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  کاربر انجمن saharparichehr|  ی ھمسرایرمان ب

 
 www.98ia.com:منبع

 ساختھ شده www.donyayroman.rozblog.com  کتاب توسط وبالگنیا
  نام اوبھ
 

 :مقدمھ
 . خوانندی ننگ می را لکھ ما
 . خوانندی مطانی خانمان سوز و مدرس شی را بالما
 ... امامی بھ انتظار طلوع آفتاب مرگ نشستھ اما

 م؟ی کنچھ
 ... شوندی نمشی بزم خویرای پذزی ما را مردگان نکھ
 . فرداستی سرپناھی نان مان بھ خون جگر آغشتھ و خواب مان کابوس بما
 .ی سوگ بود و سوگمان عروسمانی عروسما
 .. سرمان قند بسابدی شامل لطف نکرد تا باالی را کسما
 . گل و گالب نفرستادنددنی چی را پما
 . نکردشکشمانی پی لفظری زی و کسمی بلھ گفتما
 ..می بازگرددی کھ با کفن سفمی نرفتدی با لباس سفما
 ...می مرگ را بھ انتظار نشستھ اما

 .ونددی بپقتی بھ حقدمانی سفیای کھ روباشد
 
 
 

 یھوالبار    
  سست و لرزانیی رود با گام ھایاو م    
  کھنھ در دستی رود با جامھ دانیاو م    
  شب ژرفکی یآغاز برف و ابتدا    
 وستی آغاز پنی کارش با چنانیپا    
  دوست؟کی ی رود اما کجا ؟ تا کویاو م    
 شان؟ی خوکی نزدای مھمانخانھ ؟ ی سوای    
 رفتی گفتگو خواھد پذی چھ کس بایآ    
 شان؟ی آشفتھ و مات و پرنیاو را چن    
 ابانی خکیھر گام او در امتداد     
  گذاردی بر جا مدیصد قصھ از ترد    
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  در خوابندهی پویکرینا خواستھ،چون پ    
  گذاردی پا می دکھ اشخوانیتا پ    
 دای ھا آشفتھ نقش اوست پشھیدر ش    
  شبرنگش نشستھیبا برف ھا بر مو    
  ستی عروسنیری آور آن روز شادی    
  تور بستھاھشی سی کھ بر مویبرف    
  از تور و پر و گلیاو در موجآن روز     
  بودی افسونگر،ی لبنیری ش،ی تننیمیس    
 ی شور و شادانیتا چشم برھم زد م    
  بودی نامش کنار ھمسریدر دفتر    
  کوچک عشقانی آشانیفردا م    
  شدی بلند خود زنیبا آرزو ھا    
  پر ثمر کردی و تالشدی و جوشدیکوش    
  شدی قصر بلند روشنان،یوان آش    
  ستی او امروز مردروزیھمبستر د    
  و سودھی تن از سرمانیمیمعبود صد س    
  زننی داند کھ ای نکتھ منیاما چھ کس ا    
 اسودی لحظھ از کوشش نکی او یھمپا    
 آن مرد و آن قصر بلند و آن دل گرم    
  بستھ داردشیامروز درھا را بھ رو    
  توری جامھ انی مگری دیفردا زن    
  گذاردی او پا مروزی دیدر خانھ     
  توانگری مردی قانونی وهی بنیا    
 ستادهی چشم کور قانون اشیدر پ    
 »نیمھر و کاب« و ثروت بھ نام ھیزان ما    
  چند در دستش نھادهیزیقانون پش    
  پر مھری دل ھای گرم و ای خانھ ھایا    
 ستی او نی از گوشھ ھاتان جایدر گوشھ ا    
  شستھ با اشکی چشم ھانی اِیدر پاک    
 ستی او نی فرداِی بھ جز نا پاکیزیچ    
  مھ گرفتھی ھاشھی زن در شریتصو    
  کشد دستی مشانی پر برف پریبر مو    
 ی با شگفتی دکھ مردزیاز پشت م    
 » ھست؟یشیفرما«: بھ زن دی گویآھستھ م    
  خستھ و مبھوت و تنھاگریدزن بار     
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  گذاردی پا می مخملیبر برف ھا    
 ابانیھر گام او در امتداد آن خ    
  گذاردی بر جا مدیصد قصھ از ترد    
  از بد و خوبی رود با سرنوشتیاو م    
 زانیآشفتھ و از سرگذشت خود گر    
 ی افتد از پای لرزد و می و مچدی پیم    
 زانی از او در غبار برف رھی ساکی    

 
 ی بھبھاننیمیبانو س    

 
َ ھمسرایب      یَ
 یسرگردان: فصل اول    
 ... سست و لرزانیی رود با گام ھایاو م    
 کھ یابانی خی جا گوشھ نیھم. و مکانی جایدرمانده و ب. بودستادهی اابانیکنار خ    

 ھم دیستند،شای ای می منتظر تاکسای گذرند ی ھزاران نفر آسوده از گوشھ اش میروز
.  کندی طادهی تا مقصدش را پدی کھ بای پولی ھم بدیشا.عشق قدم زدن بھ سرشان بزنند

 . مثل من و شماییآدم ھا
 مبلغ ی قبلنیماش.  ترمز بگذاردی کنارش پا روی بھترنیچشم بھ راه تا بلکھ ماش    

 دست در یگاھ. انداختی بھ جلو و عقب می نگاھیھر از گاھ.  اش کم بودیشنھادیپ
 دستش ی گاھگذاشت،ی بھ جلو می و قدمکردی زھوار در رفتھ اش فرو می مانتوبیج

 با ھر دو دست سردش کودک را ی و گاھردکیرا با بخار خارج شده از دھانش گرم م
 و دی کشی اش را باال مینی بار بکی ھیھر چند ثان. گرفتیدر آغوش سفت تر م

با لب . کردندی توقف مرتبا بھ ھم برخورد می بدون لحظھ انشیی فک باال و پایدندانھا
 کھ یپسرک.زدی کوچک پسرک می و دستھایشانی بر پیزی ری لرزان بوسھ ھاییھا
 ... یامان از مھر مادر.... کرد و اما شی در مسجد رھاکنار شبید

 ی ھم افزودنابانی و وحشت تنھا بودن در خیزیی وحشتناک صبح سرد پایکیتار    
 ھا باال نی چراغ ماشینگاه تارش تا کورسو.  زن بودی زندگی منظره گری دیھا

زن نگاه ھراسانش را تا نگاه . زن ترمز کردی کنار پایمتی گران قبای تقرنیماش.آمد
 ی و با لحن چندش آوردی کشنیی پاا رشھیپسر ش.چشم چران پسر جوان باال آورد

 ... ھم بودادیکم بود؟ز... و پنج تومنستی گفت بیم. دشروع بھ چک و چانھ زدن کر
 برد نی ماشری رفتن و نرفتن را بھ دلش راه نداد و دست بھ سمت دستگانی مدیترد    

 انی در مشدی کھ جلو آنھا متوقف مینی ماشکی شدن الستدهی دلخراش کشیکھ صدا
.  آمدرونی بنی از ماشیکلیمرد قدبلند درشت ھ. دی بھ گوش رسی ھانیرفت و آمد ماش

 کولش گذاشت و با یپسرک دمش را رو ،قبل از آنکھ حساب پسر جوان را برسد
 ی حاضر نبود پایاو کھ حت... بزدلیترسو.  ھا گم شدنی ماشانی در میادیسرعت ز
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 ری خیخاک بر سرت کھ اسمت را ھم مرد گذاشتھ ا.ستدی خواست بکند بای کھ میغلط
 کری مرد جوان لرزه بر پی گذاشت کھ صداابانیتداد خزن دوباره قدم در ام. سرت

 . بھ سمتش انداختی بھ تعجب تکان داد و نگاھی خورد و سرکھی. نداخت افشینح
 ؟ی واستاده بودنجای ایواسھ چ -    
 ؟یشما گشت ارشاد -    
 ؟ی کجا برالغوزی نی با ای خواستیم -    
 بھ شما چھ؟ -    
 ... باز ھم کھ برود ودیراھش را کش    
  داد؟شنھادیچقد بت پ -    
  نداره؟یتھمت نزن آقا بھ شما ربط -    
 ؟ی شم چتیاگھ من مشتر -    
 ی البد ده شاھارهی ابوطنی پنج تومن،اون وقت تو با استی بنیاون با اون ماش -    

 . کف دستمیذاریم
 ...دمیچھار برابر بت م...ی کاره انیپس ا -    
 ؟یچ -    
.  خانم جوان است و جاھلنیبھ قول مھ. احمق است.  ندارد خبیھنوز سن و سال    

 . استدهی خروار خاک خوابکی ریحاال حتما ز. نوای برزنیپ.  خانمنی مھچارهیآخ ب
 ...دمیصد تومن بت م -    
 ؟یصد تا ھزار تومن -    
ت تر در آغوش زن کودکش را سف. شدنی تکان داد و سوار ماشدیی بھ تایمرد سر    

 نیی را پاشھی زد و عالمت داد تا شنی ماشی شھی بھ شیگرفت و با انگشت ضربھ ا
 .بکشد

  قولت؟ری زیاگھ زد -    
  خوبھ؟دمی چک بت مھی االن نیاصال ھم.زنمینم -    
 بود و خوراک فی کثی ھفتھ آواره آن دخمھ کی کھ ی زنی بود برایخوب؟؟؟عال    

 مسجد سر ی خانھ داری ھم چند قند حل شده در آن کھ از چایکودکش جز آب و گاھ
 ... رفت،نبودیِگذر کش م

 ... نداردیی معنادیترد    
 ...اما تعجب چرا    
 ..... بھ کفشیگی ھم رای افتاده و ری کاسھ گمی نری زیحتما کاسھ ا    
 م؟؟؟؟یما چھ کن    
 ...وستی آغاز پنی کارش با چنانیپا    

***     
  دوست؟کی ی رود اما کجا ؟ تا کویاو م    
 . کردی و بھ زن جوان نگاھدی را کشیترمز دست    
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 ینجوری عفتت کنم، بار چندمت بود ای بنجای ااوردمتیگوش کن کوچولو من ن -    
 ؟یاریپول درم

 دنبال ھمخوابھ بود و حاال رگ شی پی تا دمد؟ی گوی مرد؟چھ منی از االلعجبی    
  داند؟ی چھ میکس.  در پس ماجراستی ھم توطئھ ادیشا.  انگار نبض گرفتھرتشیغ

 ؟ی الل شدھیچ -    
 ؟ی گولم بزنیخوایم -    
 ؟یچ -    
  آره؟گھی کار؟ ھا؟ خونھ فساده دی چنجای ایمن و آورد. آره -    
 زیھ چشم ری از زابون،یاز گوشھ خ.  کنی خوبایب. ی مقدسمینکنھ مر. واه واه واه -    

 حقت ھمون گوشھ ،ی نداراقتی لھی چی دونی منجا،یو دست ھرز برداشتم آوردمت ا
 .ابونھیخ

 .دوباره استارت زد    
 ؟ی کنی کار میچ -    
 .ی کھ بودیی برمت جایم -    
 .منو نبر اونجا. غلط کردم. دیببخش -    
  دفعھ چندمت بود؟نیحاال مثل بچھ آدم بگو ا.  شدنیا -    
 .دفعھ اول -    
 ؟یگیدروغ کھ نم -    
 .گمیبھ خدا راست م -    
 میریم. بار آخرت باشھیول.ی ھمھ چدم،غذا،پولیبت جا م.بار اول و آخرت بود -    

 و نی تا ماشنیبرو تو سالن بش. درست کنموی تا من ھمھ چیزنیتو الم تا کام حرف نم
 .امیپارک کنم ب

 .چشم -    
 دی بی سرسبز باغ و درخت ھایفضا.ان بزرگ روبھ روکرد بھ ساختمینگاھ    

 سالن ی در ورودیباال.  زرد شده بودشانی کھ برگ ھاگریمجنون و چند نوع درخت د
 چشمش ی از گوشھ یاشک.... نوشتھ بود یزی چقی آن با خط نستعلی بود کھ روییتابلو

سرک را نوازش کرد  صورت پیبھ بوسھ ا.  شد و پلھ ھا را دانھ دانھ باال رفتریسراز
 سر انگشتانش یبھ آن.دی کشی از سر آسودگینفس.ی مطبوعیچھ گرما.و وارد سالن شد

 آمد نگاھش را بھ آن ی منیی پای دختر کھ از پلھ ھاکی ی صدادنیبا شن.بھ گز گز افتاد
 . خانملھیاالن تعط:  و گفتکردی نگاھش میرانیبا ح. سمت برگرداند

 .من آوردمش -    
 او و مرد جوان انی شد و چشمانش می مشتریانگار دم بھ دم چشمانش از تعجب ب    

 .دی چرخیچند بار
 مرجان کو؟.سالم -    
 .ادیگفت خودش م -    
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 اد؟ی وقت صبح از اون راه دور تنھا بنیا -    
 .خودش گفت -    
 خودش گفت؟ -    
 . خودش گفت؟خویکنی مگای نینجوریچرا ا -    
 ھ؟ی کنیا -    
 .گمی بت مایب -    
 ...رفتی گفتگو خواھد پذی چھ کس بایآ    
     
 یری دستشو بگدی باابونی واستاده بود کنار خی ھر کیعنی.  از دست تویوا -    

 ؟یاریب
 ؟ی ھرزگی اونجا پستادیوام -    
  بشھ؟ی کھ چی آوردی بچھ سر بغلش برداشتھی رو با یابونی زن خھی. تورو سننھ -    
 دلم سوخت -    
  کس و کاره بھ من و تو چھ؟یطرف ب. دلت غلط کرد.  کردجایدلت ب -    
 یزنی تھمت می داریِ تو؟ھیدونیگناه داره اصال چھ م. ذره انصاف داشتھ باشھی -    

 شتری تا بستی بنیسن و سالشو بب. واستادهابونی کنار خی پولیاز ب.چارهیبھ زن ب
 .. نکنینجوری من اچشاتم واس.سین

    - 
باور کن بھ . ناموس جلو پاش ترمز زدی بھی. خان واستاده بودمیھا؟خو کنار کر -    

 .نیھم.میگفتم بش کمک کن.اسم خواھر برداشتم آوردمش
 ؟ی خان در آوردمی سر از کرنجای ایومدی میتو از قزلحصار داشت -    
ِاا .. خب ... نھ  -      امی خان بمی بود مجبور شدم از کرکیتراف...ِ
ِ خود مانی پی کجا بود؟؟؟خر خودتکیِپنج صبح تو سوز استخون سوز آذر تراف -    

ِزپرشک...ی بمالرهی سر منو شیخوای مالتیبھ خ..یاالغت ِ. 
 .رونی تو موافقت کن چند وقت بمونھ ،اگھ طرف ھرز رفت بندازش بیحاال ھرچ -    
 .رونی بندازمینو ماگھ ھرز رفت جفتتو -    
  کارا؟نی از اادیبھش م. نی طفل معصومو ببنی ای افھیبابا اصال ق -    
 .شی آوردابونی طفل معصومو خودت از گوشھ خنیاوال کھ ھم -    
 . مجبور بودهدیخب شا -    
 و ونیلی مکی جناب؟ ادتھی رو یدوما طفل معصوم پارسال.  ساکت باشسیھ -    

ِ فلنگو بستنمونی زد و با ماشبیھفتصد بھ ج  ما تحتت ی دلسوزی خان بپا جامانیپ. ِ
 .نسوزه

 ماه دربارش ھی کنم، بعد دیی سھم دارم کھ بودنشو تانجای ایاونقدر. ماهھیفقط  -    
 .میریگی ممیتصم
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َاگرم بمونھ فقط من تصم.  من نکنیخودتو قاط -      ندارم باھات یشوخ.رمیگی ممیَ
 .رونیب ندازمیجفتتونو م

 .رونی نبود جفتمونو بندا بیاگھ طرف آدم حساب.قبول -    
 . اندازدی مرونی کھ جفتشان را بنیقیحتم بھ     
 . نداردی شوخیبا کس    

***     
 از ی اش ناشھیگر. سالن را اعصاب خورد کن کرده بودی کودک فضاھی گریصدا    

 دهی فای در آرام کردن پسرک بیسع. بودری چند روز اخنی ای در پی پی ھایگرسنگ
 نی داشت کھ ای دردنیحتما کودک ھم چن.کردی سالن درد میدستانش در گرما.بود
 .گشتاند  صدا رو بھ عقبدنیبا شن.ستیگری ضجھ وار منیچن
 ایدنبالم ب -    
با دست اشاره .در اتاق را باز کرد. رفت و تازه وارد ھم بھ دنبالشیاز پلھ ھا باال م    

 . داخل شودداد کھ
 تو کار خودت باشھ ِ،سرتی باشی دختر خوب،اگھیینجای مدت اھی. اتاقتھنجایا -    

 . برات کردی فکرھی شھیم
 .ممنون -    
 چند سالتھ؟ -    
 نوزده -    
  بچھ؟نیا -    
 .بچمھ -    
 باباش؟ -    
 .شوھرم بود -    
 آورد و رو بھ دختر رونی بی کھنھ اش برد و دو شناسنامھ و کاغذفی در کیدست    

 .گرفت
 ی را برانوای جز دو اسم و چند امضا کھ دخترک بیزی بھ کاغذ کرد و چینگاھ    

 . نکرددایکرد،پی مرد مکیپنجاه سال ھمسر 
 . مادر کودکی برایگری کودک و دی برایکیو شناسنامھ ھا،     
 . بوددی مادر سفیشناسنامھ     
 .دی سفی شناسنامھ ھانی از ای وایا    
 . بوددی او ھم سفیشناسنامھ     
 . خواھرش ھمیشناسنامھ     
 .؟ شناسنامھ ندارد.....و خواھرزاده اش    
 بود؟حاال کجاست؟ -    
 .گم شد -    
 : تر گفتبی عجی زن جوان را وجب کرد و با حالتی سر تا پایبیبا نگاه عج    
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 گم شد؟ -    
 چھ دونمینم.  برنگشتگھی روز کھ رفت سر کار دھی ی ولمیکنقرار بود عقد  -    
 . دنبالش گشتمیلیخ. سرش اومدییبال
 .دی رسی بو دار بھ نظر مشیحرف ھا    
 ؟ی نداروی کچی عمو؟ھ،یی،عمھ،خالھ؛دایشی،خویقوم -    
 .نھ -    
 یزی چھی نیی پاایب. ی موندگارنجای فعال ای ھنوز بھت شک دارم ولنکھیبا ا -    

 نی ذره بریِ دختر جون،من بعد زگمی می چنی خوب گوش کن ببیول.بخور،بھ بچتم بده
َ چشم بھتھی راست بریکج بر.یمن  کھ من یزی ھر چای ی کنی،خبطیپاتو کج بذار.ِ

 ... کھیملتفت.ونری بندازمتی مرمیگیُخوشم نباشھ،دمتو م
  ھم دارد؟یگری دیمگر جز التفات چاره     
 دارد؟    
 . نداردمی گوی ممن    
     
 مقنعھ اش را نھی آی حوصلھ جلوی بھار کرد کھ بی خواب آلوده ی بھ چھره ینگاھ    

 ریدخترک جوگ.  نشستھیستی آرتی ھای فارسلمی فی پاشبیاحتماال باز د. دادیآھار م
 اتاقش را پر کرده بود واری فرزان دلجو کھ در و دی شد از عکس ھای را منیا. بود
 حرف دای چسبانده بود و جدرخانی امی عکس ھاھم  دفتر خاطراتشیال بھ ال. دیفھم

 ھر ی و آرزوی اش را اسطوره اییبای زد و زی موودی چشم سبز ھالی شھیاز ھنرپ
 . دانستی میدختر

 سحر؟ -مانیپ    
 ؟یکنی کار می شد چرتیبھار د...سحر و زھر مار -سحر    
 . نشستی چوبی صندلیبھار غرغر کنان رو    
 . کنمی جمھور بشم اول مقنعھ رو غدغن مسییر -بھار    
 . گذاشت و سر صحبتش را گرفتشی جلویی چاوانیسحر ل    
 ی ممانیپ. یشبا زودتر بخواب کھ صبح جا نمون.  رفتستیسرو -سحر    

 ..رهی بگدی چند قلم جنس باھیسر راھم ..رسوندت
  شد؟؟ی دختره چنیا -مانیپ    
 .میزنی با ھم حرف می برگشتمانیپ.ار زود باشبھ -سحر    
 .. رفترونی حرف از آشپزخانھ بنیبھ دنبال ا    
 ؟ی فراش داردی قصد تجدواری روم بھ دھ؟ی چھیقض -بھار    
 حرف ادتری جواب پس بدم؟ چند بار گفتم از کوپنت زدی چھل قد ھم بایبھ تو -مانیپ    

 وسط بگھ پستونکم ادی بچھ نمھی زنن، یم دو تا بزرگتر دارن حرف ینزن بچھ؟ وقت
 در گالھ ینجوری ھمشھ،ی رو بفھم کجا استفاده میری گی مادی کھ یکو؟ در ضمن لغت
 .ونری بزی توشھ بریرو باز نکن ھر چ
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 . با خشونت ادا شدی بود، فقط کمندازی بار بکی ش،یندیمقصود ھمان صد بار ب    
 .دی قرار داد و محکم کششی دندان ھاریلقمھ را ز    
 . تو برجکمونی بزنی سر صبحیفقط بلد.  خبدیببخش -بھار    
 .ی لمبونی منقدری شده ارتیخوبھ د..پاشو کم بخور -مانیپ    
 . نخوردمیزیمن کھ ھنوز چ -بھار    
َ گز ادهی تا مدرسھ تو پدی بارمی خب وگرنھ می بودنیبشمر سھ اگھ تو ماش -مانیپ    
 .یکن

 کھ دیچی زد و شال گردن را محکم دور گردنش پی اش را گره ایبند کفش کتون    
سر و وضعش .  سالن جلب کردچی مارپی توجھش را بھ سمت پلھ ھای کسی پایصدا

 ی و سحر حرفش را ممانی ست کھ پیقطعا ھمان دختر. خوردی جماعت نمیبھ مشتر
 نی تازه وارد کھ بود؟ اتر دخنیا.  بھ سمتش رفت و مشغول صحبت شدمانیپ. زدند

 ی و لب ھادهی نسبتا خمی قامت،ی خمار از شدت خستگیصورت خستھ و چشمھا
 ... سر بغلیو کودک... دست نخوردهیخشک و ابروان کمان

 ...گھی دمیخشکت زد؟بر -مانیپ    
 جا مانده است سی شد و خدا را شکر کھ امروز از سروری جاگنی ماشی صندلیرو    
 . کندمی جنی را سری مس تواند کلیو م
  بود؟ی کنیا -بھار    
 ..کنھی کار منجایِمن بعد ا -مانیپ    
 از کجا اومده؟ -بھار    
 ... جا و مکان نداره آوردمشدمید. بود مزاحمش شده بودنابونیگوشھ خ -مانیپ    
 ... را تا بناگوش باز کردششیبھار ن    
 گھ؟آره؟ی دی بازستی ژالھ و آرتدانی و منی فردپیری تیپس زد -بھار    
 ...رو تو کم کن بچھ پررو -مانیپ    
 ؟ی کردی راضی جوریسحر و چ -بھار    
 یبا بدبخت -مانیپ    
 ھ؟یاسمش چ -بھار    
 . دونمینم -مانیپ    
 یایتو م...زای چنی راجع بھ انتخاب رشتھ و اانھی مربای فردا جلسھ اولیراست -بھار    

  سحر؟ای
 .میای ممونیکیحاال  -مانیپ    
 . ندارهی برم ھنرستان مشکلنکھیسحر با ا -بھار    
 ... حلھھی درصد قضستیپس فقط ب -مانیپ    
 ...ی قول دادگھیِجر نزن د -بھار    
 ...یباس دکتر بش -مانیپ    
 چرا؟ -بھار    
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 . خانم دکتر و مھندس بشھ نھ مطرب و خوانندهباسیدختر م -مانیپ    
  درصدم امکان نداره؟ھی یعنی -بھار    
 .. درصدمیبگو ن -مانیپ    
 ..جون بھار -بھار    
 ...ستیجونھ، بادمجون کھ ن... ای جون خودتو قسم ندگھید.. ِا.. ِا.. ِا -مانیپ    
  کنم؟یاگھ زار -بھار    
 .باش تا صبح دولتت بدمد -مانیپ    
جرأت بلند گفتن کھ .  گفتشی لب اری و ز کردمانی نثار پییدر دلش برو بابا    

 ...نداشت
 ...اما... کردیمانند مردان عھد قجر فکر م    
 ... اماالی خیب    
     

 
چھ .  مکمل بھ جانش گوشت شدبای تقری صبحانھ کیبعد از چند روز فالکت بار،     

 و گردو ری پنی بابا لقمھ ی کدانھی یکی تا دندی کشی چند نفر منت مدیروز ھا بود کھ با
 نان ی خودش منت چند نفر را بکشد تا لقمھ ادیحاال با.  را بخوردری از شیوجرعھ ا

 .کف دستش بگذارند
 چند وقتشھ؟ -    
 د؟ی مقابلش نشست کھ او نفھمیِک    
 ... ماهازدهی سال و کی -    
 ره؟یراه م. حرفا باشھنی کردم کمتر از ایفکر م -    
 ...رمی خودم دستشو بگدی باشتری بی ولبایتقر -    
 بچت ی جورنیا. بھش بدهی درست حسابمی رژھی دکتر مشیبری سر مھی -    

 .رهیگی مھیسوءتغذ
 گفت ی بود کھ در شکمش بود و دکتر مرتب می آن وقتری کوچک پسرک تاثیجثھ     
 . آمدی مای کودک مرده بھ دنای رود ی مادر سر زا مای تی وضعنیبا ا
 .نھ مادر مرده رفت و نھ کودک مرده آمد    
 .ممنون -    
 نکنھ،سنگ رو سنگ بند تشونی نفر رعاھی ی داره کھ اگھ حتنی قوانی سرھی نجایا -    

 و ی درست انجام بدشھی کھ بھت سپرده میی کن کارای سعیینجایحاال کھ ا. ستین
 .. باشھداری صبح بمیپنج و ن. ی پات نذارریقانونا رو ز

 . ندارمیمشکل -    
در طول . پنج نفرمیشی و خواھرم و بھار با تو ممانیمن و پ.می نداریپرسونل خاص -    

.  ده پونزده نفری ھم حتی حد اکثرشھ، گاھنیا. پنجاه نفرمی داشتھ باشی مشتریلیروز خ
 .ی و بز باشزی ذره تھی دیفقط با. ھم ندارهی خستگیلیخ
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 لوازم ھست کھ ی سرھیآخھ .نی رو بدی مقدارھی از حقوق ماه اولم شھی مدیببخش -    
 . بخرمدیبا

 ؟ی نداری اتاقت تخت نداره مشکلنکھیبا ا. ندارهیمورد -    
 ممنون.  ھم خوبھیلینھ خ -    
بھتر .  نداشتی بود مشکلی ھم کھ می اتاق خالکی.  نداشتیاصال با اتاقش مشکل    

 ی شصت و اندرمردیپ.  تر از خودش بودفیصاحب کث و فی کثیاز آن مسافرخانھ 
 . اتاق زن نوزده سالھ شده بودی خصوصمی شب وارد حرمھی نیسالھ کھ بھ قصد شوم

 دختران ی کھ تخت خوابش لنگھ نداشت و حسرت ھمھ ییدور شده بود آن روزھا    
 . چھارده سالھ بودزدهیس

َتخت خوابش پر بود و ...شدی مضی بار حتما تعوکی ی کھ سالیتخت خواب    
 . ھم بودزی و شگفت انگبایز...نرم
 ... آنرا داشتی رودنی بار خوابکی ی دختر خالھ اش آرزوناید    
 ؟... استدهی بابا کھ خوابی دردانھ زی تخت خواب عزیو حاال رو    

***     
 

 .شھره کنارش نشست. شده بودی خالبایکالس تقر    
 ...یباالخره اومد -    

 .امیآره اجازه داد ب -    
 . حذفت کنھخوادی بد عنق منی ایراست -    
 . کنن شھرهی حذفم مایدارن از ھمھ دن -    
 ن؟ی وقت محضر داریک -    
صورت .براش کف زدم. کردنی دست نگی نامزدی حلقھ شبید...گھیسھ روز د -    
 یشھره م.رهیگی میسھ روز بعد براش عروس. گفتمکی و بھش تبردمی و بوسنینگ

  گفت؟ی بھم چشبی دیدون
 را شی اشک ھازشی داد و ری گوش مشی ساکت ماند و بھ حرف ھاشھیمثل ھم    

 . کردینگاه م
 یمگھ من چ. لطف کردهیلی کنھ؟ گفت در حقم خی ھرزه رو عقد مھی یگفت ک -    

 کار کردم شھره؟
  کردن کم است؟ی خاندان بازکی ی دختر؟ با آبرویچھ کار نکرد    
 خواھش قبول کرد وکالتتو بھ یبا فرشاد حرف زدم با کل... نکن قربونت برمھیگر -    

 ؟یخوای می واسھ چیفقط نگفت. رهیعھده بگ
 ...یببخش شھره تو ھم زحمت افتاد...گمی تو راه بھت ممیبر -    
اعت امروز س. بھ فرشاد نگفتمی خاصزی من چیراست. قربونت برمیچھ زحمت -    

 ھیفقط . سر برو خودت باھاش حرف بزنھی دم،ی آدرس دفترشو بھت مکارهیچھار ب
 . وقتھی یناراحت نش.سیذره رفتارش با زن جماعت خوب ن
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 نشی ھزدونمیفقط نم...ھیلی خی کھ بھ خاطر من بھش رو انداختنقدرمیھم..نھ بابا -    
 شھ؟یچقدر م

  از تو حق الوکالھ خواست؟یک -    
 ..شی کھ نمی واسھ کسیشھ؟کی کھ نمینجوریھم -    
 .  ھم حرفشو نزنگھید.شھی خوبشم مشھیم -    

 
 . از بچھ ھا منتظرشان بودیکیپشت در کالس     
 ا؟ی نیفیخانم لط -    
 سالم -    
 سرخش بود کھ شھره تشر بھ جان مرد ی چشم ھای روکسرهینگاه پر تعجبش     

 .جوان زد
 ؟یسلطانامرتون جناب  -شھره    
 یعنی...ِا...شما نھ...ای نیفی بھ خانم لطیعنی.. گفتن بھتون بگمایراستش استاد برد -    

 .با اجازه.نیاری نفی سر کالس تشرگھیِا بھشون بگم کھ استاد گفتن د..شونیا
 بھ ی بھ شھره کرد و نگاھینگاھ.  استاد را برساندغامیجانش باال آمد تا دو کالم پ    

روز .  کرده بودی خواستگاری شد و او ھم روزگاری کھ از آنھا دور و دورتر میپسر
ِ ھم آنقدر من من کرد، کھ نگو و نپرسیخواستگار ِ... 

 .امیتو برو منم م.گھی می چنی انمیمن برم بب -    
 .ای اعصابتو خورد نکن، دھن بھ دھنشم نذار، زودم بسایپر.  خبیلیخ -    

***     
 . و سالم کردستادی ادی از اساتیکی زیکنار م.  در زد و وارد شد بھیتقھ ا    
  ندارن؟فی تشرایاستاد برد -    
 ...دی از پشت سرش شنییصدا    
 ا؟ی نیفی خانم لطنی داشتیکار -    
 بھ جا ی شاگردان آنرا بھ درستی کھ تمامستی کھنھ انیی رسم و آدنیاز استاد ترس    

 ی شوند اما بنای ادب تلقب می چشم و رو کھ قطعا بی بی سرکی آورند بھ استثنا یم
 مرد برخورد نیقطعا ا. ستی از پدرکشتگی شاگرد و استاد؛ ناشنی اانیترس در م

 جان دادن بھ یعنی مرد نیکالم شدن با ا ھم.  خواھد داشتینی بشی قابل پریغ
 .لییعزرا

 .سالم استاد -    
 ن؟ی داشتی عرضدمیپرس -    
 .امی سر کالس نگھی دنیبودگفتھ  -    
 .درستھ -    
 : ادامھ دادایمنتظر نگاھش کرد و برد    



 14 

 ستی الزم نگھی ھمھ وقت سر کالس حاضر نباشھ از نظر من دنی کھ ایشاگرد -    
 .نھی سر کالس بشادیب

 .دمی محی چند وقتھ رو توضنی ابتی غلیمن دل -    
 . نخواستم خانمیحیمن توض -    
 ... مشکل خانواھی -    
 .گفتم کھ حذف تمام -    
 تکرار گھید...دی خودتون ببخشی دفعھ رو بھ بزرگنیا.  استادکنمیخواھش م -    
 .شھینم

 . را بچزاندنوای دختر بخواستیفقط م. نگاھش کرد و دلش سوخت؟ نسوخت    
 ... حذفی معطلینم،بی ازتون ببگھی مورد دکی: گفتیبا لبخند حرص درآور    

 حلق انی می دندان شکنی آنجا نبود، جواب ھایاگر کس..  لب تشکر گفت اماریز    
..  داردیشتری ست کھ زور بی حق از آن کسشھیھم..  نداشتیچاره ا.. چپاندیاستاد م

 رونی کھ بدیاز دفتر اسات. استنی داشتھ باشد، ھمتی کھ روابط بھ ضوابط ارجحییجا
 پشت سرش از کاه، کوه ساختھ بود و دامن بھ ھ کیھمان دختر. دیآمد، سودابھ را د

 . کردی دانشکده منفجر مانی خبر را می زده بود و بمب ھاعاتیشا
 ."دی کرد و جواب رد شنی خواستگارای نیفی از لطایاستاد برد    "
 ." کندی ازدواج مای نیفی از لطباتری زی دارد با دخترایاستاد برد    "
 .کرده بود بارش ی حاال ھم متلکنیھم    
 یای بردنی داشتھ کھ بھ ای چمینی ببیایچرا با شوھرت نم«:گفتھ بود... دختر حسود    

 ».یخوشگل جواب رد داد
 ای خرد ی مدی لباس سفنی نگی براکی شیلی مزون خکی دارد در ای؟ ...شوھرش    

 از یکی و عاشقانھ را در ییای شام روای ناھار کی قرار یاگر با ھم نباشند ھم، تلفن
 . گذارندی می عالیھمان رستوران ھا

 .شوھرش وقت رساندنش بھ دانشگاه را ندارد    
 ...ستی شوھرش نگریشوھرش سھ روز د    
 تا حاال بود؟    
     

 
 یاز وقت.  آرشال پوش کردقھی بھ مرد ی دفتر و سپس نگاھواری بھ در و دینگاھ    

 در دستش یال ھم کھ با پرونده ا نگاھش ھم نکرده بود،حای مرد حتنیآمده بود ا
 اوردهیُ فقط شاخ و دم در ندی موکل جددنی اش ھم مرد بود و از دیمنش. مشغول بود

 نی گذاشتھ بود و بھ قول شھره اتاق اشیرو  رو بھیرمردی را ھم پیفنجان چا.بود
 .مرد؛ اگر پشھ و مگس داشتھ باشد، ھمھ از دم نر ھستند
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 را کھ نبرده ی کسیآبرو...  استزیرک کھ زن ست تا چھ حد؟ بھ دیزیزن ست    
 زیکاش تمام مردان جھان زن ست...  عفت نکرده استی جوان را کھ بیدخترک.. است

 !کاش...  کارشان نباشدچی باشند و با جماعت نسوان ھزیو زن گر
ھر :  گفتھ بوددی خواست کھ دکتر بھ تاکی میی ھاکیوتی بی از ھمان آنتیکیدلش     

 ساعت صدو ھشتاد درجھ اش گری ساعت دمین.  بار، فراموششان نکندکیشش ساعت 
 انزجار آور از حلق خشک شده اش ی چرخد و زمان فروبردن آن کپسول ھایرا م

 .. کندین است کھ دردش را آرام می کھ تلخ و بدمزه اند، مھم استیمھم ن.  رسدیم
 ن؟یاری مفیشھره گفت چھار تشر -    
 . اش بود؟ مردک بد عنقیی خوش آمد گویجا    
 . بودکی ترافدیببخش -    
 ست؟ی نیگری دیبھانھ .... بازخواست ندارد کھری تاخقھیده دق    
 . شما بھ من نگفتھتی از وضعیلیشھره خ -    
 .دونمیم -    
َ سنگامونو با ھم وا بکننیایب! ای نیفی خانم لطندینیبب -      ی زنچیمن تا حاال وکالت ھ. میِ

 رشیپذ..  از شھره و عمھ ام اعتماد نداشتمری ھم غی زنچیرو قبول نکردم و بھ ھ
 . کار ندارمنی ای برایوکالت شما ھم خواست شھره بود وگرنھ رغبت

 . کنمی وقت فراموش نمچی لطفتونو ھنیا -    
من .  بودملتونی کھ وکدی و بگدی ازم نام ببریی خوام جایمن نم.دیاتفاقا فراموش کن -    
 . خراب بشھمی کاری خوام وجھھ ینم

 ی دادگسترھی اول پالی وکی کاری وجھھ بی زن موجب تخرکیقبول وکالت     
 خواھد بود؟

 .نیھر جور شما بخوا.دیببخش -    
 بھ طالق شما و عقد دختر میشھره بھ من گفت ھمسر شما تصم. سر بحثمونمیریم -    

 . دارهی اگھید
 .بلھ -    
 ھم یزیھر چ. دی ھم نکنی دونم و پنھان کاری نمی اگھی دزیمن چ.نیادامھ شو بگ -    

 .نیکھ الزمھ من بدونم از قلم ننداز
 ...در واقع...راستش -    
 دی گدار بھ آب زدن بای ھمھ بنیخجالت نکش ا. یتو کھ لگد بھ بخت خودت زده ا    
 ....زی آب برنی ھمیرا روَپتھ ات .. دی بھ کار آییجا
  کمکتون کنم؟نی خوایم -    
 ... چگونھ تکان دادی بھ معنای بھ جناب دکتر انداخت و سرینگاه گنگ و مبھم    
 ی نسبت،چھی کھ عروس اون خانواده باشنی کھ مثال قبل از امی شروع کننی از اایب -    

 ؟یباھاشون دار
  داشت؟یچھ نسبت    
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 . زدیبا، مھرانھ خانوم را مامان صدا مآقا سروش را با    
 ....  رادیو سع    
 .... حرف ھانیقبل تر از ا.... نھ نھ نھ    
 او کھ بود؟    
 ... لب زمزمھ کردری در دھانش مزمزه و سپس زیزی انداخت و چنییسرش را پا    
 ...کلفتشون -    
 .... نمکدان شکستن استاقتشانی لاقت،ی لی بیفقط آدم ھا.. ستینمک نشناس ن    
 ...نیھم    
     

 
 دختر نی اگر امانی بھ حال پیوا.ی شب و چشم انتظارمیساعت دوازده ون    

 .بازنگردد
مرجان ھنوز برنگشتھ .دی کشی مگاری سنشی کاپوت ماشی رواطی در حیرو بھ رو    

 .است
 .نگران بود. دی آی خون سحر در نمیکارد بزن    
َ خون، رخت دلشوره ی تغارچھ ھاانی در دلت میکی انگار ،ی باشدل ناگران کھ    

 . زندیچنگ م
 ری تاخی داشت،ھم برامانی با پی درست و حسابی دعواکی شی ساعت پمین    

 . تازه واردی منتظره ری ورود غیمرجان،ھم برا
 . خواھد شددهی کوبمانی سر پی تازه وارد رونیحاال حاال ھا ا    
 بالش و ی صھبا را در بغل گرفتھ بود و کتابش رویبھار فردا امتحان داشت ول    

 . گذشتندی چشمانش میجملھ ھا فقط از جلو
  شود درس خواند؟ی اوضاع منیدر ا    
 داده بود حی اش در اتاقش بود و ترجفھی پس از اتمام وظشی پیتازه وارد ھم ساعت    

 . در اوضاع نداشتھ باشدیدخالت
 را شی شانھ ھایکت رو. نبوددنی کشی برایگری دگاریدست داخل پاکت برد وس    

 . ترکاندیسوز استخوان سوز آذر استخوان م. سرد بود. دیباال تر کش
 ھفتھ نی گفت ای کھ ھواشناسستیآسمان سرخ است، مھم ن.  ھم برف ببارددیشا    

 . برف ببارددی شود، شای میبدون برف سپر
سرش را باال آورد و صورت . دی بھ گوشش رسیزیی پایبرگ ھا خش خش یصدا    

 .دینزار مرجان را د
 . مرجان را گرفتی و بازودی پرنییاز کاپوت پا    
 ؟یکجا بود -مانیپ    
 . زن از آسمان ھم سرخ تر بودنینگاھش کرد و چشمان ا    
 .ستی زن امروز خون گرنی داند کھ ایچھ کس م    
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 از در سرما ماندن ی کبود و لرزانش، حاکیگونھ ھا و لب ھا.  دانمیمن کھ م    
 . اش بودیطوالن

 ....یوا..تموم شد -مرجان    
 . زده بود انداخترونی اش کھ از مقنعھ اش بدهی ژولی بھ موھاینگاھ    
 ؟ی کجا بودگمیم -مانیپ    
 .ستیحالم خوش ن.بذار برم -مرجان    
 شدنش را نگاه کیساند و سالنھ سالنھ نزدسحر خودش را کنار در ر    

.  اش را از سر گرفتھیخواھرش را کھ در بر گرفت، مرجان ضجھ و مو.کردیم
 کھ یی صھبایبرا.  گردندی باز نمگری اش رفتند و دی کھ از زندگیی تمام سال ھایبرا

ضجھ .  مادرش بودی زندگیا ھیدنی درشی سقط برد و تقدیمادرش سھ بار او را تا پا
 خواھرش اشک ی سرد نشست و سحر پا بھ پای ھانی زمیکنان در آغوش سحر رو

 .ختی ریم
 مردان را، منوچ یھمھ .  کردی منی و زمان را نفرنی و زمختی ریاشک م    

مرتبا در گوش .  نگذاشتبی نصی بشی ھانی مراد را از نفری علدی را، مجیمفنگ
 : گفتیخواھرش م

  خواھرترهیالھھ بم.. براترمی بمیالھ -سحر    
 مانی داد و پی می زد و سحر مادرانھ خواھرش را دلداریمرجان ضجھ وار زار م    
 شھی را قالب پشت گردنش کرد و بھار از پشت ششی پلھ ھا نشست و دست ھایرو
 ی ھاھی گرھی شبی اھی گری کنان شاھد ماجرا بود و زن تازه وارد تنھا صداھیگر

 .دی شنیخودش م
 .در شھر ما بدون استثناء ھمھ خوابند.... شبمھی نکیساعت     
 م؟؟؟ی شوداری بیقدر    
    
 

 شینگاھش را گذرا بھ صورت و چشم ھا. ستادی سر مرجان ایوارد اتاق شد و باال    
 . و حرام شدفی شدن؟ خواھرکش حرانی گونھ ونی و ای و شش سالگستیب. انداخت

 ؟یر صبحونھ بخویاینم -    
 صھبا کو؟ -    
ِزن چارقد س.  انداختاھشی سی بھ روسریکنارش نشست و نگاھ     شام !  بھ سراهیِ
  چگونھ گذشت؟بانتیغر
 ؟ی کجا بودروقتی تا دشبید. دهی خورده خوابریش -    
 .قبرستون -    
  اومده؟ای بچھ بھ دنیبھش گفت -    
 .دمی رسرید -    
 ی گفتیخب بھ باباش م -    
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 ی پس انداختویگفت تخم سگ ک. ستی من نیگفت اون حرومزاده نوه .گفتم -    
 بود یاگھ پسر م.  بچھ دخترهدیچون فھم. گھیدروغ م.  گردن پسر منی بندازیآورد

 . کردیرو سرش حلوا حلوا م
 رونی بی موھای رویبوسھ ا.  دور شانھ اش انداخت و در آغوشش گرفتیدست    

 رنگ ی آرزو داشت آنھا را استخوانی کھ روزییموھا.  اش زدی مشکیزده از روسر
 .ھمھ آرزوھاشان بھ خاک نشست.. نشد.. نشد.  کندیم

 من بدبختم -    
 یستین -    
  امچارهیب -    
 یستین -    
 خدا منوچو لعنتش کنھ سحر -    
 . تر برهنییاز گور پا -    
 . نشونداهیسمنو تو رو بھ خاک . اون مامانمونو کشت -    
 .میستیما بدبخت ن -    
 فالکت نی و از ارمیبم.  و خالصرمی خواد بمیدلم م. خستھ شدم.  کشمی نمگھید -    

 .راحت بشم مثل مامان. خالص شم
 و دی اشک مرجان کشزشی گود افتاده و سرخ شده از ری چشم ھاریشستش را ز    
 دشیبوس
.  کنمی مسی راست و رویخودم ھمھ چ. ی کنی مھی گری جورنیُمگھ من مردم ا-    

بھ جھنم کھ . اقتنی لیمردا ھمشون ب. ی تن کناهی خواد واسھ اون الدنگ سیپاشو نم
 بچھ دلش آب شد از نیپاشو ا.  کردمیمن بودم ده بار اعدامش م. اعدامش کردن

 .رهیگی بھونتو مروزید
تا . رش را از نو بسازد تا از جا بلندش کند، تا خواھدیدست مرجان را گرفت و کش    

 ی آسوده ایی ھاالی خیبرا.  صھبای خوشبختی روزھای بسازد برایاز مرجان مادر
 . داشتھ باشددیکھ صھبا با

 ھم دیشا. ابدی امی زخم التنی از ای گوشھ اای برد یی راه بھ جاشی ھای دلداردیشا    
 .بتوان فراموش کرد کھ چھ بر سرمان آمده است و خواھد آمد

 ...گری ددی شاکی و ھزار و دی و شادیشا    
 ...اما    
 . سرھی مرجان سرپرست و سای براای.شدی صھبا پدر می و اما و اگر برادیکدام شا    
  استرانی بست وی خانھ از پانیا    

***     
 ھ؟ی قطعمتیتصم -    
 . شدری درگشی چکمھ ھاپی تکان داد و با زدیی بھ تایسر    
 . دنبالتادیم. امانم حرف زدمبا م -    
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 .اون بنده خدا رو ھم زابراش کردم -    
 . کنھی میچھ فرق. تو ھم مثل من. ھی چھ حرفنیا -    
 .بھ فرھادم سالم برسون. از فرشادم تشکر کن. ببخش شھره کم زحمتت ندادم -    
 ؟ی مونیشام نم. وونھی دھ؟ی حرفا چنیا -    
 . برم چمدونمو ببندمدیبا. نھ اشتھا دارم نھ دل و دماغشو -    
 ده؟ی کھ نفھمیزیچ. میایتو با آژانس برو، من و فرھادم م. باشھ -    
 .داشوننی دنبال خرنیبا نگ.  بفھمھیزی کھ چستیاون اصال خونھ ن -    
 ؟یستی نیَ نگن تو چرا تو عروسالشونیاون وقت فام -    
 گنی کھ منھیخونھ آخرش ا.  من نباشمشنیاونا خوشحال ھم م.  باباستیمھم ن -    

 .مرده
 سا؟یپر -    
 ھا؟ -    
 پسره بھ نی کارو؟ چقدر گفتم انیچقدر گفتم نکن ا... ی ندارم ولحتیقصد نص -    

 زنم، یبھت طعنھ نم.  مھر طالقھی و یی آبروی شد؟ بی خوره؟ تھش چیدردت نم
 ارزششو داشت؟ از چشم ھمھ خودتو ت؟ی با زندگید کار کری چنی خودت ببیول

 کن یسع. ِمن بعد عاقل باش ی خوام سر کوفت بزنم ولی نم؟یواسھ ک... یانداخت
 .ی قبول کنتشوی مسؤلی نکن کھ خودتم رو نداشتھ باشیکار. ی دوباره بسازتویزندگ
 شھره؟ -    
 حق دی بھ سعی حتیگاھ. منو خواھرت بدون. گمی گفتم بازم مشھیھم. ناراحت نشو -    

 . کردی از گناھت چشم پوششھینم. سای پریمقصر. دمیم
 شیحرف ھا. از شھره ناراحت نشد.  لب گفتری زی و خداحافظدیصورتش را بوس    

 . نھای آورد ی او را بھ خودش میکی دیبا.  بودیتلنگر
. یگری دی بود و فکرش جاشی چکمھ ھای گذاشت و نگاھش پی قدم مابانیکنار خ    

 اش ی زندگی تمام سالھای دوست داشتنابانی خی درختان قطع شده ی بھ تنھ ینگاھ
آن وقت ھا کھ درختان چنار بودند .  را دوست داشتابانی خنیقدم زدن کنار ا. انداخت
 ی می را قدم زنان تا خانھ طابانیطول خ  شدند، با آقا سروشی زرد مزییو در پا

دلش قدر سر .  خواندی را ممای شعر داروگ ننشی دلنشیکردند و آقا سروش با صدا
 . گردندی بر نمگری کھ دییروزھا.  ان روز ھا را کرده بودیسوزن ھوا

 ... دیسع... مھرانھ خانوم... آقا سروش .. با خودش. بد کرده بود    
 ... بر عشقی وایا    

 
 و ترس از گری دالی فکر و خیکیه و ھزار و  دلشوره، دلھر،ی نگرانت،یعصبان    

 رعب جادی خورد و ای گرسنھ و طماع، خمپاره وار بھ جان آدم می گرگ ھایجامعھ 
 دهیمرجان ترس.  کشدی زند و عربده می و آن زنگ منی بھ امانیپ.  کندیو وحشت م

و  چاقی نگھداریی لرزد و توانای مشیا کند، دست ھیاست و گوشت ھا را کھ خورد م
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 و خود دهی زن جوان تازه وارد بھ دادش رسنی ھمالی انگشتان دستش ندارد و لانیرا م
 بندان در خی با طرح و نقش عصر ی کوچکیسحر دفترچھ . دست بھ کار شده است

 شی تلفن را گرفتھ و ھنگام صحبت کردن صدای گوشگرشی دست و در دست دکی
 ....ی از پنج بعد از ظھر گذشتھ است ولقھی ده دقعتسا.  لرزدیم

 الیل -سحر    
 بلھ -الیل    
 . رسنی سر مای االن مشتر؟ی کنزی سالن رو تمیزای مشھیم -سحر    
 سر بھ ھیمرجان خانومم رفتن . ی رنگ بھ رو ندارنی بشایشما ب. چشم -الیل    

 .شھی مداشیپ.  مثل شماشونمیا. دخترشون بزنن
 شیصدا. چھ زود ھمھ را شناختھ است.  زن استنی ھمندی گویم کھ یکیخانھ     

 کی توام با ینگاھش ھراس.  بھ راه داردلیآرامش دارد و چشمانش خود طوفان و س
قطعا چشمان . یدی از ھرگونھ امی عاریچشمانش سبز است ول. آرامش خاطر دارد

 .سبز پسرک بھ مادرش رفتھ است
 گذاشت و زی می رفت، سرش را رورونی کھ دستمال بھ دست از آشپزخانھ بالیل    

 ... مغزش اکو شدی تک تک سلول ھاانی زن جوان میصدا
 ..شھی مداشیپ..  شھی مداشیپ... شھی مداشیپ    

***     
 ی اش می بھ ساعت مچی نگاھھی آشپزخانھ نشستھ بود و ھر چند ثانزیپشت م    

 آمده بودند و یچند مشتر. ھوا سرد تر از چند روز قبل.بود ھفت شب کینزد. انداخت
 صندوق بلند شد و راه آشپزخانھ را زیسحر از پشت م.  آنھا بودندیرای و مرجان پذالیل
 و ستادی امانی پیکنار صندل. ی نگرانیی باالرصدبا د.  بودی عصبانمانیپ.  گرفتشیپ

 . گاه کردھی تکی صندلیدستش را بھ دستھ 
 .ھفت شب شد. گزارش کنیپاشو برو کالنتر -سحر    
 نسبتا ی و با صدادی کوبزی می بکشد کھ سحر دستش را رویگاریدست برد تا س    

 . بھ جانش تشر زدیکنترول شده ا
 .شنی می ھا شاکی آشغالو، مشترنینکش ا -سحر    
 ره؟یبھ تو نگفت کجا م -مانیپ    
 یدیصد بار پرس.  نگفتیزی چی ولدمشیگفتم کھ صبح واسھ جلسھ رفتم د -سحر    

 .پاشو برو. نویا
 . بھ دوستاش زنگ بزنگھی بار دھی -مانیپ    
 گنی تا حاال سھ بار زنگ زدم، میچند بار زنگ بزنم خونھ مردم؟ عصر -سحر    

 سی سوار سرو ھم گفتی سھرابیآقا. رونیزنگ خورده بدو بدو از کالس رفتھ ب
 .گمی واست مگمی ده بار دیتا شب بخوا. نشده
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 ی باز کرد و خبر خوشجانی آنرا با ھی باز شدن در سالن آمد و انگار کسیصدا    
 مقدمھ و سالم ی قرمز شده از سرما، بینی گل انداختھ و بیبھار با گونھ ھا. داشتھ باشد

 .وارد آشپزخانھ شد
 ....  با مغازه دارنیسر ا. دمشیباالخره خر -بھار    
دست بھ گونھ برد و . دی کتاب مورد عالقھ اش، پردنیبرق از چشمان براق از خر    

 یمرجان رفت سراغ مشتر.  را صدا کردمانیسحر با تشر پ.  انداختنییسرش را پا
 مالی شاھد پانی از اشتری گذشت تا بانی از کنار دخترک گری ھم بھ بھانھ االیھا و ل

 .باشدشدن غرورش ن
 ... بزرگتری اشتباھمانیبھار اشتباه کرد و پ    
 ی سھ تا حاال کدوم قبرستون؟ی رفتی کی تا حاال؟ با اجازه ی بودیکدوم گور -مانیپ    

  جواب بده؟؟ی ھا ؟ الل؟ی زدیِمث سگ پرسھ م
 ..گھیبسھ د -سحر    
 .تو دخالت نکن -مانیپ    
 ...ی دلت خواست بکنیکھ ھر غلط -سحر    
 ؟ی کجا بودگمی بھت م؟یکر.  تو پرروش کردهی دلسوزانھ یتای حمانیھم -مانیپ    
 .یکتابفروش -بھار    
 ؟یبا ک -مانیپ    
 ...ــمــانیپ -سحر    
 .دخالت نکن -مانیپ    
 .با دوستم -بھار    
 .کدوم دوستت -مانیپ    
 .و اتاقتبھار برو ت. ی جمع کردنجایھمھ رو ا. واشتری مانیپ -سحر    
ِ بھ سر شانھ اش زد و خرکش وار جلو ی چنگمانی برود کھ پرونیعقبگرد کرد تا ب    
 .دشیکش
 . کھ من بگمیری میوقت -مانیپ    
ولش کن .  ندارهتیحاال خوب. بعدا دعواش کن. ی گفتی خواستیتو کھ ھر چ -سحر    
 .بره
 .بھ ھم ی بھ حالت اگھ در اتاقتو کوبوندی وایبرو ول -مانیپ    
 تکان ی بھ صورت طلبکار سحر کرد و طلبکارانھ تر سریبھار کھ رفت، نگاھ    
 ...داد
 ھ؟یھا؟ چ -مانیپ    
    
 

 گفتھ بود تا از ماه عسل نینگ.  کردی خانھ را با نگاھش رصد مواریدر و د    
 . خوادی کند، ھمانگونھ کھ او می طراحشانی مجرب خانھ را برانریزای دکیبرگردند، 
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 ای بکنند؟ واری دشت پر برف را از دانی تک درخت سبز می منظره نی نبود افیح    
 مھرانھ یی اھدای ھم آن گلدان بلورای آقا سروش؟ ی دست ھای دهی کشی ھااتورینیم

  نو؟ی خانھ دی خریخانوم بھ پسرش برا
 .بھ فرمان خانم گوش ل،ی ھم زن ذلدیسع...  و افادهسی از فیسیتند. گری بود دنینگ    
 زانی آوی کھ از چوب لباسشی رو بھ روراھنی تختش نشست و چشمش را بھ پیرو    

مھرانھ خانوم کھ .  بابا سروش بودی قھیسل.  بود، دوختدهی جشن فردا خریشده و برا
 خوانده فی را حشی ھایمادر.  او را مادر صدا نکندگریگفتھ بود د.  دادیمحلش نم
 ...اقتی لی را بسایبود و پر

حاال . ستی نریخود کرده را تدب.  جا مانده و از آن جا رانده شده استنی از اسایپر    
 .ریبانگی آن عشق گری و نافرجامیمانی پشی جز کولھ اشی نمانده برایکس
... آقا سروش اما.  لقب داده بودندشیی ھرجادی و سعای شرم و حیمھرانھ خانوم ب    

 نھ استی شرم و حی نھ بسایمعتقد بود پر.  دخترکشیرا بسایھمچنان بابا بود و پر
 ...ییھرزه و ھرجا

 . عاشق بودی بھ راستسای را عاشق خوانده بود و پرسایپر. آقا سروش اھل دل بود    
 . فرھادی جنون مجنون و بھ اندازه دلخستگیبھ اندازه     
 بستر اشک ھمخواب ھق ھق بود، آقا سروش پدرانھ انی را کھ تا صبح میآن شب    

 . بس درخور حالش زمزمھ کرده بودی اش داده بود و شعریدلدار
 ستی وصل ممکن نی عشق است وقترتی غانتیخ    
  راخای زلرنگی خوانند نیچھ آسان ننگ م    
 رنگی خوانند نیچھ آسان ننگ م« :  سرودی منگونھیو چھ بسا بھتر اگر شاعر ا    
 »... راسایپر

 خجل گریتا د. فتدی آدم ھا ننی چشمش بھ چشم اگری تا دشھی ھمیبرا.  رودیحاال م    
 . بروددیبا.  نابخردانھ اش نباشدیو شرمسار از کرده ھا

 ...ستی ماندن نی جاگری جا دنیا    
 ... داردتیرفتن ارجح    

***     
 :وارد آشپزخانھ شد و قبل از نشستن گفت    
 . خورمیگفت شام نم -رجانم    
 بود دهی کھ در آغوشش خوابی و کودکالی بھ لی نشست و نگاھی صندلیمرجان رو    
 .کرد
 منت ی را برداشت تا برانتی کابی روی کتاب ھاد،ی اش را عقب کشی صندلمانیپ    
 . برودرونی از بھار بیکش
 . سرتقیدختره  -مانیپ    
 . خانمانی پرهی مشییحاللزاده بھ دا -سحر    
 . چپ چپ نگاھش کرد و سحر آسوده خاطر ادامھ دادمانیپ    
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 .نی با ھم شام بخورنیی پاشیآورد.  وقتھری دم،ی خوریما شام م -سحر    
 : لب زمزمھ وار گفتری برداشت و زی کھ رفت، قاشق و چنگالمانیپ    
 . بگذرونھریخدا فردا شب و بھ خ -سحر    
 یی کل سالن را فرمانروای رفت و امشب عجب سکوتینھ باال مپلھ ھا را دانھ دا    

َ بھار گسل است و وقتدی گوی ممانیپ.  استنیبھار کھ نباشد ھم.  کندیم  نباشد ھمھ یُ
 ... امشب بدجور ساکت استیول. جا امن و امان است

 .خفقان دارد.  سکوت وھم داردنیا    
 کس حوصلھ ندارد و دست و دلش بھ چی نباشد، ھی ست کھ وقتیبھار کپسول انرژ    

 . رودیکار نم
    

 ی باز کرد و از المھیدر را ن.  بھ در زدیَانگشت اشاره اش را خم کرده و ضربھ ا    
 .دی باز بھ اتاق سرک کشمھیدر ن
  تو؟امیب -مانیپ    
کامال وارد اتاق شد و آرام بھ .  دختر استنی از آن ھمند،ی گوی پا کھ مکیمرغ     

.  تختش نشستھ و دست دور زانو حلقھ کرده بود، رفتیسمت بھار کھ پشت بھ در رو
 .دیچی پی اتاق مانی اش ھنوز مھی گرنی فنی فیصدا. کنارش نشست

 بھار حلقھ یعکس را برداشت و دستش را دور شانھ . بودشی رو بھ رویعکس    
 یبھار دوباره اشک. دی از اشکش را بوسسی و صورت خدیکرد و در آغوشش کش

.  شان قبل از آن سفر شومیعکس چھار نفر.  بھ عکس انداختی نگاھمانیپ.ختیر
بھار در عکس بچھ . رد کمیتی خواھر و خواھرزاده اش را ی کھ او را بیھمان سفر

 خرگوش بستھ شده بود و لبخندش نشان از افتادن دندان ی گوش ھاھی شبشیبود و موھا
 .دیدوباره بھار را بوس. مانی ھمزاد پی بھار و زنھی شبیمرد.  داشتشیباال
 . شام بخورمی برایب -مانیپ    
 .رمیس -بھار    
 ؟ی خوردیزیچ -مانیپ    
 . کردنیی باال و پادی بھ عالمت تاکی از سرش، سرمانی باز کردن پیبرا    
 ؟ی تکیِ ناکس؟ تکیسمبوسھ خورد... امــــم....بذار حدس بزنم -مانیپ    
 . نگفتیزیبھار چ    
از رضا، از پوران، از .  ھفت سال شرمنده شدمنی تموم ایامروز بھ اندازه  -مانیپ    
.  کھ تموم کرده بود در جامارستان،پورانی بدمیاون روز کھ رس. شتریاز رضا ب... تو

 ... من امشبیگفت آب تو دلت تکون نخوره ول. رضا تو رو دستم سپرد
 ..دیدوباره بھار را بوس    
 . دو تا بزنایاصال ب. دی ببخش؟ی بخشی رو مییدا. یینگران بودم دا -مانیپ    
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 مانیپ ی شانھ ی و سرش را رودیچی حلقھ وار پمانی را گرد کمر پشیبھار دست ھا    
.  را ھم بھ راه انداختمانی پی اش در اتاق، اشک ھادهیچی پی ھی گریگذاشت و صدا

 . گفتیم" دیببخش" و دشی بوسی مرتب ممانیپ
 .رهی گی مَمیمنم گر. گھی نکن دھیگر -مانیپ    
 خواھر و شوھر خواھرت؟ ی برایختی اشک نریمگر قطره ا. حاشا نکن مرد    

 کتمان چرا؟
 .دلم واسشون تنگ شده -بھار    
 .زمی دونم عزیم -مانیپ    
 . سوق بدھدیگری دی فکرش را جادی بھار را پاک کرد و بایاشک ھا    
 ؟...یَ کرمی مثال ج؟ی ھستلمی فھیپا -مانیپ    
 .نھ -بھار    
 یدر ھر صورت ھر چ.  ببرهی چطور؟ اصال فرق نداره کِکنِی دست تھی -مانیپ    

 قبول؟.  خرمی برات میخواست
 .حوصلھ ندارم -بھار    
 . چشمان بھار گرفتی از کتاب ھا را رو بھ رویکی بار طنتی شی با لبخندمانیپ    
 ؟ی داریرو چ" یرعلی امیقصھ ھا" یحوصلھ  -مانیپ    
 .امشب اصال حوصلھ ندارم -بھار    
 گذاشت، حرف اضافھ ھم نی زمدی شام نبای کھ سر بمی شام بخورمیپس بر -مانیپ    
 .نزن
 .امیصورتمو بشورم م -بھار    
 را در مورد تناول شی ھشدارھانی رفت، آخری مرونی ھمانطور کھ از اتاق بمانیپ    

 داد و مکرر درخواست داشت ناز ی کوچک بھ بھار می بزرگش توسط روده یروده 
 .دیای تر بعیو کرشمھ نکند و سر

 .ی راحتنیبھ ھم    
 . و خالصدی جانش را بخشییدا. تمام شد و رفت    
 ... نوجوان پانزده سالھ آسان استی از دخترھایمنت کش    
 ست؟ین    
 .ی سن نوجوانی ھاطنتی شی با کمختھیآن ھم از بھار، دخترک ساده و مھربان؛ آم    
 . آسوده بخوابدیپوران دخترت خند    
     
 انشانی کرد و از می میھ بود و ھر کدام را نگاھ سردرگم نشستشی لباس ھاانیم    

 بھ دامن ینگاھ.  بودختھی بھ ھم ریاتاق را حساب.  کردی بردن انتخاب می براییچند تا
پس او .  بردی نماهی گفت عروس با خودش رخت سیمھرانھ خانوم م.  بلند انداختاهیس

  بود؟ده دامن را آورنیچرا با خودش ا
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 اتیاز انواع و اقسام البسھ گرفتھ تا ضرور.  ھا را چک کردیازمندی نگریبار د    
 .شی چون مسواک و عطر و ادکلن ھایکوچک

 سا؟یپر -    
 زد، نگاه ی مدشی دیدزدک.  بودستادهی در ای در آستانھ دیسر بلند کرد و سع    

.  عاشق شده بودیبا نگاه دزدک.  را دوست داشتینگاه دزدک.  عادتش بودیدزدک
 دامادان کھ ی بود مثل ھمھ راستھیآراستھ و پ. ی خانمان براندازیچھ واژه ...! عشق

 .ندی آرای میشب قبل از عروس
 ...ی قائمک،یواشکی ،یاما دزدک...  را نگاه کردشیسر تا پا    

 و مرا بھ درک اسفل ریتو را بھ خ.  وقت رفتن استگرید!  مردنمتی بی نمگرید    " 
 ..." دوزخی نقطھ نیتو را بھ سالمت و مرا بھ قعر تر.. نیالسافل

  شده؟یزیچ -    
 ؟یری مییجا -    
 یکی چمدان کوچکش را از دو طرف بھ سمت ی ھاپی بھ لباس ھا آورد و زیفشار    

 .دیشدنشان کش
 آره چطور؟ -    
 کجا؟. آژانس اومده -    
 . شھرهیخونھ  -    
 ؟یفردا چ -    
 .گھی دامیم. ه دیگفت -    
  برسونمت؟ی خوایم -    
 . نکن و مرد باشیرند. بھانھ نتراش. ی دو کالم حرف بزنی خواھیخب بگو م    
 .دی کشیچمدان را بھ زور دنبال خودش م.  و برداشتنش سخت بودنیچمدانش سنگ    
 ممنون. نھ -    
 .چھ قاطع    
 فردا تو ده،ی آپارتمان خرھیابا برات  بی ولی برگھی دشھی مامان بابا کھ نمیخونھ -    

فردا بعد جشن برو خونھ . ی دوستت بمونی خونھ ستیخوب ن. زنھیمحضر بھ نامت م
 . خودتی

  صاحبخانھ شدن؟نگونھی و ای خانمانی عمر بکی خودش؟ یخانھ     
 یشکشیپ.  مرد مومنیانگار تو ھم عاشق بوده ا. بارک هللا بھ معرفتت بابا سروش    

 در ی سرپناھی بنی بھ معرفتت کھ از ایباز ھم گل.  دھند نھ وقت طالقیرا سر عقد م
 . رانی سرنوشت تری بنی ای آوریم

 خداحافظ -    
 . اش جواب نداشتیخداحافظ    
 را دنشی سالمت بھ مقصد رسی ست کھ آرزوی قرآن گذشتن ھم از آن کسریاز ز    

 .داشتھ باشند



 26 

 . مبادا کھ بازگرددزد،ی ریرش نم ھم کھ آب پشت سیکس    
  کندی راھش نمی بدرقھ ری خی دعایو کس    
 !سفر خوش مسافر    
.  صندوق عقب گذاشت کرد، چشمش بھ اشک نشستانیراننده کھ چمدانش را م    

 . رودی شد دارد میانگار باورش نم
 بھ ی آژانس بپردازد و بادی و کنسلدیای بدی خوب است، آن ھم اگر سعیالبافیخ    

 ... و ممانعت از رفتنش کند امااندازدی بھ ابرو بیغبغب و گره ا
  باطلالی خیزھ    
 کجا برم خانوم؟ -    
 .نالیترم -    
انگار .  شد، توجھش جلب آھنگ پخش شدری جاگنی ماشی شھی شیسرش کھ رو    

 ی آقا سروش خالیجا. ھ است گذاشتشی آھنگ را برانی دانستھ و ایراننده حالش را م
 لب زمزمھ کند وخزعبالت ری حال کند و ھمراه خواننده زیمی آھنگ قدنیکھ با ا
 .دی جان بگویا کی و پشت بندش دهی ناماتی شطحی را مشتیامروز

 راتو برو مسافر، برگشتنت عذابھ    
 ِ طرف گل آبھنی آب ادم،یمن تشنھ لب تک    
  عشقیاج آب اموباست،یاز دور ھا چھ ز    
  سرابھی رسی و افسوس، چون مغیاما در    
 لھی ھر دوست اھل حرنگ،ی اھل ناریھر     
 لھی قبنیبا پشت خورده خنجر؛ موندم تو ا    
  حرف از صداقتکی ام من از تو، دهینشن    
  ظلمتی دل را بردم بھ سویافسانھ ھا    
  چو باده در کامیزیزھر است در دل جام، ر    
 ِ نوش و در ده، صد ھا ھزار دشنامندیگو    
اصال انگار .  نبودزی جوان ھی حس و حال بدش، خوب بود کھ راننده ی ھمھ انیم    

 رفت و اھنگش را یراھش را م.  نشستھ استینھ انگار کھ پشت سرش زن جوان
 خورده ی شد برداشت کرد او ھم شکست عشقی اش میاز آھنگ انتخاب.  دادیگوش م

 .است
 .. منحوسی ھاھی ثاننیو خدا کند ھر چھ زودتر تمام شود ا    
 ... سعادتی از سر ھمای جغد بدبختھی سایو کنده شود شوم    
 ؟... رسد آن روزی مایو آ    
     

 
 آسفالت بود و ینگاھش پ.  نشستھ بودنالی سرد ترمی ھای از صندلیکی یرو    

 ... فرداشیفکرش پ
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 .ستی وقت با چشم ھماھنگ نچی کھ ھی فکرنیامان از ا    
 نی ای چھ خواھد بود در برابر کنش ھادی فردا را چھ خواھد شد؟ واکنش سعیعنی    

 گران؟یدختر؟ و د
 شود؟ فکر بعدش ی و خانواده اش؟ بعدش چھ منیبابا سروش؟ مھرانھ خانوم؟ نگ    

 کرد کھ یماگر فکر بعد را . ستیفکر بعد کردن اصال در مرامش ن... را نکرده
 . بوددهی جا نرسنیکارش بھ ا

 ی کھ با صدایی بوق گوش خراش اتوبوس ھا و راننده ھایاز صدا. کالفھ شده بود    
 کھ ساک یو مسافران.  خوانند کھ مبادا از حرکت جا بمانندیبلندشان مسافران را فرا م

 و القین دچند جوا.  گذشتندی فراوان از مقابلش میو چمدان بھ دست با سر و صداھا
 یگری اش گفتھ بود و دییبای از زیکی.  گذشتھ بودندارش از کنانی ھم متلک گویالابال

 ی زده بود کھ مجبور شد چند صندلیکی بد قواره حرف رکی آخرنی اش و اییاز تنھا
 لعنت بر مردم آزار... ندی بشنجایدر جا زده و ا

 را نشانھ برود انی گواوهی نی دھان اشی ست کھ مشت ھای خالبی مرد عجکی یجا    
 از ی مادر مرده نی تا ھمھ بدانند کھ استدی باد کند و پشتش چون کوه بارتشیو رگ غ

 دندان شی برایُ و دمالی ی سر و صاحب نمانده کھ ھر ننھ قمر بیھمھ جا رانده شده، ب
 ... کندزیت

 ؟ی ادهی شنبی حاضر غاثیھرگز حد -    
 چون شھره یفرھاد چقدر خوشبخت است کھ ھمسر.  مھمان کردیشھره را بھ نگاھ    

 . بابت خوشبخت ترنیدارد و شھره از ا
 ؟ی اومدیسالم ک -    
 . استگری دی جمع و دلم جاانیمن در م... گھیسالم حواست نبود د -    
 . کھ خوانده بود زدی بھ چشمک شھره و شعریلبخند    
 ؟ییتنھا -    
 ؟یری میک. با فرھاد اومدم -    
 فرھاد کو؟. گھی ساعت دمی نھی -    
 دونم از یمن کھ م. ی تو راه گشنھ نمونرهی آت آشغال بگزهی رھیگفتم بره برات  -    

 .ی نخوردیچیصبح ھ
 ...رفاقتش کھ بماند.  خاطرخواه داردی دختر کلنی ااتیادب    
 .ی کردتشیبنده خدا رو ھم اذ.  ھمھ زحمت نبودمنی بھ ایراض. یمرس -    
 یای بسی مامانمو گفتم الزم نی ھر چنیبب.  واسھ منادیچھ لفظ قلم م. خفھ بابا -    

 نیی پای گاو نندازنیسرتو ع.  دنبالتادیم.  بھ خرجش نرفت کھ نرفتقھ،ی عتنیدنبال ا
 .ی کنی مداشی چشم بگردون پا،یبر

 .قیخراب رفاقتتم رف -    
ھمھ رو تو .  واسھ مامانمدمی سوھان خرھی یآھا راست. ادی حرفا بھت نمنیگمشو ا -    
 . خندق بالنی تو ایزینر
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  ام؟ینجوری من ایعنی -    
 .ی خوردی گاو منیع.  بودهنیواال تا بوده ھم -    
 . شھرهی نامردیلیخ -    
شھره انگار موفق بود کھ توانست حال و .  خنده از تھ دل کردکیو پشت بندش     
 . را عوض کندشیھوا
 گمی خدا راست مبھ -    
 ؟ی کتابرو آوردره،یتو اتوبوس حوصلم سر م -    
 کھ باز ھم عجلھ کرده و فرھاد را ھم بھ دی فھمد،ی اش کوبیشانیشھره کھ دست بھ پ    

 . آمدندی مرونی کھ از خانھ بیحول و وال انداختھ وقت
 . رفتادمی یبھ جان پر...یوا... آخ -    
 ..ی کنی عجلھ میھ... بس کھ کک تو تنبونتھ... رهی مادتی یھمھ چ. کوفت -    
 .پر از آھنگھ.  ببرموی گوشی ممورایب. خبھ حاال توام -    
 ؟یدیچرت و پرت کھ گوش نم -    
 نی ای قھی توشھ، سلیی مستونایلینگی جھی ی خودت اھل دلم ولنیع. من کھ نھ -    

 .ادیاوناھاش داره م. اینیاز چشم من نب. فرھاد ننھ مرده ست
 . آمدی کھ دوان دوان بھ سمتشان مدی بھ عقب گشتاند و فرھاد را دیسر    
 سالم -    
  خانومسایسالم از ماست پر -    
  ما؟یبا زحمتا -    
 .بھ قول عمھ ام زحمت دوست راحت جان. ستی نی کنم زحمتیخواھش م -    
 .رو ھم آقا فرشادو زحمت دادم، ھم شمارو ھم شھره یلیخ. نیممنون لطف دار -    
من . ری رو بگنایشھره ا.  خواھر منیشما ھم جا.  ستفھی انجام وظنی داراریاخت -    

 . خانومسایخدافظ پر. ای بی کردی خدافظن،ی تو ماشرمیم
 .خدانگھدار. ممنون -    
 با دست ینذار.  اون جا حواست بھ مامانم باشھیریم.  حرفانی االی خیب -شھره    

 .رخت بشوره ھا
 . راحتالتیباشھ خ - سایپر    
 . آغوشش فشردانی را مسایپر    
 دو روز یکی. خوب خوش بگذرون. دی جدی زندگھی.  ھم نباشیچیفکر ھ -شھره    

 .غمت نباشھ. امی منم مگھید
 شھره تکان داد و گوشش ی برای اتوبوس، دستزی نھ چندان تمی ھاشھیاز پشت ش    

 . اش سپردی شبانگاھی و برنامھ امی پوی رادنی پخش دلنشیوارا بھ ن
 ... شودی مریناگھان چقدر زود د    
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 از کارگران ی و بھ عده استادهی جوان کھ پشت بر او ای پسرکیقدم تند کرد تا نزد    
 نی سنگشیپاھا. باز ھم قلبش نا آرام شده بود. دی لرزی مشیباز دست و پا.  دادیُارد م

 کھ ی گذشت و ھر قدمیھر چھ م.  از سنگ بھ ان بستھ اندیانگار حجم. بود و سست
کاش .  کردی تنش نفوذ می ھااختھی انی میو کرخت ی سستشتری شد، بی مکترینزد

 کرد، تا مبادا فشار ھی شد بدان تکی بود تا می میزی چای ی صندل،یزی م،ی ستوننجایا
 . ولو شودنیم جا کف زنی کار دستش بدھد و ھمنشییپا

 بای تقری زنی گشتاند و نگاھش روی کارشان رفتند، پسر جوان رویکارگران کھ پ    
 نگاه سراسر ریز.  بود، ثابت ماندستادهی مردانھ اطی محنیھمسن و سال خودش کھ در ا

ِ بھ کھ سحر صبح بھ ی مربای حاصل از لقمھ ی انرژمچھیتعجب پسر جوان ھمان ن
 .رفت لیزور در دھانش چپانده بود، ھم تحل

 ن؟ی داشتیامر -    
 . مراد کار داشتمی علیبا آقا -    
 .در خدمتم -    
 ... مرادی صابر علیبا آقا -    
 . بنده در خدمتمنی داریھر امر. ستیپدر بزرگ حالشون خوب ن -    
  مراد است؟ی علدی پسر، فرزند مجنی ایعنیپدر بزرگ؟     
 ؟... استی قاچاقچی القباکی پسر آن مردک ی و مردانگیی ھمھ آقانیا    
 . فھمنی مرجان اومده، خودشون منیبگ. ستیمنم حالم خوب ن -    
 ی زن جوان را چھ کار و نسبت با پدر بزرگ ھفتاد و چند سالھ اش؟ آن ھم زنکی    

  داند؟ی مرمردیکھ خود را بھ اسم معرف حضور پ
 .نی داشتھ باشفیچند لحظھ تشر -    
 ... ی پسرنی چندیِ ست و اال از مجیقطعا مادرش زن خوب.  آقاستیادیز    
 کرد و مرجان با احساس ھر ی رصدش می شد، با نگاه پر تعجبی کھ رد میھر کس    

 . کرد آن پسرک ھر چھ زودتر بازگرددی شد و دعا مینگاه دستپاچھ تر م
 کھ تمام پرسونلش از نگھبان و خدم و حشم گرفتھ تا ی کارگاه رنگرزانی زن مکی    

 . را داردسی و طلب مالقات با جناب رئستادهی ھمھ مرد ھستند، اسشیمقامات باال و رئ
 . تو اتاق منتظرتونندیبفرمائ -    
م  سرش گررمردیپ.  پاسخ ماندیسالمش ب. ستادی اتاق اانیدر زد و پس از ورود م    

 فاکتور و ی روییزھای فشرد و چی حسابش بود و تند تند دکمھ ھا را منیدفتر و ماش
 . نوشتی دفترش مانیسپس م

 ؟ینی شیچرا نم -    
 زھوار در رفتھ ی آھنی آن صندلی مراد، روی و دفتر و دستک صابر علزیکنار م    

 . زد،نشستی لق لق می اعصاب بود و از کھنگی روژشی قیکھ صدا
 ....اومدم باھاتون -    
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 نھ؟ ای؟ چند بار؟ باھات اتمام حجت کردم ... بھت بگم؟ ھادی حرفو چند بار باھی -    
 . بھ خودش مربوطھدی مجیایکثافت کار

 .نیھم.  شناسنامھھیفقط  -    
 .ی بشراثی میکھ فرداش مدع -    
 من ی بھ بچھ یزیاز شما ھم چ.  ارث کنمی نداشت کھ ادعایزیُ مرده، چدیمج -    
 . رسھینم

 . کن دختراهیبرو خودتو س -    
 ھیبھ جون .  نشھدامی پگھی کھ شناسنامھ رو گرفتم ددمی امضا مدم،یمن بھتون خط م -    

 .دونھ بچم
 کھ ی زننیپنجم. ی ھستی تا حاال تو پنجمروزی از د؟ی ھستی تو چندمی دونیم -    

 نی حاملھ ست و از اای بچھ شو پس انداختھ ای بوده و دی مجی اغھی کنھ زن صیادعا م
 .حرفا

 نی تف بھ ذات ا؟ی اغھیپنج تا زن ص.  کردی را نگاه مرمردیگنگ تر از قبل پ    
 ...مرد
 ... مردنی افیتف بھ ذات کث    
 کھ شاخ و دنی مالرهی را شچارهیسر دختران و زنان ب... کھ شاخ و دم نداردیھرزگ    

 .دم ندارد
 بار گردنم د،ی مجی خرج دو تا زن و پنج تا بچھ نجورشمیھم!  دختر جوننیبب -    
 بگھ تولھ سگ اون نمک بھ ادی بدهی از راه نرسیاگھ قرار باشھ ھر خالھ خانباج. شده

برو .  باز کنممخونھیتی در کارگامو تختھ کنم جاش دی آورده، کھ من باایحرومو بھ دن
 .کنھ  حوالھگھی دی جاتویخدا روز

اون دختر، بچھ . گمیمن راست م. ستی کردن شما نسھی و سرکیمن قصدم اخاذ -    
ِ ان ای دمی برن،یاگھ شک دار. دهی مجی اصال از . رمی مرمیبھ خدا شناسنامھ رو بگ. یِ
 . کنمی گورمو گم مرمیم. رمی شھر منیا

 ش،یدی درونی کھ بی پسرنیا.  اعتماد نداشتم و ندارمای جنگولک بازنیمن بھ ا -    
 پدرش یِآدم بارش آوردم تا مث اون پدر ب.  و پنج سالشھستیب. دهیپسر بزرگ مج

 ی واسھ بچھ امیحاال ب.  جون کندمختھی ردی کھ مجییمن واسھ جمع کردن آبرو. نشھ
 واست یاز من آب.  رو دستتزمی بروی پاکآب  بذاررم؟ی شناسنامھ بگشی اغھیزن ص
 داتی پنورای ھم اگھید. زینھ خودتو خستھ کن نھ ھم اعصاب منو بھم بر.  شھیگرم نم

 .ینی بینشھ چون بد م
 .ظالم کھ شاخ و دم ندارد    
 . مراد استی علدیظالم مج    
 ی کنار دائمی اغھی مراد بھ پشتوانھ اش چند زن صی علدی ست کھ مجیظالم قانون    
 . داردشیھا

 . کندی امروزش می را فدای کودکیردا ست کھ فیرمردیظالم پ    
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 ....ظالم    
 باران یاپی شده از بارش پسی خابانی خانی چند می آمد، قدمرونیاز کارگاه کھ ب    

 حاال چھ کند؟ خود را چھ کند؟. گذاشت
 صھبا را، شناسنامھ اش را چھ کند؟    
 . شودیکھ نم.  شناسنامھ را بزنددی قنکھی اای    
 . خواھدیکھ نم.  طفل اخذ کندی بھ نام خودش برای شناسنامھ االی ھم مثل لای    
 ... ازدواجی با مردنکھی اای    
  و الم تا کام حرف نزند؟ردی صھبا شناسنامھ بگی کھ برایریکجاست آدم خ    
  زن را پتک وار بر فرق سرش نکوبد؟کی ی نامھ غھی کھ صی شود آدمی مدایپ    
 از شوھر بھ دار ی را با کودکدی سفی زن با شناسنامھ کی کھ ی خواھد شد آدمافتی    
 رد؟ی اش بپذختھیآو

 . استابی ناچی کھ ھابیکم    
 . شھر، شھر مرده ھاستنیا    
 . کالغی و روزھا صدادی آی جغد میشب ھا صدا    
 . نشستھ استنی پرستو، در آسمان عقاب بھ کمی ست و جای قناریکرکس جا    
 . شکار کنندی خودشان طعمھ اانی تا از منندی نشی گرگ وار مانی جا آدمنیا    
 ... جانیا    
 ...  بسنیھم... بس     
 . آدم لباسندی ھاسی ابلانتی آدم؟ی کنی را تمام نمتیای دنایخدا    
 ؟... وجود داردیدنی باز ھم دای ست؟ی بس نگرید    
 ؟ی کنیتمامش م.  توان ندارمگری دیکیمن     
 ... کنمیخواھش م    
    
 

 الی سعیما.  مانده بود کھ آن را ھم آتش زدیکی بود، دهی کھ خریگاریاز سھ نخ س    
 .دی خری مگری دیکی دیبا.  فندکش رو بھ اتمام بودانیم

 واری را از زانو خم و بھ دشی پاکی و ستادهی ااسی ی گل ھابانی ساریکنار در ز    
 از ی حوضانی مای بکوبد واری داغش را بھ دی خواست کلھ یدلش م.  کرده بودھیتک

. دی آی از پس جماعت زن بر نمکلیبا آن ھ. کلھ اش خراب و داغ بود.  فرو کندخیآب 
 کاش ی ایکل. ِ پا لھ کرد ری تمام شده اش را زگار،یس  گرفتھ ازیبعد از چند کام طوالن

 بھ ذھنش ھجوم آورد کھ چرا سر صبح چھار گریفسوس د ایکی و ھزار و یو کاشک
 د؟ی نخرگارینخ س

 کھ گاری نخ سکی دی رفت بھ قصد خراطی کند و بھ سمت در حواری از دھیتک    
 در کری چھار پانی از آب مرجان مسی و پشتش قامت خدی را شندی چرخش کلیصدا

 . شدانینما
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:  آمد کھ گفتھ بودادشی سحر ی چشمانش را گرفت و تمام حرف ھایخون جلو    
 مانی پی گفت و شانھ بھ شانھ یمرجان سالم.  چھ رفتھ استیمرجان بھ کجا و پ

 . چند قدم نرفتھ را برگشتمانی پیگذشت کھ با صدا
  سراغ صابر؟یچرا رفت -مانیپ    
 ؟یچ -مرجان    
  سراغش؟ی رفتیبرا چ -مانیپ    
 . صھبایواسھ شناسنامھ  -مرجان    
 ی مشیآب از موھا. ستادی اشی آمد رو در روشی بھ سمت مرجان پی قدممانیپ    
 انی سرخ رنگ میرگھ ھا.  شدی بھ ھم فشرده می دو فکش بھ سختیدندان ھا. دیچک

 آھستھ اما یبا صدا.  حاالستنی مرد، ھمنی اتی اوج عصبانیعنی چشمش ھیصلب
 .دیمحکم بھ مرجان توپ

  بشھ؟ی کھ چکھی کارگاه اون مرتی رفتی پا شدکارهی. یتو غلط کرد -مانیپ    
 ... دم پر من نپلکنیبب -مرجان    
 از ساعدش گرفت و مرجان را بھ مانیسر گشتاند تا دوباره راھش را برود کھ پ    

 .دیسمتش کش
 ؟ی دلت خواست بکنی کھ ھر غلطھی بھ ھرکی ھرکیفکر کرد -مانیپ    
 ی بلندزانی را بھ مشی و صدادی کشرونی بمانی پسی دست خانیدستش را از م    

 . باال بردمانی پیصدا
 ی داد بزنم؟ بھ تو چھ کھ تو کار من دخالت مستمی من بلد نیفکر کرد -مرجان    
 ھی؟ من ... ھا؟یشی من مِی ک؟ی شوھرم؟ی داداشم؟ی بابام؟ی ننم؟ی حسنکارهی چ؟یکن

 حاال تو رت،ی غی بدی تا بود اون مجدم،ی ندری خیتا بود بابا. عمر آقا باالسر داشتم
من . رمی می کی پ،ی نداره کھ من کجا، با کی ربطچیبھ تو ھ.  واسھ من شاخ نشویکی

پس پا تو کفش .  گمی بھت نمیچی سحره کھ ھیفقط و فقط بھ رو.  شدمیمار خورم افع
 . رو اصال ندارمیکی تو یمن نکن چون حوصلھ 

.  کردی مرجان، رفتنش را تماشا مینی بشی قابل پری ھاج و واج از رفتار غمانیپ    
. خشمش فوران کرد .  تلنگر بود تا تمام خشمش فوران کندکی زن سالھا منتظر نیا

 . نشستچارهی بمانی پنیدودش بھ چشم ا
 ؟ی و سرکشانی ھمھ عصنی مرجان و اداد؟ی ھمھ داد و بنیمرجان و ا    
داغ تر از قبل شده . دی زد و آنرا محکم پشت سرش بھ ھم کوبرونی باطیاز در ح    
  راندن؟نگونھی را امانیپ. شی تر از چند لحظھ پیعصبان. بود
 .....دوتا، سھ تا، چھارتا..  کم استیکی.  آوردی می آرامگاری نخ سکی    
 ی آب برده و بی از ھمان سکوھایکی ری ببرد و سرش را زی ھم پناه بھ پارکدیشا    

 از آن ی فروکش کردن آتش درونش، قدری، برا" دنی قابل آشامریغ"  یتوجھ بھ تابلو
 . بنوشدیدنیآب ناآشام
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 کرد، نگاھش را ی کھ متھ وار مغز سرش را سوراخ میلی توجھ بھ زنگ موبایب    
 سر خوردن از سرسره و لذت ی براا،ی از غم دنالی خی دوختھ بود کھ بی کودکانیرو

 ی باال مکی بھ کی را ی بودند و پلکان نردبان آھنستادهی بھ صف ارشیوصف ناپذ
 .رفتند

.  کندی آدم را شاد مشان،ی سرمست و کودکانھ ی و خنده ھای ھمھمھ و شادیصدا    
 . از باران صبح نشستھ و فکرش تماما بھ مرجان بودسی خی ھای صندلیرو
. گفتھ بود سر بھ راه است. ریخانوم و سر بھ ز.  گفت آرام و مظلوم استیسحر م    

 . نداردیصبور است و کار بھ کار کس
 ...  صدا بلند شود، از آنھا ابداواری ست کھ از دییاز آن دستھ آدم ھا    
 ساختھ شده از خودش در ذھن سی سحر و تندی تمام گفتھ ھایو امروز مرجان رو    

 .دی خط بطالن کشمان،یپ
 . بوددهی سکھ را ندی آن رویکس    
 . صبرش را نکرده بودی شدن کاسھ زی فکر لبریکس    
 . را نکرده بوددی خواھد رسینی بھ بی زن روزنی انکھی فکر ایکس    
 . کھ آب از سرش گذشتھ استیی جانیھم.  جاستنی زن ھمنی ایدیاوج نا ام    
 ...و مرجان    
  مرجانچارهیب    
     

 
ملحفھ ھا، روکش بالش ھا و تشک .  گرفتھ بود، شستشو راه بندازدمیاز صبح تصم    

مرجان پکر تر از چند .  پاسخ ماندی ھم ھمھ از دم بمانی بھ پشیتماس ھا. دیھا را بشو
 در جواب سحر کھ یحت.  دادی ادامھ مشی آشپزخانھ مسکوت بھ کارھاانیروز قبل م

 "نشد ":ک کلمھ گفتھ بودی بود، تنھا دهیاز شناسنامھ پرس
 ی جا بنی برد کھ آمدنش بھ ای دو سھ روز پنیدر ا.  دختر نبودنی اگر ای واال،یو ل    

 ییتنھا.  ماندی دختر نبود، رستوران لنگ منی دو سھ روز، اگر انیدر ا.  ھم نبودهچیھ
 ھم مانیمرجان کھ حال و روز خوش ندارد و پ. دیای توانست از پس کارھا بر بیکھ نم
دخترک .  ببردشی از پی کھ بتواند کاردهی نرسی ھنوز بھ سنر و بھاستی بلد نیآشپز

 ھا پول گرفتھ ی از مشترسد،ی فاکتور بنوند،ی بود کھ پشت صندوق بنشنیتمام عشقش ا
 دائم شدن ی انھا را بھ مشتر،ی چرب زبانیکی و ھزار و داتیو با تعارفات و تمج

 .رستوران صھبا نام دعوت کند
لوس .  بودی اشتباھش، دوست داشتنی ھم کرده ھای ھا و گاھطنتیبھار با ھمھ ش    
 ھم قد ی خرس،ی نبود کھ شب بھ رسم دوران کودکیاز آن عده از نوجوانان. نبود

از بھار .  لوس و ننر نکردمانیبھار را پ.  تا بخوابندرندی گیخودشان را بھ بغل م
. با دل و جرأت.  باالبا اعتماد بھ نفس.  ساختی خود ساختھ و بھ خود متکیدختر

 .جسور بود و گستاخ نھ
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جان بھار بود و جان .  کردشی بھ عروسک ھایوارد اتاق بھار شد و نگاھ    
 ادی کھ ی ھر کار خوبی اش بود برایی بابای ھی ھدشیعروسک ھا. شیعروسک ھا

 . گرفتیم
اسفنج . نگاھش را از پت و مت گرفت و روکش بالش را در آورد و سپس تشک را    

 افتاد کھ یزی چھار چوب تخت بگذارد، نگاھش بھ چانی خواست میتشک را کھ م
 ی ھارهی داانی مشیلرزش مردمک چشمھا.  شدخی تنش سیتمام موھا. نفسش گرفت

 زبانش ری زی غده یکم آب دھانش رو بھ خشک شدن بود و کاش.  را حس کردیرنگ
 . کردی رنگش را حس میدگی شد و پریپوست تنش مور مور م. بزاق ترشح کند

 برداشتن کتاب ی پشی خشک شده اش نشت و دست ھای دو زانویکنار تخت رو    
 مردمک ش،یدست و پا. دی لرزیدلش م.رندی گیحس کرد دارند جانش را م. دی لرزیم

 عنوان دنی ھوا، تمام تنش از دیفارغ از سرما. دی لرزی تمام تنش مش،ی لب ھاش،یھا
 .دی لرزی میبیکتاب کوچک ج

 حرف ھا؟ بھار را نی حرف ھا؟ بھار را چھ بھ انی و ایحاال چھ کند؟ پانزده سالگ    
جلد ...  باشد؟ نھدهی کرده؛ آن را خرری کھ دشبی کتاب؟ نکند دنی ایچھ بھ نوشتھ ھا

ُ مھر دنیبا د.  ترس باز کردی اولش را با کمیصفحھ .  کھنھ استیکتاب کم
 را آسوده کرد کھ الشی خی کمشی سھ سال پبھ  کتاب مربوطدی خرخی و تاریکتابفروش

 بھ سن و سال ی را بھ دختری کتابنیاصال ھمچ.  استدهیحداقل کتاب را بھار نخر
 بھار خواھند فروخت؟

 دل ینکند دخترک بھ پسر.  کشدیرا م بھار مانیپ... نھ... نھ...  نھد؟ی بگومانیبھ پ    
 ... باشد؟ نکندختھی ری دوستیبستھ و بنا

 کھ ختی سرش ری خاک ھم پشت بندش روی لب بھ خودش گفت و مشتری زیفحش    
 تھ خالفش ،ی و پنج سالگستیخودش با تمام ب.  کرده استی فکرنی بھار چنیدرباره 

 بود ی ھجده سال از صفحات اجتماعی باالنی سنی مجاز برای جوک ھایخواندن بعض
 ...و تمام و حاال بھار

 سرخ ی ستاره اانی عنوانش می کھ باالی کتابیچگونھ با او حرف بزند درباره     
 چ،یبھار متأھل کھ نبود ھ.  اختصاص داده بودنیرنگ، گروه خوانندگانش را بھ متأھل

 انیتاق خودش برده و مکتاب را بھ ا.  نکرده استی ھجده سال را ھم سپریسن قانون
 با بھار درست و دیامروز با. از ماجرا نبرد یی بوی کرد تا کسی مخفشی پالتوبیج

 ی سنی باز کند کھ نھ فاصلھ یاما چگونھ سر صحبت را با بھار.  حرف بزندیحساب
 . مادرش باشد و نھ آنقدر کم کھ با او راحت باشدی است کھ جاادیشان آنقدر ز

 ی بگذارد؛ و باز مانی در ممانی کرد کھ موضوع را با پیطور م بھ ذھنش خیگاھ    
 ی خجالت میو از طرف.  اش خجل شودیی خواست بھار در برابر دای و نمدیترس
 ی تشک تخت خواب خواھرزاده ری زدی نشان داده و بگومانی کتاب را بھ پد،یکش

 .شبید  شده، ان ھم پس از اشتباهافتیپانزده سالھ اش 
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 نی آشپزخانھ شد تا حی فرستاد و راھرونی بقتری عمی گرفت و باز دمیقیدم عم    
 دانست چھ کند؟ ینم.  بھار بکندی برای اساسی روزمره اش فکری بھ کارھادنیرس

 ... تجربھیکار ناآزموده بود و ب
 . بودرهی خزی دھانش گذاشتھ و بھ مانی صھبا را مری شی شھیمرجان ش    
 .دهی شو جواب نمی گوشمانیسحر؟ پ -مرجان    
 ؟ی کارش داریچ -سحر    
 .فکر کنم ناراحت شد -مرجان    
 ؟یاز چ -سحر    
 . سرش داد زدمنکھیاز ا -مرجان    
 :سحر چاقو بھ دست سر گشتاند و متعجب رو بھ سحر گفت    
  چرا اونوقت؟؟ی داد زدمان؟یتو؟ سر پ -سحر    
منم اعصابم خورد بود، سرش داد .  صابری پیگفت چرا رفت. سرم داد زد -مرجان    

 . و رفتدی و بھم کوباطیدر ح.  ندارهیزدم، گفتم بھ تو ربط
 .یخوب کرد -سحر    
 وا؟ -مرجان    
 . ندارهی ربطمانیبھ پ. واال -سحر    
 .باھاش بد حرف زدم؛ ناراحت شد -مرجان    
 ھی. ختر ھفده سالھ ناز داره قد شتر تنھ گنده کرده، بعد مث دکھیمرت. بھ جھنم -سحر    
  دختره کو؟نیا.  گردهی بھ کلش بخوره بر میباد
 . دختره اسم دارهنیا -مرجان    
 کجاست؟... خب حاال -سحر    
 . گردهی کرد بعد رفت بچشو حموم ببره، گفت زود بر مزی جاھا رو تمنیا -مرجان    
 ده؟یکارا شو درست انجام م -سحر    
 .ھی دختر خوبیلیبا خآره با -مرجان    
 بھار ی بھ جان فلفل دلمھ ھا افتاد و فکرش تنھا روشی جنباند و دوباره با چاقویسر    

 .تمرکز داشت
    

. دی کوبی منی و براقش را بھ زماهی سی نشستھ بود و نوک کفش ھای صندلیرو    
 ی دققھ استیب.  بودشی پقھی دقکی کی کھ ساعتش را نگاه کرده بود، نزدی بارنیآخر

 . کنارش نشستنینگ.  نشده استی خبرچیاز ده گذشتھ و ھنوز ھ
 . بھ کفششھیگی رھی دونستم یم.  کردرید -نینگ    
 .ارمشی کنم و می مداشی سنگم شده پریاز ز. ارمشیم. ادیم -دیسع    
 ؟یبھ اون دوستش زنگ زد -نینگ    
 . ازش ندارهی خبرگھیم -دیسع    
 ؟ی چومدیاگھ ن. ادی مامانم و بھرام در بیاالناست کھ صدا -نینگ    
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 .ادی تا بمی کنیما عقد م -دیسع    
 .ستی در کار نی تو شناسنامتھ، عقدتھی اسم اون عفریتا وقت. کیچھ رومانت -نینگ    
 . کھ دست ھمھ را از پشت بستھ استنی نگنی ھمتھ،ی عفردی گوی را مسایپر    
 .نیلج نکن نگ -دیسع    
 ایری از اون تو بمیری تو بمنیا...  خاندی سعری نخ؟ی طرفابوی با یفکر کرد -نینگ    

 کھ قبول کردم از نیھم.  تو خونتامی دارم بھ عنوان زن دوم منجورشمیھم. ستین
 . بلھی بلھ ب،یتا اون دختره رو طالق ند. خداتم باشھ

 ...گمی مره؟یچرا حرف تو سرت نم -دیسع    
  خان؟دیسع -    
 بم ی کمی کھ با صدای گردنش را بھ سمت باال کج کرد تا صورت مردیکم    

 خودش ھیسر و وضعش شب. ندی کالمش جفت پا آمده بود را ببانی کرده و مشیصدا
 اصالح شده و ی آرشال و صورتقھی با یُ کتز،ی تمی و آراستھ، کفش ھاکیش. بود

 سالن محضر انی مودش کھ از بدو وری چرم بھ دست و عطرفی مرتب و کییموھا
 اوردهی کم نیزی از جا بلند شد و در برابر تازه وارد ناشناس، از قد چدیسع.  بوددهیچیپ

 .ستادی اشیو رو در رو
 امرتون؟. خودم ھستم -دیسع    
الت  وکای نیفیمن از خانم لط. ی دادگسترکی ھی پالیمن جھان مھر ھستم وک -فرشاد    

 تا دیاری بفیتشر.  ظالق رو انجام بدمفاتی تشرشونی ای دارم تا بھ جااریتام االخت
 .مدارکو نشونتون بدم

 ی آبی پوشھ انی دفتر دار رفتھ و از مزی بھ سمت مدی سرد با سعیپس از برخورد    
 . مسئلھ کردحی آورده و شروع بھ توضرونی بییرنگ، برگھ ھا

 یبھرام قدم.  زددی بھ سعی پر از خشم و حرص، پوزخندی و با چھره استادی انینگ    
... مھرانھ خانم ھم.  گرفتھ و مانع شدشی برداشت کھ مادرش از بازودیبھ سمت سع

 چھ کند و آقا سروش دی دانست بای وگرنھ خوب مستی دم دستش نسای کھ پرفیح
ھ خود زحمت نداد تا  بی زده و حتیندتمی از رضای دخترکش لبخندمیخشنود از تصم

 را یکی ز،ی می روینیری شی جعبھ انی و دست برد تا از مستدی اش بای صندلیاز رو
 . کندنیریبرداشتھ و کامش را ش

 ... امادیسع    
 رفتھ و دو لی پرت کرده و بھ سمت جناب وکی صندلیکتش را در آورد و رو    

 . شانھ اش زد و فرشاد رو بھ عقب گشتاند و نگاھش کردیضربھ رو
  شده؟یزیچ -فرشاد    
  کجاست؟سایپر -دیسع    
 .دنی جواب نمرم،ی گی تماس میاتفاقا منم از صبح ھرچ -فرشاد    
 . زننی حرفو صد بار نمھی -دیسع    
 . شمیمتوجھ نم -فرشاد    
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 .ستی جلودارش نیچی ھگری دیعنی فرشاد را چنگ زد ی قھی کھ دیسع    
 ی برم چشمھ و تشنھ بر می صد تا مثل تو رو میمن روز! گولوی ژنیبب -دیسع    

 .گردونم
 دی خواست خودش را از چنگ سعی گذاشت و مدی سعی دست ھایفرشاد دست رو    

 .خالص کند
 . محترمیدستتو بنداز آقا -فرشاد    
 پس بگو زن من کجاست؟ -دیسع    
 ...ی طالقش بدی خوایشما کھ م -فرشاد    
 ؟ی کردمشی رو کجا قاسای پرکھیِد مرت -دیسع    
 . ندارمی خبرای نیفیمن از خانم لط -فرشاد    
 پست فطرت دروغگو -دیسع    
دعوا باال گرفتھ .  از فرشاد خوردی اکشن کارش مشتیمشت اول را زده و در ر    

 را، و دیبھرام سع.  نداردسای از پری گفت خبرید م زد و فرشای مادی فردیبود و سع
مھرانھ خانوم نگران .  کردندشانیشاگرد محضردار فرشاد را گرفتھ و از ھم سوا

 کرد و آقا سروش ی منی را لعن و نفرپاره  آتشی دهی ورپرنی لب اریپسرش بود و ز
 تالش ،ی بھ خودش گرفتھ و با ھزار خواھش و تمنا و عذرخواھشانی حالت پریکم

 . شودسیداشت تا مانع تماس محضردار با پل
 را رھا و کتش را برداشت و دست خواھر و مادرش را گرفتھ و از دیبھرام سع    

 . رفتی مرونیمحضر ب
 اقتی لیب. ھی ازدواج منتفنیا -بھرام    
دست .  رفتنشان از پلھ ھا شودنیی خواست مانع پای شان رفتھ و میمھرانھ خانم پ    
 .. را گرفتھنیمادر نگ یھا

 خطبھ طالقھ و ھی. شھی تموم میاالن ھمھ چ.  جونیتو رو خدا سود -مھرانھ خانم    
 .شگاهی آرامی بری جونو منیبعدشم عقد و بعدش نگ

 . زودتر از برادر و مادرش از محضر خارج شدنینگ    
. منو نداره خواھر اقتیگل پسرتون ل.  تازه شروع شده خانومشھ؟یتموم م -بھرام    

. میستیما بھ شما دختر بده ن. ی عروسی بیعروس.  ستتھی عفری ھمون دختره اقتشیل
 .میمامان بر. والسالم

 ...زشتھ اون ھمھ مھمون.  بگویزی چھیشما  -مھرانھ خانم    
 دخترمو بذارم سر ھوو عقدش کنن؟. می بگم؟ ما ھم آبرو داریچ -یسود    
مھرانھ خانم بھ سمت داخل .  حرفشان شدی جر و بحث و دعوا مانع ادامھ یصدا    

 . کردی طی مانده را بھ سمت در خروجی باقی پلھ ھایرفت و سود
 . شده بود، رفتی لبش خونی کھ گوشھ دیمھرانھ خانم بھ سمت سع    
 .طالقشو بده بره -مھرانھ خانم    
 . دمی طالقشو نماد،ی نسایتا پر -دیسع    
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 پاک یلی آبرومنده؟ خیلی بشھ؟ خی کھ چشی داری بشھ؟ نگھ میکھ چ - مھرانھ خانم    
 بھ؟یو نج
 بھ فرشاد جھان مھر کھ با ی جواب گذاشتھ و با نگاه تندیسوال مادرش را ب    

 مرد سبز پوش دنی اش را گرفتھ بود، بھ سمت در رفت کھ با دی زخمینیدستمال ب
 . خورده و متوقف شدکھی

    
 ی شکل خانھ ی لولھ ای بالش ھای نم نم باران، سر از روھی شبیی صدادنیبا شن    

 گردنش یبھ عادت ھر روز بعد از شکستن قولنج انگشتانش،کم. شکوه خانم برداشت
 را بھم قالب و بھ سمت جلو خودش شیرا بھ چپ و راست خم کرده و سپس دست ھا

 شھره ی عکس کودکیشده اش، رو اریچشمان تازه از خواب ھش. را کش و قوس داد
 ی خانھ انی میکم.  بھ شھره گفتی لب تحفھ اریز.  اش نشستی گل گلیو لباس آب

 قرمز و ی ھای پشت،یمیساعت پاندول دار قد. ی و سنتیمیچھ قد. دیشکوه خانم چرخ
 کھ از پشت ی رنگی و نور ھادی سفی مھی مخمل قرمز با روکش نی لولھ ایمتکاھا

.  را دو چندان کرده بودی اتاق پنج درییبای و زدی تابی بھ اتاق مه پنجری ھاشھیش
 گری کھ قطعا تا حاال دیمی قدیوی طاقچھ و رادی شده روی خاتم کاریشمعدان ھا

 کھ کنترول ندارند و یی از ھمان ھا،یمی کوچک قدونیزی تلوکیو . ستیکارآمد ن
 .ود آن انداختھ بی شده روی ترمھ دوزی پارچھ کیشکوه خانم 

 
 و ھی چفکی قاب عکسش ی عکس پدر شھره کھ باالی و نگاھش رودی چرخیکم    

 . بود، نشستزانیپالک آو
 ست مبلمان کی.  کوچک خانھ قدم گذاشتییرای پذانی خارج و میاز اتاق پنج در    

 مادرش بار ی براشی ست کھ شھره چند وقت پیی کھ صد در صد ھمان ھادیمدل جد
 ی قھیآنھا ھم سل.  بوددهی بود کھ در دفتر فرشاد دیی ھمان ھاھیشب .زده و فرستاده بود

 . بوددهیخر شھره بود، تنھا رنگشان را متفاوت
 . دادی خوش نشانش می بود کھ فرشاد رویشھره تنھا زن جوان    
 و ی خوشرنگی چا،ینی چی و قوری برداشتھ و از سماور مسکی کمر باریاستکان    

 انی در حال طبخ می بھ غذای نگاھی صندلیقبل از نشستن رو. ختی ریلب سوز
 .قابلمھ انداخت

 ؟یدوست دار -شکوه خانم    
 . بودستادی در آشپزخانھ ایدر آستانھ     
 ؟یچ - سایپر    
 .باقالقاتق -شکوه خانم    
 .بلھ ممنون - سایپر    
 ؟ی خوریصبحانھ م -شکوه خانم    
 . کنم تا نھاری ظھره، صبر مکی نزدگھینھ د - سایپر    
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 .زی ھم واسھ من بریی چاھیپس  -شکوه خانم    
 . گفتی بلندشی نشست و آخی صندلیشکوه خانم رو    
 ن؟یلباس شست - سایپر    
  مادر؟یرخت چرک داشت. آره -شکوه خانم    

 
 ن؟ی شوریبا دست م. نھ - سایپر    
 .آره -شکوه خانم    
 . شکلش کردی ارهی تمام اتومات و درب دایی لباسشونی بھ ماشی اشاره اسایپر    
 .دهی خرییشھره کھ براتون لباسشو - سایپر    
 . شوره مادری نمزیتم -شکوه خانم    
 . کننی استفاده منایتمام عالم و آدم دارن از ا - سایپر    
 . را لب زدشی دھانش گذاشت و چاانی میشکوه خانم قند    
.  کنھ رختا رویگربھ شور م.  شورهی نمزیتم.  کننیخب اشتباه م -شکوه خانم    

 .رمی کار بگنی ندارم از اادی قربونت برم، من اصال یبعدشم الھ
  نداده؟ادتونیمگھ شھره  - سایپر    
 ی مال دوره ییزای چھی خب ی ولگھی مادیچرا مادر، ھر بار م -شکوه خانم    

 نوشتھ؟ ی روش چنمیچند بار خواستم بب. میستیدنبالشم ن. میری گی نمادیماھا . شماھاست
من چھار کالس سواد دارم، . ی نوشتھ بود کافرستونیھر چ. دهیسواد من کھ قد نم

ما واسھ ھمون تو تغار رخت .  بسمھ مادربخونم ی کھ بتونم چار تا کتاب طب سنتنیھم
 .می شددهیشستن آفر

 . شده اش گرد کردیگرد استکان خال بھ شکوه خانم زد و دستش را یلبخند    
 اد؟ی میشھره ک -شکوه خانم    
 . فردادیشا - سایپر    
 جا نی مبال رو فرستاده کھ مثال انیبرداشتھ ا.  دخترنی نشھ الیذل -شکوه خانم    

 .خوشگل بشھ
 .خوشگل شده. گھی دنی انصاف نباشیب - سایپر    
 ؟یری بشھ سر پیاده کھ چ برا من فرستی دی لونیزیتلو -شکوه خانم    
 . شکوه خانمی دیِال ا - سایپر    
 ھشت ی گنده بک رو ھم فرستاده کھ بچھ نیا.  اسمشم انتر منترهایب -شکوه خانم    

 . شورهی رخت منی تر از ازیسالھ تم
 .دیری سخت نگنقدری خالھ، اگھی شوره دی مزیتم - سایپر    
 رزنی بھ من پادیَو اال سال تا سالم نم.  واسھ خاطر توئھادیاالنم کھ م -شکوه خانم    

 . خونھرزنی برتم پیپس فردا ھم م. سر بزنھ
  خالھ؟ھی حرفا چنیا - سایپر    
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 تا حالش بد شده، ؟ی شناسی فرھاد و می عمھ نیھم. راستھ خالھ -شکوه خانم    
بھ پرستار .  سالمندانی راست سراھی از اونجا ھم مارستان،یپسرش برداشتھ بردتش ب

 بچھ ھی رو با چارهی خوام خونھ رو بفروشم و زن بیُ ھم گفتھ مادرم مرده و مچارهیب
 . شدهیبد زمونھ ا.  کردهابونای خیآواره 

 قابلمھ اش از جا برخاست و ی خوش مزه اتیشکوه خانم جھت سر زدن بھ محتو    
 بود، فقط چند کلمھ دهی شکوه خانم را دی خانھ ی شده و دکور سنتداری بی از وقتسایپر
 . شدی می ذھنش ھجانیم

 !ی آقا سروش خالیجا    
 

چترش را .  بوددهی دوسی خی ھانی زمی پلھ ھا را روکی تا نزداطیاز در ح    
 اش افتاد کھ گفتھ بود، اگر یی صبح دای حرف ھاادیوارونھ کنار در سالن رھا کرده و 

 بھار ی ماجرا را فراموش و از خطااتی کھ کلستی ننی بر الی کوتاه آمده، دلشبید
 . من بعد عاقالنھ تر رفتار کندود کرده و موکدا تکرار کرده بیچشم پوش

 دهیچی پاک کن در فضا پشھی شی زد و بوی سالن چشم گشتاند و ھمھ جا برق مانیم    
 باز رھا کرده و بھ سمت آشپزخانھ رفت تا مھی سالن در را نی فضای ھی تھویبرا. بود
 ظرف بود، ی کھ در حال شستشوییالی بھ لیسالم.  دست و پا کندیزی خوردن چیبرا

 برداشتھ و ی ساالدیارھای خانی از میاریخ. داد  جوابش رایی با خوشروالیکرد و ل
 . خورد کردشی دندانھاانیم

 ؟یخوب -بھار    
 ؟یممنون تو چطور -الیل    
 ؟یتو چقدر کم حرف. ستمی بد نیِھ -بھار    

 ی حرف زدنش آنشرلادی بھ سبب زلی فامانی او را در منکھیکم حرف؟ مگر نھ ا    
  گفتند؟یم

  بگم؟یچ -الیل    
 امم چند سالتھ؟... نکھیا... امم -بھار    
 .نوزده -الیل    
 . و پنج سالشھستیسحر ب. ی فکر کردم ھمسن سحر؟ی کنی مینوزده؟ شوخ -بھار    
 دخترک گذاشت و ی تجربگی و بی خامی زدن سنش را پانیشش سال بزرگتر تخم    

 . نگفتیزیدر جوابش چ
 ؟یتو سواد دار. من پونزده سالمھ -بھار    
 سرگشتاند و بھار را نگاه کرد کھ دخترک شرمسار از سوال یبھ طور ناگھان    

 . انداختری سر بھ زشیجایب
 ؟ی کنکور داد؟ی چند کالس خوندیعنی...  بود کھ نیمنظورم ا... خب .. .امم  -بھار    

 .دیببخش
 .رستانیتا دوم دب -الیل    
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  بود؟یرشتھ ات چ -بھار    
 .یتجرب -الیل    
 ؟ی دکتر بشی خواستیم -بھار    
 .یمیمھندس ش. نھ -الیل    
زور . ی دکتر بشدی باگھیم.  ذارهی نمییدا.  بشمنیسی خوام موزی من میول -بھار    

 . بھمگھیم
 رفتن بھ یبرا...  انتخاب رشتھیبرا.  شدی میی زورگونگونھی کاش بھ او ھم ایا    

 ...ندهی شغل آنیی تعیبرا... دانشگاه
 سی شستن ظرف ھا خی را تا آرنج باال زده بود تا طشی ھانی کھ آستالیبھار کنار ل    

 .ستادینشود، ا
 گایمنو ن. خوش بھ حالت. دهیفچقدر پوستت س -بھار    
 . گرفتالی کاپشن و مانتو را با ھم باال زده و دستش را در برابر چشمان لنیآست    
  ھم شد رنگ؟یآخھ گندم. نیبب -بھار    
.  گشتی دخترک می ھای پردازای روی بھ بھار انداخت و فکرش پینگاھ    

مھندس .  بلند بودندشیآرمان ھا.  داشتدیآرزو و ام.  داشتای او ھم رویروزگار
 . خالھ شدنیعروس خانھ .  شدنیمیش

 اما چھ شد؟    
 .ندی نشی دل می دودش بھ چشم و خاکسترش رورند،ی گی کھ آتش ماھایرو    
 . شستن دادینگاھش را از بھار کند و حواسش را پ    
 . باشھدیبختت سف -الیل    
 ی عوض کردن بحث، وراجی خورد و در پکھی الیبھار از جواب سفت و سخت ل    
 . را از سر گرفتشیھا

  کجاست؟یمان -بھار    
 .دهیاالن خواب. برده بودمش حموم -الیل    
 . سوال بپرسمھی شھیم -بھار    
 . تواند سوالش را بپرسدیبا سر اشاره داد کھ م    
 ؟یچرا درستو ادامھ نداد -بھار    
 بھار -سحر    
 آشپزخانھ ی سحر، نگاھاشان بھ سمت درگاھی متعجب از حضور ناگھانالی لبھار و    
 کھ سحر کامش را دی بگویزی خواست چی مجانی کرد و با ھیبھار سالم.  شددهیکش

 .زھر کرد
 اول لباساتو در آر، دست و صورتتو بشور یایصد بار نگفتم از مدرسھ کھ م -سحر    

 .بعد تو آشپزخونھ سرک بکش
 . حاالرمی مالی خیب -بھار    
 ...سھ... دو... کی.  شمرمیتا ده م -سحر    
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 کشاند و سالنھ سالنھ از شی شانھ ھای آرنجش را بھ روی افتاده رویبھار کولھ پشت    
 . رفترونیآشپزخانھ ب

 . ھا افتاده بودازی بود کھ با چاقو بھ جان پییالی صحبتش با لیو حاال رو    
 . ندارهیمنظور.  زنھ، ناراحت نشوی میزی چیاگھ حرف. بھار بچھ ست -سحر    
 ن؟ی زد، دعواش کردیچون با من حرف م... فقط. ھیدختر صاف و ساده ا. نھ -الیل    
 . شلختھ باشھدیبھار نبا.  رو بھش تذکر دادمییزای چھیدعواش نکردم، فقط  -سحر    
 و صورت نشستھ و لباس از تن نکنده، بھ  ھر کس از مدرسھ آمد و دستیعنی    

 آشپزخانھ رفت، شلختھ است؟
 حل سوء تفاھم رو ی کرد و برای کاھو را از ساقھ دانھ دانھ جدا میسحر برگ ھا    
 . کردالیبھ ل
 .دمی صحبت با تو بھش نتوپیضمنا من برا -سحر    

***     
 و دهیو بھ سمت تخت دو را رھا ی تخت و تشک بدون روکشش، کولھ پشتدنیبا د    

 ی جادیشا.  و رو کردریھمھ جا را ز. ختیقلبش ر. نبود.  آن کندیتشک را از رو
 نا ی و دار جستجوری گانیم. کتاب کوچک نبود. نبود.  اش کرده باشدی مخفگرید

 . تشرش بردو  توپلی بھ دلی و پدی سحر را شنیموفقش، صدا
 ؟ی گردی میزیدنبال چ -    

 
 . بزندی کرد لبخندی سعدیسحر را کھ د.  دو زانو ننشستھ رو بھ عقب گشتاندیرو    
 . اتاقمو مرتب کنمی خواستم کمینھ م -    
 .اورده؟یلباساتو در ن -    
 . کنمی رو مرتب منجایبعدش ا. ارمی رو درمنایخب االن ا -    
رو بھ . استبھار از جا برخ. سحر کامال وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست    
 صالی دردسر ساز را مقابل چشمان پر از شرم و استیبی و کتاب جستادی بھار ایرو

 .بھار گرفت
 تشک ری زی جواب بددی تو بای ولھی دونم مال کینم. ستیگشتم؛ نبود، نگرد؛ ن -    

  کنھ؟ی کار میتخت خوابت چ
 کی تی کھ پشی دو انگشت شست پاھای بود و نگاھش پنییسرش ھم چنان پا    

 .دشانی کشی ھم می مرتبا رویعصب
 . حرف بزن؟یچرا ساکت -    
 جلو تر رفت و با دست یکم. زندی آتش بری بود کھ روینیسکوت بھار مثل بنز    

 دم بھ ادی از خشم زشیصدا. دشی راست بھار زده و جلو کشی بھ بازویراستش چنگ
 . رفتیدم باال م

 نی ھمچھی کھ نھ؟ی اام؟ی جواب طرفدارنھی اتام؟یحما جواب نھیا. حرف بزن بھار -    
 بھار؟ از خوندنش خجالت یدی کنم؟ خجالت نکشدای تخت خوابت پری از زیزیچ
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 روشو بخون نوشتھ ،ی ھا؟ سواد کھ دارزا؟ی چنی سراغ ای چند سالتھ کھ بر؟یدینکش
 افتاد ی ممانیاگھ دست پ. ستی واسھ تو ن؛ باشھیواسھ ھر ک. ستیمال تو ن. ھیمال ک

 بھار؟ اگھ ی کردی کار می چ؟ی کردی کار می دختره؟ چنی اای دست مرجان ای ؟یچ
 ؟ی شد تو روش نگاه کنی روت م؟ی افتاد چی متیدست دائ

 ادشی را در آورده، میتی آمد کھ اشک ادشی د،ی فرش چکی بھار کھ رویاشک ھا    
 ی صدا می اول او را آباجیھا آمد کھ روز ادشی. آمد کھ بھار نھ پدر دارد و نھ مادر

 بلوغ ی شدن نشانھ ھاانی ھمان بھار است کھ بار اول ھنگام ترس از نمانیزد و ا
 دخترک، یو سحر برا. اش، بھ سحر پناه برده بود  رفتھای مادر از دنیدخترانھ بھ جا

 . اش شده بودی زندگیھمدم روز ھا و فصل تازه 
دم و بازدم .  بھار را رھا کرده و قدم سست و نااستوارش را بھ عقب گذاشتیبازو    
 ی بھارینگاھش را از دوباره بھ سو. دی اش کشیشانی پی گرفت و دستش را رویقیعم

 ی میاری آبشی فرش را با آب چشم ھایفرستاد کھ نگاھش ھنوز بھ فرش بود و گل ھا
 .کرد
 نی کھ اگھ ای دونیخودت خوب م. م چقدر دوستت داری دونیخودت خوب م -    

 ذاشت ی چھار تا رمانم نمنی ھممانیو اال پ.  واسھ خاطر منھ،ی داریھمھ آزاد
. ستی سن تو نیبرا. ستی تو نی براییزای چھی بھار، ی ولستی سرت نیمنت. یبخون

 نجوری آموزش ا؟یاونم چ.  االننھ ی ولگھی پنج، ھفت، ده سال دگھ؛یحداقل سھ سال د
چرا؟ چرا بھار؟ صبح تا حاال دارم فکر .  نوشتھی باالش چینی بیخودت کھ م. مسائل

 ی نبود؛ ولای بشھ؟ بار اولت بود ی مسائلنی ھمچری ذھن تو درگدی بای چی کنم برایم
 گروه ی کھ برایزی سراغ چی بری حق ندارگھید.  شھی تکرار نمگھید. بار آخرتھ

 روشنھ بھار؟. ستی نتیسن
 ی راه نرفتھ اش را برگشت تا نکتھ ی مھی شد کھ نید خروج از اتاق راھبھ قص    

 .آخر را ھم گوشزد کند
 نم،ی دستت ببی اگھی ھر کتاب د،ی درسی از کتاباری غیدر ضمن تا اطالع ثانو -    

ھر کتاب .  کنم باھات بھاریدارم اتمام حجت م. یدی از چشم خودت دیدی دیھر چ
 .ِ سر درستنیحاال بش.... ی اگھید

    
 
 

 کھ صھبا بھ بغل اشک ی توجھ بھ مرجانی بست و بی پالتو را دانھ دانھ میدکمھ ھا    
دستھ چک، .  انداختی اش می دستفی آمد؛ داخل کی ھر چھ دم دستش مخت،ی ریم

 مارستانیب.  بودیعابر بانک، پول، ھرچھ، ھرچھ کھ بھ نظرش الزم و ضرور
 .گری خرج دارد دیخصوص

 .ای خبر نذاریمنو ب -جانمر    
 . باشھیحواست بھ ھمھ چ.  جون منریآبغوره نگ. نگران نباش. باشھ -سحر    
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 .دی کششی گذاشتھ و جوراب را روی صندلی را روشیپا    
 . دونم و تویدست از پا خطا کنھ، من م.  دخترهنیمخصوصا ا -سحر    
 ...اگھ سرش داد نزده بودم.  من شدریتقص -مرجان    
 امین. رمی توئھ؟ مرجان دارم مری تفصنمیا.  سرشختنیر. ستی تو نریتقص -سحر    

 گمیبھارم م. مواظب باش.  جمع کنیحواستو درست حساب.  رستوران رو ھواسنمیبب
 نق یِ بچھ رو ھم ببر بخوابون، ھنیا. غصھ ھم نخور... امشبو بگذره.  کمکتادیب
 .زنھیم

 . خبرم نذاریب -مرجان    
***     

 ی ھی کالنشھر، و آشفتھ از پرداخت کرای ھاابانی خیخستھ از مسافت طوالن    
 باز شده شی کھ بھ صورت خودکار برامارستانی بی اشھی از درب ش،ی تاکسینجوم

 از دهی بری رهی دامی نکی و سرش را تا نزدستادی ارشی پذشخوانیمقابل پ. بود، گذشت
 . آوردنی پائشھیش

 طبقات و بخش انی و رفت و آمد ممارستانی گزاف بی ھانھیاخت ھزپس از پرد    
 در سبز رنگ اتاق ی رو بھ رومان،ی شدن پی ثبت امور بستری برامارستانی بیھا

 رنگش؛ کھ رسما تقاضا داشت؛ دی سفیانی ملی سرخ رنگ و مستطی رهیعمل با آن دا
 . وارد نشود، نشستیکس
 یلی رسانده، کرد و خمارستانی را بھ بمانی کھ پیِریَ بھ جان آن آدم خیری خیدعا    

خب . ستی پول علف خرس کھ نده،یآخر پدر آمرز: دی و بگوندشی خواست ببیدلش م
 ی مرتری دقھی مرد کھ، پنج دقینم.  ھم بودی دولتمارستانی تر، بنیی پاابانیدو خ
 ای ی دھی پدرت مبی را از جیمارستانی بنیچن پول و خرج عمل، آن ھم.  اشیرساند

 فھ؟ی خلی سھیک
 . خوشیآدم الک    
 احترام بھ درخواست ی کھ در بدو ورود برابشی جانی ملی موبایلرزش گوش    

 اش گرفتھ بود، آنرا ساکت کرده ینی انگشت مقابل بوار؛ی دی کھ در عکس رویکودک
 . بخوردیبود، باعث شد تکان

 . استدهیاھھ زائ دختر را مادرشان صد در صد شش منیا. مرجان بود    
 الو؟ -    
  سحر؟یدیرس -    
 . راحتالتیخ. حالش خوبھ. آره -    
 بھ ھوش اومده؟ -    
 .نھ؛ ھنوز اتاق عملھ -    
  حالش خوبھ؟یگیپس چرا م -    
 شونیپر. ستی نشیطور. شھی بزنن؛ خوب مھی بوده، چند تا بخی زخم سطحھی -    

 .نباش
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 . خبرم نذاریب. باشھ -    
 . باشھیحواست بھ ھمھ چ.  خبیلیخ -    
 ؟ی مونیشبو اونجا م. حواسم ھست -    
 . کنمی می فکرھی دونم حاال ینم -    
 ؟ی نداریکار.  شد بھم زنگ بزنیھر چ -    
 .نھ برو خدافظ -    
 .خدافظ -    
 قرن عذاب کی گذرند، قدر گذشتن ی را کھ بھ انتظار پشت در اتاق عمل میقیدقا    

 منتظر دیبھ جھنم کھ ده قرن با. فقط باشد. سالمت باشد.  سالم باشدمانیفقط پ. آورند
َ لب امن ریز.  ماندیصد قرن ھم منتظر م.  ماندیم.  در بماندنیپشت ا  ی مبیُجیَ

 . موقع سالم بود و نگران خواھرزاده اش بودنیشب ای کھ دی مردی سالمتیخواند برا
خدا فردا را بھ :  سر شام فال باز کرده و گفتھ بودشبیفرستاد کھ د بھ خودش یلعنت    
 . بگذراندریخ

 .سالم بماند.  سالم باشدمانیپ    
 . رودی شتابان بھ سمتش مد،ی آی مرونیدکتر سبز پوش کھ از اتاق عمل ب    
 ن؟یماریشما ھمراه کدوم ب -    
 حالش چطوره؟. دلی قومانیپ -    
.  نرسونده بودبی اعضا آسھیشانس آورد کھ بھ بق.  نبودقی عمادیزخمش ز. خوبھ -    

 . کننی بعد بھ بخش منتقلش مقھیتا چند دق
 .متشکرم دکتر -    
 ی اش تنھا می از سر خوشحالی و سحر را با اشک ھادی گوی می کنمیخواھش م    

 .دی گوی لب خدا را شکر مری و مکرر زاری اختیب. گذارد
 خروج دکتر، ی کھ دو لنگھ اش از پی و چشمش را بھ درندی نشی می صندلیرو    

 در کل عمرش را از آن ی دوزد تا تنھا مرد دوست داشتنی خورند، میھنوز تاب م
 .اورندی برونیاتاق دلھره آور ب

     
 

 .ستادی جوان کھ ھمان جا کنار در ای وارد سالن شد و پشت سرش پسرالیل    
 باعث ی کمان،ی مشتری آھستھ ی برخورد قاشق و چنگال ھا و صحبت ھایصدا    

 کھ از فرط یمی قدفی تصنی و صدای سنتنی دلنشیقیموس. ھمھمھ در فضا شده بود
 تر کرده ی فضا را دوست داشتنزی ند،ی گوی مشخص نبود؛ خواننده چھ میقدمت، حت

 .بود
 گذاشتھ شی دندان ھاانی صندوق نشستھ و سر اتودش را مزیاز کنار بھار کھ پشت م    

 یمرجان مشغول پر کردن دو بشقاب باقل.  بود، گذشتیمی شیو غرق در محلول ھا
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.  کھ داشتی درخواستی مستأصل بود برایکم. ستادیکنارش ا.  بودانی مشتریپلو برا
 .دی ترسی ھم میکم
 مرجان خانوم؟ -الیل    
 ی نھ تنھا اشتھا را بھ بازشی خوشرنگ و طعم کھ بویامرجان مخلفات آن غذ    

 و گوشش را بھ دهی چینی سانی کند، را می مکیگرفتھ؛ بلکھ روح و روان را ھم تحر
 . سپردالیل

 جانم؟ -مرجان    
 . باھام حرف بزنھخوادیم.. راستش... امم.  از آشناھامون اومدهیکی -الیل    
 آشنا؟ -مرجان    
 .بلھ -الیل    
 .ی بری تونیم.  ندارهیمورد -مرجان    
 م؟ی حرف بزنمی تونیکجا م -الیل    
 .ادی ھم نمیکس. ھیباال خال -مرجان    
  نفھمن؟یزی سحر خانوم چشھیم. ممنون -الیل    
 رد،ی در خفا صورت بگدی کھ باداری دنی از ایزی چدی کھ سحر نباستی آشنا کنیا    

 بداند؟
 . طول نکشھادی زیباشھ ول -مرجان    
 . پشت سرشالی رفت و لرونی بھ دست از آشپزخانھ بینیمرجان س    
 د؟یببخش -الیل    
 نباشد، نگاه پوچ و ھی شان کھ شبیچی دو زن؛ ھنی را نگاه کرد و االیبرگشت و ل    
 .ستیکی دشانی از امیعار
  شده؟یچ -مرجان    
 . بھ بھار کردیبا چشم اشاره ا    
 ؟یبھار چ -الیل    
 را از انی از مشتریکی با ھی حساب و تسونیِمرجان بھار در حال محاسبھ با ماش    

 .نظر گذراند
  راحت کجاست مھمونت؟التیخ.  فھمھی نمیزیچ. ستیحواسش ن -مرجان    
 .ستادهیدم در وا -الیل    
 با  وستادی ای مشترزی پوش را برانداز کرد و کنار مکی مرد جوان شیسراپا    

 .دی چزشانی می روقھی سفارشات آنھا را با سل؛یی و خوش آمدگوییخوشرو
 ی کرد و خود بھ سمت پلھ ھا قدم برداشت و نگاھش پی بھ مرد جوان اشاره االیل    

چرا کھ دخترک بد رقم از .  را بھ سحر بدھدیِ سرداری و آمار دندیبھار بود کھ مبادا بب
 برد و صد در صد چک اول را نخورده، تمام ماجرا را کف دست یسحر حساب م

 . گذاردیسحر م
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. ندی نشی مشی کشد کھ مرد جوان رو بھ روی نمی و طولندی نشی می صندلیرو    
 سر ی و ھوار شدنش سر بھار با دخترمانی پی دعوای در بحبوحھ شبی کھ دیمرد

 یمرد.  را سفارش داده بودشبی دی منوی غذانی نشستھ بود و گران ترزھای از میکی
 کھ قرار بود یمرد.  تر و دستپاچھ تروکھ شالی شوکھ شده بود و لالی لدنی با دشبیکھ د
 . شودی دردسر می ھی حاال دارد مایول.  سر بشودی ھیسا.  شوھر بشودیروز
 . کندی نگاه مقیصورتش را دق    
 .یعوض شد -    
 ی نلرزد و قلبش بدجور بشیگلو.  نلرزدشی کند صدای می زند و سعی میلبخند    

 تی ھر موفقی و پدر کھ برازانی لویالی وی ھای بادبادک بازی کند برای میقرار
 کیآپولو کھ ھوا نکرده؛ :  گفتی با طعنھ می داد و مانی میادی زیدخترش قول ھا
 .گریبادبادک بوده د

 .یتو ھم عوض شد -    
 ؟ی خبر رفتیچرا ب -    
  رفتھ؟ادتیبابات  یحرفا -    
 یدو روز صبر م. قتمی رفیاز اوناست کھ تا پول دار. ی شناسیتو کھ بابا رو م -    
 .شدی درست می ھمھ چ؛یکرد
 اگھ ی حتی گرفتم از گشنگادی.  سپھر خاناوردنی رگ بار نی منو بیول. آره -    

 .مردم، دست جلو ھر کس و ناکس دراز نکنم
 .ی بزرگ شدیلیخ -    
 . سال تجربھ دارمکی قد نود و یآره نوزده سالمھ ول -    
 بھ یچی ھی دنبال شوھرت گشتم ولیحت.  دنبالت گشتمیلی خ؛یاون روز کھ رفت -    

 .یچیھ
 . کندشی و مامان صدادیای برونی نشود و از اتاق بداری بی کرد مانیدعا م    
 بابا حرف خودشو یول.  گرفتیم بھونھ ناید.  کرد سر تویمامان با بابا دعوا م -    

 . زدیم
 . دوست داشت بحث عوض شودالیو ل    
 ؟یازدواج کرد -    
 . بابامھکیدختر شر. می عقد کردشھی میچھار ماھ -    
 . سر عقدشانی بشود کادوزانی لویالیقرار بود سند و. قرار بود با او عقد کند    
 .نیخوشبخت بش. مبارکھ -    
 .ندتیمامان دوست داره بب -    
 فراموش ویمن تازه ھمھ چ.  من تو گذشتھ جا موندنی زندگیآدما. بسھ سپھر -    

 یمن دارم بھ آدما. ای نگھیخودتم د. نجای ایاری کنم خالھ رو نیازت خواھش م. کردم
.  انداختم توشتمی کبرھیگذشتھ رو انداختم سطل آشغال، .  کنمی عادت ممی زندگدیجد

 گھی دالی لنیا. گمی جور دھی. گمی دیکیمن . مرده شی شناختی کھ می لھراسبالیاون ل
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 گھی دی تخت خودش جاری کھ شبا غستی نالی اون لگھید.  ترسھیاز جک و جونور نم
.  باباشبینھ از ج. خورهی کنھ و مزد دستش رو می کار مالی لنیا.  بردیخوابش نم

 یباباش کل یَ کھ محض پول وپلھ ی کس و کاره؛ نھ اون دختری زن از بھی الی لنیا
برو . یبرو سپھر با اومدنت فقط سر زخمامو باز کرد.  گرمابھ و گلستون داشتقیرف

 . تو خونتون بوده و تمامشی سھ سال پدارمونی دنیفکر کن آخر. تی زندگیپ
ا از قلم انداختھ  ریزی گردد و چی کھ بر مرد،ی فاصلھ بگزی شود تا از میبلند م    

 .است
خوشبخت .  بفرستکیبرام با پ.  آلبوم عکس رو سپرده بودم دست خالھی سرھی -    
 .بھ ھمسرت وفادار باش.  رو ببوسنایخالھ و د.  سپھریبش
 . رودی منیی و پلھ ھا را پازدی ری آتش را ھم بھ جان مرد جوان می گدازه نیآخر    
 یدوست نداشت سپھر بداند کھ او کنار ھمھ .  نشدداری بیخدا را شکر کھ مان    

 . مادر استکی شی ھایبدبخت
 . دوسالھیمادر پسربچھ ا    
    

 ی اشکی بود، قطره دهی تخت خوابی روی کبود و زخمی کھ با صورتمانی پدنیبا د    
 برگشتھ بود؛ گفتھ یرفتھ بود نمازخانھ و وقت.  شدری گونھ اش سرازنییاز چشم تا پا

 .ند بھ ھوش آمده و او با عجلھ خودش را بھ اتاق رسانده بودبود
 یم.  چشمانش را باز کردمانیپ.  کردشی و آرام صداستادی امانی سر پیباال    

 . گفتی آخ بلندشی کھ بھ جادیخواست سالم بگو
 .تکون نخور. ی خواد حرف بزنینم. سیھ -    
 .نھ خوبم... آخ -    
 .بلھ کامال مشخصھ -    
 . دور تا دور اتاق را چشم گشتاندمانیپ    
 یآناناس چرا؟ ھمون کمپوت گالب. می بھ زحمت نبودیراض. ی کردیچوب کار -    

 . بود بھ خداادیبدمزه ھا از سرم ز
 . نمکدونزیمزه نر -    
 . بخورمیاوردی میزی چھیخب  -    
 .کارد بخوره بھ اون شکم -    
 . بشمتی تقودی باضم؛یدر ضمن من مر.  آخرش کارد خورد؛ی گفتنقدریا -    
 . خرم براتی مرمی خب میلیخ -    
 . از عزا درآرمی دلھیآناناس باشھ کھ . ری و آلبالو نگی زحمت گالبیب -    
 .شی صدای خنده قاطی کرد و کممانی بھ شکم بزرگ پیاشاره ا    
 ؟یاریز عزا درش ب کھ تو انھی شیآخھ اون شکم اصال بھ عزا م -    
 و ضمن سرفھ کردنش؛ دستش را سمت زخم دی گوی می خندد و آخ بلندی ممانیپ    
 . بردی شکمش میرو
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  شد؟یچ -    
 .رهی گی ھا درد مھی بخیفقط نخندونم کھ جا. یچیھ -    
 . ملسھی کردم؛ کتک خورت حسابیتو راه داشتم فکر م -    
 . خوردمی نزده، شش تا میکیآره  -    
  بودن؟ی کیدینفھم -    
  مرتب بود؟یرستوران ھمھ چ -    
 ؟یچونی پی میدار -    
 .جواب منو بده -    
 .سپردم دست مرجان.  مرتبھیھمھ چ -    
  نکرد؟ری امروز کھ د؟یبھار چ -    
 .نھ -    
ا  زبانش ری زده، اما جلوی کھ امروز گند بزرگتری خبر نداردی خواست بگویم    

 . او و بھارنی بود بی مسئلھ رازنیا. گرفت
 ؟ی چالیل -    
 .شھی می تا آخر ماه چدی ددیبا. ستیفعال بد ن. اون دختره ھم خوبھ -    
 اون دختره اسم نداره؟ -    
 مان؟ی واست مھمھ پنقدری دختره انیچرا ا -    
 .گھی کنھ دیباالخره داره واسھ ما کار م -    
 کھ پنج صبح تو سوز و سرما؛ از ینقدریا.  حرفاستنی از اشتری انگار بیول -    

 زن ھینگو بھت الھام شده بود کھ .  خانمی تا کریای ھمھ راه منی ای کوبیقزلحصار م
 ول یخواھر منو اون روز. مانی پستمیمن خر ن.  کمکشی اونجا تا تو برستادهیتنھا وا

  نکنھ زنتھ؟ نکنھ بچش مال توئھ؟؟ی باھاش دارینم دختره؟ چھ صنی ای پی رفتیکرد
 زنو نی قسم بخورم ای بھ کجا پناه ببرم؟ بھ جون کدیاز دست شما زنا با!  بابایا -    
 دم؟ی دیاتفاق
 . کندی مدای پخی بھیخدا کند سحر اصرار بر قسم خوردنش نکند و اال قض    
  سرت؟ختنی بودن ری کنایابگو .  اندازهی را میبمیچھ ننھ من غر.  خبیلیخ -    
  داره؟یچھ فرق. اراذل و اوباش -    
 .شونی شناسیپس م -    
 . فرستاده بود؛ برگردم تو دم و دستگاشغومی پشیسھ روز پ -    
 ؟یک -    
 .ی آشغالزیپرو -    
 .یتو کھ قبول نکرد -    
 ست؟یواقعا از حال و روزم مشخص ن -    
 کرد ی مینی سرش سنگی رویشال پشم.  بودشانیحالش پر. سحر نگران شده بود    

 ی ھوایسرما.  بازش کردی و کمستادیکنار پنجره ا.  داشتیادی زیو احساس خفگ
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 برود دیبا.  نفس گرفت و سر حال آمدیکم.  خوردشی آذر بھ گونھ ھایانی پایروزھا
 . داردشک الیبھ ل. بھار تنھاست. مرجان تنھاست. خانھ
 . ترسدی مییمرجان از تنھا.  بروددیبا    
 اون آشغال دی کردن بھار اعصابم خورد بودغ واسھ خاطر تھدری کھ واسھ دشبید -    
 یلیخ.  آشغالھزیپرو. دمیترس. کھی مرجان رفتھ کارگاه اون مرتیامروز کھ گفت. بود

 . براش بکنمی فکر اساسھی دیبا. آشغالھ
 ؟یچھ فکر -    
 ادتھ؟ی می مراد کردی علدی کھ واسھ مجیھمون فکر -    
 . حرفاستنی کلھ گنده تر از ازیپرو -    
 می رو من و تو لو داددیمج. ستی باند قاچاق کھ کلھ گنده تر نھی یاز سرکرده  -    

 .ھی پس نترس شدنادتھ؟ی. سحر
 .ییتنھا. خودشان. ییدوتا.  مراد را لو داده بودندی علدیمج    

 .ختندی گریمیتی از یادی شد اما کودکان زمیتیصھبا .  راحت شدی شد ولوهیمرجان ب    
 . نرفتشی درزھای کھ مو الیبا نقشھ ا. یی را کنده بودند دوتادیشر مج    
 ...گنده الت سھ راه سرگردان... ی آشغالزیو حاال پرو    
    
 

 داده بود، سپرد و کنار فرھاد ھی را بھ دست فرشاد کھ بھ مبل تکخی ی سھیشھره ک    
 صورتش را ی فرشاد را رو بھ باال نگھ داشتھ و موشکافانھ زخم ھایکھ با دست؛ کلھ 

 . کرد، نشستی میبررس
 ؟ی دادتیچرا رضا -فرھاد    
 از مبل ھی لب گفت و تکری زی اش گذاشت و آخ کوتاھینی بی را گوشھ خیفرشاد     
 .کند
 تیقرار باشھ ھر بار شکا.  کتکا کم نخوردمنیغلم؛ از امن واسھ خاطر ش -فرشاد    

.  کار کنمی دونم چیم. لمیمن خودم وک.  گذرهی مزای چنی کل روزم بھ اگھیکنم کھ د
اگھ محضرداره زنگ نزده بود . یاونم بھ عنوان شاک.  دادسرا رفتن نداشتمیحوصلھ 

 . رفتمی ام نمی کالنترس،یپل
 .مردو ناشیزدیخب تو ھم م -شھره    
 .گھی زدتش دنمیخب ا.  کننی نمریشھره جان تو دعوا کھ حلوا خ -فرھاد    
 .یخوب کرد -شھره    
 کشم از دست تو و اون دوست ی می ساکت باش شھره کھ ھر چیکیتو  -فرشاد    

 .موزمارتھ
 .درست حرف بزن فرشاد -شھره    
 . را تنگ کردشی و چشم ھادی کششی خودش را پشتریفرشاد ب    
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 ی دختره بدبختھ، آنی ایتو گفت.  منی تو سفره ی نون رو تو گذاشتنیا -فرشاد    
 پولم یگفت.  وکالتشو قبول کن، گفتم خبای در حقش ظلم شده، بی مظلومھ؛ آی آمھ؛یتی

فقط بھ .  تو شھرهیفقط بھ رو.  کردمیمن وکالت زن قبول نم. نداره، گفتم بھ درک
 .اصرار تو

 . برداشتھ بود، دوباره بھ صورتش چسباندشی حرف ھای را کھ طخیاد تکھ فرش    
 . ندونستھ قضاوت نکنسای پریدرباره  -شھره    
 .ندونستھ...  باشنویا. ھھ -فرشاد    
 را ی مھمی خواھد مسئلھ ی کھ انگار مینگاھش را بھ فرھاد دوخت و طور    

 . بدھدحیتوض
.  کردهفی رو کھ زده؛ تعری گندازی تا پریفتر من؛ سدختره پا شده اومده د -فرشاد    

 ی اونوقتت؛ی بھ زندگیِ بھش بگھ آخھ نفھم تر زدستی نیکی.  ندونستھگھیبعد خانوم م
  عاشق شدم؟یگیم

 .ی کنی مردم دخالت می نداره کھ تو مسائل خصوصیبھ تو ربط -شھره    
 ستنیمحض اطالعت فقط دکتر و پرستار محرم ن. مردم؟ اون زن موکل منھ -فرشاد    

 تا بفھمم چھ ارمی موکلم سر در بی و پوک زندگکی از جدی بالیمن بھ عنوان وک. شھره
 ختھی تازه نقشھ رش،ی دختره گند زده بھ آبرو و زندگنیبعد ا.  ازش دفاع کنمدی بایجور

 . دونمیچھ م.  نبودهمھم پا شده رفتھ کھ مثال برام
 .ی کردی وکالتشو قبول نمھ؛ینجوری ایدی دیوقت -شھره    
 رو ی زدی صد بار زنگ میروز. یکچلم کرده بود.  شھرهیی پررویلیخ -فرشاد    

 ادتھ؟ی
  سرم؟ی ذاریمنت م -شھره    
 .چون آبرو و اعتبار منھ کھ گند زده شده بھش. آره -فرشاد    
 .برو بابا -شھره    
من بودم بعد عقد؛ .  دختره رو گرفتھنی کار کرده؛ ایلی پسره خنیبھ خدا ا -فرشاد    

 کردم بره رد ی سھ طالقش مدهیبھ ساعت نرس.  داشتمی و چھار ساعتم نگھش نمستیب
 .کارش

 ....نذار ده. ی اکھیچون تو ھم از قماش ھمون مرت -شھره    
 . بھ جون ھمنی بچھ ھا افتاد مثگھیبسھ د -فرھاد    
 . جھت نکنھی بیبھ زنت بگو طرفدار -فرشاد    
 ؟ی دخالت نکنھی قضنی تو اشھیفرشاد م -شھره    
 وسط یدی مارو کشیشما پا.  نشستھ بودم خونمنیواال من کھ سنگِ سنگ -فرشاد    

 .رهی آدم طالقشو بگی مث بچھ ادی بیگی دختره منیبھ ا. معاملھ
 زد، نگاه ھر سھ شان ی و پشت سر ھم زنگ می معطلی کھ بفونینگ آ زیصدا    

 .بر خرمگس معرکھ لعنت:  زدشی پایفرشاد دست رو. را بھ آن طرف کشاند
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 صبر از جا بلند شد و ی مزاحم وقت نشناس و بنی بھ ایی پاسخگویفرھاد برا    
 . بزندی کرد حرفی کرد؛ سعی می دستش بازیشھره ھمانطور کھ با حلقھ 

 .تند رفتم. خوامیمعذرت م -شھره    
 .دی کشمنی بھ اتاق نشیفرھاد با تعجب سر    
 . کارت دارهگھیم.  پشت درهدیسع! شھره -فرھاد    
  بده؟نوی جواب ایک. غمبری پای -شھره    
 . شھره خانومری بگلیتحو -فرشاد    
 . نکردهیزی تا آبرورمیفرھاد بر -شھره    
 . رفتی مرونیمانتو و شالش را برداشت و پشت سر فرھاد داشت از خانھ ب    
 ن؟یی پایایفرشاد نزنھ بھ سرت ب -شھره    
 ....مگھ خر مغزمو گاز -فرشاد    
 راھرو حرف انیم. دی حرف فرشاد را نشنیدر را پشت سرش بست و ادامھ     
 . را بھ آب ندھندسای پریھا بند نقشھ دی کرده تا مقابل سعیکی را با ھم شانیھا

 انی داده بود، نماھی تکنشی را کھ بھ ماشدی سعیدر را باز کرد و سر و وضع آشفتھ     
 . رد و بدل شدنشانی جھت شروع مکالمھ بی آرامیسالم ھا. شد
 شھره خانوم، کجاست؟ -دیسع    
 . دونم کجاستی نمدیباور کن. من پشت تلفن ھم گفتم -شھره    
  بمونھ؟ی مخفیزی دوست آدم؛ چنی ترکی از نزدشھیمگھ م -دیسع    
 سای دونم پریمن نم.  منی خونھ ادی قرار بود امشب بعد جشن بدیباور کن -شھره    

 .کجا رفتھ
 . شمای خونھ ادی آژلنس خبر کرده بود؛ گفت مشبید -دیسع    
 بعد مراسم  باھاش حرف زدم، گفت فردا شب کھ امشب باشھ؛شبی من دیول -شھره    

 . مای خونھ ادیم
 .دی نکنی رو مخفیزیبھ نفعتونھ چ -دیسع    
  ما داشتھ باشھ؟ی تونھ برای می دهی کردن ھمسر شما، چھ فایمخف -فرھاد    
  بره خونش؟سای کھ پری کس؟یی آشنا؟ی رسھ؟ دوستی بھ ذھنتون نمیزیچ -دیسع    
بپرس کچا .  کن کدوم آژانس بوددای آژانس خبر کرده؟ خب پی گیمگھ نم -فرھاد    

 . کردهادشیپ
 . سر شما دوتاستری ھمش زدونمیمن کھ م! نیبب -دیسع    
 . محترمیحرف دھنتو بفھم آقا -فرھاد    
 . رو بھ شھره کرددیسع    
 کھی با اون مرتی دادادشی. گھی دی شما بودکشی تو جکی جقی رفگھ،یآره د -دیسع    
 . خندنی من مشیبا ھمن دارن بھ رحتما االنم .  رو ھمزنیبر

 ی رابطھ اچیبا زن شما ھم ھ. االنم باالست.  برادر منھیگی کھ میی آقانیا -فرھاد    
 .نداره
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  کجاست؟سایپر.  در افتادهیبھش بگو با بد کس.  داداشتھگولیپس اون بچھ ژ -دیسع    
 ی دنبالش مھی ھمسای خونھ ی شما گم شده، تو روشنی خونھ یکیتو تار -فرھاد    
 ؟یگرد
 . چشم تو بکارمی ھم پایکینذار  -دیسع    
 . را باال بردشی صدایفرھاد کم    
  شھر ھرتھ؟یفکر کرد -فرھاد    
 پشت سرش واری و او را محکم بھ ددیچی فرھاد و پی قھی را دور شی مشت ھادیسع    
 .دیکوب
 . کشمی آدمم مفتھیپاش ب.  من االن از صد تا سگ؛ سگ ترمنیبب -دیسع    
 . برساندنییشھره زنگ را فشرد و از فرشاد خواست تا خودش را پا    
 . خاندیمراعات شغلتو بکن سع -فرھاد    
 . رفتنشی فرھاد را ول کرد و بھ سمت ماشی قھی دیسع    
 ... و االنی خبرم کننی کردداشیپ -دیسع    
 . کنمی متی ازت شکا،ی کنجادی مزاحمت اگھی بار دھی ؟یو اال چ -فرھاد    
 . سر دعوا با شھره را گرفتی رفت و فرھاد عصباندیسع    
 .ادی دختره بنیزنگ بزن ا -فرھاد    
 ...فرھاد مشکل اونا -شھره    
 ؟ی ماجرا بازکردنی پاشو بھ ای بشھ؟ واسھ چلشی فرشاد وکی گفتیواسھ چ -فرھاد    

 ؟یچرا مجبورش کرد
وارد آپارتمان کھ شدند، فرشاد داشت با . دشیبھ داخل کش شھره گرفت و یبازو    
شھره بھ سمت آشپزخانھ رفت و فرھاد کنار فرشاد نشست و .  زدی حرف می تلفنیکس
 زنانھ کھ بھ صورت نا مفھوم از فی ظری صدانی وقت شب انی داشت؛ بفھمد ایسع

 ست؟ی شد، کی مدهی برادرش شنیگوش
... ؟یِک.... بلھ بلھ..  آھا؟یرسعادتیم! .... اوردمیبھ جا ن. بلھ خودم ھستم -فرشاد    

 ن؟یچطور؟ چرا زودتر خبرم نکرد
 شد و ی تر مضی فرھاد عری لب ھای گفت، لبخند روی کھ میفرشاد با ھر جملھ ا    

 . فرشاد درھم تریابروھا
 ی مگھی ساعت دمیتا ن. .... ه ندارینھ مورد.... نھ ھمون دور و برام -فرشاد    

 .خدا نگھدار. نمتونیب
  بود؟یک -فرھاد    
 . از آشناھایکی -فرشاد    
 آشنا خانوم خوب بودن؟ -فرھاد    
 . اش را مرتب کردقھی و دی برادرش کتش را پوشی توجھ بھ نگاه پر از خنده یب    
 ؟ی نداریشھره کار -فرشاد    
 .مکجا؟ شام درست کرد -شھره    
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 . برمدی اومده باشی کار پییجا -فرشاد    
 اد؟ی بشی تونھ پی می چھ کاریدی لھی وقت شب با نیا -فرھاد    
 شھره ی توجھ بھ بادا بادا مبارک خواندنش و تشر ھای پس گردن فرھاد زد و بیکی    

 . زدرونیبھ جان فرھاد، از خانھ ب
    
 

 ی کرد و تلفن بھ دست شماره می طول و عرض خانھ را گز میمھرانھ خانم عصب    
آقا .  گذاشتی نمبی نصی را بسای لبش، پرری زی ھاراهی و بد و بنیگرفت و از نفر

 ی مشترک، باعث و بانی و چند سال زندگی سنی کھ در تمام ایسروش ھم با خونسرد
رگش را با  بگاری کرد و سی مگاه بود، ھمسرش را نیی زناشوی دعواھایشگیھم

 . کردی خاص خودش دود مژیپرست
 لحظھ گوش ھیشما ......  جونیسود........ شما گوش کن... الو -مھرانھ خانم    
 میما ھم آبرو دار...  لحظھ بھ حرف من گوش کنھیفقط .... شما ....  لحظھھی.... کن

 لحظھ بذار حرفمو ھی....  محضرمیری حرفا؟ فردا منی ای چیعنی.... قربونت برم
؟ اون ھمھ مھمون دعوت ..ی چیعنی....... ده کنم طالقش بیمن مجبورش م.... بزنم
 .میری گیجشن م. انی فردا بمی زنیزنگ م... میکرد
 خانم کھ از پشت تلفن بھ ی سودی ھاادی داد و فری توجھ بھ صدایآقا سروش ب    

 کرد و ھر ی را دود مشگاری ھمسرش، سی شد و التماس ھای مدهیصورت مبھم شن
 . زدی از کتاب قطور مقابلش را ورق مگری دی صفحھ اھ،یچند ثان

 . اش گرفتھ استی کتاب خوان،ی بحرانتی وضعنی مرد در انیا    
 یسود. بھ اسم ھمن.  پنج ماھھ کھ با ھم نامزدننای اھ؟ی منتفی چیعنی -مھرانھ خانم    

 ..... جون؟ الویسود...... الو..... زنمیجون؛ من خودم با بھرام حرف م
 . نگاه کرددیرو بھ شوھرش نا ام    
 .قطع کرد -مھرانھ خانم    
 . گرفتمجھیسرگ.  مثل پاندول ساعت جلو من راه نرونقدریا -آقا سروش    
.  بھ باد رفتھتمونیثیح. آبرو واسمون نمونده.  سروشیالی خی بیلیخ -مھرانھ خانم    

 ت؟ی شمس و مولوی پی راحت نشستالیبعد تو با خ
  و چھار سالھ رو بزنم؟ی کار کنم؟ خرس سیچ -آقا سروش    
مردم رفتن دم باغ، . ارهی خون منو جوش متیالی خی بنیا. رینخ -مھرانھ خانم    

 . واسھیخونی شعر منجای ایتو نشست. آبرومون رفتھ
 . زندی مشی پاھایدستانش را رو    
 . راحت بشمرمی بمشاهللایا. د بخت منب -مھرانھ خانم    
 اومد بگھ مادر ی و نشوندم دم باغ؛ گفتم ھر کیکی.  نرفتھیینترس آبرو -آقا سروش    

 . بدهیلی حالشم خمارستان،یدوماد سکتھ کرده بردنش ب
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 مادر داماد سرشو ی گفتی مھوی. چشم و دلم روشن. بھ بھ. بھ بھ -مھرانھ خانم    
 .ی کردی راحت مالتوی بھ درک واصل شده، خن؛یگذاشتھ زم

 .می رسی بھ اون روزم م؛ی حرص بخوریلیخ -آقا سروش    
از .  بکنی کارھیپاشو واسھ پسر خودت .  بھ جھنم؟یمنتظر مرگم -مھرانھ خانم    

 گنیصبح تا حاال صد بار زنگ زدم؛ االن جواب تلفنمو دادن؛ اونم با داد و دعوا م
 .می خواینم

 . دندون گرد کرده بوددیاون دختره از اولشم واسھ پول سع. بھتر -ا سروشآق    
 یاون دختره .  دوست داشتنوی نگدمی و دوست داشت، سعدی سعنینگ -مھرانھ خانم    

 . دوتانی ایمارمولک خودشو انداخت وسط زندگ
 .ھی ماجرا کنی ای مقصر اصلمی دونیھم من؛ ھم تو خوب م! مھرانھ -آقا سروش    
 .... مادری تھی جز اون عفرستی نی ماجرا کسیمقصر اصل -مھرانھ خانم    
 را باال شی کند کھ صدای منی و مجاب بر ای آقا سروش را عصبانشیحرف ھا    

 .ببرد
 .... انگاری زنی حرف منیھمچ. بسھ مھرانھ -آقا سروش    
 کھ آھستھ سالم ندی بی را میدی سعشانی شود و نگاه ھر دوی در سالن بلند میصدا    

 گشتن سای دنبال پری بھ بھانھ یاز کالنتر. رودی و پلھ ھا را دوتا دوتا باال مدی گویم
 .رفتھ بود تا حاال

 یزن.  مادرنی بھ دل دارد انھی کی رود و از پسرش ھم بسیمھرانھ خانم بھ سمتش م    
 . کردی ھم مادرسای پری براد؛ی سعی براشی ھای مادریکھ کنار ھمھ 

 .نمی ببسایوا -مھرانھ خانم    
 ینیی پلھ پای روگرشی دی باال و پای پلھ ی روشی پاکی کھ ی ھمان طوردیسع    

 . گرددیست، رو بھ مادرش بر م
 بلھ؟ -دیسع    
 ی دادی اگھ طالقنامھ شو می شدی ملیذل. بلھ و زھرمار. بلھ و بال -مھرانھ خانم    

 کھی با اون مرتی واسھ چ؟ی دادی طالقش می مردی برن رد کارشون؟ ملشیدست وک
 م؟ی و خبر نداشتی بزن بھادرم بود؟ی شدقھیدست بھ 

ِ چھ سر و سرکھی با اون مرتسایتا نفھمم پر. شھیحرفم دوتا نم -دیسع      داره، یَ
 . دمیطالقش نم

 . شھر صنمشھنی ایِد آخھ بھ تو چھ؟ اون دختره ھرزه با ھمھ مردا -مھرانھ خانم    
 . را بلندشی کند و صدای می نگاھنکشی عیآقا سروش از باال    
 . مھرانھگھیبسھ د -آقا سروش    
 . دمی طالقش نمادیتا خودش ن -دیسع    
 بھ جھنم کھ ؟ینی ببختشوی رخوادی دلت میلی خ؟ی کار داریبھ اون چ -مھرانھ خانم    

 ؟یستی نحسشو کنده؛ تو ول کن نی ھیاون سا. بھتر کھ رفتھ. رفتھ
 . دونم چھ کنم؛ چھ نکنمیخودم خوب م.  من دخالت نکنیمامان تو زندگ -دیسع    
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 دخالت یگی کھ بھ من مدهی رسیی کارت بھ جاگھیحاال د. خوشم باشھ -مھرانھ خانم    
 ... کنم اگھی حاللت نمرموی شدیسع. نکن
 شتری خانم ب مھرانھرود،ی راھش را می کند و ادامھ ی بھ مادرش نمی کھ توجھدیسع    

 . کوبدی منھی و مشت بھ سردی گی را از سر مشی ھانی شده و نفریعصب
 گرگ گنیراستھ کھ م.  پدر و مادری بنی گرم بخوره انی بھ زمیالھ -مھرانھ خانم    

 .شھیزاده گرگ م
 .میاون دخترو من و تو بزرگش کرد.  مھرانھیگی میبفھم چ -آقا سروش    
 . بد استادشی نگردد؛ زانکھ بنکویذات بد ن -مھرانھ خانم    
 . مھرانھادیپشت سر مرده خدا رو خوش نم -آقا سروش    
 اتاق کمتر بھ ی ھاواری دعواھا از پشت دیصدا.  بنددیدر اتاقش را پشت سرش م    

 .ستی دعوا نیحداقل آنجا صدا.  خودشی رفت خانھ یکاش م. رسدیگوش م
 . شوندی ھر شب تئاتر گونھ اجرا می در پی کھ دوماه پییدعواھا    
 ی فرض زن جوان واژه شی پی و صداردی گی را مسای پری شماره گری بار دکی    
 . کوبدی مواری را محکم بھ دیرا ناگفتھ، گوش" دستگاه " 

 .سایلعنت بھت پر -دیسع    
***     

 تواند یخواھد،می اگر ممار؛ی استراحت کند و ھمراه بدی بامانیپرستار گفتھ بود؛ پ    
 ِاری از آن یسھ ربع ساعت گذشتھ و ھنوز خبر. ندی ھا بنشی صندلی از اتاق رورونیب

 نظم و ی ھم مانند خودش بمانی پی دانست کھ رفقای از ھمان ابتدا مدیبا. ستیغار ن
 قدم ی بعد؛ صدایقی و دقادیمرد با پرستار را شن کی صحبت یصدا.وقت نشناسند

سرش را بلند و مرد کت و . متوقف شدمانی کھ مقابل چشمانش؛ پشت در اتاق پییھا
 ...یعنی.  را برانداز کردیشلوار

 آقا فرشاد؟ -    
مرد جوان کھ رو گشتاند و چشم در چشمش انداخت، نگاھش را از صورت نھ     

 ای حدیدختر با: ت گفی مشھیمادرش ھم.  دوختنیچندان سالمش گرفت و بھ کف زم
 .ییای شرم و حی آخر بیعنیچشم دوختن در تخم چشم مرد نامحرم . داشتھ باشد

 ن؟یشما با من تماس گرفت -    
 .دیای فرشاد باالتر نراھنی پی دکمھ ھای کرد نگاھش از روی میسع    
 . انگار مزاحم شدمیول. بلھ -    
 ؟یچھ مزاحمت -    
 ری اندازد و دوباره سر بھ زی نگاه مکی. گری نگاه کوچک کھ حالل است دکی    

 .ردی گی را از سر ممانی غار پِاریسر صحبت با 
 . انداختمی وقت شب شما رو ھم از کار و زندگنیآخھ ا -    
 وقت شب از تنھا نیا.  وقت شبنی انیگی خودتون مھ؟ی حرفا چنیا. نی داراریاخت -    
 . گردنم حق دارهنای از اشتری بمانی خوابھ کھ اونم پفتھ،ی کھ ادم میزیچ
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 مانی بھ گردن پی دارد و کسنی بھ گردن ھمھ دمانی بود؛ پادشی کھ سحر ییتا جا    
 مرد کھ نھ تنھا سر و وضعش بلکھ راه و رسم و منشش ھم بھ رفاقت با نیآن ھم ا. نھ
 .ستی ھماھنگ نمانیپ

 . خوامیبھ ھر حال معذرت م -    
  افتاده؟یچھ اتفاق.  کنمیخواھش م -    
 . کردنشی سرش و با چاقو زخمختنیچند نفر ر -    
  بودن؟ی کنیدینفھم -    
 .یابونیاشرار خ -    
 االن حالش چطوره؟ -    
نگران .  خونھرمیراستش منم دارم م.  بره داخلی کسدهیپرستار اجازه نم. خوبھ -    

 . کھ مزاحم شما شدمنھیا. ستی کنارش باشھ؛ بد نیکیبودم، گفتم 
 شھ؟ی مصی ترخی کھ؟ی چھ حرفنیا -    
 . کننی نبوده، فردا صبح مرخصش مقی عمادیدکترش گفت چون زخمش ز -    
 . ھستمششیمن پ -    
اگھ . نیری اومد بھ ھمون شماره کھ بھتون زنگ زدم، تماس بگشی پیکار. ممنون -    

 . تنھاننایخواھرم ا.  من برمنی نداریبا من امر
 .نی خبرم نذاری اومد؛ بی از دستم بر میاگھ کمک. نھ -    
 .خدا نگھدار. یمرس -    
 مرد نی کجا و امانیپ. چھ مؤدب.  شنودی فرشاد را میقدم از قدم برنداشتھ، صدا    
ق  را فقط قادر مطلستی دو؛ منشا و مبدإش کجاست و علت دوامش چنیرفاقت ا. کجا

 . داند و تمامیم
 سحر خانوم؟ -    
 ،ی اھی فرشاد و قدر صدم ثانراھنی پی دکمھ ی گردد و باز ھم نگاھش حوالیبر م    
 . چرخدی جات کاشتھ شده اش میفی صورت سیرو
 دعوت گری کور دِی عصا کشی را برای برد و کوری بھ عمق ماجرا میانگار پ    

 .کرده است
 بلھ؟ -    
 .شما ھم تنھا.  وقتھری برسونمتون؟ دنیخوایم. ست ھنیماش -    
 .رمیممنون با آژانس م -    
 مسکوت ی راھروی پلھ ھاچی پانی رود کھ در می می دختری سادگینگاھش پ    

 گری گفت با دیِ ورد زبانش بود و ممانی کھ پیپس سحر.  شودی محو ممارستان؛یب
 با یکم.  کرده بودریفکرش را درگ. فرق ھم داشت.  بودنیدختران فرق دارد، ھم

 با نامزد یکم.  عمھ اشی خانھ ار با پرستیکم.  با شھرهیکم.  اش کردسھی مقاسایپر
 .ھیاو ھم دختر بود مثل بق.  بودتشاندهی با ھم دشی دفترش؛ کھ چند روز پیمنش
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 شوند و یگ م زنند، ھزار رنی حرف می کھ وقتب با پسریینھ از آن دخترھا    
 مردمک چشم طرف مقابل انی کھ میو نھ از ان عده دختران.  لرزدی مشانیدست و پا

 . زنندیزل م
 یمعذرت خواھ.  کرده بودیتشکر و قدردان. حرف زده بود.  نکرده بودیکار خاص    

 . را دستش سپرده بود و رفتھ بودمانیپ.  شبشمھی مزاحمت نیکرده بود برا
 ....فقط....  نکرده بودیکار خاص    
 . جوان را مشغول کرده بودلی فکر وک؛ی و فقط کمیفقط کم    
    

 ی با لھجھ ری نگھبان پی و بھ گفتھ ردی گی سراغ آژانس ممارستان؛یاز نگھبان ب    
 تی موقعی آژانس معتبرابان؛ی خنی ھمی از کوچھ ھایکی اش، نبش ی جنوبنیریش

 را ابانی بھ آژانس؛ طول خدنی تا رسدیست و او با ی طوالنابانی طول خیکم.دارد
 نا خودآگاه با ،یبی لمس کتاب کوچک جا برد و بی مبی جانیدست م.  کندی طادهیپ

 مارستانی کھ از بمانی پلی وساانیم. ندی نشی صورتش می روی اتفاق ظھر؛ اخمیتداع
 کند و صفحات کتاب را یفندک را روشن م.  گرددی گرفتھ بود، دنبال فندکش ملیتحو
 قدم  اندازد وی از آب می خالی جوانیُکتاب گر گرفتھ را م. ردی گی شعلھ اش میرو
 . گذاردی شده مسی آسفالت خی خستھ اش را رویھا

 سنگ ریتمام تنش انگار ز.  تنش نماندهِی رگ و پانی میرمق.  خستھ اندشیپاھا    
 مانیپ.  بودنی سنگشیشانھ ھا.  زده اند کتکی او را حسابمانی پیانگار جا. بوده است

 . بودنددهی چاقو کششیرو.  زده بودندشی آشغالزی پرویدار و دستھ . را زده بودند
 . بھار راییدا    
 . مرجان راتیکوه امن. پشت و پناه سحر را    
 . و کودکش راالی لیناج    
 ی از کنارش گذشتھ بود کھ چند پسر بنی ماشکی.  گذشتندی ھا از کنارش منیماش    

 آورده و رونی بشھی گذشتند، سرشان را از شی از کنارش می نشستھ و وقتانشیکار م
 . زده بودندغیکنار گوشش ج

 است، مارستانی متعلق بابانی خنی انکھی ھا صرف نظر از انی از ماشگری دیکی    
 . بردی زده بود، انگار عروس میاپی پیبوق ھا

 و یگری دنطوریو ھم. دنی قصد زودتر رسیگرید.  داشتی قصد دوستگری دیکی    
 ...یگرید

 دفاع از مادر کتک خورده اش کھ ی کھ برای خستھ تر از آنروزیحت. خستھ بود    
 با پا؛ لگد اط؛ی حوض کف حانی بالکن می سوختھ بود، منقل منوچ را از روشیغذا

 طی محانیزده بود و منقل رنگ و رو رفتھ؛ بعد از برخورد با گلدان لب حوض؛ م
 ی رویگلدان سفال.  کرده بوداھشی سد با کمربنیمنوچ مفنگ.  افتاده بودیکوچک آب

 کوچھ انی کھ مادرش پا برھنھ میھمان روز.  اش کوبانده بودیشانیطاقچھ را بھ پ
 کھ یھمان.  خانم نجاتش داده بودیو رضا پسر قدس درخواست کمک رفتھ بود یبرا
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 دل ھی ھمساری و سر بھ زنیخواستگار پا بھ جفت مرجان بود و مرجان ھم بھ پسر مت
 تن پر ھوس شوھر پنجاه سالھ اش ی ارضایمرجان پ. آن روز مرجان نبود. بود داده

 . دود کندنی و ھروئاکی ترلوی کلوی اش کیمرجان رفتھ بود تا پدر عمل. رفتھ بود
 . بار غم خرد شده اشریمادر ز.  اشچارهیمادر ب. سحر بود و مادرش. مرجان نبود    
.  کردی را پاک مشی گرفت و اشک ھای کھ تن پر درد دخترش را در بر میمادر    

 شی چشم ھای را از روشی گذاشت و موھای زانو می کھ سر دخترکش را رویمادر
 . زدیکنار م

 .و حاال مادرش ھم نبود    
 انی گریصدا.  رودی دندانش مری روزگار زیتلخ. رندی گیخاطره ھا جان م    

 .چدی پیمادرش در گوشش م
 . بازمی غنچھ ییسحر دختر نازم، تو -    
 . ھا؛ تلخ مزه تری شوند و تلخیخاطره ھا دم بھ دم جاندار تر م    
 .زمای ھمھ راز و نبا،یگل خوشگل و ز -    
 انیم.  سھ راه سرگردانانیم.  پر از گنده التی آن محلھ انی تلخ میخاطره ھا    

 .یروزی فدی شھیکوچھ 
 خانھ واری دی پاھ؛ی کھ داود پسر ھمسای کھ افسر خانم؛ ھمان زنکییھمان روزھا    

ّ، دختر بلھ فروش صدا" استطانی عروس شنیزن کوچھ نش:" اش نوشتھ بود  ی مشیَ
 پر معنا و مفھوم، ھر روز از ی توجھ بھ آن نوشتھ ی کھ بی ننگیھمان زنک ب. زد

 و ی ھمان نوشتھ، با بساط چاری زاش، خروسخوان سحر تا بوق سگ را دم در خانھ
 کار و ی پسر کفتر باز بی کھ سحر را برایھمان افسر خانم.  نشستیتخمھ اش م

 .عارش در نظر گرفتھ بود
 .دی کشی تلخ پر می روزھاذھنش بھ سمت آن    
 تابستان و سوز استخوان کفان زمستان، کنار پارک ی چلھ ی کھ در گرماییروزھا    

 ای ندارند ی وضع خوبدانست؛ی کھ می کودکانیبرا.  فروختی مچی و ساندوستادی ایم
 بار کیتا مبادا آن کودکان مثل خودش حسرت .  ارزانیادی زای دادی مچی ساندوگانیرا

 .بھ دلشان بماند" یمحمود ھند" ی زه مغای فالفل ھاچیاز ساندوخوردن 
 بلندشان؛ شی کھ با ریکلی پسران درشت ھی توجھ بھ متلک ھای کھ بییروزھا    

 .ستادی ای کنار پارک مشی ھاچی بودند، با ساندویی راھنمایھنوز دانش آموز مدرسھ 
 کھ دی مرجان خری مجلھ براکی ھا را، چی کھ دشت اول فروش ساندویھمان روز    

 . مصاحبھ کرده بودون،یزی پر طرفدار در حال پخش از تلوالی سرگرانیبا باز
 آمبوالنس دم در دنی بود و با ددهی خری عنابی مادرش روسری کھ برایھمان روز    

 زاغ ی ھاھی انبوه ھمساتی جمعانیاز م.  افتاده بودنی زمی مادرش رویخانھ، کادو
 شان، کنار برانکارد حامل ی لبری زیذشتھ و بدون توجھ بھ زمزمھ ھا چوب زن گاهیس

 . مادرش نشستھ بودیجسد سوختھ 
 .و مرجان باز ھم نبود    
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طاقت . طاقتش طاق شده بود. مادرش از دست پدر معتادش، جان بھ لب شده بود    
 نی بنزتی پکی. ِ مرد پنجاه سالھ بودن دختر جوانش را نداشتکی ی غھی صدنید
 . بوددهی ھم کشتی چوب کبرکی بود و ختھیر

 ی ملی کمی جمعھ دعای شب ھایِتا ک.  نداشتدنی صبر و تحمل دگری دنوایزن ب    
 ی کرد تا فرجی شمع نذر امامزاده ھا میِخواند و صبحش کتاب بھ دست ندبھ؟ تا ک

 شود و شوھرش ترک کند؟
.  گفتی مانیھذ. ده بود ھا شوانھی آخر مثل دیروزھا. خودش را راحت کرد    

 .دی و خودش را بھ آتش کشدیآخرش ھم بھ جنون رس
 ھم گم شده ی تلخانیآنقدر م.  ھم از آدرس آژانس رد شده بودیبھ خودش کھ آمد کم    

 . کرده استی را طی طوالنابانی کھ خدیبود کھ نفھم
 .داشت بھ عقب زد و راه اضافھ را برگشت و بھ سمت در آژانس قدم بریگردش    
 . ترسدی مییاز تنھا. مرجان تنھاست.  زودتر بھ خانھ برسددیبا    
    

 انی رنگ می بعی گذارد و مای خشک دھانش می حفره انیکپسول دو رنگ را م    
 . کشدی ضرب سر مکی را وانیل

 یی اھدای گوشانی خودش پر از آھنگ بود را می شھره کھ بھ گفتھ یکارت حافظھ     
  تولدشھیآقا سروش بھ عنوان ھد

 یقی موسدنی شنی شکوه خانم را سلب نکند، براشی آسانکھی ایانداختھ بود و برا    ، 
 . زده بودشی بھ گوش ھای ھندزفرافتن؛ی آرامش یو قدر

 کاھگل حاصل از بارش یبو.  کندی بازش می و قدرستدی ای پنجره میرو بھ رو    
 خود ز،یی پانی واپسی باد سرد روز ھای و خنکا؛یمال شی ھانیمداوم باران در سرزم

 ی صندلی و روچدی پی محکم تر مشیپتو را بھ دور شانھ ھا.  بھ ھمراه داردیآرامش
 .ندی نشی کنار پنجره میراحت
 را از ھمان ی بھ خودش، گوشی محدود کردن ھر گونھ تماس و دسترسیبرا    

 . حالت پرواز گذاشتھ بودی روروزید
 انی آھنگ ھا مانی از می کشد و آھنگی می گوشی لمسی صفحھ یانگشت رو    

 .چدی پی گوشش میمجرا
  مناوری و اری باور من؛ تو یتو بود    
  آخر منقی عشق اول، رفیتو بود    
 ی خوب مستقی رف،ی شور ھستیتو بود    
 ی من؛ مثل خدا پرستی کعبـھ یتو بود    
 و تاب ی صندلنی ای دھد و نشستن روی مھی تکی چوبیندل گاه صھیسرش را بھ تک    

 بندد و اشتباھاتش پوزخند یچشم م.  دوست داشتیادی زیخوردنش را از ھمان بچگ
.  جا کشانده استنی کھ او را بھ اییتمام خطا ھا.  گذرندی مشیزنان از مقابل چشم ھا

 ... رفتھ و نرفتھیتمام راه ھا
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 ... ھادی ھا و نبادیبا    
 ... ھادی ھا و نشادیشا    
 ...کرده ھا و نکرده ھا    
  گناه بودھی دنیتو رو خواستن اشتباه بود؛ تو رو د    
  کھ وجودت جون پناه بودد؛یدلم از گناه نترس    
 . و ناسزاری کھ بھ تحقیی گذشت و روزھاھی کھ بھ گرییچھ شب ھا    
 از مأمنش ن،ی مرکز سقط جننی تری قانونری کھ در غی درمان و کودکی بیدرد ھا    

 .جدا شد
 از شھره ری غی شد و کسی بسترمارستانی عفونت رحم در بی را کھ برایچند شب    

 .امدی نادتشیو آقا سروش بھ ع
 ی و دندان بر ھم مدی لرزی داغ بودن از تب، منی را کھ تا صبح در عییشب ھا    

 .دی لرزی کرد و از سرما می مسی درشت عرق تنش را خیدانھ ھا. شکاند
 » آمدن؟ایتخم حرام را چھ بھ دن« : کھ چشم در چشمش گفتھ بودیدیو سع    
 دست ری برده بودش و زفی کثی کھ کشان کشان تا آن خانھ یمھرانھ خانم    

 . طبابتش را باطل کرده بودند، کودکش جان دادی کھ پروانھ یناپزشک
 ... خونیلختھ ا... کودک کھ نھ    
 ھوس شی براسای کھ پری کرده بود؛ مردرتی سیدخترک را ب.  آبرو شده بودیب    
 . نبودشی بیقیدقا
 ی کرد و تنزی را سررشی کھ اشک ھای با ترانھ اختھی آرام قطرات باران آمیصدا    

 . کوفتھ شده است،ی بار نامردریکھ ز
  بھ کنارامی ھام بھ کنار، من و قلب مثل دریمن و عشق و عاشق    
  بھ فردام بھ کناردی طرف، من و امھی می عمر و جوونیھمھ     
  رود؟ی مادشی...  رود؟ نھی مادشی    
  مھرانھ خانم را؟یطعنھ ھا    
  گفتن عاقد را؟زهی ھنگام دوشدیپوزخند سع    
  را؟نی نگی خورده از دست ھایلیس    
 او را نگرفت؟ ی پیچھ؟ چرا کس یگری؟ آن د... چھیگری فقط مقصر بود؟ دسایپر    

  شرم او نزد؟ی بھ صورت و نگاه بیلی سی نگفت؟ چرا کساهی او را روسیچرا کس
 ھی گریصدا.  شدی آشوب مشتری و قلبش دم بھ دم بدی لرزی مشتریدلش دم بھ دم ب    

 . شدی ھق ھق مشتریاش دم بھ دم ب
خالھ .  کشاندنی زمی خودش را روی صندلیاز رو.  شانھ اش نشستی رویدست    

 حجم گرم آغوش انی را مسای نشست و جسم لرزان و در تب سوز پرشیشکوه پا بھ پا
 را بکند؟ سرش را ی لحاظ چھ کسگری شده بود؛ دداریخالھ شکوه ب. مادرانھ اش جا داد

 یپا بھ پا.  را از سر گرفتشیصدا  پری ھاھی خالھ گذاشت و گری شانھ ھایرو
 .رآسمان، پر سوز و دل پ
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خودش را شکستند و .  نکردنیدلش را شکستند و نفر.  نکردنیدلش پر بود و نفر    
 . نکردنینفر
 خالھ؟ ی کنی نمرونی باھویِ خالھ چرا من روس؟ی کنی نمرونمیخالھ چرا ب - سایپر    

 ؟یچرا باھام مھربون
 .آروم باش خالھ -شکوه خانم    
 یکی بھم گفتن بدکاره؟ چرا ی دونی کار کردم؟ می من چی دونیخالھ م - سایپر    
  خالھ؟ی تو گوشم؟ چرا تو خونت رام دادینزد
 ی از غصھ می نکنھیگر. ی کن کھ سبک بشھیگر.  کن خالھھیگر -شکوه خانم    

 . کن جان خالھھیگر. یریم
 چی تنھام گذاشت؟ ھیدیخالھ اگھ دوستم نداشت چرا؟ د. خالھ دوستم نداشت - سایپر    

 . منو دوست ندارهیک
 .من دوستت دارم قدر شھره دوستت دارم -شکوه خانم    
 .کاش مامانم بود - سایپر    
 . کردیِ و اال دق مستیخوبھ کھ ن -شکوه خانم    
 . شدی نمینجوریاگھ بابام بود؛ ا - سایپر    
 . شکست جان خالھیاگھ بود از کمر م -شکوه خانم    
 . کنمینم نشیخالھ من نفر - سایپر    
 . دونم جان منیم -شکوه خانم    
 ! نکرده بودمتیکاش خر - سایپر    
 .ی کن؛ سبک شھیگر -شکوه خانم    
  عاشقم نبود؟یدیخالھ د - سایپر    
 .تب تند بود خالھ؛ زود بھ عرق نشست -شکوه خانم    
 . نشوندماهیبھ خاک س - سایپر    
 زد و با شی را پشت گوش ھاسای پری ھاقھی شقی روسی خیشکوه خانم، موھا    

 خودش ی شانھ ی را گرفت و سرش را از دوباره روشیانگشت شستش اشک ھا
 .گذاشت

 . مونھ جان خالھی تنھا مشھیزن ھم -شکوه خانم    
 خالھ شکوه را محکم گرفتھ بود و آغوش مادرانھ داشتن؛ ی شانھ ھاشیبا دست ھا    
 . استی نعمتبیعج
    

 یزی شب سرد پائمھی آژانس در سکوت خفقان آور ننیشدن ماش دور یصدا    
 ی بم و زمختیصدا.  گرددی مدی دنبال دستھ کلفی کانیبا دست م.  کندی مییخودنما

 ی از حرکت مفی کانیدستش م. دی آی سگ ھم مکی یصدا.  شنودیاز پشت سرش م
 یدر مگوشش بھ صدا  انی خطر می آب دھانش خشک شده و زنگ ھایبھ آن. ستدیا
 ی مجرااکی تند تریبو.  چرخدی جانش را تکان داده و بھ سمت صدا می بیپاھا. ندیآ
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 حس شامھ ی اگر روزیحت. ردی گی را در چنگ مشی ھاھی اش را رد کرده و ریتنفس
 را نیروئی و ھاکی تری منوچ؛ بوی شھی ھمی ھایاش را ازدست بدھد، بھ لطف نشئگ

 . دادواھد خصی تشخیاز سھ فرسخ
 اهی سی بود و سگ سرابانی چراغ برق نماری نور تری زھشی کری کھ چھره یمرد    

آب . دی شنی نا منظم قلبش را می تپش ھایصدا.  کردیرنگش کھ ھمچنان پارس م
 سگ ریمرد چند قدم بلند بھ سمتش برداشت و زنج.  دادی قورت میدھانش را بھ سخت

. دی کشی و دنبال خودش مفتھ کرد، را بھ دست گری کھ ھمچنان پارس ماھشیس
 . کندی انکر االصواتش را بلند و با سگش شروع بھ صحبت میصدا
 .ُبراش دم تکون بده. ھیدختر منوچ مفنگ. ستی نبھیغر. نترس. شیھ. شیھ -    
 . کندی کرده، می کھ از ترس قالب تھی را بھ سمت سحرشیرو    
 .ه نداریتا من ھستم با تو کار. نترس کوچولو -    
 زرد و بد قواره اش و آب دھانش کھ ھنگام حرف زدن، از دھانش یدندان ھا    

 زخم ی کھ چند جایصورت.  کردی شد، دم بھ دم حال سحر را بد تر می پرت مرونیب
 وستھی بھ ھم پیابرو ھا.  گونھ و کنج لبش داشتی چشم؛ روی ابرو؛ پایچاقو، گوشھ 

 . چھ جا برسد بھ شبد، کری در روز روح از بدن جدا مدنشی کھ دیا
.  تف کردنی زمی جمع شده در دھانش را رویِ را صاف کرد و خلت گلوشیگلو    

ٌ اند کھ صم دهی کوبنی بھ زمخی کند و سحر را انگار با می لحن کالمش میتمسخر قاط
 . و فقط چشم و گوش شده استستادهیبکم ا

 ... محترمھی رهیَ شوور ھمشد؛یآخ ببخش...  تاپالھدیمج. گمی متی تسلیراست. اوه -    
 سحر ی زده خی سر و صورت یآب دھانش رو.  زند و سحر ساکت استیزھر م    

 . کندی و سحر فقط نگاھش مندی شیم
 قل چماقش را ی امشب، ضرب شست نوچھ ھامانی ست کھ پی ھمان مردنیا    

 .خورده است
 ؟یخفھ خون گرفتچرا . ی گفت بلبل زبونیافسر م -    
 سھ دندان حش،ی وقیھمان کھ خنده ھا.  استنی نشواری دیافسر، ھمان زنک پا    

 . کردی تر مھی و چھره اش را کردی کشی را بھ رخ مشی طالشین
 . خوردی از ترس می سحر تکانی شود و شانھ ھای پارس سگ بلند میصدا    
 .ریَ دقھ خف بمھی........... ِد  -    
 توپ و تشر ی کھ از صدای و نگاه بھ سگردی گی مدهی اش را نشنیفحش ناموس    

 . اندازدی آرام شده، میصاحبش، کم
 مانیبھ پ.  دختر منوچ دو دره بازگمی می چن؛یبیخوب سوالخ گوشاتو باز کن ب -    

 .ِ زر بزنھزی کھ بخواد رو امر پروی نشده؛ اوندهیاز ننھ زائ. گمیگفتم؛ بھ تو م
 .دی چرخی مزی چکی یزبان بھ دھن گرفتھ بود و فکرش حوال    

 .ابانی سر خیکالنتر    
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. دهی مث سگ جون مزی پروی بگی تا پاسگاه نعمت آباد؛ بھ ھر کیاز قلعھ مرغ -    
 ......کھی مرتیِبش بگو گوه خورد. ادی میُواسھ من قپ......... مانی پنیاون وقت ا

 . فحش بد دادمانیبھ پ. فحش بد داد    
 نی کھ ترس از اییجا.  خواست برودیدلش م. سحر آب دھانش را قورت داد    

 . مردک نباشدنی کھ اصال خود اییجا. مردک نباشد
 و اری از ی کھ خبرییجا.  و چشم چرانش نباشدزی و نگاه ھی آشغالزی کھ پروییجا    

 .لھ نباشد بھ تاپاافتھیِ مراد لقب ی علدی مجی ھای کثافت کاریھمپا
 از زانی و ترسناک و زبان قرمز آوزی تی با دندان ھاکلی ھی و قواهیسگ س    

 . کردیدھانش، باز ھم پارس م
 . آب برهرشی کھ زشھی نمیی جازی بگو؛ پرومانیبھ پ -    
 . بھ سمتت سوق خواھند دادانوسی اقچ،یآب کھ ھ    
َ خف ینیھمچ. ت حملھ کردهتو ھم کھ انگار کوسھ بھ. ی نشی حرف حالمانیپ -    
جنگ اول بھ از زد و خورد .  با من در افتاده، ور افتادهی بدون، ھرکنوی ایول. یُمرد

 .آخره
 آخرش ھم زد و خورد است؟.  کندیدارد رسما اعالن جنگ م    
 . برگرده ور دست خودمی مگولی گوگولیبش بگو مث بچھ  -    
 . عمراز؟ی ھمھ چی مردک بنی دست اری بشود زمانیپ    
 .ی فرستم کھ نشناسی واست مشوی نعش خونی بعد؛ جوریو اال دفعھ  -    
َ کندتی طوفان از جا م،ی باد ھا کھ بلرزنیدر مقابل ا     َ  شھیر. ی محکم باشدیبا. َ
 .ی و از جا تکان نخوری را محکم تر کنتیھا

 شدی می خوبیوگرنھ خاطره  کار دارم یی کھ جافیح. بای زیـــــــدیِ لـتیگود نا -    
 .میبا ھم بساز

 ی برد و شماره ی تماس ھا مستی لی شود، دست روی کھ دور می آشغالزیپرو    
 کرده بود، رهی ذخمان،یِ من جملھ نبودن پ،ی مواقع ضروری محل را کھ برایکالنتر

 .ردی گیم
 ستی و دستور اسی پلری آژی کشد کھ صدای نمی و طولستدی ای ماطیپشت در ح    

 . کندی ھنوز پارس ماهی و سگ سچدی پی ساکت کوچھ میگفتنشان در فضا
 
 

مرجان .  افتدی اش می کند و نگاھش بھ مرجان و چوب دستیدر سالن را باز م    
 ی اش را بھ دست گرفتھ و از رویچوب دست.  داردی بر مزی میسرش را از رو

 . شودی بلند میصندل
 ؟یسالم اومد -مرجان    
 ی نگاھش مرهی خرهی زند و خی گونھ اش می رویبوسھ ا. ستدی ایکنار مرجان م    
 .کند
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 ھ؟ی چای بازنجای ننیا -سحر    
  خوابم؟ی مرمی گی تخت مالی با خن؛ی نباشمانی تو و پی کنیفکر م -مرجان    
 و درشت، زی ست کھ شب ھا تا صبح، بدون ترس از جانوران ری ھمان دخترنیا    

 کی یپا.  خواندی ترسناک می کھ مشکوک بھ وجود اجنھ بود، رمان ھاینیرزمیدر ز
 . کردی ترسو بودنش مسخره می سحر را برای گاھیحت.  بترسدنکھیشمع؛ بدون ا

 .ی خواب کردیفقط خودتو ب.  قربونت برمستی نیطور -سحر    
  خوب بود؟مانیپ -مرجان    
 ی میی بلند باالی ازهی آورد و خمی مشی چشم ھای گوشھ  بھیبا دو انگشتش فشار    

 .کشد
 . کننیفردا مرخصش م.  نبودیزیآره شکر خدا چ -سحر    
 ده؟یچرا رنگت پر -مرجان    
  واسھ خوردن؟می داریچ. دهیھا؟ نپر -سحر    
 . موضوع عوض کردننی ای کند برایمرجان با شماتت نگاھش م    
  کھ؟ی خوریم.  موندهمھیفقط ق.  آب بزن بھ سر و صورتتھیبرو  -مرجان    
 .گرمش کن قربون دستات برم. آره -سحر    
.  کندی آزاد مپسی کلانی را از مشی دارد و موھای سرش بر میشال را از رو    

 کھ تا ی چوب دستیسحر نگاھش رو.  گذاردیمرجان چوبش را کنار در آشپزخانھ م
 . ماندیع خواھرش بود، ثابت م دفای لھی وسشیچند لحظھ پ

  مونده؟مھی کھ فقط قمی داشتی امشب مشترنقدری ایعنی -سحر    
 بھارم ھمش غر زد کھ درس نیا. ینی و ببینبود.  بارون بودیمشتر. اوه -مرجان    

 .دارم؛ امتحان دارم؛ خستھ شدم
 .بھار غلط کرد -سحر    
 ؟...؟ سحر چتھ....!وا -مرجان    
.  بنددی بود؛ در توالت را مدهی توجھ بھ سوال مرجان کھ از آشپزخانھ سرک کشیب    

 کوچک زی پاشد و حولھ بھ دست، پشت می آب را بھ صورت سردش میگرم
 ی اش مینی بانی دوباره داغ شده کھ می مھی خوش برنج و قیبو. ندی نشیآشپزخانھ م

 . افتدی کرد، می مرشاندای بب شمھی ماه رمضان کھ مادرش نی ھای سحرادی چد،یپ
 . آمدرونی بای گذاشتھ شد، از عالم روزی می کھ روی بشقابیبا صدا    
  شده بود؟ی چمانیپ -مرجان    
َ پول بکنن؛ اخواستنیم.  سرشختنیر -سحر     َ  .با چاقو زدن در رفتن.  ندادهنمیِ
 بداند و اال خواب امشب را بھ چشم یزی چزی پروی ھی نداشت مرجان از قضیلزوم    

 . کندی زھر مشانیھردو
 ده؟ی درد کشیلی حتما خیطفل -مرجان    
خرس گنده . یگی صھبا رو می فکر کردم داریگی منیھمچ. یوونکیآره ح -سحر    

 .ی طفلگھیرو م
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 . گذاردی دھانش مانی میُ پریلقمھ     
 .یبرو بخواب خستھ ا -سحر    
 . برهیخوابم نم -مرجان    
 صھبا کو؟ -سحر    
  سوال بپرسم؟ھی.  بھارشیپ -مرجان    
 . فرستدی گونھ مانی دھانش را مانی میلقمھ     
 .بپرس -سحر    
  کرده؟یبھار کار -مرجان    
 ی اش ترش میشانی و پندی نشی چشمش می گوشھ ی خبط بھار، اخمیادآوریبا     

 .شود
 چطور؟ -سحر    
در ضمن .  کردی نمیبا لپ تاپم باز. آخھ امشب ھمش فکر درسش بود -مرجان    
 . ھم پکر بودیلیخ

 بره، فردا شی پینجوریا.  باالدمیگوششو کش.  شدهمی دوازده و نیاضیر -سحر    
 ؟ی بھش نگفتیزی کھ چمانی پھیاز قض. شھی پس فردام رفوزه ماره؛ی مدیتجد
 . کھ پنھون کنمشدینم -مرجان    
 . کندی گذارد و با تعجب مرجان را نگاه می بشقاب مانیقاشق و چنگال را م    
 .ی نگیزی دادم بھش چامیخوبھ پ -سحر    
 . بند و آب داده بودم؛ی دادامیاون موقع کھ تو پ -مرجان    
...  خوره نھی نمسینخود دھنت خ. می نوشتیادگاری ی کواریما رو باش رو د -سحر    

 ؟یچرا بھش گفت
 .دی فھمی اومد خودش می نممانی گفتم، امشب کھ پیاصال منم کھ بھش نم -مرجان    
 .یکال دھن لق -سحر    
 ....ِا -مرجان    
 . ام وی بنیماش -سحر    
 . زنھیسحر دلم شور م -مرجان    
  کجاست؟الیل. ی زنی منیریدر عوض خودت ش -سحر    
 . کردمی کار میمن دست تنھا چ. امشب اگھ نبود. دهیخواب -مرجان    
 . انجام دادهی کار درست و درمونھی ی اشتباھمانی بارو پھی نیفکر کنم ا -سحر    
 االن تنھاست؟... مانی پچارهیب -مرجان    
 نی طرف از اشھ؛یباورت نم. زنگ زدم طرف اومد.  دادقشویشماره رف. نھ -سحر    

 یاصال فکر نم.  با کالس بودیلیخ. ُ دکتر مکترا بودھیشب افشیق.  ھاستیآدم حساب
 . داشتھ باشھیی ھمچون رفقامانیکردم پ

 ...وا -مرجان    
 . بھ گردنش حق دارهنای از اشتری بمانی گفت پی مارویتازشم . واال -سحر    
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 مان؟یپ -مرجان    
 . بگونویھم -سحر    
 . بلند شدشی و از جادی را عقب کشیصندل.  برداشتزی میبشقابش را از رو    
 .پاشو برو بخواب -سحر    
 ؟یخوابیامشب کجا م... گمیم -مرجان    
تو ھم برو تو .  بدمکی مثل سربازا کشدی باست،ی نمانیامشب پ. نییاتاق پا -سحر    

 .یاتاق بھار بخواب کھ تنھا نباش
 و مقابل چشمان متعجب  آوردی مرونی را بی بزرگی چاقونت،ی کابانیمرجان از م    

 .ردی گیسحر م
 ھان؟.  سرت بذارری چاقو رو زنی ایخوایم.  سحرگمیم -مرجان    
 .پاشو برو بخواب! مرجان -سحر    
 .ادی میی صداھاھی اطیآخھ از تو ح -مرجان    
. یدی جور واجور شنی زده بھ سرت، صداھا،یتنھا بود. یخواب نما شد -سحر    

 . بذار کپھ الال مو بذارماری لحاف و بالش بھیبرو 
 .چند تا از پلھ ھا را باال نرفتھ، درباره برگشت    
 . چوبو باال سرت بذارنیپس حداقل ا -مرجان    
 خب؟. شھی نمیچیھ. نمیی پانیمن ا.  زنمتای مامیمرجان م -سحر    
 رونی بی نشست و نفس کالفھ ای صندلی مرجان کھ دور شد، روی پایصدا    

 .فرستاد
 ... شودی آن مرجان شجاع نمگریو مرجان، د    
    

 . چھارده، پونزدهزده،یس -    
 و ردی گی می دھان مانکی قطرات تلخ آھن را نزدی حاو؛یخوریقاشق کوچک چا    

 . کشدی منییدھان خودش را بھ عالمت باز کردن بھ باال و پا
 .یمامان نیآفر.... باز کن دھنتو... آ... آ -    
 قربان و ی زند، با کلی را گره مشی برد و سگرمھ ھای کھ چھره در ھم میمان    

 از زبان شی ھادهی دھد تا طبق شنی را بھ خوردش موهی از آبمیمیصدقھ رفتنش، ن
 را کھ تازه از گوشھ و کنار دھان ی کوچک مانی آھن؛ دندان ھای قطره ن،یخالھ مھ

 . نکنداهیکوچکش رشد کرده اند، س
 دونھ شاه ھیمامان قربون .  پسرکمنیآفر.... آھان....  بخوره خوشگل ماماننویا -    

 .پسرش بره
 انی آرام کردنش؛ میبرا.  خزدی مالی آغوش لانی کند و می شروع بھ نق نق میمان    

 یزی کرد و چیاتاق شروع بھ قدم زدن کرد و با دستش آرام پشت پسرک را نوازش م
 . گوشش زمزمھری زیی الالھیشب
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 گونھ اش ی روی زند و اشک ھای آرام شده ست و اما ھنوز ھق مشی کم و بیمان    
 شی چشم ھایمشت کوچک گره شده اش را رو.  کندی مادرش پاک میرا با روسر

 . زندی نھ چندان درست صدا می کشد و مادرش را با تلفظیم
 پوشد و مقنعھ ی کنان کفش می لی کھ لندی بیبھار را م. ستدی ای کنار پنجره مالیل    

 ھم کماکان سر سشی سرونی بوق ماشیصدا.  دھدی مبی سرش نظم و ترتیاش را رو
 . آوردی بھار را در می دائمی ھاری ذلھ شده از تأخی اھالیو صدا

در عوض پسر مامان کھ بزرگ شد .  شدهرشی بھار باز دنیبب. ی نکن مامانھیگر -    
 . نشھری مدرسش د تاشھی مداریزود ب

 دارد بخواباندش تا برود ی زند و سعی می صورت مانی جای جای رویبوسھ ا    
 . امروزیسراغ کارھا

 برده کھ ھمسن سحر نی بھار افتاد کھ گفتھ بود گمان بھ اروزی دی حرف ھاادی    
 ی موھاانی مدی سالن، سھ تار سفی قد نمای نھی آانی صبح مروزیخودش ھم د. است

 .اما فقط سھ تا.  بوددهی رنگش دیتونیز
 .یعدس. ھھ.  خورده بودی عدسروزید    
 کونی و کن فدی کشی ھوار مدنش،ی آمد، با دی از مدرسھ می کھ وقتییھمان غذا    

 .دی کوبی کرد و در بھ ھم میم
 چند ی کھ در اردوییالیل.  ظرف شستھ بودی شب کنار مرجان کلمھی ھم تا نشبید    

 ظرف شستن کی ی دوستانش مسخره اش کردند کھ پوست دستانش برای کلشیسال پ
 . و بچھ ننھ گفتھ بودندشزهیپاستور. لب چشمھ خشک شده بود

 بالش گذاشت و پتو یسرش را رو.  شانھ اش کج شده بودی روی مانکیگردن بار    
 .دی کوچکش باال کشیرا تا پشت شانھ ھا

 . بود و رنگارنگ از وجود بادبادک ھا و عروسک ھاییای اش رویکودک    
 . گذشتی سرپناھی و بی در بھ درانی اش مینوجوان    
 ..... اشیو جوان    
 . زننی کرده ادی مو سفده؛ی نرسستیبھ ب    
 ...ی از سیوا    
 ... از چھلیوا    
 ... از پنجاهیوا    
 را از یمان.  را سر و سامان بدھدیمان.  استادیھمان پنجاه ھم ز. بھ شصت نرسد    

 . بسازدی از مردانگی را کوھیمان. اوردی برونیِآب و گل ب
 ... کندی را می تباھنی از ای خالصیآنگاه آرزو    
 اش یتار و پود زندگ...  اش را گرفتی جوان؛ی کھ با ناجوانمردی از جھانیخالص    

 ...ختیرا از ھم گس
 . کندی زمزمھ می لب شعرری نشاند و زی می مانی لپ ھای روگری دیبوسھ ا    
  گمان بھ عمر درازدمی سپیمبر ز مو -    



 69 

    
 ؟.....؟ مرجان.......مرجان -    
 شی رو بھ انجماد پشی سراپا؛ی لحظھ ترسکیدر .  کندی ھوا در اتاق را باز میب    

 دی سفیقوط.  کندی می در تا کنار مرجان را فانتوم وار طنی مابیفاصلھ .  بردیم
 . کشدی مرونی مرجان بی انگشتان استخوانانی را از میرنگ و استوانھ ا

 ؟ی کنی میچھ غلط -    
.  اتاق سرد استیھوا.  گفتن نداردی برایحرف.  اندازدی منییمرجان سرش را پا    

 .ستی اطراف ننی ھم انگار در اژنیاکس... ادی زیلیخ.... ادیز
 ؟ی بکنی خواستی کار میچ -    
 . چشم سحری از گوشھ ی چکد و اشکی چشم مرجان می از گوشھ یاشک    
 . سحری نھی از سی شود و آه بلند تری مدهی مرجان کشی نھی از سیآھ    
 . فشاردی مشی پنجھ ھاانی مرجان را میبازو    
 ؟ی کار کنی چی خواستیم -    
 ... افتدی میروزی فی کوچھ انی می زنی جسد سوختھ ادی.  لرزدی مشیصدا    
 خودش را ی زن منوچ مفنگندی گویم.  شودی ھا بلند تر مھی پچ پچ ھمسایصدا    

 ...سوزانده
 نی از اگھی مرجان بزنمت؟ بزنمت تا د؟ی مامانو بکنی ندونم کاری خواستیم -    

 ؟یغلطا نکن
 ...دی آی مفی ضعی نالھ ایصدا    
 . وقتھ مردمیلیمن خ -    
. ی مادری تا وقتیری بمدینبا. ی مادری تا وقتیری مینم. ی مادری تا وقتینمرد -    
 لحظھ بھ من و تو فکر ھی یمامان خودشو کشت؛ حت. ی مادری تا وقتیری ذارم بمینم

تو .  عمر واسھ خاطر من و تو ساکت موند، تو نمونھیاون .  نباشینجوریتو ا. نکرد
واسھ .  بود تو نباشفیمامان ضع. ی تو بسازیدگتالش کن زن. واسھ صھبا داد بزن

 .صھبا مادر باش
 من تو ی کاغذ کھ ثابت کنھ بچھ کھیبا کدوم شناسنامھ؟ با کدوم سجل؟ با کدوم ت -    

  داره؟ با کدوم مدرک؟ی خراب شده، حق و حقوقنیا
  بھ مدرکھ؟یمگھ مادر -    
 . کردمیکاش سقطش م -    
  خوندم سھ ساعت؟نیاسی..! مرجان -    
 نی کھ من تو ایی از زجرای دونی از حال و روز من؟ تو چھ می دونیتو چھ م -    

 از ی دونیتو چھ م.  نجاتت دادنرمردی عقد پی تو کھ از سر سفره دم؟یچند سال کش
  بزرگ کردن؟میتی
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 ی مرجان عقب می بازویدستش را از رو.  کندی مرجان را نگاه مینا باور سراپا    
 ی ھی گریصدا. ندی نشی مواری دی گوشھ ی مرجان مچالھ شده یشد و رو بھ روک

 . کشدیصھبا وجودش را بھ رخ م
 ناخواستھ تو دامنت یتو کھ بچھ . ی مرد پنجاه سالھ نشدیتو کھ ھمخوابھ  -    

 . با خودتی بری ور و اون ور نمنی اویتو کھ انگ ھرزگ. نکاشتن
 . شودی مشتری و بشتری کودک بی ھی گریصدا    
منم کھ . رهی اسنی تن سنگھی ری بره تنم زیمنم کھ شبا تا خوابم م. منم کھ بدبختم -    

 خوان ی مای مرده تو دنی کنم ھرچی پرم و فکر میشبا صد بار با ترس از خواب م
 . پاره کننکھیمنو ت

 . کوبدی اش منھیبا مشت بھ س.  شده بودسی خِسیصورتش خ    
 زنگ دی دروغھ و فردا مجی خوابم کھ مبادا ھمھ چی منیھ شبا با ترس امنم ک -    

 . خراب شدهی بفرستم تو اون خونھ یبزنھ و منوچ زورک
 لرزانش را ی کند و لب ھایسحر ھنوز نگاھش م. ردی گی آغوش مانیصھبا را م    

 . فشاردی مشی دندانھاریز
نھ تو .  منی نوشتن آبجاهی سمویشونیپ.  بچھ رو بدمنی پس فردا جواب ادیمنم کھ با -    

 نی ای عمر بھ پاھی.  بسوزم و بپوسمدی بارم،یَ نمرمیگ.  نھ من،ی کندشی سفی تونیم
 .بچھ
 سر جمع پنج بار ھم بھ دی دو ماه شانی را کھ در ای زند و پستانی را باال مراھنشیپ    

 گذارد و دخترک؛ ی کوچکش می لب ھای غنچھ انیدھان کودک نگذاشتھ، م
 . شودی دادش بلند می کشد کھ باز صدای طول نمی اھی زند و ثانی مک مصانھیحر
 . رودی شود و آرام سمت در میمرجان بلند م    
 ؟یریکجا م -    
 . درست کنمریبرم براش ش.  ندارمرمیش.  کھ گرسنشھینی بیم -    
 د؟ی چھ دارد کھ بگود؟یچھ بگو    
 د؟ی گویخواھرش حق ندارد؟ حق نم    
 . انددهیزنده زنده بھ مسلخ خون کش.... خواھرکش را کشتھ اند    
 .حاضر و آماده. دی آی مرونی از اتاق بیقیبعد از دقا    
 ی چھار چشمنکھی بر ادی سپارد و با تأکی مالی را بھ دوش لتی بار مسؤلنیا    

 . شودی ممارستانی بی راھان،می پصیحواسش بھ مرجان باشد، جھت ترخ
 شیپ.  کرده بودی مرجان آبرو دارشیپ...  کھ نباشد، شب ھا ترسناک استمانیپ    

 داند کھ خودش تا صبح یخدا م...  نگفت تا خواھرش آسوده بخوابد امایزیمرجان چ
 . اش بودی مرجان و چوب دستی چاقویپلک بر ھم نگذاشت و تمام ھوش و حواسش پ

 . گرددی امروز باز ممرد خانھ    
 ... ھرچند ناخوش احوال؛ی ھرچند زخمض؛یھرچند مر    
 ...دی آیاما مرد خانھ امروز م    
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 ... بھ جان ھمھ بودیی روز نبود و حول و والکی    
 .الستیواو... خانھ کھ مرد نداشتھ باشد    
 .اوردیخدا آن روز را ن    
     
 در جھت مخالف با سرعت ی بلندی شاساهی سنی ماشمارستان؛ی بابانی بھ خکینزد    

 دور ،ی ترمزشی بعد از ننیماش.  کندی بھ عقب نگاه منھیاز آ.  گذردیاز کنارش م
 کند و یترمز م. دی آی بھ سمتش می زند، با سرعت کمیزده و ھمانطور کھ راھنما م

 .دنی بی فرشاد جھان مھر را ممرخی نرد، گذی از کنارش منی کھ ماشیدر لحظھ ا
 دھد و چشم بھ ی مھی تکمانی پنی باز ماشمھیبھ در ن.  شودی مادهی پنیسحر از ماش    

 . داردی بلند و استوار بھ طرفش قدم بر مییفرشاد با قدم ھا.  دوزدیروبرو م
 .ریصبحتون بخ. سالم -فرشاد    
 ی منیی چرخد و آرام سرش را پای صورت فرشاد می ھای کبودینگاھش رو    

 .اندازد
 . دنبالشومدمیشما چرا؟ خودم م. سالم -سحر    
 . دھدی مھی تکنیفرشاد بھ کاپوت ماش    
 . کرده باشمی کمکھی کار بودم؛ گفتم یمنم ب. مرخص شد -فرشاد    
 . زحمتتون دادمی حسابشبمید. بھ ھر حال ممنون -سحر    
 ی ھابی را در جشیت ھا از کنار دو طرف کت، دسن،ی زده بھ ماشھیھمانطور تک    

 . بردیشلوارش فرو م
 کنم تازه ی فکر مد،ی کنی کھ شما تشکر مینقدریا.  مثل برادر منھمانیپ -فرشاد    

 . باھاش آشنا شدمابونی تو خروزید
 . مرد گردن بھ باال اصال نداردنیانگار ا.  کندیاصال نگاه صورتش نم    
 حالش چطوره؟ -سحر    
 . مراقب باشھ تا زخمش عفونت نکنھی حسابدیبا. ستیبد ن -فرشاد    
َ کندی منی از ماشھیتک.  اندازدی منشی بھ ماشی گردد و نگاھیبر م     َ. 
 .فتمیشما جلو برو؛ منم پشت سرتون راه م -فرشاد    
 . گردن شمامانیپس زحمت رسوندن پ. دی خررمیمن م -سحر    
 . کندی کھ باز فرشاد خان اظھار وجود مندی بنشی صندلی شود تا رویخم م    
 دی نبای چند وقتھی مانیپ. دی تعارف بگی باد،ی از دست من بر میاگھ کمک -فرشاد    

 ؟یای از پسش بر بیی تنھادی تونی دختر تنھا، مھیباالخره شما .  تحرک کنھادیز
 ی ب عرضھ وی بای کشد؟ مگر زنھا خودشان چالغند؟ ی اش را بھ رخ میمردانگ    

 ؟....دست و پا
 یرو.  کندی برانداز مظی را با غلی جناب وکی سراپاا،ی شرم و حالی خی بار بنیا    

 برد یدست بھ دنده م.  زندیاستارت م.  کوبدیدر را محکم بھ ھم م. ندی نشی میصندل
 . شودی حرکت میو آماده 
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بازم ممنون از . ستی نی عرضگھی دد،ی رو برسونمانیپ.  ممنونیلیخ -سحر    
 .زحماتتون

مطمئن است کھ بعدا بابت . گذردی فرشاد منی از کنار ماشمانی توجھ بھ پیب    
 . کردی لب غرغر مریز. ستیاما مھم ن.  شودیسرعتش سرزنش م

 اش ینی کنار بی است؟ تا حاال کجا بود؟ کبودکی نزدمانی بھ پنقدری مرد انیچرا ا    
 نی زمای ی ھم تصادفدی پوش و اھل دعوا؟ شاکی شنی چنی مردست؟ی چیبرا

 ... اشی حق بھ جانبنیاما ا...  باشدیزی چ،یخوردن
 ھا و ابانی خیکی ترافتی در حال اعالن وضعندهیمرد گو.  کندی را روشن مویراد    

 .اتوبان ھاست
 .....بھار....  مرجانمان،ی خودش، پیبرا. زندی ری مشی اشک ھااری اختیب    
 صبح مرجان و تالشش یحرف ھا.  استری خورد و خاکشیکم... ازک شدهدلش ن    
 .ی خودکشیبرا
 . باشدفی خواست ضعیدلش نم... حاال ھم فرشاد جھان مھر    
 شی گونھ ھای نگاه تارش روی ھی الی شور اشک، از روی زد و قطره ھایپلک    
 دهی خشکیطعم شورشان لب ھا. ندی آی منیی لب ھا و چونھ اش پای و تا رودندیلغز

 . سوزاندیاش را م
 ی و ضربھ ھادی کشی مشی بھ گونھ ھایدست. ستدی ای بزرگ تره بار مدانیکنار م    

 کند، مرد یتا چشم کار م.  اندازدی بھ چھار اطراف مینگاھ.  زندی مشانی رویآرام
 . داردی فرستد و محکم قدم بر می ممانی بھ پیلعنت. است و مرد

 ؟یکجا آبج -    
 واری کھ حدودا، شانزده؛ ھفده سال داشت و بھ دی گردد و پسریبھ سمت صدا برم    
 . زده بود، بھ سمتش آمدھیتک

 ؟یبا من -    
  ھست؟نجای ای اگھی شما، خانوم دریمگھ غ -    
 .ی منزلتی مغازه حاجرمیم. با شما کار ندارم -    
 خواھد نگاه ی اندازد و مثال می منییِپسرک تازه پشت لب سبز کرده، سرش را پا    

 .بھ نامحرم نکند
بنده دربست در . نتی تو ماشنیشما برو بش.  ندارهتی خوبنجای ا؟یشما واس چ -    
 .ارتونمیاخت
 .وونھی کارت دی برو بچھ پایب -    
 ؟یومدی نمانیمگھ از طرف آق پ -    
 . داندی میادی زیزھایانگار چ.  کندی پسرک را برانداز میسراپا    
 .چرا -    
ِ بشم گفتھ واستم امانیخو آق پ -      ی دکون حاجیمنم پادو. نجاسیبارتون ا. نجایِ

 . امیمنزلت
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 پسر کی ی برایکم.  اندازدی می بھ گونی و نگاھردی گیرد دست پسرک را م    
 ست؟ی ننیھفده سالھ سنگ

 ؟ی بلند کننوی استینسختت  -    
 .شما صندوقو بزن. ارمیرو چرخ م -    
 .ممنون آقا پسر -    
 .زمی شما کامبکیکوچ. ونمی مدنای از اشتری بمانیمن بھ آق پ -    
 نام تمام شود و زیمنتظر است تا کار پسرک کامب.  کندی بھ پشت سر نگاه منھیاز آ    

 .فرار کند. رفتن کھ نھ.  برودطی محنیزودتر از ا
 .ردی گی اسکناس بھ سمتش می کشد و دستھ ای منیی را پاشھیش    
 . سالم برسونیبھ حاج. ممنون -    
 یحت... شیحرف ھا... رفتارش.  شده بودبی عجی کممانی چند روز آخر پنیا    
 ... نگاھشیگاھ
 زده یلیناغافل بھار را س. بود مرجان شده چیپاپ.  سرپناه داده بودیبھ زن و کودک    
 .بود
 آشنا شده بود، کھ جفتشان ادعا ی کمتر از دوازده ساعت با دو نفریو حاال ط    

 .ونندی مدمانیداشتند بھ پ
 ؟.... داشتنگرانی بھ گردن دنی و دمانیپ    
 ...اللعجبی    
    

 . متعجب نگاھش کردمانی پد،ی را کشیفرشاد کھ ترمز دست    
  داخل؟یای بیخوایمگھ م -    
 ام؟ین -    
 ؟ی گردیدنبال شر م -    
 . را کوتاه نگاه کردمانیپ    
 .ی بری از سحر حساب میلیخ -    
 .ی دونی خودتم خوب منویا. ستیبحث حساب بردن از سحر ن -    
 .دی اش کشینی کنار بی بھ کبودی کرد و دستی نگاھنھی آانیفرشاد م    
 . بوده ھانیدستش سنگ -    
 . انداختمانی بھ پی اش داد و اخمو نگاھیشانی بھ پینیفرشاد چ    
 . احمقیدختره . دمی زنش؛ نقشھ فرار کشی پاریانگار من نشستم ز. کھیآره مرت -    
 . کنھیشکمم درد م.  شمادهی کمک کن پایب. ولش -    
 یسع. دیچی را دور شانھ اش انداخت و دست خودش را دور کمرش پمانیدست پ    

 . بلند شودی صندلی از رومانیداشت کمک کند تا پ
 . ستوهیمگھ کارتن م. واشی. ی آی آی آیآ -    
ِ تن لشت سنگ؟ی چی وهیم -      .یکیکم بخور خ. نھیَ
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 و دست ستاندی اکنار در.  رسانداطی را کشان کشان و لنگان لنگان تا در حمانیپ    
 . را از دور گردنش جدا کردمانیپ

 ؟ی تونی شو مھی بقای امیب -    
 ؟یایکجا ب. نھ بابا -    
 . رفتنشی عروس بھ صدا در آورد و بھ سمت ماشنی ماشتمیزنگ را با ر    
 ی خوشحال از صحت و سالمتالی در باز شد و لد،ی کوچھ رسیفرشاد کھ بھ انتھا    

 . رفتادشی سالم مان،یپ
 ن؟یشمائ! مانیآقا پ... ِا -    
 .بلھ سالم -    
 .سالم. حواسم نبود. دیببخش -    
 . شوداطی وارد حمانیآرام از کنار در فاصلھ گرفت تا پ    
 .خدا رو شکر حالتون خوبھ -    
  کجان؟ھیممنون بق -    
 .شما اومدنسحر خانوم ھم دنبال . میمن و مرجان خانوم. بھار مدرسھ ست -    
 ن؟ی خرابھ کھ شما تا دم در اومدفونیآ. دیرفت خر. دمشیآره د -    
 . درستش کنھادی بیکیامروز قراره . نکھی تو بارون خراب شده مثل اروزید. بلھ -    
 از او آھستھ قدم بر تی ھم بھ تبعالی رفت و لی بھ خاطر زخمش آرام راه ممانیپ    

 . داشتیم
 ن؟ی راحتنجای خودت و بچت ا خوبھ؟یھمھ چ -    
 . کمتون نکنھیخدا از برادر. بلھ -    
 بستھ کیپ.  گرددی دوباره بھ سمت در برمالی شود و لی زنگ دوباره بلند میصدا    

 ی مھی بندد و پشت بھ در تکی در را مالیل.  ستی نسبتا بزرگیبستھ .  آورده استیا
 . بنددیدھد و چشمانش را م

 ھ؟ی کیبرا -    
 . کندی گونھ اش را پاک می کند و با پشت دستش، اشک رویچشمانش را باز م    
 . منیبرا -    
 ی کند و با گفتن جملھ ای بستھ نمی و فرستنده ی دانستن محتوی اصرار برامانیپ    

 . دھدیکوتاه، بھ راه رفتن آھستھ اش ادامھ م
 .ھوا سرده.  تومیبر -    

***     
 .ردی گی ممانیوپ را مقابل پ سیمرجان کاسھ     
 ؟یبھتر -    
 ی قاطموی نمک و آبلیکم. ردی گی بھ مرجان، کاسھ را از دستش میبدون نگاھ    

 . کندی کند و با قاشق شروع بھ ھم زدن میسوپ م
 . خوبمیمرس -    
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 . بردی دھانش مانیقاشق را م    
 .خوشمزه ست. ممنون بابت سوپ -    
 . ھفده سالھ ناز داردی گفت کھ مثل دختر ھایسحر راست م    
 .نوش جان -    
 . شودی بلند ممانی پی در نرفتھ، صداکی شود و تا نزدی بلند می صندلیاز رو    
 !مرجان -    
 .ستدی ایفقط م.  گرددیبرنم    
 ...روزیبابت د -    
 خراب گھی دیاعصابم از جا. تند رفتم. مانی خوام پی ازت عذر مروزیبابت د -    
 .بود
 رفتنش را ری ھاج و واج، مسش،ی مات حرف ھامانی رود و پی مرونیاز اتاق ب    

 . کندینگاه م
     
 یدوباره غلغلکش م.  خاراندشی برد و می مینی دست بھ ب،یداری خواب و بانیم    

 .دیآ
 . خوابھی نمنقدریِخرسم ا. گھی شو دداریب. َاه -    
 ی سرش می زند و پتو را روی میغلت.  کندی باز ممھی را نشی از چشم ھایکی    

 .کشد
  مادر فوالد زره؟یباز اومد -    
 . کشدی مسای پری و پتو را از روندی نشی تخت میرو    
 . اومدم واسھ تودمی ھمھ راه کوبنیا. گھیپاشو د -    
 یانگشتش را پشت چشمش م. ندی نشی تخت می شھره رویخستھ از غر زدن ھا    

 .کشد
 ؟یایمگھ قرار نبود فردا ب -    
 . اندازدی تخت می آورد و روی را در مشی شود و پالتویشھره بلند م    
 .اقتی لی بی باشم؛ تنھا نمونشتی پلدایمنو باش؛ شوھرمو ول کردم؛ اومدم شب  -    
 . کندی منزای را از تخت آوشی زند و پاھای پتو را کنار مسایپر    
 .دلم برات تنگ شده بود شھره -    
 . کشدی مشی بھ ابروھای اندازد و دستی مسای بھ پری نگاھنھیاز آ    
 دی خرمیریبعدشم م.  و بعدش ناھارمی بزنی چاھی. رهی دگھیصبحونھ د. پاشو. منم -    

 . برمدی باشگاھمیآرا. واسھ شب
 .امیمن نم -    
 . دھدی مشی کوچک آرازی بھ مھی کند و تکی مسایشھره رو بھ پر    
 چرا؟ -    
 .حوصلھ ندارم.  کنھیدلم درد م -    
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 . کشدی مسای پری بھ موھای و دستندی نشیکنارش م    
 .ستای بردار نی عفونت شوخ؟ی خوریقرصاتو سر وقت م -    
 . خورمیآره م -    
 .چدی پی اتاق می فضاانی زندشان، می می خالھ شکوه کھ از آشپزخانھ صدایصدا    
 . دم کردمییچا! سایپر! شھره -    
 . مامان جانمیایاالن م -    
 . کندی تخت بلندش می و از روردی گی را مسایدست پر    
 ادا و اطوارتو جمع ستیمن مامان ن.  ندارمی حوصلھ ناز کشگھید. پاشو پاشو -    
 .ی راه انداختی بازی چھ کولشبی دونم دیم. کنم

 .ای شروع کردومدهین -    
 . پررویدختره . پاشو -    
 . بردی مرونی را کشان کشان از اتاق بسایپر    
 شھره؟ شناسنامم کو؟ -    
 . نفھمدیزی چسای کھ فعال پرنستی در اشی کند و سعیشھره نگاھش م    
 .امشبرو بھ کام خودت تلخ نکن جون شھره.  بھتدمیم. فمھیتو ک -    
 ھمان مقر حکومت ای زند و بھ سمت آشپزخانھ ی مسای پری گونھ ی رویابوسھ     

 . داردیشکوه خانم قدم بر م
 .ی کنی رو بھ کام ما زھر ملدایشب . خودت بھ درک -    
 . کندی مسای پری حوالھ ی گردد و چشمکیبر م    
 .میمنتظر. ای بیزود -    
 . در ھمدهیچی پی ماند و صد معمای مسای رود و پریشھره م    

***     
 یمرجان رو.  و تا آشپزخانھ آوردنددهی کشنی زمی رو،ی را، سھ نفرحتاجی مایگون    

 آشپزخانھ واری بھ دھی دست بھ کمر، نفس زنان تکالی نشست و لیکی ھمان نزدیصندل
 . فرستادرونی نفسش را بدهی بردهی و بردی سر کشی آبوانیسحر ل. داد
ه ...نار پل...ک. اط....ی حیشھ ....برم گو....نو ب....یرم ماش....یم -سحر    

 .ھاست
 صھبا بلند شد و مرجان نالھ کنان سراغ دختر ی ھی گریصدا.  تکان دادی سرالیل    

 .سھ ماھھ اش رفت
 بلند نی خاموش شدن موتور ماشیصدا.  شودی کردن بار ھا می مشغول خالالیل    

 . سحری قدم ھای شود و متعاقبش صدایم
 . کردمشی میخودم خال. دستت درد نکنھ -سحر    
 .اشکال نداره -الیل    
 .زمی برات بری خوری میچا -سحر    
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 سحر، چندان دی تعجب بابت رفتار جدی گذارد و کمی مزی می کرفس ھا را روالیل    
 .ستی نبیعج
 .ستی نیاگھ زحمت -الیل    
 .ندی نشی و مدهی را عقب کشی گذارد و صندلی مالی لی را جلووانیل    
 .نی بش؟یستادیچرا وا -سحر    
 دستان وان،ی لیداغ. ردی گی انگشتانش مانی را موانی و لندی نشیمقابل سحر م    

 . کندیسردش را گرم م
 . بودهیی خبراھی نجای اشبیانگار د -سحر    
تانش در دس.  کندی و ھراسان سحر را نگاه مردی گی مینگاھش را از بخار چا    
 . شوندی مخی داغ، دم بھ دم وانی حلقھ بودن دور لنیع

 ی چیروز اول بھت گفتم دست از پا خطا کن.  خرمی خواد فکر کنیدلم نم -سحر    
 .شھیم

 . چکدی منشی آستی روی اشکی اندازد و قطره ی منیی سرش را پاالیل    
 نی دوربیول.  و ستاره متاره ندارهستی نکیدرستھ رستورانمون درجھ  -سحر    

 .می بستتشیمدار بستھ رو واسھ امن
 . دھدی مھی تکی بھ صندلنھیسحر دست بھ س    
 رو ازم یزی نکن چیپس سع.  خواد ناراحتت کنمیمن دلم نم. الی لنیبب -سحر    
 کن درست یسع. یی ماشی کھ پھیمھم االن.  ندارمیمن بھ گذشتھ ات کار. ی کنیمخف
من قصدم . خواھر منم کم از تو نداره.  کنمی تو رو درک متیمن موقع. یر کنرفتا

کار ندارم .  بگومی کمکت کنمیتون ی میھر وقت فکر کرد. ستیناراحت کردنت ن
 تذکر ھیفقط .  ھم نکنھیگر. میما پشتت.  اگھ مزاحمت شد، بگوی کارتھ؟ ولیطرف چ

 .بود
 . رودیبھ سمت درگاه آشپزخانھ م.  شودی بلند می صندلیاز رو    
 . کمکتامیم.  بزنممانی سر بھ پھی رمیم -سحر    

***     
 ی کنار تخت می صندلی کند و روی غرق خواب را متعجب نگاه ممانی کنار پیمان    
 .ندینش
 . بھ کارش برسھالی ذاشت لی گرفت؛ نمیبھونھ م. اردشی بنجایخودم گفتم ا -مانیپ    
 را فرشاد دنشی شک زحمت خری کھ بمانی پی داروھای نگاھش را بھ مشماسحر    
 . ست، اندختدهیکش
 . نگفتمیزیمن کھ چ -سحر    
 ردی گیدلش م.  دوزدی ممانی صورت پی و بھ زخم ھاردی گی مزینگاھش را از م    
 .دی گوی در دلش میزبانم الل....  آمدی ممانی سر پیی کند کھ اگر بالی فکر میوقت
 .ی نگاه کردی جورھی -مانیپ    
 .الستی خود لھی شبیلیخ -سحر    
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  منھ؟ی بچھ ی کھ باز بگ؛ی بچھ بھ مننی شباھت اھیدنبال ! چرا -مانیپ    
 . کشدی می مانی بھ موھایدست    
 .ایبھ دل گرفت -سحر    
  گذارد و آرام آخی آن می کند و سرش را روی بالش پشت سرش را مرتب ممانیپ    

 .دی گویم
 . بزرگترنیتھمت از ا -مانیپ    
 . خوامیمعذرت م -سحر    
 بھ ی ھم لودگمانیپ. دیای بھ رحم بمانی تا دل پردی گی حق بھ جانب می افھی قیکم    

 . آوردی در میخرج داده و مسخره باز
 بھار کجاست؟.  بابادمتیبخش -مانیپ    
 .گھیمدرسھ ست د. ایحساس شد -سحر    
 . کردهدیاون آشغال تھد.  ترسمیم -مانیپ    
 . کندی می بازنشی آستی انداختھ و با دکمھ نییسحر سرش را پا    
 .ستی در کار نیزی پروگھید -سحر    
 ؟یچ -مانیپ    

 
 . شودی مری درگشتری بنشی آستی و با دکمھ ردی گی مدی را ندمانی نگاه پینیسنگ    
 . کھ برگشتم، جلو در سر راھم و گرفتمارستانی از بشبید -سحر    
 برد و یدست بھ زخمش م. ندی نشی تخت می شود و روی مزیمخی شوکھ نمانیپ    

 . رودیآخش ھوا م
  شد؟یچ -سحر    
  خواست؟ی می گوھیچ.  ناموسی بکھیگوه خورد مرت -مانیپ    
 یرد و چشم ھا آوی و آرام سرش را باال مفتدی توأم با تعجب بھ جانش میسحر ترس    

 اش قھیکنار شق.  گذراندی را از نظر ممانی پی شده دهی بھ ھم سائیسرخ و دندان ھا
 . افتاده بودینی اش چیشانی پیبرآمده شده بود و رو

 . کرددیتھد. ھمون حرفا کھ بھ تو زده بود -سحر    
  دست راستش را کفیمشت گره شده .  کندی مزی نثار پروی بدی لب فحش ھاریز    

 . کوبدیدست چپش م
  کھ نکرد؟تیکار -مانیپ    
 . کردمی کارھیمن . نھ -سحر    
 مانیپ.  بھ جانش افتادهشبی انگار حاال ترس کار دد؟ی چھ بگود؟ی بگومانیبھ پ    

 . دھدیتکان م" چھ" بھ عالمت ی کند و سریمنتظر نگاھش م
 . دادملشیمن تحو -سحر    
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 بھ عمق یانگار ھنوز پ.  اندازدی باال میی کند و ابروی چشمانش را تنگ ممانیپ    
 درست و ی دعوایعنی یکبارگی آرامش نی شود و ای آرام مشیصدا. فاجعھ نبرده ست

 .ی بعدیحساب
 ؟ی کار کردیچ -مانیپ    
 با یبدون ھماھنگ.  رودی کند و از جواب دادن طفره می را نگاه ممانیساکت پ    

 .د، آن ھم دستھ دستھ گل بھ آب داده بومان،یپ
 ؟ی کار کردی چگمیبھت م. حرف بزن -مانیپ    
 . خوردی می خواب تکانانی میمان    
.  بودمدهیترس. ستمیمن بھار ن. سر من داد نزن.  خوابھینی بیمگھ نم. سیھ -سحر    

زنگ . ری خودش اومده بود تو دھن شی خودش با پاکھی اون مرت؟ی چیعنی ی فھمیم
 . اومدن بردنشیزدم کالنتر

 ؟یاگھ در رفتھ باشھ چ -مانیپ    
 .میاگھ در رفتھ بود کھ االن من و تو زنده نبود -سحر    
 امشب کلک نی برو ھمای نگفتم بگھی دم،ی لو بدزویِد آخھ الــاغ، من گفتم پرو -مانیپ    

 . رو بکناروی
 .ی کردی کارو منی ھمی من بودیتو ھم جا -سحر    
 .ستمیمثل تو کوتھ فکر و خودسر نمن  -مانیپ    
 .ایگی می داری بفھم چمانیپ -سحر    
 .ھی باقمتمی دو قورت و ن،ی بھ ھمھ چیگند زد -مانیپ    
 کردمش؟ ی ذاشتم رو سرم حلوا حلوا می خانتو مزیپرو.  کردمی کار میچ -سحر    

 . تا حرفشو بزنھستادمی رو بھ روش واقھی پنج دقھیجونم اومد تو حلقم 
 ؟ی بزرگنی بھ اسکی ریھر چ -مانیپ    
 . قد ندادییعقلم بھ جا -سحر    
 و درشت برف، بھ محض زی ریدانھ ھا. ستدی ای شود و کنار پنجره میبلند م    

 . قبل شده استیھوا سردتر از روز ھا.  شوندی آب من؛ی زمیافتادن رو
ھر بار چشمامو . دمی تا صبح نخوابشبیمن د. یلیخ. مانی بودم پدهیترس -سحر    

. یھر بار بستم تو نبود. ھر بار بستم، مرجان نبود.  زدیبستم، منوچ مامانمو داشت م
 ی م،یستیتو کھ ن.  بودشبی واسھ من دی امشبھ وللدای. من دق کردم تا ھوا روشن شد

 ؟ی شد کھ زنگ زدم کالنتری دونم چینم. بود  عقلم گرد شدهشبی دمانیپ. ترسم
 باز ھم ادا و ای دهی بھار کاپشنش را پوشنکھی بارد و سحر نگران از ایبرف م    

 .زدی بھم نرپشیاطوار در آورده تا ت
 ؟یاری ممویگوش -مانیپ    
 . گرددی ممانی پی دنبال گوشفشی کانیم    
 ؟ی زنگ بزنیخوای میبھ ک -سحر    
 .بھ فرشاد -مانیپ    
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.  نشده ستھی مشخص است کھ توجمانی پی افھیاز ق. ردی گی را سمتش میگوش    
 ی بنچیحرف ھ. چون حرف، حرف خودش است.  کردن سخت استھی را توجمانیپ

 . را قبول نداردیبشر
 فرشاد؟ -سحر    
 . پھلوم موندمارستانی تو بشبی کھ دقمی رفنیھم -مانیپ    
 فرشاد ی شماره  فشرد وی می گوشی رنگ و رو رفتھ ی دکمھ ھایدستش را رو    

 .ردی گیرا م
  تو؟ادی بی چرا تعارف نزدیراست. آھا -سحر    
 .عمھ اش اونجاست. رفت خونھ سالمندان. کار داشت -مانیپ    
 ؟ی کارش داریحاال چ -سحر    
 . و برام درآرهزی پروھی قضی تھ و توخوامیم. آشنا داره -مانیپ    
 .ردی گی را کنار گوشش میگوش    
 ؟...ییکجا... الو -مانیپ    
 کند و با یسحر بغلش م. ردی گی را مالی شود و نق نق کنان سراغ لی مداری بیمان    

 . رودی منیی پلھ ھا را پاقش،ی و رفمانی سردرگم پیفکر بھ رابطھ 
    

. دی گوی لب بھ شھره و حواس پرتش مری زی"خنگ" ،ی جاکفشی رودی کلدنیبا د    
.  قرص بخردشی براد،یه بود و فراموش کرد تا بھ شھره بگو قرصش تمام شدیبستھ 

.  بازار شده بودندی راھدی خری ساعت بود کھ شکوه خانم وشھره براکی کینزد
 اما شکوه خانم گفتھ بود؛ راحتش ود ھم ھمراھشان برسایشھره اصرار کرده بود تا پر

 .بگذارد
 بھ ی وافرازیکم شده بود و ن قرص در بدنش نی بود کھ اثرات آخری ساعتمیحاال ن    
 . داشتکیوتی بیآنت

 خواست بھ شھره یم.  نشستمنی نشی ھای راحتی و رودی بھ گردنش کشیدست    
 ھم ی را روشیچشم ھا.  شکوه خانم بلند شدی خانھ ی زنگ بلبلیزنگ بزند، کھ صدا

 شھره، طول یغرغر کنان از دست فراموشکار. بھ شانسش فرستادیفشرد و پوزخند
 . در را باز کردو ستادی کوچک پشت در ای پلھ ی را گذراند و رواطیح

 ..... لحظھ صبھی -    
 ی منی زمی رواطی حانی خورد، بھت زده می اول را کھ میلی زند و سیخشکش م    
 باعث ند،ی آی کھ بھ سمتش می بلندی قدم ھای و صدااطی شدن در حدهی کوبیصدا. افتد

 را سای و پرردی گی از گردنش مدیسع.  بھ عقب بکشدنی زمی شود خودش را رویم
 . نشاندی مسای صورت پرگری دت با پشت دست، سمیگری دیلیس.  کشدیباال م

 ی منو می گوشام درازه؟ فکر کردایُ ھا؟ دم دارم ؟ی دور بزنی خواستی مویک -    
ادرش  پدر و می احمقت و اون برادر شوھر بقی رفنی با ای نشست؟ی دو دره کنیتون

  آره؟،یدیواسھ من نقشھ کش
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 ی منتظره ری و غی حضور ناگاھنیشوکھ .  زدی بھت معلق مانی ھنوز مسایپر    
 جا رسده نی شھره بھ ابی از تعقدی سعنکھی فرصت فکر کردن بھ ایحت.  بوددیسع

 ختندی ری کرده بودند و اشک متی شروع بھ فعالشیتنھا چشم ھا. است؛ را ھم نداشت
 .دی کشی مری کھ تیقلب  آمد وی بھ درد مشتری کھ دم بھ دم بیو شکم

 ارمی دمار از روزگارت در مفتھ؟ی کھ گذر پوست بھ دباغ خونھ می نکردنویفکر ا -    
 ھم پدر اون ارم،یھم پدر تو رو در م.  کشمتیمثل سگ م. بذار پام برسھ خونھ. سایپر
 .سای اندازمت پریبھ گوه خوردن م. زتوی ھمھ چی بلیوک
.  گذاردی مسشی خی گونھ ی و دست روندی نشی صورتش می رویگری دیلیس    
 . استرفتھی را بااالجبار پذدی حضور سعیکم.  از بھت در آمده ستیکم
ِسگ کشت م -      . ذارمیزندت نم. سای کنم پریُ
 . دھدی و بھ جلو ھلش مردی گی اش مقھیاز پشت     
 .گمشو آت آشغاالتو جمع کن -    
کمرش از برخورد با مبل بھ . کندی را پرت مسای کند و پری را باز ممنیدر اتاق نش    

 . بلندش کردنی و از زمدی را کششی بازودیسع. دی کشری تیآن
 .میپاشو جمع کن بر -    
 . رودیبھ سمت اتاق م    
 با شی ھایزی دانست، طبق برنامھ ری مسای کند؟ تا آنجا کھ پری جا چھ منی ادیسع    
 کوپنھاگ قدم ی ھاابانی خانی مدی اقامت دانمارک، حاال بای بھ لطف دارندگن،ینگ

 .. کنندیبزنند و ماه عسل سپر
 .شتری و مجھوالت معادلھ بشدی تر مجیلحظھ لحظھ گ    
 خالص بھ ھدف ری دوم شناسنامھ اش، تی و رو کرد و صفحھ ری شھره را زفیک    
 .ُ سر خوردواری دیھمان جا کنار کمد، رو.  افکارش زدیینھا
 . طالقش ندادهدیسع.  ھنوز ھستدیاسم سع    
 .شناسنامھ اش مھر طالق ندارد    
  پس؟ی کنی کار میچ -    
شناسنامھ اش را در .  کشدی را بھ تن مشیپالتو.  پوشدی شود و لباس گرم میبلند م    

 یگوش.  گذاردی مگرشی دبیرا نشمرده، در ج شی پول ھازی و مقدار ناچبی جکی
لباس .  کندی مری شلوارش جاگبی جانی کشد و می برق با عجلھ مزی را از پرلیموبا

اشک .  رودی مرونی چپاند و بی چمدان منای م،ی نظمچی را شلختھ و بدون ھشیھا
 . کندی را پاک مشیھا

 . شکندی را منشانی و سکوت بچدی پی خانھ می فضاانی زنگ میصدا    
 . درو باز کنمرمیم -    
 ؟ی بریچمدونتو کجا م -    
 یدی پوشد و با نگاه بھ سعی را مشیکفش ھا.  گذاردی و چمدانش را ھمانجا مفیک    

 . کندیکھ از پشت پنجره مراقب اوضاع است، در را باز م
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 . کرددامیشھره پ -    
  شده خالھ جان؟یچ -شکوه خانم    
 کھیمنو با خودش ببره، ت.  برمدیمن با.  کرده شھرهبتیتعق.  جاستنی ادیسع - سایپر    

 .بزرگم گوشمھ
 ؟ی فرار کنی خوای می تا کسایپر -شھره    
 . تونم شھرهینم - سایپر    
 . اندازدی بھ سمت پنجره میشھره نگاھ    
 . خالھستی کارت درست ننیا -شکوه خانم    
 . شھرهگمی می چنیفقط گوش کن بب.  ندارم خالھ جونی اگھی دیچاره  - سایپر    
 ...ِ کارتنی اسایپر -شھره    
 ری دشبید.  خبر پا شده اومده خونھ مامانمی بسای پریگیم. گوش کن شھره - سایپر    

ھمھ .  شھرهی خبر بودیِ خبر بیتو ب. نجایوقت زنگ زده گفتھ، منم خودمو رسوندم ا
 . رو بنداز گردن خودمیچ

 . کندی زند و شھره ھمچنان نگاھش می خالھ شکوه می گونھ ی رویوسھ اب    
 . زنمیبھتون زنگ م.  کردمتتیاذ. ببخش خالھ - سایپر    
 .خدا پشت و پناھت. مواظب خودت باش خالھ -شکوه خانم    
 ی میسع.  کندی مدنی کوچھ شروع بھ دوانی بندد و می را پشت سرش ماطیدر ح    

 ری شود و درد زینفسش حبس م.  شلوغ خودش را گم و گور کندی کوچھ ھاانیکند م
 پشت ی دود و ھر از گاھی کوچھ ھا مانیم.  شودیشکمش بشتر و آزار دھنده تر م

 مثل یزیی درد آمده و باد سرد پاھ اش از شدت سرما بیشانیپ. کندیسرش را نگاه م
 یورتش، م صی رود،ی سعی دست ھایجا.  جانش افتاده استیساطور بھ جان ب

 .دی کشی مری کھ بھ مبل خورده بود، ھنوز تیسوزد و کمر
 دنبالش بگردد، دی کھ سعیی جانی شک اولیب.  زندی را منالی رفتن بھ ترمدیق    
 . استنالیترم
.  گذاردی مشی زانوھای شود و دو دستش را روی و خم مستدی ای مابانیکنار خ    

 ی تماسنی ای رندهی تماس گدی ندارد کھ سعیشک.  شودی بلند ملشی زنگ موبایصدا
 . پاسخ خواھد ماندیست کھ ب

 طول و عرض یکم.  اندازندی را بھ خارش مشی گلوشتری خشکش بیسرفھ ھا    
 . کندی منیی را باال و پاابانیخ

نفس آسوده .  کندی پشت سرش را نگاه مشھ؛یاز ش. ندی نشی می تاکسانیباالخره م    
 . دھدی مھی تکی صندلیا بھ پشت کشد و سرش ری میا

     
 مانی پشی زبر از تھ ری گونھ ی و روندی بنشی صندلی رومانیبھار کمک کرد تا پ    

 ی داشت و گاھی بر می کوچکی ھا، قدم ھای صندلی ھی با کمک از پایمان. دیرا بوس



 83 

 و کلمات نا زدی داد، دست می سانت از ھم فاصلھ مستی را قدر بشی و پاھاستادی ایم
 . گفتی میمفھوم

  امشب؟میاری رسم و ادب بھ جا بدیحاال حتما با -مانیپ    
 ی روی ظروف غذاانی انار دون شده و معطر بھ گالب را، می بلوریسحر کاسھ     

 . جا دادزیم
 .می دور ھم باشمی خوای شب مھی. مانی پگھیغر نزن د -سحر    
 . استراحت کنمدیبا. ضمیِبابا من بدبخت مر -مانیپ    
 . را ھدف گرفتمانیِسحر با انگشت اشاره، پ    
 . تو ببر اتاقش؛ استراحت کنھییبھار دا -سحر    
 . را باال آوردشی دست ھامانیپ.  را گرفتمانی پی بازو،یبھار با لودگ    
 .می بابا تسلمیتسل -مانیپ    
 ... رو بھ بھار ادامھ دادیو با چشمک مضحک    
 . بگذرهی خر باشھ کھ از خوردندیآدم با -مانیپ    
 شی و دست ھاستادهی اشی پاشی را کھ پیمان.  گذاشت زی می ظرف پلو را روالیل    

 .را از ھم باز کرده بود، بغل زد
 فتاده؟ی از قلم نیزیچ -الیل    
 مرجان کو؟.  ھستینھ ھمھ چ -سحر    
 . نشستی صندلی روالیل    
 . االنادیم. ختی ری و تخمھ تو ظرف ملیداشت آج -الیل    
 .بھار بھ سمت پلھ ھا رفت    
 . کمکشرمیم -بھار    
 . تنھا بماندی لحظھ ای مرجان حتنکھیاز ا. دی ترسیسحر م    
ِ ام ی غھی تکی با مانی باال را پیطبقھ . ُ لژ باال نشستھ بودندی ھازی از میکیپشت     

ِقسمت بزرگتر کھ شامل لژ رستوران بود و .  کرده بودمیِ اف بھ دو بخش تقسید
 . شامل اتاق خواب ھا بودگریو قسمت د.  ماندی می خالشھیھم
 .خدا رو شکر صھبا خوابھ -سحر    
 انار من کو؟ -مانیپ    
 .بردار بخور.  ھمھ انارنیا -سحر    
 .ختی بشقابش رانی برنج می کممانیپ    
مگھ نگفتم .  مزه اش بھ آبلمبو کردنشھی ھمھ لدا،یِانار شب ِ .  بـابـاَیا. نچ -مانیپ    

 .نیھمھ رو دون نکن
 . بھ ھمھ جایالزم نکرده؛ کھ گند بزن -سحر    
 زن نی آدم ھا حق انی کنار ایخوشبخت.  زدی لبخندمانی از کل کل سحر و پالیل    

 . استدهیزجر کش
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بھار .  گذاشت و کنار سحر نشستی کنارزی می رول،ی پر از آجیمرجان ظرف    
 . رفتونیزیظرف تخمھ بھ دست، بھ سمت تلو

 . شدای خوشگل میلیخ. می ذاشتی میکاش کرس -بھار    
 .ییبھار اون قارقارکو روشنش نکن جون دا -مانیپ    
 . کردزانی بھ کمر زد و لب آویبھار کنترول بھ دست، دست    
 ...ب برنامھ داره امشیکل... ِا -بھار    
.  خوشگلھیلی طرف خ،ی کرددای پپی خوش تگری بازھیباز . دونمیآره م -مانیپ    

 .امشبم فالن شبکھ قراره دعوتش کنن
 ؟ییدا... ِا -بھار    
 ؟یی چاای ی خوریقند م -مانیپ    
 .مانی نکن پتشیاذ -سحر    
 . سرش را خم کردی چشم گذاشت و کمی دست رومانیپ    
 .چشم؛ شما امر بفرما -مانیپ    
 . شده بودییایبھ قول بھار رو. دی باریبرف م.  بودیشب خوب    
مرغ سحر نالھ « :  سرشان انداختھ و خوانده بودندی را روشانی و بھار صدامانیپ    

 .»سر کن
 .سحر فال حافظ گرفتھ بود و خواجھ مژده داده بود    
 . بود و بسرازی شی خواجھ ی بھ مژده دشیمرجان تمام ام    
 ...الیو ل    
 .خوش بود    
 .خوش خوشانش بود    
 .از تھ دل.... دی خندیم    
 . دادندادشی دی دوره اش کردند و لغت جدی را پنج نفریمان    
. ییبگو دا:  گفتندی میپنج نفر. دی بگویی دامانی از بھار بھ پدی دادند بھ تقلادشی    

 آرام، ی خجالت و صدای آغوش مادرش با کمانیش ھم مآخر.  بوددهی ترسی مانچارهیب
 . دست زده بودندشی را بامزه ادا کرده بود و برایی دایکلمھ 

 ....و خانھ رنگ گرفتھ بود    
 .... دادی می خوشیبو    
  ست؟یحرف کم    
 ؟ی نفس بکششی بھ شانھ ھاھی آسوده و تکالی مرد، با خکی ی ھی ساری کھ زیوقت    
 ... نکندابانی گرگ ببی خانھ را نصنی اِشبیخدا د    

***     
.  کردی برف را نگاه می پلھ ھا نشستھ بود و بارش دانھ ھای روبان،ی ساریز    

  را از کجا فرستاد؟مانی خدا پش،ی بود کھ صبح سرد سھ روز پنی ایفکرش پ
  حاال کجا بود؟الی، ل..دی رسی مرتری دقھیاگر پنج دق    
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 . دانست آن ھمھ دل و جرأت از کجا آورده بودی و نمدیتنش لرز    
 . افتادشی شانھ ھای روییپتو. حضور سحر را کنارش حس کرد    
 . دختریشی مضیمر -سحر    
 دی را بھ ھم مالشیدستانش را با بخار دھانش گرم کرد و دست ھا.  نشستالیکنار ل    

 .و دوباره مقابل دھانش برد
 . دوختاطی حی بھار انتھاشھینگاھش را بھ درخت ھم    
 . باباش کاشتھنوی اومده، اای کھ بھ دنیروز. از تولد بھاره -سحر    
 . دادنی زمی برف روینگاه از درخت گرفت و بھ دانھ ھا    
 اد؟یشما از من خوشتون نم -الیل    
 . کردالیمتعجب رو بھ ل    
 ھ؟یمنظورت چ -سحر    
 . را جفت کردشی نشست و زانوھانھی دست بھ سالیل    
 . اومده بود، پسر خالم بودشبی کھ دیاون -الیل    
 ؟ی نداری کس و کاریتو کھ گفت -سحر    
. چون من لکھ ننگم.  ستبھیاالن غر. ی زمانھیپسر خالم بود . گمیھنوزم م -الیل    

 .تف سر باالم
 .ستی نگانھی کلمات چندان بنیاسحر با ...  ننگیلکھ ... تف سر باال    
 ..... من -الیل    
 .ختی از چشمش رالی لی کھ اشک ھادیسحر د    
 آبروم ی خواست بی مھیمسافر خونھ چ..... مجبور بودم.  گرسنش بودیمان -الیل    
 . بشھری بچھ سنی آبرو بشم؛ پس حداقل شکم ایبا خودم گفتم اگھ قراره ب.... کنھ
 . کندرشی راه بخواھد سنی کھ مادرش از ای آن کودکردی بمد؛ی خواست بگویم    
 ...اما نگفت    
 .زبان بھ دھان گرفت    
 . کرد و آرام بودی را گوش مالی لیحرف ھا    
 نخورده یچی چند روز ھیمان. ستمیمن ھرزه و خراب ن. ستمی نیفیمن آدم کث -الیل    
 یزنگ خونھ ھارو زدم گفتم کلفت. شد زدم نیبھ ھر در.  نمونده بود برامیراھ. بود

 جا بند چیمن دستم بھ ھ...  مدرکای ضامن خواستن ای رفتم ی ھر کاریپ... کنم، نشد
 .نبود
 . نشست و دست دور شانھ اش انداختالی لکینزد    
 .نجای از ارمی پول دست و پا کنم، میاما کم.  امی اضافنجای دونم ایم -الیل    
 .یی جز خانواده مایعنی یینجای ایوقت -سحر    
 .دمیمن از ھمھ جا ناام -الیل    
 ست؟ی ندتی امیمگھ مان. ی االن زنده نبود،ی نداشتدیاگھ ام -سحر    
 . کنمی می ھر کارشیمن برا خوشبخت -الیل    
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 .دی کرد و در آغوشش کشالی لی شانھ ھای حلقھ شتریدستش را ب    
 ست؟یسردت ن -سحر    
 د؟ی کنی نمرونمی جا بنی از ایعنی -الیل    
 . زدشی بھ رویسحر لبخند    
 . فعالیھست. نھ -سحر    
 . با شک دست بھ سمت سحر دراز کردالیل    
 م؟یدوست -الیل    
 . شانھ اش گذاشتی را روالیسحر دست سردش را گرفت و سر ل    
 .میخواھر -سحر    
 .شدی بھ آسمان کرد و بارش برف تند و تند تر مینگاھ    
 .می نبستلی تو تا قندمیپاشو بر -سحر    
 . آمدی مرونی کھ بدندی را دمانیھنوز داخل نرفتھ، پ    
  حال؟نی با ایریکجا م -سحر    
 .امی بکشم مگاری سھی -مانیپ    
 ؟!مــانیپ -سحر    
 .امی نکن زود متیاذ -مانیپ    
 . نکشگاری سنقدرمیا. ی نکنخی داخل ایزود ب.  خبیلیخ -سحر    
 گاری آتش گرفتھ را بھ ستی نشست و کبربانی ساری در ھوا تکان داد و زیدست    
 . کردکینزد
 لشیموبا.  شلوارش جا دادبی زده اش را بھ زحمت خم کرده و داخل جخیانگشتان     

 شکوه خانم جا مانده ی خانھ ونیزی تلوزی اش، کنار میخاموش شده بود و ساعت مچ
 راه برگشتش شده ی ھی اسکناس سبز رنگ، صرف کراکی جز شیتمام پول ھا. بود
بساط ھندوانھ و انار .  رفتی شدن ملوت ھا آھستھ آھستھ رو بھ خابانی خیشلوغ. بود

 ی زد تا باقالی مادی ھنوز فرانی منی در ایرمردی ھا رو بھ جمع شدن بود و پیفروش
 . برودداغش فروش

 ی زدند و بدون حتی رفتند و بھ جانش تنھ می کھ با عجلھ راه میتی جمعانیاز م    
 . گذشتی دادند، می کوچک؛ بھ راھشان ادامھ می عذرخواھکی

َ گلپر دلش را برایبو      بھ ھوس انداختھ رمرد؛ی بساط پی روی باقالی کاسھ ھایُ
 . و لبلبودی خریآقا سروش ھر سال شب چلھ باقال م. بود
 ی میچھ کس. دی ارزش اسکناسش را سنجگری و بار ددی کشرونی ببشیدست از ج    
  دھند؟ی مقدار بھ آدم فحش ھم نمنی با ادیگو
.  کنندی صورتت پرت می اسکناست را ھم توچ،ی دھند؛ ھی فحش آبدار کھ مکی    

 ... و ھم اصل پولت رای فحش آبدار دارکیآن وقت است کھ ھم 
 افتی برگشتاند و با دو دو تا چھار تا دربی جانی کاغذ نھ چندان ارزشمند را متکھ    

 . بخردکیوتی بی بستھ آنتکی شود ی نمیکھ حت
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 . شدی آھستھ و آھستھ مشیقدم ھا. دی باری و درشت برف مزیر    
 .شدی مرد لبلبو فروش دور و دورتر میصدا.  کردندی ھا داشتند جمع میبساط    
ِ بھ خس خس افتاده بودشیگلو.  بوددهیدرد امانش را بر      النی خار مغیانگار بوتھ . ِ

.  گذاشتی برف قدم می سرماانیتنش داغ بود و م.  اش کاشتھ اندی تنفسی مجراانیم
 . زندی سردآب قدم مانی می آجرپزیانگار کوره 

 ری است و د دانست شبی ست؟ فقط می دانست چھ وقتی دانست کجاست؟ نمینم    
 ...وقت
 .دی کشی طرف و آن طرف منی کم جانش را ایفقط پاھا    
 ...خواب نبود.  چراغ برق نگاه کردری نور تری شناسنامھ را زگریبار د    
 چھ شده؟ ازدواجشان؟ نی آمده؟ نگشی دانست چھ پینم...  طالقش نداده بوددیسع    

  شان؟یجشن عروس
  رنگ گرفتھ؟دی سعی ھم در شناسنامھ نی عالوه بر اسم خودش، اسم نگیعنی    
 تازه داماد چرا کنار تازه نی کند؟ پس ای جا چھ منی ادیاگر رنگ گرفتھ پس سع    

 ست؟یعروسش ن
 . گفتی مانی لب ھذری رفت و زیآرام راه م    
 .حنا بندونھ امشب -    
 ی رفت و چشمانش تار می مجیسرش گ. سردش بود اما تنش آتش گرفتھ بود انگار    

 .دید
 ... دوستم نداشتیدیبابا د -    
 . ھق ھقی کرد و گاھی می لب نالھ اری زیگاھ. دی خندی میگاھ    
 مھرانھ ی زانو ھای سر رونھ؛یدلش؛ کنار شوم. سردش بود. برف شدت گرفتھ بود    

 . خواستیخانم گذاشتن م
 از شانی پری نشستند و موھای سر و صورتش می برف ترکھ وار رویدانھ ھا    

 . شکستندی بر ھم مشی و دندان ھادی لرزیم.  کردندی مدی را، سفرونشیشال ب
ربط .  گفتی می وریدر.  گفتی مانیھذ.  گفتیفقط م. دی گوی دانست چھ مینم    
 .چرند و پرند.  ربطیو ب
 . کھ برهادیامشب داره م -    
 دوباره؛ ی اھی افتند و بعد از ثانی ھم می روشیپلک ھا. دچی پی می کوچھ اانیم    

 ی کرده بود و داغفشی بدنش، ضعادیحرارت ز.  شوندیخمار و خواب آلود؛ باز م
 . کردی متشی اذشیچشم ھا

 . کشمیبچمو نم. من حاملھ ام -    
 دھد و دست سردش توان کنار ی صورتش آزارش می روزانی آویچند تار مو    

 . نداردیزدنشان را حت
 . خواستی رو مگھی دیکی -    
 . کرده بودجادی برف ھا ای روی زاگ مانندگی زیسالنھ سالنھ راه رفتنش، رد پا    
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 . اش سرد بود و قرمز شده بودینینوک ب    
 یم آقا سروش در گوشش ی در خانھ لدای ی و شب شعر ھای حافظ خوانیصدا    

 .زدی مدی معشوق حواس پرت را دی کھ دزدکیوقت. چدیپ
  جانی ندارم از ایقرار فرار    
  رھا کن نگھبانقھی دقکیفقط     
 دمی فصل دائم رسکیبھ تکرار     
 زمستان؛ زمستان؛ زمستان؛ زمستان    
 از دهی پوشی ھانی زمی کشد کھ از قد روی طول نمی اھی رود و ثانی مجیسرش گ    

 . افتدیبرف م
   

 یبیسراش: فصل دوم    
 ...  ماه بعدکی    

 
 اش ی تولد دو سالگھی ھدی برامانی کھ پی جوجھ اردکدنی خوشحال از دیمان    
 ی ھاغی و جشی سوت کفش ھای و صدادی پری منیی و باال و پازدی بود، دست مدهیخر
 بودند و ستادهی ااطی حانیم.  بوددهیچی حد و اندازه اش در فضا پی بی از شادیحاک

 . کردندی مگاھش کلھ سبز حلقھ زده و نِاهیدور جانور س
 را یدست کوچک مان.  نشاندشی پای را روی نشست و مانشی دو پای رومانیپ    

 کھ بھار از لحظھ ی کوچکوانی سر حی دستان بزرگش گرفت و نوازش گونھ روانیم
 .دی کشی خواندش، می ورودش، جوجھ اردک زشت می

 . انداختی اول دبستان می در کتاب فارسنی اردک اکرم و امادی کھ آدم را یاردک    
 قصد داشت؛ دو چشمش را از حدقھ در آورد، ی کھ مانیینوایبھار کنار اردک ب    

 .نشست
 . ھاختھی ری بیول -بھار    
 .ینھ تو خوشگل -مانیپ    
 بھ جوجھ اردک یانش اشاره ا برگ کنارش زد و با چشمی بھ درخت بھیسحر تک    
 .زد
 خواد ی کل روز منیا.  سر و صدا باشھی کھ بیدی خریحداقل خرگوش م -سحر    

 . آخھنجای امی داریمشتر. کواک کواک کنھ
 نی زمی رھا کند، را رومانی داشت خودش را از دستان پی را کھ سعی مانمانیپ    

 .گذاشت
 . برمش باال پشت بومیم -مانیپ    
 .چارهی کنھ بی مخی -مرجان    
 . تازه کندی نفسنوای تا اردک بدی را عقب کشی مانمانیپ    
  کنھ؟ی مخیحاال .  اردک تو زمستون و تابستون تو آبھ ھانکھیمثل ا -مانیپ    
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 د؟ی براش قفس خرشھینم -الیل    
 .کشت اردک بد بختو.  بھاررشی بگنویا -مانیپ    
 .دی در فضا کشی فرضی قفسش،ی کرد و با دست ھاالینگاھش را بھ سمت ل    
 باال برمشیم. چارهیگناه داره ب.  جانقدهی بذارنت تو ااد؛یشما خودت خوشت م -مانیپ    

 .پشت بوم
 را نشی آستی تا خاک ھادی دست کششی بازوی از درخت کند و روھیسحر تک    

 .بتکاند
 ...اما.  بکنیخوای میھر کار -سحر    
 رفتار نقشھ نی دانست در پس ای سحر نگاه کرد و می باال رفتھ ی بھ ابرو ھامانیپ    
 . بھار را از نظر گذراندشخندی را باال برد و نشیابروھا.  داردی شومی

 ؟...اما -مانیپ    
 صی شخص شخی مسائلش، بھ عھده ی و اون سریزکاریجمع کردن و تم -سحر    

 .ھیجناب عال
 ششی حرف سحر، نی کرد کھ با ادامھ نی باال و پائدیی بھ تأیر سیبھار با مسخرگ    

 .جمع شد
 .نی با بھار نوبت بذارنی تونی میخواست -سحر    
 .بھ من چھ... ِا -بھار    
 . دانھ دانھ انگشتانش را خم و شروع بھ شمردن کردمانیپ    
 . بوم و گواش و قلمو و آبرنگم بھ من چھدیپس خر -مانیپ    
 شد و متعجب الی خی بی اردک را لحظھ ای کھ بلند شد، مانشانی خنده ھایصدا    

 .نگاھشان کرد
 . دادیی دالی تحوی نگاه مظلومزان؛ی آویُبھار با لب و لنج    
 م؟ی داشتییدا -بھار    
 . بھار خانوممیشیدارا م -سحر    
 . زد و ادامھ دادی آرامی بھار ضربھ یبا دست بھ شانھ     
 . پختھکی کالیل.  تومیبر -سحر    
 . ھم خوشمزه شدهیلیخ. آره -بھار    
 . بھار زدی پس کلھ یکیمرجان آرام     
  شکمو؟ی ناخونک زدیرفت -مرجان    
 .سرش را بھ سمت مرجان کرد    
 ...ِا -بھار    
 . بھار زدی پس کلھ گری دیکی گر،ی از سمت دمانیپ    
 .گھی دگھیراست م -مانیپ    
 ؟ییدا -بھار    
 ؟یی چاای ی خوریقند م -مانیپ    
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 جوجھ اردک زشت را دی نفر باکی فضا را پر کرد و شانی قھقھھ ھایدوباره صدا    
 . دادی نجات میاز دست مان

 ی توجھ بھ دست و پا زدنش، از پلھ ھا باال می را بغل زد و بی بھ زور مانالیل    
 کرده بود، ی کھ ھمھ را عاصی وجبمی پرت کردن حواس نی ھم براھیرفت و بق

 . خوانندی زدند و شعر تولد میھمصدا دست م
***     

 نیی داد و با سرعت پلھ ھا را پای را در ھوا تکانی بزرگ صفحھ لمسیبھار گوش    
 خودش ی منتظر متمرکز شده روی بھ نگاه ھایشخندی نشست و نیپشت صندل. آمد
 .زد
 .ومدین -بھار    
 چرا؟! ِاوا -مرجان    
 . باال فرستادی و شانھ ادی کشی گوشنی اسکریبھار انگشت رو    
 . دونم؟ گفت خستمیچھ م -بھار    
 . دادی بھ صندلھی تکنھی شماتت بار نگاھش کرد و دست بھ سمانیپ    
 ؟ی چرا گرفتشویگوش -مانیپ    
 . انداختری سرش را زھ،ی نگاه بقری و معذب زمانی از پدهیبھار ترس    
 .میری عکس بگھ؛یخب گفتم تولد مان -بھار    
 . بھ عالمت پرسش بھ سمت سحر تکان دادی سرمانیپ    
 . کنمی صداش مرمی من من؛ی و ببرکیشما ک -سحر    
 .نیای تا بمی کنیصبر م -الیل    
 .شھیبچھ ست؛ دلش آب م. یگناه داره مان. نینھ؛ ببر -سحر    
 . نشده باشھداری بکن صھبا بی نگاھھی ؛یریباال م -مرجان    
 .باشھ -سحر    
 اتاق انیدر زد و م.  راھرو قدم برداشتی بھ صھبا زد و بھ سمت اتاق انتھایسر    

 .ستادیا
 شانھ ی رویدست.  دو دستش گرفتھ بودانی نشستھ بود و سرش را می صندلیرو    

 .اش گذاشت
 سا؟یپر -سحر    

 
 

 . و رو بھ سحر برگشتدی چشمانش کشی را روشی ھاکف دست    
  شده؟یچ -سحر    
 . نشدهیزیچ - سایپر    
 ؟ی کنی مھیپس چرا گر -سحر    
 .دلم گرفتھ - سایپر    
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 ی کھ لکھ شده بودند، نگاھیی ھاشھی و از پشت شستادی اسایکنار پنجره پشت بھ پر    
 . باغچھ انداختی آب شده مھی نیبھ برف ھا

 .شدی حال و ھوات عوض من؛ی پائیومدیم -سحر    
 . کنھی سرم درد میکم - سایپر    
 . پنجره لم دادی گاه کرده و بھ لبھ ھیبرگشت و دو دستش را تک    
 ؟ی روشن کنفتوی تکلی خواینم -سحر    
 ... کھ دو ھفتھ ست تمام شدهی از مھلتدی و ترسدی بھ لباسش کشیدست    
 . تا برم دادخواست طالق بدملمی زنم وکیروز زنگ مچرا ام - سایپر    
 کھ مرتب لباسش را چنگ شی دست ھای را نگاه کرد و روسای پری سراپاتیبا جد    

 . شدقی دقزد،یم
  کنھ؟یشوھرت موافقت م -سحر    
 . دھدی متی را نکشد، رضاسایاگر قبل از طالق پر    
 . دھدی متی ھم رضالیبا کمال م    
 .ھیاون خودش بھ طالق راض - سایپر    
 تواند از عمق ی خوب مگری دی زن را، زنکیحرف .  زل زدسای چشمان پرانیم    

 قادر بھ درک آن ،ی مردچی ست، کھ ھی حس مشترک،ی تلپاتنی اانیم. چشمانش بخواند
 .ستین

 ؟یِدوسش دار -سحر    
 . انداخت و شروع بھ شکستن انگشتانش کردنییسرش را پا    
 ... کنندی متی برداشت رضاگرانی کھ دی سکوتنیلعنت بھ ا    
 ...لعنت    
 !نھ - سایپر    
 . بھ افسوس تکان دادی و سردی کشینفس بلند    
اون بچھ . تولد اون بچھ ست.  نکنیبگی درست، اما غری ابھی ما غرونیم -سحر    
 داتی پاطی تو برفا پشت در حی کھ وقتییالیاما واسھ خاطر ل. ستی نشی حالیزیچ

 . شدی نمیزی چیومدی منی توکھ پا پائھی دو شبانھ روز مراقبت بود، م،یکرد
 . اش شدی مانع قدم بعدسای پریبھ قصد خروج از اتاق قدم برداشت کھ صدا    
 . اگھ زحمتتون دادمدیببخش. رمی مگھیمن چند روز د - سایپر    
 ؟یریمن االن گفتم چرا نم -سحر    
 . انداختنیخجالت زده سرش را پائ    
 . ماه شدهکیروز اول گفتم دو ھفتھ و االن  - سایپر    
 ریغ. ی ماھو کار کردھی نیا.  دمی نمیمنم روز اول گفتم، نون مفت بھ کس -سحر    

 نھ؟یا
 .ختی ری اشکیساکت نگاھش کرد و قطره     
 . اشکش دم مشکش بوداورد،یھر جا کم م. مثل مرجان بود    
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 ؟ی کنی مھیچرا گر -سحر    
از .  کردی ھم نمی دانست و کنجکاوی زن نمنی ای از زندگادی ماه زکی نیدر ا    
 خواست گذشتھ ینم.  او و مرجان نپرسدی از گذشتھ ی تا کسدی پرسی نمیزی چیکس
 . و آن بکشدنی درخشان و دختر منوچ بودن را بھ رخ ای

 .کھ دلم گرفتھگفتم  - سایپر    
 شھ؟ی حل میزی چھیبا گر -سحر    
 ...دل    
 .... شودی میدل است کھ خال    
 .... شودیسر است کھ سبک م    
 .... روح را فتح کردیای توان دنی مھیبا گر    
 ...دی بلند کشی و نفس ھادی دوباره بخشیجان را جان    
 .... ھاستیچارگی اوج بھیگر    
 ... انباشتھ در حنجره ستی اجل بغض ھاھیگر    
 . سقوط استی چشم براانی انتظار قطرات شور مانی پاھیگر    
 ... کندی دوا نمیدرد... اما    
 ...فیصد ح... فیح    
 ...نھ - سایپر    
 و حاضر بود و یوقت کار ح.  جمع شان باشدانی آن شب ھم نخواستھ بود، مسایپر    

 ی و سکوت مزدی چمباتمھ مالی در اتاق مشترکش با لی ا آن صورت، گوشھریدر غ
 غذا ی حتی خورد و گاھی شود با شکم خالی را مکیوتی بیدلش خوش بود کھ انت. کرد

 . زدیبھ لب نم
 ... کرده بودنددای در دل ھمھ جا پبی ماه عجکی نی و کودکش در االیو ل    
     
 شانھ اش را باال و سرش را خم ی گوش و شانھ اش گذاشت و کمانی را میگوش    

 . مانتو کردیکرد و شروع بھ بستن دکمھ ھا
 جات اونجا راحتھ؟ -شھره    
  چھ باشد؟یتا راحت    
 ؟ی بپرسنوی ایقربونت برم؛ شش صبح زنگ زد - سایپر    
 .دلم شورتو زد -شھره    
 و؟یشور چ - سایپر    
 .دیچیاق پ اتانی شھره می زد و صداکری اسپی را رویگوش    
 ؟ی خوریحالت بھتره؟ ھنوزم قرص م -شھره    
 داشت تا ی و سعستادی و ترک برداشتھ؛ ایی شکل دور طالی ارهی دای نھی آیجلو    

 . اش بزندی بھ روسری منظمیگره 
 . راحت برو بخوابالیبا خ. خوبم - سایپر    
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 .ی باشدهی خوابدی بود؛ نشد زنگ بزنم گفتم شاروقتی دشبیخب راستش د -شھره    
 ... ستیدلشوره انگار مسر.  نگران شدیکم    
 ... آوردیُ برد و از پا در می کند و زود ھم امان می متیزود سرا    
 . بھ گوش بردی و نشست و گوشدی عقب کشیصندل    
  شده شھره؟یزیچ - سایپر    
 دنبالش نکنھ، دیعاگھ س.  ندادری گیلی بار خنیا. با فرشاد دوباره حرف زدم -شھره    

 . دارهی و قدم از قدم برات بر نمدهیاما گفت فقط راه و چاه نشونت م. ندتی بی مادیم
  درخواست طالقھ؟ھی ؟ی چییراھنما - سایپر    
 محضر رفتنھ و ھی. ستیالزم بھ اقدام دوباره ن. لھیگفت پرونده تون تکم -شھره    

 .خالص
 .دیچی شھره در گوشش پی الو گفتن ھایصدا...  سکوت کردیکم    
 . شنوم بگویم - سایپر    
 ماھم سھ بار رفتھ ھی نیتو ا.  تو و فرشاد شک کردهی بھ رابطھ دیسع -شھره    

 . کردهیزیدفترش و آبرور
 و تا چانھ ادامھ دی گونھ اش کشی روی و با انگشت اشاره چند خط فرضدیلب گز    
 .داد
 . منی وایا - سایپر    
 . بودهشیدفعھ سوم پنج روز پ -شھره    
 ؟...جواب فرشاد را چھ بدھد    
  شھره؟یگی میچرا االن دار - سایپر    
 سا؟ی پریچرا اونروز فرار کرد -شھره    
 ی از پنجره ھاابانی کوچھ و خیمنظره . دی کشی پنجره را باز کرد و نفس بلندیکم    

 . داشتیری نظی باال، چشم انداز بیطبقھ 
 . کشتی منو مفتاد؛یپاش م - سایپر    
 مگھ شھر ھرتھ؟ -شھره    
 . کھ فقط شھره بشنود؛ زمزمھ کردی صدا طوریآرام و ب    
 . اومدی بال سرم نمنیاگھ شھر ھرت نبود کھ ا - سایپر    
 .سای و اون ننداز پرنی خودتو گردن اتیخر -شھره    
.  اسمشو بذاریخوای کھ می ھر چ؛ی ھرزگ،ی اشتباه، کثافت کارت،یخر - سایپر    

 . کھ سرم اومدهییفعال بال
 . سکوت شد و شھره ادامھ دادیَلخت    
 ؟ی کاری بیِک -شھره    
 رهی داالی را، لی تولد مانیعنیِدور عدد چھار ماه؛ . ستادی ایواری دمی تقویرو بھ رو    
 . بودی او ھم میکاش دلخوش.  بوددهی قرمز کشی

  پسر؟ایدختر بود ... قط شد کھ سینیجن    
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 ... انداختمی بھ تقویینگاه گذرا    
 اد؟ی تونھ صبح بیم. رستورانشون جمعھ ھا فقط شب بازه - سایپر    
 ؟ینی و ببدی سعی خوایتو نم. گمیبھش م -شھره    
 کھ دنشی ھم ترس داشت، ددنیاسمش را شن... شی روزھانی ایای شده بود فوبدیسع    
 ... خودیجا

 .نمشی تا محضر نبدمی محیترج - سایپر    
 از ی محضر؛ خالص شنی زنگ بھش بزن؛ برھی. لھیشما کھ پروندتون تکم -شھره    

 .یفی بالتکلنیا
 . سمت چپش چسباندی داد و سرش را بھ کمد زھوار در رفتھ ھی تکواریبھ د    
مث . شی شناسیتو نم.  ذارهی زندم نماره؛ی برمیگ.  ترسم ازش شھرهیم - سایپر    

 . نذاشتمرونی بنجای ماه پامو از اھی نی کھ تو ایاونقدر.  ترسمیسگ ازش م
 ؟ی کردی کارنی و ھمچیدیترس -شھره    
 . شھره را صدا زدی رفتھ الیُناباور و با تن تحل    
 !!!شھره - سایپر    
 یچرا باور نم... ی خوام پریباور کن من صالحتو م.  نداشتمیمنظور -شھره    
 ؟یکن

 . آرومیلیخ...  خوادی مرگ آروم مھیدلم .  من از باور گذشتھیایدن - سایپر    
 دیشا.  زنگ بزن پدر شوھرتھی؟ ...یآخرش کھ چ.  بگم واالی دونم چینم -شھره    

 .بتونھ کمکت کنھ
 ی مشی عقربھ ھاستادنی شش ای بھ صدا در آمد و خبر از روالی لیساعت کوک    
 شود، خودش را خم کرد و داری بی ماننکھیقبل از ا. نیی قبل رفتھ بود پایقی دقاالیل. داد

 . زدنییضامن ساعت را پا
 . زنمیبھت زنگ م.  برم شھرهدیبا - سایپر    

***     
 کھ ھمھ را متعجب کرده بود، قاشق ی سر و صدا، در سکوتیبھار آرام و ب    
 ی حوالی چرخاند و بھ نقطھ ای می ضربدریری استکان، در مسانی را میخوریچا

 ھمھ را از ی شدنش؛ چشم ھاداریجدا از سکوتش، زود ب.  شده بودرهی ھا خینعلبک
 .تعجب گرد کرده بود

: دی پرسش،ی لب ھای صدای بھ مرجان کرد و با حرکت بی نگاھی استفھاممانیپ    
 ! شده؟یچ

 ی استکانالیل. د صھبا شری شی شھیمرجان شانھ باال انداخت و مشغول شستن ش    
 . کنار سحر را اشغال کردی گذاشت و صندلمانی مقابل پیچا

  بھار؟یچرا ساکت -مانیپ    
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ّ بھار بلھ حی زنگ تفریسحر ھمانطور کھ برا      ی و گردو مری از پنی کوچکیَ
 کھ ییبھار ساکت بود و ھنوز قاشق را در چا.  بھار را برانداز کردی چشمری زچاند،یپ
 . چرخاندی شد، می نمدهی در تھ استکان دی شده بود و شکرنیری شگرید

 . رمان نخوننقدری چقدر بگم ا؟یباز نمره کم آورد -مانیپ    
 را در ھم قفل، و شی اش پنھان کرد و دست ھاقھی انی مشتریبھار مغموم سرش را ب    

 .آرام تر جواب داد
 !چارهی بِیاشل. ُ مردیَاشل.  خونمی نمگھید -بھار    
 ھی کیاشل:  کلفت شده گفتی دھان چپاند و با دھان پر و صداانی لقمھ اش را ممانیپ    

 سحر؟
 و مقابل بھار چاندی پزری فری مشماانی نگاھش کرد و لقمھ را مظیسحر با غ    

 .گذاشت
  بود بھار؟یقرارمون چ -سحر    
 اش را یبھار لقمھ را برداشت و کولھ پشت.  بلند شدی سھرابی آقانی بوق ماشیصدا    

 . شانھ انداختی بند؛ روکی
 .شھی تکرار نمگھی دد؛یببخش -بھار    
 . دخترستی بنده ننداز، واسھ ستون فقراتت خوب نھی:  غر زدمانیپ    
 . و رفتدی را بوسالی شانھ کشاند و لی را روگریبند د    
َ تو چت مت پھ؟ی کی چش بود؟ اشلنیا -مانیپ      ! نکرده باشھ؟داشیَ
 . زدیزخندی رالیل.  بھار را لب زدی گفت و استکان دست نخورده یُسحر نچ    
 . ندارهیوجود خارج.  تو کتابھیَاشل -الیل    
 کھ ھنوز تب خال حاصل از تب چند شب ی لب گفت و رو کرد بھ مرجانری زیآھان    

 . لبش بودی روش؛یپ
 ؟یبھتر -مانیپ    
 .ممنون -مرجان    
 ؟یصھبا چ -مانیپ    
 .اونم خوبھ -مرجان    
 .ھم مرجان و ھم صھبا.  را پشت سر گذاشتھ بودندی سختیضیمر    
 .دی کشمانی بھ سمت پزی می را با انگشت اشاره اش رویمرجان کاغذ کوچک    
 ؟ی رو برام بخرنای اشھیم -مرجان    
 . بھ صورت پر استرسش زدیلبخند    
 .شھیچرا نم -مانیپ    
 . صھبا بودیکال برا.  کرددی خرستی لیو شروع بھ بررس    
 ...  خشک، پوشک، دستمال وریش    
  کجاست؟ خوابھ؟یمان -مانیپ    
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 در چارهی دمار از روزگار اردک برهیخدا کنھ خواب بمونھ وگرنھ م. آره -الیل    
 .ارهیم

 بعد از مان،ی کرد کھ پیار نفرشان را جلب زن نگاه چھ،ی آرام کسی قدم ھایصدا    
 . محکوم بود،ی کردنش در آن شب برفدای پی ماه؛ ھنوز؛ براکی

     
 

 یسحر متعجب نگاھ.  انداختزی می چشم برداشت و روی مطالعھ را از رونکیع    
 .بھ سمتش انداخت و دوباره مشغول نوشتن فاکتور شد

 و محکم تر از قبل با انگشت دی حساب را بھ سمت خودش کشنی ماشی عصبمانیپ    
 را باال و زی می روی پخش و پال شده یورق ھا. زدی ضربھ مشی دکمھ ھایاشاره رو

 . کردی پرتاب مزی می آنھا را رو؛ی کرد و بعد از مکث کوتاھنییپا
 . کمھشیچھارصد و پنجاه و خورده ا.  خونھیبا ھم نم. نچ -مانیپ    
 .زدی می آرامی ضربھ ھازی می با خودکارش روسحر    
 م؟یکجا کم آورد -سحر    
 را بھ داخل دھان فشرد و شیبا دو انگشت، گونھ ھا. دی بھ صورتش کشی دستمانیپ    

 . لبش را خاراندیگوشھ 
  چقدر شد؟مارستانیخرج ب -مانیپ    
 . تا ھم از دخل برداشتمصدیس. پس انداز کھ کامل رفت -سحر    
 . ھم زنگ زدنھیاز اتحاد. می ھا رو جبران کنی کسردی فقط باگھیتا دو ماه د -مانیپ    
  کار دارن؟یچ -سحر    
 دی کشینی را از چونھ تا کنار بشی نگاه سحر را حس کرد و کالفھ دست ھاینگران    

 .و از دوباره با برگھ ھا مشغول شد
 .سای شد؟ پری دختره چنیا.  دونمینم -مانیپ    
 . با ھم حرف بزنننجای اادی ملشی فردا وکگھیم. یچیھ -سحر    
 دهی ترق استخوان گردنش شنی کھ صدای سرش را بلند کرد، طورکبارهی بھ مانیپ    
 .شد
 !ل؟یوک -مانیپ    
 .دی را از دست خشک شده اش کشمانی دست پیسحر ورقھ     
 . روشن شد، فکر کنم برهفشیبعدشم کھ تکل. گھیآره د -سحر    
 تشی نوشت را، بر انداز کرد و حاال عصبانی سحر کھ فاکتور مالی خی بیچھره     

 . کرده بودریی تغگری دلی بھ دلیلیاز دل
 !؟....دیای بنجای فرشاد فردا ایعنی    
 .امی االن مس؛ی رو بنونایا -مانیپ    
 ری سحر، اتاق کوچک زرانیمان ح بھ دست، در مقابل چشلیاز جا بلند شد و موبا    

 .پلھ ھا را ترک کرد
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 شلوارش فرو بیدست در ج.  زددی و چھار اطراف را دستادی ااطی از حیگوشھ ا    
 . فرشاد را گرفتیبرد و شماره 

 ...بوق اول    
 ...جواب بده المصب -مانیپ    
 ...بوق دوم    
 .. االغکھی مرترهیسگ گازت بگ -مانیپ    
 ...سومبوق     
 ...خودم کفنت کنم فرشاد جواب بده -مانیپ    
 .دیچی فرشاد در گوشش پی صداده،یبوق چھارم بھ اتمام نرس    
  وقت شب؟نی ایخوای میچ -فرشاد    
 فشرد و با پا ی ھم می را روشیدندان ھا.  بلند نشودشی داشت صدای سعمانیپ    

 .زدی درخت می بھ تنھ ی محکمیضربھ ھا
 نیِد آخھ نونت نبود؛ آبت نبود؛ قرار گذاشتنت با ا.  و زھر ماریخوای میچ -مانیپ    

  بود؟یدختره چ
 ؟یخب کھ چ -فرشاد    
 ی اھرم ھاژی قژی قی محکمش، باعث بلند شدن صدای تاب نشست و تکان ھایرو    

 .تاب شد
چھ  برم تو کودی تو؟ سحر بفھمھ؛ بای فھمی چرا نم؟ی خب کھ چگھیم -مانیپ    

 .بخوابم
 . منی خونھ ایچرا کوچھ؟ ب -فرشاد    
 .دی کوبی مشی پای روی از حرف فرشاد، با گفتن ھر کلمھ مشتیعصب    
 .اری در نیمسخره باز... فرشاد -مانیپ    
َ دختره رو بکنم و خالصنی اھیقال قض.  حرفامو بزنمامیم -فرشاد     ِ. 
 . باال رفتشیناخواستھ صدا    
 ...ی راحتنیبھ ھم -مانیپ    
  کار کنم؟ی چیگیخب م -فرشاد    
 طرف و آن طرف نی کوچک بھ ای ھازهی شروع بھ پرت کردن سنگرشیبا پاھا    
 .کرد
 . قرار بذارگھی دی جاھی -مانیپ    
 .ادی نمرونیاز ترس شوھره از اونجا ب. نــویا. ھھ -فرشاد    
 .ارمشیخودم م -مانیپ    
 ده؟یازه مسحر اج -فرشاد    
 .ستدی ای شود و تاب از حرکت میثابت م    
 .زنمتای مامیفرشاد م -مانیپ    
 .یی جا؛یبردار فردا ببرشون پارک -فرشاد    
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 . ادامھ دادی زد و با لودگیپوزخند    
 ! واسھ تو؟نجای رو بذارم اسایھمھ رو ببرم، پر -مانیپ    
 . لب گفتری زیفرشاد نچ    
 . فھمنیم. خو االغ -مانیپ    
 .ببرشون سر خاک. فردا جمعھ است. ببرشون بھشت زھرا -فرشاد    
 .زمی ری تو سرم می خاکھی.  خبیلیخ -مانیپ    
 .ای نکنی خراب کارمانیپ -فرشاد    
 . نقشھ ھاتنی با ای بھ ھمھ چیِفعال کھ شما تر زد -مانیپ    
 . من حرف ندارنینقشھ ھا -فرشاد    
 .دی فرشاد را بھ رخش کشی مسخره، گند کاری با حالتانمیپ    
 .می پپھ بود، دو ماه اضافھ خدمت خوردی توی بار واسھ نقشھ نیبلھ آخر -مانیپ    
 ... واسی خر بود کھ برداشتی توریاونو کھ تقص -فرشاد    
 .خدافظ... ادیخوابم م.  خبیلیخ -مانیپ    
 ...دارم حر...  شعوریب -فرشاد    
 یفیسرش را بلند کرد و نور ضع.  را قطع کرد و بھ سمت ساختمان راه افتادیگوش    

 .شدی مدهیاز اتاق بھار، د
 زده ھی بھ چھارچوب در تکنھ؛ی کھ دست بھ سدی کرد، سحر را دنییسرش را کھ پا    
 .بود

 
 

 دانست کھ سحر اھل یگرچھ م.  ھول برش داشتی سحر جا خورد و کمدنیاز د    
 ی کارنی و ابدا دست بھ چنستی نی خالھ زنکی رفتار ھالی قبنی و استادنیگوش افال 

 .دی دو انگشت کشانی سحر را آرام میدستش را دراز کرد و گونھ .  زندینم
 ؟یخوری سرما مرون؟ی بیچرا اومد -مانیپ    
 ؟ی خوری تو سرما نمرون؟ی بیتو چرا اومد -سحر    
 . لبخندکی ھی شبیزیچ. ِ کش آمدی کممانی پیلب ھا    
 . خورمیمن سرما نم! نھ -مانیپ    
 ؟ی زدی حرف میبا ک -سحر    
 ! بود؟دهیچھ شن...  بوددهیپس شن    
 . کردسشانی را بھ ھم فشرد و با زبان خشی لب ھایکم    
 ؟ی بودستادهیفال گوش وا -مانیپ    
 . فرو بردبشیج دو انی قالب شده اش را باز کرد و میدست ھا    
مگھ . ی زنیخب با خودت کھ حرف نم.  حرف زدنت اومدیفقط صدا. نھ -سحر    

 .ی داشتھ باشایزوفرنی اسکنکھیا
 ... آسوده تریکم...  بلندتری بار کمنیا... دیباز ھم خند    
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 ...گریباشد تا بار د... َ بار ھم ملخک جستنی انکھیآسوده از ا    
 . اومد، مجبور شدم بھش زنگ بزنمشی پیکار فور.  از دوستامیکیبا  -مانیپ    
 . نگاه انداختمانی بھ پھی را جلو داد و عاقل اندر سفشی لب ھایسحر کم    
 ؟ی کنیباور نم -مانیپ    
 . گردنش را کج کردی و کمنیی باال و پای را تا بھ تا و نوبتشیابروھا    
 .ُنچ -سحر    
 . زدیشخندیسحر، ن ی موھای رهی خمانیپ    
 .گمی ھاتو میزیزویو! یختی ررونی ھارو بیی ظرفشومی سنیباز کھ ا -مانیپ    
 زد و با حالت قھر وارد مانی پی بھ شانھ یمشت.  دھنش را کج کردمانی پیبھ ادا    

 .ساختمان شد
 . و پشت سرش در رابستدی خندمانیپ    
 ؟ی کنیحاال چرا قھر م -مانیپ    

***     
 ی سرش انداختھ و با تلفظی را روشیصدا.  آمدنییبھار پلھ ھا را با حالت دو پا    

 . خواندی را میسی انگلینوای خواننده بدی جدی از آھنگ ھایکیغلط، 
 کردن زی سحر کھ مشغول تمی برای بوسھ انھی آانی و از مستادی انھی آیرو بھ رو    

 . بھار زدداری ھنوز بی کودکانھ ھانی بھ ایسحر ھم لبخند. لپھ بود، فرستاد
 .ی کھ سرما نخوریدی پوشی گرم مزی چھی پالتو ریز -سحر    
 پشت ی ترکاند و از صداھاشی دندان ھاری دھانش را باد کرد و زیبھار آدامس تو    

 داده ادشی مانی کار را پنیا. دی آن بادکنک کوچک، سرخوشانھ خنددنیسر ھم ترک
 .بود
 التیخ.  بد رنگھ رو، ھمونوی نفتی کلفتھ بود، آبی اسکقھیھمون . دمیپوش -بھار    

 .یتخت خواب فنر
 گفت و لنگان لنگان یآخ.  محکم بھ در خوردشی با عجلھ وارد شد و زانومانیپ    

 . رفتسھیبھار از خنده ر.  کھ کنار سحر بود، نشستی صندلنی اولی آمد و روشیپ
 .التھمگھ گرگ دنب.  ترواشیخب  -سحر    
بھار .  کردی مدی داد و تھدی داد و بھار را فحش می را مالش مشی زانومانیپ    

 .دی خندیھمچنان م
 . زنمتای مامی م؛ی وجبمینخند زالزالک ن -مانیپ    
 ن؟ی شد امروز نریحاال نم -سحر    
 یاون روز.  بره، گفتم صبر کن جمعھخواستی مشی چند روز پالی لنیبابا ا -مانیپ    

 .شھیزشتھ؛ ناراحت م. می خبر رفتیھم کھ ب
 .بھار نره خب -سحر    
َدھھ -بھار     ِ. 
 ! شده سحر؟یچ -مانیپ    
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 ؟یچرا امروز لج کرد! ی رفتشیتو کھ دو ھفتھ پ -سحر    
 .گھی نکن دتیتو رو خدا اذ. ی سحردمی خوابشونو دشبید -بھار    
 .دی از گونھ تا چانھ اش کشبھار مظلوم نگاھش کرد و چھار انگشتش را    
 . کرد و پچ پچ وار ادامھ دادمانی پکیسحر سرش را نزد    
 شناسم یمن از کجا م. ادی ھم داره مسای پرلی وکن،یری منیآخھ شماھا دار -سحر    

  رو؟اروی نیا
 . آورده بود، بھ عقب ھول دادشی پی فضولی بھار را کھ سرش را برامانیپ    
 ! تره؛ زالزالک جانزمشیفضولو بردن جھنم، گفت ھ -مانیپ    
 داشت یسع.  گشتاندواری کرد و سرش را بھ طرف دزانیُبھار لب و لنجش را آو    
 . زدندی و سحر آرام حرف ممانی بفھمد، اما پیزیچ

 . برنیَ رو کت بستھ ماروی انی م،ی زنگ بزن کالنتر،یتو کھ خوب بلد -مانیپ    
 . کردمانیپِچپ چپ نگاه     
 ؟یندازی مکھیت -سحر    
 ؟ی ترسی می از چلھ،یطرف وک -مانیپ    
  و فرشتھ ست؟سی بود؛ قدلی وکیمگھ ھر ک -سحر    
 .شھی نمیزی نترس؛ چم،یایزود م -مانیپ    
 .انی بگم زودتر بالی بھ مرجان و لرمیم -سحر    
 جلو آمد و مشت گره شده اش را بھ نی خارج شد، بھار پاورچدشانیسحر کھ از د    

 . زدی و چشمکدی کوبمانیمشت پ
 .ادی رو رد کن بھیخب حاال ما -بھار    
 ھ؟یکدوم ما -مانیپ    
 دلم براشون تنگ دم،ی لج کن بگو خواب مامان بابامو دیگفت. گھیَدبھ نکن د -بھار    

 . برم سر خاکشونخوامیشده، م
 . گفتی طوالنسی دھان بھار گذاشت و با حرص ھیدستش را رو    
 . خرم براتی پفک مھی. زالزالک سرتق.  خبیلیخ -مانیپ    
 . رو باال بردشی اش صدای گرفت و با تمام انرژیبھار دم    
 ســحــــــــر؟ -بھار    
 . و برددی را گرفت و تا دم در بھار را کششی بازومانیپ    
 . آبروموی خب، بردیلیخ -مانیپ    
 ... زد و خوشحال از گرفتن نقشھ اشیشخندیبھار ن    
 .ادیپس پنجاه تا رو رد کن ب -بھار    
. ستی نبمی تھ جشتری تومن بستی من بایثان.  تومنیاوال چھل تومن نھ و س -مانیپ    

 . و خالصری ده تومنو بگنی اایب
 .بھار کف دستش را نگاه کرد    
 !سـحــــر؟.  پنج تومنھنکھیا -بھار    
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 و خودش را بھ ستادی پا ای پنجھ یبھار رو. دی بھار را گرفت و محکم کشینیب    
 . اش کم شودینی تا درد بدیسمت باال کش

 یآ... ول کن ... ی آی آی آیآ -بھار    
 ؛ی منتی سنتی بھ جاا؛ی اون روز سحر نبود، جلو مشترگمی مادیصدات در ب -مانیپ    
 خب؟. ی گذاشتای پرتیقرت نیاز ا
 . تکان دادیروزی بھ عالمت پی اش را ول کرد و سرینیب    
 ...یی دای نامردیلیخ. آخ -بھار    
 .می شدِری بھ رِیحاال  -مانیپ    
 . را بھ سمت پلھ ھا کشاندشانی و سحر، توجھ ھر دوالی لیصدا    
 .ادی حساب کار دستش م،یگی کن بھ من مدشی کرد، تھدتتی اذیلیاگھ خ -الیل    
 ...گھیمرجان زود باش د...  کنھی نمتی راحت، اذالتیخ -سحر    
 . زد و آرام لب زدشی بھ روی لبخندمانیپ.  نگاه کردمانیبھ پ    
 .میایزود م -مانیپ    
     

 
 دی کشی نخ متصل بھ پشتش را میگاھ.  کردی می کوپتر کوچکش بازی با ھلیمان    

 ی ھلی برد و خود صدای دستانش آنرا باال می ھم رویگاھ.  راه برودنی زمیتا رو
 ی رفت و خودش را بھ چپ و راست تاب می ھا راه مزی مانی آورد و میکوپتر در م

 .داد
.  خوردی منی اما زمدی دوی ھم میگاھ.  گرفتھ بودادی مدت راه رفتن را نیدر ا    

 ی نداشت جز تلفظ بعضیمشکلحرف زدنش ھم روان شده بود و در گفتن کلمات 
 صدا یمرجان و سحر را عمھ و بھار را آج.  گفتی میی را دامانیپ. حروف سخت

 . زدیم
 در سالن شی پاکیسحر .  بوددهیچی کودکانھ اش در فضا پی ھاادی داد و فریصدا    

 چشمش بھ کی. شی در آشپزخانھ بود و مواظب کارھاشی پاکی و یبود و مواظب مان
 گورش را گم ی و بھ قولدیای بسای پرلی چشمش بھ ساعت تا زودتر وککیدر بود و 

 .کند
 عمھ گفتن با لفظ ی بعد صداھی اش ساکت شد اما چند ثانی و اسباب بازی مانیصدا    
 کھ بھ سمت آشپزخانھ تند شده بود، ی بچھ گانھ ای قدم ھای کودکانھ اش و صدانیریش

 .بلند شد
 بلوزش را باال ی بود و با انگشت گوشھ ستادهینار در ا کھ کی بھ مانیسحر نگاھ    

 . کرد، کردی منییپا
 ؟ی کار کردیچ -سحر    
 از سالن اشاره کرد و ی اش را خاراند و با انگشتش بھ سمتینی با کف دستش بیمان    

 افتاده کھ ی کوپترش اتفاقی ھلی کھ سحر فقط دانست برازدی می نا مفھومیحرف ھا
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 ی را بغل زد و راھی سپرد و مانسایغذا را بھ پر.  ھم گره خورده اند بھشیسگرمھ ھا
 .سالن شد

 !ی کار کردی چنمی ببمیبر -سحر    
 خم شد و باز یمان.  دو زانو نشستی کرد رفت و روی اشاره می کھ مانیبھ سمت    

 . آن قرار داشت، کردی رویمی قدیوی کھ رادی چوبزیھم با انگشتش اشاره بھ م
 ر؟ی اون زشیانداخت -سحر    
 . دستپاچھ اش کردیی آشنای را بردارد کھ صدای کوپتر مانیخم شد تا ھل    
  اومده؟شی پیمشکل -فرشاد    
 . خوردزی می ھیآمد بلند شود کھ سرش محکم بھ پا    
 .آخ -سحر    
 . فرشاد جھان مھر چرخاندیبرگشت و چشمان متعجبش را رو    
 سالم -فرشاد    
 . کردی و از شدت درد اخمدی بھ سرش کشیسحر دست    
 .ستی نمانیپ! دیببخش. سالم -سحر    
 اش ی تا زودتر بھ اسباب باززدی مغی سحر را گرفتھ بود و جی مانتوی گوشھ یمان    

 .برسد
 . کار ندارممانیبا پ -فرشاد    
 شی ماه پنکھی از ادی قیب.  فرشاد را برانداز کردگری و بار ددی سحر باال پریابروھا    

 . انداختی نمینگاه بھ صورتش حت
 ن؟یاومد... ی چیبرا... پس -سحر    
 . زندی حرف فرشاد، خشکش می کند کھ با ادامھ ی بغلش م؛یکالفھ از حرکت مان    
 . کار دارمای نیفیمن با خانوم لط -فرشاد    
 اسباب ان،ی زند و عمھ گوی سحر میام بھ شانھ  آری با دستش ضربھ ھایمان    
 . خواھدی اش را میباز
 ن؟ی کار داری چسایبا پر -سحر    
 .شونمی الیوک... خب.. من -فرشاد    
 .قدم بھ سمت آشپزخانھ برداشت" دی داشتھ باشفیچند لحظھ تشر" با گفتن     
 از یکی یو نشستھ رو را دستش داده بود ی مانی برگشت، فرشاد اسباب بازیوقت    

 . کردی را نگاه می مانرهی خرهی ھا، خیصندل
 ..!نی شمائسای پرلی دونستم وکینم -سحر    
 ...کھی کوچیلی خایدن.. خودمم تعجب کرده بودم -فرشاد    
 و بعد از سالم وتعارفات معمول مقابل فرشاد ستادی مقابل شان ا؛ی چاینی با سسایپر    

 .نشست
 . صدام کن؛ی داشتیکار.  ھم باشھیحواست بھ مان! سایپر -سحر    
 .باشھ ممنون - سایپر    
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 . را گرفتی مانی اش رورهی فرشاد گذاشت و رد نگاه خی را برایفنجان چا    
 .ممنون -فرشاد    
 .نوش جان - سایپر    
 . سر اصل مطلبرمیخب م -فرشاد    
 لرزان ی درھم قفل شده ولی ھا و کنار دستدی کشرونی از سامسونتش بیپرونده ا    
 . گذاشتسایپر

 . محضرنی روز برھی دیفقط با -فرشاد    
 اشک زشی خواست از ریم.  داشت لرزش چانھ اش را پنھان کندی سعسایپر    
 ... ممانعت کندشیھا

 ... شدی نمشد؟یم... اما    
 آشنا، برادر شوھر ھی ل،ی دوست، برادر، وکھیبھ عنوان ! ای نیفیخانم لط -فرشاد    

 ی و ھمھ چدی بار حتما برنی کنم؛ ای مھی بھتون توصبھی غرھی ی حتای یمیدوست صم
 .دیرو تموم کن

 . ثابت شدسای پری اشک ھاینگاه فرشاد رو    
 .قصد ناراحت کردنتون رو نداشتم -فرشاد    
 . بودیمان حواسش بھ سای از پرشتریانگار فرشاد ب. کردی را نگاه میدوباره مان    
 جبران کرد اما فراموش شھی خطاھا رو نمیبعض. گمی برادرانھ منویا -فرشاد    
. ای اما باھاش کنار بی داشتی تلخیتجربھ .  بار اشتباه نکننیا. از نو شروع کن... چرا

 ...ی رو دارشی پیراه سخت
 . آرامتر شدشی و صدادی چرخی مانیفنجانش را برداشت و نگاھش دوباره رو    
 . ھم اعتماد نکنی مردچیبھ ھ -فرشاد    
 . را پاک کردشی و اشک ھادی کشرونی از جعبھ بیدستمال    
 چند وقتھ، نی تو ادی سعی کھ بھتون دادم و بھ خاطر رفتارایمن بابت زحمت - سایپر    

 ... ازتون تشکر کنمی دونم چطورینم. ی بابت ھمھ چدیببخش. واقعا شرمنده ام
 یزی کھ از طرف مقابل کتکم زدن و آبرورییکم نبودن آدما. نھیمن شغلم ا -فرشاد    

 .ستی ھم نی آخرست،ی نیشوھر شما اول. راه انداختن
 .نیبھ خاطر من تو دردسر افتاد. ممنون از زحماتتون. بازم شرمنده - سایپر    
 . کردجکتی خورد، ری را کھ زنگ ملشی اش را نگاه و موبایساعت مچ    
 . راه نندازهیزی و جنگ و خونرمونی بعدیدارھای ددوارمیام.  برمدیمن با -فرشاد    
 !؟...ی بعدی ھادارید    
 یم! ؟... گفتی کھ نمانیھذ! ؟..تب داشت! ؟..شدیفرشاد جھان مھر را چھ م    

 !؟..گفت
 ی مسایر با پی بعدداریُ افت داشت، حاال بھ دشی براسای کھ قبول وکالت پریمرد    
 ...!!!جل الخالق! ؟..دیشیاند
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 را ی سالن بدرقھ کرد و فرشاد قبل رفتنش مانی درب ورودیفرشاد را تا آستانھ     
 . بوددهیبوس
 رفت؟ -سحر    
 . تکان داددیی بھ تأی تنھا سرزی می روی پرونده ی رهی برگشت و خسایپر    
 خواست کھ او را ی گفت و می بلند بلند کواک کواک مدی بھ سمت سحر دویمان    

 ! اردکچارهی بیعنی نیسراغ اردک ببرند و ا
    

 داشت ی کھ سعی انداخت و در حالنیی حد ممکن پانیفرشاد سرش را تا آخر    
 . گذشتالی نشان دھد، از کنار للش؛یخودش را مشغول موبا

 ...ستادیا... الیاما ل    
 داد ی مردی قدم ھاری نگاھش را بھ مس و گردنش را کج کرد و خطستادیناباور ا    

 یصدا.  رفتیِ کھ در حال باز کردن چفت و بست در بود، ممانیکھ بھ سمت پ
 . شدی نمدهی شنی بھ درستی آھستھ بود و حتیلی خمانی اش با پیاحوالپرس

 ؟...نبود... خودش بود    
م برداشتن  ھمان محکم قداه،ی آراستھ، ھمان سامسونت چرم سشھیھمان ظاھر ھم    
چھره اش را ... خودش بود....  با صالبتیھمان صدا. ِ مردانھ، خود خودش بودیھا

 ؟... گذشتیچند سال م. بھ خاطر داشت
 نی کھ از ذھنش گذشت با ایِ تفاوت آن مردیکی ی حت؛یکیدر ذھنش بھ دنبال     
 . نبودیتفاوت..... غیاما در.  کھ از کنارش گذشت، بودیمرد
ِ مرد؛ خود خود خود فرشاد جھان مھر بودنیا     ِ ِ. 
.  رفتندی شده اش، حاال پلھ ھا را باال منی در زمخی میمغزش فرمان داد و پاھا    

 . آمد تند کردی کھ از آشپزخانھ میی بود، حرکتش را بھ سمت تنھا صدایسالن خال
 ... تنھایتنھا... تنھا...  بودسایپر    
 . بھ چھارچوب در دادھی ھر دو دستش را تکالیل    
  کو؟یمان -الیل    
 نی انکھی خبر از ایب.  نبردیی از حال خرابش بوالی کرد لبخند بزند تا لی سعسایپر    

 .زن خودش خرابتر از ھمگان است
 ن؟یاومد. سالم - سایپر    
  کو؟یمان. سالم -الیل    
 .با سحر رفتن بھ اردکھ غذا بدن - سایپر    
ھول و ھراسش . کردی می پلھ ھا را طانی در میکی ھا گرفت و دست بھ نرده    
 . را ھم بھ در آشپزخانھ کشاندسایپر

  شده؟یزیچ - سایپر    
 سای پرسی خی مستاصل بھ چشم ھایکم.  را کھ باال رفتھ بود، برگشتیی پلھ ھاالیل    

 . زدای بھ چھار اطرافش انداخت و دل بھ دری پا و آن پا کرد و نگاھنیا. نگاه کرد
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  بود؟ی آقاھھ کنیا -الیل    
 .رمی مگھیتا چند روز د.  بودلمیوک - سایپر    
 ی ناراحت شده، شروع بھ ادامھ یزی چیادآوری کھ معلوم بود با ی در سکوتسایپر    

 .کارش کرد
 ی روزانی را آوفشی رفت و کی بار آرام و آھستھ، دانھ دانھ پلھ ھا را باال منی االیل    

 ھمچنان الی داد و لی بھار خبر از ورودش میصدا. دی کشیپلھ ھا دنبال خودش م
 بود، دهی زجر کشی کافی بھ اندازه زانشیامروز سر قبر عز.  رفتیراھش را م
 ؟...و پاره بگذارد  دل صد تکھنی ای کجاگریفرشاد را د

 . شدنیقیَ است، شکش لی کھ گفت؛ طرف وکسایپر    
صورت .  کردی را تکرار می بلند ماماندی را دالی کھ تا لی مانی صدادنیبا شن    
 از جانی انداخت و با ھالی خودش را بھ آغوش لیمان.  شده اش را پاک کردسیخ

 . کردی سر ھم میاردک و غذا خوردنش، کلمات اشتباھ
 ال؟ی شده لیچ -سحر    
 . برمدیمن با -الیل    
 ؟ی قراره برییجا -سحر    
 . برمدی جا بانیاز ا -الیل    
  آخھ؟یکجا بر -سحر    
 . برمدی دونم؛ باینم -الیل    
 با انگشت کوچکش یمان.  گذاشتالی لی شانھ ی جلوتر آمد و دست رویسحر کم    

 ی لرزان؛ اما محکم برای شانھ ھای مادرش را پاک کرد و سر روی گونھ یاشک رو
 . گذاشت،یمان
 ؟ی داراجی بھ پول احت؟ی ناراحتیزی بھت گفتھ؟ از چیزی چیکس -سحر    
 ... خواستی آرامش میقدر... آرامش    
 . بالش گذاشتن آسوده داشتی بھ سر روی وافراجیاحت    
 .. خواستی می مانی ندهی آی جمع برایخاطر    
ُ را بھ سخره ری ماه اخکی نی ای ھای فرشاد تمام آسودگیو حاال حضور ناگھان    

 .گرفتھ بود
 .ختی رفت کھ ناگھان اعصابش بھم ریزی فکرش سمت چد،ی را کھ دالیسکوت ل    
  نکرده؟ی کھ غلط اضافھ امانیپ -سحر    
 .َ کمش نکنھیخدا از برادر. نھ بابا -الیل    
  شده؟دای پی کس و کاره ا؟ی کرددای پیی جا؟ی کجا بری خوایپس تنھا م -سحر    
 ... کسچیھ...  کس بودچیفرشاد ھ    
 !نھ -الیل    
 ؟ی بھم بگی خوای شده؟ نمیپس چ. میمن کھ گفتم خواھر -سحر    
 !ستیاالن حالم خوش ن -الیل    
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نفس .  کندی دارد خفھ اش مالی لی بغض انباشتھ در گلونیسحر ھم حس کرد کھ ا    
 .دی کشیمحکم

اما فکر رفتن نکن، چون . می زنیم حرف م با ھیھروقت بھتر شد. باشھ -سحر    
 .ی ذارم برینم

 را الی خواست تا حال لی م،ی نرفتھ برگشت و با لحن شوخنییھنوز دو پلھ پا    
 .عوض کند

ِ کار قسر در برری از زشھی نملیدر ضمن دل -سحر     . می دارادی زیجمعھ ھا مشتر. یِ
 . کمکای استراحت کن بعدش بیکم
 کھ از جنب و ی آمدن فرشاد و مانھی توجی در پی ماند و فکرالیسحر رفت و ل    

 . بوددهی شانھ اش؛ خوابی رواد،یجوش ز
    
 

 ی اما در آشپزخانھ ھمھ آرام و ب،ی ھمھمھ بود و شلوغان؛ی مشترعی جمع جمانیم    
 یامشب ھر کدامشان بھ نوع.  دادندیھر کدام ساکت بھ کارشان ادامھ م. سر و صدا

 بود دهی تل خاک خوابری کھ زیمرجان ناراحت از مادر.  بودندبانی در گرساکت و سر
 ...الیو ل.  دست رفتھ اشز ای زندگی برای فکر چاره اسایو پر
 یب...  رمقیب...  حوصلھیب.  نبودای دننیانگار اصال در ا.  پکر بودیادی زالیل    

 بھ شی کھ لرزش مردمک ھایبا نگاھ... کم حرف...  اولیشده بود مثل روزھا... جان
 .شدی حس میراحت
 ھی بقی عوض کردن حال و ھوای و برادی خندی میگاھ. بھار ھم آرام تر شده بود    

 ی می کرد و گوشھ ای پدر و مادرش، بغض مادی با ی کرد، اما گاھی مفی تعریجوک
 .نشست

و سحر از  . بودستادهی بساط منقل و کباب ای پشت آشپزخانھ؛ پااطی در حمانیپ    
 . آوردری را تنھا گمانیو حاال پ.  فرصت مناسبکیصبح در فکر بود و منتظر 

.  منقل گذاشتی را کھ آماده کرده بود، پایی کباب ھاخی و سستادی امانیکنار پ    
 و دی انگشتانش کشی منقل روشنش کرده بود، از الی را کھ با آتش تومانی پگاریس
 . پرت کردشی ماه پکی بھ جا مانده از ی از برف ھای توده اانیم

 .ِ رو ھم پر بدهی چار تا دونھ مشترنیھم. رهی گی مگاریکبابا بو س -سحر    
 . کردشانی گرفتھ و پشت و روکجای کباب را خی جوابش را نداد و چند سمانیپ    
 ...یاز صبح پکر -سحر    
 کھ دی اش خورد و فھمینی ب بھگاری سی فرستاد، بورونی کھ نفسش را محکم بمانیپ    
 . نبودهی برف ھا؛ اولانی مدفون میگاریس

 و ھفت سالش ستیُ مرد؛ فقط بی اومد کھ خواھر من وقتادمیامروز دومرتبھ  -مانیپ    
 .بود
 .امرزدشونیخدا ب -سحر    
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 چون پوران آرزوش بود کھ بھار روانپزشک رم،ی گی بھ بھار سخت منکھیا -مانیپ    
 .بشھ
 ؟ی بھار چیپس عالقھ  -سحر    
 . دونھی و صالحشو نمریبھار خ -مانیپ    
 .دی کشرونی ھا را بخی نان سنگک گذاشت و دانھ دانھ سانیکباب ھا را م    
 آماده نشد؟ -بھار    
 . نرهادتی ازی و پحانیر.  ببرایب. چرا -مانیپ    
 .باشھ -بھار    
از تنش .  اشختھی بھم ریاز سکوتش، از موھا.  بھ فکر بودی امشب بدجورمانیپ    

 .شدی مدهی کھ بھ زور شنیی حوصلھ و صدایاز نگاه ب. دادی مگاری سیکھ بو
 آمد و درست کتری نزدیاز رفتن بھار و بستھ بودن در آشپزخانھ کھ مطمئن شد، کم    

. دھمھ مشغول بودن.  بھ آشپزخانھ انداختی نگاھشھی شانیاز م. ستادی امانیکنار پ
 آرام و سر بھ ال،ی لی ھادی بھ لطف تھدشھی پشت شی صندلی کھ روی مانی برایدست

 سکوت کرد و فکر کرد یَلخت.  آمده بودشی پرصتشحاال ف.  نشستھ بود، تکان دادریز
 . از کجا شروع کنددیبا

 ؟ی دونستی مقتھ،ی رفسای پرلیوک -سحر    
 . حوصلھ جواب دادی بزد،ی بود و باد مستادهی ابی ھمان طور کھ دست بھ جمانیپ    
 فرشاد؟ -مانیپ    
 ؟ی دارلی وکقیمگھ چند تا رف -سحر    
 .کھی کوچیلی خایدن. دمشیدم در د.  از آب در اومدهسای پرلیآره وک -مانیپ    
 . گفتنویاتفاقا اونم ھم -سحر    
 خب؟ -مانیپ    
 بھمن کم ی از سرمایزی منقل ھم چانی می حرارت خرده ذغال ھایسرد بود و حت    
 . کردینم

  بوده؟ی اتفاقنجای بھ اسای باور کنم کھ اومدن پریعنی -سحر    
 گردنش نیی تا پاششی تھ ری داد و دستش را از رورونی بی نفس کالفھ امانیپ    
 .دیکش
 ؟یچرا بھ عالم و آدم شک دار.  اولی سر خونھ میباز برگشت -مانیپ    
 نصفھ کیتو اون شب با اون حال خراب چرا ساعت . مانی پستمیخر نمن  -سحر    

 یکی رفتم تو کوچھ، دم؛ی صدا شنی کھ بعدش بگی بکشگاری ساطی تو حیای بدیشب با
 ی چیگیم. ھیُ من نھ دم دارم، نھ گوشام درازه؛ نھ پشتش مخملمانیپ. افتاده بود رو برفا

  نھ؟ایتو کلتھ 
 . بودی اتفاقگھی دیکی نیبھ جون مادرم، بھ ارواح خاک پوران؛ ا -مانیپ    
  نبود؟ی اتفاقالی لیعنی -سحر    
 .دادی مرونی بیشتری کالفھ اش را با ھر حرف سحر، با حرص بینفس ھا    
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 ؟یاری من، حرف در میچرا از تو حرفا -مانیپ    
 . بدونمتوی خوام واقعیم -سحر    
تا مو را از .  شناختی دختر را منیا...  تنگ شده سحر را برانداز کردیبا چشم ھا    

 .ستی کھ نستیماست نکشد، ول کن معاملھ ن
 ؟ی بدونی خوای مشویچ -مانیپ    
 بھ تور تو دی کس و کار بای سھ روز دو تا زن آواره و بیچرا تو فاصلھ  -سحر    

 .ی کنی می پنھون کاری فھمھ داری میبخوره؟ ھر ببو گالب
 شی شدن و قرمز شدن چشم ھاکی بارنی و استی نی کار سختمانی کردن پیعصبان    

 . آوردی دارد خون بھ جوش میعنی
 ؟ی کنی دراز تر ممتی پاتو از گلی داری کنیفکر نم -مانیپ    
 .مانیحرف دھنتو بفھم پ -سحر    
 .ی نداره تو بفھمیلزوم -مانیپ    
 . گذرهی داره می بفھمم چدی کنم، بای میدگ زننجایمنم دارم ا -سحر    
 . سحر گفت و کارش را ادامھ دادی ھایری موضع گنی بھ اییبرو بابا    
 .جواب منو بده -سحر    
 .ردی را باال برد تا بلکھ سحر بترسد و آرام بگشی صدایکم    
 .تورو سننھ.  بگذرهخوادی میھرچ -مانیپ    
 . تازه بھت شکم نکنمی دو تا زن آوردیبرداشت. نیی پااریصداتو ب -سحر    
 . بکنیخوای میھر کار -مانیپ    
 . فرستادرونی را بشی گونھ صداادی اوج گرفت و فری بار سحر کمنیا    
 !!!مانیپ -سحر    
 و قدم بھ قدم بھ سمت دی کوبینی سی تکھ نان توی کباب را محکم روخیچند س    

 . شدکی گذاشت، نزدی قدم عقب مکی مان،ی کھ با ھر قدم پیسحر
.  بھ الالت گذاشتم، دور برت داشتھی لی لیلی خ؟ی؟ چ... ھا؟ی و چمانیپ -مانیپ    

 آره؟
 یسع.  کرد خونسرد باشدی سحر را ترساند، اما سعی گونھ اش، کمادی فری" آره    "

 . بود؛ نترسدتی کھ کوه امنی مردنیکرد از ا
 .یچھ زود رنگ عوض کرد -سحر    
 .و با اشاره بھ آشپزخانھ ادامھ داد    
 ھستن کھ بھ خودت و خواھرزادت برسن و چرخ گھیحاال دوتا د. معلومھ -سحر    

 . رو ھم بچرخونن واستنجایا
 .ستادیراھش را برگشت و کنار منقل ا    
 .ی ادا کردنتویِ د،ی کردیھر کار. منت سر من نذار -مانیپ    
 را بھ شی جرأت گرفت و دوباره جلو آمد و دست ھامان،ی پینیسحر از عقب نش    

 .کمر زد
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 بود کھ از ی کمپ واسھ ترک، کیدی اون موقع کھ خوابن؟یِ کدوم دن؟یِد -سحر    
 ھم اگھ بود، ھمون یحساب.  کھ نمک ندارهیخواھرزادت مراقبت کرد؟ بشکنھ دست

 . خانمانیموقع صاف شد پ
 نرفتھ ادتی.  بود کھ برات کردمی از کاریکیاون فقط جبران بخش کوچ -مانیپ    

 دربدر ،ی تاپالھ بوددی مجنھوی عیی باباھی ی وهیکھ؟ من نبودم االن مث خواھرت ب
 . سر بغلتیدنبال شناسنامھ واسھ بچھ 

بد رقمھ بھ . خلع سالحش کرده بود.  بودی کارمانی پیضربھ . دی لرزشیلب ھا    
 .آرام لب زد. ختی رشیاشک ھا.  شومشان رای آورده بود؛ گذشتھ شیرو
 پارک ی دختر معتادای کھ ساقیالبتھ از کس. یفی کثیلیخ. مانی پی آشغالیلیخ -سحر    

 ر؟ی پنمانی پوی رفتھ ھمھ چادتیخودت . رهی توقع نمنی از اشتری بیزیزمزم بود، چ
 خشتکتو ابون،ی سر خیچی نبود؛ کھ بر و بچ ساندوری پنمانی پنیاگھ ا -مانیپ    

 .ی بستن برات دختر منوچ عملیکراوات م
 . گوش گذاشت تا نشنود انگ دختر آن نامرد بودن رای را روشیدست ھا    
 .یبھ من نگو دختر منوچ عمل -سحر    
 . کردھیاز تھ دل شروع بھ گر.  نشست و با دست صورتش را پوشاندنی زمیرو    
  شده؟یچ -بھار    
 .برو تو: اب را دستش سپرد کبینی سمانیپ    
 . نشستھ بودشی زانوھایبھار ھنوز نگاھش بھ سحر بود کھ رو    
 ؟یی شده دایچ -بھار    
 .گمیبرو تو بھت م -مانیپ    
 متعجب داخل آشپزخانھ، در ی توجھ بھ نگاه ھایبھار را بھ سمت داخل ھل داد و ب    

 .را محکم بست
 . نشستنی زمی روواری زده بھ دھیتک و دی کششی بھ موھای دستمانیپ    
 .یدی شنی چھی ؛ی گفتی چھی. بس کن سحر -مانیپ    
 ... آتش زدیگاری سمانی کرد و پیسحر ھنوز ھق ھق م    
 ...ببخش... ببخش سحر -مانیپ    
 ...گری است دقتیحق    
 ...تلخ است    
 ... تلخیلیخ    
 ...تلخ تر شراب    
 ...تلخ تر از ھالھل و شوکران    
 با دو پستھ و سھ تا فندق از زبان ی کھ دل خوش کنستی بادام نی اش مثل تلخیتلخ    

 . شودیزدوده م
 زند بھ ی سازد و چنگ می بغض در گلو؛ آلونک می توده ھاانی اش میتلخ    

 ،تی داغ چشم ھاری کوِیدی اسی شود باران ھای ات، و حاصلش می صوتیتارھا
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 . کندی شود و جگرت را آرام آرام ذوب می کھ دم بھ دم داغ تر میو سرب داغ    
   

 ی بھ سحر نگران کھ طول و عرض سالن را رژه می چشم نگاھی از گوشھ الیل    
 . کرد، انداختی لب غرغر مریرفت و ز

 . ھمھ گوشت تنم آب بشھدی من بااد؛ی مری دنی ھر بار کھ ایعنی -سحر    
 . متوقف شدی عطسھ ایبھ سمت تلفن رفت کھ با صدا    
 .صبر اومد. زنگ نزن -مرجان    
 . زدگری دیو پشت بندش عطسھ ا    
 بذار خودم ی پاک کن حساسشھیصد بار گفتم بھ ش.  نھ صبرتھی حساسنیا -سحر    
 .رهیِحرف تو گوشت نم.  کنمی مزیتم

 شی ناخن ھاالی نشستھ بود و لزی می را کھ روی مانی خنده ی صدا؛ی بعدیعطسھ     
 . کرد، بلند کردیرا کوتاه م

 . کنمی مزیمن تم - سایپر    
 ی حاوی دستمال کتان و بطرسایمرجان از خدا خواستھ بھ سمت توالت رفت و پر    
 . رنگ را گرفت و دست بھ کار شدی آبعیما

 ی کھ صداردی را بگمانی پی خواست شماره ی تلفن را برداشت و میسحر گوش    
 ی کرد کھ مصمم و محکم بھ سمت ساختمان قدم بر می نظرش را جلب مردسا،یپر

 .داشت
  کنھ؟ی کار می چنجای انیا - سایپر    
 .دی سوالش را پرسالی گذاشت و قبل از او لشی را سر جایگوش    
 ھ؟ی کنیا -الیل    
 گوشخراش ی برخورد کرد و صدای بھ صندلی توجھی عقب برگشت و از بسایپر    
 . کرددای در فضا اکو پی صندلی ھی شدن پادهیکش
 .ستی جا ننی اسای پرنیفقط بھش بگ. دمی محیتوض - سایپر    
 ن؟ی اھی مگھ ک؟ی چیعنی -سحر    
 میبگو ندار. ی شناسی نمسایفقط بگو پر. ادی داره مست؛یاالن وقت ن - سایپر    
 ...سایپر

 . پنھان شدالی و از نگاه سحر و لدیو خودش بھ سمت آشپزخانھ دو    
  شد؟یچ -سحر    
  باشم؟ایبرم !  دونمینم -الیل    
 بھار مرده شور زودتر نیخدا کنھ ا. ھی کاروی نی انمی دور و بر باش؛ ببنیھم -سحر    

 .ادیب
 .کردم درست ی فرنمی بر؟ی مامانمیبر....  نگران نباشادیم -الیل    
 . بھ سحر، راھش را بھ آشپزخانھ کج کردی را بغل کرد و با لبخندیمان    
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بھ قد و .  از در وارد شدژی کھ با پرستی ھم رفت و سحر چشم دوخت بھ مردالیل    
چاق کھ نھ؛ از آن دستھ .  چاق بودمانیپ.. نھ... نھ. مانی ھم پدیشا.  فرشاد بودیقواره 
 مرد نسبتا متعادل نیاما ا.  کنندی متی را با شکمشان ھدانی کھ فرمان ماشییمردھا

ُ داد و اورکت بلندش ی و ترسناک نشان می اش را عصبره اخم داشت کھ چھیکم. بود ِ ُ
سحر . ی ناخود آگاه از او حساب ببرشد؛ی بھ ھمراه داشت؛ کھ باعث میابھت خاص

 . با او برخورد کندی بروز ندھد و مثل مشتریزی کرد چیسع
 یعذر م. دیاری بفی ھفت تشرم؛یشما ساعت شش و ن. لھیاالن تعط! ریروز بخ -    

 !خوام
 را دور تا دور سالن رگرشی زد و نگاه تحقی کج و معوجیمرد جوان لبخند    

 حوصلھ، ی بی پشت بھ سحر نشست و با لحن؛یکی ھمان نزدی صندلیرو. چرخاند
 . بھ زبان آوردی ربطی بیبدون سالم؛ جملھ 

 . جا کار دارمنی اریبا مد -    
لبخند .  مقابلش را اشغال کردی صندلنھی اش را حفظ کرد و با طمأنیسحر خونسرد    

 . جواب آن برخورد دور از ادبش را دادی زد و با غرور خاصیروزیپ
 .خودم ھستم -    
 . دادی بھ صندلھی تکنھی بار دست بھ سنی و ابی ھمان نگاه عجگریبار د    
 . جاستنی اری مرد مدھیبھ من گفتن  -    
 ...!مرد! ھھ.  کرددی ھرچھ نامرد را سفی روشبی آن مرد ددی خواست بگویم    
 . کنمی بنده اداره مشون،یاما در نبود ا. درست گفتن -    
 بھ سحر انداخت و سحر موشکافانھ ی ترقی را خاراند و نگاه دقشی ابرویگوشھ     

 . گرفتھ بودنی ذره بریحرکاتش را ز
 .ادیبرو بگو ب -    
 ؟یک -    
 .سایپر -    
 سا؟یپر -    
 ؟ی شناسیالبد نم -    
  بشناسم؟دیبا -    
 . گرفتدی و لحنش حالت تھددی جلو کشزی می خودش را رویکم    
 . کنم رو سر ھمھ تونی رو خراب منجای اای ادی بیگی مای -    
 . ترهنیی چند تا کوچھ پادونیچالھ م.  جنابیآدرسو اشتباه اومد -    
 ...ای نیفی لطسای پر؟ی شناسی نمسای پریعنی -    
 ؟ی کاره شیشما چ -    
 .فکر کن شوھرش -    
 اسمتون؟ -    
 .دی غرشی دندانھاانیبا حرص از م    
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 .ایبرد -    
 . گفتی مگھی دی چھی سای دونم پری کھ من مییتا اونجا -    
  گفت؟یم -    
 .رونیدستش کج بود انداختمش ب.  گفتیآره م -    
 دستش را بھ سمت عقب کی داد و ی بھ صندلھی تکی ورکی زد و یپوزخند    
 . کردزانیآو

  کرده؟ی دزدسای پری بگیخوای میعنی -    
  بگم؟ مگھ نگفتم؟خوامیم -    
 .محال ممکنھ -    
 .فعال کھ شده -    
 ؟یِاون وقت ک -    
 .شی ماه پھیکمتر از  -    
 . کھ بود دزد نبودی ھر چسایپر. یگی دروغ میدار -    
  دارم دروغ بگم؟یتیچھ مجبور -    
 ی خودش را ثابت کند و نھ گفتھ ھای توانست ادعاینھ م.  گفتن نداشتی برایحرف    

 .سحر را باطل
 .نی کردمشی قادونمیمن کھ م -    
. ستی ننجای ان؛ی شوھرشدی کنی کھ شما ادعا میاون.  محترمی آقادی ببرفیتشر -    

 .بھ سالمت. سی زنم پلی و اال زنگ منی نکنجادی مزاحمت انمی از اشتریب
انگار باورش شده .  بھ سحر کھ با دست، در را نشانھ گرفتھ بود؛ نگاه کرددیناام    

 . وجود نداردییسای پرنجایبود کھ ا
 . سحر برگشتی در بود کھ با صداریدستش بھ دستگ    
 ... بگوتویاسم واقع....  یآقا. یفکر نکن باور کردم شوھرش -    
 ...ای بردِدیسع.  ھستمایبرد -    

 
 بھار از پشت درب سراسر ی کرد، کھ سر و کلھ ی مبی را تعقدیبا چشم رفتن سع    
 چیگردنش را در ھوا پاز ھمانجا دستش را باال برد و شال .  شدانی سالن نمای اشھیش

 کرد، با ی می خراب کاری بود کھ وقتنیعادتش ا.  بھ سحر زدیشخندی داد و نیو تاب
 دهی شنمانیاز پ. اوردی را ھم بھیو سر و تھ قض  کندی خواست ماستمالی میلوس باز
 . رفتارش را بھار از پوران بھ ارث برده استنیبود کھ ا

 ی آمد و با اخمرونی ادا شد، از فکر بیبا سالم بھار کھ با لحن لوس و بچھ گانھ ا    
 ی اصلواری پاندول دار دیواری ساعت دست،ی بار بخشش در کار ننیکھ بھار بفھمد ا

 .سالن را نشان داد
 ... حاالنیبود -سحر    
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 ی گرفت و کمی مظلومی افھیق.  اش را بھ چپ و راست تاب دادیبھار کولھ پشت    
 . کردنیحالت چھره اش را غمگ

 . پنچر شدی سھرابی آقانیماش -بھار    
  گرفت؟ی پنچری اقھیاونم ده دق -سحر    
 سحر گرفت کھ سحر با ی از لپ ھای پر آبی شد و بوسھ زانیاز گردن سحر آو    

 .دیاخم خودش را عقب کش
 آه.. ی کردمیُتف.. َاه.. نکن... نکن دختر -سحر    
 . بھار را پاک کردی بوسھ ھایو با دست جا    
 .کتابخونھ بودم.  نگویچی ھییبھ دا -بھار    
  اجازه؟یب -سحر    
 ی و با حالتدی اش کشختھی بھم ری بھ موھایدست. بھار مقنعھ را از سرش برداشت    
 . راھش را کج کردد،ی باری مشی از سر و رویالی خیکھ ب
از صبح دارم زر زر .  حوصلھ ندارمگھی خپلھ دزهیجون فا. ی سحرالی خیب -بھار    

 . شوالی خی بگھیخستم تو د. دمیمعلم جماعت گوش م
 . رفت، بشنودی باال می را بلند کرد تا بھار کھ حاال بھ طبقھ شی صدایکم    
دوما درست . ی طرفمانی دفعھ بعد با پ،یای مری آخرتھ کھ دیاوال دفعھ  -سحر    

  بھار؟یدیشن. ی دختر بھ اون مؤدب؟ی چیعنی خپلھ زهیفا. حرف بزن
 کالس بابت اضافھ ی کھ ھمھ ری آرام و سر بھ زیدختر.  بھار بودی ھمکالسزهیفا    
از بس کھ بھار در خانھ حرفش را زده بود، .  گرفتندشی کھ داشت بھ تمسخر میوزن

 . شناختندی را مزهیھمھ فا
 ییحاللزاده بھ دا.  کردی سحر را عصبانشتری بھار، بی و طوالندهی کشی» آره     « 
 .کدندهیھر دو لجباز و .  رود را الحق و االنصاف کھ درست گفتھ اندیاش م

 سای سالن، لکھ داشت و پریزھای می اشھیسطوح ش. نگاھش را در سالن چرخاند    
اال  کھ حیمرد.  پاک کردن، بابت حضور آن مرد بھ آشپزخانھ فرار کرده بودنیح

 .ساستیدانستھ بود؛ شوھر پر
 عطسھ دنی رسی پلھ ھا نشست و دستمال بھ دست آماده یمرجان صھبا بھ بغل رو    
 . بودی متوالیھا

 بھتره مرجان؟ -سحر    
 بھ چپ و راست ی آرامی شانھ اش گذاشت و با تکان ھایمرجان سر صھبا را رو    
 .شدی ملیما

 ھی ھم دلدرد بود کھ اون ھمھ گریفکر کنم صبح. آره تا حاال خواب بود -مرجان    
 .کرد
 شدی مرجان مھی شبشتریروز بھ روز ب.  بوددنیصھبا در آغوش مرجان رو بھ خواب    

 ی ھم می کوچکش رویچشم ھا.  بھ پدرش نداشتی کودک شباھتنیو چھ بھتر کھ ا
 ی نالھ ھایصدا.  انداختی بھ چھار طرف می کرد و نگاھی بازشان میافتاد و گاھ
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 را کھ یی و شعر الالدادیرا ماساژ م مرجان آرام شکمش. شدی مدهیکودکانھ اش ھم شن
 کھ یکودک چھار ماھھ ا.  کردی گرفتھ بود، در گوش صھبا زمزمھ مادیاز مادرش 

و  ی فکر خودکشگرید.  اش بھتر شده بودھیروح.  کردی می مادرشیحاال مرجان برا
 روزھا نیا.  خوردی چرا صھبا را سقط نکرده را نمنکھی افسوس اگرید. مرگ نبود

 فقط شدیمرجان خوب م.  دخترشی گرفتن شناسنامھ بود برای برای راھدنبال شتریب
 .دی کشی طول میکم
 ی گفت و بھ دنبالش از خوشمزگی عمھ ایمان.  آشپزخانھ را رد کردیسحر درگاھ    
 حامل غذا را یمای کھ حاال حکم ھواپی با قاشق مرباخورالی کرد کھ لی مفی تعریفرن

 . گذاشتی دھانش مانیداشت، م
 .یخوش بھ حال مان! بھ بھ -سحر    
 را شی ساعدش، چشم ھای رونی با آستسای متوجھ شد کھ پرستاد،ی کھ اسایکنار پر    

 .خشک کرد
 خودش بود؟ -سحر    
 .آره - سایپر    

 
 ستادهی اسایحاال درست مقابل پر.  کردنتی بھ کابھی تکشی آرنج ھایروبرگشت و     
 .بود
 میچرا قا. یزدی رو در رو باھاش حرف میومدی کردن، مھی گریبھ جا -سحر    
  ازش؟یشد
 . دونمینم - سایپر    
 را یادی زی ھاسھیک.  تمام ماندمھی نشانی وارد شد و گفتگوی با سالم بلندمانیپ    

نگاھش را .  در آوردبشی را از جی گذاشت و کاغذ مچالھ شده انی زمیھمانجا رو
 نی از انمیا... نی از انیا:  کردی ھا را دانھ دانھ جدا مسھی چرخاند و کی کاغذ میرو

 ...یکی
  کاملھ؟نی ببایب: دی بھ گردنش کشی دستمانیپ    
پوست کندن  ازیسحر اما رو گشتاند و خودش را با پ.  صحبتش با سحر بودیرو    

 .کاملھ: مشغول کرد
 ی را اشغال کرد و از بند پاھاالی کنار لی صندلمانیپ. لحنش سرد و دلخور بود    
 .دی گرفت و او را بھ سمت خودش کشیمان
 ؟ی خوری میچ -مانیپ    
 . کنمزیبذار دور دھنشو تم -الیل    
 کند، مکافات زیم را تی خواست بعد از غذا؛ دست ھا و صورت مانیھر بار کھ م    

 را مانی و محکم دست پزدی دست و پا میمان. دی کشیدستمال را دور دھن مان. داشت
 الی لمی آمد و دای کار خوشش نمنیاز ا. دی کشی ممانیگرفتھ بود و خودش را سمت پ

 . کردی متیرا اذ
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 .نکنش گناه داره -مانیپ    
 . کنھ لباستوی مفیکث -الیل    
 .فدا سرش -مانیپ    
.  مظلومش نگاه کردی شانھ اش بود برداشت و بھ چشم ھای را کھ رویسر مان    

 . بودالی بھ صورت لینگاه مان
  کنھ؟ی متتیمامانت اذ -مانیپ    
 . کردنیی سرش را باال و پایمان    
 بزنمش؟ -مانیپ    
 . بار سرش را بھ چپ و راست تکان دادنیا    
 . فروشھیبچم منو نم -الیل    
 ؟یدی بھ ما نمی چاھیسحر خانوم شما . صد البتھ -مانیپ    
 .دی کوبمانی مقابل پزی میسحر کاغذ مچالھ شده را رو    
 موی کھ پشتش نوشتم زرشک و لیشدی متوجھ م،ینداختی نگاه پشتش مھیاگھ  -سحر    
 ... یامان
 . خبدمیند -مانیپ    
 .میبرو بخر الزم دار -سحر    
 . بخورم بعدشیی چاھی:  زدی چشمکمانیپ    
 . بخورییبعد تا فردا صبح فقط چا. برو بخر -سحر    
 .نیِشما بھ کارتون برس.  برمی رو ھم میمان -مانیپ    
 ؟یچ -الیل    
 . جا خورده بود و دستپاچھ شده بودالیبھ وضوح ل    
 . کنھی متتیاذ... خب... یعنی -الیل    
 ؟...مگھ نھ.. . کنھینم -مانیپ    
 .دی را کشمانی ھم لپ پی و ماندی را کشیلپ مان    
 .ارمیپس برم کاله و کاپشنشو ب -الیل    
 ازی و بھ پستادیکنار سحر ا. حواسش نبود.  انداختسای بھ پری کھ رفت، نگاھالیل    

 .خورد کردن پر حرصش چشم دوخت
 ؟یقھر -مانیپ    
 . نگرفتیجواب    
 ؟ی تمومش کنی خواینم -مانیپ    
 . را بھ سوزش انداختھ بودشی چشم ھاازیگاز پ. دی اش کشیشانی بھ پیسحر دست    
 . سوزهیچشمش م.  رو ببریمان -سحر    
 .می زنیشب با ھم حرف م -مانیپ    
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 مانی کھ پی آخریتا لحظھ . دی شنی گفت و جواب کوتاھی کودکانھ ای بای بایمان    
 ی می بای و بادادی دست تکان ممانی پی رفت، از سر شانھ ی مرونیاز آشپزخانھ ب

 . بودی و دوست داشتننیذوق کودکانھ اش دلنش. گردش را دوست داشت. گفت
 . زل زده بودی پلھ ھا نشستھ بود و بھ نقطھ ایمرجان ھنوز رو    
 . دکترمشیاگھ حالش خوب نشده، ببر -مانیپ    
 . دکتر بودشی پیھفتھ . ی کرده انگاری دلش درد می کمھی. نھ خوبھ -مرجان    
 نکند و تی را اذمانی تا پدادی پوشاند، تذکر می کاپشن می ھمانطور کھ بھ مانالیل    
فقط با ذوق و . دی فھمی نمیزی مادرش چیاز حرف ھا.  دادی ھم سر تکان میمان

 . کردی اش را ابراز می خوشحالیشوق کودکانھ ا
 م؟یبر -مانیپ    
 . براشی نخرزای چنجوریفقط پفک و ا -الیل    
 . راحتالتیخ -مانیپ    
 . بغل زدشی را از کنار پایمان    
 . کنی بایبا مامان با -مانیپ    
 .ی بــایبــا -یمان    
 .ی بایبا -الیل    
 . با لبخند بدرقھ شان کردالیل.  گفتی می بایباز ھم تا دم در فقط با    
 بھ ھودهی بالی فکر و خیکی و ھزار و زدی موج می زد اما تھ دلش نگرانیلبخند م    

 و بعد صورتش را دی را بوسی مانمانی کھ پدیاز پشت قاب پنجره د.  آوردیھمراه م
 . زدمانی صورت بزرگ پی روی ھم بوسھ ای گرفت و مانی مانیمقابل لب ھا

 ... بودی خوبِیی دامانیپ    
    

 بھ ی بلنددیدر را بھ عادت ھر شبش محکم کرد و خستھ نباش چفت و بست مانیپ    
گوشھ . ستادی نشستھ بود، ازی پشت می مآبانھ اسییکنار بھار کھ با ژست ر. ھمھ گفت

 زی می رویبا دست، کاغذ ھا. دی کشی بلندی ازهی چشمش را با انگشت فشرد و خمی
 .کرد  آنھا را اشغالیرا کنار زد و خودش جا

 ؟ییچقدر شد دا -مانیپ    
 . خواندمانی پی بزرگش را باال آورد و رقم را براکیفینتی حساب سانیبھار ماش    
 کھ سحر یستی لنیشد چھارصد و شصت و سھ ھزار و ھفتصد تومن کھ با ا -بھار    

 . برهشیواسھ فردا نوشتھ، فکر کنم صد و خورده ا
 ؟یرقمارو کھ جابجا نزد -مانیپ    
 .ندی را بھتر ببمانی چانھ زد و گردنش را بھ باال کج کرد تا پریبھار دست ز    
 ارمی چرتکھ بی خوایم. نی کھ بھ ما اعتماد ندارنھی ھممی شما نسل قدیبد -بھار    
  جان ناپلئون؟ییدا

 .دی تکان داد و خندی سرمانیپ    
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 .ی وجبمیبر پدر جدت صلوات ن -مانیپ    
 .ستادی اد،ی کشی مِی را تنی آن طرف تر کنار مرجان کھ زمیکم    
 . کنمی مزیخودم تم -مانیپ    
 .ی امروز خستھ شدیبھ اندازه کاف. شھیزحمتت م. ممنون -مرجان    
 .دی کشرونی دستان الغر اما خوش ساخت مرجان بانی را از مِیت    
 .برو پھلو بچت -مانیپ    
 فقط از قد بلند و زد،ی حرف ممانی کھ سحر از پی اولی ھاروز.  نگاه کردمانیبھ پ    

 و یکم کم از خوف و وحشت چھره .  گفتی مرجان می مرد برانی ایشکم برآمده 
 بھ خاطر نکھی بھ سحر نگاه بد ندارد و بعد ھا از انکھیبعد ھا از ا. شغل ھراس افکنش

 انی بساطش را مابانی سر خیچی شد و ساندوی مزاحمت ھا کم متگرش،یحضور حما
 . کردی نمیجوب خال

َ شان، قد علم کردی زندگانی میادی آشنا شد و زبھی غرنیکم کم ا     َ. 
 ...آخھ -مرجان    
 .گھیبرو د -مانیپ    
 ی بھ سمت پلھ ھاسا؛ی ھمراه پرر،ی کرد و با گفتن شب بخمانی از پی لبریتشکر ز    
 . دوم حرکت کردندی بھ طبقھ یمنتھ
 از دل سحر دیبا.  شستندی ظرف مالیسحر و ل.  بھ سمت آشپزخانھ راه افتادمانیپ    

 . را خودش برداردی آشتی براھی اولی و قدم ھااوردیدر ب
 . بھ قاب در دادھی تکی ورکی را کلشی و ھستادی انھیدست بھ س    
 .ری شب بخال،یممنون ل -مانیپ    
 . شب خوشیخستھ نباش -الیل    
 ی ظرف ھا را، رویسیدستمال نمناک شده از خ.  بروددی کھ بادی بود و فھمزی تالیل    

 . برودرونی شده گذاشت و خواست از آشپزخانھ بدهی ھم چی رویبشقاب ھا
 .میری با ھم مال؛یصبر کن ل -سحر    
 . عالمت داد تا برودالی ھم گذاشت و بھ لی چشم رومانیپ    
 .حرف دارم باھات -مانیپ    
 . نموندهیحرف -سحر    
 .دی کشرونی خودش بی سحر و برای برایصندل    
 .ھیادی زیحرفا. نیبش -مانیپ    
 ؟ی مونده کھ بارم کنی چگھی بودن، دی از دختر منوچ عملریغ -سحر    
 .ندی بنشی صندلی سرش را جنباند و عالمت داد تا رویبا نگاه شرمنده ا    
 .سحر دست بھ کمر زد و مقابلش نشست    
 ره؟ی مادمی ی کھ گفتیی اوناای شھ؟ی منیری نشستم، حرفات شمیریگ -سحر    
 ن؟ی نداریبا من کار -بھار    
 . بود نگاه کردستادهی آشپزخانھ ای برگشت و بھار را کھ کنار پلھ ھا روبرومانیپ    
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 .ری شبت بخیینھ دا -مانیپ    
سحر زل زد .  بھار کھ دور شد، دوباره نگاھش را بھ سحر دوختیھا قدم یصدا    

 .دی کشی ھم می روی عصبکی تی را در پشی و انگشت ھازی میبھ گلدان رو
 و پنج ستیب.  مھربونم بودیبد اخالق بود ول. بابا بود.  نبودیمنوچ، عمل -سحر    

 یم. نصف من؛ نصف مرجان.  کردی نصفش مد،ی خری دوقلو ممی کھی دادیتومن م
.  بارم سوار چرخ و فلکمون کردھی.  کردیتاب و سرسره سوارمون م. بردمون پارک

 مھیاما شب جمعھ ھا پلو و ق.  نبودپوضعمون تو.  گفتن منوچ عملھیتو محل بھش م
 واسھ کمر ی ادهی ندریِ خبر خی دونم کدوم از خدا بی نمنکھیتا ا.  مامان بار بودی

 زحمت کش، شد منوچ یاون موقع بود کھ منوچ عملھ .  بھش داداکیمنوچ، تر یدردا
 .ی مفنگِیعمل

 
 .دی کوبزی می قالب شده اش را در ھوا تکان داد و روی کالفھ دست ھامانیپ    
 . روطتی دونم شرای سحر؛ منیبب -مانیپ    
 .ی دونی نمیچیتو ھ. ی دونینم -سحر    
 بگم غلط کردم خوبھ؟.  دونمیم -مانیپ    
 ھی ؛ی کردی کارھی.  غلط کردم درست بشھھی با ی ھر اشتباھستیقرار ن! نھ -سحر    
 منھ کھ منوچ از بس ریمگھ تقص.  تو سرمی بزنی ھشھی نملی برات کردم، دلیکار

 منھ کھ ری شد؟ مگھ تقصیاکی کمر گرفت و واسھ درداش، ترسکی کرد، دیعملھ کار
 منھ کھ ری مواد مخدر؟ مگھ تقصیاقچ قاچھی دخترشو فروخت بھ یول پیمنوچ از ب

 منھ کھ تو مجبور ریمامانم تاب و تحمل نکرد و خودشو زنده زنده سوزوند؟ مگھ تقص
 ....یشد
 .دنی پرگرانی حرف دانی میعادتش بود ھنگام کالفگ    
 .بس کن. گھیبس کن د -مانیپ    
 .ی نداردنشوی طاقت شنی حتینی بیم -سحر    
 بھ ی لرزانش گذاشت و خودش بطری و کنار دست ھاختھی سحر ری برای آبوانیل    

 . دادزی بھ مھیدست تک
 .مانی نکن جون پھیگر -مانیپ    
 رونی حنجره بانی بغض دارش را از میآب دھانش را پر صدا فرو برد و صدا    
 .دیکش
 کردم ی کارھی برام، ی کردی کارھی.  ذارمی رو رو سرم نمیمن منت کس -سحر    

من و . رونی بیدیاما تو گذشتھ رو از تو گور کش. می حساب شده بودیحساب ب. برات
 کھ تو یِاالنم تو ملک. مشیاری ھم نادمونی گھی دمی بھ ھم؛ قسم خوردمیتو قول داد
 .دمیِ کھ من بعد اجارشو ممی کنیم ی من و خواھرم زندگ،یارشیصاحاب اخت

 ی را باال برده و بطرشی شب، صدامھی توجھ بھ ساعت نی شد و بی عصبمانیپ    
 .دی کوبزی می را با قدرت روشی دست ھاانی می اشھیش
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 ی گوھھیِ من االغ گفتم، ی چھی.  بسھی علیبھ وال. بھ موال بسھ. بسھ سحر -مانیپ    
 .یستیخورم ول کن معاملھ ن

 مانی پیشانیرگ متورم پ. دیک باال گرفت، اشکش چمانی پدنی دیسرش را کھ برا    
 . خودش کھ بماندیبغض صدا.  گرفتدیرا ند

 عمر ھی مامانم کھ یمثل آرزو. شھینگم عقده م. ی بدوندیبا. ستیبس ن -سحر    
ِ کرپ رھنیمثل پ. دی درھم خرشھی ھمی سوا کنھ و بخره ولوهیحسرت داشت م ِ

 ی نگاش منیتری داشتھ باشھ و فقط از پشت وخواستی عمر دلش مھی کھ یِلئونارد
 کھ از یمثل ھربار.  مونھی مھرم خواگری کھ تا ابد رو جیدی سفرھنیمثل داغ پ. کرد

 .شھی عقده م؛ی فھمی مشھیعقده م. دی نرسیمنوچ کتک خوردم و زورم بھ اون مفنگ
 نی ا وقتچیسحر را ھ.  اش گرفتی اشکی و نگاه از چشم ھادی سر عقب کشمانیپ    

 را چشی و ھشت تا ساندوی آن روز کھ بر و بچ اصغر کباب، سیحت.  بوددهیگونھ ند
 یحت.  خوردی کھ از منوچ کتک میی آن روزھایحت.  جوب انداختھ بودندی توکجای

 . کھ مادرش مردی روزیحت. دی ترسی ممانی کھ از پی اولیآن روزھا
ِمن آدم نون مفت خور کس -سحر     . اوردی بارم نینجوری ننھ ام ایعنی. ستمی نبوده و نیِ

 اجاق؛ تو گرما و سرما، فالفل ی پاستادمی لنگھ پا وا مھی اومدم ی کھ مرستانیاز دب
 ی میمرجان قالب باف.  شب مامانمی لقمھ نون بذارم رو سفره ھی کردم تا یسرخ م

 ی مادی اما زدنی خریتابلو خطاشو ارزون م.  بودیسیمامان ھنرش خوشنو. کرد
 فکر دی از اون دوتا بود، چون آدما شاشتریدرآمد من ب. ارهی پول در بشتریوشت تا بن

 عار و ننگ ی من بمان،یپ. رهی نمادشونی نباشن، اما شکم شونی خونھ و زندگنیتزئ
 .ستمین

با .  و کالفھ دست بھ پشت گردنش برددی آشپزخانھ را کالفھ کشِیی پنجره کشومانیپ    
 تا دی کشنییضامن فندک را پا.  آوردرونی بیگاری پاکت، سریدو ضربھ بھ قسمت ز

 گاری نخ سد،ی آی بدش مگاری سحر از سنکھی ایادآوری آخر با یآتش کند، اما لحظھ 
 . انداخترونیکرده و از پنجره ب  جدا و از وسط نصفشیرا از لب ھا

حر  خودش را بھ کنار سن،ی برگشت و با برداشتن چند گام بلند و سنگیعصب    
.  دادھی سحر تکی صندلی را بھ پشتگرشی و دست دزی دستش را بھ مکی. رساند

 .ردی اوج نگشی کرد تا صدایسرش را تا مقابل چشمان سحر خم کرد و سع
 بکنم منت جایمن ب.  بزن تو گوشمای ب؟یستیچرا ول کن ن.  غلط کردمگمیِد م -مانیپ    

بھارو . ونتمی مدمویمن خودم ھمھ زندگ.  بکنم بھ تو طعنھ بدمخودیمن ب. سر تو بذارم
 ی کھ باھام حرف نمیاز اون شب. مانی نکن جون پھیگر. ونتمی رو مدنجایا. ونتمیمد
 شعور، تو کھ یمن االغ؛ من نفھم؛ من ب. ینجوری اکنن. دمی مردنو عمال د،یزن

 . و ببخشای ب؛یخوب
 . خودش گذاشتی شانھ ھای سرش را رو سحر حلقھ کرد ویدست دور شانھ ھا    
 . ھمھ نامھربونمنیببخش کھ ا -مانیپ    
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 را چرخاند دی و کلمی را تنظنھیآ.  آمدرونی از فکر بن،ی بستھ شدن در ماشیبا صدا    
 . را روشن کردنیو ماش

 ؟ی کردریچقدر د -مانیپ    
 گشت ی میزی دنبال چفشی کانی بھ سحر کھ می نگاھمیفرمان را چرخاند و ن    

 .انداخت
 .ی منو برسونیخودت اصرار کرد. رمیمن کھ گفتم خودم م -سحر    
 ؟ی بری داره با تاکسی چھ معن،ی راه نشتری دو قدمم بھ،یکی ریمس -مانیپ    
 ؟ی بریخوایکجا م -سحر    
 .ھیاتحاد -مانیپ    
 . پشت تلفن گفت با جفتمون کار دارهینیخانم ام -سحر    

 . گرفتار بودشییبگو دا -مانیپ    
 .یی تورندشمی گمیتصم. یی و سرپرستش تومَِّیق. یی از من بھ بھار توکترینزد -سحر    
 . خانم دختر خالھنیشمام کھ معرف حضورشون ھست -مانیپ    
 ی تو معرفیمن اگھ خودمو دختر خالھ . ستی نیاالن وقت مسخره باز -سحر    

 نھ؛ ده سالش ی و خواھرزاده بھی مرد غرھی با ی زندگی برایھیکردم، چون توج
 . مھمھیلی گفت کارش خینیضمنا، خانوم ام. نداشتم

 سحر یدستش را پشت صندل.  انداختی بھ چپ و راست نظرشھی از شمانیپ    
 .گذاشت و با نگاه بھ عقب، فرمان را چرخاند

 .می کوچھ رو رد کردی حرف زدنقدریا -مانیپ    
 بن بست بود، ی بھ در سبز رنگ مدرسھ کھ در انتھایاشاره ا. ستادیکوچھ امقابل     
 .کرد
 . مقصد شما سحر خانومنمیا -مانیپ    
انگشت شست و سبابھ را بھ . مانی زل زد بھ پی تکان نخورد و عصبشیسحر از جا    

 .ھم چسباند و باال آورد
 ... جو بھار برات مھم بودھی اگھ یعنی -سحر    
.  خانوم معلما رو از برمنی ایاما حرفا.  ھم مھمھیلیخ. بھار برام مھمھ -مانیپ    

 معلم ی وسط حرفاای بگھ نمره کم آورده خوادیباز م.  شناسمیخواھرزادمم خوب م
 دی دونم شای چھ مای خوندهی گوژپشت نتردام مکیزی سر کالس فایآدامس دھنش بوده 

 .شھی بار اخراج موقت منی اتشینھا. ھ معلمش ترقھ انداختی صندلریبازم ز
 .چقدرم کھ برات مھمھ:  گرفتمانیسحر پوزخند زد و نگاه از پ    
 نامیا. گوشھی ذره بازھیبھارم . ھی نوجوونیطنتای شنای کار کنم بزنمش؟ ایچ -مانیپ    
 . کننی شلوغش میالک
 .ستی درسش برات مھم نیعنی. واقعا کھ -سحر    
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.  دارمدی کھ ھنوز واسھ انتخاب رشتھ اش تاکی دونیم. درسش برام مھمھ -مانیپ    
بچھ درس !  باال سرش کھ بچھ درس بخونسمی کھ ھمش با ترکھ واشھی خب نمیول

 .بخون
 ِیِ بھ قول بھار اسقاطنی گفت و از ماشیخداحافظ. ستی را قانع کردن آسان نمانیپ    

 خش خش یصدا.  مدرسھ پا گذاشتیلت شده  بزرگ و آسفااطی حانیم.  شدادهی پمانیپ
 کردند، ی می بازبالی پوشان نوجوان کھ والی سرمھ ایاھوی مدرسھ و ھی بابایجارو

آن وقت ھا کھ خودش .  شدی در ذھنش تداعدرسھ دوران مادی.  بوددهیچیدر فضا پ
 .ود دنبال بازوبند گشتھ بیلی ابوذر و جلی بسکتبال بود و تمام مغازه ھامی تتانیکاپ
 ی ھای راحتی روینی بعد مقابل خانم امیلحظھ ا.  راه افتادینیبھ سمت دفتر خانم ام    

 یچھره ا.  بودانسالی زن نسبتا چاق و مینیخانم ام.  نشستھ بودشیمدل چند سال پ
 بزرگ و بلندش، ی و با وجود مانتودی پوشی چانھ دار میمقنعھ . مھربان و گرم داشت

 . قرار داشتیصندل ی پشتی روشھی ھماھشیچادر س
 اوردن؟ی نفی تشردلی قویآقا -ینیخانم ام    
ِسحر من من      گرفتار بودن و چند شونیراستش ا:  شرمنده ادامھ دادی کرد و با لحنیِ

 .جا کار مھم داشتن
 ی ھم ضربھ ای کرد و ھر از گاھی دستش را سر و تھ مانی خودکار مینیخانم ام    

 .زدی مزی میبا آن رو
 ھ؟ی شما با بھار چھ جوریرابطھ ! یرسعادتی خانوم مدینیبب -ینیخانم ام    
 . بھار زل زد بھ صورتشی مدرسھ ری و مستاصل از سوال نامفھوم مدجیگ    
 .شمیمتوجھ منظورتون نم -سحر    
 .دیذاری بھار وقت می در طول روز چقدر برایعنی -ینیخانم ام    
 ریبعدشم درگ. خب راستش بھار تا ساعت سھ مدرسھ است... امم.. خب -سحر    

 کار ما یشما خودتون از جنجال و دردسرا.  کنھی بھ ما ھم کمک میدرسشھ و گاھ
 .نی دونیم

 ن؟ی نداری صحبتی در طول روز با بھار گپیعنی -ینیخانم ام    
 از گھ،یاز مدرسھ م. می زنی درسش با ھم حرف میمثال درباره . خب چرا -سحر    

 .می زنی حرف منھی بی کھ مییلمای و فخونھی کھ مییدوستاش؛ معلماش، نسبت بھ کتابا
 ن؟یھم -ینیخانم ام    
 ...نی کنی نگرانم منی دارینیخانوم ام -سحر    
 کامال دوستانھ ی رابطھ ھی کھ معلومھ شما با بھار نطوریا!  خانومدینیبب - ینیخانم ام    

 درستھ؟. نی خواھرانھ دارتیو در نھا
  باشھ؟دی بانی فراتر از ایزیچ -سحر    
تا حاال با بھار در . ی مادر دختری رابطھ ھی. بلھ:  زدی لبخند گرمینیخانم ام    

 ن؟ی روز ازدواج کنھ حرف زدھی نکھی ایرابطھ 
 . بھار ھنوز زودهیبرا. دمی ندیلزوم -سحر    
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 ؟ی شوخی براینجوری ھمیحت -ینیم امخان    
 اوقات من یگاھ. شییخب بھار بھ نسبت دختر بودنش با من راحت تره تا دا -سحر    

 دونم فالن ی چھ مای گری با فالن بازشدی مثال کاش مگھی می و مسخره بازیباب شوخ
  داره؟ی چھ ربطیول.  معروف ازدواج کردیخواننده 

 شتری بھار بی براشیی کھ معلومھ شما و دانطوریا! یرسعادتیخانوم م -ینیخانم ام    
 . تا پدر و مادرنیمثل خواھر و برادر

  اشکالش کجاست؟نیو ا -سحر    
اما . دهی ضربھ ندیی از نداشتن خواھر و برادر و داای تو دنی بچھ اچیھ -ینیخانم ام    

 . دختر از وجود ھر دو محرومھنی انکھیچھ برسھ بھ ا. از نداشتن پدر و مادر چرا
 .دهی ندیبھار ضربھ ا -سحر    
 نی بعد از اکباره،ی حرف را در دھانش چرخاند و در آخر بھ ی کالفھ کمینیخانم ام    

 . گفت اصل موضوع دعوتش را،ینیھمھ مقدمھ چ
 مدرسھ نشده سی بھار سوار سروروزی کھ دنی باالتر از ایچھ ضربھ ا -ینیخانم ام    

 .  قرار گذاشتھی مدرسھ با پسر نوجوانی پشتیو تو کوچھ 
 
 

 تر از نی سنگینی خانم امیحرف ھا. دیچی در گوشش پی زنگ خش داریصدا    
 آن ادی.  مشتش فشردانی را می قطور راحتیدستھ .  شدندی مدهی سرش کوبیپتک رو

.  کندیا پاره پاره م سرش رانی می رگ ھای کرد کسیاحساس م. کتاب کوچک افتاد
 و ینی خانم امی زد بھ لب ھازل ناباور. شدی تر مکی و تارکی اتاق تارواریدر و د

 . قابل باورشری غی حرف ھایگوش سپرد بھ ادامھ 
 با شما تماس روزمی موضوع شدم و ھمون دنی متوجھ اروزیمن د -ینیخانم ام    

 ھی قضنی از ایگری از من و شما، فرد دریمن نخواستم تا غ. گرفتم تا با خبرتون کنم
 خوام بھار بفھمھ کھ من ی نکردم چون نمیخودم ھم با بھار صحبت. مطلع بشھ

قبل از .  آخر و عاقبت ندارهھا ی دوستنیا. ستی نیحرف کم.  دونمیموضوعو م
 بی خدا نکرده آسای ی روحبی بھار آسنکھیقبل از ا.  کردی کاردی بشھ باری دنکھیا

 ِگوشتون با منھ؟. نھی ببیجسم
 . کرد تا لرزششان را پنھان کندی را بند صندلشی دست ھاگریسحر بار د    
 .دیبفرمائ... بلھ... بلھ -سحر    
 بھ محبت داره و ازین. ھیاحساسات. ھیبھار تو سن بد. زی خانوم عزدینیبب -ینیخانم ام    

چھ . شھی مدهی از خونھ کشرونی نشھ، بھ سمت بنی محبت از طرف خانواده تامنیاگھ ا
 نی انی والددی دارن کھ بایادی زی ھاتی سن، حساسنیدختر چھ پسر، ھر دو در ا

واضح تر بگم، . شنی کنجکاو مزای چیلی خی ارهدرب.  ھا رو کنترل کننتیحساس
 .دوست دارن روابط آزاد رو تجربھ کنن
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وس روابط آزاد بھ سرش  ھگری کند تا دی مستی بھار را سر بھ نمانیروابط آزاد؟ پ    
 .نزند
  کار کنم؟ی چدیمن با -سحر    
 . پسر دوست شده پنھان از شماھیبھار با  - ینیخانوم ام    
 . بفھمدمانی اگر پالیواه و واو    
 خب؟ -سحر    
 مسئلھ رو با شما نی با شما راحت نبوده کھ ای بھار اونقدریعنی نیا - ینیخانوم ام    

 . کھ باعث ترسش شدهنی قبال محدودش کرددی شما شانکھی ای حتای نذاشتھ ونیدر م
 . محکم دوباره جملھ اش را تکرار کردیسحر با لحن    
  کار کنم؟ی چدیمـن حاال با -سحر    
صحبت ھاتون رو محدود بھ . دی با بھار راحت باشدیگفتم کھ شما با -ینیخانوم ام    

 باھاش حرف ی طوریگاھ. دینیالش بش درد و دی پایگاھ. دیدرس و مدرسھ اش نکن
 ازش با خبر بشھ رو، ی کسنی خوای مھمو کھ نمیلی راز خھی نی کھ انگار داردیبزن

 ادی محرم اسرار رو داره و مھیکھ بھار حس  اون موقع ست. نیگی بھ اون منیفقط دار
 . کنھی شما پھن مشی دلش رو پیو سفره 

 .می وقت بھار و محدود نکردچیما ھ -سحر    
 ھ؟ی شما چدی از دتیمحدود - ینیخانوم ام    
 شلوارش بھ ی کمری کمرش را قلقلک وار رد کرده و روی رهی تیعرق سرد    

 اش را با آن یشانی پیسی و خدی کشرونی جعبھ بانی از میدستمال کاغذ.  نشستیخشک
 .گرفت

 علوم یشتھ  اصرار دارن تا بھار ردلی قوی آقانکھی اانیمن در جر -ینیخانم ام    
 یعنی. ی سعادتری خانوم متی محدودیعنی خودش نیا.  رو انتخاب کنھ، ھستمیتجرب

کھ .  ندارهیری گمی کھ اون قدرت تصمنی فھمونی بھ نوجوان ممی مستقری غنیشما دار
 طرح ی بگھ کھ با پسرادی بنیبعد انتظار دار. ستی و خواست و عالقھ اش مھم نمیتصم
  بھش عالقھ مند شده؟ای ختھی ریدوست

 دی شنی را مری خانم مدی حرف ھای جا بود و کمنی ھم امانیبا خودش گفت کاش پ    
 . کردی نمی ھمھ قلدر بازنی و اشدیبلکھ آدم م

 کھ فقط ده سال از من کوچکتره، ی دختری برانیشما از من توقع دار -سحر    
  کنم؟یمادر
 شون با فرزندشون ی کھ تفاوت سنمی داشتیی مادر ھاھ؟یاشکالش چ -ینیخانوم ام    

 .فقط دوازده سال بوده
 ا؟یو اون مادرھا موفق بودن آ -سحر    
 خواد،یپدر م. خوادیبھار مادر م.  کنھی مجابی رو ایزی ھر چطیشرا -ینیخانوم ام    

 ساعت با می کھ ھر شب حداقل نیکس.  بھار بشھی دلخوشتگرشی حمای ھی کھ سایکی
 کنھ نھ یی کھ بھار رو راھنمایکس.  دختر اعتماد بھ نفس بدهنیزنھ و بھ ابھار حرف ب
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 خواھرزادش رو ببوسھ و فقط موقع ی کھ گاھیی داھی نھ. رهی بگمی بھ جاش تصمنکھیا
 تو دلش ی حرفنی تا کوچکترخوادیمادر م.  و حاضر بشھی حی مھم زندگماتیتصم
 کم یزیمن قبول دارم شما براش چ. ھ محبتھ نھ دوستت دارم و چند تا بوسنایا. نمونھ
 .نینذاشت

 ن؟ی کردی کار می من چیشما جا. می خودمون رو داریخب ما ھم مشغلھ ھا -سحر    
 با بھار وقت شتری کردم بی میسع.  گرفتمی مشاور کمک مھیاز  -ینیخانوم ام    

. دی رو فراموش نکنی روانشناسیضمنا کتاب ھا.  مھمھیلیحرف زدن خ. بگذرونم
 .نی دونم شما خودتون روانشناس کودک ھستیگرچھ م

 ... پسرھی ماست کھ بھار با ری تقصیعنی -سحر    
 . دندان، نا تمام گذاشتری زنشیی جملھ اش را با فشردن لب پایادامھ     
 یاما شما دو نفر ھم ب.  گردن شماسترای تقصی ھمھ گمیمن نم -ینیخانوم ام    

 ،ی شھر بازنما،ی گردش؟ پارک، سنی بریر ماه بھار و مچند بار د. نیستی نریتقص
 و یحی تفریکالس ھا.  کھ دوست دارهیزی ھر چای یقی کنسرت موسی حتایتئاتر 

  چطور؟یسرگرم
  کار کرد؟ی چدیحاال با.  کمیلیخ -سحر    
 . کردنیی تزیمی را با لبخند مالشی لب ھاینیخانوم ام    
راه درست و . دی اعتمادش رو جلب کندی کنی سعد،یبا بھار صحبت کن - ینیخانوم ام    

 باھاش ای جور دوستنی ای تا خوب و بد رو بشناسھ و در ضمن درباره دینشونش بد
 مھم تر ی گفتم و نکتھ یزی بفھمھ کھ من چدیالبتھ نبا. دی کھ باخبرنی و بگدیحرف بزن

 .دی کنترل کنور رفت و آمدش رو ھم دورادنکھیا
 . جانش را از جا بلند کندی داد تا جان بی بھ صندلھیتشکر کرد و دستش را تک    
 !؟ی سعادتریخانوم م - ینیخانوم ام    
 . آن زن مھربان را نگاه کردیبرگشت و استفھام    
 براش کم یزیچ. ھیبھار تو سن حساس.  کنمی مدیباز ھم موکدا تاک -ینیخانوم ام    

 رو ھم حیگردش و تفر.  از خونھ بگردهرونی بطیبود ھا تو مح کمنی کھ دنبال ادینذار
 .ریروز بخ. دی کنادیز

 زنگ در فضا یصدا.  آمدنیی سنگ مرمر را دانھ دانھ پای تکان داد و پلھ ھایسر    
 خلوت پر شد از اطی کھ حدی نکشیطول.  دادی سالن گوشش را آزار می دهیچیپ

 . قدمیدخترکان نوجوان قد و ن
 

 راه شتری دو قدم بمانی گرفت تا خانھ را کھ بھ قول پمیمدرسھ خارج شد و تصماز     
 ی برای و مقدمھ اندی را مرتب بچشی حرف ھاریتا در طول مس.  برودادهی پست،ین

 د؟ی چھ بگومانیبھ پ.  بودنیتمام دغدغھ اش ھم.  کندبی ترتمانیشروع حرفش با پ
 ی بود، خودش حل میی کذایبی کتاب جمان اگر موضوع مثل ھد؟یاصال چگونھ بگو

 . خودش ببرد و بدوزدمان،ی بود کھ پنھان از پنیکرد اما مسئلھ بزرگتر از ا
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  دختر آخھ؟ی کار کردیچ...  بھار بھار بھاریوا -سحر    
    

 داد و ی را مالششیدست ھا.  بھ دو سر کوچھ انداختی نگاھگر،ی بار دکیسحر     
 ی ھا و بوق ھانی رفت و آمد ماشیصدا. سرد بود . پنھان کردشی بغل ھاریز

 بھ ی آورد و نگاھرونی ببی را نصفھ از جلشیموبا. شدی مدهی شنابانیمکررشان از خ
 مرجان یصدا.  رفتی در راه میو کوچھ جلانیکالفھ و سردرگم م. ساعتش انداخت

 . بلند شدفونیاز آ
 .ایشی مضی تو مرایب -مرجان    
 را با بخار نفسش گرم شیدست ھا.  رساندفونی آکیبا دو قدم بلند خودش را بھ نزد    
 .کرد
 .ادیمنتظرم تا ب -سحر    
 اد؟ی زودتر م،یتو اونجا تو سرما واست -مرجان    
 . االنادیم -سحر    
 .لجباز -مرجان    
 .دی را محکم کوبیمرجان گوش    
.  بھ درخت داد و کفشش را تکان دادھیتک . کردی متشی کفشش، اذانی میزیچ    

 . جوب افتادی جلبک زده ی کفش، وسط آب ھاانی از می کوچکی زهیسنگ ر
 خرد کردن ازیبھ پ.  گرفتنرادیاز صبح کھ از مدرسھ برگشتھ بود، کارش شده بود ا    
آخرش ھم .  داده بودری پاک کردن مرجان گی و سبزالی بھ گوشت شستن لسا،یپر

 از یکی با د،ی رسی بھ موقع نممانی اگر پی انداخت و حترونشیمرجان از آشپزخانھ ب
 .. گرفتی باال مشی دعواانیمشتر

بھار از . دی کشی نفس آسوده اد،ی را کھ شنی سھرابی آقانی تک بوق ماشیصدا    
 ی سھرابی بھ آقایلند بیخداحافظ. دی پرنیی رنگ پای بوس آبینی میارتفاع کوتاه پلھ 

 . آوردند، دست تکان دادی شکلک در مشھ،ی کھ از پشت شی چند دختریگفت و برا
 .ســالم -بھار    
 .شدی بوس دور و دورتر مینی موتور میصدا    
 .سالم -سحر    
 ن؟ی فرمودنگیِ استندنجایچرا ا -بھار    
 .منتظرت بودم -سحر    
 بزرگش ِی ارهیِبھار مچ دستش را باال آورد و دو ضربھ بھ ساعت بنفش صفحھ دا    

 .کھ چند بند رنگارنگ داشت، زد
 . اومدممی امروز کھ آن تاگھید -بھار    
 مدرسھ چھ خبر؟: پشت سر بھار در رابست    
 ری زیھمھ چ.  کاره ستچی ھوتنی نکیزی کھ تو فدمی تازه امروز فھمیچیھ -بھار    

 .قھیعت.  با اون عمشدسھی ارشمنیسر ا
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 جدا؟ -سحر    
:  دادی کوتاھش را تکانیبھار مقنعھ اش را طبق معمول ھمانجا در اورد و موھا    

  مدرسھ؟یتو امروز اومده بود.  امروزمی با بچھ ھا فحش بارش کردیکل. آره بابا
 .نھ: فت را باال ریگری دی توجھ بھ راھش ادامھ داد و پلھ یسحر ب    
 . دومحیزنگ تفر. دمتیاما من د: ستادیبھار اما ا    
 ھی اتحادمانی کھ من اون موقع با پمھی دوم شما ساعت ده و نحیزنگ تفر -سحر    

 .بودم
 .دتتی ھم دزهیتازه فا.  تنت بودتمی اون مانتو قھوه ا،ینھ خودت بود -بھار    
 . گذاشت، اشاره کرد تا بھار داخل شودیسحر ھمانطور کھ در سالن را باز م    
 عقل بود، حاال حرفش شد سند؟ مرجان؟ نیری دختر شنی کھ ایتا اون روز -سحر    

 مرجان؟
 .دی بھ سمتشان دویمان. ستادیبھار ھاج و واج ھمانجا دم در ا    
 .یفتین -سحر    
  مرجان؟؟الیل. حواست بھش باشھ.  مرجانشی پرمیم: و رو بھ بھار ادامھ داد    
 دم؟ی خری چیاگھ گفت:  دور چرخاندکی را بغل زد و یبھار مان    
 سر داد با زبان نا مفھمومش ی ذوق زده ای خنده ی زده از دور چرخشجانی ھیمان    

 .دی خری مشی را داشت کھ بھار برایی ھای شکالت تختھ ایتقاضا
وچک، باعث شد عقبگرد  بھ چمدان کشی کھ گذشت، نگاه گذراالیاز کنار اتاق ل    
 ی چمدان مانی می مرتبمھی را بھ طرز نشی لباس ھاسایپر.  دادھیبھ قاب در تک. کند

 .چپاند
 ؟یری مییجا -سحر    
 جا شی را کنار لباس ھای آرام قاب عکس کوچکیلی متوجھ آمدنش شده و خسایپر    
 .داد
 . گرفتمممویتصم. آره - سایپر    
 . دو زانو نشستی روسایسحر در را پشت سرش بست و کنار پر    
 ... نبود کھ تونیمن قصدم از اون حرفا ا -سحر    
 تا ھر وقت کھ دی سعشی گردم پیبر م. من ممنونم از ھمھ تون.  دونمیم - سایپر    

 .طالقم بده
  ازش؟ی ترسینم -سحر    
 . کھ قاب عکس را پنھان کرد، دوختیی چمدانش، جای چشم بھ گوشھ سایپر    
 . کشھی زنھ می متشینھا. ستی کھ رنگ نیاھیباالتر از س - سایپر    
 . تعارف نکناد،ی از دست ما بر میاما اگھ کار. ی دونیھر جور خودت م -سحر    
 . ھم ھمھ زحمتا رو دوش شما بودهنجایتا ھم - سایپر    
 . بھ شانھ اش زد و بھ سمت اتاق خودش و مرجان راه افتادیدست    
 . کردی فکر شام امشب را مدیبا.  تا شب نمانده بودیزیچ    
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***     
 انی چشمان گرانی سرخش را می و چشم ھادی کوبواری را بھ دیگریفرشاد گلدان د    

 .شھره دوخت
 ؟.. ھانجا؟ی ایای بھت گفت بیک -فرشاد    
 ی فرشاد با صدابی از رفتار عجدهیترس. دیچی اش پینی بانیلکل، م تند ایبو    
 ... لب زد کھیفیضع
 .شام آوردم... برات  -شھره    
.  کردی میی خودنمانی زمی سرخ خون رویدستش زخم برداشتھ بود و قطره ھا    

 یُ سنگ اپن برداشت و مقابل چشمان شھره روی کوچک تفلون را از رویقابلمھ 
 .دی کوبنیزم
 ....  تو؟یتو غلط کرد -فرشاد    
 خانھ اش پر از ییرایپذ.  سرش انداختھ بودی اش را رودهی مست و کشیصدا    
 .دیفرشاد خودش را عقب کش.  را گرفتشیشھره بازو.  خرده شده بودشھیش

 .رونی من گمشو بیاز خونھ . دست نزن -فرشاد    
 پارکت گذاشت و با خنده ی روی برنج پخش شده ی دانھ ھایتلو تلو خوران پا رو    
 . گرفتشی مست و وحشتناکش راه اتاق خوابش را پیھا

  زنگ آپارتمان، نگاه ھراسان شھره را بھ در کشاندیصدا    
 

.  بھ فرھاد نگران انداختی نگاھی چشمانی بھ سمت در قدم برداشت و از معیسر    
 . چرخاندی را در قفلدی و کلدی کشرونی در را از ضامن بریزنج
 کجاست؟: فرھاد آشفتھ خودش را بھ داخل انداخت و در را پشت سرش بست    
 .تو اتاقشھ -شھره    
 ی رختکن پرت کرد و نگاھش را دور تا دور سالنیفرھاد کتش را درآورد و رو    

 . از آن نمانده بود، چرخاندی سالمزیکھ جز چند تکھ، چ
 بوما؟باز رفتھ سر آل -فرھاد    
خرد شدن .  رد شد و شھره ھم بھ دنبالش راه افتادییرای پذانی از می معطلیفرھاد ب    

 بھ فضا ی صوت گوش خراشعشان،ی سری قدم ھاری ھا زشھی خرده شیدوباره 
 . بوددهیبخش
 .فکر کنم آره -شھره    
 ؟ی اومدیک.  ھا باششھیمواظب ش -فرھاد    
 خونمون گفت ایگفتم عدس پلو پختم، ب.  زنگ زدم حالش خوب بودیعصر -شھره    

 . شکوندهوی شده و ھمھ چوونھی ددمیاومدم د. ارمیحوصلھ ندارم، گفتم پس برات شام م
 ھی گریدر اتاق فرشاد را کھ باز کرد، صدا.  سالن را باال رفتندی انتھایچھار پلھ     
 تخت خواب کی گفت و خودش را نزدیی»  خداای«  لب ریفرھاد ز.  شھره بلند شدی

 بود، زانی طرف تخت آوکی بود و از دستش کھ از دهی شکم خوابیفرشاد رو. رساند
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 و دهی بری انداخت و با نفسشی شانھ ھایرو  بزرگ فرشاد راکلیھ. دی چکیخون م
.  و روشن کننی ماشّاالی.  کتمھبی تو جچیسوئ: دی غرتی منقطع با عصبانییصدا

 .قبلش آسانسور رو ھم برام باز کن. بجنب شھره
 اش دم بھ دهی کوتاه و بری ھن و ھن نفس ھایصدا.  بھ راه افتادعتریو خودش سر    

 پلھ ھا دوان سی کرد، از سروی لب خدا خدا مریشھره ھمانطور کھ ز. شدیدم بلند تر م
 . روشن کند رانی آسانسور، ماشدنی آمد تا قبل از رسنییدوان پا

 را روشن کرد و تا مقابل در آسانسور کھ در حال باز شدن بود؛ دنده عقب نیماش    
 .گرفت

***     
 کھ از درمانگاه شدی می ربعکی. دی تخت دراز بکشیفرھاد کمکش کرد تا رو    

 دهیچی پی رنگدی بانداژ سفانی خورده بود و مھیکف دست فرشاد پنج بخ. برگشتھ بودند
 .شده بود

 .رونمی بی داشتیکار -فرھاد    
 . شکمش گذاشتھ بودی را بستھ بود و دستش را صاف روشیچشم ھا    
 .ممنون -فرشاد    
شھره جارو بھ دست، وسط سالن راه .  رفترونیچراغ اتاق را خاموش کرد و ب    

 .رفتیم
 ؟یخوایکمک م -فرھاد    
 ؟! و پرسشیکین -شھره    
 . را قالب وار بھ جلو کش دادشی و دست ھادی کشی بلندی ازهیفرھاد خم    
 . کنم خانومیکمکتم م.  بذاریی چاھیحاال  -فرھاد    
 . کج کردیگریو راھش را بھ سمت د    
 .سای لحظھ واھی -شھره    
 ھ؟ی چگھید:  بھ شھره غر زدی حوصلگیبرگشت و با ب    
 . آمدکی و نزددی کشرونی بی عسلیروِ تلفن ی دفترچھ انی را از میشھره کاغذ    
 .رشیبگ -شھره    
 . اش شدرهی خنھیِ بھ اپن داد و شھره دست بھ سھیفرھاد تک    
 ن؟ی اھیچ -فرھاد    
 .دست خط خان داداشتھ -شھره    
 ! نوشتھی چنیبخون بب:  اتاق فرشاد ادامھ دادیو با اشاره بھ در بستھ     
 ی شعرتی زده اش، برونیا چشمان متعجب و از حدقھ ب کاغذ شد و بی رهیفرھاد خ    

 خوش ی آن تکھ کاغذ، درھم برھم و نامرتب، گاھی از پنجاه بار روشیرا کھ فرشاد ب
 . قواره نوشتھ بود را بلند خواندیی بدخط و بیخط و خوانا و گاھ

 ببرد از من قرار و طاقت و ھوش -فرھاد    
 . بھ شھره نگاه کردیسرش را بلند کرد و سوال    
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 ! بناگوش؟نیمی دل سنیبت سنگ -فرھاد    
 .دی بلند خندیو پشت بندش با صدا    
 .شنوهی االن مواشی. زھرمار -شھره    
 . نوشتھ بابای وریدر -فرھاد    
 .ختی ری و دو فنجان چاستادیشھره دور زد و پشت اپن ا    
 . عاشق شدهدمیشا -شھره    
 کھ شھره پرشان کرده بود، یی را قالب کرد و کنار فنجان ھاشیبرگشت و دست ھا    

 .گذاشت
 . شناسمیمن داداشمو م. الی خیشھره ب -فرھاد    
 . بلند نشستھی پای صندلی و رودی کشرونی بنتی از کابیشھره قندان بلور    
 ست؟یمگھ فرشاد آدم ن -شھره    
 .ی آدم آھنیچرا ول -فرھاد    
 .می باال بزننی براش آستدیبا -شھره    
 . برداشتی قندان، قند درشتانیفرھاد فنجانش را برداشت و از م    
 ختھ؟ی بھم رھویچرا امشب .  امشب روشن بشھفی تکلدیاول با -فرھاد    
 . شد بھ در اتاق فرشادرهیو باز ھم خ    
    

 شد و زی خمین.  آن پرتاب کردی شکل را رویمرجان تشک را پھن و بالش لولھ ا    
انگشت . دیُ کم پشت صھبا کشی بھ موھای کوچک صھبا را مرتب کرد و دستیپتو
ِبا کرم پشت دست .  خاراندی خودش فرو برد و کمی اش را در موھای استخوانیھا ِ
ِ کرم، دست ھاظی غلعی مادن حل شیھمانطور کھ ھنوز برا.  را چرب کردشیھا  شیِ

.  سقف شدی اتاق رولی وسای ھاھی سای رهی و خدی دراز کشاد،دیرا بھ ھم مالش م
 ی میُ ھم کری کردند و برای می بازشنی استی و بھار کھ پلمانی پی خنده ھایصدا

 اتاق ی پنجره یسحر روبرو. شدی مدهی شنی اتاق ھم حتیخواندند، از پشت در بستھ 
 را دشی سفی ھای رنگ با خال خالی قھوه ای رنگ و رو رفتھ ی و پرده بود ستادهیا

 را انی کم مشترتی بود و رفت و آمد جمعستادهی انجایاز سر شب ھم. کنار زده بود
 اما ی شدند و گاھی می دھسی بودند و روزانھ صد نفر سروادی زیگاھ.  کردینگاه م

 کھ ییاز آن شب ھا. شب ھا بود امشب از آن. دی رسی نفر ھم نمیتعدادشان بھ س
 .دی آی نمی بست و خاطرش جمع بود کھ کسیُنھ نشده در را م مان،یپ

 بھار با دی بگود؟ی چھ بگومانیبھ پ.  بھاری بلند شد و خنده ھامانی پی قھقھھ یصدا    
  شد و تمام؟قی خام و ناپختھ مثل خودش رفیپسرک

 سحر؟ -مرجان    
 کھ اطی حانی می چراغ ھای رمق مرجان، باعث شد از منظره ی خستھ و بیصدا    

 . داده بود، دل بکندینورشان، بھ اتاق روشن
 جانم؟ -سحر    
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  شده؟یزیچ -مرجان    
 .نھ:  اش زدیشانی بر پیکنار مرجان نشست و بوسھ ا    
 از یمی ھا گرفت و بھ صورت سحر کھ نھیمرجان سرش را چرخاند و نگاه از سا    

 . دوختک،ی اتاق تاریکیتار از گری دیمیصورتش از نور چراغ ھا روشن بود و ن
 ؟یپس چرا از صبح پکر -مرجان    
 قالب نھی سی را روشی بالش گذاشت و دست ھایسرش را کنار سر مرجان رو    
 .کرد
 . بعد سالگرد مامانھیھفتھ .  حوصلھ امی بیکم -سحر    
 .کاش بود. آره -مرجان    
 .نخواست کھ باشھ -سحر    
 . دوباره آرام شد زد ویصھبا در خواب نق    
 . برهخوادی مسایپر -سحر    
 .گفتھ منم باھاش برم.  بخرهخوادی می دونم چی بره نمخوادیفردا م. آره -مرجان    
 .مای بھش عادت کرده بودیول. برو -سحر    
 سحر؟. آره -مرجان    
 ھوم؟ -سحر    
 ش؟یدی دمارستانی کھ تو بھی ھمونساست،ی پرلی کھ وکمانی پقی رفنیا -مرجان    
 چطور؟. آره: دی کشی داد و در فضا شکلک می را تکان مشیسحر زانو ھا    
  کنھ؟ی واسھ شناسنامھ صھبا کارتونھیم -مرجان    
 مرجان را گرفت و سرش را ی بالش گذاشت و با دست چانھ یسحر آرنجش را رو    

 .کج کرد
  کار کنھ مثال؟یچ -سحر    
  کنھ؟ی تونھ کارینم. لھی سرش وکریخ -مرجان    
َمثال بره خر صابر و بچسبھ؛ کت بستھ ببرش دادگاه و آزما -سحر     ِ  ی ان ای دشیِ
 آره؟. رهیبگ

  زدم؟ی حرفنی ھمچیمن ک:  انداختشی بھ ابروھاینیمرجان چ    
 . گردمی و برمایالدلفی فرمیتو بگو ف، من م: دیسحر آرام خند    
 .دشی گفت و سحر محکم بغلش کرد و محکمتر بوسشیمرجان ا    
  شناسنامھ گرفتھ نھ؟ی بھ اسم خودش واسھ مانالیل -مرجان    
 .اوھوم -سحر    
 . کارو کنمنی ھمخوامیمنم م -مرجان    
 ؟یمطمئن -سحر    
 . تکان داد و سکوت کردیمرجان فقط سر    
 ؟ی سوال باشی کلی جوابگودی کار فردا بانی کھ با ای دونیم -سحر    
 . وضعو ندارمنی تحمل اگھید.  خرمیھمھ رو بھ جون م -مرجان    
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برم تا اون :  ضرب از جا بلند شدکیسحر .  باز ھم بلند شدمانی پی قھقھھ یصدا    
 . ذارنی دوتا نمنیا.  استراحت کننخوانیخستھ ان م.  نکردنداریدوتا رو ب

 و خواھرزاده کھ شب و ییتھ بھ سمت آن دا اھسی زد و با قدم ھارونیاز اتاق ب    
 . نبود، راه افتادشانینصفھ شب حال

  رو بزنھ؟نای اادی بابا آدم دلش نم؟ی دختر خوشگلھ رو چرا انتخاب کردنیا -مانیپ    
 یچشم چرون. گمای بھ سحر مسیھ:  فشردی دستھ را می رویبھار تند تند دکمھ ھا    

 .ممنوع
 .یخماسیر.  بابامینیَخف ب -مانیپ    
 .ییدا... ِا: دی کشی کوتاھغی جونیزیبھار بدون چشم کندن از تلو    
 ؟ی زنیمنو م.  و زھرمارییدا: دی رو داشت غرشی کھ پی از باختی عصبانمانیپ    
 .ی بکشی دختررو بزننی اادی دلت نمیخودت گفت -بھار    
 . زنمتای مامیبھار م -مانیپ    
 !گھیبسھ د -سحر    
 بود، نگاه ستادهی سرشان ای کھ باالی بھ سحرشخندی ھمزمان برگشتند و با نییدوتا    

 .کردند
  سحر؟ی کنی میباز -مانیپ    
 . زنھیِ جر میلی خیی دانیا. ایتو ب! یسحر -بھار    
 .اون دوتا بنده خدا خوابن.  خجالت بکشکلتی از قد و ھمانیپ -سحر    
 .پاشو جمع کن. پاشو -مانیپ    
 . مونده من شرطو ببرمگھی دست دھی -بھار    
 .پررو. الزم نکرده -مانیپ    
 .گھی بگو دیزی چھیسحر ... ِا -بھار    
 ی مونیصبح خواب م. پاشو جمع کن:  کرد و دستش را بھ کمر زدیسحر اخم    
 .زنھی بوق می ھم ھی سھرابیآقا

 .رفت ییبھار اخمو بھ سمت دستشو    
 . خجالت بکشی سرت مرد گنده اریتو کھ خ. اون بچھ ست -سحر    
 ؟ی برج زھرمار بودنھویحاال بگو چرا امروز ع. خب حاال -مانیپ    
 نشست تا جمعشان شنی استی کنار بساط پلنی زمی را خاموش و روونیزیسحر تلو    
 .نیحوصلھ نداشتم ھم: کند
 یواسھ ھفتھ :  کھ سحر بشنود، پچ پچ کردی و آرام طوردی خودش را جلو کشیکم    

 ؟یبعد دپرس
 .آره -سحر    
 .امرزهیخداب -مانیپ    
 نشستھ بودند، مرتب کرد و با گفتن شانی را کھ با بھار رویی ھایبلند شد و صندل    

 . اتاقش شدی راھریشب بخ
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 مان؟یپ -سحر    
 .نوز نشستھ بود، کردِ و نگاه سحر کھ ھدی سرک کشغھیاز پشت ت    
  شده؟یچ -مانیپ    
 .ریشب بخ. یچیھ -سحر    
 ؟یمطمئن -مانیپ    
 .آره -سحر    
 .ریشب بخ -مانیپ    
 شب کھ جز خورد مھی ننیان ھم در ا.  بودی بھار کار سختی مسئلھ دنی کششیپ    

 سشی خی آمد و دست ھارونی بییبھار از دستشو.  نداردیگری ددیکردن اعصاب عا
 . اتاقش شدی راھریرا با بلوزش خشک کرد و با گفتن شب بخ

 . بھاری برای شب و فکرمھیو سحر بود و ن    
     

 
شھره .  اپن را اشغال کردی ھای از صندلیکی شانھ انداخت و یفرشاد حولھ را رو    

 گردنش را یکم.  بوددهی اپن چی و دو طبقھ ضی سنگ عری روی مفصلیصبحانھ 
 برخورد یبا صدا.  داشت، انداختیری چشمگیزی کھ تمی بھ سالنینگاھکج کرد و 

 ؟یبھتر! ریصبح بخ:  زدشیرو  بھیشھره لبخند. دی سطح مرمر، چرخی روینعلبک
 را شبی دی خرابکاری داشت تا بھ نحوی و سعدی نم دارش کشی بھ موھایدست    

 .جمع و جور کند
 .فرھاد کو. خوبم! ریصبح بخ -فرشاد    
 . شدهرشیفکر کنم د. شھیداره آماده م -شھره    
 . فرشاد گذاشتی را برایکی بود، ختھی ری کھ چایاز سھ فنجان رنگارنگ    
 .نگرانتون کردم. خوامیمعذرت م -فرشاد    
 .دی آلبالو فرو برد و طعمش را بھ دھان کشی مرباانی را چند بار میتکھ نان کوچک    
ناراحت .  گفتمی بھ تو چی دونم حتینم.  زد بھ سرمھوی. ھگی ام دوونھید -فرشاد    
  نھ؟یشد
 کھ واسھ ی وضعنیناراحت از ا. آره ناراحت شدم.  نگرانت بودمشتریب -شھره    

 .یخودت درست کرد
 بست؛ی را منشی سر آستی و ھمانطور کھ دکمھ ھاوستیفرھاد بھ جمعشان پ    

 . بھ جان فرشاد شروع شدشیغرغرھا
 .چی لقمھ بپھیشھره .  برسمری ددیواس خاطر تو با -دفرھا    
 .شگاهی آسارمی سر مھیمن امروز  -شھره    
 .زنھیسالم منم بھ عمھ برسون بگو بھت سر م -فرھاد    
باھاش « :  بھ شھره اشاره کرد کھندی کھ فرشاد نبیلقمھ را از شھره گرفت و طور    

 .».حرف بزن
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  شده؟یفرشاد؟ چ -شھره    
  شده؟ی چیچ:  شدرهی بھ شھره خی خاراند و سوالی دو ابرو را کمانیم    
 .گمی و مشبی دانیجر -شھره    
 . نشده بودیطور -فرشاد    
 چرا پشت تلفن حالت ؟ی شکوندوی چرا ھمھ چ؟ی بودختھیپس چرا بھم ر -شھره    

  خونھ رو داغون کرد؟لی مست و پاتدمی ساعت بعد کھ رسھی یخوب بود ول
 . حوصلھ بلند شدی و بدی را عقب کشیصندل    
 . زنمایدارم حرف م -شھره    
 کاناپھ یرو.  اش فرو برده بودی شلوار ورزشی ھابی جانی را مشیدست ھا    

 .ونیزینشست و زل زد بھ گلدان بلند کنار تلو
 ؟یدی کاغذ بود ندھی چھار طرف نیا -فرشاد    
 کدوم کاغذ منظورتھ؟:  اما خودش را بھ ندانستن زددیشھره فھم    
مگھ : دی کشیشانی پی را روشی پرت کرد و انگشتھای حولھ را بھ کناریعصب    
 .شھی مرتی دشگاه؟ی آسایرینم

 ؟یایتو نم -شھره    
 .دادگاه دارم -فرشاد    
 برادرت  فرشاد بھ من نھ اما بھنیبب:  کنارش نشستیادیشھره با فاصلھ نسبتا ز    
 . تا صبح صد بار اومد تو اتاقت و بھت سر زدشبیبھ خدا از د. نگرانتھ. بگو
 ی را بردارد و با خداحافظفشی فرشاد، شھره را وادار کرد تا کبیسکوت عج    

 . برودرونی از خانھ بیکوتاھ
 با خودش کلنجار رفت و یکم.  دم دست نبود و تلفن ھم آن طرف سالن بودلشیموبا    

 فشرد کھ پشت سر ی را مییناخودآگاه انگشت شستش دکمھ ھا. خر از جا بلند شددر آ
 . جواب دادمانیبوق اول کامل نشده پ. شدی ممانی پی شدنشان، شماره فیھم رد

 الو؟ -مانیپ    
 .نمتی ببدیبا... الو -فرشاد    

***     
 . راحتالتیخ: دیسحر صھبا را از آغوش مرجان گرفت و بوس    
 .گردمی بر میزود. زهی تمرشمیز.  خوردهرشویش -مرجان    
قشنگ بچرخ و :  اش فرستاد و گوشھ اش را تا کردی روسرانی مرجان را میموھا    

 .میری مفصل با ھم مدی خرھی بعدم یھفتھ .  کندیواسھ خودت خر
 م؟یبر:  شانھ مرتب کردی را روفشی و کستادی کنارشان اسایپر    
 خداحافظ. میبر -مرجان    
 .خداحافظ - سایپر    
 .بھ سالمت -سحر    
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 کھ ی پلھ نشست و طورنی آخریرو.  تا بخوابددادیسحر صھبا را آرام تکان م    
 . رفتنالیل:  را باال بردشی ولوم صدایصھبا نترسد، کم

 ی و بھانھ فتدی راه نسای را بھ پشت بام برده بود تا دنبال مرجان و پری مانالیل    
 . رفتن را بکندرونیب

 نداشت یلی بود، اما باز ھم چون دلدهی کششی ھم حرف رفتن را پگری بار دکی الیل    
 . بدھد، ساکت ماند و بھ ناچار فعال ماندگار شده بودحی توانست درست توضیو نم
 ؟یخوری میچا:  آشپزخانھ شدی را کنار سحر نشاند و راھی مانالیل    
 .زیر دونھ بھی. آره -سحر    
 . الالی نین -یمان    
 . الال کردهی نیآره ن: دیسحر لپش را کش    
 ره؟ی می کسایپر -الیل    
 .فکر کنم امشب -سحر    
 .نجای اایسحر پاشو ب:  آشپزخانھ گذاشتزی می را روی چاینی سالیل    
 الیل.  آشپزخانھ شدی را گرفت و راھیدست مان.  در آشپزخانھ بودیپلھ ھا روبرو    
 یسحر صھبا را افق.  دستش داد تا سرگرم شودی نشاند و پرتقالی صندلی را رویمان
 ھر شھ،ی شکستن شبی مھی صدادنی دستش گرفت و ھنوز ننشستھ بود کھ با شنیرو

 .دندی از آشپزخانھ دورونیسھ بھ سمت ب
 

 در،  مانده در چھار چوبی باقی شکستھ ھاشھی کھ شدی در را دوباره بھم کوبمانیپ    
 .ختی پراکنده شده ری ھاشھی شی باقی رونی زمیرو
 و سگک دی سمت چپ صورتش کوبیگری دیلی بلند کرد و سنی زمیبھار را از رو    

 .کمربندش را باز کرد
 
 

 کھ کمربندش را با مانی سپرد و خودش بھ سمت پالیسحر دستپاچھ صھبا را بھ ل    
بھار عقب عقب پا بھ ..  قدم برداشتد،ی کشی مرونی ھا بفھی لانی از منی خشمگیسرعت

 را مانی و دست پستادی اانشانیسحر م. دی بھ بھار رسی با قدم بلندمانیپ. فرار گذاشت
 .گرفت

 .برو کنار -مانیپ    
غلط :  داشت پشت سحر پنھان بماندی را پاک کرد و سعشی اشک ھانشیبھار با آست    

 .کردم
  شده؟یچ. یصبان تورو خدا االن عمانیپ -سحر    
 . زنمیبرو کنار و اال تو رو ھم م -مانیپ    
: دی بلند اما لرزان نالی مشتش گرفت و با صداانی را محکم ممانیسحر کمربند پ    

 .می زنی بذار با ھم حرف ممانیپ.. مانیپ
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 . بوددهی و سحر اما سفت چسبدی کمربند را محکم کشمانیپ    
  کنھ؟ی خواست چھ غلطی می دونی م؟ی؟ حرف چ... ھام؟ی بزنیحرف چ -مانیپ    
 ترسناک شھی از ھمشتری را بمانی اش پیشانی زده بود و رگ پرونیرگ گردنش ب    

 خواست چھ ی می دونیم:  کل ساختمان را برداشتھ بودادشی فریصدا. کرده بود
 . کنمی بخوره؟ آدمش میگوھ
 و بھ سمت دی کشیغیکرد اما بھار ج پرت کرد و بھ بھار حملھ یسحر را بھ کنار    

 بلند عی خورد اما سری پلھ ھا سکندریبھار رو.  بھ دنبالشمانیپلھ ھا فرار کرد و پ
 بود، بھ چی ھمانی کھ در برابر پییروی و با تمام ندی را از پشت کشمانیسحر پ. شد

 . ھلش دادگریطرف د
 . آروم باشمانیپ -سحر    
 . آروم باشگھی آروم باش مگھیم: دی اش کوبیشانیبا کف دست محکم بھ پ    
 خورده؟ با ی چھ گوھدی کره خر چش سفنی ای دونیم:  را باال بردشیو باز صدا    

 ... مادریاون پسره 
 صھبا ی ھی گریصدا.  نزندی گذاشت تا حرف نامربوطمانی دھان پیدستش را رو    

 از ھمان اول الیل.  آمدی شده بود، از آشپزخانھ مداری سر و صداھا بنی شک از ایکھ ب
 .دعوا بھ آشپزخانھ رفتھ بود

 .می زنی بذار با ھم حرف ممانیپ:  را پاک کردشیسحر اشک ھا    
 ؟ی دونستیتو ھم م -مانیپ    
 .ھی بود و گرھیجواب سحر گر    
 ؟ی دونستیتو ھم م:  جلو آمدی کممانیپ    
 ی چرا نگفت؟ی نگفتیچیچرا ھ...  جواب بده؟یکر: دی کشادی فری بلندتریو با صدا    

  سگ پدر و مادر قرار مدار داره؟ی بتھ ی بیبا اون پسره 
 .گمی بھت مرونی بمیبر! سیھ:  اش گرفتینیسحر انگشتش را مقابل ب    
 رو نجایحرف بزن سحر وگرنھ اونقدر کلھ خرم کھ ا. منتظرم.  جا بگونیھم -مانیپ    

 .خراب کنم رو سر ھمھ مون
 ....نیباشھ تو بش -سحر    
 . را برداشت و مقابل سحر نشستی و صندلدی کشی و پر حرصقینفس عم    
 .بگو -مانیپ    
 .... خواستمی کھ گفت مینی خانم امروزید:  شروع کرددهیسحر نگران و ترس    
  دونھ؟یاونم م -مانیپ    
 .خب اون بھم گفت -سحر    

 . دختر راحت شمنی از دست ارمیبم... یوا... یوا -مانیپ    
 . بگمی دونستم چھ جوری خواستم بھت بگم بھ خدا نمیم -سحر    
 . آمدشی جو جرات گرفت و پی از آرامی را پاک کرد و کمشیاشک ھا    
 . تا حاال صد بار مردم و زنده شدمروزیمنم از د -سحر    
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 اگھ من امروز ؟ی چشدی مری آره؟ اگھ دی نگفتیچی و ھی و زنده شدیمرد -مانیپ    
 دمی دی اگھ نم؟ی رفتم چی فرشاد، از اون کوچھ نمشی زودتر برسم پنکھی واسھ ایاتفاق

 اونوقت تو جواب ومد؟ی بھ سرش می رفت؟ چی تا کجا مالغوزی اون نیبھار سوار ماش
 ؟یدادیم

 .ت قدم عقب رفکی و دی باره بلند شد و سحر ترسکی    
  بشھ؟ی تونست چی نگفتنت امروز منی با ای دونیم -مانیپ    
 انداخت تا نگاه شرمزده اش بھ نیی ھم فشرد و سرش را پای لرزانش را رویلب ھا    

 .فتدی نمانی پی عصبیمردمک ھا
 .دیببخش -سحر    
 . کنھی و حل نمیچی تو ھدیببخش -مانیپ    
 دنی بود و با ددهی از آشپزخانھ سرک کشیمان. راھش را بھ سمت پلھ ھا کج کرد    

 . رفت و پا بھ فرار گذاشتی کھ بھ آن طرف ممانیپ
 سالن یرونی بی پلھ ھای روی کسدنی دویکھ صدا.  ھنوز باال نرفتھ بودیچند پلھ ا    

 .ه بود، نگاه کرد در کردکری و مرجان را کھ دستش را بند چھار پدیچرخ. دیرا شن
رو ... سایپر... سا... ـیپر:  لب زددهی بردهیمرجان نفس سوختھ اش فرو برد و بر    

 .ُبردن
 
 

 ی و نگاھش را از جدول ھادیچی پنجره پی باالی دستش را محکمتر دور دستسایپر    
 شان شده بود، گرفت و بھ یانی شدن سرحد مدی باعث ناپدادیکنار اتوبان کھ سرعت ز

 . دوختدیسع
 ...آرومتر - سایپر    
 اتوبانھ؟ ینی بینم: سای بھ پری نگاھمی بھ عقب انداخت و نی نگاھنھی اما از آدیسع    

 . برمشھیکمتر از ھفتاد تا نم
 .شھیحالم داره بد م - سایپر    
. دیای بنیی پای پنجره را فشرد تا کمی گذاشت و شاسشی گلویدستش را محکم رو    

 یب.  ملتھبش خوردی بھ گونھ ھایباد سرد.  بوددهی تر برف بارشبی دھوا سرد بود و
 ی الوده بھ کربن دی از ھوایکم. دی کشنیی را پاشھی ششتری بی ھوا، کمی سردالیخ

 . گرفتقی داشت، دم عمی ناخالصھم  کھ با وجود بارش باران ھنوزدیاکس
 ی و اون احمق تر از خودتو فرستادی شدمی من خرم؟ اون روز قایفکر کرد -دیسع    

 .یَکھ منو دک کنھ، آره؟ کور خوند
 .نمی ببختتوی خوام ری نمیدیخوبھ کھ پس فھم - سایپر    
 .یبلبل زبون شد -دیسع    
 زادیالبتھ اگھ جز آدم.  ساکت مونددی مثل تو نبایی آدمای بھ رودمیتازه فھم - سایپر    
 .یباش
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 .دی چسبنی و بھ در ماشدی ترسشتری بسایپر . زدی قھقھھ وحشتناکدیسع    
 سھ؟ی قدای فرشتھ ؟ی ھستیاونوقت تو چ -دیسع    
 . داشبورد گذاشتی صورتش براق شد و دستش را رویتو    
 کھ ھر شب تو نھی ھمون نگاقتتیتو ل. ی منو نداشتاقتی تو لھ؟ی چی دونیم - سایپر    

 مثل تو کھ ی کبکھی شو گذاشتھ واسھ ی و دختردهی جولون میبغل ھر سگ و گرگ
 .یسرتو تا کجاھا تو برف کرد

خفھ ... خفھ شو: دی کشی بلندادی و فردی و کوبسای دھان پریدستش را محکم رو    
 ...شو
 ی مرونیاز ھمان ھا کھ از تھ دل آدم ب...  بلندیادیز... بلند. دی کشادی ھم فرسایپر    

 .چدی پی حنجره مانی و اکو وار مدیآ
 .ی دلت خواست سرم آوردیی خفھ شدم و ھر بالیبسھ ھر چ. شمیخفھ نم - سایپر    
  لطف کردم در حقت؟نکھی سرت آوردم؟ جز اییچھ بال -دیسع    
 کدوم لطف؟. یستادی وای کھ کرده بودی غلطیپا. ی کردفھیتو انجام وظ - سایپر    
 ت؟ی تو رو عقد کنھ با اون وضعشدی حاضر میک -دیسع    
 یم. چشمش کور دندش نرم.  اومد عقد کردکرد؛ی عقد مدی کھ بایاون - سایپر    

 .دیدھن منو باز نکن سع.  نکنھیخواست غلط اضاف
  تو اتاق من؟یتــو اومد...  جاستنی ھمھید اصل قض -دیسع    
 ؟یمن اومدم واسھ کثافت کار - سایپر    
 . آبرومویبرد.  روشھیبکش باال ش! یھوووو..  نزنغیج -دیسع    
 ؟یمن اومدم واسھ کثافت کار - سایپر    
 . خب حاال خفھ شویلیخ: دی را باال کششھیخودش ش    
 !؟یمن اومدم واسھ کثافت کار: دی کشغی بار بلند تر جنیا    
 شده اش دی بھ ھم کلی دندان ھای از البھ التی و با عصباندی را کشسای پریبازو    
خفھ ... خفھ شو.... خفھ شو.... خفھ شو...  و داد نکنغیج.  خفھ شوگمیبھت م: دیغر
 .....شو
 . برخورد کردشھی را محکم بھ سمت در ھولش داد کھ کتفش با شدت بھ شسایو پر    
 را با کف دست پاک شی از ترس ھق ھقش را خفھ کرد و دانھ دانھ اشک ھاسایپر    
 یمتی گران قنی بھ ماشینگاھ. بزند خواست حرف یدلش م.  بودینیسکوت سنگ. کرد

 عقب بابت سبقت پدرش زبان یکھ از کنارشان گذشت و دخترک نشستھ در صندل
 . کرد، انداختی میدراز

تو چرا؟ .  اما من دوستت داشتمیتو نامزد داشت. من اومدم بگم دوستت دارم - سایپر    
 ؟ی دوستم داریتو چرا گفت

 زحمت کنار سای و پرشدی اشک، تار و تارتر می ھا از پشت پرده ھانی ماشریتصو    
 .دی کشی نمیزدنشان را حت
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 و نی نگی چرا گفت؟ی تو چرا خرم کرد؟ی سر خرمن دادیتو چرا وعده  - سایپر    
 کارت کردم؟ چرا مث گربھ منو ی سراغ من؟ مگھ من چیای م؛ی کنیول م

... میکارش خودمون کس و ی کس وکاره؟ گفتی بی پدر مادره؟ گفتی بی گفت؟یرقصوند
 نھ؟
 . پارک کردی و گوشھ ادیچی ھا پی از فرعیکی انی مدیسع    
 اما اول ی مث کوه پشتمیگفت. یزی ری بھ پام ماروی دنیگفت. ی مواظبمیگفت - سایپر    

تو کھ ... سایپر... خب آره. ساستی پرری تقصیبھ ھمھ گفت. ی کردیخودت پشتمو خال
 نیتو کھ اھل ا. نھی نگسای پری نبود، تو کھ فکر کردتی حالیزیتو کھ چ. یمست بود
 نیِ مار تو آستسایپر.  صد دوست پسر دارهسایرپ.  ھرزه ستسایپر. یکارا نبود

 .پرورونده ست
 تماس را دهی برد و ندفی کانیدست م.  را حس کردفشی در کلیلرزش موبا    

 . کردجکتیر
  سوال؟ھی یول - سایپر    
 د؟ی سعی بود؟یتو مست نبود: دی سعیا چشم ھانیزل زد م    
من االغ، من . یپست بود... یمست نبود:  کرد و آھستھ تر ادامھ دادیمکث کوتاھ    

 ؟ی بھ باد دادم واسھ کمویاحمق ھمھ زندگ
 را نزده شیگرچھ تمام حرف ھا.  شدالشی خیب. دی لرزشی پاھای روفی کگریبار د    

 . آرام شودی گرفت کممیبود، تصم
 .دمتیخوب شد د.  روشن بشھفمی خونت تا تکلامی خواستم بیامشب م - سایپر    
 و سی خشی چشم ھایکم.  خودش را برانداز کردنھ،ی آانی زد و منیی بان را پاھیسا    

 .سرخ شده بود
 . کرد، برگشتی کھ ھنوز ساکت نگاھش مدیبھ طرف سع    
خبرم .  کنمیودمو امشب روشن م کارت خمیس.  قرار واسھ محضر بذارھی - سایپر    
 .کن
 . خواست در را باز کند، اما قفل بودیم    
 . درونیباز کن ا - سایپر    
 سا؟یپر -دیسع    
 ....ی قراری بی ھم عجز و البھ داشت و کمیکم.  آرام بودشی تن صدایکم    
  مونده؟تتی چھ گلھ و شکوه و شکاگھید - سایپر    
 آنطرف تر، چند قرص نان بھ ی کھ کمی گرفت و بھ پسر بچھ اساینگاھش را از پر    

 . داشت، دوختی رو قدم بر مادهی پانیدست؛ م
 ...ِآھت دامنمو گرفت -دیسع    
 ...سایدوباره چشم دوخت بھ نگاه تعجب رنگ پر    
 ... قالم گذاشتنینگ -دیسع    
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.  ھم نکرده بودنینفر.  بوددهیآه نکش.  سر انگشتانش را حس کردی کبارهی یسرد    
 . شان دعا ھم کرده بودی خوشبختی برایحت
 و خونھ رمی حقوق دانشگاه مونده کھ سر برج قراره بگھی می زندگیاز ھمھ  -دیسع    

شرکتو با سند . خونھ رو زدم بھ اسم بابا.  بودم از دستم رفتھ بوددهی جنبریکھ اگھ د
 ینصف بدھ.  رفت سر قرض و قولھ ھانمیماش.  پدرای از چنگم در آوردن بیساز

 .نت می کلیبھ اضافھ . ھامو بابا داد
 . گرفتسای و بھ سمت پردی کشرونی ببشی از جی رنگدیپاکت سف    
 .منت تورو -دیسع    
 ی کج و معوجی زانو خط ھای پاکت چشم گرفت و با انگشت رویدی از سفسایپر    

 پدر شھی مرد ھمنیا.  دادی را مسای پر پسرش منتکدانھیبابا سروش بھ . دی کشیم
 ...لی دلیب...  منتیب...  ھمھیبرا. بود
 .رشیبگ -دیسع    
 ھ؟یچ - سایپر    
 جمع و جور کن فردا پس لتمیوسا. شھیالزمت م.  باشھشتی مقدار پولھ، پھی -دیسع    

 . دنبالتامیفردا م
: پاکت را پس زد.  ماندرهی خدی سعی از ھرگونھ حلقھ ی انگشت خالینگاھش رو    
 ھی و ی زن عقدھی ی با خودت گفتینشست. ی جا مونده؛ از اون جا رونده شدنی از اھیچ

 سازهی ھم مشھ؛یھم زن م. دارمی رو نگھش مسای پرایب. دهی بھ من زن می کگھید. نامزد
 .سرش ذارمی ھم می منتھیباھام؛ ھم 

 ...!!!سایپر -دیسع    
 تو نیا. یکور خوند:  کردزی را رشیال انداخت و چشم ھا را باشی ابروھاسایپر    
درو باز کن . نمتی بی بعد فقط تو محضر میدفعھ . ستی ھا نیری از اون تو بمیریبم

 .لطفا
 ؟یمطمئن -دیسع    
 .یلیخ - سایپر    
 . کنمی درستش موی من ھمھ چیپر -دیسع    
انگار من . ی منو ببریطلبکار اومد. ی کنی عذر خواھیستی بلد نیتو حت - سایپر    

 .طلبتم
  کنھ؟ی عوض موی من چیمعذرت خواھ -دیسع    
 ی زندگنیخشت اول ا. یری گناھتو گردن بگیستی حاضر نی تو حتنیبب - سایپر    

من .  ندارمی طاقت سختگھی من ددیسع. نمی چی نمواری خشت کج دنیمن رو ا. کجھ
 ایب.  ھم داغون داغونمیاز لحاظ روح.  خورمی منیلی سیھنوز کھ ھنوزه دارم آموکس

 .شھی نمولش مثل ایچیباور کن ھ. می و تمومش کنیھمھ چ
  ھمون رستورانھ؟یریم:  را روشن کرد و راه افتادنی ماشدیسع    
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 .آره - سایپر    
 . رسونمتیم. پاک کن اشکاتو:  گرفتسای را بھ سمت پریدستمال کاغذ    
 ؟یذاریضر قرار م واسھ محیک - سایپر    
 . ھفتھنیھم:  انداخت و دنده را پر حرص عوض کردسای بھ پری نگاھمین    

***     
 وانیسحر ل.  چرخاندی موانی لی قاعده یروی قاشق را ھمچنان حول محور داالیل    

 .سنگم بود؛ تا حاال آب شده بود: را از دستش گرفت
 .بخور رنگت مثل گچ شده:  کردکی را بھ لب مرجان نزدوانیل    
 .فکر کنم شوھرش بود -مرجان    
 رفت تا شماره ی اش کلنجار می ھمانطور کھ آن طرف سالن، ھنوز با گوشمانیپ    
 . بودناینھ پس ماف:  را باال بردشی صدای گرئھکمرد،ی فرشاد را بگی

 .شما ساکت -سحر    
  کردن؟ھوششیب -الیل    
 .!الیل -سحر    
 . شد کشون کشون بردتشادهینھ بابا آقاھھ پ -مرجان    
 ....گھیخو ھمون شوھره بوده د -مانیپ    
  بود؟یچھ شکل:  پلھ نشستیسحر کنار مرجان رو    
 دونھ ھی.  تنش بودی اورکت قھوه اھی. الغرتر بود.  بودمانی ھم قد پبایتقر -مرجان    
 ....ام

 .. حرفا رو ولش کننیخوبم بابا ا... المس... الو فرشاد... سیھ -مانیپ    
  از شوھره نداره؟یبگو شماره ا -سحر    
 . رو بردنسای دختره پرنیا.  حاالگمی نده بھت مری گامینشد ب -مانیپ    
  نھ؟ایبپرس شماره داره  -سحر    
 .نھ بابا با مرجان رفتھ بودن آت آشغال بخرن -مانیپ    
 ....ِاوا -مرجان    
  کار کنم؟ی خب چگھیم: رو کرد بھ سحر    
 ؟ی چارهی سرش بیی شد؟ اگھ بالمی اون روز ازش قایدی خب ند؟ی چیعنی -سحر    
 ؟ی چارهی سرش بیی اگھ بالگھیالو فرشاد؟ م -مانیپ    
 .انی خودشون با ھم کنار مگھیم:  از گوشش فاصلھ دادی را کمیدوباره گوش    
 .خودتھ یدوستتم لنگھ  -سحر    
 . رفترونی سالن رد شد و بی خرده ھاشھی شی بھ دست از روی گوشمانیپ    
 م؟ی کار کنیحاال چ -الیل    
 . زنگ بزنھای ادی تا بمی کنیصبر م -سحر    
 .ری شمارشو بگگھی بار دھی -مرجان    
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 تابلو بود کھیمرت. فکر کنم کار شوھرشھ.  کردجکتی بارم رھی. دهیجواب نم -سحر    
 .ازون ھفت خط ھاس

 ؟یای لحظھ مھیسحر : دی بھار؛ نگاه ھر سھ نفرشان را بھ سمت باال کشیصدا    
 .اومدم -سحر    
 حرف الی با لی پر تعجب مرجان کھ آھستھ و درگوشی با صداشی ھایی دمپایصدا    

 . شدیکی زدیم
  کرده؟ھیبھار گر -مرجان    
 . آشپزخونھمی برایب. بعدا گھیخود سحر بھت م -الیل    
  شکستھ؟ی ھا واسھ چشھیش:  راه افتادالی پلھ ھا بلند شد و پشت سر لیاز رو    
 .اونم بھ بھار مربوطھ -الیل    
 ....سحر -مانیپ    
 یچ. سحر باالست: دی کشرونی بھ بیمرجان خودش را تا کنار در رساند و سرک    

 ؟یکار دار
 .ُ برشھی شی پرمیم -مانیپ    
 .باشھ -مرجان    
 سای شدن پرادهیدر را کھ باز کرد، متوجھ پ.  کردی را با چند قدم بلند طاطی حریمس    

 . کھ آن طرف کوچھ پارک بود، شدی رنگی نقره انیاز ماش
 ی گذشت، سالم آھستھ ای برداشت و ھمانطور کھ از کنارش می سمتش قدمسایپر    

 متوجھ حضور فرشاد ی تک بوقیدھد کھ با صدا خواست جواب سالمش را بیم. گفت
 .شد
 کھ سفت و سخت پشت فرمان نشستھ بود و قصد دی بھ سعی با ترس نگاھسایپر    

 . فرشادنی بھ ماشیحرکت نداشت؛ انداخت و نگاھ
 .من ھستم.  ھم نترسیچیبرو تو؛ از ھ -مانیپ    
 .ر را بست دسای را پشت سرش در ھم قالب کرد و پرشی دست ھامانیپ    

 
فرشاد ھم .  فرشاد رساندنی شد و با چند قدم خودش را بھ ماشادهی پنی از ماشدیسع    

 . دادنی باز ماشمھی بھ در نھی شد و دستش را از آرنج تکادهیپ
 ؟ی کار داری چنجایا -دیسع    
  جواب پس بدم؟دیبا -فرشاد    
 ؟ی کنی می غلطی کنھ تو چی کھ زن من توش کار منجایدم در ا -دیسع    
 بی کتش، در جی را از بازه شیدست ھا. دی را محکم بھ ھم کوبنیفرشاد در ماش    

 .ستادی ادی سعیشلوار فرو برد و رو در رو
 . کار دارمقمیاومدم با رف.  ندارمیِ سر و سرچی جناب من با زنت ھنیبب -فرشاد    
 . بود زدهستادی کھ ھنوز ھمانجا امانی بھ پیو با سر اشاره ا    
 ھ؟ی آقا کنیا -دیسع    
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 .نجامیصاحاب ا: ستادی جلو رفت و کنارشان ای چند قدممانیپ    
 زن من ی بگشھیاونوقت م:  و حق بھ جانب ادامھ داددی چرخمانی سمت پی کمدیسع    

 بھش ی ربطچی ھھی کنھ؟ تازه آقا مدعی کار می چنھی اقی کھ صاحابش رفیتو رستوران
 نداره؟

 . اشاره کرد آرام بماندمانی کھ پدی بگویزیفرشاد خواست چ    
 .می کرددای پی اتفاقیلیھمسرت رو خ -مانیپ    
 .منم خر باورم شد -دیسع    
 را باال شی تن صدای زد و بھ عقب ھلش داد و کمدی سعی شانھ ی با دست رومانیپ    
آخھ زن تورو .  بود بگو خبی اتفاقگمیم.  من امروز اعصاب معصاب ندارمانیبب: برد

.  گفتونیسھ شبانھ روز تو تب سوخت و ھذ. می کردداشی کار؟ تو برفا پی چمی خوایم
دو ھفتش .  بمونھنجای امی دو ھفتھ بذارھی کنھ ی مربعدشم کھ سرپا شد گفت واسمون کا

 ؟ی طلبکارم ھستیحاال اومد. ی ماه و خرده اھیشد 
 .... ندارهی سر و سراروی نیاگھ با ا: کرد با شستش بھ فرشاد اشاره دیسع    
 ....ید مرد ناحساب -فرشاد    
 .ری لحظھ زبون بھ دھن بگھیفرشاد  -مانیپ    
 دونم ینم.  بھ طالق نبودی تا قبلش راضره؟ی طالق بگخوادی مسایچرا پر -دیسع    
 ده؟ی مالرهی بھش داده و سرش شیدی تو گوشش خونده، چھ وعده و وعیچ

ِ تفش کردی وقتنیبب:  صورتش براق شدی و تودی را کشدی سعیفرشاد بازو      توقع یُ
  قربون صدقھ ات بره؟ادی بیدار
 یصدا. دی کوبنی ماشی کرد و فرشاد را محکم بھ بدنھ ی دندان قروچھ ادیسع    

 اون ی دارگھی دنیبب: دی کشی با فرشاد ھوار مقھی دست بھ دی بلند شد و سعریدزدگ
 ا؟یاری سگمو باال بیرو
 اد؟ی روت باال بیکی کھ اون ھی سگت چی رونیمثال ا -فرشاد    
.. نیآبرو واسم نذاشت... گھی دنیخفھ ش:  کردشانی و از ھم جداستادی اانشانی ممانیپ    

 .دو تا کلھ خر
 .رهی گی پاچھ می مث چگھی دنھی اریتقص:  کردکسی کتش را فی قھیفرشاد     
 ؟ی خوندیبگو در گوشش چ...  کالمھی:  اش را فرو برددهی نفس بردیسع    
 نیاسی در گوش تویدر گوش اون نھ ول:  نشستنشی ماشانی زد میفرشاد پوزخند    

 ...گھیخوندم د
 کردم ی غلطھی داداش من، من نیبب:  آرام ادامھ دادی و با لحنمانی رو کرد بھ پدیسع    

 ره؟ی رو بگسای پرخوادیم. خالصم کن...  بگو کالمھی. رمیاالنم مث خر توش گ
 . جدا بشھخوادی خودشھ کھ ممیتصم. نھ -مانیپ    
 . راحتالتیخ:  راه افتادنی زد و بھ سمت ماشدی سعی شانھ ی رویدست    
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 اسفالت ی روکی شدن الستدهی کشیصدا.  بھ راه افتادنیکنار فرشاد نشست و ماش    
 بود، نگاه ستادهی کھ ھنوز وسط کوچھ ادی بھ سعنھیفرشاد از آ. دیچی کوچھ پیدر فضا

 .کرد
 ؟یری رو بگسای پریخوای میجد -مانیپ    
 ؟یاونو دک کردم تو شروع کرد -فرشاد    
 . کنادهی پی برشھی شھیمنو دم  -مانیپ    
  شکستھ؟شھیش -فرشاد    
 . سالن شکستی شھیش -مانیپ    
 ؟یواسھ چ -فرشاد    
 .دمشی بودم بھم کوبیعصب -مانیپ    
باز فاز و نول : دی کشرهی اش داقھی کرد و با انگشت کنار شقی بلندیفرشاد خنده     
 ؟ی کردیقاط
 کنم ی زنم لت و پارت میم.  رو اصال ندارمیکی خفھ شو حوصلھ تو نیبب -مانیپ    
 .ادی حال بدمی سعنی اگریج

 ؟یومدی واس خاطر ھمون ن؟ی سوزوندوزی شده فیبگو چ -فرشاد    
 ....بھار -مانیپ    
 .. شدهقی پدر مادر رفی کره خر بھیبھار با .. پووف: دی اش کشیشانی بھ پیدست    
 آمد بوق ی کھ از جلو مینی ماشیراننده .  گرد شده نگاھش کردیفرشاد با چشم ھا    
 . کرد و فحش دادرونی رد شدن از کنارشان، سرش را از پنجره بنی زد و حیبلند
 .حواستو جمع کن -مانیپ    
 ؟یدیاز کجا فھم -فرشاد    
 .دمشونی کوچھ دھی تو شتی پومدمیداشتم م -مانیپ    
 ؟ی کارش کردیچ -فرشاد    
 یری ھنی تو ای کارم داشتیتو چ. سحر جلومو گرفت وگرنھ االن زنده نبود -مانیپ    

 ؟یریو
 .رمی زن بگخوامیم:  ترمز گرفتی برشھی شی مغازه کیفرشاد کنار     
 کار واجب دارم؛ کار مھم ی صبح زنگ زدنیواسھ ھم:  را باال بردشی صدامانیپ    

 ؟.دارم
 . دوختمانی حرف چشم بھ پی تکان داد و بیسر    
 ھر چند ایب. سھ تام بچھ. سھ تا زن دارم.  من بھت زن بدمایب.  خرگھی دیخر -مانیپ    

 .ی ببری تونی ھمشونم میخواست.  شدموونھیاز دست ھمشون د.  ببریخوایتاشو کھ م
 .مانی ام پیمن جد -فرشاد    
 . امیمنم جد -مانیپ    
 . زدرونی بنی لب بھ فرشاد گفت و از ماشری زی" االغ"  حرف نیبھ دنبال ا    
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 اش یشانی پی روھی و دستش را چند ثاندی بھار کشی شانھ ھایسحر پتو را تا رو    
 .گذاشت

 .شھیدرد کمرتم بھتر م. یشی خوب م،ی رو بخوردهی جوشنیا. ی ذره داغھی -سحر    
 ییدا:  باشددی قرمزش کمتر در دی ھم گذاشت تا چشم ھای را روشیبھار پلک ھا    

 کجاست؟
 . بر آوردهشھیش -سحر    
 کوچکش پر بود از کتاب و ری تحرزی میرو. شروع بھ مرتب کردن اتاق بھار کرد    

 یکی کنار سطل کوچک پالستزی مری جوراب ھم زیچند گولھ .  پاره پورهیورقھ ھا
 .انداختھ شده بود

 ھ؟یعصبان -بھار    
 و زل زد بھ بھار کھ ستادی خم شده بود، ازی مری جمع کردن زیسحر کھ برا    

 . را بستھ بودشیمصرانھ چشم ھا
 .کم نھ -سحر    
 .شدی حس مشی صداری در زیھق ھق کم جانھنوز     
 . با ھممی دوستھیپدرام گفت مثل بق.  نکردمیبھ خدا من کار بد -بھار    
دوستت داره .  ھم حق بدهتییبھ دا. می زنیاستراحت کن بعدا با ھم حرف م -سحر    

 . خواد خار بھ پات برهیوگرنھ نم
 ؟یزم ندار الیزیچ:  رودرونیدر را باز کرد تا از اتاق ب    
 ..نھ فقط -بھار    
 .تو استراحت کن. رمی گی مرمیم -سحر    
 را در ھوا شیپاھا.  بوددهی شکم دراز کشی روونیزی تلوی طبق معمول جلویمان    

 صندوق صدقھ شده ھی شبمانیبھ قول پ.  چانھ زده بودری را زشی و دست ھادادیتکان م
 اش ی شکالتتیسکوی بی و بستھ ری شوانی کرد و لی نگاه میباز ھم تام و جر. بود

 .کنار دستش بود
 یکم. شھی مفیچشاتم ضع. رهی گی گردنت درد منی بشیپاشو رو صندل -سحر    

 .دورتر
 چشم یدرشت.  بودالی لھیچقدر شب.  سحر برگشت نگاھش کردی صدادنیبا شن    
اما . اھش حالت نگی اش، حتوستھی پر و بھ ھم پی ابروھاکش،ی باری لب ھاش،یھا

 . کم حالت بود و صافالی لی بر خالف موھاشیموھا
 وانی و لستادی انگشت پا ایرو.  بلند شدشی کودکانھ از جایساکت و آرام، با حرکات    
 ی نشستن نمی صندلی گذاشت اما قدش بھ روزی می روی را با سختتشیسکوی و بریش

 . نشاندی صندلی جلو رفت و بغلش کرد و رویسحر کم. دیرس
 ...نیآفر..  جانی انیبش -سحر    
 آمد متوجھ شد نییچند پلھ کھ پا.  و راھش را بھ طرف پلھ ھا کج کرددی را بوسیمان    

. شدی مزی تمدی لک داشت و بای کمدی جدی شھیش.  تمام شده استشھیکھ کار چسباندن ش
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وارد . ی کرد انگاری حساب مھی بود و داشت تسوستادهی ااطی حی مرد توکی با مانیپ
 آمدند و ی ھا می ساعت بعد مشترکیتا . زدی ھا مغذا  بھی سردیبا. آشپزخانھ شد

 آمده بود و دمغ و شی ساعت پکی سایپر. شدی روشن مدی بااطی سر در حیچراغ تابلو
 . حوصلھ مشغول بودیب

 . و فسنجونی بود و کرفس و قرمھ سبزمھیق. دانھ دانھ قابلمھ ھا را چک کرد    
  باال بود؟یمان -الیل    
 برنج آماده است؟. دیدیکارتون م. اوھوم -سحر    
 . کشھی دم مگھی ساعت دمیحدودا ن -مرجان    
اردکھ :  کنداری از خیُ سر داد و پوست نازکاری پوست خری کارد را زیزی تالیل    
 . شدهضیمر
  چرا؟یاخ -مرجان    
 بھ خوردش ی چی ماننی اسیمعلوم ن. ِ گوشھ کز کردهھی دونم از صبح ینم -الیل    

 .داده بدبختو
 .گھیبچھ ست د -سحر    
:  انداختفی کی رو تولشی پولش را شمرد و موبافی موجود در کیاسکناس ھا    

 ن؟ی نداری کاررونی برمیم
 کجا؟ -مرجان    
 . الزم دارمیزیچ.  گردمی برمیزود -سحر    
 .ودت باشنھ مواظب خ -مرجان    
 . سر راھش سبز شدمانی رفت کھ پی منیی خارج ساختمان را پایپلھ ھا    
 ؟یشال و کاله کرد -مانیپ    
 .چدی دور گردنش بپشتری بھ صورتش خورد کھ باعث شد، شال را بیسوز بد    
 . گردمی کار دارم و زود برمییجا -سحر    
 کجا؟ -مانیپ    
 ؟یفضول -سحر    
 .هآر -مانیپ    
 .نمیبرو کنار بب:  رد شدمانیدور زد و از کنار پ    
 ؟یری می می کالم بگھی -مانیپ    
 .ستی نای شعور تر از تو تو دنی بی دونیم: دی کشیسحر نفس پر حرص    
 واضح تر ای ھیکاف.  داروخونھرمیم:  قدم برداشتن ادامھ دادنی و حدیراھش را کش    

  بدم؟حیتوض
 . ببرنی ماشیخوایم -مانیپ    
انگار .  چراغ تابلو را زد و در را پشت سرش محکم بستدیکل.  را ندادمانیجواب پ    

 حروف یروشن.  کندی را کھ امروز خورد سر در خالی خواست تمام حرصیم
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.  و سرد بودکی تارمھیھوا ن.  تابلو را از نظر گذراندی صھبا روی نوشتھ قینستعل
 . در راه داشتی بدد و اال سردردی جلو کششتری سرش را بیشال رو

 ی زودتر برمدیبا.  تند کردابانی را رو بھ خشی بھ ساعتش انداخت و قدم ھاینگاھ    
 . بھ سراغ بھار برودمانیگشت قبل از آنکھ پ

    
 

 رنگ یشتری بیزھایم.  و چند شب قبل بھتر بودشبیامشب اوضاع نسبت بھ د    
 کرده ی کاسبی رستوران معمولکی گفت، مثل شدی مبای بود و تقردهی بھ خود دیمشتر
 .بودند

 بود کھ مدام مانی پی اتاقش بود و سحر تمام حواسش پیبھار از بعد از ظھر تو    
 ی ساکت بود و مرجان خبر از سرماخوردگسایپر.  گرداند بھ سمت پلھ ھایچشم م
 نی را در اچارهی کھ طفل معصوم بزدی صھبا داده بود و سحر بھ جانش غر میدوباره 

 گفتھ بود کھ جمعھ الیل.  کرده استضشیمر  آمده صد بارای کھ بھ دنیسھ چھار ماھ
 ھم ی است و مرجان خواستھ بود تا شمعمی شاه عبدالعظی راھازشی دادن نذر و نیبرا
 . او روشن کندیبرا
 .ساعت حدود دوازده شب بود    
 تاب نشستھ بود ی کھ رومانی بھ پی آشپزخانھ نگاھی بخار زده ی ھاشھیاز پشت ش    

 .انداخت
 ؟ی نداریبا من کار - سایپر    
 .رینھ شبت بخ:  آمدنیی آب شد و پاشھی شی و بخار رودی کششھی بھ شیسحر دست    
 یبھ قول مرجان جا. اوردی نشی ماندنش را بھ روی ماندگار شده بود و کسسایپر    
 .دی آیبھ حساب م ھم ی کمکیروی نچ،ی را کھ تنگ نکرده ھیکس
 ی صندلی دستھ ی رومانی کاپشن پدنی را برداشت و با دشی پلھ، پالتوریاز اتاق ز    

 بچھ ی ھای بھ لوس بازیلبخند.  سرما نشستھ استی لج، تویدانست کھ باز ھم از رو
 تاب کنارش یرو.  شدی پشتاطی حیکاپشنش را برداشت و راھ.  زدمانی پیگانھ 

 . گذاشتمانی دست پینشست و کاپشن را رو
  گفت؟ی می مامانم چی دونیم -سحر    
 پا لھ کرد و کاپشن را بھ ری زی قبلی ھفت تای را کنار الشھ گارشی تھ سمانیپ    

 . انداختشی شانھ ھای رومی قدی ھایرسم لوت
 .یچی ھگھیَما زنا کھ د.  گفت مردا رو خود خدا ھم نتونست آدم خلق کنھیم -سحر    
 ؟یکھ چ: مشکوک نگاھش کرد مانیپ    
 . رو حرفشی زددییُ امروز مھر تایجیھ -سحر    
 زدی ھا را آتش متی انگار تمام شده بود کھ دانھ دانھ چوب کبربشی تھ جیگارھایس    

 کرد و ی فوتشان مشد،ی مکی و شعلھ کھ بھ انگشتش نزدکردیو سوختنشان را تماشا م
 . انداختی ھا مگاریکنار جسد س
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تو .  ماستھمانی گفتن پیبچھ محال بھم م.  پخمھ بودمیلی ده سالم بود، خیوقت -مانیپ    
 فصل ھی خوردم و بعدشم تو خونھ ی فصل کتک از بچھ ھا مھی شد،یکوچھ کھ دعوا م

بچھ مچھ .  بودیفی آدم کثیلی تو محل بود خاروی ھی. می عرضھ گیکتک از آقام واسھ ب
با . می کردی می روز تو کوچھ ھفت سنگ بازھی. یر برد واسھ کثافت کایھارو م

 اروی اون دمیبرگشتم د.  زدبشونی ھمھ بچھ ھا غدمی کھ ددمی کشی مرهیآفتابھ داشتم دا
ظھر .  خواست ببرهیمنو انداخت رو کولش م. زبونم بند اومده بود. باال سرم واستاده

آقام دو .  و در رفتاشت منو گذکھیمرت. دی آقام سر رسیاتفاق. تابستون و کوچھ خلوت
اون موقع از آقام بدم اومد اما بعدش . تا تو کوچھ زد تو گوشم و بردتم خونھ فلکم کرد

 عرضھ ی گرفتم بادیاز اون بھ بعد . ترس از آقام منو مرد کرد. گفتم دستش درد نکنھ
  خواستمی منکھیمن از ا.  دور و برش باشھی بھ گرگادی گرفتم حواس آدم باادی. نباشم

 .ستمی نمونیارو بزنم اصال پشبھ
 !!!مانیپ:  زدشی صدای باوریسحر با ب    
 ھی از دیبا.  وقتا کتک بخوره تا آدم بشھی گاھدیآدم با. ستمین...  سحرستمین -مانیپ    
 نکھی امانتھ، واسھ انکھیبھار و نھ بھ خاطر ا. ی تا مواظب باشی درد بکشیزیچ

 .مث پدرشم. مثل دختر خود منھبھار .  خواستم بزنمشیدوستش دارم، م
 . پدرشیستین -سحر    
 ھی عقب امد و تکیکم.  خواست آتشش بزند، متوقف شدی دستش کھ مانی متیکبر    

 . خوردی اش تاب تکانینیاز سنگ.  تابیزد بھ پشت
  نکردم؟یمن براش پدر -مانیپ    
 بھش یاگھ سر ھر موضوع. دی رسی نمنجای بھار بھ ای کرده بودیاگھ پدر -سحر    

 . کردی پسر و از ما پنھون نمھی با ی بھار دوست،یریسخت نگ
 یسخت نم... ؟ من سخت گرفتم؟ خوب کردم...من:  آمدکی نزدی برآشفتھ کممانیپ    

 یچھ معن.. رمیاصال منم سخت نگ...  سخت گرفتشھنی کار کنھ؟ ای چخواستیگرفتم م
 ور بھ اون ور؟ خبھ نی ھلک ولک از اابونیو خداره چھل قد پاشھ با اون چلغوز ت

 کھ ھست چش ینی شو کن از ای طرفدارزمبا. کاسھ کوزه ھا رو بشکن سر من. واال
 . بشھدتریسف
  شو کردم؟ی طرفداریمن ک -سحر    
 . االننیھم -مانیپ    
.  دارهحی بھ تفرازیبھار ن. میمن و تو براش کم گذاشت. گمی متویمن دارم واقع -سحر    

 مشکالت ری فقط درگیول.  سنشھی کھ مقتضاییزای بھ چازین. ی بھ خوش گذرونازین
 .ھی رستوران لعنتنی و اون و انیمن و تو و ا

 . بره مدرسھسیفردا بگو الزم ن -مانیپ    
 ذره استراحت ھیبمونھ . ستیحالش خوش ن.  داشتمموی تصمنیخودمم ھم -سحر    
 .کنھ
 .ی خوام ببرمش پزشک قانونی م؟یاستراحت چ -مانیپ    
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 و دی لرزشیدست ھا.  را حس کردشی پاھای عصبی فلج شدن رشتھ ھایلحظھ ا    
 . محکم و بلند شدشیصدا
 ساده ی دوستھی. یاری شورشو در می دارگھی د؟یگی می چی بفھم دارمانیپ -سحر    

 .بوده تموم شد و رفت
  ساده بوده؟ی دوستھیاز کجا معلوم  -مانیپ    
 ؟یبھ بھار اعتماد ندار -سحر    
 . پدر و مادر اعتماد ندارمیبھ اون بچھ پولدار ب -مانیپ    
تو فردا بھار و :  بشاند، گفتی کھ بخواھد حرفش را بھ کرسی و طورستادیسحر ا    

 .ی بری جا نمچیھ
 می مـن تصمی خواھرزاده ی کھ برایستی تو ننیو ا: در مقابلش. ستادی ھم امانیپ    

 .یری گیم
 . بودی و طوالندیگفتنش با تاک" من    " 

 .واقعا کھ -سحر    
 ی آبوانیل.  آشپزخانھ وارد شدیاز در پشت.  را تنھا گذاشتمانی و پدیراھش را کش    

 . بھ صورتش زد تا خشمش فرو کش کندی و آبدیالجرعھ سر کش
 شد؟ی را چھ ممانیپ    
 ...وانھید....  بودوانھید    

   
 

 آشپزخانھ کنار پلھ رونی کرد و بی و سالنھ سالنھ پلھ ھا را طی حوصلگیبھار با ب    
سحر مقنعھ اش را مرتب کرد و شال گردن را دور گردنش . ستادیھا مقابل سحر ا

 .چاندیپ
 ؟یبھتر -سحر    
 .خوبم -بھار    
 ؟ی کھ الزم نداریزیچ -سحر    
 .نھ ممنون -بھار    
  بھتر نبود؟،ی کردی خونھ استراحت می موندیامروز م -رسح    
 .رمی گی نمادی گھینباشم د. می داری درس سختیمیامروز ش. خوبم بھ خدا -بھار    
 ؟یدیلباس گرم پوش -سحر    
 . راحتالتیخ. آره -بھار    
 . صبحونھ تو بخوراد؛ی می سھرابیتا آقا.  خبیلیخ -سحر    
 .اشتھا ندارم -بھار    
بدو عسل و . ی شام نخوردشبمید.  دندونھری اشتھا ندارم؟ اشتھا زی چیعنی -سحر    

 .االی.  چند لقمھ بخوری زوریشده حت. زهیگردو رو م
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 یبھار تنھا صندل.  زد و بھ سمت در ھلش دادی بھار ضربھ اینرم پشت شانھ     
 ریسالم ز.  گذاشتشی و مرجان را اشغال کرد و کولھ اش را کنار پامانی وسط پیخال

 رنگ ی رهی و دلخورش، خی کھ نگاه عصبمانی اش را ھمھ جواب دادند جز پیلب
 . بھار بودی افتاده نیی و سر پادهیپر

  مدرسھ؟ی برستیسحر بھت نگفت امروز الزم ن -مانیپ    
 !؟!مانیپ:  انداخت و کنار دست بھار گذاشتی استکان چاانی می نباتیسحر تکھ     
  نگفت؟ایگفت  -مانیپ    
 .گفتم -سحر    
 ی مشی باال آورد و طلبکارانھ سحر را کھ مرجان با آرنج بھ پھلویسرش را کم    
  تونھ حرف بزنھ؟ی شنوه؟ نمیَخودش کره؟ اللھ؟ نم:  نگاه کردد،یکوب
 زی می کرد کھ باعث شد با دست محکم روی را عصبمانی پشتریسکوت بھار ب    

 .جواب بده: بکوبد
 . تشر زدمانیسحر کالفھ و متعجب بھ پ    
 بھ ی صندلی را ترساند کھ از روی مانمان؛ی بلند پیلرزش استکان ھا و صدا    

 . پناه بردالیآغوش ل
: دی فورمش چکی مانتوی روی اشکی انداخت کھ قطره نیی پاشتریبھار سرش را ب    

 .گفت بھم
 کوچک عسل و یرد، لقمھ ھا کی را پاک مشی بھار کھ اشک ھایمرجان برا    

 .شھی مرتیبخور د:  گذاشتی می دستشی پانی و مدیچی پیگردو م
 با عجلھ برخاست و سحر مانیپ.  راس ساعت ھر روزه بلند شدنی بوق ماشیصدا    

 .بھ دنبالش راه افتاد
 .امی تا من بی خوریبھار از جات تکون نم -مانیپ    
 ؟ی کار کنی چیخوایم -سحر    
 . را برداشتی توجھ بھ حضور سرزنشگر سحر گوشیب    
 ضی مری کمھیراستش بھار .... ممنون..... ی سھرابی آقاریصبح بخ -مانیپ    

 ...احوالھ
 . نگاھش کردھیسحر دست بھ کمر زد و عاقل اندر سف    
نھ اگھ حالش روبراه شد، ... شرمنده...  سادستی سرماخوردگھینھ ... بلھ بلھ -مانیپ    

بھ ... قربان شما...  کنمیخواھش م... دی تون ببخشیبھ بزرگ...... ارمشیم مخود
 ...سالمت

 بھ راه شَی پلھ ھا شد و باز ھم سحر از پی گذاشت و راھشی را سر جافونی آیگوش    
 .افتاد
  بھار بره مدرسھ؟ی نذاشتیواسھ چ -سحر    
 .ادیبھار امروز با من م -مانیپ    
 . کار بگذرنی اری از خزت؛ی جون عز تورومانیپ -سحر    
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 کار چھ نی ای دونیم:  در اتاقش را باز کرد و سحر آھستھ تر ادامھ دادمانیپ    
 ...شھیازت متنفر م.  بچھ داره؟ بھار فقط پونزده سالشھنی ای ھی تو روحیریتاث

  تو؟یای لباس عوض کنم، مخوامیم -مانیپ    
 .در را بست وسحر را پشت در گذاشت    
 ؟ی از رو نعش من رد بشنکھیمگھ ا. ی کارو بکننی ذارم ای من نممانیپ -سحر    
 مان؟ی پیدیشن:  بھ در زدیضربھ ا    
 آسوده دنیمرجان خواب.  وارد اتاق خودش شدد،ی صھبا را کھ شنی ھی گریصدا    
 در اتاق یی تخت و تنھای رودنیاب بھ خودادی محی تشک در اتاق سحر را ترجیرو

 شب صھبا از مھی ندی ترسی میو از طرف.  وحشت داشتیی و تنھایکیاز تار. خودش
 . و او متوجھ نشودفتدی تخت بیرو
 انیصھبا را م. دی بھ تن کشیی مانتوعی صھبا نشاند و سری گونھ ی رویبوسھ ا    
 شدند، با ی منی و بھار کھ سوار ماشمانی پدنیبا د.  شدری و از پلھ ھا سرازدیچی پییپتو

 نی بھ سمت ماشده،ی و نپوشدهی را پوششیعجلھ صھبا را بھ مرجان سپرد و کفش ھا
 را چھار طاق باز اطی در حمانی خروج بود و پال در حی با سرعت کمنیماش. دیدو

 .گذاشتھ بود
 . ندادمانی پی رهی بھ نگاه خیتی عقب نشست و اھمی صندلیرو    
 تو کجا؟ -انمیپ    
 .برو مدرسھ -سحر    
 .می کار دارییما جا -مانیپ    
 ی خواستیاگھ نتونستم قانعت کنم؛ ھر کار. می بذار با ھم حرف بزنمانیپ -سحر    

 .تورو بھ روح پوران. تو رو ارواح خاک مادرت. بکن
 اطی بستن در حیبرا.  پل مقابل در نگھ داشت اما خاموش نکردی را رونیماش    

 برمت یم:  جابجا کردن دنده رو بھار گفتنی برگشت و حی اقھیبعد از دق.  شدادهیپ
 . ذارم بھاری بشھ زندت نمرتری دھی ثانھی. یای مستیبعد از ظھرم با سرو. مدرسھ

 .چشم:  گرفتی شال گردنش را بھ باززانی آوی ھاشھیبھار ر    
 ...دمینشن -مانیپ    
 .چشم:  را بلند تر کندشید و صدا کرد بغضش را قورت بدھیسع    

***     
 ی و ھلی کنترولنی ماشدی خری وعده یکی و ھزار و دنی ناز و منت کشی با کلالیل    

 کل سالن باال را برداشتھ ی و داد مانغی جیصدا.  را بھ حمام برده بودیکوپتر، مان
 یم: ردی و پشت سر ھم داد مزندی سرش شامپو بریانگار دوست نداشت رو. بود

 ...سوزه
 ی ماننقدریقبل از حمام ا. اوردی بشی را برای مانی از مرجان خواست تا حولھ الیل    
 . حولھ برداردی مانی رفت براادشی کرده بود کھ تشیاذ
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 آلبوم کی ی قطعھ عکس روکی گشت کھ متوجھ ی کمد دنبال حولھ مانیمرجان م    
کنار عکس .  کنجکاو شده بودیادی عکس زدنی دی اما براچیآلبوم کھ ھ. بزرگ شد

 ستی چھار و بی روشی کھ عقربھ ھایمی قدیساعت.  مردانھ بودی کتای ساعت انوکی
 ازدهی بود اما حدودا الیل. انداخت  بھ عکسینگاھ.  متوقف شده بودندقھیو پنج دق

 یطور.  بودی مانھی شبیادی جوان کھ در نگاه اول چھره اش زیدوازده سالھ و پسرک
 عکس ی مرد جوان توھی شک شبی کھ بزرگ بشود بی گفت، مانیکھ آدم با خودش م

 . نوشتھ شده بودیزی و خوانا چبای زیپشت عکس با دست خط. خواھد شد
 » و ھشتاد و ھفتصدیتابستان ھزار و س...  رامسریالیو... الی و لیمان    « 

 یحولھ .  گذاشتشیسر جا کاغذ گالسھ را مثل اولش ال،ی لیبا صدا زدن دوباره     
 .الی لامیدارم م:  آمدرونی را برداشت و از اتاق بوینوکی رنگ با عکس پیآب

 ؟... مگھیآخھ بھ تو چھ؟ فضول مردم:  کردی لب بھ جان خودش غرغر مریز    
 . کمک کندسای آشپرخانھ شد تا بھ پری سپرد و خودش با صھبا راھالیحولھ را بھ ل    
 دهی تازه از راه رسنکھیمثل ا. شدی مدهی شناطی از حمانی جر و بحث سحر و پیصدا    

 وقت بھ سرانجام چی دو ھنی ای آب و جوی بود کھ مسئلھ نیو مرجان در فکر ا. بودند
 . رسدینم

     
 

 ی رویزی را خواند و با خودکارش چشی روشی پی بار سوم پرونده یفرشاد برا    
 شی و مسخره کردنش بابت پمانی پی آوردن حرف ھاادیبا بھ .  نوشتگریکاغذ د

 بھ صورت ی پرت کند و دستزی می موضوع ازدواج، باعث شد خودکار را رودنیکش
 سرد شده بود و از دھن افتاده شیچا.  کردکیفنجان را بھ لبش نزد.  اش بکشدغھیسھ ت
 .بود
گفت و با فکر " دیائبفرم" اورد،ی سرش را باال بنکھیبدون ا.  بھ در خوردیتقھ ا    

 . دستش گرم بودی اش وارد اتاق خواھد شد، ھمچنان سرش با پرونده ی منشنکھیا
 شی گوش ھادی شانکھی مکث کرد و با فکر ای لحظھ ا،ی سالم گفتن کسیبا صدا    

 یسع.  سپردشی را بھ چشم ھایی شناساتی اند، سرش را باال کرد و ماموردهیاشتباه شن
.  کردی زد و ابراز خوشحالیلبخند.  نفھمدیزی از جا خوردنش چشیکرد مرد روبرو

 بھ ای اش یمی و قدیمیاستقبال دوست صم ی چرخدارش بلند شد و برای صندلیاز رو
 . رفتشی گرمابھ و گلستاش پقی رفیقول
 ؛ی گاویدادیخبر م...  کجانجایتو کجا ا... انیشا. نجاستی ای کنیبب.... َبــــھ -فرشاد    

 .میدیدی تدارک میزی چ؛ی اسفند؛یگوسفند
 .دی کمرش کشی و با دستش را رودی در آغوش کشیمی را مردانھ و صمانیشا    
 .ی خوشحال بشنقدری کردم ایفکر نم -انیشا    
 مبل یبا دست اشاره داد تا رو. ی کالمش کامال مشھود بود و انکار نشدنیطعنھ     
 .ن رفت و خودش بھ سمت تلفندیِ ال مانند بشیھا
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 کیمھران؟ بگو اکبر آقا دو تا قھوه و ک.... الو.  خوشحال نشمشھیمگھ م -فرشاد    
 .ارهیب

 گشتاند، نشست و دستش ی اتاق بود و ھمھ جا چشم می کھ در حال وارسانیکنار شا    
 . کاناپھ گذاشتی پشتی روانیرا پشت سر شا

  خبر؟ی چھ ب؟یدی رسیک..  کنفیتعر -فرشاد    
 . بودمدهی خوابشمی ساعت پھی نیتا ھم. چھار صبح -انیشا    
  خوب بودن؟ خواھر و شوھر خواھرت؟نایمامانت ا -فرشاد    
 .نجای اامی مجبور شدم بی ولششونی گرفتھ بودم برم آلمان پطیبل. خوبن -انیشا    
 ؟یتیچھ مجبور -فرشاد    
 . بھتگمیحاال م -انیشا    
 . گذاشت و رفتزی می قھوه را روی ورود خواست و فنجان ھایاکبر آقا اجازه     
  چھ خبرا؟گھید -فرشاد    
سھ ... ی بودعصریقبلنا ول. ی بھ ھم زدیدک و پز.  شماستشیخبرا کھ پ -انیشا    

 .ی داشتشرفتیمنطقھ پ
 اش لب زد و منتظر ماند تا فرشاد جواب یشگیفنجان را با ژست مخصوص ھم    

 .بدھد
 و تی و حضانت بچھ و قتل و جنایبازار طالق و طالق کش... گھیآره د -فرشاد    

 . بھتر دفتر زدمی جاھی بھ تختھ خورد و ی درھی. ھیمنم مث بق.  داغھراثیدعوا سر م
 خب؟ -انیشا    
 .خب -فرشاد    
 .ادی کھ از طفره رفتن بدم می دونی و می شناسی فرشاد منو منیبب -انیشا    
 اش را بھ یشگی ھمی کرد ھمان حالت جدیفرشاد جمع و جور تر نشست و سع    

 .ردیخود بگ
 .شمیمتوجھ منظورت نم -فرشاد    
 .ی دادی قولھی کھ رفتم شیسھ سال پ -انیشا    
 ریز: دی باال انداخت و انگشت شست و سبابھ اش را دور دھانش کشییفرشاد ابرو    

 .قولم نزدم
 ؟ی نکردداشیا تا حاال پپس چر -انیشا    
 .ھنوزم دنبالشم.  دنبالش گشتمیلیخ:  نشستزشیفرشاد بلند شد و پشت م    
 ی گشتی احمق؟ تو دنبال سوزن تو انبار کاه مای من نوشتھ ھالو؟ یشونیرو پ -انیشا    

 . شده بودداشیتا حاال پ
 ی کردم ردی ھر جا کھ فکر م،یھرجا رو کھ بگ.  دادمیتو روز نامھ اگھ -فرشاد    

 .نیآب شده بود رفتھ بود زم.  و رو کردمریازش ھست، ز
 را گرشی و دست دزی می دستش را روکی. ستادی بلند شد و کنار فرشاد اانیشا    
 . فرشاد زدی صندلی بھ پشتھیتک
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 . کردهداشی تو پی جاگھی دیکیاما  -انیشا    
 ؟یک: تکان داد ی و سردیفرشاد لبش را بھ دھن کش    
گفت . ُزنگ زده بود پز نامزدشو بھم بده... نینگ:  با طعنھ ابرو باال دادانیشا    

 ...زن منـــو... دتشید
 سھ ی بچھ ھی با بھی مرد غرھیزن من و با :  اش زد و ادامھ دادنھیبا انگشت بھ س    

 .چھار ماھھ سر بغل
 .امکان نداره:  را تنگ کردشیفرشاد چشم ھا    

 تو سھ سال نکھی امکان نداره اما انیا: دی کشادی تحملش تمام شد و بلند فرانیشا    
 آره؟.  امکان داره،ی نکردداشی و پیدنبالش بود

 . محل کارمھنجایداد نزن ا -فرشاد    
 . امی ازت شاکی کھ کارشو خراب کردیو منم بھ عنوان موکل -انیشا    
 .اوردی کم نانی شای کرد مقابل حق بھ جانبیفرشاد از جا بلند شد و سع    
 ی منجاروی فکر ادی بارونی بی رو از خونھ ات انداختچارهی کھ زن بیاونوقت -فرشاد    
 .یکرد
 .دی کوبواری فرشاد را محکم بھ د،ی از کوره در رفت و در چشم برھم زدنانیشا    
 کھ چقدر دنبالش یدید.  شدممونی کھ بعدش مث سگ پشیدی انصاف دیب -انیشا    

گفتم .  خبیگفت.  کنداشی پرمیبھت اعتماد کردم گفتم م. یدیخودت کھ د.. نبود. گشتم
.  خبی گفتامی کن خبرم کن تا با کلھ بداشیگفتم پ.. یقمیرف.. ی نھ بلکھ داداشملمیتو وک

 ندار زنگ یچی ھیاونوقت اون ھرزه .  نکردمداشی پیگیحاال دست از پا دراز تر م
 ھی زن من و دم در مطب گھی بچھ سوسول استاد دانشگاه و بھ من بده، مھیُ پز زنھیم

 ؟... نوزادھی و دهی مرد دھیدکتر با 
 ..ستیاون بچھ مال اون مرد ن -فرشاد    
  کجاست؟ی دونیتو م.. نمیصبر کن بب.... پس اون بچھ مال -انیشا    
 چنگ شده اش را ی قھیا  گذاشت تانی شای گره شده ی دست ھایفرشاد دست رو    

 . محکم تر فشرد و فرشاد را تکان دادانی اما شااورد،ی در بانیاز مشت شا
 ... وجدانیجواب بده ب -انیشا    
 .. دونم کجاستیم... آره.. آره -فرشاد    
 ... زنمی پامی بی شوھر کرده؟ چرا نگفتی چرا نگفت؟یپس چرا خبرم نکرد -انیشا    
 . محکم گرفتھ بودشانی کرد اما شای تقلگریفرشاد بار د    
 ؟ ھا؟ چرا؟. در حقمی کردیچرا ناجوونمرد -انیشا    
 یلی تو خزنھ؟ی حرف می و نا جوونمردی داره از جوونمردی کنیھھ بب -فرشاد    
 ؟ی تو اصال آدم؟یمرد
 .نمشی ببخوامیبگو کجاست؟ ببر م. منـو سـگ نکـن... فرشاد منو سگ نکن -انیشا    
  عذابش؟ی ملکھ یکھ بش -فرشاد    
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 بدونم خوشبختھ؟ بدونم خوامیم. نمشی ببخوامیفقط م.  ندارمیکار. شمینم -انیشا    
  نھ؟ایکجاس؟ جاش راحتھ 

 ؟یزنی حرفت نمریاز کجا بدونم ز -فرشاد    
 اگھ با اون یحت.  کار بھ کارش ندارمگمیم.. یاری کفرمو در می دارگھید -انیشا    
 . کنمی نمگای پشت سرمم نرمی خوشحالھ، مکھیمرت
 ؟ی اومدشی باور کنم کھ فقط واسھ مطمئن شدن از خوشبختیعنی -فرشاد    
 .باور کن -انیشا    
 .یقول بده اگھ خوشبخت بود، کار بھ کارش نداشتھ باش -فرشاد    
 ...دمیقول م -انیشا    
 ی نره چادتی اما فتیراه ب:  برداشتی صندلی را کنار زد و کتش را از روانیشا    
 اون وقت ش،ی ال چرخ زندگی چوب بذارای جلو پاش ی سنگ بشیاگھ بخوا... یگفت

 . تو ھمرهیکالھمون م
. دی کشقھی دقستی ساعت و بکی ھا بھ ابانی خی مرحمتکی از ترافری ساعت مسمین    

 .زدی غر مکی سر رفتھ بود و مدام بابت ترافانی شایحوصلھ 
 . در بزرگ رستوران پارک کردیفرشاد روبرو    
 .نجاستیھم -فرشاد    
 . نصب شده بود را از نظر گذرانداطی در حی کھ باالی بزرگی تابلوانیشا    
 صھبا؟ -انیشا    
 .یدی کھ سر بغلش دیھمون دختر -فرشاد    
 و عی سری ھا و قدمدی شد و با حرص در را بھم کوبادهی پنی برآشفتھ از ماشانیشا    

 .دی بھ دنبالش دوی معطلیفرشاد ھم ب.  داشتی باز بر ممھی بھ سمت در نیمحکم
 ... لحظھھیصبر کن ... ــانیشا... انیشا -فرشاد    

***     
 کنار بشقاب پلو گذاشت و مرجان نق ینی سی را توی کوچک ترشی کاسھ سایپر    

  ربع بھ چھار موقع رستوران اومدنھ؟ھیآخھ ساعت : زد کھ
 . ناراحت بشھ کھی از اومدن مشتردیکاسب جماعت نبا -سحر    
 ؟یدیمگھ چمدونشو ند. تازه بنده خدا مسافره -الیل    
 . خستھ شدم امروزیکل.  برمیمن کھ نم -مرجان    
 . برمیمن م:  را برداشت و بھ سمت در راه افتادینی سالیل    
 ... مرجاندای جدیزنی چقدر نق متو -سحر    
 .دیچی سالن، با اکو پی خالی در فضاینی و شکستن ظروف چینی افتادن سیصدا    
 و بھ دی پرنیی پانتی سنگ کابیاز رو» . خوردنی زمالیفکر کنم ل« سحر با گفتن     

 . ھم بھ دنبالشسای شد و مرجان و پریقصد خروج از آشپزخانھ راھ
 .دی رسی بھ گوش میی آشنای ھاادی داد و فریصدا    
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 یدست ھا.  عقب عقب آمده و محکم بھ سحر خوردالیپا کھ در سالن گذاشتند، ل    

 را الی حرف لی کھ بیلرزانش دست سحر را چنگ زد و سحر چشم دوخت بھ مرد
 . کردینگاه م

 نجا؟ی ای آوردی واسھ چنویا -مانیپ    
 .شینی فقط ببیگفت. فتیراه ب: دی را کشانی شایفرشاد دست انداخت و بازو    
 .خفھ شو فرشاد -انیشا    
شوھرش :  چرخاندمانی سرخش را در صورت پی را گرفت و چشم ھامانی پی قھی    
 ؟ییتو

 نی اگھی میچ: دی کشرونی بانی اش را از دست شاقھی بھ فرشاد نگاه کرد و مانیپ    
 فرشاد؟

 .می برفتیراه ب -فرشاد    
 بلبشو شده بود، رفت تا عذر نی ای قربانشی کھ غذایینوای بین بھ سمت مشترمرجا    

 .بخواھد
 جلو آمد اما ی قدمانیشا.  رفتی پا بھ عقب گذاشت و با عجلھ از پلھ ھا باال مالیل    

قول : ستادی اشی و فرشاد جلودشی کتش انداخت و عقب کشی چنگ بھ سرشانھ مانیپ
 .انی شایداد
 در یکی نی زمی را روشی پلھ ھا پاھای و باالدی دوی مانده،ی آخر نرسی بھ پلھ الیل    

 شیج... شی جیمامان: دی کوبی مانیم
 ریدست انداخت ز. ندی را ببی مانی روانی بر نگشت تا نگاه پر از تعجب شاالیاما ل    
 . بلندش کردنی و از زمی مانیپاھا
 .کھیولم کن مرت -انیشا    
 .رونیبرو ب:  ھلش دادرونی بھ سمت بمانیپ    
  چھ خبره؟نجایا -سحر    
 خوام باھاش یم. نمشی خوام ببیزنمھ م: دی و خودش را جلو کشدی کشادی فرانیشا    

 ...!!ــــالیل. حرف بزنم
 ؟یقول داد. می من و تو با ھم حرف زدانیشا -فرشاد    
 .دمیمن بھ گور پدرم خند -انیشا    
:  را بھ سمت در ھل بدھد، رو بھ فرشاد گفتانی داشت شاینطور کھ سع ھمامانیپ    

 نجا؟ی اشیاری بنوی بھ تو گفت ایک
 .رمی منجایزنمو بده از ا..  باباتھـــنیا -انیشا    
 را یگری کدام ھم حرف دچی گفتند و ھی میزیبحثشان باال گرفتھ بود و ھرکدام چ    

 .دی شنی نمیدر آن شلوغ
 ....انیشا    
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 غھیص.  کردیکاوری اطالعات را رعیذھنش سر...  سحر آشنا بودی اسم برانیا    
ِحتم بھ . یی بناانیشا...  فکر کردشتری بیکم.  نشانش داده بودالی کھ روز اول لینامھ ا

 . انداختیراه نم" زنم زنم"  نگونھی کھ خودش بود و اال انیقی
 دینبا.  بودند، بھ سمت پلھ ھا رفتریدرگ کھ با ھم ی توجھ بھ آن سھ نفریسحر ب    

 زدند و ی با ھم داد مییسھ تا.  بوددهیچی پشانیادھای فریصدا.  گذاشتی را تنھا مالیل
 . و فرشاد را بھ باد فحش گرفتھ استمانی پانی کھ شادی فھمشدیتنھا م

 پخش شده بود را نی زمی رواتشی کھ با محتوینی کرد تا سسایمرجان کمک پر    
 .جمع کند

 ؟... الیل:  کردنیی در را باال و پای رهیدستگ. ستادی االیسحر پشت در اتاق ل    
 . نبودیی صداالی آمد و از لی می نق زدن مانیصدا    
 ال؟یل...  درونی شده؟ باز کن ایبگو چ.. باز کن درو!  جان؟الیل -سحر    
 کرد و بعد جلو آمد ی کھ مکثدی و فرشاد را دبرگشت. دی را شنی کسی قدم ھایصدا    

 ی منیی را باال و پارهی دستگی بھ در زد و بھ طرز خشنیو با کف دستش ضربھ ا
 .کرد
 ؟.. الیل -فرشاد    
 باز کن درو من الیل:  شدزی گالورهی بھ در زد و باز ھم با دستگگری دیچند ضربھ     

 .دمی محی و توضیھمھ چ
  چھ خبره؟نجای بپرسم اشھیم -سحر    
 ... درونی باز کن االیل...  کنھتتی ذارم اذی من نمالیل -فرشاد    
 ! محترمی زنم آقایدارم با شما حرف م -سحر    
  نداره؟ی اگھی ددی در کلنیا -فرشاد    
 . ندارهرینخ -سحر    
 . شکنمی درو می باز نکنالیل -فرشاد    
 ...سی تا زنگ نزدم پلنروی بدیبفرمائ. خودیب -سحر    
.  تونھ بکنھی نمی غلطچی ھانیشا. شھی حل نمیزی چی با خودخورالیل -فرشاد    
 . راحتالتیخ

  جمعتون کنھ؟ادی زنگ بزنم صد و ده بای دی بری مفیتشر -سحر    
 د؟ی شما دخالت نکنشھیم:  را باز و بستھ کردشیفرشاد با حرص چشم ھا    
 ھامونم کھ یمشتر. نی واسھ ما نذاشتشیآسا.  محترمیحرف دھنتو بفھم آقا -سحر    

 .رونی بدییبفرما. نی ھم طلبکاریزی چھی چ؛ی ھنیزبونم کھ دار. نیِپر داد
 . نبودنیی پاشتری بی مشترھی. ونھیموسی انگار رستوران سابلگھی منیھمچ -فرشاد    
 .ـــــــرونیب: دستش را بھ سمت پلھ ھا بلند کرد    
 تمام ساختمان را بھ ارتعاش ی بلندادی فری بزند کھ صدای حرفخواستیفرشاد م    

 .آورد
 ؟ی فھمی زنمھ چرا نمگمی لندھور مکھیِد مرت -انیشا    
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***     
 را برده بود و انیفرشاد بھ زور شا.  بوددهی بود کھ سر و صداھا خوابی ساعتمین    
 . کند، رفتھ بودی متی شکانکھی بھ ادی با تھدانیشا
.  ھم آرام بودیمان.  دادی نمی ھمچنان در اتاقش بھ تحصن نشستھ بود و جوابالیل    
 . بوددهی ھم خوابدیشا

 ھمھ دیشا. زدی نمی حرفیکس.  تاک ساعت بودکی در فضا تدهیچی پیتنھا صدا    
 ی کھ عربده می و ان مردالی با للی ربط جناب وکیمتاثر بودند و در فکر حل معما

 بودند کھ ی مترقبھ اری غی ھم شوکھ از حادثھ دیشا. شدی مشی شوھری و ادعادیکش
 .د چشمشان اتفاق افتاده بوی جلوش،ی پیساعت

 مانی پتی حکانی ملخک و جستنش ھمتیحکا.  پلھ شدریسحر در زد و وارد اتاق ز    
 .بود
.  در سرش را بلند کردی صدادنی گذاشتھ بود، با شنزی می کھ سرش را رومانیپ    

 . رفتی مشی را پشت سر قالب بستھ بود و عرض اتاق کوچک را پشیسحر دست ھا
 ؟...یدی دی رو اتفاقالیکھ ل -سحر    

 
 

 . نشستمانی مقابل پزی و آن طرف مدی کشنی زمی را رویصندل    
 ...یپس دروغ گفت -سحر    
 .مجبور شدم:  چانھ ادامھ دادری و تا زدی بھ پشت گردنش کشی دستمانیپ    
 چرا؟ -سحر    
 ...فرشاد گفت -مانیپ    
 قتھ؟ی سر اون رفری زیپس ھمھ چ -سحر    
 . شناسھ نھ منی رو مالیدر اصل اون ل -مانیپ    
 الست؟ی لی کاره یچ -سحر    
 ... شوھرشلیوک -مانیپ    
 .ی کنی مجمی گیدار -سحر    
 .. کنھی مرونی رو از خونھ بالی لی اھی قضھی سر انیشا -مانیپ    
 ؟ی اھیچھ قض -سحر    
 نذاشتھ نیواسھ ھم. دهی کشی بدبختیلی گفت خیفرشاد م...  دونمیمنم نم -مانیپ    

 حدودا دو الیل..  خودشیبا نقشھ فرستادتش خونھ عمھ .  بھش برسھانی دست شاگھید
 فرشاد بد شده و پسرشم از فرصت ی حال عمھ نکھی اونجا بود تا ایسال و خورده ا

فرشاد ھواشو .  رو ھم جواب کردهالیل. شگاهیآسا سواستفاده کرده و مادرش و فرستاده
 نصفھ نکھی تا اشھی مسافرخونھ ھا میسھ روز آواره . براش مراقب گذاشتھ بوده. داشتھ

 اون روز مرجان و کھ رسوندم؛ فرشاد زنگ زد و. رونی زنھ بیشب از مسافرخونھ م
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 بھی من آدم غرفتمگ. میگفتم خودمون جا ندار.. شھیگفتم نم...  قرارهنی از اھیگفت قض
 . قبول کردممی کھ داشتیمنم رو رفاقت.  اصرار کردی نھ آوردم و ھیھ...  دمیراه نم

 ؟یچرا نگفت -سحر    
 .باور کن منم با اومدنش مخالف بودم.  من و فرشاد باشھنیقرار بود ب -مانیپ    
 ....تھیحرف من پنھون کار. ستی نالیحرف من بود و نبود ل -سحر    
 .... گذشتھگھید.  حرفارونیولش کن ا -مانیپ    
 ...آره گذشتھ:  زدیسحر پوزخند    
 االن کجاست؟ -مانیپ    
 کار ی چخوادی ماروی نیحاال ا. دهیرفتھ تو اتاق درو ھم قفل کرده جواب نم -سحر    

 کنھ؟
 ...می با ھم در موردش حرف بزنزنھی دونم فرشاد گفت زنگ مینم -مانیپ    
 . بودی کھ آدم حسابافشیق -سحر    
 ان؟یشا -مانیپ    
 ... بزرگتره ھاالی از لیلی خیول. اوھوم -سحر    
 ... کتاب دوختی تکان داد و چشمش را بھ قفسھ ھای تنھا سرمانیپ    
 ؟..ھی پدر مانانی شایعنی -سحر    
 .آره -مانیپ    

***     
 قرمزش را در ی چشم ھاگری و بار ددی کشسشی صورت خی را رونشی آستالیل    

بھ اتاق برگشت و .  را گرفتھ بودشی سراپایضعف بد.  لکھ دار توالت نگاه کردی نھیآ
 ده کیساعت نزد.  کھ مطمئن شد، راھش را سمت پلھ ھا کج کردیاز خواب بودن مان

 سحر و شی ھایی دمپایصدا. خاموش  سالنیسکوت بود و چراغ ھا.  شب بودمیو ن
 . در آشپزخانھ کشاندی را تا آستانھ مانیپ

 . شام بخورایب: سحر نرم شانھ اش را فشرد.  گفتی و سالم آھستھ استادیکنارشان ا    
 .. ندارملیم -الیل    
 ...شھی کھ نمینجوریا -مانیپ    
  سحر؟یای باھام بیتونی برم، ممخوای مییجا -الیل    
 وقت نیا:  بھ ساعتش کردیبی مچش را مقابل صورتش گرفت و نگاه عجمانیپ    

 شب؟
 .می گردیزود برم -الیل    
 .بذار آماده بشم -سحر    
مرجان :  بھ داخل آشپزخانھ گذاشتگری دی قدمالیسحر از کنارش گذشت و ل    

 . باش تا برگردمیمواظب مان
 . راحتالتیخ.. زمیھستم عز -انمرج    
 ... بچمو ببرهی اومد نذارانی اگھ شامانیپ -الیل    
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 ...ختی تا چانھ اش فرو ریبغضش شکست و قطره اشک    
 ..امی منم بی خوایم -مانیپ    
 ..می گردیزودم بر م.. میری منینھ با ماش -الیل    
 .مواظب خودت باش -مانیپ    

 
 
 

  کوچھ ست؟نیھم: دیچی کوچھ پی زد و راھنما زنان تویی جلونی ماشی برایبوق    
 ... پالک... آره -الیل    
 ... کرد، عمارتدیخانھ کھ چھ عرض با. ستادی گفت، االی کھ لیمقابل خانھ ا    
 ی پنجره نی کھ از بلندتری زد و در سکوت چشم دوختھ بود بھ نوری نمی حرفالیل    

.  بودی آرامش بخشیقیموس.  را کم کردنی پخش ماشیسحر صدا. شدی مدهیساختمان د
 تشک و ھندوانھ ی تابستان و فانوس کنار خرپشتھ و خنکای برد بھ شب ھایآدم را م

 .وی رادی شبانگاھی و برنامھ ھایخور
 

 ی کن گذرشی بر سر کو،ی سحرکی پی نفس اکی    
 ...گو کھ ز ھجرش بھ فغانم؛ بھ فغانم    
 بزرگ در ولنجک، یخانھ ا.  سر و آن سر کوچھ نگاه کردنی حرف بھ ای بیکم    
 . بھ نام صھبای پوران کھ حاال شده بود رستورانی چھار؛ پنج برابر خانھ بایتقر
 . ھنوز ساکت بودالیل    
 نی را روشن کند اما انی ماشی داشت تا بخاری راه افتاده بودند، سحر سعیاز وقت    
 . خورد و بسی کردن م قراضھ، فقط بھ درد اوراقنیماش
  از عشقت دم نزنمی کھ بھ عشقت زنده منم، گفتیا    
 ...من نتوانم؛ نتوانم؛ نتوانم    
بابام . بعد از فوت بابا بزرگم، رابطھ بابام و عموم سر شراکت بھ ھم خورد -الیل    

 . خوب بودیھمھ چ. ارثشو گرفت و خودش تجارت زعفرون راه انداخت
 . شودی آلوده بھ بغض مشتری دم بھ دم بشی و صدازدیری مالی لیاحس کرد اشک ھ    
 و مذخرف از فرصت استفاده کرد و من و واسھ ی آدم پولکھیشوھر خالم  -الیل    

 ی پول بابام بود کھ از پارو باال ماردیلی ماردیلی میچشمش پ.  کردیپسرش خواستگار
 شده بود بره از عمو یبابا راض.  شمالمی بردیقرار بود ع. من چھارده سالم بود. رفت

 دیاما بھ ع.  بذارهشی بابا بود پا پی فھیوظ. بود برادر بزرگش.  کنھیمعذرت خواھ
برادرم .  نقره خورده بود تو سرشدیاک.  کشتھ شدی مانی شب چھار شنبھ سورده،ینرس
ھفتم . داوریمامانم تاب داغ پسرشو ن.  معدن بودیدانشجو.  سالش بودکی و ستیب. بود
خونھ جھنم . ی پوشاهیس  واهیشد س... شد داغ...  شد عزادمونیع.  شد سوم مامانمیمان
.  بودم، شد کابوس شبامدهی خردی کھ واسھ عیلباس و کفش. بابام کمرش شکست. بود
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شبا تا صبح .  دادی میروزا منو دلدار. گاری پشت سگاری نشست تو تراس و سیشبا م
 نکھیتا ا.  رو ھوا معلق بودیھمھ چ.  رفتی دست و دلش بھ کار نمگھید. زدیضجھ م
 . شدی کھ چاوردمی وقت سر در نچیمن ھ.  رفتھ رو ھوایچ  ھمھدیخبر رس

 از شدت شی و صداختی ری مشتری و بشتری بشیاشک ھا.  ھق ھقش بلند شدیصدا    
 .شدی منییلرزش باال و پا

دروغ .  زدی حدسش را ھم نمی کھ حتییتھ ھا ناگفنی داد بھ ایو سحر آرام گوش م    
 .چرا بغضش گرفتھ بود

 واسھ خودش زد و برد و ی از نبود بابام سو استفاده کردن و ھر کدمیفقط فھم -الیل    
خونھ، . چک پشت چک و سفتھ سفتھ قرض و قولھ... طلبکار پشت طلبکار. خورد

.  پامونم رفتری فرش زی کھ بود، حتیھر چ...  ، باغنی آپارتمان، زمال،یشرکت، و
 اجاره ی و چھار مترستی اتاق بھی شد تو صھ شبھ خالھی ی لھراسبژنی بییتموم دارا

 رفت تا ی کھ مانیسر چھار فقط سر چھار ماه، از روز.  کوچھ بن بستھی تھ یا
.  از خونھ خودمون رو بالش گذاشتم؛ بود نابود شدری غی کھ سرمو تو خونھ ایروز
 یعصب. ی دخالت کنومدهی الف بچھ نیبرو سراغ عمو سرم داد زد و گفت بھ توگفتم 
 شتر،ی بی حتی خورد، گاھی می بطرازدهی ده یروز.  قھاری الکلھیشده بود .  بودشده

.  افتادی دست و پاش بھ لرزه مد،ی رسمیالکلش کھ ن.  خوردی غذا نمگھی کھ دیطور
اما . ادی دونستم پولش از کجا مینم.  قاشق تو دستش نگھ دارهھی ی تونست حتینم
 بود کھ بشی تو جی ھم گاھیی قرصاھی.  بودده آماگارشی و پاکت سی وقتا بطرشتریب

از . من فقط چھارده سالم بود. ھی و گرھیکار من شده بود گر.  ترامادولھدمیبعدا فھم
.  کھ نوش بود، خوب بودششیع.  سوختیاما خب دلم براش م. بابام بدم اومده بود

وردست ..  رفتمیدوباره مدرسھ م...  بھ وضع عادت کرده بودمبایتقر.  نداشتمیکار
 ی مکردیتو خونھ عروسک درست م.  بودیزن خوب.  گرفتمادی یصابخونھ آشپز

 ... نداشتیاما اون آرامشم دوام. دادی مادیبھ منم . فروخت
 ...سرده... می برگردفتیراه ب:  کرد را پاکشی و اشک ھادی کشیقینفس عم    
 رقم خورده، گرفت و نجای االی لی بود؛ کودکدهی کھ حاال فھمیسحر چشم از خانھ ا    
 . چرخاندشی را در جاچیسوئ
 عرق داده،ی سفتھ میعنی... قاشی از رفیکیاز . پول مشروبشو قرض کرده بود -الیل    

 .یی بناانیشا... ُ مرد و سفتھ ھا افتاد دست پسرشقشیرف.  گرفتھیم
 
 

 و یھرچند ھنوز ھم شلوغ.  خلوتبای ھا تقرابانی ساعات شب بود و خنیآخر    
 ی ھایی گفت آرام تر است و روشناشدی اما نسبت بھ روز مشد،ی مدهی بوق شنیصدا

 حرف ی سپرد و گوشش را بھ ادامھ یسحر حواسش را بھ رانندگ.  استنیشھر دلنش
 بار تفاوت نیاما ا. آن در آورد  ونی وقت دوست نداشت سر از کار اچیھ. الی لیھا

 . دفعات داشتگری با دیبزرگ
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 افتاد دست یبعد از مرگش ھمھ چ.  شرکت واردات صادرات کاال داشتییبنا -الیل    
 اومد تا ارث پدرش نمونھ رو ایپسرش از استرال. دخترش کھ آلمان بود. ورثھ اش

 واسھ گھی دی ساقھیبھ صد زحمت .  ھم کھ مرده بودییبنا.  بودختھیبابا بھم ر. نیزم
 ی طبی خواست الکل ھایچند بار م. دی لرزی مشھم. اما پول نداشت.  کرددایخودش پ

 حکم جلب بابامو انیشا. شدیمعتاد بود؛ کور ھم م. بھ زور جلوشو گرفتم. سر بکشھ
 ھی من دخترشم، دی فھمیاما وقت.  نبودایتاه بکو. دمشی دیبار اول تو کالنتر. گرفت
 سفتھ ھا ت نگفت اما بعدش گفیچی ھیتو کالنتر.  دادتی دفعھ رضاھی کرد و ینگاھ

اگھ بابام برد، سفتھ ھا رو کھ .  سر قمارننیگفت با بابام بش.  شرطھی بھ دهیرو پس م
 کنھ اما ی کنھ و کمکمون می ھم برامون دست و پا می درست حسابی جاھی چ،ی ھدهیم

 انیشا. نمی وقت حق ندارم بابامو ببچی ھگھی بره و دیاگھ اون برد، منو با خودش م
 .... بردوی بازیھمھ ... بابامو برد...  مونو بردیزندگ... منو برد... برد
 . خم کردشی زانوھاکی پوشاند و سرش را تا نزدشیصورتش را با دست ھا    
 دی تھدانیشا. دهیگفت دخترشو نم.  شدریباھاش درگ.  نامزد دارهدیمبابام فھ -الیل    

 ھم بشھ یدلم خوش بود کھ بابام ھر چ.  بابام گفت بھ درکادیکرد دوباره با مامور م
 لرزه و االنھ ی داره مدی دی شد، وقتشیاما شب کھ موقع مست.  دخترشو دارهیبازم ھوا

 کرد ی باور میک. وا کردم؛ دعوام کرددع. گفت قبولھ. انی رفت سراغ شاره،یکھ بم
 کلھ گنده ی تاجرای تو سرای روز سرھی با اون کبکبھ و دبدبھ کھ ی لھراسبژنیب

 یپنجاه و خورده ا.  کھ ھفده سال ازش بزرگترهیداشت، حاال دخترشو بفروشھ بھ مرد
 ما، یمکی ازدواج قااز  بعدیھفتھ .  منی سفتھ؛ برابر شد با پنجاه سال زندگونیلیم

 بھ مرگش نبودم اما با یراض.  کردهی قلبستی الکل، اادیگفتن از خوردن ز. بابام مرد
 . مردی ھفتھ زودتر مھیخودم گفتم کاش 

 من تی سحر حکای دونیم:  لبش را پاک کردی اشک روی زد و شوریلبخند تلخ    
 ھ؟یچ

 .ست تکان داد اش ادامھ داد و فقط سرش را بھ چپ و رای حرف بھ رانندگیسحر ب    
 بز ریمرا با ش.  ام مردھی دادند؛ داھیمرا بر دا. ُکبوتر بچھ بودم مادرم مرد -الیل    

 .ُآمختھ کردند، کھ از بخت بدم بزغالھ اش مرد
 . بوددهیچی پی سرد اتاقک کوچک آھنی ھق ھقش در حجم ھوایصدا    
 .حالم بده؛ بزن کنار -الیل    
 شد و لبھ ادهی پالیل.  را کنار جاده نگھداشتنی ماشانھی ناش اش بد نبود، امایرانندگ    
سردت : دی کشقیچند نفس عم.  صورتش نشستینم نم باران رو.  جدول نشستی
 ست؟ین

 .ستیسرد ھست، اما سوز ن -سحر    
 .رهی گی جا؟ اون تو نفسم منی امینیبش -الیل    
 . بودنیاشاره اش بھ ماش    
  شد؟یبعدش چ: سحر کنارش نشست    
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.  گذشتی سالھی. ِمن پونزده سالھ. ی اغھیشده بودم زن ص.  خوندمیدرس م -الیل    
 شک نی گفت نگیم. ومدیکمتر خونھ م. رهی و بگنیقرار بود جشن ازدواجش با نگ

 کھ من توش بودم ی اون آپارتماندیکل.  حرفا بودنی زرنگ تر از انیاما اون نگ. کرده
اومد خونھ ما رو تو بد .  و گرفتانی مچ شاروز ھی. ِ کش رفتھ بودانی شابیو از ج

 ی زنھ و آبروی و بھم میگفت ھمھ چ.  و داد راه انداخت و رفتغیج. دی دیتیوضع
 کردم، التماس یزار. رونیاون کھ رفت منم از خونھ پرت شدم ب.  برهی مانویشا

. باشھ  نداره کھ برادرزاده داشتھژنی بھ اسم بیگفت برادر. رفتم خونھ عموم. کردم
تو کوچھ ھا سرگردون . می خوایشوھر خالم گفت تف سرباال نم. رفتم خونھ خالھ ام

.  بودیزن مھربون.  تا خونھ براش ببرمداشویگفت خر.  صدام زدیرزنی پھیبودم کھ 
 خونش و یا کس و کار ندارم، گفت بمونم کاردید.  خالھ صداش کنمگفتیم.  خانمنیمھ

.  و منگ بودمجیتا سھ روز گ.  حاملھ امدمیماه بعدش فھم دو. منم از خدا خواستھ.. بکنم
رفتھ بود .  اونم نبودلش،ی وکیرفتم پ.  گفتن شرکت و فروختھ و رفتھانیرفتم سراغ شا

 کھ یمان. دوا و دکترم کرد. خالھ کمکم کرد.  بند نبودیی جاچیدستم بھ ھ. گھی دی جاھی
 نوار ھیدور مچش .  گرم بودصد و ھفتکیبچم ھمش .  بودفی ضعیلی اومد، خایبھ دن

 کھ ھنوز خودش یمادر. مادر شونزده سالھ.  بود کھ روش اسم منو نوشتھ بودندیسف
 . ندارهیسن قانون

 ... انداختالی بھ لبخند پر اشک لینگاھ    
 ... سختیلیخ. مادر بودن سخت است    
 ..یآن ھم در شانزده سالگ    
پسرش عذرمو .  فوت شدنی کھ خالھ مھشیھمھ چھ خوب بود تا چند وقت پ -الیل    

شب .  بودم کھ جز من فقط سھ تا مسافر زن داشتیسھ شب تو مسافرخونھ ا. خواست
 کوبوندم تو سرش و شناسنامھ مو برداشتم و وانی اومد تو اتاقم، لکھی اون مرتیآخر وقت
 ابونیکنار خ.  گرسنھ بودیمان. پول نداشتم. دمیو کھ جا داشت دییتا جا. در رفتم

 . خودمو گرفتممیتصم. ستادمیوا
 اش گرفتھ بود؛ ھیگر. سحر سرش را در اغوش گرفت.  از بغض باال رفتشیصدا    
 ...الی سرنوشت لیبرا
  اومد من االن کجا بودم؟ی اگھ نمشد؟ی می چدی رسی نممانیاگھ اون روز پ -الیل    
 . گذشتھگھید..  نکنھیگر -سحر    
 ... گذشتھزای چیلیخ -الیل    
 .شھیدرست م:  گوشش پچ پچ کردری و زدی کمرش کشیسحر دست رو    
 .. برگشتھی پدر مانی وقتشھی درست نمیچی ھگھید.. شھی درست نمگھید -الیل    
 ..شھی درست میھمھ چ.. شھیدرست م -سحر    
 .کاش... کاش درست بشھ -الیل    
    

  بره؟خوادی مالی لیعنی -بھار    
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 . دونمینم -سحر    
 ؟ی جورنیچند روزه ا:  را بھ دستش سپردری خاکشوانیل    
 . و پنجره را باز کرددی اتاق را کنار کشیپرده ھا    
 ؟ی جوریچ -بھار    
 نامرتب بھار چشم شھی و دور تا دور اتاق ھمدی اش کشیشانی بھ پیسحر دست    

 ؟ی نداری رورونی کھ بنیھم: چرخاند
 ...آھـــا -بھار    
 ..دو روز:  کردزانی را آوشی انداخت و لب ھانییبھار سرش را پا    
 .یگفتی مشی ھمون دو سھ روز پدیبا.  خطرناکھ بھارتیقبض -سحر    
 سبد اندخت و دم در گذاشت تا موقع رفتن با ی توشد،ی شستھ مدی را کھ باییلباس ھا    

 . ببردنییخودش پا
  ھست؟ی چنایحاال ا -بھار    
 . و گل گالب و بارھنگریخاکش -سحر    
 اھا؟یھمون دونھ س: بھار نوک دو انگشت سبابھ و شستش را بھ ھم چسباند    
 .آره -سحر    
 . خورمیمن نم -بھار    
  گفت بھت؟ی چروزی دمانی پیراست. ی بخوردیبا -سحر    
گفت بفھمھ پامو کج گذاشتم سرمو ... امی مسمی با سرورمی مسیگفت با سرو -بھار    

 .ھمش دعوام کرد. نمی رو سذارهیم
 متیبا مال.  دادشی ھای ندانم کارنی و امانی بھ پیدر دلش چند فحش پر محتو    

  چھ؟یعنی دانست یاصال نم, حرف زدن را
 .بھ حرفش گوش کن.  خبیلیخ -سحر    
 از تو چ،ی کھ ھنھی من تو آنھی بی تو خشت خام مشونی کھ ای دونم اونیبلھ م -بھار    

 .نمی تونم ببیتلسکوپم نم
 رو ھنوز ییزای چھی: چانھ اش را گرفت و سرش را چرخاند. سحر کنارش نشست    
 مانیبھار پ.  قدر اون دوستت ندارهچکسیھ.  خوادی ات بدتو نمییدا.  بھاری فھمینم

تو ھنوز خوب و بد از ھم ..  خوادیو م صالحتنو؟ی ای فھمیم... سھ روزه داغونھ
اون تجربش از تو . دهی آدمو بھ باد مینده ی ھمھ آی لحظھ غفلت گاھھی. یدی نمصیتشخ

 .بھ حرفش گوش کن و احترامشو نگھ دار. شترهیب
فکر .  کردی مکثسای و پرالیکنار اتاق ل.  آمدرونیسبد را برداشت و از اتاق بھار ب    

 . داشت تا درست فکر کندازی روزھا ننیا. زدی را بھم برالی خلوت لدیکرد نبا
سحر را .  شده بودی اش شکالتینی خورد و دور دھانش و نوک بی شکالت میمان    

 ی بھانھ میزی ھر چیبرا.  را کالفھ کرده بودالیاز صبح ل.  دنبالش راه افتادد،یکھ د
 .گرفت
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 در دھانش گذاشت و ی قرصسایرپ.  نشاندزی می را رویوارد آشپزخانھ شد و مان    
 .دی سر کشی آبوانیل

 ؟ی کنی مصرف مکیوتی بی آنتنقدریچرا ا -سحر    
 .عفونت دارم:  گذاشتشی را شست و سر جاوانی لسایپر    
 آب... عمھ:  را در ھوا تکان دادشی دست ھایمان    
 ؟یعفونت چ:  اش را بشوردی را بغل کرد تا دست و صورت شکالتیسحر مان    
 .سقط داشتم - سایپر    
 . زد و سحر فقط نگاھش کردرونی حرف از آشپزخانھ بنیبھ دنبال ا    
 بلند ی مانی خنده یصدا. دی پاشی آب بھ صورت مانی و مشتستادی ایی دستشویتو    
با حولھ دست و .  سرما اصال مناسب نبودنیاما در ا.  را دوست داشتیآب باز. شد

 . شدالیمتوجھ حضور لصورتش را خشک کرد کھ 
 ؟یخوب -سحر    
:  کردی کوچکش را خشک می کھ با حولھ دست ھای کرد بھ مانی اشاره االیل    

 .از صبح زحمتش افتاده گردن شماھا. ممنون
 ؟ی خوری میزیچ. الی خیب -سحر    
 ...راستش. فعال نھ -الیل    
  شده؟یزیچ -سحر    
 . قطعھرمی گیخونھ اشو م. رهی و بگانی شایماره  بگو از فرشاد شمانیبھ پ -الیل    
 .برو استراحت کن.  راحتالتیباشھ خ -سحر    
 . کنمی مالی کمتر فکر و خینجوریا.  باشم بھترهنجایا -الیل    
 .یھر جور راحت -سحر    
بابت .  و سرش را چرخانددی را در ھم کششی اخم ھای را بغل کرد اما مانی مانالیل    

 دشی بوسالیل.  اش سرش داد زده بود، ناراحت بودیری بھ خاطر بھانھ گالیصبح کھ ل
 . رفتاطی گوشش زمزمھ کرد و بھ سمت حری زییزھایو چ
 ...ی و مانالی لنیب.  بودیمادر پسر    
 . لبخند زدالی لی بلند شد و سحر بھ مادر بودن ھای مانی خنده ھایصدا    
     
مرجان را ھم سر راه . یرونی بی ھا و کارھادی صبح زود رفتھ بود دنبال خرمانیپ    

سحر از صبح راه .  اش واکسن بزنندی چھار ماھگانی پایبرده بود تا صھبا را برا
 کی رفت و ھر گوشھ ی ھم دنبالش می کند و مانزیافتاده بود تا ھمھ جا را تم

 مسئول مرتب کردن سایپر.  آوردی مدر  راالی لی کرد و سر و صدای میخرابکار
 ی کدبانو بازنیِ کھ خواب جمعھ اش را حرام ازدیسالن بود و بھار بھ جان سحر غر م

 . کردی میری کرده اند و با غر و لند، گردگشانیھا
 ال؟یل -سحر    
 . گذاشتنی زمی سحر، دستپاچھ شد و آلبوم را بست و روی کبارهیبا حضور     
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 .توسوندمت -سحر    
  کجاست؟یمان. نھ:  را پاک کردشی پلک ھای نم اشک نشستھ روالیل    
 . اردک بخت برگشتھیبا بھار رفتن پ -سحر    

 
 ی دستش را روکی.  نشستالی دوزانو کنار لیچند قدم از در فاصلھ گرفت و رو    

ِ کھ نا منظم برش خورده ی شکلی کاغذ مربعگرشی گذاشت و با دست دالی لیشانھ  ُ
 . گرفتالیبود، مقابل ل

 .انھیشماره شا -سحر    
 .ممنون -الیل    
 . را تنھا گذاشتالی زد و لیلبخند    
 دهی بھ صورت رنگ پری نگاھنھیدر آ. ردی تماس بگانیھنوز ھم مردد بود با شا    

.  بوددهیکش بھ صورتش ی و دستشگاهی رفتھ بود آرای تولد مانیبرا. اش انداخت
 . و دخترانھ اصالح شده بودی کمانشیابروھا

 با یکم.  بھ حافظ زدیتفأل.  انداختی بھ عکس مانینگاھ.  اتاق قدم زدانی میکم    
قرآن کوچک . دی کشقیچند نفس عم.  کندیکی را شی کرد تا حرف ھانیخودش تمر

 . آرام شودی را شانھ زد تا کمشیموھا. دی کمد را بوسانی رف میرو
 کاغذ را ی توی لب گفت و رقم ھاریز"  ایخدا" اما بار آخر . چند بار منصرف شد    

 دهی خوابانی شادی شانکھیبا فکر ا. ساعت حدودا نھ صبح بود. چند بوق خورد. گرفت
  گرفت قطع کند اما؛میباشد، تصم

 .دیبلھ بفرمائ -انیشا    
 ......-الیل    
 ...الو -انیشا    
 سالم -الیل    
 . داشتیبی جور تعجب عجکی شیصدا    
 ؟یی توالیل -انیشا    
 ؟یچرا برگشت -الیل    
 ... بغض داشتشیصدا    
 ...لرز داشت.. ترس داشت.. استرس داشت    
 ی درست حسابچاری خواست چند لیدلش م.  رفتھ بود سر اصل مطلبانھیناش    

 .بارش کند
 ...ھوار بکشد... سرش داد بزند    
 ... کند تا دلش خنک شودرونشی بار از خانھ بکی ھم دیشا    
 ..برگشتم تا -انیشا    
 .ی برام نمونده کھ خرابش کنیچی ھگھید -الیل    
 .من اومدم جبران کنم.. الیبرگشتم درستش کنم ل -انیشا    
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 .شکشیجبران؟ تو ضرر نرسون، جبران پ -الیل    
 .ی بشتی اذگھی ذارم دینم.  سازمی و از نو میمن ھمھ چ -انیشا    
 .ی عذاب و دردسری ھیتو خودت ما -الیل    
 . بھ خاطر بچھ مونـــالیل -انیشا    
 ... کندخی اش را از بشھی رگ و ریانگار کس    
 ...ستی حاشا کم بلند نوارید... اما    
 . را انکار کندی گرفت تا وجود مانمی تصمیبھ آن    
 .ستی در کار نیکدوم بچھ؟ بچھ ابچــھ؟  -الیل    
  کھ اون روز مامان صدات کرد؟یپس اون پسر -انیشا    
 .نجاسی ای از ھمکارایکی یبچھ  -الیل    
 ...الیل -انیشا    
 اش ی فرانسوشی بھ خط ری دستانی دانست کھ شای ھم مدهی ندالی کرد و لیمکث    

 . کشدیم
 .من پدر اون بچھ ام. پس انکارش نکن.  و گفتھیفرشاد ھمھ چ -انیشا    
 ی را از گوشش فاصلھ داد و زل زد بھ خنده یگوش.  دو زانو کف اتاق نشستیرو    
 . از پشت قاب عکسیمان
 . را فشردی سرخ گوشی دکمھ ان،ی شای گفتن ھاالی توجھ بھ لیب    
 ... خدایوا... یوا -الیل    
 . اش گرفتینید و مقابل بکف دو دستش را بھ ھم چسبان    
 . داده بودامی پانیشا.  بلند شدی کوتاھی ملودیصدا    

 ." دنبالتامیامروز ساعت چھار م. می مفصل حرف بزندیبا    " 
 بھ تن دی ھم باھی دوزد و بقی برد و می خودش میھنوز ھم مثل ھمان وقت ھا برا    
 .کنند
 بعد از ھر واکسن، ی افتاد کھ مانیی روز ھاادی الی صھبا بلند شد و لی ھی گریصدا    

 . کردی می قراری خورد و شب ھا تا صبح بی نمری کرد و شیتب م
 .ی مانی اش را؛ گذاشت بھ پای زندگی اش را، ھمھ ی اش را، نوجوانی جوانالیل    
 ی با تمام بدش،ی نبودن ھای با ھمھ ش،ی کم گذاشتن ھای با ھمھ یو حاال مرد    
 . جبران داردی ادعاشیھا

 ! چھ؟یعنی داند پدر ی نمی کھ حتی کودکی دارد برای پدریادعا    
 ".پدر"  بھ نام اموزدی بی واژه ادیو حاال با    
    

 د،یایدوست نداشت ب.  نشستھ بودندای تری کافکی ی کھ گوشھ شدی می اقھی دقستیب    
 و اگر امروز ستدی باشی جا نزند و محکم سر جادی بردن بای گفتھ بود برامانیاما پ

 ی ھاحتیبا وجود نص.  استدهی ترسانی از شایعنی نشود، انیحاضر بھ مالقات با شا
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 منتظر گذاشتھ نشی ماشی کامل پشت در، توی قھی دقنج و پی را سانی باز ھم شامان،یپ
 .بود
 الی لی با شکالت تلخ و برای خودش، قھوه فرانسوی مثل ھمان وقت ھا براانیشا    
 . سفارش داده بودی توت فرنگکی و کرکاکائویش

 . بکندالی درھم و نگاه پر تعجب لی بھ اخم ھای آنکھ توجھی آنکھ بپرسد و بیب    
 ؟ی حرف بزنی خواینم -انیشا    
 . زندی پا رو پا انداختھ و مجلھ را ورق مالی خی نگاھش کرد کھ چطور بالیل    
 ...چرا -الیل    
 . شنومیم -انیشا    
 می تصمھی بقی بھ جادی نبای دونی سن و سال؛ ھنوز نمنیبرام جالبھ با ا -الیل    
 ؟یریبگ

 و کی و تاراهی سی را لب زد و نگاھش را دور تا دور فضاوانشی تفاوت لی بانیشا    
 . زل زدالی سبز و لرزان لی کافھ چرخاند و در چشم ھاری حد دلگیب

 ر؟یی ھمھ تغنی سال گذشتھ بود و اسھ    
 شدی می توت فرنگکی کشد؟ی میچ... ی کردیحاال مثال خودت انتخاب م -انیشا    

 نھ؟ی از اریغ. آناناس
 را گرشی بھ کمرش زد و دست دیدست. پرتش کردزی می روبایمجلھ را بست و تقر    
 .مذخرفھ:  گذاشتزی میرو
 کھ ساعتش را دور مچ نیا.  استشی سھ سال پِانی ھمان شاانی فکر کرد شاالیل    

 عادت نکھیا.  بدھدحی چھارخانھ را بھ راه راه ترجراھنی پنکھی اای. دست راستش ببندد
ِ عطر شنلش ھم کھ جز انکار یبو.  در عصر را ھنوز داردی فرانسویخوردن قھوه  َ

 دھد و ی آھنگ گوش نمی موقع رانندگنکھی ایحت.  ستیی بناانی از وجود شاینکردن
 . کندی اش میتمام ھوش و حواسش را جمع رانندگ

 نھ چندان بھ سامان ی ھفتھ، زندگکی است کھ در عرض یی ھمان پسر بناان،یشا    
 . و رو کردری شان را زدهیرس
 .ھمان بود کھ بود    
 .زدی میدی بھ سفشی موھای و چند تار در جلوشی ھاقھیتنھا شق    
 کازابالنکا لمی فکی من اصال از موزھیبرعکس بق. حھ افتضاشیقیموس -انیشا    

 .ادیخوشم نم
 ی متشی اذشھی ھمی و مانندی را ببلمی آورد کھ چقدر دوست داشت ان فادشی الیل    

 ."نی ابوتت رو ببیبچھ برو جود: "  گفتیکرد و م
 . شد و تمام فکر و ذکرش را بھ حال سپردالی خیگذشتھ را ب    
 م؟ی حرف بزننجای ای و فضایقی موسی کھ درباره نجای ایاوردیمطمئنا منو ن -الیل    
 . شنومیخب، م... قایدق -انیشا    
 .می حرف بزنیتو اصرار داشت -الیل    
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 ؟یتو حرف ندار -انیشا    
 . فحش ھست کھ بارت کنمیحرف نھ اما کل -الیل    
  درستھ؟ھ؟یاسمش مان -انیشا    
 چنگ زدن بھ ھرچھ یعنی.  شودی سراپا گوش مالی لیعنی دیای بشیپ کھ یحرف مان    

 . را نگھ داشتیکھ بتوان مان
 .درستھ -الیل    
 شناسنامھ داره؟ -انیشا    
 .آره -الیل    
 . سراسر تعجب سوالش را تکرار کردیبا لحن    
 شناسنامھ داره؟ -انیشا    
 .ی لھراسبیآره مان -الیل    
 . برادرت بودی لھراسبیمان -انیشا    
 قبرستون ھفتاد کفن ی نھی خروارھا خاک سریاالن پنج سالھ ز. برادرم بـــود -الیل    

 .پوسونده
 پدر و تی با ھودیپسر من با.  مردهی لھراسبی کھ مانیپس قبول دار -انیشا    

 .پدربزرگش شناسنامھ داشتھ باشھ
 پسرت؟ -الیل    
اگھ من .  و اون بچھ پسر منھی تو ھنوز زن من،یکار کن و انی ھرچـــالیل -انیشا    

اگھ .  ھفتاد سالایاگھ ھفده سال ازت بزرگترم . ی و تو ھنوز جوونشمی مریدارم پ
 و دی و شای اگر و اما و ولیکی نھ و ھزار و ایاگھ زور بوده .  دائمایازدواجمون موقتھ 

 .یاز من پنھون کن  بچموشھی نملیدل. دینبا
 .ی و خراب کنی ھمھ چیگفتم اومد -الیل    
 کھ دی فھمانی رود و شای در ھم فرو مشتری دم بھ دم بانی شای کھ اخم ھادی دالیل    

 را ھم کھ ای دنیروی ست کھ اگر نقطھ ضعفش رو بشود، تمام نییالی ھنوز ھمان لالیل
 . زندی دو دو مشی شود و مردمک ھای آرام مشیداشتھ باشد، باز صدا

 . خراب کنمومدمین -انیشا    
 .شیری از من بگیخوایچرا تو م -الیل    
  فرشاد؟ای اس؟ کھی حرفا رو زده؟ کار اون مرتنی ایک -انیشا    
 . کسچیھ-الیل    
 سر خونھ و می گردیمن و تو بچمون بر م.  مونھی نمی حرفگھیخب د -انیشا    

 . کارشی پرهی مشھیتمام م.  مونیزندگ
 ؟ی برگشتیاصال تو واسھ چ -الیل    
 .وانی لی توی خورده مھی نی قھوه یھم مزه .  زد اما تلخی لبخندانیشا    
 .اومدم دنبالت -انیشا    
 بعد از سھ سال؟ -الیل    
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 فرشاد نفھم نیرفتم بھ ا. ینبود.. الی لینبود.. فرشاد شاھده. من دنبالت گشتم -انیشا    
 من چھار الیل. یبھم گفتن شوھر کرد.  کردانتی بھم خاعتماد کردم.  کنھداتیگفتم پ

 وونھی د،ی ازدواج کردنکھی االی چھار روز با خنیتمام ا. دتتی دیکی دمیروزه فھم
 ..الیل.  حاللم نکردهرشویش. من حرف نزده مادرم سھ سالھ با. شدم
 .رهی دیلیخ. رهید -الیل    
 ... من برگشتم تاالیل. دیببخش. غلط کردم:  بھ سمتش خم شدانیشا    
 ی میلعنت بھشان کھ بزنگاھ.  کنندی متی آبروی کھ بیی اشک ھانیلعنت بھ ا    

 .رندیُ مچت را بگگرانیسازند تا د
  جبران؟یاومد -الیل    
 از یی بوانی شانکھی بھ اتی اھمیب. دی کشیقینفس عم. دی لرزی از بغض مشیصدا    

 .حال خرابش ببرد
 نینبودنت بزرگتر... نباش:  محابا ادامھ دادی بالیش کرد و ل فقط نگاھانیشا    

 .ی کنی کھ در حقم مھیجبران
 دست انی بگذرد کھ مچ دستش مانی خواست از کنار شای را برداشت و مفشیک    

 . شدری اسیبزرگ
قبولم .  کشمیاز زن و بچمم دست نم. ستمی نامیکوتاه ب.  کشمیمن کنار نم -انیشا    

 . نمونھیگفتم کھ گلھ ا... میپس بچرخ تا بچرخ. سی نی نقل،یندار
 .می چرخیم:  دوختانی شای تنگ شده ی چشم ھاانی و چشم مدی دستش را کشالیل    
    
 

 قاشق را پر ی دارو را باز کرد و با غرغر، فرو رفتگی شھی شییسحر پلمپ طال    
 ایآخرش .  روز اون بچھھی ؛یضی روز تو مرھی.  نھ اون بچھینھ مواظب خودت: کرد
 . اون بچھای یری میتو م
 ن؟ی ھست ایچ:  کردی بلندیمرجان مشتش را مقابل دھانش گرفت و سرفھ     
ِاکسپکتورانتھ. ستیزھرمار ن -سحر     ِ. 
:  قورت دادی را بھ سختظی شربت غلی دھانش فرو برد و تلخیمرجان قاشق را تو    

 . سردهنقدری ھوا اھی من چریتقص
 ی بعد عمل لوزه دکترت چستی نادتی.  خواھر منی بپوشوندیخودتو با -سحر    

 .ی مواظبت کندی تو بایگفت؟ گفت عفونت گلو و سرماخوردگ
 .شھیمال پونزده شونزده سال پ.. اوووه -مرجان    
  شد حاال؟ی نھ؟ چای ی مواظب باشدیبا. یھرچ -سحر    
 . باشندیمادر ھر دو باگفتن چون ازدواج موقتھ پدر و  -مرجان    
 ی روھی مرجان را داخل زد و دستش را چند ثانی از روسررونی بیسحر موھا    

  فوت شده؟یگفت:  اش نگھ داشتیشانیپ
 . نامھغھی با صاری بشویگفت جد پدر -مرجان    
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 . مرده خبر مرگششمی جد پدری گفتیم -سحر    
 . نامھ رو ندارمغھی صیمن حت -مرجان    
 . آشغالکھی تف تو گورش مرتیا -سحر    
 .ستی جا بند نچیدستم بھ ھ -مرجان    
 . تا آرامش کنددی مرجان کشی بھ شانھ یدست    
 . کنمی می فکر درست حسابھی. شھیدرست م -سحر    
 ...سالم -بھار    
 . سالمکیعل -سحر    
 نگفتم اول لباساتو صد بار: دی کشغیبھار کامال وارد آشپزخانھ شد کھ سحر ج    

 عوض کن؟
  بدم؟یزی چھی خوامیم.  خبیلیخ -بھار    
 . آوردکی پنویا: دی کشرونی بی کاپشنش پاکتبیاز ج    
تازه تو دفترشو من : بھار با ذوق ادامھ داد.  تا خورده بودی کمبشی جیپاکت تو    

 .امضا کردم
 ھ؟یاون چ -سحر    
 .بذار برم لباسامو عوض کنم:  لبش نشاندی رویشخندیبھار ن    
 . زنمتای مامیبھار م -سحر    
 .الیواسھ ل.  ستھیاحضار:  گذاشتزی می تر آمد و پاکت را روکیچند قدم نزد    
 ھ؟یاحضار: دی پرسدهی ترسیمرجان با لحن    
 .سحر پاکت را پشت و رو کرد    
 .بازش کن -مرجان    
 . بازش کنھالی خود لدیبا -سحر    
 م؟ی کار کنیچ: مرجان آب دھانش را فرو داد    
 ...! دونمینم:  پاکت بودیسحر ھنوز مشغول بررس    
 میزنگ بزن: دی خودش کشی برای سو استفاده کرد و بشقاب برنجتیبھار از موقع    
 .ادی بییدا

 .ادیاالن م. دیرفتھ خر -سحر    
 . کنھی بفھمھ سکتھ مالیل -مرجان    

 .ادی بمانی تا پدی نگیزیفعال چ -سحر    
***     

 ... پدریدادخواست صدور حکم حضانت فرزند برا: فرشاد    
 .پدر... ھھ:  زدی پوزخندمانیپ    
 دوخت کھ تا حاال جز سالم الی گذاشت و نگاھش را بھ لزی میفرشاد برگھ را رو    
 . کردی می بازشی انداختھ و با انگشت ھانییسرش را پا.  نگفتھ بودیزیچ

 ؟ی کار کنی چیخوایم -فرشاد    
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 . بگونوی بکنھ؟ اتونھی کار میچ:  زدشی بھ موھای کالفھ چنگمانیپ    
 بره دادگاه یچیھ: دی کششی باال داد و انگشت و شستش را دور لب ھاییفرشاد ابرو    

 .از حقش دفاع کنھ
 ... بگونوی اشھ؟ی می چیمان -مانیپ    
 نظر گرفت کھ چشم بھ دھان فرشاد دوختھ و منتظر ری را زالی لیچشمریفرشاد ز    
 .بود
 . برهشی پی جوری داره دادگاه چیبستگ -فرشاد    
 ھمچنان شی کم شود اما لب ھاشی از لرزش صدای تا کمدی کشی نفس پر عمقالیل    

 ره؟ی تونھ ازم بگی رو میمان: دی لرزیم
 ی کھ عصر تا بھ حال بالی کھ تکھ کاغذی نگاھمی و نمانی بھ پی نگاھمیفرشاد ن    

 . شده بود، انداختالیجان ل
 .امکانش ھست -فرشاد    
 ...! منِیوا -الیل    
 .ندی را ببالی لی تا اشک ھااوردیسرش را باال ن    
 . دو دستش گرفتانی کرد و سرش مزی را بند مشی آرنج ھامانیپ    
 ینیھمچ. میاریسند م. میاری ملیدل.  دارهراه حل. شمی ملتیخودم وک -فرشاد    

 .میتبصره دار. میقانون دار. ارهی بچھ رو از چنگت در بادی بستیمفت ِمفتم ن
 دواریچقدر ام: ختندی ری کماکان مشی لبش را بھ دندان گرفت اما اشک ھاالیل    

 باشم؟
 . پر عجزش آھستھ بودیصدا    
 . باشدواریام -فرشاد    
  نداشتھ باشھ؟تی مالکی ادعاانی برد تا شانی نامھ رو از بغھی صشھیم -الیل    
 ھمھ ی ان ای دھیتازه با .  بھت بزنھی ھر انگتونھیم.  کھ بدترهیاونجور -فرشاد    
 .ادی قانون نامشروع بھ حساب مدی بچھ ھم از دنی اچ،ی ھشھی ثابت کھ میچ

 ست؟ی نی اگھی راه دچیھ -مانیپ    
 ھ؟ی حرفشون چمینیبب.  دادگاهمی بردیفعال با -فرشاد    
 ی اش با صدای بلند شد کھ صندلشی از جاشد،ی می کھ زود عصبشھی مثل ھممانیپ    
 ؟یدیواقعا نفھم... حرفش گرفتن حضانت بچھ ست:  افتادنی زمی رویبد

 ی چمینی دادگاه ببمیری مالی بعد من و لی ھفتھ ؟ی تو کار من دخالت نکنشھیم -فرشاد    
 ھ؟شیم

 خب بعدش؟:  نشستشی افتاده را برداشت و برعکس روی خم شد و صندلمانیپ    
 .میچو فردا شود فکر فردا کن -فرشاد    
 شعر نگو فرشاد -مانیپ    
 رو بھ شد،ی مدهی ھق ھقش شنی بود و تنھا صدانیی کھ سرش پاالیو با اشاره بھ ل    

  نگرانھ؟ینی بینم: فرشاد گفت
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 .شھی نمی طوردمیمن بھت قول م.  نگران نباشالیل -فرشاد    
 . دادگاهامیمنم م -مانیپ    
من خودمم دارم . ِ بت شک دارهشینجوری ھمانی بشھ؟ اون شای کھ چیایب -فرشاد    

 بر انیمطمئنم شا. شھی دونستم و پنھان کردم برام شر می کھ منیھم.  کنمی مسکیر
 . کنھی استفاده مھی قضنی از اھمونیعل
 . اتاق را ترک کردھی دھانش گرفت و با گری دستش را جلوالیل    

 حرف یری مید آخھ م:  امان شروع بھ داد زدن کردی ھم بمانیبا بستھ شدن در پ    
 .گی دری بذار ززمی ھیتو ھم ھ. ھی سھ چھار روزه کارش شده گرنی ا؟ینزن
 .دی تفاوت بلند شد و کتش را پوشیفرشاد ب    
 کجا؟ -مانیپ    
 خودم گھی کرد؟ گند و من زدم دشھی می چھ غلطنمی ببانی شاشی پرمیم -فرشاد    

 . کنمیپاکش م
 . رفت و سحر وارد اتاق شدرونیفرشاد از در ب    
  شد؟ی چمانیپ -سحر    

   
 . گذاشتسی سنگ خی رویخم شد و بوسھ ا. دی چشمش کشری زیمرجان دستمال    
 .امان بزرگ سر خاک مرمیم -مرجان    
 . دانست مادر بزرگ بھانھ استیم.  تکان دادیسحر سر    
 کھ مقابلش نشست و با انگشت یمانی سرش حس کرد و پی را روی اھی ساینیسنگ    

 یمادر.  بھ نام صھبا بودی زنی ابدی کھ متعلق بھ خانھ یسنگ.  بھ سنگ زدیضربھ ا
 . و با زجر مرددیکھ زجر کش

 .خدا رحمتش کنھ -مانیپ    
 !مان؟یپ -سحر    
. سحر نگاھش کرد.  نشستی خاکنی زمی گفت و چھار زانو روی" ھوم" مانیپ    

 نی زمیرو.  بودی خاکمانیپ. ستی نی ادا و اصولی دانست از آن دستھ آدم ھایم
 آب از شدی کھ میزیحرف د. دی کشی ھورت می نعلبکی را تویچا.  نشستی میخاک

خورد و معتقد بود با کارد و  یھندوانھ را قاچ قاچ م. شدی مزانیآولب و لوچھ اش 
 و حمام دادی آھنگ بنان گوش منشی ماشیتو.  استیچنگال خوردن، تھ سوسول باز

" اندک اندک" ی گرفتش و صدای می دوش جو شھرام ناظرری رفت، زیکھ م
 . آوردیخواندنش، اول از ھمھ نق نق بھار را در م

 ... غل و غشیب... لھی پلھی شیب.  بودتختی ناف پایبھ قول خودش بچھ     
 طرف، رگ کلفت کی جان ی تا پاستادنی حرف ای و پای و جوانمردانگیمرد    
 ... طرفکی ھم رتیغ

 بود، در قالب رستم و دی سوار بر اسب سفی شاھزاده ی بھ تمام معناری تفسمانیپ    
 ...رخش
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 . را گرد زانو حلقھ کردشی زد و دست ھایسحر لبخند    
 ؟ی خندی میبھ چ -مانیپ    
 .دمیترسی ازت می چنیع.  افتادمدمتی کھ دی اولی روزاادی -سحر    
  سگ؟نیع -مانیپ    
 !مانیپ... ِا -سحر    
 یھر چند گرما.  نکندتشی کرد تا نور آفتاب اذشی چشمھابانی دستش را سامانیپ    

 .زدی نداشت، اما نورش چشم را میچندان
 ؟یدیترسی میحاال واسھ چ -مانیپ    
 ؟یواسھ چ:  کردکی را بارشیسحر چشم ھا    
 م؟ی برسنجای بھ ای کردیفکرشم م -مانیپ    
 فتمی کشمت؛ می بعد من می دزدی روز منو مھی کردم ی فکر مشھیھم... نھ -سحر    

 ... زننیزندان، دارم م
 یصدا.  زدی و کف بلنددی را بھ ھم کوبشی سر داد و دست ھای بلندی خنده مانیپ    

 .دیچی قبرستان پی وسط ھفتھ یقھقھھ اش در سکوت و خلوت
ِ گنگستر واقعھیبابا دختر؛ تو  -مانیپ      .ی ھستیَ
...  گنگستریشی مفتھ،ی بد می ھمش برات اتفاقایوقت:  زدمانی پی تلخ بھ رویلبخند    

 .ینی بی ماجرا رو میُفقط بعد منف. ی شک داریبھ ھمھ چ
 و دهی ھا ارزون مچارهی کھ واسھ بچھ بینی دونستم ای من از اولش میول -مانیپ    

 . نجات منی فرشتھ شھی روز مھی کنھ، یواسھ پولدارا دوال پھنا حساب م
 . مثل منیکی خواستم بھار بشھ یمن اگھ ترکت دادم، چون نم -سحر    
 . باباتیبود من بشم لنگھ قرار ن -مانیپ    
 .ستیدست خودت ن. ارهی می ننگی بادیاعت -سحر    
 شانھ مرتب ی را روفشیک.  را تکاندشی بلند شد و با دست خاک مانتوشیاز جا    

برم مرجانو . می برگرددی بارهیپاشو د:  فرو بردبشی جی را توشیکرد و دست ھا
 .صداش کنم

 رهی دونم می کنھ من نمیفکر م:  ادامھ دادرفتی میو ھمانطور کھ بھ سمت خروج    
 .سر خاک منوچ

 .گھی ان دییخو دخترا بابا:  بلند شد و با چند قدم بلند خودش را بھ سحر رساندمانیپ    
 . بشھییمنوچ بابا نبود کھ مرجان بابا -سحر    
 نبود؟ -مانیپ    
ان صبح و شب کار  بود کھ واسھ عمل مرجیاونقدر... ده سال اول چرا -سحر    
 ھرچند بد اخالق و بھونھ ادش،یقبل از اعت. ادمھیمن . دست و پاش تاول زده بود. کرد

اما بابا .  بستھ باشھھی بود کھ دھن در و ھمسای کسھی.  سر بودی ھی بود، اما ساریگ
 . گرفتی بھونھ مکی کوچزیسر ھر چ. زدیغر م.  بداخالق بودشھیھم. نبود
 . منم بداخالق بودیبابا -مانیپ    
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 یاون.  گذرمی من از اون مرد نمیول. ی نبخشای ی پدرتو ببخشیتو مختار -سحر    
مامان .  بخشھیمرجان نبخشھ خدا ھم نم. مرجانھ. ستی خدا نامرزهی منو بی بابادیکھ با
 . اون نامردی ھدر رفت پاشیمامان من کھ جوون.  ببخشدشدیمن با

:  کرد و جلوتر از سحر راه افتادجکتی خورد، ری م اش را کھ زنگی گوشمانیپ    
 .صد بار زنگ زد.  نسوزوندهلموی گوشت تلخ، موبانیبدو تا ا

 ؟یک:  راه افتاددی دوی مبای کھ تقرمانیسحر با عجلھ بھ دنبال پ    
 ...گھیفرشاد د -مانیپ    
 . کار دارهی چنیجواب بده بب -سحر    
کچلم . شھیبدون مرد کھ نم.  دم رستوراننی بشنتی ساعت تو ماشمیگفتم ن -مانیپ    

 ...می بردارمیسوار شو مرجانم بر. زنھی زنگ منگیری دنگیریکرد بس کھ د
 ...از دست تو -سحر    
 یکی ر،ی پیکی.  کردی و نگاھشان مرفتی قبرھا راه منی بی فاصلھ انیمرجان م    

 بدبخت و یکی...  پولداریکی.  خوبیکی بد یکی...  نوجوانیکی...  کودکیکیجوان، 
 ...محتاج بھ نان شب

 ... دغدغھیب... راحت...  انددهیاما حاال چھ آسوده خواب    
 ... ھزاران مشکلی فردای نان شب و نھ غصھ ینھ غصھ     
 ...ی اامدهی نای انگار ھنوز بھ دنیریمی میوقت    
 ..دی کھ بعدمان را بگودیقبلمان را کھ د    
 .ی شوی و فراموش می شوی و خاک می رویم    
 . بوده استی نامیانگار نھ انگار کھ فالن    
 ... سالکی تشینھا... جزع فزع شان ھمان چند روز اول است    
 ... اشی کار و بار و زندگی رود پیبعدش ھر کس م    
 ... خاک و آب و سدر و کافوری و سردی مانیو تو م    
 ...ی زندگی ھای خوابیبھ جبران تمام ب... یبد ایو خواب    
 ... را تند کردشی قدم ھاد،ی را کھ دمانی بوق سرش را بلند کرد و پی صدادنیبا شن    

  
 

طبق معمول بدون . دی کمک راننده نشست و در را بھ ھم کوبی صندلی رومانیپ    
 ...دیسالم، با غرغر بھ فرشاد توپ

 ؟ی واستادیاالن واسھ چ... یزدی زنگ می ھگھ،یخب برو د -مانیپ    
.  داشبورد، پرتاب کردی اش را روی آفتابنکی خاص خودش، عژیفرشاد با پرست    

 کی ساخت و ی و با انگشت شست و سبابھ حلقھ مدی کشی می بود، سوتنجایاگر بھار ا
ِپرفکت"  . کردی مشی ھایزبازی ھی مھیھم ضم" ِ

 .کارت داشتم -فرشاد    
 ... ماسماسکونی ایسوزوند. ومدمی م؛ی کردی صبر مقھیخب دو دق -مانیپ    
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 نقدری خب، ایلیخ:  کالفھ ادامھ دادداد،ی کھ دستش را در ھوا تکان مینیفرشاد ح    
 . پھلو عمھ امشگاهی برم آساخوامیم. بذار حرفمو بگم. ور نزن

 .ستی نای حرف زدم کوتاه بانیبا شا:  کرد و ادامھ دادیمکث کوتاھ    
 ھ؟یحرف حسابش چ -مانیپ    
 دونم؛ یچھ م.  کنمیِ کنم بل میِ کنم؛ ال میعقدش م.  کنمی جبران مگھیم -فرشاد    

 احساسات مادرانھ اش رو تحت فشار خوادی قبول نکرده؛ حاال مالیل...  حرفانیاز ھم
 .قرار بده

 .شھی می چمینی دادگاه ببمیحاال بر:  حوصلھ و خستھ نگاھش کردی بمانیپ    
 . دو سر باختھی بازھیدادگاه رفتن ما  -فرشاد    
 ؟ی چیعنی -مانیپ    
 انی کھ شای قل چماقلیبا اون وک. رنی گی حضانتو میعنی.  کشکیعنی -فرشاد    

 ... زبلھیلیخ. طرف از اوناس کھ تا حاال پرونده باختھ نداشتھ.  کردی کارشھیگرفتھ نم
 ؟ی کاره ای وسط چنیپس تو ا -مانیپ    
 کھ ی قاضلم،یمن وک:  با فندکش کردی و خونسرد شروع بھ بازدیفرشاد لب گز    

 .ستمین
 تونھ؟یچطور اون م. لھیاونم وک -مانیپ    
 . بچھ رو ندارهنی ای نگھدارتی صالحالیل... ی فھمیچرا نم -فرشاد    
  چشھ؟الیمگھ ل -مانیپ    
 نی تونھ بچھ شو تامی نمی از لحاظ مالالیل . عقبھی بچھ از لحاظ جسمنیا -فرشاد    
 .رهی گی کھ می اونم از چندرغاز حقوقش،ی از محل زندگنیا. کنھ
 پنج تونھی روز مھی تو انیشا: کف دستش را باال آورد و پنج انگشتش را نشان داد    

 ؟ی بفھمنوی ایتونیم.  بخرهی اسباب بازھی یبرابر اون پولو بده فقط واسھ مان
  حضانتش با مادره؟ی تا ھفت سالگیمگھ تو نگفت -مانیپ    
 یعنی نسبت بھ سنش، تشی و آنرمال بودن وضعی مانیآره اما ضعف بدن -فرشاد    

 .الی لتیعدم صالح
 . ندارهی ضعف بدنیمان -مانیپ    
. دهی کمتر از دو سال نشون میزی بچھ چنیا. مانی پیدی نمصی تو تشخنویا -فرشاد    
 ییزای چی سرھیو .  برهنیی تونھ باال پای از پلھ نمی حتایرست حرف بزنھ  تونھ دینم
 . بشھی بررسدی کھ باگھید

  داره؟یری تاث؟ی چنیا. رونی کھ از خونھ انداختتش بنیا -مانیپ    
 ادعا کنھ حالم تونھیتازه م. ستی گردن شوھرش نی اغھی زن صینفقھ  -فرشاد    

 . ثابت کنھتونھی گشتھ بوده و میلی ھم خالیتازه دنبال ل.  شدممونیخوش نبوده پش
 ؟ی خودت نسبت بدای بچھ رو بھ من شھینم -مانیپ    
 مانی گرانھ اش بھ پخی توبی بھ در سمت خودش داد و از آن نگاه ھاھیفرشاد تک    

 .نھ: انداخت
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.  مطمئن شدمگھید ... شدهلیعقلت زا:  چسباند و ادامھ دادقھیدو انگشتش را بھ شق    
 رو زنیری ھفت جد و آبادتو می ان ای دھی کھ با ی تو عصر تکنولوژیآخھ مرد حساب

 ....ھیدار
 . کردشی دستکارشھیم -مانیپ    
 ای زندان یندازی خودتو مای شنھاداتیبا پ.  ترهنیسنگ... تو حرف نزن خب -فرشاد    

 .ی کنیپروانھ وکالت منو باطل م
 . راه حل بگوھیخب بگو؛  -مانیپ    
 .انی شای پاشھ بره خونھ الیل -فرشاد    
 یبره خونھ :  شددی بھ ھم کلشی باال رفت و دندان ھاشی نا خودآگاه صدامانیپ    
  بشھ؟ی کھ چانیشا
  کرده؟ری گششی بشھ؟ نکنھ گلوت پی بمونھ کھ چنجایا -فرشاد    
 فقط حس برادرانھ الی در قبال لمانی کھ پ دانستیفرشاد م.  زدندیحاال ھردو داد م    

 .دی ھوا از دھانش پریاما ب... دارد و تمام
 ..چرت نگو فرشاد -مانیپ    
 بچھ ھی بزرگ کردن ی بشھ؟ فکر کردی بمونھ کھ چالیل.. تو چرت نگو -فرشاد    

 ی فکر کردد؟ی سفی شناسنامھ ھی سالھ راحتھ؟ با ستی زن بھیاونم دست تنھا واسھ 
 پس فردا بزرگ بشھ، زنھ،ی مشی واسھ داشتنش خودشو بھ آب و آتالی کھ لی ماننیھم

 ی کھ اون زندگشھی ھم میشاک.  جونمنھ ؟ی دستت درد نکنھ؛ مرسگھیبھ مامانش م
 . اون مرد در حقم ظلم کرده،ی دغدغھ رو مادرش از دھنش زده کھ چیراحت و ب

 کس چیھ...  کسچیھ. مانی باش پنی بواقع:  شدمانی پی رهی داد و خرونینفسش را ب    
 اال شھی پشت و پناه نمالی لی ھم برای کسچیھ.  پدر باشھی تونھ واسھ مانی نمانیجز شا

 .انیشا
 ...الی لیخودتو بذار جا -مانیپ    
 ...مانی کن پیکالھتو قاض...  اون بچھی فردایخودتو بذار جا -فرشاد    
 دونھ؟ی مالیل -مانیپ    
 ؟ی کھ چمی از مرگ راه بندازشی پیالیواو.  بھش نگویزیفعال چ -فرشاد    
 . شدادهی حرف پی بمانیپ    
 مان؟یپ -فرشاد    
  نشھ؟رتید:  اش زدی ساعت مچی پنجره آورد و دو ضربھ روکیسرش را تا نزد    
 ریھ خ بشھ قبل از دادگاه ماجرا رو ختم بدیشا.  حرف بزنالیبا ل. شھینم -فرشاد    
 .کرد
    
 

 ادهی ھم پدیشا.  آمده بودرونی در باران، بی روادهی کھ بھ قصد پشدی می ساعتمین    
 مھرانھ خانم؛ آقا د؛ی اش، سعی فکر کردن بھ خودش؛ زندگیبرا.  بھانھ بودیرو



 177 

بھ درس .  خانوادهنی خوش کنار ای و سھ سال زندگستیبھ ب.. زیبھ ھمھ چ... سروش
 . کردنشانتخاب خواندنش، بھ عاشق شدنش، بھ اشتباه

 دیشا.  تماس نگرفتھ بوددی گذشت و ھنوز سعی مدی با سعدارشیدو ھفتھ از د    
 . نرفتھ بودادشیگرفتار بود اما ابدا 

 گرفتھ بود، امشب خودش زنگ بزند و می بود و تصمدهی رسجھیبھ نت. فکر کرده بود    
 بھ ھمھ جواب سرباال مانیپ.  بودختھی بھ ھم رزی روزا ھمھ چنیا.  سره کندکیکار را 

 بود کھ تالش مرجان دهی مرجان و سحر فھمیاز حرفھا.  و سر بھ ھوا شده بوددادیم
 را گذرانده بود و ی سختی روزھاالی بوده و لدهی فایب بای گرفتن شناسنامھ تقریبرا
 حی ھم تا صبح مفاتشبید.  نرفتھ استشی پی دانست کھ جلسات دادگاه بھ خوبی مسایپر

 . روز دادگاه بودنی کرده بود و امروز آخرھی نشستھ و گریبھ دست گوشھ ا
 . باران، آبکش شده بودی مرحمتیاپی سرش از بارش پیشال رو    
 عاشق باشد تا دی گفت؛ آدم بای خواند و می مواقع شعر سھراب منیبابا سروش در ا    

 ." رفتدی باران باریز...  بستدیچتر ھا را با: " جملھ را کھنیبفھمد عمق ا
 . کاھگل دم گرفتی و از بودی کشینفس    
 آقا سروش کھ یروبرو.  را بھ سمتش تند کردشی آقا سروش، قدم ھانی ماشدنیبا د    

 و دیش در آغوشش کشآقا سرو.  لب سالم گفتری و زستادی داده بود، اھیبا کاپوت تک
 . اش گذاشتیشانی پی رویبوسھ ا

 ن؟یستادی چرا وانجایا - سایپر    
 ن؟ی بارون عشق و حال، من برم بچپم تو ماشری زیتو بر -آقا سروش    
 . تو بابادییبفرما: ستادی انھی کرد و دست بھ سیخنده ا    
 ! باباسایپر: دی را نرم کششیاما آقا سروش بازو. و خودش راه افتاد    
 بلھ؟ - سایپر    
 . باھات حرف بزنھخوادیم. مھرانھ اومده -آقا سروش    
 ؟یچ - سایپر    
 .من پشتتم.. نترس بابا جان -آقا سروش    
 ن؟یای شما ھم بشھیم:  مضطرب ادامھ دادسایپر    
 .برو... برو بابا جان.  باھات دارهی مادر دختریگفت حرفا -آقا سروش    
 دی نشضی مردینی بشنیپس تو ماش - سایپر    
 ...من ھنوز جوونم..  پاتاالستری شدن مال شما پضیمر -آقا سروش    
 . زد و بھ سمت در ھلش دادسای بھ پریو بعد لبخند و دلگرم کننده ا    
 ی کرد با چند دم و باز دم رویسع.  در سالن را باز کردیبی عجیبا دلشوره     

 بھ دست از آشپزخانھ ی چاینیسحر س.  نلرزدشیاعصابش مسلط شود تا دست ھا
 ؟ی اومدیک:  آرام لب زددنش،ی آمد و با درونیب

 . حاالنیھم. سالم - سایپر    
 .مادر شوھرت اومده -سحر    
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 کجاست؟.  دونمیم - سایپر    
 .باال منتظرتھ:  را بھ دستش سپرد و خودش بھ آشپزخانھ برگشتینیس    
 ی باعث شد کمشیاما لرزش دست ھا.  چطور پلھ ھا را باال رفت بماندسای پرنکھیا    

 ی کھ قرار است برایاسترس داشت مثل تازه عروس. زدی بری نعلبکی ھا تویاز چا
 . ببردی چای داماد در شب خواستگاریخانواده 

 ی را تماشا مرونی کنار پنجره نشستھ بود و بزیھ خانم پشت بھ او پشت ممھران    
 . بودسای پری مادری بی زن مادر روزھانیا. کرد
 ...خوش اخالق ھم بود... مھربان بود... خوب بود    
 . را پس گرفتھ بودشی مادرانھ ھانکھی نکرده بود جز ای زن کارنیا    
 نگاه بھ صورت مھرانھ یب.  را مقابلش گذاشت تا توجھش را جلب کندیاستکان چا    

 زل زده بود، قندان را ھم کنار استکان گذاشت و آرام و آھستھ سایخانم کھ حاال بھ پر
 .لب گشود

 .سالم - سایپر    
 

 ...سالم:  تکان دادی زد و سری لبخندیمھرانھ خانوم با مھربان    
 نیبش: دشی بھ سمت خودش کشی دراز کرد و کمیدلو سپس دستش را بھ سمت صن    

 .حرف دارم باھات. نجایا
 سرش سایپر.  گذاشتسای دست پری کھ نشست، مھرانھ خانوم دستش را روسایپر    

 سای اشک پر،ی تصنعی مھرانھ خانوم چانھ اش را گرفت و با اخمی انداخت ولنییرا پا
 .را پاک کرد

 . باشھ منمنیی سرش پادی کھ بایاون . توھی گرنمینب -مھرانھ خانم    
 ھ؟ی حرفا چنیا - سایپر    
 من تو تصادف ی کھ دختر پنج سالھ ی گذشت از روزیچھار سال م -مھرانھ خانم    
اما .  آوردای بھ دنگھی دی پرھی ی پر،ی شب داغ تابستونمھی نھی.  کشتھ شدنی ماشھیبا 

ھمدم . خواھر بود.  خدمتکار نگاه نکردمھی بھ چشم ی وقت بھ پرچیمن ھ. خودش رفت
 دوباره نکھی مادربزرگت بھ ایاصرار ھا. سایپر  پدرت اسمت رو گذاشتدیحم. بود

 ات بود، مھیتو دو سال و ن.  مادرت رو دوست داشتیلیخ.  ثمر موندیازدواج کنھ، ب
 رو رای سمیلباسا.  منی دختر کوچولویتو شد... سرطان داشت.  پدرت فوت شدیوقت

 . گفت لباس مرده تنت نکنمیم. شدی میسروش شاک.  کردمیتنت م
 ی کودک را بھ جوانی سای گفت کھ پری کرد و از ان روز ھا می مھیمھرانھ گر    

 .رسانده بود
تا ...  دروغ چرا،ی حاملھ ادی از سعی و گفتی کھ اومدیاون روز -مھرانھ خانم    

 ؟ی کی پای گذاشتتویبھ خودم گفتم جوون.  باور نکردمومدی نشیجواب آزما
 .شرمنده ام... ھیبابت اون قض... من - سایپر    
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 کھ واسھ یمن.  رو انداختم گردنترای تقصی کھ ھمھ یمن. شرمنده منم -مھرانھ خانم    
 کھ پسرمو درست یمن.  کھ قدرتو ندونستمیمن.  بچھ اتو گرفتمی بچھ ام؛ زندگیزندگ
 .... کھ بزرگش کردمینی ادمی کھ نفھمیمن. ردم نکتیترب
 یداری خواب و بانی کرد معلق میاحساس م.  کردی حرف نگاھش می بسایپر    
 . دلگرم شده بودی مھرانھ خانوم کمیاز حرف ھا. ست
 ... چشم وی بی بگدمیشا.  پررو امیادی زی بگدیشا -مھرانھ خانم    
 ھ؟ی حرفا چنیا - سایپر    
 !؟...سایپر. از روح پدر و مادرت. من از تو شرمنده ام -مھرانھ خانم    
 جانم؟ - سایپر    
 . مامان گفتنت تنگ شدهیدلم برا. بگو مامان -مھرانھ خانم    
 . گونھ اش را پاک کردی اشک روی گرفت و آرام قطره نیی سرش را پاسایپر    
؟ اومدم ازت ... مامانمسایپر. ھ منم باشنیی سرش پادی کھ بایاون -مھرانھ خانم    

بد کردم اما تو . ونتمیبھ خدا مد. ی برام انجام بدیاومدم ازت بخوام کار. خواھش کنم
 . کنی و خوبایب

 .دی در دلش جوشیزیچ. مضطرب تر شد.  متعجب نگاھش کردسایپر    
 ؟یچ - سایپر    
 یبھ سروش وکالت داده تا اگھ خواست. گردهی داره برمدیسع... دیسع -مھرانھ خانم    

 .ساینذار بره پر. یریطالقتو بگ
 اما مھرانھ خانوم دستش دی بلند شد و چرخی صندلیاز رو.  کردی میاحساس خفگ    

 .را گرفت
 قلب کفاف منو نیا.  کنمیالتماست م.  کنمی ازت خواھش مسایپر -مھرانھ خانم    
 پسرمو؛ تنھا خوادیدلم نم.  برگردهی کستی معلوم نگھیبره د. امروز و فردا دارم. دهینم

 روز قبل ھی راحت باشھ کھ حداقل المی خرمی می می وقتخوادیدلم م.  برمدهیبچمو ند
 . برهی نذارخوامی ازت مامون،ی مادر دختری مھبھ حرمت ھ... سایپر. دمشید

من پلک رو . ه پرواز دارمیامشب ساعت دوازده ون: ستادی اسایبلند شد و مقابل پر    
 .ی ذارم، تا بھم زنگ بزنیھم نم

 یاگھ ھم نرفت...  تا عمر دارم ممنونتم،یاگھ رفت:  و نوازشش کرددی را بوسسایپر    
 .ی تونم بگم حق دااریفقط م

 دست نخورده را برداشت ی چگونھ استکان ھادینفھم.  مھرانھ خانم رفتی کدینفھم    
 یدلش م.  کندھی و آرام گرندی بشی خواست گوشھ ایدلش م.  آمدنییو پلھ ھا را پا

 را با شی مھرانھ خانوم بگذارد و او مادرانھ موھای پاھای سر رومیخواست مثل قد
 و دور از چشم مھرانھ خانوم با ندی تاب بشیرو  کنار بابا سروشای. دست شانھ بزند

 .دی در مدرسھ بگوشی ھایھم پفک بخورند و از خرابکار
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بھ .  پلھ نشستنی آخریھمان جا رو.  خواستی میافتنی دست نیازھیدلش چ    
 ھم قطعا کوتاه سای آمد؛ پری دنبالش مدی سعگری بار دکیخودش اعتراف کرد کھ اگر 

 . آمدیم
 ... معرفتیب - سایپر    
 بود، دستخط مادر سحر و دهی کھ از بھار شنیی تابلویچشمش را چرخاند رو    

 بھ حال بیشعرش عج. ری چشمگبی با تذھبایتابلو خط ز کی.  بودبایز. مرجان است
 . آمدی مسایپر

 ... چنگ زد و کلمات در چشمش جان گرفتندشی بھ گلوینی بغض سنگگریبار د    
  کھ بباخت آنچھ بودشیخنک آن قمارباز    
َبنماند ھ      گـریِ اال ھوس قمــــــار دچشیِ
 را برداشت تا بھ ینی اش پاک کرد و سی چشمش را با روسرینم اشک گوشھ     

 .آشپزخانھ برود
 . و پشت سرش فرشاد وارد شدندشانی پری با حالالیدر سالن باز شد و ل    
 . صبر کنالیل -فرشاد    
: دی کشادی لرزان شده بود، فرھ،ی کھ از گریی و با صدادی بھ سمت پلھ ھا دوالیل    

 .د بشھ من ری از رو جنازه نکھیبھش بگو مگھ ا
 از داد و شدی دادگاه را می جھینت.  آمدندرونی از اتاق بمانیسحر از آشپزخانھ و پ    

 . حدس زدی بھ راحتالی لی ھادادیب
 رو ھم ی مانده،یبھش بگو پشت گوششو د:  چند پلھ باال رفت و دوباره برگشتالیل    

 .دهید
 . فرشاد نشستی شد، نگاه ھمھ رودی پلھ ھا ناپدچی کھ در پالیل    
 فرشاد؟ -مانیپ    
 .ی دنبال مانانیفردا صبح م: دیفرشاد بھ سمت در چرخ    
 . بود کھ بلند شدیی صدانی بستھ شدن در، آخریصدا    

 
 کھ ساالد یکی نی از انمی ازنھ،ی تو اتاق زار مدهی کھ رفتھ چپالیاون از ل -سحر    

  کار کنم از دستتون؟یچ.  رو خراب کردهیمشتر
 ی جلوسی رفت و انگشت اشاره اش را بھ عالمت ھشی برایمرجان چشم غره ا    

 . اش گرفتینیب
 .دهیدستشم کھ بر -سحر    
 .دیچی پانی گری سای و چسب را دور انگشت پرگری دیچشم غره ا    
 . کنمی ساالد درست مھی نسوزه، من پسای چنی حواست باشھ اایتو ب -بھار    
 .ایزیسس نر -سحر    
 .باشھ -بھار    
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 ی راھان،ی مشتری گرفتن سفارش کباب ھایبھار دست بھ کار شد و مرجان برا    
 . بزندمانی بھ پی شد تا سراطیح

 . نشدهریھنوزم د:  گذاشتسای پری شانھ ی رویسحر دست    
 .رهی مشھیداره واسھ ھم - سایپر    
 یاگھ فکر م.  پاشری زذارهی مرویھمھ چ. شھیآدم عاشق غرور سرش نم -سحر    
 . ارزششو داره؛ معطل نکنیکن

 کارت مانی پسایپر: دی کشی نان می ھا را الخی و دانھ دانھ سستادیمرجان کنارشان ا    
 .داره
.  رفتمانی سست بھ سراغ پیی و با قدم ھادیچی پشی سحر را دور شانھ ھایپالتو    

 کباب ھا گرشی شلوارش فرو برده بود و با دست دبی دستش را در جکی شھیمثل ھم
 .زدیرا باد م

 ؟یچطور -مانیپ    
 چطور باشم خوبھ؟ - سایپر    
 .ی سحر و در آوردغی جگنیم -مانیپ    
 . سپرد و خودش شروع بھ بند زدن کباب ھا کردسایبادبزن را بھ پر    
 . کن و اونورشوننوری اونی در میکیباد بزن نسوزه؛  -مانیپ    
 اون آقا ساالد بدون سس سفارش دمیمن نفھم:  عمل کردمانی پی طبق گفتھ ھاسایپر    
 .داده
 .یبسوزه پدر عاشق:  کردشی عوض کردن حال و ھوای برایشخندی نمانیپ    
 . گرفتسای را از پریری کرد و بادبزن حصی منقل جاسازیکباب ھا را رو    
بھ قول سحر . می نداری فرقچی ھی ماننیما مردا با ا.  کنمی اعترافھیبذار  -مانیپ    

.  مثل منیکیشوھر تو ھم . می گنده کردکلی و ھمیدی قد کشم،یدیآسمون خدا رو بلند د
.  شدهدی نا امی بار بت گفتھ برگرد، قبول نکردھیاالنم .  فرشاد ننھ مردهنی مثل ایکی

 کرده االنم مثل ی غلطھی ن،ی رو ببالی شوھر لنیھم.  بذارهابونی سر بھ بخوادیمثال م
 .خر تو گل مونده

 
 کرد یمتعجب نگاھش م.  آوردی سر در نممانی سر و تھ پی بی از حرف ھاسایپر    

 .دی پری شاخ بھ آن شاخ منی و از ادادی بھ کارش ادامھ مالی خی بمانیاما پ
 توک پا برو فرودگاه نذار ھی ،یخوایلپ کالم؛ خاطرشو م. ارمیسرتو درد ن -مانیپ    
 .بره
 .تا من برسم رفتھ - سایپر    
تا آماده .  کھ کاش اون شب رفتھ بودمی خوری نمنویحداقل پس فردا غصھ ا -مانیپ    
 .ادی آژانس بزنمی زنگ م،یبش
 گرفت می زد و تصمایدلش را بھ در.  رفتی نمشی پشیدلش سر رفتن داشت و پا    

 . کھ شده برودبھ خاطر مھرانھ خانم ھم
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 کھ یلی وساانی انداخت و از مفشی پول در کی و مقدارلشیموبا. دی پوشیلباس گرم    
 دی فرستاده بود، کلشی شھره براشی شکوه خانم جا گذاشتھ و چند روز پیدر خانھ 

 . را برداشتدیآپارتمان سع
تمام طول . دی سرسام آور را بھ جان خرکی آژانس شد و تحمل ترافنیسوار ماش    
 خودش شھ،ی دانست کھ مثل ھمیم.  تماس گرفت، خاموش بوددی ھر چھ با سعریمس

 دی طول کشیساعت.  کرده اندی مھرانھ خانم در خانھ خداحافظلیتنھا رفتھ و برخالف م
 مسافرھا انی و مدی بھ سمت سالن دوآژانس، ی نجومی ھیبعد از پرداخت کرا. تا برسد

 قھی پانزده دقمایپرس و جو از بخش اطالعات؛ دانست کھ ھواپاما با .  گشتدیدنبال سع
 . پرواز کرده استش،یپ

 ھمھمھ یصدا.  رفت و آمد مردم شدی ھا نشست و مات منظره ی صندلیرو    
 کرد، حوصلھ اش را سر برده ی مجی کھ اطالعات پرواز ھا را پی در فضا و زندهیچیپ

 .بود
 ییبا شانھ ھا. دیای برونیباعث شد از بھت ب د،ی دستش چکی کھ روی اشکیقطره     

 بلند شده نی کھ در لحظھ از زمییمایافتاده از سالن خارج شد و چشم دوخت بھ ھواپ
 .دی خراشی آزاردھنده اش گوش را میبود و صدا

***     
 ی روغن کارکی بھ ازیاحتماال ن.  باز شدی بدیدر با صدا.  را در قفل چرخانددیکل    

 نگاھش را در ھیچند ثان.  لوستر، روشن شدادی برق را زد و سالن از نور زدیکل. داشت
 گری بار دکی.  شب بودمھی بھ دو نکینزد.  ساعت ثابت کردیھمھ جا چرخاند و رو

بھ سحر زنگ زده و گفتھ بود کھ شب .  فرستادی لعنتم؛یتا  و آنری تاخی پرواز بنیبھ ا
 . رودی مدی سعیرا بھ خانھ 

 گرد ھی ثانی کرد کھ تمام ابھتش را عقربھ ی در خانھ حکومت میبیسکوت عج    
 مبل، پرتاب نی دم دست تری را در آورد و روشیپالتو.  گذاشتی پا مریساعت، ز

 .کرد
 گوشش پچ ری زی دھانش را محکم گرفت و کس؛یقدم از قدم برنداشتھ بود کھ دست    

 ...!!ـسیھ: پچ کرد
 

 از دی سعیھمان کھ شب خواستگار. دیچی اش پینی در بیی تلخ ادکلن آشنایبو    
 ی دخترھانی در بای عطر استاد بردی بھ بوشیھمان کھ بو.  کرده بودمشی قان،ینگ
 . دانشکده مشھور بودابافیرو
چند لحظھ مات نگاھش کرد و .  دوختدی سرخ سعی زد و چشم در چشم ھایچرخ    
پس نقشھ : دی را در ھم کششی اخم ھا چند قدم بھ عقب گذاشت و؛ی آنمی تصمکیبا 
  آره؟نجا؟ی ای کھ منو بکشیدیکش
 یدیچرا جو م:  برداشتخچالی آب را از ی و بطرستادی خونسرد پشت اپن ادیسع    

 بھ ماجرا؟
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 سنگ ی از رودیسع.  را برداشتشی پر حرص پالتوسای و پردی را سر کشیبطر    
 . زدشی بھ بازوی بھ سمتش آمد و چنگعی و سردی سمت پرنیاپن بھ ا

 .ولم کن - سایپر    
 ؟ی بریخوایکجا م -دیسع    
 .نجای از اری غییھرجا - سایپر    
 .داد نزن -دیسع    
 ؟یمگھ نرفتھ بود - سایپر    
 . خودش را پرت کردی راحتی را آرام رھا کرد و روسای کرد و پریمکث    
 .هبابام ممنوع الخروجم کرد -دیسع    
 بابا سروش؟:  فاصلھ کنارش نشست و با بھت گفتتی و رعااطی با احتسایپر    
 ام سواستفاده کرده و یاز حساب خال.  چک ازم گرفتھھی. آره بابا سروش -دیسع    

 .چکو برگشت زده
 خانھ ی را در آورد و شماره لشی استفاده کرد و موباسایاز سکوت پر تعجب پر    

 دی بلند شد کھ سعشی از جاسایپر.  دوختسای بھ پررهیشان را گرفت و نگاھش را خ
 ...نیبش:  گفتمتی و با مالدیدستش را کش

 .نجاستی اسامیپر.. آره...... نھ خونھ ام... سالم مامان... الو -دیسع    
...  چند تاشما بگو...  چشمیبھ رو:  مرموز ادامھ دادی بار و لبخندطنتیبا نگاه ش    

 .قربانت خداحافظ
 . خوام برمیم. دستمو ول کن - سایپر    
 خودش را عقب سایپر.  حلقھ کردسای پری آمد و دستش را دور شانھ کتری نزدیکم    
 .دیکش
 .ولم کن - سایپر    
 ؟ی بریخوای وقت شب کجا منیا -دیسع    
 . لمس کردشی را با انگشت ھاسای پرینگاه اشک    
 ...گھیبگو د -دیسع    
 ی دست ھای خوردند و روی گونھ اش سر می روییجوابش سکوت و اشک ھا    
 .دندی چکی کھ صورتش را قاب گرفتھ بودند، مدیسع
 .مامان گفت عروس گلشو ببوسم -دیسع    
 .دی سعاروی مسخره بازنیحاال شدم عروس گلش؟ ول کن ا - سایپر    
  دنبالم؟یچرا اومد -دیسع    
 .واسھ خاطر مامانت اومدم. دور برت نداره... ھھ - سایپر    
 ...گای منو نسایپر -دیسع    
 سای کرد و سرش را باال آورد، اما پرری دو انگشتش اسانی را مسای پریچانھ     

 . دوختھ بودنیی را پاشیمصرانھ چشم ھا
 م؟ی رو با ھم بسازی زندگنی ایدی فرصت نمھیچرا  -دیسع    
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 مش؟ی حاال با ھم بساز؛ی خرابش کردیی رو کھ تنھای ایزندگ - سایپر    
 !سـا؟یپر -دیسع    
بھ قول بابا .  کھ کارت از فرصت گذشتھیی مردمک ھاانی بار زل زد منی اسایپر    

آواره . یکتکم زد.  گردن منی رو انداخترای تقصیتو ھمھ .... تو . چوب خطت پره
 حی بھ من ترجنوی نگنکھیاز ھمھ بدتر ا. یردخوردم ک. یتھمت زد. شدم بھ خاطر تو

 ؟ی رو ھمھ چبندم کھ راحت چشم بی حاال توقع دار؟یداد
 میری با ھم می اگھ بخوایحت.  بسازممونی زندگدمی قول میاگھ قبول کن -دیسع    

 بمون تا نجای ھمیول.. ی تو بخوایقبولھ ھر چ...  دونم ینم.... سایاما پر. اونور
 . برو خونھ باباینخواست.  روشن بشھفمونیتکل
 ... شد انگارخکوبی مستاده،ی ھمانجا اسا،ی پری بلند شد اما با جملھ شیاز جا    
دوستت . یستی رم کھ اصال بلد نی و معذرت خواھی بودکدندهی غد و شھیھم - سایپر    

 .خورهیحالم ازت بھم م. دنھیدارم گفتنتم فقط واسھ رو تخت خواب کش
 تنگ شده اش ی را در چشم ھاشی و مردمک ھاستادی سرسختانھ ادیل سعمقاب    

 ...ای استاد بردی آخرشگھی تو د؟یخوایبعد فرصت م: چرخاند
 کھ متعلق بھ خودش بود، راه ی برداشت و بھ سمت اتاقی را با حالت خاصفشیک    

شش  خانھ بھ گوی گوشھ نی از دورتریی بود کھ صدادهی در اتاق نرسیجلو. افتاد
 .دیرس
 . خوامیمعذرت م!.......... ؟...سایپر -دیسع    
 را روشن گارشی بود و سستادهیکنار پنجره ا.  گشتدی و با تعجب دنبال سعدیچرخ    

 . کردیم
 .... کنم بمونیخواھش م..... نرو -دیسع    
 نی زمی روی بدی با صدافیک.  را نداشتندفشی کی سستش توان نگھداریدست ھا    

 . افتادشیکنار پا
 . زدھی تکواریبھ د. دی گرفت و خودش را بھ ھمان سمت کشواریدستش را بھ د    
 رونی چند حرف بی پر بغضش زورکی گلوانیلبش را بھ دندان گرفت و از م    
 !دیسع: دیکش
 !دوستت دارم -دیسع    
     

 
ست ھا و  دیرو.  اش فشردنھی را بھ سی بالش گذاشت و مانیسرش را رو    

 با گریبار د.  بار چندم استنی دانست از صبح تا حاال، اینم.  بوسھ زدیصورت مان
. دندی باری وقفھ می داغ بودند و بشیچشم ھا.  را پاک کردشیپشت دست گونھ ھا

 . اش را گرفتھ بودیشانی تمام پی امانیسردرد ب
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 داری اش بدهی بری نفس ھای از صدای دھانش محکم گرفت تا مانیدستش را رو    
 . بھتر بودخواندی میی اگر الالدیشا. بغضش را فرو خورد. نشود

 خبر از ھمھ جا، شروع بھ ی بی را آھستھ کرد و نجواگونھ در گوش مانشیصدا    
 .خواندن کرد

 ...سنجاب الال... گنجشک الال -الیل    
ال ... ییالال الال... الآمد دوباره مھتاب؛ ال:  و ادامھ داددی کشی مانیدست بھ موھا    
 .ییالال... ال... 
 ی و تا گونھ ھا و لب ھادیُ کم پشتش کشی پلک ھا و ابروھایانگشتش را نرم رو    

 را از یتمام شب مان.  بوددهی ھنوز نخوابالیساعت از چھار گذشتھ و ل. دیکوچکش کش
 .ده بود گوشش نجوا کرریز" جانم و پسرکم"آغوشش تکان نداده بود و تا صبح و 

 با ش؛یبا اشک ھا...  را بوسھ باران کردیمان.  خوانده بودییالال.  بودختھیاشک ر    
 . مادرانھ اشیبا نوازش دستھا... شیمھر لب ھا

 . ھم افتادی شد و رونی سنگشی پلک ھاخواند،ی مییھمانطور کھ الال    
  ستیی الالی ترانھ نی آخرنیا    
 ... خواب توی گاھواره یدر پا    
با عجلھ دستش را دراز کرد .  را باز کردشی چشم ھا،ی زنگ ساعت کوکیبا صدا    

 اش بود و نھی سی رویسر مان.  از خواب نپردی زد تا ماننیی ساعت را پایو شاس
 . بردیھمچنان در خواب بھ سر م

ا شانھ  نرم و کوتاھش ریموھا.  بود را تنش کرددهی تولدش خری کھ براییلباس نو    
 .کرد
 گری بار دکیخم شد تا .  نق نق کرد و اما دوباره خوابش بردی چند باریمان    

 .دی چکی مانیشانی پی اشکش رویقطره . ببوسدش
 . در بلند شدی تقھ یصدا    
 ...؟ اومدن! جانالیل -مرجان    
 .باشھ -الیل    
 کرد و ی از جابجا شدنش، اخمیمان.  گرفت و بغلش کردی سر مانریدستش را ز    

 .ردی تا آرام بگدی پشتش کشی رهی بھ تیدست. نق زد
 .بخواب جونم. یھستم مامان -الیل    
.  و در را باز کرددی کشیقی عمینفس.  از شدت بغض بھ درد آمده بودشیچانھ و گلو    

 شی ھاقدم.  قوت قلب بدھدخواستی زد و انگار می لبخند کجدنش،یمرجان پشت در با د
 . بودستادنی ای در آستانھ گریقلبش کھ د... شیلب ھا... شیدست ھا... دی لرزیم

 پلھ ھا، کنار در نییسحر پا.  و نگاھش را ھمھ جا چرخاندستادی ای اولی پلھ یرو    
 ستادهی ای کنار در ورودانی آنطرف تر و شای کمب،ی دست بھ جمانیآشپزخانھ بود و پ

 .بود
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 نرده ھا لی را حاگرشی را سفت در آغوش گرفتھ بود و دست دی دست مانکیبا     
 . آمدنییکرده بود و پلھ پلھ پا

 ...یکی نھ عل،ینھ سالم.  گذاشتانی در آغوش شااطی را با احتیجلو رفت و مان    
 ... ساکیلباساشو تو -الیل    
 .دمیبراش خر.. ستی نیازین -انیشا    
 الی را کھ با خی مانانی شای وقتدی لرزشیانھ ھا حرف و شنی دلش گرفت از االیل    

 .دی بود، بوسدهی غم خوابیراحت و ب
 .خدافظ -انیشا    
 . شدری اسالی لی دست ھاانی مشی زد و خواست قدم بردارد کھ ساق پای چرخانیشا    
 . پسرمو نبرزتیتورو جون عز -الیل    
 . کندشی کرد جدای و سعدیسحر بھ سمتش دو    
 ...تورو خدا -الیل    
 . کھ گفتمھیشرط من ھمون -انیشا    
 .... نبر پسرموانیشا -الیل    
 . و رفتدی را کششی پای رحمی و با بدی را نشنشیحرف ھا    
سحر .  گرفتدنی از نو بارشی بھ سمت در دراز شد و چشم ھاالیرفت و دست ل    

 شانھ ی و سرش را رو ھق ھقش بلند شدیصدا. کنارش زانو زد و در آغوش گرفتش
 . سحر گذاشتی

 ...خدا..... تورو. نذار بچمو ببره -الیل    
 ..شھیدرست م...  نکنھیگر -سحر    
 من ری غیچکی با ھی دونیتو کھ م.  خورهی بدون من غذا نمی دونیکھ م.. تو -الیل    

 یتو کھ م... سحر...  تا بخوابھرهی انگشت منو تو دستش بگدیشبا با. رهی نمییدستشو
 ...گھی دیدون
 ... کنی کارھی مانیپ.. زمی دونم عزیم -سحر    
 . کردی کارشھینم -مانیپ    
 نذار...  پسرمو ببرهنینذار -الیل    
    
 

نگاه پر .  بلند شدشی ضرب از جاکی فشرد و شتری اش را بی دستفیسحر بند ک    
 از ی انداختھ بود، روانھ کرد و با قدم محکمنیی کھ سرش را پامانی سمت پیخشم

 و پلک ستادی اشیسر جا.  زدشی پشت سرش راه افتاد و صدامانیپ. کنارش گذشت
 . شودی مکی دم نزدھ دم بمانیحس کرد حضور پ.  ھم فشردی را روشیھا

 ؟یریکجا م. صبر کن -مانیپ    
 لمی رو تحوای وری درنی کھ انجای ای وقت شب منو بکشنی کردم ایفکر نم -سحر    
 .یبد
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  جرمھ؟ی مگھ خواستگار؟ی وریکدوم در -مانیپ    
 .یزنی موی کی اما بفھم در خونھ ست؛یجرم ن -سحر    
 .میدی کارتتونو ندنیریشب بود گ.  مادامدیببخش -مانیپ    
 ی تو سرم؟ بابای بکوبیخوای م؟یکھ چ:  براق شدمانی پیبرگشت و در چشم ھا    

  گور بھ گور شده رو؟دی مجای؟  مویمفنگ
  گفتم؟نی ھمچی من ک؟یری گیچرا جبھھ م -مانیپ    
 .ی بگیزی چیحق ندار -سحر    
 ی وقتھی لغزه، ی ملرزه؛ی جرمھ؟ دلھ میمگھ عاشق.  سحریری تند میدار -مانیپ    

 ...یدیُسر...  دل غافلَی اینی بیم
 ؟یخب کھ چ: دی را در ھم کششیاخم ھا    
 ؟یخب کھ چ -مانیپ    
 .دی اش کوبنھی آورد و با انگشت بھ سنیی سحر پایسرش را تا امتداد چشم ھا    
 یگی می جورھی کار کردم کھ ی چ؟یگی مینجوری کھ ای کردالی خیمنو چ -مانیپ    

 ھم ریمن اگھ با خودت حرف زدم، گفتم شما دوتا خواھر غ.  امیکھ انگار چھ آدم پست
 ھ؟ی نظرت چنمیگفتم بب. نی رو نداریکس
 ...مانی پنیبب -سحر    
 دمی پلکیبا دختر جماعت م.  ندارم درستی خوبیمن گذشتھ . نینھ تو بب -مانیپ    

 چھار پنج سال، نی چھار پنج سال؛ تو انیاما تو ا.  بودم درستیمعتاد و ساق. درست
 ؟یدی ازم دی بگو چینیراست حس

 گذشتند، متعجب ی کھ از کنارشان میند نفر تر آورد تا چنیی را پاشیصدا    
 .نگاھشان نکنند

 انداختم؟ بھ تو ی کردم؟ نگاه چپ بھ کسی ناموسی کردم؟ بیچشم چرون -مانیپ    
 ...کھ
بس : مانی اش زل زد بھ پی اشکیسحر پر بغض سرش را باال گرفت و با چشم ھا    
 ...کن
 . را شرمنده کردمانی پر خواھشش پیصدا    
 .اری نادمی کنم؛ یخواھش م -سحر    
 ی و صدادی دویم.  کرددنی و شروع بھ دودیچند قدم عقب رفت و ناگھان چرخ    

 خواست یدلش نم.  شب بودروقتید... ستادی اابانیکنار خ. شدی دور و دورتر ممانیپ
 پارک ی ھای صندلی ھمانجا روشدی کجاست؟ کاش میبداند چھ وقت است؟ حت

 قدم برداشت و بھ ابانیکنار خ... اد فرسترونی بدهی بردهیسوختھ اش را برنفس . بخوابد
 ... فکر کردمانی پیحرفا

:  فرستادامیآخرش پ... دوباره و دوباره و دوباره.  زنگ زد و جواب ندادمانیپ    
 " دنبالت؟امی بییکجا"

 . جواب گذاشتشیباز ھم ب    
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 . کردی مینی شانھ اش سنگی رومانی پیحرف ھا    
 . خبر از زمان و مکانی رفت و بی رفت و می رفت و میم    
 باعث ن،ینور چراغ ماش. ختی تلنگر زد و افکارش را بھم رینی بوق ماشیصدا    

از .  جلوتر امد و کنارش متوقف شدنیماش. ردی بگشی را مقابل چشم ھاشیشد دست ھا
 . دادصیخ فرشاد را تشی چھره ن،ی ماشی دهی کشنیی پای شھیپشت ش

 . سالمد؛یببخش... ِ ان؟ی بری مفیخونھ تشر -فرشاد    
 .رینخ -سحر    
 نشیسحر از کنار ماش.  فرشاد را باال پراندی ابروھازش،یلحن پر دعوا و ست    

 وقت شب بد رقمھ وحشت دارد ماندن در نی ادیگذشت، اما چند قدم کھ رفت، تازه فھم
 .یی و تنھاابانیخ

داخلش .  پشت سرش انداختاهی سکری غول پنی بھ ماشی نگاھمیسر چرخاند و ن    
 یمی صمقی شدن با فرشاد رفریھم مس.  بزنددی دی شد بھ راحتی بود و نمکیتار

 نبود؟.  بودابانی بھتر از تنھا بودن در خمان،یپ
 یالت و با حستادی باز پنجره امھی نی شھیچند قدم رفتھ را برگشت و مقابل ش    

 . انداختنیی سرش را پان،یشرمگ
 د؟ی منو تا خونھ برسونشھیم. خوامیمعذرت م -سحر    
 .دییبفرما:  زدیفرشاد لبخند    
 دستش در را محکم گرفت و کیبا .  سخت بودشی بلند شدن برای شاسنیسوار ماش    

 کشاند و در ی صندلی و خودش را رودی را سفت چسبنی سقف ماشگرشیبا دست د
 . ھا فرستادنی گونھ ماشنی بھ جد و آباد مخترع ایدلش لعنت

 . کردی کوتاھیفرشاد خنده     
 خنده داره؟. خب تا حاال سوار نشدم -سحر    
 .کمربندتو ببند. نھ -فرشاد    
 . ھا چرخاند و کمربندش را نبستشھی سر بھ سمت شیبا لجباز    
 ھوی.  ندارمی من حال درست درموننیبب: ھستھ کرد را آشی صدایفرشاد با بدجنس    

 .مای تصادف کردیدید
 می و تصمدی ترسشیاز حالت چشم ھا.  و برگشت و چشم در چشم فرشاد شددهیترس    

 . افتاد، راحت تر فرار کندیگرفت کمربند نبندد تا اگر اتفاق
 . راحت ترمینجوریا -سحر    
 .دین در را بھ سمت باال کش کھ فرشاد متوجھ نشود، ضامیو طور    
 ؟یدی گوش میقیموس -فرشاد    
 .دیچی در فضا پی آرامیقیو ھمزمان دستش را بھ سمت پخش دراز کرد و موس    
 یچھ آن فرشاد..  ستیبا خودش فکر کرد فرشاد ھم آدم جالب...  بتھوونیسمفون    

 زن موکلش ی کھ سھ سال تمام ھوایچھ آن فرشاد.  گفت زن بھ دور استی مسایکھ پر
 . شودی مدای سر و کلھ اش مثل زبل خان پییکھوی شب مھی کھ نیچھ فرشاد. را دارد
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 ؟ی کردی کار می چنجای وقت شب انیا -فرشاد    
  ....-سحر    
 ؟یدیجواب نم -فرشاد    
  ....-سحر    
 . بودمانی شایخونھ  -فرشاد    
  گفت؟ی میچ: متش برگشت بھ سی معطلیسحر ب    
 . جوابش را ندادیفرشاد بھ تالف    
 ن؟ی دیجواب نم -سحر    
 .می شدرِی بھ رِی -فرشاد    
 .ستیمھم ن -سحر    
 .بلھ مشخصھ:  کھ متلک بندازد؛ جوابش را دادیفرشاد جور    
 . متوقف شدنی خانھ ماشی در بستھ یروبرو    
 . خونھنمی ادییبفرما -فرشاد    
 .ممنون -سحر    
 . برگشتشی فرشاد دوباره سر جای شود کھ با صداادهی شد تا پزی خمین    
حاال . ستی نای کوتاه بانیشا. رهی گی رو مالی لیالبتھ بھونھ .  خوب بودیمان -فرشاد    

 ؟ی رفتی رژه مابونی شکست خورده کنار خیبگو چرا مثل عاشقا
 روند؛ تکان ی راه مادهی کھ پیی را مثل دو پاشیدستش را کھ باال برده و انگشت ھا    

 . آوردنییداده بود، پا
 ی ھاابانی خیکی بود در تاردهیآرامش ھم بخش...  بودبایز.  بودانی رو بھ پایسمفون    

 .نسبتا خلوت کالنشھر
 . فکر بھ فرشاد و نسبت دورش لب زدیسحر بھ روبرو چشم دوخت و ب    
 خواد؟ی رو مگھی دیکی و بگھ ادی بن،ی کھ دوستش داریتا حاال شده اون -سحر    
 . االننیھم -فرشاد    

 
 

 سر بچرخاند و فرشاد را نگاه کند، نکھیاز ا.  ھمانطور در بھت ماندھیچند ثان    
 در ی ماندنادی بود و بھ قول آن درس بھ مانی از آن پششتری شرم و بیکم. دیخجالت کش

 ». موقع باز شودی کھ بی بر دھاننینفر« : کتاب دوم دبستان
 . رامانی پقی شفقی کالم رفی معناد،ی شد و فھمزانی مشیتازه عمق ماجرا برا    
 ی کرد خودش را نبازد و رفتارش طوریاما سع.  نفس کم آوردی لحظھ ایبرا    

 رونیدر را باز کرد و با عجلھ خودش را ب.  اش ببردی بھ دستپاچگینباشد کھ فرشاد پ
 ترش، با نی فرشاد و سکوت سنگنی نگاه سنگریز.  کردری بھ در گفشیخت کھ کاندا
 خواست از جوب رد یم.  گفتیرابپر اضط" ریشب بخ. "دی را کشفشی کیریدرگ

.  گم شده بوددھای کلانی را ماطی در حدیکل.  خوردی کرد و سکندرری گشیشود کھ پا
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 شود را فقط خود ی سر راه آدم سد معبر می مواقع ھر مانعنی است کھ در ایچھ حکمت
 . داند و بسیخدا م

 پرت کرد و در از اطی حیخودش را تو.  و در قفل فرو کرددای را پدیباالخره کل    
تنھا در .  دھانش گذاشتی را روشیدست ھا.  شددهیدستش رھا شد و محکم بھ ھم کوب

 کند کھ ی خودش فکر مشیحاال فرشاد پ.  کرده بودی خرابکاری کلھ،یعرض چند ثان
 . استی دختر دست و پا چلفتکیاو 
 . بھ سمت ساختمان بھ راه افتادد،ی آسفالت را کھ شنی روری شدن تادنی کشیصدا    
 . از جا بلند شد و سمتش آمددنشیبا د.  پلھ ھا نشستھ بودی رومانیپ    
 ؟یی دوی مھوی ھ؟ی چای بچھ بازنیا -مانیپ    
 شدن را نداشت آن ھم بعد از آن می جنی سیحوصلھ .  حرف از کنارش گذشتیب    

 .لی جناب وکمی مستقریاعتراف غ
 . زنمیدارم با تو حرف م -مانیپ    
فردا مفصل با : دی کشی مصنوعی اازهی اش را خاراند و خمیشانی زد و پی چرخمین    

 . ندارهیچی ھشیاالن مغزم گنجا. می زنیھم حرف م
چند چراغ کوچک در گوشھ و کنار سقف سالن؛ .  سالن گذشتیکی تارانیماز     

 زنگ ساعت بلند یصدا.  کردندی موھوم؛ کم میاھی از وحشت سیروشن بودند و کم
دو انگشت اشاره .  ضربھ بھ صدا در آمدی دوازده صدا،ی کوتاھیشد و بعد از ملود

 . کم داشتمنویھم:  گذاشتشی گوش ھایاش را رو
 دنگ دنگ ساعت کھ اصرار داشت عالم و آدم ی رفت، صدای کھ باال میھ اھر پل    
 اش اش را ی ملودی باطرشی چند روز پنیھم. شدی کند، آھستھ و آھستھ تر مداریرا ب

 جلب توجھ ی اش برایدر آورده بود، اما انگار کار بھار بود و تصورات فانتز
 .یمشتر

 الی برود و با خال،ی بود اگر بدون سر زدن بھ لی انصافیب. دی رسالیکنار در اتاق ل    
در را .  بردی خوابش نمی است و قطعا امشب بدون مانداری دانست بیم. راحت بخوابد

 .دی بھ داخل کشیباز کرد و سرک
 الیبر خالف انتظارش ل.  سرش روشن بودی باالیآباژور کھنھ و زھوار در رفتھ ا    

 الیدستش کھ بھ دست سرد ل.  را مرتب کندشی جلو رفت تا پتویکم.  بوددهیخواب
 . بھ جانش افتادی و لرزه ادیخورد، ترس

 گرش،ی بلند کرد و با دست دنی رد و بدنش را از زمالی لی شانھ ریدستش را از ز    
 ؟ییالی لـــال؟ی؟ ل...الی؟ ل...الیل:  زدسشیچند ضربھ بھ صورت خ

 دهی را شنشی رفتن بھ اتاقش صدانی حمانیپ. شدی بلند تر مشی گفتنش صداالیبا ھر ل    
 . رساندالیبود و خودش را بھ اتاق ل

 .ستی حالش خوش ننی ببای بمانیپ -سحر    
 سردش یشانی بھ پیدست. دی کشرونی را از آغوشش بالیکنار سحر زانو زد و ل    
  شده؟یچ: دیکش
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 .نیدستاشو بب. خھی تنش دمیاومدم بھش سر بزنم د -سحر    
 کھ از ترس دورگھ یی کرد و با صدامی تنظالی مچ دست لی انگشتش را رومانیپ    

 . نکنھی دقھ گرھی: شده بود؛ گفت
:  تشک کندی را از روالی تن ل،ی معطلی بھ،ی کوتاه کرد و بعد از چند ثانیمکث    

 .اری درش بنویبدو ماش.  کاپشنم تو اتاقمھبی تو جچیسوئ. زنھی مینبضش کنده ول
ِد :  دستوراتش کردی مھی بود؛ ضمالی سحر کھ ھنوز مات لی برای بلندادیو فر    

 .َاه... گھیُبجنب د
 .دستپاچھ بود و دستپاچھ تر شده بود.  رفترونیسحر با عجلھ ب    
 را شی بود و دست ھاستادهی مستاصل ای در با چھره ایمرجان در آستانھ     

  شده؟یچ: دی کشی ھم می روکیستریھ
 .فشارش افتاده. ستی نیزیچ -مانیپ    

 ی روالیل. از کنار در گذشت و بھ سمت پلھ ھا راه افتاد و مرجان ھم بھ دنبالش    
 و دهیصورتش رنگ پر. دی کشی می نفس صدا دار،ی بود و ھر از گاھش،یدست ھا

 .نمناک بود
 ال؟یل -مرجان    
 ن؟ی اینجوریشما زنا چرا ا!  خدایا.  تونھ جوابتو بدهی نمھوشھیب -مانیپ    
 شھ؟یحالش خوب م: دی کھ مشخص بود بغض کرده پرسییمرجان با صدا    
 . بدو درو باز کنشھ،یآره خوب م: دی بھ سمت در سالن دومانیپ    
 ....نای خبر نذاریمنو ب -مرجان    
 .میای باشھ؛ ما زود میحواست بھ ھمھ چ -مانیپ    
 در نیسحر با ماش. د تا راحت از چھارچوب در عبور کند کری ورکیخودش را     

 سحر، پشت ی عقب خواباند و خودش بھ جای صندلی را روالیل. کوچھ منتظرش بود
 .فرمان نشست

 نگاه بھ چھار اطراف و با سرعت بھ سمت یب. مرجان در را پشت سرشان بست    
 .دیساختمان دو

 ی چھار ماھھ و خانھ ای و صھبادهیواب راحت خالیِتنھا خودش بود و بھار با خ    
 .یبزرگ و خال

     
 

 ھی تکواری را باز کرد و سرش را کھ بھ دشی کنارش، چشم ھایبا حس نشستن کس    
 آن طرف تر، نشستھ بود و سرش را ی صندلکی ی با فاصلھ مانیپ. داده بود، چرخاند

 . چرخاندی را دور انگشت شستش مدشی انداختھ و دستھ کلنییپا
 مالش داد تا خواب ی گذاشت و کمشی چشم ھای را روشیسحر کف دست ھا    

 ؟یداروھاشو گرفت:  اش کمتر شودیآلودگ
 .دادم دست پرستاره:  پا انداختی تکان داد و پا روی سرمانیپ    
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  گفت؟یدکترش چ -سحر    
 ھا؟ -مانیپ    
  گفت؟ی دکترش چگمی م؟یخواب:  حرصش گرفتی حواسی بنیسحر از ا    
آب بدنش کم شده و .  آوردهنیی و فشارشو پانییگفت قند خونش اومده پا.. آھا -مانیپ    

 گفت یم... دمی نفھمیزی گفت من کھ چگمی دیزای چھیتازه .  حرص خوردهیادیز
تو .  ھشت بودیپنج رو.  پنج بودی دونم ھشت روینم.  حرفانی و از اکیستولیس

 ... ھاھی مانیھم
 شھ؟ی حالش خوب میک -سحر    
ُ سرمھ تموم بشھنیا -مانیپ      و تیعصبان.  مواظب خودش باشھی حسابدی بایول. ِ

 نش،یاوردی تر مری زره دھی گفت ی دکتره ماروی. حرص و جوش براش مث سمھ
 . بره تو کما و سکتھ و از اون بدترش ھم بودهنکھیامکان ا

 . گذشتھریپس بخ -سحر    
 ...آره بابا -مانیپ    
 الکل بود و ی آلوده بھ بومارستان،ی شکل و دراز بیلی مستطی راھرویھوا    
 . قابل تحمل نبودری ھم غیلیاما خ.  اتانول بودندی ھاکولی حبس در مالشی ھاژنیاکس
 کھ ی نارنجیکی پالستی ھای صندلی بود؛ روی بسترالی کھ لی اتاقیروبرو    

 . نشستھ بودندزد،ی می بھ کھنگیرنگشان کم
 یمن م. پاشو برو:  را خم کرد و تق تق قلنجشان را شکستشیسحر انگشت ھا    

 .مرجان و بھار تنھان. مونم
 .تو برو:  را مقابلش گرفتچی سوئمانیپ    
پاشو . ی باھاش نداری نسبتچی کھ ھییمن کنارش باشم بھتره تا تو. من زنم -سحر    
 .برو
 انداخت و ادامھ نییذاشت تا بلند شود کھ سحر سرش را پا گی صندلیدستش را لبھ     
 فقط؟: داد
:  اش گذاشتی صندلی پشتی لم داد و دستش را از آرنج خم و روی ورکی مانیپ    

 ؟یفقط چ
 .... سرانجامی عشق مسخره و بنیجھنم و ضرر گفت بھ ا    
 ... صھبا مھم تر. مرجان مھم بود...  کشد تا فراموش کند امای طول میفوقش کم    
 ... پناھشی کوچکش و خواھر بیخواھرزاده     
 ... ماند و خودشیخودش م    
 .ی بھم بددی کھ بای مونھ قولیفقط م -سحر    
 ... من ویدرباره  -مانیپ    
 .آره: حرفش را قطع کرد    
 ... داشتی مدنی تاب شندیاب... دی شنی مدیسخت بود اما با    
 ... ومانیپ    
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 ... و مرمانیپ    
 .... و مرجامانیپ    
 . و مرجانمانیپ    
 . اگر خواھرت باشدی است حتبی رقب،یرق    
 . تو و مرجانیدرباره : چند بار در دلش تکرار کرد و بھ زبان آورد    
. دمی می کھ بخوایھر قول. لھ باشھ قبویھر چ... بگو:  آوردکتری سرش را نزدمانیپ    

 . خورمیقسم م
 نی با ایگفت.  سرشی ھی سایشی میگفت. ی کنی می براش شوھریگفت -سحر    

 مراد وجود ی صھبا علیگفت. شھی پدر دارم مشھ،یازدواج صھبا فقط شناسنامھ دار نم
 خار بھ پاشون ی ذاری نمیگفت. دلی داره بھ اسم صھبا قوتی ھوھینداره و اون دختر 

 نھ ارهی بتی ات رو سرش امنھی سابده قول. ِمرد مرد. یقول بده مردش باش. بره
 ور و اون ور ببره و قراره نی فقط اسمتو استیقول بده کھ صھبا قرار ن. ینیسنگ

. ی بسازمویقول بده دوباره ھمون مرجان قد.  گاه پشتش باشھھی تکشھیدستت ھم
 مو یزندگ.  دستتسپرمی مو می من دارم ھمھ زندگنمایپ.  منھی زندگیمرجان ھمھ 

 ...یکن نرونیو
 .دمیقول م -مانیپ    
. دهی تونم راحت بگم ده برابر من زجر کشیم. دهی نکشیمرجان کم سخت -سحر    

 بھ دوی روز مجھیمبادا .  منوچو بشنوهی روز طعنھ ھیمبادا . ینصفشو خودت شاھد
 یعنی ی باھاش ازدواج کنی قبول کردیوقت. ی صھبا ناپدر بشیمبادا برا. یاریروش ب

 اونوقت چشممو ده؛ی از گل نازکتر شنبفھمم  روزھی اگھ مانیپ. ی واستادی ھمھ چیپا
 . کنمی رو نمیچی حساب ھگھید. می کھ با ھم خوردی نون و نمکی بندم رو ھمھ یم

.  شو دوست دارمیمن صاف و سادگ. یلیخ. من مرجان رو دوست دارم -مانیپ    
 اومدن شیَ فکر و غمزه و قمفتھی تا چشمش بھ مرد جماعت منکھیا.  دوست دارمشویپاک

 حال ی از ده فرسخششونی آرای کھ بویی بھ اون دخترادمی محیمن مرجانو ترج. ستین
 . کنمی نممونتیپش. خوامیمن مرجانو واسھ خودش م. زنھیآدمو بھم م

صھبا .  شوھر داره؛ اونم منمھیمرجان فقط : ستادی بلند شد و مقابل سحر اشیاز جا    
 . پدر داره کھ بازم منمھیھم 
 .یھنوز شوھرش نشد:  بھ شوق و ذوقش زدیسحر لبخند    
 رسم و پس فردام ی و دستھ گل خدمت مینیریمن فردا شب با بھار و ش -مانیپ    

 . کنمیعقدش م
 زم؟ی خواھر زن عزدی نداریامر:  اش گذاشتنھی سیخم شد و دستش را رو    
 .صبر کن مرجان بلھ رو بگھ -سحر    
 ی چگھید...  پوشکی شد،ی رش،یپی خوش ت؛ی جوون،یی آقانیپسر بھ ا -مانیپ    

 خواد؟یم
 . نوشابھ ام واسھ خودت بخرھیسر راه  -سحر    
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 و با سر رفت دی بخش را اصال ندی اشھیِ خوش حال بود و موقع رفتن در شمانیپ    
 .شھی شانیم

 . بھ ھول بودنش زدیسحر لبخند    
چشم . شدی پوش ماهی داشتند و دلش دم بھ دم سی و رقص شاددندی خندی مشیلبھا    
 .شی شود جشن لب ھای تا براق و چراغاندندی باری مشیھا

 . را بستشی چشم ھا چسباند وواری داد و دوباره سرش را بھ دھی تکنھیدست بھ س    
 ...شدیمرجان خوشبخت م    
 ... خواھد داشت بھ نام پدری اندهیصھبا آ    
 ... وارلھیِ دلی عاشقنی ماند و ایو سحر م    
    
 

 سرآغاز: فصل سوم    
 ی حاجیرفت:  صورتش چرخاندی را از آغوشش جدا کرد و چشم روسایمرجان پر    

  آره؟گھی مکھ دیحاج
 برگردم سر ی جورھی بودم نی سھ روز دنبال انیتمام ا. امی نشد بسایجون پر - سایپر    

 .درسم
 حاال شد؟:  کردتشی گذاشت و بھ سمت داخل ھداسای پری شانھ یدستش را رو    
 و ضمانت و تعھد و ھزارتا دنگ و یشوھر آدم استاد باشھ و نشھ؟ با پارت - سایپر    

 .گھیفنگ د
 .کرخب خدا رو ش -مرجان    
  چطورن؟ھیبق - سایپر    
 راه آشپزخانھ را ی آوردن چای ھا نشست و مرجان برای از صندلیکی ی روسایپر    

 . گرفتشیپ
 . ھم خوبنھیبق -مرجان    
 داد و ھی تکنتی آشپزخانھ بھ کابیگوشھ .  و دنبالش راه افتاداوردی طاقت نسایپر    

 . کردیحرکات مرجان را نگاه م
 نجا؟ی ایچرا اومد... ِا:  زدشی بھ رویمرجان متوجھش شد و لبخند    
 .دهی بودن بھم دست مبھیاونجا حس غر: ستادی آمد و کنارش اکتری نزدسایپر    
 بود برداشت و بھ سمت پنجره قدم ختھی را کھ مرجان ری چای از استکان ھایکی    

 .برداشت
  چطوره؟الیل - سایپر    
دو روزه . دی کشمارستانیھمون شب اول کارش بھ ب. اصال نگو و نپرس -مرجان    

 . بودنجای اروزی دی کھ ماننھیاالنم اگھ حالش بھتر شده واسھ ا.  کنھیداره استراحت م
 ... فرق داشتسای با پرالیل    
 ... احمقانھ عاشق بودسای مادرانھ عاشق بود و پرالیل.  فرق داشتیادیز    
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 ... کرده بودی دستشی پسای کرده بودند و پری دستشی پی را توالیل    
 .یتو فکر -مرجان    
 . کنارش قرار گرفتیاصال متوجھ نشد مرجان ک    
 .ینجوریھم - سایپر    
 . بودندستادهی پنجره ایحاال ھردو روبرو    
 ؟یستی فکر طالق گرفتن نگھید -مرجان    
 . دوستم دارهگھیم - سایپر    
 . دارهدیخب شا -مرجان    
 . شناسمی مدویمن سع.  خرم کنھخوادیم - سایپر    
 یدی امھی دی بکن شای امتحانھیحاال . حاال کھ اسماتون تو شناسنامھ ھمھ -مرجان    

 .بھش باشھ
 . دوستانھی رابطھ ھیفعال .  دارمموی تصمنیھم - سایپر    
 .یمارستانیم نھ ماه بعد ببا سحر شرط بست.  بابایدوستانھ؟ ا -مرجان    
 .ستی نامی طورنیمنحرف ا - سایپر    
 اس؟یپس چطور -مرجان    
 ؟یدی می و چمانیجواب پ. تو بگو - سایپر    
 بھ تو یک:  آوردنیی کرده بود؛ با تعجب پاکی را کھ بھ لب نزدیمرجان استکان    

 گفت؟
 . سحر گفتیتلفن:  کردنیی باال پاانی در میکی را شی ابروھاسایپر    
 خوام فکر کنھ دارم ینم:  نشستی صندلیمرجان از پنجره فاصلھ گرفت و رو    

 .. کنمیازش سواستفاده م
 ؟یچھ سو استفاده ا:  کردھی پنجره تکی با نگاه دنبالش کرد و بھ سکوسایپر    
 اسمش  بچم بھی برانکھی اای خودم ی تو شناسنامھ ادی بیکی اسم نکھیا -مرجان    

 .رمیشناسنامھ بگ
 . کردهوی فکر ھمھ چیعنی گذاشتھ شی پا پی وقتمانیپ - سایپر    
 .ی رسمری غای یحاال رسم.  ازدواج داشتمھی باشھ من یھر چ -مرجان    
 ؟یبا خودش حرف زد - سایپر    
 .آره -مرجان    
 خب؟ - سایپر    
 . پنھون کردشھی گذشتھ رو مگھیم.  دوستم دارهگھیم -مرجان    
 ھ؟یپس مشکلت چ - سایپر    
 . فراموش نھی ولدیپنھون شا -مرجان    
 دستش یدست رو.  کنارش را اشغال کردی فاصلھ را برداشت و صندلسایپر    

 . فراموشم کردشھی ممانیبا پ:  را آرام فشردشی انگشت ھای ھمدردیگذاشت و برا
 .شھیآره م -مرجان    
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 ؟یسحر چ - سایپر    
 ؟یسحر چ -مرجان    

  کرده؟یی فرشاد خانو ھوادمیشن - سایپر    
  خود سحر بھت نگفتھ؟گھی کھ دنویا -مرجان    
 . دوست منھ ھانی تریمی فرشاد برادر شوھر صمنکھیمثل ا. نھ بابا - سایپر    
 .ھیجوابش منف -مرجان    
 چرا؟:  وارفتسایپر    
 بکشد؛ ی فرضی خط ھاشی بود تا روری ترمھ درگیزیمرجان ھمانطور کھ با روم    

 .دهی جواب نمیدرست حساب.  دونمینم:  جوابش را داددینا ام
 .ھی پسر خوبیلیفرشاد خ - سایپر    
 . مربوط بھ گذشتسییزای چھی -مرجان    
 .نجای اادی بخواستیتازه شھره دوستم م - سایپر    
 ؟ی واسھ چادیب -مرجان    
 .نھیل برادرشوھرشو برده رو بب کھ دی اونخواسیم - سایپر    
 .نجای اشیاری تورو خدا نیوا -مرجان    
 .امروزم دست بھ سرش کردم. وونمیمگھ د - سایپر    
 .تیسرد نشھ چا:  را لب زدشی زد و چاسای بھ پریتعارف    
 ل؟ی تعطیچرا تا اطالع ثانو.  بودی در چی کاغذ رونی اانی جرینگفت - سایپر    
 . ھم کھ ضامن شده بود، فوت شدیاون.  جوابمون کردهھیاتحاد -مرجان    
 چرا؟ - سایپر    
 . کسب و کارای محل سکونت ای گھیم -مرجان    
 شھ؟ی میحاال چ - سایپر    
 .میاخطار داده تا سر سال فقط وقت دار.  از صبح رفتن بنگاهمانیسحر و پ -مرجان    
 .شھی کھ بد مینجوریا - سایپر    
مرجان بلند شد تا از .  را قطع کردشانی باز شدن در سالن صحبت ھایصدا    

 .فکر کنم اومدن:  برودرونیآشپزخانھ ب
 . و انگار تنھا بودشدی مدهی شنی بھ راحتمانی پیصدا    
 .سالم خانم خانوما -مانیپ    
 سحر کو؟.  اومدهسایپر. میسالم مھمون دار:  کردیمرجان سرفھ ا    
 .ِرفت خرت و پرت بخره -مانیپ    
 . خانومسایسالم عرض شد پر:  تر شده بودکی حاال نزدشیصدا    
 ی داده بود و با سرخوشھی بھ قاب در تکمانیپ.  بلند شد و برگشتمانیبھ احترام پ    

 آب شده در دلش را حدس ی کلھ قند ھازانی مشدیاز ھمان ھا کھ م. لبخند بھ لب داشت
 .زد
 .سالم:  با لبخند جوابش را دادسایپر    
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***     
 راستش را باال آورد و با ی کرد و پانیی را در دستش باال و پادی خری ھاسھیک    

 تا از دستش در نرود و جنجال اضافھ ردشانی کرد تا محکم تر بگی پا، سعکیکمک 
ان،  خودش و مرجحتاجی و مااتی ضروریجدا.  اسفناکتی وضعنی در ادیایبھ وجود ن

 ی فردا در مدرسھ ھم شده بود قوز باالیشپز آی مسابقھ ی بھار برای بلند باالستیل
 .قوز
 دانست اگر شب یم.  زده بود و خودش رفتھ بودنھی آی را صبح روستشیبھار ل    

 بودنش نیری بر خود شی مبنمانی حرف و سرزنش از سحر و پی کلدی گفت بایقبل م
 ندارد و ی گفتھ بود اصال بھ او ربطمانیپ. دی شنی برنامھ ھا، منی اشتراک در چنیبرا

 کند، پس خود ی مماتی تصمنی گرفتن ایا سحر، بھار را دلگرم بریتھایچون حما
 یبعد از اعصاب خورد. ردی را بھ عھده بگشی و دردسرھادی خرتیسحر ھم مسوول

از .  کردیا ھم اجرا م بھار رشاتی خرده فرمادیصبح و بنگاه بھ بنگاه گشتن، حاال با
  ندھد و ازی سرخود قول بھ کسردی بگادی نکند تا بھار ی خواست کاری دلش میطرف
.  شودعی شاگردان و معلمانش ضای بھار فردا در مدرسھ جلوشدی نمی دلش راضیطرف

 .ردی گی حال بھار را میاما بھ خودش قول داده بود کھ حتما حساب
 را دیحاال کل.  دستش انداختی ھاسھی بھ کی در خانھ، مستاصل نگاھیجلو    

 . بستھ بودخی شی جدا از آن دستھااورد؟ی در مفشی از کیچطور
 فرشاد، ی صدادنی بگذارد کھ با شننی زمی ھا را روسھی از کیمیخم شد تا ن    

 . شدریغافلگ
 سحر؟ -فرشاد    
 باز کرد و  بھ حضور فرشاد نگذاشت و در رایمحل. چھ پسر خالھ ھم شده بود    

 . را برداشتشی ھاسھیک
 م؟ی حرف بزنشھیم -فرشاد    
 دستش یزھوشیاما فرشاد با ت.  ببنددشی در را بھ روخواستی نزد و میباز ھم حرف    

 . کنمیخواھش م:  و مانع شددی در آرام کوبیرا رو
 .دییبفرما -سحر    
 نجا؟یا -فرشاد    
 را بھ حالت شی نازک کرد و خواست در را ببندد کھ فرشاد دست ھایپشت چشم    
 .نجایباشھ باشھ؛ ھم:  باال آوردمیتسل
 .زودتر وقت ندارم -سحر    
 یم. یدیحتما منظورمو فھم... راستش خب. اونشب اصال نشد حرفامو بزنم -فرشاد    

 . کنمیخوام االن ازت رسما خواستگار
اما سحر ھمچنان . ندی را در نگاه سحر ببشی حرف ھاریثسرش را باال آورد تا تا    

 .دی کشی را اطراف قفل در می بود و با انگشتش خطوط کج و معوجنییسرش پا
 .ھی جائی حاال جواب بخوام انتظار بنی ھمنکھی دونم ایم -فرشاد    



 198 

 .ھیجواب من منف. ستی نیی جایانتظار ب -سحر    
 . کردیا درک نم دختر رنی رفتار اقتیاصال حق    
 چرا؟:  آمدکی نزدگری دیقدم    
 قاب در انیدستش را م.  کوچھ بودندانیحاال ھردو م.  آمدکی ھم سحر نزدیقدم    

ازتون :  حد ممکن، آھستھ کردنی را تا آخرشیصدا. نگھ داشت تا در بستھ نشود
 .دی نزنی باره حرفنی در اگھی کنم دیخواھش م

 ؟یدی شنیثی حرف و حد؟یدی در من دیرادیحداقل حق منھ کھ بدونم چرا؟ ا -فرشاد    
 .ستی ننیموضوع ا -سحر    
 .اری قانع کننده بلی دلھی الاقل ھ؟یپس موضوع چ -فرشاد    
  رو دوستش دارم؟گھی دیکی کھ من ستی اصال برات مھم نیعنی -سحر    
 . رو بگو تا راه حل بگم براشیبعدمشکل . ی فراموشش کنیتونیم -فرشاد    
 . منھی گذشتھ شیکی -سحر    
 . دونمی میتا حدود -فرشاد    
 .ی دونی رو نمیاصل کار -سحر    
 . منم بھ خاطر مادرم خجالت زده امسی نیاگھ منظورت پدرتھ، خب مشکل -فرشاد    
 ست کھ آن ی ھمان مردنیانگار نھ انگار ا.  تر آمدکی ھم نزدگری دیسحر قدم    

 را آھستھ تر کرد در حد تکان دادن شیصدا.  کردی نگاه نمشی در چشم ھایشب حت
 .شیلب ھا

 .ی دونینم -سحر    
 شرم ھی ھم شبیزیچ...  ھم رنجوردی بود شایعصب.  نگاه کردشیفرشاد در چشم ھا    

 .زدی موج مانشانیم
 .بگو تا بدونم -فرشاد    
 .ی کنینگاه نم پشت سرتم یری میبدون -سحر    
 . موندمدمیشا -فرشاد    
 ...من -سحر    
 ...تو -فرشاد    
 .یریمن حاضرم شرط ببندم کھ م -سحر    
 . مونمیم -فرشاد    
 اگر جسمش ی حتدی ددیبا. ندی فرشاد را بھتر ببشیسرش را باالتر گرفت تا چشم ھا    

 .روندی مای مانند ی مشیماند، چشم ھا
 .ستیمھم ن.. باشد.. گفتنش سخت بود اما حاال کھ خودش اصرار داشت    
 ...!بھ درک    
 . بودممانیِمن زن پ... من  -سحر    
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 بھ زبان آورد ی کلمھ ایحت. برخالف انتظارش، فرشاد نھ جا خورد نھ تعجب کرد    
 . خورد و چند قدم عقب رفتیکھ سحر تکان

 . دونمیم -فرشاد    
 آھن در، یسرد.  کھ بستھ شده بود، خورداطیعقب عقب رفتھ و محکم بھ در ح    

 . پشتش شدی رهیباعث مور مور شدن، ت
 مانی پنکھیا. ستی نداره و مھم نیتی سندچی دو سالھ ھتی محرمھی من یبرا -فرشاد    
 دونم کھ جز خواھر یم.  کارو کردهنی نکندت، ایری بابات عقد اون پنکھی ایبرا

 قصد سو استفاده داره، بعد از ی تو فکر نکننکھی ای دونم برایم.  نبودهیچی ھیرادرب
حاال . ی براش نداری فرقچی دونم با پوران ھیم.  رو باطل کردهغھیمرگ بابات ص

 ... تو بھشنکھیا
 . کنمیخواھش م. ھیکاف... کا -سحر    
 . روانھ شدشی فرشاد، اشک ھایمات حرفھا    
 . جلو آمدیفرشاد از سکوتش استفاده کرد و چند قدم    
 امتی قامی تا قیبگ.  کنمی صبر میتا ھر وقت بگ.  ندارمی مشکلنایمن با ا -فرشاد    

 یخوب فکر کن بعد ھر جواب.  فکر کنیول.  بدهیاصال جواب منف.  کنمیھم صبر م
 . بدهیخواست

 ...من جوابمو -سحر    
 ی فکر کنیوقت دار.  بعدی پنج شنبھ تا پنج شنبھ نیاز ا. ستیاون قبول ن -فرشاد    

خواھش .  ازش رد نشویفقط سرسر.  زنمی بعد بھت زنگ میھفتھ . ی منفایمثبت 
 ! کنمیم

***     
 شھ؛یحرفم دوتا نم:  بار تکرار کردنی چندمی حرفش را برایمرجان با پافشار    

 . چرکیاسی
سبز :  را بھ چانھ زده بودگرشی و دست دبیھ ج دستش را بکی متفکرانھ مانیپ    

 . ھاشھی قشنگ تر میتونیز
 ست؟ی از سبز قشنگ تر نیاسی -مرجان    
 .یتونیسبز نھ و سبز ز:  حرفش را تذکر داددی بھ تاکمانیپ    
 را تکان شی در ھوازانی آوی پشت سرشان نشستھ بود و پاھازی میبھار کھ رو    

 . قشنگ ترهیاسی:  کرددیی با سر تاداد،یم
 . پاشو برو سر درس و مشقتد؟ی از تو پرسیک -مانیپ    
 م؟ی داریشام چ. ُخو نھ شد ساعت:  غر زدی حوصلگیبھار با ب    
 چند وقت ھی حاال ی ھرشب پلو چلو خوردکمبھیش: چاندی گوشش را پتھی فرمالمانیپ    

 ؟یری می مینخور
 سر نیستادی ساعتھ واھی گمیخو راست م: د کرد را گرشی چشم ھایبھار با مسخرگ    

 .نی کنی کھ ھنوز نھ بھ باره نھ بھ داره جر و بحث میرنگ پرده ا
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 . رستوران منم سھم دارمنیضمنا تو ا:  انگشتش را باال آورددیو بعد با تاک    
 یزرد و آب. یتونی نھ زیاسینھ :  اشاره کردمانیبا انگشت اول بھ مرجان و بعد بھ پ    

 ی شھی ساتن شرشمی و واسھ حری آبشھی می بعدی زرد و لنگھ شھی لنگھ مھی. یکاربن
 .ی برفدیسف
 !بھــار؟ -مرجان    
 ؟ییجانم زندا -بھار    
باز از :  زد پس کلھ اشیکی مانی انداخت و پنییمرجان با خجالت سرش را پا    

 .ای حرف زدشتریکوپنت ب
 .ی کاربنی زرد و آبھ؟یخب نظرتون چ -بھار    
 . بھتر باشھیاسیفکر کنم ھمون  -مانیپ    
 . شاممیحلھ؛ بر -بھار    
 ی روی محکمی و از کنار مرجان رد شد و بوسھ دی پرنیی پازی میو بعد از رو    

 ایحاال ب.  نشوندمیحرفتو بھ کرس. بفرما مرجان جون:  سرخ شده اش کاشتیگونھ 
 . فردا آبروم تو مدرسھ نرهمی درست کنیزی چھی میبر

 .دیو دست مرجان را دنبال خودش تا آشپزخانھ کش    
 بھ ی دستخواستیم.  داشتیی رستوران فکرھایبرا.  ھم دنبالشان راه افتادمانیپ    

 تا بشود ردی ھم بگی نقلی خانھ کی.  کندشیی بکشد و دوباره بازگشاشیسر و رو
 را کرد جواب خواھد شیود ھر وقت فکر ھامرجان گفتھ ب.  شان را بگذرانندیزندگ

 .داد
 نیی پلھ پلھ پاشانی و قدمھاشدی و سحر کم کم بلندتر مالی لی پچ پچ صحبت ھایصدا    

 . آمدندیم
 !مانیپ. یباشھ ھرجور راحت -سحر    
  شده؟یطور: دی کشرونی بھ بی از آشپزخانھ سرکمانیپ    
 . بره برسوندشخوادی مالیل -سحر    
 .نی آژانس خبر کنھینھ فقط  -الیل    
 ؟یکجا بھ سالمت -مانیپ    
 انی شانکھیھم کنار پسرمم ھم ا. انی شای خونھ رمیم.  گرفتمممویتصم -الیل    

 .ی ھمھ دربدرنیخستھ شدم از ا.  کنھی منی تاممویزندگ
 ی نمی فکر کردای یھر جا کم آورد. ی گرفتموی تصمنیمطمئنا درست تر -مانیپ    
 اون ی تونی نمی وقت حس کردھیاگھ . می مث کوه پشتتی دوتا داداش دار،یتون
 ؛...ی رو تحمل کنکھیمرت
 !مان؟یاوا پ: دیسحر انگشتش را گز    
 گفتم، یداشتم م!  بابایا.  ذاره حرفمو بزنمینم:  کردالی با اعتراض رو بھ لمانیپ    

 .می من و فرشاد ھواتو دار،ی تونی نمیدی وقت دھی
 ...نی آژانس زنگ بزنھیفقط اگھ . ممنون:  زدی لبخند نھ چندان تلخالیل    
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 .میبمون شام بخور. رسونمتیمگھ داداشت مرده خودم م -مانیپ    
 ..ی ھای ھایھا... آره بمون کھ شام آخره:  شدزانی آومانیبھار از گردن پ    
 . ننریپاشو دختره :  چپ چپ نگاھش کردمانیپ    
 !؟یــیدا... ِا -بھار    

   
 

 می گفت تصمی و مدادی قوت قلب مکسرهی مانی شده بودند، پنی سوار ماشیاز وقت    
 وقت چی کرد کھ ھی و خاطرش را جمع مدادی اش میدلدار.  گرفتھ استیدرست

 ،ی ماندنی دی تمام صبرش تمام شده بود براالی گفت و لی ممانیپ.  گذارندی نمشیتنھا
 صاف و با انگشت شانھ ی موھاانیم دنی ھلو مانندش، دست کشی گونھ ھادنیبوس

 در آغوش گرفتنش و عطر تن کودکانھ اش را بھ نفس یبرا. زدن تار بھ تارشان
 .ختنیآم

  گفتم؟ی چیدیشن:  شدیکی با ھم مانی و تذکر پنی ترمز ماشیصدا    
 ادهی داد و پ تکانی با تاسف بھ حواس پرتش سرمانیپ.  آره گفتی ھول ھولکالیل    
 ھمراه با یی آشنای شدن بکند، در باز شد و صداادهی پی برایقبل از آنکھ حرکت. شد
 .دی بھ گوشش رسیبگی غرھی شبیحس
 .یخوش اومد -انیشا    
 گذاشت و شی چمدانش را کنار پامانیپ. ستادی اانی گفت و کنار شای سالم کوتاھالیل    

 بود و فکرش نیی سرش پاالی شان، لیتمام مدت احوال پرس.  خوش و بش کردانیبا شا
 . شده بوددهی کشنی مثل پرچفشی ظری بود کھ دور شانھ ھای دست قدرتمندریدرگ
 ؟...شدیم    
 ...شدیم    
 ی کھ سحر میی ھااستی و از ھمان سی زنانگیکم..  الزم داشتتی درایفقط کم    

 را از نو بسازد و استوار ی زندگنی سست ای ھاھی توانست پای کھ مییھمان ھا. گفت
 .کند
دو نسل تفاوت کم نبود اما .  ھم تفاھم داشتی با ھفده ھجده سال تفاوت سنشدی مدیشا    

 . نداشتھ باشدی در پی ساختن سوختننی بار انی ادیشا.  امدی کوتاه مدی بایبھ خاطر مان
 ؟ی باال بری خواینم -انیشا    
 .رمیچرا م -الیل    
 .ارمیبرو چمدونتو م.  منتظرتھیمان:  بھ سمتش گرفتیدی دستھ کلانیشا    
 . روشن آپارتمان شدی کرد و وارد البی خداحافظمانیاز پ    
 .نیدی چند وقتھ کشنی کھ ایممنون بابت زحمات -انیشا    
 اش گذاشتھ اند تا قھی کنار شقری کھ انگار ھفت تی تفاوت و طوری بی با لحنمانیپ    

 . فقط دو ماه کنار ما بودالیل. دهی رو فرشاد کشیزحمات اصل: حرف بزند جواب داد
 . بتونم جبران کنمدوارمیام -انیشا    
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 .دهی کشادی زیسخت.  رو خوشبخت کنالیبھ جبرانش ل -مانیپ    
ج روز  چھار پنیمن فردا شب برا.  داشتمگھی زحمت دھیراستش .  دونمیم -انیشا    

 . چند روز ھواشونو داشتھ باشنیتو ا.  تونم ببرمی رو نمی و مانالیل.  آلمانرمیم
  خودم؟شی ببرمشون پیخوایاگھ م -مانیپ    
 نیایبا فرشاد ب.  محضرمیریفردا صبحم م.  دارهازی نیی تنھانی بھ االینھ ل -انیشا    

 .نیشاھد عقدمون باش
 تونم ی کارم، می من بی دونم ولیفرشاد و نم:  شودنشی دور زد تا سوار ماشمانیپ    

 .امیب
 .بازم ممنون -انیشا    
 . گذشتانی از کنار شای شد و با تک بوقنی در ھوا تکان داد و سوار ماشیدست    

...     
 خانھ چشم واریدر و د.  زنده شدشیتمام خاطره ھا برا.  آرام در را باز کردالیل    
 .دی شنی می بدی صدا ھاشی و گوش ھا انداختی را خط مشیھا

 ... و التماسی زاری فحش، صدای خودش، صدای ھاھی گریصدا    
 . باز کردھی تمرکز بست بعد از چند ثانی را براشیچشم ھا    
 شرشر آب از سمت توالت یصدا.  دم در گذاشتی جالباسی نھی آی غھی تی رودیکل    

 . نبود، خودش را رسانددنی شباھت بھ دوی کھ بیبا چند قدم.  آمدیم
 دو پا ی سکو روی رنگ، رودی کنار سفیمان. در را بدون فوت وقت باز کرد    

 تا زده شده بود شی ھانیآست.  شده بودیدھان کوچکش کف. زدینشستھ بود و مسواک م
 . آب را باز کندری داشت تا شیو سع

 ؟یمان -الیل    
 ...یمامان: دی کشغی آرام ج،ی با ھمان دھان کف سرش را بلند کرد ویمان    
 یآخرش ھم نتوانست جلو. دشی آغوش کشانی کھ می و جگرگوشھ اگری دیو قدم    

 حاال نی نشست تا ھمنی ماشی صندلی کھ رویاز ھمان دم. ردی را بگشیاشک ھا
 .زندی فرصت بودند تا برکیمنتظر 

 پر کف شده بود و ش،ی پالتوی شال و سرشانھ یگوشھ . دی و بوئدی را بوسیمان    
 .دادی می موزردندانی خمیبو

 .ی قربونت بره مامان،یجان مامان -الیل    
 ی نفس می مھم نبود بھ سختشی دور گردنش سفت شده بود و برای مانیدست ھا    

 و عطر دادی ترش مبی بود کھ طعم سی مزه انیریتنھا و تنھا حصار کوچک ش. کشد
 . ھم نبودای عطر دننی با گرانترضی قابل تعوشینفس ھا

.  اتاق خواب شدی را شست و با خنده و سر بھ سر گذاشتنش راھیدھان پر کف مان    
 . کرددای را پی از در ھا، اتاق مانیکی ی روی برچسب تام و جردنیبا د
 پر از کتاب داستان و ی واگن قطار بود و کمد ھاھی کھ شبی تخت خوابدنیبا د    

 تا الی کھ لیجانی با ھیمان.  تختش گذاشتی را رویمان.  زدی لبخند تلخ،یاسباب باز
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 خوش گذشتھ شی براانی گفت کھ کنار شای می دو روزنی بود، داشت از ادهیبھ حال ند
 . پسربچھ مناسب بودکی ی برایسبز پستھ ا.  انداختق دور تا دور اتای نگاھالیل. بود
 از یمای با ھواپیسرش را خم کرد تا برخورد.  قفسھ ھا برداشتانی از میتابک    

 بخونم؟:  نکندزانیسقف آو
 اوھوم:  با ذوق سرش را تکان دادیمان    
 یکی بود، یکی:  تخت نشست و کتاب را باز کردی در خانھ، روی توجھ بھ صدایب    
 .نبود

    
 

 ی خاکستریست سلطنت.  بودشی مثل سھ سال پزیھمھ چ.  دور خانھ چرخاندیچشم    
 ھم اردیلی بزیم. کری غول پی دی ال اونیزی و قرمز مقابل تلواهی سی ھایسالن و راحت

 ی رنگارنگ و پراکنده ی و توپ ھادادی نشان می سالن خودی انتھایھنوز در گوشھ 
 گری بود کھ حاال دی بارزی تفاوتش منھات.  کردندیسطح سبز رنگش جلب توجھ م

 .نبود
.  کردی منیی لم داده بود و ماگ بھ دست، کانال ھا را باال و پای راحتی روانیشا    
 ؟ینی شیچرا نم:  گفتونیزی تلوی صفحھ ی رهی باال رفت و خشی از چایقلپ

 . نزد و کنارش نشستی حرفالیل    
 ؟ی حرف بزنی خواینم -انیشا    
 .شھیدعوامون م -الیل    
 یرادیا. دعوامون بشھ:  قرمزش را فشردی را باال گرفت و دکمھ موتی رانیشا    

 .نداره
 . بوددهی خشک و بھ ھم چسبشیلبھا.  آب دھانش را بھ زور قورت دادالیل    
 ؟... جنگ اول بھ از صلح آخر؟ ھاگنی میدیمگھ نشن -انیشا    
 .دی رسزی می رویتزای پی را گرفت و بھ جعبھ ھاالی لی رهیرد نگاه خ    
 ؟یدی خرتزایبراش پ -الیل    
 ؟یچ -انیشا    
 زنھ؟ی کھ تو دو روز بابا صدات می کار کردیچ -الیل    
 دانست کھ گناھکار یم.  سراپا گوش باشددی دانست کھ بایم. دی عقب کشانیشا    

 .است و آدم گناھکار حق حرف زدن ندارد
 ی بابای و شدی دو سالشو تو دو روز برآورده کردنی ایتموم آرزوھا -الیل    

 شب تب کرد، مھی اون موقع کھ شب و ن؟ی اومد کجا بودایمھربون؟ اون موقع کھ بھ دن
 کھ شونزده سالھ حاملھ بودم کجا ی اون وقت؟ی گرفت کجا بودی وقت بھانھ میوقت و ب

 ای رمی مین م مای گفت ی مارم؟ی نممانیزا  گفت من تابی دکتر می دونی م؟یبود
 دربدر ی دونی م؟ی چیعنی ی آوارگی دونی ھا بھ سرم اومد؟ می چی دونیم. بچھ

 تو ی بچھ مجبور باشھی با ی وقتی دونی م؟ی چیعنی و اون بودن نی ایخونھ 
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 ی وقتی دونی م؟ی چیعنی گھی و دو تا دی کھ فقط تو توش زنی سر کنیمسافرخونھ ا
 ....اتی نمازی تا واسھ بی نداری کالس اولی بچھ ھی یبی پول تو جر قدیحت
 را شی ھق ھقش کمک کرد تا بغض گلوی صورتش را پوشاند و صداشیدست ھا    

 . خش شده اش را بلند کردیصدا. خفھ نکند
 ابونیکنار خ.  ھمسن بابام بھم نظر داشتیری پھی. ستی نی مھمزی اش چھیبق -الیل    

 سپر نھی راحتھ کھ سنای جبران ایفکر کرد... نیھم. واستادم تا شکم بچمو پر کنم
  کنم؟ی جبران میگی میکرد
 ...زدی مادی سربرآورده اش را فری عقده ھازد،ی طعنھ مخت،ی ری اشک مالیل    
 ... نبودیحرف کم    
 ... بود و خوار شدی لھراسبژنی بی کدانھی یکی    
 رونی بیبھانھ کرد برا مادرش را یماری کھ پسر ناخلفش بیرزنیشد پرستار پ    

 .الیکردن ل
 ... سرخورده شده بودالیل    
 . بوددهیاز عرش بھ فرش رس    
 ... تار و پودی نخ نما و بیفرش    
 ی ھر چ،ی کھ در حقم کردی بدی با ھمھ ،ی کھ سرم آوردیی بالیبا ھمھ  -الیل    

 رو ازم یفقط مان.  خونھنی مونم؛ تو ھمیم.  کنمی می بگی ھر کاردم؛ی بھت میبخوا
 ی و با خودم گفتم ھر کدی تمام تنم لرزی زنگی سھ روز با ھر صدانیتمام ا. جدا نکن

 .یرفت ی رو برداشتیھست خبر آورده مان
 ..الیل -انیشا    
 ...گھیمن د -الیل    
 ... گوش کنالیل -انیشا    
 شی سھ سال پالیل. ن ندارم متیکار:  را گرفتالی لی جلوتر آمد و دست ھایکم    

. برمی رو ھم می تو و ماننباریا.  برم اما تنھا نھخوامیم. فتھی دوباره اتفاق بستیقرار ن
. رمی براتون اقامت بگخوامیم.  پاسپورتتونی دوباره کارافتمی بعد کھ برگردم میھفتھ 

 .ی تو بگیاصال ھر چ. می عوض کنھوا  چند سال آب ومیریم
من اگھ برگشتم :  را پاک کردالی لی ھاقھی چشم تا شقی شستش فاصلھ یانگشت ھا    

 و کھ بھ ی من برگشتم تا گندالیل.  خبر نداشتمیمن از مان. الیواسھ خاطر خودت بوده ل
 . ذارمی تنھات نمگھید. بار آوردم پاک کنم

 .ھی گرری بگذارد و بزند زشی شانھ ھای سر روخواستیدلش م    
 ...ستیآسان ن...  شودی نمنکھینھ ا..  شودینم...  درد پناه بردناما از درد بھ    
 ؟ی کجا بریخوایم -الیل    
 درست یھمھ چ. می کنیقبلش عقد م.  آلمانرمی چھار پنج روز مھیفردا  -انیشا    

 .ارمی از دلش دربرمی مھی از دستم شاکیلیخ. ادی مامانم باھام بدیشا. شھیم
 فقط چھار پنج روز؟ -الیل    
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 ؟ینی نبختموی بمونم ری دو ماھیخوایکمھ؟ م -انیشا    
 . نبودنیمنظورم ا -الیل    
بازم .  ھم الزمت بشھ تو خونھ ھستیھر چ.  و سپردم حواسش باشھمانیپ -انیشا    

 . کنمی و رو بھ راه می بگو فردا تا شب وقت دارم؛ ھمھ چیخوای میھرچ
 شی ھایری کناره گنی ای رهی خانیشا.  و بلند شددی کشرونی ب راشی دست ھاالیل    

 .ریشب بخ: دوباره لم داد
 ھا؟ -الیل    
 .ریگفتم شب بخ -انیشا    
 . برگشتی گفت و بھ اتاق مانی شرمزده اریشب بخ    
 ...یامشب دوست داشت تا صبح زل بزند بھ صورت غرق خواب مان    
ِتا خود خود صبح     ِ... 
 ... عوض شده بودیادی کھ زیانیو فکر کند بھ شا    
 عقد کنند؟ فردا؟    
 شد؟ی واقعا عروس منباری اشد؟یعروس م    
 شد کھ بعد از سھ سال حاال ی شھری رهی اتاق را کنار زد و خی رنگیپرده ھا    

 ... بودشی پاریدوباره ز
     
 سا،ی صبح با پرروزید.  کرد صورتش را براندازیبی جی نھی آی توگری بار دکی    

.  بوددهی بھ صورتش کشیخودش ھم دست. شگاهی و مرجان را بھ جبر برده بودند آراالیل
گفتھ بود اگر دعوتش را .  امروز دعوتش کرده بودی زنگ زده بود و براشبیفرشاد د

 فکر یو سحر امروز را ھم برا. یر آن منفیقبول کرد جوابش مثبت است و در غ
 .کردن وقت گرفتھ بود

 ...زی بھ رزیر... مو بھ مو...  بوددهیتمام جوانب را سنج    
 توانست ی کرد می ھنر میلی خمانیپ. شدی خواھرش می ماند سربار زندگیاگر م    

خودش ھم . یی بازگشای بھ رستوران بدھد برای اجاره کند و رنگ و لعابی نقلیخانھ ا
 گرم ی ھرچند کوچک کھ بشود نفس از جای و نھ سقف داشتینھ پول درست و حساب

 . استری ھم کھ فطھی مایب. درآورد
 الشیخ. ندازدی اش برسد و مطبش را راه بنھیری دی ھم با کمک فرشاد بھ آرزودیشا    

 . راحت بودزی از بابت ھمھ چالشی روزھا خنیدر واقع ا. از مرجان راحت بود
 فقط و فقط برادر مانیپ.  کردی بھ حال قلب نادانش می فکردی بازیاما قبل از ھمھ چ    

 .شدی بعد شوھر خواھر میبود و تا چند
 اول تی بدنیبا د.  کتاب را باز کردی و الدی کاغذ ھا کشانیانگشت اشاره اش را م    

 . منحرف کردی را کمشی لب ھای اراده ایغزل، لبخند ب
 ...دی آی می نفسحای دل کھ مسیمژده ا -    
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 یھوا سرد نبود و خنک.  پنجره گذاشتی غھی تیکتاب را بست و ھمانجا رو    
 اسفند ی بوشتری توانش را ھم بھ کار بستھ بود و بنی بھمن آخریسرما.  داشتیدلچسب

 .بود و مقاومت کمش در مقابل بھار
 .دی کشیقینفس عم    
 کھ تازه برگ بی درخت سی تازه و سبز شکوفھ ھای بھ قدر نفس ھاقی بھ عمینفس    

 شی لباس و آرای خواست برای نظر می صبح زنگ زده بود و کلالیل. آورده بود
 . گشتی بر مد،ی ھفتھ طول کشکی کھ ی بعد از سفرانیامشب شا. امشبش

 . تا دانمارک بروندیی دوتای قرار است مسافرتدی عی گفتھ بود براسایو پر    
 و نندی رستوران ببی برای و صندلزی و بھار از صبح رفتھ بودند تا ست ممانیپ    

 و خواھرزاده ییالبتھ ھنوز زود بود اما دا.  گردندی کھ با دعوا برمدانستیسحر م
  رفت؟یمگر حرف بھ گوششان فرو م

 .شده بود" وتیک" و بھ قول بھار بای زیادی اش زی شکالتیو مرجان با موھا    
.  دوازده نشست و فرشاد گفتھ بود تا پنج در دفترش منتظر خواھد ماندیعقربھ رو    

 .ساعت چھار بعد از ظھر بود
 از اتاق خارج نھ،ی پر اضطرابش در آی بھ چھره ی را برداشت و با نگاھفشیک    
 .شد
 تا از مرتب زدی مدی دگری بار دکی سالن ی قدنمای نھی را ھم در آشی سر تا پادیبا    

 .شدیبودنش مطمئن م
***     

 ی شوی بھار من نمنیچرا تو جلوه ساز ا    
 ی شوی من نماریچھ بوده آن گناه من؛ کھ     
 ...دیبھار من گذشتھ شا    
 ی متیپی وقفھ، آھنگ را ری بار بود کھ لپ تاپش بنی از پنجاھمشتری مبالغھ بیب    
 .کرد
قرار بود .  بھ ده شب بودقھی دقستیب. قابل چشم گرفت مچ دستش را مگری بار دکی    

 ... بودامدهیاما ن.  باشدنجایاگر قبول کرد، قبل از ساعت پنج ا
 ..ساعت شش شد    
 ...ھفت شد    
 ...ھشت شد    
 .شدی ربع بعد، ده ھم مکی نھ شده بود و تا ش،ی پی قھیچھل و پنج دق    
 ن مالی جمال تو شکفتھ در خیشکوفھ     
  جمال منی نظر، بھ زردی کنیچرا نم    
 ...دیبھار من گذشتھ شا    
چرخ زد .  نشستی صندلی کنار زد و روشی استند شکستھ را با پایتکھ خورده ھا    

 . گرفتی سرعت مشیو چرخ زد و چرخ ھا
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  منیتو را چھ حاجت نشانھ     
  منی بھ خانھ ی نھی کھ پا نمییتو    
  منی ترانھ یچھ بھتر آنکھ نشنو    
 . وارش را متوقف کردوانھی گرفت و حرکت دزی میدستش را بھ لبھ     
 ی تو سالمی بھ سوی کھ از من آرد گھینھ قاصد    
 یامی پی من گھیَ از تو آرد براینھ رھگذار    
 ...دیبھار من گذشتھ شا    
جود باز بودن پنجره ھنوز احساس  را باز کرد و با ورھنشی پی باالیدکمھ ھا    

 . اتاقش حبس استی ھواکردیم
  منی بھ شانھ یغمت چو کوھ    
  منی غم از غم شبانھ ی تو بیول    
  منی فغان عاشقانھ یچو نشنو    
 یری از تو گرچھ خدمی ندرد؛یخدا تو را از من نگ    
 یری کنون کھ شمع بزم غم؛َیِ عمر رفتھ گرادیبھ     
 ...دیبھار من گذشتھ شا    
 از جواب مان،ی اسم پدنیبا د.  نفس حرصدارش را در آوردزی می رویلرزش گوش    

 . برودریغامگی پیدادن صرف نظر کرد و گذاشت تا رو
 ؟ی ھستیفرشاد؟ کدوم گور...  جواب بدهیشنویاگھ م... الو فرشاد... الو -مانیپ    

اگھ . شتی پادی بخواستھی مرونی ساعت چھار زده بگھیمرجان م. سحر برنگشتھ ھنوز
 فرشـــــاد؟.  بھم زنگ بزنیازش خبر دار

 . و بوق ممتد اشغالدیچی در اتاق پمانی بلند پادیفر    
نھ باز بودن پنجره مھم بود و .  را برداشتفشیدر لپ تاپش را بست و فقط کت و ک    

تنھا و . زی می رولی وسایستھ ھا خرده شکی اتاق و نھ حتینھ روشن بودن چراغ ھا
 زده و رونی از خانھ بدنشی دی براشی مھم بود کھ حدود شش ساعت پیتنھا دختر

 .ستی ازش نیخبر
 

 ی کاش می کاش؛ ای فرستاد و ای دعوت بھ شام امشب لعنتی دهی انیبھ خودش و ا    
  سرش آمده باشد چھ؟ییاگر بال.  بودی میکرد کھ جواب سحر منف

 را موتی ری دکمھ رفت،ی منی آمد و ھمانطور کھ بھ سمت ماشرونیاز آسانسور ب    
 کت را بھ تن گری دی مھی نخواستی کت داخل کرد و منیفشرد و دستش را از آست

 کوتاه ی و بعد از مکثستادیبھت زده ا.  سالم گفت،ی دخترانھ اکی باریبکشد کھ صدا
 .دی پا چرخی روھ،یدر حد چند ثان

 ی منتظرم می خواستم بدونم تا کیم...  دونم کارم بچھ گانھ بود، امایم -حرس    
 ؟یموند
 . بودزانی آومھی کتش ھنوز از نی بود و حتستادهیمات و مبھوت ا    
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تو حالت :  بود، جلو آمدشی چشم ھای کھ ھنوز آثارش باعث گردیفرشاد با تعجب    
 خوبھ؟

 .نیی پایای ھست منتظرم بیچھار پنج ساعت -سحر    
 پس امتحان بود؟:  زدی محوی و لبخنددیکتش را پوش    
 . بودیدرس مرد شناس -سحر    
  نھ؟ای ھستم یحاال مرد زندگ:  رنگش را از نظر گذراندی ساده و آبپیت    
 یبستگ:  قدم برداشتنشیسحر شانھ کج کرد و از کنارش گذشت و بھ سمت ماش    

 . نخوردمیچینمھ از صبح ھگش. می شام بخورمیداره کجا بر
 . غصھ خوردمی من کلیول:  را باال انداختشیفرشاد ابروھا    
 . ھاشھی مرید! د؟یاری نمفیتشر -سحر    
 . تکان داد و با خنده دنبالش راه افتادیفرشاد سر    

***     
 ی کھ فرشاد تویروزنامھ ا.  رد شدشی تمام کلمات از مقابل چشم ھاگری بار دکی    
 . نوشتھ بودزی بھ دستش داده بود، خبر از اعدام پرونیشما

 ؟یتو فکر -فرشاد    
 ؟ی برگشتیک:  انداختزی میروزنامھ را رو    
 .سرت تو روزنامھ بود -فرشاد    
 ؟ی خبر دادمانیبھ پ -سحر    
:  بھ خودش گرفتی دلسوزی افھی دستش سر و تھ کرد و قانیفرشاد چنگال را م    

 . کشنتی مییچون دوتا. یبھتره امشبو خونھ نر
  خراب بود؟نقدری اوضاع ایعنی -سحر    
 . قائل شنفی تو مجازاتت تخفکنم،ی میونیپا در م -فرشاد    
 بایز. ستی نی خوبی جادی بود اگر بگوی انصافیب.  بھ چھار طرف انداختینگاھ    

 .دنج و خلوت.  بودنیو دلنش
 .خورهی کھ از کوزه شکستھ آب مشمی می دونستم کوزه گریم -رسح    
 .ھی پارچ بلورنجای اھ،یرستوران شما کوزه سفال. ستی ھم شکستھ ننیھمچ -فرشاد    
 ؟ی شناسی و ممانیچند سالھ پ. آره:  زدرشی نظی بھی بھ تشبیسحر لبخند    
  نگفتھ؟مانیمگھ پ -فرشاد    
 الی للیبعدشم مسا.  ازت نبودی حرفچیھ.  نھمارستانیتا قبل از اون شب تو ب -سحر    

 ...  اومد وشیپ
 زرد رنگ یتکھ ھا. دی چقھی با سلزی می و چند ظرف غذا رودیگارسون سر رس    

 . گذاشتی منگنھ می و اشتھا را بدجور الزدیجوجھ چشمک م
 .می بودفھیجفتمون سرباز وظ. مینا شد تو زندان با ھم آشمانیمن و پ -فرشاد    
 ..چھ جالب -سحر    
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 دختررو شوھر دی خبر رسی تو سربازیول. خواستی مشونویدختر ھمسا -فرشاد    
با .  دارهیاضی رپلمی کھ فوق دی دونی ھم افتاد دنبال کار، میبعد از سرباز. دادن
 بھتر شده بود کھ روز اول نوروز ی تازه کمشیاوضاع روح.  کرددای کار پیسخت

بھار ھم بچھ بود، .  بودی بدتیعواقعا وض. خواھر و شوھر خواھرش تصادف کردن
 واسھ مانیاونجا کھ بود کھ پ.  گرفتی پاش شکستھ بود، ھم بھونھ مھی دست و ھیھم 
 ی رفت کھ نمیبھ خرجش نم. چند بار باھاش دعوا کردم.  رو بھ مواد آوردنیتسک
 چی دختر با جرات و جربرزه کھ کنار پارک ساندوھی. زدی حرف از تو منکھیتا ا. رفت

.  گفتم طرف شوھر دارهیم. از ھمون موقع چشمش مرجان و گرفتھ بود. روشھ فیم
 .آخرم کار خودشو کرد.  کوبونم بھ طاقی گفت کلشو میم

 ؟...یدونی مویھمھ چ... یعنی -سحر    
 .و تو بگشویبق. ییزای چھی -فرشاد    
 خواستیاما تا چھلم مامان رد شد، م.  نکردیتا مامان زنده بود؛ منوچ کار -سحر    

 اونروز کتابمو کنار جدول پارک جا گذاشتھ بودم یشانس. منم مثل مرجان بدبخت کنھ
خواستھ بود .  خونمونو بلد بودمانیپ.  خوندمیآخھ داشتم واسھ امتحان فرداش درس م

 رمردهی اون پیقبول کرد جا. دی و منوچ سر رسمن کش کھ تو کشمارهیکھ کتابمو ب
اون موقع . با پول دھن منوچو بست.  خودششی پبرهی کھ منو میعقدم کنھ اما بھ شرط

 مرجان دنی دمیتنھا دلخوش.  از تصادفشونشدی سالم نمکیھنوز . بھار نھ سالش بود
 دوباره ود حواسم بیلی از کمپ برگشت، خیوقت.  مجبور کردم ترک کنھمانویپ. بود

 بھار بشھ ی پدری دادم خونھ شنھادیپ.  رفتم دانشگاهمانیبا کمک پ. نره سمت مواد
. تو اون چند سال منوچ مرد. می جا افتادی تا حسابدیدو سھ سال طول کش. رستوران

تا . دمیدیبھار روز بھ روز بزرگتر شد و من کمتر مرجان و م.  عقدو باطل کردمانیپ
 داشی پنی دخمھ تو ورامھی تو نکھی تا امیدر بدر دنبالش بود. د شدیناپد سھ ماه نکھیا

 . اومدایھفت ھشت ماه بعدم صھبا دن.  افتادری گدیھمون روزا بود کھ مج. میکرد
 ؟ی کنی مھیگر -فرشاد    
 . بودی سختی روزایلیخ:  بود را پس زدختھی کھ ناخواستھ ریسحر اشک    
 . ھشت ماه از ھم فوت شدنیپدر و مادر من تو فاصلھ  -فرشاد    
 .امرزدشونیخدا ب. متاسفم -سحر    
 ی بتوندیشا.  مردندزی ایماریاونا بھ اثر ب.  اما مادرمو نھد،یپدرمو شا -فرشاد    

 . بودهی ماجرا چیحدس بزن
 نییانگاھش را بھ فرشاد دوخت کھ در سکوت سرش را پ. دیمغزش سوت کش    

 . کردی و رو مری را زشیانداختھ و با چنگال غذا
 . کردخیغذا  -فرشاد    
.  کردی و رو مری را زاطی و درشت کف حزی ری سنگ ھاشی چکمھ ھایاشنھ     

 .  سکوت را دوست نداشتنیا.  بودیبیسکوت عج
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 ی برای خواھد شناسنامھ ای دانست کھ میم.  بودالتی منتظر تمام شدن تعطنی امانیپ
 تا در رستوران اطی حی انتھای از گوشھ ی باز کردن دری برای و مجوزردیصھبا بگ

 . باز شودابانیاز خ
 مشترکشان را در ی گرفتھ بودند و زندگی عقد مختصرشی و مرجان چند روز پمانیپ

 . آغاز کرده بودندی صد متریآپارتمان
 را ماه التیودند و تعط کرده بی ھمانجا در محضر بعد از عقد؛ خداحافظدی و سعسایپر

 .عسل رفتھ بودند
 بود تا خودش را دهی کتاب خریکنار آمده بود و کل.  اش بودی ھم سر خانھ و زندگالیل

 . شرکت در کنکور آماده کندیبرا
 ی فرشاد، شب خواستگاری خانم عمھ نیمھ.  گذشتی با فرشاد مشتری روزھا بنیا

 ی اش مندهی آیفرشاد ھم از برنامھ ھا.  بھ رسم نشان، بھ انگشتش نشانده بودیانگشتر
 ھفت ی سفره ی ھابی را بھ رنگ سشی کھ گونھ ھازدی میی حرف ھایگفت و گاھ

 را در کل مانی کھ بھار بابتشان پیی ھابیس.  آوردی بود، در مدهی کھ بھار چینیس
 . کنددای را پنشانیشھر چرخانده بود تا قرمز تر

 بودن ی خالدنیعادت بھ د.  شدری از سوت و کور بودنش دلگد،ی کھ بھ سالن رسقدمش
 . نداشتنجایا

 !مان؟یپ -سحر
 آمد و با خنده سالم رونی از آشپزخانھ بمانیپ.  منعکس شد و فضا را پر کردشیصدا
 .کرد

 نجا؟یسالم چھ خبره ا -سحر
  کرد؟شھی کار می چنمیاومدم بب -مانیپ

 ؟یدی رسی اجھیبھ چھ نت:  را از نظر گذراندواری در و د زد ویچرخ
 .دارمی باال رو کھ کامل برمیاتاقا -مانیپ

 خب؟:  تکان دادی نگاھش کرد و سرمتفکرانھ
 بھ ی پلھ رو ھم کمری و اتاق زشھیآشپزخونھ بزرگتر م:  بھ آشپزخانھ اشاره کردمانیپ

 در نظر دارم تا بھار پشتش نجای اپن مانندم واسھ اواری دمھی نھی. شھیعرضش اضافھ م
 .واستھ
 چرا بھار؟ -سحر

 .عشق پول گرفتن داره -مانیپ
 اد؟یپولش از کجا م -سحر

 نداشت اما االن یمتیقبلنا ق. اون دور دورا؛ اطراف شھر.  بود مال آقامنی زمھی -مانیپ
 فرشاد کو؟. گذاشتمش واسھ فروش. خوبھ
 .ادیاالن م. د کریداشت پارک م -سحر

  آره؟السیاز اون زن ذل -مانیپ
 .مانیدرست حرف بزن پ: ردی لبخندش را نتوانست بگی جلوسحر
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 فرشاد کھ االن واسھ تو شوشو شده واسھ ما فرشاد شاشو نیا.  باومینی بنیشیب -مانیپ
 . بود

 . مودب باشزهی رھی. مانی پی شعوری بیلیخ: دی و خنددی انگشتش را گزسحر
  شعور؟ی بی کنی منو مبتی غیباز دار -فرشاد
 .ستادی دست داد و کنارشان امانی با پفرشاد

 . بود جنابرتیذکر خ:  بھ سحر زدی چشمکمانیپ
 .لی نشده باجناق فامنی ماشانیتا بوده ژ.  دونمیم -فرشاد

 یای سوسھ بیبخوا.  از حاال بھ بعد باجناقمی بودقی رفروزی داداشم تا دنھیھم -مانیپ
 . زنمی مرآبتویز

 .نی دعوا کننیسیتا شب وا:  از کنارشان گذاشت و پلھ ھا را باال رفتسحر
 بزرگ ی پنجره ی کرد و روبرویدانھ دانھ اتاق ھا را نگاھ...  بودی باال خالی طبقھ

 از ییبھار ھم کھ زندا.  چند روز آخر مرجان خوشحال بودنیچقدر ا. ستادیسالن ا
 .  افتادیدھانش نم
 .. بودکی نزدیخوشبخت

 ...کتری ھم نزددیشا.. ی قدمکی در
 درخت پشت پنجره ی شاخھ ھاانی بود کھ میمیاکری دو ی صدانی ھمدی شایخوشبخت

 . ساختندیالنھ م
 . بشوندبی کھ بود کھ قرار بود سیی ھم شکوفھ ھادیشا
 بود کھ روز اول سال ھمزمان با اطی بھار تھ حشھی درخت ھمھی شبی خوشبختدیشا

 .بھار شانزده سالش شده بود
 . عطر بھار نارنج باشدی بوی خوشبختدیشا
 . شنا کندی تنگ بلور کنار ماھی ال بھ الیی ھم جادیشا

 ... روزھانی دور نبود ایخوشبخت
 ... مرجانی بود و برق چشم ھامانی از تھ دل پی خنده ھایخوشبخت
 ...دیچی پی مشی ابا دور شانھ ھای بیبود کھ گاھ فرشاد ی دست ھایخوشبخت

 .مایری ممیسحر ما دار -فرشاد
 ...زدی مشی صدای ھمراھی بود و براستادهی تر انیی طبقھ پاکی ی با فاصلھ یخوشبخت

 .اومدم -سحر
 ؟ی شوی جان پناھم می انجا،ی نمانده ست اچمیھ
 ؟ی شوی راھم می ھمپا،ی ھمسرای ھمسر و بیب

  امیکی تارنی از اری و دلگکمی زلف شب تارچون
 ؟ی شوی من، امشب تو ماھم مدی تر از خورشروشن
  امدهی در کام مرگ، آشفتھ و شوروسفمی چون

 ؟ی شوی ام از قعر چاھم می نجات و ناجراه
  درگھ عشق و وصالت بوده امی گدایعمر
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 ؟ی شوی جانا تو شاھم مستم،ی بھ کم ھم نقانع
  استتی معصی شھر رسوا کرده؛ ام، چون عاشقدر
 ؟ی شوی بگو، شرط گناھم مم؛ی گوی کفر ممن
  راه نا ھموار راکی ام مودهی چشم تو پتا

 ؟ی شوینور نگاھم م! ی واست؛ی بھ چشمم نییسو
  عفو کن جان دلمیدی گر شنیثی حدیحرف

 ؟ی شوی خاطرم را جمع کن، پشت و پناھم مک؛ی
 انیپا

  ر.سحر
  و نود و چھارصدی و سکھزاری وریششم شھر و ستیب
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