداز رهیخ را لیموبا و نشست صاف شاران

 هر یدمونیام نیآخر بگو.  کن یخواستگار ازش رسما بده جواب -

 !دمیم نرم دندم کور چشمم یبخوا هیمهر هم یچ

 

 : گفت یبلند"  س  یه"  کارن

 .  بزنه حرفشو بذار -

 !؟ بــــــــدم جواب -

 : گفت ونیکتا.  بود ُشل و دار ک ش شاران لحن   هم هنوز

 .  شهیم عاشقت ینجوریهم یبد جواب -

 و گذاشت اش ینیب یرو انگشت خنده ن  یب.  بود گرفته اش خنده شاران

 خوران تلو تلو.  شد بلند جا از نشنود را ها بچه یصدا آنکه یبرا

 یرو بار چند را جانش یب انگشت   و گرفت شیپ در را اتاقش ر  یمس

 ! کرد برقرار را تماس باالخره تا دیکش صفحه



 

 و خشم از پُر یصدا کند سالم یحت ای دیبگو یکالم بتواند آنکه از قبل

 : دیشن را هامون حرص  

 بهت بار چند یدونیم.  یند جواب االنم نیهم یخواستیم عجب چه -

!  یدار ندادنت جواب ی واسه یا کننده قانع ل  یدل حتما ؟ زدم زنگ

 بدتر هست که یزیچ از رو وضع و خونت دم   ومدمیم بود بهتر دیشا

 ازت یاصول و درست جواب   هی تونستمیم یاونجور دیشا.  کردمیم

   ! رمیبگ

 ساعت چند نیا تمام   فقط!  دیگویم چه دیفهمینم که بود یعصبان انقدر

 یها کردن گله و اش خاله تماس  .  کردیم یخال را خوردنش حرص

 هم هیسم و یهاد!  هیهان ب  یعج یها نگاه و هومن یها طعنه!  مادرش

.  بودند رسانده آنها ی خانه به را خودشان و نمانده عقب غافله نیا از

 قبول یهاد نه که!  هم یرو شده تلنبار یکارها و بود مانده هامون

 بود زده رونیب خانه از ساعت کی!  داشت را وقتش هومن نه و کردیم

 و نیدورب ، خبرنگار به عادت.  بود داده دستش کار رفتن رونیب نیا و

 !  نداشت شدن جواب سوال

 زبان به را ممکن ی جمله نیتر ربط یب و نشست تختش یرو شاران

 : آورد

 !  جذابه چقـــــــــــدر صدات -

 کرد خطور ذهنش به که یزیچ تنها مشکالتش تمام   وجود   با لحظه آن

شش   و بود جمله نیهم  راه یب!  هامون یصدا ناب   ت  یجذاب و بیعج ک 

 معمول از شتریب یکم که ییچشمها با!  خوردیم جا هامون اگر نبود

 : آمد حرف به بود شده گشاد

 ! ؟ یچ -



 نیب از و شد محو کل به اش یعصبان لحن  .  شنودیم اشتباه کرد الیخ

 : کرد باز لب گرید بار   شاران!  رفت

 !؟ گفتـــــــــــه بهت یکســــــــ حاال تا.  جـــــذابه یـــــــــــلیخ صدات -

 ی  راست نیا به آنکه یجا به و شد شاران دار   ک ش لحن   متوجه هامون

 یلحن و دیجد شاران   نیا.  کرد گره هم در ابرو بخندد اش یمست ن  یح

 دهانش نبود قرار شاران!  کردیم ترش یعصب زدیم ادیفر را یمست که

 یچشمها که یحال در و دیکش دراز تخت یرو کامل بار نیا.  ببندد را

 : گفت گرید بار   بود مانده رهیخ سقف به خمارش

 !  یا داده قورت عصـــــا کمی فقط -

 را آن.  رفت اتاقش در   سمت   به آرام و دیکش صورتش به یدست هامون

 : دیشن باز را شاران یصدا.  کرد حرکت پنجره سمت   به و بست

 یچ!  کن نگــــــــاه آدمــــــا به ، بخــــــــند!  بـــــاش راحـــــــت کمی -

 ! ؟ بهش یـــــشیم رهیخ یهـــــ که یکرد دایپ ـــــنیزم رو

 برد پناه رونیب سرد   یفضا به اتاقش از و کرد باز را تراس در   هامون

.  بزند ادیفر شود باعث شاران رفتار   دیترسیم دیشا بست را در. 

 شلوار ب  یج داخل   را دستش.  بشنود را شیصدا یکس نداشت دوست

 حداقل.  فرستاد رونیب را اش شده حبس نفس   و برد اش خانه ی  راحت

!  بود جذاب شیصدا شاران نظر   از!  باشد نیب خوش یکم توانستیم

 دلش هم و بزند حرف داشت دوست هم.  دیشن را شیصدا گرید بار  

 !  کند ساکت را او خواستیم

 ! ؟ ــــــــادیم صدا!  الــــــــو -

 زان  یم!  نباشد گرانه خیتوب کردیم تالش.  کرد کنترل را لحنش هامون

 : نکشد ادیفر کرد تالش هم باز اما کند کنترل توانستینم را تشیعصبان

 ! ؟ یمست -



 : داد جواب بستیم را شیچشمها که همانطور شاران

 !  نــــــــه که معلومه -

 وقت چیه شاران.  ستین یعیطب حالتها نیا بود دهیفهم خوب اما هامون

 دادینم نظر رفتارش مورد   در مهابا یب ای!  کردینم فیتعر او یصدا از

 شاران از که یتیعصبان نیا دیشا تا بزند یحرف و کند باز لب خواست! 

 : شد مانع شاران کالم   بالفاصله اما!  کند دایپ فیتخف یکم داشت

 بودنت خوبـــــــه آدم نیا از یول یبـــــاش داده قورت عصا ـــــــدیشا -

 !  ـــــــادیم خوشـــم

 فیبالتکل شیلبها.  دیماس هامون دهان   در حرف.  زد تخت یرو یغلت

 علت   بود برده ادی از اصال!  دیبگو چه دیبا دانستینم.  ماند باز مهین

 شده یزندان خانه در روز تمام   که برد ادی از!  ستیچ شبانه تماس   نیا

 !  بود

 .  فتــــــــادمیم خبرنگارا ــــر  یگ من ینبود تـــــــو اگه -

 : زد لب شدیم آلوده خواب کم کم که ییصدا با و دیکش یقیعم نفس  

 واسه کردم فکر. . .  یــــــایب که بودم منتظرت آخــــر روز   -

 منــــــو گهید! ؟ نه یشد خلـــــــاص دســــتم از!  یایم یخداحافـــــــظ

 . . . 

 به شاران سمت   از ییصدا چیه تینها در و شد کمتر و کم شیصدا

 تا چسباند گوشش به را یگوش.  آمد خودش به هامون  ! دینرس گوشش

 اخم و شده باز شیابروها.  برسد گوشش به شاران از یا زمزمه دیشا

 .  بود شده پاک اش چهره از کل به

  ؟ الو -

 .  اوردیب لب یرو را نامش که رفتیم کلنجار خودش با

 . . .شار -



 : دیشن ییصدا که بود نگرفته جان شیلبها یرو کامل هنوز

  ؟ یدیخواب!  شاران -

 هم در را شیابروها دیرس گوشش به خط طرف   آن از که یمرد یصدا

 دیشن را شاران منظم   ینفسها یصدا داد گوش دقت با یکم.  کرد گره

 !  را کن خرد اعصاب یصدا همان گرید بار   و

 . دهیخواب شاران ، کارن -

 

 مرد دو ، مرد کی یجا به دیفهم که گرفت شدت تشیعصبان یا لحظه

.  کرد قطع را تماس که دینکش هیثان به!  دارند حضور شاران کنار  

 حس   او یحرفها از چه هر که انگار.  بود یعصبان و خوردیم حرص

!  دیکش نفس.  گرفت نفس!  بود رفته هوا به و شده دود بود گرفته خوب

 را مشتش.  نکرد خشمش خوردن   فرو به یکمک هم قشیعم بازدم   و دم

 به را لشیموبا بود مانده کم.  آورد فرود تراس یها نرده یرو محکم

 به ال را قرارش یب یدستها آن یجا به داد حیترج اما کند پرت اطیح

 زد سرش به.  شد اتاقش وارد  !  ببرد فرو مجعدش و پُر یموها یال

 ادی از را مرزها و حد تمام   یا لحظه یبرا!  شود شاران ی خانه ی  راه

!  کرد اش وانهید او کنار   مرد دو بودن   فکر   یا لحظه یبرا!  برد

 را همه!  است شده مهم شیبرا دختر نیا چطور دینفهم!  چرا دینفهم

 یا لحظه.  کرد آرام.  زد گول را خودش!  نشید   یادا یپا به گذاشت

 نداشت یربط او به!  گفت راهیب و بد خودش به نشست تختش ی لبه که

 به مشکالتش تمام   با ، شیها هیحاش تمام   با رزمجو شاران   ی  زندگ! 

 گر  یباز ی  زندگ با شدن ریدرگ به چه را هامون.  بود مربوط خودش

 مقاومت و بردارد قدم او یپا به پا که شدیم نه توانستیم نه!  معروف

 !  کند

 او کنار   از.  رفت کمدش سمت   به و شد بلند تخت یرو از گرید بار  

 شیبرا شاران ی  زندگ آنکه نه.  بود آدم هم او!  بگذرد ساده توانستینم



 که دستش!  باشد داشته اجیاحت کمک به لحظه آن دیشا فقط!  باشد مهم

 محکم را کمد در  .  زدیم پَس را او ییروین انگار رفت شلوار سمت   به

 ی لبه دوباره هامون.  دیچیپ خانه سکوت   در شیصدا ، دیکوب هم به

 .  گرفت شیدستها ن  یب را سرش و نشست تخت

 یها هیحاش و عهیشا ؟ نبود بس اش یاراد ر  یغ یحرفها و خراب حال  

 چه هر دختر نیا! ؟ دادیم جا تفکراتش یکجا را مرد دو نیا ؟ چه ریاخ

 !  داشت تفاوت آسمان تا نیزم او تفکرات   با بود که

 دلش!  شود خودیب خود از نبود قرار.  بگذارد شیپ پا هامون نبود قرار

 سر   داد حیترج!  بکند خودش ش  یپ یالیخ و فکر شاران خواستینم

 .  زدیم حرف او با آمد عقل سر   که یوقت ، فردا.  بماند شیجا

 کمد سمت   به!  اوردین طاقت تینها در و دادیم تکان یعصب را شیپا

 یچشمها مقابل   و دهیپوش لباس شود مانیپش آنکه از قبل و رفت

 !  زد رونیب خانه از اش خانواده پرسشگر  

**** 

 هوا.  کرد باز هم از را اش آلوده خواب یپلکها که بود ظهر ک  ینزد

 دیکش سرش به یدست.  بود آمده باران هم دیشا.  آمد یم گرفته نظر به

.  شد بلند جا از و زد کنار را شیپتو.  بود انفجار حال   در درد از. 

 شیلباسها به ینگاه.  دادیم ماساژ را اش یشانیپ دست کی با هم هنوز

 لباس با را شیلباسها یحت.  داشت تن به را ها یشبید همان انداخت

 .  بود نکرده عوض خواب

 بهنام.  بودند دهیخواب مبلها یرو کارن و انیک.  شد یاصل سالن   وارد  

 ونیکتا دنبال   چشم با.  بود دهیخواب انداز رو بدون   نیزم کف   هم هنوز

 از یُمسکن و رفت آشپزخانه سمت   به توجه یب.  نکرد شیدایپ اما گشت

 سمت   به و.  خورد آب وانیل کی با را آن.  کرد دایپ شیداروها ن  یب

 که گرید اتاق   به یسر شود وارد آنکه از قبل.  برگشت خوابش اتاق

.  کرد دایپ خواب غرق   آنجا را ونیکتا.  رفت داشت نفره کی تخت  



.  افتاد راه به اتاقش یبهداشت سیسرو سمت   به.  شد راحت الشیخ

.  بود کرده پُف یکم شیچشمها.  شد قیدق صورتش به نهیآ مقابل  

 .  ردیبگ دوش گرفت میتصم

 از بعد قهیدق چند.  بود یخال یاتفاق هر از فکرش.  ستادیا دوش ر  یز

 و رفت کمدش سمت   به.  بود شده بهتر یکم حالش.  زد رونیب حمام

 در ابرو یا لحظه.  افتاد تخت به نگاهش و دیچرخ.  کرد انتخاب لباس

  ؟ بود دهیخواب یک  ! ؟ بود آمده اتاقش تا چطور.  کرد گره هم

 چشمش بار نیا.  کرد تن به تک تک را شیلباسها.  انداخت باال شانه

 .  کردیم ییخودنما تختش کنار   ز  یم یرو که افتاد لشیموبا به

 زیم مقابل   و کرد مرتب را تختش.  نشد یبیعج ز  یچ متوجه هم باز

 راحت ال  یخ با.  زد شانه و کرد خشک را شیموها.  نشست ششیآرا

 بار   و افتاد تخت به نگاهش نهیآ داخل   از.  بست سرش پشت   را آن

 .  شد شبید ر  یدرگ ذهنش گرید

 هم کنار   ، آمدند ها بچه.  اوردیب خاطر به کرد یسع.  دیکش هم در ابرو

 ساعت کی از کمتر در را بود آورده کارن که یا شهیش ، خوردند شام

 یحرفها!  داشت خاطر به را انیک یها یلودگ ، بودند رسانده انتها به

 به را هامون نام  .  بود خورده زنگ لشیموبا.  آورد ادی به را ونیکتا

 دهانش یرو دست.  دیچرخ عقب سمت   به سرعت هی.  آورد ادی

 یرو.  رفت تخت سمت   به و شد بلند جا از!  نکشد غیج که گذاشت

 ! ؟ گفتیم چه!  زدیم حرف و بود نشسته تخت

 خواب دیشا کرد چک را تماس ساعت  .  رفت لیموبا سمت   به دستش

!  ستین کار در ییایرو و خواب که فهماند او به هامون نام  !  بود دهید

.  آورد ادی به را نشانیب ی مکالمه تمام  .  دیکوب یشانیپ یرو را دستش

 پاک هامون فکر   از را زیچ همه توانستیم لحظه همان داشت دوست

 : کرد زمزمه خودش با!  کردیم

 ! یشد بدبخت -



 

 دینبا! ؟ زدیم زنگ دیبا.  کرد مکث هامون نام   یرو دست به لیموبا

 راه   نه و داشت شیپ راه   نه.  بود مانده فیبالتکل! ؟ کردیم چه! ؟ زدیم

 را بود زده هامون به که ییحرفها ی  معن هم خودش اصال!  پس

 هیتک شیحرفها به یلیخ شدینم مطمئنا ، نداشت یدرست حال  !  دیفهمینم

 !  بداند را نیا هم هامون که کرد دعا!  کرد

 یبزرگتر گند   که دیبگو انیک به توانستیم.  کرد حرکت سالن سمت   به

 خاطر   به لحظه آن تا اگر.  کرد دور خود از را لیموبا! ؟ است زده

 حاال برود لشیموبا سمت   نداشت دوست مردم ی دهنده آزار یکامنتها

 اصال.  ردیبگ تماس گرید بار   هامون دیترسیم!  داشت یبهتر ل  یدل

 یجا به یکس که ؟ است شده اشتباه که!  دیبگو چه او به دیبا دانستینم

 ! ؟ بود احمق مگر! ؟ است زده حرف او

 ی  کار خراب یبرا یاریهوش در بار نیا تا کند داریب را همه داد حیترج

 !  کنند یفکر بزرگش

 !  شده ظهر دیش داریب ها بچه -

 : دیغر حرص با شاران.  نخوردند هم تکان

 !  انیک -

 : داد تکان را اش شانه و رفت کارن سمت   به

 .  شو داریب کارن -

 : زد بهنام به پا با

  ؟ مگه یندار یزندگ  کارو!  بهنام -

 یموها با ونیکتا.  دادند ادامه خوابشان به و کردند یغر غر یهمگ

 : آمد رونیب اتاق از آشفته

 .  بخوابن بذار ؟ یکنیم نق نق هیچ -



 !  شدم بدبخت یکت -

  ؟ اون از شتریب.  یبود بدبخت شبمید -

 !  دینگو اصال بود بهتر هم دیشا!  دیبگو چطور دانستینم

 !؟ برد خوابم یک   شبید من ادتهی تو -

 : دیکش شیموها به یدست ونیکتا

 اومد.  بزنه بهت سر هی گفت ادینم رونیب اصال صدات دید انیک.  نه -

 .  یدیخواب دید سرت باال

 : شد شتریب شاران ی دلهره

 ؟ گرفت دستم از یک رو لمیموبا اونوقت -

 هی.  کنارت گذاشت رو لتیموبا شده قطع تماس دید کرد نگاه!  کارن -

  ؟ چطور.  روت انداخت هم یزیچ

 ونیکتا ؟ آورد ینم ادی به چرا!  بود کرده یخداحافظ هامون با حتما

 : دیپرس طنتیش با.  نماند شاران جواب   منتظر  

 جذابه آقا ؟ شد یچ!  مردم یفضول از صبح تا من یدیخواب یگرفت -

 ؟ گفت یچ

 : کرد اخم شاران

 !  شونیزندگ و کار سراغ   برن کن داریب نارویا حرفا نیا یجا -

  ؟ آخه دارن یحساب و درست یزندگ و کار نایا -

 یسع که دیشنیم را ونیکتا یصدا.  رفت آشپزخانه سمت   به شاران

 دانستینم اصال.  برد خچالی داخل   را سرش.  کند داریب را آنها کردیم

 یانتها چرا!  بس و بود هامون الشیخ و فکر تمام  .  خواهدیم چه

 !؟ آورد ینم ادی به را شانیلعنت ی مکالمه

 : شد آشپزخانه وارد   ونیکتا



 ؟ یدار ییچا شاران -

 سمتش به طلبکار یحالت با و بست را خچالی در   ونیکتا دن  ید با شاران

 : گفت و انداخت او ی  عصب ی چهره به ینگاه ونیکتا.  برگشت

 !  نداره شدن یعصب نکهیا! ؟ یندار -

 : دیپرس ونیکتا.  زد را دشیکل و رفت ساز یچا سمت   به شاران

  ؟ هوی شد یچ -

 نگیر نتیکاب یرو شیدستها با.  داد نتیکاب به را اش هیتک شاران

 !  بود گرفته

 !  کردم یخرابکار هی کنمیم فکر -

 ؟ مورد چه در -

 !  نه ای کردم یخداحافظ باهاش ادینم ادمی!  هامون -

 ! ؟ یچ یعنی -

 تماس دهید کارن یگیم تو که بعدشم.  ادمهی رو مکالممون ییجا هی تا -

 .  کردم قطع یک   ادینم ادمی.  بوده قطع

 : نشست کانتر پشت   و دیکش رونیب را ها یصندل از یکی ونیکتا

 ! ؟ شهیم مگه -

 حرف باهاش یگذاشت چرا یبود اریهوش که تو!  شده که ینیبیم حاال -

 !؟ بزنم

 .  میزدیم حرف هم با میداشت.  بود خوب حالت -

 !  بود داغ داغ   ام کله.  نبود میحال یچیه من -

 !  یکرد یخداحافظ حتما -

 !  زدم گهید گند   هی کنم فکر -



 : شد دایپ انیک ی کله و سر

 !؟ زده گند یک -

 : گفت عیسر و انداخت انیک به ینگاه شاران

  ؟ قهوه ای یخوریم یچا -

 ها روزنامه تو از نکن یکار هی!  بگو یکرد یخرابکار انیک جون   -

 !  بفهمم

 : فرستاد رونیب را نفسش شاران

 !  نشده یزیچ -

!  نزند سرش به زدن حرف ال  یخ که رفت ونیکتا به هم یا غره چشم

 ینگاه مین ونیکتا.  بودند خوردن صبحانه مشغول   هم کنار   بعد یساعت

 : انداخت شاران ی کالفه صورت   به

  ؟یکن کاریچ رو ها عهیشا یخوایم حاال -

 : گفت انیک او یجا به.  نزد یحرف شاران

 !  کرد حلش مصاحبه هی با شهیم نمیبب بزنم حرف یکرامت با برم -

 : داد جواب کارن

 نیا از تر گنده موضوع.  بشه حل زایچ نیا با کنمینم فکر دفعه نیا -

 ثمیم مورد   در دیشیم مجبور دینش دهیکش صدر سمت   اگه!  حرفاست

 هیتر معقول س  یک.  دیببر صدر سمت   رو توجه گمیم من.  دیبد حیتوض

 ! 

 : آمد حرف به ونیکتا.  کرد اخم شاران

.  دیکن استفاده صدر نیا از گمیم یشوخ از خارج.  نهیهم نظرم منم -

 .  رهیم ادشونی مردم دیبش دهید هم کنار   یصباح چند هی

 : گفت دوباره کارن



 حرف باهاش شاران اصال بهتره دیشا.  شهیم خوب کنه قبول اگه -

 . . .  و بگو رو  یچ همه.  بزنه

 : دیغر تیعصبان با شاران

 !  خواهرت مثل   یشیم یدار.  کن بس خدا تورو!  کارن -

 !  دمیم حل راه دارم فقط -

 : کرد اعتراض ونیکتا

  ؟ یایب در منجالب نیا از یجور هی کنمیم فکر دارم بده -

 دلخور یکاف ی اندازه به بود زده که ییحرفها و خودش از که شاران

 : گفت حرص با بود

 

 رو خدا شد تموم یلمبرداریف که نیهم!  ندارم یکار مرد اون با من -

 .  نمشیبینم گهید که کنمیم شکر

 : آمد حرف به بار نیا انیک

 !  بکنم تونمیم کاریچ امروز نمیبب بذار -

 مین.  خورد زنگ لشیموبا لحظه همان.  شد بلند جا از حرف نیا با

 : گفت بالفاصله و انداخت شماره به ینگاه

 !  هیقربان یها برنامه ریمد -

 : داد جواب خوش یرو با انیک.  شد بلند جا از شاران

 ؟ شما حال  .  یلیعق یآقا سالم -

 بود آورده صورت یرو که یلبخند همان با دوباره.  داد گوش یکم

 : گفت

 . شکر.  ستمین بد منم.  ممنون -



 به ینگاه و شد محو شیلبها یرو از لبخند.  داد گوش گرید یکم

 جلو یقدم.  نگران شاران و شد یطوالن سکوتش.  انداخت شاران

 : کرد زمزمه و گذاشت

  ؟ گهیم یچ -

 : گرفت فاصله او از یکم انیک

 بدم حیتوض دیبا من.  ستین دیکنیم فکر که ینجوریا یلیعق یآقا -

  ؟ دیدار فیتشر دفتر امروز.  خدمتتون

 : داد ادامه مکث یکم با

 .  خداحافظ.  شما قربان  .  خدمتتون رسمیم پس -

 : دیچرخ شاران سمت   به هم در یابروها با و کرد قطع را تماس

 یرو یقربان.  بخوره دیکل گهید ی هفته دو تا دیبا دیجد کار   گهیم -

 یرو هاش هیحاش که خوادیم رو یکی گفته.  شده حساس ریاخ عات  یشا

.  ببره شیپ و کار جنجال و جار با نداره عادت گهیم.  نذاره ریتاث لمیف

 قرار ریتاث تحت رو لمشیف صدا و سر و عهیشا همه نیا داره دهیعق

 !  دهیم

 !  برود باد بر شیآرزو تمام   تا بود نمانده یزیچ.  برد ماتش شاران

 ؟ کرد کاریچ دیبا حاال -

 من بگو تو.  دفترش برم قراره.  ستین دیکنیم فکر که یاونجور گفتم -

  ؟ بگم یچ بهش

 .  میکنیم درست رو یچ همه بگو -

 : گفت کالفه انیک

 !  رسهینم عقلم به یزیچ! ؟ یچجور -

 : گفت ونیکتا



 !  صدر -

 : آمد حرف به پرخاشگر شاران

 ! ؟ نه ای یکنیم بس یکت -

 ادی اونم به.  یگریباز که تو!  میجد االن داشتم یشوخ شبید تا اگه -

  ؟ داره مشکل کجاش!  خالص بعدشم و کنه یباز روز چند یدیم

 : گذاشت اش شانه یرو دست و برداشت قدم شاران سمت   به کارن

 بهتر اوضاع دیشا.  کن فکر موردش در کمی.  رینگ جبهه دلم زیعز -

 .  شد

 .  کنهینم قبول -

 : برداشت سمتش به یقدم است شده نرم شاران کرد احساس که انیک

 !  ینگفت بهش هنوز که تو -

 : نشست شیجا سر   حرص با شاران

 !  کنهینم قبول!  گمیم که شناسمشیم -

 : گفت کردیم خوردن ی آماده را اش لقمه که همانطور بهنام

 فکر داره االن نکن شک!  گردوئه پوست تو دستش خودشم االن اون -

 یجلو یبذار حل راه هی خداشه از.  کنه کاریچ ها عهیشا نیا با کنهیم

 !  پاش

 : دیخند ونیکتا

!  زد یخوب حرف   چه شوهرم نیبب!  من برم مغزت نیا قربون   یا -

 استفاده وضع نیا از چطوره.  شده مستاصل هم صدر االن گهیم راست

 ! ؟ یکن

 : گفت و کرد جمع را لشیوسا انیک



 نمیبب.  تو با هم صدر.  یقربان یها برنامه ریمد ش  یپ رمیم من -

 !  یکنیم کارشیچ

 .  شد بلند جا از هم کارن

 .  دارم کار.  امیم منم -

 : گفت ونیکتا به رو و داد نییپا را اش لقمه بهنام

 .  دارم کار جا چند منم ؟ میبر یشینم حاضر -

 : انداخت شاران ی برده مات صورت   به ینگاه ونیکتا

 !  مونمیم شاران ش  یپ گهید کمی نه -

 که خانه در  .  افتاد راه کارن و انیک دنبال   و برداشت را کتش هم بهنام

 : گفت شاران شد بسته سرشان پشت  

 یدونینم ؟ شیشناسینم تو مگه.  بشم وصل پسره نیا به خوادینم دلم -

 ؟ هیک

 : گرفت خودش یبرا یگرید ی لقمه ونیکتا

 رو پدر گناه  .  نبوده که مدت نیا تو حداقل.  ستین یبد آدم   که خودش -

 !  سنینو ینم پسر یپا به که

 ؟ بفهمه یکی اگه -

 !  پسره خود   و میدار خبر ما داستان نیا از ؟ بفهمه خوادیم یک -

 .  دوننیم خودمم ی خانواده -

 !  بابات و احمد موننیم.  زننینم یحرف که مامانت و اعظم -

 : بود قرار یب.  رفتیم راه شاران

 ! ؟ بشه پخش یبدتر یها عهیشا ؟ بگن یزیچ اگه -



 از اعظم! ؟ داشتن.  نداشتن بهت یکار احمد و بابات مدت نیا تو -

 !  ادیم بر پسشون

 : نشست اش یصندل یرو گرید بار   شاران

 بگم یچ اصال.  بزنم حرف شهینم روم اصال زدم شبید که یگند با -

  ؟

 !  نجایا ایب.  نمتیبب دیبا بگو و بهش بزن زنگ.  نداره یکار -

 بود کرده خوش جا ونیکتا یدستها در که لشیموبا به ینگاه شاران

 و زد ایدر به دل تینها در.  نگرفتن ای گرفتن ن  یب بود مردد.  انداخت

 : گرفت را آن

 !؟ هیدرست کار   یمطمئن -

 از رو یقربان با کار یدار دوست.  یکنیم دایپ نجات عهیشا از حداقل -

  ؟ یبد دست

 دانستینم.  بود مردد کرد دایپ را هامون نام   نشیمخاطب ن  یب از شاران

 نقش لشیموبا یرو انیک ی شماره لحظه همان!  ستیچ درست کار  

 :داد جواب و دیکش یراحت نفس  .بست

 ؟ انیک بله -

 . کردن صادر رو تیالکار ممنوع دستور   شاران -

 ! ؟ یچ -

 :دیپر جا از

 . یکن کار یندار حق گفتن -

 ! ؟یچ خاطر   به -

 . دونمینم خوب خودم هنوز -

 ؟یدیشن یک از تو -



 هی دیبا  ستین یقطع گهیم.رسوند بهم رو خبر اون.دارم آشنا هی -

 . بکنم واسش یفکر

  شه؟یم یچ حاال -

 ! حلمونه راه نیآخر واقعا انگار!صدر به بزن زنگ -

 آوار برسرش یبدتر اتفاق   لحظه هر!شد قطع یخداحافظ بدون   تماس

 :دیپرس ونیکتا.شدیم

 

 شد؟ یچ -

 گوشش کنار   را لیموبا و دیکش هامون ی شماره یرو را دستش شاران

 را تماس گرفت میتصم دانهیناام.  شد یطوالن یکم انتظارش.  گذاشت

 : گرفت جان گوشش در هامون یصدا که کند قطع

 !؟ بله -

 را است گفته شبید چه هر داد حیترج و دیکش یقیعم نفس   شاران

 .  کند فراموش

 !  سالم -

 جاده به ینگاه.  بود برده خوابش.  زد هیتک نشیماش ی  صندل به هامون

 قرار   محل   و شهر خارج   تا وار وانهید قبل شب   کردینم باور.  انداخت

 زده سرش به شاران ی خانه یهوا!  باشد رانده شاران با اش یشگیهم

 رونیب سرش از را باطل افکار   نیا بود کرده تالش ینوع به و بود

 !  ندازدیب

 !  سالم -

 !  میبزن حرف دیبا -

 غرورش نیا از یا ذره نداشت الیخ.  زدیم حرف مغرورانه هم هنوز

 قبل شب   ی  خواب یب!  دیایب کوتاه نبود قرار بار نیا هم هامون.  کند کم



 عاتیشا شر   از.  بود نکرده شیرها هم لحظه کی آزاردهنده افکار   و

 !  بود برده پناه شهر ی حومه به

 دو طرفدار   بنده!  رسوندن عرضتون به اشتباه گریباز خانوم  ! ؟ دیبا -

 !برسم خدمتتون نیباش داشته کار شما که وقت هر که ستمین تون شهیآت

 هامون   با حتما است گفته شبید که یمزخرفات با کردیم الیخ شاران

 انتظار یحت ای!  تر مهربان یکم مثال!  شودیم رو به رو یتر متفاوت

 از دور خشم پا تا سر هامون   نیا اما کند مسخره را شیحرفها داشت

 !  دیبگو چه دانستینم اصال!  بود انتظارش

 . . .  که ستین بد میگرفت قرار یسخت ط  یشرا تو دومون هر کنمیم فکر -

  ؟ یخوایم یچ من از االن!  مطلب اصل   سر   برو -

 رونیب نشانیب از ییصدا آنکه بدون   شدیم بسته و باز شیلبها شاران

 به دیشا!  آورد یم کم یکس مقابل   در که بود بار نیاول یبرا!  دیایب

!  دیکشیم خجالت و کردیم مراعات یکم که بود شبشید یحرفها خاطر  

 : کرد اشاره ونیکتا

 !؟ گهیم یچ -

 همان در.  ردیبگ فاصله یکم تا شد بلند جا از او به توجه یب شاران

 : گفت حال

 .  میبزن حرف نجایا ایب.  یبلد خونمو آدرس   -

 : داد جواب عیسر هامون

 !  امینم خونه -

 : گفت گرید بار   شاران

 .  میبش دهید هم با رونیب ستین درست فعال -

 !  یشگیهم یجا همون ایب -



 : دییسا هم یرو دندان شاران

 !  کنه بمیتعق یکس دیشا -

 : گفت هم باز هامون

 !  امینم خونه -

 : دیغر یعصبان.  شد کالفه شاران

 ! ؟ ارمیب سرت ییبال یترسیم -

 کنترلش بدون   دهان   و خودش از شاران.  شد سکوت نشانیب لحظه چند

 !  شاران کالم   ی  گستاخ از هامون و بود یعصب

 ستمین اعتقاد یب تو ی اندازه به من اما نشه سرت زایچ یلیخ تو دیشا -

 ! 

! ؟ شهیم حل مشکل بذارم باز رو خونه در   و سرم بکشم چادر اگه -

 هی ر  یز! ؟ خورهیم یدرد چه به یکن کنترل خودتو ینتون که یاعتقاد

 ! ؟ نزنه گولت طونیش که یاینم سقف

 : کرد زمزمه و دیکوب صورتش به ونیکتا

 !  نگو ینجوریا -

 : آمد حرف به هامون ، کرد او به پشت و دیچرخ هم باز شاران

 نظر   از که همونطور.  بدم حیتوض برات رو اعتقاداتم نمیبینم یازین -

 !  ارمینم روت به و داره مشکل تو یکارا از یلیخ من

 یرو را مشتش.  شد کالفه و افتاد یشبید مرد   یصدا اد  ی به دوباره

 : گفت شاران.  دیکوب فرمان

 !  داره فاصله دتیعقا و تو از اعتقاداتم و خودم که خوشحالم -



 فکر   از یزیچ تو نه!  جون دختر دار نگه خودت یبرا رو اعتقاداتت -

 رو راهمون!  ارمیم در کارات ی فلسفه از سر من نه و یفهمیم من

 !  مینش گهیهمد مشکالت   و اتفاقات ر  یدرگ که میکنیم جدا هم از جا نیهم

 تا یبذار من ی خونه تو پا بار هی که یدار نویا شجاعت   کردمیم فکر -

 نیا از تر ترسو.  دمیفهم اشتباه یول.  میکن حل رو یچ همه هم با

 ! ؟ یترسیم دختر هی از!  ییحرفا

 روشن را نشیماش.  کرد یعصب را هامون زد شاران که یپوزخند

 : گفت و کرد

 کی تا!  یکن یالک ال  یخ و فکر نیا از شتریب بدم اجازه تونمینم -

 ! اونجام گهید ساعت

 

 سالم جان   تن به تن ی مبارزه از که انگار شاران و بود شده قطع تماس

 : نشست کنارش ونیکتا.  انداخت مبل یرو را خودش بود برده در به

 با کمی ؟ دختر بود زدن حرف طرز   چه نیا آخه! ؟ نه امینم گفت -

 بارش طعنه و کهیت انقدر و یدار اجیاحت بهش!  یمهربون با ، متیمال

. .  من به اگه!  نکنه نگاه سرشم پشت   و بره داره حق خدا به! ؟ یکنیم

 . 

 : گفت کالفه شاران

 !  ادیم داره!  یزنیم حرف چقدر یکت -

 :  گفت اراده یب و شد بلند جا از ونیکتا

 ؟  خورده مغزش تو یزیچ! ؟ ادیم داره -

 اتاقش سمت   به.  شد بلند جا از و رفت او به یا غره چشم شاران

 : دنبالش هم ونیکتا و رفتیم



 و صلح تو بذار.  باش مهربون باهاش یدار دوست که یکس هر جان   -

 !  بره شه تموم نیکن حل رو یچ همه صفا

 آن از لباس دست چند و ستادیا کمدش مقابل   ونیکتا به توجه یب شاران

 : آمد حرف به هم باز ونیکتا.  دیکش رونیب

 سر ایب یداشت یناراحت یچ هر بعدش باش مهربون اون با تو اصال -

 .  کن یخال من

 : زدیم حرف هم هنوز ونیکتا.  برداشت را اش یمشک شلوار   شاران

 ختهیر عهیشا یکل هم جا نیهم تا!  ایشیم چارهیب بره بذاره پسره نیا -

 رو یچ همه یخوایم یچجور دونمینم نباشه نیا گهید.  سرت رو

 !  یکن یمال ماست

 .  بزن حرف کمتر ونیکتا -

 : کرد بود انداخته تخت یرو که ییلباسها به یا اشاره

 ؟ یکی کدوم -

 : گفت و دیکش یراحت نفس   ونیکتا

 استیح یب دختره نیا بگه ادین!  باشه طور خانوم که بپوش یزیچ هی -

 !  خوامشینم

 خوش مذاقش به که یحرف و ونیکتا لج   از.  دیکش هم در ابرو شاران

 حرص با را بود کرده خوش جا دستش ان  یم که یشلوار بود امدهین

 رونیب یلباس.  دیچرخ کمدش سمت   به دوباره و کرد پرت تخت یرو

 : گفت و دیکش

 !  پوشمیم نویا -

 : بزند چنگ را خودش ونیکتا بود مانده کم

 !  یکنیم رو خودت گور   یدار خودت دست   با -



  ؟ بده کجاش نیا.  کنم تظاهر خوادینم دلم -

.  برگرداند کمد به و کرد مرتب را بود ختهیر تخت یرو که ییلباسها

 تینها در.  کند منصرف را او بتواند دیشا تا زدیم حرف مدام ونیکتا

 که کند ترک را شاران ی خانه داد حیترج کند یکار بتواند آنکه بدون  

 !  نباشد آنها یدعوا شاهد   حداقل

 مشغول   است شده بشینص کجا از دانستینم که یخونسرد با شاران

 تن به ییمویل رنگ   به زانو ر  یز تا یا ساده راهن  یپ.  بود شدن حاضر

 یاسپر گردن یرو را عطرش.  کرد رها شانه یرو را شیموها و

 به آرام ییقدمها با.  آمد در صدا به اش خانه تلفن   لحظه همان و کرد

 : داد جواب و رفت تلفن سمت  

  ؟ بله -

 .  دنتونید اومدن صدر اسم به ییآقا رزمجو خانوم -

 : گفت عیسر شاران

 .  باال نشیبفرست -

 بود یکاف هامون اسم   انگار.  افتاد جانش به دلهره.  کرد قطع را تماس

 لباسش مانده یباق زمان   در که ماند مردد.  بزند هم بر را آرامشش تا

 پوست   سخاوت با که انداخت شیپاها به ینگاه!  نه ای کند عوض را

 اعتقادات   به داد حیترج تینها در!  بود گذاشته شینما به را دشیسف

.  زد کنار صورت یرو از را شیموها یکم!  کند یتوجه یب هامون

.  ماند منتظر و رفت در سمت   به.  داشت طنتیش برق   شیچشمها

 شاران.  شد بلند در زنگ   یصدا بعد هیثان چند.  نشد یطوالن انتظارش

 مقابل   در توانستیم هامون.  دیکش شیموها به یدست بار نیآخر یبرا

 ! ؟ اوردیب دوام شاران نگاه   ی وسوسه

 سر هامون   با شدنش باز محض   به.  شد قالب در ی رهیدستگ به دستش

 یپاها.  ستادیا صاف و گرفت باال را سرش شاران.  شد مواجه ریز به



 بود فتادهین آن به هامون نگاه   هنوز که داشت یبیعج ی جلوه اش دهیکش

 : داد انیپا سکوتشان به شاران!  بود مردد هم هنوز که انگار! 

 .  سالم -

 ینم کاش که آورد باال را سرش باالخره و دیکش یقیعم نفس   هامون

 اندام   ، بلندش یموها.  شد مات زدن پلک بدون   قهیدق چند یبرا!  آورد

 دیرسیم نظر به جذاب بودنش ساده تمام   با که یراهنیپ آن در موزونش

 زدیم برق یدیسف از انگار که پوستش رنگ   و شاران ی دهیکش یپاها ،

 : زد لب طنتیش با شاران که ماند رهیخ چقدر دینفهم! 

 !؟ یسیوا در دم   یخوایم یک   تا -

 قلبش ضربان.  برداشت عقب به یقدم اراده یب و گرفت نگاه هامون

 ؟ کند فرار توانستیم.  ماند ینم متمرکز نیزم یرو نگاهش و شد تند

 و حس ، بود قرار یب ، بود کالفه!  نبود یعصبان اما دیکش هم در ابرو

!  ستیچ از دانستینم و بود نکرده اش تجربه روز آن به تا که یحال

.  نداشت را هامون یاداها ی حوصله.  بود شده طاقت یب شاران

 گرید بار   نکهیا از قبل!  بزنند حرف و بروند خانه داخل   دادیم حیترج

 را نشانیب سکوت   بار نیا بزند هامون به یا طعنه و کند باز دهان

 : شکست هامون ن  یدلنش و بم یصدا

  ؟ یاریب در منو حرص   کارات نیا با یخوایم -

 و!  دیند هامون که آورد لب ی گوشه یشخندین و داد هیتک در به شاران

 یقرمز!فتادین حالتشان و فرم خوش یلبها آن به چشمش که خوب چه

 پوست   یرو یحساب بود انداخته هیسا شیلبها یرو که یرنگ خوش

 یا سرمه یچشمها جذاب   ی منظره.کردیم یدلبر صورتش د  یسف

 نیتر جذاب بود دهیکش حصار دورش که یبلند یها مژه با رنگش

 !بود دهید روز آن تا هامون که بود یریتصو

 



 !  ام یشگیهم شاران   همون من.  نکردم یکار -

 تالش ، کند منحرف را ذهنش کرد یسع و دیکش یقیعم نفس   هامون

 حافظه یرو که انگار اما بزند خط ذهنش از را شاران ر  یتصو کردیم

 !  بود شده حک اش

 .  میبزن حرفامونو نجایهم دیبا کنم فکر -

  ؟ کنهیم معذبت ظاهرم -

 لذت شدیم تر تنگ لحظه هر که ینفس و هامون حال   نیا از انگار

 !  بردیم

 من نه یباش تو داره اجیاحت زدن حرف به وسط نیا که یکس کنم فکر -

 و نجایا یسیوا یتونیم!  برم و بشم آسانسور سوار االن نیهم تونمیم! 

 میبتون راحت که یبد اوضاع به یسامون و سر هی نکهیا ای یبزن طعنه

 ! خودته با انتخاب.  میبزن حرف

 همانطور ، کرد رها را در و جمع را لبخندش با آمده ک ش یلبها شاران

 : آمد حرف به شدیم دور که

 !  بکنم برات تونمیم کاریچ نمیبب بذار -

 شاران.  اوردین لب به یکالم اما زد پوزخند حرف نیا دن  یشن با هامون

 یزرشک بلند   نیآست راهن  یپ با را اش یمشک شلوار   و رفت اتاقش به

 پاها حداقل!  بود یقبل از بهتر هم همان اما نبود بلند ادیز لباس قد   دیپوش

 همان با.  کند سر یروسر نداشت میتصم!  پوشاندیم را شیبازو و

 به شاران.  بود در مقابل   هم هنوز هامون.  رفت رونیب اتاق از ظاهر

 : آمد حرف

  ؟ تو یایب یتونیم االن -

 و او به دوختن چشم بدون   بار نیا.  نکند نگاهش کردیم تالش هامون

 پشت   در.  گذاشت خانه به قدم آمدند یم او به حد از ادیز که ییلباسها



 سمت   به شاران.  برد بشیج داخل   را دستش هامون.  شد بسته سرش

 : رفت آشپزخانه

 .  ینیبش سالن تو یتونیم -

 ز  یم یکینزد تا و برداشت قدم.  نخورد تکان شیجا از اما هامون

 زیم یرو یگل گلدان.  آمد کردیم ییخودنما در از فاصله با که یگرد

 کرد مشغول را شیچشمها یا لحظه یبرا خانه دکور  .  خوردیم چشم به

 : دیشن گرید بار   را شاران یصدا. 

  ؟ ارمیب برات یچ -

 : گرفت خانه از نگاه هامون

 .  میبزن حرف بود قرار!  یچیه -

 گل گلدان   به را نگاهش هامون.  برگشت تعارف یب را رفته راه   شاران

 ستادیا زیم گر  ید طرف   درست و رفت تر کینزد یکم شاران.  دوخت

 . 

 !  میبزن حرف -

  ؟ گهید ی مصاحبه هی ؟ بشه تموم یچجور عاتیشا نیا قراره بار نیا -

 سره هی رو کار االن نیهم ای بدم بهت آخر رو خبر نیا دیبا دونمینم -

 !  کنم

 از را شاران ی خانه سالن   و گرداند راست سمت   به را سرش هامون

 : گذراند نظر

 !  بگو االن نیهم یخوایم یچ هر -

 !  شهینم درست یچیه مصاحبه با بار نیا -

 : نشاند لب یرو یپوزخند!  نشد متعجب هامون



 ای.  بزنم رونیب خونه از تونمینم من و شده تلنبار هم یرو کارام تمام   -

 . . .  نکهیا ای شهیم حل زود مشکل نیا

 که هست هم یزیچ دانستینم اصال.  گشتیم کلمات دنبال  .  کرد مکث

 دست طلبکار یحالت با و دیکش هم در ابرو شاران ؟ بترساند را شاران

 : کرد حلقه نهیس یرو

 ! ؟ یچ نکهیا ای -

 کرد دایپ ادامه شاران یچشمها تا و آمد باال.  شد اریاخت یب هامون نگاه  

 یابروها ؟ شود مسخ نداشت حق.  داشتند جنگ سر   بیعج چشمها آن. 

 به ، داشت شاران از که یحرص خاطر   به نه.  گرفت اخم طرح   هم او

 یحالت با و گرفت او از چشم دوباره!  نافرمانش نگاه   و خودش خاطر  

 : آمد حرف به بود مشخص یخوب به آن از یکالفگ که

 !  کنم حلش دونمیم که یا وهیش به خودم شمیم مجبور وگرنه -

 ؟ یچ یعنی -

 !  یندون موردش در یزیچ اصال دمیم حیترج -

 هامون!  دینپرس سوال شاران.  بود خشم از پُر و یجد نگاهش

 حداقل.  داد نشان مشغول را خودش و گرفت شیدستها ن  یب را چشییسو

 ! افتاد یم شاران به نگاهش کمتر

 .  شنومیم!  ُخب -

 !  دیبگو را اش مسخره حل   راه نداشت دوست.  رفتیم طفره شاران

 یزیچ که یوجود با یعنی.  کنم انکار رو یزیچ تونمینم بار نیا -

 ! کنهینم باور حرفامو یکس ریاخ اتفاقات   با اما ستین نمونیب

.  نشکست را سکوتش!  بود شاران حرف   اصل   منتظر   هم هنوز هامون

 !  شد شتریب ح  یتوض به مجبور شاران

 . . .  هست نمونیب یزیچ هی کننیم فکر همه -



 : دیپر حرفش ان  یم هامون

 !  ستین که -

 .  دونهینم نویا یکس یول ستین که معلومه -

 !  بدونن نویا که بهتره -

 .  کننینم باور -

 !  کنن باور کن یکار هی -

 : گفت کالفه و دیکش اش یشانیپ به یدست شاران

 !  ینداختینم میزندگ تو خودتو مدام بود بهتر بشه باورشون نکهیا یبرا -

 .  شد متوقف دستش حرکت   و دیکش هم در ابرو هامون

 دونمیم نقدریهم.  کنهینم یک و کنهیم باور یک که نداره یربط من به -

 .  بشه تموم دیبا جا نیهم مسخره ی عهیشا نیا که

 و شاران یها طعنه از اش یکالفگ.  بود زده آخر م  یس به هامون

 باعث بود ستادهیا مقابلش که یوضع و سر یطرف از و اش یگستاخ

.  بود کردن سازش آدم   که هامون وگرنه!  بزند زیچ همه ر  یز بود شده

 : دیغر مکث بدون  .  بود یعصبان او ی اندازه به هم شاران

 !؟ میکن ازدواج چطوره شه تموم ها عهیشا نکهیا یبرا -

 : گفت و دیکش صورتش به یدست.  خورد جا هامون

 نجایا امیب قراره کردم فکر.  ندارم ارویباز مسخره نیا ی حوصله من -

 !  بشنوم حل راه که

 !  گفتم رو حل راه تنها االن نیهم -

 ! یگیم یچ نمیبب بزن حرف درست -

 



 .میبد نشونشون خوانیم که یزیچ واقعا که نهیا راهش تنها -

 : دوخت شاران به نگاه اش یقلب ل  یم برخالف   و کرد زیر چشم هامون

  ؟ خوانیم یچ -

 !  هست یزیچ هی نمونیب ننیبب که -

 !؟ یشد وونهید -

 کردیم الیخ دیشا.  نداشت را انتظارش شاران که دیپر جا از یجور

 افتاد یم که شبشید یحرفها اد  ی به هم هنوز!  دیایب راه او با هامون

 دیبگو مثال ای!  کند انکار شاران بود منتظر هامون!  شدیم زده خجالت

 بوده محض یشوخ شنهادشیپ و حرف نکهیا ای!  است گفته دروغ که

 !  زدیم یگرید حرف   شاران مصمم   صورت   اما!  است

.  شهینم سابق مثل   تیزندگ بازم مینگ رو قتیحق ای.  میکن انکار اگه -

 اقوتی ی  طالفروش شهیم باعث میبکن گمیم که یکار نیا اگه حداقل

 !  رهیبگ کارت یحساب و بچرخه دهنا تو اسمش

 انداخته وحشت به هم را شاران یحت که ییآنها از.  داشت اخم هامون

 !  بود

 !  خوبه بارم و کار االنشم نیهم -

 من اسم   ی هیسا ر  یز ؟ ادیم بدش شتریب پول   از یک!  شهیم بهتر خب -

 ! یشیم معروف توام

 سرسختانه و کرد گره ابرو!  امدین خوشش حرف نیا از چیه هامون

 : گفت

 !  کنهیم کمک خودت به فقط یگیم یدار که یزیچ و شنهادیپ نیا -

 پول   ی وسوسه با بتواند شاران که بود یزیچ آن از تر باهوش هامون

 : نکرد ینینش عقب وجود نیا با!  کند خامش شتریب



 ستین مهم برات.  زبوناست سر   جا همه اسمت یحساب هم جا نیهم تا -

  ؟ بشه چطور ات ندهیآ

 : گرفت خونسرد ژست   هامون

 !  ستین مهم برام -

 : دیکش هم در ابرو شاران

 .  نزنه هات مغازه به سر یکس شهیم باعث نیهم.  یبش بدنام دیشا -

 را خودش.  گرفت سر از را نشیماش چ  ییسو با یباز گرید بار   هامون

 بود داده صیتشخ را شاران فکر   جهت   که حاال و بود کرده کنترل

 شیها یگستاخ.  شود رهیخ زدنش پا و دست به آرامش در توانستیم

 بیترغ او به نکردن کمک یبرا شتریب کردیم مرور ذهنش در که را

 !  شدیم

 !  گستید یکی من رسون   یروز.  ستین مهم واسم زایچ نیا -

 به برو ؟ یخوایم یچ نجایا یهست یراض طتیشرا از اگه پس -

 !  برس تیزندگ

 گوشه اراده یب یشخندین.  رفت سالن سمت   به هامون به پشت شاران

 یقدم و برگرداند بشیج به را چییسو.  بود برده باال را هامون لب   ی

 ک ش یصدا با.  بود افتاده اش گذشته شب   یحرفها اد  ی به ، گذاشت جلو

 یداریب در دیشا که بود آورده زبان بر را ییحرفها وار زمزمه دارش

!  بود محاالت جز ؟ کند فیتعر صدر هامون   از او.  دینگو وقت چیه

 ، کارش کدام از دانستینم.  بود یعصبان او از هم هنوز هامون

 شهیهم یچشمها آن و او از دانستیم فقط!  اش طعنه کدام از دانستینم

 !  ستیعصبان دشمنش

 !  برگردم ستمین حاضر یمتیق چیه به رونیب بذارم پامو خونه نیا از -

 !  نجایا یایب که بخوام ازت گهید ستین قرار -



 نیا گهید یفتیب هم دردسرا نیبدتر تو و ادیب نیزم به آسمونم برم اگه -

 !  شهینم دامیپ طرفا

 : آمد حرف به تر نامطمئن یکم بار نیا شاران

 . . . نگرفتم جلوتو من برو یدار دوست اگه -

 اش یجد لحن   اما نرود داشت انتظار.  بود هامون به مردد نگاهش

 : دیچرخ و داد تکان سر هامون.  داشت یگرید حرف  

 .  خداحافظ.  باشه -

 همه و خبرنگارها و خودش به یلعنت شاران که بود دهینرس در به هنوز

 : شد بلند جا از و فرستاد ساز عهیشا یآدمها ی

 !  سایوا -

 ز  یم همان به نگاهش.  دیچرخ عقب به ممکن حالت   نیآرامتر با هامون

 .  بود شیرو گلدان   و گرد

  ؟ شده یزیچ -

 ی چاره اما بود کالفه.  کرد باز و بست را شیپلکها هیثان چند شاران -

 ! ؟ داشت هم یگرید

 .  دارم مشکل که منم.  یندار یمشکل تو!  باشه -

 : انداخت باال ابرو هامون

 قراره تو و شده مشکل دچار   من یزندگ فقط کردمیم فکر من! ؟ یجد -

 !  یکن لطف بهم

 یخال نطوریا را حرصش تمام  .  بزند طعنه که بود هامون نوبت   بار نیا

 : آمد حرف به شاران!  کردیم

 به اوضاع کردن   درست واسه یحل راه چیه.  افتادم یبد دردسر   تو -

 .  رسهینم ذهنم



 ! ؟ خب -

 !  بردیم لذت که بود هامون حاال!  چرخاند چشم شاران

 و انیک. . .  نبود اون شنهاد  یپ فقط یعنی. . .  که داد شنهادیپ ونیکتا -

   . . . ما که بودن موافق باهاش هم کارن

 : گفت اراده یب.  بود برخورده آشنا یاسم به.  کرد زیر چشم هامون

 !؟ یک -

 : انداخت هامون پرسشگر   صورت   به ینگاه شاران

 . . . خواهر واقع در یعنی. . .  دوستم ، ونیکتا -

 : گفت حوصله یب هامون

 !  نگفتم و اون -

 : آمد حرف به متعجب شاران

  ؟ انیک و کارن -

 : کند یبیعج فکر   شاران دادینم اجازه تشیجد.  داد تکان سر هامون

 و خواهر مثل  .  ونهیکتا برادر   هم کارن.  هامه برنامه ریمد انیک -

 .  موننیم برادرم

 !  آها -

 دیبا نسبتها نیا با.  آمد رونیب هامون دهان   از که بود یا کلمه تنها

 بتواند راحت که کردینم سرش یروسر چرا! ؟ شدیم راحت الشیخ

 کردیم تشیاذ مدت تمام که بود یزیچ فکر نیا! ؟ ردیبگ باال را سرش

 ! 

 : انداخت باال ابرو لنگه کی شاران

 ! ؟ زهیبرانگ سوال برات من ی  خصوص یزندگ -



 : گفت جواب حاضر.  امدین خوشش حرف نیا از کرد اخم هامون

 ! بدونم ییزایچ هی دیبا ؟ تیزندگ وسط   بزنم رجهیش ستین قرار مگه -

 

 !؟ یکنیم قبول یعنی -

 را شاران یلبها کنج   نشسته شخند  ین آن که کرد عهد خودش با هامون

 !  کند محو

 ! نزدم یحرف نیهمچ -

 : شد کالفه شاران

 !  میدیم هدر وقت میدار یالک پس -

 مگر.  کردیم کمک او به مطمئنا.  آمد کوتاه یکم بار نیا هامون

 ! ؟ نبود ونشیمد

 !؟ هیچ حلت راه -

 کند انتخاب را یتر معقول کلمات   کرد تالش.  دیکش قیعم نفس   شاران

 کردیم احساس که یزمان هم آن.  نداشت را او دادن   یفرار قصد  . 

 !  است شده تر آرام یکم

 کننیم فکر دمیشا. . .  دونمینم ، یمن شوهر   ای نامزد تو کننیم فکر -

 !  یپسرم دوست

 از بعد شاران!  داشتیبرم سرش از دست"  پسر دوست"  لفظ   نیا یک  

 : داد ادامه مکث یکم

 . . .  کن وانمود مدت هی فقط -

 ؟ مدت چه -

 .  برداره سرم از دست عاتیشا و بشه شروع دمیجد کار   که یوقت تا -

 ؟ هفته دو ؟ هفته کی -



 : گفت محکم شاران

 !  ماه چند حداقل -

 : انداخت باال ابرو هامون

 !؟ ماه چند -

 دیکش صورتش به یدست!  بود رفته باالتر یکم معمول حد   از شیصدا

 : داد ادامه و

 ؟ یحساب چه رو -

 .  میبش دهید هم با بار چند هیکاف فقط -

 طرف   دو را دستش دو و دوخت نیزم به را نگاهش کالفه هامون

 .  کرد مکث یکم.  گذاشت کمرش

 !  شهینم کتاب حساب یب -

  ؟ یچ یعنی -

 زد را حرفش تینها در و کرد مکث یکم.  آورد باال را سرش هامون

: 

  ؟ یخودت فکر   به فقط -

 یرو شیموها سرش حرکت   با و کرد حلقه نهیس یرو دست شاران

 : ختیر راستش ی شانه

 !  شمینم متوجه -

 یچ خودم اعتبار   اونوقت.  باشم کنارت و کنم وانمود مدت نیا قراره -

  ؟ کنم کاریچ دیبا آشنا و دوست و لیفام تو ؟ شهیم

 که بود درست!  بود نکرده فکر او ت  یموقع و هامون به اصال شاران

 زدیم را اول حرف   یطالساز تو مطمئنا اما نبود شاران ت  یمعروف به او

 .  باشد قضاوتشان نگران   که داشت ییآشنا و دوست مطمئنا. 



 !  دوستتم یبگ یتونیم -

 و سر به اصال.  برود هم در توانستینم نیا از شتریب هامون یابروها

 شد مضطرب شاران ؟ دادیم را شنهادیپ نیا و کردیم نگاه هامون شکل  

 دستپاچه هم یگاه ، کردیم نگرانش یمشک یچشمها آن چرا دیفهمینم. 

 یکس از نداشت عادت.  کردیم تشیاذ نگاه ی جذبه نیا اصال!  شدیم

 خوب شاران!  بردن حساب به کردیم ناچارش نگاه نیا و ببرد حساب

 !  دادیم آزارش که ینگاه با کردن لج!  بود بلد را کردن یچیسرپ

 یکرد الیخ جون دختر! ؟ دوستمه کنارمه که خانوم نیا بگم مادرم به -

  ؟ سالمه چند من

  ؟ بخورم دیبا من سالتم و سن ی غصه -

 دوست ی گربه شاران کردیم الیخ که یا لحظه.  کرد مکث هامون

!  دادیم نشان را شیچنگالها است شده یکن گوش حرف و یداشتن

 : شد خودش مثل   هامون

 رفتم رونیب که در نیا از ، خورمیم خودم رو سالم و سن ی غصه -

 !  بخور رو ندتیآ ی غصه توام

.  کرد یتلق را رفتن حرکتش از شاران و داد تکان اراده یب را شیپا

 :  آمد حرف به بالفاصله

 !  ادیب آقا حضرت   سال   و سن به که میبگ یچ گمیم یعنی -

 به بیعج یناگهان یشدنها نرم نیا.  بزند لبخند داشت دوست هامون

 اما کردیم حس یخوب به را کالمش ی طعنه آنکه با!  دیچسبیم دلش

 !  نداشت را نیا از شتریب انتظار  .  بود متیغن هم نیهم

 !  بشه یشرع یچ همه -

 : دیکش هم در ابرو شاران

 !؟ یچ -



 هم دیشا.  ردیبگ تعجب رنگ   و برود باال یکم شیصدا که بود او نوبت  

 : داد جواب هامون!  بود یعصبان

 .  باشه یاصول و درست هم کنار   بودنمون.  بشه یشرع یچ همه -

 !  شوهر نه حلم راه هی دنبال   من!  نرسوندم درست منظورمو انگار -

 !  جون دختر غلطه هیپا از حلت راه -

 .  یریگیم یماه یدار آلود گل آب   از!  نبوده هم بد نیهمچ انگار -

  ؟ خدامه از یکرد الیخ -

 !  یشدینم اتیشرع دامن   به دست که نبود خدات از -

 !  کنمیم کمک بهت دارم -

 جا به اش بچه واسه راثشویم اما مرد بزرگ صدر   ؟ خودت ای من به -

 !  گذاشت

 قابل   ر  یغ!  شود خی کوه   به لیتبد هامون که کردیم تیکفا حرف نیهم

 قلبش دیشا ، زدینم نبضش دیشا ، شد روح یب شیچشمها ، سرد ، نفوذ

 قفسه سمت   به اراده یب شاران نگاه   ؟ دیکشیم نفس!  بود افتاده کار از

.  کرد راحت را الشیخ آرامش و منظم حرکت  .  شد دهیکش اش نهیس ی

!  کردینم هم نگاهش یحت.  شد دهیکش هامون یچشمها تا نگاهش

 ؟ گفتیم چه اصال! بشکند را سکوت نیا و کند باز لب خواست شاران

 رخش به را گذشته بود بهتر دیشا.  بود کرده مرددش سکوت نیا

 به یدست و کرد تر زبان با را اش شده خشک یلبها هامون!  دیکشینم

 شاران از ر  یغ یکس هر.  باشد خونسرد کردیم یسع.دیکش صورتش

 پدرش مثل   که بود کرده تالش!  کردیم خرد را گردنش بود مقابلش

 یب!  دیاین نامش پشت   او یهایکار گند که بود زده آتش و آب نباشد،به

  ؟ نبود یانصاف



 ادا شمرده شمرده را کلمات محکمش یصدا با.گرفت باال را سرش

 دلش در حرص و تیعصبان که انگار ، نداشت یا عجله که انگار.کرد

 ! بود نشده تلنبار

 و یگفت یزیچ تو نه.  میدینرس توافق به که میذاریم نیا بر رو فرض -

 ! دمیشن یزیچ من نه

 را اش یمانیپش که دادینم اجازه هامون رفتار   اما بود مانیپش شاران

 . کند ابراز

 ؟ینگفت!یکنیم نید   احساس   بهم یگفت خودت -

 

 یخواست ازم یچ هر بسته چشم نمید   احساس   خاطر   به ستین قرار -

 .  بگم چشم

 ! شعاره حرفات همه پس -

 : زد پوزخند هامون

   ! یکن فکر موردم در یتونیم یبخوا جور هر!  ایر ، تظاهر ، شعار -

 را چشییسو هامون!  بود انداخته لج سر   را هامون.  دییسا دندان شاران

 : دیکش رونیب بیج از

 !  گهید شده تموم نجایا کارم کنم فکر -

 از بعد به نداشت دوست یحت. . .  رفتیم اگر ، بود دشیام تنها هامون

 !  کند فکر آن

 !  نداشتم یمنظور من -

 : باشد دهیشن درست کرد َشک هامون که گفت عیسر را جمله نیا آنقدر

 ؟ مورد چه در -

 . . . و پدرت مورد   در. . .  زدم که یحرف -



 : کرد گره ابرو هامون

 .  دمینشن یزیچ گفتم -

 : کردیم یدرماندگ احساس   شاران

 .  دارم اجیاحت کمکت به من -

 رد یدرماندگ نیا کنار   از ساده نداد اجازه اش یذات ی  مهربان و هامون

!  کردیم نید   احساس   او به نسبت هم هنوز ، دیکش قیعم نفس  .  شود

 : آمد حرف به آرام

 !  گفتم طمویشرا منم -

 ؟ بودنمونه نامحرم و محرم با فقط مشکلت ؟ عقد ؟ غهیص -

 یواقع یایدن تو من اما هیباز تو یبرا!  ست هیقض شکل   با مشکلم -

 .  بزنم گولشون تونمینم!  یواقع یآدما با کنمیم یزندگ

 ؟ هیچ شنهادتیپ -

 .  جلو میریم اصولش طبق  !  داره یاصول هی یچ هر -

 !  ستین یواقع یچیه من یبرا -

 !  ستین منم یبرا -

 ردیبپذ اش یزندگ در را صدر کی توانستیم اصال.  ماند مردد شاران

.  دییسا هم یرو دندان ؟ مرد نیا چرا! ؟ او چرا آدم همه نیا ن  یب ؟

 نه کس چیه که برود ییجا بار نیا و کند فرار دوباره توانستیم کاش

 صدرها با اش یزندگ که انگار!  بداند را اش گذشته نه و بشناسد را او

 . . . بود خورده گره

 : آمد حرف به یعصبان یحد تا و کالفه.  گرفت را مشیتصم باالخره

 .  میکن امضا نامه توافق دیبا پس -



 کمتر و کم لحظه هر اش یخوددار.  کرد فوت رونیب را نفسش هامون

 ! شدیم

  ؟ بشه یچ که -

 دارم خودمو خاص   ط  یشرا منم صورت نیا در.  میبگ طمونویشرا که -

 ! 

 انگشتها ن  یب را چشییسو.  ندازدین نگاه او به که دیجنگیم خودش با

 گره هم در شیابروها که او تلخ یحرفها ای بود تمرکز از.  چرخاندیم

 :  بود خورده

  ؟ یطیشرا چه -

 : گفت کردن فکر یا ذره بدون   شاران

 .  خوامیم طالق حق من!  طالق حق -

 که ؟ بود کرده یفکر چه خودش با.  دیکش صورتش به یدست هامون

 !؟ بود شده وانهید ؟ ندهد طالقش هامون

 ؟ ینیبیم داشتنت نگه یبرا یاصرار وسط نیا -

 !  میستین خبر با ندهیآ از که ما -

 ! ؟ گهید -

 .  یریبگ یمیتصم میکار ی ندهیآ مورد   در یندار حق -

 !  ستین مهم برام -

 !  یگیم نارویا االن -

 ! دیفهمینم شاران اما شدیم تر کالفه لحظه هر او

  ؟ یچ گهید -

 . . . و شهیم تموم ایباز مسخره نیا وقتش سر   -



  بار نیا.  برد هجوم سمتش به هامون که بود نشده کامل حرفش بار نیا

 و گرفت را دستش مچ   لباس یرو از ، کند کنترل را خشمش نتوانست

 آن شیبرا ، نگرفت او از چشم سختش و سفت اعتقادات   برخالف  

 ی قهیدق ن  یاول از که ییچشمها آن ، نبودند مهم رقصان یها یشراب

 فقط و گذاشت سر پشت   را بودند کرده مسخش خانه نیا در حضورش

 ی خاطره.  دیترس چشمها نیا از.  دیلرز شاران قلب  . . .  کرد نگاهش

 که یا جمله تنها. . .  بود صدر کی هم او. . .  نداشت آنها از یخوب

 از. . .  او از چقدر که آورد یم ادشی به و خوردیم چرخ سرش در

 یم یگرید آدم   اد  ی به را او که ییچشمها نیا از. . .  بودنش صدر

 مدت تمام که یتیعصبان با ، خشم با ، حرص با. . .  دیترسیم انداخت

 کل به را مانده مات شاران   و آمد حرف به بود شده جمع هامون دل   در

 : کرد فراموش

 تو واسه طالق حق.  گردنمه به که هینید   یبرا نجامیا هنوز من نکهیا -

 یکرد شروع خودت هم رو یباز مسخره نیا ، ندارم کار کاراتم به ،

 یتونیم ، کنم تمومش تونمیم.  ندارم اش ادامه واسه یاصرار من و

 و جار بدون  !  بمونم حرفم سر   که هستم مرد انقدر.  یکن تمومش

 جلومو یتونینم و رونیب برم در نیا از تونمیم االن نیهم جنجال

   ! جون دختر یبزن حرف درست ریبگ ادی پس.  یریبگ

 نیا انتظار  .  بود شده مات شاران.  بود زیگر و بیتعق پُر نگاهشان

!  است آرام شهیهم هامون کردیم الیخ دیشا.  نداشت را برخورد

 فاصله.  گفت"  استغفرهللا"  لب ر  یز و کرد رها را دستش هامون

 برود ییجا داشت دوست.  دیچرخ و دیکش ششیر ته به یدست و گرفت

 اش هیر تمام   شاران بدن   ی  شکالت عطر  .  باشد دنیکش نفس یبرا هوا که

 باشد آرام توانستینم چرا!  بود یعصبان هم خودش از.  بود گرفته را

 حال همان در ؟ بگذرد شاران ز  یت و تند یحرفها از توانستینم چرا ؟

 : داد ادامه شاران به پشت



 بمونم نجایا نیا از شتریب ستین خوب.  کنم امضا اریب هست یچ هر -

 ! 

 دست.  نباخت را خودش اما بود شوکه رفتارش از هم هنوز شاران

 : کرد قالب نهیس یرو

 !؟ یفتیب گناه به یترسیم  -

 از شتریب کردیم احساس ، بست هیثان چند را شیچشمها هامون

 قدم که یحال در.  بود خانه در   به رو!  است خورده حرص تشیظرف

 : داد جواب داشتیبرم

 عقل سر   وقت هر.  یدار رو شمارم.  دمیشن حرفاتم زدم حرفامو -

 ! بزن زنگ یاومد

 

 دهیکوب هم به خانه در   اوردیب زبان بر یکالم بتواند شاران آنکه از قبل

 مانده جا به عطرش ل  یوان و چوب یبو فقط هامون حضور   از و شده

 . . .  بود

*** 

 یوقت از.  کردیم نگاه رهیخ انیک به و بود زده چانه ر  یز دست شاران

 : شد تمام طاقتش باالخره.  بود ننشسته هم قهیدق کی بود آمده

 ؟ شهیم  یچ حاال -

  ؟ نه ای یبزن زنگ پسره نیا به باالخره قراره!  شهیم یچ بگو تو -

 قدم آشپزخانه سمت   به.  شد بلند جا از و دیکش قیعم نفس   شاران

 : آمد دنبالش انیک.  ختیر قهوه یبزرگ وان  یل خودش یبرا و برداشت

 یمنتف شدنت الکار ممنوع ی هیقض بره شیپ درست یچ همه اگه -

 .  شهیم

 ؟ ریش دهن   تو بندازم رو خودم ؟ هیچ نظرت از درست -



 تموم میدیخند و میکرد یشوخ!  یستین تتیموقع متوجه انگار شاران -

 ؟ یزد چرخ نترنتیا تو اصال.  فتهیم خطر به داره تتیموقع اما!  شد

  ؟ نوشتن ازت ییزایچ چه یدید

 !  دونمیم خودم -

 اشاره اون به داره عمال و آورده ثمیم از اسم نفر هی!  یدونینم نه -

  ؟ شهیم یچ شه باز ثمیم زن   دهن   اگه یدونیم.  کنهیم

 .  شهیم دردسر خودشم یبرا -

 ینتون تو که کنمیم فکر یوقت به دارم.  ستین مهم برام اون دردسر   -

 .  رونیب یبکش اتفاقات نیا از رو خودت

 ! باشه یعلن یچ همه خوادیم -

 ؟ کجاست مشکل -

 .  باشم داشته باهاش یا رابطه خوادینم دلم.  ادینم خوشم ازش -

 .  یبکن یکار هی یتونیم -

 !؟ یچ -

 .  یکن یخداحافظ یهست که یزیچ با شهیهم یبرا -

 رونیب را اش کالفه نفس   دینکش هیثان به بود شده دواریام که شاران

 : آمد حرف به گرید بار   انیک.  خورد اش قهوه از یکم و فرستاد

 از رو کار حال هر به.  داره پا هی مرغش یقربان ی برنامه ریمد -

 !  یداد دست

 !  دارم قرارداد من -

 لمشیف فقط یقربان یبرا!  خالص و یریگیم رو انشیز و ضرر -

 !  مهمه

 .  زنمیم حرف باهاش -



 ؟ یقربان -

 سمت   به و کرد رها کانتر یرو را اش قهوه وان  یل توجه یب شاران

 یخرابکار بود دواریام و کردیم دنبالش انیک یچشمها.  رفت لشیموبا

 !  نکند یبدتر

**** 

 ؟ رفت توام دل   من برادر   ؟ فقط بود ما واسه اصول و ادا همه نیا -

 مزه یکم و آورد باال را یچا وان  یل یعل ی طعنه به توجه یب هامون

 : نشست مقابلش سهراب.  کرد مزه

 ؟ رمیبگ یچ شام -

 : زد سهراب به را آرنجش یعل

 !  بچسب رو آقا احوال   و حال.  کن ولش و شام -

 : گفت سهراب به رو هامون

 .  ستین گشنم من -

 : گفت خنده با گرید بار   یعل

 .  شده هم اشتها یب -

 : آمد حرف به بار نیا سهراب

  ؟ نتونهیب یزیچ واقعا -

 : داد جواب عیسر یعل

  ؟ نتونهیب یزیچ یپرسیم تازه گنیم دارن همه گهید -

 .  بگه خودش بذار ریبگ دهن به زبون -

 .  نره ادتی ما ینیریش یحاج!  کنه دییتا تونهیم فقط االن ؟ بگه یچ -



 نگاهش پرسشگر هم هنوز سهراب.  کردیم نگاهشان تنها هامون

 : کردیم

  ؟ هیواقع سهراب جان   -

 ینگاه دوستانش منتظر   نگاه   به توجه یب.  خورد زنگ هامون ل  یموبا

 سهراب و یعل نگاه  .  شد بلند جا از بالفاصله و انداخت اش صفحه به

 را تماس مکث یکم با و کرد صاف را شیصدا هامون.  کردند دنبالش

 : کرد برقرار

  ؟ بله -

 : دیشن را شاران یصدا

 یکی نیا از.  میکن امضا نامه توافق دیبا فقط!  قبول شروطت و شرط -

 !  یبش یعصبان اگه یحت.  امینم کوتاه

.  بود نکرده فراموش را شیحرفها.  نداشت او از یخوش دل   هم هنوز

 : کرد زمزمه حال نیا با

 !  میرسیم خدمت خانوم حاج با -

 .  گرفت دهینشن و دیشن را شاران ی کالفه نفس   یصدا

 !  دیاریب فیتشر -

 را لیموبا.  کرد قطع یخداحافظ بدون   را تماس.  بود گفته حرص با

 .  دیچرخ سهراب و یعل منتظر   نگاه   سمت   به و آورد نییپا

  ؟ بود یک -

 شکر خدارا.  رفت یراحت یمبلها سمت   به هامون.  بود یعل یصدا

 چند اهویه از دور به راحت ال  یخ با تا داشت را دفتر نیا سهراب که

 دادیم اجازه یعل یکردنها جواب و سوال اگر فقط.  ردیبگ آرام یساعت

 ! 

  ؟ میافتاد یعروس -



 .  دینکن شلوغش -

 : شکست را سکوتش سهراب

  ؟ یکنیم ازدواج یدار واقعا! ؟ یچ یعنی -

 اما.  نداشت دامادها تازه به یشباهت هامون ی خورده گره یابروها

 : گفت و شد باز هم از شیلبها

 ! انگار آره -

 

 سوم فصل

 حال همان به قهیدق چند.  کرد پارک و برد اطیح داخل   را نشیماش

 نفس  .  بست پلک هیثان چند.خوردیم تکان شیانگشتها ان  یم حیتسب.ماند

 ادهیپ و انداخت کتش ب  یج داخل   را حیتسب.کرد باز چشم و دیکش یقیعم

 یک   دینفهم که بود مشغول آنقدر فکرش اما رفتیم باال را ها پله.شد

 هیهان یصدا.  فشرد زنگ یرو را دستش.  است دهیرس خانه در   پشت  

 : شدیم کینزد که دیشنیم را

  شیزنیم هم یریم یه که ستین آش جان مامان -

 : دیشن را مادرش یصدا.  شد باز خانه در  

 !  خدا امون   به یکن ولش شهینم!  بود غذا مراقب   دیبا -

 : گفت عیسر هامون دن  ید با هیهان

 .  یکرد رید.  سالم -

 : گفت بلند مادرش.  شد وارد و داد را سالمش جواب یلب ر  یز هامون

  ؟ اومد هامون -

 : بست را در هیهان

 .  آره -



ر هامون  آشپزخانه از مادرش لحظه همان.  آورد در تن از را کتش اُو 

 با هومن ، کرد سالم زودتر هامون.  آمدند رونیب اتاق از هومن و

 سمت   به که همانطور.  دادند را جوابش ینگران با مادرش و شخندین

 : آمد حرف به هیهان رفتیم اتاقش

 .  نمیچیم رو زیم االن پختم دیجد یغذا شام -

 : کرد زمزمه و کرد باز را اتاقش در   هامون

 .  رمیس من -

 : گفت مادرش

 ؟ یخورد هم یزیچ ؟ یچ یعنی -

 داد جواب و دیچرخ سمتش به.  ندهد را مادرش جواب   که بود یادب یب

: 

 .  ندارم اشتها -

 . . . ها عهیشا نیا ؟ باالخره شد یچ -

 : گفت هامون شود تمام مادرش حرف   آنکه از قبل

 .  زنمیم حرف باهاتون دیبخور شامتونو -

 را هومن یصدا و بست را اتاق در  .  شد مات مادرش حرفش نیا با

 : دیشن

 !  باشن زده پسش که مونهیم یکس مثل   ؟ شده غرق اشیکشت چرا -

 : داد را جوابش هیهان

  ؟ داره کم یچ هامون!  باشه خداشم از -

 !  االن از ارین در یباز شوهر خواهر -

 !  ادیم خوشم رزمجو شاران از خودم من اتفاقا.  داره یربط چه -



 : بود زده تشر مادرشان

 !؟ شماها دیگیم یچ!  باره به نه داره به نه -

 اور.  کند فکر یکم آرامش در توانست هامون و کردند سکوت دو هر

 یرو.  رفت اتاقش تراس   سمت   به و کرد رها تخت یرو را کتش

 گفتیم چه ؟ کردیم شروع کجا از اصال.  کرد رها را خودش یصندل

 او از را ممکن کار   نیتر ینشدن که انگار دیکش صورتش به یدست ؟

 !  بودند خواسته

 ارسال بالفاصله و نوشت یغامیپ و دیکش رونیب بیج از را لشیموبا

 یصندل یرو جا همان ساعت چند دینفهم و قهیدق چند دینفهم.  کرد

 نیاول یبرا!  نه ای است درست مشیتصم دانستینم اصال.  بود نشسته

!  نبود مطمئن دهد انجام داشت قصد که یکار از اش یزندگ در بار

 .  بود شده مردد یزندگ در بار نیاول یبرا

 وارد هیهان.  چرخاند در سمت   به را سرش.  خورد اتاقش در   به یا تقه

 : داد تکان یدست شیبرا.  گشت هامون دنبال   چشم با.  شد

 .  هیهان نجامیا -

 : گفت عیسر و گرداند تراس سمت   به را نگاهش هیهان

 .  یخوریم سرما شهیم سردت -

 : گذاشت تخت یرو را لشیموبا.  شد بلند یصندل یرو از هامون

 .  ستین سردم -

 : کرد زمزمه و انداخت هامون ی رفته هم در یابروها به ینگاه هیهان

 . کنم صدات گفت مامان.  میخورد شام -

 : داد تکان سر هامون

 . امیم االن برو -



 شدن باز ال  یخ شیابروها گره.  ستادیا نهیآ مقابل   هامون.  رفت هیهان 

 کرد زمزمه را"  هللا بسم"  لب ر  یز و دیکش ششیر ته به یدست.  نداشت

 در   به انتظار چشم و نشسته مبل یرو مادرش.  زد رونیب اتاقش از و

 با و داده لم کنارش خونسرد اما هومن.  بود شده رهیخ هامون اتاق  

 ییجا و وستیپ جمعشان به یچا ینیس با هیهان.  کردیم کار لشیموبا

 داشته یکاف تسلط   تا گرفت قرار مقابلشان هامون.  نشست هومن کنار  

 هنوز.  شد جا جابه شیجا در یکم و کرد صاف را شیصدا.  باشد

 ینم زبانش یرو کالم!  کند شروع دیبا کجا از که بود نگرفته میتصم

 : شد طاقت یب مادرش.  دیچرخ

 ؟ یکنیم دل دل یدار یه که شده یچ.  پسر یکرد سرم به جون -

 خورد گره هامون مردد   یچشمها به و شد کنده لشیموبا از هومن نگاه  

 یدست هامون.  کرد مزه آن از یکم و برداشت را یچا وان  یل هیهان. 

 شمرده شمرده و کرد صاف را شیصدا گرید بار   و دیکش شیموها به

 : آمد حرف به

 .  رمیبگ زن خوامیم -

 یهمگ!  بود زده را آخرش حرف   کار اول   همان.  نبود بلد ینیچ مقدمه

 دیایب خودش به زهره تا دیکش طول هیثان چند ی اندازه به ، برد ماتشان

 : ردیبگ جان شیلبها یرو لبخند و

 زنگ فردا نیهم.  نداره واهمه و دیترد نکهیا.  بگردم دورت یاله -

 . . .  مدارمونو و قرار هم با ، خالت به زنمیم

 : شود دار ادامه مادرش حرف   نگذاشت هامون

 ! فتهین زبونا سر   یالک که دیارین و مردم دختر   اسم   -

 :بست رخت لبش یرو از لبخند.برد ماتش زهره

 حرفشو خواهرم با وقته چند یدونیم.خالته دختر ؟ هیک مردم دختر   -

 ...  از بهتر یم؟کیزنیم



 : دیپر مادرش کالم   ان  یم لشیم خالف   بر گرید بار   هامون

 !نبودن شونیا من منظور   اما بشه خوشبخت خاله دختر که شاالیا -

 هیهان یپهلو به یا ضربه شیبازو با و آورد لب یرو یشخندین هومن

 باز زهره.گذاشت زیم یرو را وانشیل و کرد او به یاخم هیهان.دیکوب

 :گفت هم

  بشه؟ خوشبخت یچ یعنی -

 :آمد حرف به بار نیا هومن

 

 ! من مادر   نهیشینم دلش به خاله دختر گهیم یزبون یب زبون   به داره -

 :زد هومن یبازو به یا ضربه هیهان و کرد اخم زهره

 ! نگو یچیه تو -

 :گفت هامون به رو زهره و انداخت باال شانه هومن

  ؟یخواینم رو هیگه؟راضیم راست -

 شده گرمش! دارد کم دنیکش نفس یبرا هوا که کردیم احساس هامون

 حرف   یجد شهیهم مثل   کرد تالش و دوخت مادرش به را نگاهش.بود

 :بزند را آخر و اول

 . کنم ازدواج شونیا با دونمیم بهتر که هست یکس هی -

  ه؟یک -

 :گفت هیهان بار نیا

 ! رزمجو شاران -

 خودشان دو هر که کرد هومن ی شده باز ش  ین و هیهان به یاخم هامون

 : گفت گرید بار   زهره.  کردند جور و جمع را



 !؟ یک -

 : داد جواب هامون

 .  هیهان ی  میصم دوست خواهر   -

  ؟ دوستت کدوم -

.  بدهد جواب کردینم جرات اما بود گردانده هیهان سمت   به سر زهره

 : داد جواب اش یشگیهم خونسرد   لحن   با هامون

 .  خانوم اعظم -

 دفعه هی ینجوریهم آخه ؟ کارست چه ؟ هست یچ ؟ هست یک دختره -

 ؟

 : اوردین طاقت هومن

 !  بود اولش نقش عروست.  شدیم پخش پارسال که یالیسر اون -

 : ماند باز دهانش زهره

  ؟ ستهیآرت-

 : کرد اصالح هامون

 .  گرهیباز -

  ؟ نتونیب بوده یزیچ ؟ اومده در هم با خبرتون که دختره نیهم -

 یها ییگو اوهی به یدییتا مهر   شیحرفها با خواستینم دلش هامون

 مقابل   شاران ز  یچ چه از دیبا دانستینم هم یطرف از!  بزند خبرنگاران

 رفتن کلنجار! ؟ اش یمهربان! ؟ بودنش محجوب!  کند فیتعر مادرش

 : گفت مادرش سوال   به توجه یب و کرد تمام را

 !  هیپوش خوش. . .  خانوم   -

 به هامون.  شود ساکت زهره شد باعث ربطش یب حرف   و ادیز مکث  

 یسع و دیکش ششیر ته به دست اراده یب و افتاد ییمویل راهن  یپ آن اد  ی



 حرف به گرید بار    ! بزند پس را ذهنش یرو بسته نقش طرح   نیا کرد

 : آمد

 !  مرتبه -

 و کرد فکر گرید یکم!  افتاد شاران ی گونه وسواس حرکات   اد  ی به

 :  گفت وار زمزمه

   ! ساختست خود -

 و هامون سر   بر ینوع به حقش گرفتن   یبرا که ییادهایفر شدیم مگر

 : زد لب اراده یب! ؟ ببرد ادی از را بود دهیکش انشیاطراف

 . . .  خاصه -

 شیلبها کنج   که یشخندین و شد دهیکش هومن سمت   به اراده یب نگاهش

 : کرد درست را حرفش و دیکش هم در ابرو!  بود نشسته

 !  خاصه افکارش ، افکارش -

 : کرد باز دهان هومن

 !  رفته دلش داداش خان نکهیا خالصه -

 : کرد اضافه و دیخند بار نیا هم هیهان

 .  خوشگله هم یلیخ -

. . .  که ییموها به ، نکند فکر شاران یچشمها به کردیم یسع هامون

 : گفت و زد پس را افکارش

 دیکن نییتع یخواستگار وقت   و دیریبگ تماس دیبکش زحمت شما اگه -

 .  شهیم یعال

 : آمد در شوک از مادرش

  ؟ بدم یچ رو خالت جواب   -

 : کرد نازک چشم پشت   هیهان



 !  هامون به چه رو هیراض -

 : کرد اخم هامون

 !  خانوم هیهان -

 : کرد جور و جمع را خودش هیهان

 !  خورهینم هم به فکرتون که نهیا منظورم یعنی -

 : گفت قهقهه با هومن

 !  نکش ماله -

 : امدین خوشش هومن کردن   صحبت از چیه هامون

 !  هومن آقا -

 !  من برادر   بده وا کمی یشیم داماد یدار -

 : دوخت زهره به و گرفت دو آن از را خشمش پُر نگاه   هامون

 !  هستن یا خانواده چه نایا دونمینم اصال من آخه -

 در خانواده نیا ی گذشته از سر وقت چیه کردیم آرزو هامون و

 منحوس ی گذشته نیهم دشیترد و یدل دو ل  یدال از یکی دیشا.  اوردین

 !  بود

 .  میشیم آشنا یخواستگار میریم -

 : انداخت هامون به ینگاه مادرش

  ؟ یمطمئن انتخابت از -

 مثل   یدختر بود خودش ی عهده به اگر ؟ گفتیم را انتخاب کدام

 پا تا سر دختر نیا ؟ رفتیم سمتش اصال! ؟ کردیم انتخاب را شاران

 را نگاهش رد   که ییچشمها تا شیموها ی  شراب آن از!  بود دردسر

 .  برد ادی از شدینم



 .  مطمئنم بله -

.  خانومه چقدر که دونمیم هم ، مشیشناسیم هم ، لهیفام هم هیراض -

 ؟ یبکن یفکر هی یخواینم

 اصال.  شدیم یفرار آمد یم که هیراض حرف  .  شد بلند جا از هامون

 دختر فقط شیبرا.  شود عوض هیراض به نسبت فکرش نداشت دوست

 !  بماند هم همانطور دادیم حیترج و بود خاله

 .  دیریبگ تماس زحمت یب فردا سمینویم براتون رو شماره -

 نطوریا الاقل ای ، بود مصمم هامون.  اوردین زبان بر یکالم مادرش

.  دیبگو یزیچ نداشت حق یکس زدیم یحرف هامون یوقت!  دادیم نشان

 هیهان و کند یشوخ خواهدیم چقدر هر هومن تا رفت اتاقش سمت   به

 .  دهد بروز را بود انینما صورتش در که یذوق

 که یغامیپ.  برداشت تخت یرو از را لشیموبا و شد اتاقش وارد  

 : خواند گرید بار   را بود فرستاده خودش

 .  رهیبگ تماس خانوم حاج فردا بده شماره -

 شماره یا اضافه کالم   بدون   که بود آمده شاران از یغامیپ هم نشییپا و

.  رفت پنجره سمت   به و کرد رها را نفسش هامون.  بود فرستاده را

 ؟ دیایب کنار او با توانستیم

*** 

 تختش یرو و کرد انتخاب شیبرا را یرنگ یریش یروسر مادرش

.  کرد گوش را شیها گوشواره.  نکرد آن به یتوجه شاران.  گذاشت

 دیفهمیم یخوب به را نیا شاران و بزند یحرف که کردیم دل دل مادرش

 مادرانه تمام   از.  بود دلخور نکهیا خاطر   به دیشا.  کردینم یکمک اما

 :زد را حرفش رباب تینها در! بود ریدلگ شیها

 



 .  داشت یمودب مادر   چه -

 : انداخت باال شانه شاران

 .  نزدم حرف باهاش حاال تا من -

 ی گوشه یلبخند و دیکش شاران ی شده رها یموها به یدست مادرش

 : آورد لب

 یحساب.  دیرسیم نظر به یا ساده و خوب زن  .  باهاش یشیم آشنا -

 . . . که گنیم.  باش داشته رو هواش

 ان  یم داشتیبرم قدم کمدش سمت   به که یحال در و شد بلند جا از شاران

 : دیپر مادرش حرف  

 .  نمشیبب یلیخ کنمینم فکر -

 نیا تو قدم داره آرزو و دیام هزار با خدا بنده نیا.  نگو ینجوریا -

 .  ذارهیم خونه

 .  کن بس کنمیم خواهش!  مامان -

 را رنگش کرم کفش   شیکفشها ن  یب از شاران.  کرد سکوت مادرش

 : گفت کردیم پا به که همانطور و دیکش رونیب

  ؟ دینرس بهمن بابا چرا -

 .  نشست تخت یرو و فرستاد رونیب را نفسش رباب

 .  شهیم داشونیپ گهید االن -

 دیسف تاپ   کتش ر  یز و بود کرده تن به رنگ کرم شلوار   و کت شاران

 از قدش بلند پاشنه یکفشها با.  بود مشخص آن از یکم که یرنگ

 او قد   مقابل   در هامون دانستیم خوب و بود شده بلندتر بود که یزیچ

 !  آورد ینم کم

 : گفت بلند جا همان از شاران.  خورد زنگ خانه تلفن  



 .  هیک نیبب بده جواب ، اعظم -

 : گفت مادرش.  گرفت دهینشن را اعظم غر   غر یصدا

 .  کن سرت یروسر -

 ننیبب منو دیبا هستم که یهمونطور.  کنم یباز یالک نقش   خوادینم دلم -

 ! 

 یصدا!  دادینم گوش دختر نیا گفتیم چه هر.  بود شده درمانده رباب

 : دیرس گوششان به اعظم

 !  نیمصباح ی خانواده -

 یخوشحال رباب.  دیدو در سمت   به باشد آورده در بال که انگار شاران

 خانواده از شتریب دیشا ها یمصباح دانستیم یخوب به و دیدیم را اش

 . . . بودند کرده باز جا دلش در شاران خود   ی

 شاران ی  شانیپ به یا بوسه بهمن مرسوم یها یاحوالپرس و سالم از بعد

 : زد

  ؟ شهیم عروس داره دخترم -

 : دیخند شاران

 !  دینکن فکرشم -

 : دیکش بلندش یلهایسب به یدست بهمن

 .  بده رو بله بابا -

 : آمد حرف به ونیکتا

 ور که بس!  خوردم دل خون   من دهیرس نجایا به کارش که نیهم -

 !  دستیپر

.  کرد ییراهنما سالن سمت   به را مهمانانش ونیکتا به توجه یب شاران

 : دیکش آغوش در را او سودابه



 .  یشد ماه ماشاهلل -

.  بود کرده یمادر حقش در رباب از شتریب.  زد صورتش به یلبخند

 حضور سودابه شهیهم دادیم اش یدلدار و بودیم یکس دیبا که ییشبها

 ممنونش چقدر شاران و گذاشتینم ونیکتا و او ن  یب یفرق چیه.  داشت

 : آمد حرف به و نشست مبل یرو کارن.  بود

 نمیبب بزنم محک عروس برادر   عنوان   به رو داماد یآقا نیا دیبا -

 !  هیچجور

 : گفت بار نیا اعظم

 !  یگرفت یجد یادیز کارن -

 : دیخند کارن و دیگز لب رباب

 !  شهیم هم یجد کم کم -

 .  کرد فوت را نفسش و چرخاند چشم شاران

 !  مرتبه آشپزخونه تو یچ همه نمیبب برم من -

.  بود گرفته خدمه مهمانانش از ییرایپذ یبرا.  رفت آشپزخانه سمت   به

 خوشش کارها نیا از چیه!  کند تعارف یچا و شود خم نداشت امکان

 ی قهقهه و دیشنیم را بهنام یها یلودگ و صحبت یصدا!  آمد ینم

 سمت   به شد تمام که خانه اوضاع   و آشپزخانه به اش یسرکش!  را جمع

 قهیدق 5.  انداخت ساعت به ینگاه و برداشت را لشیموبا.  رفت اتاقش

 دادیم احتمال دیشا.  یزنگ نه و داشت هامون از یغامیپ نه.  بود 3 به

 : داشت انیک از یغامیپ!  دیاین و بکشد پس پا

 کنه پسندت شوهر مادر بلکه نیبش معقول و نیسنگ امشب رهیبم انیک -

 ! ایکرد پا به جنگ نشنوم. 

 : نوشت جوابش در



 کردم واگذار بهت که یدیخر اون و فردا ی مصاحبه به حواست تو -

 .  یباش داشته دلشوره خوادینم!  باشه

 خانه بزرگ   ساعت   آنکه محض   به.  کرد رها جا همان را لشیموبا

 در صدا به هم خانه زنگ   ستادیا 3 عدد یرو اش عقربه و زد زنگ

 : کرد زمزمه لب ریز.  آمد

 !  شناس وقت چه -

 . برداشت قدم در سمت   به و فرستاد رونیب را نفسش

 

 : گفت و زد صورتش به یلبخند.  دیرس در مقابل   او با زمان هم کارن

  ؟ ینگران -

.  داد تکان نه ی نشانه به یسر!  شود دستپاچه که آنقدر نه اما بود

 : گفت گرید بار   کارن

 .  کنمیم باز من نیبش برو -

 جا از همه صدر ی خانواده ورود   احترام   به رفت سالن سمت   به شاران

 از اول.  ستادیا و کرد دایپ بهمن ک  ینزد ییجا هم او و بودند شده بلند

.  بود آشنا شاران یبرا شانیها چهره.  شدند وارد یچادر خانم سه همه

 را تر دور یکم شاران نگاه   شدند وارد یهاد و هومن سرشان پشت

 و یصورت رز   از یبزرگ گل   سبد   با هامون که ییجا.  کردیم جستجو

 زهره احوال   و حال مثل   درست ، ماند باز شاران دهان  .  شد وارد دیسف

 !  بود شده شوکه انگار اش خانواده و شاران دن  ید با که

 و کت.  ندیبب را هامون صورت   توانست تازه گل سبد آمدن   نییپا با

 یکم شیموها.  بود کرده تن به دیسف راهن  یپ و رهیت یا سرمه شلوار  

 دیرسیم نظر به مرتب یحساب ششیر ته و بود شده معمول از تر کوتاه

 را شاران نگاهش نیاول با ، خورد چرخ تیجمع ن  یب هامون نگاه  . 



 و گرفت او از نگاه.  رفت هم در شیابروها که شد همان و کرد شکار

 دادیم انجام بهمن که یا معارفه مراسم   یرو را تمرکزش کرد یسع

 پدر   بهمن چطور دیفهمینم و شدیم تر جیگ لحظه هر زهره!  بگذارد

 تفاوت یب انقدر سودابه که بود چطور و!  مادرش رباب و است شاران

 و کارن نسبت   از یدرک ای!  کندیم نظاره را زیچ همه لب بر یلبخند با

 از یحرف نیب نیا که بود اعظم هم یطرف از.  نداشت شاران با ونیکتا

 یجا گرید که شاران و اعظم متفاوت   ی  لیفام!  نبود بهمن با نسبتش

 اوردین لب بر یکالم اما بود دهیچیپ یکم شیبرا موضوع  ! داشت خود

 تر آرام یکم جو باالخره و کرد یمعرف را خودش ی خانواده یهاد! 

 سر یرو اراده یب نگاهش که بود شاران نیب نیا و نشستند یهمگ.  شد

 به رو او یدنهایدزد نگاه با هم باز اما!  شدیم خکوبیم هامون وضع   و

 آورد یم جوش به را خونش کم کم که اش یعلن یتوجه یب و شدیم رو

 ! 

.  نداشتند گریکدی به یشباهت اصال!  بود بیعج یکم هم کنار   جمعشان

 کرده سر یروسر رباب و بودند نشسته چادر با زهره و هیسم و هیهان

 ینازک ر  یحر شال   سودابه گرید طرف   از.  بود گرفته رو یحساب و

 از!  کردینم یفرق هم ادیز نبودش و بود که بود انداخته شیموها یرو

 !  بودند نشسته یروسر بدون   شاران و ونیکتا و اعظم گرید سمت  

 بود مانده شاران یرو نگاهش زهره.  بود شده نیسنگ یکم نشانیب جو

 از که هیهان.  داشت نظر ر  یز را شانیرفتارها تک   تک دقت با هیسم و

 جانیه و ذوق از پُر شارن نطوریهم و معروف کارگردان   دن  ید ذوق  

 ر  یز را اعظم و کردیم استفاده همه غفلت   از هم هومن نیب نیا ، بود

 دوخت ساعتش به اول را نگاهش هامون.  بود گذاشته نگاهش ن  یب ذره

 را حواسش تمام   و آورد باال را سرش یمصباح بهمن   یصدا با بعد و

 مو دخترک   آن از چقدر که اوردین هم خودش یرو به.  داد او به

 !  ستیعصبان یشراب

 .  نیاومد خوش یلیخ -



 : زد لب دیگوینم یکالم یکس دید یوقت و شد جا جابه یکم یهاد

 .  ممنون -

 ییرایپذ یبرا خدمه که شد برقرار سکوت نشانیب یا هیثان چند دوباره

 یکس که یجور و آمد ییابرو و چشم هیسم.  آورد در سالن از سر

 .  کرد یهاد به یا اشاره نشود متوجه

 و هامون به.  بود آمده بند زبانش اصال.  بود ساکت خانم زهره

 در!  نبود قبولش مورد   شاران وضع   و سر اما داشت مانیا انتخابش

 وجود   در یزیچ چه دیفهمینم و خوردیم چرخ نجابتش و هیراض سرش

 به را نگاهش بهمن!   است کشانده ازدواج یپا تا را پسرش ، شاران

 : شکست را نشانیب سکوت   گرید بار   و گرداند زهره سمت  

 .  برامون کرده فیتعر خانوادتون و شما از یلیخ شاران -

 که یزیچ.  شود شیلبها کنج   پوزخند بستن   نقش مانع نتوانست هامون

 غرورش همه آن و او از نگاه باالخره و برد هم در را شاران یابروها

 : داد ادامه بهمن.  گرفت

 .  میکرد دایپ شدن آشنا فرصت   که خوشحالم یلیخ -

 حرف به هامون به یقیعم نگاه   با و شکست را سکوتش باالخره زهره

 : آمد

 مشغله انقدر شوهرم فوت   از بعد منه بزرگ   پسر   هامون.  دیدار لطف -

 رو خانواده لیتشک و ازدواج میکردیم الیخ که داشت ندهیآ و یزندگ ی

 .  برده ادی از کل به

 او به دقت با که شاران به ینگاه و آورد باال را سرش دوباره زهره

 : دیپرس بهمن.  انداخت بود دوخته چشم

  ؟ کردن فوت ساله چند صدر جناب -

 : داد جواب و چرخاند بهمن سمت   به سر زهره



 .  کردن فوت که بود 30 سال -

 : کردند زمزمه سودابه و بهمن.  شد دهیکش شاران سمت   به رباب نگاه  

 .  امرزدشونیب خدا -

 تا که را کتش ن  ییپا و شد یعصبان بزرگ صدر   نام   دن  یشن از شاران

 هامون نگاه   اش یعصب حرکت  .  گرفت یباز به دیرسیم رانش یباال

 و حرص فکر   به آنکه از قبل.  دیکش شیدستها سمت   به هم را

 که کرد شکر خدارا و افتاد کوتاهش لباس   به نگاهش فتدیب تشیعصبان

 آنقدر!  بگذارد شینما به را خودش و بدهد مانور لحظه هر ستین قرار

 !  است گرفته درد اش یشانیپ کردیم احساس که بود کرده اخم

 : آمد حرف به زهره

 . امرزهیب رو رفتگانتون خدا -

 

 را ها یچراغ.  کردیم مرور سرش در را اطالعاتش مدت تمام یهاد

 اد  ی به را او شاران یچشمها!  را اعظم و اکرم.  شناختیم یخوب به

.  نبود اکرم با ربط یب نگاه و چشمها نیا مطمئنا و انداخت یم اکرم

 : آمد حرف به بهمن که کردیم کتاب و حساب سرش در هنوز

 من ی دهیعق به اما میبزن حرف ها بچه مورد   در که میشد جمع نجایا -

.  رهیبگ یمیتصم براشون بخواد یکس که ستین یجور سالشون و سن

 دوتاشون وگرنه هاست خانواده ییآشنا واسه شتریب حرفا و مراسم نیا

 .  نجانیا االن که گرفتن رو مشونیتصم

 بهمنش بابا به توانستیم مگر.  انداخت شاران به ینگاه لبخند با بهمن

 :داد ادامه را حرفش بهمن.  آورد لب یرو یلبخند هم او ؟ نخندد



 و اون ن  یب وقت چیه اما هستم شاران ی خونده پدر من نکهیا با -

 برام اش ندهیآ همونقدر و زهیعز برام همونقدر.  نذاشتم یفرق ونیکتا

 .  مهمه

 سامان و سر اش یذهن سواالت   به یکم زهره شد باعث خوانده پدر لفظ  

 تر مطمئن اما یهاد.  کند درک را نشانیب ی رابطه یکم حداقل و بدهد

 را حرفش بهمن آنکه از قبل و نشاند لب یرو یلبخند.  بود شده قبل از

 زیچ همه!  بپرسد را سوالش شده صورت هر به داد حیترج بدهد ادامه

 شود کردنش صحبت مانع دیترد که بود یزیچ آن از تر واضح شیبرا

 ! 

 حیذب آقا نکنم اشتباه اگه ؟ ستنین اتیح د  یق در خانوم شاران ی  اصل پدر   -

  ؟ نه بودن

.  انداخت یهاد به ینگاه تعجب با زهره.  انداخت هیسا نشانیب سکوت

 بود او نوبت  .  دیکش هم در ابرو و شد جا جابه یکم شیجا سر   هامون

 بود شاران ، ندیبنش شیلبها یرو کالم آنکه از قبل اما.  بزند یحرف که

 آن به حیذب هم حاال و داشت صدر از که یحرص و پُر توپ   با که

 : آمد حرف به بود شده اضافه

 مونهینم دور نگاهتون از یچیه!  انگار نیسنج نکته هنوزم میقد مثل   -

 ! 

 نگاه   هم هنوز.  دیکشیم نشان و خط شیچشمها اما بود لبش یرو لبخند

 در بارها و بود جوان که زمان آن.  داشت ادی به را یهاد ن  یسنگ

.  آورد یم ادی به را او.  بود دهید را او صدر ی  طالفروش ی مغازه

 هم در ابرو هیسم!  بودند شده حک ذهنش در صدرها تمام   که انگار

 رباب!  دادیم یکهنگ یبو که یتیمیصم نیا از شد ریدلگ و دیکش

 شاران دست   یرو دست بهمن.  کردیم نگاه را دخترش مضطرب

 عمق لبخندش.  بود هم موفق که.  کند آرامش یکم دیشا تا گذاشت



 ادامه را حرفش بزند ماتش قبل از شتریب یهاد آنکه از قبل و گرفت

 : داد

 !  هستن اتیح د  یق در بله -

 مورد نیا در یکس نداد اجازه شاران کالم   ی طعنه و حیصر جواب  

 از قبل و فرستاد رونیب کالفه را نفسش هامون.  کند یکنجکاو شتریب

 دست در را مجلس کند دایپ شتریب زدن   حرف ی اجازه شاران آنکه

 : گرفت

 یکس از پنهون یزیچ.  مشخصه میزندگ و کار من یمصباح یآقا -

 . . .  نجامیا که االنم.  ندارم

 اما زدیم اش عالقه از دم خجالت با یداماد هر که بود تهایموقع آن از

 او اش خورده گره هم در یابروها!  داشت یگرید ل  یدل هامون بودن  

 چهره در بهمن.  بود کرده ریناپذ نفوذ یگرید زمان   هر از شتریب را

 : داد ادامه را حرفش مکث یکم با هامون.  بود شده قیدق اش

 !  میگذاشت رزمجو خانوم با که هیقرار و قول خاطر   به -

 قول سرش در او.  امدین خوشش ناگفته قرار   و قول نیا از چیه زهره

 که دندیفهمیم هامون و شاران فقط اما خوردیم چرخ عاشقانه قرار   و

.  باشد خونسرد کرد یسع و گرفت نفس هامون!  ندارد عشق به یربط

 کنترل هامون اما دیرسیم نظر به دیبع یکم خوردیم که یحرص با

 به و کرده قالب نهیس یرو دست شاران.  بود بلد را خودش کردن  

 متفاوت شهیهم از گرفته حالت یموها آن با.  کردیم نگاه رهیخ هامون

 هامون.  بود آمده شاران چشم   به تفاوت نیا چقدر و دیرسیم نظر به تر

 : آمد حرف به گرید بار  

 یتیمحرم به ای میکن عقد دمیم حیترج دیباش یراض شما و مادرم اگه -

 . . . که رهیبگ صورت نمونیب

 : آمد حرف به طاقت یب شاران



 مورد نیا در خودمو نظر   اول که دونستم بهتر بهمن بابا ی اجازه با -

 !  بگم

.  کند بدتر هست که یزیچ از را اوضاع شاران نداشت دوست هامون

 : گفت نیبنابرا

 . . . دیبا همه از اول.  میشیم ایجو هم رو نظرتون -

 یتوجه یب گرفتیم جان هامون یلبها یرو که یحرف به شاران هم باز

 به کرد اعتراف هم زهره که آورد صورت یرو یلبخند.  کرد

 از یحت.  آمد ک ش شیلبها شاران لبخند   با هم هیهان.  دیآ یم صورتش

 ال  یخیب صورت   و رباب نگران   نگاه   شاران!  بود هم باتریز کینزد

 : گفت و گذاشت سر پشت   را اعظم

 زایچ یلیخ از حرف قرارمون و قول یقاط کنمیم فکر صدر یآقا -

 .  دیکرد فراموش شما که میزد

 را زیچ همه هامون نگاه   و دیکشیم نشان و خط هامون یبرا لبخندش

 : داد حیتوض جمع به رو خنده با شاران.  گرفتیم دهیناد

 نیهم یبرا میریبگ زود رو یعروس نباشه یمخالفت اگه میداد حیترج -

 .  ستین عقد به یاجیاحت

 گفته هامون اما.  ستین ازدواج به قرار اصال دانستندیم خوب دو هر

 همان در آورد لب یرو لبخند هم هامون!  شود یشرع زیچ همه بود

 : داد حیتوض حال

 !؟ دیکرد فراموش بود عقد به قرار یعروس یجانب یکارا یبرا -

 

 و هامون ن  یب نگاهش و زده چانه ر  یز دست ونیکتا.  بود محکم کالمش

 اعظم بود منتظر هومن و کندیم پوست اریخ بهنام.  دیچرخیم شاران

 و دیرسیم نظر به نگران که بود رباب تنها!  بزند لبخند تا کند نگاهش



 جا از و بزند زیچ همه ر  یز هامون نکند که داشت وحشت کارن البته

 یکم هم دیشا و یرسم حالت   آن از جو که دیخند بهمن!  شود بلند

 : شود خارج متشنج

 جمع نجایا هم ما.  دیریبگ میتصم دیبا خودتون گفتم اول از که من -

 .  میباش خوشحال اتفاق نیا یبرا کنارتون که میشد

 : کرد زهره به یا اشاره

 .  دیکن لیم یزیچ هی دییبفرما -

 یکس راحت انقدر آورد ینم ادی به.  بود دهیپر باال هیسم یابروها

 از شتریب لحظه هر زهره!  کند مخالفت هامون م  یتصم با باشد توانسته

 رودینم شیپ خوب نیب نیا یزیچ کردیم احساس.  شدیم یخال دلش قبل

 : شد بلند جا از رباب! 

 .  ارنیب ییچا بگم -

 : گفت خنده با هیسم که بود نشده دور هنوز

 ؟  میبخور خانوم عروس دست   از ییچا هی ستین قرار -

 آمد یم یمصنوع نظر به لبخندش ، چرخاند هیسم سمت   به سر شاران

 شاران ندارد امکان که بود مطمئن.  بست یا هیثان را پلکش هامون. 

 تا نماند منتظر و دیکش صورتش به یدست کالفه!  ندهد را جوابش

 به هامون شود باز شیلبها آنکه از قبل.  بشنود را شاران اد  یفر یصدا

 : آمد حرف

 ؟ کنم صحبت رزمجو خانوم با قهیدق چند هست اجازه -

 سمت   به بعد و شاران به یا لحظه بهمن نگاه   و بود بهمن به نگاهش

 : شد دهیکش هامون

 .  کن شونییراهنما جان شاران.  نداره یرادیا من نظر   از -



 از چیه و بنشاند شیجا سر   را هیسم کوبنده یجواب با بود آماده شاران

 خواست شدیم بلند جا از که همانطور.  نبود یراض هامون دخالت   نیا

 : گفت منتظر هامون که بزند یحرف و برود هیسم ک  ینزد

  ؟ برم طرف کدوم از -

 : کرد اشاره و دیچرخ کالفه هامون   سمت   به شاران نگاه  

 !  طرف نیا از -

.  رفتند شاران خواب   اتاق ی  کینزد تا و زدند رونیب سالن از هم با

 : ستادیا هامون خوابها اتاق یراهرو داخل  

 !  خوبه جا نیهم -

  ؟ یکنیم تعارف ؟ چرا -

 هامون.  داد وارید به را اش هیتک و کرد قالب نهیس یرو دست شاران

 !  نشود منفجر حرص از کرد یسع هم باز و آورد لب یرو یپوزخند

  ؟ یچ یعنی رفتارا نیا -

 رو حرفت یخوایم تیجمع ن  یب نکهیا ؟ یزنیم حرف رفتارا کدوم از -

  ؟ یبشون یکرس به

 !  یخواستگار امیم شرط هی به گفتم -

  ؟ نهیا از ریغ!  میگذاشت یخواستگار قرار   تو شرط   و خواست به -

 !  بشه یشرع گفتم من -

  ؟ داره یفرق چه نشدنش ای شدن یشرع -

 !  دارم تیمعذور من -

  ؟یترسیم یچ از -



 به یکمک که یکت آن از بود متنفر!  رفتیم طفره کردن نگاه از هامون

 تا نشسته حرف   که رفتیم کلنجار خودش با!  کردینم شاران یدگیپوش

 : گفت گرید بار   شاران.  دینگو را زبانش یرو

 ؟ یکنیم نگاه رو کجا نجامیا من -

 : گفت شاران حرف   به توجه یب هامون

 بودنم نجایا به که ییتو نیا رفته ادتی!  یزنیم یچ همه ر  یز یدار -

 !  یدار اجیاحت

 .  کنم عقد خوامینم من -

 باالخره.  دیرسیم نظر به یمحال کار   ماندن خونسرد شاران مقابل   در

 : آمد حرف به و گذاشت کنار را دیترد

 دختر بشم رو به رو ینیچن نیا ت  یوضع هی با بار هر خوامینم منم -

 !  جون

 انتظار که یزیچ خالف   بر.  بود شاران وضع و سر به اش اشاره

 : یعصب نه و شد ناراحت نه شاران داشت

  ؟ ومدین خوشت پمیت از -

 !  کردینم تشیعصبان و هامون به یکمک لحظه آن کالمش طنت  یش

 !  گمیم پتیت مورد   در حتما نظرمو بشه یشرع -

 !  یکنیم ام وسوسه نگو ینجوریا -

 هم هنوز اما کرد باز هم از را هامون یابروها شاران ز  یر ی خنده

 شیموها یرو و کند دایپ یشال الاقل توانستیم کاش.  خوردیم حرص

 گفتن یبرا ییحرفها مادرش بروند آنجا از یوقت مطمئنا!  ندازدیب

 صورت   مدت تمام که رشیمتح صورت   از را نیا!  داشت خواهد

 و عاقل پسر   از شهیهم یبرا دیشا!  بود دهیفهم کردیم رصد را شاران

 : کرد زمزمه اراده یب هامون.  کند دیام قطع اش یداشتن دوست



 !  انداخته یروز چه به منو نیبب -

 : گفت عیسر شاران

 ! ؟ من -

 : کرد عوض را بحث و نداد سوالش به یجواب هامون

 !  کنمینم قبول هم رو یحرف چیه و میشیم محرم هم به -

 اش فاصله یجور.  گرفت قرار مقابلش شاران که برود خواست هامون

 .  رفت عقب یکم اراده یب هامون که بود کم

 !  فتهینم یاتفاق چیه یکن نگاهم اگه -

 : نشود دنشید به مجبور تا چرخاند را شیچشمها هامون

 !  بزن رو حرفت -

 را نگاهش دانستینم که نیهم!  شدیم شاران ح  یتفر باعث   اش یکالفگ

 : کردیم شاد را او بود سرگردان که نیهم ، بدوزد کجا به

 .  مینکرد امضا رو گفتم من که یا نامه توافق هنوز که نهیا حرفم -

 !  حرفه حرفم من -

 شاران!  رفت عقب گرید بار   هامون و شد کینزد گرید یقدم شاران

 : گفت ندهد بروزش کردیم یسع که یا خنده با

 !  بشه نوشته یچ همه و باشه لممیوک دمیم حیترج -

 :  بود کرده گره ابرو دوباره هامون

 .  کنمیم امضا رو توافقنامه و امیم یبگ وقت هر -

 : گفت شاران!  کند فرار و ردیبگ فاصله او از خواستیم فقط

 . کنمیم فکر تیمحرم مورد   در منم!  خوبه -

 ! خوبه-



 

 بعد.  نداشتند رفتن به لیم کدام چیه انگار.  شد سکوت نشانیب هیثان چند

 ادی به را شیخوردنها حرص دوباره که انگار هامون هیثان چند از

 : گفت باشد آورده

 !  مودب و باشه معقول اش ندهیآ عروس   داره انتظار مادرم -

 !  هدف وسط   یزد تو که شکر خدارو -

 ! ؟ بود گرفته اش یشوخ

 !  گفت نویا شدیم بود برعکس هدفم اگه آره -

  ؟ یدار ادبم با یمشکل -

 !  زبونته با مشکلم -

  ؟ شهیم یراض دلت ینجوریا! ؟ هامون آقا چشم بگم نمیبش آروم -

 آن ، نگاهش ، شیچشمها ، شد دهیکش سمتش اراده یب هامون نگاه  

 ُسر تر نییپا را نگاهش داشت اجازه. . .  اش یداشتن دوست ناب   رنگ  

 توانستیم ؟ ندیبنش شیلبها یرو و بگذرد اش ینیب از مثال ؟ بدهد

 هامون بیعج.  کردیم نوازش را اش شامه شکالت یبو ؟ کند مقابله

 نظرش به اش خورده رنگ یزرشک کوچک   یلبها نیب از شاران گفتن  

 گرید یقدم.  گرفت باال سر و کرد کنترل را نگاهش.  آمد آهنگ خوش

 صاف را شیصدا!  چرا دانستینم و دیکش هم در ابرو.  رفت عقب

 !  شود مسلط خودش به تا کرد

 تیکفا یباش نداشته هیبق با جنگ سر   که نیهم!  چشم یبگ خوادینم -

 .  کنهیم

  ؟ کنم تظاهر ستمین که یزیچ به یعنی -

 شیموها سر تکان   هر با.  بود مانده رهیخ هامون به منتظرش یچشمها

 !  کردیم دلخور را هامون و خوردیم تاب



  ؟ یبجنگ یکرد عادت!  یدیم لمیتحو گهید یچ هی بگم یچ هر -

 !  رمینم زور حرف بار   ر  یز -

 !  داشت یچادر عروس   هی انتظار   مادرم -

 !  کنه دایپ برات که شاالیا نشده رید هنوزم -

 نشسته شده چیپ چادر االن بگم زور بهت بود قرار اگه یبفهم خوامیم -

 !  سالن تو یبود

 سمیبنو نامه توافق تو نارویا ی همه باشه ادمی! ؟ یچ گهید!  کارا چه -

 !  یکن امضا

 !  بشه حالت شامل ییزایچ نیهمچ ستین قرار نکش زحمت -

 خوشش نشدن شامل نیا از چیه اما چرا دینفهم دیکش هم در ابرو شاران

 : بود امدهین

.  کنهینم بیع یکار محکم از کار.  نوشتنش الزمه یول!  بهتر چه -

 .  میندار خبر فردا از که ما

  ؟ یدار دیام یچ به -

  ؟ دیام -

 : کرد خودش به یا اشاره

 !  دارن دنموید کینزد از یآرزو ایلیخ.  خبرم با خودم ظاهر   از -

 شد تلخ.  زد ساله صد گره را شیابروها و کرد صاف را کتش هامون

 : زد لب تلختر و

 فردا پس فردا! ؟ داره یمعن چه گفتنش.  بخوان زایچ یلیخ دیشا ایلیخ -

 ! ؟ سوال ر  یز بره اعتبارم که یجور نرسه گوشم به خبر

 .  خورد حرص شاران

 .  خورهینم لطمه یعال جناب اعتبار   به نباش نگران -



 بیع یکار محکم از کار ییخدا بنده هی قول   به.  الزمه نوشتنش -

 !  کنهینم

 کم بود گرفته ادی صدر هامون  !  گرداندیبرم خودش به را شاران حرف  

 رزمجو شاران یپا پابه رفتن کلنجار اصال!  بدهد نشان را خودش کم

 گرانید مقابل   در چقدر هر.  بود کرده یگرید آدم   به لیتبد را او

 !  بود ممکن ریغ شاران مقابل   در یخوددار ، کردیم یصبور

 !  شهیم شتریب داره امون توافقنامه یبندا خوب چه -

 .  میبد بهشون رو خبر میبر ستین یا گهید حرف   اگه -

 .  توافقنامه اول -

 .  کنمیم امضاش فردا -

 یایب کوتاه بار نیا داد حیترج و کرد فوت رونیب را نفسش شاران

 یشرویپ شتریب دادینم اجازه انگار دویچرخیم سرش در انیک یصدا.

   ! کند

 نیب از نشانیب سرد جو   کردندیم احساس بار نیا و برگشتند سالن به

 مضطرب و نگران یا چهره با هم هنوز زهره که چند هر.  است رفته

 هامون که یتیمحرم سمت   به صحبتها ی هیبق!  کردیم نگاه شاران به

 در و بود عقد صد   در صد مخالف   شاران.  شد دهیکش بود خواسته

 یمیتصم بعد تا شود خوانده موقت یا غهیص نشانیب شد قرار تینها

 !  رندیبگ فتدیب اتفاق نبود قرار که یزیچ یبرا

 یهمگ.  کردند رفتن عزم   صدر ی خانواده شد تمام که صحبتها باالخره

 شد بسته خانه در   که یزمان و کردند بدرقه در دم   تا را مهمانانشان

 سمت   به باشد داده دست از را اش یخوددار تمام   که انگار ونیکتا

 : دیکش آغوش در را او و رفت شاران

 !  باشه یالک نایا ی همه شهینم باورم -



 : زد کتفش پشت   به یآرام ی ضربه و دیخند شاران

 ! هیالک اش همه بشه باورت -

 

**** 

 کرده خوش جا شیانگشتها ان  یم مقصودش شاه ح  یتسب و پهن اش سجاده

 فکر و گذاشت هم یرو را شیپلکها.  گفتیم ذکر آرام لب ر  یز ، بود

 به برگشت ر  یمس تمام  !  مادرش به و ندهیآ به ، اش یزندگ به.  کرد

.  بود کرده نگران را هامون که یجور.  بود مانده ساکت زهره خانه

 حداقل داشت انتظار اما کند قبول را شاران باز یرو با نداشت انتظار

 لبخند تا بود کنده جان سالها نیا تمام   که او یبرا.  باشد خوشحال یکم

 ناراحت غمزده ی چهره نیا دن  ید نشود محو مادرش یلبها یرو از

 و کردیم رد یگرید از پس یکی را حیتسب یها دانه!  بود کننده

 صورت   خاطر   به اش یناراحت ی همه!  است ناآرام انقدر چرا دیفهمینم

 یزندگ آل دهیا همراه   به یشباهت چیه شاران...  نبود مادرش ی زده غم

 ذره یحت...  بود خواسته قلب ته از شهیهم که یزیچ به...  نداشت اش

 یلیخ بود قرار زیچ همه که چند هر...  نبود هیشب شیها خواسته به یا

 به چه را او!  است ناآرام چرا دانستینم وجود نیا با اما شود تمام زود

 ! ها یباز نیا

 با.  دیچرخ عقب به و آمد خودش به.  خورد اتاقش در   به یا تقه

 را داماد نقش   شیپ یساعت تا که یکس یبرا حد از ادیز که ییصدا

 : کرد زمزمه دیرسیم نظر به گرفته بود کرده یباز

  ؟ بله -

 : گذاشت اتاق به قدم مادرش بعد هیثان چند

 .  باشه قبول -



 هم دیشا ، آمد یم گرفته نظر به هم هنوز.  انداخت زهره به یقیدق نگاه  

 : کرد زمزمه و داد تکان سر!  مضطرب

 ...  حق قبول -

 کرد جمع را اش سجاده ، شد زیخ مین هامون.  نشست تخت یرو زهره

.  کردیم ییخودنما شیانگشتها ن  یب هنوز حشیتسب.  گذاشت شیسرجا و

.  فرستاد رونیب را اش کالفه نفس   و انداخت پسرش به ینگاه زهره

 .  دیکش صورتش به یدست و گذاشت زیم یرو را حیتسب هامون

  ؟ دنیخواب هومن و هیهان -

 :  داد جواب آرام مادرش

 .  زنهیم حرف تلفن با داره یانگار هومن یول دیخواب هیهان -

 :  نشست مادرش کنار   تخت یرو هامون

 .  گفتن واسه یکنیم دل دل خانوم حاج شده یزیچ -

 .  بود رفته ادمی بودن نگران تو یبرا -

 :  داد ادامه مادرش و انداخت نییپا را سرش هامون

  ؟ دختره نیهم انتخابت که کنم باور -

 او از یزبان یب زبان   به که انگار داشت یبیغر حال   مادرش یچشمها

 :  نشاند لب یرو یلبخند هامون.  بزند یگرید حرف   خواستیم

  ؟ ومدین خوشت ام قهیسل از -

 کلمه به کلمه از یخوب به ینگران که یحال با و گرفت او از چشم زهره

 :  زد لب بود مشخص اش

 ! باشه یخوب دختر   کنه خدا -

 نیا هامون!  باشد پسرش یبرا یخوب زن   بتواند نبود مطمئن که انگار

 .  دیفهم لحنش از را



 .  خانوم حاج نکن قضاوت ظاهر یرو از -

 :  گفت عیسر مادرش

 اگه.  نشه شیزندگ تو با نگرانم فقط.  کنم قضاوت که باشم یک من -

  ؟ نفهمه حرفتو

 .  برام کن دعا -

 دیترد زهره.  داشت اجیاحت واقعا کردنش دعا به.  بود گفته قلب ته از

 :  خواند پسرش لحن   از را

 ستین کردنم سر یروسر اهل دختر نیا ؟ یکن نظر دیتجد یخواینم -

 ؟ یکن تیشکا یاین روز فردا.  چادر به برسه چه

 ال  یخ کرد یسع وجود نیا با.  باشد کار در ییفردا داشت شک هامون

 :  کند راحت را مادرش

 .  خوامینم نشو کار   ازش -

 و ما به که بود نیا خاطر   به بردم اسم رو گهید َکس   من اگه -

 ...  اومد یم خانوادمون

 هامون.  دیچرخیم نام نیا سرش در مدت تمام اما اوردین را هیراض اسم  

 :  آمد حرف به

 .  ستین یبد دختر  .  شهیم درست یچ همه -

 عقب وجود نیا با!  نبود مطمئن گفتیم که یزیچ از چندان هم خودش

 دشییتا مورد   شاران دیبگو که کردیم دل دل مادرش.  نکرد ینینش

 هامون یطرف از.  نبود کردن ییبدگو اهل  .  امدین در شیصدا اما ستین

 ، ردیبگ یمیتصم ای بزند یحرف بود یکاف.  بود اعتمادش قابل   پسر  

 با.  دارد مانیا شیمهایتصم تمام   به که بخورد قسم بود حاضر زهره

 :  گفت طاقت یب وجود نیا



 یدید اگه یحت یکن یمشورت ای یبزن یحرف یخواست وقت هی اگه -

 ... شهینم سازشت

 :  دیپر مادرش حرف   ان  یم و کرد تر قیعم را لبخندش هامون

 .  نییشما ششیپ امیم که یکس نیاول -

 دست زهره.  دیکش یراحت نفس   هامون و زد لبخند باالخره مادرش

 محبت ی نشانه به را شیانگشتها آرام و گذاشت پسرش دست   یرو

 :  گفت و شد بلند جا از.  فشرد

 گرمیج بود ناراحت امروز انقدر بچه.  کن یهاد واسه هم یفکر هی -

 .  گرفت شیآت

 :  دیکش هم در ابرو هامون

 .  زنهیم نامعقول حرف   -

 . رهینم که یدور راه  .  کمی کن کمکش یتونست اگه -

 بزنم اون سهم   از دیبا کنه یعروس بخواد هومن کهید روز چند نیهم -

 . 

 .  من خاطر   به مادر کن کمکش کمی حاال -

 :  گفت کالفه و کرد رها را نفسش هامون

 .  شهیم یچ نمیبب -

 فکر   کل به هامون.  رفت رونیب اتاق از و شد تر قیعم مادرش لبخند  

 اجازه انشیپا یب یها خواسته و یهاد فکر  !  دیپر سرش از شاران

 !  کند فکر یزیچ به دادینم

 تشانیوضع حال   به یفکر دیبا.  برداشت قدم اتاقش ی پنجره سمت   به

 !  دهد مثبت جواب یهاد یدرخواستها به ابد تا توانستینم.  کردیم

**** 



 . انداخت ساعت به ینگاه صدم بار یبرا و کرد دیتجد را رژش

 

.  کرد مرتب سر یرو را رنگش سبز شال   و فرستاد رونیب را نفسش

چانهیز دست نهیآ مقابل    ساعت   از زودتر.  ماند رهیخ خودش به و زد ر 

 !  است مضطرب انقدر چرا دانستینم.  بود شده حاضر مقرر

 بلند جا از عیسر یلیخ است هامون نکهیا فکر   با.  خورد زنگ لشیموبا

 .  شد کم جانشیه از و شد تر آرام یکم کارن نام   دن  ید با اما شد

  ؟ کارن جانم -

  ؟ ییکجا -

 .  مصاحبه یبرا رمیم دارم.  خونه -

  ؟ یش خالص قراره باالخره -

 تو.  قبلش بگم بهتون رو ییزایچ هی دیبا گفت.  ادیم انمیک!  آره -

 ؟ ییکجا

 ! خونم ک  ینزد کافه هی تو -

  ؟ یکنیم کاریچ اونجا -

 شده قطع تماسش کرد الیخ شاران.  نزد یحرف و کرد مکث کارن

 :  است

 !؟ کارن الو -

 .  نجامیا -

  ؟ یزنینم حرف چرا -

 ... شاران -

 :  شد نگران هم شاران.  بود نگران لحنش



  ؟ شده یزیچ -

 .  اومدم یکس دن  ید یبرا فقط...  نه -

 یبد خودت به یحرکت هی یگرفت میتصم باالخره!  که یکشت منو خب -

  ؟

 !  کنم فکر آره -

 ؟ اهایرو دختر   نیا هیک.  خوشحالم خوبه -

 :  آمد حرف به کارن.  بود کرده خوش جا شاران یلبها یرو لبخند

 .  یکن فکر یمنطق یبد قول دیبا -

 !؟ شهیم دایپ تر یمنطق من از -

 ! یندار یشوخ اصال مورد نیا تو -

 : کرد گره ابرو شاران

 .  بزن رو حرفت درست ؟ شده یچ -

 :  کند تمام را ینیچ مقدمه داد حیترج کارن

 ! سارام منتظر -

 :  شود یعصب شد باعث ناخودآگاه سارا نام  

  ؟ یکرد رو خودت کار   باالخره -

 ... شاران کن گوش -

 : نداد اجازه شاران

 یول.  ستین مربوط من به یبزن گند بهش یخوایم اگه توئه هیزندگ -

 . یکن مرور رو گذشته ستین بد!  کن فکر کمی

 .  یریم تند یدار.  بزنم حرف باهاش خوامیم فقط -



 یکنیم باز چشم شهیم دهیچیپ اوضاع بعد و یزنیم حرف باهاش اول -

 ! تیزندگ وسط   افتاده ینیبیم

 ! ینگران یالک شاران -

 من اگه ، نبودم من اگه.  دمید رو روزت و حال خودم یچشما با من -

 امکان اومدم ینم پات پابه مدت اون تمام   اگه ، زدمینم حرف باهات

 من ؟ نباش نگران یگیم بهم یدار.  باشه خوب حالت االن نداشت

 ! دمید رو اتیافسردگ

 .  زمیعز کن گوش شاران -

 ! خدا یوا...  شینیبب یشد حاضر که نیهم -

 لحظه هر.  گذاشت سر یرو را دستش و زد خانه در یچرخ کالفه

 یصدا گرید بار  !  اوردیب جا را حالش و برود سارا ش  یپ توانستیم

 :  دیرس گوشش به کارن

 .  باش آروم شاران -

 ! یبد راه رو یآشغال هر یتونیم.  نداره یربط من به تو یزندگ -

 :  شد کالفه کارن

  ؟ نه ای یدیم گوش -

 : داد ادامه را حرفش کارن مکث یکم از بعد. ماند ساکت شاران

 دلم منم.  کرد خواهش.  بزنه حرف باهام خوادیم گفت -

 .  ارمیب یا بهانه نتونستم که گفت انقدر یول نمشیبب خواستینم

 نه کنم عوض رو نظرت نتونم که یبگ بهم آخر ی قهیدق یداد حیترج -

 ؟

 ... نباش ینجوریا شاران -

 :  زد یعصب یپوزخند شاران



 باشه اطراف و دور به حواست فقط بگذره خوش بهت دوارمیام -

 ! یبد دستش از دوباره و رهیبگ رو چشمش تو از بهتر یکی ممکنه

 و اش ساده کارن   از!  بود یعصب.  کرد قطع یخداحافظ بدون   را تماس

 او.  بردارد کارن یها یدل ساده سر   از دست نداشت الیخ که ییسارا

 سهم   هم او ماجرا نیا در.  شود یعصبان و بخورد حرص داشت حق

 سارا یوقت!  بود مانیپ از حرصش شتریب همه از.  داشت یبزرگ

 شتریب مانیپ نام  .  بود اطراف نیهم ییجا هم مانیپ مطمئنا بود برگشته

 و برداشت سرد آب   یوانیل و رفت آشپزخانه سمت   به.  کرد اش یعصب

 : دیکش ادیفر.  دیکش سر نفس کی

 ! ؟ ادیب نحسش اسم   دیبا مصاحبه برم خوامیم که االن -

 مطمئنا.  بکشد قیعم نفس   کرد یسع و دیکوب کانتر یرو را وانیل

 را خودش.  دهد تن سارا با رابطه به دوباره که نبود احمق آنقدر کارن

 !  مانیپ نه و کند فکر سارا به نه که کرد را تالشش تمام   و کرد آرام

 را انیک نام   بار نیا و رفت سمتش به.  خورد زنگ گرید بار   لشیموبا

 :  دید

 ؟ هان -

  ؟ نییپا یارینم فیتشر.  جان شاران بندست از سالم -

 .  ادینم بهت!  یشد ادب با -

 .  دنیرس االن هم صدر یآقا بله -

 صدر هامون بگم باشه ادمی!  ییایبعض ون  یمد رو ادبت پس آها -

 ! باشه اطراف نیهم شهیهم

 ! شهینم نیا از بهتر یهست هم سرحال مصاحبه واسه امروز چه -

 و برداشت را فشیک شاران.  بود یاجبار یا خنده از پُر شیصدا

 :  گفت رفتیم در سمت   به که همانطور



 .  گذاشته قرار سارا با.  ختهیر هم به اعصابمو کارن -

 تو به گفتنش واسه میخوب روز   چه.  فکره به چقدر.  کارن نهیبب ریخ -

 !  شکر خدارو.  کرده انتخاب

 کالفه را نفسش.  دیفهمیم را نیا شاران فقط و خوردیم حرص انیک

 :  زد را آسانسور ی دکمه و فرستاد رونیب

 .  نییپا امیم االن -

 مصاحبه ی حوصله اصال.  کرد قطع یا اضافه حرف   بدون   را تماس

 بد و برود کارن قرار   محل   به راست کی دادیم حیترج.  نداشت کردن

 !  کند سارا بار   یراهیب و

 یبالغ آدم کارن.  شد تر آرام یکم دیرس همکف ی طبقه به که نیهم

 ! دانستیم بهتر را اش یزندگ بد   و خوب مطمئنا.  بود

 

 دیبا او هم باز و شودیم یاحساسات کارن هم باز بود مطمئن که چند هر

 بار   که کند دعا دل ته  از نبود بد دیشا.  بخورد حرص مشیتصم از

 !  نشود باز شانیزندگ به سارا یپا گرید

 با یکی.  بودند ستادهیا هم کنار   هامون و انیک.  دیرس یورود در   به

 . آورد ینم در آن از سر که یاخم با یگرید و مانده باز ش  ین

 ی اندازه به فقط انداخت شاران به ینگاه بار نیا و آمد باال هامون سر  

 بود شده باعث که یکس هر و سارا و کارن کل به شاران.  هیثان چند

 ! کرد فراموش را بخورد حرص شیپ یا قهیدق

 باز هم از شیلبها!  افتاد صدر هامون نام   به دشیجد ینگران اد  ی به تازه

 :  کرد زمزمه و شد

 ! سالم -

 :  زد لب! ترسناک یحدود تا و سرد ، یجد همانقدر هم هامون



 ! سالم -

 :  گفت خنده با نداشت دوست را حاکم جو که انیک

 ! جون شاران شد سبز پامون ر  یز علف.  ماهت یرو به سالم -

 ش  ین که داشت چه نگاه آن نبود معلوم.  انداخت انیک به ینگاه هامون

 :  کرد زمزمه آرام و شد بسته کل به انیک

 ! اصال هیکار چه!  نشد سبز علف -

 شاران نه و بود دنیخند آدم   هامون نه اما داشت طنتیش هم هنوز لحنش

 !  داشت خنده به یلیم

 ؟ میبر -

 :  گفت گرید بار   انیک.  بود هامون یصدا

 ... که بدم حیتوض دیبا رو ییزایچ هی فقط -

 :  رفت نشانه را شاران نگاهش انیک به توجه یب هامون

 ! میرسیم هم شما یحرفا به بعد برسم توافق به خانوم نیا با اول -

   کرد اشاره شاران به و کرد باز را نیماش در  

 ! شو سوار -

 را نگاهش ؟شاران گفتیم چه اصال ؟ بزند یحرف توانستیم انیک مگر

 باز در   و نیماش سمت   به که همانطور و دوخت هامون یچشمها به

 :  گفت رفتیم اش شده

 ! بشه کشته مونیکی یکار اول نیهم قراره انگار -

 :  داد را جوابش هامون

 .  یبش کشته کنمینم فکر باشه زبونت به حواست اگه -



 برام یاتفاق ها حاال حاال من ستین قرار وگرنه بود تو به منظورم -

 ! فتهیب

 نیماش سوار و انداخت هامون به ینگاه مین اش یوحش یچشمها آن با

 یخداحافظ یصدا و دیکوب هم به محکم را در حرصش از هامون.  شد

 ! شد نیماش سوار   و گرفت دهیناد کل به را انیک

 

 : برگشت هامون سمت   به شاران افتاد راه نیماش آنکه محض   به

  ؟ هستم یچ ون  یمد رو خوب اخالق   نیا -

 مزه دیبا حتما ات برنامه ریمد که نوشته پسره نیا با قراردادت تو -

  ؟ کنه یپرون

.  بود انداخته خط اعصابش یرو انیک با ماندن تنها قهیدق چند همان

 ی دنده از انگار که چند هر!  کردیم هیگال صبور هامون   که یجور

 : آورد لب ی گوشه یشخندین شاران!  بود شده داریب چپ

 جهت یب و خود یب توپشون که ییکسا ییجورا هی بتونه دیبا باالخره -

 !  کنه آروم رو پُره

 ! ؟ جهت یب و خود یب -

    ! یهست یعصب انقدر چرا فهممینم اصال -

 یزیچ نجایا من!  یداد دستور تو که میریم رو یراه همون میدار -

 من ی گفته به ای یباش داده گوش من حرف   به بده نشون که نمیبینم

 !  یبر رو یراه

 !  بشه اهیس یالک شناسنامم خوادینم دلم ؟ میکن عقد ؟ هیچ راهت -

 تا.  بود شده تمام گران هامون یبرا چقدر و بود زده ُرک را حرفش

 تند ، شیحرفها بود شده طور هر نجایا تا ، بود داده حق او به نجایا

 نید   احساس   هم هنوز.  بود دهیخر جان به را شیها طعنه و ها ییخو



 کرد تیهدا ابانیخ کنار   به را نیماش!  بود شده تمام طاقتش اما کردیم

 و دیکش کنار هم او آنها دن  ید با بود سرشان پشت   انیک ن  یماش.  ستادیا و

 بدوزد مقابل به را نگاهش کردیم یسع که همانطور هامون.  ستادیا

 : نداد بروز حرصش و یناراحت از یزیچ و آمد حرف به آرام آرام

 اگرم.  نخواستم ارویباز نیا از کدوم چیه من ، ومدمین دنبالت من -

 ... یبرا نجامیا

 : دیپر حرفش ن  یب شاران

 !  دوننیم همه گهید نویا!  یدار که هینید   احساس   -

 : داد ادامه را حرفش و گرفت نفس هامون

 اگه.  کنم کمکت دونمیم ام فهیوظ و دارم لیدل خودم یبرا نجامیا اگه -

 و ذارمیم پا ر  یز رو اتیاخالق ی همه کنه دایپ ادامه بخواد وضع نیا

 !  کنمینم یگرفت قرار توش که یطیشرا به یتوجه نیکوچکتر

 به یکم داد حیترج.  دیترس مصمم ی چهره نیا از.  آمد کوتاه شاران

!  دیبگو هم را خودش ی خواسته آرامش کمال   در و دیایب راه دلش ساز  

 : کرد زمزمه آرام

 . کنمینم عقد من -

 : داد جواب بود قاطع و محکم هنوز که یلحن همان با هامون

 .  میکن عقد خوامینم منم -

 حداکثر!  ماه سه تا دو حداقل یعنی.  کشهینم طول ادیز انیجر نیا -

 !  سال کی

!  نفر چند یجلو نه اونم.  کنم یباز نقش قراره.  متفاوته من ط  یشرا -

 !  شناسنیم تورو که ییآدما ی همه یجلو

 ... دونمیم -



 یخستگ احساس  !  بود دیبع او از که یآرامش.  بود شده آرام شاران

 روزه چند یآرامش فقط که بود خورده حرص آنقدر.  کردیم یدیشد

 آمد حرف به گرید بار   هامون!  یکوتاه مدت   یبرا حداقل!  خواستیم

: 

 !  ستمین موافق عقد با منم -

 تا را او بود قرار یمعمول ی  زندگ وسط   از.  کردیم درک را او شاران

 در هم آن ؟ شیرفتارها نبود یانصاف یب!  بکشاند خودش شهرت   وسط  

 سمتش به شاران سر   ؟ بود کرده کمکش حد از شیب که یهامون مقابل  

 زمزمه.  بود شده تر آرام هم او که انگار.  نبود اخم از یخبر.  دیچرخ

 : کرد

 ؟ میکن کاریچ پس -

 به را نگاهش!  کردینم یراحت احساس  .دیکش صورتش به یدست هامون

 کردینم هامون حال   به یکمک منتظرش یچشمها.  گرداند شاران سمت  

 شمرده.  دوخت نامعلوم یا نقطه به و چرخاند دوباره را سرش! 

 :گفت شمرده

 یزمان هر تا!بشه تر راحت من واسه رفتا و آمد نیا که میبش محرم -

 ! یبخوا خودت که

 اد  ی به را او هم هنوز چشمها نیا که چند هر.  ردیبپذ بود ناچار شاران

 هیسا را بزرگ صدر   هنوز که چند هر ، انداخت یم تلخش خاطرات  

 از کردن فرار داشت وحشت!  کردیم احساس اش یزندگ ی هیسا به

 با!  بود افتاده وحشتناک نام   همان ی  زندگ وسط   درست حاال و اسم کی

 اعتمادش تمام   و ختیریم جانش به ترس بودنشان آشنا که یچشم دو آن

 و کند باز لب توانستینم.  بردیم نیب از را هامون یها یخوب تمام   ، را

.  اوردیب زبان بر را خوردیم چرخ سرش در که یکلمات یمو به مو

 کنند مصاحبه بود قرار گرید ساعت   کی تا!  کردیم ترش کالفه نیهم

!  برسند توافق به و کند یراض را هامون بود نتوانسته هنوز او و



 در و کند یتوجه یب بودنش شاران رگ   آن به بار نیا داد حیترج

 اوضاعشان توانستیم مطمئنا موافقتش.  دهد نشان نرمش یکم عوض

 :آمد حرف به آرام!  کند بهتر را

 ! قبول -

 لحن   همان با.  است فتادهین یاتفاق چیه که انگار و داد تکان سر هامون

 :گفت تنها قبلش قهیدق چند

 ! خوبه -

 را شانیزندگ م  یتصم نیمهمتر که اوردندین خودشان یرو به اصال

!  برسند نجایا به که دیگنجینم باورشان در اصال! ؟ تیمحرم!  گرفتند

 نظر به ممکن اتفاق   نیتر ممکن ریغ نیا دارید نیاول همان از اصال

 !کردندینم هم فکر آن به یحت.  دیرسیم

 :آمد حرف به شاران دهد حرکت را نیماش هامون نکهیا از قبل

 . بده یحاتیتوض هی خواستیم انیک -

 :کرد زمزمه و انداخت انیک به ینگاه نهیآ از هامون

 ! دنبالمونه هیسا مثل   -

 :گفت گرید بار  .  دینشن شاران

  ؟ نجایا ادیب بگم -

 بعد هیثان چند و زد زنگ انیک به شاران.  داد تکان سر فقط هامون

 یرو را لبخندش.  کرد خوش جا عقب ی  صندل یرو لشیوسا با انیک

 :آمد حرف به و نشاند لب

 

 . شدما مزاحم شرمنده -



 عوض در.ندیبب را انیک که برنگشت عقب به یحت.نگفت یکالم هامون

 :دیچرخ عقب سمت   به شاران.دوخت اش یکنار ی پنجره به چشم

  ؟ کنهیم مصاحبه باهامون یکرامت -

 َشک مردم.  ینکن مصاحبه یکرامت با کم ی فاصله نیا تو بهتره!  نه -

 پُر یحساب یکرامت از بعد.  گذاشتم قرار گهید یکی با.کننیم

 . یشناسیم که رو امکیس.نفوذه

 شروع و انداخت هامون سمت   به ینگاه مین انیک.  داد تکان سر شاران

 یجواب با را یاحتمال سواالت   تمام   و بود یمنطق حاتشیتوض.کرد

 آنها به کردیم یسع و دادیم جواب بود هم دروغ یحد تا که درست

 :گفت شیحرفها آخر  .  کند کتهید

 ؟ دیندار یسوال -

 : گفت عیسر شاران

 ؟ یدیخر رو بودم گفته که یامانت اون -

 !  آره -

 سمت   به یا جعبه انیک.  چرخاند سر و شد کنجکاو بار نیا هامون

 : گفت و گرفت شاران

 هم شماها.  بدم سامون و سر رو یچ همه کمی رمیم زودتر من -

 .  دیبرسون خودتونو

.  بود جعبه رو نگاهش هنوز هامون.  شد ادهیپ و کرد یخداحافظ

 بود داده سفارش که یانگشتر دن  ید از و کرد باز را جعبه در   شاران

 مقابل    و داد جا انگشتش ان  یم را انگشتر لبخند با.  زد برق شیچشمها

 : گرفت هامون صورت  

 !؟ چطوره -



 تک دیرسیم نظر به یا ساده انگشتر  .  شدیم تر کالفه لحظه هر هامون

 متشیق توانستیم یراحت به.  کردیم ییخودنما آن یرو یدرشت ن  ینگ

 لب یرو یپوزخند!  ستیفیضع کار   چقدر دیبگو یحت و بزند نیتخم را

 : نشاند

 ؟ امینم بر انگشتر د  یخر پس   از یکرد فکر -

 .  خوامینم یزیچ ازت من باشه یواقع یزیچ ستین قرار -

 !  خوبه یلیخ -

 فشیک داخل   را جعبه شاران.  انداخت راه به حرص با را نیماش

 انگشتر آن چقدر که کند اعتراف نداشت دوست هامون.  گذاشت

 راحت چقدر و است کرده باتریز را شاران ی دهیکش و دیسف یدستها

 جلو ی شهیش به را نگاهش!  است کرده خوش جا انگشتش یرو

 آن به داد حیترج.  کرد جلب آن به را حواسش مدت تمام و دوخت

 اضطرابش!  نکند فکر بسازد را آن از بهتر تواندیم او نکهیا و انگشتر

 تحمل هم را گرید یزهایچ دیبا ، بود کم گرفتن قرار نیدورب یجلو از

 بود مطمئن که را زیچ همه مورد   در گفتن دروغ جمله از!  کردیم

 ت  یشخص که نبود قرار!  بدهد یتیاهم انیک یحرفها به ستین قرار

 !  ببرد سوال ر  یز را خودش

.  برداشتند قدم هم ی شانه به شانه.  دندیرس قرارشان محل   به باالخره

 بزند چهره به یخونسرد نقاب   توانستیم یخوب به اما بود مردد هامون

 هر به را امکیس خوش یرو با دنشانید با.  بود دهیرس زودتر انیک. 

 نداشت الیخ هامون.  دیرسینم نظر به یبد مرد  .  کرد یمعرف دو

.  کردیم نگران را انیک نیا.  بزند لبخند یکم و کند باز را شیابروها

 !  بود یعاد شاران یبرا چهره نیا که چند هر

 : شد شروع مصاحبه و نشستند امکیس مقابل  



 و بود منتظره ریغ یلیخ.  گمیم کیتبر رو وندتونیپ همه از اول -

 !  شدن شوکه من مثل   همه مطمئنا

 باال لبش ی گوشه یکم تنها هامون و زد لبخند شاران.  دیخند امکیس

 به منتظر و کرد جا جابه یکم انگشت با را نکشیع امکیس!  رفت

 : آمد حرف به عیسر شاران.  ماند رهیخ مقابلش زوج  

 !  بود منتظره ر  یغ خودمون یبرا هم نقدریهم.  ممنون -

 : کرد شروع را سواالتش امکیس

 و داغ انقدر ریاخ عاتیشا نیا یعنی ؟ هست یک   یبرا اتفاق نیا -

 .  کرده جمونیگ اصال که بود یجنجال

 که گذاشت یطور را دستش قصد از و کرد یا خنده تک شاران

 : باشد مشخص انگشترش

 .  کنن شلوغش زود که کردن عادت همه معموال -

 اتفاق هم سر پشت   یچ همه انقدر دفعه کی ؟ رزمجو خانوم شد یچ -

 !  افتاد

 .  فتهیب اتفاق نیا نبود قرار اصال یعنی.  بهیعج خودمونم یبرا واال -

  ؟ نیشناختیم قبل از رو همسرتون -

 : داد جواب و انداخت هامون به ینگاه مین شاران

 .  شدم آشنا باهاشون یلمبرداریف ی صحنه سر کوتاه مدت نیهم.  نه -

 ؟ نیگرفت ازدواج به میتصم مدت نیا تو -

 : زد لبخند شاران

 !  ریتقد -

 : دیچرخ هامون سمت   به امکیس

  ؟ دیدار اعتقاد ریتقد به -



! ؟ بود چه پس نبود ریتقد اگر سال همه نیا از بعد شاران دن  ید دوباره

 : ردیبگ خودش به یعاد یا چهره کرد یسع و داد تکان سر

 .  دارم اعتقاد.  بله -

 مجبور خبر نیا پخش   با یعنی ؟ بمونه یمخف رابطتون نیداشت دوست -

  ؟ دیکن یا رسانه دیشد

 بدهد جواب خودش است بهتر کرد احساس شاران.  نزد یحرف هامون

 : گفت و کرد تر قیعم را لبخندش. 

 میندار دوست میبگ که نبود یجور یعنی.  نبود مهم اونقدر برامون -

 به ها رسانه خب اما.  شدنیم خبر با همه موقع به.  بفهمه یکس

 .  دارن عادت کردن طنتیش

 : داد قرار صحبتش طرف را هامون هم باز امکیس

  ؟ سخته بودن گریباز هی کنار   -

 : داد جواب مسلط او اما.  بود هامون به ینگران با شاران نگاه  

 !  سخته حتما -

  ؟ انیم سمتتون مردم دینشست رستوران تو مثال ؟ هیچجور شیسخت -

 و افتاد رستوران اد  ی به.  انداخت شاران سمت   به ینگاه مین هامون

 : داد جواب یخونسرد با.  شاران ی  کالفگ

 .  جلو انیم حتما دارن لطف مردم -

 و طرفدار یادیز تعداد مطمئنا و معروفه همسرتون انقدر نکهیا -

 !؟ کنهینم ناراحتتون داره دوستدار

 



 کردیم چه هر اما اجبار به یحت بزند لبخند کرد یسع هامون

 جواب وجود نیا با.  بود امدهین خوشش سوال نیا از چیه!توانستینم

 :داد

 نهیزم نیا در یدخالت مطمئنا.  احترامه قابل   برام شغلشون و حرفه -

 .  کنمینم

 :دیخند امکیس

 .  بوده یعال انتخابشون.  میبگ کیتبر رزمجو خانوم به دیبا -

 صورت   به یپوزخند که بود نمانده یزیچ هامون و دیخند شاران

 :دیچرخ شاران سمت   به امکیس.داشت ادامه مصاحبه!بزند امکیس

 . کرد پا به جنجال یلیخ ینادر ثمیم یآقا اسم   و ریاخ ی عهیشا نیا -

 جواب بود گفته انیک که همانطور و فرستاد رونیب را نفسش شاران

 :داد

 کنمیم تیموفق یآرزو براشون.  هستن بنده همکار فقط ینادر یآقا -

 .  بود اساس و هیپا یب واقعا عاتیشا یول

  ؟ نیبود کرده برقرار رابطه صدر یآقا با زمان اون -

 کردیم الیخ یکس هر که ییآنها از.  انداخت هامون به ینگاه شاران

 خوب نفرشان دو هر اما!  است نهفته آن در یا عالقه و عشق

 !  است یقابل گر  یباز چه شاران که دانستندیم

 .  بله -

 . دیچرخ هامون سمت   به دوباره امکیس

 ؟ دیکن یخواستگار رزمجو خانوم   از شد باعث یزیچ چه -

.  بود سوال نیا منتظر  !  باشند کرده وصل هامون به برق که انگار

 نداشت دوست اما بود داده لشیتحو شده نییتع شیپ از یجوابها هم انیک

!  نجابتش و آرامش ، یمهربان دیبگو است کرده کتهید او که یزیچ مثل  



 سرش یرو را جا همه و دیکشیم نشان و خط شیبرا که یوقت تا نه

!  ختیر یم رونیب شال از سخاوتمندانه آنطور را شیموها و گذاشتیم

 : آمد حرف به و کرد باز را شیلبها

 !  نفسش به اعتماد -

 هامون.  برگشت سمتش به شوکه.  نداشت را جواب نیا انتظار   شاران

 : زد لبخند امکیس.  آورد لب یرو یشخندین

 رو یشگیهم ی شهیکل جواب   همون داشتم انتظار!  جالبه ؟ واقعا -

 ...  و یمهربون.  بشنوم

 : کرد اضافه و انداخت شاران ی برده مات صورت   به ینگاه هامون

 !  متفاوته ما ی رابطه -

 دادیم نجات را شاران بیعج صداقت ن  یع در!  بود نگفته هم دروغ

 : دیچرخ شاران سمت   به امکیس  !

  ؟ کرد خودش ی فتهیش رو شما صدر یآقا در یزیچ چه ؟ یچ شما -

 برق   بیعج اما نداشت لبخند.  بود دوخته شاران به چشم منتظر هامون

 ال  یخ شاران اما.  کردیم بیترغ یلجباز به را شاران شیچشمها

 نگاه  !  شود تمام یخوب به مصاحبه نیا بود قرار.  نداشت کردن یلجباز

 :  دوخت امکیس به و گرفت هامون از را اش خنده پُر

 !  شیمهربون البته و مانشیا -

 سوالها انتها تا!  شاران نه است انیک یجوابها دانستیم خوب هامون

 خارج آنجا از انیک با همراه باالخره و دادند جواب فرصت سر   را

 .  شدند

 .  میبخور قهوه هی من ی خونه میبر -



 تیمیصم احساس   انقدر چرا.  کرد انیک یپا تا سر به ینگاه هامون

 چرا!  بود جا به که شیها غره چشم ؟ بود رفته اشتباه را کجا ؟ کردیم

 : گفت عیسر شاران!؟ رفتینم رو از

 ؟ دیرس کجا به یقربان کار  .  خونه برم خوامیم.  خستم نه -

 نیا با.  شد درست یچ همه.  میزد حرفارو.  خودته مال   پروژه -

 .  کننیم سکوت همه گهید هم مصاحبه

 : گفت گرید بار   انیک.  داد تکان سر شاران

 نیهمچ هی!  حلقه از ای خودتون از ای.  نستایا تو بذار عکس هی -

 .  ییزایچ

 : گرفت هامون سمت   به را سرش بالفاصله انیک

 .  متونینیبب شتریب دوارمیام.  شدم خوشحال تونییآشنا از یلیخ آقا -

 تنها آنها و رفت انیک.  داد تکان سر اخم با و فشرد را دستش هامون

 : گفت حال همان در شاران.  رفتند نیماش سمت   به هم با.  شدند

  ؟ نه دارم نفس به اعتماد من که -

 یم ینگاه آسمان به که همانطور و کرد جمع را لبخندش هامون

 : داد جواب انداخت

 !  کنم کامل حرفمو نشد!  حد از شیب نفس   به اعتماد -

 !  صدر یآقا یافتاد راه!  کالیبار -

 .  دیخند هامون

 ! بود صادقانه جوابم حداقل -

  ؟ نبود صادقانه من جواب   یبگ یخوایم -

 : انداخت سمتش به ینگاه مین هامون

 ! ؟ بود -



 : انداخت باال شانه شاران

 !  یمهربون کمی -

 آسمان سمت   به گرید بار   را سرش و انداخت او به ینگاه مین هامون

 : کرد زمزمه لب ر  یز.  بود گرفته دلش تهران آسمان  .  گرفت

 !  ادیب بارون کنم فکر -

 .  گرداند آسمان سمت   به سر هم شاران

 ! شهینم تموم زمستون چرا -

 نیماش داخل   که همانطور.  ندیبنش تا کرد باز شاران یبرا را نیماش در  

 : گفت و انداخت هامون به ینگاه نشستیم

 ! کنم اضافه اتتیخصوص به بودنم جنتلمن تونمیم -

 زدیم دور را نیماش که همانطور.  بست را در و داد تکان سر هامون

 کنج   نشسته محو   لبخند   آن شاران اما.  کند جمع را لبخندش کردیم یسع

   !دید را شیلبها

 :گفت نشست آنکه محض   به

 ؟ میبخور شام میبر -

 :دیکش هم در چهره شاران

 ! باشه یخوب ی دهیا نکنم فکر ؟ رونیب -

 . ننیبیم رو مصاحبه همه گهید ساعت چند ؟تایچ که باالخره -

 .  ندارم یشلوغ ی حوصله یول آره -

 گره که بود نمانده یزیچ شیابروها.  کرد روشن را نیماش هامون

 :گفت عیسر شاران.  بخورد

 .  میبخور غذا من ی خونه میبر -



 :کرد ینینش عقب وضوح به هامون

 ! خستم کمی -

 ؟یترسیم یچ از -

 ! ترس؟ -

  شه؟یم یاوک یچ همه بشه خونده نمونیب یعرب جمله هی اگه یعنی -

 !خستم فقط من -

 

 !  کردم باور منم -

 هامون.  دوخت اش یکنار ی پنجره به و گرفت هامون از را صورتش

 رفتن خانه ی حوصله هم خودش.  انداخت مغموم شاران   به ینگاه مین

 خانه به اصال اگر شدیم چه.  بودند آنجا زنش و یهاد امشب.  نداشت

 ! ؟ رفتینم

 ؟ میبر ییجا هی یدار حوصله -

 : گفت تفاوت یب شاران

 !  نداره یفرق برام -

 انتخاب را رشیمس.  فشرد گاز پدال   یرو را شیپا و زد لبخند هامون

 یخبر نه و!  بود شاران ی خانه نه ، بود شلوغ نه که ییجا ، بود کرده

 !  بود هیسم و یهاد از

.  شکستیم را نشانیب سکوت   که بود ییصدا تنها شدیم پخش که یآهنگ

 زمزمه از شاران که بود بیعج و کردیم زمزمه آن با یآرام به هامون

 به.  نبود جور اش قهیسل با ادیز آهنگ که چند هر.  بردیم لذت او ی

 اما باشد داشته یتر تند تم  یر که کند گوش یآهنگ دادیم حیترج آن یجا

 بود نشسته دلش به و شده نیعج هامون یصدا با آهنگ آرامش   بیعج

 . 



 : نشست صاف شیجا سر  .  شدند خارج تهران از یک   دینفهم

 ؟ میریم کجا میدار -

 .  میبخور غذا که جا هی -

 !  برم شلوغ یجا ندارم دوست که گفتم -

 !  ستین شلوغ -

 !  جاده تو یاومد یالک.  ادیب بارون دیشا ؟ گرفته هوا ینیبینم مگه -

 : زد غر شاران گرید بار  .  نداد او به یجواب هامون

 .  میخوردیم غذا راحت من ی خونه میرفتیم -

 .  میرسیم االن میکینزد.  بزن غر کمتر -

 راه   و کرد منحرف را رشیمس جاده از هامون.  کرد سکوت شاران

 اطراف آن هم یچراغ یحت.  دیترس شاران.  گرفت شیپ در را یخاک

 !  نبود

  ؟ یبلد رو نجایا یمطمئن -

 ! بلدم -

 .  کهیتار چه -

 را جاده گرید یکم.  دییپایم را جا همه و بود شده چشم سراپا شاران

 که یزمان.  دندیرس نظرشان مورد   مقصد   به باالخره تا رفتند باال

 بود مقابلشان که یراه به هراسان شاران کرد پارک را نیماش هامون

 : شد رهیخ

 ؟ یسادیوا یچ یبرا -

 : برد در ی رهیدستگ سمت   به دست شاران ترس   به توجه یب هامون

 !  شو ادهیپ -



 تمام   برخالف   که بود یراه به شاران نگاه  .  شد ادهیپ زودتر خودش

 یکم شدیم باعث حداقل. بود کرده روشن را آنجا چراغ چند رشانیمس

 : گفت و کرد باز را نیماش در   هامون!  شود راحت الشیخ

 ؟ پس ینشست چرا -

 !  مونمیم منتظرت جا نیهم من ، برو تو.  رمیس من -

 بود یزیچ نیآخر زده وحشت شاران  .  کرد جمع را شخندشین هامون

 !؟ بترسد یزیچ از بود ممکن اصال!  ندیبب یروز کردیم الیخ که

 .  معرکست غذاهاش نییپا ایب -

 !  که ستین یزیچ نجایا ؟ میبر دیبا کجا اصال -

 : کرد مقابلشان ی  سنگ ی تپه به یا اشاره هامون

 . اونجاست یباال -

 ! ؟ میبر ادهیپ دیبا -

.  است دهیشن ینامربوط حرف   انگار که بود دهیپرس تعجب با یجور

 : داد جواب هامون

.  باال میبر رو تپه نیا که یا اندازه به فقط.  کوتاهه ر  یمس هی -

 . یشیم عاشقش ینیبب رو رستورانش

 ر  یمس و شاران ی  سانت هفت پاشنه یکفشها با اما نداشت یادیز ارتفاع

 برسد مقصد به سالم دانستیم دیبع زهیر سنگ و سنگ از پُر ناهموار  

 شاران! ؟ بزند رستوران باال آن بود دهیرس عقلش به یکس چه اصال  !

 :دیغر و شد ادهیپ حرص با

 ؟ یریبگ انتقام ازم یخوایم ینجوریا -

 !  نیهم بخورم غذا خوامیم فقط -



 یسع و انداخت مچش دور   را فشیک.  فرستاد رونیب را نفسش شاران

 جلوتر هامون.  رفتند را ریمس از یکم.  بردارد آرام را شیقدمها کرد

 : زد طعنه شاران.  رفتیم راه

 !  شهیم کم ازت یزیچ هی!  ینکن کمک وقت هی -

 را شیقدمها.  انداخت شاران رفتن   کلنجار و عقب به ینگاه هامون

 : گرفت دستش از را فشیک.  برسد شاران به تا کرد آرام

 .  ارمشیم برات -

 !  نشه زحمت -

 قدم کنارش همانطور  ! بود زیت و تند زبانش کردیم که هم کمکش

 لحظه هر و بود افتاده شماره به شینفسها که یحال در شاران داشتیبرم

 : آمد حرف به داشت افتادن ترس  

 نداره گهید یمشتر خودت جز کنم فکر ؟ یکرد دایپ کجا از نجارویا -

 . 

 .  یکوهنورد یبرا طرفا نیا انیم اکثرا شلوغه سرش ظهر تا صبح -

 ؟ یکوهنورد پس -

 به دار خنده هامون ی مردانه یدستها در شاران کوچک   و فیظر ف  یک

 هامون.  نزند او به یا طعنه که کندیم جان شاران.  دیرسیم نظر

 : داد جواب دادیم تاب هوا در را فیک قدم هر با که همانطور

 .  بودم یزمان هی -

 !  داره یلیدل هی.  یسرحال یادیز سالت و سن به نسبت -

  ؟ یزنیم نفس نفس انقدر چرا یرفت راه قدم چهار -

 !  امیم دارم یسانت هفت پاشنه یکفشا با -



 را رستوران توانستند باالخره.  برداشت قدم و انداخت باال ابرو هامون

 : دیکش یراحت نفس   شاران.  نندیبب بود یچوب ی کلبه به هیشب که

 !  میدیرس شکرت ایخدا -

 ی پاشنه که بود نرفته قدم دو هنوز.  کرد تند قدم و زد را حرف نیهم

 چشم کند سقوط آنکه از قبل.  کرد ریگ کف یها زهیر سنگ به کفشش

 ! زد چنگ بود راهش سر   که یزیچ نیاول به و بست

 

 هم از لباسش یباال ی دکمه دو زمان هم و شد دهیکش هامون راهن  یپ

 را دستش هامون که فتدیب نیزم یرو شاران بود نمانده یزیچ ، شد باز

 به یا لحظه شاران.  شد دهیکش جلو سمت   به کرد قالب او یبازو به

.  کرد باز آرام را شیپلکها!  است سالم کرد احساس که آمد خود

 اش شده حبس نفس  .  دید صورتش مقابل   را هامون ی دهیترس صورت  

 نییپا به یلعنت ی  سنگ ی تپه آن از بود نمانده یزیچ.  فرستاد رونیب را

 .  بود قالب شیبازو به هنوز هامون دست  !  شود پرت

 !  مردمیم داشتم -

 به گره هامون!  بود نیهم اوردیب زبان به توانست که یکلمات نیاول

 زبانش!  بود امدهین خوشش مردن لفظ   نیا از چیه.  انداخت شیابروها

 : شد زیت و تند

  ؟ یبر راه یاریب خودت سر   ییبال نکهیا بدون   قدم دو یتونیم -

 حرف تر مهربان یکم داشت انتظار دیشا.  دیکش هم در ابرو شاران

!  ختیر هم به را تشیذهن تمام   هامون اما!  بپرسد را حالش مثال.  بزند

 : گرفت سمتش به هم را فشیک و کرد رها را شاران یبازو

 !  میدیرس گهید -

 : داد جواب و گرفت دستش از را فیک.  بود شوکه هم هنوز شاران



 !  بپوشم مناسب کفش   نبود ادمی که دیببخش -

 شاران.  افتاد راه به جلوتر و برد فرو بشیج داخل   را شیدستها هامون

 ی پنجه نوک   اما برگردد آمده که یراه همان از گرفت میتصم اول

 کرده سست را شیقدمها اتفاق نیا یطرف از کردیم درد شدت به شیپا

 : انداخت عقب به ینگاه مین هامون.  بود

 ؟ یایب راه یتونیم -

!  دیایب راه نتواند که نبود یآنقدر اما دادیم آزار را شیپا مچ   یفیخف درد  

 : داد تکان سر یا ناله نیکوچکتر بدون   و گرفت باال را سرش

 !  آره -

 حال همان در و دیکش هم در ابرو شاران.  افتاد راه به دوباره هامون

 : زد طعنه آمد یم راه سرش پشت   لنگان لنگان که

 ؟ ینداشت یزیچ یدختر دوست حاال تا -

 صاف بالفاصله شاران.  کرد نگاهش اخم با و دیچرخ عقب به هامون

 رفتنش راه به و شد برداشته صورتش یرو از هامون نگاه  .  ستادیا

 : گفت باز حال همان در.  افتاد راه به دنبالش هم شاران.  داد ادامه

 یکفش چه طرف نیبب قبلش حداقل یایب ییجا نیهمچ یخوایم یوقت -

 !  پاشه

 به یکمک شاران یحرفها و بود کالفه.  فرستاد رونیب را نفسش هامون

 ی رابطه کردن   یشرع یبرا اصرارش تمام  !  کردینم اش یکالفگ

 !  دیفهمینم شاران که فیح بود یناگهان اتفاقات   نیهم خاطر   به نشانیب

 تو که یبد بروز یخواینم یداشت دمیشا ؟ رازه ای یبد یندار جواب -

 !  یکرد یطونیش تیجوون

 اما گشتیم آرامش دنبال  !  بود محض اشتباه   شاران آوردن   نجایا اصال

!  بود یعصبان شاران   و هیکنا پُر یحرفها بود آمده رشیگ که یزیچ



 کند مرتب را وضعش و سر تا رفت راهنشیپ ی دکمه سمت   به دستش

 : شد قدم هم او با باالخره شاران. 

 تا گمیم من یایب راه خانوم هی با قدم هم یستین بلد نکهیا به توجه با -

   ! نبوده تیزندگ تو هم ماده جونور   هی یحت حاال

 قرار اما.  رفت شاران به یا غره چشم و کرد باز را کلبه در   هامون

 : گفت و کرد در به یا اشاره.  برود رو از ها یسادگ نیا به نبود

 !  یداشت دختر دوست دمیشا.  انداخت َشک به منو حرکتت نیا یول -

 شیگوشها از کردیم احساس.  گذشت هامون کنار   از و گفت را نیا

 دن  ید با یرمردیپ.  شد وارد سرش پشت   هم هامون!  شودیم بلند دود

 سرش یموها ، بود خندان صورتش.  برداشت قدم سمتشان به هامون

 با باالخره هامون.  داشت هم یبلند ش  یر و بود شده دیسف دست کی

 : آورد لب یرو یلبخند او دن  ید

  ؟ یچطور.  بابا حاج سالم -

 : دیکش آغوش در را او و دیرس هامون به رمردیپ

 .  بابا یآورد صفا.  جان پسر یاومد خوش -

 : افتاد شاران به نگاهش و کند دل هامون از باالخره

  ؟ هیک گلم دختر   -

رد چشم شاران  را اش یزندگ سوال   نیتر بیعج که انگار.  کرد گ 

 باشد داشته را یسوال نیهمچ انتظار   انگار که هامون.  باشد دهیشن

 : آمد حرف به و کرد حفظ لب یرو را لبخندش

 !  همسرم شاران -

 لفظ   کنار   شاران آوردن   زبان به نیهم رمردیپ سوال   از تر بیعج

.  زدیم صدا را نامش بود بار نیاول!  بود هامون زبان   از همسر

 : شد قیعم لبخندش رمردیپ



 با که یرفت نگو.  ستین یخبر ازت مدت هی دمید جان پسر مبارکه -

 !  یبرگرد الیع و عهد

 : گفت هامون و کرد سالم عیسر شاران

 تازست ازدواج ی هیقض وگرنه.  بوده مشغله خاطر   به مدتم نیا نبود   -

 . 

 خوامیم برات نویهم فقط من.  باشه یخوش به که شاالیا یباش جا هر -

 اومده نجایا اول بار   خانومت حاال.  نمون پا سر نیبش ایب.  جان پسر

 .  میداشت نگهش در در   زشته

.  زدیم یسرخ به دشیسف پوست   و بود افتاده گل خنده از صورتش

.  بود آمده خوشش اش کلبه و او از.  داشت لب یرو لبخند شاران

 دهیچ یصندل و زیم دور تا دور و بود کلبه ی گوشه یبزرگ ی نهیشوم

 شده پوشانده دیسف و قرمز دار   گل یها پرده با شیها پنجره.  بود شده

 یجذاب و دنج یفضا.  بود شیها یزیم رو رنگ   هم درست که بود

 لب اراده یب شاران.  بود یخال ها یصندل تمام   که خصوص به داشت

 : زد

 ؟ ادینم نجایا یکس -

 . خلوته معموال ساعت نیا که گفتم -

 

 فاصله با که پنجره کنار   ز  یم.  رفت اش یشگیهم یجا سمت   به هامون

 شاران و نشست یصندل پشت  .  داشت قرار نهیشوم از یکینزد نسبتا ی

 اما هامون.  دیکاویم را اطراف نگاهش.  کرد خوش جا مقابلش هم

 تشیاذ حلقه نیا بیعج.  بود انگشتش یرو نشسته ی حلقه به چشمش

 !  کردیم

 : برگشت اش یسرخ گل طرح   قندان   و یچا دو با بابا حاج



 ؟ براتون ارمیب یچ شام دیبگ نیبخور رو تونیچا تا.  نیآمد خوش -

 هامون ردیبگ را منو شاران آنکه از قبل.  گرفت سمتشان به منو دو

 : زد پس را بابا حاج دست  

نو که من.  اریب یدونیم خودت که یهمون -  .  ندارم الزم م 

 : دیخند بابا حاج

 تو که ییغذا از دیشا.  بکنه رو انتخابش خانومت بذار جان پسر -

 !  ادین خوشش یبخور یخوایم

 به.  آمد یم خوشش بابا حاج از شتریب لحظه هر.  زد لبخند شاران

 :  گفت طعنه

 !  ایب بابا حاج ش  یپ یخصوص کالس هی حتما -

 حاج دست   از را ها منو از یکی و انداخت شاران به ینگاه مین هامون

 : گرفت او سمت   و دیکش رونیب بابا

 !  کن انتخاب -

 باشد اش قهیسل باب   که نبود یزیچ.  انداخت نگاه منو به دقت با شاران

 : دیپرس بابا حاج.  داد تیرضا یکباب یماه به نشانیب از. 

  ؟ برنج با -

 : گفت عیسر شاران

 .  برنج بدون  !  نه -

 تمام بود کرده عهد خودش با که یهامون و ماند شاران.  رفت بابا حاج

 آن از هم را نگاهش و باشد زیم یرو کوچک   گلدان   به دستش مدت

 را نشانیب سکوت  .  انداخت اطراف به ینگاه دوباره شاران!  ردینگ

 : آمد حرف به که بود او هم تینها در.  نداشت دوست

  ؟ یاومد یم تنها نجایا -



 : داد جواب چرخاندیم زیم یرو را گلدان که همانطور هامون

 !  وقتا یبعض -

 : انداخت باال ابرو شاران

 ؟ یاومد یم یک با گهید یوقتا یبعض -

 یرو را شیدستها شاران.  آورد باال سر و دیکش گلدان از دست هامون

 .  بود شده لیمتما جلو به و گذاشته زیم

  ؟ یشناسیم ببرم اسم -

 : نکرد ینینش عقب شاران

 !  نه ای یداشت دختر دوست بفهمم کنهیم کمک حداقل -

 داد حیترج.  چرخاند را نگاهش و فرستاد رونیب را نفسش هامون

 !  بگذرد ساده او نداشت امکان اما بگذارد جواب یب را شاران حرف  

 .  یکنیم مشکوکم یدار کم کم ؟ یدینم جواب چرا -

  ؟ کنهیم یفرق چه برات -

 !  یهست یآدم جور چه نمیبب خوامیم.  شهیم برطرف میکنجکاو حس -

 !  یعاد آدم   هی -

 !  یشانس خوش یآدما هیشب شتریب کنمیم فکر من ؟ یعاد آدم   -

 : گفت شاران.  رفت باال لبش ی گوشه اراده یب هامون

 ؟ نه دهییتا ی خنده نیا -

 : گرداند سمتش به سر هامون

 ؟ یاریم کجا از رو اتیحدس نیا -

 ال  یخ به هم ، کنارتن خانوادت هم ، یدار پول هم ؟ گمیم دروغ مگه -

 !  نقصه یب جوره همه اعمالت و رفتار خودت



  ؟ نقصم یب کنمیم فکر من -

 نه است نشسته مقابلش یساز دردسر ی بچه دختر کردیم الیخ هامون

 و داد اش یصندل ی  پشت به را اش هیتک هامون!  ساله 02 دختر   کی

 !  بزند یگرید حرف   شاران تا ماند منتظر

 دهیم نشون نیا.  یبگ دروغ ینداشت دوست مثال مصاحبه تو!  آره -

 .  اشتباه بدون  .  یباش کامل شهیهم خوادیم دلت

 نشه که نزنم یحرف.  باشم نداشته یاشتباه انتخاب   کنمیم یسع فقط -

 .  بشم مونیپش بعدا که نکنم یکار.  کرد جبرانش

.  افتاد هامون راهن  یپ ی شده بسته جا جابه ی دکمه به شاران نگاه   تازه

 : داد ادامه را حرفش هامون.  کرد اش کالفه ینظم یب نیا

 کنمینم فکر.  دمیکش زحمت پولمم یبرا خوشبختم خانوادم کنار   من -

 ... به یربط نایا

 یب.  کرد قطع را هامون حرف   نیهم و شد بلند یصندل یرو از شاران

 مرتب زودتر چه هر را ینظم یب آن تا شد خم حرفش و او به توجه

.  نکرد یحرکت هامون که یناگهان آنقدر.  برد جلو را دستش!  کند

 یرو یوقت.  کرد مرتبش عیسر یلیخ و رفت دکمه سمت   به دستش

 است فتادهین یاتفاق که انگار و دیکش یراحت نفس   برگشت اش یصندل

 : گفت

 ؟ میگفتیم یچ -

 نیب از تمرکزش کل به و بود کرده پُر را هامون ی شامه شکالتش یبو

 : داد حیتوض شاران!  رفت

 !  شیبود بسته جا به جا -

 نیا که بود یدوم بار  .  کرد صاف را شیصدا.  نشست صاف هامون

 .  دیدیم او از را گونه وسواس حرکت  



 !  ممنون -

 از کل به کالم ی رشته.  آمد رونیب دهانش از که بود یا کلمه تنها

 دیرس سر شانیغذاها با بابا حاج که شکر خدارو.  بود رفته در دستشان

 گوشت چلو از یبزرگ ظرف   و گذاشت شاران مقابل   را یکباب یماه. 

 .  کرد مخلفات از پر هم را نشانیب.  هامون مقابل   هم

 !  جان نوش   -

 اشتها با را شیغذا هامون.  شدند خوردن مشغول   و کرد تشکر هامون

 کلبه آرامش  .  بود برده ادی از را مشکالتش کل به انگار.  خوردیم

 یغهایت کردیم تالش که همانطور شاران.  بود کرده آرام را اعصابش

 : دیپرس کند جدا را اش یماه

 .  نشناخت منو اصال بابا حاج -

 زایچ نیا و لمیف و ونیزیتلو اهل   ادیز.  گذرونهیم نجایا وقتشو شتریب -

 .  ستین

 .  دهید که سلایر  دونه هی باالخره -

 ؟ یشد ناراحت نشناختت نفر هی -

 : انداخت باال شانه شاران

 ! نه -

 

 یمین شاران.  کرد سکوت و نشاند صورت یرو محو یلبخند هامون

 با را شاران رفتار   هامون.  کرد رها را هیبق و خورد را شیغذا از

 شیبرا اش ییغذا م  یرژ که بود دهیفهم خوب مثال.  کردیم دنبال دقت

 !  بود دهیفهم بود کرده یبستن هوس   که یشب همان را نیا.  است مهم



 خوش یرو با بابا حاج.  کردند رفتن عزم   غذا خوردن   از بعد

 رونیب محض   به.  دیایب هم باز گرفت قول شاران از و کرد یخداحافظ

 : زد غر شاران یسنگ ی تپه آن دن  ید و کلبه از آمدن

 ؟ میبرگرد راهو نیا دیبا -

 ؟ ینیبیم یا گهید راه   -

 .  بود گرفته خود به ناراحت حالت   شاران صورت  

 !  ناراحته کفشام -

 را نفسش هامون.  سوختیم شیپا کف   و کردیم درد هنوز شیانگشتها

 اش یشگیهم یها خواسته به یشباهت چیه شاران.  فرستاد رونیب

 که دیرسیم شتریب موضوع نیا به گذشتیم که یروز هر و نداشت

 .  دارد فاصله الشیخ و فکر از چقدر

 : گذاشت شاران مقابل   و آورد در پا از را شیکفشها یکالم بدون  

 !  بپوش نارویا -

 : کرد نگاهش تعجب با شاران

 ؟ یکنیم کاریچ خودت ؟ تورو یکفشا -

 !  بپوششون -

 .  برم راه نایهم با تونمیم نه -

.  کردیم درد شیپاها واقعا هم شاران.  کرد نگاهش چپ چپ هامون

 : کرد زمزمه آرام آورد یم در را شیکفشها که همانطور

 !  دمیپوشیم بهتر کفش   یاومد ینم نجایا برنامه یب تو اگه -

 اوج   فرستاد رونیب نهیس از که یقیعم نفس   تنها و کرد سکوت هامون

 هامون کفش   در را شیپا شاران.  داد نشان را خوردیم که یحرص

 : گفت لذت با و گذاشت



 !  شیآخ -

 .  برداشت را شاران یکفشها و شد خم هامون

 ؟ نییپا یایب یتونیم حاال -

 !  یحت برم راه یکل تونمیم االن آره -

 کفش یب.  کرد باز را هامون یاخمها بود نشسته لبش یرو که یلبخند

 رفتندیم راه هم کنار   بار نیا!  دیارز یم یخوشحال و لبخند آن به ماندن

 : شکست را نشانیب سکوت   گرید بار   شاران. 

 .  اومد خوشم نجایا از -

 !  خوبه -

 ؟ میاریم بازم یایب یروز هی اگه -

 : زد لبخند هامون.  بود شده طنتیش پُر ی بچه دختر همان درست

 !  دیشا -

 !  هست یدواریام یجا پس خب -

 یکفشها شاران.  دندیرس نیماش به باالخره.  داشتند لب به لبخند دو هر

 نیماش داخل   کفش بدون   داد حیترج بار نیا و داد پس او به را هامون

 نام  .  خورد زنگ شاران ل  یموبا افتادند راه آنکه محض   به.  ندیبنش

 .  انداخت ادشی به را سارا با قرارش دوباره کارن

  ؟ بله -

 .  ینداشت آنتن زدم زنگ بهت بار صد ؟ ییکجا ، شاران -

 ؟ یدار یکار.  رونمیب -

 ؟ یدلخور ازم -

 .  میزنیم حرف موردش در بعدا -



 .  بود شده زیت هامون یگوشها

 همه کنار   از ساده تونمینم میدار یا گذشته هی هم با سارا منو شاران -

 !  بگذرم یچ

 .  میزنیم حرف هم با بعدا -

 ؟ یکنیم ردش راحت تو برگرده مانیپ فردا نیهم اگه -

 : کرد یعصب را شاران سوالش

 ! زنمیم زنگ بهت خونه برم -

.  نزد یحرف هامون.  کردیم اش کالفه مانیپ نام  .  کرد قطع را تماس

 : داد حیتوض اراده یب شاران

 !  بود کارن -

 یبرا یحرف.  ماند ساکت ریمس تمام   شاران.  داد تکان سر تنها هامون

 !  بود شده نشناس وقت کارن بیعج امروز.  نداشت گفتن

 به سر شود ادهیپ آنکه از قبل.  کرد توقف نیماش شاران ی خانه مقابل  

 : چرخاند هامون سمت  

 براش روز هی خودت هست که یزیچ هر و شدن یشرع انیجر نیا -

 !  امیم توافقنامه با منم.  کن نییتع

  ؟ راهه به رو یچ همه -

 : داد تکان سر.  دادیم نشان را اش یناراحت شاران صورت   حالت  

 ! ممنون امشبم یبرا!  آره -

 .  کنمیم خواهش -

 و آورد رونیب را لشیموبا.  شد مانیپش دوباره که شود ادهیپ خواست

 : دیکش هامون سمت   را خودش

 ! ؟ میریبگ یسلف -



 ! ؟ یچ یبرا -

 !  کنم پخش جا همه خوامیم -

 : داد حیتوض شاران و کرد گره ابرو هامون.  بود کم نشانیب ی فاصله

 !  خوامیم نستاگرامیا یبرا -

 شده یباز وارد   که کردینم باور هنوز.  بزند که نداشت یحرف هامون

.  گرفت قرار شاران ن  یدورب مقابل   خورده گره یابروها همان با!  باشد

 : انداخت هامون صورت   و لیموبا ی صفحه به ینگاه شاران

 !  یدار دوست منو چقدر شهیم باورشون قشنگ.  خوبه یلیخ -

 : گفت گرید بار   شاران که سرچرخاند کالفه هامون

 .  یریبگ عکس کردم مجبورت انگار که نباش یجور هی.  بخند کمی -

 .  رمیبگ عکس یکرد مجبورم -

 !  دوننینم که اونا -

 که کردیم نگاهش چطور دینفهم و دوخت شاران به را نگاهش هامون

 و بود لیموبا لنز   به خندان خودش نگاه  .  دید یعکاس مناسب   شاران

 خورد رقم شانیرسم عکس   نیاول!  او به رهیخ هامون صورت  

 : گفت معترض هامون  !

 .  نبود تیگوش به نگاهم -

 : گرفت فاصله شاران

   . خوبه نیهم -

 عاشقانه عکسشان!  بود معنا تمام به کتاتور  ید.  دیپرسینم هم نظر اصال

!  است شاران ی فتهیش هامون کردیم الیخ دانستینم که هر!  بود شده

 کامل تا ماند منتظر هامون بار نیا.  شود ادهیپ داد تیرضا باالخره



 یعل ی شماره راه ان  یم.  راند خانه سمت   به بعد و برود خانه داخل  

 : زد گوش به را اش یهندزفر.  افتاد لشیموبا یرو

 .  سالم -

 . هامون آقا سالم -

 ؟ چطوره کوثر ؟ یچطور -

 

 به زشته.  ریبگ لیتحو هم مارو یول درست یشد متاهل آقا.  خوبه -

 ! رفتار نیا خدا

 .  کنمیم یرانندگ دارم یعل بزن رو حرفت -

 صحبت ی حوصله اما بزند حرف توانستیم و بود آزاد شیدستها

 !  نداشت کردن

 .  ما منزل   نیاریب فیتشر خانوم با کنم دعوتت خواستمیم -

 : کرد باز اعتراض به دهان عیسر

 ... که یدونیم یعل -

 یومدین ما ی خونه مدت همه نیا ؟ کنمیم قبول یاریب بهانه گفتم -

!  پسر یمتاهل که االن.  اتیچرند نیا و نیشیم معذب مجردم یگفت

 .  ما ی خونه شام شب فردا.  انیم هاشم بچه خانوم و سهراب

 ... شاران ی برنامه دونمینم.  کنم هماهنگ دیبا نیبب -

 : شد زدنش حرف مانع هم باز 

 اون یروز هر.  منتظرما.  بده خبر من به کن چک رو اش برنامه -

 .  اصال بگو راحته

 .  بگذره مدت هی بذار کن صبر ادهیز فرصت حاال یعل -



 رو فتیکث ی گذشته بابا نترس!  آخه تو یسفت چقدر.  گهید ارین نه آقا -

 .  میکنینم رو واسش

 هر داشت دوست.  نبود دار خنده حرفش هامون نظر   از اما دیخند یعل

 راه   یعل یاصرارها اما نرود یمهمان نیا به و کند مخالفت شده طور

 را یمناسب روز   خودش شد قرار تینها در!  نگذاشت شیبرا یفرار

 نیا از چیه.  بود رفته هم در شیابروها شد قطع که تماس!  کند انتخاب

 !  نداشت یخوش دل   اصرارها

 را نستاگرامشیا ی صفحه کند عوض را شیلباسها آنکه از قبل شاران

 ر  یز متن   انتخاب یبرا.  کرد آپلود را هامون با عکسش و کرد باز

 متنها اما کرد پاک و نوشت بار چند.  رفتیم کلنجار خودش با عکس

 و افتاد گفتنش شاران اد  ی به.  کرد فکر گرید یکم.  نشست ینم دلش به

.  گرفت جان شاران یلبها یرو لبخند یا لحظه!  صالبتش پُر یصدا

 کارن حرف   به نه.  بود شده هامون امشب فکرش تمام   که بود بیعج

 ی مردانه یصدا از بود شده پُر سرش تمام  .  مانیپ نه و کردیم فکر

 ، دادنش نجات و شیبازو دور   او دست   یگرما!  خودش اسم   و هامون

 اصال!  باشد راحت که بود آمده در پا از او خاطر   به فقط که ییکفشها

 جا لبش یرو که یلبخند با تینها در.  کند محو را لبخندش توانستینم

.  کرد پست را عکس و نوشت را دلخواهش متن   بود کرده خوش

 ندارد نستاگرامیا هامون که کردیم شکر خدارا.  شد بلند جا از بالفاصله

! 

 

 یهاد ن  یماش از یخبر.  بود خاموش چراغها تمام   دیرس خانه به یوقت

 دشیکل.  رفت خانه سمت   به آرام یقدمها با و دیکش یراحت نفس  .  نبود

.  نشود داریب یکس که داشتیم بر قدم یجور ، چرخاند قفل در را

 شدن   بسته محض   به و شد اتاقش یراه!  نداشت زدن حرف ی حوصله

 یرو را چشییسو.  کرد رها را اش شده حبس نفس   سرش پشت   در



 و نشست تخت یرو.  دیکش رونیب تن از را کتش و کرد رها زشیم

.  رفت هم در شیپا کف   درد   از صورتش.  آورد در پا از را جورابش

 راه نتواند که نبود قیعم آنقدر اما بود داده خراش را آن زهیر سنگ

 راهنشیپ یها دکمه.  گرفت اخم طرح   صورتش یا لحظه یبرا.  برود

 دکمه شیانگشتها.  ستادیا اتاقش یقد ی نهیآ مقابل   و کرد باز هم از را

...  شیانگشتها و افتاد شاران اد  ی به.  کرد لمس را دوم و اول ی

 و دیکش رونیب تن از را راهنیپ...  بود خورده کرم الک   که ییناخنها

 ساعتش و قیعق انگشتر   و کرد تن به یراحت لباس  .  دیکش قیعم نفس  

 اش خسته صورت   به یدست.  گذاشت زیم یرو و کرد باز دست از را

 و گذاشت یشانیپ یرو را ساعدش.  دیکش دراز تخت یرو و دیکش

 و حرفها.  بود دیجد شاران با بودن.  دوخت سقف به را نگاهش

 ناشناخته شیبرا بودن دیجد نیا.  داشت یتازگ هامون یبرا شیرفتارها

 و او با دانستینم که!  بد ای است خوب دانستینم که ییآنها از.  بود

 دردسر شانیبرا آسمان تا نیزم از یتفاوتها نیا ای خواندیم شیرفتارها

  ؟ شودیم

 یبو.  افتاد کار به اش ییایبو ی حافظه و بست پلک هیثان چند یبرا

 امشب!  ببندد پلک آن از شتریب نداد اجازه شاران یطنتهایش و شکالت

 یم شاران اد  ی به دیچرخیم که یسمت هر ؟ بود آمده سرش به ییبال چه

 بلند   و کیبار انگشت   یرو افتاد یم ییکذا انگشتر   آن اد  ی به مثال.  افتاد

 زشیم پشت  .  بود دهیپر سرش از خواب.  شد بلند جا از!  شاران

 امدهین او به آرام خواب  .  شد اش افتاده عقب یکارها مشغول   و نشست

 !  بود

*** 

 که کارن به.  کرد مزه مزه یکم و برد لب سمت   به را شیچا وان  یل

 مقابل   که بود دهینپر سرش از خواب هنوز.  شد رهیخ زدیم قدم مقابلش

 کار به مغزش هنوز و بود صبح 7 ساعت.  بود شده سبز اش خانه در  

 : کرد باز را آلودش خواب یچشمها کارن یصدا.  بود فتادهین



 بود نرفته مدت همه نیا اصال که انگار.  سابق آدم   همون شده دوباره -

!   

 و بود آشفته شیموها.  دیکش یا ازهیخم و زد چانه ر  یز دست شاران

 در لحظه هر شیچشمها.  داشت تن به هنوز را خوابش بلند   راهن  یپ

 : دیرس گوشش به کارن یصدا گرید بار  .  بود شدن بسته حال  

 .  اشتباهش به کرد اعتراف.  برگردم خوامیم گهیم -

 تا کرد مزه را شیچا از گرید یکم و دیکش هم در را صورتش شاران

 !  بپراند سرش از را خواب یسوزن سر ی اندازه به دیشا

 نیا ی شده تلنبار حرف   کردمیم نگاه چشماش تو ؟ گفتمیم بهش یچ -

 اصال!  کردیم هیگر داشت.  مونهیپش انقدر یوقت ؟ گفتمیم رو مدت

 ؟ کنه هیگر سارا شهیم باورت

 : زد غر لب ر  یز شاران

 !  جهنم به -

 را حرفش کارن.  کرد کینزد شیلبها به را یچا وان  یل و گفت را نیا

 : کرد باز لب گرید بار  .  دینشن

 ... کنم یخواه معذرت شاران از امیب حاضرم گفت یحت -

 به کارن.  افتاد سرفه به و دیپر شیگلو به یچا چطور دینفهم شاران

 : زد کمرش پشت   به یا ضربه و آمد سمتش

  ؟ شد یچ -

 : آمد حرف به سرفه چند از بعد و کرد دور خود از را او شاران

 ؟ گفت یچ -

 .  رینگ جبهه شاران -



 از خواب کل به ، دیپر نییپا کانتر پشت   بلند   یصندل یرو از شاران

 : بود دهیپر سرش

 راهت سر   بشم سد خوامینم واقعا.  نداره یربط من به تیزندگ کارن -

 .  کنم دخالت انتخابت تو ای بزنم یحرف و

 ربط من به که تو یزندگ مثل  .  داره ربط تو به میزندگ که معلومه -

 ؟ یزنیم که هیحرف چه نیا.  یخواهرم تو.  داره

 : کرد قالب نهیس یرو را شیدستها شاران

 بهش دوباره یتونیم یکنیم فکر.  گذاشت تنهات بار هی سارا نیبب -

 ؟ یکن اعتماد

 ....دونمینم -

 ندارم زایچ نیا به یاجیاحت واقعا.  ستین من از یخواه معذرت بحث   -

 و ییتو مهم هم فقط.  یایب کنار باهاش یتونیم نیبب خودت یول. 

 .  آرامشت

  ؟ یکن تحملش یتونیم باشه جمعمون تو اگه -

 دیچرخ.  آمد ینم رونیب نشانیب از یحرف.  ماند باز مهین شیلبها شاران

 که همانطور.  رفت نکیس سمت   به و برداشت را شیچا وان  یل و

 : داد جواب شستیم را آن یعصب

 ؟ تونهیم یکت -

 : آورد لب یرو یتلخ لبخند   کارن

 !  کنهیم ساشویگ نتشیبب اگه گفت -

 .  دیخند اراده یب شاران.  آمد یم بر یکت از فقط حرفها نیا

 .  رشینگ یجد!  گهیم من خاطر   به نارویا -

 ؟ یندار یمشکل تو نمیبب خوامیم منم -



 : برگشت کارن سمت   به شاران

 ؟ یگرفت رو متیتصم -

 . سنجمیم رو یچ همه دارم.  دونمینم -

 .  کنمیم یکار هر تو خاطر   به من -

 اما نشود شانیزندگ وارد   سارا کاش.  انداخت چنگ جانش به دلهره

 !  بود زده غر مدام هم جا نیهم تا!  کند دخالت نیا از شتریب توانستینم

 چه دونمینم هنوز.  یکن تحملش ینش مجبور وقت چیه دمیشا -

 .  دارم یمیتصم

 .  کن فکر یمنطق -

 ! رهیم نیب از منطقم وسط ادیم سارا یپا یوقت -

 

 : گفت گرید بار   کارن.  کرد نگاهش سکوت در شاران

 ... برگرده اگه!  مانهیپ مقابل   در تو حال   مثل   من حال   ییجورا هی -

 : دیپر کالمش ان  یم شاران

 نیهمچ من.  ییسارا ی فتهیش تو.  ندارن شباهت هم به اصال نایا -

 .  ندارم یحس

 ؟ یمطمئن -

 : نشاند لب یرو یلبخند شاران

 راه هم یسوال ستیب حاال یشد خوابم مزاحم   یاومد یصبح سر   -

 .  بخوابم من بذار برو! ؟ یانداخت

 اصال شبید از یول نجایا امیب زود انقدر خواستمینم دیببخش!  باشه -

 .  نبرده خوابم



 ؟ یبخواب جا نیهم یخوایم -

 .  ترم راحت خونه برم.  نه -

 پشت   خانه در   شدن   بسته محض   به و رفت کارن.  داد تکان سر شاران

 کرد پرت قدرت تمام   با را مبل یرو یکوسنها حرص پُر شاران سرش

 اش آشفته یموها که آمد خودش به یزمان.  یگرید از بعد یکی. 

.  بود کوسن از پر اطرافش و دور و بود گرفته را صورتش یجلو

 به.  بود شده قرمز کپارچهی دشیسف صورت  .  زد کنار را شیموها

 مبلها یرو مرتب و تکاند را آنها تَک تَک و رفت ها کوسن سمت  

 : زد لب و فرستاد رونیب را نفسش.  گذاشت

 باز خونه به پاشو من اگه!  آوردم ینم خودم با رو سارا من اگه -

 ... کردمینم

 کل به را نامش و مانیپ کرد یسع و داد تکان افسوس ی نشانه به یسر

 نداشت شهامت هم سارا ی اندازه به او یحت.  ندازدیب رونیب ذهن از

 ... دیشا!  نبود عاشق دیشا.  بزند یحرف و برگردد که

 یتماس و گرفت دست به را لشیموبا.  بود دهیپر سرش از کل به خواب

 : دیشن را آلودش خواب یصدا بوق چهار از بعد.  گرفت ونیکتا با

  ؟ گرفته شیآت ییجا -

 .  نجایا ایب پاشو -

 : شد اریهوش ونیکتا

 ؟ شده یچ ؟ چرا -

 .  دوباره گرفته راه کارن یزندگ تو دختره نیا -

 ؟ سارا -

 .  آره -

 .  بشه آدم خوادینم کارن -



 . ایب پاشو -

 .  امیم ظهر ادیم خوابم -

 .  دیخر میریم هم با بعدش.  بکن نجایا رو خوابت ی هیبق ایب -

 ؟ رونیب یبزن خونه از قراره ، عجب چه -

  ؟ خونه بمونم چرا.  شهیم حل کم کم داره یچ همه گهید -

 .  امیم کنم داریب و بهنام -

 .  ینخواب منتظرما -

 .  اونجام گهید ساعت کی تا -

 به که بود کامنت ل  یس.  زد نستاگرامشیا به یسر و کرد قطع را تماس

 غامهایپ به صبح اول   توانستینم اصال.  بود آورده هجوم اش صفحه

 شان نفره دو عکس اد  ی به دوباره و گذاشت کنار را لیموبا.  کند فکر

 راهیب و بد و کارن دست   از خوردن حرص ن  یب که بود بیعج.  افتاد

 ! شد تر آرام یکم و نشست شیلبها یرو لبخند ، سارا به گفتن

* 

  ؟ دارهیب هامون -

 را شیموها حوله با که همانطور.  دیرس گوشش به هومن یصدا

 : دیشن را مادرش جواب   کردیم خشک

 ؟ شده یچ.  آره -

 !  هیخصوص -

 هومن بزند یحرف ای برگردد آنکه بدون  .  خورد اتاقش در   به یا تقه

 برادرش به ینگاه نهیآ از هامون.  انداخت اتاق داخل   را خودش

 : انداخت

 !؟ دییبفرما گفتم -



 : داد جواب حال همان در.  بود مانده باز هومن ش  ین

 .  کنهیم فیک یصبح سر   آدم اصال...  ینگاه چه.  ییصدا چه -

 یموها دست حرکت   با و داد نهیآ به را نگاهش توجه یب هامون

 : کرد مرتب را نمناکش

 ؟ دیدار مشغله ای مغازه دیاریم فیتشر امروز -

 !  نه ای شهیم یزیچ یا معجزه مینیبب بخند کمی -

 : کرد اخم هامون

 ؟ نه ای مغازه یایم گمیم ؟ یبافیم چرند چرا -

 !  یآسمون یصدا نیا با بخواه جون شما -

 در.  رفت شیلباسها کمد   سمت   به و داد تکان تاسف به یسر هامون

 : گفت حال همان

.  ادهیز کار امروز.  خودم ش  یپ ایب تو.  کی شعبه بره گفتم یهاد به -

 .  شده تلنبار هم رو کارا وقت چند نیا

 به.  کردیم نگاه را هامون رهیخ رهیخ در به هیتک شخندین با هومن

 هیثان چند دید را هومن ی افهیق و دیچرخ عقب به هامون نکهیا محض  

 : گفت و کرد نگاهش مکث با

 .  شو حاضر برو ؟ پسر یسادیوا چرا ؟ گمیم جوک واست دارم -

  ؟ چطوره داداش زن -

.  انداخت تخت یرو را شیلباسها و گرفت برادرش از نگاه هامون

 : داد جواب ندازدیب چشم هومن به آنکه بدون  

 ! خوبه -

 .  مصاحبتون شده هم یا مصاحبه چه -

 : گفت هومن.  کرد سکوت هامون



 .  دمشید صبح امروز -

 .  یزندگ و کار به بچسب کارا نیا یجا!  روشن چشمت -

 !  بودا شده هم یعکس چه یول.  چشم به اونم -

 : چرخاند هومن سمت   به سر.  ستادیا حرکت از هامون

 ؟ یعکس چه -

 عکسم!  تنها تنها!  دور دو َدَدر ، شبید.  گهید نفره دو عکس   همون -

 !  کشک نجایا که هم ما.  نیانداخت که

 : رفت عقب یکم هومن که برداشت سمتش به یقدم هامون

 !  نگفتم یزیچ که من -

 جمع لبخندش وجود نیا با.  بود دهیترس هامون نگاه   از وضوح به

 تر یعصب را هامون طنتشیش نیا ی همه و کردیم طنتیش!  شدینم

 : کردیم

 .  بده نشون رو عکس -

 ! ؟ داداش زن دهید یچ.  ترسناکه شتریب صدا نیا -

 و هم کنار   خودشان دن  ید با هامون.  گرفت هامون سمت   به را لشیموبا

 نکرده یکنجکاو هم خودش و بود نداده نشان او به شاران که یعکس

 : دیشن گرید بار   را هومن یصدا.  ماند صفحه مات   یا لحظه بود

 .عکسم ر  یز کپشن   ی مرده من طرف هی تونیهنر عکس   -

 

 نگاه  !  کردیم یپران مزه دوباره که بود ختهیر هامون نگاه   از ترسش

 . خواند را بود شده نوشته عکس ر  یز که یمتن و رفت تر نییپا هامون

 

 دوزد یم پروانه شب به تو یصدا کن میصدا



 سازد یم خانه میبرا تو نگاه کن نگاهم

 یطوالن یها شب از پس ینوران صبح یا بخند

 سازد یم گانهیب مرا لبخندت اعجاز هر که

 

*** 

 قدم شاران ن  یماش سمت   به.  بود دیخر یها بسته از پُر شانیدستها

 یراحت نفس   ونیکتا نشستند نیماش داخل   آنکه محض   به و برداشتند

 :دیکش

 ؟ ادین سمتمون یکس میبر ییجا هی شد!  شدم وونهید -

 : آورد در حرکت به را نیماش شاران

 .  میبخور ناهار جا هی میبر -

 .  کردم دهیکوب هوس -

 :افتاد خنده به شاران

 ؟ یگرفت ادی کردناشو هوس فقط یحاملگ از -

 :دیخند هم ونیکتا

 . اصال ستین خودم دست   شده ادیز یلیخ اشتهام -

 ونیکتا حال همان در. راند شناختیم که یرستوران سمت   به شاران

 :گفت

  ؟ برگشته چرا نگفته هنوز -

 ! دیگویم را یکس چه دانستیم شاران. ببرد اسم ونیکتا نبود الزم

 .  دمینپرس من -

 : زد پوزخند ونیکتا



 پست.  بشم گریباز وودیهال برم خوامیم دادیم پسغام و غامیپ که قبال -

 ؟ اولش یجا سر   رفت خورد یبرگشت

 : فرستاد رونیب را نفسش شاران

 ! کنمینم فکر! ؟ اول یجا سر   -

 .  باشه دهیکش نقشه بابا واسه ستین دیبع -

 !  اومد ینم خوشش سارا یباز از هم وقتا همون بهمن بابا -

 . براش کنهیم کار همه بابا بگه کارن -

 : دیغر ونیکتا و دیکش هم در ابرو شاران

 ! من احمق   و ساده برادر   -

 !  نخور حرص -

 : چرخاند پنجره به رو قهر حالت   به را صورتش یکت

 که ادتهی.  کارن به دهیرس نوبت حاال خوردم حرص تو دست   از کم -

 ؟ گفتمیم ایچ بهت

 !  بود دوستم سارا -

 ؟ نهیا از ریغ!  بودم تر کینزد بهت خواهر از منم -

 ؟ یبشکاف رو گذشته یخوایم -

 همون.  نبود هم دوست!  چیه که خواهر طرف که بگم خوامیم -

 وصل تو به خودشو یچ یبرا دمیفهم دمید اشویباز زبون که یروز

 !  کرده

 .  مینداشت خبر ندهیآ از کدوم چیه یکت -

 : دیچرخ شاران سمت   به ونیکتا

 .  ارهیم باال یگند هی آخرش بود معلوم.  دونستمیم من -



 ! که نبود بد!  کرد رفع سرم از رو بال هی -

 .  بشنوه دلت از خدا -

 : رفت یکت به یا غره چشم شاران

 .  گمیم یجد -

 ؟ کنم باور یخوایم ؟ بال شد حاال.  بود دلت و جون که اون -

 که نبود یزیچ.  گمیم توام به گفتم اون به!  بود کارن و تو توهم نیا -

 . دیکردیم فکر شماها

 یخوایم.  موندیم روش نگاها همه که بود جذاب انقدر کهیمرت نیا -

 ؟ یبود نشده جذبش تو! ؟ بود َکشک یچ همه یبگ

 !  شدینم باز ها یسادگ نیا به که ییآنها از.  کرد اخم شاران

 .  خورد ظاهرشو گول   هم سارا ؟ ظاهره یچ همه مگه -

 : داد تکان تاسف ی نشانه به یسر یکت

 و خورده گول وگرنه.  زد گول که بود یاون سارا.  زمیعز نه -

 .  نیبود کارن و تو چارشونیب

 !  یکت بردار دست -

.  دیرس دو هر گوش   به و دیچیپ نیماش در شاران ل  یموبا زنگ   یصدا

 : انداخت باال ابرو یکت.  بست نقش هامون نام   نیماش تور  یمان یرو

 !  که آقاتونه به به -

 : گفت عیسر شاران

 ... ایبزن نامربوط حرف   خدا به.  بزنم کریاسپ رو خوامیم -

 : دیکش لب یرو را دستش یکت

 .  دمیکش دهنمو پ  یز ایب -



 : کرد زمزمه و دیکش یقیعم نفس  .  کرد برقرار را تماس شاران

 ؟ بله -

 : شد پخش نیماش در هامون آرام   یصدا

 .  سالم -

 زل شاران صورت   به شدینم محو صورتش یرو از که یلبخند با یکت

 : بود زده

 .  سالم -

 را کارش و بزند حرف او تا ماند منتظر.  بود کلمه یکی نیهم جوابش

 ؟ است دهید را عکسشان دانستینم اصال.  بود نگران یکم.  دیبگو

  ؟ است خوانده را عکس کپشن   ؟ چه را عکسشان ر  یز یکامنتهاز

 .  مسجد میبر دنبالت امیم عصر -

 تمام   و انداخت باال ابرو حرفش نیا با شاران.  بود یعاد هامون لحن  

 : برد ادی از را اش ینگران

  ؟ بشم تیهدا راست راه   به و کنم توبه مسجد میببر یخوایم -

 هامون.  گرفت او از نگاه شاران.  دیکوب دستش پشت   و کرد اخم یکت

 نیا یزیچ ای بود کرده عادت شاران یها طعنه به.  بود خونسرد اما

 شاران توسط   شده نوشته کپشن   مثل   دیشا یزیچ! ؟ کردیم آرامش وسط

 ! 

 ؟ رفت ادتی قرارمون آقا حاج ش  یپ میبر خوامیم -

  ؟ خبرم یب خودم که دارم آقا حاج با یقرار چه من -

 شاران.  بماند خونسرد و نرود در کوره از که کندیم جان هامون

 در   به بار نیا اما.  داشت هامون کردن   یعصبان در یبیعج استعداد  

 حال همان در!  شود یعصب نداشت الیخ هامون.  بود خورده بسته

 : داد آرامش با را جوابش



 ؟ یدار چادر -

 کنمیم سرم چادرم بعد بشم تحوالت دچار   برسه مسجد به پام اول بذار -

 !؟ یچ گهید. 

 ! میدار قرار نیهم یبرا آقا حاج با.  بود تیمحرم قرارمون -

 یحرف داشت دوست انگار.  یشرویپ شاران و کردیم یصبور هامون

 کلنجار هم او وقت آن!  دیبگو یزیچ و شود یعصبان هامون که بزند

 !  باشند نداشته دنیکش نفس ینا که بزنند طعنه آنقدر و برود

 .  امیم خودم بده آدرس.  خونه برم عصر تا کنمینم فکر.  رونمیب من -

 شده راحت الشیخ شاران.  داد را آدرس شتریب تعارف   بدون   هامون

 هم یکم دیشا!  داندینم اش نوشته و عکس از یزیچ چیه هامون که بود

 چه نیا!  نداند هم و بداند داشت دوست هم که انگار. شد دیناام

 را خداحافظ ی کلمه که یا لحظه!؟ بود شده دچارش که بود یفیبالتکل

 به هم را ونیکتا که بشیغر و بیعج ی  خونسرد همان با هامون زد لب

 :گفت بود انداخته تعجب

 .ارمیم برات رمیگیم چادر خواهرم از -

 

 : گفت عیسر.  بود کرده دایپ یسرکش یبرا یموضوع انگار شاران

 !  کنمینم سرم چادر من -

 !  مسجد تو میبر قراره -

 شترهیب نامحرم اونجا نکنه ؟ داره مسجد رون  یب با یفرق چه مسجد تو -

 ؟

 هامون.  کند اخم شد باعث که رفت شاران به یا غره چشم ونیکتا

 : داد جواب

 !  یریبگ رو سواالت جواب   آقا حاج از یبتون کنم فکر -



 .  یکن مجبورم یخوایم که پرسمیم تو از -

 راه اگه.  ایب چادر بدون   تو و مسجد تو رمیم من.  کنمینم مجبورت -

 .  ریبگ رو یریشمش آقا حاج سراغ دادنت

 :کرد زمزمه ونیکتا

 ! کن یدیسف چشم باز ؟ شد خوبت -

 جواب حال همان در.  کند ساکتش که گذاشت ینیب یرو انگشت شاران

 : داد

 ؟ نباشم کتینزد من یتراشیم بهونه یدار آشناست مسجد   نکنه -

 کار.  جون دختر ینکرد انتخاب جنجال و دعوا واسه رو یخوب روز   -

 .  باش اونجا گفتم که یساعت سر   نتتیبب یکس یخواینم اگه!  دارم

 ! هامون آقا چشم -

 : گفت دوباره شاران.  کرد مکث هامون

 ؟ نه گهید یخواستیم نویهم -

.  نمیبینم یمانع چشم یبگ خوادیم دلت اگه یول ندارم یاصرار -

 . خداحافظ

 او و کرد قطع باشد شاران سمت   از یجواب منتظر   آنکه بدون   را تماس

 : دیخند تماس شدن   قطع با ونیکتا!  گذاشت جا بر ناباور را

 پَس   از که خانه جذاب یآقا نیهم فقط.  نکنه درد دستش!  اومد خوشم -

 !  ادیم بر تو

 : بود شده قرمز بکپارچه صورتش شاران

 ! ؟ قافله ق  یرف ای یدزد کیشر تو -

 گهید یدیم قورت درسته و طرف!  یدزد خود   تو برم قربونت -

 .  یخواینم قیرف و کیشر



 ؟ نه یخوایم هم دهیکوب -

 : دیکش شکمش به یدست یکت

 !  ازیپ و سماق با آخ -

 : دیکش هم در را صورتش شاران

 .  بخرم برات تا نیبش -

 .  بچم داره یبدجنس خاله عجب -

 ! ننداز بچه اون گردن   رو خودت شکم   یها خواسته -

 ! ماست واسه کردناش اخم دهیچ رو خانوم ُدم   گهید یکی -

**** 

 نک  یع.  رفت مسجد سمت   به بلند یگامها با و شد ادهیپ نشیماش از

 آنکه محض   به.  شدیم شدنش دهید مانع بود صورتش یرو که یبزرگ

 یرو را فشیک و کرد دایپ را دنج یا گوشه شد مسجد اط  یح وارد  

 داخلش از و انداخت اطراف به ینگاه.  گذاشت وارید کنار   یسکو

 بالفاصله و دیکش رونیب را بود گرفته قرض رباب از که یاهیس چادر

 چند همان در اما دارد نگهش محکم کردیم یسع.  انداخت سر یرو

 نکهیا محض   به.  خوردیم ُسر اش یروسر یرو از مدام هم هیثان

!  برعکس و افتاد یم نییپا چادرش کردیم صاف را اش یروسر

 سر پشت   از ییصدا که بکشد ادیفر بود مانده کم! بود شده کالفه

 : کرد رشیغافلگ

 ؟ یخوایم کمک -

 کند باز و ببندد پلک هیثان چند حرص از شد باعث هامون یآشنا یصدا

 : گرفت قرار او یرو در رو و دیچرخ عقب به. 

 ؟ یکن سرت چادر یبلد -



 نیا.  بود آرام اما هامون.  بود آورده زبان به حرص پُر را سوالش

 ! ؟ آورد یم کجا از را آرامش

 ! سالم -

 شاران.  بود سالمش جواب منتظر  .  خورد گره شاران چشم   به نگاهش

 .  افتاد شیها شانه یرو چادر لحظه همان و کرد رها رونیب را نفسش

 !  سالم -

 .  بود یعصبان هم هنوز

 .  دارهیم نگهشون که دارن ک ش هی معموال نایا -

 نگاه را شیرو و ریز و برداشت سر از را چادر تعارف یب شاران

 : نبود ک ش از یخبر کرد

 !  هیا حرفه یلیخ کردن سر چادر تو من مامان   انگار -

 : گفت عیسر هامون

 .  سایوا جا نیهم لحظه هی -

 تا چادر   با بعد یا لحظه.  رفت ابانیخ سمت   به و کرد رها را شاران

 : زد طعنه شاران.  برگشت بود دستش در که یا شده

 شهیم لیتکم حجابم یحساب گهید ینجوریا ؟ کنم سرم هم رو تاشو دو -

 ! 

ش   و کرد باز را چادر یا اضافه حرف   بدون   هامون  داد نشانش را آن ک 

: 

 .  یکن سرت یبتون نویا کنم فکر.  ست هیهان چادر -

 همان کمک   با باالخره و گرفت دستش از را چادر حرف بدون   شاران

 دادینم تکان را سرش که چند هر!  ماند سرش یرو چادر ک ش تکه کی

 که ییموها و بود شاران به نگاهش هامون!  بخورد ُسر دوباره مبادا تا



 نداد اجازه خودش به اما.  بود مشخص اش یروسر ر  یز از هنوز

 : کرد مقابلشان به یا اشاره.  بزند یحرف

 ؟ میبر -

 وارد  .  افتاد راه به هامون ی شانه به شانه دهد جواب آنکه بدون   شاران

 شاران ال  یخ بابت نیا از و بود خلوت.  شدند مسجد ی مردانه قسمت  

 آنکه از قبل.  بود کرده را جا همه فکر   هامون که انگار.  شد راحت

 : کرد مکث هامون بروند تر کینزد

 .  بگم دیبا یزیچ هی -

 : دیچرخ سمتش به شاران

 ؟ یچ -

 ... تمونیمحرم مدت   -

 .  بود نکرده هم فکر هیقض نیا به اصال شاران.  کرد مکث

 !  دونمینم -

 : انداخت باال شانه شاران.  بود منتظر هنوز هامون

 ؟ ماه 4 -

 !؟ ماه 4 -

 : گفت عیسر شاران.  بود متعجب هامون

 یکنیم گرد چشم ینجوریا ماه 4 واسه یوقت!  ماه 6 بگم خواستمیم -

 !  یبگ یخوایم یچ ماه 6 واسه

 !  ادهیز -

 در حرف پشتم خوادینم دلم.  یباش منم شهرت   فکر   به دیبا باالخره -

 ! دیکش طول کال ماه دو شییایرو یزندگ و عشق کل که ادیب



 

 ی همه ، شیحرفها ی همه.  افتاد عکسشان ر  یز متن   اد  ی به هامون

 قضاوت یبرا ، افکارشان یبرا ، مردم یبرا.  بود یظاهر شانیکارها

 ر  یتعب خودش یبرا یحرف هر از که نبود ساله 01 جوان  !  شانیکردنها

 کاخ   خودش یبرا و شعر تیب دو به ببندد دل نبود قرار!  کند یخاص

 : آمد حرف به و داد تکان سر  . بسازد ییایرو

 .  ماه 6 همون -

 : گفت گرید بار   هامون.  شد راحت الشیخ شاران

 .  میکن نییتع هیمهر عنوان   به یزیچ هی دیبا -

 !  ادینم خوشم زایچ نجوریا از من -

 .  اجباره.  ستین تو و من دست   -

 .  نکردم فکر بهش اصال -

 .  کن فکر االن -

 .  دونمینم من! ؟ بگم یچ -

 شاران دست   یرو و دیچرخ نگاهش هامون.  شد مکث نشانیب یکم

 لب اراده یب!  بود چشمش مقابل   ییکذا ی حلقه همان هم هنوز.  نشست

 : زد

 ؟ چطوره طال -

 !  چرنده نظرم به زایچ نیا اصال.  کنهینم یفرق برام -

 ل  یم.  بود گرفته دلهره شاران.  افتادند راه به و نزد یحرف هامون

 آرام یکم هم او دیشا تا شود هامون یبازو زان  یآو که داشت یبیعج

 : رفت جلوتر و زد مقابلشان ی  روحان مرد   به یلبخند هامون!  شود

 .  آقا حاج سالم -



 از خبر کردنشان بش و خوش.  گرفت دهینشن را شانیاحوالپرس شاران

 یپا!  نه ای کندیم یدست کار   دانستینم اصال شاران!  دادیم تشانیمیصم

 آنقدر لحظه آن توانستیم!  بود زدن جا ی آماده بودند دهیرس که عمل

 !  شود محو دشانید از کل به تا بدود

 : گرداند شاران سمت   به سر آقا حاج

 ؟ دیخوب شما.  خواهرم سالم -

 : دیبگو توانست فقط زده وحشت ی چهره همان با شاران

 .  ممنون.  سالم -

.  خواند شیچشمها از را ینگران و دید را شاران صورت   رنگ   هامون

 : آورد لب یرو یلبخند آقا حاج

 ؟ دیحاضر خوشبخت زوج   خب -

 : داد جواب نفرشان دو هر یجا به هامون

 .  آقا حاج بخون -

 توافق که یمدت همان بود داده آقا حاج به هامون که یاطالعات طبق  

 کردنش نییتع در یدخالت چیه شاران که یا هیمهر با و بودند کرده

 تیمحرم ی غهیص!  بود شده دلباز و دست هامون بیعج و نداشت

 ، شان نفره دو خلوت   و ییتنها در ، سکوت در.  شد یجار نشانیب

 ذهنش به هم را یتیمحرم نیهمچ ال  یخ وقت چیه!  یا اضافه آدم   بدون  

 نبود مجبور اگر! ؟ بگذارد مسجد به پا و کند سر چادر!  بود نداده راه

 کند تحمل توانستیم قهیدق چند یبرا اما.  کردیم مخالفت هامون با حتما

 عوض کل به نشانیب اوضاع زدند رونیب مسجد از آنکه محض   به! 

 به و برداشت سرش از را چادر که دینکش هیثان به شاران.  بود شده

 : گفت کردینم نگاهش که حال همان در.  داد هامون دست  

 !  رمیم گهید من -



 یرفتارها ی رهیخ هامون نگاه   چه هر.  بود شده برعکس شانیجا

 فکر   با.  کند نگاه او به نداشت دوست شاران که انگار بود شده شاران

 او از نگاه دادیم حیترج باشد شده مرتکب یبزرگتر اشتباه   نکند نکهیا

 یساعت چند حداقل و برساند اش خانه خلوت   به را خودش تا!  بدزدد

 !  کند فکر

 ... یبخوا اگه کهینزد ما ی خونه -

 : دیپر کالمش ان  یم شاران

 .  خونه برم خوامیم.  خستم -

 !؟ یخوب -

 : کرد زمزمه هامون.  داد تکان سر فقط

 ... شاران -

 نگاه او ی رهیخ یچشمها به و آورد باال را سرش شاران.  کرد مکث

 شاران ؟ خوردندینم تکان کدام چیه چرا ؟ بود ستادهیا زمان.  کرد

 یفیتعر که یحال همان با و دیکش هم در ابرو و کرد مهار را نگاهش

 : زد طعنه نداشت

 شیپ یشرع مشکل   ؟ نداره رادیا شدن رهیخ ؟ شد حل یچ همه االن -

  ؟ ادینم

 دست شاران.  کرد نگاهش فقط!  کردیم یصبور هامون دیبا چقدر

 : کرد قالب نهیس یرو

 ؟ نداره جواب حرفام -

 ؟ شد تموم تتیعصبان -

 . ستمین یعصبان من ؟ یعصبان -

 ، تیمحرم نیا از حرصش.   بود شده برافروخته وضوح به صورتش

 یبرا که یدردسر و خودش از ، بود ستادهیا مقابلش که یصدر نیا از



.  بود یعصبان!  داشت حرص زیچ همه از.  بود کرده درست خودش

 .  خواندیم شاران یچشمها از هامون که یزیچ

 !  یستین یعصبان باشه -

 خال  .  زد کنار یکم را آن و دیکش اش شده رها یموها به یدست شاران

.  دیکش خود دنبال   را هامون نگاه   و کرد ییخودنما اش قهیشق کنار  

 : گفت گرید بار   شاران

 !  شرع!  تیمحرم!  اداها نیا.  فهممینم رو رفتارا نیا یمعن فقط من -

 .  خواستمه و من با مشکلت االن یعنی -

 .  ندارم یزیچ با یمشکل من -

 : گفت عیسر هامون.  بود کالفه

 !؟ میبخور یزیچ هی میبر -

 !  نه -

 : بود ممکن ریغ انگار شود آرام شاران که کردیم چه هر

 ؟ میکن یخداحافظ پس -

 : بود ممکن حرف   نیبدتر انگار سوالش

 !  حتما!  آره -

 ... شاران -

 اراده یب.  شدیم پاره دلش بند   انگار زدیم صدا را اسمش که بار هر

 : دیغر

 !؟ بله -

 

 : کرد اشاره و دیکش صورتش به یدست هامون



 !  خونه میبر -

 همه دیبگو ؟ است مانیپش دیبگو توانستیم.  ستادیا جا همان شاران

 که بود ستادهیا جا همان هنوز ؟ بود امکانش ؟ رندیبگ پس را زیچ

 : گذاشت کتفش پشت   و برد باال را دستش هامون

 ... شاران -

 حد از ادیز که یچشم دو آن.  شد هامون یچشمها محو   شاران نگاه  

 اش وانهید زمان هم و ترساندیم را او که ییچشمها.  بود آشنا شیبرا

 ، کتفش پشت   هامون دست   یگرما...  دیفهمینم را حالش...  کردیم

 از دانستینم قایدق که یا کالفه حال   ، هضمشان قابل   ر  یغ ی  کینزد

 : ردیبگ فاصله هامون از شد باعث همه ستیچ

 ازت یزیچ نیهمچ بود محال بودم فتادهین دردسر تو اگه که یدونیم -

  ؟ بخوام

 آورد نییپا را اش مانده آسمان و نیزم ان  یم دست  .  کرد نگاهش هامون

 : داد ادامه شاران.  شد رهیخ او به فقط و

 ؟ نه یدونیم -

 ؟ یبرس یچ به یخوایم -

 او اما.  سوزاندیم را شیچشمها و دادیم فشار را شیگلو غده مثل   یزیچ

 !  دادینم آن به یتیاهم

 .  میکن تحمل قراره ماه 6 ی اندازه به فقط -

 را خرابش حال  .  کردیم درک را اش یکالفگ.  کرد گره ابرو هامون

 .  کردیم اش یعصب...  حرفش نیا اما دیفهمیم

 .  میبزن حرف جا هی میبر -

 !  خونه برم خوامیم -



 هامون با داشت دوست فقط انگار.  خواهدیم چه دانستینم هم خودش

 یول.  ردیبگ را شیجلو ماند منتظر.  کرد مکث یکم!  کند مخالفت

 شد شتریب اش یکالفگ شاران.  ماند رهیخ صورتش به تنها هامون نگاه  

 : زد لب و

 . خداحافظ -

 الیخ او اما کند متوقفش هامون داشت انتظار.  برداشت جلو به قدم دو

 رفتن   و بود کرده قالب نهیس یرو را شیدستها!  شود مانعش نداشت

 عقب به و دیچرخ برداشت که را سوم قدم  .  کردیم نگاه را شاران

 : برگشت

  ؟ یصبور یلیخ که یکن ثابت یخوایم یسادیوا آروم نجایا -

 : کرد باز را آن و رفت نیماش در   سمت   به و دیکش یقیعم نفس   هامون

 .  شو سوار -

 : ستادیا حرکت یب شاران

 .  شمیم نتیماش سوار   نگفتم -

 .  دمینپرس منم -

 : کرد دایپ ادامه هامون ی رهیخ یچشمها تا و آمد باال شاران نگاه  

 .  دارم نیماش خودم -

 .  مشیداریبرم نجایا از میایم بعدا -

 !  خونه برم خوامیم -

 .  خونه رسونمتیم -

 !؟ شم نتیماش سوار   یالک چرا.  دارم نمیماش.  بلدم یرانندگ -

 ؟ نه ای یشیم سوار -

 !  نه که معلومه -



 یا چاره شدنش لجباز و شاران اما!  نداشت ییزورگو به عادت هامون

 : ستادیا مقابلش و برداشت قدم سمتش به!  بود نگذاشته شیبرا

 نیماش تو نیبش االن نیهم ای.  جون دختر یکنیم تموم صبرمو یدار -

 ... نکهیا ای میبزن حرف تا

 ؟ یکشیم نشون و خط من یبرا -

 خسته شاران یحرفها و بود خسته.  دیکش صورتش به یدست هامون

 : کردیم ترش

.  شمیم متوسل زور به باشه الزم!  کنمیم دیتهد ، کشمیم نشون و خط -

 ؟ میاریب بار به گهید ییرسوا هی یمنتظر ای نیماش تو ینیشیم

 مطمئنا هامون ی رفته هم در صورت   و شاران ی خورده گره یابروها

 را خبر تر  یت توانستیم یحت!  شدیم خبرنگاران یبرا یخوب ی سوژه

 که یزمان و شد نیماش سوار   یگرید کالم   بدون  !  کند ینیب شیپ هم

 !  دیکش یراحت نفس   بست را در هامون

 : کرد شروع شاران نشستنش محض   به

 میبد یکس دست   سوژه دوباره خواستینم دلم نکهیا خاطر   به فقط -

 !  شدم سوار

!  کرد ادیز را شدیم پخش که یمیمال آهنگ   یصدا حرف بدون   هامون

 آرام ال  یخ او اما!  ردیبگ آرام شاران شده که هم لحظه چند یبرا تا

 : نداشت شدن

 ... دیبا الزمه که یمواقع جز به بعد به نیا از اصال -

 

 دوزد یم پروانه شب به تو یصدا کن میصدا

 سازد یم خانه میبرا تو نگاه کن نگاهم

 



 : چرخاند سمتش به سر.  چرا دینفهم هامون و ماند مهین حرفش

 !؟ یچ دیبا -

 اما هامون.  برد ادی از را حرفش کل به و دیشن را آشنا آهنگ   شاران

 دندان جواب   بار نیا تا بشنود را حرفش ی ادامه بود منتظر هنوز

 !  بدهد او به یشکن

 

 یطوالن یها شب از پس ینوران صبح یا بخند

 سازد یم گانهیب مرا لبخندت اعجاز هر که

 

 هامون سمت   به سر شاران.  دیکش طول شتریب یکم نشانیب سکوت  

 هامون نگاه  ! ؟ است کرده انتخاب را آهنگ نیا قصد از ندیبب تا چرخاند

 : برگشت سمتش به هم

 !  یگفتیم یداشت -

 شاران.  نکرد او به یکمک هامون خونسرد   شهیهم حالت   و صورت

 : گفت و کرد صاف را شیمانتو ی لبه.  شد دستپاچه

 !  یچیه -

 یآهنگ یصدا را نشانیب سکوت  .  نزد یحرف اما.  کرد تعجب هامون

 : شکستیم شدیم پخش که

 

 آبادم یصحراها به یپ در یپ شوق یا زیبر

 سازد یم وانهید مرا تو خراب کن خرابم

 من شعر یپا تا سر به شو برپا و باش آتش تو

 سازد یم افسانه کهن یعشق از که آوازم من



 

 ب  یغر بیعج سکوت   متوجه تازه و شد آشنا آهنگ به هامون گوش  

 یجا به.  رفت هوا به و شد دود حرصش و تیعصبان تمام  !  شد شاران

 طرح   از شیچشمها ی گوشه و نشست لبش کنج   ینشدن مهار یلبخند آن

 . افتاد نیچ ندهد بروز کردیم یسع که یا خنده

 

 ضرب یآرام به فرمان یرو اراده یب شیانگشتها و دیخندیم نگاهش

 یکم که بود وقتش.  انداخت شاران سمت   به ینگاه مین.  بودند گرفته

 ! ؟ شود بدجنس

 

 یطوفان یها شب آن از تر شانیپر شو شانیپر

 سازد یم شانه تیبرا رانمیو شهر از مینس

 جلب   ای ندازدیب هامون به ینگاه آنکه بدون   و آمد جلو شاران دست  

 مین هامون.  کرد کم توانستیم که ییجا تا را آهنگ یصدا کند توجه

 : گفت خونسرد و انداخت سمتش به ینگاه

 .  دادمیم گوش داشتم -

 !  ستین خوب آهنگش -

 ! داشتم دوستش من -

 دانستیم.  دوخت صورتش به چشم و دیچرخ هامون سمت   به شاران

 او به یکس! ؟ باشد خوانده نکند ؟ داشت نستاگرامشیا کپشن   از خبر! ؟

 : چرخاند سمتش به سر هامون ؟ بود گفته

 ؟ شده یزیچ -

 گرفت نفس.  نباخت را خودش!  بود یاتفاق زیچ همه!  بداند بود محال

 : زد لب هم در ییابروها با و



 !  خونه برسون منو -

 که کردیم آرام را خودش دل در.  نکرد حرفش به یتوجه هامون

 دختر مثل   و کرد قالب نهیس یرو را شیدستها شاران.  نشود یعصبان

 : زد زل شیرو به رو به اخم با تخس یها بچه

 ؟ یدینشن -

 که کند ادیز دوباره را آهنگ یصدا که رفتیم جلو دستش هامون

 : دیپر جا از شاران

 ؟ میبزن حرف دادن گوش آهنگ یجا به شهیم -

 : کرد مکث هامون

 ! هیچ مشکلت یبگ که یشرط به آره -

 جلو را دستش دوباره هامون شد یطوالن که یکم.  کرد سکوت شاران

 : برد

 !  میبد گوش آهنگ پس -

 : گفت عیسر شاران

 !  نه -

 بود همسرش.  انداخت شاران سمت   به ینگاه مین و دیکش عقب هامون

 !  بود نسبت نیهم اش یزندگ اتفاق   نیتر باور قابل ریغ ؟

 ؟ یدار یمشکل آهنگ با -

 : کرد اخم عیسر شاران.  بود شده بدجنس

 !  آهنگا ی همه مثل   آهنگه هی!  نه که معلومه -

 ! آها -

 : گفت و دیکش ششیر ته به یدست و گرفت شاران از نگاه هامون



  ؟ شده یزیچ -

 از که دیکش تر عقب یکم را شالش و کرد مرتب را شیموها شاران

.  بود هامون بودن   صدر شاران مشکل   تنها.  نماند دور هامون نگاه  

 !  بود بهتر اوضاعش و حال االن دیشا نبود صدر اگر مثال

 ! نه -

 .  یرسیم نظر به ناراحت -

 .  خونه برم خوامیم فقط ، خوبم من -

 .  بعد میبخور یزیچ هی -

 !  ستمین گرسنه -

 ؟ منتظرته خونه یکس -

 ؟ بدم حیتوض دیبا -

 !  دییسا هم یرو دندان هامون

 !  گمیم یدار عجله نکهیا واسه فقط نه -

 : چرخاند سمتش به سر شاران

 !؟ گهید خونه یرسونیم منو -

 .  خونه رسونمتیم بعد میبر ییجا هی -

 : زد غر و فرستاد رونیب کالفه را نفسش شاران

 .  بلنده پاشنه ، نیبب کفشامو -

 : گفت شاران حرف   به توجه یب هامون

 !  یاریب در کفشاتو که میریم ییجا هی -

 راست راه به مسجد با یدید ؟ ییجا یا امامزاده میببر یخوایم -

 ؟ یشد امامزاده دامن   به دست شمینم تیهدا



 رژه اعصابش یرو کرد عزم هم باز شاران و کرد سکوت هامون

 : برود

 !  برسن ادتیفر به توننیم اماما خود   فقط گهید -

 ؟ یبگ زارویچ نیهم میبرس یوقت تا یخوایم -

 : انداخت باال شانه شاران

 !  بهتره که سکوت از -

 !  میبد گوش آهنگ میتونیم -

 : فرستاد رونیب را نفسش شاران

 .  یذارینم خودت باشم ساکت خوامیم -

 : افتاد خنده به هامون

 !  آهنگ ای یدار من با مشکل ای امشب -

 !  ییتو صد در صد مشکلم -

 .  گذشته کار از کار جون دختر یشد متوجه رید -

 ! هنوز دهیسف شناسنامم.  بزنم یچ همه ر  یز تونمیم -

 .  شمیم خالص منم ینجوریا!  یکنیم لطف -

 : دیکش هم در ابرو شاران

 ؟ شه یشرع گفتیم بود یک ؟ یشیم خالص -

 ؟ داره یربط چه!  من -

 اما ادیب چشم به که یزیچ هی.  بود یسور ی رابطه هی منظورم من -

 .  نباشه ازش ینشون و نام

 ماه 6 یکن صبر هیکاف.  نشونه و نام یب!  نکرده فرق اوضاع االنم -

 .  میشیم خالص جفتمون اونوقت.  بشه تموم



 تا.  شد تر محکم شیابروها گره هم هامون.  کرد سکوت شاران

 را نشیماش.  نزدند یحرف کدام چیه هامون نظر   مورد   مقصد   به دنیرس

 : گفت شاران به رو و کرد پارک نگیپارک داخل  

 .  شو ادهیپ -

 دانستیم.  دیکاویم را اطراف شاران نگاه  .  بود گذشته 2 از ساعت

 !  چرا دانستینم اما آمده کجا

 ؟ میکن کاریچ قراره نجایا -

 : چرخاند عقب به سر هامون

 ؟ یبپرس سوال یخوایم فقط ای یایم -

 : رساند هامون به را خودش شاران

 ؟ بازن اصال شب ساعت نیا -

 .  ایب!  بازن -

 خلوت بایتقر!  یراندازیت سالن   به چه را او.  افتاد راه دنبالش شاران

 باعث شانیانداز ریت یصدا و بودند مشغول که نفر چند جز به.  بود

 و دادند لیتحو را شانیکفشها!  بخندد هامون و بپرد جا از شاران شد

 در.  بود جیگ شاران.  گرفتند لیتحو یشکل کی و دیسف یها یکتون

 : دیپرس حال همان

 !  خونه برم خوامیم من -

 : داد جواب رفتیم سالن سمت   به که همانطور هامون

 ! یریم -

 ییها اسلحه و  یانداز ریت یگوش و نکیع.  رفتند یگاهیجا سمت   به

 انگار.  رفت عقب به قدم کی هم دنشید از شاران که دادند لشانیتحو



 خطور ذهنش به وقت چیه!  دادیم نشان را اتشیخلق کم کم هامون که

 !  باشد داشته زهایچ نیا به یا عالقه کردینم هم

 !؟ یبلد -

 چشم یرو را نکشیع هامون.  بود دهیپرس وحشت با که بود یسوال

 : گذاشت

 !  ییزایچ هی -

 گذاشت گوش یرو را اش یگوش.  کرد مشیتنظ و برداشت را اسلحه

 : گفت معمول از تر بلند یکم ییصدا با حال همان در و

 . بذار و تیگوش -

 

 هم را دستش دو و گذاشت شیگوشها یرو را یگوش عیسر شاران

 ستادنیا حالت  .  ستادیا هامون پشت   ناآرام یحالت با.  داد فشار آن یرو

 آورده زبان به که بود یزیچ آن از تر یا حرفه سالحش کردن   مهار و

.  داد فشار ماشه یرو را انگشتش و بست را شیچشمها از یکی!  بود

.  رفت عقب گرید یقدم شاران و شد بلند ریت یصدا لحظه همان

 ی  حوال ییجا.  انداخت بلیس به ینگاه و آورد نییپا را اسلحه هامون

.  زدینم یحرف شاران چرخاند عقب به سر.  بود زده وسط ی رهیدا

 : گرفت سمتش به را اسلحه و آورد لب یرو یشخندین هامون

 .  توئه نوبت   -

 : برداشت را یگوش شاران

 !  خوامینم -

 : رفت سمتش به یقدم و برداشت را اش یگوش هم هامون

 . کن امتحان داره یخوب حس   -

 .  ندارم دوست -



 سمت   به شاران به پشت و گذاشت را اش یگوش دوباره هامون

 را وسط ی رهیدا بار نیا و دیکش را ماشه گرید بار  .  رفت گاهشیجا

 گوش یرو را یگوش.  بود شده کنجکاو شاران.  بود گرفته هدف

 کینزد از تا گذاشت جلو یقدم.  زد چشم به هم را نکشیع و گذاشت

 زد که را یبعد ر  یت.  اوردین خودش یرو به و دید هامون.  ندیبب تر

 : آمد حرف به شاران

 !  یدار دوست کارا نیا از دونستمینم -

 .  نجایا امیم وقتا یبعض -

  ؟ تنها -

 خوشش شاران یها یکنجکاو نیا از.  نشاند لب یرو یلبخند هامون

 .  آمد یم

 .  سهراب و یعل با -

 شد بسته ریت بلند   یصدا از شیچشمها شاران.  رفت نشانه را یبعد ر  یت

 : گرفت سمتش به را اسلحه گرید بار   هامون. 

 ؟ یکن کیشل یخواینم هنوزم -

 اما دهد نشان تفاوت یب را خودش کرد یسع و انداخت باال شانه شاران

 .  بود آمده خوشش کردنش کیشل و هامون ستادن  یا فُرم   از چرا دروغ

 !  بار هی فقط -

 را آن هامون مثل   کرد تالش شاران.  گرفت سمتش به را اسلحه هامون

 داد حیتوض شیبرا هامون.  نبود موفق ادیز اما ردیبگ شیانگشتها ان  یم

: 

 چشم  .  ماشه یرو بذار رو یکی اون رشیز ریبگ رو دستت هی -

 .  بسته چپ چشم  !  خوبه...  نجایا بذار را راستت

 !  بلدم -



 : فرستاد رونیب را نفسش هامون

 !  مشخصه -

.  کرد کیشل و خورد ُسر ماشه یرو شاران انگشت   لحظه همان

 غیج و بخورد تلو تلو شاران شد باعث زد عقب به اسلحه که یا ضربه

 : دیکش هم در ابرو هامون.  بکشد

 ؟ یکرد کیشل عیسر انقدر چرا!  حرف به یدینم گوش -

 .  شد یچ دمینفهم -

 .  دار نگهش محکم -

 ؟ خوبه!  ستمین یقو تو مثل   من -

 .  داره سادنیوا درست به ربط.  نداره بودن یقو به یربط -

 باال دوباره را اسلحه که همانطور شاران.  گرفت قرار پشتش هامون

 : گفت آورد یم

 !  باشه خشن انقدر ات هیروح کردمینم فکر -

  ؟ داره یربط چه -

 ! ادینم بهت یانداز ریت -

 که دینگو مثال!  باشد احساساتش برخالف   که بزند یحرف داشت دوست

 فقط را اسلحه آن که انگار و است جذاب ستادنشیا ژست   تینها یب

 : داد جواب یجد اما هامون!  اند ساخته او یبرا

 !  ادیب بهم ستین الزم.  حهیتفر هی فقط -

 : بود شده بدجنس شاران

!  ساختن اونا یبرا رو اسلحه اصال که انگار.  ادیم یلیخ عده هی به -

 !  یبدون که گفتم کل در

 : داد جواب صورتش حالت   دادن   رییتغ بدون   هامون



 ؟ یراندازیت به یدیم رو حواست حاال.  بدونم یگفت که یمرس -

 : زدیم حرف سرش پشت   هامون.  گرفت نشانه دوباره شاران

 که یجور.  ُشل یلیخ نه و محکم یلیخ نه.  دار نگه نجایا رو دستت -

 .  کنه حرکت بتونه انگشتات

 : کرد زمزمه هامون.  داد انجام را گفتیم که یکار همان شاران

 محکم.  بسته چپ چشم  .  اسلحه یچشم به بده رو نگاهت حاال.  خوبه -

 .  ریبگ نشونه رو وسط ی رهیدا اون حاال.  خوبه.  سایوا

 گرید بار   را شیصدا.  کرد گوش مو به مو را هامون یحرفها شاران

 : دیشن

 .  بکش رو ماشه حاال -

 را اش هیتک بار نیا اما شد پرت عقب به دوباره و کرد کیشل شاران

 .  داد بود سرش پشت   درست که هامون به

 !  خورهیم تکون نیا باز کنم یکار هر -

 بار  .  دیدزد هامون از را نگاهش و گرفت فاصله شاران.  دیخند هامون

.  افتاد لرزش به دستش بار نیا و کرد تکرار را کارها همان گرید

 یرو و برد جلو را شیانگشتها.  نماند دور هامون نگاه   از که یزیچ

 دست   از زیچ همه ار  یاخت لحظه همان.  گذاشت شاران لرزان   دست  

 نگاهش و.  خورد رقم یگرید هدف   یب ک  یشل و رفت در شاران

 گرفتینم چشم شاران و کردیم نگاهش هامون.  افتاد عقب به و دیچرخ

 : گفت و دیکش را دستش هامون که دیکش طول هیثان چند. 

 !  داره الزم نیتمر -

 یپ در یپ یها کیشل نیا یا لحظه یبرا.  شد دستپاچه شاران

 امروز از و است صدر هامون که بود رفته ادشی.  بود کرده سرحالش



 به رهیخ نگاهش یوقت درست اما.  کشدیم دکی را همسرش نام  

 : کرد ینینش عقب شد هامون یچشمها

 !  ومدین خوشم ادیز -

 : بکشد چالش به را هامون که انگار بود یکاف حرف نیهم

 .  ینکرد کیشل درست چون -

 .  نداشتم دوست چون -

 .  کن امتحان گهید بار هی -

   . خوامینم -

 . ایب.  یکن کاریچ دمیم ادتی بار نیا -

 

 بل  یس آن به یدرست ر  یت آمد ینم بدش.  شد نرم زود یلیخ شاران

 بار نیا.  کند یخال آن سر   را حرصش تمام   و بزند کن خرد اعصاب

 شاران دست   یرو را دستش و ستادیا او پشت   تعارف یب هامون

 کتف   پشت   بدنش یگرما که بودند ستادهیا هم به کینزد آنقدر.  گذاشت

 بود شاران گوش   یرو که ییها یگوش وجود   با و سوزاندیم را شاران

 اش شامه لیوان و چوب یبو!  دیفهمینم و دیشنیم را اش زمزمه هم باز

 آرام یشگیهم ی  تهاجم حالت   و انقباض آن از بدنش.  کردیم نوازش را

 عطر   از را شیها هیر.  باشد دهیرس امن یطیمح به که انگار.  گرفت

 : دیشن را شیصدا آخر ی لحظه و کرد پُر هامون

 . بکش رو ماشه حاال -

 

 جا از یخوشحال با.  بلیس به ریت برخورد   با شد یمساو کردنش کیشل

 : دیچرخ هامون سمت   به و دیپر

 !  زدم -



ست   تمام    را ردیبگ خود به بود کرده یسع لحظه آن تا که یتفاوت یب ژ 

 نشسته لبخند   و دیدرخشیم یخوشحال از صورتش.  بود برده ادی از

 ت  یعصبان که نیهم.  شدیم تر قیعم لحظه هر هامون یلبها یرو

.  آمد یم باال بهتر نفسش که انگار دیدینم صورتش در را قبل یساعت

 : داد تکان سر هامون.  بود تر راحت الشیخ

 ؟ بود خوب -

 اندازه چه تا که آورد ادی به تازه انگار.  کرد ینینش عقب یکم شاران

 نیا با.  کند جمع توانستینم را لبخندش.  است شده کینزد هامون به

 : گرفت خود به را یشگیهم ژست   وجود

 !  نبود بد -

 .  کند پنهان را اش خنده نتوانست هامون

 .  یکن کیشل یتونیم بازم -

 با و گرفت فاصله او از هامون بار نیا و ستادیا شیجا سر   شاران

.  کرد نگاهش و برد بشیج داخل   دست اش یشگیهم خونسرد   حالت  

.  داد آنجا یلیتعط از خبر باشگاه مسئول   که ماندند آنجا چقدر دندینفهم

 یا لحظه.  کردند رفتن عزم   عیسر و آمدند خودشان به شاران و هامون

 خانه به پا نداشت دوست که انگار هامون.  نشستند نیماش داخل   که

 : آمد حرف به برسد نظر به یعاد کردیم یسع که یلحن با.  بگذارد

 ؟ میبخور شام میبر -

 : انداخت ساعتش به ینگاه شاران

 .  ستمین گرسنه من.  شبه 00 بایتقر -

 به را نیماش.  نکرد اصرار وجود نیا با.  بود خورده سنگ به رشیت

 : گفت شاران حال همان در.  آورد در حرکت

 ! میکن امضا توافقنامه بود قرار -



 .  یشد مونیپش کردم فکر ینزد ازش یحرف -

 .  رفت ادمی کل به که یزد تیمحرم از حرف خبر یب انقدر!  نشدم -

 ! ؟ الزمه -

 : گفت عیسر شاران

 !  الزمه که معلومه -

 بند چه توافقنامه نیا دانستینم اصال.  دوخت جلو به را نگاهش هامون

 : کرد زمزمه و فرستاد رونیب را نفسش!  دارد ییها تبصره و

 .  نشده رید االنم -

 !  میکن امضا و مشیسیبنو فردا میتونیم -

 !  خوبه -

 ! هیعال -

 سکوت.  دوختند یگرید سمت   به و کردند منحرف را نگاهشان دو هر

 را احساساتش.  دیفهمینم را خودش شاران.  بود انداخته هیسا نشانیب

 کند یخوشحال احساس   و باشد هامون کنار   شدیم چطور.  کردینم درک

 شود دار ادامه گاهشان گه حات  یتفر نیا بخواهد و کند تیامن احساس ؟

 یآن از را اوضاعشان نبود قرار!  ستیک او که رفتیم ادشی انگار... 

 زیچ همه بعد و کردیم تحمل را ماه شش نیا!  کند تر دهیچیپ هست که

 !  گشتیبرم اول حالت   به

 جواب.  کردیم ییخودنما صفحه یرو انیک نام  .  خورد زنگ لشیموبا

 : داد

 ؟ انیک بله -



 را 00 عدد که ها عقربه.  انداخت ساعتش به ینگاه ناخودآگاه هامون

 یزیچ شب از ساعت نیا هم آن انیک تماس  .  کرد گره ابرو دادند نشان

 !  باشد هضم قابل   شیبرا که نبود

 ؟ یستین خونه.  شاران سالم -

 ؟ شده یزیچ رونمیب نه -

 هیافتتاح یبرا کرده دعوت رو همه زده دیجد رستوران   یلیعق روزیپ -

 . 

 !؟ کنار گذاشته دهیبوس رو یگریباز کال -

 . شهینم شنهادیپ بهش خوب نقش گهیم -

 ؟ هست یک   -

 .  گهید ی هفته اواخر -

 .  حتما نباشم یلمبرداریف سر   اگه -

 واسه وقت.  بشه شروع ها حاال حاال کنمینم فکر یقربان کار   -

 .  یدار استراحت

 طاقت باالخره!  بپرسد را ذهنش کنج   نشسته سوال   که بود مردد شاران

 : اوردین

 ؟ هست سارا -

 : آمد حرف به هیثان چند از بعد و کرد مکث انیک

 .  هیمیصم روزیپ با که یدونیم یول.  دونمینم -

 .  کرد رها را نفسش شاران

 .  برم کنم فکر.  باشه -



 که یدونیم.  ننشیبب همه که هیخوب ت  یموقع ؟ گهید یریم صدر با -

 !  جمعه خبرنگارا و گرایباز جمع

 را شیابروها خبر یب جا همه از که گرداند هامون سمت   به سر شاران

 و کرد یکوتاه مکث   شاران.  بود شده رهیخ مقابلش به و دهیکش هم در

 : داد جواب وار زمزمه

 !  شهیم یچ نمیبب تا -

 خانوم برسم میزندگ و کار به برم من.  نده دست از رو تیموقع نیا -

 .  منتظرن ها بچه

 : دیخند شاران

 !  بگذره خوش -

 یزندگ.  زد یحرف نه و دیپرس یسوال نه هامون.  کرد قطع را تماس

 تکرار خودش با مدام را نیا!  نداشت یربط او به شاران ی  خصوص

 و اوردین زبان به خوردیم را مغزش که یسوال اراده یب که کردیم

 !  خواهدیم چه شب از ساعت نیا مردک نیا که نپرسد

 دیرس بودند کرده رها را شاران ن  یماش که ییجا و مسجد مقابل   هامون

 بود بیغر یکم که یآرامش با را نیماش.  کرد پارک یا گوشه و

 شدن ادهیپ یبرا یا عجله انگار.  دیکش یقیعم نفس   و کرد خاموش

 کرده قالب در ی رهیدستگ به را دستش که همانطور شاران.  نداشتند

 : آمد حرف به بود

 !  خداحافظ...  خب -

 : گرفت در ی رهیدستگ به را دستش هامون

 .  امیم باهات نیماش دم   تا -

 نکرد یمخالفت شاران وجود نیا با.  نبود نیماش دو ن  یب یادیز ی فاصله

 افتادند راه هم ی شانه به شانه ، آرام یقدمها با و شدند ادهیپ زمان هم. 



 یم زبانش یرو تا که یحرف شاران.  نداشتند دنیرس یبرا یا عجله. 

 نیماش کنار   باالخره!  نه ای دیبگو دانستینم.  کرد مزه مزه را آمد

 : دیچرخ سمتش به شاران.  دندیرس

 ! بگم خواستمیم یزیچ هی -

 

 نیا بیعج.  شد رهیخ شاران یچشمها به و آورد باال را سرش هامون

 !  بودند متفاوت شیبرا چشمها

 ؟ یچ -

 ... میسیبنو رو نامه توافق منو ی خونه میبر االن میتونیم -

 !  باشد تفاوت یب کرد یسع و برد بیج داخل   را دستش هامون

 ؟ ستین رید یلیخ -

 : گشت چشییسو دنبال   فشیک داخل   و انداخت نییپا را سرش شاران

 !  یستین خسته ای یندار کار اگه البته -

 ... ستمین خسته -

 ؟ میکن امضاش امشب میتونیم پس -

 ! میتونیم -

 یا نامه توافق یامضا و حرفش نشاندن   یکرس به از خوشحال شاران

 : گفت عیسر بود منتظرش که

 ؟ یایم خودت ن  یماش با -

 . امیم سرت پشت منم برو تو.  آره -

 ! خوبه -



 محض   به.  رفت خودش ن  یماش سمت   به هم هامون و شد نشیماش سوار  

 برد شیموها ان  یم یدست نهیآ داخل   از و دیکش یقیعم نفس   شد تنها آنکه

 داشت یاشکال چه.  بود آرام اش یمشک شیچشمها.  کرد مرتبشان و

 تمام   ؟ بودیم خودش فکر   به هم یکم یزندگ یتهایمسئول از فارغ که

 دنبال   و کرد فراموش را خوردیم چرخ سرش در که یاالتیخ و فکر

 خانه به بعد ساعت مین.  بودند خلوت نسبتا ابانهایخ.  افتاد راه به شاران

 ل  یموبا که بود نشده نگیپارک وارد   شاران هنوز.  دندیرس شاران ی

 و انداخت خانه ی شماره و صفحه به ینگاه.  خورد زنگ هامون

.  کرد جلب را شاران توجه و ستادیا جا همان.  کرد گره را شیابروها

 : داد جواب را تماس هامون

 ؟ بله -

 : دیرس گوشش به هومن یصدا

 ؟ ییکجا هامون -

 ؟ شده یزیچ.  رونیب -

 : گفت عیسر هومن.  بود هراسان شادش شهیهم یصدا

 .  خونه ایب -

 هم در شتریب شیابروها لحظه هر که را هامون جلو ی نهیآ از شاران

 باز را آن و رفت در ی رهیدستگ سمت   به دستش.  کردیم نگاه رفتیم

 رفت هامون ن  یماش سمت   به آرام ییقدمها با و شد ادهیپ نیماش از.  کرد

 دیشن فقط و دیرس شاگرد سمت   ی شهیش ک  ینزد.  دیشنینم را شیصدا. 

: 

 .  امیم االن -

 : کردیم نگاهش پرسشگر شاران.  کرد قطع را تماس

 ؟ شده یزیچ -



 .  بهتر وقت هی مشیبذار...  نامه توافق نیا...  خونه برم دیبا -

 زدن حرف یبرا یتمرکز انگار و آمد یم یعصب نظر به یکم هامون

 : گفت بالفاصله شاران.  نداشت

 ؟ ادیم بر دستم از یکمک -

 : فرستاد رونیب را نفسش کالفه و خسته هامون

 !  ممنون نه -

 : داد تکان سر شاران

 .  میکنیم امضا بعدا -

 .  ریبخ شب -

 از که یسوال و ماند شاران.  آورد در حرکت به را نیماش بالفاصله

 شانیزندگ اتفاق   نیمهمتر و یجنجال شروع آن به نه.  گذشتیم سرش

 ساعت چند آرامش   آن به نه ، بدهند جلوه یعاد بودند کرده یسع که

 و جیگ!  ستیچ خاطر   به دانستینم که یآشوب نیا به نه و قبلشان

 هیافتتاح خبر   فردا توانستیم.  برد نگیپارک داخل   را نیماش سردرگم

 !  بدهد هامون به را

 دستش آنکه محض   به.  رساند خانه به را خودش چطور دینفهم هامون

 مغموم مادرش.  کرد باز را در عیسر هیهان گذاشت در زنگ   یرو را

 بود انداخته گردنش دور   دست هومن و بود نشسته یا گوشه ناراحت و

 : دیرسیم نظر به کالفه هیهان. 

 .  سالم -

 مادرش.  گذاشت خانه به قدم.  داد یلب ریز را سالمش جواب   هامون

 : رفت سمتش به هامون.  دیجوش اشکش ی چشمه دنشید محض   به

 ؟ شده یچ.  سالم -



 ان  یم را شیبازو.  رفت هامون سمت   به و شد بلند جا از هومن

 : گفت و گرفت شیانگشتها

 .  ایب من با قهیدق هی -

 : دیکش را دستش هامون

 .  بگو جا نیهم -

.  دیچرخ هومن سمت   به هم بعد و انداخت مادرش به ینگاه مین هومن

 .  کرد نگاهشان رهیخ و ستادیا یا گوشه هیهان

 . ایب تو -

 ! ؟ هیچ یبرا جنجال و جار همه نیا نمیبب خوامیم -

 : کرد باز لب مادرش

  ؟ بفهمم پسغوم غومیپ با دیبا -

 تمام   گرفتیم قرار مادرش مقابل   یوقت.  کرد باز را شیابروها هامون

 : گذاشتیم نیزم را غرورش و خشم

 ؟ نیدیفهم ویچ -

 : گفت بار نیا هومن

 !  نجایا زد زنگ خانوم فضول -

 : امدین خوشش هومن لفظ   از چیه هامون

 ! زدنه حرف طرز   چه نیا -

 : دیکش هم در ابرو هومن

 ! خانوم هیسم -

 : کرد باز لب بار نیا هیهان

 .  زهیبر هم به مامانو اعصاب   بود زده زنگ -



 : داد ادامه و انداخت مادرش به ینگاه مین

 ! ختیر که -

 !؟ نه ای کنهیم فیتعر درست یکی -

 به بار نیا مادرش.  بود شده معمول حد   از تر بلند یکم هامون یصدا

 : آمد حرف

 روز   ما.  دیشیم محرم خبر یب و یکنیم نشون دختر خودت -

 !  میبود عروسک یخواستگار

 تنها.  شود پخش اش یزندگ اخبار   عیسر انقدر کردینم فکر هامون

 : بپرسد توانست

 ؟ دهیفهم کجا از -

 دیتشد اش یناراحت لحظه هر که یحالت با و برگرداند صورت مادرش

 : آمد حرف به شدیم

 ! ؟ ما نکردن   حساب آدم داخل   ای مهمه دنشیفهم کجا از -

 : داد حیتوض هامون گوش   ر  یز آرام هومن

 .  گفته کیتبر یریشمش آقا حاج مسجد رفته یهاد -

 رونیب را نفسش و گذاشت کمر طرف   دو را دستش دو کالفه هامون

 : گفت هیهان.  کرد فوت

 چرا دونمینم اصال.  ستین یاعتبار هیسم یحرفا به گفتم مامان به من -

 ! زنش دست   کف   ذارهیم شنوهیم یچ هر یهاد نیا

 : داد ادامه را حرفش هومن

 دعوت ما چرا گهیم!  باشه داشته کردن گله واسه لیدل زنش که -

 ! مینبود

 : گفت گرید بار هیهان



 

 انهیمخف کار   هامون یک   اصال ؟ نبوده که یزیچ ؟ بشه دعوت کجا -

 ؟ میباش خبر یب ما شهیم مگه ؟ کرده

 را حرفشان که دوختند هامون به را منتظرشان نگاه   هیهان و هومن

 شده حبس نفس  .  کرد مکث هیثان چند و بست پلک هامون.  کند قیتصد

 یرو شیپا نییپا ، برداشت مادرش سمت   به یقدم و کرد رها را اش

 : گرفت اش مردانه یانگشتها ان  یم را دستش و نشست پا دو

 و قهر و یدلخور همه نیا.  بود ساده ت  یمحرم غهیص هی.  نبود عقد -

 !  که نداره یناراحت

 : گفتن تعجب با و گذاشتن جلو قدم هومن و هیهان

 !؟ دیشد محرم واقعا -

 : شد کالفه هامون.  گرفت شدت مادرش ی هیگر

  ؟یخوریم رو یچ ی غصه من مادر   -

 !  دروغه یبگ یایب بودم منتظر -

 .  یبود داده هم حکم من دن  یرس از قبل که شما -

 ؟ یدار یپنهون کار   حاال تا یک   از -

  ؟ کردم لیدل یب کار   حاال تا -

 گونه یرو هم هنوز اشک یها قطره.  شد تر آرام یکم اش هیگر

 : نشست مبل یرو هومن.  دیغلتیم شیها

 ؟ یبد ینیریش یدیترس.  خب یدادیم خبر هی من برادر   -

 : گفت مادرش به رو و گرفت دهینشن را هومن یصدا کل به هامون

 ؟ یبش شرمنده بعدش که کردم یکار حاال تا -

 ! حرفو نیا نزن -



 : نشاند لب یرو لبخند هامون.  بود نازک دل مادرش

 نبود یعروس و عقد یماجرا.  مونیراحت یبرا بود ساده ت  یمحرم هی -

 شما از فقط وقتش به شاالیا.  رمیبگ میتصم تنه هی و ییتنها بخوام که

 .  خوامیم نظر

 : نشست هومن کنار   هم هیهان

 واال ؟ آره بشه شلوغ یلیخ ینخواست داداش زن ط  یشرا خاطر   به البد -

 نکنن چشمتون.  مینیبیم عکستونو میریم جا هر شمینجوریهم خدا به

 ... هم به انقدر ماشاهلل ، هیلیخ

 یکاف نیهم.  کرد نگاهش هیثان چند و گرداند هیهان سمت   به سر هامون

 به دوباره هامون!  ندازدیب نییپا سر و ببندد را دهانش هیهان که بود

 : دیچرخ مادرش سمت  

 ینجوریا نکهیا هم شناختمشیم هم.  یریشمش آقا حاج ش  یپ رفتم -

 .  بهتره کردم احساس

 : گرفت را شیاشکها داشت دست در که یدستمال با مادرش

 ... گفتیم هیسم ؟ خواست ازت شاران -

 : گفت هامون شود منعقد زبانش یرو حرف آنکه از قبل

 .  بپرس من از یدار یسوال هر شما.  کنار بذار رو ثیحد و حرف -

 : گفت هومن

 ؟ میبپرس هم ما ؟ یچ ما -

 را نفسش و گذاشت هم یرو را شیها چشم کالفه و خسته هامون

 هومن یصدا گرید بار  !  نبود یشوخ یبرا یخوب وقت  .  فرستاد رونیب

 : دیشن را

 رد و میساخت هیفرض خودمون واسه یه میسادیوا پا لنگه هی بابا -

 !؟ بمونه جواب یب سواالتمون ادیم خوش رو خدا.  میکرد



 بوسه هامون.  ببندد را دهانش که دیکوب هومن یپهلو به آرنج با هیهان

 : دیپر جا از عیسر هم زهره.  شد بلند جا از و زد مادرش دست   به یا

 ؟ اون ای یخواست نویا خودت ینگفت -

 : دیکش رونیب تن از را کتش هامون

 !  من -

 : کرد زمزمه یا رفته وا لحن   با مادرش

 .  مبارکه -

 : شکست را شیلبها قفل   باالخره هیهان

 .  دیباش خوشبخت هم کنار   شهیهم که شاالیا -

 : گفت هومن که رفتیم اتاقش سمت   به هامون

 ؟ نه ای میکن ینیریش طلب   میدار اجازه حاال -

 خانه وارد   که نیهم.  بست سرش پشت   را در و شد اتاق وارد   هامون

 خوشش هیسم کار   از چیه.  شدندیم آوار سرش یرو مشکالت شدیم

 : شد وارد بالفاصله و زد در به یا تقه هومن!  بود امدهین

 ؟ یدار وقت -

 .  مغازه یبر دیبا فردا ؟ یداریب چرا اصال شب از ساعت نیا -

 !  دارمیب نیهم واسه اصال برم قربونت -

 که همانطور را راهنشیپ ن  یآست یها دکمه.  دیچرخ سمتش به هامون

 : دوخت چشم هومن به اخم با کردیم باز

 ؟ شده یچ باز -

 .  بده یمرخص من به و روز هی.  دارم واجب کار   هی فردا -

  ؟ یمرخص باز!  یاومد یمرخص از تازه -



 !  کنمیم جبران -

 .  میدار کار تا هزار هومن -

 .  امیم زود صبح از فردا -

 حیتفر به اجیاحت و بود شده خسته هم او.  کند مخالفت خواست هامون

 : زد لب وجود نیا با!  دادینم یمرخص خودش به لحظه هر اما داشت

 !  این.  نداره اشکال -

 !  داداش خان قربون   -

 حال   به یفکر کاش.  شیها یکالفگ و ماند هامون.  زد رونیب اتاق از

 و کردندیم استفاده سو هومن و یهاد.  کردیم سامان نابه اوضاع نیا

 داشته را هامون یهوا آنها بود قرار یک  !  داشت را شانیهوا شهیهم او

  ؟ باشند

 به ینگاه حوصله یب و دیکش رونیب را آن.  دیلرز بشیج در لیموبا

 اثر حسگر   یرو انگشتش شاران نام   دن  ید محض   به.  انداخت صفحه

 : شد باز غامشیپ و گرفت قرار لیموبا انگشت  

 ؟ رهیم شیپ خوب یچ همه -

 عوض لباس ی حوصله کردیم احساس.  نشست یصندل یرو هامون

 کم اش یکالفگ از بود توانسته یکم کلمه چند نیهم.  ندارد هم کردن

 :کند

 ! آره -

 به شاران.  داد هیتک یصندل ی  پشت به را سرش و کرد ارسال را غامیپ

رم یدستها غامیپ دن  ید محض    لشیموبا عیسر و دیمال هم به را اش یک 

 ر  یز.  برد هم در را شیابروها هامون یا کلمه کی جواب  .برداشت را

 :کرد زمزمه لب

 !بزن حرف کمی ریبگ یپول هی خدا تورو -



 به زدن کرم مشغول   دوباره.کرد ارسال و نوشت یگرید غام  یپ شیبرا

 شاران غام  یپ و شد باز هم از هامون یچشمها.شد شیدستها و صورت

 :خواند را

 ؟ ومدهین شیپ که یمشکل -

 

 : داد جواب کوتاه گرید بار   هامون

 .  نه -

 : نوشت شیبرا بار نیا.  گرفت حرصش خواند که را غامشیپ شاران

 . میکن امضا رو داد قرار نجایا ایب صبح فردا -

 : انداخت نگاه نهیآ داخل   را خودش!  نداشت ینینش عقب قصد   که انگار

 !  گهید بشه معلوم نامه توافق نیا ف  یتکل دیبا باالخره -

 یکم انتظارش.  لیموبا به گرشید چشم   و بود نهیآ به چشمش کی

ک و برداشت را لشیموبا.  امدین یجواب اما شد تر یطوالن .  کرد چ 

 وارد  .  رفت رونیب اتاقش از! ؟ بود کجا مشکل.  بود شده رد غامشیپ

 که حال همان در.  برداشت را مسواکش و شد یبهداشت سیسرو

 اما دیپر رونیب کف پُر دهان   با بالفاصله.  آمد غامیپ یصدا بود مشغول

 : بود اعظم از غامیپ هامون یجا به

 فردا پس.  برگردم یک   دونمینم.  ستمین صبح از دارم کار ییجا فردا -

 .  میکن دیخر مامان یبرا میبر

 خدا از.  بود برده ادی از کامال.  افتاد اعظم با قرارش اد  ی به تازه

 : نوشت خواسته

 .  نداره اشکال.  باشه -

 و مادرش یبرا لباس دست چند داشت میتصم.  کرد ارسال را غامیپ

 به شانیمال وضع از.  بخرد اعظم یبرا دیچربیم زورش اگر نطوریهم



 به توانستیم اما کردینم قبول را شیکمکها اعظم.  بود خبر با یخوب

.  بود رباب یبرا اش عمده د  یخر اما!  بخرد شیبرا یزیچ هیهد عنوان  

 برگشتن محض   به.  شست را دهانش و برگشت سیسرو داخل   دوباره

 گره یابروها با.  نداشت هامون از یغامیپ چیه.  کرد چک را لشیموبا

 همانطور و گذاشت کنارش را لشیموبا.  رفت خوابش تخت به کرده

 : کرد زمزمه و چرخاند سر کردیم نگاهش اخم با که

 !  فتهیم چروک تیشونیپ نکن اخم -

 مهم شیبرا اصال.  بخوابد کرد تالش و گذاشت هم یرو را شیچشمها

 فکر او به که داشت مشغله آنقدر!  است نداده را جوابش هامون که نبود

 بود هامون ش  یپ ذهنش و فکر تمام   ؟ زدیم گول را یکس چه اما!  نکند

 !  نداشت یجواب چیه انگار که یلعنت غام  یپ و

 : گفت حال همان در شد هامون اتاق   وارد   زهره

 ... هامون -

 مواجه خواب غرق   هامون   با که بود اوردهین زبان بر را حرفش هنوز

 را شیلباسها یحت و بود افتاده هم یرو یخستگ زور   از شیپلکها.  شد

.  انداخت هامون یرو و برداشت ییپتو زهره.  بود نکرده عوض هم

 گرفت دستش از را آن یآرام به.  رفت هامون ل  یموبا سمت   به نگاهش

 شده روشن ی صفحه به نگاهش بگذارد زیم یرو را آن آنکه از قبل. 

 : خواند وار زمزمه لب ر  یز.  شاران از یغامیپ و افتاد اش

 . میکن امضا رو داد قرار نجایا ایب صبح فردا -

 

******** 

 که همانطور و انداخت ریگ صورتش و شانه ن  یب را لشیموبا هامون

 : آمد حرف به هم در یابروها با بستیم را راهنشیپ یها دکمه



 .  ستین هومنم امروز -

 .  اومدم یم که تونستمیم اگه -

 را لیموبا و فرستاد رونیب را نفسش.  کردیم اش یعصب یهاد یصدا

 : گرفت شیانگشتها ان  یم

 .  ستین کس چیه دو ی شعبه -

 .  هیخوب پسر  .  باشه حواسش طرف اون بره سپرمیم یتراب به -

 ! ینبود اصال ماه نیا -

 !  داشتم رو مغازه یهوا و بودم هومن از شتریب -

 دانستینم.  کرد مکث هامون! ؟ بود کردن سهیمقا وقت   چه وسط نیا

 : دیشن را شیصدا گرید بار  .  دیبگو چه

 ؟ نکنم هیسم کمک   یگیم.  هاست بچه تولد   -

 باش مغازه تو روز نصف! ؟ آخه داره االن به یدخل چه هفته آخر -

 .  برس خونواده خونه به برو رو یالباق

.  ارهیب دووم رو روز نصف اون که باشه داشته یدلخوش دیبا آدم -

 هومن نه من نه.  گهید شهیم نیهم مواجب و رهیج یب شهیم کار یوقت

 !  میندار کردن کار دل  

 خاطر   به نهایا ی همه.  کرد ُمشت را دستش و بست را دهانش هامون

 یپافشار یهاد و دانستینم یضرور هامون که بود یا خانه پول  

 چه!  شود همان خواهدیم یهاد چه هر که بود آمده هیآ انگار! ؟ کردیم

 دیبگو نه یهاد به توانستیم بود داده یمرخص هومن به یوقت ؟ گفتیم

 عهده بر را یشتریب ت  یمسئول بود حاضر ؟ بگذارد فرق نشانیب شدیم ؟

 ی طعنه!  نشود برادرانش یها تیشکا و گله ر  یدرگ یا ذره اما ردیبگ

 : کرد زمزمه و گرفت دهینشن را یهاد

 .  یا مغازه صبح اول فردا یول این امروز یخواینم اگه.  باشه -



 کرد مکث یا لحظه.  انداخت زیم یرو را لیموبا و کرد قطع را تماس

 آنقدر! ؟ کند چه امروز بود قرار.  آورد ینم ادی به را شیکارها. 

 !  کردیم یخستگ احساس   یصبح اول همان که داشت مشغله

 زهره.  بود صبح 2 ساعت.  زد رونیب اتاق از و برداشت را لشیوسا

 هامون.  نبود هومن و هیهان از یخبر و بود کار مشغول   آشپزخانه در

 : رفت آشپزخانه سمت   به

 .  خانوم حاج ریبخ صبح -

 : گفت آماده و حاضر هامون   دن  ید با زهره

 .  مادر ریبخ صبحت -

 ؟ یندار باهام یکار رمیم دارم من -

  ؟ نخورده ییناشتا -

 .  خورمیم یزیچ هی -

 در و کرد تن به را شیپالتو هامون!  نه ای دیبگو که بود مردد زهره

 : گرداند مادرش مردد   صورت   یرو را نگاهش حال همان

 ؟ یدار الزم یزیچ -

 : گرفت را مشیتصم و زد ایدر به دل زهره

 ؟ مغازه یریم.  ندارم الزم یزیچ.  نه -

 در.  انداخت بشیج داخل   را لشیموبا و برداشت را چشییسو هامون

 : داد جواب حال همان

 .  ختهیر سرم کار یکل.  ستنین امروز ها بچه.  آره -

 : رفت در ی  کینزد تا او با زهره

 ؟ یرینم یا گهید یجا -



 که یقرارداد آن از سر بتواند دیشا که دیپرسیم یجور را شیسوالها

 رشیت شد باعث هامون جواب   اما!  آورد در کردیم امضا دیبا هامون

 : بخورد سنگ به

  ؟ یبر یخوایم ییجا.  سرم ختهیر کار یکل که گمیم نه -

 نیا از بعد اونم که بود خالت ی خونه.  برم دارم رو کجا.  مادر نه -

 ... اناتیجر

 مادرش که یحرف به توجه یب و دیپوش را کفشش هامون.  کرد مکث

 : دیپرس بود زده

 ؟ کجاست هیهان -

 بره.  ستین هم بد.  نشسته دلش به رهیم که یینجایا انگار.  کار سر -

 .  شهیم گرم سرش

 هیآ لب ر  یز زهره.  کرد یخداحافظ لب ر  یز و داد تکان سر هامون

 کردیم اعتماد هامون حرف   به.  کرد راهش ی بدرقه و خواند یالکرس

 اش یشرمندگ باعث   وقت چیه.  کند اش سرشکسته پسرش نبود قرار. 

 که نبود یمهم موضوع   مطمئنا بود که چه هر قرارداد نیا.  بود نشده

 نیا با.  باشد یکار داد   قرار دیشا اصال!  بود اوردهین زبان به هامون

 او به هامون یحرفها.  کرد منحرف را ذهنش و دیکش یقیعم نفس   فکر

 خودش یزندگ پَس   از حداقل.  ستین بچه پسرش که بود کرده یادآوری

 تمام  .  آمد یم وجود به یدلخور زدیم یحرف اگر دیشا.  آمد یم بر

 یرو هم بار نیا بود کرده فرار دعوا و یدلخور از اش یزندگ یسالها

 !  آن

 و نوشت شاران یبرا یغامیپ نشیماش داخل   نشستن محض   به هامون

 ماندیم کردنش امضا و قرارداد.  انداخت راه به را نشیماش بالفاصله

 شاران ش  یپ دیرسینم امروزش یکارها ن  یب مطمئنا.  گرید روز   یبرا

 !  نبود خسته اگر.  رفتیم شب آخر   هم دیشا!  برود



*********** 

 کی.  شیحرفها و سودابه به نگاهش کی و بود لیموبا به نگاهش کی

 اظهار بعد یا لحظه و کردیم پرواز هامون سمت   به فکرش لحظه

 !  کردیم اش امدهین ی بچه و ونیکتا مورد   در ینظر

 هم هنوز.  دینوش آن از یکم و کرد کینزد لب به را اش قهوه وان  یل

 یصدا!  بود متنفر یانتظار چشم نیا از چقدر و بود انتظار چشم

 : دیشن را سودابه

 .  میکن دخالت یکس یزندگ تو ستین درست جان مامان -

 : دیپر جا از ونیکتا.  شد جلب شاران توجه

 ؟ یچونیبپ رو گوشش دینبا!  جان مامان پسرته ؟ هیک یکس -

 : نشاند لب یرو یلبخند سودابه

 ؟ چوندمیپ تورو گوش   انتخابت خاطر   به بار چند من مگه دلم زیعز -

  ؟ یکرد ازدواج بهنام با که بود سالت چند

 : گفت جانب به حق ونیکتا

 یچ همه به کم سن   با و سادیوا خودش یپا رو.  بود یحساب آدم بهنام -

 . دیرس

 

 نشون خودشو تونستینم که میدادینم فرصت بهش ما اگه زمیعز خب -

 تونست؟یم.بده

 لشیموبا که شدیم وسوسه. گذاشت زیم یرو را اش قهوه وان  یل شاران

 یخبر که داشت یمعن چه اصال.  بزند هامون به یزنگ و بردارد را

 :گفت ونیکتا لحظه همان!  بگذارد جواب یب را غامشیپ و ندهد

 ؟ینگ یزیچ وقت هی -



 با را آخرش حرف  !گرفتنها شهیت و دادن اره نیا از بود خسته شاران

 نیا به که ستین یزیچ عشقش و سارا دانستیم خوب.بود زده کارن

 بود یعشق نیاول مثل   کارن یبرا سارا!برود رونیب سرش از ها یراحت

 شاران.  ها نیاول ی تجربه ناب   حس   همان مثل  .افتاد ینم سرش از که

 نداشت سارا از یخوش دل   هم خودش.  کردینم قبول ونیکتا و دیفهمیم

 از کل به را آنها کارن که بود نیا تشینها ؟ کرد دخالت شدیم کجا تا اما

 که یزیچ.  شدیم دهیکش سارا سمت   به و انداخت یم رونیب اش یزندگ

 چند تنها و گرداند ونیکتا سمت   به سر! دهد اجازه نداشت امکان شاران

 :شد بلند جا از تینها در و کرد نگاهش هیثان

 بزنم؟ اتاقم به سر هی من مامان -

 :دیخند سودابه

 !؟یریگیم اجازه -

 آن از را حواسش آنکه یبرا و نشاند لب یرو یلبخند هم شاران

 یصدا همانطور و رفت سابقش اتاق   سمت   به کند پرت یلعنت ی  گوش

 :دیشن را ونیکتا بلند  

 ی دختره اون دن  ید با که زنمیم رو خانوم نیا جوش   دارم که باش منو -

... 

 :گفت اش یشگیهم آرامش   با سودابه

   ! جان یکت -

 یراهرو وارد   آرام.  گرفتیم دهینشن شاران و زدیم غر هم هنوز یکت

 که بود مهم مگر.  ستادیا چپ سمت   در نیآخر مقابل   و شد خوابها اتاق

 خانه از و کرده استفاده فرصت از هم او ؟ بود نشده یخبر هامون از

 مطمئنا آورد یم در هم اش خانه از سر اگر یحت.  بود زده رونیب

 ینرم به را در ی رهیدستگ و دیکش یقیعم نفس  !  شدیم خی یرو سنگ

 کی تخت   آن ، را اتاق نیا.  شد قیعم لبخندش اراده یب.  دیکش نییپا



 دوست را رنگ دیسف ش  یآرا زیم آن و رنگ سبز روکش   آن با نفره

 ... داشت

 همان.  قبل سالها به بود برگشته انگار.  دیکش نفس و گذاشت جلو قدم

 یبو و بود دهیخر شیبرا سودابه که یعطر نیاول یبو ، یشگیهم یبو

 خرابش حال   و هیروح دیشا تا دیخریم شیبرا کارن که یمیمر گل   دسته

 ساله 04 – 08 شاران   همان انگار.  کردیم احساس را شود بهتر یکم

  ؟ باشد داشته اتاق خودش یبرا یروز کردیم باور اصال.  بود شده

 نگاهش و چرخاند را سرش.  نشست تخت یرو و گذاشت جلو یقدم

 به درست و داشت راه اطیح به میمستق که افتاد یا شهیش بزرگ   در   به

 دوست را خانه نیا اصال.  دیرسیم وارید کنج   ی  داشتن دوست تاب   آن

 شیبرا اول روز   از بودن ناآشنا تمام   با ، بودنش بیغر تمام   با.  داشت

 ی مادرانه یکمبودها تمام   جبران   سودابه آغوش  .  بود شده امن پناهگاه  

 شیغمها یبرا سودابه آن یجا به نبود رباب چه هر.  کردیم را شاران

 .  کردیم سپر نهیس

 ی  خال شهیش هم هنوز.  رفت شیآرا زیم سمت   به و شد بلند جا از

 به سودابه یصدا.  خوردیم چشم به اول یکشو داخل   شیعطرها

 ، برسد خودش به دیبا ، باشد خوشبو دیبا دختر که دیرسیم گوشش

 ... بود فهمانده را زیچ همه او به آرام آرام که بود متشکر او از چقدر

 کشو دو که رفت تختش کنار   ز  یم سمت   به و بست را شیآرا زیم یکشو

 یناراحت ای است ترس دانستینم که یحال و حس از نامطمئن.  داشت

 ییبرچسبها و پراکنده یورقها.  دیکش رونیب یآرام به را دوم یکشو

 و زد کنار را برچسبها.  کردندیم دعوا ونیکتا با داشتنش سر   که

 نیاول.  کرد دایپ را بود قطور نسبتا که یا شده یمیس یورقها کنارشان

 را روز آن شوق   و شور هم هنوز.  بود دهیرس دستش به که یا لمنامهیف

 آمدن نجایا بار کی وقت چند.  شد قیعم لبخندش.  آورد یم خاطر به



 حال   نداشت هم و داشت دوستش هم که یا گذشته دن  ید.  بود خوب

 ... داشت یبیغر

 را آن و رفت ییباال یکشو سمت   به دستش و کرد حبس نهیس در نفس

 مرتب که ییلمهایف و کوچک ن  یدورب دن  ید با.  دیکش رونیب یآرام به

 اتفاقات   تمام  .  شد مرور شیبرا زیچ همه دوباره بود شده دهیچ هم کنار  

 .  بود کرده فرار آن از یعمر که ییترسها تمام  .  اش یزندگ

 : دیشن سرش پشت   از را ونیکتا یصدا

 شدم شناخته پررو یغرغرو هی حد   در من و خوبه دختر یشد تو باز -

 ! 

 : شد بلند جا از و بست سرعت به را کشو

 .  بزن غر کمتر خب -

.  دیکش دراز شاران سابق   تخت   یرو و آمد ییابرو و چشم ونیکتا

 : ماند رهیخ سقف به نگاهش

 .  عقب به برگردم خوادیم دلم -

 : زد لبخند شاران

 ؟ کنهیم تتیاذ بهنام ؟ چرا -

 !  نه بهنام از اما ادیم وارید و در از صدا!  حرفا چه -

 ؟ هیچ مشکلت پس -

 .  روزا اون یبرا شده تنگ دلم -

 ؟ روزا اون ی  چ یبرا -

.  دندیکش دراز هم بغل   به بغل و دیکش ونیکتا کنار   را خودش هم شاران

 هر و بود اتاقش وار  ید به وارید ونیکتا اتاق   که یوقت مثل   ، میقد مثل  

 ! دیکشیم شاران اتاق   به یسرک دندیخوابیم همه  که بار



 .  دنمونیکش دراز هم کنار   نیهم یبرا -

 :دوخت سقف به نگاه هم شاران

 ؟ میبمون داریب صبح تا میذاشتیم قرار شبا ادتهی -

 :دیخند ونیکتا

 ! میموندیم داریب که چقدرم -

 :دیخند هم شاران

 

 !  یدیخوابیم یگرفتیم راحت دیپریم من سر   از خواب تا -

 !  چاه تو یرفتیم من طناب   با که یبود وونهید تو -

 .  خوردمیم گول اوالش -

 : گفت و دیکش یقیعم نفس   ونیکتا

 ، رفتنمون مدرسه یروزا.  شده تنگ روزا اون یبرا دلم واقعا -

 ... امونیعاشق ، شدنمون قبول دانشگاه

 حیتصح را ونیکتا ی جمله و شد محو شیلبها یرو از لبخند شاران

 : کرد

 !  شدنت عاشق -

 : چرخاند شاران سمت   به را سرش ونیکتا

 ؟ ینبود عاشق تو-

 !  نه -

 لب ر  یز.  شد محو ونیکتا یلبها یرو از لبخند.  کردند سکوت دو هر

 : کرد زمزمه



 یتونینم منو یول بخوره گول کارن دیشا.  ادمهی زایچ یلیخ هنوز من -

 !  یبزن گول

 !  خودته توهم -

 . یشد یحال چه داد یدوست شنهادیپ بهت مانیپ یوقت ادمهی خوب -

 !  احمق و بودم جوون-

 ؟ مثال یشد عاقل حاال تا شیپ سال 5 از!  بود شیپ سال 5 -

 : شد بلند تخت یرو از شاران

 . یزنیم پا و دست گذشته تو یدار یادیز امروز -

 چشم   تو بکنم و کنم دایپ چاره راه هی که کنمیم روش و ریز دارم -

 .  نکنه تکرار بار دو و اشتباه هی که کارن

 امروز هوا.  کرد باز را آن و رفت یا شهیش در   سمت   به دیخند شاران

 شانه یرو و برداشت را اش یمیقد بافت   ارشاب   وجود نیا با بود خوب

 : انداخت شیها

 ؟ مینیبش تاب رو میبر -

 : گفت حرص پُر شدیم بلند جا از ونیکتا که همانطور

 اشتباهتونو بار سه دو قشنگ ؟ دیریگینم درس گذشته از شماها چرا -

 ! غلطه دیریم دیدار که یراه بشه راحت التونیخ که دیکنیم تکرار

 .  نکردم یاشتباه که من -

 : شدند اطیح وارد   و کرد تن به یگرم باالپوش   هم ونیکتا

 .  شهیم توام نوبت   اما ینکرد اشتباه هنوز -

 : داد ادامه را حرفش ونیکتا.  دیخند گرید بار   شاران

  ؟ جذاب یآقا با یکنیم چه -



 رو قرارداد یول میخوند رو غهیص!  طلب فرصت یآقا شده که فعال -

 !  نکرده امضا

 مانده جواب یب و فرستاده شبید که یغامیپ و افتاد هامون اد  ی به دوباره

 .  بود

 ی مرحله مونده فقط!  خونه به اومد عروس چونه نه و زد چک نه -

 ... و آخر

 : شد رهیخ شاران یچشمها به طنتیش پُر و کرد مکث قصد از

 ؟ هیچ آخر مرحله -

 .  دهیم نشونت خودش کم کم حاال -

 : گفت حرص پُر و کرد ونیکتا به ینگاه ستادیا حرکت از شاران

 .  بکش خجالت یشیم مادر یدار -

 !  دلم زیعز تهیواقع.  که نداره خجالت -

 !  یکت خرابه مغزت!  آخر ی مرحله به میبرس که نمیشیم منم -

 .  رفت تاب سمت   به بلند یقدمها با شاران و دیخند ونیکتا

 پَس   از یتونیم نیبب.  زنده تو مرده من.  خورهیبرم بهش چقدرم -

 !  یایب بر مرد نیا ت  یجذاب

 : انداخت تاب یرو را خودش شاران

 !  اونه و نیا دنبال   چشمت بگم بهنام به باشه ادمی.  جذابه تو یبرا فقط -

 ندتیآ حال   به یفکر هی تو.  اومد کنار من یایباز زیه با اول از اون -

 . بکن

 .  میگذاشت سرش یگشاد کاله   چه.  بهنام طفلک -

 تاب آرام آرام که همانطور و گرفت جا شاران کنار   هم ونیکتا

 : کرد عوض را بحث خوردندیم



 .  نکرده ازدواج چرا سال و سن نیا با موندم من -

 : دیکش قیعم نفس   شاران

 ؟ یکنینم ول -

 حرف موردش در میدار گهید آدمه ؟ کنهیم تو به یادیز و کم چه -

 .  میزنیم

 !  ادیم بهشم!  استیدن تارک حتما -

 داشت حرص هامون از آنقدر.  بست نقش شاران یلبها یرو یشخندین

 حرف   به توجه یب اما ونیکتا!  بزند او به یبرچسب هر بود حاضر که

 : زد لب او

 و کننینم فراموش عشقشونو که نایا از.  بوده یکی عاشق   قبال دیشا -

 !  موننیم مجرد ابد تا خاطرش به

 : دیکش هم در ابرو شاران

 !  ادیب بهش بگو یزیچ هی ؟ یعاشق و صدر هامون -

 خاطر   به موندنش مجرد دمیم احتمال که محجوبه و آروم انقدر اتفاقا -

 ! باشه نیهم

 دادیم مانور شتریب هامون ی  احتمال سابق   عشق   یرو ونیکتا چه هر

 و حرص نیا که البته.  شدیم شتریب تشیعصبان و حرص شاران

 !  بس و بود غامشیپ ماندن   جواب یخاطرب به فقط تیعصبان

 و شد بلند جا از شاران.  گذاشت داخل به قدم بهمن و شد باز خانه در  

 .  رفت سمتش به لبخند با

 یلمبرداریف سر شب تا گفتیم مامان.  نیاومد زود چقدر سالم -

 .  نیهست

 : داد جواب و زد شاران ی گونه به یا بوسه بهمن



 .  افتادم ریگ!  سازنینم هم با گرایباز.  شد لیتعط -

 : گفت ونیکتا

  ؟ حرفتون ر  یز نیزد هوی شد یچ.  نیسازینم لمیف گهید نیگفت شما -

 لمیف به دلش و دست یک اوضاع و وضع نیا با وگرنه!  یوانگید -

 نکنن نابودش تا.  لمیف جون   به فتنیم دارنیبرم یچیق هی ؟ رهیم ساختن

 دیجد یگرایباز آوردن   در ادا از میبخوا اگه تازه.  دارنیبرنم دست

 !  میبگذر

 : شد معترض شاران

 !  بابا -

 : زد شاران صورت   به مهربان یلبخند بهمن

 راهه به رو یچ همه.  شد خبر چه نمیبب کن فیتعر ایب!  گمینم تورو -

  ؟

 قهیدق چند ی اندازه به.  رفتن خانه داخل   بهمن دنبال   ونیکتا و شاران

 خالص کشنده انتظار   آن از حداقل و شد دور هامون از شاران ذهن  

 ! شد

**** 

 

 از ساعت.  نزند ای بزند زنگ که رفتیم کلنجار خودش با هم هنوز

 یعنی اصال.  شود گرفته دهیند که آمد ینم خوشش چیه.  بود گذشته 01

 شیبرا یا نقشه هامون نکند که افتاد جانش به ترس یا لحظه! ؟ چه

 را لشیموبا ؟ باشد قصد از همه گرفتنها دیند نیا که نکند ؟ باشد داشته

 لم ها مبل از یکی یرو هم خودش و بود گذاشته سالن وسط   ز  یم یرو

 شدیم اصال.  هامون ش  یپ فکرش و بود لیموبا به شیچشمها.  بود داده

  ؟ نشود او از یخبر ساعت آن تا قبل شب   از



 که باالخره.  ردیبگ تماس گرفت میتصم و.  دیکش صورتش به یدست

 طاقت یب و شد بلند جا از!  باشد او منتظر   ابد تا توانستینم ؟ یچ

 دیایب سراغش به دیترد هم باز آنکه از قبل ، برداشت را لشیموبا

 گرفت میتصم.  شد یطوالن یکم انتظارش.  گرفت را هامون ی شماره

 : دیرس گوشش به هامون ی خسته یصدا لحظه همان که کند قطع

 ؟ بله -

 با چطور دینفهم.  دیرسیم نظر به خسته معمول حد   از شیب شیصدا

 به فقط ، یا لحظه!  بود برده اوضاعش و حال به یپ   کلمه کی همان

 به اما سوخت صدا ی  خستگ همه آن یبرا دلش لحظه کی ی اندازه

 : بست رو از را رشیشمش که دینکش هیثان

 نیا.  کنم روشن برات اول نیهم از رو یزیچ هی بذار صدر یآقا -

.  یبش یچ همه ال  یخیب کل به بعد و یبرس ات خواسته به تو که شهینم

 ای ، یریبگ دهیناد منو یبخوا اگه.  گرفته شکل یهدف هی با رابطه نیا

 به نسبت نکهیا ای...  ینکن حرفام به یتوجه و یند غامامیپ به یجواب

 ...  ای...  ای یباش لیم یب نوشتنمون داد قرار

 از پُر بود دهیکش که یانتظار خاطر   به.  دیرسینم ذهنش به کلمات

 و شود یعصب آنکه یجا به هامون ، گشتیم کلمه دنبال  !  بود حرص

 : کرد کمکش صبورانه بزند یحرف

 ! بزنم یچ همه ر  یز بخوام نکهیا ای -

 : گفت عیسر شاران

 ! کنمینم حاللت یبزن یچ همه ر  یز یبخوا نکهیا ای!  آره -

 حاللش.  دیپر سرش از یخستگ تمام  .  افتاد خنده به اراده یب هامون

 شاران یخون گروه به کردنها صحبت طور نیا اصال ؟ کردینم

 : دیشن را حرصش پُر یصدا که دینکش هیثان به!  خوردینم



 مگه.  کنمیم حجت اتمام باهات خودتون ی وهیش به دارم! ؟ یخندیم -

 ! دیدار اعتقاد بهش که حروم و حالل ؟ دیگینم نویهم

 : گفت و کرد جمع را اش خنده هامون

 !؟ خب.  یگفت درست نه -

 !؟ خب یگیم واقعا! ؟ خب -

 چه هر انگار!  ستیچ ون  یمد را تیعصبان از حجم نیا دیفهمینم هامون

 !  کردیم شتریب را شاران خشم   آتش   بدتر گفتیم

 ؟ بگم یچ پس -

 نجایا یایب امروز که بود قرار.  میکن امضا نامه توافق هم با بود قرار -

 ! 

 جواب یشگیهم خونسرد   لحن   همان با و کرد جمع را لبخندش هامون

 : داد

 !  رسمینم امروز که گفتم بهت -

 !؟ یگفت خواب تو -

 . دیکش هم در ابرو هامون

 .  دادم غامیپ بهت صبح -

 .  ارمیم در یباز وونهید دارم و دمید منم حتما -

 کرد اش یعصب شاران انکار   گرید طرف   از و یخستگ طرف کی از

 ای ؟ بزند جنجال و جار بدون   را یحرف شاران داشت امکان اصال ،

  کمتر

 داد جواب اش یشگیهم شدن   محکوم از کالفه هامون ؟ باشد پرخاشگر

: 



 یناراض یزیچ هی از شهیهم.  یکن پا به یجنجال هی مدام خوادیم دلت -

 عروسکت!  شدم من ینشد خسته تتیوضع نیا از خودت اگه!  یهست

 یزندگ و کار منم.  میبچرخون یخواست یطرف هر لحظه هر که ستمین

 !  جون دختر دارم

 نیا انتظار هامون از اصال.  دیپر باال سرعت به شاران یابروها

 چشم بحث  .  شدیم ناراحت قبل از شتریب لحظه هر!  نداشت را برخورد

.  دهد نشان نرمش یکم او داشت توقع حداقل ، کنار به بودنش انتظار

 شود خاموش خشمش آتش   که بزند یحرف ای اوردیب کننده قانع یلیدل مثال

 از را شاران ت  یعصبان تمام  !  آب هامون و باشد آتش شاران بود قرار. 

    . ببرد نیب

 هیبق گهید یدیرس ات خواسته به! ؟ کنم پا به جنجال خوادیم دلم من -

 هیشب یادیز که یندازیم نفر هی یها یخودخواه اد  ی منو!  جهنم به برن

 مردا هیبق مثل   کردمیم الیخ که بود نیا اشتباهم!  صدر یآقا بود خودت

 ؟ دارم صدر هی از یانتظار چه واقعا!  یستین

 نگاه  .  شد قطع تماس که گرفتیم جان هامون زبان   یرو کلمات

 بافته جدا ی تافته را او شاران.  ماند رهیخ لشیموبا به هامون ی  عصب

 لحظه آن ؟ آورد یم حساب به گرید یمردها یجدا را او ؟ دانستیم

 از لحظه همان داشت دوست ، دیبکو وارید به را سرش داشت دوست

 لیموبا و دیکش صورتش به یدست!  شود خالص زیچ همه و لیموبا َشر  

 نشیماش سمت   به.  بودند بسته تازه را مغازه.  انداخت بشیج داخل   را

 صفحه خورده گره هم در یابروها با شود سوار آنکه از قبل.  رفتیم

 که دید را صحبش غام  یپ تعجب کمال   در و کرد باز را شیغامهایپ ی

.  رفت وا.  بود نخورده ارسال یرو دستش یحت!  است نشده ارسال

 : دییسا هم یرو دندان و دیکش اش یشانیپ به یدست

 ! مصرف یب -

 



 فرمان پشت   هم خودش و کرد پرت اش یکنار ی  صندل یرو را لیموبا

 داشت قبول اما بود شده تمام گران شیبرا شاران آخر   حرف  .  نشست

 ؟ شدیم یعصبان راحت حال به تا یک   از!  است شده باعث خودش که

 و بود شده یهاد از یخبر نه امروز! ؟ بود رفته کجا اش یصبور پس

 یبرا که بود کرده یادآوری و گرفته تماس او با هم هیهان.  هومن نه

 چکاپ   یبرا را او دیبا هامون بعد ی هفته و گرفته دکتر وقت   مادرشان

 !  ببرد ماهانه

 حرفش.  بست پلک و داد هیتک یصندل ی  پشت به را سرش یا لحظه

.  بود رفته در کوره از زود کردیم حساب یمنطق هر با!  نبود درست

 .  افتاد راه به و زد استارت رفته هم در یابروها با و کرد باز پلک

* 

 پسیکل بند   و دیق از را شیموها و زده را خوابش از قبل کرم   شاران

 کرد عوض اش یصورت ساتن   راهن  یپ با را شیلباسها.  بود کرده آزاد

 و حرص دیشا تا خورد آب یوانیل.  رفت آشپزخانه سمت   به و

 فقط ؟ بود خواسته چه او از مگر!  نبود موفق اما.  شود کم تشیعصبان

 لعنت خودش حماقت   به!  است سالم دیبگو اصال!  بدهد خبر بود یکاف

 بود چه پس نبود حماقت اگر.  بود شده نگرانش قبل شب   که فرستادیم

 یبندها بود بهتر دیشا.  دادیم او به یغامیپ دینبا هم اول از اصال! ؟

 چطور بود بلد او مطمئنا.  دادیم انیک دست   به و نوشتیم را نامه توافق

 !  ردیبگ را هامون یامضا

 تا بود دهیکش طول یساعت مین.  رفت اتاقش سمت   به و شست را وانشیل

 کردیم یسع.  ردیبگ خواب به میتصم تینها در و کند آرام را خودش

 شد اتاقش وارد  !  بود یکاف امشب یبرا حداقل.  نکند فکر زیچ چیه به

 از که یپخش دستگاه   و کنارش یلمهایف و نیدورب به نگاهش یا لحظه. 

 خاطرات مرور   و دنیخواب ن  یب مردد.  افتاد بود آورده خودش با خانه



 و کرد ساعت به ینگاه اول متعجب.  شد بلند تلفن زنگ   که بود مانده

 : داد جواب و رفت تلفن سمت   به بعد

 !؟ بله -

 . دیدار مهمان.  رزمجو خانوم ریبخ شبتون سالم -

 ؟ هیک -

 .  صدر یآقا -

! ؟ خواستیم چه آنجا ؟ بود هامون.  بست خی بدنش تمام   یا لحظه

.  بود کرده قطع شیرو حرص با را تماس که بود قبل ساعت کی نیهم

 لب یا هیثان چند یمکث از بعد اما ندهند راهش دیبگو که زد سرش به

 : زد

  باال انیب توننیم -

 به یروبدوشامبر و دیدو خوابش اتاق سمت   به عیسر شد قطع که تماس

 بار چند.  بود یشیآرا هر از یخال صورتش.  کرد تن به لباسش رنگ  

 ششیآرا زیم سمت   به و دیکش حالتش خوش یموها داخل   را شیانگشتها

 بایز!  برسد نظر به بایز کرد یم یسع ، بزند یلب برق حداقل تا دیدو

 که بود ننشسته شیلبها یرو لب برق   ؟ هامون یبرا ؟ برسد نظر به

 زنگ   یصدا.  شد خالص آن شر   از و آورد نییپا را دستش بالفاصله

.  رفت سمت   همان به و کرد تند پا.  داد انیپا شیدهایترد تمام   به در

 در.  است ناراحت حرفش و او از چقدر آورد ادی به و دیکش قیعم نفس  

 سر به نگاه.  گرفت جان شیچشمها مقابل   هامون ر  یتصو.  کرد باز را

 شیانگشتها ان  یم که یصورت رز   گل   همه از آخر و انداخت او یپا تا

 رز   و هامون!  بود شده شیامضا که انگار.  دید را بود کرده خوش جا

 ! داشت دوست تینها یب شاران که یصورت

 : داد قلقلک را شاران گوش   بمش یصدا

 ؟ تو امیب شهیم -



 : کرد قالب نهیس یرو را شیدستها شاران

 ؟ فتهین خطر به اسالم -

!  نرود باال خنده ی نشانه به لبش ی گوشه که کندیم جان هامون

 سرش پشت   را در و شدیم شاران ی خانه وارد   تعارف یب که همانطور

 : داد طعنه به را جوابش بستیم

 !  کرده دیاک ی هیتوص ییزایچ هی به نسبت اسالم اتفاقا -

 لحظه کی شاران صورت   از هامون نگاه  .  دیپر باال شاران یابروها

 زدیم یسرخ به یکم که ییچشمها و خسته ی چهره آن.  شدینم دور هم

 که وهمانطور گرفت دهینشن را حرفش!  کردیم معذب را شاران بیعج

 : گفت باشد نداشته هامون با یبرخورد تا داشتیبرم عقب به یقدم

 تو یومدیم حاال!  یبش شجاع شده باعث نمونیب ی غهیص نکهیا مثل   -

! 

 زور   از کردیم یسع که همانطور.  شد متوجه هم هامون زدیم طعنه

 :آمد حرف به.  دارد نگه باز را شیپلکها یخستگ

  ؟ کرده هیتوص ویچ اسالم یبپرس یخواینم -

 یها نگاه نیا کردیم یسع که همانطور و دیکش هم در ابرو شاران

 :کرد او به را پشتش ردیبگ دیند را رهیخ

 خواب یب اونارو و مردم ی خونه دیبر شب نصف کرده هیتوص حتما -

 ! دیکن

 رز   گل   شاخه تک همان با هنوز هم هامون و رفت سالن سمت   به

 .  افتاد راه به دنبالش یصورت

 خواب از یمیعال چیه یزدیم حرف من با که شیپ قهیدق چند تا -

 !  ینداشت

 : گفت و کرد ظاهرش و لباس به یا اشاره شاران



 ! باشم کرده دعوتت که ادینم ادممی!  دمیخوابیم داشتم که ینیبیم -

 بود نشده ارسال که یغامیپ و دیکش رونیب بیج از را لشیموبا هامون

 :گرفت شاران سمت   به را

 ! بزنم رو ارسال بود رفته ادمی یول بودم داده جواب من -

"  خواند را غامیپ و دوخت لیموبا ی صفحه به را نگاهش شاران

 لیموبا ی صفحه از نگاه" .  دمیم خبر بهت.  گرفتارم یلیخ امروز

 به یجانب به حق نگاه   ، کرد حلقه نهیس یرو را شیدستها  و گرفت

 :انداخت هامون سمت  

 !جنجاله دنبال   یک شد مشخص حاال -

 

 جا شیانگشتها ان  یم که یرز گل.  برگرداند بشیج به را لیموبا هامون

 دیکش خود دنبال   را شاران نگاه   و گذاشت زیم یرو را بود کرده خوش

 . 

 . زدمیم رو حرف اون دینبا -

 که نبود نیا یخواه عذر ی قاعده و قانون مگر.  آمد باال شاران نگاه  

 خوش جا شیانگشتها ان  یم که بماند منتظر و ردیبگ سمتش به را گل

 از چطور بود بلد خوب شاران کردیم را کار نیا اگر که! ؟ کند

 و ختیر هم به را تشیذهن تمام   هامون حرکت   اما!  دیایب در خجالتش

 !  زد یتر سخت گره را شیابروها البته

 !  یزد یول -

 شلوارش ب  یج داخل   را دستش دو هر.  فرستاد رونیب را نفسش هامون

 ناب   الماس   دو به را نگاهش دوباره و کرد باز چشم باالخره و بود برده

 : دوخت شاران یچشمها



 یمردا مثل   من که ینیبیم!  ندارم یترس چیه گفتنشم از و کردم اشتباه -

 !  ستمین گهید

 باز هم از اش خورده گره یابروها یکم.  زدیم شاران حرف   به طعنه

 به را گل شاخه اگر شدیم چه اما بود آمده یآشت قصد   به هامون.  شد

 ! ؟ دادیم دستش

 !  بود بد حرفت -

 و بود شده غرو غر یها بچه دختر مثل  .  کردیم اصرار هم هنوز

 .  کند دایپ را بچه نیا خواب   رگ   که کردیم را تالشش تمام   هامون

 ؟ مینشد ری   به ری  .  یاومد در خجالتم از توام -

 : گفت و دیدزد او از را نگاهش شاران

 ... یندار یا گهید کار   اگه.  بخوابم خوامیم روقتهید -

.  دیماس شاران دهان   در حرف.  رفت جلو و برداشت قدم هامون

 شیپاها شاران نگاه  .  داشتیبرم قدم آرام هامون.  نداشت را انتظارش

 ی فاصله.  ستادیا حرکت از مقابلش قایدق که ییجا تا.  کردیم بیتعق را

 هامون نگاه   تا ردیبگ باال را سرش بود یکاف شاران و بود کم نشانیب

 : دیشن را شیصدا.  اوردین باال سر اما!  کند رشیاس

 ... ای یبخواب یخوایم.  میکن امضا رو نامه توافق که نجامیا -

 یپاها به او نگاه   اما ردیبگ باال را سرش شاران بود منتظر.  کرد مکث

 هنوز کردیم تالش که ییصدا با حال همان در.  بود شده قفل هامون

 : داد جواب دیایب نظر به یقو هم

 !  ادیم خوابم من -

 تا یزیچ مطمئنا و کرده یرانندگ آنجا تا!  آمد یم خوابش هم هامون

 تا بماند اریهوش کردیم یسع وجود نیا با!  بود نمانده اش یهوشیب

 نداشت الیخ شاران!  شود بسته جا نیهم جنجال و بحث نیا ی پرونده



 زد سرش به و فرستاد رونیب را نفسش هامون.  ردیبگ باال را سرش

 گرید بار   دیشا تا برساند صفر به را نشانیب ی  قدم کی ی فاصله

 ! ندیبب را شاران یچشمها

 

***** 

 

 و آمد باال شاران سر   بردارد سمتش به گرید یقدم خواست که نیهم

 !  را اش خورده گره یابروها و مصمم نگاه   و دید را شیچشمها هامون

 ؟ یبر یخواینم.  وقته رید -

 کرد شاران یچشمها قفل   را نگاهش و فرستاد رونیب را نفسش هامون

 کنار   خال   درست و بود نشسته صورتش یرو شیموها از یا دسته. 

 جلو را دستش خواستیم دلش بیعج.  بود کرده پنهان را اش قهیشق

 و کرد منحرف موها از را نگاهش اما!  بزند کنار را شیموها و ببرد

 نگاهش دوباره و گشتیبرم کاش!  ماند لبها ی  حوال شیچشمها بار نیا

 : دیشن را شیصدا!  دوختیم شاران یموها به را

 ! ؟ یدیخواب پا سر -

 مخصوص   که یخونسرد با و آمد باال شاران یلبها از هامون نگاه  

 : داد جواب بود خودش

 ! ؟ برهیم خوابت تو رونیب برم در نیا از من -

 .  دمیخوابیم داشتم االنم نیهم ؟ نبره چرا -

 دهد انجام خواستینم را یکار شاران یوقت.  داد تکان سر هامون

 !  دادینم انجام آمد یم هم نیزم به آسمان

 .  رمیم من پس.  باشه -



 انتظار   دیشا.  کند یخال جا زود انقدر هامون نداشت انتظار شاران

 اصرار   اهل  .  بود نشناخته را هامون انگار اما.  داشت شتریب اصرار  

 !  رفتیم و زدیم را حرفش.  نبود خودیب

 :  گفت رفتیم عقب قدم کی که همانطور

 .  خداحافظ -

 چه به!  برود هامون نداشت دوست هم یطرف از اما بود دلخور شاران

 که حاال.  بماند او دارد دوست کردیم احساس فقط!  دانستینم ؟ لیدل

 به ندادن جواب یبرا یا کننده قانع ل  یدل و بود دهیپر سرش از خواب

 حرفش خجالت   از و کرده یتالف هم او خب! ؟ برود چرا داشت غامشیپ

 شاران یول اوردیب یصورت رز   توانستیم هامون چطور!  بود آمده در

 !؟ ببخشد را او توانستینم

 قدم دو هنوز.  رفت در سمت   به و کرد شاران به را پشتش هامون

 : گفت مقدمه یب شاران که بود نرفته

 !  بخشمتیم شرط هی به -

 کند نگاه را شاران بتواند تا زد یآرام چرخ  .  دیپر باال هامون یابروها

 . 

 !؟ میبخشیم -

 مرتکب   که انگار زدیم بخشش از حرف یجور!  بود گفته تعجب با

 رقص به شیموها ، داد تکان را سرش شاران!  بود شده خطاها نیبدتر

!  کند استشمام توانستیم هم آنجا از را شاران تن   شکالت   یبو.  افتاد

 از که یا شامه و بود قبلشان لحظه چند بودن   کینزد خاطر   به هم دیشا

 !  بود شده پُر شاران عطر  

 خاطر   به نایا مگه...  دادن نشون رو غامیپ ، آوردن گل ، اومدن نجایا -

 ؟ ستین شدن دهیبخش



 چهره شاران مثل   داد حیترج اما!  بخندد که داشت یدیشد ل  یم هامون

 به دوباره شاران که دیبگو یزیچ خواست ، کند حفظ را اش یجد ی

 : آمد حرف

   ... و بخشش بدون   میبد ادامه ینجوریهم ممیتونیم البته -

 : دیپر حرفش ان  یم و دیکش ششیر ته به یدست هامون

 کامال!  دمیخر چهارراه سر   دستفروش ی بچه پسر هی از رو  گل البته -

 ! منظور یب

 آن یبرا رفت دلش بیعج و بود شاران ی رفته وا صورت   به نگاهش

 گل!  دیچرخیم صورتش یرو مات که ییچشمها و مانده باز مهین دهان  

 خودش...  بودنش منظور یب قسمت   اما بود دهیخر چهارراه سر   از را

 لحظه به لحظه که همانطور و برد بیج به را شیدستها!  دانستینم هم

 : زد لب گرید بار   کردیم ثبت ذهن در را شاران ی چهره یحالتها

 !  بزن رو یاصل حرف  .  بده ادامه تو اما -

 لحظه همان از.  نداشت را کردنش یجواب حاضر انتظار   اصال شاران

 و اوردیب زبان به مقابله یبرا یحرف خواستیم دلش.  بود شده مانیپش

 بود گرفته او از لحظه آن را کردن فکر قدرت   چشمها آن که بود بیعج

 : دیکش هم در ابرو و دیدزد چشم عیسر! 

 ! ایب باهام.  شدم دعوت رستوران هی ی هیافتتاح -

 دستور فقط.  بود داده کردن فکر یبرا یوقت نه و کرده خواهش نه

 :  کرد زمزمه آرام یلحن با.  شد تمام گران یکم هامون یبرا!  دادیم

 . بتونم اگه -

 : کرد اضافه حرفش به توجه یب شاران

 .  ست گهید ی هفته اواخر   -

 !  دمیم خبر بهت -



 نبود مطمئن هم ادیز اما کند مجبور را او و بزند یگرید حرف   خواست

 سمت   به دوباره هامون!  بدهد جواب صدر هامون   مقابل   در زور که

 : گفت گرید بار   شاران که رفتیم در

 ؟ یخوریم قهوه -

 اخم که همانطور شاران.  دیچرخ سمتش به دوباره و ستادیا هامون

 : داد حیتوض داشت

 . ادیم خوابت انگار -

 بار   شاران.  کردیم نگاهش هم هنوز هامون! ؟ بود شده مرگش چه

 : کرد اضافه گرید

 .  گمیم قرمزت یچشما یرو از -

 : گفت هم باز شاران.  بزند یحرف نداشت الیخ هامون

 ... یکن یرانندگ یخوایم چون.  پرونهیم رو خواب قهوه -

 : داد جواب هامون شود کامل اش جمله آنکه از قبل

 !  خورمیم قهوه -

 از را آنها و دیکش شیموها به یدست.   دوخت هم به را شیلبها شاران

 مبل به اشاره.  فرستاد پشت به و زد کنار اش شانه و صورت یرو

 : کرد

 . ارمیم االن نیبش -

 

.  کردیم یدیشد یخستگ احساس  .  نشست مبلها از یکی یرو هامون

 درد   شر   از دیشا هیثان چند یبرا فقط.  ببندد را شیپلکها داشت دوست

 به را سرش.  شدیم راحت بود افتاده شیها قهیشق جان   به که یموذ

 قهیدق ده هنوز.  بست هیثان چند یبرا را شیپلکها و داد هیتک مبل ی  پشت

 به اول ی لحظه همان نگاهش.  برگشت ها قهوه با شاران که بود نشده



 واقعا.  ستادیا حرکت از شیپاها.  افتاد هامون خواب   غرق   صورت  

 ! ؟ بود دهیخواب

 همان بدهد اجازه!  کند چه دیبا دانستینم.  گذاشت زیم یرو را ینیس

  ؟ کند دارشیب ای! ؟ بخوابد جا

 اما رفتینم ادشی از لحظه کی اش یخستگ از قرمز یچشمها ر  یتصو

 که داشت یلیدل چه اصال.  دادینم ماندنش آنجا به یرا یموذ ی  حس

 کنارش.  رفت مبل سمت   به و فرستاد گوش پشت   را شیموها! ؟ بماند

 نگاهش ردیبگ خواب غرق   هامون   یبرا یمیتصم آنکه از قبل و نشست

 یها مژه ، بود گرفته حالت باال سمت   به که اش یمشک یموها.  کرد

 مرتب ش  یر ته و سبزه پوست   ، درشتش یچشمها ، دارش تاب و پُر

 بلندش گردن   ، آدمش بیس ، محکمش و یاستخوان ی چانه ، اش شده

 از بعد باالخره که انگار.  دیچرخیم او یرو هم هنوز شیچشمها... 

 در...  ندشیبب ریس دل   کی که بود کرده دایپ مهلت تازه اتفاقها نیا تمام  

 به یگرید نگاه  !  جذاب یآقا.  خوردیم چرخ ونیکتا حرف   سرش

 آن اما است موافق ونیکتا با که کردیم اعتراف دیبا.  انداخت صورتش

 !  بود دهید هم او از تر جذاب یمردها!  کند انکار داد حیترج لحظه

 دستش!  نکردنش ای کردن داریب یبرا گرفتن میتصم به برگشت دوباره

 و شود بلند جا از خواست ؟ نبود یانصاف یب.  رفتینم کردنش داریب به

 نشده بلند هنوز اما اوردیب شیبرا یگرم انداز   رو ، زدنش صدا یجا به

 : زد صدا را اسمش باشد زده سرش به که انگار آخر ی لحظه که بود

 ...  هامون...  هامون -

!  گرفت یگرید م  یتصم عقلش ، بود شده مهربان که یقلب برخالف  

 احساس   گرید یا لحظه و بماند کنارش هامون داشت دوست یا لحظه

 که بود هامون ت  یجذاب به اعتراف همان خاطر   به دیشا!  کردیم خطر

 دو لحظات   نیا به دادن انیپا و او از شدن دور به!  داشت فرار به لیم

 !  بود شده معمول ی اندازه از شیب که یا نفره



 بار نیا و گرید بار  .  نخورد هم تکان یحت شاران آرام   یصدا با هامون

 : زد صدا را نامش تر بلند

 ...  هامون -

 را دستش! ؟ بود نیسنگ خوابش انقدر.  نبود یداریب از یخبر هم باز

 به بار چند و گرفت را راهنشیپ ن  یآست انگشت دو با و برد او سمت   به

 :  دیکش خودش سمت  

 ... هامون -

 خواب ان  یم.  آورد یم زبان بر را نامش هیبق از تر آوا خوش که انگار

 تنها.  نکرد باز پلک اما کردیم احساس را شاران حرکت   یداریب و

 یرو بیعج که بود هامون راهن  یپ شدن   کج حرکت نیا آورد   دست

   ! رفتیم رژه شاران اعصاب  

 سرشانه ، دیکش هامون سمت   به را خودش یکم و کرد رها را راهنیپ

 یکم.  نداشت دهیفا که انگار.  کرد صاف را آن و گرفت را مخالفش ی

 یاصل یجا سر   نهیقر صورت   به لباس شود مطمئن تا رفت جلو گرید

 !  است شده برطرف یشدگ کج نیا و گرفته قرار اش

 تا دیکش را راهنیپ یکم سرشانه دو از.  شد خم هامون یرو بایتقر

 شیلبها یرو لبخند که نیهم.  داد تیرضا شدنش صاف به باالخره

 ی مانده باز یچشمها با و گرفت باال راهنیپ از را شیچشمها نشست

 که شد چه دینفهم بکشد غیج بود نمانده یزیچ.  شد رو به رو هامون

 هامون یرو اش یحتم سقوط   تا یزیچ.  خورد ُسر مبل یرو از شیپا

 به یا لحظه.  گرفت را کمرش طرف   دو یقو ییدستها که بود نمانده

 : زد لب اراده یب و شد رهیخ او

 !؟ یداریب -



 همان از.  بود داریب هامون!  بود نیهم دیبگو توانست که یا کلمه تنها

!  دیکشیم و گرفته دست به را لباسش ی سرشانه دو که یا لحظه

 : گفت عوض در و گذاشت جواب یب را حرفش هامون

 !  کنه کمکت یافتاد یم یداشت جا هر فتهیب راه دنبالت دیبا یکی -

 جرم   نیبدتر ارتکاب   ن  یح که انگار.  دیرسیم نظر به دستپاچه شاران

 را شیدستها.  آمد خودش به عیسر!  بودند گرفته را مچش نیزم یرو

.  کند شیرها تا داد یفیخف فشار   و گذاشت هامون شیدستها یرو

 گرفت فاصله که دینکش هیثان به شاران و کرد آزاد را شیدستها هامون

 هر اما!  نخورد اش ینیب به هامون عطر   ل  یوان و چوب یبو که آنقدر. 

 کمرش یرو هامون یانگشتها یگرما رد   منکر   توانستینم کردیم چه

.  زد کنار صورت یرو از را شیموها و دیکش یقیعم نفس  !  شود

 .  شد بلند جا از لحظه همان هامون

 .  خونه برم دیبا کنم فکر -

 نیا و بخوابد صبح تا جا همان یخستگ زور از دادیم احتمال هامون

 : کرد ها قهوه به یعیسر ی اشاره شاران!  بخواهد او که نبود یزیچ

 !  آوردم قهوه -

.  نماند که کردیم دعا گرید طرف   از و کردیم تعارف یطرف از

 قبلشان لحظه چند خالف   بر!  بماند نداشت دوست فقط چرا دانستینم

 داده خوردن قهوه شنهاد  یپ نیهم یبرا اصال.  بماند او داشت دوست که

 اتفاقات   به کردن فکر و خواستیم ییتنها یا لحظه شدت به اما!  بود

 !  بود متفاوت ذهنش یکتابها و حساب با که یدیجد

 . ندارم اجیاحت بهش.  سرحالم -

 

 نیا از اش یخوشحال دیکش که یقیعم نفس   با و نزد یحرف هم شاران

 : زد لب تنها رفتندیم در سمت   به که طور همان.  داد نشان را بابت



 ... توافقنامه -

 : گفت عیسر هامون

 .  میکنیم امضا گهید روز   هی -

 : داد تکان سر عیسر شاران

 !  خوبه -

 !  هیعال -

 ! خداحافظ پس -

 لحظه آن دیشا!  بدهد دست که آورد جلو را دستش چرا دینفهم شاران

.  بزند پس را دستش که ستین سابق آدم   آن هامون که نبود حواسش

 دست کف   حاال را بود کرده حس کمرش یرو قبل یا لحظه که ییگرما

 نه.  شد فشرده یآرام به دستش.  کردیم احساس شیانگشتها یال البه و

 نه و بکشد رخ به را اش مردانه یبازو و زور بخواهد که محکم آنقدر

 و شد تر دستپاچه شاران!  نکند احساسش اصال که وارفته و ُشل آنقدر

 ! کردیم لعنت بود برداشته که یقدم نیا یبرا را خودش

 : دیشن را هامون یصدا و شد رها دستش

 ! خداحافظ -

 اتفاقات انگار.  داد هیتک آن به و بست را در شاران رفتنش محض   به

 لحظه آن تا شاران سقوط   ی لحظه از.  بودند گذاشته تند دور   یرو را

 قلبش یرو دست!  بود افتاده اتفاق عیسر یلیخ کردنشان یخداحافظ ی

.  افتاد ها قهوه ینیس به نگاهش.  بود آورد سرسام ضربانش.  گذاشت

 و خودش یبرا و دیکش رونیب تن از را روبدوشامبرش آنها به توجه یب

 نه بعد به آن از که ماند یم ادشی.  کرد اخم امشبش یها یخرابکار

 نه!  بزند یا اضافه حرف   نه و باشد داشته ماندنش یبرا یاصرار

 .  اوردیب جلو را دستش یحت



 عطر   یبو شیانگشتها کردیم احساس آورد باال را دستش یا لحظه

 یبهداشت سیسرو سمت   به که دینکش هیثان به!  است گرفته را هامون

 !  شست را شیدستها و رفت

********* 

 .  کنه دعوتتون هفته نیهم که خورده قسم یعل -

 شاه ح  یتسب.  نشست هامون ز  یم مقابل   یصندل یرو خندان سهراب

 از آرام آرام شیها دانه و بود کرده خوش جا شیانگشتها ان  یم مقصود

 : داد جواب اش یذات یخونسرد با.  شدیم رد شیانگشتها ن  یب

 .  کشهیم نقشه خودش واسه خودیب یعل -

 . ارین نه انقدر ؟ داره یرادیا چه -

 .  شلوغه سرم مدت نیا.  دارم کار -

 خانوم   با کینزد از هم ما.  یریگیم سخت چقدر.  گهید شامه شب هی -

 ؟ کجاست مشکلش.  میشیم آشنا گریباز

 : گفت گرید بار   سهراب.  بود مردد هامون

 که حاال.  ستین درست و یمجرد که یکرد بهانه سال همه نیا -

 ؟ هیچ دردت گهید یمتاهل

 دوست را آمدها و رفت نیا اصال.  بود کرده قفل حیتسب به را نگاهش

 !  را یعل ی خانه خصوص به.  نداشت

 ینشست صبح از خبره چه. نداشت اصرار یمهمون یبرا انقدر خودش -

  ؟ یخوریم منو مغز یدار نجایا

 :  انداخت پا رو پا سهراب

 .  یناراحت ازش کنهیم فکر -

  ؟ زده سرش به کجا از فکر نیا -



 میبر یذاریم قرار بکشه عشقت هوی بار هی ماه چند!  بگو خودت -

 که خونشم.  نیهم شهیم دارتید کل   و میبخور شام یشگیهم رستوران  

 !  گهید داره حق.  یبرینم اون ش  یپ که حرفاتم.  یرینم

 یا کننده قانع ل  یدل که بدهد یجواب چه دانستینم.  کرد سکوت هامون

 : آمد حرف به گرید بار   سهراب!  باشد شیهایریگ کناره نیا یبرا

 دنبالت.  بوده راهنما مثل   یعل واسه تیزندگ تو یرفت که یراه هر -

 ، یاعتمادش مورد   ، یدشییتا مورد   جوره همه!  االن نیهم تا افتاده راه

 ناراحتش افتاده دور ازت نهیبب نکهیا.  بخوره قسم سرت به حاضره

 !  کنهیم

 .  ندارم خودمم یبرا وقت.  ینیبیم یدار مویزندگ ی مشغله -

 : کرد نگاهش هامون.  شد بلند جا از سهراب

  ؟ کجا -

 یزندگ به برم!  نجایا نشستم کردم ول رو یزندگ و کار.  گهید برم -

 .  بده یعل به جواب هی توام.  برسم

 !  باشه کنم دایپ وقت -

 و غصه فقط بار کی ؟ بودند نزده گذشته از یحرف که بود سال چند

 زده یحرف او نه آن از بعد.  بود دهید را عشقش یبرا هامون ی  عزادار

 ینامفهوم یها اشاره بود چه هر!  بود دهیپرس یزیچ سهراب نه و بود

 ی فاصله هم روز همان از!  است مورد چه در دانستندیم دو هر که

 مطمئنا بود یعل که جا هر.  بود شده شتریب و شتریب یعل و هامون ن  یب

 ی  زندگ ی ممنوعه ی منطقه آنجا قایدق و داشت حضور هم فاطمه

 !  شدیم هامون

 یروز آن از.  انداخت ریگ اش گذشته ن  یب را هامون رفت که سهراب

!  بود شده شروع اش یزندگ آشوب   و جنجال بود کرده فرار شاران که

 حال   گرید طرف   از و بود شده قبل از شتریب که پدرش یها یناسازگار



 که هم خودش اندوه   و غم.  شدیم بدتر روز به روز که هومن خراب  

 ندیبب و بشنود را زیچ همه تا کردیم زیت گوش نیب نیا هم یهاد!  بماند

 یهاد!  ندیبب برادرش یچشمها در را پدر از نفرت بود سخت چقدر! 

 که یدرشت یحرفها!  بود واداشته حرف به هم را بود ساکت شهیهم که

 آزرده را هامون کردیم جان نوش   آخر که یکتک و کردیم پدرشان بار  

 شانیبرا که بود کرده تالش سالها نیا تمام   خاطر نیهم به دیشا.  کردیم

 !  بود هم خودش یآرزو که یپدر!  صدر جنس   از یکس نه.  باشد پدر

 الیخ و فکر از را هامون و شد دفترش وارد   زدن در بدون   یهاد

 .  دیکش رونیب

 !  سالم -

.  برگرداند بیج به را مقصودش شاه ح  یتسب و داد را جوابش هامون

 آمد حرف به هامون.  فرستاد رونیب را نفسش و داد لم مبل یرو یهاد

: 

 

 ؟ نجایا یاومد یکرد ول رو طرف اون-

 .  اومدم دستش سپردم نفسه تازه دمید دیرس راه از هومن آقا -

 : گفت و نشست صاف یهاد.  شد راحت یحدود تا الشیخ هامون

 .  کنه دعوت رو زنت تولد یبرا یبد شماره گفت هیسم -

 : داد جواب و انداخت مقابلش ی کاره مهین طرح   به ینگاه هامون

 .  گمیم بهش خودم -

 : نشاند لب یرو یشخندین یهاد

 ؟ یدینم شماره که یترسیم یچ از -



 که بود نداده جواب هنوز.  دوخت یهاد به را اش یجد نگاه   هامون

 بود نشسته لبش کنج   که یشخندین و زدیم شیچشمها که یبرق با یهاد

 :  داد ادامه را حرفش

 !؟ یچراغ اکرم ای رزمجو شاران میبگ بهش دیبا حاال -

 

.  بود مانده یهاد یرو اش رهیخ نگاه   و هامون خونسرد   یچشمها

 ییصدا با.  گذاشت زیم یرو را شیدستها و دیکش جلو را خودش

 هر تن   به رعشه تا بود محکم آنقدر که یلحن و نرمال حد   از آرامتر

 : آمد حرف به شمرده شمرده ندازدیب یکس

 !  ینش لیفام و اسم ریدرگ یالک که داداش زن یبگ یتونیم -

 و جمع را خودش دینکش هیثان به بود نشانده لب یرو شخندین که یهاد

 رفته نشانه را مضطربش حال   هامون نگاه  .  نشست صاف و کرد جور

 .  بود

 .  بشه یساز شفاف خواستمیم فقط -

 و دیکش صورتش به یدست یهاد.  بود رهیخ هم هنوز هامون نگاه  

 : گفت عیسر

 !  بود شده سوال براش نسبتاشون نیا.  دیپرسیم مامان اصال -

 .  دمیم جواب وقتش به بپرسه خانوم حاج -

 ی ختهیر هم به یها طرح به و گرفت یهاد از را نگاهش باالخره

 چه دیدیم را زشیم وضع   و بود آنجا شاران اگر.  دوخت زشیم یرو

 شب   اد  ی به!  است گذشته سرش از شاران فکر   چرا دیفهمینم ؟ کردیم

 و جمع را ها طرح اراده یب...  افتاد اش گونه وسواس حرکت   و قبل

 نگاه   ر  یز از که نیهم.  دیکش یراحت نفس   یهاد که دیند و کرد جور

 هامون از هم!  کردیم شکر خدارا بود برده در به سالم جان   هامون



 یناکام تمام   ل  یدل را هامون که انگار!  داشت حرص هم و بردیم حساب

 !  بود اش یزندگ مانع او که انگار...  دانستیم اش یزندگ یها

  ؟ ادیم نیزم به آسمون ؟ شهیم یچ میبدون ما حاال -

 و آمد ینم خوشش چیه آمده شیپ بحث   از.  بود کرده گره ابرو هامون

 !  بود زاریب یهاد ی رانهیگ ُمچ لحن   نیا از شتریب زیچ همه از

 .  ادینم بر کارا از یلیخ پس   از هومن مغازه در برو -

 : امدین خوشش بحث رییتغ نیا از چیه یهاد

 .  نبود یچراغ حیذب از یخبر -

 کنار   از ساده نبود قرار هامون اما ، بود زده اطیاحت با را حرفش

 !  نبود دادن پس حساب آدم   که هامون.  بگذرد اش یفضول

 !؟ یهاد آقا گفتم یچ یدینشن -

 پس پا یهاد تا کند اشاره هامون بود یکاف.  شد بلند جا از عیسر یهاد

 .  بکشد

 !  یچ که باالخره -

 : کرد شیصدا ی  چاشن تیعصبان یکم بار نیا هامون

 !  دمینشن! ؟ یچ -

 : داد رییتغ را حرفش دستپاچه یهاد

 کارا پس   از بتونه دینبا هومن نباشم من یروز هی باالخره گمیم یعنی -

 ! ؟  ادیب بر

 ی  عصبان یصدا دن  یشن با یهاد ای بود دهیفهم اشتباه را حرفش هامون

  ؟ بود کرده عوض کل به را حرفش برادرش

 .  بده ادشی َخمو و َچم برو -

 : زد پوزخند رفتیم در سمت   به که همانطور یهاد



 ما کن امر شما.  گهید میگوش به حلقه غالم   ما حال هر به!  چشم -

 ! میشیم راستم و خم جلوت

 بسته سرش پشت   که اتاق در  .  اوردیب زبان بر یکالم هامون نداد اجازه

 یبرا یمیتصم دیبا.  فرستاد رونیب را اش یعصبان نفس   هامون شد

 ها طعنه نیا.  بود خسته تیمسئول فشار   از.  گرفتیم شانیزندگ

 سخت خشمش کردن   کنترل گذشتیم چه هر انگار.  کردیم اش یعصب

 سرک شاران یزندگ در که داشت یحق چه یهاد اصال!  شدیم تر

 به که دادیم بیفر را خودش!  او یزندگ که شاران یزندگ نه ؟ بکشد

 اش یکالفگ نیا اصال که!  است نشده یعصبان او نام   و شاران خاطر  

 ! ندارد او به یربط

 راهن  یپ...  دادیم مانور چشمانش مقابل   گذشته شب   یها صحنه بیعج

 دایپ یخوان هم رقصان یها یشراب آن با بیعج اش یصورت ساتن  

 آن ، فردش به منحصر ی  هالل خال   ، چشمها آن ، نگاهش.  بود کرده

 ... لبها

 تمام   و کرد اخم.  فرستاد رونیب را نفسش و دیکش ششیر ته به یدست

 رژه سرش در که آنچه و گذشته آنچه به توجه یب که کرد را اش یسع

 ...  برسد شیها یطراح به رفتیم

**** 

 و تند ی  قیموس.  بود گرفته تمیر نیماش فرمان   یرو شیانگشتها با

 را آدامسش!  بود نیعج اتشیروح با بیعج پخش حال   در آور   سرسام

 انتظار از.  کردیم نگاه کوچه یانتها به گاه گه و دیجویم یخونسرد با

    . داشت رآمدنید به عادت شهیهم اعظم و بود متنفر

ک هدف یب و برداشت را لشیموبا  نخوانده را انیک یغامهایپ.  کرد چ 

 عالقه یب که بود آنها یال البه هم ناشناس ی شماره دو.  کرد رد

 او از یدیجد غام  یپ اما.  کرد دایپ را هامون نام  .  گذشت یسرسر

.  کرد باز را نستاگرامشیا بار نیا و فرستاد رونیب را نفسش!  نداشت



 به که ییلمهایف و عکس یال به ال از.  شد خودش ی صفحه وارد  

 را بود شده هامون ن  یماش سوار که یشب نیاول لم  یف بود گذاشته اشتراک

 ... نه ای برود لمیف یرو که بود مردد دستش.  کرد دایپ

 

 و بود پخش حال   در که یمیمال ی  قیموس یصدا.  گذاشت کنار را دیترد

 هیثان به اما.  آورد لبش یرو لبخند بار نیا هامون یصدا انتها در

 آهنگ همان دلش بیعج.  کرد جمع را اش آمده ک ش یلبها که دینکش

 دانلودش توانست باالخره و گشت دنبالش یکم لیموبا با.  خواست را

 آرام اراده یب دیرس گوشش به نیماش پخش   از که آهنگ یصدا.  کند

 قیتزر جانش به ذره ذره آرامش.  بست یا لحظه را شیچشمها.  شد

 یصدا و سر پُر و کیتمیر یآهنگها یال البه!  نبود هم بد.  شدیم

 هنوز!  دهد گوش یهامون سبک   یها آهنگ هم یکم اش یشگیهم

 در   که بود امدهین ک ش بود گذشته سرش از که یخوش فکر   از شیلبها

 با اعظم یجا به اما گرداند راست سمت   به را سرش.  شد باز نشیماش

 خطوط   و حدود کردیم الیخ.  برد ماتش یا لحظه.  شد رو به رو احمد

 ! ؟ خواستیم چه آنجا!  اند کرده مشخص هم یبرا را قرمز

 ؟ یچطور!  خانوم یآبج سالم -

 دیدیم را احمد مدتها از بعد.  بود کرده حبس نهیس در را نفسش شاران

 !  کینزد از انقدر هم آن. 

 ؟ یکنیم کاریچ نجایا -

 خونت تو میدار مدت همه نیا ؟ کردم بد.  بکنم یسالم هی امیب گفتم -

 !  میکن غیدر رو سالم هی نداره تیخوب.  میگردیم مفت میخوریم مفت

 که یزیچ.  بردندیم گذشته به را او حیذب و احمد.  زدیم تند شاران قلب  

 ی خاطره نیتر اهیس آنها.  داشت دوستش نه و کردیم افتخار آن به نه

 .  بودند شیروزها آن



 ! نییپا برو -

 من و شد خوب اعظم.  میآدم هم ما بابا.  کنار بذار رو یلجباز و لج -

 ؟ بد

 ... نکهیا ای نییپا یریم االن نیهم ای -

 : داد لم راحت ال  یخ با احمد

 خودت برادر   از که ؟ یگیم یچ! ؟ یکنیم تیشکا ازم یریم نکهیا ای -

  ؟ یهست یشاک

 یمشت تشیعصبان یال به ال نبود قرار ، باشد آرام کردیم یسع شاران

 بخرد دردسر خودش یبرا نبود قرار!  بزند احمد یگو اوهی ی چانه به

 یشگیهم ی پوسته در و آمد خودش به!  شناختیم خوب را او امثال  . 

 : زد پوزخند.  رفت فرو اش

 ؟ کنهیم خواهرش با رو یکرد تو که ییکارا یبرادر کدوم برادر؟  -

  ؟ یزنیم هم رو گذشته.  یشد یا نهیک -

 ؟ یفهمیم باهامه هنوز!  نیزد بگم بهتره دیشا ای یزد که ییگندا -

 دفعه تا رونیب کنم پرتت ام خونه از مثال ؟ بدم نشونت رو نهیک یخوایم

 چشمام جلو دینبا چرا فتهیب ادتی یکن ییخودنما یخواست که یبعد ی

 بهت رو حجت کردمیم فکر دمتید که یآخر ی دفعه ؟ یبش ظاهر

 یبر یدار وقت هیثان 5! ؟ یچ که نیماش تو یداد لم.  کردم تموم

 و یبخور مفت خودت قول به یبتون هنوزم دمینم قول وگرنه رونیب

 !  یبگرد مفت

 داشت یآوارگ از ترس مطمئنا.  بلرزد بادها نیا با که نبود یدیب احمد

 ! کند کم را شرش نزده را حرفش اصل   که یآنقدر نه اما

 فرار که تو.  بس و صدره یحاج خاطر   واسه ات نهیک نیبزرگتر تو -

 ! ؟ هیچ دردت گهید.  حیذب واسه موند شیبدبخت و درد و یکرد



 :داد ادامه بود شده بدجنس که ییچشمها با بعد و کرد مکث یکم

 خون  .  انگار یندار یمشکل یحاج پسر   با یول ماست با مشکلت تو -

 نیا اما مییتو خون   هم ما ینیبینم یبست رو چشمات ؟ تره پررنگ اون

 ! صفته سگ مردک   همون ی ترکه و تخم باشه یچ هر اروی

 به خونمو نییپا صفت؟برو سگ شد حاال!  که بود نگتونیج قیرف -

 ! ارین جوش

 ! ؟ نه بود گرفته رو پسره چشمت اولم از.طرف ی غهیص یشد یرفت -

 احمد که بود کنده جان.  خوردیم حرص قبل از شتریب لحظه هر شاران

 با احمد که یکار نیآخر از بعد.  کند رونیب اش یزندگ از را حیذب و

 داشته یا رابطه نه و کند یلطف آنها به نه دادیم حیترج بود کرده او

 اگر که!  شوندیم آدم آنها کردیم الیخ که بود خودش از حماقت.  باشد

 جا کی آدم   احمد نه!  کردیم اشتباه.  شکنندینم نمکدان بخورند نمک

 نداشت و داشت چه هر و شهرت و او از دست حیذب نه و بود نشستن

 !  داشتیبرم

 رو یکار شمیم ناچار اونوقت.  ادیم جوش به خونم یبافیم که اوهی -

 .  خوامینم که بکنم

  ؟ دوننیم پسره ی خانواده -

 ! چه تو به -

 ظاهر احمد یلبها یرو شخندین که بود دهیپر سمتش به عیسر یجور

 آمدنش رید و اعظم به شاران!  بود یکاف شیبرا تیحساس نیهم.  کرد

 یم باال انیم در یکی شینفسها کردیم احساس.  گفتیم راهیب و بد

 ! ؟ کردینم کم را شرش چرا ؟ رفتینم چرا.دیآ

 ؟ نداره ربط بهم.  عروسم برادر   من.  واست شده مهمم نکهیا مثل   نه -

 !یستین که کار و کس یب



 ی خانه ابان  یخ که بود آورده شانس.  دییپایم را اطراف شاران نگاه  

 محکم و ببرد باال را دستش داشت دوست.  بود خلوت شهیهم رباب

 ریغ کار   ناغافل که داشت ترس اما اوردیب نییپا احمد صورت   یرو

 ! کند یجبران قابل  

 ! نییپا گمشو -

 یجلو یجور هی کن یسع.  شهیم تموم گرون تو واسه بشم گم من -

 ! یتونیم که جور هر حاال.  یدار نگهم چشمت

 یموها.  کرد جمع را صورتش شاران که بود هیکر آنقدر لبخندش

 ی چهره شدن   بهتر به یکمک اش خانه ی  راحت یلباسها و آشفته

 ! کردینم منفورش

 . نهیبب تو با منو یکس خوامینم نییپا برو -

 !؟ نه یریگینم یجد -

 !  یه ر هم حاال!کن کار برو ؟ پوله دردت -

 به یجد صورتش و داشت اخم.کرد باز را نیماش در   اعظم لحظه همان

 :دیرسیم نظر

 

 ؟ یخوایم یچ نجایا -

 : انداخت شاران به را آخر نگاه   احمد

 سال همه نیا ی الزحمه حق باالخره!  ها نشده تموم نجایا هیقض نیا -

 زن   یبش که میخورد کهیت ما یالک.  بشه پرداخت دیبا خانوم تَخم   و اخم

ک! ؟ یحاج پسر  !  یز 

 : دیکش رونیب نیماش از و گرفت را احمد یبازو اعظم

 ! دنبالته بابا برو ایب -



 و شل نزدم تا چشمام جلو از برو ایب!  ما واسه شده آدم بچه الف هی -

 .  یش پل

 : داد جواب نانیاطم با اعظم

 !  رهیگیم حالتو بابا.  یندار جراتشو -

 بالفاصله شاران و نشست اعظم.  شد دور یکالم و حرف بدون   احمد

 ضربان شتریب همه از و بود یعصب.  افتاد راه به و کرد قفل را درها

 : گرفتینم نرمال تم  یر که بود اش یلعنت قلب  

 .  شده آدم کردم فکر نبود داشیپ ؟ شده هار باز چشه نیا -

 که همانطور و دیکش رونیب فشیک از را لشیموبا یخونسرد با اعظم

 : داد جواب خواندیم را لشیموبا ی صفحه یرو بسته نقش غام  یپ

 وجدان عذاب درصدر کی امروز تا اگه.  دهیفهم رو صدر ان  یجر -

 !  هوا رفت شد دود اونم خبرا نیا با ادین جلو بود شده باعث

  ؟ چه اون به من یزندگ -

 !  بگو خودش به نویا ایب -

 !  شهیم بلند حیذب گور   از شهیآت یچ هر -

 وونهید نیا به یکار اصال بابا.  ناراحته قلبش ؟ یدار کاریچ بابا به -

 بشکون رو ها کوزه کاسه شهیهم که توام.  زده سرش به نیا.  نداره

 !  بابا سر  

 یرو بیعج اعظم یگفتنها"  بابا"  نیا ، دییسا هم یرو دندان شاران

 : رفتیم رژه اعصابش

 ادشی رفته باال سنش که حاال.  کرده اشویخرابکار یعال جناب یبابا -

 .  رهیبگ آروم افتاده

 ؟ بهش یزنیم طعنه که داشته یکار بهت سال همه نیا -



 حیذب.  بود دهیفا یب اعظم با زدن حرف.  بود شده حوصله یب شاران

 که چه هر.  دارد دوستش تینها یب که دانستیم خوب و بود پدرش

 هر!  ستین بد حیذب کند ثابت که آورد یم جواب و لیدل شیبرا گفتیم

 یدور شدت به شاران یزندگ ک  یتار بخش   آن از دو هر که چند

 !  بود حیذب صد در صد مقصر  .  ماندینم یحرف اصال.  کردندیم

 همانطور شاران.  دادن غامیپ مشغول   و بود نییپا سرش مدام اعظم

 عقل اعظم یگاه.  شدیم هم تر یعصب صحنه نیا دن  ید با بود یعصبان

 احساس هم وقتها یگاه و دیفهمیم سالش و سن از شتریب و شدیم کل

 یب انشیاطراف به نسبت که آنقدر!  است طرف ساله 3 ی بچه با کردیم

 شاران البته و داشتند رباب یبرا دیخر قصد  !  شدیم توجه یب و منطق

 اش یراض توانستیم اگر.  بخرد اعظم یبرا هم یزیچ کردیم تالش

 کردینم الیخ که بود یعصبان آنقدر لحظه همان از که چند هر.  کند

 !  بزند کله و سر اعظم با شتریب لحظه کی بتواند

****** 

 اش تنه راست   سمت   و ها نیآست سر که را بلندش ی  زرشک یمانتو

 هم را اش یزرشک یروسر و کرد تن به را بود شده کار یسنت طرح  

 به یبلند پاشنه کفش   با همراه را کوچکش ی  مشک ف  یک.  بست دار مدل

 نهیآ به نگاهش کی و بود ساعت به نگاهش کی.  برداشت رنگ همان

 را شیموها و کرده باز وسط فرق  .  اش ییآلبالو لب   رژ دیتجد یبرا

 لبش رژ که یجور.  بود شده بازتر دشیسف صورت  .  بود بسته محکم

 .  کردیم ییخودنما یحساب

 را شینهایبهتر از یکی و گرفت عکس ییتا چند ظاهرش از یراض

 اشتراک به را عکس هم لحظه همان.  کرد انتخاب نستاگرامیا یبرا

 پس داشت وقت هنوز.  شد ریسراز سمتش به کامنت ل  یس و گذاشت

 و منشست شیلبها یرو لبخند یگاه.  خواند را کامنتها یا قهیدق چند



 دیکشیم هم در ابرو شیطرفدارها ظاهر به کالم   ش  ین شدت از هم یگاه

 . 

.  رسدیم ساعت سر   دانستیم خوب.  بود ساعت به شیچشمها هم هنوز

 خورد زنگ لشیموبا 7 ساعت سر!  نبود ممکن نیا از ریغ اصال

 : داد جواب عیسر!  داشت را انتظارش که همانطور

 ؟ بله -

 ؟ یحاضر -

 : داد جواب.  بگذارد منتظرش یکم خواهدیم دلش چرا دینفهم

 ؟ یدیرس.  شهیم تموم کارم قهیدق 5 -

 !  بود دهیرس حتما ؟ داشت دنیپرس

 .  نمییپا اره -

 .  امیم -

 او ای.  بود دهیند را هامون که شدیم یا هفته کی.  کرد قطع را تماس

 لم  یف میگر تست یبرا یبار چند.  بود ریدرگ شاران ای داشت مشغله

 به که بود شده دیجد نقش   نیا مشغول   هم یطرف از.  بود رفته دشیجد

 باشد چه هر.  کند دیناام را یقربان نداشت دوست.  آمد یم سخت نظر

 سر   که گرید ی هفته از تا کردیم نیتمر و تالش!  بود اش اسطوره

.  بود ریدرگ هم هامون.  باشد آماده رفتیم یلمبرداریف ی صحنه

 خبر هم از یگاه که نیهم اما دیپرسینم هم شاران ، یچ ر  یدرگ گفتینم

 .  خواند شیصدا از را مشغله و یخستگ شدیم گرفتندیم

 شاران.  بود مانده هوا یرو کل به کردنش امضا و نامه توافق نیب نیا

 کنند امضا امشب نیهم امکان صورت   در تا بود نوشته ییباال بلند متن  

 ! ؟ بشکند کردن امضا نیا طلسم   شدیم اصال!  شود تمام و



 دست به را فشیک.  بود شده قهیدق 5.  نشست ساعت یرو نگاهش

 راهنیپ و یمشک شلوار و کت هامون.  زد رونیب خانه از و گرفت

 ششیر ته ، بود کرده شانه باال سمت   به را شیموها و کرده تن به دیسف

 یحت.  نبود مدتش نیا یدائم یخستگ از یخبر و بود مرتب شهیهم مثل  

 . نداشت یقرمز رد   هم شیچشمها

 

.  دیکش شیموها داخل   یدست و انداخت خودش به نهیآ در ینگاه

 رونیب را اش کالفه نفس   شد باعث یعل نام  .  خورد زنگ لشیموبا

 یهاد یدوقلوها تولد  .  بردارد سرش از دست نبود قرار انگار.  بفرستد

 دیبا حاال.  بود نزده شاران به آن از یحرف و کرده یمنتف کل به را

 !  گشتیم یعل کردن   سر به دست یبرا یا بهانه دنبال  

 .  یعل سالم -

 من به ییخبرا هی نبود قرار شما من برادر  .  هامون آقا.  سالم -

 ! ؟ انایاح یبرسون

 .  بود افتاده ریگ یدوراه ن  یب.  دیکش صورتش به یدست هامون

 . نشد وقت.  بودم ریدرگ -

 با ؟ شد یچ.  بپرسم شخصا خودت از زدم زنگ منم سرت یفدا -

 ؟ یکرد صحبت خانومت

 ... که یوقت هی شاالیا میبذار میندار هم با که تعارف یعل -

 کرد قطع را کالمش یعل که بود نگرفته جان شیلبها یرو کلمات هنوز

: 

 نکن فردا و امروز انقدر ؟ شهیم دایپ یک   گهید االن از بهتر وقت -

 .  خودت به بده یلیتعط بارم هی.  هست کار شهیهم.  هامون

 !  میبش مزاحم خوامینم...  ستین کار بحث   -



 : دیخند یعل!  اوردیب توانستیم که بود یا بهانه نیبدتر

 گر  یباز که هیبق به میبد پُز میخوایم بابا.  هیچ حرفا نیا.  یمراحم -

 !  خونمون اومده معروف

 دعوتش شدن   رفتهیپذ از خوشحال هم یعل و ردیبپذ بود ناچار هامون

 سخت مطمئنا هم آن که ماندیم شاران به گفتن فقط.  کرد قطع را تماس

 !  بود کار نیتر

 یم سمتش به آهسته یقدمها با شاران لحظه همان و شد باز خانه در  

 دوست را دنید نیا.  ماند ظاهرش و پیت یرو هامون نگاه  .  آمد

 فقط.  دیفهمینم را اش لحظه آن حال   اصال!  چرا دانستینم.  داشت

 شده تنگ اش یشراب مو با رفتن کلنجار یبرا دلش کردیم احساس

 !  برسد شاران گوش   به حرف نیا بود یکاف! است

 : دیشن را شاران یصدا و شد باز نیماش در   لحظه همان

 !  سالم -

 سمتش به سر هامون.  نشست هامون کنار   جلو یصندل یرو بالفاصله

 : گفت بستیم را در که همانطور شاران.  بود چرخانده

 مانتو.  شهیم گرمت یپوشیم پالتو.  هیچجور ستین معلوم هوا -

 .  ستین مشخص فشیتکل!  شهیم سردت یپوشیم

 کرد زمزمه و برد جلو را دستش.  نشاند لب یرو محو یلبخند هامون

: 

 !  سالم -

 نیا انگار.  کرد اش شده دراز دست   به ینگاه و او به ینگاه شاران

 را دستش.  بود افتاده جا نشانیب بود کرده باب شاران که یدادن دست

 .  گذاشت هامون ی مردانه و دهیکش یانگشتها ان  یم

 .  باشه ینجوریا هوا هیعیطب.  ماه اسفند به میرسیم میدار -



 : شد گرم شاران ی بسته خی یانگشتها هامون دست   یگرما از

 میبدون حداقل.  میش خالص بشه گرم هوی.  کنه مشخص فشویتکل خب -

 !  میبپوش یچ دیبا

 : گفت شاران حرف   به توجه یب هامون

 .  سرده دستات چقدر -

 .  گذاشت شاران دست   یرو هم را گرشید دست  

 ؟ سردته -

 : دیکش رونیب لیم خالف   بر را دستش شاران

 !  نه -

 که حال همان در و کرد روشن را یبخار حرفش به توجه یب هامون

 آدرس شاران.  دیپرس را آدرس آورد یم در حرکت به را نیماش

 که ییصدا تنها.  کردند سکوت ریمس تمام   و داد را روزیپ رستوران

 بود یهامون یآهنگها همان از یکی یصدا شکستیم را نشانیب سکوت  

ش لبخند به را شاران یلبها اراده یب که!  .  کرد گرم را دلش و آورد ک 

 !  بود گرفته خو هامون یآهنگها با عیسر چقدر

 به را خودش شاران.  بودند رستوران یورود مقابل   بعد ساعت کی

 : زد لب گوشش ر  یز وار زمزمه و کرد کینزد هامون

 .  خبرنگاره از پُر نجایا -

 !؟ خب -

 .  شلوغه یجا هی تو حضورمون نیاول نیا نکهیا خب -

 !؟ و -

 !  باشه ییزایچ هی به حواست اگه شهیم خوب نکهیا و -



 زبونش ر  یز از خواستیم دلش بیعج اما دیفهمیم را حرفش هامون

 بعد.  کردیم را قبلش قهیدق چند سکوت   ی  تالف دیشا.  بکشد رونیب حرف

 با حداقل ای.  بشنود را شیصدا شتریب داشت انتظار یدور هفته کی از

 دایپ دعوا یبرا یموضوع حتما بود شاران باالخره.  کند دعوا او

 !  کردیم

 !؟ ییزایچ چه مثال -

 یلبها.  انداخت هامون به ینگاه و فرستاد رونیب را نفسش شاران

 یبرا.  شد کینزد گرید یکم شاران.  کردیم مقابله دنیخند با هامون

 تینها در یول بود مردد رفتیم رژه سرش در که یکار دادن   انجام

 بود خندان که ییچشمها آن به کردن نگاه یحت ای شتریب فکر   بدون  

 رو به رو به را نگاهش و کرد حلقه هامون یبازو دور   را دستش

 : دوخت

 !  گهید میبر -

 دست  .  گرفت لبخند طرح   باالخره و شکست را مقاومتش هامون یلبها

 و گذاشت شاران ی شده حلقه دست   یرو و آورد جلو را مخالفش

 یکم را سرش حال همان در.  کرد گرم را اش بسته خی یانگشتها

 : کرد زمزمه و آورد نییپا

 ! گهید باشه ییزایچ هی به حواسم دیبا منم باالخره -

 

 از هم شاران.  داشت لب به لبخند هامون.  گرفت باال را سرش شاران

 خی دست   که خصوص به بود خوب حالش.  زد لبخند او خندان   صورت  

 ل  یس.  داشتندیبرم هم کنار   را شانیقدمها.  شدیم گرم کم کم اش بسته

 بود یبار نیاول یبرا هامون و شد روانه سمتشان به عکاس و خبرنگار

 ای.  بماند خونسرد کردیم یسع.  شدیم مواجه یزیچ نیهمچن با که

 جا به و زدیم لبخند موقع به.  بود مسلط اما شاران!  نکند اخم حداقل



 هنوز شاران شدند راحت خبرنگارها شر   از یوقت.  کردیم صحبت

!  بود گرفته خود به یتر یجد حالت   صورتش هامون اما داشت لبخند

 : گفت خدمه از یکی به رو شاران

 ؟ هستند کجا یلیعق یآقا -

 : کرد سالن ته به یا اشاره مرد

 .  دیببر فیتشر دیبا طرف اون از -

 قصد که یحرف هنوز.  دیچرخ هامون سمت   به و داد تکان سر شاران

 تمام   یکس یآشنا صورت   که بود نگفته را اوردیب زبان بر داشت

 تیموقع نه و آورد یم خاطر به را کلمات نه.  کرد پرت را حواسش

 آشنا صورت   آن جز به شیچشمها و دیشنینم شیگوشها که انگار!  را

.  بود مات شیچشمها و شده دوخته هم به شیلبها.  دیدینم را یکس

 شینفسها.  کردینم اش یزدگ خی به یکمک هم هامون دست   یگرما

 : دیشن او زبان   از را نامش باالخره هیثان چند از بعد و بود شده نیسنگ

 ! شاران -

 

**** 

 

 نسبتا ش  یر.  بود رفته باال لبخند ی نشانه به شیلبها و دیخندیم نگاهش

 طرف دو از که ییموها و خوردیم چشم به صورتش یرو یکوتاه

 مرتب که بود معمول حد   از تر بلند یکم وسطش و بود شده نیماش

ردش میفر نک  یع.   بود گرفته خود به یمعقول حالت    چشم یرو را گ 

 انتخاب   به!  بردیم گذشته به را او نکیع نیا بیعج و بود کرده حفظ

 در را اش قهیسل از یزیچ بود کرده تین که یروز همان به!  خودش

 دنشید با بعدها که یزیچ.  کند اعمال نقصش یب شهیهم ظاهر   و پیت



 خودش ق  یعال انحصار   در که!  است خودش مال   او که اوردیب ادی به

 ! ماندیم

.  دیچرخیم شناختینم که یمرد و شاران ن  یب یگنگ با نگاهش هامون

 ذهنش!  کردینم احوالش و حال به یکمک شاران ی برده مات حالت   نیا

 که انگار.  بود کرده خطاب را او کوچک نام   با که بود یمرد ر  یدرگ

 ! کردیم ینیسنگ یا لحظه قلبش یرو یزیچ

 لبخند دیبا که گفتیم خودش با شاران و برداشت سمتشان به یقدم مرد

!  کند نثارش نییپا به باال از ینگاه و ستدیبا صاف ، اوردیب لب یرو

 تنها اما.  بردیم سوال ر  یز را اش یمردانگ و غرور تمام   که آنها از

 از که انگار.  کند حلقه هامون یبازو دور   تر محکم را دستش توانست

 !  کند یعاد را نشانیب جو تا خواستیم کمک او

 از یحت ، بزند نتوانست که لبخند.  کرد باز را اش دهیچسب هم به یلبها

 حرف حداقل داد حیترج!  دهد لشیتحو که نداشت آماده هم ها نگاه آن

 !  بزند

 !  سالم -

 به قدم کی مانیپ.  اوردیب زبان بر بود توانسته را کلمه کی نیهم

 حال همان در خوردیم چرخ هامون یرو نگاهش.  برداشت سمتشان

 : گرفت شاران سمت   به و آورد جلو را دستش

 .  سالم -

 یرو هم هامون یچشمها و بود مانیپ دست   یرو مردد نگاهش شاران

 هم باطنش آمد یم خونسرد نظر به ظاهرش.  دیچرخیم وضعش و سر

 ! ؟ بود خونسرد اندازه نیهم به

 هامون ردیبگ را شاران یدستها داشت انتظار مانیپ که یا لحظه همان

 : فشرد را مانیپ یانگشتها مردانه و کرد دراز دست

 ؟ دیکنینم یمعرف.  سالم -



 او بفهمد توانستیم هم نگاه کی همان با.  افتاد هامون به نگاهش مانیپ

 تفاوت نیا اما بود ریچشمگ بیعج تفاوتشان.  ندارد شاران به یشباهت

 گره ابرو.  امدین خوشش فکر نیا از چیه.  بود نواز چشم حد از ادیز

 .  فشرد را هامون دست   متقابال هم او و کرد

 جان شاران یمیقد یآشناها از یکی و کننده هیته.  هستم یداراب مانیپ -

 ! 

 را جان لفظ   شاران نام   ی دنباله به هامون یچشمها مقابل   داشت اجازه

 لب یرو یلبخند هامون! ؟ نه ای بشکند را گردنش داشت حق! ؟ ببندد

 .  پوشاندیم را بودنش یعصب که آورد

 .  شاران همسر  !  صدر هامون.  خوشبختم -

 یآدمها.  شد مانیپش اما اوردیب اسمش کنار   هم را جان لفظ   خواست

 مانیپ! ؟ بود الزم تیمیصم همه نیا.  کردینم درک را شاران اطراف  

 : دیپر باال شیابروها.  خورد جا"  همسر"  دن  یشن از وضوح به

 !  خبر یب چه! ؟ همسر -

 ییزدنها دید و مانیپ یچشمها بند   هامون نگاه   و بود شاران به نگاهش

 : کرد باز را شیلبها قفل   شاران بار نیا.  کردیم اش یعصب که

 یمیصم یدوستا البته ؟ یکنینم دنبال رو اخبار.  دنیفهم همه بایتقر -

 .  داشتن خبر قبل از هم

 سخت شیبرا!  بود برگشته یباز به شاران.  دیکش یراحت نفس   هامون

 شده مات و شیک که کند الیخ و ندیبب را اش برده مات صورت   بود

 به هیشب بود یکی هم او دیشا.  دیفهمینم را هم به ربطشان اصال!  است

 : کرد تر قیعم را لبخندش مانیپ!  انیک

 یدور کردمینم فکر یول!  ندارم خبر یچیه از رانیا دمیرس تازه -

 .  بده ایدوست تو یرییتغ



.  گرداند رستوران دور   روزیپ کردن   دایپ ی بهانه به را نگاهش شاران

 : داد جواب حال همان در

 ز  یچ مسئله نجایا خب اما.  ذارهینم ایدوست یرو یریتاث فاصله مطمئنا -

 !  هیا گهید

 مانیپ.  ندارد ییجا اش یزندگ در که فهماند او به یزبان یب زبان   به

 نشانیب که یسکوت شکستن   به یلیم البته و داشت لب به لبخند هم هنوز

 : دیکش را شاران دست   هامون!  نداشت بود حاکم

 !  سمت اون میبر دیبا کنم فکر -

 دار  ید از و بود دستپاچه یکم نکهیا با.  آورد لب یرو یلبخند شاران

 : داد جواب بود خورده جا یحد تا مانیپ ی دوباره

 ! زمیعز...  میبر -

 یا هیعار یادیز اش جمله یبرا که انگار.  گفت مکث با را زمیعز

 که بود دهیفهم خوب هامون اما.  دانستینم را نیا که مانیپ!  بود

.  شد مشکوک قبل از شتریب.  گفته را کلمه کی همان کنده جان شاران

 چند هر! ؟ دادیم عالقه و عشق مانور   چرا ستین مهم شیبرا مانیپ اگر

 کار یجا کی کردیم احساس هم باز اما بود نیهم یبرا او حضور   که

 !  لنگدیم

 : آمد حرف به کرده گره یابروها با هامون.  شدند دور آنکه محض   به

  بود؟ میقد یدوستا از -

 :دیکش یراحت نفس   شاران

 ! میقد از مزاحم هی -

 خصوص به!  نبود هم مزاحم به هیشب هم یلیخ دیبگو خواست هامون

 را یلیعق روزیپ باالخره!  بود کرده احساس را شاران دست   لرزش   که

 آنکه از قبل و آورد جلو را دستش اول هیبق مثل   هم او.کردند دایپ



 با و برد جلو را دستش شاران ، کند مهار هم را یکی نیا هامون

 :فشرد را روزیپ دست   بود آورده لب یرو که یلبخند

 

 .  هیخوب رستوران   چه.  گمیم کیتبر ؟ روزیپ یچطور -

 که هامون منش   و پیت یمنها.  بود هامون سال   و سن هم یمرد روزیپ

 یهوا و حال و رستوران یفضا با اسپرتش پ  یت!  داشت فرق کل به

 تیمیصم از نشان که بود لبش یرو یلبخند.  نداشت یخوان هم مراسم

 !  کردیم برداشت نیا از ریغ یزیچ هامون که چند هر.  بود

 .  ستین ازت یخبر ؟ دختر یچطور شاران.  سالم -

 ... و یزندگ و کار.  بودم ریدرگ کمی -

 کرد کامل را شاران ی جمله خنده با و انداخت هامون به ینگاه روزیپ

: 

 .  هستم یلیعق روزیپ.  گمیم کیتبر آقا!  و ازدواج -

 : فشرد را دستش هامون

 .  ممنون.  صدر هامون -

 .  ساختن عهیشا کردم فکر خوردم جا دمیشن که خبرشو -

 .  اند دهیرس نجایا به عهیشا نیهم از دانستینم که او

 .  بود تیواقع نه -

 همان ییجا دادند تیرضا باالخره و ماندند روزیپ کنار   گرید یا لحظه

 شلوغ اما داشت یکاف یفضا آنکه با رستوران ط  یمح.  نندیبنش یحوال

 یاحوالپرس و سالم یکس با و شدیم بلند جا از شاران گاه گه.  بود

 و شود بلند جا از شیپا به پا هم هامون که کردیم حکم ادب.  کردیم

 یرپوستیز ت  یحما.  بود نمانده دور شاران نگاه   از که یزیچ.  شدیم

 باز ال  یخ شیابروها که چند هر.  کردیم جلب را یکس هر توجه اش



 مراسم تمام   کرده گره یابروها و یجد یحالت با همچنان و نداشت شدن

 !  کردیم دنبال را

 سر شاران شد خلوت اطرافشان یکم و شدند تنها دو هر که یا لحظه

 : گرداند هامون سمت   به

 .  باشم داشته کافه هی خوادیم دلم -

 او هم شاران یچشمها و دوخت شاران صورت   به را نگاهش هامون

.  اوردیب زبان بر را شیآرزوها داشت دوست یگاه.  رفت نشانه را

 !  نه ای شودیم برآورده دانستینم اصال

 !  شدمیم یچ کافه حتما شدمینم گریباز اگه -

 ریناپذ یخستگ شاران.  کرد سکوت هم باز و انداخت باال ابرو هامون

 شدیم سکوت نیا نگران   کم کم حاال.  شکست را نشانیب سکوت   هم باز

 !  است گرفته خود به هامون که ستیحالت چه نیا دیفهمینم. 

 مثل   ییجا هی.  کیکوچ یلیخ نه باشه نجایا یبزرگ به نه که ییجا هی -

 !  بابا حاج ی کلبه یحت ای.  اردالن ی کافه

 آن.  آمده خوشش کلبه آن از شاران دیشنیم هامون که بود بار نیاول

 !  بود شیکفشها و پاها سر بر دعوا و داد داشت ادی به چه هر که شب

 آمد یم سمتشان به که دوخت یدختر و رو به رو به را نگاهش هامون

 . ستادیا شاران ک  ینزد.  فرستاد رونیب کالفه را نفسش. 

 .  شاران سالم -

 گرداند سمتش به سر!  ستیک دانستیم خوب هم صدا دن  یشن با شاران

 : داد جواب شود بلند جا از آنکه بدون   و

 !  سارا سالم -

 به دست خندان سارا!  کجا شاران حرص   پُر سالم   و کجا سارا سالم  

 : کرد دراز هامون سمت  



 .  هستم سارا من.  سالم -

 ی دکمه که یحال در.  شد بلند جا از و کرد دستش به ینگاه هامون

 : داد جواب بستیم را کتش یباال

 ! صدر هامون -

 دستش و دیخند وجود نیا با.  ماند معلق هوا و نیزم ان  یم سارا دست  

 : آورد نییپا را

 .  دیشد معروف شاران مثل   درست!  آقا نشناسه رو شما که هیک -

 پُر که دوخت شاران به نگاه و داد باال را شیابرو لنگه کی هامون

 .  کردیم نگاه سارا به خشم

 دیباش خوشبخت.  گمیم کیتبر هم افتاده براتون که یخوب اتفاق   بابت   -

 . 

 : گفت شاران بدهد یجواب هامون آنکه از قبل

 چقدر که دمیم خبر کارن به حتما.  جون سارا یگفت رو کتیتبر -

 .  یبر یتونیم!  یبود خانوم و مودب

 : دیخندیم هم هنوز سارا

 !  شده بهتر اخالقت یکرد ازدواج کردمیم فکر -

 سر   هم هامون.  نشست و دیکش رونیب را مقابلشان یصندل تعارف یب

 .  گرفت قرار شیجا

 !  بشه قبل مثل   یچ همه تا شد یخوب ی بهانه هیافتتاح نیا -

 نشود مجبور تا ببندد را دهانش سارا که خواستیم خدا از فقط شاران

 خبرنگارها ی سوژه نداشت دوست چیه.  کند او با یدیشد برخورد  

 !  شود

 !  باشه یخال سمت اون یزایم کنم فکر ، سارا -



  ؟ کنهیم تتیاذ حضورم -

 : داد جواب حال همان در و دیخند.  شد مسلط خودش به شاران

 و سوت طرف نیا.  بهتره برات طرف اون کنمیم حس!  زمیعز نه -

 .  نداره ات هیروح به یشباهت کوره

 : گفت وار زمزمه و برد تر کینزد یکم را سرش

 یستین فرصتها دادن   دست از آدم   که توام.  سمتن اون مرد یگرایباز -

 ! 

 : دیکش هم در ابرو سارا

 !  حساسه چقدر که یدونیم!  برم منم یریم تو جا هر گفته کارن -

 رو تاشیحساس تمام   یانداخت راه به که یا فاجعه با تو دلم زیعز -

 !  یبرس خونه به حداقل شب کنهیم خدا خدا فقط االن!  یختیر

 او مقابل   دهانش که فیح.  کردیم اش یعصب شاران یلبها کنج   شخند  ین

 شد بلند جا از سارا ؟ بدهد داشت یجواب ؟ گفتیم چه اصال!  بود بسته

 : گفت و زد هامون به یلبخند. 

 اتفاق بازم دارهاید نیا دوارمیام.  دمتونید کینزد از شدم خوشحال -

 . فتهیب

 اما.  دادیم حرص را شاران نیهم و بود هامون به اش رهیخ نگاه  

 به ینگاه شاران.  بود شده کم تشیعصبان فشار   از یکم انگار هامون

 : انداخت هامون آرام   و خونسرد صورت  

 !؟ یراحت -

 : دیکش رونیب بیج از را لشیموبا هامون

 ؟ باشم دینبا ؟ چطور!  آره -

 ! یبزن لبخند بهش بود مونده کم -



 

 یاشکال روزیپ با دادنش دست و خودش.  انداخت باال ابرو هامون

 !؟ داشت رادیا هامون ی نزده لبخند   آنوقت نداشت

 !من؟ -

 ! خونه برم خوامیم.  شدم خسته -

 !؟ داره امشب یآدما به یربط یخستگ نیا -

!  دارد مشکل سارا و مانیپ با شاران که دیفهمیم بود هم یکس هر

 : زد لب وجود نیا با شاران.  کرد انکار راحت بشود که نبود یزیچ

 !  نه -

!  بزند مورد نیا در یحرف خواهدینم دلش شاران که دیفهم هامون

 !  بکشد سرک اش یزندگ در نیا از شتریب نداشت یلیتما هم خودش

 !  میریم یبگ وقت هر -

 : شد بلند خواسته خدا از شاران

 .  میکن یخداحافظ روزیپ از میبر -

 برداشتند را قدم نیاول نکهیا محض   به اما.  شد بلند جا از هم هامون

 : شد سبز مقابلشان مانیپ

 ؟ دیریم دیدار -

 نیا با هم آن مانیپ ی  ناگهان دن  ید.  کرد حبس نهیس در نفس شاران

 نه.  کردیم اش دستپاچه آمد یم جذاب نظرش به شهیهم که یظاهر

 !  بود بهتر حالش شدینم سبز مقابلش اگر اما.  باشد یکشش آنکه

 ! آره -

 : رفتیم شاران یبازو سمت   به دستش مانیپ

 ... حرف هم با شهیم -



 یا اراده یب حرکت  .  کرد دستش مچ   ر  یاس راه وسط   را دستش هامون

!  بردینم جلو را دستش اصال کردیم فکر یکم لحظه آن اگر دیشا.  بود

 !  بود شده رید دنیکش پس پا یبرا اما

 .  شنوهیم هم نجایا از شاران.  دیبزن حرف شهیم حتما -

.  ماند اش شده دیسف یانگشتها و هامون یدستها یرو نگاهش شاران

.  کند متوقف را مانیپ که بود برده کار به داشت زور چه هر انگار

 نگاهشان یکس که کرد شکر خدارا و دیکش اطراف به یسرک شاران

 : کرد زمزمه.  کردینم

 .  میکن یخداحافظ میبر هامون -

 هامون.  بود گرفته دهیناد هم را اش خواسته و مانیپ یحت حرف نیا با

 داشتیبرنم شیرو از را نگاهش که حال همان در و کرد ُشل دست

 باعث رستوران یشلوغ تا داشت نگه شاران طرف   دو را شیدستها

 برخوردش از بعد شاران که بود بیعج.  شود تیاذ و بخورد تنه نشود

 او نه دیدیم را هامون یحرکتها.  داشت لب یرو لبخند هنوز مانیپ با

 یب شیکارها که انگار.  گفتیم یکالم هامون نه و آورد یم شیرو به

 نیا هم یگرید کس   یبرا او جز به داشت امکان یعنی.  بود اراده

 !؟ دهد انجام را کارها

 ای سارا ر  یگ دوباره آنکه از قبل و کردند روزیپ با یسرسر یخداحافظ

 و خبرنگارها ن  یب از یسخت به.  زدند رونیب رستوران از فتندیب مانیپ

 نیماش سمت   به و گذشتند بودند آمده تماشا یبرا که یمعمول یآدمها

 نیماش داخل   سالم و حیصح را شاران آنکه محض   به.  کردند حرکت

 رونیب را اش شده حبس نفس   باالخره و شد راحت الشیخ داد جا

 دانستینم هم خودش.  بود یعصبان شاران دست   از البته.  فرستاد

 روزیپ خاطر   به ای! ؟ مشکوکش یحرفها و مانیپ خاطر   به.  چه یبرا

 به هم یطرف از.  بود معمول حد   از شیب نظرش از که یتیمیصم و

 که داشت یربط چه او به اصال.  کند یدخالت دادینم اجازه خودش



 و او ن  یب یا گذشته چه نکهیا ای ؟ دادیم دست بهیغر مرد   با شاران

 ! ؟ است بوده مانیپ

.  شد کنده جا از نیماش و فشرد گاز یرو شدیم که ییجا تا را شیپا

 : بست پلک و کرد ُشل را اش یروسر یکم راحت ال  یخ با شاران

 !  شهیم خوب یلیخ ادیم بدم مراسما نیا از چقدر که بفهمه انیک اگه -

 بروز را اش یناراحت کردیم یسع.  بود گره هم در شیابروها هامون

 ی سوژه دیچرخیم سرش در که ییحرفها آمد ینم خوشش چیه.  ندهد

 قبل ساعت چند برخالف  !  نداشت بحث ی حوصله اصال.  شود شاران

 یدنهایند از بعد.  باشد متفاوت یکم است قرار امشب کردیم الیخ که

 ینسبت شاران و او!  بود برده باال را انتظارش حد از ادیز مدت نیا

 هم با و دندیخندیم هم کنار   ، بودند هم کنار   که بهیغر دو.  نداشتند

 !  نیا از شتریب یزیچ نه...  کردندیم صحبت

 : آمد حرف به و چرخاند هامون سمت   به سر شاران

 ؟ یریم کجا یدار -

 ریت را او و بزند سرش به هم باز هامون که کردیم آرزو شاران

 ی حوصله.  شناختیم خودش که یدیجد یجا یحت ای ، ببرد یانداز

 سرش در که خصوص به.  نداشت را اش کننده ریدلگ سکوت   و خانه

.  بماند تنها افکار نیا با خواستینم دلش چیه و دیچرخیم مانیپ فکر  

 چند هر.  کند حماقت و شود جنون دچار   کارن مثل   که دیترسیم هم دیشا

 که یاتفاقات از بعد مطمئنا و!  نبود یاحساسات کارن ی اندازه به او که

 !  باشد کار در یبخشش نبود قرار بود گذرانده سر از

 : دیپر افکارش ان  یم هامون

 !؟ خونه یبر یخواستینم مگه -

 : افتاد اش کرده گره یابروها به شاران نگاه  .  بود تند لحنش



 ... چرا -

 هامون با بخواهد دلش دیبا چرا اصال.  بزند یگرید حرف   نتوانست

 آنوقت.  برساند ونیکتا ی خانه به را او دیبگو توانستیم ؟ برود ییجا

 شتریب دلش بیعج اما!  زدندیم حرف سارا مورد   در او با صبح تا

 لشیوان و چوب یبو که.  خواستیم را آشنا عطر   نیا یهوا در ماندن

 و کرد چه سارا رفتیم ادشی و شدیم آرام که انگار.  بکشد هیر به را

 !  شد چه مانیپ

 : گفت گرید بار   و اوردین طاقت

 ؟ یدار کار خونه -

 : داد جواب نکند نگاه شاران به کردیم یسع که همانطور هامون

 . آره -

 

! ؟ یکار چه.  باشد او کنار   بود قرار امشب.  کرد گره ابرو شاران

 ! کردیم کنسل داشت یکار هر دیبا اصال

 !  یبرس کارت به که رونیب میاومد زود شد خوب پس -

 او به ینگاه مین هامون.  چرخاند پنجره سمت   به سر قهر حالت   به

 با داشتیم نگه جلو ی شهیش یرو را نگاهش که همانطور و انداخت

 داد جواب بود مشخص آن از یخوب به تیعصبان و حرص که ییصدا

: 

 کردمیم الیخ.  یبکن متیقد یدوستا از دل یبتون کردمینم فکر!  آره -

 ! مییاونجا شب نصف   تا

 

 :گفت ندازدیب هامون سمت   به ینگاه مین آنکه بدون   شاران

 ! بود ومدهین بدت میمیقد یدوستا از ادیز توام انگار -



 ز  یچ هر تا بود ادب یرو از شتریب که یحرکت و بود سارا به اش اشاره

 شاران تفکرات   یرو یاهیس خط   کل به و زد پوزخند هامون! یگرید

 :دیکش

 !ادیم خوشم گریباز قشر   از اصوال که نه آخه -

  بود؟ چه یبرا بحثشان. چرخاند سمتش به سر شاران

 اد؟یم بدت گرایباز از یعنی -

.  کند دییتا ای انکار نشود مجبور که دیخریم زمان.  کرد سکوت هامون

 به حرص که یحالت با!  ندهد امان او به بود خورده قسم شاران اما

 : دیپرس گرید بار   بود مشخص آن در یخوب

  همشون؟ از -

 قائل استثنا یکم توانستیم.  چرخاند شاران سمت   به سر هامون

 یتر کینزد ی  نشان نکهیا ای!شانیها یشراب مو جز به دیبگو مثال.شود

 امکان و دارد یشراب یموها که نشانیتر یا گربه چشم دیبگو.بدهد

 شاران که البته!  بگذارد شینما به را آنها از کمتر سانت کی ندارد

 . کند مشخص مرز و حد شیبرا نداشت حق که البته!  نبود او یبرا

 :داد جواب گذشتیم ذهنش از که یزیچ خالف   بر

 !؟ دارن هم با یفرق -

 از کل به و داشت جنگ سر   هامون امشب!دییسا هم یرو دندان شاران

 .  بود گرفته فاصله صبور هامون   آن

 که بارهیم روت و سر از یمردونگ چقدر پس.  میهم مثل   هممون نه -

 !  وصلت نیا به یبد تن یشد یراض

 .  بمونم یکس ن  ید   ر  یز خوادینم دلم بودم گفته -

 و بزند ادیفر داشت دوست!  نید   ی کلمه نیا از بود متنفر چقدر

 یمردانگ بحث   نه دیبگو مثال.  ردیبگ پس را حرفش که کند وادارش



 نفس.  دارد فرق گرهایباز ی همه با شاران دیبگو ای!  نید   نه و بود

 :کرد قالب نهیس یرو حرص با را شیدستها و گرفت

 .  میکنیم مشخص رو موضعمون یکار اول نیهم که خوبه یلیخ -

 !؟ هیا گهید ز  یچ یکردیم فکر.  بود نیهم اول از -

 آنکه از قبل تا.  بود دوخته اش یکنار ی پنجره به را نگاهش شاران

 !؟ بود آمده سرشان به ییبال چه.  بودند خوب بگذارند رستوران به قدم

 .  بشه تموم یچ همه کنمیم یشمار روز دارم! نه که معلومه -

 انگشتش یبندها که یجور.  کرد محکم فرمان دور   را دستش هامون

 نیهمچن اصال ؟ دیایب کوتاه شاران بود قرار یک  .  زدیم یدیسف به

 !  ندیبب عمرش به را روز نیا کردینم فکر! ؟ افتاد یم اتفاق یزیچ

 .  یافتاد ریگ رابطه نیا تو که ییتو انگار یزنیم حرف یجور هی -

 !  فتمیب صدر هی ر  یگ دمیدینم خوابمم به!  نکن شک -

 موضوع نیا درک  .  بود او به کردن کمک خاطر   به کارها نیا تمام  

 دوست بار نیا هامون و بود توقع پر ؟ دیرسیم نظر به سخت انقدر

 .  بتازد خواهدیم که طور هر بدهد اجازه نداشت

 نیهم اگه مطمئنا و.  یخواستگار باشم اومده داوطلبانه ادینم ادمی -

 به دیبا که ییتو باز اما.  کنهینم یفرق برام بشه تموم یچ همه امشب

 !  یبد پس جواب ایلیخ

 و شین نیا از.  دیچرخ هامون سمت   به یقرار یب با دوباره شاران

 ش  یپ کارش دانستیم خوب هم خودش نکهیا از.  بود متنفر زدنها هیکنا

 !  است ریگ هامون

   ! میکنیم تموم ویچ همه اصال.  نداره فرق منم یبرا -

 !  هیخوب فکر   -

 !  هیعال -



 شانیابروها.  دیچرخ مخالف جهت   به سرشان و کرده سکوت دو هر

 خاطر   به ؟ دندیرس نجایا به که شد چه اصال!  بود خورده ساله صد گره

 به!  بود سارا خاطر   به هم دیشا ؟ روزیپ راحت   حرکت   ای ؟ مانیپ

 ؟ دارند یرفتار چه او با شاران یدوستها که داشت یربط چه هامون

 نیهم!  داشت شاران کردن   لمس به یبیعج ی عالقه مانیپ نکهیا ای

 یآهنگ و رفت پخش سمت   به دستش.  کرد اش یعصبان بدتر فکر

 : گفت طاقت یب آهنگ یصدا یال به ال شاران.  گذاشت

 .  کن ادهیپ جا هی منو -

 : داد جواب حرفش به توجه یب هامون

 .  خونه رسونمتیم -

 .  خونه برم خوامینم -

 ؟ یبر یخوایم کجا -

  ؟ بدم حیتوض دیبا -

 را سرعتش عوض در اما دادیم فشار ترمز یرو را شیپا دیبا جا همان

 : کرد شتریب

 .  وقته رید -

 !؟ ینگرانم -

 !  بعدشم یها عهیشا نگران   -

 : چرخاند هامون سمت   به سر دوباره شاران

 ! ؟ خودته با مشکلت کال ای یدار مشکل من با امشب -

 .  ندارم مشکل یکس با من -

 .  یکنیم یریگ بهانه یدار -

 .  بشم نیا از شتریب یزیچ ر  یدرگ خوادینم دلم -



 !  ینباش یزیچ ر  یدرگ گهید توام و میکن تمومش شد قرار -

 : گفت یبدجنس با اما!  کند مخالفت هامون داشت انتظار دیشا

 .  میکنیم تمومش -

 : آمد حرف به هم باز شاران.  کردند سکوت یکم

 . اردالن ی کافه برم خوامیم -

 !  خودته با اش هیبق خونه رسونمتیم من -

 که یبزرگتر من از سال چند هست حواست.  یشد لجباز امشب -

 ؟ یکنیم یلجباز باهام

 : انداخت سمتش به ینگاه مین هامون

 یباز نیا وارد   وگرنه!  ستین سالم و سن به حواسم که مدته هی واقعا -

 !  دادمینم بچه دختر هی دست   رو میزندگ اصال!  شدمینم ها

 یحت ، بزند لبخند یصبور با هامون داشت انتظار.  شد ناراحت شاران

 ندانسته و دانسته اگر یحت ، زد طعنه اگر یحت ، شد یعصبان او اگر

 .  کرد ناراحتش

 داره و سادهیوا خودش یپا رو وقته یلیخ یگیم که یا بچه دختر نیا -

 .  کنهیم اداره مستقل رو شیزندگ

 ! یاومد بر پسش از قشنگ هم یلیخ -

 

   یدونیم من یزندگ از یچ تو -

 و من از انقدر.  نمیبیم تفاوت کنمیم نگاه یچ هر که دونمیم نویا -

 .  کنم درکت بتونم وقت چیه کنمینم فکر که یدور افکارم



 من.  شماها یحرفها ، شماها یکارا.  درسته تو امثال   و تو فکر   البد -

 از که میگردیم شماها مثل   یکی دنبال   و میکرد گم رو راه من امثال   و

 !  بده نجاتمون ظلمت و یگمراه

 یرو شناخت اصال تو!  یبفهم حرفامو نکهیا یبرا یا بچه یادیز -

 !  یندار من امثال   و من

 نون   که ییآدما!  گذروندم شماها نیب مویبچگ نرفته که ادتی -

 شوننیجنس ضیغرا ی بنده اونقدر عمل در یول خورنیم تظاهرشونو

 .  کننینم رحم یدختر و زن چیه به که

 !  نباشه کار در یمنطق که یوقت آسونه کردن قضاوت -

 نیبب.  بده شرح رو منطقت ساله 08 دختر هی یبرا برو! ؟ منطق -

 تو که یترس شهیم دختر اون منطق  .  ارهیم در حرفات از سر چقدر

 فرار جز یا چاره و کرده معذبش که ینگاه شهیم.  نهیشیم وجودش

 ابد تا و بندازه هیسا شیزندگ یرو قراره که یمرد اسم   شهیم!  نداره

 ! بشه آدم اون گرفتار  

 عذر نداشتم توش یدخالت که یا گذشته یبرا یکاف ی اندازه به -

 از رو یچ همه انتقام   یخوایم انگار اما!  کردم جبرانم.  کردم یخواه

 !  یریبگ من

 سر احساس.  بود شده خسته وقفه بدون   و ریگ نفس بحث   نیا از هامون

 آرام یکم دیشا تا ببندد یا لحظه را شیپلکها داشت دوست.  کردیم درد

 زد ترمز یرو محکم آنقدر.  دیکش ابانیخ ی هیحاش به را نیماش.  شود

 که یحالت با و دیکش صورتش به یدست هامون.  شد جا جابه شاران که

 : گفت کردیم زمزمه خودش یبرا انگار

 فاصله پدرم از کردم یسع.  باشم خودم کردم یسع سال همه نیا -

 یحام.  نبود اون که بشم یزیچ.  نرفته اون که برم رو یراه.  رمیبگ

 .  باشم داشته تیانسان ، باشم آدم ، باشم



 از که انگار.  دیرسیم نظر به کالفه هامون.  دادیم گوش دقت با شاران

 !  ها طعنه ، حرفا از.  بود خسته زیچ همه

 !؟ شد یچ آخرش -

 بود زده که یحرف از بار نیاول یبرا.  بزند یحرف داشت دوست شاران

 انزجار احساس   بود کرده سهیمقا صدر با را او نکهیا از.  بود مانیپش

 یدرشت حرف   که نبود نیا حقش!  بود مهربان که هامون.  کردیم

 .  بود یکاف بود زده طعنه چه هر!  بدهد آزارش!  کند بارش

 ی  خنک دیشا.  کرد باز را در و رفت رهیدستگ سمت   به هامون دست  

 ی  خستگ نیا از و دائم فشار   نیا از.  کند آرامش یکم توانستیم هوا

 با را پدرش گناهان   عمر آخر   تا نبود قرار.  بدهد نجاتش کننده وانهید

 !  شناختینم ها گذشته از را شاران کاش!  بکشد دکی خود

 ی  صندل یرو و دیکش رونیب تن از را کتش و رفت رونیب نیماش از

 را اش هیتک ، رفت عقب قدم چند و دیکش یقیعم نفس  .  کرد پرت عقب

 برخالف  .  کرد قالب نهیس یرو را شیدستها و داد عقب صندوق به

 درون از که چند هر.  است شده سرد هوا کردیم احساس قبل یساعت

 ، دیکش قیعم نفس   هم سر   پشت  .  بست را شیپلکها.  بود گرفته آتش

 آنکه بدون   ، کنترل بدون  .  شدیم مرور سرش در شاران یحرفها

 ی گذشته داشت خبر او اصال.  شدیم دوره شیبرا کلمات تمام   بخواهد

 کجا به کجا از را شان رانهیو یزندگ دانستیم اصال ؟ بوده چه هامون

 را اش یزندگ نداشت دوست ، نبود زدن حرف آدم  ! ؟ است رسانده

 .  بدهد حیتوض همه یبرا

 شاران یقدمها یصدا بعد و دیشن را نیماش در   شدن   بسته و باز یصدا

 به.  ستییسرما شاران دانستیم خوب او و بود سرد هوا.  را

 !  کردینم شدنش گرم به یکمک مطمئنا شیمانتو که خصوص



 کردیم احساس را شاران حضور  .  داد قلقلک را اش ینیب شکالت یبو

 به شاران وار   زمزمه یصدا.  کند باز را شیچشمها نداشت الیخ اما

 : دیرس گوشش

 !؟ یخوب -

 بهتر را حالش شاران وار   زمزمه یصدا اما!  نه مطمئنا! ؟ بود خوب

 به یکاف نبود گفتارش و لحن در تیعصبان از یخبر که نیهم.  کردیم

 .  دیرسیم نظر

 . شهیم سردت نیماش تو برو -

 کامل تا شاران یبرا بود یکاف جمله کی نیهم اما بود نداده را جوابش

 تمام   با.  بزند پَس را هامون از حرصش و خشم تمام   و کند ینینش عقب

 چند بود بهتر دیشا ؟ توانستیم چطور! ؟ بود فکرش به هنوز ها یتلخ

 تشانیحما ، بلدند را یمهربان او امثال   و هامون که گفتیم قبل لحظه

 !  گاه هیتک و باشند مرد چطور دانندیم خوب و کندیم گرمت دل

 .  ستین سرد انقدر -

 درست و گذاشت جلو یقدم شاران.  نداد نشان یالعمل عکس هامون

 هر و بود کم نشانیب ی فاصله.  داد نیماش به را اش هیتک هامون کنار  

 شیدستها هامون از دیتقل به هم شاران!  بودن کینزد نیا از یراض دو

 : کرد قالب نهیس یرو را

 ؟ ستین سردت تو -

 !  نه -

 به.  باشد شده دلخور هامون دیترسیم شاران.  بود کلمه کی جوابش

 را سرش.  ندیبب گرفته را او نداشت دوست اما!  دادیم حق هم خودش

 که شد چه ؟ بود چه اولش ت  یعصبان ل  یدل اصال.  چرخاند او سمت   به

 و گذشته خودشون ن  یب کامل تا انگار ؟ دیرس گذشته به دوباره بحثشان



 ینوع به و شدینم تمام یاهیس نیا کردندینم فصل و حل را اتفاقاتش

 !  کردیم ییخودنما

 : کرد زمزمه بود خورده رقم بد که یشب از یناراحت با شاران

 ... هامون -

 

 به گرید بار   شاران.  اوردین زبان بر هم یا کلمه و نخورد تکان هامون

 :آمد حرف

 ! ندارم دعوا تو با که من!میکن دعوا که یکنیم یکار هی خودت نیبب -

 یصدا نیهم که چند هر.  بود خودخواهانه یکم هم گفتنش طرز   یحت

 کمک شدنش آرام به بود شده بیترک نامش با قبل یا لحظه که آرام

 :داد ادامه را حرفش هم باز!باشد کرده محکوم را او که چند هر!کردیم

 .  میکن تحمل ماه 6 هیکاف فقط.  شهیم تموم زود یچ همه -

 :گرداند شاران سمت   به سر و کرد باز را شیچشمها باالخره هامون

 ؟یسیبنو نامه توافق تو یخوایم یچ تو -

 !ها؟ -

 را شاران نداشت صحبتشان موضوع به یربط که اش یناگهان سوال  

 :گفت گرید بار   هامون.کرد جیگ

 ه؟یچ نامه توافق نیا یبندا -

 ؟یدیپرس نویا هوی شد یچ -

 . سمیبنو خوامیم من مییزایچ هی -

 مثال؟ -



 اش قهیشق یرو نشسته ی  هالل خال   آن و شاران ی شده درشت یچشمها

 ندیننش یهالل خال   آن رو و دیاین باال دستش که کردیم مقابله هامون... 

 هیقض نیا به که بود بیعج و داشت دوست را شاران یچشمها. 

 فقط...  رفتارش نه و خودش نه!را شیچشمها فقط اما.کردیم اعتراف

 ! چشمها آن

 و شدن یخودمون.  آدما یبرا یذاریم مرز و حد ماه 6 نیا تو -

 جان شاران ، جان شاران!  میندار انداختن نییپا تا باال از ینگاها

 ... یکردنا لمس و مورد یب یدادنا دست!  میندار

 حرفش و رفت هم در شیابروها.  افتاد مانیپ اد  ی به دوباره.  کرد مکث

 : داد ادامه را

 و کارگردان و قیرف و دوست!  میندار زایچ نیا از نکهیا خالصه -

 !  میندار بازم باشن که هم گهید رسم   و اسم هزار

 دخالت نبود یآدم.  گرفت یم باش آماده حالت   شیچشمها کم کم شاران

 : کند قبول را کردن

 !؟ میدار یچ دنیکش نفس حق   -

  ؟ یدار یمخالفت -

 !  دارم که معلومه -

 : کرد شاران به یا اشاره هامون.  بود شده شلوغ یکم ابانیخ

 !  نیماش تو باشه اش هیبق شو سوار -

 : گفت کردیم حرکت در سمت   به که همانطور شاران

 !  حذفه کال یگیم تو که یبند نیا واقع در -

 .  هم شاران و شد سوار هامون

 ؟ یچ یعنی -



 رو یکن دخالت کارام تو یندار حق که یبند نیا قبلش من نکهیا یعنی -

 .  شهیم شاملش شکر خدارو نمیا که.  بودم گفته

 : بود تر آرام قبل یها قهیدق به نسبت.  کرد روشن را نیماش هامون

 !  کنمیم دخالتم باشه ازین که ییجا.  نکردم امضا رو یزیچ هنوز من -

.  بودند زده ییجدا از حرف قبل یا قهیدق که بود رفته ادشانی کل به

 با شاران.  نزنند آن از یحرف دادندیم حیترج و داشتند ادی به هم دیشا

 : گفت حرص

 .  خودت مال   توام یزندگ خودمه مال   من یزندگ -

 ذارهیم ریتاث من یزندگ رو میمستق تو یزندگ.  هاست قصه مال   اون -

 !  داره ربط هم به مونیزندگ یبگ بهتره پس!  برعکس و

.  بود موافق او با را بار کی نیا.  نکند مخالفت او با دادیم حیترج

 شاران نیب نیا که خصوص به گرفتیم ریتاث هم از شانیزندگ مطمئنا

 : کرد زمزمه تنها!  دارد هم یشتریب یدردسرها شغلش ی واسطه به

 .  بشه امضا دیبا نامه توافق یول -

 : داد تکان سر هامون

 ! میکنیم امضا یبگ تو وقت هر -

******* 

 زنگ یرو و برد باال را دستش هامون.  ستادندیا رنگ دیسف در   مقابل  

 شروع از خبر که انیک غام  یپ و بود لیموبا به نگاهش شاران.  گذاشت

 جوابش.  باشد حاضر صحنه سر   دیبا بعد ی هفته و دادیم یلمبرداریف

 دستش هامون.  شد باز هم از یمرد د  ییبفرما یصدا با در که دادیم را

 : گذاشت شاران کمر   پشت   را

 .  شد باز در -



 که همانطور.  گذاشت جلو قدم و چرخاند اطراف به را سرش شاران

 جواب بار نیا و دوخت لیموبا به را نگاهش هم باز داشتیبرم قدم

 یصدا!  گفتینم و بود دهیفهم را اش بچه ت  یجنس که دادیم را ونیکتا

 : دیرس گوشش به گرید بار   هامون

 !  یفتیم.  جلوت به بده حواستو -

 : کرد زمزمه و آورد باال یا لحظه یبرا را سرش گرید بار   شاران

 !  شده بدجنس یکت -

.  باشد داشته را شاران یهوا یکم که رفت تر کینزد هامون

 ! دیایب سرش به ییبال آخر ی لحظه خواستینم

 .  بده غامیپ بعد تو میبر باال ریبگ سرتو قهیدق دو -

 : گفت و انداخت فشیک داخل   را لشیموبا شاران

 ؟ هیچ دوستت اسم   یگفت -

 : داد جواب آرام یصدا با هامون

 .  میرفتیم دانشگاه هم با.  مهیقد هیا محله هم.  یعل -

  ؟ هیچ زنش اسم   -

 جواب دادیم فشار را آسانسور ی دکمه که همانطور.  کرد مکث هامون

 : داد

 .  خانوم فاطمه -

 : انداخت باال ابرو شاران

 !  نباشه نچسب خانوم فاطمه نیا کنه خدا -

 : داد لشیتحو یا خنده شاران.  کرد نگاهش هامون

 .  بزنم حرف تونمینم باهاش باشه نچسب -



 .  هستن هم اش بچه و زن و سهراب -

 !  شد بهتر -

 آمدن رونیب محض   به.  کرد توقف نظرشان مورد   ی طبقه در آسانسور

 شاران دن  ید با.  دندید را بود آمده در دم   تا شوازشانیپ یبرا که یعل

ش لبخندش  : آمد ک 

 .  دیکرد سرافرازمون.  دیاومد خوش.  خانوم سالم -

 : داد جواب بود دیجد یآدمها مخصوص   که یتیجد با شاران

 .  لطفتون از ممنون.  سالم -

 : زد صدا یعل

 .  اومده یک نیبب ایب بابا ، کوثر -

 : فشرد را هامون دست   یعل

 .  یگذاشت ما ی خونه قدم باالخره عجب چه -

 ؟ یعل یچطور -

 !شکر -

 

.  آمد در یجلو رنگ همان به یروسر و یآب راهنیپ با یا بچه دختر

 شاران تا دیدو جلو بالفاصله و دیکش یخوشحال از یغیج شاران دن  ید با

 .  ردیبگ آغوش در را

 .  جون شاران سالم -

 لبش یرو لبخند یگاه طرفدارانش جان  یه.  زد لبخند اراده یب شاران

 .  نشاندیم

 ؟ یخوب.  زمیعز سالم -



  ؟ نمیبیم شمارو دارم واقعا -

 : دیخند یعل

 بس از کرده کالفه مادرشو منو نجایا دیایم شما دهیفهم یوقت از -

 .  خوشحاله

 : گفت و کاشت اش گونه یرو یا بوسه شاران

   . نمشیبیم که خوشحالم منم -

 : گفت خنده با هامون

 ؟ عمو یخوب.  خانوم کوثر سالم -

 را اش افتاده یدندانها که یا خنده با و شد جدا شاران از باالخره کوثر

 : گفت گذاشتیم شینما به

 .  عمو سالم -

 : گرفت را شاران دست   بعد

 .  مامانم ش  یپ میبر -

.  افتادند راه به سرشان پشت   هامون و یعل.  شد دهیکش دنبالش شاران

 و سبزه صورت  .  بود کرده سر به یآب ز  یر یگلها با دیسف چادر   فاطمه

 .  داشت یبانمک

 !  اومده جون شاران ایب مامان -

 خنده به را او نیهم که کردینم رها هم قهیدق کی را شاران دست  

 را دستش و انداخت شاران صورت   به یقیدق نگاه   فاطمه.  بود انداخته

 : آورد جلو

 .  هستم فاطمه.  دیاومد خوش -

 : فشرد را فاطمه دست   شاران

 .  خوشبختم -



 فاطمه! ؟ نشناسد را او که بود یکس.  کند یمعرف را خودش نبود یازین

 : کرد زمزمه و انداخت نییپا را سرش

 ؟ نیهست خوب.  هامون آقا سالم -

 : داد جواب هامون

 .  ممنون.  سالم -

 : افتاد راه به جلوتر یعل.  بود نییپا به رهیخ نگاهش

 .  برسه گهید سهرابم کنم فکر.  طرف نیا از دییبفرما -

 شاران.  پدرش دنبال   هم کوثر و رفت آشپزخونه سمت   به فاطمه

 زمزمه گوشش ر  یز یشوخ به داشتیبرم قدم هامون کنار   که همانطور

 : کرد

 !  باشم نداشته تیکار دمیم قول یبکن هم نگاه بهیغر یزنا به حاال -

 .  داشت اخم یکم نگاهش هامون

 !  یکرد راحت المویخ بودم نیهم نگران   -

 را هامون با گذاشتن سر به سر.  دیخند یزیچ هر از فارغ شاران

 . داشت دوست

 

**** 

 

 سه مبل   یرو تعارف بدون   هامون.  رفتند خانه یسلطنت مبلمان سمت   به

 جا کنارش درست آمد یم هامون دنبال   که هم شاران و نشست یا نفره

 و کرد انتخاب مقابلشان ییجا.  بود خوشحال یعل صورت  .  گرفت

 : نشست شاران کنار   درست اما کوثر.  نشست

 .  نیاومد خوش یلیخ -



 کوثر یصدا بزند یحرف بتواند آنکه از وقبل انداخت پا یرو پا هامون

 : دیشن را

 ؟ یدوست هم گرایباز هیبق با خاله -

 : فتدیب خنده به بود نمانده یزیچ شاران

 .  دوستم عده هی با -

 : دیپر جا از کوثر

 ؟ یدوست کالنتر نیشاه با مثال -

.  دارد یشمار یب طرفداران   روزها نیا دانستیم که یبداخالق گر  یباز

 کی را ساله 011 راه   اما بود شده نمایس وارد   که شدینم سال دو جمعا

 !  بود کرده یط شبه

 .  شناسمیم زمیعز آره -

  ؟ ششیپ دیببر روز هی منو شهیم!  یوا -

 : گفت یعل بدهد اجبار به یقول آنکه از قبل

 تشونیاذ.  مهمونمونن رزمجو خانوم!  زمیعز گهید بسه خانوم کوثر -

 !  نکن

 : آمد حرف به شاران.  شد سالن وارد   وهیم ظرف   با فاطمه

 !  برمتیم روز هی حتما تونستم اگه -

 دوست را ها بچه.  کرد باز سرش از ینوع به را کوثر حرف نیا با

 وهیم!  نداشت اصال را آنها با زدن کله و سر ادیز ی حوصله اما داشت

 : گفت ادب یرو از هامون.  دیچ مقابلشان فاطمه را ها

 .  دینکش زحمت -

 : داد جواب شدیم خم شاران مقابل   که همانطور فاطمه



 .  یزحمت چه کنمیم خواهش -

 : دوخت یعل به را نگاهش هامون

 ؟ چطوره بار و کار -

 کم خودم ی مغازه یدردسرا.  شده نینش خونه کامل بابا.  ستین بد -

 . باشه دیبا اونم کسب   و کار و مغازه به حواسم حاال بود

 .  کنمینم غیدر بگو ومدیم بر دستم از یکمک -

 امرزهیب خدا ؟ یبکن منم کمک   یخوایم که کمه خودت یکارا زحمت   -

.  تو ی شونه رو گذاشت تیمسئول یکل رفتنش با.  رو صدر یحاج

 .  واقعا بود یگل مرد  

 اش خورده گره یابروها و شاران به ینگاه چشم ی گوشه از هامون

 : بزند یحرف که شد باز هم از شاران یلبها.  انداخت

 ... صدر یآقا -

 : ردیبگ جان شیلبها یرو کلمات نداد اجازه هامون

 .  بگردونه رو مغازه خودش و بشه پا سر بابات که شاالیا -

 کالم   با بشنود را حرفش تا بود رفته شاران سمت   نگاهش که یعل

 : گفت و چرخاند او سمت   به را نگاهش هامون

 .  دیبخور وهیم.  شاالیا -

.  بود امدهین خوشش هامون حالت   نیا از اصال.  خوردیم حرص شاران

 سمت   به گرید بار   فاطمه ؟ بزند را حرفش نگذارد که داشت یلیدل چه

 : شد خم هامون مقابل   یچا ی  نیس با بار نیا و آمد سالن

 !  دییبفرما -

 از عیسر شاران.  کرد تشکر لب ر  یز و برداشت را یچا فنجان هامون

 : شد بلند جا



 ؟ ارمیب در مانتومو تونمیم کجا -

 : گفت حال همان در.  گرفت یعل سمت   به را یچا ینیس فاطمه

 .  کنم تونییراهنما دییبفرما -

 : گفت بالفاصله یعل

 . شهیم گرمت.  یباش راحت اریب در کتتو توام هامون -

 : گفت گرید بار   یعل.  دیکش رونیب تن از را کتش تعارف یب هامون

 .  زحمت یب ببر و کت فاطمه -

 : آمد حرف به شاران بگذارد جلو قدم خواست فاطمه که نیهم

 .  برمیم من -

 دستش یرو را آن درست که چند هر ، گرفت هامون دست   از را کت

 که بود نمانده یزیچ سالن از آمدن رونیب محض   به و بود نداشته نگه

 که فاطمه و یعل اتاق   وارد  .  شود پرت و بخورد زیل دستش از کت

 کرد احساس شاران لحظه همان و بود شده چپه ُکل به هامون کت   شدند

 یرو مرتب را آن کرد یسع توجه یب.  افتاد رونیب بشیج از یزیچ

 یرو از و شده خم.  نداشت رفتن قصد   که انگار فاطمه.  بگذارد تخت

 و دیچرخ سمتش به مکث یکم با شاران نگاه  .  برداشت یزیچ نیزم

 کرده خوش جا فاطمه ناباور   یانگشتها ان  یم که دید را هامون ح  یتسب

 : گفت و کرد مکث یکم شاران.  بود

 !  افتادا بشیج از یزیچ هی گفتم -

 دراز را دستش.  کند یمخف را اش یدقت یب تا آورد لب یرو یلبخند

 مقصود   شاه آن به نگاهش مات و مسخ فاطمه.  ردیبگ را حیتسب تا کرد

 شدیم محو لبش یرو از لبخند کم کم شاران.  بود مانده رهیخ رنگ سبز

 یچشما نیا از چیه.  گرفتیم یکنجکاو رنگ   نگاهش آن یجا به و

 : گفت طاقت یب!  بود امدهین خوشش هامون ح  یتسب یرو مانده رهیخ



 ؟ رمیبگ رو حیتسب شهیم -

 گذشته در یا هیثان چند سفر   از که انگار.  داد خودش به یتکان فاطمه

 مقابلش هامون همسر   ، شاران که ییجا.  بود برگشته حال زمان   به

 دادن   جلوه یعاد یبرا یتالش یحت.  بزند لبخند نتوانست.  بود ستادهیا

 : گرفت شاران سمت   به را حیتسب عیسر.  کردینم اوضاع

 .  شد پرت حواسم لحظه هی.  دیببخش -

 گرفتیم خود به هم اخم حالت   صورتش ی  جد طرح   کم کم که شاران

 : گفت

 ؟ شده یزیچ!  مشخصه -

 .  اوردیب لب یرو یمحو لبخند   توانست و کرد تالش بار نیا فاطمه

 .  افتادم یزیچ هی اد  ی نه -

 آن شاران.  گذاشت شیانگشتها ان  یم و گرفت شاران سمت   به را حیتسب

 فاطمه نگاه   مدت نیا تمام  .  برگرداند هامون ب  یج به و گرفت را

 : دیرس گوششان به یعل یصدا هم بعد و زنگ یصدا.  کردیم بشیتعق

 . دنیرس مهمونامون جان فاطمه -

 

 ترک را شاران که یا لحظه.گفت دیببخش و داد یتکان خودش به فاطمه

 را شاران توجه بود کرده براق را شیچشمها که یاشک ی هاله کردیم

 اشتباه به که دیبود؟شا دهید درست. رفت هم در شیابروها.کرد جلب

 هامون کت   به ینگاه!بود کرده تصور را اشک حلقه آن نگاهش

 و آورد در تن از را شیمانتو بود ریدرگ ذهنش که همانطور و انداخت

 دیچرخیم رفتارش و فاطمه ال  یخ سرش در هم هنوز.  گذاشت کت کنار  

 مقابل  .  گذاشت شیمانتو یرو و برداشت سر از مکث با هم را شالش. 

 اش خانواده و سهراب آنکه از قبل و دیکش بلندش یموها به یدست نهیآ



 و وضع آن با شاران دن  ید.  گرفت جا هامون کنار   بگذارند خانه به قدم

 کالفه!  دهد فشار مشت در را هامون قلب   یکس که بود نیا مثل   ظاهر

 را اش یروسر دیبگو شاران به توانستیم ، فرستاد رونیب را نفسش

.  نداشت بحث وقت  ! ؟ کردیم یکار نیهمچ اصال! ؟ اوردین در سر از

 سها سرشان پشت   و شدند خانه وارد   هم کنار   تایآز همسرش و سهراب

 برعکس  .آمد یم یخونگرم زن   نظر به تایآز.  شانیدخترها سما و

 و بود ننشسته یعل کنار   هم قهیدق کی ورودشان ی لحظه از که فاطمه

 تعارفات   از بعد.  بود زده رونیب سالن از ییرایپذ ی بهانه به مدام

 او به هم سما و سها بود کم کوثر.  نشستند یهمگ شانییآشنا و معمول

 به هامون.شدندینم بلند هم لحظه کی شاران کنار   از و شدند اضافه

 سهراب نگاه   از که نبود یزیچ نیا.  دیرسیم نظر به یعصب وضوح

 : نشست و کرد انتخاب را او به کینزد یمبل.  بماند دور

 !؟ همه تو اخمات چرا -

 :چرخاند سمتش به سر هامون

 .  خستم کمی یچیه -

 !داماد آقا ینباش خسته -

 :کرد اخم هامون

 ! بردار دست -

 بود خبر با هامون یزندگ رمز   و راز از یخوب به که او.دیخند سهراب

 سهراب!  دیفهمیم را حالش یخوب به حداقل او دانستینم یکس هر! 

 دارد نگه دل در را یحرف نداشت امکان.  بود رازدارش و نیام شهیهم

 یزندگ یاهویه ان  یم و کردیم کمکش که یکس تنها.  دینگو او به و

 با را اش یمشک چادر تایآز.   داشتیبرم شیها شانه یرو از یبار

 : گفت ها بچه به رو و کرد عوض دیسف چادر  

 .  بکشه نفس هی جون شاران دیبذار -



 ل  یتحو یلبخند آمدند یم کوثر سال   و سن هم نظر به که سما و سها

 : داد جواب ناچار به شاران و دادند تایآز

 .  باشن راحت دیبذار -

 : نبود ایب کوتاه تایآز اما

 دیکن یباز هم با دینیبش اتاقت تو ببر منو یها بچه نیا خاله جان کوثر -

 . 

 و کند یاعتراض نتوانست داشت یستیبا در رو تایآز با انگار که کوثر

 نشست شاران کنار   تعارف یب تایآز.  کردند ترک را جمعشان ناچار به

 : گفت شدینم محو لبش یرو از که یلبخند با و

 ! دادم نجاتت -

 خوب یلیخ.  دیخند هم تایآز.  نخندد گفتارش لحن   به نتوانست شاران

 مشغول   هم کنار   یا قهیدق چند.  کند برقرار ارتباط او با توانستیم

 هم با یخوان هم چیه مطمئنا که یاعتقادات از فارغ.  شدند زدن حرف

 شاران بودن   معروف به یا اشاره شیحرفها ان  یم تایآز یحت ای!  نداشت

 از بعد فاطمه باالخره!  باشد تر راحت شدیم باعث نیهم و کردینم

 :گفت جمع به رو بود یرو ادهیز تایآز قول   به که ییآمدها و رفت

 .  شام ز  یم سر دییبفرما -

 :گفت شدیم بلند جا از که همانطور تایآز

 ؟ کمکت میایب یگینم چرا ؟ یدیچ زمیم -

 که کرد فکر خودش با شاران و کرد باز هم از را فاطمه صورت   لبخند

 !  شودیم بایز چقدر

 .  دییبفرما.  که نکردم یکار -

 کرد زمزمه شاران گوش   ر  یز هامون رفتندیم زیم سمت   به که یحال در

: 



  ؟ یراحت -

!  کند سکوت بود اوردهین طاقت که انگار.  بود کرده گره شیابروها

 : انداخت باال را شیابرو لنگه کی شاران

 ؟ یناراحت تو.  آره -

 حال همان در و کرد برانداز را شاران یپا تا سر نگاهش هامون

 : کرد زمزمه

 .  میکن اضافه نامه توافق به دیبا هم گهید یبندا هی -

 !؟ یریبگ یا بهانه چه قراره بار نیا -

 و کرد کینزد را خودش دیکشیم رونیب شیبرا را یصندل که همانطور

 : گفت وار زمزمه

 ! گهید دارم یحقوق و حق هی منم ؟ ستین نامه توافق مگه -

 خوب شاران.  زدینم یحرف شیلبها اما دیکشیم نشان و خط نگاهش

 لب یرو را لبخندش شدیم باعث نیهم.  ستیچ هامون مشکل   دیفهمیم

 به سر شاران.  نماند دور فاطمه نگاه   از حالتشان نیا که.  کند تر قیعم

 زد صورتش به یلبخند فاطمه ی رهیخ نگاه   دن  ید با و چرخاند سمتش

 را شیلبها شاران.  گرفت جا یعل کنار   عوض در و نگرفت یجواب اما

 یمیصم فاطمه با ندارد امکان وقت چیه بود دهیفهم حداقل.  کرد جمع

 !  شود

 ؟ یخوریم یچ -

 یمرغ تکه به اشاره.  دیکش رونیب الیخ و فکر از را او هامون یصدا

 : گفت و کرد

 .  مرغ -

 ؟ یچ برنج -

 !  نه -



 حواسش که یعل.  دیکش غذا شیبرا و برداشت را شاران ظرف   هامون

 : آمد حرف به شاران ظرف   دن  ید با بود آنها به مدت تمام

 .  براشون یدیکش کم -

 : داد جواب شاران یجا به هامون

 ! غذاست کم شاران -

 از!  دانستیم را اش یرفتار و ییغذا عادات   تمام  .  بود شناخته را او

 تایآز ؟ کردیم رشیتعب دیبا یزیچ چه به! ؟ عالقه ای بود دقتش و هوش

 : گفت و زد لبخند

 ! دیباش ینجوریا نداشتم انتظار اصال بگم ُرک هامون آقا -

 

 : زد لبخند خوردیم شاران ظاهر   از که یحرص برخالف   هامون

 ؟ باشم یچجور -

 : داد جواب سهراب

 .  یباش خشک دیبا یلیخ کردیم فکر تایآز -

 : گفت یعل.  شد قیعم لبخندش هامون

 !  بگذره پُل از خرش دیبذار!  اولشه بابا -

 دوست اما چرا دانستینم.  خورد حرص شاران.  زد قهقهه خودش

 : کند دفاع هامون از داشت

 .  هست من به حواسش شهیهم.  مهربونه یلیخ هامون اتفاقا -

 خبرنگاران دست   از دادنش نجات ها تر قبل و افتاد هیافتتاح شب   اد  ی به

 ی اشاره سهراب ؟ شود اش یمهربان منکر   توانستیم مگر! 

 شاران حرف   متوجه را او ابرو و چشم با و کرد هامون به ینامحسوس



 به لیتبد اش قهقهه بود خورده سنگ به رشیت انگار که یعل.  کرد

 : شد لبخند

 .  کنمیم یشوخ.  درسته کارش هامون.  دونمیم -

 حال هر به!  بود امدهین خوشش اش یشوخ از.  زد لبخند شاران

 جمعشان ساکت   تنها.  خوردند ها یشوخ و حرفها انیم را شامشان

 کرده گرم خوردنش غذا و کوثر با را سرش مدت تمام که بود فاطمه

 که انگار.  بود شده قیدق رفتارش و او یرو بیعج شاران.  بود

 اشک حلقه آن از یرد دنبال   هم هنوز.  کند کشف را او داشت دوست

 زده سرش به االتیخ ای دهید را آن واقعا بداند داشت دوست و گشتیم

 !  است

 شاران.  شدند هامون ن  یماش سوار   جمع از یخداحافظ و شام از بعد

 تشیاذ هامون متفکر   صورت  .  بود اتفاقاتش و یمهمان نیا ش  یپ فکرش

  ؟ کردیم فکر چه به.  کردیم

 دیشا ؟ داشت یربط هم به فاطمه ی زده مات ی چهره و هامون ح  یتسب

 افتاده نیزم حیتسب چرا مثال که.  بود ناراحت اعتقادش یرو از هم

 !  آورد شیبرا شدیم که بود یاستدالل نیتر مسخره!  است

 : دیچرخ هامون سمت   به و فرستاد رونیب را نفسش

 سر حوصلم کردمیم فکر که یزیچ برخالف  .  نبود یبد یمهمون -

 !  نرفت

 گرید بار  .  نداد شاران به یجواب اما.  آمد رونیب فکر از هامون

 : دیشن را شیصدا

 !  زدینم دل به یچنگ زبانیم که چند هر -

 .  هیخوب پسر   یعل -

 !  نچسبه یلیخ زنش -



 بود خورده گره هم در شیابروها.  بود هامون رخ   مین به رهیخ نگاهش

 : داد ادامه شاران. 

 ! دیخندینم یکس یحت ؟ هیچ مشکلش.  کردیم یشوخ یادیز خودشم -

 !  یبزن حرف یکس پشت   ستین خوب -

 : امدین کوتاه شاران

 .  گمیم نظرمو دارم!  ستین زدن حرف یکس پشت   نیا -

 .  بود رفته سر شاران ی حوصله.  کرد سکوت هم باز هامون

 دنبال   رهیم یک هر ماه 6 از بعد و هیقرارداد یچ همه که شکر خدارو -

 !  شیزندگ

 به سر هامون.  بود آورده زبان به کرده گره یابروها با را حرفش

 : چرخاند سمتش

 !؟ یچ -

 یکم داشت حق!  بود شده هم تر ینشدن باز یحت شیابروها گره حاال

 نفسش هامون ی جذبه!  بترسد یمشک و درشت چشمان   و نگاه آن از

 !  اش یشق کله و بود شاران اما آورد بند را

 ... که شکر خدارو گمیم یچیه -

 گفت کرده گره یابروها همان با هامون شود کامل حرفش آنکه از قبل

: 

 !؟ منظور گمیم.  دمیشن نویا -

 : گفت بود یشینما شتریب که یخونسرد با شاران

   ! یدار فرق من آل   دهیا با نکهیا منظور -

 دندان جواب   بتواند آنکه از قبل.  دیپر باال هامون یابروها بار نیا

 : آمد حرف به خودش بدهد شاران به یشکن



 !  ستین سازگار اتمیروح با سکوت!  جانمیه عاشق   من -

 باال شخندین به هامون یلبها ی گوشه که دیفهمینم و زدیم را حرفش

 !  رودیم

 !؟ جانیه -

 : گفت توجه یب هم باز شاران.  بود هامون سوال  

 ؟ یدار دوست یچ تو.  باشه داشته جانیه!  باشه گرم دیبا رابطه -

 !؟ جانیه یگفت که -

 و دیچرخ هامون سمت   به نگاهش!  دیشنینم را شاران سوال   اصال

 .  دید شیلبها یرو را مشکوک لبخند   آن باالخره

 !؟ بده جانیه -

 .  طرفدارشم منم!  خوبه نه -

 اش دستپاچه یکم هامون براق   نگاه  .  چرخاند شاران سمت   به سر

 : دینکش عقب اما کردیم

 !  کنمیم باور -

 که یوقت درست.  کردند سکوت برسند شاران ی خانه به یوقت تا

.  کرد پارک یا گوشه را نشیماش هامون داشت رفتن عزم   شاران

 : گفت متعجب شاران

 ؟ یرینم -

 : چرخاند شاران سمت   به کامل را بدنش و دیچرخ هامون

 هی دیبا باالخره.  ندارم هیقض نیا با یمشکل منم ، یجانیه عاشق   تو -

 ! میبکن عالقمون نیا ی واسه یکار

 



 از تر درشت شیچشمها.  شد هامون طنت  یش پُر صورت   مات   شاران

 به هامون داشت انتظار زدن پلک بار هر با و بود شده معمول حد  

 !  است کرده یشوخ که دیبگو و برگردد قبل حالت  

 جهت یب که کردیم کنترل را شیلبها اما داشت دنیخند به یدیشد ل  یم

 داشت حق ، بود خورده یعل ی خانه در که یحرص از بعد!  نرود باال

 !  کند تیاذ را شاران یکم

 .  ادیم خوابم یعنی!  خستم یلیخ من -

 اما دیرسیم نظر به دستپاچه.  کرد جا جابه سر یرو یکم را شالش

 را حرفش و آورد لب یرو یلبخند.  ندهد نشان را آن کردیم یسع

 : داد ادامه

 !  میبزن حرف بنداز ادمی بعدا موردم نیا در -

 هنوز.  بود فرار به هیشب حالتش ، رفت در ی رهیدستگ سمت   به دستش

 : آمد حرف به هامون که بود نشده باز در

 ؟ یدیترس -

 با!  بود گرفته اش یباز امشب هامون.  برگشت عقب به عیسر شاران

 انتظار و زدیم ترس از حرف شب از ساعت نیا ابهت پُر یصدا آن

 یتر یجد حالت   شیچشمها که خصوص به! ؟ نترسد شاران داشت

 در یزیچ چه.  رفتیم طفره آنها به کردن نگاه از شاران.  بود گرفته

 را شیابرو کی!  حرف پُر و مرموز ی  اهیس آن ؟ بود نگاهش عمق  

 : گرفت را اش یشگیهم ژست   و فرستاد باال

 !  دمینترس یزیچ از وقت چیه! ؟ من -

 بود شده چشمها آن گرفتار   لحظه همان از.  دیفهمینم را دروغش که او

 آن یادآوری از ، برود نتواند که بود زده ریزنج شیپاها به که انگار. 

 کردیم تالش.  آورد یم ادشی به را یزیچ چه نکهیا از.  دیترسیم نگاه

 متعلق چشمها نیا...  را او فقط.  ندیبب را هامون فقط یاهیس آن در که



 را اش هیتک هامون.  گرفتیم ادی را آنها با آمدن کنار دیبا.  بود او به

 : دوخت مقابل به را نگاهش و داد یصندل به

 ؟ یکنیم فرار چرا پس -

 : داد جرات خودش به شاران

  ؟ یکرد ساعت به نگاه -

 : داد ادامه طنتیش پُر یلحن با

 !  باشه خواب دیبا ساعت نیا خوب دختر   هی -

 دو آن که نیهم.  کردیم دایپ شجاعت کردینم نگاهش هامون که نیهم

 سمتش به سر هامون!  دیکشیم یراحت نفس   شدیم دور او از اهیس یگو

 : چرخاند

 فرار داره و دهیترس یوقت.  باشه صادق خودش با دیبا خوب دختر هی -

 !  کنه اعتراف کنهیم

 : زد گره را شیابروها.  شد تمام گران شاران یبرا حرفش

 !  باشم دهیترس ازش وقت چیه ادینم ادمی.  دارم دوست رو جانیه من -

 به وادار را هامون بود گرفته شخندین طرح   که ییلبها و لجباز نگاه   آن

 و کرد رحم شیدستها ی  عصب حرکت   به اما!  کردیم نکرده یکارها

 : گرفت شاران از نگاه نشاندیم لب یرو لبخند که همانطور

 ! ریبخ شب.  یبخواب یبر یتونیم -

 قبلش ی لحظه ی  نگران و یدستپاچگ بود شده راحت الشیخ که شاران

 : گفت و گذاشت کنار را شیها ناشناخته و هامون از

  ؟ یدیترس تو حاال -

 : فتدیب قهقهه به بود مانده کم هامون

 !؟ معلومه -



 که یجانیه نیشتریب مطمئنم.  مشخصه کامال کردنت ینینش عقب از -

 و یرفت تا 001 سرعت   با اتوبان تو که بوده یوقت یداشت تیزندگ تو

 !  نگرفتت سیپل

 شیبازو یآن یمیتصم با هامون که بود ننشسته کامل شیلبها یرو خنده

 را شیدستها شوکه شاران.  دیکش خودش سمت   به را او و کرد ریاس را

 شیپلکها.  نکند برخورد هامون ی نهیس به تا گرفت مقابلش و آورد باال

 یرو از هامون نگاه  .  انداخت هیسا نشانیب سکوت.  بست اراده یب را

 مژه ، اش دهیتراش و کرده عمل ینیب.  خوردیم ُسر شاران صورت  

 که شیلبها تر نییپا یکم.  بود گرفته حالت ملیر با که بلندش یها

 دانستیم یخوب به را کردن یدلبر یزمان هر که ، شب هر که ، امشب

 که.  تراشش خوش گردن   هم بعد و دیرس اش چانه به تر نییپا یکم! 

 .  بکشد رخ به را غرورش و دارد نگه باال را آن چطور بود بلد خوب

 بود شده محکم هم یرو که شاران یچشمها.  آمد باال هامون یچشمها

 و اضطراب ، ترسش ، سکوتش.  گذراند نظر از گرید بار   را

 آن و ندهد نشان وقت چیه کردیم یسع که یزیچ ، اش یدستپاچگ

 که انگار.  بود جذاب هامون یبرا ، کردیم تجربه هم با را همه لحظه

 که یریپذ بیآس دخترک  .  کردیم لمس را شاران یحالتها نیتر یدرون

 تیحما یکم دلش اما دادیم قدرت مانور  .  نبود یقو هم آنقدرها

 .  خواستیم

 نفس را شاران تن   شکالت   یبو و برد تر کینزد را سرش هامون

 : کرد زمزمه گوشش کنار  .  دیکش

  ؟ یترسیم جانیه از ؟ یبست چشاتو چرا -

 زمزمه گرید بار  .  بود هامون یانگشتها ر  یاس شاران یبازو هم هنوز

 : کرد

 رابطه خرج   جانیه تونمیم منم مینیبب اصال ؟ میکن زشیانگ جانیه کمی -

 !  ستمین بلد ای کنم



 یشگیهم ت  یشخص از هم هامون!  بود خوب شاران کنار   کردن یلجباز

 ی  شراب مو از گرفتیم حس ، کردیم طنتیش.  گرفتیم فاصله اش

 ! چموشش

.  بود شده شاران یلبها قفل   اراده یب نگاهش.  رفت تر کینزد سرش

 یکم کردیم فکر ماه شش نیا یانتها به یوقت ؟ بود درست حالتشان نیا

 .  شدیم کم جسارتش از

 ی مانده رهیخ نگاه   و کرد باز یآرام به را شیپلکها از یکی شاران

 : ماند رهیخ نگاهش الماس   به و آمد تر باال شیلبها به هامون

 ! یستین بلد -

 

 زبان شیدستها گرفتن   گارد و بسته یچشمها و حال آن با هم هنوز

 و شد باز هم از شیانگشتها.  افتاد خنده به هامون.  کردیم یدراز

 او به ای بزند یحرف خواست که نیهم.  کرد آزاد را خودش شاران

 در ی رهیدستگ به را دستش شاران ، ستین نابلد هم آنقدرها کند ثابت

 : گفت تند تند و کرد قالب

 ! ریبخ شبت.  ادیم خوابم من ، شده رید -

 کم که دیدو خانه سمت   به یجور.  بزند یحرف هامون نماند منتظر یحت

 کردیم یسع و بود او رفتن   به نگاهش هامون.  بخورد نیزم بود مانده

 هر به.  زدیم را حرفش ، گرید بود شاران.  کند کنترل را اش خنده

 !  بود شده که یمتیق

 از قبل ی قهیدق چند.  راند خانه سمت   به و چرخاند را فرمان هامون

 .  آورد ینم ادی به اصال! ؟ بود یعصبان یزیچ چه

********* 

  ؟ بودن چطور -



 داد جواب کردیم کینزد لبها به را اش قهوه وان  یل که همانطور شاران

: 

 !  نچسب -

 : زد سرخش ب  یس به یگاز ونیکتا

 !  یخوب تو -

 : کرد اخم شاران

 حیتسب زنشم ، بود چل و خل که شوهره!  یخوب تو و مار زهر -

 !  داشت دوست

 ؟ یچ یعنی-

 !  واال دونمیم چه -

 کی داشت دوست.  بود هضم قابل   ریغ شیبرا فاطمه حرکت   هم هنوز

 بود زده حلقه چشمش در اشک واقعا ندیبب و برگردد عقب به گرید بار  

 !  بود خودش توهم   ای

 .  یکرد سرم به جون!  بابا بوده خبر چه نمیبب کن فیتعر درست -

.  نشست مبل یرو زانو چهار و گذاشت زیم یرو را وانیل شاران

 : داد جواب و زد گوش پشت   را شیموها

!  بود دهیشن یزیچ هی کال یول باشه یمیصم داشت دوست شوهره -

 به منم.  بود ساکت کال که زنشم.  میبخند داشت انتظار گفتیم چرند

 !  نچسبن یلیخ گفتم هامون

 : دیکوب صورتش به ونیکتا

 !  گذاشته کم ادبت تو مامان!  سرم بر خاک -

 زنمیم لبخند بهش ؟ ازش اومد خوشم چقدر بگم نچسبه طرف یوقت -

 !  بود دور به آدم از که انگار.  گهید طرف هی چرخونهیم رو سرش



 : دیخند ونیکتا

 نمیبب رو کالنتر نیشاه اگه من مثال.  اومده ینم خوشش تو از دیشا -

 !  جلف مردک.  ندازمینم صورتش تو تفم

 !  بود نیشاه عشق   دخترش اتفاقا -

 : دیکش هم در صورت ونیکتا

 !  نچسب چه اَه -

 !  بودن نچسب گمیم که دونمیم یزیچ هی -

 : زد بشیس به یگرید گاز   ونیکتا

 ؟ کردیم چه جذابمون شازده.  کن ول نارویا -

 هامون دست   حرکت  .  کردیم مرور سرش در را شیپ شب دو اتفاقات  

 بار هزار خاطرش به بعدا که اش یدستپاچگ و فرار.  شانیکینزد و

 !  بود کرده لعنت را خودش

 .  گهید بود یعاد شام   هی!  یچیه -

 یچشمها.  برداشت را وانشیل دوباره و دیدزد ونیکتا از را نگاهش

 : شد زیر ونیکتا

 !  یگینم من به رو یزیچ هی -

 ؟ یزد توهم باز -

 .  نتونیب شد یچ نمیبب بگو -

 !  یچیه گمیم -

  ؟ یگرفت پاچشو دوباره -

 !  یسگ خودت -

 !  یشد مظلوم االن که یکرد یکار هی نکنم غلط -



 !  دستت از کشهیم چه بهنام.  سرت به زده کرده یقاط هورمونات -

 .  شاران گهید بگو -

 : کرد دایپ نجات لحظه همان و خورد زنگ لشیموبا

 !  یچیه گمیم -

 یجا سر   را لشیموبا آن به توجه یب.  بود ناشناس ی شماره به نگاهش

 : گذاشت اول

 !  بود افتضاح دستپختشم -

 : خورد حرص ونیکتا

 .  ستین مهم برام!  جهنم به -

 ؟یکنیم قهر چرا -

 بعد شب تا رهیم صبح از که یشوهر با ، حساس و باردار حال   نیا با -

 ندارم حوصله اصال که یا خونه نیا با ، خوابهیم جنازه مثل   ادیم

 جذاب مستر و خودت از اصال توام ختستیر هم به دائم و کنم جمعش

 !  آخه کردم خوش دل یچ به نیبب منو!  اصال بمیغر من!  نگو

 : انداخت باال را شیابرو لنگه کی شاران

 !  ارین در یباز بمیغر من ننه!  حاال خب -

 قهوه وان  یل از گرید یکم ، ماند منتظر و دوخت شاران به چشم ونیکتا

 : کرد زمزمه تینها در!  دیبگو چه که بود مردد.  کرد مزه مزه اش

 !  کنهیم یشرویپ داره کنمیم حس دایجد چرا دونمینم -

 : دیکش جلو مبل یرو را خودش و کرد رها را بیس ونیکتا

  ؟ مگه کنهیم کاریچ -

 دور   را یموها از تار چند شاران.  بود شده گوش و چشم سراپا

 : دیچیپیم انگشت



 کنار خودمو اگه کردم حس یول.  نشدا هم یزیچ یعنی.  دونمینم -

 !  شدیم یزیچ هی دیشا دمیکشینم

 : خوردیم حرص ونیکتا

 !  کن فیتعر زادیآدم مثل   -

 اش یعصب ونیکتا شخند  ین.  کرد فیتعر را انیجر از یکم شاران

 .  کردیم

 !  کشمتیم یبخند -

 : داد مبل رابه اش هیتک راحت ال  یخ با ونیکتا

 ؟ یزد زنگ بهش ؟ خلم مگه ؟ یچ واسه خنده -

 .  ندارم خبر ازش نه -

 : دیکش هم در صورت ونیکتا

 !  سرت بر خاک -

 !  زنمتایم خدا به یکت -

 !  برو تو قدمم هی جلو اومده اون قدم هی -

 یچ همه گهید ماه شش ؟ بردارم قدم که برسم ییجا به خوامیم مگه -

 !  کشمیم نفس شهیم تموم

 !  بخورم قسم حاضرم.  ادیم بند نفست بره هامون -

 !  خواهشا نگو چرند -

 هی روز دو از بعد ؟ درست هم با دیبرس ییجا به یخواینم تو اصال -

 که ریبگ ازش رو نچسبه دختر نیا ی شماره اصال ای.  بزن بهش زنگ

 .  یکن تشکر شب اون شام یبرا

 !  کنه تشکر دوستش از خودش.  چه من به -



 !  نمیبب بهش بزن زنگ.  شهیم منفجر داره دستت از سرم -

 ! خوامینم -

 

 هامون با یتماس آمد ینم بدش و دادیم قلقلکش ونیکتا یحرفها آنکه با

 : گفت ونیکتا.  کردیم مقاومت اما ردیبگ

 معلومه.  خورهینم شاران ی  خون گروه به هامون گفته کارن به سارا -

 !  ستین رابطه رابطشون که

 : دیغر حرص پُر شاران

 !  کرده غلط -

 : دیکش شیموها به یدست یخونسرد با ونیکتا

 ی رابطه یلیخ رابطتون.  گهید گهیم راست ، نکرده ای کرده غلط -

 !  فهمهیم باشه که یکس هر ؟ هیمیصم و گرم

 .  بندمیم رو دختره نیا دهن   من -

 : گرفت را هامون ی شماره حرص پُر و برداشت را لشیموبا

 .  سارا پاتوق   رمیم.  ذارمیم قرار باهاش اصال -

 : گفت خوشحال بود آمده در آب از درست اش نقشه که ونیکتا

 پاشو و دست دختره نیا که کرد یکار هی دیبا.  نهیهم درست کار   -

 .  کنه جمع

 : گفت حال همان در.  شمردیم را بوقها یصدا

 ؟ نه شد جور کارن با قشنگ -

 دوباره دختره نیا گفتم.  دمیکش نشون و خط کارن واسه!  جورم چه -

 !  پرسته بیغر من برادر   کال یول.  زنهیم گند



 را هامون یصدا و شد برقرار تماس بدهد یجواب شاران آنکه از قبل

 : دیشن

  ؟ فردا انداخته یک.  میخوایم امروز رو سفارشا گفتم -

 : دیشن طرف آن از را یگرید مرد   یصدا

 .  گفتن یهاد آقا -

 : دیرس گوشش به گرید بار   هامون ی  عصبان یصدا

 ......غلــــ یهاد -

 .  خورد را حرفش

 .  بکنم تونمیم کارشیچ نمیبب برو -

 : شد کینزد یگوش به شیصدا

  ؟ شاران بله -

 بود مشخص.  شد دستپاچه هامون ی  عصبان یصدا دن  یشن از شاران

 !  است گرفته تماس یبد ساعت  

  ؟ زدم زنگ موقع بد -

 یصدا بعد و دیرس گوشش به گرید سمت   از مغازه تلفن زنگ   یصدا

 : هامون ی گرفته

 ؟ یداشت یکار...  نه -

 همان از مثال.  داشت را نرمش یکم انتظار   شیپ شب دو اتفاق   از بعد

!  کند حس گفتارش لحن   از توانستیم یخوب به را خنده که ییصداها

 اش خواسته به یشباهت نیکوچکتر هامون ی  عصب و خشک یصدا اما

!  بود تماس نیا ی  بان و باعث که رفت ونیکتا به یا غره چشم.  نداشت

 : کرد زمزمه

 ...که یکار نه -



 : بود کرده اش کالفه نظر به سمت آن از تلفن زنگ   یصدا

 .  شاران کن صبر قهیدق هی -

 : دیشن را هامون یصدا بعد و شد قطع زنگ یصدا

 ؟ هیهان بله -

 : کرد اشاره ونیکتا

  ؟ گهیم یچ -

 : کرد زمزمه و دیکش گلو ر  یز را دستش شاران

 !  کشمیم تورو من -

 با شاران.  برداشت یگرید ب  یس وهیم ظرف   از و دیخند ونیکتا

 : داد گوش هیهان و هامون ی مکالمه به یکنجکاو

 ؟ یبگ بهم دیبا االن ؟ امروزه مگه -

 : گفت و دیشن یکم.  شدیم تر کالفه و کالفه لحظه هر هامون یصدا

 !  بگو هومن به -

 : دیغر حرص با هامون که دیگویم چه هیهان دیشنینم

 ؟ ییکجا خودت -

 : زد لب ونیکتا به رو شاران

 !  هیعصب -

 : کرد اشاره ونیکتا

 !  کریاسپ رو بزن -

 : سپرد هامون یصدا به گوش دوباره و کرد اخم شاران

 ؟ یچ یهاد زن   -



 : دیشن را هامون یعصب یصدا باالخره تا گذشت سکوت به گرید یکم

 !  خانوم هیهان یکن یادآوری دیبا قبل روز دو از رو زایچ نیا -

 : شد قطع تماس عیسر و کرد یخداحافظ

  ؟ یهست شاران -

 و او یبرا دلش یا لحظه یبرا شاران.  شدیم تر کالفه لحظه هر

 یا قهیدق چند ی مکالمه نیهم با که انگار.  سوخت اش خسته یصدا

 !  بود شده هامون ی  زندگ بطن   وارد  

 ؟ شده یزیچ.  هستم -

  ؟ یداشت یکار من با تو.  خورده مشکل به کارام کمی -

 : گفت سوالش به توجه یب

  ؟ ادیبرم دستم از یکار -

 .  تونمیم خودم.  نه -

 ؟ شده یزیچ -

 : داد حیتوض شمرده شمرده هامون

 صبح از هومن زده بشیغ یهاد.  رسهیم فردا امروزمون یسفارشا -

 خانوم حاج.  خونه رهینم عصر تا کاره سر هیهان.  گرفته یمرخص

 سفارشا به یسامون و سر هی دارم وقت ساعت دو فقط.  داره دکتر وقت  

 یچ همه ساعت دو تو اگه.  دکتر ببرم رو خانوم حاج دیبا بعدش.  بدم

 یچجور.  دو ی شعبه بفرستم دیبا هم رو یکی.  میکنیم ضرر نشه حل

 !  دونهیم خدا برسم همش به

 و شاران از یا لحظه.  کردیم زمزمه خودش با را شیکارها که انگار

 جوش به احساساتش که شاران.  بود شده دور او با زدن حرف حس  

 : گفت بود آمده



 !  دکتر برمیم خانومو حاج من -

 : آمد رونیب الیخ و فکر از هامون.  دیپر ونیکتا یگلو به بیس

 . ستین یازین برمشیم خودم.  نه -

 .  گمیم یجد.  کنمینم تعارف -

 نه و داشت زهره با یتیمیصم نه.  کندیم یپافشار چرا دینفهم شاران

 موقت ی غهیص نیا یرو اگر تازه!  بود اش عالقه مورد   عروس   یحت

 !  کرد خطاب خانواده عروس   را او و گذاشت ینام شدیم

 .  رنیبگ امضا که سرت زنیریم آدما.  واست شهیم دردسر -

 دکتر منم ؟ سرم باال ادیم یشخص دکتر شمیم ضیمر من یکرد فکر -

 .  کنم کاریچ بلدم.  رفتم

 : گفت گرید بار   شاران.  کرد مکث هامون

 با دکترشو آدرس فقط.  من به بسپر مامانتم برس مغازه یکارا به -

 .  بگو بهم رو باشه اونجا دیبا که یساعت

 . ستین الزم واقعا شاران -

 !  بود الزم که یعنی کردیم ادا آهنگ خوش آنقدر را اسمش که نیهم

 ! یکنیم جبران برام بعدا -

 

 یکس به تواندیم کرد احساس بار نیاول یبرا.  دیکش یراحت نفس   هامون

 توانستیم هم باز مطمئنا.  بردارد اش شانه یرو از یبار تا کند اعتماد

 داشت را طال حکم   شیبرا شاران شنهادیپ نیا اما دیایب بر طیشرا پس   از

 ! 

 .  ممنون!  حتما -

 .  کنمیم خواهش -



 یرو دست دو با کرد قطع را تماس آنکه محض   به و کرد یخداحافظ

 : دیکوب سرش

 !  گرفت جو منو باز -

 : کرد نگاهش ونیکتا

 ؟ گرفتت جو چرا که بود نیهم منم سوال قایدق -

 .  بود خسته یلیخ صداش -

  ؟ خفنا صدا ؟ جذابا خسته نیا از -

 : کرد اخم شاران

 !  ببره بشوره بودنتو زیه همه نیا بخور یزیچ هی!  مار زهر -

 : شد بلند مبل یرو از

 !  کردما یکار عجب -

 بر عالوه.  است هامون دانستیم.  بست نقش لشیموبا یرو یغامیپ

 غامشیپ یانتها.  بود فرستاده هم را دکتر نام   تشانیزیو ساعت   و آدرس

 : بود نوشته

 بازم!  کنم قیتزر رابطه به جانیه کمی لطفت نیا خاطر   به باشه ادمی -

 . ممنون

 

 جمله به یتوجه چیه که بود مضطرب و مانیپش کارش از انقدر شاران

 : آمد حرف به ونیکتا.  نکرد هامون ی

 !  بخره بهنام بزنم زنگ خوادیم لواشک دلم -

 : گفت ونیکتا ی  خونسرد از ناباور شاران

 !  یکت -



 !؟ نخورم لواشک -

 یخواستیم نویهم من واسه یانداخت راه بزن زنگ بزن زنگ همه نیا -

 ؟

 .  نیهم بزن زنگ بهش فقط گفتم ؟ بکن کارا نیا از گفتم من مگه -

 همان ، زد زنگ دوباره لشیموبا.  دیکش صورتش به یدست شاران

 : رفت شیمانتو سمت   به توجه یب.  بود ناشناس ی شماره

 !  زمیبر سرم تو دیبا یخاک چه نمیبب برم -

 از ریخ که شاالیا.  بزن حرف.  ریبگ گرم شوهر مادر با کمی -

 !  ینیبب تیجوون

 و فیک که نیهم.  نداشت هم را رفتن غره چشم ی حوصله شاران

 : گفت برداشت را لشیوسا

 که رمیگیم هم رو عرضه یب کارن   اون حال  .  رسمیم حسابت به -

 .  بزنه مفت حرف   سارا نده اجازه گهید

 !  که بزنه حرف ما پشت   نداره جرات دختره نیا -

 : دیچرخ ونیکتا سمت   به شاران

 ! یآورد در خودت از رو اتیچرند نیا که نگو -

 : داد شاران ل  یتحو یشخندین ونیکتا

 ! بود ریخ قصدم.  بدم ات رابطه به یتکون هی خواستمیم فقط -

 را شیصدا که رفتیم در سمت   به ونیکتا به پشت حرص پُر شاران

 : دیشن

 یدیشن!  شده جور سارا با واقعا کارن.  بود درست شییزایچ هی -

  ؟ شاران



 دادیم یتیاهم سارا به نه.  نداد یجواب و دیشن.  بست محکم را خانه در  

 و بود نگران.  بود شده خانم زهره ذهنش تمام  .  یگرید ز  یچ نه و

 ! ؟ نه ای جاست به ینگران نیا دانستینم

 سوار بالفاصله.  رفت نشیماش سمت   به و زد رونیب ونیکتا ی خانه از

 به و شود حاضر تا داشت وقت ساعت دو.  راند خانه سمت   به و شد

 .  برود هامون ی خانه سمت  

 را دیرسیم راهش سر   چه هر.  بود ختهیر هم به را شیلباسها کمد  

 از.  کردینم اش یراض زیچ چیه.  گرفتیم مقابلش و دیکشیم رونیب

 به دیشا!  داشت اضطراب اما نه که ترس خانم زهره با ماندن تنها نیا

 حقش در منت بدون   که ییها کمک ، بود هامون یکردنها یخوب خاطر  

 دشییتا زهره بار نیا داشت دوست یخواستگار روز   برخالف  .  کردیم

 .  کند

 یرنگ یآجر رژ   حد   در ششیآرا.  بست سر یباال محکم را شیموها

 یبرا لشیموبا.  برداشت را فشیک.  بود نشسته شیلبها یرو که بود

 یب...  ناشناس ی شماره همان هم باز و خوردیم زنگ که بود چندم بار  

 قهیدق چهل.  زد رونیب خانه از و انداخت فشیک داخل   را لیموبا توجه

 به یدست.  فرستاد رونیب را نفسش و شد ادهیپ نیماش از.  دیرس بعد

 دیشن را زهره یصدا تا دیکش طول یکم.  فشرد را زنگ و دیکش شالش

: 

 .  داخل دییبفرما سالم -

 : گفت دستپاچه شاران

 .  میبر دیحاضر اگه شهیم رید.  سالم -

 .  امیم االن -

 بسته که در.  نشست و رفت نشیماش سمت   به شاران.  شد قطع صدا

 : کرد زمزمه خودش با شد



 .  گذشت ریخ به که نجاشیا تا -

 تند   یها کیموز آن از یکی و رفت نیماش پخش   سمت   به دستش

 انتظارش.  شود کم اضطرابش یکم دیشا تا کرد انتخاب را ییایاسپان

.  گرفت جا شاران کنار   و دیرس راه از خانم زهره.  دینکش طول یلیخ

 : کرد دراز سمتش به دست

  ؟ دخترم چطوره حالت -

 و گذاشت زهره ی شده چروک یانگشتها ان  یم را دستش شاران

 : داد جواب وار زمزمه

 ؟ دیخوب شما یمرس -

 زهره سمت   به و شد دهیکش دستش که بود نشده قطع کالمش هنوز

 یرو را چادرش که همانطور و دیبوس را اش گونه.  شد لیمتما

 : داد جواب کردیم محکم صورت

 .  یشد منتظر ببخش -

 که بود بهتر هم دیشا ای.  بود زهره شدن   یخودمان نیا بهت   در شاران

 خطاب"  دخترم"  نیهم.  گذاشتیم رفتارش یرو را یمهربان نام  

 مستحقش را خودش اصال و نداشت انتظار که یا بوسه ، کردنش

 !  دانستینم

 .  کنمیم خواهش -

 .  نداد گوش یول رمیم خودم گفتم هامون به ؟ یدار رو آدرس -

 .  بودم کاریب امروز من -

 گرید بار   زهره.  افتاد راه به و زد چشمها یرو را نکشیع شاران

 : گفت

 .  بدم زحمت تو به خواستمینم -

 .  یزحمت چه کنمیم خواهش -



 در ییایاسپان ک  یموز هم هنوز.  بود رو به رو ی شهیش به زهره نگاه  

 را آن و رفت پخش سمت   به دستش اراده یب شاران.  بود پخش حال  

 : گفت گرید بار   زهره.  کرد خاموش

  ؟ چطورن خانواده -

 .  خوبن ممنون -

 .  بود سوال عالمت شاران ی  خانوادگ روابط   شیبرا هم هنوز زهره

  ؟ بله گهید بودن پدرتون نکنم اشتباه اگه بهمن آقا -

 .  هستن ام خونده پدر -

 .  بودن یخوب مرد -

.  شود اش یزندگ اتفاقات   نیتر یخصوص وارد   نداشت دوست شاران

 !  بود خودش شوهر   هم هیقض یپا کی که خصوص به

  کردن یپدر حقم در ینوع به بهمن بابا.  ممنون -

 .  باشن زنده -

 .  ممنون -

 است شده تمام باالخره خانم زهره سواالت   که دیکش یراحت نفس   شاران

 : گفت گرید بار   انتظارش برخالف   اما! 

 .  نبود قسمت انگار که مینیبب میداشت دوست خودتونو پدر   -

 هم شاران پدر   مطمئنا او پدر  .  دارد پدر اعظم که بود دهیشن هیهان از

 : گفت و زد اش ییجلو ن  یماش یبرا یبوق شاران!  شدیم محسوب

 .  بندازم آدرس به نگاه لحظه هی من دیببخش -

 . کنمیم خواهش -

 



 بود سپرده حافظه به را آدرس نکهیا با گرفت چشم مقابل   را لشیموبا

 چند از بعد.  ندهد یجواب زهره سوال   به که کشتیم وقت وجود نیا با

 :گفت شاران بار نیا.  شد برقرار نشانیب سکوت که قهیدق

  خوبن؟ خانوم هیهان -

 .  حالش هست هم بهتر رهیم کار سر   یوقت از شکر خدارو.  خوبه -

 مطب   به.  بود شده حبس شاران ی نهیس در نفس.  شد سکوت نشانیب

 :گفت بالفاصله زهره.  دندیرس دکتر

   .خونه گردمیبرم یتاکس هی با من برو تو یخوایم -

 . امیم باهاتون نه -

 ریگ من خاطر   به وقت هی شناسنتیم همه.  برات بشه دردسر ترسمیم -

 . یفتین

 :بود نشسته شاران دل   به چقدر و بود زده یمهربان با را حرفش

 . دینباش نگران -

 محض   به.  افتاد راه به خانم زهره با همراه و کرد پارک را نیماش

 کلنجار فشیک با زهره.  دیشنیم را ها زمزمه یصدا مطب به ورودشان

 نگاه به توجه یب شاران.  بکشد رونیب داخلش از را یزیچ تا رفتیم

 :گفت زهره به رو رهیخ یها

  ؟ دارم نگه فتونویک -

 :کرد زمزمه زهره

 . کردم کاریچ کارتمو دونمینم -

 :شد بلند زیم پشت   از یمنش

 . دیاومد خوش.  رزمجو خانوم سالم -



 ان  یم را زهره ف  یک.  داد را جوابش و آورد لب یرو یلبخند شاران

 :گرفت شیانگشتها

 . دیبگرد راحت ال  یخ با شما رمشیگیم من -

 . دخترم یمرس -

 دانستینم و انداخت یم هامون اد  ی به را او زهره آرامش   و تیمظلوم

 یلبخند هامون اد  ی از.  ستیداشتن دوست شیبرا حالت نیا انقدر چرا

 شاران و گرفت یمنش سمت   به را کارتش خانم زهره.  نشاند لب یرو

 . گرفت جا کنارش هم زهره.  نشست یخال یها یصندل از یکی یرو

 . خونه رفتمیم شد تموم کارم خودم من یرفتیم -

 . سپرده من دست   شمارو هامون -

 هامون نام   یکس هر که انگار.  کرد باز هم از را زهره صورت   لبخند

 . نشستیم لبش یرو لبخند دیشنیم را

 .هامونه یبرا میدار زحمت یچ هر -

 :گفت گرید بار   زهره و کرد سکوت شاران

 انقدر بچه کنم فکر.  دهینم جواب رمیگیم رو یهاد ی شماره صبح از -

 . کنه نگاه رو لشیموبا رسهینم که شلوغه سرش

 هامون ی مکالمه اگر!  نداشت دست رو یالیخ خوش در زهره مطمئنا

 یرو آدم   نیتر کوش سخت یهاد که کردیم باور دیشا بود دهینشن را

 ! است نیزم

 . یهاد آقا یجا بفرستتش که گشتیم یکی دنبال   ظهر هامون کنم فکر -

 :کردیم نگاهش ناباور.  گرداند شاران سمت   به سر زهره

 ؟ بره خواستیم ییجا یهاد مگه -

 ! بود زده را حرفش.  نبود ینینش عقب وقت  



 !  نبودن صبح از انگار -

!  نگفت اما داشتند کار ییجا دیشا دیبگو اش جمله ی ادامه توانستیم

 که هامون ی خسته یصدا اد  ی!  کند دفاع یهاد ی  تنبل از که چه او به

 شیچشمها شهیهم که کردیم کمکش یهاد اگر. گرفتیم قلبش افتاد یم

 !  دیرسینم نظر به خسته دائم و نبود قرمز

 ؟ دادینم جواب که بود کجا پس -

 الشیخ شاران و بود فکر غرق   زهره.  کرد سکوت بدجنسانه شاران

 دو!  دانستندیم را هامون قدر   شتریب یکم حداقل.  بود شده راحت

 و زهره قلب   چکاپ از بعد.  دیکش طول مطب در کارشان ساعت

 گذشته 01 از ساعت.  شدند شاران ن  یماش سوار   دوباره شدنش تیزیو

 نیماش شاران.  بود کننده وانهید شهر ک  یتراف.  دندیرس خانه به که بود

 .  شود ادهیپ زهره تا داشت نگه را

 ؟ یکنینم پارک چرا -

 .  خونه رمیم من -

رد چشم زهره  : کرد گ 

 .  باش ما ش  یپ شام.  یدیکش زحمت همه نیا ؟ ذارمیم مگه -

 . خونه رمیم من.  ستین یاجیاحت واقعا صدر خانوم -

 : گرفت دهانش یجلو را دستش زهره

 .  کن پارک.  یبر بذارم نداره امکان اصال -

 ... صدر خانوم -

 شاران.  گرفت دهینشن را شاران حرف   و شد ادهیپ نیماش از زهره

 به!  رفتینم زن نیا گوش   به حرف انگار.  فرستاد رونیب را نفسش

 که همانطور زهره.  شد ادهیپ و کرد پارک یا گوشه را نیماش ناچار

 : گفت انداخت یم قفل در دیکل



 .  شهیم ریدلگ یرفت و یاومد نجایا تا بفهمه هامون ، یچیه من -

 : زد لبخند شاران

 .  بدم زحمت خوامینم -

.  کنم جبران رو لطفت حداقل.  بود تو دوش   رو من زحمت   امروز -

 .  دادیم خانه ی  اهال آمدن   از خبر روشن یچراغها.  گذاشتند خانه به قدم

 .  خونه اومدن هومن و هیهان کنم فکر -

 چند.  گذاشت زنگ یرو را دستش زهره و رفتند باال ها پله از هم با

 : شد ظاهر مقابلشان هیهان بعد هیثان

 !  سالم -

 : گفت تعجب پُر و دید را شاران ر  یتصو مادرش سر   پشت  

 .  تو دییبفرما ؟ یخوب.  جان شاران سالم -

.  شاران هم سرش پشت   و شد خانه وارد   آرام ییقدمها با خانم زهره

 یصدا.  گرفت باال را سرش.  دیشن دور از را نفر چند سالم   یصدا

 : دیرس گوشش به زهره

 ؟ دیاومد یک   شما -

 : دیبوس را شوهرش مادر ی گونه و آمد جلو هیسم

 هیبق به چرا.  رسوندمیم خودمو دیدار دکتر وقت   دیگفتیم مامان -

 ؟ دیداد زحمت

 هر و کرد صاف را گردنش.  امدین خوشش هیبق لفظ   نیا از چیه شاران

 هوا به و شد دود هیسم حرف   نیا با بود شده نرم زهره ی  مهربان با چه

 : گذاشت شاران کمر   پشت   را دستش هیهان.  رفت

 .  دیاومد خوش.  جون شاران دییبفرما -

 : داد جواب زهره



 شاران گفت زد زنگ هامون.  رفتمیم خودم.  بدم زحمت خواستمینم -

 . کشهیم زحمت خانوم

 

 : گفت بالفاصله شاران

 .  هیچ حرفا نیا.  یزحمت چه -

 : گرفت شاران سمت   به را دستش و آمد جلو هیسم

 ؟ دیهست خوب -

 خرج به استیس اما ردیبگ دهیند را دستش که داشت یبیعج ل  یم شاران

 : فشرد را هیسم دست  .  نشاند لب یرو یلبخند و داد

 ؟ خوبن یهاد آقا ؟ دیچطور شما ممنون -

 : گفت عیسر هیسم

 کی از غیدر.  مغازه نیا تو شد تلف خدا به.  کاره مشغول   که یهاد -

 .  یاضاف وقت   قهیدق

 با آورد یم در سر از را اش یروسر و چادر که همانطور زهره

 : گفت هم در یابروها

 .  نبوده مغازه که امروز -

 : دیکش هم در ابرو هیسم

  ؟ یمطمئن جان مامان -

 : گفت هیهان به عوض در.  نزد یحرف زهره

 .  ارهیب در لباساشو هامون اتاق   کن ییراهنما رو شاران -

 . جون شاران طرف نیا از -



ن ف از که شاران  لب یرو را نابش لبخند   بود کرده فیک هیسم شدن   ک 

 : دیشن را زهره یصدا حال همان در.  رفت هیهان همراه   و آورد

 ییجا یهاد دیشا...  واال دونهیم خدا.  بوده تنها دست هامون امروز -

 ؟ ومدین هومن ، هیهان!  داشته کار

 در.  معمول حد   از تر بلند و بود گفته هیهان به رو را اش جمله یانتها

 : گفت کردیم باز را هامون اتاق   در   هیهان که حال همان

 .  گمیم امیم االن.  زد زنگ -

 : داد ادامه شاران به رو بعد

 . هامونه اتاق   نجایا -

 .  زمیعز یمرس -

.  دیکاو را اطراف و دور نگاهش.  بست را در و شد اتاق وارد   شاران

 گوشه گوشه شیچشمها با آورد یم در را شالش و مانتو که همانطور

 خوردیم چشم به اتاق ی گوشه یبزرگ ز  یم.  کردیم رصد را اتاق ی

 کاغذ.  گذاشت جلو قدم.  بود یطراح ل  یوسا و کاغذ از پُر شیرو که

 گرفت جان نگاهش مقابل   هامون یها طرح.  کرد جا جابه یکم را ها

 : دیپر باال شیابرو لنگه کی. 

 !  هنرمند کالیبار -

 ی نهیآ و کوچک ز  یم سمت   به شد ریس شیها یطراح دن  ید از یوقت

 بود شده دهیچ آن یرو هامون یعطرها.  رفت بود گرید سمت   که یقد

 و برداشت قدم سمتش به گونه وسواس.  نداشت یخاص نظم   که انگار. 

 در تا دیکش نفس قیعم و کرد کینزد ینیب به را تکشان تک اراده یب

 دوست ل  یوان و چوب یبو.  کرد دایپ را اش یشگیهم عطر   تینها

 !  اش یداشتن



 جز به.  زد یچرخ.  دیچ هم کنار   مرتب خط کی یرو را عطرها

 و بود داده جا خود در را هامون یلباسها که یکمد و نفره دو تخت  

.  خورد ینم چشم به یزیچ بودند گذاشته یگرید ی گوشه که یمبل

 و بودند گذاشته ها نرده کنار که یصندل.  برداشت پنجره سمت   به یقدم

 پلک یا هیثان یبرا و ندیبنش آن یرو خواستیم دلش شاران بیعج

 که الشیخ به.  شد باز اتاق در   که بود پنجره به هنوز نگاهش.  ببندد

 : کرد جلب را توجهش هامون بم   یصدا اما.  نخورد یتکان است هیهان

 .  سالم -

 .  دیکشیم رونیب تن از را کتش هامون.  دیچرخ عقب به شاران

 ؟ یاومد یک  !  سالم -

 .  االن نیهم -

 : برداشت قدم شاران سمت   به و انداخت تخت یرو را کتش

 .  دادم زحمت بهت امروز یحساب -

 دست وجود نیا با.  سوخت شده قرمز یچشمها آن حال   به شاران دل  

 : دینکش طنتیش از

 !  یکنیم جبران -

 که یآنقدر.  آمد تر کینزد و نشاند لب یرو یا خسته لبخند   هامون

 : شد کمتر و کم شاران با اش فاصله

 !؟ خودم روش   به ؟ کنم جبران یچجور -

 

 دوست تراس   و پنجره مقابل   ، اتاقش در ، هامون مقابل   که لحظه آن

 ی شهیش ی  کینزد درست ، شیطرحها یقدم کی ، اش یداشتن

 کردیم ی  کینزد احساس   حالش و حس به بیعج بود ستادهیا شیعطرها

 کینزد اتشیروح و او به قدم کی بود دهید را اتاقش که نیهم انگار. 



 شاران.  شد یداشتن دوست اش خسته یچشمها طنت  یش.  بود شده تر

 شیبرا هامون مقابل   در یقرمز خط   که چه هر ، برد ادی از را ندهیآ

 صورت   به طنتیش پُر را نگاهش.  سپرد یفراموش به را کردیم رسم

 : زد لب و دوخت هامون

  ؟ هیچجور خودت روش   -

 مردانه ی نهیس و پنجره ن  یب را شاران.  برداشت گرید یقدم هامون

 را شیلبها.  دیچرخیم شاران صورت   یرو نگاهش.  انداخت ریگ اش

 شاران که دید وضوح به.  کرد تر کینزد را سرش.  گذراند نظر از

 ی  حوال ییجا و بود کج سرش.  دینکش کنار را خودش اما.  خورد جا

.  دیکشینم محبوبش ی هیناح آن از را نگاهش.  بود شده خم شیلبها

 : کرد زمزمه آرام

 ؟ بگم یتئور ای بدم نشون یعمل -

 یگرما.  بود گرفته ضربان قلبش.  بود شده خشک شاران دهان  

 از صدر نام  .  بردیم جنون مرز   تا را او پوستش یرو هامون ینفسها

 ی خانه در حضورش نیاول و تشانیموقع یحت.  بود شده پاک ذهنش

 حدس را طعمش و کردیم فکر لبها آن به فقط.  برد ادی از هم را آنها

 دهانش در زبان.  دادیم قلقلک را اش شامه لیوان و چوب یبو.  زدیم

 را سرش و آورد باال را نگاهش هامون.  دیبگو یکالم که دیچرخینم

 هم باز.  رفت باال شاران ی شده درشت یچشمها تا.  کرد صاف یکم

 : زد لب وار زمزمه

   ؟ نه کنم رابطه خرج جانیه ستمین بلد یبود گفته -

 آنکه از قبل اما خورد یتکان اراده یب شاران و رفت تر کینزد یکم

 به را شیبازو و آمد باال هامون دست   بکشد کنار را خودش بتواند

 شیلبها.  نشست شاران یبازو یرو شیانگشتها یگرما.  گرفت ینرم

 :  شکست را سکوتش و شد باز هم از



 !  یزنیم الف یدار!  یستین بلد که معلومه -

 حرفش که بود یزیچ آن از تر سرکش.  نشاند لب یرو یلبخند هامون

 شاران یچشمها و شد خم گرید بار   حرف بدون   هامون!  ردیبگ پس را

 گونه یرو  ییجا شود سیخ شیلبها آنکه یجا به.  شد بسته اراده یب

 هامون ی هیسا یوقت.  افتاد سوزش به هامون ی بوسه یگرما از اش

 شخند  ین آن هم هنوز.  کرد باز پلک شد برداشته صورتش یرو از

 او از یقدم.  کردیم ییخودنما صورتش یرو کن خورد اعصاب

 : گفت و گرفت فاصله

 .  امروز زحمت   واسه یمرس -

 : زد لب طعنه به و کرد شاران یچشمها به یا اشاره

  ؟ اومد شیپ یمشکل چشمات یبرا -

 : کرد زمزمه بود گنگ و جیگ هنوز که شاران

 ! ؟ ها -

   ! گمیم اون یبرا.  یبست چشماتو آخه -

 و گرفت باال را سرش.  آمد خودش به و دیکش هم در ابرو شاران

 : رفت فرو اش یشگیهم ژست   در دوباره

 . اونه واسه احتماال.  خستم کمی -

 ردیبگ را اش خورده مین ی خنده یجلو تا دیکش شیلبها به یدست هامون

 . 

 !  آها -

 در العملش عکس و خودش از.  کرد قالب نهیس یرو دست شاران

 : خوردیم حرص هامون مقابل  

 و دست چقدرم ماشاال ؟ کنه معجزه تونهیم انقدر یعرب ی جمله هی -

 !  شده باز بالت



  ؟ کنهیم تیاذ تورو نیا -

 ؟ داره هم یفرق -

 !  یخواست خودت که بدم بهت رو یزیچ خواستم فقط من -

 !  نبود ینینش عقب آدم   شاران

  ؟ بودم کرده که یکار خاطر   به تشکر هی ؟ گرفتم ویچ -

 دیرقصیم صورتش کنار   اش یشراب یموها و داشت طنتیش شیچشمها

 آن با امشب بیعج و کردیم اعتراف اش ییبایز به دل در هامون. 

 !  داشت یلجباز سر   طنتیش پُر نگاه  

 ؟ بود تشکر فقط -

 : گفت هامون یچشمها به رهیخ شاران

 .  دمیند یا گهید ز  یچ که من -

 بود عیسر حرکتش آنقدر.  کرد تند پا شاران سمت   به گرید بار   هامون

 کرد برخورد سرش پشت   یا شهیش در   به محکم و خورد جا شاران که

 دستش.  ستادیا مقابلش هامون.  چسباند شهیش یسرما به را کمرش و

 را بدنش به سرما نفوذ   یجلو و گذاشت شاران کمر   پشت   ییجا را

 : کرد زمزمه حال همان در.  گرفت

 ! بکنم برات یکار هی تونستم دیشا بگو رو خواستت االن یخوایم -

 بالفاصله و خورد در به یا تقه بزند یحرف بتواند شاران آنکه از قبل

 : شد باز هم از

 ... شامو ز  یم هامون -

 را دستش و دیچرخ یخونسرد با هامون!  شد خفه جا در هیهان یصدا

 به یتوجه و بود خندان هیهان صورت  .  برداشت شاران کمر   دور   از

 ! نداشت شاران مبهوت   و مات حالت  



 ! شدم مزاحم.  دیببخش -

 : گفت دادیم باال را راهنشیپ ینهایآست که همانطور هامون

 .  میایم االن -

 : آمد حرف به هامون.  رفت رونیب اتاق از شخندین با هیهان

 ! شد گشنم -

 که انگار نه انگار!  است فتادهین یاتفاق انگار که کردیم رفتار یجور

 را شینفسها که بود ستادهیا شاران ک  ینزد آنقدر قبل یا لحظه

 به شاران!  کند احساس صورتش یرو را شیگرما و بشمرد توانستیم

 شاران نداشت یلیدل بود راحت انقدر او یوقت.  داد یتکان خودش

 .  بکشد عقب را خودش

 .  ندارم اشتها من -

 : کرد دراز شاران سمت   به را دستش هامون

 . خوبه خانوم حاج پخت   دست -

 

 یم زبان یرو را جمله نیتر یعاد آنوقت و کردیم دراز را دستش

 جلوتر شاران!  بود هامون مخصوص   فقط بودن خونسرد انقدر! ؟ آورد

.  افتاد خنده به هامون.  گرفت دهیناد را هامون وضوح به و افتاد راه به

 .  بود جذاب شیبرا شاران ی گانه بچه یحرکتها

.  افتاد خندانش صورت   و هیهان به چشمشان زدند رونیب که اتاق از

 : گفت مادرش به رو هامون و دیدزد نگاه شاران

 ؟ ومدنین هومن و یهاد -

 : کرد هیسم به یا اشاره زهره



 شام گفته هومنم.  ستین ازش یخبر رهیگیم رو یهاد شماره داره -

 .  خورهیم رونیب

 تا ماند منتظر و دیکش رونیب شاران یبرا را ها یصندل از یکی هامون

 جز به همه.  کرد انتخاب را اش یکنار ی  صندل هم خودش.  ندیبنش

 تینها در.  دیرسیم نظر به نگران دل هم زهره.  بودند زیم سر   هیسم

 : اوردین طاقت

 ادیم.  اومده شیپ براش یکار حتما.  بخور غذاتو نیبش ایب جان هیسم -

 . 

 : کرد رها را لشیموبا هیسم

 .  نبوده هم مغازه یوقت ؟ یکار چه -

 که حال همان در و گذاشت شاران مقابل   را خورشت ظرف   هامون

 : آمد حرف به کند ییرایپذ او از یخوب به که بود حواسش

 .  شده اون ر  یدرگ حتما.  سفارش هی دنبال   فرستادمش روزید -

 اما!  است ممکن ریغ بایتقر احتمال نیا که دانستیم خوب هم خودش

 با هیسم باالخره.  کند راحت را هیسم ال  یخ لحظه آن دادیم حیترج

.  نشست و کرد انتخاب را شاران مقابل   یصندل دهیکش هم در یابروها

 کرده رها را زیچ همه کل به هیسم و بود ها دوقلو به حواسش هیهان

 ی فهیوظ آمد یم شوهرش مادر ی خانه به یوقت.  بود عادتش.  بود

 !  هیهان ای و افتاد یم زهره گردن   ای ها بچه به یدگیرس

  ؟ باشه رونیب شب از ساعت نیا تا یهاد درسته هامون آقا -

 جواب و گذاشت شاران بشقاب   کنار   را ماست ی کاسه بار نیا هامون

 : داد

  ؟ خانوم هیسم داره یخاص ساعت   مگه آزاد شغل -



 کردیم یخال بشقابش داخل   زهره که یبرنج ریکفگ به توجه یب هیسم

 : گفت

 که ریناپذ یخستگ.  داره تحمل ییجا هی تا زادیآدم یول.  نداره ساعت -

 !  ستین

 را هیسم نگاهش تا آمد باال آرام سرش.  دیکش خوردن از دست شاران

 او تالش  .  بود سرخ یخستگ از هم هنوز هامون یچشمها.  رفت نشانه

 لب یرو یلبخند شاران دیایب حرف به هامون آنکه از قبل! ؟ دیدینم را

 : داد جواب و نشاند

 و یکن کار واقعا که نهیا مهم.  ستین مهم که بودن رونیب زمیعز -

 !  یباش داشته بازده

 کالفه را نفسش هامون.  کرد هیسم ناباور   یچشمها خ  یم را نگاهش

 داشت امکان یزیچ نیهمچن ؟ نزند یحرف شاران شدیم.  فرستاد رونیب

 یرو یشخندین هیهان و کردیم نگاه رهیخ شاران صورت   به زهره! ؟

 یکالم خواست هامون!  کند محوش جور چیه توانستینم که داشت لب

 : نداد اجازه هیسم اما دیبگو

 بذار.  هیچ به یچ یندار خبر یاومد خانواده نیا تو تازه شما زمیعز -

 ! کنهینم یک و کنهیم کار یک یشیم متوجه بعد بگذره ماه کی

 در و کرد جا جابه قاشق با را بشقابش یبرنجها یخونسرد با شاران

 : داد جواب حال همان

 به هنوز خانواده نیا کنار   بودن سال همه نیا با که شماست از تعجبم -

 .  دیستین واقف ، دمیفهم وارد تازه من   که ییزایچ یلیخ

 قدر فشیحر دانستینم لحظه آن تا انگار.  بود مانده باز دهانش هیسم

 : گرفت دست به را بحث ر  یمس هامون!  است

 .  شهیم داشیپ گهید باشه جا هر یهاد -



 : کرد اضافه هیسم به رو و

 .  افتاد دهن از بخور غذاتو هم شما -

 زهره.  شد شیغذا خوردن   مشغول   لذت با و انداخت باال ییابرو شاران

 : آمد حرف به بار نیا

 راه به سر کمی هومن نیا فقط.  کوشن سخت پسرام ی همه ماشاال -

 زن یجلو بذار خورشت هیهان.  خوامینم خدا از گهید یچیه بشه

 .  داداشت

 را شیلبها هیسم اما.  گذاشت هیسم مقابل   را خورشت ظرف   هیهان

 دیبع که بود دوخته شاران به را اش خصمانه نگاه   و کرده جمع یجور

 .  برود نییپا شیگلو از یزیچ دیرسیم نظر به

 : گفت هامون به رو بار نیا زهره

 ؟ یبکش نییپا ی طبقه به یدست هی یخواینم -

 امدهین خوشش شاران و هیسم ن  یب ی  لفظ جنگ   نیا از چیه که هامون 

 : داد جواب کرده گره یابروها با بود

 ؟ یچ یبرا -

رد چشم زهره  : کرد گ 

 و دیریبگ یعروس دیبا باالخره.  دیبمون نامزد ستین قرار که ابد تا -

 .  خودتون یزندگ و خونه سر   دیبر

 به سر زمان هم دو هر که بود هضم قابل   ریغ شانیبرا حرف نیا انقدر

 بار   زهره.  کردند نگاهش رهیخ سکوت در و چرخاندند زهره سمت  

 : آمد حرف به گرید

  ؟ دیکنیم نگام ینجوریا چرا -

 : گفت هیسم



 !  کنهینم قبول رو نجایا جون شاران ی قهیسل دیشا -

 : داد جواب بود امدهین خوشش هیسم حرف   از چیه که هیهان

 باالخره عده هی.  کنه مشخص رو شیزندگ محل   که مختاره یکس هر -

 .  ندارن دوست رو شوهر مادر با کردن یزندگ

 از بودن دور یبرا ازدواجش اول   اصرار   و بود هیسم به اش اشاره

 در گرید بار   هیسم یابروها آنکه یبرا بود یکاف حرف نیهم!  زهره

 و کرد صاف را شیصدا آنها یصحبتها به توجه یب هامون.  برود هم

 : آمد حرف به

 ... بشه زیتم دیبا فقط...  بودم فکرش تو -

 :گفت گرید بار   زهره

 .  بده نشونش ببر.  نپسنده شاران شویزیچ دیشا -

 :گفت جانیه با هیهان

 

 .  میشیم کینزد هم گهیهمد به.  شهیم یعال که دیکن یزندگ نجایا اگه -

 فکر ازدواج به اصال.  نشاند لب یرو یمصنوع یلبخند شاران

 تا شوهر مادر با یزندگ به.  کند یساز ظاهر داشت یسع اما!  کردینم

 ازدواج نیا.  نداشت یفرق که او یبرا اما بود نکرده هم فکر حال به

 : داد جواب هامون!  ردیبگ سر نبود قرار

 .  دمیم نشونش نوییپا بخواد شاران اگه -

 شاران.  شد دهیکش مضحکش لبخند   آن و شاران سمت   به نگاهش

 : کرد باز لب هیثان چند از بعد باالخره.  دیبگو چه دانستینم

 .  نمیبب دارم دوست...  حتما -



 که بود گذشته هم 00 از ساعت.  شد خورده سکوت در شامشان ی هیبق

 یاصرارها برخالف  !  داد جواب هیسم یتماسها به یهاد تینها در

 و هیسم باالخره و دیایب آنجا شام یبرا که نکرد قبول یهاد ، زهره

 نخورده را شامشان از بعد یچا هنوز.  رفتند و گرفته آژانس ها دوقلو

 : گفت هیهان که بودند

 . دارم جانیه شتریب شماها از من!  دینیبب نوییپا بود قرار -

 : گفت و کرد بدل و رد شاران با ینگاه هامون

 .  شهینم رید حاال -

 : دیپرس بود دهید مناسب را وقت که زهره

 مینیبچ یا برنامه هی.  میبدون دیبا باالخره ؟ دیریگیم یک رو یعروس -

 .  میبکن یکار هی ،

 .  میزنیم حرف ارهیبس وقت حاال -

 : گفت مصرانه زهره

 یچ هر بسه!  بکن من د  یسف یمو به نگاه هی یول.  ارهیبس که وقت -

 .  میکرد صبر

 : نشست هامون مقابل   هم هیهان

 یالک چرا مشخصه تونیزندگ جفتتون یوقت.  گهیم راست مامان -

 ؟ میکن دست دست

 : داد جواب اصرارشان از کالفه هامون

 !  دیبد اجازه شما -

 کردیم یسع.  بود کرده میقا یچا فنجان پشت   را خودش عمال شاران

 زهره!  نشود دادن جواب به مجبور تا فتدین هیهان و زهره به نگاهش

 : آمد حرف به گرید بار  



 .  بده من به قیدق خیتار هی.  بسه دادم اجازه یچ هر -

 .  نکن عجله خانوم حاج -

 .  شهیم سالت 41 داره پسر ؟ یچ ی عجله -

 : گفت عیسر هیهان

 .  خوبه بهشتیارد مثال.  دیریبگ یعروس بهار تو نظرم به -

 : دیکش هم در ابرو هامون

 !  گستید ماه 8 – 0 نکهیا -

 .  گهید خوبه -

 : گفت هم زهره

 خونه به هم یدست هی.  دیبکن کاراتونو ماهم دو نیا.  خوبه منم نظر به -

 .  میکن صبر یالک براش که مونهینم یکار گهید بکش ات

 : شد بلند جا از عیسر شاران

 ؟ مینیبب نوییپا میبر -

 زهره!  برداشت هامون یرو از را هیهان و زهره فشار   حرف نیا با

 : گفت خواسته خدا از هم

 . دیبر.  خودتونه ی خونه -

 : شد بلند جا از هم هامون

 .  میبر بردارم دشویکل -

 استفاده اش ییتنها از هیهان و زهره تا افتاد راه دنبالش به هم شاران

 شاران گذاشتند هامون اتاق   به پا آنکه محض   به!  رندینگ یقول و نکنند

 : گفت و دیکش یقیعم نفس  

 .  شنینم الیخیب رنینگ مونویعروس امشب تا -



.  دیکش رونیب را زشیم یکشو.  دیخند شاران ی بامزه لحن   به هامون

 یجلو همان که یدیکل دسته بر عالوه دیکش یسرک یکنجکاو با شاران

شو  کنار  .  خورد چشمش به یرنگ یمشک ی جعبه تر عقب یکم بود ک 

 را توجهش که بود یزیچ تنها جعبه آن بود کشو در که ییقلمها و کاغذ

شو هامون بالفاصله.  کرد جلب  : بست را ک 

 .  نییپا میبر -

 ستادندیا خانه مقابل   و رفتند نییپا ها پله از.  افتاد راه دنبالش به شاران

 : آمد حرف به هامون. 

 . نکن تعجب.  فهیکث کمی فقط -

 . باشه -

 . شود وارد شاران اول داد اجازه هامون و شد باز در

 

 شاران بود پراکنده هوا در که یخاک و گرد خانه به گذاشتن پا محض   به

 در   هامون هم سر پشت   ی سرفه چند از بعد.  انداخت سرفه به را

 : داد حیتوض حال همان در.  شود عوض هوا یکم تا کرد باز را پنجره

 .  نزده سر نجایا به یکس وقته یلیخ -

 : گفت بود رفته هم در آنجا یفیکث از که یصورت با شاران

 حتما یبد نشون ندتیآ زن   به رو نجایا یخواست یول ، یچیه که من -

 !  نخوره ذوقش تو کن یکار زیتم کمی قبلش

 قدم شاران.  کرد روشن تک تک را چراغها.  نزد یحرف هامون

 نظر از را بزرگ سالن  .  افتاد راه به هامون سر   پشت   و برداشت

 ی پنجره سمت   به.  دیچیپیم خانه در کفشش ی پاشنه یصدا.  گذراند

 خانه ی  پشت اطیح ر  یتصو به نگاهش.  رفت کنارش یا شهیش در   و یقد



 دیشن را هامون یصدا.  افتاد بود دهید هامون اتاق   از قبال یخوب به که

: 

 ی طبقه اطیح به یدسترس خاطر   به فقط ساختم رو نجایا که یروز -

   . برداشتم خودم نوییپا

 : گفت حال همان در و بود اطیح به نگاهش شاران

 یدست دو رو نجایا گرانقدر یاخو ی  روز شبانه یتالشا خاطر   به چرا -

 نجایا از یچجور اصال ؟ دینکرد محترمشون همسر   و شونیا م  یتقد

 ! ؟ گذشتن

 اش یلفظ جنگ   از چیه اما بود قتیحق کالمش دیکش هم در ابرو هامون

 : آمد حرف به شمرده شمرده.  بود امدهین خوشش هیسم با

 .  یبزن زخم بهش ستین خوب نگرانه و ناراحت یکی یوقت -

 : دوخت او به چشم و چرخاند هامون سمت   به سر شاران

 ُدم   نمیبینم یازین منم!  بود پررو شتریب باشه نگران نکهیا یجا به -

 .  نمینچ رو پررو یآدما

 ی کلمه اعتماد ؟ کند قانعش بتواند کالم کی با که بود هیهان شاران مگر

 برادرشان به آنها ، بود هامون به هیهان و هومن حس   ان  یب یبرا یکم

 اعتماد یب یخوب به مدت نیا که شاران برخالف   درست.  داشتند مانیا

 نفس   به اعتماد گرید یطرف از و بود داده نشان را هامون به بودنش

   . کند قبول بسته چشم را هامون حرف   تا شدیم مانع داشت که یادیز

 ! نبود درست حرفات من نظر   از -

 سالن ی گوشه ی پله سه از و زد خانه در یچرخ تعارف یب شاران

 به یخونسرد با حال همان در.  دیرس یکوچک هال   به و رفت باال

 : آمد حرف

 !  بود حقش خودم نظر   از -



 !  شاران -

 از یخبر ، گذاشت شیرو گر خیتوب اسم   شدینم ، نبود یعصبان شیصدا

 که دیبگو یزیچ خواستیم فقط انگار. نبود هم یکالفگ و حرص

 بود آمده رشیگ که یزیچ عوض در اما.  ببرد حساب یکم شاران

 : نداشت را انتظارش که یخونسرد و بود او ی شده درشت یچشمها

 رو شوهرش بخواد و نمشیبب بازم اگه من ؟ یکنیم خسته خودتو چرا -

.  زنمیم حرف باهاش ینجوریهم بده نشون هست که یزیچ از تر گنده

 .  بشه راه به سر برادرت کن یکار هی یبگ نارویا من به نکهیا یجا

 : کرد عوض کل به را بحث و کرد انتخاب را اتاقها از یکی

 .  شدیم قشنگ داشت راه اطیح به هم اتاقا از یکی اگه -

 لب یرو یلبخند.  افتاد ها یمصباح ی خانه در خودش اتاق   اد  ی به

 : زد در چارچوب   به هیتک و افتاد راه دنبالش هامون.  آورد

 .  رهیم سالن همون از اطیح بره بخواد یک هر -

 ی لحظه.  گذشت هامون کنار   از و زد یخال اتاق   در یچرخ شاران

 .  شد رد و خورد هامون یبازو به اش شانه آخر

 .  شدیم تر قشنگ یاونجور -

 را اش خانه که زدیم سرش به.  داشت دوست دار اطیح ی خانه چقدر

 به.  را توانش نه و داشت حوصله نه اما کند مکان نقل و بفروشد

 شیبرا یخال میتا چیه بایتقر و شدیم شروع یقربان یلمبرداریف یزود

 : کرد زمزمه.  ماندینم

 .  دارم دوست دار اطیح ی خونه من -

 به که شاران سمت   به دوباره و گرفت چارچوب از را اش هیتک هامون

 : رفت دیکشیم سرک یبعد اتاق  

 . یدار دوست برج کردمیم فکر -



 .  دارم دوستش که نهییپا نگهبان   اون و آدما یبرا فقط -

  ؟ یترسیم ییتنها از -

 .  ترسمیم ییالیو یها خونه تو کردن یزندگ از -

 .  ساکته و دنج -

 .  ترسناکه نشیهم -

 یجزئ یتفاوتها با.  بود باال مثل   بایتقر.  بود ییبایز و بزرگ ی خانه

 یگرید چرخ   شاران.  شدیم باز اطیح به رو که یدر مهمتر همه از و

 : دیچرخ هامون سمت   به و زد سالن در

 .  هیقشنگ ی خونه -

 .  ممنون -

 بود مانده جا هامون راهن  یپ یبازو یرو که یخاک رد   به شاران نگاه  

 انگار.  بود شاران حالت   به نگاهش هامون گذاشت جلو یقدم.  افتاد

 ستادیا اش یقدم کی.  دیدینم خاک رد   آن جز به را جا چیه شیچشمها

 نرفت نیب از یوقت تا و دیکش خاک رد   یرو بار چند را دستش و

 : دیرس گوشش به هامون یصدا.  نشد راحت الشیخ

 ؟ کنهیم تتیاذ یفیکث -

 را شیدستها.  شد رهیخ هامون صورت   به و گرفت باال را سرش

 : کرد گره پشتش

 !  بمونه لباست رو ردش دیشا گفتم -

 .  یمرس -

 ر  یز که شکالت عطر   آن از بیعج هامون اما شود دور خواست شاران

شش چه نیا دینفهم  . بود آمده خوشش خوردیم اش ینیب  اجازه که ستیک 

 کرد جبران گام کی با را شاران ی رفته قدم  .  شود دور شاران دهدینم

 : گفت و



 . نشده یخاک گهید یجا نیبب کن نگاه -

 

 داشت وقت هامون.  گشت خاک رد   دنبال   اراده یب شاران نگاه  

 از توانستیم.  کند رصد راحت ال  یخ با را گرش جستجو یچشمها

 از اش یشراب یموها ر  یخ از توانستیم ؟ بگذرد شیچشمها ناب   رنگ  

 چه امشب ؟ بگذرد اش یدیمروار و دیسف پوست   آن از باشیز تاب   ر  یخ

 چه یبرا شاران ظاهر   یرو دقت همه نیا ؟ بود آمده سرش به ییبال

  ؟ بود

 دلتنگ   بود برداشته شیها شانه یرو از یبار که یا لحظه همان

 مطب   به را زهره که یا لحظه همان از.  بود شده نادرش ی  مهربان

 .  بود شده لطفش نیا قرار   یب هامون بود رسانده دکتر

 .  زهیتم لباست نه -

 : آمد حرف به هامون که برود دوباره خواست شاران

 .  بکشم نجایا به یدست هی دیبا -

  ؟ خبرم یب من و یکنیم یعروس یدار -

.  کردیم منحرف شاران از را ذهنش.  بود وارهاید به هامون نگاه  

 !  دیفهمینم را خودش حال   امشب  

 . بدم نجایا به یسامون و سر خوامیم ؟ داره یعروس به یربط چه -

 .  یدار یعروس قصد   کردم الیخ -

 با شاران.  کردینم نگاهش هامون.  بود زیآم طنتیش شاران نگاه  

 را هامون م  یتصم زهره و هیهان یاصرارها دیشا کردیم الیخ خودش

!  باشد افتاده رابطه کردن   یعلن فکر   به دیشا مثال.  است کرده عوض

 : دیشن را هامون یصدا دهد بال و پر اش هیفرض به آنکه از قبل

 !  بدم اش اجاره دیشا -



 همه که! ؟ بود کرده الیخ چه!  دیترک سرش یباال شاران یایرو حباب  

 قیعم نفس   آنکه یجا به چرا دیفهمینم ؟ شود یواقع است قرار زیچ

 !  بود خورده گره هم در شیابروها ، شود راحت الشیخ و بکشد

 ! یکنیم یخوب کار   -

 منتظر   انگار.  انداخت شاران یاخمو صورت   به یقیدق نگاه   هامون

 !  بود یگرید واکنش  

 تنها.  بدم اجاره بهت رو نجایا تونمیم یبکن دل برج از یخواست اگه -

 !  یستین هم

 یپا با که نیهم.  بود کرده رد را شیقرمزها خط   هم جا نیهم تا

 چه ، آمد یم حساب به یبزرگ قدم   بود آمده صدرها ی خانه به خودش

 وضوح به.  شود ماندگار آنجا شهیهم یبرا بخواهد که یوقت به برسد

 : گفت و رفت عقب قدم کی

 !  بکنم دل برج از ندارم دوست فعال -

 : داد ادامه و انداخت اش یمچ ساعت به ینگاه

 .  شده رید.  خونه برم گهید -

 نییپا در  .  افتاد راه به شاران ع  یسر یقدمها دنبال   یحرف بدون   هامون

 و کرد یخداحافظ هیهان و زهره از شاران.  رفتند باال و کرد قفل را

 از شاران آنکه از قبل.  آمد اطیح تا او با هامون.  دیپوش را شیلباسها

 : کرد باز را نشیماش در هامون بزند رونیب خانه

 .  رسونمتیم نیبش -

 !  رونهیب نمیماش -

 .  خونت دم   فرستمشیم فردا -

 .  کنم یرانندگ تونمیم -

 : دیکش هم در ابرو هامون



 ؟ یبر تنها بذارم ساعت نیا -

 !؟ زنهیم شاخم گرگه -

 !  شاران شو سوار -

 .  کنم یرانندگ تونمیم هم و بلدم رو ام خونه راه   هم -

 !  شاران -

 .  خداحافظ -

 کند باز را اطیح در   و ندازدیب راه را نیماش بتواند هامون آنکه از قبل

 کرد رها را نفسش کالفه هامون.  بود رفته و شده نیماش سوار   شاران

 یبو که داشت ییفضا به اجیاحت.  بود یراض فرارش از اما شاران. 

 آنکه یبرا نه!  نباشد یصدر چیه به متعلق ای ، ندهد را هامون عطر  

 تمام   که کردیم احساس فقط...  باشد داشته واهمه صدر نام   از

 عذابش فکر نیهم.  شود دیبا به لیتبد که بود نمانده یزیچ شیدهاینبا

 !  دادیم

. دیکش رونیب تن از را شیلباسها بود، دهیرس خانه به بعد ساعت مین

 تخت یرو را خودش یخستگ با.  بود گذرانده را یاتفاق پُر روز  

 .انداخت

 کی با.  افتاد بود آورده خود با سابقش اتاق   از که ییلمهایف به نگاهش

 را بود آورده خودش با که یپخش دستگاه.  شد بلند جا از یآن م  یتصم

 یکی.  کرد وصل را آن بود که یزحمت هر با و گذاشت ونیزیتلو مقابل  

 : بود شده نوشته شیزمانها آن افتضاح   خط   با.  برداشت را لمهایف از

 " 0831 تابستان" 

 ونیزیتلو ی صفحه به چشم و گذاشت دستگاه در جانیه با را لمیف

 بهمن یصدا.  بود نامفهوم ریتصاو و خوردیم تکان نیدورب.  دوخت

 : دیشنیم را



 .  نده تکونش انقدر ریبگ صاف نویدورب کارن -

 : دیرس گوشش به ونیکتا یغویج غیج یصدا

 !  رمیبگ لمیف منم -

 : دیشن را کارن لجباز   یصدا

 !  یکنیم خرابش عقب برو -

 از خارج و کج خودش ی غمزده صورت  .  گرفتیم وضوح ریتصاو

 یصدا از که یلبخند.  بست نقش نگاهش مقابل   ادیز لرزش   با کادر

.  شد محو خودش ر  یتصو دن  ید با بود نشانده لب یرو ونیکتا غ  یج

 : رفت نیدورب سمت   به سودابه

 !  نه ای دیکن خرابش دیتونیم نمیبب اکرمه یکادو -

.  بود گرفته دست به نیدورب سودابه که انگار.  شد صاف ریتصو

 : دیرسیم گوش به واضح شیصدا

 . دینیبش اکرم کنار   دیبر -

 

 ی  پف راهن  یپ آن با تولد ی مسخره کاله و زانیآو یلبها با ونیکتا

 و نشست تر دور یکم کارن.  نشست اکرم کنار   درست اش ییندرالیس

 به که کشتیم وقت شاران.  بود جوان صورتش.  شد کادر وارد   بهمن

 هم تولد یها کاله آن از یکی.  نکند نگاه اش یکودک ی غمزده صورت  

 گرفته حالت و شده کوتاه مرتب و پسرانه شیموها.  بود او سر   یرو

 وار وانهید که باشد ییموها همان نیا کردینم باور دیدیم که هر.  بود

 و زد سرش به تولدش روز   صبح!  بودند زده اش شهیر به یچیق

 نه و زده یحرف نه سودابه.  بود دهیچ وار وانهید را بلندش یموها

 به و برده شگریآرا نیبهتر ش  یپ را او بعد یساعت.  بود کرده خشیتوب

 .  بود داده سامان و سر اش افهیق



 نیا سالها آن که بود بیعج و بود یلمبرداریف ن  یدورب تولدش یکادو

 چند هر.  بودش دهیبخش ونیکتا به سخاوتمندانه!  خواستینم را نیدورب

 !  بودش گرفته پس دوباره یروز که

 فوت اکرم کن روشن رو کیک یرو یشمعها...  جان بهمن ، بهمن -

 .  کنه

 !  خوشگل خانوم باشه مبارکمون تولدت.  چشم یرو به -

 کردن هیگر یبرا اما سوختیم شاران چشم  .  بود شده روشن شمعها

 خوشش بودن فیضع از چیه!  نداشت هیگر به عادت.  کردیم مقاومت

 !  آمد ینم

 چیه ونیکتا یزدنها دست نه و خواندیم کارن که یمبارک تولد آهنگ   نه

 شمعها کردیم زمزمه بهمن.  گرفتینم کیک از را اکرم مات   نگاه   کدام

 : کرد زمزمه لب ر  یز شاران.  کردینم یحرکت او و کند فوت را

 ...  کن فوت -

 سر از را کاله اکرم اما.  زدیم بینه شیسالها آن خود   به انگار

 و شد قطع اهویه یصدا.  دیدو اتاقش سمت   به قدرت تمام   با و برداشت

 : دیشن را سودابه یصدا بعد

 ... دخترم ، جان اکرم -

 بود نامفهوم و گنگ صداها.  دیچرخیم هوا و نیزم ان  یم معلق نیدورب

!  برد سکته مرز   تا را او و شد بلند شاران ل  یموبا یصدا لحظه همان. 

 و داشت نگه را لمیف.  دیکش قیعم نفس   و گذاشت قلبش یرو را دستش

 .  داد جواب را لشیموبا

  ؟ بله -

 : کرد دلگرمش هامون یصدا

 ؟ یا خونه -



 .  دمیرس وقته یلیخ آره -

 .  بشم مطمئن خواستم.  باشه -

 توانستیم که بود یکار نیتر احمقانه شب از ساعت آن لمیف نیا دن  ید

.  اندازد یم چنگ اش نهیس به ینیسنگ غم   کردیم احساس!  دهد انجام

 دیشنیم را ییآشنا یصدا که نیهم.  کند قطع را تماس نداشت دوست

 . است گذشته روزها آن کند باور تا کردیم کمک

 ... یراست -

 را خودش شاران یصدا دن  یشن با داشت کردن قطع قصد   که هامون

 : گذاشت سرش ر  یز و برد عقب را دستش کی و انداخت تخت یرو

 ؟ شده یزیچ -

 : داد ادامه را حرفش شاران

 ادتی فردا.  رمیبگ رو خانوم حاج یداروها رفت ادمی من فقط ، نه -

 .  یریبگ نره

 .  مونهیم ادمی -

 هم حاال و بود هامون کردیم خطاب خانوم حاج را زهره که یکس تنها

 شکست را نشانیب یا هیثان چند سکوت   که بود هامون بار نیا!  شاران

: 

 .  امروز یبرا ممنون بازم -

 !  یکنیم جبران -

 : کرد اضافه شاران بدهد یجواب خواست هامون آنکه محض   به

 !  من روش   به دفعه نیا البته -

 .  نشست هامون یلبها یرو یلبخند

 ؟ نبود خوب من روش   -



 هم به آنقدر نداشت دوست!  خوب نه و بود بد نه.  دیبگو چه دانستینم

.  بمانند دور دادیم حیترج!  کند ییآشنا احساس   او با که شوند کینزد

 .  خودش ش  یپ یحت!  دیبگو نه قاطعانه توانستینم اما

 بند هی دیبا کنمیم احساس ؟  میکن امضا رو نامه توافق واقعا چطوره -

 .  کنم اضافه بهش

 ؟ هیچ بند نیا -

 !  ممنوع صدر خان   هامون روش   به یعمل و یتئور جبران   جور هر -

 حس   آن از هم را شاران اش خنده آرام   یصدا!  نخندد نتوانست هامون

 : نشاند لبش یرو لبخند و دیکش رونیب میقد آور   دلهره و بد

 ییتوانا بخواد رزمجو خانوم   شاران یوقت تا میکن اضافه هم بند هی -

 !  نهیهم اوضاع ببره سوال ر  یز رو صدر خان   هامون

 ؟ ینینچنیا یکردنا جبران تو شهیم خالصه اتییتوانا -

 یکردنا جبران واسه شاالیا.  کنم رو دفعه هی اموییتوانا همه شهینم -

 !  یآت

  ؟ بکنم حقت در یلطف بازم قراره مگه -

 ذهنم ی گوشه هی امییتوانا.  سالمت سرت بهم ینکرد لطفم اگه -

 !  اهلش واسه مونهیم

 !  ندازدیب تکاپو به را شاران چطور دانستیم خوب

 یول.  کردم یکار لطف سر   از بازم دیشا یدید چه رو خدا.  زادهیآدم -

 و جبران خاطر   به نه اونم.  خودت واسه ینکن یالبافیخ که دمینم قول

 یبرا ؟ دیگیم یچ شما!  رشیخ ی واسه فقط!  اتییتوانا شدن   اثبات

 !؟ خدا یرضا

 : دیخند هامون

 .  میگیم نویهم آره -



 یکی.  بود شده جمع نفرشان دو هر لبخند  .  شد سکوت نشانیب هیثان چند

 تا"  ریبخ شب"  ی کلمه هامون.  شدیم قدم شیپ یخداحافظ یبرا دیبا

 از معذب شاران.  خوردیم را حرفش باز و آمد یم زبانش یرو

 : زد لب سکوتشان شدن   یطوالن

 .  دارم کار فردا بخوابم دیبا -

 : گفت عیسر هامون

 .  نطوریهم منم -

 .  ریبخ شب پس -

 : کرد زمزمه هامون

 .  یبخواب خوب -

 هم هامون زمان هم و فرستاد رونیب را نفسش شاران.  شد قطع تماس

 . کرد رها را اش شده حبس نفس   تختش یرو

 

**** 

 

  چهارم فصل

 .  دینباش خسته -

 کینزد را سکانس کی.  دیکش یراحت نفس   یقربان یصدا با شاران

 اگر که چند هر!  بود یناراض یقربان بار هر و بودند گرفته بار  به

 !  شدینم یقربان او نبود شیها یریسختگ

ت   آرام ییقدمها با  : زد شیصدا یقربان که شدیم دور یلمبرداریف ازس 

 . ایب لطفا جان شاران -



 یصندل به هیتک یقربان.  رفت سمتش به مخالفت بدون   شاران

 شهر باال لوکس یها خانه از یکی شنشانیلوک.  بود زده اش یکارگردان

.  کردیم توجه جلب   یحساب اش یآنچنان لوازم   و خانه بلند   سقف  .  بود

 : گفت عیسر یقربان

 .  کنارم نیبش ایب -

 یقربان.  نشست و کرد انتخاب را کنارش یصندل حرف بدون   شاران

 : دیچرخ او سمت   به و برداشت چشم از را نکشیع

 ؟ بود سخت یلیخ امروز -

 : ندهد نشان را اش یخستگ کردیم یسع شاران

 . دارم دوست رو شما با کردن کار!  نه -

 : دیخند یقربان

 یمصباح بهمن دختر   از یعنی.  یهست یسختکوش دختر   ادیم خوشم -

 .  رهینم انتظار نمیا از کمتر

 : شد یجد یقربان.  زد لبخند شاران

 یباز خوادینم دلم.  هیجد یلیخ نقش نیا که بهت گفتم شاران نیبب -

 دارم دوست.  نساز شهیکل خودت از.  بشه تکرار رزمجو شاران

 ینقش چیه نه و یباش رزمجو شاران نه.  یبساز رو مهتاب ت  یشخص

 نعمت و ناز بستر   تو.  خاصه دختر نیا.  یکرد یباز حاال تا که

 ازش کمی.  باشه خودت یزندگ به هیشب دیشا نجاشیا تا.  شده بزرگ

.  بزن رونیب شیزندگ و شاران نقش   از.  نباش خودت اما ریبگ الهام

   یمتوجه

 که رفتیم کلنجار خودش با ؟ دانستیم چه شاران یزندگ از او اصال

 خوانده دختر او که بود دهیشن فقط یقربان!  نشود باز پوزخند به شیلبها



 احمد و حیذب دست   ر  یز اش یبچگ که دانستینم.  ستیمصباح بهمن ی

 .  است دهیکش چه

 .  متوجهم -

 : گفت گرید بار   یقربان

.  خوامیم یباز ازت من.  شاران ستین یکاف من یبرا یخال متوجهم -

.  یدار رو تشیقابل دونمیم من و ینداد نشون ینقش چیه تو که یزیچ

  ؟ یمتوجه

 یقربان هم باز کردیم تالش چه هر.  خواهدیم چه او از دیفهمینم شاران

 : آمد حرف به شاران.  بود یناراض

 ؟ دیهست یناراض من یباز از -

 ازت یندار رو لشیپتانس که کردمیم احساس درصد کی اگه نیبب -

 یکن یباز شهیهم مثل   یکنیم یسع یدار که نهیا موضوع.  خواستمینم

 .  ستین مهتاب ت  یشخص به هیشب اما ستین هم بد که. 

 : داد حیتوض و دیکش تر جلو یکم را خودش

 ؟ یشناسیم رو یخسرو روزهیف.  خاصه یلیخ من یبرا کار نیا -

 ییها زمزمه و بود اش عالقه مورد   گر  یباز.  شد زیت شاران یگوشها

 هم اگر شدیم زده جانیه چقدر.  بود دهیشن لمیف نیا در اش یباز از

 !  کردیم یباز اش عالقه مورد   گر  یباز و کارگردان با زمان

 .  نشناسه رو شونیا که هیک -

 ... هم روزهیف و منه ی ساخته نیآخر لمیف نیا که یدونیم -

 اندام   و بلند قد  .  کردیم نگاهش منتظر شاران.  کرد مکث هیثان چند

 یپرفسور ش  یر و بود دیسف دست کی شیموها.  داشت یا چهارشانه

 تمام   مرد نیا.  دادیم نشان بود که یزیچ از تر یجد را صورتش اش

 : آمد حرف به باالخره یقربان.  بود اش یبچگ یآرزو



 هارو زمزمه حتما.  کنه کار یلمیف چیه تو شهینم یراض روزهیف -

 .  کنه یباز نجایا قراره که یدیشن

 .  دمیشن -

 یباز قول مدتها از بعد.  باشه داشته دوست کارو نیا که مهمه برام -

 شیپ یعال تینها یب یچ همه دارم دوست نیهم یبرا.  میگرفت ازش

 .  بره

 .  کنمیم رو تالشم تمام   من -

 خود   یبش.  مهتاب جلد تو یبر دارم دوست.  ستین یکاف تالش -

 .  خودش

 یخوب به انگار.  بود مصممش یچشمها و یقربان به نگاهش شاران

 الزم او که بشود همان شاران داشت اصرار و خواهدیم چه دانستیم

 : شد بلند جا از یقربان.  داد تکان سر شاران.  دارد

 هم رو تیبعد سکانس که باش اطراف نیهم.  دختر ینباش خسته -

 .  میریبگ امروز

 . دینباش خسته هم شما.  باشه -

 

 استراحت مخصوص   که اتاقها از یکی سمت   به و شد بلند جا از شاران

 فیک از را لشیموبا.  کرد دایپ را فشیک.  رفت بودند کرده درست

 و گرفتیم تماس نه.  دایپ کم هامون و بود دیع ک  ینزد.  دیکش رونیب

 نیآخر شب کی.  بودند شده بهیغر دو که انگار.  آمد یم دنشید به نه

 تازه دارید ی بهانه به هم آن.  بود شیپ شب چهار بودش دهید که بار

 زهره.  بود آمده خانم حاج ی خواسته به و نبود هم تنها البته که کردن

 رو شوهر مادر نام   ی  نیسنگ اش یمهربان با که نیهم.  داشت دوست را

 تماس از مدت نیا هرچه.  کردیم یراحت احساس   شاران بردیم نیب از

 از عوض در کردیم یکینزد احساس   او با زهره گاه   به گاه یدارهاید و



 توافق یامضا یهوا به زدیم سرش به!  شدیم تر دور و دور هامون

 از!  شدیم مانع غرور اما بکشاند اش خانه تا را او شده که هم نامه

 به لیتبد شتریب دونفرشان هر یبرا نامه توافق نیا یامضا هم یطرف

 انگار.  کردینم اصرار نوشتنش به ادیز هم شاران. بود شده یباز

 که یجور.  شدیم شتریب هامون به نسبت روز به روز اعتمادش

 را ذهنش یسوال که چند هر.  ندارد زهایچ نیا به یازین کردیم احساس

 یسع اما.  شدیم چه اش یزندگ گرید ماه   پنج که.  بود گرفته یباز به

 تماس دیبا هامون که یا لحظه.  کند فکر لحظه همان به کردیم

 !  نبود او از یخبر و آمد یم دنشید به ای گرفتیم

.  دیکش رونیب را کوچکش دفتر بار نیا و برگرداند فیک به را لشیموبا

 اهل  .  برگشت عقب به یا صفحه چند و گرفت دست به را خودکارش

 به اما سدیبنو اش یزندگ اتفاقات   از نداشت دوست اصوال ، نبود نوشتن

 در فقط.  نوشتیم احساساتش کردن   یخال یبرا خط کی ی اندازه

 دور یسالها ادگار  ی یخط کی یها جمله نیا!  داشت ازین که یمواقع

 .  بود ونشیمد را امروزش خوب   حال   تمام   که یکس ی هیتوص و بود

 .  انداخت اش یقبل یها جمله به ینگاه

 " 0825 بهمن 03! ؟ صدر هی با ازدواج" 

 : بود نوشته تر نییپا خط دو

 " 0825 بهمن 04!  هیوونگید!  شدم صدر هی ی غهیص" 

 هنوز را روز آن یهوا و حال که انگار.  فرستاد رونیب را نفسش

.  رفت عقب به و زد ورق! ؟ بود نشده عوض یادیز.  کردیم احساس

 یخط کی اتفاقات   که یسال چند.  داشت را دفتر نیا که بود سال چند

 چیه نداشت دوست که دیرس یخیتار به.  نوشتیم آن در را اش یزندگ

 : دیکش نوشته یرو را انگشتش.  برگردد روز آن به وقت

 " 0820 وریشهر 04!  متنفر.  متنفرم مانیپ از" 



 و آمد یم در درست امروز اش یباز نه.  کرد حبس نهیس در را نفسش

 خودکار.  برگشت صفحات نیآخر به!  بود مراد وفق   بر اش یزندگ نه

 : فشرد صفحه یرو را

 اسفند 04!  صدر یآقا انگار نه انگار تو اما گذشته روز چهار" 

0825 " 

 را آن فشیک از چطور دینفهم.  خورد زنگ لشیموبا زد که خیتار

 هم در شیابروها.  سمج ناشناس   ی شماره همان دوباره.  دیکش رونیب

 ای بود هامون از تشیعصبان خاطر   به! ؟ خواستیم جانش از چه.  رفت

 کردن فکر ی اجازه خودش به که مانیپ گند   یادآوری از خرابش حال  

 !  گرفتیم را مزاحم آدم   نیا حال   شهیهم یبرا بار کی.  نداد

 !؟ بله -

 شد برقرار سکوت خط سمت   آن هیثان چند که بود یعصب آنقدر شیصدا

 : دیغر دوباره شاران. 

 !  الو -

 : دیشن را اش مردانه یصدا باالخره

  ؟ یهست یعصبان انقدر چرا -

 تماس دیبا بود متنفر او از ایدن تمام   ی اندازه به که لحظه همان چرا

 .  نزند یبد حرف   که دییسا هم یرو دندان شاران ؟ گرفتیم

 ؟ شاران الو -

 چند هر.  بدهد مانیپ دست   به یا سوژه جا یب سکوت   با نداشت دوست

 تمام   یرو یقرمز خط   اما...  بردیم گذشته به را او بمش یصدا که

 : زد لب و دیکش درازش و دور یاهایرو

 !  مانیپ سالم -

 .  یند جواب یخوایم دوباره کردمیم فکر.  یعصبان خانوم سالم -



 یبد غامیپ هی یتونستیم یموند جواب یب و یزد زنگ مدت همه نیا -

 !  یکن یمعرف رو خودت و

 اریاخت ؟ دادمیم دست از رو خیتوب و یعصبان یصدا نیا اونوقت -

 یخوایم یچ هر شما.  میطوفان یروزا مرد   من خانوم شاران یدار

 .  کن یبداخالق

 کنارش چقدر.  یطوفان گذشته مثل   هم شاران و بود آرام گذشته مثل  

 : شد باز هم از اش کرده گره یابروها.  شدیم آرام شهیهم

 هیبق منتظر   ای یگرفت رو سهمت ؟ نیهم ؟ یبش خیتوب که یزد زنگ -

 ! ؟ یاش

 .  دیشن را مانیپ ی خنده یصدا.  نبود دوستانه اصال لحنش

 .  دختر داشتم کارت.  نکن ترش رو -

 ! شنومیم -

 من تا میبزن قهوه هی ، یمیقد پاتوق   میبر سر هی تلفن؟ یپا ؟ینجوریا -

 .  برات بگم

 :داد جواب شاران.  زد اتاق در   به یا تقه عوامل از یکی

  ؟ بله -

 :شد وارد ینقش زیر دختر  

 .  شماست سکانس دیاریب فیتشر لطفا رزمجو خانوم -

 :داد تکان سر شاران

 . امیم گهید قهیدق 5 تا -

 :آمد حرف به شاران.  شد بسته اتاق در  

 برات تونمینم یا گهید کار   تلفن جز.  ادیز ندارم وقت.مانیپ کارم سر -

 .  بکنم



 ؟ یا خونه یساعت چه.  میبزن حرف زنمیم زنگ بهت شب پس -

 چطوره.  میبخور رونیب رو شام همسرم با قراره امشب یول دیببخش -

  ؟ یبزن زنگ ظهر فردا

 که یدروغ و خودش به دل در شاران.  کرد مکث هیثان چند مانیپ

 !گفت نیآفر بود آمده ذهنش به درجا

 

 .  کن ویس رو شمارم.  باشه -

 .  خداحافظ.  حتما کنم وقت اگه -

 لحظه همان اگر شدیم چه.  دیکش یراحت نفس   و کرد قطع را تماس

 نظر به یمحال یآرزو! ؟ گذاشتیم شام قرار   و گرفتیم تماس هامون

 .  دیرسیم

 دیبا.  افتاد اش یجد صورت   و یقربان به نگاهش.  رفت رونیب اتاق از

 ستادهیا پسرش کنار   یقربان!  کردیم آماده شیادهایفر یبرا را خودش

 و لمیف آنکه از شتریب.  شناختیم یخوب به را یقربان ریاردش.  بود

 چند نیا.  منظم و بود یا حرفه.  دادیم انجام تئاتر کار   کند یباز سلایر

 نکهیا با.  بود کرده اثبات را خودش یخوب به یلمبرداریف روز  

 در کار ر  یز از آدم   نه و بود سواستفاده اهل   نه بود پدرش کارگردان

 لبخند   شهیهم.  رفتیم ساعت سر   و آمد یم ساعت سر  .  بود رفتن

 یلباسها شهیهم و بود کوتاه شیموها.  داشت صورت یرو یا دوستانه

.  بود پدرش هیشب درست چهره و قامت و قد نظر از.  دیپوشیم اسپرت

 !  بود شده تر جوان یسال چند انگار که تفاوت نیا با

 : برگشت سمتش به ریاردش.  کرد سالم و رفت جلو شاران

  ؟ یچطور شاران سالم -

 : نشاند لب یرو یلبخند شاران



  ؟ یچطور تو!  خوب -

 !  یعال -

 : گفت رندیبگ را سکانس زودتر بود طاقت یب که یقربان

  ؟ میریبگ دیحاضر اگه -

 مقابلش درست هم ریاردش.  ستادیا شیجا سر و داد تکان سر شاران

 : کرد زمزمه بود نشسته لبش یرو که یلبخند با.  ستادیا

 !  یباش موفق -

 : زد لبخند هم شاران

 !  نطوریهم توام -

******* 

 خودش با لب ر  یز.  کرد روشن را نشیماش و فرستاد رونیب را نفسش

 : کرد زمزمه

 !  شد تموم امروزم -

 کرد روشن که را چراغها.  دیرس خانه به که بود گذشته 00 از ساعت

.  دادینم جوالن ی اجازه افکارش به.  شد حبس نهیس در نفسش ،

 آرام و برداشت قدم!  کند فکر اش کننده وانهید ییتنها به نداشت دوست

 داشت دوست را اش خانه بودن   دنج و سکوت.  رفت اتاقش سمت   به

 سکوت نیا داشت دوست نه و بردیم لذت بودنش دنج از نه امشب اما

 شلوارک.  کند تن یراحت لباس   تا رفت کمدش سمت   به!  شود دار ادامه

.  کرد تن به رنگ دیسف تاپ   با و دیکش رونیب را اش یخاکستر

 و دست.  رفت سیسرو سمت   به و کرد جمع سر یباال را شیموها

 آخر   و بود رونیب شب تا صبح از  . زد مسواک و شست را صورتش

 !  اش یخال ی خانه و ماندیم او شب



 کرده ریدرگ را روزش و شب انقدر که بود اش یزندگ یکجا هامون

 خبر یب همه نیا نبود یانصاف یب و گرفتیم یباز به را ذهنش ؟ بود

 بپراند خواب از را او و بزند زنگ ساعت نیهم بود حقش ؟ گذاشتنش

 ! 

 را ریغامگیپ ی دکمه و رفت خانه تلفن   سمت   به.  زد رونیب سیسرو از

 : دیچیپ خانه در ونیکتا یصدا.  زد

 که یاومد خوش زبون   با اگه.  بخرم تخت بچم یبرا برم خوامیم فردا -

 غامیپ نجایا!  برمتیم کشون کشون یقربان یجلو امیم یومدین.  چیه

 5 ساعت سر!  ینکن فیرد رو مسخرت یها بهونه واسم که گذاشتم

 !  باش حاضر

 و رفت خچالی سمت   به.  داد تکان تاسف ی نشانه به یسر شاران

 : شد انداز نیطن خانه در اعظم یصدا.  ختیر خودش یبرا آب یوانیل

 واقعا چون نزدم زنگ لتیموبا به.  بزنم حرف باهات دیبا شاران -

 !  نداشتم رو جنجالت و دعوا حوصله

 . زد رونیب آشپزخانه از دست به وانیل و دیکش هم در ابرو شاران

 !  کنم ازدواج خوامیم من -

 اعظم یصدا.  ماند رفته باال یابروها با جا همان.  برد ماتش شاران 

 : دیچیپ خانه در هم باز

 !  صدره هومن.  شیشناسیم -

 اعظم یصدا که همانطور.  شد گره هم در شیابروها بار نیا شاران

 را لشیموبا و رفت اتاقش سمت   به حرص با شاران دیچیپیم خانه در

 : برداشت

.  دارم باهات یحرف نه و دمیم جواب نه.  نزن زنگ من به یالک -

.  گرفتم ممیتصم و کردم فکرامو من.  یبگ بهم یچ یخوایم دونمیم



 بهت شد یخال تتیعصبان که گهید روز دو.  یکن منصرفم یتونینم

 .  زنمیم زنگ

 اش شماره اعظم حرف   به توجه یب بالفاصله شاران.  شد قطع تماس

 حرص شاران.  شد قطع تماس متعدد یبوقها از بعد.  گرفت را

 بود قرار یک   ؟ دیایب عقل سر   دختر نیا بود قرار یک  .  خوردیم

 شانیزندگ که انگار! ؟ صدرها با یعلن وصلت  ! ؟ بفهمد را شانیزندگ

 بر صدرها به دندیچرخیم که یسمت هر.  بود خورده کور گره

 صدر از یحرف اگر ، دیدیم را احمد و حیذب زهره اگر.  خوردندیم

 پا توانستینم که شاران اصال...  شدیم دهیکش شیپ گذشته اگر ، زدندیم

 اش یخواستگار روز   حیذب نبود  ...  نبودنش نیا...  بگذارد خانه آن به

 ! بعدش یها یکنجکاو... 

 بار چهار.  کند خفه را اعظم داشت دوست.  بود آمده درد به سرش

 نوشت شیبرا یغامیپ.  دادن جواب از غیدر اما زد زنگ هم سر   پشت  

: 

 !  یداد دست از رو عقلت تو.  نجایا یایم وقت اول صبح -

 : نوشت هم باز و اوردین طاقت دلش اما کرد ارسال را غامیپ

 بزرگ که یکن فکر شده باعث یچ!  یعاقل تو حداقل کردمیم فکر -

  ؟ یشد

 عمق متوجه کم کم انگار.  شد هم تر یعصب زد که را ارسال ی دکمه

 بعد.  زد زنگ هامون به اعظم ی شماره یجا به بار نیا.  شدیم فاجعه

 : دیچیپ یگوش در آلودش خواب یصدا بوق چهار از

 ؟ شده یزیچ شاران -

 

 هامون سر   بر باروت انبار   مثل   اما شاران.  دیرسیم نظر به نگران

 :شد منفجر



 باشم منم.  مراده وفق   بر تیزندگ.  یبخواب راحت دمیبا ؟ یدیخواب -

 .  ذارمیم بالش رو سر امن دل   با شب سر  

 دوخت لیموبا ی صفحه به را نگاهش شاران ی  عصبان یصدا با هامون

 .  بود برده خوابش که بود ساعت مین از کمتر دیشا.  ندیبب را ساعت تا

  ؟ شده یچ باز -

 !  بگو تو -

 ؟ بگم یچ -

 یعصبان لحظه هر شاران.  بود یداریب و خواب ن  یب هم هنوز هامون

 .  شدیم تر

  ؟ گذرهیم یچ اطرافت و دور یدار خبر اصال -

 : داد تخت به را اش هیتک و شد زیخ مین هامون

  ؟ شاران شده یچ -

 عروس ؟ دیا گهید یکی دنبال   حاال مهین و نصفه اونم دیگرفت بله هی -

 ! یانگار کرده مزه زبونتون ر  یز شدن دار

 ... من مامانم حرف   و هیعروس بحث   اگه -

 سر یب یحرفها از یزیچ هامون.  باشند زده آتش را شاران که انگار

 : دیپر کالمش ان  یم شاران.  دیفهمینم تهش و

 آب به یگل دسته چه تیگرام برادر   نیبب.  زنمینم حرف خودم از من -

 . داده

 !؟ یهاد -

 یهاد از بود ممکن که ییکارها سرش در.  شد مشکوک هامون یصدا

 : ختیر هم به را افکارش شاران که کردیم مرور را بزند سر

 ! هومن -



 ادامه شاران بزند یحرف آنکه از قبل.  شد راحت الشیخ یکم هامون

 : داد

 دختر نیا.  کنه رونیب سرش از رو اعظم با ازدواج ال  یخ بگو بهش -

 !  هیچ به یچ فهممیم که من.  رسهینم عقلش.  بچست

 هومن ؟ زدیم حرف یازدواج چه از.  بود دهیپر باال هامون یابروها

 !  بود نزده یحرف

 ؟ یدیفهم کجا از -

 .  رهیبگ سر دینبا گمیم فقط ؟ مهمه -

 : کرد اخم هامون

  ؟ کجاست مشکلش -

 : داشت را شاران کردن   وانهید قصد امشب

 .  میدار کم رو ازدواج نیهم فقط بلبله و گل یحساب مونیزندگ -

 .  نداره یمشکل من نظر از -

 !  ریبخ شب!  برسون برادرت به منو غامیپ!  مشکله پا تا سر -

 : گفت هامون کند قطع آنکه از قبل

  ؟ یزد زنگ دعوا قصد   به فقط وقت همه نیا از بعد یشب نصف   -

 و اعظم.  کند باز سر شاران یدلخور و یدلتنگ تا بود یکاف کلمه نیهم

 : آمد حرف به و سپرد ذهن از یا گوشه به را وارش وانهید ازدواج

  ؟ گذشته مگه چقدر! ؟ وقت همه نیا -

 : داد جواب وار زمزمه هامون.  زدیم راه آن به را خودش

 .  روز چهار -

 : بود آورده نییپا را شیصدا شاران



 .  نکردم حس اصال من!  قیدق چه -

 !  کند تیاذ را هامون داشت حق.  شد برقرار نشانیب سکوت یکم

 !  روزه و خیتار با کار خاطر   به دقتم -

 روزه چند یدور اد  ی به نداره امکان وگرنه داره یلیدل هی گفتم!  آها -

 .  یفتیب

 : دیپرس یخونسرد با.  نداشت رفتن کلنجار قصد   هامون

  ؟ یخوب -

 را لحنش اما برد نیب از را شاران بد   حال   و حس تمام   کلمه کی نیهم

 : نکرد عوض

  ؟ شهیم شب چهار هر شامل   ای بود امشب یبرا یاحوالپرس نیا -

 او ای بود دلخور شاران لحن  .  بود دهیپر هامون سر   از کل به خواب

 ؟ کردیم احساس نطوریا

 ینکرد حس رو زمان گذر   که بوده خوب حتما روزت چهار نیا حال   -

 ! 

 تا نزدند یحرف کدام چیه هیثان چند.  انداخت هیسا نشانیب سکوت

 : آمد حرف به هامون باالخره

 ؟ ستین من با یا گهید حرف   دعوا و داد جز به روز چهار از بعد -

 

 !  بوده صدقه قربون تو یحرفا روز چهار از بعد که نه -

 ای بخندد شاران طلبکار   لحن   به شب از ساعت نیا دانستینم هامون

 تخت از!  برسد خوابش ی ادامه به غر غر با و شود یعصب نکهیا

 : رفت کمد سمت   به و آمد نییپا

 ؟ باشه صدقه قربون یداشت دوست -



 !  ندیبیم را شیاخمها هامون که انگار.  دیکش هم در ابرو شاران

 براش البته که کنمیم دعوا و داد من اگه گمیم فقط!  نه که معلومه -

 !  ینکرد یجذاب کار   مقابل در توام!  دارم لیدل

 س  یسرو سمت   به.  انداخت تخت یرو و برداشت را شیلباسها هامون

 : زد کریاسپ یرو و گذاشت یا گوشه را لیموبا.  رفت اتاقش

  ؟ باشه جذاب که کنم کاریچ -

 : شد متوجه شاران و دیچیپیم هامون یصدا

  ؟ ییکجا -

 از کل به خواب.  دیپاش صورتش به آب یمشت و کرد باز را ریش

 داد جواب کردیم خشک را شیدستها که همانطور.  دیکش پر شیچشمها

: 

 .  بده سوالمو جواب   -

 : شد نشانیب مکالمه جمع   حواسش دوباره شاران

 .  ندارم ازت یانتظار من.  یفهمینم منو حرف   تو اصال -

 : داد قرار گوش کنار   و برداشت کریاسپ یرو از را لیموبا هامون

 ؟ یندار یانتظار یبگ که یزد زنگ شب از ساعت نیا -

 .  یریبگ رو برادرت یجلو بگم که زدم زنگ -

 مهار صورتش و شانه ن  یب را لیموبا و برداشت را شلوارش هامون

 : آمد حرف به دیپوشیم را شلوارش که یحال در.  کرد

  ؟ کنهیم تیکفا خونه تو کنم شیزندان -

 .  کند داریب را خانه یاهال نداشت دوست.  بود آرام هامون یصدا

 تو که دهید من خواهر   از یچ بگو.  بزن حرف باهاش ؟ بچست مگه -

  ؟ زده سرش به ازدواج فکر   مدت نیا



 .  انداخت باال ابرو هامون

 ؟ میگرفت ازدواج به میتصم وقت چند از بعد ما -

  ؟ یکنیم سهیمقا اونا با یدار خودمونو -

 ؟ میستین آدم ما مگه -

 : دیشنیم را شاران یصدا.  زد رونیب اتاق از.  بود آماده و حاضر

 تو برادر   اصال.  هیواقع شونیزندگ اونا یول.  هیقرارداد مونیچ همه -

  ؟ داره یخوب و بد یاخالقا چه من خواهر   دونهیم

 : شد زمزمه به لیتبد شیصدا

 .  شده کار به دست که دهیفهم خوبشو و بد البد -

 که اول ی لحظه همان.  زد رونیب خانه از آرام و دیپوش را کفشش

 کوچک شینفسها حجم یبرا اتاقش.  شد ییهوا دیشن را شاران یصدا

 .  برساند شاران به را خودش و براند وار وانهید داشت دوست.  بود

 ؟ یکنیم یبانیپشت یالک نفر دو ی احمقانه و خام م  یتصم از چرا -

 .  کنمیم برادرم به رو الزم یها هیتوص وقتش به.  دمیفهم تازه من -

 !  ستین یشدن یزیچ نیهمچ بگو بهش.  نیآفر -

 ! الزم یها هیتوص گفتم -

 دیرس شاران گوش   به شیصدا.  بست را در و شد نشیماش وارد   هامون

: 

 ؟ بود یچ یصدا -

 : دیپرس عوض در و گذاشت جواب یب را سوالش هامون

  ؟ یا خونه -

 ؟ کنهیم هم یفرق -



 : کرد گره ابرو هامون

 ! بگو تو دونمینم -

 .  نداره یفرق که گذرونهیم یخبر یب تو روز چهار که یکس یبرا -

 : انداخت راه به را نیماش هامون

 ؟ هینجوریا پس -

 ؟ باشه یچجور یداشت انتظار -

 .  شهیم مشخص حاال -

.  برسد شاران به زودتر داشت دوست.  فشرد گاز پدال یرو را شیپا

 بار نیا شاران.  بود مانده جواب یب سوالش که خوردیم حرص

 : زد لب آرامش با قبل یا لحظه برخالف  

 ؟ مثال یچجور -

 !  یفهمیم -

 طیمح یصدا به گوشش.  ستین خانه هامون که کردیم احساس شاران

 .  بود

 برادرت به نره ادتی.  گفتم ارویگفتن.  نمونده یحرف نکهیا مثل   -

 .  یکن گوشزد

 : دیپرس شاران حرف   به توجه یب هم باز هامون

 ؟ یبخواب یخوایم -

 .  باشه نداشته یاشکال اگه بله -

 .  نخواب -

.  کردیم دنینخواب به بیترغ را شاران که یجور.  بود آرام شیصدا

 .  کند قطع را تماس نداشت دوست یحت.  بخوابد نداشت قصد که البته



 ؟ چرا -

 به ینگاه هامون.  آمد رونیب شیلبها ن  یب از که بود یا کلمه تنها

 زمزمه.  دیرسیم شاران ی خانه به قهیدق ده از کمتر.  انداخت ابانیخ

 : کرد

 ... میبزن حرف -

 حرف   شاران یغرغرها و بحث از ریغ به.  شد حاکم نشانیب سکوت

 خواستیم را شاران طنت  یش پُر یصدا دلش هامون ؟ ماندیم هم یگرید

 .  بود شده دلتنگ روز چهار نیا تمام   ی اندازه به لحظه آن. 

 .  میزد حرفارو -

 ... شاران -

 یدست هامون.  شد حاکم نشانیب سکوت.  رفتینم تماس قطع به دستش

 باال را شاران ی خانه ابان  یخ.  چرخاند را فرمان و دیکش شیموها به

 : گفت حال همان در و رفت

 .  بخواب برو -

 چهار از بعد.  بزند حرف هامون داشت دوست.  کردیم دل دل شاران

 ییتنها و کار یخستگ.  بود کم شیبرا یا قهیدق چند ی مکالمه روز

 نیا با اما.  بماند هامون داشت دوست.  بود شده آوار سرش یرو

 : زد لب وجود

 .  خستم هم یلیخ -

 : دیشن را هامون یصدا

 .  ریبخ شب -

 : دیکش هم در ابرو شاران

 !  ریبخ شب -



 را شیپلکها.  دیکش دراز و رفت تختش سمت   به.  کرد قطع را تماس

 به شینفسها باشد دهیدو را یادیز مسافت   که انگار.  گذاشت هم یرو

 سقف به رهیخ و کرد باز پلک هیثان چند از بعد.  بود افتاده شماره

 : کرد زمزمه

 ! پررو -

 

 داده نسبت هامون به که یصفت بابت   قلب ته از.  دییسا هم یرو دندان

 و دیکش شیموها به یدست وجود نیا با.  دیرسیم نظر به مانیپش بود

 در چه هر و بخوابد حداقل تا بست را شیچشمها گرید بار  .  زد غلت

 !  کند فراموش یا لحظه یبرا را گذردیم ذهنش

 در سمت   به و کرد پارک شاران ی خانه مقابل   را نشیماش هامون

 خانه به قدم هامون.  کرد باز شیبرا را در نگهبان.  رفت یورود

 با.  ستیک که دانستیم یخوب به و شناختیم را او نگهبان.  گذاشت

 نکهیا از خوشحال هامون.  گفت ریبخ شب و داد تکان سر لبخند

 دوست.  گرفت شیپ در را آسانسور ر  یمس ستین کار در یهماهنگ

 !  بخوابد راحت ال  یخ با شاران تا دهد اجازه نداشت

 قدم خانه در   سمت   به.  کرد توقف نظر مورد   ی طبقه در آسانسور

 شاران.  ماند منتظر و گذاشت زنگ یرو را دستش.  ستادیا و برداشت

 : کرد باز را شیچشمها و زد غلت گرید بار   تختش یرو

  ؟ شب وقت   نیا هیک -

 یچشم از کند باز آنکه از قبل.  رفت در سمت   به کرده گره یابروها با

 نهیس در را نفسش.  برد ماتش یا لحظه.  انداخت رونیب به ینگاه در

 ؟ دیدیم خواب.  بود ستادهیا در طرف   آن قد تمام هامون.  کرد حبس

.  کرد باز را در وضعش و سر به توجه یب!  بود برده خوابش که دیشا

 نقش نگاهش مقابل   یگرید ی لحظه هر از تر یواقع هامون ر  یتصو



 یبرا روزها نیا که شیآشنا یچشمها ، اهشیس و کوتاه یموها.  بست

 امشب که اش یشگیهم ش  یر ته ، بود صدر هامون   خود   مفهوم   شاران

 و پهن یابروها ، اش یگندم پوست   ، دیرسیم نظر به نامرتب یکم

 اندام   ی اندازه.  گشاد نه و بود تنگ نه که دشیسف راهن  یپ ، اش مردانه

 ادیفر را هامون بودن   یهمگ...  اش یمشک شلوار   ، بود اش شانه چهار

 هم ضیتعو مهلت   خودش به یحت که ییلباسها همان با شاران.  کردیم

 تا یزیچ هم دیشا ، بود ستادهیا هامون ی رهیخ نگاه   مقابل   بود نداده

 خی بدن   تمام  !  داشت گرما چشمها آن بیعج.  بود نمانده شدنش ذوب

 ...  کردیم حرارت پُر کپارچهی را شاران ی بسته

 ییجا تا ، دیکش جلو را شیپاها و نشست هامون لب   ی گوشه یشخندین

 .  کرد سد را شاران ظرافت   تمام   کلشیه با که

 یچ بود من یجا گهید یکی ؟ کردنه وا در مناسب   وضع و سر نیا -

 ؟ شدیم

 را شاران وجب   به وجب طنتیش پُر نگاهش.  نبود گر خیتوب لحنش

 دلش.  بود لعاب و رنگ خوش بیعج مقابلش ر  یتصو.  کردیم رصد

 ی  حوال ییجا را شیدستها اما.  گرفتنش آغوش در یبرا دیکشیم پر

 .  نرود خطا که کردیم محکم بشیج

 بخواهد که بود یزیچ آن از تر یواقع هامون.  آمد خودش به شاران

 !  بماند بودنش الیخ و وهم فکر   در هم هنوز

 یب البته.  ارهینم در نجایا از سر تو جز یکس آخه شب وقت   نیا -

 !  دعوت و اجازه

 اجازه هامون که برود خواست شاران.  شد بسته سرشان پشت   خانه در  

 لمس  .  گرفت اش کرده تب یانگشتها ان  یم نرم را شیبازو.  نداد

 : کرد کینزد را خودش.  نداد شاران به ییرها ی اجازه مشیمال



 آورده فشار یدلتنگ البد گفتم هیدور روز چهار نیا سر   غرغرات دمید -

 ! یکن یدلتنگ رفع نجایا اومدم. 

 عوض هامون به نگاه ش جنس   و رنگ یک   از.  بود طنتیش پُر نگاهش

 انگشتر   نه و داشت مشکل شیر ته آن با نه گرید که انگار ؟ بود شده

 یمشکل نه و داشت اش دهیعق و نید با یمخالفت نه.  اش یشگیهم ق  یعق

 کمکش که یمرد.  بود هامون خود   شیبرا هامون.  بودنش صدر با

 بود بلد را بودن یحام اش یزندگ یآدمها تمام   ی اندازه به ، بود کرده

 . 

  ؟ زد یدلتنگ از حرف یک -

 : کرد زمزمه.  دیکش جلو شتریب را خودش هامون

 ؟ بود نشده تنگ برام دلت -

 .  شهینم تنگ وقت چیه -

 و داد جرات خودش به.  بود شاران یچشمها به نگاهش.  دیخند هامون

 را بود انداخته هیسا صورتش یرو که ییمو تار.  آورد باال را دستش

 نگاهش که حال همان در.  داد تاب انگشتش دور   و زد کنار یآرام به

 : داد جواب بود شاران یها یشراب بند  

 ! ؟ داره اشکال شده دلتنگ که کنه اعتراف یکی اگه -

 : زد لب زحمت به.  گرفت ضربان شاران قلب  

 !  باشه یک نفر هی اون تا -

 : دوخت شاران نگاه   به را شیچشمها هامون

 .  بود شده تنگ دلم کردنت غر غر یبرا که کنمیم اعتراف -

 نفوذ شاران قلب   به میمستق و آمد یم رونیب هامون یلبها از جمالت

 : شد بداخالق وجود نیا با.  کردیم

  ؟ کنمیم غر غر من -



 به را او بخواهد دلش اگر نبود بیعج.  بزند قهقهه بود مانده کم هامون

  ؟ بکشد آغوش

  ؟ یشنویم رو یبخوا که یزیچ فقط -

 آرام   نوازش   ، شیدستها حرکت   ، شیحرفها.  گرفت او از نگاه شاران

 تنش قبل یا لحظه تا که بود بیعج.  شود خنک دادینم اجازه شیبازو

 !  بود بسته خی

 : داد جواب رفتیم سالن سمت   به که همانطور و گرفت فاصله او از

 .  دمیشن رو یگفت که یزیچ -

 را دنشیدزد نگاه نیا ، را شاران کردن   فرار.  افتاد راه دنبالش هامون

 : زد لب گرید بار  .  دیدیم

 .  بود یا گهید ز  یچ حرفم -

 دانستینم!  بزند راه آن به را خودش!  کند گم رد داشت دوست شاران

 .  دیبگو چه دیبا دانستینم.  دهد نشان یالعمل عکس چه دیبا

 .  دمینشن یزیچ من -

 .  بود هامون به پشتش هم هنوز

 ... شاران -

 

 گفتنها شاران نیهم ضعفش نقطه.  برگردد شد باعث هامون یصدا

 هامون.  بود یداشتن دوست شیبرا بیعج شیصدا لحن  .  بود شده

 چشم   در گرید بار   نگاهشان.  بود مقابلش فاصله با شاران.  بود ستادهیا

 .  شد حبس اش نهیس در شاران نفس  .  بود خورده گره هم

 : آمد حرف به شمرده شمرده هامون

 . بود شده تنگ برات دلم -



 

 انگار که یناباور یزدنها پلک و شاران ی شده گرد یچشمها

 را صورتش بدهد جا ذهنش در را هامون ت  یشخص نیا توانستینم

 ی  قدم چند ی فاصله.  بود کرده یگرید زمان   هر از تر یخواستن

 را شکالتش یبو.  بخواهد هامون که بود یزیچ آن از تر ادیز نشانیب

 به قدم کی.  نداشت دنیکش نفس یهوا که انگار کردینم احساس که

 راغب شدن کینزد به هم او.  نخورد تکان شاران.  برداشت سمتش

 او به شاران ماندن   ثابت هم باز و برداشت دیترد پُر را یبعد قدم   ؟ بود

 : شکست را نشانیب سکوت   وار زمزمه.  داد را گرید قدم   جرات  

  ؟ گفتم یچ یدینشن بارم نیا -

 شامه شکالت یبو باالخره که ییجا تا کرد یشرویپ گرید یکم هامون

 شود دور و بردارد عقب به یقدم خواست شاران.  کرد نوازش را اش

شش  .  بود افتاده جانش به که یا وسوسه و او از  دانستینم که یبیغر ک 

 نوازش را گوشش وار زمزمه که بم یصدا آن خاطر   به!  ستیچ یبرا

.  لشیوان و چوب عطر   آن و بودنش هامون خاطر   به دیشا ؟ کردیم

 یب هامون.  شد نیزم قفل   شیپاها!  بود ناب عطر   نیا عاشق   او اصال

 او تمام   داشت دوست.  گرداندیم او صورت   یرو را نگاهش طاقت

 کنار   بود سخت شیبرا!  شود خودش یبرا جا همان ، لحظه همان

 او به داد قرار اسم   به یزیچ اما.  دهد خرج به یصبور و باشد شاران

 . بود شیچشمها مقابل   مدام ماه 6 نیا ان  یپا.  دادینم یشرویپ ی اجازه

 بود بیعج.  اوردیب زبان بر یکالم تا گرفت فاصله هم از شاران یلبها

 ببوسد را او نشده منعقد زبانش یرو کلمات که لحظه همان بخواهد اگر

  ؟

 !  یدار حق -

 شکست را نشانیب سکوت   و آمد رونیب شاران یلبها از که بود یا کلمه

 آمده رونیب مات و ناباور حالت   آن از شاران.  کردیم نگاهش هامون. 



 به قبل هیثان چند کردیم الیخ هامون که یا زده خجالت حالت  .  بود

 از که انگار ، رفت نیب از کل به بود داده صیتشخ اش چهره از یخوب

 به ینگاه.  کرد رها را نفسش شاران.  نبود کار در یخجالت هم اول

 : زد لب و دوخت هامون یپا تا سر

 !؟ میکس کم یکرد الیخ!  رزمجوئه شاران   مقابلت طرف   -

 منشانه آقا هامون.  بست نقش شیلبها ی گوشه طنتیش پُر یشخندین

 ی  نیب دادیم اجازه خودش به بار نیا اما نبود کردن یتالف آدم  .  زد لبخند

 !  بمالد خاک به را یراض خود از دخترک  

 را سرش و کرد یط راحت ال  یخ با را نشانیب یقدم کی ی فاصله

 از شاران شد باعث اش یناگهان حرکت  .  گرفت شاران صورت   مقابل  

.  گذراند نظر از را شاران یلبها ی ممنوعه ی منطقه هامون.  بپرد جا

 شیلبها اما کند تیواقع به لیتبد را الشیخ و فکر تمام   داشت دوست

 دیبوس را گردنش امتداد   درست گوشش ک  ینزد ییجا و داد ریمس رییتغ

 به بیعج یتیحساس که یشاران یبرا کننده وانهید ، آرام ، نرم. 

 هامون.  شد بسته اراده یب شیچشمها که ییجا تا!  داشت گردنش

 یم خنده به را او شاران ی شده بسته یچشمها ، آورد باال را سرش

 : کرد زمزمه گوشش ر  یز حال همان در.  انداخت

 .  هامونم منم یشاران تو اگه نره ادتی -

 ی فاصله آن از پلکش شدن   باز آرام نیا.  شد باز هم از شاران یپلکها

 و حس.  انداخت یم ضربان به را هامون قلب   و بردیم دل   کینزد

 در ناآرام حال   آن.  نداشت موردش در یا تجربه نیکمتر که یحال

 .  بود بیعج شیبرا شاران مقابل  

 یها بوسه نیا ، گرفتیم جا شانیزندگ در آرام آرام که ییلمسها نیا

 ندیآ خوش کم کم شیبرا هامون تن   عطر   به شدن کینزد نیا ، یناگهان

 باز لب خواست شاران.  کردیم عادت هامون بودن   به کم کم.  شدیم

 لشیموبا زنگ   یصدا که بدهد طنتشیش پُر لبخند   و او به یجواب و کند



 شاران.  ندیایب رونیب نیریش ی خلسه آن از شد باعث و دیچیپ خانه در

 : رفت عقب یکم و دیکش شیموها به یدست

 ... لمیموبا...  لیموبا -

 مانیپ نام  .  کرد دایپ اتاقش در را آن تینها در و گشت لشیموبا دنبال  

 ای دادن جواب ن  یب بود مردد شاران.  کردیم ییخودنما صفحه یرو

 که او.  دهدیم نشان فیضع را او فقط تماس رد   کردیم احساس.  ندادن

 برقرار تماس و دیکش لیموبا یرو را دستش!  نبود دنیکش پس پا آدم  

 : شد

  ؟ الو -

 : دیشن را مانیپ یصدا

  ؟ یبود خواب.  یبردار دیکش طول چقدر -

 هم هنوز.  بود ستادهیا اتاق در   به پشت.  دیکش هم در ابرو شاران

 ستادنیا تحمل   شیپاها و بود سست قبل یا لحظه اتفاق   از شیدستها

 : زد لب و نشست تخت یرو.  نداشت

 !  بودم همسرم کنار  .  نبودم خواب -

 با.  ستین آنجا هامون شود مطمئن تا انداخت در سمت   به ینگاه مین

 : چرخاند در مخالف   سمت   به سر دوباره و دیکش یراحت نفس   دنشیند

  ؟ ستین بیعج ؟ یدیم منو جواب   و یهمسرت کنار   -

   ؟ یخوایم یچ مانیپ -

 .  نزنم زنگ بهت امشب تونمینم دمید کردم فکر یچ هر -

 .  مانیپ برم دیبا من -

 .  یدادینم جواب اولش از یبزن حرف باهام یخواستینم اگه -



 و دید مقابلش را هامون ردیبگ جان شیلبها یرو یجواب آنکه از قبل

.  بود شهیهم ی  خونسرد به نه و دادیم نشان را تیعصبان نه که یصورت

 به دستش.  ستدیبا شاران مقابل   و بردارد قدم بود شده باعث مانیپ نام  

 : کرد زمزمه و رفت لیموبا سمت  

 ! باشه من به حواست فقط قراره امشب -

 

 شاران یانگشتها ن  یب از لیموبا.  بود دهیشن را شیصدا مانیپ مطمئنا

 ل  یم با.  شد دهیکش مانیپ نام   و صفحه سمت   به هامون نگاه   و آمد رونیب

 یرو را لیموبا و گذاشت تماس قطع ی دکمه یرو را انگشتش یقلب

 در هم هنوز.  دیایب خودش به تا دیکش طول یکم شاران.  انداخت تخت

 او به تماما حواسش دیبا.  بود هامون ش  یپ هیثان چند حرف   ی خلسه

 دیشا!  است زده را حرف نیا مانیپ خاطر   به که زد سرش به ؟ بودیم

 : زد لب معترض.  نکند فکر جمله آن به داد حیترج!  باشد کرده یباز

  ؟ یکرد قطع چرا -

 : دیایب نظر به خونسرد کرد یسع و برد بیج داخل   را شیدستها هامون

 ؟ بشه قطع ینداشت دوست -

 .  بود زشت.  زدمیم حرف داشتم -

.  ماند یوارید ساعت یرو و چرخاند اتاق دور   را نگاهش هامون

 : داد جواب و کرد سمت آن به یا اشاره

 دار شوهر زن   هی به مرد هی یضرور ریغ تماس   شب از ساعت نیا -

 ؟ ستین زشت

 !  هامون -

 شناسهینم مرز و حد که یآدم به توام دادن   جواب.  زشته که معلومه -

 !  زشته شب وقت نیا



 !  هامون -

 را شاران معترض   یصدا که انگار و بود رفته هم در هامون یابروها

 : زد لب گرید بار  .  دیشنینم

 !  خانوم شاران زشته.  هست که یکس هر ای باشه کننده هیته خوادیم -

 نیا از اصال.  نداشت یخوش دل   مانیپ از که نبود خودش دست  

 : آمد حرف به شاران.  بود امدهین خوشش شبانه صحبت

 .  کردمیم قطع داشتم -

 : داد تکان شیپاها به و دیکش صورتش به یدست هامون

 .  خونه رمیم من -

 نه.  رفتیم دینبا فقط.  چرا دیفهمینم.  برود که نداشت دوست شاران

 ...  است دلخور شاران از که یا لحظه آن

  ؟ شب وقت   نیا -

 رفت دنبالش هم شاران.  افتاد راه به خانه در   سمت   به حرف یب هامون

: 

 .  بزنم حرف اروی نیا با ادینم خوشم اصال من -

.  ختیریم هم به را شیکتابها و حساب تمام   هامون ؟ دادیم حیتوض چرا

 ترسانده را او کالمش ت  یقاطع و نگاه ی جذبه دیبگو اگر نبود دروغ

 هامون که یحد در فقط بزند یا کننده قانع حرف   کرد تقال هم باز!  بود

 : نرود

 .  زد زنگ امروز چرا دونمینم.  بزنه زنگ فردا بود قرار -

 و زد یپوزخند هامون!  شد بدتر کند بهتر را اوضاع آنکه یجا به

 : رفت نشانه هم را رشیت نیآخر شاران.  کرد در بند   را دستش



 که بودم دواریام یعنی.  دارم شام قرار   شوهرم با امشب گفتم بهش -

 بود شده روز 4!  یچ هر ای ، شام ای حاال.  یبذار قرار یبزن زنگ

 ! بود یادیز گهید

 به فقط زدیم اش یدلتنگ از حرف هم شاران انگار.  کرد مکث هامون

 شاران...  بود نیریش هم دنشیکش انتظار نیهم.  خودش ی وهیش

 : داد ادامه و شد دلگرم

 بشه باورشون که ننمونیبب دیبا آدما جا چند باالخره که گمیم نیا یبرا -

 .  هست نمونیب یزیچ

 گره شیابروها هم هنوز.  ستادیا شاران مقابل   رخ تمام و دیچرخ هامون

 .  انداخت یم شاران جان   به دلهره و داشت

  ؟ کنندست هیته فقط اروی نیا -

 در شاران یزندگ از سر داشت دوست.  بود واضح هامون سوال  

 کی توانستینم گرفتیم تماس ساعت نیا که یمرد مطمئنا.  اوردیب

 : داد جواب شاران!  باشد ساده ی کننده هیته

 ؟ یپرسیم چرا -

 نشون هیبق به بتونم که ارمیب در همسرم ی  زندگ از سر دیبا باالخره -

 !  کمینزد بهش چقدر بدم

 .  ستین مهم ندونستنش ای دونستن -

 تو ی  زندگ تو ندونم و طرف به بزنم زل گنگا و جیگ مثل   من یوقت -

 نمونیب ییزایچ هی بشه ثابت هیبق و اون به خوادیم یچجور کارستیچ

 !  البته ستین که ؟ هست

 : انداخت یم لج سر   هم را شاران و کردیم یخلق کج

 .  گفتم بهت رو یبدون دونستم الزم که ییزایچ -



 بود کرده حفظ صورت یرو را اخمش هم هنوز.  داد تکان سر هامون

 . 

 .  کنمیم کمک بهت بدونم الزم که ییجا تا بعد به نیا از منم -

 ترسناک   سکوت   و ماند شاران.  بست سرش پشت   و کرد باز را در

 به یزندگ حس   حضورش با هامون قهیدق چند ی اندازه به فقط.  خانه

 یعصب و خودش از کالفه شاران.  بود دهیبخش زده سرما ی خانه آن

 شیچشمها.  انداخت تخت یرو را خودش.  برد پناه اتاقش به مانیپ از

 طلسم   نبود قرار.  نداد را شیاشکها شدن   یجار ی اجازه اما سوختیم

 !  بکشند او خاطر   به و هامون دست   به شیاشکها

****** 

 !  ایننداز راه دعوا وقت هی.  بزنه حرفاشو بذار -

 !؟ نجایا یاومد چرا واقعا یکت -

 فتهیب راه نتونیب یجنگ هی باز خوادینم دلم.  شناسمیم رو تا دو شما من -

 . 

 !  دادنه غامیپ وضع چه نیا نمیبب ادیب فقط!  فتهینم -

 .  نداره یسن اعظم ؟ یدار ازش یانتظار چه -

 ، ادیم شیپ ، نداره اشکال میبگ مدام سالش و سن خاطر   به شهینم -

 کاریچ شیزندگ با که رسهیم عقلش چطور ؟ یچ که باالخره!  فهمهینم

 خبر یچجور رسهینم عقلش!  رهیبگ اونو و نیا حال   یچجور ای کنه

 ؟  بده

 

 از تشیعصبان.  رفتیم راه خانه در مدام شاران.  کرد سکوت ونیکتا

 قبل شب   اتفاقات   و خودش از اش یناراحت و حرص و طرف کی اعظم

 گرفته تماس اعظم با صبح اول  . بود کرده قرارش یب گرید طرف   از



 رباب هم تینها در بود مانده جواب یب شیتماسها انتظارش طبق   و بود

 به یسر بود شده قرار و بود رسانده اعظم به را شاران غام  یپ که بود

 ونیکتا.  داد اعظم آمدن   از خبر نگهبان بعد قهیدق چند.  بزند اش خانه

 : شد بلند جا از عیسر

 مورد   واسش تو بذار.  حیذب و احمد سمت   بره دختره ینکن یکار هی -

 .  یبمون اعتماد

 به قدم اعظم.  کرد باز را در زنگ یصدا با.  نکرد یتوجه شاران

 تکان سر ونیکتا دن  ید با و کرد سالم شاران به یلب ریز و گذاشت خانه

 : داد

  ؟ چطوره ات بچه.  یکت سالم -

 ؟ یچطور تو.  خوب.  سالم -

 : گفت شاران بدهد سوالش به یجواب بتواند آنکه از قبل

 .  یینجایا یچ یبرا یدونیم خودت.  بسه یاحوالپرس و سالم -

 : انداخت مبل یرو را فشیک خونسرد اعظم

 ؟ یهست یعصبان انقدر چرا یبگ شهیم -

 ینیچ مقدمه یب و کرد باز را اش کرده گره هم در یابروها شاران

 : گفت

 اصال ؟ کارست چه و هیچ و هیک یدونیم ؟ یشناسیم رو هومن اصال -

 ؟ ها سالته چند یکنیم فکر ؟ یدار مشترک یزندگ از یدرک تو

 : گفت عیسر ونیکتا

 .  زد حرف شهینم که ینجوریا.  زمیعز نیبش شاران -

 و بود شاران خواهر   هم او باشد چه هر.  گرفت باال را سرش اعظم

 وقت   یب و وقت یها محبت و بودن یتغار ته که خصوص به مغرور

 .  بود داده او به هم یشتریب نفس   به اعتماد حیذب



 یچ همه انیب که یخواستگار.  شناسهیم خوب رو خانواده نیا بابام -

 .  شهیم حل

 خواهرش سرکش   یچشمها به را نگاهش.  ستادیا اعظم مقابل   شاران

 : دوخت

 ؟ یدونیم گذشتشونو اصال ؟ هستن یا خانواده چه از نایا یدونیم -

 بگن یزیچ صدر یحاج از و ادیب در حیذب ای احمد دهن   از حرف هیکاف

 یخوایم اونوقت ؟ دونهینم اتفاقا نیا از یچیه هومن که یدونیم. 

 ؟ یکن کاریچ

 از ی بچه یپا به هم رو گهید آدم   هی گناه  .  زننینم یحرف بابا و احمد -

 خانواده نیا با یتونست خوب که خودت.  سنینوینم خبرش یب جا همه

  ؟ شد بد دیرس هیبق به. یایب کنار

 هم کنار   مدت هی.  داره فرق ممیزندگ.  داشت فرق تو با من ط  یشرا -

 .  شهیم تموم یچ همه بعدش و میهست

 : آمد حرف به اعظم.  گفت دیترد با را آخرش ی جمله شاران

 انیب نایا یترسیم.  یزنیم نهیس به رو خودت سنگ   یدار فقط تو -

 چرا که کنن َشک همه اونوقت.  ننیبب رو حیذب و من یخواستگار

 !  گرفته فاکتور پدرشو بزرگه دختر

 و خودت خاطر   به زنمیم یحرف دارم اگه.  ترسمینم یکس از من-

 دل یبخوا که یندار یسن هنوز.  یکنیم یبچگ یدار.  حماقتاته

 از ببر لذت.  بچرخ برو.  کن یجوون.  یباش یزندگ و شوهر نگرون  

 .  یچ همه

 !  دارم دوست هومنو من -

 : انداخت وسط را خودش ونیکتا



 بشه یچ که دیکشیم نشون و خط دیدار پا سر ینجوریا دینیبش بابا -

  ؟ آخه

 : داد جواب اعظم

 ننیبش نهیس به دست دیبا همه خانومه شاران ل  یم خالف   یزیچ هی باز -

 !  شنیم شونیا خشم   دچار   وگرنه چشم بگن

 : چرخاند شاران سمت   به را سرش

 یندازیم یروز اون اد  ی منو.  یزنیم حرف خودخواهانه و منطق یب -

 ؟ شد یچ ومدین که آخرم.  خودت سمت   یبکشون مامانو یخواستیم که

 که.  یکنیم یمحل یب یجور هی شینیبیم بار هر و یکرد لج باهاش

 .  مونده تنها نکهیا از ناراحته خانوم بفهمن عالم همه که ؟ یچ

 .  بشه بهتر شیزندگ خواستمیم کردم براش یفکر اگه من -

 ناز تو دخترش ش  یپ ادیب کنه رها پسرشو و رهیبگ طالق شوهرش از -

 به بشم محروم داشتن پدر نعمت   از ؟ یچ من ؟ کنه یزندگ نعمت و

 خوادیم حاال و شده پولدار سال همه نیا از بعد خواهرم نکهیا خاطر  

 بود مامان خاطر   به اصال ؟ کنه رو اون به رو نیا از مادرشو یزندگ

 راحت نفس   مامان خواستیم دلت یداد سیپل به رو احمد گزارش   که

 لطف بهمون یدار فقط تو ؟ ینیبیم!  کارشیب پسر   دست   از بکشه

 کلون پول   هی ماه به ماه و سرمونه باال سقف تیسر صدقه از.  یکنیم

 تا یبوس دست میایب خوردنمون آب یبرا دیبا االنم.  حسابمون تو ادیم

 ! میبکش نفس میبتون بشه صادر اجازه دیشا

 : دیکش هم در ابرو ونیکتا.  بود شده رهیخ اعظم به فقط شاران

 .  یگیم یچ یفهمینم یهست یعصبان االن یدار اعظم بسه -

 بهانه با که فهممینم که نادون و کمیکوچ انقدر من کرده الیخ!  فهممیم -

 و اون ی بنده میبش که.  کنه لطف بهمون یجور هی خوادیم بهانه یب و

 !  پولش



 : کرد زمزمه لب ر  یز شاران

 . یا بچه بشم مطمئن که یکنیم رفتار یجور یدار -

 

 هم کس چیه به.  بسازم مویزندگ بلدم که بدون نویا یول!  بچم من -

 کنمیم ازدواج و رمیم جلو رممیبگ ازدواج به میتصم اگه.  ندارم اجیاحت

 گهید ی هفته.  شناسمیم تو از بهتر هم خانوادشونو.  شناسمیم هومنم. 

 مثل   خواست دلت اگرم.  ایب یخواست.  میگذاشت یخواستگار قرار

 هم یمهم ادیز یآدما قتشیحق.  ریبگ فاکتور تیزندگ از مارو شهیهم

 سالمت به مواجبمون رهیج ماه سر اگه که خور مفت مشت هی.  میستین

 نباشه یچ هر.  ادینم در صدامونم و میریم ارهیب در حسابمون از سر

 !  یبست رو احمد دهن   ینجوریا ساله چند

 یقاض به طرفه کی.  انداخت اش شانه یرو و برداشت را اش کوله

 خر   از بتواند دیشا تا رفت دنبالش ونیکتا.  گشتیبرم یراض و رفتیم

 هم به سرش پشت   محکم که خانه در   اما برگردد و کند اش ادهیپ طانیش

 هم خودش که یخونسرد همان با شاران.  دادیم رفتنش از خبر خورد

 دوباره ونیکتا.  نشست مبلها از یکی یرو ستیچ خاطر   به دانستینم

 : برگشت سالن به

 شهیهم که چشه دختر نیا.  میبزن حرف ذارهینم.  رفت گاز تخته -

 بودم تو یجا من.  خورده حقشو یکی مدام کنهیم فکر ؟ هیعصبان

 داشتن اجیاحت وقت   ؟ هیچ دردت آخه د  !  لگد و مشت ر  یز گرفتمشیم

 درد دستت یجا به حاال.  شد بزرگ و کرد شویزندگ نعمت و ناز تو

 !  خدا به یزیچ خوب خجالتم!  کشهیم نشون و خط نشسته نکنه

 : انداخت او به ینگاه ونیکتا.  شد بلند جا از شاران

 ؟ یریم کجا -

 .  یلمبرداریف سر برم دیبا -



 .  من ی خونه ایب بعدش ؟ یدار کار یک   تا -

 .  بکشه طول کنم فکر -

 !  شده وونهید اعظم.  نکن ناراحت خودتو شاران -

 : داد تکان سر شاران

 .  ستمین ناراحت -

******** 

 : دیکش ادیفر دل ته از.  بود دهیدو صورتش به خون

 ! ؟ هیک من مادر   -

 .  نزن داد -

 ! هیک میاصل مادر   بگو!  زنمیم -

 !  بود رینظ یب!  کات -

 که یاشک قطره.  عوامل ی هیبق آن سر   پشت   و زد دست شیبرا یقربان

 به.  اوردیب لب به لبخند کرد یسع و کرد پاک را بود دهیدو چشمش در

 : گفت کردیم نقش یفایا مقابلش که یزن

 .  زدم داد دیببخش -

 : زد لبخند بود ساله 61 حدودا یزن که مقابلش گر  یباز

 . یکرد یباز یعال -

 .  برداشت سمتش به یقدم یقربان

.  خشمه پارچه کی وجودت تمام   انگار.  العادست فوق امروزت حس   -

 .  خوامیم ازت که هیزیچ نیا.  بود رینظ یب گمیم کیتبر

 : داد تکان سر شاران

 .  دیدار لطف -



 : گفت خنده با و شد اضافه جمعشان به ریاردش

 .  یحساب یکرد یینما هنر.  کالیبار -

 .  رسمینم تو یپا به -

  ؟ شد تموم کارت.  یتر یا حرفه منم از تو -

 .  انگار آره -

 ؟ میبخور شام ییجا هی میبر -

 یزیچ آن از تر ریدلگ امروز شاران اما بود مهربان و یمیصم ریاردش

 را اش خانه یها ییتنها دلش.  شود همراه یکس با بخواهد که بود

 با داشت دوست که بود ریدلگ اش یزندگ یآدمها از آنقدر.  خواستیم

 رفتیم لباسها اتاق   سمت   به که حال همان در.  کند خلوت خودش

 : داد جواب

 .  دارم کار امشب.  گهید وقت   هی باشه -

 .  کنمیم مهمونت بار هی که باالخره باشه -

 به و دیپوش لباس قهیدق 05 از کمتر.  برد پناه اتاق به و دیخند شاران

 شاران.  گرفت تماس هامون افتادن راه محض   به.  رفت نشیماش سمت  

 یتماس خاطر   به هم آن!  شود خیتوب نداشت انتظار.  بود دلخور او از

 ادامه رشیمس به.  ندهد جواب گرفت میتصم!  بود نگرفته خودش که

 و خورد زنگ لشیموبا گرید بار  .  دیرس خانه به که بود 2 ساعت ، داد

 لشیموبا گرید بار  .  شد لباس ض  یتعو مشغول   هامون نام   به توجه یب او

 : داد جواب راحت ال  یخ با.  بود ونیکتا بار نیا خورد زنگ

  ؟ یکت بله -

  ؟ خوبه حالت -

  ؟ نباشم بود قرار.  آره -



 هم به اعصابت دیشا مخت رو رفته دختره نیا گفتم دونمیم چه -

 . ختستیر

 . خوبم نه -

  ؟ ییکجا -

 . خونه -

 از.  ادیب هم وونهید کارن   اون زدمیم زنگ.  شمیپ ایب گفتم که من -

 . دهیکش خط مارو دور   شده جور دختره نیا با یوقت

 خودش یزندگ که لحظه آن نه.  نداشت را کارن ی حوصله شاران

 .  بود ندیآ ناخوش اتفاق   از یمخلوط

 رمیبگ ییتنها جشن   و برسم خودم به کمی خوامیم االنم.  خوبم من یکت -

 . 

 :شد ینگران از پر ونیکتا لحن  

 ادیم گهید ساعت 0 بهنام.  تنهام منم.  من ش  یپ ایب نمون تنها شاران -

 .  میبزن حرف نجایا ایب.  خوابهیم رهیم زود خونه

 .  گهید وقت   هی واسه باشه.  یکت خستم یلیخ -

 . بزن زنگ بهم یداشت یکار اگه.  کنمینم اصرار.  باشه -

 . باشه -

 که ییها یبطر از یکی.  رفت آشپزخانه سمت   به و کرد قطع را تماس

 به و برداشت را بود داشته نگه یروز نیهمچ یبرا و داشت خانه در

 انتخاب را لمهایف از یکی و کرد روشن را ونیزیتلو.  برد سالن سمت  

"  0821 زمستان"  بود شده نوشته آن یرو یبهتر نسبتا خط   با و کرد

 مرور   وقت   امشب.  گذاشت پخش دستگاه در را آن و دیکش یقیعم نفس  

 !  بود خاطراتش



 اما سوزاند را شیگلو و معده اش یتلخ.  دیکش سر توجه یب را یبطر

 دوخته ونیزیتلو ی صفحه به چشم.  داد فرو را اتشیمحتو توجه یب

 :سارا شلوغ   و شاد یصدا و بود

 ؟ یریگیم یدار -

 :دیرس گوشش به کارن یصدا

 .رمیگیم دارم زمیعز بله -

 

 چشم به سارا و شاران ی  میقد ی خانه یفضا.  رفت عقب و دیخند سارا

 که کرد نگاه سارا یقدمها به و دیکش افسوس سر   از یآه.  خوردیم

 : نشست جا همان و برد ونیکتا سمت   به را او درست

 !  بخون مانیپ -

 بهنام و ونیکتا بر عالوه.  بودند دوخته مانیپ به چشم منتظر همه

 هیتک و نشسته مانیپ کنار   شاران.  بودند جمع در هم مشانیقد یدوستها

 .  بود داده او به

 . بخونه کارن ؟ من چرا -

 : آمد حرف به ونیکتا

 گهید که میدیشن انقدر و کارن یصدا.  نکن ناز بخون.  خوبه صدات -

 !  نداره تیجذاب

 لب یرو که یلبخند با مانیپ ،  دندیخند هیبق اما شد معترض کارن

 که شاران یصدا با بعد و انداخت سارا سمت   به ینگاه بود نشانده

 : گفت و زد لبخند کرد زمزمه گوشش ر  یز یزیچ

 .  بگه شاران یچ هر -

 : خواند و کرد صاف را شیصدا



 کنه مي خوابم منو چشات مست تا دو اون -

  کنه مي آبم داره نگات اون ذره ذره

 نگات مخمل واسه دلم میره مي داره

 چشات رنگ اون با من ، شناختم رو رنگي همه

.  شانیرو به رو یآدمها به مانیپ نگاه   و بود مانیپ به شاران نگاه  

 زل شیچشمها به و خواندیم را آن شهیهم مانیپ.  بود خودشان آهنگ  

 و خورد را یبطر ات  یمحتو از گرید یکم افسوس با شاران.  زدیم

 : شد همراه مانیپ با و کرد زمزمه یلب ر  یز را آهنگ

 شبام تو گرفتي پا خوش رویاي یک مثل -

 برام گفتي ها قصه دیگه دنیاي یه از

 تنم سوزه مي داره تنت ُهرم از هنوز

 بدنم خشک خاک شده زار سبزه تو از

 حلقه چشمش در اشک ی قطره تا کرد باز حد نیآخر تا را شیپلکها

 قلبش عاشقانه نگاه   آن یبرا تا کندیم جان و دیکشیم قیعم نفس  .  نزند

 قرض را کارن تار  یگ و شد بلند جا از سارا!  نشود وانهید که.  نزند

 : زد هم به را مانیپ خواندن   که بود دهینرس انتها به شعر هنوز.  گرفت

  ؟ گهید هیچ غمنامه نیا.  مانیپ بخون شاد یزیچ هی -

 : کرد اعتراض ونیکتا

 ؟ عاشقمون یکفترا یها عاشقانه وسط   یریم پا جفت چرا -

 : زد یمحو لبخند   سارا

 میخوایم امروز.  خودشون ی  خصوص وقت   واسه بمونه ها عاشقانه -

 !  میباش شاد



 زد لب سارا و کرد یتالق یا لحظه شانیچشمها.  داد مانیپ به را تاریگ

: 

  ؟ یخونیم باشم داشته یدرخواست آهنگ منم -

 : گفت لب یرو یلبخند با و کرد جدا مانیپ از را خودش شاران

 !  بگو بهش.  خونهیم مانیپ -

 از گرید یکم نامش و هامون به توجه یب.  شد بلند لشیموبا یصدا

 به یوقت.  کندیم چه دیفهمینم و بود ونیزیتلو به نگاهش.  دینوش یبطر

 خواب شیپلکها و بود خورده را یبطر نصف   از شتریب که آمد خودش

 باز جان   شیچشمها اما دیشنیم را مانیپ یصدا هم هنوز.  بود شده آلود

 از که ییصدا با.  خورد گوشش به زدن در یصدا.  نداشت ماندن

 بلند یصدا با کرد یسع بود شده دار ک ش یبطر آن از یمین خوردن  

 : دیبگو

 ! ؟ هیک -

 به هم بعد و گرفت نیزم به را دستش.  بود زمزمه به هیشب شتریب اما

 اما ستادیا شیپاها یرو بود یبیترت هر به.  بود سالن وسط   که یزیم

 دستش به یبطر که انگار.  شدینم قطع هم لحظه کی در زنگ   یصدا

 : کرد زمزمه دوباره.  افتاد راه در سمت   به آن با باشد دهیچسب

 !؟ هیکـــــــــــ -

 

.  رفت هم در شیابروها.  دیرس گوشش به در کوبش   یصدا هم باز

 به و ستادیا هم باز اما فتدیب که بود نمانده یزیچ و خورد چیپ شیپا

 حال   همان با و گرفت وارید به را آزادش دست  .  داد ادامه راهش

 هم هنوز.  دینوش آن از گرید یکم و برد باال را یبطر نامتعادلش

 که ییچشمها و گرفته درد که یسر با.  آمد یم در دن  یکوب یصدا

 : دیغر کالفه بود شده آلود خواب



 ! ؟ ــــهیک ـــــگمیم -

 اش رهیدستگ به محکم را دستش و دیرس در به.  امدین ییصدا هم باز

 کرد باز را در ندازدیب یچشم به ینگاه آنکه بدون  .  فتدین که کرد قالب

 دن  ید با که دیایب فرود در یرو هم باز تا بود رفته باال هامون دست  . 

 : ماند هوا و نیزم ان  یم شاران

 خود از و لوس انقدر ؟ یدینم جواب تویگوش چرا ؟ ییکجا معلومه -

 احتمال درصد کی و یکنیم فکر خودت به فقط که یهست یراض

  ؟ بشم نگرانت یدینم

.  نداشت تمرکز کالمش یرو یا ذره شاران و زدیم حرف مدام هامون

 هنوز و خورد تلو تلو یکم شاران.  بود ستادهیا در رون  یب هم هنوز

 .  بود نشده اش یعیطب ر  یغ حال   متوجه هامون

  ؟ کجاست تیلعنت ل  یموبا اون ؟ زدم زنگ بار چند یدونیم -

 را تعادلش کردیم یسع که همانطور و داد هیتک در به را سرش شاران

 : آمد حرف به خمار ییچشمها با کند حفظ

 صدر خــــــان   هـــــــامون! ؟ راهو همـــــــــه نیا رهیم یکــــــ -

 !  شــــــده نگران

.  ماند مبهوت و مات هامون.  نشست لبش یرو مهین و نصفه یلبخند

 و داد حرکت را سرش!  نبود یعیطب اصال شاران حالت   نیا

 تر نییپا یکم و دید شیدستها ان  یم را یبطر ، آمد نییپا ازصورتش

 یا رگه آمد باال شیچشمها که بار نیا.  افتاد لرزانش یپاها به چشمش

 .  داشت خشم یقرمز از

 حرف به یبیعج ل  یم شاران.  رفت جلو و داد شیپاها به یتکان هامون

 .  بود ستادهیا مقابلش هامون که خصوص به!  داشت زدن

 ! ؟ یبـــش خوبــــه آدم باز که یاومـــــــد نجـــــــایا -



 آن دیبگو و کند باز دهان دیترسیم.  بود شده یساعت بمب   مثل   هامون

 خودش با مدام و نداشت ربط او به که یزیچ آن ، دینبا که را یزیچ

 ماه 6 ی اندازه به بود یکاف فقط.  شودیم تمام زیچ همه کردیم زمزمه

!  شود دور شیدردسرها و شاران از شهیهم یبرا بعد و اوردیب طاقت

 از ییجز کردیم احساس که یعادت نیا از ، بود متنفر که یحال نیا از

 لحظه درست.  دیایب کنار اوضاع نیا با تواندینم و است شاران یزندگ

 با دختر نیا کنار   ؟ خواهدیم چه نجایا دیپرسیم خودش از که بود یا

 شتریب روز هر که او کنار   ، دشیعقا تمام   با او کنار   ،  شیرفتارها تمام  

 ؟ برسند کجا به بود قرار.  دیکشیم رخ به را نشانیب تفاوت   قبل از

 یسرگردان دچار   لحظه آن بیعج ؟ ردیبگ را خشمش یجلو توانستیم

 بود شده

 تلو آسمان و نیزم ان  یم گاه هیتک یب شاران و دیکوب هم به محکم را در

 به که یفشار شدت   از.  زد چنگ را شیبازو ر  یز هامون.  خورد تلو

 یرو دندان.  زدیم یدیسف به شیانگشتها بند   بند کردیم وارد شیبازو

 دانستیم که یا لحظه آن نه.  نزند ینامربوط حرف   که دییسایم هم

 ی نهیزم پس یآهنگ یصدا.  ندارد رفتارش یرو یکنترل نیکوچکتر

.  آمد یم آشنا نظرش به که یمرد یصدا و بود شده خانه سکوت  

 : دیغر اش شده دیکل یدندانها ن  یب از تنها.  نکرد توجه هامون

 ؟ یخوریم رو یمار زهر نیا یدار ساعته چند -

.  کرد احساس شیبازو در را درد شاران.  بود یبطر به اش اشاره

 : دیکش هم در ابرو

 ! ستین مربـــــــــوط تــــــو به -

 نیا هامون اما بخورد آن از گرید یکم تا ردیبگ باال را یبطر خواست

 یورود در   ک  ینزد ز  یم یرو و دیکش دستش از را آن یاریهوش با بار

 .  گذاشت



 خودت به یبود یچ هر و یکرد یکار هر االن تا.  نکن اشتباه -

 .  مربوطه منم به کارات بعد به نجایا از.  بوده مربوط

 .  اوردیب در نیخشمگ هامون   چنگ   از را شیبازو کردیم تقال شاران

 !  کـــــن ولم -

 : رفت تر کینزد شدیم شتریب و شتریب کم کم که یحرص با

 سره هی رو یبطر نیا نجایا ینیبش ؟ بشه یچ که ینداد منو جواب   -

 وونهید یهایلجباز از دست و یبش بزرگ یخواینم چرا ؟ باال یبر

  ؟ کرد کتهید برات رو بد و خوب دیبا ؟ یبردار کنندت

 : دیکش هم در چهره هامون یقو یدستها در افتادن ریگ از کالفه شاران

 ــــــشیب یخوب بــــــــا نکهیا تا بــــــاشم بد و گــــــند دمیم حیترجــــ -

 !  بشــــــــن سوارم همـــــــــه حد از

 آن در او با توانستینم هامون.  نشست لبش ی گوشه مستانه یپوزخند

 اراده یب هم شاران.  برداشت قدم و دیکش را شیبازو.  کند بحث حال

 : شدیم دهیکش دنبالش

 حرف   مینیبیم بعد میبد اوضاعت و حال و تو به یتکون هی دیبا اول -

 !  هیچ حسابت

 حال همان در.  شدیم دهیکش دنبالش رفتینم شیپ که ییقدمها با شاران

 از غیدر اما بزند هامون یپا به یلگد داشت دوست دستش درد   از

 : اوردیب باال را شیپا سانت کی بتواند که یحال

 ! ـــــوونهید کن ولـــــم خوبـــــــه هم یـــــــلیخ حالــــــم -

 

 کرده گره یابروها آن با ؟ بود زده یوانگید اَنگ   صدر هامون   به

 اما انداخت روشن ون  یزیتلو به ینگاه مین هامون ؟ کرد شجاعت چطور

 دیند را آشنا یها چهره اصال که بود یعصبان شاران از آنقدر لحظه آن



 باز را شاران خواب   اتاق در   و رفت ها خواب اتاق یراهرو سمت   به. 

 گرفتیم دهینشن و دیشنیم را شیکردنها غر غر یصدا هم هنوز.  کرد

 تلو یکم.  داد ُهل داخل به را شاران بایتقر و شد اتاق س  یسرو وارد  . 

 نگاهش خشم با حال همان در.  داد وارید به را اش هیتک و خورد تلو

 جواب یب را کارش نیا داشت یبهتر اوضاع   و حال اگر.  کردیم

 قبل.  کرد باز را سرد آب   و رفت دوش سمت   به هامون  ! گذاشتینم

 فرار آنجا از و دهد شیپاها به یتکان تا دیایب خودش به شاران آنکه از

 قطره نیاول برخورد   با.  برد دوش ر  یز خود با و گرفت را دستش کند

 دو اش شده قفل یدستها و هامون اما دیکش غیج بدنش با سرد آب   یها

 تقال وجود تمام   با.  نداد را او به حرکت اجازه شاران ی شانه طرف  

 کردنش سرکوب در یسع هنوز که یخشم همان با اما هامون.  کردیم

 .  بود داشته نگه را او داشت

 .  کردم ــــخی....  ـــــخـــی -

 !  یکرد داغ یادیز -

 و یعصب نگاه   آن اما دیکشیم نشان و خط هامون یبرا چشم با شاران

 !  بلرزد بادها نیا با که نبود یدیب شده گره یابروها

 !  یا ــــــوونهید تو -

 به عقل تا دارمیم نگهت ریز نیا بازم باشه الزم!  یکرد وونمید -

 !  برگرده سرت

 کم شانیلباسها.  دیکوبیم هامون ی نهیس به را جانش کم یمشتها شاران

 بار نیا جان یب شاران یانگشتها.  دیچسبیم بدنشان به و شدیم سیخ کم

 از تا بود داشته نگه را او که انگار.  نشست هامون یها شانه یرو

 هامون یدستها ان  یم که چند هر.  فتدین و نشود یخال شیپا ر  یز ضعف

 امن یها شانه آن بیعج اما بود صفر بایتقر افتادنش امکان.  بود ریاس

 لرزانش یلبها ان  یم از.  دادیم شدن کینزد ب  ینه او به مردانه و

 : کرد زمزمه



 !  ســــــرده -

 وجودش تمام   اما ؟ ببرد ادی از را نیا شدیم مگر ، بود ییسرما شارانش

 را شاران ی  خواستن شکالت   یبو که یمار زهر   آن از ، بود شده خشم

.  بود دوخته هامون به را شیچشمها ان  یم الماس   دو!  بود برده نیب از

 هامون ی مردانه ی شانه به یفیخف فشار   کردیم یسع شیانگشتها با

 : زد لب گرید بار  .  کند خالصش تیوضع آن از دیشا تا اوردیب

 !  هــــــــامون -

 باز هم از خمارش یچشمها.  دیرسیم نظر به یدرماندگ از پُر شیصدا

 مگر.  گرفتیم خود به را یشگیهم شاران   یآشنا رنگ   و بود شده

 ؟ دهد ادامه اش یسنگدل نیا به و بشنود را نامش توانستیم هامون

 پشت   وار  ید به را سرش.  گرفت آرام یدائم یتقال از خسته شاران

 احساس شیانگشتها ر  یز را شیها شانه لرزش   هامون و داد هیتک یسر

 رنگ بود گرفته را شیپا تا سر که یآب یسرد از شیلبها.  کردیم

.  بست را آن و رفت آب ر  یش سمت   به هامون دست  .  بود کرده عوض

 شاران یلبها خوردن   هم به یصدا جز.  شد قطع آب یها قطره زش  یر

 کنترل   تا بود کرده سکوت.  دیرسینم گوشش به یزیچ سرما شدت   از

 داشت ادامه هم هنوز که یحرص همان با.  اوردیب دست به را رفتارش

 : آمد حرف به

  ؟ یشد سرحال حاال -

 یبرا شیتقال که انگار.  دیکش قیعم ینفسها و بست پلک شاران

 قدرت پر اش نهیس ی قفسه.  اوردیب کم نفس بود شده باعث ییرها

 از و آمد نییپا شاران ی بسته یپلکها از هامون نگاه  .  خوردیم تکان

 و آمد یم نییپا گردنش از آب درشت   یها قطره ، گذشت صورتش

 یلباسها.  آمد تر نییپا هامون یچشمها.  نشستیم سشیخ لباس   یرو

 تشیعصبان که نبود یزیچ اندامش طرح  .  بود دهیچسب تنش به شاران

 تنش به که شاران دست   و انداخت خودش به ینگاه.  ببرد نیب از را



 اما!  زدیم پس را او دیبا.  بزند پس را او خواستیم.  بود شده وصل

 هامون که بود سقوط حال   در لرزان و سست شاران یپا.  توانستینم

 نهیس ی قفسه به را اش کرده خی بدن  .  گرفت آغوش در را او بالفاصله

 سر از آب.  زد رونیب سیسرو از و کرد بلند نیزم از را او و چسباند

 همان و برد تخت سمت   به را شاران.  دیچکیم نفرشان دو هر یرو و

 خواست هامون.  کردیم سیخ را یروتخت سشیخ یلباسها.  خواباند جا

 یپلکها.  نداد اجازه گردنش دور   شده حلقه یدستها اما ردیبگ فاصله

 : زد لب حال همان در.  بود بسته هنوز شاران

 !  ســــرده -

 .  برات ارمیب لباس بذار -

 سمت   به هامون.  برود او داد اجازه و شد جمع خودش در شاران

شو  دایپ یبلند نسبتا شرت  یت و شلوار نشانیب از و رفت شیلباسها یک 

 یکشو مردد که برگردد شاران سمت   به خواست.  دیکش رونیب و کرد

شو شانسش از.  دیکش رونیب هم را یبعد  کرده انتخاب را درست یک 

 به و کرد انتخاب هم را رشیز لباس یها ست از یکی بسته چشم.  بود

 .  برگشت تخت سمت  

 .  کن عوض لباساتو پاشو -

 جانش به سرما که خصوص به.  بود آلوده خواب و مست هم هنوز

.  امدین در او از ییصدا.  نداشت خوردن تکان قدرت   و بود کرده نفوذ

 : کرد کینزد او به را خودش هامون

 !  شاران -

 : کرد زمزمه لب ر  یز و خورد تکان شاران

 . خوامینم -

 



 تنش از را آن بود مردد و رفت شاران تاپ   سمت   به را دستش هامون

 یخوب به سیخ یلباسها آن وجود   با که چند هر.  نه ای بکشد رونیب

.  داشت دیترد هم باز وجود نیا با اما ندیبب را دینبا که یزیچ توانستیم

 و صورتش به یدست.  دیکش قیعم نفس   و انداخت تخت یرو را لباسها

 را شاران.  کرد تیهدا باال به را همه و دیکش سشیخ یموها هم بعد

 : زد صدا

 .  پاشو شاران -

 را او و کرد حلقه اش شانه دور   را دستش ناچار به.  نخورد هم تکان

 : کرد باز هم از را شیپلکها شاران.  دیکش باال

  ؟ یبپوش لباس ییتنها یتونیم -

 : کرد باز هم از را شیلبها شاران

 .  کنه عوض لباسامو خودشم کرده سمیخ یک هر -

 و آرام ی زمزمه به کن خورد اعصاب دار   ک ش حالت   آن از شیصدا

 جواب و رفت او به یا غره چشم هامون.  بود شده لیتبد طنتیش پُر

 : داد

 .  کن عوض لباساتو پاشو -

 : نشاند لبش ی گوشه جان کم یشخندین شاران

 از ینتون یترسیم ؟ هیچ ؟ مینخوند غهیص زایچ نیهم خاطر   به مگه -

 ؟ یایب بر خودت پس  

 بلبل حد از شیب بود گرفته را ذهنش و مغز تمام   الکل که یآدم یبرا

 بود اوردهین دست به را اش یاریهوش هم هنوز.  آمد یم نظر به زبان

 رزمجو شاران شدیم مگر.  بود کرده جانش یب سرما فقط که انگار. 

 ؟ کند رحم هامون به اش هیکنا و شین پُر زبان   آن با ای بخورد شکست

 : زد دنینشن به را خودش هم باز هامون



   ! بپوش نارویا اریب در لباساتو -

 یدستها راهنشیپ ی  سیخ.  کرد قالب هامون راهن  یپ به را دستش شاران

 کرد زمزمه و شد شیها دکمه بند   حال همان در.  کرد سیخ را شاران

: 

 !  سهیخ لباسات!  کن شروع تو اول -

 به مقابله داد حیترج.  شد کالفه هامون.  داشت طنتیش برق   شیچشمها

 : کند مثل

 یبر آخرش تا دیبا یفتیب ریگ ؟ یشینم مونیپش شنهادتیپ از یمطمئن -

 ! 

 به را اش خنده جان یب یصدا و دوخت شاران یچشمها به را نگاهش

 نوازش را هامون گوش   وارش زمزمه و آرام یصدا با  . دیخر جان

 : کرد

  ؟ یترسونیم ویک صدر یآقا کن شروع -

 مسخ   اما هامون.  داشت شیحرفها یرو یکنترل نه و یعیطب حال   نه

 از کل به شاران ی  مست از تشیعصبان یا لحظه یبرا.  شد نگاهش

 رنگ کم کم که ییلبها و بود شیچشمها دیدیم چه هر.  رفت ادشی

 هنوز شاران دست  .  گرفتیم فاصله سرما و یدگیپر آن از و گرفتیم

 پا دو یرو هامون.  دیکشیم خودش سمت   به را او و بود راهنشیپ بند  

 س  یخ ینما بدن یلباسها آن کند کمکش بتواند دیشا تا نشست تخت کنار  

.  داشت سر در یگرید فکر   شاران اما بکشد رونیب تنش از را یلعنت

 : آمد حرف به ناچار و انداخت تخت یرو را خشک یلباسها هامون

 مغزت بازم نمیبب یشد اریهوش که وقتش به بمونه کارا و حرفا نیا -

 که ینیا از تا کن عوض لباساتو االنم!  نه ای کنهیم غلط یها اشاره

 .  نشدم تر یعصبان هستم

  ؟ یکنیم همیتنب ؟ شهیم یچ یبش یعصبان -



 را خودش تا دیکشیم قیعم نفس   هامون.  بود طنتیش از پُر لحنش

 .  کند کنترل

 !  االن نیهم بپوش لباس -

 تاپ   بند   و داد ُسر هامون لباس   یرو از را جانش یب یدستها شاران

 بلند جا از هامون کرد قالب لباس به را دستش که نیهم.  کرد خودش

 : شد

 .  تو امیب بگو یدیپوش -

 توجه   یبلند آخ   با که بود دهیکش باال مهین و نصفه را لباسش شاران

 : کرد جلب را بود مانده در ی رهیدستگ یرو دستش که هامون

  ؟ شد یچ -

 یبرف و دیسف پوست  .  کرد منقبض را هامون فک   اش برهنه ی تنه مین

 یجذاب ی  هارمون بود ختهیر تنش یرو که یشراب یموها آن با اش

 : دیغر شاران.  داشت

 !  موهام -

 دست   از تا بکشد قیعم نفس   کرد یسع.  برگشت را رفته راه   هامون

 ناچار به و دیکش رونیب تنش از را تاپ شتاب با.  نشود وانهید شاران

 تمام.  کند عوض خشک یلباسها با را سشیخ یلباسها تا کرد کمکش

 شیدستها فقط.  نماند رهیخ او به مشیمستق نگاه   که بود حواسش مدت

 هم را سیخ ی  تخت رو هامون.  کند کمکش کردیم یسع و خوردیم تکان

 با را بدنش.  افتاد تخت یرو آلود خواب و خسته شاران و کرد جمع

 جانش کم ی زمزمه شود دور کنارش از خواست که نیهم و پوشاند پتو

 : دیشن را

 .  یخوب یلیخ تو -



 َشک اش دهیشن به.  بود بسته شیپلکها.  چرخاند سمتش به سر هامون

 نیا.  زد رونیب اتاق از رمق یب و خسته!  بود کرده الیخ حتما.  کرد

.  پراندیم سرش از عقل که یحال نیا.  نداشت دوست را شاران عادت  

 یها عضله تمام   کردیم احساس قبلشان لحظه چند رفتن   کلنجار از

 رونیب تن از را راهنشیپ.  است گرفته درد بدنش و شده منقبض بدنش

 از که ییصدا به توجهش رفتیم سالن سمت   به که همانطور و دیکش

 یصدا کرد احساس و رفت جلوتر.  شد جلب شدیم پخش ونیزیتلو

 : است دهیشن را شاران

 ؟ نبود یدرخواست آهنگ -

 مانیپ گردن   دور   حلقه شاران دست  .  بود دهیرس ونیزیتلو مقابل   هامون

 : گفت عیسر که گرفت را ونیکتا نیدورب.  بود

 !  که نداد نظر اظهار ی اجازه ما به خانوم سارا یباال بلند ست  یل واال -

 مانیپ گوش   ر  یز یزیچ شاران.  کرد نازک سارا یبرا یچشم پشت  

 : داد جواب سارا حال همان در.  بخندد شد باعث که کرد زمزمه

 . بگو توام که نداره یناراحت زمیعز -

 

 !  شماها واسه بمونه یدرخواست آهنگ.  یماه نیا به شوهرم یصدا -

 که دیفهم.  دیند را او اما دیرس گوشش به کینزد یلیخ کارن یصدا

 : ستیلمبرداریف مشغول  

 .  خونهیم خوب حموم تو فقط بهنام -

 لبخندش.  کرد مکث شاران صورت   یرو نیدورب.  افتادند خنده به همه

 چقدر که بود کرده کشف ها یتازگ هامون که ییآنها از.  بود درخشان

 یک   از دینفهم...  کندیم اش یخواستن چقدر که.  دیآ یم صورتش به

 لیتبد یک   اش نشده خاموش ت  یعصبان دینفهم و شده ُمشت شیانگشتها



 و کاشت مانیپ ی گونه یرو یا بوسه خندان شاران  !  شد آتش به

 پَر شیغرغرها و ونیکتا یصدا.  گرفت را اتیجزئ تمام   نیدورب

 : شد بلند گرید بار   کارن یصدا.  بود شده ریتصو ی نهیزم

 !  میشد غافل خوشبختمون زوج   از یکت یکردنا غرغر یال البه -

 محو صورتش یرو از که یا خنده با و آورد باال را سرش شاران

 : داد تکان نیدورب مقابل   را چپش دست   شدینم

 !  ریبگ لمیف یکت از برو -

 ! ؟ ُخلم مگه کردم دایپ خوب ی سوژه -

 : آمد جلو سارا

 تک شهیم میحسود داره کم کم.  کنار بذار نویدورب اون قهیدق دو کارن -

 .  افتادم

 ... یچ هر زمیعز باشه -

.  بود برده ماتش هامون.  اهیس ریتصو و شد قطع لمیف لحظه همان

 هجوم ذهنش به که یاطالعات.  ماند اهیس ی صفحه به رهیخ جا همان

 آب یها قطره.  بود یادیز اوضاعش و حال آن یبرا بود آورده

 نه اما.  آمدند یم نییپا شکمش یرو تا و گرفتندیم راه شیازموها

 رخنه جانش به کم کم که ییسرما نه و داشت تیاهم شیلباسها ی  سیخ

 به که یمانیپ و افتاد قبل شب   تماس   اد  ی به.  بود آتش درونش.  کردیم

 انگار.  ردیبگ تماس شاران با شب از ساعت آن بود داده اجازه خودش

 دروغ او به احساسش.  گرفتیم رنگ شیچشمها مقابل   زیچ همه که

 ! آمد ینم خوشش مرد نیا از که نبود لیدل یب.  گفتینم

 

******* 



 دور   شتریب را پتو.  کردیم سرما احساس   دیکش صورتش به یدست

 کردیم مقاومت نشیسنگ پلک   کردن   باز یبرا هم هنوز.  دیچیپ خودش

 خورد زنگ لشیموبا که کردیم مرور سر در را روزش ی برنامه. 

 یحت.  شود بلند جا از نداشت دوست.  خورد گره هم در شیابروها  .

 شر   از تا برد پتو ر  یز را سرش.  کند باز را شیچشمها خواستینم دلش

 و کرد باز چشم باالخره.  نداشت دهیفا اما شود راحت یلعنت یصدا آن

 را آن.  داد حرکت لشیموبا افتن  ی یبرا تخت کنار   ز  یم یرو را دستش

 : گذاشت گوشش کنار   و زد چنگ

 ؟ الو -

 .  کردم دارتیب ببخش ؟ یبود خواب جان شاران -

 : گفت کرده گره یابروها همان با.  بود ناآشنا شیبرا صدا

 !؟ شما -

 . ام زهره -

رد شاران یچشمها  .  نشست جا در تخت یرو و شد گ 

  ؟ خوبه شما حال  .  خانوم حاج سالم -

  ؟ یبود خواب.  دخترم ممنون -

 .  بودم شده داریب تازه نه...  نه -

 ؟ اونجاست هامون...  شدم مزاحمت -

 .  گذاشت نییپا تخت از را شیپا و دیکش شیموها به یدست شاران

 !؟ هامون -

 شیپا.  داشت خاطر به را نیا.  بود نجایا شبید.  آورد فشار سرش به

 : دیرس گوشش به زهره یصدا.  گذاشت نییپا تخت از را



 نمیبیم اتاقش تو رفتم االنم.  خونه ومدین بودم داریب یوقت تا شبید -

 . نه ای اومده شبید اصال دونمینم.  ستین

 دیبع.  بگردد را اش خانه تا دیخریم وقت.  زد رونیب اتاقش از شاران

 حال همان در.  نبود آنجا اما شد سالن وارد  !  باشد آنجا دانستیم

 : کرد زمزمه

 .  خونه رهیم گفت شب آخر یول...  بود نجایا شبید -

 یحرفها و رفتار یرو یکنترل یحت که نبود هوش به یآنقدر شبید

 است مانده ای رفته هامون بفهمد نکهیا به برسد چه.  باشد داشته خودش

 : داد ادامه را حرفش.  دیکاویم را خانه هنوز نگاهش! 

 ؟ دهینم جواب رو لشیموبا.  مغازه رفته زود صبح حتما -

 فرستادم صبح هومنو.  مغازست نه دهیم جواب لیموبا نه.  واال نه -

 .  نگرونم دل.  ستین گنیم بزنه سر اونجا

.  بود شده نگران هم خودش لحظه آن دیبگو چه دانستینم شاران

 تخت  .  رفت مهمان اتاق   سمت   به و فرستاد گوش پشت   را شیموها

 .  بکشد افسوس سر   از ینفس شد باعث یخال

 .  داشته کار ییجا حتما.  دینباش نگران -

 .  دخترم شدم مزاحمت ببخش.  نطورهیهم حتما -

 .  زنمیم زنگ بهتون شد یخبر اگه.  کنمیم خواهش -

 نگاهش.  آمد سالن وسط   تا و داد تکان شیپاها به.  کرد قطع را تماس

 شب   اتفاقات  .  فرستاد رونیب را نفسش و افتاد خاموش ون  یزیتلو به

 ، هامون رفتار   و شیحرفها.  آورد یم خاطر به کم کم را گذشته

 به.  بود داده نشان را خودش شدت آن به بار نیاول یبرا که یتیعصبان

 شبید ی وانهید شاران   آن از ، فشیضع خود   از.  داد حرکت شیپاها

 یرو را اش خورده مین یبطر و برداشت یقدم.  نداشت یخوش دل  



 سمت   به حرص با.  کرد دایپ بود گذاشته هامون شبید که یزیم همان

 همان در.  کرد یخال آن در را اتشیمحتو تمام   و برداشت قدم نکیس

 گرفت را هامون ی شماره کردیم نگاه رهیخ را شدن ش ریسراز که حال

 یم چنگ جانش به دلهره بوق هر با.  شمردیم را بوقها.  ماند منتظر و

.  گرفت شماره دوباره و گذاشت نتیکاب یرو را یخال ی  بطر.  انداخت

 اتاقش سمت   به و کرد رها کانتر یرو را لیموبا.  نبود او از یخبر اما

 تنش یلباسها و بود افتاده یا گوشه شبشید س  یخ یلباسها.  رفت

 از لحظه آن داشت دوست.  نبود داشت تن به قبال که یزیچ به یشباهت

 هامون را اوضاعش و حال آن بود مانده نیهم!  بکشد ادیفر خجالت

 !  ندیبب

 سمت   به.  بود هامون حتما داد تکان شیپاها به خورد زنگ لشیموبا

 کالفه مانیپ نام   دن  ید محض   به.  برداشت را لیموبا و رفت آشپزخانه

 خانه تلفن   سمت   به.  ندهد جواب داد حیترج و فرستاد رونیب را نفسش

 ش  یپ فکرش تمام  .  ماند منتظر و گرفت را رباب ی شماره و رفت

 اعظم یها یبچگ و یخام خاطر   به.  خودش خاطر   به نه.  بود اعظم

 بزرگ   شکست   به لیتبد باشد چه هر ازدواج نیا دانستیم خوب که

 یزیچ گذشته یماجرا از یا لحظه هومن اگر که.  شودیم اش یزندگ

 !  کردیم اعظم با یبرخورد چه نبود مشخص دیفهمیم

 .  جان شاران سالم -

 : آمد حرف به شاران

  ؟ یا خونه.  مامان سالم -

 .  آره -

 .  باهات بزنم حرف دیبا.  دنبالت امیم گهید ساعت کی تا من -

  ؟ شده یچ -

  ؟ یدار خبر اعظم م  یتصم از -



 : خوردیم حرص شاران.  کرد سکوت مادرش

 شهیم یچ یخواستگار ادیب هومن اگه یدونیم مامان!  یدار خبر پس -

  ؟

 ...  راحت التیخ...  بفهمن تو از یچیه میذارینم ما شاران -

 نیا ؟ اعظم مثل   یشد توام.  خودم خاطر   به نه ناراحته المیخ!  مامان -

 یدونیم ؟ یدیم دلش به دل چرا گهید تو.  ستین اش کله تو عقل دختر

 آب از زرد تو باباش مثل   فردا پس ؟ کارست چه و هیک پسره نیا اصال

 اعتماد بهشون راحت انقدر که میشناسیم نارویا چقدر ما آخه.  ادین در

  ؟ میکن

 ... گهیم حیذب.  مادر نرو تند.  جان شاران -

 : آمد حرفش ن  یب شاران

 دختره نیا خداشه از ؟ بلده بخواب و بخور جز به یکار مگه حیذب -

 .  بده شوهر رو

 . میبزن حرف بذار ؟ جان مامان یهست یعصبان انقدر چرا -

 

 ستین یمشکل بگم االن ؟ خوبه ازدواج نیا یکن قانعم که میبزن حرف -

 ! ؟ خوبه آدم شمیم کنم باز رو اعظم ی  زندگ سرم از و

 دیبا که باالخره جان مادر یول.  دونمیم نویا ینگرانش خواهرته -

 .  بهتر چه داره دوست خودش رو هومن حاال.  کنه شوهر

 ! ؟ حله داشتن دوست با یچ همه -

 ... شاران -

 یزندگ نیبب.  بشه خبردار گذشته از هومن که کن فکر یوقت به مامان -

 .  ادیم سرش به ییبال چه اعظم



 ... امرزین خدا صدر   یحاج اون مگه ؟ آخه داره یربط چه اعظم به -

 حرفش ان  یم گرید بار  .  بشنود صدر از یحرف نداشت دوست شاران

 : دیپر

 از تونهیم هومن!  دونهیم اعظم و دونهینم گذشته از یچیه پسره نیا -

 با دیفهم اگه بعدا تونهیم بگذره که نمیا از ؟ بگذره یکار پنهون نیا

   ؟ ادیب کنار حیذب

 نیا با چه یبرا شاران بود شده متوجه تازه انگار کرد سکوت رباب

 : آمد حرف به گرید بار   شاران!  است مخالف یخواستگار

 که مهمه برام اما.  شیزندگ نداره یربط منم به.  خودتونه دختر   -

 روزشون چند خام   عشق   و هومن از تازه.  ادین شیپ براش یمشکل

 .  خودتونه با مشیتصم.  زنمینم یحرف و گذرمیم

 رباب با دارید به یاجیاحت.  بود زده را حرفش.  کرد قطع را تماس

!  کندیم فکر شیحرفها به که بود فهمانده او به سکوتش نیهم.  نداشت

 یجواب اما شمرد را ها بوق و گرفت را هامون ی شماره دوباره شاران

 : نوشت شیبرا یغامیپ.  بود نگران.  شد بلند جا از.  امدین او از

 .  بزن زنگ بهم ؟ ییکجا -

.  بود گذشته 00 از ساعت.  رفت اتاقش سمت   به.  شد ارسال غامیپ

 تماس هامون که بود لیموبا به نگاهش لحظه هر.  دیپوش را شیلباسها

 آماده و حاضر ؟ ینگران یبرا نبود زود ؟ گشتیم دنبالش دیبا.  ردیبگ

 شن  یلوک به را خودش تا داشت وقت ساعت کی.  زد رونیب خانه از

 هر و گرفت را هامون ی شماره ریمس طول   تمام  .  برساند یلمبرداریف

 : نوشت یگرید غام  یپ دیرس که شنیلوک به!  بود شده دتریناام بار

 رو گهیهمد بعدش.  هستم یلمبرداریف سر احتماال 6 ساعت تا من -

  ؟ مینیبب



 شبید اتفاقات   خاطر   به نکند ؟ دارد یحال چه هامون دانستینم اصال

 کند قهر سال و سن نیا با یمرد.  زد پوزخند دل در ؟ باشد کرده قهر

 !  بود مسخره هم آن به کردن فکر یحت ؟

* 

 یا هیثان چند هم شارژش شدن   تمام آالرم   و خوردیم زنگ مدام لشیموبا

 را نفسش و دیکش اش آَشفته یموها به یدست.  بود شده فعال که بود

 خشک بدنش کردیم احساس.  شد بلند مبل یرو از.  فرستاد رونیب

 در را شیابروها و آمد رونیب شیلبها ن  یب از یآلود درد آخ  .  است شده

 نفره سه و بزرگ مبل   جز به.  گذراند نظر از را اتاق.  کرد گره هم

 وارید یرو یبزرگ ون  یزیتلو بود دهیخواب آن یرو را شب تمام   که یا

 و گذراند نظر از را روحش یب و دیسف یها وارید.  خوردیم چشم به

 به گاه گه که دارد را آنجا سهراب که کرد شکر خدارا یا لحظه یبرا

 کور و سوت دفتر   آن به را خرابشان حال   و ییتنها و بزند سرشان

 . اورندیب

 زد رونیب اتاق از و داد ُسر بیج داخل   به را لشیموبا ، شد بلند جا از

 : دیرس گوشش به سهراب یصدا. 

 . چشم خونه امیم کنم راه به رو رو کارا.  یاصل دفتر برم سر هی دیبا -

 آنکه محض   به.  نبود آنجا یکس سهراب جز به.  شد سالن   وارد   هامون

 :گفت افتاد هامون به چشمش

 منم کن حاضر رو ها بچه برو من با زدن چونه یجا جان تایآز -

 .  برم قربونت برو.  ناهار واسه رسونمیم خودمو

 :آمد حرف به کالفه سهراب.  کرد قطع را تماس

 دردسر یا وونهید.  یکردیم رو ایدن ف  یک یداشت یمجرد خدا به -

  ؟ یدیخر خودت واسه

 :آمد حرف به سهراب حرف   به توجه یب هامون



 .  کردم ریاس هم تورو شبید -

 . بدم بهت رو نجایا دیکل بنداز ادمی.  هیچ حرفا نیا!  بابا نه -

 ؟ دینفهم یزیچ که خانومت -

 .  خوادیم یچ خونه در   دم هامون دیپرس فقط -

 :انداخت نییپا سر هامون

 . خواستمیم نجارویا د  یکل.  کردم دارتیب خواب از شبید شرمنده بازم -

 :آمد تر کینزد سهراب

 ؟ شده یچ -

 . خواستمیم آروم یجا هی فقط یچیه -

 ؟ یکرد فرار یک از -

 تک   تک از یخوب نیا و بود کالفه.  دیکش شیموها به یدست هامون

 انگار.  بود قرار یب نرفتن و رفتن ن  یب شیپاها.  بود مشخص رفتارش

 را یزندگ و کار روز کی ی اندازه به!  برود کجا دیبا دانستینم که

 . بود کرده لیتعط

 . کنم فکر که خواستمیم آروم یجا هی فقط -

 :کرد سالن وسط   یها یراحت مبل به یا اشاره سهراب

 . میبزن حرف نیبش ایب -

 . منتظره خانومت برو -

 . ستین مهم -

 :دیکوب اش شانه یرو یدست هامون

 ! بسه پروندمت خواب از شبید که جا نیهم تا -

 ؟ هومن ای ؟ هیهاد هیقض -



.  اوردیب در کارش از سر داشت اصرار سهراب.  آمد باال سرش

 نیا با هم آن.  کند فرار هامون آمد یم شیپ کم!  نبود که یشوخ

 اصال.  بودش دهید خانه مقابل   نمناک یلباسها با شبید!  اوضاع

 یم غمزده آنقدر نظرش به.  نداشت یشگیهم مسلط   هامون   به یشباهت

 هامون!  بپرسد را شیلباسها ی  سیخ ل  یدل بود نتوانسته یحت که آمد

 :گفت گرید بار   سهراب.  کرد سکوت

 ننیشینم باالخره.  شهیم یچجور اوضاع نیبب.  مغازه نرو هفته کی -

 .که بذارن دست رو دست

 

 .  شهیم خاموش داره میگوش ؟ یدار شارژر -

 .  دارم یاصل دفتر.  ندارم نجایا -

 .  زده زنگ بار 01 خانوم حاج.  خونه برم -

 مستقل کار   خودت نشد نمیا.  چونیبپ گوششونو.  بده گوش حرفم به -

 !  حالجن مرده چند نیبب بده حقوقشونم و حق.  بزن

 .  خداحافظ -

 . میبزن حرف روز هی ایب.  یگیم یچ تو گمیم یچ من -

 .  باشه -

 و حال قبل شب   به نسبت.  شد نشیماش سوار   و زد رونیب دفتر از

 شیبرا شاران که ییغامهایپ به توجه یب.  داشت یبهتر اوضاع  

 داشت دوست.  راند خانه سمت   به و کرد روشن را نیماش فرستادیم

 نیهم بود مطمئن نداشت نانیاطم هومن و یهاد به اما نرود کار سر  

 !  اند کرده رها خدا امان   به را مغازه هم روز نصف  



 به یدست کرد پارک را نشیماش.  دیرس خانه به بعد ساعت مین

 زد زنگ و ستادیا خانه در   پشت  .  رفت باال ها پله از و دیکش صورتش

 : باشند داده او به را ایدن که انگار دنشید با و کرد باز را در مادرش. 

 .  ینگران از مردم ؟ مادر تو ییکجا سالم ، هامون -

 .  اومد شیپ کار.  خانوم حاج سالم -

  ؟ خونه یاومد شبید اصال ؟ یکار چه -

 .  اونجا موندم گهید دفترش رفتم داشت یکار هی.  زد زنگ سهراب -

  ؟ پس یدینم جواب چرا لتویموبا -

 .  بودم نشده متوجه -

 : دنبالش به هم مادرش و رفتیم اتاقش سمت   به

 شبید گفت.  کردم نگران هم رو دختر اون شاران به زدم زنگ -

 .  خونه یریم یگفت و یبود اونجا

 نیا به که کندیم جان.  رفت هم در قبل از شتریب شیابروها هامون

 به دوباره.  نبود بند هم شیپاها یرو یحت شاران.  نزند پوزخند حرف

 سرش از را قبل شب   اتفاقات   کل داشت دوست!  افتاد قبل شب   اد  ی

 .  کند رونیب

  ؟ یزنیم زنگ بهش -

.  داد نجات دهنده آزار افکار   از را او که بود زهره یصدا هم باز

 آمد حرف به شود زهره ورود   مانع تا بستیم را اتاقش در   که همانطور

: 

 .  زنمیم -

 و داد هیتک بسته در   به را سرش یا لحظه هامون.  ماند در پشت   زهره

 قهیشق کردیم احساس که بود رفته کلنجار خودش با انقدر.  بست پلک

 .  زندیم نبض شیها



.  دیکش رونیب تن از را آن و کرد باز را راهنشیپ یها دکمه ، دیچرخ

 به آن یرو که یطرح چند.  برداشت قدم اش یطراح ز  یم سمت   به

 با.  دیرس نظرش مورد   طرح   به تینها در تا زد کنار را خوردیم چشم

 و برداشت را طرح بود مانده وجودش از یا گوشه هم هنوز که یخشم

 بود شده راحت الشیخ که انگار دیکش یراحت نفس  .  انداخت کشو داخل  

 انگشت   یرو و شود یانگشتر ستین قرار وقت چیه یلعنت طرح   آن که

 شاران خود   به هیشب کردیم احساس که یطرح!  ندیبنش شاران تعهد  

 طرح آن به نه دادیم حیترج که بود یعصبان آنقدر لحظه آن و است

 !  بود برده جنون مرز   تا را او که یشاران به نه و کند فکر

.  دیبشو تنش یرو از آب را خشمش تمام   داد اجازه و شد حمام وارد  

 شیچشمها بستن   با.  کردینم روزش و حال به یکمک هم آب قطرات   اما

 سشیخ یلباسها و شاران صورت   بستیم نقش ذهنش در که یزیچ تنها

 در گرفتنش آرام تینها در و کردیم ییرها یبرا که ییتقال!  بود

 بخواهد که انگار.  دیکش اش بسته یچشمها به یدست.  او آغوش  

 کار نیا که انگار.  کند پاک را بود گرفته جا پلکش پشت   که یریتصو

 یآسودگ یا لحظه از غیدر اما.  کند ناآرامش حال   به یکمک بود ار قر

 ی بوسه آن و دیرسیم مانیپ به رفتیم رونیب ذهنش از که شاران! 

 !  اش گونه یرو نحس  

 کند اعتراف خودش با اگر که بود بیعج و شدیم خشم از پُر وجودش

 مانیپ که یشاران به دنیرس رید! ؟ ستیعصبان دنشیرس رید خاطر   به

 یجا داشت دوست گشتیبرم عقب به زمان اگر.  داشت خود کنار   را

  ؟ بزند عالقه مهر   اش گونه یرو بوسه آن و باشد مانیپ

 وانهید.  کرد اخم انداخت یم سرش به غلط فکر   که یالیخ فرد   یبرا

 کنار توانستینم شاران یزندگ اتفاقات   نیکوچکتر با که او ؟ بود شده

 را او اصال ؟ باشد شاران کنار   سال همه نیا توانستیم چطور دیایب

 !  دیرسیم نظر به اش یزندگ اتفاق نیتر ممکن ریغ خواستن



 یغامهایپ ی صفحه و زد شارژ به را لشیموبا.  زد رونیب حمام از

 بعد و دیشن را شان خانه تلفن   یصدا لحظه همان.  کرد باز را شاران

 دیکش لیموبا یرو را شیانگشتها.  دادیم جواب که را زهره یصدا هم

 : دیشن را مادرش یصدا که سدیبنو یغامیپ شاران یبرا تا

 .  داره کار باهات تلفن جان هامون -

 : گرفت نییپا را لیموبا

  ؟ هیک -

 . رونیب بره خوادیم.  مغازه یریم یک   گهیم.  هومن -

 چه هر اما.  بزند حرف هومن با داشت میتصم که آورد ادی به تازه

 را خودش.  بزند رونیب خانه از که دیدینم خود در را امروز کردیم

 کردیم استراحت روز کی اگر داشت یاشکال چه.  انداخت تخت یرو

: 

 بگه هم یهاد به کی شعبه سهیوا خودش.  مغازه رمینم امروز -

 .  باشه دو شعبه به حواسش

 : دیرس گوشش به زهره یصدا

 ؟ یرینم چرا ؟ هامون شده یزیچ -

 : آورد زبان به را بشنود توانستیم زهره که یحرف نیتر بیعج

 .  کنم استراحت خوامیم -

  ؟ خوبه حالت -

 : داد جواب حوصله یب هامون.  بود متعجب شیصدا

 .  خوبم -

 اعتراض هومن انگار.  کردیم تکرار هومن یبرا را شیحرفها زهره

 : آمد حرف به گرید بار   زهره که کردیم



 

 .  بره ییجا قراره هومن امروز انگار جان هامون -

 زهره.  نکشد ادیفر که دادیم فشار هم یرو دندان.  نداد جواب هامون

 : گفت هومن به تینها در و زد شیصدا گرید بار   دید را سکوتش که

 .  جان مادر گهید بکن یکار هی.  دهیخواب انگار -

 : نوشت شاران یبرا راحت ال  یخ با هامون

 .  میبخور شام رونیب میبر دنبالت امیم 3 ساعت -

 به که بود گرفته شان رابطه یبرا یدیجد م  یتصم. کرد ارسال را غامیپ

 . بود میتصم نیبهتر نظرش

 

***** 

 آرامش را فضا بود قرار دیچیپیم فضا در که یمیمال ک  یموز یصدا

 شیانگشتها ان  یم را منو مضطرب.  بود نگران شاران اما کند بخش

 مقابلش ساکت   هامون   سمت   به نگاهش کردیم یسع و بود داشته نگه

 بود یعصبان یحت نه و داشت اخم نه.  بود یجد صورتش.  نرود خطا

 به که شدیم یساعت مین.  کردیم مضطربش نگاهش ت  یجد نیهم اما

 نه.  بودند کرده سکوت دو هر ریمس طول   تمام  .  بودند دهیرس رستوران

 سالم جز به.  داشت گفتن به یاصرار هامون نه و زدیم یحرف شاران

 آماده شاران.  بود نشده بدل و رد نشانیب یکالم معمول ی  احوالپرس و

 به که یا کننده وانهید فکر   از ، دیبگو قبل شب   از.  بزند حرف که بود

 دستپاچه آن به کردن فکر که یلباس ض  یتعو و بود افتاده سرش

 .  نشاندیم صورتش یرو خجالت به هیشب یرنگ و کردیم  اش

 آمد حرف به یخونسرد با.  بود شده خسته سکوت آن از.  بست را منو

: 



 .  ونینیم لهیف -

 الیخ که انگار.  بود دوخته منو به را نگاهش مصرانه هم هنوز هامون

.  بست را منو و داد تکان سر.  ندازدیب نگاه شاران یچشمها به نداشت

 یبرا و داد را شانیغذا سفارش   بعد هیثان چند و کرد بلند را دستش

 الیخ.  فرستاد رونیب را نفسش شاران.  داد سفارش کیاست هم خودش

 اشتباه اما بزند حرف هامون با تواندیم سفارششان شدن   تمام با کردیم

 که ییابروها با و برداشت را لشیموبا هامون بالفاصله.  کردیم فکر

 حرص با شاران.  کرد کار آن با یا قهیدق چند بود شده گره هم در

 دانستینم.  داد یصندل به را اش هیتک و کرد قالب نهیس یرو دست

 !  باشد داشته ادامه کجا تا است قرار رفتار نیا

 : خواند را سهراب غام  یپ هامون

 .  میبزن حرف هم با مینیبش ایب.  دفترم فردا -

 : نوشت شیبرا جواب در

 .  خبره چه نمیبب برم.  مغازه نرفتم امروز.  دارم کار فردا -

 : کرد هومن غام  یپ به ینگاه و بست را سهراب یغامهایپ ی صفحه

 که فردا ؟ االن کوکه فتیک ؟ امروز یکرد استراحت داداش خان -

 ستین رفتن در کار ریز از واسه وهلل به ؟ شاالیا مغازه دیاریم فیتشر

 خبر روحمم اصال من که رنیم و انیم ییکسا هی.  رمایگیم سراغ که

 ینیبب یایب خودت که فردا به دادم پاسش اومد یک هر!  انیم چرا نداره

 !  هیچ به یچ

 اگر.  فرستاد رونیب خسته را نفسش.  دیکش ششیر ته به یدست هامون

 که بود آن موضوع.  توانستیم اوردیب در کارها از سر خواستیم

 : نوشت شیبرا!  خواستینم

 .  هستم خودم فردا -



 : اومد سهراب از یجواب.  بست هم را او یغامهایپ ی صفحه

 .  رنیبگ ادی کار بذار نرو هفته کی -

 از.  بود شده تمام لیموبا با کارش.  نداد غامشیپ به یجواب هامون

 که نیهم!  کند چه گرید دانستینم و رفتیم طفره شاران با زدن حرف

 : دیشن را شاران یصدا گذاشت نیزم را لیموبا

 به.  نکن فکر من به اصال.  بده انجام هست هم یا گهید کار   اگه -

 .  برس کارت

 یخونسرد همان با.  خورد زنگ لشیموبا بدهد را جوابش آنکه از قبل

 را اش اشاره انگشت   بود کرده رخنه وجودش در چطور دانستینم که

 : کرد برقرار را تماس و برد باال"  کن صبر"  یمعن به

 ؟ چطوره شما حال   آقا حاج سالم -

 دور   نگاهش.  چرخاند چشم و فرستاد رونیب را نفسش کالفه شاران

 نیبهتر از یکی.  نداشت حرف انتخابش.  خورد چرخ رستوران

 و گرفتندیم ریگ چشم انعام   رفتن وقت   که همانها از.  بود رستورانها

 و دست بود کرده قصد هامون.  گذاشتیم فلک به سر شانیغذاها مت  یق

 و کیکالس ط  یمح آن با بیعج شاران ؟ بکشد رخ به را اش یدلباز

 سر اگر آمد ینم بدش دیشا.  کردیم یبگیغر احساس   رستوران خاص  

 .  آوردند یم در بابا حاج ی کلبه از

 خدمتم در دیاریب فیتشر عروستون با.  هستم فردا خودم من آقا حاج -

 .  امروز میشد شرمندتون گفت بهم هومن آقا. 

 ینامهربان سر   امشب چرا.  کردیم یخال را دلش هامون مودب   لحن  

 آمد شانیغذا که تینها در و زد حرف لیموبا با گرید یکم! ؟ داشت

.  نزند یحرف گرفت میتصم بار نیا شاران.  دیکش زدن حرف از دست

 در شامشان.  نداشت گفتن به یاصرار هم هامون!  خودش مثل   درست

.  شدیم تر ریدلگ و ریدلگ لحظه هر شاران.  شد خورده سکوت



 نماندند خانه همان چرا بود سکوت در خوردن شام به بنا اگر دیفهمینم

 !  نخوردند را شانیغذا جداگانه کدام هر و

 کردیم یسع.  زد لب یکم و برداشت زیم یرو از را مونادشیل وان  یل

 نگاهش چشم ی گوشه از گاه گه.  نبود موفق اما ندوزد هامون به نگاه

 بود زده لَک دلش ؟ بود چه یبرا تیجد و یخونسرد همه آن.  کردیم

 لب یرو کردیم یسع که ها همان از!  اش یهامون لبخند   آن یبرا

 .  دیدیم صورتش در یخوب به را خنده طرح   اما اوردین

 گوش   به اش کالفه ینفسها یصدا.  فرستاد رونیب گرید بار   را نفسش

 شاران به رو شد تمام که شامش.  کردیم یتوجه یب و دیرسیم هامون

 : کرد زمزمه

 ؟ یخوریم دسر -

 : کرد رها خورده مین را شیغذا شاران

 . خونه میبر!  نه -

 : آمد حرف به هامون که بردارد را فشیک خواست

 ! میریم.  کن صبر -

 

 میمستق هامون که بود شب آن در بار نیاول یبرا.  کرد نگاهش شاران

 چرا دینفهم.  زدیم یاحوالپرس و سالم جز به یحرف و کردیم نگاهش

 کردن صبر نیا کردیم احساس.  شد مضطرب و دیلرز نهیس در قلبش

 هم باز اما!  دادیم بد اتفاق   از خبر قلبش!  ستین نفعش به هم ادیز

 : آمد حرف به گرید بار   هامون.  نزد یحرف

 ؟ یخوریم قهوه -

 .  بخوابم تونمینم شب -



 زمزمه و برد باال گرید بار   را دستش شاران حرف   به توجه یب هامون

 : کرد

 !  یبخواب یتونینم امشب حال هر به -

 آنکه از قبل ؟ زدیم حرف چه از.  نزد یا لحظه که انگار شاران قلب  

.  داد کیک و قهوه سفارش   هامون ردیبگ جان لبها یرو سوالش

 ی شده قالب یدستها و بود شده جمع زیم یرو از شامشان یظرفها

.  بود شده طاقت یب شاران.  کردیم ییخودنما زیم یرو هامون

 : آمد حرف به بماند خونسرد کردیم یسع که همانطور

  ؟ شده یزیچ -

 ی وسوسه که دیدزد را نگاهش اما.  بود دادن جواب به ناچار هامون

 .  نبرد سوال ر  یز را مشیتصم نگاه آن

 .  شمینم متوجه -

 : داد حیتوض شاران

 خونه ستین معلوم شبم.  یدادینم جواب لتمیموبا.  ینرفت کار سر -

  ؟ شده یزیچ گمیم.  نه ای یرفت

 اش یمشک درشت   یچشمها.  آورد باال را نگاهش بار نیا هامون

 تیعصبان و خشم نگاهش ته   که انگار.  دوخت هم به را شاران یلبها

 حرف به بود خونسرد تینها یب که ییصدا با اما.  بخواند توانستیم را

 : آمد

  ؟ یدار عجله -

 : خورد جا شاران

 ؟ چطور.  نه! ؟ من -

 .  میبزن حرف گهید وقت   هی یدار عجله اگه.  میرسیم یچ همه به -

 .  میبزن حرف االن.  نه -



 بود نزده را حرفش هنوز.  کرد تشکر هامون.  دیرس کشانیک و قهوه

 مزه را اش قهوه از یکم.  است شده خشک شیگلو کردیم احساس اما

 بعد باالخره.  کرد همراه خودش با را شاران ی رهیخ نگاه   و کرد مزه

 : کرد باز لب کشنده یانتظار از

 یزیچ نه و بودم کردن یباز آدم   نه.  دهیجد یلیخ من یبرا یچ همه -

 یداد بهم که یُرل نتونستم که نهیهم یبرا دمیشا.  ارمیم در سر یباز از

 . کنم یباز یحساب درست رو

.  بود زده زل هامون به رفته هم در یابروها با که بود شاران بار نیا

 خوشش چیه حرفش یابتدا نیهم از.  بود شده حبس اش نهیس در نفس

 : آمد حرف به مکث یکم از بعد هامون.  بود امدهین

 !  بلد کار و یگریباز.  ستین یرادیا چیه تو نقش   یفایا تو -

 : اوردین طاقت شاران

  ؟ یزنیم حرف ینقش چه از -

 : کردیم ذوب شیچشمها با را او و بود شاران به رهیخ نگاهش هامون

  ؟ ستین گهید هیباز جور هی.  مونیزندگ اتفاقات   و داد قرار نیهم از -

 : نشد کوتاه زبانش اما...  کردیم نگاهش مبهوت و مات شاران

 !  باشم شده غهیص یکس با واقعا امیباز تو ادینم ادمی -

 خواستیم که انگار.  بود مانده رهیخ شاران چشم   دو به نگاهش هامون

 .  بفهمد را شیحرفها عمق  

  ؟ هیواقع برات یچ همه -

 : کند مخالفت بالفاصله شاران شد باعث هامون سوال  

 ... گمیم من!  نه که معلومه -



.  بشنود نداشت دوست را حرفش ی دنباله.  دیپر حرفش ان  یم هامون

 یباز زیچ چیه که برسد نیا به حرفش ته داشت انتظار نانهیخوشب دیشا

 !  ستین یداد قرار شدن محرم نیا و ستین

   ! من حرف   سر   میگردیبرم پس -

 را نگاهش.  بود بسته رو از را رشیشمش هامون.  خورد جا شاران

 ب  یج سمت   به دست و گرفت شاران سوال   پُر صورت   از یا لحظه

 و دیکش رونیب خودکار با همراه را یرنگ دیسف پاکت  .  برد کتش داخل  

 : اوردین طاقت شاران.  گذاشت زیم یرو

 ؟ هیچ نیا -

 !  میکرد رید یادیز کردنش امضا واسه که یا نامه توافق -

 یریگ پا و دست شروط   کردن   امضا و داد قرار کل به.  رفت وا شاران

 .  بود کرده فراموش را کردیم مرور خودش با ذهن در که

 .  رفتیم ادمی داشت!  خوب چه -

 : دوخت او به نگاه دوباره هامون

 هم رو یچ هر و کن اضافه یخواست رو یچ هر.  شیبخون یتونیم -

 یخواست رو کدوم هر.  گرفتم ازش هم یکپ هی.  بزن خط ینخواست که

 .  زدم امضامو من.  بردار خودت یبرا

.  بود کرده اش یعصب ینگر ندهیآ همه نیا.  خوردیم حرص شاران

 یامضا اهل   که هامون.  بکشد وسط را نامه توافق حرف   نداشت الیخ

  ؟ است زده سرش به گرفتن امضا ال  یخ که شده چه.  نبود  نامه توافق

 دن  ینوش مشغول   آرامش در خودش و داد ُسر شاران سمت   به را پاکت

 را خودش.  رفت پاکت سمت   به شاران مردد   یدستها.  شد اش قهوه

 در دهد اجازه هامون به نداشت الیخ و بود یجد صورتش.  نباخت

 دو!  است فیضع او که کند الیخ ای ، کند ینامربوط فکر   موردش



 را آنها از یکی.  دیکش رونیب را بودند شده زده تا عرض از که کاغذ

 جا صفحه یباال که"  میالرح الرحمن هللا بسم"  دن  ید با و برداشت

 بود هامون خود   نوشتار سبک  .  برد باال را شیابروها بود کرده خوش

 ی کلمه تر نییپا یکم ؟  نشود شروع یزیچ نیهمچن با داشت انتظار! 

 شده نوشته نامه توافق متن   تر نییپا خط   و بود شده تریت"  نامه توافق" 

 : بود

 

 ن  یب ماه 6 مدت به 0825 سال بهمن 04 خیتار به که یتعهد بر بنا" 

 دو هر بر ، است گرفته صورت رزمجو شاران بانو و صدر هامون

 باشند ریپذ تیمسئول خود تعهد به نسبت که است واجب داد قرار طرف  

. 

 شومیم متعهد نامبرده ی زوجه ی خواسته طبق   صدر هامون نجانبیا

 در و بوده دار امانت شانیا یشخص یزندگ اتفاقات   و اسرار به نسبت

 ماهه 6 ی دوره نیا در.  بردارم قدم شان خواسته تحقق و کمک جهت  

 نداشته رزمجو بانو ی  کار و یشخص یزندگ در یدخالت گونه چیه حق  

 با شومیم متعهد نیهمچن.  گذارمیم احترام ماتشانیتصم به همواره و

 یزندگ در خود نقش   به نیطرف توافق   طبق   تیمحرم مدت   اتمام  

   . دهم انیپا  شانیا

 ! " صدر هامون امضا

 

.  گرفتینم برگه آن از را نگاهش گذراند نظر از را شیامضا طرح  

 به هیشب که را یطلسم بشکند و بخندد هامون لحظه همان داشت انتظار

 به را نگاهش هم گرید ی لحظه چند!  کابوس به هیشب ، ماندیم خواب

 نه!  دیبگو چه دیبا مقابلش در بفهمد تا.  کند دایپ را خودش تا داد برگه

 که یزیچ نه و بود هامون ی گونه وسواس یها تبصره و بند از یخبر

 قرار به هیشب شتریب نامه توافق نیا.  بود کرده اشاره آن به مدام قبال



 شده آغاز نشانیب کردیم احساس که یجذاب ی  باز تا بود یرسم یداد

...  گرفتیم ها نوشته از یمثبت حس   نه و داشت یشوخ رنگ   نه!  است

 .  فشردیم شیانگشتها ان  یم محکم را برگه هم هنوز

.  بخواند صورتش از یزیچ نتوانست اما کردیم نگاهش دقت با هامون

 با فنجان برخورد   یصدا از.  گذاشت زیم یرو را اش قهوه فنجان  

 نگاه   شد باعث همان که دیرس گوش به یآرام ی تقه رشیز ینعلبک

 کم کم.  شود دوخته فنجان به و بپرد برگه یرو از شاران ی برده مات

 سر   بیعج امشب.  دیرس هامون صورت   به و آمد باال چشمش

 .  بود گذاشته یناسازگار

 : گرفت شاران سمت   به را آن و برداشت را خودکار هامون

 !  کن امضا -

.  بکشد رخ به را اقتدارش که زدیم یحرف دیبا.  کردیم اعتراض دیبا

 نداشت دوست.  ردیبگ میتصم اش یزندگ و او یبرا هامون نبود قرار

 دراز دست   به و گذاشت زیم یرو را برگه.  کند یباز او ن  یقوان طبق  

 نگاه  .  کرد یتوجه یب بود گرفته سمتش به خودکار که هامون ی شده

 : دوخت هامون صورت   به را نافذش

 ! ؟ نیهم -

 : داد جواب و داد یصندل به را اش هیتک هامون

 .  شهیم شامل رو یچ همه -

.  کنهینم دایپ تیسند ینجوریا نامه توافق نیا.  ستین یراحت نیهم به -

 ! کنم کم هم رو ییزایچ هی و کنم اضافه بهش خوامیم ییزایچ هی من

.  است برده سر را اش حوصله انگار که کرد نگاهش یجور هامون

 :  آمد حرف به بود گفته اش جمله آخر   که یکردن کم آن به توجه یب

 ؟ بشه اضافه بهش دیبا یچ -



 که انگار!  خواستیم که نبود یزیچ نیا و شدیم گرفته دهیناد شاران

.  بود افتاده جانش به دلهره!  دیشنینم یحساب و درست را شیحرفها

 عقب وجود نیا با.  گذاشتینم فرارش یبرا یراه هامون یچشمها

 تا گرفت او از نگاه اش یروسر کردن   مرتب یهوا به.  نکرد ینینش

 :  داد جواب حال همان در!  کند قوا دیتجد

 ادتی انگار.  کنار یکشیم کل به رو خودت یدار یگفت که ینجوریا -

 !  بوده یچ شدن محرم نیا از هدف رفته

 چانه یرو هیثان چند را شیانگشتها و دیکش ششیر ته به یدست هامون

 : داد ادامه شاران که کردیم مزه مزه را حرفش.  داشت نگه

 یخصوص یجا هی دمیم حیترج.  زد حرف موردش در نجایا شهینم -

 !   میبزن حرفامونو تر

 : کرد اطراف به یا اشاره.  دندیپر باال هامون یابروها

 ؟ یدار رستوران با یمشکل.  میبش دهید هم با دیبا یگفت خودت -

 : دییسا هم یرو دندان شاران

 نیا از مطمئنا بزنم حرف یخصوص ز  یچ هی مورد   در نبود قرار اگه -

 .  داره فرق اوضاع االن اما!  کردمیم استقبال فضا

 ف  یتکل.  کند موکول یگرید زمان   به را بحث نداشت الیخ هامون

 راحت خودش ال  یخ نطوریا حداقل.  شدیم مشخص دیبا اش یزندگ

 .  نبود یمانیپش از یخبر گرید و شدیم

 تا خود با را هامون نگاه   و کرد حلقه فنجان دور   را دستش شاران

 افتضاحش طرح   با یلعنت انگشتر   همان.  کشاند اش حلقه انگشت  

 هر از قبل اما افتاد خودش طرح   اد  ی به هامون.  کردیم ییخودنما

 که یآرامش با.  دوخت شاران یچشمها به و گرفت را نگاهش یزیچ

 : آمد حرف به بود کرده حفظ مقتدرانه



 ... کنار بکشم خودمو ستین قرار -

 شیدستها هامون.  ماند حرفش ی ادامه منتظر   شاران.  کرد مکث یکم

 : داد ادامه و کرد قالب هم در را

 که جا هر.  امیب رونیب باهات بار 8 تا 0 یا هفته بدم قول تونمیم -

 رو ستین که یزیچ و یرسیم هدفت به تو هم ینجوریا.  یبگ خودت

 !  شمینم بدقول من هم و یدیم هیبق نشون  

!  نداشت را شدن بهیغر همه نیا انتظار  .  بود گرفته درد شاران قلب  

 ض  یتعو اد  ی به دوباره ؟ بود اش یمست خاطر   به العمل عکس نیا

 : زد لب اراده یب و افتاد شیلباسها

 !  یبش بهیغر انقدر هوی یتونینم -

 اش یدرون حال   به یشباهت شاران خونسرد   لحن  .  کرد گره ابرو هامون

 : آمد حرف به هامون!  نداشت

   !؟ باشه شدنم بهیغر واسه یا گله حاال که شدم یخودمون یک   -

.  بدوزد چشمها آن به نگاه کرد یسع و دیکش جلو را خودش شاران

 : کرد زمزمه!  واهمه و ترس بدون  

 یخودمون شهینم نویا اسم  !  یشد من م  یحر نیتر یخصوص وارد   تو -

 !؟ گذاشت شدن

 

.  نبود رستوران و لحظه آن و او به حواسش اما کردیم نگاهش هامون

 ی  سیخ و حمام دوش  .  قبل شب   به بود دهیکش پَر الشیخ که انگار

 ییلباسها ، شاران ی سرخوشانه یحرفها و شدن رمق یب ، شانیلباسها

 گرفته ضربان قلبش...  نخورد سرما شارانش تا شدیم ضیتعو دیبا که

 و ییکذا لم  یف آن...  هیثان چند یبرا فقط اما کردیم گرما احساس  .  بود

 لیتبد شیچشمها و کردیم یخال را قلبش ته   بود شده دهیبوس که یمانیپ



 هیثان چند ر  ییتغ یخوب به شاران...  شدیم حس یب و سرد یگو دو به

 به را اش شده منقبض فَک   فقط هامون اما.  کرد شکار را صورتش یا

.  کند حفظ را آرامشش تا گرداند رستوران دور   را نگاهش.  دیکش رخ

 او به که یا گذشته خاطر   به نه.  کند حسادت مانیپ به آنکه خاطر   به نه

 که شاران رفتار   و مانیپ تماس   و کردیم فکر حال به.  نبود مربوط

 آن به گرید تواندینم کرد احساس هامون.  کردینم دایپ شیبرا یلیدل

 آرام و کرد حفظ صورت یرو اما را اخمش...  ندازدیب نگاه چشمها

 : زد لب

   ! بود سیخ لباسات -

 !  یکرد سشیخ بگم بهتره دیشا ای!  شد سیخ لباسام -

 صدا را نامش بود مشخص آن از یخوب به تحکم که ییصدا با هامون

 : زد

 !  شاران -

 ... دیشا ، یکرد سمیخ یقبل ت  ین و قصد با واقعا دیشا -

 ی آماده.  دیکش جلو را خودش.  شد تمام گران شیبرا شاران حرف  

 را نیهم شاران که زدیم بینه وجودش در یحس اما بود کردن پرخاش

 : بماند خونسرد کرد یسع و آورد نییپا را شیصدا جا در.  خواهدیم

 لحظه اون کردم فکر که کردم رو یکار.  کنم بحث که نجایا ومدمین -

.  ادین شیپ سوتفاهم که کنمیم تیرعا مرز و حد بعد به نیا از.  درسته

 به هم یکار.  مینیبیم رو گهیهمد رونیب پس ، شدنه دهید به قرار

 !  یبکن یتونیم یبخوا کار هر ینجوریا.  ندارم تیشخص ی  زندگ

 انقدر هامون که بود افتاده یاتفاق مطمئنا.  دیبگو چه دانستینم شاران

 ...  نبود گذشته آدم   آن اصال.  کردیم ینامهربان

 .  بود نیا قرارمون اولم از!  خوبه یلیخ -



 : گرفت سمتش به را خودکار دوباره

 !  کن امضا پس -

 به را آن.  زد تا و برداشت را کاغذها.  داشت یلجباز سر   شاران

 : گفت و برگرداند پاکتشان

 دستت به کنمیم امضا.  بشه اضافه بهش دیبا ییبندا هی کنمیم فکر -

 .  رسونمیم

 .  برگرداند بشیج به را خودکان هامون

 !  خوبه -

 خواست شاران!  شود اضافه است قرار یزیچ چه بداند نخواست یحت

 : گفت عیسر هامون که بزند یگرید حرف  

 !؟ میبر -

 بار نیا.  شد یراه هامون دنبال   و داد تکان سر ناچار به شاران

 دلخور یگرید از کدام هر که انگار.  بود کننده ناراحت نشانیب سکوت  

 از حرف!  هامون یامضا با بود مانده شاران ف  یک در داد قرار.  بود

!  سدینویم چه شاران نبود مهم شیبرا و زدیم تبصره و بند کردن   اضافه

 ناراحت را شاران که بود زده داد قرار یپا را شیامضا الیخیب آنقدر

 .  کردیم

 ی غصه و غم به نسبت.  بود داده نشان ضعف.  بود یعصب خودش از

 که یافکار توانستیم کاش.  بود کرده عمل فیضع اش یشگیهم

 سمت   و باشد یقو توانستیم کاش.  کند رونیب سر از را کندیم تشیاذ

 شیگلو و بود شده غده مشکالتش ؟ شدیم مگر اما.  نرود شیها یبطر

 اش کالفه و انداخت یم سوزش به را شیچشمها ، دادیم فشار را

 ! کردیم



 یآهنگها همان از.  سپرد دیچیپیم نیماش در که یمیمال آهنگ   به گوش

 ! کردیم آرامش که یهامون

 گشته چشمواره دو به نیغمگ چشم دوهزار

 گشته ترانه غزلم دمیرس جان جهان به

 ترسان الیخ نیا از من یشهر خواب به روان تو

 مگردان رو زیمگر المیخ از زیمگر

 ییتنها احساس   یگرید زمان   هر از شتریب.  بست را شیپلکها شاران

 یشگیهم ت  یامن احساس   آن از یخبر اما بود کنارش هامون.  کردیم

 مشکالتش و سابق ی  زندگ ان  یم.  است شده رها کردیم احساس.  نداشت

 یها یتوجه یب ان  یم...  اش یزندگ طلب   فرصت یآدمها ان  یم... 

 ...  انشیاطراف

 مرو متیجو یم ، بمان خواهمت یم

 بمان خواهمت یم ، باد چو ام سرگشته

 اش یجد رخ   مین.  چرخاند هامون سمت   به سر و کرد باز پلک شاران

 تکه هزار را یلعنت ی نامه توافق آن داشت دوست.  گذراند نظر از را

 ارزش یب کاغذ   تکه آن یامضا یبرا اش یپافشار از بود مانیپش.  کند

 که بود ییمردها آن از صدر هامون که کردیم اعتراف خودش به! 

 و کند خوش دل قولش به توانستیم...  کرد حساب حرفش یرو شدیم

 که یقیعق انگشتر   آن کنار   ، محوش لبخند   کنار   ، کنارش یزندگ

 یداشتن دوست شیبودنها یحام تمام   کنار   و بود شده خودش مخصوص  

 ! بود

 نشانم یده ینم که یکشان مرا کجا به

 یجهان نیا جان تو که ندانم دگر نیا بجز

 تیشکا کند هوسم تیرو غروب از اگر



 تیهوا سرم از برد یواه الیخ نیا وگر

 ییسو به کنم نظر که نباشد روا دگر

 ییجو و جست به جنون ز را من الیخ ببرد

 که چه هر  دیبا که بزند ادیفر داشت دوست انگار ؟ بود شده مرگش چه

 یامضا دلش لحظه آن!  دیگویم او که چه هر!  شود خواهدیم او

 ازین.  کردیم اش وانهید نیسنگ سکوت   نیا اصال ، خواستینم توافقنامه

  ؟ بشنود را هامون بم   یصدا دارد دوست چقدر که دیبگو بود

 مرو متیجو یم ، بمان خواهمت یم

 بمان خواهمت یم ، باد چو ام سرگشته

 

 ینگاه و نشست شیجا سر   صاف.  زد سرش به لحظه کی چرا دینفهم

 : آمد حرف به.  بودند کارن ی خانه ک  ینزد.  انداخت ابانیخ به

 .  شمیم ادهیپ نجایهم من -

 : چرخاند سمتش به نگاه هامون

 ! ؟ نجایا -

 رو راهت ستین یاجیاحت گهید.  خونه یبر زودتر یتونیم تو.  آره -

 .  یکن دور

 دوست هامون.  بود مشخص شیچشمها از حالش نیا و بود گرفته دلش

 که راند توقف بدون   هم گرید ی هیثان چند.  کند یتوجه یب داشت

 : آمد حرف به حرص با بار نیا شاران

 .  شمیم ادهیپ دار نگه گمیم ؟ یشنویم صدامو اصال -

 : دیغر حرص با.  بماند خونسرد آن از شتریب اوردین طاقت هامون

 ! ؟ کنم ولت ابونیخ تو شب وقت   نیا -



 : دیکش نشان و خط شیبرا هم در یابروها با شاران

 !  یباش داشته یکار بهم دینبا توافقنامه طبق   -

 چه.  شود راه به سر شاران نبود قرار که انگار.  دییسا دندان هامون

 !  داشت یانتظار

 !  یراحت خودت جور هر -

 هامون نداشت انتظار شاران.  کشاند ابانیخ ی هیحاش به را نیماش

 و رفت رهیدستگ سمت   به دستش.  گرفت او از دلش کل به.  دیایب کوتاه

 ی پنجره به را نگاهش هامون.  کرد باز را در دیترد یا لحظه بدون  

 را خودش بتواند دیشا تا ، بخورد حرص کمتر تا بود دوخته یکنار

 و دیکوب هم به محکم را در!  نکند دخالت او ی  زندگ در و کند کنترل

 از یخبر و بود مانده نیماش در شکالتش عطر   فقط بعد یا لحظه

 دستش.  کند نگاهش بتواند تا دوخت نهیآ به را نگاهش.  نبود خودش

 هامون.  نبود او از خبر بعد یا لحظه و آمد باال نیماش نیاول یبرا

 راه به سرشان پشت   مشخص ی فاصله با و انداخت راه به را نیماش

 نیماش از که شاران.  نگرفت آرام دینرس مقصد به که یوقت تا و افتاد

 باز.  راند خانه سمت   به و شد راحت الشیخ فشرد را زنگ و شد ادهیپ

 ؟ بود درست کارش که کردیم فکر خودش با هم

 

 به که یمدت تمام.  شد کارن ی خانه وارد   شاران و شد باز در یا تقه با

 از پُر سرش.  کردیم مرور خود با را هامون یحرفها برسد کارن

  ؟ کند کمکش توانستیم کارن.  کند چه دیبا دانستینم بود مختلف افکار  

 و دیکش یراحت نفس  .  شد رو به رو کارن با گرفت باال که را سرش

 مکث شد باعث مضطربش صورت   که ببرد پناه آغوشش به خواست

 .  کند

 .  تو ایب ؟ یچطور -



 خود در را دنشیکش آغوش در به ل  یم و رفت جلو شاران و رفت کنار

 در سارا یصدا ، سرش پشت   در شدن   بسته محض   به.  کرد سرکوب

 : زد زنگ گوشش

 !  شاران سالم -

 : برگشت کارن سمت   به.  کند کامل را جنونش تا بود یکاف صدا نیهم

 ! ؟ کنهیم کاریچ نجایا نیا -

 : داد جواب سارا دیایب حرف به کارن آنکه از قبل

 رو سوال نیهم یخوایم ینیبب منو جا هر.  شاران شو بزرگ کمی -

  ؟ یبپرس

 : دیغر کارن

 !  سارا -

 یرو یخونسرد با و گرفت باال میتسل ی نشانه به را شیدستها سارا

 : بود کارن به نگاهش شاران.  نشست مبل

 کنم باور نخواستم من!  شده جور جورتون ؟ گفتیم راست یکت پس -

 دوباره که یباش وونهید دیبا فقط یدیکش که یعذاب همه اون از بعد. 

 .  یکن قبولش

 : شد بلند سارا یصدا

 یفکر هی دیبلد یلیخ یکت و تو!  مربوطه خودش به کارن یزندگ -

 .  دیبکن خودتون یزندگ یبرا

 : شکست را سکوتش بار نیا کارن

  ؟ نه ای یکنیم بس سارا -

 : چرخاند شاران سمت   به سر

 .  باهات بزنم حرف دیبا -



 دسترس در.  یاومد شمیپ نه و یزد یزنگ نه مدت نیا ؟ یحرف چه -

 ! ؟ یبزن حرف من با ینکرد وقت یبود یباز خاطره غرق   ای نبودم

 : گرفت را شاران یبازو ر  یز کارن

 .  ایب باهام قهیدق کی -

 : کرد رها را دستش شاران

 یبخوا نکهیا اما مربوطه خودت به تیزندگ!  گمیم اما بگم خواستمینم -

 و طرف نیا خاطرش به بهمن بابا که یکن یکار دختره نیا یهوا به

 اگه ، یکن جور نقش واسش اگه!  یطرف من با بندازه رو طرف اون

 مراعات   بخوره گره مونیزندگ با شیزندگ درصد کی که یکن یکار

 در یکت ای من ی  زندگ از سر بفهمم فقط هیکاف.  کنمینم رو بودنت برادر

 گهید اونوقت کرده تر دراز مشیگل از پاشو بفهمم هیکاف کارن.  آورده

 ... داشت مشکل سارا گمینم

 تر محکم و دوخت کارن ی زده غم یچشمها به را نگاهش.  کرد مکث

 : آمد حرف به

 !  تو ش  یپ امیم میمستق بار نیا -

 : کرد قطع را حرفشان سارا یصدا

  ؟ بخوره بر بهم حرفات یکنینم فکر.  سادمیوا جا نیهم درست من -

 اعصابش آنقدر لحظه آن.  زد چرخ شاران.  بود دهیرس سارا به نوبت

 سارا سر   را خشمش توانستیم لیم کمال   با که بود خورد هامون از

 : آمد شیلبها یرو اراده یب کلمات!  کند یخال

 رو اطرافمون فضول   ینایدورب مراعات   دمتید جا هر مدت نیا -

 خوب وگرنه.  بستش یجور چیه شهینم که مردم گشاد   دهن   و کردم

 !  کجاست ماها یزندگ تو گاهتیجا که یدونیم

 : زد پوزخند سارا



 !  ها یمصباح به یچسبوند رو خودت یادیز! ؟ شماها -

 : آمد حرف به هم در یابروها با کارن

 !  یگیم یچ یدار باشه حواست -

 .  دیاوردین خودتون یرو به ساله چند که یقتیحق ؟ گمیم یچ مگه -

 رابطه نیا تو دردسر بودم گفته!  ستین مربوط یکس به ما یزندگ -

 ! ؟ سارا بودم نگفته.  خوامینم

 بود دیبع حالت نیا هنرمندش برادر   از.  بود خشم از پُر کارن یچشمها

 رفته هم در صورت   یحت.  نشد کم شاران خشم   از یزیچ هم باز اما. 

 مانده جواب یب سارا که کردینم الیخ!  مشکوکش سکوت   و سارا ی

!  کردیم مراعات کارن مقابل   دیشا.  شناختیم یخوب به را او.  باشد

 :  آمد حرف به گرید بار   شاران

 که یبرگشت.  یکرد کارو نیتر درست یرفت رانیا از که موقع همون -

  ؟ یبگ یچ

 به.  فرستاد گوش پشت   را آن و دیکش بلوندش یموها به یدست سارا

 : کرد زمزمه حال همان در.  کردینم نگاه شاران

 .  مونمیپش من -

 : شود قبل از تر یعصب شاران تا بود یکاف جمله نیهم

 هر و یکرد تویزندگ ؟ یطرف بچه با ؟ سال دو از بعد! ؟ مونیپش -

 رو دلش ای زد رو دلت که حاال یگذروند خوش مانیپ با یخواست جور

 ! ؟ هست هم یکارن افتاده ادتی یاومد یزد

 .  نبوده نیا موضوع -

 و مظلوم دختر   هی جلد   تو یرفت ؟ یکرد هم سر براش یدروغ چه -

  ؟ یکرد هم سر قصه براش نکهیا ای ؟ خورده بیفر



 دیرسیم نظر به یعصب آنقدر.  ردیبگ را شاران یبازو کرد یسع کارن

 !  دیایب سرش به ییبال داشت وحشت که

 .  میزنیم حرف نیبش ایب شاران -

 : دیکش را دستش شاران

 که فنیکث نفر دو نیا انقدر.  مشخصه یچ همه ؟ دارم یحرف چه -

 !  میبزن هم شتریب رو زدن که یگند شتریب زدن   حرف با ستین یازین

 : آمد جلو سارا

 .  یریم تند یدار -

 ی واسه.  کرد ات وسوسه که بگو.  بود پیت خوش و پولدار مانیپ -

 نه که چرا یگفت ؟ نه بود یادیز ات ساله چند ی خونه هم و دوست

  ؟ نهیا از ریغ!  بندازم بهش خودمو بذار

 !  زد گولم مانیپ -

 : زد قهقهه یعصب شاران

 استفاده الوگاید نجوریا از گهید هم یفارس دو درجه یلمایف تو یحت -

 یستین بلد هنوزم.  سارا یزنیم جا در یدار.  بود شهیکل یلیخ.  کننینم

 !  یاریب در ریپذ باور رو نقشت

 : کردیم یعصب را سارا که بود نشانده لب ی گوشه یپوزخند

 

 من با.  اومد ینم خوشش بود افتاده راه نتونیب که یا عهیشا از مانیپ -

 فقط یول.  زدمیم حرف باهاش.  آدمه کردم فکر منم.  کردیم دل درد

 !  بود حرف

 خوب.  داشت خاطر به را مانیپ با ازدواجش ی عهیشا هم هنوز

 معروف ی کننده هیته ازدواج خبر   مطمئنا.  بود یکرامت کار   دانستیم

 یمصباح بهمن   ی خوانده دختر اتفاقا که هیآت خوش و جوان گر  یباز و



 خاطر به را زرد خبر   آن هم هنوز!  کرد و کردیم پا به غوغا بود

 کالفه دو هر مدت تمام و بود شده محدود مانیپ با اش رابطه.  داشت

 آن از یحرف مانیپ اصال.  نبود ازدواج یبرا یقرار نشانیب.  بودند

 احساس که یخبر.  بود مانیپ ی  کالفگ از دلخور هم شاران.  بود نزده

 از سارا.  بود کرده یعصب را مانیپ اما نبوده بد هم آنقدرها کردیم

 : آمد حرف به و کرد استفاده خاطره غرق   شاران   سکوت  

 گفتیم.  نهیبب منو خواستیم و زدیم حرف باهام بهانه یب و بهانه با -

 مخمصه نیا از خوامیم گفتیم.  یشاران دوست   تو.  بده بهم کار راه

 مگه.  برامون زوده گفتیم.  نداشت دوست رو عهیشا نیا.  شم راحت

  ؟ گفتینم.  گفتیم راست ؟ دیبود هم با سال چند

 دادن کار راه ی بهانه به.  مادر از تر مهربون ی هیدا یشد توام -

 !  خوابش تخت مشاور   یشد رابطمون واسه

 که انگار.  کرد مات را کارن یا لحظه یبرا شاران ز  یت و تند لحن  

 نگاهش  . بود انداخته سرش به دوباره را گذشته بد   ال  یخ و فکر تمام  

 سارا.  کند رها برزخ آن از را او که یحیتوض منتظر   و بود سارا به

 : گذاشت جلو یقدم

 خود   با دیبا گفتمیم مدام.  زدمیم حرف باهاش فقط من!  نه خدا به!  نه -

 به دنشید برم اگه گفتیم.  رفتینم گوشش به اما یبزن حرف شاران

 داشت بود کنده دل تو از.  خوردم گول منم.  زدم دامن بدتر ها عهیشا

 .  دیکشیم نقشه من واسه

 : شد یعصب شاران

 خوشت نمایس ی پولداره پسر از توام که بگو.  نده لمیتحو دروغ -

 اش خونه از!  دمتونید خودم من.  یکرد رو غلط اون که بود اومده

 .  رونیب یاومد



 بدتر کافه و رستوران گفتیم!  فتهیب خبرنگار ر  یگ خواستینم -

 !  کنهیم خرابمون

 : دیکش ادیفر شاران

 !  نگو دروغ من به -

 : دیکش ادیفر هم سارا

 به اونو یداد کارن به منو راپورت   تو که یوقت همون!  گمینم دروغ -

 من کنار   واسه یمانع اونم تا یکرد جدا کارن از منو!  یرسوند هدفش

 !  باشه نداشته بودن

 نامزدت به بهیغر مرد   هی ی خونه یبر یبخوا اگه تو.  یلعنت کن بس -

 ، یمیصم دوست  .  بودم دوستت من!  بود نامزدت کارن ؟ یدینم خبر

 هی توام!  مانیپ فقط نه.  شد برداشته جفتتون یبرا موانع!  ات خونه هم

 !  اون ی لنگه یهست یعوض

 رو مانیپ که بود یک ؟ کرد جمعش که بود یک زد گند احمد یوقت -

 یکنیم یانصاف یب یدار!  تو ؟ یک خاطر   به!  من ؟ کرد یراض

 !  شاران

 رو مانیپ هم الزحمه حق یجا به ، یکرد لطف نکنه درد دستت -

 !  یبرداشت

 : چرخاند کارن سمت   به سر سارا

.  دادم حیتوض که من.  یکنیم فکر که ستین یاونجور خدا به کارن -

 !؟ مینکرد.  میکرد حلش هم با.  گفتم برات رو یچ همه

 : امدین کوتاه شاران

 َشک بهت کارن چرا که یبود ناراحت ؟ اومد ینم خوشت مانیپ از -

 یبر مانیپ با یپاش که بود نیا نظرت به کار نیتر عاقالنه ؟ کرد



 اومد یم بدت مانیپ از چقدر که یکرد متوجهمون کمال و تمام!  خارج

 ! 

 : داد ادامه و زد پوزخند

 یچ یبرا دونم ینم!  متفاوته حرفات با یلیخ شواهد ؟ ینیبیم -

 که یچ هر خاطر   به بگو مانیپ به فقط.  گهیهمد با اونم.  نیبرگشت

 تو ییجا نه و نمشیبب خوامیم نه.  برداره من سر   از دست برگشته

 شب.  یرسونیم بهش اخبارو که دونمیم چون گمیم تو به.  داره میزندگ

 یگرفتیم دیند رو مانیپ.  بود بهت حواسم روزیپ رستوران   ی هیافتتاح

 هر که ستمین احمق من اما!  یندار کارش به یکار یبفهمون من به که

 عقل و خودش یپا هم کارن نکردن   ای کردن باور.  کنم باور یگفت یچ

 !  درکش و

 احساس.  گذاشت تنها سارا با را کارن و رفت در سمت   به شاران

 نبود احمق آنقدر کارن مطمئنا!  است شده تر راحت الشیخ یکم کردیم

 00 از ساعت.  زد رونیب کارن ی خانه از.  دهد ادامه رابطه نیا به

 و بست را شیپلکها یا لحظه شد بسته سرش پشت   که در.  بود گذشته

 و مانیپ یها یریگ کناره و روزها آن ی  ادآوری با.  دیکش قیعم نفس  

 به شیدستها.  بود افتاده لرزش به بدنش تمام   شیگفتنها دروغ شروع  

 انتظار ، چرخاند چشم.  بود نشسته جانش به سرما.  نبود ارشیاخت

.  کردیم خشیتوب که ییاخمها همان با ، نگران.  ندیبب را هامون داشت

 !  باشد فقط!  اخالق خوش ای باشد یعصب اگر نداشت فرق

 اش نهیس در نفس.  کردیم دایپ هامون از یرد کمتر گشتیم چه هر

 به!  کردیم مقاومت و انداخت یم چنگ شیگلو به بغض.  شد حبس

 یاصل ابان  یخ به تا رفت نییپا را خلوت ی کوچه و داد تکان شیپاها

 دینبا!  بشکند دینبا بغض نیا که کردیم یادآوری خودش به.  برسد

 چنگ اش یزندگ یها یناکام به دینبا!  کند فکر گذشته به یا لحظه

 . بودند شده تمام شیبرا سارا و مانیپ!  ندازدیب



 

 نام کی به لیتبد روزها نیا که ییآدمها از.  کردیم فرار اش گذشته از

.  کردندیم متالطم را اش یزندگ نه و ترساندندیم را او نه ، بودند شده

 به نه.  کند دور خود از را یمنف افکار   تمام   و بماند یقو بود گرفته ادی

 گانه بچه د  یتهد و احمد از یترس نه و دادیم دنیکش نفس ی اجازه مانیپ

 باد بر را اش یزندگ یکار ندانم با اعظم که گذاشتیم نه!  داشت اش

 خودش!  داشت یا واهمه اش ساله چند سکوت   و حیذب از نه و دهد

 آن.  برود خطا و بخورد ُجم یکس دادینم اجازه و بود یزندگ نیا راس  

 سوزاندیم را شیچشمها و آورد یم فشار شیگلو به بغض که یا لحظه

 یجا به نداشت را هامون که لحظه آن.  کند یباز درست گرفت میتصم

 توانستیم او فقط بود دهیبر همه از که لحظه آن.  کرد فکر اش یخال

 قرار شیچشمها مقابل   و ردیبگ تماس شد وسوسه.  کند بهتر را حالش

 شده دچار آن به که ستیجنون چه نیا دانستینم.  کند تکه هزار را داد

 حس  .  دارد اجیاحت هامون به لحظه آن کردیم احساس فقط.  است

 آن و بود یفرار نشانش و رد و هامون از مدت نیا تمام   ، بود یبیغر

 اهشیس ی گذشته تمام   ی  بان و باعث را او!  کردیم ازین احساس   لحظه

 بخواهد و ردیبگ تماس بود حاضر بودنش آنجا یبرا هم باز و دانستیم

 حرکت یلعنت یانگشتها آن کاش...  آمد یم کاش...  دیایب کنارش که

 مانده تماسها ست  یل به نگاهش...  نشستیم هامون نام   یرو و کردیم

 تا بود یکاف...  شود برقرار تماس و کند لمس را نامش بود یکاف.  بود

 چند و رفتیم هامون نام   لمس   تا انگشتش...  دیایب هامون که بخواهد

.  دیکشیم پس پا بود زده سرش به که یافکار از مانیپش بعد هیثان

 شد هراسان نگاهش.  بود دهیرس یاصل ابان  یخ به.  آورد باال را نگاهش

 از قبل.  داشت را انتظارش که بود یزیچ آن از تر شلوغ ابانیخ. 

 یرو بالفاصله و کرد بلند دست ینیماش یبرا کند توجه جلب   آنکه

 : کردیم نگاهش نهیآ از مرد.  گرفت جا عقب یصندل

 ؟ دیبریم فیتشر کجا -



 بود مردد.  دیچرخینم دهانش در زبان اما بدهد را خانه آدرس خواست

 هر امشب بود زده سرش به!  هامون ی خانه و خودش ی خانه ن  یب

 ! ندیبب را او است شده طور

 : زد هم بر را افکارش گرید بار   مرد یصدا

 ! ؟ دییشما رزمجو خانوم -

 ی نهیآ به شاران ی خسته نگاه  .  بود زده جانیه و متعجب مرد یصدا

 صاف.  گذراند نظر از را جوان مرد   خوشحال   یچشمها و افتاد جلو

 : برود فرو اش یشگیهم و یقو ظاهر   در کرد یسع و نشست

 .  پاسداران ابانیخ سمت   دیبر لطفا.  خودمم بله -

 : آمد حرف به انداخت یم راه به را نیماش که همانطور راننده

 من به امضا هی شهیم.  شماست طرفدار   دارم خواهر هی من.  چشم -

 ؟ دیبد

 : داد تکان سر شاران

 .  حتما -

 مرور سرش در را ونیکتا آدرس   شاران و زدیم حرف جوان مرد  

 افکارش به بتواند که یوقت تا نه و داشت رفتن خانه ی  آمادگ نه.  کردیم

 را امشب داد حیترج!  برود هامون سراغ   توانستیم بدهد سامان و سر

 .  نشستیم دلش و درد یپا او که مطمئنا.  کند صبح ونیکتا ی خانه در

 ساله چند ی خورده فرو خشم   که نیهم.  شدیم تر آرام گذشتیم چه هر

 از هامون فکر   اگر.  داشت یبهتر حال   بود کرده یخال سارا سر   را

 !  شدیم هم بهتر رفتیم رونیب سرش

 از توانست باالخره شاران و کرد توقف ونیکتا ی خانه مقابل   نیماش

 یرو ساعت به توجه یب را دستش!  شود خالص وراج ی راننده شر  



 یصدا آمد یطوالن نظرش به که قهیدق چند از بعد و فشرد زنگ

 : دیشن را ونیکتا ی زده وحشت

  ؟ یکنیم کاریچ نجایا ؟ ییتو!  شاران -

 : دوخت فونیآ به را نگاهش شاران

 . باال امیب کن باز -

 یمدت تمام.  برداشت قدم آسانسور سمت   به عیسر شاران و شد باز در

 از که یاتفاقات به بود بسته را شیپلکها آسانسور م  یمال ی  قیموس با که

.  دیرس نظرش مورد   ی طبقه به باالخره.  کردیم فکر بود گذرانده سر

.  دید هراسان در مقابل   را ونیکتا آسانسور از آمدن رونیب محض   به

 : برداشت سمتش به یقدم

  ؟ شده یزیچ ؟ خوبه حالت -

 از جنس نیا منتظر   که انگار.  کرد آرامش یکم ونیکتا نگران   لحن  

 شیبرا تا دارد را یکسان هنوز که شود راحت الشیخ تا بود ینگران

 ...  داشت را ونیکتا نباشد که هم هامون.  باشند قائل ارزش

 . نشده یزیچ -

 ... شب وقت   نیا پس -

 : دیرس گوشش به بهنام یصدا

 ؟ شده یچ جان یکت -

.  کرد سالم و داد نشان را خودش شاران.  بود نگران هم او یصدا

 : گفت عیسر بهنام

 ؟ شده یزیچ -

 : بزند لبخند کرد یسع شاران

 .  شدم مزاحمتون ساعت نیا دیببخش!  نه -



 : دیکش اش ختهیر هم به یموها به یدست بهنام

 .  تو ایب ؟ یشد وونهید بابا نه -

 حرف به و کرد تر جمع یکم را بود دهیپوش که یروبدوشامبر ونیکتا

 : آمد

 ؟ یخوریم یچا.  میبود دهیخواب تازه -

 کرد زمزمه و نشست یراحت مبل یرو و رفت داخل تعارف یب شاران

: 

 .  دونمینم -

.  بود مشکوک شاران حال   نیا به.  ماند رهیخ صورتش به ونیکتا نگاه  

 !  بود افتاده شیبرا یاتفاق حتما شدیم گم در سر انقدر یوقت

 .  کنمیم درست -

 : گفت بالفاصله شاران که دیکش یا ازهیخم بهنام

 .  ادینم خوابش اگه البته.  بزنم حرف یکت با اومدم.  بخواب برو بهنام -

 : آمد حرف به آشپزخانه از یکت

 .  بخواب برو تو جان بهنام -

 رونیب آشپزخانه از ونیکتا رفت آنکه محض   به و گفت ریبخ شب بهنام

 : آمد

  ؟ شده یزیچ شاران -

 ؟ یپرسیم چرا نه -

 هی یعنی یینجایا ساعت نیا که نیهم ؟ شناسمتینم یبگ یخوایم -

   . هست یخبر

 ؟ برم یخوایم -



 : کرد اخم ونیکتا

 ؟ یشد ُخل -

 کرد جمع را آن که دینکش هیثان به و نشاند لب یرو یمحو لبخند   شاران

 :گفت شناختیم یخوب به را شیحالتها که ونیکتا. 

  ؟ شده یچ -

 ! بگم کجا از دونمینم -

 ! بگو خوباش از -

 چند.  دوخت شاران به چشم منتظر و داد هیتک مبل به راحت ال  یخ با

.  کند شروع کجا از دانستینم شاران.  شد برقرار سکوت نشانیب هیثان

 دادیم احتمال البته! ؟ بود افتاده هم یخوب اتفاق   امشب دانستینم یحت

 همان با گرفت میتصم.  کند سرحال را ونیکتا کارن ی خانه یماجرا

 : کند شروع

 ! سارا و کارن ی رابطه به زدم گند کنم فکر -

 :دیکش جلو را خودش جانیه با ونیکتا

 .یکنیم یشوخ!  نه -

 :گفت بالفاصله ونیکتا نداشت یشوخ به هیشب یحالت صورتش

 .  بگو اول از ؟ یکرد کاریچ! ؟ یچ یعنی -

.  بود ششیپ سارا.  اومدم اونجا از االن.  کارن ی خونه رفتم -

 .  رفتمینم وگرنه دونستمینم

 از پاتو تو چرا ؟ دهیخر رو اونجا مگه.  یرفت یکرد یکار خوب -

  ؟ یببر برادرت ی خونه

 ورود ی لحظه.  کرد باز را شیمانتو یها دکمه و شد بلند جا از شاران

 دوباره.  نداشت شیلباسها به یتوجه اصال که بود حال آشفته آنقدر



 یبرا را بود افتاده اتفاق کارن ی خانه در چه هر و نشست ونیکتا کنار  

 و خنده با ونیکتا شد تمام شیحرفها که یا لحظه.  کرد فیتعر ونیکتا

 : گفت نکشد غیج آنکه یبرا بود مانده دهانش مقابل   که یدست

 ! شاران یوا -

 :دیکش شیموها به یدست شاران

 ! ؟ نه زدم گند -

 عقلشو پاک پسره نیا.  یکرد باز رو کارن چشم   باالخره!  وونهید نه -

 . زده گولش یچجور سارا ستین معلوم.  داده دست از

 که یانقدر نه اما هست یعوض مانیپ.  زده گولش مانیپ گفته بهش -

 هوا رو اونم داده پا سارا که نیهم.  کنه یکار به وادار رو یکس بخواد

 !مانیپ گردن   بندازه رو یچ همه خوادیم.  گرفته

 

 زنه؟یم زنگ بهت هنوز -

 . آره -

 :دیکش یقیعم نفس   ونیکتا

  نزنه؟ زنگ که یگینم چرا -

 شاران   همون منم و قبله مثل   یچ همه کنهیم الیخ ؟ فهمهیم نظرت به -

 ! سابقم ی وونهید

  شه؟ینم ناراحت هامون -

 ! بوده یک مانیپ دونهینم -

.  پره عکساتون نترنتیا تو هنوزم.  کنه قیتحق موردت در بره هیکاف -

 ! نشده پاک هنوز یلعنت ی عهیشا اون

 ...  ستین کارا نیا آدم   هامون -



 :گفت عیسر باشد افتاده ادشی یزیچ که انگار

 گذشته و یزندگ!  نداره یربط اون به باشه هم کارا نیا آدم   اگه اصال -

 . داره ربط خودم به من ی

 زنهیم زنگ بهت هنوز مانیپ نکهیا اما مربوطه خودت به ات گذشته -

 ! نکن یانصاف یب شهیم مربوط اونم به

 ! ؟یانصاف یب -

 را حرکاتش ونیکتا.  کرد باز را فشیک و نشاند لب ی گوشه یپوزخند

 توافق پاکت   شاران! ؟ بود چه دنبال   ؟ کردیم چه.  گذراندیم نظر از

 او متعجب   یچشمها.  گرفت ونیکتا سمت   به و دیکش رونیب را نامه

 :ماند پاکت یرو

  ه؟یچ نیا -

 ! بخون کن باز -

 را خورده تا یها برگه از یکی.  کرد باز را پاکت دیترد با ونیکتا

رد شیچشمها خواندیم که یخط هر با.  خواند و برداشت .  شدیم تر گ 

 اجیاحت یزیچ به کردیم احساس.  بود افتاده لرزش به شاران یدستها

 :خورد گوشش به ونیکتا یصدا!  کند آرامش که دارد

 !ه؟یچ نیا ؟یکنیم یشوخ یدار -

 ! نامه توافق -

  ؟ یشد وونهید -

  ؟ ینیبینم امضاشو.  ننوشتم من -

 : گذاشت زیم یرو را نامه توافق ونیکتا

  ؟ ینگفت یچیه بهش توام -

  ؟ بگم یچ -



  ؟ چرا یگفتیم.  یکردیم اعتراض -

 دونمیم که یوقت بپرسم سوال ازش دیبا یچ یبرا ؟ چرا گهید تو یکت -

   ! ستین یجد یچیه

  ؟ ستین یجد یکنیم فکر واقعا -

 به یجواب چه دیبا دانستینم که یحال در.  شد بلند جا از کالفه شاران

 قفل شیموها یال البه هدف یب را دستش و برداشت یقدم بدهد ونیکتا

 : آمد حرف به ممکن یصدا نیتر آرام با تینها در.  کرد

   ! ستین نیا از ریغ یزیچ -

 تو کنده پوست هلو مثل   پسره!  یکنیم وونمید یدار شاران یوا -

 ؟ آخه یشیم احمق چرا!  دستته

 ! ؟ منه دست   تو هامون -

 چه.  توئه مال   یعنی ادیم اسمت کنار   اسمش یوقت ؟ هیک دست   تو پس -

 !  شوهرته االن نباشه چه باشه یجد

!  کند خوش جا هامون نام   کنار   شوهر ی کلمه وقت چیه کردینم فکر

 :  شد تر کالفه!  دیایب حساب به یجد ونیکتا یبرا که یجور

 ؟ یدار قبول خودت رو یگیم یدار که ییزایچ نیا -

   !؟ یندار قبول تو چرا یبگ شهیم.  دارم که معلومه -

 حرف   بار هر! ؟ عاشقمه اون یکرد فکر.  ستین من داشتن   قبول به -

 سال چند لطف   داره کنهیم فکر طرف!  نید   گفت فقط شد ازدواج نیا

 یبرا ییطال قصر   ینشست تو اونوقت کنهیم جبران کار نیا با شمویپ

 ! ؟ یساخت خودت

 !  نه ای ادیم خوشت ازش.  ندارم یگیم که یاتیچرند نیا به یکار من -

 !  نه -



 رژه مقابلش مدت تمام که قرار یب شاران   به ینگاه سکوت در ونیکتا

 : انداخت ، رفتیم

  ؟ یبد بهش ینکرد امضا رو نامه توافق چرا پس -

 نداشت دوست.  دیخریم وقت کردنش امضا یبرا.  خورد جا شاران

 چند.  است متنفر هامون ی  نینش عقب همه آن از چقدر که کند اعتراف

 کردیم بسته و باز یحرف گفتن   د  یام به را شیلبها.  کرد مکث یا هیثان

.  کردیم نگاهش لذت با ونیکتا.  شدینم خارج آن از ییصدا چیه اما

 : آمد حرف به گرید بار  .  بود زده هدف به که انگار

 !  ادیم خوشت ازش -

 : دیغر و کرد دایپ را شیصدا شاران

 !  ادینم!  نه -

 !  ادیم چرا -

 !  یکت بسه -

 نامه توافق نیا یامضا یبرا هم لحظه کی اومد ینم خوشت اگه -

 یکس شر   از یبخوا.  شاران شناسمیم تورو من!  یکردینم مکث

 !  برده رو دلت پسره نیا.  یکن کاریچ یبلد خوب یش راحت

 : کرد رفتن عزم   و زد چنگ فشیک و مانتو به شاران

 !  یک ش  یپ اومدم باش منو -

 یمبل سمت   به را او.  نداد رفتن ی اجازه و گرفت را دستش ونیکتا

 : کرد تیهدا خودش ی  کینزد

 .  زنمیم حرف باهات دارم!  شاران ارین جوش زود -

 : فرستاد رونیب را نفسش شاران



 هی!  مونهیم موکت مثل   شیر ته با صورتش ، داره قیعق انگشتر   -

 که رو شیمذهب یاطوارا و ادا.  دستشه دم   شهیهم که داره هم حیتسب

 جوش که یگیم یزیچ هی چرا ؟ ادیب خوشم آدم نیا ی  چ از من!  نگم

  ؟ ارمیب

 : داشت لب به لبخند مدت تمام ونیکتا

  ؟ ادینم خوشت ازش -

 !  نه که گفتم -

.  کردیم نگاهش لبخند با ونیکتا اما رفتیم غره چشم ونیکتا به شاران

 بعد هیثان چند.  کردیم بشیتعق شاران نگاه  .  شد بلند جا از لحظه همان

 سمتش به یخودکار بار نیا و نشست شاران کنار   دوباره.  برگشت

 : گرفت

 ! کن امضا رو نامه توافق -

 ونیکتا.  بود مانده خودکار و ونیکتا به مبهوت و مات شاران نگاه  

 ، بود دوستش.  دیدیم صورتش در را یدل دو و دیترد.  کرد مکث یکم

 سر که شدیم.  بود دهیکش قد او کنار  .  بود کرده رشد او با!  خواهرش

 را وارش وانهید قلب   تپش نبود یازین یحت ؟ اوردین در شیحالتها از

 است شده دشیعقا با متفاوت هامون   ی داده دل شاران دیبگو که بشنود

 ونیکتا.  بود حالش یایگو رفتینم خودکار سمت   به دستش که نیهم. 

 : زد لب گرید بار   و داد تکان را دستش

 

 ؟ یکنینم امضا ؟ شد یچ -

 دادیم یجواب دیبا.  فرستاد باال را همه و دیکش شیموها به یدست شاران

 که.  بود یلجباز قصدش فقط دیشا.  نداشت دوست را هامون که او. 

 یوقت دیبا چرا اصال.  ندیبنش یکرس به هامون حرف   خواستینم هم باز



 داشت یمعن چه اصال ؟ کردیم امضا را نامه توافق کردیم اراده او که

 : دیکش هم در ابرو! ؟ بردارد قدم او ی خواسته یپا به پا بخواهد که

 .  کنمینم امضا -

 : انداخت باال ابرو ونیکتا

  ؟ اونوقت چرا -

 . نهیشیم یکرس به حرفش!  شهیم برنده اون ینجوریا -

 : گذاشت زیم یرو را خودکار و زد لبخند ونیکتا

 ! ؟ شهیم گرفته تو حال   کردنش امضا با نکهیا ای شهیم برنده اون -

 به ستمین حاضر گهید ، اومد خوشم یکی از و کردم حماقت بار هی من -

 راه اول   نیهم از که هامون مثل   یکس اونم.  کنم تکرارش یمتیق چیه

 .  سخته باهاش کردن یزندگ چقدر مشخصه

.  شد رهیخ شاران به راحت ال  یخ با و داد مبل به را اش هیتک ونیکتا

.  دانستینم و بود داده دل ؟اصال بود خودش دست   بودن عاشق مگر

.  بود دهینچش را آن از یا ذره مانیپ با یحت که کردیم تجربه را یحال

 : آمد حرف به گرید بار   شاران

 کردناش یمهربون که یآدم از اونم ؟ ادیب خوشم ازش تونهیم یچجور -

 هستن.  ستنین اعتماد قابل   نینجوریا که ییآدما اصال.  مشکوکه یادیز

   ؟

 از قبل و کرد جا به جا را اش شده رها یموها.  کردیم گرما احساس  

 : داد ادامه خودش بزند یحرف بتواند ونیکتا آنکه

 فکر بهش که وقت هر.  شهیم سبز جلوت یدار الزمش وقت هر -

!  کنه یخون ذهن تونهیم که انگار.  رسونهیم بهت خودشو یکنیم

 نیهمچ از شهیم یچجور.  دمید که هیآدم نیتر بیعج اصال!  بهیعج

 ؟ ادیب خوشم یآدم



 ی شده باز کتاب   که انگار.  کردیم نگاهش دقت با ونیکتا.  زد پوزخند

 انتها تا و بخواند را اولش سطر   بود یکاف ، باشد مقابلش شاران افکار  

 بهانه که انگار.  کرد باز لب دستپاچه یحالت با شاران هم باز!  برود

 شهیر دلش در که یحس به ، بود که یزیچ به نتواند ونیکتا تا دیتراشیم

 !  آمد ینم خوشش هامون از که او!  کند محکومش بود دوانده

 هی با که انگار...  بودنش دهیکش اتو و صاف ، نشید   یادا ، تاشیحما -

 انگار.  ارهیم در یچ همه از سر یادیز که یکی!  یطرف ییفضا آدم

 پس ستین کردن یباز نقش نایا!  نهیزم یرو آدم   نیتر نقص یب که

  ؟ هیچ

 : شد دهیکش دنبالش ونیکتا نگاه  .  شد بلند جا از و اوردین طاقت بار نیا

  ؟ کجا -

 !  شد تشنم -

 ونیکتا د  ید مقابل   کمتر که کرد تند پا و برداشت آشپزخانه سمت   به قدم

 شیها بهانه که آورد یم ادشی به رهیخ یچشمها آن انگار...  باشد

 به برسد چه.  کند قانع هم را خودش تواندینم یحت که گانست بچه آنقدر

 !  ونیکتا

 نتهایکاب.  دیکش رونیب را آب ی  بطر تعارف یب و رفت خچالی سمت   به

 : دیشن سرش پشت   را ونیکتا یصدا که گشتیم وانیل افتن  ی یبرا را

 !  چپ سمت   نتیکاب نیاول -

 بود داده ونیکتا که یآدرس طبق   را وانیل او به کردن نگاه بدون   شاران

 کانتر به یخونسرد با ونیکتا.  ختیر آب یکم خودش یبرا و کرد دایپ

 بچه یها بهانه از دست شاران که بود یزمان منتظر  .  بود زده هیتک

 !  شود رو به رو تیواقع با و بردارد اش گانه

 در.  دیخر جان به را آب ی  خنک و دیکش سر را وانیل وقفه یب شاران

 : داد حیتوض و آمد چشمش به ونیکتا گر   بیتعق نگاه   حال همان



 ؟ ادیم خوشش یآدم نیهمچ از یک ؟ دروغه حرفام -

 : داد جواب یخونسرد با و انداخت باال شانه.  کرد یرحم یب ونیکتا

 !  دخترا ی همه -

 مثال.  بزند نیا از ریغ یحرف ونیکتا داشت انتظار.  برد ماتش شاران

 ونیکتا!  است ساز ظاهر و دروغگو و بد هامون.  اوست با حق دیبگو

 : داد ادامه

 ای!  یالک مهربون ی پسره اَه اَه بگم و بدم دلت به دل یدار انتظار -

  ؟ هست احوالت و حال به حواسش که بده چقدر بگم

 به را او اش یعصب حالت  .  برد نکیس سمت   ابه ر وانیل شاران

.  کند گوش ونیکتا یحرفها به نداشت امکان.  بود انداخته وسواس

 : آمد حرف به و گذاشت نکیس داخل   را وانیل

 ! ؟ بشه حروم چشمامون به خواب امشب قراره ای ؟ دیخواب نجایا شهیم -

 اش یاصل ر  یمس به را بحث گرید بار  .  نبود ینینش عقب آدم   ونیکتا

 : برگرداند

 ندارم یمشکل منم برهیم خوابت جذابمون مستر ال  یخ و فکر از تو اگه -

 !  یبخواب یتونیم

 : دیچرخ ونیکتا سمت   به نگاهش شاران

 !  یکت یندازیم راه یبد یباز یدار -

 : دیخند ونیکتا

 !  ندارم تیکار که من -

 !  یکنیم کاریچ یدار که یدونیم خودتم -

 !  ندارم بهت یکار چیه من!  یدیفهم اشتباه -

 !  یکنیم وونمید یدار یکت -



 : آمد حرف به بخورد را اش خنده کردیم یسع که همانطور ونیکتا

.  هست هم شییخدا.  جذابه هامون گمیم فقط ؟ آخه دارم کارتیچ من -

 . کنمیم َشک قتیسل به ستین یبگ

 !  کنم یتوجه یب یزد که ییحرفا تمام   به و بخوابم برم خوامیم االن -

 : برد باال را شیدستها ونیکتا

 ! یراحت جور هر -

 شیصدا که گذرد ونیکتا کنار   از خواست و دیکش یقیعم نفس   شاران

 :دیشن را

 .  بهم زد زنگ سوسن خاله دختر   شیپ روز دو -

 . برگشت عقب به شاران

  ؟ کدومشون -

 ! فتانه -

 

 !؟ خب -

 دایپ کجا از نویا شاران گفتیم.  بود دهید رو هامون و تو یعکسا -

 !  نیزم یرو اومده بهشت از آقا نیا شده باز آسمون انگار ؟ کرده

 هم در ابرو.  کردیم یعصب را شاران که داشت لب ی گوشه یشخندین

 : دیکش

 چرخ نترنتیا تو شب تا صبح که نداره یزندگ و کار دختره نیا -

 ؟ زنهیم

 حداقل.  یزنیم رو شازده نیا د  یق گهید ماه 6 که توام!  ماچه به -

 .  بذار نسوزون شانسشو



 ؟ شانسه فتانه -

 .  یقشنگ اون به ؟ چشه -

 از تر یعصب و دیکش قیعم نفس  .  سوزاندیم را شاران قلب   ته   یزیچ

 : زد لب قبل

 امثال   سمت   بره که احمقه انقدر اگه.  شانسش دنبال   بره!  جهنم به -

 !  بره که بهتر همون فتانه

 آزاده آدم   هی اون یبش جدا ازش که تو.  گهید نداره یربط تو و من به -

 . 

 داشته چشم بهش کننیم جا یب هم هیبق و فتانه ، منه کنار   که فعال -

 ! باشن

 همانطور شاران دیبگو یزیچ آنکه از قبل اما رفت باال ونیکتا یابرو

 : داد ادامه یعصبان

 !  یکت رمیم ذارمیم یبزن حرف گهید ی کلمه کی اگه خدا به -

 : زد لب تنها دیبگو یکالم دینبا کردیم احساس ونیکتا

 .  یبخواب یتونیم آمادست مهمون اتاق   -

 رفت اتاق سمت   به و کرد جمع را لشیوسا حرص با او به پشت شاران

 : کرد زمزمه خودش با شد بسته سرش پشت   در که نیهم. 

 ! ؟ گرونهید مرد   به ملت نگاه   یچ که یعنی!  جذابه که جذابه -

 هجوم   از.  بست پلک یا لحظه یبرا و انداخت تخت یرو را خودش

 و سارا خاطر   به نه.  بخوابد توانستینم شب آن ی کننده وانهید اتفاقات  

 رونیب را لشیموبا.  دیچرخیم سرش در هامون فکر   شتریب!  مانیپ

 نفره دو عکس   به ینگاه.  کرد باز را نستاگرامشیا ی صفحه و دیکش

 یمتن زد سرش به.  فرستاد رونیب مانند آه را نفسش و انداخت شان

 ی هیافتتاح جشن   از شان نفره دو یعکسها از گرید یکی.  سدیبنو



 بود شاران صورت   قفل   هامون نگاه  .  کرد انتخاب را روزیپ رستوران  

 برق بود خودش مخصوص   که توجه همه آن از شاران یچشمها و

 زمزمه و آورد لب ی گوشه یشخندین.  بود درخشان لبخندش و زدیم

 : کرد

 !  برداره دهنش از تر گنده ی لقمه دینبا که فهمهیم جون فتانه -

 را هامون دانستینم لحظه آن که انگار.  بود شده بچه که انگار

 را امشب ی  حواش اتفاقات   و توافقنامه آن تمام  .  خواهدینم ای خواهدیم

!  اوردیب در کاسه از را فتانه امثال   چشم   داد حیترج و کرد فراموش

 را دلش اگر یحت ماندیم شاران مال   ابد تا بود شاران مال   که یزیچ

 !  باشد نداشته دوستش گرید یحت ای نخواهد را آن ، بزند

 : نوشت عکس ر  یز یکپشن و رفت نوشتن به دستش

 پر یعاشق از یا هنجره هر یصدا و پنجره هر لیدل تیرو

 آجر به آجر ما ی خانه شود بنا شدنت دایپ عشق از تو از

 ارای شو تر عاشق

 مارا کن تر عاشق

 آب   که انگار.  گذاشت اشتراک به را عکس و نشاند لب یرو یلبخند

 که دینکش هیثان به اما.  گرفت آرام باشند ختهیر خشمش یرو یسرد

 دوست فقط ، نبود که هامون عاشق  ...  افتاد ونیکتا حرف   اد  ی به دوباره

 اصال...  دارد دوست او که یزیچ ، شود خواهدیم او که یزیچ نداشت

 اوردیب ادی به که آورد یم لیدل خودش یبرا هم باز!  نبود عالقه حرف  

 مرد   از ، صدر هامون   از ، او از لحظه کی یبرا یحت ندارد امکان

 یزندگ یروزها نیا جذاب   یآقا از ، اش العاده فوق ی  حام و مهربان

 نیا یا عالقه.  بود شده صادر حکم و بسته پرونده!  دیایب خوشش اش

 یکار قرارداد   کی مثل   مطمئنا و بود داد قرار بود چه هر!  نبود نیب

 !  شدیم تمام خودش زمان   سر  



 سامان و سر شیطرحها به و بود نشسته اش یطراح ز  یم پشت   هامون

 چه هر.  کردیم آرامش لحظه آن در که بود یکار تنها که انگار.  دادیم

 شدیم دلخور یزیچ از که هربار.  آورد ینم خودش یرو به شدیم

 اما!  بود شده شیها یناراحت انبار   دلش.  آورد ینم زبان بر یکالم

 و بود کرده شروع شاران از اول.  دهد ادامه حال آن به نبود قرار

 !  داشت خودش ی  زندگ یبرا هم یا نقشه

.  توانستینم کردیم چه هر اما بخوابد و ببندد پلک خواست شاران

!  بود شده حرام شیچشمها به خواب انگار که بود ریدرگ آنقدر ذهنش

 شاران چشم   به خواب امشب نبود قرار ، بود هامون با حق هم دیشا

 آدم   نیتر گناهکار!  بود صدر هامون   اتفاق نیا ی  بان و باعث و دیایب

 !  شاران ی  زندگ

 شاران مقابل   در نبود قرار.  کردیم اجرا و گرفتیم میتصم هامون

 در را آن هم هامون و خواستیم مرز و حد و فاصله او!  دیایب کوتاه

 فرستاد رونیب را نفسش!  ماه 6 ی اندازه به فقط.  گذاشتیم ارشیاخت

 که بود ینیب شیپ قابل   ریغ آنقدر شاران.  نبود راحت الشیخ اما

 ...  بزند حدس را شیحرکتها توانستینم

!  ماندیم شکنجه مثل   ، کردیم کار اما بود شده خسته شیچشمها

 را اش خسته بدن   تا کند کار حال همان به آنقدر داشت الیخ هم  دیشا

 به کند دایپ یمجال افکارش آنکه از قبل و بکشد تخت یرو زور به

 ! برود خواب

 

 شیپ در را یکار پر روز   فردا.  بخوابد یکم گرفت میتصم تینها در

 هیثان چند هنوز.  دیکش دراز و رفت خوابش تخت سمت   به.  داشت

 و کرد دراز تختش کنار   ز  یم سمت   به را دستش که بود نگذشته

 از بعد.  بزند نستاگرامیا به یسر زد سرش به.  برداشت را لشیموبا

.  کند نصب را برنامه نیا بود گرفته میتصم زیبرانگ جنجال عکس   آن



 را اش صفحه و کرد جستجو را شاران نام  .  بود نگفته یکس به البته

 یدیجد عکس   دن  ید با اما بود آمده یقبل عکس   دن  ید یهوا به.  کرد دایپ

 یشخندین اراده یب و خواند را متنش.  دیپر باال شیابروها خودشان از

.  بخوابد آرام توانستیم لحظه آن!  کرد خوش جا شیلبها ی گوشه

 اما باشد یباز نوشته آن که هم چقدر هر!  یالیخ و فکر هر از فارغ

.  دیرسیم نظر به محال بایتقر یاتفاقات نیچن با ، یشب نیچن در نوشتنش

 یرو عکس کردن   پست زمان   و انداخت لیموبا ساعت   به ینگاه

 زمزمه خودش با.  بود قبل ربع کی یبرا بایتقر.  شاران ی صفحه

 : کرد

 !  یبخواب یتونینم امشب گفتم -

 یکنار راحت ال  یخ با را لیموبا.  بود بسته نقش شیلبها یرو یشخندین

 ! شدیم درست زیچ همه.  بست پلک و گذاشت

********* 

 !  هومن -

 دینکش هیثان به.  انداخت هومن جان   به ترس هامون ی  جد و بم   یصدا

 : شد اتاقش ی  راه که

  ؟ جانم -

 : گفت و بست را راهنشیپ یها دکمه هامون

  ؟ مغازه یایم امروز -

 : زد لبخند هومن

 ... کنمیم جبران فردا ؟ امین رو امروز شهیم...  زهیچ -

 شیموها.  دیچرخ نهیآ سمت   به و داد تکان سر یخونسرد با هامون

 انگشتش به و برداشت زیم یرو از را قشیعق انگشتر  .  بود مرتب

 : آمد حرف به و انداخت



 .  دمیشن ییحرفا هی خانوم حاج از -

 : داد ادامه هامون.  شد اتاق وارد   کامل هومن

 .  یخوایم زن دمیشن -

 : کند پنهان را اش یخوشحال توانستینم.  شد باز هومن ش  ین

 و سر هی منم گهید باشه نداشته یرادیا اگه.  بزرگه داداش ی اجازه با -

 .  رمیبگ یسامون

  ؟ نه نیگذاشت خانوم عروس با مداراتونم قرار حتما -

 : آمد جلوتر هومن

 حرف گفتم من خودم جان   به یول.  شده نمونیب ییصحبتا هی خب -

 .  چشم گمیم منم بگه اون یچ هر.  هامونمه داداش حرف  

 به ینگاه نهیآ از.  دیکش ششیر ته به یدست.  داد تکان سر هامون

 مقابل  .  دیچرخ و کرد مزه مزه دهان در را حرفش.  انداخت هومن

 به بود کرده حفظ لحظه آن تا که یخونسرد همان با.  ستادیا برادرش

 : آمد حرف

 قراره.  خودت یدیم صیتشخ رو بد و خوب.  یشد آقا گهید ماشاال -

.  یاریب ات ندهیآ یها بچه و زن سر   باال یسقف هی.  یبد لیتشک یزندگ

  ؟ نه.  ینون لقمه هی

 : گرفت شدت اش خنده.  کردیم ذوق شتریب لحظه هر هومن

 .  رمیبگ باباش از رو بله جواب   شاالیا حاال -

 .  داد تکان سر هم باز هامون

  ؟ نه نیگذاشت هم یخواستگار قرار -

 .  هیقض نیا بشه تموم و میبر که شاالیا گهید آره -

 : زد را حرفش اصل   تینها در و برد بشیج داخل   را شیدستها هامون



 ؟ داماد آقا یدار خونه -

 سر ؟ زدیم حرف چه از.  کرد فکر هامون سوال   به تعجب با هومن

 : داد تکان

 .  که ستین یزیچ.  گهید کنمیم هیته خودت کمک   با که شاالیا -

 !؟ هیچ کارت ؟ یچ کار -

 : شدیم تر متعجب لحظه هر هومن

 .  خودت کنار   اونجا امیم.  گهید یفروش طال مغازه -

 : دیپرس مکث بدون   هم را یبعد سوال   هامون

 ؟ یبود کار سر   روز چند هفته نیا -

  ؟ یبد حقوق قراره -

 نگاهش از کل به تعجب و کرد باز هم از را هومن صورت   یا خنده

 : داد ادامه را حرفش.  شد پاک

 هیحرف چه نیا.  خودت ش  یپ بمونه حاال.  میستین زحمت به یراض بابا -

 . 

 را خودش هومن شد باعث که بود نگاهش دیشا.  بود یجد اما هامون

 : کند جور و جمع

 ؟ شده یزیچ -

 : آورد لب بر را گذشتیم ذهنش در که چه هر تینها در هامون

 شاالیا با.  هومن آقا چرخهینم یزندگ کردن کار روز دو و روز هی با -

!  یکن یکار یبتون ات بچه و زن یبرا که ادینم بتیج تو پول هم گفتن

 تهش.  یکن باز حساب کوتاه مدت   هی یبرا یتونیم هم یکی کمک   رو

 و هستم من امروز.  تیمردونگ و جنم و یمونیم تو.  خودت و یخودت

  ؟ ادیم تیزندگ سر   به یچ.  ستمین فردا



.  بود شده قفل هم به شیلبها.  خورد جا برادرش یحرفها از هومن

 : داد ادامه هامون

 امیم یبگ هم فردا نیهم.  یکنیم یکار خوب ؟ یریبگ زن یخوایم -

 با نیبب کن خرج یمردونگ.  کن فکر خودت ش  یپ یول.  یخواستگار

!  یبرس قراره کجا به زدن میج رو اش هیبق و اومدن کار سر روز دو

 ات بچه.  افته یم دوشت به خونه هی ت  یمسئول بار   که کن فکر نیا به

.  یکن خرج براش یموظف شیاریم یوقت.  یندار ای یدار تو فهمهینم

 از یوقت ، یریگیم که زن!  بابا چشم یبگ خوادیم یچ هر فتهیوظ

 نیا به یزندگ.  یمسئول قبالش در گهید رونیب شیاریم باباش ی خونه

 یسخت دیبا مملکت نیا تو یهزار هی آوردن   در واسه.  ستین ایآسون

 .  یکن تالش دیبا بعد به نیا از.  یبکش

 : داد تکان سر هومن

 .  دمیم سامون و سر رو کارا.  هست یچ همه به حواسم -

 : داد ادامه هامون

 

 هیبق.  یبود کار سر روز دو هفته نیا!  هومن آقا ستین حواست -

 صبر یزندگ و زن!  میرفت که برو د   و خدا دست   یسپرد هم روزا

 موننینم منتظرت روزا.  یبرگرد و یبرس اتیخوش به یبر تو کنهینم

 باد و برق مثل  . یبد تیزندگ به یتکون هی و یفتیب فکر به تو که

 .  گذرنیم

 .  کنمیم کار قبل از بهتر بعد به نیا از.  گرفتم ممویتصم -

.  هومن آقا کردنه کار سر   حرفم.  ستین بدتر ای بهتر سر   حرفم -

 یبرا من هیضمانت چه.  یستین باز امروز و یبود مغازه روزید

 نکهیا ای ؟ یکن ثابت رو خودت یبتون تو و بذارم جلو قدم تیخواستگار



 اهل   ، تنبله هومن که نشنوم تیزندگ و زن از یتیشکا و گله روز فردا

  ؟ نباشه تیزندگ تو یکسر و کم نکهیا ای...  ستین کار

 : آمد حرف به هم باز هامون.  ماند ساکت هومن

 یشد اهل گفت بشه که یجور.  یاصول و درست.  کن کار هفته کی -

 .  هیدرست آدم   هومن بگم همه به یخواستگار روز   بتونم منم که. 

 ... بگذره که یخواستگار مراسم   نیا فقط.  یبگ تو یچ هر چشم -

 : دیپر کالمش ان  یم هامون

 خودت.  کار سر   ایب.  یکن ثابت بهم رو خودت یتونیم!  یدار وقت -

 عجول هم با میزنیم حرف هم یخواستگار روز   مورد   در بده نشون رو

 !  نباش

 : دیشن را شیصدا که برود خواست و دیکوب هومن ی شانه یرو یدست

 ؟ یایب یخواینم یخواستگار روز   یعنی -

  ؟ کار سر   یایب ستین قرار تو مگه -

 ... یول چرا -

 یدیم نشون رو خودت و یایم کار سر   تو.  گهید مونهینم اما و یول -

 ! نمیچیم برنامه یخواستگار روز   واسه منم

 از هم نیا و شاران از آن.  بود شده بهتر حالش.  رفت و گفت را نیا

 خوب را روزش.  زد رونیب خانه از صبحانه خوردن   بدون  !  هومن

 !  بود کرده شروع

***** 

  ، من

  خشم و عاطفه از یخال

 غربت و یشیخو از یخال



 نبودن و بودن نیب مبهوت و جیگ

  ، عشق

 من همسفر نیآخر

 کرد رها منو تو مثل

 من ییتنها و مونده دستام حاال

 هی به دادن جاشونو که نشن ناراحت وقت هی خون یسنت حضرات   -

 ! ؟ یآب ور   اون ی خواننده

 نشیماش سوار   یوقت از.  کرد سکوت شاران حرف   به توجه یب هامون

 میتصم که انگار.  بود اوردهین زبان بر یکالم سالم جز به بود شده

 بود خواننده یصدا هم باز!  برساند جنون مرز   به را شاران بود گرفته

 !  شکستیم را نشانیب سکوت   که

 چیه خندمون ، چیه مونیگر

 چیه برندمون و باخته

  چیه اون از ریغ ، مونده تو آغوش تنها

 نید با یمنافات وقت هی زایچ نیا گمیم ، صدر یآقا یکرد یزیناپره -

 بد برات مالئکه وقت هی نکنه یعنی ؟ نکرده یخدا باشه نداشته مونیا و

 فکر گناهش به اصال ؟ نشه بلند گناهات طومار   ایدن اون.  سنیبنو

!  نشه بتینص یبهشت یها یحور از نشه یجور وقت هی ؟ یکرد

 نگاه و نکردنا نگاه عمر هی اصال!  شمیم ناراحت خدا به بشه ینجوریا

 طرف اون دیبر که.  گهید نهیهم واسه نامحرم زن   دن  یند کال و گرفتنا

 !؟ نه دیریبگ یحور

 : خورد حرص شاران!  زدینم یحرف و بود خونسرد هم هنوز هامون

  ؟ یشنویم صدامو -

 چراغ قلب مثل رمیم یم تو یب



 کرد جدا تو از منو یک ، یبود تو نور

 : آمد حرف به گرید بار   شاران

 نیهمچ ؟ یبد دست از رو تکلمت قدرت   که یکرد امضا نامه توافق -

 .  دمایند من یا تبصره و بند

 : کرد باز لب هامون

 ؟ یکرد امضا -

 !  نداشتم وقت -

 فردا و امروز.  زد زل جلو ی شهیش به و برگشت کامل شاران

 زمزمه تنها و داد تکان سر هامون.  رفتینم امضا به دستش  کردویم

 : کرد

 !  کن امضاش -

 : خورد حرص شاران

 !  دیبگ شما یچ هر!  چشم -

 و بود زده چانه ر  یز دست شاران.  نزدند یحرف کدام چیه ریمس آخر   تا

 از بود متنفر شاران و بود نمانده دیع به یزیچ.  کردیم تماشا را رونیب

 اصال و کند فرار روزها نیا دادیم حیترج.  اش یجانب اتفاقات   و دیع

 ی خانه جز به ییجا لیتحو سال دادینم اجازه بهمن که چند هر!  نباشد

 جمع را لشیوسا سال ل  یتحو از بعد یا هیثان توانستیم اما.  برود آنها

 !  شود دور آدم و عالم ی همه از و کند

 که بود یدیجد لمیف یخصوص اکران.  داشت نگه را نیماش هامون

 جان که بود ییتهایموقع آن از یکی.  بودند کرده دعوت هم را شاران

 دنیرس محض   به شاران!  شان یساختگ ی  خوشبخت ش  ینما یبرا دادیم

 حلقه هامون یبازو دور   را دستش و کرد کسیف لب یرو را لبخندش



 صورت  .  نبودند امان در نهایدورب فالش   از هم لحظه کی.  کرد

 : کرد زمزمه زدیم لبخند که همانطور شاران.  بود یجد هامون

  ؟ رفته ادتی نمیا بود نامه توافق از یجزئ کردن یباز -

 رهیخ شاران یچشمها به و آورد لب یرو را درخشانش لبخند   هامون

 کرد زمزمه بود سخت حرفش یخوان لب که یجور حال همان در.  شد

: 

 .  ستمین یخوب گر  یباز بودم گفته -

 : زد طعنه و کرد تر قیعم را لبخندش شاران

 بودم کرده الیخ شیپ وقت چند نیهم تا!  یکنیم ینفس شکسته -

 !  یعاشقم

 : نباخت را خودش اما هامون.  بود زده را رشیت

 ! آماتورم من وگرنه یخوریم یباز خوب تو دیشا -

 

 نداشت انتظار.  دوخت هامون صورت   به ناباور را نگاهش شاران

 با هامون و کردیم یتلخ شهیهم که بود شاران.  باشد تلخ انقدر

 تازه انگار...  گذاشتیم ها یتلخ نیا یرو یسرپوش شیها یمهربان

 یرو آن ای دیایب کوتاه یا ذره هامون ستین قرار بار نیا بود دهیفهم

 ! دهد نشان را اش یداشتن دوست مهربان  

 :  دیرس گوشش به ییصدا لحظه همان.  شد قفل هم به شاران یلبها

 .  دیکنیم نگاه رو سمت نیا رزمجو خانوم -

 هم هامون و نشاند لب یرو یمصنوع یلبخند.  سرچرخاند شاران

 جواب   ال  یدن به شاران.  گرفتند قرار نیدورب مقابل   دو هر و دیچرخ

 ...  دیرسینم ذهنش به یزیچ اما گشتیم یشکن دندان



 لبخند از یخبر گرید.  گذاشتند داخل به قدم آنها و شد گرفته عکس

 نیا آنقدر و کردیم تیرعا او با را اش فاصله شاران یحت.  نبود

 . بود نمانده دور هامون نگاه   از که بود واضح کارش

 هامون.  داد تکان سر یا عده یبرا و کرد سالم نفر چند به شاران

 لحظه همان.  داشتیبرم قدم شاران کنار   اطرافشان یشلوغ از کالفه

 :  بود آشنا دو هر یبرا که دیرس گوششان به ییصدا

 .  شاران سالم -

 نگاه  !  منقبض فکش و شد سخت صورتش.  افتاد مانیپ به هامون نگاه  

 گرفته قرار شاران مقابل   که یدست و داد مانیپ به را قشیعم و قیدق

 .  بود

 یلبخند تنها.  بود یعکسبردار ی آماده که بود ینیدورب به شاران نگاه  

 یا سوژه نداشت امکان.  کرد حلقه هامون یبازو دور   را دستش و زد

 .  بدهد عکاسها و خبرنگاران دست   به

 . یداراب یآقا سالم -

 نفسش باشد شده قیتزر هامون یها هیر به یادیز یهوا حجم   که انگار

 مانیپ.  نشاند لب ی گوشه محو یشخندین و کرد رها راحت ال  یخ با را

 :  گرفت هامون سمت   به را اش مانده هوا و نیزم ان  یم دست  

 .  ارمینم خاطر به رو فتونیشر اسم   دیببخش ؟ شما حال  .  سالم -

 هامون اسم   داشت امکان باشد کرده یزندگ غار تو که یصورت در فقط

 اول   تریت شاران زودهنگام   ازدواج   خبر   هم هنوز!  اوردین ادی به را

 !  بود هنرمندان اخبار  

 پر و محکم که ییصدا با و فشرد را مانیپ دست  .  ماند خونسرد هامون

 :  داد جواب بود اقتدار

 .  هستم صدر هامون -



 با را نکشیع.  کرد حفظ لب یرو را لبخندش و داد تکان سر مانیپ

 : چرخاند شاران سمت   به سر و فرستاد باال انگشت

 .  کردم داتیپ نجایا ، گشتمیم دنبالت آسمونا تو -

 مقابل   از لمیف یها صحنه هم هنوز.  بود مانیپ به رهیخ هامون

...  شاران ی بوسه و مانیپ خندان   یلبها.  شدیم رد شیچشمها

!  کردیم منقبض را هامون فک   اما بود گذشته در چند هر که یتیمیصم

 آن به یتوجه هامون اما دیکشیم نشان و خط مانیپ یبرا نگاهش شاران

 :  نداشت

 .  ذارهینم گهید ز  یچ واسه یوقت یزندگ و کار -

 .  نشاند لب یرو یلبخند مانیپ

 .  بزنم حرف دیجد کار   هی مورد   در باهات خواستمیم.  فهممیم -

 .  مشغولم فعال -

 و سر کارات به یدار وقت.  بخوره دیکل یزود نیا به ستین قرار -

 .  یبد سامون

 شروع لمیف تا نمونده یزیچ.  ستین زدن حرف واسه یخوب وقت   االن -

 ! بشه

 همان هم هنوز مانیپ.  زدینم یحرف و بود شده گوش سراپا هامون

 ...  داشت لب یرو را گذشته لبخند  

 ! یدینم که تلفن جواب.  بندازم رتیگ نجایا شدم مجبور -

 !  هستن هام برنامه ریمد شونیا.  دیبزن حرف یمحب یآقا با دیتونیم -

 مانیپ مقابل   نیا از شتریب دیدینم یازین بود زده را آخر حرف   شاران

 ، شود خام که ستین کارن او که کردیم تکرار خودش با مدام.  ستدیبا

 ندارد مانیپ به نسبت یاحساس چیه ، ندارد گذشته به یخاطر تعلق او

 ... 



 گرید یقدم مانیپ که شود دور آنجا از تا داد خودش به یتکان هامون

 :  ردیبگ قرار شاران مقابل   کرد یسع و برداشت

 ... شاران -

.  کرد علم قد مقابلش طاقت یب هامون شود کامل اش جمله آنکه از قبل

 و گرفت تماما را مانیپ نگاه   یجلو.  نداشت اخم اما بود یجد صورتش

 :  زد لب

  ؟ میبد بهتون ای دیدار رو یمحب انیک ی شماره -

.  رفت وا صورتش و شد جمع لبخندش.  برداشت عقب به یقدم مانیپ

 :  کرد جا به جا ینیب یرو گرید بار   را نکشیع

 .  بود یکار شنهاد  یپ فقط -

 :  گفت عیسر مانیپ که کردیم نگاهش رهیخ هم هنوز هامون

 .  دارم رو شماره -

 :  داد تکان سر هامون

 ! یداراب یآقا خوش شب -

 بود شده حلقه شیبازو دور   که شاران یانگشتها یرو را دستش هاموت

 .  دیکش شانیها یصندل تا خودش دنبال   را او بایتقر و گذاشت

 فرار دشیجد افکار   از چه هر.  بود شده حبس شاران ی نهیس در نفس

 با.  بود آورده بند را نفسش هامون یحرفها.  بود دهیفا یب کردیم

 و نداشته شدنش یحام و هامون به یاجیاحت که کردیم زمزمه خودش

 ته اما...  کند هیتک او به نباشد یازین که هست یقو آنقدر که ، ندارد

 یرو که یلبخند و بود رفته ضعف هامون کالم   قدرت   نیا از قلبش

 اول و ستادیا کنار هامون!  بود ریناپذ انکار بود بسته نقش شیلبها

 لب ر  یز شاران.  ردیبگ جا اش یصندل یرو تا کرد شاران به اشاره

 :  کرد زمزمه مودبانه



 .  ممنون -

 جا شاران کنار   و کرد باز را کتش ی دکمه و داد تکان سر هامون

 سمتش به ینگاه مین شاران.  انداخت گره را شیابروها.  گرفت

 . انداخت

 

 !  بود برده ادی از را کالمش ی  تلخ و طعنه که انگار

 :  زد لب و برد هامون سر   ک  ینزد را سرش

 فکر دیدیم رو صورتت یک هر.  یباش آماتور هم یلیخ کنمینم فکر -

 .  یا تشنه مانیپ خون   به کردیم

 لبخند اش جذبه پُر نگاه   دن  ید با شاران.  دیچرخ سمتش به هامون سر  

 :  داد ادامه را حرفش طنتیش با و آورد لب یرو

 !  یمن عاشق   حتما نکهیا و -

 پا یرو پا.  گرفت شاران از نگاه و فرستاد رونیب را نفسش هامون

 :  داد جواب حال همان در و انداخت

 که نجامیا!  یادیز و کم بدون   گفته بهم داد قرار که کنمیم رو یکار -

 .  کنن باور رو ییزایچ هی همه

 کرده گره یابروها از یخبر.  گرداند شاران سمت   به دوباره را سرش

 :  داد ادامه یخونسرد با.  نبود اش

 !  میکن باور رو ستین که یزیچ خودمون ستین قرار -

 کرد مکث یکم هامون.  بود امدهین خوشش جوابش نیا از چیه شاران

 سالن.  گرفت رو بود آمده ک ش زیآم طنتیش یلبخند به که ییلبها با و

 و چرخاند سر هم شاران.  شد شروع لحظه همان لمیف و بود کیتار

 نیا از.  نزند یحرف داد حیترج.  دوخت رو به رو به را شیچشمها

 از.  بود شده راحت الشیخ هامون.  بود شده خسته بود نشانیب که یتنش



 چه!  گفتیم یداراب همان اصال.  نداشت یخوش دل   شاران گفتن   مانیپ

 ی  تالف...  کردیم یتالف ؟ اوردیب زبان بر را کوچکش نام   بود یاصرار

 آماده که یا شده ُمشت یدستها ی  تالف و را خودش ی شده منقبض فَک  

 بود کرده کنترل را خودش اما بود مانیپ صورت   یرو آمدن فرود ی

 .  ندهد خبرنگاران دست   به یدیجد ی سوژه و نرود خطا دستش که

 دست دیرس انتها به لمیف که یزمان.  نزدند یحرف لمیف پخش   مدت   تمام  

 لمیف عوامل و کارگردان از یا کلمه چند.  شدند بلند جا از و زدند

 قدم نگیپارک سمت   به.   گرفتند رفتن به میتصم تینها در و دندیشن

 هامون ن  یماش یقدم کی درست مانیپ ن  یماش بد بخت   از.  برداشتند

 یصدا که شود سوار او به توجه یب خواست شاران!  بود پارک

 :  دیشن را مزاحمش

 ...  شاران -

 که یجور مانیپ.  شد اریهوش نگاهش.  کرد بلند را سرش هامون

 قفل شاران چشم   در را نگاهش ندیبینم را شاران جز به یکس چیه انگار

 :  آمد حرف به و کرد

.  میبزن حرف کار به راجع ایب.  ام یشگیهم ی کافه همون من فردا -

 .  بدم دستت از پروژه نیا تو ندارم دوست

 امتحان را صبرش.  دیکوب هم به را نشیماش باز   مهین در   هامون

 ؟ کردندیم

 !؟ شخصا ؟ دیزنیم حرف خودتون گرایباز تک   تک با -

 :  دوخت اش یعصبان یچشمها و هامون به نگاه مانیپ

  ؟ دیدار یمشکل زدنم حرف با -

 .  دارم مشکل لحنتون با -

 ... شاران و من.  شمینم متوجه -



 یحرص با.  کرد قفل بیج در را شیدستها و دیپر حرفش ام  یم هامون

 :  آمد حرف به کند اش یمخف کردیم یسع که

 ! دیبود تر راحت خودتون کدوم هر!  صدر خانوم   ای رزمجو خانوم   -

 به عادت.  باشم یمیصم باهاش که دهیم اجازه بهم اتفاقاتش و گذشته -

 ! ندارم ریگ پا و دست یپسوندها نیا

 اتفاقاتش تمام و گذشته نیا از چقدر و زدیم گذشته از حرف راحت چه

 !  شدیم بد حالش مانیپ کالم   مت  یصم نیا از چقدر!  بود متنفر

 من.  ادین شیپ یکس یبرا یمشکل که دیکن عادت یجور بعد به نیا از -

 !  باشه یشگیهم آرامش نیا دمینم قول اما میآروم آدم  

 مبهوت و مات شاران   سمت   به سر هامون.  بود ناباور مانیپ نگاه  

 :  گفت کند اش یمخف داشت یسع که یحرص با و گرداند

  ؟ میبر -

 بالفاصله و دوخت مانیپ ی رفته وا صورت   به را آخرش نگاه   شاران

 زدند رونیب نگیپارک از آنکه محض   به.  شد هامون ن  یماش سوار  

 هامون ی جذبه پُر لحن   نیا به اگر بود زشت.  دیکش قیعم نفس   شاران

 سر احساس  .  بود شده محکم فرمان دور   هامون یدستها  ؟ شدیم دلگرم

 و داشت شوهر شاران.  آورد ینم در روابط نیا از سر.  کردیم درد

.  کردیم رفتار داشت دوست که طور هر هامون یچشمها مقابل   مانیپ

 !  دهد نشان او به را نادرش ت  یعصبان بود مانده کم

 :  دیشن را شاران یصدا

 ...  دارنینم بر سرمون از دست ها کننده هیته نیا -

 :  نماند دور شاران نگاه   از که نشاند لب یرو یپوزخند هامون

  ؟ شد یچ -



.  نکند فوران خشمش که کندیم جان.  دیکش صورتش به یدست هامون

 سوال   به یجواب!  سابقش عشق   گفتینم چرا ؟ نبود صادق او با چرا

 :  آمد حرف به گرید بار   که نداد شاران

 ! ؟ شده یزیچ -

 حرف به ممکن یصدا نیتر آرام با.  باشد خونسرد کرد یسع هامون

 :  آمد

 ؟ نیهم فقط ؟ کننده هیته -

 

.  امدین خوشش هامون یلبها یرو نشسته پوزخند   آن از چیه شاران

 :  دیکش هم در ابرو

  ؟ یبود یا گهید زیچ منتظر -

 :  گفت و داد تکان نه یمعن به را سرش هامون

 .  میبد گوش آهنگ -

 دست   یرو را شیانگشتها شاران که رفتیم پخش سمت   به دستش

 : آمد حرف به حال همان در. کند متوقفش تا گذاشت هامون

  ؟ یبست رو از ریشمش چرا یبگ شهیم -

 : کرد آزاد را دستش هامون

 .  ندارم یمشکل تو با من -

 داشت دوست.  ستین شهیهم هامون   او که بزند ادیفر داشت دوست

 به که بخواهد...  شود سابق آدم   همان بخواهد او از و بدهد تکانش

 به رفتارها نیا دیفهمینم.  برگردد خودش اصل   به یسرسوزن ی اندازه

 و حال دن  ید و شب آن از بعد!  زدیم حدس که چند هر.  ستیچ خاطر  

 اعتقاداتش ر  یدرگ هم باز.  بود کرده رییتغ کل به سامانش به نا احوال  

 .  بودند شده



  ؟ هیچ شما ن  ید تو گفتن دروغ حکم   -

  ؟ ستین شما ن  ید ما ن  ید -

 !  ستین شما ن  ید غلظت   به ما ن  ید -

 ! آزاده ییزایچ هی شما ن  ید تو یگیم راست -

 :  رودیم یخوب سمت   به صحبتشان ر  یمس کردیم احساس

 .  ستمین بدهکار حیتوض یکس به میزندگ یبرا من -

 ! نخواست ازت یحیتوض هم یکس -

 هیثان چند ی اندازه به اش کرده گره یابروها و هامون محکم   لحن  

.  دوخت رو به رو به را نگاهش شاران.  کرد برقرار سکوت نشانیب

 حرصش و خشم ی شعله ای فتدیب کار به فکرش که یا اندازه به

 ی رحمانه یب یحرفها و افتاد یم خرابش حال   اد  ی به.  شود خاموش

 :  چرخاند هامون سمت   به را سرش اوردین طاقت...  اعظم

 گهیم گهید زیچ هی تتیعصبان و یور هی یپوزخندا و هم تو یابروها -

 هیثان به یدار انتظار و یکنیم بازخواستم یدار چشمات با نگفته. 

 !  وسط زمیبر برات رو میزندگ ی همه دهینکش

 :  کرد رها کالفه را نفسش هامون

 دارن دنیکش سرک قصد   همه و مهمه خودت یزندگ فقط یکنیم فکر -

 ! 

 یناراحت تمام   روزها نیا دانستینم و دادیم خودخواه نسبت   شاران به

 ! بودند داده نسبت او به ناحق به که است کلمه نیهم از اش

  ؟ نه یوندیبپ"  خودخواهه رزمجو شاران"  کلوب به قراره توام -

 !دستیفا یب کردن بحث -



 دیبا چرا.  یدونینم من یزندگ از یزیچ تو چون دستیفا یب آره -

  ؟ یکن درکم کمی تا یبذار من مشکالت   یجا رو خودت

 .  دارن مشکل آدما ی همه -

 ! ؟ گانست دو من مثل شونیزندگ آدما ی همه -

 دهان  .  کرد نگاهش هیثان چند یبرا و چرخاند سمتش به سر هامون

 رونیب دهانش از وقفه یب یبعد کلمات  .  بود شده باز گفتن به شاران

 : آمد یم

 که کردم فرار یچ همه از سال ۹۱.  ندارم پدر کردم تظاهر سال ۹۱ -

.  کنهیم ییکارا چه سرم پشت   داره و هیک برادرم نفهمه یکس وقت هی

 حراج چوب   که هیمرد همون یچراغ حیذب ، پدرم نشه متوجه یکس که

 تیاهم بهم انقدر مادرم بدم نشون کردم یسع سال ۹۱.  زد دخترش به

 جانیه از دنشید وقت   و کنم التماس دنشید یبرا ستین یازین که دهیم

 الیخ با اعظم ، نشه من مثل اعظم گفتم سالها نیا تمام  .  ارمیب در بال

 دلگرم تهش که...  داره دوست یچ اعظم نمیبب ، بخونه درس راحت

 بچه خوادینم مامانم اگه که ، ستین بابام اگه که.  دارم خواهر که بشم

 ی شهیر به شهیت برادرم اگه که ، نهیبب شوهرش ترس   از رو اش

 !  دارم خواهرمو وسط نیا حداقل گذاشته من شغل   و شهرت

 بینه خودش به.  کردیم یخفگ احساس   و دادیم فشار را شیگلو بغض

 هامون مقابل   شده گره بغض نیا تا ، کند یصبور گرید یکم که زدیم

 :  داد ادامه و دیکش یقیعم نفس  ...  نشکند

 رژه سرت تو مدام که یگند حس   از ؟یدونیم من یزندگ از یچ تو -

 کس چیه یزندگ ینباش اگه. خوادینم تورو یکس گهیم بهت و رهیم

 یبرا یفرق نبودت و بود که یهست یاضاف موجود   هی تو. شهینم عوض

 !نداره یکس



 بر کبارهی را شیها یدلخور تمام  . نداشت یخوب حال   کرد مکث یکم

 به را تیعصبان و حرص که ییصدا با بار نیا...  بود آورده زبان

 : آمد حرف به دادیم نشان یخوب

 یآدم حس   ، بودن سربار یدائم حس   ؟یدونیم یچ میزندگ و من از تو -

 مونهیم وجودت تو ابد تا که یبگیغر حس   نداره، تعلق جا چیه به که

 که هم یوقت!  دارن دوستت چقدر که بگن بهت انتیاطراف اگه یحت

 و مهمه شیزندگ و ندهیآ برات چقدر یبد نشون خواهرت به یخوایم

 برداره یاشتباه قدم   نکنه که یترسیم و یدار دوست رو خودش چقدر

 بهت اونم چون چرا؟! کنهیم فرار ازت و زنهیم یخودخواه انگ   بهت

 یک تو بفهمه و بشناسدت نکرده فرصت چون ، داره یبگیغر حس  

 یآقا بگو تو.  یزنیم نهیس به شویزندگ سنگ   یدار یچ یبرا و یهست

 به شدن کینزد کمی و تلنگر هی با که یدونیم من یزندگ از یچ صدر

 بهت یک.  یدیکش عقب و یخورد جا من یزندگ ی  سگ و گند یروزا

 یرو و پوزخند بشه حرفات تمام   و یکن قضاوت مویزندگ که داد حق

  نه؟یبش لبات

 یباز به را فکرش اطالعات از یادیز حجم   بود کرده سکوت هامون

 یالعمل عکس توانستینم.  نداشت گفتن توان   که انگار.  بود گرفته

 تمام  !  ییکذا ی بوسه آن و بود مانیپ خاطر   به اش یریدلگ.  دهد نشان

 یم اضافه نظرش به که بود یگاهیب و گاه یزنگها آن از اش یناراحت

 :نداد اجازه شاران اما دیبگو یزیچ کردیم تالش.  آمد

 

 . کن ادهیپ نجایهم منو -

 :  چرخاند سمتش به سر هامون

  ؟ اتوبان وسط   -

 ! شم ادهیپ خوامیم -



 یحرف که انگار!  ندارد وجود هامون که انگار زدیم را خودش حرف  

 !  است نزده

 ! خونه رسونمتیم -

 ؟ خونه رمیم من گفته بهت یک -

 ! شاران -

  ؟ یشنوینم کن ادمیپ -

 اصرار همه آن از هامون!  بود شده جنون دچار  .  بود افتاده لج سر  

 .  بود شده کالفه

 ! خونه رسونمتیم گفتم -

 رهیدستگ یرو را دستش و زد سرش به.  دییسا هم یرو دندان شاران

 :  دیکش اتوبان ی هیحاش به را نیماش عیسر هامون گذاشت در ی

  ؟ یکنیم کاریچ یدار -

 ادهیپ بالفاصله هم هامون.  شاران شدن   ادهیپ با شد یمساو نیماش توقف  

 :  شد

 ! شو سوار نتتیبیم یکی -

 بتواند دیشا تا گرداند چپ سمت   به را سرش و رفت جلوتر یکم شاران

 :  کرد سد را نگاهش و دیکش جلو را خودش هامون.  ردیبگ یتاکس

 !  شاران -

 را آن ت  یقابل شاران نظر   به هم همان اما بود گفته حرص با را اسمش

 و درشت یچشمها به نگاهش.  کند تند را قلبش ضربان   که داشت

 :  خورد گره هامون ی  مشک

 ! خونه رمینم من -

 .  برمتیم یبخوا جا هر -



 .  ستین که زور.  باشم تو کنار   خوامینم -

 و بود خلوت اتوبان که آورد شانس چرخاند اطراف به سر هامون

 :  باشند نداشته آنها به یتوجه که ادیز آنقدر نهایماش سرعت  

 .  شو سوار برو!  زوره اتفاقا -

 توافق به توام.  برم دارم دوست جا هر خوادیم دلم ؟ هیاصرار چه -

 فتیوظ ، یکرد یباز رو نقشت.  باش وفادار یکرد امضا که یا نامه

 !  خداحافظ گهید یداد انجام رو

 را شیبازو هامون.  برگشت عقب به نرفته اما برداشت گرید یقدم

 یچشمها به شاران نگاه  .  بود دهیکش خودش سمت   به را او و گرفته

 .  خورد گره هامون

 االنم.  نباشه عهیشا و یخرابکار از یخبر که کردم امضا نامه توافق -

 شو سوار پس!  دیبا که ییجا ببرمت و کنمت نیماش نیا سوار   فمهیوظ

 .  بشم یعصبان نیا از شتریب نکهیا از قبل

 نوک   بود نمانده یزیچ که ییجا تا.  برد تر کینزد را صورتش شاران

 !  کند اصابت هم به شانینیب

  ؟ امینم بر تتیعصبان پَس   از یکرد فکر!  بشو یعصبان -

 گهید جور   ای یمتوجه.  خونه میریم هم با و یشیم سوار االن نیهم -

  ؟ برسونم منظورمو یا

 که شاران.  نشستیم صورتش یرو هامون حرص   پُر ینفسها یگرما

 و زد پس را بود خورده گره شیگلو به که یبغض . نبود آمدن کوتاه آدم  

 :  داد جواب

 دستمو.  یبکن یتونینم یکار چیه توام ، رمینم خونه ، شمینم سوار -

 !  کن ول



 باز شیابروها گره هم هیثان کی ی اندازه به یحت بود کرده تین هامون

 :  آمد حرف به حال همان در.  نشود

 وارنگت و رنگ یها یبطر به یببر پناه مشکالتت از بعد یبلد فقط -

 اریهوش یگیم راست اگه ؟ شهیم حل یچ همه ینجوریا یکرد فکر ؟

 .  کن فکر تیزندگ به و بمون

  ؟ رفته ادتی کنار یدیکش خودتو توام.  مربوطه خودم به من یزندگ -

 بهم دنمیکش کنار خاطر   به یبخوا حاال که بودم تیزندگ وسط   یک   من -

 ! ؟ یبزن طعنه

 نیا از.  بود اش یزندگ یخبرها تر  یت سر.  خوردیم حرص شاران

 !؟ تر وسط

 ! ؟ خونته تو یانصاف یب -

 ! ؟ تو ؟ شده یانصاف یب یک حق   در -

 .  یکن هیگال بازم یمیزندگ یخبرا تر  یت سر نکهیا با کردمینم فکر -

 خود  .  میواقع خود  .  زنمیم حرف خودم از دارم من ، جاش سر   نقشم -

 ! صدر هامون  

 رونیب نهیس از تا بود نمانده یزیچ قلبش.  بود شده خیم شاران نگاه  

 چه از اش هیگال ؟ زدیم حرف یزیچ چه از ؟ گشتیم چه دنبال  .  بزند

 ؟ بود

 

 ترس   و بود دوخته هامون چشم   به نگاه.  دیبگو چه دانستینم شاران

 تمام   با صدر هامون   روزها نیا که دیبگو توانستیم کاش.  داشت گفتن

 یحام ، اش یمهربان ، رفتارش.  است شده مهم او یبرا بودنش صدر

 یزیچ گریکدی جز و بود خورده گره هم به نگاهشان...  بودنش

 .  دندیدینم



 قیعم نفس  .  کرد تیهدا شال داخل   به را شیمو مزاحم   یتارها شاران

 : زد لب و گرفت

  ؟ نهیا از ریغ...  میکن یباز نقش اول از بود قرار -

 الیخ.  بود ریاس چنگش در هنوز شاران یبازو.  بود کالفه هامون

 دو آن مسخ  .  بخورد ُجم کنارش از اش یشراب مو دهد اجازه نداشت

 چشمها آن از کندن دل بود سخت شیبرا.  بود شده نگاهش اب  ینا الماس  

 ! 

 ؟ میکنیم یباز میدار هنوزم -

 اما!  نه دیبگو داشت دوست.  انداخت شاران جان   به لرزه بمش یصدا

 انکار ی اجازه او به هامون یروزها نیا فرار   و نامه توافق یامضا

 آن به بودن رهیخ بدون   را دروغش تا گرفت شیچشمها از نگاه.  دادینم

 : اوردیب زبان بر نگاهش جذاب   ی  اهیس

  ؟ یکنینم یباز تو مگه!  آره -

 یحرف کاش...  دیبگو هامون کاش.  ستادیا نفرشان دو هر یبرا زمان

 هر ی  نیریش و کند یهج را اوردیب زبان بر بود نتوانسته شاران که را

 ، زدینم پلک ، خوردینم تکان هامون اما!  بخرد جان به را حرفش

 و بود رفته نشانه را شاران اش رهیخ نگاه  .  شدینم باز هم از شیلبها

 نیا هامون حداقل داشت انتظار شاران.  دیدینم را یکس او جز انگار

 اما!  یراهیب و بد ، یادیفر ، یخشم.  بشنود یحرف و بشکند را سکوت

 حالت   آن از.  گرفت رنگ نگاهش.  نبود راهیب و بد اهل   که هامون

 دیکش که یقیعم نفس   با.  آمد رونیب بود شده دچار که یا برده مات

 شده مطمئن که نیهم انگار.  فرستاد رونیب نفس زمان هم هم شاران

 به هامون یصدا.  بود شده راحت الشیخ کشدیم نفس هامون بود

 : دیرس گوشش



 ساعتشو هر ، روزشو هر!  کنمیم یزندگ ، کنمینم یباز روزامو من -

... 

 تپش آن از ، زدیم طاقت یب قلبش.  شد حبس شاران ی نهیس در نفس

 رونیب نهیس از داشت امکان لحظه هر انگار که کننده وانهید و تند یها

!  رسدیم هامون گوش   به شیصدا داشت حتم که ییآنها از...  بزند

 خورده گره شیابروها.  گرفت نگاه هامون.  بود مانده باز مهین شیلبها

 : کرد زمزمه شاران.  بود

 .  یکرد امضا رو نامه توافق -

 ...  نکند نگاهش کردیم تالش هامون

 .  یخواستیم تو که بود یزیچ -

 .  یریم ماه شش از بعد یگفت -

 !  یخواست خودت نمیا -

 یکن یکار تیزندگ یبرا یکنینم یسع پس چرا ؟ ستین تیزندگ مگه -

 یزندگ رو روزا نیا صدر هامون   مگه ؟ ستین یباز یگینم مگه ؟

  ؟ کنهینم

 یبرا تالشش به و دوخت شاران آب   پُر یچشمها به را نگاهش هامون

 هامون مقابل   نداشت دوست شاران.  بود مانده رهیخ نکردن هیگر

 یحرفها چرا دیفهمینم اما.  اوردیب طاقت توانستیم.  باشد فیضع

 .  است گرفته یباز به را احساساتش هامون

 .  یندار من یباورا به یشباهت چیه تو -

 بود یکاف شود مات شاران آنکه یبرا جمله همان.  بود گره شیابروها

 ؟ نبود صدر هامون   او مگر ؟ است شکسته قلبش کردیم احساس چرا. 

 انشانیم ی فاصله نیا از چرا پس.  ردیبگ فاصله او از نبود قرار مگر

 در نفس چرا ؟ بود نیغمگ هامون یباورها به نبودن هیشب نیا از... 



 را قلبش محکم یکس کردیم احساس چرا و بود شده حبس اش نهیس

 ادامه را حرفش هامون ؟ بود اش یزندگ یکجا صدر هامون   ؟ فشاردیم

 : داد

 .  کنمیم میزندگ یبرا رو درست کار   دارم -

 دور و نامه توافق یامضا!  بود شاران از گرفتن فاصله درستش کار  

 شاران...  رفتیم رژه سرش در که یخام االت  یخ و فکر تمام   ختن  یر

 حرف به و دیکش رونیب هامون ل  یم یب یانگشتها ان  یم از را شیبازو

 : آمد

 به هیشب که یکن انتخاب رو یکس یتونیم زود یلیخ.  نباش ناراحت -

 !  باشه باورات

.  داشت یناراحت رنگ   نگاهش...  نکند انتخاب او جز به را یکس کاش

 یقدم  ! کند بهبودش یبرا یکار توانستینم و دیدیم هامون که یزیچ

 از یخبر که ییجا.  کند دایپ دنیکش نفس یبرا ییفضا تا گرفت فاصله

...  نباشد دیرسیم اش شامه به هامون سمت   از که یلیوان و چوب یبو

 : دیشن را هامون یصدا

 از یرنگ که باشم خوشحال مشکل همه نیا با ؟ یدار یانتظار چه -

  ؟ ستین وجودت تو من یباورا

 از قبل.  شود تمام جا همان حرفشان داشت دوست.  دییسا دندان شاران

 ی کاسه در که یغلتان اشک   قطره از شیها گونه و فتدیب نفس از آنکه

 !  شود سیخ دیرقصیم چشمش

 هم کنار یروزا نیا یالک تا.  ینیبب تفاوتامونو ی همه داشتم انتظار -

 .  ینکن یزندگ رو بودنمون

 ؟ یبفهم یندار دوست ای یفهمینم منو حرف   -

 .  ندارم یمشکل منم نهیا حرفت اگه!  برو باشه ؟ یبر زودتر یخوایم -



 ، کردیم یزندگ را روزها نیا هامون!  زدیم راه آن به را خودش

 ...  هم شاران

 شاران ، اوردیب زبان بر گذردیم دلش در که یزیچ توانستینم هامون

 ...  هم

 بفهماند یشراب مو نافرمان   دخترک   آن به را حرفش کندیم جان هامون

 !  هم شاران ،

 شانیباورها تفاوت   آمد یم چشمش به چه هر ؟ دیدینم را تفاهم همه آن

 ! بافش یمنف ذهن   به لعنت! ؟ بود

 ؟ یدیفهم نویهم فقط حرفام تمام   از -

 

 بعد یشیم متعهد و یکنیم امضا نامه توافق ستمین باورات شکل   چون -

 .  یبر ماه شش از

 ؟ رفته ادتی.  یگفت بهم اول روز  .  یخواست نویهم تو -

 ی نامه توافق اون نخواستم اصال.  نزدم ازش یحرف گهید یول ادمهی -

 که نبودم من نیا ، یکن اخم بهم مدام نخواستم من!  یکن امضا رو یلعنت

 !  یباش سرد باهام گفتم

 نبود سرد که هوا.  کردیم لرز احساس   شاران.  کردیم نگاهش هامون

 : داد ادامه را حرفش! 

 خود   نخواستم.  ندادم نشونت رو بودم که یاون از ریغ یزیچ من -

 یها یبطر به اگه!  نگفتم دروغ ، نزدم گولت ، کنم یمخف رو میواقع

 یچ.  رزمجو شاران خود  .  بودم میواقع خود   بردم پناه وارنگم و رنگ

 !  نخواستم نویا ازت من ؟ یبش تلخ هوی شد باعث

 زد لب.  کنند بحث آنجا نداشت دوست.  چرخاند اطراف به سر هامون

: 



 .  میبزن حرف درست ییجا هی میبر شو سوار -

 .  میبزن حرف جا نیهم -

 : برداشت قدم شاران سمت   به.  کرد گره ابرو هامون

 .  میزنیم حرف نیماش تو نیبش -

 .  خوامینم -

 ... ندتیبب یکی اگه!  گمیم خودت یبرا -

 .  ستین مهم برام -

 انگار و بود آب پُر نگاهش.  شد رهیخ شاران به و بست لب هامون

 شتریب توانستینم هامون!  بشکند شاران مقاومت   تا دیترسیم هم هامون

 هم به را ذهنش و فکر تمام   روز چند نیا که یافکار بماند ساکت آن از

 : آورد زبان بر را بود کرده اش کالفه و ختهیر

 !؟ هیک مانیپ -

 به یقدم شد باعث بحثشان ی  ناگهان ر  یمس رییتغ.  کرد مکث شاران

 شی؟لبها بود دهیکش وسط را مانیپ حرف   که بود شده چه.  بردارد عقب

 : داد ادامه حرص با بار نیا و گرید بار   هامون.  شد دوخته هم به

 !  هیبق مثل   هیمعمول ی کننده هیته به نگو فقط -

.  است شده پرسش نیا باعث   یزیچ چه دانستینم.  کرد تر لب شاران

 ..  است شده کنجکاو مانیپ به نسبت چرا هامون دانستینم

 !  گذشته از آدم هی -

 .  داد تکان سر یعصب هامون

  ؟ آورده در حال از سر و بوده گذشته آدم   -

 !  کنهینم دایپ یربط من به نیا یول!  برگشته االن...  بود خارج -

  ؟ بوده یچ نقشش...  نقشش! ؟ بوده یک -



 یطرف از.  گشتیم جواب نیبهتر دنبال  .  ماند باز مهین شیلبها شاران

 !  کردینم دایپ یارتباط هامون به اش گذشته ی رابطه هم

 !  بود دوستم -

 ؟ یعاد دوست   هی دوست؟ -

 .  کینزد یلیخ دوست   هی -

 کالفه شاران اعتراف   نیا.  بود کالفه.  دیکش صورتش به یدست هامون

 : دیشن را شاران یصدا.  بود کرده هم ترش

 ؟ یپرسیم چرا -

 : گذاشت جلو یقدم هامون

 !  بدونم حقمه چون -

 : انداخت باال ابرو بار نیا شاران

 ؟ یکنیم حسادت ؟ یبدون من ی گذشته مورد   در حقته -

 : داد تکان افسوس ی نشانه به یسر هامون

 و دست چرا ندونم و اروی صورت   به بزنم زل سمیوا نکهیا یجا به -

 بکنم نتونم یکار منم و هیخودمون انقدر چرا و نداره قرمز خط   پاهاش

 !  جاش سر   بشونمش وقتش به که باشم داشته یاطالعات هی ستین بد

 به گهیم که یچ هر و هست که یجور هر.  ندارم یکار اون با من -

 !  هیمعن یب حسادتت.  مربوطه خودش

 : دیغر آشفته هامون

 !  ستین حسادت بحث   -

 ، شود نگران ، شود حسود.  باشد حسادت بحث   داشت دوست شاران

.  دیکش شیها خواسته یرو یاهیس خط   هامون حرف   اما!  شود ناراحت

 :  زد لب حرص با



 یکنیم چمیپ سوال ینجوریا که یخوایم یچ ازم ؟ هیچ سر   بحث پس -

 ؟

.  بزند یحرف و دیایب کوتاه هامون کاش.  کردیم نگاهش منتظر شاران

 اش یقلب مکنونات ختن  یر رونیب تا قدم کی که را یشاران الاقل تا

 کردیم یسع که مکث هیثان چند از بعد هامون  ! کند آرام داشت فاصله

 هم با گذشته در که چه هر و شاران ، مانیپ از تشیعصبان و حرص

 : آمد حرف به اش شده دیکل یها دندان ن  یب از ، کند یمخف را داشتند

 !  یندار تفکرم و یزندگ و من به یشباهت چیه گمیم که نهیهم یبرا -

 کند فرو شاران سر   در چطور را حرفش دانستینم بود کالفه هامون

 چطور دیفهمینم که یزیچ ، ستیچ دانستینم هم خودش که یحرف  !

 حال نیا به را او چرا کردینم درک که یاحساس و اوردیب زبان بر دیبا

 : داد ادامه شاران!  بگذارد شیرو یاسم تواندینم و است انداخته

 کنارم شیبوق عهد   افکار   با تو مثل   یکی داشتم دوست من یکرد فکر -

 الیخ ؟ یهست خواستمیم شهیهم من که یزیچ به هیشب یلیخ تو ای ؟ باشه

 ؟ گذاشته میزندگ به پا صدر هامون نکهیا از خوشحالم یلیخ من یکنیم

 آدم نیا از ، تاتیحما از ، کردنات یمهربون از!  ستمین خوشحال نه

 خودت ر  یدرگ رو ذهنم انقدر که شدم خسته!  شدم خسته بودنت خوبه

 بخوام مدام که!  کنم رونتیب فکرم از هم لحظه هی یبرا نتونم که یکرد

 یها یمهربون اون گهید چرا.  یستین قبل مثل   چرا ؟ شده چت بفهمم

 یناراض وسط نیا که یستین تو فقط!  کنم حس تونمینم رو کنندت خسته

 همون کاش.  میناراض یکرد رییتغ نکهیا بابت  .  میناراض منم.  یهست

 . یموندیم داره یبوق عهد   تفکرات   که یا کننده خسته و مهربون آدم  

 

.  آمد بند بود آورده زبان بر که یهم سر   پشت   یحرفها از نفسش

 را کلمات درست   ی  معن.  بود دوخته شاران به چشم ناباور هامون

 که یرنگ زرد سمند   دن  ید با و گرفت هامون از نگاه شاران.  دیفهمینم



.  انداخت جلو را خودش کردن فکر یا لحظه بدون  .  آمد یم دور از

 یرو کردن فکر یا لحظه بدون   شاران و کرد ترمز دنشید با سمند

 او تا داد تکان اش شده سنگ یپاها به هامون.  گرفت جا عقب ی  صندل

 . دارد نگه را

 :گفت عیسر دنشید با شاران

 . برو زود آقا -

 :داد فشار گاز پدال   یرو را شیپا راننده مرد  

 دردسر خودت واسه هم اتوبان وسط   یپریم یشب نصف   خواهرم -

 یکار چه نیا یپروند چرتمونو.یندازیم ریگ مارو هم یکنیم درست

  ؟ بود

 سمت   به هامون.  برگشت عقب به نگاهش.  زدیم تند شاران قلب  

 لحظه آن نداشت دوست.  نشست جانش به دلهره.  رفتیم نشیماش

 یال البه!  بود کرده خراب شیحرفها با که یوقت نه.  ندیبب را هامون

 :گفت راننده جوان   مرد   غرغر  

 داخل؟ یبر رو یخروج نیا شهیم آقا -

 :کردیم نگاهش مشکوک مرد

 گردمیبرم یبخوا اگه ؟ مرده نیا کردیم تتیاذ شده؟ یزیچ یآبج -

 ! ارمایم جاش سر   حالشو

 .  کردیم کالفه بدتر را شاران مرد ی مابانه یلوت رفتار  

 . ییباال ابون  یخ تو دیچیبپ -

 کجا را او دینفهم اما انداخت شاران یآشنا صورت   به نگاه راننده مرد  

 به یلب ریز و داد حرکت را نیماش بود داده که یآدرس طبق  .  است دهید

 :آمد حرف

 ! خواهرم چشم -



.  نداختین عقب به ینگاه گرید و داد تکان تاسف ی نشانه به یسر

.  کرد ییخودنما صفحه یرو هامون نام   و خورد زنگ شاران ل  یموبا

 داخل   را آن و کرد خاموش را لشیموبا بالفاصله و گرفت دندان به لب

 ! بدهد جواب نداشت دوست.  انداخت فشیک

 اعالم که یزن مزاحم   یصدا بار نیا و کرد تالش گرید بار   هامون

 کی.  کردیم اش کالفه شتریب است خاموش شاران ل  یموبا کردیم

 خانه سمت   به حتما.  کرد حرکت شاران ی خانه سمت   به راست

 ! رفتیم

 از ساده توانستینم.  خوردیم چرخ شاران آخر   ی جمله سرش در

 .  است خورده تکان وجودش در یزیچ کردیم احساس!  بگذرد کنارش

 با یا هیثان چند و رفت در سمت   به.  کرد ترمز و دیرس خانه مقابل  

 به است دهینرس هنوز شاران شد ممطئن یوقت و کرد صحبت نگهبان

 از یخبر و گذشته ساعت کی.  ماند منتظر و برگشت نشیماش سمت  

 حرص هامون.  بود کرده خاموش که هم را لشیموبا.  نبود شاران

 فکر خودشان به تا بود داده زمان او به ساعت کی نیا اما.  خوردیم

 تا الشیخ.  بود گرفته شاران از که یجواب به و شانیحرفها به.  کند

 آمد ینم خوشش هم هنوز اما بود شده راحت مانیپ مورد   در یحدود

.  افتاد شاران آخر   یحرفها اد  ی به هم باز!  باشد شاران اطراف   و دور

 یبیعج احساس  ! ؟ حرفها آن و رزمجو شاران  .  کردیم گرما احساس  

 اش یمخف کردیم یسع که قیعم یاحساسات به هیشب یزیچ...  داشت

 کنارشان از ساده توانستینم که بود ادیز آنقدر نشانیب یتفاتها.  کند

!  جاست به کردنش اطیاحت که دانستیم خوب هم خودش.  بگذرد

 .  بود آمده کارش به شهیهم رفتارش منطق  

 ابان  یخ از.  راند خانه سمت   به و چرخاند را فرمان که شد چه دینفهم

.  دیچیپ ابانیخ داخل   رنگ زرد سمند   که رفتیم رونیب شاران ی خانه



 مقابل  .  ندیبب را هامون نداشت دوست.  دییپایم را اطراف شاران نگاه  

 : زد لب خانه

 .  شمیم ادهیپ جا نیهم -

 : گفت حوصله یب راننده مرد  

 دور   مارو ساعته کی.  زدمیم انبریم من یایب نجایا یخواستیم یآبج -

  ؟ نجایا به یبرس که یگردوند تهران

 و گرفت راننده سمت   به و دیکش رونیب پولش فیک از تراول دو شاران

 قدم خانه سمت   به سرعت به.  نزند یگرید حرف   شد باعث همان

 بود گرم زدن غر به سرش آنقدر راننده که کرد شکر را خدا و برداشت

 نگهبان یصدا که شدیم رد ینگهبان ز  یم مقابل   از.  نشناخت را او که

 : دیشن را

 .  رزمجو خانوم -

 : دیچرخ سمتش به شاران

  ؟ بله -

 : بود نشانده لب یرو یا مودبانه لبخند  

 رو سراغتون.  آوردن فیتشر صدر یآقا.  ریبخ شبتون.  سالم -

 .  بدم اطالع دونستم الزم.  گرفتن

 : دیپرس عیسر شاران

 !؟ رفتن -

 .  نیرفت نیستین دنیفهم.  خانوم بله -

 محض   به.  شد آسانسور ی  راه و داد تکان سر راحت ال  یخ با شاران

 یرو باشد نداشته بدن در یجان شیپاها که انگار اش خانه به ورود

 : کرد زمزمه خودش با.  نشست مبل نیاول



 !؟ یگفت اومد زبونت به یچ هر که بود مرگت چه -

.  نبود گرفته گذشته شب   چند مثل   دیرس خانه به هامون بعد ساعت   مین

 تا و ردیبگ قاب شیلبها یرو را محو لبخند   آن آمد ینم بدش که انگار

 را شیها لباس و بست سر پشت   را اتاقش در  .  دارد نگه جا همان ابد

 ی شماره دیترد با بار نیا و برداشت را لشیموبا.  دیکش رونیب تن از

 آنقدر!  نه ای است دهیرس خانه به دانستینم اصال.گرفت را شاران

 ! دادینم هم خبر که بود وانهید

 نگهبان   ی شماره.  دیرس گوشش به دستگاه ی  خاموش غام  یپ همان هم باز

 :آمد حرف به بوق دو از بعد و گرفت را ساختمان

  الو؟ -

 . هستم صدر.  یامان یآقا سالم -

 . ریبخ شبتون صدر یآقا سالم -

  ؟ دنیرس رزمجو خانوم.ممنون -

 .آقا بله -

 

 .  دیکش یراحت نفس   هامون

 .  ریبخ شبتون.  ممنون -

 : کرد زمزمه لب ر  یز.  کرد قطع را تماس

 . یبش میقا یتونینم که ابد تا -

 و کرد روشن را اش مطالعه کوچک   چراغ  .  رفت کارش ز  یم سمت   به

 رونیب را مهین و نصفه انگشتر   طرح   و دیکش رونیب را کشو.  نشست

 یکم.  آمد ینم خوشش نصفه کار   از.  انداخت آن به یقیدق نگاه  .  آورد

 محوش لبخند  .  شود کامل طرح که یحد در فقط ، کردیم کار آن یرو

 دوست را انگشتر نیا یرو کردن کار بیعج.  آورد لب یرو را



 یبهتر حال   امشب.  یکالفگ شب چند از بعد کردیم احساس.  داشت

 ! دارد

 

**** 

 

 شیگوشها کردیم تالش شاران و خوردیم زنگ زیر کی اش خانه تلفن  

 ریغامگیپ یرو هم یبار چند. نشنود را صدا تا بپوشاند بالشت با را

 پلک اجبار به شیکردنها مقاومت تمام   با اما.  شد قطع بالفاصله و رفت

 :کرد باز

 یریگ عجب! مردم یعنی ، ستمین یعنی ، خوابم یعنی دارمینم بر یوقت -

 ! افتادما

 هم یرو پلک بود نتوانسته که بود اتفاقات ر  یدرگ ذهنش آنقدر قبل شب  

 تلفن سمت   به و آمد نییپا تخت از آلود خواب یا چهره با...  بگذارد

 :برد گوش کنار   را آن شود قطع آنکه از قبل برداشت قدم

  الو؟ -

 . گرفتمت بار 01 ؟ییکجا معلومه -

 ادی به شاران.  دیرس گوشش به اعظم ی دستپاچه و یعصبان یصدا

 را خودش یجد حالت  .  است نزده حرف او با بحثشان نیآخر از آورد

 :کرد حفظ

 بار چند نبود معلوم دادمینم جواب االنم. یگذاشت تموم سنگ   ماشاال -

 ! یگرفتیم گهید

 . خوامیم کمک ازت -

 راحت بود زده شاران که یا طعنه از اعظم که بود مهم آنقدر حتما

 : کرد نگران هم را او شیصدا ی  نگران!  بگذرد



  ؟ خوبه مامان-

 .  میخوایم پول کمی شاران ، خوبن همه آره -

 آنقدر موضوع پس.  کند پول طلب   صراحت آن با اعظم نداشت امکان

 : شد نگران شاران.  بگذارد کنار را غرورش که بود یجد

 ؟ یخوایم یک یبرا ؟ خوبه حالشون همه یمطمئن ؟ پول -

 .  احمد یبرا.  میخوب که گمیم.  آره -

 در که نبود یکس احمد حداقل.  شد راحت الشیخ احمد اسم   دن  یشن با

 یم شیبرا هم یاتفاق هر مطمئنا.  باشد داشته ییجا کانشینزد ی رهیدا

 !  کردینم نگران را شاران افتاد

  ؟ کرده کاریچ باز -

 و دیکش یراحت نفس  .  شد آشپزخانه ی  راه بود شده آرام که ییقدمها با

 : دیشنیم را اعظم یصدا.  انداخت راه به را سازش یچا

...  ها بوده مونیهمسا ر  یتقص یعنی.  شده بحثش ها هیهمسا از یکی با -

 !  میگذشت ما خب یول

 یرو و برداشت نتیکاب از یوانیل.  کرد زیر را شیچشمها شاران

 : گذاشت کانتر

 ! ؟ یک یعنی یگیم که ما نیا -

 ... گذشت اون...  احمد -

 اعظم ؟ گذشته ازش ریبگ زور پول   احمد   و بوده مقصر طرف!  آها -

  ؟ یطرف خر با جان

 !  یکنیم مونمیپش یدار زدم زنگ بهت نکهیا از -

 : امدین خوشش حرف نیا از چیه شاران

 !  یزنینم گول که بچه.  اعظم باش صادق باهام -



 : دیغر و کرد رها را نفسش اعظم

.  داشت خودش با چاقو شد بحثش ها هیهمسا از یکی با احمد.  باشه -

 دفاع یبرا.  میآورد شانس.  ستین قیعم اما شد یزخم بازوش طرف

 .  شکسته احمد یپا بوده کار یرزم طرف.  زده رو احمد خود از

 : انداخت باال ابرو شاران

 ؟ هیهمسا سراغ   رفته برداشته خودش با چاقو هی که هرته شهر   مگه -

 .  ستین کلش تو عقل داداشت نیا

 : کرد تر یعصب را اعظم شاران ی  خونسرد

 .  دمیم پس پولتو کن کمک بارو نیا.  میندار پول بده احمد حال   -

 !  دارم اجیاحت پولم ی ذره ذره به من ؟ یچ ینداد پس اگه -

 یزیچ.  دیایب کوتاه او مقابل   داشت عادت شاران.  بود شده مات اعظم

 اما.  بود دستش در شاران خواب   رگ   و دانستیم یخوب به اعظم که

 به اعظم مکث یکم از بعد.  بود شهیهم از تر متفاوت شاران نیا

 : آمد حرف

 .  دمیم پسش نکن َشک -

 البته.  دهد خرج به انعطاف اعظم مقابل   در بار نیا نداشت الیخ شاران

 نیآخر از اما داشت دوستش قلب ته   از و بود کوچکش خواهر   هنوز که

 کردیم احساس اما کند تشیحما داشت دوست.  بود ریدلگ شیحرفها

 !  است آورده بار لوس را او حدش از شیب یبودنها یحام

 .  دمیم خبر بهت کنمیم فکرامو -

 قطع را تماس شاران شود منعقد اعظم زبان   یرو حرف آنکه از قبل

 ی حوصله که بوق چند از بعد.  گرفت تماس انیک با بالفاصله و کرد

 :  داد جواب تینها در بود برده سر را شاران

 !؟ یکرد یخرابکار چه گهید -



 :  گفت و ختیر یچا خودش یبرا.  انداخت باال ابرو شاران

 ! آشنا امسال دوست پارسال!  یمحب یآقا ریبخ هم شما صبح -

 یاستراحت هی یزنیم که یگند تا دو نیب گفتم من.  یمتعال یعال صبح -

 !  بخواد خدا اگه باشم داشته

 .  یریگینم پول کارات بابت که نه -

 یکرد چل و خل مارو که یریگیم پول یزنیم که یگند هر بابت تو -

  ؟

 .  زدم زنگ داشتم کارت -

  ؟ یکرد کاریچ باز!  خدا ای -

 .  کرد گره ابرو شاران

 .  یبرسون اعظم دست به یپول هی دیبا -

  ؟ هیچ من به دخلش توئه خواهر -

 خوامینم احمده موضوع.  انیک ؟پاشو مگه یستین هام برنامه ریمد -

 . نمشیبب

 پاچمونو بشه هار روز فردا که بهش میبد پول یدست یدست میبر -

 !یبکن یخوایم کمکشم که یدار یحساب و درست داداش که نه ره؟یبگ

 و هیجد حتما یول.  حاال کنمیم فکرامو گفتم بهش. خواست ازم اعظم -

 گذاشتن پا ریز اهل  .  یشناسیم که اعظمو.  موندن پول یب واقعا

 !ستین غرورش

 ی افهیق برم که یکن داریب خواب از منو یصبح سر ستین روا خدا به -

 . نمیبب رو احمد اون اعصاب رو

 .  رهیگیم ازت ادیم اعظم به بزن زنگ ینیبب اونو خوادینم -

 . حاال هست کجا -



 . دمیم بهت رمیگیم آدرس ازش.  مارستاننیب گفت -

 ؟ رهیمیم داره بخواد خدا اگه -

 .تره سالم تو و من از. نمرده پا شکستن از حاال تا یکس -

 : فرستاد رونیب را نفسش انیک

 .شم حاضر برم بفرست واسم رو آدرس. باشه -

 

 خاموش شبید از که را لشیموبا بار نیا و کرد قطع را تماس شاران

 : فرستاد اعظم یبرا یغامیپ و کرد روشن را بود مانده

 .  بفرست برام رو آدرس -

 تشکر   و آدرس شامل که دیرس دستش به اعظم جواب   ، دینکش هیثان به

 دلخور اعظم سرد   لحن   نیا از شاران.  شدیم اش جمله یانتها یکوتاه

 !  اش یخام یپا به گذاشتیم.  آمد کوتاه هم باز اما بود

 شب   یصحبتها و هامون ادی به شد فارغ که الشیخ و فکر و اعظم از

 زبان بر که ییحرفها انگار و زد شیموها به یچنگ.  افتاد قبلشان

 :  کرد زمزمه خودش با.  شد آوار سرش بر دوباره بود آورده

  ؟ کرده ریدرگ رو ذهنت چقدر یبگ بهش یبود مجبور -

 آدم   شیبرا هامون اصال!  کردینم ثابت را یزیچ که شیحرفها اصال

 نظر به کار نیتر ناممکن اما کند انکار داشت دوست!  نبود یمهم

 درست را اش یخرابکار دیبا.  فرستاد رونیب را نفسش!  دیرسیم

.  کردیم دلخورش شتریب نیهم و نداشت هامون از یغامیپ چیه!  کردیم

 دیخوابیم گرید یکم.  برد پناه اتاقش به کوبان پا و کرد رها را لیموبا

 !  کند فراموش را شبشید یحرفها بتواند دیشا تا

**** 

 ! هومن آقا...  هومن -



 قطع با.  بود هیهان با بحث مشغول   تلفن یپا شیپ یا قهیدق تا که هومن

 .  گذاشت هامون اتاق   به قدم تماسش

 ؟ بله -

 ینگاه مین.  کرد فراموش را خودش کار   هامون.  بود هم در شیابروها

 :  گفت و انداخت سمتش به

  ؟ همه تو اخمات شده یچ -

 جواب حال همان در.  نشست مقابلش یصندل یرو تعارف یب هومن

 :  داد

 .  زده زنگ هیهان به یعنی.  زده زنگ اعظم -

 :  زد لب تر آرام

 ! نکرد حساب آدم که مارو -

 فتدیب خنده به بود مانده کم برادرش ی کالفه و آرام ی زمزمه از هامون

 کردیم نگاهش که یحال همان در.  کرد حفظ را اش یجد ژست   اما. 

 :  گفت

 ؟ خب -

 عقب رو یخواستگار گفتیم.  اونه ریدرگ.  مارستانهیب تو برادرش -

 .  ندارن یخوب حال برادرش اوضاع با هم و دهیع دم نکهیا هم.  میبنداز

 :  داد تکان سر هامون

 .  بشه خوب حالشون که انشاهللا -

 .  کنمیم دق من یخواستگار میبر تا -

 چیه و داشت شبید ی  سرخوش از یرد روزش و حال هم هنوز هامون

 !  کند درک را هومن نیغمگ حال   توانستینم جور

 ؟ هیچ یبرا عجله وقتش به یچ همه -



 بچه با میسن فاصله روز فردا ؟ رمینگ سامون و سر گذشته ازم یسن -

 خاک ارواح به بگه دیبا بابام جون   به بگه نکهیا یجا به شهیم ادیز ام

 ! بابام

 نگاه  !  زدیم نهیس به را سالش و سن سنگ   و بود تر جوان هامون از

 :  کرد جور و جمع را خودش دید که را هامون

 .  عدده هی که سن البته -

 رونیب را نفسش.  نداشت را اش یبعد یحرفها ی حوصله هامون

 :  گفت و فرستاد

.  دارم کار ییجا هی من مغازه بمون.  شهیم درست یچ همه وقتش به -

 .  خدا امون   به یکرد ول رو نجایا نمینب.  گردمیبرم و رمیم

 :  دیپر جا از بالفاصله هومن

  ؟ وقت هی نباشه زشت ؟ اعظم برادر   ادت  یع نرم یعنی -

 دم خانوادش به نکرده تیمعرف یکس هنوز.  باره به نه و داره به نه -

 به ۷ معموال اونم.  ساعت ۹ یبر یبخوا که ادتمیع ؟ یزنیم ادتیع از

 . موقع اون تا امیم. بعده

 امروز هومن جان  .  بدم صفا ییرو و سر هی بشم حاضر خونه برم -

 .  امیب و برم منظم بعدش دمیم شرف قول بده وقت بهم رو

 زده شاران یبرا که یانگشتر طرح  .  دیایب کوتاه نداشت دوست هامون

 یبهادر استاد به یسر دیبا امروز.  کردیم ییخودنما زیم یرو بود

 :  دیکش هم در ابرو.  زدیم

 برگشتم من.  برداشته رو جا همه عطرتم یبو.  خوبه وضعت و سر -

 .  یایب و یبر دمیم یمرخص ساعت ۹

 رحم به را هامون دل   نزارش حال   داشت انتظار.  بود خورده جا هومن

 رونیب مغازه از و برداشت را طرح هامون.  کردیم اشتباه اما اوردیب



 حال همان در.  فشرد گاز پدال یرو را شیپا و شد نشیماش سوار  .  زد

 جواب منتظر   و دیکش ششیر ته به یدست.  گرفت را شاران ی شماره

.  دارد فرار قصد هم هنوز شاران که شدیم مطمئن بوق هر با.  ماند

 گرفت تماس گرید بار. دینشن را شاران یصدا هامون و شد قطع تماس

 لبش یرو یلبخند تیعصبان یجا به.  ماند جواب یب تماسش دوباره و

 مقابل   بعد ساعت مین.  بود یخوب عالمت   ها ندادن جواب نیا. نشست

 یا طبقه دو یمیقد ساختمان.  شد ادهیپ نیماش از یبهادر استاد کارگاه

 ! یطالساز کارگاه تا آمد یم یمسکون نظر به شتریب که بود

 رفتیم شمار به هامون دیاسات از یکی و بود نییپا ی طبقه یبهادر دفتر  

.  بود گرفته ادی یبهادر استاد از قبل سالها هم را یطراح آموزش  . 

 و داشت یبلند و دیسف ش  یر.  بود نشسته یبهادر مقابل   بعد یا قهیدق

 مشیفر یباال از و بود گذاشته ینیب نییپا را نکشیع! جان کم یموها

 : بود دوخته هامون به نگاه

 .  جان پسر یکرد گم راه عجب چه -

 :  آورد لب یرو لبخند و انداخت پا یرو پا هامون

 .  کردم یطراح رو یکار هی -

 ! یمیقد استاد   دن  ید نه یاومد ساز و ساخت واسه بگو پس -

 . مزاحمم شهیهم که من.  دیدار اریاخت -

 . طرحتو نمیبب بده -

 شیابروها و انداخت ینگاه مین استاد. گرفت سمتش به را طرح هامون

 : دیپر باال

  ؟ کنمیم فکر ینجوریا من ای خاصه طرح نیا -

 :زد یخبر یب به را خودش هامون

 



 .  ستین خاص هم یلیخ -

  ؟ داده سفارش یکس یعنی -

 :  کرد زمزمه و گرفت نگاه هامون

 ! هیدل کار   هی نه -

 :  افتاد خنده به یبهادر

  ؟ اومد یم دیبا که یاون اومد باالخره -

 :  زد لبخند هامون

 !  ستین یدل کار   هم اونقدرا -

  ؟ هیچ پس ستین یدل...  اقوتی سنگ -

 :  کرد منحرف را بحث هامون

  ؟ ساختش شهیم -

 .  یکن دعوت تیعروس منم.  هیدل یکن قبول که یشرط به شهیم -

 که بود شده چه کند کامل را اش یطراح فقط بود قرار.  دیخند هامون

 انگشتر ساختن   فکر   نیا ؟ بود آورده در یبهادر استاد کارگاه از سر

 گذاشت جواب یب را استاد حرف   ؟ رفتینم رونیب سرش از که بود چه

 بار نیا.  شد نشیماش سوار دوباره ساعته کی یگفت و گپ از بعد و

 :  داد جواب مکث بدون   هامون.  گرفت تماس او با که بود شاران

 ! سالم -

 ! یبود زده زنگ.  سالم -

 .  دیرسیم نظر به خونسرد شاران یصدا

 .  نمتیبب دیبا -

 ! ؟  االن -



 هم آنقدرها کردیم ثابت هامون به کامل که بود دهیپرس تعجب با یجور

 ! ستین خونسرد

 .  دنبالت امیم شب.  دارم کار االن نه -

 ! تونمینم -

  ؟ یدار یلمبرداریف -

 ! نه -

  ؟ یچ پس -

 .  بود نکرده فکر آورد یم دیبا که یا بهانه به شاران

 ! دارم مهمون امشب -

 هامون.  بود آورده یقبول قابل ی بهانه یحدود تا.  دیکش یراحت نفس  

 :  دیپرس

 !؟ مهمون -

 !  ادیب دیشا کارنم.  ادیب قراره هم انیک.  بهنام و ونیکتا.  آره -

 :  دیکش هم در ابرو هامون

 ! ؟ انیک -

 ! که شیدید.  هام برنامه ریمد -

 .  دمشید خوب هم یلیخ -

 .  گهید وقت هی یبرا بمونه زدنمون حرف -

 :  آمد حرف به هامون که کند قطع را تماس داشت قصد

 .  بگم دیبا امشب نیهم!  واجبه حرفام -

 .  نداشت فرار راه  

  ؟ رونیب بندازم مهمونامو -



  ؟ انیم یک   -

...  یکت خاطر   به شتریب یعنی.  بپزم شام خودم قراره.  شام یبرا -

 ! اون یبرا...  بارداره

 که نبود یکس اما هامون.  شود تر یعیطب دروغش تا زدیم حرف یه

 .  کند یخال جا

 انیب مهمونات که هم یوقت تا و زنمیم حرفمو.  اونجام ۱ ساعت من -

 .  رمیم

 ! ؟ یچ -

 :  گفت اش یذات یخونسرد با هامون.  نداشت را انتظارش شاران

  ؟ یدینشن -

 ... یعنی...  ندارم وقت...  بپزم غذا دیبا -

 .  نمتیبیم ۱.  رمیگینم رو وقتت ادیز -

 شاران.  کرد قطع را تماس بتراشد بهانه هم باز شاران آنکه از قبل

 زده آشوب شیموها و بود تخت ان  یم هنوز که یا آشفته حال   با ماند

 که ییمهمانها و ردیبگ نبود قرار که یمهمان.  بود شده ختهیر دورش

 با که بود خودش ر  یتقص اصال!  نداشت خبر دعوت نیا از هم روحشان

 دانستینم و بود جیگ زد شیموها به یچنگ.  بود گرفته تماس هامون

 تخت از و گرفت را ونیکتا ی شماره عیسر.  کند شروع کجا از دیبا

 :  داد جواب بوق نیاول با آمد رونیب

 بچه یسمونیس کردمیم فکر داشتم االن نیهم.  یزد زنگ شد خوب -

 ... ییمویل کردم فکر خودم نیبب.  نمیبچ یرنگ چه رو

 :  دیپر ونیکتا ال  یخیب کالم   ن  یب شاران

 نجایا ۱ ساعت سر.  ایب شام واسه بهنام با یدعوت نجایا امشب یکت -

  ؟ یدیفهم باش



 کردنیم تیرعا رو یکل آداب   هی کردنیم دعوت ییجا رو یکس قبال -

  ؟ آخه کردنه دعوت طرز چه نیا. 

.  کنمیم درستش دارم کردم یخرابکار هی.  ندارم بحث وقت یکت -

 و یبد لفتش اگه خدا به یکت.  نایباش نجایا قبلش دیبا.  ادیم ۱ هامون

 ... ایکن رید

 :  دیپر حرفش ن  یب یکت

 کن فیتعر بعد ارمیب تخمه برم کن صبر.  تو یگندا واسه رمیمیم من -

 . 

 کارن و انیک به برم من.  بگو بهنامم به!  اینیبیم بد یکت نکن خل منو -

 .  بزنم زنگ

 ۱ یچجور من خونه ادیم شب ۳ حالت نیبهتر در بهنام دلم زیعز -

  ؟ باشم اونجا

 .  خداحافظ!  ستین میحال حرفا نیا منتظرتم ۱ من -

 تازه.  ماندیم تنها هامون با دینبا بود که طور هر.  کرد قطع را تماس

 از را دروغ نیا! ؟ کند یآشپز بود قرار.  افتاد خودش یحرفها اد  ی به

 !؟ بود آورده کجا

 

***** 

 

 نظر از را زشیانگ هوس ر  یتصاو.  زدیم ورق مقابلش را یآشپز کتاب  

 برساند سوپرمارکت نیاول به را خودش زد سرش به بارها.  گذراندیم

 به نداد اجازه وجدانش هم باز اما!  کند گرم و بخرد آماده خورشت و

 زده سودابه به یزنگ.  زدیم ورق حرص با!  بدهد آماده یغذا ونیکتا

 پس   از بود دهیفهم زدن حرف یکم با اما بخواهد کمک او از تا بود



 یگر کوزه فوت   به ازین که یلیاص طعم   همه آن با یرانیا یغذا پختن  

 یغذاها قسمت   و یآشپز کتاب   همان به تینها در!  دیآ ینم بر داشت

 .  بود برده پناه اش یفرنگ

 دهیا ییغذا پخت   پس   از بتواند که نبود یزیچ آن هم خچالشی ات  یمحتو

 رساندیم 6 تا را خودش بود گفته ونیکتا.  بود شده کالفه!  دیایب بر آل

 به.  ستینیسنگ ی پروسه خودش بهنام کردن   یراه دانستیم خوب اما

 از!  ردیبگ یساعت یمرخص بتواند خوردینم آب چشمش که خصوص

 نگرفتن جواب و زدن زنگ بار چند از بعد که بود کارن گرید طرف  

 اش افسرده و گرفته حال   اما.  کند صحبت او با بود توانسته تینها در

 خورده هم به سارا و او ن  یب زیچ همه که کردیم یادآوری شاران به

 تینها در و دیایب کارن بود کرده اصرار شاران وجود نیا با.  است

 از زودتر بود گفته هم انیک.  رساندیم شام از قبل تا را خودش بود گفته

 تنها.  بود کرده اش وانهید هامون با ماندن تنها اضطراب  .  رسدینم 3

 برخالف   هامون دیشا که!  بود دعا آمد یم بر دستش از که یکار

 اما!  برسد ونیکتا با زمان هم مثال.  برسد رترید است زده که یحرف

 ساعت   راس شهیهم.  نداشت ریتاخ به عادت هامون.  دانستیم دیبع

 .  دیرسیم مشخص

 توانستیم.  رفت خچالی سمت   به دوباره و بست حرص با را کتاب

 هم قبال!  نبود سخت!  آمد یم بر پختنش پس   از!  بپزد یماکارون

 یکم شب یبرا نظرش به کرد فکر گرید یکم.  بود کرده درستش

 یآشپز ادیز معموال.  فرستاد رونیب را نفسش کالفه.  آمد نیسنگ

 که البته.  رفتیم رستوران به ای ، بود کار سر   ای اکثرا.  کردینم

 مهمان او ی خانه که یگاه.  داشت شدنش هیتغذ در یمهم نقش   سودابه

 آب مرغ   اکثرا خودش یبرا.  دیچشیم را یخانگ یغذا خوب   طعم   بود

 و داشت تبحر آن در که بود یزیچ تنها.  کردیم درست جاتیسبز با پز

 وقت چیه و بود یکاف کند رشیس که یزیچ فقط نبود ییشکمو آدم   چون

 .  رفتینم تنوع دنبال  



 رونیب زریفر قسمت   از را مرغ ی لهیف یها بسته.  زد سرش به یفکر

 وسط   کانتر   یرو و کرد انتخاب هم جاتیسبز مدل چند و دیکش

 کج اش شانه یرو تا که بود یُشل قهی بلوز   شیلباسها.  گذاشت آشپزخانه

.  بود شده شیر شیر شیانتها که یکوتاه ن  یج شلوارک   و بود شده

 و کرد ینافرمان آن از یا دسته فقط و کرد جمع سر یباال را شیموها

 .  بست را شبندشیپ و دیکش یقیعم نفس  .  شد رها اش یشانیپ یرو

 ای بپزد یفرنگ یغذا نبود بلد دیشا.  شد کار مشغول   خودش از یراض

 در کارش اما دیایب بر یخوب به یرانیا خورشت انداختن   جا پس   از

 ! نداشت حرف سالم یغذا پخت  

 را کارش دقت با یجور کردیم یسع و دیبر دراز و کیبار را ها لهیف

 سکوت در کار از گذشت که قهیدق چند.  نبرد را دستش که دهد انجام

 تم  یر.  کرد انتخاب یآهنگ و رفت یصوت ستمیس سمت   به.  شد خسته

.  آورد شیلبها یرو لبخند و کرد عوض را شیهوا و حال تندش

 رفتار   از اش یناراحت و حرص و هامون دن  یرس زود از اضطرابش

 و بود جاتشیسبز و مرغ به حواسش.  کرد فراموش کل به را اعظم

 در آب از خوشمزه بود دواریام و بود آورده در خودش از که ییغذا

 !  دیایب

 فرم   با را آمد دستش به که چه هر و کدو ، ازیپ ، یرنگ یا دلمه فلفل

 و برداشت یبزرگ ی تابه و زد برش ها لهیف به هیشب درست کنواختی

 خودش کار   از.  بخورد تفت روغن یکم با تا ختیر داخلش را همه

 ی  مهمان.  دادیم تکان را خودش آهنگ تم  یر با زمان هم.  بود یراض

 بود شده دچارش که یبار کسالت حال   آن از بود شده باعث اش یاجبار

 !  دیایب رونیب

 دانستینم فقط.  بود اماده بایتقر شاران یغذا و بود گذشته 5 از ساعت

 صورتش! ؟ برنج یکم مثال! ؟ دارد هم یگرید ز  یچ به اجیاحت غذا نیا

 که البته.  بپزد برنج که داشت دوست نه و بود بلد نه.  کرد جمع را



 هم به بشانیترک اصال.  شدیم خراب برنج با جاتشیسبز و مرغ ی مزه

.  باشد داشته دوست برنج هامون دیشا کرد فکر وجود نیا با!  خوردینم

 که کردیم تکرار خودش با  شاران و بماند شام نبود قرار که چند هر

 قلبش ته   وجود نیا با اما!  بکند ماندن یبرا یتعارف هم او ستین قرار

 بود خوراک خوش هامون!  کند درست هم برنج داشت دوست که انگار

 !  داشت دوست حتما. 

 به.  نبود بلد هم درست.  شد برنج کردن   مانهیپ مشغول   یک   دینفهم

 کی.  آمد یم کم نظرش به اما برداشت مانهیپ کی کس هر ی اندازه

.  بود کم مهمان تعداد نیا یبرا مطمئنا.  بود شده متوسط ی کاسه

 که الشیخ.  کرد اضافه برنج گرید یکم و برداشت یبزرگتر ظرف  

 به ینگاه.  گذاشت گاز یرو و کرد پُر آب از را قابلمه شد راحت

 6 ی اندازه به.  ختیر آب پُر ی قابلمه داخل   را همه و کرد برنجها

 . کرد ادیز هم را اش شعله و ختیر نمک هم بزرگ ی مانهیپ

 

 خوابش اتاق سمت   به و گفت هوشش به ینیآفر خودش کار   از یراض

 دیکش رونیب تن از را شیلباسها.  کرد ظاهرش و پیت به ینگاه.  رفت

 ن  یآست.  کرد تن به یدیسف و یصورت دار   گل ی بهاره راهن  یپ و

 دیرسیم شیزانو یرو تا قدش و پوشاندیم را شیبازو وسط   تا کوتاهش

.  زد نهیآ مقابل   یچرخ.  دیپوش هم را دشیسف تخت   پاشنه کفش  . 

 تاب  .  ختیر شانه یرو و کرد باز هم را اش شده جمع یموها

 مثال.  باشد متفاوت یکم امشب داشت دوست اما.  بود جذاب شیموها

 به تاب و چیپ آن از یاثر و کند جمع سر یباال را شیها یشراب تمام  

 !  نگذارد جا

 ییصدا و سر کرد احساس که بود زدن لب رژ مشغول   آماده و حاضر

 نیچ را اش ینیب و دیکش بو یکم اراده یب.  آمد یم آشپزخانه از

 : کرد زمزمه فتدیب کار به ششمش حس   که انگار لحظه کی.  انداخت



 !  برنجم -

 آشپزخانه سمت   به عیسر توانستیم که ییجا تا و شد رها دستش از رژ

.  دیرس گوشش به در زنگ   یصدا که بود دهینرس گاز به هنوز.  دیدو

 با و کرد باز را در است ونیکتا دیشا آنکه فکر   با کرد کج را رشیمس

 عقب یقدم و خورد جا بود ستادهیا مقابلش قد تمام که هامون دن  ید

 : برد ادی از کل به را بیعج یبو و آشپزخانه و صدا.  برداشت

 !  سالم -

 اش شامه به چه هر و بود هامون بم   یصدا دیشنیم چه هر عوض در

 و کت آن در هامون دیدیم چه هر و بود لشیوان و چوب یبو خوردیم

 ذهنش از لحظه کی.  بود دیسف راهن  یپ و دوخت خوش یمشک شلوار  

 شیابروها گره.  بود شده لب به لبخند صدر   نیا دلتنگ   چقدر که گذشت

 اش نهیس در نفس.  نداشت جنگ سر   که انگار و بود شده باز امروز

 : زد لب و شد حبس

 !  سالم -

 ؟ تو امیب تونمیم -

.  شد خانه وارد   هامون و برداشت عقب به یقدم.  شد مسلط خودش به

 آشپزخانه از که ییصدا دن  یشن با لحظه کی.  بست سرش پشت   را در

 : گفت دیرسیم گوشش به

  ؟ هیچ یصدا -

 :  افتاد شیغذا اد  ی به دوباره و دیپر جا از شاران

 !  برنجم یوا -

 دنبالش آرام ییقدمها با کنجکاو هامون.  دیدو آشپزخانه سمت   به دوباره

 : دیرس گوشش به شاران یصدا.  رفت

 !؟ کنهیم ینجوریا چرا نیا -



 باال شیابروها!  شد رو به رو برنج ی فواره با و دیکش یسرک هامون

 : دیپر

 ؟ هیچ نیا -

.  ختندیریم رونیب و رفته سر بودند قابلمه حجم   از تر ادیز که برنجها

 بود مانده کم شاران.  بود شده فیکث آشپزخانه کف   از یقسمت و گاز کل  

 بست را اش شعله.  رفت گاز سمت   به و کرد تند پا هامون.  بکشد غیج

 .  ستادیا بود آمده فرود شیها شانه که شاران سر   پشت   و

  ؟ بشه پلو بود قرار -

 با.  آمد ینم شاران ی گرفته یهوا و حال به اصال هامون شوخ   لحن  

 : گفت حرص

 !  بشه فواره بود قرار نه -

 پس را خنده طرح   تا دیکش صورتش به یدست.  دیخند صدا یب هامون

 .  بزند

  ؟ یخوایم کمک -

 !  بلدم خودم -

 !  نمیبیم -

 داشت دوست بیعج لحظه آن.  کردیم احساس را شاران یموها عطر  

 در را نابلد د  یناام دخترک   ، را او و کند حلقه اش شانه دور   را دستش

 رهیذخ هیر در را عطرش و گرفت نفس شیجا به اما!  بکشد آغوش

 که همانطور.  دیکش رونیب تن از را کتش و رفت عقب یکم.  کرد

 : زد لب دادیم باال را راهنشیپ ینهایآست

 .  بده بهم آبکش هی و قابلمه هی -

 : چرخاند سمتش به سر شاران

 !  تونمیم خودم -



 از چشم باالخره شاران.  برود رو از دیشا تا کرد نگاهش هامون

 را بود خواسته او از که یزیچ حرف بدون   داد حیترج و گرفت هامون

 مانده یباق یبرنجها هامون.  گذاشت نکیس داخل   را آبکش.  دهد انجام

 ی قابلمه داخل   را شده یآبکش یبرنجها بعد و کرد یخال آبکش داخل   را

 که شاران.  کرد کم را اش شعله و گذاشت گاز یرو و ختیر دیجد

 : کرد باز لب کردیم نگاهش دقت با مدت تمام

 !  گرفتنته زن وقت  !  ایبلد -

 راهن  یپ و شاران یپا تا سر به ینگاه.  چرخاند سمتش به سر هامون

 : دیچرخ سمتش به کامل بار نیا.  دوخت اش دخترانه

 !؟ رمیبگ تا دو!  گهید گرفتم -

!  دیایب اش یشوخ یپا به پا هامون نداشت انتظار.  خورد جا شاران

 : کرد ینینش عقب یکم

 .  ستین غهیص به فقط که گرفتن زن -

 : افتاد نیچ اش خورده مین ی خنده از هامون چشم   ی گوشه

 مهر   فتهین نمونیب یاتفاق تا نکنه ؟ یا گهید ز  یچ منتظر   ؟ هیچ به پس -

 !؟ خورهینم رابطمون به دییتا

 ایح یب شبه کی بود؟ آمده هامون سر   به ییبال چه.  برد ماتش شاران

 !  نبود ینینش عقب آدم   که شاران!  بود شده

 یا گهید منظور   تو.  بود کردن یزندگ سقف کی ر  یز منظورم من -

  ؟ یدار

 ! داشت جنگ سر   امشب شاران.  کرد قالب نهیس یرو دست هامون

 خودمون با اگه البته.  میکنیم فکر یزیچ هی به میدار جفتمون کنم فکر -

 ! میباش صادق

 :نخورد تکان شاران و گذاشت جلو یقدم



 ؟ ینیشینم! صادقم که من -

 که بود آورده ادی به تازه.  کردیم اش دستپاچه نشانیب کم   ی فاصله

 حالش حتما.  افتاد رشیتاخ و یکت اد  ی به!  بماند تنها او با نداشت دوست

 :آمد حرف به هامون.  آورد یم جا را

  ؟ داره یمشکل سادنمیوا نجایا -

 ! رهیگیم درد پاهات -

 قدم   با راهش اما شود دور هامون از و برود نشستن ی بهانه به خواست

 :شد سد یبلند

 ؟ یکرد فرار کجا شبید -

 

 و چرخاند را سرش.  برود هیقض اصل   سر   راست کی نداشت انتظار

 دور   که یفیکث و بود راه به اش آشپزخانه در هنوز که یآشوب دن  ید با

 : گفت عیسر بود شده جمع گازش

 !  انیم مهمونا االن!  شده ختهیر هم به چقدر نجایا یوا -

 کردیم یادآوری هامون به را شدنش یعصب که یحالت با گونه وسواس

 و اوردیب کم که بود آن از تر صبور هامون.  شد کردن زیتم مشغول  

 یگلها خوردن   چرخ به دقت با و ستادیا جا همان!  کند ینینش عقب

 اعصابش یرو شده جمع یموها آن.  شد رهیخ شاران راهن  یپ ی  صورت

 تنگ داشت ینافرمان به عادت که یها یشراب یبرا دلش.  رفتیم رژه

 .  بود شده

 هامون که برد ادی از انگار و دیکش یراحت نفس   شد تمام شاران کار  

 سمتش به سر!  بکشد رونیب حرف زبانش ر  یز از تا کرده نیکم

 : زد لب یخوشحال با و چرخاند

 . شد زیتم -



 زیتم نیا کردیم احساس.  بود زده کانتر به هیتک نهیس به دست هامون

 لحظه نیتر بخش آرامش شاران یبرا ییجا ای یزیچ کردن   مرتب و

 هامون فکر   به یدییتا مهر   بود نشست لبش یرو که یلبخند!  است

 لحظه و برد باال را دستش و گذاشت جلو یقدم طاقت یب هامون.  زدیم

 یآبشار شیها شانه یرو و شده رها بند و دیق از شاران یموها بعد یا

رد درشتش یچشمها.  ختیر نییپا دار تاب یها یشراب از .  بود شده گ 

 کنار   را بمش یصدا.  کند درک را هامون حرکت   نیا توانستینم اصال

 : دیشن گوشش

 ؟ کنم شروع رو یبعد حرکت   نکهیا ای یکرد فرار چرا یگیم حاال -

 

 تکلمش انگار اما!  ستدیبا مقابلش مبهوت و مات نداشت دوست شاران

 مرد   نیا و ستین خواب کند باور تا زد پلک بار چند.  بود افتاده کار از

 :  کرد باز هم از را شیلبها!  است هامون مقابلش خندان  

  ؟ فرار و من -

.  نبود موفق اما اوردیب لب یرو زیآم طنتیش یلبخند کردیم تالش

 تا.  کرد بهتر را حالش شکالت عطر   آمد جلو گرید یکم هامون

 :  بگذرد شاران کنار   از ساده نداشت امکان که کردینم اعتراف

 !؟ نه یبزن حرف یخواینم -

 از درست ژستش هامون ی اندازه به و بماند خونسرد کرد یسع شاران

 :  زد لب.  دیایب در آب

 . بودم خسته فقط.  نکردم فرار من -

 .  کنم شروع رو یبعد حرکت   دیبا کنم فکر پس -

 را سرش.  دادینم اجازه غرورش اما بکشد عقب داشت دوست شاران

 :  شد رهیخ هامون یچشمها به سرسختانه و گرفت باال



 ! نبنده رو بالت و دست مونیا و نید اگه البته!  کن شروع -

 شاران.  کرد قبل از کمتر را نشانیب ی فاصله و زد یشخندین هامون

 امدین خوشش نشانیب یجزئ قد   تفاوت نیا از چیه و گرفت باال را سرش

 بار نیا و بود کرده نگاه باال از را همه بلندش قد ی واسطه به شهیهم. 

 !  بود شده برعکس هیقض

 از یلیخ شد خونده نمونیب که یا غهیص ؟ یترسونیم یچ از منو -

 .  دارهیبرم رو موانع

 که آدمش بیس...  بمش یصدا و عطر یبو.  نداشت تمرکز شاران

 پوست   به بیعج که یدیسف راهن  یپ...  خوردیم تکان صحبت وقت  

 قالب امنش ی نهیس یرو که یا مردانه یدستها...  آمد یم اش یگندم

 آمد یم در پرواز به فکرش و شدیم منحرف شاران نگاه...  بود شده

 یچشمها به را نگاهش و داد سامان و سر را افکارش بزنگاه سر که

 :  داد جواب و دوخت هامون

 ! ؟ ستین نمونیب یمانع چیه گهید یعنی! ؟ شد حل یچ همه جمله هی با -

 بار نیا و تر قیدق یکم.  دوخت شاران گلدار   راهن  یپ به ینگاه هامون

 حال همان در.  گرداند نگاه بود اش یچاشن خواستن یکم که یچشم به

 :  داد جواب دیترد یب

 !  لباسامونه نمونیب مانع تنها کنم فکر -

 کار شیچشمها از امروز بیعج ؟ زدیم را حرفها نیا که بود هامون

 یحرکتها ی نقشه و چرخاندیم شاران یرو را نگاهش...  دیکشیم

 مات.  بود شده هامون مغلوب   بار نیا شاران!  دیکشیم را اش یاحتمال

 لیمتما اراده یب قدمش و شد سست شیپا که شد چه دینفهم...  مسخ و

 خود به را او و انداخت کمرش دور   را دستش هامون که شد عقب به

 در قبل یا لحظه که یا مردانه امن   ی نهیس همان به درست.  چسباند

 ...  بود برده سر به فکرش



  ؟ یکن فرار یخوایم بازم -

 فرار فکر  .  اش مردانه حالت   و کردیم فکر هامون صورت   به شاران

 ی نهیس یرو را دستش.  شود جدا او از بود بهتر اما نبود سرش در

 :  گفت حال همان در.  کند دور خود از یکم را او تا گذاشت هامون

 ! یباش عمل آدم   که الزمه وقتا یبعض ؟ یبترسون منو یخوایم -

 شاران که بود شده باعث یزیچ چه.  بزند قهقهه بود مانده کم هامون

 یعمل را بود کرده اش وانهید که یفکر ستین قرار هامون کند الیخ

 دراز   زبان   لحظه همان که ندارد عمل یآزاد آنقدر کردیم الیخ ای ؟ کند

  ؟ کند کوتاه را شاران

 ! ؟ یمن بودن   عمل مرد   اثبات   دنبال   -

 !  صدر یآقا نمتیبیم زیر بگم خوامیم یعنی -

.  دیکشیم نشان و خط هامون یبرا زبانش و زدیم گنجشک مثل   قلبش

 رو هامون با تا بود دهیکش را ها نقشه انواع صبح از که انگار نه انگار

 و نصفه اعتراف   ی زده خجالت هنوز که انگار نه انگار!  نشود رو به

 !  بود اش مهین

 :  کرد تر کینزد را سرش هامون

 ! یندار اعتراض حق   گهید پس -

 بود وقوع حال   دد که یاتفاق از شاران بدن   تمام   و آمد یم نییپا سرش

 که دیایب هم یرو شیچشمها که بود نمانده یزیچ.  بود شده منقبض

 به را هامون اراده یب شاران لحظه همان و آمد در صدا به خانه زنگ  

 :  گفت یدستپاچگ با و داد ُهل عقب

 ...  اومدن مهمونام...  مهمونا -

 زنگ یصدا که یمحل یب خروس   از.  فرستاد رونیب را نفسش هامون

 ُسر دستش از یماه مثل   شاران!  بود متنفر بود آورده در صدا به را



 دیرقصیم دامنش یگلها و رفتیم در سمت   به.  بود شده دور و خورده

...  بود شده طلب انحصار بیعج هامون و بود ریگ نفس اش ییبایز. 

 نگاه   برق ، شیلبها یرو نشسته نادر   لبخند   ، اش ییبایز توانستیم کاش

 شهیهم یبرا را شیموها ن  یدلنش اما یمصنوع رنگ   و کننده وانهید

 هر!  کند اعتراف خودش به را نیا توانستیم.  دارد نگه خودش کنار  

 دیشا ای باشد داشته عشق به یربط هوا و حال نیا کردینم فکر که چند

 ! ندارد که دادیم بیفر را خودش

.  دید را بهنام سرش پشت   و ونیکتا صورت   شاران و شد باز خانه در  

 :  زد لب شاران

 .  سالم -

 صورتش ینشدن جدا عضو که یلبخند و طنتیش پُر یچشمها با ونیکتا

 :  آمد حرف به نفس کی و تند شدیم خانه وارد   که همانطور بود

  

 

 شاخ رو دخترمون دهینرس هنوز گرگه آقا ؟ میدیرس موقع به.  سالم -

 ، یکردیم تور رو صدر نیهم بود سرت تو عقل ذره هی اگه واال بزنه؟

 خدا به!  خالص و یآورد یم هم بچه هی اصال!  کردن فرار یجا به

 واسه ینداختینم یزندگ و کار از هم مارو اونوقت.  شدیم ماه بچتونم

 آماده رو بهنام وضعم نیا با تا شدم سر به جون.  تیقالب یمهمون نیا

 . کردم

 که یبهنام نه و دیفهمیم ونیکتا نه آمد یم ابرو و چشم چه هر شاران

 موتورش دیشا تا دیپر حرفش ن  یب. بود مانده ونیکتا سر   پشت   ساکت

 :  شود خاموش

 تو دیایب ؟ یزد رشیز حاال رمیبگ یمهمون یکرد اصرار یه خودت -

 ... اتفاقا.  نیبش ایب نمون پا سر بهنام.  دینیبش



 :  نداد اجازه هم باز ونیکتا اما بدهد را هامون حضور   خبر   داشت قصد

 پاشو دامنت به دستم یگفت یزد زنگ یبود تو!  تو با کردم خودیب من -

 !  صدر یآقا سالم ا  ...  من مگه.  نباشم تنها هامون با من ایب زودتر

.  بود ینشدن جمع لبخندش و بود آمده رونیب آشپزخانه از هامون

 تمام   هم و بود دهیرس رید هم.  بود شده دیسف کل به ونیکتا صورت  

!  بود حالل خونش حتما بار نیا!  بود گفته را شاران یمگو یحرفها

 لب یرو یا دهیترس لبخند   و گذاشت شاران ی شانه یرو را دستش

 : آورد

 ! بود رتونیخ ذکر اتفاقا -

 هامون.  افتاد نییپا ونیکتا دست   و داد اش شانه به یتکان شاران

 داد دست و رفت جلو بهنام.  کرد سالم مودبانه و کرد جمع را لبخندش

 : 

 من همسر   البته!  دیکش طول ادیز مونیدر دم   یحرفا شرمنده.  سالم -

 !  هیباردار یهورمونها ریتاث تحت   کمی

 :  آمد حرف به بود دهیرس دستش به بهانه انگار که ونیکتا

 ... که ادیم در دهنم از ییحرفا هی اصال -

 به یا اشاره شاران حال همان در.  کرد ساکتش شاران غضب   پُر نگاه  

 :  کرد سالن

 !  نیبش برو.  بعد یبرا بذار رو تییهنرنما ی هیبق زمیعز -

 همان در دیرسینم نظر به خوشحال ادیز بود زده که یگند از ونیکتا

 :  گفت حال

 !  مونمیم زنده شتریب باالخره.  بهتره خودمم یبرا ینجوریا اصال -

 : گفت حال همان در.  نخندد نتوانست هامون

  ؟ خانوم ونیکتا چطوره حالتون -



 لبخند  !  برد ادشی از را شیپ یقیدقا ی  ناراحت کل به اش مودبانه لحن  

 :  زد یینما دندان

 ؟ گلتون خواهر   ؟ برادرا ؟ خانوم حاج ؟ دیچطور شما.  ممنون -

  ؟ خوبن خانواده.  هستن خوب ممنون -

 دست   به قراره گمونمید یکی بخت   که انگار دمیشن.  میخوب شکر -

 ! بشه باز صدر ی خانواده

 :  کرد ساکت را ونیکتا که بود شاران ی غره چشم دوباره

 .  ادیب شیپ رهیخ یچ هر که شاالیا البته -

 تعارف شاران!  ندیبنش داد تیرضا ونیکتا تعارف یکل از بعد باالخره

 ذهنش هنوز.  کردینم نگاهش که البته.  ندیبنش هم هامون که کرد

 یکس اگر و زدینم زنگ ونیکتا اگر!  بود قبل یا لحظه اتفاق   ر  یدرگ

 ...  شدینم مانعشان

 :  گفت بالفاصله هامون

 . رمیم گهید من -

 :  گرداند شاران سمت   به سر

 .  میزنیم حرف بعدا -

.  کند فکر یکم بتواند او تا برود هامون داشت دوست لحظه آن شاران

 :  کرد باز لب او یجا به هم باز ونیکتا اما

 .  کمی متونینیبب دیباش داشته فیتشر ؟ بود نیسنگ ما قدم   پا -

 .  آمد ینم بر دستش از یکار اما دیفهمیم را شاران حال   یخوب ره بهنام

 ... شدم خوشحال.  بهتره برم ممنون -

 :  دیپر حرفش ن  یب ونیکتا

 !  دیبگذرون بد ما کنار   شب هی -



 که البته.  کردینم هم نگاهش اصال ونیکتا و بود انفجار حال   در شاران

 جذاب یآقا نیا طرفدار   اصال.  بود کرده تعارفش یچاشن یبدجنس یکم

 بعدا بود حاضر شان رابطه شدن   بهتر یبرا.  کردینم هم انکارش!  بود

 !  بخورد شاران از هم یمفصل کتک  

 و شد روزیپ ونیکتا باالخره اما انکار هامون از و اصرار ونیکتا از

 نکشد غیج حرص از تا رفت آشپزخانه سمت   به شاران.  ماند هامون

 به یصبور شتریب یکم شد مجبور او و افتاد راه دنبالش هامون اما

 :  دهد خرج

  ؟ یدار الزم یزیچ -

 رخ قبل یا قهیدق اتفاقات   که ییجا کانتر کنار   درست ، ستادیا هامون

 :  گفت و ستادیا بود داده

 .  برم تونمیم یناراحت اگه -

 توانستیم مگر!  بود پخته برنج هامون ت  ین به و او یبرا اصال

 .  بود معذب یکم فقط ؟ باشد ناراحت

 . ستمین ناراحت نه -

  ؟ یکنینم نگاهم چرا پس -

 :  گرفت باال را سرش شاران

 ! کنمیم نگاهت -

 و لبخند آن با چرا دینفهم شاران.  آورد لب یرو محو یلبخند هامون

 دیکش طول یا هیثان ی اندازه به نشانیب سکوت  .  شد یخال قلبش ته نگاه

 :  گفت حال همان در و شد آشپزخانه از رفتن رونیب ی آماده هامون... 

 !  ببند موهاتو -

 اگر یحت!  کندینم سر یروسر شاران که دانستیم هم خودش انگار

 مقابل   یبهتر لباس داشت دوست که البته و!  بخواهد او از و دیبگو



 نباشد آزاد شیموها که نیهم.  نبود کردن کتهید اهل   اما.  کند تن بهنام

 و نزند یحرف که رفتیم کلنجار خودش با!  گرفتیم یا تازه جان  

 ... نکند لیتحم شاران به را دشیعقا

 

 ی رفته هم در یابروها و برود که برداشت یقدم.  کرد رها را نفسش

 :  برگشت را رفته راه   که بگذارد سر پشت   را شاران

 .  میکنیم مشخص رو یچ همه فیتکل امشب -

 که دیجد یحس و ماند شاران.  زد رونیب آشپزخانه از و برداشت قدم

 هامون   اسم   به یکس یمبتال.  دادیم او به بودن مبتال به هیشب یحال

 ! صدر

 

 ؟ بود هامون خاطر   به...  بست را شیموها که شد چه دینفهم شاران

 تمام   و کرد قانع شدیم گرمش کردن کار ن  یح نکهیا فکر   با را خودش

 به هامون نگاه   برگشت سالن به که یا لحظه.  کرد جمع را شیموها

 نگاه   از که نشست لبش ی گوشه یمحو لبخند  .  شد قالب صورتش

 !  نماند دور شاران

.  دندیرس هم کارن و انیک که بود بهنام و ونیکتا آمدن   از بعد یا قهیدق

.  بود ریناپذ انکار نشیغمگ صورت   و کارن ی رفته هم در یابروها

 کارن یبازو یرو را دستش و رفت استقبالش به در کنار   شاران

 : زد لب کردیم درک را حالش خوب که یغم با.  گذاشت

  ؟ خوبه حالت -

 لب و کاشت اش گونه یرو یا بوسه شاران.  داد تکان سر تنها کارن

 : زد

 .  دمیم قول.  شهیم درست یچ همه -



 : گرفت را کارن یجا سرخوش انیک

  ؟ شام ی  مهمون و تو ؟ یشد مهربون اومده در طرف کدوم از آفتاب -

 : گفت حرص با شاران

 .  نکن یلودگ انقدرم نیبش برو -

 .  خودمونن از که همه ؟ چرا -

 : کرد سالن به یا اشاره شاران

 . نجاستیا هامون -

 : انداخت باال ابرو انیک

 !  ازش کنم تشکر برم.  میهامون ون  یمد رو تیمهربون پس بگو -

 که یا خنده با انیک.  داد دست هامون با کارن.  رفتندیم سالن سمت   به

 : کرد دراز را دستش شدینم جمع

 .  نمتونیبیم نجایا خوشحالم چقدر.  سالم -

 و فشرد را انیک دست  .  بود یلبخند هر از یخال صورتش هامون

 : داد جواب

 .  ممنون.  سالم -

 لبخند   دیرسینم نظر به دوستانه ادیز که ینگاه و هامون خشک   لحن  

 او از یخوش دل   چیه صدر هامون چرا دیفهمینم.  کرد جمع هم را انیک

 .  نشست کارن کنار   یمبل یرو و داد تکان سر!  ندارد

 از که انیک یها یشوخ و ونیکتا یها صحبت با نشانیب ن  یسنگ جو

 تعارف یب شاران.  رفت نیب از بود شده تر کار مالحظه هامون ترس  

 ونیکتا!  ندارد ییرایپذ ی دغدغه که انگار.  بود نشسته مهمانانش کنار  

 : دیکش بو یکم و نشست صاف لحظه کی بود خوردن وهیم مشغول   که

  ؟ سوزهیم داره غذات شاران -



 فنر مثل   حرف نیا دن  یشن با بود کرده خوش جا هامون کنار   که شاران

 : دیپر جا از

 !  برنجم -

 رژه هامون سر   در که بود یسوال ؟ بود خوردن قابل   برنج نیا اصال

 از و کرد یخواه عذر هم هامون ، شاران شدن   بلند محض   به.  رفتیم

 را قابلمه در   شاران.  رفت آَشپزخانه تا شاران دنبال  .  شد بلند جا

 درست سر پشت   از هامون.  کردیم نگاه اتشیمحتو به و بود برداشته

 شاران.  بست را گاز و کرد دراز را دستش شاران کمر   کنار   از

 زمزمه غصه با برگردد آنکه بدون   و انداخت هامون دست   به ینگاه

 : کرد

  ؟ سوخت -

 .  میدیرس بهش زود.  کنمینم فکر -

 .  نمیبچ و زیم -

 : گفت هامون

 .  کنمیم کمکت -

 صدر هامون نداشت باور که انگار.  کرد نگاهش تعجب با شاران

 و آورد لب به لبخند وجود نیا با!  ندیبچ زیم ای کند یآشپز بتواند

 شاران.  بود شده دهیچ غذا ز  یم بعد قهیدق چند.  کرد قبول را کمکش

 : گفت شیمهمانها به رو و ستادیا هامون کنار  

 .  حاضره زیم -

 نبود هامون اگر البته.  بود آمده بر کار نیا پس   از.  دیکش یراحت نفس  

 و هامون ر  یتقص کل به برنج ی  خرابکار چند هر...  توانستینم

 بیعج اما!  کردینم درست برنج شاران که وگرنه بود حضورش

 یواقع زوج   که کردیم احساس بار نیاول یبرا.  داشت آرامش احساس  



 به شانه ، هم کنار   ، بودند خودشان.  ینقش نه و بود یباز نه.  هستند

 ...  شانه

.  نداشت یفیتعر برنجش.  کرد انتخاب را هامون کنار   یصندل شاران

 به برنج یها دانه یچسبندگ!  بود شده کیک هیشب شتریب ظاهرش یعنی

 از یا ُکپه بایتقر و زد برنج ر  یز را ریکفگ ونیکتا.  بود مشهود یخوب

 : داد نیچ را اش ینیب.  نشست ریکفگ یرو برنج

 !  شده خوب غذات چقدرم -

 یب شاران.  دیگز لب و رفت شاران به یا غره چشم.  زدیم طعنه

 : گفت هامون به رو او به توجه

 ؟ بکشم برات -

 .  داد دستش به را بشقاب هامون! ؟ کردن تعارف و شاران

 .  شمیم ممنون -

 عواقب بودن زن همه نیا ، شدنها خانه خانوم   ، کردنها یدلبر نیا

 یرو از لبخند.  بود کرده پُر را شیها هیر شکالت عطر  ! ؟ نداشت

 فرار دستش از شاران دهد اجازه نبود قرار امشب.  شدینم محو لبش

 !  کند

 افتاد سرفه به انیک لحظه همان.  شد گذاشته مقابلش برنج از پُر بشقاب  

 : دیکش سر را بود کنارش که یآب وانیل بالفاصله و

 ! ؟ هیکوفت چه نیا -

 :دیکش هم در ابرو شاران

  ؟ یبخور سالم یغذا ومدهین بهت -

 ! بخور تیبرنج ی تپه نیا از عاشق هی -

 :گفت عیسر و کرد مزه مزه یکم ونیکتا



 ! نداره خوبم طعم   شدم مطمئن شکر خدارو ، نداره افهیق غذات اگه -

 !د؟یدیم جو انقدر چرا -

 شیغذا از یا ذره نداشت جرات که انگار. بود بشقابش به رهیخ هامون

 که بود شور آنقدر.  خورد را برنجش از یکم شاران!بخورد را

 قاشق که بود آماده کارن! است افتاده سوزش به شیگلو کردیم احساس

 :شد مانیپش راه ی مهین که ببرد دهان به را

 ! اصال بهتره نخورم برنج.  ممیرژ فکر   تو مدته هی -

 کردن اشتباه از اصال.  دهد انجام اشتباه را یکار نداشت عادت شاران

 عیسر ونیکتا که بچشد غذا از یکم خواست هامون!  آمد ینم خوشش

 :گفت

 !دینخور برنج!دیبخور مرغ -

 

 :گفت کالفه شاران

  ؟ دیدیم ریگ من به که خوبه دستپختاتون همتون حاال -

 گرفتندیم رادیا شاران از همه که یحال در.  دیچش مرغ از یکم هامون

 : زد لب یمهربان با

 . رهینظ یب مرغش -

 : داد ادامه و گرداند هیبق سمت   به سر

 .  دیکن امتحان -

 هم او از بعد.  زد هامون ی گفته به یدییتا مهر که بود نفر نیاول بهنام

 : گفت خنده با ونیکتا.  بود کارن

 .  زهیریم هنر هی شاران انگشت   هر از -



 واقعا کردینم باور که انگار ، بود دوخته هامون به را نگاهش شاران

 : گفت ناباور.  باشد کرده فیتعر دستپختش از

 ؟ خوشمزست واقعا -

 : داد قورت و دیجو را مرغش هامون

 !  آره -

 کردیم را فشیتعر کارن اگر نبود مهم.  نشاند لب یرو یلبخند شاران

 را پختش دستور   یکت نکهیا ای.  دیکشیم دوم بار   یبرا بهنام ای

 : گفت و نشاند لب یرو یلبخند!  بود هامون ف  یتعر مهم...  خواستیم

 .  جان نوش   -

 هامون   نیا چقدر که گذشت ذهنش از و شد خوردن مشغول   هم خودش

 را شاران ونیکتا شد خورده که شام!  بود خوب یشگیهم مهربان  

 : دیکش یا گوشه

 خواب زور   از بس از من شوهر   ؟ بمونه خوادیم یک   تا شازده نیا -

 ؟ میبر ما.  شد کالفه اومد شکمش تا سرش

 .  خواستما یزیچ هی ازت شب هی یعنی -

 . ریبگ یجد نقششو کمی.  شوهرته بابا.  ستین که لولو طرف -

 : گفت و زد شاران یپهلو به یا ضربه آرنج با

 !  شکفتا گلت از گل آقا ف  یتعر با که دمینفهم زیم سر   نکن فکر -

 : رفت غره چشم شاران

 !  یکنینم ول!  یبد جوش هم به مارو یجور هی یالک یدار دوست -

 .  بدم جوش یکس به تورو نخوام یالک که رمیم االنم پس -

 : دنبالش هم شاران و رفت سالن سمت   به ونیکتا

 ... حاال بمون گمیم...  یکت...  سایوا یکت!  یکت -



 : گفت بود لبش یرو که یا خنده با ونیکتا.  دندیرس سالن به

 ؟ زمیعز میبر جان بهنام -

 : زد یمصنوع یلبخند شاران

 .  ارمیب ییچا خواستمیم تازه ؟ کجا -

 : دیبوس را شاران ی گونه ونیکتا

 !  میا خسته برم قربونت -

 : زد لب گوشش ر  یز کاشت اش گونه یرو که را بوس نیآخر

 !  یکنیم چه امشب نمیبب -

 !  یکت -

 یخداحافظ سرش پشت   هم بهنام.  بود گرفته فاصله او از اما ونیکتا

 : کرد

 .  بود یعال غذات شاران خداحافظ -

 : زد مهین و نصفه یلبخند شاران

 !  دیموندیم حاال -

 : گفت بلند ونیکتا

 ؟ هاتون خونه نیبر نیخواینم.  کارن ، انیک -

 : گفت حرص با شاران

  ؟ یدار نایا به کاریچ تو.  هستن ها بچه حاال -

 : شد بلند جا از کارن

 .  ام خسته یلیخ.  گهید خونه برم منم -

 داده لم هنوز که انیک.  نگذاشت اصرار یبرا ییجا ناراحتش ی چهره

 که هامون یچشمها و یخال سالن   دن  ید با زدیم ارشیخ به یگاز و بود



 جا از بالفاصله.  دیماس دهانش در اریخ بود شده رهیخ او به تیجد با

 : شد بلند

 .  ریبخ شب.  بهتره برم.  دارم کار ییجا زود صبح راستش منم -

 : گفت کالفه شاران

 !  دیریم دیدار زوده که االن -

 هامون!  هامون و ماند شاران خانه در   شدن   بسته و یخداحافظ از بعد

 .  برداشت شاران سمت   به یقدم و داد ُسر بشیج داخل   را دستش

  ؟ یبر یخوایم -

 ای!  برود هیبق مثل   هم او داشت انتظار.  دیپرسیم سوال که بود شاران

 سمت   به سر و ستادیا مقابلش هامون اما...  است خسته دیبگو حداقل

 : گرداند آشپزخانه

 ؟ میکن زیتم رو آشپزخونه میبر -

 !  بود باورش حد   از خارج گرید نیا

 ! ؟ یچ -

 : دیچرخ سمتش به هامون سر   که دیپرس تعجب با یجور

 ؟ مینکن زیتم -

 .  کنمیم زیتم خودم من...  من -

 ؟ کنم کمکت یشیم ناراحت -

.  شود شاران ی  شخص م  یحر وارد   اطیاحت با داشت الیخ که انگار

 : گفت عیسر شاران

 ... تونمیم خودم -

 : رفت تر جلو یکم هامون



 .  یشد خسته امشب کنم کمکت خوامیم فقط -

 مسخ   کم کم کردیم احساس.  شد رهیخ هامون یچشمها به شاران نگاه  

 : برداشت قدم آشپزخانه سمت   به عیسر و گرفت فاصله...  شودیم او

 ...  یکن کمک یتونیم یخوایم اگه...  باشه -

 .  افتاد راه دنبالش هامون

 ؟ کنم کاریچ -

 .  ییظرفشو نیماش تو نیبچ ظرفارو -

 . باشه -

 هامون دست   به و گرفت را ظرفها ی  فیکث و ستادیا نکیس کنار   شاران

 یاجیاحت کردیم احساس هامون که کردیم زیتم را ظرفها یجور.  داد

.  کرد کمکش سکوت در و نزد یحرف اما ندارد ییظرفشو نیماش به

 : گفت عیسر شاران که رفت چنگالها و قاشق سمت   به دستش هامون

 .  نیماش تو نمیچینم اونارو نه -

 یلب ریز و انداخت نییپا را سرش شاران.  کرد نگاهش یپرسش هامون

 : کرد زمزمه

 .  شهینم زیتم خوب یاونجور کنمیم حس -

.  کند مسخره را وسواسش نیا ای.  بخندد هامون داشت انتظار شاران

 : گذاشت جلو قدم هامون عوض در اما

  ؟ برعکس ای.  بکش آب تو زنمیم کف من -

 یجد حالت   نه و دیخندیم نه هامون.  کرد نگاهش متعجب شاران

 : آمد حرف به دوباره.  بود کرده یرییتغ صورتش

  ؟ شد یچ -

 : آمد خودش به شاران



 .  شورمیم من -

  ؟ کنم کمکت یدار اشکال -

 و شود یعصب که یجور.  شود کارش مزاحم   نکند که دیترسیم هامون

 که انگار.  دیرسیم نظر به آرام شاران اما.  شود بدتر وسواسش نیا

 .  بود آورده نییپا هامون مقابل   در را گاردش

 . زنمیم کف من...  نه -

 

 با.  نداشتند یا عجله.  ستادندیا هم کنار   دو هر و داد تکان سر هامون

 : زد لب شاران.  شدند شستن مشغول   آرامش

 یفکر چه موردم در دمیکش کار پسرش از بفهمه اگه خانوم حاج -

  ؟ کنهیم

 .  ستمین پرورده ناز یکنیم فکر که هم اونقدرا -

 : چرخاند هامون سمت   به سر شاران

 .  داشته ارشدشو پسر   یهوا شهیهم خانوم حاج کردمیم فکر -

 خودم یپا رو گرفتم ادی.  بودم دور خونه از یمدت هی من اما داشته -

 . سمیوا

  ؟ یبود دور چرا -

 .  نبودم تهران کال.  یسرباز -

  ؟ یسال چه -

 : زد لب و فرستاد رونیب را نفسش.  گرفت شاران از نگاه هامون
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 ؟ بود رفته اتفاق آن از بعد.  ییکذا سال   همان.  داد تکان سر شاران

 .  رفتیم رژه سرش در شیسوالها

  ؟ ینخوند درس چرا -

 طرف   از.  بود پدرش گند   و خانواده وضع   ر  یدرگ.  کرد سکوت هامون

 بود گذاشته عشق را نامش مدت آن که یوار وانهید فکر   و فاطمه گرید

 زد لب.  دیبگو دروغ نداشت دوست.  بود کرده سخت شیبرا را ماندن

: 

 .  بمونم تهران نداشتم دوست...  یعنی...  داشتم یشخص مشکل   -

 : زد شخندین شاران

 سرم از عشق یسرباز برم یگفت! ؟ یبود خورده یعشق شکست   نکنه -

 !؟ ها.  بپره

 را ممکن حرف   نیتر محال کردیم احساس شاران.  کرد مکث هامون

 شخندشین هامون مکث   نیا از.  بود زده خال وسط   بیعج اما.  زده

 : شد جمع

 ؟ یبود خورده یعشق شکست   واقعا -

 : کرد گره ابرو هامون

 ... عشقه اسمش کردمیم فکر!  نه -

 دهدیم فشار را قلبش یکس کردیم احساس چرا دینفهم.  رفت وا شاران

 !  نداشت شدن عاشق حق   هامون! 

 !  داده تیفرار خونه از که بوده یزیچ هی -

 شاران ناراحت   لحن   متوجه اما هامون.  بود زده یدلخور با را حرفش

 : داد ادامه حال همان در.  نشد

 دوست.  بود کرده سخت برام رو طیشرا.  بود مونمیخانوادگ وضع   -

 .  کنم فرار خونه اون از داشتم



 ... یگرفتینم فرار به میتصم یخوردینم یعشق شکست   اگه البته که -

 : بود روزها آن یهوا و حال غرق   هامون

...  داشت فرق هام دهیا.  بود گهید زیچ هی عشق از فکرم روزا اون -

 ... ام خواسته...  فکرم

 : رفت هم در شتریب شیابروها شاران

 ... عشق اون یبرا ؟ یناراحت هنوز!  یدینرس کدوم چیه به که -

 مو دخترک   که دیبگو توانستیم.  گرداند شاران سمت   به سر هامون

 را شیها آل دهیا تمام   ، افکارش تمام   ، شیها خواسته تمام   یشراب

 ... بود ختهیر هم به را معادالتش تمام   اصال...  است کرده عوض

 . ستمین!  نه -

.  کند باور را حرفش داشت دوست.  بود شده قیدق شیچشمها به شاران

 داشته وجود یعشق دیبا چرا اصال.  زدیم چنگ دلش به حسادت اما

 ؟ باشد

 دادن انجام یبرا یکار و بود شده زیتم آشپزخانه.  شد تمام شستنشان

 : آورد جلو را دستش و ستادیا هامون مقابل   شاران.  بود نمانده

 !  ریبخ شب...  یکرد کمکم که یمرس -

 : دیخند هامون

 ؟ یکنیم رونمیب یدار -

 !  اوردیب شیرو به واضح انقدر نداشت انتظار.  خورد جا شاران

 ... یباش خسته دیشا گفتم فقط!  نه...  نه -

 .  بشه مشخص یچ همه ف  یتکل امشب خوادیم دلم گفتم -

 هم آن.  شود چیپ سوال نداشت دوست.  گشتیم فرار راه   دنبال   شاران

 اصال و آورد ینم در احساساتش از سر ادیز خودش که یوقت



...  است شده حک ذهنش در روزها نیا صدر هامون   چرا دانستینم

 توانستیم یجواب چه آورد ینم در احوالش و حال از سر خودش یوقت

 ! ؟ بدهد هامون ی  ذهن سوال   به

  ؟ یچ ف  یتکل -

 !  خودمون ف  یتکل -

 .  مشخصه کامل یچ همه -

 بود داده آشپزخانه وسط   کانتر   به هیتک شاران.  بود کم نشانیب ی فاصله

 !  بود بسته را فرار راه   و ستادهیا مقابلش هامون. 

 ... شاران -

 و بود نگران هم...  داشت یبیغر حال   شیچشمها.  آمد باال شاران نگاه  

 نشان و خط هامون یبرا ابرو و چشم با.  نداشت ینینش عقب ال  یخ هم

 : داد ادامه را حرفش هامون.  دیکشیم

 !  ستین مشخص زایچ یلیخ -

 : گذاشت جلو یقدم

 ! بشم کینزد بهت دیبا چقدر دونمینم من -

 را بود آمده رونیب پسیکل از که یدار تاب یمو حلقه و آمد باال دستش

 : گرفت شیانگشتها ان  یم

 !  کنم لمست دارم اجازه دونمینم -

 : کرد شکار را شاران یچشمها نگاهش

 !  نه ای کنم نگاهت ریس شهیم دونمینم -

 : گفت را معروفش الوگ  ید شاران

 ... مونتیا و نید که ییجا تا -



 رساند صفر به را نشانیب ی فاصله هامون که بود نشده کامل اش جمله

 یب شیدستها.  آورد بند را شاران نفس   شیلبها ی رانهیغافلگ حرکت  . 

 هامون عطر  .  نداشت حرکت توان  .  بود افتاده بدنش طرف   دو حرکت

 یصدا کردیم احساس که یآنقدر.  زدیم تند قلبش.  دیکش هیر به را

 که گذشت هیثان چند.  رسدیم هم هامون گوش   به اش کننده وانهید

 یسع.  گذراند نظر از را شاران ناباور   یچشمها.  گرفت فاصله هامون

 شاران بدن   طرف   دو را شیدستها!  نخندد متعجبش ی چهره به کردیم

 : کرد زمزمه و گذاشت کانتر یرو

 خواستم.  ینکرد باور رو نمونیب ی غهیص هنوز کردم احساس -

 ! شده برداشته راهمون سر   از موانع یلیخ بشه باورت

 

 را هامون فقط ، دیفهمینم را خودش حال   ، کندیم چه دینفهم شاران

 آنکه از قبل و شد بلند پنجه نوک   یرو.  را شیلبها و دیدیم مقابلش

 پلک و داد ُسر هامون یلبها یرو را شیلبها ردیبگ یا فاصله بتواند

 ! بست

 

 نفرشان دو هر به و گذشت چقدر دندینفهم.  رفت در دستشان از زمان

 یبو مسخ   و شد قالب شاران کمر   دور   هامون دست  .  گذشت چه

.  خوردندینم تکان کدام چیه.  دندیکشینم نفس کدام چیه.  شد شکالتش

 بردارند قدم اگر ، بخورند تکان اگر ، رندیبگ فاصله اگر کردندیم الیخ

 اقیاشت پُر شاران دست  .  دندیپریم خواب از هم دیشا ای ، شکندیم طلسم

 که نوازش به هیشب یحالت.  ختیریم هم به را هامون مرتب   یموها

 ! ؟ کردیم را درست کار  ...  کردیم دلگرم را هامون

.  شد قفل هم در نگاهشان.  دندیکش عقب زمان هم دو هر یا لحظه

 چنگ   شاران دست  .  بود قبل یا لحظه اتفاق   مسخ   هم هنوز شانیچشمها

 شیانگشتها.  افتاد شیدستها به و آمد باال نگاهش.  بود هامون یموها



 تکان  .  کرد دایپ امتداد گردنش تا و آمد نییپا سرش از و کرد آزاد را

 از و کرد لمس را اش مردانه یها سرشانه و داد شیدستها به یگرید

 ییکذا یها دکمه آن بند   را دستش داشت دوست.  شد رد شیبازو یرو

 نرم هامون.  انداخت را دستش و کرد کنترل را شیانگشتها اما!  کند

 هم او و کرد رد شکمش یرو از و دیکش شاران کمر   یرو را انگشتش

 .  برد نیب از را نشانیب اتصال   نیآخر

 دایپ گفتن یبرا را کلمات هامون نه.  بود انداخته هیسا انشانیم سکوت

 در را قبل یا لحظه که انگار!  دیچرخیم زبانش شاران نه و کردیم

 توانستینم...  بود شاران مسخ   نگاهش هامون.  بودند گذرانده خواب

 باال را دستش بالفاصله شاران.  بچرخاند چشم یا لحظه یبرا یحت

 : زد لب ناباور.  داشت نگه شیلبها ی  کینزد تا و آورد

 ! ؟ شد یچ -

 به هامون!  بود ینیب شیپ قابل   ریغ شاران.  دیپر باال هامون یابروها

 ی  کینزد از که یقلب ضربان به توجه یب...  برگشت خونسردش ژست  

 : زد لب آرام.  بود رفته باال شاران

 .  ینکرد فرار بار نیا -

 که بود آمده سرش به ییبال چه دانستینم شاران.  کردیم فرار دیبا

 ییفکرها همه آن با ، مخالف د  یعقا آن با ، شیر ته آن با ، را هامون

 و کینزد همه آن...  را گرفتیم شکل ذهنش پَس   نامش دن  یشن با که

.  کردینم باور را قبل یا لحظه اتفاق  ...  بود داشته نگه نفس به نفس

...  نبود میقد شاران   واقعا روزها نیا هم دیشا...  نبود خودش که انگار

 ...  بود کرده رییتغ روزها نیا دیشا

 به را فرار راه   و بود کانتر با مماس کمرش اما کند گرد عقب خواست

 حال   که انگار.  برداشت عقب به گرید یقدم هامون.  بود بسته شیرو

 شاران نگاه   از توانستیم را زیچ همه اصال.  باشد دهیفهم را شاران

 . بخواند



 : زد لب شاران

 ... یبر تو که گفتم من...  من -

 : گرفت هامون صورت   مقابل   و آورد باال اتهام ی نشانه به را انگشتش

 !  توئه ر  یتقص همش -

 تا.  گرفتیم فاصله شیچشمها از شتریب لحظه هر هامون یابروها

!  بزند رونیب سرش ی کاسه از مانده کم کردیم احساس که ییجا

 لو را خودش که! ؟ بود کرده الیخ چه!  بودنش جو زهیست و بود شاران

  ؟ دهدیم

 ! ؟ من ر  یتقص -

 !  سمتم یاومد که یبود تو!  تو -

 : برد بیج به را شیدستها و دیکش هم در ابرو بار نیا هامون

 ! ؟ داد ادامه که بود یک -

 زبانش اما داشت خجالت آثار و بود شده رنگ یصورت شیها گونه

 !  دیجنگیم و بود نبرده خجالت حس   آن از ییبو

 ...  شد یچ دمینفهم من -

 ! ؟ منه ر  یتقص اونوقت یدینفهم تو!  آها -

 اتفاق   نیتر کیرمانت مورد   در شاران با و بود ستادهیا شدینم باورش

 یگرید جور   شاران داشت انتظار دیشا!  کردیم بحث شان رابطه

 ای!  دهد خرج به انعطاف یکم نکهیا ای!  مهربان مثال.  کند برخورد

 !  نبود کدام چیه از یخبر اما!  کند فرار زده خجالت حداقل

 !  یکرد شروع تو -

 !  شاران -

 :  زد را خودش حرف   توجه یب شاران اما زد شیصدا تحکم با هامون



 !  یکن کارو اون نگفتم که من -

 ... شاران -

 : نکرد یتوجه هم باز شاران.  بود شده تر آرام لحنش بار نیا

 !  کردم کارو اون من که توئه ر  یتقص -

 که دوخت شاران به را نگاهش کالفه.  فرستاد رونیب را نفسش هامون

 : دادیم ادامه همچنان

 ینم جلو تو اگه یعنی...  کنم کارو اون خواستمینم اصال...  اصال من -

 ... تو اگه...  یاومد

 متهم را هامون یخوب به بتواند تا گشتیم یبهتر کلمات   دنبال   شاران

 دنبال را اش یعصب یحرکتها تک   تک که ینگاه به توجه یب و کند

 رفتن   کلنجار به هم هنوز هامون.  کردیم بسته و باز را دهانش کردیم

 مقابل   در آرامش با همراه برخورد   مطمئنا.  بود دوخته چشم شاران

 یبازوها و برداشت جلو به یقدم هامون.  آمد ینم کارش به شاران

 و دیکش زدن حرف از دست شاران.  گرفت شیانگشتها ان  یم را شاران

 و شد دهیکش هامون یلبها تا نگاهش اراده یب.  آورد باال را سرش

 ! ؟ بود هامون ر  یتقص هم نیا.  رفت باال عیسر

  ؟ یمقصر دنبال   انقدر چرا -

 داد ادامه را حرفش هامون.  دیبگو نتوانست یزیچ.  برد ماتش شاران

: 

 هر یعنی نیا.  یداد ادامه توام و کردم شروع رو یکار هی من -

 اگه.  میکرد اشتباه دو هر باشه هم یاشتباه اگه.  میبود یراض دوتامون

 ؟ یمونیپش.  میباش مونیپش دیبا دومون هر باشه یمونیپش به قرار

 



 به نگاه.  بود کرده حبس شاران ی نهیس در نفس هامون نافذ   نگاه  

 ان  یم شیانگشتها که بود مانیپش اگر ؟ بود مانیپش.  دوخت شیچشمها

 عطرش یبو با که بود مانیپش اگر...  گرفتینم راه هامون یموها

 محو   نگاهش لحظه همان از بود مانیپش اگر...  شدینم تند قلبش ضربان  

 !  شدینم هامون یلبها

 دو.  بود جوابش دنبال   یجد کامال.  کردیم نگاهش منتظر هامون

 همان و کردیم نوازش را شاران یبازو آرام اراده یب َشستش انگشت  

 نیا به فقط.  ندازدیب کار به را فکرش نتواند شاران بود شده باعث هم

 و یمنطق حال   نیا...  است خوب شیانگشتها یگرما که کردیم فکر

 ...  است خوب مهربانش

 : آمد حرف به باالخره و شد باز هم از شیلبها

 ! نه -

 یانگشتها حرکت  .  بود آورده زبان بر را اش یقلب جواب   اراده یب

 کنج   محو یلبخند.  گرفت آرامش رنگ   نگاهش و شد قطع هامون

 : آمد حرف به و نشاند شیلبها

 .  ستمین منم -

 : گفت عیسر شاران

 ؟ یبر یخواینم -

  ؟ برم من یدار دوست انقدر چرا -

 : داد جواب یلجباز با و گرفت دهیند را هامون منظور   پُر لبخند   شاران

 !  دمیدزد پسرشو کنه فکر خانوم حاج خوامینم -

 یچشمها آن و شاران کنار   از ساده توانستیم مگر.  دیخند هامون

  ؟ نزند قلبش و ندیبب را نگاهش طنت  یش ای ؟ بگذرد مغرورش

 .  رمیم باشه -



 داشت دوست نکهیا با گرفت فاصله هامون.  دیکش یراحت نفس   شاران

 و کرد گرد عقب.  کرد کنترل را خودش اما بکشد آغوش در را او

 : زد لب رفتیم خانه در   سمت   به که همانطور

  ؟ بمونم شتریب ای کنم ریدرگ رو ذهنت تونستم یکاف ی اندازه به امشب -

 و رفت خانه در   سمت   به شاران.  آورد یم شیرو به را شاران حرف  

 : کرد باز را آن

 .  صدر یآقا ریبخ شب -

 زد لب شود بسته در آنکه از قبل و گذاشت رونیب قدم سرخوش هامون

: 

 !  رزمجو خانوم ریبخ شب.  شده لجباز ی  شراب مو ر  یدرگ منم فکر -

 و بست را در شاران.  شد محو آسانسور داخل   و کرد شاران به پشت

 نفس.  گذاشت اش نهیس ی قفسه یرو دست.  داد آن به را اش هیتک

 سر.  بود شده وانهید که یانگار قلبش.  بود شده سخت شیبرا دنیکش

 یم بدون   ی  مست و یسرخوش نیا از سر.  آورد ینم در حالش نیا از

 آن یبرا یهیتوج یحت و بود آمده ک ش لبخند به شیلبها...  آورد ینم در

 . نداشت هم

 

**** 

 

  پنجم فصل

 

 . جان مامان کن روشن رو نیس هفت یشمعها پاشو کارن -

 :آمد حرف به بلند و چرخاند اتاقها سمت   به سر سودابه



 . شهیم لیتحو سال االن.  زمیعز گهید ایب ، جان بهمن -

 :افتاد ونیکتا به نگاهش

 .  اریب در تیگوش تو از رو سرت قهیدق دو مامان یکت -

 : چرخاند بود خوردن وهیم حال   در که بهنام سمت   به سر

 ؟ یکن صداش شهیم.  انگار شنوهینم صدامو بهمن.  جان بهنام -

 .  شد بلند جا از و داد تکان سر بود پُر دهانش که بهنام

 اش نهیس به یبیعج غم   سال هر مثل  .  بود زده مبل به هیتک شاران

 ینفسها.  دادیم فشار را شیگلو یدست که انگار.  انداخت یم چنگ

 بار نیا سودابه نگاه.  بزند پس را بغضش و هیگر تا دیکشیم قیعم

 : گرفت نشانه را شاران

 ؟ رونیب یریم جون رباب با امشب ، زمیعز شاران -

 بود یمصباح ی خانواده کنار   لیتحو سال.  بود نیهم رسمشان سال هر

 به امسال.  گذاشتیم اعظم و مادرش با یقرار آن از بعد بالفاصله و

 هنوز هم دیشا.  بود آورده بهانه هم مادرش.  نداشت یدیام که اعظم

 یب کرد یسع شاران.  بودند دلخور او از اعظم ازدواج   با مخالفتش سر  

 : انداخت باال شانه.  باشد تفاوت

 .  خوادیم مراقبت هنوز انگار.  ادیب تونهینم.  احمده ر  یدرگ!  نه -

 یبرا چقدر که ندهد نشان و کند تر قیعم را لبخندش کرد یسع سودابه

 : خوردیم غصه شاران

 نجوریا اصال.  کنمیم درست یماه پلو یسبز.  یکنارمون شام پس -

 .  دهیم مزه خوردنش هم دور غذاها

.  کرد هماهنگ او دست   حرکت   با را نگاهش سودابه و شد خم شاران

 را سودابه ی  سنت طرح گل   گلدان و کرد صاف را یزیم رو شیانگشتها



 جواب حال همان در.  ردیبگ قرار زیم مرکز   که یجور ، کرد جا جابه

 : داد

 .  باشم کار سر دیبا.  دارم یلمبرداریف -

 را بودنش یعصب که شاران ی گونه وسواس حرکت   از چشم سودابه

 : آورد باال سر و گرفت دادیم نشان

 ؟ یستین لیتعط هم یدیع روز   -

 .  برم دیبا حتما نه -

 : دیکش هم در چهره سودابه

 ، دارن زنده شب که ها بچه.  ایب کار از بعد ؟ شهیم تموم کارت یک   -

 .  خوابهینم زود یکس

 : گرفت باال سر شاران

 رمیگیم دوش خونه رمیم.  ام خسته که بعدشم.  میدار کار وقت رید تا -

 .  خوابمیم و

 : کرد اصرار هم باز شدینم شاران ییتنها به یراض دلش که سودابه

 خونه یبر.  میزنیم حرف یکت با مینیشیم صبح تا قبل مثل   نجایا ایب -

  ؟ آخه یکن کاریچ

 به را او که چند هر...  بود دخترش.  شناختیم خوب یلیخ را شاران

 دانستیم خوب.  بود حفظ از را رفتارش مو به مو اما بود اوردهین ایدن

 .  کند شیرها تنها نداشت دوست.  است ناراحت

 جمعشان به هم بهمن.  نشست ونیکتا کنار   دوباره و برگشت بهنام

 : آمد حرف به و وستیپ

  ؟ لیتحو سال به مونده قهیدق چند -

 : داد جواب بود کرده روشن فندکش با را شمعها که کارن



 .  قهیدق 5 -

 :  دیچرخ بهمن سمت   به سودابه نگاه  

 .  نجایا ادیب شب که بگو شاران به تو جان بهمن -

  ؟ بره ییجا قراره مگه -

 .  شمونیپ ادیب شب برسه کارش به گمیم منم.  داره یلمبرداریف گهیم -

 را شاران که ییها نگاه آن از.  شد رهیخ شاران صورت   به بهمن نگاه  

 :  گرداند سودابه سمت   به سر دوباره بهمن.  کردیم دستپاچه

 .  نکن اصرار زمیعز داره کار حتما -

 :  گفت عیسر ونیکتا.  دیکش یراحت نفس   شاران

 . مونده گهید قهیدق ۹ -

.  شمردیم را ها هیثان شاران.  دیچرخ ونیزیتلو سمت   به یهمگ نگاه

 یدلدار خودش به سال هر.  بود گرفته دلش یگرید وقت   هر از شتریب

 اما...  کند صبر سال ل  یتحو تا بود یکاف فقط ندیبیم را مادرش که دادیم

 کامال اش خانواده از کردیم احساس.  ندیبب را او نبود قرار بار نیا

 ...  است شده طرد

 یمجر یصدا زمان هم شدیم پخش ونیزیتلو از که یشاد آهنگ   یصدا

 :  بپرد جا از یکت شد باعث کردیم اعالم را سال لیتحو که برنامه

 .  مبارک نو سال -

 :  گفت لبخند با و رفت شاران سمت   به

 !  افالطون نکن فکر انقدر بده سال لیتحو ماچ پاشو -

 سرحالش یکم توانستیم او فقط.  ندارد یفیتعر شاران حال   بود دهیفهم

 :  شد باز خنده به اش یخط یلبها هم شاران.  کند

 . مبارک نو سال -



 که را ها یمصباح نبودند کنارش اش خانواده اگر.  دندیبوس را گریهمد

 اضافه جمعشان به هم کارن و دیکش آغوش در را شاران یکت...  داشت

 : گفت بهنام.  کرد بغل را دو هر پشت از و شد

  ؟ امیب منم ؟ هیخانوادگ بغل -

 : افتاد خنده به بهمن

  ؟ کال رفت ادتونی منو ها سوخته پدر -

 سمت   به یهمگ کرد عوض را شاران یهوا و حال که یآغوش از بعد

 رفتن عزم   شاران که بودند هم کنار   هم گرید ساعت   کی.  رفتند بهمن

 : کرد اشاره بهمن.  کرد

 . دارم کارت سایوا شاران -

 : کرد ساعتش به ینگاه شاران

 .شهیم رمید -

 : آمد حرف به آرامش با بهمن

 . بابا شهینم رید -

 هم شاران و رفتیم راه جلوتر.  کشاند اطیح تا خود با را شاران

 : انداخت اطراف به ینگاه.  دنبالش

 . شده شهیهم از تر سرسبز درختا -

 بهش دیبا کارهیم که و اهیگ هی آدم.  جان بابا شهیم یدگیرس بهش -

 کنهینم رشد یالک که اهیگ.  کنه مرتب جاشو ، بده کود ، بده آب.  برسه

 .هرز علف شدیم اسمش باال ادیب یالک بود قرار اگه. 

 

 بدون   شاران.  ندیبنش کرد اشاره شاران به و نشست تاب یرو بهمن

 :  آمد حرف به و داد تاب  به یمیمال تکان  .  گرفت جا کنارش حرف



  ؟ بابا یریم یدار کجا سفره که یقربان -

 به سر بهمن.  دوخت هم به را شیلبها.  شد مات حرف نیا با شاران

 :  گرداند سمتش

 .  شاران ستین شهیهم مثل حالت -

 .  کنم استراحت خونه برم داشتم دوست.  خستم کمی فقط.  خوبم من -

 .  برم در و کنم بهونه و کار یگفت -

 ... فقط دارم دوست رو کنارتون بودن.  دیکن باور نه -

.  خوبه حالت کنارمون دونمیم من.  یکن هیتوج که نگفتم جان دختر -

 .  یبد حیتوض بهم خوادینم

 سرش در که یحرف ، مکث یکم از بعد.  دیکش یراحت نفس   شاران

 :  آورد زبان بر را رفتیم رژه

 کنمیم کمکش شتریب من.  زد هم به رو یشگیهم قرار احمد خاطر   به -

 هست بهش حواسم شتریب من ؟ احمد ای ترم دلسوز براش من ؟ احمد ای

  ؟ احمد ای

.  کرد سکوت یکم نداشت را یا دفعه کی انفجار   نیا انتظار که بهمن

 :  آمد حرف به گرید بار  .  بود خوددار شاران اصوال

 ! بوده یبهتر ی بچه براش احمد البد -

 درخت   به را نگاهش.  کردیم درک را شاران یصدا یدلخور بهمن

 :  گفت و داد مقابلش

 احمد تونستهینم حتما.  ذارنینم فرق هاشون بچه ن  یب که مادر و پدر -

 .  بذاره تنها رو

 .  خدا امان   به کنه ول تونستهیم منو یول -



 با که انگار.  دوخت شاران دلخور   یچشمها به را نگاهش بهمن

 .  شدیم یزمان هر از تر رهیت شیچشمها رنگ   یدلخور

 بارون.  اومد نجایا تا که فتمیم یشب اون ادی یگیم مادرت از یوقت -

 دیناام چشماش ؟ یینجایا دیپرسیم اما بود شده سیخ چادرش.  اومد یم

 .  بود نگرون دل...  یبود اش بچه.  بود

 :  داد ادامه بهمن.  شد رهیخ شیدستها به و انداخت نییپا سر شاران

 فقط یول داخل ادیب گفتم بهش.  بود برده خوابت یکت کنار   تازه -

 .  یبود تو حرفش

 نجایا بذاره منو سهیوا شوهرش یجلو نکهیا یجا به داد حیترج بعدشم -

 .  بره و

 ینیبیم بعد یبش آروم کمی بذار.  یدیم حکم یدار تنه هی یریدلگ االن -

 .  برات نکرد یمادر کم رباب

 اصال که یکی واسه یببر یقربون گوشت مثل رو ات بچه نکهیا -

  ؟ کردنه یمادر اسمش هیآدم چجور ستین معلوم

 :  گرفت نفس شاران

 شمارو چقدر مگه یول.  ستین سودابه مامان و شما به نیتوه قصدم -

 ساده که دونستیم تونیزندگ و خونه وضع از یچ مگه ؟ شناختیم

  ؟ کرد اعتماد

  ؟ بود بهتر کردیم کاریچ بگو من به تو -

 کنار  .  من شیپ اومد یم.  بودم بچش من.  رونیب زدیم خونه اون از -

 .  میکردیم یزندگ هم

  ؟ پول کدوم با -

 .  نداشت حیذب به یاجیاحت کردیم کار خودش -

 :  شد رهیخ شاران به فقط بهمن



 و رونیب امیب خواستم.  دمیشنیم پنجره از صداشو.  نبودم خواب من -

 و شما جون   گفت.  شما دست   امانت گفت که دمیشن یول بغلش تو بپرم

  ؟ نگفت.  اکرم جون  

 : داد ادامه شاران.  داشت یمهربان رنگ   نگاهش بهمن

 و جا که نیهم ؟ بره و بذاره رو اش گوشه جگر ادیم دلش مادر هی -

 ؟ بود یکاف براش بود امن مکانم

.  گرفتیم خبر و زدیم سر بهت مدام روز همون از رباب ، شاران -

 .  جان بابا که بود نکرده رهات

 حرفش هر با.  نبود موفق اما.  کند دور او از را بد حس   داشت الیخ

 داشت دوست فقط که انگار.  ختیریم هم به قبل از شتریب شاران

 که.  است شده طرد آدم و عالم از که ندیبگو او به و کنند اش یهمراه

 بهمن اما!  است برگردانده رو او از هم مادرش یحت که ، کس چیه

 : آمد حرف به شاران.  بدهد دلش به دل نداشت الیخ

.  ارهیب در صدر عقد به منو دوباره که گشتیم دنبالم در به در حیذب -

 ؟ رفته ادتونی بود داده بهش رو نجایا آدرس   رباب که یآخر ی لحظه

 ... مردک   اون زن   االن ؟ شدیم یچ نینبود خونه روز اون شما اگه

 : گفت عیسر بهمن.  داشت تهوع حال  .  انداخت نیچ را اش ینیب

 ... بود زده کتکش حیذب -

 امانتش خودش ؟ نبودم اش بچه مگه ؟ ادیم حرف به کتک تا دو با -

 یامانت که بده آدرس کرد شیوقت یب حیذب یوقت که سپرد شما دست   رو

 پول یهوا به شیپ سال چند نیهم که یوقت ؟ یچ احمد ؟ رهیبگ پس رو

 کردیم فیتعر براش مگو راز   و بود شده مانیپ زون  یآو زدن بیج به

 چه که دینفهم یول.  کنه یاخاذ تونهیم و شوهرمه بود کرده الیخ... 

 احمد از یک!  کس چیه ؟ کنه دفاع من از که بود یک.  کاشته یگند

 من احمق انگار یول!  احمقه!  کرده ینادون گفت!  رباب ؟ کرد دفاع



 و اشک خاطر   به.  دمشیبخش و کردم نظر صرف تمیشکا از که بودم

 !  رباب آه  

 : داد ادامه و گرفت نفس

 شما بهمن بابا ؟ بشه یچ که!  دادم یزندگ ، دادم پول ، دادم خونه -

 نیا خودشون ی بچه با یا خانواده کدوم.  خانوادن یگفت.  یمقصر

  ؟ کننیم کارو

 خوب خودش.  کردندیم بد شاران حق   در.  بود مانده جواب از بهمن

.  داشت دوستش ونیکتا ی اندازه به.  بود خودش دختر   اما.  دانستیم

 : شد باز پدرانه یلبخند به شیلبها

 بابا مونیارینم حساب به چرا.  مایخانوادت هم ما نکهیا مثل   جان بچه -

 ؟ جان

 

 بهمن ی پدرانه و امن ی شانه یرو را سرش داشت دوست شاران

 بود یپدر کدام اصال.  بود کرده یپدر شیبرا شتریب حیذب از.  بگذارد

 ؟ بود نطوریهم هم اعظم به نسبت.  ردینگ خبر دخترش از سالها که

 ! ؟ شدیم یحال چه رفتینم خانه شب کی اگر

 : گفت و دیکش یقیعم نفس  

 .  نمتونیبیم بعدا کنمیم استراحت کمی.  خونه رمیم من -

 دیترد.  نباشه درست دیشا گفتم.  کردم دل دل یاومد نجایا که یروز -

 دهنمو حرف نیا با.  دخترمونه گفت اول ی لحظه از سودابه اما کردم

 خوادیم تورو که یک هر یبابا گور  .  یدخترمون گمیم من االنم.  بست

 .  میدار دوست ابد تا ما نجایا.  خوادینم ای

 یرو یا بوسه...  بهمن یها پدرانه که بود دلگرم.  زد لبخند شاران

 داخل   که نیهم.  رفت در سمت   به یخداحافظ یب و کاشت اش گونه



 بود خورده گره شیگلو در بغض.  کرد یخفگ احساس   نشست نشیماش

 که زدیم بینه خود به هم باز.  سوزاندیم را شیچشمها اشک فشار   و

 ...  ستین کردن هیگر آدم   او

 که ییجا همان.  راند شهر خارج   سمت   به و انداخت راه به را نیماش

 هامون نظر   از که یخلوت ی جاده همان.  بود گذاشته قرار هامون با

 به فکرش.  فشرد گاز پدال یرو را شیپا.  بود یعقل یب رفتن آنجا

 ساعت کی.  بودند گذرانده کیتبر بدون   که یدیع و رفت هامون سمت  

 هم به را نیماش در  .  دیرس نظرش مورد   مقصد   به تا کرد یرانندگ

 و دیکش یسرک.  بود کرده پارک پرتگاه ی لبه ییجا.  شد ادهیپ و دیکوب

 ختیر جانش به را وحشت کردیم ییخودنما شیپاها ر  یز که یارتفاع

 کند یریجلوگ اشک فشار   از تا بست چشم.  دینکش عقب را خودش اما

 راه صورتش یرو غلتان یدهایمروار و بشکند طلسم ندهد اجازه که. 

 .  رندیبگ

.  گرفتینم هم را سراغش اعظم و کردیم کنسل را قرارشان رباب

 چند هر ؟ بود نگرفته اوضاعش و حال از یخبر صبح از چرا هامون

 هامون نه.  بود برگشته یعاد حال   به زیچ همه بوسه آن از بعد که

 البته که.  زدیم یحرف شاران نه و کردیم شب آن به یخاص ی اشاره

 او از یخبر دیع روز   داشت انتظار اما!  بود یراض ها نگفتن نیا از

 !  بشود

 جلوتر و خوردیم ُسر کم کم که شیپا و بود پرتگاه ی لبه به نگاهش

 بود یکاف.  بود شده حبس اش نهیس در نفس و زدیم تند قلبش.  رفتیم

 به هیشب ییصدا لحظه همان.  شود پرت تا بکشد جلوتر را خودش یکم

 از قبل و چرخاند عقب به سر ؟ بود الیخ.  دیشن را لشیموبا زنگ  

 گذاشت نهیس ی قفسه یرو را دستش.  دیکش عقب را خودش فتدیب آنکه

 و رفت نیماش سمت   به ؟ بود شده مرگش چه.  دیکش قیعم نفس   چند و

 دوباره هامون نام   دن  ید با.  کرد دایپ کنار ی  صندل یرو را لشیموبا

 : داد جواب را تماس مکث بدون  .  فشرد را شیگلو بغض



 ؟ بله -

 .  مبارک نو سال  .  سالم -

 لحظه کی دلش حال  .  کرد قیتزر جانش به یانرژ هامون یصدا

 : رفت صدر هامون   جنگ   به زیت و تند زبانش اما شد خوش

 سال   با یذاشتیم.  صدر یآقا مبارک هم شما نو سال  !  سالم ک  یعل -

 .  بشه کمتر خرجت یگفتیم کیتبر هوی گهید

 ذهن در را مکالماتشان نیآخر که انگار.  کرد مکث یا لحظه هامون

 هیثان چند مکث   از بعد.  شود اشتباهش و خطا متوجه تا کردیم مرور

 : آمد حرف به یا

 ریتاث روت بهار یهوا و حال!  خوبه اخالقتم یسال اول   ماشاهلل -

 ؟ یجور هی لحظه هر که گذاشته

 .  هستم و بودم یجور نیهم شهیهم من -

 شیهوا  حالو دنشیبوس وقت   شیپ شب چند که اوردیب ادشی به خواست

 : گفت عوض در اما.  بود بهتر

  ؟ شده یچ یبگ حرفا نیا یجا به یخواینم -

 رو نو سال.  صدر یآقا ندارم گفتن یبرا یزیچ.  خوبه یلیخ حالم -

 .  نشه نیسنگ ماهت نیا خرج   کن قطع زودتر یگفت کیتبر هم

 و حال کردیم فکر که وقت هر.  فرستاد رونیب نفس کالفه هامون

 !  شدیم برعکس قایدق است راه به رو شاران احوال  

 ؟ ییکجا -

 ؟ بدم جواب دیبا -

 ؟ یگذاشت یناسازگار سر   باز -

 .  دارم کار ییجا برم دیبا -



 را تماس زودتر داشت دوست.  آورد یم فشار شیگلو به هنوزم بغض

 : نداشت رفتن ال  یخ هامون اما.  کند قطع

 ؟ ییکجا گفتم -

 !  مربوطه خودم به -

 نگاه  .  برداشت قدم خانه در   سمت   به و داد یتکان شیپاها به هامون

 : گفت و شد دهیکش دنبالش به زهره

  ؟ کجا -

 : داد جواب هامون

 .  زود امیم -

 هستن زنشم و یهاد.  میهم دور   شام.  نجایا ارشیب شاران دنبال   برو -

 . 

 : دیشن را شاران یصدا.  زد رونیب خانه از و داد تکان سر هامون

  ؟ یکن قطع شهیم -

 ؟ شاران ییکجا -

 !  اینش ناراحت کردم قطع یخداحافظ یب اگه -

 !  داره عواقب که یدونیم.  یکنینم کارو نیا -

 !  برسه بهم دستت که ینیبب خواب تو -

 تماس شاران ردیبگ جان هامون یلبها یرو یبعد ی جمله انکه از قبل

 نداشت او با یکار که هامون.  بود شده وانهید که انگار.  کرد قطع را

 اش ساعته دو یکی ر  یتاخ خاطر   به ؟ کردیم یبدرفتار او با چرا. 

 .  خواهدیم چه دانستینم هم خودش ؟ بود شده بچه ؟ دیع ک  یتبر یبرا

.  گذاشت نیماش فرمان   یرو را سرش و کرد خاموش را لشیموبا

 ... ردیبگ آرام یا لحظه یبرا دیشا تا بست را شیپلکها



 

**** 

 

 باز هم از را خوابش غرق   یپلکها.  خورد نشیماش ی شهیش به یا تقه

 مست   هم هنوز.  برداشت نیماش فرمان   یرو از را سرش و کرد

.  گرداند شهیش سمت   به سر.  دادینم صیتشخ را تیموقع و بود خواب

 را شهیش یعنی چرخاند را انگشتش.  بود ستادهیا کنارش قد تمام هامون

 و داد انجام را بود خواسته او از که یکار اراده یب شاران.  بده نییپا

 و شد خم هامون.  رفت نیب از نشانیب یا شهیش مانع بعد هیثان چند

 .  گذاشت نیماش ی لبه را شیدستها

  ؟ یدیخواب خوب.  خواب ساعت   -

 یتکان.  آمد خودش به شاران.  داشت یناراحت و حرص یکم لحنش

 یرو را دستش.  دهدیم فشار را گردنش یکس کردیم احساس ، خورد

 یفیخف ی ناله و گذاشت بود گردنش پشت   درست که یدردناک ی نقطه

 همان با.  کرد باز را در و دیکش عقب هامون.  نشست شیلبها یرو

 : گفت کند اش یمخف کردیم یسع که یحرص

 . شو ادهیپ -

 ؟ یکنیم کاریچ نجایا -

 !  گمیم بهت اونم شو ادهیپ -

   ! دیپر سرش از کل به خواب.  کرد گره ابرو شاران

 ! خوبه جام من -

 :  داد خرج به یصبور هم باز هامون

 ! شاران شو ادهیپ -



 هامون ی  ناگهان حضور   خوردیم چرخ شاران سر   در که یسوال تنها

.  دانستیم را شیجا نه و بود کرده خبرش نه.   بود آباد ناکجا آن وسط  

 :  دیغر حرص با

 !؟ نجامیا من یدیفهم کجا از -

 !  امینم حساب به یخوب شوهر   که ییکجا ندونم اگه -

 تالشش تمام   ، شد ادهیپ حرص با و کرد حفظ را اش یجد ژست   شاران

 چند هر!  کند یمخف را"  شوهر"  لفظ   دن  یشن از خوشش حال   تا کرد را

 داشت دل در چه هر و نبود یسرخوش آن از یخبر بعد یا هیثان که

 از بعد ساعت چند و زدیم بودن شوهر از دم!  بود هامون از یدلخور

 ! ؟ شدیم شیدایپ سال لیتحو

 باال یکم را سرش.  کرد راست قد هامون مقابل   و شد ادهیپ شاران

 هامون صورت   به را غرورش پُر نگاه  .  باشد تر مسلط که گرفت

 :   کرد قالب نهیس یرو را شیدستها و دوخت

 !  یکرد رید -

 : کرد قالب نهیس یرو دست شاران مثل   هم هامون

  ؟ یناراحت یچ از باز -

 ! ؟ باز -

 :  داد ادامه را حرفش!  امدین خوشش لفظ نیا از چیه

 .  زده دلم ر  یز یخوش!  باز حتما -

 و آورد جلو را دستش هامون!  بود گفته یشتریب دیتاک با را"  باز" 

 بزنگاه سر   را نداشت شیها شانه یرو سقوط تا یراه که شاران شال  

 تا ییجا ، معمول حد   از جلوتر یکم خودش دل   ی خواسته به و گرفت

 یمخف شیها یشراب از یادیز حجم  .  دیکش شیموها ی شهیر ی  کینزد

 :  ردیبگ نفس توانست هامون و شد



  ؟ یناراحت یزیچ از -

 در که شاران رنگ   یا سرمه نگاه   محو و انداخت را دستش هامون

 !  شد ، بود شیانگشتها حرکت   ب  یتعق حال  

 اگه البته.  بخورم هوا نجایا اومدم.  خوشحالم هم یلیخ! ؟ ناراحت -

 !  یبد اجازه

 دیکش عقب یکم بود دهیکش جلو هامون که را یشال و رفت باال دستش

 : داد جواب هامون.  دیخر جان به را هامون اخم   و

 یچ که یاومد نجایا!  شکشتیپ گرفتن اجازه ، نرو ییجا خبر یب -

 !  خلوت ی جاده ، روز از ساعت نیا ؟ بشه

 !  شوهر یآقا یبش نگران ادینم بهت -

 نیا به دییتا مهر   اش بوسه با! ؟ نبود گرید بود شوهرش!  زدیم طعنه

 اثبات به ازین هم باز دیشا! ؟ دیرسینم نظر به یکاف بود زده هیقض

 صورت   یرو نگاهش.  شد باز هم از هامون یابروها گره! ؟ داشت

 بیعج دختر نیا.  است شده دلتنگش کردیم احساس و دیچرخیم شاران

 یزندگ در یحساب شیها یخلق بد و کردن لج نیا تمام   با و بود شق کله

   ! بود کرده خوش جا هامون

 :  داد رییتغ را بحث جهت   هامون

 یخواست جا هر و یکن خاموش رو لتیموبا یتونیم گفته بهت یک -

   ؟ یبر

 !  یبزن زنگ لیتحو سال از بعد ساعت ۲ گفت تو به که یکس همون -

.  بود کرده یخال هامون سر   را شدن گرفته دهیناد از حرصش اراده یب

 رنگ   نگاهش و زد لبخند شاران حرص   تمام   به که بود هامون هم باز

 را رشیگ بهانه حالت   و شاران که بود او هم باز ، گرفت یمهربان

 ...  بود کنارش شدن ریدلگ وقت   که بود هامون هم باز ، داد صیتشخ



 .  زدمیم زنگ زودتر دیبا.  خب یدار حق -

 آشوب تا بشنود لشیم خالف   بر یحرف بود آماده.  کرد زیر چشم شاران

 !  کند پا به

 ؟ یکنیم ام مسخره -

  ؟ اومد کجا از گهید نیا!  نه که معلومه -

 حکم   تا بود یکاف خنده همان انگار دیخند اش خواسته برخالف   هامون

 !  ببرد جنون مرز   تا را شاران و کند امضا را مرگش

 ! ؟ یکنینم ام مسخره که کنم باور یخوایم و یخندیم من به -

 جانش دیبا لحظه همان.  گرفت باال میتسل حالت   به را شیدستها هامون

 !  دادیم نجات را

 . نبود کردن مسخره خاطر   به ام خنده -

 سخت ینزد زنگ چرا گفتم مییتنها و خودم خاطر   به یکرد فکر اگه -

 التیتعط کل اصال ، یرینگ خبر من از یتونیم اصال...  یاشتباه در

 به بود نیا درستش یول!  ستین مربوط من به بگذرون خانوادت با رو

 !  یبزن زنگ لیتحو سال دم شده که ظاهرم حفظ خاطر  

 .  ییها یمصباح کنار   کردمیم فکر ؟ یبود تنها -

 ی کلمه بود کرده جلب را هامون توجه شیحرفها نیب که یزیچ تنها

 .  بود ییتنها

 ... نداشتم ییتنها احساس   اصال یعنی.  بودم اونجا که معلومه -

 

 به را اش یدلخور.  کردیم احساس شاران لحن   از را یناراحت هامون

 : رفت جلوتر یقدم و دیخر جان

 .  بودمیم شتیپ دیبا من -



 یعصب یشخندین و گذراند نظر از را هامون ی  جد صورت   شاران

 : آورد لب یرو

...  بودن همه یعنی...  یباش کنارم خواستمینم منم!  نبود یازین -

 .  بود شلوغ اطرافم

 : زد لب و برداشت سمتش به گرید یقدم.  نکرد باور هامون

 .  نبودم که دیببخش -

 به هم باز هامون...  نداشت را رفتار نیا انتظار.  شد مات شاران

 : آمد حرف

 .  بود کم یزیچ هی اما بودم خانوادم کنار   -

 دوست قلب ته   از.  شد هامون چشمان   ی  اهیس مات   نگاهش شاران

 نگاهش...  باشد حضورش و خودش است بوده کم که یزیچ آن داشت

 نرم را شیدستها.  گرفت لبخند طرح   و آمد باال که بود هامون یلبها به

 : کرد زمزمه و داد قرار شاران یبازوها یرو

 .  مبارک ساعته چند ر  یتاخ با نو سال   -

 کم یزیچ چه گفتینم چرا.  بود مانده رهیخ نگاهش هم هنوز شاران

 ؟ باشد متنفر او از خواهدیم دلش که یآنقدر دادینم اجازه چرا ؟ بوده

 اجازه و داشتیبرم را موانع تمام   چرا!  کند فرار او از و بکند دل

 گرم را شاران یبازو شیانگشتها یگرما ؟ بماند دلخور شاران دادینم

 یب.  بود گرفته را وجودش تمام   یداشتن دوست ی خلسه.  بود کرده

 : کرد زمزمه اراده

 .  مبارک نو سال   -

 : انداخت باال ابرو هامون

 ! ؟ نیهم فقط -



 شده رشینظ یب لبخند   و هامون یچشمها مسخ   که یحال همان با شاران

 : زد لب بود

 ! ؟ یچ پس -

 ... و کننیم یروبوس لیتحو سال موقع -

 بار نیا که هم در ییابروها با و زد پس را هامون یدستها شاران

 : داد جواب و رفت عقب نداشت تشیعصبان به یربط

 !  بزنه زنگ حداقل لیتحو سال موقع که هیکس سهم بوس -

...  بود دهیترس.  رفت نشیماش سمت   به شاران.  افتاد خنده به هامون

 برود رونیب دلش از ندارد امکان جور چیه دانستیم که یحس نیا از

 با و کردیم یدلبر شیها خنده با که یصدر هامون   از بود دهیترس... 

 نیا از بود دهیترس...  انداخت یم لرزش به را قلبش حرفش هر

 از بود دهیترس...  ندارد آن از یفرار راه   بود مطمئن که یا مخمصه

 ... گذاشت آن یرو داشتن دوست نام   شدیم که یحس

 : گفت و بست را شاران راه   هامون

 !  شرمنده امینم کوتاه رو جا هی نیا -

 برد شاران صورت   ک  ینزد را سرش هامون.  ماند حرکت یب شاران

 دنیکش خجالت اهل   شاران.  دیبوس را اش گونه انتظارش برخالف   اما

 کنار را خودش بالفاصله!  است شده دستپاچه انقدر چرا دینفهم اما نبود

 : گفت و دیکش

 ...  دارم کار ییجا برم دیبا من -

 .  شهیم ناراحت خانوم حاج.  یدعوت ما ی خونه امشب -

 هم هیسم حتما دیع روز زدیم حدس.  برود آنجا نداشت دوست شاران

 !  ندارد یجار مثال آن از یخوش دل   چیه چرا دانستینم.  آنجاست

 ! ؟ بابا حاج ش  یپ میبر شهینم -



 : زد لبخند هامون

 !  ییجا یداشت کار که تو -

 را خودش که گشتیم یجواب دنبال  .  شد مانیپش زدن حرف از شاران

 : نداد اجازه هامون اما کند تبرعه

   . یدعوت ما ی خونه امشب.  گهید روز هی یول...  میریم هم اونجا -

 خانوم حاج.  نکرد یمخالفت وجود نیا با.  شد زانیآو شیلبها شاران

 مطمئنا.  آمد ینم بدش هم هومن از.  نطوریهم هم هیهان.  بود خوب

 !  کند تحمل هم را هیسم و یهاد توانستیم

 آنکه از قبل شاران.  افتادند راه به و شدند شانینهایماش سوار   کدام هر

 به لباس ض  یتعو یبرا ردیبگ شیپ در را خانوم حاج ی خانه ر  یمس

 شاران.  افتاد راه به دنبالش هم هامون و راند خودش ی خانه سمت  

 نشسته شیلبها یرو ریناپذ انکار یلبخند و بود جلو ی نهیآ به نگاهش

 !  داشت دوست را هامون یکردنها یهمراه نیهم اصال.  بود

 شاران.  بماند منتظرش نیماش در داد حیترج هامون تعارفاتش برخالف  

 کمد   سراغ   به راست کی و رساند خانه به را خودش عیسر یلیخ

 دیکش رونیب را دشیسف یا حلقه نیآست و کوتاه راهن  یپ.  رفت شیلباسها

 دندان به لب.  ماند رهیخ یا هیثان چند نهیآ در.  گرفت خودش مقابل   و

 حاج ی خانه جمع   به اصال لباسش دانستیم خوب هم خودش گرفت

 راهنیپ یآن یمیتصم با ؟ باشد آنها به هیشب که بود مهم!  خوردینم خانم

 یآب رنگ   به یبلوز و دیسف شلوار   بار نیا و برگرداند کمد به را

 دکمه با و زد باال را بلوزش یها نیآست.  دیپوش و دیکش رونیب یآسمان

 را اش مردانه ی قهی.  بست باال را آن داشت ساعدش یرو که یا

 زد چرخ نهیآ مقابل   یکم.  کرد باز را ییباال ی دکمه دو و کرد صاف

 و کرد تن به را دشیسف یمانتو ، شیلباسها از یراض تینها در و

 یرو بار نیا و زد رونیب خانه از.  انداخت موها یرو هم را شالش

 .  گرفت جا هامون ی  کنار ی  صندل



 و بود شاران تن   شکالت   یبو به حواسش تمام   هامون ، افتاد راه نیماش

 هر برسند مقصدشان به یوقت تا.  رونیب یفضا و پنجره به شاران نگاه  

.  رفتند باال را خانه یها پله هم ی شانه به شانه.  کردند سکوت دو

 با و بود نییپا سرش شاران و گذاشت زنگ یرو را دستش هامون

 بود مانده رهیخ شاران به اما هامون نگاه  .  کردیم یباز فشیک ی دسته

 . 

 : زد لبخند دنشانید با و کرد باز را در هیهان

 . نیاومد خوش! سالم ا  -

 

 را گریکدی.  داد جواب را هیهان لبخند   و گرفت باال را سرش شاران

 خانه وارد   شاران سر   پشت   هم هامون.  گفتند کیتبر را دیع و دندیبوس

 اما.  بود هم هومن.  بودند هم دخترانشان با همراه یهاد و هیسم.  شد

 :آمد در ی  کینزد تا خانوم حاج.  دیرسیم نظر به حوصله یب که انگار

 . زمیعز مبارک دتیع.  سالم -

 :زد لب شاران.  کاشت مهر از پُر یا بوسه شاران صورت   یرو

 . شدم مزاحمتون. مبارک هم شما دیع.  سالم -

 :زد لبخند زهره

 . دخترم یمراحم.  هیحرف چه نیا -

 دو هر دیرس که هیسم به.  کرد یاحوالپرس و سالم هم هیبق با شاران

 تا خواست اجازه شاران و گفتند کیتبر هم به را دیع نیسنگ سر

 رفت دنبالش و کرد اتاقش به یا اشاره هامون.  اوردیب در را شیمانتو

 بود رفته هم در شیابروها که شاران اتاق در   شدن   بسته محض   به. 

 : زد غر



 خودشو خانوم نیا که یریگینم خودتو انقدر یباش که شاهم دختر   -

 !  رهیگیم

 اتاقش یقد ی نهیآ مقابل  .  دیشن اما زدیم حرف خودش با که انگار

 : آمد حرف به و کرد یاسپر گردن یرو را عطرش از یکم و ستادیا

  ؟ شده یچ -

 شامه که بود عطرش یبو البته و شد هامون کنجکاو   نگاه   متوجه شاران

 : برداشت سر از را شالش و انداخت باال شانه.  کردیم نوازش را اش

 !  یچیه -

 دیسف یمانتو یرو نگاهش.  ستادیا شاران مقابل   و دیچرخ هامون

 زیسورپرا یلباس جور چه با است قرار امشب دانستینم.  ماند رنگش

 کرده تن یا دهیپوش لباس   شاران حداقل خواستیم دلش که البته.  شود

 اصال.  زدیم غر لب ر  یز هیسم رفتار   به نسبت هم هنوز شاران.  باشد

 دیکش رونیب تن از را مانتو که ییجا تا.  نشد هامون منتظر   نگاه   متوجه

 :کرد جلب را توجهش هامون نفس   یصدا و

  ؟ شده یزیچ -

 یراض که چند هر.  بود خوب لباسش.  دیکش صورتش به یدست هامون

 و فکر تمام   با که گفتیم او به یوقت.  بپوشاند را شیموها شدینم

 بود نیهم منظورش قایدق دارد فرق شیها آل دهیا تمام   با که ، االتشیخ

.  شود رد ساده کنارش از نبود حاضر هامون هم باز و داشت تفاوت! 

 و بود دهینفهم را حرفش شاران اما.  بود مانده تفاوتها نیا یبا هم باز

 !  بود شده ناراحت عوض در

  ؟ یحاضر.  نه -

 یشراب داخل   را شیانگشتها یبار چند و کرد رها را شیموها شاران

 با شاران و کردیم نگاهش حرص با هامون.  دیکش رقصانش یها



 نیب ذره ر  یز مو به مو را شیحالتها بود طنتیش از پُر که ییچشمها

 .  بود گذاشته

  ؟ یندار یحرف -

 را زیم ی  چوب ی لبه شیانگشتها و داد زیم به هیتک را دستش هامون

 !  لحظه آن نه اما ، داشت که حرف.  دادیم فشار

 .  یستین حاضر هنوز کنمیم فکر -

 : ستادیا صاف شاران

  ؟ تر آماده نیا از -

 سمتش به یقدم خواست هامون.  دیکش شیموها داخل   یدست دوباره

 او از هم باز بود منتظر شاران.  کرد کنترل را خودش اما بردارد

 دیجد ت  یمالک حس   نیا اما چرا دیفهمینم.  ببندد را شیموها که بخواهد

 ماندیم تیحساس مثل  .  نبود کردن ینه و امر به هیشب.  داشت دوست را

 که انگار ، شدنشان دهید به ، باشد حساس موها موج   آن به که انگار. 

 نیا شاران.  بخواهد خودش یبرا را شاران تمام   و باشد طلب انحصار

 .داشت دوست و دیفهمیم را حس

 ! شاران -

 طنتیش ی خنده یجلو توانستینم.  رفت باال لبش ی گوشه شاران

 . ردیبگ را زشیآم

 ؟ صدر یآقا کنهیم تتیاذ یزیچ -

 سمت   به قدم کی و کرد رها را زیم ی لبه.  بود خوانده را شاران دست  

 :گفت حال همان در. برداشت شاران

 . کنهیم تمیاذ داره یکس هی -

 :دیخند شاران

 !  نکنه تتیاذ گهید کنم یکار هی تونمیم یبخوا اگه!  بد چه -



 نییپا آرام دستش.  بود رفته باال خنده به لبش ی گوشه هم هامون

 با که انگار.  بود خوب بیعج حالشان.  کرد نوازش را شاران یموها

 دل دل هامون!  بود شده حل زیچ همه قبلشان ساعت چند یدعوا آن

 هیر به شاران!  اش گذشته روز   چند حس   کردن   مزه یبرا کردیم

 اما.  ریگ بهانه و بود شده دلتنگ.  را هامونش نقص   یب عطر   دیکشیم

 .  دیرسیم نظر به یمعن یب گرفتن بهانه بود کنارش هامون که لحظه آن

 و من.  شهیم تموم امشب باالخره.  برسم حسابشو یچجور بلدم خودم -

 ! رمیبگ حقمو بلدم خوب.  میشیم تنها هم با اون

 نیا که البته.  بود آمده خوشش یباز نیا از.  افتاد قهقهه به شاران

 عوض خواندنشان غهیص بعد از درست.  بود دیجد شیبرا هامون یرو

 که نیهم.  بود نشسته دلش به شده عوض هامون   نیا چقدر.  بود شده

 یبرا فقط نگاهش تمام   که نیهم و رفتینم طفره او به کردن نگاه یبرا

 ...  آمد یم نیدلنش نظرش به بود او

 ! نکنه تیاذ گهید دهیم قول -

  د؟یترس شد؟ یچ -

 :کرد زمزمه و دیکش جلو را خودش شاران

 ! ترسمینم یچیه از من -

  ؟ یخودت کنهیم تیاذ که یکس یدونیم خودتم پس -

 را همه و برد موها سمت   به را دستش.  شد قیعم لبخندش شاران

 کرد نگاهش آرامش با و دیکش یقیعم نفس   هامون.  کرد جمع سر یباال

 :گفت و کرد کج چپ سمت   به را سرش شد تمام که کارش. 

  م؟یبر.حاضرم حاال -



 و گذاشت شاران ی  شانیپ یرو را شیلبها و دیکش جلو را خودش هامون

 زمزمه هامون. کرد پُر را شاران وجود   تمام   خوب حس  .  دیبوس نرم

 :کرد

 .میبر -

 

 دو مبل   هامون.  شدند اضافه صدر ی خانواده جمع به هامون و شاران

.  ندیبنش کنارش کرد اشاره هم شاران به و کرد انتخاب را یا نفره

 هیسم و خوردیم چرخ شان خانواده دیجد زوج یرو شیچشمها یهاد

 .  نبود دوستانه اصال حالتش

 ی  کنار ی  صندل یرو کردن تعارف از بعد و آمد یچا با بالفاصله هیهان

 .  نشست شاران

 وسطش از و آمد شاران سمت   به دست در یقرآن با خانوم حاج

 :  گرفت سمتش به و دیکش رونیب یتومان ده ی نخورده تا اسکناس

 انشاهللا.  بدم یدیع شده که هم شگون واسه دیع سال هر عادتمه من -

 .  زمیعز برات باشه خوب دستم که

 و شد بلند جا از.  کردیم اش شرمنده خانوم حاج مهربان   صورت  

 :  دشیبوس

   . هیعال هم یلیخ.  ممنون -

 منبت کوچک   ی جعبه بار نیا و گذاشت زیم یرو را قرآن خانوم حاج

 دوست ی چهره با.  کردیم ییخودنما شیانگشتها ان  یم یا شده یکار

 کردیم تر درخشان را صورتش که یلبخند آن با ، آرامش و یداشتن

 :  زد لب

 دست   بدم کرد ازدواج هامون که وقت هر بودم گذاشته کنار نویا -

 .  شیاصل صاحب



 زهره.  کردیم نگاه جعبه به ناباور و بود شده درشت شیچشمها شاران

 شیچشمها مقابل   بعد هیثان چند.  دیکش سرک شاران.  کرد باز را جعبه

 وسطش که اشک به هیشب یزیآو.  خوردیم چشم به یزیآو و گردنبند

 خوشش زیآو ییبایز و ظرافت از شاران.  بود شده کار قیعق سنگ

 :  آمد حرف به زهره.  بود آمده

.  دهیرس بهم امرزمیب خدا مادر از.  زهیعز یلیخ برام گردنبند نیا -

 سال چند که بس از.  نمیبب زندم تا رو هامون زن   داشتم آرزو شهیهم

 نیاول که خوشحالم حاال یول.  بودم شده دیناام رهیگینم زن گفت بهم

 .  قشنگم دختر یبرا من از باشه یادگاری نمیا.  یکنارمون دیع

 مهر  .  بود یارزش با ی هیهد که مطمئنا ، دیبگو چه دانستینم شاران

.  کند تشکر دیبا چطور دانستینم.  بود نشسته دلش به یحساب زهره

 واقعا که او ؟ باشد داشته را یارزش با آن به یا هیهد بود درست اصال

 هر...  کند باور نداشت دوست و بود واقعا که ای...  نبود هامون همسر  

 به ینیریش حس   و خوردیم چرخ سرش در هنوز شوهر لفظ   که چند

 ...  کردیم قیتزر جانش

 که کند ابراز و دهد جان کلمات به بتواند دیشا تا کرد باز لب شاران

 : است خوشحال هیهد نیا از چقدر

 ... من یول...  هیارزش با ی هیهد یلیخ.  قشنگه واقعا -

 به است قرار دانستیم خوب.  شود تمام شاران حرف   نداد اجازه زهره

 .  شود ختم کجا

 به هم رو هامون همسر   دارم دوست رو هامون من که همونطور -

 دختر   توام.  دونمینم هامون از جدا تورو من.  دارم دوست اندازه همون

 بسپرمش تو به و نمیبب گردنت تو رو گردنبند نیا که مهمه برام.  خودم

 . 



 یهاد کند تشکر بتواند شاران آنکه از قبل.  بود شده آنها خ  یم همه نگاه  

 : آمد حرف به یعصبان ی هیسم سمت   به ینگاه مین با

 ؟ یذاریم فرق جان مامان -

 : دیچرخ عقب به زهره

 هی عروسام ی همه یبرا ؟ گذاشتم فرق نتونیب یک   من.  بده مرگم خدا -

 قسمت   یکی نیا.  رسوندم دستشون وقتش به که گذاشتم ادگاری به یزیچ

 .  بودم گذاشته کنار هامون یبرا شیپ وقت یلیخ از.  بود شاران

 : گفت و خورد یتکان هیسم

 .  مامان داشتم دوست رو گردنبندتون نیا چقدر من -

 : گفت شاران به رو و کرد رها کالفه را نفسش هیهان

 یتونیم وسطش.  شهیم هم باز تازه.  جون شاران باشه مبارکت -

 .  یبذار عکس

 : آمد حرف به بار نیا زهره

 یبذار هم عکس.  مادر یمختار تو یول نذاشتم عکس وقت چیه من -

 .  شهیم قشنگ

 .  بود یمهربان کپارچهی زن نیا.  گرفت آغوش در را زهره شاران

 ش  یپ و دونمیم رو قدرش حتما.  قشنگه تینها یب.  خانوم حاج یمرس -

 .  ارزشه با برام یلیخ.  دارمیم نگهش خودم

 بود نگران لحظه آن تا.  دیبوس را شاران ی گونه یخوشحال با زهره

 یمیقد یطال که شود دلخور دیشا ای.  دیاین خوشش شاران نکند که

 گر  یباز باشد چه هر!  باشد ارزش با که چند هر دهدیم او به را خودش

 کردیم احساس.  شناختینم را او امثال   که زهره.  بود یمعروف

 سر یروسر که همانطور.  است ناشناخته شیبرا حد از شیب عروسش

 نیزم شیرفتارها که همانطور...  بود هضم قابل   ر  یغ شیبرا نکردنش



 دن  یشن با و لحظه آن اما.  بود متفاوت اش خانواده و او با آسمان تا

 را گردنبندش شاران که شد راحت الشیخ.  شد آرام شاران یحرفها

 .  دارد دوست

 : کرد اشاره کردیم نگاهشان حرف یب که هامون به زهره

  ؟ یکشیم زحمتشو جان هامون -

 گردنبند.  شد بلند جا از و داد تکان سر هامون.  داد نشانش را گردنبند

 را قفلش.  انداخت شاران گردن   دور   و گرفت مادرش دست   از را

 سمت همان به هم شاران نگاه  .  انداخت زشیآو به ینگاه و کرد محکم

 کرد تشکر گرید بار  .  دیرسیم اش نهیس ی قفسه ی  کینزد تا.  شد دهیکش

 بود گر نظاره رفته هم در و مغموم یا چهره با مدت تمام که هومن. 

 : آمد حرف به

 ؟ خانوم مامان یدار نظر در یزیچ هم هیآخر عروس واسه -

 : داد جواب و نشست هامون کنار   زهره

 دارم نظر در که معلومه.  ذارمینم فرق عروسام از کدوم چیه ن  یب من -

 . 

 : گفت هیسم

 متفاوت.  دیدار دوست یا گهید جور   رو هامون آقا انگار مامان یول -

 ! پسرا ی هیبق از

 

 لب ی گوشه یلبخند.  دوخت هیسم به چشم و گرفت باال سر شاران

 زهره.  چسباند هامون ی شانه به را اش شانه و داد لم آرامش با.  آورد

 : داد جواب



 رخ به یه رو ستین که یزیچ دیدار اصرار چقدر امشب شماها -

 با هامون ن  یب.  دارم دوست اندازه هی رو هام بچه ی همه من!  دیبکش

 .  ستین یفرق چیه هیبق

 : داد ادامه را حرفش هیهان به رو

 .  شد رید.  نیبچ رو شام زیم هیهان -

 یهمگ و بود حاضر شام زیم بعد ساعت مین و شد بلند جا از هیهان

 حالت   و هیسم اخم   که البته.  بودند ساکت همه.  بودند خوردن مشغول  

 نشانیب سکوت   هومن!  نماند دور یکس نگاه   از یهاد نگران   و زده غم

 : شکست را

  ؟ شد بهتر آقا احمد حال   داداش زن -

 هم در را شیابروها اراده یب احمد نام  .  کرد بلند سر بالفاصله شاران

 .  برد

 ؟ چطور...  بایتقر -

 هامون!  بود دهینپرس هم رباب و اعظم از را حالش یحت!  دانستینم

 به رو.  آمد یم ناراحت نظر به که یصورت و افتاد شاران به نگاهش

 : گفت هومن

 .  شد سرد غذات -

 یب هومن اما.  کندیم ناراحت را شاران احمد حرف   کردیم احساس

 : داد ادامه را حرفش هامون ی اشاره و شاران حال   به توجه

 حرفارو میایم فقط.  میدینم زحمت ادیز ؟ یخواستگار میایب ما شهینم -

 !  میشینم هم آقا احمد مزاحم   میریم و میزنیم

 : رفت غره چشم هامون

 !  هومن آقا -

 : گذاشت نییپا را قاشقش و کرد کج برادرش سمت   به نگاه هومن



 .  کنمیم سکوت من چشم -

 یحرف دیبا کرد احساس دید را زهره منتظر   نگاه  .  چرخاند سر شاران

 : بزند

 با االن.  باشه راتونیپذ بهتر زمان   هی داشت دوست مامان قتشیحق -

 .  سخته براش کمی حالش و احمد وجود  

 : داد تکان سر زهره

 که بهتر انشاهللا.  میندار یا عجله هم ما.  سخته کال یدار ضیمر -

 .  میشیم مزاحمشون شدن

 مشغول   شاران.  دوخت شیغذا به را نگاهش و کرد ینُچ هومن

 : آمد حرف به یهاد که شدیم خوردن

 ساال یلیخ.  بشه تازه داراید.  نمیبب رو حیذب آقا دوباره شدیم کاش -

 یهوا به قبال.  مشونیدیند گهید کرد فوت بابا که یوقت از.  گذشته

 .  مشونیدیدیم بود که هم یبده پرداخت

 دوست.  کردیم یعضب را شاران بود لبش ی گوشه که یپوزخند

 : کرد مداخله هامون اما.  بدهد او به یشکن دندان جواب   داشت

 .  خانوم حاج ممنون.  بود شده خوشمزه یلیخ -

 حاال بود مانده شاران یرو پرسشگرش نگاه   لحظه آن که زهره

 : گفت عیسر و شد جلب اش یخال بشقاب   و هامون به توجهش

 .  که ینخورد یزیچ -

 .  شدم ریس -

 : داد ادامه هم باز زهره

.  میبزن رو یعروس حرف   زودتر نجاستیا هم شاران که حاال یراست -

 نیا.  دیگرفت دهینشن جفتتون بهشتیارد میداد شنهادیپ قبل ی دفعه که ما

 .  میبدوز لباس و رخت ما که دیبگ خیتار هی بار



 : داد جواب بحث ر  یمس رییتغ از خوشحال هامون

 .  شهیم انجام یچ همه وقتش به.  دیدار عجله چقدر -

 و قاشق.  بود شده منحرف کل به بحث.  دیکش یراحت نفس   شاران

 یهاد منتظر   صورت   به توجه یب و گذاشت بشقاب داخل   را چنگالش

 : بود زدن حرف ی آماده که گرداند زهره سمت   به سر

 تو رو دستت تا من ؟ دیدار عجله یگیم سال همه نیا از بعد تازه -

 .  جان پسر شهینم راحت المیخ نذارم زنت دست  

 !  روش هم گهید کمی دیکرد صبر همه نیا -

 : داد دخالت را خودش بار نیا هیسم

 !  گهید گذرهیم ازتون شدن دار بچه سن   هامون آقا -

 : امدین خوشش هیسم دخالت   نیا از چیه شاران

 تر وفا با میکنیم بزرگش میریگیم سگ هی عوض در.  نداره اشکال -

 !  نداره هم حد از ادیز یها خواسته.  هست هم

 سکوت جو   هیهان.  ماند مات زهره.  دیکش هم در را صورتش هیسم

 : دیکش رونیب شوک از یناگهان یا قهقهه با را شان زده

 .  ارنینم بچه االن ایلیخ!  نه که چرا -

 گرفتن   بغل یآرزو است قرار میتصم نیا با کردیم احساس که زهره

 : گفت عیسر بماند دلش به هامون یها بچه

.  جوونه که هم شاران.  شدنش دار بچه نداره سال و سن که مرد -

 .  شمیم هم دار نوه من وقتش به.  رو حرفا نیا دینگ

 : کرد اخم هیسم

 .  رفته ادتی انگار یدار نوه شما!  مامان وا -

 : زد هیسم به یلبخند زهره.  کرد ها قلو دو به یا اشاره



 یها بچه انشاهللا بعدشم.  هامونه یها بچه منظور.  مادر دونمیم -

 .  هومن

 نظر به ناراحت اش خورده هم به یخواستگار از هم هنوز که هومن

 : گفت دیرسیم

 و سر و ببرم در به سالم جون   یخواستگار ی مرحله از من دیبذار -

 .  شم دار بچه اول سال   همون دمیم قول رمیبگ سامون

 : داد جواب هیهان

 .  خوادینم بچه ها حاال حاال اعظم!  باش الیخ نیهم به -

 : گفت دیرسیم نظر به دلخور هنوز که هیسم

 .  رهیبگ سگ بخواد و باشه رفته خواهرشون به شونمیا دیشا -

 سانت کی یحت نشد باعث که آمد خندان شاران   یبرا ییابرو و چشم

 : کرد زمزمه شاران گوش   ر  یز هامون.  شود جمع خندانش لب   هم

 ! دختر جفتشم.  تا دو اونم.  خوبه بچه.  ندارم دوست سگ من -

 

.  چرخاند هامون سمت   به سر نظرها اظهار یاهویه ن  یب از شاران

.  شد تر قیعم لبخندش هم شاران.  داشت طنتیش هم هنوز شیچشمها

 شیها نقشه و طرح نیا ر  یدرگ شاران و ختیریم ندهیآ طرح   هامون

 دنبالش بسته چشم او و بدهد نشانش را راه هامون داشت دوست.  شدیم

 !  برود

 داشته بچه تا 01 میتونیم یاریب اشونیدن به خودت باشه قرار اگه -

 !  میباش

 گفت زهره دیبگو یزیچ هامون آنکه از قبل.  انداخت باال ابرو شاران

: 



 .  میکن مشخص یعروس خ  یتار بود قرار مثال -

 : شد بلند جا از هامون

 .  نکنه درد دستتم.  خانوم حاج شهینم رید -

 در بار نیا هم هیسم و شاران.  شدند بلند هم هیبق شدنش بلند محض   به

 شانیدورهم هم گرید یساعت.  کردند کمک هیهان به زیم کردن   جمع

 رفتنشان از بعد.  کردند رفتن عزم   یهاد و هیسم نکهیا تا داشت ادامه

 چه هر.  بماند کرد اصرار خانم حاج که برود خواست هم شاران

 قبول زهره زدیم سرباز ناباور یحالت و شده گشاد یچشمها با شاران

 اما کند کمکش او الاقل که گرداند هامون سمت   به سر شاران.  کردینم

 روز  یپ که بود زهره هم تینها در.  نداشت را کار نیا ال  یخ که انگار

 .  بماند شاران که شد نیا بر قرار و شد دانیم

 پُر را دهانش یهوا داشت زهره با که ینفس کی بحث   از خسته شاران

 سر شاران.  انداخت خنده به را هامون نیهم و فرستاد رونیب حرص

 : چرخاند سمتش به

 !  شمیم نگرانت دارم یخوشحال یلیخ امشب -

 ... موندن نجایا ، امشب.  شدمیم خودم نگران   بودم تو یجا من -

.  داد صورتش به یدار خنده حالت   و انداخت باال را شیابرو لنگه کی

 : نکرد هم ینینش عقب.  دینخند اما شاران

 ستین خوب رمردایپ واسه جانیه همه نیا.  توام نگران   اتفاقا زمیعز -

 ! 

 سمتش به سر یپرسش هومن و هیهان که یجور افتاد قهقهه به هامون

 : گفت آشپزخانه از زهره.  گرداندند

 ؟ نیخوریم یچا -

 : شد بلند جا از هیهان



 .  مامان زمیریم من -

 و خورد زنگ هم هومن ل  یموبا لحظه همان.  رفت آشپزخانه سمت   به

 حرص هامون یها خنده از که یشاران و ماند هامون.  شد بلند جا از

 جواب   شاران گوش   ر  یز و کرد کج یکم را سرش هامون!  خوردیم

 : کرد زمزمه را اش یقبل حرف  

 !  رهیپ یک میفهمیم امشب -

 ی  نیس با زهره و هیهان که کند فرار آنجا از لحظه همان خواست شاران

 کی.  بود نشسته هامون یلبها یرو لبخند رد   هم هنوز.  آمدند یچا

 هم هنوز زهره.  خوردند یچا و زدند حرف هم کنار   هم گرید ساعت  

 یخال شانه هامون و کنند مشخص را یعروس خ  یتار داشت اصرار

 : گفت یخستگ از قرمز یچشمها با که بود هامون باالخره.  کردیم

 .  بخوابم رمیم خستم یلیخ من -

 بعد.  دوخت نداشت شدن بلند ال  یخ که یشاران به چشم و شد بلند جا از

 : کرد زمزمه هیثان چند از

 ؟ یبخواب یخواینم -

 : زد لب ندازدیب هامون به ینگاه آنکه بدون   شاران

 !  بخواب تو.  ادینم خوابم نه -

 : گفت و زد یشخندین هامون

 !  ریبخ یهمگ شب.  باشه -

 نکهیا تا نشستند داریب گرید یکم.  شد نفره سه جمعشان رفت که هامون

 سمت   به زهره اصرار   با و ناچار به شاران.  گرفت خوابش هم هیهان

 هیهان اتاق   در را امشب دادیم حیترج شاران که البته.  رفت هامون اتاق  

 آرام آنقدر.  شد هامون اتاق   وارد   عوض در اما!  بخوابد نیزم یرو و



 تخت طرف   دو یخوابها چراغ.  کند دارشیب مبادا که بست را در

 . کردیم روشن یفیضع نور   با را اتاق و بود روشن

 داشت را هامون کنار   دنیکش دراز جرات   یحت نه و آمد یم خوابش نه

 تخت سمت   به شیپا فقط!  فتدیب نشانیب یاتفاق باشد قرار نکهیا نه. 

 را هامون یعطرها تمام   گرید بار   کی.  زد اتاق در یچرخ.  رفتینم

 رفت اش یطراح ز  یم سمت   به.  کرد مرتبشان هم باز و دیکش شامه به

 یکشوها اراده یب.  خوردیم چشم به آن یرو مهین و نصفه طرح   چند. 

 دیسف یها برگه و یطراح ل  یوسا کدام هر داخل  .  دیکش رونیب را زیم

 و دیکش رونیب را کشوها از یکی.  بود شده کامل یها یطراح گاها و

 داخلش را نییپا ی طبقه د  یکل که ستییکشو همان آورد ادی به تازه

 یمشک ی جعبه همان هم باز و انداخت آن به یقیدق نگاه  .  بود گذاشته

 به هامون.  دیچرخ عقب به و کرد بلند را سرش.  خورد چشمش به

 دستش.  ندیبب را جعبه داخل   تا بود شده کنجکاو.  آمد یم خواب نظر

 کردن یدزد حال   در آنکه مثل  .  دیکش رونیب را جعبه و کرد دراز را

 .  داشت اضطراب و جانیه باشد

 خود   ح  یتسب به هیشب درست یمقصود شاه ح  یتسب و کرد باز را جعبه در  

 . بود کرده خوش جا انشیم هامون

 

 : دیشن لحظه همان که کند لمس را حیتسب تا برد جلو را دستش شاران

 ؟ یگردیم یزیچ دنبال   -

 به و گذاشت قلب یرو را دستش.  دیکش یا خفه غ  یج و دیپر جا از

 نهیس یرو را شیدستها و داده تخت به هیتک هامون.  دیچرخ عقب

 کرده الیخ شاران قبل یا لحظه که انگار نه انگار.  بود کرده قالب

 : کرد دستپاچه یکم را شاران منتظرش نگاه  !  است خواب غرق   بود

 !  دمیترس -



 کرده خوش جا ی جعبه به نگاهش انداخت باال را شیابرو لنگه کی

 : افتاد شاران یانگشتها ان  یم

 ؟ ادینم خوابت -

 به و گرفت را نگاهش رد   شاران.  بود جعبه به هم هنوز شیچشمها

 : گفت بدهد را سوالش جواب   آنکه یجا

  ؟ یداریم نگه زاپاس ح  یتسب -

 و بود دستپاچه یکم هم.  بود شاران یلبها یرو مهین و نصفه یلبخند

.  گشتیم درست جواب   دنبال  .  کرد مکث هامون!  سوال از پُر هم

 : شد کینزد تخت به یکم شاران

 !  یحیتسب ونر  یکلکس دمیشا -

 خانه در که بود ییها حیتسب همان از یکی حتما.  بود هامون به نگاهش

 عدد ده از شتریب رباب دانستیم مثال.  شدیم دایپ دیشا یکس هر ی

 اضافه تعداد نیا به رفتیم یارتیز سفر   یکس بار هر.  دارد حیتسب

 فقط که چند هر!  بود بیعج شیبرا یکم هم مثل   حیتسب دو اما.  شدیم

 پرت او ی  فضول از حواسش هامون و بکشد وقت که دیپرسیم سوال

 !  شود

 : دیپرس مصرانه هامون

 ؟ ادینم خوابت -

 یب سوال   نیا با هم هامون که انگار.  دیپر باال شیابرو دو هر شاران

 اشتباه شاران هم دیشا!  داشت یکش وقت قصد   شاران یحرفها به ربط

 : داد نشانش را جعبه و برداشت تخت سمت   به گرید یقدم.  کردیم

 ؟ یبد جواب یخواینم که شد مقدساتت به نیتوه -



 از ینام فقط حیتسب آن مطمئنا.  زدیم یحرف دیبا.  دادیم یجواب دیبا

 نه و بود روزها آن به هیشب یزیچ حالش و حس نه.  داشت گذشته

 .  بود سپرده یفراموش دست   به که یخاطرات کردن   زنده دنبال   فکرش

 . امانته یعنی.  ستین من مال   حیتسب نیا -

 جعبه از را آن و انداخت حیتسب به یگرید نگاه  .  رفت تر جلو شاران

 ان  یم که بود یشگیهم ح  یتسب همان ظاهر لحاظ   از.  دیکش رونیب

 بود بسته نقش سرش در که یفکر.  کردیم خوش جا هامون یانگشتها

 : آورد زبان به را

  ؟ تهیامانت ح  یتسب به هیشب درست حتیتسب چرا -

 سوال نیا با اما!  یکس چه امانت   بپرسد شاران داشت انتظار هامون

 .  ختیر هم به معادالتش تمام  

 .  خانومه حاج یکادو خودم ح  یتسب -

 : گرفت باال را یامانت حیتسب شاران

 ؟ هیک امانت   حیتسب نیا و -

 یحرف نداشت دوست هامون...  بودند دهیرس ماجرا سخت   قسمت   به

 حیتسب آن که دیبگو نداشت دوست...  کند یمخف بخواهد آنکه نه.  بزند

 دادیم اجازه خودش به نه روزها نیا که است گذشته از یآدم یادگاری

 پُر شاران!  فتدیب روزها آن اد  ی که خواستیم نه و کند فکر او به که

 : آمد حرف به طنتیش

 خودش از ادینم دلش آدم که ییاونا از ؟ عاشقانست یکادو نکنه -

 !  کنه جداش

 : کرد گره ابرو هامون

 دایپ یمناسب وقت   فقط.  برگردونم صاحبش به نایا از زودتر بود قرار -

 !  نکردم



 داخل   را آن.  رفت زیم سمت   به و برگرداند جعبه به را حیتسب شاران

 : برگشت هامون سمت   به و گذاشت کشو

 مربوط من به یدار نگه یخوایم که یچ هر یتونیم خودته یزندگ -

 !  شهینم

 حس   نیا.  دیکش شیموها به یدست هامون.  کردیم حسادت شاران

 .  داشت دوست را حسادت

 کنمیم احساس فقط.  دارم نگه بخوام و باشه مهم برام که ستین یزیچ -

 .  برسه صاحبش دست   به دیبا که هیامانت هی

 ؟ یدیم حیتوض چرا!  باشه -

 : فتدیب خنده به بود مانده کم هامون

 ؟ تهیاهم یب برات -

 .  بدم ریگ یزیچ به ندارم عادت -

 : گفت هامون

 حرف موردش در ادینم خوشت یزیچ هی از.  ستین دادن ریگ نکهیا -

 !  میکنیم برطرف رو مشکل و میزنیم

 : بزند لبخند کرد یسع شاران

 !  ستین مهم برم واقعا -

 : فرستاد رونیب را نفسش هامون

 ؟ یبخواب یخواینم -

 : دیکش انشانیم یدست و کرد باز را شیموها شاران

 .  خستم کمی -



.  کرد دعوت تخت به را شاران ینوع به و زد کنار یکم را پتو هامون

 بروز را یحس چیه که هامون صورت   هم بعد و تخت به ینگاه شاران

 : زد لب حال همان در.  دوخت دادینم

 تعارف خانوم حاج! ؟ بود یچ محض سکوت   نیا ان  یجر یراست -

 ! ؟ یریبگ دمیم گنالیس یوقت و یبکن من به نگاه هی دینبا تو کنهیم

 : افتاد خنده به شاران لفظ   از هامون

 !  یدار ییتایقابل چه ؟ یدیم گنالیس -

 ؟ بشن موندنم ال  یخیب که ینکرد یکار هی چرا نکهیا یعنی -

 !  ارمیب نه خانوم حاج حرف   رو بود زشت -

 ! ؟ انایاح نبود که مردم دختر   انداختن   ریگ خاطر   به! ؟ بود زشت آها -

 تیکفا باشه خودم زن   به حواسم ؟ دارم مردم دختر   به کاریچ من -

 !  کنهیم

 کرد یسع را لبخندش.  دادیم قلقلک را شاران قلب   ته   یخوب احساس  

 یرو نگاهش.  دید صورتش در را یخوشحال رد   هامون اما کند یمخف

 : کرد زمزمه.  بود شاران یموها تاب   و چیپ

 .  رمیبگ هیهان از تونمیم ؟ بدم بهت لباس یخوایم -

 : گفت شاران

 .  راحتم نه -

 . هست خودمم یلباسا -

 

 شاران نگاه   و آمد نییپا تخت از هامون.  داد تکان سر شاران بار نیا

 او شهیهم بود کرده عادت که انگار.  شد رهیخ هامون متفاوت   پ  یت به

 با را او هم خواب وقت   الشیخ در دیشا.  ندیبب یرسم یلباسها در را



 از یکی هامون.  افتاد خنده به فکر نیا با!  کردیم تصور شلوار و کت

 سمت   به دشیپوشینم بود وقت یلیخ و شده کوچک که ییشلوارکها

 .  گذاشت شیرو هم یدیسف شرت  یت و گرفت شاران

 .  یکن استفاده سیسرو از یتونیم -

 اتاق به بعد قهیدق چند.  رفت سیسرو سمت   به و داد تکان سر شاران

 به آرام ییقدمها با شاران.  بود لیموبا به نگاهش هامون.  برگشت

 او به حواسش یا لحظه یبرا که کرد شکر خدارا و رفت تخت سمت  

!  بخورد ُسر پتو ر  یز شیچشمها مقابل   دیکشیم خجالت که انگار.  ستین

 و گذاشت کنار را لشیموبا هامون تخت خوردن   تکان محض   به اما

 : گفت عیسر شاران.  دوخت او به را نگاهش

 ؟ یخورینم وول ادیز که خواب تو -

 : داشت لب به لبخند هامون

 .  بشم جا جابه ادیز ندارم عادت -

 !  ینکن یشرویپ کن یسع.  صدر یآقا بمون خودت سمت  !  خوبه -

 : کرد لیمتما او سمت   به یکم را خودش.  دیخند هامون

  ؟ یکنیم نییتع نیقوان تو که هیچطور.  تختم نمیا و اتاقمه نجایا -

 دنتیبخش یبرا که دمیم خودم به و حق نیا امروزت ر  یتاخ خاطر   به -

 ؟ یدار یمخالفت.  کنم نییتع رو خودم ن  یقوان

 او که البته.  بود دهیپر باال شیابروها شاران ییزورگو از هامون

 : برود زور حرف   بار   ر  یز نداشت عادت

 نجایا گنیم کیتبر زننیم زنگ بزرگترا به کترایکوچ معموال -

 !؟ شده برعکس

 !  کنهیم صدق یا گهید جور   شوهر و زن مورد   در -



 ستیزیچ آن از تر یجد زیچ همه نشانیب که بودند کرده قبول دو هر

 از یسراغ هم باز ای.  کنند فکر یلعنت ی نامه توافق آن یامضا به که

 : گفت عیسر باشد آمده ادشی یزیچ که انگار شاران...  رندیبگ آن

 !  گذشت شهینم گهید نیا از.  ینداد بهم هم یدیع...  یراست آها -

 نکرده شیبرا یفکر که شدیم مگر!  بود اش یدیع فکر   در هامون

 به اش یبند زمان نیب نیا فقط بود دهیکش را شیها نقشه تمام   ؟ باشد

   ! بود نشده حاضر مقرر زمان   سر   شاران ی  دیع و بود خورده مشکل

 !  برهیم زمان کمی فقط.  دمینم که نگفتم -

 قرار که یدیع کنجکاو   و بود هامون ی جمله ر  یدرگ فکرش تمام   شاران

 : کرد عوض را صحبت ر  یمس اما هامون.  ردیبگ بود

.  یبخواب راحت امشب دمیم اجازه اما.  نکنم یشرویپ دمینم قول -

 ؟ چطوره

 : دیخند شاران

 !  ها بشه یفرار مردم دختر   یکنیم یکار هی یدار -

 : گفت مصرانه هامون

 !  دارم نگه خودم ش  یپ زنمو بلدم یجور هی -

 به را شاران قلب   شیحرفها.  ماند رهیخ هامون یچشمها به شاران نگاه  

 ماتش یا لحظه یبرا و آورد یم بند را نفسش.  انداخت یم تکاپو

 و شد خم شاران سمت   به یکم.  دیکش جلو را خودش هامون.  کردیم

 خال   یرو درست و قهیشق کنار   یا بوسه هامون.  آورد نییپا را سرش

 یرو شاران شکالت   عطر   خاطر   به که یلبخند با و کاشت اش یهالل

 : کرد زمزمه بود نشسته شیلبها

 . یبخواب خوب -



 هامون کردن   یشرویپ نگران   اصال.  داشت لب یرو لبخند هم شاران

 نداشت را اش یقدم کی هامون حضور   ی  نگران و ترس اصال...  نبود

 او.  دادینم راه دلش به کردن صبح را شب او کنار   اضطراب   اصال... 

 نیا و بود دهید عمرش به که یآدم نیتر اعتماد مورد  .  بود هامون

 ! بخورد قسم آن یرو بود حاضر روزها

 

**** 

 

 را اش ینیب و کرد تر تنگ را شیبازو ی حلقه بسته یچشمها همان با

 شده پخش شکالت   عطر  .  داد یباز کنارش ی  شراب شم  یابر یال به ال

.  شد یسرخوش از پُر وجودش تمام  .  دیکش هیر به را بالشت یرو

.  بود چسبانده نهیس به را او و بود حلقه شاران کمر   دور   چپش دست  

 .  کردیم ییخودنما سرش ر  یز ییجا هم راستش دست  

 مهین دهان   و شاران ی بسته یچشمها.  کرد باز هم از را شیپلکها

 شاران به قبل از شتریب.  کرد باز لبخند به را هامون یلبها بازش

 رد شیبازو یرو از و آمد باال شاران کمر   از شیانگشتها.  شد کینزد

 شیبرا.  کرد نوازشش دست پشت   با.  کرد مکث اش گونه یحوال ، شد

 بهتر اصال.  شود داریب داشت امکان و است خواب شاران نبود مهم

 نشست شیموها یرو و رفت باالتر یکم شیانگشتها.  شدیم داریب اگر

 تاب   هم هنوز.  کرد نوازش را اش ختهیر هم به یموها وجود تمام   با. 

 .  بودند کرده حفظ را شان یشگیهم حالت   خوش

.  کردینم باز را شیپلکها اما دیپر خواب از شدن لمس حس   از شاران

 بود کرده مسخش شدن لمس خوب   حس  !  نه که البته ؟ دیکشیم خجالت

.  گذاشت هامون صورت   یرو آرام و نرم دور   و برد شیپ را دستش

 : دیشن را شیصدا لحظه همان



  ؟ داریب ای یخواب -

 شیانگشتها.  دیرس گوشش به شهیهم از تر بم هامون صبح   اول   یصدا

 داشت دوست که انگار.  داد حرکت اش شده مرتب ش  یر ته یرو را

 ایرو و خواب از یخبر که!  است خودش شود مطمئن کردنش لمس با

 !  ستین

 در را او هامون قبل از شتریب شد باعث که داد سر یآلود خواب ی ناله

 : کند زمزمه گوشش ر  یز و ردیبگ آغوش

 .  دهیچ صبحونه زیم خانوم حاج االن ؟ ستین گرسنت -

 هامون گردن   ر  یز ییجا را سرش.  آمد یم خوابش هم هنوز شاران

 حال همان در.  دیکش قیعم نفس   و داد جا اش نهیس یرو درست

 : کرد زمزمه

 .  یدیم خوب یبو -

 : شد تر قیعم لبخندش.  فتدیب خنده به بود مانده کم هامون

 ؟ یداریب ای یگیم ونیهذ یدار خواب تو -

 .  دارمیب -

 دوست اما بود بیعج.  لرزاندیم را قلبش شاران وار   زمزمه یصدا

 صبح تا شب کی که انگار.  بمانند حال همان به ساعتها تا داشت

 کمر   یرو گونه نوازش را دستش.  نبود بس شیبرا دنیخواب کنارش

 نداشت دوست اما بود شده باز شاران یچشمها بار نیا.  دیکشیم شاران

 !  است داریب که بدهد نشان

 ؟ یش داریب یخواینم -

 ! نه -

 دلبر   یرایپذ هامون آغوش   که البته.  فشرد هامون به شتریب را خودش

 : کرد زمزمه هم باز اما!  بود اش یشراب مو



 .  خودته یپا عواقبش ینشد اگه ، یشد که یشد داریب شمرمیم 5 تا -

 !  گهید کمی -

 ... کی -

 : زد غر شاران

 !  کمی -

 ... دو -

 : زد لب خنده با هامون.  بست را شیپلکها و کرد یآلود خواب ی ناله

 ... سه -

 : آمد حرف به شاران

 !  گهید ساعت مین -

 ... چهار -

 منصرف را هامون نگاهش قدرت   دیشا تا آورد باال را سرش شاران

 : زد لب و کرد مظلوم را شیچشمها.  کند

 !  خستم -

 خوش ی  نیب و گذراند نظر از را شاران خاص   یچشمها هامون نگاه  

 : کرد زمزمه آرام.  دیرس شیلبها به و کرد رد را تراشش

 !  پنج -

 ییجا شاران ی گونه یرو یعیسر ی بوسه و برد جلو یکم را سرش

 : گفت یبدجنس با شاران.  گرفت فاصله و کاشت شیلبها ی  کینزد

 .  خوابم ی هیبق سراغ   رمیم که من بابا برو! ؟ نیهم -

 حال   به بود محال.  دیکش سرش یرو را پتو هامون به پشت و زد غلت

 : زد لب حال همان در.  شد بدجنس هم هامون.  کند شیرها خودش



 ؟ ذارمیم راحتت که ؟ یکرد الیخ یچ!  بود یگرم دست نیا -

 دو را شیدستها.  شد دهیکش شاران سمت   به و برد پتو ر  یز را سرش

 از یفیضع نور    . داد حرکت را شیانگشتها و گذاشت شیپهلو طرف  

.  بود شده روشن شانیصورتها یکم و کرده نفوذ داخل به پتو یال البه

 : کرد باز لب هامون

 ؟ یخوابیم راحت یکرد فکر -

 !  ساعت مین همش.  ینبود بدجنس که تو -

 !  شدم بدجنس -

 .  نخوابم کنارت گهید باشه ادمی -

 .  رونیب یبر تخت نیا از نذارم که نکن یکار هی -

 !  یشد قلدر -

 ! کن باز چشماتو -

 چه هر که دادیم یمعن چه.  بزند پس را هامون که کردیم تقال شاران

 کردیم لج اصال ؟ ندیبنش یکرس به او حرف   که ؟ شود همان دیگویم او

 یانگشتها و رفت باال یکم لباسش شیتقال همان با!  شدینم داریب و

 هامون حرکت   از شاران.  کرد نوازش را شکمش ف  یلط پوست   هامون

 شیچشمها ی گوشه و کرد جمع را خودش بدنش حساس   پوست   یرو

 : زد لب اراده یب.  شد جمع خورده مین یا خنده از

 ! باشه باشه -

 : کاشت گردنش یرو یا بوسه هامون 

 ! ؟ نه گهید یداریب -

 .  دارمیب آره!  آره -

 : زد لب بود خم شاران صورت   یرو که همانطور هامون



 !  خوبه -

 ستادهیا زمان.  بود شده مات و مسخ نگاهشان.  کرد باز پلک شاران

 را اش بوسه داشت دوست هامون.  بود شده حبس شانینفسها و بود

 : دیکش کنار را خودش هامون اما...  بود منتظر هم شاران.  کند تکرار

 .  رمیبگ دوش هی من -

 کردیم مرتب را اش آشفته یموها که یحال در.  زد کنار را پتو شاران

 : گفت

 ! باشه -

 

 اشاره انگشت  .  کرد دنبالش شاران نگاه  .  رفت نییپا تخت از هامون

 گرما احساس  .  گرفت شیدندانها ن  یب و بود برده لب سمت   به را اش

 بود که چه هر ؟ کنارش هامون وجود   ای بود کردنش تقال از...  کردیم

 ...  بود کرده تر تند را قلبش ضربان  

 نیهم.  بودند نشسته صبحانه ز  یم سر   مرتب نفرشان دو هر بعد یساعت

 هم باز هومن.  بود تر یمیصم نشانیب جمع   نبودند هیسم و یهاد که

 سکوت دستور   که بود زهره بار نیا و دیکش وسط را اعظم حرف  

 .  شد بلند زیم سر   از یناراض هم هومن!  داد کردن

 شان خانه از شاران تا داد تیرضا زهره صبحانه از بعد تینها در

 شاران که نیهم.  رساندش خانه تا و کرد اش یهمراه هامون.  برود

 : دیرس گوشش به هامون یصدا شود ادهیپ خواست

 ... شاران -

 روزها نیا.  زدیم برق هامون یچشمها.  دیچرخ عقب به شاران

 به پا شاران یوقت از.  نداشت میقد ی خسته شهیهم هامون   به یشباهت

 .  بود خوب دلش حال   بود گذاشته اش یزندگ



  ؟ بله -

 همان در.  نداد خرج به تیحساس اما باشد جانم جوابش داشت انتظار

 : آمد حرف به حال

 .  میبزن حرف هم با مینیبش روز هی -

  ؟ مورد چه در -

 هامون.  بود کرده شرفتیپ دیبا که یزیچ از شتریب نشانیب ی رابطه

 که چه هر ای عشق اسمش.  کند تحمل را شاران ی  دور توانستینم

 از جان که انگار رفتیم شارانش که نیهم اصال...  باشد خواستیم

 .  دیکشیم پر تنش

 !  ندهیآ ، حال ، مونیزندگ -

 عوض حالش و حس هم خودش ؟ نداشت.  داشت را انتظارش شاران

 انگشتر   نه و رفتیم رژه اعصابش یرو هامون ش  یر ته نه.  بود شده

 یب تا ، شهیهم تا...  میده ادامه یباز نیا به دیبگو خواست!  قشیعق

 : گفت عوض در و بست لب اما...  تینها

 .  باشه -

 : داد تکان سر هامون

 .  تو برو -

 : زد لب شاران

 .  خداحافظ -

 توانستیم ؟ بود داده او به دل یک   از.  شد رفتنش به رهیخ هامون

  ؟ شود خودش به متعلق شهیهم یبرا شاران تمام   تا اوردیب طاقت

 

**** 



 

  ششم فصل

 یحرف و بود بسته شیلبها.  کردیم انداز بر را او حرصش پُر نگاه  

 کجا ؟ است کرده اشتباه را کار یکجا که کردیم فکر خودش با.  زدینم

 در هم هنوز ؟ شد بدهکار آدم و عالم به که شد چه ؟ است رفته خطا را

 و بود زده تشیریمد ی  صندل به هیتک.  دیشنینم هامون و بود گفتن حال  

 از شیصدا با تینها در.  کردیم مرور ذهن در را اش نگفته یحرفها

 : آمد رونیب فکر

 !؟ یاخو یدیشن -

 نشسته یا گوشه هومن.  دوخت چشم یهاد به و گرفت باال سر هامون

 : داد جواب هامون یجا به ناآرام و بود

 یانداخت صداتو و نجایا یگذاشت قدم که یوقت از یعنی!  دنیشن همه -

 یخواستیم نویهم!  یخوایم یچ و شده یچ که دنیفهم خوب همه سرت

 ! ؟ نه گهید

 : داد جواب و انداخت هومن سمت   به ینگاه مین یهاد

 ؟ زد حرف تو با یک -

 : شد بلند جا از هومن

 سایوا یزد حرف پس!  هست منم سهم که یزنیم حرف یپول از -

 !  ریبگ جواب

 یسییر! ؟ یهست یک یکرد الیخ ینیبش زشیم پشت   گذاشته بار دو -

 ! ؟

 اشتباه را کجا دانستینم و کردیم نگاه شانیرفتنها کلنجار به هامون

 بود نتوانسته که نیهم.  بود خودش ر  یتقص صد در صد.  است کرده

 یهاد که نیهم!  بود خودش ر  یتقص کند برقرار آرامش شیبرادرها ن  یب



 پول بحث   نیا که نیهم اصال.  بود خودش ر  یتقص بود خواه ادهیز

 او ر  یتقص دادیم نشان یخود بار کی روز چند هر و شدینم تمام نشانیب

 !  کردینم دایپ شیبرا یا چاره که بود

 !؟ توچه به.  هامونم نوکر   من اصال -

 و یآنچنان ی  عروس قراره ما پول   با که ینیبب و ینیبش یخوایم تو اگه -

 سهممو من یول داره ربط خودت به بشه گرفته ینینچنیا یکادوها

 دراز دست دیبا تهشم!  زدن دو سگ و یحمال از شدم خسته.  خوامیم

 !  بندازه دستم کف   قرون هی و بسوزه میزندگ حال   به دلش یکی تا کنم

 فشار و بود گرفته انگشتها ن  یب را حشیتسب.  کردیم یصبور هامون

 یپتک مثل   یهاد یحرفها.  اوردین کم هوا که دیکشیم نفس تند.  دادیم

 ی قهی و رفت جلو حرص با هومن.  شدیم دهیکوب سرش به که بود

 : گرفت را یهاد

 !  یگیم یچ یدار نیبب!  بفهم رو دهنت حرف   کهیمرت -

 او به نیب نیا یزیچ اما کند شانیجدا هم از و شود بلند خواست هامون

 : شد زیگالو هومن با و اوردین کم یهاد.  دادینم اجازه

 سرت که هم یبزرگتر احترام   ؟ یشد آدم من واسه گمینم یچیه یه -

 !  شهینم

 کوره گربه ؟ واست دهیکش زحمت کم هامون ؟ تهیحال یزیچ تو مگه -

 !  یشد

 در.  گشتیم یدرست جواب   دنبال   به هامون و کردندیم بحث هم با

 یب آمد فرود هومن ی چانه یرو که یهاد مشت   ی ضربه با تینها

 : شد بلند جا از طاقت

  ؟ یهاد چته ؟ ستین خوش حالتون ؟ دیکنیم کاریچ -

 !  نهیهم اوضاع رمینگ یوقت تا.  خوامیم سهممو من -



 .  شد بلند جا از بود شده پرت نیزم یرو که هومن

 !؟ شرف یب یزنیم منو -

 : رفت غره چشم و شد مانع هامون که کند حمله خواست

 !  هومن نیبش -

 : گرفت قرار یهاد مقابل   و زد یچرخ

 .  میبزن حرف نیبش ریبگ -

 میتصم میزندگ واسه نینشست یه ؟ رهیم گوشتون به حرف مگه -

 .  شدم خسته گهید بسه.  نیگرفت

 ندیبنش که کرد وادارش و گذاشت یهاد ی شانه یرو را دستش هامون

. 

 

 ! اینکرد یکرد ادیفر و داد.  بزن حرف آدم مثل   نیبش گمیم بهت -

 یحرفها ر  یتاث تحت   هامون از شتریب اما بردیم حساب هامون از یهاد

 ! خوردیم او از روز شبانه که ییسرکوفتها و بود هیسم

 . بسازم مویزندگ برم خوامیم.  خوامیم پول من -

 :نشست مقابلش یصندل یرو.  کرد گره ابرو هامون

 ؟ ینساز گفته یک.  بساز -

 !برم بده سهممو! ؟ یخال دست   ؟ یچ با -

 ! باشه ؟ یخوایم سهمتو -

 :دیچرخ سمتش به هومن



 و حد از شتریب ؟ یسهم چه! ؟ آخه یدیم باج مردک نیا به انقدر چرا -

 صاف شعبه اون کلون   سود  ! یدونیم خوب که خودت!  برداشته اندازشم

 !  آقا ب  یج تو رهیم یهفتگ

 :گفت کالفه هامون

 !هومن آقا -

 .  برسه بهش قرون هی ذارمینم!  ستیهان و من حق   نیا -

 فکر یعنی.  بود ییفرسا طاقت بحث  .  دیکش اش یشانیپ به یدست هامون

 حرف   به توجه یب یهاد!  فتدیب ها بحث نیا به کارشان یروز کردینم

 : گفت هومن

 و زیبر تمام   و مخارج و خرج معلوم کجا از یریبگ زن یخوایم االن -

 البد ستین یمعمول آدم که زنتم واال ؟ نباشه ما االرث   سهم از بپاشتون

 کوچه پس کوچه ی بچه خودش که چند هر!  خوادیم یآنچنان ی  عروس

 شد یراض پول خاطر   به که هیچراغ حیذب باباشم و شهره نییپا یها

 ... دخترشو

 را شاران حرف   نبود قرار اما کردیم قبول گفتندیم خودش به چه هر

 کی با.  رفت یهاد سمت   به و شد بلند جا از.  کند سکوت و بزنند

 یجور.  کرد بلندش یصندل یرو از و گرفت را راهنشیپ ی قهی دست

رد هومن یچشمها که  : آمد حرف به هامون حال همان در.  شد گ 

 یخوایم یوقت ریبگ ادی.  ومدهین یکس به شیزندگ و من زن   ی  فضول -

 خاله یزنا مثل   نه بزن حرف مردونه!  یبگ خودم از یبزن حرف

 باش مرد!  شونهیشگیهم ی زمزمه شونیزندگ و مردم حرف   که زنک

 که باش مرد!  کردن مغزت تو که یفیاراج نه بزن رو خودت حرف   و

 قضاوت   که یکن یپدر یاصول و درست دخترت تا دو واسه یبتون

 !  نشه ندتیآ و یزندگ ی جهینت امروزت



 او با بخواهد یروز هامون نداشت امکان.  بود آمده بند زبانش یهاد

 : داد ادامه را حرفش و امدین کوتاه اما هامون!  شود قهی به دست

 رو یکس هر سهم گفتم و فروختم رو بابا ی مغازه که یوقت همون -

 سهممو یبگ و یکن رو جنم و یمردونگ انقدر یخواستیم دمیم بهش

 یکی یبد لم و ینیبش بود راحت یول.  دمیم گسترشش خودم و برمیم

 با یکن گذار و گشت بود تر راحت!  کنه کار و زهیبر عرق گهید

 پول   ماه سر   بود راحت!  یزندگ واسه بکنه جون گهید یکی و خانومت

 ی اندازه و حد از تر ادیز و کردن یدراز زبون و زدن بیج به کلون

 بر میتقس ستین و هست یچ هر.  نشده رید االنم!  خواستن خودت

 نه یایم ورم و دور گهید نه!  خالص و دمیم همتونو سهم  .  شهیم چهار

 ، جونت نوش   یزد بیج به پول.  بشنوم رو حرفت گهید که خوامیم

 ! ؟ مفهومه یکنینم من ش  یپ یا هیگال هم ینزد

 تکان سر اراده یب یهاد.  گفت معمول حد از تر بلند را آخر ی کلمه

 گره شیابروها هم هنوز.  کرد شیرها و داد ُهلش عقب به هامون.  داد

 حشیتسب.  بود شده یصندل خ  یم اش یجد برخورد   از هومن و بود شده

 رفت و انداخت چنگ زیم یرو از را چشییسو و برگرداند بیج به را

 !  نداشت را یکس چیه ی حوصله!  بهتر چه ماند جا همان لشیموبا. 

 شد نشیماش سوار   و گذاشت سر پشت   را نبود و بود که چه هر و مغازه

 با را خانواده نام   که ییآدمها از کند فرار.  برود آنجا از داشت دوست. 

 زیگالو هم با شدن کم و ادیز لایر کی سر   اما دندیکشیم دکی خودشان

 جان   به شیبرادرها که بود خودش ر  یتقص.  بود کرده اشتباه.  شدندیم

 .  افتادند یم هم

 گاز پدال   سر   را حرصش تمام   و راندیم نظرش مورد   ر  یمس سمت   به

 یزندگ دادندینم اجازه...  باشد خوش حالش گذاشتندینم.  کردیم یخال

 برگشتن   و دیع الت  یتعط شدن   تمام محض   به!  شود راه به رو اش

 همان امروز.  بود افتاده راه به شانیشگیهم بحث   دوباره سفر از یهاد



 مشیتصم.  دادیم انیپا ها بحث نیا تمام   به دیبا که بود یموعود روز  

 در یکم بود یکاف...  باشد تنها یساعت چند بود یکاف فقط...  گرفت را

 ... کند فکر خودش خلوت  

  

**** 

 

 مدت تمام شاران و شدیم یخسرو روزهیف حضور   از حرف روز هر

 َشک اصال.  شدینم او از یخبر هم باز اما داشت را دنشید جان  یه

 شده تمام هم روز آن.  شود اضافه جمعشان به است قرار یک   که کردیم

 دو از هامون.  بود شده فارغ کار از شهیهم از زودتر یکم البته.  بود

 کرده دعوتشان رستوران به شام یبرا سهراب که بود گفته قبل روز

 عدد ساعت لحظه آن و دیایب دنبالش 3 ساعت هامون بود قرار.  است

 و گفت دینباش خسته.  داشت شدن حاضر یبرا وقت و دادیم نشان را 4

 :شد دایپ ریاردش ی کله و سر که شود نشیماش سوار   خواست

 ؟ یریم یدار -

 ؟ یایم یدار تازه -

 ! یراست سالم -

 :داشت دوست را ریاردش راحت   و ساده رفتار   بیعج.  دیخند شاران

 ؟ ینکرد رید! سالم -

 . گهید داره رو ایخوب نیهم باشه کارگردان آدم یبابا -

 ! نکشتت تا برو -

 ! شاران -

 :چرخاند سمتش سربه بود شدن سوار حال   در که شاران



  ؟ بله -

 :گذاشت جلو قدم ریاردش

 . دارم واست یشنهادیپ هی -

 ؟ هست یچ -

 

 ؟ یکرد کار تئاتر حاال تا -

  ؟ چطور.  کم یلیخ -

.  گرایباز مونده فقط آمادست یچ همه.  برمیم صحنه رو کار هی دارم -

 .  یدار دوست اگه البته.  یباش توام دارم دوست

 .  بخونم رو شنامهینما دیبا -

 !  خودت خود   دارم نقش هی.  واست فرستمیم -

 : دیخند شاران

 .  نجامیا ر  یدرگ که فعال -

 ادیم خوشت نیبب.  بخون رو شنامهینما تو.  صحنه رو میرینم که فعال -

 .  کن خبرم زود فقط. 

 .  بفرست برام.  باشه -

 : گذاشت قهیشق کنار   را دستش ریاردش

 !  فعال قربونت -

 نشست نیماش داخل   آنکه محض   به شاران.  رفت و کرد یخداحافظ

 : داد جواب عیسر هیهان ی شماره دن  ید با.  خورد زنگ لشیموبا

 .  جان هیهان سالم -

 : دیرسیم نظر به نگران هیهان یصدا اما.  کرد روشن را نیماش



 ؟ توئه ش  یپ هامون ؟ ییکجا شاران -

 : شد نگران شاران

 ؟ ستین کار سر   مگه!  نه ؟ هامون -

 .  گذاشته جا شمیگوش!  نه -

  ؟ یهست یچ نگران  .  گردهیبرم.  داشته کار ییجا حتما خب -

 : گفت کالفه هیهان

 .  مونیهاد با.  صبح شده دعواش...  آخه...  نه -

 .  شدیم یعصب آمد یم که یهاد نام   اصال.  دییسا هم یرو دندان شاران

 ؟ ستین یخبر ازش صبح از -

 کجا ستین معلوم و رونیب زد مغازه از یعصب گفتیم هومن!  آره -

 .  رفته

 .  ستین منم ش  یپ -

 ؟ باشه رفته تونهیم کجا یدونینم -

 : گفت و کرد یفکر شاران

 .  دمیم خبر بهت من -

 : کرد زمزمه لب ر  یز و کرد قطع را تماس

 ! ؟ یبر یبذار خبر یب داره یمعن چه -

 شده نگران شاران!  دیگویم چه که بشنود و باشد آنجا هامون که انگار

.  است فتادهین یبد اتفاق   که بدهد یدلدار را خودش کردیم یسع و بود

 رفته مغازه از اگر و است دار تو چقدر هامون که دانستیم خوب اما

 حال   لحظه آن حتما و دارد کارش یبرا یمحکم ل  یدل حتما پس بود

 ! ندارد یخوب چندان



 

 به همه نگاه   ورودش با.  دیرس ریت دانیم به بعد ساعت مین از کمتر

 رهیخ او به پرسشگر که ییچشمها به توجه یب شاران.  دیچرخ سمتش

 چند.  نبود هامون از یخبر اما.  گشتیم اش گمشده دنبال   به بودند شده

 به گرفتن عکس قصد   به ینفر چند و گرفتند قرار مقابلش مقابلش ینفر

 اما.  انداخت عکس و زد لبخند دلشوره از پُر شاران.  شدند کینزد او

 هم یا چاره.  بود کرده اش یعصب نبودنش و هامون دن  یند ی دلهره

 یبرا کردیم دل دل شاران و شد قهیدق چند به لیتبد هیثان چند.  نداشت

 سمت   به و بود نیماش سوار   دوباره بعد ساعت مین تینها در.  رفتن

 .  راندیم باشد آنجا هامون بود دواریام که یمقصد

.  کرد شیکفشها به ینگاه.  دیرس باالخره تا کرد یرانندگ یساعت کی

 ر  یمس و شد ادهیپ.  بود قبل ی دفعه از تر راحت کفشش بار نیا حداقل

 زمزمه و فرستاد رونیب را نفسش.  گذراند نظر از را مقابلش ییسرباال

 : کرد

 ؟ یباش جا نیهم شهیم -

.  ندیبب هامون ن  یماش از یرد دیشا تا گرداند اطراف به را نگاهش

ش لبخند به شیلبها.  دید تر نییپا یکم درست  : آمد ک 

 !  انداختم رتیگ -

 زانیخ و افتان بود طور هر.  افتاد راه به و داد یتکان شیپاها به

 افتاد کلبه به نگاهش که نیهم.  رساند بابا حاج ی کلبه به را خودش

 : دیغر کالفه.  بود شده تند قلبش ضربان.  گرفت نفس و ستادیا

 ! ؟ جاست هم نجایا -

 نشست در ی رهیدستگ یرو که دستش بار نیا.  افتاد راه به گرید بار  

 چه هر اما.  دیکاو را داخل نگاهش.  شد وارد و دیکش یراحت نفس  

 دهید اشتباه به را نشیماش دیشا.  نبود هامون از یخبر گرداندیم چشم



 برگردد دیناام تا بود نمانده یزیچ...  نبود هامون ن  یماش دیشا ای ، بود

.  دید را او داشت یادیز ی فاصله در از که ییجا دنج یا گوشه که

 شکر خدارا.  گرفت دوباره جان   که انگار.  شد باز لبخند به شیلبها

 از خبر همش در یابروها!  یجسم نظر   از البته!  است سالم که کردیم

 را بود مقابلش که یچا ک  یبار کمر استکان  .  دادیم خرابش حال  

 آنکه از قبل و دیرس زشیم به شاران.  بود فکر غرق   و چرخاندیم

 : آمد حرف به ندیبنش

 !  باال نیا دمیرس تا مردم ؟ باشه ییجا نیهمچ دیبا پاتوقت حتما -

.  نداشت را شاران دن  ید انتظار  .  آورد باال را سرش ناباور هامون

 او و فتادهین یاتفاق که انگار و نشست هامون مقابل   تعارف یب شاران

 : چرخاند اطراف به سر است نشده جان نصفه برسد آنجا به تا

 ؟ ستین بابا حاج -

 : کرد باز لب هامون

 ؟ یکنیم کاریچ نجایا -

 : دوخت هامون به را نگاهش شاران

 ؟ یکنیم کاریچ نجایا تو -

 نگرفتن جواب از بود متنفر هامون چقدر و بود داده سوال با را جوابش

 : شد تر قیعم شیابروها گره. 

 ؟ یکرد دامیپ کجا از -

 بر را اش آماده حاضر جواب   یزرنگ با و انداخت باال ابرو شاران

 : آورد زبان

 !  امینم حساب به یخوب زن   که کجاست شوهرم ندونم اگه -

 بخندد که داشت یدیشد ل  یم.  بود آشنا هامون یبرا جمالت نیا چقدر

 دنبال  !  شدیم مانعش هومن یدعوا و یهاد فکر   و یذهن یهایریدرگ اما



 اشتباه نجایا تا چه هر.  بردارد یدرست قدم   هم باز تا گشتیم یحل راه

 ...  بود یکاف داشت

 .  یبد لیتحو خودم به حرفامو یبلد خوب -

 : نشاند لب یرو یلبخند شاران

 که بزنم حدس تونستم من فقط افتادن دنبالت که آدم همه نیا ن  یب -

 ؟ نداره کردن افتخار.  یینجایا

 : کرد خوش جا شیلبها ی گوشه جان کم یشخندین هامون

 !  داره چرا -

 ! ؟ تر ارتفاع کم یجا هی یبر شهیم گهید ی دفعه فقط -

 و باشد کنارش شاران شدیم.  گرفت جان هامون یلبها یرو لبخند

 ! ؟ نخندد

 ! حتما مونهیم ادمی -

 جا از دنشید با شاران و آمد رونیب آشپزخانه از بابا حاج لحظه همان

 : شد بلند

 .  سالم -

 : زد لبخند بابا حاج

 . جان دختر یاومد خوش.  سالم -

 : گفت هامون به رو

 اروی دست   اول از خب.  پسر نشسته لبت یرو خنده که نمیبیم -

 .  نیاومد یم ییتا دو یگرفتیم

 : داد جواب خندان شاران

 امیب بود نوبتم بودم گذاشته چشم!  بابا حاج میکردیم یباز باشک میقا -

 .  بگردم دنبالش



!  فتدین قهقهه به شاران جواب   از تا دیکش صورتش به یدست هامون

 : دیخند بابا حاج

 ییچا جز که پسر نیا ؟ دخترم یخوریم یچ.  جان بابا دیباش زنده -

 .  نخوره یچیه کرده تین

 : گفت و نشست اش یصندل یرو دوباره شاران

 .  زحمت یب خورمیم ییچا منم -

 .  یندار اشتها که هم شما بابا یا -

 : داد جواب و انداخت ساعتش به ینگاه شاران

 .  میبرسون خودمونو دیبا.  میدعوت شام یبرا ییجا -

 : گفت بالفاصله هامون.  رفت و داد تکان سر بابا حاج

 .  ندارم حوصله.  کنمیم کنسلش سهراب به زنمیم زنگ -

 : گذاشت هامون یانگشتها یرو را دستش شاران

 .  میریم و میخوریم ییچا.  میندار نجایا یکار -

   ... اگه باشم تنها کمی خوامیم شاران -

 : دیکش هم در ابرو شاران

 هم قهر حاال!  یکن قهر که داره یمعن چه اصال!  یباش تنها خوامینم -

  ؟ یکنیم قهر من با چرا یکرد

 .  ستمین قهر یکس با من -

 شمیم نگران یگینم.  یداد خبر نه یبرد رو لتیموبا نه.  گهید چرا -

 ؟

 



 ضربان  .  بود شده نگرانش شاران.  گرفت باال را سرش هامون

 باشد گرفته دوباره جان   که انگار.  گرفت شدت اش گرفته قلب   ف  یضع

 ...  باشد شده جانیه و نور از پُر قلبش که انگار ،

 .  بردارم لمویموبا رفت ادمی -

 شاران بار نیا.  رفت و گذاشت شاران مقابل   را یچا استکان   بابا حاج

 : آمد حرف به یطوالن یمکث از بعد

 .  میبر بخور.  نکن یباز تییچا با -

 ... شاران -

.  میباش رستوران تو 3:81 راس دیبا من ز  یعز!  شاران گهیم باز -

 .  پاشو.  شهیم رمونید.  میینجایا هنوز ما و شبه 7 بایتقر االن

 : دوخت شاران به را اش خسته نگاه   هامون

 !  شدم خسته -

 را حرفش ی  باق تا کرد سکوت شاران.  بود کرده باز لب اراده یب

 را نگاهش دوباره و داد ماساژ انگشت با را شیچشمها هامون.  بشنود

 : دوخت شیچا استکان   به

 سامون و سر که شونویزندگ.  بودم که شونیحام اما نبودم پدرشون -

 !  دادم

 : دیغر کالفه.  فرستاد رونیب را نفسش

 کردمیم کاریچ دیبا دونمینم!  شدن ینجوریا که کردم کاریچ دونمینم -

 ...  نکردم که

 حیترج.  نداشت زدن حرف ال  یخ شاران.  دوخت هم به را شیلبها

 حالش یکم دیشا تا دیبگو خواهدیم چه هر از هامون دهد اجازه دادیم

 : شود بهتر



 سرباز.  برسن ییجا هی به نایا گفتم گذشتم هام خواسته و خودم از -

 .  کرد فوت بابا که بودم

 بزرگ صدر   نام   آوردن   با شود مطمئن تا انداخت شاران به ینگاه مین

!  بود شاران فکر   به هم باز هوا و حال آن با...  است نکرده ناراحتش

 : داد ادامه دید را منتظرش یچشمها یوقت

 که یکار ، ندادم ادامه درسمو!  مغازه شد فکرم کل   یسرباز از بعد -

 ی مغازه و سادمیوا...  فکرام ، اهامیرو ، کنار گذاشتم رو داشتم دوست

 دیتبع که انگار!  سال سه ، سال دو ، سال کی.  داشتم نگه باز رو بابا

 داشتم دوست.  بودم جوون منم!  یفکستن ی مغازه اون تو بودم شده

 یزندگ ی مزه داشتم دوست ، کنم یجوون داشتم دوست ، رونیب برم

 فروختم رو مغازه.  کردم کار جاش به یول!  زبونم ر  یز بره کردن

 بزرگتر بازم رو مغازه و گرفتم ادی یطراح.  دمیخر تر باال گهید یکی

 یزندگ.  زدم دوم ی شعبه ، کردم عوض رو خونه.  کردم یقبل از

 خودم یها بچه که انگار شد دار بچه!  ساختم رو یهاد ی  زندگ.  ساختم

 هر!  نباشن مستاجر که دمیخر خونه.  براشون سوزوندم دل!  باشن

 !  بدم انجام تونستمیم که بود یکار!  بد چقدر هر کیکوچ چقدر

 و بود کرده خوش جا هامون یانگشتها یرو هم هنوز شاران دست  

 آنجا که انگار اما هامون.  کردیم حرکت بندش بند یرو گونه نوازش

 با بارها و بارها صبح از که بود شده یا گذشته غرق   که انگار.  نبود

 را اشتباهش او به که گشتیم یا حفره دنبال  .  بود کرده مرور خود

 داد ادامه را حرفش!  کردیم دایپ کمتر گشتیم چه هر اما!  بدهد نشان

: 

 که.  برادرام و خواهر یها خواسته به برسم که شدم غافل خودم از -

.  بشه یکس خودش یبرا هیهان که.  بخونه کامل رو درسش هومن

 شده چشون فهممینم حاال.  برسن بهش اونا تا زدم کنار خودمو یاهایرو

 رو اون از شتریب باره صد که خوادیم ازم رو یحقوق و حق یهاد که! 



 رو شیزندگ ی همه خوادیم و دهینم کار به دل هومن که ، دادم بهش

 میتصم شیزندگ یبرا هیهان که ، کنم مشیتقد یدست دو و بسازم براش

 ستنین حاضر کدومشون چیه که!  بگه من به رهیم ادشی و رهیگیم

 همه نیا از شدم خسته!  رنیبگ گردن رو مامان بردن   دکتر ت  یمسئول

 ؟ رفتم اشتباه و راه یکجا!  فهیوظ همه نیا از شدم خسته!  تیمسئول

 نیا وجودش بند   بند با شاران و بود کالفه.  دیکش صورتش به یدست

 :  نکرد سکوت بار نیا.  کردیم درک را حالش

 !  هیبق خاطر   به یاومد کوتاه که ییهمونجا -

 از را شاران صورت   و گرفت باال را سرش.  شد اریهوش هامون نگاه  

 : داد ادامه شاران.  گذراند نظر

 و کار نیهم یدار هنوزم.  هیبق خاطر   به یگذاشت کنار رو خودت -

 .  یکنیم

 را دستش.  شد قطع شاران با ارتباطش و آورد باال را دستش هامون

 : آمد حرف به و برد فرو شیموها یال البه

 .  خانوادمن اونا -

 ناراحتت که یوقت تا.  نزنن بهت یبیآس که یوقت تا هستن خانواده -

 خودت دیبا چرا.  ارزشه با اونا ی  زندگ ی اندازه به توام ی  زندگ.  نکنن

  ؟ دونهینم قدر یکس که یوقت اونم ؟ یکن کار وقف   رو

 خاطر   به هم هنوز.  بود خورده گره شاران ی  جد یچشمها به نگاهش

 : گفت کالفه!  بود یعصب یهاد به آخرش حرف  

 !  نمشیبب خوامینم گهید گفتم یهاد به -

 : آمد ک ش خنده به شیلبها شاران

 !  نیآفر -

 : کرد گره ابرو هامون



 !  گفتمیم ینجوریا دینبا -

 : داد جواب خونسرد شاران

 هر تو.  بگذره هامونش داداش از که ستین یکس اون نباش نگران -

 !  ادیم بازم اون شینیبب یخواینم یبگ چقدرم

 :داد ادامه خنده با بود شده خنک دلش که شاران

   ! یختیر هم به شهرو یحساب پس -

 : شد بلند جا از شاران.  فرستاد رونیب کالفه را نفسش هامون

 .  شد رید.  میبزن حرفارو ی هیبق راه تو میبر پاشو -

 !  شاران -

 . یبمون نجایا بذارم نداره امکان -

 

 ماندن به اصرار او چه هر.  کرد حبس نهیس در را نفسش هامون

 و بماند آنجا نداد اجازه هم آخر!  کردیم یخنث کالم کی با شاران داشت

 : گفت شاران دندیرس که ینهایماش به.  زدند رونیب کلبه از هم با

 با بعدش.  کشهینم طول ادیز اما کنم عوض لباس خونه برم دیبا -

 .  میبر تو ن  یماش

   ! ندارم حوصله اصال من -

 خلوت   نیهم در او دهد اجازه نداشت الیخ.  دیکش هم در ابرو شاران

 شیدوستها جمع   مطمئنا!  بماند الشیخ و فکر از پُر ی کننده ناراحت

 !  کند راه به رو را حالش یکم توانستیم

 ؟ یباش نداشته رو یزیچ ی حوصله و یباش من کنار   شهیم اصال -

 ساعات   نیبهتر شاران کنار   مطمئنا.  فرستاد رونیب را نفسش هامون

 : کرد زمزمه و داد تکان سر.  گذراندیم را اش یزندگ



 .  امیم سرت پشت   من فتیب راه پس -

 هیهان با یتماس نشستن محض   به.  شد نشیماش سوار   و زد لبخند شاران

 : داد جواب بوق نیاول با.  گرفت

 ؟ شاران الو -

 ؟ یخوب.  هیهان سالم -

 ؟ یکرد داشیپ.  ستمین بد -

 ی نهیآ به را نگاهش که یحال در.  آورد در حرکت به را نیماش شاران

 : داد جواب کردیم نگاه سرش پشت   را هامون و دوخته رو به رو

 .  دینباش نگران.  آره -

 ؟ خوبه حالش ؟ بود کجا -

 را دومش سوال   جواب   فقط.  بدهد جواب را اولش سوال   نداشت الیخ

 : داد

.  کرده دعوتمون شام یبرا امشب سهراب دوستش.  ستین بد حالش -

 منه با االن که بگم زدم زنگ فقط.  ببرمش کردم شیراض زور به

 .  خونه فرستمشیم شد بهتر.  دینباش نگرانش

 : دیکش یراحت نفس   هیهان

 .  یکرد لطف واقعا.  جون شاران یمرس -

 ی همه از که کردیم احساس.  شد قطع تماس و کرد یخداحافظ شاران

 یبرا که آورد یم ادشی به هامون یحرفها.  است ریدلگ صدرها

 نیهم...  بود نکرده یگذشتگ خود از کم ، بود نشده یحام کم هم شاران

 ثابت را زیچ همه بود کرده شاران شغل   ی چهیباز را اش یزندگ که

.  شناختیم را هامون قبل از شتریب گذشتیم که روز هر...  کردیم

 روحش با بودن خوب که انگار!  داشت کردن یخوب به عادت که انگار

 را هامون صورت   و انداخت جلو ی نهیآ به ینگاه مین!  بود شده نیعج



 الیخ که انگار.  بود هم در شیابروها هم هنوز.  گذراند نظر از

 شاران.  دندیرس خانه به زود یلیخ!  شوند باز هم از ابروها نیا نداشت

 تاب شاران.  شد یراه هامون با و کرد عوض لباس چطور دینفهم

 شد باعث اش رهیخ نگاه  .  نداشت را هامون اخم   پر صورت دنید

 :  بچرخاند سمتش به سر هامون

 ؟ شده یزیچ -

 :  آمد حرف به شاران

 !  بدزدنت دخترا ترسمیم نکن اخم -

  ؟ داره دنیدزد اخمو آدم   -

 : داد خرج به طنتیش شاران

 !  چرا شهیم جذاب اخم با که یآدم یول!  نه که اخمو آدم   -

 از که ییصدا با هیثان ازچند بعد و شد باز خنده به که هامون یلبها 

 : آمد حرف به داشت یشاد رنگ   و بود گرفته ریتاث لبش یرو لبخند  

  ؟ نه گهید ندزدتت یکس که هست حواست یکنیم طنتیش همه نیا -

 : داد جواب هامون ی هیروح رییتغ از خوشحال شاران

 .  ندزده منو یکس باشه حواسش که شوهره یآقا ی فهیوظ گهید نیا -

 :  کرد نگاهش هامون

 !  که یارینم کم زبون از -

 تمام  .  گرفت عمق هم هامون لبخند   اش خنده یصدا با.  دیخند شاران

 یلبها یرو لبخند دیشا تا بخندد و بزند حرف کردیم یسع ریمس طول  

 موفق یحد تا.  دیایب رونیب هوا و حال آن از و ردیبگ جان هم هامون

 دنشانید با سهراب.  بودند آمده همه دندیرس که رستوران به.  بود هم

 : آمد جلو



 .  زدم زنگ لتیموبا به بار ستیب ؟ شماها نییکجا -

 : گفت و کرد یبوس رو او با هامون

 .  شد رید شرمنده.  گذاشتم جا مغازه لمویموبا -

 نشست هامون کنار   ییجا و کرد یاحوالپرس و سالم یهمگ با هم شاران

 وسط   البته.  ستیخلوت نسبتا رستوران   که کرد شکر خدارا شاران. 

 سفارش را شانیغذاها.  نبود ریتاث یب یخلوت در هم نیا و بود هفته

 حرف که بودند یعل ی  همراه با خانمش و سهراب مدت تمام و دادند

 شاران که ییجا تا هم فاطمه و بود ساکت کامل که هامون.  زدندیم

 تمام   شاران نیب نیا.  بود ریز به سر و آرام نقدریهم بود شناخته

 .  نشود بد حالش و نرود فرو فکر به دوباره هامون تا کردیم را تالشش

 : اوردین طاقت باالخره سهراب و آمد شانیغذا

 ؟ شده یزیچ.  یساکت هامون -

 بود یزیچ فاطمه کنجکاو   یچشمها و دیچرخ هامون سمت   به ها نگاه

 شاران.  داشت یگرید حال   انگار نگاهش.  کرد متعجب را شاران که

 جواب ی آماده که دوخت هامون صورت   به و گرفت او از را نگاهش

 : بود دادن

 .  خوبه یچ همه نه -

 : آمد حرف به بار نیا یعل

 .  یاینم نظر به راه به رو -

 : نشاند لب یرو یلبخند هامون

 .  کنهیم درد سرم کمی خوبم -

 : زد لب شاران گوش   کنار   فاطمه

ن قرص من -  ... نیخوایم اگه.  دارم ُمسک 



 : چرخاند فاطمه سمت   به را نگاهش شاران

 . بهتره نخوره قرص.  شهیم بهتر حالش بخوره غذاشو -

 

 هامون.  چرخاند بشقابش سمت   به را سرش و داد تکان سر فاطمه

 کردیم ینظر اظهار یگاه است راه به رو حالش دهد نشان آنکه یبرا

 کوثر دست   فاطمه که خوردند را شامشان.  نماند ساکت کردیم تالش و

 هم شاران لحظه همان.  برد یبهداشت سیسرو سمت   به و گرفت را

 منتظر   فاطمه شد که سیسرو وارد  .  شد بلند جا از و گفت یدیببخش

 به توجه یب.  ماند جواب یب که زد او به یلبخند شاران.  بود کوثر

 به فشیک در شستنشان از بعد و گرفت آب ر  یش ر  یز را شیدستها فاطمه

 : کرد باز لب فاطمه که گشتیم لبش رژ   دنبال  

  ؟ دیریبگ یعروس قراره یک   یسالمت به -

 : گفت اش یناگهان سوال   از متعجب دیچرخ فاطمه سمت   به شاران

 .  میریگیم یعروس بعد میبد سامون و سر هامون برنامه به کمی -

 : داد تکان سر فاطمه

 .  دیباش خوشبخت دوارمیام -

 .  ممنون -

 بکشد شیلبها یرو که آورد باال را دستش.  کرد دایپ باالخره را ُرژش

 چرا.  صورتش مغموم   حالت   و شد دهیکش فاطمه سمت   به نگاهش اما

 خوشش شاران از هم دیشا ؟ بود ناراحت مدام صورت نیا نظرش به

.  آورد نییپا را دستش!  بود او عاشق   که دخترش خالف   بر!  آمد ینم

 تعارف و ینگران و آورد ادی به را هامون ح  یتسب دن  ید وقت   فاطمه نگاه  

 زده غم نگاه   نیا کردیم احساس چرا...  دید را زیم سر   قرصش کردن  

 را دستش!  کردیم اشتباه هم دیشا ؟ است هامون و او مخصوص   فقط



 در را شانیرفتارها دوباره.  گرفت فاطمه از نگاه و آورد باال دوباره

 که بود یزیچ از تر یمعمول تایآز و سهراب با رفتارش کرد مرور سر

 بود شده حساس حد از ادیز هم دیشا...  ندازدیب َشک به را شاران

 باره کی باشد زده سرش به که انگار اما کند دیتمد را رژش خواست  !

 : آمد حرف به کردن فکر یا لحظه بدون   و دیچرخ فاطمه سمت   به

 صاحبش به میخوایم که هامون دست   مونده یامانت ح  یتسب هی -

 ! میبرگردون

 

 که انگار.  بود مانده رهیخ شاران به مبهوت و مات نگاهش فاطمه

 شیرفتارها تک   تک دقت با شاران!  باشد شده سلب او از تکلم قدرت

 ؟ رسدیم ییجا به حرفش که دانستینم اصال.  بود گرفته نظر ر  یز را

 عوض را بحث ر  یمس و بگذارد سرپوش حرفش یرو ینحو به دیبا ای

.  آمد رونیب ییدستشو از کوثر.  شد یطوالن فاطمه سکوت  !  کند

 :  چرخاند سمتش به سر فاطمه

 .  جان مامان بشور دستتو -

!  کردیم الیخ نطوریا شاران دیشا.  دیرسیم نظر به دستپاچه که انگار

 که بود ریگ نفس و نیسنگ آنقدر نشانیب جو.  شد برقرار یبیعج سکوت  

 زده که یحرف التهاب   در شاران.  بخورند تکان توانستندینم کدام چیه

 بود گرفته فاصله آن از آنقدر که یا گذشته و فکر غرق   فاطمه و بود

 !  فتدیب ادشی توانستیم زحمت به که

 حرف به که کردیم آماده را خودش شاران.  شست را شیدستها کوثر

 اصال!  ندارد اناتیجر نیا به یربط فاطمه بود شده مطمئن.  دیایب

 شیلبها!  دیچرخیم سرش در که بود یزیچ آن از تر احمقانه اش جمله

 :  گفت دخترش به رو بالفاصله فاطمه که دیبگو خواست و کرد تر را

 .  امیم بشورم دستامو من زیم سر برو تو -



 نکرده َشک اصال شاران و مادرش ن  یب ساکت   جو به انگار که کوثر

 بود مانده شاران تنها حاال.  زد رونیب سیسرو از و داد تکان سر بود

 گرید یکم شاران.  دیرسیم نظر به یعصب و ناراحت که یا فاطمه با

 کرد باز لب فاطمه.  بشنود یدرست حرف   دیشا تا داد خرج به یصبور

 : 

   ! هستن هامون آقا حیتسب اون آخر   و اول صاحب   -

 که کردینم باور.  باشد گرفته حرفش کردینم باور.  برد ماتش شاران

 اتفاقات کم کم که انگار...  باشد داشته حیتسب آن به یربط فاطمه واقعا

 چشم   در اشک ی هاله دن  ید.  شدیم تر یواقع و گرفتیم جان سرش در

 و هامون یبرا شیکردنها خرج ینگران...  حیتسب دن  ید وقت   فاطمه

 در و شاران با بودن بهیغر...  آمد ینم خوشش چیه آن از که ینگاه

 و گذاشتیم ییناآشنا یپا به را همه شاران!  تایآز با بودن گرم عوض

 شدن باز توان   شیلبها.  بود برگشته شیبرا ورق کل به لحظه آن

 : زد لب حال همان در.  کردینم نگاهش هم فاطمه.  نداشت

 ... خودشونه به متعلق.  ستین کار در یامانت -

!  کردینم درک را فاطمه حالت   آن.  دیکش هم در را شیابروها شاران

 بود دهیرس هامون دست   به چرا ؟ بود یزمان چه یبرا حیتسب نیا اصال

 : آمد حرف به هم باز فاطمه ؟ بود داشته نگهش هامون چرا و

 یچ هر اما...  حال و گذشته مورد   در.  گفتن یچ بهتون دونمینم من -

 ... من.  شد جدا رمونیمس!  شد تموم روزا همون تو نبود و بود که

 : کرد باز هم از را شیلبها.  خورد یسخت تکان   شاران

 ! یدیخر براش تو پس -

 همه کمال و تمام هامون کردیم الیخ که انگار.  گرفت باال سر فاطمه

 شاران حرف   ، داشت حق!  است گفته شاران به را گذشته اتفاقات   ی

 شاران حتما!  بود گرفته قوت سرش در الیخ نیا که بود یجور



 خوردن   گره ی  عصب حالت   و متعجب یچشمها نیا پس!  دانستیم

 همان در که انگار.  دیبگو چه دانستینم فاطمه ؟ بود چه شیابروها

 نگاه  .  بود شده رید حرفش گرفتن   پس یبرا.  باشد برده خوابش حالت

!  خواستیم شتریب ح  یتوض و شده دوخته صورتش به شاران منتظر  

 : زدیم حرف دیبا.  نداشت یمعن سکوت

 ... نیهم فقط...  یسوغات عنوان   به -

 ! ؟ یک   -

 به فاطمه که یگناهکار حالت   شتریب همه از.  بود شده بازجوها مثل  

 !  کردیم اش یعصب گرفتیم خودش

 ... ادینم ادمی درست یحت.  شیپ سال یلیخ -

  ؟ یداشت دوستش -

 !  یبچگ یرو از -

 دست   سالها نیا تمام   که یلعنت ح  یتسب و فاطمه از.  بود ناراحت شاران

 : داد حیتوض فاطمه!  بود مانده هامون

 .  میبود نشده مرتکب یگناه.  شونیا نه و بودم متاهل من نه -

 : دیفهمیم یخوب به را نیا شاران.  نبود دوستانه نگاهش

 ؟ ینشد مرتکب یگناه ؟ یچ االن -

 : بود نیسنگ شیبرا شاران حرف  .  دیکش هم در ابرو فاطمه

 !  متعهدم و متاهل زن   هی من! ؟ یگناه چه -

 .  کرد کنترل را خودش اما.  داشت زدن پوزخند به یبیعج ل  یم شاران

 .  شد جمع چشمت تو اشک یدید که رو هامون ح  یتسب -

 : کرد دفاع خودش از فاطمه

 !  خودم فقط!  بود خودم خاطر   به -



 !؟ خودت -

 هنوزم که یمیتصم.  بودم گرفته که یمیتصم و گذشته به برد منو -

 .  یا گهید آدم   چیه نه.  رمیدرگ باهاش

 : بود نگرفته را جوابش شاران

 به بذارم دیبا نمیا ؟ یچ کردن تعارف قرص و هامون یبرا تینگران -

 !؟ متیتصم و گذشته یپا

 شهیهم که یمیحر و اخالقشون خاطر   به.  قائلم ژهیو احترام   براشون -

 .  کردن تیرعا

  ؟ یکن تیرعا میحر قراره یک   ؟ یچ تو -

 : دیغر کالفه و دیکش اش یشانیپ به یدست فاطمه

 

 ی سوژه هی دنبال   یدار دوست.  بگم خوامیم یچ ینفهم ادینم بهت -

 از یخبر وقته یلیخ.  یکنینم دایپ یزیچ نجایا ؟ یبگرد عاشقانه ناب  

 گفت بهم باباش ی مغازه تو که یروز همون.  ستین زایچ نیا

 برام یچ همه داد ُهل یعل سمت   منو حرفش نیا با و یباش خوشبخت

 کردنم فکر اصال ؟ کنمیم فکر روزا اون به هنوز گفته یک.  شد تموم

 نیبهتر خودم ال  یخ به منم و افتاد که بود یاتفاق ؟ داره یسود چه

 ای یراض چقدر و هیچجور میزندگ نکهیا.  گرفتم رو روزا اون م  یتصم

 روزا اون ی فاطمه اد  ی منو حیتسب اون فقط!  ستین مهم میناراض

 خاطر   به که انداخت ادمی.  گرفتم فاصله ازش االن که یزیچ.  انداخت

.  کنمیم کاریچ دارم دمینفهم و کردم یزندگ وارد   رو یعل یبچگ

 ندارم یعل از یشناخت چیه که دمینفهم.  ستین یباز بچه یزندگ دمینفهم

 . 



 یرو شاران شکاک   نگاه   و بود شده خشک شیگلو.  گرفت نفس فاطمه

 آمد حرف به شاران.  کردیم بود که یزیچ از تر کالفه را او صورتش

: 

 از هامون که وقته یلیخ.  نبود خودت ح  یتسب یدید تو که یحیتسب اون -

.  بود داده بهش خانوم حاج رو حیتسب نیا.  کنهینم استفاده تو ح  یتسب

 !  یفتین اشتباه به وقت هی خواستم

 شدینم.  بود سوال هم خودش یبرا.  دیدزد شاران از را نگاهش فاطمه

 کردیم مشخص خودش یبرا که یدینبا و دیبا همه آن با هامون که

 که ییصدا با و داد تکان سر...  ردیبگ دست در را او یی  اهدا ح  یتسب

 : داد جواب آمد یم در زور به انگار

 رهیبگ دستش رو حیتسب اون نداشت امکان!  دونستمیم هم یگفتینم اگه -

 !  باشه دوستش یعل که یوقت تا نه. 

 : گفت گرید بار   و آورد باال را سرش.  کرد مکث یکم

 و َشک.  یکنینم داشیپ یبگرد اگه امتمیق تا که یگردیم یزیچ دنبال   -

 شیمردونگ که یمرد اونم.   محضه ی  وانگید مرد نیا به داشتن دیترد

 ی خونه به قدم که یوقت همون از.  شده ثابت یکی من به وقته یلیخ

 اومد یعل با اسمم جا همه من یوقت از.  نذاشت اونجا پاشو گذاشتم یعل

 ارهیب زبون به یکالم نشد وقت چیه و کرد تیرعا رو یمرز و حد هی

 بگه رو دهاینبا و بزنه یعل به یحرف نشد ای ، بندازه گذشته اد  ی منو که

 مرد نیا به نسبت احترام...  احترامه فقط دارم روزا نیا که یحس هر. 

 چون کنمیم تعارف قرص بهش بازم بشه ضیمر اگه!  فهیشر یلیخ که

 داره زن اونم حاال و دارم شوهر من.  مشخصه خودم احساس   با فمیتکل

 احترام کرده مشخص که یمیحر نیا به بازم من هم نداشت اگر که. 

 . ذاشتمیم



 را فاطمه ی  سخنران که نداشت یاجیاحت.  داشت اعتماد هامون به شاران

 یعصب وسط نیا که یکس مطمئنا!  برسد جهینت نیا به تا بدهد گوش

 !  بود هامون به اش یپوست ریز یها توجه و فاطمه بود کرده اش

 حواست شمیم ممنون بعد به نیا از.  هست هامون به حواسم من -

 .  ارمیم برات زود یلیخ تمیامانت.  باشه تیزندگ و شوهرت به شتریب

 . ستین من مال   حیتسب اون -

 بهتره.  خورهیم خاک داره وقته یلیخ.  توئه مال   اتفاقا.  زمیعز چرا -

 یخوایم که یمیتصم هر یتونیم اونوقت.  برگرده شیاصل صاحب   به

 .  یریبگ براش

 دهان باالخره و شد رهیخ شاران صورت   به مکث با هیثان چند فاطمه

 : کرد باز

 .  یمتیق چیه به.  نده دستش از -

 .  فتهیب یاتفاق نیهمچ ستین قرار -

 .  یبکن کارو نیا اگه یشیم مونیپش -

 .  میبلد دنیجنگ مطمئنا.  بمونم دور هم از میتونینم -

 .  سخته یلیخ طرفه کی دن  یجنگ اما بودم بلد منم -

 دن  یجنگ طرفه کی از  اما بود یبدجنس.  دیکش یراحت نفس   شاران

 . بود نکرده یتالش هامون نکهیا.  بود شده خوشحال فاطمه

 ! باشه خوب شهیهم تیزندگ دوارمیام -

 یصدا ی مظلومانه لحن   آن یبرا دلش فقط ای کردیم آرزو دل ته   از

 لبخند  .  امدین خوش فاطمه مذاق   به بود که چه هر ؟ بود سوخته فاطمه

 : داد جواب و نشاند لب یرو یتلخ

 ! ؟ خوب ی  زندگ -



 یها یخصوص مطمئنا.  بود شده خودش ی  زندگ و فکر غرق   که انگار

 و بود زده را آخرش و اول حرف  ...  شدینم مربوط او به فاطمه ی  زندگ

 را شتریب ماندن  .  گرداندیبرم فاطمه به را حیتسب هم یزود به مطمئنا

 .  ندانست زیجا

 .  میگفت ارویگفتن کنم فکر.  زیم سر   گردمیبرم من -

 به و گرفت باال را سرش غرور پُر شاران.  کرد نگاهش تنها فاطمه

 : کرد زمزمه خودش با لب ر  یز.  برداشت قدم زشانیم سمت  

 ! بدم دست از رو هامون که باش الیخ نیهم به -

 

 کنار   دهد بروز احساساتش از یزیچ آنکه بدون   و برگشت زیم سر

 بالفاصله اما برگشت هم فاطمه آمدنش از بعد قهیدق چند.  نشست هامون

 : گفت

 .  بخوابه دیبا کوثر وقته رید ؟ خونه میبر ، جان یعل -

 : زد غر کوثر

 .  میبمون گهید کمی -

 : کرد یعل به اشاره دوباره نداشت آمدن کوتاه ال  یخ اما فاطمه

  ؟ میبر جان یعل -

 هامون.  هم تایآز و سهراب.  بود خورده جا یکم.  شد بلند جا از یعل

 : چرخاند شاران سمت   به سر عوض در.  کردینم نگاهشان اما

  ؟ یخوب -

 : آورد لب یرو یلبخند شاران

  ؟ چطور.  آره -

 .  شدم نگران.  دیکش طول اومدنت -



 ؟ نبود یداشتن دوست.  شدیم هم شاران نگران   داشت که یحال آن با

 : بود خوب حس   از پُر شاران نگاه  

 .  خوبم نباش نگران -

 نگاه   از که گرفت جان لبش یرو یلبخند شد راحت الشیخ که هامون

 رفتند و کردند یخداحافظ فاطمه و یعل بالفاصله.  نماند دور هم فاطمه

 در.  داد رفتن فرمان   هامون تینها در تا نشستند هم گرید قهیدق چند. 

 و انداخت عکس نفر چند با شاران بروند رستوران در   تا که فاصله نیا

 جمع و کرد یخواه عذر دید را هامون ی کالفه صورت   یوقت

 در و نشست نیماش داخل   هامون کنار  .  کرد ترک را شیطرفدارها

 شاران.  بودند فکر غرق   دو هر.  راند شاران ی خانه سمت   به سکوت

 .  اش خانواده از ریدلگ هامون و دیجد اطالعات   از پُر

 باز را نیماش در   و آمد خودش به شاران کرد توقف نیماش که یزمان

 : چرخاند هامون سمت   به سر و کرد

  ؟ تو یاینم -

 هم باز خواستیم دلش.  نداشت را خانه ی حوصله.  کرد مکث هامون

 کرد زمزمه لب ر  یز.  برود آباد ناکجا تا و کند یرانندگ شب ی  خلوت در

: 

 .  ندارم خونه ی حوصله -

 : گفت بالفاصله شاران

 .  بمون نجایا.  نرو خونه -

 .  بود کالفه.  کردینم نگاهش هامون

 .  ندارم خونه ی حوصله کال -

 : زد لب و بست را در بالفاصله شاران

 ؟ یبر کجا یخوایم پس -



 ... دونمینم -

 دیچرخ سمتش به کامل.  بخورد ُجم آنجا از دادینم اجازه هامون یصدا

: 

 .  امیم منم یبر جا هر -

 : چرخاند سمتش به سر تعجب با بار نیا هامون

 .  برم خوامیم کجا دونمینم خودمم من -

 .  میبچرخ ابونایخ تو امشب ایب اصال -

 خوانده را فکرش شاران که نیهم انگار.  کرد آرامش احساس   هامون

 با و انداخت راه به را نیماش وقفه بدون  .  بود کرده دلگرمش بود

 : آمد حرف به شاران.  زد رونیب کوچه از سرعت

 .  میبگ خودمون از کمی ایب -

 : انداخت سمتش به ینگاه مین هامون

 ؟ میبگ یچ -

 .  بشناسونه بهتر من به تورو یکنیم فکر که یچ هر -

 دست   با و فشرد هم یرو را شیلبها کردن فکر ی نشانه به هامون

 لذت او به کردن نگاه از شاران.  دیکش ششیر ته به یدست آزادش

 خوب.  بود رفتهیپذ اش یزندگ مرد   عنوان   به را او قلبا.  بردیم

 نگاه   آن اگر ، زندیم لنگ اش یزندگ نباشد هامون اگر دانستیم

 بند نفسش نباشد کنارش اگر و ردیگیم قلبش ندینب روز کی را محجوب

 : کرد باز لب هامون.  دیآ یم

 !  02.23 شد آخر سال فقط.  بود ستیب معدلم رستانیدب دوم تا -

 : انداخت نیچ را صورتش شاران

 !  میگیم بد ز  یچ هی آدما نجوریا به ما -



 : افتاد خنده به هامون

 ! ؟ خون خر -

 .  اوردمین روت به که کردم رو حالت مراعات   -

 .  گرفت شدت هامون ی خنده

 الیخ.  داشتم دوست خوندنو درس.  دمشیشن ادیز.  نداره اشکال -

 ... بدم اش ادامه داشتم

 گفت بالفاصله شاران.  شد ناراحت و مغموم دوباره حرف نیا گفتن   با

: 

 !  تقلبه که دونستمینم و کردم تقلب دبستان اول کالس من -

 .  شد پرت حواسش هامون

 ؟ یندون و یکن تقلب شهیم مگه -

 بود نشسته کنارم که دوستم به.  موندم جا من میداشت گهید امتحان -

 دست بهش یدوست انسان حس یکل اونم سمیبنو تو یرو از شهیم گفتم

.  شده بلند اش کله از دود معلممون میدید بعد.  جلوم گذاشت دفترشو داد

 دارم موندم جا خانوم نه گفتم مظلومانه یلیخ ؟ دیکنیم تقلب دیدار گفت

   ! سمینویم روش از

 توانسته که نیهم.  نشست لبش یرو یلبخند شاران.  زد قهقهه هامون

 بالفاصله.  کردیم تیکفا اوردیب رونیب هوا و حال آن از را او بود

 : گفت

 دونمیم بشه پخش جا همه اگه.  کنمیم فاش ییجا دارم باره نیاول نویا -

 !  دنیشن یک از

 .  بود خوب -

 . توئه نوبت -



 وقت هر دارم دوست کنهیم فکر مامان اما ادیم بدم یلیخ فسنجون از -

 !  کنهیم درست فسنجون برام بذاره تموم سنگ   خوادیم

 : دیخند شاران

 ؟ یدار دوست کنهیم فکر چرا! ؟ شکنجه ای گذاشتنه تموم سنگ -

 بهش بشه سرحال نکهیا یبرا نبود خوب حالش کرد درست بار هی -

 .  کنهیم درست رو نیزم یرو یفسنجونا نیبهتر گفتم

 : گفت و زد یینما دندان لبخند   شاران

!  شوهرمه گفتمیم ومدیم خوشم یچ هر از ساله 4 حدودا بودم که بچه -

 گفتمیم نکشتشون نکهیا یبرا کشتیم دیدیم که مورچه شهیهم احمد

 !  شوهرمن نکن

 دیفهمینم اصال!  دیایب بند نفسش خنده از بود مانده کم بار نیا هامون

.  دیکش طول زدنشان حرف ساعت دو ای ساعت کی!  راندیم چطور

.  کننده ناراحت یگاه و دندیرسیم دار خنده موضوعات   به یگاه

 از شاران شد تمام شانیدنهایخند و آرام نشانیب جو که یکم باالخره

 : کرد استفاده فرصت

 

 .  یداشت عشق به هیشب یحس یکی به یگفت بار هی -

 هیثان چند از بعد و کرد مکث شاران.  چرخاند سمتش به سر هامون

 : داد ادامه را حرفش

 ای عاشقه یکی ای ؟ اصال میدار هم عشق هیشب اسم   به یزیچ مگه -

 !  ستین

.  کننیم رییتغ آدما.  شهیم مشخص آدم واسه زایچ یلیخ زمان گذر   با -

 رو آهنگاش که یا خواننده هی گهید ینیبیم گذرهیم که سال چند مثال

 یندار دوست رو یآب رنگ   گهید نکهیا ای.  یندار دوست یدادیم گوش



 نمیا!  ادینم خوشت یخونیم که یا رشته از یفهمیم گذرهیم که کمی ای. 

 هی.  باشه گذرا حس   هی صرفا و نباشه یا عالقه یوقت.  همونه مثل  

 یتونیم زمان گذر   با یوقت یول مناسبته آدم نیا بگه بهت که یزیچ

 .  عشق گمینم بهش من یبش رد کنارش از راحت

.  بود نکرده فکر راه یب فاطمه پس.  دیکشیم راحت نفس   شاران

 وارد   شاران...  بود زودگذر حس   کی.  نداشت او به یا عالقه هامون

 هامون که خواستیم نه و داشت یربط او به نه.  نشد شتریب ات  یجزئ

 ابان  یخ ی  حوال.  افتاد ابانیخ به نگاهش.  ندازدیب گذشته اد  ی به را

 : گفت و انداخت خلوت نسبتا ابان  یخ به ینگاه.  بودند عصریول

  ؟ یساع پارک میبر -

  ؟ شب وقت   نیا -

 ؟ میبر راه کمی.  نشستن نیماش تو از شدم خسته -

 به.  دیبگو نه یداشتن دوست نگاه   و چشمها آن به توانستینم هامون

 یناراحت کل به تا بود زده حرف آنقدر و بود مانده کنارش که خصوص

 .  ببرد ادی از را اش

 در یا قهیدق چند.  شدند ادهیپ نیماش از و کردند توقف پارک کنار  

 : آمد حرف به که بود شاران هم باز و زدند قدم سکوت

 .  بود شده تنگ زدن قدم راحت یبرا دلم -

 را کالمش صداقت   و زدیم برق شاران یچشمها.  کرد نگاهش هامون

 .  کردیم دییتا

 .  میزنیم قدم هم با شبا بعد به نیا از یبخوا اگه -

 .  یا خسته یلیخ شهیهم -

.  ستادیا حرکت از شانیقدمها.  بود دهیفهم را شیها یخستگ هم شاران

 : داد حیتوض شاران



 .  یکشیم کار خودت از یلیخ-

 .  کنم ول رو مغازه شهینم -

 زحمت خودت ی اندازه به تو!  گهید هیکاف نظرم به اما.  نکن ول -

 .  ستین خودت یبرا شتریب تالش   نیا.  یندار کم هم یزیچ.  یدیکش

 شیها خواسته و یهاد یبرا تالش نیا که نگفت و بست لب شاران

 یربط او به!  است برادرش و خواهر خاطر   به که نگفت ای!  است

 یکار هیبق به بود خوب هامون احوال   و حال فقط که یوقت تا.  نداشت

 !  نداشت

 .  بشم الشیخیب تونمینم -

 !  دمیم بهش رو یکس هر حق   من به شیبسپر!  مونهیم یراه هی پس -

 دانستیم که البته.  دیخندیم او و گفتیم یجد شاران!  دیخند هامون

 اراده یب.  بگذارد دستش کف   است بلد خوب را کس هر حق   شاران

.  داد جا شاران یانگشتها یال البه را شیانگشتها و کرد دراز دست

 .  کرد گرم را شاران ی بسته خی شهیهم یانگشتها شیدستها یگرما

 !  کنمیم حساب کمکت رو حتما -

 خسته شانیپلکها باالخره تا رفتند راه گرید یکم.  دیخندیم شاران یلبها

 رید چقدر که کردیم یادآوری ساعت یها عقربه و شد آلود خواب و

.  رفتند شاران ی خانه سمت   به و شدند نیماش سوار   دوباره.  است شده

 : گفت لبخند با شاران.  کرد توقف نیماش خانه مقابل  

  ؟ تو یایم بار نیا -

 : دیخند هم هامون

 .  خونه برم دیبا.  نه -

 .  یراحت جور هر -

 : زد لب و شد ادهیپ شاران



 .  خداحافظ -

 : زد لب مکث بدون   هامون

 ... شاران -

 شیصدا فقط هامون کاش.  داشت یخوب حس   نامش دن  یشن از شاران

 ...  کند

 ؟ بله -

 .  یبود کنارم امروز که یمرس -

 !؟ بابا حاج ی کلبه دل   به یزنیم ییتنها گرفت دلت بازم اگه -

 : داشت لب یرو لبخند هامون

 !  کنمینم فکر -

 : داد تکان سر شاران

 یاخمو یرمردایپ یرایپذ نایا جون شاران ی خونه بعد به نیا از -

 !  شهیم راه به رو حالتون دیاریب فیتشر شما!  هستش ُکش دختر

 !  رمردیپ یبگ بهم یدار اصرار چرا دونمینم ندارم یسن واقعا من -

 یزیچ هی.  کنهیم گم رو خودش یکن فیتعر یادیز یکی از گنیم -

 .  گهید ینش ییهوا که بگم دیبا

 : افتاد خنده به هم باز هامون

 .  مونهیم ادمی -

 : زد لبخند هم شاران

 .  کن یرانندگ آروم -

 : داد تکان سر هامون

 .  تو برو -



 هامون.  شد محو شیچشمها مقابل   از و داد تکان دست شیبرا شاران

 شاران که همانطور بود کرده یرانندگ آرام.  راند خانه سمت   به

.  شدیم همان خواستیم شاران که چه هر بعد به نیا از.  بود خواسته

 نقص   یب عطر   آن با بود حضورش و او شیروزها نیا ی  دلخوش تنها

 ! اش یشکالت

 

**** 

 

 یساعت کی.  گذاشت مقابلش ز  یم یرو و کرد قالب هم در را شیدستها

 مادرش صورت   به سکوت در فقط او و زدیم حرف رباب که شدیم

 هفته چند از بعد.  گشتیم فرار راه   فکر   به که انگار.  بود مانده رهیخ

 حال   مثل   ییها بهانه و ندیبب را شاران بود داده تیرضا رباب باالخره

 از بعد درست حاال.  بود گذاشته کنار را حیذب یتهایحساس و احمد بد  

 که انگار.  بود مشهود کامال اش ییاعتنا یب اما بود مقابلش هفته چند

 حالش کمال و تمام یحت!  چه از دانستینم شاران و باشد دلخور هنوز

 هر به یربط که شیحرفها به صبورانه هم باز شاران.  بود دهینپرس را

 : داد ،گوش خودش جز به داشت یکس

 ش  یپ سال چند ی  ریدستگ هنوزم.  شده حساس یلیخ روزا نیا حیذب -

 جلوش اعظم.  نهیسنگ سر که وقته یلیخ منم با.  نرفته ادشی احمد

 آمدام و رفت به اصال.  شتیپ امیب راحت تونستمینم وگرنه ستهیمیوا

 بره نداره ییجا که بچه اون حاال.  توپهیم یلیخ اعظمم به.  شده حساس

 !  خونست و آموزشگاه رشیمس. 

 : آمد حرف به شاران

 گل خاطر   به ؟ چرا ؟ گرفته دل به نهیک هنوز شیپ سال چند از -

  ؟ پسرش



 کم مگه.  کرد یدوندگ یکل حیذب.  احمد یبرا یگرفت حکم جان مادر -

  ؟ رونیب ادیب احمد یبد تیرضا که شتیپ اومد

 یساز عهیشا خاطر   به احمد از که یزمان.  رفت دور یسالها به ذهنش

 مانیپ بود شده باعث و بود کرده تیشکا اش یزندگ در دنیکش سرک و

 و کند سارا به رو عوض در کند پشت او به و بفهمد را اش یزندگ ز  یر

 دیخر جان به شهیهم که ییتنها و آمد باال اش یزندگ در که یبزرگ گند  

 شوهر   مانیپ کردندیم الیخ که!  بود حیذب و احمد ر  یتقص تمامش که

 مانیپ با ازدواجش ی زمزمه و یکرامت ی عهیشا با که!  است شاران

 ماندن آدم   مانیپ دانستندینم و زنندیم بیج به کالن پول   بودند کرده الیخ

 کرد هیتک او به بشود که یآدم و کردن قبول تیمسئول آدم  !  ستین

 !  ستین

 مانیپ نبود   فقط شاران یروزها آن درد   که کرد یخال شانه راحت آنقدر

 دانستینم و شدیم آوار سرش بر وارید و در از که بود عهیشا!  نبود

 مسکوت بود آورده که یشانس تنها!  بدهد چه را خبرنگاران جواب  

 خوب!  بود یکرامت خصوص به خبرنگارها از اش گذشته ماندن  

 توانستینم هم خواستیم اگر که است گرم پشتش آنقدر دانستیم

 گرهایباز ی چهره و کرد پخش زرد اخبار   سالها نیا تمام  !  کند تیشکا

 بود مجبور!  کند یریگیپ و دیبگو یزیچ نتوانست یکس کرد خراب را

 تا داندیم که اوردین شیرو به یحت.  کند رفتار درست و دیایب راه او با

 !  است ریحق و پست اندازه چه

 و ییکذا یروزها آن به بود برگشته دوباره رباب حرف   با که انگار

 را شیها ییتنها دوباره انگار!  بود شده رشیگ بانیگر که یخراب حال  

.  کردیم احساس را مانیپ رفتن   و نیتوه دوباره و آورد یم ادی به

 ، ترش کینزد او به خواهر از ، قشیرف بود دهیفهم دوباره که انگار

 اش یزندگ آدم   نیتر زیعز همراه   و کرده پشت او به سارا اش خانه هم

 حالش و خوردیم چرخ اتفاقات سرش در.  است شده غربت ار  ید ی  راه

 !  شدیم بد بود گذرانده سر از که یعذاب تاسر سر ی گذشته ر  یتاث تحت  



 : دیرس گوشش به رباب یصدا هم باز

 روش گهیم خودش.  یباش کنارش مهم روز   نیا داره دوست اعظم -

.  یایب و یننداز نیزم رومو دیشا که اومدم من.  بگه شتیپ ادیب شهینم

 .  کن تموم رو ساله چند قهر   و ایب

رد شیچشمها.  دیکش جلو را خودش شاران  : بود شده گ 

 و سالم با سال چند نیا که انگار ساله چند قهر   دیگیم یجور هی -

 من مادر  !  کردم ییاعتنا یب من و کنم یآشت باهاشون خواستن صلوات

 ننیبب منو خواستن ساال نیا تو نیبب.  بنداز شوهرت و پسرت به نگاه هی

 ضربه بدتر ای کنن یخوب خواستن گرفتن سراغمو که بار هر نیبب! 

 !  بخشکوننم شهیر از و بزنن

 که یکس.  اوردیب مادرش یرو به را سالها همه نیا خشم   تا گرفت نفس

 نیا اما کندیم دفاع او از و ردیگیم قرار پشتش مدت نیا کردیم الیخ

 از تر بلند یکم شیصدا و شد بلند جا از!  بود مقابلش بیعج روزها

 : آورد باال را اش اشاره انگشت  .  شد معمول حد  

 نیا دنبال   فقط کرد دایپ آدرسمو یوقت حیذب و یمصباح خونه رفتم من -

 .  بشه صاف کتابش و حساب تا برگردونه منو که بود

 :  آورد باال را دومش انگشت  

 خبردار ساله چهار تازه من و بود دهیبخش بهش صدر پسر   رو شیبده -

 !  دیپر اعظم دهن   از اونم شدم

 : آورد باال را سومش انگشت  

 از بدتر پسر   هم خودش هم!  دونستیم اون و مرد بزرگ صدر   -

 که ندونه حیذب شهیم مگه اصال.  نزدن حرف کالم کی اما خودش

 باورم من هم دونستهینم یبگ تو ؟ شده واصل درک به شیمیقد ق  یرف

 شیع به و من ی خونه تو دادینم لم راحت سال همه نیا وگرنه!  شهینم

.  دینرسون گوشم به البد که نگفت هم شماها به!  برسه نوشش و



 و سراغم انیب دوباره وقت هی نکنه که بترسم سالها نیا تمام   خواستیم

!  دیرس بهش که بود نیا تشین!  صدر به کنن ممیتقد یدست دو بخوان

 !  شد یسپر ترس با سال هر که یا گذشته و میزندگ و من یبابا گور  

 : آورد باال را چهارمش انگشت  

 

 عهیشا و احمد به دیرس نوبت شد میزندگ تو زدن گند ال  یخیب که حیذب -

 بود شیپ وقت چند نیهم!  اشتباهشو نداره قبول هنوزم و ساخت که یا

 نیا تونهیم کنمیم ازدواج هامون با دارم چون الشیخ به.  گرفت جلومو

 ازش یانتظار نیا جز.  گهید حهیذب پسر  !  کنه دشت یزیچ هی وسط

 .  داشت شهینم

 بزند حرف آنکه از قبل بار نیا و کرد باز هم را اش مانده انگشت  

 : آمد حرف به ناراحت یحالت با و شد بلند جا از رباب

 من.  االن تا یگیم گذشته از یدار.  شه باز دلم شتیپ اومدم قهیدق دو -

 نشد و رمیبگ رو حیذب یجلو خواستم ؟ شدم بالت سپر   یزندگ نیا تو کم

 اون تو که تو ؟ شد ریدرگ باهاشون اعظم کم ؟ نکن گفتم احمد به کم! 

 هر!  اعصابه جنگ   روزمون هر ینیبب یستین شده خراب ی خونه

 راحت رمیبم کاش.  دستتون از کشمینم خدا به.  هیداستان هی روزمون

 !  شم

.  نداشت را سشیخ یچشمها دن  ید طاقت   شاران و ختیریم اشک رباب

 حیذب را اشتباه کار  .  بزند پس را خشمش ی هیبق تا دییسا هم یرو دندان

  ؟ کردیم یخال رباب سر   چرا بودند کرده احمد و

 از نجایا یایم یوقت فقط.  ندارم یکار تو به که من...  من مادر   -

 حیذب نه و مظلومه احمد نه چون!  نگو حیذب ی  دلخور و احمد ت  یمظلوم

 !  دیچرخینم مفت و خوردینم مفت من ی خونه تو بود اگه که!  دلخور

 : شد ریدلگ رباب



 به منت یچ هر بسه.  کنمیم یخال رو خونه رمیم شبونه نیهم خدا به -

 .  بود سرمون

 را خانه آن اصال.  دیفهمینم رباب گفتیم چه هر.  شد کالفه شاران

 !  بگذارد سرشان یمنت نبود که وانهید.  بود دهیخر اعظم و رباب یبرا

 ؟ گمیم یچ من یفهمیم اصال!  مامان -

 بار   و کرد باز را شیلبها.  دیشنینم را شاران حرف   که انگار رباب

 : گفت گرید

!  کنه کار بره.  سالمه بدنش ستون   چهار حیذب.  گهید یگیم راست -

 ببره رو اش بچه و زن رهیبگ خونه هی بره اصال.  ارهیب یخرج بره

 .  توش

 ! ؟ بود نیا من حرف   واقعا مامان -

.  یباش داره دوست.  اعظمه ی  خواستگار که بگم نجایا اومدم فقط من -

 راه دلشون به دیترد و شک شوهرتم ی خانواده.  شهیم خوب یایب اگه

 .  نیهم.  کنهینم دایپ

 تا یهست اش ندهیآ یزندگ و اعظم نگران   که دیبگو خواست شاران

 .  گرفت دهان به زبان اما!  من ی  زندگ

 .  امینم من -

 .  یدونیم بهتر خودت -

 که کردیم دل دل شاران.  رفت در سمت   به و زد چنگ را فشیک رباب

 : دارد نگه را او

 .  بمون شمیپ ناهار -

 یبرا یکار بار نیا نداشت الیخ شاران و بود دلخور وضوح به رباب

 از ، دنیخر احترام و دادن باج از...  بود شده خسته.  کند اش یناراحت



 همان با رباب...  بود شده خسته...  بود گرفته زور به که ییها محبت

 : داد جواب ندهد نشانش ادیز داشت یسع که دلخور حالت  

 .  ازم خوادیم ناهار.  خونست حیذب.  یدار کار توام برو.  مادر نه -

 ؟ برات رمیبگ نیماش -

 .  خداحافظ.  رمیگیم یتاکس -

 اما.  بود رفتنش نگران   یحت آخر ی لحظه تا.  آورد ینم طاقت شاران

 . بست سرش پشت   را خانه در   و رفت رباب

 نیا نظرش به اصال.  کرد رها مبل یرو را خودش یعصب شاران

.  نبود خوش اصال حالش.  دیچیپیم خودش به.  آمد ینم یمنطق ازدواج

 !  بچرخاند انگشت کی یرو را رباب و حیذب داشت عادت اعظم

 بوق نیدوم با.  گرفت را هامون ی شماره و برداشت را لشیموبا

 :  دیشن را شیصدا

 .  زنمیم زنگ بهتون دارم کار کمی.  سالم -

 :  کرد هم بدترش هامون حرف   بود که حوصله یب شاران

 !  دارم کار باهات االن نیهم من -

 :  آمد حرف به یتر آرام یصدا با هامون

 .  رمیگیم تماس شما با من -

 اما دینگو مقابلش کلفت   لیسب مردان   مقابل   را شاران نام   کندیم جان

 :  بود کرده لج شاران

 .  کنمینم قطع -

 و زد لبخند هیبق به رو شد بلند جا از و فرستاد رونیب را نفسش هامون

 :  گفت

 . واجبه کار دیببخش -



 به رو.  زد رونیب کارش دفتر از و دیشن را کنمشانیم خواهش یصدا

 :  کرد اشاره هومن

 .  امیب من تا ونیآقا از کن ییرایپذ هومن -

 یدنج یجا به آنکه محض به و زد رونیب مغازه از بلند ییقدمها با

 :  گفت دیرس

  ؟ باز شده یچ.  مهمم کار هی وسط   -

 و آدم از آنقدر! ؟ ندارد یخوش دل   شیگفتنها"  باز"  نیا از گفتیم دیبا

 آزرده بار هر که انگار.  کردینم کار منطقش که بود یعصبان عالم

 !  کردیم تحمل را شیها یناراحت تمام دیبا هامون شدیم خاطر

 ؟ باالخره گذاشتن رو یخواستگار مدار   و قرار -

  ؟ یک یخواستگار -

 !  من یخواستگار -

 :  گفت حواس یب هامون

 یخواست یچ هر که یروز همون.  میکرد یخواستگار که تو از -

 ...  یکرد یخواست کار هر و یدیپوش

 :  گفت کالفه شاران

 ! هامون -

 .  کند مهار را آتش ی گلوله نیا چطور دانستینم هامون

  ؟ میببند رگبار به یخوایم ای شده یچ یگیم -

 .  گمیم رو اعظم و هومن یخواستگار قرار -

  ؟ کجاست مشکلش گهید هیخواستگار -

  ؟ ینیبینم!  مشکله پاش تا سر -



 .  ستین که بچه ؟ بگم یزیچ تونمیم خودشه یزندگ -

  ؟ شناسنیم رو گهیهمد مگه چقدر نایا اصال -

 :  داد ادامه شاران و کرد سکوت هامون

  ؟ هیالک انقدر ازدواج ؟ دهید اعظمو بار چند هومن مگه -

 : داد را شاران پرخاش   جواب   متیمال با هم باز هامون

 

 بگم اون به تونمیم مگه کردم ازدواج شناخت بدون   خودم من یوقت -

  ؟ رینگ میتصم عیسر انقدر

 :  بود زده آتش حرف نیا با را شاران که انگار

 ! ؟ نه ؟ یشناختینم منو تو -

 ... شاران -

 حرص   من.  نیبکن نیخوایم کار هر اصال.  بهیغر من اصال باشه -

 .  خورمیم یالک

 ... شاران -

 را منظورش بتواند یحت ای کند آرامش ای بزند یحرف بتواند آنکه از قبل

 :  گفت تعجب با.  شد قطع تماس برساند

 ... شاران...  الو -

 جواب اما گرفت را اش شماره بالفاصله و انداخت لشیموبا به ینگاه

 یب را تماس داشت یمعن چه اصال.  رفت مغازه سمت   به یعصب.  نداد

 شیحرفها چطور دینفهم و رفت اتاقش سمت   به!  کند قطع یخداحافظ

 در را شاران ی خانه ر  یمس و سپرد هومن به را مغازه و کرد تمام را

 . گرفت شیپ

 



 شد ساختمان وارد   و کرد تند پا.  دیرس شاران ی خانه به بعد ساعت مین

 :  دیشن را شیصدا که بود نگذشته نگهبان ز  یم مقابل   از هنوز. 

 .  صدر یآقا شد عرض سالم -

 آسانسور سمت   به و کرد سالم وار زمزمه و دیچرخ سمتش به هامون

 :  کرد جلب را توجهش نگهبان یصدا گرید بار   که افتاد راه به

  ؟ دیدار کار رزمجو خانوم با -

 .  بله -

 .  آقا بردن فیتشر شما یپا ش  یپ نیهم.  ستنین -

 :  گفت و گرفت فاصله آسانسور از هامون

  ؟ رفت یک   قایدق -

 ساختمون از االن نیهم.  نگیپارک تو رفتن که شهینم هم قهیدق ۲ -

 . رفتن رونیب

 ساختمان از بالفاصله بشنود را حرفش ی ادامه نکرد صبر هامون

 به.  نبود شاران ن  یماش از یخبر دیکاو را اطراف چشم با و زد رونیب

 اتوبان به که یریمس از.  افتاد راه به و رفت خودش ن  یماش سمت  

 که بود اتوبان یخروج از قبل درست دوم راه   چهار.  رفت دیرسیم

 و دود پُر شهر   نیا که کردیم شکر را خدا دیبا.  دید را شاران ن  یماش

 ! بود کیتراف شهیهم َدم

.  فشرد بوق یرو را دستش و رساند شاران ن  یماش کنار   را خودش

 بایتقر که کردیم ییخودنما شاران یچشمها یرو یبزرگ ی  آفتاب نکیع

 همان به سر و کرد دنبال را صدا جهت  .  بود پوشانده را صورتش کل  

 :  زد لب و کرد اشاره دست با هامون.  گرداند سمت

 .  نییپا بده رو شهیش -



 گاز پدال   یرو را شیپا و دوخت جلو ی شهیش به را نگاهش اما شاران

 یخال ییجا که یا لحظه هر و شدیم رد ها نیماش یال البه از.  فشرد

 یعصبان شتریب هامون.  کردیم تیهدا سمت همان به را نشیماش شدیم

 :  شد

 !؟ هیرانندگ طرز   چه نیا -

 نفسش هامون.  کرد رد را تماسش بار نیا و گرفت را شاران ی شماره

 :  فرستاد رونیب را

 ! بمونم آروم یذارینم خودت -

 یبرا که انگار.  کرد دنبالش و فشرد گاز پدال   یرو را شیپا هم او

 راندیم ها وانهید مثل  .  ندیبب را او یکس ای شود شناخته نبود مهم شاران

 جلو ی نهیآ به ینگاه.  دیخریم جان به را ها راننده ی  عصبان بوق   و

 کرد برابر دو را سرعتش.  کردیم بشیتعق که هامون ن  یماش و انداخت

 کنارش زود یلیخ هامون.  ستدیبا شد مجبور و شد کیتراف مقابلش اما

 یرو نامش که نیهم.  گرفت تماس شاران با بالفاصله.  کرد توقف

 و کرد لشیموبا به اشاره هامون.  چرخاند سمتش به سر افتاد لیموبا

 :  کرد برقرار را تماس ناچارا شاران

 یبلد ییکارا چه گهید یکشیم ییال ، یکنیم بیتعق ؟ یشد سیپل -

  ؟ صدر جناب

 .  میبزن حرف درست سایوا ؟ یچ یعنی کارا نیا -

 یخواستگار قرار نیداشت که بود یموقع اون یبرا زدن حرف -

 از یکن صبر نکهیا نه یگفتیم من به همه از اول دیبا تو و نیذاشتیم

  ؟ میبزن میدار یحرف چه االن!  بشنوم رو انیجر گهید یکی

 .  میبزن حرف کنار بزن -

 ! دارم عجله -



 .  کنار بزن یرسینم ییجا به کیتراف نیا تو -

 چرا.  دیریبگ میتصم دیببر نیخوایم که یگل دسته مورد در دیبا االن -

  ؟ یینجایا

 :  شدیم قبل از شتریب هامون خشم لحظه هر و زدیم طعنه

 ! کنم ادتیپ آدم همه نیا نیب باال ادیب روم اون نکن یکار هی شاران -

 انجام دیبگو که یکار دانستیم خوب.  شناختیم را هامون که البته

 و دیکش نییپا چشم یرو از یکم را نکشیع وجود نیا با.  دهدیم

 یخوب به یلجباز نگاهش از که یحال در.  انداخت او به ینگاه

 :  داد جواب بود مشخص

  ؟ یترسونیم یچ از منو -

  ؟ یترسیم هم یزیچ از تو مگه -

 .  فتدیب خنده به بود مانده کم هامون ی کالفه لحن   با شاران

 .  نکن دیتهد پس!  نه -

 ! کنمیم عمل بار نیا -

 هامون.  شد مضطرب شاران.  کرد قطع را تماس و گفت را نیا

 نگران شاران.  شد ادهیپ نیماش از و کرد باز را اش یمنیا کمربند

 :  کرد زمزمه خود با.  کردیم دنبال را شیقدمها

 ! ؟ شده وونهید -

 توجهشان ینفر چند.  زد نشیماش ی شهیش به یا تقه و ستادیا در کنار  

 آن با.  بودند دهیند را شاران هنوز که انگار اما بود شده جلب هامون به

 اردشیب معمول حد   از جلوتر بود کرده یسع که یشال و نکیع

 :  کرد زمزمه و دیکش نییپا را شهیش شاران.  بود سخت شناختنش

  ؟ یکنیم کاریچ -



  ؟ داره یاشکال.  بزنم حرف لجبازم زن   با خوامیم -

 .  بده شناسدتیم یکی نیماش تو برو -

 .  کنمینم یبد کار   -

 :  داد رونیب یعصب را نفسش شاران

 ! هامون -

 گفت حال همان در.  گذاشت پنجره ی لبه را شیدستها و شد خم هامون

 : 

  ؟ یکنیم قطع من یرو رو تلفن -

 :  کرد زمزمه!  نداشت هم و داشت ینینش عقب ل  یم هم شاران

 .  یکرد یکار پنهان تو.  کنمیم کارو نیا بازم -

 ! یش ادهیپ وقتشه کنم فکر -

 یرسیم زدنت حرف به تو نه بشم ادهیپ ؟ یترسونیم تیجمع از منو -

 .  کارم به من نه

 .  شهیم مشخص یشد که ادهیپ -

 مقابلش ینهایماش که کند یلجباز خواست خوردیم حرص شاران

 .  دیرس گوشش به سر پشت   از بوق یصدا و کردند حرکت

 .  شد باز راه -

 .  برن هیبق بذار کنار بکش و نیماش -

 ! دارم کار -

 .  یآورد بند راهو گهید برو خانوم -

 اش یعصب زدیم بوق مدام سرش پشت   که یاعصاب یب مرد   یصدا

 :  کرد



  ؟ یشنوینم -

 ! بزنم حرف خوامیم من -

 !؟ یَکر مگه خانوم -

 . دیچرخ راننده مرد   سمت   به و آورد باال را سرش هامون

 

 دستش شاران بدهد را شیناسزا جواب   و بردارد قدم خواست که نیهم

 :  کرد حلقه ُمچش دور   را

 مغازه امیم شد تموم کارم شب من.  میبزن حرف باشه!  کن ولش -

 .  شتیپ

 !  گهیم یچ مرده نیا نمیبب من بذار برو.  شد بهتر حاال -

 .  کن ول شناسنتیم!  هامون -

 .  نشه رید کارت برو -

 ! امینم یبگ یزیچ بهش -

 :  دیکش رونیب شاران دست   از را دستش.  کرد گره ابرو هامون

 .  منتظرتم ۱ ساعت -

 به یتوجه اصال.  برود تا ماند منتظر هامون.  داد تکان سر شاران

 ن  یماش شاران حرکت   محض به.  نداشت زدندیم شیبرا که یممتد بوق

.  رفت نشیماش سمت   به هم هامون و گذشت کنارش از سرعت با یپشت

 .  نداشت یا چاره کردیم صبر شب تا دیبا

 

**** 

 



 :  دیکوب هم به را شیدستها ذوق با هومن

.  بدم وضعم و سر به ییصفا هی برم من فردا اجازت با داداش خان -

 .  یخواستگار واسه بخرم شلوارم و کت هی

 بود گذاشته مغازه در را شیپا یوقت از و بود کالفه هم هنوز هامون

 :  بود شده کشینزد اضطراب با هومن که یجور.  داشت اخم

 .  ادهیز وقت ؟ یخواستگار روز تا کو -

 :  شد کینزد زشیم به گرید قدم کی هومن

 .  رهیگیم وقتمو روز ۹ حداقل کردن دیخر -

 .  داره مدل همه.  یایب یبخر آشناهام از یکی ش  یپ یبر فرستمتیم -

 ... یول...  ها باشه بد آشنات کار   که نه...  برم قراره گهید یجا آخه -

 صورت   به و کرد بلند سر هامون شود کامل اش جمله آنکه از قبل

 :  کرد ترش دستپاچه نگاه همان و شد رهیخ هومن

 ... که گفت...  دهید شلوار و کت هی ییجا هی اعظم...  یعنی -

 :  دیپر کالمش ان  یم هامون

 در یزندگ و خونه خرج   حیتفر و گردش با دونهیم خانوم اعظم نیا -

  ؟ ادینم

 :  داد ادامه گرید بار   و کرد مکث یکم هامون.  کرد نگاهش فقط هومن

 .  باهاتون دارم حرف میشیم جمع همه بگذره که مراسم نیا -

 :  نشست مبل یرو.  اوردین طاقت هومن

 ! رهیخ -

 .  بدم خودش به رو یکس هر االرث سهم خوامیم -



 و زنمیم شیادیز و کم واسه ُغر نه.  باشه خودت ش  یپ ابد تا من مال   -

 .  یکن کاریچ یدونیم بهتر خودت.  ارمیم اگر و اما نه

 بود شده خسته کردن تیمسئول قبول   از.  کرد نگاهش رهیخ یکم هامون

 کارشان به عقلشان کدام هر.  نبودند بچه شیبرادرها و خواهر. 

 .  دیرسیم

 خانوم اعظم با یقرار نیهمچ مگه.  یکن تیریمد رو خونه هی قراره -

  ؟ ینذاشت

 به حرف ی جهینت دیترسیم انگار.  بدهد یجواب چه دانستینم هومن

 :  داد ادامه هامون!  شود تمام ضررش

 دخل تو شاالیا بعدا که ریبگ ادی رو پولت کردن   تیریمد همه از اول -

 .  ینمون خونه خرج   و

  ؟ یکنیم همونیتنب یدار -

 شهیم نیا.  بدم خوامیم سهمتونو و حق ؟ ادیب بدش پول از که هیک -

  ؟ هیتنب

 .  یبش المونیخیب یخوایم انگار یگیم یجور هی -

 اضطراب.  باشد داده دست از را پناهش و پشت که ماندیم یا بچه مثل  

 .  خواندیم نگاهش از یخوب به را

 و ادیب دستتون اموراتتون.  دیریبگ ادی رو یچ همه هستم تا خوامیم -

 .  دیباش بلد پولتونو با کار

  ؟ امشب یشد یجور هی چرا ؟ یبر قراره ییجا -

 کتاب و حساب که بود وقت یلیخ.  ختیریم ندهیآ ی برنامه هامون

 کند جمع هم دور   را اش خانواده یاعضا که بود روزها نیهم و کردیم

 .  بگذارد مقابلشان را شیکتابها و حساب حاصل   و



 را همه شهیهم از زودتر امشب.  انداخت ساعتش به ینگاه هامون

 خلوت   در داشت دوست و آمد یم شاران ۱ ساعت  .  بود کرده مرخص

 :  گفت هومن به رو.  بزنند حرف هم با نفره دو

 .  شهیم نگران خانوم حاج وقته رید.  خونه برو پاشو -

 کند هم اصرار اگر یحت دانستیم و بود نگرفته را جوابش هنوز هومن

 :  ردیگینم یجواب

  ؟ یمونیم چرا تو ؟ شهیم من نگران   فقط خانوم حاج -

 .  گفتم زدم زنگ بهش قبال.  دارم کار -

  ؟ دیخر برم فردا من پس -

 چشم هم را بار کی نیا توانستیم هامون.  بود مضطرب نگاهش

 :  انداخت نییپا سر.  کند یپوش

 .  برو -

 :  کاشت اش گونه یرو یا بوسه و رفت سمتش به هومن

 .  ییآقا یلیخ -

 را چراغها هامون.  رفت هومن که بود ۱ به ربع کی ساعت باالخره

 چراغ و رفت کار اتاق سمت   به خودش.  قفل را در و کرد خاموش

 :  زد غامیپ شاران یبرا.  کرد روشن را زشیم یرو ی مطالعه

  ؟ ییکجا -

 رنگ   یا سرمه ی جعبه و کرد باز را زشیم یکشو بدهد جواب تا

 از زده جانیه.  دیکش صورتش به یدست.  کرد نگاه گرید بار   را مخمل

 جانیه هم دیشا...  بود نگران...  بود نکرده کارها نیا از شد بلند جا

 بود کرده صبر امروز تا و بود شده آماده شاران ی حلقه روزید...  زده

 شیبرا یزیانگ خاطره روز   بتواند و برسد ذهنش به یا دهیا دیشا تا



 او ی اندازه و درحد نظرش به کردیم فکر که یا دهیا هر به اما بسازد

 .  نبود

 صاف کدام هر که بود نیا تالشش تمام  .  کرد جا جابه یکم را مبلها

 .  بود خبر با شاران وسواس   از یخوب به.  باشند

 :  آمد شاران از یغامیپ و شد روشن لشیموبا ی صفحه

 .  رسمیم رترید کمی -

 به را حلقه هامون و دیایب زودتر کاش.  فرستاد رونیب را نفسش هامون

 : نوشت شیبرا.  شود راحت الشیخ تا ندازدیب انگشتش

 

 .  کن یرانندگ آروم -

 رونیب را تمامش مهین یها طرح از یا دسته.  کرد ارسال را غامیپ

 ! کند نگاه ساعت به حداقل تا دیکش

 

**** 

 

 و انداخت شانه یرو را فشیک یلمبرداریف ساعت چند از خسته شاران

 : افتاد راه دنبالش ریاردش که رفتیم نیماش سمت   به

 ... شاران -

 : ستادیا ریاردش دن  ید با.  دیچرخ عقب به شاران

  ؟ شده یزیچ -

 .  شینیبب یبمون ادین بدت دیشا گفتم.  ادیم داره یخسرو روزهیف -



 یبرا هم االن نیهم.  بود گذشته 2:81 از.  انداخت ساعتش به ینگاه

 هامون با یخاص ی برنامه که البته.  بود کرده رید هامون با قرارش

 یا هیثان چند.  بزنند حرف اعظم و هومن مورد   در بود قرار.  نداشتند

 : گفت ریاردش.  ستادیا مردد

  ؟ یریم ای یمونیم ؟ یکنیم دل دل چرا -

 .  باهامون هست کار نیا سر   که باالخره.  نمشیبیم بعدا -

 اما باشم کار نیا تو خوامینم که فرستاده پسغام غامیپ بار چند انگار -

 ی کوزه و کاسه ر  یز بزنه ادیب خودش خوادیم حاال.  نکرده قبول بابا

 !  بابا

 .  افتاد خنده به ریاردش لفظ   از شاران

 !  هیقدرت پُر زن   -

 .  دونهیم خدا داده نیا به بابام یریگ چه -

 !  میهیشب گهیم.  کنه یباز مادرمو نقش   قراره -

 شهیم حل مسئله لنز با ارهیب ویک هر اونم که ههیشب چشماتون رنگ   هی -

 .  گهید

  ؟ یکنیم سهیمقا هیبق با رو روزهیف یباز -

 . شدینم هست االن که یا روزهیف نیا روزهیف که نبود بابا اگه -

 شده ساخته من اومدن   ایدن به از قبل نکهیا با.  بود العاده فوق لمیف اون -

 . شهینم یمیقد اصال نظرم به یول بود

 اش هیتک.  کرد قالب نهیس یرو را شیدستها و داد تکان سر ریاردش

 .  داد شاران ن  یماش به را

 گفتنیم یوقت.  اومد یم روزهیف با شهیهم یقربان منصور اسم اصال -

 !  ست روزهیف مال   اولش نقش دونستنیم همه سازهیم لمیف داره یقربان



 ؟ نکردن کار هم با گهید چرا -

 که بعدشم.  نکرد کار کال که مدت هی.  دیکش کنار خودشو روزهیف -

 پاش هی.  وقت چیه نبود رانیا اصال.  شد کار دهیگز کرد شروع دوباره

 که انداخته رشیگ کرد الیخ بابا بار نیا.  خارج پاش هی بود رانیا

 .  خورده سنگ به رشیت انگار

 نیماش به را اش هیتک هم شاران.  نداشتند رفتن قصد   جفتشان که انگار

 رید که کردنشان بحث و زدن حرف.  رفتیم و دیدیم را روزهیف.  داد

 ظهر   ی گونه دیتهد حالت   از یکم هم هنوز که خصوص به.  شدینم

 !  بود دلخور هامون

 ؟ شد یچ تئاترت -

 ؟ گهید هست.  کنمیم کار اش قصه رو دارم -

 . ادینم بدم باشم داشته دوستش برسون دستم به رو قصه -

 .  گستید ز  یچ هی تئاتر -

 .  کردم شروع تئاتر ی صحنه از خودم -

 .  دونستمینم ؟ یجد -

.  صحنه یمنش بودم شده من.  صحنه رو بود برده شینما بهمن بابا -

 با و بودم ششونیپ روز هر که انقدر.  ومدین شیاصل گریباز روز هی

 بابا.  بودم حفظ از رو یچ همه کردمیم نگاه کاراشون به دل و جون

 خراب رو یچ همه گفتم.  کردم ُهل اول ؟ یکن پُر جاشو یتونیم گفت

 که شد خوب انقدر.  صحنه رو میرفت و میکرد نیتمر بار دو.  کنمیم

 .  رهینم ادمی هنوز.  داد شنهادیپ بهم رو شیبعد لم  یف اول   نقش بابا

 !  یشد"  پ"  بند   شامل   که توام -

 بهمن بابا.  نکرد بهم یکمک زایچ نیا و یپارت.  داشتم استعدادشو من -

 .  تره ریسختگ کارگردانا ی همه از



 .  هیمحترم مرد   یول نکردم کار باهاش -

.  زدیم لبخند دل ته   از شدیم که یمصباح بهمن   حرف  .  زد لبخند شاران

 بود او از نداشت و داشت چه هر.  داشت دوست تینها یب را مرد نیا

 در ینیماش که بشکند را نشانیب سکوت   که گشتیم یا سوژه دنبال  . 

 ریاردش.  بود نیماش به دو هر نگاه  .  کرد توقف یلمبرداریف ی محوطه

 : کرد زمزمه

 .  شدن فرما فیتشر خانوم روزهیف -

 صحنه کی ، لحظه کی دیترسیم که انگار.  بود شده چشم سراپا شاران

 باز شیبرا را عقب در   و شد ادهیپ راننده.  بدهد دست از را بودنش از

ردش صورت   و دیسف پوست  .  آمد رونیب آن از ینقش زیر زن   و کرد  گ 

.  بود شده احاطه بود زده رونیب شالش از که یمشک یموها با

 را شاران زبان   فرد به منحصر و خاص رنگ   آن با درشتش یچشمها

 .  نرفتن ای رفتن جلو ن  یب بود مردد.  بود آورده بند

 : رفت جلو و برداشت یقدم ریاردش

 .  نمتونیبیم خوشحالم یلیخ ؟ شما حال  .  یخسرو خانوم سالم -

 انگار.  بشناسد را ریاردش دیشا تا کرد زیر یکم را شیچشمها روزهیف

 یصورت با ساکت چون.  کند او به یکمک نداشت الیخ هم ریاردش که

 : آمد حرف به روزیف باالخره.  ستادیا مقابلش خندان

 ستین وجودت تو سابق ر  یاردش نشون   و نام یول یباش ریاردش دیبا -

 .  جان پسر

 .  یخسرو خانوم شدم بزرگ -

 : داد تکان سر روزهیف

 ؟ هستن پدر -

 .  منتظرتونن بله -



 : گفت عیسر ریاردش که شود رد خواست روزهیف

 ؟ دیشناسیم رو رزمجو شاران -

 شاران سمت   به سر دیرسیم نظر به حوصله یب که انگار روزهیف

 از بخورد تکان اگر کردیم الیخ انگار.  نخورد یتکان او اما.  چرخاند

 ریاردش.  شودیم محو نگاهش مقابل   از روزهیف و شودیم داریب خواب

 : آمد حرف به هم باز

 .  هستن دخترتون نقش   گر  یباز -

 دهید ییجا را او.  شد رهیخ شاران یآشنا صورت   به نگاهش روزهیف

 سمت   به را دستش.  رفت جلو و داد یتکان خودش به شاران! ؟ بود

 : گرفت روزهیف

 . یخسرو خانوم افتخاره من یبرا دنتونید -

 

 : فشرد و گرفت دست در را شاران یانگشتها روزهیف

 .  تییآشنا از خوشبختم.  زمیعز ممنون -

 .  کنمیم نقش یفایا مقابلتون لمیف نیا تو که خوشحالم یلیخ -

 : گفت بود دلخور یزیچ از انگار که روزهیف

 .  ستین یقرار نیهمچ انگار اما کنم کار باهات شدمیم خوشحال منم -

 یلبخند روزهیف.  فرستاد رونیب را نفسش ریاردش و برد ماتش شاران

 : گفت و زد ادب یرو از فقط هم آن مهین و نصفه

 .  جوونا دمتونید شدم خوشحال -

 رونیب را نفسش شاران.  شد شنیلوک وارد   و گذشت کنارشان از

 : فرستاد

 .  کنه یباز خوادینم واقعا -



 ! بودم گفته -

 : گفت عیسر.  بود گذشته 01 از.  انداخت ساعتش به ینگاه شاران

 .  نمتیبیم بعدا.  برم دیبا من -

 .  خداحافظ -

 فکر   داد حیترج.  راند هامون ی مغازه سمت   به و شد نشیماش سوار  

 یا کننده قانع حرف   دنبال   و بگذارد سر پشت   را زیچ همه و روزهیف

 .  کند یخواستگار نیا زدن   هم بر به یراض را هامون تا بگردد

 خاموش   یچراغها به ینگاه.  دیرس که بود گذشته 01:81 از ساعت

 با یتماس.  باشد رفته هامون دیشا ؟ بود آمده درست.  کرد مغازه

 : داد جواب که بود نخورده را اول بوق   هنوز.  گرفت لشیموبا

 ؟ الو -

 ؟ یرفت یبست رو مغازه -

 .  کنم باز درو کن صبر.  مغازم تو نه -

 شد باز در زود یلیخ.  شد ادهیپ نیماش از و کرد قطع را تماس شاران

 : زد لب هامون دن  ید با شاران و

 .  سالم -

 را در شاران شدن   وارد محض   به و داد تکان یسر دستپاچه هامون

 : کرد قفل

 ؟ رفتن همه ؟ ستین یکس -

 .  وقته یلیخ -

 قالب نهیس یرو را شیدستها و گذاشت شخوانیپ یرو را فشیک شاران

 : کرد

 ... هامون نیبب -



 زدن حرف ال  یخ هامون اما کند شروع داشت قصد لحظه همان از

 : گفت شود منعقد شاران زبان   یرو کالم آنکه از قبل.  نداشت

 .  مینیبش اتاقم تو میبر -

 شاران.  شود وارد شاران اول تا ماند منتظر و کرد باز را اتاقش در  

 کرده روشن را اتاق که ینور تنها.  شد اتاق وارد   و برداشت را فشیک

 شاران.  بود جانش کم نور   با زیم یرو ی مطالعه چراغ همان بود

 مبل یرو که ماند فیبالتکل یا هیثان چند هامون.  نشست مبل یرو

 منتظر   نگاه  .  بزند هیتک استشیر ی  صندل به ای ندیبنش شاران کنار  

 زیم پشت  .  افتاد راه خودش ز  یم سمت   به و کرد ارشیهوش شاران

 . بود شیکشو داخل   حلقه ی جعبه که خصوص به.  بود تر مسلط

 

 : کرد شروع شاران دیبگو یزیچ هامون آنکه از قبل

  ؟ نکردم که رید -

 را همه.  انداخت زشیم یرو نامرتب   یها طرح به ینگاه هامون

 زشیم یکشوها از یکی داخل   داشت که یمضطرب حال   با و کرد دسته

 : گفت حال همان در و داد جا

 .  بودم زدن طرح مشغول   من.  ادیز نه -

.  دیکش رونیب را زشیم یکشو هامون و شد جا جابه مبل یرو شاران

 حال همان در.  شد دهیکش یا سرمه مخمل   ی جعبه یرو انگشتش

 : دیرس گوشش به شاران یصدا

 کنم فکر.  ادیب گرایباز از  یکی قراره گفتن که نجایا اومدم یم داشتم -

 .  شیبشناس

 ! ؟ یک -

 .  یخسرو روزهیف -



 .  شناسمیم -

 ... نمشیبب داشتم دوست یلیخ منم.  ادیم یکن صبر کمی گفت ریاردش -

 متوقف دستش ریاردش نام   دن  یشن با که آورد یم رونیب را جعبه هامون

 : شد

  ؟ ریاردش -

 .  گراستیباز از یکی.  یقربان پسر   -

 : بست را کشو و کرد رها را مخمل ی جعبه و کرد گره ابرو هامون

 !  آها -

 : کرد باز لب روزهیف دن  ید از زده جانیه شاران

 رو کار خوادیم انگار یول کنه یباز منو مادر   نقش   روزهیف بود قرار -

 .  کنه کنسل

 .  گشتیم ریاردش از یرد دنبال  .  دیشنینم را حاتیتوض نیا هامون

 ؟ یکرد رید یخسرو روزهیف دن  ید یبرا -

 : داد جواب شاران

 مشغول   ریاردش با یول امیب خواستمیم.  بمونم نداشتم قصد اولش نه -

 ...  و اومد روزهیف بعدشم.  دیکش طول کمی میشد صحبت

 .  کرد حلقه نهیس یرو را شیدستها هامون

 .  یداشت یلمبرداریف االن تا کردمیم فکر -

 .  دیکش طول کمی اونم -

.  کرد نگاهش یکم شاران.  کرد سکوت و داد تکان سر هامون

 !  نداشتند که یخاص ی برنامه ؟ بود کرده ناراحتش



 گهید موقع هی میتونیم یا خسته اگه ؟ خونه یبر یخواستیم تو -

 .  میکن صحبت

 .  ستمین خسته نه -

 : دیکش جلو مبل یرو را خودش شاران

 .  میبزن حرف هومن و اعظم مورد   در بود قرار -

 .  داد یصندل به را اش هیتک هامون

 ؟ ینداد جواب و یکرد قطع یخداحافظ بدون   ظهر چرا -

 !  بودم یعصبان چون -

 !  آها -

 یابروها همان.  کردیم نگاه شاران به منتظر.  بود شده گره شیابروها

 نگاه آن از شاران که بود بار نیاول!  کرد را خودشان کار   هم در

 : آمد حرف به  حال همان در.  بود شده مضطرب

 ؟ نیگذاشت مدار و قرار که بشنوم گهید یکی از دیبا من -

 یجا به.  خوردیم چرخ سرش در گرید یسوال.  کرد مکث هامون

 : دیپرس شاران به دادن جواب

 ؟ یهست یعصبان شهیهم چرا -

 !  یکن لیتحل منو قراره مشکل حل   یجا به نکهیا مثل   -

 ؟ هیچ مشکلمون -

 بار   دیرسیم نظر به خسته انتظار از که هامون.  کرد مکث شاران

 : گفت گرید

 ؟ هیچ مشکلمون...  بگو -

 !  ینزد یحرف و یدونستیم رو یخواستگار قرار   تو نکهیا -



 .  بود رفته ادمی -

 شیآرنجها و دیکش جلو را خودش هامون.  رفت هم در شاران یابروها

 بار   نداشت شدن باز قصد   که یاخم همان با.  گذاشت زیم یرو را

 : آمد حرف به گرید

 !  منتظرتم نجایا من رفت ادتی که تو مثل   قایدق -

 و بحث امروز یکاف ی اندازه به.  شد بلند جا از حوصله یب شاران

 .  داشت جدل

 دست از رو یزیچ میبکن هم با رو بحثها نیهم بود قرار حال هر به -

 !  ندادم

شو داخل   یا سرمه مخمل   ی جعبه  را نشانش اقوتی انگشتر   او و بود ک 

 به را اش یصندل پا پشت   با و شد بلند جا از هامون!  بود داده دست از

 : برداشت شاران سمت   به یقدم.  فرستاد عقب

 یایب نکهیا تا یبزن گپ گهید یگرایباز با کار سر   که بود بهتر برات -

 .  میبزن حرف هم با و نجایا

 !  هم هامون ، نداشت ینینش عقب ال  یخ شاران

 ؟ کنهیم تتیاذ هیبق با من ی  اجتماع روابط   -

 ! ؟ یاجتماع روابط   -

 : دیغر حرص با شاران.  بود تمسخر پُر لحنش

 ینجوریا!  دارن آدما ی همه که!  یمعمول ی  اجتماع روابط   واقع در -

 .  شد بهتر

 با قرارشون و زننیم گپ بهیغر یآدما با شب 01 تا آدما ی همه -

 !؟ رهیم ادشونی شوهرشون



 مقابل   روز آن تا وقت چیه که یزیچ.  بود خشم از پُر هامون یصدا

 : کردیم زده وحشت را شاران نیهم.  بود نداده نشان خودش از شاران

 ؟ یزنیم داد چرا -

 گفتندیم چه هر لحظه هر و بود دهیکش نقشه.  نبود خوب هامون حال  

 اقوت  ی انگشتر   ش  یپ فکرش!  دیدیم آب بر نقش   شتریب را نقشه نیا انگار

 یمخف توانستینم را حرصش.  شاران یچشمها به نگاهش و بود کبود

 .  کند

  ؟ گهید وقت   هی واسه بمونه تونستینم معمول ی  اجتماع روابط   -

  ؟ میبزن حرف یچ از بود قرار مگه. یهست یعصبان چرا فهممینم من -

 یکی با زدن حرف که یوقت اونم ؟ باشم یعصبان دیبا چرا ؟ یعصبان -

 !  یداد حیترج من با قرار به رو گهید

 : انداخت شانه یرو و برداشت را فشیک شاران

 .  میزنیم حرف بعدا!  یشد وونهید امشب -

 سابق آدم   به یشباهت که یهامون و فضا آن از و کند فرار خواست

 از قبل و زد جلو شاران لرزان   یقدمها از هامون که شود دور نداشت

 جا از را شاران و دیکوب آن یرو محکم را دستش شود باز در آنکه

 : پراند

 ؟ یبر یتونیم گفتم -

 یسالم روابط   با یتونینم.  بدم حیتوض بخوام که نکردم یبد کار   من -

  ؟ یایب کنار دارم که

 .  امیب کنار تاتیاولو با تونمینم -

 ! یکنیم تشونیرعا یحساب خودت آخه.  یدار حق -

 



 : داد ادامه را حرفش گرید بار   شاران.  زدیم طعنه

 اون به ز  یچ یکنیم فراموش.  خانوادت و کارت شده تاتیاولو تمام   -

 ؟ یزنیم تیاولو از حرف من با اونوقت!  یبگ بهم رو یمهم

 یهست یا گربه همون هنوزم کنم فکر نکن یکار هی!  شاران کن بس -

 !  ینیبینم رو شهیم حقت در که ییایخوب و یکشیم پنجول که

رد شاران یچشمها  : شد گ 

 ! ؟ گربه یگیم من به -

 سرت رو دست یوقت تا.  نکردم دایپ رفتارت هیتشب یبرا یبهتر ز  یچ -

 خالف   یزیچ اگه یول یآروم برقصم یزد که یساز هر به و بکشم

 ! یبگذر کنارش از نداره امکان باشه لتیم

 نیا با چقدر من یدونستیم تو ؟ گذشتمیم یزیچ نیهمچ کنار   از دیبا -

 ؟ یدونستینم.  دارم مشکل یخواستگار

 !  ستین بچه سالشه 81 هومن.  ادیبرنم من دست   از یکار -

 هر پس   از شما!  صدر یآقا دیدار اریاخت ؟ ادینم بر دستت از یکار -

 کنار برو!  شب 00 ساعت   ییبازجو خصوص به!  دیایبرم یکار

 .  برم خوامیم

 ریتاخ ساعت دو گریباز خانوم  ! ؟ یبر زودم یخوایم یاومد رید -

 !  یداشت

 .  میشد ری به ری!  در اتیکار پنهان تمام   به نیا -

 هم شاران که البته.  دیفهمینم شاران و بود ریدلگ.  زد پوزخند هامون

 در یرو از را دستش.  بود نشده دوا حالش از یدرد و بود ریدلگ

 : دیغر و برداشت

 !  برو یکن باز رو در اون یتونست اگه!  برو ؟ یبر یخوایم -



 به برود رونیب اتاق از آنکه یجا به شاران.  دیکش کنار را خودش

 : آمد حرف

 انگار که یکنیم رفتار یجور هی چرا! ؟ ازت باشم دلخور ندارم حق -

 ! ؟ زدم خودیب انگ   تموم زیچ همه یآقا به و کردم یانصاف یب

  ؟ کنهیم راحت رو التیخ نیا.  رادمیا از پُر!  ندارم ییادعا -

 که بود نقص یب آنقدر هامون.  کردینم راحت را الشیخ که البته

 !  دیکشیم خط شاران اعصاب   یرو اش یفراموشکار نیکوچکتر

 یتو من و یکرد اشتباه یکن قبول که شهیم راحت المیخ یزمان -

 !  ندارم تیاولو تیزندگ

 یراه یوانگید تا که بود خورده حرص آنقدر.  بود یعصبان هامون

 : گفت حال همان در و رفت زشیم سمت   به بلند یقدمها با.  نداشت

 !  یندار تیاولو واسم.  یگیم راست -

 : داد ادامه حال همان در.  کرد نگاه شاران به و گرفت باال را سرش

 !  یدار حق!  یستین مهم برام -

 را یا سرمه مخمل   ی جعبه و دیکش رونیب را زشیم یکشو شتاب با

 : گفت و داشت نگه شاران نگاه   مقابل  .  دیکش رونیب

 ییحرفا با یول.  میباش داشته اجیاحت یزیچ نیهمچ به کردمیم فکر -

 !  بشم راحت شرش از بهتره دیشا یزنیم یدار که

 و هامون ن  یب شیچشمها لحظه هر و بود یمخمل ی جعبه به شاران نگاه  

 نبود احمق آنقدر ؟ بود چه جعبه نیا ؟ گفتیم چه...  گردش در جعبه

...  دادیم بیفر را خودش اما.  طالست یحاو کوچک ی جعبه نداند که

 دیشا...  باشد دهیخر شیبرا یکوچک پالک   دیشا...  باشد گوشواره دیشا

... 

 



 . نداشت را دادنش بیفر توان آن از شتریب مغزش

 : کرد زمزمه نبود یخبر قبلش تیعصبان و خشم از که یحالت با

 

 !ه؟یچ نیا -

 

 . گذاشت زشیم یرو را جعبه.  نداشت دادن جواب الیخ هامون

 !نیبب خودت...  دونمینم -

 نظرش از که بود شده محکوم یزیچ به.  بود گره شیابروها هنوز

 یزندگ تمام شاران روزها نیا. آمد یم ممکن حرف نیتر ناجوانمردانه

 شیساعتها و روزها تمام...  اش ندهیآ و حال تمام......  بود شده اش

 توانستیم عمرش به که بود یحرف نیتر مسخره! ؟ نبود تشیاولو...... 

 دیام...  بود دیکشیم که یینفسها تمام ، شیها هیثان تمام او...  بشنود

 را خوبش حس و ذهنش در را افکار نیا تمام...  ارشی...  اش یزندگ

 . اوردین زبان بر یکالم.  داشت نگه قلبش در

 یبرا دستش و بود جعبه به نگاهش هم هنوز مات و مسخ شاران

 را نشانیب سکوت و خلوت که بود لحظه همان. رفتینم جلو برداشتنش

 به هامون نگاه.  زد هم به هامون لیموبا زنگ یصدا

 را لیموبا کرده گره یابروها همان با.  مادرش نام و افتاد لشیموبا

 :  برداشت

 بدم جواب دیبا -

.  زد رونیب اتاقش از دست به لیموبا هامون و نگفت یکالم شاران

 عطر از پر شیهوا که دارد اجیاحت ییجا با لحظه آن کردیم احساس

 عاقالنه و ردیبگ میتصم عاقالنه کند فکر عاقالنه بتواند تا نباشد شکالت

 ! کند حفظ شاران با لحظه آن را اش فاصله



 : کرد برقرار را تماس

 

 ؟ خانوم حاج جانم-

 

 پاشو.  نکن خسته خودتو انقدر ؟ یدید ساعتو مادر...  جان هامون -

 . خونه ایب

 

 . اومدم بشه انجام دارم کار گهید کمی.  امیم -

 

 ؟ یخورد شام -

 

 یخوب رستوران نه ساعت آن اما بخورد شام شاران با بود کرده قصد

 ییاشتها بحثشان از بعد که البته. داشت حوصله خودش نه و بود باز

 :نداشت

 

 . ستمین گرسنه -

 

 .نخور یزیچ رونیب.  میدار شام ؟ یچ یعنی ستمین گرسنه -

 

 . باشه -

 

 ... اونجا نمون تنها ساعت نیا.  مادر ایب ببند رو مغازه گهید -



 

 ! یوااا -

 عقب به شتاب با هامون.  کرد قطع را زهره حرف شاران غیج یصدا

 دهیپر باال تعجب حالت به شیابروها اخم یجا به حاال و برگشت

 : دیشن را مادرش یصدا!بود

 

 ؟ بود یچ یصدا هامون -

 

 : گفت عیسر هامون

 

 . خداحافظ.  خونه امیم.  خورمینم یزیچ رونیب -

 

 یمخمل ی جعبه شاران.  رساند اتاق به را خودش و کرد قطع را تماس

 بود داشته نگه تعجبش از شده درشت یچشمها مقابل و کرده باز را

 . بود

 

 ؟ یزنیم غیج چرا -

 

 چه دینفهم.  داد امتداد هامون یچشمها تا و آورد باال را نگاهش شاران

 پا ریز را نبود و بود چه هر و کرد یط را نشانیب ی فاصله که شد

 .  گذاشت

 به قدم کی او شد باعث بایتقر و انداخت هامون آغوش در را خودش

 .شود دهیکش عقب



 

 : کرد قالب گردنش دور را شیدستها

 

 ..  یلیخ.  خوشگله یلیخ -

 

 .کرد حلقه شاران کمر دور را مرددش یدستها هامون

 

 ! ممیقد کار پنهان آدم همون هنوزم من -

 

 ! ستین مهم -

 

 نیا کنار از ساده توانستینم.  بست نقش لبش یرو یلبخند هامون

 شاران و شد تر تنگ شیدستها ی حلقه. بگذرد شاران یآن حالت رییتغ

 :زد لب

 

 یمرس - 

 

 حوالي ییجا اش ینیب و گذاشت شاران ی شانه یرو را سرش هامون

 تا بود یکاف همان که انگار.  دیکش هیر به را تنش عطر و ماند گردنش

 به هیثان چند و دیکش قیعم نفس.  ببرد ادی از را شیها یناراحت ی همه

 انگشتر به گرید بار و دیکش عقب را خودش شاران.  ماندند حال همان

.  داشت دوستش وجود تمام با.  بود یجذاب اما ساده انگشتر.  ماند رهیخ



 بود گرفته قرار باال به رو اشک یزیت که یجور و داشت اشک طرح

 . بود کرده نواز چشم را اش ییبایز آن وسط کبود اقوتی سنگ و

 

 : گفت وار زمزمه هامون

 

 !؟ میش خالص شرش از دیبا -

 

 از.  شدندیم خالص شرش از دینبا که البته.  گرفت باال سر شاران

 .داشت تیمالک احساس انگشتر آن یرو وجود تمام با لحظه همان

 

 ؟ بجنگم باهات و رمیبگ دل به ازت نهیک ابد تا یدار دوست -

 

 : نخندد کرد تالش هامون

 

 نیا یا نهیک هی.  نداره یفرق چندان یگفت که یزیچ با تمیوضع االنم -

 !یجنگیم باهام مدام که هست وسط

 

 : آمد جلو یقدم شاران 

 

 نهیک باعث خودش یکنینم یحرکت و یسادیوا نجایا هنوز که نیهم -

 ! شهیم

 



 :انداخت باال را شیابرو لنگه کی هامون

 

 ؟ کنم کاریچ دیبا -

 

 . داشت نگه هامون نگاه مقابل و آورد باال را چپش دست شاران

 

 !  دستمه تو انگشتر نیا هنوز -

 

 دانستیم خدا.  بکشد رونیب دستش از را انگشتر آن که کردیم اشاره

 را شاران دست!  است متنفر ییکذا انگشتر آن از چقدر هامون که

 : کرد زمزمه و گرفت

 

 ! ارهیب درش خودشم کرده دستش انگشتر خودسر یهرک -

 

 ! گرفتیم شاران از را مدت نیا تحمل انتقام

 

 !آخه نبود زایچ نیا نخ تو شوهرم -

 

 هست فکر به شوهرت ینیبب یدادیم فرصت مدت به بود بهتر دیشا - 

 ! نه ای

 

 ؟ ارمیب درش خودم -



 

 . دیکش رونیب شاران انگشت از را انگشتر و کرد یحرکت هامون

 

 !  گذرمیم اشتباهت از و بار نیا -

 

 ی جعبه و آورد لب یرو یلبخند هامون.  زدیم برق شاران یچشمها

 اقوتی سنگ به را نگاهش و دیکش یقیعم نفس.  برداشت را مخمل

 دارید همان از...  شیچشمها.  انداخت یم شاران ادی به را او.  دوخت

 ینوجوان دختر شاران که یروز همان از...  اول

 

 گرید بار که یروز همان از. بود کرده جلب را توجهش رنگ نیا بود

 شده همسرش او که یروز همان از....  بود دهید را او مغازه نیهم در

 . بود

 

 :  آمد حرف به و کرد باز لب هامون

 

 ؟ داره یمعن چه کبود اقوتی سنگ یدونیم -

 

 ماند رهیخ هامون لبخند پر صورت به سکوت در و کرد نگاهش شاران

 در.  بود خودش ی ساخته جذاب انگشتر و اقوتی سنگ به نگاهش. 

 : گفت حال همان

 

 ... صداقت ، یوفادار ، آرامش -



 

 زبانش یرو تا حرف...  کرد مکث آمد باال شاران یچشمها تا نگاهش

 به تا!  نبود زدن عاشقانه حرف اهل.  بود سخت شیبرا گفتن و آمد یم

 و یناراحت وجود نیا با...  بود اوردهین لب به عاشقانه یکالم روز آن

 انیک نام کنار نامش روزها نیا که یریاردش و قبل یا لحظه بحث

 : آمد حرف به و گذاشت کنار را!  بود شده تیحساس از پر شیبرا

 

 رو تالشم تمام و مونمیم وفادار بهت ابد تا ، آرامشم از پر تو کنار -

 .باشم صادق باهات شهیهم که کنمیم

 

 . کرد رها زیم یرو را جعبه و برداشت را انگشتر

 

.  رهیبگ دستت تو رو انگشتر نیا یجا یانگشتر چیه ندارم دوست -

 زدم رو طرح نیا.  شیاریب در دستت از ندارم دوست هم وقت چیه

 ...  کبود اقوتی سنگ با انگشتر هی...  تو مخصوص فقط

 دیکوبیم ضربان پر قلبش و بود شاران یچشمها به نگاهش.  کرد مکث

 : داد ادامه و گرفت نفس. 

 

 ...  چشمات رنگ درست -

 

 ادشی از دنیکش نفس کل به اصال...  آمد بند نفسش ، ماند مات شاران

 . بود رفته

 



 اش حلقه انگشت داخل انگشتر دادن حرکت و هامون یانگشتها یگرما

 سنگ که یوقت.   واداشت حرکت به را او و کرد گرم را وجودش

 از چقدر که کرد اعتراف خودش به تازه نشست انگشتش یرو اقوتی

 را هامون احساسات از یقسمت که انگار.  است بوده متنفر یقبل انگشتر

 یداشتن دوست همانقدر...  یخواستن همانقدر.  بود نشانده انگشت یرو

... 

 دیشا تا کردیم مرور سرش در را کلمات.  فرستاد رونیب را نفسش 

 باشد هامون یحرفها و احساسات تمام جبران که دیبگو یا جمله بتواند

 : آمد حرف به هامون کند باز دهان آنکه از قبل اما

 

 کنهیم آروم رو اعصاب که نهیا کبود اقوتی یتهایخاص از گهید یکی -

 !یبش تر آروم بعد به نیا از دوارمیام یعنی. 

 

 گره ابرو هامون حرف نیا با گشتیم عاشقانه یا کلمه دنبال که شاران

 : دیغر و کرد

 

 !؟ میعصب من -

 

 ! نه بگم بتونم که نباش یعصبان یپرسیم رو سوال نیا یوقت حداقل -

 

 : گرفت هامون یبازو ریز از یشگونین شاران

 

 ! نشم یعصبان که ارین در حرصمو -



 

 : دیخند درد نیب و کرد جمع را صورتش درد از هامون

 

 ؟یکن کوتاه دیبا ناخناتم -

 

 . نشست هامون یبازو یرو و دیچرخ بار نیا شاران یانگشتها

 

 دیبا وگرنه!  خوبه اخالقت خالف بر ات قهیسل که یآورد شانس -

 . یدادیم پس حرفتو تاوان

 

 یرو را دستش.  گرفت آرامش شکل هامون طنتیش پر صورت

 به که دوخت یانگشتر به را نگاهش و گذاشت شاران دهیکش یانگشتها

 : بود نشسته انگشتش یرو ییبایز

 

 ؟ یدار دوستش -

 

 یم زودتر فتهیب یاتفاق چه قراره دونستمیم امروز اگه...  یلیخ -

 .اومدم

 

 ! یشدینم ریغافلگ اونوقت -

 



 و کرد مکث هیثان چند.  افتاد هامون ی رهیخ یچشمها به شاران نگاه

 : کرد زمزمه

 

 . یبگ بهم رو یخواستگار انیجر تو داشتم توقع من -

 

 : داد تکان سر و فرستاد رونیب را نفسش هامون

 

 ذهنم از ، خوردم مشکل به یهاد با کمی روز چند نیا.  گفتمیم دیبا -

 .رفت

 

 زمزمه!   باشد کن خرد اعصاب تواندیم چقدر یهاد دانستیم شاران

 :کرد

 

 . نجایا اومدم یم زود دیبا منم -

 

 : کرد گره ابرو هامون

 

 ! ؟ هیک ریاردش نیا -

 

 :  زد لبخند شاران

 

 . ستین یمهم آدم!  ساده گریباز به -



 

 را الشیخ یکم که بود یکاف حرف نیهم.  دیکش یراحت نفس هامون

 ییزهایچ.  دیایب کنار زهایچ یلیخ با توانستینم هم باز اما.  کند راحت

 دوست. کردیم موکول نیبهتر زمان به مدام را آنها به کردن فکر که

 :آمد حرف به. کند خراب را امشب نداشت

 

 ؟ میبخور شام میبر -

 

 : کرد ساعتش به ینگاه شاران

 

 ! مونهیم سم مثل ساعت نیا خوردن غذا! ؟ ساعت نیا -

 

 ؟ کنه کاریچ دیبا باشه گشنش که یکس -

 

 . بخوره خوشمزه ی صبحانه صبح فردا و کنه صبر -

 

 ؟ میبخور صبحانه کجا فردا -

 

 ؟؟ من ی خونه -

 

 سر.  خواستینم یگرید زیچ هامون.  بود آورده زبان به اراده یب

 . داد تکان



 

 . خوبه -

 

**** 

 

 انداز بر را خانه اما یهاد.  بود انداخته نییپا سر زده خجالت هومن

 گوشه از و بود گرفته صورت مقابل محکم را چادرش هیسم.  کرد یم

 ی

 اصال!  نداشت اش یجار دو از یخوش دل.  دییپایم را اعظم چشم

 پر و صبور زهره!  کردیم بد را حالش بودند خواهر دو هر که نیهم

 سوال

 حیذب و احمد طرف به او از و اعظم سمت به رباب از را نگاهش

 یجواب دنبال نطوریهم نبودنش علت و گشتیم شاران دنبال.  کشاندیم

 بیعج خانواده نیا.  شاران یخواستگار در احمد و حیذب نبودن یبرا

 بفهمد؟ را نشانیب ارتباط بتواند که بودند یزیچ آن از تر

 

 و بشکند را نحس سکوت نیا یکس بود منتظر ریز به سر هامون

.  نداشت دوست را حیذب ی رهیخ نگاه.  کند فرار خانه آن از زودتر

 مرد نیا از اصال

 بود دهیبخش را اش یبده تمام که هم یروز همان.  نداشت یخوش دل

 کرده شانیها ییدارا وارد صدر که بود یفیکث پول و نزول خاطر به

 گذشتیم اش گوشه جگر و دختر از که او به کمک قصد وگرنه.  بود

 . نداشت

 . شکست را سکوت و داد خودش به یتکان احمد



 

 !؟ کارنیچ هومن آقا -

 

 چشم اعظم و انداخت نییپا سر رباب. نبود دلچسب ادیز گفتارش لحن

 از ییصدا!  ازیپ ته نه و بود ازیپ سر نه او.  رفت احمد به یا غره

 و بود گرفته سکوت ی روزه که انگار هم هامون.  امدیندر هومن

 .گفتینم یزیچ

 

 : داد جواب آنها یجا به یهاد

 

 . میکنیم کار هم با برادرا.  میکیشر هم با همه.  میدار یفروش طال -

 

...  دوخت حیذب به را نگاهش بود کرده خوش جا اعظم کنار که هیهان

 که بود هامون برخورد تر بیعج همه از.  بود بیعج زیچ همه اصال

 با شهیهم

 ی رهیدا در حیذب که انگار اما کردیم برخورد یمیصم و مودبانه همه

 ! نداشت ییجا رفتار یا

 

 : شکست را سکوت بار نیا حیذب

 

 ؟ جان پسر یدار خونه -

 



 ی جلسه نیا در نبود قرار.  دوخت هومن به را نگاهش هامون

 یحرف منطق یب بخواهد آنکه نه.  کند برادرش به یکمک یخواستگار

 عیسر یلیخ هومن یبرا زیچ همه نظرش به اما.  کند یمخالفت ای بزند

 سالش و سن به نسبت برادرش بود مطمئن یحت.  بود افتاده اتفاق

 .  ستین عاقل هم آنقدرها

 

 : آمد حرف به دستپاچه و آورد باال را سرش هومن 

 

 . کنمیم هیته یزود به انشاهللا یول.  نه که هنوز -

 

 آمد ینم خوشش چیه.  اعظم و بود جانش.  بود هم در حیذب یابروها

 خالص خودشرا و بسپارد هومن دست به را دخترش نشون و نام بدون

 ! کند

 

 ؟ یکن اجاره خونه قراره -

 

 ای بدهد جواب او دیشا تا انداخت هامون سمت به ینگاه مین هومن

 اما.  کند یخال شانه بتواند کردنها سوال نیا بار از که دیبگو یزیچ

 : آمد حرف به خودش هم باز هومن.  نگفت یکالم هامون

 

 . هامون برادرم کمک با یعنی.  بخرم قراره نه -

 



 آن با.  بود شده بزرگ چقدر.  چرخاند هامون سمت به را نگاهش حیذب

 که حیذب به شهیهم و بود تر سال و سن کم.  کردیم فرق روزها

 ازدواج از کردنش منصرف یبرا که بار کی!  یعصبان  دیرسیم

 یبده خاطر به هم گرید بار کی و بود آمده سراغش صدر با شاران

 باره دو هر اما.  اش

 . بود نداده نشان حیذب به خوش یرو

 

 . ندازهیم صدر آقا حسن ادی منو.  داره نگه برات رو برادرت خدا -

 

 اش یظاهر شباهت.  شد دوخته ذبیح صورت به خصمانه هامون نگاه

 چقدر دانستیم خدا اما بود دهیشن بارها که بود یزیچ بزرگ صدر با

 تالش

 : داد ادامه را حرفش حیذب!  نشود او به شبیه اعمالش تا بود کرده

 . رفت خدا رحمت به صدر یحاج یچجور میدینفهم -

. گرفت کام به زبان اما!  نشد بد که تو یبرا دیبگو خواست هامون

 نیا که بود ختهیر را یکس یآبرو یک!  کند رسوا را مردک نبود قرار

 : آمد حرف به یهاد! ؟ باشد دومش بار

 

 ؟ گمیم درست.  دیداشت بابا با یا گذشته چه -

 

 نگاهش رد احمد.  دارند یریگ مچ قصد که بود یکسان به هیشب نگاهش

 : گفت عیسر اما ذبیح.  گرفت را

 . هم با میبود قیرف. بله -



 رابطه یرو اگر داشت یاشکال چه کند برمال را دروغش نبود که صدر

 ! بگذارد بود که یزیچ از ریغ یاسم نشانیب ی

 

 : داد تکان سر یهاد 

 

 . کنه حفظ رو شما خدا -

 

 : آمد حرف به بار نیا زهره

 

 رسهیم نوبت گرفت زن که هامون بخواد خدا.  پسرمه نیآخر هومن -

 رسهیم دهنش به دستش شکر رو خدا.  هومن یبرا گرفتن یعروس به

 خوشبخت رو جان اعظم دیکن قبولش یداماد به و دیبدون قابل شما اگه. 

 کنهیم

 

 : آمد حرف به احمد

 

 .  قابلیه پسر ماشاهلل -

 

 بشیج آن با که یا لهیوس ای!  دیدیم طعمه به هیشب را ها صدر که انگار

 دو که بود قرص دلش و دیکشیم نقشه سرش در!  کند پول پر را

 به کنارش از یزیچ حتما.  کردند وصلت یخوب ی خانواده با خواهرش

 ! دیرسیم هم او

 



 :  آمد حرف به حیذب

 

 همه هم رو خانوادش ، شناختمیم خوب یلیخ رو صدر یحاج من -

 . دارم قبول جوره

 

 به که بود او.  داشت قبول را هامون واقع در.  بود هامون به نگاهش

 .بود کرده لطف اش یزندگ

 

 :  داد ادامه حیذب حال همان در 

 

 .میدیم خبر حتما.  بکنه فکراشو اعظم دیبد یزمان به -

 

 زیچ همه لحظه همان داشت انتظار.  دیکش هم در را صورتش اعظم

 دنبال حیذب اما شود یعروس و عقد روز از حرف و شود راه به رو

 زدن محک

 .آمد حرف به بود ساکت مدت تمام که رباب.  بود اش ندهیآ داماد

 

 . دینکن تعارف دیبخور یزیچ هی.  دیبکن پوست وهیم  -

 

 : آمد حرف به بار نیا هیسم 

 



 انگار یول.  مینیبب نجایا قراره هم رو جون شاران میکرد فکر ما -

 . ستنین

 

 زهره که بود نیا فرقشان فقط.  بود آورده زبان به را زهره حرف

 دیپرسیم یسوال قصد از سمیه اما دانستینم درست را جمع در دنیپرس

 .کند متشنج را نشانیب آرام جو تا

 

 : گفت خندان احمد و دیکش هم در ابرو شاران نام دنیشن با حیذب

 

 معروفه آدم.  کرد داشیپ شهیم یسخت به رو ما ی بزرگه یآبج نیا -

 !  کرد شهینم شیکار گهید

 خودشان از کرد تعارف هم باز و رفت احمد به یا غره چشم رباب

.  کردیم کنترل را خودش و خوردیم حرص هامون.  کنند ییرایپذ

 ساکت دادیم حیترج.  کند خراب را برادرش یخواستگار نداشت الیخ

 ! ببند را احمد یگو اوهی دهان وقتش به و بماند

.  آمدند رونیب ها یچراغ خانه از که بود گذشته شب ۱ از ساعت

 به یعصب یحالت با شد هامون نیماش سوار نکهیا محض به هومن

 : گفت حرف

 

 حرف کلمه هی ؟یبود گرفته سکوت ی روزه شما من برادر هامون -

 .یکنینم نگاهمم ماشاهلل کنمیم نگات من یه ؟ شدیم یچ یزدیم

 

 جواب بود اش یرانندگ و ابانیخ به حواسش تمام که یحال در هامون

 داد



 

 چند یبد نشون یبزن حرف دیبا.  بود خودت یخواستگار مراسم -

 ؟ بگم یچ من!  یحالج مرده

 

 ! یدفاع ، یحرف هی دونمیم چه -

  

 . دنیپرسیم تیزندگ مورد در.  کردنینم که ترورت  -

 

 . نزد یحرف و دوخت اش یکنار ی پنجره به را نگاهش یعصب هومن

 

 : گفت هیهان

 

 ! نبود؟!  بود یجور هی داداشه -

 

 : آمد حرف به هومن هم باز.  ماند ساکت هامون

 

 شده زوم فقط که یهاد از اون!  میبود یجور هی ماها!  من خواهر نه -

 شویجار سراغ که خانم هیسم از اونم.  مردم خونه وارید و در رو بود

 . خوبه آدم و عالم با ش رابطه هم یلیخ انگار.  گرفتیم

 یابروها و جلو نهیآ به ینگاه دید مناسب را بحث موضوع که زهره

 :  گفت و کرد پسرش درهم

 



 . هست حتما کردم فکر من بود؟ کجا شاران یراست -

 

 : گفت گرید بار زهره.  کرد سکوت هامون

 

 حیذب آقا نه.  اوردمین در سر اشونیزندگ از چیه که من واال -

 هامون.  بود خانوادش کنار شاران االن نه و بودن شاران یخواستگار

 ؟ داره یمشکل خانوادش با شاران جان

 

 مشکالت تمام که دیبگو توانستیم چطور!  دیبگو چه دانستینم هامون

 : گفت عیسر هیهان! ؟ است صدر یحاج سر ریز

 

 که یشوخ یلمبرداریف کار.  بوده یلمبرداریف سر داداش زن حتما -

 . ستین

 

 احمد و حیذب نبود اما  کرد حل بهانه نیا با شدیم را امدنشین علت دیشا

 در را زهره ذهن روز همان از که بود یسوال شاران یخواستگار در

 . بود کرده ریگ

 دروغ به مجبور تا شود تمام ریمس نیا زودتر داشت دوست هامون

 : گفت گرید بار هومن!  نشود گفتن

 

 باباشو بدجور اعظمم ، ومدین خوشش من از اعظم یبابا کنم فکر -

 !  نه بگه خان حیذب آخرش ترسمیم.  داره دوست

 



 :  آمد حرف به آرامش با زهره

 

.  یهست کرده لیتحص و آقا ؟ ادیم بدش ازت چرا.  نزن بد نفوس  -

 . باشه خدا به توکلت.  رسهیم دهنت به دستتم

 

 : گفت بار نیا هیهان

 

 شاهزاده ما برادر کنهیم الیخ و خورده سرش تو لیب اعظم که نیهم -

 اعظم!  نباش یچیه نگران گهید!  کنهیم تیکفا دهیسف اسب بر سوار ی

 . شهیم همون بخواد یچ هر

 

 : گفت هم باز هومن

 

 . گهید بدم نشون باباش یجلو یخود به دیبا منم باالخره -

 

 اما هامون.  دادندیم را جوابش هیهان و زهره و زدیم حرف هومن

 خانه به باالخره!  منتظر شاران با قرارش و  بود ساعتش به نگاهش

 هومن یها طعنه دنیخر جان به و خانواده کردن ادهیپ از بعد.  دندیرس

 نییپا را شهیش.  افتاد راه شاران یلمبرداریف شنیلوک سمت به یعصبان

 که بود کرده کنترل را خودش مدت تمام. بخورد تازه یهوا تا داد

 اما.   کند مشکوک را یکس که نکند یکار!  نزند ینامربوط حرف

 یروز ذبیح دانستیم که نیهم.  کند تحمل را ذبیح توانستینم واقعا

 زدن هم بر به همت کمر



.  کند تحمل را گو اوهی مردک آن نتواند که بود یکاف بسته شانیزندگ

 صیتشخ یخوب به خودش یرو را احترامش با همراه نگاه که چند هر

 . دادیم

.  دیایب خوشش مرد آن از هامون شود باعث که نبود یزیچ نیا اما

 که نیهم ، بود شده دخترش یآوارگ و فرار یبان و باعث که نیهم

 شنهادیپ

 ! بود یکاف شیبرا بود کرده قبول را صدر فیکث

 

 حالش یکم خواننده یصدا دیشا تا.  برد باال را نشیماش ضبط یصدا

 یکی.  دیرس یلمبرداریف محل به که نگذشت یزیچ.  اوردیب جا سر را

 از

 خانه اطیح داخل را نشیماش تا کرد ییراهنما را او صحنه ارانیدست

.  شد ادهیپ و کرد تشکر هامون کردن پارک محض به. ببرد ییالیو

 دور از هامون.  کردند اش ییراهنما داخل به و گرفت را شاران سراغ

 گرشید سمت هم انیک و بود ستادهیا معروف کارگردان کنار دید را او

 و پیت.  بود گرفته نظر ریز را حرکاتش.  ماند منتظر دور از یکم. 

 شال ، رفته رو و رنگ و کوتاه یمانتو.  بود لمیف مخصوص ظاهرش

 را شیموها و گردن از یقسمت و بود افتاده سرش یرو شل که یدیسف

 .  دادیم نشان

 .کرد گره ابرو اراده یب هامون

 

 شیانگشتها انیم لمنامهیف که همانطور شاران

 یقربان به را نگاهش و کرد اشاره آن از یقسمت به بود کرده خوش جا

 همان و کرد تیهدا گوش پشت به را شالش آزادش دست با.  دوخت



 با و برود هم در قبل از شتریب هامون یابروها تا بود یکاف حرکت

 .بدوزد چشم مقابلش ی صحنه به حرص

 

 تشکر و زد یلبخند شاران آخر در و داد حیتوض شیبرا یکم یقربان

 هامون اول نگاه در.  آورد باال را سرش و داد دست یقربان با.  کرد

 در را

 باز هم از را صورتش که یلبخند همان با.  کرد دایپ نقطه نیتر گوشه

 هم و گفت انیک گوش کینزد یزیچ و داد تکان شیبرا یدست بود کرده

 . گفت عیسر شاران.  دندیرس هامون کینزد هم با قدم

 

 ؟ یاومد وقته یلیخ -

 

 . شهیم یا قهیدق ده -

 

 : داد تکان سر لب به لبخند انیک

 

 یسن ؟ شما حال.  صدر یآقا سالم -

 

 انیم را انیک ی شده دراز دست و داد جواب را سالمش هامون

 صورت که ییجا تا! فشرد معمول از شتریب یکم ، گرفت شیانگشتها

 : کرد زمزمه و رفت هم در انیک

 

 ! دیخوب که شکر خدارو -



 

 

 سر با شاران.  زد زل هامون اخم به دیترد با و دیکش کنار را دستش

 : گفت خوش

 

 . امیم االن.  کنم عوض لباسامو رمیم -

 

 ! یعصبان یآقا و ماند انیک.  داد تکان سر هامون

!  فتدین غضب پر یچشمها آن به هم نگاهش کردیم یسع یحت

 . نشد یطوالن ادیز انتظارشان

 : برگشت خودش معمول وضع و سر با شاران

 

 میبر -

 یکم هامون سکوت مدت تمام.  کردند حرکت نهایماش سمت به هم با

 انتظار شاران یول نبود یحرف پر آدم کل در که البته.  بود مشکوک

 نرفته شیپ خوب یخواستگار هم دیشا!  باشد باز شیابروها گره دارد

 تا بود حاضر و شدیم خوشحال دل ته از باشد نطوریا اگر که بود

 یاخمها امتیق

 ! بخرد جان به را هامون

 

 لبخند. کند تحمل را نشانیب نیسنگ جو نتوانست آن از شتریب انیک

 یجلو را دستش آنکه یجا به بار نیا و آورد لب یرو را اش یشگیهم

 و داشت نگه بدنش کنار را دستش دو ها یژاپن سبک به ردیبگ هامون



 که بود آن از بهتر اما دیرسیم نظر به دار خنده!  شد خم یکم

 نگاه هامون که بود دهیفهم حداقل!  شود خرد انگشتش یاستخوانها

 : آمد حرف به شاران!  ندارد او به یا دوستانه

 

 ؟ خونه یریم -

 

 . پنچره کمی.  فقط بزن کارن به زنگ هی.  دارم کار برم.  گهید آره -

 

 : دیکش هم در ابرو شاران

 

 !؟ پنچره هنوز -

 

 دوباره کنهینم دایپ یراه چیه گهید که یکوبوند رابطشونو یجور هی -

 ! دختره نیا شیپ گرده بر

 

 . زنمیم زنگ بهش -

 

 که دینکش طول یزیچ.  بدهد دست شاران به تا برد جلو را دستش انیک

 کردند یخداحافظ و کرد خوش جا انیک انگشتان انیم شاران یانگشتها

. 

 

 ضبط را شاران یرفتارها تمام که انگار.  بود ساکت مدت تمام هامون

 یوقت از.  بود شده یگرید روز هر از تر حساس روزها نیا.  کردیم



 زیچ همه نبود میقد  یداد قرار ی رابطه آن گرید نشانیب ی رابطه که

 از شتریب یکم.  بود شده تر طلب انحصار یکم.  بود کرده فرق شیبرا

 قبل

. بستیم نقش ذهنش در یشتریب یقرمزها خط.  کردیم تیمالک احساس

 : گرداند هامون سمت به سر شاران

 

 ؟ میبر -

 

 و شود سوار تا کرد باز شاران یبرا را نیماش در حرف بدون هامون

 آورد در حرکت به که را نیماش. شد سوار گرید سمت از هم خودش

 : آمد حرف به شاران

 

.  کرده نظر صرف روزهیف کردن یباز از یقربان کردمیم فکر -

 یباز دیبا روزهیف حتما گفته و نکرده قبول که دمیشن ها بچه از امروز

 . کنه

 

 ادیز نه و داشت روزهیف به یا عالقه نه.  راندیم سکوت در هامون

 دست حرکت آن دنبال حواسش فقط!  بود مهم شیبرا یقربان حرف

 ! بود شاران یها یآزاد و انیك

 

 . کار سر ادیم گهید ی هفته از انگار -

 

 سمتش به سر شاران.  بود ساکت هم هنوز هامون



 : آورد زبان بر را بود کرده ریدرگ را ذهنش که یحرف تینها در. کرد

 

 ؟ رفت شیپ خوب یخواستگار مراسم -

 

 : داد جواب دیرسیم نظر به آرام که ییصدا با هامون

 

 . نبود بد -

 

 ؟ یکن فیتعر كمی یخواینم! ؟ همین -

 

 .کنم فیتعر که فتادین یخاص اتفاق -

 

 : دیچرخ سمتش به کامل شاران

 

 ؟یناراحت که گفته یزیچ یکس -

 

 مقابلش به چشم دوباره و انداخت شاران سمت به ینگاه مین هامون

 : آمد حرف به حال همان در.  دوخت

 

 . نگفته یزیچ یکس نه -

 



 ؟ یناراحت چرا پس -

 

 ! ستمین -

 

 ؟ یهست یعصبان یزیچ از -

 

 . دوخت مقابل به و گرفت او از نگاه شاران

 

 داد ربط یهاد به را اش یناراحت!  زندینم حرف هامون چرا دیفهمینم 

 را هامون او هم باز دیشا! 

 .است کرده ناراحت

 

 ؟ هیخانوادگ موضوع -

 

 و شد برقرار نشانیب سکوت هیثان چند ی اندازه به.  کرد مکث هامون

 :آمد حرف به تینها در

 

 ؟ یهست یمیصم یلیخ انیک با -

 

 : داد جواب عیسر خبر یب جا همه از شاران

 

 . برادرمه مثل بایتقر.  آره -



 

!  نکشد ادیفر که کندیم جان هامون.  بود گرفته شکل مقدمه یب بحثشان

 شاران روابط کنار از ساده توانستینم.  بود آمده جوش به رتشیغ

 !  بگذرد

 

 : آمد حرف به گرید بار شاران

 

 ارتباطم در باهاش یادیز یساعتها ناخوداگاه هست هامم برنامه ریمد -

. 

 

 .هیمیصم باهات یادیز هات برنامه ریمد عنوان به -

 

 زدیم بینه خودش به.  بود داشته نگه آرام را شیصدا لحن هم هنوز

 زور با نبود قرار!  بود یمتمدن مرد او!  بکشد ادیفر ندارد یلیدل که

 :دیشن را شاران یصدا! دهد آزار را شاران

 

 . هست هم یخوب دوست انیک البته.  معموله ی رابطه هی رابطمون -

 

 کلنجار خودش با هم باز.  بود امدهین خوشش جواب نیا از چیه هامون

 با نداشت یلیدل! باشد آرام دیبا که گفتیم خودش به هم باز.  رفت

 کند؟ ییبازجو را شاران تیعصبان و حرص

 

 ! باشه نتونیب یمرز و حد به داشتم دوست -



 

 : گفت و کرد گره ابرو.  شد صحبتشان ریمس متوجه تازه شاران

 

 ؟ یمرز و حد جور چه.  شمینم متوجه -

 

 مقابلش از نگاه که حال همان در.  بود کرده اخم یعصب هم هامون

 : داد جواب گرفتینم

 

 . باشه رفتارتون نیب دیبا یمرز هی!  ستین محارمت جز اون -

 

 ! برادرمه مثل انیک -

 

 به سر طاقت یب بار نیا هامون.  زدیم را حرف نیا که بود دوم بار

 : گفت و چرخاند سمتش

 

 ! ستین برادرت یول -

 

 حرفها نیا چرا دیفهمینم و بود هامون یچشمها به نگاهش شاران

 یهمگ.  بودند شده تعریف شاران یها رابطه.  شدیم زده نشانیب

 یاضاف حیتوض موردشان در دیدینم یلیدل. داشتند یخاص چارچوب

 بدهد؟

 



 قبولش همراه و برادر عنوان به و هستم یمیصم انیک با که یانقدر -

 واقعا یخون برادر و خواهر نداره یلیدل پس!  ندارم قبول رو احمد دارم

 !  باشن داشته من یبرا رو دهیم اونها به نسبتشون که یارزش

 

 ! هیا گهید زیچ من حرف -

  

 به یتهاجم یحالت با و کرد قالب نهیس یرو را شیدستها شاران 

 البته.  کند دفاع خود از تا دیبگو یزیچ او بود آماده.  شد رهیخ هامون

 کار او که

 !بود نکرده ییخطا

 

 ؟ یدار مشکل انیک با تو - 

 

 ! آره بذاره فراتر خودش حد از پاشو بخواد اگه -

 

 !  باشه زده سر ازش حاال تا یاشتباه کار ادینم ادمی -

 

 ؟ یکن بحث باهام مورد نیا در یخوایم واقعا -

 

 . زده سر ازش یاشتباه چه بگو تو -

 



 درکشون بگم بخوام منم بوده درست کاراش ی همه نظرت به اگه -

 . یکنینم

 

 . ندارم یکس تیجنس با یمشکل من -

 

 شمیم کینزد بهشون باشه خودم ی شده مشخص ی محدوده که ییجا تا

 تو درست روابطشون و آدما نظرم به.  نذارن فراتر پا هست حواسمم. 

 ! نشدن یبند طبقه ذهنت

 

 ! شده یبند طبقه ینادرست جور روابط تو ذهن تو دمیشا -

 

 دینبا و دیبا زنشون یبرا مدام که یهست ییمردا اون از تو نکنه -

 ؟ کننیم

 

 . مهمه همسرم حریم برام که مردام اون از من -

 

 !  همسرته کار تو دخالت اسمش نیا -

 

 یهوا به یکس هر ؟ هیچ شیمعن نظرت به مشترک یزندگ و ازدواج -

 ؟ باشه خودش

 

 دخالت جز میکن مشخص مرز و حد هامون یدوست یبرا نکهیا به -

 یریگ میتصم صالحیت من یبفهمون بهم که نهیا مثل.  ستین یا زیچ



 ! حرکت نیا زشته کمی نظرم به.  ندارم رو خودم یزندگ یبرا

 

 را نفسش.  کرد تر محکم نیماش فرمان دور را شیانگشتها هامون

 : گفت و فرستاد رونیب

 

 نخواد یکس که.  بشه شیزندگ میحر متوجه خودش یآدم هر که خوبه -

 ! کنه یدخالت

 

 : دوخت پنجره به را نگاهش حوصله یب شاران

 

 . یستین من حرف متوجه تو -

 

 جز ییجا به دوخته را شیچشمها که نیهم.  کرد نگاهش هامون

 مقابلش ی شهیش سمت به سر و کرد سکوت دید خودش یچشمها

 . کرد سکوت هم شاران.  دوخت

  

.  بودند غذا خوردن مشغول تهران رستوران نیتر دنج در بعد ساعت

 شاران و شده گره هامون یابروها.  بود برقرار نشانیب محض سکوت

 نظر به قبل یا لحظه از تر آرام دو هر.  آمد یم خونسرد نظر به

!  بود مشخص رفتارشان تک تک از یخوب به یدلخور اما دندیرسیم

 دو هر شانیغذا صورت حساب از بعد.  شد صرف سکوت در شامشان

 شاران.  افتادند راه هم ی شانه به شانه ربات مثل و شدند بلند جا از

 و یلمبرداریف یخستگ.  نشد مزاحمشان یکس که کردیم شکر را خدا

 پارک به نگاهش.  بود نگذاشته شیبرا حوصله هامون با بحث هم بعد



 شد باعث دشیترد.  کرد مکث شدن سوار در و افتاد رستوران مقابل

 :کرد زمزمه شاران.  بدوزد سمتش به نگاه هامون

 

 .برم راه کمی خوامیم من -

 

 برود همراهش هامون بود منتظر شاران.  کرد نگاهش هامون

 یط را ابانیخ عرض هم ی شانه به شانه گرید بار.  شد هم همانطور

 بوق یصدا که بودند نشده رد کامل هنوز.  برسند پارک به تا کردند

 را هامون راندیم آور سرسام یسرعت با که ینیماش خراش گوش

 . کرد اریهوش

 

 از دو هر و دیکش را شاران یبازو فتدیب خودش فکر به آنکه از قبل

 که یجوان سه آور سرسام ی خنده یصدا.  رفتند کنار نیماش مقابل

.  شکستیم هم در را ابانیخ سکوت بودند نشسته نیماش داخل

 :کرد نگاه شاران به مضطرب هامون

 

  ؟ نشد که تیزیچ ؟ یخوب -

 

 رفته شدن نگران آن یبرا دلش چقدر که کرد اعتراف دل در شاران

 .است

 

 ؟ یخوب تو.  خوبم من -

 



 . دیغر عوض در گذاشت جواب یب را حرفش هامون

 

 !هیرانندگ طرز چه نیا!  داره باد سرشون دوره نیا یجوونا -

 

 یبازو یرو را شیانگشتها شاران.  بود حرص از پر شیحرفها

 : گذاشت هامون

 

 .  نشد مونیزیچ.  ستین مهم -

 

 از نگاه گرید کاش.  ماند رهیخ شاران چشم اقوتی دو به هامون نگاه

 و بفهمد را شیحرفها کاش.  برنگرداند رو گرید کاش. ردینگ هامون

 :آمد حرف به هامون...  نشود ریدلگ

 

 ؟ مهمه باشه داشته ربط تو به که یزیچ ، مهمه -

 

 هامون حال که بود مهم هم او یبرا.  شد حبس شاران ی نهیس در نفس

 انیک که بفهمد. کند درک را شیحرفها و نباشد یعصبان.  باشد خوب

 و کارن و انیک ، تنها شاران یبرا که بفهمد!  ستین یبد مرد واقعا

 عوض در.  بست را شیلبها اما.  هستند اش یزندگ تمام یمعن ونیکتا

 باال ابرو

 : انداخت

 

 !دونستم؟ینم خودم بودم مهم انقدر.  رو بنده دیکرد مفتخر صدر جناب -



 

 :  گرداند یگرید سمت به سر و نگاه هامون 

 

 . زدم رو حرفا همه دادم انگشتر کردمیم فکر -

 

 : زد لب گوشش کنار و دیکش جلو را خودش شاران

 

 ! بشنون دارن دوست زنا به که ستین ایسادگ نیا به -

 

 آمد حرف به و دوخت شاران طنتیش پر صورت به را نگاهش هامون

. 

 

 . گمیم وقتش به -

 

 ! بود گفتن من از ؟ نشه رید! ؟ وقتش به -

 

 ریدلگ هم از قبل یساعت که انگار نه انگار.  رفتند پارک سمت به

.  کنند تصادف بود نمانده یزیچ قبل یا قهیدق که انگار نه انگار بودند،

 دیشا.  انداختند عقب را شانیها یناراحت از گفتن و بردند ادی از را همه

 ! کنند فراموش گرفتند میتصم هم

 

**** 



 

 هفتم فصل

 

 

 هامون و شاران موقت عقد از ماه ۵ بایتقر و بود ماه خرداد اواخر

 یشتریب فشار یهاد.  بود بینش و فراز از پر که یماه ۵.  گذشتیم

 شاران کنار که البته.  کردیم ترش کالفه نیهم و آورد یم هامون به

 .  داشتند یآرام ی نفره دو اوقات هم هنوز

 آنوقت.  باشند نفر دو خودشان فقط و نباشد اطرافشان یکس بود یکاف 

 نگاه آن عاشق هامون.  شدیم بهتر هم بود که یزیچ از شانیزندگ

 ! هامون بود شده اش یزندگ تمام هم شاران و بود شاران یا سرمه

 کردیم آمد و رفت هامون ی خانه به که یمدت نیا در شاران باالخره

 بزند هامون به یحرف آنکه بدون و برداشت را فاطمه ییاهدا حیتسب

 یبرا

 هامون نه.  داشت یخوب حال و حس نظر نیا از و فرستاد پس فاطمه

 آنقدرها شد مطمئن شاران.  زد یحرف شاران نه و گرفت آن از یسراغ

 در یحت!  نبود ارزش با هامون یبرا آن کردیم فکر خودش با که هم

 بود خواسته خدا از هم دیشا. دینپرس هم یسوال یکس از نبودش مورد

 انیجر تمام دو هر که انگار!  است شده خالص آن شر از باالخره که

 یماجرا مثل درست. اورندیب هم یرو به که خواستندینم اما دانستند را

 هر.  نزند حرف موردش در دادیم حیترج اما دانستیم هامون که مانیپ

 اما بود مهم شیبرا شاران که البته.  بود شاران ی گذشته در بود چه

 شاران با اش نفره دو یزندگ.  کند کنکاش را اش یزندگ نداشت قصد

 یریتاث توانستینم مانیپ با اش گذشته مطمئنا و بود تیاولو در شیبرا



 نزند هم حرف موردش در یحت بود داده حیترج و بگذارد شانیزندگ در

. 

 

 یقربان کار هم.  داشت یبهتر حال دشیجد کار یلمبرداریف سر شاران

 مدت نیا در.  بود روزهیف وقار و منش عاشق هم و کردیم نیتحس را

 توانستینم یحت وقت چیه که یزیچ شود یمیصم او با بود توانسته کم

 !کند تصور

 

 صحنه عوامل از یکی بعد هیثان چند و خورد میگر اتاق در به یا تقه

 : گفت شاران به رو لبخند با و شد وارد

 

 . ندتونیبب اومده یکس رزمجو خانوم -

 

 شد وارد لب یرو یلبخند با سارا بزند یحرف بتواند شاران آنکه از قبل

 :  گفت جوان دختر به رو و

 

 .  دلم زیعز یکرد مییراهنما ممنون -

 

 حرص با. نخورد تکان شیجا از شاران.  رفت و داد تکان سر دختر

 : دیغر

 

  ؟ یخوایم یچ نجایا -

 



 یحرفا به ینخواست یحت. یرفت و یزد حرف دمتید که یبار نیآخر -

 . یبد گوش من

 

 : شد بلند جا از شاران

 

.  یداد من برادر لیتحو دروغ یکل و یگشت بر سال ۲ از بعد تو -

 سمیوا یداشت انتظار

 

 !؟ کنم نگاهت

 

 ؟ ینیبب خوشبخت منو یتونینم چرا ؟ هیچ دردت -

 

 : کرد گرد چشم شاران

 

 گند یچ همه به خودت ؟ نمیبب خوشبخت تورو تونمینم من! ؟ دیببخش -

 . یزد

 

 . ینذاشت تو.  کنم درست رو یچ همه که برگشتم -

 

 !؟ دروغ با -

 



 خودت که نداشت  یربط بهت بود من ی رابطه اون راست ای دروغ -

 ! وسطش یبنداز رو

 

 کار هر تا نمیشیم یکرد فکر.  میزنیم حرف من برادر از میدار -

 ؟ یبکن شیزندگ با یخواست

 

 یدونینم نویا هنوز.  حساسه.  نداشت رو تیواقع دنیشن تحمل کارن -

 !؟

 

 بود حساس نکهیا یبرا!  باشه پررو انقدر بتونه یکی شهینم باورم -

 یبگ ینداشت شجاعت انقدر نکهیا ای ؟ یداد لشیتحو پرت و چرت

 نقاش برادر به اونو و زد سرت به مانیپ ی پله و پول و تیجذاب یهوا

 !؟ یداد حیترج من ی ساده و

 

 ! زد گول منو!  هیپست آدم مانیپ -

 

 و بود خونت هم  که یکس عنوان به.  یستین خوردن گول آدم تو -

. بذاره کاله تو سر تونهینم یکس که گمیم بهت یبزن دورش یتونست

 ! بشه نداره امکان یعنی

 

 گفت فطرت پست مانیپ اون.  یدونینم من روز و حال از یچیه تو -

 ! وودیهال برمتیم

 



 ! بهتر نیا از یچ یگفت توام -

 

 التیخ دوارمیام فقط!  بدم حیتوض برات رو یزیچ که نجایا ومدمین -

 نابودش که یبود تو.  یشکست رو کارن قلب  نکهیا از باشه شده راحت

 !من نه یکرد

 

 

 : افتاد خنده به شاران

 

 . یگیم جوک!  یشد نیکمد دایجد دونستمینم -

 

 : گفت و شد یجد که دینکش هیثان به 

 

 کارن که ینفوذ  و بود یمصباح بهمن خاطر به یبرگشت که االنم -

 اونجا از.  باش صادق خودت با.  یخواینم رو کارن تو. داره روش

 خودتو که یزنیم چنگ جا همه به یدار.  یشد مونده نجایا از و رونده

 حداقل.  بهتره تو و من از حالش کارن.  یخوند کور یول یبکش باال

. بود اشتباه برگشتنت.  کنه اعتماد یناکس و کس هر به دینبا که دیفهم

 با اما.  یدار یخوب یزندگ میکردیم فکر ینبود نجایا یوقت حداقل

 ! | یبدبخت چقدر یداد نشون برگشتنت

 

 !یشد یا عقده توام ؟ یخوشحال ینیبیم رو شکستم -

 



 به یکس چیه شد باعث رفتن یدونیم!  شدم یا عقده.  زمیعز آره -

 اعتماد یکس چیه به یشد باعث. نذاره میزندگ به قدم دوست عنوان

.  بارها و بارها.  برونم خودم از رو میزندگ آدم نیتر زیعز و نکنم

 خوب یزندگ باهاش و بشناسمش نایا از زودتر تونستمیم که یزمان اونم

 . بود بدتر اون از رفتنت و میزندگ به زد گند بودنت.  باشم داشته

 

 را سالها نیا حرص و بغض اما شاران.  کردیم نگاهش فقط سارا

 : ختیریم رونیب

 

 

 قابل دختر نیا گفت بهم یه.  سادمیوا ونیکتا یجلو خاطرت به -

 از یوقت که داشتم اعتماد بهت انقدر!  هست گفتم من و ستین اعتماد

 باهام شدن خونه هم یبرا نهیگز نیاول زدم رونیب بهمن بابا ی خونه

 از زودتر رو مانیپ که یجور.  یبود ونیکتا مثل برام.  یبود خودت

 و نیا به انداختم رو خاطرت به چقدر.  دادم نشون تو به کارن و یکت

 هوات بهمن بابا چقدر.  باال یبکش رو خودت کردم کمکت چقدر.  اون

 حواسش سودابه مامان چقدر.  داشت دوستت کارن چقدر.  داشت رو

 .یبود خودت زد گند که یکس.  یعروسش کردیم الیخ و بود بهت

 

 : زد حلقه سارا چشم در اشک 

 

 . بود کرده کورم شهرت.  یبود من ی نداشته خواهر تو -

 



 مقابله خودش با سارا.  بود گفته را ها یگفتن. کرد سکوت شاران

 به کار نیتر ممکن ریغ اما زدینر فرو شاران چشمان یجلو تا کردیم

 :  آمد حرف به گرید بار هیگر انیم.  دیرسیم نظر

 

 . قدیما خوب حس خاطر به ، بود کارن خاطر به برگشتم اگه -

 

 . بدهد قورت را بغضش تا کرد مکث

 

 . نبود میقد مثل یچیه یول - 

 

 : رفت در سمت به شاران

 

 . یخوایم یزندگ از یچ که یبفهم حداقل و بشه بهتر حالت دوارمیام -

 

 :کرد متوقفش سارا یصدا که کند باز را در خواست

 

 . رمیم شهیهم یبرا دارم من -

 

 . داد ادامه سارا.  بود برنگشته سمتش به هنوز.  کرد مکث شاران

 

 . فرانسه رمیم -

 



 : دیپرس را دادیم مانور سرش در مدام که یسوال

 !؟ مانیپ با -

 

 . رمیم ییتنها ، خبرم یب ازش وقته یلیخ -

 

 : داد تکان سر شاران

 

 ! یباش موفق -

 

 

 .زد رونیب اتاق از کند دیترد یا لحظه آنکه بدون و کرد باز را در

 یانگار.  است کرده دفن اتاق آن در جا همان را گذشته کردیم احساس

 یپا تا را هامون اش یاعتماد یب.  نبود اش یزندگ در ییسارا گرید

 و حیذب همه از اول اش یبان و باعث که یاعتماد یب.  بود برده جنون

 ....شد تنگ هامون یبرا دلش چقدر!  بودند مانیپ و سارا هم بعد

 

**** 

 

 ، مادرش.  شود شان خانه وارد یباقر یآقا تا کرد تعارف هامون

 یحت.  بودند کرده خوش جا ها مبل یرو یهاد و هیهان هومن،

 قرار دانستندینم

 روز آن و ساعت آن یهمگ بود خواسته هامون!  فتدیب یاتفاق چه است

 را هیسم که یزیچ.  دیایب تنها یهاد که بود کرده دیتاک و باشند خانه در



 ! سمیه بدون تنها.  بود آنجا یهاد تینها در اما بود کرده ناراحت

 خواهر و یزندگ ، خانه تیمسئول قبول سالها.  بود گرفته را مشیتصم

 یهاد یها یخواه ادهیز شتریب همه از. بود کرده اش خسته شیبرادرها

 مبهوت و مات یصورتها به یباقر.  بود کرده اش کالفه که بود

 :کرد یباقر به یا اشاره هامون.  نشست و کرد سالم صدر ی خانواده

 

 یاالرث سهم و ها ییدارا مورد در قراره.  هستن لیوک یباقر یآقا -

 . کنن صحبت رسهیم کس هر به که

 

 : گفت هومن االرث سهم اسم دنیشن با

 

 عمر آخر تا باشه خودت دست.  بهت دارم اعتماد گفتم که من هامون -

 .  بکن باهاش یخوایم کار هر اصال. 

 

 :  انداخت پا یرو پا و نشست یباقر کنار هامون

 

 کس هر که دهیرس وقتش کنمیم فکر یول.  اعتمادت از یمرس -

 !  کنه دراز پا همون ی اندازه به و کنه آورد بر رو شییدارا

 

 گفت و کرد صاف را گردنش مغرورانه که چرخاند یهاد سمت به سر

: 

 

 !یکرد یخوب کار.  بهتره هم یلیخ ینجوریا -



 

 : گفت ناباور هیهان

 

 ! یهاد -

 

 راه به ییدعوا و بحث تا فشرد و گرفت را هیهان دست اما زهره

 . ندازدین

 

 : گفت هامون

 

 . دییبفرما.  کنن صحبت یباقر یآقا دیبد اجازه -

 

 : داد تکان سر یباقر

 

 .صدر یآقا یمرس -

 

 : کرد شروع را شیحرفها و صاف را شیگلو

 

 اموال تمام دهیرس من دست به که یا ورثه انحصار ی برگه طبق -

 به توجه با که.  شده میتقس همسرشون و ها بچه نیب صدر نیحس یآقا

 . بوده صدر هامون یآقا نظر ریز سال نیا تا یهمگ خواسته

 



 و خواهر صورت بود خبر با یباقر یصحبتها از که هامون

 اما آمد یم خوشحال نظر به یهاد.  بود گرفته نظر ریز را شیبرادرها

 نظر به نگران شهیهم مثل هم مادرش.  بودند مات هومن و هیهان

 هر یبرداشت زانیم و حقوق و حق و گفت اموال از یباقر.  دیرسیم

 یسود که یکس تنها نیب نیا.  بود مانده هامون دست که یسهم از کس

 !دیرسیم نظر به هامون بود نبرده شیسالها نیا سود و االرث سهم از

 

 در.  رفتیم هم در شتریب یهاد صورت لحظه هر گفت و گفت یباقر

 : شد بلند جا از است کمتر هیبق از سهمش شد متوجه یوقت تینها

 

 الیخ و کنه هم سر قانون و ماده اتیچرند ادیب که یدیخر لیوک یرفت -

 !؟یبذار سرمون قراره یگشاد کاله چه میفهمینم هم ما یکرد

 

 :گفت هراسان و شد بلند جا از هم زهره

 

 ؟ زدنه حرف طرز چه نیا.  نیبش.  جان یهاد -

 

 یهاد به ینگاه نکشیع یباال از یباقر.  کردیم نگاهش فقط هامون

 :گذاشت مقابلش یا برگه و انداخت معترض

 

 تونمیم رو شده انجام براتون که ییها یپرداخت و دهایخر از یستیل -

 .  دارم نجایا رو هیبق یبرا که همونطور.  بذارم ارتونیاخت در

 



 . ندارم اعتماد هامون به من ؟ باشه راست معلوم کجا از -

 

 

 تیعصبان از سرخ صورت گر نظاره و بود ساکت همچنان هامون

 . یهاد

 

 

 : دیکوب صورتش به مادرش

 

 ؟ یهاد یگیم یچ.  بده مرگ منو خدا -

 

 : شد بلند جا از هومن

 

 انقدر چرا.  اریب ادتی رو یگرفتیم پول و یدادیم دستور که اونوقت -

 !؟ یاخو فهیضع حافظت

 

 دفاع و یشد بلبل که ماسهیم بهت یچ ستین معلوم نزن حرف تو -

 !   یکنیم

 

 : گفت هامون که کند یهاد بار یتر درشت حرف خواست هومن

 

 . هومن آقا -



 

 هم بعد و دید را اش اشاره و چرخاند هامون سمت به سر هومن

 : دیشن را شیصدا

 

 . کنن کامل حرفاشونو یباقر یآقا بده اجازه -

 

 :گفت یهاد

 

 ! کنه بارمون دروغ بازم بده اجازه!  کنه خرمون شتریب بذار آره -

 

 شد چپه بالفاصله بود شیرو چه هر و زد وسط زیم به یلگد حرص با

 : دیپر جا از هیهان.  ختیر نیزم یرو و

 

 ؟ یشد وونهید -

 

 : شد بلند جا از بار نیا هم هومن

 

 

 ؟ یکرد پاره افسار ؟ یروان چته -

 

 رفتار انتظار.  بود دوخته چشم یهاد به سکوت در هم هنوز هامون

 : گفت و دوخت او به را نگاهش یهاد.  داشت را نیا از بدتر



 

 که ینیبیم منو یزد زل حاال یزد بیج به رو یپدر اموال و مال -

 !روش آبم هی یخورد رو همه ؟ شد راحت التیخ ؟! بشه یچ

 

 :  کردیم نگاهش اخم با یباقر

 

 شروع بعد بنداز دمیم بهت که یستیل به نگاه هی ریبگ آروم شما آقا -

 .کن

 

 !؟ بندازم نگاه یچ به یدستش هم توام -

 

 

 : گفت حرص با و دوخت هامون به را نگاهش

 

 شدم واست یکرد یکار هر -

 

 یکرد یخور حق.  بندمینم دهنمو گهید یول.  نزدم حرف و سرپوش

 ؟ کنم کاریچ بلدم خوب منم

 

 از و دیکش رونیب بود گرفته را شیبازو که زهره دست از را دستش

 : انداخت هامون به ینگاه یباقر.  زد رونیب خانه

 



 ؟ بدم ادامه -

 

 : آمد حرف به هومن دیبگو یزیچ هامون آنکه از قبل

 

 داشت یاشکال چه یبود سیرئ خودت ؟ بود کارا نیا به یازین اصال -

 ؟

 

 ی شده دیسف یموها ؟ دیدینم را هامون چشم ی گوشه یشکنها و نیچ

 سیرئ هومن قول به یدردسرها از اش یخستگ ؟ چه را اش شقیقه

 . بود گذاشته خانواده یپا را اش یجوان! ؟ دیدینم را بودن

 

 : دوخت هامون به را نگاهش هیهان

 

 و میفتیب که یستین نگران ؟ یبردار پشتمون از رو دستت یخوایم -

 ؟ بشه مونیزیچ

 

 یا هفته.  دانستینم کار بازار از یزیچ.  داشت حق. دیترسیم هیهان

 و اموال تمام مقابل در زبان آموزشگاه در دادن درس ساعت چند

 ! ماندیم یشوخ مثل ، دیرسیم او به که ییدارا

 

 : گفت یباقر که کردیم نگاهش زهره.  کرد سکوت هم باز هامون

 

 



 !؟ برم ای بگم رو اش هیبق صدر یآقا -

 

 : کرد باز لب باالخره.  بود شده دوخته هامون به ها نگاه ی همه

 

 شما زحمت یب.  باشه یباقر یآقا یحرفها به حواست خانوم حاج -

 .  ادین شیپ یریدلگ بعدا.  یهاد آقا پسرت گوش و چشم بشو

 

 : گفت و کرد دراز یباقر سمت به را دستش و شد بلند جا از هامون

 

 . کنمیم زحمت رفع من اجازتون با -

 

 . فشرد را دستش یباقر 

 

 . دمیم انجام رو یینها یکارا فردا باشن موافق باهاتون همه اگه - 

 

 : داد تکان سر هامون

 

 

 . شما از ممنون -

 

 یصدا. زد رونیب خانه از و کرد باز راه اش خانواده یها نگاه نیب از 

 : رسید گوشش به هومن



  

 !؟ کنهیم ینجوریا چرا ؟ چشه هامون -

 

 و کرد تند قدم.  بشنود را هیبق جواب ای بدهد جواب که نماند هامون

 گذاشت داخل به قدم و کرد باز را در رساند نییپا ی طبقه به را خودش

 . برسد خانه به را آزادش وقت داشت دوست.  کردیم ییرها احساس. 

 سمت به و زد یچرخ.  کردیم رنگشان دیبا دیکش وارهاید به یدست

 صبح تا شب...  هم کنار.  کردیم تصور آنجا را شاران.  رفت پنجره

 بود خوشحال.  نشست لبش یرو یلبخند.  شدیم لذت غرق وجودش... 

 . بود راه به رو حالش! 

 

 در را اش یزندگ او با بود حاضر ؟ داشت دوست را آنجا شاران اصال

 تماس تا ماند منتظر و گرفت را اش شماره ؟ کند شروع خانه آن

 شاران یصدا باالخره بوقها شمردن و مکث یکم از بعد.  شود برقرار

 : دیرس گوشش به

 

 قول دیبا فقط.  بگم بهت یزیچ هی خوامیم یبگ یزیچ نکهیا از قبل -

 ! یارین نه یبد

 

 : دیخند هامون

 

 ! سالم اول -

 



 ؟ نه ای بگم!  ماهت یرو به سالم -

 

 بگو -

 

 و نه.  روزه دو سفر میبر قراره بهنام و ونیکتا و تو و من صبح فردا -

 ! باشم گفته!  میندار دارمم کار و تونمینم و امینم

 

 دردش به بود گرفته که یمیتصم.  بود خوشحال لحظه همان از هامون

 بدون.  باشد شاران کنار یشتریب زمان توانستیم.  بود خورده

 و اضطراب

 به بخواهد آنکه بدون!  خواهرش و برادرها اموال یبرا ینگران

 . کند فکر بود شیها شانه یرو که ینیسنگ تیمسئول

 

 . قبوله -

 

 : شد ریمتح شاران

 

 یک ؟ میریم یک ؟ چرا ؟ کجا یبپرس یخواینم ؟ یکرد قبول! ؟ واقعا -

 ! برات دارم جواب من بگو باش راحت!  دارم کار که من آخه ؟ میایم

 

 .  میبریم کجا نمیبب تو دست دمیم رو یکشت سکان بار نیا -

 



 . هست بهت حواسم یسپرد یکس خوب به -

 

 : گفت و انداخت خانه سقف به ینگاه هامون

 

 ؟ کجام یپرسینم -

 

 فاصله نیا تو نکهیا مگه. یبود خونه داشتم خبر ازت که بار نیآخر -

 !  یباش رفته یآب ریز

 

 . نییپا ی طبقه البته.  خونم هنوزم -

 

 . ستیک به متعلق نییپا ی طبقه دانستیم خوب.  کرد سکوت شاران

 

 : گفت گرید بار هامون

 

 بزنم رنگ واراشوید.  داره کار نییپا ی طبقه کمی کردمیم فکر داشتم -

 بکشم روش و سر به یدست هی و

 

 گوش به که بود شینفسها یصدا تنها و بود ساکت هم هنوز شاران

 : داد ادامه را حرفش.  دیرسیم هامون

 



 داشته دوست تو اگه.  مشیکن پر گهیهمد با و میبخر لیوسا میتونیم -

 . یباش

 

 که انگار اما.  بدهد حرفش به یجواب شاران تا ماند منتظر.  کرد مکث

 را خانه نیا نکند.  شد نگران هامون.  بشکند را سکوتش نبود قرار

 : گفت گرید بار ؟ باشد نداشته دوست

 

  ؟ شد قطع ؟ شاران الو - 

 

 : دیشن را شیصدا لحظه همان 

 

 هستم نه -

 

 ؟ یندار ینظر -

 

 : آمد حرف به آرام آرام بعد و کرد سکوت یکم

 

 کمی نظرت به.  دایجد یشد تنبل چقدر ؟ داره کار خونه اون هنوز -

 !؟ صدر یآقا ینکرد رید

 

 : گفت و شد رها هامون ی آمده بند نفس حرفش نیا با

 



 . بگو خیتار فقط تو.  کنمیم آمادش زود یلیخ -

 

  ؟ چطوره ماه مرداد -

 

 :  دیپر باال هامون یابرو

 

 !  هیعال -

 

 : نشاند لب یرو یلبخند شاران

 

 سوالم.  دنبالم ایب صبح ۱ ساعت فردا کن جمع لتمیوسا پس.  خوبه -

 . میبر میخوایم کجا که یپرسینم

 

 . ممیتسل من -

 

 ! نیآفر -

 

 به زهره یصدا که زد خانه در یگرید چرخ کرد قطع را تماس

 : دیرس گوشش

 

 ؟ یینجایا جان هامون -

 



 . بود ستادهیا مقابلش زهره.  چرخاند در سمت به سر هامون

 

 ؟ رفت یباقر یآقا -

 

 . داد تکان دییتا ی نشانه به را سرش زهره

 

 . یدیشن رو رفتنش یصدا کردم فکر.  رفت زد حرفاشو. آره -

 

 تیموقع که بود شاران با زدن حرف محو آنقدر

 :بود رفته در دستش از زمان و مکان و

 

 . نشدم متوجه -

 

 حیاطه تو هنوز که دمید نتویماش پنجره از.  رونیب یرفت کردم فکر -

 . ینییپا دیشا گفتم

 

 . نجامیا به دادن سامون و سر فکر تو -

 

 یبرا یقدم هی دیبا نشده نیا از تر رید تا باالخره.  یکنیم خوب -

 . یبردار تیزندگ

 

 . ندیبب بخواهد هامون که نبود یزیچ نیا و بود ناراحت زهره صورت



 

 : برداشت سمتش به یقدم

 

 ؟ شده یچ -

 

 دونمینم.  فتنیب جنگ سر گهیهمد با هام بچه خواستینم دلم وقت چیه -

 . هم با دیشد ینجوریا که شد یچ

 

 :  داد ادامه هم باز و کرد مکث یکم 

 

 نیا.  مادر رینگ دل به تو.  شهینادون یرو از گهیم یزیچ اگه یهاد -

 ینکن فکر وقت هی یول.  چشه دونمینم.  شده یجوش یلیخ دایجد بچه

 ماشاهللا ها قلو دو.  تنگه کمی دستش حتما.  زدا منظور با رو حرفاش

 یسخت تو کمی حتما.  رفته باال مخارجشون و خرج.  شدن بزرگ

 . موندن

 

 اما.  نباشد دلخور هامون تا کردیم رجوع و رفع را یهاد کار

 ! است یراض دیجد اوضاع از چقدر هامون دانستینم

 

 به. نکنه درد دستش کرد مشخص حقوق و حق اومد یباقر یآقا حاال -

.  خدا امان به یکن ول رو ها بچه یخواینم که تو یول ادیم کارمونم

 هیهان



 عشقه یهوا به سرش که هومنم.  ارهینم در سر بار و کار از یزیچ که

 و حال نباشه یکس کمک. چطوره اوضاعش یدونیم خودت هم یهاد! 

 االن یکرد یبزرگ حقشون در سال همه نیا.  نداره یفیتعر روزش

 ها بچه نیا.  باشه بهشون حواست.  خودشون یهوا به نکن رهاشون

 مادر نکن یخال پشتشونو هوی.  بوده گرم تو به پشتشون پدرت از بعد

 . جان

 

 :کرد باز لب باالخره و دیشن را شیحرفها هامون

 

 پشتشونو نشده امروز نیهم تا دارم هواشونو گفتم که یروز نیاول از -

 از.  باشه گفتم گفتن یچ هر.  کنم یخال

 

 االن خانوم حاج یول.  برسونم حقشون به رو اونا که زدم خودم حق

 از تر ادیز.  خوادیم یادیز یهاد.  وسطه حروم و حالل بحث گهید

 ندهیآ یعروس یکارا واسه افتاده خرج تو روزا نیا هومنم.  حقش

.  شیزندگ خونه سر بره کنه شوهر خوادیم روز فردا هم هیهان.  شاالیا

 و هومن ی نهیس به رد دست شهیم نه و گفت نه یهاد به شهیم نه

 من نه که اونوقته.  بشه یقاط حسابا که هیوقت از ترسم.  زد خرجاش

 حاج ننداز ریگ ایدن اون منو! صافه کتابام و حساب نه و دارم آرامش

 کاراشون با دوننیم خودشون دستشون بدم ندارشونو و دار بذار.  خانوم

 گهید یول کنمیم کمکشونم ، هستم.  شم گور و گم ستین قرار که منم. 

 . نداره بهم یدخل آوردناشون ادیز و کم

 

 یچ هر اموال و مال نیا ؟ ینگران یچ از.  میدار اعتماد بهت که ما -

.  خودهیب براش زدن جوش.  میریم و میذاریم ایدن نیا تهش هست که



 فتهین تفرقه ، میباش هم دور دیبذار.  هم با هاتونو رابطه دینکن خراب

 . نتونیب

 

 : گفت و زد مادرش ی شانه به یآرام ی ضربه هامون

 

 فقط.  شهیم هم قبل از بهتر اوضاعمون.  نخور رو یچیه ی غصه  -

 . کمی کن صبر

 

 . یریبگ دل به یهاد از ترسمیم -

 

 :زد لبخند هامون

 

 یحرفا بزن زنگ یهاد به.  سفرم عازم فردا من.  باش نداشته ترس -

 من.  کارا دنبال بره هومن با بگو وقت اول هم فردا ، بگو رو یباقر

 وكالت

 . کنه کاریچ دونهیم خوب یباقر خود دادم

 

 ؟ یبر قراره کجا تو.  فقط کنه ریخ به خدا -

 

 .امیم و رمیم روزه دو سفر هی -

 

 ؟ هیکار -



 

 انتظار همه داشتیبرم یقدم هر که بود نرفته حاتشیتفر دنبال آنقدر

 ! باشد یکار داشتند

 

 . رمیم شاران با نه -

 

 :  شد باز هم از صورتش زهره

 

 یب رو ما فقط.  بگذره خوش سالمت به مادر برو.  تفریحیه پس خب -

 .  دینذار حالتون از خبر

 

 چشم -

 

 بلد را کارش یباقر!  نباشد آنجا ها ییدارا میتقس روز که بهتر همان

 . کند میتفه یهاد به را زیچ همه چطور دانستیم خوب.  بود

 

***** 

 

 دیکشیم سرش پشت که یچمدان و آلود خواب و بسته یچشمها با شاران

 : کرد زمزمه و ستادیا هامون نیماش کینزد

 

 .  سالم -



 

 : افتاد خنده به خوابش غرق ی افهیق از هامون

 

  ؟ یبود دهید کینزد از رو صبح وقت نیا حاال تا - 

 

 . ادیم خوابم نکن تیاذ -

 

 در.  گذاشت عقب صندوق داخل و گرفت دستش از را چمدان هامون

 گرید سمت از هم خودش.  نشست شاران و کرد باز شیبرا را جلو

 سوار

 : گفت بالفاصله و شد

 

 و ۸ میکردیم صبر ؟ نیبذار قرار ساعت نیا بودن کرده مجبورتون -

 . میافتادیم راه ۱

 

 تازه.  میبر زود صبح گفت انقدر کرد لمونځ ونهیکتا ریتقص همش

 !  میبر ۵ گفتیم بود زده زنگ انیک خوبه که ونیکتا

 

 و فرستاد رونیب را نفسش حال همان در کرد روشن را نیماش هامون

 :  گفت بود شده گره یکم حاال که ییابروها با

 

 ! بهنام و ونیکتا یگفت کردمیم فکر ؟ انیک -



 

 گفت زد زنگ بهم کارن شبید یول.  مییتا ۵ ما فقط کردمیم فکر منم -

 . انیم انمیک و اون

 

 . داد تکان سر. نداشت رفتنیپذ جز به یا چاره هامون

 

 ؟ برم کجا خب -

 

 بذار فقط کن هماهنگ بزن زنگ بهش دمیم بهت رو بهنام ی شماره -

 . بخوابم من

 

 : گفت عیسر هامون

 

 لیتعط حرفا نیا و خواب میبگذرون خوش سفر میبر قراره!  یچ گهید -

! 

 

 گهید بخوابم من.  داشتم کار یکل دمیخواب رید شبید خدا به هامون -

 ؟ باشه

 

 

 و زنمینم غر یول دمیخواب رید و داشتم یریدرگ یکل شبید منم -

 . کنم یرانندگ خوامیم



 

 . فقط بخوابم من بذار.  یخوب تو اصال.  یتر یقو.  یمرد تو -

 

 .افتاد خنده به هامون

 

 .  نشه تیاذ کمرت بخوابون رو یصندل -

 

 

 : گفت و زد هامون صورت به یینما دندان لبخند شاران

 

 .تمیمهربون نیهم عاشق من اصال -

 

 تا ببندد پلک داد حیترج شاران و کردیم فکر عاشق ی کلمه به هامون

 اصال!  نکند فکر بود آمده رونیب دهانش از هوا یب که یا کلمه آن به

 انتظار اما داشت دوست را هامون که البته! ؟ بود گفته را آن چرا

 !  کندیم عالقه ابراز که باشد ینفر نیاول هامون داشت

 

 

 و گرفت تماس بهنام با.  رفتینم کنار هامون یلبها یرو از لبخند

 و فکر اما خوردیم تکان مدام شاران.  افتاد راه به و دیپرس را ریمس

 فعال کردیم احساس یحت!  بود پرانده ش سر از را خواب الیخ

 تکان شیجا سر که نطوریهم.  کند نگاه هامون یچشمها به تواندینم

 خوردیم



 

 : دیشن را هامون یصدا

 

 ؟ ستین راحت جات ای دهیپر سرت از خواب -

 

 

.  کردیم نگاهش و گردانده سمتش به سر هامون.  کرد باز چشم شاران

 کند فرار که بود نزده یبد حرف اصال.  کند فرار هامون از که شدینم

! 

 را نگاهش. کرد درست هم را اش یصندل و نشست صاف شیجا سر

 : دوخت جلو به

 

 . دیپر خوابم -

 

 عیسر باشد آورده ادی به یزیچ که انگار شاران. نزد یحرف هامون 

 : گفت

 

 ؟ رفت شیپ خوب اوضاع روزید یراست -

 

 صورتش از کل به بود بسته نقش هامون یلبها یرو که یمحو لبخند

.  افتاد یهاد برخورد و یلعنت راثیم و ارث ادی به دوباره.  شد محو

 : داد تکان سر و دیکش یقیعم نفس

 



 .نرفت شیپ بد کنمیم فکر -

 

 ی اندازه به که انگار.  خواندیم هامون صورت از را یناراحت شاران

 لبخند و خوب حال از و بدهد حالت رییتغ تا دیکش طول هیثان چند همان

 را دستش شاران.  شود نیزم یرو آدم نیتر نیغمگ به لیتبد لب به

 حال همان در.  گذاشت بود راستش یپا یرو که هامون دست یرو

 : کرد زمزمه

 

 . شهیم درست یچ همه -

 

 : گفت و انداخت سمتش به ینگاه مین هامون 

 

 . داره یبستگ - 

 

 ؟ یچ به -

 

 : گفت طنتیش با و آمد رونیب ناراحتش ی پوسته از هامون

 

 ! نه ای یباش عاشقم تو واقعا که -

 

 :دیغر و دیکش عقب را دستش شاران

 



 !  مسخره -

 

 دوخت پنجره به را نگاهش قهر حالت به شاران.  افتاد خنده به هامون

 :کرد زمزمه و

 

 . دیپر دهنم از -

 

 ؟ یستین عاشقم واقعا یعنی -

 

 : گفت و کرد نگاه هامون به چشم ی گوشه از

 

 !؟ یعاشقم تو مگه -

 

 : داد جواب هیثان چند از بعد و کرد مکث هامون

 

 .  دارم دوست من -

 

 : کرد گره ابرو و دیچرخ سمتش به شاران

 

 ! ؟ نه یستین عاشقم یول - 

 



 : انداخت شاران به ینگاه هامون

 

 ؟ دارن هم با یفرق چه اصال ؟ بهتره کدومش -

 

 .بهتره داشتن دوست از عشق که معلومه -

 

 

 :زد لبخند هامون

 

 فقط من.  باشه اسمش خوادیم که یچ هر...  داشتن دوست ، عشق -

 خوب و لنگهیم کار یجا هی.  کمه یزیچ هی شهیهم ینباش اگه دونمیم

 ؟ هیچ اسمش نیا!  ستین

 

 همان در.  بود ریناپذ انکار بود نشسته شاران یلبها یرو که یلبخند

 : کرد زمزمه حال

 

 . هیوونگید اسمش نیا -

 

 : زد لب و دوخت مقابل ی شهیش به را نگاهش هامون

 

 . نمیزم یرو آدم نیتر وونهید من پس -

 



 

 در دنیکش نفس بود کنارش او یوقت.  داشت زیچ همه بود شاران یوقت

 اش یشراب مو دخترک به حواسش تمام بود او یوقت. بود خوب شیهوا

 . گرفتیم یا کننده وانهید ضربان قلبش و بود

 

 : کرد زمزمه هم شاران

 

 ! دچارم تو درد به منم کنم فکر -

 

 و شد تر قیعم لبخندش ؟ باشد توانستیم هم تر خوشبخت نیا از

 انگشتان انیم را چپش دست و کرد دراز شاران سمت به را دستش

 انگشترش کبود اقوتی سنگ و زد شیانگشتها یرو یا بوسه و گرفت

 .کرد لمس شست انگشت با را

 

 

 یلحظات هم کارن و انیک.  دندیرس بهنام و ونیکتا به راه نیب باالخره

 تمام.  افتادند راه به رامسر سمت به یهمگ و شدند ملحق آنها به بعد

 ریمس

 راه نیب!  بود خودش ی قهیسل به هم آن آهنگها ضیتعو مسئول شاران

 نیب نیا. ردیبگ یخستگ و برود راه یکم ونیکتا تا ستادندیا بارها

 به جا همه از یسرخوش با و کردیم استفاده فرصت از شاران

 به هامون یهوا یب یعکسها آنقدر.  گرفتیم عکس هامون خصوص

.  اوردیب قاب یرو و کند چاپ را آنها داشت الیخ که بود نشسته دلش

 .  کردیم را کار نیا دشانیجد ی خانه یبرا دیشا



 

 . رفت هامون کنار شاران ، بودند ستادهیا سبز سر ی جاده ی گوشه

 

 ؟ میریبگ یسلف -

 

 : گفت لب به لبخند هامون

 

 میریبگ -

 

 بود تر بلند هامون دست.  داد هامون به و آورد در را لشیموبا شاران

 مردانه ی نهیس یرو را سرش شاران!   شدیم بهتر عکسشان مطمئنا و

 آن پشت و شد گرفته عکس! هم هامون ، زد لبخند و گذاشت هامون ی

 را شیلبها و کرد چپ را شیچشمها شاران هم آخر در. یگرید عکس

 گرفت عکس هوا یب کارن زدیم قهقهه هامون که یوقت درست و غنچه

 ! بود شده شانیعکسها نیبهتر از یکی. 

 

 

.  کردیم دور شاران و هامون از را خودش و نبود دردسر دنبال انیک

 را حدود شاران اگر فقط.  نداشت یمشکل او خود با هامون که البته

 تیرعا

 !  شدیم بهتر حالش کردیم

 : گفت و گذاشت بود یحوال آن که یسنگ تکه یرو را لشیموبا کارن

 



 ! زود زود زود.  میریبگ عکس دییبدو -

 

 :  زدیم غر که بود ونیکتا نیب نیا و ستادندیا شانیجا سر همه

 

 !؟ زود گهیم باردار زن به آدم آخه!  زود و کوفت!  زود و مار زهر -

 

 که شد ثبت یحال در شانیجمع دسته عکس و بودند افتاده خنده به همه

 کرده گره ابرو ونیکتا

 

 کینزد را او و گرفته را دستش بهنام و بود کردن غر غر حال در و

 دیخندیم و گذاشته هامون ی شانه یرو را دستش دو شاران.  بردیم هیبق

 بیج داخل را دستش و داشت لب به لبخند بسته دهان با هم هامون و

 شخندین هم کارن و زدیم قهقهه و بود شده خم انیک.  بود برده فرو

 . بود افتاده باز مهین شیچشمها و بود نشانده لب یرو یا مسخره

 

 :کرد غر غر کارن

 

 گند.  رمیگیم گهید یکی االن سایوا!  یکت یناهماهنگ ساز شهیهم -

 ! عکس تو خورد

 

 تیوضع یهمگ بار نیا و کردند تکرار را عکسشان گرید بار و

 یهمگ.  بود صورتشان ینشدن جدا جز لبخند که البته و داشتند یمناسب

 سوار



 را نیماش ی شهیش شاران بار نیا و افتادند راه به دوباره و شدند نیماش

 آهنگ یصدا. دیکشیم هیر به را خالص ژنیاکس و بود دهیکش نییپا

 : دیرسیم گوششان به شاران یانتخاب

 

 دارم یدلخوش کنارم یباش ، دارم یآرامش عجب امشب

  باشم کست تنها شوم مجنون ، باشم دلواپست تا شو لیال

 

 و برد رونیب را سرش جانیه و یانرژ پر شاران.  دندیرس تونل به

 شتریب تا بود گذاشته نیماش ی لبه را شیدستها.  دیکش غیج سرخوشانه

 : گفت هامون.  دیایب رونیب

 

 !یفتین شاران -

 

 یرو از را شالش خوردیم صورتش به که ییهوا و نیماش سرعت

 . بست پلک و کرد باز را شیدستها توجه یب او و انداخت سرش

 

 

 یبرقصان را جهانم تابم یب که کن شانیپر سویگ

 

 

 : دیغر دنشید با هامون

 



 ! شالت شاران -

 

 

 سر دوباره و کرد مرتب سر یرو را شالش و کرد باز پلک شاران

 . برگشت شیجا

 

 تو یمو تاب و چیپ تو یبو و عطر از یوا

 

 

 . شد یخال میانرژ شیآخ -

 

 که خواست دل ته از.  رفت رقصان یها یشراب آن یبرا دلش هامون

 که ییجا.  بودند خانه مثال.  بودند فتادهین ریگ تونل و نیماش آن در

 سقف

 !باشد خودش یبرا فقط شاران آنجا و باشد داشته

 

 

 ک است تمام کارم نمتینب اگر ییتو من اتمام

 

 است کام به ایدن یول تو کنار یزهر نیتر نیریش 

 

  دمیکش سر عاشقانه که من ناب شراب ییتو 



 

 دمیرس تو به آخرش من کنم آرزو چه دگر

 

 

 . بود مانده شارانش ی رهیخ و رفتینم خطا یا لحظه هامون نگاه

 

 :آمد حرف به طنتیش با شاران

 

 خونه قراره. مایدار برنامه ها حاال حاال!  یند کشتنمون به وقت هی -

 . مینیبچ

 

 : داد جواب و کرد نگاهش هامون

 

 رونیب خودتو پنجره از و ینیبش جات سر درست یبتون تو اگه -

 . رانندگیم به دمیم حواسمو منم یننداز

 

 : زد لب طنتیش با وار زمزمه و داد تکان سر لب به لبخند شاران

 

 ! رنیگیم رادیا اون و نیا از همش ستندین بلد یرانندگ ایبعض -

 

 : داد جواب و انداخت باال را شیابرو لنگه کی هامون

 



 بهشون دستم که ییوقتا یبرا ذارنیم طنتاشونویش ی همه هم ایبعض -

 ! کنم یتالف تا رسهینم

 

 ! یبتون اگه البته.  کن یتالف بعدا -

 

 را همه.  کند یتالف توانستیم که حتما.  داد تکان سر خندان هامون

!  دادیم را درازش زبان یشراب مو جواب وقتش به و کردیم جمع

 به را نگاهش

 .بدهد یرانندگ به را حواسش تمام کرد تالش و دوخت مقابل ی شهیش

 یروستا به که بود ظهر کینزد یرانندگ ساعث چند از بعد باالخره

 که بودند نشده روستا وارد کامل هنوز.  دندیرس ونیکتا نظر مورد

 بهنام

 ی شهیش از ونیکتا و داشت نگه هامون نیماش کینزد را نشیماش

 : گفت آمده نییپا

 

 باال میبر.  دیبزن زنگاتونو جا نیهم نیبزن زنگ یکس به نیخوایم اگه -

 . شهیم قطع لیموبا آنتن

 

 : دیکش هم در ابرو شاران

 

 ؟ یآورد مارو بود جا هم نجایا -

 

 . یشیم عاشقش ینیبب رو روستا نزن غر -



 

 پشت یتماسها انیک.  نشود نگرانش تا گرفت زهره با یتماس هامون

 به را اش هیتک و رساند شاران به را خودش کارن و گرفتیم هم سر

 : داد هامون نیماش

 

 

 ؟ گذرهیم خوش -

 

 :زد لبخند کارن دنید با شاران

 

 ؟ گذرهیم خوش تو به.  ستین بد -

 

 شده قبل از بهتر اش چهره حالت.  داد تکان سر و زد لبخند هم کارن

 دواریام!  نکند فکر گذشته و سارا به گرید بود دواریام شاران.  بود

 و رو به رو به را نگاهش کارن.  باشد شده راه به رو حالش بود

 :  گفت و دوخت مقابلش سرسبز پرتگاه

 

 . شدم آشنا یکی با -

 

 با و ستادیا صاف جانیه و یخوشحال با شاران که گفت مقدمه یب آنقدر

 : گفت معمول حد از تر بلند ییصدا

 

 !؟ واقعا -



 

 : گفت عیسر کارن که بود بلند و زده جانیه شیصدا انقدر

 

 . بفهمه یکت خوامینم. نزن داد! سیه -

 

 !؟ چرا -

 

 احضار رو دختره و ارهین در رو انیجر ته تا.  یشناسیم که رو یکت -

 ! ستین کن ول نکنه

 

 ! بود نیهم ونیکتا اخالق واقعا.  دیخند شاران

 

 حواسش نقدریهم که باشه داشته خواهر هی دیبا آدم ؟ داره یاشکال چه -

 . باشه یچ همه به

 

 : دوخت شاران به را نگاهش کارن

 

 . بگم خواهرم یکی نیا به دمیم حیترج فعال -

 

 .گرفت عمق شاران لبخند

 



 چه ؟ هیک طرف بگو باش زود ؟ رمیگیم آسون بهت من یکنیم فکر - 

 ! باش زود.  یشد آشنا باهاش یک ؟ کارست

 

 :زد قهقهه کارن

 

 . شدم مونیپش -

 

 . رهید حرفا نیا واسه گهید -

 

 

 بود اعتماد مورد شیبرا آنقدر و شدیم محسوب کارن خواهر که نیهم

.  بود اش یخوشحال باعث بزند حرف او با یگرید آدم هر از قبل که

 اصال

 خوشحالش بود گرفته قرار یمصباح ی خانواده ی رهیدا در که نیهم

 : شکست را سکوتش کارن! کردیم

 

 یها بچه از یکی.  نداشتم بهش یتوجه یول شناسمشیم وقته یلیخ -

 . گروهمونه

 

 : انداخت باال ابرو شاران

 

 ؟ نقاشه اونم پس -



 

 و یتلفن یتماسا حد در.  ارتباطم در باهاش که شهیم یمدت هی.  آره -

 ... بگم یچجور!  قبل تر کینزد ییجورا هی یعنی و گاه گه یداراید

 

 : دیپر کالمش انیم شاران

 

 . یدار دوستش که یکس عنوان به یعنی -

 

 : شد یجد کارن

 

 اون هنوز.  ادیم خوشم ازش فقط من ، حرف نیا گفتن یبرا زوده -

 . ندارم بهش رو کردم تجربه بار هی که یحس اون... دیبا که یحس

 

 سالها هم خودش که یحس نیهم ، نداشت دوست را کارن شکست حس

 آدمها نیزتریعز که یوانگید حس ، ترس و یاعتماد یب حس.  داشت

 : گفت و کرد نگاه شیچشمها به صادقانه. کردیم دور او از را

 

 

 ... نیبب منو کارن -

 

 شاران.  ماند رهیخ شاران یچشمها به و آورد باال را نگاهش کارن

 : گفت و کرد تر زبان با را شیلبها



 

 همون تا بذار سرت پشت رو گذشته ، کن اعتماد.  نباش من مثل تو -

.  نیبب هستن که یاونجور رو آدما و جلو به بده رو نگاهت!  بپوسه جا

 ایلیخ

 . یبش عاشقشون که دارن ارزش

 

 از تر دور یکم.  شد دهیکش دست به لیموبا هامون سمت به نگاهش 

 همان در.  بود شده گره هم در شیابروها و بود صحبت مشغول او

 حال

 : داد ادامه را حرفش

 

 

 باهاشون یه.  یفهمینم شونویخوب اول نگاه تو که خوبن انقدر عده هی -

 ، یجنگیم

 

 که یبد یرو اون که یبد شکستشون یجور هی یکنیم یسع یه

 ینیبیم یایم خودت به یوقت اما.  بدن نشونت رو یدار انتظار ازشون

 رو خوب آدم اون و میستین شانس خوش وقتا یلیخ.  یبود احمق چقدر

 اعتماد میبتون ما تا کنهینم صبر انقدر آدم اون وقتا یلیخ. میدیم دست از

 . میکن

 

 : دیچرخ کارن سمت به نگاهش دوباره

 



 گذشته به یوقت بذار نکن تشیاذ اما دردسر تو بنداز رو خودت گمینم -

 . یباش کنارش یتونستیم نایا از زودتر که ینخور افسوس یکنیم نگاه

 

 

 : داد تکان سر کارن

 

 هی دمیفهم شناختمش که مدت نیا تو حداقل.  هیخوب دختر مهتا -

 . ستین حرف اهل ادیز و هنره اهل.  آرومه خودم مثل ییجورا

 

 :زد لبخند شاران

 

 . قشنگه اسمشم ؟ مهتا -

 

 .  هیخوشگل دختر خودشم -

 

 ؟یچ گهید!  هست خوشگلم پس خوبه -

 

 زنگ لشیموبا که دیبگو مهتا از هم باز خواست لب به لبخند نیکار

 : گفت و انداخت مهتا نام و صفحه به ینگاه شاران.  خورد

 

 

 !؟ باشه خبر یب ازت یروز دو قراره دونهیم -



 

  رمیم و زنمیم زنگ نجایا امیم روز هر -

 

 ! یرفت دست از توام -

 

 مهتا با راحت الیخ با تا گرفت فاصله او از شاران و دیخند کارن

.  کردیم خنک را صورتش دیوزیم مدت تمام که یباد.  بزند حرف

 هر که بود خنک شیهوا آنقدر.  بود بهشت از یا تکه آنجا که انگار

 ! باشند ماه خرداد اواخر که انداخت یم شک به را یکس

 

 یب شاران.  بود مشغول لشیموبا با هم هنوز.  رفت هامون سمت به

 با هامون.  کرد حلقه کمرش دور را شیدستها و ستادیا سرش پشت هوا

 صورتش به یلبخند و گرداند عقب به سر شاران یانگشتها احساس

 : گفت حال همان در. زد

 

 . نباش نگران.  هست یچ همه به حواسم.  خانوم حاج چشم -

 

 : گفت مکث یکم از بعد

 

  د؟یرس کجا به یباقر یآقا کار -

 



 شده حلقه یانگشتها یرو دستش.  دیکش هم در ابرو و داد گوش یکم

 تکان را شیانگشتها گونه نوازش و آرام و بود کمرش دور شاران ی

 . دادیم

 

 

 شیپ یمشکل من نبود روز دو نیا.  خودشونه مال مغازه گهید -

 . نشه یزیچ که کنمیم یدگیرس کارا به یاصول برگردم. ارهدینم

 

 

.  دیچرخ شاران سمت به و کرد قطع را تماس صحبت یکم از بعد

 . بود رفته او یبرا دلش.  بود شده قرمز سرما از اش ینیب نوک

 

 . شده سردت -

 

 : داد جواب خوردیم هم به شیدندانها که همانطور

 

 ... ادیز نه -

 

 : فشرد خود به و گرفت آغوش در را او هامون

 

 . کنم گرمت نجایا ایب -

 



.  کرد قالب کمرش دور و برد هامون کت ریز را شیدستها شاران

 : زد لب کردیم پنهان اش مردانه ی نهیس انیم را صورتش که یدرحال

 

 

 . ارهیم جاها نجوریا مارو که ونیکتا روح تو -

 

 : افتاد خنده به هامون

 

 . بزنم یبخار برات میش نیماش سوار میبر -

 

 سمت به کردینم دور خود از را او لحظه کی هامون که همانطور

 :کرد باز لب شاران.  برداشتند قدم نیماش

 

 ؟ کرده اخموت باز یچ ؟ یداشت اخم شتیپ اومدم چرا  -

 

 : دوخت هم به را شیلبها هامون

 

 . غلط یکار چه درسته یکار چه دونمینم گهید -

 

 !؟ هیهاد مورد در -

 

 



 و بد چه هر دل در اما. نگفت یزیچ هم شاران و داد تکان سر هامون

 .نشستند دو هر و دندیرس نیماش به!  کرد یهاد بار خواست راهیب

 یحال در. کرد گرم را ییسرما شاران ی بسته خی بدن نیماش یگرما

 :آمد حرف به بردیم لذت گرما نیا از که

 

 قراره روز دو نیا.  که نداره خوردن غصه.  شهیم درست یچ همه -

 .  میبگذرون خوش کمی یتکنولوژ بدون

 

 و شدند روستا وارد هم با یهمگ بعد یا قهیدق و داد تکان سر هامون

 یهمگ و کردند پارک را نهایماش کرد شانییراهنما ونیکتا که ییجا

 . شدند ادهیپ

 هم لحظه کی کارن که بود یداشتن دوست و سرسبز جا همه آنقدر

 اکتفا هم لشیموبا به یحت بار نیا.  داشتینم بر گرفتن عکس از دست

 شد مشغول و دیکش رونیب اش کوله از را نشیدورب عوض در و نکرد

 ! بود درخت کردیم کار چشم تا که انداخت اطراف به ینگاه انیک. 

 در.  دیرسیم نظر به ترسناک هم یکم که آمد و رفت کم و بکر آنقدر

 : آمد حرف به دیکاویم را اطراف نگاه با که یحال همان

 

 از تر احمق یدوستا هیبق یاحمق هی که فتهیم ترسناکا لمیف نیا ادی آدم -

 چیه نه و دهیم آنتن لیموبا نه که یجنگل هی یتو کشونهیم خودشو

 اشونو دونه دونه که شهیم دایپ یکی کم کم بعد!  هست یا جنبنده

 کنهیم یسالخ

 

 



 : دیغر ونیکتا

 

 ! آوردمتون یخوشگل نیا به یجا!  انیک ببند -

 

 ! ختهیر برگام یکت جان یول.  هست که خوشگل -

 

 که یحال در کارن. شد ساکت ونیکتا ی غره چشم با که دیخند بلند بهنام

 : گفت کردیم نگاه را اطراف نیدورب لنز از

 چرا که مونمیپش.  معرکست نجایا -

 

 . اوردمین موینقاش لیوسا

 

 :گفت لب به لبخند ونیکتا

 

 . یدونیم منو قدر تو حداقل یداداش یمرس -

 

 : گفت شاران

 

 و نستاگرامیا و اهویه از روز دو ی اندازه به منو که یزیچ هر -

 .  کنمیم استقبال ازش بده نجات مردم خاردار یکامنتا

 

 : گفت گرید بار ونیکتا



 

 . دیا نمونه برادر و خواهر شماها اصال -

 

 :  آمد حرف به گرید بار انیک

 

 ییبال هی بخواد طرف یوقت تا.  ادهیز تعدادمون که خوشحالم حداقل -

 .کنمیم فرار زودتر من ارهیب شماها سر

 

 : دیخند شاران

 

 یتونینم یکار چیه و ادیب تو سراغ اول که باش یوقت اون نگران -

 . یبکن

 

 . گردم بر دیبا جا نیهم از من کنم فکر -

 

 : گفت طنتیش با ونیکتا

 

 

 هیبق از زودتر  فتهیم تک که یاون اکثرا لمایف تو که نره ادتی نمیا -

 ! شهیم کشته

 



 صورت به حالت یب یچشمها با و شد خط کی طرح شیلبها انیک

 کارن حال همان در.  بود زده زل زدندیم قهقهه که شاران و ونیکتا

 : گفت

 

 .  شهینم تیزیچ نباش ترسو انقدر -

 

 :  گفت هامون

 

 ؟ میبمون کجا قراره -

 

 

 : کرد یحوال همان یا کلبه به اشاره ونیکتا

 

 . نجایا -

 

 کلبه یگل کاه و یمیقد شکل. زد کلبه در به یا تقه و رفت جلوتر بهنام

 زیچ همه.  بودند برگشته عقب به که انگار.  بود خوب احساس از پر

 . بود یمیقد و بکر

 از بعد و کرد باز شانیرو به را در یمسن نسبتا زن بعد یا لحظه

 کلبه یورود از.  داد راه اش خانه داخل به را آنها ونیکتا یصحبتها

 تینها در و دندیرسیم پله چند به بود یطوالن نسبتا یراهرو کی که

 از پر اطیح از یا گوشه.  بود کرده خوش جا وسطش که بزرگ اطیح

 . دهیکش فلک به سر یدرختها هم گرید سمت و بود یخانگ یها یسبز



 جدا اطیح از پله سه با کدام هر که بود اتاق از پر اطیح دور تا دور

 به یشمال ی لهجه با شوکاست نامش بودند دهیفهم که یزن.  شدندیم

 :  آمد حرف

 

 بدم؟ نشونتون اتاقارو - 

 

 : گفت ونیکتا

 

 ؟ جون شوکا دیدار اتاق تا چند -

 

  ؟ یخوایم تا چند.  جان دختر میدار -

 

 . برامون بسه تا ۷ کنمیم فکر -

 

 

 : گفت کارن و انیک به رو

 

 ؟ دیخواینم که جدا اتاق -

 

 : گفت انیک

 

 ! شه مرگم شیپ باشه کنارم یکی دمیم حیترج -



 

 : داد جواب کارن

 

 ! ادیم خوشش ازت شتریب آدم یزنیم حرف که ینجوریا -

 

 اتاق کدام هر شوکا ییراهنما با و زد کارن به نما دندان یلبخند انیک

 شبها که داد حیتوض شوکا.  شدند مستقر و کردند دایپ را خودشان

.  نندیبنش است دهیچ درختها کنار حیاط تو که ییتختها یرو توانندیم

 . کندیم درست هم یمحل یغذا شانیبرا یحت

 یلباسها با را رونشیب یلباسها و رفت اتاقشان سمت به زودتر شاران

 به و شد اتاق وارد هم هامون بعد ی قهیدق چند. کرد عوض یتر گرم

 در را او و برداشت زیخ شاران سمت ، شدند تنها هم با آنکه محض

 . دیکش آغوش

 

 : آورد لبش یرو را لبخند شاران ی زده جانیه غیج

 

 . یکرد یخواست کار هر ریمس تمام -

 

 !نکردم یبد کار -

 

 کینزد را اش ینیب.  بود گرفته آغوش در را شاران پشت از هامون

 : کرد زمزمه و داشت نگه شاران گردن به

 



 ! بود یبد کار دیرسینم بهت دستم و یکرد یدلبر که  نیهم -

 

 گردنش یگود در راحت هامون سر تا کرد کج را سرش شاران

 هامون ی شده حلقه یدستها یرو را دستش که یحال در.  ردیجابگ

 : آمد حرف به بود گذاشته

 

 

 !یطاقت یب چقدر -

 

 !؟ یبزن حرف طاقت از من با یخوایم واقعا -

 

 : گفت و داد نجات هامون دست از را خودش و دیخند شاران

 

 هی.  میکن یوارید کاغذ رو خونه ی کهیت هی که کردمیم فکر داشتم -

 . باشه کیش که یزیچ

 

 به یشلوار و گشاد یمشک وریپل. کردیم نگاهش و بود ستادهیا هامون

 کرده پا یدیسف و یمشک دار خز یها پاپوش و بود دهیپوش رنگ همان

 ! اند برده شمال قطب را او کردیم الیخ دانستینم که هر. بود

 

 . میکنیم انتخاب خوب طرح به میبرگشت یوقت.  هیخوب فکر -

 



 

 یتخت رو با مرتب ی نفره دو تخت یرو و دیخند طنتیش پر شاران

 : گفت و نشست دیسف و یآب ی خانه چهار طرح یها

 

 ؟ ادینم خوابت -

 

 با که انگار.  بود کرده لیمتما طرف کی به را هامون یلبها یلبخند

 :  داد جواب حال همان در.  نخندد که رفتیم کلنجار خودش

 

 . خستم یحساب اتفاقا -

 

 :زد کنار را تخت یرو یپتو شاران

 

 !؟ عصر واسه میریبگ یخستگ کمی -

 

 راهنیپ یها دکمه بند شیانگشتها و دیکش رونیب تن از را کتش هامون

 : کرد زمزمه کردیم بازشان تک تک که همانطور و شد اش مردانه

 

 !شهینم یزیچ میبخواب رترید کممی حاال -

 

 از توانستیم مگر.  دیکشیم خود سمت به را او شاران طنتیش پر نگاه

 !؟ بگذرد اش یداشتن دوست یشراب مو



 

**** 

 

 شوکا هم را ییجا چند.  گذراندند روستا در گشتن به را عصر تمام

.  کنند موکول بعد روز به را دنشید گرفتند میتصم که بود کرده یمعرف

 یرو.  گشتند بر شوکا ی خانه به گرسنه و خسته که بود شب ۱ ساعت

 یمحل یغذا شانیبرا شوکا و کردند خوش جا اطیح یانتها یها تخت

 . کرد درست

 

 

 آورده خود با که ییها یبطر از یکی انیک شانیدنهایخند و گفتن نیب

 خودش ونیکتا.  هم بهنام کرد استقبال کارن.  گذاشت مقابلشان را بود

 را

 خودش.  نبود یزیچ نیهمچن مود یرو اصال هم شاران و دیکش کنار

 کنار نیا خاطر به که داد هامون به را اش هیتک و دیکش کنار را

 انیک یحرکتها تمام هامون.  شد بشینص سر یرو یا بوسه دنشیکش

 کند تیهدا راست راه به را همه او نبود قرار.  کردیم ضبط و دیدیم را

 یها فرهنگ از دو هر که البته.  امدین خوشش رفتارش نیا از چیه اما

 چه هر انگار اما کنند رفتار هم به هیشب نبود قرار آمدند یم یمختلف

 یجور.  خوردیم مشکل به انیک با قبل از شتریب هامون گذشتیم شتریب

 ! دیاین هم شاران یقدم کی در یحت داشت دوست که

 هم سر پشت یها ازهیخم دنید با بهنام شد تمام شانیغذا آنکه از بعد

 : گفت و شد بلند جا از ونیکتا

 



 رونهیب صبح از.  داره الزم استراحت ام بچه.  میبخواب میبر پاشو -

 . شده خسته

 

 :   گفت و شد بلند جا از کن گوش حرف ونیکتا

 

 . ریبخ شبتون ها بچه.  شده خسته یلیخ هم بچه مامان.  یگفت آخ - 

 

 کاپشنش در شتریب را خودش شاران.  گرفتند را رشانیبخ شب جواب

 جمع نداشت الیخ اما بود کرده نفوذ استخوانش به سرما.  کردیم میقا

 : گفت گوشش کنار هامون.  کند ترک را شان نفره چهار

 

 ! یکنیم خی یدار ؟ میبخواب میبر - 

 

 . ادیم خوابت تو.  بمونم گهید کمی خوامیم.  ادینم خوابم -

 

 . نه -

 

  ؟ میبمون پس -

 

 در.  افتادند یم هم یرو انیک یپلکها کم کم. رفتیپذ ناچار به هامون

 :آمد حرف به حال همان

 



 ! کنهیم كیف کشهیم نفس آدم.  میبمون نجایا شتریب گمیم که من -

 

 

 :  گفت بود گذاشته هم یرو را شیپلکها که یحال در کارن

 

 ! انیب دختراتم دوست سیبنو نامه هوی -

 

 : گفت و انداخت هامون به ینگاه مین انیک

 

 .کن مراعات صدر یآقا یجلو!  کارن باش آدم -

 

 : گفت و گذاشت نهیس یرو را دستش یشینما یحالت با و

 

 !  زنهیم یحرف هی جوونه.  دشیببخش من خاطر به -

 

 ینم یکالم و بود هم در شیابروها.  انداخت هامون به ینگاه شاران

 سر از عقل انیک شد باعث که.  نداد انیک یلودگ به یجواب یحت.  گفت

 : دیبگو گرید بار دهیپر

 

 

 !؟ نه ادینم خوشت من از صدر یآقا -

 



 که بود نشده خودیب خود از انیک ی اندازه به.  کرد باز چشم کارن

 : گفت حال همان در!  نفهمد را كلمات یمعن

 

 .  یگیم که هیچرند چه! ؟ سرت به زده -

 

 . نبود شیحرفها متوجه که بود خراب آنقدر انیک حال

 

 جواب انیک. زدینم یحرف و بود سامانش به نا حال متوجه هم هامون

 : داد را کارن

 

 . ستمین که نفهم - 

 

 : آمد حرف به شاران

 

 ؟ باشه داشته تونهیم یمشکل چه تو با هامون -

 

 

 آنقدر انیک.  شود ریدلگ نداشت دوست.  بود هامون به نگاهش شاران

 و غره چشم نه و شدیم کارن یها اشاره متوجه نه که بود خورده

 یابروها

 ! شاران ی دهیکش هم در

 



 ! بپرس شوهرت از.  دونمینم -

 

 : گرفت را انیک یبازو ریز کارن

 

 ؟ یکار اضافه به یفتیم یدار که میبخواب میبر بسه گهید -

 

 !  میکن حل صدر جناب با مشکلمونو یگذاشت اگه -

 

 یزیچ شدینم نگاهش از.  چرخاند هامون سمت به سر بالفاصله شاران

 دور را انیک دست کارن.  زدینم هم یحرف و بود خونسرد.  خواند

 . دیکش مشترکشان اتاق تا خود دنبال را حالش یب تن و انداخت گردنش

 نشوند متوجه که بود نامفهوم آنقدر اما دیرسیم گوششان به انیک یصدا

 : گفت بالفاصله شاران. 

 

 !بود کرده یقاط -

 

 : گفت کند انیک به یا اشاره آنکه بدون شد بلند جا از هامون

 

 ؟ میبخواب میبر االن -

 

 احساس شاران.  رفتند اتاقشان تا هم با قدم هم.  داد تکان سر شاران

 : باشد ساکت هامون نداشت دوست بدهد یحیتوض دیبا کردیم



 

 . نبود خودش حال تو انیک -

 

 

 و دیدزدیم شاران از را نگاهش.  آورد در تن از را شیلباسها هامون

 : کردیم کالفه را شاران

 

 . دونمیم -

 

 : آمد حرف به شاران

 

 ... ادینم خوشت ازش کنهیم فکر چرا دونمینم -

 

 . بکشد دراز تا رفت خواب تخت سمت به هامون

 

 هیقض نیا کنار از نبود قرار او اما. بدهد شاران به که نداشت یجواب

 : دیپرس گرید بار شود رد ساده

 

 ؟ یناراحت یزیچ از -

 

 

 : دوخت سقف به را نگاهش و دیکش دراز هامون



 

 !؟ مثال یچ از -

 

 ... انیک از مثال...  دونمینم -

 

 ؟ شود چه که گفتیم اصال. بزند حرف انیک از نداشت الیخ هامون

 هر شیدوستها...  نداشت شاران به یربط اش یزندگ ی وهیش و انیک

 هامون به رساندندینم یبیآس مشترکشان یزندگ به یوقت تا بودند چه

 : کرد زمزمه تنها.  نداشت یربط

 

 ؟ هیبق و تو یجلو ؟ داره ایرو ادهیز نیا به عادت شهیهم -

 

 

 دوست.  است نهفته یحرف سوال نیا پشت کردیم احساس شاران

 : داد جواب وجود نیا با.  دیایب شیپ یبحث نشانیب نداشت

 

 ... ییوقتا هی -

 

 : کرد زمزمه حال همان در بست پلک و داد تکان سر هامون

 

 ؟ یبخواب یخواینم -

 



 هامون سکوت خاطر به دیشا!  چرا دانستینم.  داشت یبد حس شاران

 !  یمعن پر و دار کش سکوت نیهم. بود

 

 .  ادینم خوابم نه - 

 

 و دیکش رونیب تن از را گرمش پوش باال شاران.  کرد باز پلک هامون

 فشیک از.  نشست اتاق کوچک یبخار کنار بافت یلباسها همان با

 ینگاه مین هامون.  گرفت دست به خودکار و دیکش رونیب را دفترش

 کوچکش دفتر یرو را خودکار شاران.  بست پلک و انداخت او به

 : نوشت وار تریت و گذاشت

 

 " ۹۷۱۱ خرداد ۲۳.  هامون با مشترکم سفر نیاول" 

 

 منظمش ینفسها با که اش نهیس ی قفسه و دوخت هامون به را نگاهش

 حس با زود یلیخ.  نداشت دوام آنقدر خرابش حال.  شدیم نییپا و باال

 : کرد اضافه اش نوشته ریز و آورد لب یرو لبخند حضورش

 

 .... " نمیزم یرو زن نیتر خوشبخت امروز" 

 

 کردیم احساس.  بست را دفتر بود نشسته لبش یرو که یلبخند همان با

 و دیخز پتو ریز و دیکش تخت سمت به را خودش.  بخوابد تواندیم االن

 و زد غلت هامون که بود سقف به نگاهش.  آورد باال اش چانه تا را آن

 . دیکش آغوش در محکم را او و برد جلو را دستش.  دیچرخ سمتش به



 

 : کرد زمزمه شاران

 

  ؟ یداریب -

 

 : داد جواب گوشش کنار هامون

 

 . برهینم خوابم ینباش تو تا - 

 

 : گفت وار زمزمه و کرد جا هامون آغوش در شتریب را خودش شاران

 

 ؟ یکنیم کاریچ ستمین شتیپ من که ییشبا پس -

 

 

 : دیخند زیر هامون

 

 ! کشمیم عذاب -

 

 : دیخند هم شاران

 



 دل من چقدر که یدونیم.  میکن تموم رو عذاب نیا دیبا ییجورا هی -

 . رحمم

 

 :   گفت و زد شاران بیني به یا بوسه هامون 

 

 ! زود یلیخ.  کنمیم درستش خودم -

 

 یصدا بست را شیپلکها که نیهم شاران.  کردند سکوت دو هر

 : دیشن را هامون

 

 

 ؟ بمونه پنهون من از دیبا هنوز یسینویم دفتر اون تو که ییزایچ -

 

 .نیهم فقط مهم خیتار یسر هی.  ستین یخاص زیچ -

 

 : گفت و کاشت  هامون ی گونه یرو یا بوسه و دیکش را خودش

 

 . ریبخ شب -

 

 کمر دور دستش ی  حلقه کردن تر تنگ رشیبخ شب به هامون جواب

 یصدا ، باشد شکالتش عطر ، باشد شاران که نیهم.  بود شاران

 ... شدیم عمرش خواب نیبهتر باشد شینفسشها



 

**** 

 

 

 روز دو از بعد باالخره و.  ماندند روستا آن در هم گرید روز کی

 . کردند رفتن عزم روستا بکر یفضا و رینظ یب یهوا در ماندن

 شانیلهایموبا گرفتن قرار دسترس در و روستا از خروج محض به

 و کرد شاران به اشاره. آمد هامون یبرا که بود هم سر پشت یغامهایپ

 : گفت

 

 ؟ هیک ینیبب شهیم -

 

 هومن از اول غامیپ. برداشت را هامون لیموبا و داد تکان سر شاران

 : خواند بلند  . بود

 

 

 ! هیفور بزن زنگ بهم یتونست وقت هر -

 

 : خواند و کرد باز.  بود یهاد از یدوم

 

 ! یکن یباز رو خوبه پسر نقش یبتون بازم دوارمیام -

 



 : گرداند هامون سمت به سر شاران

 

 ؟ هیچ منظورش -

 

 به هم باز که انگار.  بود کالفه.  فرستاد رونیب را نفسش هامون

 که بود ینیریش یایرو روز دو نیا.  بود گشته بر یزندگ تیواقع

 را نیماش فالشر.  بود دهیرس انیپا به کردیم الیخ که آنچه از زودتر

 شاران از را لشیموبا.  رفت جاده ی هیحاش سمت به و کرد روشن

 . گرفت

 بالفاصله داشتند اصرار که بود هیهان و هومن از هم یبعد یغامهایپ

 به کارن.  گرفت را هومن شماره بالفاصله هامون.  ردیبگ تماس

 : شد کینزد نشانیماش

 

 ؟ شده یزیچ -

 

 نیماش از که یحال در. بگذارد تنها را هامون دیبا کرد احساس شاران

 :  گفت شدیم ادهیپ

 

 .رهیبگ تماس خوادیم -

 

 با.  رفتند بهنام نیماش یکینزد تا شاران با همراه و داد تکان سر کارن

 : داد جواب هومن بوق نیدوم دنیشن

 



 ...  هامون الو -

 

 ... غاماتونویپ االن نیهم نداشت آنتن لمیموبا.  سالم  -

 

 : گفت بالفاصله.  شود کامل حرفش نداد اجازه

 

 ؟ راسته زنهیم یهاد که ییحرفا -

 

 ؟ گفته یچ یهاد - 

 

 نگران چرا دینفهم. شد منتقل هم او به شیصدا از هومن اضطراب

 است

 

 ؟ راسته گهیم بابا و حیذب مورد در که ییزایچ  -

 

 گره شیگلو در یناراحت ای.  باشد داشته بغض که انگار هومن یصدا

 را کلمات تا کندیم جان که انگار.  دیرسیم نظر به خفه باشد خورده

 بتواند که نبود یزیچ شیحرفها.  کرد مکث هامون.  بگذارد هم کنار

 : کرد تر وانهید را هومن مکث نیهم.  دیبگو تلفن پشت از

 

 ؟ یدونستیم تو ؟ نه راسته -

 



 . خونه برسم کن صبر -

 

 !  بوده راست پس -

 

 : گفت کالفه هامون

 

 یزیچ خانوم حاج به.  میزنیم حرف خونه رسونمیم زود خودمو من -

 . امیب تا نگو

 

 . گفت بهمون رو همه یهاد.  دونهیم رو یچ همه -

 

 سال همه نیا.  بست پلک و دیکش صورتش به یدست کالفه هامون

 چه حاال بود کرده حفظ نهیس در راز مثل را زیچ همه و بود کنده جان

 ؟ بود گفته را ییزهایچ چه اصال ؟ بودند شده باخبر همه بود؟ شده

 : گفت هامون

 

.  تهرانم گهید ساعت چند تا من ، نگو یچیه اعظم به.  خب یلیخ -

 ؟ هومن باشه.  میزنیم حرف

 

 : گفت تر بلند هامون.  نداد یجواب هومن

 

 ؟ هومن یدیشن -



 

 . باشه -

 

 الیخ کرد احساس هامون که بود فیضع آنقدر گفتنش باشه یصدا

 کرد قطع را تماس حال نیا با!  است دهینشن درست را شیصدا و کندیم

 که ییجا و بهنام نیماش سمت به.  شد ادهیپ نیماش از بالفاصله و

 گفت بود مضطرب یکم که یحالت با و رفت بودند ستادهیا هیبق  و شاران

: 

 

 جدا ازتون جا نیهم باشه نداشته یاشکال اگه.  اومده شیپ برام یکار -

 . تهران برسم زودتر من که میبش

 

 : گفت کارن

 

  شده؟ یزیچ -

 

 : رفت فرو اش یشگیهم خونسرد قالب در عیسر هامون 

 

 . راهه به رو یچ همه!  نه -

 

 : گفت ونیکتا

 



 . دینکن یرانندگ تند یلیخ فقط -

 

 از عیسر.  شد دستپاچه هامون حال و هم در یابروها دنید از شاران

 بستن محض به.  شد نیماش سوار هامون دنبال و کرد یخداحافظ همه

 گذشت که یکم.  افتاد راه به و فشرد گاز پدال یرو را شیپا هامون در

 : آمد حرف به شاران

 

 گفت؟ یچ هومن شده؟ یزیچ -

 

 : آمد حرف به مکث یکم از بعد هامون

 

 . گفته بهشون یچ یهاد ستین معلوم -

 

 

 !؟ مورد چه در -

 

 . گذشته -

 

 فکر زهره که نکند.  ردیبگ دلشوره هم شاران تا بود یکاف کلمه نیا

 ! نشود هامون از او ییجدا باعث قتیحق ؟ کند موردش در یبد

 لحظه آن نه که یریمس به اضطراب پر و دیچیپیم هم در را شیدستها

 کردیم دل دل!  دوخت چشم یداشتن دوست نه و بود سبز سر نظرش به

 . برسند تهران به زودتر که



 تونل در نه و دادند گوش یخاص آهنگ نه رفتن خالف بر ریمس تمام

 هم لحظه کی هامون.  نزدند حرف یکالم هم با یحت.  دندیکش جیغ

 چند.  گفتینم یزیچ هم شاران.  نداشت توقف الیخ

 

 : آمد حرف به هامون.  دندیرس تهران به بعد ساعت

 

 خودت ی خونه برو من نیماش با تو دمیم بهت نویماش خونه رمیم من -

 . رمیگیم ازت نویماش بعدا

 

 ... بزنه یحرف بخواد خانوم حاج دیشا ؟ امیب باهات منم یخوایم -

 

 به دیشا و است گذشته اناتیجر یپا کی هم خودش که دیبگو نتوانست

 ندازدیب ینگاه شاران به آنکه بدون هامون.  کنند دایپ اجیاحت بودنش

 : کرد زمزمه

 

 .رمیگیم نویماش امیم شب.  خونه برو تو.  ستین یازین -

 

 لشیموبا.  ستادیا خانه مقابل هامون. نزد یحرف و داد تکان سر شاران

 : گفت و برداشت را

 

 . خداحافظ -

 



 شیصدا برود خانه سمت به هامون آنکه از قبل و شد ادهیپ هم شاران

 :  زد

 

 ... هامون -

 

 خرابش حال از نشانه اش کرده گره یابروها.  چرخاند سمتش به سر

 یم دل دل که انگار.  داشت

 به و رفت کشینزد شاران.  است شده خبر چه خانه در بفهمد تا کرد

 : آمد حرف

 

 یبد یحیتوض یبخوا تو ستین الزم.  کرده گهید یکی رو اشتباه کار -

 . 

 

 شال یرو یا بوسه و گذاشت جلو یقدم اراده یب.  کرد نگاهش هامون

 : گفت حال همان در.  زد شاران

 

 . خونه یریم باش خودت مواظب -

 

 سوار زود یلیخ. ماند رهیخ هامون رفتن به و داد تکان سر شاران

 تا دو را ها پله و شد خانه وارد هامون.  رفت آنجا از و شد نیماش

 دشیکل!  است انتظارش در یزیچ چه دانستینم اصال.  رفت باال یکی

 در را دیکل بار نیا زدیم زنگ که گذشته خالف بر و کرد حاضر را

 . چرخاند قفل



 محض به. بودند در شدن باز یصدا نیهم منتظر خانه یاهال که انگار

 اش خانواده یرو هامون نگاه.  شدند بلند جا از یهمگ هامون ورود

 . دیرسیم نظر به نگران هیهان و بود سرخ مادرش یچشمها.  دیچرخ

 شد بسته سرش پشت که خانه در.  بود یعصبان و حرص پر اما هومن

 :  شکست را سکوتش زهره

 

 ... کن فیتعر هست یچ هر -

 

 هر که بود زده را حرف نیا مقدمه یب انقدر.  داشت بغض شیصدا

 را لشیموبا هامون!  شود سامانشان نابه اوضاع متوجه توانستیم یکس

 بار.  دیکش ششیر ته به یدست.  انداخت نییپا سر و گذاشت زیم یرو

 : دیرس گوشش به زهره یصدا گرید

 

 

 .یکن یمخف ازم ای یبنداز قلم از رو یزیچ اگه یمن ونیمد -

 

.  دندیکشیم نشان و خط شیبرا زهره چشمان بار نیا.  گرفت باال سر

 گفت هیهان به رو.  داد تکان سر و دیکش یقیعم نفس.  نداشت فرار راه

: 

 

 .نجایا ادیب یهاد بزن زنگ -

 



 زهره. کردیم اجازه کسب که انگار.  انداخت مادرش به ینگاه هیهان

 : بود هامون خیم هم هنوز نگاهش

 

 ! بگه بهم داره یچ صادقم شهیهم پسر نمیبب خوامیم گفته ارویگفتن اون -

 

 بار بود انداخته گره را شیابروها که یحال در.  خوردیم حرص هامون

 : گفت گرید

 

 . بزن زنگ!  خانوم هیهان -

 

 جلو یقدم هامون.  رفت اتاقش سمت به و داد تکان شیپاها به هیهان

 : آمد حرف به هومن.  گذاشت

 

 !؟ نه گهیم دروغ یهاد -

 

 کرد زمزمه مکث یکم از بعد و چرخاند برادرش سمت به سر هامون

: 

 

 . دینیبش -

 

 جا همان.  ستندیبا سرپا بتوانند که بود یزیچ آن از تر سست شانیپاها

 هیهان یصدا.  نداشت نشستن الیخ اما هامون.  آمدند فرود مبلها یرو



 به که کرد احساس را حضورش هم بعد و دیشنیم را یهاد را صحبتش

 : آمد حرف به وار یطوط.  شد ملحق آنها

 

 . ادیم داداش زن با گفت -

 

!  بود چه چاره اما کند یکار هیسم مقابل در نداشت دوست هامون

 :کرد هیهان به یا اشاره.  بود آورده جوش به را خونش یهاد

 

 نیبش -

 

 التماس که انگار.  بود هامون به نگاهشان.  نشست ییجا باالخره هم او

 صدر حسن که!  ندارد تیواقع که دیبگو د،یبگو یگرید زیچ کردندیم

 سرش در یگرید فکر هومن.  نبود گفتندیم همه که ییها یبد آن به

 کردیم دل دل هیهان و بود شان نگرفته سر وصلت نگران.  دیچرخیم

 فکر اما زهره!  داشت اعظم با که یدوست و قتیحق دنیشن یبرا

 تمام تحمل با کردیم الیخ که یزندگ و بود شوهرش.  داشت یمتفاوت

 در و بود گذرانده سر از یخوب به صدر یها راهیب و بد و ها یسخت

 که انگار!  کردیم ادی یخوب مرد عنوان به او از روزها نیا خاطرش

 . بود ختهیر فرو الشیخ و فکر تمام

 

 : کرد باز لب هامون

 

 ؟ گفت یچ یهاد -

 



 : آمد حرف به بالفاصله هومن

 

 ... افتاده اتفاق که یچ هر -

 

 ! باشه خبر با افتاده اتفاق یچ هر از کنمینم فکر -

 

 که ؟ بوده خور نزول بابامون نکهیا ؟ دونستهینم که بوده یچ گهید -

 ... بخره رو بچه دختر هی خواستهیم

 

 فکر از چقدر.  بود شده جانش بچه دختر آن.  شد منقبض هامون فک

 نیا و گذشته به

 

 شتریب چه هر که انگار.  دیکشیم عذاب شاران یرو پدرش هرز نگاه

 که ییجا تا.  شدیم آوار هم یرو شتریب عذابها و درد نیا گذشتیم

 دست او به جنون حال کم کم که ییجا تا.  دادیم دست از را تحملش

 ! دادیم

 . دینگو گرید یا کلمه هومن که آورد باال را دستش

 

 !؟ مونهیم گفتن واسه یحرف -

 

 : آمد حرف به کرده بغض ییصدا با زهره

 



 . نبود یآدم نیهمچ صدر -

 

 دلش ساده مادر به نگاهش  با داشت دوست انگار.  کرد نگاهش هامون

 حرص با هومن!  است کرده اشتباه مرد نیا مورد در چقدر که بفهماند

 : آمد حرف به

 

 عالقه چیه مرد نیا که بشه باورت خوادیم یک ؟ نبود یآدم نیهمچ -

 گوشم تو زدناش داد و دعواها هنوزم ؟ نداشت شیزندگ و ها بچه به یا

 . ادمهی کردیم بارمون که ییراهایب و بد هنوزم.  زنه یم زنگ

 

 : بود هومن حال شدن بد از هامون ترس

 

 . شده تموم گهید.  گذشته یچ همه از سال چند -

 

 : چرخاند سمتش به سر هومن

 

 اضطراب و ترس با من ینوجون و یبچگ یروزا ؟ شده تموم یچ -

 وسط نیا و دهیرسیم حالش و عشق به اون.  شد تموم یاحتمال یدعواها

 . دمیچیپیم خودم به ترس از که بودم من

 

 سمتش به.ترساندیم را هامون و بود کرده ورم اش یشانیپ وسط رگ

 خودش سمت به را سرش و گذاشت گردنش پشت دست و رفت

 : گرداندند



 

 صاحب قراره.  نیبب االنو.  نکن فکر بهش.  شده تموم گهید.  باشه-

 . یبش یزندگ

 

 تر ترسناک صورتش حالت و رفتیم تر باال هومن یصدا لحظه هر

 : شدیم

 

!  صدرم همون پسر من.  کرده تباه االنمم حتى ؟ یزندگ چه صاحب -

 !  داشته چراغیا با که یدرخشان ی گذشته همون با

 

 :  گذاشت جلو قدم زده وحشت هانیه 

 

 .شهیم درست.  یداداش باش آروم.  جان هومن - 

 

 شیصدا.  گرفتندیم عکس جواب که انگار باش آرام گفتندیم چه هر

 ! قبل از شتریب تشیعصبان و شد ادیفر به لیتبد

 

 یوقت ادمهی من.زدیم رو مامان شبا که ادمهی من بشه؟ درست خوادیم -

 یم که شبا ادمهی من. کردینم رحم بهم جلوش نداختمیم رو خودم که

 بهم نگاهش که شدمیم میقا سوراخ تا هفت تو ترسش از خونه اومد

 من. نکنه دارشیب وقت هی که دمیکشینم نفس پتو ریز شبا ادمهی. فتهیب

 ی بهونه رو مدرسه تو نییپا ی نمره به که رو ییروزا اون ادمهی

 من. ساال نیا تو گذشته بهم یچ ادمهی من.کردیم زدنش کتک و کمربند



 و کار از هامون یخستگ من. مامان نه و شدیم فشیحر هامون ی ادمهی

 کنه ول رو درس شد مجبور خاطرش به یهاد ادمهی من. دمیدیم درسو

 عالم همه به و شدیم کبود مامان چشم ادمهی من!  ندارم یا عالقه بگه و

 که نگه و کنه یدار آبرو کهیمرت اون واسه تا گفتیم دروغ آدم و

 ، شوهرش

 دمیدیم من!  داره بزن دست شناختنیم همه که یحساب آدم ، بازار معتمد

 من.  دمیفهمیم من!  داشتم گوش ، داشتم چشم من ، نبودم شعوریب من. 

 ... رو همه

 

 در محکم.  دیلرزیم خشم از بدنش. گرفت آغوش در را سرش هامون

 حمله یهوا به تنش که.  کند بس را دنیلرز نیا تا گرفت آغوشش

 مرز تا را او که.  نشود وار وانهید لرزش ریاس گاهشیب و گاه یعصب

 : کرد زمزمه گوشش ریز.  نبرد سکته

 

 گهید.  گهید نگو.  هست بهت حواسم که من.  پشتتم کوه مثل که من -

 نفس. ریبگ نفس.  من به بده حواستو.  شد یچ و بود یچ ارین ادتی

 .بکش

 

 زهره.  بود شده قفل فکش یعصب فشار از دندانش. دیلرزیم هومن

 : گفت

 

 !  هامون.  بده حالش هامون -

 

 : دیکش ادیفر بلند کرد جدا خود از را هومن ی شده منقبض تن هامون



 

 . بدو هانیه!  اورژانس بزن زنگ -

 

 در هوا تا کرد باز را آن داشت امکان که ییجا تا و رفت پنجره سمت

 با یجور.  بود افتاده شماره به هومن ینفسها. کند دایپ انیجر خانه

 مسدود را تنفسش راه یزیچ انگار که دیکشیم هیر به را هوا حرص

 مچش چنگ هومن دست و برداشت قدم سمتش به هامون!  است کرده

 که نبود یزیچ لحظه آن اما داد خراش را هامون ساعد شیناخنها و شد

 : گفت و داد ماساژ را پشتش.  کند متوقف را هامون

 

 .  آروم آروم.  بکش نفس آروم.  هومن بکش نفس -

 

 رونیب قصد حدقه از که انگار شیچشمها و شدیم قرمز هومن صورت

 دایپ را قرصش تا دیدو آشپزخانه سمت به هامون!  باشد داشته زدن

. نکرد دایپ یزیچ و ختیر رونیب بایتقر را آشپزخانه یکشو دو. کند

 یکشو

 

 دایپ را خواستیم که یزیچ توانست باالخره دیکش رونیب که را یبعد

 : دیکش ادیفر و کرد پر آب یوانیل.  کند

 

 ؟ شد یچ هیهان -

 

 راهن؟ تو -



 

 اشک صورت یپهنا به یا گوشه هم زهره.  داشت بغض شیصدا

.  بودیم زیچ همه و جا همه به حواسش دیبا که بود هامون.  ختیریم

 بلند

 :زد ادیفر

 

 ! مامان هیهان -

 

 هومن به نگاهش اما کند آرامش کرد یسع و رفت زهره سمت به هیهان

 عرق درشت یها دانه و کردیم عوض رنگ شیچشمها مقابل که بود

 .داشت خرابش حال از نشان

 

 کردیم یسع که یحال در و داد ماساژ را هومن گردن و ها شانه هامون

 : گفت باشد مسلط خودش به

 

 هومن باشه.  بکش نفس من با.  ینیب از.  هومن بکش نفس آروم - 

 ؟ یشنویم جان؟

 

 یکم بود آورده که یسرد آب با هامون. کردیم عوض رنگ صورتش

.  شد بلند در زنگ یصدا.  نداشت یا دهیفا اما شست را صورتش از

 تر متشنج را خانه جو زهره یها زجه یصدا.  دیدو سمت آن به هیهان

 .بود کرده

 



 : دیکش ادیفر هامون

 .... ینر دستم از...  هومن بکش نفس -

 

 بود آورده کم نفس هامون.  گذاشتند شان خانه به پا اورژانس نیمامور

 بدتر حالش.  وار وانهید و زدیم تند قلبش.  دیشنینم گرید شیگوشها. 

 هومن صورت خیم نگاهش.  بزند یحرف بتواند که بود یزیچ آن  از

 به یتر یعاد حالت شیچشمها.  کردیم عوض رنگ کم کم که بود

 یتر یعیطب حال شینفسها و بست پلک بعد یا لحظه و گرفتیم خود

 از جان که انگار.  مرد هامون که انگار لحظه آن.  گرفت خود به

 دادیم انجام آمد یم بر دستش از کار هر ، کردیم چه هر.  رفت بدنش

 آرام اش خانواده که

 

 شدینم.  توانستینم اما باشد شیجا سر و درست زیچ همه که ، باشند

 ی شکسته یاستخوانها که شدینم. کند پاک ذهنشان از را گذشته که

 و مادرش

 ی نداشته آرامش توانستینم ، برگرداند را چشمش ریز یها یکبود

 دخترانه یادا و ناز و ها یکودک توانستینم.  گرداند بر او به را هومن

 که شدینم.  بدهد هیهان به را زدیریم پدرش یبرا یدختر هر که یا

 از که ییها عقده تمام و برگرداند اش یزندگ ییطال دوران به را یهاد

 شدینم!  کند درمان را بود افتاده جانش به روزها نیا پدر یسرکوفتها

.  باشد داشته بد حال و حس نیا ی همه کنار در هم را خودش یهوا که

 !؟ کند معجزه توانستیم صدر هامون مگر ؟ بود نفر چند مگر

 

 .   افتاد اش دهیپر رنگ و هامون به هیهان نگاه

 



 ؟ یخوب!  هامون -

 

 مامور.  شد دهیکش وارید ی گوشه رفته وا هامون سمت به همه نگاه

 : زد لب هامون.  رفت سمتش به اورژانس

 

 ! خوبم -

 

 یرو چادر یک دینفهم یحت.  کند مطمئنش تا افتاد هیهان به نگاهش

 !است نشسته سرش

 از است راه به رو حالش شدند مطمئن یوقت و گرفتند را خونش فشار

 با هامون.  دیکشیم نفس آرامش در یا گوشه هومن.  رفتند خانه

 خودش

 

 گرید!  شود راه به رو هومن ناآرام حال نیا بشود کاش که کردیم فکر

 ریدرگ هومن یروز که شدیم! داشت؟ امکان.  نشود حمالت نیا ریدرگ

 ؟ نباشد حال نیا

 به هامون.  کردیم هیگر شیپ یقیدقا یعصب فشار از هم هنوز زهره

 کرد چک را نبضش.  رفت هومن سمت به و ستادیا شیپاها یرو زور

 یوقت و

 برداشت قدم زهره سمت به شد راحت قلبش ضربان شمارش از الشیخ

 :کرد زمزمه حال همان در.  بست پلک و گرفت آغوش در را سرش. 

 

 .خوبه حالش...  نباش ناراحت...  شد تموم -



 

 جا هامون آغوش در هیثان چند.  گرفت اوج زهره ی هیگر یصدا

 خواست هیهان.  کرد جدا هم از را آنها فونیآ زنگ یصدا. کرد خوش

 باز را در

 : گفت هامون که کند

 

 . باشه هومن به حواست.  کنمیم باز من -

 

 .  هیهاد داداش -

 

 . میزنیم حرف نییپا -

 

 :  گفت زهره

 .  دیبزن حرف خونه تو -

 

 نییپا و کرد پا به را شیکفشها.  نداد مادرش حرف به یجواب هامون

 . بودند در پشت ها بچه و هیسم و یهاد. کرد باز را خانه در.  رفت

 

 را ها بچه و داد را هیسم و یهاد نیسرسنگ یها سالم جواب هامون

 : گفت هیسم به رو.  دیبوس

 

 .  دارم حرف یآقاهاد با.  داخل دییبفرما ها بچه و شما -



 

 : انداخت یهاد به ینامطمئن نگاه هیسم

 

 . میندار یهاد با یپنهون حرف -

 

 اما.  کند یصبور خواست شهیهم مثل.  دیکش هم در ابرو هامون

 ! بود گرفته را تحملش و صبر تمام بود گذرانده سر از که یزیچ

 

 ! دییبفرما.  کننیم منتقل بهتون خونه تو بعدا شاالیا -

  

 انگار. داشت یتازگ شیبرا هامون یرو نیا مطمئنا.  برد ماتش هیسم

 گرفتیم شکل او از شتریب کردیم برخاست و نشست شاران با چه هر

! 

 و بست را در یهاد.  رفتند باال پله از و گرفت را دخترها دست هیسم

 راه دلش به ترس و ردیبگ باال را سرش کرد یسع.  شد اطیح وارد

 . ندهد

 انتظار اما!  است کرده مال بر را مگو راز دانستیم خوب هم خودش

 شمارش یب اشتباهات یپا به شهیهم مثل و نزند یحرف هامون داشت

 رد ساده نداشت الیخ دیجد هامون نیا اما!  نکند مجازاتش و بگذارد

 . شود

 

 تعارف زنم با من تو خالف بر ،یگفتیم هیسم یجلو یداشت یکار -

 !  ندارم



 

 با را یهاد ی یقه.  هامون خشم یبرا بود یخوب ی مقدمه حرف نیا

 جا.  نداشت را انتظارش یهاد.  دیکش جلو را او و گرفت دست کی

 : آمد حرف به هامون حال همان در.  خورد

 

.  شنومیم منم. بگو دردتو جلو ایب مردونه و مرد منه با مشكلت -

 که چشمت ریز خوابونمیم دونه هی نبود.  کنمیم حلش بود یمنطق

 ! ینر خطا ، ینکن اشتباه باشه حواست

 

 به بدهد نشانش یعاد کردیم یسع که زده وحشت ییصدا با یهاد

 :آمد حرف

 

 روتو نیا.  خوبه!  یشد بهادر بزن ؟ یکن دعوا یخوایم االن ؟ هیچ -

 ! بده خانوم حاج نشون

 

 . کنهیم یباز ینامرد داره که دمیم یکس نشون ؟ خانوم حاج چرا -

 

 ؟ کرده رتیدلگ شده رو قتیحق ؟ کرده یباز ینامرد یک -

 

 ؟ کوتاهه ایدن دستش که یاون ای یکن خراب منو یخواستیم ؟ قتیحق -

 

 یتباهیاش و خطا یب آدم زننیم نهیس به سنگتو انقدر بفهمن خواستمیم -

 . یستین



 

 نه و دیفهمیم را شیحرفها نه یهاد نکهیا از.  خوردیم حرص هامون

 آشوب سالها که یا خانه اوضاع نه و هومن حال نه.  را تشانیموقع

 یهاد!  است دهید خودش به آرامش رنگ که ستیسال چند و بوده زده

 . کرد شیرها و داد هلش عقب به باره کی و دیکش خودش سمت به را

 

 ؟ باشم نداشته اشتباه و خطا که ستمین آدم من مگه -

 

 : دیغر نداشت یخوش دل هامون برخورد نیا از که یهاد

 

 ! کنم خرج بازو و زور بلدم منم -

 

 . انداخت وحشت به را یهاد که یجور!  یقو و محکم.  ستادیا هامون

 

 یاشتباه چه سال همه نیا بفهم کن یکار هی!  بده نشونم رو زورت -

 !بود بهتون حواسم کردم

 

 ! بودم پادو هی برات شهیهم من! ؟ بود من به حواست -

 

 : گفت گرید بار و زد پوزخند یهاد. کرد سکوت هامون

 



 خدا اون مچ که یکس وقت یب و وقت!  رهیبگ خندم نکن یکار هی -

 که بودم من!  بودم من گرفتیم خونه اون و خونه نیا تو رو امرزین

 عقل یشدیم تهشم.  خوردمیم اممیجاسوس کتک و بودم شده جاسوست

 ! میدیرس کجا به دادنات کار راه با نیبب!  یدادیم کار راه مثال و کل

 

  لحظه هر هوا.  کردیم یخستگ احساس.  گرداند چشم کالفه هامون

 باز لب گرید بار یهاد.  بود نمانده شب تا یزیچ و شدیم تر کیتار

 :کرد

 

 خودت به بار هی چرا ؟ ینرفت اشیکار کثافت دنبال خودت بار هی چرا -

 کمتر که یاون ینگفت بار هی چرا!  خوادینم یهاد ، تونهینم یهاد ینگفت

 یخور یسر تو ی بچه اون من!  ستین همه از تر غم یب زنهیم حرف

 بودم

 

 خوش واست ومدهین در ازش حرف که بود تو دهن به نگاهم شهیهم که

 یگذاشت ؟ دیرس کجا به یول.  یبود یچ همه واسم تو!  کنم یخدمت

 یزد منجالب نیا از که یکرد راحت خودتو الیخ یسرباز یرفت

. میشد یچ هیهان و هومن و من ینگفت!  کنار یدیکش خودتو که!  رونیب

 پدر مثال آدم اون یدونیم.  دونستمیم رو گذشته یاتفاقا یمو به مو من

 کارش تو دیفهم یوقت یدونیم ؟ نزنم حرف که آورد سرم به ییبال چه

 یرفت در تو!  ینیبب که یبود کجا!  گهید نه ؟ کارکردیچ کردم یفضول

 ماها ینگفت یول.  کوه دل به یزد!  مثال یشد فرهاد ادیز عشق از. 

!  بشم خم جلوت کمر تا دیبا و بزرگه داداش یشد حاال.  میشیم یچ

 نگه را سالهات اون کردن ینابرادر احترام که خوامینم و تونمینم چون

 تو دییتا شهیم حرفام تیسند که یکی شدم!  یاغی شدم بده آدم شدم دارم

 ! 



 

 هم باز اما.  اوردیب طاقت را یناراحت از حجم نیا توانستینم هامون

 کردیم الیخ.  بشنود را یهاد ی کرده باز سر یها عقده تا ماند آنجا

 آنقدر.  کندیم دایپ امیالت شانیزخمها بسازد شانیبرا کیش ظاهر اگر

 نداشت دوست هم دیشا...  اند دهیکش یدرد چه دانستینم که بود احمق

 یتیمسئول یب با که.  کند درک را صدر حسن نام به یا فاجعه عمق

 .  بود آورده شان خانواده روز به چه شیها

 

 :کرد باز دهان یهاد

 

 . کردم یباز ینامرد یبگ بهم یبتون که یدینرس ییجا به هنوز تو - 

 

 : دیشن را شیصدا که شود رد هامون کنار از داشت قصد یهاد

 

 یها هیگر و هومن ی حمله مسئول!  نیآفر یداد خرج به یمردونگ -

 نیا از شتریب تونمینم گهید ، کشمینم گهید امشب.  یخودت هم مامان

 ! نباشه کس چیه که ییجا هی برم خوامیم فقط.  کنم قبول تیمسئول

 

 : گفت یهاد که رفتیم خانه در سمت به

 

  ؟ یبر و یبذار باز که زدم حرف باهات همه نیا! ؟ همین -

 



 پول دلت فقط رو هیبق نه و یخوایم منو کنه؟نهیم تو واسه یفرق مگه -

 یزیچ تونمینم هیهان و هومن سهم از.  بهتر شتریب یچ هر! خوادیم

 ینامرد تمام جبران نمیبب!  تو مال کمال و تمام من سهم یول بدم بهت

 ! شهیم من

 

 . ندارم پولت به یاجیاحت من -

 

 : دیچرخ سمتش به هامون

 

 ینذاشت رو گذشته کل شتریب زار دو و قرون هی و پول خاطر به مگه -

 .دمیم بهت یبخوا یچ هر.  داد جواب کارت نیآفر ؟ دستشون کف

 

 !؟ بزرگتر برادر یگذاشت خودتم اسم -

 

 : گفت حرص با حال همان در.  دیکش صورتش به یدست هامون

 

 تو از رو صدر حسن یتونیم!  پدر نه بزرگتر برادر یگیم یدار  -

 یبپرس ازش یتونیم اصال.  یبگ بهش هاتو خواسته و یاریب در قبر

.  گهید برو.  آورد بچه هم پشت چرا نداشت دوست شویزندگ که یوقت

 همه.  خودش یپا شیزندگ و ها بچه تیمسئول بگو بهش منم طرف از

 و سر کاراش به مردونه و مرد ادیب خودش.  کردم اشتباه ساال نیا ی

 . بده سامون

 



 ! ؟ یدیم لمیتحو پرت و چرت چرا -

 

 تو نیبب کن مزه مزه پس ؟ حرفام داره زور واست! ؟ پرته و چرت -

 ! دهیکش یچ یک ساال نیا

 

 بعد و بود یهاد ی مانده زانیآو صورت به نگاهش.  کرد مکث یکم

 : دیرس گوشش به یهاد یصدا و رفت در سمت به و دیچرخ

 

 گند یچ همه به که همونم من!  کن خمیتوب برگرد حداقل ؟ یزد جا -

 ! زدم

 

 سرش پشت که در.  رساند کوچه به را خودش و کرد باز را خانه در

 ی خاطره هومن ، بود دهیکش عذاب یهاد. کرد رها را نفسش شد بسته

 بد

 هیهان ، بود نیغمگ سالها گذشت از بعد هم هنوز مادرش ، داشت

 دست هم او کند باز دهان اگر داشت حتم اما زدینم احساساتش از یحرف

 سامان به نا اوضاع ، خودش حال ؟ چه خودش.  ندارد هیبق از یکم

 صدر حسن سر پشت یها یخراب بس از بود شده خسته....  اش یزندگ

 یربط او به که ییکارها حیتوض از بود خسته.  بود کرده مرتب را

 یزندگ یسو بهتر همان!  کند یپدر بود الزم نه و بود پدر نه.  نداشت

 زخم کم هامون مگر.  کردیم رها سر پشت را همه و رفتیم خودش

 !؟ زد شیها خواسته از كم ؟ دیکش عذاب کم ؟ خورد

 غم.  سوزاندیم دل برادرانه یهاد یبرا هم هنوز شیها یخستگ تمام با

.  بزند یا اضافه حرف که نماند اصال و کردیم درک را اش غصه و



.  بزند یهاد به را آخرش حرف تا بود کرده آماده را خودش که هرچند

 اما!  طرد خانواده و خانه از شهیهم یبرا و کردیم خشیتوب هم دیشا

 بود نخورده زخم کم هم او که برادرش یحرفها دنیشن با هم باز

 .شد مانیپش

 قهیدق چند. زدیم قدم خلوت ابانیخ در

 

 قدم هم سر پشت فقط!  نامشخص ؟ بود کجا مقصدش!  دانستینم ؟ بود

 ! شود دور زیچ همه از که یآنقدر.  داشتیبرم

 یحت آمد خودش به خسته که یزمان. کرد یرو ادهیپ یا قهیدق ۵۴ بایتقر

 لشیموبا دنیکش رونیب قصد به را دستش.  است ابانیخ کدام دانستینم

 آورد ادی به تازه.  نبود لیموبا از یخبر اما برد شلوارش بیج سمت به

 رونیب کالفه را نفسش.  است گذاشته جا را آن خانه زیم یرو که

 دایپ هم را آن اما گشتیم پولش فیک دنبال گرشید بیج در و فرستاد

 . نکرد

 بوده نشیماش در هم آن که کتش در را پولش فیک که آورد ادی به تازه

 !  شدینم بهتر نیا از.  است گذاشته جا است

 از بعد.  رفت بود یحوال همان که یبزرگ نسبتا مارکت سوپر سمت به

 گوشه و شد راحت الشیخ سهراب با گرفتن تماس و قیدق آدرس گرفتن

.  دیرس کردیم فکر که یزیچ از زودتر یلیخ سهراب.  ماند منتظر یا

 داشت یافتضاح وضع و سر که یحال در و شد نیماش سوار بالفاصله

 توانستیم که یآشفتگ تمام و او به ینگاه دقت با سهراب.  کرد سالم

 : دوخت بخواند نگاهش از یراحت به

 

 ؟ وضعیه و سر چه نیا -

 



 سوال به توجه یب و کرد مرتب یکم را شیموها دست با هامون

 : گفت سهراب

 

 .  شاران ی خونه برسون منو -

 

 : آورد در حرکت به را نیماش سهراب

 

 ؟ شده یچ ؟ چته گمیم -

 

 .برو فقط نپرس -

 

 حداقل کردیم احساس.  بست پلک و داد هیتک نیماش یپشت به را سرش

 شده وارد او به امروز که یعصب فشار. دارد اجیاحت خواب روز دو به

 هامون اما.  اوردیب در پا از توانستیم را یگرید هرکس مطمئنا بود

 که کردیم نیتلق خودش به هم دیشا!  بودیم یقو دیبا!  بود یقو شهیهم

 ! مادرش و هیهان خاطر به حداقل.  بماند یقو

 

 :کرد زمزمه سهراب

 

 . یزد زنگ موقع به.  خونه رفتمیم داشتم -

 

 - شدم مزاحمت -



 

 و انداخت او به ینگاه ینگران با سهراب.  بود بسته شیچشمها هنوز

 : گفت

 

 . میندار هم با حرفا نیا از -

 

 :کرد زمزمه هامون

 

 بهتره ابونیخ تو ادین ساعت نیا گفتم.  شاران به بزنم زنگ خواستمیم -

 .  سرش زنیریم نفر چند رهیم که هم جا هر. 

 

 .  یکرد یکار خوب -

 

 : آمد حرف به سهراب.  شد برقرار سکوت نشانیب

 

  ؟ مرتبه یچ همه -

 

 چه نیب نیا دانستینم هم خودش.  نداشت دادن جواب الیخ هامون

 را رهایتقص تمام کل طور به توانستینم یحت ای.  دارد حق شتریب یکس

 گرید بار سهراب.  دینگو یزیچ داد حیترج پس. ندازدیب یهاد گردن به

 : گفت

 



 پول و لیموبا بدون شب وقت نیا!  خب چته بگو اومد باال جونم -

 !؟ نشم نگران یخوایم یآورد در سر آباد ناکجا وسط

 

 . بردارم فمویک و لیموبا نبود حواسم.  رفتم راه کمی.  ستین یزیچ -

 

 ! کند مجبورش توانستینم دیبگو خواستینم یوقت. کرد سکوت سهراب

 تشکر هامون که یا لحظه.  نشد زده نشانیب یحرف شاران ی خانه تا

 : گفت عیسر سهراب شد ادهیپ نشیماش از و کرد

 

 منو نیبب -

 

 ادامه را حرفش و کرد نگاهش یکم سهراب.  دیچرخ عقب به هامون

 :داد

 

 . میبزن حرف مینیبش ایب.  دفترم فردا من -

 

 : داد تکان سر هامون

 

 . امیم یول دارم کار کمی -

 

 . منتظرم -

 



 احساس.  برداشت قدم شاران ی خانه سمت به هامون.  رفت سهراب

 . بخورد نیزم و شود یخال شیپا ریز دارد امکان لحظه هر کردیم

 به و شد رد نگهبان مقابل از.  دیکشیم را تنش تنها جان یب شیپاها

 بود ستادهیا شاران ی خانه در مقابل بعد یا لحظه. رفت آسانسور سمت

 هم در شد بلند شیصدا آنکه محض به و آمد باال زنگ یرو تا دستش. 

 به

 نقش شیچشمها مقابل شاران ی زده وحشت صورت.  شد باز شیرو

 : گرش خیتوب لحین بعد و بست

 

 که كجاست لتیموبا.  شدم زنده و مردم که من ؟ ییکجا معلومه -

 یچ همه به حواست و یدیم خبر خودت از ینجوریا ؟ یدینم جواب

!  داره یتیاهم چه شاران اصال!  ینگران از گهید رهیبم شاران ؟ هست

 خبر یکس از نه بزنم زنگ هیهان به تونستمیم نه. شدم سر به جون

 ! رمیبم فتمیب نجایا که االنه نیهم!  باال رفته فشارم خدا یوا. رمیبگ

 

 نفره دو خلوت به آنکه محض به و گذاشت خانه داخل به قدم هامون

 نه شاران که یجور.  دیکش آغوش در محکم را شاران دندیرس شان

 از ینگران همه آن از بعد که خواستیم نه و بخورد تکان توانستیم

 : گفت حال همان در.  بخورد تکان شیجا

 

 . یسالم که شکر خدارو -

 



 چقدر.  بود شده شکر را خدا نیهم به ختم شیکردنها غر غر تمام

 را اش ینگران جنس هامون هم دیشا.  کردیم ینگران ابراز دلبرانه

 شاران ، ماندند حال همان به هیثان چند!  داشت دوست

 

.  کردیم احساس دورش شده حلقه یانگشتها ریز را هامون یخستگ

 شینفسها از را یکالفگ

 آرام.  دیفهمیم اش رفته هم در ی چهره از را یناراحت زد،یم حدس

 : کرد زمزمه

 

 ؟ ارمیب یچا برات ؟یخوب -

 

 زمزمه و کرد جدا خودش از اش خواسته خالف بر را شاران هامون 

 : کرد

 

 .  خوامینم یزیچ.  خوبم -

 

 : کرد اش ییراهنما سالن سمت به شاران

 

 ؟ یستین گرسنه -

 

  نه -

 



 ؟ یخورد یزیچ امروز اصال -

 

 : شود تمام نداشت قصد که انگار!  بود اش یزندگ روز نیتر یطوالن

 

 . بشه تموم امروز خوامیم فقط.  بخورم خوامینم -

 

 شیپلکها.  دادیم ماساژ را شیها شقیقه شیدستها با و نشست مبل یرو

 دانستینم اصال شاران.  ردیبگ آرام سردردش یکم دیشا تا بود بسته

 یقدم.  شود راه به رو حالش زود یلیخ داشت دوست.  کند چه دیبا

 . نشست مبل یرو کنارش و برداشت

 

 ؟ بدم ماساژ رو سرت من یخوایم -

 

 که شاران.  بود شکالت عطر نیا محتاج چقدر.  کرد باز پلک هامون

 : کرد اشاره شیپا به دید را مکثش

 

  پام رو بذار سرتو -

 

 پلک دوباره و گذاشت شاران یپا یرو را سرش دیترد بدون هامون

 و دادیم ماساژ آرام آرام را سرش شاران فیلط یانگشتها.  بست

 : زدیم حرف وار زمزمه

 

 . شدم نگران ینداد جواب رو لتیموبا دمید -



 

 شاران یانگشتها حرکت از و بود بسته شیچشمها که یحال در هامون

 : داد جواب بردیم لذت

 

 . بده جواب دهینفهم یکس که بوده لنتیسا احتماال.  گذاشتم جا خونه -

 

 بوده چه دانستینم که یاتفاقات و خانه از را ذهنش کردیم یسع شاران

 : گفت وار زمزمه گرید بار.  کند دور

 

 پاشو.  خودم اتاق تو گذاشتمش.  آوردم در نیماش تو از رو لتیوسا -

 . یشیم سرحال.  بخواب بعد ریبگ دوش

 

 :  آمد حرف به هامون

 

 . خونه گردمیبرم بعد خوابمیم نجایا کمی -

 

 بودنشان هم کنار نیا.  شود جدا شاران از نداشت دوست که البته

 : گفت شاران.  نداشت کندن دل قصد.  بود شده عادت شیبرا

 

 . کن استراحت باشه -

 



 سمت به شاران یدستها حرکت.  بست پلک و شد راحت الشیخ هامون

 به آنقدر. کرد نوازشش انگشت با و رفت هامون مجعد و کوتاه یموها

 راحت الشیخ.  دیشن را منظمش ینفسها یصدا که داد ادامه کار نیا

 با و ماند حال نیا به هم گرید ی قهیدق چند.  است گرفته آرام که شد

 جا از آرام کرد یسع آمد یم خواب اتاق از که لشیموبا زنگ یصدا

 دهد انجام را کار نیا تا.  بگذارد هامون سر ریز یکوسن و شود بلند

 یصدا

 هیهان ی شماره دنید با و رفت اتاقش سمت به شاران.  شد قطع لیموبا

 را زیچ همه.  بود نمانده کردن یمخف یبرا یزیچ.  شد مضطرب

 در بوق یصدا بعد یا هیثان و دیلرز شماره یرو دستش.  دانستندیم

 : داد جواب نگران هیهان زود یلیخ. دیچیپ گوشش

 

 ... جون الوشاران - 

 

 : فرستاد رونیب را نفسش شاران

 

 . دمیرس بهش رید من و بود اتاق تو لمیموبا ببخش.  جان هیهان سالم -

 

 :  گفت عیسر هیهان 

 

  اونجاست داداشم جون شاران.  نداره اشکال -

 

 . نجاستیا.  زمیعز آره -



 

 : دیرس گوشش به هیهان راحت نفس یصدا

 

 .  گذاشته جا لشمیموبا.  میشد نگران.  شکر خدارو -

 

 . نجاستیا.  راحت التونیخ -

 

 یاحتمال بحث از خواست شاران.  شد برقرار سکوت هیثان چند نشانیب 

 : آمد حرف به هیهان که کند قطع را تماس بالفاصله و کند فرار

 

 .. داداش زن - 

 

 : کرد زمزمه.  بود نگران شاران

 

 ؟ بله -

 

 . بشم یقو تو مثل یروز هی خوادیم دلم...  یهست یقو یلیخ تو -

 

...  دیبگو چه دانستینم!  نیا جز داشت را یحرف هر انتظار شاران

 :زد لب تنها

 

 . یهست یقو دختر توام -



 

 و نباشه پشتم هامون داداش روز هی اگه.  ستمین یقو من.  تعارفه نایا -

 . کنمیم دق یناراحت از بشه پرت ازم حواسش مامان

 

 .  بدون قدرشونو یدار یخوب ی خانواده -

 

 . یایم حساب به خانواده نیهم جز هم شما االن - 

 

 ... هیهان -

 

 . کرد قطع را شانیحرفها آمد یم خط سمت آن از که زهره یصدا

 : گفت بالفاصله شاران

 

 .داره کارت خانوم حاج انگار -

 

 : گفت عیسر هیهان

 

 . میزنیم حرف بعدا -

 

 .حتما -

 



 بابت.  داشت یبد احساس.  نشست تخت یرو و کرد قطع را تماس

 که یوقت انگار!  بود زده هیهان که یخوب یحرفها به نسبت یحت و همه

 کردیم احساس!  بود تر یراض نداشت اتفاقاتش و گذشته از خبر یکس

 اتفاقات ی دوباره مرور ی حوصله یحت. ندارد را یکس با مقابله توان

 بلند جا از و کرد رها تخت یرو را لشیموبا.  دیدینم خودش در هم را

 . شد

 شیرو و آورد یانداز رو.  بود خواب مبل یرو هم هنوز هامون

 . کرد درست یچا خودش یبرا و رفت آشپزخانه سمت به.  انداخت

 

 گذراند نظر از را شهر ینما آشپزخانه ی پنجره از و زد هیتک کانتر به

. 

 هم او. کردینم دایپ یارتباط او به درصد کی که بود ناراحت یزیچ از

 شیرها وجدان عذاب بد حس چرا پس!  بود یباز نیا ی چهیباز

 یچا خودش یبرا ؟ دیترسیم زهره العمل عکس از چرا پس ؟ کردینم

 یصندل یرو.  برداشت قدم اش خانه کوچک تراس سمت به و ختیر

. کرد کینزد شیها لب به را یچا فنجان و داد لم اش یریحص یها

 اوضاعش چقدر.  بود شده عوض زیچ همه چقدر

 بود کرده صبح حیذب ی خانه در که یشب نیآخر از.  بود کرده رییتغ

 احساس که بودند یدراز و دور یسالها شیبرا آنقدر ؟ گذشتیم چقدر

 کنار و حیذب ی خانه در اول از که انگار!  است توهم و الیخ کردیم

 ... نداشت ییجا آنها

 بهمن مثل یکس راهش سر اگر.  دینوش را شیچا از گرید یکم

 برسد خوش یروزها نیا به توانستیم هم باز گرفتینم قرار یمصباح

 یبچگ یرو از ونیکتا اگر اصال...  شیروزها نیا خوب حال نیا به ؟

 یم سرش به ییبال چه دادینم شاران به را اش مدرسه آدرس سماجت و



 ندیبب دور از را روزهیف که کند تصور را یروز یحت توانستیم ؟ آمد

 ! یقربان یلمهایف از یکی در شدن یباز هم به برسد چه ؟

 دوخت ها خانه روشن یچراغها به را نگاهش. کرد مزه مزه را شیچا

. 

 مشکالتش تمام با.  فرستاد رونیب را نفسش ، دندیدرخشیم ستاره مثل

 خودش که داشت یا خانواده امروز.  بود کرده رو او به شانس هم باز

 را

 اش یاصل و یخون ی خانواده اگر چند هر کردیم احساس نشانیب

 . نبودند

 تیامن حس او به هم دنشیکش نفس یحت که داشت یهمسر روزها نیا

 مانیپش خانه در رفتنشیپذ از یمصباح که کردیم شکر را خدا.  دادیم

!  نبست صورتش یرو را در ییکذا شب آن که کرد شکر را خدا.  نشد

 . بود یداشتن دوست ی خوانده پدر نیا عاشق دل ته از

 

 ... شاران -

 

 هم به یموها.  بود ستادهیا در انیم هامون.  چرخاند عقب به سر

 . بود کرده تر بامزه را صورتش اش ختهیر

 

 . دمه تازه ؟ یخوریم ییچا ؟ یشد داریب -

 

 به بود کرده خوش جا لبش یرو که یلبخند با و شد بلند شیجا از 

 .برداشت قدم هامون سمت

 



 . خونه برم دیبا.  نه -

 

 به که حال همان در.  بست را تراس در و شد آشپزخانه وارد شاران

 : گفت رفتیم ساز یچا سمت

 

 . یینجایا نهیبب خواستیم.  بود شده نگرانت.  زد زنگ هیهان -

 

 ؟ خب -

 

 ! یبر که ذارمینم و یینجایا گفتم منم.  گهید یچیه خب -

 

 . برداشت قدم سالن سمت به و دیکش صورتش به یدست هامون

 

 . بود داده دست حمله بهش.  چطوره حالش هومن نمیبب برم -

 

 : افتاد راه به هامون دنبال.  کرد رها را زیچ همه و یچا شاران 

 

 بود؟ چطور حالش رونیب یاومد خونه از -

 

 ... و اومد اورژانس.  بود شده خوب اومدم من که یوقت -

 



 : گفت تعجب با و دیپر حرفش نیب شاران

 

 ؟ اورژانس -

 

 : داد تکان سر هامون

 

 . رونیب اومدم من یوقت بود راه به رو اوضاعش یول آره -

 

 . بمون امشب شد اگه.  بزن بهشون زنگ هی -

 

 دروغ که نهیا از ترسم.  گفته رو ییزایچ چه یهاد دونمینم هنوز من -

 . باشه گفته

 

 . باشه گفته دروغ کنمینم فکر -

 

 : آمد حرف به شاران.  کرد نگاهش پرسشگر هامون

 

 کنمینم فکر حداقل.  بود خوب رفتارش و لحن زد زنگ که هیهان -

 بده نشون یا گهید جور رو داستان ای.  کنه خراب منو که باشه خواسته

. 

 

 ؟ یدار یلمبرداریف فردا -



 

 یادیز وقت که فهماند او به ۹۲ عدد. کرد ساعتش به ینگاه شاران

 . ندارد دنیخواب یبرا

 

 . شمیآف  ۷ ۴برم دیبا گهید ساعت چند بایتقر -

 

 . یشیم خسته بخواب برو -

 

 : نشاند لب یرو مهین و نصفه یلبخند

 

 ؟ یمون ینم امشب.  دارم عادت یخواب یب به من -

 

 اوضاع به یسامان و سر دیبا کردیم احساس اما بماند داشت دوست

 بود نتوانسته یحت که بود افتاده هم سر پشت اتفاقات آنقدر.  بدهد خانه

 ! بزند یحرف

 

 .بهتره برم -

 

 : داد تکان سر شاران

 

 . اتاقمه تو لتیوسا -

 



 زد هیتک وارید به یا گوشه و کرد قالب نهیس یرو را شیدستها شاران

 هامون.  کند یمخالفت توانستینم اما.  برود هامون نداشت دوست. 

 یورود در کینزد که شاران به نگاهش و برداشت را لشیوسا

 : ستادیا مقابلش و رفت سمتش به.  افتاد بود ستادهیا منتظرش

 

 . زنمیم زنگ بهت فردا -

 

 : آمد حرف به هم باز هامون.  داد تکان سر شاران

 

 .کن استراحت ساعت چند یتونست اگه -

 

 زد شاران ی چانه ریز را دستش.  بود هامون جواب سر تکان هم باز

 .  ماند رهیخ شاران یچشمها به نگاهش.  آورد باال را سرش و

 

  ؟ یکنینم نگاهم چرا -

 

 ! یبمون کنم التماس چشم با اما یبر بدم اجازه یزبون ندارم دوست -

 بوسه.  نشاند لب یرو یلبخند هامون

 

 اگر ؟ بکند دل او از توانستیم مگر.  کاشت شاران یشانیپ یرو یا

 ... شدینم دور او از هم هیثان کی نبود مجبور

 



 . نمونده مرداد تا گهید یزیچ.  کنمیم درست زود رو یچ همه - 

 

 : شد باز لبخند به هم شاران یلبها باالخره

 

 .بخرم عروس لباس دیبا -

 

 . میخریم هم با -

 

 .... هست هم یعروس یعکاس و یلمبرداریف یکارا -

 

 . میدیم هم اونارو بیترت  -

 

 ... شینقاش و خونه -

 

 ی شانه دور که شیدستها.  دیکش آغوش در را شاران اراده یب هامون

 کند رهیذخ را بودن شاران کنار حس از یکم تا گرفت نفس شد حلقه او

 ! اش یشاران یب یوقتها یبرا

 

 . بده زمان من به فقط.  شهیم درست یچ همه -

 

 . یکن جبران دیبا بعدا.  حسابت به زنمیم نموندنتم امشب.  باشه -

 



 . یبگ تو یچ هر -

 

 لشیموبا داشت هامون رفتن از که یبد حس با شاران رفت که هامون

 به نگاهش.  کند مرور خود با دوباره را شانیعکسها تا برداشت را

 کجا به نگاهش دانستینم.  افتاد بود گرفته هامون از که یتک عکس

 را صورتش بود نشسته شیلبها یرو که یلبخند اما است مانده رهیخ

 کرده یخواستن

 بود دهیتاب عکس به پشت از که ینور و عکس رخ مین حالت.  بود

 و دیکش عکس یرو را انگشتش.  بود کرده چندان دو را اش ییبایز

 : کرد زمزمه

 

 . یبمون کنارم شهیهم و نشه نمونیب مانع یکس کاش -

 

 کاش.  بود شده کابوسش زهره یاحتمال رفتار از اضطراب و ترس

 ... کند آرامش که بود یکس ، کردیم راحت را الشیخ یکس

 

**** 

 

 . خوب دختر نشد!  شاران نشد -

 

 : دیکش شالش به یدست کالفه شاران

 

 بود؟ کجا مشکلش -



 

 یناراحت حس اون اون.  یناراحت و یگردیم خانوادت دنبال!  حس -

 . ینکرد درک رو نقشت هنوز.  کمه

 

 شیهایریگ سخت یبرا را یبد روز.  بود یقربان به نگاهش شاران

 : داد تکان سر حوصله یب شاران.  بود کرده انتخاب

 

 . میبر گهید بار هی -

 

 : گفت عیسر یقربان 

 

 .میریگیم گهید ساعت مین.  میکن استراحت - 

 

 دور یقربان یچشمها مقابل از و داد تکان سر خواسته خدا از شاران

 . شد

 از.  بگذارد راحتشان یقربان تا شمردیم را ها قهیدق آلود خواب و خسته

 دادندیم نشان را ۹۲ عدد ها عقربه که لحظه همان تا صبح ۷ ساعت

 گرفتندیم روزهیف با دیبا که ییها صحنه. بود یلمبرداریف و کار مشغول

 بود مجبور شاران اش ساعته چند ریتاخ خاطر به و بود شده رید هم

 . بماند شتریب

 هامون از یخبر.  انداخت اش صفحه به ینگاه و برداشت را لشیموبا

 و بزند زنگ بود قرار.  بود نیهم از اش یکالفگ شتریب دیشا.  نبود هم

 گرفته هم درد معده!  داشت هم را زهره رفتار اضطراب!  بود نزده

 !نبود راه به رو ادیز حالش و بود



 از یخبر هم باز اما کرد چک را شیغامهایپ و نشست یصندل یرو

 و شود بیترغ آنکه از قبل و فرستاد رونیب را نفسش.  نبود هامون

 ی شماره

 و بود زهره اسم به نگاهش.  خورد زنگ لشیموبا ردیبگ را هامون

 هوا یرو انگشتش.  ستادیا شیبرا زمان که انگار. کند چه دانستینم

 دیکش قیعم نفس چند و کرد سیخ را شیلبها زبان با دستپاچه.  دیلرزیم

 : داد جواب کند قطع را تماس و شود منصرف زهره آنکه از قبل

 

 ؟ بله - 

 

 : دیرس گوشش به زهره یصدا مکث یکم از بعد

 

  سالم -

 

 . نداشت را یشگیهم یمهربان آن شیصدا

 

 ؟ دیخوب.  سالم -

 

 . نزدم زنگ که موقع بد.  ممنون -

 

 الیخ نطوریا شاران هم دیشا ای. بود خسته شاران مثل هم او انگار

 ! کردیم



 

 ... اصال. نه -

 

 ؟ ما ی خونه یایب ۷ ساعت یحدودا یتونیم رمیگینم رو وقتت ادیز -

 

 آنچه از بود آمده سرش به.  آمد بند هم نفسش. کرد مکث شاران

 را سکوت زهره که بود شده یطوالن یکم نشانیب سکوت!  دیترسیم

 : شکست

 

 ؟ شد قطع...  الو -

 

 : گفت بالفاصله شاران

 

 . برسونم خودمو کنمیم یسع -

 

 : دیکش قیعم نفس زهره

 

 . منتظرم -

 

 که یگند حس و ماند شاران.  شد قطع آرامش خداحافظي از بعد تماس

 به که یحال نیا به لعنت!  بود افتاده جانش به خوره مثل شبید از

 ! نامرد صدر آن و حیذب به لعنت!  بود گرفته قرار آن در اجبار



 

 زدن حرف اضطراب دوباره.  رفت نشیماش سمت به کار اتمام از بعد

 چه و بشنود چه است قرار دانستینم.  گرفت را وجودش تمام زهره با

 صبر چه هر اما گرفت تماس هامون با فتدیب راه آنکه از قبل...  دیبگو

 تماس!  رفتیم رژه سرش یرو کن خرد اعصاب بوق یصدا کردیم

 یخبر یب نیا! باشد خواب ساعت نیا تا نداشت امکان. کرد قطع را

 است خانه هامون که دادیم یدلدار را خودش نانهیخوشب.  دادیم آزارش

 . کند یم اش یاری زهره با زدن حرف در حتما و

 دوست.  راند ممکن سرعت نیکمتر با و انداخت راه به را نیماش 

. کشدینم را انتظارش یخوب اتفاق بود مطمئن.  برسد مقصد به نداشت

 و دست اضطراب از.  دیرس مقصدش به باالخره اما

 شیپ ماه سه اگر دیشا.  دیلرزیم شیپا و دست اضطراب از.  دیرس و

 دیشا!  داشت یتر متفاوت حال  شاران دیفهمیم را زیچ همه زهره

 نیا اما.  نداشت یتیاهم شیبرا شانیزندگ و هامون و رابطه نیا اصال

 دستش یرو هامون انگشتر.  بود شده عوض شیبرا زیچ همه روزها

 . بود شده مشترکشان یزندگ و او ذکرش و فکر تمام و بود نشسته

 : کرد زمزمه خودش با.  دیکش یقیعم نفس و شد ادهیپ نیماش از

 

 ! ؟ یکرد هول انقدر چرا!  بکشنت ستین قرار -

 

 خی شیانگشتها.  فشرد زنگ یرو را دستش و برداشت قدم در سمت به

 ماند منتظر و کرد تیهدا سر یباال به را اش یآفتاب نکیع.  بود بسته

. 

 



 : دیرس گوشش به زهره یصدا

 

 . دییبفرما -

 

 : کرد زمزمه دستپاچه شاران.  شد باز هم از یا تقه با در

 

 ! ممنون -

 

 متنفر خودش ضعف و یدستپاچگ از.  بود گرفته اضطراب از شیصدا

 شیقدمها.  بود نکرده یاشتباه کار چیه!  بود نکرده یخالف کار.  بود

 . نداشت ها پله به دنیرس یبرا یا عجله چیه.  بود آرام خانه سمت به

 را وقتش نه اما ردیبگ را هامون ی شماره گرید بار داشت دوست

 فقط.  دادیم او به را کار نیا ی اجازه لرزانش یدستها نه و داشت

 ! باشد خانه هامون که باشد دواریام دل ته از توانستیم

 یلبخند.  بود آمده استقبالش یبرا که یا زهره و دیرس در به باالخره

 :  گفت عیسر و کاشت لب یرو مهین و نصفه

 

  د؟یخوب.  خانوم حاج سالم -

 

 نه و دیرسیم نظر به یعصبان نه.  شهیهم مثل.  بود آرام زهره صورت

 : کرد تعارف و داد جواب را شاران سالم.  خوشحال یحت

 

 .شدم مزاحمت کارت وسط اگه ببخش تو ایب - 



 

 : داد جواب و گذاشت داخل به قدم شاران

 

 . نداشتم یا گهید کار.  بود شده تموم کارم.  دیمراحم -

 

 .یبذار رو شالت و مانتو هامون اتاق تو یتونیم -

 

 . ینجوریهم خوبه نه -

 

 توانستینم که بود ریدرگ ذهنش آنقدر.  نگفت یگرید کالم زهره

 شاران نشستن از یوقت...  کند جور و جفت هم کنار درست را كلمات

 خانه سکوت از. اوردیب یچا تا رفت آشپزخانه سمت به شد مطمئن

 را شاران اضطراب نیهم.  ستین آنجا زهره جز یکس که بود مشخص

 . دیایب کمکش به نبود قرار یکس مطمئنا.  کردیم برابر دو

 مقابلش آمد یم یخانگ نظرش به که یکیک و یچا فنجان بعد یا قهیدق 

.  کردیم نگاهش و نشسته مبل یرو آرام و ساکت هم زهره و بود

 خالف بر.  دادیم آزارش سکوت نیا.  دیبگو چه دیبا دانستینم شاران

 غلبه او بر استرس بار نیا کند حفظش کردیم یسع شهیهم که یمیرژ

 تکه و کرد

.  فرستاد نییپا یچا با را آن و گذاشت دهان به کیک از یکوچک یا

 : گفت نشانیب سکوت شکستن یبرا

 

 ؟ هیخونگ.  هیا خوشمزه کیک -



 

 .  فرستاد رونیب مانند آه را نفسش زهره

 

 . کنهیم آرومم پختن کیک ناراحتم و یعصب کمی که ییوقتا -

 

 دیپرسیم و زدیم ندانستن به را خودش دیبا.  دیبگو چه دانستینم شاران

 چقدر ؟ دادیم اش یدلدار و کردیم یهمدرد ای ؟ است ناراحت چه از

 ! بود سخت شیبرا دادن نشان درست العمل عکس

 : داد نجات را عروسش و آمد حرف به زودتر خودش زهره

 

 . کردم یزندگ صدر حسن با سال ۷۴ کینزد -

 

 اش یدرون ی غصه و غم یخوب به که بود محزون انقدر شیصدا لحن

 مرد آن نام دنیشن هم هنوز. شد منقبض شاران فک.  دادیم نشان را

 : داد ادامه زهره! کردیم اش یعصب

 

 هیدرست آدم کردمیم فکر شهیهم اما نبود مشکل و رادیا یب مونیزندگ -

 . کنهینم شیراض من با یزندگ.  منه با مشکلش کردمیم فکر شهیهم. 

 

 گرفتینم باال هم لحظه کی را سرش و بود مانده شیدستها به نگاهش

. 



 ناراحتش روزها آن از گفتن که انگار.  کردیم ادا زور به را كلمات

 یخال را خودش و بزند حرف او تا بود کرده سکوت شاران.  کردیم

 . کند

 

 میراض هیخوب مرد گفتنیم و شناختنشیم همه بازار تو که نیهم اما -

 چقدرم هر حاال...  بود یخوب مرد حداقل خونه رونیب نکهیا.  کردیم

 که

 و سن کم...  بود خودمم از رادیا.  نداشت یاشکال ذاشتیم کم من یبرا

 به ای.  اومد ایدن به هامون اومدم خودم به تا و کردم ازدواج بودم سال

 منم دیشا.  یزندگ از شدم غافل.  هامون یکارا ای دمیرسیم خونه یکارا

 . بشه بد اونم شد باعث که بودم بد

 

 نشیسرزم زنان که یوجدان عذاب حس نیا از شدیم ناراحت شاران

 اگر که. هستند مقصر آنها حتما بگذارد کج پا یمرد اگر که.  داشتند

 .  اند گذاشته کم شانیزندگ یبرا آنها نباشد یزندگ اهل یمرد

 

 :آمد حرف به گرید بار زهره

 

 . کنم یخواه معذرت ازت که نجایا یایب گفتم -

 

 به را نگاهش یا لحظه خطاکار یآدمها مثل زهره. برد ماتش شاران

 شیچشمها دوباره زود یلیخ و انداخت شاران مبهوت و مات صورت

 : گرداند شیدستها سمت به را

 



 یبکش یسخت یشد مجبور من شوهر خاطر به که بخوام معذرت ازت -

 . 

 

 اما.  بود سخت دادن ادامه شیبرا که انگار. کرد فوت رونیب را نفسش

 :نکرد ینینش عقب

 

 خود از و ینداد اناتیجر نیا به تن کم سن اون با که ممنونم ازت و -

 که چند هر.  بشه حفظ مونیزندگ یشد باعث حداقل.  یکرد یگذشتگ

 ! بهتره خرابه ای رونهیو بگم.  گذاشت یزندگ رو اسمش شدینم

 

 آن از تر قلب خوش زهره که بود دهینفهم چطور.  اوردین طاقت شاران

 ای.  کند عمل منطق یب بخواهد که ستیزیچ

 

 شد بلند جا از اراده یب.  کند ناراحت را شاران که بزند یحرف بخواهد

 نگاه.  نشست کنارش و

 : کرد باز لب اراده یب شاران.  شد رهیخ صورتش یرو زهره متعجب

 

 نکهیا یبرا دیکرد یگذشتگ خود از بار ۵.  دیهست بچه تا ۵ مادر شما -

 باب یلیخ دیشا که یزندگ به خاطرشون به.  دیباش داشته سالم یها بچه

 دیگذرون سر از که یاتفاقات برخالف.  دیداد ادامه نبوده خودتون لیم

 خود از که دیبود شما.  دیکن تیترب رو یخوب یها بچه دیتونست

 نیا به یازین.  دمیجنگ خودم یزندگ یبرا فقط من.  دیکرد یگذشتگ

 ی خانواده هیقض نیا طرف کی.  دیکنیم شرمندم فقط...  ستین حرفا

 . هستن منم



 

 یمهربان رنگ نگاهش مهرباني.  بود زده حلقه زهره چشم در اشک 

.  صادقانه همانقدر و یداشتن دوست همانقدر.  داشت را هامون یها

 : آمد حرف به گرید بار

 

 . دیکن یخواه عذر شما ستین قرار که کارش و گهید آدم هی خاطر به -

 

 از نکهیا.  یشد آواره یبچگ تو نکهیا.  گفت بهم رو یچ همه هامون -

 .. خانوادت

 

 یانگشتها یرو را دستش شاران.  شد شیحرفها ی ادامه مانع بغض

 : گذاشت زهره ی خورده چروک

 

 .... دارم رو شما...  دارم رو هامون.  دارم یخوب یزندگ االن -

 

 زهره که نبود مطمئن هنوز دیشا.  بود آورده زبان بر را شما مکث با

 او با شاران.  بود دان قدر اما زهره نگاه! ردیبپذ خانواده در را او

 یهمدرد

 یخوب به را گذشته اتفاقات بد حس.  دیفهمیم را خرابش حال.  کردیم

 . شدیم متوجه رفتارش از

 

 . کردم قضاوت زود موردت در من - 

 



 : داد ادامه زهره.  ماند ساکت شاران

 

 تو نه و یداد راه تیخواستگار مراسم تو نه رو پدرت نکهیا از -

 . کردم قضاوتت یبود خواهرت مراسم

 

 . ستین مهم -

 

 . ینباش یداشت حق -

 

 نکهیا از...  بود ناراحت بود، او با حق نکهیا از.  بود نیغمگ شاران

 از.  کند ترک را اش یزندگ ، پدرش ، اش خانواده که دادیم حق او به

 حق نیا از.  باشد ریدلگ پدرش از دادیم اجازه او به که یلعنت حق نیا

 ! دیخریم شیبرا ترحم و یدلسوز که یا مسخره مسلم

 

 ؟ دیستین ناراحت من از شما -

 

 بد حس داشت یسع سوال نیا با ینوع به.  بود کرده عوض را بحث

 زهره.  بزند پس را کردیم ینیسنگ شیها شانه یرو که یوجدان عذاب

 : کرد نگاهش ناباور

 

 یکیکوچ اون به ی بچه دختر هی از دیبا یچ یبرا!  نه که معلومه -

 ! هیحرف چه نیا.  اصال.  باشم ناراحت

 



. کند قضاوتش و بچرخد زهره زبان نکهیا از...  داشت واهمه شاران

 کار کی و هزار برچسب ای!  است کرده اغوا را شوهرش دیبگو مثال

 ! بود تفاهم سوء نیا رفع فکر در زهره اما.  بچسباند او به را نکرده

 

 سالم و سن اون با من که یداشت یشجاعت تو...  کنمیم تحسینت من -

 و موندم من و یکرد عوض رو خودت طیشرا رفتنت با تو.  نداشتم

 . بشه عوض یزیچ قراره کردم فکر

 

 . دیداشت بچه شما -

 

 انقدر چشمام یجلو هومنم دیشا.  شدیم بهتر هم اونا یبرا دیشا -

 اش حمله هر با و بکشم راحت نفس هی تونستمیم اونوقت.....  دیلرزینم

 . بشم زنده و رمینم

 

 و حس آن دنید با شاران و کردیم سیخ را اش گونه اشک یها قطره

 : زد لب و گرفت نفس.  شدیم ناراحت حالش

 

 . گذشته گهید گذشته خانوم حاج -

 

 ... شد ظلم هامونمم به - 

 

 خودش با ، دیشنینم را شاران یحرفها. کردیم ریس گذشته در که انگار

 :کرد زمزمه گرید بار



 

 به. بود باهوش چقدر ماشاهللا.  داشت دوست خوندن درس چقدر بچه -

 . کنار گذاشت رو یچ همه ماها خاطر

 

 که آنچه از قایعم زهره بود مشخص.  کند چه دانستینم شاران

 از ، شیها ییزورگو و صدر از.  است ناراحت افتاده اتفاق شانیبرا

 تک خاطر به را خودش مدت تمام و بود دهینچرخ لشیم باب که یزندگ

 :زد لب و گرفت نفس شاران.  بود کرده سرزنش اتفاقاتش تک

 

 ... خانوم حاج -

 

 یزیچ او دهد اجازه آنکه از قبل و گرداند شاران سمت به سر زهره

 :  گفت گرید بار خودش دیبگو

 

 .  قضاوتام ی همه خاطر به ؟ یکنیم حاللم -

 

 مقصر او اصال.  نداشت دوست را زهره حالت نیا.  بود معذب شاران

 !کردیم یبدتر یقضاوتها بود او یجا هم شاران اگر دیشا!  نبود یزیچ

 

 . رو خانوادم البته و دیببخش منو شما -

 



 شاران نداد اجازه در زنگ یصدا.  کرد سکوت و گرفت نفس زهره

 اشک یها قطره و دیکش صورتش به یدست زهره. دیبگو یگرید زیچ

 :  گفت بالفاصله.  کرد پاک چشم از را

 

 .اومده زود هیهان حتما -

 

 یحت.  کردیم یشرمندگ احساس زن نیا مقابل شاران.  شد بلند جا از

 را شانیزندگ دنیپاش هم از قصد ذبیح که اوردین شیرو به بار کی

 : گذاشت خانه به قدم هیهان و شد باز در!  است داشته

 

 ؟ یکرد هیگر مامان -

 

 : گفت عیسر زهره

 

 . کن سالم برو.  اومده داداشت زن -

 

 . افتاد او به هیهان نگاه تازه.  شد بلند جا از شاران

 ؟ هیهان یخوب سالم -

 

 در محکم را او و بردارد قدم سمتش به هیهان تا بود یکاف شاران یصدا

 محبت جنس اما داشت لطف او به هیهان شهیهم که البته. بکشد آغوش

 : گفت عیسر زهره.  بود تر متفاوت یکم امروزش



 

 . زمیریم گهید یکی االن.  مادر کرد خی تمییچا زدم حرف انقدر-

 

 : آمد حرف به شاران

 

 . خونه رمیم گهید.  شمینم مزاحم -

 

 ادیم زود بشه فارغ کاراش از هامون.  یهست شب ؟ ذارمیم مگه -

 . ادیم هم زودتر یینجایا بدونه اگه اصال.  خونه

 

 : کرد زمزمه آرام.  کند شیرها که داد تیرضا هیهان

 

 . اخالقتم و خودت طرفدار االن بودم تیباز طرفدار روزید -

 

 در هم تشکر ی کلمه یحت.  زد لبخند.  دیبگو چه دانستینم شاران

 رفت اتاقش به لباس ضیتعو یبرا هیهان یوقت.  دیچرخینم دهانش

 ماندن خبر یب نیا از و کند چک را لشیموبا تا کرد دایپ فرصت شاران

 آنجا هم گرید ساعت کی!  بفرستد رونیب کالفه را نفسش هامون از

 نه و آمد هامون نه اما کرد چک را لشیموبا دقیقه به قهیدق و ماند

.  بود محتاطانه هیهان و زهره با شیصحبتها.  داد خودش از یخبر

 کردیم یسع شاران که دندیپرس اعظم از البته و اش خانواده از یکم

 . بدهد را جوابشان کارانه محافظه



 ای.  کند مشکل دچار را اعظم بعدها که بزند یحرف نداشت دوست اصال

 به را صدر خانواده که یجور کند خواهرش از ییجا یب دفاع یحت

 ! ندازدیب اشتباه

 هم هیهان.  دیآ یم خانه به رید شب که بود گفته و گرفته تماس هومن

 جواب یب هم را او یتماسها اما گرفت تماس هامون با یبار چند

 بار هر اما گرفت را مغازه ی شماره زهره هم بار چند.  گذاشت

 هم آنجا هامون که گفتیم آنها به گرید ی فروشنده کی ای یهاد یصدا

 ! ستین

 ساعت نیا تا صبح از!  کرد یم نگران قبل از شتریب را شاران نیهم

 ؟ ندهد را کس چیه جواب هامون که بود شده باعث یکار چه شب از

 خانه امن طیمح در و برود خانه به که کردیم دل دل مدت تمام شاران

 مانع زهره یحرفها و هیهان سواالت اما!  باشد یا چاره فکر به اش

 .شدیم

 یبرا!  داشتند سوال اش یزندگ یسالها کل ی اندازه به که انگار

 نشده هامون نگران خودش ی اندازه به آنها چرا که بود بیعح شاران

 یرو ینگران آثار کم کم و بود گذشته شب ۹۹ از ساعت!  بودند

 : گفت کالفه و شد بلند جا از.  کرد دایپ نمود هم زهره صورت

 

 ؟ ستین ازش یخبر که رفته کجا پسر نیا - 

 

 : گفت عیسر کردیم یخوددار ساعت آن تا انگار که هم هیهان

 

 ؟ سهراب آقا به میبزن زنگ -

 



 با یتماس و رفت تلفن سمت به عیسر زهره.  بود مانده ساکت شاران

 نگران یا چهره با سهراب با صحبت قهیدق چند از بعد. گرفت سهراب

 : گفت قبل از تر

 

 . نداشت ازش یخبر -

 

 : شد بلند جا از شاران

 

 .کنم داشیپ بتونم دیشا گردمیم دنبالش رمیم -

 

 : گفت عیسر زهره

 

 . شهیم داشیپ گهید. رهیم راه هزار دلم مادر نه ؟ شب ساعت نیا -

 

 را نشستن آنجا اما شاران.  نبود مطمئن زدیم که یحرف از هم خودش

 : گفت حال همان در.  دیدینم کار ی چاره

 

 . ستین ازش یخبر صبح از.  نشستنه جا هی از بهتر -

 

 : گفت هیهان

 

 . ینباش تنها امیم باهات منم -



 

 : باشد تنها دادیم حیترج شاران

 

 . دمیم خبر بهتون من.  خانوم حاج شیپ بمون تو -

 

 را خودش و زد رونیب خانه از کنند یمخالفت او با بتوانند آنکه از قبل

 قفل در دیکل یکس برسد یورود در به آنکه از قبل.  رساند اطیح به

 و بود شده چشم وجودش تمام.  ستادیا شاران.  شد خانه وارد و چرخاند

 زمزمه دنشید با هامون. کردیم نگاه رهیخ در پشت ی خسته مرد به

 : کرد

 

 ؟ یکنیم کاریچ نجایا تو.  سالم -

 

!  کردیم یعصب را شاران حرف نیا یخبر یب همه آن از بعد

 : رفت هم در شیابروها

 

 یدیفهمیم یدادیم جواب غامامویپ حداقل ای یدادیم جواب تویگوش اگه -

 !کنمیم کاریچ نجایا که

 

 شاران سمت به یقدم.  بست را در و دیکش صورتش به یدست هامون

 :  فرستاد رونیب خسته را نفسش و برداشت

 

 . نکردم نگاه میگوش به اصال امروز -



 

 اش رفته هم در یابروها با سکوت همان اصال.  کرد سکوت شاران

 هامون که دادیم نشان را حرصش و یناراحت آنقدر و داشت جذبه آنقدر

 : کرد زمزمه و گرفت اش مردانه یانگشتها انیم را شیبازوها

 

 ؟ گهید وقت هی واسه میبذار رو دعوا و یناراحت شهیم -

 

 نفسش.  آورد رحم به را شاران دل هامون ی گرفته و خسته صورت

 : زد لب و فرستاد رونیب را

 

 . شدم نگرانت -

 

 . دونمیم - 

 

 آورده بند را شاران احساسات نفس یخستگ از شده قرمز یها چشم آن

 . بود

 

 .کرد حلقه هامون گردن دور را شیدستها و کرد آزاد را شیبازوها

 پلک و بگذارد اش شانه یرو را سرش یا لحظه یبرا داد اجازه او به

 نیهم روز کل انگار.  کرد حلقه شاران کمر دور دست هامون.  ببندد

 را

 را او و دیکش قیعم نفس!  شکالت یبو با شاران آغوش خواستیم

 : دیشن را شاران وار زمزمه یصدا.  فشرد خود به شتریب



 

 ! ها نهیهم شهیهم ینکن الیخ یول گذرمیم گناهت از فعال -

 

 را شاران اگر.  کرد تر تنگ را شیبازوها ی حلقه و دیخند هامون

 اصال برد؟یم کجا را شیها یخستگ ؟ کردیم چه ؟ شدیم چه نداشت

 ... اش نهیس قفسه به دهیچسب قایدق ، کنارش ، شهیهم ، باشد شاران

 

 : دیپرس و گرفت فاصله او از شاران

 

 ؟ اطیح تو یارینم رو نتیماش -

 

 : کرد نگاهش پرسشگر شاران.  کرد مکث یکم هامون

  ؟ شد یچ -

 

 : کرد باز لب تینها در یول شد یطوالن یکم سکوتش

 

 ؟یکن ازدواج نداره پول هم اونقدرا که یمرد با یحاضر هنوزم -

 

 ... نتیماش -

 

 ! فروختم -

 



 : بود مانده باز دهانش شاران

 

 !؟ چرا -

 

 . دادمیم سامون و سر امییدارا به دیبا -

 

 ؟ یبود نیهم ریدرگ روز كل -

 

 هستش هیهان نوبت االنم.  دادم لیتحو هومن و یهاد به رو ها مغازه -

 .بگم بهش کاراشو که

 

 ؟ یچ خودت پس -

 

 . خورهینم من درد به باشه مونده صدر حسن از که یپول -

 

.  شد کردیم الیخ که یزیچ از بهتر حالش.  گرفت آرام شاران قلب

 یکاف باشد خودش که نیهم.  نبود  مهم هامون ییدارا و اموال شیبرا

 به

 :دیرسیم نظر

 

 !؟ دارم کار یب شوهر هی االن پس -

 



 : دیخند هامون

 

 ! نه -

 

 ؟ سرته تو یچ -

 

 که داشتم انداز پس مقدار هی.  خودم یپوال با یول.  دمیخر مغازه هی -

.  نشه یقاط صدر حسن ییدارا با بودم کرده یسع سال چند و نیچند

 و فروختم نممیماش.  برسونمش معقول حد هی به بودم کرده تالش

 دارم خودم یبرا مغازه هی االن.  داشتم که یا هیسرما اون یرو گذاشتم

 . خونه هی و

 

 !  هیکاف نمیهم -

 

 یم هوس به را هامون و بود شده باز هم از لبخند با شاران یها لب

 :  گفت شاران لحظه همان اما.  شود تر کینزد او به که انداخت

 

 . رفت ذهنم از اصال.  بود نگرانت خانوم حاج -

 

 هامون دنید با زهره.  برداشتند قدم خانه سمت به هم ی شانه به شانه 

 قدم هامون سمت به عیسر هیهان و دیکش یراحت نفس.  شد راحت الشیخ

 نشست مبل یرو سکوت در اما هامون.  کرد چشیپ سوال و برداشت

 نگاه پسرش به تعجب با زهره.  ندیبنش مقابلش هم هیهان که خواست و



.  زد هیتک راحت الیخ با و نشست هامون کنار شاران و کردیم

 .است مورد چه در حرفشان دانستیم

 

 . دادم هومن و یهاد لیتحو رو ها مغازه امروز -

 

 :  ماند مات زهره

 

 ... مادر یدار سهم اونجا که خودتم -

 

 : دیپر مادرش حرف بین هامون 

 

 . شد میتقس یچ همه.  ندارم گهید -

 

 : گفت عیسر هیهان

 

 !؟ یچ یعنی - 

 

 : داد حیتوض هامون

 

 به و هومن و یهاد به یبسپر رو اونجا گردوندن تیمسئول یتونیم -

 دوست هم اگر.  یکن اعتماد بهشون یدار اونجا از که یسهم ی اندازه



 تا.  یبساز رو خودت یزندگ و یریبگ رو اش هیسرما یتونیم یدار

 و خرج کشمیم نفس من که یوقت تا و یا خونه نیا تو که یوقت

.  یباش یزیچ نگرون دل االن ستین یازین پس.  منه با مخارجت

 ای کمک اگه.  یبکن یبخوا که یکار هر پولت و هیسرما با یتونیم

 . کنمیم کمکت هستم من یخواست ییراهنما

 

 : گفت زهره

 

 . مادر یکن یریگ کناره نبود قرار -

 

 یدخالت نداشت دوست.  ستیاضاف انجا وجودش کردیم احساس شاران

 :  گفت و شد بلند جا از.  باشد داشته شانیخانوادگ روابط در

 

 ؟ نمیبب رو نییپا برم تونمیم من -

 

 :  داد تکان سر هامون 

 

 . بردار زمیم یکشو یتو از رو نییپا دیکل -

 

 یراض هامون فکر از. کرد ترک را جمعشان و داد تکان سر شاران

 . بود



 که یپول یحت و نبود شانیزندگ در گرید صدر حسن از یرد که نیهم

 بود هامون خود به متعلق همه شود خرج بود قرار شانیزندگ در

 . داشت یبهتر احساس

 

**** 

 

 :  گفت تلفن پشت از ونیکتا

 

 استفاده.  یندار یلمبرداریف امروز که توام.  میهم دور همه دیایب شب -

 ! گهید کن

 

 . کرده رشیدرگ کمی دیجد ی مغازه یکارا.  بگم هامون به بذار -

 

 . بده خبر من به -

 

 . حتما -

 

 لشیموبا ردیبگ تماس هامون با بتواند آنکه از قبل و کرد قطع را تماس

 : داد جواب عیسر اعظم نام دنید با.  خورد زنگ

 

 الو؟ -

 



 ؟ یا خونه...  شاران الو -

 

 :کرد دستپاچه هم را شاران اش دستپاچه و هراسان یصدا

 

 ؟ شده یچ -

 

 !؟ یا خونه -

 

 ؟ تو ییکجا.  آره ، آره -

 

 . اونجا امیم دارم -

 

 . باشه -

 

 بدون که یتماس و بود لشیموبا به شاران نگاه.  کرد قطع را تماس

 آنجا به تا! ؟ بود آمده اعظم سر به ییبال چه.  بود شده قطع یخداحافظ

 . دیفهمینم دیرسینم

 بدون.  بست نقش لشیموبا ی صفحه یرو هامون ی شماره بالفاصله

 : داد جواب مکث

 

 . زمیعز سالم -

 



 تمام.  باشند ختهیر شیگلو به که بود ینیریش شهد مثل گفتنش زمیعز

 نشاند لب یرو یلبخند.  بود کرده پاک وجودش از را روزش یخستگ

 و

 .زد هیتک دشیجد یتیریمد یصندل به

 

 ؟ شما حال.  خانوم سالم -

 

 یرو ، برد ادی از را خودش یکنجکاو و اعظم هراسان لحن شاران

 : داد جواب حال همان در.  انداخت پا یرو پا و نشست مبل

 

 شیپ چطور کارا.  کنمیم استفاده اجباري مرخصي نیا از دارم. خوبم -

 ؟ رهیم

 

 کار به شروع زود یلیخ.  آمادست یچ همه.  میزد رو مغازه یتابلو -

 . میکنیم

 

 یخستگ اما شدیم خسته.  بود شهیهم از تر خوشحال هامون روزها نیا

.  بود شده آزاد ذهنش که انگار.  نبود یکالفگ از پر سابق مثل اش

 بود شده برداشته شیها شانه یرو از تیمسئول بار که نیهم انگار

 . بود شده قبل از بهتر حالش

 

 . میبر حتما داره اصرار.  کرده دعوتمون شام یبرا ونیکتا -

 



 .دنبالت امیب ۳ ساعت تونمیم -

 

 . دنبالت امیم.  هست من نیماش -

 

 . بدم بهت هم گهید ینیریش هی مغازه ینیریش بر عالوه دیبا کنم فکر -

 

 : گفت جانیه با شاران

 

 ؟ یدیخر نیماش -

 

 : شد خنده از پر هامون یصدا

 

 . امروز نیهم.  دمیخر -

 

 ! یشد فعال چقدر امروز -

 

 فعال.  ستین بدک نمیا اما رسهینم یقبل نیماش یپا به البته!  یلیخ -

 . بشه راه به رو اوضاع تا میبساز باهاش

 

 . امینم جا چیه باهات وگرنه!  ایب ینیریش با پس -

 



 ! خونت امیم من!  هیمهمون از بهتر نفره دو شب هی -

 

 ! پررو -

 

 در. آمد در صدا به شاران ی خانه زنگ لحظه همان.  دیخند هامون

 : رفت در سمت به بود گوشش کنار لیموبا که یحال

 

 . دیرس کنم فکر نجایا ادیب بود قرار اعظم -

 

 . برسون سالم -

 

 یرو از لبخند دید که را اعظم ی زده وحشت صورت. کرد باز را در

 : دیپرس حال همان در.  شد محو صورتش

 

 ! ؟ اعظم شده یچ -

 

 حال همان در. بست را در و انداخت خانه داخل را خودش عیسر اعظم

 حرف به بود شده داشته نگه شاران گوش کنار که یلیموبا به توجه یب

 : آمد

 

 . بزنم حرف باهاش خوامینم!  ستمین من بگو!  نجایا ادیم داره هومن -

 



 : شد متعجب شاران

 

 ! کن فیتعر درست ؟ شده یچ -

 

 اش کوله.  انداخت مبل یرو و برداشت سر از را اش یروسر اعظم

 برد فرو شیموها داخل را شیدستها.  کرد پرت یگرید ی گوشه هم را

. 

 

 :  گفت گرید بار شاران

 

 !؟ نه ای شده یچ یگیم -

 

 : زدیم حرف خودش با اعظم که انگار

 

 ... یچ همه.  شد تموم یچ همه -

 

 : دیرسیم نظر به نگران خط یسو آن از هامون یصدا

 

 ؟ شده یچ ، شاران -

 

 تا اوردیب اعظم یبرا خنک آب یکم تا رفت آشپزخانه سمت به شاران

 : گفت حال همان در. دهد نیتسک یکم را حالش دیشا



 

 . نجایا ادیب هومن قراره گهیم.  شده دعواش هومن با کنم فکر - 

 

 ! ؟ یچ یبرا! اونجا؟ -

 

 . دهینم درست جوابمو.  ستین خوب حالش.  دونمینم -

 

 : گفت هامون.  کرد پر خنک آب از را وانیل

 

 . رسونمیم خودمو گهید قهیدق چند تا من -

 

 به و کرد رها آشپزخانه در جا همان را لشیموبا.  کرد قطع را تماس

 را آب وانیل شاران.  رفتیم راه مردد هم هنوز اعظم.  برگشت سالن

 : گرفت سمتش به

 

 هو؟ی شد یچ.  شهیم بهتر حالت بخور نیا از کمی -

 

 به بود منتظر شاران.  دیکش سر نفس کی را وانیل اتیمحتو اعظم

 :  دینکش طول ادیز انتظارش.  دیایب حرف

 

 رو گذشته انیجر گفت....  یتلفن.  میزد حرف هم با شبید -

 ....  دهیفهم



 

 به داشت دیترسیم که یزیچ از.  آمد بند شاران ی نهیس در نفس

 ! آمد یم اعظم سر به دیبگو بود بهتر دیشا.  آمد یم سرشان

 

 !؟ خب -

 

 : داد ادامه و فرستاد گوش پشت را اش آشفته یموها.  نشست اعظم

 

!  یالک.  دادیم حکم.  زنهیم خودشو حرف یول زدم حرف باهاش -

 هی میرفت.  بشه تموم کالسم تا بود سادهیوا.  آموزشگاه اومده دمید امروز

 یجا

 خودش.  زد حرف باهاش شدینم اصال که بود یعصبان انقدر مینشست

 ! بودم گذشته مقصر من انگار.  دوختیم و دیبریم

 

 به طاقت یب شیها شانه.  گذاشت صورتش یرو را شیها دست

 اندازه چه تا که داد نشان شاران به اش هیگر یصدا و افتاد لرزش

 را اش شانه و نشست اعظم کنار!  است بوده درست ندهیآ از ترسش

 : داد ماساژ

 

 شهیم درست بوده بحث هی.  که نشده یزیچ ؟ یکنیم هیگر یچ یبرا -

. 

 

 : آمد حرف به هق هق و هیگر نیب



 

 رو یچ همه...  بزنم خانوادمو حرف بخوام بازم اگه...  اگه گفت بهم -

 ! کنهیم تموم باهام

 

 : آمد حرف به هم باز اعظم.  دیبگو چه دانستینم. برد ماتش شاران

 

 خونه تا.  نجایا اومدم شدم سوار نیماش بالفاصله.  جهنم به گفتم منم -

 .نجایا ادیب کنم فکر.  شد دیناپد هوی اما اومد یم دنبالم تو ی

 

 : کرد باز لب شده که هم خواهرش دادن یدلدار یبرا

 

 ! زده یحرف هی یالک دیشا.  نشده یزیچ که هنوز -

 

 شدت هم اعظم ی هیگر یصدا شد بلند که خانه تلفن زنگ یصدا

 : داد جواب را تماس و رفت سمتش به شاران.  گرفت

 

 الو؟ -

 

 هامون آقا با شونیلیفام.  آوردن فیتشر ییآقا هی...  رزمجو خانوم -

 .  باال بدم راهشون بعد بپرسم ازتون گفتم.  هیکی

 

 : گفت ناچار و انداخت اعظم سمت به ینگاه مین شاران



 

 . باال انیب.  نداره اشکال -

 

 . خانوم چشم -

 

 : گفت اعظم کرد قطع که را تماس

 

 !؟ آره ؟ اومد -

 

 .آره -

 

 ؟ باال ادیب یگذاشت چرا -

 

 هم با دینیبش.  تونهیزندگ و ندهیآ.  یکن فرار شهینم که ابد تا زمیعز -

 . دیکن کاریچ قراره دینیبب دیبزن حرف

 

 !  شهینم شیحال حرف!  بزنم حرف باهاش خوامینم من - 

 

 او به هم سر پشت یزنگها بعد یا قهیدق.  کند چه دانستینم شاران

 !کردیم فکر شاران که ستیزیچ آن از تر یعصبان هومن که فهماند

 

 ! اینکن باز -



 

 ساختمون کل زدنش زنگ یصدا شمینجوریهم. دارم آبرو من!  اعظم -

 ! برداشته رو

 

 و شد بلند جا از یعصب اعظم

 

 بود گرفته را وجودش تمام اضطراب.  گرفت دندان به را شستش ناخن

 که نکرد صبر هومن.  کرد باز را آن و رفت در سمت به شاران. 

 :  گفت و انداخت خانه داخل را خودش عیسر.  دیبگو یزیچ شاران

 

 ؟ نجاستیا اعظم -

 

 بالفاصله اعظم.  نرود رونیب به ادشیفر یصدا تا بست را در شاران

 : آمد جلو

 

 ؟ یخوایم یچ ؟ چیه.  نجامیا آره -

 

 ؟یچ یعنی رفتنت در نیا.  میبزن حرفمونو آدم مثل سایوا -

 

 ! یکن جدا خانوادم از منو یخوایم تو -

 



 برده ادی از را شاران حضور کل به. دیکش صورتش به یدست هومن

 : دیکش ادیفر حرص با و برداشت زیخ اعظم سمت به.  بود

 

 شو؟ جدا خانوادت از گفتم من ؟ گفتم نویا من!  اعظم ارین در منو لج -

 

  نبود نیا از ریغ یزد که یحرف  -

 

 ؟ دونستمینم و یبود احمق انقدر -

 

 حرف اعظم به یکس نداشت دوست.  دیکش هم در ابرو شاران

 : ستادیا دو آن نیب و دیکش جلو را خودش.  بزند ینامربوط

 

 ! بزن حرف درست هومن آقا -

 

 ؟ بزنم حرف درست باهاش یچجور!  گمیم یچ من فهمهینم اصال -

 

 :گفت هومن حرص به توجه یب شاران

 

 بلند صداتو.  یسادیوا من ی خونه تو نره ادتی!  نییپا اریب صداتم -

 ! نکن

 

 : گفت بود شده شجاع شاران یطرفدار از که اعظم



 

 ی همه.  یکنیم پاک رو مسئله صورت فقط رفتارا و حرفا نیا با -

 ! دهیخواب خاک ریز االن که بوده گهید یکی ریتقص اتفاقا

 

 : شد یعصبان گرید بار هومن

 

 یبابا!  پست من یبابا اصال!  دار مشکل من یبابا!  مقصر من یبابا -

 ! بگو گهید االی ؟ یچ تو

 

 حیذب که شهیهم مثل اعظم اما.  دوخت اعظم به را نگاهش شاران

 : کرد دفاع و دیکش هم در ابرو بود زیچ همه شیبرا

 

 .. که داشت پول اگه.  بود ناچار من یبابا -

 

 به ناباور نگاهش شاران.  شد دور آنها از یکم و زد پوزخند هومن

 به که کند یکار ای بزند یحرف بود منتظر.  بود شده دوخته اعظم

 که را حرفش اعظم اما.  ستین حیذب طرفدار هم ها آنقدر بفهماند شاران

 : داد ادامه نطوریا بود شده قطع هومن پوزخند با

 

 واسش یراه که یپدر هی.  منه پدر مرد اون.  نزن پوزخند من به -

 . زهیبر هم به رو یکس یزندگ نداشت دوست خودشم.  بود نمونده

 

 :دیغر هومن



 

 ! دختر یکنیم خلم یدار.  اعظم یکنیم وونمید یدار -

 

 پدر از آنقدر یکس که کند تصور توانستینم.  دیکشیم سوت مغزش

 داشتن دوست!  بود نیهم اعظم ضعف دیشا. کند دفاع بتواند خطاکارش

 به دنیرس یبرا و بود خودش راحتي ذکرش و فکر ی همه که یپدر

 ! کند یقربان را ستادهیا راهش سر که یکس هر بود حاضر اش خواسته

 

.  نذاشت من یبابا واسه یراه و کرد یکش فیضع که بود تو یبابا -

 آخر و اول مقصر من یبابا انگار که یبد نشون یجور یخوایم چرا

 ؟ بوده

 

 ، نگاهش تمام.  دیدینم او اما.  بود اعظم به برنده و زیت شاران نگاه

 آن سمت کی که یبحث و بود هومن به حواسش تمام ، فکرش تمام

 ! دیگویم چه دیفهمینم.  بود دهید بیآس شاران

 

 قدم هامون بار نیا. کرد باز را در شاران شد بلند که در زنگ یصدا

 :گذاشت خانه به

 

 ؟ نجایا اومد هومن ؟ شده یچ -

 

 شاران البته.  بزند یحرف شاران که نداد اجازه هومن ادیفر یصدا

 



 هم بچه تا ۵ با مرد ریپ هی به خودشو دختر که نبود پست بابات اگه -

 . فروختینم خودش دختر سال و سن

 

 دید که یمبل نیاول یرو شاران و برداشت زیخ سالن سمت به هامون

 و بارها که انگار اناتیجر شدن فاش با.  نبود خوب حالش.  نشست

 ارزش یب اش خانواده یبرا چقدر که کردندیم یادآوری او به بارها

 یزندگ به حراج چوب و باشد ناخواسته یا بچه که انگار.  است بوده

 ! باشند زده اش

 

 !  بسه هومن -

 

 : بود شده خودیب خود از هومن اما.  بود هامون یصدا

 

 یحرف چه اصال ؟ یکنیم دفاع بابات چي از من یجلو یسادیوا -

 ازش ینجوریا یوقت یکنیم دییتا کارشو یوقت ؟ یبزن من با که یدار

 یکس.  یکنیم پشت خواهرتم به.  یکنینم پشت من به فقط یکنیم دفاع

 ! کرد باز برات رو اش خونه در بود بد حالت یوقت که

 

 : داشت نگه خودش مقابل را او و گرفت را هومن یبازو هامون

 

 .میبر فتیب راه.  بسه گفتم -

 

 : داد جواب اعظم



 

 . دیکنیم یانصاف یب حقش در!  بود بد حیذب دیبگ دیبلد فقط همتون -

 

 :  بود شده قرمز خشم و حرص از هومن

 

 تو بهت لعنت!  یگیم یچ یدار بفهم.  یکنیم دییتا کاراشو یدار -

 هی با کارو اون که یکس!  درک به من ، جهنم به من!  یدختر خودت

 ؟ انسانه ؟ آدمه کنهیم دختر

 

 شکسته هم در شاران به را نگاهش که بود افتاده ادشی تازه اعظم

 . بود مانده باز مردد دهانش. ندازدیب

 

 دل و بزند یحرف ای کند دفاع پدرش از هم باز دیبا دانستینم انگار

 :گفت هامون.  اوردیب دست به را شاران

 

 . یهست یعصبان االن میزنیم حرف بعدا.  میبر هومن -

 

.  رفت جلوتر و کرد آزاد هامون یانگشتها انیم از را دستش هومن 

 :دیغر حال همان در. کرد سد را نگاهش و ستادیا اعظم مقابل

 

 ! ستمین من یکن دشییتا اگه ، یبزن حرف بابات از یبخوا هنوزم اگه -

 



 باز لب!  نوشتند ینم او یپا به که را پدر گناه.  شد ناباور اعظم نگاه

 : کرد

 

 ؟یسینویم یدار من یپا رو گهید نفر دو گناه -

 

 : زد پوزخند هومن

 

 اگه یول خودته مال ذهنت و فکر!  نوشتم خودت یپا رو خودت گناه -

 من که یستین یآدم فهممیم یکن یبانیپشت ضیمر تفکر به از یبخوا

 ! بسازم یزندگ باهاش بخوام

 

 حرف نطوریا او با یجرات چه به.  بود برخورده غرورش و اعظم به

 ؟ زدیم

 نیا.  بود جواب منتظر.  بود شده رهیخ صورتش به هومن یچشمها

 : دیجوش اعظم اشک ی چشمه.  بود شده ساکت هم هامون یحت بار

 

 ؟ یکن تموم رو یچ همه یخوایم یراحت نیهم به -

 

 همه از و حیذب از ، پدرش از.  کردیم نفرت احساس لحظه آن هومن

 اعظم که بود دهینفهم چطور!  باشد اعظم که خودش انتخاب از مهمتر

 ... باشد خودخواه اندازه چه تا تواندیم

 

 !  تر راحت نمیا از -



 

 : کرد باز دهان هومن.  کردیم نمناک را اعظم یها گونه اشک

 

. کن انتخاب...  گمیم االن اما بزنم حرفو نیا کردمینم فکر وقت چیه -

 ! حیذب ای من ای

 

 ؟ کند انتخاب توانستیم چطور...  بود پدرش حیذب.  برد ماتش اعظم

 یرو و خورد چرخ هامون نگاه.  شد شاران احوال از غافل هم باز

 دور را دستش.  نشست کنارش و برداشت قدم سمتش به.  ماند شاران

 :آمد حرف به اعظم. کرد حلقه شاران ی شانه

 

 ازم ویچ یبخوا بعدا ستین معلوم یکنیم جدا بابام از منو امروز -

 ! یباش تو انتخابم کنمینم فکر. یریبگ

 

 . داد تکان سر بعد و ماند رهیخ اعظم صورت به لحظه چند هومن

 

 : گفت رفتیم عقب عقب که همانطور

 

 . شناختمت زود شد خوب -

 

.  بود هومن خراب حال متوجه هامون.  زد رونیب شاران ی خانه از

 شاران به رو!  ردیبگ یعصب ی حمله دوباره که بود یوقت از ترسش

 : گفت



 

  ؟ خوبه حالت تو -

 

 : شد بلند جا از هامون.  داد تکان سر شاران

 

  ؟ باشه.  شتیپ گردمیبرم برسونم جا به سالمت هومنو -

 

 خانه از که هامون. بود دادن تکان سر جوابش تنها هم باز شاران

 هیگر به بلند یصدا با و نشست مبلها از یکی یرو اعظم زد رونیب

 دهد گوش اعظم یها هیگر به و ندیبنش آنجا نداشت الیخ شاران.  افتاد

 دیشن را اعظم یصدا که برود اتاقش سمت به خواست. شد بلند جا از. 

: 

 

 !  احمق...  مقصرم من کنهیم فکر -

 

 قلبا اما.  شهیهم مثل.  شود رد اعظم یحرفها کنار از خواست شاران

 یمهربان و کوچک ی بچه دختر آن که انگار.  بود شده ناراحت او از

.  بود شده گم اعظم وجود در ییجا کی بود داده یفرار را شاران که

 نیا با اعظم.  گشت بر نرفته شاران.  نبود آدم آن از یاثر چیه گرید

 چشم در اشک.  شد رهیخ او به و گرفت باال را سرش شاران حرکت

 یا ضربه که نبود بدجنس آنقدرها که شاران.  بود زده حلقه اعظم

 که بود مردد.  ماندن و رفتن نیب.  بود مردد.  بزند خواهرش به یکار

 : کرد باز لب گرید بار اعظم...  نه ای مانده دلش در چه هر دیبگو

 



 ! حیذب نه.  کاره گناه گهید یکی که فهمهینم چکسیه -

 

 یب که ییصدا با.  شد قبل از تر طاقت یب شاران زد که را حرف نیا

 : کرد باز لب بود آرام و خونسرد تینها

 

 .  نرفت حیذب خاطر به هومن -

 

 : داد ادامه و کرد تر زبان با را شیها لب

 

 یب حیذب یکنیم فکر چون یمقصر تو.  رفت خودت خاطر به هومن  -

 !  رفت تو ی احمقانه تفکر خاطر به.  گناهه

 

 .آمد یم نظر به بیعج اعظم یبرا که یزیچ.  بود خونسرد هم هنوز

 

 هم باز!  نداشت یخوان هم خونسردش یصدا و لحن با شیحرفها

 : شکست را نشانیب سکوت که بود شاران

 

 از تا کرد کمک من به که ییکوچولو دختر اون هنوزم دارم باور من -

 االن که ینیا اما.  هست وجودت تو ییجا هی امیب رونیب منجالب اون

 حرفات خوامیم نه و کنم درکت تونمیم نه.  تحمله قابل ریغ واسم یهست

 اتویدراز زبون جواب و امیب کوتاه تونمیم بار نیا یحت نه.  بشنوم رو

 . ندم

 



 شاران است خراب حالش که حاال داشت انتظار.  شد بلند جا از اعظم

 مثل هم باز که. باشد او به حواسش شهیهم مثل شاران.  کند کمکش

 یخواهر هم باز دیکش رخش به را حرفها نیتر زننده اگر یحت شهیهم

 . بود دهیبر شاران اما.  کند

 

 بود کرده یسع که انشیاطراف یخودخواه از

 به لیتبد و دارد نگه خودش کینزد شیآسا و یزندگ و پول ی وعده با

 داشت دوست.  دیرسیم نظر به خسته بود شده وقت تمام ی بده باج

 همان

 اندازه همان به...  آسان یلیخ.  بزند خط اش یزندگ از را اعظم لحظه

 خودش یرو به و کند حذف ، بزند خط را همه بود گرفته ادی اعظم که

!  است صبورش سنگ ، خونش هم ، خواهرش شاران که اوردین

 و کرد باز لب هم باز اما شاران.  بود شده یطوالن یکم نشانیب سکوت

 : زد را آخرش حرف

 

 . یبر گهید بهتره کنم فکر -

 

 با اش رابطه خوردن هم به از هم هنوز.  بود شکسته هم در اعظم

 آدم نیتر انصاف یب شاران نظرش به.  بود سیخ شیها گونه هومن

 ! بود نیزم

.  برداشت هم را اش کوله و زد اش یروسر به یچنگ مغرورانه اما

 خانه آنجا.  کردیم نگاهش و کرده حلقه نهیس یرو را شیدستها شاران

 مجبور ندیبب را اعظم خواستینم اگر.  خودش امن طیمح ، بود اش

 ! کند رونشیب راحت توانستیم!  دیایب کوتاه نبود



 

 !  یگفت یچ باشه ادتی - 

 

 با که انگار.  ماندیم زدن پا و دست به هیشب یجور کی اعظم حرف 

 شاران یخی یچشمها اما.  شود منصرف شاران داشت دوست حرفش

 یقدم ستین قرار بار نیا فهماند او به بود مانده رهیخ صورتش به که

 . بردارد سمتش به

 تمام با ماند شاران و آمد خانه در خوردن هم به یصدا بعد یا قهیدق

 و ماند شاران ، ذبیح رفتار حرص و ماند شاران!  اش یلعنت بد حس

 مجسمه سمت به دستش که شد چه دینفهم.  صدر یها نگاه ی خاطره

 یرو داشت که یقدرت تمام با را آن و رفت سالن ی گوشه یمتیق ی

.  زدیم یقرمز به حرص از صورتش.  کرد پرت خانه یسنگها

 دو یرو.  بود شده متورم اش یشانیپ یرگها.  افتاد شماره به شینفسها

 به که ییمشتها با کردیم یسع.  دیکوب نیزم به مشت و کرد سقوط پا

 نیا تمام. نشود اشک به لیتبد که کند یخال را حرصش دیکوبیم نیزم

 دهینجنگ خودش با سالها

 هیگر!  فتدیب هیگر به ها بچه دختر مثل تلنگر کی با حاال که بود

 یروزیپ اش هیگر!  بود حیذب یخوشحال اش هیگر!  بود ضعفش

 . بود دشمنانش

 دهینفهم ، ندانسته که ییجا تا. زدیم تر محکم و محکم را ها ضربه

 که محکم آنقدر.  آمد فرود مجسمه ی شکسته ی تکه یرو دستش

 با و آورد باال را راستش دست.  دیچیپ خانه در گفتنش"  آخ"  یصدا

 بود آمده ساعدش تا و شده شروع دستش ی کناره از که خون رد دنید

 با.  انداخت اش خانه سامان به نا تیوضع به ینگاه.  آمد خودش به

 :کرد زمزمه خودش



 

 ! ختهیر هم به چقدر نجایا -

 

 چند و آورد جارو دستش سوزش به توجه یب.  شد بلند جا از اراده یب

 بابت از الشیخ یوقت. زد کله و سر مجسمه یها شکسته با یا قهیدق

 قصد که یسوزش و دستش ادی به دوباره شد مطمئن اش خانه یزیتم

 را حواسش هم باز خانه زنگ یصدا اما.  افتاد نداشت اگرفتن آرام

 . کرد پرت

.  دیکشیم را انتظارش هامون.  رفت در سمت به و دیکش قیعم ینفسها

 چشم به که یزیچ نیاول.  شود وارد تا ماند منتظر و کرد باز را در

 : شد نگران.  بود شاران ساعد تا شده یجار قرمز رد همان آمد هامون

 

 ؟ شده یچ دستت -

 

 : کرد زمزمه عیسر.  افتاد ساعدش به هم باز شاران نگاه

 

 ...  شکست مجسمه...  یچیه - 

 

 : کند کامل را حرفش نداد اجازه هامون

 

 . ادیم خون داره ینجوریهم -

 



 و کرد یبررس را دستش.برد یبهداشت سیسرو سمت به را او عیسر

 با است نشده زخمش وارد مجسمه ی شکسته ی تکه شد مطمئن وقت

 و بود ساکت مدت تمام. کرد پانسمان را دستش و شست را زخمش دقت

 شد تمام که کارشان. بود شاران دست به نگاهش هم در یابروها با

 :دیپرس

 

 ؟ شکست یچجور -

 

 : کرد زمزمه نامطمئن و آرام. دیدزد نگاه شاران

 

 ..خورد بهش دستم شدمیم رد داشتم -

 

 چه شاران دل در دانستیم انگار که ییآنها از.  کرد نگاهش هامون

 شاران.  داد تکان سر و کرد قبول را حرفش وجود نیا با.  است خبر

 به را او که ییزهایچ تمام کردیم احساس.  نشست مبل یرو رمق یب

 که بود اعظم دشیام نیآخر. است داده دست از دادیم وندیپ اش خانواده

 و ماندیم او نه....  کردیم فکر اشتباه که انگار اما.  بماند شیبرا شهیهم

 .... رباب نه

 سالن به و کرد پر آب از یوانیل.  رفت آشپزخانه سمت به هامون

 : گرفت شاران مقابل را آن.  برگشت

 

 .  کنهیم آرومت کمی بخور -

 

 آرومم -



 

 . بخور یول.  یآروم باشه -

 

 از یحرف کدام چیه.  گرفت دستش از را وانیل حوصله یب شاران

 از را یطوفان چه که اوردندین هم یرو به کدام چیه.  نزدند قبل یقیدقا

 سر

 را نفسش و کرد خوش جا شاران کنار هامون. اند گذرانده

 

 بدون و گذاشت زیم یرو را خورده مین وانیل شاران.  فرستاد رونیب

 که نیهم.  گذاشت هامون یپا یرو را سرش و دیکش دراز حرف

 یشراب انیم نرم هامون دست.  شد آرام که انگار بست را شیپلکها

 .آمد در رقص به شیها

 وقت چیه کاش.  ندیبب را شاران یناراحت نشود مجبور وقت چیه کاش

 .نباشد نیغمگ

 کرد زمزمه حال همان در.  شد بهتر حالش هامون یانگشتها حرکت با

: 

 

 . یمهمون مینر امشب -

 

 : زد لب یآرام به شاران مثل هم هامون

 

 . میرینم -

 



 . مینیبب لمیف هم با -

 

 ؟ یلمیف چه -

 

 . تو با کورنش پاپ من با لمشیف - 

 

 : داد جواب هامون

 

 . کن استراحت کمی االن.  باشه -

 

 که انگار.  عمرش خواب نیبهتر و نیتر قیعم.  دیخواب شاران

 شده بهتر حالش و حس یکم بود زده اعظم به که ییحرفها با باالخره

 شده گم داشت همراه خودش با سالها که ییها یناراحت بار یکم.  بود

 . بود

 

**** 

 

 تن بلند نیآست دیسف راهنیپ.  زد شگاهیآرا یقد ی نهیآ مقابل یچرخ

 ممکن شکل نیباتریز به را شالش.  داشت بسته ی قهی که بود کرده

 دور

 به آنقدرها اصال که بود نامحسوس آنقدر ششیآرا و بودند بسته شیموها

 چون داشت دوست را لباسش.  بود کرده ترش بایز اما.  آمد ینم چشم



 قهر به نه اما کردندیم بحث یگاه هم هنوز.  بود هامون انتخاب

 هم با. کردندیم حل را زیچ همه و زدندیم حرف.  جنجال نه و دیکشیم

 را گریهمد و ندیایب کنار هم یتفاوتها با که گرفتند یاد اما بودند متفاوت

 یا لحظه دادند قول و کردند مشخص را شانیقرمزها خط.  کنند قبول

 . نشوند رد آن از

 شیبرا شاران که یکراوات و شلوار و کت همان با.  آمد دنبالش هامون

 یرو لبخند.  شد باز هم از صورتش دنشید با.  بود کرده انتخاب

 : آمد حرف به که بود هامون همه از اول و نشست شانیلبها

 

 که بخرم یزیچ هی گفتم من ؟ یکرد تنت رو زشته لباس نیا واقعا -

 ! ینپوش

 

 : دیکوب هامون یبازو به یمشت حرص پر شاران

 

 !؟ یکنیم مسخره منو -

 

 . شد خراب پمیت نکن -

 

 : دیخند و کرد صاف را کتش

 

 ؟ شدم چطور -

 



 یب به هیشب یحالت اما زدیم برق شاران یچشمها.  بود شده یعال

 : گفت و داد صورتش به یعالقگ

 

 . یستین بدک!  یا -

 

 : کرد زمزمه هامون

 

 ! باالست سر تف مثل یبگ یچ هر خودتم انتخاب -

 

 : گفت لمبرداریف.  افتاد خنده به هامون و دیکش هم در ابرو شاران

 

 . لطفا دیبخند زرمجو خانوم -

 

 :  کرد اشاره هامون

 

 ! نشده مونیپش داماد تا زمیعز بخند.  شمان با رزمجو خانوم -

 

 ! یبش مونیپش یندار جراتشو -

 

 مراسم.  افتادند راه تاالر سمت به و شدند هامون نیماش سوار هم با

 هم دور کوچکشان و یمیصم جمع.  خواستیم شاران که شد همانطور



 را همه شانیکارها و حرفها با انیک و کارن شب تمام.  نشستند

 خندان ی هیهان نگاه با مدام نگاهش که بود انیک نیب نیا و خنداندندیم

 ریز به سر و ریغافلگ را انیک که بود هامون یچشمها و خوردیم گره

 : کرد اشاره شاران. کردیم

 

 !  رو خدا بنده باش نداشته شیکار -

 

 نه ای بدم خواهرمو بهش نمیبب تا کنه کم رو طنتشیش.  طونهیش یادیز -

! 

 

 . رینگ سخت ادیز بهش فقط -

 

 : دیخند هامون

 

 . دمینم قول -

  

 یآرزو شانیبرا که بود یخندان یصورتها کردندیم نگاه که سمت هر

 هم با نه مدت تمام که بودند هومن و اعظم نیب نیا.  داشتند یخوشبخت

 که کردیم الیخ شاران.  کردند یاحوالپرس و سالم نه و زدند یحرف

.  کردیم اشتباه انگار اما رندیبگ قرار هم کنار هم آنها دوباره دیشا

 !  بود یجد کامال ییجدا یبرا مشانیتصم

 



 مهمانها.  شد تمام شانیمهمان باالخره که بود گذشته ۹۲ از ساعت

 دوباره یوقت و کردند یهمراه دشانیجد ی خانه تا را داماد و عروس

 : گفت و کرد باز را کراواتش هامون دندیرس خودشان یها نفره دو به

 

 ؟ هان نشدم بدک من که ؟ شگاهیآرا دم یگفتیم یچ یداشت!  خب -

 

 : گفت کردیم باز سر از را شالش که یحال در شاران

 

 ! نگفتم که دروغ -

 

 کند فرار بتواند آنکه از قبل و برداشت شاران سمت به یزیخ هامون

 : کرد زمزمه و دوخت او یلبها به را نگاهش.  گرفت را او

 

 ؟ زشتم من -

 

 ! یوید هیشب.  آره -

 

 ! یشد گرفتار وهید آقا چنگال تو رو امشبه که فعال  -

 

 !یشیم بایز پرنس به لیتبد و شکنهیم طلسم شب آخر کردم فکر من -

 

 ؟ آخه ادیم بر تو زبون پس از یک -



 

 ! کس چیه -

 

 .  کنم هیتنب رو درازا زبون که بلدم ییکارا هی منم باالخره -

 

 . برد مشترکشان اتاق به خود با و دیکش آغوش در را شاران

 

 : آمد یم شاران ی زده جانیه یصدا

 

 !  یبکن یتونینم یکار چیه -

 

 !  کوتاهه یک زبون صبح فردا مینیبیم حاال -

 

 بود ییجا همان آرامششان ی خانه و بود شده آغاز تازه شانیها نفره دو

 ...  دندیکشیم نفس سقف کی ریز هم کنار دو هر که

 

 

 ۱۳ آبان - انیپا


