
 بدنام به قلم:

کرد پرت ماشین داشبورد روی حرص با را موبایلش  ... 

؟ شده چی -  ... 

 ... هیچی -

بیچاره دختره اون پر تو زدی باز -  ...  

 بدهد خودش به حتی که ؛ او به نه که ؛ نداشت جوابی یعنی ، نداد جوابی

 نبود بس برایش بار یک...  بود انداخته جهنم این در را خودش چرا که ؛

 پایین شیشه روی را آرنجش که همانطور و برگرداند را سرش...  ؟

شد خیره پرازدحام خیابان به ، گذاشت می ماشین ی کشیده  ... 

 امروز باز معلومه:  کشید بیرون افکارش از را او دوباره ِابرام صدای

؟ چته  ...  

 ... سکوت

 ... سام -

 زمزمه ای خفه صدای با ، بود گذاشته دهانش روی که دستی پشت از سام

نیست گفتن واسه جدیدی چیز:  گفت وار  ... 

 شیطنت نگاه دوباره که نکشید طولی ولی ، انداخت او به نگاهی نیم ابرام

 لبخنِد...  شد کشیده آن سرنشینان و کناری ماشیِن سمِت به ، آمیزش

 العمِل عکس...  نشاند هایش لب روی ، را خودش مخصوِص دخترکِش

 او دوباره موفقیت از نشان خوبی به ، کناری ماشیِن داخِل دخترهاِی

کرد کامل چشمک یک با را آن ابرام که ، داشت  ... 

 او به نگاهی نیم دوباره ابرام ، ها ماشین حرکت و چراغ شدن سبز با

 تاسف روی از سری...  بود رفته فرو خودش توی بدجور...  انداخت



 رفیق سمت به نگاهش دوباره اراده بی و کرد عوض را دنده...  داد تکان

نیاورد طاقت هم باالخره...  شد کشیده اش ساله چند  ... 

؟ مرگته چه بگی خوای نمی -  ... 

 ... سکوت

 فکر با که داری مرض مگه آخه...  ؟ چیه تو مشکل فهمم نمی من آخه -

؟ کنی می خرد رو خودت اعصاب گذشته به کردن  ... 

ندارم حوصله:  بود بیرون به خیره همچنان سام نگاه  ... 

 داد ادامه ریخت می بهم را سام اعصاب که دربیاری حرص لحن با ابرام

 ، دیگه یکی یا باشی تو خوای می حاال ، من داداش تلخه حق حرف: 

نداره فرق  ... 

 هایش لب...  کشید پیراهنش های جیب به دستی قبل از تر کالفه سام

انداخت خیابان به جستجوگری نگاه...  شد فشرده هم روی  ... 

نگهدار جا همین -  ... 

؟ اینجا - ! ... 

 ... نگهدار -

 می خیابان کنار به را ماشین که حالی در و انداخت آئینه به نگاهی ابرام

 شد پیاده ماشین از او نگاه به توجه بی سام...  کرد نگاهش سوالی کشید

...  افتاد راه به بلند های قدم با و گذشت رو پیاده کنار آب جوی از... 

 روزنامه ی دکه دیدن با...  کرد دنبال را رفتنش مسیر چشم با ابرام

 ، داشت قرار بود کرده پارک که جایی از تر پائین متر چند ، که فروشی

 فرمان روی که همانطور و برگرداند را رویش و داد تکان سری تاسف با

چرخاند اطراف در هدف بی را نگاهش گرفت می ضرب انگشتانش با  ...  



...  شد کشیده داشبورد سمت به نگاهش ، سام گوشی زنگ صدای با

 گوشی و کرد دراز دست...  شد نمی دیده سام ، انداخت عقب به نگاهی

 چشم ی گوشه...  سها...  انداخت آن ی صفحه به نگاهی و برداشت را

 گوشش کنار را موبایل و زد را تماس ی دکمه...  خورد چین هایش

 ... گذاشت

؟ سام...  الو -  ... 

خانم سها شد عرض سالم -  ... 

شد باال سمت به هاش لب ی گوشه شدن کشیده باعث گوشی پشت مکث  

... 

؟ کنه صحبت تونه می سام...  کوتاه مکثی... سالم -  ... 

نباشد زننده او لحن مانند لحنش ، توانست سختی به ابرام  ... 

 در متاسفانه ، خوب ولی ، بود جا این اگه البته تونست می که تونستن -

 تمام ، بگید من به تونید می دارید مهمی کار اگه...  نیست حاضر حال

بهش کاست و کم بی که کنم می رو تالشم  ... 

سام به بدید رو گوشی شه می دارم عجله" واقعا من خوام می معذرت -  ... 

نشاند هایش لب روی رضایت سر از لبخندی ، صدا کالفگی  ... 

 ساخته من دست از کمکی کنید می فکر اگه...  نیست که گفتم...  نهه -

شم می خوشحال ، هست  ... 

 بگید سام به:  گفت سردی به و قطع را حرفش کالفگی با دوباره دختر

 زند آقای به چی هر ما ، برسونه آدرس این به رو خودش زودتر چه هر

نمیده جواب میزنیم زنگ  ... 



 اتاقک در که سیگاری تند بوی دنبالش به و ماشین در شدن بسته و باز

کشاند او سمت به را ابرام نگاه ، پیچید ماشین  ... 

یعنی.............  خوب..........  ؟ کجائید االن شما -  .......... 

 سمت به شد کشیده بود ابرام های دست میان که اش گوشی از سام نگاه

 از را اش درونی التهاب کرد می سعی که حالی در ابرام...  هایش چشم

کرد زمزمه آرامی به ، کند مخفی او  :  

کردن پیداش  ...  

 

*** 

 

 ، کردند می عبور ، ها اتاق از یکی باز نیمه دِر مقابِل از که همانطور

 و بود برپا اتاق وسط که بساطی...  انداخت اتاق داخل به نگاهی نیم ابرام

 می نشان را محیطش و مسافرخانه سطح راحتی به ، آن داخل های آدم

 پشت و چرخاند می مسافرخانه اطراف را نگاهش سردی با ابرام...  داد

 ، بود زدن حرف حال در یکریز که ، چی مسافرخانه پیرزِن سِر

کرد می طی را باریک و کثیف راهروهای  ... 

 دیگه پسره اون که وقتی از ولی ، بود پسره یه با پیش روز چند تا -

 اش اجاره...  نیومد بیرون اتاقش توی از" اصال هم اون ، نشده پیداش

افتاده عقب که روزه چند  ... 

 اتاقش در همین واسه:  پرسید سرد بسیار لحنی ولی ، خونسردی با ابرام

؟ تو رفتین و کردین باز رو  ... 



 کلیدی دسته ؛ کرد می طی را کثیف راهروی طول که همانطور پیرزن

 و زرد های دندان که شومی لبخند با...  کشید بیرون جیبش داخل از را

:  گفت و کرد ابرام به رو ، کشید می مخاطبش رخ به بیشتر را خرابش

 می رو کار این طوری ، کنم بلند چیزی ازش خواستم می اگه جون پسر

 من ی مسافرخونه توی دختره این وجود از حتی کس هیچ که کردم

نشه هم خبردار  ... 

 ، سام میِت همچون ِی چهره به نگاهی با ولی...  شد منقبض ابرام فک

کرد سکوت و فشرد هم روی بیشتر را هایش دندان  ... 

 بین از را کلیدی ، جستجو کمی از پس ، ایستاد اتاق یک در جلوی پیرزن

 در ی گوشه ، کرد می باز را اتاق در که حالی در و جدا کلیدش دسته

 حاالم:  گفت و کرد اشاره خفه و تاریک اتاق داخل به سر با و ایستاد

سوخت ش جوونی واسه دلم ، ببرینش  ...  

 هوا در بار چند و آورد باال حوصلگی بی با را دستش ، حال همان در

نداشتم َشم کشی نعش و دردسر حوصله تازه:  داد تکان  ... 

 از لرزان های قدم با که بود کسی اولین سام ، اتاق در شدن باز با

 که جایی همان از ابرام او برخالف...  شد اتاق وارد و گذشت کنارشان

 انداخت اتاق داخل به نگاهی سردی با ؛ در چهارچوب از ؛ بود ایستاده

 ، آهنی تخت...  بود دشوار ش اصلی رنگ تشخیص که کثیفی موکت... 

 و الغر دخترک و...  بارید می ازش کثافت و چرک که تشکی با

بود شده مچاله خود در رفته در زهوار تخت میان در که رنجوری  ... 

 پیدایش ، جایی چنین در هم آن ، اینگونه که کرد می را فکرش کسی چه

  ... کنند

پایینی سطح و کثیف ی مسافرخانه چنین در...  شهر پائین  ... 



 را وزنش نگهداری توان پاهایش دیگر انگار که طوری ، تخت کنار سام

 صدای با که هایی شکر رو خدا...  افتاد زمین روی زانو با ، نداشتند

 تمام در سام شدید استرس از نشان ؛ کرد می تکرار سرهم پشت لرزان

 همراهش مسافرخانه به ورودشان بدو از که سکوتی با که ؛ بود مدت این

داشت داشتنش نگه مخفی در سعی ، بود  ... 

 دانست می...  کند درک را رفیقش خراب حال توانست می خوبی به ابرام

 سرزنش را خودش چقدر ، کشیده عذاب چقدر او نبود در مدت این که

بود ریخته خودش در چقدر و کرده خودخوری چقدر ، کرده  ... 

 کنارش که پیرزن از آرامی به ، بود سام با نگاهش که همانطور ابرام

؟ تنهاست اینجا کی از:  پرسید بود ایستاده  ... 

شه می روزی چند یه -  ...  

؟ دادین اتاق تنها دختر یه به چجوری:  چرخید پیرزن سمت به ابرام سر  

... 

 جوابش ، کرد می نمایان بیشتر را زردش های دندان که لبخندی با پیرزن

 بود باهاش پسره یه ، اومد اینجا که اولی روز همون...  نبود تنها:  داد را

شوهرشه کردم فکر من...   ... 

؟ ها ، شوهر:  نشست ابرام های لب روی بدی پوزخند  ... 

ندارم هم مسافرام کار به کاری ، نیستم دردسر دنبال من ، ببین -  ... 

 مسافر چند و راهرو به نگاهی ، بود ایستاده که جایی همان از ابرام

 کنایه لحن با ، انداخت بودند ایستاده ها اتاق از یکی باز در کنار که مردی

مشخصه:  کرد زمزمه آمیزی  ... 



 هیچ جای آنها خالف های چهره ، کرد دنبال را ابرام نگاه امتداد پیرزن

 شدند تنگ هایش چشم وجود این با...  گذاشت نمی جای به را بحثی گونه

 واسش دلم کردم بد ، بده جون اتاق همین توی بذارم تونستم می ، آهااای: 

بگردم کارش و کس دنبال گفتم ، سوخت  ... 

ممنونیم هم ازت -  ... 

 به پا و فرستاد بیرون محکم را سنگینش نفس ، حرف این دنبال به و

گذاشت کثیف اتاق درون  ... 

عزیزم ، شیال...  شیال -  ... 

کشاند تخت سمت به را او ، سام های التماس شنیدن  ... 

؟ شنوی می صدامو شیال -  ... 

 دختر خشکیده های لب میان از که بود ضعیفی ی ناله ، سام جواب تنها

 و آورد باال را سرش سام ، تخت کنار ابرام حضور حس با...  شد خارج

ابرام ضعیفه خیلی نبضش:  گفت درد با  ... 

 ... ببینم -

کرد لمس را دخترک مچ ابرام دست  ... 

طبیعیه هم خیلی نبضش...  نیستی دکتر که تو -  ... 

کشید بیرون جیب از را اش گوشی حال همان در و  ... 

؟ زنی می زنگ داری کی به -  ... 

نسترن:  گذاشت گوشش کنار را گوشی ابرام  ... 

 به شروع آرامی به و گرفت فاصله سام از دیگری حرف هیچ بی و

 تخت روی دختر و سام با هم هنوز نگاهش حال همان در...  کرد صحبت



 چقدر اش جثه و الغرتر چقدر قبل ماِه چند به نسبت اش چهره...  بود

بود شده تر شکننده  ...  

 اینجا از...  هستین چی معطل:  شد بلند دوباره پیرزن طلبکارانه صدای

دیگه ببرینش  ... 

خشمگ نگاه  

 

 تمام ، او حرف این با انگار...  برگشت پیرزن طرف به سام ین

رفت هوا به و شده دود سکوت حفظ برای سام تالش و خودداری  ... 

؟ اوردین سرش بالیی چه -  ... 

 چی زنه می داد اش قیافه ، رو بساطت کن جمع:  شد براق زن های چشم

 َرِد برید حاالم...  بیاریم سرش بالیی بخواهیم که نبود الزم...  است کاره

 ... کارتون

هرج عوضی زنیکه -  ... 

 او برسد پیرزن به سام دست که این از قبل و قطع را تماس سریع ابرام

کشید عقب را  ... 

 ... هی -

کنه می ِزر ِزر خودش واسه داره چی ببینم کن ولم -  ... 

سام:  بود آلود عتاب ابرام لحن  ... 

 و در سمِت به سرش نامحسوِس ی اشاره با و آرام حال همان در و

 او گوش زیر برسد سام خوِد گوِش به فقط صدایش که طوری ، راهرو

 کنی می فکر...  سرت به زده...  بنداز راهرو داخل به نگاه یه:  غرید



؟ کنند می نگات فقط و شینند می ساکت اونا بزنی پیرزن این به دست اگه  

... 

 پشت به نگاهی...  بود شده برافروخته و سرخ عصبانیت از سام صورت

 شده جمع ، اتاق باز در اطراف و راهرو داخل که نفری چند و پیرزن سر

 درست دردسر برای سرشان که بود پیدا شان قیافه از...  انداخت بودند

 روی پوزخند به نگاهی خشمگین های چشم با...  کرد می درد ، کردن

 های لب روی از پوزخند آن کردن پاک برای...  انداخت پیرزن های لب

بخرد جان به را دردسرها این تمام بود حاضر ، او  ... 

بکنند تونند نمی غلطی هیچ:  غرید اش شده کلید های دندان میان از  ... 

 نمی حالیت چرا:  داد تکانش و زده چنگ را او لباس ی یقه ابرام دست

احمق اینو بفهم...  همراهمون شیال...  شه  ... 

 به آرام سرش ، شد خیره ابرام چشم به فقط سکوت در ای لحظه سام

برگشت شیال سمت  ...  

بود کرده فراموش لحظاتی برای را او حضور انگار  ...  

 خودم من بذار:  داد ادامه کنان زمزمه و کرده استفاده فرصت از هم ابرام

کشم می حرف ازش آروم آروم  ... 

 یا ، دادن جواب زحمت که آن بی...  بود شیال روی همچنان سام نگاه

 تند حرکت یک با را ابرام های دست ، بدهد خود به ای دوباره نگاه حتی

افتاد راه به تخت سمت به دوباره و جدا اش یقه از  ... 

 بیرون را نفسش...  کشید اش چانه و لب روی محکم را دستش کف ابرام

 با را هایش دندان...  انداخت راهرو داخل و عقب به نگاهی و فرستاد

 نظر از را اتاق اطراف و ، برگرداند را سرش...  فشرد هم روی حرص

 ، بود افتاده زمین روی اتاق ی گوشه که ای زنانه کیف دیدن با ، گذراند



 و برداشت زمین روی از را کیف ، شد خم...  کرد حرکت آن سمت به

 سری یک و دفتر یک فقط ، شیال کیِف داخِل...  انداخت داخلش به نگاهی

...  پولی کیف نه و موبایلی گوشی نه ، مدرکی نه...  بود ریز خرده

 را پیرزن نگاه و برگشت...  نشست هایش لب روی آلودی حرص پوزخند

 چشم آن با...  شد بیشتر پیرزن های لب روی نیشخند...  دید خود متوجه

بود گرفته نظر زیر را ها آن حرکت هر مانندش کفتار های  ... 

 کردم پیدا کیفش داخل از رو شماره:  کرد کیف به ای اشاره سر با پیرزن

نبود داخلش که ای دیگه بخور در به چیز ،  ... 

 کردن مخفی در سعی که سردی لحن با کند نگاهش که آن بی ابرام

؟" جدا:  داد جواب ، داشت اش درونی حرص ! ... 

 کردین فکر چتونه:  نبود وجودش در ترس ای ذره از نشان پیرزن لحن

 کس به زنگ یه حداقل گفتم ، ره می دست از داره دیدم...  ؟ گرفتین دزد

 نکنه درد دست جای ، بهتون دادم خبری یه که کردم بد ، بزنم کارش و

؟ تونه  ... 

 نه:  گفت خشکی به و بست را بود دستش در هنوز که را کیف زیپ ابرام

 ... البته

؟ شه می مرده مادر این کِی این:  کرد اشاره سام به سر با پیرزن  ... 

 آتِش پر نگاِه از ، پیرزن نیِش...  برگشت پیرزن سمت به خشم با سام سر

شد باز قبل از بیشتر سام  ... 

 دست ، بدهد او سوال به جوابی آنکه بی و انداخت سام به نگاهی نیم ابرام

 تراول چند...  آورد بیرون را پولش کیف و کرد جینش شلوار جیب پشت

 جدی خیلی...  داشت نگاه پیرزن صورت جلوی را آنها و کشید بیرون



 بپرسم ازت سوالی یه بذار حاال:  گفت و پیرزن های چشم توی شد خیره

؟ یادته رو بوده باهاش که یارویی اون قیافه...   ... 

 هایش انگشت های ناخن که طوری به ، شد فشرده درهم سام های انگشت

 خوابیده دختر به دوباره را نگاهش...  رفتند فرو دستش کف گوشت در

دوخت تخت روی  ... 

 توی های اسکناس به زشتی پوزخند بزند ها پول به دست آنکه بی پیرزن

 شون قیافه ، میره و میاد اینجا که کی هر داری انتظار:  زد ابرام دست

؟ بمونه یادم  ... 

 سر با ، بیندازد ابرام دست های تراول به دیگری نگاه آنکه بی بعد و

 َشر واسم خوام نمی ، ببرینش اینجا از فقط:  کرد اتاق داخل به ای اشاره

 ... شه

 دو آن از دیگری نیشخند با پیرزن...  رفت فرو هم در ابرام های اخم

 سام سمت به ابرام نگاه...  افتاد راه به اتاق در سمت به و برگرداند روی

 سام اگر...  بود شده قفل پیرزن روی سام خشن و خیره نگاه...  برگشت

...  آمد نمی بر دستش از کاری تنهایی به ابرام ، زد می دیوانگی به دست

 تخت سمت به و کرد فرو شلوارش پشت جیب داخل دوباره را پولش کیف

افتاد راه به  ... 

 بیمارستان االن ، گفتم بهش چیزایی یه سربسته...  نسترن به زدم زنگ -

اونجا میریم داریم گفتم بهش ، کشیک  ... 

گه می مزخرف داره:  غرید اش شده کلید های دندان بین از سام  ... 

:  گفت حرص با ، بگیرد اتاق بیرون از را نگاهش که آن بی ؛ کرد مکثی

؟ هاشو حرف کردی باور تو  ... 



...  نه که معلوم:  گفت آرامی به سپس ، فشرد هم روی را هایش لب ابرام

منتظره نسترن پاشو  ... 

 بود زدن حرف حال در راهرو داخل که ، پیرزن به ای اشاره سر با سام

بریم و کنیم ولش راحتی همین به...  ؟ چی اون:  کرد  ... 

 راهرو داخل نفری چند هنوزم...  گرفت را سام نگاه امتداد هم ابرام

بود اتاق داخل به حواسشان و ایستاده  ... 

 رو ماجرا ، بزن زنگ زند آقای به ، نمیاد بر دستمون از زیادی کار -

 می خودش...  بره پیش قانونی بذار رو کارها ی بقیه ، کن تعریف واسش

بکشه حرف ازشون چجور دونه  ... 

فشرد هم روی حرص با را هایش دندان سام  ... 

 هستی چی معطل ؛ دیگه پاشو:  گفت دوباره ، دید را او تعلل وقتی ابرام

سام...   ... 

 برگرداند تخت سمت به را نگاهش...  کرد ای قروچه دندان حرص با سام

 و کرد دراز را دستش...  بود افتاده تخت ی گوشه ای شده مچاله مانتو... 

 شیال روی دوباره نگاهش...  برداشت را مانتو ، کشیده درهم ابروهای با

 دست مالیمت با...  بود کشیده دراز آرام تخت روی هم هنوز...  نشست

 ای ناله...  درآورد نشسته حالت به را او کرد سعی و گذاشت او بغل زیر

شد خارج او های لب میان از آرام  ... 

جان:  کرد زمزمه گوشش زیر مالیمت با سام  ...  

خورد تکانی شیال  ... 

 همه ، هیسس:  درآمد حرکت به شیال موهای روی نوازشگر سام دست

دم می قول بهت...  شه می درست چی  ... 



زد او سر بر ای بوسه اراده بی سام...  افتاد سام سینه روی شیال سر  ...  

آغوشش در او ِی دوباره بودن ، بود خوبی حس چه  ...  

گرفت دو آن از را نگاهش ابرام  ... 

 در مهربانی به و مالیمت با بست می را مانتو های دکمه که همانطور سام

 اینجا از زودی بعد ، کنم تنت رو مانتوت بذار:  بود او با صحبت حال

عزیزم باشه ، خونه گردیم برمی و ریم می  ... 

؟ مبین -  ... 

 بی ابرام سر...  ماند حرکت بی مانتو آخر ی دکمه روی سام های دست

برگشت دو آن سمت به اراده  ... 

 ... مبین -

زدند می موج صدایش در دو هر آرامش و امید  ... 

شد دوخته او باز نیمه های چشم و دختر رخ نیم به ، ابرام سرد نگاه  ... 

 دیر چقدر:  زدند چنگ را سام پیراهن جلوی او ظریف های انگشت

 ... کردی

 بی بدنش طرف دو و سرخورده مانتو دکمه روی از سام های دست

ماندند حرکت  ... 

 از که انگاری ، بود شده آرامش از پر ولی لرزان ، مرتعش دختر صدای

 کجا تو ، بود بد حالم همش:  بود کرده پیدا َخالصی ، زجرآوری درد یک

؟ بودی  ... 

 جلوی به ، دختر خمار و باز نیمه های پلک ، گذاشت جلو قدمی ابرام

 پریده رنگ ی چهره به نگاهی نیم ابرام...  بودند شده دوخته سام ی سینه



 افتاده شال ، گرداند چشم...  رفت فرو درهم هایش اخم...  انداخت سام ی

 را هایش لب...  کرد جلب را اش توجه زمین روی ؛ موکت ی گوشه

 خم...  افتاد راه به تخت سمت به درهم های اخم همان با و فشرد هم روی

برداشت زمین روی از را شال و شد  ...  

بود شده خیره رویش به رو ، خالی فضای به سام نگاه  ... 

 ... سام -

آمد باال ابرام سمت به تعلل کمی با ، سام یخی نگاه  ...  

 را دستش...  شد فشرده هم روی ، سام ای شیشه نگاه ، دیدن از ابرام فک

 که را او سر کرد سعی...  گذاشت شیال سر روی را شال و کرد دراز

 ؛ سام باِز آغوِش از و گرفته را ؛ داشت قرار سام ی سینه روی هم هنوز

 نگاهش...  شد منقبض ، شیال سسِت بدن زیر سام عضالت...  کند دور

 هم خودش که آن از قبل...  ماند خیره ای لحظه ابرام های دست روی

 را بازوهایش ، کرد دور او بدن از را ابرام دست ، شود متوجه حتی

 درد...  خودم:  گفت لرزانی صدای با و کرد حلقه او دور دوباره

برمش می خودم:  پیچید وجودش توی جانکاهی  ... 

 زمانی که ای لهجه با که شد شیال آرام های زمزمه متوجه حال همان در

 خوب حالم:  کرد می تکرار زیرلب وار هذیان بود شیرین خیلی برایش

مبین نیست  ...  

 زیر دست ، کرد می احساس هم روی هایش دندان فشار از که دردی با

 همان در...  کشید باال را او راحتی به و گذاشت دخترک زانوهای و کمر

شدی سبک چقدر:  اندیشید خودش با خشم و عصبانیت اوج در ، حال  ... 

 های مالفه مابین قوطی به ابرام نگاه ، تخت روی از سام شدن بلند با

 دستش در هم هنوز شیال کیف که همانطور...  افتاد تخت روی شده مچاله



...  برداشت تخت روی از را خالی قوطی و گذاشت جلو قدمی ، بود

...  برد فرو هم در قبل از بیش را ابرام های اخم قوطی روی ی نوشته

 سام دنبال به دیگری حرف هیچ بی و انداخت شیال کیف داخل را قوطی

کرد ترک را اتاق  ... 

 

*** 

 

زنم می زنگ" بعدا:  برگشت عقب به ابرام ، در شدن باز با  ... 

 می اتاق بسته در به ای اشاره سر با که حالی در و کرد قطع را تماس

؟ شد چی:  گفت آرامی به نسترن به رو کرد  ... 

 چرا ، سوزه می واسشون دلم:  داد تکان تاسف روی از سری نسترن

؟ شد اینجوری  ... 

؟ بخشه آرام های قرص عوارض از -  ... 

 و فشار افت:  کرد فرو سفیدش روپوش جیب داخل را دستش یک نسترن

 این ولی هست اخیرش روز چند سوءتغذیه خاطر به اش حالی بی

  ... فراموشی

:  کرد نگاه ابرام به رفته باال ی شانه با و آورد باال را آزادش دست کف

 حقیقتش ، بشه انجام آزمایش سری یک باید ، دادن نظر واسه زوده هنوز

ولی...  بپرسین قائم دکتر خود از بهتر ، بدم نظری تونم نمی من  ... 

؟ چی ولی:  کرد نگاهش کنجکاوی با ابرام  ... 



 قرصی قوطی اون ولی:  کرد قالب اش سینه روی را هایش دست نسترن

 اند قوی خیلی بخش آرام های قرص اون ابرام...  کردی پیدا کنارش که

 رو هایی قرص همچین باید چرا جوونی این به دختر آخه...  خیلییی... 

؟ کنه مصرف  ...  

؟ داشته چیزی افسردگی سابقه" قبال:  کرد مکث کمی  ... 

اون" ... اصال...  ؟ شیال ؟ کی:  کرد نگاهش پوزخند با ابرام  ...  

بود شادی خیلی دختر اون:  انداخت باال ای شانه ابرام  ... 

کرد نگاهش فقط رفته باال ابروهای با نسترن  ... 

؟ چی یعنی این حاال خوب -  ... 

شه می معلوم چی همه بعد ، بیاد هایش آزمایش جواب بذار ، نکن عجله -  

... 

کشیدی زحمت خیلی:  نشاند هایش لب روی لبخندی نیمچه ابرام  ... 

...  مکث کمی...  نکردم کاری:  نشست نسترن های لب روی لبخندی

رفت عقب به قدم چند ، بود ابرام با نگاهش که همانطوری  ...  

 ... راستی -

کرد نگاهش منتظر و داد تکان سری فقط سکوت در ابرام  ... 

کرد پا آن و پا این کمی نسترن  ... 

بزن رو حرفت نسترن -  ... 

 دختر گفتی:  کرد اشاره در به شستش انگشت با ، معذب حالی با نسترن

؟ سام دایِی  ... 



کرد نگاه او به لبخند با...  شد کج کمی ابرام سر  ... 

که این منظورم یعنی...  یعنی -  ... 

 بسته در و ابرام سمت به ، هوا در را دستش دو ی اشاره های انگشت و

داد تکان اتاق  ... 

داد تکان سری فقط نفی ی نشانه به ابرام  ... 

  ... اوه -

 می تماس باهات:  گفت مالیمت با هایش لب روی لبخند همان با ابرام

نسترن گیرم  ... 

...  مکث دوباره...  خوب:  کرد تر زبانش با را اش پایینی لب نسترن

فعال پس " ... 

افتاد راه به بخشش سمت به آرام و برگرداند را رویش  ... 

 ... نسترن -

برگشت عقب به نسترن  ... 

کنم می جبران -  ... 

کرد اش حواله چشمکی و  ... 

 باال کمی را دستش کف ، هایش لب روی بر درخشانی لبخند با نسترن

افتاد راه به دیگری حرف هیچ بی و آورد  ... 

 را شستش انگشت بود نسترن شدن دور به نگاهش که همانطور ابرام

 هایش لب روی لبخند از هم خبری دیگر ، کشید می اش پایینی لب روی

 سام...  شد دوخته سام به و چرخید نگاهش ، اتاق در شدن باز با...  نبود



 راهرو های صندلی از یکی روی را خودش و بست سرش پشت را در

رساند او کنار به را خودش بلند های قدم با ابرام...  انداخت  ... 

؟ خوبی -  ... 

نشاند هایش لب روی پوزخندی فقط جواب در سام  ...  

؟ گه می چی دکتر:  کرد اشاره بسته در به سر با ابرام  ... 

مزخرف مشت یه -  ... 

کشید اش خسته صورت روی را هایش دست کف ، حرف این دنبال به و  

... 

 ، گذراند می نظر از را سام عصبی و گرفته ی چهره که همانطور ابرام

نشست صندلی روی کنارش  ...  

بدی خبر ت دایی به باید:  گفت آرام ابرام ، گذشت سکوت به که کمی  ... 

دونم می:  فرستاد بیرون را نفسش سنگینی با سام  ... 

 های آرنج که حالی در ؛ شد خم جلو به دیگری حرف هیچ بی سپس

ماند خیره اتاق بسته در به ، بود گذاشته زانویش روی را دستش  ...  

 

*** 

 

انداخت نگاهی راهرو ته به ابرام  ...  

بود رفته گوری کدام سام  ...  



 بی و کرد سام نثار دل در فحشی...  انداخت خانم سمانه به نگاهی دوباره

 نظر زیر را او و ایستاده کناری شده ریز های چشم با که سها به توجه

نشست صندلی روی خانم سمانه کنار ، بود گرفته  ... 

 باالخره که شکر رو خدا...  نکنید اذیت رو خودتون کنم می خواهش -

کنیم پیدایش تونستیم  ... 

 می پاک را اش بینی ، دستش داخل دستمال با که حالی در خانم سمانه

؟ کنیم پیداش اینجوری...  ؟ اینجوری:  گفت گریه با ، کرد  ...  

 ی پسره اون اسم داره یکریز:  کردند باز را خود راه بیشتری های اشک

کنه می تکرار رو شده ذلیل  ... 

کرد سکوت درهم های اخم با ابرام  ... 

؟ بدیم چی رو مردم جواب...  رفت آبرومون -  ... 

 حرفی چی هر واسه اونا...  ؟ چه مردم به مامان:  گذاشت جلو قدمی سها

گفتن برای دارن  ... 

کرد نگاه سها به سکوت در و گرفت باال را سرش ابرام  ... 

 این! ... ؟ چه مردم به:  گفت و کرد سها به رو حرص با خانم سمانه اما

 کنی می فکر ، بود شده گور و گم کجا نبود معلوم ماه یک از بیشتر دختر

؟ گن نمی هیچی و شینند می ساکت مردم  ... 

 ابرام سمت به ناگهان را سرش آورد خاطر به را چیزی انگاری بعد

 شیال های حرف این از چیزی وقت یه خدا رو تو ، پسرم ابرام:  برگرداند

نگی کسی پیش را  ... 

 من...  ؟ حرفیه چه این خانم سمانه:  نشست اش صندلی روی صاف ابرام

؟ شناختین اینجوری وقت همه این بعد رو  ... 



 دلجویی قصد ای مادرانه لحن با او ی چهره دلخوری دیدن با خانم سمانه

 دهنت از یهوو ، اینا مامان پیش وقت یه که این منظورم ، پسرم نه:  کرد

 داری که خودت:  داد ادامه در سمت به دستش ی اشاره با و...  درنره

 خودش دست زنه می که هایی حرف این ، مریِض بچه این بینی می

 ... نیست

 جانب از ، خانم سمانه دونم می:  گرفت پایین احترام با را سرش ابرام

 به راجع من زبون از وقت هیچ باشید مطمئن...  نباشید هیچی نگران من

 به" اصال مدت این توی که همونطور...  ره نمی بیرون حرفی قضیه این

نگفتم چیزی کسی  ... 

 دونم می:  نشاند لب روی را ای مادرانه لبخند ، گریه میان در خانم سمانه

 و کردی کمک سام به چقدر مدت این دونم می ، نکنه درد دستت پسرم

بودی کنارش  ... 

 خالی راهروی ته به داد می تکان ناراحتی با را سرش که حالی در و

 ازش هیچی نباشی کنارش اگه هم تو ، شده داغون پسره این:  دوخت چشم

مونه نمی دیگه  ... 

 تابی بی با کرد می پاک را چشمش های اشک دستمال با که حالی در و

 شیال بگن بهمون اینا تا بشیم معطل باید کی تا ، کشید طول چقدر:  گفت

 ... چشه

 سوال دوباره میرم االن من بدین اجازه:  شد بلند صندلی روی از ابرام

کجاست سام ببینم هم بعد ، کنم می  ... 

 داد جواب را تلفنش و گفت ببخشیدی ، موبایلش زنگ صدای شدن بلند با

سالم...  الو:   ... 



 تونم نمی االن:  داد ادامه شد می دور که حالی در آرامی صدای با

عزیزم دونم می...  کنم صحبت  ... 

 صندلی روی مادرش کنار...  زد پوزخندی ، شده تنگ های چشم با سها

کرد نگاه حرص با را ابرام شدن دور و نشست  ... 

 

 

*** 

 

 نگاهش نگرانی با و بود ایستاده شیال تخت کنار که همانطور خانم سمانه

؟ خوابه می انقدر طبیعی:  گفت آرامی به کرد می  ....... 

 تر کوچک و ظریف خیلی ، بیمارستان مالفه زیر که شیال به نگاهی ابرام

 نیست خاصی چیز:  داد جواب آرام و کرد رسید می نظر به همیشه از

 خورده می که آوری خواب داروهای دوز ، گفت که دکتر ، خانم سمانه

داده نشون واکنش ها قرص ناگهانی قطع به هم بدنش...  بوده باال خیلی  

... 

؟ ناگهانی قطع:  پرسید کنجکاوی با سها  ... 

 اون...  بود نکرده مصرف روزه دو یکی انگار:  داد تکان سری ابرام

بود خالی کردیم پیدا اتاقش توی که قوطی  ...  

؟ باشه خواب اینجوری قراره همش یعنی:  شد نزدیک تخت به قدمی سها  

... 



 سرمش توی دارو یکسری کنم فکر ولی:  انداخت باال ای شانه ابرام

 خواب احساس ، سردرد ، سرگیجه مدتی یک تا گفت هم دکترش ، ریختن

افسردگی ممکنه حتی...  باهاش آلودگی  ...  

 حرف طبق بهتره خانم سمانه:  داد ادامه و کرد خانم سمانه به رو ابرام

باشه متخصص پزشک نظر تحت مدتی یه واسه دکترش  ... 

 تمام و ایستاده پنجره کنار که سام سمت به ، داد تکان سری خانم سمانه

 دکتر یه کنیم جو و پرس باید ، سام:  گفت و برگشت بود ساکت مدت

کنیم پیدا خوب  ... 

 ... باشه -

بود احساس بی و سرد سام لحن  ... 

ماند ثابت سام دست در سیگار پاکت روی خانم سمانه نگاه  ... 

 مشت در را اش خالی سیگار پاکت ، مادرش بار شماتت نگاه زیر سام

 رفت می اتاق در سمت به بلند های قدم با که همانطور و کرد له دستش

بخورم هوا خرده یه بیرون رم می من:  گفت لب زیر  ... 

 ابرام به ملتمس نگاهی با خانم سمانه ، سرش پشت اتاق در شدن بسته با

کرد نگاه  ...  

 ، پیشش رم می من:  داد را او نگاِه جواِب لبخند با و داد تکان سری ابرام

نباشید نگران شما  ... 

پسرم نکنه درد دستت -  ... 

 و فرستاد بیرون را سنگینش نفس خانم سمانه ، اتاق از ابرام خروج با

 خواب به تخت روی که شیال به بود خورده چین اش پیشانی که همانطور

نشست آرام او تخت پایین هم سها...  شد خیره بود رفته  ... 



؟ نزدی زنگ دیگه سعید دایی به -  ... 

 بود شده دوخته شیال به نگاهش که همانطور ، داد تکان سری خانم سمانه

 که موبایلی شماره اون نه ، میده جواب رو خونه تلفن نه:  گفت لب زیر ،

بود داده بهم  ... 

؟ بگی سعید دایی به خوای می:  گفت آرامی به سها  ... 

؟ رو چی:  کرد نگاهش خانم سمانه  ... 

مبین:  کرد اشاره شیال به سر با سها  ... 

کن بس:  خورد گره هم در قبل از بیشتر خانم سمانه های اخم  ... 

؟ چه من به:  گفت ناراحتی با سها  ... 

 این ، هیسس:  گرفت اش بینی جلوی را اش اشاره انگشت خانم سمانه

نزدی ، زدی دیگه جای رو حرف  ... 

:  کرد غرولند لب زیر ، کند نگاه مادرش به که آن بی ، دلخوری با سها

فهمه نمی کسی ، نگیم چیزی ما اگه حاال  ... 

 ... سها -

؟ کنی می خالی من سر رو عصبانیتت چرا -  ... 

؟ فهمیدی ، نمیاری دیگه جای رو پسره این اسم ، هیس -  ... 

 نیست هم الزم:  گفت غرغرکنان لب زیر رفته فرو درهم ابروهای با سها

 از رو سراغش یکریز میشه بیدار وقت هر خودش شیال ، بگم چیزی من

میگیره همه  ... 

 به پنجره سمت به و شد بلند تخت روی از مادرش عصبانی نگاه زیر و

 نگاه را سها فشرده هم به های لب با که همانطور خانم سمانه...  افتاد راه



 آقای شماره و کشید بیرون کیفش داخل از را موبایلش گوشی ، کرد می

 آقای تا کشید طول کمی...  گرفت روز آن در بار چندمین برای رو زند

دهد جواب را گوشی زند  ... 

؟ زند آقای الو...  ؟ الو -  ... 

؟ شما هستین خوب...  فرخی خانم سالم -  ... 

ما های زحمت با...  زند آقای نباشید خسته ، سالم -  ... 

 ، زند آقای:  داد ادامه تابی بی با ، دهد او به صحبتی اجازه که آن بی و

؟ بشین متوجه چیزی تونستین...  ؟ خبر چه  ... 

 که ای مسافرخونه این ، نه هنوز واال:  گفت ای گرفته صدای با زند آقای

 نگرفت رو دستمون زیادی چیز ولی ، رفتیم رو داد رو آدرسش بهم سام

 ولی ؛ گفت می سام که پیرزنی همون شوهر مسافرخونه مسئول... 

چرخونه می پیرزن خود رو مسافرخونه" عمال  ... 

؟ خوب -  ... 

 پول با خواستم حتی ، کنه نمی باز جوری هیچ رو دهنش پیرزن واال -

زنه نمی حرف کلمه یک ولی بکشم حرف ازش  ... 

؟ آخه چی یعنی -  ... 

 مسافر دیده چون هم فقط ، نداره خبر هیچی از گه می ، واال بگم چی -

 با و شده نگران ، نیومده بیرون اتاقش از روزی چند ، ها اتاق از یکی

 خوب زیاد حالش دیده که هم وقتی و...  کرده باز رو در خودش کلید

همین فقط ، بده خبر کارش و کس به کرده سعی نیست  ... 

؟ رو هاش حرف کنید می باور شما -  ... 



 ، ببریم جلو قانونی رو پرونده بخوایم اگه ولی...  نه ، باشه من به اگه -

نداریم اش برعلیه چیزی هیچ بگم باید  ... 

؟ کنیم کار چی باید ما االن پس -  ... 

 ، کنم تحقیق بیشتر خرده یه من بذارین ، نکنید عجله ، بدین اجازه -

دم می بهتون" حتما رو خبرش  ... 

؟ گفتین بهش ؟ خبر چه سعید از راستی:  کرد مکث کمی  ... 

 توی ما االن...  بگیرم تماس باهاش نتونستم:  گفت ناراحتی با سمانه

ده نمی جواب ولی گرفتم تماس بار چند موبایل با...  بیمارستانیم  ... 

شیال...  اینطور که -  

 

؟ چطوره خودش  ... 

؟ بیداری و خواب بین همش ، دادم توضیح واستون که همانطوری -  ... 

 ناراحتی با و گذاشت هم روی را هایش چشم ، کرد مکث کمی خانم سمانه

بگم بهتون باید من که هست ای مسئله یک زند آقای ولی:  گفت  ... 

میدم گوش بفرمایید -  ... 

شه نمی تلفنی حقیقتش -  ... 

اهلل شا ان خیره -  ... 

متاسفانه نه -  ... 

کردین نگرانم -  ... 

ببینمتون داشتین آزاد وقت زمان هر شه می -  ... 



؟ بیمارستانید کی تا شما...  البته -  ... 

 ، کنه اش معاینه دیگه بار یه قراره دکتر ، بشه تموم سرمش تا منتظریم -

کنند مرخصش امروز شاید ولی دونم نمی  ... 

 باهاتون شد تموم کارم که زمان هر هم من ، شکر رو خدا خوب -

کنم می هماهنگ  ... 

شدم شما مزاحم...  کنید می لطف -  ... 

 وظیفه...  نداریم رو ها حرف این که سعید و من ، کنم می خواهش نه -

گیرم می تماس باهاتون من...  منه  ... 

...  شم نمی مزاحمتون این از بیشتر من ، زند آقای ممنونم -

 ... خدانگهدارتون

 ... خداحافظ -

کرد قطع را تماس ناراحتی با خانم سمانه  ... 

 به کنجکاوی با ؛ پنجره کنار از ؛ بود ایستاده که جایی همان از سها

؟ فهمیدن چیزی...  ؟ شده چی:  کرد نگاه مادرش  ... 

 به دوباره درهم های اخم با و داد تکان را سرش ناراحتی با خانم سمانه

 دختر اگر...  بود رفته خواب به آرامش با که او به ؛ دوخت چشم شیال

 دست میان را او دست اختیار بی و گفت استغفراللهی...  نبود برادرش

 نمی دلش گاه هیچ هم باز ، بود دلگیر او از هم چقدر هر...  گرفت هایش

ببیند روز و حال و وضعیت این در را او خواست  ... 

 

*** 



 

کشید راهرو داخل سرکی اتاق باز نیمه در کنار از سها  ... 

اومد زند آقای مامان -  ... 

؟ اومد:  شد بلند صندلی روی از خانم سمانه  ...  

 تخت روی که شیال به نگاهی نیم...  شکر رو خدا:  کرد زمزمه لب زیر

 در و کشید اش مانتو و روسری به دستی...  انداخت بود کشیده دراز

 ایستاده در کنار هوز که سها به رو شد می دور شیال تخت از که حالی

؟ نیست باهاش که سام:  گفت بود  ... 

نه:  گفت آرام و انداخت باال سری سها  ...  

خورد باز نیمه در به ای ضربه  ... 

بفرمایید ، زند آقای سالم:  رفت جلو سریع خانم سمانه  ... 

عمو خوبی ، جان سها سالم...  خوبین ، فرخی خانم سالم -  ... 

بفرمایید ، مرسی سالم:  داد را جوابش لبخند با سها  ... 

اوردین تشریف اینجا تا کشیدین زحمت:  گفت شرمندگی با خانم سمانه  ... 

 وظیفه ، حرفیه چه این:  کرد خم کمی را سرش احترام روی از زند آقای

ببینم هم رو شیال خواست می دلم تازه...  منه ی  ... 

انداخت تخت به نگاهی حرف این با و  ... 

بفرمایید کنم می خواهش:  کرد تعارف اتاق داخل به دستش با خانم سمانه  

... 



 شیال...  ؟ ما دختر خواب هنوز:  رساند تخت کنار به را خودش زند آقای

؟ عمو...  جان  ... 

 با کند کنترل را اش درونی تشویش داشت سعی که همانطور خانم سمانه

 به:  گفت و انداخت شیال به نگاهی ، بود استرسش از حاکی که لبخندی

دادن بهش که داروهایی خاطر  ...  

:  گفت بود دوخته چشم شیال به پدرانه نگاهی با که همانطور زند آقای

؟ نشده بیدار" اصال یعنی  ... 

داره سردرد و سرگیجه خرده یه هنوز ، برده خوابش تازه" اتفاقا چرا -  ... 

 خاطرش به مطلبی تازه انگار که طوری بعد و ، داد تکان سری زند آقای

 چی فراموشی این:  گفت و کرد خانم سمانه به رو کنجکاوی با باشد آمده

؟ نمیاد یادش هیچی یعنی...  ؟ گفتید می تلفنی شما که بود  ... 

داد تکان سری ناراحتی با خانم سمانه  ... 

؟ گن می چی ها دکتر ، چرا آخه -  ... 

 واسه...  باشه خورده سرش به چیزی ای ضربه هست احتمالش گن می -

...  رو چی همه نه...  البته...  کرده فراموش رو چی همه همین ی

 رو اون از قبل شیال ، شده ایران وارد که وقتی از" دقیقا شیال فراموشی

نداره یاد به" اصال  ... 

؟ ممکنه چطور -  ... 

 آقای حقیقتش:  انداخت اتاق بسته در به نگاهی نیم نگرانی با خانم سمانه

موضوعی یه ی واسه بیارید تشریف که خواستم شما از من زند  ...  

خیره انشاهلل:  دوخت او به را اش جدی نگاه زند آقای  ... 



 اینجا خواستم ازتون ، دونم نمی:  داد تکان سری ناراحتی با خانم سمانه

بگین بهم شما که این برای بیارین تشریف  ... 

کردین نگرانم ، ؟ افتاده اتفاقی -  ... 

شدند دور شیال تخت از خانم سمانه اشاره با  ... 

 یه اسم بند یک کردیم پیدا رو شیال که وقتی از ، زند آقای حقیقتش -

کنه می تکرار رو مبین نام به پسری  ... 

؟ مبین:  رفت فرو هم در زند آقای های اخم ! ... 

داد تکان تائید ی نشانه به سری خانم سمانه  ... 

؟ داره هم فامیلی مبین آقا این -  ... 

 ، نیست خودش حال توی شیال زند آقای ولی ، پرسیدم ازش" اتفاقا -

 می حد چه تا دونم نمی ، زنه می بیداره وقتی ، هایی حرف یه وار هذیون

باشم داشته اعتماد ها حرف این درستی به تونم  ... 

 ... خوب -

 به خوره مثل فکری یه ، گفته رو پسره این اسم شیال که وقتی از واال -

افتاده من جون  ... 

؟ فرخی خانم فکری چه -  ... 

 کارت به راجع ، کردین مطرح پیش وقت چند شما که ای مسئله اون -

بود شده خالی حسابش که ؛ شیال بانک عابر  ... 

داد تکان سری داد می گوش هایش صحبت به دقت با که زند آقای  ... 



 پسره همین کار که هست احتمالش:  آورد تر پایین را صدایش خانم سمانه

؟ باشه مبین  ... 

 های صحبت به کردن فکر حال در بود مشخص که طوری زند آقای

 که کردیم فرض طور این اول ما:  داد جواب آرامی به است خانم سمانه

شما های صحبت این با االن ولی ، باشه رفته سرقت به شیال بانک عابر  

... 

هست احتمالش:  انداخت شیال تخت به نگاهی زند آقای  ... 

 کمک با شه می راحت خیلی:  دوخت خانم سمانه به دوباره را نگاهش

 حل رو مسئله این ، شیال کمک به و ، طالفروشی بسته مدار های دوربین

 ... کرد

 پیدا رو پسره این بشه که هست امیدواری جای شما نظر به پس خوب -

؟ کرد  ... 

 تا ، داره بستگی شیال خود به همش نظرم به کرد پیداش بشه که این -

 های پرونده توی ازش ای سابقه هیچ چون ؛ کنیم پیدایش نتونستیم االن

 با شیال" حتما ، امیدوارم خیلی من شیال وجود با االن ولی...  نبود آگاهی

باشه بزرگی کمک پرونده این توی تونه می هاش راهنمایی  ... 

 رابطه جریان در ، نیستید غریبه که شما زند آقای واال...  شکر رو خدا -

بودین که هم ها بچه ی  ... 

داد تکان تاسف روی از سری زند آقای  ... 

 که وقتی تا ، خودش توی رفته سام ، کردیم پیدا رو شیال که وقتی از -

 شناسم می رو خودم ی بچه من...  زنه نمی حرف کام تا الم نشه مجبور

 که" مخصوصا ، خورده ضربه چقدر دونم می ، حساس چقدر دونم می ،



 می رو پسره این اسم بند یک بوده بیدار که هایی زمان شیال روز تمام

 این سام که بگم وقتی رو موضوع این خواستم می هم بیشتر...  برده

کنم صبر فردا تا که اورد نمی طاقت هم دلم ولی ، نباشه اطراف  ... 

 

بدنام کپی , [۷۱.۶۱.۶۰ ۱۳:۳۲] 

 بهش االن شما که ای مسئله همین...  فرخی خانم کردین خوبی کار -

باشه کننده کمک خیلی پرونده این توی بتونه شاید کردین اشاره  ... 

 پوِل و دونه می خودش سعید...  نیست اینا و پول بحث" اصال واال -

 شیال زندگی توی پسره این نقش" واقعا بدونم خواد می دلم بیشتر...  شیال

 ... چیه

؟ نگفت هیچی خودش -  ... 

 هایی حرف یه دختر این" اصال...  بهتره نگفتنم که بگم چی زند آقای -

 قرص عوارض پای بذارم رو هاش حرف این گم می فقط من که زنه می

بخشش آرام های  ... 

؟ چیه منظورتون -  ... 

 صدای با ، انداخت بسته در سمت به دیگری نگران نگاه خانم سمانه

کرده ازدواج گه می:  داد جواب آرامی بسیار  ... 

؟ چی:  خورد گره هم در اش مردانه ابروهای زند آقای  ... 

 نمی سام...  شوهرند و زن مبین با گه می:  داد تکان سری خانم سمانه

گفت اینو هاش حرف بین بار یک...  دونه  ... 



 در به در ، ما که روزی 03 ، 03 این تمام شیال کنید می فکر یعنی -

؟ بوده پسره این با بودیم دنبالش  ... 

 نتونم من که شده باعث زنه می شیال که هایی حرف واال ، دونم نمی -

کنم فکر این از غیر  ... 

 فکر به خورده گره ابروهای با و فشرد هم روی را هایش لب زند آقای

پرسید گذشت که کمی...  رفت فرو  : 

؟ چیه دکترش اسم -  ... 

؟ چطور...  قائم دکتر -  ... 

باشم داشته باهاش صحبتی یه من بذارید...  نباشید نگران ، بدین اجازه -  

... 

...  کنم می خواهش ، باشه خودمون بین ها حرف این ، زند آقای فقط -

 همه وقته خیلی که درسته...  دونه نمی ها حرف این از هیچی هنوز سام

 سخته خیلی هنوز سام واسه ، دونم می من ولی ، شده تموم بینشون چی

کنه فراموش رو چی همه بتونه که  ... 

؟ کجاست سام االن -  ... 

 کم کم داشتیم هم ما...  بیمارستان حساب تسویه کارهای واسه رفته -

خونه ببریم رو شیال که شدیم می آماده  ... 

 نباشید نگران:  گفت بود رفته فرو فکر به سخت که همانطور زند آقای

هذیون روی از ش همه شما قول به و نیست هیچی انشاهلل...  فرخی خانم  

...  

کرد مکث کمی راهرو داخل...  رفت در سمت به حال همان در  ...  



؟ سمت کدوم دکتر اتاق:  گفت و کرد خانم سمانه به رو  ... 

کنم می راهنماییتون من بدین اجازه -  ... 

 با من سها:  گفت و کرد بود ایستاده ای گوشه مدت تمام که سها به رو و

نگو هیچی بهش اومد سام اگه...  دکتر پیش رم می زند آقای  ...  

؟ بهش بگم چی رفتی کجا پرسید اگه -  ... 

نفهمه چیزی سام فقط ، خوب کن جور ای بهانه یه -  ... 

داد تکان سری سها  ... 

سمت این زند آقای بفرمایید -  ... 

 شنیده پیش دقایقی که هایی حرف از زده شوک سها ، اتاق شدن خالی با

شد خیره شیال به بود  ...  

؟ بکند را کاری همچین بود توانسته شیال چطور  ... 

 

 

*** 

 

 هم آرامی های زمزمه ، بود پیچیده فضا در که مالیمی آهنگ صدای میان

 پلک کردن باز تواِن حتی که بود آن از تر کرخت...  رسید می گوشش به

باشد داشته را هایش  ... 

خوابِ  شیال بینی نمی! ... ؟ کردی روشن چیه این سها -  ... 



 که وقتایی آهنگ بودن روشن با وقت هیچ شیال تازه...  کمه که صداش -

نداشت مشکلی بخوابه خواست می  ... 

 لحن همان با صدا حال همان در...  نشست اش پیشانی روی خنکی دست

 دوباره شد می اش چاشنی داشت عصبانیت کمی که ؛ اش کننده توبیخ

 خوب باید شیال گفت دکتر...  ندارم کار چیزا این به من سها:  گفت

گوشت توی بذار رو ات هندزفری یا کن خاموشش یا پس ، کنه استراحت  

... 

کمه خیلی که صداش مامان -  ... 

کن مراعات خرده یه" لطفا! ...  سها -  ... 

 آهنگ صدای...  شد دور ازش هم مطبوع خنکای آن ، دست رفتن کنار با

 چقدر...  بود رفته فرو سکوت در اطرافش همه دوباره و بود شده قطع

 از را هایش چشم حتی دیگر خواست نمی دلش حتی...  آمد می خوابش

بخوابد دوباره توانست می که بود خوب چقدر...  کند باز هم  ...  

 

 

*** 

 

؟ الو...  ؟ الو -  ... 

 گرفته صدای با و فشرد اش شقیقه روی کمی را هایش انگشت خانم سمانه

؟ کیه سها:  گفت ای  ... 



 نمی:  برگشت مادرش طرف به و گذاشت میز روی را تلفن گوشی سها

شد قطع دونم  ...  

بود موبایل شماره:  برداشت میز کنار از را تلفن دفترچه  ... 

؟ نخوابیدی:  انداخت مادرش به نگاهی زد می ورق را دفتر که همانطور  

... 

 نفره دو مبل روی بود گرفته را دردناکش سر که حالی در خانم سمانه

 سرم ، بیار واسم قرص یه پاشو...  نه:  بست را هایش چشم و نشست

میترکه داره  ... 

 این و...  سمیراست خاله موبایله شماره ، خوب:  رفت باال سها ابروهای

 ... یعنی

 زنگ صدای ، کند پیدا را اش جمله کردن تمام فرصت که این از قبل

شد بلند دوباره  ... 

 هست احتمالش:  داد ادامه را حرفش و زد حرص روی از لبخندی سها

تهران باشه اومده که  ... 

خدایا آه:  گذاشت اش پیشانی روی را دستش خانم سمانه  ... 

 فقط:  گفت خستگی با ، فرستاد می بیرون محکم را نفسش که حالی در

داشتیم کم وضعیت این توی رو همین  ... 

 ، کنم چیکار خوب:  داد تکان آرام ، را دستش داخل سیم بی تلفن سها

؟ بشه قطع که بخوره زنگ اونقدر بذارم  ... 

 یه شاید ، من بده نه:  کرد دراز تلفن گرفتن برای را دستش خانم سمانه

باشه داشته واجب کار  ... 



 همه زود یا دیر که صورت هر در:  کرد زمزمه ناراحتی با لب زیر و

فهمند می  ... 

 

 

*** 

 

...  ؟ کردین پیداش:  رسید گوش به سمیرا صدای ، سالن در شدن باز با

؟ بود کجا  ...  

 هیچی هنوز...  بشین بیا...  سالم:  نشست ها مبل از یکی روی سمانه

تو مثل منم ، نیست معلوم  ... 

 رو حال همان در و ، کرد مانتویش های دکمه کردن باز به شروع سمیرا

 به...  بوده کجا وقت همه این نگفته هنوز ؟ چی یعنی:  گفت سمانه به

؟ گفتین سعید  ... 

کنم صحبت باهاش نتونستم هنوز:  داد تکان سری سمانه  ... 

؟ کجاس االن ورپریده این خوب:  انداخت مبل روی را مانتویش سمیرا  

... 

 خاله واسه ، خنک شربِت یه برو سها:  کرد اشاره سها به سر با سمانه

بیار ات  ... 

؟ کجاست االن گم می -  ... 

خوابه...  باالس:  فرستاد بیرون خستگی روی از را نفسش سمانه  ... 

خوابه که:  کرد نگاه باال طبقه به درهم های اخم با سمیرا  ... 



واینستا کمر به دست من سر باالی اینجوری بشین میگم...  بشین سمیرا -  

...  

 ازش اصال! ... ؟ بشینم:  کرد نگاهش شده گرد های چشم با سمیرا

؟ بوده کجا مدت همه این پرسیدی  ... 

 که معلومه خوب ، سمیرا زنی می حرفا:  داد حواب کالفگی با سمانه

پرسیدم ازش  ... 

؟ بوده کجا...  خوب -  ... 

 ... سکوت

توام با سمانه -  ...  

نیست یادش هیچی گه می:  داد را جوابش ناچاری سر از سمانه  ... 

؟ چی -  ...  

 باور توام:  بود نشسته سمیرا های لب روی تمسخر روی از ای خنده

 یادش هیچی گه می وقت اون ، شده پیدایش مدت همه این بعد...  ؟ کردی

؟ نیست  ... 

کرده تائید را اش فراموشی دکتر:  داد توضیح باالجبار سمانه  ...  

؟ ای فراموشی چه ؟ فراموشی:  رفت فرو هم در سمیرا های اخم  ... 

انداخت باال ای شانه سمانه  ... 

...  افتادن یک شاید:  نداشت بیشتر دادن توضیح جز ای چاره انگار ولی

سمیرا دونم نمی خدا به...  سر به ضربه یک شاید  ... 

؟ فراموشی:  نشست ها مبل از یکی روی باالخره سمیرا  ... 



داد تکان تائید روی از سری سمانه  ... 

 این و:  شدند تنگ دوباره سمیرا های چشم که نکشید طول زیادی زمان

؟ کرد پیدا رو خونه راه چجوری اش فراموشی این با خانم  ... 

 حرف ، برنگشته ایران به سعید هنوز که وقتی تا خواست نمی دلش سمانه

 ، سمیرا کردن سر به دست انگار ولی ، بپیچد فامیل و فک توی حدیثی و

رسید می نظر به غیرممکن همیشه مثل  ... 

 صاحب:  داد را جوابش حوصلگی بی با دید را او منتظر نگاه وقتی

 تلفن شماره کیفش داخل از بوده اونجا مدتی یه شیال که ای مسافرخونه

زده زنگ ما به و کرده پیدا رو اینجا  ... 

:  گفت سریع باشد کرده پیدا خوب دستآویز یک انگار که طوری سمیرا

 آخه...  نزده زنگ زودتر چرا داشته رو شماره اگه...  دیگه همین خوب

 گفته چیزی یه ترس از ورپریده این...  ای ساده انقدر چرا تو من خواهر

؟ کنی می باور چرا تو درمیاره ادا داره و  ... 

کرده تائید رو اش فراموشی دکتر میگم بابا:  رفت باال کمی سمانه صدای  

... 

دوخت چشم او به فشرده هم به های لب و درهم های اخم با سمیرا  ... 

 خوای می سمیرا:  داد ادامه مالیمت کمی با بار این و کشید آهی سمانه

 اون اصال...  شده نصف بچه این ولی ، نکن خوای می ، کن باور

 بالیی چه دونم ،نمی شده داغون بچه...  شناختیمش می که نیست شیالیی

 نمیاد یادش رو هیچی ، شناسه نمی رو کس هیچ...  اومده سرش مدت این

...  کنه قبول رو ما تا داشتیم وضعی چه بیمارستان توی بدونی اگه... 

 ، داد نشون بهش داشت اش گوشی و ها آلبوم توی عکس چی هر سها

بیمارستان اومد اونم ، گذاشتیم جریان در رو زند آقای که بعدم  ... 



؟ چرا اون:  کرد نگاهش کنجکاوی با سمیرا  ... 

 وکالت سعید طرف از که اونم ، دیگه بازه هنوز شیال شدن گم پرونده -

 رو سعید تا ، بگیره رو کارها دنبال خودش بیاد اون حداقل گفتیم ، داره

کنیم پیدا  ... 

؟ نگفتی من به چرا ، ؟ کردین پیدایش کی حاال:  گفت دلخوری با سمیرا  

... 

 نمی رو روزم و حال ، خدا رو تو ، سمیرا:  کرد نگاهش ملتمس سمانه

 اصال هم شیال...  نداشتیم آرامش هم لحظه یه روز دو یکی این ، بینی

نداره حسابی و درست روز و حال  ... 

؟ چی یعنی:  شد حس نگرانی کمی سمیرا صدای در باالخره  ... 

 ، تهوع حالت ، سرگیجه ؛ دونم می چه:  داد توضیح ناراحتی با سمانه

خواب همش هم یکسره و ؛ داره ضعف همش اصال  ... 

بفرمایید:  گذاشت اش خاله مبل کنار میز روی را شربت سها  ... 

 دوباره سمانه به رو و داد تکان سها برای تشکر ی نشانه به سری سمیرا

؟ گفته چی دکتر خوب:  گفت  ... 

 گه می ، دونم نمی:  انداخت باال ای شانه ندانستن ی نشانه به هم سمانه

بخشه آرام های قرص حد از بیش مصرف عوارض از اینا  ... 

؟ بخش آرام:  کرد نگاهش تعجب با سمیرا  ... 

...  کردن پیدا قرص قوطی یه همراهش ها بچه:  داد تکان سری سمانه

 و حال این به رو خودش که خورده ازشون چقدر و چجوری نیست معلوم

انداخته روز  ... 



؟ داره خبر سام:  آورد پایین را صدایش سمیرا  ... 

 از رفتن هم با ابرام و اون:  نشست سمانه های لب روی تلخی لبخند

اوردنش مسافرخونه  ... 

؟ خوبه حالش:  گفت دلسوزی با سمیرا  ... 

کرد سکوت و داد تکان سری فقط ناراحتی با سمانه  ... 

داد می آزارش سمیرا آمیز ترحم نگاه  ...  

؟ بودی کجا تو:  شد جا به جا کمی مبل روی  ... 

همانطور سمیرا  

 

:  داد توضیح ، بود گردش در او صورت روی جستجوگرش نگاه که

 باید که بود مدارک سری یه ، ام بازنشستگی کارهای واسه بودم اومده

دادم می  ... 

؟ رودهن گردی می بر یا...  ؟ مونی می:  داد تکان سری سمانه  ... 

 این با نه:  انداخت پایش آن روی را پایش و داد تکیه مبل پشتی به سمیرا

اینجاست ذهنم و فکر همش هم برم اگه اوضاع  ...  

نشن نگران بزن ها بچه به زنگی یک پس:  داد تکان سری سمانه  ... 

" خواهشا سمیرا فقط:  داد ادامه ملتمس ولی آرام لحنی با حال همان در و

 می خودش...  ایران بیاد سعید خود بذار...  نگو چیزی کسی به" فعال

بهتره نکنیم دخالتی ما...  دونه  ... 



 با ، آورد می بیرون کیفش داخل از را موبایلش گوشی که حالی در سمیرا

 کسی به که دارم کار چی من سمانه وا:  گفت کشیده هم در ابروهای

زنیا می حرفا...  بگم چیزی  ... 

 ناراحت...  گفتم کلی:  فرستاد بیرون خستگی روی از را نفسش سمانه

 ... نشو

 واسه چیزی یه برم پاشم:  گفت و شد بلند مبل روی از حال همان در و

کنم درست ناهار  ... 

 ، نکش زحمت:  گفت بود گوشش کنار موبایلش گوشی که حالی در سمیرا

خوریم می هم دور ساده چیز یه  ... 

 کنم درست چیزی یه باید شیال واسه باالخره ، چیه ها حرف این بابا نه -

 ... دیگه

کرد اش گوشی با صحبت به شروع دوباره و داد تکان سری سمیرا  ... 

 

*** 

 

 سام به نگاهی نیم...  گذاشت آشپزخانه میز روی را شیال غذای سینی سها

...  انداخت کرد می بازی دستش داخل سیب با و نشسته میز پشت که

 و قرمز سام های دست داخل سیب...  گذاشت سینی داخل هم را آب لیوان

 شیال که هایی سیب نوع همان از" دقیقا ، رسید می نظر به آبدار خیلی

 آنکه از قبل ولی ؛ کرد دراز دست اختیار بی...  داشت دوست خیلی

 افتادن صدای با ؛ بردارد میز روی های میوه ظرف داخل از سیبی

 باالی به شده گرد های چشم با...  پرید جای از سرش باالی از جسمی



 قرار آشپرخانه روی درست دوم ی طبقه در اتاقش...  شد خیره سرش

 ... داشت

 روی سینی به توجه بی و شد خارج هایش لب میان از شیال نام اختیار بی

کرد باز را اتاقش در زنان نفس...  دوید ها پله سمت به میز  ... 

  ... شیال -

 چی:  رساند بود افتاده تخت کنار زمین روی که او به سریع را خودش

؟ بری خواستی می جایی...  ؟ شده  ... 

 کمکت بذار:  گفت مهربانی با او ی چهره پریدگی رنگ و ضعف دیدن با

 ... کنم

 باال را او سست بدن و کرد حلقه او ظریف بازوان دور را هایش دست

نشاند تخت روی و کشید  ... 

 طرف دو محکم را هایش دست...  نداشت را او نگاه دلسوزی تحمل شیال

 می که یا...  دانست نمی هم را او اسم حتی...  داد فشار هایش شقیقه

 بودند کرده معرفی رو خودشان بیمارستان در که این نه مگر...  ؟ دانست

 می حس که حدی تا...  بود شده بیشتر سردردش...  ؟ بود چه اسمش ،

کشیدند می تیر هم هایش چشم کاسه کرد  ... 

؟ خوبی:  گفت و کرد نگاهش نگرانی با دختر  ... 

ترکه می داره سرم:  نالید لب زیر  ... 

 میز...  شد خم...  انداخت زمین روی شده ریخته وسایل به نگاهی سها

 دوباره و کرده بلند ، را بود افتاده زمین روی تخت کنار که چوبی کوچک

بودند افتاده زمین روی ، هم او های قرص نایلون...  گذاشت تخت کنار  

...  



بود گرفته نظر زیر را او حرکات ، بازش نیمه چشمان میان از شیال  ... 

:  گفت او به رو لرزانی صدای با ، دید خود متوجه را او نگاه وقتی

؟ دی می منو های قرص  ... 

 پیش شیال چنینی این سردردهایی برای دکتر که هایی قرص سریع سها

 آب لیوان به بالتکلیف...  آورد بیرون نایلون داخل از ، را بود کرده بینی

 چند:  گفت مالیمت با شیال به رو و...  کرد نگاه زمین روی شده ریخته

بیارم آب واست برم ، کن صبر لحظه  ... 

 ، خواد نمی:  کرد دراز سها سمت به را دستش و داد تکان سری شیال

خورم می همینجوری  ... 

 که اینجوری آخه:  گذاشت شیال منتظِر دسِت کِف داخل ، را قرص سها

شی می اذیت ، شه نمی  ... 

 آب با را آن و گذاشت دهانش داخل را قرص ، او به توجه بی شیال

 پشت...  رفت هم در قرص تلخی از اش چهره...  داد قورت دهانش

 به دهانش در که بدی طعم از و گذاشت هایش لب روی را چپش دست

فشرد هم روی را هایش چشم ، بود آمده وجود  ... 

 برم میذاشتی باید:  بود شده دوخته او ی رفته درهم ی چهره به سها نگاه

 ، پایین رم می االن...  باال اوردم می رو شامت داشتم...  بیارم آب واست

بیارم برات خوای می هم ای دیگه چیز  ... 

 به عجیبی حالتی با که او به و گذاشت کناری را ها قرص نایلون سها

کرد نگاه بود شد خیره چپش دست  ... 

؟ شیال -  ... 



 باال را سرش ، شد جدا دستش های انگشت از تعلل کمی از بعد شیال نگاه

؟ ندیدی منو انگشتر:  گفت گیجی با سها به رو و گرفت  ... 

نشست زمین روی او تخت کنار سها  ...  

؟ انگشتر کدوم:  انداخت او خالی انگشتان به نگاهی  ...  

؟ شده گم انگشترت:  پرسید مالیمت با او به رو سپس و  ... 

 حالش...  است شده دیگری زمان هر از تر سنگین سرش کرد حس شیال

 چشم...  بیند می تایی دو را چیز همه کرد می حس که بود خراب آنقدر

بود نشده حلقه نبوِد متوجه چطور...  بست را هایش  ... 

؟ شیال -  ... 

ندهد اهمیتی سردردش به کرد سعی  ... 

بود خریده واسم مبین که ای حلقه:  کرد باز دوباره را هایش چشم  ... 

بود دستم همیشه:  شد خیره او صورت به  ...  

 عقب به...  پراند جا از را سها ، زمین با سینی محکِم برخورِد صدای

سام:  گفت نگرانی با ، اتاق در کنار سام دیدن با...  برگشت  ... 

رسید می دو هر گوش به هم هنوز ، شیال آراِم های زمزمه صدای  ... 

 های میوه و ، لیوان و بشقاب شکسته های تکه به نگاهش که حالی در سام

 باال را سرش که آن بدون ، ای خفه صدای با ، بود زمین روی شده پخش

کنم جمع رو اینا بیارم چیزی یه رم می:  گفت بیاورد  ... 

 که شیال به و گرفت رفت می بیرون اتاق از که سام از را نگاهش سها

 ناراحتی با...  دوخت بود کردن زمزمه حال در بسته های چشم با هنوزم



 با ، خورد گره هم در دستش های انگشت...  فشرد هم روی را هایش لب

زد بیرون اتاق از سام دنبال به و برگرداند روی او از درهم های اخم  ... 

 ... سام -

آمد پایین سریع را ها پله  ... 

 ... سام -

؟ رفت کجا سام...  ؟ سها:  کرد باز را سالن در خانم سمانه  ... 

؟ رفت -  ... 

...  بیرون زد خونه از عجله با و شد سوار رو موتورش االن ، آره -

؟ شده چیزی  ... 

 خاله و حیاط روشن های چراغ به نگاهی ؛ سالن باِز نیمه دِر الِی از سها

 به ای اشاره...  انداخت بود نشسته تخت روی حیاط داخل که سمیرا

و انداخت حیاط داخل به نگاهی خانم سمانه...  کرد مادرش  

 

بست سرش پشت را سالن در  ... 

؟ سها شده چی:  گفت سها به رو پایینی صدای با  ... 

فهمید سام:  داد تکان ناراحتی از سری سها  ... 

؟ سها رو چی -  ...  

کردی جونم نصفه:  کرد بیشتر را اضطرابش سها ی چهره حالت  ... 

گرفت دندان به را لبش ی گوشه سها  ... 

 ... سها -



بودند هم با مبین و شیال که فهمید -  ... 

 فهمید کجا از...  ؟ چی یعنی:  کرد نگاهش درهم های اخم با خانم سمانه

 ... ؟

 با باال داشتم ، دونم می چه:  انداخت باال ناراحتی روی از ای شانه سها

...  شد پیداش یهوو کجا از سام دونم نمی ، زدیم می حرف اتاق توی شیال

بیرون زد اتاق از شنید که هم وقتی  ... 

:  گذاشت سرش روی را دستش کف و داد تکیه سالن در به خانم سمانه

دختر بود کجا حواست آخه...  خدا ای  ... 

 مادرش از را استرسش تا کرد می را خود تالش تمام که حالی در سها

 به:  داد جواب ، داشت خود از دفاع در سعی که لحنی با ، نگهدارد مخفی

 که بود باری اولین...  شد پیداش اتاق توی یهوو خودش ، مامان چه من

 کجا از من آخه...  اتاقمون توی بود اومده خونه برگشته شیال وقتی از

؟ کنیم کار چی حاال...  دونستم می باید  ... 

رفت تلفن سمت به و گرفت سها از را گرش مالمت نگاه خانم سمانه  ... 

؟ بزنی زنگ کی به خوای می:  کرد دنبال را او سها نگران نگاه  ... 

؟ رفته کجا پسر این ببینم:  گذاشت گوشش کنار را تلفن سمانه  ... 

گرفت دندان به را دستش ناخن ی گوشه و ایستاد مادرش کنار سها  ... 

ده نمی جواب:  گفت نگرانی با و کرد قطع را تلفن خانم سمانه  ... 

؟ رفت کجا آخه -  ... 

 داد جواب را تلفن سریع خانم سمانه ، خانه تلفن زنگ صدای شدن بلند با

سام الو...  ؟ الو:   ... 



هستم زند...  فرخی خانم سالم -  ... 

؟ شما هستین خوب ، زند آقای سالم:  کرد مکثی خط پشت خانم سمانه  ... 

؟ بودین کسی تلفن منتظر ، ؟ فرخی خانم افتاده اتفاقی ، ممنونم -  ... 

 زدم می حرف...  سام با داشتم ، نه:  کرد آرام کمی را لحنش خانم سمانه

شد قطع تلفن ،  ... 

بله ، آها -  ... 

ما های زحمت با ، زند آقای خبر چه -  ... 

 من ، مزاحمت از غرض...  فرخی خانم نفرمایید ، دارین اختیار -

کنم صحبت سعید با تونستم باالخره  ...  

 کردیم سعی خیلی ما نگفتین...  ؟ بود کجا...  شکر رو خدا! ... ؟" جدا -

بگیریم تماس باهاش  ... 

 شما با هست احتمالش ، بود دیده هم رو شما های تماس" ... اتفاقا چرا -

 فقط ، کنم نمی صحبت زیاد من ، هم همین واسه ، بگیره تماس االن هم

 واسش رو شیال شدن پیدا ماجرای حدی تا من که بگم شما به قدر همین

 سعید که وقت هر بمونه هم اون که ، جزئیات با خیلی نه البته ، گفتم

داد توضیح واسش شه می تر راحت موقع اون,  ایران برگشت  ... 

 من دوش روی از باری یه انگار...  زند آقای کردین لطف خیلی -

 ... برداشتین

 رو وقتتون زیاد من پس ، خوب...  بود ام وظیفه ، کنم می خواهش -

بگیره تماس شما با بخواد سعید شاید ، گیرم نمی  ... 

کشیدین زحمت ، نکنه درد دستتون -  ... 



خدانگهدار ، اجازتون با ، کنم می خواهش -  ... 

 ... خداحافظ -

شکر رو خدا:  کشید آسودگی سر از نفسی خانم سمانه  ... 

؟ ایران میاد داره سعید دایی -  ... 

 با شاید:  شد بلند جایش از و...  اهلل شا ان:  داد تکان سری خانم سمانه

بشه حل هم ما مشکالت این سعید اومدن  ... 

 شیال به حواست تو...  ات خاله پیش رم می من:  داد ادامه سها به رو و

 ... باشه

 به نگاهی گرفته ای چهره با ، مادرش شدن دور با و داد تکان سری سها

انداخت باال طبقه  ...  

 

 

*** 

...  ریخت دستش کنار سطل داخل را ها ظرف ی شکسته های تکه سها

 ی چهارپایه ؛ کرد می بلند زمین روی از کمی را خیس فرش که حالی در

 که طوری وار زمزمه حال همان در و...  داد قرار آن زیر کوچکی

 چند یه میذارم رو این خوب:  گفت زند می حرف خودش با که انگار

شه خشک فرش های قسمت این تا بمونه زیرش ساعتی  ... 

 او حرکات تمام ، تخت روی از ، کشیده دراز همانطور که شیال به رو و

...  ؟ خوری نمی رو شامت چرا:  گفت و کرد بود گرفته نظر زیر را

افته می دهن از بشه سرد  ... 



شد قفل هم در ای لحظه نگاهشان  ...  

؟ چیه اسمت -  ... 

 عجیبی حس...  فشرد هم روی را هایش لب دادن جواب از قبل سها

 دو حد در شیال و او روابط ، بود مسخره...  ؟ چیه اسمت...  داشت

 چیه اسمت...  حاال...  بود خواهر دو حد در حتی نه یا ؛ صمیمی دوست

 ... ؟

 سمت به...  کرد رها ، اتاق دِر کناِر جا همان را جارو اختیار بی سها

 همانطور شیال...  نشست زمین روی ، تخت کنار...  افتاد راه شیال تخت

 به و کنارش به و شد جا به جا کمی ، داشت قرار بالشتش روی سرش که

شد خیره ؛ بود او به پشتش و داده تکیه تخت به زمین روی ، که او  ... 

 ... سها -

 آرامش حس...  سها...  دوخت چشم او خرمایی و پرپشت موهای به شیال

ستاره یعنی:  گفت لب زیر اراده بی...  داشت بخشی  ... 

دوخت چشم او به درشتش سبز های چشم آن با و برگشت طرفش به سها  

... 

داری قشنگی های چشم:  بود رخوت با همراه و سست شیال لحن  ... 

...  دونم می:  نرسید هایش چشم به که نشست سها های لب روی لبخندی

گفتی می بهم همیشه اینو  ... 

گفت می بهش  ...  

بود خالی ذهنش  ...  



 به جا کمی بالشتش روی را سرش...  فرستاد بیرون را صدایش بی نفس

...  سها...  به رو...  افتاد اش رویی به رو تخت به نگاهش...  کرد جا

 مال تخت اون:  گفت و کرد کرد می نگاهش کنجکاوانه همچنان داشت که

؟ کیه  ... 

! ... ؟ تخت اون:  داد می نشان او سوال از را تعجبش سها ی چهره حالت

من تخت ، معلومه خوب  ... 

؟ کجاست پس:  رفت فرو درهم شیال های اخم  ... 

 چی:  گفت شود نمی او سوال متوجه بود مشخص" کامال که طوری سها

  ... !؟

؟ شریکی باهاش رو اتاق این که کسی همون -  ... 

 چشم شیال به...  نشست سها های لب روی ؛ کوتاه ولی ، آرام ای خنده

 تلخ لبخندی با ، دید خود متوجه" واقعا را او منتظر نگاه وقتی ، دوخت

کشیده دراز خودش تخت روی:  داد را جوابش  ... 

شود او حرف کنایه متوجه شیال تا کشید طول کمی  ... 

گی می داری یعنی -  ... 

 به ، بزرگ" نسبتا اتاق دور نگاهش که حالی در و داد تکان سری سها

 اتاق این توی من اتاقی هم ، شیال آره:  داد جواب بود آمده در گردش

 ... تویی

؟ نمیاد یادت:  شد خیره شیال های چشم به دوباره کنجکاوی با و  ...  

داد تکان آرامی به را سرش او حرف از شوکه شیال  ... 

؟ هیچی -  ... 



هیچی:  بود ضعیف شیال صدای  ... 

شد فشرده هم روی سها های لب  ... 

 اتاق سکوت دوباره ، سها شاکِی ، حدی تا ولی آرام صدای تا گذشت کمی

 چی همه ، رفتنت بعد... ؟ رفتی چرا...  ؟ شیال چرا آخه:  شکست را

شد خراب  ... 

 و ای لحظه دردهایی...  نشست اش شقیقه روی اختیار بی شیال دست

بست درد روی را هایش چشم...  پیچید می سرش در ناگهان ؛ کوتاه  ... 

؟ خوبی:  شد او حال متوجه انگار سها  ... 

 زیر ؛ داد می فشار اش شقیقه روی را هایش انگشت که همانطور شیال

آره:  کرد زمزمه لب  ... 

 یه بعد ، بخور رو شامت پاشو:  رسید گوش به تر آرام کمی سها صدای

کن استراحت کمی  ... 

ندارم اشتها" اصال ، تونم نمی:  بود زمزمه یک حد در شیال لحن  ... 

نخوردی هیچی که ناهارم ، شه نمی که اینطور -  ...  

تونم نمی" واقعا:  کرد باز هم از کمی را هایش چشم شیال  ... 

کنم کمکت بذار ، شه می ناراحت اینجوری مامان -  ...  

 همان در و کرد نشستن به مجبور را او و گذاشت او بازوی زیر دست

 رو تو ، اومد سعید دایی وقتی که خوای نمی تازشم:  داد ادامه حال

؟ هوم ؟ ببینه مریض و افتاده تخت روی اینجوری  ... 

؟ سعید دایی:  شد دوخته او به شیال نگاه  ... 



 نزدیک تخت به را بود گذاشته آن روی را غذا سینی که کوچکی میز سها

تو بابای...  سعید دایی آره:  کرد تر  ...  

کرد نگاهش منتظر و گرفت سمتش به را قاشق و  ... 

 نمی کن باور:  انداخت رویش جلوی سوپ ظرف و قاشق به نگاهی شیال

ندارم اشتها" اصال...  تونم  ... 

قاشق تا چند ، نداره اشکال -  ...  

 ... آخه -

بخوری چیزی یه باید شیال -  ... 

 زیر...  گرفت سها از را قاشق و کرد دراز را دستش...  کشید آهی شیال

 لبخند...  گذاشت دهانش در را سوپ قاشق اولین سها منتظر نگاه

نشست سها های لب روی رضایتی  ... 

 گوشه از رو تختت نیومد دلم حتی...  گردی برمی گفت می همش دلم -

بردارم اتاق  ... 

؟ کردم می زندگی اینجا من -  ... 

 ... آره -

؟ چرا -  ... 

رفت باال ابروهایش سها  ...  

 ؟ کردم می زندگی اینجا چرا که اینه منظورم:  کرد کامل را سوالش شیال

؟ نه پدرم با چرا  ...  

:  نشست هایش لب روی لبخندی بود شده او منظور متوجه تازه که سها

؟ نیست ایران پدرت گفتیم بهت بیمارستان توی یادته ، آها  ... 



داد تکان را سرش آرامی به شیال  ... 

ز آلمان پدرت پیش هم تو خوب -  

 

 تحصیل ادامه واسه رو اینجا دانشگاه که وقتی از ولی ، کردی می ندگی

ما پیش اینجا اومدی ، کردی انتخاب  ... 

دانشگاه؟:  گذاشت سوپ ظرف داخل را قاشقش شیال  ... 

 تهران دانشگاه فارسی ادبیات ارشد دانشجوی آره:  داد تکان سری سها

 ... بودی

 صحبت از ای نشانه یا ، ای خاطره دنبال به ذهنش های تاریکی در شیال

بودم:  گفت حال همان در ، گشت سها های  ... 

:  گرفت او از را نگاهش و داد تکان تاسف ی نشانه به سری سها

 که مدتی اون خوب ولی...  سعید دایی پیش برگشتی و دادی انصراف

کردی می زندگی ما پیش اینجا بودی تهران  ... 

؟ دادم انصراف:  کرد نگاهش تعجب با شیال  ... 

داد تکان سری فقط ، او سوال جواب در میلی بی با سها  ... 

؟ چرا -  ... 

دونم نمی درست:  انداخت باال ای شانه سها  ...  

 دیگه اگه:  داد ادامه انداخت می سوپ ظرف به نگاهی که حالی در و

کنی استراحت کمی یه هم تو که پایین ببرمش من ، خوری نمی  ... 

 سها گریزاِن هاِی چشم جستجوی در هم هنوز نگاهش که همانطور شیال

 خود اوج به کم کم داشت هم خودش سردرد...  داد تکان سری فقط ، بود



 اتاق از او غذای سینی با سها که آن از قبل وجود این با...  رسید می

؟ ببینم رو پدرم تونم می کی:  پرسید آرامی به شود خارج  ... 

 سعید دایی ، نباش نگران ، زودی به:  برگشت عقب به اتاق در کنار سها

ایران گرده برمی فرصت اولین در  ... 

...  کن استراحت کمی هم حاال:  گفت تختش سمت به سر ی اشاره با و

بخوابی بتونی تر راحت که کنم می خاموش رو برق  ... 

 به کشید می دراز دوباره تختش روی که همانطور و داد تکان سری شیال

دوخت چشم اطرافش تاریکی  ... 

 

 

*** 

 

؟ خورد چیزی سها -  ... 

 روی که مادرش به رو ، رفت می آشپزخانه سمت به که همانطور سها

قاشق چند:  گفت و کرد بود نشسته ها مبل از یکی  ... 

؟ کنم کمکت بیام:  رفت درهم خانم سمانه های اخم  ... 

شورم می رو ها ظرف خودم ، نه:  داد را جوابش آشپزخانه داخل از سها  

... 

 گفت خواهرش به رو آرامی صدای با ، بود ساکت لحظه آن تا که سمیرا

گفتم بهت اینو کی من ببین حاال ، میاره در بازی داره دختر این:   ... 

کرد نگاه خواهرش به فقط و فشرد هم روی را هایش لب سمانه  ... 



 جدی جدی:  کشید جلو کمی را خودش ، بود نشسته که مبلی روی سمیرا

نمیاد یادش چیزی که کنی می باور  ... 

 پایین و باال به شروع و برداشت میز روی از را تلویزیون کنترل سمانه

 رو تو که دیدی ، ببینیش رفتی ظهر قبل که خودت:  کرد ها کانال کردن

اومد نمی یادش  ... 

؟ کنیم باور باید ما یعنی این...  خوب - ! ... 

؟ داری شک هم دکترها حرف به تو یعنی:  کرد نگاه او به باالخره سمانه  

... 

 یه یعنی تو ، نبوده مدت همه این تازه...  دکتر تا داریم دکتر ، وا -

این که نیستی نگران کوچولو  ... 

:  گفت پایینی خیلی صدای با و انداخت آشپزخانه در به نگاهی نیم سمانه

دختر شکر رو خدا نباش نگران ، بودنشی دختر نگران تو اگه  ... 

 انقدر کجا از:  شد تنگ کمی کنجکاوی روی از سمیرا چشم ی گوشه

؟ مطمئنی  ... 

حرفم به کن اطمینان:  داد تلویزیون صفحه به دوباره را نگاهش سمانه  ... 

؟ کجا از:  نشست سمیرا های لب روی پوزخندی  ... 

 که این از قبل که اونجایی از:  دوخت سمیرا به را اش جدی نگاه سمیرا

شد معاینه ، بشه مرخص بیمارستان از  ... 

 دکترش با زند آقای:  داد ادامه خودش ، او نگاه کنجکاوی دیدن با و

بمونه بچه این واسه حدیثی و حرف هیچ جای خواست نمی ، کرد صحبت  

... 



 داد رو اجازه این خودش به چطور زند:  رفت فرو درهم سمیرا های اخم

 ... ؟

 شیال ی پرونده مورد در سعید:  داد را جوابش ای شمرده لحن با سمانه

 بد مگه ؟ چرا:  داد تکان سری حال همان در و...  داده کامل وکالت بهش

 بهش راجع جور این داری دختری این ی عمه که تو ؟ کرد کاری

غریبه پشت صد به برسه چه ، کنی می قضاوت  ... 

 داریم ، خواهر تا دو ما ؛ وا:  کرد نازک چشمی پشت ناراحتی با سمیرا

 ، دخترم این ی عمه من گی می داری خودت ، کنیم می صحبت هم با

بزنم رو حرف این ها غریبه پیش که نرفتم  ... 

:  برآمد دلجویی درصدد و کشید آهی خواهرش دلخوری دیدن با سمانه

 نمی که ما...  نزن منم پیش رو حرف این من خواهر ولی...  درسته

خدا به داره گناه...  اومده دختر این سر بالیی چه دونیم  ... 

 توی وقتی ، نکنه درد زند آقای دست ولی:  داد ادامه حال همان در و

 بهم و شدم ناراحت جورایی یه من کشید پیش رو مسئله این بیمارستان

 که کرد می رو چیزها این فکر خدا بنده که بینم می االن ولی ، برخورد

داشت اصرار مسئله این روی انقدر  ... 

 نگران ، دختری اون نگران که انقدر:  انداخت او به دلخوری نگاه سمیرا

؟ هستی هم خودت پسر  ... 

خوبه حالش سام:  شد دوخته تلویزیون صفحه به سمانه ی رنجیده نگاه  ... 

 دید از که...  ؟" باطنا یا" ظاهرا:  نشست سمیرا های لب روی پوزخندی

 بهش راجع پسرت ظاهر روی از داری تو اگه ولی...  کدوم هیچ ، من

 چنگی هم بچه اون ظاهر که ؛ بگم بهت جا همین باید ، کنی می قضاوت

زنه نمی دل به  ... 



فشرد هم روی ناراحتی از را هایش لب سمانه  ...  

 متوجه کنی می فکر:  داد ادامه او دلگیر ی چهره به توجه بی سمیرا ولی

 همش تو نگاه ، بیرون زد خونه از اونجور سام که ، سرشب از که نیستم

 ، سرکنده مرغ مثل پسر این چرا...  ؟ کجاست سام االن...  ساعته به

نداره قرار و آروم ، خودش خونه توی  ...  

 قضیه...  خوب حالش سام:  داد می نشان را اش ناراحتی اوج سمانه لحن

 قرار ، خونه این توی هم شیال حضور...  شده تموم وقته خیلی هم ها بچه

 رو خودم پسر منم:  شد بلند مبل روی از...  بده تغییر رو چیزی نیست

همین ، داره الزم زمان کمی فقط سام ، شناسم می  ... 

 کنم می خواهش:  داد ادامه بدهد حرفی اجازه سمیرا به که آن بدون و

 رو شام ، آشپزخونه رم می من...  کن تمومش رو بحث این جا همین

 ... بکشم

فشرد هم روی را هایش لب و داد تکیه مبلش پشتی به سمیرا  ... 

 

*** 

 

 آن به که حالی در و کرد درست را سرش پشت بالشت دست یک با سام

 نگه اش شده خم زانوی روی را دفتر دیگرش دست با ، داد می تکیه

  ... داشت

بود خالی اول صفحه چند  ... 

 



 

* نیست این دردم  

نیست عاشق او که  

نیست این دردم  

عشق از من معشوق که  

است تهی  

است این دردم   

ها سردی این دیدن با که  

؟ بستم دل چرا من !!! * 

 

نشست سام چهره روی ، عمیق اخمی  ...  

 های صفحه ، رسید می گوشش به حیاط داخل از که هایی همهمه میان

رفت می جلو را دفتر  ... 

 

 

  دلتنگی*

بیاورم تاب باید را  

بروم باید  

دورترها تا  



فراموشی مرز سر تا  

شهر این هوای  

 عجیب

توست های نفس به آلوده  ... * 

 

 بی و نخوانده را صفحه چند سام...  نشست سام های لب روی پوزخندی

کرد رد اهمیت  ...  

کرد جلب را اش توجه زیبا خطی با ، دفتر صفحه وسط ای جمله  : 

 

 

وقت هیچ طعمش که چیزی تنها *  

شود نمی عوض  

 جداییست

تلخِ  تلِخ همیشه  ... * 

 

 

 با سپس...  ماند ثابت نوشته روی لحظاتی سام ی شده تنگ های چشم

 پاکت...  شد بلند تخت روی از و انداخت ای گوشه را دفتر حرص

 سیگاری که همانطور...  برداشت تختش کنار میز روی از را سیگارش

 پرده...  افتاد راه به اتاقش باز نیمه ی پنجره سمت به کرد می روشن



 و ایستاد پنجره مقابل...  بود پیدا راحتی به حیاط داخل و رفته کنار کمی

 نسیم...  کرد نگاه ؛ بودند نشسته حیاط داخل ؛ تخت روی که ها آن به

 خنده به توحه بی...  بود آورده در حرکت به را ها پرده بهاری مطبوع

 کنجکاو ولی ، آرام های نگاه به ، اش خاله و مادر شاِد لحِن و سها های

 دوخت چشم ، بود آنها های حرف به حواسش تمام بود مشخص که ، شیال

 دیده همیشه از تر روشن ، خورشید نور زیر ، ایش ای قهوه های چشم... 

 پک ، بود او هاِی چشم روشنِی به نگاهش که همانطور سام...  شدند می

 شد بلند دوباره سها ی خنده صدای...  زد دستش داخل سیگار به محکمی

 لب روی ، آرام آرام ، که لبخندی به و تر نزدیک پنجره به کمی سام... 

 لبخند به نگاهش که همانطور...  شد خیره ، بست می نقش شیال های

 ابروانش گره ، شود متوجه خودش حتی که آن بی ، بود او های لب روی

 های پک که حالی در و گرفت فاصله پنجره از...  بودند رفته فرو هم در

...  ایستاد پنجره به پشت ، میزش کنار ، زد می سیگارش به عصبی

 سام...  شد زده اتاقش ِی پنجره ِی شیشه به ، بیرون از ای ضربه

کرد خاموش میزش روی سیگاری جا داخل را سیگارش  ... 

؟ سام:  شد بلند سها صدای  ... 

رفت اتاقش دیواری کمد سمت به سام  ... 

؟ سام:  شد باز ؛ تراس سمت به ؛ بیرون از توری در  ... 

؟ چیه:  کشید بیرون کمد داخل از را ش جین شلوار سام  ... 

:  بود گرفته نظر زیر را او بود داده تکیه توری در به که همانطور سها

بخوریم میوه داریم ، بیا گه می مامان  ... 

 دارم:  گفت کند نگاهش که آن بی و انداخت تختش روی را شلوارش سام

بیرون رم می  ... 



 کرد نگاه داشت برمی میز روی از را موبایلش و پول کیف که او به سها

؟ اینجا بیارم واست:  گفت آرام لحنی با و کرد مکث کمی ،  ... 

 ؟ گفتم چی نشنیدی:  کرد نگاهش بدخلقی با و برگشت سمتش به سام سر

بیرون رم می دارم...   ...  

رفت هم در سها های اخم  ...  

کنم عوض لباس خوام می...  برو حاالم -  ... 

 در حرص با...  دید خود روی را سام طلبکاِر و منتظر نگاه وقتی سها

 های اخم با و...  بخورد هم به محکم سرش پشت تا کرد رها را توری

افتاد راه به حیاط داخِل تخِت سمِت به درهم  ... 

؟ شد چی...  ؟ سها:  کرد نگاه او ی گرفته ی چهره به خانم سمانه  ... 

 روی سها...  دوخت چشم سام اتاق و تراس به حرفش این دنبال به و

 دستی پیش داخل از ای میوه که حالی در و نشست زانو چهار تخت

 بره خواد می ، خورم نمی گفت:  گفت حرص با داشت برمی جلویش

 ... بیرون

 بره خواد می کجا ای جمعه روز:  نشست خانم سمانه پیشانی روی چینی

 ... ؟

انداخت باال ای شانه فقط اخم با سها  ... 

؟ چشه ببین برو -  ... 

 آن از قبل ولی...  داد تکان سری ، خواهرش حرِف تائیدِ  در خانم سمانه

 سام و شد باز سالن در ، کند پیدا را تخت روی از شدن بلند فرصت که

آمد بیرون مرتب و پوشیده لباس  ... 



؟ سام بری خوای می جایی -  ... 

داد تکان سری فقط پوشید می را هایش کفش که حالی در سام  ... 

بخوریم ناهار خوایم می دیگه ساعت دو یکی ، کجا جون خاله -  ... 

 درون به پا ، بود نشانده هایش لب روی زورکی لبخندی که حالی در سام

 من منتظر ، بخورید شما کردم دیر اگه ، اومد پیش کار یه:  گذاشت حیاط

 ... نمونید

 را او ناراحتی با و رفت فرو هم در او حرف از خانم سمانه های اخم

کرد نگاه  ... 

 اش خاله برای سری ، کرد می دوری مادرش نگاه از که حالی در سام

اجازتون با خوب:  داد تکان  ... 

 که شیال یا و بود میوه خوردن حال در او به پشت که سها به توجه بی و

 ، زد دور را حیاط ؛ بود گرفته نظر زیر را کارهایش و او کنجکاوی با

 حیاط دیوار کنار که را موتورش و گذشت اش شده پارک ماشین کنار از

 طول ، مادرش نگاه سنگینی زیر...  آورد پایین جک روی از داشت قرار

کرد طی موتورش با شود آن سوار آنکه بی را حیاط  ... 

 هم ما نیایی تا ، برگردیا زود جون خاله ، سام:  شد بلند اش خاله صدای

خوریم نمی ناهار  ... 

 با ولی...  داشت آرامش به احتیاج کمی ، رفت درهم کمی سام اخمهای

 چشم:  گفت اش خاله به رو و برگشت عقب به رویی خوش با ، وجود این

گردم می بر شه تموم کارم وقت هر...  دم نمی قول ولی ؛  ... 



 باز را حیاط در ؛ گفت ای اجازه با ، دهد دیگری حرف فرصت که آن بی

 هم کناری ِی خانه دِر ، آن با زمان هم...  برد بیرون را موتورش و کرد

فشرد هم روی را هایش لب سام...  شد باز  ...  

 ... سام -

داشت کم را همین فقط  ... 

سالم:  برگشت هانیه عمو زن طرف به  ... 

 روی ، نگاهش آخر که انداخت او پای تا سر به نگاهی عمویش زن

ماند ثابت دستش کنار موتور  ...  

؟ ری می داری جایی:  رفت باال ابرویش تای یک  ... 

 و دخالت تحمل وجه هیچ به...  رفت فرو هم در دوباره سام های اخم

 فقط...  نداشت ، لحظه آن در ، خصوص به ، را او های کشیدن سرک

داد تکان سری جواب در  ... 

 حال این با ولی بود شده ، سام نگاِه حالِت متوجه خوب خیلی عمو زن

گرفته رو محله کل هاشون خنده صدای ؟ داره مهمون سمانه:  داد ادامه  

... 

 پررویی با ؛ شوند باز هم از سام ی فشرده هم به های لب که آن از قبل و

 را حیاط باِز نیمه دِر و کرد دراز سام موتور باالی از را دستش اش ذاتی

 محکم ، موتور فرمان روی سام های انگشت ی حلقه...  داد هل کمی ،

 نگاهش ؛ در شدن باز با ، بود ایستاده که جایی همان از...  شد قبل از تر

 ریخته هایش شانه روی مجعدش مشکی موهای...  افتاد شیال به دوباره

 هم روی را هایش دندان...  داشت دوست او که همانطور...  بود شده

 روی ، حماقتش از فرار برای...  کرد خود نثار دل در لعنتی ، فشرد

 ؛ بود نگرفته قرار موتورش گاز روی هنوز پایش...  پرید موتورش َترک



 او ، بود برگشته او سمت به بهت با که ؛ هانیه عمو زن متعجِب نگاِه که

بازداشت حرکت از را  ...  

 رفته نشانه او شب و روز های کابوس دختِر سمِت به اش اشاره انگشت

؟ ست شیال...  نشسته اونجا که اونی:  بود ! ... 

 انگار شیال...  نشست شیال روی باز نیمه در میان از دوباره سام نگاه

 برگشت عقب به سرش باشد کرده حس خودش روی را کسی نگاه سنگینی

خورد گره هم در نگاهشان...   ...  

؟ سام:  شد بلند مادرش صدای  ...  

بنده نمی رو حیاط در چرا:  گفت کنان غرولند و  ... 

 

 به پا و کرد باز کامل را در اش جاری صدای شنیدن با هانیه عمو زن

 از هانیه نگاه...  پرید او دیدن با سمانه رنگ...  گذاشت حیاط درون

 شدن روشن صدای...  بود شیال روی ، حیاط داخل به ورودش بدو همان

 دیگر سام از اثری...  کشاند باز نیمه هنوز در سمت به را ها نگاه موتور

 و شد بلند تخت روی از ، کند کنترل را خودش کرد سعی سمانه...  نبود

 ، سالم:  رفت اش جاری سمت به بود نشانده لب روی که تصنعی لبخند با

؟ خبر چه ، خوبی  ... 

 روی همچنان نگاهش ؛ داد می را سمانه احوالپرسی جواب که آن با هانیه

شماست پیش که خبرها:  بود شده دوخته شیال  ... 

 ؟ تویی ، جون شیال:  گفت بود نشسته تخت روی هنوز که شیال به رو و

؟ خوبی ،  ... 



 با ولی...  کرد می ناآرامی احساس او عجیب و خیره های نگاه زیر شیال

 فرار برای...  داد تکان ، غریبه زن این سوال جواب در سری وجود این

 ساکت تخت کنار سها...  گرفت او از را هایش چشم ، او نگاِه خیرگی از

 شد می بلند باید نیز او ، بود شده بلند هم سمانه عمه...  بود ایستاده آرام و

 ... ؟

 بتواند که آن از قبل ولی ، خورد تکانی ، بود فکر حال در که همانطور

 به کوچکی فشار با و نشست زانویش روی سمیرا عمه دست کند حرکتی

بشین:  گفت لب زیر بردارد هانیه از را نگاهش که آن بی ، آن  ... 

 ، بود نشسته تخت روی هنوز آرامش با که بود کسی تنها که ، او به شیال

 انگار که هم هانیه ، او سمت به شیال سر برگشتن با...  انداخت نگاهی

 شما خوبین خانم سمیرا:  انداخت او به نگاهی بود شده سمیرا متوجه تازه

 ... ؟

 احوال و اوضاع ، چطور شما ، ممنونم:  نشاند لبش روی لبخندی سمیرا

؟ انشااهلل خوبه  ...  

ممنونم:  کرد جور و جمع را خودش کمی سمیرا نگاه حالت دیدن با هانیه  

...  

 داد ادامه شیال سمت به ای اشاره با و نرفت رو از هم باز حال این با ولی

روشن چشمتون:   ... 

 دستش کف که حالی در و کرد حلقه شیال های شانه دور را دستش سمیرا

 ، جدی بسیار لحنی ولی لبخند با کشید می او بازوی روی بار چند را

ممنونم:  گفت هانیه های چشم توی خیره  ... 



 بود عجیب...  سمیرا عمه...  انداخت سمیرا به نگاهی چشمی زیر شیال

 لحظات برعکس ، هایش شانه دور ، زن این های دست شدن حلقه با ولی

بود شده تر آرام چقدر ، پیش  ...  

؟ رفتی می جایی داشتی:  گفت هانیه به رو و گذاشت جلو قدمی سمانه  ... 

 پرو واسه رم می دارم آره:  گرفت شیال از سختی به را نگاهش هانیه

 ... لباسم

 ِا:  گفت لبخند با باشد کرده پیدا گفتن برای حرفی انگار که خانم سمانه

؟ ای جمعه روز...  ؟"جدا  ... 

 چقدر خیاطم بودم گفته آره:  گفت و کشید اش روسری به دستی هم هانیه

 تونستم زحمت هزار با امروزم...  شلوغه" واقعا سرش...  خوبه کارش

بگیرم وقت ازش  ... 

 محوی پوزخند بود هانیه با هنوز اش خیره نگاه که همانطور خانم سمیرا

نشست هایش لب روی  ... 

 نمی آقا احمد ، ری می داری تنهایی...  آها:  داد تکان سری خانم سمانه

؟ رسونتت  ... 

 رفته هاش دوست با صبح هم احمد نه:  کرد نازک چشمی پشت هانیه

آژانس به زدم زنگ...  روی پیاده  ... 

 شیال طرف به دوباره ، دهد سمانه به بیشتر صحبت مجال که آن بی و

 خوب:  گفت کرد می براندازش که حالی در عجیبی لبخند با و برگشت

 دیگه جایی نکنم فکر...  ؟ بودی کجا وقت همه این نگفتی...  جون شیال

 بودی کجا...  باشند نگشته دنبالت ات خانواده که باشه مونده تهران توی

؟ عزیزم وقت همه این  ... 



 مفاصل شکستن به کرد شروع سها...  گزید را لبش ی گوشه خانم سمانه

 نگاه هنوز نگرانی و استرس هیچ بی که کسی تنها...  دستش های انگشت

 جواب دادن برای را دهانش...  بود سمیرا عمه ، بود هانیه با اش خیره

 خانم سمانه صدای ، کوچه داخل بوق چند صدای که کرد باز شکنی دندان

آژانسِ  کنم فکر هانیه ِا:  کرد بلند را  ... 

؟ اومده آژانس ببین برو سها:  داد ادامه سها به رو و  ... 

 و گذشت شیال روی از نگاهش...  رفت باال هانیه عمو زن ابروی یک

دید باالخره را سمیرا شده تنگ های چشم  ...  

؟ نشه دیرتون:  شد تر پررنگ سمیرا های لب روی پوزخند  ... 

فشرد هم روی را هایش لب هانیه  ... 

 در جلوی ماشین عمو زن:  گفت بلند صدای با در کنار همان از سها

 ... منتظره

 به رو و داد تکان سها برای سری فقط ، سمیرا خیره های نگاه زیر هانیه

زنم می سر بهت ولی نشده دیرم تا برم من:  گفت و کرد سمانه  ...  

 برگشت شیال سمت به بود بسته نقش هایش لب روی که شومی لبخند با و

بعد دفعه باشه انشاهلل ، بزنیم حرف نشد فرصت که االن ، جون شیال:   ... 

 دیگه من اجازتون با خوب:  داد تکان سمیرا برای سری حال همان در و

رم می  ... 

سالمت به:  بود تلخ سمیرا لحن  ... 

افتاد راه به ، حیاط دِر سمِت به هانیه همراه سمانه  ... 



 که بود ایستاده طوری حیاط دِر پشِت که ؛ سمانه به ، هانیه کوچه داخل

 ولی نکنم وقت شاید امروز:  گفت و کرد رو ؛ باشد نداشته دید بیرون از

زنم می سر بهت" حتما فردا  ... 

 از که کلماتی تنها ولی...  نشست سمانه های لب روی آلودی حرص لبخند

 میلش برخالف دل در شد باعث که ، بود حتمنی باشه ، شد خارج دهانش

 حیاط در خانم سمانه ماشین حرکت با...  بفرستد لعنت او و خودش به ،

 به ، بود گذاشه سرش روی را دستش یک که حالی در و بست محکم را

کرد حرکت تخت طرف  ... 

 دیگه ، سمانه:  شکست را حیاط داخل سکوت که بود کسی اولین سمیرا

 طوری ، نبود تو خاطر به اگه کن باور ، دی می رو بهش زیادی داری

 زندگی توی نکنه هوس دیگه که ، بیرون کردم می پرتش خونه از

بکشه سرک مردم خصوصی  ... 

 می فکر:  داد تکان ناراحتی با را سرش و نشست تخت لبه روی سمانه

 سکوت خودم واسه کنی می فکر...  ؟ ها ؟ کنه می کار چی بعدش کنی

 نکشیده ساعت یک به ، بیرون کردم می پرتش تو قول به االن اگه ، کردم

و محل کل سوژه کرد می رو شیال  ... 

 در را شیال حضور ناگهان انگار...  کرد قطع نصفه را حرفش سریع

بود آورده یاد به جمع  ...  

 ، جون شیال:  گفت مالیمت با شیال به رو و نشاند هایش لب روی لبخندی

کن استراحت کم یه ، تو برو عمه  ... 

 کنار هنوز که سها به رو ؛ باشد شیال جانب از جوابی منتظر که آن بی و

 ، شده خسته هم شیال ، اتاق توی برید شیال با:  گفت بود ایستاده تخت

حیاطیم توی وقته خیلی  ... 



:  ماند شیال منتظر تخت کنار و داد تکان سری ، موقعیت درک با سها

؟ شیال  ...  

 ی سوژه ؛ بود سمانه عمه ناتمام ی جمله درگیر افکارش تمام شیال ولی

 نتوانست ولی...  ؟ چرا ؟ بپرسد که ، بداند خواست...  ؟ چرا...  محل کل

 های چشم یا و سها منتظر های نگاه یا ، سمیرا عمه های اخم شاید... 

 بود چه هر ، بود شده او پرسیدن سوال مانع که بود سمانه عمه گریزان

 روی از ، کند نگاه کسی به دیگر که آن بی ، سکوت در...  نتوانست

 ترس نپرسیدنش مهم عامل که دانست می دلش ته البته...  آمد پایین تخت

 برای بود داده دست از را اش حافظه که زمانی از...  گنگ ترسی ، بود

 هم شاید یا و نتوانست بار این ولی ، بود حریص چیزی هر دانستن

بداند که نخواست  ... 

 شد بسته سرشان پشت سالن در که زمانی ، بود ها بچه روی سمیرا نگاه

شهره به بزن زنگ یک پاشو:  شد تمام انگار هم سمیرا صبر ،  ... 

 تخت روی های دستی پیش و میوه ظرف کردن جمع به کرد شروع سمانه

گفتم که بهت:  کرد مکثی...  زدم زنگ:  گفت حال همان در و  ... 

 دخترش...  ؟ کنه می غلطی چه داره بپرس ازش...  بزن زنگ دوباره -

؟ ها ؟ چی که گذاشته تنها اینجا رو  ... 

 کارهای درگیر اونم...  کن بس...  سمیرا:  گفت آرام لحنی با سمانه

شه تموم که کارش...  خودش  ... 

 همچین...  ؟ کارش:  گفت تمسخر پر لحنی با و حرفش وسط پرید سمیرا

 رفته...  مهم جلسه چند وسط کنه می فکر ندونه کسی که کارش گی می

 مغازه...  بگیره آتیش مغازه اون...  درک به...  ؟ اش مغازه خرید واسه

شده پیداش وقت همه این بعد که دختری یا تره مهم االن اش  ... 



 سالن در سمت به دست با ، بود سمانه با هنوز نگاهش که حالی در و

اینجورر اونم:  کرد اشاره  ... 

فشرد هم روی را هایش لب سمیرا ی شده براق های چشم دیدن با سمانه  

... 

 این روز و حال از بهش:  گفت دوباره دید را سمانه سکوت وقتی سمیرا

یاد نمی یادش هیچی گفتی...  ؟ گفتی بچه  ... 

آره:  داد جواب میلی بی با و کرد جمع را دیگری دستی پیش سمانه  ... 

؟ خوب:  بود هم توی بدجور سمیرا های اخم  ... 

 بر فرصت اولین در گه می...  سمیرا دونم می چه:  بود شده کالفه سمانه

گرده می  ... 

برنگرده" اصال خوام می -  ... 

حرفیه چه این...  بگیر گاز رو زبونت...  سمیرا ِا -  ... 

محبت بی انقدر ، عاطفه بی انقدر ، احساس بی انقدر مادر آخه -  ...  

 این پیش میاد دلش چجور:  آمد پایین تخت از و برداشت را میوه ظرف

 ظاهر به های گرگ این ، نبودیم تو دختر کنار هم ما اومدیم...  نباشه بچه

که کنند می پاره پاره رو دخترت فرصت اولین در که ، آدم  ... 

 بود نشسته که جایی همان از و فرستاد بیرون را سنگینش نفس سمانه

 در ، رفت می خانه داخل سمت به که را خواهرش لبی زیر غرغرهای

 می خودش پیش فکری چه شهره...  داشت حق...  داد می گوش سکوت

 از روز چند...  بود گذشته روز چند...  بود نشده پیدایش هنوز که کرد

 نشده پدرش از نه و مادر از نه خبری هیچ و بود گذشته شیال شدن پیدا

 هنوز سعید زند آقای ی گفته طبق چرا ؛ افتاد سعید یاد به دوباره...  بود



 ، زد می زنگ او به دوباره...  آمد پایین تخت روی از...  بود نزده زنگ

بدهد را او تلفن جواب شود مجبور باالخره تا زد می زنگ آنقدر  ... 

 

 

*** 

 

ایستاد باز دِر کناِر ، منتظر و کرد باز را سالن در سمانه  ... 

...  گذاشت حیاط داخل به قدم شیک و شلواری و کت همیشه مثل زند آقای

 فاصله سالن در از قدم چند ، اش روفرشی های کفش همان با خانم سمانه

گذاشت خانه تراس درون به پا و گرفت  ..  

بفرمایید ، اومدین خوش...  زند آقای سالم -  ... 

ممنونم ، فرخی خانم سالم -  ...  

 هستین خوب:  داد ادامه ، آمد می باال حیاط های پله از که همانطور و

 ... انشاهلل

 جواب ، کرد می اشاره سالن باز در به دست با که همانطور خانم سمانه

کنم می خواهش بفرمایید...  شکر رو خدا ، هی:  داد را او  ... 

 رویی خوش با آورد می در پای از را هایش کفش که حالی در زند آقای

کنید صحبت سعید با تونستید باالخره پس:  گفت  ... 

باالخره...  بله -  ... 

 در...  کرد مکثی...  شد بود سمانه صدای در که رنجشی متوجه زند آقای

شد دقیق خانم سمانه ی چهره  ... 



 مسایل جریان در حد چه تا دونم نمی...  سختی شرایط توی االن سعید -

 داره قرار بدی خیلی شرایط توی واقعا االن سعید ولی ، هستید شرکتش

کنید درکش امیدوارم...   ... 

داخل بفرمائید:  کشید دل ته از که بود آهی فقط خانم سمانه جواب  ... 

 ... ممنونم -

چرخاند اطراف در را نگاهش ، سالن داخل زند آقای  ... 

؟ نیست شیال -  ... 

 گفت کرد می ها پله راه به نگاهی نیم که حالی در ، آرامی به خانم سمانه

 چی برای شما دادم توضیح و گفتم بهش ، شما تلفِن بعِد" اتفاقا چرا: 

میارید تشریف  ...  

 صدایش االن من ، بفرمایید شما:  کرد اشاره پذیرایی سمت به دست با و

زنم می  ... 

 پرسید کنجکاوی با نشست می ها مبل از یکی روی که همانطور زند آقای

؟ شده بهتر ؟ چطوره حالش:   ... 

 خواب و سردرد کمی هنوزم...  کامال نه ولی بهتره اول روز از خیلی -

 تا ، هایش قرص قطِع بعِد گفته دکترش که اونطوری...  داره رو آلودگی

باشه داشته رو حاالت این ممکن وقت چند یه  ... 

نباشید نگران ، شه می بهتر انشاهلل:  داد تکان سری زند آقای  ... 

 ... انشاهلل -

 پایین ها پله از که دید را شیال ، بود ایستاده که جایی از ، حال همان در

آمد می  ... 



عمه بیا...  اومدی جون شیال:  شد راحت کمی خیالش  ...  

 ایستاده آخری ی پله روی مردد که را شیال دست و رفت ها پله سمت به

کرد هدایت پذیرایی سمت به و گرفت خودش دست در محبت با ، بود  ...  

؟ خوبی ، عمو سالم:  شد بلند مبلش روی از زند آقای  ... 

 تکان سری آرام و شد خیره ، کرد می نگاه او به لبخند با که او به شیال

  ... داد

 که همانطور ، دید می خودش روی را او ی خیره نگاه وقتی زند آقای

؟ نشناختی منو:  گفت تصنعی اخم با ، بود هایش لب روی هنوز لبخند  ... 

داد تکان نفی معنای به را سرش آرام شیال  ... 

 نیم بود ایستاده خانم سمانه که جایی یعنی ، او سر پشت به زند آقای

 خیلی من ولی:  گفت مالیمت با شیال به رو دوباره بعد و ، انداخت نگاهی

بودی کوچولو دختر یه که وقتی از درست ، شناسمت می خوب  ... 

؟ شینی نمی:  گفت کناریش مبل به اشاره با و  ... 

 کنار برو ، عزیزم برو:  کشید شیال پشت به نوازشگری دست خانم سمانه

بکشه طول کمی هاتون صحبت ممکنه...  بشین زند آقای  ... 

 سمانه...  نشست مبل روی آرامی به بعد و کرد اش عمه به نگاهی شیال

 کرد بود خودش مبل روی نشستن حال در هم او که زند آقای به رو خانم

کنید صحبت بتونید تر راحت که میذارم تنهاتون من خب:  گفت و  ... 

شد دوخته اش عمه به شیال نگاه ، خانم سمانه حرف این با  ...  

:  گفت ، آشپزخانه سمت به سر اشاره با و ؛ زد او به لبخندی سمانه عمه

بزنی صدام تونی می داشتی کاری اگه ، ام آشپزخونه توی من  ... 



 نیم خانم سمانه...  بود گرفته نظر زیر را شیال ی چهره هم زند آقای

 را چیز همه وقتی و انداخت میز روی شیرینی و میوه ظرف به نگاهی

 به آشپزخانه سمت به ، زند آقای برای سر تکان با ، دید کامل و مرتب

افتاد راه  ...  

 لبخند صحنه این دیدن با...  شد کشیده اش عمه دنبال به هم شیال نگاه

 و ، نشست کج مبل روی کمی...  نشست زند آقای های لب روی محوی

 اش کناری مبل روی که او الغر و پریده رنگ ی چهره به سکوت در

دوخت چشم ، بود نشسته  ... 

شد جا به جا مبل روی کمی او خیره های نگاه زیر شیال  ... 

شیال شدی الغر خیلی:  شکست را بینشان سکوت آرامی لحن با زند آقای  

...  

 ، نبودی ما پیش که مدتی این:  گفت دوباره دید را او سکوت وقتی

؟ نبودن واست خوبی روزهای  ... 

کند نگاه او به شیال باالخره شد باعث او مالیم لحن  ... 

؟ کرد می اذیتت مبین -  ... 

 حالت دقت با زند آقای...  شد گشادتر عادی حالت از کمی شیال های چشم

بود گرفته نظر زیر را او های چشم و چهره  ...  

؟ دونید می مبین از...  کجا از شما:  شدند باز هم از آرام شیال های لب  

... 

 صمیمی دوست که این از جدا من:  داد را جوابش بردباری با زند آقای

 که هستم وکیلی ، شناسم می را تو کوچیکی از که این و هستم پدرت

 به و شد ناامید کردنت پیدا از وقتی پدرت...  داره اعتماد بهش پدرت



 این توی وکالت یه من به ، شد برگشتن به مجبور شرکتش کارهای خاطر

...  بودم تو شدن گم ی پرونده کامل جریان در من...  شیال...  داد پرونده

س دوباره ازت خوام می حاال  

 

بدنام کپی , [۷۱.۶۱.۶۰ ۱۳:۳۷] 

؟ کرد می اذیتت مبین...  کنم وال  ... 

داد تکان تاکید با ، نفی ی نشانه به را سرش شیال  ...  

 الغر انقدر چرا ؟ اینجوریه چرا روزت و حال بگی بهم تونی می پس -

؟ شدی  ...  

 زند آقای از را نگاهش ولی ، افتاد چینی شیال ظریف پیشانی روی

 او از جوابی وقتی...  فشرد هم روی را هایش لب زند آقای...  نگرفت

 ما...  کنی کمک ما به جریان این توی باید تو شیال:  گفت دوباره نشنید

اومده سرت بالیی چه مدت این بدونیم باید  ... 

 مدت این...  من:  کند صحبت به شروع باالخره شیال تا کشید طول کمی

بودم مبین با...   ... 

 بهم حاال...  خوبه خیلی شروع واسه این خوب:  داد تکان سری زند آقای

؟ ها ؟ شناختی می کجا از رو مبین...  شیال بگو اینو  ...  

؟ چیه کارش و شغل ، ؟ کیه" اصال آدم این:  ماند خیره شیال چشمان در  

...  

 شانه ی گوشه ، لحظه چند از پس...  گرفت زند آقای از را نگاهش شیال

رفت باال ندانستن ی نشانه به اش  ... 



 ، نکنی کمک ما به تو اگه شیال ببین:  افتاد زند آقای ابروان میان ای گره

مونند می باقی هست که همینجوری پرونده این داخل ابهامات  ... 

؟ ابهامات:  کرد نگاهش دوباره کنجکاوی با شیال  ... 

 به که این بدون ناگهانی تو که اونجوری ، آره:  داد تکان سری زند آقای

 این بدون مدت این تمام و ، گرفتی رو ایران به برگشتن بلیط بگی کسی

 آقای...  که بودی مبین نام به کسی با باشیم داشته خبری ازت بتونیم ما که

 دونی نمی هم خودت که...  رسه می نظر به حتی که...  کرد مکث زند

کیه اون  ... 

کیه مبین دونم می من:  بود گرفته خودش به تدافعی حالت شیال لحن  ... 

خوبه خیلی این خوب:  داد تکان سری زند آقای  ...  

؟ کیه اون گی نمی ما به چرا:  داد ادامه مالیمت با و  ...  

 مبین:  داد جواب آرام لحنی با و شد خیره زند آقای های چشم توی شیال

 ... شوهرمه

 که حالی در وجود این با ولی ؛ بود شده قبل از بیشتر زند آقای های اخم

 این:  گفت مالیمت با ، داشت بینشان در آرامش حفظ در سعی هنوزم

؟ شیال زده ِبِهت کسی چه رو حرف  ... 

مبین:  کرد َتر کمی زبانش با را هایش لب شیال  ... 

 مبین آقای این خوب:  کند مخفی کرد سعی را کالمش در حرص زند آقای

؟ داره هم نشونی و نام ،  ... 

 جواب قصد انگار که طوری ، دید خود روی ثابت را شیال نگاه وقتی

 فامیلِی ، شیال:  پرسید ازش بیشتری تائید با بار این دوباره ، ندارد دادن

؟ چیه مبین  ... 



 تکان هم را سرش بار این که حالی در و رفت باال دوباره شیال های شانه

دونم نمی:  گفت مرددی لحن با داد می  ... 

 من حاال ، شوهرته مبین گفتی اول بهم ، االن همین خودت تو ، شیال -

؟ دونی نمی رو شوهرت فامیلی تو که کنم باور باید چجوری  ... 

 و بودم مریض مدتی یه من چون:  داد جواب عصبی لحنی با بار این شیال

ندونم رو فامیلیش من که طبیعیه این همین واسه...  فراموشی این و...   

... 

 کرد سکوت لحظاتی برای و فرستاد بیرون سنگینی با را نفسش زند آقای

 زیر را شیال حاالت اش خیره های نگاه با هم هنوز وجود این با ولی ،

بود گرفته نظر  ...  

شد جا به جا مبل روی ، او نگاه سنگینی زیر دوباره شیال  ... 

...  خوب:  بشکند را بینشان سکوت تا کشید طول کمی بار این زند آقای

بده منو سوال این جواب پس شیال  ...  

 ِکی از:  پرسید آرامی به زند آقای ، شد دوخته بهم دوباره نگاهشان وقتی

نمیاد یادت هیچی دیگه  ... 

 

؟ ِکی از:  رفت فرو فکر به شیال  ... 

 کردی فراموش رو چیز همه دیگه کی از ، آره:  داد تکان سری زند آقای

 ... ؟

دونم نمی -  ... 



 چیزهایی اولین بگی بهم تونی می ، بپرسم ازت اینجوری بذار خوب -

 اولین از منظورم:  کرد اضافه سریع و...  ؟ چیه میاری یاد به که

؟ فراموشیِت روزهای  ... 

 آقای...  داشت او عمیق تفکر از نشان نشست شیال پیشانی بر که چینی

 خوام می من شیال:  گفت دوباره بود او روی نگاهش که همانطور زند

 می خواهش شیال...  ؟ بود ِکی دیدی رو مبین که باری اولین ؛ بدونم اینو

ارزشمنده ما برای اون از اطالعاتی هر...  کنم  ... 

 برای تالش خاطر به نه بار این ولی ، شد بیشتر شیال پیشانی روی چین

؟ چرا:  آوردن یاد به  ... 

 ِکی:  اینه ها اون از یکی ، بشه روشن باید که هست چیزها خیلی شیال -

؟ شده زندگیت وارد مبین  ... 

 زند آقای چشم ی گوشه...  فشرد هم روی ناراحتی با را هایش لب شیال

 هم به خیره دو هر نگاه...  گرفت نظر زیر را شیال حاالت و شد تنگ

 ... بود

؟ شیال -  ... 

خوبیه مرد مبین:  بود عصبی شیال لحن  ... 

 این ؛ االن:  پرسید تمسخر با و نشست زند آقای های لب روی پوزخندی

؟ کجاست خوب مرِد  ... 

 را عصبانیتی ، توانست می راحتی به زند آقای ولی...  نداد جوابی شیال

 زند آقای ولی...  کند حس ، کشید می شعله ، او وجود در آرام آرام که

 دست از را زمان کافی اندازه به...  بیاید کوتاه او مقابل در خواست نمی



 تا ؛ شده دور کافی اندازه به توانست می مبین هم االن همین...  بودند داده

نرسد او به گاه هیچ ، ها آن دست که ؛ حدی  ... 

 تو ، پسرها چرا ، خوِب انقدر ، مرد این اگه:  داد ادامه ، دلیل همین به

 داغون مسافرخونه یک توی ، اسفناک وضع اون با و گرسنه و تنها رو

؟ ها...  ؟ کردند پیدا  ... 

 نگاهش خیرگی ولی ، بودند شده دوخته انگار هم روی شیال های لب

داد می نشان را عصبانیتش عمق ، زند آقای روی  ... 

  ... شیال -

 چون دی نمی جواب:  داد تکان سری زند آقای ، دید را او سکوت وقتی

گم می رو حقیقت دارم که دونی می  ... 

 می چون...  نه:  داد جواب اش فشرده هم به های دندان میان از شیال

داشته کارش این ی واسه دلیلی" حتما مبین دونم  ... 

 من...  باشی بین واقع باید شیال:  داد تکان تاسف روی از سری زند آقای

 این و ، بودی احساساتی دختر هم بچگیت همون از تو ، شناسم می رو تو

 فریب رو تو ، تو پاِک احساساِت دادِن بازی با تونست خوب خیلی ، آدم

 ... بده

 مدرکی هیچ شما...  بزنید حرف بهش راجع اینجوری ندارین حق شما -

ندارید اش برعلیه  ... 

 میلیونی چند حساب که این از باالتر مدرکی چه...  ؟ خوای می مدرک -

 جوونی مرد تصویر طالفروشی بسته مدار های دوربین و شده خالی تو

کرده خرید اونجا از ، تو کارِت با که میدن نشون رو  ... 



 راجع" اصال...  نداره حقیقت این نه:  داد تکان ناباوری با را سرش شیال

؟ کنید می صحبت دارین چی به  ... 

 این از حتی تو...  ؟ بینی می:  نشست زند آقای های لب روی تلخی لبخند

؟ کنه می ثابت رو چی ، این وقت اون...  نداشتی خبر هم موضوع  ... 

 ، کنم نمی باور:  کرد تکرار دوباره لرزید می درون از که حالی در شیال

نداره حقیقت این  ... 

 داره بستگی خودت به باورش:  فرستاد بیرون را سنگینش نفس زند آقای

بزنی گول رو خودت ِکی تا بخوای که این...  شیال  ... 

کنه نمی رو کار این وقت هیچ مبین:  کرد تکرار دوباره شیال  ... 

 ، داغون مسافرخونه اون توی رو تو ، اون...  همیِن واقعیت ولی -

 واست تلفن شماره یه حداقل که کرد لطف البته...  رفت و کرد ول تنهایی

 همه ، پاسپورت ، پول ، مدارک تمام که این از بعد اونم ، گذاشت جا

برد خودش با رو چیت  ... 

نبوده مبین کار -  ... 

؟ مطمئنی انقدر کجا از -  ... 

کنه نمی من با کاری همچین وقت هیچ مبین -  ... 

 آرام قرصهای همچین سرخود ولی ، کنه نمی باهات کاری همچین آره -

بخوری روز هر تو که ، داده می بهت ای قوی بخش  ... 

اون نه بوده دکترم تجویز به اونا -  ... 

؟ دیدی دکتری هیچوقت اصال...  ؟ دکتر کدوم -  ... 

 ... آره -



نداشت را چیزی چنین انتظار" اصال زند آقای  ...  

 نمی هم هنوز انگار ولی...  ؟ بود امیدی کورسوی شاید هنوزم یعنی

کند باور توانست  ... 

؟ شیال بوده دکتر تجویز ها قرص این -  ... 

داد تکان سری شیال  ... 

کنم می خواهش شیال..........  خوب -  ... 

 ، اول روزهای همون:  کرد تر کمی زبانش با را خشکش های لب شیال

 های قرص تمام...  کرد ام معاینه و خونه توی اومد بار چند دکتری یه

نداره تقصیری هیچ مبین ، بود کرده تجویز اون رو من  ... 

 با ؛ باشد کرده پیدا تری جالب موضوع ، انگار که طوری زند آقای

؟ شیال زنی می حرف داری خونه کدوم از:  پرسید کنجکاوی  ...  

مبین و من ی خونه:  گرفت باال را اش چانه شیال  ... 

 دست ، رسید نمی درست حل راه و جواب یک به که زمانی تا زند آقای

 تو باید ما چرا ، بوده ای خونه" واقعا اگه:  کشید نمی جواب و سوال از

؟ کنیم پیدا مسافرخونه اون توی ، وضعیت اون با رو  ... 

 دونم نمی...  من...  من:  دانست نمی را سوال این جواب هم خودش شیال

 بود شده تموم قراردادمون چون ، بده پس رو خونه شد مجبور مبین فقط ،

خواست می رو اش خونه صاحبخونه و  ... 

؟ گفت بهت مبین رو چیزها این -  ... 

داد تکان سری شیال  ... 



 یه تونست نمی یعنی:  نشست زند آقای های لب روی محوی پوزخندی

؟ کنه اجاره دیگه خونه  ... 

موندیم دیگه خونه یک توی روزی چند یه ، بعد ، چرا -  ... 

؟ کجاست ها خونه این آدرس دونی می -  ...  

داد تکان را سرش ، مکث کمی با شیال  ... 

:  گفت آرامی به آید وجود به اش چهره در تغییری که آن بدون زند آقای

 خیلی کمک تونه می بگی هم رو ها خونه از یکی آدرس اگه...  ؟ هیچی

باشه بزرگی  ... 

 درد محل روی کمی و نشست اش شقیقه روی شیال دست های انگشت

؟ چی واسه کمک:  آورد فشار  ... 

:  داد جواب است واضح" کامال سوال جواب انگار که طوری زند آقای

مبین کردن پیدا واسه...  معلومه  ... 

 زیاد روزها اون من ، نه:  گفت آرامی به سپس ؛ کرد مکث کمی شیال

 می استراحت اوقات بیشتر هام سرگیجه خاطر به...  نبود خوب حالم

 بهتر حالم بگذره که اش دوره گفت می...  طبیعیه گفت می مبین...  کردم

نرفتم بیرون خونه از رو روز چند اون من همین واسه...  شه می  ... 

 اون که هایی قرص اون دونی می:  کرد نگاهش تاسف با زند آقای

 می...  ؟ باشند داشته تونند می عوارضی چه ، داده خوردت به اونطوری

کردی می استفاده ازشون رویه بی داشتی مدت این تمام چجوری دونی  ... 

اتاقم توی برم خوام می:  شد بیشتر شیال سردرد  ... 

 ... شیال -



شد بلند مبل روی از زند آقای به توجه بی شیال  ... 

کنی فرار موضوع این از تونی نمی شیال -  ...  

آمد بیرون آشپزخانه از خانم سمانه  ... 

 قانع جواب اون واسه امیدوارم...  ایران رسه می زودی به پدرت شیال -

باشی داشته تری کننده  ... 

 ... شیال -

 آقای به ، عقب به نگاهی یا و بدهد را سمانه عمه جواب که آن بدون شیال

 پذیرایی از سریع های قدم با ، بیندازد ، بود ایستاده مبلش کنار که ، زند

شد خارج  ... 

 دوخته زند آقای به ، دوید می باال ها پله از که شیال از ، سمانه عمه نگاه

  ... شد

داد تکان تاسف روی از سری فقط ، زند آقای ، او نگاه جواب در  ... 

 

 

*** 

 

؟ بود گذشته بود خورده هم با ، را قرص دو آن که زمانی از چقدر  ...  

است شده حس بی و کرخت ، دوباره کرد می حس  ...  

 ولی...  رسید می گوشش به ، بسته در اتاِق بیروِن از گفتگوهایی صدای

 هایش چشم ، بود بالش روی سرش که همانطور...  نداشت شدن بلند حس



...  بود رفته فرو محض تاریکی در اتاق...  شدند باز هم از کمی

 اتاق بیرون مبهم صداهای به و کشید دراز زمانی مدت ؛ تنها ؛ همانطور

سپرد گوش  ...  

 را اش توجه ، در چهارچوب در ای مردانه هیکل ، اتاق در شدن باز با

 در...  ایستاد همانجا ، مدتی ، سکوت در مرد...  کرد جلب خود به

شد روشن شیال دِل در ، امیدی کورسوِی ، اتاق تاریکِی  ...  

  ... مبین

؟ بود برگشته دوباره مبین ؛ داشت امکان  ...  

شود بلند جایش از کرد سعی  ...  

 در ثانیه از کسری در و گذاشت اتاق درون به پا صحنه این دیدن با مرد

بود او کنار  ... 

 ... شیال -

شکست گلویش در مبین کلمه...  شد حبس شیال ی سینه در نفس  ...  

نبود مبین صدای ، مرد صدای  ... 

 ... دخترم -

 ای مجسمه مانند...  ندارد ضربان دیگر قلبش کرد حس ، ای لحظه شیال

 ، حضورش ، وجودش باید که بود رفته فرو مردی آغوش در حرکت بی

 بود می او ی گذشته از و ؛ او از فراوانی خاطرات و احساسات یادآوِر

 احساس هیچ نه و ، گنگ تصویری نه ، ای خاطره نه...  نبود ولی... 

 او ی سینه به ؛ مرد آغوش در آنطور که لحظه آن در...  هیچ...  آشنایی

 و خانه این به حتی که ، او به نه ، قرابتی احساس هیچ ، شد می فشرده

 و مبین برای دلش...  بود تنگ دلش...  نداشت نیز آن داخل های آدم



...  شد سرازیر اشکش...  بود تنگ بودنشان هم با ی گذشته روزهای

 آغوش میان...  شد سرازیر ، او ی مردانه گریه هق هق میاِن اشکش

 روی بر که گرمی های بوسه میان...  بود شده باز رویش به که پرمحبتی

 ، مرد پهِن ِی شانه هاِی تکاِن میان در ، دلش...  شد می نشانده موهایش

بود تنگ  ... 

...  کرد روشن حدی تا ، را اتاق ضعیفی نور ، سالن چراِغ شدِن روشن با

 پدر همراه...  نه...  غریبه مرد آن پایِ  هم که افتاد سمانه عمه به چشمش

 که شادی لبخند آن با ، نشست سها روی به نگاهش...  کرد می گریه... 

 ایستاده اتاق باز در کنار ، نداشت سرخش روشِن هاِی چشم با تناسبی هیچ

 چشم ی گوشه از و کرده پیدا راحت چه را خود راه دیگر اشکی...  بود

شدند سرازیر پایین به  ...  

نبود برش و دور کس هیچ انگار و بودن اطرافش همه  ...  

نبود کنارش ، خواست می را او دلش که کس آن  ...  

 

 

 

*** 

 

 به بیشتر خواب اجازه رسید می گوش به حیاط داخل از که هایی همهمه

 جدا تخت از را سستش بدن...  زد کنار را پتو کرختی با...  دادند نمی او

 ؛ بست آرام را هایش چشم...  نشست تخت لِب ، آفتاب به پشت و کرد

 نادیده را ، آمد می سراغش به دوباره داشت که ای سرگیجه کرد سعی



 هایش دست میان را سنگینش سر...  بودند شده بیشتر ها همهمه...  بگیرد

 را هایش انگشت فشار ، شد می آن دچاِر که اوقاتی تمام مثل و ، گرفت

کرد بیشتر هایش شقیقه روی  ... 

خوب چه ، ؟ شدی بیدار:  گذاشت اتاق درون به پا سها و شد باز اتاق در  

...  

 و سر این:  پرسید آرام ، کند کم را هایش انگشت فشار که آن بی شیال

؟ چیه خاطر به بیرون صداهای  ... 

حیاط توی بریم ، کنم صدات اومدم همین واسه:  زد لبخندی سها  ... 

:  کرد نگاه سها به و آورد باال ، بود پایین لحظه آن تا ، که را سرش شیال

؟ چرا  ... 

 بود کرده نذر شدنت پیدا واسه سعید دایی:  رفت دیواری کمد سمت به سها

کنند قربونی رو گوسفندا میخوان امروزم ،  ...  

 ، آورد می بیرون لباس دست چند ، کمد داخل از که حال همان در و

بهزیستی فرستنشون می بعدم:  داد ادامه  ... 

؟ قربونی -  ... 

 ... آره -

 که شیال سمت به سپس...  انداخت تختش روی را خودش های لباس سها

رفت بود نشسته خودش تخِت ِی لبه روی هنوز  ... 

بپوش رو اینا ، بیا -  ... 



 بود گذاشته تخت روی سها که بلندی آستین بلوز و جین شلوار به شیال

 حاال در ، اتاق سمت آن که سها به نگاهی که آن بی...  دوخت چشم

؟ اند پایین کیا:  گفت بیندازد ، بود خوابش لباس کردن عوض  ... 

 که پوزخندی با کشید می باال پایش از ، را جینش شلوار که حالی در سها

 کیا بگو:  گفت تختش باالی دیوار به خیره ، بود نشسته هایش لب روی

 به رفته ؛ هیچ ، کرده خبر که رو هاش بچه هانیه عمو زن...  ؟ نیستند

 گفت بهم یواشکی پایین سمیرا خاله...  کن فکر...  گفته هم زهرا عمه

 پس بود مونده کم ، بود دیده حیاط توی رو اینا که صبح سر بیچاره مامان

 ... بیفته

 بود بلوزش پوشیدن حال در ؛ لحظه آن در او به پشت که سها به شیال

انداخت نگاهی  ... 

؟ چرا -  ... 

؟ چرا چی:  برداشت زمین روی از را خوابش لباس سها  ... 

؟ اینجا اومدن صبح سر چرا -  ... 

اند فضول که بس:  گفت حرص با سها  ... 

 شانه حال در ، تختش کنار کوچک توالت میز کنار حاال که او به شیال

بود ذهنش در زیادی سواالت...  دوخت چشم بود موهایش زدن  ... 

 لباست:  گفت شیال به رو برگردد عقب به که آن بی ، آیینه داخل از سها

 که چشمم ، پایین رفتم ها لباس همین با نبود حواسم منم...  کن عوض رو

پرید سرم از برق افتاد بهشون  ... 



 یه ارمیا...  رفت آبروم:  کشید هایش لب روی محوی رژلب حرص با

 هام ناخن با خواست می دلم که ، کرد برانداز رو پام تا سر جوری

دربیارم کاسه از رو چشماش  ... 

 حال همان در و ، کرد پخش اش پایینی لب روی کمی را رژ انگشت با

 بودن فامیل حرمِت اگه...  هیز ی پسره:  داد ادامه غرولندکنان لب زیر

درنیار هیزبازی انقدر ، دختر برادرِ  پیِش حداقل ، داری نمی نگه رو  ... 

 کشید می بازش موهای بین ، شانه مانند را هایش انگشت حالی در سپس

 نشستی هنوز چرا تو ِا:  برگشت شیال سمت به ، داد می حالت ها آن به و

دیگه کن عوض لباس پاشو ،  ... 

؟ نیام من شه می -  ... 

 می مگه ، هستی کارِی اصل تو بابا:  کرد گرد را سبزش های چشم سها

؟ نباشی شه  ... 

رفت هم در شیال های اخم  ... 

نیست خوب زیاد حالم:  کرد سکوت لحظه چند ای بهانه دنبال به  ... 

 دایی چقدر دونی می...  خوردی می هم با رو قرص تا دو اون نباید -

؟ بود ترسیده سعید  ... 

 حس...  گرفت دندان به نامحسوس طور به را پایینش لب ی گوشه شیال

 هایش حرف و ها زمزمه و بود او آغوش در دیشب تمام...  داشت عجیبی

شنید می گوشش کنار را  ... 

 روی زانو دو...  رفت سمتش به مهربانی با ، دید را او سکوت وقتی سها

نشست پایش های پنجه روی ، او مقابل ، زمین  ...  

 ... شیال -



کردند می فرار او از شیال های چشم  ...  

 پایین مدت تمام من شیال:  گذاشت او پای روی را دستش مهربانی با سها

  ... کنارتم

برگشت او سمت به آرامی به شیال نگاه  ... 

 کنارتیم پایین همه خودت بابای ، سمیرا خاله ، مامان ؛ من فقط نه تازه -

اومده هم ملوک خاله حتی تازه...   ... 

 ی خاله ملوک خاله:  داد توضیح لبخند با ، شیال کنجکاو نگاه دیدن با و

...  داره دوست خیلی هم رو تو...  مهربونیه و خوب خانم انقدر ، مامان

 اومدم همین ی واسه بیشتر منم ، باال بیاد ها پله از تونه نمی ، داره درد پا

؟ گی می چی...  خوب...  ببینتت پایین بری که منتظره ، کنم صدات  ... 

 گرفت خودش های دست میان را او های دست ، شیال سکوت دیدن با سها

 خود های لب روی لبخندی...  شیال:  آورد آنها به فشاری آرامی به و

 کنارتیم همه ما...  نداره وجود ترسیدن ی واسه چیزی:  داد ادامه و نشاند

؟ پایین بریم...  ؟ باشه...   ... 

 دچارش که نگرانی و ترس احساس میان و داد تکان سری آرامی به شیال

 می کاش:  اندیشید خود با و گرفت سها از دوباره را نگاهش ، بود شده

بماند آرام ، اتاق این در ، هیاهو همه این از دور به توانست  ... 

 

 

*** 

 



 پدرای ، پدرم...  بساطیا عجب:  گفت و کرد پویا به رو لودگی با ارمیا

 می غلطی چه داشته ، گوری کدوم دخترش مدت این نیست معلوم...  قدیم

 پاِی زیِر داره ، بریزه رو خونش که این جای به وقت اون ، کرده

 دارند ایول پدرایی همچین...  کنه می قربونی گوسفند ، دخترش هرزگِی

خدا به  ... 

 که این از قبل و ، زد ارمیا بازوی به محکمی ضربه دستش پشت با پویا

 حیاط ی گوشه به ، ابرو و چشم با شود باز اعتراضی به ارمیا دهان

کرد اشاره  ... 

 سمت آن به نگاهی نیم ، پویا پشت از و کشید عقب را خودش کمی ارمیا

انداخت حیاط  ... 

نشست سام نگاِه در نگاهش  ... 

 تر پررنگ هایش لب روی که ریشخندی با ، ببازد را خودش که آن بدون

 با گذاشت می اش سینه روی را دستش که حالی در و شد خم کمی شد می

...  امروز روزیه عجب...  جناب نباشید خسته:  گفت تمسخرآمیزی حالت

 این بعد کرد می فکر کی...  داشت قربونی هم واقعا...  تکاپویند در همه

 سال چند دائیت راستی...  خونه برگرده خودش پای با خودش مدت همه

؟ اونوره  ... 

 داخل گوشی از را سرش ، هم ابرام...  شدند تنگ کمی سام های چشم

دوخت چشم ، ارمیا به خیره و کرد بلند دستش  ... 

شه می دیر ، بریم:  گفت او به رو و گرفت را ارمیا بازوی سریع پویا  ... 

؟ کجا:  کرد نگاه او به درهم های اخم با ارمیا  ... 

 جلوگیری احتمالی درگیری گونه هر از کرد می سعی که حالی در پویا

 امروز من ، نیست کاری ما با که فعال ، بریم:  گفت محکمی لحن با ، کند



 بانک که هم دیگه ساعت دو یکی...  برسم بانکیم کارای سری یه به باید

بندند می رو ها  ... 

؟ بری می خودت با منو چرا...  برو خودت خوب -  ... 

بریم گفتم:  غرید زیرلب پویا  ... 

 ، او ِی خیره نگاِه زیر ، داد می تکان سام برای سری که حالی در و

شدند خارج حیاط باِز دِر از و کشید رو ارمیا بازوی  ... 

 

 

 

*** 

 

 آشپزخانه داخل به نگاهی نیم ، کند جلب رو کسی توجه که آن بی سها

 نشسته میز پشت که پونه و زهرا عمه ، هانیه عمو زن دیدن با...  انداخت

 پشت که هم را شیال دست ؛ کرد گردی عقب ، بودند صحبت حال در و

کرد دور آشپزخانه از سریع و گرفت را بود ایستاده سرش  ... 

؟ شده چی:  شد کشیده دنبالش به سردرگم شیال  ... 

بریم:  داد جواب لب زیر سها  ... 

 خواستی نمی مگه...  ؟ چی ملوک خاله:  کرد نگاه عقب به...  آخه -

؟ بدی نشون بهم رو ملوک خاله  ... 

نه االن -  ... 



 عمو زن گیِر خوای می:  گفت درهم های اخم با ، شیال نگاه دیدن با و

؟ بیفتی هانیه  ... 

داد تکان نفی ی نشانه به را سرش سریع ناخودآگاه شیال  ... 

 در و... بعد واسه مونه می ملوک خاله پس:  داد تکان تائید در سری سها

شد جلب سالن ی گوشه به اش توجه حال همان  ...  

کرد دنبال را او ی شده ریز هاِی چشم نگاِه مسیِر شیال  ...  

 ی اشاره با و ؛ گرفت صورتش مقابل سکوت ی نشانه به را انگشتش سها

 به ؛ بودند ایستاده پنجره پشت که جوانی دختر دو سمت به ؛ آرام ، سر

ایستاد سینه به دست ، دخترها سر پشت صدا و سر بی...  افتاد راه  ... 

 ابرام تازه...  تره باحال خیلی ابرام پلوغ شلوغ موهای من نظر به ولی -

هست هم تر جذاب  ... 

نیست طور این" اصال ، نه -  ... 

؟ ِکِی مال زده سام که دیزلی مدل دونی می...  ؟ فهمی می چی تو آخه -  

... 

 شد دوخته حیاط داخل به ، رفته کنار پردِه الِی از ، اختیار بی شیال نگاه

 موهاِی آن با سام ، روز چند این طی در ، بار اولین برای انگار... 

دید می را پرپشتش مشکی  ... 

 با و...  میاد بهش چقدر بینی نمی...  وقت هر مال...  داره ربطی چه -

خوشتیپ خیلی پسر این:  داد ادامه رویای حالت  ... 

؟ داشت تیپش به ربطی چه این االن -  ... 



 چشم اون با ابرام همون...  گم می چی من فهمی نمی ، دیگه کوری -

خوره می دردت به هیزش های  ... 

پراند جای از را دو آن ، سها مصلحتی ِی سرفه  ...  

 پررویی با نیشش یکی که تفاوت این با ، برگشتند عقب به دختر دو هر

بود شده سرخ خجالت از صورتش دیگری و ؛ باز  ...  

کرد نگاه شان سرزنده و جوان ی چهره به شیال  ...  

 ، آتنا:  گفت و کرد شیال به رو ، دو آن روی به ای غره چشم با سها

احمدم عمو دختِر ، پرستو و...  من زهرای عمه دختِر  ... 

 شیال به رو ، بود مانده باز ابتدا همان از نیشش که دختری همان ، پرستو

؟ نمیاد یادت رو ما...  ؟" جدا:  گفت کنجکاوی با  ... 

 جواِب در وجود این با ولی...  بود نیامده بدش شیطان دختر این از شیال

داد تکان سری فقط او  ... 

 با ، بود شده دوخته شیال به ، کنجکاوش های نگاه که همانطور پرستو

 از یا...  ؟ گی می جدی داری:  گفت دوباره بود َشک از سرشار که لحنی

؟ کردی فراموش رو چی همه گی می که ، ترِسِت  ... 

پرســــتو:  غرید لب زیر سها  ... 

 نگاِه ولی ، انداخت باال ای شانه فقط ؛ خاطی کودکی مانند پرستو

...  رفت فرو هم در سها های اخم...  نگرفت شیال از هم را جستجوگرش

 نمی که حیف ولی ، بدهد دختر این به ای مالی گوش آمد نمی بدش

 فشرده هم روی نارضایتی با هایش لب ، هم خاطر همین به...  توانست

 ... شد



 نشاند شیال های لب روی ؛ محو لبخندی ، دختر یکی آن ، مهربان صدای

؟ شیم آشنا هم با باید دوباره پس:   ... 

چرخاند را هایش چشم پرستو ، حرف این شنیدن با  ... 

آشنائیت از خوشوقتم و:  کرد مکثی...  هستم آتنا من -  ... 

 میان را بود شده دراز طرفش به که ظریفی دست ، اختیار بی شیال

همینطور منم:  گفت آرام و مالیمت با و...  گرفت خودش های انگشت  ... 

 رفته سر بچه تا چند با زدن کله و سر از اش حوصله که کسی مانند سها

 آشنایی...  خوب ، خوب:  کوبید هم به آرام را هایش دست کف ، باشد

شد تموم  ...  

...  افتاد راه به سالن در سمت به خود با و گرفت دوباره را شیال دست و

 و برگشته عقب به سریع ؛ باشد آمده خاطرش به چیزی که انگار ولی

 بارتون آخرین:  رفت نشانه سمتشان به آمیز تهدید را اش اشاره انگشت

 ؛ رو خودتون از تر بزرگ خیـــــلی پسرهای ؛ پنجره پشت که باشه هم

؟ فهمیدید...  زنید می دید  ... 

 از آتنا صورت ولی ؛ شد فشرده هم روی لجاجت با پرستو های لب

 می غر لب زیر که حالی در پرستو بار این...  شد سرخ دوباره خجالت

 خارج سها سرزنشگر های نگاه تیررس از و گرفت را آتنا بازوی ، زد

  ... شد

 هم این از بهتر هانیه عمو زن دختر البته...  ورپریده ، پررو ی دختره -

باشه نباید  ... 

 شیال و کرد باز را سالن در ، کرد می غرغر لب زیر که همانطور سها

کشاند تراس روی خود دنبال به را  ... 



 ، کرد می احساس خود روی ناگهان ؛ که نگاهی سنگینی از ناآرام شیال

؟ سها:  گفت وار زمزمه  ... 

 نظر از را حیاط داخل ؛ ورود بدو همان از ، نامحسوس خیلی سها

 ِی گوشه درخِت به شده بسته گوسفند دو روی نگاهش حاال و ؛ گذرانده

بود حیاط  ...  

؟ هوم -  ... 

؟ اینجا اومدیم چرا -  ... 

؟ چیه منظورت -  ... 

 همان" دقیقا ابرام و سام...  انداخت حیاط داخل به دیگری نگاه نیم سها

 زیر را دو آن پنجره پشت از ؛ پیش دقایقی دخترها که بودند نشسته جایی

بودند گرفته خود نظر  ... 

؟ داخل برگردی خوای می -  ... 

 حس خوبی به ، را داشت دادنش نشان در سعی سام که سمی به را رویش

  ... کند

؟ چرا ولی  ... 

...  آورد یاد به اش شده گم خاطراِت پِس در را غریبه مرد این کرد سعی

 درآمده گردش به غریبه مرد این روی که بود او نگاِه بار این که حالی در

...  نتوانست ولی...  آورد یاد به کرد سعی...  آورد فشار ذهنش به ، بود

 حتی...  بود خانه این در حاضر ، افراد تمام غریبگی به هم مرد این

 روی از ناگهان سام ، بود او به خیره نگاهش که همانطور...  تر غریبه

 صورتش به دستی...  شد بلند ؛ بود حیاط دنج ی گوشه در که اش صندلی

 ، قبلش که البته...  زد بیرون خانه از و رفت حیاط در سمت به ، کشید



 پشت سام شدن ناپدید با...  بود داده شیال تحویل را یخی و سرد نگاه آن

 چقدر...  نشست شیال های لب روی ، تلخ لبخندی ، حیاط باز نیمه در

 حتی که کسی برای ، چشمی های کشیدن نشان و خط این ، بود مضحک

نداشت او از هم شناختی ترین کوچک  ... 

 و پرگل حیاط در هدف بی و گرفت او خالی جای از را نگاهش شیال

 می که بود کاری تنها این شاید...  درآورد گردش به خانه بزرگ" نسبتا

دهد انجام لحظه آن در توانست  ... 

 

 

 زن های فضولی از...  نداره کاری بهمون کسی اینجا:  برگرداند شیال ت

نیست خبری هم هانیه عمو  ... 

 سها برای چگونه دانست نمی...  بدهد جوابی چه دانست نمی شیال

 ناآرامی احساس چقدر ؛ غریبه پسر دو آن های نگاه زیر که دهد توضیح

کند می  ... 

خوبه خیلی هم هوا ، بمونیم اینجا خرده یه بذار -  ... 

؟ بشینیم:  داد ادامه ؛ تراس روی حصیری های صندلی به اشاره با و  ... 

؟ شیال:  بپرسد آرام دوباره تا کرد وادار را سها ، شیال سکوت  ... 

 حیاط های صندلی از یکی روی سها از جلوتر و داد تکان سری شیال

 خودش وقتی ، کند پیدا سها برای توضیحی توانست می چطور...  نشست

 تمام با ، نگاه آن گذاشت و کرد سکوت پس...  بود آن درک از عاجز

بماند باقی او روی اش سنگینی  ... 

؟ خوبی:  بود گرفته نظر زیر را شیال حاالت موشکافانه حالتی با سها  ... 



آره:  داد جواب آرامی به شیال  ... 

؟ مطمئنی -  ... 

اوهوم:  زد او دلواپسِی به محوی لبخند شیال  ... 

 ابرام از غیر به شکر رو خدا:  آورد قبل از تر پایین را صدایش تن سها

باش راحت پس...  نیست حیاط توی ای دیگه کس ، سام و  ... 

؟ ِابرام:  گفت کنان زمزمه اختیار بی شیال  ... 

 آره:  کرد تکرار زیرلب تلخی لحن با و داد تکیه اش صندلی پشتی به سها

ابرام ،  ... 

؟ چی یعنی:  نبود خودش دست ، شیال کنجکاوی  ... 

 چون...  ابراهیِم اسمش اصل در:  نشست سها های لب روی پوزخندی

 گذاشتن را اسمش ، بود اومده دنیا به پدربزرگش فوت از بعد کمی مدت

 حیاط داخل به نگاهی که آن بی و ؛ افتاد چینی سها دماِغ روی...  ابراهیم

 زیر و...  بنداز اش قیافه و تیپ به نگاه یه خوب ولی:  داد ادامه ، بیندازد

بعدا ، نه االن:  غرید لب  ... 

 گرما احساس ای لحظه...  برگشت سها روی دوباره ، نرفته شیال نگاِه

 به نگاهش که همانطور ؛ نیفتاده اتفاقی انگار که طوری سها...  کرد

 باال ای شانه ، توضیحاتش ادامه در ، بود شیال ِی شده سرخ ِی چهره

کنند می صداش ابرام همه:  انداخت  ... 

 سریع بود گوشش کنار موبایلی گوشی که جوانی دختر ؛ هنگام همان در

 رو کفشم میدی اجازه...  محمد...  میایم االن ، باشه:  آمد بیرون سالن از

دیگه میام دارم باشه...  ؟ بپوشم  ... 

کرد قطع را گوشی و کشید پوفی  ... 



 کرد سها به رو ، بودند نشسته تراس های صندلی روی که دو آن دیدن با

؟ اینجایی سها:  گفت و  ...  

؟ خوبی ، جون شیال سالم:  داد تکان سری لبخند با شیال برای و  ... 

داد آرامی به را او سالم جواب شیال  ... 

؟ چطور ، آره:  داد جواب خیالی بی با سها  ... 

 عمو زن:  گفت ، کرد می پا به را هایش کفش که حالی در جوان دختر

گشت می دنبالت سمانه  ... 

:  گفت بود او مانتوی و شال به نگاهش کنجکاوی با که همانطور سها

؟ من دنبال  ... 

 ... آره -

؟ ری می کجا داری تو -  ... 

داره کارم چی ببینم ، در جلوی اومده محمد -  ... 

گذشت سها کنار از سریع و زد شیال روی به لبخندی  ... 

 بود کرد می طی را حیاط طول سریع که او به نگاهش که همانطور سها

پرستو خواهر ، احمدم عمو ِی دیگه دختر ، بود پونه:  داد توضیح آرام ،  

... 

:  داد ادامه بدهد بیشتری توضیح باید کرد می حس انگار که طوری و

 شوهر هم محمد...  خواهرشه دیدی پذیرایی داخل که پررویی دختر همون

هس پونه  ... 

داره کارم چی مامان ببینم برم من:  شد بلند صندلی روی از و  ... 

شد بلند صندلی روی از هم شیال  ...  



؟ کجا تو -  ... 

؟ چی -  ... 

میام االن من بشین...  ؟ کجا تو گم می -  ... 

 ... آخه -

 خودته ی خونه مثل هم اینجا...  باش راحت...  نباش معذب انقدر شیال -

کردی می زندگی ما با اینجا وقت چند دونی می...   ... 

دانست نمی نه  ...  

دانست نمی هم خودش ی گذشته زندگی از ، که ها آن از نه هیچی  ...  

 را او و گذاشته او ی شانه روی دست ، دید را او سکوت وقتی سها

کرد نشستن به مجبور  ... 

؟ باشه...  ببر لذت بهاری هوای این از ، برگردم من وقتی تا و بشین -  ... 

 سری ، دید جواب منتظر را سها وقتی و...  نشست دوباره معذب شیال

باشه:  گفت لب زیر و داد تکان  ... 

گردم برمی زود...  خوبه:  زد او روی به لبخندی سها  ... 

 بی انگار...  شد جا به جا اش صندلی روی کمی شیال ، سها شدن دور با

 با...  کرد می حس خودش روی ، دوباره را نگاه سنگینِی ، سها حضوِر

 حیاط سمت به میلش برخالف شیال نگاه ، تلفن گوشی صدای شدن بلند

 همانطور ، بود سام کنار مدت تمام که ای عسلی چشم پسر...  شد کشیده

 می حیاط دیگر سمت به زنان قدم ، بود اش گوشی با صحبت حال در که

 شدن دور حال در که ابرام از ، کنجکاوی با شیال سرکِش نگاِه...  رفت

 ی خیره نگاه در ؛ باشد داشته آن روی کنترلی که آن بی و ؛ گذشت بود



 از را حرکتی چنین انتظار انگار ، خورد جا کمی سام...  نشست سام

 شد قبل از سردتر نگاهش...  افتاد ابروانش میان ای گره...  نداشت شیال

 به سام نگاه که ، بود خودش روی سام نگاِه حالِت سردرگم هنوز شیال... 

 فضای از دیگر ای نقطه به و کنده او روی از ، تمام سردِی و آرامی

 های آدم همه و ؛ اش گذشته ، خودش شاید شیال...  شد خیره حیاط

 عمق توانست می لحظه آن در ولی ، بود کرده فراموش را اطرافش

تفاوت بی حالِت َپِس در ؛ که نفرتی  

 

 کسی که جا اون ، دیگه کردی می رو حالت و عشق جا همون دیوونه -

نیست مهم براش مسائل جور این  ...  

 واسش اونجا ، کارها این شاید ، معلوم کجا از تازه...  بگو رو همین -

اومد در گندش جا این که ، بود عادت  ... 

زنان متخصص پیش بردنش شنیدم تازه -  ... 

؟ دونی می کجا از تو...  ؟" جدا ِا -  ... 

کشیدم بیرون سمانه زبون زیر از...  گرفتی کم دست منو -  ... 

؟ گفت بهت راحتی همین به...  ؟ چجوری -  ... 

شناسی می که رو من ولی...  بابا نه -  ... 

نشناسه رو تو که کِی ، واال آره -  ... 

 ، اومده سرش مالیی بال یه مدت این" حتما گفتم بهش و زدم حرف کلی -

 اش معاینه ، دکتر گفت بهم باالخره سمانه که گفتم و گفتم انقدر خالصه

دختره هنوز گه می...  کرده  ... 



؟ کردی باور تو...  ؟"جدا -  ... 

 یه که این ی واسه فقط ؛ گفت چیزی یه اون...  شدی دیوونه...  نه -

 رو برمون و دور ، داریم گوش و چشم خودمون ما...  باشه گفته چیزی

 همه این بعد دختری کدوم...  شده خراب جامعه ، کنیم می نگاه داریم

باشه مونده سالم تونه می شدن گور و گم وقت  ... 

گی می راست -  ... 

 واال آره:  برداشت رویش به رو میز روی از را چای استکان هانیه

 سرشون پشت حرف تا هزار ، رن نمی خونه شب یه مردم دخترای

 می غلطی چه ، کجا داشته ، ِکی از نیست معلوم ماشاهلل که این ، درمیارن

 پس فردا و باشه حد همین در گندکاریش که کنند دعا برن فقط...  کرده

نیاد باال شکمش فردا  ... 

ندیدی رو روش و رنگ:  داد تکان سری حرفش تائید در هم زهرا  ...  

 اینجوری هم اومد باال شکمش که دیگه صباح چند ببینم خواد می دلم -

کنند می قربونی گوسفند خانم واسه  ... 

 هایش لب به را چایش استکان ، بود هایش لب ی گوشه که پوزخندی با و

کرد نزدیک  ... 

 کاش...  بود دوخته چشم عمویش زن و عمه به پشت از ، حرص با سها

 ولی...  داد می ها آن به ، بودند الیقش که آنطور را جوابشان توانست می

 داد فشار هم روی ناراحتی با را هایش دندان...  تواند نمی که دانست می

شد تراس وارد و کرد باز را سالن در حرص با...   ... 

 احساسش کرد سعی ، بود نشسته اش صندلی روی آرام که شیال دیدن با

؟ شدی خسته:  کند مخفی او از ، لحظه آن در را  ... 



نه:  داد تکان را سرش لبخند با و گرفت باال را سرش شیال  ... 

 گوسفندها کردن قربونی برای بود قرار که کسی ، شدم خسته من ولی -

میاد دیرتر کم یه ، بیاد  ... 

انداخت حیاط داخل ی شده بسته گوسفندهای به نگاهی شیال  ... 

کنی می استراحت کم یه هم تو ، اتاق توی باال بریم -  ... 

...  کرد نمی فرقی که او برای...  رفت باال سمت به کمی شیال ی شانه

 سها ، شیال شدن بلند با...  کرد می خستگی احساس کمی هم خودش تازه

 از اثری ولی ، بود باز نیمه حیاط در...  انداخت حیاط داخل به نگاهی نیم

شد نمی دیده ابرام یا سام  ...  

؟ کجا ، دخترها:  شد بلند هانیه عمو زن صدای ، خانه داخل به ورود با  

... 

 ، پذیرایی سمت به را رویش...  فرستاد بیرون سنگینی با را نفسش سها

 روی هانیه عمو زن...  برگرداند بودند داده لم مبل روی ها آن که جایی

 را ها آن و گذاشته مبلش پشتی روی را دستش و ، بود چرخیده کمی مبل

بود گرفته نظر زیر موذیانه لبخندی با  ... 

؟ کجا:  داد تکان برایشان سری  ...  

 جون شیال:  گفت شیال به رو ، دهد آنها به جوابی فرصت که آن بی و

؟ شینی نمی ما کنار  ... 

 کم به شیال...  باال ، رفتیم می داشتیم ما عمو زن:  پرید حرفش بین سها

و شده خسته  ... 

 حرفش ی ادامه از را سها ، نشست هانیه های لب روی که لبخندی

 نگاهی و برگشت زهرا عمه سمت به هانیه عمو زن سر...  کرد پشیمان



 ولی ؛ آمد جوش به صحنه این دیدن با سها خون...  شد بدل و رد بینشان

 ای اجازه با و خودش دنبال شیال کشیدن آمد برمی دستش از که کاری تنها

 صدای ، ها پله پایین...  شنید سختی به را آن هم خودش حتی که بود

سها:  شد بلند خانم سمانه  ... 

میام االن منم...  باال برو تو:  گفت آرام شیال به رو ، سر اشاره با سها  ... 

 دست که آن بی ولی...  گذاشت اول پله روی پا و داد تکان سری شیال

 آن و هانیه عمو زن نگاه...  برگشت عقب به اختیار بی ، باشد خودش

 که حالی در...  داشت بدی احساس...  بود او با هنوزم ، غریبه زن

رفت باال سریع را ها پله بود گذاشته نرده روی را دستش  ... 

 ... سها -

 از را نگاهش...  فرستاد بیرون صدا بی ولی ، سنگینی با را نفسش سها

 ، دست به کفگیر مادرش...  گذاشت آشپزخانه درون به پا و گرفت شیال

بود آشپزخانه در به نگاهش ولی ، ایستاده برنج بزرگ قابلمه کنار  ... 

 ... بله -

رفت آشپزخانه وسط میز سمت به مادرش اشاره با  ... 

 ؟ باال رفت چرا شیال...  ؟ شده چی:  گفت پایینی صدای تن با خانم سمانه

ببینتش خواست می ملوک خاله...   ... 

 چی واسه...  بپرس خودت از:  کرد خالی مادرش سر را حرصش سها

؟ کردی دعوت امروز رو اینا  ... 

 اشاره ملوک خاله به ابرو و چشم با و رفت درهم خانم سمانه های اخم

شنوند می رو صدات...  کن بس...  ِا...  هیسسس:  کرد  ...  



 این توی نباید ما مگه بابا...  ترسیم می ازشون مگه...  بشنوند خوب -

 ما به دن می اجازه خودشون به حقی چه به...  باشیم داشته آرامش خونه

 توی

 

کنند اهانت ، خودمون ی خونه  ... 

؟ کنی پا به َشر خوای می...  زشته سها ِا هیس -  ... 

...  هیس ، زشته گی می ، بگم چیزی یه خوام می تا ، همینه همیشه -

 خودشون به حاال که اومدی کوتاه پیششون هی ، کردی رو کارها همین

 ، خودشوِن الیق که چی هر و اینجا بیان پاَشن دعوت بی دن می اجازه

کنند ما باِر  ...  

 با بود گرفته دهانش جلوی را دستش ناراحتی با که حالی در خانم سمانه

 نده حرص منو انقدر ، سها:  گفت نگهدارد پائین کرد می سعی که صدایی

اتاقت تو برو پاشو ، خوردم رو کمکت خیِر...   ... 

کردم می رو کار همین داشتم هم من" دقیقا -  ... 

شد خارج آشپزخانه از حرص با و  ... 

 در سمت به ، داد می فشار هم روی را هایش لب که حالی در خانم سمانه

 باال به ، بود بدتر نشان و خط صد از که سکوتی با و رفت آشپزخانه

شد خیره ها پله از او رفتن  ... 

 دونی نمی که تو...  دیگه جووِن ، بشین بیا:  گفت آرامی به ملوک خاله

شده ناراحت انقدر که شنیده چی  ... 

 برگشت میز سمت به و کشید دادن غره چشم از دست باالخره خانم سمانه

 خودش یعنی ، نیست که بچه جان خاله:  گفت پایینی بسیار صدای با و



 این متوجه من کنه می فکر...  هستم وضعیتی چه توی االن من فهمه نمی

 از میاد خوشم خیلی من کنه می فکر ، شم نمی ها زبون زخم و ها پچ پچ

 سر رفت راست هی رفت چپ هی ، شد بیدار که وقتی از...  اوضاع این

کردم دعوت مهمون ، شیال احواِل و وضع این با چرا که ؛ زد غر من  ... 

بچه گه می راست که رو این خوب:  گفت اش همیشگی آرام لحن با خاله  

... 

 جان خاله آخه:  رفت گازش روی برنج سمت به ناراحتی با خانم سمانه

 گفتم شما به یکی فقط من...  ببندم روشون رو خونه در تونم نمی که من

...  بکشه گوسفند شیال پای زیر ، کنه ادا نذرهاشو خواد می سعید امروز

 از...  ؟ مِن تقصیر ، مهمونی به کرد تبدیل رو اینجا هانیه که این حاال

 آخه...  لرزوند منو بدن و تن ، زد غر ، اومد هی ، رفت هی اول همون

 ما دهن از حرفی یه کافیه فقط...  نمیاد بر دستم از کاری من فهمه نمی

 رفتارهای همین ، ببینند ما از کردنی نازک چشم پشت یه ، دربیاد

 می دلشون چی هر ما چشم توی چشم...  کنار بذارند هم رو ظاهریشون

 وقتی از... وضع این از راضیم خیلی االن من کنه می فکر...  بگن خوان

 نکنم کاری که کردم رو ام سعی تمام ؛ گذاشت تنهام خدابیامرز محمود

 چیه من تقصیر ولی ؛ بشه شکسته خونه این توی هام بچه و من حرمت

نشن مردم آرامش و آسایش مزاحم که بفهمند باید اینا  ... 

 رو دیگرون های زبون و نیش تحمل ، جوون اونم ، مادر دونم می -

باش آروم تو ، بزرگتری تو...  نداره  ... 

 که رو شیال روی و رنگ تازه:  گفت کند عوض را بحث که این برای و

 هم بچه اون که باال رفتن که بهتر همون ، بود پریده حسابی ، دیدم دور از

کنه استراحت کمی  ... 



 بغل رو بچه خواست می دلم وگرنه ، نداد اجازه بهم درد پا:  کشید آهی

بود شده الغر هم چقدر...  کنم  ... 

 آورد می بیرون یخچال داخل از را سوپ ظرف که حالی در خانم سمانه

 دست از حدی به اعصابم ، جان خاله شرمنده:  داد تکان سری ناراحتی با

اینجا بیاره رو شیال نگفتم بهش دیگه که شد خورد سها  ... 

...  بس واسم ، دور از حتی ، دیدم رو بچه این که همون ، نداره اشکال -

برگشت هم دختر این که شکر رو خدا  ... 

آبروریزی این با...  خاله اینجور -  ... 

 می نبودی تو خود مگه...  انشاهلل شه می درست ، مادر نکن ناشکری -

 رو خدا که حاال ، شه می دیوانه سعید وگرنه ، شه پیدا بچه این فقط گفتی

 بهتر هم حالش انشاهلل ، باشه خدا به توکلت...  شد پیدا هم دختر این شکر

؟ کجاست سعید راستی:  کرد مکثی...  شه می  ... 

پشتی حیاط:  داد تکان سری ناراحتی با سمانه  ... 

؟ کنه می کار چی داره اونجا -  ... 

کنه می دود هم سر پشت داره که سیگاره...  واال بگم چی -  ... 

فشرد هم روی را هایش لب و داد تکان تاسف روی از سری خاله  ... 

:  کرد روشن را زیرش شعله و گذاشت گاز روی را سوپ ظرف سمانه

 وسط این اونم ، شرکتش دیگه طرف از ، شیال وضعیت طرف یه از

نذاشته هم روی چشم لحظه یه اومده که هم وقتی از...  مونده حیرون  ... 

؟ تنهاست حیاط توی االن -  ... 

پیشش رفت سمیرا نه -  ... 



نباشه تنها سعید که بهتره ، کرد خوبی کار -  ... 

:  داد ادامه زد می حرف خودش با که انگار ، وار زمزمه همانطور و

کنه می دیوونه رو آدم خیال و فکر  ... 

 کردن آبکش به شروع دیگری حرف هیچ بی و کشید دل ته از آهی سمانه

کرد برنج  ... 

 

 

*** 

 

شد کوبیده کوچه سنگی دیوار به ، محکم ای ضربه با ، ارمیا پشِت  ... 

 به را نگاهش که همانطور و فرستاد بیرون کالفگی با را نفسش ابرام

 گره های انگشت عصبی حالت با ، بود دوخته رویش به رو ی صحنه

 ماشین فرمان روی مداوم طور به ولی ، آرامی به را چپش دست ی کرده

کوبید می  ... 

 در حتی ، فاصله همین از و داشت قرار ، ارمیا گردِن زیِر ، سام بازوی

 شد می وارد ارمیا گردن به که فشاری ، شد می هم ، کوچه سوی کم نور

 به ؛ نکنند توجه جلب که این خاطر به...  داد تشخیص راحتی به را

 پارک سام ی عمه ی خانه از زیادی فاصله در را ماشین ، سام خواسته

 حرف به که این از داشت ، لحظه به لحظه ؛ ابرام حاال ولی بودند کرده

شد می پشیمان ، بود سپرده گوش سام  ...  

 کشید جلو را خودش کمی ، کند جدا دو آن از را نگاهش که آن بدون ابرام

 هم به های لب...  گذاشت ماشین فرمان روی را دستش های آرنج و



 چشم و ، داده تکیه اش کرده گره های انگشت قالب به ؛ را اش فشرده

 گرفته نظر زیر را دو آن حرکات ترین کوچک ، اش شده باریک های

 خالصی در سعی و ، انداخته چنگ ، سام بازوی به ، ارمیا دسِت...  بود

 ی زده شوک نگاه میان در و ؛ دیگر کشمکشی...  داشت او دست از

 فرود ارمیا ی چانه بر محکم و رفته باال سام ی کرده گره مشت ، ابرام

  ... آمد

 چه داری:  غرید لب زیر ، کرد می باز را ماشین در که حالی در ابرام

احمق ی پسره کنی می غلطی  ... 

 آن به را خودش و طی را کوچه مسافت ابرام ، ممکن زمان ترین کم در

 کرده گره مشِت چند میزباِن ، ارمیا یِ  چانه ، آن از قبل ولی...  رساند دو

بود شده سام دیگِر ِی  ...  

پسر چته ، هی ، هی -  ... 

 بار این ولی ، آمد پائین ، دیگر بار ، ابرام حضور به توجه بی سام مشت

شد ارمیا صورت با آن دوباره برخورد از مانع ابرام دست ،  ...  

؟ سرت به زده -  ... 

کن ولم -  ... 

...  زد سام سینه به محکمی ی ضربه هایش دست کف با ، حرص با ابرام

شد کشیده عقب به قدم چند میلش برخالف ، ضربه شدت خاطر به سام  ... 

؟ کنی می غلطی چه داری فهمی نمی -  ... 

نکن دخالت:  شد دوخته ابرام به سام نشسته خون به های چشم  ... 

کنار بکش:  برداشت جلو به قدمی و  ... 



 هل عقب به را او دوباره و وارد او سینه به دیگری محکم ی ضربه ابرام

:  گفت عصبانیت با بود کرده سد را راهش جلوی که حالی در و داد

 فامیل کِل توِی گندش که فردا...  ؟ فهمی می...  اته عمه پسر...  االااااااغ

؟ بخوری گوهی چه خوای می بیاد در  ... 

 نیست مهم واسم:  بود لرزش حال در غضب و حرص از سام بدن تمام

 این از بیشتر ولی...  گرفتم رو خودم جلوی...  َبـد...  امروز تمام... 

کنار بکش گفتم لعنتی...  کنار برو...  تونم نمی دیگه  ... 

بکنه خواد می غلطی چه ببینم...  کنار برو -  ... 

 به رو و برگشت عقب به بود گرفته را سام جلوی که همانطور ابرام سر

خفه یکی تو:  گفت ارمیا  ... 

:  داد جواب عصبانیت با بود داده تکیه کوچه دیوار به که همانطور ارمیا

 که حالی در و...  بکنه تونه نمی غلطی هیچ...  کنار برو...  ؟ چرا

 چته:  گفت تمام وقاحت با دوخت می سام خشمگین ی چهره به را نگاهش

...  ؟ ها کنی می ولز و جلز داری اینجور که سوزه می داره کجات ،

؟ بوده دروغ زدم امروز که حرفی کدوم  ... 

 در حرص لحن با ؛ کشید می دردناکش ی چانه روی دستی که حالی در

...  کدوم هیـــچ:  داد ادامه آورد می در جوش به را سام خون که بیاری

؟ نه مگه  ... 

...  برد هجوم ارمیا سمت به دوباره و زده کنار را ابرام قدرت تمام با سام

 لب زیر فحشی که حالی در و رسانده دو آن به را خود دوباره ابرام

 زمین روی که ارمیا از ، دیگر بار را سام خشونت با ، کرد می نثارشان

کرد دور ، بود افتاده  ... 



 در ، ارمیا به رو ، بود شده مهار سختی به ابرام توسط که همانطور سام

 خشم با ، بود آورده باال تهدید ی نشانه به را انگشتش یک که حالی

 بار یه فقط...  دیگه بار یه فقط...  ارمیا...  فقط:  گفت کنترلی غیرقابل

بشنوم دهنت از رو امروز مزخرفات این ، دیگه  ... 

 هایش لب روی را دستش پشت...  ایستاد پاهایش روی سختی به ارمیا

 ... کشید

 دروغ مگه:  انداخت سام به نگاهی پوزخند با ، دستش روی خون دیدن با

 اونی...  ؟ زنی می سینه به اونو سنگ ؛ داری چرا ؛" اصال تو...  گفتم

بدبخت تویـــــــــی ، دیگه یکی دنبال رفته و کرده ولش که  ... 

 را او پیشروی جلوی کرد سعی و گذاشت سام سینه روی را دستش ابرام

 شو خفه:  برگشت ارمیا طرف به عصبانیت با حال همان در...  بگیرد

 ... دیگه

 و کرد نگاه سام نشسته خون به های چشم توی ابرام به توجه بی ارمیا

 خودت...  بود خودت دل های حرف زدم که هایی حرف تمام:  داد ادامه

نیست شناختی می که پاکی دختر اون دیگه اون که دونی می هم  ... 

بزند کنار را ابرام کرد سعی سام  ... 

لعنتی دیگه برو ِد...  ماشین توی برو:  رفت باال صدایش ابرام  ... 

 ترسناکی لحن با و ، شد خیره ارمیا صورت توی ابرام به توجه بی سام

 : گفت

کشمت می کن باور ، کشمت می خدا خداوندی به ارمیا -  ... 

 منو...  سام:  گرفت خودش طرف به خشونت با را سام صورت ابرام

؟ سرت به زده...  ببین  ... 



 در...  برداشت عقب به قدمی...  زد کنار را ابرام دست خشونت با سام

 را اش کرده گره مشت ، داشت خود کنترل در سعی شدت به که حالی

...  بود نمانده دور ابرام نظر از دستش لرزش...  داشت نگه هوا در مدتی

...  بودند شده برجسته دستش پشت های رگ اش کرده گره مشت فشار از

 بار هر با اش سینه شد می باعث بود عصبانیتش از حاکی که هایی نفس

رود پائین و باال شدت به بازدمش و دم  ... 

 برو...  هی... ببین منو...  سام:  برداشت طرفش به قدمی دوباره ابرام

نداره رو ارزشش آشغال این خدا به سام...  پسر برو...   ... 

 نگاهی که این بدون ولی ، درآورد شدت به را ابرام حرص ارمیا نیشخند

 گذاشته کمرش روی را هایش دست که سام به رو دوباره بیندازد عقب به

:  گفت و کرد ؛ رفت می جلو و عقب کوچکی فضای در ناآرامی با و بود

سام برو  ... 

نداد جوابی سام  ... 

دارد خودش کنترل در سعی سختی به او که دانست می خوبی به ابرام  ...  

 ... سام -

 هیچ بی سپس...  دوخت سرش باالی تاریک آسمان به را نگاهش سام

 گذاشته صورتش روی را هایش دست کف که حالی در ، دیگری حرف

شد دور دو آن از شکسته قامتی با ، بود  ... 

 بیرون محکم را نفسش ، کرد می نگاه را او شدن دور که همانطور ابرام

برگشت ارمیا طرف به آرامی به سپس و فرستاد  ... 

 وجود این با ولی ، بود اش شده کنده های تکمه و پاره لباس به ارمیا نگاه

 همون که حقا ، بدبخت برو ، برو آره:  کرد می غرغر لب زیر همچنان

لیاق فاسد دختره  ... 



 ماند دهانش در خورد صورتش به که محکمی مشت با حرفش ادامه ولی

 پشت از کند حفظ را خود تعادل بتواند که آن بی و ، خورد تلویی تلو... 

افتاد کوچه آسفالت روی  ... 

 و داد تکان هوا در را دردناکش دست بار چند ، هم در ای چهره با ابرام

ما امشب از اینم...  لعنتی:  گفت غرغرکنان لب زیر  ... 

 ابرام به ناباوری با بود دردناکش چانه روی دستش که حالی در ارمیا

 کرد می غرغر لب زیر که همانطور ، او به توجه بی ابرام...  شد خیره

بود نشسته ماشین داخل سام...  افتاد راه به ماشینش طرف به ،  ...  

 ببینم:  کوبید هم به محکم را در خشونت با و کرد باز را ماشین در ابرام

؟ برداشته تاب مخت  ... 

بیفت راه:  گفت آرامی به لب زیر فقط سام  ... 

؟ کردی غلطی چه فهمی می:  شد تر حرصی ابرام  ... 

بیفت راه:  کرد تکرار دوباره قبل از تر بلند کمی سام  ... 

 اینارو ات عمه جواب خوای می چطوری فردا:  نبود بردار دست ابرام

 ... بدی

لعنتی بیفت راه گم می:  کشید فریاد سام  ... 

کردی ناکار رو پسره زدی احمق:  شد بلند هم ابرام صدای  ...  

 نگاه ابرام به بود نشسته ماشین داخل که زمانی از بار اولین برای سام

عوضی ناموس بی ی پسره ، بود حقش:  کرد  ... 

 عقب دنده سریع ، شدن دیده از قبل ، خانه در شدن باز دیدن با ابرام

 حال این با...  شد خارج کوچه از سرعت به و چرخاند را فرمان ، گرفت



 چه خوای می وگرنه...  نگه چیزی ارمیا بیاری شانس:  بود کفری هنوزم

بدی جوابی  ... 

 ... سکوت

 برسونیمش گفتی وقتی" اصال:  کوبید فرمان روی محکم را دستش کف

 خوب انقدر پسره این با ِکی تو" اصال...  کردم می َشک باید ، احمق مِن

 که این واسه فقط ، اینجا تا بیایم ، بکوبیم رو راه همه این ما که بودی شده

برسونیم اونو  ... 

 با که انگار حرص با و کرد نگاه سام چهره به تاریکی توی و برگشت

 ، داشتی باهاش که کاری اون ایِن:  غرید دارد کار سرو َنَفهم ای بچه پسر

؟ آره...  بیرون زدی ماشین از که  ... 

 دوباره حرص با زد می دور را میدان که همانطور دید را سکوتش وقتی

بگم چی تو به من...  الـــاغ آخه:  گفت  ...  

کنار بزن -  ... 

؟ چی:  برگشت سمتش به ، درهم های اخم با ابرام سر  ... 

کنار بزن گفتم -  ... 

 آیینه داخل نگاهی ، وجود این با ولی ؛ شد بیشتر ابرام ابروان میان گره

؟ چی واسه:  کشید خیابان کنار را ماشین و انداخت  ...  

؟ ســــام:  گفت تعجب با شد می پیاده ماشین از که او به رو و  ... 

شد کوبیده هم به سام سر پشت ، ماشین در  ... 



 باز هم از های دست کف با بود نشسته فرمان پشت که همانطور ابرام

 غلطی چه داری:  شد خیره بود ماشین از شدن دور حال در که او به شده

؟ کنی می  ... 

 می فاصله ماشین از بیشتر ثانیه هر که او به رو و کرده باز را ماشین در

ســــــــام:  گفت بلندی" نسبتا صدای با ؛ گرفت  ...  

؟ ری می کجا داری...  سام:  زد فریاد بار این ، نشنید جوابی وقتی  ... 

 شلوع خیابان عرض از شنود نمی را او صدای اصال که انگار سام

شد دور او از بلند های قدم با و رساند سمت آن به را خودش و گذشت  ... 

دیوونه ی پسره:  شد کوبیده ماشینش سقف روی محکم ابرام دست کف  ... 

 باال سمت به ابرام نگاه ، آمد فرود صورتش روی که باران ای قطره با

 دقایق سام که سمتی به دوباره...  داد بیرون دل ته از نفسی...  شد کشیده

 تکان تاسف با را سرش و ؛ دوخت چشم بود شده ناپدید نقطه آن در پیش

 ... داد

 

 

بارون نم نم توِی  

غمگین شهر این  

هامه قدم زیر باز  

کسی بی و تنهایی باز  

روزهامه این همدِم تنها  

 



 

 

*** 

 

؟ نشستی چرا جا این -  ... 

؟ ها:  گرفت باال را سرش و خورد ای یکه سمانه  ...  

 گذشته شب نیمه 0 از ساعت...  انداخت پذیرایی داخل ساعت به نگاهی

 ... بود

؟ بودی نخوابیده مگه اینجایی چرا تو -  ... 

 خواهرش کنار که حالی در و کشید اش ژولیده موهای به دستی سمیرا

 که وقتی ، خوب خیلی نه:  گفت آرامی صدای با نشست می مبل روی

 تو...  سرم به زنه می خوابی بی طوری همین ، میشه عوض خوابم جای

؟ نشستی اینجا ساعت این چرا  ...  

 به هم چی هر ، نیومده سام:  فرستاد بیرون را سنگینش نفس سمانه

خاموشه زنم می زنگ گوشیش  ... 

 و انداخت خواهرش نگران چهره به نگاهی ، هال سوِی کم نوِر در سمیرا

 مقابلش میز روی از را تلویزیون کنترل تا شد می خم کمی که حالی در

 گرفته باشگاه همون" حتما ، نیست که بچه:  گفت خونسردی با بردارد

 های نیومدن و اومدن ، جوِش و حرص هی خوای می کی تا...  خوابیده

بخوری اونو  ... 

نداد را جوابش ، گرفته ای چهره با سمانه  ... 



 حد ترین پایین تا را صدایش و روشن را تلویزیون که حالی در سمیرا

 اینجوریشو...  نیومد امروزم شهره راستی:  داد ادامه ، کرد می کم ممکن

بودم ندیده دیگه  ...  

 مادری حس ذره یه انگار" اصال:  گفت خواهرش به رو ناباور لحنی با و

 خرده یه بود شده هم ظاهر حفظ واسه نباید...  نیست زن این وجود توی

؟ داد می نشون نگرون رو خودش  ...  

 نگاهی نیم نگرانی با و گرفت اش بینی جلوی را اش اشاره انگشت سمانه

 سمیرا...  هیسسس:  انداخت پایین طبقه های اتاق از یکی ی بسته در به

بشنوه رو حرفات ممکن سعید...   ... 

 دروغ دارم مگه...  بشنوه خوب:  بود تعجب پر لحنش هم هنوز سمیرا

؟ گم می  ... 

نیست کنی می فکر تو که بدی اون به هم شهره ولی:  کرد مکثی...  نه -  

... 

؟ جدی:  شد تمسخر از پر سمیرا لحن  ... 

 هم روی را هایش لب فقط ، خواهرش تمسخر پر لحن دیدن با سمانه

 ... فشرد

 همین که رفته یادت انگار...  کردی فراموش رو چیزها خیلی تو انگار -

کرد خراب رو ما برادِر زندگِی که ، بود خانم  ... 

 رو نفر یک فقط تونی نمی رابطه یک توی:  نیاورد طاقت دوباره سمانه

بدونی مقصر  ... 

 با که کسی ولی...  بود مقصر هم سعید...  گفتم هم همیشه...  درسته -

نبود سعید ، زد بینشون رو اختالف ی جرقه ، هاش خواهی زیاده  ...  



داد تکان میلی بی با تائید ی نشانه به را سرش سمانه  ... 

 یه حاال ولی:  داد تکان مقابلش و آورد باال را راستش دست کف سمیرا

 پوزش و دک همه اون با خانم کرد می رو فکرش کی...  بنداز بهش نگاه

قشم بره پاشه دفعه هر گردها دوره این مثل ،  ... 

 می داری تو حرفیه چه این آخه...  سمیرا:  کرد نگاهش ناراحتی با سمانه

 جنس ره می اش مغازه واسه...  چیه گرد دوره...  خدا به زشِت ؟ زنی

 روی داره مرد بدون که همین من نظر به...  میاره و خره می قشم از

گفت هم مریزاد دست یه بهش باید ، وایمیسته خودش پای  ... 

 سعید که این نه آخه ، دیگه آره:  بود شده تمسخر از پر دوباره سمیرا لحن

 کنه زندگی سعید با نخواست خودش دونند می همه دیگه...  کرد ول اونو

 نکنه شیشه توی رو ما ِی بیچاره برادِر اون خوِن اونقدر خواست می... 

؟ زندگیش توی میذاشت کم سعید آخه...   ... 

 با ، بود نگذاشته برایش ای حوصله و حال ، سام ی دلشوره که سمانه

 ، شدن جدا هم از هاست سال که اینا ، خدا رو تو سمیرا:  گفت خستگی

؟ کنیم می رو چی بحث داریم ما االن  ... 

 بی و احساسی بی سر بحث:  نداشت آمدن کوتاه قصد انگار سمیرا

 و در جلوی حداقل...  هیچی ، ما جلوی"  اصال حاال...  زن این عاطفگی

 شرمنده اینجور ما که ، کنه نمی ظاهر حفظ خرده یه هم ، فامیل و همسایه

 ... نشیم

 داشت قبول را خواهرش های حرف تمام دل در ولی ، کرد سکوت سمانه

 کنایه و گوشه و زبان زخم ، شوهرش خواهر و جاری از ، کم امروز... 

 با نداشت قصد وجه هیچ به ، مسائل این تمام وجود با ولی...  بود نشنیده

کند تر جریحه را سمیرا ، اش زبانی تائید  ... 



 تو مشکل دونی می:  بگیرد را خودش جلوی نتوانست وجود این با ولی

 و ؛ ناراحتی داد پسرت به منفی جواب شیوا که این از هنوزم تو...  چیه

بینی می شهره چشم از رو اینا ی همه  ... 

 شهره اون...  معلومه:  کرد تائید را خواهرش حرف راحت خیلی سمیرا

نداشت رو ما دیدن چشم وقت هیچ شناسم می من که ای  ... 

 تو...  دیدی:  گرفت خواهرش سمت به را اش اشاره انگشت سمانه

 خاطر به هم رفتارات این ، دلخوری و ناراحت شیوا رد جواب از هنوزم

 ... همینه

 صد ، نبود شیوا جواب اون مطمئنم چون:  رفت هم توی سمیرا های اخم

بود کرده تحمیل بچه اون به رو نظرش شهره صد در  ... 

 دوباره ، شیوا رد جواب آوردن یاد به از چطور که سمیرا حالت از سمانه

 این کن ول ، چی هر حاال:  گرفت اش خنده ، بود خوردن حرص حال در

شنید رو اینا سعید دیدی یهو ، رو حرفا  ... 

 ازش یا و بشه ناراحت بخواد که نیست زنش دیگه...  بشنوه خوب -

کنه طرفداری  ... 

 ... سمیرا -

 که ؛ شوند ای سایه متوجه که آن بی ؛ دادند ادامه بحثشان و جر به ها آن

 باال ِی طبقه اتاِق راِه دوباره و شده بلند ها پله روی از ، صدا بی و آرام

گرفت پیش در را  ...  

کرد باز آرام را اتاق در  ... 

 



 و سر که آن بی...  داشت او عمیق خواب از نشان سها های نفس صدای

 گذاشت تراس درون به پا و باز را تراس به رو ، تورِی دِر ، کند صدایی

 باران...  داد تکیه تراس های نرده به و رفت جلو سست های قدم با... 

 افکار در که همانطور...  داد می تازگی بوی هوا و قطع پیش ساعت

...  دوخت سرش باالی ابری آسمان به را نگاهش ، بود شده غرق خودش

 بسته و باز صداِی که وقتی تا بود رفته فرو سکوت و آرامش در جا همه

 همان از شیال...  کشاند بیرون افکارش از را او ناگهان ، حیاط دِر شدِن

دوخت چشم ، کرد می طی را حیاط طول که ای سایه به ، تراس باالی  

...  

 گوشش به حیاط درون از سمانه عمه نگران صدای ثانیه از کسری در

 بده مرگم خدا.......  رفت راه هزار دلم االن تا بودی کجا سام:  رسید

  ... ببینمت

نشده چیزی:  شد شنیده آرامی به سام صدای  ... 

ببینمت ، وضعیه و سر چه این...  ؟ نشده چیزی ، چی یعنی -  ... 

کن ولم رو امشب مامان -  ... 

توام با سام...  ؟ کردی دعوا -  ... 

 اطراف در سکوت دوباره ، سالن در شدن بسته صدای با و دورتر صداها

 باالی تیرگی به دوباره و کشید دل ته از آهی شیال...  شد فرما حکم

شد خیره سرش  ... 

 

 

*** 



 

 در...  نشست سمانه پیشانی روی ظریفی چین ، خانه زنگ شدن بلند با

 وقت اینِِ  کی:  گفت وار زمزمه کرد می روشن را سماور زیر که حالی

 ... صبح

 داخل ساعت به ، بود ایستاده یخچال باِز دِر جلوِی که همانطور سمیرا

 کره و مربا ظرف...  بود صبح دقیقه 0403 ساعت...  کرد نگاه آشپزخانه

 مقابل و خارج آشپزخانه از که سمانه به حال همان در و آورد بیرون را

 در رفته باال ابروهای با سمانه...  کرد نگاه بود ایستاده تصویری آیفون

کرد باز را  ... 

؟ِِ  کی -  ... 

ست شهره:  داد جواب لب روی لبخندی ولی متعجب نگاهی با سمانه  ... 

خورد چین کمی سمیرا چشم ی گوشه  ...  

ایستاد در جلوی منتظر و کرد باز را سالن در سمانه  ...  

 ، شهره دیدن با...  انداخت حیاط داخل به نگاهی نیم سمانه پشت از سمیرا

...  رفت کنار سالن باز در کنار از...  نشست هایش لب روی پوزخندی

 طرف به ، سپرد می گوش او و سمانه احوالپرسی و سالم به که همانطور

 سمانه ورود با...  نشست آن روی و رفت سالن داخل های مبل از یکی

 پای تا سر به نگاهی ، شود بلند جایش از که آن بی ، شهره با همراه

انداخت شهره  ... 

اینورا از -  ... 

 بی سمیرا ولی...  آمد سمیرا برای ابرویی و چشم ، شهره پشت از سمانه

کردی گم راه:  داد ادامه ، کند ای توجه خواهرش به که آن  ... 



 خوبین:  فشرد هم روی ثانیه چند را هایش لب ؛ زدن حرف از قبل شهره

؟ شما  ... 

شما های احوالپرسی از:  کرد می نگاهش شده تنگ های چشم با سمیرا  

... 

 شد نمی خودش روی سمیرا های نگاه طرز متوجه انگار که طوری شهره

بود ما از سعادتی کم:  داد جواب راحت خیلی ؛  ... 

 و کرد سمانه به رو ، بدهد سمیرا به دیگری صحبت اجازه که آن بی و

؟ نیست خونه شیال:  گفت  ... 

 خیلی هنوز کنی نمی فکر:  رفت باال تمسخر حالت به سمیرا لب ی گوشه

؟ بگیری را شیال سراغ که زوِد  ... 

شدند فشرده هم روی دوباره شهره های لب  ...  

 دخترها پیش دقیقه چند" اتفاقا چرا:  کند درست را جو کرد سعی سمانه

پایین بیان باید دیگه االن ، بودم زده صدا صبحانه برای رو  ... 

:  داد ادامه ، کرد می التماس خواهرش به هایش چشم با که حالی در و

زنم می صداش دوباره رم می خودم االن  ... 

 نشست می ها مبل از یکی روی که شهره به سمیرا ، سمانه شدن دور با

آورد می جوش به را سمیرا خون ، شهره خونسردی...  دوخت چشم  ... 

 ... تنهایی -

 اش چهره حالت از ولی ؛ چرخاند سمیرا طرف به را رویش شهره

بود نشده سمیرا منظور متوجه که بود مشخص  ... 

؟ کجاست شیوا -  ... 



شیوا ، آها:  داد تکان سری شهره  ...  

 توانست می سمیرا برای چقدر دانست می که آرامشی با و کرد مکثی

شیرازِ :  داد جواب ، باشد دهنده آزار  ... 

 باشه اینجا االن نباید نظرت به:  کرد نگاه او لب روی آرام لبخند به سمیرا

 ... ؟

خودش کارهای درگیره ، داره کار اونم -  ... 

 نیاد خواهرش تنها دیدن واسه نداره امکان...  شناسم می من که شیوایی -

باشه داشته کار هم چقدر هر حاال...   ... 

دوخت سابقش شوهِر خواهر نگاِه به را نگاهش آرامش با شهره  ... 

 نمی:  کرد می کجی دهن سمیرا به بدی طرز به ، هایش لب روی لبخند

 ... دونه

؟ نگفتی بهش:  کرد نگاه او به ناباوری با سمیرا ! ... 

داد تکان آرامی به را سرش فقط شهره  ... 

توانست نمی وقت هیچ...  کند درک را شهره توانست نمی سمیرا  ... 

؟ چرا - ! ... 

 نمی که وضعیت این توی خوام نمی ، کیشش تور درگیره االن اون -

 ذهنش و بیاد فشار بهش بشه باعث ، موضوع این ، کنه ول رو تور تونه

بریزه هم به  ... 

 موضوع این:  کند هضم شنود می که را هایی حرف توانست نمی سمیرا

؟ اهمیتی کم موضوع شیال شدن پیدا که کنی می فکر! ... ؟ ! ... 



 که داره حق شیوا کنی نمی فکر:  داد ادامه دید را شهره سکوت وقتی

؟ شده پیدا وقت همه این بعد ؛ دوقلویش خواهر که ؛ بدونه ! ... 

االن نه ولی...  گم می بهش...  داره حق چرا -  ... 

 گرده برمی شنبه0 تور:  داد توضیح دید را سمیرا ناباور نگاه که وقتی و

گم می بهش موقع همون ، تهران برگشت شیوا زمان هر...  تهران  ... 

تونی می چطور -  ... 

...  مهمه خیلی شیوا واسه کار این:  کرد قطع را سمیرا حرف شهره

 اگه...  کشیده زحمت کار این کردن پیدا واسه چقدر دونیم می هممون

 جاش به ، راحت خیلی آژانس ، کنه ول رو کارش و تهران بیاد پاشه االن

" فعال کسی اگه شم می ممنون پس...  کنه می استخدام رو دیگه نفر یه ،

 خودم وقت همون...  تهران گرده برمی شنبه 0 شیوا ، نگه بهش چیزی

گم می بهش  ... 

 کار هر از ؛ او درک...  بود مانده خیره شهره به مبهوت و مات سمیرا

 و ؛ سمانه صدای حتی...  بود تر سخت سمیرا برای جهان در دیگری

کند دور شهره از را اش خیره نگاه سمیرا ، نشد باعث هم شیال ورود  ... 

مامان شیال -  ... 

 ؛ رویش به رو صحنه و شهره حرکت هر ، شده تنگ های چشم با سمیرا

 بود شده بلند مبل روی از ، لحظه آن در شهره...  بود گرفته نظر زیر را

کرد می نگاه او به سکوت در شیال...   ... 

 همانطور و بود گذاشته شیال پشت مهربانی با را دستش کف سمانه عمه

 به کمی را او خفیفی فشار با ، داد می حرکت او پشت را آن نوازشگر که

داد حرکت جلو سمت  ... 



مامانت ، نکن غریبگی ، جان شیال -  

 

 ... ه

 خود آغوش در را شیال و گذاشت جلو به قدم ، سمانه حرف این با شهره

رفت فرو شهره آغوش در ؛ خود در احساسی هیچ بی شیال...  گرفت  ... 

جون شهره سالم -  ... 

 سها به و گرفت باال را سرش ، بود آغوشش در شیال که همانطور شهره

جان سها خوبی ، سالم:  کرد نگاه  ... 

...  کرد او ناآرامی به نگاهی شهره...  خورد تکان شهره آغوش در شیال

 شیال...  شد شل اراده بی ، بود شیال های شانه اطراف در که هایش دست

 رفت باال سمیرا لب ی گوشه...  کشید عقب را خودش ثانیه از کسری در

 حاکم جو حس با سمانه...  بست نقش هایش لب روی پرتمسخر لبخندی و

 ها مبل از یکی سمت به را او و رفت شیال سمت به سریع ، فضا در

جون عمه بشین بیا:  کرد هدایت  ... 

 شهره:  گفت ، بود شیال با نگاهش و ایستاده همچنان که شهره به رو و

؟ تهران رسیدی تازه...  بشین ، جان  ... 

دیشب نه:  نشست مبلش روی دوباره شهره  ... 

 دم تازه چای االن...  ؟ نخوردی هنوز که صبحانه...  سالمتی به خوب -

شه می آماده هم  ... 

 لب روی ، بود واضح" کامال بودنش تصنعی سمیرا دید از که لبخندی

بمونم تونم نمی زیاد ، جان سمانه نه:  نشست شهره های  ... 



 

 تکان تاسف روی از سری فقط ، سکوت در ، شهره حرف این با سمیرا

کند درک را زن این توانست نمی" واقعا...  داد  ... 

نخوردیم صبحانه هنوز هم ما...  شه نمی که اینطور آخه -  ... 

کرد سها به ای اشاره سر با و  ... 

...  دارم کار...  جان سمانه کنم نمی تعارف ، نه نه:  گفت سریع شهره

بزنم شما و شیال به هم سر یه مغازه برم اینکه از قبل گفتم  ... 

 نگاه سنگینی احساس با هم شیال...  انداخت شیال به نگاهی حرف این با و

کرد نگاه او به سکوت در و گرفت باال را سرش ، او  ... 

 او سمت به سرها همه ، سعید بخیر صبح و سالم و اتاق در شدن باز با

نماند دور سمیرا دید از ، شهره ی چهره پریدگی رنگ...  برگشت  ... 

شدی بیدار ، سالم:  زد برادرش روی به لبخندی سمانه  ...  

 دیدن واسه اومده شهره:  داد ادامه دید شهره روی را سعید نگاه وقتی

 ... شیال

:  داد تکان بار چند را سرش ، بود شهره با نگاهش که همانطور سعید

 ... خوبه

بود شده بلند مبلش روی از شهره  ...  

سالم:  کند کنترل را خودش سعید سرد های نگاه زیر کرد سعی  ... 

 به و گرفت او از را نگاهش ، بدهد را او سالم جواب که آن بی سعید

 روی مهربانی لبخند...  دوخت چشم بود نشسته ای گوشه آرام که شیال



 را عجیبی احساسات ، شیال برای هایش لب تکان...  بست نقش اش چهره

داد می غلغلک وجودش در  ...  

 ... خوبی

 تکان خوبی حس با را سرش...  نشست شیال های لب روی محو لبخندی

داد را جوابش هایش لب تکان با او مانند و داد  ...  

  ... آره

شد تر عمیق سعید های لب روی لبخند  ...  

 ... خوبه

فرستاد بیرون صدا بی را نفسش  ...  

بزنم آب رو صورتم برم من:  گفت آرام ، همه به نگاهی با و  ... 

رفت و برگرداند را رویش ، بیندازد شهره به دیگری نگاه که آن بی و  ... 

کرد نگاه شهره ی پریده رنگ ی چهره به شرمندگی با سمانه  ... 

بشین جان شهره -  ... 

رم می دیگه من ممنون نه -  ... 

شه نمی که اینجوری آخه:  شد بلند مبل روی از هم سمانه  ... 

زودی این به هم اون:  گفت لب روی پوزخندی با هم سمیرا  ... 

 برایش شرایط کنترل انگار ، نشست شهره پیشانی روی ظریف چینی

دارم کار که گفتم نه:  بود شده سخت  ... 



 بی نگاهش حال همان در و برداشت مبل کنار زمین روی از را کیفش

 چشم او به سکوت در هم شیال...  شد کشیده شیال سمت به دوباره اختیار

شد فشرده شهره های انگشت میان کیف بند...  بود دوخته  ... 

سالمی که خوشحالم -  ...  

برگشتی و:  کرد مکثی  ... 

...  افتاد راه به سالن در سمت به همه ی زده بهت های چشم میان در و

آمد بیرون ، رفتار این شوِک از انگار که بود کسی اولین سمانه  ...  

 بمونی شیال پیش بیشتر خوای نمی...  ؟ زودی این به کجا ، جان شهره -

 ... ؟

 رفتند می بیرون سالن در از که شهره و سمانه از را ناباورش نگاه سمیرا

 از هایش اخم...  دوخت بود نشسته مبل روی هنوز که شیال به و گرفت

رفت فرو هم در ؛ سالن باز نیمه در به ، او سردرگم های نگاِه دیدن  ...  

 

 

*** 

! ... ؟ بود رفتنی و اومدن چه این! ... ؟ ِچِشه معلوم" اصال زن این -

 چند مهمون مثل...  دخترِش هم بچه این که نیست حالیش هنوز انگار

اِ  ِا ِا...  رفت و نشست دقیقه  ... 

 به نگاهی نیم ، ریخت می ها استکان داخل را چای که همانطور سمانه

انداخت بود ایستاده آشپزخانه میز کنار سراپا که خواهرش  ...  



 ، گه می من به برگشته...  بس و شیواست ذکرش و فکر فقط ، عجبا -

 من به تو حرِف این آخه...  ِا ِا...  داره کار شیوا...  َنگین شیوا به هیچی

؟ زنی می ! ... 

 می شهره از دفاعی چه" اصال...  نداشت گفتن برای حرفی سمانه

 دهان به انگشت ، شهره رفتار از خودش که وقتی هم آن ؛ بکند توانست

بود مانده  ... 

دخترِش هم شیال که انگار نه انگار -  ... 

 خوب:  گفت آرامی به زند می حرف خودش با ، انگار که طوری سمانه

شده بزرگ سعید پیش شیال بچگی از چون شاید  ... 

 یعنی ، سمانه داره ربطی چه ، واا:  کرد قطع را خواهرش حرف سمیرا

...  ؟ بذاره تاثیر اینطور مادری احساسات روی تونه می دوری سال چند

 رفت پاشد ها غریبه مثل هم بعد ؛ نشست دقیقه چند ، اومد ها غریبه مثل

 شاید ؛ بمونه دختر این پیش اگه شاید که نکرد فکر خودش پیش" اصال... 

با بهتر هم بچه این واسه  ... 

 گذاشت باقی تمام نیمه را حرفش سمیرا ، آشپزخانه داخل به سعید ورود با

 لحنی با کشید می بیرون را ای صندلی خونسردی با که حالی در سعید... 

 این بعد اونو هم هممون...  بوده همینجوری همیشه شهره:  گفت جدی

کنید تمومش رو بحث این پس...  شناسیم می خوب خیلی سال همه  ... 

...  ؟ سعید راحتی همین به:  نشست سعید روی به رو میز پشت هم سمیرا

 به االن بچه این ، کنه فکر نباید خودش پیش...  بره و بیاد همینجوری

؟ داره احتیاج چقدر مادرش  ... 



 همین که بهتره شیال واسه:  بود خورده چین عمیق اخمی از سعید پیشانی

 این با تونه می هم تر راحت اینطوری ، کنه درک رو چیز همه حاال

بیاد کنار شرایطش  ... 

 پشت از ، بود کرده حس بحث این ادامه از را سعید نارضایتی که سمانه

 با را هایش لب سمیرا...  آمد ابرویی و چشم سمیرا واسه سعید سر

داد فشار هم روی نارضایتی  ... 

 خارج آشپزخانه از که همانطور ؛ بحث این خاتمه از اطمینان برای سمانه

بخورند صبحانه بیاین کنم صدا رو دخترها برم من:  گفت شد می  ... 

انداخت سمیرا به نگاهی نیم دوباره  ... 

 صندلی پشتی به سکوت در و فرستاد بیرون سنگینی با را نفسش سمیرا

آمد برمی دستش از کاری چه دیگر...  داد تکیه اش  ... 

 

 

*** 

 

کرد مکثی اتاقش باز نیمه در کنار سعید  ...  

 ... شیال -

برگشت او سمت به دوم پله روی شیال  ... 

 کارت بیا:  دوخت او به را اش جدی نگاه و کرد باز را اتاقش در سعید

 ... دارم



 دو آن به را نگاهش ؛ بود نشسته تلویزیون جلوی مبل روی که ؛ سمیرا

نماند دور سعید دید از شیال تعلل...  دوخت  ... 

؟ هستی چی منتظر -  ... 

واداشت حرکت به را شیال ، سعید لحن  ...  

؟ سعید شده چیزی:  گفت آرام بود ایستاده آشپزخانه در کنار که سمانه  ... 

 ... نه -

 ... پس -

 که شده وقتش دیگه:  کرد قطع را خواهرش حرف جدی ای چهره با سعید

همین ؛ بزنیم حرف هم با مسائل خیلی به راجع شیال و من  ... 

 سمیرا به را مالمتگرش نگاه و...  فشرد هم روی را هایش لب سمانه

 بحث خاطر به سعید عصبی و گرفته حالت این که نداشت شک...  دوخت

 و ایما تمام وجود با و داشته سعید با صبحانه سر سمیرا که بود هایی

بود نکشیده آن از دست ، او های اشاره  ... 

 و داده تکان سری هم سمانه ، دو آن سر پشت اتاق در شدن بسته با

شد آشپرخانه وارد دوباره  ... 

 ... بشین -

 در و...  نشست بود کرده اشاره آن به دست با سعید که تختی روی شیال

 به او کوچک ولی تمیز" نسبتا اتاق اطراف در را نگاهش حال همان

 به رو درست ؛ کرد بلند را اتاق ی گوشه صندلی سعید...  درآورد گردش

 شد خم جلو به کمی...  نشست آن روی و گذاشت زمین روی شیال روی

 آن روی را هایش دست آرنج ، بود باز هم از کمی پاهایش که حالی در و

دوخت چشم شیال به و گذاشت  ... 



کن نگاه من به -  ... 

 او سمت به ، سعید جدِی لحِن خاطِر به ، ثانیه از کسری در شیال نگاه

 تزریق شیال وجود در را ناآرامی حس ، سعید نگاه خیرگی...  برگشت

کرد می  ... 

 ... خوب -

شیال بزن حرف:  گفت دوباره دید را او سکوت وقتی  ... 

؟ بگم چی:  کرد نگاهش سردرگم شیال  ... 

چیزها خیلی -  ... 

 اون از چرا:  داد ادامه بود شده دوخته او به همچنان نگاهش که همانطور

؟ گی نمی واسم پسره  ... 

؟ مبین:  پرسید آرامی به و احتیاط با شیال  ... 

؟ بود چی پسره این با ات رابطه:  شد تنگ سعید چشم ی گوشه  ... 

 ی چهره دیدن ولی...  کرد باز ساده جواب یک برای را دهانش شیال

- حرفی پنج ی کلمه آن ادای از را او سعید خشن و خیره نگاه و جدی

داشت باز -شوهرم  ...  

؟ شیال داشتی باهاش ارتباطی چه:  کرد تکرار دوباره سعید  ... 

کردیم می زندگی هم با:  گفت سختی به شیال  ... 

؟ چرا:  بود شده ترسناک سعید نگاه  ... 

؟ چرا...  کرد نمی درک را او سوال شیال  ...  

؟ چی چرا:  پرسید آرامی به  ... 



کرد ای قروچه دندان سعید  ...  

 اون با چرا:  داشت را لحنش و خودش کنترل در سعی وجود این با ولی

 به که این بدون ، اجازه بی چرا...  ؟ کردی می زندگی ، سرخود پسره

 چرا...  ؟ ایران اومدی پاشدی خبر بی ، بگی سمانه عمه یا مادرت یا من

 توی رو ما چرا...  ؟ گذاشتی خبر بی خودت از رو ما مدت این تمام

 ، غیرخودی و خودی های زبون و زخم باید االن که دادی قرار موقعیتی

؟ کردی رو کار این من و خودت با چرا...  ؟ بشنویم رو  ...  

؟ بگم بازم:  آورد تر پایین را صدایش سعید  ... 

 باال را شیال قلب ضربان ، اش نزدیکی و نشستن طرز آن و سعید لحن

  ... برد

من...  من:  شدند ادا سختی به کلمات  ... 

؟ چی تو -  ... 

نمیاد یادم چیزی من...  من -  ... 

؟ شیال نمیاد یادت چی:  نداشت آمدن کوتاه قصد سعید ولی  ... 

داد قورت را دهانش آب شیال  ... 

 این به راجع...  کرده صحبت باهات اومدنم قبل که گفت بهم رضا -

؟ آره...  کرده سوال ازت هم پسره  ... 

داد تکان تائید ی نشانه به سری فقط ، جواب جای به شیال  ... 

؟ شیال کیه پسره این...  خوب -  ... 

شوهرمِ  اون...  اون...  اون -  ... 

بفهم اینو...  نیست شوهرت اون:  داد دست از رو کنترلش سعید  ... 



پرید جا از او بلند" نسبتا صدای از شیال  ... 

...  نداره وجود شما ازدواج بر دال مدرکی هیچ...  کرده استعالم رضا -

 صیغه...  کنی ازدواج تونستی نمی من اجازه بدون ، بودی دختر هم تو

؟ کردین  ... 

 مرتیکه او ی صیغه:  شد حلقه شیال ظریف بازوی دور سعید های پنجه

؟ شدی  ... 

داد تکان را سرش فقط ترس با شیال  ... 

شیال بزن حرف...  ؟ چی پس -  ... 

دونم نمی -  ... 

؟ دونی نمی رو چی:  کند کنترل را خودش توانست نمی" واقعا سعید  ... 

نمیاد یادم هیچی من...  من...  من:  بود افتاده لکنت به شیال  ... 

 آن از را حقیقت خواست می انگار...  شد خیره شیال های چشم توی سعید

بکشد بیرون آبدار کمی و مظلوم های چشم  ... 

بگی رو راستش بهم خوام می -  ... 

کرد می نگاه بهش بود کرده النه توشون ترس کمی که هایی چشم با شیال  

... 

 بهم باید داری پسره این از که اطالعاتی هر ، میاد یادت که چیزی هر -

؟ فهمیدی...  باید...  بگی  ...  

داد تکان سری ترس از شیال  ... 

؟ چیه پسره این فامیلی...  خوب -  ... 



خورد تکان سرش حرکت با همراه ، شیال ظریف ی شانه  ... 

شیال:  رفت فرو هم در قبل از بیشتر سعید های اخم  ... 

داد فرو آرام را دهانش آب شیال  ... 

بگو دونی می که چیزهایی از بهم -  ... 

دونم نمی زیادی چیز من -  ... 

 این از نباید چرا...  ؟ چرا:  نشست سعید جدی ی چهره روی پوزخندی

هی شوهرت اصطالح به  

 ... شد

فعال...  دارم دادگاه االن من خوب - " ... 

 کرد می قطع را تلفن که حالی در و کرد دوستش نثار زیرلبی تشکر سعید

رفت فرو فکر به  ... 

 

 

*** 

 

 بود ازدواجی چه این...  ؟ طبیعیه این کنی می فکر...  ؟ ها ؟ بدونی چی

دونی نمی ازش هیچی تو که  ... 

 ، دونستم می بهش راجع رو چیز همه منم:  برآمد خود از دفاع در شیال

کردم فراموش رو چی همه فقط...  فقط  ... 

؟ ها ، دونی می کجا از:  آمد پایین دوباره سعید صدای تن  ... 



 باشد محکم لحنش ، بود نشسته دلش در که ترسی برخالف کرد سعی شیال

گفت بهم خودش مبین:   ... 

شد تنگ حرف این شنیدن از سعید های چشم  ... 

؟ کافیه کردنش باور واسه همین کنی می فکر -  ... 

کرد نگاه او به فقط سکوت در شیال  ... 

کرد منقبض را سعید فک ، نگاهش لجاجت  ... 

کنه تعیین نگاری چهره واسه رو روز یک کنم می صحبت رضا با -  ... 

نه:  داد تکان طرف دو به را سرش شیال  ... 

مِن با کار این تصمیم -  ... 

است کرده پیدا کجا از را جرات این دانست نمی هم خودش شیال  ... 

کنم نمی رو کار این من -  ... 

 هایش انگشت میان را شیال بازوی...  آمد جلو دوباره سعید دست یک

:  گفت خشنی لحن با کشید می خودش سمت به را او که حالی در و گرفت

 رو مرتیکه اون تا کنی می کمک ما به...  کنی می رو کار این چرا

 حساب تسویه باهاش چطوری دونم می من که وقت اون...  کنیم دستگیر

 ... کنم

 نگاه خیرگی در ؛ شیال لجوج نگاه...  بود شده قفل هم در هایشان نگاه

 آرام صدای تا گذشت کمی...  خورد اتاق در به ای ضربه...  سعید خشن

برسد دو آن گوش به سها  ... 

؟ سعید دایی -  ... 

بله:  داد جواب بگیرد شیال از را نگاهش که آن بی سعید  ... 



داره کار شما با تلفن:  شد باز کمی اتاق در  ...  

گرفت شیال از را نگاهش سختی به سعید  ... 

مجِد آقای:  بود گردش در دو آن بین سها نگاه  ... 

جون دایی مرسی:  شد بلند اش صندلی روی از سعید  ... 

 آن کنار از سریع و شد بلند تخت روی از ؛ کرده استفاده فرصت از شیال

 داد می سعید ِی شده دراز دسِت به را تلفن که همانطور سها...  گذشت دو

کرد نگاه را اتاق از شیال شدن خارج و برگشت عقب به  ... 

 انگشت میان ای لحظه تلفن...  شد خارج سعید ی سینه از سنگینی نفس

شد فشرده هایش  ...  

 که بود شده دوخته شیال به اتاق باز نیمه در میان از نگاهش که همانطور

بری تونی می جان دایی:  گفت ، رفت می باال ها پله از دوان دوان  ... 

 تکانی ، بود مانده برجای زده متعجب شیال عجیب رفتار از انگار که سها

 به و گفت ببخشیدی...  نشست لبهایش روی بر خجول لبخندی...  خورد

افتاد راه به اتاق در سمت  ... 

ببند هم را در" لطفا -  ... 

 الو:  گذاشت گوشش کنار را تلفن سعید ، سها سر پشت در شدن بسته با

سالم...   ... 

داشتی نگه خط پشت منو چقدر دونی می ، مومن مرد سالم -  ... 

متاسفم:  کشید صورتش روی دستی سعید  ... 

؟ شده چیزی...  گرفته صدات...  ؟ چته -  ... 



زدم می حرف شیال با داشتم:  نشست تخت روی گرفته ای چهره با سعید  

... 

 چیزی ؟ شد چی...  زدم زنگ همین واسه منم...  خوب خیلی" جدا -

؟ فهمیدی  ... 

 ... نه -

؟ نکردی صحبت شیال با نگاری چهره به راجع...  ؟ چیه منظورت -  ... 

 لحظه چند را گردنش پشت...  کشید سرش روی را دستش کف سعید

داد فشار همانجا را دستش و... داد ماساژ  ... 

؟ سعید -  ... 

فرستاد بیرون محکم را سنگینش نفس سعید  ... 

؟ نیست ای دیگه راه شیال از غیر -  ... 

 کن صبر:  شد شاکی رضا لحن! ... ؟ مونه می ای دیگه راه چه نه -

؟ کنی راضیش نتونستی ، ببینم  ... 

باشه باید هم ای دیگه راه:  کشید دل ته از آهی سعید  ... 

 راه چه...  ؟ گی می خودت واسه داری چی تو:  گفت کالفگی با رضا

؟ مونه می باقی واسمون ای دیگه  ... 

 نمی:  کرد رفتن راه به شروع اتاق داخل و شد بلند تخت روی از سعید

سرش به زده پاک دختره...  دونم نمی...  دونم  ...  

؟ چیه حسابش حرف آخه -  ... 



 وسط...  نمیاد یادش چیزی گه می ، کالمه یه حرفش ، دونم می چه -

زدی زنگ تو که بودم باهاش زدن حرف  ... 

 دستم نباشه سندی و مدرک وقتی تا ولی ، وکیلم یه من ، سعید ببین -

 از پس...  کنم حل واست رو پرونده این خوای می من از...  است بسته

 این ی چهره از َنمایی یه ما فقط اگه...  کنه همکاری باهامون بخواه شیال

 پرونده این توی امیدی کورسوی یه وقت اون ، باشیم داشته مبین پسره

 بفهمیم تونیم می طالفروشی توی ی چهره روی از...  میشه باز واسمون

نه یا بوده اون  ...  

 توی رو طرف ی چهره حتی اگه شیال" ... اصال:  کرد مکثی رضا

 انگار که طوری و...  نه یا هست مبین اون بگه تونه می ببینه طالفروشی

 به نیازی حتی اینطوری دیگه:  داد ادامه زنه می حرف خودش با داره

نیست هم نگاری چهره  ... 

:  داد تکان سری سپرد می گوش رفیقش های حرف به که حالی در سعید

بکنم تونم می کار چی ببینم  ... 

 این به شیال اگه ولی...  نیاد بدت...  سعید ببین:  بود جدی رضا لحن

 پنهون واسه چیزی اون که شه می باورم کم کم ، بده ادامه رفتارهاش

داره کردن  ... 

؟ چیه منظورت:  رفت هم توی رفیقش حرف این با سعید های اخم  ... 

...  بزن حرف باهاش فقط:  داد ادامه ، دهد او به جوابی که آن بی رضا

 باهامون که بخواه ازش ، بودید نزدیک بهم خیلی" قبال تا دو شما...  باشه

کن فرض بسته رو پرونده این وگرنه...  کنه همکاری  ... 

فشرده هم روی سعید های لب  



 

...  کرد پوشیدنش به شروع و برداشت تخت روی از را شرتش تی سام

 به نگاهی نیم و برگشت عقب به سام...  خورد اتاق در به ای ضربه

 و شلوار بزند حرفی که آن بی...  انداخت مادرش آلود اخم ی چهره

 هایش لباس کمد سمت به و برداشت زمین روی از را بیرونش پیراهن

 از سام های اخم...  کرد نگاه او چشم زیر کبودی به سمانه...  رفت

رفت فرو هم در مادرش نگاه خیرگی  ... 

 زنگ ات عمه ظهری:  کند صحبت به شروع سمانه تا کشید طول کمی

خونه بود زده  ... 

 ... سکوت

 و کبود صورت و سر با ارمیا ، قربونی شب گفت هاش حرف بین -

خونه برگشته خورده کتک  ... 

 خیلی بود زده ارمیا به که هایی کتک یادآوری از سام لب ی گوشه

خوب:  رفت باال نامحسوس  ... 

 چشم بود کمد داخل هایش لباس کردن آویزان حال در که او به سمانه

کردی کار چی نفهمیدم من کنی می فکر...  ؟ خوب:  دوخت  ... 

 ... سکوت

سام:  شد کفری سمانه  ... 

 مادرش سمت به کمر به دست و فرستاد بیرون محکم را نفسش سام

بود من کار...  آره:  برگشت  ... 



 ؟ ای بچه...  ؟ بگم چی تو به من آخه:  داد تکان را سرش تاسف با سمانه

 چیزا این عاقبت و آخر فهمی نمی خودت یعنی...  سالت 03 نزدیک... 

؟ من جون به بندازی رو اینات عمه خوای می...  ؟ چیه فامیل توی  ... 

 نیستم تو با من مگه:  کرد می تر عصبانی را سمانه ، سام دوباره سکوت

؟ کردی دعوا باهاش چی واسه...   ... 

...  گرفت هم رو جوابش ، زد مفتی حرف یه:  کشید پوفی کالفه سام

کنی بزرگش قدر این بخوای که نبود ای مسئله...  همین  ... 

 ارمیا بیاریم شانس...  ؟ کنم بزرگش:  کرد می نگاهش حرص با سمانه

 خیر...  شم نمی ات عمه زبون حریف من وگرنه ؛ َنگه مادرش به چیزی

 می پدرت بعد ، خودت واسه شدی مردی ، شدی بزرگ کردم فکر سرم

کنم تکیه تو به تونم  ... 

برداشت را حمامش ی حوله ؛ درهم های اخم با سام  ... 

 ری می داری کجا:  شد خیره شد می خارج اتاق از داشت که او به سمانه

 ... ؟

حموم:  شد خالصه کالم یک در سام جواب  ... 

؟ زنم می حرف باهات دارم بینی نمی:  افتاد راه او سر پشت سمانه  ... 

افتاد راه به حمام سمت به حرفی هیچ بی سام  ... 

؟ نیستم تو با مگه:  آورد تر پایین را صدایش سمانه  ...  

کرد باز را حمام در سام  ...  

سام:  کرد صدایش دوباره حرص با سمانه  ... 

بگیرم دوش باید مامان -  ... 



بست مادرش آلود غضب ی چهره روی را حمام در و  ... 

 

 

*** 

 

 را شستش انگشت ، بود دستش های انگشت الی سیگار که همانطوری

بود شده خیره تاپش لپ مانیتور به و گذاشته اش پیشانی روی  ... 

زد می جلو را ها عکس یکی یکی و داد تکان را موس  ... 

 تکیه اش صندلی پشتی به و کشید موهایش داخل دستی عصبی حالت با

؟ کرد می تحمیل خودش به شب هر که بود عذابی چه این...  داد  ...  

 نیمه سیگار به محکم پکی...  شد خیره فولدرشان به و بست را ها عکس

 با بار هر که کرد می مجبور را خودش چرا...  زد دستش داخل سوخته

کند تزریق ، وجودش در را درد همه این دیدنشان  ... 

 اش گوشی به نگاهی که آن بی...  لرزیدن به کرد شروع دوباره موبایلش

 ، فولدر روی...  داد تکان و گرفت دستش در دوباره را موس ، بیندازد

گزینه روی دستش...  کرد راست کلیک  Delete ، لرزید می  ... 

 دیدن با...  کشاند سمت آن به را نگاهش ، دستش کناِر گوشِی دیگِر تکاِن

 نفس...  شد بسته ای لحظه برای هایش چشم ، آن ی صفحه روی نام

 میز روی جاسیگاری در را سیگارش...  فرستاد بیرون را اش خسته

 در حیاط...  کرد باز را تراس در...  شد بلند میز پشت از و کرد خاموش

بود رفته فرو محض تاریکی  ...  



 آن و آورد باال را دستش...  شد متوقف هایش انگشت میان موبایل لرزش

 را او سر از ، کشیدن دست خیاِل سرکش افکار...  گذاشت درگاه روی را

 از را او موبایل دوباره تکان که نکشید طول زیادی زمان مدت...  نداشتند

 اش گوشی ی صفحه به نگاهی که آن بی...  کشاند بیرون خودش افکار

 دکمه ، بود شده دوخته تاریک حیاط به نگاهش که همانطور ، بیندازد

گذاشت گوشش کنار را آن و زد را تماس  ... 

؟ سام ، الو -  ... 

 ... سالم -

 منو جواب زدن زنگ همه این بعِد ، دادی افتخار" واقعا...  عجب چه -

بدی باالخره  ... 

 آزار تمسخرآمیزش و شاکی لحن...  کشید هایش چشم روی دستی سام

 همین به...  داشت حق او که ؛ دانست می وجود این با ولی...  بود دهنده

:  گفت آرامی به ، بود محسوس" کامال صدایش در که تاسفی با ، دلیل

داری حق...  متاسفم  ... 

 دارم حق:  پیچید گوشی داخل ، او حرِص روی از ولی ، کوتاه ِی خنده

میدی هم رو حق ذره یه همین بهم حداقل که خوشحالم...  خوبه...   ... 

 درکم بود قرار...  ندا:  گذاشت گردنش پشت را دستش ناراحتی با سام

 واسه ، نداشتم مناسبی شرایط" اصال روز چند این...  متاسفم گفتم...  کنی

 ... همین

 وقت حتی که بود شلوغ سرت انقدر...  دونم می:  کرد قطع را حرفش ندا

بدی منو های تماس جواب نداشتی  ... 



 اگه...  ؟ شده چی باز:  گفت قبل از تر آرام دید را سام سکوت وقتی

 توضیح یه ، حداقل الیِق منو امیدوارم ، کنم درکت همیشه مثل قراره

بدونی کوچولو  ... 

 از تر اهمیت بی...  خیال بی:  نشست تراس کوتاه های نرده روی سام

بزنم حرف باهات ، بهش راجع حتی بخوام که اوِن  ... 

 دلیل نباید من یعنی...  ؟ چی یعنی:  داد می نشان را اش دلخوری ندا لحن

؟ بدونم رو تو روز چند این رفتارای  ... 

نده گیر ندا:  گفت کالفگی با سام  ...  

 خودخواهانه رفتارات چقدر اوقات بعضی دونی می سام:  کشید آهی ندا

؟ شه می  ... 

 کرد بدنش حائل را آزادش دست ؛ بود نشسته تراس رو که همانطور سام

آورد باال آسمان سوی به کمی را سرش و  ... 

دونم می:  برسد گوشش به دوباره سام صدای تا کشید طول کمی  ... 

دونی می:  کرد تکرار ندا  ... 

 توانست می هم تلفن پشت از حتی...  نشست سام لب روی محوی لبخند

 زیبایش ی چهره روی که اخمی با چگونه که...  کند تجسم را او حاالت

داد می تکان برایش تاسف از سری ، بود نشسته  ... 

 رو رفتارهات این ؛ که باشی کرده سعی حتی هم وقت هیچ نکنم فکر -

؟ کنی درست  ... 

شد تر پرنگ سام های لب روی لبخند  ... 



 اونقدر شاید دونم می...  کنم نمی درکت" اصال گاهی سام:  کشید آهی ندا

 به مدت این تمام ولی...  نیست تو واسه مهمه من واسه رابطه این که

...  بدی اهمیت بهم کمی هم تو ؛ وقتی یه ؛ جایی یه که دادم می امید خودم

 بیشتر نباید شاید...  شه می طوالنی واسم خیلی انتظار این داره انگار ولی

؟ ها...  بدم واهی امید خودم به این از  ... 

بیای کنار من با تونستی االن تا کردم می فکر -  ... 

 رو خودت از ای شمه یه داری دفعه هر ، هنوز نه:  زد پوزخندی ندا

بشناسمت تا مونده خیلی هنوز...  دی می نشونم  ... 

کرد آرامی خنده حرفی هیچ بی سام  ... 

 هستی:  گفت آرام لحنی با ؛ بار این اما ندا ؛ شد طوالنی سکوت که کمی

 ... ؟

هستم:  داد پاسخ بود کرده خوش جا لبهایش گوشه هنوز که لبخندی با سام  

... 

؟ شدی ساکت یهو چرا پس -  ... 

 ضربه نرده روی بار چند آزادش دست کف با آرامی به سام...  خوب -

؟ نداری که خاصی ی برنامه فردا واسه بدونم خواستم می:  زد  ... 

؟ چطور:  نشست ندا های لب روی لبخندی  ... 

 یه رو همدیگه ، روز چند بعد بخوای شاید گفتم خودم پیش...  خوب -

ببینیم جایی  ... 

؟ مناسبت چه به وقت اون -  ... 

؟ کنی می فکر چی خودت -  ... 



 واسم دلت انقدر که کنم فکر خواد می دلم باشه من به اگه...  خوب -

وَ ...  نداری رو دوریم طاقت دیگه که شده تنگ  ... 

؟ َو:  کرد ترغیبش مالیمت با سام  ... 

...  دربیاری دلم از و کنی عذرخواهی ازم جورایی یه بخوای شاید و -

ب اونقدر البته که  

 

دررفته دستم از دیگه شمارش که بدهکاری عذرخواهی هم  ... 

پره ازم خیلی دلت انگاری:  نشست سام های لب روی لبخندی دوباره  ... 

خیلی:  بود آرام و مهربان هم ندا صدای  ... 

 از رو عصبانیتم روز اون نداشتم حق...  متاسفم:  گفت وار زمزمه سام

کنم خالی تو سر دیگه جای یه  ... 

قبول ، باشه:  گفت راحتی به ندا  ... 

پس:  نشست سام پیشانی روی ، اختیار بی ظریف اخمی  ...  

؟ بینمت می فردا:  داشت َشک هم هنوز انگار ، کرد مکث کمی  ... 

آره:  داد جواب راحت خیلی ندا  ...  

 انگار ؛ سام پیشانی روی که چینی با شد همراه ؛ سام های لب روی لبخند

؟ همیشگی جای همون:  بود کرده جاخوش ابدی  ... 

همیشگی جای همون:  بود دلنشین ندا صدای چقدر  ... 

 زنم می زنگ بهت بیام که این از قبل عصر ، دنبالت میام خودم بمون -

باشی آماده  ... 



  ... باشه -

بود بخش آرامش او با زدن حرف چقدر:  اندیشید خود با سام  ... 

؟ سام -  ... 

؟ هوم:  کرد زمزمه آرامش با سام  ... 

دارم دوستت -  ... 

 پایین را دستش حرفی هیچ بی سام ، گوشی داخل بوق صدای شنیدن با

  ... آورد

 می سنگینی اش سینه روی ، وزنه مانند چیزی دوباره کرد می حس چرا

؟ کرد  ... 

 

 

*** 

 

شد کشیده حیاط داخل و عقب به سام سر ، کسی حضور حس با  ... 

 زمین روی را دستش داخل سیگار ، بود سام با نگاهش که همانطور سعید

 بلند تراس ی نرده روی از سام...  کرد خاموشش کفش ته با و انداخت

کرد نگاه ، آمد می باال حیاط های پله از که او به منتظر و شد  ... 

نیستم که مزاحمت:  آمد او سمت به تراس روی سعید  ... 

؟ حرفیه چه این نه:  داد تکان آرام را سرش سام  ... 

بفرمایید:  کرد اشاره اتاقش باز در سمت به دست با و  ... 



 ها نرده به ، سام قبِل دقایِق ماننِد و داد تکان نفی ی نشانه به سری سعید

خوبه جا همین نه:  داد تکیه  ... 

 هیچ بی ولی ؛ کرد اش دایی جدی ولی گرفته ی چهره به نگاهی نیم سام

داد تکیه ها نرده به ، او مانند حرفی  ... 

؟ چطور احوال و اوضاع:  گفت آرام کند نگاه او به که آن بی سعید  ... 

خوبه:  دوخت اش دایی به را نگاهش سام  ... 

؟ شد حل مشکالتت -  ... 

 یک در درنتیجه...  نداشت مسئله این به راجع صحبت به ای عالقه سام

کند تمام ، نشده شروع را موضوع این کرد سعی کالم  ... 

 ... آره -

گه می ای دیگه چیزای یه سمانه:  دوخت او به را اش جدی نگاه سعید  ... 

رفت درهم هایش اخم و فشرد هم روی ناراحتی از را هایش لب سام  ... 

برمیاد من دست از کاری اگه گفتم بهت هم" قبال سام -  ... 

کنم می حلش خودم:  کرد قطع را او حرف سام  ... 

کرد نگاه او به فقط ، اش چهره در تغییری هیچ بی سعید  ... 

ممنونم:  کند درست را تندش لحن کرد سعی سام  ...  

برمیام پسش از خودم ولی:  کرد مکث کمی  ... 

 های انگشت قالب به سکوت در و داد تکان بار چند را سرش سعید

کرد نگاه پاهایش میان آویزان  ... 



 تا:  گفت آرام ببرد بین از را بینشان ی آزاردهنده سکوت که آن برای سام

؟ مونید می ایران ِکی  ... 

...  شد خیره او جوان ی چهره به لحظه چند و گرفت باال را سرش سعید

نداشت خوبی احساس اش دایی گر مالمت نگاِه زیر سام  ...  

فرستاد بیرون دل از سنگینی نفس سعید  ...  

 تونم نمی...  نیست خوب زیاد شرکت اوضاع:  گرفت سام از را نگاهش

 به شیال پرونده ببینم تا مونم می دیگه روز چند یه" فعال...  بمونم زیاد

شه روشن باید چیزها خیلی...  شه می کشیده کجا  ... 

 هم هنوز...  چیزها خیلی:  داد ادامه زند می حرف خودش با انگار سعید

کنم نمی درک شو ناگهانی برگشتن اون دلیل  ... 

 فضا در ای نقطه به سکوت در ، بود نشسته نرده روی که همانطور سام

شد خیره  ... 

 انتخاب رو اینجا تحصیلش ادامه واسه من میل برخالف شیال که این -

 همین واسه...  داشت دلیل یه فقط من دید از ، بمونه ایران خواست و کرد

 اجازه...  نگرفتم سخت کشید پیش رو تا دو شما حرف سمانه وقتی هم

بمونه تو کنار در ، خونه این توی ، شیال دادم  ...  

 گفت وقتی...  برگشت ناگهانی وقتی ولی:  کشید حسرت سر از آهی سعید

 اون...  نداره رو ایران به برگشتن خیال دیگه و داده انصراف دانشگاه از

کردم بزرگی اشتباه چه که کردم احساس وجودم تمام با که بود موقع  ... 

شود کشیده او سمت به دوباره سعید نگاه ، شد باعث سام سکوت  ... 

؟ نداری گفتن واسه حرفی تو -  ... 



 به را سرش سام که شد باعث ، سعید عصبانی حدی تا و سرزنشگر لحن

برگرداند او سمت  ... 

شد دوخته هم به مرد دو نگاه  ... 

؟ گذشت شیال و تو بین چی:  گفت خشکی لحن با سعید  ...  

بود شده دوخته هم روی به انگار سام های لب  ... 

 جواب دنبال ، باشد شده ظلم دخترش حق در که عاصی پدری مانند سعید

 هم سمانه از...  بود چی تا دو شما مشکل نفهمیدم وقت هیچ:  گشت می

 بار برای خوام می حاال...  دونست نمی چیزی انگار اونم ولی پرسیدم

بپرسم ازت چندم  ...  

 و ناراحت اونجوری شیال که شد چی ، سام:  شد خیره سام های چشم توی

؟ برگشت من پیش داغون  ...  

گرفت اش دایی از را نگاهش سام  ... 

 مثل و کن نگاه من به...  کن نگاه من به:  گرفت اوج کمی سعید صدای

بده منو سوال جواب مرد یک  ... 

شد منقبض سام فک  ...  

دوخت سعید به دوباره را نگاهش  ... 

 تنها نه ، را درد ، او ِی مردانه غضِب و خشِم الِی به ال توانست می سام

کند احساس هم او ی چهره در حتی که ، صدا در  ... 

شد فشرده هم روی قبل از بیشتر هایش لب ، او وجود در درد دیدن با  ... 

 همه زمان گذشِت گفتم می خودم پیش موقع اون:  لرزید می سعید صدای

 فرصت دوتون هر به کمی اگه شاید کردم فکر ، کنه می درست رو چی



 می االن ولی...  ولی...  کنید حل رو مشکل این تونید می خودتون بدم

کردم اشتباه که بینم  ... 

؟ بزنی حرفی خوای نمی هنوزم:  کرد می نگاه خیره او به سعید  ... 

نه:  گفت سرد" نسبتا ولی ، آرام لحنی با سام  ... 

شد بلند خود جای از سپس ، داده تکان را سرش باری چند سعید  ... 

 حساِب ، تو روِی که مِن تقصیر...  مِن تقصیر ، نیست تو تقصیر -

بودم کرده باز اشتباه  ... 

داد می نشان را خشمش و غضب اوج ، سعید لحِن  ... 

 به دیگری حرف که آن بی و فرستاد بیرون دل ته از دیگری نفس سعید

 نشسته نرده روی که همانطور را سام و...  گذشت کنارش از ؛ بزند سام

 سر پشت ، شده حقیر و تنها ، کرد می نگاه را اش دایی شدن دور و ، بود

گذاشت باقی خود  ... 

 

 

 

*** 

 

بخوابی رفتی کردم فکر...  ؟ اینجایی -  ... 

کشید بیرون افکارش از را او سمانه صدای  ... 



 نگاه بود ایستاده آشپزخانه در کنار که او به و گرفت باال را سرش سعید

 ... کرد

کشید اش خسته های چشم به دستی  ... 

؟ ریزی می واسم چایی یه -  ... 

رفت روشن سماور طرف به و گذاشت آشپزخانه درون به پا سمانه ... 

؟ نخوابیدی چرا -  ... 

کرد خاموش جاسیگاری در را سیگارش ، گرفته ای چهره با سعید  ... 

نشست برادرش مقابل و گذاشت میز روی را چای استکان سمانه  ... 

؟ خوبی -  ... 

 به ، عقب به ، فرستاد می بیرون خستگی با را نفسش که حالی در سعید

داد تکیه اش صندلی  ... 

بگم چی -  ... 

؟ دی می آزار رو خودت انقدر چرا:  کرد نگاهش دلسوزی با سمانه  ... 

نشست سعید های لب روی تلخی پوزخند  ... 

نکن خودخوری انقدر...  نکن خودت با رو کار این ، من برادر نکن -  ...  

کشید صورتش روی دستی ناراحتی با سعید  ... 

 رو خدا:  داد ادامه کرد می نگاه برادرش ی چهره به که همانطور سمانه

 ؟ نمیخواستی رو همین مگه...  پیشت برگشته دوباره دخترت که کن شکر

 شیال که این از غیر به ، خوای نمی خدا از هیچی گفتی نمی همش مگه...



...  شد خواستی که همونی خوب...  ببینی سالمت و سالم دوباره رو

؟ کنی می خودخوری انقدر چرا...  برگشت دخترت  ... 

نمیاد یادش هیچی وقتی...  ؟ اینجوری:  داد جواب ای گرفته لحن با سعید  

... 

 همیشه که نیست قرار:  کرد نگاهش ای خواهرانه مهربانی با سمانه

خوب دکتر یک کنیم می کمک...  بمونه اینجوری  ... 

بمونه اینجا شیال نیست قرار:  گفت و پرید حرفش میان سعید  ... 

کرد مکثی سمانه  ...  

نبود خوشایند" اصال سعید لحن  ... 

؟ هست خونه این ؛ منظورت یا ایرانه ، اینجا از منظورت -  ... 

؟ چیه منظورم دونی می خودت -  ... 

 که کنی رفتار جوری مدت این تمام گذاشتم اگه...  دونم نمی سعید نه -

 دونستم می که بود این واسه فقط ، ماجراهاست این تمام مقصر سام انگار

 سکوت پس...  بود عزیز منم واسه که ، تو واسه فقط نه شیال...  نگرانی

 بریزی خودت توی که این جای به ، رو هات ناراحتی تو گذاشتم...  کردم

 تو که ببینم و کنم تحمل تونم نمی دیگه االن ولی...  بگی ، کنی ابراز ؛

بدونی چیزها این تمام مقصر رو سام هنوزم  ... 

کشید بیرون دستش کنار پاکت داخل از دیگری سیگار سعید  ... 

؟ نکرد که کرد می باید کار چی ، شیال شدِن گم مدِت این سام -  ... 

 که گه نمی واسم چرا:  کرد روشن را سیگار عصبی حالت با سعید

؟ گذشته چی بینشون  ... 



؟ نگفت و پرسیدی ازش دوباره -  ... 

؟ کنی می فکر چی خودت:  نشست سعید های لب روی پوزخندی  ... 

 دهانش...  نشست دلش در ترسی...  کرد نگاه برادرش ی چهره به سمانه

 هم روی هایش لب دوباره و...  کرد مکثی...  شد باز حرفی گفتن برای

شد بسته  ... 

سمانه کرد سکوت ، هام حرف تمام برابر در تفاوتی بی با پسرت -  ... 

داد می نشان را اش ناراحتی عمق سمانه ی چهره  ... 

 هام بچه من...  دونی می اینو هم خودت ، سعید نیست اینجوری سام -

 می در شیال واسه جونش که سامی ، سام اونم...  نیوردم بار اینجوری رو

 ... رفت

رفت می در:  نشست سعید های لب روی پوزخندی  ... 

خودتم ، نبود این من منظور سعید:  شد اشتباهش متوجه سمانه  ... 

؟ شده دوست یکی با دونی می:  کرد قطع را حرفش سعید  ... 

؟ چی:  رفت وا سمانه  ... 

 پسرت:  شد خیره خواهرش های چشم به ؛ حرص از پر لبخندی با سعید

شده دوست دیگه یکی با  ... 

 سعید نه:  کند باور را حرف این توانست نمی هم درصد یک حتی سمانه

کنی می اشتباه ،  ... 

 مداری قرار...  شنیدم رو تلفنش پشت های خنده...  سمانه شنیدم خودم -

 ، شده تباه اینجور من دختر که وقتی اونم...  گذاشت فردا ی واسه که

است خونه همین داخل هنوز  ... 



 سمانه برای تردیدی هیچ جای ، بود سعید عصبانِی لحِن در که اطمینانی

 یا و توانست نمی هم باز ، ها حرف این تمام با ولی ، گذاشت نمی باقی

کند باور خواست نمی  ...  

کنی باور نباید هم تو...  کنم نمی باور من -  ...  

 شنیدم خودم گوش با که چیزهایی:  نشست سعید های لب روی زهرخندی

؟ نکنم باور رو ! ... 

 هم در را لرزانش های انگشت ، سعید چشم از دور به ، میز زیر سمانه

 رو سام مگه تو ، نزن رو ها حرف این کنم می خواهش سعید:  فشرد

؟ شناسی نمی  ... 

شناسم نمی هم رو خودم دختر دیگه من:  گرفت سمانه از را نگاهش سعید  

... 

 پدر دیگه هم اون که همانطور:  نشست های لب روی پوزخندی نیمچه

شناسه نمی رو خودش  ... 

 لحنی با ، زد می دستش داخل سیگار به محکمی پک که حالی در و

داره خود جای ، دیگه که تو پسره:  گفت گرفته  ... 

 درگیر انقدر سام...  نباش انصاف بی انقدر کنم می خواهش سعید -

 وقتی ، کارها این برای دیگه که ؛ کرده درست خودش واسه که مشکالتیه

مونه نمی واسش  ... 

؟ سمانه انتظاری چه ازم:  دوخت خواهرش به را اش خسته نگاه سعید  ... 

 فشرده هم در شد می شنیده برادرش صدای در که دردی از سمانه قلب

بردارد نیز پسرش از دفاع از دست توانست نمی وجود این با ولی...  شد  

... 



 رو سام انقدر که خوام می ازت:  داد جواب ملتمس ولی آرام صدای با

؟ زیادیه خواهش...  ندونی افتاده شیال ی واسه که اتفاقی هر مقصر  

 

 به پا هم اون کن باور ، کنی درک هم رو سام کنم می خواهش ازت ...

کشیده زجر خودت مثل ، روزها این تمام ، ما ی همه پای  ... 

 خواهش سعید:  داد ادامه ملتمس لحنی با دوباره و کرد مکث کمی سمانه

نیست اتفاقات این ی همه مقصر سام که کن قبول کنم می  ... 

گذاشت میز روی را هایش آرنج و شد خم جلو به کمی سعید  ...  

کرد مخفی هایش دست کف میان را اش چهره  ... 

 دیگه دونم نمی...  دونم نمی:  شد خارج هایش لب میان از دردناک آهی

؟ شیال یا...  سام...  خودم ، بدونم مقصر رو کی باید  ... 

 

 

*** 

 

بود داده سرش پشت دیوار به را اش تکیه و نشسته زمین روی اتاقش کف  

...  

 سر و داشت قرار اش شده خم زانوهای روی ، دستش های آرنج

 آن به شدنشان گره از که فشاری از ؛ بداند خود حتی که آن بی انگشتانش

 با ، َدم هر ابروهایش...  بودند شده سفید" کامال دیگر ؛ شد می وارد ها

 می گره هم در قبل از بیشتر ؛ شنید می سالن داخل از که چیزهایی



 تمام ولی ، بود خیره رویش به رو به ، خشمش غرِق نگاِه...  خوردند

 می گوشش به بسته درهای پشت از که بود هایی صحبت به حواسش

 غیرممکن داشت ، خودش داشتن نگه آرام و کردن کنترل کم کم...  رسید

 بیرون اتاق از که خواست می دلش ، بود شده طاق طاقتش...  شد می

 می دستش کف ، کشید می یدک را فامیلی عنوان که را زن آن حق و زده

 از ، اوضاع شدن بدتر باعث فقط کار این که دانست می ولی...  گذاشت

 ارمیا با اش درگیری خاطر به ، هم حاال همین...  شد می هست که چه آن

بود شده تار و تیره مادرش با اش رابطه ،  ...  

نداشت را وضعیت این تحمل تاب  ... 

 و کشیده بیرون سیگاری دستش کنار پاکت داخل از و کرد دراز را دستش

 روشن سیگاِر آتِش میاِن...  کرد فرو شده کلیک های دندان میان را آن

 داشت آرامش حفظ با زیادی ی فاصله هنوز ؛ محکمش های پک و ؛ شده

 وجودش در هم را آن از ردپایی دیگر حتی ، بود ها مدت که آرامشی... 

 دستش کنار دفتر روی دوباره ، خشونت با را فندک...  نداشت سراغ

 ... انداخت

نشست دفتر روی نگاهش  ... 

بود آور عذاب برایش ؛ داخلش های نوشته دل با ؛ دفتر این حتی  ... 

 

 

* اندازد می تو یاد مرا که چیزی تنها هاست مدت  

است دیگران های طعنه  

نبودند دیگران این اگر شاید  



ها این از زودتر تو  

من برای  

شدی می تمام  ...* 

 

 

*** 

بریزه بهم رو اعصابت اومدنش با که دادی اجازه بهش دوباره چی برای -  

... 

 حرف سمیرا:  ریخت قابلمه داخل را شده آبکش برنج ناراحتی با سمانه

 تا...  بگیرم رو اینجا به اومدنش جلوی تونم می من مگه...  زنی می ها

بود حیاط در پشت هانیه ، بیرون رفتین خونه از صبحی سعید و تو  ... 

 می آن روی را برنج قابلمه و کرد می روشن را گاز شعله که حالی در و

 داشت در پشت ، سرصبح انگار:  داد ادامه غرغرکنان لب زیر ؛ گذاشت

داد می کشیک  ... 

 سینک داخل های ظرف شستن به شروع و کرد باز را آب شیر سمیرا

 اگه...  بره می حساب چقدر سعید از نفهمیدی هنوز:  کرد ظرفشویی

بازی زنک خاله و فضولی اینجا بیاد تونه نمی که باشه خونه سعید  ... 

 اش بقیه بده:  رفت خواهرش سمت به و داد تکان سری ناراحتی با سمانه

زنم می آب من رو  ... 



 برو بیا:  زد کنار را سمانه مالیمت با ؛ اش کفی های دست آرنج با سمیرا

 االن...  نداره رو ها حرف این دیگه که ظرف دونه تا چهار...  کنار

شه می تموم  ... 

داد تکیه آشپزخانه کابینت به او کنار همانجا سمانه  ... 

؟ خبر چه دیگه:  انداخت او به نگاهی نیم سمیرا  ... 

 و اومد هانیه ، دیگه گفتم بهت ، بودم خونه صبح از که من ، هیچی -

...  ؟ کردی کار چی تو...  همین ، رفت و پاشید من زخم روی نمک

؟ رفت پیش خوب بازنشستگیت کارهای  ... 

 سعید که روز چند این...  شکر رو خدا آره:  داد تکان سری سمیرا

نمونده کاری دیگه االن ولی ، بود افتاده عقب هی برگشت  ... 

شکر رو خدا خوب -  ... 

 ؟ کرد دیر چقدر سعید:  انداخت آشپزخانه داخل ساعت به نگاهی سمانه

؟ مجد آقای با هنوز یعنی...   ... 

شه پیداش که االناس دیگه ، باشه که جا هر ، نباش نگران -  ... 

 خونه از داشت وقتی صبحی...  نیست خودم دست ، کنم کار چی -

بود خودش تو خیلی رفت می بیرون  ... 

 خوب:  کرد خشک دستش کنار حوله با و شست را هایش دست سمیرا

 ؛ باشه ، ساختی نمی باهاش ، بود بد زنت...  من خواهِر خودِش تقصیر

 زدی رو وطنت قید چرا حاال دیگه...  دادی طالقش کردی خوب اصال

ساله 5 ، 0 بچه یه با ، چی اونم...   ... 

 های اخم با ، باشد افتاده های گذشته یاد به دوباره انگار که طوری سمیرا

 ، نیست زندگی جای اونجا گفتم ، من برادر نرو گفتم هی:  داد ادامه درهم



 اونجا خوای می چجوری ، دختره ت بچه ، خوره نمی ما به فرهنگشون

 همچین باید حتما...  شنوا گوش کو اما...  ؟ کنی بزرگش ، مادر بی

خوبی من بفهمه که اومد می سرمون بالیی  ... 

...  کنم می خواهش...  سمیرا هیس:  کرد قطع را خواهرش حرف سمانه

 شیال ، پایین اومدن ها بچه دیدی یهو...  هاست حرف این وقت چه حاال

رو ها حرف این شنید  ... 

 هم روی به را هایش لب باشد برخورده بهش انگار که طوری سمیرا

  ... فشرد

:  برآمد دلجویی درصدد ، بود کرده حس را خواهرش ناراحتی که سمانه

 عالقه و محبت روی از رو ها حرف این تو دونم می که من ، عزیزم آخه

 اند حساس خیلی سعید هم ، شیال هم ، وضعیت این توی ولی...  زنی می

 اون مثل...  بگیرند دل به بشنوند رو ها حرف این ممکنه نکرده خدای ،

بیاد پیش چیزی دلخوری نذار دفعه  ... 

 به ربطی چه سری اون...  وا:  برخورد سمیرا به" واقعا دیگر بار این

 به فقط من ، خورد بهم ها بچه رابطه که هم دفعه اون...  ؟ داشت من

 نبود دختر این سر باالی مادر یه که اینه خاطر به همش اینا ؛ گفتم سعید

 شیوای اون بینم می ؛ کنم می فکر خودم پیش هرجور من واال... 

اورده باال گند خانم این از تر کم ، ورپریده  ... 

 خواهش...  سمیرا هیس:  گرفت اش بینی جلوی را دستش انگشت سمانه

ازت کردم  ... 

 شاید...  بکن رو کارها همین تو بزنم حرفی خوام می من که باری هر -

 ها بچه از کدوم هیچ احوال و وضع ، بشه زده ها حرف این میذاشتی اگه

نبود این  ... 



 در و گرفت خواهرش از را نگاهش دلگیری با ، حرف این گفتن با سمیرا

شد خارج آشپزخانه از کرد می غرغر لب زیر که حالی  ... 

 

 

*** 

 

 جلوی که سها به و آورد باال دستش داخل کتاب روی از را سرش شیال

کرد نگاه بود نشسته زمین روی کمدش  ... 

؟ نکردی پیداش هنوز -  ... 

 ، بود گرفته دستش انگشت دو میان را اش پایینی لب که همانطور سها

داد تکان سر متفکرانه  ... 

 عناوین به و برگرداند سها کوچک ی کتابخانه داخل دوباره را کتاب شیال

 آرام زند می حرف خودش با انگار طوریکه و ؛ دوخت چشم ها کتاب

؟ خوندم" قبال رو ها کتاب این من یعنی:  گفت  ... 

:  انداخت بود ایستاده اش کتابخانه جلوی که شیال به نگاهی نیم سها

رو همشون  ... 

 تختش زیر و کرده خم را سرش حاال که سها به و برگشت عقب به شیال

دوخت چشم کنجکاوی با کرد می نگاه را  ... 

؟ گردی می دنبالش داری انقدر که چیه دی سی این مگه حاال -  ... 



 یک:  داد جواب کشید می بیرون را تختش زیر وسایل که حالی در سها

 دوباره خواستم می...  زبان اموزش کامل مجموعه...  که نیست دی سی

کنم نمی پیداشون ولی...  کنم شروع  ... 

 و اتاق شلوغی به و نشست آن روی و رفت سها تخت سمت به شیال

انداخت نگاهی بود ریخته اتاق دور تا دور سها که وسایلی  ...  

 بود کردن فکر حال در سخت که بود مشخص و رفته هم در سها های اخم

؟ شیواست دسِت نکنه:  گفت خود با آرام و لب زیر ؛  ... 

 االن:  برداشت تخت روی از را موبایلش گوشی و کرد دراز را دستش

 ازم رو هام دی سی شیوا که ای دفعه اون بینم می کنم می فکر دارم که

نداد پس بهم دیگه ، گرفت قرض  ... 

گذاشت گوشش کنار را موبایل و گرفت را شیوا ی شماره  ... 

 ، بود سپرده گوش پیچید می گوشی داخل که بوق صدای به که همانطور

 این از غیر به ، ها خوبه شیوا چیز ی همه:  گفت و کرد شیال به رو

فیلِ  حضرت کار گرفتنش پس دیگه ، بدی بهش وسیله...  اخالقش  ... 

کرد می نگاهش فقط سکوت در شیال  ... 

 را سرش و آورد پایین گوشش کنار از را موبایل سها ، گذشت که کمی

ده نمی جواب:  داد تکان  ...  

 با:  داد ادامه بود کردن تایپ حال در اش گوشی داخل که همانطور و

کنه می پشیمون بهش دادن وسیله از رو آدم ، کارهاش همین  ...  

 به فشرده بهم های لب با و انداخت تخت روی دوباره را اش گوشی سها

دوخت چشم اطرافش شام بازار  ... 

نیست تهران گفت سمانه عمه -  ... 



 او سمت به دلسوزی با سها نگاه شد باعث که ، بود طوری شیال لحن

 ... برگردد

نیست نه:  گفت آرامی به سپس ، کرد مکث کمی  ... 

نشست هم در مدتی دو هر نگاه  ... 

 برگرده وقتی باش مطمئن:  نشاند خود های لب روی مهربانی لبخند سها

تو پیش بیاد که ایِن کنه می که کاری اولین ، تهران  ... 

رفت باال کمی اش شانه ی گوشه ؛ بزند حرفی که آن بی شیال  ...  

 جلویش زانو دو روی و طی هم را بینشان فاصله قدم چند همان سها

گذاشت او ی شده خم زانوی روی را دستش کف مالیمت با و ؛ نشست  ...  

:  بدهد او به ، کوچک چند هر توضیحی که کرد وادار را او ، شیال حالت

 شده جدا هم از که این با...  داشتید هم با خوبی خیلی ی رابطه شیوا و تو

 هفته نداشت امکان ، بودید ارتباط در هم با همیشه وجود این با ولی بودید

...  تلفن یا ایمیل طریق از چه حاال...  نباشید تماس در هم با یکبار ای

نتونست باش مطمئن ، نیست جا این شیوا االن بینی می اگه پس  ... 

؟ چرا - ! ... 

...  بدهد او به توانست می جوابی چه سها...  ساده سوال یک...  ؟ چرا

 شیوا به او از حرفی که بود خواسته ها آن از رحمی بی با مادرش بگوید

 هم خبر حتی هنوز ، او شدن پیدا از دوقلویش خواهر بگوید...  نزنند

 ... ندارد

 شیوا ولی ، بودم نگفته بهت...  کیش توی تورش کارهای درگیر شیوا -

گردشگری خوب خیلی های شرکت از یکی تور راهنمای ،  ... 



 سه دو:  داد ادامه ، دید او خود متوجه دوباره را شیال کنجکاو نگاه وقتی

 کم مدت توی و گذروند رو ای دوره یه پیش سال چند ، شه می سالی

 هم منو زبان آموزش های دی سی این...  کنه پیشرفت کارش توی تونسته

نیست بد زبانش کل در...  خواست می همین واسه  ... 

؟ سفِر حال در اوقات بیشتر پس -  ... 

 ، تابستون...  داره زمانش به بستگی...  همیشه نه ، خوب ولی آره -

 بهترین هم این...  سفر عاشق شیوا کل در ولی...  بیشتر خوب تعطیالت

 و دردسر بی میتونم که قدر همون گه می همیشه...  اون ی واسه موقعیت

کافیه واسم ، کنم مسافرت مامان های نگرانی بی  ... 

داد تکان فهمیدن معنای به را سرش شیال  ... 

 رو نگاهش که همانطور و گذاشت تختش ی لبه روی را دستش آرنج سها

...  شی می عاشقش:  داد ادامه لب روی لبخندی با بود شیال به ، باال به

 می خودت اونوقت ، شیم جمع هم دور تایی سه قدیما مثل ، برگرده بذار

 چینیم می برنامه دوباره...  نشاط و روحیه از پر دختر این چقدر بینی

گذرونیم می خوش ، قبل مثل حسابی و بیرون واسه  ... 

نمیاد یادم ازش هیچی" اصال من ولی:  گفت آرامی به شیال  ...  

 رابطه ، خوبیه خیلی دختر شیوا:  انداخت باال ای شانه خیالی بی با سها

راحته خیلی باهاش کردن برقرار  ...  

 ضربه چند مالیمت با دستش کف با ، دید شیال نگاه در را َشک وقتی سها

 می ، که میای خودت به وقتی باش مطمئن...  نترس:  زد شیال پای روی

 پوک و جیک ی همه که همونایی...  قبل شیوای و شیال همون شدین بینی

دونستند می رو همدیگه  . 



 

.. 

 به فقط تو...  نشده عوض تا دو شما بین هیچی:  داد ادامه مهربانی با و

همین...  داری احتیاج زمان کمی  ... 

داد تکان را سرش جونی کم لبخند با شیال  ... 

 

 

*** 

 

پرید خواب از زده وحشت  ... 

 به رو به تاریکی توی ، زد می نفس نفس که همانطور ، نشسته نیمه

 به خوره مثل حسی...  بود عرق خیس بدنش تمام...  شد خیره رویش

بود افتاده جانش  ... 

 داشت آورد نمی یاد به که این وجود با که بود خوابش در چیزی یک

 فقط ، هیچ ولی...  آورد یاد به را خوابش کرد سعی...  کرد می اذیتش

 جانش به تابستان گرمای توی که عجیبی لرزش و ؛ تاریکی و بود سیاهی

بود افتاده  ... 

 اتاق سمت آن به اتاق تاریکی در و داد قورت سختی به را دهانش آب

 می گوش به شب سکوت در سها آرام های نفس صدای...  دوخت چشم

 ... رسید



 می دراز تخت روی دوباره که حالی در و کشید خیسش صورت به دستی

گذاشت بالشتش روی را سرش ، کشید  ...  

 

*** 

 

 با بود ایستاده ، سعید اتاِق باِز نیمه دِر کناِر بود ای دقیقه چند که سمانه

 سعید شده چی:  پرسید نگرانی با و برداشته جلو به گام چند ، تماس قطع

 ... ؟

 مبل تنها روی درمانده ، بود ایستاده سرپا ، تماس مدِت تماِم که سعید

گذاشت دهانش روی را دستش کف و نشست اتاق داخل  ...  

 چی گم می سعید:  گفت طاقت بی دوباره سعید روز و حال دیدن با سمانه

؟ شده  ... 

شدم بدبخت:  داد تکان ناراحتی با را سرش سعید  ... 

؟ چرا...  ؟ چی -  ... 

 نگاه بود ایستاده مبل کنار حاال که سمانه به و گرفت باال را سرش سعید

گرفته آتیش عصری شرکت انبار:  کرد  ... 

؟ دیده آسیب خیلی:  نشست زمین روی او کنار اختیار بی سمانه  ... 

 شانس میگه لوکاس...  سوخِت کامل انبار:  داد جواب درمانده سعید

 بود ممکن هم کارخونه بقیه وگرنه کنند مهار رو آتیش تونستن که اوردیم

بسوزه آتیش توی  ... 

؟ کنی کار چی باید حاال -  ...  



 پر انبار:  کرد سوال تری مالیم لحن با ، برادرش خراب حال دیدن با و

؟ بود جنس  ... 

داد تکان تاسف روی از سری فقط جواب در سعید  ... 

؟ کنی کار چی خوای می حاال -  ... 

 لپ سمت به و شد بلند مبل روی از سریع ، دهد جوابی که آن بی سعید

کرد روشن را آن و رفت بود تخت روی که تابش  ... 

؟ سعید -  ... 

 امشب واسه ببینم:  داد را او جواب آورد باال را سرش آنکه بدون سعید

بیارم گیر تونم می بلیط  ... 

؟ امشب واسه:  شد بلند زمین روی از اختیار بی سمانه  ... 

 شیال آخه...  آخه:  گفت دوباره ناباوری با نشنید او جانب از جوابی وقتی

؟ میشه چی  ... 

 نگاه خواهرش به و گرفت مانیتور صفحه از را نگاهش باالخره سعید

دیگه میاد من با...  بشه خواد می چی:  کرد  ... 

 شرایط این توی اونم! ؟ ببریش خوای می:  کرد می نگاهش بهت با سمانه

 ... !؟

 اون...  ؟ داره ربطی چه:  رفت فرو هم در قبل از بیشتر سعید های اخم

بیاد باهام باید اونم برم من که جا هر ، دخترِم  ... 

 پات تا ، بینم می دارم من که اینطوری ولی...  توئه با حق ، درسته -

 می رو شیال اونوقت...  کارخونه بری مستقیم خوای می اونور برسه

؟ بذاری کجا خوای  ...  



فشرد هم روی را هایش لب درهم های اخم با سعید  ... 

 عاقالنه شرایط این توی بردنش کنی می فکر:  داد ادامه مالیمت با سمانه

؟ است  ... 

ندارم ای دیگه ی چاره:  دوخت مانیتور به دوباره را نگاهش سعید  ... 

؟ سعید چیه منظورت:  رفت هم در هم سمانه های اخم بار این  ... 

...  سمانه دونی می رو منظورم:  بود واضح سعید صدای توی کالفگی

نکش پیش رو بحث این دوباره کنم می خواهش  ... 

 سام حق در داری وقتی ، باشی داشته انتظار ازم تونی می چطوری -

؟ نگم هیچی و بشینم ساکت کنی می انصافی بی انقدر  ... 

 عصبی دوخت چشم خواهرش به و گرفت باال را سرش وقتی سعید لحن

شده انصافی بی خیلی هم من دختر حق در:  بود  ... 

 شیال سام که بگم بار چند سعید...  ؟ ساِم منظورت ؟ ها ؟ کی توسط -

نکرده ول ای دیگه کس خاطره به رو  ... 

 ازش ؟ مطمئنی انقدر کجا از:  نشست سعید های لب روی بدی پوزخند

؟ پرسیدی  ... 

 پسر من ، ندارم کردن سوال به نیازی:  داد جواب مطمئنی لحن با سمانه

نیست خیانت اهل من پسر...  شناسم می خوب رو خودم  ... 

 پشت های صحبت...  خوب اونقدر نه:  شد برجسته کمی سعید گردن رگ

 تو ولی ، ریم می داریم که دخترم و من...  نرفته یادم هنوز رو تلفنش

...  کن سوال سام از ، شده که هم خودت ی واسه فقط ، بار یه حتما

 پسرت ، خوب باید که اونقدر که ؛ گم می چی من که فهمی می اونوقت

نمیشناسی رو  ... 



 راه به اتاق در سمت به و گرفت سعید از را نگاهش دلخوری با سمانه

 با را نفسش ، نیامد دلش باز ، کرد مکث اختیار بی در کنار...  افتاد

 ای چهره با که سعید به رو و برگشت عقب به...  فرستاد بیرون سنگینی

 کرد بود دوخته مانیتورش به را نگاهش دوباره درهم های اخم و عصبی

 که اینطور ، کنم بحث تو با سام به راجع خوام نمی دیگه سعید:  گفت و

شه می بیشتر دلخوری باعث فقط ما کردن بحث ، معلوم  ... 

 هم روی قبل از بیشتر را هایش لب و شد بیشتر سعید ابروهای ی گره

برنگشت خواهرش سمت به نگاهش هم باز ولی...  فشرد  ... 

 کرد می سعی که حالی در ولی ، شد سعید ی چهره تغییر متوجه سمانه

 رو دلم اگه حتی ، بزنی بهم که هم حرفی هر:  داد ادامه باشد آرام لحنش

 کنم سعی و نیارم خودم روی به که دارم دوست انقدر ، بسوزونه هم

 که ، باشه هام بچه به راجع انصافیت بی اگه حتی...  کنم فراموشش

 حتی کس هیچ ندارم طاقت که ، عزیزن واسم چقدر دونی می خودت

 هم شیال که بدونی باید اینو ولی...  کنه نازک واسشون چشمی ی گوشه

 تونم نمی ولی شکوندی رو دلم امشب...  عزیِز هام بچه قدر من واسه

...  کنی ظلم بچه این حق در ، خودمون های دلخوری خاطر به بذارم

 اگه...  داره جا چشام روی دخترت ری می داری اگه ، گم می بازم

 حتی...  کنم حفظش کس همه و چی همه از تونم می که دونی می بخوای

سام از  ... 

 صدای لرزش...  چرخید خواهرش سمت به اختیار بی سعید سر

 کمی هم را او قلب حتی ، بود آورده زبان به رو سام اسم که خواهرش

 ... لرزاند

ادا برادرش به رو اش همیشگی متانت و گرفته باال ای چانه با سمانه  

 



 ام آماده و حاضر همیشه تو به کمک برای من ، بکن رو فکرات:  داد مه

 هامون دلخوری دونی می...  دونی می خوب خیلی رو این هم خودت... 

بشه مون جدایی باعث تونه نمی وقت هیچ  ... 

 که حالی در ؛ شد خارج اتاق از ، بزند دیگری حرف که آن بی سپس

گذاشت تنها ؛ بود نشسته هایش لب روی که جانی بی لبخند با را سعید  ... 

 

 

*** 

 

کشاند بیرون افکارش از را او سمیرا حضور  ... 

 ... رفت -

 می...  شیم جدا هم از اینجوری خواست نمی دلم:  کشید دل سر از آهی

رفت دلخور که دونم  ... 

؟ چیه منظورت:  کرد نگاهش کنجکاوی با سمیرا  ... 

 کردن بازگو با خواست نمی دلش ، کرد نگاه خواهرش به ای لحظه سمانه

 همین به...  شود کشیده پیش دوباره سام موضوع ؛ سعید با هایش صحبت

کرد سعید اتاق کردن مرتب به شروع و ؛ شد بلند تخت روی از دلیل  ... 

نداشتم منظوری ، هیچی -  ... 

 چیزی:  درآمد گردش به خواهرش ی گرفته ی چهره روی سمیرا نگاه

؟ شده  ... 

بشه خواستی می چی ، نه -  ... 



ناراحتی چیزی یه از انگار آخه -  ... 

همین...  ام خسته کمی فقط نه -  ... 

 شدی خسته روز چند این ، داری حق:  نشست اتاق مبل تنها روی سمیرا

 رو زحمت امروز منم...  کردی داری مهمون و رفتن و اومدن که بس ،

بده استراحت خودت به روز چند یه هم تو...  کنم می کم  ... 

 عقب به کرد می مرتب تخت روی را تختی رو داشت که حالی در سمانه

؟ کجا حاال تو ، وا:  برگشت  ...  

 خونه سر برم باید منم باالخره:  کرد نگاه خواهرش به لبخند با سمیرا

 ... زندگیم

 توی بری تنها خوای می...  بمون من پیش روز چند یه ، حاال خوبه -

؟ کنی کار چی بزرگی اون به خونه اون  ... 

...  اومدم کردم ولش خدا امون به ، بزرگی اون به خونه گی می خودت -

 هم اواخر این...  نیست خونه توی که هم کسی ، جنوب ماه آخر تا آرش

زد می دزد خیلی رو محله ، بودم گفته بهت که  ...  

موند باقی خونه از چیزی ببینم برم:  داد ادامه خنده با  ... 

 با روز چند این ولی...  راحتی که جور هر:  نشست تخت روی سمانه

بود خوب خیلی بودیم هم کنار همه که قدر همون ، هاش تنش همه وجود  

... 

؟ سعید و من های بحث با حتی -  ... 

سعید و تو های بحث با حتی -  ... 

دوخت چشم نشست خواهرش های لب روی که لبخندی به سمیرا  ...  



تلخ و جان بی لبخندی  ...  

 خودتی توی و دمغ خیلی ؛ رفته سعید دیگه که ؛ االن خوِد تا دیشب از -

؟ شده چی بگی خوای نمی...   ... 

 می که ناهار واسه:  شد بلند تخت روی از و کشید دل سر از آهی سمانه

؟ مونی  ... 

 و سر از ناراحتی...  شد دقیق خواهرش ی چهره به لحظه چند سمیرا

 که چی هر...  نکش زحمت:  داد تکان آرام را سرش...  بارید می رویش

خوریم می هم دور باشه  ... 

کنم درست ناهار باید که خودمون برای ، چیه زحمت بابا نه -  ... 

دوخت چشم رفت می بیرون اتاق از که او به سمیرا  ... 

کرد می عصبی را او ، سمانه توداری این ها وقت بعضی  ... 

 

 

*** 

 

 از...  فشرد خود به را او و شد حلقه هایش شانه دور دستی ، پشت از

 به سرش اختیار بی...  شد تزریق درونش ، غریب حسی ، بدنش گرمای

 خورد تکانی...  نشست ای قهوه گوی دو داخل نگاهش و برگشت عقب

 آشنا آنچنان ، کردند می نگاه خیره او به آنطور که خندان های چشم آن... 

 جواِب و ماندن مبهوت و مات ؛ آمد برمی او از که کاری تنها که بودند

 اش گونه بر که ای بوسه...  بود دادن نگاهش خیرگی با را او نگاِه



 را او آغوش از را خودش...  کشاند بیرون خلسه از را او انگار ، نشست

 لب با و ایستاده ، رویش به رو که او به بار این و چرخید...  کشید بیرون

 در...  ماند خیره ؛ بود دوخته چشم او به ؛ مهربان نگاهی و خندان هایی

 که کمی ولی ؛ کرد می نگاه خودش به آیینه در داشت انگار ، نگاه اولین

کشیدند رخ به را خودشان راحتی به ها تفاوت ، کرد دقت  ... 

 پوستی و شده تاتو ابروهای ؛ درشت فرهای آن با ، کوتاه شرابی موهای

 ولی...  بود شده برنزه" کامال و نبود او پوست سفیدی به دیگر که

 شادابی و درخشندگی هایش چشم...  بود ها چشم حالت در تفاوت بیشترین

 آن میان تفاوت ترین مهم شاید این و شد نمی دیده ؛ او نگاه در که داشتند

بود دو  ...  

شدند باز هم از شیوا های دست  ...  

 با ، کند حرکتی که آن بی شیوا ولی ؛ بود قدم چند حد در بینشان ی فاصله

 بر لبخندی با حرکت بی و منتظر ، بود باال به رو که هایی دست کف

بود ایستاده حرکت بی رویش به رو ، لب روی  ...  

...  شد کشیده هایش چشم به و باال سمت به ؛ او باز آغوش از شیال نگاه

 به را او که شیوا سر حرکت...  ماند خیره هم در لحظه چند نگاهشان

 حتی که آن از قبل شیال ، ثانیه از کسری در و...  خواند می خود سمت

رفت خواهرش سمت به شود متوجه خود  ... 

خواهرش تنها  ... 

 بود کنارش در ، جا همه و همیشه ، سها هاِی عکس آلبوِم در که خواهری

 تشخیص قابل خوبی به هم ها عکس داخل از حتی سرزندگیش و شادی و

 ... بود

رفت فرو خواهرش آغوش در ، بسته هایی چشم با شیال  ... 



 

 

*** 

 

؟ بیای زودتر تونستی نمی -  ... 

گفت بهم امروز تازه مامان...  دونستم نمی خدا به عمه -  ... 

 تا گذاشت گذاشت مامانت...  داشت برگشت بلیط دیشب بابات دونی می -

بگه بهت بعد بره بابات  ... 

گذاشت سمیرایش عمه گونه روی ای بوسه شیوا  ... 

 من مامان چشم از رو چی همه باز...  من بشم تخمت و اخم فدای عمه -

؟ بینی می  ... 

 حاال که دونی می...  ؟ نبینم:  کرد نازک شیوا واسه چشمی پشت سمیرا

شه نمی صاف مامانت با دلم حاالها  ... 

 به رو گذاشت می سینی داخل را شیرینی و میوه که حالی در سمانه

نکن اذیتش انقدر سمیرا:  گفت و کرد خواهرش  ... 

 واسه دختری یک خدا به:  داد ادامه شیوا به رو سمانه به توجه بی سمیرا

چشای که بگیرم آرشم ی  ... 

سمیرا:  گزید را لبش ی گوشه سمانه  ... 

 تقصیر اش همه عمه" اصال:  گرفت آغوش در را اش عمه خنده با شیوا

خواستگاری رم می آرش ی واسه و باال میزنم رو هام آستین ،خودم من  

... 



 او آغوش از کرد سعی و زد شیوا بازوی روی دستش کف با سمیرا

ورپریده ی دختره گمشو:  آید بیرون  ... 

 از داشت سعی که لبخندی توانست می سمانه ولی بود تند سمیرا لحن

 به دوباره نگاهی...  دهد تشخیص راحتی به را کند مخفی شیوا چشمان

 تونی می...  بیا ، جان عمه شیوا:  گفت شیوا به رو و...  انداخت سینی

؟ کنم کمکت یا باال ببریش  ... 

 ی گونه روی ، اش گونه که حالی در و گرفت باال را سرش کمی شیوا

نباشید نگران ، ببرم تونم می نه:  گفت خوشرویی با بود سمیرا  ... 

زد سمیرا صورت روی دیگری محکم ی بوسه  ...  

 اش سمانه عمه سمت به و کرد باز سمیرا عمه دور از را محکمش آغوش

 ... رفت

 زمزمه و آرام لحنی با ، داد می او دست به را سینی که حالی در سمانه

 ، دادم توضیح واست که رو چی همه ، عمه شیوا:  گفت او به رو وار

باشه بهش حواست خودت ، دونی می که هم رو شیال شرایط  ... 

نباش نگران عمه -  ... 

بشم خوبم دختر فدای -  ... 

 ، رفت می بیرون آشپزخانه از که حالی در و داد تحویلش لبخندی شیوا

 برایش چشمی پشت سمیرا ؛ جواب در که زد سمیرا عمه به چشمکی

کرد نازک  ...  

 کردن مرتب به شروع و داده تکان ها آن برای سری ، لبخند با سمانه

کرد آشپزخانه  ... 

 



 

*** 

 

 روی و کشید بیرون سام دست های انگشت الی از ، را سیگار ابرام

کرد خاموشش کفش ته با و انداخت زمین  ... 

؟ کنی می روی زیاده امشب داری انقدر چرا...  لعنتی دیگه بسه -  ... 

ابرام َنده گیر:  کشید موهایش داخل دستی سام  ... 

؟ مرگته چه امشب معلوم" اصال...  ؟ ندم گیر -  ... 

نداره ربطی تو به:  شد دوخته او به سام ی شده براق نگاه  ... 

 دیگه بار این" ... اتفاقا چرا:  نشست ابرام صورت روی عمیق اخمی

 زندگیت با غلطی چه داری نیست معلوم" اصال...  مربوطه من به خیلی

 وقته خیلی که تو چون ، بگیره رو جلوت که باشه باید یکی...  کنی می

کردی پاره افسار  ... 

فشرد هم روی را هایش دندان فقط حرفی هیچ بی سام  ... 

 برگشتی ، نکن بازی دختر این احساسات با گفتم بهت که روزی اون -

 یا گفتی...  کنم جورش واست فقط گفتی ، نیست مربوط من به گفتی بهم

؟ نگفتی  ... 

...  کشید بیرون را سیگارش پاکت و برد فرو جیبش داخل را دستش سام

 میان را پاکت که ؛ سام های انگشت دور ثانیه از کسری در ابرام دست

 های انگشت حلقه از آرام سام خشن نگاه...  شد حلقه ؛ داشت خودشان

شد دوخته او های چشم به و آمد باال ابرام  ...  



 ولی ، آرام لحنی با ، کند کم را دستش های انگشت فشار که آن بی ابرام

 خواست دلت غلطی هر گذاشتم ؛ نگفتم هیچی روز اون:  داد ادامه محکم

 باهاش نداری حق ؛ وسط کشیدی رو ندا پای که االن ولی ، بکنی

کنی رفتار اینجوری  ... 

کنار بکش رو دستت -  ... 

َنِکشم اگه:  نشست ابرام های لب روی پوزخندی  ... 

 در رو ما ، بیرون اومدن وقتی خواد می دلت:  بود یخی و سرد سام لحن

؟ ببینند دعوا حال  ...  

شدند تنگ کمی او کالم در سردی همه این از ابرام های چشم  ... 

ندارم مشکلی من:  رفت باال کمی سام لب ی گوشه  ... 

 در به نگاهی و برگرداند عقب به را سرش ، سام حرف این با ابرام

 از پریناز و ندا و ، باز در لحظه همان در...  انداخت رستوران ورودی

شدند خارج رستوران  ... 

 احساس بی و سرد لحنی با کند دستش رهایی برای حرکتی که آن بی سام

کنار بکش رو دستت:  کرد تکرار دوباره  ... 

 به لبخند با که را دختر دو دید جلوی که بود بزرگ آنقدر ابرام اندام

 و گرفت دو آن از را نگاهش ابرام...  بگیرد را بودند حرکت در سمتشان

 چیزی دیگر که بود کسی مانند سام نگاه...  دوخت چشم سام به دوباره

 هر که داد نمی را اجازه این او به این اما...  ندارد دادن دست از برای

بکند خواست می دلش که کار  ...  



 کرد زمزمه آرام ، جدی لحن با و آورد سام گوش نزدیک را سرش ابرام

 چیزها خیلی لیاقت که کردی ثابت تو ولی ، خواد می لیاقت چیزی هر: 

رفیق...  نداری رو  ... 

 ای ضربه دست کف با و کرد باز سام دست دور از را انگشتانش ی حلقه

 به ، دهد واکنشی فرصت او به که آن بدون و...  زد او ی شانه به آرام

 دو آن نزدیکی به تازه که دخترها به رو بلند صدای با و...  برگشت عقب

 یک...  ؟ بابا شما کجایین:  گفت خود همیشگی لحن با ، بودند رسیده

کشه می طول چقدر مگه آرایش تجدید  ... 

آرایشی چه ؟ کردی شروع باز تو:  کرد نگاهش حرص با پریناز  ... 

:  آورد پایین پریناز گوش کنار تا را سرش و رفت باال ابرام ابروهای

االن من که ، تو برانگیِز هوس و سرخ های لب این یعنی  ...  

 متوجه ندا ولی...  نرسد ندا و سام گوش به که بود آرام آنقدر حرفش ادامه

شد ، بود بسته نقش پریناز های لب روی که ای پرعشوه لبخند  ...  

ماشین تو بشین ندا -  ... 

 باال پریناز گردن گودی از هم ابرام سر...  برگشت سام سمت به ندا سر

 ماشینش سمت به که را او شدن دور ، اش شده تنگ های چشم با و آمد

کرد نظاره رفت می  ...  

؟ ره می کجا داره این ، وا -  ... 

 چهره به نگاهی و کرد راست قد ، بدهد را پریناز جواب که آن بی ابرام

انداخت ندا ی گرفته ی  ... 

برو باهاش -  ... 

کرد نگاه ابرام به مظلومش های چشم آن با ندا  ...  



برو:  کرد تکرار دوباره مالیمت با کننده ترغیب ابرام  ... 

 کلی ما...  ؟ ره می داره کجا...  امشب چشه این:  گفت حرص با پریناز

 پایین انداخته رو سرش کجا االن این...  بودیم چیده برنامه امشب واسه

میره داره  ... 

 ... پریناز -

بست هم روی را پریناز های لب ، ابرام آلود عتاب لحن  ... 

 میان را آن و ؛ انداخته چنگ قلبش دور ، دستی کرد می حس که آن با ندا

 خود های لب روی آرام لبخندی ؛ کند می له و فشرده خودش های پنجه

 باشه ، جون پریناز متاسفم:  گفت شرمندگی با دو آن به رو و ، نشاند

بعد دفعه واسه  ... 

 باال ای شانه فقط ، ابرام عتاِب از قهرآلود و فشرده بهم های لب با پریناز

 فهمیدن معنای به ، اش جدی نگاه آن با سکوت در ابرام ولی...  انداخت

داد تکان سری برایش  ... 

خداحافظ ، رم می دیگه من:  گفت کنان زمزمه لب زیر ندا  ... 

 حرکت بود نشسته ماشینش داخل که سام سمت به بلند و تند های قدم با و

 ... کرد

 

 

*** 

 



 در به را آرنجش که او به ندا...  داد می آزار را ندا ماشین داخل سکوت

 که آن با...  کرد نگاه بود فرو فکر در شدت به و داده تکیه خودش سمت

 هم با بار دو یکی مدت این در و کرده شروع سام با را روابطش دوباره

 می حس را سام ذهنی های درگیری خوبی به ولی ؛ بودن رفته بیرون

 اول های ماه به دوباره سام که داشت اطمینان وجودش عمق در و کرد

 ثانیه خواست نمی دلش وجه هیچ به که هایی ماه...  برگشِت شان آشنایی

شود تکرار دوباره آن از ای  ... 

؟ سام -  ... 

؟ هوم -  ... 

 با و فرستاد بیرون را اش سنگین نفس ، بزند حرفی که این از قبل ندا

برگشته شنیدم:  گفت آرامی لحن  ... 

 گره هم در ثانیه چند نگاهشان...  برگشت او سمت به تندی به سام سر

 را آن تحمل تاب آن از بیشتر سام که بود چیزی ندا نگاه در...  خورد

 با ولی...  شد خیره رویش به رو به و گرفت او از را نگاهش...  نداشت

بود او با هم هنوز ندا نگاه سنگینی وجود این  ... 

 را ماشین اتاقک داخل سنگیِن سکوِت ؛ سام صدای تا ، کشید طول کمی

؟ شنیدی کی از:  بشکند  ... 

بود کافی ندا برای جمله همین  ... 

؟ مهمه:  شد فشرده سینه در قبل از بیشتر قلبش  ... 

نه:  داد را او جواب خشک لحنی و تعلل با سام  ... 



 کرد می حس صحبت این ادامه برای ، را سام نداشتن تمایل خوبی به ندا

 ؛ بود نشسته وجودش در ، او برگشتن خبر از که نگرانی و ترس ولی ؛

؟ خب:  کرد می بحث این ادامه به مجبور را او  ... 

؟ چی خب -  ... 

؟ نگفتی بهم چرا -  ... 

 باید چرا:  گفت تلخی اوقات با کرد می عوض را دنده که حالی در سام

 بخوام بینم نمی دلیلی ، است شده تموم من واسه قضیه اون...  گفتم می

بزنم حرفی دیگه بهش راجع  ... 

است شده تموم من واسه قضیه اون  ... 

نشست ندا دل در امیدی کورسوی  ... 

کامال نه ولی " ... 

؟ داره رو نظر همین اونم...  ؟ چی خودش -  ... 

 جزئیاِت از بود رسانده ندا گوش به را خبر که کس هر پس...  ؟ اون نظر

 اخم...  دانست نمی هم شاید...  بود نگفته چیزی او به شیال روز و حال

 بهتر...  بهتر چه...  کرد عوض را دنده...  شد کشیده هم در سام های

ماندند می باقی مهر به سر همانطور مسائل بعضی که بود  ... 

؟ سام -  ... 

 من واسه دیگه اون نظر:  داد جواب بیندازد ندا به نگاهی که آن بی سام

 ؛ اون برنگشتن یا برگشتن ، بودم گفته بهت هم" قبال...  نداره اهمیت

بده تغییری رو چیزی تونه نمی دیگه  ... 



 زنده وجودت در حسی هیچ ؛ تو با اش نزدیکی و ؛ دیدنش دوباره یعنی -

؟ کنه نمی  ... 

شد فشرده سام انگشتان میان قبل از تر محکم فرمان  ... 

 ؟ هستی چی دنبال فهمم نمی ندا:  بود عصبی ، میلش برخالف سام لحن

 چرا فهمم نمی ، دونی می رو من احساس کسی هر از بهتر خودت... 

؟ دی می ِکش انقدر رو قضیه این  ... 

گرفت او از را نگاهش سکوت در ندا  ... 

دانست می را او احساس خوبی به ندا...  بود همین هم درد  ... 

دوخت بیرون به ماشین شیشه از را نگاهش  ... 

شم می پیاده اینجا من:  گفت آرام ، گذشت که کمی  ... 

درنیار بازی بچه:  برگشت طرفش به عصبانیت با سام  ... 

سام:  کرد نگاه او به سام بلند صدای از ناباور ندا  ...  

 نمیاد خوشم" اوال که دونی می:  ریخت بهم هم را او اعصاب سام رفتار

 جا اون ، درنمیارم بازی بچه من" ثانیا...  بزنی حرف باهام لحن این با

 ، خونه رم نمی امشب چون ، دار نگه گفتم ، سیم بی های تاکسی ایستگاه

...  خوده بی ری می داری خونه به من رسوندن واسه که مسیری این پس

داری نگه رو ماشین االن همین بهتره پس  ... 

 می شب وقت این پس...  ؟ چی یعنی:  کرد نگاهش درهم های اخم با سام

 در سعی که حالی در ، نشنید ازش جوابی وقتی...  ؟ بری کجا خوای

؟ توام با...  ؟ ندا:  گفت دوباره داشت خود کنترل  ... 



 کمی از بعد ، نبود بازی بچه سام قول به و قهر اهل" اصال" ذاتا که ندا

 خونه کرج رفتن دیشب اینا مامان:  داد جواب آرامی لحن با سکوت

 مسیر که این واسه...  ام خاله خونه رم می مدت این منم...  نگار خواهرم

 نگه همینجا بهتره هم حاال...  برم رو راه بقیه خودم خواستم نشه دور تو

 ... داری

 برای ای جمله که بود آن از تر شرمنده...  کشید صورتش به دستی سام

 اش باالیی لب روی را دستش پشت ، کند پیدا دلیلش بی پرخاشگری این

رسونمت می خودم ، کجاست شون خونه:  گفت پشیمانی لحن با و گذاشت  

... 

 برای که است آن از تر مغرور او بداند که شناخت می را او آنقدر ندا

 اش پشیمانی از نشان او مالیم لحن ولی ، کند عذرخواهی اشتباهش رفتار

 ... داشت

رم می خودم من ، شه می دور ت راه -  ... 

تره راحت خیالم برسونمت خودم نه -  ... 

 باید ، بزن دور میدون اون سر:  نشست ندا های لب روی محوی لبخندی

پائین برگردی رو مسیری یه دوباره  ... 

؟ باهاشون نرفتی چرا تو:  داد تکان سری سام  ... 

 نمی ، شلوغه خیلی شرکت روها این...  نشد:  انداخت باال ای شانه ندا

بگیرم مرخصی تونستم  ... 

 خود خیاالت در دوباره که حالی در و داد تکان سری فقط جواب در سام

 حس خود روی هرازگاهی که نگاهی سنگینی به توجه بی ؛ رفت می فرو

دوخت چشم مقابلش خیابان به ؛ کرد می  ... 



 

 

*** 

 

* شوم نمی کسی عروسک باز که بدان   

دیگران با بازی هوای به که   

برود و کند رها اتاق کنج در مرا   

کنم نمی قسمت کسی با دیگر را تنهائیم   

تو مانند که   

بگذارد تنهایم روزی  ...* 

 

 

 همچنان نگاهش ، آن به توجه بی سام...  خورد اتاق در به ای ضربه

شد باز آرامی به در...  کرد می دنبال را کلمات  ... 

؟ سام -  ... 

کرد نگاه سها به و آورد باال را سرش حوصله بی سام  ... 

؟ بیرون نمیای -  ... 

؟ چطور:  نشست سام پیشانی روی اخمی  ... 



 می اتاق داخل قدمی که حالی در و کرد سرش پشت به نگاهی نیم سها

 وقتی از ، بیرون بیا سر یه گه می مامان:  گفت آرامی صدای با گذاشت

شه می ناراحت شیوا ، اتاقت توی اومدی خونه برگشتی که  ... 

 کار:  دوخت بود اش شده خم پای روی که دفتر به را نگاهش دوباره سام

 ... دارم

 نگاه ، بود داده تکیه تختش به زمین روی که ، او به کنجکاوی با سها

 ... کرد

فرستاد بیرون خستگی با را نفسش سام  ...  

؟ دیگه:  آورد باال دوباره را سرش  ... 

 را برادرش آنقدر...  انداخت باال خیالی بی ی نشانه به را اش شانه سها

 را او توانست نمی کس هیچ نخواهد اگر بداند که شناخت می خوب

کند کاری به مجبور  ... 

افتاد راه به اتاق در سمت به  ... 

ببند سرت پشت هم رو در -  ... 

 سام که آن بدون ؛ بست می سرش پشت را در که حال همان در سها

 دارم:  گفت غرغرکنان لب زیر و آورد در برایش شکلکی ؛ شود متوجه

کنم می رو کار همین  ... 

 روی را مادرش نگاه سنگینی که بود نشده دور اتاق از قدم چند هنوز

 آشپزخانه در کنار که مادرش سمت به را سرش...  کرد حس خودش

 فهماند او به ؛ سر حرکت و رفته باال ابروهای با و ؛ برگرداند بود ایستاده

 که آن بی و...  ندارد را اتاقش از آمدن بیرون قصد پسرش شازده که



 به ؛ بودند نشسته سالن داخل که دخترها سمت به ؛ بزند ای اضافه حرف

افتاد راه  ... 

 

 

*** 

 

خونه برین -  ... 

؟ ما به دادی گیر حاال چرا وا - ! ... 

 ... !! سها -

 به را حواسش ریخت می لیوانش داخل را چایی که حالی در ابرام

داد دفتر بیرون بگومگوهای  ... 

 ماشین با...  دارم کار جا یه گم می دارم ، کنی می سها سها هی چیه -

گردیم برمی هم بعدش ، رسم می رو کارم زود ، ریم می  ... 

 می گوش دو آن بحث به که حالی در و کرد نزدیک هایش لب به را لیوان

برد فرو شلوارش جیب داخل را دیگرش دست ، داد  ... 

 رو شیال اول گم می..  ؟ نرو گم می من مگه:  بود کفری سام صدای

 برو بری خوای می جا هر خودت بعد ، مامان دست بده ، خونه برسون

ها...  ؟ بیرون بیاریش داری برش گفت بهت کی اصال...   ... 

 ریم می زود...  بشه چی که خونه توی بذارمش تنها! ...  دادیا گیر سام -

دیگه گردیم می بر و  ... 



 رفت پنجره طرف به آرامش با و کرد طی زنان قدم را دفتر طول ابرام

 برافروخته ی چهره به و نوشید دستش داخل لیوان از دیگر ای جرعه... 

کرد نگاه پنجره پشت از ، برادر و خواهر  ... 

 ببین:  داد تکان هوا در را دستش یک و گرفت سها از را نگاهش سام

باال بره می منو صدای چجوری  ...  

 سها:  دوخت سها ی برافروخته ی چهره به را نگاهش دوباره حرص با و

بکن رو گفتم بهت که کاری همون  ... 

ترسم می بلندش صدای از انگار...  خبره چه...  باشه -  ... 

 بود داده تکیه اش سینه به را اش نوشیده نیمه لیوان که حالی در ابرام

 در نشسته دختر و سها ماشین به ؛ باشگاه باز در از را نگاهش امتداد

 خود در و ساکت چقدر...  شد دقیق حالتش در دقت با...  دوخت آن داخل

بود رفته فرو  ... 

 ... سها -

بگه بلده همینو فقط...  سها...  سها:  کرد تکرار غرغرکنان لب زیر سها  

... 

ها خونه بریش می -  ... 

 و باشگاه محوطه های سنگ روی ، سها عصبانی های قدم صدای جوابش

بود ماشین در محکم شدن بسته ؛ بعد لحظاتی  ... 

 جیب داخل از را دستش ، کرد می نگاه را صحنه این که همانطور ابرام

 لب روی را اش اشاره انگشت که حالی در و آورد بیرون شلوارش

شه می جالب داره:  کرد زمزمه لب زیر ، کشید می پائینش  ... 



 ماشین که زمانی تا و...  شد کشیده باال سمت به لبش گوشه فکر این با

ماند خیره شیال روی نگاهش شود دور در جلوی از سها  ... 

؟ ایستادی اونجا چرا تو -  ... 

 لبه به و چرخید...  بگیرد بیرون از را نگاهش شد باعث سام عصبی لحن

دوخت چشم سام عصبی چهره به ای دهنده آزار لبخند با و داد تکیه پنجره  

... 

:  گفت نشست می میزش پشت که حالی در ، دید را سکوتش وقتی سام

؟ چته  ... 

؟ بود چی واسه این -  ...  

کرد اشاره پنجره بیرون به سر با و  ... 

؟ چی:  کرد نگاهش سرسری سام  ... 

داد می آزارش ابرام های چشم داخل تمسخر  ... 

نمایش این -  ... 

:  کرد تکرار فقط دارد نگه آرام را خود کرد می سعی که حالی در سام

 ... نمایش

 میگی داری همش که تو...  نمایش آره:  داد تکان را سرش تائید در ابرام

شده تموم واست چی همه  ... 

نیست اینم از غیر:  کرد نگاهش تندی اخم با سام  ... 

 ؛ پیشت لحظه چند بجث و جر ولی...  ؟"جدا:  رفت باال ابرام ابروهای

داد می نشون رو ای دیگه چیز که  ... 

که بودم نگران فقط من:  بود جدی سام لحن  ... 



که بودی نگران...  آهاااا:  گفت کشداری لحن با ابرام  .... 

 می کج را سرش کمی که حالی در ؛ سام به رو و کرد قطع را حرفش

 چی نگران:  پرسید سوالی بود انداخته اش پیشانی روی که چینی با ؛ کرد

؟ بودی  ... 

فهمی می چی تو...  درد:  گفت حرص با سام  ... 

 نمی تمسخر بوی دیگر که لحنی با و کرد دوستش کالفگی به نگاهی ابرام

فهمیدم شاید...  بگو:  گفت مالیمت با داد  ...  

 روی را لیوان و رفت بود پنجره کنار که خودش میز سمت به زنان قدم و

؟ چیه دردت" واقعا سام:  گذاشت آن  ... 

:  داد جواب کند وا خود سر از را او خواست می انگار که طوری سام

درمون بی درد  ...  

 دستش های انگشت میان ، چایش لیواِن هاِی لبه هنوز که حالی در ابرام

 گفت دوباره ؛ بود آورده در حرکت به وار دایره میز روی را آن و ؛ بود

 گفتی می که قبلش تا...  ؟ چیه مشکلت واقعا ، سام ، گم می جدی نه: 

...  نیست مهم واست دیگه گی می همش که هم االن...  کردی فراموشش

 مهم واست باید چرا...  چیه واسه هات بازی مسخره این دیگه االغ خوب

نه یا رفته بیرون سها با االن که باشه  ... 

 داداش تریپ الکی ببین:  داد ادامه دهد سام به صحبتی اجازه که آن بی

 گیر بهش بود تنها سها خود اگه دونم می چون...  واسم نیا رو غیرتیا

 ثابت میز روی را لیوان...  ست شیال دردت تمام پس...  دادی نمی الکی

 رو سینه به دست ؛ داد می تکیه میزش ی لبه به که حالی در و داشت نگه

چیه دردت بگو ؛ بنال خوب:  گفت و او به کرد  ... 

درمون بی درد که گفتم:  داد تکیه اش صندلی پشتی به سام  ... 



 انداخت هم روی را پاهایش مچ ، بود میز به اش تکیه که همانطور ابرام

؟ واقعا چیه دردت...  پرسم می ازت جدی دارم ، خفه:   ... 

 چند را گردنش پشت که حالی در و کشید کوتاهش موهای روی دستی سام

داد بیرون دل سر از آهی ؛ کشید می دست بار  ... 

 این ، بیفته اتفاقی واسش دوباره اگه ، پیش ماهه چند مثل خوام نمی فقط -

این باشه نداشته کسی ممکن االن...  بشه درگیرش مامان وسط  

 

 ولی ، کنه قبول سعید دایی برگشت تا رو مسئولیتش نخواد کسی ، جا

 می پیدا واسش مادر از بهتر دایه و مدعی تا صد ، بیفته اتفاقی اگه" بعدا

بود بس پشتمون هفت واسه بار یه همون ، شه  ... 

 که تو...  درسته:  گفت کنان تصدیق و داد تکان بار چند را سرش ابرام

گی می راست  ... 

 حرص با و کرد پرت طرفش به را دستش کنار کاغذی دستمال جعبه سام

میاد بدم لحنت این از چقدر دونی می ، گمشو برو:  گفت  ... 

آره:  شد بیشتر ابرام های لب روی لبخند  ...  

:  کشید جلو را صندلی کمی و نشست صاف اش صندلی روی دوباره سام

کنم می دل و درد دارم ، خر توی ی واسه ؛ بگو رو احمق من  ... 

شی نمی پشیمون من با کردن دل و درد از وقت هیچ که دونی می -  ... 

 کرد می سعی که حالی در و ؛ نشست سام های لب روی پوزخندی

 به دوباره را اش توجه ، بگیرد نادیده را نگاهش سنگینی و ابرام حضور

کرد معطوف میزش روی دفاتر و کار  ... 



 

 

*** 

 

قبل مثل درست هات عادت ولی ، نمیاد یادت گذشته از چیزی که این با -  

... 

دوخت او به را سردرگمش نگاه و گرفت باال را سرش شیال  ... 

اینه منظورم:  کرد دستش توی دفترچه به ای اشاره مهربانی با سها  ... 

 قدیمایی مثل هنوزم:  داد ادامه لبخند با دید را شیال آمیز استفهام نگاه وقتی

 یادداشت دفترچه این از اگه بیرون اومدیم می وقت هر هام موقع اون... 

 و کتابفروشی یک کردن پیدا ؛ کردی می که کاری اولین نداشتی ها

بود اون خریدن  ... 

 می را آن بار اولین برای انگار...  کرد دستش توی دفتر به نگاهی شیال

 ... دید

نمیاد یادم چیزی...  ؟ واقعا:  گفت کنان زمزمه  ...  

 کم کم ، نداره اشکالی:  شد او ی چهره گرفتگی و حالت تغییر متوجه سها

بیاری فشار خودت به نیست الزم...   ...  

 نکنم اشتباه اگه البته:  داد ادامه باشد آمده یادش چیزی انگار که طوری و

 هالبت ، دیدم ای قهوه جلد دفتر یه کیفت توی ، کردیم پیدات وقتی کنم فکر

 را شیال نگاه وقتی و...  کنم نگاه بهشون نداری دوست که دونم می



 ولی ، نکردم نگاه منم:  آورد باال را هایش دست کف ، دید خودش متوجه

باشی نوشته داخلش چیزایی یه حتما باید  ... 

؟ ای قهوه جلد دفتر:  کرد نگاهش سوالی شیال  ... 

؟ ندیدیش -  ... 

داد تکان نفی عالمت به را سرش شیال  ... 

افتاد قبل شب یاد به سها  ... 

؟ بود ممکن یعنی  ... 

 

 

*** 

 

 سرش ناراحتی با آن داخل تصویر دیدن با و رفت آیفون طرف به سمانه

کرد صدا را سها و داد تکان را  ... 

 ... بله -

بود تلویزیون ی صفحه به هنوز سها نگاه  ... 

اینجا بیا سها:  انداخت شیال به نگاهی نیم و برگشت عقب به سمانه  ... 

فیلم وسط مامان -  ...  

 ؟ کیه:  رساند او کنار به را خودش مادرش ی چهره حالت دیدن با ولی

؟ کنند می کار چی اینجا اینا...  ه ه ه اوه...   ... 



 رو چیزی عموت زن وقتی...  دونم می چه:  گفت ناراحتی با سمانه

 موضوع این شه می مگه تازه ، شن می دار خبر شهر همه دیگه بفهمه

 می تر پائین را صدایش که حالی در و...  نگهداشت مخفی کسی از رو

 ، باال برید شما:  داد ادامه آرامی به نشود متوجه شیال که طوری ، آورد

...  پائین بیاین خواد نمی نرفتند که هم وقتی تا...  نکنید هم صدا و سر

؟ فهمیدی  ... 

رفت شیال سمت به سریع و داد تکان سری سها  ... 

 مقابل...  زد را آیفون ی دکمه ، بزند دیگری حرف که آن بدون سمانه

...  کشید اش کرده مش موهای داخل دستی ؛ سالن ورودی کنار قدی آئینه

 اطمینان با و ، کرد می برانداز آئینه داخل را وضعش و سر که حالی در

 با و...  کرد باز را سالن در ، اند رفته باال ها پله از دخترها که این به

 با احوالپرسی به کرد شروع ، بود نشانده صورتش روی که لبخندی

 و طی را حیاط نصف و ، روان او دنبال به که هایی زن و اش جاری

بودند ساختمان های پله نزدیک  ... 

 

 

*** 

 

...  کرد باز را اتاق در...  بود شنیده کافی اندازه به...  شد دور ها پله از

 تختش روی...  بود موبایلش گوشی با صحبت حال در همچنان سها

...  رفت فرو خود در ، افکنده سری با سکوت در مدتی...  نشست

 ، اراده بی و آرام که راستش دست کف به ؛ بود هایش دست به نگاهش

 نفس ، گذشت که کمی...  شد می کشیده چپش دست های انگشت روی



 کیفش...  شد ،خم سها آرام های خنده میان...  فرستاد بیرون را سنگینش

 کوچکی یادداشت دفترچه و برداشت زمین روی از ، پایش ی گوشه از را

کشید بیرون داخلش از را  ... 

 

 

ای نشسته ای گوشه درد با ؛ باورهایت ِی شکسته هاِی تیکه میوِن  ...  

 ال را همه ، شنوی می را هایشان حرف ، بینی می را آمدهایشان و رفت

 و بهت میان سکوت در و ؛ میدهی جای ذهنت های تاریکی الی به

شوی می ور غوطه ، هایت شنیده از ناباوری  ...  

 هاِی آدم آن هاِی حرف براِی ؛ است شده جالبی سوژه تو بدنامی انگار

 از هم ای خاطره ترین کوچک حتی تو که هایی آدم ؛ بسته درهای پشِت

نداری ها آن  ... 

  ، است همین در هم قضیه مضحکی و

  ، اند ساخته برایت که ای تنهایی قفس توی که حاال

  باالجبار

ای شده دیگران های حرف اسیر  ...  

  ، ای نشسته ات گذشته باورهای های خرابه روی داغون که حاال

بود شده ساخته دروغ از پودش و تار همه انگار که ای گذشته  ...  

؟ نداری را ات خورده زخم غرور از دفاع جرات هم هنوز  ...  

؟ چرا  ... 



 کار این با و رفته فرو خود در اتاق این ی گوشه گناهکاری مانند چرا

؟ زنی می آنها های حرف بر تائیدی مهر  ...  

حقارت همه این مقابل در خواهی می کی تا   

؟ نزنی دم و کنی سکوت  ... 

 

 

آمد بیرون خود افکار از و خورد تکانی سها صدای شنیدن با  ... 

؟ پائین بریم نمیای -  ... 

 سها به حرفی هیچ بی و گرفت آفتاب غروب روشن سایه از را نگاهش

 به را لبش ی گوشه که دید چه نگاهش در سها که نفهمید...  شد خیره

 نداره کمک به احتیاج مامان ببینم رم می:  گفت آرامی به و گرفت دندان

پائین بیا" بعدا هم تو خواست دلت اگه...   ... 

 از و گرفت سها خالی جای از را نگاهش ، حیاط در شدن باز صدای با

 از ، سام بزرِگ موتورسیکلِت...  کرد نگاه حیاط داخل به تراس روی

 حیاط گوشه را موتورش که سام به...  شد نمایان حیاط باز در میاِن

 کنجکاوی با داشت می بر سرش از را سیاهش کاسکت کاله و گذاشته

...  بود شده ست موتورش رنِگ با جالب چه اش مشکی تیپ...  کرد نگاه

 چه داشت تن به که گردی یقه چسب بلوز و ؛ مشکی جین شلوار

 بیننده رخ ،به هم فاصله این از حتی ، را او عضالنی سینه سخاوتمندانه

کشید می  ... 

 به دستی که همانطور چون ، شد او نگاه سنگینی متوجه انگار سام

 شیال نگاه در نگاهش و آورد باال را سرش ناگهان ، کشید می موهایش



 به را سرش کمی آرام حرفی هیچ بی فاصله همان از شیال...  شد قفل

 او از را نگاهش سردی به ، جواب در ولی سام...  کرد خم سالم نشانه

 نگاه هیچ بی و بست را در ، رفت حیاط باز در طرف به...  گرفت

افتاد راه به ساختمان سمت به ؛ دیگری  ... 

 سِر از دیگری محکم نفِس...  نشست شیال های لب روی تلخی لبخند

 گرفت هم خالی حیاط از را نگاهش...  فرستاد بیرون ، سینه از سنگینی

شد خیره ها دوردست به باز و  ... 

 

 

*** 

 

بخورید رو شامتون شما کردم دیر اگه ، رم می دارم من سها -  ... 

 داد می نشان را شب 8 که سالن داخل ساعت به نگاهی اپن باالی از سها

؟ ری می داری االن:  گفت تعجب با و کرد  ... 

 این از بیشتر ، باشه پیشش یکی وقتی میشناسی که رو خانم زهرا آره -

 نرسیده گفت زد زنگ صبحی...  زنه می حرف فقط ، کنه خیاطی که

 زد زنگ خودش باز که پیشش برم ظهر بود قرار ، کنه آماده رو لباسم

بهتره پیشش برم لباس پرو واسه شب گفت  ... 

بخوریم بستنی خواستیم می االن ولی...  باشه:  داد تکان را سرش سها  ... 

جونتون نوش...  بخورین خودتون شما ، باشه -  ... 



 می هم با ، کن صبر خوب: افتاد راه مادرش دنبال کودکی مانند سها

برو بعد ، خوریم  ... 

 که برم زود ، شه دیر ترسم می نه:  کرد باز رو سالن در خانم سمانه

برگردم بتونم زودم  ... 

 همین به کنه پیدا شنوا گوش دو خانم زهرا وقتی دونی می که خودت -

کنه نمی ول رو طرف ها راحتی  ... 

زنه می حرف خیلی ، ندارم حوصله خودم...  برمیگردم زود بابا نه -  ... 

برگردی زودی میذاره خانم زهرا هم حتما -  ... 

میام زودی نه -  ... 

 ، سام:  زد صدا بلند ، سالن در کنار از ، بود ایستاده که جا همان از و

بخورند بستنی خوان می ها بچه بیا...  سام  ... 

 و آرام که شیال و سام اتاق ی بسته در به ابرو و چشم با که حالی در و

 ، کرد می اشاره ؛ بود نشسته آشپزخانه های صندلی از یکی روی ساکت

باشه بهشون حواست خودت:  گفت آرامی به سها به رو  ... 

اند بچه مگه مامان...  وا:  کرد نگاه مادرش به شده گرد های چشم با سها  

... 

 گری توبیخ نگاه و فشرد هم روی نارضایتی با را هایش لب خانم سمانه

کرد گردتر مادرش برای را روشنش های چشم سها...  انداخت سها به  ... 

شد باز اتاق در ، لحظه همان در  ... 

؟ مامان کجا:  انداخت مادرش سرتاپای به نگاهی سام  ... 



 که نگاهی و لبخند با و برگرداند پسرش سمت به را سرش خانم سمانه

بیرون رم می پا توک یه:  گفت او به رو ؛ نبود گر توبیخ دیگر  ...  

 هم تو:  داد ادامه آورد می در کفشی جا داخل از را کفشش که حالی در

بخور بستنی دخترها با بیا  ... 

...  شد دیرم ، برم دیگه من:  انداخت سالن داخل ساعت به ای دوباره نگاه

 ... خداحافظ

داد تکان سری سام  ... 

خداحافظ عمه ، شیال:  گفت بلندتری صدای با خانم سمانه  ... 

 ... خداحافظ -

 سپس...  انداخت بود ایستاده آشپزخانه در کنار که شیال به نگاهی نیم سام

انداخت آن روی را خودش و رفت هال داخل های مبل از یکی سمت به  

...  

میارم رو ها بستنی االن بشین:  گفت شیال به رو لبخند با سها  ... 

 نیم ، نشست می ها مبل از یکی روی که حالی در و داده تکان سری شیال

 می پایین و باال را ماهواره های کانال ؛ دست به کنترل که سام به نگاهی

 طوری و بود نشسته سام پیشانی روی ظریفی چین...  انداخت کرد

 متری چند در شیال انگار که بود دوخته تلویزیون ی صفحه به را نگاهش

نداشت وجود او  ... 

گرفت سام از را شیال نگاه سها شاد صدای  ... 

بستنی از اینم -  ... 

بفرمایید:  گفت محبت با و گرفت شیال جلوی اول را سینی سها  ... 



مرسی:  نشست شیال های لب روی لبخندی  ... 

کنم می خواهش:  گفت کشداری لحن و لبخند با سها  ... 

بفرمایید:  گرفت سام جلوی بار این را بستنی های ظرف حاوی سینی و  

... 

 ظرف از یکی که حالی در و گذاشت میز روی را تلویزیون کنترل سام

 بلند مبل روی از حرفی هیچ بی ، برمیداشت را سینی داخل بستنی های

 ... شد

؟ کجا:  کرد نگاهش متعجب دست به سینی سها  ... 

دارم کار:  افتاد راه به اتاقش سمت به سام  ... 

 کنان غرولند لب زیر و کرد نگاه را او شدن دور درهم های اخم با سها

اطرافیانت دادن حرص جز داری اتاق اون توی کاری چه:  گفت  ... 

بست سرش پشت را اتاقش در او غرغرهای به توجه بی سام  ... 

گذاشت دهانش در را بستنی قاشق اولین حرص با سها  ... 

؟ داره مشکلی من با سام -  ... 

افتاد سرفه به ناگهان سها  ... 

؟ شد چی -  ... 

:  گفت ، داشت هایش سرفه کنترل در سعی سختی به که همانطور سها

گلوم توی پرید بستنی  ... 

؟ بیارم آب واست خوای می -  ... 



...  شم می خوب االن نه:  داد تکان را سرش دار آب های چشم با سها

نیست چیزی  ... 

؟ بهتری:  کشید دست او پشت بر دستش کف با بار چند شیال  ... 

آره:  گفت آرامی به لب زیر سها  ... 

کرد هم دیگر آرام ی سرفه چند حال همان در و  ... 

 ... خوب -

 خوب:  دوخت شیال منتظر های چشم به را گریزانش نگاه ناچار به سها

؟ چی  ... 

؟ داره من با مشکلی...  ؟ نگفتی...  سام -  ... 

...  بابا نه:  گفت نشاند می هایش لب بر زورکی لبخند که حالی در سها

؟ کنی می رو فکر این چرا  ... 

 من که جا هر...  داره مشکل من با انگار که جوریه رفتاراش آخه -

 کج رو راهش ببینه جایی یه منو اگه...  ره می اونجا از اون ، بشم وارد

 هم کلمه یه حتی نشده االن تا...  کنه می دوری ازم همش...  کنه می

 حس که ، کنه می نگاه بهم طوری ، نگاهاش اون و...  بزنه حرف باهام

عصبانی دستم از کنم می  ... 

 من دست از سام...  ؟ درسته:  شد خیره سها های چشم توی شیال

؟ عصبانی  ... 

 باالجبار ای خنده که حالی در و...  بابا نه ؟ چی:  افتاد پته تته به سها

نشان می هایش لب روی  

 



" اصال بابا نه...  ؟ کنی می چیه مسخره فکرهای این:  داد ادامه د

نیست اینجوری  ... 

 برمیداشت رویش جلوی میز روی از را تلویزیون کنترل که حالی در و

 اخالقش...  کرده لوسش مامان که بس...  همینجورِی سام:  داد ادامه

:  نشست سها پیشانی روی اراده بی اخمی...  بوده گندی همین به همیشه

کنی فکر چیزها این به خواد نمی  ... 

 را صدایش و کرد پیدا آهنگ کانال یک ، کند نگاه شیال به که آن بدون و

کرد بلند کمی  ... 

بود دیگری چیز سام با برخورد در شیال احساس اما  ... 

یخی و سرد های نگاه آن  ... 

کند باور را سها های حرف توانست می چطور  ... 

گذاشت دهانش در بستنی دیگری قاشق کند نگاه او به دیگر که آن بی سها  

... 

کشید دل سر از آهی شیال  ...  

داشت یاد به را گذشته از کمی کاش  ... 

 ... کاش

 

 

*** 

 



* نه یا بشود باورت  

رسد می روزی  

شد نخواهد تنگ من اندازه به کس هیچ برای دلت که  

خندیدنم ، کردنم نگاه برای   

کردنم اذیت حتی و  

رسید خواهد روزی   

بود خواهی من دوباره تکرار حسرت در که  

نباشم که روزی دانم می   

شد نخواهد من تکرار کس هیچ * 

 

 

 از که نفرتی و خشم...  شدند فشرده سام دست های انگشت میان دفتر

 ؛ شدند می تزریق وجودش در ؛ کذایی دفتر آن کلمات تک تک خواندن

 توانست نمی وجود این با...  شدند می تر تحمل قابل غیر لحظه به لحظه

ببند دفتر های نوشته روی بر را نگاهش میلش برخالف  ... 

شد نخواهد تنگ من اندازه به کس هیچ برای دلت که رسد می روزی  ... 

شدند سفید اش کرده گره مشت از سام های انگشت سر  ... 

بهت لعنت  ... 



 ی فاصله در و کرد برخورد تخت کنار دیوار به ثانیه از کسری در دفتر

 لحظه آن در سام وجود که حالی در ؛ افتاد زمین روی تخت و دیوار میان

بود شده حسرت و درد از پر ؛  ... 

 

 

*** 

 

 گردش به ؛ خانه دوم طبقه تراِس اطراف در ؛ شب تاریکی در شیال نگاه

تراس یک...  بود جالب خیلی برایش تراس سبک...  آمد در  L شکل  ...

تا دو انگار گفت شد می  L بودند شده وصل هم به ، بزرگشان ضلع از ، 

بزرگ های ضلع از یکی انتهای در اگر نتیجه در  L می ؛ ایستادی می 

 طبقه تراِس به رو که سام اتاق الخصوص علی ، حیاط داخل توانستی

کنی نگاه راحتی به را ؛ شد می باز پائین  ...  

...  شد بسته اراده بی شیال های چشم...  گرفت وزیدن به شروع نسیمی

 هم آن ، تراس روی آمدنش ، خانه این در اقامتش مدت این عادت طبق

 پرستاره آسماِن دیدِن و ؛ آرامش و بود سکوت اش همه که ؛ شب دل در

 توانست می روزها این که بود چیزی ترین بخش آرامش ، سرش باالِی ِی

 حتی را بود داخلش که آوری عذاب موقعیت و ؛ غرق آن در را خودش

کند فراموش کوتاه لحظاتی برای  ... 

 تراس کوتاه و سنگی دیواِر به ، گذشته های شب تمام مانند را صندلی

 آسمان و باال سمت به کمی را صورتش ، بسته چشمانی با و داده تکیه

 را صورتش و گرفته وزیدن گهگاهی که مالیمی نسیم از و بود گرفته

برد می لذت کرد می نوازش  ... 



 بیرون نسیم نوازشگر خلسه از را او ، در لوالی شدن بسته و باز صدای

 که جایی همان از...  چرخید صدا سمت به ، اختیار بی سرش...  کشاند

 در که آن بی ، را خانه پایین طبقه تراس و حیاط توانست می بود نشسته

 می بیرون به سام اتاق از که نوری...  کند نگاه ، شود دیده شب تاریکی

بود کرده روشن را تراس از کمی ؛ تابید  ... 

 زدن ضربه صدای...  نشست اتاقش در روی به رو های نرده روی سام

 روی را پاهایش شیال...  رسید شیال گوش به شب سکوت در فندکش به

 چانه که حالی در و...  کرد جمع اش سینه داخل و آورد باال اش صندلی

 سام کشیدن سیگار به ، گذاشت می اش شده خم زانوهای روی را اش

دوخت چشم  ... 

کشید دل ته از آهی  ... 

 او جزء ، هم دیگری دار زنده شب مهمان ، شب تاریکی ، امشب انگار

 ... داشت

 

 آشپزخانه داخل از ؛ که را مصرفی بار یک پالستیکی بشقاب های لبه

 که همانطور...  بود گرفته محکم دستش های انگشت میان ؛ بود برداشته

 بود آن داخل شیر حرکت به نگاهش و داشت برمی آرام آرام را هایش قدم

 دنبال چشمش با لحظاتی ها پله پایین...  رفت پایین حیاط های پله از ،

 پیدایش دیشب که بود جایی همان درست گربه بچه...  گشت گربه بچه

 قدم با...  حیاط ی گوشه ، سمانه عمه بزرگ گلدان پشت...  بود کرده

 به نریزد بیرون ظرف داخل از شیر بود مواظب که طوری ، آرام های

 گلدان پشت بیشتر ، او شدن نزدیک با گربه بچه...  رفت حیاط سمت آن

شد مخفی او دید از و رفته  ... 



اوردم شیر واست...  نترس -  ... 

 خودش و داد هل گلدان پشت سمت به زمین روی آرام را شیر ظرف شیال

 از بیشتری ی فاصله با پایش دو روی که حالی در و...  رفت عقب کمی

 بی گربه ولی...  شد گربه جانب از حرکتی منتظر ، بود نشسته گلدان

 در شیال...  بود مانده باقی او چشم از دور ، پشت همان حرکتی هیچ

 را دستش ، گذاشت می اش شده خم زانوهای روی را اش چانه که حالی

 سنگریزه...  برداشت پایش جلوی از را کوچکی ی سنگریزه و کرد دراز

کرد می حرکت دستش های انگشت میان  ... 

 نیست کنارت مامانت چرا ، کوچولویی این به تو:  گفت لب زیر آرام شیال

؟ هوم...  ؟  ... 

 از نیز را شیال که ، را گربه بچه فقط نه ، سالن در خوردن هم بر صدای

 ، توانست می شیال که حدی به ، رفت تر عقب گربه بچه...  پراند جای

 سمت آن از را کوچکش دم ؛ بود نشسته دوپا روی که جایی همان از

 حال در سام تراس روی ، برگشت عقب به شیال سر...  ببیند گلدان

 تیشرِت و جین شلوار همیشه مثل که او به شیال...  بود کفشش پوشیدن

 حس را او نگاه سنگینی سام انگار...  کرد نگاه بود پوشیده ، تیره رنِگ

 سمت آن به نگاهش ، بست می را کفشش بندهای که همانطور چون ، کرد

 روی او دیدن با که ظریفی اخم و ، سرد های چشم با و شد کشیده حیاط

دوخت چشم او به ، بود نشسته اش پیشانی  ...  

 سالم از دیگر...  نکرد هم سالم او به...  گرفت او از را نگاهش شیال

 خسته سرد های نگاه و اخم چون هایی جواب و طرفه یک های کردن

؟ چرا دانست نمی که بود این هم اش بدی...  بود شده  ...  

 دوخت آن پشت در شده مخفی ی گربه بچه و گلدان به دوباره را نگاهش

 بود سام حرکت متوجه ، حیاط داخل های قدم صدای از وجود این با... 



 آن دیوار کنار که موتورش سمت به که دید را سام چشم ی گوشه از... 

 داخل را آن ، کند روشن را موتور که آن بی...  رفت بود حیاط طرف

 و کرد باز را در...  رفت حیاط در سمت به و آورد در حرکت به حیاط

 را در و شده خارج خانه از بیندازد او به نگاهی نیم حتی که آن بدون

بست محکم سرش پشت  ...  

 در و صدا سرو همه این با بود مطمئن...  رفت هم در شیال های اخم

بودند شده بیدار خانه اهل ی همه ، سام های بستن  ... 

 زانوهایش روی را اش چانه دوباره ، کشیده هم در های اخم با شیال

ماند باقی منتظر و گذاشت  ... 

 

 

*** 

 

* شناسند می دیگران که طوری آن را خودت که است سخت چقدر  

 ... نشناسی

 

کنم می غریبگی حس   

خودم با حتی  ...* 

 

 



؟ کنی می کار چی داری -  ... 

شد بسته شیال های دست میان سریع دفترچه  ... 

 باال سمت به را هایش دست کف...  نشست سها های لب روی لبخندی

 دفترچه به اشاره با و...  دیدم هات نوشته از چیزی نه نترس:  گرفت

 چقدر دونم می چون...  دارم کردن نگاه قصد وقت هیچ نه و:  داد ادامه

 نظرت به پس ، بخونه ات اجازه بی رو هات نوشته کسی که متنفری

میذارم احترام  ... 

ممنونم:  نشست شیال های لب روی محوی لبخند  ... 

کنم می خواهش:  نشست شیال تخت کنار زمین روی سها  ... 

 نشستن اینجور به عادت سها انگار...  کرد نگاه او نشستن طرز به شیال

 تخت به را اش تکیه که حالی در و کرده دراز را پاهایش سها...  داشت

 چقدر آه:  گفت خستگی با و دوخت اتاق سقف به را نگاهش ، داد می

ام خسته  ... 

؟ چرا:  کشید سها موهای روی را دستش کف اختیار بی شیال  ... 

 خوبی تو چقدر شیال آه:  چسباند شیال دست کف به را سرش سریع سها

کن نوازشم خرده یه همینجوری...   ... 

 سها سر روی دوباره را دستش کف...  گرفت اش خنده او حالت از شیال

 را صورتش طرف یک و شد جا به جا زمین روی کمی سها...  کشید

 در و کشید جلوتر را خود کمی هم شیال...  گذاشت شیال تخت ی لبه روی

 نوازش به شروع مالیمت با بود نشسته تخت روی سها سر باالی که حالی

کرد او خرمایی موهای  ... 

؟ ای خسته انقدر چرا نگفتی -  ... 



 خانم...  دراومد پدرم باشگاه توی امروز:  کشید دلش ته از آهی سها

...  وایسام اضافه ساعت دو شدم مجبور منم ، مرخصی بود رفته یوسفی

بودم دانشگاه هم صبح  ...  

؟ ری می باشگاه:  گفت کنجکاوانه شیال  ... 

 را شیال بتواند که آنقدر نه البته ، برگرداند عقب به را سرش کمی سها

 خودمون باشگاه:  شود دوخته سقف به نگاهش که حدی در فقط ، بببیند

 ... دیگه

؟ خودتون باشگاه:  شد نمی او منظور متوجه شیال  ... 

 نگفتم بهت:  برگشت او سمت به و برداشت تخت روی از را سرش سها

 ... !؟

 به را سرش و کشید عقب کمی را خودش او ناگهانی حرکت از شیال

داد تکان ندانستن معنای  ...  

؟ نگفتم بهت:  شد درشت سها های چشم !! ... 

؟ رو چی:  نشست شیال پیشانی روی چینی  ... 

شریک ابرام با البته...  داره ورزشی باشگاه سام -  ... 

 اون بابا:  گفت کنان توضیح باشد آمده یادش ناگهان انگار که طوری و

 داخل رفتم بشین ماشین توی گفتم بهت من ، بیرون رفتیم هم با که روز

 تربیت چون منم...  ابرام و سام باشگاه...  دیگه جا همون...  باشگاه یک

 سام هم ؛ سام به کمک هم...  اونجا رم می روزهایی یه ، خونم می بدنی

ده می حقوق بهم کوچولو یه  ...  

دونستم نمی:  داد تکان سری شیال  ... 



دونی می کردم فکر ، جالب چه -  ... 

؟" مثال کجا از -  ... 

 لبخند آن که خصوص به...  کرد پیدا بدی احساس شیال لحن از ، سها

 به سها دید از ؛ بود نشانده خود های لب روی ، زور به شیال که محوی

لبخند جزء بود شبیه چه هر  ... 

 روز چند این که فکری ، بود شده دوخته شیال به نگاهش که همانطور

کرد مشغول را ذهنش دوباره ؛ بود افتاده جانش به خوره مثل  ... 

؟ شده چیزی:  کشید صورتش به دستی او ی خیره نگاه زیر شیال  ... 

 می فکر داشتم:  گفت متفکرانه ، بگیرد او از را نگاهش که آن بی سها

دستت بیاد گذشته از خرده یه که این واسه باشه راهی یه شاید کردم  ... 

؟ دستم بیاد - ! ... 

خیال بی -  ... 

 شیال های دست حرکت منتظر و گذاشت تخت روی را سرش دوباره و

 ... شد

 

 

*** 

 

بیا باش زود -  ... 

شد کشیده سها های انگشت میان شیال دست  ... 



؟ شده چی -  ... 

حموم رفت سام بیا -  ... 

؟ چی:  کرد نگاه هیجانش و ؛ سها به تعجب با شیال  ... 

برگشت که دیدی االن...  ای دقیقه چند سام های رفتن حموم ، دیگه بیا -  

... 

 می خودش دنبال را شیال ، دوید می پایین ها پله از که همانطور سها

 مقابل مادرش که جایی ، سالن داخل نگاهی سها ها پله پایین...  کشید

انداخت بود نشسته تلویزیون  ... 

بدو ، بیا:  کشید را شیال دست دوباره  ... 

؟ شده چی -  ... 

...  کشید اتاق داخل هم را شیال و شد وارد ، کرد باز را سام اتاق در سها

 سها ، اتاق داخل...  بود شدن پخش حال در اتاق داخل مالیمی موسیقی

بست سرشان پشت آرام را در و کرد رها را شیال دست باالخره  ...  

بود نشسته هایش لب روی لبخندی  ...  

 منتظر شب تمام:  گفت سرخوشی با لب زیر و برگشت شیال سمت به

 توضیح ، دید خود روی را شیال متعجب نگاه که وقتی و...  بودم همین

 ات گذشته دونستن برای کمکی یه بشه شاید گفتم بهت غروبی یادته:  داد

 ... باشه

؟ خب -  ... 

بود کی دست مدت همه این دفترت بدونم کنم فکر...  خب -  ...  



که اینه منظورت:  شد می او های حرف متوجه داشت کم کم انگار شیال  

... 

 قهوه جلد قطور دفتر یک دنبال...  نداریم وقت:  کرد قطع را حرفش سها

بگرد ای  ... 

 این:  داد نشان او به را آن ی اندازه فضا در دستش های انگشت با و

؟ اوکی......  اندازه  ... 

...  کرد گشتن به شروع سریع سها...  داد تکان گیجی با را سرش شیال

 سام مبادا که ، شد می کشیده اتاق در به نگاهش گهگاهی حال همان در

شود اتاق وارد  ... 

کن نگاه رو کمدش داخل -  ... 

 چند...  انداخت بود باز نیمه درش که شلوغی کمد داخل به نگاهی شیال

 که چیزی هر و بود شده آویزان آن های طبقه از یکی از لباس دست

 شد می پیدا ریخته بهم و نامرتب کمد این داخل بکنی را فکرش بود ممکن

؟ دفتر یک ولی...  ! ...  

دانست می بعید  ...  

؟ هستی چی معطل...  باش زود -  ... 

 که جعبه یکسری ، دستش های سرانگشت با و زد زانو اتاق کف شیال

 از ، بود دی سی تعدادی دیگر های بعضی داخل و خالی هایشان بعضی

 سردر شیال که ، بود افتاده کمد ته قطور میله تا چند...  زد کنار کمد کف

 شاید...  ؟ ورزشی ای وسیله...  باشند چه ها آن بود ممکن ؛ آورد نمی

 سام کمد کف شده تلنبار وسایِل بیشتِر کردِن ریخته بهم از دست شیال... 

شد بلند زمین روی از و راست قد...  برداشت  ...  



؟ کردی پیدا چیزی:  شد بلند سها صدای لحظه همان در  ... 

 کوچِک ِی کتابخانه داخِل ، جستجو از دست که برگشت او سمت به شیال

بود ایستاده اتاق وسط کمر به دست حاال و کشیده ، سام  ... 

 ... نه -

 کشوهاش داخل...  ؟ گشتی خوب رو جا همه:  رفت درهم سها های اخم

؟ نبود چیزی هم  ... 

؟ کشوها داخل -  ... 

 او به قوی حسی...  برگشت کمد داخل کشوی تا دو سمت به شیال نگاه

 نبود قرار که دفتر...  ندارد کشو دو آن کردن باز به ای عالقه گفت می

 حبس اش سینه در نفس...  کرد مکثی...  باشد سام زیر های لباس میان

زد کنار را او عجله با دستی...  کشوها آن دانست می کجا از...  شد  ... 

 را کامپیوترش میز کشوهای برو تو...  نداریم وقت...  شیال باش زود -

  ... بگرد

بود فکر در هم هنوز شیال  ... 

 ... شیال -

خورد تکانی شیال  ... 

کامپیوتر میز کشوهای:  کرد تکرار دوباره سها  ... 

کرد اشاره داشت قرار تراس ای شیشه در کنار که کامپیوتر به دست با و  

... 

رفت اتاق سوی آن به ریخته بهم افکاری با و گفت ای باشه لب زیر شیال  

... 



  ... سها -

 هم به دختر دو هر نگاه...  پراند جای از را دو هر سمانه عمه صدای

شد خیره  ... 

 ... سها -

بله:  داد جواب بود شیال به هنوز نگاهش که همانطور سها  ... 

دارم کارت بیا لحظه یک...  ؟ کجایی -  ... 

 االن:  داد جواب قبل از بلندتر وجود این با ، رفت درهم سها ی چهره

 ... میام

 نگاه رو کشوها توی هم تو ، گردم برمی االن:  گفت آرام شیال به رو و

 ... کن

 کامپیوتر...  رفت سام کامپیوتر میز پشت شیال ، سها رفتن بیرون با

 یکی را کشوها که حالی در و نشست صندلی روی شیال...  بود روشن

 می...  افتاد صفحه پایین ابزار نوار به نگاهش ، کرد می باز یکی

...  دهد تشخیص را بود شده باز که صفحاتی آیکون زیادی تعداد توانست

 کشوی تا کرد دراز را دستش...  گرفت مانیتور از را نگاهش شیال

 دستگیره روی را دستش دو ، داشت گیر کمی کشو...  کند باز را دیگری

 قبل از تر محکم بار این ، بود شده خم کمی که حالی در و گذاشت کشو

 ... کشید

؟ کنی می کار چی اینجا تو -  ... 

آمد باال وحشت با شیال سر  ...  

 و سرش روی هنوز حوله...  بود ایستاده اتاقش در چهارچوب میان سام

 خشک حال در که طور همان انگار...  داشت قرار آن روی دستش یک



 هم شیال...  بود شده میخکوب سرجایش شیال دیدن با ، بود موهایش کردن

 با داشت که وقتی هم آن ، او اتاق در ، تنها...  نداشت او از کمی دست

رفت می ور او میز کشوی  ...  

خورد گره هم در کم کم سام ابروهای  ... 

 گفتم:  پرسید دوباره و کرد اشاره کامپیوترش میز کشوی سمت به سر با

؟ کنی می کار چی داری  ... 

دس و ، پایین به سام سر ی اشاره با هم شیال نگاه  

 

 تکانی...  شد دوخته داشت قرار انگشتانش میان هم هنوز که ای تگیره

 تندتر قلبش ضربان...  کشید عقب را خودش و رها را دستگیره...  خورد

 دهانش آب سام نگاه سنگینی زیر...  بود کرده عرق هایش دست کف و

شد بلند صندلی روی از آرام...  داد قورت سختی به را  ... 

 ... من -

؟ چی تو -  ... 

آورد باال را شیال لرزان نگاه ، سام خشن لحن  ... 

 در جلوی همانطور ، منتظر ، شده تنگ های چشم و منقبض فکی با سام

بود ایستاده اتاق  ...  

 نداشت دادن توضیح جز ای چاره...  گزید را لبش ی گوشه اراده بی شیال

 ، دهد انجام لحظه آن در توانست که کاری تنها...  توضیحی چه ولی... 

بود او کامپیوتر میز سمت به ، دست ی اشاره  ... 



 از قبل که هایی عکس آوردن یاد به با ، آن یک ؛ شیال ی اشاره با سام

 را پوشه بود مطمئن...  خورد تکانی ؛ بود دیدنشان حال در حمام به رفتن

بود انداخته پائین را صفحات فقط و نبسته  ...  

 به ، شیال به را خودش بلند گام چند با و زد سرش روی ی حوله به چنگی

 قلبی با ، او جدی و سرد نگاه دیدن با شیال...  رساند کامپیوتر پشت

 این با...  بگیرد فاصله او از کرد سعی و کشید کنار را خودش لرزان

 سرش پشت ای شیشه در و پرده به محکم و رفت عقب صندلی حرکتش

 ، شد خم میز روی ، او هراس به توجه بی سام ولی...  کرد برخورد

 روی و گذشت بود پخش حال در صفحه روی که مدیاپلیری از نگاهش

...  ماند ثابت ، هایش عکس باز ی پوشه روی ، صفحه پائین ابزار نوار

شد فشرده مشتش توی حوله و منقبض فکش  ...  

 میز از ای گوشه به نگاهش که حالی در ، کند نگاهی شیال به که آن بی

؟ اینجا بیای داد اجازه بهت کی:  غرید لب زیر ، بود شده دوخته  ... 

 کارشان ، بله...  فهمید نمی را او عصبانیت و خشم همه این دلیل شیال

ولی ، شوند او اتاق وارد اجازه بی نبود درست  ... 

 از را او دوباره ، بود قبل از بلندتر کمی بار این که سام عصبانی صدای

؟ من اتاق توی اومدی کی اجازه با:  پراند جای  ... 

 به مبهوت و درشت های چشم با شیال...  بود برگشته او سمت به سام سر

 که ، کرد برداشتی چه او سکوت از سام که نفهمید...  ماند خیره او

 نفرت از پر ها چشم آن ناگهان انگار...  شد عوض نگاهش حالت ناگهان

 لباس ی یقه ؛ آمد جلو سام دست ، شود متوجه شیال که آن از قبل...  شد

 میان از و...  کشید خودش سمت به را او و ؛ گرفت مشتش میان را او

 سر با و...  ؟ کنی ام دیوونه خوای می:  غرید اش فشرده بهم های دندان

؟ گشتی می چی دنبال من کامپیوتر توی:  کرد اشاره کامپیوترش به  ... 



 قرار ، بود لباسش یقه روی که سام ی کرده گره مچ روی شیال دست

 حالت او عصبانی ی چهره...  کند آزاد را خودش کرد سعی و گرفت

نداشت طبیعی  ...  

 شده دوخته سام ی سینه به نگاهش که حالی در ، لرزان صدایی با شیال

کن ولم:  گفت ، بود  ... 

 نزدیکی باعث همین...  شد مچاله سام های انگشت میان بیشتر شیال لباس

 میان شیال...  کرد پر را مشامش سام تن عطر...  شد هم به بیشترشان

آمد باال اختیار بی نگاهش ، او نزدیکی از وحشت و ترس  ... 

بود شده دوخته او به سام نفرت پر نگاه  ... 

؟ گشتی می.  چی.  دنبال...  بده منو جواب -  ... 

چکید شیال صورت روی سام خیس موهای میان از آب ای قطره  ...  

 پر را وجودش تمام ناگهان که ؛ عجیب احساسی سردرگمِی میاِن شیال

خاطراتم دفتر:  گفت وار زمزمه لب زیر ؛ بود کرده  ... 

 پوزخندی...  شود متوجه را شیال حرف تا کشید طول کمی انگار سام

 را انگشتانش گره خشونت با طوری...  نشست اش عصبی ی چهره روی

 به و رفت عقب کمی خوران تلو تلو شیال که کرد باز او لباس یقه دور از

کند حفظ را خود تعادل ، لرزانش پاهای روی توانست سختی  ... 

 نگاه...  کرد پرت ای گوشه حرص با را حوله ، رفت عقب کمی هم سام

 که بود عصبانی آنقدر...  آمد در گردش به اتاقش اطراف اش عصبی

...  بود گذاشته کجا و خوانده ِکی را دفتر بار آخرین نداشت یاد به حتی

 که کرد می نگاه او عصبی رفتار به بود ایستاده که دیوار گوشه از شیال

 و زده کنار ، اتاق جای جای از را وسایلش و ها لباس ، حرص با چگونه

 ، کشید خیسش موهای به دستی ، کرد مکثی...  گشت می دفتر دنبال



 انگار...  رفت خوابش تخت طرف به...  داد بیرون محکم را نفسش

 پشت از و کشید کنار خشونت با را تخت...  بود آورده یاد به باالخره

آورد بیرون را ای قهوه جلد دفتر ، دیوار ی گوشه ، تخت  ...  

 او سمت به حرص با را دفتر و برگشت او طرف به صداداری پوزخند با

بیرون برو من اتاق از هم حاال...  دفترت اینم:  کرد پرت  ... 

 

 برداشت پاهایش جلوی از را دفتر لرزان های دست با و شد خم آرام شیال

...  نیاورد طاقت ولی ، برداشت در طرف به قدمی...  کرد راست قد... 

برود ، بزند را حرفش که این از قبل توانست نمی  ...  

 و کرد جمع را نیرویش ، کرد نگاه سام خشمگین های چشم به...  برگشت

کنی رفتار جوری این باهام نداری حق:  گفت لرزان صدایی با  ... 

 نشست هایش لب روی حرص روی از ای خنده ، چرخاند را سرش سام

 خشمی با و برگشت طرفش به دوباره...  کشید گردنش پشت به دستی... 

بیرون برو:  گفت داشت کنترلش در سعی سختی به که  ... 

 ... نه -

لرزید می شیال وجود تمام  ...  

 می رفتار باهام طوری همتون که بس شدم خسته:  برداشت جلو به قدمی

 و رک ، دارید حرفی اگه ، شدم مرتکب بزرگ گناه یه انگار که کنید

 نه ، متلک با نه ، چشم گوشه با نه...  بزنید بهم روم جلوی ، بیان راست

محلی کم با  ... 

کرد می نگاهش آمیز اخطار سام های چشم  ... 



 جلو بیا ، مردی خیلی اگه:  بگیرد را خودش جلوی توانست نمی شیال اما

متنف ازم انقدر که کردم چیکار که بگو بهم و  ... 

 به محکم و ماسید دهانش توی حرف بقیه بیاید خودش به که این از قبل

کرد برخورد ، سرش پشت دیوار  ...  

:  انداخت وجودش به ای لرزه میلش برخالف سام ترسناک و سرد صدای

 ذارم می ات زنده هم االنش همین اگه...  باش نداشته شک من َمردی توی

نداری اهمیت واسم دیگه که این واسه  ...  

؟ سام - ! ... 

 سام اتاِق باِز نیمه دِر میاِن از و ایستاده سالن وسط نگرانی با ترسیده سها

 دیوار به بیشتر را شیال ، سام دست فشار...  کرد می نگاه را ها آن ،

چسباند سرش پشت  ... 

سام:  شد بلند دوباره قبل از تر زده وحشت سها صدای  ... 

 گم می چی فهمیدی:  غرید دوباره اش شده کلیک های دندان میان از سام

 ... ؟

؟ کنی می کار چی داری سام -  ... 

بگیر.  فاصله.  من.  از:  بود نفرت از پر سام نگاه  ... 

کن ولش سام -  ... 

بود کرده خود متوجه هم را سمانه عمه انگار ، سها ی زده وحشت صدای  

... 

؟ شده چی سها! ... ؟ سها -  ... 

 ... مااامااان -



؟ سها شده چی:  بود شده ترس از پر سمانه عمه صدای  ... 

 شیال ولی...  بود اتاق باز نیمه در جلوی سمانه عمه ثانیه از کسری در

 به فقط ، کامل سکوت در ، برگرداند دو آن سمت به را سرش که آن بی

بود دوخته چشم آشکارش نفرت و سام  ... 

ببینم کن ولش...  ؟ شدی دیوونه سام -  ... 

 فشرده هم روی سام های لب ، سمانه عمه عصبانی و محکم صدای از

 سام های لب روی آرام آرام که آمیزی تحقیر پوزخند به شیال...  شدند

کرد می نگاه بست می نقش  ... 

 ... سام -

 شد می شنیده گوششان کنار از درست بار این سمانه عمه ی کوبنده لحن

 به خیره همچنان نگاهش که حالی در ، کند نگاه کسی به که آن بی سام... 

بیرون ببرش من اتاق از:  گفت خشن لحنی با ، بود شیال های چشم  ... 

کنار برو:  زد کنار را سام دست عصبانیت با سمانه عمه  ...  

کشید آغوش در را شیال و  ...  

 سامی...  بود سام با هم هنوز ، عصبانیش و سرزنشگر نگاه که حالی در

 سمانه ابروهای گره...  شد نمی دیده اش چهره در پشیمانی ای ذره که

کرد نگاه بود لرزان آغوشش در که شیال به...  رفت فرو هم در بیشتر  ...  

:  گفت مادرانه لحنی با و گذاشت او صورت دور را هایش دست کف

؟ عزیزم خوبی  ... 

 را درد ، او نگاه عمق در توانست می سمانه عمه ولی ، بود ساکت شیال

کند حس  ... 



 ... سها -

مامان بله:  خورد تکانی ، مبهوت سهاِی  ... 

باال برین شیال با:  بود برگشته سام سمت به دوباره ، سمانه عمه نگاه  ... 

 سها...  فرستاد سها سمت به مالیمت با را شیال ؛ حرف این دنبال به و

 را شیال دست ، بود گردش در برادرش و مادر بین نگاهش که همانطور

شد خارج اتاق از او با و گرفت  ... 

ببند هم رو در -  ... 

بست را در و کرد دو آن به را نگاه آخرین سها  ...  

متاسفم:  دوخت شیال به را اش شرمنده نگاه اتاق ی بسته در کنار  ... 

 اتاق داخل از که بود صداهایی به حواسش تمام ، او به توجه بی شیال

شد می شنیده  ... 

؟ سام بود چی ی واسه رفتار این -  ... 

 ... سکوت

بود ندیده عصبانی اینجور را سمانه عمه وقت هیچ  ... 

بزن حرف...  مادرتم من...  سام نزن پوزخند من ی واسه اینجور -  ... 

؟ بگم چی:  بود شاکی سام صدای  ... 

؟ بگی چی - ! ... 

؟ چیه من درد دونی نمی تو -  ... 

 رفتارها این با:  رسید گوش به قبل از تر آرام کمی سمانه عمه صدای

؟ شه می درمون دردت  ... 



 از ، اتاق بیرون را ، دختر دو هر ، اتاق داخل از چیزی افتادن صدای

پراند جای  ... 

 کارها این بدبخت دختر این با ، من با ، خودت با...  نکن...  پسر نکن -

نکن رو  ... 

؟ بمونه خونه این توی میذاری چرا -  ... 

بود درد از پر حاال سام صدای  ... 

باال بریم بهتره شیال:  کشید آرام را شیال دست سها  ... 

کشید بیرون سها دست های انگشت میان از را دستش شیال  ... 

 تمومش چرا...  شه نمی درست چیزی کارها این با...  من پسر بفهم -

؟ کنی نمی  ... 

 نمی چرا...  توووونم نمی ، باشه من چشای جلوی مدام که وقتی تا -

؟ سخته انقدر درکش...  ؟ فهمین  ... 

 ... سام -

بره باید خونه این ار -  ... 

کن تمومش...  سام -  ... 

بود محکم دوباره سمانه عمه لحن  ... 

خ این از باید -  

 

بره بذاره اینجا از که کنم می کاری خودم وگرنه...  بره ونه  ... 



 برادر دختر به بخوای تو که َنمردم هنوز من...  کنی می خود بی تو -

کنی احترامی بی است خونه این مهمون که ، من  ... 

مامان شناسی می منو -  ... 

بود آمیز تهدید سام لحن  ... 

؟ سرت به زده...  ؟ بره بفرستمش کجا...  کن تمومش سام -  ... 

 رو سرش که رو شیوا...  ؟ اینجا نداره مادر مگه...  ؟ بره نداره جایی -

 خواهرش خیلی...  اینجاست روزها این ، زنی می رو اش ته ، زنی می

خودشون ی خونه ببره بگیره رو دستش ، داره دوست رو  ... 

 از لرزان های قدم با...  کند تحمل توانست نمی این از بیشتر دیگر شیال

 شد همراه او هاِی قدم با ، وجدان عذاب با نیز سها...  گرفت فاصله در

 سها...  کند حس خوبی به را شیال ی فروخورده بغض توانست می... 

نیاورد طاقت  ... 

بود من تقصیر همش...  متاسفم شیال -  ... 

ایستاد حرکت بی سردرگمی با سالن در جلوی شیال  ...  

بشه اینجوری کردم نمی فکر خدا به شیال -  ...  

بود شده بلند دوباره سام صدای  ...  

باال بریم بیا:  گفت دوباره وجدان عذاب با سها  ... 

 این در ماندن تحمل دیگر...  گرفت را خودش تصمیم لحظه یک در شیال

کرد حرکت سالن در سمت به...  نداشت آن در حاکم فضای و خانه  ... 

؟ شیال -  ... 

کرد باز را سالن در شیال  ... 



 ؟ شیال:  گفت نگرانی با بود کفشش پوشیدن حال در که شیال دیدن با سها

؟ کنی می کار چی داری...   ... 

 نشست زانو دو زمین روی کنارش دید را بدنش لرزش و سکوتش وقتی

 هایش کفش بند زدن گره در سعی که لرزانش دست روی را دستش... 

گذاشت داشت  ... 

؟ کنی می کار چی داری...  عزیزم...  شیال -  ... 

 پله از بلند های گام با و بست را کفشش بند و زد کنار را دستش شیال

 آویزان سالن در کنار که را شالش و مانتو سها...  شد سرازیر حیاط های

دوید دنبالش به برهنه پا و گرفت بود  ... 

وایسا لحظه یه...  شیال -  ... 

 این بری خوای می کجا:  گرفت را شیال جلوی دوباره حیاط در جلوی

؟ شب وقت  ... 

 تازه:  داد ادامه و کرد شیال کوتاه آستین بلوز و موها به ای اشاره

بشی تر آروم بذار کن صبر...  بیرون بری تونی نمی که اینطوری  ...  

بود من تقصیر همش دونم می:  گفت وجدان عذاب با دوباره و  ...  

شکست باالخره شیال بغض  ...  

...  نکن گریه...  ببخشید:  آمد درد به او های اشک دیدن از سها قلب

نکن گریه کنم می خواهش  ...  

پراند جای از ، ترس از را دو هر ، شیشه شدن شکسته مهیب صدای  ...  

 گفت بغض با نداشت شیال از کمی دست هم خودش انگار که طوری سها

؟ امشب کنه می اینجوری چرا این...  خدا ای:   ...  



 کنم می خواهش:  کرد دور حیاط در از را شیال زور به حال همان در و

بمون اینجا  ... 

کرد حیاط داخل تخت روی نشستن به مجبور را شیال و  ...  

 تا بمون همینجا...  شیال کنم می خواهش:  کرد تکرار دوباره التماس با و

؟ باشه برگردم من  ... 

 اش پیشانی روی را چپش دست شست انگشت فقط حرفی هیچ بی شیال

 سها از را اش اشکی های چشم ، دستش کف با کرد سعی و داد فشار

کند مخفی  ... 

 مانتو و شال اراده بی ، بود شده بلند دوباره که سام صدای شنیدن با سها

 سام صدای...  دوید سام اتاق سمت به وحشت با و کرد رها تخت روی را

 می شیال وجود به شدید لرزشی ، پیچید می حیاط توی اتاقش داخل از که

 ... انداخت

 اراده بی ، سام رفتار از سردرگم و گیج و ؛ لرزان ، شده تحقیر شیال

 مانتو و انداخت سرش روی را شال...  زد کنارش شال و مانتو به چنگی

زد بیرون حیاط در از نپوشیده و پوشیده را  ... 

 

 

*** 

 

 افتاد راه به خانه سمت به زنان قدم و کرد قفل...  بست را ماشین در ابرام

 نکرده لمس را زنگ شاسی دستش هنوز ولی ؛ آورد باال را دستش... 

 شیال گریاِن یِ  چهره ، شب تاریکِی در و ؛ باز شدت به در که ؛ بود



 کند پیدا واکنشی فرصت ابرام که آن از قبل و...  شد ظاهر رویش جلوی

گذشت کنارش از سرعت به ،  ...  

دوخت چشم ، مانتویش باز های دکمه و او به ابرام  ... 

 ... شیال -

 می صدا را شیال خانه داخل از که خانم سمانه صدای شنیدن با ابرام سر

برگشت خانه باز نیمه در سمت به ، زد  ... 

؟ شب وقت این ری می داری کجا شیال...  ؟ شیال -  ... 

 به که شیال به کوچه داخل و گرفت فاصله حیاط در از قدم چند خانم سمانه

 و مات که ابرام دیدن با...  کرد نگاه بود شدن دور حال در سرعت

گفت کرد می نگاه را ها آن در جلوی مبهوت  : 

دنبالش برو پسرم ابرام -  ... 

 را ، تاریک ِی کوچه نصِف حاال که را شیال ، قراری بی با دوباره سپس

شیال...  شیال:  زد صدا بلندتری صدای با بود کرده طی  ... 

 سمانه نگران های چشم به و گرفت شیال از دوباره را متعجبش نگاه ابرام

؟ شده چی:  دوخت خانم  ... 

 ام بدبختی عجب خدا ای...  بره تنهایی شب وقت این نذار ، دنبالش برو -

  ... من

:  گفت بلند صدای با و کشید موهایش به دستی و رفت حیاط داخل دوباره

بیار منو لعنتی چادر این...  سها  ...  

 برو ، ؟ وایسادی هنوز چرا:  گفت التماس با ابرام به رو دوباره سپس

دیگه دنبالش  ... 



 سمت به بلند های قدم با که همانطور و داد تکان سری سردرگم ابرام

 نمی دیده او از اثری دیگر ، انداخت کوچه ته به نگاهی رفت می ماشینش

 کوچه از سرعت به و گرفت عقب دنده...  کرد روشن را ماشین...  شد

 هنوز...  انداخت اطراف به نگاهی...  ؟ بود رفته کجا...  شد خارج

 و آورد در حرکت به خیابان کنار آرام را ماشین...  بود شلوغ ها خیابان

 یک ی کوچه یک داخل ، تند های قدم با که دید را او جلوتر متر چند

 ماشین از سریع...  کرد خاموش خیابان کنار را ماشین ابرام...  شد طرفه

 به را خودش ثانیه چند ظرف...  دوید کوچه داخل او سر پشت و شد پیاده

رساند او  ... 

 ... شیال -

 او بازوی روی را دستش...  رفت هم در ابرام های اخم...  نشنید جوابی

کرد ایستادن به مجبور را او و گذاشت  ... 

 ... شیال -

 او قوی انگشتان ی حلقه از را بازویش کرد می تالش که حالی در شیال

 جیغ وگرنه کن ولم...  کن ولم:  گفت ای شکسته صدای با بکشد بیرون

کشم می  ... 

 باش آروم دختر هی:  نشست ابرام صورت روی ناباوری سر از لبخندی

ابرام...  منم ،  ...  

کرد نگاه ابرام ی چهره به و آورد باال را پرآبش ای قهوه های چشم شیال  

...  

 ای قدی اختالف خاطر به و داشته نگه را شیال بازوی که همانطور ابرام

 منو:  آورد جلوتر کمی را صورتش ، بود شده خم کمی داشت او با که

؟ میاد یادت  ... 



 ابرام با هنوز نگاهش ولی ، ریختند می پایین سرعت به شیال های اشک

بود هایش چشم جلوی درست ابرام عسلی های چشم...  بود  ...  

افتاد خانه در قربانی روز آن و سها های حرف یاد به  ... 

؟ شناختی...  هستم سام دوست من -  ... 

خورد تکان آرام شیال سر  ...  

؟ خوبی -  ... 

 هیچ بی و گذاشت آلودش اشک های چشم روی را آزادش دست شیال

 درشت های قطره از را نگاهش ابرام...  داد تکان را سرش فقط حرفی

 بودن روان صورتش روی اش کشیده های انگشت میان از که اشکی

  ... گرفت

 پیدا را راهشان سرعت این به که هایی اشک این...  کرد راست را قدش

 نمی برایش شکی هیچ جای ، شدند می سرازیر او های چشم از و کرده

 که همانطور...  بود داده دست از را خود کنترل باالخره سام که ؛ گذاشت

 کسانی کنجکاو های نگاه متوجه...  انداخت اطراف به نگاهی بود فکر در

شد گذشتند می کنارشان از که  ... 

فرستاد بیرون محکم را نفسش  ... 

ایستادیم راه وسط اینجا نیست درست ، بیا -  ... 

 ابرام اما...  کند آزاد دوباره را بازویش کرد سعی حرفی هیچ بی شیال

 ی حلقه که آن بی پس...  نداشت امشب برای دیگری گریز و تعقیب قصد

 دونی می:  گفت مالیمت با ، کند آزاد او بازوی دور را هایش انگشت

؟ ری می کجا داری  ... 



 قرار شیال سر کنار سرش...  شد خم دوباره ، نشنید او از جوابی وقتی

 بودند داخلش که ای کوچه ته و...  کرد دراز را آزادش دست...  گرفت

 چند جزء نیست هیچی کوچه این ته:  گفت و داد نشان شیال به را

 توی ، تنها دختر یک به پیش شب چند" اتفاقا که ، کاره نیمه ساختمون

کردن تجاوز کوچه همین  ... 

 لب تا کشید طول کمی...  شد قبل از تر درشت شیال درشت های چشم

؟" واقعا:  شود باز هم از شیال های  ... 

نه که البته  ... 

 با را سرش ، کرد می نگاه کوچه ته به شیال مانند که همانطور ابرام

رسوندن قتل به بدی خیلی طرز به رو بیچاره...  آره:  داد تکان تاسف  ... 

 فقط جواب در ابرام...  برگشت او سمت به شیال ترسیده ولی ناباور نگاه

 سر...  فشرد هم روی کمی را هایش لب و داد تکان تاسف با را سرش

 راحتی به توانست می ابرام...  برگشت کوچه ته سمت به دوباره شیال

کند حس را بود کاشته او دل در قصد از که ترسی  ... 

؟ کنی می کار چی -  ...  

 ته بری خوای می هنوزم:  کرد اشاره طویل کوچه امتداد به دست با و

؟ کوچه این  . 

 

..  

 باال کمی نامحسوس خیلی طرز به ابرام لب ی گوشه...  نداد جوابی شیال

 باال همین رو ماشینم:  کرد اشاره بودند آمده که مسیری به سر با...  رفت

کردم پارک  ...  



برگشت او سمت به شیال مردد نگاه  ... 

 خیلی دیگه حاال تا خانم سمانه...  بیا:  داد ادامه مالیمت با دوباره ابرام

شده نگران  ... 

 ... نه -

کند آزاد را بازویش کرد سعی دوباره شیال  ... 

وقت هیچ...  گردم برنمی اونجا وقت هیچ دیگه -  ...  

؟ چرا:  شد کشیده هم در ابرام هاِی اخم  ... 

کن ولم:  داشت خودش کردن آزاد در سعی او به توجه بی شیال  ... 

نخور وول انقدر...  باشه -  ... 

شد کشیده او سمت به نگاهش ، ابرام عصبی لحن از و خورد تکانی شیال  

... 

رسونمت می خودم ، بری بخوای که جا هر -  ... 

افتاد شیال سرخ ی گونه روی ، اشک دیگری ی قطره  ... 

 بمونی خیابون وسط شب که خوای نمی:  داد ادامه تری جدی لحن با ابرام

باشی وارد جاها این به خیلی نکنم هم فکر...  ؟  ...  

 دنبال به باالجبار هم را شیال ؛ گشت برمی رو رفته راه که حالی در و

 که شه نمی دلیل ، باشی داشته که هم مشکلی هر:  کشید می خودش

بیفتی راه خیابون توی وضع و سر این با اینجوری  ... 

 صندلی روی ، اجبار و زور کمی با را او و کرد باز را ماشین جلوی در

 بری خواستی جا هر ، بشین:  گفت ببند را در که این از قبل و نشاند

؟ اوکی...  برمت می خودم  ... 



بود شده حوصله بی کمی و عصبی ابرام لحن  ... 

 سمت در و زد دور را ماشین ، جلو سمت از و بست محکم را ماشین در

 سکوت ای لحظه ، صندلی روی ابرام نشستن با...  کرد باز را راننده

...  نکرد روشن را ماشین لحظه همان ابرام...  شد حکمفرما ماشین داخل

 میان که ای گره با ابرام...  برگشت او سمت به اختیار بی شیال نگاه

بود دوخته او به را اش خیره نگاه بود نشسته ابروانش  ...  

...  خوب:  کرد سوال جدی لحن با دید خود متوجه را شیال نگاه وقتی

؟ رفتی می کجا داشتی  ... 

...  ؟ مادرت خونه بری خواستی می:  گفت دوباره دید را سکوتش وقتی

 رو اطراف این" اصال...  ؟ کجاست مادرت ی خونه دونی می" اصال

؟ بلدی  ... 

...  کرد نگاه بیرون به ، جلو ی شیشه از و گرفت او از را نگاهش شیال

 به که را بلندش های مژه ، قبل از بهتر توانست می فاصله این از ابرام

 زیبا هم هنوز دختر این...  ببیند را بودند چسبیده هم به هایش اشک خاطر

 های چشم آن با...  گریه میان در ، آرایش ای ذره بدون حتی...  بود

اشک از سرخ  ... 

فرستاد بیرون محکم را نفسش  ...  

گرفت او از را نگاهش  ...  

درآورد حرکت به را ماشین دیگری حرف هیچ بی و  ... 

 

 

*** 



 

 آرام و گذاشت ماشین ِی کشیده پایین ِی شیشه ِی لبه روی را آزادش دست

؟ شد بحثت سام با:  گفت  ... 

 می مدتی که ، او به نگاهی نیم ، شد طوالنی جواب برای انتظارش وقتی

انداخت ، بود رفته فرو خود در ساکت شد  ...  

؟ بزنی حرفی خوای نمی -  ... 

 ولی...  بود شده دوخته بیرون به خیره همچنان تغییری هیچ بی شیال نگاه

داشت وجود او سکوِت این پِس در غوغایی گفت می ابرام به حسی  ... 

...  بشن تر آروم خیلی آدما شه می باعث ، زدن حرف گاهی دونی می -

 باعث ، زدن حرف همین ، برنیاد مقابل طرف دست از کاری اگه حتی

کنه بیشتری سبکی احساس آدم که شه می  ...  

 این خوردن فرو برای تالشش و شد می تار داشت دوباره شیال دید جلوی

قبل از تر سخت لحظه هر لعنتی بغض  ... 

 عوض را دنده ، داشت برمی فرمان روی از را دستش که حالی در ابرام

 توی رو چی همه همیشه بخوای که این:  داد ادامه مالیم لحنی با و کرد

 که شه می باعث همین حتی...  نداره ای فایده هیچ ، بریزی خودت دل

بشه قبل از تر داغون آدم  ... 

 دست تکیه را سرش که او به ، برگشت او سمت به اختیار بی شیال نگاِه

 ابرام انگار...  بود داشته نگه را فرمان دیگرش دست با و بود کرده چپش

 وضعیت در تغییری که آن بی چون ، بود کرده حس را نگاهش سنگینی

دوخت او به لحظه چند را نگاهش ، دهد نشستنش  ...  



 خوبی خیلی ی شنونده من:  نشست هایش لب روی ای دوستانه لبخند

 ... هستم

 کرد زدن حرف به ترغیب را او که بود ابرام مالیم لحن دانست نمی شیال

 واقعا لحظه آن در بود که چه هر ، بود دچارش که شدیدی تنهایی حس یا

 به را او حتی که ابرام مثل کسی حتی ، بزند حرف کسی با داشت احتیاج

شناخت نمی درستی  ... 

؟ چیه من با سام مشکل -  ... 

 توانست می...  شد کردن صحبت حین در شیال چانه لرزش متوجه ابرام

دارد خود کنترل در سعی چقدر که ببیند  ...  

؟ نگفت چیزی خودش:  شد دوخته مقابلش به ابرام نگاه  ... 

 نشدن شکسته برای کمکی کار این شاید ، داد قورت را دهانش آب شیال

 حرف سری یه و توهین از غیر منظورت اگه...  نه:  کرد می بغضش

 متوجه امشب منو که نگفت ای دیگه چیز سام...  نه ، باشه ربط بی های

بکنه من با مشکلش ی  ... 

فشرد هم روی را هایش لب ابرام  ... 

 ، کنه اخم که ؛ همیِن فقط سام کار ، مدت این تمام که ، امشب فقط نه -

 جرات حتی من که...  کنه رفتار جوری...  بده من تحویل سرد های نگاه

باشم نداشته...  رو بهش شدن نزدیک...   ...  

...  من ولی:  بود شده منقطع اش خورده فرو بغض میان شیال صدای

...  رفتارهای از...  شدم خسته...  رفتارهاش از...  شدم خسته...  دیگه

شدم خسته...  همه  ... 



 من مگه:  شکست شب این طول در چندمین بار برای دوباره شیال بغض

 داره سعی...  فقط ، رسه می بهم...  کی هر چرا...  کردم گناهی چه... 

؟ بده آزارم...   ... 

 خواست می شاید...  گذاشت هایش چشم روی دوباره را دستش کف شیال

 کار چه ولی...  نگهدارد مخفی ابرام دیِد از را هایش اشک کار این با

 ، دید نمی را هایش اشک سیالب ابرام کارش این با شاید...  ای بیهوده

 ابرام تیزبین های چشم از خواست می چگونه را هایش شانه تکان ولی

کند پنهان  ... 

بود نشسته ابرام پیشانی روی عمیقی چین  ... 

 وقت اون شاید ، نبود فراموشیت این اگه:  بود آرام ولی جدی لحنش

دادی می حق رفتارهاش این تمام واسه سام به ، خودت  ... 

 که تالشی خاطر به اش چهره...  برگشت ابرام سمت به دوباره شیال نگاه

بود شده قرمز کرد می نکردن گریه برای  ... 

؟ حقی چه -  ... 

کرد می تر عصبی را شیال ابرام سکوت  ...  

؟ ده نمی بهم...  توضیحی هیچ...  کس هیچ چرا -  ... 

 موضوع این...  بخوای سام از رو توضیح این باشه بهتر شاید چون -

سام و تو بین  ... 

؟ موضوعی چه -  ...  

 کجا از امشب بحث این حاال:  کرد نگاهش ، او سوال به توجه بی ابرام

بیداد و داد به باشه کرده شروع یهو سام دونم می بعید...  ؟ شد شروع  ... 



 از ابرام که بود این متوجه خوبی به...  فشرد هم روی را هایش لب شیال

گرفت نادیده را او سوال قصد روی  ... 

؟ شیال -  ... 

؟ بدونی خوای می چرا:  کشید خیسش های چشم روی دستی شیال  ... 

بکنم بهت کمکی بتونم شاید -  ... 

 را خود روی...  نشست شیال های لب روی ، گریه میان در تلخی پوزخند

کرد شیشه سمت به دوباره  ... 

؟ شیال -  ... 

نداشت کردن صحبت قصد دیگر شیال  ... 

 

 

*** 

 

کرد دور سام اتاق در از را مادرش سها  ... 

 انقدر چرا ، اتاقش توی بریم نمیذاره که بینی می ، کن بس مامان -

؟ کنی می اذیت رو خودت  ... 

 می اخیر ساعت یک این تنش از وجودش تمام که حالی در خانم سمانه

نشست سالن داخل های مبل از یکی روی سها اجبار به ، لرزید  ... 

؟ نیومدن چرا ؟ خبر چه شیال از -  ... 



 گرفته را وجودش شدیدی وجدان عذاب دوباره شیال اسم شنیدن با که سها

دونم نمی:  داد جواب لب زیر ، بود  ... 

خدایا...  کردم فراموش رو بچه این پاک -  ... 

؟ نه ابرام با" حتما:  گفت و کرد نگاه سها به نگرانی با و  ... 

 برای وجود این با ولی ، ترساند درون از هم را سها مادرش نگران لحن

 موقع همون ابرام وگرنه...  مامان معلومه:  گفت مادرش داشتن نگه آرام

بهش زنم می زنگ االن...  نکرده پیداش گفت می گشت برمی  ... 

گشت سیم بی تلفن دنبال چشم با و  ... 

 بهش االن...  نباش نگران:  گفت مادرش به رو دوباره حال همان در

زنم می زنگ  ... 

نیومدن هنوز کجان ببین...  بزن زنگ بهش آره -  ... 

 ابرام به:  بود شده دوخته سام اتاق ی بسته در به دوباره خانم سمانه نگاه

برگردن زود بگو  ... 

 حرف خودش با انگار کنان زمزمه لرزید می وجودش تمام که حالی در و

شه می دیوونه ی پسره این حریف که اون فقط:  داد ادامه زد می  ... 

 

 

*** 

 

 از زمان گذر برای فقط ، هدفی هیچ بی که بود هایی خیابان به ابرام نگاه

 موبایلش زنگ صدای با که بود افکارش غرق آنقدر...  گذشت می ها آن



 را دستش که همانطور...  بود برگشته ماشین اتاقک داخل به دوباره انگار

 دختر به نگاهی نیم ، کرد می دراز داشبورد روی از گوشی گرفتن برای

انداخت کنارش ی رفته فرو خود در و ساکت  ... 

 ... الو -

 مردیم...  ؟ شما کجائین معلومه الو:  پیچید گوشی در سها نگران صدای

 بفرستیم هم رو یکی باید انگار ولی ، شیال دنبال رفتین...  نگرانی از

شما دنبال  ... 

 نگران...  ؟ چطور:  رسید سها گوش به واضح خیلی صدادارش پوزخند

 ... شدین

 شم می ممنون پس ، امانته ما دست شیال ، البته:  شد عصبی سها لحن

خونه گردونید برش بکشین قرمز خط یه اون دور  ... 

بدهد را سها جواب نتوانست ای لحظه عصبانیت از ابرام  ... 

خانم سها ببین:  بدهد را ادبی بی این جواب بتواند تا کشید طول ثانیه چند  

... 

؟ نمیاین چرا...  کجان بپرس...  ؟ تلفنی پای ساعت یه چیه سها >  ... > 

 دهان دوباره ، رسید گوشش به گوشی سمت آن از که خانم سمانه صدای

داشت نگه بسته را ابرام  ... 

گه می مامان -  ... 

 ، ایم خونه اطراف همین بگو خانم سمانه به:  کرد قطع را حرفش ابرام

رسیم می دیگه ی دقیقه چند تا ، نباشند نگران  ... 



 با و کرد قطع را تماس بدهد او به دیگری حرف فرصت که این از قبل و

انداخت داشبورد روی دوباره را گوشی حرص  ... 

؟ سها -  ... 

 داخل از ، کند مخفی را حرصش کرد می سعی که حالی در سها

 منتظر و نشسته مبل روی که مادرش به رو و آمد بیرون آشپزخانه

 برده رو شیال انگاری ، میرسند دیگه دقیقه چند تا:  گفت کرد می نگاهش

نباش نگران ، بخوره هوا سرش کمی  ... 

 شکری رو خدا ، کشید می آسودگی سر از نفسی که حالی در خانم سمانه

 ، نزنند زنگ دیگه ، بذار باز رو حیاط در برو پس باشه:  گفت لب زیر

تو بیان زود  ... 

 در پشت دقیقه چند حاال ، بزنند زنگ خوب:  رفت هم در سها های اخم

؟ شه می چی مگه بمونند  ... 

نکن بلند منو صدای انقدر ، بذار باز رو حیاط در برو گم می -  ... 

گفت ای باشه حرص با سها  ...  

 بیراه و بد ، ابرام به هم شاید ، زمان و زمین به لب زیر که حالی در و

افتاد راه به سالن در سمت به گفت می  ... 

 

 

*** 

 

کرد خود متوجه را او هایی قدم صدای  ...  



 شده پخش زمین روی جا همه که ای شکسته های شیشه به نگاهی ابرام

 در کنار ، تراس روی که ای دمپایی...  کرد مکث کمی...  انداخت بودند

 پا از را هایش کفش که حالی در و ، برداشت داشت قرار سام اتاق توری

 خرد های شیشه روی از آرام و کرد پا به را ها دمپایی ، آورد می در

 را زمین روی شده ریخته وسایل دمپایی گوشه با...  گذشت در جلوی شده

 تکیه دیوار به و نشسته زمین روی که سام سمت به را راهش و زد کنار

کرد باز ، بود داده  ...  

نشست پا دو روی کنارش  ...  

 از را سیگارش و فندک و کرد دراز را دستش ، نگاهش سنگینی زیر سام

 کشید بیرون پاکت داخل از سیگاری...  برداشت کنارش کتابخانه روی

 پیچید اش زخمی دست توی ، بدی درد ، زد فندک به که اولی ضربه... 

شد دستش روی خون متوجه که بود وقت آن تازه شاید...   ... 

 به قبل از تر محکم را دوم ضربه ، ابرام دست آمدن جلو به توجه بی

کرد پرت کناری را خونی فندک و کرد روشن را سیگارش...  زد فندک  

... 

 انگشتانش بندهاِی پشِت از که خونی به توجه بی و ابرام خیره نگاه زیر

 در و زد اش شده روشن تازه سیگار به محکمی پک ، ریخت می بیرون

 خیره سرش باالی خالی فضای به فرستاد می بیرون به را دودش که حالی

  ... شد

 در و شد بلند کنارش از حرفی هیچ بی و داد تکان سری تاسف با ابرام

 شد ناپدید ، بسته در پشِت و کرد باز را بود سالن به رو که را سام اتاق

 و باند ، بتادین حاوی سینی...  برگشت دوباره که نکشید طول خیلی... 

زد زانو زمین روی و گذاشت دستش کنار فرش روی را پنبه  ... 



رو دستت ببینم -  ... 

 را سام دست مچ و آورد جلو را دستش ، ندید سام از العملی عکس وقتی

 دست ، کرد می نگاه سیگارش دودهای به که حالی در سام...  گرفت

کشید بیرون ابرام های دست میان از را اش کرده مشت  ... 

کشی می گند به رو فرش داری ، درک به خودت ، لعنتی -  ... 

کشید خودش طرف به را سام دست بیشتری خشونت با بار این و  ... 

 کرده رنگین را دستش زیر فرش که خونی های قطره به را نگاهش سام

 بار این و زد دستش توی سیگار به محکمی پک دوباره و انداخت بود

بریزد دستش روی را بتادین ابرام گذاشت  ...  

 سام انگشت بندهای روی عمیق های بریدگی به دقت به که حالی در ابرام

 ، جایی درمانگاه بریم بهتره:  گفت خورده گره ابروهای با کرد می نگاه

 این با نکنم فکر تازه...  باشه مونده دستت داخل هنوز خرده شیشه ممکِن

بخواد بخیه اصال شاید ، بریده عمیق خیلی ، بیاد بند خونش چیزا  ... 

 گفتم چی شنیدی:  شد خیره سام سنگِی ِی چهره به و گرفت باال را سرش

 ... ؟

ببندش فقط:  کرد باز را دهانش ، ابرام آمدن زمان از بار اولین برای سام  

... 

 ِکی:  گفت کنان زمزمه لب زیر و داد تکان تاسف روی از سری ابرام

...  کن تمومش...  برداری خودت دادن آزار از دست باالخره خوای می

 ، کرده فراموش رو چی همه که اون...  تونه دو هر نفع به این کن باور

هم تو  ... 



 دیگر و فرستاد بیرون خستگی روی از را نفسش ، دید را سام نگاه وقتی

 سام نگاه سنگینی که بود سام دست کردن باندپیچی آخرهای...  نداد ادامه

 برای انگار سام...  انداخت او به نگاهی نیم...  کرد حس خود روی را

 ابرام های لب روی صدایی بی پوزخند...  بود درگیر سخت چیزی گفتن

 انگشت و دست دور را باند آرامش با...  نگفت چیزی هم باز...  نشست

 فشار زخمی به که جایی ، دست کنار کوچکی گره...  پیچید سام های

 که حالی در و برگرداند سینی داخل دوباره را وسایل تمام...  زد ، نیاورد

 خم پای روی را دستش آرنج ، بود گذاشته زمین روی را زانویش یک

 خود به ؛ داری معنی نگاه با و سکوت در و گذاشت دیگرش ی شده

شد خیره ؛ سام درگیری  ... 

زد سیگارش به دیگری پک ، دید را او نگاِه طرِز وقتی سام  ... 

داد تکان او برای تاسف روی از سری دوباره ابرام  ...  

 زور به خانم سمانه ، در جلوی:  نداد آزارش این از بیشتر حال این با

خونه توی اوردش دوباره  ... 

:  گفت کند نگاهش که آن بی ، ندارد اهمیتی برایش انگار که طوری سام

نیست مهم واسم  ... 

 ، گی می راست که تو...  آره:  نشست ابرام های لب روی بدی پوزخند

نیست مهم واست  ... 

 آخه:  داد ادامه نزند را حرف این نیاورد طاقت که انگار حرص با و

 ادعات فقط...  دی می نشون که هستی اونی از تر االغ که اینه بدبختی

کنه می پاره رو عالم کون داره  ... 

نزن زیادی زر -  ... 



 اینجوری" مثال...  بنداز خودت روز و حال به نگاه یه...  بدبخت آخه -

 خودت با تکلیفت هنوز تو بیچاره آخه...  ؟ بگیری انتقام ازش خوای می

...  کردم فراموشش گی می که اینه جالبیش...  نیست معلوم هم

؟ اینجوررری  ...  

 ، بنداز اطرافت به نگاه یه:  گفت او ی ریخته هم به اتاق به رو دست با و

اوردی اینجا سر بالیی چه ببین  ... 

کن تمومش -  ... 

 با بار این و...  کرد مکث کمی...  فرستاد بیرون محکم را نفسش ابرام

 خودت واسه پسر:  گفت دوباره ، نداشت تمسخر از بویی هیچ که لحنی

 دیگه که اون...  بود زیاد هم همینجا تا...  کن تمومش دیگه...  گم می

خودت زندگی به بچسب هم تو ، نیست یادش گذشته از چیزی  ...  

ندارد هایش حرف به توجهی سام کرد احساس وقتی ابرام  

 

 تکان او برای تاسف روی از را سرش شب طول در بار چندمین برای ،

 جا همه ها خورده شیشه...  بگیرم خانم سمانه از چیزی یه رم می:  داد

شده پخش  ... 

 و داد تکیه سرش پشت دیوار به را دردناکش سر ، ابرام رفتن بیرون با

 مادرش با ابرام کردن صحبت آرام های زمزمه...  بست را هایش چشم

 را تالشش تمام که این وجود با...  رسید می گوشش به بسته در پشت از

 درون از پیش ساعت اتفاق از هم هنوز ولی ، بود کرده ظاهر حفظ برای

لرزید می  ... 

...  زد موهایش داخل چنگی...  کرد خاموش سینی داخل را سیگار

 تا شکسته های شیشه...  چرخید اتاقش داخل بازار آشفته داخل نگاهش



 زمین روی کنارش میز روی وسایل...  بودند شده پخش اتاق های نیمه

بودند ریخته  ...  

دید می را اتاقش تازه ابرام ی اشاره با انگار  ... 

 هم به را اتاقش وسایل داشت وقتی انگار...  افتاد پولش کیف به نگاهش

 دستش بود نشسته که جایی همان از...  بود افتاده زمین روی ، ریخت می

 ، لرزان های دست با و کرد بازش...  برداشت را کیف و کرد دراز را

کشید بیرون را عکسی ، کیف داخل مدارک پشت از  ...  

شد خیره ، عکس داخِل خنداِن دختِر به ، دردناک ای سینه با  ...  

 فرو مدارک پشت ، سرجایش را عکس سریع ، در دوباره شدن باز با

 مخفی ابرام از را َترش های چشم کرد سعی ، زد پلک بار چند...  کرد

 حالی در و گذاشت زمین روی را پول کیف ابرام ورود با...  دارد نگه

 دیوار به را سرش دوباره ، گذاشت می آن روی را دردناکش دست که

بست را هایش چشم و داد تکیه  ... 

 

 

*** 

 

کشید می تیر وحشتناکی طرز به سرش  ...  

 پشت...  داد فرو زور به آبی لیوان با و گذاشت دهانش داخل را قرص

 و بود جا همه ذهنش...  شد خیره بیرون به و ایستاد آشپزخانه ی پنجره

بود آشفته افکار از پر سرش داخل...  نبود جا هیچ  ...  



...  او برعکس...  بودند خواب در آرامش در همه...  بود ساکت جا همه

...  بودند گرفته او از را شب خواب و آرامش ، سام و او بین های تنش

 تمام و بخوابد توانست می کاش...  کرد می درد سرش...  بود خسته

 ولی ، کند فراموش زندگیش دیگر چیزهای تمام مثل را دیشب ماجرای

 و بود کابوس ، داشت ارمغان به برایش که چیزی تنها خواب که حیف

  ... بس

...  گرفت فاصله پنجره از...  نداشت شدن خوب قصد انگار سردردش

 گذاشت گاز روی...  کرد آب از پر...  برداشت کابینت روی از را کتری

 فریاد و داد...  شد غرق خودش افکار در دوباره...  داد تکیه کابینت به و

 دیوار به را او وقتی ، پرنفرتش های چشم و عصبانی حالت...  سام های

بود چسبانده سرش پشت  ...  

خشم همه این...  نفرت همه این  ...  

فشرد هم روی را هایش لب  ...  

؟ چرا  ... 

 نگاه سرش پشت به...  پراند جای از را او یخچال در شدن باز صدای

 را رویش و کشید اش پیشانی به دستی ناراحتی با سام دیدن با و کرد

 آنکه بی را یخچال در سام...  نداشت را او دیدن تحمل...  برگرداند

...  داد تکیه کابینت به یخچال در کنار...  بست دوباره بردارد چیزی

 کرده باز را سرش باالی کابینت در که افتاد شیال دستان لرزش به نگاهش

آورد می بیرون را چای ظرف و  ... 

 های چشم روی کالفگی با را هایش انگشت و آورد باال را دستش سام

 چشم روی از را دستش ، چیزی افتادن صدای با...  داد فشار اش خسته



 و برداشته سکو روی از دوباره را قاشق که شیال به...  برداشت هایش

کرد نگاه گذاشت می خودش دست کنار را چای ظرف  ... 

 برداشت جلو به قدمی و کشید صورتش روی دستی عصبی حالت با سام

...  بود دوخته کتری به را نگاهش و بود کرده پشت او به" عمال شیال... 

 روی انگشتانش فشار از نشان که او های دست شده سفید های بند به سام

 میلش برخالف را سام ، او عصبی حالت...  کرد نگاه بود کابینت ی لبه

 که حالی در و گذاشت آشپزخانه میز روی را هایش دست...  داد می آزار

گرفت پائین را سرش کالفگی با ، بود شده خم جلو به  ...  

...  بگوید چه باید دانست نمی" اصال...  کند شروع کجا از دانست نمی

 فقط نه ، نکند درست باید که آنطور را وضع این اگر که دانست می فقط

 خوابی بی و پیشمانی با ، هم را دیگر های شب تمام که ، قبل شب مانند

گذاشت خواهد سر پشت  ... 

 او به که آن بی شیال...  آورد باال بالفاصله را سام سر شیال حرکت

 قدم دو با سام...  داشت را َآشپزخانه از شدن خارج قصد بیندازد نگاهی

 انگشت دو با و کرد دراز را دستش...  رساند او به را خودش ، بلند

...  فرستاد بیرون محکم را نفسش شیال...  کرد سد را راهش جلوی

 را قرمزش و کرده پف های چشم سام داد اجازه و گرفت باال را سرش

نشاند سام وجود در بدی حس ، نگاهش سردی...  ببیند  ...  

متاسفم:  آورد پائین را سرش سام  ... 

آید باال دوباره سام سر ، شد باعث شیال سکوت  ... 

 خراب حال توانست می سام...  بودند شده فشرده هم روی شیال های لب

کند حس را او  ... 

من دیشب رفتار...  متاسفم:  کرد تکرار دوباره اراده بی  ... 



کرد مکثی  ...  

کند می جان دارد انگار:  اندیشید خود با شیال  ...  

نبود درست" ... اصال:  داد ادامه دوباره سختی به سام  ... 

؟ همین -  ... 

است سرد نگاهش و لحن چقدر:  اندیشید خود با سام  ... 

رفت درهم سام های اخم  ...  

:  نداشت او از کمی دست هم خودش ، آمد حرف به دوباره که وقتی

باشی داشته انتظار من از نباید این از بیشتر  ...  

 مدِت این تماِم ماننِد هم هنوز چطور که او ی چهره حالت به شیال

 چشم ، کرد می نگاهش طلبکارانه و مغرور ، خانه این در حضورش

 ... دوخت

 باید من ، متاسفم یک با بعد ، کنی می توهین بهم ، راحتی همین به -

قبل مثل دوباره و کنم فراموش رو چی همه  ... 

کردی فراموش رو چی همه وقته خیلی تو:  کرد قطع را حرفش سام  ...  

نه...  و:  داد ادامه دهد صحبتی ی اجازه او به که آن بدون و  ...  

بشه قبل مثل چیزی دیگه نیست قرار:  آورد باال را دستش  ...  

.  وقت هر.  نداری حق.  تو:  کرد می عصبانی را شیال ، سام سرد لحن

کنی توهین بهم.  خواست دلت که جایی هر  ...  

 های حرف تمام:  داد ادامه ، باشد نشنیده را او های حرف انگار سام

 منظور...  کردم می رفتار طوری اون نباید ولی...  بود درست من دیشب

 با و گرفت باال را اش چانه...  دیشبم رفتار ی واسه متاسفم ، همیِن منم



 فاصله من از...  گم می هم باز ولی:  گفت دوباره اش همیشگی غرور

بهتره ما دوی هر برای این...  بگیر  ... 

 تو:  کرد نمی پیدا گفتن ی واسه حرفی ، پررویی همه این مقابل در شیال

تو...   ... 

متاسفم:  کرد تکرار دوباره او به توجه بی سام  ... 

 خاطر به متاسفم:  کرد تکرار دوباره و گرفت او جلوی از را دستش

دیشبم رفتار  ... 

 امیدوارم:  برداشت عقب به قدمی ، بود او با هنوز نگاهش که همانطور و

نیاد پیش بینمون ای دیگه مشکل هیچ ، سعید دایی برگشتن زمان تا  ... 

لرزید می خشم از وجودش تمام شیال  ... 

بود طلبکار و پررو هم هنوز سام  ... 

 تماِم شنیدِن مستحِق او انگار که کرد می رفتار طوری داشت هم هنوز

بود قبل شِب هاِی حرف  ... 

 از ، خرابش حال به توجه بی که او به ، شد خیره او به حرص با شیال

شد می خارج آشپزخانه از و گذشته کنارش  ... 

 به اهمیت بی و کرده خراب اش بیمارگونه رفتاِر با را او روز دوباره سام

بود رفته او  ... 

 

 

*** 

 



 ... شیال -

 چشم بود نشسته رویش به رو تخت روی که سها به و آمد باال شیال نگاه

گرفت دندان به را لبش ی گوشه ، او نگاه سردی دیدن با سها...  دوخت  

... 

 ... دیشب -

بزنم حرفی بهش راجع خوام نمی -  ... 

بدهکارم بهت عذرخواهی یه من ولی -  ... 

نبود تو تقصیر -  ... 

بود سرد شیال لحن  ... 

بودی سرسنگین خیلی باهام امروز تمام ولی -  ... 

 دلم من که بدونی باید:  داد ادامه دوباره نشیند او جانب از جوابی وقتی

بیفته اتفاقی چنین وقت هیچ خواست نمی  ... 

نگرفت باال هم را سرش حتی شیال  ...  

 چشم بود دستش زیر دفتر داخل مطالبی نوشتن حال در که او به سها

 تخت سمت به و شد بلند تختش روی از...  نیاورد طاقت دلش...  دوخت

بست را پایش روِی دفتِر شیال ، او به شدن نزدیک با...  رفت شیال  ...  

ایستاد او تخت کنار مردد صحنه این دیدن با سها  ...  

کرد نگاهش منتظر و گرفت باال را سرش شیال  ... 

 دارم دوست ام نداشته خواهر مثل رو تو من که دونی می:  گفت آرام سها

عزیزی من ی واسه هم تو ، دارم دوست رو سام که ای اندازه همون...   

... 



گرفت او از را نگاهش شیال  ... 

 مقصرم هم من دیشب های اتفاق توی که کنی می فکر خودت پیش اگه -

 دلم وقت هیچ من که کنی باور باید...  خوام می معذرت ازت جا همین... 

وقت هیچ...  بیاد پیش سام و تو بین برخوردی همچنین خواست نمی  ... 

نیست مهم -  ... 

...  کرد پا اون و پا این کمی...  فرستاد بیرون ناراحتی با را نفسش سها

 داشت حق البته...  داد می نشان را اش ناراحتی اوج شیال رفتار و حالت

...  کند درست را وضعیت این باید چگونه دانست نمی دیگر سها ولی... 

 سمت به نگاهش اراده بی...  داشت یاد به را اش گذشته شیال اگر شاید

 را تصمیمش...  برگشت ، بود گذاشته اش کتابخانه داخل قبل شب که دفتر

 دستش میان را ای قهوه جلد دفتر...  رفت اتاق سمت آن به...  گرفت

 این در توانست می که بود کاری بهترین این شاید...  داشت نگه مدتی

دهد انجام زمان  ... 

 روی پایش کنار را دفتر حرفی هیچ بی...  برگشت شیال سمت به دوباره

 آرام را سرش...  ماند دفتر روی لحظه چند شیال نگاه...  گذاشت تخت

کرد نگاه بود ایستاده تختش کنار دوباره که سها به و آورد باال  ... 

 هات کفش داشتی وقتی دیشب:  نشست سها های لب روی جانی بی لبخند

گذاشتی جا زمین روی ، سالن در کنار ، پوشیدی می رو  ...  

 اومدی وقتی" قبال که همانطور ، نخوندمش:  گرفت باال را دستش کف

 رو هات نوشته که ؛ گرفتی قول ازم ، من اتاقی هم شدی و خونه این توی

ولی...  نخونم ات اجازه بی  ... 

 داخلش چیزهایی امیدوارم...  بخونش االن تو:  کرد اشاره دفتر به سها

کنی درک رو سام بتونی بهتر که کنه کمک بهت که کنی پیدا  ... 



 می خوبی به شیال که گناهی سنگینی با و گرفت شیال از را نگاهش سپس

شد خارج اتاق از ، کند احساسش توانست  ... 

 

 

*** 

 

 برای که دفتری...  برداشت پایش کنار از را دفتر شیال لرزان های دست

بود شنیده سام از قبل شب را ها حرف خیلی آوردنش دست به  ... 

؟ بود حقش  ... 

نبود حقش" مطمئنا نه  ... 

 گذشته دانستن برای...  بود خالی دفتر اول ی صفحه...  کرد باز را دفتر

 با...  زد ورق را دفتر لرزان هایی انگشت با...  لرزید می وجودش تمام

 که دفتری...  زدن تندتر به کرد شروع قلبش ضربان ، آشنا خطی دیدن

 در...  بود تخت روی کنارش هنوز بود خریده پیش روز چند سها همراه

 برداشت هم را دفتر آن ، بود باز رویش جلوی ای قهوه جلد دفتر که حالی

 شکی...  کرد مقایسه هم با را دفتر دو داخل های نوشته...  کرد بازش و

 جلد دفتر این...  بود بودش خط به دفتر دو هر داخل های نوشته که نبود

شد شادی از پر وجودش...  بود خودش مال ای قهوه  ... 

فشرد اش سینه به هیجان با را ای قهوه جلد دفتر  ... 

 می هیجان از وجودش تمام...  بود او ی شده فراموش ی گذشته دفتر این

 آدم خاطر به...  شد زنده رویش جلوی دوباره مبین ی چهره...  لرزید

 نداشت را او از نامی بردن جرات دیگر بود ها مدت ، برش و دور های



 زندگی در او از ردی توانست می دفتر این با شاید...  دفتر این ولی... 

کند پیدا اش گذشته  ... 

کرد آن خواندن به شروع و انداخت دفتر داخل نوشته اولین به نگاهی  ... 

 

 

 کردم رو سعیم تمام که وحشتناکی روز ده ، گذره می برگشتنم از روز ده

 واسه بابا سواالی از دارم مدام که روزه ده ، دارم نگه سرپا رو خودم که

 نگرانش های نگاه زیر که روزه ده ، کنم می فرار ناگهانیم برگشتن این

 که صدایی گرفتن نادیده با کنم می سعی ، کنم زندگی که کنم می سعی

 سرپا رو خودم ، زدی جا و آوردی کم که زند می فریاد ذهنم گوشه مدام

دارم نگه  ...  

 سردت های نگاه ، خشن لحن مقابل در ، آوردم کم ؛ کنم می اعتراف آره

اوردم کم  ... 

 باز و ؛ ببینه رو رفتارهات ، بشناسه رو تو کسی اگه که انصافیه بی ولی

بدونه مقصر اوردن کم این واسه منو  ... 

 

* ، آموخت مــــن به پرندگان کوچ  

، است ســــرد رابطه هوای وقتی  

رفت باید  ...* 

 

 



گرفت را شیال وجود تمام سردرگمی  ...  

؟ برگشتنی چه  ... 

دوخت دفتر به دوباره را نگاهش  ... 

کرد نگاه سرسری را ها نوشته باالی میالدی تاریخ  ... 

داشت دانستن برای زیادی عطش  ... 

زد ورق را دفتر  ... 

 

*   ، عالقه نه ، است عشق نه اسمش

عادت حتی نه و  ... 

است محض حماقت  ... 

باشی کسی منتظر  

نیست تو با دلش که  ... * 

 

 

؟ شیال -  ... 

آمد باال دفتر روی از سریع شیال سر  ... 

؟ خوبی...  ؟ کنی می داری کار چی -  ... 

 تاریکی متوجه تازه انگار...  انداخت اتاق داخل ساعت به نگاهی شیال

بود شده ، اتاق بیروِن هواِی  ... 



؟ اومدی کی تو...  سالم -  ... 

بودم سمانه عمه پیش...  شه می ای دقیقه چند -  ...  

؟ کنی می کار چی داری:  آمد او سمت به شیوا  ... 

بست اراده بی را دفتر شیال  ... 

؟ دیگه دفتر یه:  رفت باال شیوا ابروهای  ... 

درآمد گردش به بود تخت روی شیال کنار که دفتر دو بین متعجبش نگاه و  

... 

؟ کردی تموم زودی این به رو دفتر یکی اون -  ... 

قبلیش خاطرات دفتر ، دفتر یکی اون نه -  ... 

 ؟ جدی:  برگشت بود گذاشته اتاق درون به پا تازه که سها سمت به شیوا

بودم ندیده دستش حاال تا...   ... 

گذاشت اتاق وسط زمین روی را شیرینی و میوه سینی سها  ... 

کردیم پیداش تازه آخه -  ... 

نشست زمین روی سها کنار ، بود ایستاده تخت کنار که هم شیوا  ... 

؟ بود کجا مگه...  ؟ کردین پیداش تازه -  ... 

 پیدا رو شیال وقتی که اینه منظورم:  کرد نگاه شیال به چشمی زیر سها

بود شیال همراه که بود کیفی همون داخل ، کردیم  ...  

 خوب ولی:  کرد ها دستی پیش داخل میوه گذاشتن به شروع سها

دیگه بودیم کرده فراموشش  ... 



 که طوری آن را دفتر ماجرای سها که داد اجازه...  کرد سکوت شیال

 تمایلی هم خودش حقیقت در...  کند تعریف شیوا برای داشت دوست

 اندازه به...  کند پیدا اطالعی سام با قبلش شِب بحِث از شیوا ؛ نداشت

 این سها داد می اجازه که بهتر همان...  بود شده تحقیر همه جلوی کافی

 اسمی میان این در و ؛ کند بازگو خواست می دلش که آنجور را موضوع

شد نمی برده ؛ سام از هم  ... 

 رو و داد تکان فهمیدن ی نشانه به را سرش ، سها توضیحات از بعد شیوا

 ، اون توی تونستی خوب:  کرد اشاره دفترش به سر با و کرد شیال به

؟ کنی پیدا بخوری درد به چیزای  ... 

 نه:  کرد جمع اش سینه داخل را زانوهایش ، خورد تکانی شیال های شانه

شدم گیج بیشتر کنم می حس  ... 

 این با ، کرد می فرار او نگاه از اتاق در حضورش مدت تمام که سها

دوخت چشم او به سکوت در ، شیال حرف  ... 

؟ چیه منظورت:  زد دستش داخل خیار به گازی شیوا  ... 

 را اش ای قهوه جلد دفتر که حالی در و کرد دراز دوباره را دستش شیال

 میالدی تاریخ سری یک:  گفت ، داشت می نگه زانوهایش روی و باز

پارسال ماه بهمن میشه ، کردم نگاه تقویم توی...  هاست نوشته باالی  ... 

؟ خوب:  گفت بود او با نگاهش که حالی در شیوا  ... 

 بعد ، بودم ایران قبلش من...  ؟ هاست چجوری:  آورد نمی سردر شیال

بابا پیش بودم برگشته ماه بهمن ، ها نوشته های تاریخ طبق  ... 

 نشسته زمین روی ، رویش جلوی که دختر دو هر ی چهره به نگاهی

؟ چرا:  انداخت بودند  ... 



 ای میوه کردن پوست با را خودش که کرد نگاه سها به چشمی زیر شیوا

بود کرده سرگرم  ...  

؟ ننوشته چیزی دفترت توی مگه:  کرد نگاه شیال به دوباره  ... 

 ، دونم نمی یعنی...  نه:  بود گردش در دو هر ی چهره روی شیال نگاه

اوایلشم تازه که هنوز  ... 

 شما کنم می احساس:  گفت باشد نیاورده طاقت دلش انگار که طوری بعد

؟ آره...  گید نمی بهم ولی دونید می چیزی یه تا دو  ... 

 می ما اگه...  ؟ شیال چیه منظورت:  کرد نگاهش خونسردی با شیوا

 دادیم نمی بهت" اصال رو دفتر اون ، کنیم مخفی ازت رو چیزی خواستیم

بخونش خوب...  خودت دست که دفتر...  بخونی که  ...  

 اون از:  داد ادامه بود دیگری خیار کردن پوست حال در که حالی در و

؟ کنی پیدا خوای می کجا دیگه تر مطمئن نوشته  ... 

...  انداخت دستش داخل دفتر به دیگری نگاه ، شیوا حرف این با شیال

 دفتر سرسری...  بود شده پر ریز خطی با صفحاتش که بود قطوری دفتر

 بعضی ولی ؛ کوتاه های متن حد در فقط صفحات از بعضی ، زد ورق را

بود پر و نوشته" کامال دفتر دیگر صفحات  ... 

 با...  کرد نگاه کنده پوست خیار به شیال...  شد دراز رویش جلوی دستی

 از ، گذاشت تخت روی را دفتر...  گرفت شیوا دست از را خیار لبخند

نشست زمین روی دو آن مانند و آمد پایین تخت  ... 

 رو داشت برمی ظرف داخل از را ای زده قاچ هندوانه که حالی در شیوا

 میام ظهر های طرف...  میام سرکار از زودتر فردا:  گفت شیال به

مایی پیش هم شام شب ، دنبالت  ... 



ماند باقی شیال های دندان الی خیار  ... 

؟ فردا:  رفت باال هم سها ابروهای  ...  

شد بدل و رد شیال و او بین نگاهی  ... 

 عجب چه:  بگوید بود مانده کم سها! ... ؟ گفت خودش شهره دایی زن -

گرفت را خودش جلوی سریع شکر رو خدا ولی...   ... 

 باال ای شانه ، باشد دو آن های نگاه متوجه که آن بی و خیالی بی با شیوا

 هم خوابیدن شب...  است خونه عصری فردا مامان ، دیگه آره:  انداخت

اینجا رسونمت می سرکار برم خوام می که صبح...  مایی پیش  ... 

 نشسته هایش لب روی صدایی بی پوزخند...  آورد پایین را سرش سها

...  دارد نگهش مخفی خواهر دو چشم از که کرد را تالشش تمام که بود

کرد می دعوت مهمان داشت مگر...  بود مادری چجور شهره دایی زن  

 

 دوست شهره دایی زن یعنی...  ؟ بود چه رساندنش صبح دیگر...  ؟

؟ بگذراند وقت دخترش با بیشتر ساعت چند نداشت ! ... 

 خود در شیال...  انداخت شیال به نگاهی نیم و گرفت باال را سرش سها

 این برای که بود وضعی چه این...  سوخت برایش دلش...  بود رفته فرو

قبلی وقت با مادر دیدار...  بودند کرده درست بیچاره دختر  ... 

نشست سها های لب روی دیگری صدای بی پوزخند  ... 

 

 

*** 



 

 ... سام -

 پشت که ابرام به و ؛ کرد بلند اش گوشی صفحه روی از را سرش سام

کرد نگاه بود نشسته میزش  ... 

 یارو این:  بود شده دوخته بیرون به میزش کنار ی پنجره از ابرام نگاه

آشناست چقدر  ... 

 کرد می حرکت پنجره سمت به که حالی در و شد بلند میزش پشت از سام

؟ کی:  پرسید ،  ... 

 باشگاه تابلوی به و ایستاده باشگاه باز در جلوی که مردی به سر با ابرام

؟ نیست داییت وکیل این ، ببینم:  کرد اشاره کرد می نگاه آن اطراف و  ... 

نشست سام پیشانی روی اخمی  ...  

شد خیره کرد می طی رو باشگاه محوطه طول داشت حاال که زند آقای به  

...  

؟ کنه می کار چی اینجا این:  کرد زمزمه خودش با لب زیر  ... 

رفت زند آقای سمت به کنجکاوی با سام ، اتاق در شدن باز با  ...  

 هم با که هایی احوالپرسی و سالم و تماس هم با که ای مردانه های دست

شد بدل و رد  ... 

؟ شده چی دستت -  ... 

داد را او جواب کلمه یک در و انداخت دستش دور باند به نگاهی نیم سام  

... 

 ... بریده -



بریده بد خیلی انگار -  ... 

 بخیه به نیازی شکر رو خدا ولی...  خیلی:  گفت خونسردی با ابرام

 ... نداشت

 داخل های صندلی از یکی سمت به دست با و کرد کوتاه را بحث سام

بنشینید بفرمائید:  کرد اشاره دفتر  ... 

 از یکی روی ، بود گردش در دفتر فضای در زند آقای نگاه که همانطور

نشست ها صندلی  ... 

قشنگی باشگاه -  ... 

ممنونم:  نشست سام های لب روی ضعیفی لبخند  ... 

 که ابرام ، آن از قبل ولی...  رفت دفتر ی گوشه ساز چایی سمت به سام

 وسایل خودش که فهماند او به ای اشاره با ، بود سرپا زند آقای خاطر به

 خود میز کنار دوباره ، اشاره این با سام...  کند می آماده را پذیرایی

 خوب:  گفت احترام با نشست می میزش پشت که حالی در و برگشت

هستم شما خدمت در من بفرمایید  ... 

کنم می خواهش -  ... 

بود زند آقای ی موابانه وکیل های نگاه متوجه سام  ... 

 روی را اش خورده گره بهم های انگشت قالب که حالی در دلیل همین به

؟ اومده پیش ای مسئله:  شد خم جلو به کمی ، گذاشت می میز  ... 

؟ چطور:  نشست زند آقای های لب روی ای شده حساب لبخند  ... 

 می او جلوی میز روی را چایی استکان که ابرام به رو حال همان در و

کرد تشکر ، گذاشت  ... 



؟ افتاده اتفاقی ، اینجا اومدین ناگهانی یهو -  ... 

داد تکیه اش صندلی پشتی به زند آقای  ...  

 خاصی خبر نه:  شد خیره سام به و انداخت یکی آن روی را پایش یک

 یه ، البته و بزنم بهت سری یه گفتم بودم اطراف همین فقط ، نیست که

بپرسم ازت هم سوالی  ... 

خدمتم در کنم می خواهش:  بود او با سام جدی نگاه  ... 

ست شیال به راجع -  ... 

 سخت زیاد زدنش حدس:  داد نمی نشان را احساسی هیچ سام ی چهره

  ... نبود

 سردش و جستجوگر نگاه با که لبخندی ، رفت باال کمی زند لب ی گوشه

نداشت سنخیتی هیچ  ... 

؟ بدونید خواین می چی -  ... 

کردین پیدا مسافرخونه توی رو شیال که روزی اون به راجع -  ... 

کرد نگاهش منتظر و داده تکان فهمیدن ی نشانه به رو سرش سام  ... 

؟ درسته بودی تو کرد پیدا رو شیال که کسی اولین -  ... 

شد دوخته ابرام به ای لحظه زند آقای نگاه  ...  

نکنم اشتباه اگه البته -  ...  

کرد مکث کمی زند آقای  ...  

 بودید هم با شما:  آمد در گردش به دو آن بین آرامی به اش اشاره انگشت

 ... ؟



 سام داد اجازه و داده تکیه میزش ی لبه به فقط حرفی هیچ بی ابرام

بدهد را او جواب خودش  ... 

 اون به رفتیم هم با ابرام و من زد زنگ سها که این از بعد...  درسته -

 ... مسافرخونه

؟ ندیدین مشکوکی چیز:  برگشت سام سمت به دوباره زند نگاه  ...  

 می تکان منفی عالمت به سری که حالی در و انداخت باال ای شانه سام

؟ چی مثال...  نه:  گفت داد  ... 

 مشکوکی رفتار که ندیدی رو کسی اینه منظورم:  گفت آرامش با زند

؟ باشه داشته  ... 

 دیگه ، شرایط اون توی شیال دیدن با من حقیقتش ، نه:  بود سرد سام لحن

نبودم دیگران رفتار نخ توی اصال  ... 

 پیدا کیف یه همراهش شنیدم:  داد ادامه و داد تکان سری کنان تائید زند

 ... کردین

 ... درسته -

 به همراهش ای دیگه چیز:  آمد در گردش به دو آن بین دوباره زند نگاه

؟ نبود کیف این از غیر  ... 

 داد را زند جواب سام ولی ؛ داد تکان نفی ی نشانه به را سرش فقط ابرام

نه:   ... 

؟ مطمئنین -  ... 

کرد مکثی سام  ... 



 این از منظورتون زند آقای:  رفت فرو هم در قبل از بیشتر هایش اخم

؟ چیه" دقیقا سواال  ... 

 ، دونی می خودت که همینطور ، سام ببین:  شد خم جلو به کمی زند آقای

 کرده باز اینجا واسش سعید که حسابی ، تهران رسیده که آخری بار شیال

...  نبوده کم ، دونی می که هم حسابش موجودی...  کرده خالی رو بود

 توی شماها که کیفی اون و شده پیدا که شرایطی اون با خوب ولی

 نه ، پاسپورتی نه ، بوده همراهش پولی نه ، کردین پیدا مسافرخونه

 ... مدرکی

 یک که حالی در و داد تکیه اش صندلی پشتی به زند آقای عکس بر سام

 داد را او جواب سرد لحنی با ؛ بود میزش روی ، شده دراز هنوز دستش

درسته:   ...  

 داشت کم کم که نگاهی آن و لبخند با و آورد باال را هایش دست کف زند

 رو شیال وقتی نیست عجیب خب:  داد ادامه سام اعصاب روی رفت می

و طال همه اون...  نبوده باهاش هیچی کردین پیدا  

 

؟ شدند چی اونا...  شده خریداری طالفروشی از که ای سکه  ... 

 بازی میزش روی خودنویس با ؛ اش شده دراز دست با که همانطور سام

 کند نگاه زند به که آن بی ، کوبید می میز روی را آن نوک و کرد می

 توی که شخصی اون بین دیگه باشید تونسته حاال تا کردم می فکر:  گفت

 ؛ شیال خود و ؛ کرده استفاده شیال بانک عابر کارت از طالفروشی

؟ کنید پیدا ارتباطی  ...  

آمد باال سام سرد نگاه  ... 

نبود خوشایند" اصال زند های لب روی لبخند  ... 



 سند و مدرک براساس چی همه حقوقی های پرونده در" معموال خوب -

 و حدس مقداری بشه ، پرونده این مورد در کنم فکر ولی...  ره می پیش

کرد اون چاشنی رو گمان  ... 

 کنید نمی فکر اینطور شما:  درآمد گردش در مرد دو بین دوباره نگاهش

 ... ؟

 عصبانیت توانست می هم فاصله همین از...  شد دوخته سام به ابرام نگاه

کند حس خوبی به را سام نگاه  ... 

؟ گید نمی رو منظورتون راست و رک چرا زند آقای -  ... 

داد تکیه اش صندلی پشتی به دوباره زند  ... 

؟ سام داره وجود خاصی منظور من های حرف پشت کنی می فکر چرا -  

... 

 واسه اتفاقی چه که بپرسین شیال خود از برین که این جای به چون -

من سراغ اومدین ، افتاده هاش پول و خودش  ... 

کرده فراموش رو اش گذشته همه شیال کردی فراموش کنم فکر -  ... 

 خوب ما ی همه که جایی تا...  رو چی همه نه:  شد یخی و سرد سام نگاه

 واضح و خوب خیلی رو بوده پسره اون همراه که مدتی اون...  دونیم می

داره خاطر به  ... 

شد خیره سام به متفکرانه لحظاتی زند  ... 

؟ کنه نمی اذیتت موضوع این -  ... 

 اومدن دلیل نکنم فکر:  داد را او جواب ای شمرده و محکم لحن با سام

؟ باشه من احساسات تحلیل شما امروز  ... 



...  گفت می همیشه سعید که طور همون:  زد او به نمایی دندان لبخند زند

پسر شی می عصبانی زود  ... 

فرستاد بیرون صدا با را نفسش و گرفت زند از را نگاهش سام  ... 

 شروع ، زند آقای ورود زمان از بار اولین برای ، سام حال دیدن با ابرام

 اگه...  نره راهه بی به زیاد بحث نیست بهتر ، زند آقای:  کرد صحبت به

 کمال با ، بکنیم موضوع این حل در کمکی تونیم می ما کنید می حس شما

خدمتیم در میل  ... 

 

 و تجزیه حال در هایش چشم با انگار...  شد دوخته ابرام به زند نگاه

بود شخصیتش و او تحلیل  ... 

 در بزرگی کمک تونه می شما های صحبت که ندارم شکی" ...  حتما -

باشه پرونده این حل  ... 

 ما...  بپرسین رو سواالتون شما...  خوبه خیلی این:  گفت آرامش با ابرام

ده می رو جوابتون بدونه که جایی تا هم ؛ سام یعنی...   ... 

 فکر خوب پرسم می ازتون که هایی سوال به خوام می حاال...  خوبه -

بدین جواب بعد و کنید  ... 

 به اتاق ی پنجره از سام نگاه ولی...  کرد نگاه زند به سینه به دست ابرام

بود شده خیره ها دست دور  ... 

 ، کردین پیدا رو شیال که روزی اون:  بود گردش در دو آن بین زند نگاه

؟ نکردین پیدا شیال همراه هیچی کیف این جز  ... 

داد تکان نفی ی نشانه به را سرش ابرام  ... 



 مجبور را سام ، او نگاه سنگینی...  دوخت سام به را منتظرش نگاه زند

 لحن با را او جواب و شد خیره زند های چشم به...  کرد پاسخگویی به

نه:  داد سردی  ... 

 کرده کار چی رو طال و سکه همه اون ممکنه که زنید نمی هم حدس -

؟ باشه  ... 

نشست سام های لب روی پوزخندی  ... 

 که کنم می فکر جدا زند آقای:  گفت زند آقای به رو مالیمت با ابرام ولی

کنید صحبت شیال خود با مسائل این به راجع باید  ... 

 سام به رو وجود این با ولی داد تکان موافقت ی نشانه به را سرش زند

؟ نداری نظری تو:  گفت و کرد  ... 

 حرص لبخند با و کرد باز هم از ندانستن عالمت به را هایش دست سام

نهه:  گفت بود نشسته هایش لب روی که آلودی  ... 

 مدت این توی ؟ چی شیال خود:  نداشت داشتن بر دست خیال زند انگار

؟ نگفته چیزی  ... 

داد تکان نفی نشانه به سری ، حوصلگی بی با دیگری حرف هیچ بی سام  

... 

؟ دونی می چیزی ؟ چی زنه می حرف ازش شیال که پسره این به راجع -  

... 

داد تکان را سرش حرفی هیچ بی دوباره سام  ... 

بگه بهت چیزی بهش راجع شیال که بود نشده وقت هیچ -  ... 



 شیال ممکنه کنید می فکر چرا:  نشست سام های لب روی تلخی ی خنده

؟ باشه زده حرفی من با پسره این به راجع  ... 

و بودین نامزد زمانی یه تا دو شما که جایی اون از -  ... 

 می باعث این کنید می فکر یعنی:  کرد قطع را زند صحبت حرص با سام

؟ بزنه حرف نامزدش ی واسه دیگه پسره یه از شیال که شه  ... 

 حضور دادگاه ی جلسه داخل انگار ای موابانه وکیل و محکم لحن با زند

 خوردن هم به دلیل چرا:  کرد سوال دوباره بیاورد کم که آن بی داشت

 یک حضور برای خوردن هم به این ممکنه...  ؟ گی نمی رو تون رابطه

؟ باشه دیگه پسر  ... 

 رو موضوع این نخوام ، که باشه هم تر محق شما از کنم فکر زند آقای -

بدم توضیح شما برای االن  ... 

 رفیق که وکیل فقط نه ، سعیدم وکیل من کردی فراموش کنم فکر ، پسر -

 که شناسم می رو سعید قدر اون پس...  هستم هم سعید ی ساله بیست

بدونه رو رابطه این خوردن هم بر دلیل ، داره تمایل خیلی موکلم بدونم  ... 

شد فشرده هم روی سام های دندان  ... 

 هم با زمانی یه دختر اون و تو:  گفت دوباره دید را او سکوت وقتی زند

 شیال به کمک ی واسه تونی می تو که کاری بهترین االن و بودین نامزد

 ... بکنی

 یه گین می دارین خودتون:  کرد قطع عصبی لحنی با را زند صحبت سام

افتاده زیادی خیلی اتفاقات هم زمان اون از و...  زمانی  ... 

؟ نیست نفر دو شما بین چیزی دیگه یعنی پس -  ... 



 تموم من واسه چی همه:  شد خیره زند های چشم داخل تمام سردی با سام

 اگه بهتره هم شما...  همینطوره هم شیال واسه مطمئنم البته که ، است شده

 جواب به زودتر کنم فکر اینجوری ، بپرسید شیال خود از دارید سوالی

رسید می هاتون  ... 

؟ داره که وضعی این با -  ...  

:  فشرد هم روی را هایش لب ، دید را سام احساس از خالی نگاه وقتی و

 فکر ، شد حیف...  باشه نمونده من ی واسه هم ای دیگه ی چاره کنم فکر

کرد حساب جورایی یه تو کمک روی بشه کردم می  ... 

کردم ناامیدتون که متاسفم:  کرد نگاهش سردی به سام  ... 

 خاصی لحن با بود گردش در سام چهره روی نگاهش که حالی در زند

 که تصویری اون روی بشه شاید هنوزم...  نیستم ناامید زیادم البته:  گفت

کرد حساب اوردیم دست به طالفروشی داخل امنیتی های دوربین از  ... 

  ... خوبه -

 کمکی زیاد تصویر اون گفتین اول که شما ولی:  پرسید کنجکاوی با ابرام

 ... نیست

 چرا:  بود گرفته نظر زیر را دو آن رفتارهای و حاالت زند تیزبین نگاه

نیست فایده بی هم خیلی" اتفاقا  ... 

نیست خالی دستتون هم خیلی پس:  رفت باال کمی ابرام ابروهای  ... 

داره وجود تحقیق واسه زیادی موارد هنوزم بله -  ... 

پس خوبه -  ... 

 ... بله -



کنم می زحمت رفع من دیگه خوب:  شد بلند اش صندلی روی از زند  ...  

شد بلند اش صندلی روی از سکوت در سام  ... 

کرد دراز سام سمت به خداحافظی ی نشانه به را دستش زند  ... 

شد دوخته هم به سکوت در لحظاتی مرد دو نگاه  ... 

 مطلبی انگاری ، برنداشته قدمی...  برداشت پایش کنار از را کیفش زند

 ؟ شد حل مشکلت راستی:  برگشت سام سمت به دوباره باشد آوده یاد به

؟ درسته باشه رسیده باید هات چک رسید سر...   ... 

تقریبا:  گفت اکراه با دید را منتظرش نگاه وقتی میلی بی با سام  " ... 

؟ کردی حل رو مشکلت پس -  ... 

حدودی تا -  ... 

؟ چطوری -  ... 

کرد سکوت سام  ... 

؟ نندازی دردسر به رو خودت امیدوارم -  ... 

فهمم نمی رو منظورتون:  شد منقبض سام فک  ... 

؟ نه یا شد حل مسئله اون بدونم خواستم می فقط ، ندارم خاصی منظور -  

... 

شه می حل -  ... 

؟ مهمه شدنش حل چطوری ولی ، درسته -  ... 

شد فشرده هم روی سام های دندان  ... 



نباشین نگران شما:  گفت آرامش با ابرام  ... 

 خوشحال باشی داشته راهنمایی به احتیاج اگه صورت هر در ، باشه -

کنم کمکت بتونم شم می  ... 

 ... ممنون -

شد خارج اتاق از ، ابرام با ساده خداحافظی و دادن دست یک با و  ... 

 کرده گره مشت به ؛ پائین سمت به سام نگاه ، دستش در دردی حس با

 هم روی اش خورده فرو خشم از هایش دندان که حالی در...  افتاد اش

 ای تازه خون دیدن با و ؛ باز هم از را هایش انگشت گره ، شد می فشرده

 هایش لب روی تلخی پوزخند ؛ کرد می رنگین را دستش سفید باند که

 ... نشست

 

 

 

*** 

 

؛ سکوت توی ؛ تو کردم می جمع رو وسایلم که مدتی تمام   

  ، کردی تماشا فقط

  ، بمون نگفتی

  ، گذره می سخت بهت من بی نگفتی

  ، کنی تحمل منو دوری تونی نمی نگفتی



من چرا پس   

ابلهانه انقدر   

مدت این تمام   

؟ توام از خبری منتظر ! ... 

  جالبه

نداره انتهایی من حماقت انگار  ... 

دونی می آخه   

دارم ازت که هایی دلخوری ی همه وجود با   

دارم دوست سابق مثل هنوزم من  ...  

؟ نه جالبه   

توئه از نفرت از ماالمال وجودم تمام روزهایی یه   

  ، ولی

  ، کشه می پر ، تو دوباره دیدن واسه وجودم تمام هم وقتایی یه

حاال همین حتی   

 حس با که کردم می آرزو ، نویسم می رو اینا دارم و نشستم اتاقم توی که

 مردونه قامت دیدن با و بگیرم باال رو سرم ناگهان ، ات دوباره حضور

 پرواز سمتت به ؛ چشات توی عشق دیدن و اتاقم در چهارچوب توی ات

بندازم آغوشت توی رو خودم و کنم  ...  

نه مگه عجیبه  ... 

کنم اعتراف خوام می ولی  



من که کنم اعتراف خوام می  

 امروز

لحظه این توی  

عاشقتم هنوز  ... 

آرزویی هیچ که عاشقی  

نداره رو تو روِی ِی دوباره دیدِن جز  ... 

 

 

*** 

 

 روی را دستش کف...  نشست تخت روی و کرد عوض را پیراهنش سام

 فرو فکر به بود شده خیره پایش جلو به که حالی در و کشید صورتش

...  بود ریخته هم به پاک اعصابش ، رفت و آمد زند که صبح از...  رفت

 تفکر به نیازی...  بود روشن و واضح" کامال زند پهلوی دو های حرف

دریابد هایش صحبت الی به ال از ، را او منظور که ، نداشت زیادی  ... 

 با و شده حساب هایش حرف تمام بداند که شناخت می را زند آنقدر

 یا ، بود فهمیده چیزی" واقعا زند یعنی...  بود شده بیان خاصی منظور

؟ بود ساده بلوف یک حد در فقط امروزش های صحبت تمام  ... 

شد زده اتاقش در به ای ضربه  ... 

کرد نگاه در به منتظر و آمد باال سام سر  ... 



 هایش چشم جلوی مادرش قهرآلود و دلگیر ی چهره ، اتاق در شدن باز با

...  زد را حرفش کند نگاه او های چشم به که آن بی مادرش...  شد نمایان

 صاف او با دلش و شده دلگیر او دست از که هایی زمان تمام مثل درست

بود دوخته مادرش ی چهره به را نگاهش سام عوض در ولی...  نبود  ... 

...  مونیم می اونجا شب" احتماال...  صالح امامزاده ریم می داریم ما -

باشه خونه به حواست  ... 

 سرش پشت را در و شده خارج اتاق از بزند دیگری حرف که آن بی و

 سینه سر از آهی...  نشست سام های لب روی تلخی لبخند...  بست محکم

 تختش روی...  آورد باال زمین روی از را پاهایش...  فرستاد بیرون اش

شد خیره اتاق سقف به آشفته افکار با و کشید دراز  ... 

 

 

*** 

 

 شهره نگاه ، شب آن برای بار چندمین برای و گرفت باال را سرش شیال

نشست هایش لب روی رنگی کم لبخند...  دید خود ی متوجه را  ... 

 لحنی با ، بزند او روی به لبخندی هیچ که آن بی ، او برعکس شهره ولی

 رنگ اول روزهای مثل دیگه ، شده بهتر حالت که خوشحالم:  گفت آرام

نیستی پریده  ... 

شد تر پررنگ کمی هایش لب روی شیال لبخند  ...  

بود کرده گرم را دلش َتِه ، کوتاه ی توجه همین حتی  ... 



شام بعد دسر از اینم بفرمایید خوب -  ... 

برگرداند او سمت به را شیال نگاه ، شیوا شاد صدای  ... 

کنیم جمع رو میز میذاشتی اول شیوا -  ... 

شب آخر تا کو...  حاال کنیم می جمع ، نکن عجله مامان -  ... 

کنیم می جمع هم با بذار:  شد بلند میز پشت از شیال  ... 

 نشستن به مجبور را او و گذاشت شیال ی شانه روی را آزادش دست شیوا

بشین:  کرد  ...  

 می میز روی شیال روی جلوی را کیک و بستنی ظرف که حالی در و

 هم با رو همه بعد ، خوریم می رو اینا:  داد ادامه مهربانی با ، گذاشت

کنیم می جمع  ... 

 شیال کنار خودش سپس و گذاشت هم مادرش جلوی را کیک و بستنی

نشست میز پشت  ... 

 خوب خیلی فیلم تا چند:  گذاشت دهان در را اش بستنی قاشق اولین شیوا

...  نیستی خسته اگه البته...  ببینیم میذارم خوردیم که رو بستنی ، دارم

است آماده اتاقم توی خوابت جای وگرنه  ... 

 های اخم با شهره ، کند پیدا را دادن جواب فرصت شیال که آن از قبل

سمانه ی خونه گرده می بر شب شیال:  گفت درهم  ... 

؟ گی می داری چی مامان:  برگشت مادرش سمت به شیوا متعجب نگاه  

... 

 هم رو امشب شام...  گفتم که همین:  شد دوخته شیوا به شهره جدی نگاه

کردم قبول تو اصرار به  ... 



 ... مامان -

افتاد میز روی شیال لرزان های دست میان از بستنی قاشق  ... 

برگشت شیال ی پریده رنگ ی چهره سمت به شیوا خجل نگاه  ... 

نیست کنی می فکر که اینطوری شیال -  ... 

 دوست:  گفت شیال به رو ، سرد نگاهی با و کرد قطع را او حرف شهره

مجبورم انگار ولی...  بگم اینو ندارم  ... 

نیا اینجا دیگه:  داد ادامه سردی لحن با و شد خیره شیال های چشم توی  

... 

مامان:  گفت عصبی لحنی و ناراحتی با شیوا  ... 

نکن دخالت تو:  رفت باال کمی شهره صدای  ... 

 اش صندلی روی سرخورده و زده شوک شیال ، شهره بلند صدای از

برگشت او سمت به دوباره شهره نگاه...  بود شده میخکوب  ... 

بودی کجا دونم نمی مدت این -  ...  

بود رحم بی چقدر لحنش  ... 

 به صحبتی اجازه که این بدون و کرد بلند شیوا سمت به رو دستش کف

 ولی ، پدرت و دونی می خودت ، نیست مهم برامم:  داد ادامه بده شیوا

باشی ارتباط در شیوا با این از بیشتر دیگه ندارم دوست  ... 

خواهرمه اون...  باشی داشته رو رفتار این باهاش نداری حق مامان -  ... 

من با اختیارت هنوز...  مادرتم منم -  ... 



 آمد باال او همراه هم شهره نگاه...  شد بلند میز پشت از اختیار بی شیال

 ی پرده پشت از شیال...  خورد گره هم در نگاهشان دو هر لحظاتی... 

 وجود تمام با و ببیند را او نگاه سردی توانست می خوبی به هم اشک

کند حس  ...  

بود واضح" کامال چیز همه  ...  

نداشت او آغوش میان جایی شیال  ... 

زد کنار را اش صندلی  ...  

شیال:  نشست بازویش روی شیوا دست لحظه همان در  ... 

 باز هم از را هایش لب زور به ، نشست شیال های لب روی تلخی لبخند

ممنونم...  بود خوب خیلی چی همه:  کرد  ...  

کنم می خواهش شیال -  ... 

برم بهتره دیگه من -  ... 

بری اینجوری نمیذارم خدا به -  ... 

 ... شیوا -

کن بس مامان:  بود عصبی شیوا لحن  ... 

 دو آن روی همچنان نگاهش ولی ، فشرد هم روی را هایش لب شهره

بود مانده  ... 

 دور میز از کمی را او ، بود شیال بازوی روی دستش که همانطور شیوا

بعد ، شی آرم خرده یه بذار...  من اتاق توی بریم بیا:  کرد  ... 



 هیچ که تلخی لبخند با...  داد تکان را سرش حرفی هیچ بی شیال

 از را بازویش ، نداشت چشمش داخل های اشک ی پرده با هماهنگی

کشید بیرون خواهرش های دست داخل  ... 

 ... شیال -

کنم می خواهش -  ...  

کنم می خواهش:  کرد تکرار دوباره ، بود التماس از پر شیال لحن  ... 

 کیفش و مانتو سمت به شیال...  ماند باقی کنارش حرکتی هیچ بی شیوا

 شیال سمت به دیگر بار...  نیاورد طاقت دلش دوباره انگار شیوا...  رفت

 ... رفت

نداره منظوری" اصال مامان ، کن باور...  کن صبر شیال -  ... 

کند حفظ هایش لب روی سختی به را لبخند کرد سعی شیال  ... 

نیست مهم -  ... 

برسونمت بذار پس -  ... 

آژانس زدم زنگ -  ... 

 ، کن بس مامان:  گفت مادرش به رو حرص با و برگشت عقب به شیوا

 وقت این اونم ، تنها داری چجوری...  شناسه نمی رو اینجاها هنوز شیال

؟ سمانه عمه خونه برگرده فرستیش می آژانس با ، شب  ... 

سمانه عمه خونه  ... 

داشت رفتن واسه ای دیگه جای کاش ، اندیشید خود با شیال  ... 

بود خالی کنارش مبین جای ، لحظه این توی ، االن چقدر  ... 



زد چنگ را اش خالی قلب دوباره انگار خیالی دستی  ... 

کشاند بیرون افکارش از را او شهره صدای  ...  

بفرستند مطمئن راننده یه گفتم ، زدم زنگ -  ... 

خوایم نمی ماشین بگو بزن زنگ...  برسونمش تونم می خودم من -  ... 

درست...  گفتم که همین:  نداشت آمدن کوتاه قصد وجه هیچ به شهره  

خونه برگردی تنها برگشتنی نیست  ... 

نگرانی مادر چه:  نشست شیوا ی چهره روی پوزخندی  ... 

کن تمومش شیوا:  گفت شیوا به رو خاصی سردی با شهره  ...  

کند کنترل را هایش اشک توانست نمی دیگر این از بیشتر شیال  ... 

زد بیرون آپارتمان در از و گفت آرامی خداحافظ لب زیر  ... 

کن صبر شیال -  ... 

 رو امشب که خوشحالی:  کرد شالش و مانتو پوشیدن به شروع شیوا

؟ کردی خراب  ... 

بگیر فاصله ازش -  ... 

؟ نگیرم اگه -  ... 

 می فرق شیال دنیای با تو دنیای ، اید جداگانه دنیای دو از تا دو شما -

بفهم اینو...  کنه  ... 

؟ کیه مقصرش:  کرد نگاه مادرش های چشم توی حرص با شیوا  ... 



بدونی چیزی مقصر منو نداری حق:  بود کشیده پر هم شهره خونسردی  

... 

 می چیزها این ی همه مقصر رو تو من چرا:  گفت رحمی بی با شیوا

شدی بینمون تفاوت همه این و ؛ هم از ما جدایی باعث تو...  دونم  ... 

 از خشم با ، بدهد خود از دفاعی فرصت شهره به که آن از قبل و

کوبید هم به خود سر پشت محکم را در و خارج آپارتمان  ... 

*** 

 

کنند معطل در پشت را او خواستند می دیگر چقدر  ... 

داد فشار دوباره را در زنگ شاسی شیال  ... 

؟ نبودند خونه اینا سمانه عمه مگه  ...  

 را خانه داخل های چراغ کرد سعی...  گرفت فاصله در از کمی شیال

 تشخیص قابل بیرون از چیزی ، خانه بلند دیوار و در وجود با ولی ؛ ببیند

 ... نبود

؟ شیال - ! ... 

رساند تصویری آیفون به را خودش دوباره سریع شیال  ... 

 ... سالم -

؟ کنی می کار چی اینجا تو -  ... 

 هم در خانه داخل از هم آن ، غریبه مرد صدای شنیدن از شیال های اخم

 و در به نگاهی دوباره شیال...  بود آمده اشتباه را خانه یعنی...  شد کشیده



 صدای این که این نه مگر...  بود نیامده اشتباه نه...  انداخت خانه دیوار

دانست می را نامش ، غریبه  ... 

کنید باز رو در شه می -  ... 

پایین میام االن کن صبر -  ... 

؟ آمدنی پایین چه  ...  

شود خانه وارد او تا کردند نمی باز را در چرا  ...  

 داخل را شب تمام بود قرار نکنه:  اندیشید خردی اعصاب و حرص با

کند سر صبح تا ، کوچه  ...  

کرد تر نزدیک در به را او ، خانه داخل از هایی قدم صدای  ...  

شناخت کوچه روشن تاریک در را ابرام ی چهره ، شیال ، در شدن باز با  

... 

 ... سالم -

سالم:  نداشت او از کمی دست هم ابرام نگاه  ... 

 چی اینجا شب وقت این تو:  آمد باال ابرام دست یک ، متعجب همانطور

؟ کنی می کار  ... 

 جلوی از" لطفا...  ؟ چی یعنی:  بود کشیده امشب کافی ی اندازه به شیال

تو بیام خوام می ، کنار برید در  ... 

آخه:  بود متعجب ابرام نگاه  ... 

؟ تو بیام تونم نمی...  ؟ چی آخه:  کرد نگاهش حرصی شیال  ... 

حرفیه چه این نه -  ...  



:  کرد نگاه را کوچه داخل و آمد بیرون کمی ابرام سر حال همان در و

؟ کجان اینا خانم سمانه  ... 

؟ نیستند خونه توی مگه...  نبودم باهاشون من -  ... 

؟ صالح امامزاده بودید نرفته هم با همه شما مگه ، نه -  ... 

نداشت جواب و سوال ی حوصله...  بود خسته شیال  ... 

؟ خونه داخل بیام میدین اجازه حاال...  نه -  ... 

آخه:  کشید صورتش روی را دستش کف کالفگی با ابرام  ... 

؟ بمونم کوچه توی امشب قراره -  ... 

 باالخره را در الی و کشید کنار را خودش سریع شیال حرف این با ابرام

تو بیا...  نه:  کرد باز  ...  

بست محکم خودش سر پشت را در شیال  ... 

 ... فقط -

 خواهش...  ؟ وایسید من راه جلوی شب تمام خواین می...  ؟ چی فقط -

کنار برید کنم می  ... 

 گوشی ، کند پیدا را شیال به توضیحی دادِن فرصِت ابرام که آن از قبل

 در اش ملودی ثانیه از کسری در و آمد در لرزه به ، دستش داخل موبایل

پیچید فضا  ... 

:  غرید لب زیر و کشید پوفی کالفگی با ، صفحه روی اسم دیدن با ابرام

داشتم کم االن رو یکی همین فقط...  لعنت معرکه خرمگس بر  ... 

 ، بمون جا همین لحظه یه:  گفت خواهش از پر لحنی با شیال به رو و

بدم جواب رو این مجبورم  ... 



فرستاد بیرون خستگی با را نفسش شیال  ...  

بزند او پای ساق به محکمی لگد ، لحظه آن در خواست می دلش چقدر  ... 

کرد می را کار این اگر شد می خوب چقدر و  ...  

 می اجازه و ؛ برده کنار او راه جلوی از را درازش قد ، کار این با شاید

 اتاِق ِی بسته درهاِی پِس در ، را اش رفته دست از آرامِش او ؛ داد

کند پیدا ؛ سها با مشترکش  ... 

لحظه یه:  کرد تکرار دوباره و آمد باال ابرام انگشت  ... 

 با و کرد قالب اش سینه روی را هایش دست عصبی و حوصله بی شیال

 سر از لبخندی ابرام...  شد خیره ابرام به فقط فشرده هم به های لب

 کنار را گوشی...  زد را اتصال دکمه و زد شیال روی به عذرخواهی

گرفت فاصله شیال از و گذاشت گوشش  ... 

 می االن خودم من ، چیه مزاحم نه...  سکوت...  عزیزم سالم...  الو -

بزنم زنگ بهت خواستم  ...  

 پوزخند اختیار بی ، ابرام ی چاپلوسانه لحن و کار محافظه صدای

 تکان را سرش که حالی در...  نشاند شیال های لب روی تمسخرآمیزی

 گرفت بود شده یکی شب سیاهی با حاال که ابرام از را نگاهش ، داد می

افتاد راه به تاریک نیمه ساختمان طرف به خستگی با و  ... 

 بی با و ؛ بود گذاشته سالن در دستگیره روی را دستش ، خستگی زور از

 پایش از ، دیگر پای کمک با زور به را هایش کفش ، تقال و حوصلگی

 ای دوباره نگاه ؛ کرد می پرت ای گوشه را ها آن که حالی در و درآورد

بهتر...  نبود ابرام از اثری هیچ...  انداخت حیاط داخل به  ... 



 ، سالن در شدن باز با...  کرد باز را سالن در و کشید پایین را دستگیره

 اخم ، سیگار تند بوی و خفه هوای...  کرد پر را مشامش تندی بوی

 فاصله در از مردد های قدم با...  برد فرو درهم قبل از بیشتر را هایش

 که ضعیفی نور جز به...  بود رفته فرو تاریکی در خانه تمام...  گرفت

 شیال...  کرد می روشن کمی را فضا ، هال های کوب دیوار از یکی از

 حق کسی دیگر...  ؟ چرا ولی...  شد پشیمان آمدنش داخل از ای لحظه

 بیندازد بیرون ای خانه داخل از را او ، دوم بار برای ، شب آن نداشت

 یادآوری از دوباره اعصابش...  نشست صورتش روی شدیدی اخم... 

 هایش قدم...  شد خشم از ماالمال وجودش...  ریخت هم به شهره رفتار

افتاد راه به خانه دوم طبقه های پله راه سمت به مصمم و کرد تند را  ... 

 دو مبِل روی ،بسته های چشم با که ؛ سام متوجه که بود وقت آن تازه

 آنقدر را خانه فضای...  شد ؛ بود کشیده دراز ؛ ها پله راه کنار ی نفره

 حضور ی متوجه حتی اول ی وهله در او که بودند کرده دلگیر و تاریک

 نگاه شیال...  شد نمی هم" اصال کاش و...  بود نشده هم مبل روی او

 داده تکیه مبل ی دسته به را سرش که او به...  دوخت سام به را دلگیرش

...  بود آویزان مبل روی از پایش یک و ؛ کشیده دراز کج صورت به ؛

 می لحظه آن در که بود چیزی آخرین ، او با برخوردش و سام دیدن

کند تحمل توانست  ... 

 حفظ برای و ، برداشت ها پله راه سمت به ، را آرامش های قدم شیال

 راحتی به توانست می ، وجود این با ولی...  کرد را تالشش تمام سکوت

 خانه سکوت در ، را خورد می بهم که ، کیفش آویزهاِی محسوِس صداِی

...  بود سام با نگاهش ، رفت می ها پله سمت به که همانطور...  بشنود

 بی طوری...  نکرد باز هم را هایش چشم حتی...  نخورد تکانی سام ولی

 بی فکرش این از شیال...  بود مرده انگار که بود کشیده دراز حرکت

 از شیال...  نکند...  بود عجیب ابرام رفتار...  ایستاد جایش در اختیار



 را او سینه حرکت کرد سعی...  ماند خیره سام به و ایستاده فاصله همان

 ی سینه روی باالجبار ثانیه چند را نگاهش...  ببیند خانه ضعیف نور در

 تحقیرآمیز پوزخند و خفیف رفتنی و باال...  داشت نگاه میخکوب سام

 نبود هم هوش حتی دیگه که بود خورده آنقدر ولی...  بود نمرده...  شیال

 خوش خودش به چقدر که فهمید شد می هم خانه داخل خفه هوای از... 

بود گذرانده  ... 

 ، فاصله آن از حاال و گرفت او ی سینه از را تحقیرآمیزش نگاه شیال

 و بود آویزان مبل از دستش یک و پا یک...  کرد برانداز را او سرتاپای

 بدی طرز به ، را پری نیمه لیواِن ِی لبه ، آویزانش دست های انگشت

 که داشت احتمال آن هر ، آن داخل مایع که طوری به ، بودند داشته نگه

 سیگار ، بود گذاشته مبل پشتی روی که دیگرش دست در و...  بریزد

 رویی روی ، آرام آرام ، سیگارش ته که ؛ داشت قرار ای سوخته نیمه

ریخت می سمانه عمه مبل  ... 

 آن یا ، رفت می پیش داشت که اینطوری ، فشرد هم به را هایش لب شیال

 قسمت این گرفتن آتش باعث ، بدتر حتی یا و سوخت می کامل مبل قسمت

 کرده پیدا خود با ، فکری درگیری یک که انگار شیال...  شد می خانه

 با برخورد هیچگونه دلش...  داد تکان طرفین به سریع را سرش ، باشد

گرفت می آتش خانه تمام اگر حتی...  خواست نمی را سام  ... 

 

 توی محکم را کیفش که حالی در و راند جلو به را پاهایش دوباره پس

 کرد مکثی...  گذاشت خانه پله اولین روی را پایش داد می فشار دستش

 هنوز...  برگرداند سام طرف به را سرش دوباره و کشید عمیقی نفس... 

 و کشیده دراز مبل روی ، نشسته نیمه حالت همان به حرکت بدون هم

بود بسته هایش چشم  ...  



 نمی کاری اگر...  شد کشیده سام های انگشت طرف به دوباره شیال نگاه

 بابتش باید سمانه عمه و سوخت می کامال ، مبل رویه دیگر دقایق تا کرد

 که جدالی در و بست ناراحتی با را هایش چشم...  کرد می تشکر سام از

 ، را رفته باال ی پله دوباره ، خودش دست از عصبی ، داشت وجدانش با

 از بیشتر و خودش دست از...  رفت سام طرف به حرص با و آمد پائین

 که چیزی تنها االن و ، داشت بدی خیلی شب ، بود عصبانی سام دست

 دو این اتفاقات تمام تا ، بود خودش برای فقط ، خلوت یک خواست می

 را خودش گریه کمی با ، آخر در شاید و حالجی خودش برای را روز

کند سبک  ...  

 کمی...  گذاشت زمین روی ، میز کنار ، صدا و سر بی و آرام را کیفش

 بود چشمش جلوی برخوردهایشان تمام...  شد خیره سام به...  رفت جلو

...  پیشش شب دو ی چهره حاالت ، ها سردی ، ها احترامی بی تمام... 

 اخم و خورد گره هم در لحظات آن تمام یادآوری از دستش های انگشت

شد تر غلیظ اش پیشانی روی  ...  

 بودند داشته نگه را لیوان های لبه فقط که سام های انگشت به نگاهش

 سر سام های انگشت بین از لیوان که بود منتظر آن هر شیال...  افتاد

 دارد دانست می...  بیفتد پارکت روی ؛ شیر و خاک و خورد و ؛ خورده

 انگشت و آورد باال را راستش دست...  دهد می انجام ای احمقانه کار

 سر بالیی چه سام که بود مربوط چه او به...  کرد باز را لرزانش های

 و ها حماقت گذاشت می باید...  آورد می سمانه عمه خانه وسایل

کردند می نصیبش ، را بود الیقش" واقعا که چیزی ، هایش خودخواهی  

... 

 این...  کشید جلوتر را خودش کمی...  کرد حبس اش سینه در را نفسش

 انداخته سایه سام روی" کامال حاال...  نداشت دوست را نزدیکی احساس

 سام دست توی سیگار با کمی ی فاصله در حاال هایش انگشت...  بود



 ؛ را سیگار کشیدِن بیرون جراِت شیال ، که بود اینجا مشکل ولی...  بودند

 بین از سیگار کشیدن بیرون با اگر...  نداشت سام های انگشت میان از

 قورت را دهانش آب...  ؟ چه کرد می خود متوجه را او ، سام های دست

داشت احتیاج آن به ، لحظه آن در واقعا که بود چیزی آخرین این...  داد  

... 

 او و شده جمع دوباره ، سیگار لمس از قبل ، اش کشیده های انگشت

 بی...  ماند باقی او سر باالی حرکت بی سام با اش نزدیکی از پشیمان

...  شد بیشتر قلبش ضربان...  افتاد سام لباس باز یقه به نگاهش اراده

 ، اتاقش در االن و ، گذشته کنارش از او به توجه بی ، اول همان کاش

 دست به دوباره ، را بود شده سلب او از که آرامشی ، بسته درهای پشت

بود آورده  ... 

 سر بالیی چه هایش مباالتی بی با سام که بود مربوط چه او به اصال

 اهمیت بی و پوچ مسائل این نگران باید او چرا...  آورد می خانه وسایل

 عصبی فشارهای و تنهایی و سردرگمی نگران کس هیچ وقتی ، بود می

 اگر حتی...  بست ناراحتی با را هایش چشم...  نبود ؛ بود او روی که ای

 به او باید چرا شد می مبل روی سوختگی جای متوجه سمانه عمه فردا

 برای سام گذاشت می که بود بهتر شاید...  داد می اهمیت موضوع این

 بی باید شاید...  شد می سرزنش رفتارهایش خاطر به شده هم بار یک

 روی سوختگی جای با فردا سام گذاشت می آره...  رفت می او به توجه

 را خود ی خودسرانه رفتارهای جواب و ، مواجه سمانه عمه با ، مبل

کرد می را کار همین باید آره...  ببیند  ...  

 بود بخش لذت هم آن به کرن فکر حتی...  نشست هایش لب روی لبخندی

 لبخنِد اما...  کرد باز را هایش چشم و کشید رضایت سر از نفسی... 

 سر...  شد محو اش چهره روی از ، ثانیه از کسری در ، هایش لب روِی

 شیال از حرکتی گونه هر قدرت که بود کافی همان...  شد کج کمی سام



 برای شیال های لب...  بود او به خیره ، سام باِز های چشم...  شود سلب

 زدنی حرف گونه هر ، خشکش گلوی ولی ؛ شد باز هم از توضیحی گفتن

 لحظه آن در باید دانست می شیال...  کرد می غیرممکن لحظه آن در را

 کمکی گونه هیچ ، لحظه آن در ، هم اش شده قفل مغز ولی...  کند کاری

 اوج در که نگاهی...  بود شده سام نگاه مسِخ شیال...  نبود او براِی

 از قبل!! ...  داشت خود در را شیدایی از عجیبی حالِت...  حالِت ، سردی

 که دستی همان ، سام دست ، کند پیدا را نگاه آن تحلیل قدرت شیال که آن

 به شیال قلب...  آمد باال ، بود داشته نگاه هایش انگشت میان را سیگار

 ، شیال لب ی گوشه ، سام شست انگشت...  کرد تپیدن به شروع شدت

 در نه بار این شیال قلب های تپش...  درآمد حرکت به شروع نوازشگر

 دوباره سامِِ  نگاه چون...  بود رسیده هم سام گوِش به" حتما که ، او گوش

 کنکاِش درگیِر سخت شیال...  شد قفل هم در نگاهشان دوباره...  آمد باال

 توانست می سختی به دیگر که حدی تا ، شد سیاه چشم دو آن احساساِت

 به و درآمده گردش به صورتش روی که را سام انگشت نوازشگر حرکت

 گوی ود آن...  شود متوجه حتی را بود حرکت در او گردن پشت سمت

 دادند می نشان خودشان از را احساساتی داشتند ، ها مدت از بعد ، سیاه

 داشت دیدنشان به عادت شیال همیشه که ، کینه و خشم جز احساساتی... 

 در ها این از غیر چیزی انگار ، بار این ، سام ی زده یخ نگاه پشت... 

 با ؛ شود آن درک به موفق شیال که این از قبل...  بود زدن سوسو حال

 بر اراده بی سام نام و پرید جا از گردنش پشت در وحشتناکی سوزش

 شیال دست...  شد عوض آنی در سام نگاه رنگ...  شد جاری زبانش

...  بود سام با هم هنوز ناباورش نگاه ولی ، کرد لمس را گردنش پشت

 فاصله او از کرد سعی شیال...  بود سام های انگشت الی هنوز سیگار

 ، آن کشاکش در...  شد قفل شیال گردن پشت سام ی پنجه...  بگیرد

 به تعادل حفظ برای شیال...  شد جدا سام های انگشت الی از سیگار

 دیگر...  کرد رخنه وجودش توی ترس...  انداخت چنگ مبل ی گوشه



 جفت یک فقط همیشه مثل...  نبود ها چشم آن داخل هم شیدایی از خبری

 بود دو آن بین که آرامشی طلسم...  نفرت و خشم از آکنده سرِد سیاِه چشِم

 چیز تا دو توی فقط سام احساسات حاال...  بود شده شکسته قبل لحظاتی ،

 ، که نگاهی مستِی میاِن راحت چه و...  نفرت و خشم...  شد می خالصه

 کشید می رخ به را ها آن ، بود کرده غرق خود در قبل لحظاتی را شیال

 کرد سعی...  بود تحمل قابل غیر شیال برای ، نگاه آن دوباره تحمل... 

 این سام ی مردانه و قدرتمند های پنجه اما...  بگیرد فاصله او از دوباره

 کشیدند پایین را او و گرفته را شیال گردن پشت قبل از تر رحمانه بی بار

 این با ، بود انداخته چنگ مبل ی گوشه به هنوزم که شیال دست یک... 

 با ، کند کنترل را خود بتواند که آن بدون شیال...  خورد سر سام حرکت

...  افتاد سام ستبر ی سینه روی ، شد خارج گلویش از که ای خفه جیغ

 کمک با و افتاد تقال به سام حرکت این از ناباوری و شوک میان شیال

 باال دوباره را خودش و آورده او ی سینه به فشاری ، کرد سعی دستش

 و ، بسته سام های چشم ، شیال ی مذبوحانه تالش به توجه بی...  بکشد

 حبس شیال ی سینه توی نفس...  شد محکمتر او گردن دور دستش ی حلقه

 در درست ، سام برهنه سینه از اندکی ی فاصله در شیال صورت...  شد

 اوج شیال قلب ضربان...  بود گرفته قرار پیراهنش باز های دکمه کنار

 آید می در لرزه به بدنش کل ، تپش هر با کرد می حس که طوری گرفت

 را نگاهش ، گرفته گر صورتی با و گرفت دندان به را اش پایینی لب ،

...  شد خیره او ی چهره به سالن روشن ، تاریک در و آورد باال کمی

 با و کرد باز را هایش چشم چون ، شد او نگاه سنگینی متوجه سام انگار

 درست باال سمت به را او ، کرد می وارد او گردن پشت به که فشاری

 کرد پر را شیال ی شامه سیگار و الکل تند بوی...  کشید هایش لب کنار

 به دوباره بدی درد ، سوختگی جای روی سام های انگشت فشار از... 

 میان از دردناکی آه و باز نیمه درد شدت از هایش چشم ؛ افتاد شیال جان

 روی لبخندی...  رفت باال کمی سام لب ی گوشه...  شد خارج هایش لب



 را سرش و داد شیال گردن پشت به ای دوباره فشار...  نشست هایش لب

...  کشید مشامش به وجود تمام با را تنش عطر و ؛ فرو او موهای داخل

 برای احساساتش درک که بود عجیب شیال برای همانقدر سام رفتار

 این ؛ سام با اش آغوشی هم از وحشت و ترس میان چطور که ، خودش

 چه وجودش و ؛ تزریق بدنش های سلول تک تک در عجیبی لذت چنین

 احساسات این از سردرگم شیال...  بود شده ژرف لذتی دستخوش آسان

 گرم های نفس...  شد گوشش سمت به سام های لب حرکت متوجه جدیدش

 شاید...  شدند بسته اراده بی هایش چشم...  انداختند او جان به لرزی سام

 ، تکیه ، را سرش سنگینی چطور که بود نشده متوجه هم خودش حتی

 حتی انگار...  بود شده غرق احساسش و خود در و کرده سام دست کف

بود کرده گم هم را زمان  ...  

بود بخش لذت گوشش زیر سام ی بوسه  ...  

داغ هایش نفس  ...  

نواز گوش صدایش  ... 

؟ میاد بدم ازت چقدر دونی می -  ... 

خورد شدیدی تکان شیال  ...  

...  شد شکسته هم باز طلسم...  شدند باز هم از اراده بی هایش چشم

 شیال و ؛ قفل هم در دوباره نگاهشان ؛ دور او از دوباره سام صورت

نفرت از پر ، بود همیشه مثل سام نگاه...  شد خیره او به زده شوک  ...  

؟ نه مگه ، دونی می -  ... 

 کافی شوک از شیال آوردن بیرون برای ، سام کالم رحمی بی و سردی

بکشد بیرون سام محکم های پنجه میان از را خودش کرد سعی...  بود  ...  



کن ولم -  ... 

بود لرزان بدنش مثل هم صدایش  ...  

 احساس...  کرد می حقارت احساس... کرد می عجیب سرمایی احساس

 سعی...  بود داده فریبش ، سام نگاِه مستِی لوحانه ساده چه که ؛ سادگی

 حصار پشت از خواستند می که اشکهایی...  دهد فرو را بغضش کرد

 تحقیرش ؛ بود شده حقیر که آنچه از بیشتر و کرده پیدا را خود راه ، چشم

 گرمای از ، بگیرد فاصله ، شود بلند کرد سعی...  بزند عقب را ؛ کنند

 خودش کرد سعی...  رحمش بی نگاِه سنگدلِی از ؛ سام آغوش دروغین

شود دور کرد سعی ، بکشد کنار را  ... 

 ی ضربه قدرت تمام با شیال...  شد حلقه او کمر پشت سام آزاد دست

 با و خورد سر سام های انگشت بین از لیوان...  زد سام سینه به محکمی

 تا کرد می را خود تالش تمام شیال...  افتاد پارکت روی ای خفه صدای

 منقبض هم روی سام فک...  بکشد بیرون را خودش سام بازوان میان از

 نشست می مبل روی که همانطور و خارج کشیده دراز حالت از...  شد

 باال فرصت حتی بار این شیال مشت...  کشید باال خودش با هم را شیال

 را تصورش حتی شیال که آنچه از زودتر سام...  نکرد پیدا هم را آمدن

 فشار با و گرفت دستش یک های انگشت میان را او های دست مچ ؛ بکند

 زهرخندی...  کرد باز هم از درد از را شیال های لب ؛ ها آن به اندکی

 سنگینی و شد خم او ظریف اندام روی ، نشست سام های لب روی دوباره

 به دوباره را خود جای پیش لحظات آرامش...  انداخت او روی را بدنش

 بغض و شده تحقیر ، ریخته هم به شیال...  بودن داده وحشت و ترس

 دور اش رحمی بی و سام از کرد سعی...  کشید عقب را خودش ؛ کرده

 را خودش که شد اشتباهش متوجه وقتی اما ؛ بگیرد فاصله ، شود

.یافت سام ی مردانه اندام و مبل ِی گوشه ، محصور  ... 



 

کن ولم...  ول -  ... 

شد خیره او لرزان های لب به اش شده تنگ های چشم با سام  ...  

 بین خشونت با را شیال لرزان ی چانه...  کرد دراز را آزادش دست

فشرد اش اشاره و شست انگشت  ...  

؟ لرزی می داری چرا:  دوخت چشم او به اش شده باریک های چشم با  

... 

؟ چرا دانست نمی" واقعا یعنی ! ... 

؟ خواستی نمی رو همین مگه:  بود آرام ترسناکی طرز به سام صدای  ... 

 این او با سام چرا...  کرد نگاه سام چهره به اشک ی پرده پشت از شیال

 نفرت همه این که بود کرده چه پسر این با او مگر...  ؟ کرد می را کار

بود کاشته او وجود در را  ...  

شد سرازیر او چشم گوشه از اشکی قطره  ... 

؟ کنی می گریه داری:  رفتند باال سام ابروهای ! ...  

! ؟ چرا:  بود او صورت از نزدیک خیلی ی فاصله در حاال سام صورت

؟ بینی می اینجوری منو داری نیستی خوشحال...  ... 

...  انداخت شیال جان به دوباره لرزی بود سام صدای توی که خشونتی

شدند بسته ترس از هایش چشم  ...  

کن نگاه من به -  ...  

کن نگاه من به گم می بهت:  شد بیشتر فکش دور سام های انگشت فشار  

... 



 باقی بسته همچنان شیال های چشم ولی...  بود گرفته اوج سام صدای

دید نمی خود در را او به کردن نگاه جرات شیال...  ماندند  ... 

کنی می اذیتش داری...  کن ولش -  ... 

 روی بار این که ای سایه...  شدند باز هم از اراده بی شیال های چشم

 به توجه بی ، سام نگاه اما...  نبود سام آِن از فقط بود افتاده سرش

 نگاهش ، شیال باز های چشم دیدن با...  بود او با هنوزم ، ابرام حضور

 چشم...  کرد وارد شیال ظریف ی چانه به بیشتری فشار و شد تر پرنفرت

 در سعی که ای ناله و شده جمع هم روی درد از دوباره شیال های

شد خارج بازش نیمه های لب میان از اراده بی داشت کنترلش  ... 

.  سام:  رسید گوشش به بیشتری تحکم و جدیت با بار این ابرام صدای

کن.  ولش.  گفتم  ... 

 سر...  انداخت سرش باالی به نگاهی باز نیمه های چشم میان از شیال

 نگاه و برگشته بود ایستاده ، مبل کنار درست که ابرام سمت به حاال سام

 متوجه که بود وقت آن تازه شیال...  بود شده قفل درهم خیره دو هر

 زمان...  شد ؛ بودند شده حلقه سام دست مچ دور که ؛ ابرام های انگشت

 های لب روی تحقیرآمیزی پوزخند ، آرام آرام...  بود شده متوقف انگار

 سمت به آرامی به سرش...  شد جدا ابرام نگاه از نگاهش...  نشست سام

درآمد چرخش به شیال صورت روی نگاهش...  برگشت شیال  ...  

 می راست:  برگشت ابرام سمت به دوباره ، داد تکان بار چند را سرش

 ... گی

 فشار کرد حس لحظه یک شیال ، بود ابرام با هنوز نگاهش که حالی در

 چانه ، بعد ای لحظه اما...  شدند بیشتر اش چانه دور سام های انگشت

...  بود شده رها و برگشته عقب به رحمی بی با سام دست فشار از اش



 باالی از ، بود نشسته مبل روی زانو دو هنوزم ؛ که سام پرنفرت صدای

پیچید سالن داخل تحقیرآمیز سرش  : 

نداره رو ارزشش...  گی می راست -  ... 

 از و کشید بیرون خشونت با بود ابرام دست توی هنوز که را دستش مچ

شد بلند مبل روی  ... 

سام ببند رو دهنت:  غرید لب زیر ابرام  ... 

 از را شیشه ، کرد دراز را دستش...  نشست سام های لب روی پوزخندی

 شیال...  داد لم مبل همان روی خونسردی با دوباره و برداشت میز روی

 حرف از که حقارتی...  نداشت را او به نزدیکی همه این ی دوباره تحمل

 تمام با ، غریبه یک حضور در ، ابرام حضور در سام پرنفرت نگاه و

 و افتاده لرزه به بدنش تمام که بود دردناک آنقدر ، بود کرده حس وجودش

 اشک و داده فرو این از بیشتر را کننده خفه بغِض این توانست نمی دیگر

دهد نشان قوی را خود و مخفی را هایش  ... 

 ... شیال -

 اش توجه رسید گوشش به او از نزدیکی ی فاصله از که مالیمی صدای

 به مدت تمام که شد متوجه که بود وقت آن تازه...  کرد جلب خود به را

 و برگرداند را سرش آرام...  بود شده خیره نفرت با او سرد رفتار و سام

دوخت چشم ، بود نشسته پا دو روی مبل کنار که ابرام به بار این  ...  

؟ خوبی:  کرد زمزمه آرامی لحن با او نگاه دیدن با ابرام  ... 

کردند پیدا را خودشان راه داغ های اشک  ... 

متاسفم:  شد تاسف از پر ابرام نگاه  ... 

؟ بود متاسف او چرا  ... 



 طرف به را دستش ، مبل کنار شده خم ؛ شد بلند کمی پاهایش روی ابرام

شی بلند کنم کمکت بذار:  کرد دراز شیال  ... 

داد تکان آرام را سرش...  کشید کنار را خودش کمی شیال  ... 

تونم می خودم:  گفت لرزانی صدای با  ... 

 به را احساسش بی نگاه که حالی در و ؛ نزدیک دهانش به را بطری سام

 می خودش ، کن ولش ، گه می راست:  گفت تمسخر با بود دوخته شیال

 ... تونه

سام کنه لعنتت خدا:  برگشت سام سمت به غضب با ابرام سر  ...  

؟ گم می رو حقیقت دارم چون...  ؟ چرا:  شد براق سام های چشم  ... 

لعنتی دیگه کن تمومش -  ... 

 روی را بطری...  نشاند لب بر تمسخرآمیزی پوزخند فقط جواب در سام

داد فرو را آن از بزرگی ی جرعه و گذاشت هایش لب  ... 

 چشم...  نفرت از پر ، سام مثل درست ، دوخت سام به را نگاهش شیال

 ، راحت خیلی وجود این با...  شد تنگ کمی شیال نگاه طرز از سام های

 دوباره که بطری پشت از حتی ، را بود نشسته هایش لب روی که لبخندی

تش شد می هم بود گذاشته هایش لب روی  

 

داد خیص  ...  

اتاقت توی بری بهتره:  رسید گوشش به دوباره ابرام صدای  ... 

دونم می:  گفت روحی بی صدای با و داد تکان را سرش شیال  ... 



 بلند مبل روی از سختی به و انداخت چنگ مبل ی گوشه به شیال دست

 با ابرام...  کند کنترل را بدنش لرزش توانست نمی چرا ، لعنتی...  شد

 و کشید کنار را خودش و برخاست خود جای از سرعت به شیال شدن بلند

لرزی می داری...  ؟ خوبه حالت:  پرسید نگرانی با  ... 

کرد بیشتر را شیال بدن لرزش سام پرتمسخر خنده صدای  ... 

 ، کرد می حرکت شیال لرزان های قدم همراه ، سام به توجه بی که ابرام

 ، کنی فراموش رو امشب کن سعی ، متاسفم:  گفت دوباره ها پله کنار

است ریخته بهم امشب خرده یه سام...  تو بیای خواستم نمی همین واسه  

... 

 باال به کرد شروع ها پله از و گرفت لرزان دستی با را ها نرده شیال

داد فرو بار هزارمین برای را بغضش و...  رفتن  ...  

 ... شیال -

کنه توهین بهم نداشت حق اون:  گفت لرزانی صدای با شیال  ... 

 تاسف با را سرش ، آمد می باال های پله از کنارش که همانطور ابرام

 فردا مطمئنم ، خوام می معذرت ازت طرفش از من ، دونم می:  داد تکان

 پشیمون رفتارش از سگ مثل ، االغ ی پسره ؛ سرجاش بیاد عقلش که

شه می  ... 

 هم آن ، باشد داشته شیال برای توانست می دیگر اهمیتی چه سام پشیمانی

 اینجور بود ندیده بار چند از بیشتر که ای غریبه جلوی را او ، که وقتی

بود کرده خفیف و خوار  ... 

شد اتاقش وارد و داد هل را اتاقش در حرفی هیچ بی  ...  

 ... شیال -



 استراحت خوام می:  گفت سردی لحن با برگردد طرفش به که این بدون

 ... کنم

فقط ،" حتما -  ...  

کرد نگاهش منتظر و برگشت طرفش به آرام شیال  ...  

اینجور سام بینی می اگه...  خونه برگرده امشب کسی نبود قرار -  ...  

 چشم توی دوباره...  کشید موهایش داخل دستی...  کرد مکث کمی ابرام

متاسفم بازم: گفت دلسوزی با و شد خیره شیال های  ... 

 ابرام روی به ؛ را در حرفی هیچ بی و کرد نگاهش فقط سکوت در شیال

 ... بست

 

 

*** 

 

؟ شیال - ! ... 

هوم:  کرد ای ناله ، بود بالشش روی سرش که همانطور ، گیجی با شیال  

...  

؟ کنی می کار چی اینجا تو - ! ... 

؟ هوم:  بود خواب گیج شیال  ... 

؟ کنی می کار چی اینجا صبح وقت این گم می - ! ... 



 باالی که سها به آلود خواب و شدند باز هم از سختی به شیال های چشم

کرد نگاه بود ایستاده سرش  ...  

؟ چنده ساعت -  ... 

 سرخ های چشم به خیره نگاهش ، بدهد را او سوال جواب که آن بی سها

؟ کردی گریه:  بود شیال  ...  

 ... نه -

؟ قرمزه چشات چرا پس -  ... 

خوابیدم دیر دیشب -  ... 

 نکرده باور را او های حرف از ای ذره که داد می نشان سها نگاه حالت

 ... است

 ساعت:  گذاشت بالش روی دوباره را سرش و بست را هایش چشم شیال

؟ چنده  ... 

 چرا اصال تو ، ۰ طرفای:  کرد دستش مچی ساعت به نگاهی سها

؟ اینجایی  ... 

؟ باشم کجا پس:  بود آلود خواب شیال صدای  ... 

؟ بمونی شهره دایی زن خونه دیشب نبود قرار مگه -  ... 

 ... آره -

؟ خوب -  ... 

 ... خوب -

؟ برگشتی کی...  ؟ اینجایی چرا پس گم می:  گفت صبری بی با سها  ... 



 ... دیشب -

؟ چرا:  رفت هم در سها های اخم  ... 

؟ چی چرا:  نشست تختش روی کالفه و کرد باز را هایش چشم شیال  ... 

 گم می...  شیال کردی ام دیوانه:  نداشت او از کمی دست هم سها کالفگی

؟ اینجا برگشتی و نموندی شهره دایی زن خونه دیشب چرا  ... 

همینجوری:  انداخت باال ای شانه شیال  ... 

؟ شده چیزی...  ؟ همینجوری چی یعنی -  ... 

فقط:  کرد مکثی شیال...  نه -  ... 

؟ چی فقط -  ... 

...  نبودم راحت زیاد اونجا فقط:  داد تکان هوا در را راستش دست شیال

 ... همین

؟" واقعا:  بود تردید از پر سها نگاه  ... 

آره:  کرد مطمئنش شیال  ... 

باشه:  داد تکان آرام را سرش سها  ... 

؟ دیگه همین فقط:  نیاورد طاقت دلش باز ولی  ... 

آره:  نشست هایش لب روی حالی بی ی خنده شیال  ... 

شد بلند تخت روی از و  ... 

؟ ری می کجا -  ... 



...  پرسی می سوال چقدر...  ؟ چته امروز سها:  گرفت اش خنده شیال

همین فقط...  بشورم رو صورتم برم خوام می  ... 

برو باشه...  خوب:  کرد نگاهش دلخوری با سها  ... 

کرد مانتویش های دکمه کردن باز به شروع و  ... 

؟ شدی ناراحت:  کرد نگاهش لختی شیال  ... 

نه:  انداخت باال ای شانه سها  ...  

بود شده ناراحت...  فشرد هم روی را هایش لب شیال  ...  

کرد حرکت اتاق در سمت به و کشید سینه سر از آهی شیال  ... 

راستی ، آها -  ...  

برگشت عقب به شیال  ... 

 پایین کیفت:  کرد اشاره بود تختش کنار که شیال کیف به ؛ سر با سها

بود افتاده زمین روی  ... 

دوخت کیفش به را نگاهش شیال  ...  

مرسی:  گفت وار زمزمه  ... 

بود کرده فراموشش" اصال  ...  

دید خود به خیره را سها کنجکاو نگاه و گرفت باال را سرش  ... 

؟ ندیدی رو اینا ابرام ، برگشتی که دیشب -  ... 

؟ چطور:  شد عوض شیال نگاه رنگ  ... 

انداخت َشک به بیشتر را سها ؛ کالمش سردی و ، شیال نگاه تغییر  ... 



 توی کنارش هم ابرام دیده ، بزنه سر سام به رفت صبح که مامان آخه -

خواِب سام اتاق  ... 

نداد جوابی شیال  ... 

 می سیگاری گند بوی چه خونه تازه:  نداشت آمدن کوتاه خیال انگار سها

کرد باز رو خونه های پنجره و در تمام مامان...  داد  ... 

 اتاق از و...  بشورم رو صورتم رم می من:  گفت وار زمزمه شیال

شد خارج  ... 

رفت فرو فکر به نشست می خودش تخت روی که همانطور سها  ... 

 توی اتفاقی دوباره دیشب که ؛ کرد مطمئن را او دیگر شیال عجیب رفتار

بود افتاده خانه این  ... 

 

 

*** 

 

 روی مستقیم آفتاب شدید نور...  شدند باز هم از سختی به هایش چشم الی

 را پیچید می سرش توی رفته رفته که وحشتناکی درد و تابیده صورتش

 را دستش پشت...  شد خارج هایش لب میان از آهی...  کرد می بدتر

 ماند باقی تخت روی همانطور ، کشیده دراز و گذاشت اش پیشانی روی

 و خورده تکانی ، اتاق داخل کسی آرام های خروپف صدای با... 

 کف روی که ابرام دیدن با...  برگشت عقب به ، کشیده دراز همانطور

 درهم هایش اخم...  ماند باقی منگ و گیج ، بود رفته فرو خواب به اتاقش

 با و شد بلند آرنج یک روی...  کرد می غلطی چه جا این ابرام...  رفت



 تمرکزی خاطری به هایش اخم...  ماند خیره او به آلود خواب های چشم

 بودند خورده گره هم در قبل از بیشتر ، بود کرده آوردن یاد به برای که

شدند نمایان اش چهره روی ناباوری و شوک ، آرام ، آرام...   ...  

آمدند یادش به ، گریخته و َجسته ؛ گذشته شب های صحنه  ...  

لعنتی آخخخخ -  ... 

 اش پایینی لب...  گرفت هایش دست میان را سرش و نشسته تخت روی

 روی را هایش انگشت...  داد فشار حرص با دندانهایش بین محکم را

فشرد هایش شقیقه  ... 

بود کرده غلطی چه دیشب  ... 

 

 

*** 

 

* بود بلد خوب را شکستن  ... 

را دلم   

را عهدش  

را غرورم و  

ی همه تاوان تنهایی  

داشتم که ای سادگی  ...* 

 



 

 به ؛ دفترچه از دیگر متنی خواندن با ؛ روز آن در بار چندمین برای شیال

 قبل از بیشتر اش سردرگمی ، سطری هر خواندن با...  رفت فرو فکر

شد می  ...  

؟ داد می غم و دلگیری بوی ، دفتر این های متن تمام چرا  ...  

؟ خیانت و جدایی بوی  ...  

 در ، دفترچه از ای جمله هر خواندن با ، مبین و او عالی ی رابطه چرا

؟ رفت می فرو تردید و شک از ای هاله  ... 

 برای لحظه هر عطشش...  ابهام از پر...  بود سوال از پر وجودش تمام

شد می قبل از بیشتر دانستن  ...  

زد ورق دیگر ای صفحه  ... 

 

 

 در ولی ؛ باشی نابودشدن حال در درون از که وحشتناکیه حس چقدر

 با داری تو و راهه به رو چی همه ، انگار که کنی رفتار طوری ظاهر

میای کنار وضعیت این  ! ... 

چشاش نگرانی ولی ، شده کمتر سواالش هم بابا  ... 

سوزه می دلم خودم از بیشتر اون واسه اوقات گاهی  ...  

 غصه هی و کنه تحمل رو وضعیت این باید که کرده گناهی چه اون

 غیر و تر سخت واسم ، روزها این تحمل شه می باعث همین...  بخوره

بشه تر تحمل قابل  ... 



 

* ای ناعادالنه قانون چه  ! 

رابطه یک شروع برای   

بخواهند باید طرف دو هر  ... 

 ... اما

، شدنش تمام برای  

کافیست بخواهد نفر یک که همین  ...* 

 

 

زد ورق دوباره را دفتر ، سردرگم و حیران شیال  ... 

 

شده تنگ برات دلم   

معرفت بی  ... 

 

بود کرده پر را صفحه که بود چیزی تنها جمله یک همین  ... 

 با...  کرد پر را ذهنش تمام ، خوره مانند ، آرام آرام ، عجیب فکری

 را هایش چشم...  زد ورق شتاب با را دفتر صفحات ؛ لرزان هایی دست

 به ، ها نوشته سطر سطر روی دفتر داخل در نامی کردن پیدا برای

آورد در گردش  ... 

 



* نیستم دلگیر تو از  ... 

دلگیرم دلم از  ... 

کند می تحمل صبورانه را وفائیت بی که  ...* 

 

شد می تر گیج ، پراکنده جمالت خواندن از ، رفت می جلوتر چه هر  ... 

بود نشده نوشته دفتر این داخل اسمی هیچ چرا  ... 

 

 

*** 

 

 در کارمندان حقوق...  کند تمرکز دستش زیر دفتر روی کرد سعی

 ؛ بود کرده پرداخت تاخیر کمی با را حقوقشان قبل ماه...  بود اولویت

 مالی مشکالت درگیر که نداشتند تقصیری که هم خدا های بنده اون ولی

 شب روی زیاده از سرش هنوز...  کشید اش پیشانی به دستی...  شوند او

 دوباره وجدان عذاب ، دهد اجازه که آن از قبل...  کرد می درد ، قبلش

 داد باشگاه کتاب حساب و دفتر به را حواسش تمام ، کند پر را وجودش

 زد نمی سرکوفت او به روز تمام ابرام اگر حتی...  بود فایده بی ولی... 

بود آورده یاد به را ؛ قبل شب هاِی صحنه بیشتِر خودش ،  ... 

 چطور دانست نمی...  داد تکیه اش صندلی پشتی به خردی اعصاب با

 زند تقصیر همش...  کند درست را بود زده دیشب که گندی توانست می

 لب...  بود انداخته راه به اعصابش و او با که ای روانی بازی و ؛ بود



 ی دسته روی ؛ را آرنجش که همانطور...  فشرد هم روی را هایش

 کم انقدر" جدیدا چرا...  داد فشار را گاهش گیج ، گذاشت می اش صندلی

 می در کوره از زود آنقدر ؛ حدیثی و حرف هر با چرا...  بود شده تحمل

 به را نگاهش و کرده باز را هایش چشم...  کشید دل سر از آهی...  رفت

دوخت سقف  ... 

؟ شدند می طی ، جهنمی آنقدر روزها این چرا  ... 

 

 

*** 

 

نه یا خوابی االن دونم نمی  ... 

ام خوابی بی دچار من که همونطور   

؟ بیداری هم تو ،  ... 

؟ کنی می فکر من به اصال   

شده تنگ برات دلم من که همونطور  

؟ شده تنگ برام دلت  ... 

؟ نمیایی چرا پس  ... 

؟ کنم صبر کی تا  

؟ بمونم تو از خبری منتظر کی تا  ... 

 



 داخل را دستش...  پیچید می شب سیاهی دل در تندش های نفس صدای

 نگاهی...  بود پوشانده را بدنش تمام سردی عرق...  کشید خیسش موهای

 های نفس صدای ولی ؛ شد نمی دیده چیزی...  انداخت اتاق طرف آن به

 تن بخش آرام قبل های شب تمام مانند ، اتاق تاریکی در ؛ سها آرام

 را سرش و کشید دراز دوباره...  زد پتویش به چنگی...  بود لرزانش

 بدن لرزش تا کرد می را تالشش تمام که همانطور...  گذاشت بالش روی

...  بود فایده بی ولی...  آورد فشار مغزش به ، کند آرام را هایش نفس و

آورد نمی یاد به کابوسش از چیزی ؛ گذشته های شب تمام مثل هم باز  ... 

 

 

*** 

 

 ولی...  اومدم می پیشت دیروز همون باید من...  خوام می معذرت -

 ، هم دیگه روز دو یکی ، بود ریخته سرم شرکت توی کار کلی...  نشد

شیراز واسه دارم تور یه باز  ...  

نداره اشکال -  ... 

 ولی ، پیشت نیومدم دیروز اگه حتی من که بدونی خوام می ، ببین ، نه -

بود پیشت ذکرم و فکر تمام  ...  

نداره اشکال که گفتم ، شیوا دونم می -  ... 

:  آمد در گردش به خواهرش صورت روی ، شیوا جستجوگر نگاه

؟ مطمئنی  ... 

 ... آره -



فشرد هم روی را هایش لب شیوا  ... 

 هنوز ، مامان رفتار از تو:  آمد حرف به دوباره باالخره تا گذشت لختی

 ... ناراحتی

 ... نیستم -

دلخوری بدجور ازش که زنه می داد چشات...  نگو دروغ -  ... 

؟ ندارم حق:  زد را دلش حرف باالخره شیال  ... 

 های دست در را شیال های دست ، بود نشسته کنارش که همانطور شیوا

...  نیست یادت گذشته از چیزی که دونم می...  شیال ببین:  گرفت خودش

 مامان رفتارهای از شاید...  باشه عجیب واست چیزها خیلی االن شاید

 هم خیلی...  داره دوست مامان که باش مطمئن اینو ولی...  نیاری در سر

 می رو سردش ی چهره تو...  بده نشون تونه نمی فقط...  داره دوست

 هم خیلی" باطنا مامان...  نیست ولی...  همیِن همش کنی می فکر و بینی

 ... مهربون

نزد حرفی وجود این با ولی ، نشست شیال ی چهره روی پوزخندی  ... 

 شدن بهتر ی واسه فقط رو حرفا این کنی می فکر...  نگا منو ، هی -

؟ گم می بهت دارم حالت  ... 

خوبه حالم من...  کنیم تمومش رو بحث این بیا شیوا -  ... 

 دوست من از بیشتر اگه ، رو تو مامان که بدون اینو فقط...  باشه -

 دوست طرز درک فقط...  فقط...  نداره دوست تر کم ، باشه نداشته

همین...  سخته خرده یه مامان داشتن  ...  

:  نگهدارد راضی خود از را شیوا ، لبخندی دادن نشان با کرد سعی شیال

 ... باشه



 خواهر آفرین:  زد شیال گاه گیج روی ای بوسه مهربانی با شیوا

 ادامه کردو شیال صورت قاب را هایش دست...  خودم خوشگل کوچولوی

باشه...  نکن فکر ای دیگه چیز به هم دیگه:  داد  ... 

شد اتاق داخل سها و شد باز اتاق در  ... 

 تا دو شما که باز:  گفت دو آن به رو بست می را اتاق در که همانطور

کنید می پچ پچ هم با دارین خواهر  ... 

 داشتی ساعت یه نیست معلوم که خودت مثل:  کرد نگاهش موذیانه شیوا

؟ خبریه...  ؟ کردی می پچ پچ تلفنی ، کی با  ... 

؟ خبری چه بابا نه...  گمشو:  کرد نگاهش خنده با سها  ... 

 با نگاهش که حالی در و...  انداخت تختش روی را موبایلش گوشی و

؟ نخوردین هیچی چرا:  گفت بود ها هندوانه  ... 

 کرد سرش تکیه را دستش آرنج و کشید دراز تخت روی ، شیال کنار شیوا

بودیم تو منتظر:   ... 

آفرین:  نشست ها هندوانه ظرف کنار زمین روی سها  ... 

گذاشت شیال زانوهای روی را سرش شیوا  ...  

زدند لبخند هم روی به اراده بی خواهر دو  ... 

 به رو ، گذاشت می ها دستی پیش داخل را ها هندوانه که همانطور سها

؟ چطوره کارت اوضاع:  گفت شیوا  ... 

نیست بدک:  گفت خیالی بی با شیوا  ... 

؟ سابق مثل حقوقت هم هنوز...  ؟ چی یعنی -  ... 



 انجام رو کار این کردن سفر عشق به بیشتر من دونی می که خودت -

 هشتم کنم نگاه بهش ثابت شغل عنوان به خواستم می اگه وگرنه ، دم می

بود نهم گرو  ... 

بودی سفر عشق هم اولش از آره -  ... 

:  گرفت سها دست از را اش هندوانه بشقاب و شد بلند آرنجش روی شیوا

کوه برنامه از خبر چه  ... 

 کوه که آخری بار ، هیچی:  گرفت شیال سمت به دیگری بشقاب سها

بودی هم خودت که بود روزی همون رفتیم  ... 

؟ واقعا:  نشست تخت روی تعجب با شیوا  ... 

 ، ریخت بهم سام اوضاع که وقتی از...  بابا آره:  داد تکان سری سها

 اون ، شناسیش می که خودت...  نداره رو رفتن کوه دماغ و دل دیگه

اومد می باهامون که بود مامان و تو اصرارهای خاطر به هم ها دفعه  ... 

 فرو فکر به که حالی در و گرفت دهانش سمت به دیگری چنگال شیوا

؟ جدی:  گفت آرام ، بود رفته  ... 

داد تکان تاسف با را سرش سها  ... 

 گفت آرام بود دو آن گفتگوی گر نظاره سکوت در مدت تمام در که شیال

؟ اوضاعی چه:   ... 

؟ چی -  ... 

برگشت او سمت به دختر دو هر نگاه  ... 

 وقتی از گفتی...  ؟ اوضاعی چه:  بود گردش در دو آن بین نگاهش شیال

ریخت بهم سام اوضاع  ... 



گذاشت دهان در دیگری ی هندوانه و گفت آهانی شیوا  ...  

:  کرد دادن توضیح به شروع ، بود شیال با نگاهش که حالی در سها ولی

شده مالی مشکالت دچار که میشه ماه چند یه سام  ... 

داد می نشان برادرش خاطر به را اش نگرانی سها لحن  ... 

؟ چرا -  ... 

احمق که بس:  داد جواب خونسردی با شیوا  ... 

کرد نگاه شیوا به درهم های اخم با سها  ... 

برد باال خواهی معذرت معنای به را دستش دو شیوا  ... 

 سام:  گفت شیال به رو ، بود درهم هنوز هایش اخم که حالی در سها

 ولی...  کرد بانک توی رو نامردش های دوست از یکی ضمانت پارسال

 عقب قسطش کلی تنها نه نامرد اون که دادند خبر بهش بانک از االن

 هم بانک کارمندهای از یکی...  ندارم من که گفته پررویی با بلکه ، افتاده

 گفته بهش و کنار کشیده رو سام ، داشته علیک و سالم سام با حدودی تا

 اون...  بگیرین ضامنم از برین گفته بانک به عوضی همون" عمال... 

وا هیچی من ولی ، داره  

 

نمونده سم  ... 

نداره" واقعا شاید خوب -  ... 

 به زده رو چیزش همه ، دزد ی مرتیکه...  بابا نه:  گفت حرص با سها

داشته که چی هر...  ماشین ، خونه...  زنش پدر و زنش نام  ... 

؟ چرا آخه -  ... 



 بد مردم از بعضی که بس:  زد هندوانه توی را چنگالش حرص با سها

 ... شدند

رفت فرو فکر به شیال  ...  

؟ بود همین خاطر به ، سام عصبی و سرد رفتارهای تمام یعنی  ... 

 چی هر میگه مامان:  داد ادامه بود شده تازه دلش داغ انگار که سها

 همه کرده فکر ، الکی اعتماد...  خورده دوستاش اصطالح به از خورده

 موقعی...  خورد رو اعتمادش چوب بدجوری ، اند روراست خودش مثل

 رو هواش کدومشون االن...  گذاشتن تنهاش داشت اونا به نیاز واقعا که

کنند می کمک بهش و دارن  ... 

 ، شد بحثش سام با که بار هر...  آمد شیال های چشم جلوی ابرام ی چهره

داشت حضور جا آن ابرام ، شد تحقیر که بار هر  ... 

هست که ابرام:  نشست شیال های لب روی پوزخندی  ... 

 هم اول همون از اون...  آره:  گفت اکراه با سپس و کرد مکثی سها

بود باهاش  ... 

بودند رفته فرو فکر به کدام هر دخترها...  شد حکمفرما اتاق در سکوتی  

... 

 

 

*** 

 

 ... شیوا -



 ... هوم -

 می ، بود ایستاده دوم ی طبقه هاِی پله پاگرِد روی که جایی همان از سها

ببیند را اتاقش ی بسته در توانست  ... 

بگم بهت باید چیزی یه -  ... 

؟ چی:  کرد نگاهش کنجکاوی با شیوا  ... 

شیالست به راجع:  آورد تر پایین را صدایش سها  ... 

؟ شده چیزی:  رفت هم در شیوا های اخم  ... 

خوب:  گفت کنان من من سها  ... 

؟ زده حرفی کسی...  ؟ شده چی سها:  شد جدی شیوا لحن  ... 

نشست سها های لب روی پوزخندی  ... 

 دیگه که شنیدیم حرف ناکس و کس از مدت این توی انقدر...  حرف -

گزه نمی هم ککمون  ... 

؟ چی پس:  گفت دوباره صبری بی با شیوا  ... 

 سام پیش شب چند راستش:  انداخت اتاق ی بسته در به دیگر نگاهی سها

کردند هم با بدی خیلی دعوای یه شیال و  ... 

؟ چی:  کرد نگاهش مبهوت و مات شیوا  ... 

ترسیدیم خیلی ما...  بود بد خیلی:  داد تکان را سرش سها  ... 

؟ شد دعواشون چی سر -  ... 

شد من تقصیر راستش:  داد جواب ، اش روزه چند گناه حس با سها  ... 



؟ مگه کردی کار چی ؟ چرا -  ... 

 می...  کن ولش رو اینا االن:  انداخت اتاقش سمت به دیگری نگاه سها

 با منم ، بیرون رفتی اتاق از که تو...  بیرون بیاد اتاق از شیال یهو ترسم

 بعد بینم می فقط...  فقط...  بدم طولش زیاد خوام نمی...  اومدم بهانه یه

خودش توی رفته بدجور شیال ، دعوا اون  ...  

شد تر غلیظ شیوا اخم  ... 

 خاطرات دفتر اون توی سرش یا همش:  داد می توضیح تند تند سها

 ، زنه می حرف نه...  جدیدش دفتر اون توی نوشتن حال در یا ، قبلیش

 شب بود قرار که هم شبی اون...  داره بخند و بگو من با قبل مثل دیگه نه

 معلوم ، بود سرخ هاش چشم ، دیدمش که صبحش ، بمونه شما ی خونه

نگفت هیچی ، کردم سوال ازش چی هر ولی...  کرده گریه که بود  ... 

 سکوت ، شیال با مادرش رفتار و شان خانه اتفاقات آوردن یاد به با شیوا

بست هم روی را هایش لب و کرد  ... 

 توی همش که ؛ شدنش پیدا اول روزهای اون به برگشته دوباره انگار -

 ، پرسیدی نمی سوالی و زدی نمی حرف باهاش وقتی تا و ، بود خودش

نگرانشم خیلی جورایی یه...  گفت نمی هیچی  ... 

 ، باشه:  گفت لب زیر بود رفته فرو فکر در شدت به که حالی در شیوا

 ... فهمیدم

:  گفت تعجب با ، رفت می پایین سمت به ها پله از دوباره که او به سها

؟ حاال ری می داری کجا  ... 

 ، کردم کار پایین دقیقه چند:  داد جواب برگردد عقب به که آن بی شیوا

نباشه تنها شیال پیش برو تو...  میام زود  ... 



 فرستاد بیرون کالفگی با را نفسش ، آورد نمی در او کار از سر که سها

رفت باال هم را مانده باقی ی پله چند و  ... 

 

 

*** 

 

 عمه...  ایستاد آشپزخانه در چهارچوب در ، سکوت در دقایقی شیوا

 بود آشپزی حال در او به پشت ، باشد او حضور متوجه که آن بی سمانه

گذاشت آشپزخانه درون به پا و گرفت را تصمیمش شیوا...   ... 

؟ خواین نمی کمک -  ... 

عزیزم نه:  کرد نگاه او به و آورد عقب را سرش لبخند با سمانه عمه  ...  

داد تکیه گاز کنار کابینت به شیوا  ... 

 جا به جا روغن در را تابه داخل های بادمجان که همانطور خانم سمانه

؟ شده چیزی:  انداخت شیوا به نگاهی نیم ، کرد می  ... 

کرد مکث کمی شیوا  ... 

؟ خبر چه بابا از -  ... 

 هم به خرده یه اونور کارهاش...  خوبه:  داد تکان را سرش خانم سمانه

کردند رد رو بحران گه می شکر رو خدا ولی...  پیچیده  ... 

بود فکر در سکوت در شیوا  ... 



 بیرون تابه داخل از را شده سرخ های بادمجان که همانطور خانم سمانه

 که جایی تا:  گفت باشد طرفانه بی کرد می سعی که لحنی با ، آورد می

 رو همه حال و زنه می زنگ ، میون در شب یک یا ، شب هر ، بتونه

زنه می حرف شیال با و پرسه می  ... 

خوبه:  گفت خونسردی با شیوا  ... 

 حرف بابات با که شده وقت چند:  نیاورد طاقت دلش آخر خانم سمانه

 ... نزدی

؟ دونید می کجا از شما:  بود آرام شیوا نگاه  ... 

 راحت خیلی شه می...  بشه گفته" حتما نیست الزم چیزها سری یه -

شد متوجه  ... 

نشست شیوا های لب روی ظریفی لبخند  ... 

 هم شما پس:  بود آرام و مالیم لحنش ، کرد صحبت به شروع وقتی

؟ درسته...  ؟ دیگه هستین شیال روز و حال متوجه  ... 

؟ چیه منظورت:  افتاد خانم سمانه پیشانی روی چینی  ... 

ناراحت شیال:  رفت باال کمی شیوا ی شانه ی گوشه  ... 

دوخت تابه به را نگاهش خانم سمانه  ... 

؟ نه مگه ، دونید می خودتون هم شما -  ... 

؟ چطور:  داد جواب بیندازد شیوا به نگاهی که آن بی خانم سمانه  ... 

 عقب به را دو هر نگاه ، سرامیک روی صندلی شدن کشیده صدای

 داخل از و نشست آشپزخانه های صندلی از یکی روی سها...  برگرداند

گرفت دستش در را پرتقالی ، میز روی ی میوه ظرف  ... 



؟ نیستم که مزاحمتون:  گفت دید خود به خیره را دو هر نگاه که وقتی و  

... 

اگه...  ؟ گذاشتی تنها باال رو شیال -  ... 

...  دفترش توی سرش دوباره ، نباش نگران:  کرد مطمئن را شیوا ، سها

؟ زنید می حرف چی به راجع دارین:  کرد سوال کنجکاوی با و  ... 

کرد نگاه خانم سمانه به دوباره و گرفت سها از را اش ناراضی نگاه شیوا  

... 

 امروز دختر تا دو شما:  بود چرخش در دو آن بین نگاهش خانم سمانه

؟ چتون  ... 

خورم می رو پرتقالم دارم که من...  هیچی:  گفت خیالی بی با سها  ... 

 اگه ، شیراز رم می دیگه روز دو یکی من عمه:  کرد کوتاه را بحث شیوا

ببرمش خودم با سفر این خوام می ، باشه داشته دوست خودش شیال  ... 

؟ ببریش خودت با...  ؟ چی:  دوخت او به رو متعجبش نگاه خانم سمانه  

... 

آره:  داد جواب جانب به حق شیوا  ... 

 

 را شیوا که نباشد طوری لحنش کرد می سعی که حالی در خانم سمانه

که شه نمی جان عمه:  گفت کند ناراحت  ... 

؟ چرا:  رفت درهم کمی شیوا های اخم  ... 

شه نمی راضی بابات که دونی می -  ... 

است بچه شیال مگه ، تازه...  باهاشم من...  میاد داره من با ؟ چرا -  ... 



 کردن سرخ سرگرم را خودش ، کند نگاهی شیوا به که آن بی خانم سمانه

 بابات وقتی بببنی نبودی که تو ولی...  نیست بچه ، عزیزم نه:  بود کرده

 راضی" اصال تازه...  کرد بهم رو شیال سفارش چقدر رفت می داشت

 تنهایی گذاشتم من بشه متوجه" بعدا اگه حاال...  بمونه من پیش شد نمی

؟ گه می چیزی یه بهم کنی نمی فکر ، شیراز بره پاشه  ... 

 واسش اتفاقی نمیذارم...  هست بهش حواسم خودم من...  نباشید نگران -

 ... بیفته

 ، نداده من به رو اجازه این بابات که این سر بحث ، عزیزم دونم می -

بیاد پیش دلخوری بابات و من بین ندارم دوست منم  ... 

 شیال ، بابا برگشتن زمان تا ندارین قصد شماها ، اوصاف این با یعنی -

کنید دور چشماتون جلوی از رو  ... 

 با را بحث این کرد سعی و نشاند هایش لب روی لبخندی خانم سمانه

گفت شه می هم اینجوری:  کند تمام آرامش  ... 

 می رو حرف این ببخشید عمه:  بود حرصی میلش برخالف شیوا لحن

شیال بان زندان شدین جورایی یه شما االن ولی ، زنم  ... 

؟ زنی می داری تو حرفیه چه این!! ...  شیوا وا -  ... 

 آمدن کوتاه قصد هم شیوا ولی...  بود دلخوری از پر خانم سمانه لحن

 ... نداشت

 این توی رو شیال اجباری موندن این ، من ولی...  نشو ناراحت عمه -

کنم توصیف تونم نمی ای دیگه جور هیچ ، خونه  ... 

نداره رفتن بیرون به تمایلی خودش هم شیال...  ؟ اجباری موندن چرا -  ... 



 ؟ زده رو حرف این خودش:  دوخت خانم سمانه به را اش جدی نگاه شیوا

؟ پرسیدین ازش شما" اصال...  ؟ بیرون بره نخواسته خودش...   ... 

فشرد هم روی را هایش لب ناراحتی با خانم سمانه  ... 

 شما دونم می که من ، جون عمه:  باشد تر مالیم لحنش کرد سعی شیوا

 رو روزش و حال این تونم نمی...  من خواهر شیال ولی...  خوبید چقدر

 وضعیت این تحمل...  ناراحت شیال...  بزنم ندیدن به رو خودم و ببینم

 و حال متوجه ، بهش نگاه یه با که شناسمش می اونقدر...  سخته واسش

بشم روزش  ... 

 این داخل که همش...  جان شیوا نیست کنی می فکر تو که طور اون -

ره می هم بیرون...  نیست خونه  ...  

 سها:  برگشت بود نشسته میز پشت هنوز که سها سمت به خانم سمانه

؟ بود نرفته بیرون خودت با پیش روز چند همین مگه  ... 

 انداخت باال ای شانه ، بود دو آن بحث ناظر سکوت در مدت تمام که سها

 مونده کم ، زد غر سرم روز اون سام چقدر بدونی اگه ولی ، رفتیم آره: 

خونه برگشتم زود دیدی که منم...  ببره باشگاه در جلوی رو آبروم بود  ... 

 با و فشرد هم روی را هایش لب ، سها های حرف شنیدن با خانم سمانه

گرفت سها از را رویش ای غره چشم  ... 

 شد حرصی آنقدر چرا...  کرد نگاه را مادرش شده گرد های چشم با سها

 دروغ به شیوا جلوی که داشت انتظار...  داشت او از انتظاری چه... 

 خوب! ... ؟ گذشت خوش هم زیاد خیلی و بود خوب هم خیلی بله ، بگوید

 سها دماغ از ، سام رفتار خاطر به هم خیلی روز اون! ...  نگذشت خوش

 تکه سها...  ؟ ماند می باقی وسط این گفتنی دروغ چه دیگر...  آمد در

کرد خوردن به شروع حرص با و گذاشت دهانش داخل را پرتقال ای  ... 



 در و آورد بیرون را روغن ظرف و کرد باز را کابینت در خانم سمانه

شما پیش نیومد مگه پیش روز دو همین تازه:  گفت حال همان  ... 

 دیدشان از را هایش لب روی پوزخند کرد می سعی که حالی در شیوا

کرد سکوت فقط جواب در ، کند مخفی  ... 

 سر ریخت می ماهیتابه داخل بیشتری روغن که همانطور سمانه عمه

:  گفت کنان تاکید بود ایستاده ای گوشه ساکت که شیوا به رو و چرخاند

؟ نیومد مگه  ... 

چرا:  گفت تلخی لبخند با شیوا  ... 

 اونو ما هم همچین پس ، بینی می خوب:  گفت شوخی لحن با سمانه عمه

 هم انقدر اوایل شیال ؛ حال هر در...  نکردیم زندونی خونه این توی

 یه تازه ، ببریم اونور و اینور رو اون زیاد بتونیم که نبود خوب حالش

شده بهتر حالش که روزه چند  ... 

 تغییر کمی به شیال ، نبود این من منظور ولی:  کرد قطع را حرفش شیوا

 این توی که جوی این با اونم ، بره پیش همینطوری اگه...  داره احتیاج

بشه افسرده ممکنه ، هست خونه  ... 

 شیوا حرف از را اش ناراحتی کرد می سعی که حالی در خانم سمانه

؟ جوی چه...  ؟ عمه چیه منظورت:  پرسید دارد نگه مخفی  ... 

 می خوب خودتون:  داد را سمانه عمه نگاه جواب ، جدی نگاهی با شیوا

؟ چیه من منظورم دونید  ... 

انداخت ، بود نشسته میز پشت که سها به تندی نگاه خانم سمانه  ... 

 تونه نمی اینطوری شیال:  داد ادامه سمانه عمه ناراحتی به توجه بی شیوا

 بدتر این از حالش که کنیم کاری خوایم نمی که ما...  بده ادامه نباید و



 کار توش که آژانسی...  هستم مواظبش خودم ، بیاد من با بذارین...  بشه

 نگرانی جای پس...  معروفیه آژانس ، دونین می خودتون که کنم می

هست بهش حواسم جوره همه خودم ، نیست  ... 

 که نیست من دست جان شیوا:  بود کالفه اصرار همه این از خانم سمانه

رضا باید بابات...   

 

 شیال روی ماجراها این بعد اون...  نیست راضی دونم می که بده یت

 دوباره و داد تکان سری...  برسه گوشش به وقت یه اگه ، شده حساس

عزیزم شه دلخور ازم بابات نذار:  داد ادامه  ... 

؟ همین دلیلش" واقعا:  نشست شیوا های لب روی پوزخندی  ... 

 شیال آزار قصد که ما...  ؟ باشه داشته تونه می ای دیگه دلیل چه پس -

نداریم رو  ... 

میدین آزارش دارین ولی ، قصد بی چه ، قصد با چه -  ... 

 شیوا حرف از ، را اش ناراحتی کرد می سعی که حالی در خانم سمانه

 می انصافی بی داری کنی نمی فکر جان شیوا:  گفت آرام ، ندهد نشان

؟ کنی  ... 

 از سمانه عمه که بود متوجه خوبی به...  فرستاد بیرون را نفسش شیوا

 بهتر شاید ، آمد می بر دستش از دیگری کار چه...  شده دلخور دستش

 ... بود

کشید بیرون افکارش از را او سها صدای  ... 

؟ باشگاه نیاد من با روزها از بعضی چرا خوب -  ... 



؟ زدی حرف تو باز:  توپید سها به تغییر با سمانه عمه  ... 

 یه هم...  ؟ مامان چیه مگه خوب:  کرد نگاه مادرش به دلخوری با سها

شه می عوض اش روحیه کمی بقیه دیدن با هم و کنه می ورزشی  ... 

نیست هم فکری بد:  کرد مکث کمی شیوا  ... 

 سوخت غذام...  بیرون برین پاشین...  تا دو شما کردین ام دیوونه وای -

زدم کله و سر باهاتون بس از  ... 

 می بهش ، بابا به زنم می زنگ من پس ، باشه:  گفت خونسردی با شیوا

شیراز ببرمش خودم با رو شیال خوام می گم  ... 

 با و ؛ شیوا طرف به برگشت...  کرد خاموش را گاز زیر سمانه عمه

کرد نگاه او به فقط ناراحتی  ... 

؟ نزنم زنگ -  ... 

 که کنی کاری خوای می...  ؟ وضعیتی چه توی االن بابات دونی می -

؟ بشه اضافه بهش هم اینجا های نگرانی  ... 

بشه نگران و بفهمه نذارین پس:  انداخت باال ای شانه خیالی بی با شیوا  

... 

خدایا وای:  نالید لب زیر سمانه عمه  ... 

 یه حالش بذارین فعال باشه:  گفت ناراحتی با و کشید موهایش داخل دستی

 بره سها با روزها بعضی داشت دوست خودش اگه ، بشه بهتر خرده

 ... باشگاه

شد باز سها نیش  ... 

کرد سها نثار ای غره چشم ، چندم بار برای حرص با سمانه عمه  ... 



 می حساب قولتون روی:  گرفت گاز کنار کابینت از را اش تکیه شیوا

 ببینم گردم برمی وقتی خوام نمی ، نزنید حرفتون زیر امیدوارم ، کنم

بگم شیال به رم می االنم..  امروزه از بدتر شیال روحیه  ... 

 های نگاه زیر و شد بلند میز پشت از سریع هم سها ، شیوا حرف این با

شدند خارج آشپزخانه از ، خانم سمانه ناراضی  ... 

 

 

*** 

 

* ؟ دانی می چه دلتنگی از  

باشی بریده کاغذ با را دستت که اینست مثل  ... 

زند نمی زخمی  ! 

ریزد نمی خونی  ! 

 ... ولی

عجیب سوزاند می  !!* 

 

 

 قطره مثل...  کرد جلب خود به را شیال ی توجه صفحه روی نقطه چند

 سر...  خشکیده اشکی ی قطره شاید یا...  کاغذ روی شده خشک آب های

شدند کشیده ها آن روی اراده بی شیال انگشتان  ...  



گرفت را وجودش غریبی حس  ...  

داشت یاد به کاش  ... 

 

* کنی نمی قهر ها وقت بعضی   

بری که  ... 

ببینی تا کنی می قهر  

 چقدر

داری ارزش طرفت برای  ! 

 *... همین

 

 ، شد بسته شیال های انگشت مابین دفتر ، اتاق داخل به دخترها ورود با

بود مانده جا ، ذهنش پِس در هنوز ، داخلش کلمات که حالی در  ... 

 

 

*** 

 

؟ خبره چه اینجا:  بود تعجب از پر ابرام نگاه! ... ؟ باال رفتن -  ... 

بدونم اینو خواد می دلم خیلی منم:  شد رد کنارش از عصبی حالت با سام  

... 



...  شد اتاق وارد او دنبال به و گرفت در چهارچوب از را اش تکیه ابرام

 از را موبایلش گوشی و رفت کارش میز طرف به بلند های قدم با سام

گرفت شماره و برداشت میز روی  ...  

؟ زنی می زنگ داری کی به -  ... 

 گوشش داخل بوق صدای که حال همان در ، بدهد را جوابش آنکه بی سام

اتاق داخل رفتن راه به کرد شروع ، پیچید می  ... 

...  سکوت کمی...  ؟ میگه چی سها گم می...  سالم...  مامان ، الو -

؟ کردی می صحبت من با قبلش نباید...  ؟ چی یعنی  ...  

 ؟ دونه می سعید دایی...  خوب:  کشید صورتش به دستی ناراحتی با سام

 فرستادیش بگی بهش که این بدون راحتی همین به:  کرد مکث کمی... 

؟ اینجا  ... 

 به را حواسش تمام ، سینه به دست و تکیه میزش ی گوشه به ابرام

بود داده سام های صحبت  ... 

...  ؟ کردی موافقت چرا تو خوب:  کرد فرو موهایش داخل را دستش سام

 اون به ، کرده بیخود خیلی شیوا آره...  مکث...  داره ربطی چه شیوا به

خودشون خونه ببرنش ، دارن ورش ناراحته خیلی...  ؟ داره ربطی چه  

...  

 بهت...  تره غریبه ، غریبه پشت هفت از من واسه آره:  بود شاکی سام

 ای رابطه هیچ خوام نمی دیگه من ، بکش خط رو من دور گفتم اول از

 حواسم من که ، اینجا فرستادیش من امید به اگه االنم ، باشم داشته باهاش

من مادر کردی اشتباه گم می بهت دارم ، باشه بهشون  ... 



 داخل به ورود حال در خانم نفر چند ، انداخت محوطه به نگاهی ابرام

بست آرام را در و رفت دفتر در سمت به ، بودن باشگاه  ... 

 ندارم حرفی دیگه من ، نداره اشکال...  باشه...  ؟ باشم عصبانی نباید -

 خواهش...  سعید دایی و دونی می خودت ، افتاد واسش هم اتفاقی اگه... 

ات برادرزاده و دونی می خودت...  نکش وسط رو من پای فقط کنم می  

... 

داشت عصبانیتت اوج از نشان سام ی چهره  ... 

 خواهش پس ، ندارم باهاش نسبتی هیچ دیگه من...  ات برادرزاده آره -

 نکن حساب من روی ات برادرزاده کارهای برای وقت هیچ دیگه کنم می

 پس ، کنم حفظ باهاش رو ام فاصله تونم می که جایی تا خوام می... 

نپیچی ها نسخه این از من واسه دیگه شم می ممنون خیلی  ... 

داد می تکان هایش شنیده مقابل در را سرش تمسخرآمیزی حالت با سام  : 

 اشتباه دارم من همیشه...  دیگه آره میگم...  دونم می...  باشه...  آره -

نداری؟ کاری...  دیگه باشه میگم...  کنم می  ...  

خداحافظ...  دارم کار:  داد ادامه تلخی لحن با  ... 

انداخت میز روی و کرد قطع را گوشی  ...  

:  کرد سام عصبی چهره به نگاهی ، آرامش با و گذاشت جلو قدمی ابرام

؟ بشه چی قراره حاال خوب  ... 

 عصبی های ضربه با و گذاشت لبش گوشه سیگاری حرفی هیچ بی سام

 محکمی پک که حالی در و کرد روشن را سیگار ، زد می فندک به که

فرستاد بیرون عصبی را دودش زد می بهش  ... 

 



 

*** 

 

 نگاه ، زد می حرف خودش با انگار لب زیر حرص با که سها صدای

کشاند او سمت به را شیال  ... 

 غر چقدر:  نشاند هایش لب روی اجباری لبخندی ، شیال نگاه دیدن با سها

...  نکن توجه هاش حرف به...  خوبی تو...  ؟ نه مگه ، جونم به زد

حریفش خودش مامان  ... 

شه می شلوغ اینجا هم االن...  بیا:  گرفت خودش دست در را شیال دست  

...  

 مجهز که دید بزرگی" نسبتا سالن مقابلش در شیال و کرد باز را دری سها

بود ورزشی وسایل زیادی تعداد به  ...  

 در هم رو شالت و مانتو...  اینجا بیا:  برد سالن دیگر سمت به را او سها

 ... بیار

بزرگ اینجا چقدر -  ... 

بود گردش در سالن اطراف شیال نگاه  ... 

 را مانتویش های دکمه که حالی در و نشست سها های لب روی لبخندی

 بود آمده در گردش به سالن فضای در نگاهش شیال همانند ، کرد می باز

کشیده زحمت اینجا ی واسه خیلی سام...  آره:   ... 



 کرد دراز شیال سمت به ورزشی لباس دست یک ، حرفش این دنبال به و

 یک...  خرید ریم می هم با عصری...  بپوش رو اینا امروز" فعال بیا: 

خریم می واست خوب ورزش لباس دست  ... 

گرفت سها دست از را ها لباس تشکر با شیال  ... 

 ها آن سمت به سها ، آن داخل به خانم چند ورود و سالن در شدن باز با

بیا پوشیدی رو لباسات هم تو...  پیششون برم من:  گفت آرام و برگشت  

... 

گذشت کنارش از لبخند با هم سها و داد تکان سری شیال  ... 

 

 

*** 

 

...  انداخت اش مچی ساعت به نگاهی...  بود شده تاریک کامال دیگر هوا

 بیرون به ، کار دفتِر باِز دِر از که نوری...  بود گذشته هم نیمه از شب

 چشمی زیر...  بود محوطه تاریک فضای ، بخش روشنی تنها ، تابید می

 نداشت را خانه به رفتن خیال اصال که بود معلوم ، انداخت او به نگاهی

 نرده روی را بلندش پاهای و ، شد جا به جا اش صندلی روی کمی... 

دیدم رو فرزاد دیروز:  انداخت جلو های  ... 

ماند منتظر آرام ، سکوت در  ...  

 باز هم از او های لب تا ، کشید طول داشت انتظار که چه آن از بیشتر

 ... شود



؟ کی - ! ... 

بابا دیگه فرزاد -  ... 

گی می رو کی دونم نمی:  گفت حوصله بی سام  ... 

نشست می سروش کنار کالس اول همیشه که تپلی پسر همون -  ... 

داد تکان آوردن یاد به عالمت به را سرش و کرد فکر کمی سام  ...  

:  داد ادامه داد می بیرون را سیگارش دود تنبلی با که حالی در ابرام

بخره ماشین خودش واسه بابا نمایشگاه بود اومده دیروز  ... 

 می سیگارش به محکمی پک که حالی در و نداد نشان واکنشی هیچ سام

گذاشت اش شده خم زانو روی را دستش آرنج دوباره زد  ... 

کنه می ازدواج داره -  ...  

 پوزخند و چسباند مقابلش های نرده به ، را راستش پای کفش کف ابرام

گرفت نادیده را سام صدادار  ... 

بود خوشحال چقدر بدونی اگه -  ... 

خره که بس -  ... 

؟ اونوقت چرا:  کرد نگاهش آرامش با ابرام  ... 

داشت آن در نگفته حرف هزار ، که بود سام نگاه ، ابرام جواب  ... 

 خاطر به اگه:  کند صحبت به شروع دوباره تا کشید طول لحظاتی ابرام

 یعنی...  همند مثل همه نکن فکر ، خوردی ضربه ، یکی به جا بی اعتماد

؟ کنی اعتماد کس هیچ به نباید دیگه پس خوردی ضربه بار یه چون  ... 



 نرده به که ای تکیه و ها پله روی زیاد نشستن از پشتش ، نداد جوابی سام

 کامل را چپش پای و نشست تر کج کمی...  بود گرفته درد بود داده ها

 انگشت الی سیگار به محکمی پک دوباره حال همان در و کرد دراز

زد هایش  ...  

؟ خبر چه ندا از -  ... 

 تنگ کمی انداختنش باال شانه و سام تفاوتی بی دیدن از ابرام های چشم

 ... شد

؟ نگرفتی خبر ازش دیگه که شده روز چند االن کنی نمی فکر -  ... 

 دقیقه هر و ساعت هر ندارم وظیفه که من:  توپید او به رحمی بی با سام

باشم اون خدمت در  ... 

 خواستی ازم:  رفت فرو هم در سام برخورد طرز این از ابرام های اخم

 مردم دختر رسم می نتیجه این به دارم دیگه ولی ، کنم َآشنا باهاش رو تو

کردی خودت مسخره رو  ...  

کرد می عصبی را ابرام داشت کم کم ، سام اعتنایی بی  ... 

؟ نه یا داری دوسش...  ؟ چیه تو حساب حرف" اصال -  ... 

نشست سام های لب روی پوزخندی  ... 

کشیدم دست ، داشتن دوست از که هاس مدت -  ... 

فشرد بهم را هایش لب ای لحظه ابرام  ... 

 ، نبود مشخص خودت با تکلیفت وقتی که کردی خود بی خیلی پس -

کردی خودت ی وابسته رو مردم دختر  ... 

؟ وابسته - ! ... 



 شکست که هستی کسی تنها ؛ خودت تو کنی می فکر...  وابسته آره -

...  خورد نخواهد و نخورده کسی ، تو از بعد و قبل...  خوردی عشقی

؟ نمیذاره ندا روی تاثیری هیچ تو رفتارهای که کنی می فکر  ... 

 من از بهتر هم خیلی ، خودت تو:  بود سام های لب روی هنوز پوزخند

 ... نیستی

 از قبل من حداقلش...  بهترم خیلی چرا:  رفت باال هم ابرام لب ی گوشه

 می روشنشون ، کنم می باهاشون رو حجت اتمام این ، رابطه یک شروع

 نه...  مونه می باقی گذرونی خوش حد در فقط و فقط رابطه این که کنم

 شروع ندا با رو ات رابطه چطور تو...  اینجاست سوال حاال...  بیشتر

؟ کردی  ... 

؟ کنی وجدان عذاب دچار منو امشب خوای می ، چیه -  ... 

؟ داری هم وجدان تو مگه...  ؟ چطور - ! ... 

زد سیگارش به دیگری محکم پک ، پوزخند با سام  ... 

 نیم...  شد بلند صندلی روی از و کرد بلند نرده روی از را پاهایش ابرام

 روی را آن و شد خم ، کرد دستش توی ی سوخته نیم سیگار به نگاهی

ایستاد پا سر و کرد خاموش ها نرده  ... 

گرفت باال را سرش سام  ... 

 صدای که طوری ، کرد راست و چپ سریع را گردنش خستگی با ابرام

پیچید فضا سکوت در گردنش های استخوان تروق ترق  ... 

؟ ری می داری -  ... 

 ی چهره چشمی زیر ، داد می اندامش به قوسی و کش که حالی در ابرام

 پوزخندی...  برداشت طرفش به قدمی...  گذراند نظر از را سام گرفته



زد زل او گرفته ی چهره به و شد خم کمی...  بود نشسته هایش لب روی  

... 

؟ چته:  گفت تندی لحن با و کشید عقب را خودش کمی اخم با سام  ... 

 هنوزم زخم این:  گذاشت سام ستبر سینه روی را انگشتش نوک ابرام

؟ نه مگه کنه می درد اینجا  ...  

:  آورد جلوتر را صورتش ، سام ی سینه روی انگشتش بیشتر فشار با و

بازم ولی...  کنی انکارش کن سعی خواهی می چی هر تو حاال  ...  

شد خیره سام های چشم توی ، مکث کمی  ... 

تونی نمی:  رفت باال کمی لبش ی گوشه  ... 

زد پس را دستش عصبانیت با سام  ... 

 راست قد ، بود کرده جاخوش هایش لب روی که پوزخندی همان با ابرام

 شد شکسته ابرام جدِی لحِن با ، بار این سکوت ، و کرد مکث کمی ، کرد

 ، جایی یه ، وقتایی یه اگه حتی ، کنی کم لعنتیت غرور این از کم یه اگه: 

به ، خدا آسموِن کن باور:  داد تکان تاسف با را سرش...  اوردی کم بگی  

 

رسه نمی زمین  ...  

 و شد سرازیر ها پله از ، کرد عبور کنارش از دیگری کالم بدون سپس

 به که آن بی ، رفت می در سمت به بلند های قدم با که حال همان در

گفت خشکی لحن با و آورد باال را دستش انگشت دو ، برگردد عقب  : 

رفیق باش خوش تنهاییت با...  رفتم دیگه من  ... 

کوبید هم به سرش پشت محکم را در و  ... 



 

 

*** 

 

* دانم می نیستی من مال تو  ... 

و مانم می من   

و تنهایی   

 ... حسرت

دانم می خوب  

دانم نمی اما  ...! 

ام کرده خوش دل چیزی چه به  ... 

خیالی به  

نگاهی به  

رویایی شعر یک به  

توست با دلم  

دانم می خوب را این  ... 

توست مال تمامم  

را هستم جا این چرا اما  

دانم نمی  ! ... 



را نیست دستم در تو های دست چرا  

دانم نمی  ! ...* 

 

 بسته هایش چشم...  داد تکیه سرش پشت دیوار به عقب از را سرش شیال

 به که بود گفته او به خنده و شوخی با روزش و حال دیدن با سها...  بود

 عادی هم خیلی حالش و وضع این باشگاه در حضورش روز اولین خاطر

 فقط روزش و حال این...  دانست می که خودش ولی...  ولی...  ست

 ، سردرگمی از خسته ، بود خسته که بود روزها...  نبود امروز مال

 او و ، هجوم اش خالی ذهِن به گاه بی و گاه که پریشانی افکار از خسته

کرد می قبل از تر رفته فرو خود در و تر مرده دل را  ...  

  ، بود خسته

مبین نبود از خسته  ... 

شد فشرده دستش های انگشت میان خودکار  ... 

؟ بود کرده او با رو کار این مبین چرا  ... 

 در را او ، قبلی ی مقدمه هیچ بی ناگهان و وابسته خودش به را او چرا

؟ بود کرده رها ؛ سردرگمی و شک و ترس ، بازاِر آشفته این  ... 

 روی را اش پیشانی ، بسته چشمانی با...  شد جمع اش سینه در زانوهایش

شد حلقه زانوهایش دور هایش دست...  گذاشت زانوهایش  ... 

 راه به چشم هنوز او ، بود کرده حقش در که رحمی بی این وجود با چرا

؟ بود مانده باقی ، او از خبری  ... 

؟ چرا  ... 



 

 

؟ کنی می تنهایی احساس  ... 

نیست عجیب  ... 

  نه

نیست عجیب" اصال  ... 

 خاطرات لمس برای دستی وقتی ، نیست حسی وقتی ، نیست کسی وقتی

نیست عجیب هم خالء احساِس این پس ، نیست ات گذشته  ... 

نیست نه  ... 

نیست آرامشی هیچ  ... 

 

 

*** 

 

؟ کاروان حرکت زمان شد مشخص باالخره شکر رو خدا پس -  ... 

هفته آخر...  آره -  ... 

؟ کنی می کار چی رو ها بچه...  ؟ سالمتی به ، خوب -  ... 

پونه پیش ره می مدت این که پرستو -  ... 

؟ چی پسرها -  ... 



 پونه حاال...  ترن راحت خونه گن می ، گم می چی هر که رو پسرا -

 بهشون باشند داشته چیزی کسری و کم اگه و بزنه سر بهشون شده قرار

 ... برسه

 نباش نگرانشون:  گذاشت میز روی جاریش جلوی را چای استکان سمانه

 پسرا"  اصال ، هستم منم تازه...  شدند مردی خودشون ی واسه ماشاهلل ،

ما پیش ، جا همین بیان ناهار و شام  ...  

 و...  گفتم رو همین اول از منم...  واال بگم چی:  داد تکان سری هانیه

:  داد ادامه ، کرد می نازک ؛ خیالی فردی برای چشمی پشت که حالی در

 بهتون حواسش عمو زن مدت این گفتم بهشون ، روزه چند مگه حاال

 زن مزاحم...  نه گه می همش...  شناسی می که رو پویا ولی...  هست

شیم نمی عمو  ... 

 اتاق...  بمونند ما پیش جا این بیان" اصال...  حرفیه چه این...  بابا ِا -

داریم که  ... 

 مدت این خونه خوام نمی آخه ، نه:  برداشت قندان داخل از قندی هانیه

تره راحت هم ما خیال بمونند خونه شب پسرها حداقل...  بمونه خالی  ... 

 باشه:  گفت جواب در ، کند دخالت خواست نمی زیاد که حالی در سمانه

 من...  نباش ها بچه نگران صورت هر در...  راحتی خودت جور هر... 

من با ناهارشون و شام...  هست بهشون حواسم  ... 

 می...  کنه کار چی رو پویا خدا بگم:  نوشید را چایش از ای جرعه هانیه

 اون از شه می مجبور بچه...  شدند نمی هم پونه مزاحم ، جا همین اومدند

جا این بیاد بکوبه شهر سر  ... 

 پویا با خودم" اصال...  نکن رو اینکار ، گم می دارم که من خوب -

؟ چیه دیگه حرفا این و مزاحمت ، زنم می حرف  ...  



 باهاش که بس ، کرد دیوونه منو روز چند این ، نکنیا رو کار این نه -

بگی بهش هیچی خواد نمی حاالم...  کردم بحث  ... 

؟ چطور -  ... 

نگم چیزی تو به که گرفته قول ازم -  ... 

ِا:  کرد نگاه هانیه به ؛ متعجب نگاهی ولی ؛ خندان هایی لب با سمانه  ... 

نوشید را چایش از دیگر ای جرعه دوباره و داد تکان را سرش هانیه  ... 

 خوبه هم همون ، کنی درست بیشتر غذا خرده یه ، بکش زحمت فقط تو -

تره راحت هم من خیال جوری این...  هست هم پونه کل در...   ... 

 بخوای هم باز حاال...  هست بهشون حواسم ، چیه ها حرف این ، باشه -

کنم می صحبت پویا با خودم من  ... 

زنه می غر من جون به خونه میاد بعدش...  خواد نمی نه -  ... 

 به همیشه و بود آقایی پسر" واقعا پویا...  داد تکان سری خنده با سمانه

بود بحث حال در او با مادرش رفتارهای خاطر  ... 

راحتی جور هر ، باشه -  ... 

 در را نگاهش که همانطور و گذاشت میز روی را اش خالی استکان هانیه

 کار چشم که جایی تا ، آشپزخانه فضای از بیرون حدودی تا و اطراف

؟ کجان دخترها ، راستی:  گفت بود آورده در گردش به ؛ کرد می  ... 

؟ باشگاه رفتن -  ... 

:  برگشت سمانه سمت به کنجکاوش نگاه ؛ رفته باال ابروهای با هانیه

؟ سام باشگاه...  ؟ باشگاه کدوم ! ... 



 نبوده حواسش که حیف ولی ، نداشت باره این در صحبت به تمایلی سمانه

 را او منتظر نگاه وقتی...  بود زده هانیه جلوی ، نباید که را حرفی و

 ؛ دیروز تازه ، آره:  گفت و داد تکان سری میلی بی با ، دید خود متوجه

 بقیه...  داره کالس سها خود که هایی زمان فقط اونم...  رفتن امروز با

مونه می خونه توی روزها  ... 

؟ دونه می آقا سعید...  آها -  ... 

؟ چطور:  افتاد ظریف خط چند سمانه پیشانی روی  ... 

 سام با نزدیکی این از نکنم فکر آخه:  داد جواب ای موذیانه لحن با هانیه

بشه خوشحال زیاد  ... 

 یادت کنم فکر ، هانیه وا:  کرد آرامش حفظ برای را تالشش تمام سمانه

؟ ها کنه می زندگی ما و سام با خونه همین توی داره شیال رفته ! ... 

 ماجراها اون بعد ، شده راضی چطور برادرت...  عجیبه همینش خوب -

کنه زندگی سام کنار در و خونه این توی شیال هم باز  ... 

 اش عمه خونه ، داره ربطی چه وا:  شد تر عمیق سمانه پیشانی روی اخم

 بهم هم برادرم و من خانوادگی رابطه باید موضوع این خاطر به یعنی... 

؟ هانیه زنیا می ها حرف...  ؟ کنیم رابطه قطع هم با و بخوره  ... 

 و دختر ، تا دو این باالخره ولی ، کنی نگاه قضیه به اینجوری تو شاید -

 کنی می فکر ، کنند ازدواج هم با بوده قرار زمانی یه ، اند جوون پسر

 دل دونیم می همه که وقتی هم اون...  ؟ نزدیکی همه این است عاقالنه

شیل پیش هنوزم ، سام  ... 

 همتون اشتباه:  کرد قطع را اش جاری های حرف ای جدی لحن با سمانه

 من که جایی تا...  شیالست پیش هنوز سام دل کنید می فکر اگه همینه هم



 هنوز اگه کنی می فکر...  اومده زندگیش توی ای دیگه کس سام دونم می

؟ شد می دوست دیگه یکی با ، بود شیال منتظر  ... 

 چه...  ؟ کی از! ... ؟ جدی:  بود آورده گیر دیگری جدید ی سوژه هانیه

کرد پیدا جایگزین یه شیال ی واسه سریع  ... 

فشرد هم روی نارضایتی با را هایش لب سمانه  ... 

 من ، بود شیال شیدای و عاشق اون که اونطوری...  بود بعید سام از -

بکشه شیال از دست زمانی یه اون کردم نمی فکر وقت هیچ  ... 

واسه:  کرد مطمئن را هانیه ، میلش برخالف سمانه  

 

 که وقتی درست...  شده تموم وقته خیلی موضوع این ، گم می همین ی

 می حساب به شده تموم ما دید از موضوع این ، سعید پیش برگشت شیال

گذشته ماه چند که هم حاال...  اومد  ...  

؟ مونه می اینجا شیال کی تا -  ... 

 تا:  شد بلند جایش از و برداشت میز روی از را چای خالی استکان سمانه

شیال دنبال بیاد ، شه راه به رو کمی ور اون سعید کارهای که وقتی  ... 

 حالی در و ایستاد گاز جلوی...  رفت سماور سمت به تلخی اوقات با و

 به هانیه دست از ، بود زده که هایی حرف خاطر به خودش دست از که

 و ؛ بود کرده ها حرف این گفتن به مجبور را او که هایش فضولی خاطر

 می ماجراها این تمام مقصر را او ؛ لحظه آن در که شیال دست از حتی

 خودش تالش تمام و ایستاد لحظاتی هانیه به پشت...  بود عصبانی دانست

 با بعدها که نزند هایی حرف و نگهدارد آرام را خودش تا کرد را

شود پشیمان اش یادآوری  ... 



نگهداشت دل در باید فقط را ها حرف خیلی  ... 

زد نباید را ها حرف خیلی  ... 

کرد پر را هانیه خالی استکان دوباره و کشید دل ته از آهی سمانه  ... 

 

 

*** 

 

 تر واضح ها ضربه صدای ؛ شد می تر نزدیک راهرو ته اتاق به چه هر

 را در ؛ دست پشت با و داد تکان تاسف روی از سری...  شد می شنیده

 به که همانطور ابرام...  بود اتاق در به سام پشت...  کرد باز کامل

 آرنج ؛ کرد می نگاه بود چسبیده بدنش به که او ی کرده عرق زیرپوش

داد تکیه در به و گذاشت در دستگیره روی را دستش  ... 

؟ کنی می کار چی داری بگی میشه -  ... 

 که هایی ضربه با هماهنگ که حالی در ؛ برگردد عقب به که آن بی سام

 بینی..  نمی:  گفت بریده بریده ؛ کرد می حرکت ؛ زد می بوکس کیسه به

 ... ؟

؟ دیدی رو ساعت -  ... 

...  کار:  شد می شنیده بریده بریده سنگینش های نفس میان از کلمات

ندارم...  خاصی  ... 

؟ چیه رفتن خونه به راجع نظرت -  ... 

بود ابرام جواب تنها ؛ شد می زده بوکس کیسه به که هایی ضربه  ... 



 کوچکی یخچال طرف به و شد جدا در از...  فرستاد بیرون نفسی ابرام

رفت داشت قرار اتاق گوشه در که  ... 

 که داریم کافی فرصت ما ، خونه بری خوای نمی امشبم اگه خوب -

بدیم ادامه رو بحثمون  ... 

؟ بحثی..  چه:  بود روان صورتش و سر از عرق  ... 

 اتاق صندلی تنها روی و آورد بیرون یخچال داخل از ای نوشیدنی ابرام

پیشمون روز چند ، تمام نیمه بحث همون:  نشست  ... 

بود زدن ضربه ی آماده صورتش جلوی سام ی کرده گره مشت  ... 

خورد اش نوشیدنی از ای جرعه آرامش با ابرام  ... 

؟ گفتم چی شنیدی -  ... 

شد زده کیسه به بیشتری شدت با ضربه  ... 

 ... سام -

 را بوکس کیسه های تکان جلوی ؛ دستش کف با و ایستاد حرکت از سام

 ... گرفت

 همه کنی دست دست این از بیشتر بخوای اگه:  بود جدی ابرام لحن

؟ دیدی رو بانک آخری اخطار ، دی می دست از رو چیزت  ...  

 رفت می پائین و باال زیاد تحرک از که ای سینه با کمر به دست سام

کرد نگاهش  ... 

 تماس بانک از امروز ، ده نمی فرصت بهت این از بیشتر دیگه بانک -

هات وام بازپرداخت در تاخیر خاطر به خوان می ، بودن گرفته  ... 

لعنتی نیستن من های وام اونا -  ...  



 هر از بهتر خودت تو:  کشید صورتش روی دستی عصبی حالت با سام

دونی می اینو ای دیگه کس  ... 

 خوب اینم ولی ، دونم می آره:  نبود داخلش همدردی ای ذره ابرام لحن

 بودی کسی ، احمق توی...  شه نمی حالیش چیزها این بانک که دونم می

شدی چیز همه بی اون ضامن که  ... 

 میز روی محکم و خارج دستش از را هایش دستکش حرص با سام

کرد پرت کنارش  ... 

 چیزها این به دیگه بانک:  داد ادامه او عصبی حال به توجه بی ابرام

 خوش خاطر به اونم ، کردن صبر حیلی هم جاش همین تا ، کنه نمی فکر

 ولی ، میان راه همه این باهات دارن که ات گذشته اعتبار و حسابی

نیست مقدور واسشون این از بیشتر گفت وکیلشون امروز  ... 

 سر کردن پاک به شروع و گرفت دستش کنار از را حوله حرص با سام

کرد عرقش از خیس صورت و  ... 

؟ خوب -  ... 

کنم می واسش فکری یه خودم -  ... 

کردی می حاال تا باید کنی کاری بود قرار اگه..  ؟ فکری چه -  ... 

براش کنم می فکر یه گفتم...  نکن دخالت تو:  رفت باال کمی سام صدای  

... 

 حرکت در طرف به و شد بلند صندلی روی از و داد تکان سری ابرام

  ... کرد

 سام طرف به دوباره ؛ کرد مکثی ، کند باز را در که این از قبل ولی

 ولی...  کنم نمی دخالت...  باشه:  گفت ای جدی لحن با و برگشت



 که خودت...  کنیم ضرر وسط این دومون هر که نکنی کاری امیدوارم

دیگه بذاره ملکی روی دست اگه بانک دونی می  ... 

 از و فرستاد بیرون محکم را نفسش ، دهد ادامه را حرفش آنکه بدون و

شد خارج اتاق  ... 

 حالی با و کرد فرو اش کرده عرق موهای داخل را هایش پنجه سام

 می هم خودش...  نشست زمین روی و خورد سر دیوار روی درمانده

ولی...  ندارند گفت می ابرام که همان جز دیگری راه هیچ دانست  ... 

 

 

*** 

 

 کاش*

بار یک ، حتی  

من دلتنگی غم الی به ال  

کردی می گذر«  تو »  

دیدی می مرا و  

بهار رگبار چو که  

بارم می ات پی در  

که بودند گفته  : 

برفت دیده از که آن هر ، برود دل از  



نفسی همچون که«  تو »  

که«  تو »  

یاد از نرفتی و برفتی دیده از  

مرا یاد از مبر  !!* 

 

 

؟ شیال -  ... 

 دفتر روی از را سرش ؛ کشاند بیرون افکارش از را او سها صدای

کرد نگاه کرد می باز را تراس در که او به و کرد بلند خاطراتش  ... 

:  گفت او به رو بود مانتویش های دکمه بستن حال در که همانطور سها

 به و...  شه می دیرمون دیگه شو حاضر باش زود...  نشستی که هنوز

شد اتاق وارد دوباره حرف این دنبال  ... 

 می کاش...  نرود توانست می کاش...  کشید دل ته از صدایی بی آه شیال

 ای گوشه ؛ باشد دیگران انتظارات و ها نگاه نگران که آن بی توانست

 اش صندلی روی از که آن بی...  شود غرق افکارش و خود در و نشسته

شد خیره ها دوردست به و گرفت توری در از را نگاهش ؛ شود بلند  ... 

بود حوصله بی و خسته چقدر روزها این  ... 

 

 

*** 



 

؟ خوبه حالت -  ... 

 کنارش که ابرام دیدن از...  کرد بلند زانوانش روی از را سرش شیال

کشید عقب را خودش کمی و خورد ای یکه ؛ بود نشسته پا دو روی  ...  

نشست هایش لب روی محوی لبخند ، حرکت این دیدن با ابرام  ... 

؟ خوبی -  ... 

داد تکان را سرش کمی حرفی هیچ بی شیال  ... 

 اشاره ، بود نشسته باشگاه ورودی های پله روی که او به ، سر با ابرام

؟ نشستی اینجا چرا:  کرد  ... 

همینطوری:  کرد زمزمه آرام شیال  ... 

 گفت نکرده باور بود مشخص که طوری و رفت باال ابروهایش کمی ابرام

همینطوری:   ... 

 کم یه خواستم می:  داد توضیح کمی باالجبار او سماجت مقابل در شیال

بخورم هوا  ... 

 مطمئنی:  بود جدی بار این لحنش ، شد دقیق او چهره حالت در ابرام

پریده رنگت خرده یه...  ؟ خوبه حالت  ... 

 ، رفت می گیج سرم خرده یه فقط ، خوبم نه:  داد تکان را سرش شیال

بیرون اومدم همین واسه  ... 

 مگه هنوزم...  ؟ نشده بهتر حالت مگه...  کرد مکث کمی...  ؟ چرا -

؟ داری سرگیجه اول روزهای مثل  ... 



 باال کمی را اش شانه ، نامحسوس خیلی طور به جواب در فقط شیال

 این...  کرد می سردرگمی احساس...  گرفت او از را نگاهش و انداخت

 سام برعکس...  افتاد سام یاد به اختیار بی...  بود راحت خیلی او با آدم

نداشت بدی حس برابرش در ، نیز او" اتفاقا و...   ...  

نشست اش پیشانی روی اخمی و شد نزدیک هم به ابرام ابروهای  ... 

؟ خوری می که رو هات قرص -  ... 

دهد را او جواب شیال تا کشید طول کمی  ... 

شده تموم که وقته خیلی -  ... 

؟ نرفتی دکتر پیش مگه دیگه:  شد تر عمیق ابرام اخم  ... 

نه:  گفت آرام و داد تکان نفی ی نشانه به را سرش شیال  ... 

 جواب راحتی این به چرا دانست نمی هم خودش ، کرد نگاه ابرام به

 پا دو روی او روی به رو که همانطور ابرام...  دهد می را او های سوال

 ی خیره های نگاه با را او نگاِه جواب ، جدی ی چهره با ، بود نشسته

داد می خود  ... 

؟ داره کالس ، داخل سها:  کرد اشاره او سر پشت در به سر با ابرام  ... 

داد تکان را سرش شیال  ... 

 زیاد حالت هم هنوز اگه:  شد خیره او نگاه در دوباره ای لحظه ابرام

خونه ببرمت تونم می ، نیست خوب  ... 

خوبم ، نه -  ... 

 کالس که وقتی تا اگه...  دفتریم توی سام و من...  کرد مکثی...  باشه -

؟ باشه...  بگو ما به ، نیست خوب حالت دیدی ، شه تموم سها  ... 



 ... باشه -

 بی و شد بلند ؛ کند تغییری اش جدی ی چهره حالت که آن بدون ابرام

 را شیال که حالی در...  افتاد راه به دفتر سمت به دیگری حرف هیچ

 باقی خود سر پشت ، ها پله روی ، سردرگم و گیج ، قبل از بیشتر

 ... گذاشت

 

 

*** 

 

گذاشت اتاق درون به پا ، بود دستش در موبایل گوشی که همانطور ابرام  

... 

گرفتم نسترن از رو دکتر اسم بیا -  ... 

بود دستش زیِر دفتِر معطوِف ، سام حواس تمام  ... 

؟ سام -  ... 

؟ هوم:  داد جواب بگیرد باال را سرش که آن بی سام  ... 

؟ گفتم چی شنیدی:  بود ایستاده او میز جلوی درست ابرام  ... 

؟ گفتی چی ، نه:  زد حسابش ماشین داخل ، را دیگر اعداد سری چند سام  

... 

 مقابل رومیزی تقویم روی و برداشت سام میز روی از خودکاری ابرام

 ، دفتر روی" دقیقا و کند را تقویم صفحه...  کرد نوشتن به ،شروع سام

 انگشت میان خودکار که همانطور سام...  گذاشت سام های چشم جلوی



 نگاه را ابرام سوالی و برداشت دفتر روی از را کاغذ ، بود دستش های

 ... کرد

 دکتر گه می...  بگیرم نسترن از بود قرار که همونی...  اس دکتره اسم -

خوبیه خیلی  ...  

 را کاغذ ، اهمیتی بی با سپس و شد خیره کاغذ به دوباره لحظاتی سام

انداخت میزش روی  ... 

؟ چی که -  ... 

 در هایش چشم که حدی تا و گذاشت میز روی را هایش دست ابرام

؟ چی که:  آورد پایین را خودش ، گیرد قرار سام های چشم راستای  ... 

بود هم به خیره حاال ، دو هر نگاه...  داد تکیه اش صندلی پشتی به سام  

... 

؟ چی که...  آره -  ... 

شد نمی شنیده سام صدای و لحن در ، احساس ای ذره  ... 

؟ یادته ظهرم های حرف -  ... 

 خورد تکانی اهمیتی بی با اش شانه ، رفت باال کمی سام راست دست کف

 به را ابرام خون که آن برای ، سام صورِت سرِد حالت همان ولی... 

بود کافی ، آورد جوش  ... 

؟ گفتم چی شیال به راجع یادته -  ... 

نشست سام های لب روی پوزخندی  ... 

 چی بهت ، من یادته...  ؟ چی تو:  بود سرد ، آمد حرف به وقتی لحنش

؟ گفتم  ... 



شد تنگ ابرام های چشم  ... 

 با ، زد می میز به ، آرام ضرباتی دستش داخل خودکار با که همانطور

 ذره روزش و حال نه و شیال نه که گفتم بهت یادته:  داد ادامه تفاوتی بی

 راجع خوام نمی دیگه نگفتم بهت...  نداره اهمیت من ی واسه ، دیگه ای

کنی صحبت باهام اون به  ... 

؟ آخرِت حرف این -  ... 

آخر حرف:  کرد تکرار لب زیر وار زمزمه سام  ... 

...  گفت صندلی از را اش تکیه ، بود ابرام با سردش نگاه که همانطور

 در و گذاشت میزش روی را دستش های آرنج...  کشید جلو را خودش

:  گفت شمرده ولی ، یخی لحنی با ، بود هم با هنوز مرد دو نگاه که حالی

 االن تا خواست نمی کسی انگار ولی ، زدم وقته خیلی رو هام حرف من

 من.  ی واسه.  شیال...  بگم دیگه بار یه ، تو ی واسه بذار ولی...  بشنوه

...  روزش و حال نه.  خودش.  نه...  نداره.  اهمیت.  ای ذره.  دیگه. 

 ... پس

 باال انگشتش دو بین را کاغذ ، کرد دراز را دستش حرفش ی ادامه در

ابرام ی شده تنگ های چشم جلوی درست...  آورد  ...  

 پیش ببر هم رو چیزها این:  بود نشسته هایش لب روی بدی پوزخند

میدن اهمیت ، دختر اون به که اونایی  ... 

کرد پرت میز ی گوشه ، دوباره ، انگشتش دو حرکت با را کاغذ سپس و  

... 

رفت باال ابرام لب ی گوشه  ...  



 را دیگرش دست ، بود سام میز روی دستش یک کف هنوز که حالی در

 میان را بود انداخته میز روی اهمیتی بی با سام که کاغذی و کرد دراز

 بین کاغذ...  سام های چشم جلوی درست...  گرفت دستش های انگشت

بود حرکت حال در ، نرمی به ابرام های انگشت  ... 

برگشت سام سمت به کاغذ از ابرام نگاه  ...  

شد تر پررنگ لبش روی لبخند  ... 

شنیدم رو آخرت حرف که خوبه -  ... 

کرد راست را قدش و  ...  

 بی ، خونسردی با و داد فرو ، جینش شلواِر جلوِی جیبِ  داخل را کاغذ

افتاد راه به خودش میز سمت به ، دیگری حرف هیچ  ...  

گرفت فرا را اتاق دوباره سکوت  ...  

ولی ، بود برگشته دستش زیر دفتر سمت به دوباره سام نگاه  ...  

 کرده پر را سام ذهن ، سکوت در ، لحظات آن تمام که چیزی تنها ولی

 کم کم هایش لب روی که ، بود ابرام پررنگ ولی ، عجیب لبخند ، بود

 میزش پشت که ابرام به نگاهی نیم...  آمد باال سام سر...  بود بسته نقش

انداخت بود نشسته  ...  

بود کرده خوش جا ابرام های لب روی لبخند آن هم هنوز  ... 

 

 

*** 

 



 با را ، کرد می سنگینی دلش روی که آهی...  بود نیامده امشب هم باز

فرستاد بیرون خستگی  ... 

؟ مامان -  ... 

 سها به و برگشت عقب به و گرفت شب تاریکی از را نگاهش خانم سمانه

کرد نگاه  ... 

؟ بله -  ... 

؟ خوریم نمی شام -  ... 

؟ شام -  ...  

برگشت هال دیواری ساعت سمت به دو هر نگاه  ...  

بود گذشته هم شب 03 از ساعت  ...  

کنم می آماده رو میز االن چرا:  گفت وار زمزمه زیرلب  ... 

 حیاط تاریک فضای و پنجره سمت به اختیار بی نگاهش وجود این با

 ... برگشت

 مامان:  رسید گوش به سرش پشت از ، حوصله بی ولی آرام سها صدای

؟ کنه می لج چطور ، نباشه میلش باب چیزی وقتی دونی می خودت  ...  

دونم می:  کشید دل ته از دیگر آهی اختیار بی خانم سمانه  ... 

؟ ایستادی پنجره پشت ، وقت همه این ، کی منتظر پس -  ... 

شد خیره دخترش چهره در لحظاتی ، برگشت سها سمت به خانم سمانه  ... 

 و حال که نشدی مادر هنوز:  گفت زیرلب ، محزون ولی ، آرام سپس

بفهمی منو االِن روز  ... 



افتاد راه به آشپرخانه سمت به ای دیگه حرف هیچ بی و  ... 

 باشد داشته سام مانند پسری بود قرار اگر...  چرخاند را هایش چشم سها

شد نمی مادر" ابدا و" اصال که بهتر همان ،  ...  

افتاد راه به دوم ی طبقه های پله سمت به  ... 

 و منطق بی توانست می پسر یک چقدر...  بود عصبانی سام دست از

باشد خودرای  ... 

زد صدا را شیال بلندی صدای با ، ها پله پایین  ... 

بخوریم شام خوایم می بیا...  شیالاا...  شیالاا -  ... 

کرد حرکت آشپرخانه سمت به درهم های اخم با و  ... 

 

 

*** 

 

 ، داد می تکیه اش صندلی پشتی به که حالی در ، بست محکم را دفتر

کشید اش خسته های چشم به دستی  ... 

 اصال...  ؟ نشد درست هنوز:  شد بلند اتاق سمت آن از ابرام صدای

 مگه...  حسابا اون پای نشستی اومدی وقتی از...  ؟ چته امروز معلومه

کنی پیدا رو اش کسری نتونستی هنوز که چیه  ... 

 خیالی بی با که ابرام به ، سرسری نگاهی ، بازش نیمه های چشم الی از

 روی را پاهایش همیشه عادت به...  انداخت ؛ بود داده لم میزش پشت

 بخواهد که بود آن از تر خسته...  بود مشغول تبلتش با و بود گذاشته میز



 کمی ساعت ، انداخت دیوار روی ساعت به نگاهی نیم ، دهد تذکر او به

 کس هم خودشان از غیر به صورت هر در ، بود گذشته شب نیمه از

بود نمانده باشگاه در ، دیگری  ... 

 پس...  سرت توی خاک...  ؟ نکردی پیدا رو کسری هنوز ، توما با -

 چند" مثال سرت خیره...  ؟ کردی می غلطی چه داشتی دانشگاه اون توی

 می هم واحد چند همون باید که حقا ، بودی کرده پاس حسابداری واحد

 0...  پایینه چقدر اینجا اینترنت سرعت لعنتی...  گرفتی می دوباره افتادی

َاه...  ها کنه باز رو صفحه یه خواد می ساعته  ... 

 اشکال حاال:  داد ادامه ، بود تبلتش صفحه به خیره نگاهش که همانطور

که داری وقت هنوز...  سرشب تازه نداره  ...  

 توانست سختی به و ؛ قطع بغلش در جسمی افتادن با حرفش ادامه ولی

بگیرد هوا و زمین میان ؛ بود افتادن حال در که را تبلت  ... 

برگشت سام سمت به شده گشاد های چشم با  ... 

بیفته دستم از که بود مونده کم...  دیوونه خبرته چه -  ... 

 به نگاهی و آورد پائین میز روی از را پاهایش ، دید را سام سکوِت وقتی

 تعجب با و انداخت بود کرده پرت سمتش به سام که ای حسابداری دفتر

؟ چیه این:  گفت  ... 

کن پیداش:  بود خونسرد و آرام سام لحن  ... 

 ، شد نمی او منظوِر ِی متوجه وجه هیچ به و" اصال که انگار ابرام

؟ کنم پیدا...  رو چی:  پرسید متعجب ! ... 



 با ، داشت برمی میز روی از را موبایلش و سوئیچ که حالی در سام

 اون ، من با هم تو بینم می ، کنم می فکر دارم که حاال:  گفت خونسردی

بودی کرده پاس را واحد چند  ... 

؟ چی که:  رفت هم در ابرام های اخم  ... 

کن پیدا رو کسری:  رفت در طرف به سام  ... 

؟ برن می تشریف کجا دارن شازده خوب -  ... 

 ... بیرون -

بیرون:  کرد تکرار را او حرف ابرام  ... 

گفتی خوبه:  گفت بلندتری صدای با و  ... 

 داری:  گفت رفت می بیرون اتاق در از که حالی در خونسردی با سام

کن چک رو درها ری می  ... 

 دفتر به نگاهش و بود نشسته راست اش صندلی روی که حالی در ابرام

 کله و سر حوصله من ، بیا سام...  سام:  گفت حرص با بود حسابداری

دونی می که خودت ، ندارم رو حسابا این با زدن  ...  

 نمیشنوی...  االااغ:  برد باالتر کمی را صدایش ، نشنید جوابی وقتی

زنما نمی بهشون دست...  ساام میشناسی که منو...  صدامو  ... 

بود او جواب تنها ، بیرون در خوردن هم به صدای ولی  ... 

 

 

*** 



 

شه می تموم داره تحملم دیگه...  خیلی ، گرفته دلم خیلی امشب  ... 

 حفظ تمام ، کنم می دیگران جلوی که تظاهرهایی تموم ، خواد می دلم

 امشب رو ، دروغیگنم لبخندهای تمام ، هام خوبه حالم تمام ، ظاهرام

کنار بذارم  ...  

 این و باشم خودم فقط و فقط که کنم پیدا دنج ای گوشه یه خواد می دلم

گرفته رو وجودم تمام که غمی  ... 

 

 

گرفت باال را سرش  ... 

 خاطرات دفتر که انگار...  بودند غریبه برایش همش دفتر این جمالت

 آن از ای خاطره هیچ...  نداشت حسی هیچ...  خواند می را دیگری کس

 ... روزها

بود خالی همیشه مثل ذهنش  ... 

 آویزان ، سالن دیوار به رویش به رو که نقاشی تابلوی روی را نگاهش

 بگردد گذشته در ای خاطره دنبال به کرد سعی...  داشت نگه ثابت ، بود

 تک تک روی...  گرفت تابلو از را نگاهش ناامیدی با دقایقی از پس... 

 خاطره...  آورد یاد به کرد سعی ، درآورد گردش به سالن داخل وسایل

کوچک حتی ، ای  ... 

نشست هایش لب روی تلخی پوزخند  ... 



 او به و بود اینجا االن مبین کاش...  گرفت هایش دست میان را سرش

 قابل توضیح ؛ چیزی هر برای که ، هایی وقت تمام مثل ، داد می توضیح

کرد می متقاعد را او و ؛ داشت قبولی  ...  

کرد می متقاعد:  کرد تکرار دوباره پوزخندوار ذهنش ته از صدایی  ...  

 را او ، همیشگی عادت به کرد سعی...  بگیرد نادیده را صدا کرد سعی

 براند عقب به ، بزند پس را صدا کرد سعی...  ندهد راه خودش خلوت به

 از بیشتر تا ؛ کند محصور ؛ جا همان درست ، اش خالی ذهن ته درست ،

نشود اش نداشته آرامش و او افکار مزاحم ؛ این  ... 

بود سخت اما  ...  

بود قبل های شب از تر سخت امشب  ...  

 َشک به ، زجرآور کلماِت...  شد می شنیده ، او تالش به توجه بی صدا

 به سعی او که برده جاهایی به را افکارش و داده بال و پر ، وجودش های

 به وضوح به ؛ مبین و او های صحبت...  داشت شان انگاشتن نادیده

 با ؛ را مبین حرکت و حرف هر که روزهایی...  آوردند می هجوم ذهنش

 وار اعتراض که روزهایی...  کرد می حالجی خود برای ؛ َشک ی دیده

 در ، را حل راه تنها ، آخر در که روزهایی...  کرد می بحث ، مبین با

 داد می او به دستی گشاده با مبین ، که واجوری جور هایِ  قرص خوردِن

 فراموشی و رویا و خواب میاِن ، را آرامش که روزهایی...  دید می ،

کرد می جستجو  ... 

 در ، ذره ذره ، شیال وجود خشم که حالی در ، شد می شنیده همچنان صدا

 به را خود ، داشت قرار زانوهایش روی حاال که دفتری های نوشته میان

کشیدند می رخ  ...  

بود نفرت فوران امشب شیال  ...  



بود مبین و خودش ، دنیا از عاصی ؛ امشب شیال  ... 

 

 

*** 

 

 به پا ، کند روشن را برق که آن بی...  بود رفته فرو تاریکی در خانه

 حوله با را خیسش موهای ، دست یک با...  گذاشت آشپزخانه درون

 بیرون را آب شیشه...  کرد باز را یخچال در دیگرش دست با و خشک

...  کرد نوشیدنش به شروع و برد دهانش سمت به را بطری ، آورد

 شد خم کمی...  برگرداند یخچال داخل دوباره را شیشه...  بود اش گرسنه

 کمی از پس...  گشت خوردن برای چیزی دنبال به یخچال طبقات داخل و

 حوله...  گذاشت میز روی و ، آورد بیرون را ها کتلت ظرف ، جستجو

 آن بی و برداشت را ظرف در...  انداخت اش برهنه های شانه روی را

 و گذاشت دهانش درون را سرد کتلت ، بیفتد کردنشان گرم فکر به که

 را هایش چشم تاریکی میان در حال همان در...  کرد جویدن به شروع

بود ساکت چقدر خانه...  چرخاند  ... 

 طرف به و برداشت میز روی از دوباره را ظرف ، تنهایی از فرار برای

 توی را نگاهش ، تلویزیون کنترل کردن پیدا برای...  افتاد راه به سالن

 در آن کردن پیدا انگار ولی...  درآورد گردش به سالن داخل تاریکی

 با خواست نمی دلش...  رسید می نظر به غیرممکن ، شبانه تاریکی

 های حدیث و حرف و مادرش شدن بیدار باعث ، چراغ کردن روشن

 و ؛ رفته سالن ی پنجره سمت به ، کورمال کورمال...  شود آن بعدی

 تا ، حیاط داخِل چراِغ نوِر داد اجازه و ؛ زد کنار را آن ضخیم ی پرده



 ، نشست هایش لب روی رضایتی لبخند...  کند روشن را خانه سالن حدی

بود شده روشن کمی سالن حاال  ...  

 های کتلت ظرف توانست سختی به حال همان در و برگشت عقب به

 جلوی ی صحنه...  دهد نجات شدن شکسته و افتادن از را دستش داخل

 روی نگاهش...  کرد حبس اش سینه در لحظاتی برای را نفس رویش

 ، اش همیشگی عادت طبق هم باز...  شد کشیده دختر خواب در اندام

...  بود رفته فرو عمیقی خواب به و گذاشته سرش زیر را هایش دست

...  کشاند مبل سمت به اختیار بی را سام ، او آرام های نفس صدای

 کرد تماشا و ایستاد حرکت بی...  ایستاد او سر باالی جا همان لحظاتی

بود ندیده خواب در ، اینگونه را او دیگر که بود ها مدت...   ...  

 که آن بی ، صدا بی و گذاشت میز روی را دستش توی غذای ظرف

 انگار...  نشست ؛ مبل روی به رو چوبی میز روی ؛ باشد خودش دست

 نه و عقلش نه ، پاهایش نه...  نبود او کنترل در چیز هیچ لحظه آن در

 زانوهایش روی را هایش آرنج و شد خم جلو به کمی...  تپشش از پر قلب

بود آمده در گردش به او خواِب غرِق ِی چهره روِی نگاهش...  گذاشت  

... 

 اراده بی سام دست...  بود شده ریخته صورتش روی شیال بلند موهای

 از را دخترک موهای از ای طره ، لرزان های انگشت با...  شد دراز

 غلیاِن برای ، هم کوتاه تماس همان...  زد کنار نرمی به صورتش کنار

 را تالشش تمام وجود این با...  بود کافی ، او ِی شده سرکوب احساساِت

 به حتی...  کشید عقب را دستش سختی به و کرد را تالشش تمام...  کرد

 ، نکرد لمسش...  نداد هم را او نرِم هاِی گونه کوتاِه لمِس ی اجازه خود

 لمس حس ، تنش عطر ، هایش گونه نرمی...  داشت یاد به خوبی به ولی

 یاد به را خوب احساسات آن ی همه ، داشت یاد به...  شبش چون موهای

 های پنجه ، بود زانوهایش روی هایش دست آرنج که همانطور...  داشت



 جلوی که داشت عقل آنقدر ولی...  کرد جمع اش سینه در را دستش

 بگذارد آن برای توانست می که نامی تنها...  هوس...  بگیرد را هوسش

بود نمانده باقی آن از چیزی و شده تمام دیگر که بود ها مدت عشقشان...   

...  

امشبش حاِل ولی  ...  

 که ، بود بخش لذت آنقدر سام برای ، او موِی تاِر چند کوتاِه لمِس همان

نداشت را ها آن ی دوباره تماس جز آرزویی لحظه آن در  ...  

ثانیه چند فقط:  کرد تکرار خود با  ...  

 جایی هیچ لحظه آن در دیگر عقلش...  آمد پایین میز روی از اختیار بی

 فرو ، مبل کنار ولی...  کرد حرکت مبل سمت به زانوهایش با...  نداشت

 سمت به او بیشتِر پیشروِی مانع ، زانویش ی گوشه به تیز جسمی رفتن

 را زانویش دست کف با که حالی در و آورد پایین را سرش...  شد مبل

 زمین روی مبل پای که وسایلی و سیمی دفتر به چشمش ، کشید می دست

 برداشت زمین روی از ، را دفتر و کرد دراز را دستش...  افتاد ، بودند

 زمین روی به دفتر الی از بود میانش که خودکاری ، آن کردن بلند با... 

 آورد باال را سام نگاه ، فرش روی خودکار افتادن خفیف صدای...  افتاد

 شیال لحظاتی ، وضعیت آن در او دیدن و ، شیال شدِن بیدار وحشِت با و

 گوش با لحظاتی سام...  نخورد هم تکان حتی شیال...  گرفت نظر زیر را

 خودش ی شده حبس نفس سرانجام ، او آرام های نفس صدای به سپردن

 آن بی و آورد پایین دوباره را سرش...  فرستاد بیرون صدا بی و آرام را

 می دفتر صفحه روی خیسش موهای از که آبی های قطره متوجه که

 در نور روشنایی ولی...  انداخت دفتر داخل به نگاهی نیم ، باشد ریخت

 دوباره سام نگاه...  باشد آن های نوشته خواندن به قادر او که نبود حدی

 آرامش دیدن از اختیار بی...  انداخت شیال به دیگری نگاه نیم و آمد باال



 دیگر که بود ها مدت...  خورد غبطه او به ، شیال خواِب در ِی چهره و

بودند گریخته او از خواب و آرامش  ...  

؟ بود کسی چه آن مقصر  ...  

نشست اش پیشانی روی چینی  . 

 

 در وجودش در دوباره ، شیال دیدن از که حسادتی و خشم کرد سعی ..

 ، ها مدت از بعد خواست می دلش...  بگیرد نادیده ، را بود جوشش حال

ببرد لذت او با نزدیکی از ، کوتاه چند هر لحظاتی برای  ...  

 و خالی را راهش جلوی دست کف با کرد سعی و آورد پایین را نگاهش

 مبل نزدیک را دیگری جسم هایش انگشت...  شود تر نزدیک مبل به

 با و گرفت باال را دفتر...  نبود سختی کار آن زدن حدس...  کردند لمس

 که خشمی و هم در اراده بی هایش اخم ، کذایی ای قهوه جلد دفتر آن دیدن

کرد حس وجود تمام با دوباره ، داشت گرفتنش نادیده در سعی  ...  

 قادر ضعیف نور آن در که آن وجود با حتی ، بود باز رویش جلوی دفتر

 واضح چقدر ، آن داخل های نوشته و کلمات ولی ، نبود خواندنش به

 حتی...  داشت یاد به را چیز همه...  رفتند می رژه رویش جلوی

 همه ، بود داده دست او به ، ها نوشته آن خواندن هنگام در که احساساتی

آورد می یاد به داشت دوباره واضح خیلی را  ...  

 می نفرت به را خود جای حاال ، داشت گرفتنش نادیده در سعی که خشمی

...  بود کرده او حق در که خیانتی از نفرت...  شیال از نفرت...  داد

باخت می را خودش دوباره داشت راحت چه که خودش ضعف از نفرت  

...  



 شیال شدن بیدار دیگر...  انداخت زمین روی شده باز همانطور را دفتر

 ، مبل کنار...  شد بلند زمین روی از...  نداشت اهمیت برایش ای ذره هم

 و خشم...  دوخت او به را سردش نگاه و ایستاد لحظاتی ، او سر باالی

 از که آن بی...  بودند کرده را خودشان کار دوباره ، وجودش نفرِت

...  برداشت عقب به قدمی ، شود لذتی احساس غرق دیگر ، او با نزدیکی

 قدمی...  بود برگشته خودش جای سر ، جایی از دوباره عقلش انگار

 و گرفت فاصله مبل از...  برگرداند را رویش...  برداشت عقب به دیگر

شد دور او از بلند هایی قدم با  ... 

 

 

*** 

 

کردند می حرکت موهایش روی نوازشگر دستی  ...  

  ... شیال -

 کنار که سمانه عمه دیدن با...  شدند باز هم از آرامی به شیال های پلک

نشست هایش لب روی لبخندی بود نشسته زمین روی مبل  ... 

سالم:  گفت آرام و آلود خواب  ... 

 خوابیدی اینجا چرا ، عزیزم سالم:  داد را جوابش مهربانی با سمانه عمه

 ... ؟

نشست مبل روی گیجی با شیال  ... 

؟ بود شده ات گرسنه دوباره وقت آخر دیشب -  ... 



؟ چی:  کشید هایش چشم به دستی آلود خواب شیال  ... 

 کتلت که تو:  گفت لبخند با میز روی کتلت ظرف به اشاره با سمانه عمه

؟ نداشتی دوست نون بدون  ... 

کرد نگاه را سمانه عمه فقط گیجی با شیال  ... 

برداشت میز روی از هم را ها کتلت ظرف ، شدنش بلند با سمانه عمه  ... 

شه می آماده هم صبحانه االن پاشو...  عزیزم پاشو -  ... 

 از...  ؟ زد می حرف چه از سمانه عمه...  آورد فشار مغزش به شیال

...  گرفت پایین را سرش و رفت جسمی روی پایش ، شد بلند مبل روی

 ، شد خم...  بودند افتاده جایی کدام هر ، فرش روی دفترهایش و خودکار

 دفتر به نگاهش...  برداشت زمین روی از را خودکارهایش و سیمی دفتر

 ، داشت قرار زمین روی اش شده باز صفحات روی که ایش قهوه جلد

 ، داشت یاد به که جایی تا...  بود نشسته اش پیشانی روی چینی...  افتاد

 در که همانطور...  بود گذاشته فرش روی مبل کنار مرتب را همه دیشب

 تا صفحات روی دستی...  برداشت زمین روی از را دفتر بود فکر

 را صفحات روی بار چند دست کف با که همانطور...  کشید اش خورده

 مثل شکل ای دایره ی نقطه چند به نگاهش ، شوند صاف تا کشید می

 پخش کمی نقاط آن در کلمات از بعضی جوهر...  خورد آب های قطره

بود خواندن قابل صفحه های نوشته هم هنوز وجود این با ، بودند شده  ... 

کرد متن خواندن به شروع اختیار بی شیال  : 

 

 

* دارم دوست را شب  



تاریکی در که چرا  

نیستند مشخص ها چهره  

امید این لحظه هر و  

زند می ریشه درونم در  

ای آمده که   

ندیدمت من ولی  ...* 

 

 

*** 

 

مااااماااان:  کرد باز را سالن در سها  ... 

 حال همان در و گذاشت باغچه خاک داخل را آب شلنگ خانم سمانه

بله:  کرد زمین روی شده ریخته های برگ کردن جمع به شروع  ... 

گذاشت تراس درون به پا ، کرد رها را در دستگیره سها  ... 

سها برهنه پا:  شد بلند خانم سمانه گر سرزنش صدای  ... 

حاال:  آورد در شکلکی سها  ...  

؟ داری کار چی:  گرفت او از را نگاهش اخم با خانم سمانه  ... 

دره دم ابرام -  ... 

؟ ابرام:  برگشت طرفش به دوباره تعجب با خانم سمانه ! ...  



داد تکان تائید ی نشانه به را سرش سها  ... 

 ؟ داره کار چی:  گفت زند می حرف خودش با انگار ، آرام خانم سمانه

باشگاه االن سام دونه نمی مگه...   ... 

 با گه می ، نه:  گفت قبل از تر آرام بار این و برداشت دیگر قدم چند سها

داره کار تو  ... 

؟ مگه شده چیزی...  ؟ من با:  افتاد جانش به ناگهان اضطراب  ... 

انداخت باال ای شانه ندانستن نشانه به سها  ... 

 دست از را چادرش...  بست را حیاط داخل آب شیر عجله با خانم سمانه

 حیاط در طرف به عجله با و گرفت بود ایستاده تراس روی هنوز که سها

 ... رفت

...  خانم سمانه سالم:  گذاشت جلو قدمی ابرام ، حیاط در شدن باز با

شما هستین خوب  ... 

 ، پسرم شده چی:  انداخت ابرام چهره به نگاهی نگرانی با خانم سمانه

؟ افتاده سام برای اتفاقی  ... 

ست باشگاه االن سام...  نباشید نگران نه ، نه:  داد جواب سریع ابرام  ...  

؟ پس ، خوب:  گفت سردرگمی با و گرفت باال را دستش کف خانم سمانه  

... 

شدم مزاحمتون دیگه موضوع یه برای امروز من حقیقتش -  ... 

 یک...  درآورد گردش به ابرام ی چهره روی را نگاهش خانم سمانه

:  شود مطمئن خواست می هم باز ولی ، بود شده راحت خیالش جورهایی

؟" واقعا ! ... 



واقعا:  کرد آرامی ی خنده ابرام " ... 

 راجع:  گفت کنجکاوی با حال همان در و کشید راحتی نفس خانم سمانه

پسرم چی به  ... 

 امیدوارم:  کرد پا آن و پا این کمی ، رفت ابرام های لب روی از لبخند

نذارید من گستاخی بر حمل  ...  

؟ شده چیزی:  نشست خانم سمانه پیشانی روی چینی  ... 

شیالست به راجع -  ... 

؟ شیال - ! ... 

داد تکان تائید ی نشانه به را سرش ابرام  ... 

مطلب اصل سر برود سریع باید که فهماند او به خانم سمانه نگاه  ... 

 کردم احساس ، دیدم باشگاه توی رو شیال که باری چند این راستش -

نیست سرحال زیاد  ...  

شد تر پررنگ کمی خانم سمانه ی چهره روی اخم  ... 

 انگار ولی ، گذره می شدنش پیدا از هفته چند االن بگم چطوری یعنی -

 ، نباشه جسارت گم می بازم البته...  بیاد کنار شرایطش با نتونسته هنوزم

کردم صحبت هم سام با شما از قبل من  ...  

؟ درسته...  باشه گفته چیزی شما به نکنم فکر البته:  کرد مکثی ابرام  ... 

داد تکان سری فقط سکوت در خانم سمانه  ... 

 امروز که کردم رو فکر همین منم:  دهد توضیح کرد سعی دوباره ابرام

 کردم صحبت دوستام از یکی با من که اینه واقعیتش...  شدم شما مزاحم

دیدنشون شما کنم فکر البته...  پزشک خودش خانم این...   ... 



داد می گوش او های حرف به کنجکاوی و دقت با خانم سمانه  ... 

 کردیم پیدا رو شیال که اولی روز که جوونی خانم همون:  داد ادامه ابرام

بود اونجا بیمارستان بردیم و  ... 

 اومد یادم ، درسته:  داد تکان سری آوردن یاد به ی نشانه به خانم سمانه

کرد کمکمون روز دو یکی اون خیلی...  بود خوبی خیلی خانم...   ... 

 هم نسترن با ، شیال شرایط به راجع من...  منظورِم خانم همون درسته -

 یه پیش اونو جلسه دو یکی واسه حداقل داده پیشنهاد اون ، زدم حرف

 ، باشید راضی شما اگه ، پیشنهاده حد در فقط گم می البته ، ببریم مشاور

بده نظری بهش راجع هم متخصص یه نباشه بد کنم فکر  ...  

پسرم بگم چی واال:  گرفت گاز را لبش ی گوشه خانم سمانه  ...  

 نداره که ضرر خانم سمانه:  بود کرده حس خوبی به را او دودلی ابرام

 دیگه خوب ، نداره ای فایده هیچ دیدین اگه...  جلسه دو یکی حداقل... 

 ... نبرینش

کرد فکر کمی خانم سمانه  ... 

؟ خوِب کارش دکتره این حاال -  ... 

 کرد می تعریف ازش خیلی نسترن...  نباشید نگران نظر اون از آره -

 ، باشه ما به اگه چون...  بگیره وقت برامون خواد می هم خودش... 

بگیریم وقت ازش نتونیم حاالها حاال شاید  ... 

 باشه ، کنی می تعریف ازش انقدر اگه:  کرد فکر دیگر کمی خانم سمانه

 کاری بشه هم هاش کابوس به راجع اینطوری شاید...  ندارم حرفی من

 ... کرد

؟ هاش کابوس -  ... 



 که شده بارها میگه سها مدت این توی ، آره:  داد تکان سری خانم سمانه

پریده خواب از هاش کابوس خاطر به ها شب  ... 

 نقش اش پیشانی روی ، شود هم اش متوجه حتی ابرام که آن بی ، اخمی

 ... بست

؟ باشه ، بگیریم وقت دکتر این از موافقین اگه شما پس ، خوب -  ... 

نکنه درد دستت ، پسرم باشه -  ... 

کنم می خواهش:  کشید آسودگی سر از نفسی ابرام  ... 

سام به بده ، گرفتی رو دکتر این آدرس وقت هر -  ... 

 لبخند تا بود پوزخند شبیه بیشتر ، نشست ابرام های لب روی که لبخندی

کرد را خانم سمانه حضور مراعات خیلی وجود این با ولی...   ... 

جاست همین مشکل خوب -  ... 

؟ چطور -  ... 

کرد حساب زیاد کمکش روی بشه ، سام های مشغله خاطر به نکنم فکر -  

... 

 اخم

 

؟ چیه منظورت:  بود هم در خانم سمانه های  ... 

 سمانه خوب:  دهد توضیح واضح" کامال را شرایط آمد نمی بدش ابرام

 دخالتی مسائل جور این توی خواد نمی گفته بهم رک خیلی سام ، خانم

شدم شما مزاحم امروز من هم همین ی واسه...  باشه داشته  ... 



 ، شد قبل از تر کفری سام دست از و تر غلیظ خانم سمانه پیشانی اخم

 ظاهری آرامشی با ابرام به رو و داد تکان سری فقط وجود این با ولی

 ، بگیر وقت و بکش زحمت تو ، نیست مشکلی ، پسرم باشه:  گفت

بده من به رو خبرش  ... 

چشم ، باشه -  ... 

نکنه درد دستت -  ... 

اجازتون با پس -  ... 

برسون سالم هم بابا و مامان به ، سالمت به برو -  ... 

خداحافظ ، اجازتون با...  رسونم می رو بزرگیتون ، چشم -  ... 

 ... خداحافظ -

 و...  ایستاد در جلوی ، شود ماشینش سوار ابرام که زمانی تا خانم سمانه

 او ، شد خارج کوچه از بوقی تک با و روشن را ماشین ابرام که زمانی

 روی از را چادر...  بست سرش پشت را خانه در و حیاط وارد نیز

 باال را نگاهش کشید می موهایش به دستی که حالی در و برداشت سرش

 دیگری اوقات تمام مثل شیال...  انداخت دوم طبقه تراس به نگاهی و آورد

 تراس های صندلی از یکی روی ، سکوت در هم باز ، بود خانه در که

بود رفته فرو خود در و نشسته  ... 

 باال ساختمان های پله از و کرد جمع را چادرش آشفته حالی با خانم سمانه

 ... رفت

 

 



*** 

 

داری دوست رو شیال هم هنوز تو -  ... 

 به...  شد خیره ابرام به و آمد باال دستش توی گوشی از ناگهان سام سر

 اش چانه زیر را اش شده قالب های دست و نشسته میزش پشت که او

 بین ذره زیر را او مدتی انگار که بود شده خیره او به طوری و ؛ گذاشته

بود گرفته نگاهش  ... 

؟ نه مگه...  گم می درست -  ... 

:  بود او حرف حالجی حال در انگار ، داد را جوابش مکث کمی با سام

؟ کنی می فکر اینطور  ... 

خونه برگشتی ، شبم اون های حرف از بعد -  ... 

رفت هم در ابرام حرف این از سام های اخم  ... 

؟ چرا کنی می فکر:  نشست ابرام های لب روی ای موذیانه لبخند  ... 

 که متنی و دستش داخل گوشی به ، کرد معطوف دوباره را اش توجه سام

 این به راجع خوام نمی ، گفتم بهت هم" قبال:  بود کردنش تایپ حال در

کنم بحث باهات موضوع  ... 

؟ ترسی می چون...  ؟ چرا -  ... 

 که همانطور...  آورد باال دوباره را سام نگاه ، ابرام آمیز اتهام لحن

 صندلی دسته روی را آرنجش و داد تکیه عقب به ، بود ابرام به نگاهش

گذاشت اش  ... 

؟ چی از" مثال بپرسم تونم می:  بود تمسخر از پر سام لحن  ... 



 خوای می" واقعا:  نشست ابرام های لب روی صدایی بی ای خنده

؟ سام کنی بازی اینجوری  ... 

 بازی حاِل روزها این که دونی می:  کرد مخالفت و داد تکان سری سام

ندارم کردن  ... 

 شده قالب های دست و کشید جلو اش صندلی روی را خودش کمی ابرام

 داری خودت دادن عذاب از چون...  ؟ چرا:  گذاشت میزش روی را اش

؟ بری می لذت  ... 

کرد ارسال را اش شده تایپ متن و داد تکان سری پوزخند با سام  ... 

 اشاره سام دست توی گوشی به سر با بود نشسته که جایی همان از ابرام

؟ ست ندا:  کرد  ... 

 نیست سخت واست" واقعا:  داد ادامه دوباره نشیند سام از جوابی وقتی

 بیچاره دختر این با رو وقتت داری ؛ ای دیگه یکی عاشق هنوزم وقتی

؟ گذرونی می  ... 

؟ عاشقم هنوزم کنی می فکر:  بود آرام سام لحن  ... 

 می گول رو کی داری کنی می فکر" واقعا:  کرد نگاهش پوزخند با ابرام

؟ زنی  ... 

 گول شه نمی ها راحتی این به رو تو مطمئنن:  داد جواب کنان تائید سام

  ... زد

رفت باال ابرام های لب ی گوشه  ... 

 مگه ولی:  گفت آرامش با ، او های لب روی نیشخند به توجه بی سام

کنم فراموشش که گفتی بهم بارها ، که نبودی کسی تو خود  ...  



 خوب خیلی هم هنوز ، هات حرف:  داد ادامه ، کامل تفاوتی بی با سام

 ... یادمه

شده عوض نظرم شاید:  شد تر پررنگ ابرام لبخند  ... 

...  داد تکان آرام بار چند را سرش...  فشرد هم روی را هایش لب سام

 اش کرده گره های دست...  کشید جلو را خودش دوباره آرامش با سپس

 با لحنش کرد صحبت به شروع دوباره وقتی...  گذاشت میز روی را

 شد نمی دیده آن در مزاح از خبری دیگر ، بود متفاوت خیلی قبل لحظات

کرد حس خوبی به ابرام را نگاهش و لحن جدیت ،  ... 

 جا همین بحث این که کنم روشن واست جا همین رو چیزی یه بذار -

بشه تموم همیشه واسه  ...  

 یه عاشق وجودم تمام با...  پیش ها مدت:  شد خیره ابرام های چشم توی

شدم دختر  ...  

 طرز به را پایینش لب ی گوشه و فرستاد بیرون سنگینی با را نفسش

:  بود نشده هم حرکت این متوجه حتی شاید ، کشید دندان به نامحسوسی

کرد بازی روانم و روح با دردناکی طرز به که دختری  ... 

 که طوری ، داد قورت را دهانش آب ، نشست هایش لب روی تلخی لبخند

 خیلی کردنش فراموش:  شد پایین و باال واضحی طرز به آدمش سیب

 شدم موفق چقدر دونم نمی:  داد باال کمی را اش شانه...  خیلی...  سخته

ولی...   ... 

 ، شدم متوجه ، ماه چند این بعد دیگه االن ولی:  بود شده دورگه صدایش

...  نیست خودم دست ؛ که درسته ، باشم داشته دوست رو کی که این

 این...  این از بیشتر بخوام اگه ولی...  بکنم تونم نمی کاریش هیچ" واقعا

حماقت شه می دیگه ، بدم ادامه رو وضعیت  ...  



خورم می رو هام حماقت چوب دارم هاس مدت منم:  داد تکان را سرش  

... 

پیچید فضا در سام موبایل گوشی صدای  ... 

 االن نیست مهم واست دیگه بگی خوای می یعنی:  بود جدی هم ابرام لحن

؟ وضعیتیه چه توی دختر اون  ... 

 عوض وسط این رو چیزی این نیست قرار:  خورد تکان آرام سام سر

 ... کنه

 خوای می ، بگی خوای می یعنی پس:  پرسید سماجت با دوباره ابرام

؟ بکشی دست ازش  ... 

؟ نکشیدم مگه -  ... 

 حرف هیچ بی ، ابرام به اش گوشی روی تصویر و اسم دادن نشان با و

 صحبت حال در آرامی به که حالی در و شده بلند میزش پشت از دیگری

شد خارج اتاق از بود ندا با  ... 

فشرد هم روی محکم را هایش لب ابرام  ... 

 بلندش پاهای که حالی در و داد عقب کمی را اش صندلی گذشت که کمی

شد خیره اتاق سقف به ، گذاشت می میز روی را  ...  

بود شدن ظاهر حال در کم کم هایش لب روی محوی لبخند  ... 

 

 

*** 

 



 ؛ سالن ورودی ستون پشت از یعنی ؛ بود نشسته که جایی همان از شیال

 حضور ی متوجه کسی که آن بی ، را محوطه توانست می راحت خیلی

بگیرد نظر زیر ، شود او  ...  

 وقت هیچ...  بود دوخته چشم سام به کنجکاوانه ، بود مدتی که همانطور

 که گاهی بی و گاه لبخندهای همین و...  بود ندیده او لب روی را لبخند

 شیال نظر ، دید می سام های لب روی ، اش گوشی با صحبت هنگام در

 مخاطب که گفت می او به غریبی حس...  بود کرده کرده جلب خود به را

باشد مرد یک نمیتوانست سام  ...  

 دستخوش شیال...  پیچید محوطه فضای در ای مردانه و آرام ای خنده

...  بود نشنیده را او های خنده صدای وقت هیچ...  شد عجیبی احساس

 اما...  بود خندیده شب آن ، بود کرده مست که کذایی شب آن ، نه ولی

 از پر ؛ خنده این ولی...  نفرت از پر...  بود تمسخر از پر اش خنده

 بیرون کمی ، ورودی بزرِگ ستوِن پشِت از آرام شیال سر...  بود آرامش

 سیاهش بزرگ سیکلت موتور روی ، اطراف به توجه بی سام...  آمد

...  بود هایش لب روی لبخند هم هنوز...  بود صحبت غرق و نشسته

 می را او که بود اول بار برای انگار هم شیال...  نبود همیشگی سام انگار

 نمی دیده سام صورت روی همیشگی های اخم آن از اثری دیگر...  دید

 آرام چقدر ، سرد های نگاه آن و اخم بدون ، لبخند با صورت این...  شد

بود شده بخش  ... 

؟ کنی می کار چی داری -  ... 

 را گناهکاری حس...  برگشت عقب به و پرید جای از وحشت با شیال

 صاحب...  باشند گرفته خالف کاری هنگام در را مچش انگار که داشت

بود باشگاه ترک آماده ، پوشیده لباس که بود دختری ، صدا  ...  



 دختر این" اصال...  دوخت چشم رویش جلوی ی غریبه به گنگی با شیال

شناخت نمی را  ... 

؟ چی -  ... 

کرد باز را دستش داخل معدنِی آب بطرِی دِر دختر  ... 

؟ اینجا میای چرا" واقعا -  ... 

 هایش لب به ؛ را معدنی آب بطری بود شیال به نگاهش که همانطور و

 سعی شیال...  داد فرو را آن از بزرگ ای جرعه ولع با و کرد نزدیک

کند درک را سوال این و موقعیت این کرد  ... 

؟ چیه منظورت -  ... 

 بین ای وقفه هیچ انگار که جوری و کرد دور دهانش از را بطری غریبه

 که مدتی این اصال ، بود بهت حواسم:  داد ادامه باشد نشده ایجاد حرفش

 کنی نمی هم کار ها دستگاه با حتی ، نمیشی دمخور کسی با اینجا میای

نشستی بیرون همش که هم امروز تازه...   ...  

؟ میای چی ی واسه" اصال:  دوخت او به را کنجکاوش نگاه  ... 

 داشت ربطی چه او به" اصال...  نشست شیال پیشانی روی ظریفی اخم

 به ولی...  بگوید او به هم بلند صدای با را حرف این که بود مانده کم... 

گرفت را خودش جلوی سختی  ... 

 نیاز ، خوبه خیلی که هم اندامت:  انداخت شیال پای تا سر به نگاهی دختر

نداری هم  ... 

 ولی رو سبزه دختر این...  انداخت غریبه پای سرتا به نگاهی هم شیال

بود فضول چقدر ، زیبا  ... 



بریم فرانک -  ... 

 آمد می دو آن سمت به عجله با که واردی تازه دختر به ، دو هر نگاه

 ... چرخید

 چقدر:  گفت دوستش به رو ، بود کرده پیدا هم اسم حاال که فضول دختر

کردی دیر  ... 

شد دیر ، بریم...  کردم نمی پیدا رو گوشیم -  ... 

 ، شد می سرازیر ورودی های پله از دوستش همراه که همانطور فرانک

فعال...  بینمت می:  گفت ای صمیمانه لحن با شیال به رو  " ... 

 چه ، آمد جلو راحت چه...  دوخت او به را تعجبش از پر نگاه شیال

 هایی خانم ی همهمه...  رفت صمیمانه چه و کرد باز را حرف سر راحت

...  برگرداند عقب به دوباره را شیال نگاه ، شدند می خارج سالن از که

 اختیار بی...  بود ستون پشت دوباره...  رفت کنار ها آن راه جلوی از

 دیوار کنار سام موتور که جایی ، محوطه سمت آن به را نگاهش دوباره

 فشرده هم روی هایش لب...  شد نمی دیده سام از اثری...  دوخت ، بود

  ... شد

مزاحم ی دختره:  کرد زمزمه اراده بی لب زیر  ... 

 

 

*** 

 

بابا شرکت رفتم امروز  ... 



کردم شروع صبح امروز از رو کارم  ... 

بگیرم یاد باید که هست شروع واسه چیزها خیلی  ... 

برم ناهار واسه که نکردم فرصت حتی  ... 

بگیرم سخت خودم به انقدر اولی روز که نداشت اصرار کسی البته  

خواستم خودم  

 رفتارام با که دونم می ، بودم خودم به بابا دورادور های نگاه متوجه

 ازم وقتی که هست همینم واسه...  دونم می ، کردم نگرانش حسابی

 از تا کنه گرم رو سرم خواد می...  نگفتم نه ، شرکتش توی برم خواست

 تونستم که جایی تا اش خواسته طبق منم پس...  کنه دورم خیال و فکر

 چی همه از کردم سعی...  کردم مشغول رو خودم ، کردم گرم رو سرم

کنم غرق کار توی رو خودم کردم سعی ، شم دور  ... 

کنم کم بابا های نگرانی از کردم سعی  ... 

کردم سعی  ... 

 

 

افتاد صفحه پائین به شیال نگاه  ... 

کرد جلب خودش به را اش توجه ریز خط با ای نوشته  : 

 

است تلخ   

است شلوغ سرت کنند فکر همه  



بدانی خودت تنها و  

تنهایی چقدر  ... 

 

 

آمد باال هم شیال سر ، اتاق در شدن باز با  ...  

ام خسته چقدر آه:  انداخت تختش روی را خودش خستگی با سها  ... 

 پشت دیوار به و گذاشته پشتش بالشتی که اش همیشگی عادت طبق شیال

کرد نگاه او به سکوت در ، بود داده تکیه سرش  ... 

 و چرخید شیال سمت به ، بود کشیده دراز تختش روی که همانطور سها

؟ کنی می کار چی داری:  دوخت او به را نگاهش  ... 

گرفت باال را اش ای قهوه جلد دفتر حرفی هیچ بی شیال  ... 

؟ فهمیدی حاال تا توش از هم چیزی:  کرد اشاره دفتر به سر با سها  ... 

داد تکان نفی ی نشانه به را سرش شیال  ... 

 خاطرات دفتر مگه...  ؟ ازش خونی می چی داری وقت همه این پس -

؟ نیست  ... 

 بیشتر...  کنی می فکر تو که اونجوری نه:  داد را جوابش مکث با شیال

همین...  ادبِی شعرهای و متن فقط صفحاتش  ...  

 و نیاورد طاقت هم باالخره...  بود کرده درگیر را سها ذهن انگار سوالی

؟ نوشته توش هم مبین ، پسره اون از:  گفت شیال به رو  ... 



...  بدهد او به جوابی چه دانست نمی...  فشرد هم به را هایش لب شیال

 مبین از صحبت که دانست می ، بود ها آن کنار در که وقت این تماِم بعِد

 کشاکش در...  کند می عصبی و ناراحت را همه ، اسمش بردن حتی و

کرد پاره را او افکار ی رشته سها ، حرفی نگفتن و گفتن  ... 

بدونم ازش چیزی" اصال خوام نمی...  کن ولش -  ... 

؟ چرا -  ... 

؟ چی چرا -  ... 

؟ کنید می برخورد اینجوری همتون ، میاد مبین اسم وقت هر چرا -  ... 

کرد نگاه شیال به فقط سکوت در و رفت باال کمی سها ابروهای  ... 

 اینجوری ، شناسید نمی رو مبین حتی کدومتون هیچ هنوز وقتی چرا -

...  نبود کنید می فکر که اونطوری مبین...  ؟ گرفتید جبهه مقابلش در

بود خوبی خیلی مرد اون  ... 

 نگاه حالت از شیال ولی...  شد فشرده هم روی سکوت در سها های لب

کند حس بحث این از را او نارضایتی ، راحتی به توانست می او  ... 

 زنم می حرف مبین به راجع من که این از دوباره تو االن همین حتی -

شدی ناراحت  ... 

 ، بهش راجع پس:  کرد آویزان آن از را پاهایش و نشست تخت روی سها

نزن حرفی  ... 

 تندش لحن از هم خودش انگار وجود این با...  بود شده تند کمی سها لحن

 نگاهی شیال به که آن بی و کشید اش پیشانی به دستی ، باشد شده پشیمان

گرفت باال را سرش... متاسفم:  گفت آرام ، بیندازد  ...  



کرد می نگاه او به فقط سکوت در شیال  ... 

 موضوع این به راجع دیگه بیا:  آورد هایش لب روی به زور به لبخندی

؟ باشه...  نزنیم حرفی  ... 

 موضوع این که نبودی کسی تو خوِد مگر ، بگوید خواست می دلش شیال

؟ پرسیدی مبین از که نبودی تو خود مگر...  ؟ کشیدی پیش را  ... 

داد را او جواب کلمه یک با شیال ، عوض در  ... 

 ... باشه -

 هم به و نشستند خود های تخت روی فقط ، سکوت در دو هر لحظاتی

 لب با بازی به شروع چپش دست های انگشت با سها...  دوختند چشم

کرد می حس خوبی به ، را او وجود آرامی نا شیال...  کرد دهانش پایینی  

... 

؟ چرا ولی  ... 

 تو ، بخورم چیزی پایین برم خوام می من:  شد بلند تختش روی از سها

؟ میای  ... 

 از دوری در سعی سها کرد می حس...  رفت فرو فکر به لحظاتی شیال

پس...  دارد او  ... 

نشست هایش لب روی ، نامحسوسی خیلی پوزخندی  ... 

خوام می هم من...  برو خودت ، نه:  گفت آرام صدایی با  ... 

 باال را بود هایش انگشت میان هنوز که ای قهوه جلد دفتر حرف بی و

 ... گرفت



 اتاق از دیگری حرف هیچ بی و گفت ای باشه...  داد تکان سری سها

شد خارج  ... 

دستش داخل دفتر به...  آمد پایین دوباره شیال نگاه  ...  

زد ورق را صفحه  ... 

 

* بها باالترین به حتی نمیفروشم را احساسم ! 

 …اما

هستند الیق که آنهایی برای میکنم خرج بخواهم که آنگونه  ...* 

 

 

*** 

 پشت مادرش های صحبت به ، آمد می پایین ها پله از که همانطور سها

داد می گوش تلفن  ... 

کشیدی زحمت ، پسرم ، باشه -  ...  

سکوت کمی  ... 

نیست درست که اینطوری آخه ، دونم می -  ... 

انداخت سالن داخل مبل روی را خودش سها  ... 

 تو اول بار برای پس...  باشه...  سکوت دوباره...  آخه ، نه نه -

برمش می خودم ، بعد های جلسه برای ، بکش رو زحمتش  ... 



 به کنجکاوی با و گرفت آغوش در را مبل روی ها کوسن از یکی سها

دوخت چشم مادرش  ... 

 که کار این ، داری کار تا هزار خودت تو پسرم ، جان ابرام آخه نه -

نیست تو ی وظیفه  ... 

 رفت باال سها ابروهای ، مادرش های صحبت میان از ابرام نام شنیدن با

:  اندیشید خود با ، بود نشسته هایش لب روی بدی پوزخند که حالی در... 

؟ داشت سر در ای نقشه چه او باز ! ... 

آمد بیرون افکارش از سها ، تلفن پشت مادرش خداحافظی شنیدن با  ... 

؟ مامان بود کی -  ... 

 ... ابرام -

؟ داشت کار چی -  ... 

 آهسته صدای با و انداخت خانه دوم ی طبقه های پله به نگاهی خانم سمانه

؟ کجاست شیال:  پرسید ای  ... 

...  اتاق توی ، باال:  داد جواب آرامی صدای با مادرش مانند هم سها

؟ داشت کار چی ابرام...  ؟ چطور  ... 

گرفت وقت دکتر از شیال واسه -  ... 

؟ دکتری چه...  ؟ دکتر از:  بود تعجب از پر سها نگاه  ... 

 ترس همش انگار ، انداخت ها پله سمت به نگاهی نیم دوباره خانم سمانه

داشت را شیال توسط ، ها حرف این شدن شنیده از  ... 

شناس روان -  ... 

روانشناس:  رفت باال سها ی دخترانه ولی ، نازک ابروهای  ! ... 



؟ خبرته چه...  هیسسس -  ... 

؟ زنی می حرف یواش داری کی ی واسه:  کرد نگاه خانه اطراف به سها  

... 

بفهمه چیزی شیال خوام نمی:  گفت قبل آهستگی همان به خانم سمانه  ... 

 نمی...  ؟ چی یعنی:  کرد نگاه مادرش به شده گرد های چشم با سها

؟ دکتر پیش ببریش خوای می چجوری پس! ... ؟ بگی بهش خوای ! ... 

؟ باشگاه رین می فردا -  ... 

؟ چطور ، آره:  داد تکان تائید ی نشانه به سری سها  ... 

بگه شیال به خودش ، باشگاه توی قراره ابرام -  ... 

؟ گی نمی بهش خودت چرا...  ؟ داره ربطی چه ابرام به -  ... 

داشت موضوع این به راجع بدی احساس خانم سمانه  ... 

بگو بهش تو خوای می -  ... 

؟ داره من به ربطی چه ، مامان وا -  ... 

 نگاه بچه اون های چشم توی تونم نمی من...  نده نظر هی خود بی پس -

روانشناس پیش ببریمت بیا بگم بهش و کنم  ... 

؟ بدیه چیز ، رفتن روانشناس پیش مگه ، مااماان - ! ... 

بود بد که ما زمان واال:  داد جواب ناراحتی با خانم سمانه  ... 

 این با چطور" اصال...  کنه می فرق دیگه االن:  بود گرفته اش خنده سها

؟ روانشناس پیش بره شیال ، شدی راضی فکرت طرز  ... 



 ها پله به دیگری نگاه نیم و رفت باال کمی خانم سمانه ی شانه ی گوشه

...  خودِش توی خیلی دیگه دختر این...  گه می درست ابرام:  انداخت

نیست قبلی شیالی اون"  اصال کنم می فکر دارم که حاال  ... 

 شما...  دادن نظر خان ابرام...  آهااا:  کرد نگاه مادرش به پوزخند با سها

کردین قبول هم  ... 

 مگه...  ؟ گی می پرت و چرت چرا:  رفت درهم هایش اخم خانم سمانه

 کابوس ها شب همش شیال ، گفتی بهم اومدی که نشده حاال تا بار چند تو

 پیش بریمش می داریم که کنیم می کاری بد االن...  خوب...  بینه می

؟ دکتر  ... 

 مغزت کلی وسط این هم ابرام" مطمئنا ولی...  کنید نمی کاری بد نه -

داده شستشو رو  ... 

 منم ، گی می پرت و چرت داری باز:  شد بلند جایش از خانم سمانه

ندارم حوصله" اصال  ... 

 حرص با ، بغل به کوسن ، بود نشسته مبل روی هنوز که همانطور سها

پرت و چرت:  گفت  ... 

برداشت میز روی از را چایش استکان ، او به توجه بی خانم سمانه  ... 

؟ گرفته وقت ِکی حاال -  ... 

 صدای با حال همان در و افتاد راه به آشپزخانه سمت به خانم سمانه

فردا:  گفت آرامی  ... 

 آش قراره اینا پونه با فردا ، هست حواست مامان! ... ؟ فردا...  فردا -

؟ بپزی رو اینا عمو زن پا پشت  ... 

دونم می -  ... 



؟ چی پس:  افتاد راه مادرش سر پشت و شد بلند مبل روی از سها  ... 

:  گذاشت ظرفشویی سینک داخل را استکان خانم سمانه ، آشپزخانه داخل

 با بعد جلسات از من...  ببره رو شیال خودش اولی روز ابرام شده قرار

رم می شیال  ... 

داره ربطی چه ابرام به ، مامان آخه:  بود ناباوری از پر سها لحن  ... 

؟ کردِن صحبت طرز چه این ، سها وا:  کرد نگاه او به اخم با مادرش  ... 

 خودمون ما...  داره ربطی چه ابرام به...  گم می راست دارم خوب -

بریمش می  ... 

...  ؟ ها ؟ کیه ما از منظورت:  برگشت او سمت به حرص با خانم سمانه

 گفته و کرده نگاه من های چشم توی راست و رک که سامی...  ؟ سام

 کار تا هزار فردا که من یا...  ؟ کنه نمی شیال کارهای توی دخالتی هیچ

 فردا رو جوون دختر تا دو داری انتظار ها...  ؟ تو یا...  دارم

؟ دونی می رو دکتر آدرس" اصال تو...  شهر اونور بفرستم همینجوری  

... 

 می مگه...  کنم می پیدا ، بدین من به رو آدرس خوب ، مامان وا -

دکتر مطب گی می خودت ، بریم کجا خوایم  ... 

 داخل های ظرف شستن به شروع که حالی در یکدندگی با خانم سمانه

 هم همینقدر...  شه نمی راضی دلم...  تونم نمی:  گفت ، کرد می سینک

 خدای...  نداره خبر سعید هنوز ، بره اونور و اینور باهات شیال گذاشتم

 هم نگاه ، من روی توی دیگه سعید ، بیفته واسش اتفاقی اگه نکرده

 ... نمیندازه



 تنها رو شیال که داری اطمینان ابرام به انقدر یعنی:  گفت حرص با سها

؟ بره بفرستی باهاش  ... 

؟ دیدم بدی ازش کی حاال تا...  دارم اطمینان بهش که معلوِم -  ...  

هست اولی بار یه همیشه -  ... 

 خجالت:  بود خشم از پر ، برگشت سها سمت به وقتی ، خانم سمانه نگاه

گی می مزخرف خیلی داری امشب دیگه...  سها بکش  ... 

 میشه ، زنم می که رو حق حرف:  نداشت مادرش از کمی دست هم سها

 ... مزخرف

؟ کرد محبت بهمون کم ابرام...  ؟ زنی می که چیه ها حرف این -  ... 

؟ محبتی چه -  ... 

بود شاکی سها لحن  ... 

کنه می کمک سام به داره کم...  داره رو سام هوای کم -  ...  

داره شیال به ربطی چه چیزها این -  ... 

 امشب تو:  گفت آرامی به سپس ، دوخت چشم سها به لحظاتی خانم سمانه

؟ چته  ... 

 سرگردان نگاهش لحظاتی...  خورد جا کمی مادرش نگاه طرز از سها

 های چشم به دیگر که آن بی...  آمد در گردش به آشپزخانه فضای در

شیال پیش ، باال رم می من:  گفت لب زیر ، بیندازد نگاهی مادرش منتظر  

... 

 از ، کرد می حس خودش روی را مادرش نگاه سنگینی که حالی در و

شد خارج آشپزخانه  ... 



 

 

*** 

 

؟ ای کاره چه امروز -  ... 

؟ چطور:  گفت پر دهان همان با و زد دستش داخل ساندویچ به گازی سام  

... 

 را نوشابه ی شیشه که حالی در و کرد پاک را دهانش دست پشت با ابرام

 دکتِر ِی جلسه اولین ، عصر امروز:  گفت ، کرد می نزدیک دهانش به

 ... شیالست

 ی نوشابه از ای جرعه...  شد سام ی چهره حالت تغییر ی متوجه ابرام

 به دیگری گاز سام...  کرد نگاه سام به منتظر و نوشید را دستش داخل

 نگاهش ، بود نشسته ورودی های پله روی که همانطور و زد ساندویچش

دوخت باشگاه آرام و خلوت ی محوطه به را  ... 

 به ساندویچ و گذاشت زمین روی و آورد پایین را نوشابه ی شیشه ابرام

شد منتظر دست  ... 

؟ خب -  ... 

 داشت قرار اش شده خم زانوهای روی دستش های آرنج که همانطور سام

 هایش انگشت میان را ساندویچ دور کاغذ و زد ساندویچ به دیگری گاز ،

کرد مچاله  ... 

 ... سام -



 و شد بلند جایش از و برداشت زمین روی از را اش نوشابه ی شیشه سام

افتاد راه به دفتر سمت به ، سکوت در  ... 

 می سام:  گفت خونسردی با ، برگرداند عقب به را رویش که آن بی ابرام

بشه عوض چیزها خیلی ممکنه امروز دونی  ... 

 به مرد دو هر پشت...  ایستاد اختیار بی ، دفتر ورودی در کنار سام

بود شده دوخته رویشان جلوی به ، دو هر نگاه...  بود یکدیگر  ... 

 بردن دکتر ، امروز از اگه دونی می:  بود آرام و خونسرد ابرام لحن

بشه دیر واست ، چیزها خیلی برای بعدها ممکنه ، کنم شروع رو شیال  ...  

شد منقبض سام فک  ... 

 از تر مچاله ، اش کرده گره مشِت میاِن ، کاغذ ، هایش انگشت فشار از

 به ، عقب به را سردش نگاه که آن بی و کرد ای قروچه دندان...  شد قبل

گذاشت اتاق درون به پا ، محکم های قدم با ، برگرداند ابرام سمت  ... 

 زمین روی کنارش ، اهمیتی بی با را اش خورده نیم ساندویچ ابرام

 دهانش به و برداشت زمین روی از را اش نوشابه ی شیشه...  انداخت

بدونی ، که بهتِر:  کرد زمزمه جدی و سرد ، لب زیر و ؛ کرد نزدیک  ... 

 ی محوطه و سوزان آفتاب به ، را اش شده باریک نگاه که حالی در و

 و ریخت دهانش در هم را نوشابه آخر ی جرعه ، بود دوخته باشگاه داغ

داد فرو  ... 

 

 

*** 



 

کرد متوقف خانه در مقابل را ماشین ابرام  ...  

 و برداشت را ها قرص نایلون ، عقب صندلی پشت از و کرد دراز دست

بگیر:  گرفت شیال طرف به  ... 

گرفت دستش از را نایلون میلی بی با و کرد مکث کمی شیال  ... 

 دیگه خوریشون می موقع به حتما:  کرد حس کامل را اش میلی بی ابرام

 ... ؟

شیال:  گفت ای جدی لحن با دید را سکوتش وقتی  ... 

 ، بخورشون مرتب:  گفت آرامی به ، دید خود ی متوجه را او نگاه وقتی

؟ باشه  ...  

 که اهمیتی بی ی باشه...  کرد نگاه ابرام به فقط لحظاتی سکوت در شیال

 آنکه از قبل...  انداخت ابرام پیشانی میان خطی ، کرد زمزمه لب زیر

 دو هر نگاه ، در شدن باز صدای با ، شود باز حرفی گفتن برای دهانش

 های چشم ، سام ماشین های چراغ شدید نور...  برگشت خانه سمت به

 کمی و آورد در حرکت به ، را روشنش ماشیِن ابرام...  زد را شیال

کرد پارک خانه درب از جلوتر ، جلوتر  ...  

 را آن و شده ماشینش سوار دوباره و کرد باز کامل را خانه درهای سام

 ی متوجه نگاهش که حالی در و شد پیاده...  آورد بیرون حیاط داخل از

 نیمه را کوچک ی لنگه و بست را در بزرگ ی لنگه ، بود ابرام ماشین

 راه به ابرام ماشیِن ِی راننده دِر سمِت به آرام های قدم با و کرد رها باز

 که حالی در و شد خم سام...  بود پایین کامل ابرام سمت ی شیشه...  افتاد

 و کرد ابرام به رو خونسردی با ، انداخت می شیال سمت به نگاهی نیم

؟ شین نمی پیاده:  گفت  ... 



بود ریلکس و راحت چقدر فرمان پشت ابرام  ... 

؟ نره یادت رو قولت:  گفت شیال به رو و" ... اتفاقا چرا -  ... 

 به ابرام سِر ِی اشاره ، شب تاریکی در شاید ، رفت درهم سام های اخم

 خودمانی لحن ، ولی دید هم شاید یا ، ندید را شیال دسِت داخِل هاِی نایلون

 که چپش دست ، شد باعث ، بود که چه هر ، داد آزارش ابرام راحت و

 بود آنچه از نگاهش و آمده در مشت شکل به ، بود ماشین سقف روی

شود سردتر  ... 

داد تحویلش ای دوستانه لبخند ابرام و تکان را سرش شیال  ... 

 در ی دستگیره روی را دستش...  برگشت سام سمت به دوباره ابرام نگاه

 پیاده ی اجازه و رفته کنار سام ، شد باعث کار این با و گذاشت ماشین

بدهد را او به شدن  ... 

؟ ری می جایی داری -  ... 

شد نمی متوجه را سام نگاه سردی انگار...  بود همیشه مثل ابرام لحن  ... 

 ابرام با همزمان که شیال به را نگاهش ، دهد را او جواب که آن بی سام

گذاشتم باز واست رو خونه در:  دوخت ، بود شده پیاده ماشین از  ... 

 کنار در سام که بود باری اولین این...  شد ناباوری از پر شیال نگاه

 همیشه ، دوری همیشه...  داد می قرار مخاطب را او ، ثالث شخصی

 تعجب بسی جای" واقعا ، سام شکنی سنت این پس...  شدن گرفته نادیده

 ... داشت

 دست با که او به...  برگشت ابرام سمت به اختیار بی ، شیال متعجب نگاه

 داده تکیه ماشینش به آرامش با ، بود کرده قالب اش سینه روی که هایی

بود گرفته نگاهش بیِن ذره زیِر را دو آن و  ... 



 ... برو -

 در و...  برگشت او سمت به دوباره ، سام تنِد کمی لحِن با شیال نگاه

دید هم خانه سمت به ، را او سِر ِی اشاره ، حال همان  ... 

 ابرام برای سری ، بود شده سام عجیِب رفتاِر سردرگم که همانطور شیال

افتاد راه به خانه سمت به لبی زیر خداحافظی با و داده تکان  ... 

؟ کنی می کار چی خونه ، ساعت این االن -  ... 

سرد...  بود همیشه مثل ، شیال دید از سام لحن  ... 

داشتم کار -  ... 

برانگیخت اختیار بی را شیال کنجکاوی ، دو آن گفتگوی  ... 

؟ کار چی -  ... 

بود شده کنجکاو او مثل هم ابرام انگار  ... 

 در از ولی ، بست سرش پشت را در...  گذاشت خانه داخل به قدم شیال

شد می شنیده هم بسته در پشت از ، صداهایشان...  نگرفت فاصله  ...  

دارم کار گفتم -  ... 

؟ ندا پیش ری می داری -  ... 

 ... شیال -

 ، بود اومده ها پله روی تا و کرده باز رو سالن در که سمانه عمه صدای

پراند جای از را شیال  ...  

سالم...  بله:  گرفت فاصله در از  ... 

؟ نمیای باال چرا...  عزیزم سالم -  ... 



باال اومدم می داشتم -  ... 

؟ خوبی:  آمد پائین ها پله از سریع سمانه عمه  ... 

 ... بله -

؟ بودی راحت باهاش ، بود خوب دکتر -  ... 

 ... بله -

بود آش بزرگ کاسه یک سمانه عمه دست  ... 

؟ رفت ابرام -  ... 

نکنم فکر:  رفت باال کمی شیال ی شانه ی گوشه  ... 

رسید می گوش به ، کوچه داخل از هم هنوز گفتگو صداهای  ... 

...  عزیزم میام االن:  کشید شیال ی شانه به دستی ، مادرانه ، سمانه عمه

بدم بهش رو آش کاسه این برم ، بره ابرام که این از قبل  ... 

کرد باز را در و رفت خانه در سمت به تند های قدم با سمانه عمه  ... 

ایستاد حیاط وسط جا همان شیال  ... 

نباشی خسته...  پسرم سالم -  ... 

؟ چیهه این...  ممنون...  خانم سمانه سالم -  ...  

 کنار اینا مامان واسه رو َآش کاسه این...  ام جاری پای پشت آش -

  ... گذاشتم

ده می هم خوبی بوی چه...  کشیدید زحمت -  ... 



...  ماشینت توی بذار رو کاسه این:  شد بلند خانم سمانه آرام خنده صدای

بخور کنم گرم آش خرده یه ، تو بیا  ... 

نکشید زحمت...  خونه برم خوام می االن...  نهه -  ... 

؟ کنی می تعارف -  ... 

 باز درنیمه سمت به ، شب تاریکی در را شیال نگاه ، ابرام آرام ی خنده

کشاند خانه  ... 

نیستم تعارف اهل ، شناسید می که رو من -  ... 

کنم نمی اصرار زیاد منم...  باشه:  گفت مهربانی با خانم سمانه  ... 

؟ بود چطور امروز راستی:  آمد تر پایین خانم سمانه صدای ُتن  ... 

نباشید نگران...  خانم سمانه خوبیه دکتر...  بود خوب -  ... 

 نمی مزاحمت دیگه بعد های دفعه...  افتادی زحمت به حسابی امروز -

 ... شیم

زحمتی چه...  حرفیه چه این بابا نه -  ...  

 از...  ببرمش خودم تونستم نمی و داشتم کار واقعا امروزم ، پسرم نه -

دیم نمی زحمت تو به دیگه بعد های دفعه  ... 

سام مثل منم خانم سمانه -  ... 

 دادم نمی رو داداشم امانت که پسرمی کردم نمی فکر اگه ، البته که اون -

  ... دستت

 ، باباست نمایشگاه نزدیک ، دکتر مطب کنم نمی تعارف کنید باور -

برسم کاراش به و بزنم سر بابا به منم که میشه بهانه این حداقل  ... 



 

؟ بهترن بهفر آقای -  ... 

 نمی حریفش که مامان ولی ، کنه کم رو کارش باید گفته دکتر ، بهترن -

 ... شه

 از بابا بینه می نیست حواسش تا:  بود شده خنده از پر حاال ابرام لحن

بیرون زده خونه  ... 

 فرصت سر من ، پسرم نشم مزاحمت...  باشن سالمت انشاهلل خوب -

گیرم می ازت رو مطب آدرس  ... 

 می منو سام ، گفتم که من ، خانم سمانه:  بود همراه دلخوری با ابرام لحن

 نمی میگم ،خوب سخته واسم ببینم اگه ؛ نیستم تعارف اهل اصال شناسه

 به سری یه منم ، مطب توی شیال که زمانی اون کنم نمی هم کاری ، تونم

 ، رم می اونجا تا باشگاه از رو مسیر این روز هر من چون ؛ زنم می بابا

نیست مهم زیاد برم ساعتی چه که این حاال ، دونه می سام  ... 

زحمته واست که اینجوری آخه:  بود مردد خانم سمانه  ...  

نکنید فکر اینجوری" اصال نه -  ... 

 ما ، بگو سام یا من به حتما نتونستی که زمان هر پس...  باشه -

بریمش می خودمون  ... 

 گفت سردی به ؛ بود ایستاده سکوت در ها آن کناِر ؛ مدت تمام در که سام

شلوغه سرم روزها این ، بتونم نکنم فکر من:   ... 

 که حالی در و انداخت سام سمت به گذرایی عصبی نگاه ، خانم سمانه

 لبخند با ابرام به رو دوباره ؛ کند پنهان را اش ناراحتی کرد می سعی



 خودم وقت هر بازم...  پسرم کنم جبران عروسیت توی انشاهلل:  گفت

برم می رو شیال بتونم  ... 

نباشید نگران باشه:  داد جواب لبخند با ابرام  ... 

برسون سالم اینا مامان به ، پسرم ممنونم -  ... 

رسونم می بزرگی -  ... 

نشم مزاحمت -  ... 

؟ میای دیر شب:  گفت و کرد سام به رو و  ... 

 می قفل خودم رو درها ، بیام وقت هر من...  بخواب تو...  دونم نمی -

 ... کنم

باشید خودتون مواظب...  باشه:  گفت نارضایتی با خانم سمانه  ... 

بست را خانه در ، دیگر خداحافظی با و  ... 

بود ایستاده حیاط وسط هم هنوز شیال  ... 

؟ باال نرفتی چرا ، عمه ِا -  ... 

بودم شما منتظر -  ... 

 دور را دستش که حالی در و رساند او به را خود قدم چند با خانم سمانه

 واسم باال بریم خوب:  گفت مهربانی با کرد می حلقه او ظریف های شانه

؟ بودی راضی...  ؟ بود چطور دکتر ببینم کن تعریف  ... 

رفتند باال خانه های پله از یکدیگر همراه و  ... 

 

 



*** 

 

گم می:  داد تکیه کابینت ی گوشه به شیال  ... 

؟ هوم:  گرفت آب شیر زیر را دیگری کفی بشقاب سها  ... 

؟ کیه ندا -  ... 

 نگاه شیال های چشم به...  برگشت شیال سمت به سها ی زده شوک نگاه

 کنجکاوی فقط ، کند درک او نگاه از توانست می که چیزی تنها...  کرد

بود خالص  ... 

 خوردنش یکه کرد سعی ، بود نشانده لبش روی زور به که لبخندی با سها

؟ چطور! ... ؟ ندا:  نگهدارد مخفی شیال چشمان از را  ... 

؟ ساِم دختر دوست -  ... 

بود غریب هم شیال خود برای حتی ، دانستن برای سماجت همه این  ... 

؟ گفته بهت چیزی سام:  پرسید احتیاط با سها  ... 

؟ من به - ! ... 

نه:  نشست شیال های لب روی پوزخندی  ...  

همین بود جالب واسم فقط:  دوخت سها به را هایش چشم  ...  

؟ دخترشه دوست:  پرسید کنجکاوی با دوباره و  ... 

زنه نمی حرف چیزها این به راجع" اصال سام...  بگم چی -  ... 

؟ شناسیش می کجا از تو پس -  ... 



 توی ساعت چند اونجا من ولی...  شناسمش نمی هم من! ... ؟ من -

شه می متوجه آدم رو چیزهایی یه باالخره...  هستم اونا کنار باشگاه  ... 

کرد مکث کمی شیال  ... 

؟ دیدمش من:  گفت آرام دوباره  ... 

 به برسه چه ، ندیدمش خودم من:  کرد آرامی ی خنده دستپاچگی با سها

  ... تو

داد تکان فهمیدن ی نشانه به را سرش شیال  ... 

 به راجع شده چی حاال:  داشت برنمی سها سر از دست کنجکاوی حاال

؟ پرسی می اون  ... 

 سر از فقط ، همینطوری:  خورد تکان باال سمت به شیال های شانه

 ... کنجکاوی

 ... آها -

بگوید باید چیزی چه دیگر دانست نمی سها  ...  

 از را او ، چیزها خیلی ِی ناخواسته شدِن برمال وحشِت ، دیگر طرف از

 مابقی شستن با و کرد سکوت نتیجه در...  داشت می باز بحث این ادامه

نگهداشت دور شیال از را گریزانش نگاه ، ها ظرف  ... 

 

 

*** 

 



 تلویزیون...  نشست سالن داخل های مبل از یکی روی ، آلود خواب شیال

 از سمانه عمه صدای...  کرد می پخش را صبحگاهی ی برنامه داشت

 دور را بازوهایش شیال...  رسید می گوش به وار زمزمه سام اتاق داخل

 در...  فشرد اش سینه به را ها آن و ، کرد جمع اش شده خم زانوهای

آمد بیرون اتاق از ، سام های لباس از بغلی با سمانه عمه و شد باز اتاق  

... 

؟ شدی بیدار -  ... 

بخیر صبح -  ... 

 جوابش محبت با ، رفت می آشپزخانه سمت به که همانطور سمانه عمه

عزیزم ، بخیر هم تو صبح:  داد را  ... 

؟ کو سها پس:  انداخت سالن اطراف به نگاهی حال همان در و  ... 

خوابِ  هنوز -  ... 

؟ نشد بیدار هنوز:  ایستاد راه وسط سمانه عمه ! ... 

 تکان نفی ی نشانه به را سرش و خورد فرو سختی به را اش خمیازه شیال

 ... داد

 بیدار تو ، زدم صداش که بس من:  نشست سمانه عمه پیشانی روی اخمی

خوابیده گرفته هنوز دختر این...  شدی  ...  

 سهاااا:  زد صدا بلند ، جا همان از و برگشت ها پله سمت به سمانه عمه

نداری کالس صبح تو مگه سهاااا...   ... 

 ، درهم های اخم با ، نشنید جوابی وقتی و ایستاد ها پله پایین لحظه چند

 دو:  گفت غرغرکنان ، رفت می آشپزخانه سمت به دوباره که حالی در



شه می بیدار ساعت سر وار اتوماتیک خودش ، شه دیر کالسش که بار  

... 

 با...  بود بلند چقدر تلویزیون صدای...  کشید دیگری ی خمیازه شیال

 با...  بود تلویزیون میز روی" دقیقا کنترل...  گشت کنترل دنبال چشم

 ، خانه ای شیشه در...  کرد کم را آن صدای و شد بلند مبل روی از تنبلی

 را پرده...  کشاند خود سمت به را شیال ، آن ی پرده آرام تکان و باز

 به ، داد می در کنار دیوار به را اش تکیه که حالی در و زد کنار کمی

شد خیره ، خانه خلوِت حیاط  ... 

 ... سهااا -

 وجود با سمانه عمه انگار...  نشست شیال های لب روی کمرنگی لبخند

بود نیاورده طاقت هم باز ، تهدیدهایش تمام  ...  

 ... سهااا -

 باز نیمه در الی از نگاهش حال همان در و برگشت عقب به شیال سر

 دراز زمین روی تختش کنار که او به...  شد دوخته او به ، سام اتاق

 در ؛ داشته نگه گوشش کنار را هایش انگشت که حالی در و بود کشیده

بود رفتن نشست و دراز حال  ...  

شد او ی تیکه چند شکم و سینه عضالت محو ناخودآگاه شیال  ... 

 را شیال دید جلوی و آمد در حرکت به نسیم وزش با آرامی به دوباره پرده

 و آمد باال ، شود کنده سام از نگاهش که آن بی ، شیال دست...  گرفت

زد کنار دیدش جلوی از را پرده  ... 

 ... سهاااا -



 دست کف که حالی در و آورد پایین گوشش کنار از را هایش دست سام

 این و...  نشست زمین روی ، کرد می بدنش تکیه ، عقب از را هایش

 مقابل در ، را اش عضالنی اندام و صاف شکِم از بهتری رِخ نیم گونه

 وجود با حتی...  بود تماشا محو شیال...  کشید تصویر به شیال های چشم

ندارد تن بر شلوار یک جز چیزی ، سام دانست می که آن  ... 

 بیرون اتاقش از دست به حوله که حالی در و شد بلند زمین روی از ، سام

آخه خبره چه ، صبح سِر ، من مادِر:  گفت تلخی اوقات با ، آمد می  ... 

 مخفی ؛ قدی ی پرده پشت داد اجازه و کرد رها را پرده ی گوشه شیال

 ، بود ایستاده دیوار ی گوشه ، سالن سمت آن که طوری آن البته...  شود

نبود زیاد ، شدنش دیده شانس  ... 

 که کرد سفارش من به کلی دیشب:  آمد سام اتاق در کنار تا سمانه عمه

شدم خسته دیگه...  چنده ساعت ببین...  کنم بیدارش حتما زود صبح  ... 

 نگاه ، را سام ِی چهره بدخلقِی و اخم ، پرده های تکان الی به ال از شیال

کرد می  ... 

زنم می صداش خودم من...  باشه -  ... 

 را تیشرتش که حالی در و برگشت اتاقش داخل حرفش این دنبال به سام

افتاد راه به ها پله سمت به درهم های اخم با ، پوشید می  ... 

 تپش به شروع ، تر آرام هم شیال قلب ضربان انگار ، سام شدن دور با

ماند باقی خود مخفیگاه در سردرگم لحظاتی شیال...  کرد  ...  

؟ بود برگرفته در را وجودش اینگونه که ؛ بود چه عجیب احساس این  ... 

آمد نمی هم خوابش پیش دقایق مثل دیگر حتی  ... 

 



 

*** 

 

شوی دلتنگم که رفتم  

نشد تو از خبری ولی  ! 

 که چیزی آن از زودتر خیلی که رسم می نتیجه این به دارم دیگر حاال و

شدم فراموش کردم می را فکرش  ...  

بودم تو از تلفنی یا زنگ منتظر همش برگشتم که وقتی  ... 

بودم منتظر  ...  

 این نمیاری طاقت تو که دادم می امید خودم به همش ، اطمینان با و

 همون از که داشتم اطمینان انقدر ، زنی می زنگ بهم و ، رو دوری

تو صدای شنیدن منتظر گوشم و بود تلفن به نگاهم ، برگشتنم اول دقایق  

... 

نزدی زنگ تو ولی ، گذشت روز یک  ... 

نشد خبری تو از ولی ، گذشت روز چند  ... 

نگرفتی خبری ازم تو هم باز ولی ، هفته چند ، شد هفته یک  ... 

 که شود می باورم دارد دیگر ، میگذرد برگشتنم از ماه چند که ، حاال و

کردی فراموش مرا تو  ...  

برسد اینجا به پایم که آن از تر قبل حتی ، شاید  ...  

بشوم هواپیما سوار که آن از تر قبل حتی ، نه یا  ...  



 ات شاکی لحِن و ، ها بدخلقی ، سرد سکوِت که هایی زمان همان درست

 خودم حِد بی عاشقِ  را تو ، پوچ خیاالِت توِی هم باز و ، دیدم می رو

بودی من کردن فراموش حال در ، وقت همان ، تو ، کردم می تصور  ... 

بودم احمق چه ، من و  ... 

 تو ، بود فرسا طاقت من برای فقط دوری این ، دانم می دیگر حاال ولی

بودم منتظر ساده چه من و ، بودی کرده فراموش مرا ها تر پیش خیلی از  

... 

کنم می باور دیگر ، حاال ولی  

را بریدنت دل  ... 

را کردنت فراموش  ... 

را داشتنت آرامش ، من بی و  ... 

باشم تو مثل توانستم می هم من کاش  ... 

 ... کاش

 

 

* مرا تو  

آزردی آنقدر  .. 

شهرت از کنم کوچ خودم که  .. 

سنگت چون دل ز دل بکنم  .. 

راحت خیالت تو  .. 



قلبت از روم می  .. 

هایت شب در خاطره دورترین شوم می  

خندی می من به تو  .. 

گویی می خود به و : 

عشق این از سوزد می و آید می باز  

 .. ولی

نه گردم نمی بر ! 

آنجایی روم می  

دارد تب دلی بهر دلی که  .. 

دارد حرمت و زیباست عشق  .. 

بمان تو  .. 

دلت مثل دلش که کس هر ارزانی دلت  

است شده روح بی و سرد  .. 

است شده بیمار سخت  .. 

شهرت در بمان تو ! 

 

مهدی مولود:  شاعر  * 

 

 



؟ بخوری بکشم ناهار...  عمه ، جان شیال - ... 

 0 هنوز ساعت...  انداخت ساعت به نگاهی و آورد باال را سرش شیال

بود نشده  ... 

نیومده هنوز هم سها تازه...  ندارم میل زیاد نه االن -  ... 

...  ببرم رو پسرها ناهار ، سها عموی ی خونه رم می دارم من آخه -

 خرده یه شاید...  دیگه کاره باالخره ولی...  برگردم زود کنم می سعی

بکشم واست ای گرسنه اگه...  بکشه طول  ... 

برگردین شما و سها کنم می صبر ، عمه نه -  ... 

عزیزم باشه -  ...  

بمونی تنها که نیست سختت:  کرد مکث کمی سمانه عمه  ... 

نه:  داد جواب لبخند با شیال  ... 

 ... خوب -

 راضی زیاد ، او گذاشتن تنها از انگار سمانه عمه ؛ کرد می حس شیال

 ... نیست

 شما...  خوبم من ، عمه نباشید نگران:  دهد اطمینان او به کرد سعی شیال

 ... برید

 بر زود...  عزیزم باشه:  نشست سمانه عمه های لب روی ضعیفی لبخند

بشه پیداش که االناست هم سها...  گردم می  ... 

نباشید نگران...  باشه:  داد تکان سری شیال  ... 

عزیزم فعال پس -  ... 



شد دوخته دفترش به دوباره شیال نگاه ، اش دوباره شدِن تنها با  ... 

 ، کند تر روشن برایش را مسائل که این جای به دفترچه این خواندن چرا

 در چنین این مبین و او روابط چرا...  شد می او بیشتر سردرگمی باعث

...  زد ورق سرسری را دفتر صفحه چند شیال...  بود ابهام از ای هاله

 کرده خود درگیر را ذهنش گونه این که بود چراهایی جواب دنبال به شاید

 ... بود

کرد جلب خود به را اش توجه دیگری ای نوشته دوباره  : 

 

کشم می دراز ای گوشه فقط ؛ کنم نمی زیادی کار روزها این   

کنم می فکر هی و   

خودم به ، تو به کنم می فکر   

بودم ساده چقدر که این به   

گفتم می خودم پیش   

ندیدنم با ، نبودنم با ، رفتنم با  

شی می تر مهربون ، شی می دلتنگ ، شی می پشیمون   

آیی می من دنبال به و   

گیرد می ام خنده االن ولی   

 خودم حد بی عاشق رو تو که افکاری پوچی از ، سادگیم از ، حماقتم از

دونست می  

 هایم خنده میان در را هایم اشک شوری گاهی که گیرد می ام خنده آنقدر

کنم می حس  ... 



 

شد خیره کلمات به پیش دقایق از تر حیران شیال  ...  

 ثمر ، او کردن تر گیج جز ، داخلش های نوشته با ، دفتر این انگار

نداشت برایش دیگری  ... 

 

 

*** 

 

 و کشید بیرون را لباسی ، کمدش داخل آویزان های لباس الی به ال سام

 نم ؛ پیشش دقیقه چند حمام از هم هنوز موهایش...  انداخت تخت روی

بود دار  ...  

 کشید موهایش داخل را هایش انگشت بار چند ؛ آئینه جلوی ، پوشیده لباس

 از راضی و زد خودش به حسابی ادکلن یک...  داد حالت ها آن به و

کرد بازش و رفت اتاق در سمت به آیینه در ظاهرش  ...  

 سالن وسط نفره دو مبل روی که سها و شیال نگاه ، اتاق در شدن باز با

 ابروهای با ، سام تیپ دیدن با سها...  برگشت او سمت به ، بودند نشسته

زد آرامی سوت ، رفته باال  ... 

؟ تیپ خوش کجا -  ... 

 که ظریفی اخم با وجود این با ولی...  رفت باال کمی سام لب ی گوشه

نباش فضول:  گفت کند نگاهش که آن بی ، بود نشانده اش پیشانی روی  

... 



 آشپزخانه داخل از ، کنجکاوی با ، ها آن صدای شنیدن با خانم سمانه

انداخت سام پای تا سر به نگاهی و آمد بیرون  ... 

؟ بیرون ری می داری -  ... 

نباش نگران ، شد دیر خرده یه اگه...  آره -  ... 

باشه:  گفت مکث کمی با خانم سمانه  ...  

خداحافظ:  داد جواب ، رفت می سالن در سمت به که همانطور سام  ... 

 به قدم چند ، داشت برنمی سرش از دست کنجکاوی که انگار خانم سمانه

؟ بیرون ری می داری ابرام با:  افتاد راه دنبالش  ... 

؟ چطور ، نه:  بود سالن در ی دستگیره روی سام دست  ... 

 نگاِه آن دیدن...  گذراند نظر از را سام ی چهره لحظاتی خانم سمانه

داد نمی او به خوبی حس ، سام لجوِج  ... 

باش خودت مواظب...  هیچی:  فشرد هم روی کمی را هایش لب  ... 

شد خارج در از خداحافظی با و داده تکان سری سام  ... 

 و برگشت عقب به...  فرستاد بیرون ، دل ته از سنگینی نفس خانم سمانه

 شعله وجودش در ناگهان ، گناهی احساس...  نشست شیال نگاِه در نگاهش

 سمت به حرفی هیچ بی و نشاند هایش لب بر سختی به لبخندی...  کشید

 در لحظه هر که را گناه احساس این کرد سعی و برگشت آشپزخانه

بگیرد نادیده ، شیال از دوری با ، شد می بیشتر وجودش  ... 

 

 

*** 



 

نیست کسی...  بدو ، بدو شیال:  کشید سالن در بیرون سرکی سها  ... 

 ، میام دارم کن صبر:  گفت بست می را کفشش بندهای که همانطور شیال

کنی می عجله چقدر  ... 

 کسی تا بریم بیا ، باش زود:  کرد بلند را او و کشید را شیال بازوی سها

ببند ماشین توی هم رو کفشت بند...  ندید رو ما  ... 

نکش منو اینجوری سها وای...  دیگه میام دارم -  ... 

بذا کنی می فکر بفهمه اگه سام ، دومه بار هفته این دونی می -  ... 

؟ برین می تشریف دارین جایی -  ... 

شد خشک جایش سر و گرفت دندان به را اش پایینی لب شیال  ...  

 فشار هم به را هایش لب حرص با و بست ای لحظه را هایش چشم سها

 آرام...  کرد باز را هایش چشم...  کرد نثارش لعنتی لب زیر...  داد

 لبخندی با و کشید بودن بیرون شال گوشه از که مویی تار چند به دستی

برگشت عقب به ، لب روی بر  ... 

داد دستی گشاده با ، را سها لبخند جواب ، ِخَست بی هم ابرام  ... 

 ایستاده طوری ، دیوار کنار ابرام...  برگرداند عقب به را سرش هم شیال

 نگاهش که همانطور ولی...  شد نمی دیده" اصال اول لحظه در که بود

گرفت فاصله دیوار از و برداشته جلو قدمی بود سها خیره  ... 

؟ بیرون رین می دارین:  پرسید دوباره ها لب روی لبخند همان با ابرام  

... 

 ... نه -



 ، برد باال را ابرام ابروی تای یک که همانطور ، سها سریع جواِب

 و تند جواب این انگار...  نشاند سها خود ی چهره روی هم را نارضایتی

نبود خودش دست ناگهانی  ... 

 دختر دو هر پای تا سر به نگاهی ، دربیاری حرص حالت با ابرام

  ... انداخت

؟" جدا:  کشید اش چانه گوشه را شستش حال همان در و  ... 

 شد معلوم پس ، شد بود دستش توی هنوز که موبایل گوشی متوجه شیال

کرد می کار چه داشت محوطه دنج ی گوشه اون که  ...  

 ساعت این االن مگه...  کنید می کار چی اینجا بپرسم تونم می پس -

؟ نیست تو کالِس  ... 

داد فشار هم به قبل از تر محکم را هایش لب فقط سها  ... 

؟ داره خبر سام:  گفت گری موذی با ابرام ... 

داد نشان را باشگاه خروجی در دست با و  ... 

 ، نه:  گفت و کرد اشاره ابرام به دست با ؛ بیاورد کم که آن بی هم سها

شه می خبردار دیگه" احتماال ولی  ... 

 دید از ؛ نشست ابرام های لب روی ، سها جواب شنیدن از که لبخندی

 دقیقه چند از بعد که هایی وقت تمام مثل...  بود موذیانه" کامال سها

 حرص با هم بار این ، شد می حرص از پر وجودش ، ابرام با صحبت

 باشگاه خروجی در طرف به دوباره که همانطور و کشید را شیال دست

برگرداند عقب به را سرش ، رفت می  ... 

هستند سالن توی رضایی خانم ضمن در -  ... 



 لبخندی با فقط حرفی هیچ بی ، بود دو آن به نگاهش که همانطور ابرام

 دور و سها ماشین شدن روشن با...  کرد نگاه رو سها رفتن ، لب روی

 به و برگرداند را رویش ، داد می تکان سری که حالی در ابرام ، شدنشان

افتاد راه به باشگاه دفتر طرف  ...  

 قصد که اندامی درشت مرِد به تا ؛ کشید کنار را خودش ، در جلوی

 با که همانطور و دهد را درگاه از عبور اجازه ، داشت را اتاق از خروج

 که ، مرد به ، سر اشاره با ، گذاشت می اتاق داخل به قدمی ، کنجکاوی

گفت کرد می طی را باشگاه محوطه داشت حاال  : 

؟ خواست می چی اینجا یارو این -  ... 

رو پولش:  داد را او سوال جواب سردی لحن با سام  ... 

 او از شناخت آنقدر...  انداخت دوستش ی آشفته چهره به دقیقی نگاه ابرام

دارد وجود آشفتگی و نگرانی دنیایی تفاوتش بی لحن پشت بداند که داشت  

... 

؟ چقدر -  ... 

 بپرسد تری جدی لحن با بار این را سوالش ابرام شد باعث ، سام سکوت

؟ چقدر گم می...  ؟ ام تو با سام:   ... 

 کرد می روشن و خاموش مرتب را دستش توی فندک که حالی در سام

تومن 0:  داد جواب  ... 

 ساز چای سمت به زنان قدم و کشید سوتی ، بدهی مبلغ شنیدن از ابرام

 ریخت می خودش برای چای لیوانی که حالی در و...  رفت اتاق ی گوشه

افتاد سام دست عصبی حرکت به نگاهش ،  ... 

داد تکان تاسف روی از سری  ... 



کنم می جورش:  گفت آرام زد می حرف خودش با انگار که سام  ... 

؟ چجوری -  ... 

بود سرد ابرام لحن  ... 

نباشه کارت تو -  ... 

 باال را دستش...  نکن دخالت گفتی که مدت این تمام مثل...  باشه آها -

...  ببین رو ما وضع حاال:  داد نشان را دفتر اطراف حرص با و آورد

؟ هست حواست ؛ کشی می پائین هم منو داری خودت همراه  ... 

 که باش مطمئن:  داد را او جواب اش شده قفل های دندان میان از سام

کنی ضرر وسط این تو نمیذارم  ... 

؟ چطوری...  ؟ جدا:  بود تمسخر از پر ابرام لحن  ...  

بود انداخته طنین دفتر فضای در که بود سکوتی ابرام جواب  ... 

زدم می حدس:  نشست ابرام های لب روی پوزخندی  ...  

کرد نزدیک هایش لب به را چای لیوان ابرام  ... 

مونده باقی واسمون دیگه راه یه هنوز ؛ نباش نگران ولی -  ... 

برگشت ابرام سمت به سام نگاه  ... 

؟ چیه منظورت -  ... 

چیه منظورم دونی می خودت -  ... 

 رو موضوع اون دوباره ، ابرام بهت لعنت:  گفت خردی اعصاب با سام

 اگه من...  گفتم بهت رو موضوع اون کردم اشتباه اولم از...  نکش پیش



 بهت ولی ، کنم استفاده ازش اون از تر قبل خیلی تونستم می خواستم می

کنم استفاده ازش خوام نمی...  نه ، گم می دارم بازم االن ؛ گفتم  ... 

 چک چی ی واسه کنی می فکر...  االغی که بس:  بود آرام ابرام لحن

؟ ها خورند می برگشت دارند هی هات  ... 

کن تمومش پس...  نه گفتم بهت:  بود جدی سام لحن  ... 

دوخت چشم او به لحظاتی ابرام  ... 

 بیشتر رو وضعییت این نکنه که رسم می نتیجه این به کم کم دارم -

؟ داری دوست  ... 

نگو مزخرف -  ... 

 رفتارهات این ی واسه ای دیگه توجیه هیچ دیگه من...  ؟ چی پس -

 ... ندارم

 خودمم ، خودمه مشکالت ، نداره ربطی تو به:  بود درهم سام های اخم

کنم می حلش جوری یه  ... 

نزن مفت زر -  ... 

 می چجوری...  کنم می درستش خودم:  بود تمسخر از پر ابرام لحن

بیچاره ، قرض توی رفتی خرخره تا ، کنی درستش خوای  ... 

نکن دخالت گفتم بهت -  ... 

نداره دم و شاخ که خریت:  داد تکان تاسف با را سرش ابرام  ... 

 با دوباره ، رفت می سام میز سمت به بلند قدم چند با که همانطور و

 ، کنی می بدبخت رو خودت دستی دو داری...  االااغ:  داد ادامه حرص

داری هات دست توی ای برنده برگه همچین که وقتی اونم  ... 



 این ، لجوجش نگاه ولی...  کرد سکوت فقط گرفته ای چهره با سام

است جدی تصمیمش این در چه تا سام ، که داد می ابرام به را اطمینان  

... 

نشست ابرام های لب روی پوزخندی  ... 

 فکر...  ؟ ها ، کنی می فکری چه داری خودت پیش ، احمق توِی یعنی -

 می تموم خوشی و خیر به چی همه...  نکنی استفاده اونا از اگه کنی می

؟ آره...  ؟ شه  ... 

کرد نگاهش فقط سکوت در سام  ... 

شد خم میز روی و گذاشت سام میز روی را هایش دست کف ابرام  ... 

...  غلطه:  داد را سوالش جواب خودش و شد خیره سام های چشم توی

 چیزت همه بینی می که میای خودت به وقتی چون...  ؟ چرا دونی می

گزه نمی واست ککش هم کس هیچ و دادی دست از رو  ... 

 هم در مرد دو نگاه که حالی در و...  شد فشرده هم روی سام های دندان

 و جدی ، حد چه تا سام تصمیم که دانستند می دویشان هر ، بود خیره

است تغییر غیرقابل  ... 

 

 

*** 

 

؟ شی نمی ناراحت بپرسم ازت چیزی یه -  ... 

برگشت سها سمت به و شد کنده کناری میز پسر و دختر از شیال نگاه  ...  



؟ بپرسم:  گفت آرام ، شیال منتظِر نگاِه زیِر سها  ... 

بپرس:  نشست شیال های لب روی ضعیفی لبخند  ... 

؟ کنی می فکر مبین به هنوزم -  ... 

کرد نگاه سها به فقط حرفی هیچ بی لحظاتی شیال  ... 

؟ نزنیم حرف هم با بهش راجع دیگه نشد قرار مگه -  ... 

انداخت باال ای شانه سها  ... 

ولی...  بزنم حرف باهات بهش راجع که نمیاد خوشم هم هنوز...  آره -  

...  

بدونم خوام می ولی:  شد خیره شیال های چشم توی سها  ... 

؟ چرا -  ... 

:  کرد نگاهش منتظر سها...  خوب...  من زیاد کنجکاوی پای بذار -

؟ شیال کنی می فکر بهش هنوزم  ... 

کرد نگاه سها به فقط سکوت در و فشرد هم روی را هایش لب شیال  ... 

 چیزهایی یک شیال نگاه از انگار ؛ شد تعجب از پر سها روشن های چشم

؟ کنی می فکر بهش واقعا:  بود شده دستگیرش  ...  

 دوخته کناری میز به دوباره نگاهش و خورد آرامی تکان شیال ی شانه

 ... شد

چرا آخه ولی:  بود ناباوری از پر لحنش ، آمد حرف به دوباره سها وقتی  

... 

دانست نمی هم خودش شاید ، حتی را چرایش  ...  



چون شاید:  اندیشید خود با شیال  ... 

؟ شیال -  ... 

برگشت دوباره سها سمت به شیال نگاه  ... 

 خودش برای که ، سها برای نه ، را چرا جواب انگار ، آرامی به بار این

 فقط گذشته از من ی خاطره تنها ، چون شاید:  داد جواب ، گفت می

چون شاید...  دونم نمی...  اونه شامل  ... 

کرد مکثی شیال  ... 

؟ چی شاید:  گفت کنان ترغیب سها  ... 

بود شیال وجود اعماق در سوال این جواب  ...  

 ... مبین

بود اطمینان از پر بار این شیال لحن  ...  

نبود اش جمله در شایدی دیگر  ... 

 به...  هاش مهربونی خاطر به...  سها ، مبیِن خود خاطر به همش -

 کرد می سعی همش ، دارم یاد به که لحظاتی تمام در که این خاطر

 هایی زمان بود البته:  کرد مکثی شیال...  کنه فراهم منو راحتی و آرامش

 هام سوال با که ؛ بودم من بیشتر البته که...  کردیم می بحث هم با که

خب ولی...  کردم می اش کالفه  ...  

:  کرد دستش های انگشت با بازی به شروع و آورد پایین را سرش شیال

 که بشم متنفر ازش خوام می که بار هر ؛ چیزها این تمام وجود با ولی

 تنها ، خاطراتمون تموم یادآوری با باز ؛ رفت و کرد ول منو اینجور

اش دوباره دیدن ی واسه دلتنگی...  دلتنگی شه می عایدم که چیزی  ... 



 چی هر:  داد ادامه سختی به ، سها ناباور های نگاه سنگینی زیر شیال

 اون که کنم می تلقین خودم به چی هر ، کنم فراموشش کنم می سعی

تونم نمی ، بوده دروغی هایش مهربونی و کارها  ... 

؟ منتظرشی هم هنوز بگی خوای می -  ... 

دوخت بیرون به شاپ کافی ی پنجره از را نگاهش شیال  ... 

 سخته خیلی:  گفت آرام شیال که بود شده ناامید جواب شنیدن از دیگر سها

 هم وقت هیچ شاید و رفته و کرده ولت دونی می که باشی کسی منتظر که

 ... برنگرده

نبود سخت سها برای شیال احساسات درک  ...  

بود غمگین او  ... 

نبود هضم قابل سها برای موضوع این هم باز ولی  ... 

؟ دی می زجر رو خودت داری ، اون به کردن فکر با چرا پس خوب -  

... 

 فقط...  درصد یه واسه:  بود عجیب کرد می نگاه سها به وقتی شیال لحن

 ، باشه نکرده ترکم خودش میل به مبین اگه که ، کن فرض درصد یک

؟ چی وقت اون ، باشه افتاده واسش اتفاقی اگه  ... 

کرد نگاهش مبهوت و مات فقط جواب در سها  ... 

 

 

* ناپایدار احساس این از گرفته دلم  

دارم دوستت عاشقانه امروز مثل گاه  



فردا مثل شاید و  

نباشم یادت به هم ای لحظه  ... 

بدان را این اما  

همیشه برای تو   

مانی می من ی غریبه بهترین  

بودی َکَسم آشناترین روزی که تویی  ...* 

 

 

*** 

 

 پشت به نگاهی...  شد وارد و داد فشار را نمایشگاه ای شیشه در ابرام

 نمایشگاه های بچه از یکی وحید...  انداخت پدرش خالی صندلی و ؛ میز

داد دست او با و آمد جلو  ... 

؟ نیست بابا:  کرد اشاره صندلی به سر با ابرام  ... 

بردنش خودشون با زور به دنبالشون اومدن مادرتون ، نه -  ... 

داد تکان سری خنده با ابرام  ... 

؟ بیارم چایی -  ... 

 می...  مونم نمی زیاد نه:  انداخت دستش مچی ساعت به نگاهی ابرام

؟ نداشت قرار کسی با رفت که االن...  ببینم رو بابا خواستم  ... 



 با رفتن قبل خودشون که ، پیششون بیاد بود قرار سعادت آقای چرا -

کردند صحبت سعادت آقای  ... 

 به نگاهش که همانطور ، نشست کج میز ی لبه و داد تکان سری ابرام

 می خرده یه...  باشه:  گفت بود نمایشگاه داخل باالی مدل های ماشین

؟ که هستی...  برم باید دارم کار جا یه ، مونم  ... 

آقا آره -  ... 

؟ کو مرتضی ؟ تنهایی راستی -  ... 

گرده برمی زود گفت رفت داشت کار ساعت دو یکی -  ... 

 چرخاند می انگشتانش میان خیالی بی با را اش گوشی که همانطور ابرام

برس کارت به برو ، باشه:  گفت آرامش با ،  ...  

 برای هنوز ، انداخت ساعت به نگاهی دوباره ابرام ، وحید شدن دور با

 نگاهی دستش توی گوشی به...  بود زود ، برود شیال دنبال که این

شد هایش تماس لیست وارد وقتش کردن پر برای و انداخت  ...  

 زمان مدت...  کرد مکث نامی روی ، گوشیش داخِل هایِ  اسم انبوِه میان

 لب روی ای موذیانه لبخند...  گذشت می مژده با تماسش آخرین از زیادی

گذاشت گوشش کنار را گوشی و زد را اتصال ی گزینه...  نشست هایش  

... 

 

 

*** 

 



؟ برگشتی کی...  عمه سالم -  ... 

 نشسته حیاط وسط تخت روی که اش عمه ی گونه روی ای بوسه شیوا

 شما خوبین...  بیام زودتر نشد...  میشه روزی چند...  سالم:  نشاند ؛ بود

 ... ؟

 دوباره درهم های اخم با ، بود کرده باز شیوا برای را حیاط در که سها

نشست تخت روی  ... 

شی خنک ، بیارم چیزی یه واست االن بشین...  تو فدای -  ... 

عمه نکشید زحمت -  ... 

 زحمت:  برداشت تخت روی از را شده پاک های سبزی سینی سمانه عمه

میام االن بشین ؟ چیه  ... 

 ی چهره به نگاهی ، گذاشت می تخت روی را کیفش که حالی در شیوا

سبزی همه این ؟ خبره چه:  گفت و انداخت سها آلود اخم  ... 

 دونی نمی...  ؟ شناسی نمی رو ات سمانه عمه:  داد جواب غیظ با سها

خره می سبزی ، کوه یه اندازه به ؛ بازار ره می یهویی  ... 

 ، ها سبزی کل داره انتظار وقتم اون:  داد ادامه ، حرص با لب زیر و

فریزر توی برن شده بندی بسته و شسته ، پاک همه ، روز همون  ... 

 به درهم های اخم با شد می بلند تخت روی از که حالی در سمانه عمه

شد خیره سها  ... 

 زیر ، کرد می حس خوبی به را مادرش سرزنشگر نگاه سنگینی که سها

گم می دروغ دارم انگار:  گفت غرغرکنان لب  ... 



 پاشو...  کنی کمکم نکرده الزم" اصال:  نیاورد طاقت دیگر سمانه عمه

 همشو خودم...  جونم به زدی غر یکریز بس از کردی ام خسته...  برو

پاشو...  کنم می پاک  ... 

:  برداشت رویش جلوی های سبزی از دیگر ای دسته حرص با سها

 هم ، جهت بی و خود بی همیشه داری عادت...  گم می دروغ انگار

رو بدبخت من هم ، کنی اذیت رو خودت  ... 

 را سها آرام بازویش با و نشست حیاط وسط تخت روی ، سها کنار شیوا

 کمکی نیروی...  دختر زنی می غر چقدر ، اوه:  گفت خنده با و داد هل

...  شه تموم تا مونم می...  گرفتی کم دست منو...  دیگه واستون اومده

نکن غرغر انقدر حاال  ... 

عادتشه:  کرد نگاه را سها غیظ با سمانه عمه  ... 

 آن متوجه مادرش نه و شیوا نه که بود زیرلبی آنقدر سها بعدی غرغرهای

 ... نشدند

؟ کو شیال:  گفت کنجکاوی با و برداشت سبزی ای دسته شیوا  ...  

کنه می عوض را لباسش باال داره -  ...  

؟ مگه بود کجا:  پرسید کنجکاوی با شیوا  ... 

 بیاد زنم می صداش االن...  داشت وقت امروز ، دکترش پیش بود رفته -

 ... پائین

افتاد راه به حیاط های پله سمت به حرف این با و  ... 

 سها راحتی لباس به نگاهی بعد و ها سبزی به نگاهی تعجب با شیوا

؟ نبردینش مگه شما:  انداخت  ... 



نه:  داد جواب تفاوتی بی با سها  ... 

؟ بود رفته کی با پس:  کرد نگاهش متعجب شیوا  ... 

؟ کنی می فکر چی خودت تو:  انداخت شیوا به نگاهی نیم سها  ... 

رفت باال شیوا ابروهای  ... 

؟ بود رفته سام با -  ... 

بودتش برده ابرام...  بود کجا سام ، بابا نه:  زد پوزخندی سها  ... 

؟ ابرام...  ؟ کی با:  شد خیره سها به ، ناباوری با شیوا ! ... 

انداخت باال ای شانه فقط جواب در سها  ... 

انداخت شیوا متعجب چهره به نگاهی دوباره گذشت که لحظه چند  ... 

 می هممون دیگه...  دیگه ابرام...  ؟ عجیبه خیلی...  زده خشکت چرا -

 ... شناسیمش

 راجع هم انقدر دیگه...  ها ساِم دوست ابرام...  ؟ حرفیه چه این دیوونه -

نکن فکر بد بهش  ... 

دزدید را نگاهش سها  ... 

شد سها حرکت این متوجه شیوا  ... 

 لحن با ، بود شیال و سام درگیر ذهنش که حالی در وجود این با ولی

؟ نشده بهتر روابطشون:  پرسید نگرانی  ... 

داد تکان سری فقط سها  ... 

؟ شدن درگیر هم با بازم مگه -  ... 



 روز چند ماجرا اون از بعد دیوونه ی پسره ، بابا نه:  زد پوزخندی سها

 هم شیال ، اتاقشه توی بیشتر ، خونه میاد که حاالم...  نیومد خونه" اصال

 اون ، جن یکیشون بگم راحت...  بیشتر حاالم ، بود ساکت اول از که

 درگیر هم با تونند می چجوری کنی می فکر وقت اون...  اهلل بسم یکی

؟ بشن  ... 

 همین واسه:  گفت بعد کمی ، فشرد هم روی ناراحتی با را هایش لب شیوا

؟ دکتر بره می رو شیال ابرام  ... 

 واسه فرصت بهترین:  نشست سها های لب روی تحقیرآمیزی پوزخند

 انداخته رو خودش ، کنار کشیده رو خودش سام بینه می که حاال ، ابرام

 حرص با و...  مامان جلوی کرد خودشیرینی چقدر بدونی اگه...  جلو

پسرتون جای منم:  آورد در را ابرام ادای  ... 

نکن فکر اینجوری:  گفت جوید می را لبش ی گوشه که حالی در شیوا  ... 

شناسی نمی رو ابرام نگو:  گفت آلودی حرص پوزخند با سها  ... 

 که خودت تو...  کنه رو کار این شیال با نمیاد وقت هیچ ابرام ، دیوونه -

 انداخت باال ای شانه شیوا...  بود خوب هم با روابطشون چقدر دونی می

 اونو شیال ، نداشتم رو ابرام دیدن چشم که من عکس بر:  داد ادامه و

 ، بود برده باال را ابروهایش که حالی در و...  داشت دوست خیلی

 که باشه عجیب خیلی کنم نمی فکر همین واسه:  دوخت سها به را نگاهش

 ... ابرام

شد زمزمه به تبدیل هایش حرف بقیه ؛ سها چهره حالت دیدن با ولی  ... 

میاد بدم ازش:  گفت زیرلب حرص با سها  ... 

 ها مدت از که همانطور و ؛ غم ، خشم از ترکیبی که او ی چهره به شیوا

 ماند خیره ؛ بود شده پوشیده دردناک حسادتی ؛ بود کرده حس شیوا قبل



 سها...  نکرد پیدا ، او به دلداری برای حرفی ، گفتن برای حرفی... 

 پیش دقایق ی گفته طبق که! ...  ابرام عاشقم ه آن ، بود شده عاشق

شناختند می را ابرام همه...  خودش  ... 

کرد احساس راحت خیلی ، شد می را سها ناراحتی وجود این با  ... 

داد فشار مالیمت با را سها بازوی و ، برد جلو را دستش شیوا  ... 

آمد می بر دستش از که بود کاری تنها این شاید  ... 

 

 

*** 

 

؟ گذشت خوش سفر...  ؟ خبر چه -  ...  

بود خالی خیلی جاتون...  خیلی آره -  ... 

؟ نمیای ما پیش ، فدات -  ...  

 این...  نیستم سفر اهل زیاد ، شناسی می که رو من...  شدم خسته ، نه -

 می دلم االن...  رفتم باهاشون کردن اصرار که بس ها بچه هم سری

 و کنم دراز رو پاهام راحت...  بمونم خودم خونه توی مدتی یه خواد

کنم استراحت  ... 

راحتی جور هر:  نشست سمانه های لب روی لبخندی  ... 

 خبری نبودم که مدت این...  کن تعریف تو:  پرسید کنجکاوی با سمیرا

 ... نبود



مکه رفتن که روزه چند آقا احمد و هانیه فقط...  نه که خاصی خبر -  ... 

؟ ِکی...  ؟ جدی -  ... 

شه می روزی چند یه -  ... 

که شدی راحت پس -  ... 

شکست را خانه سکوت ، خانم سمانه ی خنده  ... 

 یه دارم تازه ، نیست هانیه وقتی از کنی نمی باور ، سمیرا...  واال آره -

شناسیش می که خودت ؛ کشم می راحت نفس  ... 

نشناستش که کیه:  نشست سمیرا های لب روی پوزخندی  ... 

 تازه...  همون:  کرد دراز ، بود نشسته که مبلی روی را پاهایش سمانه

 توی دقیقه به دم که نیست یکی که این...  چی یعنی آرامش فهم می دارم

بیرون ببره رو ات خونه حرف و کنه دخالت کارهات  ... 

 چه سعید از:  داد تکان تائید ی نشانه به را سرش ؛ تلفن پشت از سمیرا

؟ خبر  ... 

" حتما میون در شب یک ، نه شب هر اگه ، خدا بنده...  نیستم خبر بی -

زنه می حرف شیال با هم و من با هم ، زنه می زنگ  ... 

؟ جدی -  ... 

شیالست دلواپس خیلی...  آره -  ... 

 سر یه که نبود قرار مگه تازه...  اش عمه پیش...  که نداره دلواپسی -

؟ میاد ِکی نگفت...  ؟ شد چی...  برگرده زود و بزنه  ... 



 کارهاش که کنم فکر...  زنه نمی" فعال که اومدن از حرفی واال...  نه -

شده پاتی قاطی حسابی  ... 

بدشانسیه آخر هم ما برادر این -  ... 

دونم می چه:  داد بیرون ناراحتی با را نفسش سمانه  ... 

؟ خوبه...  ؟ چطوره شیال -  ...  

 قبل مثل دیگه...  شده بهتر خیلی مشاور پیش ره می وقتی از...  خوبه -

ره نمی فرو خودش توی  ... 

ره می مشاور پیش مگه...  ؟ مشاور:  بود متعجب سمیرا صدای  ... 

 تر نگران نخواستم...  نگفتم سعید به هنوز...  بمونه خودمون بین آره -

 شیال ها شب بیشتر ، گفت می همش سها ولی...  بشه هست که اینی از

 معرفی خوب دکتر یه هم ها بچه...  پره می خواب از و بینه می کابوس

مشاور پیش ره می که شده ای جلسه سه دو االن ، کردند  ... 

؟ اومده یادش هم چیزی خب -  ... 

قبل مثل هم هنوز...  نه -  ... 

؟ زنه می سر ؟ چی شهره -  ... 

بابا نه:  نشست سمانه های لب روی صدایی بی پوزخند  ... 

 همین به ، شه می مگه...  ؟ چی یعنی:  رفت درهم سمیرا های اخم

؟ کنار گذاشته رو اش مادرانه حس راحتی ! ... 

 چه:  گفت بود آمده در کفرش شهره رفتارهای دست از دیگر که هم سمانه

بهتره نگیم چیزی...  دونم می  ... 



بودیم ندیده رو اینجوریش دیگه وا -  ... 

 در شدن بسته صدای با ، بدهد را خواهرش جواب سمانه که آن از قبل

 مبل روی از ، حیاط داخل از مگوهایی و بگو شنیدن بندش پشت و خانه

 همراه دخترها دیدن با و رساند پنجره پشت را خودش سریع...  شد بلند

 زنگ سمیرا:  گفت سمیرا به ، بودند بحث حال در حیاط داخل که ؛ سام

زنم می زنگ بهت خودم" بعدا من ، زنند می رو خونه  ... 

 به برو...  حموم برم ممکنه منم ، ندارم کار...  بزنی زنگ خواد نمی -

برس کارت  .... 

نداری کار...  باشه -  ...  

خداحافظ...  برسون سالم هم ها بچه به ، نه -  ... 

خداحافظ" ...  حتما -  ... 

 با سام و سها به رو و کرد باز را سالن در و قطع را تلفن سریع سمانه

؟ ره می کجا تا صداتون دونین می...  ؟ خبرتون چه:  گفت عصبانیت  ... 

 من به...  مامان:  آمد مادرش سمت به بلند های قدم با کنان جیغ جیغ سها

 اومدیم عمو خونه در از ما تا که بگو پسرت این به...  بگی خواد نمی

 ظرف بهمون خودت که خوبه...  فریاد و داد به کرد شروع ، بیرون

 بودیم رفته همینجوری خودمون ما انگار....  دادی رو اینا پویا ناهار

 ... اونجا

 به ، داد می گوش سها های حرف به درهم های اخم با که خانم سمانه

 و برگشت ، بود شده خیره سها به عصبانی و کمر به دست که سام طرف

گفتم بهشون خودم...  ؟ سام تو چته:  آورد باال را هایش دست کف  ...  

؟ گفتی بهشون تو:  کرد نگاه مادرش به حرص با سام  ... 



 تنشون مانتو ، بودند اومده بیرون از دخترها...  ؟ چیه اشکالش...  آره -

 همه این ، موضوع این...  ببرند غذا پسرها واسه گفتم بهشون منم ، بود

؟ داره فریاد و داد  ... 

 دستی دیگرش دست با ، بود کمرش به هنوز دستش یک که حالی در سام

 دست و رفته جلو ، او کالفگی دیدن با سمانه...  کشید صورتش روی

گذاشت او ی شده خم بازوی روی  ... 

؟ ای کالفه چی ی واسه...  ؟ چته...  سام -  ... 

 کمر به دست سام مثل که حالی در ، نداشت سام از کمی دست که هم سها

 واسه:  داد سام جای به ، را مادرش سوال جواب ، حرص با بود ایستاده

 ، پسره چون که این ی واسه...  میاد خوشش من دادن آزار از که این ی

سرش روی بندازه من ی واسه رو صداش میاد خوشش  ... 

سها:  توپید او به سرزنشگری لحن با خانم سمانه  ... 

 وقتی تا که باشه بارت آخرین:  داشت خود کنترل در سعی سختی به سام

؟ اونجا بری نیومدن اینا موع  ... 

:  داد ادامه سام به رو و...  ببینش مامان:  شد بلند دوباره سها جیغ جیغ

 هم یکیش...  بودند پسرعموهام دوتاشون...  داره ربطی چه تو به" اصال

 آمدهام و رفت ی واسه ، تو از باید من ِکی از" اصال...  ام پسرعمه

بگیرم اجازه  ... 

برد یورش سها سمت به سام  ... 

گرفت را او جلوی سختی به خانم سمانه  ... 

ببینم اتاقت تو برو سها -  ... 



 این کنی می فکر:  گفت و کرد سام به رو آلود عتاب لحن همان با سپس

؟ کنی بلند خواهرت روی دست که داری رو اجازه  ... 

...  نیست حالیم چیزها این من مامان:  گفت قبل از بلندتر حرص با سام

 ، بعد ی دفعه دیگه...  خونه اون توی ره می که باشه بارش آخرین این

 ، احمق ارمیای اون یا ، هستند پسرعموهاش پیمان و پویا که نیست حالیم

 سیاه که زنمش می جوری ، ببینم دیگه بار یه اگه خدا به...  اش پسرعمه

بشه کبود و  ... 

 جواب حرص با ، داشت کردنش آرام در سعی که شیال به توجه بی سها

کنی می غلط تو:  داد  ... 

؟ نه خواد می کتک دلت تو:  بزند کنار را مادرش کرد سعی دوباره سام  

... 

کنی می غلط:  کرد تکرار دوباره سها  ... 

پراند جای از را شیال ، خانم سمانه بلند صدای  ... 

 اون من خدا به ، اتاقت توی نری االن همین اگه سها...  کنید تمومش -

کنه می کبودت و سیاه امروز که ؛ ام کسی  ... 

 با و ایستاد تراس روی جا همان لحظاتی ، فشرده بهم های لب با سها

کرد نگاه سام به حرص  ... 

 ... سها -

 را شیال دست ، بود آورده در لرزه به را وجودش تمام که حرصی با سها

 خود با و گرفت را ، نداشت او از کمی دست بدنش لرزش ، ترس از که

 سمانه ؛ دخترها سر پشت ، سالن در شدن بسته با...  کشاند خانه داخل به

 که زد سام بازوی به محکمی ی ضربه ، دست کف با ، عصبانیت با خانم



 و بحث از عصبانیت میاِن سام...  آمد درد به او از بیشتر خودش دست

شد خیره مادرش به متعجب هایی چشم با ، سها با جدل  ...  

دوخت چشم او به ای مادرانه خشم با و گرفت فاصله سام از خانم سمانه  

... 

 می...  ؟ ببری محله این توی منو آبروی خوای می...  امروز چته تو -

 هیچی نخواستم سها پیش...  ؟ ها...  ؟ رفته کجاها تا االن صداتون دونی

 کار چی گه می بهتون که ام کسی اون من ، پدرتون بعد ولی ، بگم بهت

 صدا و لحن این با خواهرت با نداری حق تو...  نکنید کار چی ، بکنید

 داره رو خودش جای که کردن بلند اون روی دست دیگه...  کنی صحبت

 که اینه به بودن مرد کنی می فکر...  ؟ امروز چته...  بزن حرف... 

...  ؟ آره...  کنی خبردار رو محله کل و سرت روی بندازی رو صدات

؟ بزنی حرف خواهرت با و بشینی آدم مثل تونی نمی  ... 

 به های لب روی بار چند را چپش دست ی اشاره انگشت ، حرص با سام

کشید اش فشرده هم  ... 

؟ تو چته...  گم می بزن حرف:  گفت قبل از تر عصبانی خانم سمانه  ... 

 به حرفی هیچ بی ، بارید می رویش و سر از کالفگی که حالی در سام

کرد حرکت داشت قرار تراس روی که اتاقش در سمت  ... 

؟ ری می داری کجا...  نیستم تو با من مگه سام -  ... 

 به و کشید اش چانه و ها لب روی را دستش کف...  ایستاد راه میانه سام

برگشت مادرش سمت  ... 

...  رو کدومشون هیچ...  نبینمشون ارمیا نزدیک ؛ بگو بهشون فقط -

بینند می بد وگرنه:  گرفت تهدید بوی سام لحن  ... 



...  ؟ کنی تمومش خوای نمی:  شد خیره پسرش به ناباوری با خانم سمانه

؟ کردنه صحبت طرز چه این  ... 

 باز را اتاقش در ، بلند های قدم با ، بدهد مادرش به جوابی که آن بی سام

 اتاقش درون به پا و انداخت تراس روی جا همان را هایش کفش و

 ... گذاشت

 خانه به نگاهی و فرستاد بیرون سینه از را نفسش ناراحتی با خانم سمانه

فشرد هم روی را هایش لب...  انداخت اطراف های  ...  

بود رفته کجا تا صدایشان نبود معلوم  ... 

 

 

*** 

 

بود کشیده دراز تخت روی  ...  

 های نیمه تا پیراهنش های دکمه ولی ، بود تنش بیرون جین شلوار هنوزم

 بسته را کشیدنش نفس راه ، سنگین جسمی انگار...  بودند باز اش سینه

 ، را ارمیا کثیف و هرزه های نگاه که وقتی همان از درست...  بود

 تمام که بود زمان همان از درست ، بود دیده شیال روی ، خانه در جلوی

 تداعی ذهنش در دوباره ، قربانی روز در ، ارمیا های اهانت و ها حرف

بودند شده  ... 

 آمد در لرزه به ، روز آن های حرف ی دوباره یادآوری از وجودش تمام

 های آرنج که حالی در و نشست تختش ی لبه و شد بلند حرص با... 



زد موهایش به چنگی ، گذاشت می اش شده خم زانوهای روی را دستش  

...  

بود فرسا طاقت وضعیت این تحمل چقدر  ... 

 او به کاش...  بود گذاشته دستش کف را ارمیا حق لحظه همان کاش

 افراد و خانه دور است بهتر ، شده که هم خودش خاطر به که بود فهمانده

بگیرد فاصله ها آن از و کشیده قرمز خط یک ، را آن داخل  ...  

شد بسته و باز بار چند اختیار بی ، اش کرده گره مشت  ... 

بود نگهداشته دور شیال از را او ، باید که طور آن کاش  ...  

 

 

* شود می که تو حرف  

  من

ناشیانه چقدر  

تفاوتی بی ادعای  

کنم می  ...* 

 

 

*** 

 



 دلش بدجور و ، بود کفری...  نشست تختش روی هزارم بار برای سها

 کاش ای و...  کند خالی کسی سر روی را حرصش این که خواست می

 تختش روی که شیال به و اتاق سمت آن به نگاهی...  بود سام ، َکس آن

انداخت بود کشیده دراز  ... 

؟ کنی می کار چی داری -  ... 

 با و داشته نگه سرش باالی را دفتر دست یک با که همانطور ؛ شیال نگاه

 ؛ داد می حرکت سریع هایش انگشت بین را آن های ورق ، دیگر دستی

برگشت سها سمت به  ... 

؟ چی -  ... 

:  کرد اشاره او دست انگشتان میان کاغذ سریع حرکت به ، سر با سها

؟ کنی پاره رو هاش برگه ، کار این با خوای می  ... 

نشست تختش روی سها مثل هم شیال  ... 

 و درست چیز هیچ:  نداشت او از کمی دست هم شیال کالفگی انگار

ننوشته توش حسابی  ...  

نخوندیش کامل هنوز که تو -  ... 

 خسته...  ادبی های متن و بود شعر همش ؛ خوندم که هم جاش همین تا -

 ... شدم

 ی رابطه وجه هیچ به دفتر این:  کرد پرت ای گوشه را دفتر حرص با و

کنه نمی توجیه رو مبین و من  ... 

 و اختیار بی که ترسید می شاید...  فشرد هم روی را هایش لب سها

...  شود پشیمان گفتنش از بعدها که شود خارج دهانش از حرفی ناگهانی



 شروع ، اتاق داخل ، قبل از تر کالفه و شد بلند تخت روی از همین برای

رفتن راه به کرد  ... 

؟ چته تو:  بود شده او حاالت متوجه تازه انگار شیال  ... 

خورده اعصابم -  ... 

؟ چرا -  ... 

" واقعا! ... ؟ چرا:  برگشت شیال سمت به و ایستاد حرکت از ناگهان سها

 رو سام رفتار...  ؟ دونی نمی خودت یعنی! ... ؟ چرا میپرسی ازم داری

؟ ندیدی ! ...  

 نمی ، شیال واای:  کرد اتاق داخل رفتن راه به شروع حرص با دوباره و

عصبانیم دستش از چقدر دونی نمی ، دونی  ... 

؟ نشده کم عصبانیتت هنوز ، حاال تا ظهر از:  گفت آرام شیال  ... 

 ، نکنه عذرخواهی ازم که وقتی تا...  نهههه:  داد جواب حرص با سها

 ی پسره...  بخشمش نمی رفتارش این خاطر به وقت هیچ ، وقت هیچ

زنه می حرف اونطوری من با حقی چه به...  پررو  ... 

؟ ری می کجا داری حاال -  ... 

 بشه چی که کردیم حبس اتاق توی اینجا رو خودمون ظهر از...  پایین -

نکردیم کاری که ما...  ؟  ... 

 بیای بهتر هم تو:  گفت شیال به رو کرد می باز را اتاق در که حالی در و

شی می مالیخولیایی داری ، موندی اتاق این توی که بس ، پایین  ... 

شد خارج اتاق از ، عصبانی ای چهره با حرفش این دنبال به و  ... 



 نیم ، بود نشسته تختش روی که جایی همان از و کشید دل ته از آهی شیال

 پرتش حرص با که اونطوری...  انداخت ایش قهوه جلد دفتر به نگاهی

 کاغذهاِی که بود مطمئن ، ندیده شیال و بود مانده باز دفتر الی ، بود کرده

...  فشرد هم روی کمی را هایش لب...  بودند تاخورده" حتما ؛ هم بینش

 ، بدهد را وسواسی لقب او به" بعدا توانست می دیگری کس هر یا سها

 او ؛ لحظه آن در ؛ شان احتمالی شدِن پاره و ها برگه تاخوردگیِ  این ولی

 و نشست زمین روی زانو دو و شد بلند تخت روی از...  داد می آزار را

 های برگه روی را دستش کف...  گرفت هایش دست میان را دفتر

 برگه روی و کرد جلو و عقب را صفحه چند...  کشید دفتر ی تاخورده

 کف زیر صفحات از یکی بلندی و پستی...  کشید دست هم ها آن های

 هم" قبال را بلندی و پستی این...  کرد جلب خود به را اش توجه ، دستش

 شدِن پخش ، نقاط از بعضی در که خصوص به ، بود دیده دفتر این در

 هم صفحه این...  گذاشت نمی باقی برایش شکی هیچ جای ، کلمات جوهِر

 گرفته حالش...  بود شده او اشک قطرات به مزین ، زمانی ، دفتر این در

زد ورق را صفحه ، دل ته از آهی با...  شد ، بود که چه آن از تر  ...  

 تازه مغزش انگار...  ماند حرکت بی هایش انگشت میان کاغذ ای لحظه

 ی صفحه! ... ؟ بود دیده درست یعنی...  بود کرده حالجی به شروع

" اصال...  گشت آن دنبال چشم با...  برگشت سریع ، را شده زده ورق

 ، اش شده پخش جوهر با ؛ کلمه آن هم هنوز...  نبود گشتن به نیازی

 لرزه چه بداند که آن بی ؛ راست سمت ی گوشه ؛ صفحه باالی درست

 مبهوت و مات شیال...  بود کرده جاخوش ؛ باشد انداخته شیال جان به ای

دوخت چشم ، صفحه داخل شده نوشته اسم به ،  ... 

 روی دوباره شیال های انگشت میان از دفتر...  باشد درست توانست نمی

 شکست را اتاق سکوت ، لرزان ای خنده...  نداشت امکان...  افتاد زمین

 کار این با شاید...  گرفت قرار هایش لب روی محکم شیال دست کف... 



 نه هم شاید یا ، کند دور هایش لب از را ترسناک ی خنده آن خواست می

 سعی ، وجود تمام با ناباوری سر از که فریادش صدای خواست می فقط ،

 انگشتانش میان از که آن با دفتر...  کند کنترل را داشت شدن رها در

 همان روی ، درست رحمی بی با هم هنوز ولی ، بودند کرده سقوط

بود باز هنوز ، دیدگانش مقابل ؛ صفحه  ...  

 

 

؟ کردی کار چی سام  ... 

 مبل ی گوشه ، زده حرف باهات تلفنی که شب سر از که کردی کار چی

رفته فرو خودش توی و نشسته  ... 

شکوندی رو بابام دل اینجوری که ، بهش گفتی چی  ...  

؟ کنی تحقیرم خواستی می  ...  

؟ کنی پیدا تماشاگر ، مون شده تموم ی رابطه واسه خواستی می  ...  

؟ بودی تو نخواست که اونی ، بدی نشون آدم و عالم به خواستی می  ...  

؟ چرا  ...  

پشت رو چی همه که من  

 

...  کشیدم بیرون رو خودم زندگیت از ، خالی دست که من ، گذاشتم سرم

 حداقل ، رو غرورم ای ذره میذاشتی فقط اگه ، بود زیادی ی خواسته

؟ کنم حفظ بابام جلوی  ...  

چرا دونم نمی  ...  



کنی می باهام رو کارها این داری چرا دونم نمی  ... 

 در اتاِق این ِی گوشه حتی ، االن که کردی باهام کاری ، رحم بی ولی

کنم مخفی رو خودم خوام می هم باز ، همه چشم از دور به ، بسته  

 دنیای تمام و من و نشسته ای گوشه هاس ساعت که پدری از حتی

کنم پنهان رو خودم خوام می بازم ، کرده فراموش رو اطرافش  ... 

کردی می تظاهر کمی کاش   

کردی می مراعات کمی ، من غرور حفظ واسه کاش   

بودنمون هم با ِی گذشته روزهاِی حرمِت به کاش  

کردی می درک رو حالم کمی  ...  

نه ولی  ...  

 لذت برات ، کردم می فکر که چیزی اون از بیشتر ، من شکستن ، انگار

شده بخش  ... 

  سام

شدی عوض خیلی  ... 

 سام

ندیدمت که مدتی این توی  

شدی رحم بی خیلی  ... 

نه یا   

بودی شاید  ... 

ها فاصله این میون از رو وجودت سردی دارم تازه من و   



کنم می حس راحتی به  ... 

باشم داشته دوستت سابق مثل تونم نمی دیگه حاال  ... 

حاال بودم ساخته خودم برای ازت که بتی انگار   

خورده بزرگی های ترک  

بریزه فرو هم در طوری که هست بیمش لحظه هر که هایی ترک   

قبل از بیشتر منو آوارش که   

ببره فرو خودش توی  ... 

 

 

*** 

 

 سام دربیار حرص هاِی خنده صدای ، رفت می تر پایین ها پله از چه هر

رسید می گوشش به تر واضح ، سها شاکی صدای و ؛  ... 

بخشیدمت کارت این با نکن فکر...  کن ولم گفتم...  کن ولم -  ... 

شد فشرده شیال های انگشت میان نرده  ...  

 بازوان میان پشت از را خواهرش که ،سامی بود سام به خیره نگاهش

 روی محکم ای بوسه ، سها های اعتراض میان و بود گرفته اش مردانه

 و ؛ بودند هم مشغول طوری برادر و خواهر...  بود نشانده سها ی گونه

 شیال حضور متوجه حتی ؛ که بود بلند حدی به سها های جیغ جیغ صدای

 که است اول بار برای که کسی مانند شیال...  بودند نشده هم ها پله کنار



 او به بود ایستاده که جایی همان از ، سرگشته نگاهی با بیند می را سام

بود مانده خیره  ... 

 ؟ خبرتونه چه:  شد بلند خانه داخل جایی از سمانه عمه اعتراض صدای

 ره می صداتون ، یواش...  االنتون به نه ، ظهرتون دعواهای به نه... 

 ... بیرون

 او به سرش پشت از سها که هایی لگد از کرد می سعی که حالی در سام

 دخترت این مامان:  داد جواب ای پرخنده لحن با ، بدهد جاخالی ، زد می

 دارم ساعت یه...  کنه می اش بیچاره ، شوهرش بدبخت ، وحشِی خیلی

کشم می رو نازش  ... 

عصبانیم دستت از...  نِکش...  نِکش -  ... 

رفت سرم ، دیگه بِس -  ... 

 خانه درون به پا ، خانه خلوت حیاط از سمانه عمه و رفت کنار پرده

 ... گذاشت

؟ وایسادی اونجا چرا ؛ عمه ، شیال -  ... 

نبود کردن صحبت به قادر انگار...  کرد نگاه او به فقط شیال  ...  

 ؛ بود تقال حال در آغوشش در هنوز که را سها ؛ که حالی در هم سام سر

 ها آن سمت به مادرش صدای با ؛ بود داشته نگاه بازوانش میان در محکم

  ... برگشت

 داخل های مبل از یکی روی را دستش داخل خشک های لباس سمانه عمه

 ، رفت می ها اتاق از یکی سمت به دوباره که حالی در و گذاشت سالن

...  اند اینجوری همیشه تا دو این...  عمه نترس:  گفت دوباره شیال به رو



 آشتی واسه بار یه ، کنند می خبردار رو محله کل دعواشون واسه بار یه

 ... کنونشون

 ، لحظه آن در نگاهش ، سمانه عمه های صحبت به توجه بی ، شیال اما

کرد می نگاه او به و عقب به هنوز که ، بود سام نگاه به خیره  ...  

 حرف از پر ، بود سوال از پر وجودش ولی ، نبود صحبت به قادر شاید

...  ؟ سام و او...  ؟ چطور...  ؟ داشت امکان چطور...  فریاد از پر ،

 ، کرد می نگاه خیره او به اینگونه که سام نگاه در هم ، حاال همین حتی

 دید از...  کند پیدا توانست نمی ؛ او به نسبت محبت و احساس ای ذره

 در غریبه یک نگاه حد در توانست می ، لحظه آن در سام نگاه ، شیال

 و افتاد می هم بر نگاهشان ای ثانیه برای که وقتی هم آن ؛ باشد خیابان

کردند می گذر هم کنار از ، احساسی هیچ بی ، بعد ای لحظه  ...  

 ... ولی

؟ گرفت نمی او از را نگاهش چرا ولی  ...  

؟ بود دوخته چشم او به هنوز چرا  ... 

 بیرون افکارش از را شیال ، نشست سام ی چهره بر ناگهان که اخمی

 و خواهر صدای دوباره و بود برگردانده او از را رویش سام...  کشاند

شد بلند هم با برادر  ... 

شدی وحشی خیلی سها -  ... 

بود گذاشته پایش قوزک روی دست و شده خم کمی سام  ... 

:  کشید بیرون او بازوان میان از را خودش و کرد استفاده فرصت از سها

کن ولم که گفتم بهت ، حقِت  ... 



 فاصله او از سرعت به که حالی در و زده سام پای به دیگری ی ضربه و

 شد خیره سام ی شده براق های چشم به ، اش شیطانی لبخند با گرفت می

درآوردی خیلی االن منو حرص که این ی واسه اینم:  گفت و  ... 

 را خودش ؛ کرد می نگاه سها به شده تنگ های چشم با که همانطور سام

کشید دست پایش قوزک روی بار چند و انداخت مبل ترین نزدیک روی  

... 

 خنک دلش حسابی ، کارش از بود مشخص که طور آن و باز نیش با سها

 جا آن هم هنوز که را شیال دست و کرد حرکت ها پله سمت به ، بود شده

باال بریم:  گفت و گرفت را بود ایستاده حرکتی هیچ بی ،  ... 

خانم سها شده تموم نکن فکر:  شد شنیده پایین ی طبقه از سام صدای  ... 

 از که همانطور و شد تر پررنگ ، سها هاِی لب روِی آمیِز شیطنت لبخنِد

کشید باال خودش دنبال هم را شیال ، رفت می باال ها پله  ... 

 

 

*** 

 

؟ بگی چیزی خوای نمی -  ... 

بود عجیب برایش شیال آرامش...  آمد باال ، دفتر هاِی نوشته از سها نگاه  

... 

؟ خوبی تو -  ... 



:  کرد اشاره ، سها دسِت داخِل دفتِر به ، سر با دوباره سماجت با شیال

؟ درسته ، شده نوشته دفتر این توی که چیزی این...  ؟ درسِت  ... 

 نگاه شیال به سکوت در کمی ، داد می او به باید که جوابی از مردد سها

 ... کرد

 ... سها -

:  گفت زیرلب ، سر تکان با سپس و داد بیرون کالفگی سر از نفسی سها

 ... آره

 ِی چهره پریدگِی رنگ راحتی به توانست می سها ولی ، نزد حرفی شیال

 تخت لبه ، که جایی همان از سها...  ببیند جواب شنیدن از بعد ، را او

گذاشت شیال دست روی و کرد دراز را دستش ، بود نشسته شیال  ...  

بود سرد دستش چقدر  ... 

؟ شیال -  ... 

بود آرام چقدر شیال ظاهر  ... 

؟ خوبی ، عزیزم -  ... 

 من به زودتر چرا:  بود لرزان و سرد آمد حرف به وقتی شیال لحن

 این همه...  همتون...  شیوا حتی نه ، سمانه عمه نه ، تو نه...  ؟ نگفتین

نگفتید هیچی من به کدومتون هیچ ولی ، دونستند می رو موضوع  ... 

 ... عزیزم -

؟ چرا:  کشید بیرون سها دست زیر از را دستش شیال  ... 

 می اذیت را او ، شیال روز و حال این...  داد قورت را دهانش آب سها

  ... کرد



 شیال منتظر و سرد نگاه که وقتی و کرد تر زبانش با را هایش لب کمی

 ی گفته به فقط ما:  گفت ناراحتی با ، دید می خودش روی هنوز را

...  دادیم گوش ، کرد ات معاینه بیمارستان توی ، اول روز که دکتری

 نیاریم فشار بهت آوردن یاد به واسه...  نگیریم سخت بهت گفت...  همین

بعدش...  بعد...   ... 

نخواست سام دیگه ، بعدش:  گرفت شیال از را نگاهش سها  ... 

نخواست سام:  کرد تکرار فقط زیرلب شیال  ... 

شد فشرده هم روی ناراحتی با سها های لب  ... 

خوب...  که این منظورم -  ... 

 تو:  کرد نگاه شیال به شرمندگی با دوباره و گزید را لبش ی گوشه سها

 ، نداری یاد به رو هیچی هم هنوز...  بودی کرده فراموش رو چی همه

 خوب...  بوده شده تموم پیش ها مدت از بینتون هم چی همه...  ؟ نه مگه

همین...  بده آزارت موضوع این با نخواست سام...  سام...   ...  

کن باور شیال:  کرد دراز را دستش ، شیال دست گرفتن برای دوباره سها  

...  

 با ، سها ی شرمنده لحن به توجه بی و کشید کنار را خود دوباره شیال

؟ بود حدی چه در سام و من روابط:  گفت تمام سردی  ... 

؟ بدونی خوای می چرا -  ... 

بدونم که مِن حِق این:  رفت باال کمی شیال صدای  ... 

شما...  خوب -  ... 

بودین نامزد هم با شما:  کشید کالفگی سر از نفسی سها  ... 



 ، بود شده خیره سها به که طور همان ، حرف این از زده شوک شیال

بودیم نامزد:  کرد تکرار زیرلب  ... 

آره:  داد جواب میلی بی با سها  ... 

؟ سام و من:  پرسید دوباره ناباوری با شیال ! ... 

 شیال:  گفت شیال به رو آرامی به ، حقیقت نگفتن یا گفتن از درمانده سها

 چی همه...  ؟ باشه نزنیم حرفی موضوع این به راجع دیگه بیا ، عزیزم

دیگه االن ها حرف این گفتِن ، خب...  شده تموم که هاست مدت  ... 

؟ شد چی بعدش:  کرد قطع را حرفش شیال  ... 

کنم می خواهش شیال:  گفت شیال به رو قبل از تر درمانده سها  ... 

؟ شد چی بعدش...  بودیم نامزد سام و من گفتی -  ... 

 را چیز همه برایش که زمانی تا که فهمید شیال های چشم به نگاهی با سها

دارد برنمی سرش از دست او ، نکند تعریف  ... 

 بهم نامزدی:  داد را او سوال جواب و فرستاد بیرون را سنگینش نفس

 ... خورد

؟ چرا -  ... 

 دایی نه ، مامان نه ، من نه...  دونم نمی کن باور...  دونم نمی شیال -

 زدید بهم رو نامزدیتون تا دو شما چرا دونیم نمی کدوممون هیچ...  سعید

دونیم نمی خدا به...   ...  

کنم نمی باور -  ... 

وقت هیچ...  گم نمی دروغ بهت من -  ... 

داری می نگه مخفی ازم رو چیزها خیلی ولی -  ... 



بود دکترت خواست این شیال -  ... 

؟ سام یا دکترم خواست -  ... 

 بودیم منتظر...  بودیم منتظر فقط ما...  بود سام و تو بین مسئله یه این -

بیاری یاد به خودت رو چی همه روزی یه تو باالخره...  که  ...  

اوردم نمی یاد به اگه و -  ... 

داد می آزار را سها بود شیال لحن در که لجاجتی  ... 

بمونی اینجوری نیست قرار که ابد تا -  ... 

برگرداند شیال از را رویش ناراحتی با و  ... 

گذشت سکوت در لحظاتی  ... 

؟ همینه خاطر به هم ، من با سام رفتارهای این -  ... 

؟ رفتارهایی چه -  ... 

کنه می نگاه بهم نفرت با همش که این...  َتخم و اخم -  ... 

 می اشتباه داری شیال...  نه ، نه:  داد تکان نفی ی نشانه به را سرش سها

ن متنفر ازت سام...  کنی  ... 

 کرده فراموش رو چی همه شاید:  کرد قطع را حرفش یخی لحن با شیال

 کنم حس را چیزها خیلی تونم می...  دارم احساس هم هنوز ولی...  باشم

ببینم رو چیزها خیلی تونم می...   ...  

 نفرت و خشم تونم می:  داد ادامه زد می حرف خودش با که انگار و

کنم حس کنارِم وقتی رو سام وجود  ... 

کنی می اشتباه:  گفت ناراحتی با سها  ... 



نشست شیال های لب روی صدایی بی پوزخند  ... 

بگو برام مبین از -  ... 

؟ چی:  گفت گیجی با سها ! ... 

؟ دونی می چی اون به راجع...  مبین:  کرد تکرار شیال  ... 

هیچی:  داد جواب سریع سها  ... 

نشست شیال های لب روی که پوزخندی  

 

 رو چی همه خوای نمی هم هنوز:  داشت اش ناراحتی از نشان بیشتر ،

 ... بگی

 توی وقتی خودت زبون از رو مبین اسم ما بار اولین...  کن باور -

شنیدیم ، بودی بیمارستان  ... 

بودند شده حک صورتش روی" کامال شیال احساسات  ... 

؟ نه مگه ، کنی نمی باور رو هام حرف -  ... 

 که ممکنه چطور...  کنم باور رو ها حرف این خوای می ازم چطور -

؟ ندونید چیزی مبین به راجع کدومتون هیچ  ... 

 نامزد ؟ بودی سام نامزد تو:  بود شده برنده کمی شیال مثل هم سها لحن

 منطقی کنی می فکر...  ؟ داری ازم انتظاری چه وقت اون...  برادرم

 می ات سینه به رو سنگش داری انقدر که مبینی این به راجع که باشه

؟ باشی زده حرف من با ، زنی  ...  

 خواهر...  ؟ من با:  گرفت خودش سمت به را اش اشاره انگشت سها

؟ نامزدت ! ... 



 منظورت:  بشکند را اتاق ی دهنده آزار سکوت شیال تا کشید طول کمی

؟ کردم خیانت سام به من که اینه  ... 

 او به که آن بی و ، شد بلند شیال تخت روی از خردی اعصاب با سها

نبود این منظورم:  داد جواب ، کند نگاه  ... 

 منظورت که دونیم می دومون هر چرا:  شد بلند تختش روی از هم شیال

 بهم خوای می یعنی...  نامزدت خواهر گی می وقتی...  بود همین" دقیقا

بود سام با نامزدیم زماِن همون در ؛ مبین و من دوستیِ  که بفهمونی  ... 

 اش پیشانی به دستی پشیمانی با ، بود شیال به پشتش که همانطور سها

بود داده دست از را خودش کنترل یهو چرا...  کشید  ...  

 سها ی توجه ، زد می حرف خودش با انگار که شیال وار زمزمه صدای

کرد جلب خودش به را  ... 

...  ها نگاه طرز اون...  همه...  کنید می فکر اینجوری همتون پس -

 سام به من کنید می فکر همتون که اینه خاطر به...  ها کنایه گوشه اون

 عمه ، خونه توی میاد یکی تا که هست هم همین ی واسه...  کردم خیانت

؟ نه مگه ، اتاق توی فرسته می رو ما سمانه  ... 

 شیال ی پریده رنگ ی چهره به وجدان عذاب با و برگشت عقب به سها

کرد نگاه  ... 

متنفره ازم انقدر که همینه خاطر به هم سام -  ... 

نبود سوالی شیال لحن  ... 

 ... شیال -



 اون:  داد ادامه وار زمزمه سها های چشم پشیمانی به توجه بی شیال ولی

 خاطر به همش...  هاش حرف اون...  اتاقش توی رفتیم اجازه بی که شب

بود همین  ...  

 شیال بازوهای روی را هایش دست کف و برداشت جلو به قدمی سها

نداشتم منظوری حرفم این از خدا به...  نکن اینجوری...  شیال:  گذاشت  

... 

 بهم:  شد خیره سها ی شرمنده های چشم به و گرفت باال را سرش شیال

 اهمیت واسم دیگه که اینه ی واسه ، میذارم ات زنده هم االن اگه گفت

 ... نداری

 رو ها حرف این بیا...  خیال بی ، کردم غلط شیال:  گفت وار ملتمس سها

کنیم فراموش  ... 

 آغوش از را خودش سپس...  ماند خیره سها های چشم توی لحظاتی شیال

 برخورد تخت به عقب از پاهایش...  رفت عقب کمی...  کشید بیرون سها

 بدنش وزن تحمل به قادر دیگر هم پاهایش انگار که حالی در...  کرد

نشست تخت روی لرزان و سست ، نبودند  ...  

 ... شیال -

...  تونم نمی:  ریخت اش گونه روی چشمش ی گوشه از اشکی قطره

زنند می زنگ گوشم توی سام های حرف ی همه  ...  

 قبل ، سریع انگشت سر با...  گرفت هم را سها دید جلوی اشک ای پرده

 روی...  کرد پاکشان ، بدهد را ها آن به شدن جاری ی اجازه که آن از

نشست زمین روی زانو دو ، شیال پاهای جلوی ، زمین  ...  

 ، پشیمان حالی با و گرفت هایش انگشت میان را شیال سرد های دست

بگوید کلمه یک توانست فقط  ... 



  ... متاسفم -

 

 

*** 

 

کرد نگاه ، آمد می باال ها پله از که شیوا به منتظر و باز را سالن در سها  

... 

  ... سالم -

سالم:  داد جواب زنان نفس شیوا  ...  

کردی دیر چقدر -  ... 

 خیلی روزها این آژانس...  بگیرم مرخصی تونستم بدبختی با بابا -

 ... شلوغه

 شیال:  گفت سها به رو آورد می در پا از را هایش کفش که همانطور و

؟ بهتره  ... 

تو بیا:  داد تکان نفی نشانه به سری ناراحتی با سها  ... 

؟ چی واسه آخه -  ... 

 پله راه به نگاهی نیم که همانطور و بست سرشان پشت را سالن در سها

 رو سام و خودش موضوع که دیشب از:  گفت آرام ، انداخت می ها

 ، نداره فایده زنم می حرف باهاش چی هر...  شده داغون" اصال ، فهمیده

کنی آرومش بتونی تو شاید ، پیشش برو تو بیا  ... 



؟ اومده یادش هم چیزی -  ... 

من فقط...  فقط ، نه -  ... 

؟ چی تو -  ... 

باال بری بهتره...  هیچی -  ... 

کرد نگاه سکوت در را سها متفکرانه ثانیه چند شیوا  ... 

؟ شده چی سها -  ... 

...  دیگه باال برو...  باشه شده خوای می چی...  هیچی:  بود کالفه سها

اتاقِ  توی هم شیال  ... 

 داد تکان سری وجود این با ولی ، نشست شیوا ی چهره روی ظریفی اخم

 باال بیشتر هنوز را پله چند...  افتاد راه به باال طبقه های پله سمت به و

 که او به و برگشت عقب به ، کنارش در سها نبوِد حِس با که بود نرفته

دوخت چشم تعجب با ، بود ایستاده ، سالن در کنار جا همان درست  ... 

دیگه بیا...  ؟ وایسادی همونجا هنوز چرا تو -  ... 

 چند هم من ، برو تو...  باشین تنها هم با شیال و تو خرده یه بهتره نه -

میام دیگه دقیقه  ...  

 آشپزخانه سمت به ، بدهد شیوا به دیگری حرف اجازه که این از قبل و

 امروز دختر این...  شد تر غلیط ، شیوا پیشانی میان اخمِ ...  کرد حرکت

 با...  برگشت ها پله باالی سمت به نگاهش اختیار بی...  بود چش

 باال را ها پله سریع ، بود کرده رخنه وجودش در ناگهان که بدی احساس

  ... دوید

نبود درست وسط این چیزی یک  ... 



 

 

*** 

 

؟ سام و من - ! ... 

سام و تو -  ... 

 از تر مظلوم را شیال های چشم که اشکی ی پرده به نگاهی با شیوا

؟ نه مگه عجیبه:  گفت آرام ، بود کرده همیشه  ... 

داد تکان تائید ی نشانه به را سرش فقط ، حرفی هیچ بی شیال  ... 

 عجیب ما ی همه ی واسه ، سام و تو نامزدی خوردن بهم که همونقدر -

 ... بود

 انگشتش سر با شیال چشم ی گوشه از را اشکی قطره ، نوازشگر شیوا

 همش چشمتون سام و تو ، یادمه که زمانی از:  داد ادامه و کرد پاک

 که ، دونستیم می همه که بود واضح اونقدر شما عشق...  بود هم دنبال

برسید هم به تا دو شما زمانی یه قراره  ... 

؟ شد چی پس -  ... 

 که اون بی یهو تو:  رفت باال ندانستن ی نشانه به شیوا ی شانه ی گوشه

...  وسایلت کردن جمع به کردی شروع ، شده چی بدی توضیح واسمون

 هم سام...  بابا پیش برگشتی هم بعد ، کردی ول نصفه رو دانشگاهت

 به برسه چه...  طرفش رفت شد نمی" اصال...  رفت فرو خودش توی



 بهم نامزدی ، گفتین هردوتون ، هم مدتی یه بعد...  باهاش زدن حرف

کنید ازدواج هم با نیست قرار و خورده  ... 

؟ چرا آخه -  ... 

بود بیچارگی از پر شیال لحن  ... 

کرد نگاهش فقط سکوت در ، فشرده بهم های لب با شیوا  ... 

؟ چی اون...  مبین پس -  ... 

 با و گرفت هایش دست میان را خواهرش ظریف های انگشت شیوا

فشرد مالیمت  ... 

 کجا از ، کیه" اصال مبین...  کنی کمک ما به خودت باید تو ، شیال -

 شدی آشنا باهاش همونجا...  بودی بابا پیش اونجا که تو...  ؟ شده پیداش

؟ آره...  ؟ چت با ، ؟ اینترنت با ، دونم می چه...  ؟  ... 

داد تکان ندانستن ی نشانه به را سرش شیال  ... 

 و تو زندگی توی اش کله و سر کجا از یهویی مبین این ، دختر آخه -

؟ شد پیدا سام  ... 

؟ کنی نمی باور رو هام حرف...  دونم نمی خدا به شیوا...  دونم نمی -  

... 

 او و نیاورد طاقت دیگر شیوا که بود کس بی و مظلومانه آنقدر شیال لحن

 در لحظاتی...  فشرد خود ی سینه به و کشید خود آغوش در محکم را

 سکوت ، شیال لرزان صدای که آن تا ماندند باقی هم کنار در ، حال همان

شکست را میانشان  ... 



؟ شدم دوست مبین با ، بودم سام با اینجا وقتی من کنی می فکر هم تو -  

... 

؟ چی:  رفت هم در شیال حرف این از شیوا های اخم ! ... 

 از پر های چشم با و کشید بیرون خواهرش آغوش از را خودش شیال

 سام به من کنی می فکر هم تو:  داد ادامه و کرد نگاه شیوا به اشک

؟ کردم خیانت  ... 

؟ گی می داری چی -  ... 

 االن تازه...  کنید می فکر من به راجع دارین چجوری همتون دونم می -

شم می خودم به سام های نگاه و رفتارها دلیل متوجه دارم  ... 

 داری ، ببینم کن صبر:  گذاشت شیال های شانه روی را هایش دست شیوا

؟ کنی می صحبت چی به راجع  ... 

 به ، دهد را او سوال جواب که آن بی و داد قورت را دهانش آب شیال

 سام جز به ای دیگه کس از که بود شده وقت هیچ:  گفت او به رو سختی

دارم دوستش که...  که...  بگم برات  ...  

؟ اومد در کجا از دیگه این -  ... 

 تا:  کرد تکرار سماجت با دوباره ، لرزید می درون از که آن با شیال

؟ بودم گفته مبین از واست حاال  ... 

؟ گی می داری چیه ها پرت و چرت این...  نههه -  ...  

؟ بودم اون با مدت این من چرا...  مبین پس -  ...  



 دارم دوست خیلی منم:  گفت و کرد نگاه هایش چشم توی مهربانی با شیوا

 و کنی ول رو چی همه اونجوری بخوای که نبودی آدمی تو...  بدونم اینو

مطمئنم من...  داشتی خوبی دلیل کارت این واسه حتما...  بری بذاری  ... 

؟ مطمئنی انقدر کجا از -  ... 

 ، منی وجوِد ی دیگه نیمه تو:  بود محکم خواهرش برخالف شیوا لحن

 بهت اینو اطمینان با بتونم که میشناسمت انقدر...  شناسمت می که معلوم

نیستی و نبودی خیانت اهل تو...  بگم  ... 

می همه که هایی حرف این پس -  ... 

 به چرا تو ، گن می مزخرف همه:  داد جواب عصبی لحن با شیوا

دی می گوش اونا مزخرفات  ... 

 درماندگی با ، داد نمی گوش شیوا های حرف به" اصال که انگار شیال

...  ره نمی کنار چشام جلوی از ، سام شب اون روز و حال:  گفت آرام

بود وحشتناک خیلی  ...  

 چیزی یه شیوا:  داد ادامه و دوخت خواهرش به را آبش پر های چشم

 بین ، هم سها حتی...  متنفره ازم انقدر سام که هست چیزی یه ، هست

 خیلی برادرش حق در من که بفهمونه بهم خواست می دیشبش های حرف

من" واقعا شاید...  کردم ظلم  ... 

 چه شب اون دونم نمی:  کرد قطع را او حرف درهم های اخم با شیوا

 ره ، بکنم بهت کوچولو نصیحت یه بذار فقط ولی...  افتاده بینتون اتفاقی

نکن باور رو شنوی می که چی  ... 

؟ چیه منظورت:  کرد نگاهش سردرگمی با شیال  ... 



 ی جمله یک دنبال انگار ، کرد مکث کمی دادن جواب از قبل شیوا

 خوب ولی ، خوبیه دختر سها...  ببین:  گشت می دادن پاسخ برای مناسب

 ؛ رو چشمش ممکنه که حدی تا...  داره دوست رو برادرش حد از بیش

ببنده هم برادرش اشتباهات از خیلی روی  ...  

کرد بیشتری سردرگمی احساس شیال  ... 

کنه می محبت بهم خیلی...  خوبیه خیلی دختر سها ولی -  ... 

 که دم می رو اطمینان این بهت منم ، نیست این از غیر هم من منظور -

 تحت خیلی سها ، گفتم بهت که همونطوری ولی...  خوبیه خیلی دختر سها

 اشتباه به رو تو که بزنه هایی حرف ناخواسته ممکنه...  برادرش تاثیر

 ... بندازه

 میان دوباره رو شیال شده مشت های دست ؛ شد خم جلو به کمی شیوا

 ببین:  کرد نگاه هایش چشم توی ای جدی حالت با و گرفت هایش دست

 هم خرده یه ، گم می خودت واسه ولی ، کنم خراب رو ذهنیتت خوام نمی

 وقت اون...  کن فکر زنند می بهت که هایی حرف به راجع خودت

؟ باشه...  شی می من منظور متوجه خودت  ... 

نداشت دادن جواب جز ای چاره شیوا منتظِر نگاِه زیِر شیال  ... 

 ... باشه -

 ... خوبه -

 سینه روی را او سر ، گرفت می خود آغوش در را شیال که حالی در و

 خوشگل کوچولوی خواهر تو:  داد ادامه محکم لحنی با و گذاشت خود ی

نداره رو تو آزار حق کس هیچ و ، خودمی  ... 

 



 

*** 

 

 روی از ، بود ابرام با نگاهش که حالی در شیال ، اتاق در شدن باز با

 او سمت به بیشتر نگاهی نیم ابرام که آن با...  شد بلند اش صندلی

 ابرام ی چهره به نگاهی با و ؛ فاصله همین از شیال ولی ، بود نینداخته

 ورودش از قبل به نسبت ، را او حالت تغییر توانست می راحتی به ؛ هم

 جلسه زمان به راجع منشی با لحظاتی ابرام...  کند حس راحتی به اتاق به

 شیال سمت به باالخره ، او از کوتاهی خداحافظی با و کرد صحبت بعد ی

کرد حرکت  ... 

 ... بریم -

 ... همین

نداشت را دیگری کاری مخفی یک تحمل شیال ولی  ... 

؟ داشت کارت چی دکتر خانم -  ... 

 پشت را در...  شود خارج اول شیال تا نگهداشت باز را مطب در ابرام

 خونسردی با ، شیال کنجکاو و منتظر چهره دیدن با و بست سرشان

داد جواب اش همیشگی  : 

؟ کنی می فکر چی خودت -  ... 

شد دقیق لحظاتی ابرام ی چهره در شیال  ... 

 دهد را او نگاه جواب که آن بی رفت می راه شیال کنار که همانطور ابرام

؟ نگفتی:  پرسید دوباره ،  ... 



 تا دو ما بین فقط ، هام حرف بود قرار:  داد جواب ای گرفته لحن با شیال

 ... باشه

 نباید هم این از غیر:  گفت کنان تائید و کرد باز را آسانسور در ابرام

 ... باشه

 کرد نگاه ابرام ی چهره به ، درهم های اخم با و آورد باال را سرش شیال

؟ داشت کارت چی ، من امروِز هاِی حرف بعِد پس:   ... 

؟ تو بری خوای نمی:  کرد اشاره آسانسور باز در به ابرام  ... 

کرد می عصبی را شیال ، ابرام خونسرد لحن  ... 

شد آسانسور وارد و گرفت ابرام از را نگاهش ، درهم ی چهره با  ... 

...  داد تکیه دیوار به ؛ شیال مقابل و زد را همکف ی طبقه ی دکمه ابرام

بود هم روی دو هر ؛ ابرام عجیِب نگاِه و شیال دلگیِر نگاِه  ...  

نداشت را سکوت بازِی این تحمِل شیال ولی  ... 

 من های صحبت کامل جریان در هم تو ، جلسه هر بعد باشه قرار اگه -

باشم داشته اینجا به ، دوباره اومدِن به تمایلی دیگه کنم نمی فکر ، باشی  

... 

بود درک قابل شیال عصبانیت  ... 

اینجا بیام خوام نمی دیگه:  کرد تکرار دوباره شیال  ... 

فشرد هم روی را هایش لب ابرام  ...  

گرفت دیوار از را اش تکیه ابرام ، آسانسور توقف با  ... 



 روی به رو:  گفت آرام لحنی با رفت می بیرون آسانسور از که حالی در

 آرامش توی ، اونجا ریم می باشی موافق اگه...  شاپه کافی یه ساختمون

زنیم می حرف هم با  ... 

خونه برگردم دم می ترجیح -  ... 

کرد نگاه او به و ایستاد ابرام  ... 

 و بشینیم گوشه یه نیای ولی ، کنی قهر ها بچه مثل دی می ترجیح یعنی -

؟ کنیم حل هم با رو موضوع این بزرگ آدم تا دو مثل  ...  

کرد می حرصی قبل از بیشتر را شیال ، ابرام تمسخر از پر لحن  ... 

شد خیره او به و آورد باال را اش عصبانی نگاه شیال  ... 

؟ آره:  رفت باال ابرام ابروی ی لنگه یک  ... 

 کمی لبش ی گوشه که ، دید چه او ی چهره در نگاه با ابرام نفهمید شیال

رفت باال  ... 

توئه و من بین نزده های حرف خیلی...  بیا -  ... 

 در سمت به که او به ، بود ایستاده آسانسور در کنار که همانطور شیال

دوخت چشم ، رفت می ساختمان خروجی  ...  

نزده های حرف خیلی  ... 

گرفت را وجودش تمام دوباره ، دانستن عطِش  ... 

درآمد حرکت به پاهایش اختیار بی  ... 

 ابرام شاید و فهمید می اش گذشته به راجع باید که بود مسائل خیلی هنوز

نبود ها آن کردن روشن برای بدی ی گزینه  ... 



برساند ابرام به را خودش تر سریع کرد سعی و کرد تندتر را هایش قدم  

... 

 

*** 

 

 انگشت و بود گذاشته میز روی را دستش یک آرنج که ابرام به شیال

بود شده خیره ، کشید می پائینش لب روی را اش اشاره  ... 

؟ خب:  گفت صبری بی با شیال  ...  

؟ دونی می که وقته چند رو سام و خودت موضوع -  ... 

 همیشه ، دکتر خانم این:  نشست شیال های لب روی تحقیرآمیزی ی خنده

؟ کنه می رعایت کارش توی رو اخالقی اصول انقدر  ... 

؟ بشه خبردار موضوع این از کسی خواست نمی دلت...  ؟ چطور -  ... 

شد جدی ابرام نگاه و لحن ، ناگهان چقدر  ... 

شاید:  داد جواب لجبازی با ، فکری هیچ بی شیال  ... 

؟ چرا:  شد تنگ کمی ابرام چشم ی گوشه  ... 

 هم روی را هایش لب ، دهد را ابرام جواب که آن بی ، حرص با شیال

 ... فشرد

؟ بدی جواب خوای نمی -  ... 

داد می آزار را شیال ، ابرام نگاه طرز  ...  



 هم حرفی من که نیازه مگه:  بگیرد نادیده را ابرام عجیِب نگاه کرد سعی

  ... بزنم

 نکرد تعریف واست رو چیز همه دکتر خانم:  بود حرص از پر شیال لحن

 ... ؟

 بیرون صدا بی را نفسش...  شد دقیق شیال ی چهره در ثانیه چند ابرام

شد خم جلو به کمی و فرستاد  ... 

رو چی همه نه:  بود رفته باال کمی لبش ی گوشه  ... 

من که اینجا اومدیم حاال خوب -  ... 

بزنم رو حرفم بذار...  هیسس:  کرد قطع را شیال حرف مالیمت با ابرام  

... 

 یه من از دکتر خانم امروز:  داد ادامه شیال ی چهره حالت به توجه بی و

داشت سوال سری  ...  

؟ تو چرا...  ؟ چرا:  نیاورد طاقت دوباره شیال  ... 

 ای دیگه کس ، من از غیر به حاال تا:  رفت باال ابرام ابروی ی لنگه یک

؟ دیده تو بر و دور ، رو  ... 

گرفت را شیال وجود بدی حس ، ابرام حرف این از  ... 

بپرس خودم از تونست می -  ... 

؟ جدی -  ...  

 و گذشته از گی می که چیزی برخالف نکنه:  شدند تنگ ابرام های چشم

 داری یاد به خوب خیلی رو چیز همه و خبری با" کامال سام با ات رابطه

 ... ؟



 به ، عزیزت دوست اگه شاید:  کرد کفری را شیال ، ابرام آمیز اتهام لحن

 کنه پنهان ازم رو چی همه ، مدت این تمام ، کاریش مخفی با که این جای

 من وقت اون ، بزنند حرف باهام ام گذشته به راجع دیگران میذاشت ،

بودم َننشسته ، تو روِی جلویِ  ، سردرگم و گیج اینجور ، االن  ...  

 حرص با که حالی در و چسباند بهم را اش اشاره و شست های انگشت

 خیالی کج برخالف...  نه و:  داد ادامه ، داد می تکان هوا در را دستش

دونم نمی ، خودم ِی گذشته از هیچی ، لعنتی مِن ، تو  ... 

زنیم می حرف هم با داریم...  تر آروم...  هیسسسس -  ... 

 نگاه ، آخر در و کرد کنترل سختی به را خودش...  کرد مکث کمی شیال

 کافی های شیشه از و ؛ گرفت ابرام درهِم هاِی اخم از ، را عصبانیش

شد خیره بیرون به ، شاپ  ... 

 اش آشفته افکار از را شیال ، ابرام صدای تا ، گذشت کوتاهی زمان مدت

کشاند بیرون  ... 

میشی تر آروم کم یه...  بخور اینو بیا -  ... 

کرد نگاه خیره رویش جلوی آب لیوان به لحظاتی شیال  ... 

 ... شیال -

 کرد نزدیک هایش لب به و گرفت ابرام دست از را لیوان اراده بی شیال

بود اش تشنه چقدر که شد متوجه تازه ، جرعه اولین با...   ...  

نشست ابرام های لب روی نامحسوس لبخندی  ... 

آروم آروم ولی ، بیاری یاد به رو چی همه که کنم می کمکت -  ... 



 لب روی لبخند ، شیال نگاِه ناباورِی...  برگشت ابرام سمت به شیال نگاه

کرد تر پررنگ را ابرام های  ... 

 خانم البته و...  من:  داد ادامه محکم و جدی لحنی با ، وجود این با ولی

 به رو ات گذشته بتونی که کنیم کمک بهت که اینه تالشمون تمام...  دکتر

کنی کمک ما به باید هم تو ولی...  بیاری یاد  ... 

؟ کمک  ... 

خواند هایش چشم از را ، شیال ذهنی سوال انگار ابرام  ... 

 کمکت بده اجازه...  بدی ما به رو اجازه این آرامشت حفظ با باید تو -

 ... کنیم

داد فرو آرام را دهانش آب شیال  ... 

؟ شیال باشه -  ... 

داد تکان سری فقط ، جواب در شیال  ... 

کشید آسودگی سر از نفسی ابرام  ...  

 در ، داد تکیه اش صندلی به ، عقب به ، بود شیال با نگاهش که همانطور

بود کرده خوش جا هایش لب روی عجیبی لبخند که حالی  ... 

 

 

*** 

 

رفت فرو خودش در بیشتر و کرد جمع شکمش داخل را پاهایش  ...  



زد می زنگ گوشش توی همش دکتر خانم های حرف  : 

 

؟ شیال چیه خاطر به مبین به اعتمادت همه این  ... 

 

دانست نمی  ... 

 

؟ بگی واسم داری مبین به که احساسی از خوای نمی هم هنوز  ...  

 

 ... مبین

شد جمع خود در بیشتر و کشید دل ته از آهی  ... 

 هنوز خودش وقتی ؛ بگوید مبین به احساساتش از توانست می چطور

 مانند که هایی تردید و شک تمام با که وقتی...  ؟ بود احساساتش سردرگم

 به چشم و منتظر ؛ دیوانه دل این هم هنوز ، بودند افتاده جانش به خوره

بود او از خبری یا آمدن راه  ... 

است محض حماقت ، احساسات این تمام که دانست می هم خودش حتی  

...  

 سعی ، وجود تمام با ، مدت این تمام که را حماقت این توانست می چطور

 بازگو دیگری کس برای بلند صدای با حاال را ، داشت کردنش پنهان در

  ... کند

 که ای ناراحتی و حرص ، راهی به چشم این وجود با توانست می چطور

 کثیِف اتاِق آن داخِل ماندن جا از ، شدن گذاشته کنار از ؛ ثانیه به ثانیه



 دیگری کس برای حاال ، را شد می تلمبار هم روی که ، مسافرخانه

دهد توضیح  ...  

 ، اش گذشته در دیگری کس حضور که وقتی" اصال توانست می چطور

 و بهت در را او و شکسته درهم را باورهایش ستون ، سهمناک چنین این

؟ بگوید مبین به احساساتش از حال ؛ بود برده فرو ناباوری ! ... 

کرد حلقه خودش دور را بازوهایش  ...  

شد جمع خود در قبل از تر درمانده  ...  

 

* بود که ارزشی با چیز هر من  

بخشیدم تو به  

 دلم

ام سادگی  

 باورم

نمانده برایم چیزی دیگر و  

تو حتی  !! * 

 

 

*** 

 



 در تلفن پشت نبود مشخص ، که بود سام صدای به ، شیال حواس تمام

بود کسی چه با کردن صحبت حال  ... 

بزنی زنگ خونه تلفن به نبود الزم -  ... 

- ....... 

بده مهلت بهم روز چند فقط گفتم بهت...  ؟ هستی چی نگران تو -  ... 

- ....... 

 رو پولت که شده حاال تا ، بودیم کرده کار هم با که مدتی همه این -

 ... بخورم

- ...... 

خواستم مهلت روز چند ازت فقط...  ؟ چی پس -  ... 

- ...... 

ِبدون شده پاس رو چکت ، آره -  ... 

- ...... 

 ... آره -

- ...... 

...  باشگاه شماره هم ، داری رو موبایلم شماره هم...  دیگه چیز یه فقط -

 این پس ، نمیارم خونه توی رو کاری بحث...  است خونه شماره این

کن فراموش رو شماره  ... 

- ...... 



 ، بزنی زنگ شماره این به دیگه بار یه اگه ولی ، دونم می آره -

هم توِی ره می بدجور کالهمون  ... 

- ...... 

اونجا بیا...  داری که رو باشگاهم آدرس...  باشه -  ... 

- ...... 

 ... باشه -

 اتاق داخل به نگاهی نیم ، آرام و آمد پایین هم را آخر های پله شیال

 که حالی در و ، بود نشسته ها مبل از یکی روی سام...  کرد پذیرایی

 ، پایش زیر فرش به ، شده خم سر با ، بود دستش در خانه تلفن هنوز

بود دوخته چشم  ... 

 احساساتی دستخوش هم را شیال ، لحظه آن در ، سام روز و حال دیدن

 اعماق در جایی ، مدت این تماِم ، انگار که احساساتی...  کرد عجیب

 ، شیال حاال ولی ، بودند کرده مخفی خوبی به را خودشان ؛ وجودش

کرد می احساس وجود تمام با را حضورشان ، ناگهان  ...  

 زد شبش چون موهای به چنگی ، بود خود افکار غرق که همانطور سام

 پیشانی روی همیشه برخالف موهایش از طره چند که شد باعث همین و

 دنیاِی کردِن رو و زیر برای ، هم صحنه همین دیدن...  بیفتد اش

بود کافی شیال احساسِی  ...  

 از را او باالخره ، شیال نگاِه سنگینِی انگار...  آمد باال سام سر ناگهان

 چهره دیدن با ، شیال قلِب هاِی تپش...  بود کشانده بیرون اش آشفته افکار

شد بیشتر ، او نفوذناپذیر نگاه آن و جدی ی  ... 



 ی مردانه ابروهای کشیدن درهم برای ؛ پذیرایی سوی آن در شیال دیدن

 از که حالی در و کرد رها مبل روی جا همان را تلفن...  بود کافی سام

 به پا و گذشت شیال کنار از ، اخطارآمیز نگاهی با ، شد می بلند جایش

گذاشت اتاقش درون  ... 

پرید جای از ، او اتاقِ  دِر شدِن بسته بلندِ  صداِی از شیال  ... 

 

؟ شیال -  ... 

 باز در کنار که سها به و برگشت عقب به...  خورد تکانی ترسیده شیال

کرد نگاه بود ایستاده سالن  ... 

؟ خوبی -  ... 

آره:  داد تکان را سرش جواب در شیال  ... 

؟ چطور:  بگوید اختیار بی شیال که شد باعث سها نگاه طرز  ... 

 که اونطوری آخه:  رفت او سمت به و بست سرش پشت را سالن در سها

بودی فکر توی بدجور انگار ، بودی ایستاده سالن وسط حرکت بی تو  ... 

؟ شده چیزی:  شد دقیق او ی چهره در کنجکاوی با ادامه در سها  ... 

شد سام اتاق ی بسته در به ، سها نگاه متوجه شیال  ... 

 ... نه -

؟ آره ، داشت کار سام با خورد زنگ که تلفن -  ... 

بود نکرده باور را او های حرف سها که بود مشخص" کامال  ... 

کنم فکر ، دونم نمی -  ... 



 های گل به اشاره با ، بدهد را سها کنجکاو های نگاه جواب که آن بدون و

اند خوشگل چه:  گفت سها دست داخل سرخ  ... 

 ، گرفت تصمیم باالخره انگار...  دهد را او جواب سها تا کشید طول کمی

بردارد کنجکاوی از دست  ... 

خیلی ، آره -  ... 

؟ گلدون توی بذاری خوای می -  ... 

 ... آره -

افتاد راه به آشپزخانه سمت به و  ... 

؟ بدم بهت کجاست گلدون -  ... 

 ی اضافه های برگ که حالی در و گذاشت میز روی آرام را ها گل سها

کرد اشاره ها کابینت از یکی به سر با ، کرد می جدا دقت با را آن  ... 

 ... اونجاست -

رفت بود کرده اشاره سها که سمتی به شیال  ... 

؟ کردی پیدا -  ... 

 ... آره -

...  کرد آب از پر را آن و گرفت آب شیر زیر را ای شیشه گلدان شیال

 ، صندلی روی ، سها نگاِه سنگینِی زیِر و گذاشت میز روی را گلدان

 به شیال...  بودند کرده سکوت دو هر...  نشست آشپزخانه میز پشت

 می گلدان داخل را گل بلند های شاخه ، ظرافت با که او دست حرکات

کرد می نگاه گذاشت  ...  

؟ جدیه خیلی سام مالی مشکالت -  ... 



 سپس ، کرد مکث کمی ، کرد رها میز روی را دستش توی گل شاخه سها

...  شده چیزی یه گفتم که من:  گفت او به رو جانبی به حق ی قیافه با

 زنه می حرف داره سام دیدم وقتی ولی ، شنیدم رو تلفن زنگ صدای

؟ شیال شده چی...  حیاط توی برگشتم  ... 

خدا به دونم نمی:  شد پشیمان زد که حرفی از ای لحظه شیال  ...  

؟ زد زنگ بود کی...  ؟ دونی نمی چی یعنی -  ... 

 سام های حرف از کم یه فقط من...  ؟ سها بود کی بدونم کجا از من -

همین ، شنیدم رو  ... 

؟ خب -  ... 

 زیاد:  کرد دادن توضیح به شروع" ناچارا سها منتظر های نگاه زیر شیال

خواست مهلت روز چند چکش ی واسه سام...  خب ولی نشدم متوجه  ... 

داد تکیه اش صندلی به ناراحتی با سها  ... 

شد گفت زیرلب سها ، که لعنتی متوجه شیال  ... 

 دوسِت چی هر به لعنت:  گفت قبل از بلندتر بار این ولی ، حرص با سها

 ... نامردِ 

 دوستش های چک:  پرسید آرام و محتاطانه ولی ، قبل از کنجکاوتر شیال

 ... ؟

 می دیده خوبی به آن در نگرانی هم و عصبانیت هم که ای چهره با سها

نه:  کرد نگاه شیال به ، شد  ... 

؟ چی پس خب -  ... 



 بیرون دل ته از سنگین آهی مانند را نفسش ، دادن جواب از قبل سها

 شدنش ضامن قضیه همون سر ولی...  خودش های چک...  نه:  فرستاد

 واسه دیگه که شده طوری االن...  شده خالی بانکیش های حساب تمام ،

خورده مشکل به هم خودش های چک کردن پاس ی  ... 

دوستشه منظورم...  ؟ چی اون پس -  ... 

 ، بود دوست اگه اون...  ؟ دوست:  زد شیال حرف این به پوزخندی سها

 ، بود کرده خوبی حقش در انقدر که سام حق در رو کار این وقت هیچ

کرد نمی  ... 

؟ گه می دروغ داره واقعا یعنی -  ... 

داد نمی توضیحی اگر حتی ، بود چیز همه گویای سها نگاه  ... 

پاِش زیر هم ماشینش ، داره رو اش خونه که هنوز -  ... 

؟ کنه نمی کاری هیچ سام چرا پس خب - ! ... 

 می هم پدرزنش و ده می همه نشون رو نامه فروش ، عزیزم کاری چه -

 اونا گذاشته که دخترِش خاطر به و ، گرفته ازش رو خونه طلبش جای گه

بمونند" فعال خونه اون توی  ...  

 اینجور ، نارفیق یک راحتی همین به ، بینی می:  داد ادامه حرص با سها

کرد بازی سام زندگی با  ... 

؟ سها -  ... 

 بله:  داد را مادرش جواب بلند صدای با جا همان از و پرید جایش از سها

 ... مامان



 اینو ، حیاط توی بیا ، کثیِف دستم من...  دارم کارت بیا...  ؟ کجایی -

کن باز برام  ... 

میام االن ، باشه -  ... 

کرد میز روی گل های شاخه به نگاهی سها  ... 

 رو اینا من ، برو تو:  گفت ، دهد او به زدنی حرف مهلت که آن بی شیال

گلدون توی میذارم  ... 

مرسی ، باشه -  ... 

 بین ها حرف این...  شیال:  کرد نگاه شیال های چشم به و کرد مکثی

؟ آره ، دیگه مونه می خودمون  ... 

آره خوب:  رفت باال کمی شیال ی شانه ی گوشه  ...  

؟ مگه چطور:  نشد او منظور متوجه شیال  ... 

 بفهمه چیزی امروز تلفن از مامان خوام نمی ، ببین:  بود جدی سها لحن

؟ باشه ، نگو هیچی بهش...  کنه می خودخوری فقط بدونه اگه...   ... 

باشه:  داد تکان را سرش شیال  ... 

 ... مرسی -

 فرو فکر در را شیال و شد خارج آشپزخانه از سریع حرف این دنبال به و

گذاشت تنها ، رفته  ... 

 

 

*** 



 

؟ خوبی ، سالم -  ... 

مرسی ، سالم -  ... 

شد بهتر حالت ؟ مرتب چیز همه...  ؟ خبرها چه -  ... 

:  داد جواب ای آهسته صدای با ، شد می دور سالن از که همانطور شیال

خوبم من...  نباش نگران ، شیوا آره  ... 

 روزها این ، شیال گم می...  شنوم می اینو که خوشحالم ، خوبه -

 دوباره دیگه روز چند ی واسه منم ، شلوغه خیلی آژانس توی سرمون

بزنم سر بهت روز دو یکی این توی نرسم شاید...  دارم تور  ... 

 در که آن بی ولی ، شد ناراحت کمی موضوع این شنیدن از که آن با شیال

 من...  نباش نگران...  نداره اشکال ، باشه:  گفت شود مشخص لحنش

دیدیم می فیلم سها و سمانه عمه با داشتیم هم االن...  خوبه حالم  ... 

؟ قشنگه فیلمش! ... ؟ جدی -  ... 

 ... ِهیییی -

؟ کنی می نگاه مجبوری داری:  گرفت اش خنده شیال لحن از شیوا  ... 

جورایی یه:  نشست هم شیال های لب روی لبخندی ، شیوا لحن از  ... 

؟ کنی می نگاه چرا نمیاد خوشت اگه -  ... 

 هم با همین ، ِنَشستیم هم دوِر:  داد جواب ای آهسته خیلی صدای با شیال

دارم دوست رو بودن  ... 

 طور آن و زد می رویش به گهگاهی که سمانه عمه های لبخند یاد به شیال

افتاد کشید می رویش به نوازشی دست ، هایشان خنده هنگام که  ... 



مهربونه خیلی سمانه عمه:  گفت اختیار بی  ... 

شدی تر آروم کنم می حس...  خوبه خیلی -  ... 

آره:  داد جواب شیال وجود این با ، نبود سوالی شیوا ی جمله  ... 

؟ ره می پیش چطور سام با اوضاعت -  ... 

قبل مثل:  بدهد را سوال این جواب شیال تا کشید طول کمی  ...  

 هیچ هنوز یعنی پس:  رسید شیال گوش به تلفن پشت از شیوا پوزخند

عزیزمون پسرعمه این نکرده تغییری  ... 

انداخت باال ای شانه فقط شیال  ... 

 خاطر به نبینم...  ِهی:  برد هم در را شیوا های اخم ، خط پشت سکوت

 حرف خودش با انگار که جوری و...  ها کنی خودخوری سام رفتارهای

میاره در رو شورش داره هم پسر این دیگه:  داد ادامه زند می  ... 

باشه داشته حق شاید -  ... 

کنه رفتار اینجوری باهات نداره حقی هیچ اون ، شیال کن بس -  ... 

دونیم نمی که ما -  ... 

 نیستم من گرفته فراموشی وسط این که اونی ، کردی فراموش کنم فکر -

  ... شیال

فشرد هم روی را هایش لب فقط شیال  ... 

 آزارش لحظه آن در ، شیوا حرف این ولی نداشت منظوری شیوا که آن با

 ... داد



 ادامه ، باشد داشته خبر بود زده شیال به که حرفی تاثیر از که آن بی شیوا

 می رو هردوتون خوب خیلی و ، یادِم رو چیز همه خوب خیلی من:  داد

 ، ای خونه اون توی که وقتی ، شیال گم می بهت دارم هم باز...  شناسم

 اشتباهی کار هیچ تو...  نگیر قرار اونا رفتارهای و جو تاثیر تحت

؟ اوکی...  کنند قبول همشون بهتر اینو و ، نکردی  ... 

کشید دل ته از آهی شیال  ... 

 ... شیال -

دونم می -  ... 

 کنم قطع باید دیگه من خوب...  نکن فراموش وقت هیچ اینو...  خوبه -

؟ نداری کاری...  زنند می صدام دارن...   ... 

 ... نه -

عزیزم باش خودت مواظب -  ... 

همینطور هم تو -  ... 

 ... "فعال -

 ... خداحافظ -

آورد پائین گوشش کنار از را سیم بی تلفن گوشی شیال  ... 

کشید دل ته از آهی دوباره  ... 

بود گرفته دوباره دلش یهویی چقدر  ... 

 

 



*** 

 

* ؟ بینی می  ... 

خودم پاهای روی ام ایستاده تو بی  ... 

کنم می نگاه را تو دارم و  ... 

هم خودت های حرف روی حتی که تویی  

بایستی توانستی نمی  ...* 

 

 

 کمی و آورد باال بود باز پاهایش روی که دفتر روی از را سرش شیال

 موسیقی صدای...  شد جا به جا ، بود نشسته رویش که ای چهارپایه روی

 برای را او تمرکز ، رسید می گوشش به ، سام اتاق سمت از که مالیمی

 و سام اتاِق باِز دِر به که همانطوری شیال...  زد می بهم خواندن ادامه

 در که ، شد غمگینی موسیقِی غرِق ، بود دوخته چشم آن پردِه مالیِم تکاِن

بود انداخته طنین ، حیاط تاریک نیمه فضای  ... 

پرید جای از پایش زیر چیزی حرکت حس با  ...  

ترسوندیم وای -  ... 

 ، کارش این با بار هر و مالید می چهارپایه پایین به را خودش ملوس

 ضربان تا کشید طول کمی...  شد می کشیده شیال پای قوزک به دمش

 ، کند دعوا را او ترساندنش خاطر به نیامد دلش...  شد تر آرام شیال قلب

 به و باال به سبزش و درشت های چشم آن با هم بار هر که خصوص به



...  نشست شیال های لب روی اختیار بی لبخندی...  کرد می نگاه شیال

 که حالی در و کرد بلند زمین روی از را کوچک ی گربه بچه و شد خم

کرد نوازشش به شروع ، کشید می آغوش در را او  ... 

؟ کوچولو شده چی -  ... 

...  بود مانده حرکت بی و آرام ، شیال دست های نوازش زیر گربه بچه

داد می نشان را لذتش اوج ، آراَمش خرخر صدای  ...  

؟ بود شده تنگ واسم دلت -  ... 

کرد نگاه او بسته های چشم به شیال  ... 

نوازش کم یک خاطر به فقط ، آرامش همه این  ... 

 گوشش به حیاط سمت آن از که احساسی پر و مالیم موسیقی میان شیال

 بچه های گوش و ، کوچک سر روی بیشتر را دستش کف ، رسید می

 میاد کنار جوری اش تنهایی با کسی هر:  اندیشید خود با و...  کشید گربه

 تاریک نیمه حیاطی داخل ، دنج ای گوشه کردن پیدا با خودش مثل یکی ،

 نوشته خط به خط داشت دیگر که دفتری از اش گذشته کشیدن بیرون و ،

 با ؛ مادر بی و تنها ی گربه بچه این مثل یا و ؛ شد می حفظ را هایش

یا و سرش بر ، کوچک حتی ، نوازشی و محبت  ... 

شد دوخته سام اتاق و حیاط سمت آن به نگاهش  ... 

شد می تکرار داشت چندم بار برای آهنگ  ... 

 ترین غمگین به سپردن گوش با ، اتاقش بسته درهای پشت ، یکی یا

آمد می کنار اش تنهایی با ، کرد می تازه را آدمی هر دِل داِغ که آهنگی  

... 



 کنار قصد" اصال کدام هیچ شاید:  نشست شیال های لب روی پوزخندی

نداشتند آمدن  ...  

 ، بود خودشان دادن زجر از دیگری جور فقط این...  کشید دل ته از آهی

 ... همین

...  شد کشیده ، بود آغوشش در آرام که گربه بچه به دوباره شیال نگاه

کشید او گلوِی زیِر زیباِی سفیدِی روِی را هایش انگشت  ... 

 خوشبخت ، تا دو ما از ، لحظه این توی تو...  کوچولو حالت به خوش

دونستی می اینو...  تری  ... 

کرد لذت سر از دیگری خرخر گربه بچه  ... 

نشست شیال های لب روی تلخی لبخند  ... 

  ... شیال -

کشید بیرون افکارش از را او سها صدای  ... 

 نیمه تا و بود کرده باز را سالن در که او به و آورد باال را سرش شیال

کرد نگاه بود آمده تراس های  ... 

 ... بله -

؟ اینجایی -  ... 

 به شروع ها آن صدای از گربه بچه...  شد بلند چهارپایه روی از شیال

 را گربه بچه و شد خم باالجبار شیال...  کرد شیال آغوش در خوردن تکان

 های تاریکی میان در ثانیه از کسری در ملوس و گذاشت زمین روی

شد ناپدید حیاط  ... 

؟ چطور ، آره:  برداشت جلو به قدم چند شیال  ... 



 زده زنگ سعید دایی بیا:  گفت سالن باِز دِر سمت به سر ی اشاره با سها

بزنه حرف باهات خواد می ،  ... 

میام االن ، باشه -  ... 

شده تاریک دیگه هوا ، شیال باال بیا کن خاموش هم رو برق -  ... 

 گوشه دیوار سمت به که حالی در و داد تکان سری حرفی هیچ بی شیال

 تراس روی هم هنوز سها...  زد هم را برق کلید ، رفت می حیاط ی

 های پله...  داد هایش قدم به بیشتری شتاب شیال...  بود ایستاده منتظر

گذاشت خانه درون به پا سها همراه و دوید باال سریع را حیاط  ... 

 کمی ، را در جلوی نازک ی پرده ، شد بلند کامپیوترش میز پشت از سام

 تر تاریک...  انداخت تاریک حیاط داخل نگاهی کنجکاوی با و زد کنار

 نداشت توفیری او برای هم زیاد...  باشد رویت قابل چیزی که بود آن از

...  بود برگرفته در را او تاریکی ، بیرون و درون از که بود ها مدت... 

 های نرده به که همانطور ، گذاشت تراس درون به پا و زد کنار را پرده

 تیره آسمان به و گرفت باال را سرش ، داد می تکیه اتاقش در روی به رو

شد خیره سرش باالی ی  ... 

 

 

*** 

 

 چای لیوان یک که حالی در...  رفت اتاق گوشه ساز چایی طرف به ابرام

انداخت سام به نگاهی نیم ، ریخت می خودش برای  ... 

بود دستش داخل سررسید به حواسش تمام او به توجه بی سام  ... 



داد لم راحتی های مبل از یکی روی ابرام  ...  

؟ ای کاره چه امروز -  ... 

؟ چطور:  داد را او جواب بگیرد باال را سرش که آن بی سام  ... 

شیالست دکتر وقت امروز -  ... 

نماند پنهان ابرام دید از ، سام ِی چهره ای لحظه حالِت تغییِر  ... 

 بود کرده مشغول دستش داخل سررسید با را خودش دوباره که او به ابرام

دکترش پیش ببرم رو بابا باید امروز:  داد ادامه و کرد نگاه ،  ... 

؟ بهترن -  ... 

 مامان:  کشید سرش به دستی ابرام...  هست اش ماهانه چکاپ ، آره -

 مراقب خیلی باید گه می همش...  شده وسواسی خیلی ، بابا ی سکته بعد

همین فقط...  باشیم  ...  

آورد پایین را نگاهش دوباره و داد تکان سری فهمیدن معنای به سام  ... 

؟ خوب -  ... 

کرد می حس خوبی به خودش روی ، را ابرام منتظِر نگاِه سنگینِی سام  

... 

کرد می اش کالفه داشت دیگر ، ابرام مداوم اصرار این  ... 

؟ چی که خوب:  آورد باال حوصلگی بی با را سرش  ... 

؟ چی که خوب - ! ... 

؟ بگی فقط داری رو همین:  شد خم جلو به کمی ابرام  ...  



 نشدی خسته...  آره:  انداخت رویش جلوی میز روی را سررسیدش سام

 باید دیگه بار چند ابرام...  کردی بحث من با موضوع این سر که بس

 ؟ نداره ارتباطی من به دیگه شیال موضوع که کنی قبول تو تا کنم تکرار

 دختر اون.  دیگه.  من ، که بشید متوجه همتون تا بکنم باید کار چی... 

خوام نمی.  رو  ... 

 خیره او به شده تنگ های چشم با ، بود شده خم جلو به که همانطور ابرام

کرد نگاه خیره  ... 

؟ آخرته حرف این -  ... 

 پشت را دستش کف ، نشست سام های لب روی ، تمسخر از پر ای خنده

آخر حرف:  کشید گردنش  ...  

 در تمسخر از خبری دیگر ، شد خیره ابرام های چشم به دوباره وقتی

نبود صدایش  ... 

؟ کنی می فکر چی خودت -  ...  

 دونم می بعید:  نداشت تناسبی هیچ ، نگاهش جدیت با ، ابرام کالِم لودگِی

بشنوی بلند صدای با فکرهامو باشی داشته دوست  ... 

 پشتی به که همانطور و نشست سام های لب روی ، صدا بی پوزخندی

 باالی به را نگاهش و برد عقب را سرش ، داد می تکیه اش صندلی

دوخت سرش  ... 

شد حکمفرما اتاق در سکوت لحظاتی  ... 

داشت فرق خیلی پیش لحظاتی با ، شکست را سکوت وقتی ابرام لحن  ... 

 وقت هیچ دیگه که مونه می یادم...  بگی تو چی هر...  رفیق باشه -

نکنم بحث باهات شیال به راجع  ... 



بود سرش آرام تکان فقط ، سام جواب  ... 

 وقت هیچ رو امروزت های حرف ، َهم تو ، که شرطی به اما...  اما -

نکنی فراموش  ... 

برگشت ابرام سمت به آرامی به نگاهش...  افتاد سام پیشانی روی چینی  

... 

 ابرام های لب روی ، نامحسوس لبخندی ، سام ی شده تنگ های چشم

 هایی حرف از زودی این به:  داد تکیه مبلش پشتی به...  ؟ چیه:  نشاند

؟ شدی پشیمون زدی که  ... 

؟ پشیمون:  داد را جوابش تحقیرآمیزی پوزخند با سام  ... 

 در که تحقیری به توجه بی را حواسش تمام...  شد کج کمی ابرام سر

 تمام با او که احساساتی به ، رفیقش نگاه حالت به معطوف ، بود سام کالم

 از حتی که ؛ عالم ی همه از تنها نه ؛ کردنش مخفی در سعی وجودش

کرد ، داشت هم خودش  ...  

رفت باال ، ابرام لب ی گوشه آرام آرام  ... 

بود احمق چقدر پسر این  ... 

گرفت نگاهش طرز از را ابرام منظور خوبی به سام  ...  

رفت درهم هایش اخم  ... 

پسر احمقی خیلی تو -  ... 

شد فشرده هم روی سام های لب  ... 

هم هنوز تو -  ... 



 اشتباه:  کرد قطع را او حرف و داد تکان طرفین به بار چند را سرش سام

همینجاست تو  ... 

؟" جدا:  شد بیشتر ابرام های لب روی نیشخند ! ... 

؟ دونی نمی رو چیزها خیلی تو -  ... 

 باال سمت به هایش دست کف! ... ؟ جدی:  شد تمسخر از پر ابرام لحن

؟ باشم نداشته خبر ازش من که هست هم چیزی:  آمد  ... 

 موضوع این به راجع ندارم دوست گفتم بهت:  کرد تکرار دوباره سام

کنم بحث باهات  ... 

خری که بس -  ...  

 واست رو چی همه حاال تا ، میذاشتی اگه:  شد خم جلو به دوباره ابرام

جون االغ بودم کرده درست  ... 

 وجود کردن درست ی واسه چیزی:  بود آرام درونش برخالف سام ظاهر

 ... نداره

 رو حرص با ، بود گرفته سام سمت به را چایش لیوان که حالی در ابرام

االااغ...  االغی:  گفت او به  ... 

 قندان داخل از قندی ، رویش جلوی میز از ، حرفش این دنبال به و

 چای از ای جرعه ، انداخت می دهانش داخل که حالی در و برداشت

 چهره ، دهانش داخل شده آب قند و سرد چای...  نوشید را لیوانش داخل

کرد جمع را اش  ... 

 ... َاههه -

بود دوخته چشم او کارهای به سکوت در سام  ... 



 در و کوبید رویش جلوی میز روی ، را اش شده سرد چای لیوان ابرام

افتاد سام به نگاهش حال همان  ... 

:  برد باال را ابرام لب ی گوشه ، سام ی رفته فرو خود در و گرفته حالت

َهنگی ، چته  ... 

 انگشت دو نوک که حالی در و فرستاد بیرون آرامی به را نفسش سام

 نگاه ابرام های چشم به که آن بی ، کوبید می میز روی را راستش دست

؟ کنه می اذیتم خیلی داره چی دونی می:  داد جواب کند  ... 

؟ چی:  بود موذیانه چقدر ، لحظه آن در ، ابرام نگاِه حالِت  ... 

بود درگیر سخت نگفتن و گفتن میان که بود مشخص ، کرد مکثی سام  ... 

کنم نمی قضاوت رو تو وقت هیچ من که دونی می...  ِبنال -  ... 

 ابرام باز نیش به و آورد باال را سرش ، ابرام لودگی از حوصله بی سام

شد خیره  ... 

 منم که بگو بهم جا همین ، دربیاری بازی مسخره خوای می اگه -

ندم خودم به رو زدن حرف زحمت  ... 

 

...  آورد باال تسلیم معنای به را هایش دست کف فقط ، جواب در ابرام

...  دید می را دیگری چیزهای ، او روشن های چشم اعماق در سام ولی

 می خودش با طرف یک از...  فرستاد بیرون محکم خستگی با را نفسش

 فایده چه داشت ابرام از که شناختی با هم آن ، ها حرف این گفتن ، گفت

 ، باشد داشته توانست می ابرام های لودگی برای دیگر دستاویزی جز ای

 به ، نگفته های حرف این سنگینی تحمل ، دیگر طرف از ولی ؛ ولی



 َشک از داشت احتیاج...  شد می تحمل غیرقابل برایش داشت زمان مرور

داشت احتیاج...  بزند حرف کسی با وجودش های  ... 

 ... سام -

کرد نگاه دوباره رفیقش های چشم به سام  ... 

پسر دیگه ِبنال:  گفت کنان ترغیب ابرام  ... 

 بود گرفته را تصمیمش...  فرستاد بیرون ، را دیگری سنگیِن نفِس سام

 ، ابرام منتظر های نگاه مقابل در پس...  بزند حرف که داشت احتیاج... 

شدند باز هم از هایش لب باالخره  ... 

؟ داری باور رو شیال های حرف چقدر -  ... 

نشست ابرام پیشانی میان اخمی  ... 

؟ گی می رو ها حرف کدوم -  ... 

پسرِ  اون به راجع دیگه که نیست عجیب واست -  ...  

 مشت ، ابرام چشم از دور به ، میز زیر هایش انگشت...  کرد مکثی

نشود دیده اش چهره در درونش خشم که کرد را تالشش تمام...  شدند  ...  

؟ زنه نمی مبین ، پسر اون از حرفی دیگه که نیست عجیب -  ... 

شد دقیق رفیقش ی چهره در لحظاتی ابرام  ... 

؟ چیه منظورت -  ... 

شد باریک ابرام چشم ی گوشه ، سام سکوت از  ... 

؟ برسی چی به ها حرف این از خوای می -  ... 

؟ کنی می فکر چی خودت -  ... 



بود شده سرد سام نگاه و لحن لحظه آن در چقدر  ... 

 می انگار که طوری ، رفت نشانه سام سمت به ابرام دست های انگشت

بگو بهم تو:  شود نمی او منظور متوجه بفهماند او به خواست  ... 

 داره چی سام:  شد تر دقیق او ی چهره به ، نشنید سام از جوابی وقتی

؟ گذره می سرت توی  ... 

 و سرد صدایش ، گشود سخن به لب وقتی ، رفت باال کمی سام ی چانه

بود یخی  ... 

 فراموشی این بدونیم کجا از...  کنم نمی باور را شیال های حرف من -

 در پسره اون با هم هنوز اون بدونیم کجا از...  ؟ ها...  ؟ نباشه ساختگی

؟ نیست ارتباط  ... 

؟ چی -  ... 

 گول راحتی این به خوام نمی دیگه...  کرده خیانت بهم بار یه اون -

بخورم رو مظلومش ظاهر  ... 

 سام سمت به را راستش دست کف که حالی در و آمد باال ابرام دست

...  ببینم کن صبر:  گفت سام به رو هایش شنیده از ناباور ، بود گرفته

 فراموشی به تشخیص اول روز همون دکتر...  سرت به زده" کال تو سام

 چطور...  روانشناس پیش ره می داره هم االنش همین شیال...  داد اون

؟ بزنی رو ها حرف این تونی می  ...  

 ابرام های لب روی ناباوری سر از ای ،خنده سام ِی خیره نگاِه حالِت

سرت به زده" واقعا تو...  کن بسس اوه:  نشاند  ... 

نه:  داد تکان نفی ی نشانه به را سرش سام  ...  



 چیزها این ی همه اگه نه:  نداشت وجود تردید و شک ای ذره لحنش در

باشه داشته واقعیت  ... 

؟ واقعیت - ! ...  

 کردن جمع حال در و شده بلند اش صندلی روی از که او به لحظاتی ابرام

ماند خیره بود میز روی از وسایلش  ... 

 می چی داری شه می حالیت...  ؟ سام زنی می حرف چی از داری -

کنار میذاری زندگیت از داری رو دختر اون ، جدی جدی انگار...  ؟ گی  

... 

 چشم در و آمد باال کمی بود ایستاده میزش پشت که همانطور ، سام سر

 هوا در را دستش های انگشت ، سکوت در ابرام...  شد خیره ابرام های

کرد نگاه رفیقش دست حرکت به سام...  داد تکان  ...  

بود واضح خیلی ابرام ی نپرسیده سوال  ...  

دانست نمی هم خودش  ...  

است مرگش چه دانست نمی هم خودش  ... 

کن فراموشش:  گفت تنها وار زمزمه لب زیر  ... 

؟ همین:  رفت درهم دوباره ابرام های اخم  ... 

همین:  گفت خستگی با و برداشت میز روی از را کاسکتش کاله سام  ... 

ببینم کن صبر -  ... 

بود افتاده راه به اتاق در سمت به سام  ... 

ببینم وایسا...  توام با هی:  شد بلند مبلش روی از هم ابرام  ... 



 به حوصلگی بی با و چرخید...  فرستاد بیرون خستگی سر از نفسی سام

کرد نگاه ، بود ایستاده او قدمی چند در حاال که ابرام  ... 

 خودت واسه پائین میندازی رو سرت بعدم ، گی می مزخرف سری یه -

 ... میری

" اصال:  داد ادامه ، سام های چشم ی گوشه شدن تنگ به توجه بی ابرام

؟ ببره منفعتی چه قراره کارها این از اون که کردی فکر هیچ خودت پیش  

...  

 اون لعنتی اون اگه:  داد جواب اش فشرده بهم های دندان میان از سام

 حساب نقشه یه چیزها این ی همه اگه...  باشه منتظرش هنوز ، بیرون

باشه شده  ... 

خودت ی واسه گی می داری چی -  ... 

کنم می پیدا فهمیدنش واسه راهی یه باالخره -  ... 

زد بیرون اتاق از ، منقبض فکی با حرف این دنبال به و  ... 

 خودت با رو کار این ، سام بهت لعنت:  افتاد راه به سرش پشت هم ابرام

 ... نکن

 نمی...  ؟ شی نمی متوجه منو حرفای کجای...  ؟ ها...  ؟ کاری چه -

بخورم.  رو دختر اون.  فریب.  دوباره.  خوام  ... 

عاشقشی هنوز تو االااغ -  ... 

نیسستم:  رفت باال ای لحظه سام صدای  ... 

بفهم اینو...  همینه خاطر به هم هات بازی دیوونه این تمام -  ... 

شو خفه -  ...  



ببند رو دهنت فقط:  رفت باال ابرام سمت به آمیز اخطار سام دست  ... 

داد تکان برایش تاسف روی از سری فقط جواب در ابرام  ... 

ببند رو دهنت:  رسید گوشش به دوباره وار زمزمه سام صدای  ... 

 و گذاشته سرش روی عصبی حالت با را کاسکت کاله که او به ابرام

 حرکت به را موتور سام...  دوخت چشم ، کرد می روشن را موتورش

شد خارج باشگاه باز نیمه در از سرعت با و درآورد  ... 

 جلو به کمی که حالی در و گذاشت ها نرده روی را هایش دست کف ابرام

نشست هایش لب روی پوزخندی ، بود شده خم  ... 

 

 

*** 

 

بدنام کپی , [۷۰.۶۱.۶۰ ۶۳:۶۷] 

 آنکه بی و دست به دفتر...  پرید جای از حیاط در صدای شنیدن با سام

 دیدن با...  انداخت حیاط داخل به ، نگاهی نیم تراس روی از ، شود دیده

 دوید اتاق داخل سراسیمه ، بودند ماشین از شدن پیاده حال در که دخترها

 آرام ، نرسد گوششان به شدنش بسته صدای که طوری ، را توری در و

بست سرش پشت  ...  

 به بودنش مرتب از اطمینان برای ، اتاق اطراف را نگاهش که همانطور

 دوباره را دفتر تا دوید شیال تخت سمت به عجله با ، بود آورده در گردش

 شیال تخت ی پایه به محکم پایش که شد باعث همین و بگذارد سرجایش



 با سام و رها دستش از خاطرات دفتر ، درد شدت از...  کند اصابت

 بار چند...  گرفت دست با را پایش های انگشت ، وحشتناکی درد احساس

 نثار لب زیر فحشی که حالی در و کشیده پایش روی را دستش کف

 جمع به شروع و نشست زمین روی سرعت به ، کرد می اش بدشانسی

 شده پخش زمین روی دفتر صفحات میان از ، که شد هایی عکس کردن

 بی نگرانش نگاه و برداشت زمین روی از هم را عکس آخرین...  بودند

 سر سریع را دفتر...  برگشت اتاق ِی بسته دِر سمِت به دوباره اختیار

 قدم با ، کرد می چک را چیز همه نگاه با که همانطور...  گذاشت جایش

 اتاق از ، انداخت سالن داخل نگاهی نیم ، رفت اتاق در سمت به بلند های

 سرش پشت صدا بی را در و چرخاند آرام را در ی دستگیره ، زد بیرون

 و داد تکیه ، دخترها اتاق ی بسته در به ای لحظه ، سالن داخل...  بست

 زده عرق پیشانی روی را دستش کف...  کرد آزاد را اش شده حبس نفس

کشید اش  ... 

کرد می غلطی چه داشت  ... 

 هم روی را هایش لب...  رسید گوشش به ها پله پایین از دخترها صدای

 در از ، کرد می حماقتش و خود نثار لب زیر فحشی که حالی در و فشرد

 پله سمت به کشید می موهایش به دستی که حالی در و گرفت فاصله اتاق

افتاد راه به ها  ... 

 باال حال در که دخترها کنار از ، سر دادن تکان با تنها ، اول پاگرد روی

گذشت ، بودند ها پله از آمدن  ...  

کرد نگاه را او و برگشت عقب به کنجکاوی با شیال  ...  

 هایی زمان خصوص به ، ببیند دوم طبقه را سام که آمد می پیش کم خیلی

 حضور علت از کنجکاوی با...  بودند باال طبقه و خانه داخل ها آن که

 مشترکش اتاق وارد و آمد باال هم را مانده باقی های پله ، طبقه آن در سام



 های دکمه کردن باز حال در و ایستاده تختش کنار سها...  شد سها با

بود مانتویش  ... 

 به نگاهش حال همان در و افتاد راه به تختش سمت به افکارش غرق شیال

 کنار را کیفش ، دفتر به خیره متفکرانه...  افتاد خاطراتش ی دفترچه

 یک کرد می حس...  داشت عجیبی احساس...  کرد رها زمین روی تخت

 گذاشته تختش روی را دفتر بار آخرین...  نیست درست وسط این چیزی

؟ بود  ... 

 را خاطراتش دفتر و نشست تخت روی ، درآورد را مانتویش که آن بی

 اراده بی هایش اخم ، آن میان ریخته بهم های عکس دیدن با...  کرد باز

رفت درهم  ... 

 آماده و سها منتظر که زمانی ، دکتر پیش رفتنشان از قبل بود مطمئن

...  بود گذاشته دفتر الی مرتب و شده دسته را ها آن ، بود او شدن

شد کشیده اتاق باز در سمت به اراده بی نگاهش  ... 

که بود ممکن یعنی  ... 

 ، کرد می زمزمه خودش برای لب زیر را شعری که سها آرام صدای

 بسته و باز صدا بی بار چند هایش لب...  کشاند او سمت به را شیال نگاه

 باز در مقابل که او از را نگاهش ؛ بسته فرو های لب با هم آخر...  شد

 گرفت ؛ بود کمدش داخل مانتویش کردن آویزان حال در و ایستاده کمدش

دوخت چشم ها عکس به دوباره و  ... 

بود مسخره خیلی فکرش این  ... 

؟ چرا آخر  ... 

 فضاِی در نگاهش ، بود افکارش غرق که همانطور ، پایین سری با

بود حرکت در اراده بی ، تخت پاییِن محدوِد  ... 



؟ گشت می چه دنبال خاطرات دفتر و ها عکس این میان سام  ... 

 روی از پایش پایین از را کیفش و کرد دراز دست ، شد خم کمی شیال

 به را اش توجه شیوا با خودش تصویر آن یک در و...  کرد بلند زمین

...  بنشیند هایش لب روی پوزخندی تا کشید طول کمی...  کرد جلب خود

 کناِر میِز زیِر از را عکس ی گوشه و شد خم...  شد بلند تختش روی از

شد تر پررنگ هایش لب روی زهرخند...  کشید بیرون ، تخت  ... 

؟ شیال -  ... 

 را جوابش کلمه یک فقط ، برگردد سها سمت به عقب به که آن بی شیال

هوم:  داد  ... 

 عوض رو هات لباس خوای نمی...  ؟ اونجا کنی می کار چی داری -

؟ کنی  ... 

 ... چرا -

شد بلند زمین روی از و فرستاد بیرون آرام را نفسش شیال  ... 

 با دوباره ، کشید می شانه را بلندش موهای ، آیینه جلوی که حالی در سها

؟ شده چیزی:  پرسید کنجکاوی  ... 

 و گذاشت ها عکس بقیه کنار ؛ دفتر الی سرجایش دوباره را عکس شیال

نه:  گفت آرام نشست هایش لب روی زهرخندی که حالی در  ... 

 

 

* فهمم نمی خیالت به  ... 

مرا یواشکی  ... 



؟ کنی می مرور خاطرت در  ... 

 ... کاش

نبودی مغرور انقدر تو !!! ... * 

 

 

*** 

 

 تراس توری در ، کشید می بلندش موهای میان را شانه که همانطور سها

گذاشت تراس درون به پا و کرد باز را  ... 

؟ کنی می کار چی داری -  ... 

 داخل از را نگاهش و ، خورد تکانی او ی غیرمنتظره حضور از شیال

کرد نگاه ؛ بود ایستاده کنارش که او به و گرفت حیاط  ... 

 داخل نگاهی و آورد جلو را سرش ، او انداختن باال شانه به توجه بی سها

...  انداخت بود موتورش با رفتن ور حال در سام که جایی ، حیاط

بود حیاط وسط ، سام بزرِگ موتورسیکلِت  ... 

 می بازی اش بازی اساب با داره باز:  داد تکان را سرش تاسف با سها

خوره می حرص باز ببینتش االن مامان اگه...  عجبا...  کنه  ... 

؟ چرا:  کرد نگاهش استفهام شیالبا  ... 

 هایش انگشت و ، گذاشت تراس داخل میز روی را موهایش ی شانه سها

 پسره! ...  نه چرا! ... ؟ چرا:  کشید حالتش خوش موهای داخل را

داده این باالی ؛ ماشین یک پول اندازه به رفته دیوونه  ... 



:  گفت و گرفت خودش سمت به را اش اشاره انگشت ای بامزه لحن با و

 مامان مخالفت دلیل اگه ؛ ولی...  خودمه خوردن حرص دلیل این ، البته

 امنیت میگه...  مخالفه سواری موتور با" کال مامان ، بدونی بخوای رو

 عشق" کال سام...  داره هم حق البته که ، ها حرف جور این از و نداره

 اون با اونم ، بیفته واسش اتفاقی نکرده خدای اگه...  هیجانه و سرعت

سام واِر دیوانه سرعِت  ...  

نداد ادامه را حرفش دیگر و داد تکان را سرش  ... 

 که بود مشخص...  دوخت سام و حیاط داخل به دوباره را نگاهش شیال

 به رسیدگی حال در عشقی با چون...  نبود موافق ها آن عقیده با سام

 به را او ی عالقه میزاِن توانست می کسی هر راحتی به که بود موتورش

بفهمد موتورسیکلتش  ...  

 دست که همانطور و برداشت ای پارچه دستش کنار از ؛ لحظه آن در سام

 که حالی در و شد بلند خود جای از ؛ کرد می پاک را اش روغنی های

شد آن وارسی مشغول دقت به ، زد می موتورش اطراف دوری  ... 

باشه جالب باید:  نشست شیال های لب روی محوی لبخند  ... 

:  کرد نگاهش خیالی بی با و نشست تراس های صندلی از یکی روی سها

؟ چی  ... 

...  موتورسواری:  گفت او به رو و نشست تراس کوتاه دیوار روی شیال

باشه داشته خوبی حس باید  ... 

 تو ولی...  ندارم دوست که من دونم نمی:  انداخت باال را هایش شانه سها

داشتی دوست  ... 

 رو تو بار چند سام:  کرد نگاهش لبخند با ، دید را شیال متعجب نگاه وقتی

 که هات حرف از...  برد بیرون خودش با و نشوند موتورش َترک



 می حرف بهش راجع همش هیجان با و اومده خوشت خیلی بود مشخص

 ... زدی

کند هضم را سها حرف این بتواند شیال تا کشید طول لحظاتی  ...  

موتورش ترک هم آن...  بود برده بیرون خودش با را او  ...  

 آن و سام و حیاط داخل به و برگشت عقب به دوباره اختیار بی شیال

کرد نگاه اش الجثه عظیم موتور  ...  

کشید حسرت از آهی  ... 

داشت یاد به کاش  ...  

 را بودنشان هم با روزهای آن کاش ، هیجانی و شیرین لحظاِت آن کاش

داشت یاد به  ...  

بود نشده محو ذهنش از اینگونه ، شده فراموش عشق این کاش  ...  

بود مانده باقی برایش هنوز ، گذشته از ای ذره کاش  ...  

 ... کاش

 

 

*** 

 

 حس ، تو با مواجهه در که ، کنی می رفتار باهام طوری همیشه

 واسه راهی هیچ و ، جبران واسه زمانی هیچ که ، کنم پیدا رو گناهکاری

باشه نداشته ، بخشش  ...  



؟ منم کرده گناه که کسی اون" واقعا ولی  ...  

 ی گذشته از که چیزیه تنها که ؛ دفتر اون خوندن بار هر با چرا پس

 که نیستم کسی اون من ، گه می من به حسی ؛ مونده جا به برام تاریکم

؟ کرده خیانت  ...  

 به تونم می که کنی می رفتار طوری ، شدم خونه این وارد که وقتی از

 سردیت و اعتنایی بی نقاِب پشِت ، رو درونت خشم و عصبانیت راحتی

کنم ،حس  ... 

؟ منه تقصیر همش اینا که بفهمونی بهم میخوای  ... 

 یا گذشتمو نه ، رو تو نه ، نیست یادم چیزی بگم بهت و برگردم اگه حتی

 مهر سکوتشون با همه که گناهی اون نه و ، گذشتمونو ، ترش درست

 شه می عوض چیزی ، ندارم یاد به هیچی بگم اگه ، زنند می بهش تائیدی

 ... ؟

ندارم ، چیه دونم نمی حتی که کاری توجیه برای ای بهانه هیچ من  ... 

؟ منه تقصیر گی می  ... 

باشه تو با حق شاید  ...  

نه شایدم  ... 

 نه...  گفتی می بهم رو ها این و کردی می وا زبون خودت ، کاش ولی

بشنوم دیگران زبون از ، رو خودمون ِی دردنامه من که این  ... 

شه می بد حالم سکوتت همه این از گاهی  ...  

 



 توجه بی و داد فشار دردناکش سر روی را چپش دست های انگشت شیال

 ادامه نوشتنش به ، شد می بیشتر سرش در لحظه به لحظه که دردی به

 ... داد

 

 هستی عصبانی اگه ، کردم فراموش رو چی همه که کردی می باور کاش

 با تونستم می تر راحت هم من شاید اینطوری ، کردی می وا دهن کاش

بیام کنار وضع این  ...  

 تمام با رو عصبانیتت و خشم آنچنان وقتایی یه...  ؟ شه می باورت

 می فرسا طاقت و سخت واسم کشیدن نفس گاهی که ؛ کنم می حس وجودم

 رو ات خیره های نگاه که هایی زمان ؛ شده هم گاهی وجود این با...  شه

 باز ، کنم می نگاه تو به و گردم برمی وقتی ولی ، کنم حس خودم روی

رفتارته سردی و نگاه تلخی ، شه می نصیبم که چیزی تنها هم  ... 

؟ درسته حسم کدوم  ... 

 

دوخت سوال عالمت به را نگاهش شیال  ... 

 

ندارم واسش جوابی هنوزم  ... 

شم می سردرگمی دچار احساساتم تناقض همه این از هم خودم حتی گاهی  

... 

 ، گرفتنشون نادیده و میشن تکرار برام دارند بارها ، ها حس این ولی

شه می تر سخت واسم کم کم داره  ... 



 

ماند حرکت بی هایش دست توی خودکار  ...  

کرد مکث کمی  ... 

 و برداشت پایش کنار از را ای قهوه جلد دفتر و...  گذاشت کنار را دفتر

کرد خواندن به شروع دوباره  ... 

 

رسیدیم اینجا به چرا دونم نمی هنوزم  ... 

؟ یادته...  شد شروع ت روزه دو کاری سفر اون از چی همه  ... 

تحمل کم...  شدی سرد...  نبودی سابق آدم اون دیگه ولی ، برگشتی  ...  

 که ، بشه خارج من دهان از کالمی که بودی این منتظر فقط انگار

کنه َفَوران تو غضِب و خشم آتشفشاِن  ... 

؟ یادته  ...  

شده تلمبار دلم توی زیادی های حرف  ...  

 آزار نگاه و سکوت با که روزهایی اون از تر خسته...  ام خسته خیلی

 از توجه بی و کشیدی می سوهان ، من رواِن و روح روِی ، ات دهنده

گذشتی می ، من ملتمِس هاِی نگاه و من کناِر  ...  

؟ نه مگه ، یادته" حتما رو هات مهری بی اون  ...  

 به که این بدون ، شد تموم انگار دیگه منم صبر ، دعوامون آخرین بعد

 اون...  گرفتم رو برگشتم بلیط بدم توضیحی هیچ سها یا و سمانه عمه

 انقدر ، دم می انجام دارم رو درست کار کردم می فکر خودم پیش موقع

 االن ولی ، رسیدم می جنون مرز به داشتم که بودم ریخته خودم دل توی



 ، کردم اشتباه بگم خودم به که شده بارها کنم می فکر روزها اون به که

 می رفتارات این برای قبول قابل توضیح یه ازت و ، موندم می باید شاید

 ... خواستم

؟ کردم رها سرم پشت رو چی همه زود انقدر چرا  ... 

؟ بکشی دست من از که دادم رو اجازه این بهت چرا ... 

 بی از دیواری چنین این ، خودت و من بین ، رفتارهات با که گذاشتم چرا

؟ برگردم سمتت به دوباره ، تونم می نه و میذاری نه که ، بسازی مهری  

... 

؟ چرا  ... 

 همش روزها این که شه می باعث که ، چراهاست همین به کردن فکر

بخورم رو گذشته حسرِت  ...  

گذشته خوِش روزهاِی حسرت  ... 

 

 

 باال دفتر های نوشته از را نگاهش...  شد درد از پر دوباره شیال وجود

 ... آورد

گذشته خوِش روزهاِی  ... 

نشست هایش لب روی جانسوزی و تلخ پوزخند  ... 

نداشت دیگر را آن از ای ثانیه که روزهایی  ... 



 توری در که همانطور و شد بلند تختش روی از ، درد از پر قلبی با شیال

 که گرمی باد داد اجازه و گذاشت تراس درون به پا ، کرد می باز را اتاق

شود وجودش سرمای بر تسکینی ، وزید می  ... 

 

 

* ها بخش آرام  ... 

اند کرده پاک را ام حافظه  ... 

 ... اما

 ... انگار

را کسی من  ... 

داشتم می دوست بسیار  ... ! * 

 

 

 

*** 

 

 روی ، چپش آرنج روی ؛ که او به لحظاتی ، اتاق باز در میان از شیال

دوخت چشم ، بود هایش دست در کتابی و کشیده دراز تختش  ... 

کند جمع را قوایش تمام کرد سعی  ... 



؟ داخل بیام شه می -  ... 

 حالت با و آمد باال کمی ، کتابش روی از سرش و خورد تکانی سام

کرد نگاهش فقط ، سکوت در عجیبی  ... 

 انگار که کردی برخورد بد باهام مدت این در انقدر:  اندیشید خود با شیال

ای شده متعجب اتاقت توی ، من ِی دوباره حضوِر از ، هم خودت حاال  

... 

 دوباره ؛ بود ایستاده ، سام اتاِق باِز دِر چهارچوِب میاِن که همانطور شیال

؟ بیام:  گفت تمام شجاعت با  ... 

 به ؛ نشست می تخت روی که حالی در و انداخت کناری را کتاب سام

دوخت چشم شیال  ... 

 چون...  نکند او ی طلبکارانه و سرد نگاِه به ای توجه ؛ کرد سعی شیال

 را بود کردنش جمع حال در روز تمام که جراتی تمام اینصورت غیر در

 درون به پا ، بماند او جواب منتظر آنکه بی پس...  داد می دست از ،

 برای جایی دنبال چشم با ، او ی خیره های نگاه زیر و گذاشت او اتاق

 خیلی ی گزینه ، سام تخِت یا و کامپیوتر میز صندلی...  گشت نشستن

 و بود نشسته تخت روی سام که وقتی هم آن ، رسیدند نمی نظر به خوبی

داشت قرار تختش از نزدیکی ی فاصله در ، کامپیوتر میز صندلی  ... 

 سام سشوار و ُبرس رویش که ؛ دیوار ِی گوشه قدیمِی صندلِی به شیال

 تنگ هاِی چشم و گرفت باال را سرش...  انداخت نگاهی ؛ داشت قرار

دید خود ی متوجه ، را سام ِی شده  ... 

 ... نترس

 اتاق ی گوشه صندلی به ، دست با و داد باال شجاعت با را اش چانه شیال

؟ بشینم تونم می:  گفت دوباره و کرد اشاره  ... 



شدند فشرده هم روی سام های لب  ... 

گرفت موافقت بر دال را حرکت این شیال  ... 

 پایش کنار ، فرش روِی و برداشت صندلی روی از را سشوار و برس

 ، کرد سعی ؛ نشست می صندلی روی که حال همان در و...  گذاشت

 زیِر ؛ را بود تمرین حال در خودش با روز تمام که هایی صحبت تمام

 کوتاهی زمان در هم آن...  آورد یاد به دوباره ؛ سام ِی خیره هاِی نگاه

 عمه و ، نبود خانه سها که بود درست ، داشت کردن صحبت برای که

 خیلی" معموال سمانه عمه هاِی حمام ولی ، بود رفته حمام به هم سمانه

مطلب اصل سر رفت می سریع باید شیال یعنی این پس ، بود کوتاه  ... 

خوب:  کرد پاره را شیال افکار ی رشته ، سام ی حوصله بی لحن  ... 

  ... خوب

 سردش های نگاه اون یا و طلبکار لحن به ای توجه:  اندیشید خود با شیال

کن شروع پس...  بزنی را هایت حرف یکسری اومدی ، نکن  ... 

بزنیم حرف هم با اومدم -  ... 

 خشم با هماهنگی گونه هیچ ، نشست سام های لب روی که زهرخندی

نداشت ؛ بود شدن بیشتر حال در لحظه به لحظه که ، هایش چشم درون  

... 

 ، را اش نزده های حرف اینصورت غیر در چون ، کرد دستی پیش شیال

کرد می فراموش سام های نگاه زیر  ... 

بزنم بهت خوام می که هست ها حرف یکسری ، بذار -  ... 

کنم می خواهش:  شد خیره سام های چشم توی و کرد مکثی  ... 



شد فشرده بهم دوباره سکوت در سام های لب  ... 

 صدا بی را دهانش آب...  شد جدا سام نگاِه سردِی از سریع ؛ شیال نگاِه

رو خاطراتم دفتر:  کرد شروع آرام و داد قورت  ... 

 اون که ای قهوه جلد دفتر همون:  انداخت سام خیره نگاه به نگاهی نیم

بود تو اتاق توی شب  ... 

 شد جدا او نگاِه از ، قبل دفعات از تر سریع شیال نگاه و سردتر سام نگاه

 کردم می فکر اوایل...  خونم می دارم که روزهاست رو خاطراتم دفتر: 

باشند مبین به راجع اونا که  ... 

 هایش دندان و ؛ منقبض ، شود آن ی متوجه ، شیال که آن بی سام فک

شدند فشرده هم روی  ... 

 به مربوط تونند نمی ها نوشته اون که شدم متوجه زمان مرور به ولی -

 ، کرد می بازی دستش های انگشت با که حالی در شیال...  باشند مبین

 به ، که عجیبی احساسات از جدا حاال:  کرد ادا سختی به را بعدی جمالت

گرفت می شکل وجودم توی ، اونها خوندن هنگام زمان مرور  ...  

نماند مخفی سام ی خیره های نگاه زیر ، شیال های گونه سرخی  ... 

که این تا ، تا -  ... 

 زهرداِر نگاِه حالِت...  برگشت سام سمت به دوباره اراده بی شیال نگاه

داشت را گفتنشان قصد شیال که ؛ شد هایی حرف ادامه از مانع ، سام  ...  

شده نوشته دفتر اون توی ها حرف خیلی:  بگوید آرامی به توانست تنها  

...  

 در را شیال ظریف ابروان ، بود نشسته سام های لب روی که پوزخندی

 ، بود گذاشته قرار خود با که چه آن از تر تلخ را کالمش و برد فرو هم



 می حرف دارم چی به راجع دونی می من از بهتر که خودت تو:  کرد

بود خودت دست ها مدت دفتر این ، زنم  ... 

 هم شب همون و:  شدند باز هم از باالخره سام ی فشرده بهم های دندان

 حرف این شنیدن به ای عالقه هیچ" اصال هم حاال و ، برگردوندمش بهت

یا و ها  ... 

 مدت تمام ، خوندم رو دفتر اون بارها و بارها:  کرد قطع را حرفش شیال

 تو اما...  بودم مبین و خودم با ؛ ها نوشته این بین ای رابطه دنبال ؛

دونی می که خودت  ... 

 هات حرف اگه هم حاال...  دونم نمی تو به راجع چیزی هیچ دیگه من -

بیرون برو اتاقم از ، زدی رو  ...  

 گرفتن برای را دستش ؛ گرفت می شیال از را نگاهش که حالی در و

شنیدن به ای عالقه هیچ دیگه:  کرد دراز کتابش  .. 

 

. 

 بهم چرا:  کرد قطع دوباره را حرفش ، او کالم زهر به توجه بی شیال

؟ نگفتی  ... 

ماند حرکت بی کتاب روی سام دست  ... 

 ازم رو قضیه این که خواستی همه از چرا...  ؟ نگفتی بهم خودت چرا -

کنند مخفی  ... 

چرخید او سمت به آرامی به ، مکث کمی با سام سر  ... 



 چرا...  ؟ چرا:  دوخت سام ی شده باریک های چشم به را نگاهش شیال

 مخفی من از رو گذشتمون ی رابطه داشتی سعی چرا...  ؟ نگفتی بهم

؟ کنی  ... 

؟ شنیدی کی از -  ... 

 ها این کی که این:  نشست شیال های لب روی ناباوری سر از پوزخندی

؟ مهمه خیلی االن ؛ گفته بهم رو  ... 

:  شدند خارج سختی به ، سام ی فشرده بهم های دندان میان از کلمات

؟ زده بهت رو ها حرف این کی ، پرسیدم ازت  ... 

؟ داره اهمیتی چه - ! ... 

 مقدمه بدون ناگهان و ، دوخت او به را خشمش از پر نگاه آن لحظاتی سام

 هایش لب روی استهزا از پر ای خنده ، شیال مبهوِت دیدگاِن مقابِل در ،

 ... نشست

؟ نه مگه ، دونستی می هم اول از تو -  ... 

؟ چی - ! ... 

؟ کنم می باور رو فراموشیت قضیه این من ، کنی می فکر -  ... 

؟ کنم می بازی فیلم همه ی واسه دارم کنی می فکر...  ؟ سرت به زده -  

... 

 بلد هم کردن بازی فیلم:  نشست سام های لب روی تحقیرآمیزی پوزخند

 ... نیستی

؟ نه مگه کنه می بهتر رو حالت بندازی تیکه بهم که این -  ... 



 کنترلش باالخره ، میلش برخالف شیال که بود طوری سام حالت و نگاه

داد دست از را  ...  

؟ چیه دونی می ولی...  خوبه -  ... 

 حد از بیش سام دست از که حالی در و شد بلند اش صندلی روی از

 های حرف ، باشد مهم برایش چیزی دیگر که آن بی ، بود شده حرصی

زد سام صورت توی بلند صدای با را دلش  : 

 مهم واسم ، متنفری ازم گی می...  باشه ، کردم بد حقت در گی می -

 تنها چون...  ندارم ازت ای خاطره هیچ چون ، چرا دونی می...  نیست

 بود مبین فقط و فقط ، بود مهم واسم ، فراموشیم مدِت این توِی که کسی

 متنفر ، بشی متنفر بیشتر ازم خوای می ، کنی چیکار خوای می حاال... 

ترم متنفر ازت من که بدون اینو ولی...  باش  ... 

...  افتاد راه به اتاق باز در سمت به لرزید می حرص از که حالی در و

بود نشده خالی ، خواست می دلش که آنطور هم باز انگار ولی  ... 

 و بود نشسته تختش روی هنوز که او به ؛ برگشت سام سمت به دوباره

 ساکت...  بود سپرده گوش او های خروش و جوش تمام به سکوت در

هایش چشم ولی ، بود حالت بی اش چهره ، بود  ...  

 دوباره ، بود او شب چون های چشم داخل که اخطاری به توجه بی شیال

 گریه قراره کارها این با کنی می فکر اگه ، ولی:  کرد خالی را حرصش

 کاری هر...  اشتباهی در سخت که بدونی اینو باید ، ببینی منو زاری و

داشتم براش دلیلی" حتما ، کردم هم  ...  

بیرون برو -  ... 



مقصری من اندازه به هم تو قضیه این توی که مطمئنم ولی...  رم می -  

... 

 را در و رفت اتاق در سمت به بلند های قدم با ، حرفش این دنبال به و

بست خود سر پشت محکم  ... 

 انگشت...  کرد پرت ای گوشه به را دستش توی کتاب حرص با سام

 و گذاشت بالشت روی را سرش...  کرد فرو موهایش داخل را دستش

بست را هایش چشم  ...  

 

 

*** 

 

 

نویسم می *  ... 

شکست که قلبی برای  ... 

ندارد نوشتن توان دیگر که دستی و  ... 

نویسم می  ... 

بغض از  ... 

سکوت از  ... 

بشکند باید آنچه هر از  ... 

شد شکسته و  ... 



نویسم می  ... 

نیافته التیام دردهای از  ... 

شکسته صدا بی های بغض از  ... 

مانده گلو در خفقان از  ... 

نویسم می  ... 

تنهایی از  ... 

خودم از  ... 

من از  ... 

تنهام دل از  ... 

پریشانم افکار از  ... 

نویسم می  ... 

کند نمی آرامم چیزی نوشتن جز به که نویسم می  ...* 

 

 

چکید دفتر ی صفحه روی اشکی قطره  ...  

نبود نوشتن به قادر دیگر اشک ی پرده پشت از شیال  ...  

بود شکسته دلش  ...  

دیگر اشکی قطره  ...  

شد شکسته نیز او ی خورده فرو بغض ؛ باالخره ثانیه از کسری در و  ... 



 

 

*** 

 

 ... سالم -

 ، فاصله با کنارش که ابرام به و کرد بلند کتابش روی از را سرش شیال

کرد نگاه نشست می ها پله روی  .. 

 ... سالم -

؟ خوبی -  ... 

مرسی:  داد جواب او به ، سرش تکان با شیال  ... 

 پیش رفتی ؛ داشتم کار من که روز اون:  بود شده دوخته او به ابرام نگاه

؟ دکتر  ... 

بست ، بود اش شده خم زانوهای روی که را کتاب شیال  ... 

 ... آره -

؟ سام با -  ... 

:  نشاند ابرام های لب روی ، را نامحسوسی لبخند ، شیال نگاِه حالِت

دونم می ، بود ای مسخره سوال  ... 

 اطراف در و گرفت او از را نگاهش ، او خوشمزگی به توجه بی شیال

درآورد گردش به باشگاه ی محوطه  ... 

رفتیم سها و سمانه عمه با -  ...  



؟ بود خوب -  ... 

همیشه مثل:  انداخت باال ای شانه شیال  ... 

؟ نیومده یادت چیزی هم هنوز -  ... 

داد تکان نفی ی نشانه به سری شیال  ... 

؟ هیچی -  ... 

برگرداند او سمت به را شیال نگاه ، ابرام سماجت  ...  

نیست همیشه مثل ابرام نگاه حالت کرد می حس چرا  ... 

؟ شیال میاد یادت چی" دقیقا بگو بهم -  ... 

شد دوخته او روشن های چشم جفت یک آن به ، شیال نگاه  ... 

 ... شیال -

 که گفتم بهت...  ؟ چیه ی واسه جواب و سوال این:  گفت آرامی به شیال

نیومده یادم چیزی هنوز  ... 

 دکتر خانم با:  پرسید دوباره ، باشد نشنیده چیزی انگار که طوری ابرام

زدی؟ حرف چی به راجع  ... 

؟ بدونی خوای می چرا:  افتاد شیال پیشانی روی ظریفی چینی  ... 

رفت باال کمی ابرام لب ی گوشه  ...  

 ، کشید وسط رو مبین حرف دوباره دکتر خانم که این یعنی حالتت این -

؟ گم نمی درست  ... 

گرفت را سوالش جواب ، شیال سکوت از ابرام  ... 



بگو واسم مبین از -  ... 

؟ مبین:  رفت فرو هم در شیال های اخم  ... 

 بود گرفته نظر زیر را او ی چهره حاالت ؛ نگاهش با که حالی در ابرام

داد تکان سری فقط حرفی هیچ بی ،  ... 

؟ بدونی ازش خوای می چی -  ... 

چی هر -  ... 

رفت باال شیال دخترانه و نازک ابروهای  ...  

؟ چی هر - ! ... 

چی هر -  ... 

؟ چرا -  ... 

؟ میشناسیش چقدر -  ... 

؟ بدونی خوای می چرا -  ... 

 می خوب خودت تو:  رفت نشانه شیال سمت به ابرام ی اشاره انگشت

نگفتی ما به بهش راجع تو هنوز که ، هست چیزها خیلی هنوز ؛ دونی  ... 

 توی که خاصی جدیت با ، شیال های لب روی پوزخند به توجه بی ابرام

...  شیال بگو بهم رو دونی می ازش چی هر:  داد ادامه ، بود کالمش

 بی ممکنه نظرت به حتی که چیزی هر...  باشه جزئی چیز یه اگه حتی

نمونه باقی ای نگفته چیز هیچ خوام می...  باشه اهمیت  ... 

درآمد گردش به ابرام جدی ی چهره در لحظاتی ، شیال کنجکاو نگاه  ... 

؟ ندارم خبر ازش من که شده چیزی دوباره -  ... 



 ازش زدن حرف از یهو که نیست عجیب:  آمد جلو کمی ابرام صورت

؟ کشیدی دست  ... 

؟ چیه حرفا این از منظورت:  خورد چین کمی شیال های چشم ی گوشه  

... 

 از سرنخی دادن با کنی نمی سعی چرا:  داد تکان هوا در را دستش ابرام

؟ کنند پیداش کنی کمک اون  ... 

 حرف حالجی حال در انگار...  شد دوخته ابرام به شیال ی خیره نگاه

 ، آمد در حرف به دوباره که زمانی...  بود خودش برای ابرام های

کرد می حس خوبی به ابرام را کالمش ناباوری  ... 

کنم می مخفی ازتون رو چیزی دارم من کنی می فکر هم هنوز تو -  ... 

 سوال این از ابرام منظور ی متوجه تازه انگار...  نبود سوالی شیال لحن

بود شده ها جواب و  ... 

رفت باال فقط کننده محکوم ابرام ابروهای  ... 

شد فشرده هم روی حرص روی از شیال های دندان  ... 

 ... مزخرفه -

خیلی نه -  ... 

کن تمومش -  ... 

نداشت را کردن بس خیال ابرام ولی  ...  

ندونی ازش چیزی هیچ ممکنه چطور...  بودی کنارش خردی و ماه یه -  

... 

دونم نمی چیزی" واقعا چون:  داد می نشان را اش کالفگی شیال لحن  ... 



 می جواب و سوال را او خونسردی و آرامش با همچنان ابرام عوض در

 ... کرد

مرتیکه اون...  ؟ شیال ممکنه چطور -  ... 

شدند ادا شیال ی فشرده بهم های دندان میان از سختی به کلمات  ... 

بود.  خوبی.  مرد.  مبین -  ... 

رفت باال کمی ابرام لب ی گوشه  ...  

نرسید هایش چشم به که لبخندی  ... 

جاست همین هم نکته -  ...  

 عاشق رو تو:  کرد زمزمه آرامی به شیال گوش زیر و شد خم کمی

؟ نه مگه ، کرده خودش  ... 

 نگاه ، وجود این با ولی...  کشید کنار کمی را خودش ، خورد تکانی شیال

 روی که شاهینی مانند ابرام...  برگشت ابرام سمت به ، اش اراده بی

 روحی حاالت تمام روشنش های چشم آن با ، باشد زده چنبره اش طعمه

بود گرفته نظر زیر را او  ... 

کند جور و جمع را خودش بتواند شیال تا کشید طول لحظه چند  ...  

 فکر:  گفت ای گرفته صدای با و کشید خشکش های لب روی را زبانش

باشه مربوط تو به نکنم  ... 

" اصال شیال دید از ، شد می تر رنگ پر ابرام های لب روی که لبخندی

نبود خوشایند  ... 



 ی فاصله در هایش لب که طوری ، آمد جلو کمی دوباره ابرام سر

 این نظرت به...  ؟ چی سام به:  گرفت قرار شیال صورت از نزدیکی

؟ شه نمی مربوط هم اون به موضوع  ... 

 ، شد بلند هم ها پله روی از بار این و کشید عقب را خودش دوباره شیال

افتاد تر پایین های پله روی ، صدا با زانوهایش روی از کتاب و  ... 

 رفته باال ابروهای وبا آورد باال کمی را ،سرش صحنه این دیدن با ابرام

 تمسخری دیدن از شیال های لب...  شد خیره او به ، نما دندان لبخندی و

شد فشرده هم روی ، بود ابرام نگاِه دروِن که  ... 

؟ نداره ربطی هم سام به موضوع این...  شیال ندادی رو جوابم -  ...  

درآورد مشت صورت به شیال های انگشت ، ابرام کننده محکوم لحن از  

... 

 تا که دونم نمی چیزی هیچ من ، نکن خوای می ، کن باور خوای می -

باشم نگفته حاال  ... 

سخته باورش:  بود آرام ابرام سر حرکت  ... 

شد می غیرممکن و سخت برایش داشت شیال احساسات کنترل  ... 

" اصال...  ؟ باشه مهم ، من ی واسه ، تو باوِر باید ، چرا فهمم نمی -

کنی می فکر ، بهم راجع چجوری تو که نیست مهم برام  ... 

نشست ابرام های لب روی زهرخندی  ... 

 که کنی کاری باید تو که نیستم اونی من شاید...  باشه تو با حق شاید -

کنه باور رو هات حرف  ... 



 ِی محوطه سمِت آن به اختیار بی ، ابرام سر ی اشاره از شیال نگاه

شد دوخته مدیریت اتاق و ، باشگاه  ... 

؟ اوِن االِن روِز و حال مسئول کی ، کنی می فکر -  ... 

 خود حتی که آن از قبل و سوزاند را شیال روان و روح ، ابرام کالِم زهِر

بودند شده خارج دهانش از کلمات ، شود متوجه  ... 

روز و حال این سزاواِر شاید -  ... 

لرزاند درون از را شیال ، ابرام نگاه سرمای  ...  

 برداشت عقب به قدمی اختیار بی شیال ، ها پله روی از ابرام شدن بلند با

بود شده سرازیر ها پله از ، بزند دیگری حرف که آن بدون ابرام ولی...   

...  

 او رفتن جلوی خواست می انگار که طوری ، برداشت جلو به قدمی شیال

 ابرام که بود تحقیرآمیزی نگاه خاطر به شاید ، نتوانست ولی ، بگیرد را

 با که بود همین خاطر به شاید...  بود کرده حواله او سمت به ، رفتن قبل

 از کالمی و حرف هم باز ولی ، شد بسته و باز بار چند ، دهانش که آن

نشد خارج آن  ... 

 طول ، بلند های قدم با که او به ، ابرام شدن دور به توانست فقط شیال

کند نگاه ، رفت می مدیریت اتاق سمت به و طی را محوطه  ... 

 عرق دست کف ، بود شده زده فکری بی با که حرفی از پشیمان شیال

 ، سام ی رفته فرو خود در ی چهره...  کشید مانتویش روی را اش کرده

 ، چکش کردن پاس برای ، بیشتر روِز چند که ، پذیرایی داخل روز آن

 لب...  رفت نمی کنار دیدگانش جلوی از ای لحظه ، خواست می زمان

 مقابل در ؛ آن از ناشی درد...  شد فشرده هایش دندان زیر ، شیال پایینی



 اندوه و غم از پر جودش و و ؛ فشرده خود در ناگهان که ، دردناکش قلب

نبود قیاس قابل" اصال ، بود شده  ... 

رفت فرو خود در و ایستاد ها پله باالی زمانی مدت ؛ پشیمان شیال  ... 

 

 

*** 

 

؟ شیال -  ... 

 بود ایستاده اتاق توری دِر کناِر که سها به و برگشت عقب به شیال سر

کرد نگاه  ... 

؟ اینجایی -  ... 

داد تکان را سرش فقط سکوت در شیال  ... 

 انداخت کنارش صندلی روی را خودش و گذاشت تراس داخل به قدم سها

 حالی در و...  ؟ نشستی اینجا چرا...  کردم صدات خیلی ها پله پایین از: 

 پشه همه این با هم اون:  داد ادامه انداخت می سرش باالی به نگاهی که

اینجاست که ای  ... 

نشدم متوجه:  آمد باال سها حرف این با هم شیال سر  ... 

...  انداخت سها نازک ابروان میان ظریف چینی ، شیال ی گرفته لحن

شد خیره اش پریده رنگ ی چهره و او به لحظاتی  ... 

؟ شده چیزی:  نیاورد طاقت هم باالخره  .. 



 شیال سر که نکشید طول زیادی زمان ، برگشت او سمت به هم شیال نگاه

بخورد تکان نفی ی نشانه به  ... 

 از که وقتی از...  هست چیزیت یه تو:  شد بیشتر سها ی چهره روی اخم

؟ شیال شده چی...  رفتی فرو خودت توی برگشتیم باشگاه  ... 

هیچی:  گرفت او از را نگاهش شیال  ... 

؟ ناراحتی چیزی یه از تو...  نگو دروغ -  ...  

 ... نیستم -

؟ زده حرفی کسی -  ... 

 ... نه -

 روی ناگهان ، کند نمی باور را او های حرف بود مشخص کامال که سها

؟ آره...  ؟ شد دعوات دوباره سام با:  کشید جلو را خودش اش صندلی  ... 

 ... نه -

؟ چی پس -  ... 

 فقط ، خورده اعصابم خودم:  آورد باال اش صندلی روی را پاهایش شیال

 ... همین

؟ زده حرفی بهت کسی...  ؟ خورده اعصابت چرا خوب -  ... 

کشید دل ته از آهی شیال  ...  

بود سخت چقدر سها کردن سر به دست  ... 

؟ شیال -  ... 



 ؛ باشگاه پلکان روی ابرام آخِر نگاِه سرماِی ساعت چند این تمام که شیال

 ، داد می عذابش ، بود شده خارج دهانش از ناخواسته که هایی حرف و

گفت و زد دریا به دل باالخره  : 

؟ کنم می مخفی ازتون رو چیزی من کنی می فکر هم تو سها -  ... 

خورد ای یکه ناگهانی سوال این از سها  ... 

؟ آره -  ... 

؟ چیه منظورت -  ... 

 برده فرو موهایش داخل را راستش دست های انگشت که حالی در شیال

 ؛ بقیه دونم نمی ، بابا ، سمانه عمه ، تو:  پرسید دوباره کالفگی با ؛ بود

 ؟ آره ، گم نمی بهتون و دارم مبین از خبری من که کنید می فکر همتون

 می بازی فیلم براتون دارم فقط و یادمه چی همه من که کنید می فکر... 

؟ کنم  ...  

افتاد سها ابروان میان ظریف چینی  ... 

؟ کنید می فکر اینجوری آره:  کرد تکرار دوباره سماجت با شیال  ... 

ولی:  کرد مکثی سها...  نه -  ... 

؟ چی ولی:  شد خالی شیال دل ته  ... 

شیال ببین ، خوب -  ...  

بود درگیر خودش با حرفی گفتن برای انگار سها  ... 

 جواب خواهی می واقعا ، شیال:  گفت شک با و نیاورد طاقت هم باالخره

؟ بدم رو سوالت این  ... 



 با نگاهش که همانطور ؛ بود برگرفته در را وجودش که بدی حس با شیال

بدونم خوام می ، آره:  داد تکان را سرش ، بود سها  ... 

 از خوام نمی شیال ببین:  گذاشت شیال بازوی روی را دستش کف سها

 کمکی هیچ حاال تا که دونی می خودت خوب ولی...  شی ناراحت دستم

نکردی مبین کردن پیدا واسه  ... 

کجاست مبین االن دونم نمی هم واقعا چون -  ... 

 حدود تو...  بودی مبین با که موقعی اون من منظور...  گم نمی االُن -

 ، نبودین مسافرخونه توی هم با که همش...  بودی باهاش خردی و ماه یه

؟ کردین می زندگی کجا ، خوب...  ؟ درسته  ... 

 خوبی روز و حال روزها اون ، من...  من...  دونم نمی من سها -

 روز هاِی ساعت بیشترِ ...  داشتم سرگیجه و سردرد اوقات بیشتر ؛ نداشتم

بودم خواب ،  ... 

داد می بهت که هایی قرص خاطر به -  ... 

 اعماق در شاید...  کرد سکوت لحظاتی سها آمیز اتهام لحن خاطر به شیال

 بهتر ، دکتر خانم های صحبت طبق شاید...  داد می حق سها به وجودش

آمد می کنار ها واقعیت با بود  ... 

بود مهم خیلی ، من هاِی قرص خوردِن ساعِت ، مبین واسه...  آره -  ... 

 ، بخش آرام های قرص که این...  ؟ نیست عجیب همین...  شیال خوب -

 وقت هیچ ، دونم می من که جایی تا تو...  ؟ داد می بهت ای قوی اون به

 قرص اینطوری که داشت لزومی چه آخه...  کردی نمی مصرف قرص

؟ بود نرمال ، مبین رفتارهاِی این کنی می فکر...  ؟ ها ، بده خوردت به  

... 



 ، بدهد او به منفی جواب خواست می وجود تمام با که این وجود با شیال

 حتی را دلیلش شاید...  کرد نگاه او به فقط ، سکوت در ، جواب در

دانست نمی هم خودش  ... 

 شیال ببین:  داد ادامه مالیمت با ، باشد کرده درک را او حال انگار سها

 که مدتی این ، خوب ولی...  کنم چیزی به متهم رو تو خوام نمی من... 

 ما به ، کنیم پیدا رو مبین باهاش بشه که ای نشونه هیچ ، برگشتی ما پیش

؟ درسته...  ندادی  ...  

دونم نمی چیزی هیچ من چون -  ...  

کوچیک چیز یه حتی ، شیال آخه -  ... 

دونم نمی هم رو فامیلیش حتی من ، سها -  ... 

فشرد هم روی نارضایتی با را هایش لب سها  ...  

 دونی می...  ؟ چی شغلش:  پرسید کنجکاوی با دوباره و کرد مکث کمی

؟ بود چی شغلش  ... 

 فکر به که همانطور...  ؟ شغلش:  خورد گره درهم شیال نازک ابروان

 از که اومد می پیش کم خیلی اون:  گفت آرامی صدای با بود رفته فرو

من...  بود کامپیوترش پشت هم اوقات بیشتر...  بره بیرون خونه  ...  

داد باال ندانستن ی نشانه به را اش شانه سپس  ... 

شیال مونه می راه یه فقط پس:  رفت درهم سها های اخم  ... 

؟ راهی چه -  ... 

کنیم نگاری چهره که اینه مونه می واسمون که راهی تنها ، شیال ببین -  

... 



شد خیره او به فقط سکوت در شیال  ...  

افتاد خانه این به برگشتنش اول روزهای یاد به  ...  

 از خرید و اش بانکی حساب شدن خالی موضوع وکیل که روزی همان

 او های صحبت از روز آن چطور که...  بود گفته او به را طالفروشی

 ناگهان که روزهایی همان...  بود برآمده مبین از دفاع درصدد و عصبانی

 سمت به ، اتهامشان انگشت که ، بود دیده غریبه جمعی میان را خودش

 که مبینی همان...  بود اش زندگی گاه تکیه تنها ها مدت که ، بود مبینی

 خود کنار در را او ، بود کرده باز را هایش چشم بار اولین برای وقتی

 دست ، اش سردرگمی و فراموشی روزهای در که مبینی ؛ بود دیده

بود کرده دراز سویش به محبت  ... 

 خودش ی رابطه شدن متوجه از قبل تا ، را موضوع این ، سها اگر شاید

 و دوباره و گرفته جبهه مقابلش در دوباره او ، کرد می مطرح ، سام و

حاال ولی...  کرد می دفاع مبین از ، دوباره  ...  

توانست نمی دیگر انگار حاال  ... 

دانست او نارضایتی بر دال را او سکوت انگار سها  ...  

 ، بود اش شده خم زانوی روی که شیال های دست روی را دستش چون

 ببین:  گفت آرامی به ، باشد مالیم کرد می سعی که لحنی با و گذاشت

 وضعیت این از خوای می اگه ولی...  نشو ناراحت من دست از...  شیال

 او به ، را صورتش کمی...  راهه تنها این من نظر به کنی پیدا نجات

باشه...  کن فکر بهش راجع:  کرد تر نزدیک  ... 

 تکان سری فقط سکوت در ، داد می فرو را دهانش آب که حالی در شیال

 ... داد



 بهش راجع ؟ واقعا:  نشست سها های لب روی ناباوری سر از لبخندی

؟ کنی می فکر  ...  

 اینطوری شاید...  باشه تو با حق شاید:  داد تکان را سرش دوباره شیال

بشم خالص هم دیگران های کنایه و نیش و حرف از  ... 

کنایه و نیش...  رفت درهم دوباره ، او حرف از ، سها های اخم  ... 

؟ زد حرف بهت امروز کی نگفتی -  ... 

سها نیست مهم -  ... 

کردی درگیر بدجور فکرمو خدا به...  شیال بگو:  گفت کنان ترغیب سها  

...  

 گیر چیزی به سها که نکند خدا:  اندیشد خود با و کشید دل ته از آهی شیال

  ... دهد

 سام:  کرد حلقه ، اش شده خم هنوز زانوهای دور را چپش دست بازوی

کنند می فکر اینطور ابرام و  ... 

؟ چی:  گفت درهم های اخم با سها ! ... 

گم می دروغ دارم من ، که کنند می فکر اونا:  انداخت باال ای شانه شیال  

... 

؟ زدند بهت رو حرف این خودشون -  ... 

سام هم پیش روز چند ؛ زد بهم رو حرف این امروز ابرام -  ... 

 کردن تمام فرصت شیال به که آن بدون ، ابرام اسم دوباره شنیدن با سها

 حقی چه به اون...  کرده غلط ابرام:  گفت حرص با ، بدهد را اش جمله

بزنه تو به رو ها حرف این که ده می اجازه خودش به  ...  



 ، شیال تا زد می حرف خودش با انگار بیشتر که طوری ، عصبانیت با و

...  کرده پررو رو پسره این ، اون...  ماماِن تقصیر همش:  داد ادامه

 االن بذار...  کنه دخالت ما خونوادگی مسائل توی که داره حقی چه وگرنه

گم می مامان به میرم  ... 

کن صبر ، سها نه:  پرید جایش از شیال  ... 

گفته بهت مزخرفاتی چه اون بدونه مامان باید ، نه چرا -  ... 

کنم می خواهش -  ... 

؟ چرا آخه:  بود عصبانی واقعا سها  ... 

 خواهش:  کرد تکرار دوباره ، بود گرفته را او جلوی که حالی در شیال

 دید این با هم سمانه عمه ندارم دوست:  داد ادامه سختی به و...  کنم می

کنه نگاه بهم  ... 

کرد نگاه او به فقط سکوت در لحظاتی سها  ... 

 ... شیال -

کنم می خواهش -  ...  

 چون ، کرد درک غمگینش های چشم درون از را او احساسات انگار سها

 خود آغوش در را او ، نشست می اش صندلی روی دوباره که حالی در

عزیزم:  گفت وار زمزمه لب زیر و ، کشید  ... 

 

 

*** 

 



 ی متوجه ؛ کرد می طی را باشگاه ی محوطه طول که همانطور سها

 اش مچی ساعت به نگاهی نیم ، اخم با...  شد سام موتور خالی جای

 ضربه...  دوید باال ها پله از...  بود مانده خیلی هنوز ظهر تا...  انداخت

 که ابرام سر...  شد دفتر وارد و ، زد مدیریت اتاِق بازِ  دِر به کوتاه ای

 او به توجه بی و کوتاهی سالم با سها...  آمد باال بود نشسته میزش پشت

افتاد راه به سام میز سمت به ،  ...  

 سها...  داد خندان چشمانی ولی ؛ مالیمت با را او سالم جواب هم ابرام

 عقب به ؛ گذاشت سام میز روی را بود آورده سام برای که ای برگه

شد ابرام نگاه حالت متوجه تازه و برگشت  ... 

 هایش لب روی حاال که لبخندی با و داده تکیه اش صندلی پشتی به ابرام

 دیگری لحظات تمام مانند سها خون...  کرد می نظاره را او بود نشسته

 اصلی...  نه یا...  دلیل بی...  آمد جوش به شد می مواجهه ابرام با که

 خوبی به ؛ نداشت ناسی و احد هیچ به را گفتنش قصد که ، دلیلش ترین

 پیدا برایش دیگری دلیل همیشه وجود این با...  بود کرده پنهان قلبش در

 را شیال با پیشش شب های حرف تمام که لحظه آن مانند...  شد می

بود آورده یاد به دوباره  ... 

 مقابل و ، حرکت او میز سمت به ابرام ی خیره نگاه زیر و حرص با سها

ایستاد او  ...  

؟ خوبی:  بود ابرام های لب روی هنوز لبخند  ... 

؟ پلکی می شیال بر و دور انقدر چرا -  ... 

بود سها روی خیره ابرام عسلی های چشم  ...  

؟ کنی می فکر چی خودت:  بدهد را او جواب ابرام تا کشید طول کمی  ... 

بگو بهم تو دونم نمی:  بود نشسته سها ی چهره روی اخمی  ... 



بزن حدس:  نبود هم ابرام های لب روی دیگر ، لبخند  ... 

کنند پیدا راه ذهنم به بد افکار خوام نمی -  ... 

 که هم اونقدرها من کن بس اوه:  رفت باال کمی دوباره ابرام لب ی گوشه

نیستم بدی آدم کنی می فکر تو  ...  

مکث کمی  ...  

؟ هستم:  رفت باال اش مردانه ابروهای ! ... 

شدند تنگ کمی ابرام ی موذیانه حالت دیدن با سها های چشم  ... 

 شیال...  نگهدار خودت واسه هم رو افکارت...  بگیر فاصله شیال از -

 هست که اینی از ، زنی می بهش که حرفایی با تو که ، نداره نیاز اصال

بشه تر ناراحت  ... 

سها:  کشید جلو کمی را خودش و گرفت اش صندلی از را اش تکیه ابرام  

...  

بود مالیم لحنش چقدر اندیشید خود با سها  ... 

گی نمی بهم خودت افکار به راجع چرا -  ... 

رفت باال سها قلب ضربان  ... 

؟ کنی می فکرایی چه بهم راجع گی نمی بهم چرا -  ... 

 رنگش ، زد می حدس که آنطور و اشتباه حدسش ؛ کرد آرزو دل در سها

باشد نپریده  ... 

 ، کند حفظ را لحنش همچنان کرد می سعی که حالی در وجود این با ولی

 حرف جدی باهات دارم:  گفت بود نشانده اش پیشانی روی که اخمی با

زنم می  ... 



منم:  بود گردش در سها ی چهره روی ابرام نگاه  ... 

بگیر فاصله شیال از پس:  غرید اش فشرده بهم های دندان میان از سها  

...  

گرفت سها از باالخره را نگاهش ابرام  ...  

داد تکیه اش صندلی پشتی به دوباره و انداخت باال ای شانه  ... 

؟ بکنم رو کار این باید چرا -  ... 

 حرف ادامه به اش عالقه انگار ؛ کرد نگاه ابرام به تعجب با لحظاتی سها

بود داده دست از را زدن  ...  

 کرد سعی ؛ بود کرده گیجش ابرام ی چهره حالت که حالی در سها

 مهم واسم هم اصال و ام جدی خیلی من ببین:  کند منسجم را افکارش

 اون ، داره فرق شیال ولی ، داری رفتاری چه دیگه دخترای با که نیست

خوبیه دختر  ... 

دونم می -  ...  

هستی خوبی دختر هم تو:  شد کج طرف یک به کمی آرام ابرام سر  ...  

باشم خودم مواظب تونم می من:  خورد چرخی حدقه در سها های چشم  

... 

؟ تونه نمی شیال کنی می فکر:  رفت باال دوباره ابرام ابروهای  ... 

شدند فشرده هم روی سها های دندان  ...  

بزند حرف دیگری دختر به راجع ، او با که بود متنفر چقدر  ... 

بمون دور ازش فقط -  ... 



 با بعد و شد خیره سها ی چهره روی لحظه چند خونسردی با ابرام

نیست نفر دو ما بین چیزی...  ریلکسس:  گفت مالیمت  ...  

 لبخند ؛ کرد می برانداز را سها پای تا سر نگاهش با که حالی در و

 می رو مرزهام و حد خوب خیلی من:  نشست هایش لب روی محوی

 ... دونم

؟ چیه رفتارات این دلیل پس:  کرد باز هم از را هایش دست کف سها  ... 

 مشکلت بگو بهم:  کشید جلو اش صندلی روی را خودش دوباره ابرام

؟ سها چیه باهام  ... 

 نگاه بود شده بحثشان ادامه به عالقمند دوباره انگار که او ی چهره به سها

 ... کرد

کرد جمع را حواسش تمام سختی به  ... 

کنی بازی شیال با نداری حق...  زدم بهت رو هام حرف من -  ... 

؟ چیه باهام مشکلت نگفتی...  سها -  ... 

 می خارج اتاق از که حالی در و برگشت ، داد قورت را دهانش آب سها

داد را او جواب وار زمزمه لب زیر شد  :  

بزن حدس -  ... 

 

 

*** 

 



 می جمع میز روی از را میوه کثیف های دستی پیش که همانطور سمانه

؟ داری دکتر وقت فردا جان شیال:  گفت شیال به رو ؛ کرد  ... 

بله:  گذاشت سینی داخل هم را چای استکان آخرین شیال  ... 

بری ابرام با دوباره مجبوری ، داریم کار کلی فردا ، عزیزم شرمنده -  ... 

 خودمون شیال و من...  ؟ ابرام چرا:  کرد اعتراض شیال از تر سریع سها

ریم می هم با فردا  ...  

کنی کمک من به باید فردا که تو ، نه -  ... 

آخه کمکییی چه ، مامان ، وا:  نالید سها  ...  

 سرمون کار تا هزار فردا...  گفت چی پونه االن نشنیدی...  سها ِا -

ها بچه کمک ، اینا عموت خونه بریم باید صبح از ، ریخته  ... 

ندارم حوصله من ، چه من به -  ... 

تنهان دست ها بچه ، ندارم حوصله چی یعنی ، زشته -  ... 

 تازه...  کمکشون برن خوب اینا عمه ، ماییم فقط مگه ، تنها دست چرا -

 که کار موقع...  ؟ کجاست االن اون ، بود پویا پیش روز و شب که ارمیا

نیست دیگه آقا ، شد  ... 

 کارهای پسرها و ارمیا...  زنی می غر انقدر چرا...  حرفیه چه این -

 فردا هم ما...  گرفتند عهده به رو خریدها و گوسفند و سفارش و بیرون

 واسه بشه باز جا ، کنیم جور و جمع خرده یه رو خونه وسایل بریم

دعوتی و نشستن  ... 

ندارم حوصله من:  گفت کنان غرغر زیرلب سها  ... 

کرد نگاه خیره خیره سها به حرص با سمانه عمه  ... 



 رو فردا تونم می منم:  گفت آرام ، بود کرده سکوت مدت تمام که شیال

و زنم می زنگ ، نرم  ... 

 مالیمت با و گرفت سها به رفتن غره چشم از دست باالخره سمانه عمه

 ما...  برو فردا حتما...  شه می مگه...  جون عمه نه:  گفت شیال به رو

میایم بر پسش از خودمون  ... 

 ... آخه -

بکشه رو تو بردن زحمت فردا ، بگو ابرام به...  عزیزم نداره آخه -  ... 

 کشی می خجالت اگه:  گفت دوباره سمانه عمه ، شیال سکوت دیدن با

؟ بگم بهش خودم  ... 

دیگه رسونم می رو شیال من میگم ، مامان -  ... 

شم می دیوونه دختر این دست از من آخر ، خدایا -  ... 

 باشی من پیش باید فردا تو گم می:  گفت عصبانیت با سها به رو سپس و

بیای و بخری بری ماشین با تو ، باشیم داشته الزم چیزی شاید...   ... 

 سمت به ؛ داشت برمی را میز روی کثیف های دستی پیش که حالی در و

رفت آشپزخانه  ... 

کرد حرکت مادرش دنبال به هم سها  ... 

پسرهاست با بیرون کارهای گفتی خودت -  ...  

کردی ام دیوانه ، سها واای -  ... 

کارگرم من مگه...  ندارم رو کارها این حوصله مامان -  ... 

 عمه کردن راضی به موفق سها کرد می آرزو دل در که حالی در شیال

 آخرین از بعد...  بود سپرده گوش سکوت در دو آن بحث به ، شود سمانه



 دیگر ؛ روز چند این تمام ، باشگاه های پله روی ، ابرام با بحثش

 برایش ، ابرام با شدنش تنها دوباره حاال و...  نداشتند هم با برخوردی

بود سخت  ... 

شد آشپزخانه وارد دنبالشان به هم شیال  ... 

کند راضی را سمانه عمه بتواند سها کاش  ... 

 

 

*** 

 

کرد جلب آشپزخانه سمت به را شیال ی توجه سها صدای  ... 

خوره می آب پارچ از داره دوباره سام...  ببین ، مامان -  ... 

نباش فضول:  رسید گوشش به سام دربیار حرص و خونسرد صدای  ... 

بود کافی سها کردن حرصی برای حرف همین  ... 

کن نگاش...  مااماان...  یخچال توی نذار دوباره رو اون -  ...  

 نیشخندی با که سام به ؛ بود نشسته مبل روی که جایی همان از شیال

 بحث این چقدر...  کرد نگاه ، شد می خارج آشپزخانه از هایش لب روی

بود آشنا برایش برادر و خواهر های  ...  

شد اتاقش وارد او حضور به توجه بی سام  ... 

 تلخی اوقات با آمد می پایین دوم طبقه های پله از که حالی در سمانه عمه

؟ صبح سر دوباره خبرتون چه:  گفت  ...  



شد می شنیده آشپزخانه از هنوز سها غرغرهای صدای  ...  

 آشپزخانه سمت به سر اشاره با و آمد بیرون اتاقش از دست به حوله سام

غرغر معمول طبق:  گفت خونسردی با مادرش به رو ،  ... 

 توبیخ لحن با ، آورد می پایین را صدایش ُتن که حالی در سمانه عمه

نکن اذیت رو خواهرت انقدر:  گفت و کرد سام به رو ای کننده  ... 

 مادرش آرامی به بود نشسته هایش لب روی دوباره که نیشخندی با سام

خوب بشه عصبانی زود انقدر نباید:  گفت  ... 

داد تکان برایش نارضایتی روی از سری فقط سکوت در سمانه عمه  ... 

 ی شقیقه ی گوشه از که ، بود عرقی قطرات روی ،خیره شیال نگاه ولی

 داده دست او به صحنه این دیدن از عجیبی احساس...  بودند جاری سام

 ، ذهنش اعماق در را ای خاطره خواست می صحنه این انگار...  بود

کند زنده  ...  

شده فراموش کامال و ، محو ، گنگ ای خاطره  ... 

 را ش حوله ، شیال حتی شاید و مادرش ی خیره نگاه به توجه بی سام

کرد حرکت حمام سمت به و انداخت دوشش روی  ... 

؟ دیگه اینا عموت ی خونه ری می کمک برای امروز سام -  ... 

 بود حمام در ی دستگیره روی دستش که حالی در و برگشت عقب به سام

 می ؛ دارم کار ساعت دو یکی فقط...  آره:  گفت و کرد مادرش به رو ،

گردم برمی سریع و رم  ...  

نکن فراموش فقط...  اونور بریم خوایم می کم کم هم ما چون ، باشه -  ... 



 برمی زود ، نباش نگران:  گفت شد می حمام وارد که همانطور سام

 ... گردم

 ... خوبه -

 عمه ، جان شیال:  گفت و کرد شیال به رو حرفش این دنبال به سمانه عمه

؟ دیگه میای ما با هم تو...   ... 

؟ بیام:  کرد نگاهش تردید با شیال  ... 

؟ نیست دکترت وقت عصر مگه...  عزیزم بیا آره -  ... 

 ... چرا -

 با هم تو...  بشه چی که بمونی تنها خونه موقع اون تا خوای می خوب -

بیا ما  ... 

 ... آخه -

 زحمت رو امروز ، زنم می زنگ بهش خودم ، نباش هم ابرام نگران -

دنبالت بیاد خونه بکشه  ... 

 ، شناخت نمی که هایی آدم جمع در ، دوباره حضوِر از ، ناراضی شیال

چشم:  گفت جواب در فقط  ... 

 جون عمه بیا:  نشست سمانه عمه های لب روی رضایت روی از لبخندی

 سمت به حرفش این دنبال به و...  افتیم می راه ، خوردیم که صبحانه ،

کرد حرکت آشپزخانه  ... 

؟ کردی دم چای سها -  ... 

شد بلند مبل روی از سکوت در ولی ، نارضایتی با شیال  ... 

بماند خانه در را امروز توانست می کاش  ... 



 

 

*** 

 

 پیدا جایی سختی به ؛ آن در شده پارک های ماشین و کوچه شلوغِی میاِن

 دست به را وسایل نایلون...  کرد پارک آن فضای در را ماشین و کرده

شد پیدا ماشین از و گرفت  ...  

 اس ام اس صدای ؛ کرد می قفل سوئیچ با را ماشین در که همانطور

 برد شلوارش جیب داخل را دستش...  کرد جلب را اش توجه اش گوشی

 رمز کردن وارد حال در که همانطور و...  آورد بیرون را موبایلش و

 پایین دستش از سوئیچ لحظه یک در ، بود اش گوشی کردن باز برای

 با...  کشید پوفی...  شد ناپدید دیدش از کوچه تاریک فضای در و افتاد

 از بیشتر هایش اخم ، تبلیغاتی پیام دیدن با و وارد کامل را رمز وجود این

رفت فرو هم در قبل  ...  

 روشن صفحه که حالی در و شد خم کمی ، فشرد هم روی را هایش لب

 تاریک فضای در کرد سعی ؛ بود گرفته زمین سمت به را موبایلش

کند پیدا را سوئیچش ماشین اطراف  ... 

بود افتاده کجا نبود معلوم...  لعنتی  ... 

کرد روشن اش گوشی نور با هم را ماشین زیر و شد خم بیشتر کمی  ... 

 بود افتاده ماشین جلوی الستیک داخلی سمت سوئیچ ؛ زمین شیب دلیل به

 کمی خیلی ی فاصله با را ماشینش چون ، نداشت راهی هیچ جلو از... 

 هم روی قبل از بیشتر هایش لب...  بود کرده پارک جلویی ماشین از



 به را دستش آب جوی کنار از که بود این راهش تنها...  شدند فشرده

 و رفت سمت آن به و فرستاد بیرون محکم را نفسش...  کند دراز طرفش

گذاشت جوی درون به پا احتیاط با  ...  

 به توجه بی...  شد می شنیده او از ای فاصله در کسی زدن حرف صدای

 در و ؛ کرد فرو شلوارش جیب داخل را اش گوشی ها آن شدن نزدیک

 دراز را دستش ، گذاشت می کوچه آسفالت روی را زانویش یک که حالی

کند پیدا را سوئیچش کرد سعی و  ... 

شد تر واضح برایش گفتگو و نزدیک او به صدا حال همان در  ... 

؟ ره می پیش خوب کارها -  ... 

  ... سکوت

 گوشی با دارد پس:  اندیشید خود با باشد داشته اهمیتی برایش که آن بی

کشاند تایر سمت به بیشتر را انگشتانش...  زند می حرف اش  ... 

نباش نگران ، راهه به رو چی همه هم جا این نه -  ... 

خورد جسمی به دستش باالخره  ...  

  ... سکوت

مون نقشه طبق درست...  شده باورشون همه گفتم بهت که همونطور نه -  

... 

ماند حرکت بی سوئیچش دور هایش انگشت  ... 

نکرده شک بهم هیچکی ، نباش نگران نه -  ...  

 گوش او های حرف به ناباور ، بود زده زانو آسفالت روی که همانطور

بود سپرده  ... 



 می هم به کردن بازی نقش این از داره حالم دیگه ، تر سریع پس باشه -

نباش نگران...  دونم می...  سکوت کمی...  خوره  ...  

 به خیره را ناباورش نگاه ، شد می بلند لرزانش پاهای روی که همانطور

 صدا چه هر...  بود شدن دور حال در او از خبر بی که ، دوخت ای سایه

شد می تر سخت برایش بدنش وزن تحمل ، شد می دورتر  ...  

 کرد می احساس که بود سخت برایش آنقدر بود شنیده که هایی حرف باور

 ماشین روی را لرزانش دست...  بود شده سلب او از حرکتی هر توان

کرد حفظ را خود تعادل ، سرد فلز کمک به و گذاشت  ...  

بود گردش در فضا در اراده بی هایش چشم مردمک  ...  

داد فشار هایش لب روی را اش خورده گره مشت  ...  

شد می روشن برایش داشت چیز همه انگار  ...  

 در که بود بدی دست رو گویای ، نشست هایش لب روی که زهرخندی

بود خورده مدت این  ...  

 

 

*** 

 

 و چرخاند را سرش ؛ کشاند بیرون افکارش از را شیال ابرام صدای

 کردن صحبت حال در ، خانه باز در از ای فاصله در که شد ابرام متوجه

افتاد شیال به هم ابرام نگاه...  بود تلفنش پشت کسی با  ... 

خداحافظ ، باشه...  نداری کاری فعال ، باشه -  ... 



 می فرو جینش شلوار پشت جیب داخل را موبایلش گوشی که او به شیال

دوخت چشم ، آمد می او سمت به و کرد  ... 

؟ وایسادی اینجا چرا -  ... 

کنم می نگاه دارم ، هیچی:  انداخت باال ای شانه شیال  ... 

 بود دوخته رویی به رو خانه باز در به را نگاهش که حال همان در و

؟ کنی پارک تونستی باالخره رو ماشینت:  پرسید آرام  ... 

 گردش در آمدها و رفت و ، جمعیت بین نگاهش که همانطور هم ابرام

 ؛ کنم پارک باالیی کوچه شدم مجبور...  آره:  گفت خیالی بی با ؛ بود

برگردم که کشید طول خرده یه هم همین واسه  ... 

 هنوز چرا تو:  انداخت او به نگاهی نیم بود شده کج کمی که سری با و

کردم ات پیاده کوچه سر وقته خیلی...  اینجایی  ... 

همینطوری:  انداخت باال ای شانه شیال  ... 

 این ی حوصله کردم می فکر:  نشست ابرام صورت روی ظریف اخمی

باشی نداشته رو ها شلوغی  ... 

 و گفتن میان...  گرفت دندان به داخل از را اش پایینی لب ی گوشه شیال

 انداخت باال ای شانه و زد دریا به دل هم باالخره...  بود تردید در نگفتن

ندارم هم رو خونه داخل ی حوصله:   ...  

فشرد هم روی را هایش لب  ...  

 خیره نگاه زیر ؛ آورد باال را نگاهش آٰرامی به که شد باعث ابرام سکوت

است زنونه امشب سمانه عمه ی خونه:  گفت دوباره آرامی به او ی  ... 

؟ دونستی می:  آورد پایین دوباره را سرش  ... 



 اذیتت موضوع این:  بود آرام ، کرد صحبت به شروع که وقتی ابرام لحن

؟ شیال کنه می  ... 

شدم اذیت امروز -  ... 

...  ؟ کجا:  نشاند ابرام های لب روی تلخی لبخند ، شیال ی مظلومانه لحن

؟ سام عموی ی خونه  ... 

 وقتی هاشون حرف و ها نگاه:  داد تکان تایید ی نشانه به را سرش شیال

سنگینه خیلی ، نیستم متوجه من کنند می فکر که  ... 

؟ نه نکردی عادت هنوز -  ... 

؟ کنم عادت باید -  ... 

برگردد او سمت به دوباره شیال نگاه که شد باعث ، ابرام سکوت  ... 

 خاطر به هم هنوز تو:  گفت آرامی به شیال که بود طوری ابرام خالت

هستی عصبانی ازم باشگاه توی روزم اون های حرف  ... 

؟ عصبانی:  رفت باال ابرام ی مردانه ابروهای  ... 

 رو ها حرف اون سام به راجع وقتی روز اون:  داد تکان را سرش شیال

 جزء امروز تمام حتی:  گرفت او از را نگاهش...  شدی عصبانی زدم

نزدی حرف باهام کلمه چند  ... 

رفت باال ابرام لب ی گوشه  ... 

؟ باهات من نزدن یا زدن حرف مهمه -  ... 

 شکار را او فراری نگاه تا شود خم کمی ابرام که شد باعث شیال سکوت

 ... کند

؟ شیال -  ... 



داد فرو سختی به را بغضش شیال  ...  

 امروز رفتار چرا...  ؟ بود شده نازک دل انقدر چرا:  اندیشید خود با

 که بود برخوردهایی خاطر به شاید...  ؟ بود داده آزار را او انقدر ابرام

شاید...  بود شده تحملشان به مجبور سها عموی ی خانه در  ... 

؟ شیال -  ... 

نشست ، ابرام منتظر نگاه در باالخره ، شیال فراری نگاه  ...  

 با زدن حرف:  گشود اعتراف به لب شیال باالخره ولی ، کشید طول کمی

کنه می آرومم تو  ... 

 ، زدیم حرف هم با که آخری بار:  نشست ابرام های لب روی لبخندی

رسیدی نمی نظر به آروم خیلی  ... 

 ی چهره با هماهنگی هیچ ، نشست شیال های لب روی که آٰرامی ی خنده

:  داد تکان را سرش...  وقتایی یه بگم باشه بهتر شاید:  نداشت غمگینش

 می...  کنم می فکر حرفات به بعدا که وقتی ولی ، نرسه نظر به شاید

 می آرومم همین...  بعدش...  ده می امید بهم حرفات ، جورایی یه دونی

 ... کنه

 چشم به ای اشاره با و...  خوبه:  بود ابرام های لب روی هنوز لبخند

کن پاک رو اشکات هم حاال:  گفت مالیمت با او های  ... 

 رطوبت لمس با و آمد باال هایش سرانگشت سپس...  کرد مکث کمی شیال

کرد پاک را هایش اشک ناباوری با صورتش روی  ... 

نشدم متوجه -  ... 

بودی نشده نه:  بود نشسته او نگاه در هنوز ابرام نگاه  ... 



کردی دیر چقدر...  پسر کجایی ، سام -  ... 

برگشت صدا سمت به دو هر سر  ...  

 سمت به و گذاشت جلو قدمی...  بود ایستاده شان خانه باز در کنار پویا

کرد حرکت سام  ...  

 آن از ای فاصله در که سام به ، کوچه تاریک نیمه فضای در شیال نگاه

 برگشته عقب به و کرده راست قد هم ابرام...  شد دوخته ، بود ایستاده ها

 سام از چیزی چه کوچه تاریکی در پویا که نشد متوجه شیال...  بود

 چون ، نشد آن متوجه هم سام خود حتی شاید...  شد دور او از و گرفت

بود مانده خیره شیال روی نگاهش مدت تمام در  ... 

 ... سام -

برگرداند خود سمت به را او نگاه باالخره ابرام صدای  ...  

برد درهم را ابرام های اخم سام عجیب نگاه  ... 

؟ سام شده چیزی -  ... 

 همین شاید...  برداشت او سمت به قدمی دید را او سکوت وقتی ابرام

 های قدم با و خورده تکانی باالخره چون ، سام برای شد تلنگری ، حرکت

کرد حرکت دو آن سمت به بلند  ...  

بود او ترسناک نگاه و منقبض فک مبهوت شیال نگاه  ...  

بود شده خبر چه  ...  

بود انداخته دلش در ترسی ، بود خیره او روی که سام نگاه  ...  

هم ابرام شاید  

 



 می که حالی در و برداشته جلو به قدمی چون ، بود شده سام حالت متوجه

 چته سام:  گفت ای جدی لحن با شود شیال به او نزدیکی از مانع خواست

 ... ؟

 ، زد کنار عصبانیت با ، را بود شده دراز سمتش به که ابرام دست سام

 روی را هایش دست کف ، بود شیال روی خیره نگاهش که همانطور

خدایااا:  نالید وجودش اعماق از و گذاشته سرش  ... 

 ... سام -

داد می نشان را اش سردرگمی و بهت ابرام صدای  ... 

 ابرام که آن از قبل ولی...  برداشت شیال سمت به قدمی دوباره سام

 کشید کنار را خود دوباره ، باشد شده پشیمان خودش انگار ، کند حرکتی

...  رفت پایین و باال آدمش سیب که طوری ، داد فرو را دهانش آب... 

 بلند های قدم با ، بیندازد نگاهی کدامشان هیچ به دیگر که آن بی سپس

شد خانه وارد  ...  

 ، ابرام سردرگم ولی ، آلود اخم ی چهره به و آمد باال شیال ترسان نگاه

شد خیره  ...  

 جواب در فقط ، باشد شنیده را او ی نپرسیده سوال انگار که طوری ابرام

 ، سام سر پشت و کرد حرکتی سپس...  داد تکان ندانستن معنای به سری

...  شد روان دو آن دنبال به لرزان های قدم با هم شیال...  شد خانه وارد

 ، کمر به دست ابرام...  انداخت حیاط داخل به نگاهی ، خانه باز در از

 در ، بود ایستاده حیاط وسط ، بود خانه سمت به نگاهش که حالی در

...  بود شده خانه وارد احتماال...  شد نمی دیده سام از نشانی که حالی

 شود خانه وارد توانست نمی ابرام پس...  بود اینجا زنانه مجلس امشب

شیال ولی...   ...  



داد تکان افکارش برای را سرش شیال  ... 

 نداشت خانه آن به شدن وارد به ای عالقه لحظه آن در وجه هیچ به شیال

بود آن داخل عجیبش حال آن با هم سام که مخصوصا ،  ... 

 

 

*** 

 

؟ ده نمی جواب -  ... 

 ، بود گوشش کنار موبایلش گوشی که همانطور ، درهم های اخم با ابرام

داد تکان نفی ی نشانه به سری  ... 

؟ آخه بود چش -  ... 

 هم باز ، داند نمی چیزی او از بیشتر هم ابرام دانست می که آن با شیال

بردارد پرسیدن سوال از دست توانست نمی  ... 

بود شده ترسناک جوری یه...  ترسیدم خیلی -  ... 

 اخم با و آورد کنار ، گوشش کنار از را موبایلش گوشی سکوت در ابرام

دوخت چشم خانه به درهم های  ... 

؟ بگیم سمانه عمه به -  ... 

 این توی کردنش نگران جز...  نه:  دهد جواب ابرام تا کشید طول کمی

باشه داشته تونه می ای دیگه ی فایده چه ، موقعیت  ... 



 سمت به ، بود کشیده دست خانه به کردن نگاه از باالخره که حالی در و

برگشت او  ...  

 هیچ یعنی:  پرسید دوباره او ی متفکرانه ولی ، خیره های نگاه زیر شیال

؟ اتاقش توی بری تراس در همین از تونی نمی ؟ نکنیم کار  ... 

 که داد می نشان اش چهره...  برگشت تراس سمت به دوباره ابرام نگاه

بود اوضاع کردن سنگین و سبک حال در  ... 

:  بود فکر در هم هنوز که بود مشخص ، آمد حرف به دوباره که زمانی

 دیوونگی به دست بار آخرین مثل ترسم می فقط...  تونم می که تونستن

ده نمی که منو های تلفن جواب...  بندازه راه آبروریزی و بزنه  ... 

گذاشت گوشش کنار را موبایلش دوباره حرفش این دنبال به و  ... 

 و بودند شده سام اتاق وارد اجازه بی که شب آن یادآوری با هم شیال

 نگاهش که همانطور و کرده سکوت ، بود افتاده راه به بعدش که آشوبی

گزید دندان به استرس با را اش پایینی لب ، بود سام اتاق در به  ... 

 ... شیال -

برگرداند او سمت به را اش توجه دوباره ابرام صدای  ... 

 کرد سوال او از ای جدی لحن با ابرام ، نشست هم در نگاهشان که زمانی

؟ درسته ، باشم نداشته خبر ازش من که نیفتاده اتفاقی شیال:   ... 

 چند این که من...  اتفاقی چه مثال....  نههه:  کرد نگاهش استرس با شیال

بودم تو با همش ساعت  ... 

 انگار ، وجود این با ولی ، شد فشرده هم روی نارضایتی با ابرام های لب

 و خانه سمت به نگاهش دوباره چون...  کرد قانع را او ، شیال حرف این

برگشت سام اتاق  ...  



؟ مرگشه چه پسر این دوباره پس:  گفت وار زمزمه لب زیر و  ... 

؟ کنه می رفتار اینطوری دیده هم با رو تا دو ما چون شاید -  ... 

برگشت شیال سمت به نگاهش آٰرامی به و رفت باال ابرام ابروهای  ... 

؟ کنی می فکر اینطور تو -  ... 

 از پشیمان و...  کرد می ناآرامی احساس او ی خیره های نگاه زیر شیال

 خوب...  که اینه منظورم:  گفت خجالت با ، بود زده که نابجایی حرف

یعنی...  چون...   ... 

 ... شیال -

برگشت صدا سمت به سرش و خورده تکانی شیال  ...  

بود شده دوخته ابرام و او به ، حیاط های پله روی از ، سها براق نگاه  ... 

؟ تو نمیای چرا -  ... 

 را ابرام به کردن نگاه جرات که آن بی ، بود زده که حرفی از خجل شیال

 های قدم با و کرده خداحافظی لب زیر ، باشد داشته خود در لحظه آن در

 سها به هم لبی زیر سالم ها پله باالی...  دوید باال خانه های پله از سریع

 ، سها عصبانی نگاه...  شد خانه وارد سها عجیب های نگاه زیر و ؛ داد

 موبایلش گوشی دوباره ، او به توجه بی که برگشت ابرام سمت به دوباره

بود رفتن بیرون حال در ، خانه باز در از و ، گذاشته گوشش کنار را  ... 

 

 

*** 

 



 روی از را هایش لب...  انداخت حیاط ی گوشه به نگاهی دوباره سها

 گوشی بود شده خانه وارد که زمانی از...  فشرد هم روی حرص

بود صحبت حال در سره یک و بود دستش موبایلش  ... 

 ... سها -

مامان بله -  ... 

 بیان بگو دیدیشون اگه...  درند دم پویا یا پیمان ببین برو ، تنته مانتو -

عموت خونه ببرند رو وسایل و ها ظرف این  ... 

 ... باشه -

 هنوز که ابرام به سریعی نگاه ، آمد می پایین ها پله از که حالی در سها

 آمده چرا کند کمک که نبود قرار اگه" اصال...  انداخت بود دستش تلفن

 عمویش خانه باز در و کوچه به نگاهی و رفت بیرون خانه در از...  بود

آمد بیرون خانه در از پیمان لحظه همان...  انداخت  ... 

داره کارت مامانم بیا...  پیمان -  ... 

 در کار چی معنای به را دستش ، آمد می سمتش به که همانطور پیمان

داد تکان هوا  ... 

تون خونه ببری باید ، وسایِل و ظرف سری یک -  ... 

مرسی ، باشه:  داد تکان فهمیدن معنای به را سرش پیمان  ... 

 سر از داشتند پویا و ارمیا...  انداخت کوچه داخل به ای دوباره نگاه سها

 داخل سریع...  نداشت را ارمیا حوصله...  آمدند می خانه سمت به کوچه

 نه موبایلش بار این که ، افتاد ابرام به دوباره نگاهش بار این و شد خانه

 نگاهی...  فشرد هم به را هایش لب...  بود دستش در که ، گوشش کنار

انداخت اطراف به  ...  



؟ بود کجا سام پس  ... 

 

*** 

 

؟ زد حرفی بهت کسی دیشب -  ... 

 روی کنارش که شیوا به...  آمد باال دستش داخل دفتر روی از شیال سر

؟ چطور نه:  گفت و کرد نگاه بود نشسته تخت  ... 

 اصال و اتاق توی اومدی ، برگشتی دکترت پیش از که این از بعد آخه -

 چیزی بهت کسی:  داد ادامه احتیاط با شیوا...  ؟ نیومدی بیرون اتاق از

؟ گفته  ... 

 ، سها تر عجیب های نگاه هم بعد و سام عجیب رفتار یادآوری با شیال

نه:  گفت و داد تکان سری فقط  ...  

؟ مطمئنی:  پرسید دوباره ، نکرده باور بود مشخص کامال که شیوا  ... 

  ... آره -

 تکیه توالتش میز به اتاق ی گوشه که افتاد سها به نگاهش حال همان در و

 لحظاتی نگاهشان...  داد می گوش دو آن های حرف به سکوت در و داده

 رو و برگشت عقب به چون ، شد متوجه انگار هم شیوا...  نشست هم در

؟ وایسادی اونجا چرا تو:  گفت سها به  ... 

همینجوری:  انداخت باال ای شانه سها  ... 

 همینجوری کم یه هم حاال خب! ...  همینجوری:  رفت باال شیوا ابروهای

بشین ما کنار بیا  ... 



راحتم جا همین -  ... 

 که حالی در و...  ؟ شماها چتونه:  نشست شیوا ابروان میان ظریفی اخم

 همه دیشب از اصال:  داد ادامه بود گردش در سها و شیال میان نگاهش

شدند عجیب  ... 

؟ شدن عجیب کیا مثال:  نشست سها های لب روی پوزخندی  ... 

 کرد نگاه بود ایستاده توالتش میز کنار هنوز سینه به دست که او به شیوا

 توی و بود خرد اعصابت خیلی دیشب هم تو...  ؟ خودت مثال:  گفت و

بودی اخم  ...  

 او جواب انداختن باال شانه یک با وجود این با ، رفت درهم سها های اخم

کنی می اشتباه:  داد را  ... 

 می غره چشم ، ارمیا به راست و چپ که اونی بگی خوای می یعنی -

؟ نبودی تو رفت  ... 

 می خرد منو اعصاب ارمیا چون:  داد جواب ، آرام ولی ، حرص با سها

نداره شعور هم خرده یه پسر این چون...  کنه  ... 

 به ؛ بود کرده سکوت دو آن های صحبت مدت تمام در ؛ که شیال نگاه

بود شده دوخته ، داد می تکان را پایش یک عصبی حالی با که سها  ... 

 را پایش یک ؛ بود نشسته تخت روی که همانطور ؛ خیالی بی با شیوا

 می هممون...  شناسیم می رو ارمیا هممون:  انداخت دیگرش پای روی

 دیشب چرا تو که فهمم نمی اینو من...  خودیه بی آدم چقدر پسر این دونیم

؟ خوردی می حرص کارهاش دست از انقدر  ...  

 احمق ی پسره این خاطره به فقط ، من دیشب های خوردن حرص کاش -

 ... بود



 سمت به ، خواهر دو ی خیره های نگاه زیر ، حرفش این دنبال به و

انداخت آن روی را خودش و رفت تختش  ...  

 آن و گذاشته تخت روی را هایش دست کف که ؛ او به که حالی در شیال

 آیا:  اندیشید خود با ، کرد می نگاه ؛ بود کرده بدنش گاه تکیه را ها

 سها دیشب خردی اعصاب دالیل از یکی هم او خود که داشت احتمال

 های نگاه طرز متوجه قبل شب تمام که مخصوصا...  نبود بعید...  ؟ باشد

بود شده خودش به سها عجیب  ... 

...  بود خرد اعصابت دیشب کال...  گم می رو همین دارم هم من خوب -

 ریز های چشم اون با حیاط توی چطور که دیدم هم بار چند که مخصوصا

کردی می نگاه ابرام به شده  ... 

دوخت چشم نشست سها های لب روی که پوزخندی به شیال  ... 

 لحظه یه ولی ؛ کمک بود اومده دیشب سرش خیر مثال...  ابرام... ههه -

بود نرفته کنار گوشش کنار از موبایلش هم  ... 

 برای ؛ ابرام به سها دلیل با یا دلیل بی های دادن گیر علت زدن حدس

 و بگیرد را خودش جلوی نتوانست وجود این با...  نبود سخت زیاد شیوا

 : گفت

 زد می حرف موبایلش با که بود اون فقط مگه...  سها نباش انصاف بی -

 با کردن صحبت حال در کوچه توی کیا ببرم اسم واست خوای می... 

هم پیمان و پویا حتی...  ؟ بودند گوشیشون  ... 

نکن دفاع ازش من پیش -  ... 

باشه:  آمد باال هوا در اختیار بی شیوا های دست کف  ... 

نشست هایش لب روی ناچاری سر از ای خنده و  ... 



 خیلی بدبخت ابرام نگذریم حق از سها ولی:  داد ادامه قبل از تر آرام و

 ولی...  میاد بدم ازش چقدر من دونی می که خودت...  کرد کمک دیشب

 به داشت مردونه سمت اون همش...  گذشت شه نمی که حقم از خوب

که دیدم بار چند خودم اصال...  کرد می کمک پسرها  ... 

 ، میاد بدم ازش چقدر من دونی می که هم تو:  کرد قطع را حرفش سها

بزنم حرف بهش راجع خوام نمی هم دیگه  ... 

 ، داد می فشار هم روی را هایش لب که حالی در و کشید بلندی نفس شیوا

کرد نگاه سها به فقط  ...  

بود تر صادق خودش با کمی فقط ، کمی سها کاش  ...  

 هم سها عاصی و سرگردان نگاه...  شد حکمفرما اتاق در لحظاتی سکوت

 سها نازک ابروان...  شد شیال سردرگم و کنجکاو نگاِه شکاِر باالخره

خورد گره درهم دوباره  ... 

؟ ناراحتی من دست از تو:  زد را دلش حرف باالخره شیال  ... 

 کلمه یک در ، کوتاه مکثی از پس ولی ؛ بود درهم هم هنوز سها های اخم

آره:  داد را او جواب  ... 

رفت باال شیوا ابروهای  ...  

؟ چرا -  ... 

؟ دونی نمی یعنی -  ... 

 اگه:  گفت آرامی به وجود این با ولی ، شد ناراحت سها بیان لحن از شیال

پرسیدم نمی ازت که دونستم می  ... 

بود درگردش سها و شیال میان ؛ شیوا متعجب نگاه  ... 



؟ ها ، بگیر فاصله ابرام از که بگم بهت باید دیگه بار چند شیال -  ... 

؟ چرا:  کند پنهان را اش ناراحتی کرد سعی شیال  ... 

؟ چرا - ! ... 

 

نشست سها های لب روی پرتمسخری ی خنده  ... 

 و کرد ؛ کرد می نگاه دو آن به تعجب با مدت این تمام که شیوا به رو

 رو خواهرت چجوری دونم نمی دیگه که من...  چرا بگو بهش تو:  گفت

بمونه دور ابرام از که ، بهتره خودش ی واسه که ، کنم متوجه  ... 

:  گفت سها به رو صدا بی ، لب زیر ، شود متوجه شیال که آن بدون شیوا

برگرداند شیال سمت به را رویش و...  هیسسس  ...  

بود شده دوخته سها به هنوز شیال ناراحت نگاه  ... 

شیال:  زد صدایش مالیمت با شیوا  ... 

برگشت خواهرش سمت به شیال دلخور نگاه  ...  

 اینجا خواد نمی کسی عزیزم:  نشست شیوا های لب روی محوی لبخند

فقط ، نداره منظوری هم سها...  دونی می کنه ناراحتت  ... 

؟ چی فقط -  ... 

اینکه فقط خوب -  ...  

کرد نگاه بود درگیر خودش با دادن جواب برای انگار که او به شیال  ... 

؟ شیوا چی فقط -  ... 

 



 خیلی لحظات مدت این توی که دونیم می هممون ما...  عزیزم ببین -

خوب ولی...  داشتی سختی  ...  

 از را هایش دست ، باشد شده عاجز توضیحاتش ادامه از که انگار شیوا

 به این...  ابرام فهمی می...  ابراِم اون ، شیال خوب ولی:  کرد باز هم

نکنی پیدا باهاش احساسی درگیری ، زیاد که خودت نفعه  ... 

میاد خوشم ازش من ولی -  ... 

داشتیم کم رو همین فقط -  ...  

 بگیرد نادیده را او ِی گزنده لحِن و سها صدادار پوزخند کرد سعی شیوا

 به رو ، باشد آرام لحنش تا کرد می را تالشش تمام که حالی در و... 

 ؟ چیه میاد خوشت ازش که این از منظورت ، عزیزم ببین:  گفت شیال

 اشکال باشه ، کنه می بهتر رو حالت ، باهاش بودن دوست اگه ببین... 

 اعتماد قابل ، آدم اون شیال...  دم می هشدار بهت دارم ببین ولی...  نداره

 ... نیست

 گفت شیال به رو و پرید شیوا صحبت میان باشد نیاورده طافت انگار سها

 یادت...  ؟ ها...  ؟ گفتی چی بهم تراس توی نیست یادت پیش شب چند: 

؟ بودی ناراحت چقدر نیست  ... 

؟ شده چیزی...  ؟ چرا:  کرد نگاهشان کنجکاوی با شیوا  ... 

 گفته بهش برگشته ابرام:  گفت و کرد شیوا به رو درهم های اخم با سها

 کنی می بازی فیلم ما همه واسه داری ولی ، داری خبر مبین از تو که

 ...؟

؟ چی:  کرد نگاهشان بهت با شیوا  ... 



سها کنه نمی فکر اینجوری ابرام فقط:  گفت سها به رو ناراحتی با شیال  

... 

 گفت عصبی لحن با ، بود شیال حرف پشت که منظوری به توجه بی سها

 راجع نبود قرار مگه...  گذشته روز چند...  ؟ نکردی رو فکرات هنوز: 

کنی فکر بهش  ... 

نیامد خوشش لحظه آن در سها لحن از اصال شیال  ... 

 که بزنید حرف جوری یه شه می:  شد عصبی شیوا...  ؟ فکری چه -

بفهمم منم  ... 

مبین نگاری چهره واسه بره شیال که شده قرار هیچی -  ... 

کنم فکر بهش راجع که شد قرار:  کرد قطع را سها حرف شیال  ... 

نکردی فکر هنوز یعنی گذشته روز چند خوب -  ... 

کنم می فکر دارم گفتم -  ... 

نداریم که دعوا...  باشین آروم ها بچه هی هی -  ... 

آورد پائین را سرش دلخوری با شیال  ...  

کرد نگاه سها به شیوا  ...  

بود درهم سها های اخم  ... 

شیال...  زد حرف میشه هم آرامش با -  ... 

 ، داشت قرار اش شده خم زانوهای روی که دفتر به دوباره شیال نگاه

بود برگشته  ... 

؟ نگاری چهره بری خوای می شیال -  ... 



 ای شانه فقط ، بیاورد باال دستش زیر صفحه از را نگاهش که آن بی شیال

انداخت باال  ... 

نزد هم حرفی وجود این با ولی ، کشید پوفی سها  ... 

 ، بود دستش زیر دفتر داخل نوشتن حال در ، سکوت در که او به شیوا

دوخت چشم  ...  

 

 

کردین می درکم کاش  ... 

فهمیدین می کاش   

 تنهایی

که وقتی هم اون   

خالی ذهن یک و تویی فقط  

جانکاهیِ  درد چه  ... 

رو خودتون باِر شماتت نگاِه سنگینِی کاش   

 هرازگاهی

داشتین برمی روم از  

کشم می دل ته از بار هر که باری حسرت آِه میوِن منم تا  

هرازگاهی فقط ؛ گاهی  

و کنم پیدا کنه می طلب دلم که جایی در را آرامش  

بگم خود با و کشیده نفسی  : 



همش زندگی   

نیست غم  

نیست درد  

نیست رنج  

  زندگی

  گاهی

وقتایی یه  

تفاهم و هست آرامش   

 و

که هایی آدم   

تونن می   

خوان می و   

کنند درکت که  ... 

 

 ... کاش

کردین می درکم کمی کاش  ... 

 

 



 نگاه سام ی گرفته ی چهره به لحظاتی ، اتاق در چهارچوِب میاِن از ابرام

 در و خود در ، باشد او حضور متوجه حتی که آن بی چگونه که ؛ کرد

بود رفته فرو افکارش  ... 

بود کفری حسابی سام دست از...  فشرد هم روی را هایش دندان ابرام  ...  

 ولی...  بود زده زنگ سام گوشی به بارها و بارها کوفتی روز دو این

 خانم سمانه نتوانست و نخواست...  بود نداده را هایش تماس جواب سام

آورد درمی سرش حسابی را سام کار این تالفی وگرنه ، کند نگران را  ... 

 به میزش سمت به و گذاشت اتاق داخل به قدمی و گرفت او از را نگاهش

 با آن برخورد صدای از...  انداخت میز روی را سوئیچش...  افتاد راه

 آفتابی عینک درهم های اخم با ابرام...  آمد باال باالخره ، سام سر ، میز

گذاشت میز روی ، هم را اش  ...  

کرد نگاه او رخ نیم به فقط سکوت در سام  ... 

 را آن ، بود اش اشاره و شست انگشت میان موبایلش که همانطور ابرام

داد تکان هوا در بار چند  ...  

برگشت سام سمت به اش عصبانی نگاه و نیاورد طاقت هم باالخره  ... 

؟ بودی گوری کدوم روز دو این -  ... 

شد دوخته ابرام های چشم به سام نگاه  ...  

گذشت سکوت در لحظاتی  ... 

؟ شدی الل -  ... 

 می بیرون سنگینی با را نفسش که حالی در و گرفت او از را نگاهش سام

بودم خونه:  داد را او جواب ، فرستاد  ... 



نشست ابرام های لب روی ، آلود حرص ای خنده  ... 

بودی خونه -  ... 

برداشت جلو به قدمی ابرام  ...  

نبود هایش لب روی خنده از نشانی دیگر  ... 

 دو...  ؟ شده مرگت چه آخه ؛ دوباره...  ؟ ها...  ؟ سام مرگته چه -

 سراغت اومدن نفر چند دونی می...  رفتی کردی ول رو باشگاه روزه

 آخه...  ؟ زدن زنگ بانک از فقط بار چند دونی می...  ؟ گرفتن رو

 و ؛ پیش ماِه چند به برگشتی دوباره...  ؟ لعنتی کنی می غلطی چه داری

؟ دوباره ؟ آره ؛ ؟ شیال نبوِد در هات بازی دیوونه ! ... 

 وار زمزمه ، کشید می جلو اش صندلی روی را خودش که همانطور سام

شو خفه:  گفت  ... 

؟ شم خفه:  شنید را او صدای ابرام وجود این با ! ... 

بود عصبانی ابرام  ... 

 همه این...  بریزی بهم رو چی همه نداری حق ، سام گفتم بهت هم قبال -

بدیم دست از رو چی همه هات بازی دیوونه این با حاال که نکردیم تالش  

... 

ببینی ضرری قضیه این توی نمیذارم گفتم بهت -  ... 

نشست ابرام های لب روی تمسخر از پر ای خنده  ... 

؟ نمیذاری -  ... 

کرد نگاه او به فقط منقبض فکی با سام  ... 

بود خشم از پر هم ابرام نگاه  ...  



 دراز او سمت به را راستش دست ، بود ایستاده اتاق وسط که حالی در

:  کرد اشاره او به ؛ بود دستش داخل هنوز که موبایلش گوشی با و کرد

 و بدم انجام خودم ، نداری رو انجامش ی عرضه تو که کاری نذار

بدم نجات کوفتی وضعیت این از رو خودمون  ... 

نمیدم رو اجازه این بهت:  غرید اش فشرده بهم های دندان میان از سام  ... 

 ، زندان بیفتی که وقتی:  نشست ابرام های لب روی زهرآلودی لبخند

ندارم احتیاجی تو ی اجازه به دیگه  ... 

 تر خشمگین ساِم و زد بیرون اتاق از عصبانیت با حرفش این دنبال به و

گذاشت باقی ، اتاق در تنها ، سرش پشت ، را  ... 

 

 

*** 

 

شد می بییشتر ثانیه هر انگار درد  ... 

؟ کرد می درد سرش آنقدر چرا  ... 

نتوانست ولی ، کند باز هم از را اش بسته های پلک کرد سعی  ... 

 " ... شیال "

 به ، دور خیلی ی فاصله از انگار ولی ، آشنا عجیبی طرز به صدا

رسید می گوشش  ... 

میشنوی صدامو "  ... " 



 پخش ، گرفت می اوج سرش توی ضربان هر با وحشتناکی طرز به درد

 گم خود در را دیگر صداهای ، قلبش ضربان گرومپ گرومپ و شد می

کرد می  ... 

بده جواب کنم می خواهش شیال "  ... " 

 با بگوید او به توانست می کاش...  کشید می دادنش تکان از دست کاش

پیچد می سرش توی وحشتناکی طرز به درد ، صدا هر با ، تکان هر  ... 

 " ... شیال "

 هم شاید یا ، داد تکانشان و کرد باز هم از را اش شده خشک های لب

 نگرانی با همراه درد...  نشد خارج میانشان از صدایی چون ، کرد خیال

شد بیشتر صدا  ... 

کنم می خواهش بسه  ... 

کنم می خواهش  ... 

 

 " ... شیال "

پرید جای از  ... 

کشید عقب را خودش سها  ... 

بترسونمت خواستم نمی...  ببخشید -  ... 

 شد خیره ، شد می پائین و باال ، سنگین های نفس با که او ی سینه به سها

؟ خوبی:   ... 

نشست تخت روی ، زد می شدت به که قلبی با شیال  ...  



؟ شیال -  ... 

داد تکان گیجی با را سرش و کرد آویزان تخت از را پاهایش شیال  ... 

کردی عرقی چه ببین -  ...  

 خفه صدایی با ، کشید می خیسش گردن پشت دستی که حالی در شیال

؟ چنده ساعت:  گفت  ... 

انداخت اش مچی ساعت به نگاهی سها  ... 

؟ بودی خواب رفتم وقتی از...  6 نزدیک -  ... 

؟ خواب  ...  

باشد خواب یک فقط توانست نمی اون نه  ... 

کرد می حس بدنش روی ، را اش مردانه های دست سنگینی هم هنوز  ... 

شد بلند تخت روی از ، سست بدنی با شیال  ... 

 ، بود کرده مانتویش های دکمه کردن باز به شروع که حالی در سها

؟ آره:  بود شیال با همچنان نگاهش  ... 

کنم فکر:  گفت لب زیر و کرد باز را تراس در شیال  ... 

بگیرند شکل خواستند می ذهنش ته چیزهایی یک انگار  ... 

رسید می گوشش به اتاق داخل از سها صدای  ... 

بینی می بد خواب داری کردم حس ، اتاق توی اومدم وقتی -  ...  

انداخت جانش به عجیبی لرز ، وزید که نسیمی  ... 

خواب توی خوردی می تکون خیلی ، ؟ چیه منظورم دونی می -  ... 



کرد جمع بغلش زیر را هایش دست شیال  ...  

زد می تند تند قلبش هم هنوز  ... 

شد باز دوباره تراس در  ... 

چسبه می گرم هوای این توی ، خریدم بستنی...  پائین بریم بیا -  ... 

بیاورد هایش لب روی ای کننده قانع لبخند کرد سعی شیال  ... 

میام بزنم آب صورتمو...  باشه -  ... 

بیا زود...  نکنیا دیر -  ... 

برو تو...  میام زود ، باشه:  داد تکان سری شیال  ... 

شدند بسته هم شیال های چشم ، اتاق در شدن بسته با  ...  

 ؛ مبهم چیز یک ، بود گرفتن شکل حال در ذهنش ته انگار چیزی یک

آزاردهنده عجیبی طرز به ولی  ...  

بچیند هم کنار ، را ذهنش ی پاره تکه و محو تصاویر کرد سعی  ... 

افسوس ولی  ...  

 قد اش گذشته خاطرات و او مابین ، که عظیمی و بلند دیواِر که افسوس

 همه انگار...  شد می خاطرات آن به او دستیابی مانع ، بود کرده علم

 ، شدن دیده برای انگار که تصاویری...  بود آلود مه غباری پشت چیز

 رخ به را خودشان خواستن می انگار که خاطراتی...  بودن تقال در

 ، انگار که خاطراتی...  بودند شده ناپدید سریع نگرفته شکل ولی ؛ بکشن

نداشتند وجود ، هم اول از اصال  ...  

فشرد هایش شقیقه روی را هایش انگشت  ...  



کشید دل ته از آهی  ... 

بود رفته فرو تاریکی در دوباره ، ذهنش ، زود چه  ... 

 

ام بسته پلک  

پرد می  ! 

 انگار؛

ام آشفته های خواب پرچین پشت  

زند می قدم کسی  ! 

؛ تا  

ترین نادیده  

را ام شبانه رویای   

زند رقم  ! 

... 

 

ظهرابی آرامش )  ) 

 

*** 

 



 پای از را او داشت ساعت چند این عصبی فشار...  آمد بیرون اتاق در از

 را هایش چشم و گذاشت اش پیشانی روی را دستش کف...  آورد می در

داد فشار هم روی محکم  ... 

 ... شیال -

کرد باز هم از را هایش چشم ، سرگیجه احساس با  ... 

؟ خوبی -  ... 

نبود خوب اصال حالش  ...  

خوبم ، آره:  کرد نگاه سها به ، بود شده تار کمی که دیدی با  ... 

پریده حسابی رنگت ولی -  ...  

؟ شده چی -  ... 

نیست خوب حالش انگار ، مامان دونم نمی:  برگشت عقب به سها  ... 

 چی ؛ ببینمت دخترم شیال:  شد شنیده سرشان پشت از هم زند آقای صدای

؟ شده  ... 

...  فقط خوبم:  بگوید توانست سختی به ، ها آن های همهمه میان شیال

نداد او به را بیشتر زدن حرف اجازه سردردش و سرگیجه احساس ولی  

...  

 ولی...  کرد دراز کنارش دیوار سمت به را دستش تعادل حفظ برای شیال

 آن از قبل چون ؛ کرد می تصور که بود چیزی آن از دورتر دیوار انگار

 میان و رفت سیاهی هایش چشم ؛ کند لمس را سرد دیوار دستش که

 ؛ خواندند می نام به را او که ، سمانه عمه و سها ی زده وحشت صدای

شد زمین نقش  ... 



 

 

** 

 

 

مامان بله -  ... 

؟ سام کجایی -  ... 

؟ چطور ، بیرونم -  ... 

؟ بیرونم چی یعنی -  ... 

؟ ای عصبانی انقدر چرا ؟ مامان شده چی -  ... 

... ؟ نیستی رفتارهات متوجه واقعا سام...  ؟ ام عصبانی انقدر چرا -

 تو یعنی...  نگاری چهره واسه رفتیم شیال با تنهایی سها و من امروز

 به هم امروز باید یعنی...  نباشیم تنها که اومدی می ما با امروز نباید

 میذاری داری رو ات خانواده اینجور یعنی...  ؟ بیاد ما تا گفتم می ابرام

؟ کنار  ... 

؟ نیست باهاتون زند آقای مگه -  ... 

 هست باهامون زند آقای چرا:  پیچید گوشی در مادرش عصبانی صدای

 دیگه...  بشه تموم شیال سرِم که منتظریم که االن هم ، آگاهی توی هم... 

 تو ولی...  هست ابرام ، نباشه زند آقای ، شه می عادی داره من واسه

 داری ، باشی ما کنار وضعیت این توی که این جای به تو...  ؟ کجایی

؟ ها ، سام کنی می کار چی  ... 



؟ خوبه حالش شیال...  ؟ سرمی چه:  پیچید گوشی توی سام نگران صدای  

... 

 تو االن که داشت اگه...  ؟ داره اهمیت تو واسه ای ذره شیال مگه -

بودی کنارش امروز  ... 

زنیم می حرف هم با خونه میام ، مامان باشه -  ... 

؟ اینجا بیای خوای نمی هم االن یعنی! ... ؟ خونه میای -  ... 

خو میام...  دارم کار االن مامان -  ... 

 ، پیچید گوشی در که بوقی صداِی شنیدِن با ، را حرفش ی ادامه ولی

گذاشت ناتمام  ...  

فرستاد بیرون ، سنگینی با را نفسش ، درهم های اخم با سام  ...  

 ، کرد می فرو شلوارش جیب داخل دوباره را موبایلش که همانطور و

دوخت رویش به رو زن ی چهره به را نگاهش  ... 

 

 

*** 

 

 می کیفش داخل را کلیدش دوباره که حالی در و کرد باز را حیاط در سها

 حیاط داخل دو هر که ؛ افتاد سام موتور و ماشین به ، نگاهش ، گذاشت

بودند پارک  ...  

شدند فشرده هم روی سها های لب  ...  



افتاد بیمارستان در مادرش عصبانیت یاد به  ... 

 آن به باید که ؛ داشت مهمی کار خودش هاِی گفته طبقِ  سام واقعا اگر

بود خانه در حاال چرا ؛ کرد می رسیدگی  ...  

...  انداخت شیال پریده رنگ ی چهره به نگاهی ، حیاط روشن تاریک در

کند رفتار اینطور او با سام که نبود حقش ، سوخت می شیال برای دلش  

...  

 گفت مهربانی با ، بود نگهداشته هنوز را شیال بغل زیر که حالی در سها

؟ خوبی:   ... 

داد تکان سری حالی بی با شیال  ... 

 می حیاط داخل که نوری تنها ، انداخت تاریک ساختمان به نگاهی سها

 روشن را حیاط داخل ؛ تراس باِز دِر از که ؛ بود سام اتاِق چراِغ ، تابید

کرد می  ...  

انداخت حیاط باز در به نگاهی نیم  ...  

بود کوچه داخل زند آقای با صحبت حال در همچنان مادرش  ... 

 سمت به و ، طی را حیاط طول ، کند می کمک شیال به که همانطور سها

 و کنی عوض رو لباسات تا...  باال بریم ما بهتره:  افتاد راه به ساختمان

بخوریم که کنم می درست چیزی یه منم ، کنی استراحت خرده یه  ... 

گرفت دهانش جلوی را دستش شیال  ...  

زد می هم به را حالش ، غذا اسِم شنیدِن حتی  ... 

همین ، بکشم دراز خوام می فقط ، ندارم میل چیزی االن واقعا من -  ... 



 با ، چشم ِی گوشه از ، کند پیدا دادن جواب فرصت که آن از قبل سها

 راستش سمت به نگاهش...  پرید جای از ، حیاط داخل کسی حضوِر حِس

 با...  داشت قرار جا آن صندلی چند و کوچک میزی که جایی ، شد کشیده

 حرص با را هایش دندان ، بود ایستاده آنجا ها آن به پشت که سام دیدن

ترکوندی رو ام زهره...  ساام:  گفت پرخاش با و داد فشار هم روی  ... 

برگشت عقب به ناگهان ، سها بلند صدای شنیدن با سرسام  ...  

 صدای با ؛ بود خورده او دست از ساعت چند این در که حرصی با سها

؟ کنی می چیکار داری اونجا معلومه" اصال:  داد ادامه عصبی  ... 

 جلوی از و ، خورد تکان کمی ، بود خورده جا خیلی بود مشخص که سام

 که ، شیوا ظریِف انداِم ، حرکتش این با و ، رفت کنار ها صندلی از یکی

 ِی ورزشکارانه و بزرگ هیکِل پشِت از ، بود نشسته صندلی آن روی

شود نمایان سام  ... 

اوه:  گفت اختیار بی صحنه این دیدن با سها  ... 

 به سرش و ، بود نشسته صندلی روی ، کج صورت به که همانطور شیوا

 بچه سالم:  گفت ها آن به رو ، نمایی دندان لبخند با ؛ بود برگشته عقب

کردین دیر ها  ...  

 و ، انداخت بود ایستاده کنارش سکوت در که شیال به نگاهی سریع سها

اینجایی هم تو دونستم نمی...  سالم:  گفت کنان ِمن ِمن  ... 

؟ بودین کجا شما:  انداخت باال ای شانه سرخوشی با شیوا  ... 

؟ نگفت بهت مگه سام...  ؟ ما:  کرد نگاه سام به حرص با سها  ... 

 و درآورد کیفش داخل از را موبایلش ، اش گوشی زنگ شنیدن با شیوا

 دستش ، صفحه روی مادرش نام دیدن با! ... ؟ سام:  گفت حال همان در



...  ببخشید:  گفت اش گوشی روی ی صفحه دادن نشان با و آورد باال را

زنه می زنگ بازم ندم جواب اگه  ... 

بود سام صورِت میِخ همچنان نگاهش ، شیوا به توجه بی سها  ...  

کرد می غلطی چه داشت سام  ...  

بود شیال ِی پریده رنگ صورِت به خیره نگاهش ، او برعکس سام  ... 

 چطور...  ام سمانه عمه خونه من نه...  آره...  مرسی...  مامان سالم -

 بعد بشینم پیششون خرده یه خوام می اومدن ها بچه تازه ، نیست معلوم... 

خونه میام  ...  

 می...  باشه...  مامان: گفت آرامتری صدای با و گرفت فاصله کمی شیوا

...  میام ، پیششون نشستم که خرده یه بذار...  خونه اومده شیال تازه گم

...  باشه:  شد شنیده تر عصبی بار این شیوا صدای دوباره...  مکث کمی

خداحافظ...  باشه  ... 

بود درهم هایش اخم...  کرد قطع را تلفن شیوا  ... 

برم باید من ببخشید ها بچه -  ... 

 شیوا سمت به دوباره سرش ، بود کرده سکوت مدت تمام در که سام

 را سرش ، بود شلوارش جیب داخل هایش دست که همانطور...  برگشت

زودی این به:  کرد کج کمی  ... 

اینجام کی از دونی می...  سام کن بس:  کرد ای مستانه ی خنده شیوا  ... 

گرفت را شیال وجود تمام بدی حس  ... 



 به نوازشگر ، سام بازوی روی را دستش کف ، درخشانی لبخند با شیوا

 خوش خیلی ، سام ممنونم:  گفت ظریفی صدای با و آورد در حرکت

 ... گذشت

 زیر چیزی و آورد پائین ، سها خشمگیِن هاِی چشم مقابلِ  را سرش سام

 لب روی لبخندی...  گرفت فاصله او از سپس و کرد زمزمه شیوا گوش

نشست شیوا های  ... 

ریخت هم به دو آن رفتار از سها اعصاب  ... 

 حلقه شیال دور را بازوانش مالیمت با...  آمد شیال سمت به لبخند با شیوا

 گفت مهربانی با و گذاشت شیال ِی زده یخ ِی گونه روِی ای بوسه...  کرد

 زنم می سر بهت میام دوباره فرصت سر ولی ، برم مجبورم شده دیرم: 

؟ باشه...   ... 

داد تکان سری فقط سکوت در حرفی هیچ بی شیال  ... 

 شیال صورت روی نگاهش که حالی در و برد عقب را سرش کمی شیوا

؟ خوبه حالت:  گفت مکث کمی با ، چرخید می  ... 

خوبم ، آره:  نشاند هایش لب روی کمرنگی لبخند سختی به شیال  ... 

؟ مطمئنی -  ... 

نباش نگران ، آره -  ... 

 ولی ، برم االن مجبورم ببخشید ، باشه:  آورد شیال بازوی به فشاری شیوا

؟ باشه ، زنم می سر بهت میام فرصت اولین در  ... 

 ... باشه -



 سها کنار از که حالی در و نشاند او ی گونه روی ای بوسه دوباره شیوا

خداحافظ:  زد او ی شانه به ای ضربه مالیمت با ، گذشت می  ... 

 برمی سام طرف به اخم با دوباره که حالی در و داد تکان سری سها

خداحافظ:  گفت گشت  ... 

آمد آنها سمت به سام ، خانه از او خروج و شیوا شدن دور با  ... 

؟ خوبی:  گفت ، مالیمت با شیال به رو  ... 

 ، آورد نمی در سر آنها از هم خودش که احساساتی میان سردرگم شیال

دهد تکان سری توانست فقط  ... 

 و کرد سها به رو بار این ، باشد نکرده باور را شیال حرف انگار سام

؟ گفت چی دکتر:  گفت  ... 

 شیال به رو ، باشد نشنیده چیزی که انگار و گرفت را شیال دست سها

 واست ایستادن سرپا انقدر...  کنی استراحت باید...  باال بریم بیا:  گفت

نیست خوب  ... 

گذشت سام کنار از بدی پوزخند با و  ... 

 

 

ایست مسخره حس چه  

که کسی دادن دست از ترس  

 !! نداریش

 



 

*** 

 

 آفتابی عینک...  کرد پارک باشگاه در از ای فاصله در را ماشین ابرام

 شد سها متوجه نگاهش حال همان در و...  برداشت هایش چشم از را اش

 ایستاده پسر یک از کمی بسیار ی فاصله در ، ماشینش باِز دِر کناِر که ،

بود ابرام سمت به دو هر رخ نیم و  ... 

 و کرد باز را ماشینش در ، بود دو آن روی نگاهش که همانطور ابرام

شد پیاده  ... 

...  چرخاند او سمت به را سها سر ، ماشین در شدن بسته و باز صدای

 ارتباط که بود کسی سها و...  نشست هم در ، لحظاتی برای نگاهشان

 غریبه مرد آن با صحبت به شروع دوباره تند تند و قطع را شان چشمی

 طوری او حالت...  برگشت ابرام سمت به هم غریبه مرد نگاه...  کرد

 از را اش آفتابی عینک که حالی در ، برد هم در را ابرام های اخم که بود

 افتاد راه به دو آن سمت به محکم های قدم با ، کرد می آویزان بلوزش یقه

 سها به حرفی عجله با غریبه پسر برسد دو آن به که این از قبل ولی... 

کرد حرکت به شروع سریع ابرام جهت خالف در و زد  ...  

 بود شدن دور حال در سرعت به که او از را نگاهش که آن بی ابرام

رساند سها به را خودش ، بگیرد  ... 

؟ بود اومده پیش مشکلی -  ... 

 ته به که ، او به نه ، ابرام روشن های چشم...  آورد باال را سرش سها

 او سمت به باالخره را ابرام نگاه ، سها مکِث...  بود شده خیره کوچه

 ... برگرداند



 خالی جای و ؛ کوچه ته به سر ی اشاره با ، دید را سها سکوت که وقتی

؟ بود کی:  پرسید دوباره ، غریبه آن  ... 

کشید دل ته از صدایی بی آه سها  ... 

 ... نگفتی -

نبود خاصی شخص:  کرد قفل سوئیچ با و بست را ماشینش در سها  ... 

 روی را دستش یک ، دادن جواب برای سها میلِی بی به توجه بی ابرام

؟ داشت کارت چی:  پرسید دوباره و گذاشت ماشین کاپوت  ... 

شد فشرده هم روی محکم سها های لب  ... 

رفت باال کمی ابرام لب گوشه  ... 

:  گفت دوباره داشت خودش آرامش حفظ در سعی انگار که طوری سها

نداشت خاصی کار  ... 

 چرا پس:  کشید هایش لب روی آرام ، را آزادش دست انگشت پشت ابرام

؟ بپری یکی به خوای می انگار که طوریه حالتت  ... 

شناخت می خوب را ابرام لحن این سها  ...  

 جز ؛ داشت شباهت چی هر به ؛ نشست سها های لب روی که لبخندی

 لحنش کرد می سعی که حالی در و برداشت جلو به قدمی...  لبخند همان

 در همیشه من که نیست حالتی همون این مگه:  گفت نباشد زهرآلود خیلی

؟ دم می نشون خودم از تو مقابل  ... 

نداشت لبخندش کردن مخفی در سعی دیگر بار این ابرام  ...  

داشت دوست را سها با کردن بحث این  ... 



 داخل را دیگرش دست ، بود کاپوت روی هنوز دستش یک که همانطور

گفت جانب به حق ، آورد جلو را سرش کمی...  کرد فرو شلوارش جیب  

:  

 این دونم می که جایی تا...  ؟ چرا بدونم خوام می همین واسه منم -

منه مخصوص فقط حالتت  ...  

شد ابرام های لب روی ی موذیانه لبخند متوجه ای لحظه سها نگاه  ... 

؟ اینه غیره -  ... 

 دارد نگه بودند که جایی همان را هایش دست که کرد را تالشش تمام سها

 داده دست از را خود کنترل است ممکن کرد می احساس آن هر چون... 

 ی چهره روی از را کذایی لبخند آن ، شده هم دندان و چنگ با ناگهان و

کند پاک ابرام  ... 

 ... سها -

 ، نداری بهم حسی وقتی چرا...  درد و سها:  اندیشید خود با سها

؟ لعنتی کنی می صدام اینجوری  ... 

 می راحت چه فاصله این از سها و ؛ بود او با هم هنوز ابرام نگاه

ببیند بدجنس عسلیِ  هاِی چشم آن در را شیطنت از های رگه توانست  ... 

رفت هم در اراده بی سها های اخم  ... 

  ... ولی

 خوبی حس چه ، آمیز شیطنت نگاه آن در شدن خیره وجود این با ولی

 ... داشت

 ... سها -



لحن همان هم باز  ...  

 ابرام گوشِی زنِگ صداِی شدِن بلند با همزمان ، اراده بی سها های لب و

خوردند تکان ،  ... 

 ... من -

 ، ابرام شلواِر جیِب سمِت به او از تر سریع نگاهش و...  کرد مکثی سها

 بیرون را بود شلوارش جیب داخل که دستی همان ابرام...  شد کشیده

کرد نگاه اش گوشی ی صفحه به و ، آورد  ...  

شد خشم از پر سها وجود  ...  

رفت فرو قلبش به نیشتری مثل ، گوشی ِی صفحه روِی پریناِز  ...  

 نگاهش منتظر دوباره ، دست به گوشی که ابرام به و آورد باال را سرش

دوخت چشم ، کرد می  ... 

 ... خوب -

 حضور بیشتر ای ثانیه برای حتی بتواند که بود آن از تر عصبانی سها

کند تحمل خود کنار در را ابرام  ... 

ندارم گفتن واسه حرفی -  ... 

 قدم با و ؛ گذشت او ی رفته باال ابروهای آن و ابرام کنار از سرعت به و

 می بیراه و بد ؛ ابرام شیطانِی وجوِد و ؛ خود به که حالی در ، تند های

گذاشت باشگاه ی محوطه داخل به قدم ، فرستاد  ... 

 

 

 



*** 

 

 هم به را تمرکزش ، رسید می گوش به کوچه داخل از که صداهایی

 های اخم با ، بود نشسته تخت روی زانو دو که همانطور...  بود ریخته

 ، بود نمانده خیلی...  کرد نگاه اش جزوه ی مانده باقی صفحات به درهم

 نمی پیدا هم را ها آن ی دوباره مرور فرصت دیگر ، زیاد احتمال به ولی

 چه دیگر گرفتنش تابستانی ترم...  فشرد هم روی را هایش لب...  کرد

دوخت اش جزوه به دوباره را نگاهش...  بود  ... 

 او تمرکز و شد می شنیده خانه بیرون از همچنان صحبت و خنده صدای

...  بود شده اش گرسنه هم چقدر تازه...  ریخت می هم به همچنان نیز را

 برای چیزی دنبال چشم با ، بود شده خم جزواتش روی که همانطور

 قبل از بیشتر را هایش اخم پفک خالی پوست...  گشت تخت روی خوردن

 دستش کنار های شکالت پوست روی را دستش کف...  برد فرو هم در

 کمرش...  شد نمی پیدا خوردن واسه چیزی هیچ یعنی خدایا...  کشید هم

نشست تخت روی زانو چهار حرص با و کرد صاف را  ... 

گشنمه خیلی من -  ... 

 به آرام ؛ بود گرفته آغوش در را زانوهایش که همانطور ؛ شیال نگاه

برگشت او سمت  ... 

؟ نیست ات گرسنه تو -  ... 

 اطراف های خوراکی پوست به که حالی در و انداخت باال ای شانه شیال

؟ کنم پوست میوه واست خوای می:  پرسید آرامی به ، کرد می نگاه سها  

... 

شه می گشنم بیشتر که اونجوری نه:  نالید سها  ... 



نمونده خیلی هم شام تا -  ...  

کشید خود سمت به را ها میوه ظرف حرفش این دنبال به و  ...  

شم نمی سیر من که چیزها این با -  ... 

 شروع ، بزند حرفی که آن بی ولی ، نشست شیال لب روی محوی لبخند

 تخت روی را خودش ناله و آه با سها...  کرد ها میوه گرفتن پوست به

 به ؛ گذاشت می حیاط سفت تخت روی را سرش که حالی در و انداخت

 می کاش...  بود شده خسته چقدر... دوخت چشم سرش باالی آسمان

...  بخوابد سیر دل یک و انداخته کناری به را هایش جزوه تمام توانست

 طرف به را سرش ، بود کشیده دراز تخت روی پشت به که همانطور

 اش ساعته چند همراه این ، کوچه شلوغی برخالف...  برگرداند شیال

 کف که حالی در و خورد تکانی...  بود رفته فرو خود در و ساکت چقدر

 چشم او به ؛ کشیده دراز همانطور ؛ بود کرده سرش گاه تکیه را دستش

 طاقت همیشگی سهای هم باز ، شد تر طوالنی سکوت وقتی...  دوخت

 : نیاورد

؟ شیال شده چیزی -  ... 

نه:  آمد باال کمی شیال نگاه  ... 

؟ ای گرفته انقدر چرا پس -  ...  

 پوست مشغول دوباره حرفی هیچ بی و ؛ رفت باال کمی شیال ی شانه

شد ها میوه کردن  ... 

رفت درهم سها های اخم  ...  

افتاد اتاق داخل روزشان آن های حرف یاد به  ... 

؟ بود ممکن یعنی  ... 



نشست تخت روی ، وجدان عذاب با  ... 

ناراحتی؟ روزم اون های حرف خاطر به من از -  ... 

داد تکان نفی ی نشانه به را سرش ، کند نگاهش که آن بی شیال  ... 

؟ گفته چیزی کسی:  پرسید دوباره مکث کمی با سها  ... 

نه:  داد جواب آرامی به شیال  ... 

؟ چته پس -  ... 

نیست چیزیم -  ... 

؟ چیه ی واسه کردنت بغل زانو و سکوت این نیست چیزیت اگه -  ... 

همین ، گرفته دلم کم یه فقط -  ... 

؟ همین -  ... 

 ... همین -

گی می دروغ -  ... 

 های میوه ظرف...  نشست شیال های لب روی کالفگی سر از لبخندی

داد هل سها سمت به را کنده پوست  ... 

درست سر برو و بخور...  میوه اینم بیا -  ... 

 از خیاری ، کرد می نگاه شیال به شده تنگ های چشم با که همانطور سها

 کالفگی احساس او ی خیره های نگاه زیر شیال...  برداشت ظرف داخل

 دور را هایش دست دوباره و فرستاد بیرون را سنگینش نفس...  کرد می

کرد حلقه اش شده خم زانوهای  ...  

؟ شده تنگ سعید دایی ی واسه دلت -  ... 



برگشت سها سمت به شیال نگاه  ... 

؟ آره:  زد دستش داخل خیار به دیگری گاز سها  ... 

دونم نمی -  ... 

؟ دونی نمی:  رفت باال سها ابروهای  ... 

برسد سها گوش به شیال وار زمزمه صدای تا کشید طول کمی  ... 

 ... نه -

 شیال به ، سکوت در لحظاتی برای ، جواب این شنیدن از زده بهت سها

بود دوخته چشم حیاط از ای گوشه به لحظه آن در که او به ؛ شد خیره  ...  

؟ کند برقرار ارتباط اطرافیانش با بود نتوانسته هم هنوز شیال یعنی  ... 

؟ سها -  ... 

کشاند بیرون افکارش از را او شیال صدای  ... 

 ... بله -

 کنی می فکر:  بود خیره ای نقطه به او از دور هم هنوز شیال نگاه

؟ برگردن وقت هیچ من خاطرات  ... 

کرد احساسات دستخوش را سها وجود ، شیال محزون لحن  ... 

؟ بیارم یاد به رو چی همه من که برسه روزی باالخره کنی می فکر -  ... 

؟ گذشته چقدر مگه...  ؟ سوالیه چه این آخه...  شیال معلومه -  ... 

خیلی:  نشست شیال های لب روی تلخ لبخندی...  من واسه -  ... 

کن باور...  شه می درست چی همه:  شد دلسوزی از پر سها نگاه  ... 



 فرو سختی به را بغضش که حالی در و گرفت سها از را نگاهش شیال

دوخت چشم سرش باالی آسمان به داد می  ...  

نداشت را شیال نگاه غم همه این طاقت سها  ... 

شه می درست چی همه خدا به...  آروم آروم بذار ، شیال -  ...  

ندارم تحمل دیگه:  بود درد از پر شیال لحن  ...  

نشست کنارش تخت روی و زد کناری را هایش کتاب و جزوه سها  ... 

شیال هی -  ... 

نیست ذهنم توی هیچی سها:  بود زده حلقه شیال های چشم توی اشک  ...  

را بازوهایش سها  

 

 که دیروز مگه...  نداره اشکال...  هیسسس:  کرد حلقه او های شانه دور

 خودت به داری که بس...  خیاِل و فکر خاطر به نگفت دکتر شد بد حالت

میاری فشار  ... 

...  تونم نمی دیگه من ولی...  راحت ها حرف این گفتن اون واسه -

 نشناسی رو خودت که این ، بدیه حس چه دونی نمی...  ندارم تحمل دیگه

 هیچ بدون...  سها مونه می خالی دنیای یک توی زندگی یه مثل... 

؟ گم می چی فهمی می...  ای گذشته هیچ بدون ، ای خاطره  ... 

...  شه درست چیزی نیست قرار هم خودت دادن عذاب با ولی...  آره -

نشد اگه  ... 

کنه پیدا ادامه هست که همونطوری چی همه بذار:  کرد مکثی سها  ... 



...  تونم نمی دیگه...  تونم نمی:  کرد پیدا را خودش راه باالخره اشک

کنم تحمل رو وضعیت این تونم نمی این از بیشتر دیگه سها  ... 

 می...  باید شیال...  بتونی باید:  شد رحم بی کمی و جدی سها صدای

؟ برمیاد ازت هم ای دیگه کار مگه این غیر...  ؟ فهمی  ... 

 می راست...  شد فشرده هم در حقیقت این دردناک حس با شیال سینه

آمد می بر دستش از هم دیگری کار مگر گفت  ... 

*** 

 

دونستی می کاش   

مونی می باقی من قلب توی همیشه تو که  

تونه نمی چیز هیچ   

  تو

کنه پاک من ذهن از رو تو عشق و  

 ولی

کنم تموم رو چی همه خوام می دیگه ولی  

کنم فراموش رو چی همه خوام می دیگه  

  ، شدم خسته هم نوشتن از دیگه

  ، دفتر این گذاشتن کنار با خوام می

  ، بود هام تنهایی مدت این توی من همیشگی همراه که

  ، بردارم تو کردن فراموش برای قدمی



  ، نتونم اگه حتی

  ، کنم وانمود خوام می

خوام می   

کردم فراموش رو تو که کنم وانمود  ... 

  ، نویسم می دفتر این توی که باشه مطلبی آخرین این شاید

کنم تموم رو چی همه خوام می   

رو خودم و   

کنم آماده جدید چیزهای برای  ... 

 

 

شیال ـ  ... 

آمد باال دفترش روی از ، سام صدای شنیدن با شیال سر  ... 

بود ایستاده ، بود نشسته آن روی ، او که مبلی از کمی ی فاصله در سام  

... 

  ... ! شیال

کرد نگاه او به بهت با شیال  ... 

؟ بود ِکی ، بود داده قرار خود مخاطب ، مستقیم را او که باری آخرین ! 

... 

؟ داری فرصت -  ... 



شد بسته شیال دستان میان اراده بی دفتر  ... 

 ، بود شیال های دست توی که ای قهوه جلد دفتر به ای لحظه ، سام نگاه

...  کشید دل ته از آهی...  داد می آزارش دفتر این چقدر...  شد دوخته

 دوخته چشم او به ، عجیب حالتی با شیال...  آورد باال دوباره را نگاهش

  ... بود

نشست سام های لب روی اراده بی لبخندی  ...  

 نام به شوک از هنوز...  شود بیشتر شیال نگاه بهت که شد باعث همین

حاال...  بود نیامده بیرون بار اولین برای خواندنش  ...  

 ... !! لبخند

؟ منه ضعف نقطه چشا این دونی می -  ... 

شد سام خودمانِی لحِن مبهوِت شیال  ... 

؟ بود شده چش امشب سام  ... 

 لحنی با و کرد آرام ای سرفه ؛ باشد شده لحنش متوجه انگار که هم سام

 دکترت پیش بری باید که هایی زمان:  گفت بود شده تر جدی بار این که

بگو بهم رو  ... 

؟ چرا:  کرد نگاهش سردرگم شیال  ... 

برمت می خودم من بعد به این از چون -  ... 

 سوال و بوده واضح خیلی مسئله این انگار که داد را او جواب طوری سام

بود مورد بی خیلی شیال  ... 

؟ چرا -  ... 

رفت درهم سام های اخم  ... 



؟ چی چرا -  ... 

شد نمی شیال منظور متوجه انگار  ...  

؟ شد مهم واست موضوع این یهو چرا -  ... 

 خوام نمی دیگه چون:  کرد نگاه شیال های چشم توی ای جدی لحن با سام

نمیاد خوشم تا دو شما بین صمیمیت این از چون...  بری ابرام با  ... 

 حرف این از شیال! ... ؟ ابرام و او بین صمیمیت از...  آمد نمی خوشش

 روز چند همین مگر...  داشت ربطی چه او به اصال...  شد حرصی او

 هم کنار در ، حیاط داخل ، صمیمی آنجور ، شیوا و او خود که نبود پیش

آمد نمی خوشش او حاال...  بودند  ... 

رفت درهم شیال های اخم  ...  

کرد باز دوباره را دفتر و گرفت او از را نگاهش  ... 

ترم راحت ابرام با من...  نیست مهم واسم -  ... 

 های دست میان از را دفتر ، مبل پشت همان از و گذاشت جلو قدمی سام

 کرد سعی و ، برگشت عقب به حرص با شیال...  کشید بیرون شیال

بکشد بیرون سام های دست میان از را دفترش  ... 

بده پس رو دفترم -  ... 

کرد نگاه او به درهم های اخم با ابرام  ... 

؟ دوتاست شما بین چی -  ... 

کرد نگاه او به فقط سکوت در و ؛ رفت باال کمی شیال ی چانه  ... 

بگیر فاصله ابرام از -  ... 



نگیرم اگه -  ... 

کرد نگاه را او لحظاتی ؛ شد تنگ کمی سام های چشم  ...  

 لحن با ، آورد می او سر نزدیک را سرش که حالی در و ، شد خم سپس

گیری می چرا:  گفت ای جدی  ... 

 ازش:  کرد تکرار دوباره ، نداشت فاصله شیال صورت با خیلی صورتش

گیری می فاصله  ...  

آورد شیال گوش کنار را هایش لب  ...  

 را خودش کمی ، کند نگاه را او آنکه بی شیال ، او های نفس گرمای از

کرد تر نزدیک گردنش و شانه به را سرش و کشید کنار  ... 

 این من:  آورد تر نزدیک را هایش لب او حرکت این به توجه بی سام

کردی لج خرده یه فقط هم االن...  شناسم می خوب خیلی رو تو اخالق  ... 

 ای بوسه ، خونسردی با ؛ کند پیدا حرفی فرصت شیال که آن از قبل و

 به و شد دور مبل از اش همیشگی غرور با و ، نشاند شیال گاه گیج روی

 عجیب رفتار از مبهوت و مات را شیال و...  افتاد راه به اتاقش سمت

گذاشت باقی ، زده شوک ، مبل روی ، خود  ... 

 

 

*** 

 

آمد داخل دفتر در چهارچوب از ابرام سر  ... 

میریم داریم ما سام -  ... 



رفت درهم سام های اخم  ...  

؟ ما ! ...  

شد بلند ش صندلی پشت از اراده بی  ... 

؟ کجا -  ... 

 را ش گوشی ؛ پیام زنگ صدای شدن بلند با ، او سوال به توجه بی ابرام

آورد بیرون جیبش داخل از  ... 

کرد حرکت دفتر باز در سمت به سام  ...  

؟ کجا گم می -  ... 

 انداخت سام به نگاهی نیم و آمد باال کمی اش گوشی صفحه از ابرام سر

داد را او جواب باالخره تا ، کشید طول سام کردِن برانداز کمی...   ... 

؟ ریم می کجا هم با شیال و من معموال -  ... 

؟ داره دکتر وقت امروز مگه:  رفت درهم سام های اخم  ... 

 ش گوشی به دوباره را نگاهش و نشست ابرام های لب روی پوزخندی

 ... دوخت

؟ نگفتی بهم چرا -  ... 

رفت باال ابرام ابروهای  ...  

برگشت سام سمت به دوباره نگاهش  ... 

 آخرین:  شد تنگ کمی ابرام چشم ی گوشه...  ؟ گفتم می بهت باید چرا -

 شیال به مربوط مسائل دونستن به ای عالقه زیاد کردم چک که باری

 ... نداشتی



شدند فشرده هم روی سام های لب  ... 

رفت باال کمی ابرام لب ی گوشه  ... 

دارم کار شیال با امروز هم خودم صورت هر در -  ... 

؟ کار چی -  ... 

داد می نشان ابرام های لب روی را خودش داشت کم کم لبخند  ... 

بگم بهش چیزی یه خوام می...  دارم کار که گفتم -  ... 

 داد ادامه ، گرداند برمی شلوارش جیب داخل را ش گوشی که حالی در و

 نیست مهم واست دونم می که رو تو البته ، نشین نگران کردیم دیر اگه: 

بگو خانم سمانه به ولی ،  ... 

شد منقبض سام فک  ... 

کنم فراموش ممکن من ، بگو مامان به بزن زنگ خودت -  ... 

 به سکوت در ، کرد می بازی دستش توی سوئیچ با که حالی در ابرام

 لبخنِد و کننده متهم هاِی چشم ولی ، نزد حرفی ، کرد نگاه دوستش چهره

بود ها حرف از خیلی گویای هایش لب روی تمسخِر پر  ... 

 به درهم های اخم با و فشرد هم روی قبل از بیشتر را هایش دندان سام

برگشت میزش سمت  ...  

 گوشش به محوطه داخل از ابرام صدای که بود ننشسته میزش پشت هنوز

؟ شد تموم کارت:  رسید  ... 

 ... آره -

بریم پس -  ... 



کوبید میز روی محکم رو حسابداری دفتر سام  ... 

ابرام تو به لعنت -  ... 

 

 

*** 

 

انداخت شیال به نگاهی نیم ابرام  ... 

؟ خبرا چه -  ... 

 گرفته ، گذشت می کنارشان از سرعت به که هایی خیابان از ، شیال نگاِه

شد کشیده او سمت به و  ... 

نیست خاصی خبر -  ... 

؟ فکری تو انگار ولی -  ... 

نزد هم حرفی ولی ، انداخت باال ای شانه شیال  ... 

نداشت برداشتن دست خیال انگار اما ابرام  ... 

؟ ره می پیش چطور سام با اوضاعت -  ... 

 با کمی ؛ کرد می قالب اش سینه روی را هایش دست که حالی در شیال

داد را ابرام سوال جواب ، تعلل  ... 

کنه می رفتار عجیب خرده یه روزا این سام...  دونم نمی -  ... 

؟ عجیب -  ... 



 بود رفته فرو فکر در که او به کرد می عوض را دنده که همانطور ابرام

کرد نگاه  ... 

؟ چیه منظورت -  ... 

افتاد سام پیش شب رفتار یاد به شیال  ...  

 ... شیال -

 رو رفتارهاش و سام تونم نمی هنوز واقعا من...  ؟ ابرام بگم چی -

 نزدیکی جرات اصال که خشونت پر وجودش انقدر روز یه...  کنم درک

ولی...  ندارم رو بهش  ... 

 ... ولی -

شده عوض کمی سام انگار روزا این ولی -  ... 

 ثانیه چند و گرفت رویش به رو از را نگاهش ، رفت باال ابرام ابروهای

 انداخت باال ای شانه فقط ، او عجیِب نگاِه زیِر شیال...  کرد نگاه شیال به

 در دوباره لختی از پس هم ابرام...  برگرداند شیشه سمت به را رویش و

 سام رفتار یاد به ، حال همان در و ، شد خیره رویش به رو به سکوت

 نشان عالقه شیال موضوع به راجع ها مدت بعد که این ؛ افتاد دفتر داخل

 نقش به کرد شروع ابرام های لب روی آرام آرام پوزخندی...  بود داده

 ... بستن

شکست را ماشین داخل سکوت دوباره شیال صدای  ... 

 رو سام رفتارهای تونم نمی بازم کنم می فکر خودم با هم چقدر هر -

حاال و...  و همیشگی عصبانیت اون...  کنم درک  ... 

 رفتارهای توجیه دنبال زیاد:  کرد قطع را او حرف خونسردی با ابرام

نباش خودت واسه سام  ... 



؟ چیه منظورت -  ... 

...  شده عوض خیلی هم از تا دو شما جدایی بعد سام...  بگم بهت رک -

 خودش توی چجوری دیدم...  بودم باهاش روزها اون لحظه لحظه من

 نکن نگاه خشنش ظاهر این به...  نکن نگاه سام به اینجوری...  شکست

 رو درد این داره سختی به هاش شونه االن که غروره کوه یه سام... 

 ولی...  شدی...  و شدی می زندگیش تمام داشتی تو...  کنه می تحمل

زندگیش به زدی تیشه خودت دستای با خودت  ...  

کنی می فکر اینجوری من به راجع تو پس -  ...  

برگرداند او سمت به دوباره را ابرام نگاه ، شیال صدای لرزش  ... 

 ، کنم سرزنشت که نزدم بهت رو ها حرف این:  داد تکان را سرش ابرام

 شده خراب سرت پشت های پل حد چه تا بدونی که اینه واسه فقط فقط که

 ... است

دونی می چی همه مقصر منو هم تو پس -  ... 

کنم می تو به راجع فکری چه من که داره اهمیتی چه -  ... 

رفت درهم شیال های اخم  ... 

 همون تو...  ؟ کنی می فکری چه خودت به راجع خودت که اینه مهم -

؟ همونی تو ؟ آره...  ؟ گن می بد سرش پشت دیگران که هستی دختری  

... 

 روی دستی ناراحتی با...  دونم نمی:  داد را او جواب سردرگمی با شیال

 که حرفایی تمام شاید ، گم می خودم پیش وقتایی یه:  کشید ش پیشانی

باشه درست شه می زده سرم پشت  ... 

دوخت ابرام به را نگاهش  ...  



 تونم نمی هیچی...  شه می بسته کامل دهنم که مواقِع اینجور ؛ ابرام -

برنمیاد دستم از کاری هیچ...  بگم  ... 

 خیره رویش به رو به که همانطور ، اندازد نگاهی او به آنکه بی ابرام

 به نگاهی نیم...  بکنی کاری نباشه الزم اصال شاید:  گفت مالیمت با بود

؟ باشی خودت فقط کنی نمی سعی چرا:  انداخت شیال  ... 

؟ چیه منظورت -  ... 

 مطمئن...  برو پیش احساساتت براساس فقط...  واضحه خیلی منظورم -

 همون ، داری االن تو که چیزی اعتمادترین قابل ، وضعیت این توی باش

خودتن احساسات  ...  

؟ شیال گن می چی بهت احساست ؛ اینه سوال حاال:  رفت باال ابروهایش  

...  

کرد مکث کمی  ... 

 می کنایه و گوشه با دیگران که هستی آدمی همون تو کنی می حس -

؟ آدمی همون تو...  ؟ آره...  ؟ بفهمونند بهت خوان  ... 

 زمزمه لب زیر ؛ گذاشت صورتش طرف دو را هایش دست کف شیال

دونم نمی:  داد را ابرام سوال جواب کنان  ... 

 زمان بیشتر خودت به پس:  داد تکان را هایش شانه خونسردی با ابرام

کنی می پیدا رو سوال این جواب حتما باش مطمئن...  بده  ... 

 حال این با ولی:  گفت مالیمت با ؛ دید را شیال نگاه توی غم وقتی ولی

 توی اشتباه یه خاطر به وقت هیچ...  کنم دوستانه نصیحت یه بهت بذار

 کردی اشتباهی یه ات گذشته توی تو...  نده دست از رو ات آینده ، گذشته

نبوده هم کوچیک که اشتباهی ،  ... 



 نمی هیچکی هنوز ، رو چرا که این حاال:  نداد شیال به اعتراضی اجازه

 تا...  بری نمی پیش از کاری هم خوردن غصه با االن ولی...  دونه

 نمی دیگه بینی می اگه ولی ، کنی جبرانش کن سعی تونی می که جایی

 من نظر به:  انداخت باال ای شانه...  برنمیاد دستت از کاری دیگه ، شه

کنی ولش که اینه کار بهترین  ... 

 ... یعنی -

 شروع نو از ، کنار بذارش یعنی:  کرد قطع را حرفش خونسردی با ابرام

 واسه خوب چیزهای خیلی هنوز...  نکن توجه هم هیچکی حرف به ، کن

...  کردن امتحان واسه جالب چیزهای خیلی هنوز...  هست کردن فکر

نمی سعی چرا  

 

؟ کنی فکر خوب چیزهای به کنی  ...  

 فراموش رو چی همه بوده ام گذشته توی چی بدونم که این بدون یعنی -

 ... کنم

 رو چی همه هم حاالش همین که کنم یادآوری بهت باید کنم فکر -

کردی فراموش  ... 

 بود گذاشته پایش روی ریلکسی با که دستی ، شیال ی چهره حالت دیدن با

 که اینه واست ، چیز بهترین االن ولی...  نداشتم منظوری:  آورد باال را

 مدت این...  کنار بذاری رو ها دلواپسی و ها حدیث و حرف این ی همه

 امتحان منو روش بیا پس ، نرسیدی جایی به خودت گذاشتن فشار تحت با

 برگرده خاطراتت شد که وقت هر بذار...  کن آزاد کمی رو ذهنت...  کن

 از خرده یه...  کن کم خودت روی فشار از کم یه مدت این توی فعال ،

ببر لذت زندگیت  ... 



راحته حرف به:  گفت ناراحتی با شیال  ... 

 ، نه:  داد تکان را سرش بود نشسته هایش لب روی که لبخندی با ابرام

 زندگیمون جهت خودمون باید ، آدما ما ها وقت گاهی...  بخوای باید فقط

بره پیش ما نفع به که ، کنیم عوض طوری رو  ...  

کرد نگاه کرد می پارک خیابان کنار را ماشین که ابرام به شیال  ... 

 بدون اینو و...  کن فکر هام حرف به راجع:  برگشت شیال سمت به ابرام

نیست دیر تازه شروع یه واسه وقت هیچ که  ... 

بدهد او به باید جوابی چه دانست نمی شیال  ... 

 که ساختمانی به سر با ؛ بود نشسته هایش لب روی که لبخندی با ابرام

 با...  باال برو هم حاال:  گفت و کرد اشاره داشت قرار أن در دکتر مطب

 که هایی حرف...  بزن حرف تردیدهات و ها شک همه از دکتر خانم

کنه کمکت بذار...  بگو بهش رو بزنی ای دیگه کسی به تونی نمی  ...  

کرد نگاه بود داده تکیه خودش سمت در به ریلکسی با که او به شیال  ... 

 می پیاده ماشین از که حالی در ، بود شنیده که هایی حرف از سردرگم

داد تکان سری فقط ، شد  ...  

 

 

*** 

 

 و حرکات تمام نگاهش و ؛ بود سمت یک به مایل ، نامحسوس ابرام سر

 چند به نسبت اش روحیه انگار...  بود گرفته نظر زیر را شیال حاالت



 که بود مشخص کامال...  بود شده بهتر خیلی ، ماشین داخل و پیش ساعت

بود کرده بهتر خیلی را حالش دکتر خانم با کردنش صحبت  ... 

 هایش دست آرنج که حالی در و کشید جلو صندلی روی را خودش شیال

 چرا:  برد فرو هم در را ظریفش های انگشت ، گذاشت می میز روی را

؟ اینجا اومدیم  ... 

؟ ها ، قشنگی جای:  نشست ابرام های لب روی محوی لبخند  ... 

خیلی:  شد بیشتر شیال های لب روی لبخند  ... 

؟ خوری می چی:  کرد میز روی منوی به ای اشاره سر با ابرام  ... 

 از ای نقطه به نگاهش و مخفی هایش انگشت حلقه پشت شیال های لب

؟ داره چی:  گفت آرام حال همان در و ؛ شد خیره محوطه  ... 

 دوست تو که چی هر:  بود او چهره روی خیره هنوز ولی ابرام نگاه

 ... داری

دارم دوست چی من دونی می مگه -  ... 

؟ کنی می فکر چی خودت -  ... 

شد طوالنی کمی شیال مکث  ... 

 ... شیال -

دختر تا دو اون -  ...  

:  دادند نشان را جهت ؛ هم کنار در دو هر ؛ شیال ی اشاره های انگشت

شدند خیره بهت...  درخت اون زیر  ... 



 در...  نداد خودش به هم را سمت آن به کردن نگاه زحمت حتی ابرام

 تفاوتی بی لحن با آورد می بیرون جیبش از را سیگارش و فندک که حالی

؟ خوب:  گفت  ... 

 کردند مخفی ابرام از را او ی چهره نصف دوباره شیال های انگشت حلقه

 دخترها از خیلی نگاه...  هستی که جایی هر...  همینطوره همیشه: 

 ... دنبالته

شد دقیق شیال آرام لحن و حالت توی ابرام  ... 

؟ و -  ... 

نداد جوابی شیال  ... 

؟ شیال کنه می اذیتت این:  داد ادامه ابرام  ... 

داشت خودش همراه را ابرام کنجکاو نگاه ، کشید شیال که عمیقی نفس  ... 

؟ کنه می اذیتم چی دونی می -  ... 

؟ چی -  ... 

 موضوع این رسه می راه از کی هر که این:  انداخت باال ای شانه شیال

کشه می پیش رو  ... 

ماند منتظر سکوت در ابرام  ... 

 هشدار من به تو خاطر به ها خیلی:  برگشت ابرام طرف به شیال نگاه

 ... دادن

 نگاه...  شد روشن سیگار و کرد حرکت ابرام های انگشت میان فندک

بود ابرام خونسرِد حرکاِت به خیره بار این شیال  ... 



 دودهای پشت از ، کرد می بازی دستش داخل فندک با که همانطور ابرام

شد خیره او به سیگارش  ... 

؟ بگیری فاصله من از و کنی جمع بیشتر رو حواست نیست بهتر پس -  

... 

 بار چند باشد ابرام حرف تائید در انگار که طوری ، آرامی به شیال سر

 ادامه مکث ثانیه چند از بعد دوباره و کرد سکوتی...  شاید:  خورد تکانی

دونی می ولی...  باشه همین هم درست کار...  شاید:  داد  ...  

 و ؛ نشست صندلی روی قبل از تر صاف ، شد باز هم از هایش انگشت

کرد اش چانه حائل بار این را هایش انگشت  ... 

...  ابرام دونی می ولی:  بود نشسته هایش لب روی رنگی کم لبخند

خوام نمی رو این من:  داد تکان را سرش  ... 

دادند نمی نشان خود از را احساسی هیچ ابرام نگاه  ... 

؟ چرا -  ... 

 ... چون -

 کردن فکر حال در انگار که طوری و کشیده باال سمت به کمی شیال سر

چون:  شد خیره سرش باالی سیاه آسمان به ثانیه چند ، است  ... 

 نگاه ابرام به داشتنی دوست لبخند با ، شد کج راست سمت به کمی سرش

 من های دل و درد به که بودی کسی تنها تو مدت این توی چون:  کرد

دادی گوش  ... 

گرفت ابرام از دوباره را نگاهش ؛ خورد تکانی دوباره ظریفش ی شانه  

... 



دارم دوست اینو من و -  ... 

زد لبخند ابرام  ... 

 هم خیلی ، گن می بهت راجع که هایی حرف شاید گم می خودم پیش و -

نباشه درست  ... 

؟" مثال:  زد سیگارش به دیگری پک ابرام  ... 

؟" مثال:  کرد تکرار او لحن همان با هم شیال  ... 

؟" مثال...  آره:  بود رفته باال کمی ابرام لب ی گوشه  .. 

 دوست و زیبا چقدر ابرام دید از لحظه آن در ، شیال لب روی لبخند

بود داشتنی  ... 

 صورتش طرف یک ، بود دوخته ابرام به را نگاهش که همانطور شیال

چسباند راستش دست پشت به را  ... 

قهاری دخترباز یه تو که این" مثال...  ؟" مثال -  ... 

 کشیدنش سیگار به خونسردی با ، داد می تکان سری که حالی در ابرام

داد ادامه  ... 

بود او به خیره شیال منتظر نگاه  ... 

؟ خوب -  ... 

 خوب:  داد تکان را سرش ؛ زد می سیگارش به پکی که همانطور ابرام

 ... ؟

؟ درسته گن می که اینی" واقعا خوب:  چرخاند را هایش چشم شیال  ...  



درسته که البته:  داد را جوابش فراوان تاکید و رفته باال ابروهای با ابرام  

... 

 ، داد می تکانش هوا در که حالی در و برداشت میز روی از را موبایلش

گرفت او سمت به  ... 

؟ بدم نشون بهت رو موبایلم بوک فون خوای می -  ... 

نشست شیال های لب روی کوتاهی و آرام ی خنده  ...  

 تکیه اش صندلی پشت به دوباره و باز هم از را دستش های انگشت حلقه

 ... داد

؟ خوب -  ... 

 که طوری و سوالی و رفته باال ابروهای با و خورد تکانی ابرام سر

کرد نگاهش ، شود نمی او سوال متوجه انگار  ... 

 برایش ،سری بود نشده پاک هایش لب روی از لبخند که همانطور شیال

داد تکان  ... 

؟ ابرام اینجائیم چرا -  ... 

کرد نگاه خیره او به ؛ لب روی لبخند ولی ؛ شده تنگ های چشم با ابرام  

... 

؟ اینجائیم چرا:  کرد تکرار دوباره لبخند با شیال  ... 

؟ بخوری خوشمزه غذای یه ، من حساب به که نداری دوست -  ... 

باشی جدی خرده یه کنم خواهش شه می -  ... 

؟ باشم جدی خوای می -  ... 



 ... آره -

 روی را هایش دست...  کرد خاموش جاسیگاری توی را سیگارش ابرام

 کمی...  کرد قفل هم در را هایش انگشت...  گذاشت رویش جلوی میز

دوخت چشم شیال به ای جدی نگاه با و کشید جلو را خودش  ...  

 وقتش دیگه ، کنم فکر خوای می خودت که حاال:  گفت محکمی لحن با و

کنیم شروع هم با رو مون جدی های صحبت که رسیده  ... 

 

 

*** 

 

 ای یکه ؛ دیوار کنار ای سایه دیدن از همزمان و بست سرش پشت را در

پرید جای از و خورد  ... 

 کف و کرده خم را زانوهایش از یکی که حالی در ، سینه به دست سام

بود داده تکیه دیوار به ، حیاط دِر کناِر ، بود چسبانده دیوار به را کفشش  

... 

 وای:  گذاشت زد می شدت به ترس از که قلبش روی را دستش شیال

  ... ترسیدم

بود نداده ایستادنش وضعیت در تغییری هم هنوز سام  ... 

 اینجا چرا...  چر:  کرد نگاه بود تنش بیرون لباس هم هنوز که او به شیال

؟ شده چیزی...  ؟ ایستادی تاریکی توی  ... 



 حالی با ، سکوت در فقط ؛ بدهد خود به دادن جواب زحمت که آن بی سام

ماند خیره شیال به ، عجیب  ... 

؟ بود چش  ...  

کرد نمی درک را او عجیب رفتار دلیل شیال  ...  

 یک...  دوخت چشم او به ثانیه چند نیز شیال ، سام نگاِه خیرگِی زیِر

 کرد می حس را این وجود تمام با شیال ، بود عجیب امشب سام در چیزی

 نپرسیده سوال داشت انتظار انگار...  بود منتظر سام انگار...  انگار ،

دهد جواب مکثی هیچ بی شیال ؛ را اش  ... 

 او انگار که دید وقتی پس ، بماند دور او از باید کرد حس ناخودآگاه شیال

 هاِی نگاه تحمِل تابِ  که گناهکاری مانند ، ندارد را سکوتش شکستِن قصِد

 داشت توان که جایی تا و گذشت کنارش از لرزان پاهای با ، ندارد را او

رفت باال حیاط های پله از سریع ، او خیره های نگاه زیر  ... 

 

 

، بگـو هـایتــ چــشــم بـه *  

نــخــوانـنــد رجــــز دلـــم بـــرای آنــقــدر  

، نــیــسـتـم جنـــگــ اهـــل مـــن  

 ! شـــاعـــرم

کــنــم خـــاک و گـــرد بــخــواهــم کـه خـــیــلی  

نــویـســم، مـــی شـعــری  

 آنـــوقــت



تــوانـسـتی اگــر  

نــگـیـر آغـــوش در مــرا  . . .* 

 

 

 عمه که ، سالن ورودی ؛ روشِن همیشه چراِغ ؛ سوِی کم نوِر زیِر شیال

نوشت را جمله آخرین ، گذاشت می روشن ها شب سمانه  ... 

 سها...  انداخت سها با مشترکش اتاق داخل به نگاهی و چرخاند را سرش

 ، سها برعکس او ولی...  بود خوابیده و رفته اتاق داخل به قبل ها مدت

 روی از و گذاشت کناری را دفتر...  بود زده سرش به خوابی بی انگار

 چراغ دیدن با و شد خم تراس های نرده روی کمی...  شد بلند صندلی

 تنها او انگار...  فشرد هم به محکم را هایش لب ، سام اتاق خاموش های

بود زده سرش به خوابی بی امشب که بود کسی  ... 

 روی هم آن ، موهوم جسمی به برخورد با و برداشت عقب به قدمی

 قبل ولی...  نشست اندامش بر ای لرزه ، بود می تنها بایستی که تراسی

 دست که حالی در و نشست دهانش روی پشت از دستی واکنشی هر از

 فرو ای مردانه بازوان میان در ، بود شده حلقه باریکش کمر دور دیگری

  ... رفت

شد تند شیال قلب ضربان  ...  

نترس منم...  هیسسس -  ...  

 را او صورت ، بود شیال دهان روی هنوز دستش کف که حال همان در

 ، گرفت قرار سام ستبر سینه روی شیال سر...  برگرداند خودش طرف به

خورد گره درهم نگاهشان و  ... 



؟ بود نشده متوجه او که بود تراس توی ِکی از  ... 

:  انداخت بود شده خم ها نرده روی شیال که جایی به ای اشاره سر با سام

؟ گشتی می من دنبال  ... 

 از انگار را شیال که بود کافی ، تمسخرآمیز لحن آن با حرف این شنیدن

 روی از را سام دست کرد سعی و کرد تقالیی...  آورد بیرون خلسه

بزند کنار دهانش  ... 

؟ کنی بیدار رو همه میخوای ، هیسسسس:  غرید لب زیر سام  ... 

 او با مواجهه در همیشه که را ناآرامی حس ، گوشش زیر سام های نفس

کرد بیشتر را ، شد می دچارش  ...  

بکشد عقب را خودش کمی کرد سعی شیال  ...  

 دستم منم وقت اون ، تراس سمت اون بریم:  کرد زمزمه گوشش زیر سام

کنیم صحبت هم با تونیم می و دارم می بر رو  ... 

 از قبل ولی ؛ ندارد او با حرفی هیچ بگوید او به خواست می دلش شیال

 طرف آن در سام همراه را خود ؛ کند پیدا اعتراضی فرصت که این

یافت تراس  ...  

 کمی و ، برداشت شیال دهان روی از را دستش ، حرفی هیچ بی سام

 ، برداشت عقب به قدمی غریزی طور به شیال...  گرفت فاصله ازش

 انباری به تبدیل را آن ، سمانه عمه که بود ای بسته در اتاِق ، سرش پشت

 در ، را خرید می سها برای که ریزهایی خرده و پرت و خرت و کرده

 که دری و ، تراس قسمِت ترین انتهایی به ، شیال نگاِه ، داد می جای آن

 بود مطمئن شیال که دری...  شد دوخته ، شد می ختم دوم طبقه سالِن به

بود شده تراس وارد آنجا از سام  ...  



 این به پای دوباره که زمانی از ، ناخودآگاهش ضمیر در همیشه که آن با

 کمی امشب ، سام حالت ولی ، داشت اعتماد سام به ، بود گذاشته خانه

 سام سمت به دوباره نگاهش...  داد قورت را دهانش آب...  بود غریب

 او به عجیبی حالت با سام ؛ شد متوجه که بود زمان آن تازه و ، برگشت

دارد نظر زیر را حرکاتش تمام و ، خیره  ...  

کرد می بیشتر شیال وجود در را ناآرامی احساس که نگاهی  ... 

:  گفت آرامی به نشود شنیده آن در لرزشی کرد می سعی که صدایی با

؟ خوای می چی  ...  

 می چی:  کرد تکرار لب زیر متفکرانه و داد تکان کمی را سرش سام

؟ خوام  ...  

 انگار که طوری ، شد خیره شیال به عجیبی لبخند با سپس و کرد مکثی

بود کرده پیدا را سوال این جواب  ...  

شد تندتر قلبش ضربان و بیشتر اش ناامنی احساس شیال  ... 

اتاقم توی برم خوام می من اریند حرفی اگه -  ... 

 سام بازوان میان دوباره را خود و ؛ کشیده دستش که بود برنداشته قدمی

 او دست و ؛ کرد می احساس گردنش روی که سام داغ های نفس...  یافت

 وجودش به ، را ناآرامی و التهاب ؛ بود نشسته کمرش دور مالکانه که

کرد می تزریق  ... 

سام کن ولم -  ... 

بود محسوس خیلی بار این صدایش لرزش  ...  

بمون طور همین فقط...  نکن حرکت:  کرد زمزمه آرام گوشش کنار سام  

... 



 سام های دست کرد سعی...  کرد بیشتر را اضطرابش ، سام خاِص لحِن

کند باز هم از را بود شده حلقه بدنش دور ، پشت از که را  ... 

کن ولم سام -  ... 

 فرو او موهای میان را سرش ، او صدای توی التماس به توجه بی سام

کرد استشمام ؛ وجود تمام با را آن عطر و برد  ... 

 رفتار از سردرگم و ، سام ادکلن و سیگار بوی میان در کرد سعی شیال

کند جمع را خود حواس تمام ، او عجیب  ... 

؟ گذشت خوش بهت ابرام با...  ؟ بود چطور امروز -  ... 

بدهد او به جوابی چه دانست نمی مستاصل شیال  ... 

شد تر محکم او بازوان دور سام های دست حلقه  ... 

؟ هووم -  ... 

 بد...  بد:  گفت سختی به ، بدنش دور سام های دست تماس از گیج شیال

 ... نبود

؟"  جدا -  ...  

؟ کنی نمی تعریف واسم چرا:  داد ادامه کنان ترغیب سام  ... 

 کنم تعریف واست بخوام که نیست چیزی:  کرد جمع را اش انرژی شیال

 ... ؟

 که حالی در و ؛ درآمد حرکت به باال سمت به ؛ شیال بدن روی سام دست

 به دوباره ؛ حال همان در را صورتش ؛ آورد می شیال چانه به فشاری

برگرداند خودش طرف  ... 

؟ گفت چی بهت امشب ابرام -  ... 



کرد می ترسناک امشب را او که بود سام صدای توی چیزی یک  ... 

 بیدار عمه یا سها ممکنه...  کن ولم سام:  کردن تقال به کرد شروع شیال

 ... بشن

 متعحب و آرام و ؛ کرد مکث کمی...  شد دقیق شیال چهره توی سام

؟ ترسیدی انقدر چی از:  پرسید ! ... 

برم بذار ، کن ولم -  ... 

؟ کنم کار چی خوام می االن من کنی می فکر -  ... 

کن ولم لعنتی -  ...  

کرد مکثی سام  ...  

 ؛ رها را او ، نشست می هایش لب روی آرام آرام که پوزخندی با سپس

برداشت عقب به قدمی و  ... 

 

 روی هنوز نگاهش که حال همان در ، ناگهانی حرکت این از ناباور شیال

 سد را راهش دوباره سام دست که ، برداشت فرار برای قدمی بود سام

 ... کرد

 دلت اگه بعد...  کنیم می صحبت هم با...  مونی می اول...  شیال -

ری می تونی می خواست  ... 

 با حرفی من:  گرفت دندان به را پائینش لب ، حرص و ناراحتی با شیال

ندارم تو  ... 

 قدمی ؛ وار اتوماتیک و غیرارادی شیال شد باعث که ؛ آمد جلو کمی سام

بردارد عقب به  ... 



کنی پیدا گفتن برای حرفی تا مونی می پس:  بود شده تنگ سام های چشم  

... 

شد کفری شیال  ... 

 خصوصی مسائل از که بینم نمی دلیلی! ... ؟ هستی کی کنی می فکر -

بگم برات زندگیم  ... 

 نشان تر عبوس را او که نشست سام ی مردانه کلفت ابروهای میان چینی

؟ خصوصی مسائل:  داد می ! ... 

خصوصی مسائل آره:  رفت باال شیال چانه  ... 

برداشت عقب به قدمی دوباره شیال و...  آمد جلوتر سام  ...  

 اول از سام که ظاهری خونسردی آن:  اندیشید خود با حال همان در و

بود شدن محو حال در ؛ لحظه آن در انگار ؛ داشت حفظش در سعی  ... 

 خصوصی هم خیلی ، تو بر و دور اونم ، ابرام حضور کنم نمی فکر -

 بگی بهم االن خودت بهتره پس:  برداشت جلو به دیگر قدمی و...  باشه

؟ کارها این از چیه قصدش دقیقا ابرام...   ... 

:  کرد نگاهش پوزخند با ؛ داشت برمی عقب به قدمی که همانطور شیال

؟ بپرسی خودش از نمیری چرا  ... 

 تهدیدآمیزی لحن با و گرفت شیال صورت جلوی را اش اشاره انگشت سام

 داره چی:  گفت شده تنگ های چشم با و...  نکن بازی من با شیال:  گفت

؟ میگذره تا دو شما سر توی  ... 

 که گفتم:  گفت بیاری در حرص لحن با ، باشد خودش دست آنکه بی شیال

دوتا خودمون به شه می مربوط ، خصوصِی ؛  ... 



 تکان را سرش که حالی در...  اینطوریاست پس:  شد منقبض سام فک

 مجبورت تونم نمی کنی می فکر:  برداشت جلو به دیگری قدم ، داد می

؟ کنم  ... 

گم نمی بهت:  رفت عقب دوباره شیال  ... 

رفت باال سام ابروی یک  ... 

شد کمتر بینشان فاصله  ... 

شجاعی دختر چه:  بود تمسخر از پر بار این سام لحن  ... 

کنار برو:  کشید عقب را خودش شیال  ... 

رفت باال کمی سام لب ی گوشه  ... 

خوام نمی -  ... 

 باال لجاجت با را اش چانه ، سرش پشت دیواِر سردِی به توجه بی شیال

؟ ترسم می ازت کنی می فکر:  گرفت  ...  

 جای دیوار روی سرش باالی که سام دسِت ساعِد متوجه حال همان در و

 به ، شده خم سام...  گرفت باال را سرش اختیار بی شیال...  شد گرفت

شد خیره شیال های چشم  ... 

جاست همین اشتباهت خوب -  ... 

 آرامش با ؛ را شیال صورت کنار موهای ؛ آزادش دست سرانگشت با و

زد کنار  ... 

 سام هاِی انگشت خفیِف تماِس از که لرزشی تا ، کرد را تالشش تمام شیال

بگیرد نادیده ، را بود افتاده جانش به ،  ... 



 من دونستی می ، بود یادت گذشته از خرده یه اگه:  شد کج کمی سام سر

بلدم تو درآوردن حرف به برای زیادی های روش  ... 

گرفت ُگر صورتش کرد حس شیال که بود اغواگرانه انقدر سام لحن  ... 

؟ بدم نشونت خوای می:  آمد تر نزدیک سام صورت  ... 

 گرفته ُگر صورت ، بود چسبیده سرش پشِت دیواِر به که همانطور شیال

بیشعوری خیلی:  کشید کنار را اش  ... 

پیچید فضا در سام ی خنده  ... 

ریخت هم به او ی خنده از ، شیال اعصاب  ... 

 خیلی تخیل قوه ؛ تو چون:  گفت آرامی خیلی لحن با و!! ... ؟ چرا -

؟ داری خوبی ! ... 

متنفرم ازت:  گفت ناراحتی با لب زیر شیال  ... 

دونم می:  آورد تر پائین را صورتش سام  ... 

نبود خبری سام صدای توی خنده از دیگر  ... 

خورد می شیال صورت روی کامل حاال سام داغ های نفس  ... 

 که نوری جلوی که بود انداخته سایه شیال روی طوری سام مردانه اندام

شد بیشتر شیال قلب های تپش...  بود گرفته را آمد می حیاط داخل از  ...  

 ؛ آید بیرون سام دست زیر از کرد سعی وضعیت آن از فرار برای شیال

 مانع ؛ شد حلقه کمرش دور ؛ ثانیه از کسری در که سام دیگر دست ولی

شد حرکتی گونه هر  ... 

ندارد را کوبش توان این از بیشتر قلبش کرد حس زده شوک شیال  ... 



 برو سام:  گفت لرزانی صدای با و داد قورت زحمت به را دهانش آب

کشم می جیغ کنار نری اگه...  کنار  ... 

چسباند سرش پشت دیوار و عقب به دوباره را شیال سام دست فشار  ... 

 وقت اون:  شد شنیده گوشش کنار درست وار زمزمه و خفه سام صدای

کنی می بیدار رو سها و مامان  ...  

مکث کمی  ...  

؟ خوب -  ...  

شد درمانده شیال  ... 

نکن بازی باهام...  کنم می خواهش سام -  ...  

شد کج کمی سام سر  ...  

داشت عجیبی گرمای خورد می صورتش به که سام های نفس  ... 

 می متنفر ازت بیشتر ، هست که اینی از وگرنه:  لرزید می شیال صدای

 ... شم

عزیزم کنی می بزرگی اشتباه وقت اون -  ... 

 کمی شیال بود کافی فقط که بود هم از کمی فاصله در انقدر هایشان لب

 به بیشتر را خودش ، فکر این از ترس با...  وقت آن و بخورد تکان

چسباند سرش پشت دیوار  ... 

؟ خوب -  ... 

داد قورت را دهانش آب شیال  ... 

؟ خوای می چی جونم از -  ... 



 ولت منم اونوقت...  همین ، گفت چی بهت امشب ابرام بگو بهم فقط -

کنم می  ... 

؟ بگم تو به باید چرا -  ...  

بده منو جواب -  ... 

نیست مربوط تو به -  ... 

 ... شیال -

بود شده آلود عتاب سام لحن  ... 

 غیظ با ، هاشان لب دو از کمی فاصله در و آورد تر پایین را سرش سام

دم می نشون که ام چیزی اون از تر عصبانی من:  گفت  ... 

 شد باعث که ، آورده شیال سر به فشاری ، اش اشاره انگشت نوک با و

شود متمایل راست سمت به کمی ، شیال سر  ... 

کن فرو کوچولوت کله اون توی اینو -  ... 

افتاد چین شیال پیشانی روی  ... 

متنفرم ازت -  ... 

شد می جاری هایش لب روی وار اتوماتیک که بود ای کلمه تنها این شاید  

...  

رسید گوشش به تهدیدآمیز ، سام سرِد لحِن  ... 

کشید خود آغوش در را او حرکت یک با و...  همیشه نه -  ... 

کرد نگاه او به زده وحشت شیال  ...  

ببو را او خواست می سام  ... 



نشست بدنش روی سردی عرق  ... 

؟ اینجایی شیال...  ؟ شیال -  ... 

شد سفت و منقبض شیال بدن ، سها صداِی شنیدِن با  ... 

؟ شیال -  ... 

بکشد بیرون سام بازوان میان از را خودش ، کرد سعی سراسیمه شیال  ...  

لعنتی کن ولم -  ... 

 هم روی را هایش لب ، شد بسته کوتاه لحظاتی برای سام های چشم

کرد باز شیال دور از را بازوانش ای اضافه حرف هیچ بی و شد فشرده  

...  

کند کنترل را بدنش لرزش کرد سعی سختی به شیال  ... 

کشید بیرون را خود دیوار پشت از و کشید لباسش و موها به دستی  ... 

بله..  بل -  ... 

 ، اتاقش تراِس باِز دِر کناِر از انگار ، او از دور ی فاصله از سها صدای

رسید سام گوش به  ... 

؟ دی نمی جواب زنم می صدات چی هر چرا...  ؟ اینجایی تو -  ...  

 در حضورش برای و گیرد کار به دوباره را مغزش کرد سعی شیال

کند پیدا سها برای جوابی تاریکی  ... 

؟ خوبی شیال -  ... 

شد پنهان دیوار فرورفتگی داخل و ، رفت تر عقب قدمی سام  ... 

؟ نبودی خواب...  خوا -  ... 



 اون تاریکی توی...  بخورم آب برم خواستم می شد ام تشنه ، چرا -

؟ کردی می کار چی پشت  ... 

همین زدم می قدم تراس توی داشتم فقط...  هیچی -  ... 

فشرد هم روی ، حرص با را هایش لب ، سها موقِع بی حضوِر از سام  ... 

؟ سرت به زده خوابی بی باز -  ... 

رسید سام گوش به ، اتاق تورِی دِر شدِن بسته صدای  ...  

 ، بود سپرده گوش اتاق داخل از ، دخترها های زمزمه به که همانطور

 جیب داخل را هایش دست ، درهم های اخم با و ، کشید عمیقی نفس

داد تکیه سرش پشت دیوار به و ، کرد فرو شلوارش  ... 

بود آمده دیرتر کمی سها اگر  ... 

 

 

*** 

 

 کاغذهای به نگاهش که همانطور ، بست سرش پشت را سالن در سام

 پله از ؛ کرد طی را محوطه طول ، بلند های قدم با ، بود دستش توی

گذاشت دفتر درون به پا و ، رفت باال دفتر جلوی های  ... 

 نمی هم با اینا" اصال...  خودش واسه گه می چی پسره این گم می -

که خونه  ... 

؟ هوم -  ... 



که گه می محسن:  کرد بلند کاغذها روی از را سرش سام  ... 

ماند تمام نیمه حرفش ادامه ، رویش به رو صحنه دیدن با ولی  ... 

 کمی که همانطور ، دهد نشستنش وضعیت در تغییری که آن بدون ابرام

 منتظر و کرد بلند اش گوشی روی از را سرش ؛ بود شده خم جلو به

 باال ، ابرام گوشِی روِی از هم شیال سر ، آن با همزمان...  کرد نگاهش

انداخت سام به نگاهی و آمد  ...  

کرد منقبض را سام فک ، بود شیال های لب روی که لبخندی  ...  

کرد میخکوب خودش سرجای را شیال ، سام خشِن و سرد نگاِه  ... 

 توی کاغذهای...  رفت میزش طرف به سام ، دو آن منتظر نگاه زیر

کشید عمیقی نفس و ایستاد ها آن به پشت ؛ انداخت میز روی را دستش  ... 

 به و برگشت ، بود کمرش روی دستش که حالی در ، ثانیه چند از پس

شد خیره ابرام  ... 

 در و ، آمد باال داشت قرار زانویش روی آرنجش که همانطور ابرام دست

 با ، را شستش انگشتش ؛ داد می نگاهش با را سام نگاِه جواِب که حالی

آورد در حرکت به اش چانه روی خونسردی  ... 

 حرکت در ابرام و سام میان ، دو آن عجیب سکوت از ، شیال حیران نگاه

 به شاید ، دید نمی خود در شیال هم را سکوت شکستن جرات...  بود

 چشِم اعماِق در که خشمی خاطر به هم شاید یا ، دو هر جدی نگاه خاطر

 وقتی که بود شده طوالنی سکوت آنقدر بود چه هر...  بود دیده سام

پراند جای از کمی را شیال ، پیچید اتاق داخل دوباره ، سام سرِد صداِی  

... 

؟ کنی می کار چی داری -  ... 



 حال در ابرام با که ای ساده کلیپ خواست ، آمد باال ناخودآگاه شیال دست

 این بداند" اصال که آن بدون...  اراده بی...  دهد نشانش را بودن دیدن

 اینگونه ، چه خاطر به و چرا ، کرده خوش جا دلش در ناگهان که ترسی

بود کرده پریشان را او  ... 

 بسته دهانش...  کرد نگاه سام خشن و سرد ی چهره به دوباره وقتی ولی

 هر در...  ماند باقی اش کرده عرق های انگشت میان سفت گوشی و ،

بود ابرام به خیره همچنان که ، او به نه که سام نگاه ، صورت  ... 

 که حالی در و داد بدنش به تکانی آرامش با ، اش ذاتی خونسردی با ابرام

داد تکیه ، بود نشسته آن روی که چرمی مبل به ، گذاشت می پا روی پا  

...  

 دست...  بود گرفته نظر زیر را او حرکات تک تک ، سام ِی خیره نگاِه

 شیال و او که ای نفره دو مبِل پشِت ، مالکانه خیلی و آمد باال که ابرام

کرد قبل از تر منقبض را سام فک ، گرفت قرار بودند نشسته آن روی  ... 

بود گرفته قرار شیال سر پشت درست ابرام دست امتداد  ...  

 به ؛ شد دوخته شیال به و کرد حرکت ابرام دست روی از آرام سام نگاه

بود نشسته مبل روی ابرام با نزدیکی خیلی ی فاصله در که او  ...  

؟ دنبالت بیاد نبود قرار سها مگه...  ؟ اینجایی هنوز چرا تو -  ... 

 رفت فرو هم در ، سام خوِد از بیشتر شیال های اخم ، سام شاکی لحن از

 ، تر قبل خیلی های مدت باشگاه در او حضور قضیه کرد می فکر... 

 دیشب ماجرای از بعد هم آن اصال...  باشد آمده کنار آن با سام و شده حل

عصبی لحن این ولی...   ... 

نیومده که بینی می:  شد تلخ هم شیال لحن  ... 



شدند فشرده هم روی عصبانیت با سام های لب  ... 

 دست عصبانیتش که شیال صورت روی نگاهش بدخواهی با که همانطور

 توی از را موبایلش گوشی ، بود حرکت در ؛ نداشت خودش از کمی

آورد بیرون جیبش  ...  

شد بلند شیال صدای ، کند پیدا گیری شماره فرصت که این از قبل  : 

داره کار ، نزن زنگ بهش -  ... 

رفته خودش گذاشته اینجا رو تو که داره کار چی وقت همه این -  ... 

بزنه حرف استادش با میخواست -  ...  

؟ وقت همه این -  ... 

 انقدر نمیکرد فکر...  بشه تموم استادش کالس تا بود مونده منتظر -

بکشه طول  ... 

 امروز دانست می وقتی اصال...  بود نبرده خودش با رو تو چرا خوب -

گذاشت اینجا اورد برداشت رو تو کرد بیخود داره کار  ... 

 کنارش مبل روی از را کیفش و شد بلند مبل روی از حرص با شیال

...  شه می آزارت باعث انقدر اینجا من بودن دونستم نمی:  برداشت

نیام چشات جلوی زیاد کنم می سعی دیگه دفعه ، خوام می معذرت  ... 

 راه به شیال سر پشت بلند های قدم با و کشید موهایش داخل چنگی سام

 ... افتاد

؟ ری می کجا داری -  ...  

 نیستم تو با مگه:  کشید بیرون شیال دست توی از را کیف اتاق در جلوی

؟ ری می داری پائین انداختی سرتو که بلدی رو ها اینجا مگه...   ... 



؟ واسم زنی می زنگ ابرام...  آژانس زنم می زنگ -  ... 

 منقبض فکی با سام...  شد کشیده بیرون سام های دست میان از شیال کیِف

 خیره ، داد می شیال دست به را کیف حاال که ابرام به و برگشت عقب به

 ... شد

رسونمت می خودم خواد نمی -  ... 

 و ، گرفت نادیده را سام عصبانی نگاِه ، داد تکان ابرام برای سری شیال

زد بیرون اتاق از درهم های اخم با  ...  

افتاد راه به سرش پشت هم ابرام  ... 

بزنیم حرف هم با باید ابرام وایسا -  ... 

؟ االن:  کرد نگاه سام به و برگشت عقب به رفته باال ابروهای با ابرام  ...  

نشست هایش لب روی ای دهنده آزار لبخند ، دید را سام خیره نگاه وقتی  

... 

کنیم می صحبت هم با فرصت سر گردم برمی...  برسونمش بذار -  ... 

 از ؛ بود ایستاده جایی همان از و ؛ زد موهایش به چنگی حرص با سام

کرد نگاه منقبض فکی با ، را هم با رفتنشان ، دفتر باِز دِر الِی  ... 

 

 

*** 

 

برگشت اتاق داخل دوباره و گذاشت باز را اتاق توری در سام  ... 



سالم:  خورد در ی شیشه ، به ای ضربه  ... 

:  گفت سردی لحن با ، برگرداند ابرام سمت به را رویش که آن بی سام

ها طرف این  ... 

 مگه:  گذاشت اتاق درون به پا و درآورد تراس روی را هایش کفش ابرام

بزنیم حرف هم با باید نگفتی  ... 

؟ شب وقت این:  کرد خاموش اش جاسیگاری داخل را سیگارش سام  ... 

 به سر یه شدم مجبور:  انداخت سام تخت روی را موبایلش و سوئیچ ابرام

داشت کارم ، بزنم هم بابا  ... 

بستی زود رو باشگاه امشب:  نشست تخت گوشه حال همان در  ...  

 کار:  داد تکیه کامپیوترش میز به پشت از و برگشت او طرف به سام

نداشتم خاصی  ... 

خوب:  شد خم جلو به کمی و داد تکان سری ابرام  ... 

؟ بزنیم حرف میخوای چی به راجع:  داد ادامه دید را سام سکوت وقتی  

... 

؟ کنی می فکر چی خودت:  شدند قفل اش سینه روی سام های دست  ... 

 با و گذشت سام صورت روی از ، طوالنی مکثی از پس ابرام نگاه

شد خیره اتاق سقف به موذیگری  ...  

 دخترها امشب...  پرید عصبی تیک یک با ، َدم در سام چشِم ِی گوشه

 تراِس به رو باِز دِر خاطر به و بودند کرده بلند را آهنگ صدای دوباره

پیچید می نیز او اتاق داخل واضح خیلی صدا ، سام اتاِق  ...  



 تالش سام بار این و...  نشست سام صورت روی دوباره ابرام نگاه

 پوزخند دیدن با" مخصوصا ، کرد اش خونسردی حفظ برای زیادی

بود کرده خوش جا ابرام های لب ی گوشه ، که تمسخرآمیزی  ... 

 به سرش کمی که همانطور...  شدند باز اش سینه روی از سام های دست

 گره میز لبه به پشت از را هایش دست کف ، بود شده حائل پائین سمت

فرستاد بیرون محکم را نفسش و کرد  ...... 

شناسیم می رو همدیگر تو و من که زیادِی مدت -  ... 

آورد باال کمی را سرش سام  ...  

 های اتفاق ماهه چند این:  داد ادامه ، سام نگاِه سردِی به توجه بی ابرام

افتاد زیادی  ... 

 هم همشون تو...  بد خیییلی های اتفاق:  شد خیره سام های چشم توی

 راحت...  گذروندی چطوری رو روزها اون دونم می...  بودم کنارت

 ... نبود

" اصال نه:  گفت دوباره و داد تکان آرام را سرش ، کرد مکث کمی

 سخت" واقعا هاش لحظه از بعضی تحمل گفت شه می حتی ، نبود راحت

  ... بود

نداد ادامه را حرفش ولی ، کرد اشاره باال سمت به انگشت با و  ... 

 شاید ، نگفت چیزی هم باز ولی...  کرد نگاهش آمیز اخطار و جدی سام

شوند کشیده کجا به ها حرف این است قرار بداند خواست می  ... 

...  رسید می گوش به همچنان آهنگ صدای ، کرد سکوت لحظاتی ابرام

 ایستاد تراس باِز دِر کناِر و شد بلند تخت روی از ابرام ، گذشت که کمی

داد ادامه دوباره کرد می نگاه شب تاریکی به که همانطور...   :  



 تا شاید...  کنی مخفی دیگران از رو احساساتت که کردی سعی خیلی -

همه از نه ولی...  بودی موفق توش هم حدی  ... 

برگشت سام طرف به پوزخند با و  ...  

بود سام سرِد نگاِه تنها ، جوابش ولی  ... 

 تکان سری ، بود کرد جاخوش هنوز هایش لب روی که لبخندی با ابرام

 ... داد

 را دستش های انگشت ؛ باشد سوال برایش چیزی که انگار دقایقی از بعد

 چیه دونی می ولی:  برداشت سام طرف به قدم چند و ، داد تکان هوا در

 فراموشش گفتی بارها و بارها مدت تمام...  ؟ چیه دردت فهمم نمی... 

 بهش راجع کسی دیگه...  نداره ارزشی واست دیگه گفتی...  ؟ کردی

؟ چیه مشکلت" دقیقا حاال...  خوب...  بزنه حرف روت جلوی نداره حق  

... 

 دوباره وقتی و ، بست را هایش چشم لحظاتی برای ، منقبض فکی با سام

 به را اش اشاره انگشت ، برداشت ابرام سمت به قدمی ، کرد بازشان

بگیر فاصله ازش:  گفت خشونت با و گرفت ابرام سمت  ... 

باشد کردن فکر حال در که انگار و داد تکان را سرش کمی ابرام  ...  

نگیرم اگه:  گفت خاصی جدیت با لحظاتی از بعد  ... 

برداشت جلو به دیگر قدمی ، کند نگاهش که این بدون ، کج سری با سام  

...  

بودند ایستاده هم مقابل درست حاال  ... 

 داری:  گفت خشونت با و داد فشار ابرام سینه روی را دستش انگشت

؟ ها ، کنی می غلطی چه" دقیقا  ... 



:  گفت شمرده و آرام سام گوش زیر و آورد تر نزدیک را سرش ابرام

خواستی ازم که کاری همون  ... 

آمد باال سام کفر دیگر  ... 

 با و ، گرفت قرار ابرام لباس یقه دور سام دست ، ثانیه از کسری در

 پیش حد این تا نخواستم ازت من:  شد خیره ابرام های چشم توی حرص

 ... بری

 که بود کی...  ؟ نخواستی ازم:  داد را نگاهش جواب خونسردی با ابرام

 بارها و بارها خودت مگه...  ؟ بود کشیده کنار مدت تمام رو خودش

 ست شیال به مربوط که مسائلی از کدوم هیچ توی خوای نمی که نگفتی

 تونی می اگه که بودم نخواسته ازت بار چند مگه...  باشی داشته دخالتی

 ، ها...  روانشناس پیش ببری رو شیال تو ، دارم کار من که هایی زمان

 توی خوای نمی نگفتی...  ؟ نداری وقت نگفتی...  ؟ بودم نخواسته ازت

 ؟ نداری احساسی بهش دیگه نگفتی...  ؟ باشی داشته دخالتی چیزها این

 سام های دست ، حرکت یک با ، میزد سام روی به که پوزخندی با و... 

کرد جدا لباسش یقه دور از را  ... 

؟ نه مگه ، گفتی رو ها حرف این ی همه -  ... 

کشید صورتش روی دستی کالفگی با سام  ... 

؟ شد چی حاال:  گفت تری آرام صدای با ابرام  .. 

 

؟ برگشتند دوباره احساساتت...  ؟ ها .  ... 



 در ، زد کنار شدت به بود نشسته اش شانه روی که را ابرام دست سام

 او جلوی آمیز تهدید را انگشتش ؛ داشت می بر عقب به قدمی که حالی

 ... گرفت

؟ کنی کار چی خوای می حاال -  ...  

 بهتره:  گفت و کرد ای قروچه دندان ، نشسته خون به های چشم با سام

  ... بری

؟ همین -  ... 

ابرام برو -  ...  

 غرید دوباره اش فشرده بهم های دندان میان از و برداشت عقب به قدمی

برو فقط:   ... 

 محو لبخندی...  کرد نگاه اش گرفته خون های چشم و او به لحظاتی ابرام

 که حالی در و ، رفت سام تخت سمت به...  نشست هایش لب روی

 هر:  گفت آرامش با ، او به پشت ، داشت برمی را سوئیچش و موبایل

رفیق بگی تو چی  ... 

رفت بیرون سام اتاق از دیگری حرف هیچ بی و  ... 

 ، خانه از را او خروج و ، ایستاد اتاقش وسط جا همان لحظاتی برای سام

کرد نگاه ، اتاقش ای شیشه در پشت از  ... 

شد می شنیده همچنان آهنگ صدای  ... 

 

میگن که جاست همین تنهایی ته  

میگن که دنیاست آخر همون این  



 

 بی با که حالی در ؛ اتاقش داخل زدن قدم به کرد شروع کالفگی با سام

کشید می گردنش پشت را دستش قراری  ... 

 

میگن که جاست همین تنهایی ته  

میگن که دنیاست آخر همون این  

 

کند تحمل این از بیشتر توانست نمی دیگر  ...  

زد بیرون اتاقش از و قاپید میز روی از را کلیدش دسته حرص ، با  ...  

 

 

** 

 

 

* بداند آدم است خوب گاهی  

رسیده وقتش  

بکشد دست  

کند رها و  

کند قبول و  



است بس جنگیدن که  

بگذاری باید گاهی  

بیاید سرنوشت  

بدهد نشان خودی روزگار  

دهد هم دست به دست چی همه و  

بخورد رقم اوضاع تا  

سرد و ساکت تو و  

بخوری ورق تنها  ...* 

 

 

؟ بیرون رفت کسی سها -  ... 

بود سام کنم فکر مامان دونم نمی -  ...  

گذاشت کناری را دفتر شیال  ... 

 ماشیِن چراغهاِی نوِر...  کرد باز را تراس در و شد بلند تختش روی از

 آنجا آنقدر شیال...  بود کرده روشن ، را تاریک ِی کوچه از کمی ، سام

 بیرون دل ته از آهی...  رفت فرو تاریکی در دوباره کوچه تا ، ایستاد

 آهنگی به و نشست تختش روی و برگشت اتاق داخل دوباره...  فرستاد

سپرد گوش شکست می را اتاق سکوت که  ... 

 

 



کنم می زندگی خودم با خودم  

شنوم می خودم هی و میگم خودم  

پره دنیا دست از خیلی دلم  

شنوم می کم دیگه رو تو صدای  

کنم می دل و درد خودم با خودم  

بره خوابم غصه از ، گریه از تا  

اتاق این تو فهمی نمی دونم می  

گذره می سخت تو بی زندگی چقدر  

میگن که جاست همین تنهایی ته  

میگن که دنیاست آخر همون این  

میگن که جاست همین تنهایی ته  

میگن که دنیاست آخر همون این  

 

 

*** 

 

 چند و گرفت ماشینش از را اش تکیه هم سام ، ساختمان در شدن باز با

برداشت جلو به قدم  ...  

 ... سالم -



؟ تو نمیای ، خوبی سالم -  ... 

 شرمندگی با و انداخت ، داشت تن بر راحتی لباس که او به نگاهی سام

شدم مزاحمتون موقع بد:  گفت  ... 

تو بیا...  حرفیه چه این نه -  ... 

خوبه جا همین نه -  ... 

نمیشه که اینطوری -  ...  

گیرم نمی رو وقتتون زیاد -  ... 

...  ؟ شده چیزی:  کرد نگاه سام به منتظر و...  راحتی جور هر ، باشه -

؟ داری جدیدی خبر  ... 

؟ چطور شما...  نه:  داد تکان نفی ی نشانه به را سرش ، ناراحتی با سام  

... 

شد دقیق سام ی چهره در...  کرد مکثی...  قبل مثل -  ...  

بارید می رویش و سر از کالفگی  ... 

...  باشی آروم باید سام...  گفتم بهت هم زدیم حرف هم با که دیروز - -

 تونیم نمی ساده نگاری چهره یه با فقط که گفتم بهت...  باشی صبور باید

ببریم پیش از زیادی کار  ... 

 ... یعنی -

 و کوچیک خیلی ، طالفروشی داخل ویدئویی تصاویر ، سام ببین -

 فیلم توی طرف که سبیلی و ریش و ، کاله اون با مخصوصا...  نامعلوِم

 ... داره



نداشت سبیل و ریش که دادین نشون بهم مبین از که تصویر اون ولی -  ... 

 مدتی اون ، کردم سوال شیال از من...  همیِن هم من حرف...  همین -

باشه گذاشته سبیل و ریش اون که نداره یاد به اصال ، بوده مبین کنار که  

... 

؟ نباشه مبین ، طالفروشی توِی آدِم اون ممکن که ایِن منظورتون -  ... 

 ، ولی ؛ نباشه مبین اصال آدم اون ممکن ، که ایِن من منظور ، نه -

 رفته ، مصنوعی سبیل و ریش گذاشتن و ساده گریم یه با ، اون که ممکِن

 حرف ، زد حرفی اطمینان با نمیشه کل در...  طالفروشی اون به باشه

اینِ  من  ...  

بود خود بی همش نگاری چهره این یعنی -  ... 

 رفتم دوباره امروز من...  نشو هم ناامید ، نکن فکر اینطور اصال نه -

 به ، رو داده بهمون مبین از شیال که ای چهره...  طالفروشی اون به

 ما مشکل...  خوب ولی...  نبود مطمئن زیاد...  دادم نشون طالفروش

است دیگه چیزی یه االن  ... 

؟ چی -  ... 

 مبیِن طالفروشی توی آدِم این که ، گیریم می این بر رو فرض ما ببین -

 پیدا آگاهی های پرونده توی ازش ای سابقه هیچ ما که اینجاست مشکل... 

 ... نکردیم

؟ یعنی -  ... 

نیست دار سابقه آدم این بگم بهت اطمینان با تونم می که این یعنی -  ... 

؟ داره ای فایده چه این خوب -  ... 



 کنی می نگاری چهره وقتی ببین:  نشست زند آقای های لب روی لبخندی

 طی با تونی می ، داره سابقه طرف که این یکی...  روِت پیش حالت دو ،

 ، دستِت چهره یه ، که این دوم حالت...  کنی دستگیرش ، قانونی مراحل

نداری ازش ای نشونه و هویت ولی  ... 

؟ خوب -  ... 

 از ، رو متهم تصویِر انتشاِر دستورِ  تونی می مواقع اینجور خوب -

 کنی چاپ کثیراالنتشار های روزنامه توی بعد و ، بگیری قانونی مراجع

 بعد و ، بشناسه عکس روی از رو آدم این ، نفر یه شاید ، اینجوری... 

بکنیم رو کار این االن باید ما که...  بده خبر  ... 

؟ داره هم ای فایده -  ... 

 جدی لحن با ، سام ی گرفته ی چهره به نگاهی با و...  داره فایده حتما -

 بخواهی و بشی ناامید اهلل بسم اول همین تونی نمی سام:  گفت او به رو ،

بکشی پاَپس  ...  

 خواستم می اگه که دونین می:  نشست سام های لب روی تلخی لبخند

اومدم نمی شما پیش خودم ، اول همون از بکشم پاپس  ... 

...  باشی آروم باید سام...  میگم بهت دارم هم همین واسه...  دونم می -

...  کنم طی ، رو بشه طی پرونده این توی باید که قانونی مراحل من بذار

آرامش با بذار  ... 

 ممکن یعنی میگید شما که چیزی این زند آقای:  کرد قطع را حرفش سام

ندارم رو تحملش دیگه من ولی ، بکشه طول مدتی یه  ... 

 دونی می خودت...  کنی تحمل باید:  نشست زند آقای پیشانی روی اخمی

 اون به رفت پاشدی دوباره ، من هماهنگی بدون که ، روز اون که



 می صبر باید تو...  باشی کرده خراب رو کارها ممکن ، مسافرخونه

 چهره واسه بودم برده رو شیال روز همون من ، پسر آخه...  کردی

 دوباره ، بگی من به که این بدون ، کردی کار چی تو ولی...  نگاری

زدی حرف پیرزِن اون با و اونجا رفتی  ... 

کشید صورتش روی را دستش کف ، ناراحتی با سام  ... 

سوخت برایش دلش کمی ، او ِی چهره کالفگِی دیدِن با زند آقای  ...  

:  گفت مالیمتری لحن با و ، زد او بازوی روی بار چند را دستش کف

 فقط...  بریم می پیش رو چی همه ، خدا امید به...  نداره اشکال هم حاال

صبوریِ  خوام می ازت که چیزی  ... 

کشید موهایش به دستی سام  ... 

 شما آشناهای و دوست به رو مبین عکس خوام می...  دیگه چیز یه و -

؟ بشناسه اونو نفر یه ممکن...  بدم نشون  ... 

 رفتِن ممکِن گفتین می داشتین االن ، شما خود:  رفت درهم سام های اخم

باشه کرده خراب رو چی همه مسافرخونه اون به من  ... 

 هست هم خاطر همین به:  داد تکان را سرش سام حرف تائید در زند آقای

 کارت ممکن گی می داری خودت...  بدم نشون رو عکسش خوام می که

 زند آقای های لب روی ای موذیانه لبخند...  باشه انداخته شک به اونو

...  ببینیم مبین عکس دیدن از رو العملش عکس بذار...  خوب:  نشست

هستیم هم خوبی های شناس روان ها وکیل ما  ... 

فرستاد بیرون سنگینی با را نفسش سام  ... 

 

گرفت دندان به را لبش گوشه  ... 



 بهش...  سعید دایی به بزنین زنگ زند آقای:  نیاورد طاقت هم سر آخر

بیاد بگین  ... 

؟ گفتم می چی بهت داشتم االن ، سام -  ... 

تونم نمی -  ... 

 تا بده فرصت خرده یه من به گم می دارم بهت...  تونم نمی چی یعنی -

کنم طی رو پرونده این قانونی مراحل بتونم  ...  

 وقتی تونم نمی...  تونم نمی دیگه گم می شما به دارم هم من زند آقای -

 ی همه دونم می وقتی ، کنه می بازی نقش ماِِ  ی همه برای داره دونم می

تونم نمی...  نگم هیچی و بشینم ساکت ، دروِغ هاش دلسوزی و کارها  ... 

که ندارم مدرکی هیچ هنوز من...  نیست مشخص چیزی هیچ هنوز سام -  

... 

 توی خودش ، سعید دایی بذارین ، نیست مهم:  کرد قطع را او حرف سام

بگیره تصمیم مورد این  ... 

گیری می تصمیم عجوالنه داری -  ... 

 خودم من ، زنید نمی زنگ شما اگه:  داد را او جواب محکمی لحن با سام

کنم می تعریف براش رو چی همه...  زنم می زنگ  ...  

 لجوجانه ی چهره به و فشرد هم روی را هایش لب نارضایتی با زند آقای

دوخت چشم سام ی  ...  

 توی ، تو...  ؟ درسته ، دیگه میشه چی باشی کرده اشتباه اگه دونی می -

 کرده اشتباه اگه دونی می...  شنیدی ها حرف سری یه ، شب تاریکی

 ... باشی



 کرده اشتباهی اگه حتی بذارین...  نیست مهم:  کرد قطع را او حرف سام

بشه تموم باالخره ، کابوس این بذارین...  بشه مشخص باالخره ، باشم  ... 

؟ کردی آماده رو خودت پس -  ... 

 ... آره -

باشه:  داد تکان سری ، کرد می نگاه او به که همانطور زند آقای  ... 

؟ زنید می زنگ پس -  ... 

فرستاد بیرون محکم را نفسش زند آقای  ... 

 کارت گم می دارم بازم ولی...  زنم می زنگ...  پسر زنم می زنگ -

ست اشتباه  ... 

؟ زنید می زنگ امشب همین ، پس...  نیست مهم -  ... 

:  داد تکان سری ، شود نمی او حریف دیگر دانست می که زند آقای

 اشتباه امیدوارم فقط...  زنم می زنگ هم امشب همین...  زنم می زنگ

باشی نکرده  ... 

 ... ممنونم -

؟ تو نمیای:  زد ضربه سام بازوی به بار چند دستش کف با زند ًآقای  ... 

شم نمی مزاحمتون دیگه من نه -  ... 

 ... باشه -

 ، زدید حرف سعید دایی با امشب اگه...  شمام خبر منتظر من پس -

 ، نیست مشکلی باشه شب از ساعت هر...  بگین هم من به شم می ممنون

منتظرم من  ...  



نشست زند ًآقای های لب روی محوی لبخند  ... 

 مسئله این که ، بدونی خوب باید خودت دیگه اینو...  پسر باش صبور -

بشه حل شبِ  یه نیست قرار  ... 

دونم می -  ... 

کردی چیزها خیلی آماده رو خودت پس...  خوِب -  ... 

 این از بهتر خیلی ، بیفته قراره که اتفاقی هر...  نباشید نگران شما -

توَشم االن من که وضعیتی  ... 

دونی می خودت -  ...  

 می کم رو زحمت من پس خوب:  کرد دراز او سمت به را دستش سام

 ... کنم

 اومدی می دقیقه چند:  گفت داد می دست او با که همانطور زند آقای

نیست درست که اینطوری...  شستی می داخل  ... 

 منتظر من پس...  شم نمی مزاحمتون نه:  برداشت عقب به قدمی سام

شمام تماس  ... 

دم می خبر بهت...  نباش نگران:  داد اطمینان او به زند آقای  ... 

 ... ممنونم -

بخیر شبت -  ...  

خداحافظ...  بخیر هم شما شب -  ... 

 او به ؛ اش خانه باز در کنار از ؛ بود ایستاده که جایی همان از زند آقای

کرد نگاه ، کرد می روشن را ماشینش که  ... 



شود کشیده اینجا به ماجرا آخر ، کرد می فکر کسی چه  ... 

 

 

*** 

 

زد ورق هم را خالی صفحه چند شیال  ... 

بود رویش جلوی حاال ، دفتر این ی شده نوشته صفحه آخرین  ... 

 

هواپیمام داخل  ... 

ایران گردم برمی دارم  ... 

افتادم بابا یاد به ، فرودگاه توی آخر لحظه که شد ای عجله انقدر  ... 

کردم حماقت خیلی بینم می کنم می فکر دارم که حاال  

کردم سادگی خیلی  

خودم ی کورکورانه اعتماد با   

کردم نابود رو خودم زندگی   

 ولی

گردم برمی دارم ولی  

نیست مهم واسم هیچی دیگه  ... 

کنم درست رو چی همه تا گردم برمی دارم  ... 



 

بست را دفتر شیال  ...  

کشید دفتر ای قهوه جلد روی دستی  ...  

فرستاد بیرون سینه از آهی  ... 

 به همچنان ، شیال که حالی در ، بود رسیده پایان به باالخره هم دفتر این

بود سردرگم ، دفتر این خواندِن اوِل روِز ِی اندازه  ... 

 

 

*** 

 

کرد پارک دانشگاه جلوی را ماشین سها  ... 

رسیدیم خوب -  ... 

انداخت نگاهی دانشگاه تابلوی به شیال  ... 

باشم تو کار مزاحم شاید اینجوری...  ؟ موندم می خونه من نبود بهتر -  ... 

 کنار بذار رو موندن خونه دیگه تازه...  مزاحمتی چه ، نگو مزخرف -

؟ کنی حبس توش رو خودت و اتاق تو بری باز که موندی می خونه...   

... 

 نمی هم باشگاه:  داد ادامه دوباره و نداد را شیال به زدن حرف اجازه سها

 حرص با لب زیر و...  ندارم رو سام غرغرهای حوصله دیگه...  شد

بود بس پشتم هفت واسه شب همون:  گفت  ... 



 را بود زده که حرفی کرد سعی سریع ، شیال ی چهره حالت دیدن با ولی

رو ها حرف این کن ول اصال:  کند درست  ... 

 که ، بریم زود ، شو پیاده حاالم:  گرفت ماشین عقب صندلی از را کیفش

برگردیم هم زود بتونیم  ... 

 ماشین از...  نزد هم حرفی وجود این با ، فشرد هم به را هایش لب شیال

 دانشگاه وارد که دانشجویانی و اطرافش و دور به که همانطور و شد پیاده

ایستاد ماشین کنار سها منتظر ، کرد می نگاه شدند می  ...  

آمد او سمت به ماشینش درهای بودن قفل از اطمینان با سها  ... 

؟ نیست بهتر بمونم منتظرت ماشین توی اگه من -  ... 

 من کار ممکن! ...  بمونی ماشین توی:  کرد گرد را هایش چشم سها

؟ شی می تبخیر ماشین توی ، گرما این توی که تو...  بکشه طول  ... 

 با را او ، گرفت می خودش دست میان ، را شیال دست که حالی در و

کرد همراه خودش  ... 

 تو تونی می تو...  داره بسکتبال کالس ها پائینی سال با االن استادم بیا -

 هم کم یه ها گذشته یاد به شاید اصال...  بشه تموم کارم من تا بمونی سالن

کردیم بازی بسکتبال هم با  ... 

ها گذشته یاد به هم آن! ...  بسکتبال  ! ... 

 

 

*** 

 



 ... متاسفم -

آورد پائین شرمندگی با را سرش ، نداشت را ندا نگاه تحمل سام  ... 

تو به ظلمِی فقط رابطه این ادامه -  ... 

؟ ظلم -  ... 

 مقابلش که او به نگاهی نیم ، آورد باال کامل را سرش که آن بی سام

دونی می منو احساسات:  انداخت بود نشسته  ... 

کند کنترل را فکش لرزش کرد سعی ندا  ... 

دونم می -  ... 

متاسفم:  آمد پائین دوباره سام نگاِه  ... 

کرد احساساتش کنترل و ظاهر حفظ برای را تالشش تمام ندا  ... 

 هم با رو رابطه این وقتی...  نباش:  فرستاد بیرون را لرزانش نفس

 متاسف پس ، ایم رابطه این کجای دونستیم می هردومون کردیم شروع

دونستم می رو تو ی گذشته من...  نباش  ... 

آمد باال ندا صدای لرزش از ، سام سِر  ... 

شود کشیده اینجا تا رابطه این ، بود گذاشته که بود خودخواه چقدر  ...  

 هم از را هایش لب سختی به بود گرفته را گریبانش که وجدانی عذاب با

کرد قطع را حرفش ، اش گوشی صدای شدن بلند با...  من:  کرد باز  ...  

 با...  شد کشیده داشت قرار میز روی که او گوشی سمت به هم ندا نگاه

 ؟ چرا...  فرستاد بیرون را اش شده حبس نفس صفحه روی سها اسم دیدن

 درد...  ببیند او گوشِی ِی صفحه روی را شیال اسم که داشت انتظار... 

داد فرو بار چندمین برای را دهانش آب...  پیچید اش سینه توی بدی  ...  



؟ دی نمی جواب -  ... 

نیست مهم ، نه:  برگشت او سمت به سام نگاه  ... 

باشه داشته واجب کار شاید...  بده جواب نه:  کرد اصرار ندا  ... 

 گوشش کنار را موبایلش ببخشیدی یک با بعد ولی ، کرد مکثی سام

 ... گذاشت

؟ سها بله - ... 

کرد می نگاه او به ندا  ... 

 کنترل بتواند که بود آن برای بیشتر ، دادن جواب برای اصرارش

 سختی به را بغضش...  گیرد دست به لحظه آن در را خودش احساسات

 را او دنیای اندازه چه به که شود متوجه سام گذاشت می نباید...  داد فرو

 سریع ، شود متوجه سام که آن بی انگشتش سر با...  بود کرده رو و زیر

کرد پاک را چشمش ی گوشه  ... 

 بود ها ماه...  بود کرده صبوری که بود ها ماه...  نداشت ترحم به نیازی

 فایده بی چیز همه انگار ولی...  بود کرده تالش او آوردن دست به برای

اولش عشق به هم هنوز او...  بود  ... 

شد بلند صندلش روی از ناگهان سام  ... 

 درست...  ؟ بیمارستانید االن... ؟ چی یعنی...  ؟ سها گی می چی -

 تو آخه...  ؟ بود کجا بسکتبال توپ...  گی می چی داری ببینم بزن حرف

 افتم می راه االن باشه...  باشه...  ؟ خودت دانشگاه بردیش کی اجازه با

میام دارم گم می باشه...  کن قطع...   ... 

؟ سام شده چی:  شد بلند اش صندلی پشت از هم ندا  ... 



کشید هایش لب روی را دستش کف سام  ... 

برم باید من -  ... 

؟ شده چی ؟ کجا -  ... 

 صدمه انگار...  بیمارستان بردن رو شیال:  زد می دو دو سام های چشم

 ... دیده

 ، کند کنترل را خودش حسادت داشت سعی سختی به که حالی در ندا

باشه:  گفت وار زمزمه و داد تکان را سرش  ... 

 را بود کرده آویزان اش صندلی پشت که را کیفش و برگرداند را رویش

 ... برداشت

 حرف دونم می...  ؟ بگیرم ماشین واست اگه من نداره اشکال ندا -

بیمارستان برم االن باید من ولی...  موند نصفه هامون  ... 

 به وجود این با...  کشید تیر درد از ، وجودش ، قلبش کرد حس ندا

 ماشین خودم من...  برو تو...  نه...  نه:  کرد کنترل را خودش سختی

گیرم می  ... 

 راحت خودم خیال بگیرم ماشین واست اگه...  شه نمی که اینطوری نه -

 ... تره

داری عجله ، بیمارستان بری خوای می...  برو تو...  سام نه -  ...  

 ... آخه -

نباش من نگران ، سام برو -  ... 

 می قرار هم با دیگه بار یه...  زنم می زنگ بهت...  من...  ببخشید -

برم باید االن ولی...  ذاریم  ... 



برو دونم می -  ... 

 باهات...  خوبی خیلی تو...  ندا مرسی:  برداشت عقب به قدمی سام

گیرم می تماس  ... 

 ... باشه -

خداحافظ فعال ، پس ، مرسی -  ... 

 ، بلند های قدم با که او به ، ولی ، نکرد خداحافظی ، داد تکان سری ندا

 ، رفت می خروجی در سمت به و ، گذر شاپ کافی های صندلی میان از

دوخت چشم  ...  

 دیگر که انگار برنداشته قدم چند ، رفت بیرون شاپ کافی در از سام

 هاِی شیشه پشِت از ندا...  دویدن به کرد شروع ، باشد نیاورده طاقت

 از تر پائین کمی که ماشینش سمت به سرعت با که او به ، شاپ کافی

ماند خیره ، دوید می بود کرده پارک آنجا  ... 

 ... رفت

شد فشرده هایش دست میان کیف بند  ... 

رفت هم عجله با  ... 

شو ساکت  ... 

ست شیال عاشق هم هنوز  ... 

 جای به که همانطور...  نداشت را سنگینش بدن تحمل تاب دیگر پاهایش

نشست اش صندلی روی دوباره کرد می نگاه او خالی  ... 

 ... رفت

رفت می باالخره روزی یک که دونستی می خودت...  کن تمومش  ...  



 را روزی چنین انتظار فهمیدی را برگشتنش خبر که زمانی از درست

  ... داشتی

ره می پیشت از و نمیاره طاقت باالخره که دونستی می  ...  

دونستی می  ... 

شد روان چشمش ی گوشه از اشکی قطره  ... 

دونست می  ... 

رسید روز آن هم باالخره  ... 

شد روان صورتش روی دیگر اشک قطره  ... 

نکن گریه  ... 

کردند پیدا را خودشان راه بیشتری های اشک  ... 

ترکید بغصش  ... 

بود شده تنگ برایش دلش نرفته  ... 

 

 

*** 

 

 را او صورت روی شده ریخته موهای که ای مردانه هاِی انگشت حِس با

 ای چهره...  شدند باز هم از آرام لرزانش های پلک ، زدند می کنار

...  بود شده خم او روی ، صورتش از ، نزدیک ای فاصله در ، نگران

 حرکت در او صورت روی ، مرد نگراِن هاِی چشم مردمِک که همانطور



 وزن ، ناگهان انگار که طوری ، شیال باز نیمه های چشم دیدن با ، بودند

 روی سنگینی با و کشیده عقب به ، باشد شده تحملش حد از بیشتر بدنش

نشست تخت کنار صندلی  ...  

چرخید او حرکت با همگام هم شیال سر  ...  

 و ، زد موهایش به که چنگی ؛ کشید آسودگی سر از که محکمی نفس

شد پنهان اش بسته های پلک پشت که نگاهی سیاهی  ...  

دید می ها ماه بعد بار اولین برای را او انگار  ... 

خوبه حالش گفتم که من -  ... 

شد باز آنی دوباره مرد های چشم  ...  

 کشیده دراز آن روی او که تختی ، پشِت و باال سمت به عصبانیش نگاه

برگشت ، بود  ... 

؟ بود داد اجازه بهت کی بگو من به فقط ؟ ها کی ی اجازه با -  ... 

 وقت مثل...  همیشه مثل...  رسید گوشش به سرش پشت از هایی زمزمه

شد نمی او حریف که هایی  ... 

گرفت قرار صورتش روی دستی  ... 

 هم و دوست به...  شد خیره او به...  شد کشیده باال سمت به شیال نگاه

سها به...  ایران در هایش شیطنت و گذارها و گشت ِي همه پاِی  ... 

عزیزم خوبی -  ... 

؟ گفت چی دکتر -  ... 

شد خیره هم در دوباره نگاهشان...  برگشت او سمت به دوباره شیال سر  

... 



 شدن تموم بعد شد قرار:  شد بلند سرش باالی از سها دلخوِر صداِی

کنند ش معاینه دوباره سرمش  ... 

 جلوی توانست می کاش ، شد می متوقف لحظه همان در زمان کاش

بگیرد را گذشته پریشان و تلخ خاطرات هجوم  ...  

کنارش نگراِن مرِد ِی آشفته نگاِه و ماند می او فقط کاش  ...  

  ... کاش

 ... ولی

 

وایسی هات کاری کثافت پای که داشتی رو شجاعتش انقدر کاش "  ... " 

 

شد سرازیر هایش چشم ی گوشه از مزاحمی اشک قطره  ... 

بست را هایش چشم  ... 

 چرا ؟ شده چی:  رسید گوشش به نزدیکی ی فاصله از نگرانش صدای

؟ داری درد ؟ کنی می گریه  ... 

نداشت را او با نزدیکی همه این تحمل  ... 

کرد باز هم از را هایش چشم ، برگرداند سها سمت به را سرش  ...  

 ... سها -

جانم:  داد جواب اضطراب با سها  ... 

شود بلند بود کشیده دراز آن روی که تختی روی از کرد سعی  ... 



؟ کنی می کمک بهم -  ... 

 هنوز ؟ شیال کنی می کار چی:  شود او شدن بلند مانع کرد سعی سها

نشده تموم که سرمت  ... 

؟ شده چی...  کن نگاه منو شیال -  ... 

 

 خوشحالم خیلی نیستی کنارم که این از ، فهمیدم رو اینا االن که این از "

ندارم هم رو دیدنت دیگه بار یه تحمل حتی چون ،  .. . " 

 

نداشت را اتاق داخل آور خفقان فضای تحمل ، او صدای تحمل  ... 

شم بلند کن کمکم سها -  ... 

 ... ولی -

 بیرون دستش از را سوزن کرد سعی ، او نگاه سنگینی به توجه بی شیال

 دستش مچ روی ، او ی مردانه دست ، بتواند که آن از قبل ولی ؛ بکشد

شد مانع و نشست  ... 

 ... شیال -

کند آزاد را دستش مچ کرد سعی شیال  ... 

 ... شیال -

 به و عقب به باالخره را شیال لرزان نگاه ، بود او صدای در که تحکمی

خورد گره هم در لحظاتی نگاهشان...  برگرداند او سمت  ...  

گرفت ناباوری از رنگی ، سام جدی نگاه که نکشید طول زیادی زمان  ... 



اوردی یاد به رو چی همه تو...  تو -  ... 

بودند جاری صورتش پهنای به که بود اشکی قطرات ، شیال جواب  ... 

 

 رو رابطه این دیگه نخوایم که بود واضح انقدر ، رسید دستم به ایمیلت "

شدی تموم من واسه تو ، نزن زنگ من به دیگه ، بدیم ادامه  ... " 

 

 

*** 

 

 گذاشت خانه درون به پا و داد هل را در ، شهره متعجِب نگاِه مقابِل در

 خانه...  کرد می جستجو آن در را مهر و آرامش زمانی که ای خانه... 

دانست می آن به متعلق را خود زمانی که ای  ... 

؟ شده چی -  ... 

کشاند می جلو به ، سختی به را او سنگینش پاهای  ...  

 به توجه بی...  رسید می گوش به سرش پشت از وارشان زمزمه صدای

 ایستاد اتاق بسته درب مقابل لحظاتی...  کرد طی را راهرو طول ها آن

شد فشرده لرزانش های انگشت میان در ی دستگیره...   ...  

 را او ، بودند محبوس ذهنش ته ، ای گوشه ها مدت که افکاری هجوم

بود کرده بدی سردرد دچار  ...  

بود آورده یاد به را چیز همه دیگر حاال  ... 



را چیز همه  ... 

 داخل که ساعاتی...  فرودگاه در هایش کشیدن انتظار ی لحظه لحظه

 که این...  کند پیدا ایران به پرواز برای خالی جای تا نشست انتظار سالن

 اولین ، رسید تهران به که زمانی ، طوالنی پرواز یک از بعد چطور

 و جر...  هایش خوردن یکه...  بود شیوا به زدن زنگ کرد که کاری

ها پله روی شدیدشان بحث  ...  

بود آورده یاد به خوبی به را چیز همه حاال  ...  

کرد باز را اتاق در  ... 

 ترک آن قصد به را آلمان ، قبل ها ماه که بود برگشته جایی به حاال و

بود کرده  ...  

جواب گرفتن برای  ... 

 تنها توسط هم آن ، بود شده حقش در که هایی عدالتی بی همه برای

کند حقش در هایی ظلم چنین که دید نمی خواب در هم هرگز که خواهری  

... 

گذاشت خالی اتاق درون به پا  ...  

؟ کجاست شیوا -  ... 

رسید گوشش به سرش پشت از شهره لرزان صدای  ... 

تو...  شیال -  ... 

 تلفِن سمِت به ، بیندازد نگاهی او به یا برگردد عقب به که آن بی شیال

 می ذهنش به لحظه آن در که ای شماره تنها اراده بی...  رفت تخت کناِر



 بوق صدای به و ایستاد اتاق ی پنجره به رو جا همان...  گرفت را رسید

سپرد گوش ، پیچید می گوشی داخل که  ... 

؟ الو -  ... 

بود گرفته درست را شماره  ... 

؟ مامان الو -  ... 

؟ کجایی -  ... 

کرد مکثی شیوا  ...  

؟ شیال -  ... 

؟ کجایی:  کرد تکرار دوباره سردی به شیال  ... 

؟ عزیزم شده چی -  ... 

؟ کجایی گم می بهت:  گفت دوباره بلندی" نسبتا صدای با شیال  ... 

؟ شده چی عزیزم...  شیال -  ... 

کردی کارهایی چه دونم می...  نکن بازی نقش من ی واسه -  ... 

؟ چیه منظورت -  ... 

لعنتی اومده یادم چی همه من:  کشید فریاد شیال  ... 

 ای خنده به را خود جای ، گوشی داخِل سکوِت تا نکشید طول خیلی

داد سرخوشانه  ... 

اوردی یاد به رو چی همه باالخره پس -  ... 

؟ نبود صدایش در نگرانی ای ذره چرا  ... 



اینجا بیای االن همین باید...  ؟ کجایی لعنتی -  ... 

 رو کار این بتونم نکنم فکر ، متاسفم:  داد جواب آرامشی پر لحن با شیوا

 ... کنم

 دونم می:  داد فرو سختی به را دهانش آب...  نکن بازی من با شیوا -

داشتی هم تو ، من جز رو ایمیل اون پسوورد دونم می...   ... 

 شدی متوجه دیر:  پیچید گوشی داخل دوباره ، شیوا ِی مستانه ِی خنده

 چه من بکنی تونی نمی هم فکرش حتی که دیر انقدر...  کوچولو خواهر

کردم کارهایی  ... 

 باز را خود راه پشتش تیره از که را سردی عرق راحتی به توانست می

کند حس را کرد می  ... 

کنی فرار قضیه این از تونی نمی -  ... 

ریم می داریم هم حاال همین ما...  جاست همین اشتباهت -  ...  

 قابل خوبی به صدایش در که لذتی با و ، آورد پائین را صدایش ُتن

 موندنی یاد به روزهای ، هات حماقت با تو و:  داد ادامه ، بود تشخیص

زدی رقم برام رو  ... 

؟ ما -  ... 

؟ نه مگه ، نفهمیدی هم هنوز -  ... 

انداخت جانش به لرزی شیوا تمسخر پر لحن  ... 

؟ چیه منظورت...  منظ -  ... 

مبین و من -  ... 

؟ مبین -  ... 



 متوجه سختی به شیال...  شد بلند گوشی پشِت از هایی زمزمه صدای

دهد تشخیص را ای مردانه صدای توانست می ولی ، شد می کلمات  ...  

را آشنایی بسیار ِی مردانه صداِی  ... 

رسید گوشش به واضح دوباره شیوا صدای  ... 

برم باید من -  ... 

؟ اونجاست مبین -  ... 

بود من کنار همیشه...  منِ  کناِر مبین آره -  ... 

؟ چرا -  ... 

؟ کنی می فکر چی خودت -  ... 

؟ چرا ، بودی من خواهر تو -  ... 

 احساساتی همیشه...  شیال:  کرد قطع را حرفش حوصلگی بی با شیوا

دادی دست از احساساتت همین خاطر به هم رو زندگیت...  بودی  ... 

؟ کنه می رو کارها این خواهرش حق در خواهر یه چطور ، بهت لعنت -  

... 

شم آماده برم باید...  ندارم مزخرفات این واسه وقت من -  ...  

 می داریم آخه:  داد ادامه ، شد می شنیده صدایش در که زهرخندی با و

...  نرسید جایی به هات انتظاری چشم که متاسفم...  مبین و من...  ریم

...  دادم می قرار تمامشون جریاِن در ، رو مبین من...  نباش ناراحت اما

 راستی اوه...  کردم می تعریف واسش هیجان با ، رو هاشون لحظه لحظه

 مدتش این کارهای متوجه من نکنه فکر بگو عزیزمون ِی پسرعمه به... 

  ... نشدم



؟ چیه منظورت -  ... 

 تو...  من ی بیچاره خواهر اوه:  داد را جوابش پرتمسخری لحن با شیوا

 ندارم وقتی دیگه هم من ، خوب ولی...  نداری خبر هم ها این از حتی

دارم تو از تر مهم کارهای...  کنم تو صرِف  ...  

 تا کنی می فکر...  اینجا بیا پاشو...  شیوا:  لرزید می شیال وجود تمام

کنی فرار من از تونی می ِکی  ... 

 داری دوست که جور هر باشه...  ؟ فرار:  بود تمسخر از پر شیوا لحن

 واسه هم حاال...  گرفتم رو انتقامم من...  نیست مهم من واسه...  کن فکر

کنم آماده رو خودم خوام می جدید زندگی یه  ... 

 ... شیوا -

 همدیگه وقت هیچ دیگه امیدوارم...  احمقم کوچولوی خواهر خداحافظ -

نبینیم رو  ... 

الو...  الو...  شیوا -  ... 

 ، سیم بی تلفن دور شیال های انگشت ، گوشی داخل بوق صدای شنیدن با

شد تر فشرده  ... 

لعنتی...  لعنتی -  ... 

افتاد شیوا توالت میز ِی آئینه به ای لحظه نگاهش و برگرداند را رویش  

... 

کرد انزجار احساس ، آئینه داخِل تصویِر دیدِن از لحظه یک  ...  

بود شیوا آِن از که ، او آِن از نه ، آئینه داخل تصویر  ...  



...  بود برایش دیگری چیز هر از تر تحمل غیرقابل لحظه آن در این و

 انگشتان میان هنوز که ، سیم بی تلفن ، باشد خودش دست که آن بی

کرد پرتاب آئینه سمت به خشم با را ، بود دستش  ...  

پریدن جای از همه ، شیال ِی زجه فریاِد و شیشه شکستِن مهیِب صداِی از  

...  

 مادرش و سام به...  برگشت ها آن سمت به بار اشک های چشم با شیال

کرد نگاه بودند ایستاده اتاق باز در کنار که  ... 

زد فریاد وجود تمام با و  :  

متنفرم ازتون -  ...  

 

 

*** 

 

 که ، شیال به ، بود نشسته خاموشش ماشیِن فرماِن پشِت که همانطور سام

دوخت چشم ، شد می پیاده ماشین از سها کمک به  ...  

 سمت به هم نگاهی نیم حتی شیال ، بودند نشسته ماشین داخل که زمانی از

 بود نداده ، هم را او هاِی خوبه حالت همان جواِب حتی...  بود نینداخته او

 حضور اگر که بود مطمئن...  نشست هایش لب روی تلخی پوزخند... 

 نمی هم او ماشین سوار ، خانه این به برگشت برای حتی شاید ، نبود سها

 ... شد



 ، بود شیال ی شانه دور دستش که حالی در و ، کرد باز را خانه در سها

 داخل هنوز که ، او سمت به و عقب به نگاهی ، خانه به ورود از قبل

 سها سردرگم و کنجکاو های نگاه تحمل...  انداخت ، بود نشسته ماشینش

 حتی که ، او جواب تنها نه ، خانه به برگشت مسیِر در شیال...  نداشت را

 می حق سها به...  بود نداده ، هم را سها ی کنجکاوانه های سوال جواب

 شنیده تاریک ی کوچه آن داخل را شیوا صدای وقتی هم او خود...  داد

نبود هایش شنیده هضم به قادر مدتی تا ، بود  ... 

گذاشت ماشینش فرمان روی را سرش  ... 

 ... شیوا

 ، را نگران و دلسوز خواهر نقش ، انگیز شگفت طرز به که شیوایی

 ، شیال نبود در که شیوایی...  بود کرده بازی خوبی به ها مدت برای

 به که شیوایی...  بود داده دلداری او به و آمده خانه این به بارها و بارها

 بود داده نشان نگران و ناراحت ، شیال نبود در را خود ، او خود اندازه

 ماشین آن پشت از را صدایش ، شب آن او اگر نبود معلوم که شیوایی... 

دهد ادامه مهربانش خواهِر نقِش این به خواست می کی تا ، بود نشنیده  ... 

بود درآمده لرزه به ، نفرت و خشم شدت از اش کرده گره مشت  ... 

 رسوا را او ، قبل ها مدت شاید ، بود نگرفته را او جلوی زند آقای اگر

 نه و ، زند آقای نه که حیف...  بود برده همه جلوی را او آبروی و کرده

 را اجازه این او به کدام هیچ ، داشتند او با که تماسی از بعد سعید دایی

بودند نداده  ...  

 برای ، شیوا به هایش شدن نزدیک با ، روزش چند این تالش تمام حتی

بود فایده بی همه ، حرفی یا ای نشانه آوردن دست به  ... 

رسید می نظر به که بود چیزی آن از تر زرنگ خیلی شیوا  ... 



 و خود بر و دور ، را شیوا منحوِس حضوِر و ، کرده خودخوری چقدر

بود کرده تحمل شیال  ...  

 از دیگر کس هیچ نه و شیوا نه که بود نگذاشته و کرده تحمل چقدر

شوند خبردار اش درونی احساسات  ...  

 جلوی ، بود دیده هم با ، را شیال و ابرام ِی صمیمانه روابط وقتی چقدر

 ترین صمیمی صورِت ِی حواله ، محکم مشتی تا ، بود گرفته را خود

باشد نکرده دوستش  ...  

 دوباره که روزی امید به ، بود گذرانده سختی به را روزها این چقدر

 ، فکرش و ذهن تمام که روزهایی ، گذشته شاد روزهای همان به بتواند

برگردد ، بود شیال یعنی ، اش زندگی عشق تنها به معطوف  ...  

 ... ولی

 همین به نبود قرار که ، دانست می باید ، زند آقای ی گفته طبق ولی

 اشتباهات...  شود سابق مثل روابطشان و حل چیز همه ، راحتی

 قابل راحتی همین به دانست می که اشتباهاتی...  بود کرده وحشتناکی

نبودند بخشش  ... 

 لحظه ، دردناکش های گریه و ها زجه آن ، مادرش خانه در ، شیال حاِل

شدند نمی دور چشمانش جلوی از ای  ...  

داشت حق  ... 

 ِی دیوانه دلِ  حریِف توانست می چطور ، او بدون ولی ، داشت حق

شود خودش  ... 

 

*** 



 

 ، کرد نمی اعتراف هم خودش اگر حتی...  دانست می را چیز همه او

 ِی گناهکارانه حالِت آن دیدن از بعد ، شیوا با ش تلفنی تماس از بعد شیال

 هم ، بود بسته نقش اش چهره تماِم روِی که وجدانی عذاب و ، او ِی چهره

دانست می را چیز همه او که دهد تشخیص راحتی به توانست می  ... 

؟ ِکی از  ... 

؟ بود توانسته چطور اصال  ... 

 شهر تمام ، او دنبال به دیگران که روزهایی آن تمام بود توانسته چطور

کند حمایت شیوا از اینگونه سکوتش با او ، بودند گذاشته پا زیر را  ... 

 کارهایش به همچنان شیوا دهد اجازه ، آن از بعد حتی بود توانسته چطور

دهد ادامه  ... 

؟ چطور  ... 

؟ توانست می چطور  ...  

؟ نبود زن آن وجود در ای مادرانه حس هیچ اصال  ... 

 پدرش شِب أن روِز و حال دیدِن اگر ؛ نبود سام شِب آن تلفنِی تماس اگر

 بعد و شد نمی تمام خودش طاقت باالخره اگر ؛ نبود سام با صحبت از بعد

 مسئله اگر ؛ زد نمی زنگ سام به فرسا طاقت و تلخ روزهای آن طِی از

 و مادر این وقت آن ؛ کرد نمی مطرح حرص و پرخاش با سام ، را ایمیل

؟ روند پیش که بود قرار کجا تا دختر  ...  

برد فرو هایش دست میان را سرش ، گذشته تلِخ خاطراِت هجوِم از شیال  

... 



 ، ایمیل آن داخل ِی شده فرستاده هاِی عکس آوردِن یاد به از هم حاال حتی

نشست می شیال وجود بر شرمی عرِق  ...  

؟ بود توانسته چطور شیوا  ... 

 به و گرفته افتضاح های لباس آن با را ها عکس آن بود توانسته چطور

بفرستد سام برای او اسم  ... 

 سواالت این تمام شیال که ، افتاد خانه آن داخِل روزشان آن دعوای یاد به

 کارش این برای او از...  بود پرسیده شیوا از ناباوری و خشم با را

 چه سام برای ها عکس آن فرستادن از هدفش که ، بود خواسته توضیح

 اگر که ؛ ؟ فامیل در او آبرویی بی...  ؟ سام و او ی رابطه نابودی ؛ بود

 و سها یا سمانه عمه به ، را آن زیر متن و ها عکس این سام درصد یک

 در را سرش دیگر توانست می چگونه او ؛ داد می نشان دیگر کس هر یا

؟ کند بلند فامیل بین  ...  

بود خواسته توضیح کارش این برای او از و بود زده فریاد  ... 

 فرو موهایش داخل شیال های انگشت ، ها صحنه آن تمام یادآوری از

 بود هایش چشم جلوی واضحی طرز به شیوا خونسرد صورت...  رفتند

 هایش جوش و حرص و او به هایش لب بر پوزخندی با چطور که... 

داد نمی قرار هایش حرف مخاطب را او شیال که انگار...  کرد می نگاه  

...  

داد بیرون ، درد پر ای سینه و سنگینی با را لرزانش نفس شیال  ... 

 توپید نمی او به ایمیل و ها عکس به راجع اش تلفنی تماس آن در سام اگر

 آدرس ؛ کرد نمی هم فکر حتی ایمیل آدرس آن به هرگز شاید شیال... 

 کرده درست برایش ، ایران به شیال سفرهاِی از یکی در شیوا که ایمیلی

  ... بود



 از یکی برای شیوا ، که روزی آن...  افتاد مهمانی روز آن یاد به

 موضوع این فهمیدن با و بود کرده درست میل جی آدرس فامیل دخترهای

 کرده باز یکی ، همانجا هم او برای اصرار با ، ندارد میل جی شیال که

 اش یاهو ایمیل آدرس با که بود گفته همانجا شیال که آن وجود با...  بود

ندارد جدیدی ایمیل به نیاز و است راحت  ...  

 حتی...  رفت فرو فکر به ، شیوا شدید اصرار و ، لحظات آن یاِد به شیال

 آدرس هم ، کاغذ یک روی سپس ، کرده انتخاب خودش هم را پسووردش

 که داشت امکان یعنی...  بود داده شیال به و نوشته را پسوورد هم و ایمیل

 داشت وجود ای شده تعیین پیش از ای نقشه ، هم او روز آن محبِت پشِت

 ... ؟

 هر و بری هم خودت بهتره شیوا:  بود گفته روز آن شوخی به سها حتی

زنه نمی بهش سری شیال که معلومه ، کنی چکش روز  ...  

 را ایمیل و ها عکس مسئله سام که روزی آن تا ، شد همینطور هم واقعا

 شیوا اگر و...  بود کرده فراموش را آن حتی شیال بود نکرده مطرح

 هم ایمیل آن حاال تا شاید ، بود نکرده گروه چند عضو را او روز همان

شد می بسته کاش که ؛ بود شده بسته  ... 

 ایمیل حرف وقتی...  نزن زنگ من به دیگر گفت او به روز آن سام وقتی

 ماجرایی چه کرد نمی فکر درصدی شیال هم هنوز شاید...  کشید پیش را

 بیرون سام هاِی حرف ُبهِت از وقتی ؛ بود خوابیده فریاد و حرف آن پشت

 اصال تا کشید طول کمی تازه ؛ کرد چک را خود یاهو ایمیل وقتی ؛ آمد

بیفتد بود ساخته او برای شیوا که ایمیلی آدرس آن یاد به  ...  

 سام برای که هایی عکس به مبهوت و مات و کرد باز را ایمیل وقتی

 فکری کم کم که بود جا آن شاید ؛ بود کرده نگاه خیره بود شده فرستاده

بود افتاده جانش به خوره مثل  ...  



نداشت زبانش بر را آن بیان جرات حتی که فکری  ... 

بود دهنده آزار دردناکی طرز به که فکری  ... 

کشید می سوهان روانش و روح بر که فکری  ... 

بود اثر بی دیگر تردید  ... 

بود کرده جاخوش ذهنش در کلمه یک تنها  ... 

کلمه یک  ... 

 ... شیوا

 

 

*** 

 

 صدای به ، آن باِز نیمه دِر از و ، ایستاد آپارتمان بیروِن نگرانی با سام

 و بود کرده اشتباه شاید...  بود سپرده گوش دو آن میان شدید بحث و جر

 فرودگاه از مستقیم ، خشم و عصبانیت آن با سعید دایی گذاشت می نباید

 ، بود برده خودشان خانه به را سعید دایی اول اگر شاید...  بیاید اینجا به

کند آرام کمی همیشه مانند را او بود توانسته مادرش حاال تا  ...  

زد موهایش به چنگی عصبی حالت با سام  ...  

 چیز از پشیمان ؛ کرد می بیشتر را اش پشیمانی حس اش دایی صدای

بود گفته او به کسر و کم بی را همه و فهمیده که هایی  ... 

 



؟ داشتی خبر چیزها این همه از مدت این تمام تو - ! ... 

رسید می گوش به لرزان شهره صدای  ... 

نداشتم نه -  ... 

؟ نداشتی -  ... 

 نه:  بود التماس از پر و لرزان ، صدایش باالِی ُتِن برخالِف شهره لحن

 نگه دور هم از رو تا دو اون کردم سعی تونستم که جایی تا من...  من... 

؟ فهمی می ، اومد نمی بر دستم از بیشتری کاِر دیگه ، دارم  ...  

؟ اومد نمی بر دستت از بیشتری کار -  ... 

سعید نیست من تقصیر اتفاقات این -  ... 

 اون تمام! ... ؟ نیست تو تقصیر:  ریخت بیرون را خشمش فریاد با سعید

 ها قانونی پزشک و ها بیمارستان تمام داشتم ها دیوانه مثل من که مدتی

کردی می مخفی رو چیزها این ما همه از داشتی تو ، گشتم می رو  ... 

دونستم نمی هیچی هنوز موقع اون من -  ... 

؟ دونستی نمی -  ... 

 ... نه -

 این زندگِی به سکوتت با ِکی از...  ؟ فهمیدی لعنتی توِی ِکی از پس -

؟ زدی گند بچه  ...  

 ... من -

؟ ِکــــــــــی از...  بده منو جواب -  ... 



کنند پیداش مسافرخونه توی اونو ها بچه که این از قبل روز چند...  َچن -  

... 

 با کردی کار چی...  من خدای:  گذاشت سرش روی را دستش سعید

؟ کردی کار چی تو...  ما زندگی  ... 

 و لرزان صدای با ، بود خیس اشک از صورتش تمام که حالی در شهره

 های حرف اتفاقی شب یه منم...  نبود من تقصیر:  نالید گریه میان در

...  اومد نمی بر دستم از کاری هیچ...  شنیدم تلفن پشت از رو شیوا

 می ، کردم می کارش چی...  گفت می مسافرخونه از تلفن پشت داشت

و بشه تحریکش باعث من حرف هر ترسیدم  ... 

...  ؟ ها ؟ چی واسه بشه تحریک...  ؟ بشه تحریک:  توپید او به سعید

 ؟ باشه نکرده خودش خواهِر حِق در ، ات َپرورده دست که مونده کاری

؟ آره  ... 

من کنم می خواهش سعید -  ... 

؟ مادر َگـــن می هم تو به:  نبود او های ناله و آه شنوای گوشش سعید  ... 

 چی روزها اون من فهمی می چی تو:  گرفت اوج شهره گریه صدای

شدم زنده و مردم کنید پیداش تا...  کشیدم  ... 

 ، شنیدی رو خبر تا همین واسه ، دونم می:  کرد نگاهش پوزخند با سعید

؟ رسوندی رو خودت زود انقدر  ... 

 و ، بیارم طاقت تونستم نمی...  کنم نگاه چشماش توی شد نمی روم -

آشفتگیِ  و وضعیت این توی ، خواهرش کارهای خاطر به ببینم  ...  

نشست سعید های لب روی ، حرص از پر ای خنده  ... 



 زجری چه ، کردم تحمل رو استرسی چه مدت این توی دونی می -

کردم مصرف اعصابی های قرص چه ، کشیدم  ... 

 دونم می...  دونم می آره:  شد تمسخر از پر عصبانیت اوج در سعید لحن

...  بس و بودی خودت فقط ، بوده مهم همیشه تو واسه که چیزی تنها که

 ، فکرتر بی ، تر خودخواه تو از...  نمیکشید جا این به ما زندگی وگرنه

 که بود اینجا منم اشتباه...  ندیدم رو مادری هیچ حاال تا ، تر مسئولیت بی

 هِلنگ بکنی اونو گذاشتم که کردم اشتباه...  کنی بزرگ تو رو شیوا گذاشتم

 چی ببین...  بشه بزرگ تو دست زیر اصال میذاشتم نباید...  خودت ی

بکنه خودش خواهر حق در رو کار این بتونه که کسی...  کردی تربیت  

... 

کنم می خواهش سعید -  ... 

 که روزی اون از دونی می:  کرد قطع را او حرف عصبانیت با سعید

 بار چند...  زدم زنگ بهش بار چند...  گفت رو شیوا ی قضیه تلفنی سام

 منو های تلفن جواب شیوا نه...  زدم زنگ لعنتی ِی خونه این تلفِن به فقط

؟ ها ، ؟ چرا...  تو نه...  داد  ... 

ام مغازه دیروقت تا من سعید -  ... 

 دخترت نیستی خونه تو که ساعاتی اون...  ؟ ای مغازه دیروقت تا -

 آره ؟ کنه می غلطی چه داره ؛ کی با دونی می اصال...  ؟ ها ، کجاست

 ... ؟

 بزرگ برای رو خودم تالِش تماِم من ، بگی خرده من به نداری حق تو -

 داشت آسایش و راحتی توی شیال که زمانی اون...  کردم دختر این شدن

بود مونده دلش به چیزها خیلی حسرت شیوا ، شد می بزرگ  ... 

لعنتی نیست پول چی همه:  شد بلند سعید صدای  ... 



 به ، بفهمونی بچه یه به تونی نمی رو این:  گرفت اوج هم شهره صدای

کنه می مقایسه خواهرش زندگی با دائم رو خودش که نوجوون یه  ... 

 گفتی می بهم اگه...  ؟ نگفتی بهم چرا ، بود این دختر این مشکل اگه -

 واسه که امکاناتی تونستم می...  خودم پیش ببرم هم رو شیوا تونستم می

اونم واسه بودم کرده مهیا شیال  ... 

 شیوا چون...  نگفتم بهت همین واسه:  پرید او حرف وسط گریه با شهره

نداشتم رو یکی این دادن دست از طاقت دیگه...  گرفتی می من از هم رو  

... 

 بچه حتی ؛ دیگران آرامش و آسایش نه ؛ بودی خودت فکر به همیشه -

 که این جای به ، ناراضِی زندگی این از شیوا دیدی وقتی...  خودت های

بودی خودت های خواسته دنبال همباز ؛ کنی فکر اون راحتی به  ... 

 نگفتی خودت پیش بار یه چرا...  ؟ نبودی پدرش تو مگه ؟ چی خودت -

 چرا...  ؟ ها ؟ مونده دلش به چیزها خیلی حسرت هم دختر این شاید ،

؟ دونی می چی همه مقصر منو داری همیشه مثل  ... 

 

گرفت فاصله در از ، سنگین آهی با سام  ... 

 دید از ؛ بدهد حق کدامشان هیچ به تواند نمی لحظه آن در کرد می حس

بوند مقصر اندازه یک به دو هر او  ... 

اش زندگی در شیوا روانی هاِی عقده مقصِر  ... 

 

 



*** 

 

 هال داخل از ، اتاقش ِی بسته دِر وجوِد با مادرش و دایی گفتگوی صدای

 به خواب ولی...  بود گذشته هم شب نیمه از ساعت...  رسید می گوش به

 و ، بود نشسته تاریکی در کامپیوترش میز پشت...  آمد نمی او چشم

 می بیرون پریشانش افکار از را او گاهی اش دایی و مادر های زمزمه

 روی سرگردانش نگاه دوباره ، گذشت می که کمی ولی...  کشاندن

 افکار در دوباره ، شود متوجه که آن بی و ، نشست می مقابلش مانیتور

شد می ور غوطه خودش  ... 

 شیالی ی چهره با ، کامپیوترش صفحه روی زیباِی و خندان دختِر عکِس

 و بارها...  او شادابِی همان به ، زیبایی همان به...  نداشت فرقی او

 عکس تک تک و خوانده را متنش ، کرده باز را ایمیل این شب هر بارها

 پاکش شیالی از ، او از نفرتش و خشم مبادا که ، بود کرده نگاه را هایش

 به بخواهد ای لحظه که ، شود سست ای لحظه که...  شود کم ای لحظه ،

 را جانش بود حاضر مکثی هیچ بی که ببخشد را کسی و رفته او سوی

بدهد او برای  ...  

 و خشم که وقتی ، کند پیدا دو آن میان تفاوتی زمان آن توانست می چطور

 نگاِه توانست می چطور...  بودند کرده کور را او های چشم غضب

 نفرت روی نفرت که وقتی ، کند باور را او آخِرِِ  دردآلود و دلخور

 دست میان را سرش...  بود شده ور غوطه خود رحمی بی در و گذاشته

گرفت هایش  ...  

باشد احمق آنقدر توانست می چطور  ... 



 رفت فرو سیاهی در قبل از بیشتر اتاق ، سالن داخل برق شدن خاموش با

بود رویش به رو مانیتور نور ، اتاق روشنی تنها...   ...  

 هر ؛ کلمات این قدر آن...  نبود خواندن به نیازی...  بست را هایش چشم

 نمی هم خواست می اگر حتی که بودند شده تکرار ذهنش در ؛ شب

 از روزها این و ، نفرت و خشم از روزها آن...  کند فراموششان توانست

 انگشت...  بود خورده شیوا از که فریبی از ، اش سادگی از ، حماقتش

 هم با شیرین لحظات راحت چقدر...  رفتند فرو موهایش داخل هایش

...  کرد باز را هایش چشم...  شد خم جلو به...  کرد نابود را بودنشان

 را خود قبل های شب تمام مثل هم باز و...  دوخت مانیتور به را نگاهش

بود شده اش زندگی َکِس عزیزترین زجِر باعِث که همانطور ، داد زجر  

...  

 

 فرستم می واست رو جدیدم های عکس خواستی ازم که همانطور عزیزم

بیاد خوشت ازشون که امیدوارم ،  ... 

 که ، کنم می ردیف رو هام برنامه دارم ، گفتم بهت هم قبال که همونطور

ایران برگردم زودتر چه هر  ... 

دونه می خدا که ، شده تنگ برات دلم انقدر ندیدمت که مدتی این  ... 

َپرسَتمت می عاشقانه ، دوبارمون دیداِر ِی لحظه تا ، روز آن تا  ... 

 

نداره رو ات دوری طاقت دیگه که کسی  ... 

تو شیالی  ... 

 



 

*** 

 

* تلخم روزها این  

نویسم می تلخ  

کنم می فکر تلخ  

روزها این   

ام برداشته دست  

ها آدم حضور به وقفه بی توجه از  

همیشه از تر تلخ روزها این  

ام بریده ها آدم ی همه از  ...* 

 

 

 همهمه صداِی از ولی...  بود شده قطع که بود مدتی ، تلفن زنِگ صداِی

رفت اتاق دِر سمِت به کنجکاوانه شیال ، پائین ِی طبقه هاِی  ...  

سپرد گوش و ایستاد ، باز دِر کناِر ، همانجا ، کرد باز را اتاق در  ... 

در جلوی میرم من سمانه -  ... 

برد درهم را شیال های اخم ، پدرش مضطرب لحن  ... 

میام دارم منم ، باشه ، باشه -  ...  



 که انگار ، شد می شنیده هم هنوز ولی ، شد دور کمی سمانه عمه صدای

 هم زدن حرف حال در ، بود حرکت حال در پائین ی طبقه که همانطور

 ... بود

؟ دادی خبر سام به سها -  ... 

؟ خبری چه:  اندیشید خودش با شیال  ... 

؟ گفت می چی جون شهره...  مامان آره -  ... 

جون شهره  ! ... 

کرد حرکت ها پله سمت به شیال  ...  

زد صدا را او ها پله پایین سها دیدن با...  رفت پائین هم را پله چند  :  

 ... سها -

 ی چهره...  کرد نگاه شیال به و برگشت عقب به نامش شنیدن با سها

کرد تند را شیال قلب ضربان ، آورش دلهره سکوت و سها ی پریده رنگ  

... 

 آمد پایین هم را دیگر ِی پله چند ، بود افتاده جانش به ناگهان که ترسی با

؟ شده چی:   ... 

شیوا:  گفت لرزانی و آرام صدای با و ، انداخت سالن داخل نگاهی سها  

... 

 دیگر ای پله ، فشرد می هایش انگشت میان در را نرده که همانطور شیال

 سکوت هم سها...  کرد نگاه سها به فقط استرس و وحشت با...  آمد پایین

 بازگو جرات سها نه و داشت را پرسیدن جرات او نه انگار...  بود کرده

  ... کردن



 و آمده بیرون اتاقش از عجله با که سمانه عمه دیدن با ، لحظه همان در

 تمام که کرد حس ، بود مانتویش های دکمه بستن حال در ، حال همان در

لرزیدن به کرد شروع بدنش  ... 

؟ شده چی -  ... 

برگشت ها پله طرف به ناگهان سرش سمانه عمه  ...  

بود اشک از خیس عمه صورت  ... 

 شده چی عمه:  آمد پایین نیز را مانده باقی ِی پله چند چگونه نفهمید شیال

 ... ؟

 را آنها کردن پنهان قصد که انگار ؛ کشید خیسش صورت به دستی عمه

نشده هیچی...  نترس عمه هیچی:  گفت ای گرفته صدای با ؛ داشت او از  

... 

؟ کنی می گریه داری چرا پس -  ... 

 معطل ، رسید آژانس سمانه:  رسید گوش به حیاط داخل از پدرش صدای

؟ هستی چی  ... 

بااباا...  بااباا:  کرد باز را سالن در و ، گذشت سریع عمه کنار از شیال  

... 

 به رو ، بود حیاط باز در به نگاهش که همانطور ، نشنید جوابی وقتی

:  گفت لرزان صدایی با بود کفشش پوشیدن حال در سریع که سمانه عمه

؟ رین می کجا دارین...  ؟ شده چی  ... 

:  داشت او به دادن دلداری در سعی ، اشکبار های چشم با سمانه عمه

شم فدات نشده چیزی  ...  



؟ شده چش شیوا -  ... 

 و...  نشده چیزی انشاهلل...  دونم نمی:  کشید بازویش به دستی سمانه عمه

...  کن دعا:  گفت گرفته صدایی با کرد می عبور کنارش از که همانطور

کرده اشتباه بیمارستان که انشاهلل  ... 

کن دعا  ... 

 با که سمانه عمه به ، بود ایستاده سالن باِز دِر کناِر که همانجایی از شیال

کرد نگاه خیره ، کرد می طی را حیاط طول عجله  ... 

کن دعا  ... 

 از ، وجودش از را شیوا ، کرد می فکر که تصوراتش برخالف چرا

 لرزان بدنی با اینگونه حاال ، بود انداخته دور را محبتش و ، کنده قلبش

بود مانده باقی جای بر  ... 

زد قلبش روی به چسبیده بلوِز به چنگی ، لرزان هاِی سرانگشت با  ... 

کن دعا  ... 

 

 

*** 

 

 دکتر سمت به نگرانی با ، شهره و سمانه ، سعید ، اتاق در شدن باز با

 ... رفتند

؟ چطوره حالش دکتر آقای -  ... 



 و شهره به نگاهی نیم ، عینک پشت از ، بود جوانی نسبتا مرد که دکتر

 با شما نسبت:  گفت ای جدی لحن با سعید به رو سپس و انداخت سمانه

؟ چیه بیمار  ... 

 با و...  هستم پدرش من:  داد را او جواب نگرانی و استرس با سعید

 دخترم حال دکتر آقای...  مادرش هم خانم این:  داد ادامه شهره به اشاره

؟ چطوره  ... 

داد تکان سری خونسردی با دکتر  ... 

 که ماشینی داخل از رو شما دختر ، دادن توضیح براتون قبال حتما -

اوردن بیرون سوخته نیمه ماشین ، ترش درست یا ، کرده تصادف  ...  

 ، بود ایستاده کنارش در که سمانه بازوی به لرزان و اراده بی شهره

زد چنگ  ... 

 کرد تموم متاسفانه راننده خوب ولی ، کردیم رو خودمون تالش تمام ما -

 راستش دست و پا ، لگن ناحیه توی هایی شکستگی ، هم شما دختر... 

 بیشتر نصفه ولی ، ندیدن آسیبی صورتش های استخوون...  داره

شده شدید خیلی سوختگی دچار ؛ بدنش از هایی قسمت و صورتش  ... 

 در را او که حالی در سمانه...  شد سست ناگهان بدنش کرد حس شهره

نگهدارد سرپا را او کرد سعی ، گرفت می خود آغوش  ... 

...  ؟ دکتر آقای چیه منظورتون:  کرد سوال لرزانی صدای با سعید

؟ شه می خوب صورتش  ... 

 به راجع...  بپرسید ما پالستیک جراح دکتر از باید دیگه رو اون -

شده انجام الزم کارهای هم هاش شکستگی  ...  

؟ ببینیمش شه می -  ... 



 نگران...  ان مربوطه دکتر منتظر صورتش مورد در چون ، نه فعال -

دن می خبر شما به بشه وقت هر ، نباشید  ...  

ببینیمش اصال شه نمی یعنی:  کرد خواهش اش اشکی های چشم با شهره  

... 

 مسکنی داروهای خاطر به صورت هر در...  ان دکتر منتظر که گفتم -

خوابه فعال ، دادن بهش که هم  ...  

دکتر آقای ممنونم:  گفت ای گرفته صدای با سمانه  ... 

 هنوز...  گدشت ها آن کنار از ای دیگه کالم بدون و داد تکان سری دکتر

 عقب به...  ایستاد مطلبی یادآوری با انگار که بود نشده دور قدم چند

 ؟ دادین خبر متوفی خانواده به ، راستی آه:  گفت سعید به رو و برگشت

 رو اش خانواده نتونست بیمارستان دارم اطالع من که جایی تا چون... 

کنه پیدا  ... 

 شهره لرزان صدای ، کند پیدا دکتر برای جوابی بتواند سعید که آن از قبل

 داریم اطالع ما که جایی تا دکتر آقای:  رسید گوشش به سرش پشت از

شد بزرگ پرورشگاه توی پسر اون...  نداره ای خانواده  ... 

؟ نزدیکانش خوب -  ... 

شناسیم نمی رو نزدیکانش ما:  داد تکان را سرش شهره  ... 

...  ؟ ندارید ای رابطه متوفی با شما یعنی:  رفت درهم دکتر های اخم

 ماشین تو ، شما دختر چون:  بود گردش در شهره و سعید بین دکتر نگاه

بود آقا این  ... 

 ناراحتی با را هایش لب ، داشت خود کنترل در سعی که حالی در سعید

فشرد هم روی  ... 



 ، آقا این دکتر آقای:  شود بلند دوباره شهره صدای تا کشید طول کمی

بود دخترم نامزد  ... 

دوخت شهره به را خشنش و تند نگاه و ، برگشت عقب به سعید سر  ... 

آورد پائین را سرش فقط ، سعید نگاه سنگینی زیر شهره  ... 

شماست با هویت تشخیص صورت این در پس خوب -  ... 

برگرداند دکتر سمت به را سرش و خورد ای یکه سعید  ... 

؟ هویت تشخیص - ... 

بیمارستانِ  ِی سردخونه توی االن متوفی بله -  ... 

 ... آخه -

؟ نیست دخترتون نامزد مگه:  رفت درهم دکتر های اخم  ... 

 می سعی که لحنی با بود گردش در سعید و دکتر میان نگاهش که سمانه

برادرم بدین اجازه اگه دکتر آقای:  گفت و کرد دکتر به رو باشد آرام کرد  

... 

برم باید کجا دکتر آقای...  نیست مشکلی:  پرید سمانه حرف میان سعید  

... 

کنم می راهنمائیتون من بیان من همراه:  داد تکان سری دکتر  ... 

کرد نگاه را سعید رفتن بهت با سمانه  ... 

رفت می هویت تشخیص برای داشت سعید کند باور توانست نمی  ! ...  

؟ هویتی تشخیص چه ! ...  



 او به شیال نگاری چهره از که عکسی آن جزء ، سعید که آن نه مگر

پس...  ؟ نداشت مبین از دیگری شناخت ، بودن داده نشان  ... 

رفت فرو فکر به ، کرد می نگاه را سعید رفتن که همانطور سمانه  ...  

 چگونه ، داشت انتظاری چه سمانه...  فرستاد بیرون سینه از سنگینی آه

 در را او توانست می چگونه...  بگذارد سعید جای را خودش توانست می

 هم از زندگی کرد می سعی که بود پدری سعید...  کند درک لحظه آن

 لحظه آن در توانست نمی سمانه...  دهد نجات را دخترش دو ی پاشیده

کند درک را او خراب حال  ...  

 ، بار آخرین و اولین برای ، شهره قوِل به تا رفت شاید...  رفت سعید

 که کسی تا رفت ، نه هم شاید...  کند مالقات را شیوا دخترش نامزد

 با که کسی...  ببیند باالخره ، را بود کرده خراب را شیال دخترش زندگی

 ، که آن برای فقط رفت هم شاید...  بود برده را او آبروی شیوا همدستی

...  نداشت او ماشین داخل دخترش حضور برای جوابی ، دکتر آن جلوی

  ... شاید

دیگر شایدهای و  ... 

 

 

*** 

 

 مدتی یه...  نبوده خالف کار تو پسِر بشم متوجه تونستم من که جایی تا -

 از بعد ولی...  کرد می کار شیوا که بود هواپیمایی آژانس همون توی



 که مدتی همون توی ، میاد نظر به که اینجور ولی...  اومد بیرون اونجا

داشتند ای صمیمانه روابط اون و شیوا ، بوده مشغول اونجا  ... 

 روابطشون این جریان در بهتر سابقت خانم کنم فکر:  کرد مکثی رضا

 ... باشه

 در:  کرد عوض را حرف رضا ، خشم از سعید ِی چهره شدِن سرخ با

 زیر همشون تونست نمی ها نقشه این ؛ بخوای منو نظر اگه صورت هر

 این ی همه که من نظر به ، باشم رک باهات بذار...  باشه پسِر این سر

 این از...  باشه شده شروع شیوا های حسادت خاطر به تونه می فقط چیزا

 و موافقت باهاش ، چی خاطر به دونه می خدا هم اون و خواسته پسِر

کرده همکاری  ...  

کن جورش و جمع:  کرد قطع را حرفش سعید  ... 

؟ چیه منظورت:  رفت درهم رضا های اخم  ... 

درنیاد توش حرفی دیگه که ببند رو پرونده جوری یه خودت -  ... 

 با:  گفت آرام باشد نیاورده طاقت که انگار ولی ، کرد سکوت کمی رضا

؟ هست تو کارِ  این موافِق ، زدی حرف هم شیال  ... 

 نگاه ، بود شده خم جلو به رو و نشسته صندلی روی که همانطور سعید

زنه نمی روش حرفی شیال ، بگم من چی هر:  کرد او سمت به تندی  ... 

 می ولی ، کنم دخالت خوام نمی:  آورد باال را هایش دست کف رضا

؟ درسته ، کشیده زجر چقدر بچه این مدت این توی دونی  ... 

 ناراحتی با و رفت درهم هایش اخم ، آمد درد به حرف این از سعید قلب

 اون...  ؟ کنم کار چی خوای می ولی...  دونم می که معلومه:  داد جواب

 هم طوری همین...  بیمارستاِن تخت روی که هم شیوا...  مرده که پسِر



 و همسایه و در توی آبروم ، شیال شدِن گم خاطِر به ، کافی اندازه به

 از بیشتر که کنم رو هم رو شیوا مسئله دوباره بیام حاال...  رفِت فامیل

؟ بشم فامیل و فک رسواِی ، قبل  ... 

 کدوم هیچ مقصر شیال که دونی می بهتر خودت ، خب ولی ، بگم چی -

نبود ها این از  ... 

 چنگی ، داشت قرار زانوهایش روی هایش دست آرنج که همانطور سعید

...  دونم می...  دونم می:  گفت ای گرفته صدای با و کشید موهایش داخل

 هم اون ، کشیده زجر همه این بچه این...  زنه می آتیشم داره که همیِن

شیوا کارهای خاطِر به فقط و فقط  ... 

 این من حاال:  برگرداند او سمت به دوباره را سعید نگاه ، رضا سکوت

 دختر یه خاطر به ، رو دخترم یه...  ؟ بشه چی که بدم ادامه رو پرونده

 چی ، باشه شیال با حق هم چقدر هر...  ؟ کنم محکوم و متهم ، ام دیگه

شه می ما عاید پرونده این توی  ... 

شیال گناهی بی اثبات:  داد را او جواب رک رضا  ...  

 ادامه را او حرف ای گرفته لحن با کرد می نگاه او به که همانطور سعید

شیوا گناهکاری و:  داد  ... 

 چون:  بگوید و بیاورد رفیقش روِی به بلند نخواست ، کرد سکوت رضا

 آن ؛ بدهد را هایش بدذاتی و کارها تاوان باید و ،!  است گناهکار واقعا

 بیمارستان داخل ، دخترش اتاِق دِر پشِت هم حاال همین ، که پدری به هم

بودند نشسته ،  ... 

فرستاد بیرون سنگینی با را نقسس رضا  ... 



 به راضی را خودش توانست رضا باالخره تا ، گذشت سکوت در لحظاتی

کند کار این  ... 

 این کنم می سعی ، بتونم که جایی تا من پس...  بخوای تو چی هر باشه -

نشه کشیده بهش شیوا پای تا کنم جمعش صدا و سر بی رو پرونده  ... 

 هایش دست کف ناراحتی با ، داد می تکان را سرش که همانطوری سعید

کشید صورتش روی را  ... 

 به راجع راستی:  بپوشاند را کالمش زهر نتوانست تالشش وجود با رضا

 کنم فکر رو چطوری که این ، شده خارج شیال حساب از که پوالیی

 ماشین داخل خوب ولی...  بپرسی شیوا از بری خودت که تره راحت

رو اونا تونم می قانونیش مراحل طی که شده پیدا طال مقادیری سوخته  ... 

 چیزا این به راجع خوام نمی ، نیست مهم:  کرد قطع را رضا حرف سعید

 خودت جور هر...  کن پیدا مصرفی یه واسش خودت...  کنم صحبت

بکن غیره و بهزیستی خرج دونی می صالح  ... 

باشه:  داد تکان سری بود نشسته صورتش روی که هایی اخم با رضا  ...  

 آرام و کرد مکث کمی ؛ دوخت رفیقش ی گرفته ی چهره به را نگاهش

؟ ایرانی کی تا:  پرسید  ... 

:  داد تکیه اش صندلی پشتی به و کرد راست را کمرش خستگی با سعید

 ، کردم ول خدا امان به رو اونجا...  پیچیده هم توی کارهام همه دونم نمی

شیوا وضعیِت این با هم اینجا  ...  

هستم" فعال:  کشید صورتش به دستی  ... 



 باالی که همانطور و ، شد بلند صندلی روی از ، داد تکان سری رضا

 در باشه:  گذاشت سعید ی شانه روی را دستش ، بود ایستاده سعید سر

میذارمت کارا جریان  ... 

شود بلند صندلی روی از خواست و...  ممنونم -  ... 

 مالیمت با و...  بشین:  کرد نشستن به مجبور را او دستش فشار با رضا

زنم می سر بهت دوباره:  گفت  ... 

ممنونم:  داد تکان سری خستگی با سعید  ... 

فعال...  کنم می خواهش -  ... 

 ... خداحافظ -

 

 

*** 

 

؟ کرد می چه آنجا او  ... 

 بسته دِر از ، بود کرده حلقه بدنش دور را هایش دست که همانطور شیال

 هم آن! ... ؟ بود اینجا ، تصوراتش برخالف چرا...  گرفت فاصله اتاق

 ، بود داده قول خودش به ، شیوا با اش تلفنی تماِس آخرین از بعد ، وقتی

 را او که بود داده قول خود به...  داشت نخواهد او نام به خواهری هرگز

 قول آن تمام وجود با چرا پس...  اندازد بیرون و کنده اش زندگی از

 بود ایستاده او اتاِق دِر پشِت و ، بیمارستان این داخل ، اینجا حاال ، هایش

؟ چرا...   ...  



 منکر را او وجوِد ، تواند می کرد می خیال که طور آن توانست نمی چرا

؟ شود  ... 

دوخت بسته در به را آلودش اخم نگاه و افتاد ابراوانش میان چینی  ... 

؟ نبخشیدیش هنوز -  ... 

دوخت چشم ابرام به و برگشت عقب به...  پرید جای از شیال  ...  

  ... ! ابرام

 اکثرشان در که ای گذشته خاطراِت ، بود آورد یاد به را چیز همه که حاال

 تفریح و ، هایشان گردش ، داشت حضور سام و او کنار در هم ابرام

 ، نبود اول روزهاِی ِی غریبه دیگر ، ابرام این ، داشتند هم با که هایی

 ، نیز او برای ، ابرام این...  بود برادر یک همانند سام برای ، ابرام این

بود برادر یک همانند  ... 

 پائین کمی را سرش...  رفت باال ابرام ابروان ، شیال نگاِه خیرگِی زیِر

داد قرار شیال هاِی چشم سطِح هم ، را هایش چشم و آورد  ... 

؟ شناختی -  ... 

نشست شیال های لب روی ، ای اراده بی لبخنِد  ... 

 ... سالم -

سالم:  نشست هم ابرام های لب روی لبخند  ...  

 لب ی گوشه ، بود درآورده گردش به شیال ی چهره روی که نگاهی با و

 ، بود گفته سام که همونطور بینم می:  رفت باال قبل از بیشتر هم هایش

اوردی یاد به رو چیز همه  ... 



 حالِت تغییِر از...  رفت درهم دوباره شیال های اخم ، سام ناِم شنیدِن با

 به ، حرفی هیچ بی شیال...  شد تنگ ابرام چشم ی گوشه ، او ِی چهره

رفت راهرو های صندلی از یکی سمت  ...  

 می صندلی روی که او به و راست را کمرش ، درهم های اخم با ابرام

 روی از که سری با و فرستاد بیرون را نفسش...  دوخت چشم ، نشست

 سرِد دیواِر به ، سرش باالی و رفت او سمت به ، داد می تکان تاسف

داد تکیه بیمارستان راهروِی  ... 

بشکند را بینشان سکوت ابرام صدای تا کشید طول کمی  ... 

؟ خوبی -  ... 

انداخت باال ای شانه شیال  ... 

بودی تو ببینم اینجا امروز نداشتم انتظار که کسی تنها -  ... 

 خیلی اینجا بودنم از منم...  منم:  نشست شیال های لب روی تلخی لبخند

 ... متعجبم

نبخشیدیش هنوز:  گفت مالیمت با و داد تکان سری ابرام  ... 

:  داد نشان واکنش سریع شیال ولی ، نبود سوالی اصال ابرام لحن که آن با

؟ ببخشمش باید  ... 

نداره انتظاری چنین ازت کس هیچ...  نه که البته نه -  ... 

 ، ابرام جدی نگاِه و لحن...  کرد نگاه او به و گرفت باال را سرش شیال

است جدی کامال ابرام که داد نشان او به  ... 

ممنونم:  نشست شیال های لب روی محوی لبخند  ...  

؟ اینجایی چرا نبخشیدیش که این وجود با که اینِ  فقط من سوال -  ... 



دونم نمی هم خودم:  داد تکان سری سردرگمی با شیال  ... 

 ، است کننده قانع برایش کامال ، شیال جواِب این انگار که طوری ابرام

 طرز در تغییری که آن بی و ، کرد قالب اش سینه روی را هایش دست

درآورد گردش به بیمارستان راهروی در را نگاهش ، بدهد ایستادنش  ... 

؟ نیومدی که تنها -  ... 

پیشش رفتن اینا بابا...  کرد مکثی...  نه -  ... 

 شدت به اینجا در بودنش که بود مشخص...  شد دقیق او حاالت در ابرام

 کردِن سرزنش حاِل در ، لحظه این در حتی شاید و دهنده آزار برایش

آورد زبان به را شیوا اسم نبود حاضر حتی که حدی تا ، بود هم خودش  

...  

؟ رفت باهاشون هم سام -  ... 

نه:  رفت درهم شیال های اخم دوباره  ... 

؟ کجاست پس -  ... 

...  دونه می خدا:  گفت تمسخرآمیزی لحنی با و انداخت باال ای شانه شیال

 بیشتر سام از صورت هر در:  شد تلخ لحنش...  رفته و شده خسته شاید

داشت انتظار نباید هم این از  ... 

 در کمی...  نزد هم حرفی وجود این با ؛ رفت درهم ابرام های اخم

 دکتر نوبت فردا:  داد قرار خود مخاطب را او دوباره تا گذشت سکوت

باشه حواست ، داری  ... 

آمد باال شیال سر  ...  



 با چون ؛ خواند هایش چشم از ، را شیال ِی نپرسیده سواِل انگار ابرام

دنبالت بیام فردا من که باشه نیاز دیگه نکنم فکر:  گفت مالیمی لحن  ... 

 طوری و گرفت او از را نگاهش...  نشست شیال های لب روی پوزخندی

 برم تنها باید انگار رو فردا پس:  گفت زند می حرف خودش با انگار که

سها با هم شاید:  انداخت باال ای شانه...   ... 

...  ؟ هستی حرفات تو ِی طعنه متوجه شیال:  رفت درهم ابرام های اخم

 واکنش ، اومد سام اسم که بار هر ، ایستادم کنارت که ای دقیقه چند همین

دادی نشون  ... 

؟" جدا:  کرد نگاه او به و آورد باال را سرش خونسردی با شیال  ... 

خیلی:  داد را نگاهش جواب جدیت با ابرام  ... 

 ولی ، کنی می فکر اینجور که متاسفم:  انداخت باال ای شانه دوباره شیال

برنمیاد دستم از هم کاری  ... 

 رو عصبانیتت و خشم داری دوست که این یا برنمیاد دستت از کاری -

کنی خالی بیچاره اون سر  ... 

؟ بیچاره:  کرد نگاه ابرام به دوباره پوزخند با شیال ! .. 

 

 دفاع ازش داری انقدر که عزیزت رفیق...  ؟ کجاست االن سام ، ابرام .

نیست کنارمون االن چرا...  نیست اینجا االن چرا ، کنی می  ... 

؟ باشه کنارت جا همه ، همیشه باید سام -  ... 

 هم حسی باید ، بودن هم کناِر واسه...  ندارم ازش انتظاری چنین...  نه -

 ... باشه



کنی شک احساساتش و سام به بخوای اگه که است مسخره خیلی -  ... 

 نبوده داشتم احتیاج بهش وقت هر...  کنم شک باید چرا ، نه...  ؟ شک -

 منو کشیدن زجر فقط دور از ها غریبه مثل ، کشیده کنار رو خودش... 

 محکوم منو سکوتش توی که روزهایی همون مثل" دقیقا...  کرده تماشا

 با طوری منو...  بدم پس رو شیوا کارهای تاوان کرد مجبور منو ، کرد

 واسم که راهی تنها که روند خودش از اش رحمانه بی و سرد رفتارهای

شم دور ازش که بود این بود مونده  ...  

 و سام به کردنم شک گی می راست نه:  داد ادامه تمسخر با شیال

است مسخره" واقعا احساسش  ... 

 االن که بگم بهت چیزی بتونم نکنم فکر ، هستی عصبانی االن تو -

کنه قانعت  ...  

 چون...  ؟ چرا دونی می...  ام عصبانی االن من گی می راست آره -

نبود داشتم احتیاج سام به وقتی ، تو برخالف  ... 

 اشتباه...  شیال کن صبر...  کن صبر:  آورد جلو را دستش کف ابرام

 صدم یک چون ، موندم من...  نبودم عاشق چون موندم، من...  نکن

 ، موندم کنارت...  نکشیدم من ، کشید می روزها اون توی سام که زجری

...  بود رفیق بهترین واسم سام ، باشی عزیز واسم تو که این از قبل چون

 دیدم چون...  بودی سام عشِق چون ، شدی عزیز واسم سام خاطِر به تو

اورد سرش به چی نبودت  ... 

ای مسخره حرف چه...  سام عشِق -  ... 

؟ بفهمی رو سام روزای اون روزِ  و حال که باشی َمرد باید ، شیال -  ... 



 داری اینجوری که ، باشی رفیقش بهترین باید خودت قول به شایدم یا -

؟ کنی می دفاع ازش  ... 

بگم دروغ بهت بخوام که نشده وقت هیچ ، مدت این توی -  ... 

شد پررنگ شیال های لب روی پوزخند  ... 

؟ کنی کار چی خوای می حاال -  ... 

کنم کاری نیست قرار -  ... 

 نقره کارات این با میخوای...  بدی ادامه رو رفتارها این خوای می پس -

؟ آره کنی داغش  ... 

 این به ، من ولی ، کنی دفاع عزیزت رفیِق از خوای می دونم می ابرام -

اومد سرم که بدبختی همه این بعد نه...  ببخشمش تونم نمی ، ها راحتی  

.... 

 رو شیوا کارهای تاوان باید حتی سام یعنی...  ؟ تمامشوِن مقصِر سام -

؟ بده پس هم  ... 

 ها بدی خاطر به باید هم اون ولی...  ابرام نیستم منطق بی قدر اون من -

بده تاوان کمی ، کرده من حق در که نادرستی قضاوت و  ... 

؟ غرورش کردن خرد ؟ چیه تاوانش -  ... 

 

 هایش لب ، کند حفظ را اش خونسردی ، کرد می سعی که حالی در شیال

برگرداند او از را رویش و فشرد هم روی را  ... 

 راحتی به توانست می شیال که آرامی صدای با و شد خم کمی ابرام

 کردیم پیدات که وقتی حتی سام:  داد ادامه ، کند حس را کالمش خشونت



 کنارت روزها اون ، برگشت سمتت به دوباره گذاشت غرورش روی پا

 ازت کرد سعی بود سخت براش که حالی در وجودش تمام با...  موند

 یه من...  بیاره تاب این از بیشتر نتونست سر آخر ولی...  کنه حمایت

 نوک ریز یک که بود راحت واسش کنی می فکر ، فهمش می ، َمردم

؟ کردی نابودش چطور دونی می...  بود نامرد اون اسم ، تو زبوِن  ... 

 چی همه دیگه حاال:  انداخت او به تندی نگاه و آورد باال را سرش شیال

؟ شد من تقصیر  ... 

 هم سام تقصیر چی همه که همونطور...  نیست تو تقصیر چی همه نه -

 ، بفهمی اینو خوام می فقط من...  نیست این" اصال من حرف...  نیست

 با این از بیشتر...  نکنی له پات زیر رو غرورش این از بیشتر که

 عایدت چی قراره دادنش زجر با کنی می فکر...  نکنی بازی احساساتش

؟ بشه  ... 

؟ آره ، ببخشمش راحتی همین به خوای می چیه -  ... 

؟ بودی برنگشته همین واسه مگه -  ... 

انداخت شیال جان به بدی حس ، بود ابرام نگاه توی که خشونتی  ... 

 جوابش ، نباشد آن در لرزشی که بود تالش در سخت که صدایی با شیال

 می فقط ، شیوا کار و ایمیل قضیه فهمیدِن بعِد چون ، برگشتم نه:  داد را

 زندگی هایش خودخواهی و قضاوت با چطور که بفهمونم بهش خواستم

 کرده دفاع آبروم و خودم از که تا برگشتم...  کرد نابود رو هردومون

 ... باشم

بود هم براق دو هر نگاه  ... 

 از که شد شیال برای خوبی دلیل ، پیچید راهرو توی که هایی قدم صدای

 به و گرفت ابرام از را رویش...  کند فرار ابرام سرزنشگِر نگاِه زیِر



 بود ها آن سمت به آمدن حال در سام که جایی به ؛ کرد نگاه سالن انتهای

 حالی در و گرفت هم او از را نگاهش...  گزید داخل از را لبش گوشه... 

بست را هایش چشم ، داد می تکیه صندلی پشت به را سرش که  ... 

 عرق و خسته صورت و سام دست توی داروهای نایلونِ  متوجه ابرام

 که او به ، انداخت شیال به تندی نگاه ، درهم های اخم با...  شد اش کرده

داشت سام حضوِر گرفتِن نادیده در سعی دوباره رحمی بی با  ... 

 حالی در و گرفت دیوار از را اش تکیه...  داد تکان حرص با را سرش

 محکوم ولی ، آرام ، رفت می سام سمت به و گذشت می کنارش از که

گفت کننده  :  

 از بیشتر چون ، بزنی گول هم رو خودت دیگران با همراه نکن سعی -

کنی می ضرر که تویی این ، همه  ... 

 

*** 

 

 تلخم

قهرم تو با  

همیشه از تر خسته  

  تنها

هام تنهایی دنِج ِی گوشه این در  

شکسته دلی با  

نوشتم امروز دفترم توی   



کلمه یک  

 جدایی

شده گم وجودم در چیز یک که انگار  

چیز یک  ... 

؟ عاشقی حِس مثل  ... 

؟ اعتماد یک مثل  ... 

؟ امید یک مثل  ... 

؟ خوب حاِل یک مثل  ... 

دونم نمی  ... 

ام خسته  

 غمگینم

دلگیرم خیلی تو از  

شدی عشقمون نابودگر که تویی  ... 

کندی دلم از رو امید که تویی  ... 

کردی رنگ کم رو عشق که تویی  ... 

که تویی  ... 

دلگیرم سخت تو از  ... 

  من

قهرم تو با  ... 



 

 

 انگار که ماشینی صدای بندش پشت و ، حیاط دِر شدِن باز صداِی با شیال

 شد بلند مبل روی از و زد کنار پایش روی از را دفتر ، شد حیاط وارد

 ، سام ماشین دیدن با...  زد کنار را پرده الی آرامی به ، پنجره پشت... 

...  رفت درهم هایش اخم ، بود حیاط در بستن حال در که سام خود و

 نشسته ماشین داخل که کسی دیدن با که بگیرد فاصله پنجره از خواست

 دوست پیرزِن آن...  بست نقش هایش لب روی آرام آرام لبخندی ، بود

 چادر که ، سفیدش و گرد صورت و ، روشن های چشم آن با ، داشتنی

 لب روی را لبخند ، بود گرفته قاب را اش چهره زیبایی به اش مشکی

رفت سالن در سمت به شیال...  کرد پررنگ شیال های  ...  

کرد باز را در  ... 

خانم خاله -  ... 

 ، بود ماشین از شدن پیاده حال در ، سام کمک به که همانطور خاله

 های لب روی مهربانی لبخند...  برگشت او سمت به شیال صدای با سرش

نشست او  ... 

  ... جاانم -

 پائین سریع ها پله از و پوشید را تراس روی های دمپایی از یکی شیال

 روی از هم را خاله کیف ، بود شیال با نگاهش که همانطور سام...  دوید

 شیال ، سام های نگاه سنگینی زیر...  بست را در و برداشت صندلی

انداخت خاله آغوش در را خودش  ... 

خانم خاله بود شده تنگ برات خیلی دلم -  ... 



 و اشکی های چشم با ، فشرد می خود به محبت با را او که همانطور خاله

 خاله این واسه منم دل...  عزیزم منم:  داد را او جواب لب روی لبخند

 ، اش چادرش گوشه با که همانطور و...  بود شده تنگ تو های گفتن خانم

 که سام به و گرفت باال را سرش ، کرد می پاک را اش اشکی های چشم

 نکنه درد پسرم سام دست:  کرد نگاه ، بود ایستاده کنارشان در سکوت در

دنبالم اومد و کشید زحمت امروز که  ... 

حرفیه چه این کنم می خواهش:  کرد خم کمی احترام با را سرش سام  ...  

 ها پله از تا کنم کمکتون بدین اجازه:  کرد دراز سمتش به را دستش و

باال برین  ... 

 تکان سری خاله...  آمد بیرون خاله آغوش از سام حرف این با هم شیال

 زیر و ایستاده او طرف یک کدام هر که شیال و سام کمک به و ، داد

 که حالی در ؛ افتاد راه به ها پله سمت به ، بودند نگهداشته را او بازوی

 به که بود هایی شکر رو خدا ، افتاد می دو آن به نگاهش که بار هر

رسید می شیال و سام گوش  ... 

 

 

*** 

 

 به را نگاهش ، درهم های اخم با که شیال به و برگشت عقب به سمانه

 شاید...  کرد نگاه بود دوخته ، پارکینگ ی محوطه و ماشین شیشه بیرون

رساند می خانه به را او اول سام ، گذاشت می باید و بود کرده اشتباه  ... 

عمه جان شیال -  ... 



برگشت او سمت به شیال نگاه  ...  

 از دونم می...  خونه گردیم برمی زود و زنیم می باال به سر یه عزیزم -

 مسیرمون توی بیمارستان خوب ولی...  ای خسته و اومدی دکترت پیش

 ... بود

برگردین شما تا میشینم ماشین توی من ، نیست مهم:  بود سرد شیال لحن  

... 

شی می خسته اینجوری آخه...  عزیزم مطمئنی:  کرد مکث کمی سمانه  

...  

 ، بود دوخته چشم او به ، جلو آئینه از که سام نگاِه سنگینِی به توجه بی

آره:  داد تکان سری شیال  ... 

نبود راضی دلش هم باز انگار سمانه  ... 

میشینم ماشین توی هم من...  نباش نگران مامان -  ... 

 داخل در ماندن به تمایلی دیگر...  رفت درهم قبل از بیشتر شیال های اخم

نداشت را ماشین  ... 

 کرد سام به کوچکی ی اشاره ، شود پیاده ماشین از که آن از قبل سمانه

 حال در آرامی به ای گوشه در و پیاده ماشین از که دو آن به شیال... 

فشرد هم روی عصبانیت با را هایش لب...  دوخت چشم بودن صحبت  ... 

 بیای خوای نمی مطمئنی:  گفت آرامی به بود نشسته کنارش هنوز که سها

 ... ؟

 پشیمون نه:  داد تکان سری بود دو آن با هنوز نگاهش که همانطور شیال

باال میام منم...  شدم  ... 



 تو سها:  کرد اشاره سها به سر با و جدا سام از سمانه عمه حال همان در

؟ شی نمی پیاده چرا  ... 

 غذایی ظرف ، بود شده سام های کردن پا آن و پا این متوجه که هم سها

 هم شیال...  شد پیاده ماشین از و ، برداشت خود با را بودند آورده که

کرد باز را در و گذاشت خودش سمت در دستگیره روی را دستش  ... 

 با و ، شد او شدن پیاده مانع و گذاشت شیال سمِت دِر رویِ  را دستش سام

کنی صبر لحظه یه شه می:  گفت آرامی صدای  ... 

 خارج حال در و گذاشته ماشین بیرون را پایش یک که همانطور شیال

دوخت سام به را سردش نگاه و گرفت باال را سرش ، بود آن از شدن  ... 

 راه به دو هر حرفی هیچ بی و ، کرد سها به ای اشاره سکوت در سمانه

 ... افتادند

 با را دو آن شدن دور ، ماشین داخل از و برگرداند را سرش شیال

...  بودند گرفته را او راه جلوی هم هنوز سام اندام...  کرد نگاه دلگیری

 رفتار خواست نمی ولی ، شود پیاده ماشین سمت آن از توانست می

 شده پارک هاِی ماشین کناِر درست نه...  دهد نشان خودش از ای بچگانه

 آمد و رفت در بیمارستان سمِت به اطراف در ، که جمعیتی خیل و ،

 های نگاه برای ای سوژه ، دیگر بار خواست نمی دلش نه...  بودند

شود دیگران کنجکاو  ...  

فشرد هم روی را هایش دندان  ... 

بزنم باهات بخوام که ندارم حرفی من -  ... 

کنم می خواهش -  ... 



 صندلی پشتی به را نگاهش و کج را سرش و زد پوزخندی حرص با شیال

دوخت رویش جلوی  ... 

ازت کردم خواهش شیال -  ... 

؟ کنی می خواهش من از تو حاال تا ِکی از! ... ؟ حاال تا ِکی از -  ... 

 خم کمی ، بود شیال سمت باز نیمه دِر روِی هنوز دستش که همانطور سام

 نکن تا باهام اینطوری...  شیال:  شد خیره شیال به ملتمسی لحن با و شد

 بخشی می منو کردم غلط بگم...  بگی تو چی هر ، متاسفم ، پشیمونم... 

 با کردم غلط...  کردم شک تو به که کردم غلط...  شیال کردم غلط...  ؟

 باور رو شیوا کارهای کردم غلط...  ریختم هم بهم رو چی همه خریتم

 بین از ازم دلخوریت که کنم کاری بذار شیال کنم می خواهش...  کردم

  ... بره

 تر پررنگ گفت می سام که ای جمله هر با ، شیال های لب روی پوزخند

شد می آلودتر حرص و  ... 

کنم می خواهش شیال -  ... 

 ، بود رویش به رو صندلی پشت به هم هنوز نگاهش که همانطور شیال

 همه منم...  کردی غلط...  راحتی همین به:  داد تکان بار چند را سرش

؟ آره...  کنم می فراموش رو چی  ...  

؟ ام ساده و احمق انقدر من یعنی:  کرد نگاه سام به حرص با  ... 

رفت فرو موهایش داخل کالفگی با سام دست  ...  

 و گفت ببخشیدی جوانی مرد...  درآمد صدا به کناری ماشین دزدگیر

 هنوز پای و انداخت غریبه مرد به نگاهی شیال...  ایستاد سام کنار منتظر

 را شیال سمت در ، درسکوت هم سام...  کشید ماشین داخل را آویزانش



 به ، بود داده تکیه خودش ماشین در به پشت از که همانطور و...  بست

 شده پارک ماشیِن دو بین باریِک ی فاصله از عبور یِ  اجازه جوان مرد

 باشد کسی منتظر که انگار و کرد باز را ماشینش در جوان مرد...  داد را

نشست ماشینش داخل ،  ... 

 بر...  رسید شیال مشام به سیگار تنِد بوِی بندش پشت و فندک صدای

 اراده بی...  برگشت خودش سمِت یِ  شیشه طرف به سرش میلش خالف

 های پک به...  شد دوخته سام ی کشیده و بلند قامت روی نگاهش

زد می سیگار به که محکمی  ...  

 زمزمه لب زیر و داد تکان سری تاسف با شیال ، سام ِی سرفه صدای با

احمق نِکش:  گفت وار  ... 

 جوان مرد...  رسید گوش به ماشین پشت از نفر چند گفتگوی صدای

 به ضربه چند ، انگشت پشت با آرام شیال...  درآورد پارک از را ماشین

برگشت سمتش به سام سر...  زد خودش سمت شیشه  ...  

رم می دارم:  خوردند تکان آرام شیال های لب  ...  

...  کرد باز را ماشین در...  کرد خاموش پایش زیر را سیگار سریع سام

 باز حال در که شیال به رو و...  کشید ماشین داخل را اش شده خم تنه

بزنیم حرف بذار...  کن صبر:  گفت بود ماشین سمِت آن دِر کردِن  ... 

 همه وقته خیلی...  سام نمونده دیگه حرفی:  کرد نگاهش خستگی با شیال

؟ باشه مونده ممکنه ما بین حرفی چه دیگه...  شده تموم ما بین چی  ... 

...  مونده ها حرف خیلی ، خیلی:  نشست عقب صندلی روی سریع سام

 جبران بتونم که بده رو فرصت این بهم ولی...  کردم بد حقت در دونم می

 ... کنم



 می...  ؟ جبراِن قابل کارت کنی می فکر" واقعا سام...  ؟ چی جبران -

 چی خوای می االن...  شنیدم حرف چقدر...  شدم اذیت چقدر من دونی

 در و وایمیستادی پشتم کوه مثل باید که موقعی اون...  ؟ کنی جبران رو

 ؛ من ؛ دیگه هم االن ، نکردی ، نبودی کردی می دفاع ازم اونا مقابل

 خواهش...  سام شده تموم چی همه وقته خیلی ما بین...  باشی خوام نمی

کن قبول رو این کنم می  ... 

 روی سام دست...  شود پیاده آن از خواست ، کرد باز را ماشین در و

شد شدنش پیاده مانع و نشست بازویش  ...  

نزن دست من به:  کشید عقب را بازویش حرص با شیال  ... 

متاسفم:  کشید عقب را دستش ، مکث کمی با سام  ... 

 گفت داری خش صدای با شود پیاده ماشین از دوباره شیال که آن از قبل و

؟ بشنوی هم رو من حرفای خوای نمی...  زدی رو حرفات:   ...  

 را رویش که این بدون...  نشست شیال های لب روی بدی پوزخند

؟ بزنی که داری هم حرفی مگه:  پرسید تمسخر با برگرداند  ... 

نباش اینجوری...  شیال کنم می خواهش -  ... 

 ؟ ناراحت...  ؟ ها ، چجوری:  برگشت طرفش به عصبانیت با شیال

 می رو خودم جلوی سختی به دارم االن که ام عصبانی اونقدر یا ؟ دلخور

که بشم پشیمون" بعدا که نگم بهت چیزی که ، نزنم حرفی که گیرم  ...  

فشرد هم روی را هایش لب...  کرد قطع را حرفش  ... 

 صدای با بار این ، کند کنترل دوباره را خودش توانست وقتی انگار

 دارم...  نه...  نباشی حرفا اون الیق کنی فکر که نه:  داد ادامه پائینی



نکشم پائین ، شیوا و تو حد در رو خودم که ، گیرم می رو خودم جلوی  

... 

 و شد پیاده ماشین از ، دهد سام به دیگری صحبت فرصت که این بدون و

کوبید هم به ، سرش پشت محکم را در  ... 

 

 

*** 

 

بدنام کپی , [۶۳.۶۱.۶۰ ۶۰:۳۳] 

اومدی:  رفت سمتش به شیال دیدن با سها  ... 

 و نشسته راهرو های صندلی از یکی روی که مادرش به نگاهی شیال

؟ شده چی:  انداخت داشت کردنش آرام در سعی سمانه عمه  ... 

 دهنش از ، نبود حواسش پرستار انگار:  داد توضیح آرام صدایی با سها

 از جون شهره االنم...  مرده تصادف توی مبین گفته شیوا به ؛ رفته در

 وقتی از جونم شهره ، کرده قراری بی خیلی انگار...  میاد شیوا پیش

کنه می گریه داره همش بیرون اومده  ... 

 هیچ بی...  داد دست شیال به شهره های قراری بی دیدن از بدی حِس

 پدرش کنار ای صندلی روی ، سکوت در و گذشت سها کنار از حرفی

 ای بوسه و ، شد حلقه شیال ظریف ی شانه دور سعید دست...  نشست

نشاند شیال سر روی  ... 

 ... سالم -



 ... سالم -

؟ دکتر خانم پیش رفتی -  ... 

آره:  داد را جوابش وار زمزمه شیال  ... 

؟ بود چطور -  ... 

همیشه مثل:  انداخت باال ای شانه شیال  ... 

 رفتی می ور همون از:  شد دقیق کمی او ی گرفته ی چهره در سعید

؟ اینجا اومدی چرا ، ؟ خونه  ... 

 می سمانه عمه...  بیام نداشتم تمایلی زیاد هم من:  شد تند کمی شیال لحن

 باشه من به اگه...  بیاِر براتون رو غذا ظرف و اینجا بیاد سر یه خواست

باشم خونه میدم ترجیح االن ، من ،  ...  

داشت حق  ... 

 به نگاهش حال همان در...  فشرد هم روی ناراحتی با را هایش لب سعید

 با و داده تکیه راهرو دیوار به ، تر طرف آن قدم چند که ؛ افتاد سام

بود انداخته پائین را سرش ، گرفته ای چهره  ... 

 کالم که آن بدون و ؛ فرستاد بیرون سنگین آه یک مثل را نفسش سعید

داد تکیه سرش پشت سرد دیوار به ، عقب از را سرش ، بگوید دیگری  

... 

 سمت به و شد بلند صندلی روی از سرعت به سعید ، اتاق در شدن باز با

؟ چطوره حالش دکتر آقای:  رفت دکتر  ... 

، نیست نگرانی جای ، دادیم بخش آرام بهش که" فعال - ... 



:  داد ادامه ای جدی لحن با ، سعید خسته و پریده رنگ ِی چهره دیدن با و

 بهتون هم روز اون...  دادم توضیح براتون رو بیمارتون شرایط" قبال من

 این با اومدن کنار دونم می ، حدیه چه در صورتش های سوختگی گفتم

 رو خودتون زودی این به بخواین اگه ولی ، نیست راحت براتون وضعیت

 کنه می ضرر وسط این همه از بیشتر که کسی باشین مطمئن ، ببازین

باشین صبورتر خرده یه که بهتره پسِِ ...  خودتون دختر  ... 

 خاطر به حداقل:  داد ادامه زد سعید شانه سر به که آرام ای ضربه با و

ات خانواده  ... 

کرد نگاه را دکتر شدن دور ، افتاده های شانه با سعید  ...  

 شهره...  انداخت سرش پشت به نگاهی و برگشت ، مکث کمی از پس

 آرام در سعی که سمانه وجود با و ، افتاده حال بی صندلی روی هنوز

 کنار مظلومانه هم سها...  بود کردن گریه حال در هنوز ، داشت کردنش

 به نگاهی با...  بود ترکیدن آماده بغضش آن هر انگار و ، ایستاده دو آن

 همان روی هنوز ، گریبان در سر که شیال به...  آمد درد به قلبش ها بچه

 فرو خود در دیگر ای گوشه که سام به...  بود نشسته پیش دقایق صندلی

بود رفته  ...  

 از قدرتمندتر داشت سعی که هایی قدم با...  کشید موهایش داخل دستی

افتاد راه به سمانه طرف به ، باشد پیش دقایق  ... 

؟ داداش گفت چی دکتر -  ... 

خونه برین ها بچه با -  ... 

؟ داداش شده چیزی -  ... 



 برین ، شدین خسته ها بچه هم ، خودت هم ، بشه خواستی می چی نه -

 زندگی و کار از روز چند این هم سام ، کنید استراحت خرده یه ، خونه

 ... افتاده

وظیفشه داداش حرفیه چه این -  ... 

برو ، تعارفه که این -  ...  

 این دونم می...  ببر خودت با هم رو شیال:  آورد پایین کمی را صدایش

 خونه ببرش...  زنه نمی حرفی و کنه می تحمل داره سختی به رو شرایط

بیمارستان بیاد دیگه نذار ،  ... 

 ، برین شما جون سمانه گه می راست:  شد بلند شهره دار َخش صدای

ممنونم ، بودین بیمارستان همش ، روز چند این شدین خسته  ... 

 خدا به ، کردیم کار چی مگه ، مونه وظیفه ، حرفیه چه این بابا نه -

 جا این...  گیره نمی آروم خونه توی دلم ؛ گه می خود بی داره سعید

ترم راحت  ... 

شدین خسته گه می راست ولی ، مرسی -  ... 

 دوش یه ، خونه برو هم تو:  گفت سردی به و کرد شهره به رو سعید

بیا دوباره بعد ، بخور چیزی یه ، کن استراحت خرده یه ، بگیر  ... 

 من:  گفت گرفته صدایی با بیندازد سعید به نگاهی که این بدون شهره

بمونم اینجا میدم ترجیح ، خوبم  ... 

 قراره بودنت با ، بشه چی که بمونی اینجا:  کرد نگاهش حرص با سعید

؟ شه عوض چیزی  ... 

نزن داد من سر:  کرد نگاهش اشکی های چشم با شهره  ...  



 دختره ، افتاده تخت روی اتاق اون توی که اونی:  ترکید دوباره بغضش

جیگرم ی پاره فهمی می ، منه  ...  

؟ فهمی می چی تو:  شکست صدایش  ... 

 را عصبانیتش شدت ، نشست سعید های لب روی که تمسخرآمیزی خنده

داد می نشان خوبی به  ... 

 روی ، کند کنترل را خودش نتوانست دیگر انگار ولی کرد مکث کمی

 چی من گی می راست:  گفت ترسناکی لحن با و ، شد خم شهره صندلی

 نه مگه ، خودتی فقط ، فهِم چیز همه وسط این که کسی تنها...  فهمم می

 ... ؟

 ... داداش -

برگشت سمانه طرف به ، سعید غضب پر های چشم  ... 

گرفت گاز را لبش ی گوشه سمانه  ...  

:  کرد زمزمه التماس با و گرفت اش بینی جلوی روی را دستش انگشت

کن ول  ... 

 شد خیره شهره رنِگ بی ِی چهره به دوباره عصبانیت و حرص با سعید

 بی سپس و ، انداخت او به آمیزی تحقیر نگاه...  کرد راست را قامتش... 

افتاد راه به سام سمت به دیگری حرف هیچ  ... 

 دایی جان:  گرفت دیوار از را اش تکیه سریع ، سعید شدن نزدیک با سام

؟ شده ،چیزی  ... 

شد خسته ، خونه ببر رو مامانت ، جون دایی نه:  بود خسته سعید صدای  

... 



مونیم می دیگه خرده یه ، اومدیم تازه بابا نه -  ... 

 گوش حرف:  بودند کرده خوش جا صورتش روی هنوز سعید های اخم

ببر خودت با هم رو دخترها...  دایی کن  ...  

 نذارین دیگه رو دخترها گفتم هم سمانه به:  داد ادامه تر آرام صدایی با و

 ثابِت شیوا وضعیت که" فعال ، شه می خرد اعصابشون ، بیمارستان بیان

ره می هم کار سر ، داره دانشگاه هم سها ،  ... 

شد خسته بچه:  رفت فرو هم در قبل از بیشتر هایش اخم  ... 

 سام پشت به ای ضربه ، دهد سام به اعتراضی ی اجازه که این بدون و

خونه ببرشون:  گفت ای جدی لحن با و زد  ...  

 بیرون محکم را سنگینش نفس ، گذشت می سام کنار از که حالی در

برین:  گفت ای گرفته صدای با دوباره و فرستاد  ... 

افتاد راه به راهرو امتداد در و  ... 

 

 

*** 

 

 ِی تیره آسماِن از را نگاهش شیال ، خورد اتاق در به که ای ضربه با

برگشت عقب به و گرفت سرش باالِی  ... 

؟ تو بیام تونم می -  ... 

 ی نشانه به را سرش ، لب روی محوی لبخنِد ولی ، سکوت در شیال

داد تکان پدرش برای ، مثبت  ... 



 آن روی و رفت شیال تخت سمت به ، خسته ای چهره ولی ، لبخند با سعید

 روی ، کنارش بار چند ، دعوت ی نشانه به را دستش کف...  نشست

زد تخت  ... 

بشین من کنار بیا -  ... 

 کنارش...  رفت پدرش طرف به و گرفت تراس در از را اش تکیه شیال

 که پدرش دست روی را دستش کف که حالی در و نشست تخت روی

شد دقیق او ی خسته ی چهره در ، گذاشت می بود تختش روی هنوز  ... 

؟ خوبی -  ... 

شد درد پر سعید وجود  ...  

؟ شده چیزی -  ... 

 ، درآمد گردش به دخترش زیبای صورت روی سعید نگاه که همانطور

بود مجبور او...  برگرفت در را وجودش گناه احساس  ...  

؟ کردی صحبت سام با امروز:  گفت آرامی به شیال منتظر های نگاه زیر  

... 

؟ چطور:  رفت درهم شیال های اخم  ... 

 ، تلخی لبخنِد ، او نگاِه دلگیرِی...  شد دقیق شیال ی چهره در کمی سعید

نشاند سعید های لب روی  ... 

بود خودش توی خیلی -  ... 

انداخت باال ای شانه فقط شیال  ... 

فرستاد بیرون خستگی با را نفسش سعید  ...  



 بگیرد نادیده را وجدانش عذاب کرد سعی سعید...  گذشت سکوت در کمی

 آرنج و شد خم جلو به کمی ، بود نشسته تخت روی که همانطور... 

 آرام ، کند نگاه شیال به که این بدون و ، گذاشت زانویش روی را هایش

 هم و ، تو شدن گم پرونده به راجع هم...  کردم صحبت رضا با:  گفت

 پرونده به راجع هم:  داد ادامه ، ای گرفته صدای با بعد و کرد مکثی... 

 ... طالفروشی

انداخت شیال ی چهره به گذرایی نگاه  ...  

کرد می نگاهش ، سکوت در فقط شیال  ... 

 آرام ، بود دوخته هایش دست به دوباره را نگاهش که همانطور سعید

 طالفروشی از باهاش و شد برداشت حسابت از که پولِی منظورم:  گفت

 بدونی دیگه االن کنم فکر:  داد ادامه ای گرفته صدای با...  کردن خرید

بود کی کار  ... 

شیوا:  داد را او جواب ، سردی لحن با شیال  ... 

 ، عابرت کارِت از مبین:  کرد تصحیح را او حرف ، آرام لحنی با سعید

بود کرده استفاده طالفروشی توی  ... 

بود خواسته ازش شیوا چون...  شیوا خاطر به -  ... 

داد فشار هم روی ناراحتی با را هایش لب سعید  ... 

 رو پرونده گفتم رضا به:  کرد گفتن به مجبور را خود ، میلش برخالف

 مبین...  بشه زده شیوا از حرفی خوام نمی گفتم بهش...  ببنده جوری یه

گذشتم شکایتم از من گفتم بهش...  مرده که هم  ... 

 به و برگرداند را سرش تا ، کرد مجبور را سعید باالخره ، شیال سکوِت

کند نگاه او  ... 



 ... شیال -

 دارین رو ها این چرا...  ؟ خوب:  انداخت باال ای شانه ناراحتی با شیال

؟ گین می من به  ... 

بدونی فقط خواستم می -  ... 

؟ بشه چی که -  ... 

کنی درک خوام می:  رفت درهم سعید های اخم  ... 

کنم نمی -  ... 

 ... شیال -

 بخشِش قابل شیوا کار انگار که کنید می برخورد طوری دارین همتون -

 فراموش رو کرد اون که رو کارهایی ، راحت خیلی همتون انگار... 

  ... کردین

کشید صورتش به دستی سعید  ... 

؟ میذارین من جای رو خودتون کدومتون هیچ:  داشت بغض شیال صدای  

... 

 را دستش که حالی در و فشرد هم روی ناراحتی با را هایش لب سعید

 گفت ای گرفته صدای با ، کرد می حلقه دخترش دور را بازوانش و دراز

 تونه نمی کس هیچ...  شیال بذاره تو جای رو خودش تونه نمی کس هیچ: 

کشیدی زجر چقدر تو بفهمه  ... 

؟ کنید می رو کار این دارین چرا پس:  ترکید شیال بغض  ... 

:  گذاشت موهایش روی ای بوسه و گرفت آغوش در را شیال سر سعید

مجبورم چون  ... 



 می آزار را سعید شدت به لحظه آن در ، این و شد شدیدتر شیال ی گریه

...  کند تمام جا همین را مسئله این که بود مجبور وجود آن با ولی...  داد

کرد دور خود از کمی را شیال...  فرستاد بیرون را سنگینش نفس  ... 

عزیزم کن نگاه من به -  ... 

ماند منتظر و کرد مکث کمی  ...  

 ای نقطه به همچنان ، او حرف به توجه بی ، شیال اشکی های چشم ولی

 روی چپش دست که حالی در سعید...  بود شده دوخته او پیراهن از

 باال را شیال ی چانه ، راستش دست با ، بود دخترش ظریف بازوی

 و شد خیره اش اشکی های چشم توی ، جدی ولی ، آرام لحنی با و گرفت

 توی کن درک...  باشه...  نکن این از تر سخت واسم رو شرایط:  گفت

هستیم وضعی چه  ...  

 خیره او پشِت فضاِی در ای نقطه به و گرفت او از را دلخورش نگاه شیال

 ... شد

؟ شیال -  ... 

 مجبورم داری:  کرد زمزمه ، کند نگاهش که آن بی لرزان صدای با شیال

کنی می  ... 

 کس هیچ واسه هست که اینی از رو شرایط خوام می...  مجبورم چون -

نکنی تر سخت  ... 

شد اشک از پر شیال های چشم  ... 

 می ترش سخت دارم من...  ؟ من:  برگشت او سمت به دوباره نگاهش

؟ کنم  ... 



 کرد مجبورش و گذاشت شیال صورت طرف دو را هایش دست سعید

 بدونی اینو خوام می:  گفت محکمی لحن با و کند نگاه هایش چشم توی

...  بخشم نمی کرد تو با که کاری خاطر به رو شیوا وقت هیچ من... 

 قضیه این کنار از دارم ساده خیلی ، االن من کنی فکر شاید...  وقت هیچ

از جدا ، کرد شیوا که کاری...  نیست اینطوری ولی...  گذرم می  

 

 کرد بازی هم من حیثیِت و آبرو با چقدر دونی می ، زد تو به که ای لطمه

 دور مسائل این تمام از که کنم زندگی کردم سعی جوری عمرم تمام... 

کالنتری ، پرونده ، دادگاه ، باشم  ... 

 چی شیوا ولی...  آبرویی بی:  نشست سعید های لب روی عصبی پوزخند

 رو شیوا نتونم وقت هیچ شاید انسان یه عنوان به...  ؟ باهامون کرد کار

 میلم برخالِف رو چیزها خیلی مجبورم ، پدر یه عنوان به ولی ، ببخشم

 فقط پس...  کنی درک نتونی شرایط این توی االن تو شاید که ، بدم انجام

 نذار...  شه بدتر این از وضع نذاری که اینه اونم ؛ دارم خواهش یه ازت

...  بشیم فامیل و همسایه و در توی ، مردم های حرف برای جدیدی سوژه

؟ باشه  ... 

بودند جاری شیال صورت پهنای به اشک قطرات  ... 

؟ شیال باشه ، کنم خواهش ازت اینو خوام می -  ... 

خوردند تکان گریه از شیال های شانه  ... 

کنم می خواهش -  ... 

داد تکان ، هایش گریه هق هق میان در ، میلش برخالف را سرش شیال  

... 



 با ، داشت خود احساسات کنترل در سعی سختی به که حالی در سعید

 هق هق میان در و...  ازت ممنونم:  گفت او به رو داری خش صدای

 خودش اشک از پر های چشم داشت سعی که حالی در ، شیال های گریه

 روی ای بوسه و گذاشت او سر پشت دست ، نگهدارد مخفی او از ، را

نشاند دخترش موهای  ... 

 

 

*** 

 

داد را نمازش آخر سالم  ...  

 مبل کنار که شیال دیدن با و زد کنار صورتش روی از را چادر ی گوشه

 دخترم نشستی اینجا چرا:  گفت آرامی صدای با ، بود نشسته زمین روی

 ... ؟

بخیر صبح ، سالم -  ... 

بخیر هم تو صبح:  برداشت اش سجاده روی از را تسبیح خاله  ...  

شدی بیدار زود چقدر:  انداخت او سرخ های چشم به نگاهی  ... 

 چشم به ، سالن روشن تاریک در که بود ضعیفی لبخند فقط ، شیال جواب

آمد خاله  ... 

؟ نخوابیدی خوب -  ... 

بخوابم نتونستم:  داد تکان را سرش شیال  ... 

سعید های حرف خاطر به...  ؟ چرا -  ... 



دوخت او به را متعجبش نگاه شیال  ... 

بزنه حرف باهات دیشب بود قرار -  ... 

 این موافق همتون یعنی...  یعنی پس...  پس! ... ؟ دونستید می هم شما -

؟ کارین ! ...  

کرد زمزمه چیزی لب زیر و داد تکان ناراحتی روی از سری خاله  ... 

 راحت چقدر...  جالبه:  شود متوجه که بود آن از تر عصبی شیال ولی

 هیچ رو دلبازی و دست این چرا...  کردن فراموش رو چیز همه همه

 موقع اون چرا...  نداشت اومد نمی یادم چیزی حتی که منی واسه ، کس

 که کرد می برخورد طوری...  کرد می بارم تیکه رسید می بهم کی هر

 همه حق در رو کارها بدترین که بود شده باورم روزها اون هم خودم

  ... کردم

 کالمش در که حرصی با و ، کرد بود گفتن ذکر حال در که خاله به رو و

 فرقی چه االن...  ؟ خانم خاله شده چی االن:  گفت بود محسوس خوبی به

؟ داره موقع اون با  ... 

 ؟ نپرسیدی سعید از:  بود آرام و مالیم ، داد را او جواب وقتی خاله لحن

؟ خواسته اینو ازت چرا نپرسیدی ازش...   ... 

مجبوره گه می همش -  ... 

؟ چرا -  ... 

 به ، کردین صحبت هم با همه انگار ، دونید می بهتر خودتون که شما -

رسیدین هم توافق  ... 

 بگو...  ؟ چرا بگو تو...  دخترم داره اهمیتی چه دیگران و من توافق -

؟ خواسته ازت اینو پدرت چرا  ... 



 کرد سعی...  داد فشار اش پیشانی روی را دستش انگشت چهار شیال

نگهدارد آرام را خودش  ... 

 می وقتی اونم...  ؟ میذاره فرق شیوا و تو بین داره پدرت کنی می فکر -

 ، کنی می فکر داری اینجوری اگه...  ؟ کرده کارایی چه تو حق در دونه

نشناختی درست رو خودت پدر هنوز یعنی  ... 

 ای دیگه جور:  گفت لب زیر و برگرداند دیگر طرف به را سرش شیال

کرد فکر شه نمی هم  ... 

فرستاد بیرون سینه از آه یک مثل را نفسش خاله  ... 

؟ ها ، بشه تموم قضیه این چجوری خواد می دلت -  ... 

بیندازد او دلخور ی چهره به نگاهی خاله که شد باعث شیال سکوِت  ... 

 حلقه زانوهایش دور را بازوانش که حالی در ، او نگاه سنگینی زیر شیال

 اون:  گفت زد می حرف خودش با که انگار ، ناراحتی لحن با ، بود کرده

 همه روز یه اگه که کردم می فکر همش ، نبود یادم هیچی که روزهایی

شه می درست چی همه ، بیارم یاد به رو چی  ... 

؟ نشد درست -  ... 

 که هنوز...  نشده عوض من واسه هیچی...  ؟ شد درست چی نه -

 از نامزد داشتن وجود با که خیانتکارم دختر یه همه چشم به من هنوزه

 دیگه این از بدتر...  بودم دیگه پسره یه پیش مدتی و کردم فرار خونه

 هنوزه که هنوز...  نشده عوض من واسه هیچی...  خاله خوای می چی

مردم واسه دخترم همون من  ... 

 ی سوژه که فردا گن می چیزی یه االن...  داره اهمیتی چه مردم حرف -

ره می یادشون چی همه کنند پیدا جدیدی  ... 



 نمی یادشون وقت هیچ ، دونید می بهتر هم خودتون ، ره نمی یادشون -

 به دیگه شاید...  ذهنشون توی میاد چیزا این ببینند منو که بار هر...  ره

ام بدکاره دختر یه همیشه چشمشون به من ولی نیارند زبون  ... 

رفت هم توی شیال آخر جمله با خاله های اخم  ... 

گفت آرام گذشت که کمی  : 

؟ برگرده شیوا سمت به ها نگاه همه بار این که داری دوست -  ... 

 ، کند چیزی به متهم را او بخواهد انگار که نبود طوری اصال خاله لحِن

ساده خیلی سوال یک ، بود سوال یک فقط انگار ، نه  ...  

 به نیاز دادن جواب برای هم او خود انگار...  نداد جواب بالفاصله شیال

داشت کردن فکر  ... 

ببینند خراب دختر یه چشم به همیشه منو همه خوام نمی فقط من ، من -  

... 

کردند می حرکت خاله های انگشت بین آرامش با تسبیح های دانه  ... 

 لحظه دارن فقط انگار...  اند خودشون آبروی فکر به فقط االن همه -

 از کسی و بشه تموم زودتر چه هر ماجراها این که کنند می شماری

 خوب نیست مهم کسی واسه دیگه...  نبره بویی شیوا وحشتناک کارهای

 رو بدکاره دختر یه مهر عمرم تمام باید وسط این من...  ؟ چی من پس

باشم داشته پیشونیم روی  ... 

 شاید ولی...  کنند نگاه بهت دید این به دیگران نخوای که توئه حق این -

 اون...  باالست اون که اونی دست بسپاری رو چی همه وقتایی یه باید

 می دهان به انگشت آدم که کنه می درست رو چی همه طوری خودش

 ... مونه



گرفت او از را ناراحتش نگاه شیال  ... 

 شکار را شیال گریزان نگاه کرد سعی و آورد جلوتر را صورتش خاله

؟ نداری قبول:  کند  ...  

 بابا مثل هم شما:  گذاشت اش تاشده زانوهای روی را اش پیشانی شیال

کنید راضی منو جوری یه خواین می فقط  ... 

کرد آرامی ی خنده خاله  ... 

 خاطر به برت و دور یکی وقتی ، گفت می همیشه بیامرزم خدا مادر -

 بردن بین از برای چینی دسیسه و فتنه به کنه می شروع ، حسادت

نیست هم نفرینش و لعن به نیازی ، کنی کاری تو نیست الزم ، شتونآرام  

...  

 کار بهترین دونی می:  زد شیال دست پشت مالیمت با ضربه چند خاله

؟ چیه  ... 

 شقیقه که همانطور و...  چرخاند خاله طرف به را سرش اراده بی شیال

داد تکان را سرش آرام ، داد می قرار زانوهایش روی را اش  ... 

 همه از بیشتر چی از حسود آدم یه:  نشست خاله های لب روی لبخندی

؟ شه می اذیت و ناراحت  ... 

کرد می نگاهش منتظر شیال  ... 

 انجام کاری نیست الزم تو پس...  برش و دور آدمای خوشبختی از -

 بشی خوشبخت کنی سعی که اینه بکنی باید که کاری تنها فقط تو...  بدی

...  حسود آدم یه واسه میشه چیز بدترین این...  قبل از تر خوشبخت... 

 خودش حسادت توی بذار...  گفت می همیشه بیامرزم خدا مادر قول به

 منالش و مال و ها داشته همه با نتونه که بشه غرق طوری...  بشه غرق



 دنبال چشمش همش چون...  کنه پیدا خودش زندگی توی رو آرامش ،

دیگرانِ  های داشته و زندگی  ...  

 رو شیوا:  داد ادامه افسوس از پر لحن با و داد تکان تاسف با را سرش

 شما ی همه...  بگم اینو نیست درست...  برم خدا بزرگی قربون...  ببین

 کرد تنبیه رو شیوا چجوری خدا ببین ولی...  عزیزین من واسه ها بچه

 خیلی مرده تصادف توی پسره اون که این شنیدن بعد گفت می سمانه... 

 و تو به که حسادتی چون...  ؟ چرا کنی می فکر...  کرده قراری بی

...  بود بسته خودش های داشته روی رو اون چشم ، داشت تو های داشته

 بود کشیده حسادت از دست کم یه اگه شاید...  بود کرده کورش حسادت

 شاید ، بود ازش سوءاستفاده حال در مدت تمام که پسری همون دید می

 ولی ، بده بهش زندگی توی رو خوشبختی و آرامش بهترین تونست می

ببین رو عاقبتش و آخر  ...  

:  داد تکان ناراحتی با را سرش کرد می جمع را جانمازش که همانطور

بگذره ما ی همه تقصیرات سر از خدا  ... 

 در و...  کرد نمازش چادر کردن تا به شروع و شد بلند زمین روی از

 ، دخترم آره:  گفت کرد می نگاه او به همچنان که شیال به رو حال همان

 بینی می میای خودت به وقتی که زود انقدر...  گذره می زود خیلی عمر

 با عمرت نذار پس...  باشی نداشته رو چیزها خیلی فرصت شاید دیگه

 با دلخوری سری یه خاطر به نذار...  بره هدر دیگران از نفرت و کینه

بدی دست از رو زندگیت چیزهای ترین ارزش  ... 

افتاد شیال جان به خاله های حرف از لرزی  ...  

 سرش...  گرفت او از را نگاهش...  نبود سخت زیاد خاله منظور فهمیدن

 آن در خواست نمی دلش...  گذاشت اش شده خم زانوهای روی دوباره را

کند فکر ها آن از کدام هیچ به لحظه  ... 



 

 

*** 

 

ایستاد تصویری آیفون پشت سها  ... 

 با بود تصویر به نگاهش که همانطور...  درآورد سرش از را مقنعه

 هانیه عمو زن:  گفت بود آشپزخانه داخل که مادرش به رو بلند صدای

؟ کنم باز...  اس  ... 

کن باز:  فرستاد بیرون آه یک مثل را نفسش سمانه  ... 

 آرام صدای با ، بود دستش توی که خیاری به نگاهش که حالی در شیال

نکردم باز من ولی ، در دم اومدن بار دو هم صبح:  گفت  ... 

 خوبی کار:  زد ها برنج جوش حال در قابلمه داخل را کفگیر سمانه

نبودیم که هم ما ، داخل اومد می...  کردی  ... 

کرد درک را او حال سمانه...  انداخت سالن بسته در به نگاهی شیال  ... 

کنم می صدات بشه حاضر غذا وقت هر...  باال برو تو عزیزم -  ... 

شد خارج آشپزخانه از عجله با و داد تکان سری خواسته خدا از شیال  ... 

کرد نگاه او شتاِب به دلسوزی با سمانه  ... 

 خانه فضای در اش جاری صدای و شد باز سالن در که نکشید طول خیلی

 ... پیچید

؟ سها بودی بیرون...  سالم -  ... 



نیوردم در رو مانتوم هنوز که بینید می -  ... 

؟ کو مامانت...  زبون بلبل چه -  ... 

کنه می درست ناهار داره آشپزخونه -  ... 

؟ جان سمانه -  ... 

آشپزخونه تو بیا ؛ اینجام -  ... 

؟ صبح از کجائین شما بابا ، عجب چه...  سالم -  ... 

 و کرد او به رو ، بود ایستاده گاز کنار دست به کفگیر که همانطور سمانه

؟ خبر چه ، بودم بیرون:  گفت  ... 

اومده سعید آقا انگاری ، روشن چشمتون...  ؟ خبر چه شما -  ... 

اینجا اومد امروز هانیه ، که دلیلی اینم ، خوب:  اندیشید خود با سمانه  ... 

شه می تنگ واسش دلش ، اینجاست دخترش باالخره ، خوب آره -  ...  

 دست که کشمشی و نخود بسته به ، سر با ، بحث کردن عوض برای و

؟ چیه این کشیدی زحمت:  گفت و کرد اشاره ، بود هانیه  ... 

 مشهد سوغات...  نداره رو تو قابل:  گذاشت میز روی را بسته هانیه

 ... دیگه

کشیدی زحمت -  ... 

 آشپزخانه های صندلی از یکی روی هانیه...  حرفیه چه این ، بابا نه -

 آمدها و رفت این...  ام خسته چقدر ، سمانه شه نمی باورت ولی:  نشست

 رو پاهام و بشینم گوشه یه خواد می دلم...  ندارن تمومی انگار که هم

کیه دست دنیا ببینم ، کنم دراز  ... 



 هایش لب روی پوزخندی ، کرد می آبکش را ها برنج که همانطور سمانه

 خبر شیوا قضیه از هانیه هنوز...  نزد هم حرفی وجود این با...  نشست

 چیزی او به ها زودی این به خواست نمی دلش سمانه هم اصال و نداشت

 در را او های فضولی و ها کشیدن سرک برای دستاویزی که بگوید

 هم سمیرا به حتی او...  کشید دل ته از آهی...  کند مهیا اش زندگی

داشت خود جای که هانیه دیگر...  بود نگفته چیزی  ... 

بزنم سر بهت نشد وقت اصال روزها این...  ؟ خبرا چه -  ... 

 بود ایستاده او به پشت که همانطور و فشرد هم روی را هایش لب سمانه

کند منسجم را افکارش کرد سعی ،  ... 

سالمتی...  نیست خاصی خبر -  ... 

؟ سام...  ؟ خوبن ها بچه -  ...  

خوبن هم ها بچه...  خوبن -  ... 

؟ کجاست شیال -  ... 

 ، در زنِگ صدایِ  ، کند پیدا دادن جواب فرصت که آن از قبل سمانه

رفت درهم سمانه های اخم...  پیچید خانه فضای در دوباره  ... 

؟ کیه ببین ، سها:  زد صدا را سها آشپزخانه داخل همان از  ... 

بفرمائید...  سالم ؟ بله:  شد بلند سالن داخل از سها صدای  ...  

 آشپزخانه در سمت به کنجکاوی با و کرد کم را گاز زیر ی شعله سمانه

؟ سها:  رفت  ... 

 ، نفهمد هانیه عمو زن که طوری ، آرام و ، رفت مادرش طرف به سها

کردم باز رو در...  جوِن شهره:  کرد زمزمه  ... 



 به عجله با...  ؟ کرد می کار چه اینجا شهره ، رفت درهم سمانه های اخم

 حیاط های پله از داشت شهره...  کرد باز را در و رفت سالن در سمت

آمد می باال  ... 

؟ شده چیزی جان شهره سالم -  ... 

؟ خوبین سالم -  ... 

؟ خوبه حالش شیوا...  ممنون -  ... 

قبل مثل:  شد آب پر دوباره ، شهره سرِخ هاِی چشم  ... 

 تو بیا:  کشید دست بار چند شهره بازوی روی دستش کف با سمانه

 سعید:  گفت بود هایش کفش آوردن در حال در که او به رو و...  عزیزم

؟ بیمارستاِن االن  ... 

 منم ، مونه می خودش گفت...  آره:  داد تکان ناراحتی با را سرش شهره

بیام که کرد مجبور  ... 

بیمارستانی که بس شدی خسته...  کرد خوبی کار -  ...  

؟ هست شیال:  داد فرو را بغضش شهره  ... 

باالست آره -  ... 

؟ بزنم حرف باهاش تونم می -  ... 

 از...  بدهد او به باید جوابی چه دانست نمی ، کرد مکث کمی سمانه

 که ، بزند حدس راحتی به توانست می سمانه ، شیال روز چند این رفتار

ندارد را شهره با کردن صحبت به تمایلی شیال  ... 

کنم می خواهش -  ... 

فشرد هم روی ناراحتی با را هایش لب سمانه  ... 



اینورا از ؛ جان شهره سالم -  ... 

 ، بود آمده سالن باز در جلوی تا که هانیه به ، را نگاهش حرص با سمانه

...  عجب چه:  داد ادامه ، سمانه نگاه طرز به توجه بی هانیه...  دوخت

ایران برگشته انگاری هم سعید آقا شنیدم آخه...  ؟ اومدی شیال دیدن برای  

... 

 دیدن برای که معلوم ، دیگه مادِر جان هانیه:  نیاورد طاقت دیگر سمانه

 با و...  بزنند حرف هم با تنها دختر و مادر بدی اجازه اگه...  اومده شیال

 شیال سها:  گفت بود ایستاده سالن داخل که سها به اشاره با ، حرف این

 که آن از قبل و...  داخل بفرما هم شما جان شهره...  ؟ میزنی صدا رو

 و بست شهره سر پشت را سالن در ، کند پیدا دیگری حرف فرصت هانیه

 زحمت...  ممنون هم کشمش و نخود بابت جان هانیه:  گفت هانیه به رو

دارم مهمون االن من که بینی می ولی...  کشیدی  ... 

 بعدا منم پس...  باششه:  انداخت او به نگاهی لب روی پوزخندی با هانیه

زنیم می حرف هم با فرصت سر و زنم می سر بهت  ... 

 او به ، رفتند می پائین حیاط های پله از و راهی را او که حالی در سمانه

 من ، برگشته روزه چند سعید چون ولی...  فرصت سر آره:  داد اطمینان

دم می خبر بهت خودم حتما ولی ، شلوِغ سرم روزها این خرده یه  ... 

 ... مااماان -

بله:  برگشت عقب به سمانه  ... 

دارن کارت ، تلفن بیا -  ... 

میام االن -  ...  



 لبخند با ، شهره متعجِب چشماِن مقابِل در و بست دوباره را سالن در سها

 می منو هانیه عمو زن دیگه که شما ، جون شهره:  انداخت باال ای شانه ،

 دیگه ساعت نیم تا مامان ، کردم نمی رو کار این من اگه االن...  شناسی

اومد نمی باال هم  ... 

...  نشست هایش لب روی محوی لبخند ، سها حرف این مقابل در شهره

 و کرد نگاه باال های پله راه به ، بود نشسته مبل روی که جایی همان از

زنی می صدا رو شیال جان سها:  گفت آرام  ... 

زنم می صداش االن ، چشم باشه:  داد تکان سری سها  ... 

عزیزم ممنونم -  ... 

 ی پله روی را پایش که آن از قبل ولی ، کرد حرکت ها پله سمت به سها

شد باز سالن در ، بگذارد اول  ... 

؟ زده زنگ کِی سها -  ... 

باال بیای زود که زدم صدات...  کس هیچ:  انداخت باال ای شانه سها  ... 

گرفت دندان به را لبش ی گوشه سمانه  ...  

 زدم نمی صدات اگه مامان:  کرد گرد مادرش برای را هایش چشم سها

بودیا پائین االن همچنان که  ... 

 ، شهره نگاهِ ...  بست دوباره نزده حرفی ولی ، کرد باز را دهانش سمانه

بود دو آن روی  ... 

؟ زدی صدا رو شیال -  ... 

 صداش رم می دارم:  رفتن باال به کرد شروع ها پله از خیالی بی با سها

 ... کنم



 االن:  رفت شهره سمت به و گرفت سها از را گرش توبیخ نگاه سمانه

زنه می صداش سها  ... 

شدم مزاحمت ، ممنونم -  ... 

حرفیه چه این ؛ عزیزم نه -  ...  

 بیمارستان از:  کرد نگاه شهره ی پریده رنگ ی چهره به لحظاتی و

؟ اینجا اومدی مستقیم  ... 

ببینم رو شیال بشه اگه قبلش گفتم خوب ولی ، خونه رفتم می داشتم -  ...  

؟ خوردی چیزی -  ... 

ندارم میل:  داد تکان هوا در را لرزانش های دست شهره  ... 

 رو به رنگ ، جان شهره شه نمی که جوری این:  گفت دلسوزی با سمانه

 مریض هم خودت وضعیت این با وگرنه ، بخوری چیزی یه باید ، نداری

شی می  ... 

 و...  ره نمی پائین گلوم از چیزی:  گذاشت گلویش روی را دستش شهره

:  گفت وار زمزمه ، بود دوخته ها پله به دوباره را نگاهش که همانطور

نیومد هم شیال  ... 

 شهره هم چقدر هر...  گرفت دندان به ناراحتی با را لبش گوشه سمانه

 ظلم هایش کاری ندانم با شیال حِق در هم چقدر هر...  بود کرده اشتباه

 داشت که بود مادری فقط ، سمانه چشِم به حاضر حال در...  بود کرده

 پاره سالمت و زیبایی نابودی زجِر و ؛ سپری آه و اشک با را روزهایش

کرد می تحمل را تنش ی  ... 

 ... سالم -



برگشت او طرف به دو هر سر ، شیال صدای شنیدن با  ... 

سالم:  داد را او جواب ، لرزان صدایی با شهره  ... 

 ی چهره به نگاهی...  کرد می حس خوبی به را شهره ناآرامی سمانه

 به لبخند با ، دو آن میان جو کردن عوض برای...  انداخت شیال گرفته

 اومده مامانت...  بشین بیا جان شیال:  گفت و کرد اشاره شهره کنار مبل

ببینه رو تو  ... 

نشست شهره ی چهره روی شیال نگاه  ... 

 مبل روی که حالی در و داد را شیال نگاه جواب رنجوری لبخند با شهره

 او به رو ، کشید می کنار را خودش کمی ، بود نشسته که ای نفره دو

؟ شینی نمی:  گفت  ... 

 با نگاهش که همانطور و ، رفت باال پوزخند یک مانند شیال لب ی گوشه

نشست مبل روی کنارش و رفت سمتش به ، بود شهره  ... 

؟ خوبی -  ... 

؟ خوبه حالش دخترت:  داد را جوابش سردی لحن با شیال  ... 

 

 قبل از بیشتر ، شیال ِی چهره حالِت و نگاه سردِی همه این از شهره رنگ

  ... پرید

 که شده مرخص بیمارستان از نکنه:  نداشت آمدن کوتاه قصد انگار شیال

؟ اینجایید االن شما  ... 

 ، زد می حرف شهره با داشت طوری ؛ کرد نگاه شیال به بهت با سمانه

 ی چهره پریدگی رنگ دیدن با سمانه...  بود غریبه یک او انگار که



 بیشتر بودن معذب باعث فقط دو آن میان حضورش کرد حس ، شهره

:  گفت آرام و شد بلند مبل روی از ، حساب همین روی ، شود می شهره

بزنم سر غذا به برم من  ... 

 شدن دور به و آورد باال را سرش...  گرفت شیال از را نگاهش شهره

 قدرت ؛ شیال با شدنش تنها و او شدن دور با انگار...  دوخت چشم سمانه

 انگشت کردن گره با...  داد می دست از داشت را کردن صحبت جرات و

 در...  نگهدارد مخفی شیال دید از را لرزششان کرد سعی ، درهم هایش

 به دوباره را رویش ، کرد می آرامش حفظ برای را تالشش تمام که حالی

برگرداند شیال طرف  ...  

بود محسوس کامال صدایش لرزش کرد صحبت به شروع که وقتی  ... 

 حرف خیلی...  کنیم صحبت حسابی و درست هم با نشد وقت چند این -

 آوردی یاد به رو چی همه که وقتی از...  بگم بهت خوام می که هست ها

 همه و شیال پیش رم می که روزِی امروز ، گم می خودم به روز هر ،

 فرصت شیوا خاطر به که بینی می ولی ، دم می توضیح واسش رو چی

نکردم پیدا امروز تا ، رو کار این  ... 

 در فقط...  نزد هم حرفی ولی شد بیشتر شیال های لب روی پوزخند

انداخت شهره روی ، را نگاهش سنگینِی ، سکوت  ... 

 بی شیال نگاه...  کشید دیگرش دست پشت بار چند را دستش کف شهره

 ، بود َآشنا خیلی برایش که حرکتی...  شد دوخته حرکت این به اراده

 دست با را کار همین ، شد می عصبی که زمان هر هم خودش که حرکتی

 و جدا هم از را اش خورده گره های انگشت اراده بی... کرد می هایش

گذاشت پایش روی فاصله با را هایش دست  ... 



 خیلی ، مادر منِ  ، نزنی هم حرفی اگه حتی ، دلخوری ازم دونم می -

شم می متوجه راحت  ... 

بود شیال های لب روی همچنان پوزخند  ... 

 هر ، هستین من دخترای تاتون دو هر شما بدونی اینو خوام می ولی -

 مدت این شدم باعث من کنی می فکر اگه اما...  عزیزین من واسه دوتون

 هدف که این با ، کنم عذرخواهی ازت جا همین خوام می ، بکشی عذاب

 صدمه بهت این از بیشتر شیوا خواستم نمی فقط من ، نبود این" واقعا من

 مانع ، هم از تا دو شما کردن دور با که بود این فقط تالشم تمام...  بزنه

همین فقط ، بشم شیوا کارهای  ... 

برگرداند دیگر سمت به را رویش شیال  ...  

 روی که هایش دست ی کرده گره مشت متوجه شهره وجود این با ولی

شد داشت قرار پاهایش  ... 

 من قصد" واقعا ولی...  کنی می فکرهایی چه خودت پیش دونم می -

 از بیشتری ی لطمه خواست نمی دلم" واقعا من...  نبود تو اذیت و آزار

 تو قضیه طرف یه ، کردم که کاری هر...  همین ، بخوری شیوا کارهای

گرفتم نظر در هم رو  ...  

 دست...  کرد تر نزدیک شیال به را خودش کمی ، دید را او سکوت وقتی

داد فشار مالیمت با و گرفت هایش دست توی را شیال ی شده مشت  ... 

...  عزیزی واسم شیوا ی اندازه به هم تو که کنی باور اینو خوام می -

ببینی آسیبی هیچ تو که خواست نمی دلم وقت هیچ  ... 

 های دست توی از را دستش ، بیندازد مادرش به نگاهی آنکه بدون شیال

کشید بیرون شهره  ...  



 به دوباره گذشت که کمی...  گرفت دندان به را اش پایینی لب شهره

کشیدی زجر مدت این توی چقدر دونم می:  گفت آرامی  ... 

دونی نمی -  ... 

:  داد تکان بار چند را سرش ؛ نشست شهره ی چهره روی غمگینی لبخند

کشیدی عذاب مدت این چقدر دونم نمی من...  متاسفم...  توئه با حق  ...  

؟ بگی چیزی خوای نمی:  گفت دوباره دید را شیال سکوت وقتی  ... 

 نداشته خبر ازش خودت تو که هست گفتن واسه چیزی...  ؟" مثال چی -

؟ آره...  ؟ باشی  ... 

آورد پائین شرمندگی با را سرش شهره  ... 

 این تموم رو چی همه که تویی...  ؟ بشنوی ازم خوای می چی مثال -

 من از حاال ؛ نگرفتی رو شیوا کارای جلوی بازم ولی ، دونستی می مدت

؟ بشنوی خوای می چی  ... 

 از اونو که کردم رو خودم سعی تمام من:  گفت لرزانی صدای با شهره

دارم نگه دور تو  ... 

 داشت درونش حرص از نشان ، نشست شیال های لب روی که ای خنده

 سعی تمام تو ، درسته:  داد تکان شهره حرف تائید در را سرش... 

 این توی کس هیچ که کردی رو خودت سعی تمام...  کردی رو خودت

 شدم من مدت این که کردی بازی نقش طوری...  نکنه شک شیوا به مدت

بِد آدم  ... 

فکر تو که اینطوری -  ... 

 دوباره ، کننده متهم ولی آرام لحنی با ، نداد شهره به صحبت اجازه شیال

 وقتی اونم...  بابا به" مثال...  بگی هم هیچکس به تونستی نمی:  داد ادامه



گشت می من دنبال رو ها کالنتری و ها بیمارستان ، در به در داشت که  

... 

 تو ، گی می راست:  شد خیره هایش چشم توی ، برگشت شهره طرف به

اومد نمی بر دستت از کاری  ... 

 متوجه" بعدا من...  دونستم نمی شیوا کارهای از هیچی موقع اون من -

 کنند پیدا مسافرخونه توی رو تو ها بچه که این از قبل روز چند...  شدم

شدم متوجه موقع اون تازه من...   ... 

دخترم کن باور:  کشید جلو کمی را خودش دید را شیال سکوت وقتی  ... 

:  گفت سرد لحنی با و شد بلند مبل روی از...  داد تکان را سرش شیال

سخته برام باورش  ...  

افتاد راه به شهره نگاه از توجه بی و  ... 

؟ ببینیش خوای نمی...  شیال -  ... 

انداخت شهره به تندی نگاه و برگرداند را رویش شیال  ... 

 نیای دیگه خواسته سعید دونم می:  بود شده بلند مبل روی از هم شهره

 بتونی تر راحت ببینیش بار یه فقط اگه شاید ولی...  ولی ، بیمارستان

 ... ببخشیش

؟ ببخشمش:  کرد نگاهش بهت با شیال ! ... 

نشست هایش لب روی ناباوری سر از ای خنده  ...  

 مدت همه این بعد...  ؟ ببخشمش:  دوخت شهره به را اش خیره نگاه

؟ بدی من تحویل رو ها حرف این که ، اینجا اومدی  ... 



...  کرد دراز شیال دست گرفتِن برای را دستش و گذاشت جلو قدمی شهره

کشید عقب را خودش و آورد باال را دستش کف شیال  ... 

نزن دست من به -  ... 

 مشت اش سینه جلوی اراده بی اش شده دراز دست...  خورد تکانی شهره

 ... شد

خواهرت هنوز اون باشه کرده که هم کاری هر ولی ، متاسفم -  ... 

 نخواستی اگه بعد ، بزنه رو حرفاش مادرت بده اجازه...  عمه بشین -

کنه نمی مجبورت کسی  ... 

:  برگرداند بود ایستاده او که جایی و عقب به را شیال نگاه ؛ عمه صدای

 و سر بی و آروم چی همه خواین می گفتین...  کنید نمی شکایت گفتین

 من مگه...  بره آبروتون این از بیشتر خواین نمی گفتین...  شه تموم صدا

؟ زدم حرفی  ... 

 اومدی حاال ، چیه:  برگشت شهره طرف به حرص با دوباره شیال نگاه

 منو ، کرد نابود منو زندگی از ماه چند که کسی! ... ؟ ببخشمش گی می

 چه با! .. ؟ ببخشمش...  کرد تحقیر کارهاش با ناکس و کس هر جلوی

؟ گی می بهم رو حرفا این و اینجا اومدی رویی  ... 

 چیزی چه وجود این با ولی ، شد شهره های دست لرزش متوجه سمانه

 را حق لحظه آن در خودش که ، بگوید او کردن آرام برای توانست می

 ، سکوت در ، بود ایستاده که جایی همان از پس...  داد می شیال به کامل

کرد نگاه دو آن به فقط  ... 

کن پاک دلت از رو کینه:  گفت لرزانی صدای با شهره  ... 



 کار وقت هیچ...  شه نمی پاک دلم از کینه این وقت هیچ...  وقت هیچ -

ره نمی یادم از دخترت و تو  ... 

 نیست الزم ، کنین می صحبت هم با دارین...  باش آروم جان شیال -

بشه عصبانی انقدر  ... 

 کف خاله که جایی...  برگرداند سمت آن به را شیال نگاه ؛ خاله صدای

بود ایستاده آن کمک به و گذاشته اتاقش در چهارچوب به را دستش  ... 

 گذاشتین اجبار با رو هاتون خواهش...  ؟ نیست الزم:  بود عصبانی شیال

 مجبورم...  بدین ای دیگه انتخاب حق بهم که این بدون...  روم جلوی

 گفتین...  کن فراموش گفتین...  بیام کنار خواستین شما چی هر با کردین

 دیگه ولی...  کنه می درست رو چی همه خودش ، بزرگه خودش خدا

وقت هیچ...  ببخشمش دلم ته از کنید مجبورم تونید نمی  ... 

 هیچ...  وقت هیچ:  گفت شدیدی ی کینه با و برگشت شهره طرف به و

بگو بهش همینجوری برو...  بخشمش نمی وقت  ... 

؟ نبودی ای کینه انقدر که تو -  ... 

 هر چون...  کرد باهام رو کار این دخترت...  کردین ایم کینه...  شدم -

چون...  گرفت ازم بود مهم و عزیز واسم چی  ... 

شیال:  پرید حرفش میان شهره  ... 

 کنترل در سعی سختی به که حالی در و گرفت او از را نگاهش شیال

برو اینجا از:  گفت حرص با ، داشت خود خشم  ...  

شیال:  برداشت طرفش به قدمی شهره  ... 



 برگرداند شهره طرف به را رویش...  کشید عقب را خودش دوباره شیال

...  برو:  کرد تکرار دوباره و شد خیره او های چشم توی غضب با و... 

نیا من دیدن واسه ، میای هم اگه...  نیا اینجا هم دیگه  ... 

 خارج پذیرایی از حرص با ، او ی پریده رنگ ی چهره به توجه بی و

دوید باال ها پله از و شد  ... 

 

 

*** 

 

بفرمائید:  گذاشت زمین روی ، خاله کنار را چای استکان سمانه  ... 

 کشید می اش شده دراز پاهای روی آرامی به را دستش که همانطور خاله

نکنه درد دستت:  کرد نگاه او به مهربانی لبخند با ،  ... 

 سر از آهی با ، همانجا و کشید جلو کمی هم را ها میوه ظرف سمانه

نشست زمین روی خاله کنار ، آرامش  ...  

شدی خسته:  کرد نگاهش دلسوزی با خاله  ... 

 از که لبخندی با ، بود داده تکیه سرش پشت دیوار به که همانطور سمانه

برگرداند او طرف به را سرش ، بود خستگی سر از کامال خاله دید  ... 

کنم نمی کاری...  حرفیه چه این جان خاله نه -  ... 

 به آمدهات و رفت این هم ، خونه کار هم...  شدی خسته عزیزم نه -

کرده ات خسته بیمارستان  ... 



 که هم ها شب...  بمونم بیمارستان زیاد من نمیذاره که سعید بابا نه -

که کنم نمی کاری...  بذاره تنها رو شیوا شه نمی راضی شهره  ... 

دیگه مادر باالخره:  گفت تاسف با شهره روز و حال یاد با خاله  ... 

 و فرستاد بیرون آه یک مثل را نفسش سمانه...  داره هم حق خوب -

 جلوی که هم ای ذره یه همون ، کردِن گریه حاِل در همش:  داد ادامه

سعیدِ  های تخم و اخم خاطر به فقط و فقط ، گیره می رو خودش  ... 

 که کمی...  نزد هم حرفی ولی ، نشست خاله های لب روی تلخی لبخند

شد کشیده باال طبقه های پله راه سمت به خاله نگاه ، گذشت سکوت در  ... 

 پائین هنوز ، باال رفت ناراحتی با اونجور ظهری از که هم بچه این -

 ... نیومده

پیششِ  سها...  نباشید نگران:  شد کشیده ها پله راه به هم سمانه نگاه  ... 

؟ خورد رو ناهارش باالخره -  ... 

پائین اورد دوباره رو غذا ی نزده دست سینی سها ، نه -  ... 

 مخصوصا...  کردیم ناراحت خیلی ظهری رو بچه:  گفت ناراحتی با خاله

بود شده ناراحت انگاری ، هم من صبِح هاِی حرف از که  ... 

...  دارید تقصیری چه شما جان خاله نه:  رفت درهم سمانه های اخم

 که وقتی از...  کشید می پیش رو شیوا حرف زودی این به نباید شهره

 چند فقط که اول بار...  خونه این توی اومد بار دو کال ، شد پیدا شیال

 به راجع هاش حرف بیشتر نصف که هم امروز...  رفت و نشست دقیقه

 دو این روابط خواد نمی دلمون مون کدوم هیچ ما که درسته...  بود شیوا

 پیش واسه بود زود هنوز خوب ولی ، بشه کشیده جا این به خواهر تا

ها حرف این و بخشش و بحث این کشیدِن  ... 



 می تکان آرامی به سمانه های حرف تائید در را سرش که همانطور خاله

کرد نزدیک هایش لب به را چایش استکان ، داد  ... 

 ولی ، زنه نمی حرفی...  اورده یاد به رو چی همه تازه دختر این -

...  کنه درک رو بچه این شرایط هم خرده یه باید آدم جان خاله خوب

 کرده باهاش شیوا که کاری...  گذاشته سر پشت رو سختی خیلی روزهای

باشیم داشته رو شیال از بخشش انتظار زودی این به که نیست چیزی کم  

... 

 رو چی همه زمان گذر انشاهلل:  فرستاد بیرون سنگینی به را نفسش خاله

کنه می درست  ...  

انشاهلل:  داد تکان سری ناراحتی با سمانه  ... 

نیومد هم سعید:  کرد نگاه سالن داخل ساعت به خاله  ... 

 زنگ بهش که عصر:  شد کشیده دیواری ساعت سمت به هم سمانه نگاه

 احتماال...  زند آقای پیش بره سر یه خواد می بیمارستان از گفت زدم

گفتگو و گپ به هم با نشستن  ... 

شد خسته هم بیچاره این -  ...  

 آب یه ماه چند این...  گیره می آتیش جیگرم بینمش می خاله خدا به -

 ، شیال ماجراهای و شدن گم طرف یه...  نرفت پائین گلوش از خوش

جان خاله بگم چی...  شیوا شرایط و کارها هم حاال  ... 

؟ گه می چی دکترش...  ؟ چطوره شیوا -  ... 

 سعید دست روی رو پاکی آب که دکتر:  داد تکان سری تاسف با سمانه

 این ، نکن خوش رو دلت زیاد گفته سعید به برگشته قشنگ...  ریخته

شه نمی سابق صورت دیگه صورت  ... 



 را راستش دست انگشت چهار ، سمانه های حرف از زده شوک خاله

 دستشون از کاری یعنی...  ؟ چی یعنی...  ِا:  گذاشت های لب روی

؟ برنمیاد  ... 

 روی باید عمل تا چند گفته سعید به دکتر...  جان خاله بگم چی -

 کف سمانه...  بشه خوب حد چه تا که این ولی ، بشه انجام صورتش

آورد باال ناامیدی با را دستش  ...  

بود بالیی چه این ، خدایا -  ... 

 که دیروز ، خاله:  کرد تعریف خاله برای یواش آرامی صدای با سمانه

 من به آروم زند آقای ، بزنه حرف دکتر با بود رفته بیمارستان توی سعید

 انگاری...  خیلی اومده بیرون ماشین اون از زنده شیوا همینم که گفت

 و مچاله ماشین اصال گفت می ، بود دیده رو ماشین بود رفته زند آقای

بود شده جمع  ... 

؟ کردن تصادف مگه چی با -  ... 

 خیلی سرعتشون انگاری ، شدن شناخته اینا هم مقصر تازه ، کامیون با -

کنه کنترل رو ماشین نتونسته پسره ، بود باال  ... 

 سر از خدا:  داد تکان را سرش ، گرفته صورت و ناراحتی با خاله

گرفت رو دامنشون بدجور ، بچه این آه...  بگذره تقصیراتشون  ... 

 ، بودن شده خارج تهران از تازه که بود این حداقلش ، خاله بگم چی -

 بالیی چه و هستن کجا اینا که شدیم می متوجه حاالها حاال ما مگه وگرنه

اوردن خودشون سر  ... 

 نگاه حیاط در شدن بسته و باز صدای با بزند حرفی خاله که آن از قبل

شد کشیده حیاط به رو های پنجره سمت به دو هر  ... 



؟ ساِم -  ... 

شد بلند جایش از سمانه...  کنم فکر -  : 

 

کنم نگاه یه  ... 

دخترم برو -  ... 

 در سمت به که سمانه به ، بود نشسته زمین روی که همانجایی از خاله

 و فکر که حالی در ؛ دوخت چشم ، کرد می باز را در و رفته سالن

...  بود شنیده سمانه از ، پیش لحظاتی که بود هایی حرف درگیر ، ذهنش

:  اندیشید خود با کشید می دردناکش پای روی را دستش کف که همانطور

داد می پس را کارهایش تقاص داشت بدجور شیوا  ...  

 

 

*** 

 

* است ناگفته های حرف از پر من خاطرات دفتر  

غم از پر   

درد از پر   

پرمعناست های لکه از پر  

بوده باران زیر مدتی انگار  

است خیس هایش برگه   



است دلگیر چقدر و  

دانیم می خوب دو هر دفتر این منو  

نیست باران حاصل خیس های برگه  

است درد یک حاصل  

تنهایی حاصل  

بارید برایت که است هایی اشک حاصل  ...* 

 

 

 همه با شب شد می باعث ، اش زده کنار های پرده و قدی های شیشه

 به را تنهایی حس و ، پر را پذیرایی روشن نیمه فضای راحتی به ظلمتش

 شده خم زانوهای روی را سرش...  کند تزریق وجودش به شکل بدترین

دوخت چشم شب تاریکی به و گذاشت اش  ... 

؟ نشستی اینجا چرا -  ... 

آورد باال زانوهایش روی از را سرش و خورد تکانی شیال  ... 

 بی ، بود ایستاده او از نزدیکی ی فاصله در ، مبل کناِر که ؛ سام دیدن با

 سام...  کشید باال مبل روی را خودش کمی ، بدهد او به جوابی آنکه

...  بود صبح 0 نزدیک ساعت...  انداخت پذیرایی داخل ساعت به نگاهی

 زانوهایش روی را هایش آرنج...  نشست مبل روی به رو میز روی

دوخت شیال به را نگاهش و گذاشت  ... 

داد را نگاهش جواِب ، درهم های اخم با شیال  ... 

؟ نخوابیدی چرا:  پرسید آرام گذشت سکوت در که کمی  ... 



داشت رویی عجب  ... 

 میان از و گذاشت ، اش شده خم هنوز زانوِی روی را سرش دوباره شیال

دوخت چشم بیرون تاریکی به ای شیشه دِر  ... 

 اگر شاید...  رسید شیال گوش به سام آرام صدای دوباره تا گذشت مدتی

 کرده فراموش شب دل در را حضورش شیال ، نبود هم نگاهش سنگینی

 ... بود

؟ هستی هم هنوز ؟ بودی من حرفای برای خوبی ی شنونده" قبال -  ... 

 اگر...  نشست شیال های لب روی که ، بود پوزخندی ، سام سوال جواب

داد ادامه دوباره ، شیال اعتنایی بی به توجه بی ، شد آن ی متوجه سام هم  

: 

بگم بهت خوام می که هست حرفا خیلی -  ...  

 مدت این توی زیادی های اتفاق...  بدی اجازه بهم تو اگه:  کرد مکثی

 ... افتاد

 آویزان ، زانوهایش میان هایش دست قالب...  آمد پائین سمت به سام سر

بود شرمندگی از حاکی لحنش...  شد  ... 

کردم مدت این توی زیادی های حماقت -  ... 

 به نگاهش همچنان ، دهد نشستنش وضعیت در تغییری که آن بدون شیال

بود شده دوخته ، بیرون  ... 

 که زجرهایی مقابل در ، کشیدم زجر مدت این توی چی هر دونم می -

 نه ، باشه داشته ارزشی نه بگم چی هر االن شاید...  هیِچ کشیدی تو

دادم بهت که هایی عذاب واسه بشه تسکینی  ...  



 هاس مدت...  بگم بذار ولی:  کرد فرو موهایش داخل را انگشتهایش سام

 میگی دلت توی داری االن شاید...  ندارم ام زندگی توی آرامشی دیگه

 و پاکی به دلم ته که این با که حقمِ ...  حقِم...  گی می راست...  حقِم

 ام کینه و خشم اسیر و بستم همشون روی رو چشمم ، داشتم ایمان نجابتت

بده بازیم ، هاش بدذاتی با شیوا که گذاشتم راحت و شدم  ...  

 بارها و بارها ، روزها اون:  فرستاد بیرون سنگینی با را نفسش سام

 بار هر با ، وجودم آنقدر ولی ، بخوام توضیح ازت و بیام خواستم

 یه فقط اگه دونستم می که ؛ شد می خشم از پر ، ها صحنه اون یادآوری

 همون کاش ولی...  نیست ممکن دیگه خشمم کنترل ، کنم باز لب بار

 خالی رو خودم اگه که ، زدم می فریاد نفرت و خشم با رو چی همه موقع

 روی پوزخندی...  کشید نمی اینجا به کارمون دیگه وقت اون ، کردم می

؟ چرا دونی می...  بودم اینا از ترسوتر من ، نه ولی:  نشست هایش لب  

... 

 بود گردش در ، حیاط تاریکی در ، هایش شنیده از ، شیال سرگرداِن نگاِه

 ی همه وجود با شاید...  زد حرفی نه ، کرد حرکتی نه وجود این با... 

 چیزهایی ، بداند بیشتر خواست می میلش خالف بر هم هنوز ، اتفاقات این

 جواب...  کشید اینجا به کارشان چطور و چرا که ، نفهمید وقت هیچ که

 هیچ بی ، خود حاال ، بود کرده دریغ او از روزها آن سام که چراهایی

بود کردنشان بازگو حال در ، خواهشی  ... 

نشست سام های لب روی تلخی لبخند ، شیال سکوت دیدن با  ...  

 ترسیدم می...  ترسیدم می:  داد ادامه ولی ، آورد پائین دوباره را سرش

 خودم توی ، پس...  بکشم دست ازت بشم مجبور که ، بشنوم چیزی

 آرومم تونه می ، زمان گذشِت کردم می فکر...  کردم سکوت و ریختم

  ... کنه



...  نشد ولی:  گفت ای گرفته صدای با و کشید صورتش روی دستی سام

 ، ها خنده اون...  نرفت کنار چشام جلوی از ها صحنه اون ای لحظه

 خودم به وقتی یه...  شدم داغون...  لعنتی ی بوسه اون ، ها طنازی

نفرتم و َشک غرِق ، دیدم که اومدم  ... 

 نگاه...  آمد باال زانویش روی از سام های حرف از سردرگم شیال سر

دزدید او از را نگاهش سام ولی...  دوخت سام به را گنگش  ...  

؟ بوسه کدوم...  ؟ زنی می حرف چی از داری -  ... 

لرزان و گرفته ؛ شد می شنیده چاره ته از انگار سام صدای  ... 

؟ یادته رو مامان دخترخاله جون مهرنوش مهمونی -  ... 

 تمام وقتی ، کند فراموش را کذایی مهمانی آن توانست می چطور

بود شده شروع روز همان از درست سام با مشکالتش  ...  

؟ خوب:  گفت آرام ، دانست نمی هنوز را ربطش که این با شیال  ... 

شد شروع مهمونی اون از درست چی همه -  ... 

 توی که تو...  تو...  ؟ چیه منظورت:  رفت هم در شیال های اخم

تهران رسیدی وقت آخر شب تو...  نبودی مهمونی  ... 

 

 مستقیم ، بودم تهران عصر من...  نه:  داد تکان ناراحتی با را سرش سام

جون مهرنوش ی خونه اومدم هم  ... 

 پس! ... ؟ جون مهرنوش ی خونه اومدی:  شد خیره سام به سردرگم شیال

؟ نگفتی من به چرا  ... 

کشید گردنش پشت دستی سام  ...  



بود رسیده دادن توضیح زمان دیگر  ... 

 باز خونه در که دیدم...  شم پیاده ماشین از که این از قبل...  در جلوی -

 ... شد

 چند بعد دیدنت...  اومدی بیرون خونه از تو و:  داد قورت را دهانش آب

...  شد هیجان پر دیدنت از وجودم تمام...  بود خوبی خیلی حس ، روز

...  درآرم رو بودم گرفته واست که ای هدیه داشبورد داخل از تا شدم خم

 چند که ماشینی سوار داشتی ، کردم نگاه تو سمت به دوباره وقتی ولی

 چراغ شد باز ماشین در وقتی...  شدی می بود پارک ورتر اون خونه

 تو...  بود نشسته غریبه مرد یه داخلش...  شد روشن هم ماشین داخل

 زده خشکم خودم جای توی مبهوت و مات ؛ من و نشستی ماشین آن توی

 ... بود

:  کرد اشاره خودش به دست با ؛ سام های حرف از مبهوت و مات شیال

 غریبه ماشین یک سوار من...  ؟ من...  ؟ زنی می حرف چی به راجع

؟ شدم  ... 

 

کشید هایش لب روی را دستش کف ناراحتی با سام  ... 

؟ منم کردی فکر چطور:  کرد می نگاهش ناباوری با شیال ! ... 

 با که بود سرت شالی و مانتو همون:  داد جواب ای گرفته صدای با سام

خریدیم واست هم  ... 

؟ چی -  ... 

بزنم رو حرفم بذار ، کنم می خواهش:  کرد خواهش شرمندگی با سام  ... 

؟ کردی شک بهم ای مسخره چیز همچین خاطر به -  ... 



نه:  گفت فراوان تاکید با سام  ...  

نباشم من ممکن که نکردی شک هم درصد یه حتی چجوری -  ... 

 گرفتم رو ات شماره همین واسه ، کردم شک:  داد جواب کالفگی با سام

 با من که دختری نداره امکان ، باشی تو نداره امکان گفتم خودم به... 

 دارم ایمان پاکیش به وجودم تمام با من که دختری ، عاشقشم وجودم تمام

 شماره همین واسه...  باشه شادی و خنده حال در غریبه یه کنار جا اون ،

 توی بوق صدای که همونطور ، بود گوشم کنار موبایل...  گرفتم رو ات

 تکون که دیدم...  بود خیره روم به رو ماشین به نگاهم ، پیچید می گوشم

 بیرون رو موبایلت مانتوت جیب توی از و شدی جدا ازش و خوردی

 جواب رو تلفن هم نباید ، نباشی تو اگه که بود این امیدم همش...  کشیدی

تو های دست توی تلفن ولی...  بدی  ...  

 اون های دست تو:  کرد تصحیح را حرفش ، شیال نگاه حالت دیدن با

خوردن زنگ به کرد شروع  ... 

نبودم من که دونی می حاال:  گفت حرص با شیال  ... 

 دونم می اینو االن ، دونم می:  کشید اش پیشانی به دستی شرمندگی با سام

 ، بکنم ای دیگه فکر تونستم می چجوری موقع اون ، موقع اون ولی ،

 نکنم باور رو دیدم می چشام جلوی که چیزهایی اون تونستم می چجوری

  ...؟

...  شد قطع که خورد بوق آنقدر:  فرستاد بیرون لرزان را سنگینش نفس

 جای به ولی ، کرد گوشی به نگاهی دوباره دیدم ، زدم زنگ دوباره

 اون:  نشست سام های لب روی آلودی حرص ی خنده...  دادن جواب

 دادن جواب جای به که تویی اون کردم می فکر ولی ، دونستم نمی موقع

بوسی می رو دیگه ی غریبه مرد یک داری ، من تلفن به  ... 



 روزها اون باهام همین واسه:  بست را هایش چشم ناراحتی شدت از شیال

؟ موضوعی همچین خاطر به...  ؟ کردی می برخورد اونطوری  ... 

؟ من واسه بود موضوعی َکم کنی می فکر -  ... 

 ممکنه نگفتی خودت پیش درصد یه چجوری:  کرد سوال حرص با شیال

؟ باشه شیوا اون  ... 

 نبود این فقط:  گرفت شیال کنده متهم های چشم از سریع را نگاهش سام

 من ولی ، شد پیاده ماشین از ، کردم می فکر که چیزی اون از زودتر... 

 رو سها ی شماره گذشت که کمی...  بود زده خشکم خودم ماشین توی

 ... گرفتم

 ازش...  کردم سوال سها از که داشتم َشک:  گفت شیال به رو تاکید با و

 موقع همون بعد...  اومده وقته خیلی گفت...  ؟ مهمونِی توی شیوا پرسیدم

تو اومد االن هم شیال ، آها ، گفت بهم برگشت  ...  

 می شک باید چجوری دیگه من خوب:  کرد نگاه شیال به ناراحتی با سام

نباشی تو اون که کردم  ...  

 تا روز آن...  افتاد روز آن یاد به سام های حرف از مبهوت و مات شیال

 ؛ رسید که هم وقتی ، بود شده معطل دانشگاه داخل کاری خاطر به عصر

 ، بود شده صحبت گرم ای گوشه ، فامیل دخترهای از یکی با خانه داخل

ببیند را سها تا کشید طول مدتی همین واسه  ... 

 ، کردم من که اشتباهی همون" احتماال:  داد ادامه ای گرفته لحن با سام

 شب...  گرفت اشتباه تو با رو شیوا و کرد تو شال و مانتو دیدن با هم سها

 چون گفتی بهم ندادی رو هام تلفن جواب چرا پرسیدم ازت وقتی هم

نشدی من زنگ متوجه  ... 



 متوجه روز اون" واقعا چون:  کرد قطع را حرفش عصبانیت با شیال

 ... نشدم

 می اینو االن ، دونم می:  فرستاد بیرون سختی به را سنگینش نفس سام

 اون...  کردم نمی فکر اینجوری روزا اون ، روزا اون ولی...  دونم

 شیوا که:  کرد تصحیح را حرفش سام ، تو که دیدم ماشین توی روز

 خونه توی شب وقتی ، کرد نگاه اش صفحه به و آورد باال رو گوشی

 من زنگ متوجه" اصال گفتی تو وقتی ، زدم زنگ بهت که گفتم بهت

 لب روی را دستش کف سام...  دیگه که بود روز همون از...  نشدی

نداد ادامه را حرفش و کشید هایش  ... 

 مانده خودش سرجای مبهوت ، بود شنیده که هایی حرف از ناباور شیال

 شیال! ...  شیوا جز نبود کسی هم دعواهایشان سرآغاز حتی یعنی...  بود

 ، بودن برگشته سمانه عمه خانه به وقتی شب آن چرا شد می متوجه حاال

 خریده سام همراه که شالی و مانتو...  بود او شال و مانتو به فقط سام نگاه

 فریاد خواست می دلش...  است انفجار حال در سرش کرد می حس ، بود

 ... بکشد

 همه ؛ شب همان از درست ولی...  عالی نه خوب ، بود خوب چیز همه

 برگشته بابا پیش که زمانی بارها و بارها...  بود شده شروع مشکالت ی

 سام که زمانی از...  بود کرده مرور خود ذهن در را روزها آن ، بود

 بدخلقی همه آن شروع باعث حرفی یا اتفاق چه که...  بود شده خانه وارد

 تخم دانست می خوبی به دیگر حاال ولی...  بود شده سام رفتار تغییر و

 خود از که ، قبل ها ساعت از ؛ بود کاشته سام دل در شیوا که بدبینی

بود گرفته شکل ، مهمانی  ... 

 او که بود مطمئن شیال ، بود خیره ای نقطه به فقط ، سکوت در نیز سام

است کذایی شب آن مرور حال در ؛ لحظه آن در نیز  ... 



کشید موهایش به چنگی شیال  ...  

 حتی او که بود کرده کارهایی چه دیگر...  ؟ بود رفته پیش کجا ات شیوا

نداشت خبر ها آن از هم روحش  ...  

 ... بود برگشته بود فرستاده او جای به شیوا که ایمیلی خاطر به فقط شیال

 حاال ولی...  بخواهد توضیح کارش این ی واسه شیوا از که بود برگشته

 لب روی ، آئینه مقابل در شیال که لبخندی و کذایی شب آن یادآوری با

 داشته اطمینان چیزی هیچ به توانست نمی دیگر حاال ؛ بود دیده او های

 ... باشد

 ... شیال -

کشید بیرون افکارش از را او سام صدای  ... 

که بدی حق بهم باید شیال -  ... 

:  گذاشت اش شده تا زانوهای روی دوباره را اش پیشانی ناراحتی با شیال

باشم تنها خوام می برو  ... 

بزنی حرف باهام خوای نمی -  ... 

 که بود آن از تر خراب ؛ شیال حاِل ولی ، بود خواهش از پر سام لحن

برو فقط...  برو:  کند توجه چیزها این به بتواند  ... 

 

 

* ام کرده فرار من  

حضور بی های آدم میان از  

شدی گم ها نماندن کنار در تو  



شوم می خیال بی  

تو از کنم می گذر * 

 

 

*** 

 

 

گذاشت میز روی سعید مقابل را چای استکان سمانه  ... 

؟ بیمارستان بری دوباره خوای می هم امروز -  ... 

 ، بود کرده حلقه چایش داغ استکان دور را چپش دست که همانطور سعید

؟ نرم تونم می:  آورد باال خستگی با را راستش دست  ... 

نشست آشپزخانه های صندلی از یکی روی کنارش سمانه  ... 

 هم لحظه یک ندیدم برگشتی وقتی از...  گم می خودت واسه سعید -

 اون به هم خرده یه:  آورد تر پائین را صدایش ُتن...  کنی استراحت

کن فکر باالست اون که دختر  ... 

 می فکر...  حرفیه چه این سمانه:  کرد نگاه خواهرش به ناراحتی با سعید

 ؛ ؟ بخشیدم رو شیوا من که این واسه بیمارستان به من های رفتن کنی

 من کنی می فکر! ... ؟ شنیدم رضا و سام از که هایی حرف بعِد اونم

 خواهر حق در وحشتناکی کارهای چه دونم می وقتی که ام آدمی همچین

؟ ببخشمش راحتی همین به ، کرده خودش  ...  



 دختر ِاسمًا فقط و فقط ، دختر اون:  فرستاد بیرون ناراحتی با را نفسش

ندارم قبول اصال دخترم عنوان به اونو دیگه قلبا من وگرنه ، مِن  ... 

 من منظورم...  نگو اینجوری سعید:  گرفت دندان به را لبش گوشه سمانه

 ؛ مونی می بیمارستان توی وقت همه این وقتی گم می من...  نبود این هم

 ، که ایِن من منظور...  کنه فکر ای دیگه جور خودش پیش ممکن شیال

بزن حرف باهاش خرده یه ، کن صرف وقت بچه این با هم کم یه  ... 

 شب دو که هایی حرف یاد به...  نشست سعید های لب روی پوزخندی

 توی حتی توانست می رویی چه با دیگر...  افتاد بود زده شیال به پیش

...  داشت خودش جای دیگر که زدن حرف ، کند نگاه او های چشم

کشید بیرون افکارش از را او سمانه صدای  ... 

بمونم شیوا پیش برم امشب من گم می سعید -  ... 

 شهره ، نه:  رفت درهم سعید های اخم...  ؟ بمونی شیوا پیش بری -

هست خودش  ... 

 اصال دیدمش که دیروز ، بود بیمارستان مدت این تمام شهره ، داداش -

نداشت رو به رنگ  ... 

؟ بیمارستان رفتی مگه دیروز...  ؟ دیروز:  شد تر غلیظ سعید های اخم  

... 

 اومد سر یه شهره نه:  گفت آرام ، بود زده که حرفی از پشیمان سمانه

 ... اینجا

؟ داشت کار چی...  ؟ شهره -  ... 

رفت و زد ما به سر یه اومد...  هیچی:  افتاد ِمن ِمن به سمانه  ... 

 ... سمانه -



 بود اومده:  کرد حقیقت گفتن به وادار را سمانه ، سعید عتاِب از پر لحِن

بزنه حرف شیال با  ... 

؟ بزنه شیال با که داره حرفی چه شهره! ...  بزنه حرف -  ... 

اند دختر و مادر باالخره ، داداش وا -  ... 

!  دختر و مادر:  کرد قطع را سمانه حرف ، تمسخر از پر لحِن با سعید

؟ مادر بگی شهره به تونی می واقعا تو...  ! ...  

 خودم هم من ، نگو اینجوری سعید:  کرد نگاه او به دلسوزی با سمانه

نره فرو هام بچه پای به خار یه ولی ، بمیرم حاضرم...  مادرم  ...  

 ، گم می بهت دارم همین واسه:  کرد قطع را سمانه حرف حرص با سعید

 رو شیال که روزی اون دونی می...  نبرده بودن مادر از بویی هیچ شهره

 رضا ؛ ایران برگشتم من و بودن کرده پیدا مسافرخونه توی ها بچه

 که گفت من به برگشت...  ؟ کرد تعریف واسم چجوری رو شیال شرایط

 آرام هایی قرص عوارض از جدا ، شیال شدید ضعف و حالی بی اون

 ، که بود روزی چند اون گرسنگی خاطر به ، بودن داده بهش که بخشی

بودن رفته و کرده ول مسافرخونه توی اونو روز چند خدا امون به اونا  ...  

 داشته اینو حاال خوب:  گرفت سمانه سمت به را اش اشاره انگشت سعید

 خبردار شیال قضیه از کی از گفت...  ؟ گفت چی من به شهره...  باش

؟ شد  ... 

 با او عصبانیت و حرص به سکوت در که ، را سمانه جواب خودش سعید

 اونو ها بچه که این از قبل روز چند گفت:  داد ، بود دوخته چشم دلسوزی

 مادری حس ذره یه اگه یعنی...  ؟ چی یعنی...  کنند پیدا مسافرخونه توی

 باید ، داشت خودش ی پرورده دست از که شناختی با ، داشت شیال به



 می رو خودش ی عاطفه بی دختر اون جلوی و شد می نگران کمی

  ... گرفت

شه نمی شیوا حریف که دونست می شاید...  سعید تونست نمی شاید -  ... 

؟ تونست نمی گی می من به داری واقعا سمانه...  ؟ تونست نمی -  ... 

 ... سعید -

 اون حریف ، درست ، باشه:  کرد قطع خشم با دوباره را او حرف سعید

 نمی هم من به! ... ؟ شدم نمی حریفش هم من کنی می فکر...  شد نمی

؟ بگیرم اینا از زودتر رو شیوا کارهای جلوی که بگه تونست  ... 

 که بگوید توانست می چه...  نداشت سعید های سوال برای جوابی سمانه

 می سعی که لحنی با وجود این با ولی...  داد می سعید به را حق کامال

 با ، نکند تر عصبانی ، بود که اینی از را سعید و ، باشد آرام کرد

گفت مالیمت  :  

 خوش هم رو خدا خوب ولی...  داری حق بگی چی هر...  داری حق -

 وقتی ، اومده هممون سر که ، اومده سرش مصیبت این که حاال...  نمیاد

 به...  ؟ کنم دریغ چرا ، برمیاد دستم از کمکی جاهایی یه دونم می من

 چقدر من و عزیزاند من واسه چقدر دخترهات که میدونی خودت خدا

دارم دوستشون  ... 

 به احتیاج شهره...  نیست الزم:  نداشت را آمدن کوتاه قصد اصال سعید

 تاوان باید کسی هر که روزهایی روزها این تازه...  نداره کسی کمک

بده رو خودش های بدذاتی و کارها  ... 

 ... سعید -



 که همونطور:  داد ادامه ، سمانه سرزنِش از پر لحِن به توجه بی ، سعید

دم می شیوا به رو هام توجهی بی تاوان دارم من  ... 

نکن قضاوت خودت به راجع اینجوری...  ؟ توجهی بی چه سعید -  ... 

 کردم می فکر ؛ کردم کوتاهی خیلی شیوا حق در من...  سمانه نه -

 می ، فرستم می واسش ، مناسبت هر به که هایی کمک و ها هدیه همون

 اشتباه بینم می االن ولی...  بکنه زندگیش توی رو کمبودهاش جبران تونه

من...  کردم  ... 

 ... سالم -

 قطع را حرفش سعید...  شد کشیده آشپزخانه دِر سمِت به دو هر های نگاه

 با سمانه ، او برخالف ولی ، دوخت چشم دخترش به ، سکوت در و کرد

 بلند اش صندلی روی از که حالی در و داد را شیال سالم جواب مهربانی

ریزم می چایی واست االن ، جون عمه بشین:  گفت شد می  ... 

 ... ممنونم -

...  دوخت چشم ، نشست می صندلی روی رویش به رو که شیال به سعید

آورد باال را سرش ، او نگاه سنگینِی زیِر شیال  ... 

؟ خوبی -  ... 

آره:  خورد تکان آرامی به شیال ِی شانه  ... 

کرد می بیشتر ، را سعید وجدان عذاب ، شیال رفتار و نگاه سردی  ...  

 جلوی را چای استکان ، نشست می اش صندلی روی که همانطور سمانه

عزیزم بیا:  گذاشت شیال  ... 

 ... ممنونم -



 به هم شیال نگاه...  نزد حرفی کس هیچ...  گذشت سکوت در لحظاتی

 تاِب که کسی آن انگار...  بود شده دوخته رویش به رو چای استکان

 آن بی چون ، بود سعید ، نداشت را آشپزخانه داخِل سنگیِن فضاِی تحمِل

شد بلند اش صندلی پشت از ، بخورد چیزی که  ... 

نخوردی چیزی...  ؟ کجا ، سعید:  آمد باال سمانه نگاه  ... 

 در سمت به و داد تکان سری فقط ، گرفته ای چهره با ، سکوت در سعید

افتاد راه به آشپزخانه  ... 

 ... بابا -

 دخترش به و برگشت عقب به وجدان عذاب با سپس ، کرد مکثی سعید

کرد نگاه  ... 

 ... جانم -

بیمارستان برم امروز خوام می -  ... 

؟ بیمارستان:  رفت درهم سعید های اخم ! ... 

مونم می پیشش من امشب:  داد تکان سری شیال  ... 

 چیز یک به دو هر شاید...  برگشت سمانه سمت به اراده بی سعید نگاه

؟ بود شنیده را دو آن های حرف از چقدر شیال...  کردند می فکر  ... 

فرستاد بیرون ناراحتی با را نفسش سعید  ... 

 نیست قرار کس هیچ دخترم ببین:  برگشت شیال سمت به دوباره نگاهش

خودمون شهره و من...  ره نمی هم ات سمانه عمه...  بیمارستان بره  ... 

 می...  برم خوام می من ولی:  کرد قطع را او حرف سردی لحن با شیال

ببینمش خوام  ... 



 احساس شیال حرف این از چرا...  گرفت دندان به را لبش ی گوشه سمانه

گفت آرامی به و نیاورد طاقت هم سر آخر...  بود داده دست او به بدی  :  

 هم باز ، باشه کرده بد حقت در هم چقدر هر شیوا ، عمه ، جان شیال -

 ... خواهرتِ 

 روی بدی پوزخند...  دونم می:  برگشت سمانه سمت به شیال سرد نگاه

 مگه ، ببخشمش که ، پیشش برم خوام می هم شاید:  نشست هایش لب

؟ خواین نمی ازم همینو  ... 

؟ زنی می حرف داری چی به راجع! ... ؟ ببخشیش -  ... 

 سمانه عمه:  برگرداند او سمت به را شیال نگاه ، سعید تعجِب پر لحِن

 شیال های لب روی پوزخندی...  ؟ اینجا بود اومده دیروز چرا نگفت بهت

 بتونم تا ؛ ببینم رو شیوا برم باید من که بگه بهم که بود اومده:  نشست

ببخشمش ، تر راحت  ... 

؟ سمانه:  برگشت سمانه سمت به سعید خشمگین نگاه  ... 

 باعث فقط ، حرفش هر کرد می حس...  بگوید چه دانست نمی سمانه

شود می سعید بیشتر عصبانیت  ...  

 و گرفت او از را سرزنشگرش نگاه ، دید را سمانه سکوت که وقتی سعید

 رو کسی نیست قرار تو...  دخترم خواد نمی:  کرد نگاه شیال به دوباره

 ... ببخشی

 مگه:  کرد نگاه پدرش به سردی به و رفت باال کمی شیال لب ی گوشه

؟ خواین می ازم شما که نیست چیزی این  ... 



 نه:  داد را او جواب ای جدی لحن با و برداشت شیال سمت به قدمی سعید

 دیگری قدم سعید...  خوام نمی چیزی چنین ازت وقت هیچ من... 

؟ خوام می چی ازت دونی می ولی:  برداشت  ... 

کرد می نگاه او به فقط سکوت در شیال  ... 

 چشم به و شد خم ، گذاشت می میز روی را دستش کف که حالی در سعید

 کمی که ایِن خوام می ازت االن که چیزی تنها:  شد خیره دخترش های

 وقت اون...  گذره می هم روزها این...  کنی تحمل کمی...  باشی صبور

خونه گردیم برمی هم با دوباره تو و من  ... 

 می رو کار این:  گفت آرام مالیمی لحن با سپس و کرد مکث کمی سعید

؟ بکنی واسم تونی  ... 

ببینمش خوام می من ولی:  بدهد را او جواب شیال تا کشید طول کمی  ... 

شد دقیق دخترش ی چهره در سعید  ...  

 به لحظاتی از بعد که ، دید شیال ی چهره در چه سعید دانست نمی سمانه

 تو چی هر...  بگی تو چی هر...  باشه:  داد تکان را سرش آرامی

نمونِ  بیمارستان گم می شهره به امشب...  بخوای  ... 

 و شد بلند اش صندلی روی از...  نشست شیال های لب روی تلخی لبخند

ممنونم:  گفت آٰرامی به ، گذشت می سعید کنار از که حالی در  ... 

دوخت چشم آشپزخانه از او شدن خارج به و کرد راست را قامتش سعید  

... 

کشید دل ته از آهی سمانه  ... 

 



 

*** 

 

...  بود کرده حقش در را ها ظلم بدترین که بود ایستاده کسی تخت کنار

 می فکر لوحانه ساده و ، داشت می دوست را او وجودش تمام با که کسی

 با که بود ایستاده کسی تحت کنار...  دارد او به حسی چنین ، هم او ، کرد

 که کسی ، بود کرده او زندگی نابودی برای را تالشش تمام ، رحمی بی

 وجودش تمام با را ، شدن زده پس و تحقیر احساس ها ماه بود شده باعث

کند حس  ...  

 ، احساساتش عمق که حاال ، بود رفته کنار او ی چهره از نقاب که حاال

 های دلسوزی و ها محبت ، هایش ظاهرسازی و ها نیرنگ ی همه

 مثل توانست نمی دیگر که حاال ، بود شده نمایان همه برای ، اش دروغی

 ارزش برایش که چه آن ی همه و زده ضربه ، او زندگی به ، او به ؛ قبل

 در موجود این کنار که حاال ، کند نابود شومش های نقشه با ، را داشت

کرد می بودن تهی احساس ، بود ایستاده دیده آسیب و شکسته هم  ... 

 داشته نگه دور ، او از را خودش ، اتاق این از را خودش که مدتی تمام

 ذهنش در ، را او با برخوردش اولین از ممکن احتماالت تمام ، بود

 ، رسید نمی ذهنش به گاه هیچ که چیزی تنها شاید و ، بود کرده ترسیم

بود نداشتن احساسی هیچ و بودن تهی همین  ...  

 ساخته ذهنش در را او با شدن روی به رو ی صحنه خودش پیش بارها

 شاید که ، بگیرد را خودش جلوی نتواند که ؛ را ها صحنه بدترین ، بود

 وضعیت دیدِن با بخواهد شاید که ، کند تحمل را بودن او با ای ثانیه نتواند



کند حس دوباره وجود تمام با را اش رفته دست از روحی آرامش ، بدش  

...  

 که باندهایی به و ایستاده او از نزدیکی ی فاصله در ، اینجا که حاال ولی

 چشم ، کرد می مخفی او از را اش افتاده شکل از و سوخته ی چهره

 هم کشید می زبانه وجودش در که نفرت و خشم همه آن از ، بود دوخته

 این با ، غریبگی احساس و بود حسی بی فقط ، نبود خبری دیگر انگار

بود نشناخته را او هرگز که ، تخت روی کشیده دراز موجود  ... 

شدند باز هم از آرامی به شیوا های پلک ، او نگاه سنگینِی زیر  ... 

 ، بود پیدا صورتش سفید باندهای میان از که ، او باز های چشم به شیال

دوخت چشم  ... 

؟ کنی می کار چی اینجا تو...  تو -  ... 

 می پیشت من امشب:  بود عجیب و سرد هم خودش برای حتی شیال لحن

  ... مونم

؟ چرا -  ... 

؟ بخوری که بیارم واست چیزی:  گرفت فاصله تخت از شیال  ... 

؟ اینجایی چرا -  ... 

 آن داخل محتویات به نگاهی و کرد باز را یخچال در ، سکوت در شیال

  ... انداخت

؟ نه مگه بینی می اینجوری منو که خوشحالی -  ... 

برگرداند او طرف به را شیال سر ، شیوا لحن  ... 

؟ نه مگه خوشحالی -  ... 



دوخت او صورت بانداژهای به را نگاهش شیال  ... 

؟ باشم باید -  ...  

 حرکتش مانع پایش ی وزنه ولی ، بکشد باال را خودش کمی خواست شیوا

:  گفت سردی لحن با ، بود اش شکسته پای به نگاهش که همانطور...  شد

بودی کشیده دراز اینجا من جای به تو اگه  ...  

کرد مکث کمی  ...  

بودم خوشحال من آره:  شد خیره شیال به و آمد باال نفرتش پر نگاه  ... 

...  نفرت همه این...  گرفت دندان به را لبش ی گوشه ناراحتی با شیال

 در کاری وقت هیچ:  گفت آرام و گذاشت اش پیشانی روی را دستش کف

 نمی واقعا ، فهمم نمی...  باشم تو نفرت همه این مستحق که نکردم حقت

 ... فهمم

 باندهای میان از که ، نشست شیوا های لب روی که صداداری پوزخند

بود تشخیص قابل سختی به صورتش روی  ... 

 داشتم امید هنوز االنش همین تا:  فرستاد بیرون سنگینی با را نفسش شیال

 روی از رو کارها اون تو که این یا ، باشم کرده اشتباه بهت راجع که

ولی ، باشی نداده انجام قصد  ... 

بود او به اش اعتنایی بی از نشان شیوا سکوت  ... 

بود تو سر زیر کارها این ی همه -  ... 

 ... سکوت

؟ نه مگه ، بود تو سر زیر همشون...  ؟ دی نمی جواب چرا -  ... 



همشون:  دوخت او به را سردش نگاه و چرخاند را سرش آرامی به شیوا  

... 

 سعی سختی به که حالی در ، اش درونی ناراحتی عمق به توجه بی شیال

؟ چرا:  گفت داشت آرامشش حفظ در  ... 

انداخت باال ای شانه شیوا  ... 

؟ بکنی من با رو کار این تونستی چطور -  ... 

 یه ، نبود سخت" اصال نه:  شد خیره شیال های چشم در...  نبود سخت -

بود هم بخش لذت واسم جورایی  ... 

برگرداند دیگر سمت به را صورتش ناراحتی با شیال  ...  

؟ بودی متنفر ازم انقدر:  گفت آرامی به گذشت که کمی  ... 

هستم هم هنوز:  داد را او جواب خونسردی با شیوا  ... 

نشست شیال های لب روی تلخی لبخند  ... 

؟ کشیدی نقشه همه این من کردن خراب واسه همین واسه -  ... 

نکشیدم ای نقشه کدومشون هیچ ی واسه من...  ؟ نقشه -  ...  

 فرصت من به حماقتت با خودت تو:  داد ادامه تمسخر از پر لحنی با و

؟ دادی رو کارها این  ... 

نبود صحبت به قادر لحظاتی ناراحتی فرط از شیال  ...  

 دوباره را احساساتش کنترل کرد می سعی که حالی در ، گذشت که کمی

 خواستم می و ، داشتم دوِست که این:  گفت آرامی لحن با ، آورد دست به

 حماقتم ی نشونه ، تو چشم به ، باشم داشته خواهرم تنها با صمیمی رابطه

؟ بود  ... 



رسید شیال گوش به ، نشست شیوا های لب روی که تحقیرآمیزی پوزخند  

... 

 مزخرفات همین من ی خونه اومدی که هم روزی اون! ... ؟ خواهر -

؟ یادته ، گفتی می بهم رو  ... 

 باید چرا کنم درک تونستم نمی" واقعا چون:  گرفت اوج کمی شیال صدای

 نمی هم هنوز...  ؟ بکنه رو کار این خودش خواهر حق در خواهر یه

 تونم نمی که همینِ  واسه...  نکردم بدی حقت در وقت هیچ من...  تونم

 ، دادنم هول بعِد ، من های حرف از بعد حتی تو...  شیوا کنم درکت

 دیگه یکی با من انگاری ، مدت همه این که کردی سازی صحنه طوری

  ... بودم

" واقعا شیوا:  کرد نگاه او به ناباوری با و آورد باال را دستش کف شیال

؟ بودی کشیدن نقشه حال در کی از...  ؟ تونستی چجور  ... 

 تو...  ؟ بود نقشه روی از دادنت هل کنی می فکر! ... ؟ کشیدن نقشه -

 ،اونجوری ساده دادن هل یه با که بودی چلفتی پا و دست انقدر خودت

زدی میز ی گوشه به رو سرت و زمین خوردی  ... 

 تقصیر همش حاال:  نشست شیال های لب روی ناباوری روی از ای خنده

 به رم می گفتم و کشیدم پیش رو ایمیل حرف تا که نبودی تو! ... ؟ شد من

 عقب به رو من ، عصبانیت با و ترسیدی ؛ کردی کاری چی گم می همه

؟ دادی هل  ... 

 با ، شد می سخت برایش داشت زدن حرف بود مشخص که حالی در شیوا

 نه...  ؟ ترسیدم بگی همه به بری که این از کردی فکر:  گفت خشونت

 می...  بود شده تحمل غیرقابل دیگه واسم تحملت چون دادم هلت... 

نباشی چشام جلوی دیگه تا ، بیرون بندازمت خونه از فقط خواستم  ... 



 

:  برداشت او سمت به قدمی حرص با و...  گی می راست که تو آره -

 ؟ ها ، نرسوندی بیمارستان به رو من موقع همون چرا بودی نترسیده اگه

 حقه به کردی شروع چرا ، افتاده اتفاقی چه که نگفتی همه به چرا... 

؟ بازی  ... 

 که حالی در و گذاشت صورتش از ی گوشه آرام را دستش مچ شیوا

مزخرفاتی چه:  گفت تمسخر با ، دارد درد هنوز بود مشخص  ... 

 به ؛ کرده اش عصبی شدت به شیال های حرف بود مشخص که لحنی با و

 ، کردم کار چی من افتادی وقتی کنی می فکر:  شد خیره شیال های چشم

 جون احمق پس! ... ؟ ترسیدم چون نرسوندم بیمارستان رو تو...  ؟ ها

 ، بودی داده تحویل من به روز اون که مزخرفاتی...  نشناختی منو هنوز

 خوب...  ؟ بگی همه به خواستی می...  نداشت ارزش من واسه دوزار

 ، نه...  ؟ داشت اهمیتی من ی واسه کنی می فکر...  گفتی می رفتی می

 ی واسه باکالست بابای اون و تو چون... ؟ چرا دونی می...  سال هزار

شماها غاز یه من صد های حرف برسه چه ، ندارین ارزش پشیزی من  

... 

 نرسوندی رو من چرا پس:  نشست شیال های لب روی پوزخندی

؟ بیمارستان  ... 

 ذره ذره داشت که بود لذتی خاطر به ، نبود ترس خاطر به تو نرسوندن -

شد می نصیبم ،  ... 

 پشت ، شومی لبخند ، هایش حرف شنیدن از شیال ِی چهره حالِت دیدِن با

نشست هایش لب روی ، صورتش های باند  ... 



 این نکردم فکر بهش که چیزی تنها...  رفتی هوش از و افتادی وقتی -

...  افته می واسم اتفاقی چه بگی همه به بری و بیای هوش به اگه که بود

 ی واسه اونم ، ارزش بی آدم مشت یه اراجیف داشت اهمیتی چه اصال

 ، کردم تنم شالی و مانتو سریع که بود این کردم که کاری تنها! ... ؟ من

 ساختمان های پله از سریع ، پایین بیارتت و بشه حاضر مبین تا و

 ماشیِن داخِل ؛ پارکینگ توی...  کنم روشن رو ماشین تا شدم سرازیر

 واسم چون ، چرا دونی می...  شدم مبین اومدن منتظر و نشستم ، روشن

...  بزنی دیگران به حرفایی چه ممکنه بشه خوب حالت اگه که نبود مهم

...  گرفتم تماس مبین با ، نشد خبری ازتون و گذشت مدتی دیدم وقتی ولی

 گردم برمی دوباره دارم گفتم وقتی ولی ، بده رو جوابم خواست نمی اول

 داشت بدنم تمام...  کرد قطع و بمونم منتظر پایین" فعال گفت بهم ، باال

؟ چرا دونی می...  لرزید می  ... 

 ، بودم ترسیده چون:  داد ادامه و زد شیال ناباور ی چهره به پوزخندی

باشه افتاده اتفاقی تو واسه نکنه که بودم ترسیده  ...  

 برای حتی ها حرف این باور انگار...  داد تکان تاسف با را سرش شیوا

بود سخت هم خودش  ... 

 دیگه...  زدم زنگ مبین به دوباره...  کنم تحمل نتونستم دیگر وقتی -

 شدم می حرفاش متوجه سختی به...  اومد نمی باال نفسم" واقعا موقع اون

 انگاری ؛ که شدم متوجه حرفاش بین از ، شدم تر آروم کمی که وقتی... 

 که دکتری ، بودم گذاشته باز رو آپارتمان در که ؛ من اشتباِه خاطر به

 شده تو وضعیت متوجه ، کرد می زندگی مبین رویی به رو آپارتمان توی

 من جای به رو تو که بود جا این جالب و بود کرده معاینه رو تو...  بود

 و تو که بود گفته بهت بودی اومده هوش به تو که وقتی و ، بود گرفته

شوهرید و زن مبین  ... 



 این البته:  داد تکان هوا در اعتنایی بی با و آورد باال را دستش شیوا

 به عادت که فضولی های همسایه از تا چند به دروغ به ما که بود حرفی

 مبین خوب...  بودیم گفته داشتند دیگران های زندگی توی کشیدن سرک

 فعال بهتره گفت بهم...  بود نگفته چیزی اضطراب و نگرانی اوج توی هم

بمونم منتظرش بشه آروم اوضاع که زمانی تا و برنگردم باال  ...  

...  بودم نشسته ماشین داخل سکوت توی همچنان من و بود گذشته ساعتی

 ، بشه متوجه کسی که این بدون و بود گرفته تماس باهام باری چند مبین

نداری خاطر به رو چیزی اومدی هوش به که زمانی از که بود گفته بهم  

... 

نشست شیوا های لب روی لذت سر از ای خنده  ... 

 انتظار کم کم:  داد ادامه آرامش با دوباره شیال ی خیره نگاه به توجه بی

 زد زنگ بهم مامان موقع همون ، داد می آزارم داشت ماشین توی کشیدن

 هم اونا ، ایران اومدی تو گفته و اینا سمانه عمه به زده زنگ بابا گفت ،

 رفته اول شاید کردن فکر ، مامان به زدن زنگ نداشتند تو از خبری که

...  من به بود زده زنگ همه از خبر بی هم مامان ، اون پیش باشی

 نه یا دارم ازت خبری که پرسید ازم...  بود کرده تعریف برام رو ماجرا

نه گفتم دروغ به:  گرفت لجم اش نگرانی از...  ؟  ...  

 دست شیوا به لحظات اون یادآوری از که لذتی متوجه ناراحتی با شیال

شد ، داد می  ...  

 سام که نگذشت کوتاهی زمان:  بود کردن تعریف حال در همچنان شیوا

 حسادت...  گرفت ازم رو تو سراغ مضطربی لحن با...  زد زنگ بهم

افتاد جونم به دوباره  ...  

شد خیره او به بهت با شیال  ...  



؟ حسادت ! ... 

 هنوز...  بود نگرانت هم هنوز:  شد نفرت از پر و کرد تغییر شیوا لحن

...  بودم کرده که کارهایی همه اون بعِد اونم...  داد می اهمیت بهت هم

 توی بهت نفرت حس دوباره...  هم هنوز...  ها عکس اون دیدِن بعِد

 مثل که بیشتر سام از ، اومد بدم ازت دوباره...  شد ور شعله وجودم

داد می اهمیت من از بیشتر تو به ، همیشه  ... 

افتاد ایمیل آن یاد به شیال ، شیوا ی اشاره با  . 

 

.. 

 سام چون فقط...  ؟ فرستادی سام واسه رو ایمیل اون همین ی واسه -

؟ داد می اهمیت من به هنوز ! ... 

گفت کنان توجیه آرامی به و شد خیره شیال های چشم به شیوا  :  

دنبالت اومد می داشت -  ... 

؟ کی:  رفت هم در شیال های اخم  ... 

؟ سام:  شد خیره شیوا به ناباوری با و کرد مکث کمی ! ... 

؟ سام  ...  

پیشش آمد می داشت" واقعا سام  ...  

شد خیره شیوا به  ...  

فهمید خوبی به را نگاهش معنی شیوا  ...  



 ، نبود آن در پشیمانی ای ذره که لحنی با و کشید آرامش سر از نفسی

 پشت از رو هاشون حرف ، برگشتیم کوه از که روز اون:  داد توضیح

 رفته ای بهانه یه با ، همیشه مثل هم روز اون...  شنیدم آشپزخونه در

 دایی گفت می...  بود شاکی سام رفتارای از عمه...  عمه خونه بودم

 دونه می تا دو شما روابط از چیزی عمه اگه خواسته و زده زنگ سعید

 پشت من...  نداری خوبی روز و حال روزا اون تو که این و ، بگه بهش

 دیگه که گفت سام وقتی...  نبودن من متوجه اونا ولی بودم آشپزخونه در

 اولین در خواد می و شده تحمل قابل غیر اونم واسه وضعیت این تحمل

گرفت رو وجودم تمام تو به نفرت حس ، پیشت بیاد فرصت  ... 

 می دست او به شیوا های حرف از که عجیبی احساسات میان ، اختیار بی

بود کرده پر را وجودش از ای گوشه ، خوبی حس ، داد  ... 

دنبالش اومد می داشت" واقعا سام  ... 

 باالخره ، سام که این منتظِر...  بود منتظر ها ماه آن تمام که همانطور

بردارد قدمی ، او ی دوباره داشتِن براِی و شکسته را سکوتش  ...  

 رو ها عکس اون ، فرصت اولین توی پس:  داد ادامه زهرخندی با شیوا

فرستادم سام واسه  !!! ... 

دوخت او به را اش خیره نگاه سکوت در شیال  ...  

بگوید او به وقاحت همه این مقابل در توانست می چیزی چه  ...  

 افتاده بیمارستان تخت روی ، اسفناک وضعیت آن با که کسی به هم آن

 نمی دیده رفتارش و حاالت در پشیمانی ای ذره ؛ وجود این با ولی ؛ بود

 و ، هایش چشم در را نفرت توانست می راحتی به شیال حتی...  شد

 ی چهره از حتی ، را او آرزوهای و زندگی نابودی از رضایت احساس

کند حس خوبی به ، باندهایش پشت در شده پنهان  ...  



بود هم به خیره دو هر نگاه  ...  

 از ، بیمارش روِح ، هم میزان همین به انگار ، بود کرده سکوت شیوا

بود شده ژرف لذتی دستخوِش ، او دادن زجر  ... 

 شیال و جدا هم از دو هر نگاه ، پرستار شدن وارد و اتاق در شدن باز با

گرفت فاصله تخت از قدم چند  ...  

بود شده فرسا طاقت و سخت برایش اتاق فضای تحمل ، کرد می حس  ... 

 با شیوا به رو ، کرد می چک را چیز همه که همانطور پرستار

؟ نزدی حرف که زیاد:  گفت خوشرویی  ...  

داد تکان سری شیوا  ... 

؟ نداری که درد -  ... 

کم یه -  ... 

کنه می کم رو دردت این خوب -  ... 

کرد تزریق شیوا سرم داخل را دارویی حال همان در  ... 

 و کرد بود ایستاده تخت کنار که شیال به رو آرام ، شد تمام کارش وقتی

 بذار" فعال...  هاتون حرف واسه دارین زیاد وقت حاال حاال:  گفت

کنه استراحت کمی خواهرت  ... 

ممنونم:  داد تکان سری آرام شیال  ... 

کرد ترک را اتاق لبخند با و...  کنم می خواهش -  ... 

بود کرده سکوت و بود بسته را هایش چشم شیوا  ...  



 را پنجری ی گوشه و رفت پنجره سمت به سنگین های قدم با هم شیال

کرد باز کمی  ...  

 به لحظه آن در که چیزی...  کشید عمیقی نفس و برد بیرون را سرش

داشت احتیاج آن به شدت  ... 

 

 

*** 

 

؟ شنیدی رو صدا _ "  ... " 

؟ صدایی چه _ "  ... " 

ره می راه اتاق بیرون داره یکی انگار _ "  ... " 

 این توی تو و من فقط ، نیست بیرون کسی...  عزیزم کنی می اشتباه _ "

پس...  ایم خونه  ... " 

 صحبت صدای که قبل شب چند مثل ، شنیدم رو صداش من ولی _ "

شنیدم رو کسی کردن  ... " 

 " ... اشتبا _ "

 اون یکی...  هست خونه این توی یکی...  ؟ شنوی می ، هیسسس _ "

 " ... بیرون

" _ .............. 



 رو حرفام اگه" اصال...  ام دیوونه انگار که نکن نگاه بهم اینطوری _ "

خبره چه بیرون اون ببینم رم می خودم کنی نمی باور  ... " 

 کنم می نگاه رم می خودم...  باشی آروم باید فقط تو...  عزیزم باشه _ "

بخور رو اینا ، بیا قبلش فقط...  ؟ باشه...   ... " 

خوبه حالم که من...  ؟ چرا _ "  ... " 

 توهم دچار دوباره خوای نمی که تو ، رفت یادت رو دکتر حرفای _ "

 " ... بشی

 

 

نبودند خیالی کدوم هیچ اونا دونستم می:  کرد زمزمه آرامی به لب زیر  

... 

کشاند بیرون افکارش از را شیال ، اتاق تاریکی دِل در خفیف ای ناله  ...  

 هایی تکان و ها نفس صدای...  شد خیره او به لحظاتی ، اتاق تاریکی در

 شیوا دوباره بیدارِی از نشان ، رسید می گوشش به تخت سمت از که

  ... داشت

 ولی آرام لحنی با ، شود بلند پنجره کنار صندلی روی از که آن بی شیال

؟ خوبی:  پرسید ، سرد  ... 

رفت فرو سکوت در لحظاتی اتاق  ...  

 هنوز چرا تو:  برسد شیال گوش به ، شیوا تنِد لحِن تا ، کشید طول کمی

؟ اینجایی  ... 



 شد بلند اش صندلی روی از...  زد او سمت به تاریکی در پوزخندی شیال

 روشن را آن ، بپرسد را او نظر که آن بی و رفت برق کلید سمت به و

  ... کرد

کن خاموشش:  غرید خشم با و گذاشت هایش چشم روی را دستش شیوا  

... 

...  ؟ چرا:  رفت تخت کنار کوچک یخچال سمت به ، تفاوتی بی با شیال

بیداری االن که تو  ... 

باشی اینجا خوام نمی -  ... 

 کرد باز را یخچال در ؛ باشد نشنیده را او صدای" اصال که انگار شیال

نشست گیالس کمپوت روی نگاهش...   ... 

؟ گم می چی شنوی نمی -  ... 

 ی خیره های نگاه زیر...  آورد بیرون را کمپوت و کرد دراز دست شیال

 داخل که قاشقی با و ریخته ظرفی داخل و باز را کمپوت آرامش با شیوا

 حرفی هیچ بی را ظرف...  افتاد راه به شیوا تخت سمت به ؛ گذاشت آن

گرفت شیوا سمت به  ...  

 و شده تنگ های چشم با و انداخت ظرف داخل محتویات به نگاهی شیوا

شد خیره شیال به عصبانی  ...  

متنفرم.  گیالس از.  دونی می.  خودت -  ... 

راحتی جور هر:  انداخت باال ای شانه اعتنایی بی با شیال  ... 

 چهره با سپس...  کوبید تخت کنار میز روی صدا با و محکم را ظرف و

 به دوباره ، بودند شده قالب اش سینه روی که هایی دست و تفاوت بی ای

افتاد راه به اتاق پنجره سمت  ...  



کند پر را اتاق فضای شیوا ی خنده صدای تا کشید طول مدتی  ... 

 خوب من ، گیری می آتیش داری خونسردت ِی قیافه اون زیر دونم می -

شناسمت می  ...  

 ، بود او به پشتش که همچنان ولی ، فشرد هم روی را هایش لب شیال

داشت نگه ثابت ، بیمارستان محوطه روی را نگاهش  ... 

شناسمت می خوب خیلی -  ... 

 شیال وجود این با ؛ شد می شنیده خوبی به شیوا صدای در خنده هم هنوز

بود کرده سکوت همچنان  ... 

 روز اون سها دونستی می:  آمد حرف به دوباره شیوا ، گذشت که کمی

؟ بود گرفته اشتباه من با رو تو مهمونی توی  ... 

 تخت روی آرامی ریتم با را سالمش دست های انگشت که همانطور

 انقدر احمق ی دختره:  داد ادامه ، لبش ی گوشه لبخند با ، داد می حرکت

 لهجه تو برخالف من که نشد متوجه حتی که ، بود تلفن با صحبت گرم

  ... ندارم

 تن توی رو تو شال و مانتو که قدر همین فقط:  بود صدادار پوزخندش

بود کافی براش ، تو با من گرفتن اشتباه برای همین ، دید من  ... 

احمق ی دختره:  داد تکان تحقیر روی از سری  ... 

؟ زنی می االن رو ها حرف این داری چرا -  ... 

؟ نموندی اینجا حاال تا دیشب از همین واسه مگه -  ...  

 هر از بهتر ، که نه نگو شیال:  داد تکان طرفین به را سرش آرامش با

شناسمت می ای دیگه کس  ... 



 چرخید عصبانیت با...  نداشت احساساتش کنترل برای قدرتی دیگر شیال

؟ بیاری در اشتباه از رو سها نکردی سعی چرا:  برگشت او سمت به و  

... 

 تکان ای شانه ، بود واضح خیلی او سوال جواب انگار که طوری شیوا

! ... ؟ کردم می رو کار این باید چرا:  داد جواب متعجبی لحن با و داد

 کنار موبایلش دیدم ، باال رسیدم تا...  بود کرده اشتباه خودش اون تازه

 پشت برگشت دید رو من تا...  زد می حرف سام با داشت انگار و گوشش

 ؟ بزنی حرف باهاش خوای می...  رسید االن هم شیال آها ، که گفت تلفن

 رو بعد و کرد قطع رو تلفن سها ولی ، گفت چی بهش سام دونم نمی... 

بزنم زنگ سام به خودم بهتره و شده قطع تلفن انگاری که گفت من به  ... 

باشه گفتم هم من و:  شد خیره شیال به لذت با شیوا  ... 

نگفتی رو چیزها این از کدوم هیچ ، من به دیگه هم تو و -  ... 

کردی می جمع رو حواست باید خودت:  شد کننده متهم شیوا لحن  ... 

داشتم اعتماد بهت من:  رفت باال کمی شیال صدای  ... 

نشست شیوا های لب روی زهرخندی  ... 

 شب اون هم گوشیم شدن گم:  داشت خود کنترل در سعی سختی به شیال

؟ نه مگه...  توبود کار  ... 

 مانتو کردن پیدا ، شلوغی اون توی:  شد کج سمت یک به شیوا سر کمی

 کرد نزدیک هم به را اش اشاره و شست انگشت...  جیبش داخل گوشی و

همین فقط...  بود سخت کم یه برات:   ... 



 سها اگه دونی می...  ؟ اوردی ما روز به چه کارت این با دونی می -

 افتاد نمی هم اتفاقا این از کدوم هیچ دیگه ، اوردی می در اشتباه از رو

کشیدیم نمی زجر انقدر کدوم هیچ ، سام نه و من نه وقت اون...   ... 

 وقتی کردم می رو کار این باید چرا:  شد می حوصله بی داشت شیوا لحن

بود هردوتاتون کشیدن زجر ،" دقیقا ، من هدف  ... 

 

 نه! ... ؟ چرا...  شیوا کنم نمی درکت:  کرد نگاه خیره او به ناباور شیال

 به من که که قدری همون...  نکردیم بدی حقت در وقت هیچ سام نه ، من

داشت دوست مطمئنم هم سام ، داشتم دوست و دادم می اهمیت تو  ... 

شد نفرت از پر شیوا لحن  :  

 با...  دید نمی منو وقت هیچ که این از...  بودم متنفر ازش...  ؟ سام -

 هیچ ولی...  چشماش جلوی درست...  بودم کنارش همیشه که این وجود

 با...  بودی تو ، بود مهم براش که کسی تنها...  کرد نمی توجه بهم وقت

 کاری هر...  بود تو با همیشه ذهنش و فکر ولی ، نبودی کنارش که این

...  اوردم می یادش به رو تو ؛ فقط ؛ بار هر ، ببینه منو که کردم می

 دوباره که موقعی همون حتی...  داره خنده...  شد می حسودیم بهت

 پشت های زمزمه که وقتی ؛ نبود ازت خبری دیگه و ایران برگشتی

 بهت همیشه از بیشتر موقع اون حتی ؛ شدن شروع آروم آروم سرت

؟ چرا دونی می...  شد می حسودیم  ... 

 به...  هایش چشم توی نفرت به...  کرد می نگاهش فقط سکوت در شیال

 نگاه...  شد می حس راحتی به زدن حرف هنگام صدایش در که خشمی

 او نفرت پر جمالت میان از را ها این تمام علت کرد می سعی و کرد می

بکشد بیرون  ... 



 حرف مقابل در ؛ چیزا این همه وجود با سام هم هنوز دیدم می چون -

؟ شه می باورت...  کنه می طرفداری ازت داره دیگران های ! ...  

پیچید اتاق داخل نفرت از پر ای خنده  ... 

 که حالی در...  شد قطع هم سریع ، شد شروع سریع که همانطور خنده

 از حاکی خوبی به که لحنی با ، بود شیال های چشم ی خیره ، شیوا نگاه

گفت بود اش درونی احساسات  : 

 یادآور من با بودن ، آلمان گشتین برمی بابا با و نبودی تو که هایی زمان

 من دیدن انگار که طوری ، زدین بهم هم با که وقتی...  بود عشقش

 وقت هیچ...  گرفت فاصله بیشتر ازم ، شد دورتر ازم ، داد می آزارش

کرده خیانت بهش که ، بودم عشقی خواهر فقط اون واسه من ، ندید منو  

... 

 خشم از چگونه که ؛ کرد نگاه شیوا سالم دست ی کرده گره مشت به شیال

بود آمده در لرزش به نفرت و  ... 

 داشتی خواستی می چی هر ، اومد می بدم هم تو از ، شدم متنفر ازش -

 امکاناتی ، بود تو دستای توی بود حسرت من واسه که چیزهایی تمام ،

 تالش عمرم تمام که پسری ، بود مهیا تو برای بود شده آرزو من واسه که

 تنها پس ، ُمرد می تو واسه بده نشون بهم چشمی گوشه فقط که بودم کرده

 وقتی ، شه می مهیا واسم داره چی همه دیدم وقتی ، بود مونده برام راه یه

 خودش چی همه گذاشتم...  نیست بردار دست هم فضول دکتر اون دیدم

بره پیش  ... 

 به را اش تکیه ، بود شیوا وجود در که نفرتی همه این از ناباور شیال

شد خیره او به سکوت در همچنان و داد پنجره کنار دیوار  ...  

آمد در گردش به او صورت بانداژِ  روِی نگاهش  ...  



؟ داشت را ارزشش  ... 

 یه ممکنه نکردی فکر وقت هیچ خودت پیش:  گفت آرام گذشت که کمی

؟ بشه معلوم چی همه ، روز  ... 

:  بود او بسیار نفرت گویای ، نشست شیوا های لب روی که زهرخندی

 رابطه توی رو نفرت ، کینه ، تردید ، شک تخِم که هم قدر همین

 تا دو شما بیشتر روز یک اگه حتی...  بود کافی واسم ، بکارم عاشقانتون

 جورایی یه ، دیدم می تر عصبی رو سام و داشتم می نگه دور هم از رو

 منو احساسات تمام ، ندید منو وقت هیچ سام ، وجودم آتیش روی بود آبی

 کشیدنش عذاب خواستم می فقط پس ، کرد لگدمال پاش زیر ، تو خاطِر به

ببینم رو  ...  

 شنیده که هایی حرف باور...  شد خیره او به لحظاتی مبهوت و مات شیال

 خواست نمی دلش دیگر که این با...  بود فرسا طاقت و سخت برایش بود

 وجود این با ، کند تحمل خود کنار در را او حصور بیشتر ای ثانیه حتی ،

 سوال برایش هنوز چیزها خیلی هم هنوز...  گشود هم از را هایش لب

 ... بود

 که نبود نیازی دیگه ، گی می تو که اینطوره اگه...  شیوا کنم نمی باور -

 پیش ها مدت ما تو خاطر به...  ؟ کنی بازی فیلم همه پیش مدت همه این

بره پیش اینجا تا قضیه بذاری نبود الزم...  بودیم شده جدا هم از  ... 

 دار ریتم و آرام حرکت دوباره ، بود او روی شیوا سرد نگاه که حالی در

 شد مجبور...  شد مجبور مبین:  شد شروع تخت روی هایش انگشت

 نگه خودش پیش رو تو و کنه بازی نقش روزی چند ، ظاهر حفظ واسه

 اون" اصال من هم مدت این توی...  فضول دکتر همون خاطر به...  داره

نگفتم چیزی کسی به بعدش چرا که این ولی...  نشدم آفتابی ورا  ...  



؟ چرا دونی می:  کرد سوال شیال از شوم لحنی با  ...  

کرد نگاهش فقط شیال  ... 

 کردی باز رو چشات داد خبر بهم مبین ، ماشین توی ، روز اون وقتی -

 وقتی ، زد زنگ بهم مامان وقتی ، نمیاری یاد به رو هیچی گفت وقتی ،

 ولی...  دونم نمی...  گرفت ازم رو تو سراغ ، آشفته حاِل اون با سام

 اون از وقتی انگار ، نبودی مهم واسم تو دیگه ، لحظات اون توی

 واسم داشت فرصت این ، بودم کرده پیدا خالصی ساعته چند فشارهای

بردم می لذت ؛ آروم آروم ؛ لحظات اون از داشتم ، شد می طالیی  ...  

 این بدون...  بودم نشسته فقط ، ماشین توی ، پارکینگ توی ، اونجا ، من

 خودش چی همه ، بود جالب...  باشم داشته هیچی توی دخالتی بخوام که

 ، بودم نشسته پارکینگ تاریکی توی فقط من ، بود داده هم دست به دست

 توی ای جرقه انگار ، خورد می زنگ دستم توی گوشیم که ای دفعه هر

 واسم داشت کار این ، شد می قطع که تماسی هر با...  شد می زده ذهنم

 گذاشتم و کردم سکوت فقط ، نکردم کاری هیچ من...  شد می تر جالب

بشه مهیا من واسه خودش چی همه  ... 

 ، مهیا:  گفت ناراحتی با ، کرد می مورمورش شیوا صدای توی لذت

؟ چی واسه  ...  

؟ کنی می فکر چی خودت -  ... 

 به را شیوا های لب روی لبخند توانست می هم باندها پشت از حتی شیال

گرفت را وجودش تمام بدی حس...  کند حس خوبی  ... 

؟ نه مگه ، بودی انتقام دنبال -  ... 

؟ من از...  ؟ کی از:  داد ادامه ، دید را شیوا سکوت وقتی  ... 



 به نیازی و است واضح خیلی شیال سوال جواب انگار که طوری شیوا

همه از:  گفت نیست پرسیدنش  ... 

؟ همه از -  ... 

 که کسایی اون تمام دیدم می وقتی دونی می:  شد لذت از پر شیوا لحن

 ، دادن می اهمیت تو به ؛ من از بیشتر و بودی مهم واسشون یکروزی

 لذتی چه دونی نمی...  ؟ بردم می لذتی چه زنند می ت َپِس چجوری

 ، بابا ِی آشفته حاِل دیدِن ؛ سام هاِی کالفگی و ها قراری بی دیدن داشت

 و روز ؛ تو از ای نشونه کردن پیدا واسه دوتاشون هر چجوری که این

نداشتن آرامش شب  ...  

 دستخوش شیال وجود که حالی در ؛ بود زدن حرف حال در همچنان شیال

 چشم جلوی دوباره وضوح به روزها آن...  بود شده مختلفی احساسات

بودند آمده هایش  ... 

بود شنیده ناحق به که هایی تهمت  ...  

بود کشیده هایش تنهایی توی که زجرهایی  ... 

شد ، بود درونش خوشی از حاکی که ، او های چشم حالت متوجه شیال  ...  

 ناباوری با ، شد می بیشتر بازوانش دور هایش انگشت فشار که همانطور

 سفید باندهای پشت که بود صورتش از عضوی تنها که او های چشم به

شد خیره ، بود نشده مخفی  ... 

؟ نشناختم رو تو سال همه این چطور" واقعا -  ... 

 همیشه من...  نیستم من مقصرش:  داد تکان او برای را سرش آرام شیوا

 همه این که ، بودی احمق و ساده خیلی تو ، شاید...  بودم طوری همین

نشدی اش متوجه سال  ... 



 شیوا های حرف شنیدن از قلبش...  داد فشار هم روی را هایش لب شیال

بود آمده درد به  ... 

 

 از وجودش...  سادگیم پای نمیذارم رو هام محبت از کدوم هیچ من -

داشتم دوست" واقعا من:  لرزید می ناراحتی  ... 

...  بودی احمق که بس:  کرد نگاه را سرتاپاش آمیزی تحقیر نگاه با شیوا

هستی هم هنوز  ... 

 در و گرفت خودش سمت به را دستش های انگشت شیال...  ؟ چرا -

 خودم خواهر من چون:  داد ادامه داد می فشار اش سینه روی که حالی

؟ داشتم دوست خیلی رو  ...  

 اتاق آور خفقان فضای که بود آمیزی تحقیر سکوت فقط ، سوالش جواب

 می راست:  داد تکان آرام را سرش شکسته قلبی با شیال...  کرد پر را

داشتم دوست رو تو که بودم احمق...  گی  ... 

 سال این تماِم توِی وگرنه ، آره:  کرد تائید را حرفش رحمی بی با شیوا

بشناسی رو من نتونستی ولی...  داشتی فرصت ، من شناختِن واسه ، ها  

... 

بودی ترسناکی بازیگر تو چون شاید:  برداشت تخت سمت به قدمی شیال  

... 

 من بازی قدرت خاطر به همش یعنی:  داد تکان هوا در را دستش شیوا

باشه...  ؟ بود  ...  

 بازیگر من مثل اونم...  ؟ چی سام:  کرد کج سمتی به را سرش آرامش با

؟ تو واسه بود َقَدری  ... 



نداشت خبر هیچی از سام که دونی می ای دیگه کس هر از بهتر خودت -  

... 

؟ چی کنم ثابت بهت را خالفش من اگه ولی...  ؟"جدا -  ... 

 که بالهایی تمام بعِد...  کنم می باور رو تو حرفای هنوم کنی می فکر -

؟ اوردی سرم  ... 

 باور رو حرفام ، باید ، بار این شاید...  باشه داشته فرق بار این شاید -

 صد در صد بار این چون...  اوردم سرت که بالهایی بعدِ  هم اون...  کنی

محض حقیقت...  حقیقته  ... 

 خراب هست که اینی از ما بین رو چیزی دیگه نمیذارم...  کن تمومش -

کنی تر  ... 

 ، شما خراِب ِی رابطه که دونی می بهتر خودت ، شیال کن بس اوه -

 رو خودت خوای می هنوزم وجود این با...  نیست شدن درست قابل دیگه

نبینی رو حقیقت و بزنی گول  ... 

زنم نمی گول رو خودم من -  ... 

خبری بی چیزها خیلی از هم هنوز ، من ی بیچاره کوچولوی خواهر -  ... 

آورد جوش به دوباره را شیال خون ، او تحقیرآمیز لحن  ... 

نکن بازی من با وگرنه ، بزن داری گفتن واسه حرفی اگه -  ... 

داد تکان سری ، دید را شیوا سکوت وقتی  : 

نداری گفتن واسه هیچی...  اند مزخرف حرفات همه ، بینی می -  ... 

بود شده خیره او های چشم در سرخوشی با شیوا  ...  



 برنداشته پنجره سمت به قدم چند هنوز ، برگرداند او از را رویش شیال

شکست را اتاق سکوت دوباره شیوا صدای که بود  ... 

...  ؟ کردم می تظاهر مدت این که هستم کسی تنها من کنی می فکر -

 قضیه از که س ها مدت سام...  جاست همین تو اشتباه...  عزیزم نه ولی

داره خبر مبین و من  ... 

شد خیره شیوا به و چرخید شیال سر  ... 

؟ نه مگه...  شد جالب:  داد تکان سری شیوا  ... 

 ها زودی این به من:  داد ادامه آرامش با ، نشنید شیال از جوابی وقتی

؟ چرا دونی می...  نداشتم رفتن قصد  ...  

 لحظه لحظه از من چون:  شد می حس خوبی به صدایش توی لبخند

 رفتن واسه ای عجله من...  بردم می لذت داشتم ، تو برگشِت روزهاِی

 زنگ بهم ، مسافرخونه توی پیرزِن اون ، روز یه وقتی ولی...  نداشتم

 برگشته دوباره ، وقت همه این بعِد جوون مرد یه که ؛ گفت و زد

 با وقت اون ؛ جواب و سوال و جو و پرس به کرده شروع و مسافرخونه

 یه ، باالخره سام انگار که شد خبردار شستم ؛ داد بهم که هایی نشونی

داده خودش به تکونی  ... 

 می...  ؟ نه مگه ، شده جالب:  شد خیره شیال زده شوک های چشم به

 این توی کردن مخفی واسه چیزها خیلی که نبودم کسی تنها من انگار بینی

داشتم مدت  ... 

 اون تماس از بعد هم من ؛ نگاری چهره بودی رفته که روز اون -

 خودت...  خوب ولی...  سمانه عمه خونه رفتم تو دیدن ی بهانه به پیرزن

دیدی رو سام رفتار و بودی حیاط توی خودت...  دونی می بهتر که  ...  



کنم نمی باور -  ... 

 نیورد هم من روی به حتی سام...  کنی باور بهتره ولی ، عزیزم ، اوه -

؟ چرا کنی می فکر...   ... 

گی می دروغ داری -  ... 

...  بپرسی خودش از بری تونی می:  رفت نشانه را اتاق در شیوا دست

  ... البته

 خیلی خواهرانه نصیحِت یه بذار:  گرفت باال را اش اشاره انگشت

 خبر هیچی از گفت سوالت جواب در وقت یه اگه...  بکنم بهت کوچولو

 و مسافرخونه اون به برگردی که ایِن ، بکنی باید تو که کاری تنها ، نداره

ولی...  بپرسی پیرزن اون خود از رو چی همه  ... 

آره گفت اگه ولی:  داد ادامه کشداری لحن با  ... 

کن تمومش -  ... 

 اگه...  کن فکر خودت پیش:  داد ادامه ، باشد نشنیده چیزی انگار شیوا

 لو منو فهمید رو چی همه که موقع همون چرا ، داشت دوِست" واقعا سام

؟ نداد  ... 

شو خفه:  لرزید می حرص از شیال  ... 

 از کردن مخفی واسه چیزها خیلی هم هنوز سام...  بیچاره شیالی اوه -

 ولی ، شه بهتر شما رابطه نباشم من که حاال کردم می فکر...  داره تو

نیستم من شما مشکل انگار  ... 

شو خفه گفتم -  ... 



 همه قبل ها مدت از سام...  شه نمی عوض حقیقت ، نگم هیچی من اگه -

 نگفت هیچی ، کس هیچ به که ایِن در جالبیش ولی...  بود فهمیده رو چی

 دادن می نشون دست با رو تو داشتن همه که هایی موقع اون درست... 

 سکوت با سام...  ؟ کرد کار چی ولی...  گناهی بی تو دونست می سام

 عزیزمون پدر که این از قبل که داد رو فرصت این من به کردنش

کنیم آماده رو رفتنمون مقدمات مبین با ، ایران برگرده  .... 

 روی از را کیفش که حالی در و رفت صندلی سمت به عصبانیت با شیال

 فکر که بودم احمق من...  بیماری تو:  گفت حرص با ، داشت می بر آن

 ولی...  باشی شده پشیمون ات قبلی کارهای از ای ذره شاید که کردم می

صفتی شیطان و ذات بد قبل مثل هم هنوز  ...  

افتاد راه به اتاق در سمت به بلند های قدم با و  ... 

 دلم که هست ها حرف خیلی هنوز...  زودی این به...  ؟ ری می داری -

بزنم بهت خواد می  ... 

 سرش ، برگردد که آن بی...  ماند ثانیه چند در دستگیره روی شیال دست

 شیوا دونی می:  نشاند لبانش ی گوشه لبخندی...  چرخاند او طرف به را

ولی کردی رو کارها این ی همه  ... 

 اونی هنوزم ولی:  داد ادامه میلش برخالف و شد خیره او های چشم تو

 دراز تخت روی اونجا که تویی...  تویی باخته آخرش رو چیزش همه که

تنها اونم...  کشیدی  ... 

کرد تغییر شیوا های چشم حالت  ... 

 همه ، بودی کشیده من واسه که هایی نقشه ی همه...  مرده هم مبین -

شده آب بر نقش  ... 



بیرون برو:  گرفتند را پیش دقایق سرخوشی جای دوباره نفرت و خشم  ... 

 بهم پیش ی لحظه چند همین مگه چرا:  نداشت او از کمی دست هم شیال

...  بینم نمی رو روم جلوی حقیقت ، احمقم خیلی چون که بودی نگفته

 تمام وجود با ببینم خوام می...  کنم باز رو هام چشم خوام می االن ولی

 همه که اونی ، کشیدی ما ی همه واسه که شیطانی های نقشه و ها بدذاتی

تویی اون...  نیستم من ، باخته سر آخر را چیزش  ... 

 برو گمشو:  داد هل سالمش دست با را تخت کنار میز...  بیرون برو -

 ... بیرون

 رو سرم پشت وقت هیچ...  گردم برنمی دیگه هم وقت هیچ ولی رم می -

دم نمی اهمیت بهت دیگه وقت هیچ...  کنم نمی نگاه هم  ... 

بیرون گمشو -  ... 

 در و شد خارج اتاق از ؛ زد او هاِی چشم دروِن خشِم به پوزخندی شیال

بست سرش پشت محکم را  ...  

داد تکیه سرش پشت بسته در به ، لرزان بدنی با و برد عقب را سرش  ... 

ولی ، بود زده او به که هایی حرف از نبود خوشحال  ... 

 

 

*** 

 

؟ نشستی اینجا چرا ، عمه...  شیال -  ... 



 که سمانه عمه دیدن با...  شدند باز هم از هایش چشم و خورد تکانی شیال

 ، کشید می صورتش به دستی که حالی در ؛ بود ایستاده اش صندلی کنار

شد بلند جایش از  ... 

 ... سالم -

؟ بود برده خوابت صندلی روی ، عزیزم سالم -  ... 

نه:  کرد مرتب را سرش روی شال شیال  ... 

؟ بیرونی چرا -  ...  

؟ شده چیزی:  بود حرکت در شیوا اتاِق و او بین ، سمانه عمه نگاه  ... 

 ... نه -

؟ بودی اینجا رو شب تمام -  ... 

 آن از قبل و...  بیرون اومدم صبح سر...  عمه نه:  بود حوصله بی شیال

داد ادامه خستگی با ، دهد او به دیگری صحبت اجازه که  :  

زده سر بهش دیشب از بار چند هم پرستار...  خوبه حالش هم شیوا -  ... 

 باشد شده پشیمان که انگار ولی ، کرد باز هم از را هایش لب سمانه عمه

 زیر شیال...  کرد نگاه شیال به سکوت در و بست را دهانش دوباره ،

 این هم عمه انگار...  کرد می ناآرامی احساس ، عمه معناِی پر نگاِه

 سمت به که حالی در و کشید عمیقی نفس چون ، کرد احساس را ناآرامی

بزنم شیوا به سر یه من:  گفت ، رفت می اتاق در  ... 

داد تکان سری شیال  ... 

؟ نیومد بابا -  ... 



 سمت به را سرش ، بود در ی دستگیره روی دستش که همانطور ، عمه

 االناست...  زنه می حرف سام با داره پائین ، عزیزم چرا:  برگرداند او

باال بیاد که  ... 

 ... سام

کن استراحت خرده یه ، خونه برو سام با...  عزیزم شدی خسته هم تو -  

... 

رفت درهم شیال های اخم  ... 

 دیدن ؛ نداشت را آن تحمل تاب" واقعا ، لحظه آن در که چیزی تنها

بود وحشتناکی شب چنین طی از بعد هم آن ؛ سام دوباره  ...  

 باز را شیوا اتاق در سمانه عمه ، کند پیدا اعتراضی فرصت که آن از قبل

 ، بست می را هایش چشم که حالی در شیال...  بود شده آن وارد و کرده

 اتاق داخل از که آرامی های زمزمه...  فرستاد بیرون را اش خسته نفس

 تحمِل...  کشید می سوهان بیشتر او اعصاب روی ؛ رسید می گوشش به

 بیشتِر...  بود آور عذاب برایش هم ، اینجا در ماندن ، دیگر ِی لحظه یک

 با او ماندِن جا یک حتی چون ، بود کرده سر شیوا اتاق بیرون ، را شب

بود شده او توان از دور ، نیز شیوا  ...  

 گرفت فاصله ، اتاق باز نیمه در از و برداشت صندلی روی از را کیفش

 را اش تکیه که همانطور...  افتاد راه به راهرو های پنجره سمت به... 

 بابا کاش...  دوخت راهرو انتهای به را نگاهش ؛ بود داده پنجره به

 می شهره ی دوباره دیدن به مجبور که آن از قبل او تا ؛ آمد می زودتر

رفت می اینجا از ، شد  ...  

 



 

*** 

 

 خاموشش که حالی در و کرد پارک ، خلوتی خیاباِن کنارِ  را ماشین سام

شد خیره رویش به رو به ، سکوت در حرفی هیچ بی ، کرد می  ...  

 ، را نگاهش و ، نزد هم حرفی وجود این با ؛ رفت درهم شیال های اخم

 ِی شیشه بیروِن به همچنان ، بود شده ماشین این سوار که مدتی تمام مانند

دوخت ، خودش سمِت  ...  

 ، ماشین اتاقِک این در زمان گذِر انگار ولی ؛ گذشت چقدر نفهمید شیال

 بی از سرش ؛ بود گرفته درد گردنش...  بود دنیا جای همه از کندتر

 این و ؛ نبود خوب حالش ؛ بود انفجار حال در قبل شب َتنِش و خوابی

 کمی را سرش...  اعصابش روی رفت می داشت کم کم ، سام سکوت

 حرکتی هیچ بی که انداخت او به نگاهی نیم ، چشم ی گوشه از ، چرخاند

 هم روی حرص روی از را هایش لب...  بود داده تکیه اش صندلی به

نیاورد طاقت دیگر شیال هم سر آخر...  گذشت هم دیگر کمی...  فشرد  ... 

کن حرکت -  ... 

نشست هایش لب روی تلخی لبخند...  برگشت او سمت به آرام سام سر  

... 

زنی می حرف باهام داری باالخره پس ، آه -  ... 

 می تکان را سرش که همانطور...  نشست شیال های لب روی پوزخندی

گفت حرص با ، بیندازد نگاهی او به که آن بی ، داد  :  



 واسه جونی االن دیگه...  زدم کله و سر شیوا با دیشب کافی اندازه به -

ندارم تو با کردن بحث  ..  

 صندلی پشتی به را سرش و ، فرستاد بیرون آه یک مثل را نفسش سام

شیوا آه:  داد تکیه اش  ...  

بود شده دوخته ماشین سقف به نگاهش  ... 

؟ زدم حرف باهاش که گفتم بهت -  ... 

نشست شیال های لب روی دوباره پوزخند  ... 

 ، دقیقه چند همون توی:  داد ادامه ، او صدادار پوزخند به توجه بی سام

کردم حس کامال رو خودم به نفرتش اوج  ... 

 را نگاهش که همانطور و نشست شیال های لب روی ، پرتمسخری لبخند

 دوست خیلی گفت من به که دیشب:  گفت بود دوخته رویش به رو به

بود کرده تو اوردن دست به واسه هم رو کارها این همه ، داشت  ... 

 چرخید او سمت به ، بود داد تکیه صندلی پشتی به که همانطور سام سر

کرد نگاه او به لحظاتی...   ...  

؟ رو ها حرف این کنی می باور واقعا تو:  گفت آرامی به سپس  ... 

 ، خوب ولی ، سخِت واقعا باورشون که شنیدم دیشب ها حرف خیلی -

دارند حقیقت چون ، کنم باورشون باید  ... 

 دوست واقعا رو کسی اگه آدم کنی می فکر یعنی:  داد تکان سری سام

؟ کنه می حقش در رو کارها این باشه داشته  ... 

نشست شیال های لب روی زهرخندی  ...  



 حرص از نشان که لحنی با و برگرداند او سمت به باالخره را سرش

 این جواب...  سام بگو بهم تو:  شد خیره سام های چشم به ، بود درونش

 می داشتن دوست و عاشقی ادعای که کسی واقعا...  بده بهم تو رو سوال

؟ آره...  ؟ کنه می ، عشقش حق در رو کارها این ، کنه  ... 

 آن وجود این با...  نماند دور شیال چشمانِ  از ، سام ِی چهره حالِت تغییر

 تکرار دوباره و دوخت او به را نگاهش رحمی بی با که بود عصبانی قدر

؟ آٰره:  کرد  ... 

 ی شیشه از که همانطور و ، گرفت او از را نگاهش ناراحتی با سام

 واست که من:  گفت ای گرفته صدای با ، کرد می نگاه بیرون به ماشین

دادم توضیح  ... 

 و ها حرف این از کدوم هیچ...  نیست کافی:  گرفت اوج شیال صدای

نیست کافی االن توضیحاتت  ... 

 

 از را اش تکیه که حالی در و کشید صورتش روی را دستش کف سام

شیال:  برگشت او سمت به ، گرفت می صندلی  ... 

 هیچ:  کرد تکرار دوباره و کرد قطع را او حرف حرص با شیال

 بعد نه...  شنیدم شیوا از دیشب من که چیزهایی از بعد نه...  کدومشون

کردی می حمایت ، وقت همه این ازش چطوری دونم می حاال که این از  

... 

؟ کردم می حمایت - ! ...  

؟ کردم حمایت شیوا از ِکی من...  ؟ من:  رفت درهم سام های اخم  ... 



 واسه فقط شده حاال تا:  داد ادامه عصبانیت با ، او سوال به توجه بی شیال

 های لحظه چه دونی می...  ؟ من جای بذاری رو خودت ، بار یه

 حرفای فقط نه که راحته کنی می فکر...  ؟ کردم تحمل رو وحشتناکی

 چیزایی این شاید که بگی خودت پیش ، وقتایی یه هم خودت که ، دیگران

 همه ، رسه می گوشت به کنار و گوشه از که حرفایی ، گن می بقیه که

 آدم یه گن می همه که همونطور" واقعا شاید که ؛ باشن داشته حقیقت

 اون ِی لحظه لحظه تحمِل کنی می فکر...  باشی هرزه و کار خیانت

 حقیقت فهمیدی رو شیوا کارهای وقتی چطور...  ؟ بود راحت ، روزها

؟ نگی هیچی هیچکس به تونستی چطور ، نکردی روشن رو  ... 

برآمد خودش از دفاع درصدد سام  :  

 هیچ ، سعید دایی هم بعد ، نذاشت زند آقای ولی ، بگم که خواستم من -

 با خودش که وقتی تا گفت بهم سعید دایی ، ندادن رو اجازه این بهم کدوم

 هیچ من...  شیال...  ندارم رو کاری انجاِم ِی اجازه من ، نزده حرف شیوا

نکردم حمایت شیوا از وقت  ...  

 رو حرفات دیگه کنی می فکر:  نشست شیال های لب روی پوزخندی

؟ کنم می باور  ... 

کنی باور باید -  ... 

نداره وجود بایدی هیچ -  ... 

همین...  کردم عمل سعید دایی ی خواسته طبق من شیال -  ... 

لعنتی گی می دروغ...  گی می دروغ -  ... 

 رو کار این...  کنم می خواهش شیال:  بود خواهش از پر سام لحن

نکن باهامون  ... 



 وجود مایی دیگه:  نشست شیال های لب روی پوزخندی! ...  باهامون -

است شده تموم تو و من بین ی رابطه که وقته خیلی...  نداره  ... 

نشده تموم ما واسه هیچی هنوز...  شیال نشده تموم -  ... 

نکن ها حرف این به دلخوش رو خودت:  کرد نگاهش رحمی بی با شیال  

... 

کنم می خواهش شیال -  ...  

شد خیره بیرون به او به توجه بی شیال  ... 

 ؟ چیه جرمم:  گفت گرفته لحنی با دوباره ، دید را او سکوت که وقتی سام

؟ کنم تحمل رو دیگه یکی با بودنت نتونستم که این ؟ ها  ... 

دیگه یکی با رو بودنم : کرد نگاه سمتش به دوباره ناباوری با شیال  ! ... 

 روزها اون من ، کنم می خواهش شیال : زد موهایش داخل چنگی سام

 که حاال...  پشیمونم خدا به ولی...  کنم فکر تونستم نمی ای دیگه جور

 آٰرامشمون و زندگی هاش بدذاتی با بتونه که نیست ما بین شیوایی دیگه

کنه خراب رو  ... 

 اینه وشیوا تو جرم...  ؟ چیه جرمت بدونی خوای می:  بود عصبانی شیال

...  گذاشتین من پیشونی روی رو بدنامی داغ دارم عمر تا ، که

 ، قصد از اون...  بردین همه پیش منُ  آبروی دوتاتون هر...  هردوتاتون

کردین نابود منو هردوتون...  نادرستت قضاوت با هم تو  ...  

گذاشت هایش لب روی را دستش کف سام  ... 

...  شیواست از کمتر گناهت نکن فکر هم تو:  داد ادامه رحمی بی با شیال

 ادعای که تو ولی...  متنفره ازم ای درجه چه تا که داد نشون شیوا



 شیوا از چرا تو...  ؟ ها...  ؟ کردی رو کار این باهام چرا داشتی عاشقی

؟ کردی حمایت  ... 

 هیچ من...  منحوسش وجود و شیوا به لعنت:  رفت باال کمی سام صدای

 طوری خواست می دلم ، بود من به اگه...  نکردم حمایت ازش وقت

 من به اگه...  بگیره باال را سرش عمرش آخر تا نتونه که کنم رسواش

 مثل وقت هیچ ، بود من به اگه...  رفتم می واسش ، پرونده آخِر تا ، بود

وقت هیچ...  گذشتم نمی ازش سعید دایی  ...  

 ادامه شیال به رو ، بود شده خواهش از پر دوباره وجودش که حالی در و

 اینجور که ، لعنتی بدذاِت دختِر اون از من...  شیال متنفرم ازش من:  داد

 متنفر...  ؟ فهمی می...  متنفرم ، کرد بازی زندگیمون با ها ماه این تمام

؟ کنم حمایت ازش که بود این واسه من سکوت کنی می فکر...   ...  

 ، بود شده خم کمی شیال سمت به و گرفته فاصله اش صندلی از که سام

 که منی! ... ؟ من:  گرفت خودش سمت به را اش اشاره انگشت نوک

 تمبایس کنارش دقیقه چند از بیشتر ، بیمارستان توی روز اون نتونستم حتی

 می حمایت ازش من...  بدم گوش گفت می من به که مزخرفاتی به و

 به کردم خواهش ازش و زند آقای پیش رفتم بار چند دونی می...  ؟ کردم

...  ؟ ها ، چرا کنی می فکر...  بگه شیوا کارهای به راجع سعید دایی

؟ کنم حمایت شیوا از خواستم می چون ! ... 

 دربیاری حرص و خونسرد لحن با ، کند نگاهی سام به که آن بدون شیال

بزنی ها حرف این همه زیر تو ممکنه که گفت بهم شیوا:  گفت  ... 

 در و نزد هم حرفی وجود این با ولی...  شد برجسته سام پیشانی رگ

دوخت چشم شیال به فقط سکوت  ... 



 بهم هم رو راهکارش البته:  داد ادامه ، سام نگاِه خیرگِی به توجه بی شیال

 اون به برگردم که اینه بکنم باید که کاری تنها گفت بهم...  داد نشون

کنم سوال بهت راجع مسافرخونه صاحب خود از و مسافرخونه  ... 

گرفت شیالاز را نگاهش...  فشرد هم روی محکم را هایش لب سام  ...  

 از را ماشین که حالی در و ؛ کرد روشن را ماشین و برد جلو را دستش

 چیزی من:  گفت اش فشرده بهم های دندان میان از ، آورد می در پارک

 تا و بدی زحمت خودت به انقدر ، نیست هم الزم...  کنم نمی کتمان رو

بپرسی سعید دایی از که ایِن ، بکنی باید که کاری تنها...  بری اونجا  ... 

 به بود مشخص کامال که عصبانیتی با ، بزند دیگری حرف که آن بی و

گرفت پیش در را خانه راه ، سرعت با ، دارد آن کنترل در سعی سختی  

... 

 لبخندی که حالی در ؛ شد خیره اش چهره عصبانیت و او به لحظاتی شیال

 بی...  بست می نقش هایش لب روی ، داشت آرام آٰرام بدجنسی سر از

 خودش سمِت ِی شیشه از را نگاهش و ، برگرداند را سرش ، حرفی هیچ

دوخت بیرون به  ...  

 ، سام حرف و شیوا حرف میاِن ، باشد صادق خودش با خواست می اگر

 خوب ولی ، کند باور را شیوا های حرف دوباره که بود محض حماقت

 حاال حاال...  وجودش آتش روی بود أبی هم سام های جوش و حرص این

 او به ماهش چند این های توجهی بی تاوان ، داد می پس تاوان باید سام

  ... را

رفت درهم شیال های اخم  ...  

بودند آشنا برایش ها حرف این چقدر  ...  

خشکید های لب روی لبخند ، بدی حس با  ...  



زد می حرف شیوا مثل داشت  ... 

 

 

** 

 

 

خورد دیوار به ، محکم ای ضربه با در  ...  

 های قدم با ، پیچید اتاق خالی فضای در که بلندش صدای به توجه بی سام

 را دستکش پوشیدن زحمت...  رفت اتاق وسط بوکس کیسه سمت به بلند

 با ، را ضربه اولین و...  آورد باال را هایش دست...  نداد خود به هم

 غریبه چشم از دور به...  آورد فرود بوکس کیسه روی عصبانیت و خشم

 ، کرد خالی را خودش خشم و احساسات ی همه ، تظاهر از دور به ، ها

زد می جلویش آویزاِن ِی کیسه به محکم که هایی ضربه با هم آن  ...  

 چشم داخِل تنفِر و نگاه حالِت ، بیمارستان داخل شیوا روز آن های حرف

 حقشان در که هایی بدی از ، پشیمانی ای ذره بدون چطور که این ، هایش

 چند این طِی از بعد حتی ، را سام خون ، گفت می برایش ، بود کرده

 آن ، بود صدایش در که لذتی آن...  آورد می جوش به ، هم روز

 برگشتی راه هیچ دیگر که این ، بود هایش حرف لحن در که اطمینانی

بود نمانده باقی سام برای  ...  

 بدذاتی از شیوا هم هنوز ؛ دید می شیال امروز های حرف با ، حاال و

 خراب بیشتر برای ، را تالشش تمام همچنان و بود برنداشته دست هایش



کرد می بیمارستان تخت روی از حتی ، شیال و او میاِن ِی رابطه کردِن  

...  

 و تر سریع هایش ضربه ، لحظه هر و ، بیشتر سام عصبانیِت و حرص

 ولی...  بود پیچیده هایش دست توی بدی درد...  شدند می تر سنگین

 کرده گره هاِی مشت سنگیِن هاِی ضربه ، قدرت تمام با...  نشد متوقف

آورد می فرود بوکس کیسه به ، را اش  ...  

 و سر تمام از عرق قطرات...  بود رفته در دستش از زمان گذشت

 بود پر عصبانیت از وجودش هنوز چرا ولی...  بودند جاری صورتش

 فضای داخل ، سنگینش های نفس...  ایستاد...  شد تر کم سرعتش... 

شدند می شنیده بلند خیلی ، اتاق بسته  ...  

 های تکان از کرد سعی و گذاشت بوکس کیسه روی را دستش یک

کند جلوگیری شدیدش  ...  

گذاشت کیسه روی را عرقش از خیس پیشانی  ...  

بود نشده خالی هنوز چرا  ... 

 

 

*** 

 

* نیستن دیگه و رفتن آدماش که خاطراتی  

انگیزه غم  ... 

هستن آدماش که خاطراتی ولی  



نیستن قبل مثل دیگه ولی  

انگیزتره غم اونم از  ...* 

 

 جانش به لرزی ، وزید می اتاق داخل به ، تراس باِز دِر از که پاییزی باد

 ، کرد می جمع اش سینه داخل را زانوهایش که همانطور...  انداخت

 فضاِی به را نگاهش و ، کشید خودش روی را پایش پایین ، نازِک پتوِی

دوخت بیرون تاریِک  ... 

؟ بشینم کنارت تونم می -  ... 

کرد نگاه سها به و آمد باال شیال سر  ...  

 سریع سها...  کرد جا به جا تختش روی را خودش کمی ، حرفی هیچ بی

 نگاه...  کشید خودش روی را پتو ی گوشه و نشست تخت روی ، کنارش

بود شده دوخته بیرون فضای به حاال دو هر  ... 

 مخاطب را او ، آرامی لحن با سها باالخره تا ، گذشت سکوت در لحظاتی

؟ خوبی:  داد قرار  ... 

آره:  داد جواب آرام ، بیندازد سها به نگاهی که آن بی شیال  ... 

سکوت دوباره  ...  

 ، تردیدی هیچ بی ، او سکوت و کنارش سها نشستن که دانست می

 شروعشان برای ای عالقه" اصال او که شود می هایی صحبت آغازگر

  ... نداشت

شکست را بینشان سکوت دوباره سها صدای که ، نگدشت زیادی زمان  

... 



؟ زدی حرف شیوا با -  ... 

 چه!!  کند فکر کارهایش و شیوا به حتی ، لحظه آن در نداشت دوست

:  گفت آرامی به دوباره ، وجود این با ولی ؛ او به راجع زدن حرف برسد

 ... آره

خوب:  داشت دانستن برای ، اشتیاقش کنترل در سعی سختی به سها  ... 

 بی و آرامی به را اش خسته نفس...  شد بسته ای لحظه شیال های چشم

 ناراحت را سها اش بدخلقی با خواست نمی دلش...  فرستاد بیرون ، صدا

کند پنهان را اش حوصلگی بی کرد سعی...  کند  ...  

؟ بدونی خوای می چی -  ... 

؟ بود شیوا کار اینا ی همه" واقعا -  ... 

 های چشم با سها که ، بود چگونه اش چهره حالت دانست نمی شیال

؟" واقعا:  گفت شده درشت  ... 

کشید باال اش چانه روی تا را نازک پتوی و ، انداخت باال ای شانه شیال  

... 

؟ گفت چی دید رو تو وقتی...  ؟ خوب -  ... 

انداخت سها منتظر ی چهره به نگاهی...  کرد مکث کمی شیال  ... 

رو چیزها خیلی:  رفت باال کمی اش شانه ی گوشه دوباره  ... 

مثال:  رفت باال انتظار و تعجب روی از سها ابروهای " ... 

 به راجع شیال:  کند تحمل این از بیش نتوانست ، دید را شیال سکوت وقتی

...  ؟ کرده رو کارها این چرا گفت بهت...  ؟ ها ، کردید صحبت چی

؟ بیفته کارها این فکر به یهویی باید چرا" اصال  ... 



 شاید:  کرد مکث کمی...  نبوده یهویی هم خیلی:  گفت آرام لب زیر شیال

 نمی واقعا...  سها دونم نمی:  داد ادامه حوصلگی بی با بعد...  بوده هم

 .... دونم

 منظورت:  کرد می تصور شیال که بود چیزی آن از تر سمج سها ولی

؟ چیه  ... 

 زیادی های حرف دیشب شیوا ولی ، سها دونم نمی دقیق:  کشید آهی شیال

برد بین از منو ذهن ابهامات از خیلی که هایی حرف ، زد  ...  

انداخت سها به نگاهی  ...  

؟ مثال...  خوب:  کرد صحبت ادامه به ترغیب را او ، سر تکان با سها  

... 

نبود ممکن سها کردن سر به دست  ... 

؟ یادته رو جون مهرنوش ِی خونه مهمونِی -  ... 

 نگاه او به ، منتظر های چشم با و ، داد تکان را سرش دوباره سریع سها

 ... کرد

 شبی همون درست:  شد تر محکم زانوهایش دور ، شیال های دست حلقه

 اخالق که شبی همون...  تهران برگرده روز چند بعد بود قرار سام که

شد شروع من با اش عصبی و سرد رفتارهای و شد عوض سام  ... 

؟ چیه منظورت شیال:  رفت درهم کمی سها های اخم  ...  

 از هایش چشم ، باشد شده شیال منظور متوجه ، انگار که طوری ناگهان و

 رفتار تغییر باعث شیوا بگی خوای می یعنی:  شد درشت ناباوری روی

؟ بوده سام  ... 



داد تکان سری مثبت نشانه به شیال  ... 

؟ چطوری -  ... 

؟ یادته ، سها بود شلوغ خیلی شب اون -  ... 

آره:  داد تکان تایید ی نشانه به را سرش سها  ... 

؟ شدم مهمونی وارد ِکی من که هست یادت -  ... 

 با داشتم من...  آره خوب:  رفت هم در کمی تمرکز روی از سها ابروان

تو اومدی تو که زدم می حرف سام  ... 

 می اشتباه...  سها نه:  داد تکان نفی ی نشانه به را سرش ناراحتی با شیال

 شیوا تو ، زدی می حرف سام با تلفنی داشتی تو که زمانی اون...  کنی

خونه داخل اومد که دیدی رو  ... 

کرد نگاهش بهت با سها  ... 

 سام به که گفتم تو به...  زدم حرف تو با من...  کنی می اشتباه شیال نه -

باشه گفتی هم تو...  بزن زنگ  ... 

بودم خونه توی من...  سها نه:  داد تکان دوباره را سرش شیال  ... 

 انگار که طوری ؛ شستش انگشت با و آورد باال را راستش دست سها

 با و گرفت کنارش به ؛ کرد می اشاره اتاق داخل خیالی فردی به داشت

 حرف باهاش من که بود شیوا اون بگی خوای می یعنی:  گفت ناباوری

؟ زدم  ... 

داد تکان برایش سری فقط ناراحتی با سکوت در شیال  ... 

 و تو که شالی و مانتو همون...  بود تنش تو شال و مانتو ولی...  ولی -

بودین خریده هم با مهمونی این واسه ، سام سفر از قبل ، سام  ... 



دونم می -  ... 

؟ چی یعنی -  ... 

 اون:  دادن توضیح به کرد شروع گرفته لحنی با روز آن یادآوری با شیال

 هم با...  بود شیوا دیدم که رو کسی اولین ، خونه داخل رسیدم وقتی روز

 ها مهمون که ، سالن ورودی دِر کناِر کوچیِک اتاق همون توی رفتیم

 با صحبت حال در که همانطور...  بودند گذاشته اونجا رو هاشون لباس

 تماسی ببینم خواستم می ، دراوردم کیفم توی از رو موبایلم ، بودم شیوا

 نگاه متوجه اوردم باال رو سرم وقتی...  نبود تماسی...  نه یا دارم سام از

 سام آره گفتم منم...  ؟ جدید مانتو گفت...  شدم خودم روی شیوا های

خریده واسم  ... 

بپوشِ  دادی بهش هم تو -  ... 

بود اون به نگاهش آوردم می در رو مانتویم داشتم که همانطور -  ... 

 هات دلی نازک این از دست باید شیال:  داد تکان تاسف با را سرش سها

 ... برداری

 اهمیتی چه لباس دست یک آخه:  داد را او جواب حوصلگی بی با شیال

 چی هر تونستم می اگه...  بود خواهرم اون...  ؟ باشه داشته تونست می

 فقط...  دادم می بهش خودم مال از یا خریدم می واسش داشت دوست که

" اصال وگرنه...  خریده واسم سام رو شال و مانتو اون گفتم بهش فقط... 

 اون روی هنوز رو نگاهش وقتی...  دادمش می بهش و نداره رو قابلش

 می داشت دوست اگه...  ؟ کنه امتحانش خواد می پرسیدم ازش...  دیدم

بخریمش اونم واسه و بریم و بذاریم قراری یه روز یه تونستیم  ... 

 به خودش...  نکند ای توجه سها های لب روی پوزخند به کرد سعی شیال

بود کفری و عصبانی خودش دست از کافی اندازه  ... 



 رو مانتو تا دادم بهش رو بود دستش که ام گوشی...  شد خوشحال دیدم -

 که بلوزی ، کیفم داخل از خودم و دادم دستش رو مانتو...  دربیارم تنم از

 مانتو پوشیدن مشغول اون...  دراوردم بودم اورده خودم با مهمونی واسه

 زنگ اش گوشی موقع همون...  خودم بلوز پوشیدن مشغول هم من و شد

 کم یه به کردم شروع آیینه جلوی من و شد صحبت مشغول اون...  خورد

 و داره کار باهاش یکی گفت بهم کرد قطعُِ  تلفن وقتی...  کردن آرایش

گرده برمی زود و بیرون ره می دقیقه چند اون  ... 

نیست سخت زیاد اش بقیه زدن حدس -  ... 

نیست سخت زیاد نه:  نشست هم خودش های لب روی تلخی پوزخند  ... 

بیرون رفت تو مانتو با:  داد تکان تاسف با را سرش سها  ...  

 بیرون رفت من موبایل و مانتو با:  داد تکان را سرش ناراحتی با هم شیال

 رو ام گوشی که شدم متوجه من ، بود وقت اون تازه ، رفت وقتی... 

بودم نگرفته پس ازش  ... 

 زمان آن...  کرد نگاه بود کرده سکوت گرفته ای چهره با که او به سها

 دو این...  بود نکرده تاتو را ابروهایش و رنگ را موهایش هنوز شیوا

 شده تقسیم نیم دو به وسط از که بودن سیبی مانند ، زمان آن در خواهر

بکند اشتباهی چنین بود توانسته چطور وجود این با...  بودند  ...  

بزند عقب را وجدانش عذاب کرد سعی سها  ... 

؟ داره تو یا سام به ربطی چه اینا حاال...  خوب -  ...  

؟ زنی می حدس چی خودت -  ... 

 ناراحت سام که نگو...  دونم نمی:  گرفت خودش به مضخکی قیافه سها

؟ دید شیوا تن رو تو مانتوِی شد ! ... 



 

کرد نگاه منتظر را شیال ، شده گرد های چشم و مسخره حالت با و  ... 

 باهاش شیوا که اونی کنی می فکر...  نه:  بود خودش عالم در شیال ولی

؟ بود کی داشت قرار  ... 

 تا ، کشید طول کمی...  آمد در حرکت به شیال صورت روی سها نگاه

شود نمایان اش چهره در ، شیال های صحبت درک از ای نشانه  ... 

؟ مبین - ! ... 

 ... مبین -

؟ دید هم با رو اونها سام - ! ... 

 با دارم منم کرد فکر...  منم که کرد فکر و:  داد تکان سری آرام شیال

کنم می خیانت بهش دیگه یکی  ... 

من خدای اوه:  داد فرو را دهانش آب سها  ... 

 وقتی اینه منظورت یعنی:  آید حرف به دوباره سها تا کشید طول کمی

پرسید شیوا و تو به راجع ازم سام  ... 

آره:  داد تکان سری شیال  ... 

من خدای اوه -  ... 

 متاسفم شیال:  برگرداند خود سمت به را او و زد شیال بازوی به چنگی

 تلفن دیدم وقتی من...  من...  دونستم نمی من...  شیال متاسفم" واقعا... 

 سام کردم نمی فکر من...  راِه دوری خاطر به کردم فکر شده قطع

باشه کرده قطع رو تماس خودش  ... 



...  کنی ناراحت رو خودت نیست الزم...  دونم می:  بود آرام شیال لحن

شده تموم چی همه دیگه  ... 

 ... ولی -

سها شده تموم چی همه -  ...  

 تموم چی همه که وقته خیلی:  برد فرو اش سینه در را زانوهایش دوباره

 ... شده

...  ؟ ناامیدی انقدر چی واسه...  کن نگاه منو شیال...  ؟ چیه منظورت -

 ی همه مقصر" اصال...  نیست اینجوری سام...  بده توضیح سام واسه

 بهت و بره قاضی به طرفه یه نداشت حق اون...  سام خوِد چیزها این

بزنه تهمت  ... 

 واسه چی همه دیگه...  سها نداره وجود دادن توضیح واسه هیچی دیگه -

شده روشن هممون  ... 

 دو شما شیال...  ؟ شه تموم چی همه بذاری راحتی همین به خوای می -

...  نکن خودتون حق در رو ظلم این...  دارین دوست رو همدیگه تا

...  ؟ بینی نمی رو رفتارهاش...  پشیمون خیلی االن هم سام باش مطمئن

داره دوست خیلی اون  ... 

؟ کنی می فکر اینطور:  نشست شیال های لب روی پوزخندی  ... 

؟ داری شک -  ... 

 می بهم ، شیوا با دیشبم های حرف از قبل کسی اگه رو حرف این شاید -

 تونم نمی دیگه االن ولی ، کردم می باور لوحانه ساده قبل مثل بازم زد

 ... سها



 عذاب و رنج باعث هنوزم شیوا میذاری چرا...  ؟ چرا شیال... ؟ چرا -

 ؟ کرده حقت در کارهایی چه اون که شدی متوجه خودت دیگه...  بشه تو

بده آزارت بتونه که راهی دنبال هنوزم اون ؛ بخوای منو نظِر اگه...   ... 

دونم می:  شد دردناکی ولی عجیب احساس از آکنده شیال وجود  ... 

:  داد دست بهش بدی حس زد که حرفی از ؛ شیال حال دیدن با سها

 خوام نمی ولی....  نداشتم منظوری زدم که هایی حرف از شیال متاسفم

 داشتیم ازش ذهنمون توی ما که چیزی با خیلی شیوا...  ببینمت ناراحت

 ، رو واقعیش خوِد مدت همه این تونست خوب خیلی اون...  کنه می فرق

کنه مخفی هممون از  ... 

فرستاد بیرون را سنگینش نفس شیال  ...  

دونم می:  گفت آرامی به و شد خیره سها های چشم در  ...  

؟ میدی آزار رو خودت داری چرا پس -  ... 

 گفت بهم چی آخرش ، زد بهم که هایی حرف تموم بعد دیشب دونی می -

متنفره ازم چقدر گفت بهم...  ؟  ... 

 متنفر ازم چقدر که این:  داد ادامه بدهد سها به صحبتی اجازه که آن بی و

ها سال این تمام...  بوده  ... 

؟ سها شه می باورت:  نشست هایش لب روی تلخی لبخند  ...  

 پتویی به چگونه که شد شیال های انگشت غیرارادی حرکت متوجه سها

زدند چنگ ؛ بود زانوهایش روی که  ... 

 متوجه وقت هیچ من ولی ، بود متنفر ازم خواهرم تنها ، مدت این تمام -

بودم نشده اش  ... 



 پتوِی روِی ، زده چنگ دست و ، آمدند باال ناخودآگاه سها های انگشت

فشردند خودشان میان در مالیمت با ، را شیال  ... 

 بقیه از رو احساسش این خوب خیلی شیوا...  نشد اش متوجه کس هیچ -

 احساسی همچین آخه باید چرا...  ؟ چرا آخه ولی...  ولی...  کرد مخفی

؟ باشه داشته بهت نسبت  ... 

دونستم می کاش -  ... 

 نفس گویی که ، شد شیال ِی سینه شدن پایین و باال متوجه ای لحظه سها

فرستاد می بیرون را سنگینی  ...  

 فضای به خیره دوباره نگاهش ، کرد صحبت به شروع دوباره شیال وقتی

 بابا وقتی ، بودم تنها خونه توی بابا پیش که روزایی بیشتر:  بود بیرون

 و زدم می زنگ که وقتی ، موند می سرکار رو روز های ساعت بیشتر

 جمع توی که هایی عکس یا و شنیدم می تلفن پشت از رو شما شاد صدای

 با ، دیدم می رو ؛ فرستادین می واسم گرفتینو می هم با خانوادگیتون های

 کاش ، بودم شما پیش اینجا منم کاش ای که کردم می آرزو وجودم تمام

 ، داشتم دوستشون که کسایی از رو دوری و فاصله همه این نبودم مجبور

کنم تحمل داشتم دوستش عاشقانه که که کسی  ...  

 میان آرام را شیال های انگشت و نشست سها های لب روی محوی لبخند

داد فشار دستش  ...  

 می فکر...  اند عادی و طبیعی" کامال احساسات این کردم می فکر -

 نشون راحت خیلی رو خودم واقعی احساسات من که همانطور کردم

 و واقعی همونجور ، من مثل درست احساساتشون منم اطرافیان ، میدادم

تظاهرِ  از دور  ...  



 در سخت چقدر که شدم متوحه االن ولی:  برگشت سها سمت به نگاهش

بودم اشتباه  ... 

نیست کنی می فکر که اینطور شیال:  رفت درهم سها های اخم  .. 

 

 از دید این با رو سام حتی ، رو ما ی همه شیوا کار خاطر به نباید .

برونی خودت ... 

 تا کشید طول کمی...  کرد مکث ای لحظه شیال ، سام نام شنیدن با

 از دوباره را نگاهش...  کند کنترل را خودش احساسات دوباره توانست

گرفت سها  ... 

 ؛ سام اسِم ؛ سام عشِق از پر ، من وجود تمام...  بود من قلب توی سام -

بود مون گذشته خاطراِت و  ...  

 می کنم می فکر گذشته به دارم که االن ولی:  داد قورت را دهانش آب

کنم باور دوباره رو چیزها این بازم بخوام اگه محض حماقت بینم  ... 

 به دوباره کرد مجبور را شیال و گرفت را شیال های شانه سها های دست

 دروغ خاطر به تونی نمی تو...  شیال کنی می اشتباه داری:  کند نگاه او

 سام خصوص به ، ما ی همه داشتن دوست و محبت ، شیوا کارهای و ها

 با خواستیم نه و گفتیم دروغ بهت نه وقت هیچ ما...  ببری سوال زیر رو

کنیم سازی ظاهر برات دروغین های محبت  ... 

شد خیره سها های چشم در شیال  ...  

دونست می رو چی همه سام:  دهد فرو را بغضش کرد سعی  ... 

؟ رو چی:  شد تر درشت عادی حالت از کمی سها های چشم  ... 



کرد سکوت بازم ولی ، کرده کارهایی چه شیوا دونست می سام -  ... 

خواند سها های چشم در را ناباوری و تعجب شیال  ... 

؟ چرا آخه -  ... 

 از هاست مدت سام گفت...  گفت بهم بیماستان توی شیوا صبح امروز -

 کنه کاری و بگه همه به که این جای به ولی...  داشت خبر اون کارهای

 همه گذاشته جاش به ؛ کرِد سکوت جاش به ؛ بشه رو شیوا دسِت که

 هم با چقدر ها آدم باطن و ظاهر بینی می...  بدونند مقصر منو همچنان

کنه می فرق  ... 

...  کنه نمی رو کار این باهات وقت هیچ سام...  شه نمی باورم من -

! ... ؟ کنی باور رو شیوا های حرف تونی می هنوز چطور" اصال

 بیشتر حتی ؛ رو چی همه تونه می که جایی تا خواد می اون باش مطمئن

کنه نابود و خراب ؛ قبل از  ... 

 های حرف شیوا ، صبح امروز و دیشب ، نه:  داد تکان سری شیال

اند درست زیادی حد تا ، دونم می که هایی حرف ، زد بهم زیادی  ... 

 ... شیال -

داشت من به دادن توضیح واسه زیادی های فرصت سام ، کن قبول سها -  

... 

 شرایطی توی سام نه و تو نه...  نداشتی یاد به رو هیچی برگشتی وقتی -

کنید برطرف رو تون گذشته های سوءتفاهم و مشکالت بخواین که نبودین  

... 



...  قبلش...  نیست برگشتم که وقتی منظورم:  داد تکان را سرش شیال

 توضیح یه الیق منو حتی وقتی ، برم توضیحی هیچ بی گذاشت که وقتی

حاال...  ندید هم کوچیک  ... 

" قبال که همونطوری چی همه بذار...  سها کن ولش:  کشید عمیقی نفس

بهتره همه واسه اینطوری...  بمونه باقی بوده  ... 

نیست دلت حرف این که دونی می هم خودت...  شیال کنی می اشتباه -  ... 

 حالی در ، نداد او به صحبتی فرصت سها ولی ، داد تکان را سرش شیال

 درست واسه هنوزم:  داد ادامه ، کرد می نگاه شیال های چشم در که

 بده اجازه بهش ، بده فرصت سام به...  هست فرصت وضعیت این کردن

 ، ببخشیش نتونستی و نشدی قانع بازم اگه وقت اون...  بده توضیح واست

 رو حسرتش بعدها اینطوری حداقل ولی...  کنه نمی مجبورت دیگه کسی

 از صحبتی و توضیح هیچ بدون چی همه پارسال مثل نذار ، خوری نمی

بره بین  ... 

 در روز و شب سام...  سها نبودم من ، سام و من پارسال جدایی مقصر -

 یه فقط که نشد حاضر بار یه واسه حتی ولی ، بود من به کردن َشک حال

 محکوم خودش ، کرد متهم رو من خودش...  بخواد توضیح من از ، بار

 کنه اجرا موردم در رو حکم که داد خودش به رو حق این خودش و کرد

 بیشتر خیلی حتی ، دادم پس رو خواهرم کارهای تاوان من سها بینی می ،

 ، دادم پس هم رو سام اشتباِه فکِر طرِز و خودخواهی تاوان من ، اون از

 بار یه واسه حتی داره دوست منو عاشقانه کردم می فکر که کسی

بشنوه هم رو من دل حرف و بزنه حرف باهام نخواست  ... 

 ... شیال -

کنم می خواهش سها -  ... 



 ... آخه -

کنم می خواهش -  ... 

 نگاه ولی ، نزد حرفی...  فشرد هم روی را هایش لب ناراحتی با سها

دوخت شیال به را دلخورش  ...  

 در و کشید خودش روی بیشتر را پتو ، برگرداند او از را رویش شیال

 در بیشتر ، گذاشت می اش شده خم زانوهای روی را اش چانه که حالی

 خود روی خوبی به ، را سها نگاِه سنگینِی که حالی در ، شد جمع خود

کرد می حس  ... 

 

 

*** 

 

فهمیدی می کاش   

است دروغ همان حقیقت نگفتن  

سکوتت با که دروغی   

شد تر بزرگ و بزرگ  

دلت روی شد ای کینه  

ذهنت در کاشت را بدبینی تخم  

راحت و ساده چه و   

عشقت بر زد صدمه  



حاال که عشقی   

است سخت خیلی برایم باورش   

 

 

 بیرون افکارش از و پرید جای از شیال ، کنارش در کسی حضوِر حِس با

 نفره دو مبل روی ، کالمی هیچ بی و خونسردی با که سام دیدن با...  آمد

 تنگ اختیار بی هایش چشم ، نشست می ، بود نشسته آن روی او که ای

 تلویزیون برنامه به ، آرامش با و نکرد هم نگاه او به حتی سام...  شدند

دوخت چشم ، بود پخش حال در که  ... 

 انگشتانش میان هنوز که خودکاری...  فشرد هم روی را هایش لب شیال

 ، بود اش شده خم زانوهایش روی که بازش هنوز دفتر الی ، را بود

کرد برش و دور وسایل کردن جمع به شروع و گذاشت  ... 

 روی از را تلویزیون کنترل تا ، کرد می دراز را دستش که حالی در سام

 با ، بیندازد او سمت به نگاهی که آن بی ، بردارد مبل روی به رو میز

گفت مالیمی لحن  :  

 حسی هیچ که وقتی اونم...  همیشه مثل...  کنی می فرار داری بازم -

نداری بهم  ... 

کرد نگاه او به حرص با شیال  ... 

 با و برگشت او سمت به باالخره سام سر ، شیال نگاِه خیرگِی زیِر

دوخت چشم او به سوالی و رفته باال ابروهای  ... 

...  شد کشیده ، بود او های لب ی گوشه که محوی لبخند به شیال نگاه

کند می ریشخند را او لبخند آن کرد می حس چرا...  آمد باال کفرش  ... 



 و نیاورد طاقت بود سام با مواجهه در که هایی زمان تمام مانند دوباره

متنفرم ازت من...  ندارم حسی تو به من گفته کی:  گفت  ... 

 از بهتر خیلی کنم فکر...  خوبه اینم:  رفت باال بیشتر سام لب ی گوشه

باشه احساسی بی  ...  

 چشم ، کرد می پایین و باال را ها که او به و رفت درهم شیال های اخم

...  گرفت او از را نگاهش شیال...  گذشت سکوت در لحظاتی...  دوخت

 صفحه به را نگاهش و نکرده او با زدن حرف برای تالشی دیگر هم سام

بود دوخته تلویزیون ی  ...  

 ، بود نشسته جایش سر همانجا ، باشد خودش دست که آن بی هم شیال

 را دفترش...  نداشت سام از شدن دور و رفتن برای ای عجله دیگر انگار

 ، را بود نوشته آن داخل ، پیش دقیقه چند که جمالتی و کرد باز دوباره

 ولی ، کرد حرکت بار چند انگشتانش میان خودکار...  خواند دوباره

 فکر در که همانطور...  نبود نوشتن برای تمرکز به قادر ذهنش انگار

 روز چند که سوالی...  دوخت چشم تلویزیون به و آمد باال نگاهش ، بود

 حس ، داشت دوباره حاال ، بود کرده مشغول را ذهنش شدت به بود

داد می غلغلک را اش کنجکاوی  ...  

نبود آن پرسیدن برای بدی زمان االن شاید  ...  

 خبر چه ندا از:  گفت خونسردی لحن با ، بیندازد نگاهی سام به که آن بی

 ... ؟

 همچنان و برنگرداند را سرش ولی ، کرد حس را سام نگاه سنگینی

دوخت تلویزیون صفحه به را نگاهش  ... 

ندارم خبری ازش دونم نمی -  ... 

؟ چرا -  ... 



زدم بهم باهاش چون -  ... 

؟ ِکی:  رفت باال کمی شیال ابروهای  ...  

انداخت او به نگاهی نیم  ...  

بود شده دوخته تلویزیون به دوباره سام نگاه  ... 

فهمیدم رو شیوا ماجرای که این از بعد -  ... 

 بهم باهاش چرا...  ؟ خوب:  داشت برنمی شیال سر از دست کنجکاوی

؟ داشت ندا و تو ی رابطه به ربطی چه شیوا ماجرای...  ؟ زدی  ... 

 می تموم باهاش داشتم وقتی:  فرستاد بیرون سنگینی با را نفسش سام

اون حِق در بود ظلمی فقط رابطه این ی ادامه ، گفتم هم خودش به کردم  

... 

گرفت را شیال وجود تمام بدی حس  ... 

؟ داشتی دوستش خیلی -  ... 

بود خوبی دوست -  ... 

؟ بودی عاشقش:  کرد اصرار شیال  ... 

 اون و من ، خوب ولی...  بود خوبی خیلی دختر:  کرد تکرار دوباره سام

رسیدیم نمی جایی به  ... 

نشست شیال های لب روی پوزخندی  ... 

؟ نداشتی بهش احساسی یعنی...  ؟ چرا -  ... 

برگرداند شیال طرف به را سرش...  کرد مکثی سام  ...  

شیال:  گفت آرام مالیمی لحن با  ... 



رفت باال شیال قلب ضربان  ... 

؟ کنی نگاه من به کنم خواهش شه می -  ... 

 دستش کف یک سام...  چرخید او سمت به آٰرامی به ، مکث کمی با شیال

بود دوخته او به را مستقیمش نگاه و ، بود گذاشته مبل پشتی روی را  ... 

 ... مرسی -

نکند تغییر اش چهره حالت تا ، کرد را تالشش تمام شیال  ... 

بگم بهت باید رو ها حرف سری یه -  ... 

...  نیست مهم واسم:  کرد قطع را او حرف سریع ، میلش برخالف شیال

بدونم بهش راجع چیزی خوام نمی...  شدم پشیمون اصال  ... 

 او بازوی روی سام دست ، شود بلند مبل روی از که آن از قبل ولی

 ... نشست

کنم می خواهش -  ... 

نشست مبل روی دوباره اراده بی شیال  ...  

ممنونم:  شد جدا او بازوی روی از سریع ، سام دست  ... 

 نگاه و بودند نشسته مبل روی ، کج صورت به دو هر...  گذشت لحظاتی

بود شده دوخته هم به دو هر  ...  

 را او اینگونه ، سام امروز هوای و حال چرا:  اندیشید خود با شیال

بود کرده احساسات دستخوش  ... 

 انداخت پایین را سرش و قطع را میانشان چشمی ارتباط که بود کسی سام

کرد شروع آرام ، ای گرفته صدای با و  : 



 دایی پیش برگشتی تو که این از بعد ، ها مدت ، ندا و من ماجرای -

 شناخت می ها بچه از یکی طریق از رو ندا ابرام...  شد شروع ، سعید

 دورادور ، ها بچه های دورهمی توی بار چند...  بود خوبی دختر... 

 که حدی به ، بودم عصبی و کالفه خیلی من روزها اون...  بودمش دیده

بود اومده در ابرام صدای  ... 

 

...  بود تو و من ماجرای جریان در ابرام:  انداخت شیال به نگاهی نیم سام

نگفت نه ، کنه آشنا ندا با منو که خواستم ازش که وقتی پس  ...  

 که بود خوبی و آروم دختر ندا:  کشید هایش لب روی را دستش کف سام

 نیومد هم دلم خوب ولی ، بگم بهش چیزی نداشتم قصد اول از که این با

 ، بشه متوجه که حدی در واسش پس...  کنم مون رابطه دلخوش اونو که

دادم توضیح رو چیزایی یه  ...  

؟ چی مثال -  ... 

آورد باال ، را سام ِی شرمنده نگاِه ، شیال دلگیِر لحِن  ... 

 ... متاسفم -

شد فشرده هم روی ناراحتی با شیال های لب  ... 

 بهم تو و من نامزدی چرا که نگفتم بهش:  داد ادامه گرفته لحنی با سام

 آرزوی ، بچگی از که بودم دختری عاشق که گفتم بهش ولی...  خورد

 ، گفتم بهش ولی...  کردی خیانت بهم که نگفتم بهش...  داشتم رو داشتنش

 بعضی که نگفتم بهش...  بدیم ادامه دیگه نتونستیم موضوعی خاطر به

 تمام با باز ، گرفت می رو وجودم تمام که نفرتی و خشم اوج توی روزها

 ، ای ثانیه برای حتی ، لحظاتی برای حتی ، کاش که داشتم آرزو وجودم

 واسم کردنت فراموش که گفتم بهش ولی...  ببینم خودم کنار دوباره رو تو



 ، بخواد اگه گفتم بهش ولی...  دارم دوستش که نگفتم بهش...  سخته خیلی

کنیم شروع هم با رو جدید ی رابطه یه تونیم می  ...  

 اولش همون از ندا که ای رابطه:  نشست سام های لب روی تلخی لبخند

شم نمی واسش ، پیشه عاشق پسر دوست یک من که فهمید  ... 

 ، کنم می فکر خودم با گاهی:  فرستاد بیرون را نفسش ناراحتی با سام

من...  کرد قبول اصال رو دوستی این حرفام شنیدن بعد چرا  ...  

:  کرد نگاه شیال دلگیِر و دلخور هاِی چشم به و گرفت باال را سرش سام

 تحمل غیرقابل...  نبودم شناختی می که آدمی اون دیگه ، تو رفتن بعد من

بود سخت خیلی کردنم تحمل...  شدم عصبی و  ...  

 مهربونی و آرامش با همیشه ندا ولی:  نشست هایش لب روی زهرخندی

 اذیت و رابطه این خاطر به منو ابرام بارها و بارها...  کرد تحملم ذاتیش

خوب ولی...  کرد سرزنش شد می ندا که هایی  ... 

 اونم...  ؟ کنی فراموشم ندا با خواستی می...  ؟ بودی ندا با چرا پس -

 داشتی اینجا تو ؛ بودم شده داغون مون جدایی از بعد اونجور من که وقتی

؟ کردی می پیدا جایگزین یه من واسه  ... 

کشید هایش لب روی ناراحتی با را دستش کف سام  :  

 ؛ بود کینه و خشم از پر وجودم ؛ کردی خیانت بهم کردم می فکر -

 این ، باشم دیگه یکی با منم اگه کردم می فکر...  کنم تالفی خواستم

 ولی...  شه می خاموش روزی باالخره ، بود افتاده جونم به که آتیشی

 این از...  شدم تر داغون...  شدم تر عاصی...  شد بدتر چی همه انگار

 زد می حرف من با ، رفت می راه من کنار ای دیگه کس ، تو جای به که

 سپری دیگه یکی با داشتم تو جای به رو زندگیم های لحظه که این از ،

کردم می  ...  



 من...  شکستم درون از:  زد موهایش داخل چنگی ؛ کرد مکثی سام

بودم عاشقت ادعاهام تمام وجود با هم هنوز  ... 

 عاشقت انقدر...  من اندازه به نه:  داد تکان را سرش ناراحتی با شیال

 که اون بی ، نداشتم یاد به ، گذشته از چیزی که این وجود با که بودم

 شدم می کشیده سمتت به ، اراده بی که شد می لحظاتی ، باشه خودم دست

 ولی...  بود آمیز تحقیر و سرد انقدر مقابلم در رفتارت که وقتی اونم... 

 واسه ، من واسه داشتی که فرصتی اولین توی...  کردی کار چی تو

کردی پیدا جایگزین یه ؛ من عشق  ... 

 اون حتی ، شدی گم تو وقتی حتی من...  نکردم نه:  گفت تاکید با سام

...  کردم نمی هم فکر حتی ، ندا به جدی طور به وجه هیچ به هم موقع

 دست به واسه ، گذاشتم مسافرخونه اون توی رو پام که وقتی حتی من

 ولی...  ولی...  نداشتم وجودم توی تردید ذره یه حتی ، تو دوباره اوردن

 دیگه ، گفتی انگشترت به راجع سها به ، اتاق توی روز اون وقتی

 به راجع پرسید می سوال ازت که کسی هر به تو...  کنم تحمل نتونستم

 داشتی انتظاری چه من از شیال...  شوهرته اون که این ؛ گفتی می مبین

  ... ؟

گرفت او از را نگاهش ناراحتی با شیال  ... 

 منو دیدم می وقتی:  شد خم سمتش به کمی ؛ نشسته همانطور سام

 اون اسم ، بود زبونت ورد که اسمی تنها ، من جای به و کردی فراموش

 تو دیگه که دیدم می وقتی...  کنم تحمل نتونستم دیگه ، بود نامرد مبیِن

 می فکر...  خودم دادن زجر به کردم شروع ، باشم داشته تونم نمی رو

 وقتی کنی می فکر...  ؟ بود راحت برام ، تو بعد اونم ، ندا با بودن کنی

 زجر تو دیدن با ، بار هر من و رفتی می راه بار هر ، من چشای جلوی

؟ کنم فکر حتی ، ای دیگه کس به تونستم می ، کشیدم می  ... 



کرد تار را شیال های چشم جلوی اشک ی پرده  ... 

 به دوباره را شیال روی ، مالیمت با سام که شد باعث ، شیال سکوِت

برگرداند خود سمت  ...  

 ، بودم عاشق هنوز من:  داد ادامه ، گرفته حالی با ، او های چشم دیدن با

 کردی خیانت بهم کردم می فکر ، شدم تحقیر کردم می حس شدت به ولی

 فکر واسه جایی دیگه یعنی ، کردن می رو فکر همین همه که من نه... 

 بفهمی که باشی مرد باید شیال...  بود نمونده باقی برامون ، ای دیگه

 وقتی...  ؟ چیه پرسته می رو زنی عاشقانه که کسی واسه چیز بدترین

 که هایی زمان اون تمام بلکه ، کرده فراموش اونو تنها نه عشقش بینه می

 گشته اون کردن پیدا برای رو جا همه و ، رفته پیش دیوانگی مرز تا اون

 تا باشی مرد باید...  داره حالی چه ، بوده خوش دیگه کسی کنار اون ،

 حد چه تا و ، باشه فرسا طاقت تونه می چقدر روزها اون تحمل بفهمی

کنه خم رو کمرت تونه می  ...  

بدم گوش حرفات به دیگه خوام نمی:  داد جواب لرزان صدایی با شیال  ... 

کنم می خواهش شیال -  ... 

 به را سرش ، داشت کنترلش در سعی که ای خورده فرو بغض با شیال

داد تکان طرفین  ... 

 دلم توی وقت همه این که حرفایی این بذار...  شیال:  کرد التماس سام

بشه زده باالخره شده تلمبار  ..  

شد بلند مبل روی از و زد کنار را سام دست شیال  ... 

بشنوم دیگه رو اینا از کدوم هیچ خوام نمی دیگه من ولی -  ... 



 دست در را شیال بازوهای که حالی در و شد بلند مبل روی از هم سام

 می ازم رو چی پس:  شد خیره او های چشم به و شد خم ، بود گرفته

 همون بگو...  ؟ بدونی رو چی خواهی می...  ؟ ها...  ؟ بشنوی خوای

؟ ببخشمت خواستم نمی که بدونی خوای می...  بگم بهت رو  ... 

...  خواستم نمی آره:  داد را سوالش جواب خودش عصبی لحنی با سام

 نمی هم رو خودم حتی...  ببخشمت تونستم نمی...  تونستم نمی یعنی

 خواستم می ، دادم می عذاب رو خودم ها دیوونه مثل داشتم ، تونستم

 واست انقدر کردم می فکر...  کنم مجازات تو نبخشیدن با هم رو خودم

 عوضی نامرِد یه دنباِل رفتی من جای به که ، نبودم کافی ، نبودم خوب

؟ فهمی می...  ؟ دیگه  ... 

کن ولم:  گفت لرزان صدای با شیال  ... 

 ... شیال -

کن ولم:  کرد تکرار دوباره شیال  ... 

 شیال...  شدند جدا شیال بازوهای روی از ، تعلل کمی با سام های دست

 مسیر و زد دور را مبل جلوی میز ، بیندازد سام به نگاهی که آن بی

گرفت پیش در را سالن از خروج  ... 

شد بلند سرش پشت از سام صدای  :  

؟ من یا خودتی دادن زجر دنبال شیال -  ... 

ایستاد شیال  ...  

 بدنش طرف دو در که ، او دسِت انگشتاِن ِی شده گره مشِت ِی متوجه سام

شد بود آویزان  ... 



 حرص لحن با و چرخاند را سرش ، برگردد عقب به که آن بی شیال

داد جواب آلودی  : 

توئه نوبت دیگه االن باشه هم نوبتی...  کشیدم زجرهامو من -  ... 

شد خارج سالن از دیگری حرف هیچ بی و  ... 

 

 

*** 

 

مونیم می منتظر حیاط توی شیال و من پس ، سمانه باشه -  ... 

 صدای به ، بود نشسته حیاط داخِل تخِت روِی که جایی همان از شیال

بود سپرده گوش ، شد می شنیده سالن در جلوی از که پدرش  ... 

خداحافظ...  مرسی باشه -  ... 

 ، آمد می او سمت به و شده سرازیر حیاط های پله از که پدرش به شیال

کرد نگاه  ... 

میاد ماشین االن -  ... 

 ... باشه -

شینیم می هم کنار دختری و پدر خرده یه حاال -  ... 

کرد نگاه ، نشست می تخت روی کنارش که او به لبخندزنان شیال  ... 

 کشید خود سمت به را او ؛ کرد حلقه دخترش ی شانه دور را دستش سعید

 ، شیال سر...  نشاند دخترش سِر روِی شال روِی بر ای بوسه محبت با و



 سعید های لب روی محوی لبخند...  گرفت قرار پدرش ی شانه روی

...  بود شده تنگ میانشان آرامش این برای دلش چقدر...  نشست

 یک مثل را نفسش ، بود خیره حیاط از ای گوشه به نگاهش که همانطور

فرستاد بیرون سنگینی با ، آه  ...  

؟ خوبی:  آمد باال کمی شیال سر  ... 

برگشت دخترش سمت به سعید نگاه  ...  

؟ چطور ، آره -  ... 

ای خسته انگار -  ... 

 تو:  زد دخترش بازوی روی مالیمت با را دستش کف بار چند سعید

خوبم من ، نباش نگران  ...  

 سها و من...  بیای باهام نیست الزم ای خسته اگه که گفتم بهت -

رفتیم می هم با دوتایی خودمون  ... 

 هم بار یه واسه خوام می ، نه:  داد تکان را سرش ای جدی لحن با سعید

ببینم رو دکتر خانم این شده  ... 

 پدرش به و نشست راست ؛ کرد بلند سعید ی شانه روی از را سرش شیال

گفت و زد دخترش ی کنجکاوانه های نگاه به لبخندی سعید...  کرد نگاه  : 

 ، شناس روان پیش میری که گفت بهم سمانه و بودم اونجا که وقتی -

 رفتن واسه ، هم خودت ، بینم می االن ولی ، نبودم راضی زیاد حقیقتش

کنی برقرار ارتباط باهاش تونستی راحت و ، مشتاقی اون پیش  ... 

 راحت هم خیلی:  گفت پدرش به رو لبخند با و انداخت باال ای شانه شیال

 ... نبود



 نه مگه ، شده بهتر االن ولی:  کرد نگاه دخترش ی چهره به دقت با سعید

 ... ؟

خیلی ، آره:  داد تکان تائید ی نشانه به را سرش شیال  ... 

 که پرسم می ازش ، بزنم حرف باهاش خوام می که امروز...  خوبه -

؟ نه یا بدی ادامه رو جلسات این نیازه  ... 

 که وقتی منظورم:  داد توضیح ، شیال ی چهره سوالی حالت دیدن با سعید

 یه ، هم با و چرخیم می اونوقت که ، نیاِز اگه...  خونه برگشتیم هم با

 کامال ، االن که ، من نظر به البته...  کنیم می پیدا واست خوب دکتر

نداری نیازی و خوبی  ... 

 ولی ، نزد حرفی...  گرفت دندان به را لبش ی گوشه سکوت در شیال

برگرفت در را وجودش ، عجیبی احساس  ...  

شد بلند تخت روی از سعید ، ماشین بوق صدای با  ... 

اومد ماشین کنم فکر -  ... 

دوخت چشم ، رفت می خانه باز نیمه در سمت به که پدرش به شیال  ... 

بود شده گرفته حالش اینطور ، دلیل بی چرا  ... 

 

 

*** 

 

؟ کو بابا پس جان شیال:  بست سرشان پشت را سالن در سمانه  ... 



 اش عمه جواب ، کرد می باز را اش مانتو های دکمه که همانطور شیال

 پیش بره خواد می گفت ، رسوند که رو من ، در جلوی دونم نمی:  داد را

رضا عمو  ... 

:  کرد نگاه شیال به محبت با و...  باشه ، آها:  داد تکان سری سمانه

؟ عزیزم بود خوب امروز  ... 

همیشه مثل ، آره -  ... 

؟ بخوری بیارم واست خوای می چیزی...  شکر رو خدا خوب -  ... 

پائین میام خودم کنم عوض رو لباسام...  نکنه درد دستتون -  ... 

عزیزم باشه -  ... 

راستی اوه -  ... 

برگشت عقب به شیال  ... 

 ... بله -

باال اوردشون سام ، بود حیاط داخل میز روی ، وسایلت و دفتر -  ...  

 هایش لب...  کرد نگاه سالن سمت به ، سمانه عمه سِر ِی اشاره با شیال

باشد نکرده نگاه را دفتر داخل سام که دانست می بعید...  فشرد هم به را  

... 

ممنون باشه -  ... 

:  داد جواب مهربانی با ، رفت می آشپزخانه سمت به که همانطور سمانه

کنم می خواهش  ... 

 دکتر خانم امروز های حرف یاد به...  افتاد راه به سالن سمت به شیال

 با دیشب که گفت او به ، شیال ناباوری و بهت میان در که این...  افتاد



 و برداشت میز روی از را وسایلش و دفتر شیال...  بود زده حرف سام

...  افتاد راه به دوم طبقه های پله راه سمت به ، بود فکر در که همانطور

 هیچ به که ، را دلش های حرف...  بود زده امروز زیادی های حرف

 از...  بود کرده مطرح دکتر خانم با امروز ، را بود نگفته دیگر کس

 بود مانده دلش بر که هایی حسرت ؛ بود گفته او به تردیدهایش و ها َشک

 چقدر ، دلش روِی ِی شده تلمبار هاِی حرف این گفتن از حاال و... 

کرد می سبکبالی احساس  ...  

 جرات حتی که هایی حرف...  کشید دفترش جلد روی را دستش کف

...  بود آورده زبان بر امروز ، نداشت هم دفتر این داخل ، را نوشتنشان

 سرانگشتانش با...  افتاد ابروانش میان ظریف چینی...  آمد پائین نگاهش

کشید بیرون ، را بود آمده بیرون دفترش از ، که کاغذی ی گوشه ،  ...  

ایستاد باال پاگرد روی  ...  

نبود او خط به کاغذ این  ... 

 

باش آغوش  

اشتباهاتم تمام اندازه به مرا و  

کن بغل  ! 

میانمان حرفی که آن بدون  

شود بدل و رد  

نفس و باشد نگاه فقط  

آورد نمی دوام قدرها آن زندگی  



است دیر هم حاال همین  

... 

 

  سام

 

 روز آن در بار چندمین برای دوباره...  فشرد هم روی را هایش لب شیال

 ، توانسته کرد می تصور که احساساتی...  بود شده احساسات دستخوش

 می حال ولی...  کند غلبه ها آن بر زیادی حد در ولی ، کامل طور به نه

بوده اشتباه در سخت که دید  ... 

افتاد امروزشان های حرف یاد به  ... 

 

 

باشم داشته مالقاتی یه سام با تونستم ، بار اولین برای باالخره دیشب ”  

... 

؟ سام:  کرد نگاهش زده شوک شیال ! ... 

داد تکان تائید نشانه به را سرش دکتر خانم  ... 

؟ من ساِم -  ... 

تو ساِم:  نشست دکتر خانم های لب روی لبخندی  ... 

؟ چطور...  ولی:  افتاد ظریفی چین شیال ابروان میان  ... 



 میز روی ، را اش شده گره درهم های انگشت که همانطور دکتر خانم

 توضیح به کرد شروع شیال برای و شد خم جلو به کمی ، گذاشت می

  : دادن

 این که کنم تصور تونستم نمی اصال...  من واسه بود جالبی شب دیشب -

 ، کرد می معرفی را خودش داشت و ایستاده روم جلوی که جوانی مرد

زدیم حرف هم با بهش راجع وقت همه این تو و من که باشه سامی  ... 

؟ شما پیش اومد دیشب سام:  کند باور توانست نمی هم هنوز شیال  ... 

 نشست انتظار سالن توی عصر دیروز تمام ، بگم که ایِن ترش درست -

 قبلی وقت بدون ، گفت بهش بارها و بارها من منشی که این وجود با و ،

بشه تموم من کار تا نشست انقدر ، ببینه منو تونه نمی  ... 

لجباز همیشه مثل:  گفت وار زمزمه شیال  ... 

 که همانطور:  شنید را او حرف این انگار دکتر خانم ، وجود این با

کردی تعریف واسم خودت  ... 

 پرده کرد می سعی که حالی در...  شد احساسات دستخوش دوباره شیال

 خانم های چشم از ، را کرد می تار داشت را دیدش جلوی که اشکی ی

 که چیزی اون همیشه سام:  داد جواب محوی لبخند با نگهدارد مخفی دکتر

میاره دست به هست جور هر بخواد که رو  ... 

کرد نگاه او به فقط لبخند با و سکوت در دکتر خانم  ... 

آورد دست به دوباره را احساساتش کنترل کرد سعی شیال  ... 

؟ داشت کارتون چی -  ... 

؟ کنی می فکری چه خودت -  ... ” 



 

 بندش پشت و انداخت طنین خانه فضای در سالن در شدن بسته بلند صدای

کشید بیرون افکارش از را شیال ، سها انگیز هیجان صدای  ... 

دارم اول دست خبر یه که بیا ، کجایی مااماان ، مااماان -  ... 

کرد نگاه پائین به ها نرده میان از و آمد پائین را پله چند شیال  ... 

 ... ماامااان -

آمد پائین هم را مانده باقی های پله و رفت درهم شیال های اخم  ... 

شد بلند خانه داخل از جایی از سمانه عمه صدای  ... 

؟ شد چی سها -  ... 

بدونی اگه ، بیا مامان -  ...  

؟ شده چی -  ...  

کرد کار چی ابرام بگم بهت بیا -  ... 

بزن حرف ؛ کردی عمرم نصفه سها -  ... 

 از یکی روی هیجان با را سمانه عمه که سها به و شد سالن وارد شیال

دوخت چشم ، نشاند می سالن داخل های مبل  ... 

نشست سمانه عمه مبِل ، روِی به رو میِز روِی سها  ... 

؟ میدی بهم چی ُمشتلق بگم اگه -  ... 

...  کردی ام دیوونه سها:  توپید سها به نگرانی و حرص با سمانه عمه

بزن حرف  ... 



کن گوش فقط...  باشه ، باشه -  ... 

 های چشم...  ایستاد سمانه عمه مبل کنار و رفت ها آن سمت به هم شیال

بود حرکت در ، دو آن منتظر های نگاه مابین ، سها آمیز شیطنت  ... 

 کرد شروع و آورد باال را دستش دو ؛ بود نشسته میز روی که همانطور

 ضمانتشون سام که امیر های چک سر قضیه مامان:  دادن توضیح به

بود کرده  ... 

 ... خوب -

 پیش امیر که امیر زن های چک ، سام چشم از دور به ابرام...  خوب -

 واسه پرونده یک هم زند آقای...  زند ًآقای پیش برد ، رو بود گذاشته سام

کشوند دادگاه به اونو پای و کرد باز امیر زن  ... 

کرد نگاه سها به بهت با سمانه عمه  ... 

؟ بود سام دست امیر زن های چک مگه...  ؟ هایی چک چه - ! ... 

 ها مدت ها چک این گفت بهم امروز ابرام ولی ؛ دونستم نمی منم آره -

 استفاده ها چک این از خواست نمی دلش سام ولی ، بود سام دست که بود

 اینجورِی که دید هم ابرام...  ابرام زیاد اصرارهای وجود با هم اون ؛ کنه

 باشگاه گاوصندوق از رو ها چک این ، تونست که فرصتی اولین توی

زند آقای پیش برد و برداشت  ... 

؟ کنه استفاده ها چک اون از خواست نمی چرا -  ... 

 نمی دلش گفت می...  شناسی نمی رو پسرت مامان دونم می چه -

کنه باز قضیه این به رو زنه پای خواست  ... 

؟ چی یعنی این االن خوب -  ... 



 میاره فشار امیر به داره زند آقای ، پرونده این طریق از که این یعنی -

نیست کم انگاری هم ها چک این مقدار...   ... 

؟ خوب -  ... 

 وال و هول به اونم ، رسیده امیر دست به که ابالغیه اولین دیگه هیچی -

 خیلی چون اونم...  کرده توقیف رو زنش حقوقی فیش هم دادگاه...  افتاده

 شانس از سام انگار ولی ، سام به زده زنگ ؛ بره می حساب زنش از

 ابرام ی نقشه به دیگه گنِد یه وگرنه...  نشده اون تماس متوجه ما خوب

زده می  ... 

سها:  گفت سرزنش از پر لحنی با سمانه  ... 

 که هم امیر ، گفتم می داشتم:  داد ادامه خونسردی با ، انگار نه انگار سها

 دوباره...  باشگاه به زده زنگ سریع ، نداده رو موبایلش جواب سام دیده

...  زند آقای سام وکیل گفته بهش و داده جواب ابرام ، ما خوب شانس از

زند آقای پیش بره داره حرفی اگه  ... 

 ... خوب -

 اونو حسابی هم زند آقای...  زند آقای پیش رفته اونم ؛ دیگه هیچی -

 انگاری...  ره می براش قضیه آخر تا موکلش گفته بهش...  ترسونده

کارمنده ادارات از یکی توی خانمش  ... 

...  دیگه داره افت خانمش واسه خوب:  گفت تمسخر از پر لحنی با سها

 شه می اداره اون رسمی استخدام داره انگاری خانمش گه می هم زند آقای

 و پیچیده اداره توی کلی ، اونجا رفته دادگاه حکم با هم زند آقای... 

شده بد اداره توی خانمش واسه انگاری  ...  



 خیلی که زند آقای ؛ مامان:  داد ادامه مادرش به رو خوشحالی با و

 ، داشته امیر زن با که برخوردی دو یکی همین با گه می ؛ امیدواره

 توی اسمش این از بیشتر نمیذاره و مهِم خیلی واسش کار این شده متوجه

بپیچه اداره  ... 

؟ چقدره حقوقیش فیش مگه حاال -  ... 

 اینطوری ، نیست این مسئله نه:  داد تکان هوا در را راستش دست سها

بده رو خودش قرضای بیاد امیر تا ، بذارند فشارشون تحت خوان می  ... 

؟ هست امیدواری جای یعنی:  شد امید از پر سمانه نگاه  ... 

بود خوشحال خیلی امروز ابرام ، بابا آره -  ...  

؟ دونه می رو اینا االن سام -  ... 

 ابرام تازه...  دادن قرار کارها جریان در هم اونو کم کم...  دیگه آره -

هست قضایا کامل جریان در هم سعید دایی گفت می  ... 

؟ سعید -  ... 

 دونستی می تو:  کرد نگاه بود ایستاده سرش باالی که شیال به سمانه عمه

؟ عزیزم  ... 

داد تکان سری ندانستن ی نشانه به هم شیال  ...  

برگشت سها سمت به دوباره ، سمانه عمه سوالی نگاه  ... 

 بپرس سعید دایی از خودت ؛ دونم می چه:  انداخت باال ای شانه سها

بده امید بهت زودی این به خواست نمی شاید...  دیگه  ... 

 می حل سام مشکل این که این یعنی ، گی می که اینایی سها االن خوب -

؟ شه  ... 



 گم می بهت چیزی یه ، مامان ولی...  بگم چی:  انداخت باال ای شانه سها

 بهت فعال گفت بهم ابرام...  بگیر نشنیده من از...  باشه خودمون بین

نگم چیزی  ... 

حسابی و درست بزن حرف...  کردی شروع باز سها -  ... 

 های چک از خرده یه سعید دایی انگار:  انداخت شیال به نگاهی نیم سها

کرده پرداخت واسش ، رو بود گذشته موعدشون که سام  ... 

گذاشت هایش لب روی ناراحتی با را دستش کف سمانه عمه  ... 

نگفت هیچی من به سعید -  ... 

گذاشت اش عمه ی شانه روی را دستش شیال  ... 

برگشت شیال سمت به دوباره سمانه سر  ... 

کرد نمی رو کار این که نداشت دوست بابا اگه جون عمه -  ... 

نیست درست که اینطوری آخه -  ... 

 ، نکنید ناراحت رو خودتون:  فشرد مالیمت با را اش عمه ی شانه شیال

نیست چیزی که این  ... 

کنید گوش اینو حاال:  داد ادامه ، دو آن های تعارف به توجه بی سها  ... 

برگشت او سمت به دوباره ، شیال و سمانه نگاه  ... 

 زنگ کلی دوباره امیر انگاری ، بودم باشگاه من که ساعتی چند همین -

 ولی...  بزنه حرف خانمش های چک به راجع خواست می و بود زده

بده جواب سام نذاشت ابرام خوب  ...  

؟ چرا -  ... 



 این بفهمه ، کنه ولز جلز خرده یه بذار ، گفت می ابرام که این اول -

 که این دوم و...  داده نمی رو تماساش جواب وقتی ، کشیده چی سام مدت

 بشه زده هم حرفی باشه قرار اگه که ، کردن صحبت زند آقای با انگاری

باشه داشته حضور هم خودش زند آقای ،  ... 

شکرت خدایا:  گفت وار زمزمه امیدواری با سمانه  ... 

 رو سام های تلفن از یکی جواب دیروز تا ، شیاد ی مرتیکه ، بابا آره -

بود افتاده تکاپویی چه به دیدی می باید امروز ولی داده نمی  ... 

 این طریق از اول از سام چرا خوب:  گفت سها به رو کنجکاوی با شیال

؟ نکرد اقدام ها چک  ... 

احمقِ  پسِر این بس از دونم می چه -  ... 

سها:  توپید سها به سمانه  ... 

 و این واسه دلش اول از انقدر اگه ، من مادر دیگه گم می راست خوب -

 ، بگو خودت اصال...  نبود اینجوری االن زندگیش که بود نسوخته اون

 پاش قبل مثل ، اومد پیش براش گرفتاری که مدتی این توی دوستش کدوم

؟ ها ، کرد کمک بهش و وایساد  ... 

ابرام:  داد را او جواب ، منظوری هیچ بی شیال  ... 

 ابرام اگه ، گم می دارم همینو منم خوب:  کرد نازک چشمی ی گوشه سها

 پسره این ، کار این دنبال بود نرفته ، بگه سام به که این بدون خودش هم

 ضامن و بره پیش کجا تا خواست می...  ؟ ها ، کنه کار چی خواست می

بشه چیز همه بی مرتیکه اون  ... 

کردِن صحبت طرز چه این سها ِا:  مادر  ... 



 دی می گوش حرفام به اصال...  من حرف وسط بپر هی ، مامان َاه:  سها

 مدت این نذاشت...  کرد داغون رو ما هم ، خودش هم وقته چند این...  ؟

 ما و خودش فکر به که این جای به...  بره پائین ما گلوی از خوش آب یه

 توی ابرام دونی می...  داره رو خودش بی های دلسوزی هنوزم ، باشه

 ابرام اگه ، کن باور یعنی...  ؟ خورده حرص دستش از چقدر مدت این

 دست روی دست همینطوری احمق پسره این ، زند آقای پیش رفت نمی

بده دست از رو چی همه تا میذاشت  ... 

 ... سها -

 چی همه دارم کردم بد منم ، گفتن می داشتن خودشون خوب ، مامان َاه -

کنم می تعریف واستون ، شنیدم که همونطور رو  ... 

 به و برداشت مبل روی از را اش روسری و کیف قهر حالت با سپس

افتاد راه به باال طبقه های پله راه طرف  ... 

 سمانه عمه به و گرفت سها از را نگاهش...  سوخت سها برای دلش شیال

 لبخندی اختیار بی ، سمانه عمه خندان های چشم دیدن با ولی...  کرد نگاه

نشست هم خودش های لب روی  ... 

 

 

*** 

 

 لبخندی با و نشسته تختش روی که سها به ، اتاق در کنار همان از شیال

دوخت چشم ، بود بلندش موهای زدن شانه حال در ، لبهایش روی  ...  



 سها کنار و گذاشت اتاق داخل به قدم...  رفت باال هم شیال لب ی گوشه

 سر...  کشاند بیرون افکارش از را او کار این با و نشست تخت روی

برگشت او سمت به سها  ... 

کرد نگاه او به لبخند با و گرفت آغوش در را سها بالشت شیال  ... 

؟ خبرا چه -  ... 

 ای شانه ، بود شیال های لب روی لبخند به ، نگاهش که همانطور سها

؟ هیچی:  انداخت باال  ... 

؟ ”جدا:  رفت باال ابروهایش و شد تر پررنگ شیال های لب روی لبخند  

... 

؟ چطور -  ... 

زدین ابرام با حرفا خیلی ، امروز انگار ولی هیچی -  ... 

گفتم پائین که بود همینایی ، نه -  ... 

رفت باال شیطنت با شیال ابروهای  ... 

 به کرد شروع ، وار زمزمه زیرلب و گرفت را شیال منظور کامال سها

باشه مونده یادت موضوع این که کردم نمی فکر : کردن غرغر  ... 

 به چشمکی شیال...  یادِم رو هامون دل و درد همه کامال من! ...  چرا -

شد می ابرام به مربوط که احساساتت از بخشی اون مخصوصا:  زد او  

... 

اوکی:  فرستاد بیرون محکم را نفسش سها  ... 

؟ خوب -  ... 

داشتم مزاحم یه -  ... 



رفت درهم شیال های اخم  ... 

 رسید می پام که وقت هر...  شد می مدت یه:  انداخت باال ای شانه سها

شد می پیدا اش کله و سر جایی یه از اونم ، باشگاه به  ... 

؟ خوب -  ... 

 در و آورد باال را اش اشاره انگشت سها...  نگفتم سام به ، دیگه هیچی -

پسر این خراِب کله چقدر دونی می:  داد تکان هوا  ...  

داد تکان برایش سری تائید در هم شیال  ... 

 کمی ، سها ِی شانه ِی گوشه...  بربیام پسش از تونم می کردم می فکر -

که این تا...  اومدم می بر البته که:  رفت باال  ... 

؟ که این تا:  کرد قطع را حرفش لبخند با شیال  ... 

 که وقتایی همون توی که این تا:  داد ادامه و رفت او به ای غره چشم سها

 در جلوی ابرام ، بود شده ظاهر روم جلوی معلق َاجل مثل دوباره اون

دید هم با رو ما ، باشگاه  ... 

 ... خوب -

بشی زده هیجان انقدر نیست الزم:  رفت او به دیگری ی غره چشم سها  

... 

؟ کرد کار چی ابرام:  گفت او غرغرهای به توجه بی شیال  ... 

 تا...  بکنه خواست می کار چی...  هیچی:  آورد باال را دستش کف سها

رفت و گذاشت فرار به پا دید اونو پسره  ... 

اون داشت جیگری و دل عجب:  نشست شیال های لب روی پوزخندی  ... 



 اون با...  دونم نمی مقصر زیاد رو بیچاره اون من البته:  گفت آرام سها

 درگیر باهاش خواست می اگه ، بود محض دیوونگی ، ابرام هیکل و قد

 هر...  کرد می رو کار همین ، بود اون جای هم دیگه کسی هر...  بشه

بیفته در ابرام با تونه نمی که کسی  ... 

 تعریف ابرام از یا ؛ ؟ کردی دفاع پسره از االن:  رفت باال شیال ابروهای

 ... ؟

؟ نه یا بزنم رو حرفم میذاری:  داد را او جواب حرص با سها  ... 

باش راحت آره:  شد باز شیال نیش  ... 

 کرده حل رو مشکل اون گفت و ، کنار کشید منو امروز:  کشید پوفی سها

 ... واسم

 .... آفرین -

آره:  داد جواب میلی بی با سها  ... 

؟ گفتی چی تو خوب -  ... 

 الزم گفتم...  ؟ بگم خواستی می چی:  افتاد سها ابروان میان دوباره چینی

 اصال اون معلوم کجا از و...  کنه دخالت من خصوصی مسائل توی نبود

بوده من مزاحم  ... 

کرد نگاهش تاسف با شیال  ... 

؟ چیه -  ... 

؟ برداری کارات این از دست خوای می ِکی سها -  ... 

؟ چیه منظورت -  ... 



 نکن سعی ؛ گفتم بهت هم قبال باشه مونده یادم درست اگه سها -

 فقط رفتارهات این...  کنی مخفی تهاجمیت رفتارهای پشت رو احساساتت

برونی بیشتر خودت از اونو که شه می باعث  ...  

 ، آقا خوشاینِد واسه تونم نمی...  همینم من:  بود درهم سها های اخم

که کنم عوض رو اخالقم  ... 

 خودت با...  نیست اینطور که دونی می خودت:  داد تکان را سرش شیال

 که فهمی می وقت اون...  باش روراست هم پسر اون با ؛ باش روراست

مهربون چقدر ابرام  ... 

برگرداند او از را رویش پوزخند با سها  ... 

 اوُن هم چقدر دونی می و ؛ دارم دوست رو تو چقدر دونی می سها -

دارم دوستش  ... 

 این وقت هر که دونی می هم تو:  داد را او جواب عصبی لحن با سها

شم می عصبی چقدر زنی می بهم رو حرف  ... 

 کنی می بیخود خوب:  انداخت باال برایش ای شانه خونسردی با شیال

 ام نداشته برادر مثل رو ابرام من که دونی می خودت تو...  عزیزم

کنی فکر ای دیگه جور بخوای که احمقی خیلی...  دارم دوست  ... 

 دست خوب ولی...  ببخشید...  دونم می:  کشید اش پیشانی به دستی سها

نیست هم خودم  ... 

گفت آرامی به سپس ، کرد نگاه او به لحظه چند شیال  :  

بزن حرف باهاش برو سها -  ... 

؟ چی به راجع:  برگشت او سمت به دوباره سها سر  ... 



:  گفت ، است واضح کامال ، سها سواِل جواِب انگار که طوری شیال

احساساتت به راجع  ... 

؟ شدی دیوونه:  کرد نگاه او به ُبهت با سها  ... 

 واسه و برو...  سها داره اشکالی چه:  آورد باال را چپش دست کف شیال

بزن ابرام به رو دلت حرف شده هم بار یه  ... 

:  کرد اشاره او به شستش انگشت با سها! ... ؟ بزنم بهش رو دلم حرف -

؟ دارم دوستش بگم بهش برم  ... 

؟ شه می چی مگه ، آره -  ... 

 این داری واقعا شیال! ... ؟ شه می چی مگه:  کرد نگاهش تعجب با سها

؟ زنی می من به جدی رو حرفا  ... 

 گم می بهت دارم جدی جدی سها...  آره:  داد را او جواب تاکید با شیال

بزن حرف ابرام با برو...   ... 

 تا که:  نشست هایش لب روی پرتمسخری ی خنده...  ؟ بشه چی که -

؟ بکنم ابرام دست ی مضحکه رو خودم عمرم آخر  ... 

 برخالف ابرام...  سها نیست اینجوری اصال دونی می هم خودت -

 موضوع این خاطر به نمیاد وقت هیچ...  مهربوِن هم خیلی ظاهرش

کنه مسخرت  ... 

 

اصصصال:  نشست سها های لب روی پوزخندی ” ... 

 بهش رو دلت حرف ، شده هم بار یه ی واسه برو...  سها گم می جدی -

 این که بس نشدی خسته واقعا...  بشه چی خواد می مگه آخرش...  بزن



شدی قبل از تر عصبی ، روز هر فقط و ریختی خودت توی ، وقت همه  

... 

 ، ایراِن اینجا شیال : کرد گرد شیال برای ناباوری با را هایش چشم سها

 برم و بکنم رو دیوانگی این من هم درصد یه اومدیم...  ؟ شدی دیوانه

 باید من ، برسه سام گوش به موضوع این ، وقت یه بعد اگه ؛ بگم بهش

 زنده خجالت از خودم من ، بذاره هم سام اگه...  ؟ ها...  ؟ کنم کار چی

مونم نمی  ... 

؟ چیه مگه...  خیال بی بابا اوه -  ... 

؟ اونوری ی شده بزرگ که الحق...  ؟ چیه مگه -  ... 

 ، حرفت این از االن:  رفت درهم ، سها حرف این با شیال های اخم

؟ بد یا بگیرم خوب منظوِر  ... 

 به خودت اگه:  پرسید او از حرص با ، بدهد را او جواب که آن بی سها

؟ کردی می رو کار این ، بودی من جای  ... 

آٰره:  داد را او جواب خونسردی با شیال  ... 

:  کرد نگاهش ، نکرده باور را او حرف اصال بود معلوم که حالی در سها

؟ آره  ... 

آره:  داد تکان حرفش تائید در را سرش شیال  ...  

 جای تو اگه وگرنه ، زنی می رو حرف این االن:  گفت پوزخند با سها

کردی نمی رو کار این وقت هیچ ، بودی من  ... 

کردم رو کار این من سها:  کرد نگاه سها چشمان در شیال  ... 



 هیچی که زمانی اون من:  داد ادامه سها ی رفته باال ابروهای مقابل در

 ، فهمیدم رو سام و خودم موضوع که وقتی ؛ اومد نمی یادم ها گذشته از

 سمت به هی ، باشه خودم دست اونکه بی اراده بی ، دیدم می که وقتی

 کردم سعی...  سام سرد رفتارهای وجود با هم اون...  میشم کشیده سام

 ، خواد می احساساتم و دلم که چیزی اون ی واسه ، ابرام ی گفته طبق

کنم تالش  ... 

؟ چیه ابرام ِی گفته طبِق منظورت:  رفت درهم سها ابروهای  ... 

؟ شنیدی رو ابرام قسمِت همین فقط ، حرفام کل از واقعا -  ... 

شد سرخ کمی ، شیال ی پرخنده های نگاه مقابل در سها صورت  ... 

 سها برای همین برای ؛ کند اذیت را او این از بیشتر نیامد دلش شیال

 و ، بیرون برد خودش با منو روز یه ابرام:  دادن توضیح به کرد شروع

 آخر در و زد ها گذشته به راجع ها حرف خیلی...  زد حرف کلی باهام

پرسید سام به نسبت ، من احساسات از هم  ... 

؟ گفتی چی تو:  کرد می نگاهش کنجکاوی با سها  ... 

گفتم بهش احساساتم از منم:  انداخت باال ای شانه شیال  ... 

؟ واقعیت احساسات از - ! ... 

:  شد کج سمت یک به کمی ، شیال سر...  ام واقعی احساسات از آٰره -

 رو راستش ، بود که چی هر...  داشتم زمان اون در که احساساتی یعنی

گفتم بهش  ... 

؟ گفت چی اون -  ... 

کنه کمک بهم قضیه این توی تونه می ، بخوام اگه گفت بهم...  هیچی -  

... 



؟ کمکی چه -  ... 

 سام حسادِت تحریِک خرده یه:  نشست شیال های لب روی محوی لبخند

همین...   ... 

 ... اوه -

 را ، بود مانده دلش سر بود ها مدت که حرفی ، سها حالت دیدن با شیال

 من به راست و چپ که زمانی اون ، خانم سها بله:  آورد زبان به باالخره

 چشای اون با ، رو خبر بی جا همه از مِن و رفتی می غره چشم

 احساساِت درِک دنباِل ، بیچاره من ، کردی می مواخذه هی ، خوشگلت

بودم خودم  ... 

کردم می فکر من ولی -  ... 

 کردی می فکری چه خودت پیش واقعا سها:  کرد قطع را او حرف شیال

 و کرده تغییر احساساتم ، کردم فراموش رو ها گذشته چون من که ؛

؟ ابراِم دنبال چشمم  ... 

 روزا اون تو ، حقیقتش...  من...  نه:  شد شرمندگی از پر سها ی چهره

من و ، بودی تنها خیلی  ...  

 من...  ببخشید:  گرفت آغوش در را شیال و نداد ادامه را حرفش سها

من...  نبود هم خودم دست خوب ولی ، کنم ناراحتت خواستم نمی واقعا  

... 

 می که بار هر من ، گم می بهت که من:  گرفت فاصله کمی شیال از سها

شم می عصبی ، شه می کشیده من غیِر دختری سمت به ابرام توجه بینم  

... 

کرد نگاه سها به کمی و داد تکان را سرش تاسف با شیال  ...  



گفت دوباره و نیاورد طاقت هم باالخره  : 

سها بزن حرف باهاش -  ... 

 نه:  داد تکان را سرش ، بود نشسته هایش لب روی که ای خنده با سها

کنم نمی رو کار این وقت هیچ...   ... 

 خودت دادن زجر به همینطوری پس:  گرفت لجش او یکدندگی از شیال

بده ادامه  ... 

خودت مثل:  کرد مثل به معامله سریع هم سها  ... 

داره فرق تو با من موضوع -  ... 

 از رو واقعیت احساسات داری هم تو...  بینم نمی بینشون فرقی که من -

کنی می مخفی داری دوستش که اونی  ... 

 خیلی ، داشتن دوست این واسه ، تو برخالف من...  نیست اینطور -

کردم تالش  ... 

کردی ولش راه وسط و شدی خسته هم زود خیلی -  ... 

سها نبود زود هم خیلی:  رفت درهم شیال های اخم  ... 

گیری می نادیده رو احساساتت داری ولی -  ... 

...  کرد مکث کمی ولی...  کند تکذیب را سها حرف دوباره خواست شیال

...  ؟ بزند گول را کسی چه بود قرار...  فشرد هم روی را هایش لب

را سها یا خودش  ...  

 ولی...  نه هم شاید...  شاید:  گفت آرام سها های نگاه زیر هم آخر در

 سها...  زنیم می حرف ابرام و تو به راجع داریم...  نیستم من مسئله االن

نمیرسی ابرام به وقت هیچ ، بدی ادامه رفتارهات این به اینجوری اگه  ...  



دوخت چشم اتاق سقف به و کشید دراز تختش روی پشت از ، آه با سها  

...  

نرسم احمق اون به اصال که ، باشه بهتر همون شاید -  ... 

نیست دلت حرف این که دونی می -  ... 

 با آخر در و کرد نگاه شیال به کمی ، برگشت او سمت به سها نگاه

گفت ناراحتی  :  

 ... نه -

کن فکر حرفام به پس -  ... 

 همان در و گذاشت صورتش روی و برداشت شیال کنار از را بالشت سها

 خیلی کن ولم ، شیال آه:  نالید بالشت پشت از ، ای خفه صدای با ، حال

ام خسته  ... 

داد تکان برایش تاسف روی از را سرش شیال  ... 

 در لحظاتی ؛ نشسته تخت روی شیال و کشیده دراز سها ؛ گذشت کمی

 شکست را سکوت این که چیزی باالخره...  ماندند هم کنار در ، سکوت

بود بالشتش پشت از ، سها ِی خفه صداِی ،  ... 

 ... شیال -

 ... هوم -

زد کنار صورتش کنار از را بالشت سها  ... 

بیرون بریم شو آماده -  ... 

؟ کجا:  برگشت او سمت به شیال نگاه  ... 



 خدا به...  دیگه جایی یه دونم می چه:  نشست تخت روی کالفگی با سها

 به دوباره و...  شم می دیوونه ، بمونم اتاق این توی دیگه خرده یه اگه

؟ میای:  کرد نگاه شیال  ... 

میام ، آره:  انداخت باال ای شانه شیال  ... 

 لباس کمد سمت به که همانطور و شد بلند تختش روی از سریع سها

شو آماده باش زود پس:  گفت ، رفت می هایش  ... 

شد بلند تخت روی از هم شیال  ... 

دیگه چیز یه و -  ... 

 نشانه او سمت به که اش اشاره انگشت و سها به و برگشت عقب به شیال

کرد نگاه ، بود رفته  ... 

 اون به راجع ، نداریم حق کدوممون هیچ ، هستیم بیرون که وقتی تا -

؟ فهمیدی...  کنیم هم فکر حتی ، انگیز نفرت پردردسِر موجوداِت  ... 

باشه:  آورد باال کمی را هایش دست کف شیال  ... 

شو آماده باش زود...  خوبه -  ...  

 ، حرص با ، بود برده کمدش داخل را سرش دوباره که حالی در و

 کدومشون هیچ به و ، گذرونیم می خوش فقط امشب:  گفت غرولندکنان

کنند زهر بهمون ، قبل مثل رو ما زندگی ساعت چند این ، دیم نمی اجازه  

... 

 لبخندی با ، آخر در و ، کرد نگاهش کمی ، رفته باال ابروهای با شیال

افتاد راه به خودش کمد سمت به ، لب روی  ... 

 



 

 

*** 

 

 بردمش و شد بد حالش باشگاه توِی شیال که روزی همون منظورت -

؟ بیمارستان  ... 

 کرد نگاه ابرام به ، کرد می بازی دستش داخل فندک با که همانطور سام

آره:  گفت و  ...  

 تونی نمی و داری کار گفتی بهم وقتی یعنی:  شدند تنگ ابرام های چشم

بیما بیای  ... 

 ای مسافرخونه همون بودم رفته روز اون ، آره:  داد تکان را سرش سام

بودیم کرده پیدا توش رو شیال که  ... 

 هم سر آخر ، کرد نگاه او به فقط ، شده باریک های چشم با لحظاتی ابرام

 رو شیوا ِی قضیه این ، ِکی از دقیقا تو یعنی : گفت و نیاورد طاقت

؟ فهمیدی  ... 

 مخفی ابرام از را چیزی ، خواست نمی دلش دیگر ولی ، کرد مکثی سام

 ... نگهدارد

بودن برگشته حج از ، اینام عمو که شبی اون -  ... 

 را هایش دست کف ، بود نشسته اش صندلی روی که همانطور ابرام

کشید باال را خودش کمی و ، گذاشت هایش ران روی  ...  



 هم کاری وجود این با ؛ کرد نگاه او ناباور ِی چهره به ، سکوت در سام

 درست داشت ، خودش نظر به ، زمان آن در...  آمد نمی بر دستش از

 گشت می باز گذشته به ، هم االن اگر حتی و ، داد می انجام را کار ترین

 ی چهره به نگاهی با ؛ ولی...  کرد می را کار همین ، هم باز شاید ،

 کنترل را خودش سختی به چقدر ابرام که ، بود متوجه خوبی به ، ابرام

 کامال ، گفت می هم اگر که ، بگوید او به چیزی برنگردد که ، کند می

 آن ، ِی لحظه لحظه تماِم در که رفیقی به ، را حق این او...  داشت حق

داد می ، بود نکرده خالی را او پشت و بوده او با ها سختی  ...  

بست دوباره ولی ، کرد باز را دهانش ابرام  ...  

فرستاد بیرون آه مثل را نفسش سام  ... 

 پیدا ، را دهد نشان را سام از حرصش بتواند آن با که ای جمله هم شاید

کرد نمی  ...  

ابرام ببین:  کشید جلو اش صندلی روی را خودش کمی سام  ... 

کن صبر:  آورد باال را دستش ابرام  ... 

کرد مکث کمی  ... 

داد بیرون حرص با و محکم را نفسش  ... 

؟ کنی می بازی فیلم هممون واسه داری روز اون از -  ...  

فشرد هم روی را هایش لب سام  ... 

 و گرفت خودش یِ  سینه سمِت به ناباوری با ، را اش اشاره انگشت ابرام

؟ هم من ِی واسه:  گفت دوباره ! ... 

بودم مجبور -  ... 



 فکر چه خودت پیش...  ؟ لعنتی اجباری چه:  شد قبل از تر شاکی ابرام

؟ کردی  ... 

کرد نگاه او به فقط سکوت در سام  ... 

شد می روشن ابرام برای داشت کم کم قضیه انگار  ... 

؟ داشتی َشک منم به نکنه ، ببینم وایسا -  ... 

موضوع این بر بود تائیدی ، ابرام دیِد از ، سام سکوِت  ... 

االغ ی مرتیکه:  شد منفجر ناگهان ابرام  ... 

کشید کنار را سرش و داد خالی جا سریع سام  ...  

بود کرده پرت او سمت به ، را دستش کنار دفتر ، عصبانیت با ابرام  ...  

 کمی را اش صندلی ، بود نشسته اش صندلی روی که همانطور سام

 سرش پشت دیوار به محکم که ، دفتر به نگاهی نیم...  داد حرکت

 هیچ بی ، شد بلند اش صندلی روی از...  انداخت ، بود کرده برخورد

برداشت زمین روی از را دفتر و شد خم حرفی  ... 

 با ، کرد می صاف را دفتر ی شده تا صفحات ، سکوت در که حالی در

 دوباره ، را بسته دفتر...  کرد حرکت ابرام میِز سمِت به ، محکم های قدم

 از را دستش که این بدون...  گذاشت او میِز روِی ، ابرام دست کنار

 ابرام عصبانی های چشم به را نگاهش و شد خم کمی ، بردارد دفتر روی

 : دوخت

 که ، بگم واست روزهام اون وضعیت به راجع ، باشه نیاز نکنم فکر -

 نه مگه...  دونی می منو روزهاِی اون حاِل ای دیگه کس هر از بهتر تو

 ... ؟



نشست ابرام عصبانی ی چهره روی که بود پوزخندی ، او جواِب  ... 

 دیگران به اعتمادم چوب ، هم سر پشت من:  داد ادامه سام وجود این با

 ، هستن رفیقام بهترین کردم می فکر روزی که آدمایی...  خوردم رو

 کلی درگیِر منو و ، دادن فریبم ؛ کردن پشت بهم ، شرایط بدترین توی

 یهو وضعیت اون توی...  کردن بدبختی و ضمانُت و بانکیُ  واِم و قرُض

 ، شب اون وقتی...  کرده کار چی زندگیم مُن با شیوا ، شم می متوجه

 من به داره چجوری دیدم وقتی ، شنیدم رو شیوا تلفنِی زدِن حرف صداِی

خنده می شده باعثش که هایی بدبختی و  ... 

 اون من...  ؟ داشتی انتظاری چه ازم:  داد تکان را سرش ناراحتی با سام

 کاری لحظه همون و جلو برم نتونستم حتی که بودم شده شوکه انقدر موقع

 تا هم بعد...  بده پس تقاص ، کثیفیش کارهای اون تمام خاطر به که کنم

...  کوتاه جا همه از من دست دیگه و بود رفته اون بجنبم خودم به

 کی...  ؟ ماجراهاست این ی همه پشتِ  شیوا که کردم می ثابت چجوری

؟ کرد می باور رو حرفم  ...  

من:  داد را او جواب عصبانیت با ، مکثی هیچ بی ابرام  ... 

 شنیده خودم های گوش با که منی:  داد تکان نفی عالمت به را سرش سام

...  بکنه رو کار این خواهرش حق در کسی که کنم باور تونستم نمی بودم

وقت اون  ... 

داد تکان نفی عالمت به را سرش دوباره سام  ... 

 چشم دیگه که کنم می اعتراف...  آره ولی...  داشتم اعتماد بهت -

 حرف کی با تلفن پشت داره شیوا دونستم نمی که این با...  بود ترسیده

 با ، بود نبرده کسی از اسمی ، هاش حرف توی شیوا که این با ، زنه می



 صحبت مرد یک با داره که بود تابلو کردنش صحبت لحِن ، وجود این

کنه می  ...  

 اعتماد بهت:  داد ادامه و زد زل ابرام ِی شده تنگ هاِی چشم در سام

 دادم نمی رو شیال َکسم عزیزترین نداشتم اگه که ، داشتم همیشه ، داشتم

 ، نکنم ریسک دیگه بار این ، بشم مطمئن خواستم می فقط من...  دستت

 ، گرفتی رو دستم و وایسادی پشتم روزها اون تمام توی ، تو دونم می

 دیگه من ، بده حق بهم ولی ، دونستم می هم موقع اون ، دونم می االن

؟ فهمی می...  نداشتم رو دیگه اشتباه یه طاقت  ... 

 بلند جایش از آرام ، بود داده گوش فقط ، سکوت در ، مدت تمام که ابرام

 ... شد

 آورد باال را نگاهش ، بدهد ایستادنش وضعیت در تغییری که آن بی سام

کرد نگاه او به جدی و منتظر و  ... 

 کف با و ، کرد مکثی ، نگهداشت هوا در کمی را چپش دست کف ابرام

نیستم که احمق...  آره:  زد سام شانه به ، آرام ی ضربه چند دستش  ... 

نشست سام های لب روی محوی لبخند  ... 

شد محو سام ی چهره از لبخند که ، بود خورده گره هم در هنوز نگاهشان  

... 

 فرو شکمش داخل محکم که ، ابرام زانوی روی را دستش ، درد از سام

گذاشت بود رفته  ...  

 سرفه به درد از که ، سام ِی شانه سر به فشاری ، اش سرپنجه با ابرام

 که ، او گوش زیر ، حرص از حاکی ، بندی نیم لبخنِد با و داد ، بود افتاده

گفت ، بود شده خم میز روی کامل حاال درد از  :  



 پسر فهمیدی ، کردی فیلم اینجوری منو که باشه بارت آخرین ولی -

؟ خوب  ...  

زد سام ِی شانه به ، دیگر آراِم ِی ضربه چند و  :  

 که هایی حرص تمام واسه دیگه که اینه حداقلش ، نیست خیالی البته -

ندارم وجدان عذاب ای ذره ، دادم بهت روزها اون  ... 

نشست سام های لب روی ، درد میان در ، آرام ای خنده  ... 

 دراز را دستش...  گرفت فاصله ازش کمی دیگری حرف هیچ بی ابرام

برداشت میز روی از را سوئیچش و گوشی و کرد  ... 

داشت نگه سرپا را خودش میز کمک با ، صحنه این دیدن با سام  ... 

؟ ری می داری کجا -  ... 

رفت باال ابروهایش و انداخت او به نگاهی نیم ابرام  ... 

کنار بذارم ، رو بودن تو ی ِله َل بتونم مدت یه تا کنم فکر -  ...  

داد ادامه ، داد می تکان هوا در را اش گوشی که حالی در و  :  

برسم خودم ی افتاده عقب کارهای به برم منم بدین اجازه اگه حاال -  ... 

 این فقط ، بکن خوای می غلطی هر:  نشست سام های لب روی لبخندی

 مثل رسم نمی روزها این هم من که بینی می ، باشگاه بیا وقت سر روزها

باشه باشگاه به حواسم قبل  ... 

 بی و ، گذاشت سرش کنار خداحافظی ی نشانه به را انگشتش دو ابرام

زد بیرون دفتر از دیگری حرف هیچ  ... 

 



 

*** 

 

؟ گذشت خوش سفر ، خبرا چه ، خوبی -  ... 

 گفتم بهت چقدر...  بود خالی واقعا جات ، سمانه بود خوب خیلی ، آره -

بیا من با هم تو  ... 

 خونه توی خدا امون به تنها رو ها بچه تونم نمی که دونی می خودت -

مسافرت برم و بذارم  ... 

 ندونه کسی...  اند بزرگ که ها بچه ماشاهلل...  ؟ تونی نمی چرا ، وا -

داری خونه توی ای مدرسه بچه تا دو کنه می فکر  ... 

 ای مدرسه بچه کاش:  داد تکان را سرش ، تلفن پشت همان از سمانه

 ، شدن بزرگ که االن که ، نداشتن زحمت و دردسر انقدر اونوقت ، بودن

باشم نگرانشون باید وقت تمام من  ... 

 بری و خونه بذاریشون که بار دو ، من خواهر خودت تقصیر خوب -

 بهت انقدر ، کاری هر واسه نباید که شن می متوجه هم ها اون ، مسافرت

 خونه اون توی رو خودت همش ، شه نمی که اینجوری...  باشن وابسته

بکشی نفس بذار ، بیرون بیا خونه اون از هم خرده یه...  کردی حبس  ... 

بعد دفعه انشاهلل باشه:  گفت شد نمی خواهرش زبان حریف که سمانه  ... 

 این با...  گذشت خوش چقدر سری این بدونی اگه...  بیا من با...  حتما -

بود خوبی خیلی جمِع جمعمون ولی ، بود اتوبوس که  ... 

؟ جلو رفتین شهر به شهر همینطور -  ... 



 ، برگشتنی ، بعد ، شیراز رفتیم کردیم شروع تهران خود از ، دیگه آره -

مشهد رفتیم اومدیم سمت اون از  ... 

گشتین رو ایران پس -  ... 

 جمع جمع...  بیا من با من خواهر گم می بهت هی دارم همین واسه -

 ولی...  مسافرت رم نمی کسی هر با من دونی می خودت...  بود خوبی

 بودند باشخصیت هم انقدر ، اند بازنشسته های خانم گروِه یک این خوب

سفر رفتم باهاشون کردم حظ یعنی...   ... 

گذشت خوش که ایِن مهم...  شکر رو خدا خوب -  ... 

 واست فرصت سر...  کنار گذاشتم رو هاتون سوغاتی حاال...  خیلی -

 ... میارم

نداریم توقع ازت که ما کشیدی زحمت چرا -  ... 

 چیزها سری یه چشش آدم ، سفر توی باالخره ، حرفیه چه این بابا نه -

 هم تو واسه ، خریدم که خودم واسه خوب ولی ، ناقابل خیلی ، گیره می

میارم واست فرصت اولین در حاال ، کنار گذاشتم  ... 

نکنه درد دستت -  ... 

؟ خوبن ها بچه...  ؟ خبر چه...  کنم می خواهش -  ... 

خوبند هم ها بچه ، آره ، مرسی -  ... 

؟ خبر چه سعید از -  ... 

خوبه اونم:  گرفت دندان به را لبش گوشه سمانه  ... 

؟ ایران میاد کی نگفت -  ... 



 می سنگینی دلش روی ها مدت که حرفی باالخره و زد دریا به دل سمانه

سمیرا:  زد خواهرش به ، را کرد  ... 

؟ هوم -  ... 

ایرانِ  سعید -  ... 

؟ خبر بی چه...  ؟ اومد کی...  ؟ جدا -  ... 

شه می روزی چند یه -  ... 

؟ نگفتی من به چرا! ... ؟ روز چند:  رفت درهم سمیرا های اخم  ... 

 با را دیگرش دست کف ، بود گوشش کنار تلفن گوشی که همانطور سمانه

 روز چند این که هم تو...  دیگه نشد:  کشید گردنش دور ناراحتی

بگم زودتر نشد ، بود شلوغ سرم منم...  بودی مسافرت  ... 

؟ شده چیزی سمانه -  ... 

 ... نه -

اینجوریِ  چرا صدات پس -  ...  

ولی نه -  ... 

؟ شده چی سمانه:  پیچید گوشی در سمیرا جدِی لحن  ... 

 ... خوب -

 من و کنی می مخفی ازم داری االن چیزی اگه که دونی می ، سمانه -

شم می دلخور دستت از چقدر ، بفهمم بعدا  ... 

کرده تصادف شیوا:  فرستاد بیرون آه یک مثل را نفسش سمانه  ... 

؟ خوبه حالش...  بده مرگم خدا! ... ؟ چی -  ... 



خوبه حالش...  نباش نگران ، آره ، آره -  ... 

؟ ایران اومد همین واسه سعید -  ... 

و آره خوب -  ... 

بزن حرف ، شده چی سمانه -  ... 

زد تلفن پشت رو ها حرف همه که شه نمی سمیرا:  گفت کالفگی با سمانه  

... 

؟ چیه منظورت -  ...  

بزن حرف سعید با خودت اصال...  یعنی...  من اومدی وقت هر سمیرا -  

... 

؟ خوبه حالش واقعا شیوا...  کردی عمر نصف منو که تو سمانه -  ... 

بستریِ  بیمارستان االن ، آره -  ... 

؟ گی می من به رو اینا داری االن هم تو -  ... 

درگیر تو که گفتم -  ... 

...  سمانه داره ربطی چه:  گفت حرص با و پرید حرفش وسط سمیرا

اونجا میام امروز همین ، شم می حاضر منم ، کن قطع...  کن قطع باشه  

... 

منتظرتم...  بیا باشه:  گفت ناراحتی با سمانه  ... 

سمانه:  نیاورد طاقت دلش دوباره انگار سمیرا  ... 

 ... بله -

؟ دیگه خوبه حالش سعید -  ... 



خوب ولی...  آره -  ... 

 که اونجاست سعید...  دی نمی جواب آدم به درمون و درست که هم تو -

بزنم حرف باهاش خودم  ... 

بیمارستانِ  االن که سعید نه -  ... 

اونجا بیام که شم آماده برم من...  نداری کاری...  باشه -  ... 

باش خودت مواظب...  منتظرتم باشه -  ... 

فعال...  باشه -  ... 

گذاشت میز روی را شده قطع تلفِن سمانه  ...  

 خبر سمیرا به زودتر کاش:  اندیشید خود با و کشید اش پیشانی به دستی

بود داده  ... 

 

 

*** 

 

 سمت به و کرده طی را راهرو طول که ، سمیرا و سمانه دیدن با شهره

 اخم ، سمیرا ی چهره حالت...  شد بلند اش صندلی روی از ، آمدن می او

برد درهم را او های  ...  

شد نزدیک او به خوشرویی با همیشه مانند سمانه  :  

خوبی...  جان شهره سالم -  ... 

ممنونم...  سالم -  ...  



سالم:  شد کشیده سمیرا سمت به سمانه از ، شهره نگاه  ... 

 چه با! ...  سالم! ... ؟ سالم:  بود کافی سمیرا انفجار برای کلمه همین

؟ رویی چه با آخه...  ؟ کنی می نگاه اصال ما چشمای توی داری رویی ! 

... 

سمیرا:  گفت پرخواهشی لحن با و ، کشید سمیرا بازوی به دستی سمانه  

... 

 با شهره به رو و...  ببینم کن صبر:  زد کنار را سمانه دست سمیرا

گفت حرص  : 

 دختر اون که مدتی این تمام...  دونستی می رو چیز همه وقت این تمام -

 کرد می تحمل را ناکس و کس هر حرف و کشید می زجر اونجور داشت

کردی می دفاع موذیت دختر این از داشتی تو ،  ... 

 دوباره خواهرش به رو خواهش با ، شهره رنگ پریدگی دیدن با سمانه

جان سمیرا:  گفت  ... 

بزنم رو حرفم بذار:  توپید سمانه به حرص با سمیرا  ... 

 سمانه خونه اومدی که روز اون یادته:  داد ادامه شهره به رو حرص با و

 واشی کار که گفتی...  نگین چیزی شیوا به گفتی یادته...  ؟ گفتی چی بهم

کردم باور گفتی بهم چی هر هم احمق مِن...  مهِم خیلی واسش  ... 

 کردم نمی فکر:  رفت نشانه شهره سمت به را دستش کف تحقیر با سمیرا

باشه خوابیده خالی و خط خوش مار همچین ، پرفریبت ظاهر اون پشت  

... 

سمیرا:  کرد خواهش دوباره سمانه  ... 

مقصری هم تو...  کن بس...  سمانه کن بس -  ... 



کرد نگاه خواهرش به مبهوت سمانه  ... 

 بار هر...  گرفتی منو جلوی بزنم حرف خواستم من که بار هر تو -

...  شده خوب خیلی حاال خوب...  سمیرا گفتی بار هر...  هیس گفتی

 که موقع همون من میذاشتی اگه شاید...  عالِی و خوب وضعتون خیلی

 نمی تو درد به زن این که گفتم می سعید به ، شناختم رو زن این ماهیت

بگیره طالق بچه تا دو با خواست می که من برادر ، خوره  ...  

 این دست از رو خودش ها این از زودتر:  کرد نگاه شهره به تحقیر با و

داد می نجات ،  ... 

 اینجوری باهام نداری حق:  گفت پریده رنگی و لرزان صدایی با شهره

بزنی حرف  ... 

؟ ندارم حق - ! ... 

زیاده روت هم هنوز:  نشست سمیرا های لب روی تمسخر از پر ای خنده  

...  

 مگه بیا...  سمیرا:  داشت خواهرش کردن آرام در سعی مالیمت با سمانه

پیشش بریم بیا...  ببینی رو شیوا خواستی نمی  ... 

 اصال االن...  تونم نمی االن...  نه:  آورد باال را هایش دست کف سمیرا

 رو مادرِش و خودش الیق چی هر و بگیرم رو خودم جلوی تونم نمی

کنم می نثارش االن  ... 

میاد سعید االن ، باش آروم باشه...  باشه -  ... 

 اینجا هم تو:  گفت حرص با شهره به رو ، سمانه به توجه بی سمیرا

 ازت خیلی ، بیاد سعید اگه االن که نکن فکر...  نایست من چشای جلوی

 بیشتر من از اگه...  کردی کارهایی چه گفت بهم سعید...  کنه می دفاع



 و گذاشته جیگرش رو دندون االن فقط...  نیست تر کم نباشه عصبانی

کن جمع رو حواست هم تو پس...  کرده سکوت  ... 

باشه...  سمیرا باشه:  گفت ناراحتی با سمانه  ...  

 به آبی یه برو خوای می شما ، جان شهره:  گفت و کرد شهره به رو و

هستیم اینجا فعال االن ما...  شدی خسته...  بزن صورتت و سر  ... 

 می...  کرد بود زده زل او به عصبانیت با که سمیرا به نگاهی نیم شهره

 کند می را چیزها و ها حرف خیلی مراعات که سمانه برخالف که دانست

 و...  زند می مخاطبش به راست و رک ، همیشه را دلش حرف سمیرا ،

 وضع نبود قرار ، هم سعید آمدِن ، بود گفته هم خودش سمیرا که همانطور

 کیفش...  فشرد هم روی را هایش لب...  کند بهتر سمیرا مقابل در را او

برداشت اش صندلی روی از را  ...  

:  گفت و کرد سمانه به رو ، بیندازد سمیرا سمت به نگاهی که آن بی و

بخورم هوا خرده یه بیرون رم می من هستین شما تا پس  ... 

نباش نگران...  برو باشه:  داد تکان سری سمانه  ... 

رفت و کرد حرکت دیگری حرف هیچ بی شهره  ... 

کرد می نگاه حرص و پوزخند با ، شهره زدگی شتاب به سمیرا  .. 

 کرد خواهرش به رو ، سرزنش از پر لحنی با سمانه ، شهره شدن دور با

؟ َپری می بهش انقدر چی واسه...  ؟ چته تو سمیرا: گفت و  ... 

 نگاه چپ چپ را سمانه که همانطور و گرفت شهره از را نگاهش سمیرا

 خیلی که ، نزن حرف هم تو سمانه:  آورد باال را دستش کف و کرد می

 من از رو بزرگی این به مسئله تونستی چطور...  ام کفری دستت از

؟ نگهداری مخفی  ... 



 باید دیگه بار چند سمیرا:  گرفت او از را نگاهش دستپاچگی با سمانه

نبود چیزها این به حواسم اصال من که بودیم درگیر انقدر ما...  بگم بهت  

... 

 ولی...  کنی دفاع شهره از که بود این تالشت تمام بازم...  کن بس -

که جاست همین اشتباهت  ...  

 تو...  میاد داره سعید...  سمیرا هیس:  پرید خواهرش حرف وسط سمانه

نکن پا به صدا و سر ، خدا رو  ... 

 ، آمد می ها آن سمت به سعید که جایی و ، راهرو ته به نگاهی سمیرا

 های چشم...  فشرد هم روی نارضایتی و حرص از را هایش لب...  کرد

 که حالی در و رفت او به ای غره چشم...  کردند می التماس او به سمانه

کرد می سعی  

 

 راهرو باِز نیمه ِی پنجره سمت به ، کند کنترل را خودش عصبانیت ،

 به دوباره ، را خودش رفته دست از آرامش ، کرد تالش و کرد حرکت

آورد دست  ... 

 

 

*** 

 

 ، دستش آرنج و ، بود نشسته سعید کنار مبل روی که همانطور سمیرا

 گفت و ، کرد سرش گاه تکیه را دستش کف ، داشت قرار آن پشتی روی

؟ گه می چی دکترش:   ... 



داد تکیه عقب به و فرستاد بیرون سنگینی با را نفسش سعید  ... 

بشه عمل جا همین گه می که اون -  ... 

؟ خوب -  ... 

 ، کردم می فکر که چیزی اون از بیشتر خیلی من ، که ایِن مسئله ولی -

موندم جا این  ... 

 ... خوب -

؟ خوب:  کرد نگاه سمیرا به سعید ! ... 

؟ موندی اینجا چرا ، خوب:  داد تکان تائید ی نشانه به را سرش سمیرا  

... 

؟ سمیرا چیه منظورت:  رفت درهم سعید های اخم  ... 

...  سعید واضحه خیلی منظورم:  داد تکان هوا در را آزادش دست سمیرا

برو اینجا از و بگیر رو دخترت دست  ... 

؟ برم:  کرد نگاه سمیرا به بهت با سعید ! ... 

؟ سوزه نمی شیال واسه واقعا دلت...  برو آره -  ... 

 بیشتر تو که بینه می که وقتی هم اون:  داد تکان تاسف با را سرش و

 ، شیوا حال شدن بهتر واسه و ، مونی می بیمارستان توی روز ساعات

 پیدا حسی چه اون که کنی می فکر وقت اون...  کنی می تالش همه این

کنه می  ... 

 شیوا من که نیست خاطر این به من کارهای این که دونی می خودت -

بخشیدم رو  ... 



 ده نمی نشون اینطور چرا پس...  ؟ واقعا:  رفت باال کمی سمیرا ابروهای

 کنم می نگاه دارم رو شما کارهای و اینجا اومدم روزه یک که منی...  ؟

 می فکر اونوقت...  ام عصبانی ، سمانه و تو برخورد طرز از شدت به ،

 چه ، دیده می رو چیزها این روزها این تمام که ، بیچاره دختر اون کنی

؟ ها ، االن داره حسی  ... 

من که دونه می بهتر خودش اون -  ... 

 خواهرش...  ؟ سعید دونه می رو چی:  پرید سعید حرف میان سمیرا

 ، دونست می که این وجود با مادرش...  کرده حقش در رو کارها بدترین

 کرده حمایت خواهر اون از ، سکوتش با روزها اون تمام و کرده سکوت

 ماجراها این طوری ، شده قضایا این تمام ی متوجه وقتی که پدری و... 

 هیچ ، وقت همه این بعد ، هنوِز که هنوز که کرده مسکوت و مخفی رو

 ،! پدر همون ،و کرده کارهایی چه خواهر اون که نشده متوجه حتی کس

...  گذرونه می بیمارستان توی ، خواهر همون کنار در رو روزهاش تمام

 دارم و اومدم روزه یک فقط که من...  بگو من به تو...  سعید خوب

 شما کارهای تونم نمی ، روز یک همین توی و بینم می رو شما کارهای

 چه االن دختر اون بگو من به تو حاال...  تحمل نه و کنم درک نه ، رو

؟ ها ؟ داره حسی  ... 

 کنم کار چی من گی می:  کشید صورتش روی ناراحتی با را دستش سعید

؟ برم و بذارم اینجورِی شیوا شرایط وقتی ،  ... 

همینِ  من منظور دقیقا:  گرفت فراوان تاکید با سمیرا  ... 

؟ شدی دیوانه:  کرد نگاه او به دوباره سعید  ... 

 شدی تو انگار ولی ، نه من:  داد تکان نفی ی نشانه به را سرش سمیرا

من برادر  ...  



برم و بذارم تنها اونو تونم نمی که من -  ... 

 پالستیک جراحی از ای سررشته...  ؟ دکتری تو...  ؟ تونی نمی چرا -

 ، زنی می که حرفی برخالف نکنه یا...  ؟ زنته هنوز شهره...  ؟ داری

؟ داری قبول دخترت عنوان به هنوز رو شیوا  ... 

گرفت او از را نگاهش ناراحتی با سعید  ... 

؟ داری:  کرد اصرار دوباره سمیرا  ... 

زد موهایش داخل چنگی سعید  ... 

نه گفتی بهم که یادمِ ...  ؟ آره -  ... 

 تونم نمی ”قلبا:  گفت ای گرفته لحن با ، کند نگاه سمیرا به که آن بی سعید

 ... ببخشمش

 اون...  نبخشش...  خوبه هم خیلی...  خوبه:  داد تکان را سرش سمیرا

؟ خوب...  بشه تنبیه باید حاالها حاال  ... 

:  کرد نگاه او به ، شد نمی سمیرا منظور متوجه انگار که طوری سعید

 ... خوب

 و بگیر رو شیال دست...  ؟ هستی چی منتظر:  آورد باال را دستش سمیرا

 از بتونه...  بکشه نفس بتونه دخترت که جایی برگرد...  برو جا این از

بگیره فاصله ناراحتی و جو این  ... 

؟ بذارم تنها اینجا رو شیوا -  ... 

؟ شه می تنگ واسش دلت:  کرد نگاهش لب روی بر پوزخندی با سمیرا  

... 

کرد نگاهش فقط دلخوری با سعید  ... 



 واست دختر اون دِل نکنه:  نداشت آمدن کوتاه قصد وجه هیچ به سمیرا

 رفتی ، اوایل همون ، بار یک فقط که شنیدم سمانه از...  ؟ شه می تنگ

 بهت دارم من حاال...  خوب...  نبود خوشایند زیاد هم همون که ، دیدنش

 دست ، بیمارستان اون و اتاق اون در پشت ، خودت دادن زجر از گم می

 نگران همش و کردی ول اونجا رو کارهات همه گی نمی مگه...  بردار

برو خوب ، شرکتتی  ... 

 ... ولی -

 می فکر...  ؟ چی ولی:  شد خیره او به اش شده تنگ های چشم با سمیرا

 می دلتنگت شهره هم شاید یا...  ؟ کنه می ناراحت رو شیوا رفتنت کنی

؟ شه  ... 

کن بس سمیرا -  ... 

 با حرفات...  کنی نمی روشن خودت با رو تکلیفت ، سعید کنم نمی بس -

 تمام داری ولی ، بخشی نمی هرگز رو شیوا گی می...  نیست یکی عملت

 نمی سنم این با من رو چرا این...  ؟ چرا...  کنی می واسش رو تالشت

...  داری تری بزرگ خیلی مشکل تو پس ، نفهمم من اگر که...  فهمم

 مشکل این خوای می دونم نمی و ، فهمه نمی اصال شیال که باش مطمئن

؟ کنی حل چجوری رو  ... 

 ... شیال -

 چه اون از...  ؟ ها ، چی شیال:  کرد قطع دوباره را سعید حرف سمیرا

 شیوا کارهای خاطر به فقط شیال کنی می فکر...  ؟ داری ای دیگه انتظار

 هنوز ، من برادر پس...  ؟ آره...  ؟ خورد ضربه شهره کارهای مخفی و

 هم تو...  نداری ها اون از کمی دست هم تو...  ندیدی رو خودت کارهای

دی می شکنجه ذره ذره رو بچه اون داری ، رفتارهات این با  ... 



 جا این از من اگه:  کشید صورتش روی کالفگی با را دستش کف سعید

 شماها همین ، بذارم تنها بیمارستان توی اونجور رو شهره و شیوا و برم

؟ بزنید رو عاطفه بی پدر یک انگ من به گردین برنمی  ... 

 حرفم من...  ؟ دونی نمی رو من اخالق تو:  رفت درهم سمیرا های اخم

 دارم االن من...  ندارم تعارف هم کسی با...  زنم می راست و رک رو

نکن نگاه هم رو سرت پشت برو...  برو گم می بهت  ... 

کرد نگاه خواهرش به سکوت در لحظاتی سعید  ...  

 چی مردم...  کنار به شما حاال:  گفت ای گرفته لحن با گذشت که کمی

؟ کنم کار چی مردم حرف با...  ؟ گن می  ... 

 مردم باز ، نکنی و بکنی کار هر...  زنند می حرف همیشه مردم -

دارن گفتن واسه حرفی  ... 

 رو مریضش دختر که بود عاطفه بی چقدر گن می بهم بعدا ولی آٰره -

 خودش های گذرونی خوش پی خارج رفت و گذاشت تنها بیمارستان توی

بدم حرفا این به تونم می جوابی چه من وقت اون...   ... 

 تازه اونوقت خوب:  شد خیره برادرش های چشم در رحمی بی با سمیرا

...  کنی درک رو دختر اون حال بتونی شاید اونوقت...  شیال مثل شی می

 شیوا های بدی از تونی می نه که ، داره حسی چه فهمی می وقت اون

کنند فکر بد انقدر بهت راجع که کنی تحمل تونی می نه و بگی  ... 

نشست سعید های لب روی ، اراده بی تلخی لبخند  ... 

 دخترت یا باشی خودت فکر به خوای می االن...  بگیر تصمیم حاال -

؟ شیال  ... 

کنم می شیال راحتی واسه کاری هر من که دونی می -  ... 



رفتنت کارهای و بلیط دنبال برو پس...  خوبه -  ... 

 که بگم بهش...  بزنم حرف رضا با باید قبلش نه:  داد تکان سری سعید

 و بعدی های هزینه و ، کنم می پرداخت کامل رو بیمارستان های هزینه

شن می پرداخت من جانب از همه ، شیوا های جراحی  ... 

 چیزه ترین مهم این منم نظر به و:  نشست سمیرا های لب روی پوزخندی

 ترین مهم پول که دونیم می ، داریم شهره از دومون هر که شناختی با... 

هم شیوا و...  اون واسه هست چیز  ...  

 پول خاطر به دونیم می دو هر االن:  داد تکان تاسف با را سرش سمیرا

 عمل جا همین شیوا...  کنی می پرداخت رو پول تو...  کرده کارهایی چه

 که جایی تا...  باشی ای دیگه چیز نگران تو که نیست الزم و ، شه می

ذاریم نمی تنهاشون ما ، بربیاد سمانه و من دست از  ... 

داد تکان سکوت در را سرش سعید  ...  

گذشت کمی  ...  

 کنی می فکر:  گفت خواهرش به رو دوباره و نیاورد طاقت انگار ولی

؟ درسته کارم این  ... 

 شرایط این توی االن که ، کاریه ترین درست این:  گفت مالیمت با سمیرا

 تاوان باید کسی هر ، گفتی خودت که همانطور سعید...  بدی انجام باید

بده رو خودش های بدی  ... 

 شناختی با...  کرد کوتاه را حرفش سمیرا ، آشپزخانه از سمانه خروج با

 کند تمام جا همین را هایش صحبت داد می ترجیح ، داشت سمانه از که

 در دوباره هم سعید...  کرد می پیدا را سعید با صحبت فرصت هم باز... 

 میِز روِی را چای سینی و شد سالن وارد سمانه...  بود رفته فرو خود

گذاشت مبل مقابِل  ... 



 خود با ، سکوت در و انداخت دیگرش پای روی را پایش یک سمیرا

دهد انجام شیال برای توانست می که بود کاری بهترین این که ، اندیشید  

... 

 

 

*** 

 

 تا خانه مسیر ، هم کنار در ، سکوت در دو هر ، که مدتی تمام مثل شیال

 پشت را در و شد پیاده ماشین از ساده خیلی ، بودند کرده طی ، را اینجا

 صدای که ، بود نگرفته فاصله ماشین از قدم چند هنوز...  بست سرش

برگرداند عقب به ، را شیال کنجکاو نگاه ، ماشین در شدن بسته و باز  ...  

 زدن دور حال در ، جلو از و قفل را ماشینش ، او به توجه بی سام

بود ماشینش  ...  

کرد نگاه او به و ایستاد جا همان شیال  ...  

 کرد شروع را کوچه داخل سراشیبی و گذشت او کنار از سکوت در سام

رفتن باال به  ... 

 همان از و نیاورد طاقت دلش هم باالخره ، رفت درهم شیال های اخم

؟ ری می کجا داری:  داد قرار مخاطب را او ، بود ایستاده که جایی  ... 

 کمی لبش ی گوشه ، بود ایستاده او به پشت که همانطور...  ایستاد سام

رفت باال  ... 



 از چرا:  رساند او به را خودش و طی ، را میانشان فاصله قدم چند شیال

؟ شدی پیاده ماشینت  ... 

 او به خونسرد ای چهره با و چرخید ؛ کرد پاک صورتش از را لبخند سام

دارم کار:  کرد نگاه  ... 

؟ کجا...  داری کار:  رفت درهم شیال های اخم  ...  

 حال در سام که مسیری و سام سر پشت به کوتاه ای لحظه ، شیال نگاه

 به دوباره و ، اشاره رو به رو ساختمان به سر با ، شد دوخته بود رفتن

؟ ساختمون اون توی:  کرد نگاه سام  ... 

شد تنگ کمی سام چشم ی گوشه  ... 

؟ شدی من کارهای کنجکاِو ِکی از -  ... 

رفت درهم قبل از بیشتر شیال های اخم  ... 

 من با تونی می ، داری دوست خیلی اگه ولی:  خورد تکانی سام ی شانه

  ... بیای

 نگاهی اش مچی ساعت به و چرخاند را دستش مچ حال همان در و

 ساعت به ، ساعت نیم هنوز چون...  کنی صبر کم یه باید فقط:  انداخت

مونده من مالقات  ... 

 هم کمی ترافیک خاطر به امروز...  انداخت نگاهی سام ساعت به شیال

 رسید می تا ، کرد می معطل اینجا بیشتر را خودش اگر و بود کرده دیر

گذشت می اش جلسه شروع زمان از دقایقی ، باال  ... 

کرد نگاه سام به و آورد باال را سرش شیال  ...  

رفت باال ابرویش ِی لنگه یک ، شیال ِی خیره هاِی نگاه زیر سام  ...  



 ریشخند را او سام نگاه کرد می حس...  شد فشرده هم روی شیال های لب

کند می  ... 

؟ خوب -  ... 

 سرزنش حال در ، سکوت در که حالی در و گرفت او از را نگاهش شیال

 و گذشت سام کنار از ، بود جا بی کنجکاوی این برای ، خودش کردن

گرفت پیش در ، را ساختمان مسیر  ... 

:  شد شنیده دوباره سرش پشت از ، سام صدای که ، بود نرفته قدم چند

بمون منتظرم جا همین ، شد تموم که کارت  ... 

 

 

** 

 

...  بود دوخته بود ایستاده او کنار که سام به را اش خیره های نگاه شیال

کرد نگاهش منتظر سام آسانسور در شدن باز با  ... 

؟ شی نمی سوار -  ... 

 اخم با و گرفت او از را نگاهش...  فشرد هم روی را هایش لب شیال

شد وارد درهم های  ... 

ایستاد او کنار در سکوت در و زد را کف هم ی دکمه سام  ... 

 موقعی همون باید:  بشکند را میانشان سکوت شیال صدای تا گذشت کمی

بیرون اومدم می و شدم می بلند ، شدی اتاق وارد که  ... 

کرد نگاه او به و گرفت آسانسور در از را نگاهش سام  ... 



 این ، عادی شرایط در که شد زده بینمون ها حرف خیلی...  ؟ چرا -

دادی نمی کدوممون هیچ به رو فرصت  ... 

نمونده دیگه بینمون فرصتی چون -  ... 

 بدقلقی...  کنم می خواهش شیال:  فرستاد بیرون خستگی با را نفسش سام

 فایده بی ، اتاق اون توِی ، بینمون ِی شده زده حرِف همه این نذار...  نکن

 ... بشه

گرفت نشنیده را سام حرف این شیال  :  

داری مالقات قرار گفتی بهم -  ... 

 ... داشتم -

اتاق توی بیای ، من ِی جلسه وسِط خوای می یهو نگفتی ولی -  ... 

بود ساعت اون دکتر خانم با مالقاتم قرار:  انداخت باال ای شانه سام  ... 

 با ، من سر پشت که نمیاد خوشم:  برگشت او طرف به حرص با شیال

کنی می رو کارها این دکتر خانم  ... 

 نیست دیگه سرت پشت:  کرد نگاه او به خونسردی با و چرخید هم سام

...  خواستم دکتر خانم از ، خواهش با رو جلسه این که بود همین واسه... 

 رو ها حرف خیلی گفتن فرصت و ، بشینیم هم روی به رو...  رو در رو

بدیم َهم به ،  ... 

؟ نخوام من اگه -  ... 

 ِی همه من ، بخوای هم تو ، که وقتی تا:  کرد نگاه او به جدیت با سام

کنم می رو تالشم  ... 



...  داشت همراه به ، را شیال احساسات غلیان دوباره ، سام حرِف این

 میاِن از...  گرفت سام از را نگاهش شیال...  ایستاد حرکت از آسانسور

افتاد راه به ، ساختمان خروجی در سمت به و گذشت ، آسانسور باِز دِر  

... 

 پشت سام ی مردانه های قدم ، با همراه ، کفشش بلند ی پاشنه صدای

 وزیدن به شروع مالیمی باد...  شکست می را شبانه سکوت ، سرش

 چه و ماشین اتاقک داخل چه ، ساعت چند این تمام که عطری...  گرفت

 هایش ریه داخل ، اختیار بی ، را بود کرده پر را مشامش ، مطب داخل

 ، گذاشتند می سر پشت ، هم با را تاریک کوچه که همانطور و...  کشید

اندیشید خود با شیال  :  

 زده قدم ، هم کنار در ، آرامش در چنین این ، که باری آخرین از چقدر

 او سِر پشِت سام و ، جلو او...  نه که هم کنار در...  بود گذشته ، بودن

 شیال...  نه مگر...  بود بخش آرامش ، هم قدر همین ، وجود این با... 

بی ، گرفت باال کمی را سرش , 

 چشم ، سرش باالیِ  سیاِه آسماِن به ، باشد رویش جلوی به نگاهش نکهآ

...  امروزشان هاِی حرف سمِت دوباره ، رفت پریشانش ذهن...  دوخت

 هایی زبان زخم...  بود شنیده زیادی های حرف ، زده زیادی های حرف

 ، وجود این با...  بود کشیده رخش به ، را بود شنیده مدت این در که

بود شده تر سبک چقدر ، قبل به نسبت  ...  

کرد فکر کمی شیال  ...  

رسید نتیجه این به آخر در و ، کرد رو و زیر را خودش احساسات  : 

بود شده تر سبک ، خیلی  ... 



 ، هم هنوز و ، دلخور هم هنوز ، بود قرار بی هم هنوز ، وجود این با

 در ، داشت نیازش که زمانی ، که این نه مگر...  بود ناراحت کمی

اگر...  کرد می رها را او دوباره اگر...  داشت حق پس...  نبود کنارش  

... 

 جای از را او ، تاریک دیواِر کناِر از ، گربه دو دعوای و جیغ صدای

  ... پراند

 شده پیدا راهش جلوی ، هوا بی ای چاله واقعا که آن یا ، ؟ بود ترس از

 خودش ، که آن از قبل ولی...  خورد پیچ پایش ، بود که چه هر...  ؟ بود

 دور ، ای مردانه قوی های انگشت ، شود خوردنش زمین مانع بتواند

بود نگهداشته سرپا دوباره را او و ، حلقه بازویش  ...  

 تماِس از یا ؟ ترس از...  شد حبس لحظاتی برای شیال ی سینه در نفس

؟ او انگشتاِن ناگهانِی  ... 

؟ کجاست حواست...  ؟ خوبی -  ... 

برگشت عقب به ، او سمت به ، آرام شیال سر  ... 

 ، بود حلقه شیال بازوِی دوِر همچنان ، هایش انگشت که همانطور سام

 ، بود خورده پیچ که پایی و ، پائین به ، شب تاریکی در و شده خم کمی

انداخت نگاهی  ... 

؟ خوبی:  کرد سوال دوباره سام  ...  

گرفت اوج ، ناگهانی نزدیکِی این از ، اراده بی ، شیال قلب ضربان  ... 

آمد باال ، بود شده خم کمی که همانطور ، سام نگاه  ...  

؟ شیال -  ... 



داد قورت را دهانش آب شیال  ...  

بیا خودت به  ... 

 ، کار این با و کشید عقب را خود...  داد خود به تکانی ، سختی به شیال

 فاصله سام از...  کرد جدا ، بازویش دور از ، را سام انگشتان ِی حلقه

 تلو تلو...  نکرد را خودش سر پشِت سراشیبِی حساِب ، ولی...  گرفت

 دوم بار برای سام دست ، شود زمین نقش که آن از قبل ولی...  خورد

 او ی دوباره خوردن زمین مانع و ، حلقه او بازوی دور ، شب آن برای

 ... شد

یواش...  هی -  ... 

کرد قبل از بیشتر ، را او های گونه گرمای ، سام پرسرزنِش لحِن  ... 

کن ولم:  گفت وار زمزمه شیال  ... 

شد تنگ کمی ، سام چشم ی گوشه  ... 

 تر محکم ، کرد می سعی که لحنی با ، سام ِی خیره های نگاه زیر شیال

کن ولم:  کرد تکرار دوباره ، باشد قبل از  ... 

 

شد دقیق کمی او ی چهره در سام  ...  

 دستش...  نداشت را او نگاه خیرگی و نزدیکی همه این ، تحمل تاب شیال

 بازوی دور از ، را انگشتانش ی حلقه ، خودش سام بار این و کشید را

 به و کرد گردی عقب ، شتاب با مکثی هیچ بی شیال...  کرد باز شیال

افتاد راه به سام ماشین سمت  ...  

نشست سام ابروان میان عمیق چینی  ...  



...  بود انداخته طنین ، کوچه آرام فضای در ، شیال کفش ی پاشنه صدای

 ، ماند منتظر برگرداند عقب به را رویش که آن بی و ایستاد ماشین کنار

بزند را ماشینش دزدگیر سام تا ماند منتظر  ...  

شد متوقف سرش پشت ، سام های قدم صدای  ... 

کن باز رو در -  ... 

 این ولی ، برنگشت عقب به شیال...  برداشت سمتش به دیگری قدم سام

دانست ، کرد پر قبل از بیشتر ، را مشامش که ، سام عطر از را  ... 

کن نگاه من به:  گفت سرش باالی از وار زمزمه سام  ... 

کن باز رو در -  ...  

شیال:  گذاشت ماشین در روی را دستش کف ، شد خم کمی سام  ...  

کن نگاه من به و برگرد...  کنم می خواهش:  کرد مکثی  ... 

 خیلی ی فاصله از سام صدای...  گرفت اوج دوباره شیال قلب ضربان

شد می شنیده ، گوشش کنار از ، نزدیکی  ... 

کنم می خواهش:  کرد تکرار دوباره ، قبل از تر مالیم سام  ... 

ندارم باهات حرفی من:  بود لرزان شیال صدای  ... 

 زیادی های حرف هنوز...  نیست اینطور که دونی می هم خودت -

بزنیم َهم به باید که ، مونده  ... 

نکنم فکر -  ... 

کن حس فقط ، نکن فکر -  ...  



 دست ، بود گذاشته ماشین بدنه روی که دستی با ، حرف این دنبال به و

 پشت که حالی در و ، چرخاند را شیال حرکت یک با...  گرفت را شیال

 را بود دستش در هنوز که را شیال دست ، چسباند می ماشینش به را شیال

گذاشت قلبش روی ،  ...  

 خودش سرجای فقط لحظاتی ، ناگهانی حرکت این از مبهوت و مات شیال

ماند باقی  ... 

داد قرار شیال هاِی چشم سطِح هم ، را هایش چشم و شد خم سام  ... 

 تکرار دوباره ، داشت قرار دستش میان ، شیال های انگشت که همانطور

کن حسش...  کنم می خواهش:  کرد  ... 

 روی که ، دستش کف به و کنده سام های چشم از ، اختیار بی شیال نگاه

 طول لحظاتی ، سام نگاه سنگینی زیر...  شد خیره ، داشت قرار سام قلب

 در را او ناگهان که عجیبی احساسات هجوم میان توانست شیال تا ، کشید

 آرام ، ولی ، کشید طول کمی...  شود چیزی درک به قادر ، برگرفت

 قلب تپش ، دستش کف زیر ، محکم ولی ، تند هایی ضربان حس با ، آرام

رفتن باال به کرد شروع دوباره ، هم خودش  ...  

 ... متاسفم -

 ، دستش های انگشت زیر ، سام تن گرمای انگار...  پرید جای از شیال

 های چشم به و آمد باال دوباره شیال نگاه...  بود برده فرو خلسه در را او

شد دوخته سام  ... 

 مردانه های انگشت میان که ، او ظریف های انگشت به آرامی فشار سام

عزیزم متاسفم:  گفت ای گرفته صدای با دوباره و ، داد بود خودش ی  ... 

 دوباره شیال ، روزها این طی در ، بار چندمین برای...  لرزید شیال دل

شد احساسات دستخوش  ...  



 می فرصت یه ازت فقط...  کنم می خواهش...  بده فرصت یه بهم -

کنم می خواهش...  کنم جبران واست بذار...  عزیزم خوام  ... 

داد قورت سختی به را دهانش آب شیال  ... 

دادیشون دست از که داشتی زیادی های فرصت تو -  ... 

...  دونم می:  داد تکان ، شیال حرف تائید در را سرش ، ناراحتی با سام

 ، هاشون لحظه لحظه ، دادِن دست از ی واسه همیشه رو خودم و

 که سخته دونم می...  کنم می خواهش...  ولی...  کنم می سرزنش

 کنم می خواهش ولی...  کنی فراموش رو کردم حقت در که رو کارهایی

 فراموش رو روزها اون که کنم کاری بذار...  بده دوباره شانس یه بهم ،

 ... کنی

کرد نگاه او به لحظاتی شیال  ...  

؟ نتونستی اگه -  ... 

بدهد را شیال سوال این جواب تا کشید طول کمی...  کرد مکثی سام  ...  

بیرون رم می زندگیت از هم من وقت اون -  ... 

 تاِب شیال...  انداخت شیال جاِن به ای لرزه ، سام لرزاِن و گرفته صدای

 نقطه به و برگرداند را سرش...  نداشت را غمگین های نگاه آن ، تحمِل

دوخت چشم ، کوچه تاریکی در ای  ... 

 ، که ایِن بدونم خوام می که چیزی تنها فقط:  لرزید سام صدای...  فقط -

؟ داری دوسم هنوزم  ... 

 شده دوخته شب تاریکی در جایی در همچنان ، نگاهش که همانطور شیال

احمقی خیلی:  گفت وار زمزمه ، لب زیر ، بود  ... 



 سمت به دوباره را شیال صورت ، مالیمت با ، آزادش دست با سام

برگرداند خودش  ... 

دونم می -  ... 

کند کنترل را خودش احساسات کرد سعی شیال  ... 

کردی نابود ، هات داوری پیش خاطر به رو زندگیمون از ماه چند تو -  

... 

بدترینم من...  دونم می:  داد تکان شیال حرف تائید در را سرش سام  ... 

گرفت را شیال دیدگان جلوی ، تار ای پرده  ... 

 هایی نقشه و کارها همه تو:  داد فرو را بغضش سختی به شیال...  تو -

کردی باور رو ، کشید واسمون که  ... 

 ام چیزی اون از تر احمق من دونم می:  داد تکان را سرش تاسف با سام

کردم می فکر که  ... 

 می دلم:  آورد بیرون ، سام انگشتان میان از را دستش کرد سعی شیال

شه نمی خنک دلم بازم دونم می ولی ، بزنمت انقدر خواد  ... 

 انگشتان میان هنوز که را اش کرده گره مشت ، او تقالی به توجه بی سام

آورد باال ، را بود خودش  

 

عزیزم متاسفم:  زد آن روی ای بوسه و  ... 

کردی خراب رو چیز همه تو:  کرد تکرار دوباره بغض با شیال  ... 

 می ولی:  کرد نگاه او های چشم به و آورد پائین دوباره را سرش سام

کنم درست دوباره رو چیز همه ، بعد به این از خوام  ... 



؟ االن - ... 

 نگاه ، شد سرازیر شیال چشم ی گوشه از که اشکی قطره به ، درد با سام

  ... کرد

عزیزم متاسفم -  ... 

  ... تو -

دهد فرو را بغضش کرد سعی دوباره شیال  ... 

 در و گذاشت شیال گردن پشت را دستش یک...  نیاورد طاقت دیگر سام

 هیشش:  گفت لب زیر کشید می خود ی مردانه أغوش در را او که حالی

متاسفم خیلی...  عزیزم متاسفم...   ... 

شدند جاری شیال صورت روی اشک قطرات  ... 

 رفت بین از بازوانش میان شیال بدن انقباض ، کرد حس که زمانی تا سام

 های اشک از پیراهنش جلوی خیسی حس با...  کرد تکرار را کلمه این ،

 شد خودش های چشم جلوی اشک پرده و سوزش متوجه تازه ، شیال چشم

 صدایی با و گذاشت شیال سر روی صورتش...  آورد پائین را سرش... 

 فقط...  کنم می جبران ، خورم می قسم...  کنم می جبران:  گفت گرفته

شیال خورم می قسم...  بده جبران واسه فرصت یه بهم  ... 

 اشک گذاشت و فشرد او ستبر سینه به را سرش فقط حرفی هیچ بی شیال

کنند پیدا را خودشان راه هایش  ... 

 

 

*** 



 

؟ درسته زنه می رضا که حرفایی -  ... 

 را خودش اتاق در که حالی در و انداخت خواهرهایش به نگاهی نیم سعید

اتاق تو بیا:  گفت و کرد شهره به رو ، کرد می باز  ... 

شد فشرده هم روی نارضایتی با سمیرا های لب  ... 

شد اتاق وارد و گذشت سعید کنار از ، برافروخته ای چهره با شهره  ... 

افتاد راه به باال طبقه های پله سمت به ، سکوت در و کشید آهی سمانه  ... 

بست سرشان پشت را در ، درهم های اخم با سعید  ... 

برگشت سعید سمت به شهره ، اتاق در شدن بسته با  ... 

؟ آره...  ؟ درسته رضا حرفای -  ...  

کرد حرکت تختش سمت به ، خونسردی با سعید  ... 

 می داری ”واقعا:  گفت دوباره ، کرد می نگاه او به که همانطور شهره

؟ ری  ... 

 اینجا ، داشتم نظر در که چیزی اون از بیشتر:  نشست تختش روی سعید

 ... موندم

 موندی اینجا داشتی نظر در که چیزی اون از بیشتر که چیه منظورت -

 حتی ، تونی می چطور اونوقت...  بیمارستاِن تخِت روی دخترت! ... ؟

؟ بزنی رو رفتن حرِف  ... 

 همه به حواسش اون...  زدم حرف رضا با:  انداخت باال ای شانه سعید

 رضا به که الزمِ  فقط ، کردین پیدا احتیاج چیزی به اگه...  هست چیز

کنه می حلش واست اون ، بگی  ... 



؟ راحتی همین به -  ... 

 چیز همه اون...  کردم هماهنگ رضا با...  آره:  داد تکان سری سعید

کنه می ردیف واستون اینجا رو  ... 

...  دارم کار چی رضا با من:  گفت بلندی نسبتا صدای و حرص با شهره

پدرشی تو  ... 

 کارها این دارم که ، هست هم همین واسه:  افتاد سعید ابروان میان چینی

کنم می رو  ... 

؟ چی من پس...  ؟ برمیاد دستت از کار این فقط...  ؟ همین -  ... 

ندارم تو به نسبت تعهدی من:  شد تر غلیظ ، سعید ِی چهره اخِم  ... 

بری و بذاری تنها اینجا منو خوای می -  ... 

 اینجا همیشه واسه من ، بود قرار مگه...  شم نمی منظورت متوجه -

؟ بمونم  ... 

 ولی...  فشرد هم روی ، حرص روی از را هایش لب ، لحظاتی شهره

شود تمام اینگونه چیز همه ، دهد اجازه توانست نمی  ... 

 با کنی می فکر...  ؟ چی دخترت به...  درست ، نداری تعهدی من به -

؟ کنی توجیه رو رفتنت این تونی می ، پول  ... 

 کردم نمی فکر:  نشست سعید های لب روی ، تمسخر سر از ای خنده

بشنوم تو دهن از رو حرف این وقت هیچ  ...  

بکنی ما با رو کار این نداری حق:  برداشت او سمت به قدمی شهره  ... 

؟ ندارم حق : کرد نگاهش ، لب روی پوزخندی با سعید ! ... 



 فکر هیچ...  ؟ ها ، کردی فکری چه خودت پیش...  نداری حق نه -

 وضعیت این چجوری ، تنها ، اینجا شیوا شرایط با قراره من که کردی

؟ هستی پدری چجور تو آخه...  ؟ ببرم پیش رو  ... 

...  نیست حواست کنم فکر:  شد بلند تخت روی از ، عصبانیت با سعید

 حق در رو لطف ترین بزرگ ، شیوا و تو از نکردن شکایت با من

 می شکایت دوتون هر از ، بود من جای دیگه کس هر...  کردم جفتتون

 ... کرد

 کس هیچ:  داد را او جواب ، بود گرفته باال که ای چانه و حرص با شهره

 رو خودش دختر ، کس هیچ...  کنه نمی خودش دختر با رو کار این

کنه نمی ول تنها اینجور  ... 

 شیال حق در رو کار این چرا تو پس...  ؟ ”جدا:  رفت باال سعید ابروهای

 این که مدت این تمام چرا تو...  ؟ نبود تو دختر شیال مگه...  ؟ کردی

 بهش کمک واسه و کشیدی کنار رو خودت ، شد مردم نمای انگشت دختر

؟ نبود تو دختر شیال مگه...  ؟ ها ، نیومدی جلو اصال  ... 

کرد باز را دهانش شهره  ... 

 به را کردن صبحت ِی اجازه و آورد باال را دستش حوصلگی بی با سعید

 هم هنوز...  کنی دفاع خودت از خوای می هم هنوز...  کن بس:  نداد او

 این توی کافی اندازه به من ولی...  کارهات این از برنداشتی دست ،

دادم گوش ، دادی تحویل بهم که مزخرفاتی به ، مدت  ...  

فشرد هم روی را هایش لب حرص با شهره  ... 

:  داد ادامه رحمی بی با و ، گرفت او سمت به را اش اشاره انگشت سعید

 حقتون در رو لطف ترین بزرگ ، شیوا و تو از نکردن شکایت با من



 تعهدم دارم ، بیمارستان های هزینه کمال و تمام پرداخِت با من...  کردم

بار یه واسه حتی که وقتی هم اون...  دم می انجام دختر اون به رو  ... 

...  بار یک حتی:  کرد نزدیک هم به را اش اشاره و شست انگشت سعید

 کس هر که بار هر...  نکرد پشیمونی اظهار شیوا ، روزها این تماِم توِی

 ، دیدی خودت تو...  داد آزار رو همه هاش بدذاتی با ، رفت مالقاتش به

 زشت رفتارهاش و حرفا چقدر ، رفتم دیدنش به من که باری یه همون که

 خودم زندگی و کار تمام از که...  ؟ داری توقعی چه ازم حاال...  بود

 یک...  ؟ بشه چی که...  ؟ بشینم ، اتاق اون در پشت ، مدت تماِم و بیفتم

؟ ببینه منو بخواد شیوا که شد بار  ... 

مریضِ  دختر اون سعید -  ... 

...  موافقم باهات کامال:  داد تکان ، شهره حرف تائید در را سرش سعید

 یک اون...  نیست جسمی فقط اش بیماری ولی...  مریِض دختر اون

 اون که کارهایی چون...  داره درمان به نیاز شدت به که روانِی بیمار

کنه نمی خودش خانواده حق در نرمالی و سالم آدم هیچ ، رو کرده  ... 

 جور این دخترمون به راجع نداری حق:  شد بلند دوباره شهره صدای

بزنی حرف  ... 

 شهره از را رویش و آورد باال را دستش حوصلگی بی با هم سعید

حرف ِی حوصله هم من...  بهتر:  برگرداند  

 

 بعد به این از...  زدم رضا به رو هام حرف تمام...  ندارم رو بیشتر زدِن

 واست رو ها هزینه بتونه که جایی تا...  بگو اون به داری کاری هر

کنه می پرداخت  ... 

؟ چی من پس...  سعید:  کرد تغییر شهره لحن  ... 



رفت باال ، شهره ملتمِس لحِن از ، سعید ابروهای  ... 

؟ کنم کار چی تنهایی اینجا من -  ... 

 دخترهای مادر تو...  ؟ تو : برگرداند او سمت به دوباره را سرش سعید

 واست مشکلی و کار اگه ، مون جدایی بعد هاِی سال این تماِم مثِل...  منی

 ای دیگه کار ، این از بیشتر ولی...  کنم کمکت کنم می سعی ، بیاد پیش

برنمیاد دستم از  ... 

 بی آدم واقعا:  گفت او به رو حرص با و نیاورد طاقت دوباره شهره

میری و میذاری رو چی همه ، اینجوری داری که هستی مسئولیتی  ... 

...  کن فکر داری دوست که جور هر:  انداخت باال ای شانه فقط سعید

 مثل چیز هیچ دیگه...  باشی داشته انتظار من از تونی نمی این از بیشتر

 رابطه هیچ ، شیوا یا تو با خواد نمی دیگه ، هم شیال حتی...  نیست سابق

باشم هم اون فکر به باید ، شما جز من...  باشه داشته ای  ... 

شد پیدا شهره برای امیدی کورسوی انگار  ... 

؟ مونی می تو بگه شیال اگه یعنی -  ... 

...  نکن هم فکر بهش حتی:  برداشت او سمت به قدمی حرص با سعید

 نداری حق دیگه...  بشی دختر اون آزار باعث دم نمی اجازه بهت دیگه

؟ فهمیدی...  بشی هم نزدیک بهش حتی  ... 

فشرد هم روی را هایش لب عصبانیت با شهره  ... 

 موضوع این توی کامال شهره:  شد آمیز تهدید و جدی کامال سعید لحن

 ؛ شیال سمت بری ، دیگه بار یه ببینم اگه...  بکن هاتو فکر...  ام جدی

 این بدون و کنم می فراموش رو کردم رضا با که هایی صحبت همه منم

 شیوا یا و تو سر قراره بالیی چه که باشه داشته اهمیت ای ذره واسم که



 نتونی وقت هیچ دیگه که رم می طوری و گیرم می رو شیال دست ؛ بیاد

 تا...  کن جمع رو حواست پس...  بشنوی حتی رو شیال یا و من اسم

 ، ببینم دیگه بار یه اگه ولی...  کردم لطف بهتون زیاد هم اندازه همین

 زنم می ، بشی شیال آزار باعث ، رفتارات یا حرفات با خوای می دوباره

 این همه از بیشتر که کسی اون وقت اون و ، قرارهام و قول تمام زیر

کن جمع رو حواست پس...  نیستم من ، کنه می ضرر وسط  ... 

متاسفم واست واقعا -  ... 

 را او جواب ، زد می دو دو عصبانیت از داشت که هایی چشم با سعید

متاسفم خیلی تو برای هم من:  داد  ... 

 کناِر میِز سمِت به و برگرداند او از را رویش ، حرف این گفتن از بعد و

رفت ، بود گذاشته آن روی را وسایلش که ، دیوار  ... 

 که بود مشخص ولی...  کرد نگاه او به ، حرص با لحظاتی برای شهره

ندارد گفتگو این ی ادامه به ، دیگری تمایل سعید  ...  

شه می تموم جا همین چیز همه که نکن فکر:  نیاورد طاقت هم باز شهره  

... 

نشست سعید های لب روی پوزخندی  ... 

 سمت به و گرفت او از را نگاهش ، فشرد هم روی را هایش لب شهره

افتاد راه به اتاق در  ...  

 از باید که اندیشید خود با ، شد می خارج اتاق از حرص با که همانطوری

کند ماندن به مجبور را سعید ، دیگری طریق  ... 

 

؟ ری می داری -  ... 



 به را سرش ، داشت خود کنترل در سعی سختی به که حالی در شهره

 نشسته سالن داخل های مبل از یکی روی که سمیرا به و برگرداند عقب

 ، او حضور ، ِی متوجه حتی که بود عصبانی آنقدر...  کرد نگاه ، بود

بود نشده هم سالن داخل  ... 

؟ زودی این به -  ... 

 می نگاه او به ، بود بدخواهانه کامال ، شهره دید از که لبخندی با سمیرا

 ... کرد

 ، زدم رو زدم می باید که حرفایی:  شدند تنگ شهره های چشم ی گوشه

ندارم اینجا ، هم ای دیگه کار حاال و  ... 

 لب روی تمسخر و رفته باال ابروهای با و شد بلند مبل روی از سمیرا

رفت او سمت به ، هایش  ... 

 یه انگار...  نبود خوشایند ، زدین هم با که حرفایی هم خیلی انگار ولی -

 رو حالت ممکِن ؛ بیارم خنک آب لیوان یه واست خوای می ، ناراحتی کم

بیاره جا  ... 

 اش فشرده بهم های دندان میان از و برداشت او سمت به قدمی شهره

 همینطوری همیشه...  توئه سر زیر ، چیزها این ِی همه دونم می:  غرید

کردی می من برعلیه رو سعید ، حرفات با همیشه...  بودی  ... 

 نتونستم ، باید که اونطور ولی:  داد تکان را سرش خونسردی با سمیرا

بدم نجات تو دست از رو ها بچه و سعید  ... 

 ، چیز همه قراره نکن فکر:  نشست شهره های لب روی پوزخندی

 دور قضیه این از رو خودش تونه نمی سعید...  شه تموم اینطوری

 ... نگهداره



...  بمون دور سعید از:  کشید پر شهره حرف این با هم سمیرا خونسردی

بردار خانواده این سر از دست...  بگیر فاصله شیال از  ... 

 می فکر...  نشناختی منو هنوز تو:  نشست شهره های لب روی لبخندی

 اشتباهت ولی...  نگهداری دور شیوا و من از رو سعید تونی می که کنی

دم نمی رو اجازه این بهت من...  جاست همین  ... 

کرد نگاهش تاسف با سمیرا  ... 

 بیمار روح این با تو...  شده اینطور شیوا چرا که کنم نمی تعجب اصال -

کردی تباه هم رو بچه اون ، مسمومت وجودِ  و ،  ... 

شد خارج سالن در از و برگرداند را رویش ؛ لب روی پوزخندی با شهره  

... 

 آن به ، سرش و پرید جای از شیال ، سالن در شدِن بسته بلنِد صداِی با

 پاشنه های کفش پوشیدن حال در که ، شهره دیدن با سام...  برگشت سمت

 تخِت روی که ، شیال سر باالی...  کرد حرکت شیال سمت به ، بود بلندش

 سینه روی را هایش دست که حالی در و ایستاد ، بود نشسته حیاط وسِط

 چشم ، آمد می پائین حیاط های پله از که شهره به ، کرد می قالب اش

 ... دوخت

...  بود شده دوخته شیال به ، کرد می طی را حیاط طول که شهره نگاه

 دایی اتاِق باِز یِ  پنجره از...  برد درهم را سام های اخم ، او نگاه حالت

 را هایشان حرف از زیادی مقدار ، شد می باز حیاط سمت به که ، اش

 خوشایند او دیِد از اصال ، شیال به شهره نگاِه حالِت این و ، بود شنیده

 ... نبود

ایستاد تخت کنار شهره  ... 



شد بلند تخت روی از ، سکوت در و آرام شیال  ... 

 سعید...  ؟ ری می داری که داری خبر:  کرد شروع مقدمه بی شهره

ده می انجام رو رفتنتون کارهای داره  ... 

افتاد شیال ابروهای میان ظریف چینی  ... 

؟ زد می حرف چه از داشت  ... 

ایستاد شیال کنار و آمد تر نزدیک کمی سام  ... 

انداخت سام به نگاهی نیم شهره  ... 

 آشتی...  شدین خوب هم با که انگار:  نشست هایش لب روی پوزخندی

؟ کردین  ... 

دوخت او به را سردش نگاه ، سکوت در سام  ... 

 که شدی حاضر چطور:  برگشت شیال سمت به دوباره شهره نگاه

؟ ببخشیش  ... 

دوخت چشم وقاحت همه این به فقط ، سکوت در شیال  ...  

 مدت از بعد ، او از بخشش طلب برای شهره که ، افتاد روزی آن یاد به

بود گذاشته خانه این درون به پا ، ها  ...  

 شدن بخشیده دنبال خودت که همانطور:  بگوید او به خواست می دلش

ولی...  بودی  ... 

 دلش...  نداشت هم را او با کردن بحث و جر ِی حوصله حتی چرا ولی

 حیاط داخل ، سام کنار در که آرامشی پر لحظات این خواست نمی

ببرد بین از او با کردن صحبت با ، را بود گذرانده  ... 



 قرار او و شهره میان را خودش چون ، کرد درک را شیال حال انگار سام

برین اینجا از بهتره:  گفت سردی لحن با و ، داد  ... 

 که انگار! ... ؟ برم:  کرد نگاه سام های چشم به و آمد باال شهره سر

 می رو رفتنش کارهای داره سعید...  ؟ نشدی من های حرف ی متوجه

ره می اینجا از تنها دیگه بار این که کنی می فکر و...  کنه  ... 

...  جاست همین اشتباهات نه:  نشست شهره های لب روی بدی پوزخند

ده می انجام رو شیال با خودش رفتن کارهای داره اون  ... 

شد خالی سام دل ته  ...  

 نمایان اش چهره از احساساتش که کرد را تالشش تمام ، وجود این با ولی

 ... نشود

 از بری خودت ، بشه دیر که این از قبل بهتره پس! ... ؟ کنی نمی باور -

 ، بود نشسته هایش لب روی که ای موذیانه لبخند با و...  بپرسی سعید

 و گرفته را شیال دست سعید بینی می ، بیای خودت به تا چون:  داد ادامه

برده خودش با  ...  

 می بعید و : ریخت او به هم را زهرش ، سام پای تا سر به نگاهی با و

 زیاد ، کردی شیال با که کارهایی تمام بعد ، هم تو التماس و خواهش دونم

باشه داشته سعید تصمیم روی تاثیری  ... 

 دندان میان از و کرد کنترل را خودش وجود این با ، شد منقبض سام فک

برین که بهتره:  کرد تکرار دوباره ، اش فشرده بهم های  ... 

 اینو ولی ، رم می:  برداشت جلو به قدمی ، رفته باال ابروهای با شهره

 ضرر که نیستم من فقط وسط این ، بره سعید قراره اگه ، بدونی که بهتره

کنم می  ... 



کرد نگاه او به فقط منقبض فک و ، درهم های اخم با سام  ... 

 بی و گرفت او از را رویش...  نشست شهره های لب روی بدی پوزخند

افتاد راه به حیاط دِر سمِت به ، بیندازد شیال سمت به دیگری نگاه که آن  

... 

 کنترل را خودش سختی به ، بود دوخته او به را نگاهش که همانطور سام

نکند ای احمقانه کار تا ، کرد  ... 

شد بسته ، او ی شده تنگ های چشم مقابل در ، بلند صدای با حیاط در  ... 

 هیچ چرا...  کرد ای قروچه دندان ، او حضور از نفرت و خشم میان سام

 با اینگونه دیگر تا ، بنشاند خودش جای سر را او کرد نمی سعی کس

 طلب را نبود حقش که چیزی و نرفته راه ها آن مقابل پررویی و وقاحت

 ... نکند

که توانست می خودش کاش  ... 

 آرامش ، ثانیه از کسری در ، پشتش بر ظریف دستی گرمای حس با

شدند بسته اراده بی هایش چشم...  برگشت وجودش به دوباره  ...  

فرستاد بیرون آه یک مثل را سنگینش نفس  ... 

 ... سام -

شدند باز مکثی هیچ بی سام های چشم  ... 

جانم:  گفت مالیمت با و برگشت عقب به  ... 

آورد درد به را او دل ، شیال لرزاِن نگاِه  ... 

نیست هیچی...  هیس -  ... 

بابا اگه -  ... 



کشید اش مردانه بازوان میان را او و گذاشت شیال گردن پشت دست سام  

... 

بری جایی نیست قرار تو -  ... 

بابا ولی -  ... 

 ... هیسس -

 را دهانش آب ، گذاشت می او موهای روی را اش چانه که همانطور

کنه جدا من از رو تو تونه نمی کس هیچ:  داد قورت  ... 

گرفت دندان به را لبش ِی گوشه  ... 

شد لرزش از پر دوباره وجودش کرد می حس  ... 

؟ خودش یا گفت می او آرامش برای را حرف این داشت  ... 

 

 

*** 

 

 روی ، را بود آورده برایش شیال اتاق از ، که گرمی نسبتا شاِل ، سام

 هایش انگشت که حالی در و ، آمد باال شیال سر...  گذاشت او های شانه

 به قدرشناسی سر از محوی لبخند ، کرد می نزدیک بهم را شال های لبه

زد او روی  ... 

بود ضعیف و محو ، اندازه همان به ، او به سام لبخند  ...  



 کنار ، حرفی هیچ بی ، فرستاد می بیرون سنگینی به که نفسی با سام

 ، را آویزانش هایِ  دست آرنِج که همانطور و ؛ نشست تخت روی شیال

شد خیره حیاط از ای نقطه به سکوت در ، گذاشت می زانوهایش روی  ... 

خورد اتاق در به ای ضربه  ... 

؟ سعید -  ... 

 ی پنجره از ، نگاهش که حالی در ، برگردد عقب به که آن بی سعید

داد را سمانه جواب ، بود شده دوخته دو آن به ، اتاقش  ... 

؟ بله -  ... 

؟ بزنیم حرف هم با کم یه داری وقت -  ... 

 سمانه به و ، گرفت پنجره بیروِن از را نگاهش ، جدی ای چهره با سعید

کرد نگاه ، بود ایستاده منتظر اتاق دِر کناِر که  ... 

تو بیا -  ... 

بست خود سر پشت را در سمانه  ... 

 تختش به سر با ، داد می پنجره ی لبه به را اش تکیه که همانطور سعید

بشین:  کرد اشاره  ... 

نشست آن روی و رفت تخت سمت به سمانه  ...  

گذشت سکوت در لحطاتی  ... 

؟ گرفتی بلیط -  ... 

رفت باال کمی و خورد تکانی ، نامحسوس خیلی سعید ابروهای  ... 



 نمی من به وقتی کنی می فکر:  نشست سمانه های لب روی تلخی لبخند

 یک توی داریم ما که کردی فراموش انگار...  ؟ شم نمی متوجه من ، گی

کنیم می زندگی هم کنار در ، خونه  ... 

 رو چیزی خواستم نمی:  کرد قالب اش سینه روی را هایش دست سعید

فقط...  نگهدارم مخفی ازت  ...  

 صورت هر در...  شد یهویی چیز همه:  انداخت باال ای شانه سعید

برم خواستم نمی که یواشکی  ... 

 رفتنت دِم بذاری دقیقا خواستی می ولی:  کرد نگاهش دلخوری با سمانه

؟ آره...  بگی بهم  ... 

 که چیزی از زودتر خیلی کارها ، رضا خاطر به فقط...  نیست اینطور -

...  ندارم بیشتر تعلل واسه دلیلی دیگه...  شد ردیف ، کردم می فکر

هستی شرکت واسه ، من های نگرانی جریان در که خودت  ... 

 گفت آرام ، ندهد نشان را اش ناراحتی ، کرد می سعی که حالی در سمانه

؟ میرین ِکی:   ... 

شب فردا:  داد را او جواب ، مکث کمی با سعید  ... 

فشرد هم روی را هایش لب سمانه  ...  

کرد نگاه او به فقط ، سکوت در سعید  ... 

 را سوالش آوردِن زبان به جراِت ، باالخره انگار ، لختی از پس سمانه

کرد پیدا  ... 

؟ ببری خودت با هم رو شیال خوای می -  ... 

؟ ببرمش نباید:  شد تنگ کمی ، سعید چشم ی گوشه  ... 



 پرسیدی شیال از:  نکند ای توجه ، سعید ِی برنده لحِن به کرد سعی سمانه

؟ نه یا بمونه خواد می که  ... 

 به که نداره اینجا چیزی شیال:  نشست سعید های لب روی پوزخندی

من کنار...  اونجاست شیال زندگی...  بمونه بخواد خاطرش  ... 

؟ چی سام پس:  پرسید مالیمی و آرام لحن با سمانه  ... 

 که این جای به سام...  ببینم:  شد تمسخر از پر سعید نگاه...  ؟ سام -

؟ فرستاده رو تو ، جلو بیاد خودش  ... 

 می که رو چیزی من ، سعید نه...  نه:  گفت سریع دستپاچگی با سمانه

 نشدی متوجه...  کرده تغییر بچه تا دو این رفتار...  گم می بهت دارم بینم

 جورایی یه ، رو بینشون های دلخوری و مشکالت که مشخِص...  ؟

کردن برطرف  ... 

بود شده دوخته خواهرش به همچنان ، سعید جدی نگاه  ... 

 بود هم دنبال چشمشون بچگی از تا دو این که ، دونیم می دومون هر -

 پسرم ، دونم می من هم...  داشتیم خبر هم به احساساتشون از دو هر... 

می تو هم و ، داره احساسی چه  ... 

 من...  سمانه جاست همین اشتباهات نه:  کرد قطع را او حرف سعید

 نه دیگه که ، افتاد برامون اتفاق و ماجرا انقدر...  دونم نمی چیزی دیگه

 در ، تاسف با و...  کنم اعتماد حدسیاتم به ، خوام می نه و ، تونم می

 ظاهر روی از تونم نمی دیگه:  گفت ، داد می تکان را سرش که حالی

کنم قضاوت بهش راجع ، چیزی  ... 

 قضیه این توی سام که دونی می خودت...  کنم می خواهش سعید -

سام پای نذار رو شیوا کارهای ، کنم می خواهش ازت...  نبود مقصر  ... 



شد سرد سعید نگاه  ... 

شیال ِی اندازه به هم سام ، که دونی می هم خودت -  ... 

 نه:  کرد قطع ، عصبی لحنی با را او حرف و آورد باال را دستش سعید

شیال ِی اندازه به  ... 

 ، شیال ی اندازه به نه...  توئه با حق...  باشه:  گفت مالیمت با سمانه

 من...  شد شیوا کارهاِی قربانِی هم سام...  سعید بده حق کمی ولی

 خونه این توی ، پریشون و داغون ، پسر این که روزهایی من ، مادرشم

دیدم خودم چشای با ، رو رفت راه فقط ها دیوانه مثل ،  ... 

شد فشرده هم روی نارضایتی با ، سعید های لب  ... 

 جدا با ، تا دو این دوباره نذار ، سعید:  گفت خواهش از پر لحنی با سمانه

بخورن ای دیگه ی ضربه ، هم از شدن  ... 

 زمان ، اینجا شیال موندِن کنی می فکر:  افتاد سعید ابروان میان چینی

...  ؟ باشه راحت واسش ، ببینه رو دیگران های کنایه و گوشه که هایی

 تحمل رو شرایط این تونه می و خوره نمی ضربه وقت اون کنی می فکر

؟ بشه خوشبخت ، هم بعد و ؛ کنه  ...  

تونه نمی...  نه:  داد تکان نفی ی نشانه به را سرش سعید  ... 

کنارشِ  سام -  ... 

 کنار ، ِکی تا ، تو پسر...  ؟ ِکی تا:  رفت باال تمسخر با سعید ابروهای

 ؟ کنه ول اونو دیگه حدیث و حرف یک با هم باز تا ، مونه می من دختر

؟ هوم...   ...  

؟ ِکی تا سمانه:  گرفت باال را دستش سعید  ... 



 ... سعید -

 تا دو یکی با اون:  کرد نزدیک بهم را اش اشاره و شست انگشت سعید

 بدونم کجا از من...  کنار گذاشت رو شیال راحت خیلی ، شیوا کارهای از

؟ نکنه من دختر با رو کار این دیگه که  ... 

...  داره دوست رو شیال حد چه تا سام که دونی می هم خودت سعید -

 یاد ها اتفاق این از چیزها خیلی هممون...  افتن نمی دیگه ها اتفاق اون

کنه نمی تکرار دوباره رو اشتباهات اون وقت هیچ سام...  گرفتیم  ... 

 بهش دیگه...  تونم نمی...  نه:  نبود قبول قابل سعید برای ها حرف این

 که جایی ببرم...  ببرم خودم با رو دخترم دم می ترجیح...  ندارم اعتماد

بیاره دست به رو خودش سابق ی روحیه دوباره ، دختر اون  ... 

 

بگیره تصمیم خودش شیال بذار ، کنم می خواهش سعید -  ... 

 احساسات تاثیر تحت شاید االن اون...  نه گفتم:  گفت جدی لحنی با سعید

 اون...  شناسم می رو خودم دختر من ولی...  تونه می که کنه فکر ،

 ، کرد تغییر باهاش سام رفتارهای وقتی که همونطور...  نمیاره طاقت

من پیش برگشت و گذاشت خودش سر پشت رو چی همه  ... 

 دیگه که کنم کاری من اگه...  ؟ مردم حرف...  ؟ همیِن فقط مشکلت -

 شیال که دی می اجازه تو وقت اون ، نزنه کنایه و گوشه شیال به کسی

؟ بمونه اینجا  ... 

 دونی می خودت سمانه:  رفت درهم سعید های اخم...  ؟ چیه منظورت -

رو شیوا موضوع که  ... 



 تو که وقتی تا من...  نیست شیوا منظورم نه:  داد تکان را سرش سمانه

زنم نمی حرفی هیچ کس هیچ به ، شیوا به راجع نخوای  ... 

؟ پس -  ... 

 ، روزها این طی در ؛ زیاد هاِی کردن فکر از بعد ، که تصمیمی سمانه

بفروشم رو خونه این خوام می:  گفت برادرش به را بود گرفته  ... 

؟ رو خونه این! ... ؟ بفروشی:  رفت باال سعید ابروهای ! ... 

بفروشمش خوام می...  آره:  داد تکان تائید ی نشانه به را سرش سمانه  

... 

 داری احتیاج پول به مگه:  رفت درهم دوباره سعید های اخم...  ؟ چرا -

 باید بار چند ، سمانه...  ؟ داره احتیاج پول به سام نکنه:  کرد مکثی...  ؟

بگی من به که کافیه فقط ، کردین پیدا احتیاج چیزی به اگه که ، بگم بهت  

... 

 و ظاهر برخالف سعید...  نشست سمانه های لب روی ضعیفی لبخند

 که بود برادری ؛ شد می او ناراحتی و رنجش باعث گاهی که هایی حرف

کند حساب او روی توانست می همیشه او  ... 

 کارهایی خاطر به هنوز من ، تازه...  نداریم احتیاج چیزی به ما...  نه -

 سعید...  کنم تشکر ازت باید که اونجور نتونستم ، کردی سام ی واسه که

 زیر ، داشت پسر اون...  کردی خودت مدیون منو چقدر که دونی نمی

 ولی...  شد می له ، بود کرده درست خودش ی واسه که مشکالتی بار

...  کردی بهش تو که هایی محبت با ولی...  زد نمی هم حرفی ، خوب

دوتونم هر مدیون عمرم آخر تا من...  زند آقای هم و تو هم  ... 



 غدبازی با پسر اون...  نزن رو حرف این:  گرفت او از را نگاهش سعید

 اصل در...  نکردم کاری من وگرنه...  رسوند اینجا به رو کار ، هاش

 هاش حماقت با ، این از بیشتر سام نذاشت که ، کنی تشکر ابرام از باید

کنه نابود رو خودش زندگی  ... 

 ، محبِت با انقدر پسر اون...  ابرام:  نشست سمانه های لب روی لبخندی

 رو پشتش و ایستاد سام کنار واقعی برادر یک مثل ، روزها اون تمام که

نکرد خالی  ...  

داد تکان ، او های حرف تائید ی نشانه به را سرش سعید  ...  

...  خوب:  کرد نگاه سمانه به ، درهم های اخم با دوباره وجود این با ولی

 رو خونه این خوای می چی واسه نداری احتیاج پول به اگه...  ؟ چی پس

 خاطر به خونه این از گفتی می همیشه که وقتی هم اون...  ؟ بفروشی

بگذری تونی نمی ، داری توش که خاطراتی  ... 

 خیلی واسم خونه این...  آره:  داد را او جواب محکمی لحن با سمانه

 برم محله این از خوام می...  هام بچه ی اندازه به نه ولی...  داره ارزش

 ، لحظه هر و روز هر که نباشه کسی که جایی برم خوام می...  سعید

بکشه سرک ، من های بچه و من زندگی توی  ... 

کرد قالب اش سینه روی دوباره را هایش دست سعید  ... 

 این توی میاین ، فضول های فامیل و فک یا ، هانیه که بار هر سها -

زنه می نق من جون به شب تا ، خونه  ... 

 فامیل کل از تونی می کنی می فکر:  کرد نگاهش متفکر حالی با سعید

؟ بزنی  ... 



 رو بشه که کاری هر هام بچه خاطر به:  کرد نگاه او به جدیت با سمانه

کنم می  ... 

 با ارتباط قطع...  جاست همین اشتباهت:  داد تکان را سرش سعید

 از بعد بار یه من...  کنه می داغون رو آدم ، یهویی هم اون ، دیگران

 فاصله و رفتن با کردم می فکر...  کردم رو کار این ، شهره از طالق

 ام زندگی به تر راحت تونم می ، گی می تو که هایی آدم همین از گرفتن

 اصال...  نیست راحت سمانه ، که بگم بهت اینو باید ولی...  بدم ادامه

 رو قدیمی روابط ی غبطه همش وقتی ، شدن تنها یهو...  نیست راحت

گیره می رو آدم جون ذره ذره گاهی ، بخوری  ... 

 پس:  گفت مالیمت با سپس ؛ کرد نگاه او به سکوت در لحظاتی سمانه

؟ بکنی شیال با رو کار این خوای می چرا  ... 

شد سرد ، سعید نگاه  ...  

 دیگران های زبون و زخم نگران...  بفروشی رو ات خونه خواد نمی -

 هم ، مدت یه از بعد و ریم می اینجا از شیال و من زودی به...  نباش هم

شن می فراموش و کهنه همه ، اون به مربوط مسائل هم و شیال  ... 

 رفت او سمت به و شد بلند تخت روی از ، سعید کالِم تلخِی دیدِن با سمانه

 من دونی می که خودت...  نکن رو کار این...  سعید کنم می خواهش: 

 که مهربوِن و خوب انقدر دختر اون...  دارم دوست سها مثل رو شیال

 کار این دارم ؛ این از جدا من...  باشی نداشته دوستش تونی نمی اصال

 محله این از که آرزوِش سها اصال...  کنم می خودم های بچه ی واسه رو

 که جایی...  دیگه جای یه ریم می و فروشیم می رو جا این...  بریم

 نکشن سرک آدم زندگی توی ، چیزی ترین کوچک ی واسه هاش همسایه

 بتونند ، شیال و سام که جایی...  باشند داشته آرامش هام بچه که جایی... 



 زندگی آرامش با ، نامربوط های حدیث و وحرف مزاحمت از دور

بکنند رو خودشون  ... 

 و سام:  گفت محکم و جدی لحن با و کرد قطع را سمانه حرف سعید

 بار یک شیال که بدم رو اجازه این تونم نمی...  سمانه نداره وجود شیالیی

 جا این قضیه این...  برم می خودم با رو شیال من...  ببینه صدمه دیگه

میشه تموم  ... 

کرد نگاه او به فقط ناراحتی با لحظاتی برای سمانه  ... 

؟ آخرته حرف این -  ...  

 موضوع این که شم می ممنون و...  مِن آخر حرف این...  سمانه آره -

 کردن ناراحت جز ، بحث این ی ادامه چون...  کنی تموم جا همین رو

نداره ای دیگه ثمر ، تو و من  ... 

کنی می فکر اینجور که متاسفم خیلی -  ...  

 بود گرفته که تصمیمی در چقدر که ، داد می نشان کامال ، سعید ی چهره

بود راسخ  ... 

داد تکان را سرش سمانه  ... 

 فراموش کاش ولی:  گفت دوباره دلخوری با و نیاورد طاقت انگار ولی

 که ، جووِن تا دو ی آینده ، زنی می حرف ازش داری که بحثی این نکنی

دارند دوست رو همدیگه شدت به  ... 

کرد نگاه او به فقط ، صورتش حالت در تغییری هیچ بی سعید  ... 

گرفت لجش ، سعید یکدندگی همه این از سمانه  ... 

؟ بکند را او التماس توانست می چقدر دیگر  ... 



بگی تو چی هر باشه -  ...  

رفت اتاق در سمت به دیگری حرف هیچ بی و  ... 

 بحث این ، سعید قول به نداشت دوست این از بیشتر ، دیگر هم او انگار

دهد ادامه را  ... 

 

 

 

*** 

 

 در ، بود شده حلقه چایش استکان دور هایش انگشت که همانطور سمانه

...  دوخت بیرون به آشپزخانه ی پنجره از را نگاهش ، رفته فرو خود

بود ناراحت ، سعید با پیشش ساعت چند های حرف خاطر به هم هنوز  ...  

؟ نبود ، کرد می داشت که کاری متوجه سعید واقعا  ...  

 صدمه شیال به توانست می ، حد چه تا کارش این که فهمید نمی واقعا

؟ بزند  ... 

 دار خدشه غروِر خاطِر به فقط ، سعید کارهای این تمام ، کرد می حس

 نمی ، کرد می فکر که جور هر سمانه وگرنه ؛ بود خودش ِی شده

کند پیدا سعید رفتار برای دیگری توجیه توانست  ... 

 نگاه ، آشپزخانه کف سرامیک روی ، صندلی ِی پایه شدِن کشیده صداِی

کشاند اش آشپزخانه داخل به دوباره را سمانه  ... 



 ی چهره به را نگاهش و ، نشست او روی به رو صندلِی روی سمیرا

دوخت خواهرش ی گرفته  ... 

 میان حاال که ، چایش استکان به و گرفت او از را دلخورش نگاه سمانه

دوخت چشم ، بود شده سرد ، دستش های انگشت  ... 

شکست را میانشان سکوت سمیرا تا ، گذشت سکوت در لحظاتی  ... 

؟ خوبی -  ... 

نشست سمانه های لب روی تلخی لبخند  ...  

کرد نگاه خواهرش به دلخوری با و آورد باال را سرش  ... 

؟ کنی می فکر چی خودت -  ... 

؟ چیه منظورت:  افتاد سمیرا ابروان میان ظریف چینی  ... 

 پچ پچ ِی متوجه ، من کنی می فکر:  داد تکان تاسف با را سرش سمانه

؟ نشدم کردی می سعید با روز چند این ، که هایی  ... 

 سمانه...  ؟ هایی پچ پچ چه:  شد تر عمیق ، سمیرا ابروان میاِن چیِن

 چی به راجع داریم سعید و من دونی نمی یعنی...  ؟ کردی شروع دوباره

؟ زنیم می حرف  ...  

:  گفت و کرد اشاره او به و آورد باال را دستش کف ، حال همان در و

 ؟ سمانه چیه ی واسه شهره از دفاعت همه این...  کنم نمی درکت واقعا

 ، ؟ کرده ما ِی خانواده حِق در که هایی بدی همه این از بعد هم اون... 

؟ چطور...  ؟ ها ، کنی دفاع ما پیش ازش ، هنوز تونی می چطور واقعا  

... 



...  ؟ دارم کار چی شهره به من:  داد را او جواب حوصلگی بی با سمانه

؟ شی نمی کنی می که کارایی ی متوجه واقعا سمیرا  ... 

؟ کردم کار چی من - ! ... 

 اونو و کنی می صحبت سعید با همش که وقتی کنی می فکر سمیرا -

 شهره بینند می صدمه وسط این که کسایی تنها ، کنی می رفتن به ترغیب

 می فکر...  ؟ نداری خبر ها بچه ی رابطه از تو...  ؟ آره...  ؟ ن شیوا و

 ای صدمه هیچ ، شیال و سام به ، ایران از شیال رفتن و شدن جدا این کنی

؟ زنه نمی  ... 

 حرف این من به داری تو! ... ؟ شیال و سام:  رفت باال سمیرا ابروهای

 و کشیدم پیش رو موضوع این بارها و بارها که منی به...  ؟ زنی می رو

 خوردن بهم از بعد که گفتی بهم ، من سواالی جواب در ، مدت تمام تو

 رو شیال هم سام و نیست بینشون هیچی دیگه ، تا دو اون نامزدی

؟ آره...  کرده فراموش  ... 

گرفت خواهرش از را نگاهش ناراحتی با سمانه  ... 

 ؛ بودم فشار تحت روزها اون هم من...  گفت شه نمی که رو چیز همه -

 ، موجود شرایط و وضعیت به توجه با کردم می فکر روزها اون هم من

 ، روزها اون...  بشه حساب شده تموم ها بچه موضوع که بهتره

 تا دو اون ِی دوباره رسوندِن فکِر به بخوام دیگه من که نبود روزهایی

 کرده فراموش رو اش گذشته اونجور شیال که وقتی هم اون ؛ باشم بهم

...  داد نمی بهم ، رو باهاش زدن حرف کالم دو ِی اجازه هم سام و بود

و کنم باز تو ی واسه رو دلم ی سفره که ، سمیرا داشتی انتظاری چه ازم  

... 



 انتظاری چنین ازت من آره:  کرد قطع را او حرف عصبانیت با سمیرا

 اگه که داشتم انتظار ازت ، تو بزرگتر خواهر عنوان به من...  داشتم

 با بذاری و ، کنی دل و درد من با کنه می سنگینی دلت روی حرفی

 داری کار چی تو ولی...  کنیم برطرف رو زندگیت مشکالت ، هم کمک

 به برگشتی ، کشیدم پیش رو بچه تا دو او حرف من که زمان هر...  ؟

 بار چند...  شده تموم چیز همه و کرده فراموش رو شیال سام که گفتی من

 ذره درون از داره که زنه می داد پسر اون باطن و ظاهر که گفتم بهت

 گی می من به داری حاال...  ؟ سمانه بار چند ؟ ها...  شه می داغون ذره

؟ زنه می صدمه شون رابطه و سام به ایران از شیال رفتن که ! ...  

؟ رابطه کدوم:  کرد باز هم از را هایش دست سمیرا  ... 

دوخت خواهرش به را دلخورش نگاه سکوت در فقط سمانه  ... 

نداشت را ها چشم آن داخل سرزنِش تحمِل تاِب سمیرا انگار  ... 

 تنها من...  ام چیزی مقصر من انگار که نکن رفتار جوری ، سمانه -

 واسه ، رو درست تصمیِم خواستم سعید از ، که بود این کردم کاری

بگیره زندگیش  ... 

؟ سمیرا چیه درست تصمیم...  ؟ درست تصمیم -  ...  

؟ ها ؟ چیه درست تصمیم بگو من به تو - ... 

 کسی برای سودی هیچ ، رفتن این که مطمئنم اینو ولی ، دونم نمی من -

 ... نداره

 تو...  ؟ سمانه شی نمی متوجه چرا : کرد قطع را سمانه حرف سمیرا

 تو...  کنی درک رو شیال شرایط ای دیگه کس هر از بیشتر باید خودت

 دیدی شیال با مدت این توی رو دیگران برخوردهای ما ی همه از بیشتر



 که دیدی...  گذرونده سر پشت دختر اون رو سختی روزهای چه دیدی... 

 فقط سعید و من...  خورده ضربه چقدر شیوا وحشتناک کارهای خاطر به

 ای زندگی بتونه و بشه دوراسترس  و تنش همه این از شیال که خوایم می

بیاره دست به رو هست حقش واقعا که  ... 

؟ چی سام پس:  گفت گرفته لحنی با سمانه  ...  

 دوست واقعا رو شیال اگه ، سمانه:  داد تکان تاسف با را سرش سمیرا

 واسش رو صالحِش به االن که کاری ، اش عمه عنوان به باید ، داری

بدی انجام  ... 

 به االن سام از شدنش جدا که کنی می فکرِِ ...  صالحش به که کاری -

 ... صالحِش

 پیش رو سام حرف انقدر چرا...  کنی می ام دیوانه داری سمانه وای -

 گفتی من به بارها و بارها که نبودی کسی ، تو خود مگه...  ؟ کشی می

 شیال و سام بین ای رابطه دیگه و کرده فراموش رو چیز همه سام که

نداره وجود  ... 

کرد نگاه سمیرا به لحظه چند سمانه  ... 

؟ نشدی متوجه واقعا سمیرا -  ...  

؟ چی متوجه:  کرد باز هم از دوباره را هایش دست کالفگی با سمیرا  ... 

نشست سمانه های لب روی تلخی لبخند  ... 

کردن آشتی هم با شیال و سام که این -  ...  

؟ کردن آشتی:  افتاد سمیرا ابروان میان چینی  ... 



 چجوری:  گفت و داد تکان سری ، سمیرا ناباور نگاه مقابل در سمانه

 ، تا دو این...  ؟ بینی نمی رو رفتارهاشون تغییر...  ؟ نشدی متوجه

؟ ن شیال شدِن پیدا از بعد سابِق آدماِی همون  ... 

شد خیره خواهرش به و داد تکیه اش صندلی به ناباور سمیرا  ... 

؟ کردن آشتی...  ؟ واقعا -  ... 

 عین شدن:  کرد مطمئن را او ، هایش لب روی بر محوی لبخند با سمانه

 ... سابق

 من:  گفت وار زمزمه زد می حرف خودش با انگار که طوری سمیرا

نشدم متوجه  ... 

فرستاد بیرون سنگینی با را نفسش ، سکوت در سمانه  ... 

 صحبت به کند شروع دوباره حرص با سمیرا تا ، کشید طول لحظاتی

 جوش و حرص و شهره رفتارهای درگیر ، روز چند این انقدر:  کردن

 توی کنکاش فرصت زیاد دیگه که ، بودم اون کارهای دست از خوردن

نداشتم رو تا دو اون رفتارهای  ...  

 همانطور و داد حرکت کمی هایش انگشت میان را چایش استکان سمانه

 کسی ، کنند می فکر که وقتایی یه:  گفت آٰرامی به بود آن به نگاهش که

 و ساُم همون درست...  کن دقت رفتارشون توی ، نیست بهشون حواسش

ببینی تونی می رو سابق شیالِی  ... 

؟ دونه می سعید -  ... 

 می هم خودش احتماال البته...  گفتم بهش : رفت باال کمی سمانه ی شانه

نکرد تعجب اصال گفتم بهش وقتی چون ، دونست  ... 



 این که این وجود با ایِن منظورت:  افتاد سمیرا ابروان میان چینی

ببره خودش با رو شیال خواد می دونه می رو موضوع  ... 

شد فشرده هم روی ناراحتی با سمانه های لب  ... 

 شد وجدان عذاب دچار کمی ، خواهرش ی گرفته ی چهره دیدن با سمیرا

وگرنه ، دونستم نمی واقعا من:   ... 

 کسی:  گذاشت تمام نیمه را حرفش سمیرا ؛ سالن در شدن بسته صدای با

؟ رفت بیرون  ... 

شد بلند اش صندلی روی از...  دونم نمی:  افتاد سمانه ابروان میان چینی  

... 

...  باالن که دخترها:  گفت رفت می آشپزخانه در سمت به که همانطور

اتاقاشون توی رفتن ، ناهار از بعد که هم سام و سعید  ... 

شد خارج آشپزخانه از خواهرش دنبال به هم سمیرا  ... 

 طبقه های پله به نگاهی ، رفت می سالن در سمت به که همانطور سمانه

نبود سالن داخل کسی...  گذراند نظر از هم را سالن و انداخت باال ی  ... 

 به قدم ، شد می ماشینش سوار که سام دیدن با و کرد باز را سالن در

گذاشت تراس داخل  ...  

بود حیاط در کردن باز حال در سعید  ...  

؟ سعید -  ... 

انداخت دو آن به نگاهی و برگشت عقب به سعید  ... 

؟ رین می دارین کجا : گفت و آورد باال را راستش دست سمانه  ... 

کرد می نگاه ها آن به کنجکاوی با هم سمیرا  ...  



 خانه از را ماشین که ، سام سر پشت را حیاط در بزرگ ی لنگه سعید

 به ، گذاشت می باز نیمه را در که حالی در و...  بست بود برده بیرون

آمد ها آن سمت  ... 

بزنیم دوری یه ریم می سام با:  گفت سمانه به رو و ایستاد ها پله پائین  ... 

کرد نگاه او خشن و جدی نسبتا ی چهره به سمانه  ... 

؟ شده چیزی:  کرد کم هم را میانشان ی فاصله قدم چند  ... 

بشه خوای می چی نه -  ... 

؟ بزنین حرف هم با خواین می:  نیاورد طاقت سمانه  ... 

 و کرد باز هم از را هایش دست ؛ نشست سعید های لب روی پوزخندی

...  بیرون بریم که داره اصرار سام...  دونم نمی:  داد را سمانه جواب

داره حرفایی یه من با انگار  ... 

شد فشرده هم روی ای مادرانه نگرانی با ، سمانه های لب  ... 

باشین خودتون مواظب...  باشه:  گفت فقط و داد تکان سری سمیرا  ... 

 خانه باز نیمه در سمت به ، دیگری حرف هیچ بی و داد تکان سری سعید

کرد حرکت  ... 

برگشت هم سمت به خواهر دو نگاه ؛ او سر پشت حیاط در شدن بسته با  

... 

کردند می فکر چیز یک به انگار دو هر  ... 

؟ شد می سعید کردن راضی به موفق سام آیا  ... 

 



 

*** 

 

 ... سام -

 خیس های چشم به و گذاشت شیال صورت دور را هایش دست کف سام

...  پیشت میام دیگه روز چند تا هم من ، عزیزم نکن گریه:  کرد نگاه او

 خرده یه باید فقط...  ؟ فهمیدی...  کنم ردیف رو اومدنم کارهای باید فقط

پیشت بیام بتونم من تا کنی تحمل دیگه  ...  

؟ میدی قول:  بودند جاری شیال صورت روی اشک قطرات  ... 

 شده دوخته دو آن به که هایی چشم و ، اطرافشان شلوغی به توجه بی سام

:  فشرد اش سینه به را او سر و گذاشت شیال سر پشت را دستش ، بود

عزیزم دم می قول...  دم می قول  ... 

شد فشرده هم روی نارضایتی با سعید های لب  ... 

 و سام سمت به نگاهش میانشان ی فاصله وجود با که ، او به رو رضا

 االن داری که کاری کنی می فکر:  گفت و کرد ، بود شده دوخته شیال

؟ درسته دی می انجام  ... 

 لب زیر ، بود شده دوخته دو أن به همچنان ، نگاهش که همانطور سعید

ندارم ای دیگه ی چاره:  گفت وار زمزمه  ... 

 کردن جدا با کنی می فکر...  ؟ زنی می رو حرف این داری چرا آخه -

؟ کنی می لطف خودت دختر به داری ، هم از تا دو این  ... 



 را او جواب و کرد نگاه اش ساله چندین رفیق به ، درهم های اخم با سعید

 دیگه...  کنم حفظ بعدی های آسیب از رو دخترم خوام می...  آره:  داد

برم خودم و بذارم اینجا اونو ، ها اتفاق این از بعد تونم نمی  ... 

 با داری رو دختر اون باالجبار تو:  داد تکان را سرش تاسف با رضا

 رو هاش اشک تونی می چطور ، فهمم نمی...  کنی می همراه خودت

؟ بدی ادامه رو ات رحمی بی این ، باز و ببینی  ... 

؟ شدم رحم بی من وسط این حاال:  نشست سعید های لب روی پوزخندی  

... 

...  بیاد باهات خواد نمی دختر اون...  ؟ نیستی کارات ی متوجه سعید -

بمونه اینجا خواد می اون...  ؟ ببین رو هاش گریه  ... 

 یه...  شده احساساتی االن:  برگشت دخترش سمت به دوباره سعید سر

کنه می فراموش بگذره که خرده  ... 

 اون نیست یادت...  ؟ زنی می من به رو حرف این داری واقعا سعید -

 پشت حرفایی چه...  ؟ داشت حالی چه تو پیش برگشت شیال که روزهایی

 داره سام از جدایی ی غصه از دختر این که...  ؟ زدی می من به تلفن

 اون به برگردونی رو شیال خوای می دوباره االن...  شه می آب ذره ذره

 ی ضربه چه ممکن تو کار این که نیستی متوجه واقعا...  ؟ روزها

بزنه شیال به ای دیگه روحی  ... 

 من کنی می فکر واقعا تو:  شد دوخته رضا به دوباره سعید آلود اخم نگاه

بزنم صدمه شیال به خواد می دلم  ... 

 اونو چقدر دونم می من ، نه:  کند قانع را او مالیمت با کرد سعی رضا

 این روی داری چرا ، فهمم نمی هم حساب همین روی...  داری دوست

کنی می سماجت انقدر قضیه  ... 



 سالن اعالنات تابلو به نگاهی ، بدهد را رضا جواب که آن بی سعید

  ... انداخت

 گذاشت رفیقش ی شانه روی را دستش کف ، پروازشان ی شماره دیدن با

 ام خانواده و من ی واسه ، مدت این توی که زحماتی تمام خاطر به: 

ممنونم ازت ، کشیدی  ... 

 ... سعید -

 های قدم با ، دیگری حرف هیچ بی و داد رضا ی شانه به فشاری سعید

رفت سام و شیال سمت به بلند  ...  

شد دوخته او به و آمد باال سام نگاه  ... 

 شیال:  داد قرار مخاطب را شیال ، کرد می نگاه سام به که همانطور سعید

رفتنِ  وقت دیگه...  بریم باید  ... 

دوخت پدرش به را دلخورش نگاه و برگشت عقب به شیال  ... 

 ... بابا -

بلیطامون کنترل واسه بریم باید:  برگشت او سمت به سعید جدی نگاه  ... 

 ... دایی -

 هم با رو حرفامون ما:  رفت نشانه سام سمت به سعید ی اشاره انگشت

شیال...  بریم باید کردین رو هاتون خداحافظی اگه حاال...  زدیم  ... 

بیام خوام نمی من ولی -  ... 

 ... شیال -

ک می خواهش دایی -  ... 



 امروز تمام ،و دیروز کنم فکر:  کرد قطع را سام حرف ، بدخلقی با سعید

کردم بحث تاتون دو هر با ، کافی ی اندازه به ،  ... 

گیرم می رو اومدنم بلیط دیگه روز چند تا هم من پس -  ... 

کرد نگاه سام به آمیز اخطار سعید  ... 

داد را او نگاِه جواِب ، یکدندگی با هم سام  ... 

رسید او گوش به ، لرزان شیال صدای  :  

بگیرم تصمیم خودم زندگی ِی واسه نمیذاری چرا بابا -  ... 

 را هایش انگشت...  کند کنترل را خودش نتوانست این از بیشتر سعید

 دور سام از ، بلند گام چند با را او و کرد حلقه شیال ظریف بازوی دور

  ... کرد

 براساس زندگیت ، مدت این تمام:  شد خیره شیال های چشم در و شد خم

 گرفتی تصمیم که زمانی اون چه...  گذشت خودت های گیری تصمیم

 اونطور که زمانی اون چه و ؛ ایران بیای زندگی و تحصیلِِ  ی واسه

 اون تمام من...  آلمان برگشتی و کردی ول اینجا رو چی همه ناگهانی

...  تونم نمی دیگه ولی...  دادم گیری تصمیم و انتخاب حق بهت روزها

 بشه ، ها تصمیم اون ی نتیجه که ببینم و وایسم کناری تونم نمی دیگه

 ؟ شیال فهمی می...  ریزی می هات تنهایی توی که هایی اشک و گریه

 می سعی و میای من با امروز تو...  دم نمی رو اجازه این بهت دیگه... 

کنی شروع خودت ی واسه رو جدید زندگی یک کنی  ... 

؟ نتونم اگه:  شدند جاری شیال صورت روی اشک قطرات  ... 



 باید...  بتونی باید:  گذاشت او ی شانه طرف دو را هایش دست سعید

 خودت ی واسه ، رو هستی الیقش که زندگی بتونی تا کنی تالش انقدر

، کنی درست  

 

؟ فهمیدی  ... 

تونم نمی که دونی می خودت بابا -  ...  

 نداد پدرش به بیشتر صحبت ی اجازه شیال ولی ، کرد باز را دهانش سعید

 شاهد خودت...  کردم تجربه زندگیم توی رو سام نبوِد ، بار یک من بابا: 

 ولی ، کردم امتحان رو کنم فراموش اونو بتونم که هایی راه تمام که بودی

 اون من که دیدی خودت...  کنم فراموش رو سام نتونستم من بابا...  نشد

 دوباره من که نخواه کنم می خواهش بابا...  گذروندم چجوری رو روزها

 تمام روزها اون به فکر از هم االنش همین که ، روزها اون به برگردم

افته می لرزه به تنم  ... 

نشست سعید ی چهره روی غلیظ اخمی  ...  

 روزها آن...  کرد می عصبانی هم را او روزها آن به کردن فکر حتی

 می آرزو و گذرانده سعید که بود روزهایی این ، بدِی و جهنمی به ، هم

نشود تکرار کدامشان هیچ برای دوباره هرگز که ، کرد  ... 

کنم می خواهش بابا -  ... 

شدند فشرده هم روی سعید های لب  ... 

کنم می خواهش ، بابا:  کرد تکرار پرخواهشی لحن با دوباره شیال  ... 

 و بذارم اینجا رو تو تونم نمی...  تونم نمی:  داد تکان را سرش سعید

شیال برم تنها خودم  ... 



؟ بخوام خودم که باشه چیزی این اگه -  ... 

 فکر:  کرد نگاهش درهم های اخم با و داد شیال ی شانه به فشاری سعید

 نمی دونی می هم خودت...  ؟ ها ، باشه ِکی تا خواستن این که کنی می

 جوونی هنوز تو...  برسی داری رو لیاقتش که آٰرامشی اون به اینجا تونی

 اگه که دونی می...  داری زندگیت توی زیادی خیلی های فرصت... 

 بهت رو زیادی نامالیمات ممکن زندگی ؛ کنی انتخاب رو موندن اینجا

 ؛ آدمان همون آدما...  شیال نکرده تغیییر هیچی هنوز...  ؟ بده نشون

 بودی اینجا که مدت این یادته...  واست قبِل شرایِط همون ، هم شرایطت

 پیش واست بارها و بارها ممکن احساسات اون...  ؟ داشتی احساسی چه

 و ها زبون زخم ، سکوت در تونی می...  ؟ کنی تحمل تونی می...  بیاد

...  ؟ کنی تحمل همچنان و ، بشنوی ، ببینی رو اونا های کنایه و گوشه

؟ آره  ... 

کرد می نگاهش دلخوری با شیال  ... 

کرد درک خوبی به را او نگاه معنای سعید  ... 

 هیچ رو خودم و دونم می:  داد تکان بار چند را سرش ، شرمندگی با

 قراره ولی ، بخشم نمی ، شنید خواهی که هایی حرف تمام خاطر به وقت

 ی همه و بمونی خوای می...  ؟ تونی می...  بره پیش اینجوری زندگیت

؟ آٰره...  ؟ کنی تحمل رو چیزها این  ... 

 کامال و ایستاده دو آن از ای فاصله در که ، سام سمت به ، سر با

:  داد ادامه و کرد اشاره ، بود ها آن پیش ، حواسش تمام بود مشخص

؟ باشه داشته رو شدن اذیت و سختی همه این ارزش اون کنی می فکر  ...  

دارم دوسش من بابا -  ... 

؟ کافِی خوشبختی ی واسه ، خالی داشتِن دوست کنی می فکر -  ... 



؟ بمونم میذاری ، بشم خوشبخت که بدم قول من اگه -  ... 

نشست سعید های لب روی تلخی لبخند  ...  

 آشفته های نگاه با ، سام که جایی سمت به نگاهش...  گرفت باال را سرش

شد دوخته ، کرد می نگاه دو آن به  ...  

 های شانه دور از را هایش دست که حالی در و کرد صاف را کمرش

 لب زیر ای جدی لحن با و کرد حرکت سام سمت به ، داشت می بر شیال

 : گفت

 

نیستی تو ، بده قول من به باید که کسی اون -  ... 

 ... بابا -

کرد نگاه ، شد می دور او از که پدرش به نگرانی با شیال  ... 

 به خود با را او و زد سام بازوی به چنگی ، رسید سام به وقتی سعید

برد سالن دیگر سمت  ...  

داد قورت را دهانش آب ، آشفته حالی با شیال  ...  

برگشت سها سمت به سرش ، بازویش لمس با  ...  

بود شده دوخته سمت آن به هم سها نگران ی چهره  ... 

بری خوام نمی:  گفت وار زمزمه لب زیر سها  ... 

خوام نمی منم:  برگشت پدرش سمت به دوباره هم شیال نگاه  ... 

مونی می اینجا ، نباش نگران -  ... 

برگشت عقب به دو هر سر  ... 



؟ نشدین متوجه:  انداخت باال ای شانه خونسردی با ابرام  ...  

 بابات:  گفت و کرد اشاره سعید به سر با و رفت باال کمی لبش ی گوشه

 اینجا نکرده خدای اگه که ، ساِم ی واسه کشیدن نشون و خط حال در االن

 سر تونه می و ممکِن بالهایی چه اونوقت ، بخوره تکون تو دل توی آب ،

بیاره سام  ... 

؟ ”جدا:  شد آرامش از پر شیال وجود  ... 

 شدن ظاهر حال در شیال های لب روی که لبخندی دیدن با ابرام ابروهای

رفت باال کمی ، بود  ... 

 که نداره خبر روحشم و ، ایستاده اونجا که ، سام بیچاره ولی...  ”جدا -

شدی خوشحال موضوع این از چقدر تو  ... 

دوید پدرش سمت به خوشحالی با ، او متلک به توجه بی شیال  ... 

نشست ابرام های لب روی محوی لبخند  ... 

 مرسی:  انداخت پدرش آغوش در را خودش ، ثانیه از کسری در شیال

 ... بابا

 حلقه دخترش دور بازوانش...  فرستاد بیرون آه یک مثل را نفسش سعید

نشاند او پیشانی روی ای بوسه و شد خم...  شد  ... 

ولی ، من ِی واسه تصمیم این سخِت چقدر که دونی نمی -  ... 

 قول بهم سام ولی:  دوخت سام به را اش جدی نگاه و گرفت باال را سرش

کنی ناراحتی احساس ای ذره نمیذاره و مونه می مواظبت که داده  ... 

کنید حساب قولم روی:  گفت ای جدی لحن با و داد تکان سرش سام  ... 

دارم دوست خیلی ، بابا مرسی -  ... 



 قاب را هایش دست ، داشت کنترلشان در سعی که احساساتی با سعید

 متاسفم:  عذرخواهی به کرد شروع شرمندگی با و کرد دخترش صورت

 نتونستم من و شد حقت در که هایی بدی تمام خاطر به متاسفم...  دخترم

...  دیدی آسیب انقدر ات خانواده خاطر به متاسفم...  کنم محافظت ازت

 زیبات های چشم این ممکن روزهایی بازم ، من تصمیم با که متاسفم

متاسفم...  بشه اشکی  ... 

:  شدند جاری صورتش روی ، قبل از تر سریع ، شیال های چشم اشک

 ... بابا

 دخترش پیشانی روی دیگر ای بوسه...  داد قورت را دهانش آب سعید

 سام بازوی روی بار چند را دستش کف...  کرد راست را قدش...  نشاند

 سمت به و گرفت فاصله ها آن از دیگری حرف هیچ بی و زد

رفت بودن ماجراها این تمام شاهد ، سکوت در که خواهرهایش  ... 

 میان...  فشردند خود میان را شیال های انگشت ، ای مردانه های انگشت

 سام روی به محوی لبخند ، ریخت می صورتش روی که اشکی قطرات

  ... زد

عشقش روی به  ... 

 حلقه او دور سام ی مردانه بازوان ، ثانیه از کسری در و ترکید بغضش

 ... شدند

 آمده او ی بدرقه برای که کسانی تک تک با ، خداحافظی به شروع سعید

کرد بودند  ... 

 اش اشاره انگشت که همانطور...  گرفتند هم را سها دید جلوی ها اشک

 کرد شروع آن داخل و کرد باز را کیفش در ؛ کشید می اش بینی زیر را

کردن جستجو به  ... 



 ... بیا -

 ، بود ایستاده کنارش در مدت تمام همچنان که ، ابرام سمت به سها سر

  ... برگشت

بگیرشون:  کرد اشاره اش شده دراز دست به سر با ابرام  ...  

 نگاهی بود ابرام های انگشت میان که کاغذی دستمال برگ چند به سها

 ... انداخت

گرفت ابرام دست از را ها آن اراده بی  ... 

؟ اومد کجا از اینا:  گفت گرفته صدایی با  ... 

برداشتم ماشینم داخل از شدن پیاده از قبل:  انداخت باال ای شانه ابرام  ...  

بشه نیاز که زدم می حدس:  نشست ابرام های لب روی نیشخندی  ... 

 قدرشناسانه ، کرد می پاک را هایش چشم دستمال با که همانطور سها

مرسی:  گفت  ... 

 به دوباره و کنده مقابلش جمعیت از ، رفته باال ابروهای با ابرام نگاه

برگشت سها سمت  ... 

زد او روی به لبخندی ، ابرام نگاِه ناباورِی مقابِل در سها  ....  

...  شدند تنگ لبخند آن دیدن با ، ابرام های چشم ، ثانیه از کسری در

دریابد ، را لبخند آن پشت ، سها منظوِر داشت سعی انگار  ... 

 ؛ بود درست...  شدند تر پررنگ سها های لب روی لبخند ، فکر این از

 عوض را خود روش او حاال ، داشت ابرام برای بزرگی ی نقشه سها

 از ، بود کرده پیشنهاد او به شیال که همانطور داشت سعی و ، بود کرده



 چشم ، هایش زنانگی و مالحت با بار این و بکاهد رفتارش تهاجمی حالت

کند خود شیدای و اسیر را ابرام های  ... 

 نفس به اعتماد با و گرفت فاصله ابرام از ، برگرداند را رویش فکر این با

 را ابرام نگاه خیرگی که حالی در ؛ کرد حرکت اش خانواده سمت به

کرد می حس خود روی همچنان  ... 

 

 

  پایان

 

 

 

*** 


