
 نیهفتم. کرد جابجا اش شانه یرو را فشیک یعصب و کالفه

 یها تالش و زدیم اش نهیس به رد دست که بود یشرکت

 یم مسخره و گانه بچه ینقاش کی فقط را اش یروز شبانه

 .خواندند

 خواست یم را اش یداشتن دوست تلخ طعم و قهوه دلش

 که یدنیبود؛نوش شده یدنینوش نیا یتلخ دلبسته بود ها مدت

 عوض ها آدم!دیشن ینم را نامش یحت هم سال به سال دیشا

 !اجبار به گرید یبعض و عالقه با یشوند،بعض یم

 دست نکهیا از.بود شده خسته اش یزندگ در ها اجبار نیا از

 سرنوشت دیجد یها یریغافلگ منتظر و بگذارد دست یرو

 .کردیم تمام را اجبارها نیا ییجا دیبا..بود خسته باشد

 نیاول یمعطل د،بدونید راهش سر یدنج و وچکک کافه

 و داد سفارش قهوه.کرد انتخاب را بود پنجره کنار که یزیم

 یهوا و زییپا وقت چیه..شد سرمازده درختان و ابانیخ رهیخ

 یتازگ و بود بهار عاشق نداشت دوست را زشیانگ غم



 یاجبارها از هم زییپا فصل در یزندگ و دنید اما..شیها

 .بود اش کننده کالفه

 روح یب منظره از چشم دیچیپ اش ینیب در که قهوه عطر

 یباز انگشتانش انیم را بخارها یسرگرم با. گرفت رونیب

 بخارهارو یراحت به که بود کیتار انقدر کافه یفضا. دادیم

 !کند پخششان و ندیبب

 مونا نام دنید زد بهم را خلوتش اش یگوش زنگ یصدا

 داد جواب اکراه اب و کرد وصل را تماس! شتریب

 الو؟-

 ؟ییکجا زمیعز سالم-

 داد جواب حوصله یب زدو پوزخند

 دارم کار-

 واسم؟ یخریداشت،م کار بابات خرمالوکردم هوس-

 فشرد مشتش انیم را قهوه فنجان



 باشه-

 تلفن جواب که نیهم.  کرد قطع را تماس نکرده یخداحافظ

 اش اههم چهار نیوجن پدرش بود،بخاطر یکاف دادیم را شیها

 بود بس کردیم را حالش مراعات

 زیم یرو را پولش دینوش را اش شده سرد قهوه از یمین

 راه به مجبور تا گرفت یتاکس رفت رونیب کافه از و گذاشت

 .نباشد یزییپا یهوا در رفتن

 دوباره. نشست و کرد پرت مبل رو را لشیوسا و فیک دهیرس

. کردیم شروع اول از را زیچ همه دیبا و بود دهیرس خط اول به

 سرگرم یوقت از. زدیم زنگ تایب به دیبا شدینم تنها دست اما

 اما نبود معرفت ینداشت،ب تایب از یخبر بود شده پروژه نیا

 .نداشت را دوستانه یها یدورهم وقت

 شمردیم هارئ بوق لب ریز گرفت را اش شماره یمعطل بدون

 داد جواب باالخره که



 معرفت با سالم-

 ؟یکنیم یخال شونه ای یزنیم تنه-

 تو؟ ای من-

 ؟ینزد زنگ چرا تو بود شلوغ سرم من-

 قهرم کن فکر-

 دارد لب یرو لبخند هاش یلجباز نیا کنار کرد حس

 ؟یچ کیش رستوران تو ناهار هی واسه کنم دعوتت اگه-

 ؟یکن یولخرج ییخوایم-

 دارم؟ شتریب مگه تایب هی-

 خوامینم ناهار بخشدنت واسه..نشو لوس-

 را یشنهادیپ وقت چیه و بود کیش یها رستوران عاشق تایب

 دیشا اما..بود تایب حرف ادامه منتظر مبهوت کردینم رد



 دلش خاطرات مرور یکم فقط تایب بود کرده فراموش

 خواستیم

 من که ییجا میریم بعدش دنبالت امیم گهید ساعت مین-

 گمیم

 منتظرتم باشه -

 از کردیم تماشا الیسر و زدیم خرمالوگاز لذت با تفاوت یب مونا

 دوستش! زد حدس شدیم اولش را آخرش که ییها یآبک آن

 بود کرده تصاحب را پدرش یزندگ طلبانه فرصت مونا. نداشت

 .بود اش یزندگ یاجبارها همان از یکی هم مونا

 کجاست؟ بابا-

 داد جواب پر دهن با و نگرفت ونیزیتلو از نگاه

 ننیبب دیبا هست نیزم چندتا گفت..کرج رفت-

 بخره؟ نیزم خوادیم-



 ونیزیتلو به را اش توجه دوباره و انداخت باال شانه تفاوت یب

 داد

 لهیوس یباق و فیک و دیپوش را شیمانتو شد بلند حرص پر

 دیپرس یکنجکاو با مونا که برداشت را شیها

 ؟یریم کجا-

 و سوال جواب دیشا که بود ینفر نیآخر مونا. نداد جواب

 بدهد را شیها یکنجکاو

 سمت به هردو که دینکش یطول. دیرس قهیدق پنج از بعد تایب

 طنز لمیف هم کنار دوباره تا بود یا بهانه..افتادن راه نمایس

 بخورند داده بو ذرت و بخندد یدل کنند،ته نگاه

 قرمز سس و ینیزم بیس مهمان را خودشان هم اخر در دیشا

 کنند ذشیلذ

 ادهیپ و کردند پارک نگیپارک در را نیماش نمایس به دهیرس

 شدند



 لمه؟یف کدوم-

 طنز دونمیم فقط-

 اش یزندگ آدم نیبهتر کنار را یدوساعت حداقل..زد لبخند

 ییها زبان زخم یاداوری بدون ای دغدغه و فکر بدون دیخندیم

 .بود دهیشن مختلف یها شرکت در امروز که

 خلوت بایتقر سالن وسط هم ذرت،کنار دایت و دیخر طیبل تایب

 ..نشستند نمایس

 و ها خنده ینیریش دندیچش را خنده طعم لذت با دوساعت

 خوب را هردونفرشان دل حال ها ذرت یداشتن دوست یشور

 .کرد

 میبزن حرف میبتون که ییجا میبر-

 م؟یبر هست فود فست نییپا طبقه-



 و خواستیم را ییدانشجو دوران یها عالقه امروزشان

 البته و نوشته نا قانون هم نمایس از بعد ینیزم بیس سفارش

 ..بود ینشدن فراموش

 یها لیفا و عکس..کرد روشن را تبلت و نشست و تایب کنار

 تایب و داد حیتوض بیترت به و حوصله با..داشت را ها نقشه تمام

 کرد گوش تر حوصله با

 ؟یبرد شرکتا کدوم-

 کردن مسخرم فقط همشون اما...شد یهفتا-

 احمقن که بس-

 سکهیر شیگذار هیرماس گنیم-

 باالخره. کرد رو و ریز هارو لیفا دقت و گردش نکیع با تایب

  گرفت تبلت صفحه از نگاه سفارششان شدن حاضر با



 رادیا کمی اما..کنهیم صدا بمب مثل پروژه نیا من نظر به-

 و مساحت شتریب..کم دشیمف یفضا اما ادهیز مساحتش داره

 ینکرد استفاده یکشت

 

 

 

 :ادامه

 یکی چنگال الیخیب و پوشاند قرمز سس با هارو ینیزم بیس

 برداشت

 همه از که بارشه نیاخر نیا کردم عوضش بار ده تاحاال-

 تره معقول

 کجاست؟ نشیزم-

 بست را چسمانش لذت با و خورد یگرید ینیزم بیس



 دونمینم-

 ؟یچ یعنی-

 هیسرما نه کار در ینیزم نه دمیکش نقشه فقط من یعنی-

 را ینیزم بیس دوتا و کرد نگاه دایت ینسردخو هی پرحرص

 و سرزنشگرانه که بود نداده قورت کامل..خورد باهم همزمان

 گفت یزیآم تمسخر لحن با

 یرفت دستت یگرفت نقشه چهارتا..هیسرما نه یدار نیزم نه-

 ناراحت یا بچه گفتن بهت ن؟بعدیبد زمبن نایا واسه یگفت

 ؟یشد

 داد هادام و دینوش دوغ وانیل از یکم

 گهید یاسکول-

 کنم کاریبفرماچ شما-

 سرهم پشت را ینیزم بیس چند و انداخت باال شانه

 غذا وقفه یب شودیم مشغول فکرش یوقت داشت عادت...خورد



 نسبت شیها یپرخور و استرس نیهم یسر صدقه..خوردیم

 بود چاق و پرتر دوستانش هیبق به

 طرح ولمشغ هردو کرد ارسال تایب یبرا هارا نقشه لیفا

 .شدند یبهتر و مناسب

 معامله و رسم و خط از دست جهینت بدون و خسته

 قهوه لطف به بود گذشته شب یها مهین از برداشت،ساعت

 .نبود خوابآلود کرد جان نوش که یسرهم پشت یها

 ماده و مخدر حکم داشت،قهوه اجیاحت قهوه به ادامه یبرا

 یب. شد خارج اقات از و برداشت را یخال وانیل داشت ینگیدوپ

 آشپزخانه سمت به شود خوابیب یکس مکهیا بدون صدا سرو

 درست مشغول و آورد رونیب نتیکاب از را قهوه رفت،ظرف

 قهوه. نشست زیم پشت و کرد پر را وانیل. شد قهوه کردن

 زیم یرو لیموبا برهیو یبود،صدا شده اش یزندگ از یجزئ

 کار پروژه یرو و بوده  داریب هم تایب.کرد جلب را ش توجه

 کرد باز را امشیپ کردیم



 شهیم اشتباه ش کهیت هی داده،هردفعه ارور ؟مغزمیداریب-

 نوشت را امشیپ جواب و دینوش را تلخش قهوه از جرعه

 تو مثل منم-

 طول شتریب هیثان چند که شد جواب منتظر و زد را سند دکمه

 دینکش

 نساختمو هی بجاش کنار یبذار و یتجار مجتمع شهینم-

 ؟یبساز یمسکون

 نبود یسخت کار تایب خسته افهیق و اخم حدس

 میکنیم کار روش باهم ایب فردا بروبخواب بسه امروز واسه-

 پیتا ریبخ شب امیپ زود یلیخ بود جمله نیهم منتظر که تایب

 چند از کمتر انداخت تخت یرو را خودش یمعطل بدون کرد

 رفت فرو یقیعم خواب به هیثان

** 



 یخبرها از نه که بودند ها خط و معامله غولمش یقدر به

 .دندیفهم را زمان گذر نه و شدند باخبر رونیب

 تا کردند جبران هارا اشتباه و دندیکش رسم و خط آنقدر 

 تایب و دایت. دندیرس بود هردو قبول مورد که یطرح به باالخره

 دندیکش دراز نیزم یرو کار جهینت از یراض البته خسته هردو

 میکن دایپ ریخ به دست شرکت هی ندمو فقط-

 گذاشت نیزم رو را نکشیع دیچرخ پهلو رو تایب

 هنوز مونده آخر مرحله غول بگو پس-

 کنه سکیر شهیم دایپ یکی باالخره-

 برادر به برادر که یا زمانه در. بود الیخ خوش دختر نیا چقدر

 بهیغر شرکت از یاردیلیم چند سکیر انتظار کندینم کمک

 دیپرس طبکارانه دایت که زد ت،پوزخندداش را یا

 ؟یزنیم پوزخند چرا-

 تو نیا چون-



  زد دایت قهیشق به یآرام ضربه انگشت نوک با

 !هوا جز ستین یچیه-

 ببندم شرط حاضرم-

 رهیگ با سرش پشت را بلندش ییموها و نشست شیسرجا تایب

 کرد جمع

 یباز یم-

 ارزه یم امتحانش به-

 را دایت دست کند عوض را بحث خواستیم دلش که تایب

  داد هولش اتاق در سمت کرد،به بلندش و گرفت

 دیزی از بدتر نه ایبخورم، ینداد خشک نون هی اومدم صبح از-

 ینداد دستم آب وانیل هی

 آشپزخانه یصندل یرو تارایب اول قدم تیموفق از سرخوش دایت

 دیپوش و برداشت نتیکاب یکنار وارید از را بند شینشاند،پ



 فقط تو عشقم کنم درست واست خوشمزه شام هی خوامیم-

 کن نگاه و نیبش

 یصدا گذاشت رونیب که را زده خی یها فالفل بسته زیفر از

 ..شد بلند تایب یها قهقهه

 ؟یکن سرخ ییخوایم فالفل-

 ادته؟ی میخورد فالفل که یبار نیآخر..آره-

 .رفت کمک یبرا تایب

 کرد مسخرم وزر تمام نچسب پسره بره ادمی شهیم مگه-

 گذاشت داغ روغن در هارا فالفل و دیخند بلند دایت

 ؟ییایم باشگاه برم خوامیم-

 دارم ایفوب من یدونیم که تو-

 ؟یهست خوامیم همراه گفتم. شو سوار اسب که نگفتم-

 کجاست؟ مونا نمیبب..کنمیم خبرت-



 رونیب ای خوابه ای-

 یها گوجه و گذاشت کنار را چاقو دایت یتفاوت یب از متعجب

 گذاشت ظرف در کاهوها کنار را شده خورد

 ییبال دیشا نیبب و اتاقش برو ایب دختر تو یالیخیب چقدر-

 اومده سرش

 نکهیا با. کردینم یفرق شیبرا مونا نبود و بود چون نداد جواب

 با گذاشتیم سر پشت را یپرخطر یروزها بایتقر و بود حامله

 نداشت نشیجن و خودش به نسبت ینگران حس چیه حال نیا

 و ستادیا اتاق در پشت..رفت رونیب آشپزختنه از توجه یب تایب

 رونیب آسوده را نفسش دیشن را مونا یصدا زذ در

 .شد باز در و دیکش را رهیفرستاد،دستگ

 تایب دنید با. خواندیم کتاب و بود دهیکش دراز تخت یرو مونا

 بست را کتاب و زد لبخند

 ن؟یکند دل تاقا ائن از باالخره.. سالم-



 ؟یخوب-

 و کرد اشاره اتاق گوشه مبل تنها به..شد تر قیعم لبخندش

 گفت

 خوبه هردومون حال نباش نگران-

 مانند را دایت اما نداشت دوست را زن نیا نشست مبل رو تایب

 دنیرس بیآس دانستیم خوب. دیپرست یم اش نداشته خواهر

 یها قاخال از! دایت یها یبدبخت شروع یعنی زن نیا به

 دیکشیم دکی را پدر نام فقط که یعل سخت نیقوان و بیعج

 و مونا با که یدور ییآشنا حرفا تمام وجود با. بود خبر با

 . ردیبگ دهیناد توانستینم هم را داشت اش خانواده

  شه تیاذ دایت تو بخاطر خوامینم-

 باال مونا یابرها پرحرصش جمله اما خونسرد لحن دنیشن با 

 گفت بحث کردن عوض یبرا و رفت

 ندارم خبر ازش وقته یلیخوبه؟خ مامان-



 خوبه-

 مادرش یها یخوشحال از نبود قرار بود یکاف کلمه کی نیهم

 دیبگو اش نوه آمدن ایبدن یبرا

 گفت اتاق از رفتن رونیب از قبل و شد بلند

 بزنم صدات شام واسه بودم اومده-

 نکهیا با. نبود اخمو شهیهم یدایت با تفاوت یب تایب یرفتارها

 بود برده سرش از هوش یحساب شده سرخ یها فالفل یبو

. بخورد شام زیم کی سر تنها دختر دو نیا با نداشت دوست اما

 یدراز زبان پس از گرفتیم نفس به اعتماد یعل کنار شهیهم

 آمد یم بر اش خوانده دختر یها

 .شدیم خالص زشیت و تند زبان شر از یعل کمک با ای

 جان نوش..ادیب یعل شمیم منتظر-



 اتاق از زد پوزخند اش یمصلحت تعارف شدن رد از خوشحال

 نظرش به بود، متنفر طلب فرصت یها انسان از. رفت رونیب

 بود زیانگ نفرت همانقدر هم مونا

 برگشت تایب که دیراچ زیم دایت

 بود؟ اتاقش تو-

 کردن درست مشغول و داد تکان دییتا یبرا را سرش

 شد چشیساندو

 شانیاشتها هم زیم یرو یغذا دنید و بودند گرسنه هردو

 کی حکم پروژه نیا داشت استرس دایت اما کرد برابر چند

 کم آوردنش بدست یبرا و داشت را دردسر یب و راحت یزندگ

 زور به و زد چشیساندو از یگاز اشتها یب بود دهینکش زحمت

 فرستاد نییپا نوشابه

 باشگاه قبل فردا.. هیگذار هیسرما کارش کردم دایپ شرکت هی-

 اونجا رمیم سر هی



 ؟یریم چند ساعت-
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 دنبالت امیم-

 گفت یخوشحال با

 تایب ممنونم-

 گفت و کرد چشیساندو به یا اشاره تایب

 و استرس بدون میدار وقت فردا تا.. افتهین دهن از تا بخور-

 میباش ینگران

 ییتنها و رفتن تنها ابدا.. زد گاز چشیسانو به اشتها با نباریا

 یاجبارها سراغ اگر اما نداشت دوست را دادن انجام را یکار

 . نداشت کار نیا جز یا چاره رفتیم شیزندگ

 پروژه نیا سرانجام دردسر بدون و آرام و مستقل یزندگ شرط

 !بس و بود



 نگاه را شیبلند و ستادنیا رنگ دیسف و بلند ساختمان یروبرو

 بود افتاده فشیک بند انج به استرس با و دایت. کردند

 کنه؟یم قبول یکنیم فکر تو-

 نه-

 تابلو نیبب و ساختمون یکنه،معماریم قبول گمیم من اما-

 گردنیم خاص یها پروژه دنبال

 نکنم فکر-

 را دستش بود شده خسته دایت یها یباف یمنف از که تایب

 رفتن باال ساختمان یجلو پله پنج از و گرفت

. میبرس کارمون به تا کنار بذار و نخوند اسی هیآ قهیدق دو-

 ه؟یچ اسمش

 ییموال-



 ریز دایت..دیپرس را استیر دفتر طبقه و رفت نگهابان سمت تایب

 اش نهیس به رد دست دوباره کردیم خدا خدا گفتیذکرم لب

 نخورد

 ییراهنما با دایت همراه و کرد تشکر نگهبان از لبخند با تایب

 یجنوب آسانسور سمت به بود نصب و وارید یرو که ییها

 رفت ساختمان

 یکم با زد را نظر مورد طبقه دکمه دایت. شدند آسانسور سوار

 کردن چک مشغول تایب اما ستادیا منتظر استرس و ینگران

 .شد تبلت در ها لیفا

 دایت. ستادیا نهم طبقه در آسانسور تا دیکش طول یا هیثان چند

 برخالف. رفت سرش پشت هم مشغول یتایب و رفت  رونیب

 از را شرکت یداخل یفضا یا شهیش در یقبل یها شرکت

 . بود کرده جدا رونیب

 .دیکش کار از دست ورودشان با که بود پیتا مشغول یمنش



 گفت و شد کینزد زشیم به دایت

 اومدم ییموال مهندس دنید یبرا. سالم-

 ن؟یداشت یقبل وقت-

 ..اما.. نه-

 دوباره که یحال رد و نداد را حرفش شدن کامل اجازه یمنش

 گفت بود امروز یها نامه لیتکم و پیتا مشغول

 رنیپذ ینم و یکس یقبل وقت بدون مهندس متاسفم،جناب-

 در که یفاتیتشر.  یمنش قاطع جواب از رفته باال یابروها با

 گفت بود دهیند یقبل یها شرکت

 دارم باهاشون یمهم اماکار-

 در یمتیمال گونه چیه اما بود شیآرا بدون و بایز ذختر چهره

 ییموال بود شده باعث تشیجد نیهم دیشا و نداشت رفتارش

 بود داشته نگهش خودش کنار شرکت سیتاس یابتدا از



 هستن جلسه تو االن مهندس شه،جنابینم خانم که گفتم-

 خبر اشاره و مایا و چشم با و دیکش لتیت از دست باالخره تایب

 سمت کرد یخداحافط و تشکر یدیام نا با دایت. دیپرس رو ها

 رفت تایب

 داره جلسه االنم نیباش داشته یقبل وقت دیبا گهیم-

 خداروشکر رفتن رونیب یحرف بدون و گرفت را دستش تایب

 نشدن آمدنش معطل  بود طبقه همان در آسانسور

 میگرفتیم وقت حداقل یذاشتیم-

  گرفت دایت سمت به را تبلت تایب

 که یبزرگ گاف نیا با وگرنه نداشت وقت میآورد شانس-

 میشدیم خندش سوژه ای کردیم رونمونیب پا پیت با ای میداد

 و رسم و خط تمام و شد داریب زود صبح..کرد نگاه متعجب دایت

 تا..بود نکرده دایپ یرادیا. کرد یبررس دوباره را معامالت

 هر. کرد شروع تایب و شدند سوار کرد صبر نیماش کنار دنیرس



 یخطا متوجه چگونه که شدیم رشتیب تعجبش لحظه

 بودند نشده یبرگ نیا به یمحاسبات

 خورهیم بیتخر درد به محاسبه نیا-

 شهیم شور غذا شه دوتا که آشپز گهید بله -

 ها فیک هیبق کنار و گرفت را تبلت زد را یمنیا بند کمر دایت

 گذاشت عقب یصندل یرو

 شده تنگ شمشادم واسه دلم فعال که باشگاه میبر بزن-

 تا یطوالن ریمس داد حیترج. افتاد راه و کرد روشن را نیماش

 سرخوشانه تایب. کند یپل یشاد کیموز یسوار اسب باشگاه

 اما زدیم یبشکن هم یگاه و کردیم یخوان لب خواننده همراه

 ییموال نام. بود افکارش غرق اطراف یایدن از فارغ دایت

 یها اطرهخ در کرد یم احساس. شدیم تکرار سرش در یادیز

 برسد نام نیا یبرا یا کننده قانع جواب به تواندیم دهنش دور

 تایب. شدیم مواجهه یمجهول و کیتار بخش با هربار اما



 چشمان یجلو را دستش کرد یپل را یگرید شاد کیموز

 آمد رونیب الیخ و فکر از تا داد تکان

 گهید صبح تا شب هی نکن،فوقش فکر بهش انقدر الیخیب-

 میکنیم کار روش

 ست؟ین آشنا ادیز ییموال نظرت به تایب-

 دمیشن ادیز اما نه-

 نیهمچ ییدانشجو شناسمش،زمانیم کنمیم احساس-

 م؟ینداشت یهمکالس

 داد جواب و انداخت باال شانه تفاوت یب

 باشه استادا از دیشا ادینم ادمی-

 کی از شتریب ییموال.. کند را ناخنش کنار پوست دندان با

 . بود آشنا ذهنش در تاداس ای یهمکالس



 به را باشگاه تدریغضو مخصوص کارت باشگاه یجلو دهیرس

 کرد باز را رنگ اهیس یآهن بزرگ در نگهبار. داد نشان نگهبان

 ..برد نگیپارک تا را نیماش تایب و

 کار گلمون دست رو کممی ییایب تا نمیشیم کافه تو من-

 کنمیم

 وقت چیه اما داشت دوستشان. دیترسیم واناتیح همه از

 گفت و کرد ترسش حواله یلخند دایت شدینم کشانینزد

 یشیم عاشقشون دمیم قول ایب بار هی-

 گفت یحاضرجواب با تایب

 شم؟ وونیح عاشق برم قحطه آدم-

  ایب اصطبل تا -

 .آورد یم بهانه دایت یها اصرار یبرا فردا تا دیبا کردینم قبول

 اتاقک  راهرو رفدوط. شدند یضیعر و یطوالن یراهرو وارد

 .. بود اسب آنها از یبغض در که بود یکیکوچ( لهیطو)یها



 غر گوشش کنار مدام و بود دهیچسب دارایت یبازو ترس  با تایب

 کردیم غر

 نایس دوباره البد. شد شمشاد نبود متوجه شدند که کترینزد

 بود کرده یباز یپارت ییآشنا و دوست یبرا

 رعنا با یوقت شیپ دوسال ..بود کرده بزرگ خودش را شمشاد

 اسبش کره از ینگهدار یبرا یمطمئن فرد دنبال که شد اشنا

 رفتیپذ را ینگهدار تیمسئول لیم کمال با دایت..  گشتیم

 

 

 

 3 قسمت ادامه

 موجود نیآرامبخشتر و همدم نیبهتر شمشاد روز همان از و

 کننده کسل یزندگ از یوقت یادیز یروزها.. شد اش یزندگ



 اش یانتخاب نهیگز تنها شمشاد شدیم خسته مونا و رپد با اش

 .شدیم

 رونیب اصطبل از دهیترس یتایب به توجه یب و تیعصبان با 

 و بود داده هیتک ها نرده به یسوارکار محوطه کنار نایس. رفت

 پا نایس به دنیرس یبرا.. کردیم تماشا را شمشاد و کار سوار

 .کرد تند

 نا؟یس-

 چهرش از گل بتیهاغ مدت از بعد و دایت یآشنا یصدا

 گفت خندان شکفت

 داتیپ حتما ستین یابر هوا امروز گفتم..نجاستیا یک نیبب-

 شهیم

 بهیغر به یوسپرد شمشاد باز نکن یخوشمزگ-



 شمشاد یدرثان..نجایا یمیقد عضو و دوستامه از ستین بهیغر-

 منتظر گوشه هی بخوره ونجهی و علف قهیدق به دم تونهینم که

 خوبه پاهاش واسه یسوار نیا.. هنیبش تو

 دایت با بحث سرگرم دوباره و کرد یاحوالپرس هم تایب با نایس

 شد

 مرد به دقت با دادینم نایس و دایت نیب بحث به یتیاهم که تایب

 از گرفتن نگاه بدون شدنش کترینزد با کردیم نگاه سوارکار

 بدهد او به را حواسش تا زد دایت شانه به هیآرام ضربه سوارکار

 ست؟ین ونداد سوارکار اون دایت گمیم-

 نیا مزاحم آدم بود خودش. دیچرخ ستیپ سمت به دایت

 انیم اخم و تایب حرف از که نایس اما. اش یزندگ چندساله

 گفت بود شده متعجب دایت یابروها

 دش؟یشناسیم-

 کرد نگاه ونداد یجد چهره به پرحرص دایت



 ونداد؟ یمیقد عضو و قیرف-

 آشناست واست مدونستینم-

 ناز با را شمشاد زد دور را ستیپ بود شده دایت متوجه که ونداد

 یمشک الی دید را شمادش فقط دایت. آورد کشانینزد آرامش و

 از یبیس. زد چشمانش انیم هم بوسه و کرد نوازش را رنگش

 با گرفت  شمشاد دهان یجلو برداشت نرده به زانیآو سهیک

 خورد ولع

 سالم-

 یب. نداشت دوست را مزاحم یاجبار یها آدم. نکرد نگاهش

 کردیم ناز را شمشاد الی و سر تفاوت

 دایت-

 نباش شمشاد دوروبر گهید-

 یخی ملکه لقب که نبود لیدل یب. شهیهم مثل سرد و خشک

 بود داده او به را



 کنم آمادش مسابقه واسه خوامیم..آسه اسب هی شمشاد-

 اصال. نبود دنیدو و مسابقه مناسب شمشاد. کرد نگاهش زیت

 عده تا بخورد شالق را یمسافت چارهیب وانیح نداشت دوست

 کنند هیتخل را جانشانیه یا

 دمینم اجازه-

 باالخره. بود آشنا خوب یلیخ دایت یها یلجباز با و زد پوزخند

 وجود. کند شرکت را مسابقه کی حداقل کردیم اش یراض

 .بود اش برنده برگ مسابقه نیا در لیاص و ترکمن اسب

 یب نایس. رفت رونیب ستیپ از و گذاشت تنها را دایت و شمشاد

.. نبود شیپ قهیدق چند یتایب همان تایب اما بود ستادهیا تفاوت

 . نبود سابق آدم همان هم ونداد

 یها لمیف یها ارباب هیشب بلندش و اهیس یها چکمه با

 ماخ و شیر ته بلند قد  و بود شانه چهار. بود شده یا هیترک

 .کردیم اضافه تشیجداب به هم شیابروها انیم کمرنگ



 ستیپ از تر فاصله با یقدم چند ترس با نشد نایس رفتن متوجه

 تایب به را خودش ونداد. کردیم تماشا را دایت و بود ستادهیا

 بایز هم هنوز اما بود قبل از تر چاق یکم نکهیا با رساند

 بود ومعصوم

 نمتیبیم نجایا بهیعج سالم-

 اومدم دایت اصرار به.. مسال-

 همان که وشمشاد دایت به انداخت نگاه بودند ستادهیا

 حساسه یادیز-

 شما واسه فقط-

 یلجباز به اصرار اما نبود لجباز دایت. ماند ساکت و زد پوزخند

 دشمن زمان و نیزم با پدرش و مونا ازدواج بخاطر.  داشت

 تا کرد تماسال و خواند گوشش در ماه پنج از شتریب تایب. شد

 .گرفت دیند را مونا با اش یلیفام نسبت

 مایدار کار یکل میبر ییاینم دا؟یت-



 ونداد. برد استراحت یبرا را شمشاد و داد تکان را سرش فقط

 وقت چیه.. گشتیم دایت کردن یراض یبرا یراه دنبال اما

 و تنوع اما نبود یبند شرط و یسوار اسب مسابقات دنبال

 به یاسب با شهیهم یبرا بار کی. شتدا دوست را جانیه

  شدیم رینظ یب یا تجربه مطمئنا شمشاد یخوب

 تکرار یبرا ونداد. دینکش طول دایت آمدن شتریب قهیدق گنج

 شد قدم شیپ شنهادشیپ دوباره

 رسونمتونیم-

 گفت و کرد اشاره نشیماش به لبخند با تایب

 هست خودم نیماش-

 غول نیماش عقب دوقصن از و داد تکان سر خنده با ونداد

 کرد عوض ها چکمه با و آورد رونیب را شیها کفش کرشیپ

 ن؟یماش یگیم قراضه نیا به تو-

 داد جواب و داد اش ینیب به نیچ یتخس با تایب



 هیآهن غول نیا از بهتر-

 نایس به آمدن از قبل. شد سوار آنها یهردو به تفاوت یب دایت

 رونیب ونداد سر از را شمشاد با مسابقه الیخ و فکر بود سپرده

 داشت یمعلوم نا عاقبت که یا پروژه و کار سرگرم اگر. کند

 را طلب فرصت ونداد یجلو خودش و زدیم سر شتریب شدینم

 . داد آنها به را طلب فرصت خانواده لقب بود بهتر. گرفتیم

*** 

 تلفن ایدا؟بیت-

 اتاق از گذاشت کنار را بود کرده شروع یتازگ به که یکتاب

 گرفت پدرش از را تلفن یگوش و رفت رونیب

 الو؟-

 مامان؟ یدخترم؟خوب سالم-

 داد جواب بلند یصدا با مادرش یصدا دنیشن از زده جانیه

 ؟یخوب. مامان سالم-



 زدم زنگ رمیبگ تماس تیگوش با نتونستم.. زمیعز خوبم-

 ه؟یخبر. خونه

 اضافه و یباردار از اما داشت خبر یعل مجدد ازدواج از بایز

 به کینزد مبل رو مشتاقانه دایت. بود خبر یب دیجد فرد شدن

 گفت یتفاوت یب و سرد لحن با و نشست مونا

 دهیرس آرزوش به رضا آقا فقط ستین یخبر-

 اش یتفاوت یب جاد در اما دیشن را پدرش سرزشنگر یصدا

 ماند یباق

 ستین رسمش و اسم ادامه نگران گهید پس خوبه-

 اوهوم-

 دلم. بپرسم خودتو حال زدم زنگ.. ستین مهم حرفا نیا-

 زمیعز شده تنگ واست

 ؟یشیم من چرادلتنگ شتهیپ که رایم-



 نیریش یرایم دانستنیم نبود؟همه بچگانه یکم اش یحسود

 و بود بایز مادرش فقط هرچند دارد دوست یادیز را بور زبان

 داشت ییایتالیا یپدر

 شمیپ ایب نو سال واسه..خوادیم تورو دلم. خود یجا رایم-

 دونمینم-

 مادرتم منم یریبگ اجازه بابات از یستین که بچه دختر-

 فراموش هارو ثیحد و حرف نه و اتفاقات نه اما نبود یا نهیک

 !کردینم

 دمیم خبر بهت-

 ییایب راحت که فرستمیم نامه دعوت واست یول. زمیعز باشه-

 داشت دوست که زدیم حرف رفتنش از دواریام انقدر مادرش

 اتمام از بعد دیشا.. برود و کند جمع لیبند و بار حاال نیهم

 که هم استراحت یبرا بود کرده ریدرگ را خودش یا پروژه



 نیسنگ جو و مونا از دور به یوقت چند اقل ال. رفتیم شده

 گذراندیم خانه

 ببوس رارویم..باشه-

 برد خوابش زود اما بزنه حرف باهات داشت دوست-

 از و بود رایم. یجا داشت دوست ،تلخ و کوتاه.. زد لبخند

 یخداحافط از بعد..کردیم استفاده بودن مادرش کنار فرصت

 رفتنش از مانع پدرش یصدا اما برگرداند شیسرجا را تلفن

 شد

 ا؟یتالیا کرد دعوتت-

 نو سال واسه-

 را اش روزنامه گذاشت زیم یرو را ییچا از یخال وانیل

 گفت دش خواندنش مشغول که یحال در و برداشت

 یتونیم یدار دوست که هرچقدرم. برو خوادیم دلت اگه-

 یبمون



 پدرش یها حرف یبرا. نکرد پنهان را شیلبها یرو پوزخند

 !داشت جواب پوزخند کی اندازه

. کرد چک را اش یگوش کتابش ادامه قبل. برگشت اتاقش به

 .داشت ونداد و تایب از امیپ چند

 

 

 

 هنوز هفته کی از بعد. ردک حذف نخوانده را ونداد یها امیپ

 یب هم شنهادشیپ مورد در بحث یحت. نبود بردار دست هم

 شمشاد. کند عوض را نظرش بود ممکن محال. بود دهیفا

 بود فیح مسابقه یبرا

 !جانیه پر اما یا کلمه هی سه هر. خواند را تایب یها امیپ

 تایب. گذاشت گوشش کنار را یگوش و کرد لمس را شمارش

 داد جواب بوق نیاول با حل راه کردن دایپ از سرخوش



 کردم دایپ که بده یگون مژده-

 زده ذوق و آورد وجد به را دایت خوشحالش و شاد یصدا

  دیپرس

 ؟یچ-

 توکل استاد-

 ذهنش در توکل استاد نام شدن روشن یبرا زمان هیثان چند

 تمام. استاد تا بود دوست شتریب که یمرد ریپ. بود یکاف

 ای یاخالق بد بهانه را ادشیز سن بودند شعاشق دانشجوها

 راه ها تر جوان یپا به پا و بود نکرده شیها یریگ سخت

 .رفتیم

 ؟یدار و شمارش-

. دانشگاهه هنوز گرفتم آمارشو کاریچ خوادیم شماره زمنیعز-

 ششیپ میبر فردا

 میدار الزم گذاریسرما ما اما قبول -



 شیپ رفتن رپ دست با.. شه حل اولمون مشکل دیبا فعال-

 میرسیم جهینت به زودتر که گذاریسرما

 اش ییدانشجو یسالها مهربان استاد هم. نبود یبد شنهادیپ

 شد یم حل اش اندازه و یمحاسبات  مشکل هم دیدیم را

 میریم وقت اول فردا باشه-

 راهه تو خوب یروزا که بخواب برو. شد حاال نیآفر-

 از تر یانژ پر.دبو یمسر هم تلفن پشت از تایب یها یانرژ

 به فکر با بود یگرید یجا فکرش اما.. رفت کتابش سراغ قبل

. کردیم فیرد سرهم پشت را خوب اتفاقات و زدیم لبخند فردا

 و شدن مستقل. باشد پدرش شرط برنده توانستیم باالخره

 از تر یافتنی دست ساخت یم خودش را تمامش که یزندگ

 در یکم توکل استاد بود یکاف فقط. دیرسیم نظر به گدشته

 .کند کمکش راه نیا
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 اگر. بود شده شروع توکل استاد کالس و بود دهیرس رید

 نیا از زوتر را استاد شدینم امدنین به مجبور  تایب آخر قیدقا

 یکم توانستیم نشد بد  هم یلیخ اما. کردیم مالقات ها

 شیاروزه نیبهتر..کند مرور را خاطراتش و بگردد را دانشگاه

 و ییدانشجو دوران یبرا دلش. بود گذارنده دانشگاه نیا در را

 . بود شده تنگ شانیها طنتیش

 تازه ینفس اتاق در پشت. شد تمام توکل استاد کالس باالخره

 نییپا را رهیدستگ..دیشن را دشییبفرما یصدا. زد در و کرد

 شد باز در و دیکش



 مشغول کالس از بعد اش یشگیهم عادت طبق استاد

 شده شتریب اتاق یها کاکتوس. بود شیها گلدان به یدگیرس

 . بود اتاقش دیجد مهمان هم وسفی یحسن گلدان و بودند

 سالم-

 ن؟یدیکش صف نمره واسه نداده امتحان هنوز جوون سالم-

 نینبود یباز یپارت اهل که شما-

 دنید.. برگشت و کرد جدا هیبق از را یا شده خشک برگ

 سمت به زد لبخند ییخوشرو با کرد رشیلگغاف باز زبان یدایت

 کرد دعوت هم را دایت و فت اتاقش مبلمان

 دخترم یاومد خوش-

 بود شده تنگ دلم-

 و بود کرده روشن تازه را ساز یچا و شد بلند. دیخند بلند

 نبات و کرمدار تییسکویب. کرد پر وانیل دو. بود دم تازه ییچا

  نشست دایت یروبرو دوباره. گذاشت کنارش هم



 دمه تازه شییچا-

 ممنون-

 رتریپ توکل استاد. برداشت هارا وانیل از یکی لبخند با دایت

 . دیکش یم دکی را مهربانش چهره هنوز اما بود شده

 ندارم خبر ازت وقته یلیچطوره؟خ یزندگ-

 گذرهیم بد خوب،-

 قشنگن گهیهمد کنار روزگار بد و خوب-

 دینوش را اش ییچا از یا جرعه

 نیکن کمک اومدم نییبخوا رو راستش-

 چشم به باشه یکمک هر-

 استاد ممنون-

 استاد. دیچ را بساطش و بند و رفت یکش نقشه زیم سمت

 داد حیتوض دایت. کرد عوض را نکشیع و ستادیا کنارش توکل



 که بود سکیر یا پروژه نیهمچ شروع. کرد نیتحس توکل و

. بود داده آموزش شیدانشجوها به خودش را چاهش و راه

. داد حیتوض را حلش راه و زد عالمت که داشت خطا ییچندجا

 ینیب شیپ را یبزرگ کار نیهمچ و بود یباهوش یدانشجو دایت

 .کردیم

 هیعال هیبق اشتباه ییچندتا بجز یکرد کار خوب-

 دقت با. ماند توکل استاد یها حرف ادامه منتظر زد لبخند دایت

. کرد ادداشتی را مهمش یها نکته و کرد گوش را تمامشان

 سمت کرد خاموش را مطالعه چراغ و آورد در را نکشیع استاد

 افتاد راه زشیم

 شرکته؟ کدوم واسه ینگفت-

 نشست زیم کنار یصندل یرو و رفت سرش پشت هم دایت

 کنهینم یهمکار یشرکت چیه فعال-

 کرد نگاه دایت نانیاطم از پر چشمان به تعجب با



 ش؟یرسوند نجایا تا یجور چه-

 ییچندتا. بود سرم تو یفکر نیهمچ ییدانشجو زمان از-

 نکردن یهمکار قبول چکدومیه اما رفتم شرکت

 نیکاغذه؟همچ کردن یخط خط فقط کارت نیا یدونیم-

 نداره یارزش چیه کاغذ رو یا پروژه

 گذاریسرما هی تونمیم کردم فکر. دارم اجیاحت بهش اما بله-

 بفروشمش حداقل ای کنم دایپ

 گفت سرزنشگرانه. کرد اخم

 نیآخر دینبا یحت نفروش رو استعدادت و هنرت وقت  چیه-

 باشه حلت راه

 یسرخ به شیها گونه حتما شده گرم بدنش کرد احساس

 از.کرد یمخف اش قهی درون را سرش خجالت با زدند،یم

 نقطه رو دست و بود خبر با توکل استاد یها تیحساس

 بود گذاشته ضعفش



 کن رفع و گفتم که یاشکاالت. یکشب خجالت ستین الزم-

 کنمیم حالش به یفکر هی بعدا

 و نقشه. شد بلند. زد لبخند کرد درک را حرفش مثبت جنبه

 کرد جمع را شیها کاغذ

 ساعت و روز نیهم گهید هفته. فکرکن هدفت به فقط-

 منتظرتم

 خداحافظ.. استاد یمرس-

 دخترم خداحافظ-

 یفرنگ توت یبستن کی به را خودش که انقدر. بود خوشحال

. دادیم جواب شهیهم توکل استاد یها حل راه. کند مهمان

 یکاف آدرس و گرفت یتاکس. دادیم هم تایب به را خبر نیا دیبا

 را تایب شماره آورد در را اش یگوش. داد را اش یشگیهم

 داد جواب تایب که بود بوق نیسوم. گرفت

 ش؟یدیشد؟د یچ-



 پام جلو ذاشتگ حل راه یکل دوما. سالم اوال-

 دیکش یخوشحال و ذوق سر از یبلند غیج

 عاااشقتتم توکل عاشقتم-

 گفت و دیخند دایت

 گفت و کارمون یاشکاال فقط فعال.. دختر باش آروم-

 همون سراغ گردمیبرم نشده دوروز ما خونه ایب هیعال نمیهم-

 افتادش لیف دماغ از یمنش و شرکته

 ایب بعد هفته گفت استاد-

 بسه؟ ای توکلشونم عاشق گمب دیبا یه-

 که یتاکس راننده. شد بلند نفرشان دو هر یها خنده یصدا

 را دایت که انداخت نهیآ از یبار تاسف نگاه بود یمسن مرد

 گفت یتر آهسته یصدا با کرد سکوت به مجبور

 رفت آبروم دختر نکشتت خدا-



 منتظرتم که ایب زود حرفا نیا الیخیب-

 بعد واسه باشه دادمون و غیج هیبق کن قطع باشه-

 راننده از کرد یخداحافظ تایب با موردنظرش یکاف به دهیرس

 ییتنها یفرنگ توت یبستن لذت ینیریش بماند منتظر خواست

 هم یکاف نیا..بود یفرنگ توت عاشق هم تایب نداشت معنا

 یبستن و رفتند آنقدر. بود شان دونفره یها خلوت مخصوص

 فقط نانیاطم محض ارسنگ که دادند سفارش یفرنگ توت

 "؟یشگیهم همون"دیپرسیم

 بد دونفره کیکوچ جشن کی امشب..دیخر هارا یبستن

 دیشا دادیم خبر پدرش به را امدنشین و زدیم زنگ دیبا.نبود

 تایب مهمان را خودش یروز سه دو و شدیم سرخوش

 راه سر دیبا دهیند تارویب آمده ایبدن تازه زاده خواهر..کردیم

 دیخریم مه یروشن چشم

 



 

 

 6_پارت#

 جور واسمون گذار هیسرما شد؟نگفت یچ نمیبب کن فیتعر-

 نه؟ ای کنهیم

 کنه دییتا کارمو که رمیم بعد هفته.. نه فعال-

 گذاشت زیم یرو را یبستن یخال ظرف تایب

 بود زده زنگ ونداد-

 آماده و دایت کردن یراض یبرا و بود اهیس ستیل در اسمش

 .بود شده تایب ندام به دست شمشاد کردن

 خواهرش مثل هیطلب فرصت هی هم ونداد-

 ازت؟ خوادیم یچ-

 شمشاد-



 خانم دایت ناموس رو گذاشته دست نداره خبر پس-

 خورهیم مسابقه درد به شمشاد گهیم-

 ینظر واناتیح مورد در وقت چیه.انداخت باال شانه تفاوت یب

 یرو نهیشوم کنار را بزرگ یها بالشت و شد بلند  نداشت

 گذاشت نیزم

 میبخون حافظ کمی نجایا نیبش ایب نکن فکر بهش-

 خواهدیم که یطیشرا هر.. شیها غزل و بود حافظ عاشق تایب

  دیبا اما باشد

 خواندیم را شیها غزل از یتیب چند

 گرفت دایت یروبرو را کتاب.. خواند حافط روج یبرا یا فاتحه

 گفت و

 کن انتخاب شویکی و کن تین-

 دایپ را غزل شماره تایب. کرد انتخاب را یا شماره لیم یب دایت

 کرد وشروع کرد



 دارد یینوا و ساز عجب عشق مطرب"

 دارد ییبجا را زد که نغمه هر نقش

 یخال که مبادا عشاق ناله از عالم

 دارد ییهوا بخش فرح و آهنگ خوش که

 حال پرسد گرش دور نبود عدالت از

 دارد ییگدا هیهمسا به که یپادشاه

 پرست باده بچه ترسا بت آن گفت نغز

 دارد ییصفا که خور یکس یرو یشاد

 خواند فاتحه تینش گاه حافظ خسروا

 "دارد ییدعا ییتمنا تو زبان وز

 بست را کتاب و زد لبخند تایب

 شو عاشق گهیم بهت حافظم یشد ایدن تارک بس از بفرما-

 گفت؟ شعر تیب چهارتا نیهم با نارویا همه-



 ؟یدار شک-

 ؟یشینم عاشق اچر تو-

 باز اما بود کرده تکرار خودش با را شیها حرف بارها نکهیا با

 سراغ دایت از تر محرم. خورد جا سوال نیا دنیشن با هم

 کوک دلش ساز بود،هنوز امدهین کنار دلش با هنوز اما.نداشت

 . بود نشده

 نمیبب اریب لیبند و بار پاشو کوزه بذارلب و یعاشق و عشق-

 گفته یچ توکل استاد

 شناخت،نگاه یم را اش ساله نیچند قیرف خوب یلیخ دایت

 تا ماند منتظر. نگفت یزیچ اما نبود لیدل یب شیها دنیدزد

 !اضافه یجواب و سوال بدون بزند حرف خودش

 زنگ یبودند،صدا ها اشکا رفع و معادالت غرق یحساب

 با اما بلند دادن جواب یبرا لیم یب دایت. شد بلند دایت یگوش

 و ردکرد را تماس قبل از تر لیم یب ناشناس شماره دنید



 که نبود بردار دست ناشناس مخاطب اما. برگشت سرکارش

 خورد زنگ دوباره یگوش بالفاصله

 باشه بابات دیشا بده جواب-

 چسباند گوشش به  را یگوش و کرد وصل را تماس

 الو؟-

 پسر نیا. دیکش درهم را شیها اخم ونداد یصدا دنیشن

 دست دیشا تا زدیم حرف یعصب و تند دیبا. نبود ردارب دست

 شود وردار

 ؟ییخوایم یچ-

 ؟یعصبان انقدر چرا اوه اوه-

 یبگ دوباره ویتکرار یحرفا همون یزد زنگ اگه ونداد نیبب-

 ندارم دنیشن فیاراج حوصله که کنم قطع



 یبرا. نداشت را ونداد با کردن صحبت تند حق یدختر چیه

 نهید،سیکشیم شیابروها انیم اخم بودمغرور ها دختر تمم

 .زدیم حرف خشن یصدا تن با و دادیجلوم

 مونا ضمن در.. کوچولو خانم خطرناکه تو واسه سرعتا نیا-

  کنم خبرت گفت بابات مارستانیب

 دیپرس قبل از آراتر و داد رییتغ را لحنش ینگران با

 شده؟ یچ-

 دنبالت امی؟مییکجا.. داشت ضعف کمی-

 هم را خشن یمردها. بود دهنده آزار یادیز شیصدا خش

 باشد؟البد یعصب و خشن دیبا مرد گفته یک. نداشت دوست

. مجنون شودیم باشد شناخته را قلبش که یمرد نداشته خبر

 زندیم کوه دل به فرهادو شودیم

 امیم مارستانهیب کدوم-

 دایت-



 نداشت مخالفت ییتوانا که زد شیصدا محکم و قاطع انقدر

 متایب شیپ-

 رسمیم گهید ساعت مین-

 گرید ساعت مین گفت که نیهم. نبود که یخداحافظ به الزم

 .بود یکاف باشد آماده

 گه؟یم یچ شد یچ-

 کم مزاحم یمونا. فرستاد رونیب کالفه و حرص پر را نفسش

 البد و بود کرده ضعف دوباره. شد اضافه هم برادرش که بود

 دخترش و نوه قبمرا تا شدیم مهمانشان خانم حاج یروز چند

 . باشد

 ششونیپ برم گفته بابا مارستانهیب مونا-

 ؟یریم ونداد با-

 داشت؟ یدلخور یچاشن یکم سوالش



 برق شب ستارگان مانند تایب چشمان آمد یم ونداد اسم تا چرا

 زد؟یم

 تا؟یب-

 یتفاوت یب پوسته در و کرد عوض را حالتش. نباخت را خودش

 رفت فرو اش

 شو حاضر هابرو رسهیم ؟االنینشست چرا-

 زدیم ادیفر آنرا تایب چشمان یحت که یحسادت حس. نرفت دایت

 شدیم رفتنش از مانع

 ؟یبگ بهم یزیچ ییخواینم-

 ؟یچ مثال-

 چشمات یتو صدات،حسادت یدلخور نیا لیدل-

 ییجا دایت با ونداد خواستینم دلش زد لبخند تلخ و یسخت به

 لیفام که شانیقلبها. یناتن ییدا و بود لیفام اگر یحت برود

 .ببندند گریبهمد دل یروز توانستندیم. نبود



 بکش روت و سر به هم یدست هی شو حاضر بدو!! حرفا چه-

 یشد روح نیع

 جز هم یکس و بود دلباخته تایب. کرد انتخاب را سکوت هم باز

 .دیبگو را تیواقع نیا توانستینم خودش

 وقت چیه. کرد شیآرا میمال و کرد عوض را شیها لباس

 نگه را شیها یدخترانگ شهیهم شود بزرگ زود نکرد یسع

 یرو را یصورت ونیپاپ کرد سیگ را شیموها. داشتیم

 . انداخت چپش شانه یرو و بست شیموها

 یتایب. کرد اکتفا زنگ تک کی به کردنش خبر یبرا ونداد

 و گشتیبرم دیبا حتما. کرد یخداحافظ و دیبوس را الود بغض

 نشست یم دلش درد یپا

 

 

 



 هم احترام یبرا. بود شده پارک خانه در یروبرو ونداد نیماش

 را و آمدنش و بود نشسته طلبکار. نشد ادهیپ بود شده که

 شد سوار و کرد باز را جلو در تعارف بدون. دیکش یم انتظار

 نشست کنارش و کرد سالم

 داد سرش دادن تکان با را جوابش. انداخت یکوتاه نگاه ونداد

 فتادا راه و

 کرده؟ ضعف چرا-

 گهید س حامله زن-

 مارستانه؟یب کدوم-

 میریم میدار-

 با. کرد اش یعصبان ونداد یا دوکلمه و کوتاه یها جواب

 گفت یتند لحن و حرص

 ؟یبد جواب کامل و درست پرسمیم سوال یوقت شهیم-

 ؟ینکن وز وز من گوش بغل انقدر میبرس تا شهیم-



 صورت و سر جان به مشت با و بزند غیج خواستیم دلش

 خشنش و حرص پر درون برخالف خوبش ظاهر. فتدیب ونداد

 . بود آرام

 خودخواه پسر نیا با کردن بدو یکی. گرفت رو و نزد یحرف

 .بود عذاب هیما فقط

. یزییپا باران یتماشا مشغول و بودند ساکت دو هر قهیدق ده

 در ندرفتیم شتریب هرچه و کردیم نگاه را ابانیخ تعجب با دایت

 شدیم روشن آدرس کی فقط ذهنش

 باشگاه سمت میریم میدار چرا-

 ینزن حرف میبرس تا بود قرار-

 با دارد یلیدل چه ونداد دروغ و رفتار بود زده حدس که دایت

 زد ادیفر خشن و نفرت از پر لحن با و بلند یصدا

 یلعنت دار نگه.. امینم ییجا تو با من.. دار نگه-

 زد ادیفر و ادد باال صدا هم ونداد



 سرت ییبال ای ببرم سرتو که خوامینم.. دختر باش ساکت-

 ..ارمیب

 گفت و کرد قطع را حرفش حرص با

 نگهدار گفتم.. یاریب سرم ییبال یکنیم غلط-

 نیا که ونداد اما افتاد رهیدستگ جان به و کرد باز را کمربندش

 قفل افتادنشان راه محض به بود کرده ینیب شیپ را رفتارها

 دوست. نداشت خبر دختر نیا یها یوانگید. زد را یمرکز

 یها یخلق بد ها مدت مسابقه کی و اسب بخاطر نداشت

 .کند تحمل را یعل

 هم مرخشین اما نگرفت ابانیخ از چشم گرفت را دستش مچ

 بود تشیعصبان از نشان

 حرف باهات یا کلمه چند خوادیم یکی.. دختر ریبگ آروم-

 سالمت به مارو و ریبخ تورو بعدش. بزنه



. داد ماساژ را اش شده سرخ مچ دیکش حرص با را دستش

 عوض را حرفش دییایب نیزم هم آسمان. کدندهی و بود لجباز

 کردینم

 بدم اجازه محاله ندارم یاحدالناس چیه با یحرف چیه من-

 شماها یها یبند شرط آلت بشه شمشاد
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 پر یها قدم با و شد ادهیپ باالفاصله دایت. کرد پارک را نیماش

 و خسته ونداد. افتاد را یخروج در سمت به محکم و حرص

 . شد ادهیپ و دیکوب فرمان به مشت با کالفه

 کن صبر دختر یریم دا؟کجایت-



 نه و زدیم حرف نه  نبود میمستق یصراط چیه به دختر نیا

 کارش نیهم که کردیم عمل کرد،فقطیم قبول را یحرف

 .داشت یدایز یها یریغافلگ

 دیکش خشم با را شیبازو یعصبان یدایت به دهیرس

 نهمهیا که حرف کلمه ؟دویریم یدار یانداخت راه سرتو کجا-

 نداره واصول ادا

. دیفهمینم را ونداد یها اصرار لیدل ناراحت، و بود و یعصبان

 . نبود مسابقه و یبند شرط دنبال وقت چیه پسر نیا

 وره شرو ستین حرف نایا-

 به یراض دیبا دایت د،یکش قیعم نفس بست را چشمانش ونداد

 از شتریب دینبا. دادیم دست از را یادیز پول وگرنه شدیم معامله

 .شدیم یعصبان نیا

 قبوله؟. امینم سراغت هم گهید برو ینشد قانع اگه-



 با کردیم فکر. بود مسخره ونداد یها حرف نبود آرام دایت

. شودیم یراض دنیمال سرش رهیش و خرمن سر یها وعده

. بود بس شد دروغش خام و آورد بهانه که بارر کی همان

 ختیر شیصدا در را حرصش و نفرت تمام و دیکش را دستش

 زد ادیفر و

 خودت واسه دار نگه و حرفات.  امینم بهشتم تو با. خوامینم-

 خواهرت و

 یم سمتشان به بود ونداد یسالها و همسن که یمرد و نایس

 دایت. کرد خبرشان ونداد نیماش ورود محض هب آمدند،نگهبان

 گفت و رفت کترینزد قدم چند زد کنار را ونداد دنشانید با

 نجایا از و شمشاد کنمیم دایپ گهید باشگاه هی فردا نیهم-

 برمیم

 تند پا یخروج در سمت به نایس متعجب افهیق به توجه یب

 ینتلع با را حرص یباق و زد لگد نیزم به پرحرص ونداد. کرد



 یرو یا روزمندانهیپ لبخند نیشاه. کرد هیتخل شیها گفتن

 در بود، بزرگش یآرزوها از ونداد زدن نیزم. نشاند شیلبها

 اما کرد تالش سال بود،سه رکیز و هوش با یادیز کارش

 یراه توانست باالخره نزد؛اما آب به گدار یب وقت چیه ونداد

 اوردیب دست به را شرکتش سهم از یمین و کند دایپ

 له شیها قدم ریز را دهیخشک یها برگ خشم از پر دایت

 نیهم و بود اعصابش یرو ها برگ خش خش. کردیم

. بود کرده دنیبار به شروع باران. کردیم شتریب را حرصش

 گرید بود وقت یلیخ. نداشت دوست را یابر یهوا و باران

  گرفتینم زییپا باران و برگ از را خوشش حال

 کردن دایپ و جاده به دنیرس تا و بود شهر از خارج باشگاه

 و ونداد به لب ریز. بود رفتن راه به مجبور یمطمئن نیماش

 یدندگ کی اگر گفتیم راهیب و بد اش یخودیب یها میتصم

 و باران ریز رفتن راه به مجبور نبود اش یناتن ییدا یها

 .نبود آوردن در هارا برگ یصدا



 ونداد کنه لعنتت خدا-

 قرمز و ینارنج و زرد یها برگ از یانبوه یرو جاده کنار

 یادیز راه جاده تا و بود یطوالن یخاک جاده. نشست یزییپا

 .داشت

 یب بود شده دتریشد باران. گذاشت شیزانوها یرو را سرش

 توقف یصدا. شدیم داریب تب و درد بدن با صبح فردا شک

 نکرد جادیا حالتش در یرییتغ کنارش نیماش

 جان؟ دایت-

 نشست کنارش.. بود دوست دوسال فقط.بود دلخور نایس از

 خونه برسونمت پاشو-

 بذار تنهام-

 یشد دهیآبکش موش ادیم بارون داره-

 با قدم هم شد نیماش سوار نایس افتاد راه و شد بلند لجوجانه

 دیکش نییپا را شاگرد سمت پنجره کرد حرکت دایت



 برسونمتون؟ خانم- 

  نداشت را اش مسخره یها یشوخ حوصله

 اباالیب گهید نکن ناز.. خانما خانم-

 یبرا و کردینم یکی به دست ونداد با اگر دیشا. نداد تیاهم

 نایس لوس لحن ها حرف به االن دیکش ینم نقشه شمشاد

 . کرد یم یشوخ شیپا به پا و دیخندیم

 یخوریسرمام.. باال ایب نکن لج دایت-

 و وقت فعال .کردیم کار پروژه یرو دیبا و داشت کار یکل

 . نداشت را یضیمر فرصت

 یبخار نایس. گرفت رو اما شد سوار. نزد لبخند و نکرد باز اخم

 یحساب. کرد میتنظ دایت طرف هارا شبکه و کرد روشن را

 یبرا یا نشانه هم اش شده سرخ ینیب و  بود شده سردش

 بود سرما نیا



 ارتتیب ونداد قراره نداشتم خبر من یول قهرباش نزن حرف-

 باشگاه

 شده ادیز ها روز نیا انشیاطراف ییها یخبر یب. زد پوزخند

 بود

 گفت و فرستاد رونیب را نفسش کالفه

 کن باور دایت ،یخی ملکه گهیم بهت ونداد ستین یخودیب-

  ؟یکنیم باور بخورم قسم گمیم راس

 را امرزشیخداب  بزرگ مادر روح نداشت دوست کرد سکوت

 کند شیها حرف واسطه دوباره

 کن ادهیپ نجایهم منو. باشه-

 زد لبخند نایس

 یبر یتونینم ییجا وضعت و سر نیا با خونه رسونمتیم-

 را سرش. داشت دوست را نیماش داخل یگرما نکرد یمخالفت

 کارش نیاول دیرس یوقت. بست را چشمانش داد هیتک پنجره به



 اتاقش گرفته بخار پنجره کنار. باشد قهوه کردن درست دیبا

 به یطعم. داشت ازین تلخ قهوه وانیل کی فقط هوا نیا ندیبنش

 .یزییپا یابر و ریدلگ یروزها یتلخ

*** 

 نم. داد نیتسک را اش یخستگ و سرما از یکم گرم آب دوش

 شهیهم نداشت تابستان و زییپا. داشت دوست را شیموها

 کردیم رها شیها شانه یرو دار نم را شیموها

 الیسر یتماشا مشغول مونا د،کر قهوه از پر را بزرگش وانیل

 نیا از یکی شده که هم تنوع یبرا نبود بد. بود یا هیترک

 مین نشست،مونا مبل کی فاصله با. کردیم تماشا هارا الیسر

 اتیمحتو حدس انداخت دستش بزرگ وانیل و دایت به ینگاه

 .نبود یسخت کار وانیل
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 سرزنشگرانه و شد ظیغل اخمش داد، تکان را سرش تاسف با 

 گفت

 ؟یبد کشتن به خودتو ییخوایقهوه؟م بازم-

 التماس هیگر با که لمیف دخترک حال به ماند ساکت و دیشن

 کرد مزه را تلخش قهوه و خورد تاسف کردیم را نامزدش

 قهوه نیا با روزت و ؟شبیکنیم کارارو نیا خودت با چرا-

 گذرهیم تلخ

. کرد ادیز را ونیزیلوت ولوم  و برداشت زیم یرو از را کنترل

 و تر دلچسب اش قهوه دیشنیم مونارا یصدا کمتر هرچه

 شدیم تر یدنید الیسر



 سرد بود کرده عادت اما نداشت دوست را دایت یها یتلخ مونا

 که حقا. کند نگاهش سرد و ردیبگ را جوابش سرد. نتشیبب

 بود اش برازنده یخی ملکه لقب

 نم؟تازهیبچ بالکن تو و زیم ییخوایم.. ادینم ناهار امروز بابات-

 هیعال هوا زده بارون

 ستمین گرسنه-

 . شود یراض شتریب کلمه چهار با بود محال نکرد اصرار

 بود دهیرس یدار زنده شب هاو خوردن قهوه به کارش دوباره

. دایت را گرشید نصف و بود گرفته برعهده تایب را کار نصف

 تمام ینیزبیر با توکل استاد. بودند ارتباط در باهم مدام

 یبرا یادیز وقت حال نیا با. بود داده نشانشان را اشکالت

 داشت الزم فصلش و حل

** 

 . دیکش کار از دست در یصدا دنیشن با



 یعل. کرد نگاهش زده بهت و متعجب پدرش دنید با

 نشست تخت یرو شد اتاق وارد و زد یلبخند

 ینباش خسته-

 یمرس-

 و دییایب اتاقش به یعل آمد یم شیپ بود،کمتر زده بهت هنوز

 دیبگو دینباش خسته

 رسوندش؟ کجا به-

 گهید آخره مرحله-

 ؟یکرد دایپ شرکت-

 نه هنوز-

 گذاشت تخت کنار یتختیپا را بود دستش در که یکارت یعل

 خوادیم فقط زدم حرف باهاش. دوستمه شرکت آدرس نیا-

 نهیبب کارتو



 که بود یشرط. کرد یم نگاه پدرش به و بود ستادهیا مبهوت

 . نکرد کمکش اما گذاشت خودش

 اتاقش در شده تمام بایتقر یها حرف و شرکت کارت با حاال

 بود

 لبش پشت را شیها خنده. کند پنهان را جانشیه توانستینم

 . نکرد پنهان

 توت یبستن دوباره بود وقتش دیداد،شایم خبر تایب به دیبا

 بخرد یفرنگ

 زدنشان حرف بود ها تمد کرد کم را پدرش با اش فاصله 

 دور دست. شدیم خالصه ها یلجباز و کلمه چند در فقط

 گاه هیتک. شد کوه ها پدر تمام مانند و بود پدر انداخت گردنش

 . بردارد دوشش از یبار کرد یسع و شد

 یا بوسه دیکش دایت رنگ شب و بلند یموها یرو دست

 نشاند اش یشانیپ یرو پدرانه



 میبخور شام دورهم ایب کن جمع پاشو-

 ..اشتها-

  نداد را حرفش شدن کامل اجازه

 ایب بکن دل اتاق نیا از کمی.. ینخورد ناهارم گفت مونا-

 رونیب

 برسونمش دیبا گهید دوروز-

 کرد بلندش و گرفت را دستش

 شام هم دور خانواده هی مثل دارم دوست امشب. شیرسونیم-

 .میبخور

 دوست را پدرش میمال یا رفتار. رفن مشتاقانه و نگفت نه

 شانیها یلجباز دوباره فردا از و داشتنتد زمان دیشا داشت

 . شدیم شروع

 چند ها یزیتبر کوفته دنید از ییاشتها با.. نشستند زیم دور

 . کرد شروع بود شده برابر



 ؟یکرد درست تو مونا-

 فرستاد نییپا دوغ با و گذاشت دهانش در را لقمه مونا

 واسم فرستاد ونج خانم بودم کرده هوس نه-

 کرد طنتیش از پر را لحنش و کرد نگاهش یسرگرم با

 یندار هنرا نیا از تو گفتم-

 زد تشر یعل

 دایت-

 دهانش درون را یبزرگ لقمه و زد صورتش یپهنا به یلبخند

 گذلشت

 بود زده زنگ ونداد-

 نیب از و دیکش پر کبارهی به خوبش یها حس تمام کرد حس

 .رفت

 . زدیم ییحرفا هی-



 داد هیتک اش یصندل به و دیکش غذا از دست لیم یب

 شه؟ الیخیب خوادینم چرا-

 دیپرس کنجکاوانه مونا

 شده؟ یزیچ-

 هم را مونا یحت که بود یعصبان آنقدر. شد بلند پرحرص دایت

 دست از را کنترلش شدیم که شمشاد حرف. دانستیم مقصر

 به یراض رقمه چیه  بود خودش شمشاد صاحب تنها دادیم

 شدینم هیبق به دنشیخشب

 بود نگرانت فقط ونداد دایت نیبش-

 دیپرس ونداد ینگران لیدل از خبر یب و بود طلبکار نباریا مونا

 دایت نگران دیبا چرا خبره؟ونداد چه نجایا بگه من به یکی-

 بشه؟



 یها کردن یباز لمیف به یپوزخند و شد ظیغل اخمش دایت

 مونا به و بخورد آب ادوند بود محال. زد اش یخبر یب و مونا

 ندهد را خبرش

 کرده زیت دندون شمشاد یبرا دادشت یندار خبر که نگو-

 یعل. کرد تکرار ذهنش در را دایت جمله یبار چند متعجب مونا

 یها تعجب جواب در یخونسرد با بحث نیا به خاتمه یبرا

 گفت مونا

 هم دایت و کنه شرکت مسابقه تو شمشاد خوادبایم ونداد-

 نیهم شده بحثشون باهم کمی امروزوم.. ستین یراض

 روشن ذهنش در که بود ییها سوال عالمت طرف هر از

 حشیتفر. یسوار اسب یها مسابقه به چه را ونداد شدیمک

 مطمئن. بود نشده مسابقات وارد وقت چیه اما بودد یسوارکار

 و کرده نشان را شمشاد که است کاسه مین ریز یا کاسه بود

 کردیم را دایت ماسالت روز و شب



 اصراراش واسه داره یلیدل حتما زنمیم حرف باهاش من-

 با رفتیم آشپزخانه به که یدرحال و برداشت را بشقابش دایت

 گفت زیآم نفرت لحن

 بکن کارو نیا زودتر-
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 به مو خود تا و دینخواب قبل شب. بود نگران و داشت استرس

 .کرد مرور را شیها نقشه و طرح یمو

 قرار گرید ییایخطا نبود و چک یبرا فقط توکل استاد نکهیا با

 جانش به شبید از یاسترس حال نیا با بود گذاشته مالقات

 و است راه در یا منتظره ریغ اتفاق کرد یم حس. بود افتاده

 . ماند یم یباق سرانجام یب هم باز پروژه نیا



 ینم اش یشگیهم و تلخ یها قهوه از یآرامش گرید یحت

 شدت از شیرو و رنگ و بود باال قلبش ضربان. گرفت

 زدیم یدیسف به استرس

 بیعج ساده مالقات قرار کی یبرا ترس و ینگران همه نیا

 توانست یم را اش ینگران حداقل. بود کنارش تایب کاش. بود

 . کند قسمت

 با کرد یسع و گذاشت قلبش یرو دست شد دانشگاه وارد

 .کند شآرام اش یلب ریز یها زمزمه

 یم و داشت داشت کالس توکل استاد حداقل که بود خوب

 نیاول یبرا. ببرد نیب از را استرسش زدن قدم با یکم توانست

 . زد قدم یزییپا سرد یهوا در مشتاقانه  ها مدت از بعد بار

 دنیشن نکردند جمع را دهیخش یها برگ که خوب جثدر

 گر به را آرامش یحدود تا شیها کفش ریز شانیصدا

 .کرد قیتزر شیها



. بود شیها عقربه سرعت و ساعت به حواسش مدت تمام

 انیپا ساعت ها عقربه باالخره تا شمرد را اش هیثان به هیثان

 اتاق سمت به خواند دعا. داد نشان را توکل استاد کالس

 از بعد و زد در ستادیا در پشت.  افتاد راه به استاد یشخص

 .شد اتاق وارد و دیکش قیعم نفس استاد یصدا دنیشن

 به یدگیرس مشغول کالس از بعد عادتش طبق توکل استاد

 . بود شیها گلدان

 سالم-

 برگشت سمتش به لبخند با استاد.  داشت لرز یکم شیصدا

 نیبش. دخترم سالم-

 نشست توکل زیم کنار یصندل یرو عانهیمط دایت

 دم تازه ییچا از پر هارا وانیل. کرد حفظ را لبخندش توکل

 .گذاشت وانشیل کنار نبات دخترک استرس یبرا و دکر

 ؟یکن حلشون یتونست-



 داد جواب یدستپاچگ با

 بله-

 ومدین چرا دوستت-

 نشون؟ینیبب نییخواینم.. اومد شیپ واسش کار-

 شرکت یراه و ردیبگ را استاد دییتا زودتر داشت دوست

 شود پدرش یشنهادیپ

 شهینم رید بخور توییچا نکن عجله-

 ییچا در را نبات.. کردیم شتریب را اش ینگران استاد یخونسرد

 .دینوش یا جرعه و کرد حل

 شیها ینگران نیتسک یبرا و بود نیدلنش نشیریش طعم

 بود خوب

. کرد باز اتاق گوشه مخصوص زیم یرو که هارا نقشه توکل

 یبرا هرکدام یبررس با و بود ذایهو چشمانش در نیتحس برق

 . دادیم راتکان سرش دییتا



 یداد انجامش نقص یب و زیتم-

 زد لبخند زده جانیه

 استاد ممنون-

 که یبرگشتدرحال زشیم پشت و آورد در را کنشیع توکل

 داد قرار خطاب را دایت کردیم نگاه را  ساعتش

 بندازه بهشون ینگاه هی ادیب گفتم یکی به. نکن جمعشون-

 دیپرس زده بهت

 ؟یگذار هیسرما واسه-

 گفت و کرد دییتا را حرفش چشمانش بستن با

 ...شه  داشیپ االناست-

 لبخند توکل.. شد بلند در یصدا که بود نشده کامل حرفش

 گفت دییبفرما رسا یصدا با و نشاند شیلبها یرو یکمرنگ



 یرو از مهمانش از استقبال یبرا تیمیصم و ذوق با توکل

 .شد بلند کردنشان بش و خوش یصدا. شد بلند یصندل

 ودمب منتظرت زودتر-

 بود کیتراف. خوامیم معذرت-

 زد مهمانش یبازو به یآرام ضربه و دیخند توکل

 ینداد دست از و فرصت نداره اشکال-

 و فرصت ومدنشین با نیگفتیم که یجوون مهندس فکرکنم-

 داده دست از

 دنشید یبرا. بود ستادهیا ها نقشه و زیم کنار اتاق گوشه دایت

 . گشت یبرم دیبا

 یآشنا سیصدا. شدیم شتریب لحظه به لحظه قلبش ضربان

 چهار و بلند قد مرد. نبود یخوب یها خبر دینو توکل مهمان

 او مثل درست بود شانه

 او، مثل درست داشت رسا و بم یصدا



 به تیحساس و داشت دقت یادیز هم کلمات تلفظ در یحت

 .کرد انیب حرص یها هیما ته با آخرش جمله در را زمانش

 پشت به دست با توکل. بود جوان مرد یها حرکت مات

 کرد اشاره سرش

 سرته پشت. توست از تر شناس وقت-

 ذهنش یآشنا فرد همان اگر شد حبس اش نهیس در نفس

 مرد یم حتما باشد

 چند نیا را فشیتعر که یمهندس دنید یبرا یکنجکاو با

 برگشت بود دهیشن ادیز روزه

 د؟یرس آخر به ایدن ای ستادیا زمان

 داشت قتیحق اش شبانه یاهایرو یشکم چشم دوجفت

 یها قطره حرکت بود شده گرمش. بود باال هردو قلب ضربان

 یهوا بودو شده گرمش. کردیم احساس کمرش یرو را عرق

 کرد جمع هارا نقشه زده جانیه و کرده هول. داشت ازین تازه



 هم باز. شدیم خفه آور خفقان یهوا نیا در گرنه رفتیم دیبا

 قلب یبرا یادیز جانیه. بود شده زییپا یواه یخنک ازمندین

 که را توکل یصدا و دیلرزیم دستانش. نبود خوب چموشش

 زمزمه به هیشب ییصدا با د،یبودرانشن خوشش حال یایجو

 اتاق از توکل یها زن صدا به توجه یب و کرد یعذرخواه

 شدیم داریب دیبا و بود خواب دیشا رفتیم راه دیبا.. رفت رونیب

 دنشانیند. دیدیم خواب در هرشب را رنگش یکمش چشمان

 .آرامش دنشانید و بود کابوس

 یاهایرو چشمان بود؟صاحب که نبود تصادف دارید نیا

 نبود؟ یالیخ که هرشبش

 هوا به اجیاحت کرد باز را کراواتش  نشست یصندل یرو

 منتظر و بود فیبالتکل. گرفت دستانش انیم را سرش داشت،

 به را توکل یتعارف خی آب وانیل.. دییایب خودش به که یتلنگر

 دوباره هارو خاکستر و شد آتش یرو آب. دیکش سر کبارهی

 کرد دفن



 

 

 

 10_پارت#

 از دنشید با یمنش. کرد اخم گذاشت سالن درون که را شیپا

 و سالم به  عادت. گفت یا دستپاچه سالم و جابلندشد

 یصندل دسته یرو را کتش اتاق وارد نداشت یخداحافظ

 باز زیم یرو را بود داده توکل روزید که ییها نقشه. انداخت

 گرفت را یمنش شماره و برداشت را تلفن یگوش. کرد

 مهندس دییبفرما-

 من اتاق ادیب بگو ییموال مهندس به-

 دقت و ظرافت با. برگشت ها نقشه یپا دوباره  کرد قطع

 .بود شده یطراح

 ستادیا در دم اهمانج هامون. کرد بلند را سرش در یصدا با



 پروژه سر میبر دیبا االن بعد واسه بذار ستین مهم کارت-

 پرند

 بنداز نگاه هی  هارو نقشه نیا ایب.. میریم بعدا-

  ستادیا اریسام کنار بست را در یکنجکاو با هامون

 ؟یبود ده؟نگفتهیجد پروژه-

 دنبال شهیمیقد یدانشجوها از یکی واسه.. داده توکل استاد-

 گشتنیم ارگذ هیسرما

  گذراند یم نظر از را محاسبات و خطوط و دقت با هامون

 هست کجا نقشه.. اومده ییجا خوب-

 یحیتفر یتجار مجتمع-

 تهران؟-

 دونمینم-



 سر آخر و گذاشت وقت ها نقشه یبرا قهیدق ده هامون

 کرد بلند سر تیبارضا

 باشه تونهینم نفر هی کار.. پسر هیعال نیا-

  زد پوزخند اریسام

 کنهیم کار روش داره که چندساله البته.. نفره هی کار اتفاقا-

 خودش تا بود بسته اریسام دهان به را متعجبش چشمان

 کند دییتا را حرفش

 قرارداد واسه ادیب بزن زنگ دهیتا که من نظر به.. داره والیا-

 .پسر نکن عجله-

 میببند قرارداد دیبا نگرفته کارو گهید شرکت هی تا-

 االن اما. دیدیم دارایت دوباره اگر نبود بد. زد تن را کتش اریسام

 جبران دیبا را رفته دست از یسالها تمام. نبود یمناسب زمان

 روش به  اما کردیم جبران دیبا را نبودنش یسالها کردیم

 کردیم جبران به مجبور دارایت خودش



 ستین وقتش فعال-

 با بود دهید هم را یا پروژه نیچن جهینت درذهنش که هامون

 گفت یپرخاشگر

 اسم به پروژ نیهم یدونیست؟مین وقتش االن که یچ یعنی-

 شرکت به یاعتبار چه شه اجرا شیک ای شمال تو شرکت

 رسه؟یم

 طعمکار یبچگ از پسر نیا. زد لبخند هامون طمع به اریسام

. کردیم طمع هم دندیخریم باهم که ییها سرآدامس یحت بود

 هامون شانه یرو دست شتبردا را زشیم یرو یآب پوشه

  گذاشت

 نیهم جلد کفتر مهندسش و پروژه نیا نباش نگران-

 .وقتش به یچ همه فقط.. شرکتن

 کالفه و دیکش یم خط نروش یرو اریسام یها یخونسرد

 کردیم ترش



 نده دستش از-

 گفت شمرده شمرده و داد هول در سمت به را هامون

 ست؟ پروژه. یاصل نسخه..نایا...بگم اگه-

 یگاه اریسام. شد خشک دهینرس در رهیدستگ به ستشد

 رازش و رمز پر یها روز همان از هم امروز که شدیم مرموز

 دیپرس مشکوکانه و کرد زیر چشم. بود

 ؟یچ یعنی-

 گذاشت یمنش زیم یرو را یآب پوشه و کرد باز را در

 یرو شده کامل فردا تا یحسابدار نیبفرست رو پرونده نیا-

 باشه زمیم

 یا ذره وقت چیه. بود یدستور کارمندانش با شهیهم لحنش

 صحبت خودخواهانه و خشک آنقدر نداشت لحنش در نرمش

 برعکس اما و بردندیم حساب او از کارمندان تمام که کردیم

 داشتند دوست شتریب را هامون



 !بودند نوبر آسمانشان تا نیزم تفاوت با خاله دوپسر

 نگهبان. رفت دنبالش سوال از پر هامون زد رونیب ازشرکت

 راه پرند سمت و شدند سوار آورد شرکت یجلو تا را نیماش

 افتادند

 ؟ینداد جوابمو-

 نمونده یجواب-

 پروژه نیا. گذرهیم ت کله تو یچ بگو. نکن یباز یسام-

 رو سرته تو که یاون رونیب زیبر..دهینرس دستت ینجوریهم

 یبرا و زد کندراهنما خبرش با دایت وجود از فعال خواستینم

 دیچیپ یفرع ابانیخ در کیتراف از فرار

 هم استاد استاد، شیپ برده دهیکش رو نقشه نیا ییبابا هی-

 نا حرفام یکجا بشم گذارش هیسرما که من به زده زنگ

 ؟ینشد قانع که بود مفهوم



 سر در دیفهمیم دیبا.. شد کنجکاو شتریب و نشد قانع هامون

 زدینم حرف راصرا با اما. گذرد یم چه اریسام
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. نکرد یباز خاطره اما زده قدم ابانیخ در لیدل یب ها ساعت

 مگر.. نزد پرسه شیها خاطره در که بود شده شوکه آنقدر

  بسازد؟ دیجد یزندگ بود نرفته

 زییپا هم آمدنش بودو زییپا رفتنش

 گذاشت دست درست توکل مهندس، نهمهیا نیب شودیم مگر

 .. اریسام نام رو



 دیبع بود دانشگاه فعال و درسخوان یدانشجوها آن از اریسام

 که یروز یبرا باشد سپرده خاطر به را نامش توکل ستین

 امروز مثل

 س؟یجرج چرا امبریپ هزار چهار و ستیب و صد نیب 

 نداشت رفتن خانه اماحوصله بود شده کیتار هوا

 . بس و داشت یخورد اعصاب فقط رفتنش

 نداشت هم تارایب یبرا دل درد و زدن حرف حوصله یحت

 داد آدرس و گرفت نیماش آژانس به دهیرس

 یتکرار یها آدم از دور به کردیم استراحت دیبا را یروز چند

 اش یزندگ یاجبار و

 کند استراحت مزاحم بدون ها مدت توانستیم که ییجا تنها

 .بود زشیعز خانه

 داستا پاسخ یب یها تماس آورد در فشیک از را اش یگوش

 کرد حذف را توکل



 تا خداروشکر. داد خبر را نرفتنش وخانه نوشت امیپ مونا یبرا

 بود نگرفته را سراغش یکس االن

 بست را چشمانش. داد هیتک گرفته بخار پنجره به را سرش

 فقط اما. کند فکر شانیها خاطره و اریسام به خواستینم

 دختر..شد اکو گوشش در شیصدا.. دید را اریسام چشمان

 .کرد باز را چشمانش که شد تکرار انقدر گفتنش دیورشخ

 را شیها وخانه یمیقد کوچه.. بود کرده فراموش را زمان

 یبو و سرد یهوا داد نییپا را پنجره شهیش. داشت دوست

 راننده شیها ییراهنما با. کرد عوض را حالش زده باران خاک

 بحسا را هیکرا.. داشت نگه یکوچک دیسف در یجلو را نیماش

 شد ادهیپ و کرد

 جشن. بود قبل دوماه گذاشت خانه نیا به پا که یبار نیآخر

 جمع لیفام تمام بودو فروغش عمه پسر ایارش خدمت انیپا

 بودند شده



 یبرا اما داشت یبلبل زنگ و بود یمیقد خانه. زد را فونیآ

 ..بودند کرده نصب هم فنیآ رزنیپ یراحت

 تو ایب زمیعز یاومد خوش مادر بگردم دورت-

 داشت عادت. زد لبخند و دیشن را زشیعز شاد یصدا

 بعد و و رفتیم اش صدقه قربان اول دیدیم که را رکدامشان

 کردیم دعوت

 اطیح درختان اما بود زییپا..اطیح وارد و رفت نییپا پله تا دو از

 یها باغچه و  بزرگ و یمیقد درختان. بودند طراوت پر

 اما بودند جان کم ها رز گل بوته. بود اطیح دوطرف بزرگ

 را اطیح سرتاسر شاداب و سرحال نایم و بنفشه یها بوته

 .بودند دهیبخش بو و رنگ

 ریز باغچه کنار شیها یپشت قرمز فرش بدون یچوب تخت

 یرو را شان شام و ییچا بساط ها تابستان... بود آلبالو درخت

 منتظر وانیا در شوق با زیعز. کردندیم پهن یچوب تخت نیا



 صدقه قربان شدیم تر کینزد  که یقدم هر با و بود مدنشآ

 دو با زد لبخند وانیا یها پله به دهیرس.. رفتیم شیباال و قد

 برد پناه زیعز مادارانه آغوش به و رفت باال هارا پله

 کرد باران بوسه را صورتش و دیکش سرش یرو دست زیعز

 چشمم نور یاومد خوش-

 زد زیعز دست پشت یا بوسه و شد خم

 ؟یدار حوصله شم مزاحم اومدم-

 هوا غروبه دعم...تو ایب چشمام رو قدمت..مادر هیچ مزاحم-

  ییچایم سرده

 شد خانه وارد زیعز سر پشت و آورد در شیها کفش

 سمتش به زده ذوق وار،ید کنار تشکچه و متکا تا دو دنید با

 نکیع و دعا و وکتاب کرد رها جا همان را فشیک رفت ان

 نشست و گذاشت کنار را بود تشکچه یرو که زیعز



 را تشکچه نیا رو نشستن حق یکس بود زنده که آقابزرگ

 آقابزرگ یجا نشستن سر ترایم و عرفان با نبود یوقت..نداشت

.. رفت ایدن از بزرگ آقا و آمد ایبدن ایارش ها بعد..کردیم دعوا

 ..شد زیعز یتهتغار یایارش خواب محل تشکچه نیا

 زم؟یعز یخندیم یچ به-

 زیعز گرفت را یچا ینیس شد بلند زیعز یصدا دانیشن با

 .. گذاشت شیزانو یرو سر تعارف بدون و نشست

 آرامش شیموها انیم زیعز دهیچروک یها دست حرکت

 .. کردیم

 ز؟یعز-

 جانم؟-

 ؟یکنیم فیتعر واسم.. شده تنگ هات قصه واسه دلم-

 چرا بگو تو قبلش کنم،امایم فیتعر.. زمیعز کنمیم فیتعر-

 ؟یختیر بهم ینجوریا



 دیکش قیعم نفس

 ازشون برگشت ها گذشته اگه یحت گفتیم بزرگ آقا ادتهی-

 وقتا یبعض.. نهیریش و تلخ خاطره مرور گفتین؟میبگذر

 اگه.. داره درد تکرارش اما..یکنیم هیگر وقتا یبعض و یخندیم

 جهنم شهیم تیزندگ شه تکرار

 داد ادامه و خورد را بغضش

 هاش خاطره کردکیم فکر..اومد ام گذشته سراغ فتمنر من-

 ..اما شده فراموش

 دیدپرسیترد با زیعز

 مادر؟ یگیم هیچ حرفا نیا-

 امده. بود بس ختینر اشک و کرد یخوددار صبح از هرچقدر

 سر پشت..دیبگو درددل شود اسرارش محرم زشیعز که بود

 ریز دست زیعز..زد هق و کرد حرام را اشک یها قطره هم

 نوازش و گرفت آغوش در را سرش.. کرد بلندش و برد سرش



 شد خسته تا کرد هیگر آنقدر.. ختیر واشک زد هق دایت.. کرد

 از شده سرخ و معصوم چهره به حسرت پر زیعز.. دیخواب و

 گرفتیم را مادرش غصه یوقت شهیهم. کرد نگاه شیها هیگر

 صرمق را وپدرش کردیم هیگر. آغوشش و زیعز و شدیم پناهش

 و غم از پر و کرد پاک را شیها گونه یرو اشک.دانستیم

 گفت آرام حسرت

 .مادر مینس بودنه پدر یعل نه که برات رمیبم-
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 اش یشبید یجا همان.. بود زده آفتاب کرد باز که چشم

 اش یکودک دوران یداشتن دوست تشکچه یرو..بود دهیخواب



 دارشیب زیعز که خوب چقدر. برد خوابش زشیعز یزانو یرو

 بود نکرده

 و بود آمده اش عمه حتما. آمد یم آشپزخانه از پچ پچ یصدا

 شستن یبرا.. شد بلند و زد کنار پتورا. زدیم حرف زیعز با

 کنار آشپزخانه در پدرش دنید با اما رفتیم صورتش و دست

 ستادیا زیعز

 نداشت ستادنیا فالگوش به یا عالقه..گرفت پناه وارید پشت

 کرد مجبورش زیعز با کردنش پچ پچ و پدرش دنید اما

 خودت نه بره مادرش با یگذاشت ؟نهیدار بچه نیا به کاریچ-

 یدیم نشونش خوش یرو

 اگه مینس. باشه یناپدر دست ریز دخترم خواستینم دلم-

 کنه ازدواج یاجنب هی با بره کردینم ولش بود مادر

 یگرفت جوون زن هی.. یکرد ازدواج توئم-



 مینس با ازدواجش. شد بلند یصندل یرو از یکالفگ با یعل

 اش یاجبار همسر از نداشت دوست که آنقدر بود یاجبار

 ایبدن ازدواجشان از بعد سال کی دایت اما باشد داشته یفرزند

 .آمد

 پدر اما. باشد مینس وابسته شتریب شد باعث یعل یها یدلسرد

 . نداشت یدور تحمل و بود

 پول نکهیا. فکرکن دخترت به شتریب کمی..جان یعل نیبش-

 خرهینم محبت واسش بره خواست هرجا بشیج تو یبذار

 واسش باش پدر شتریب شده حساس بارداره مونا

 از بعد کرد را تالشش تمام اوکه. بود درهم یعل یها اخم

 .ندینب بیآس دخترش مینس رفتن

 در که یزخم دانستینم چارهیب زیعز. زد پوزخند فقط دایت

 رونیب وارید پشت از. ستین پدرش ریتقص کرده باز سر دلش



 بلند شیصدا کرد یسع اما بود شیلبها یرو یتلخ لبخند. آمد

 باشد شاد و رسا و

 ریبخ صبح-

 مادرانه زیعز و داد جوابش اخم با یعل

 کنم آماده واست صبحونه ایب بشور و روت و دست برو-

 ز؟یعز یدار یفرنگ توت یمربا-

 زمیزع زیم یرو ذارمیم-

 رفت رونیب آشپزخانه از و زد لبخند

 و دیباش زشیعز کنار شدیم مگر.. خورد اشتها با را صبحانه

  مداوم؟ شیها یناراحت

 . کند خوب را دلش حال چگونه بود بلد خوب زیعز

 نشده رید تا میبر شو آماده یخورد صبحانه-

 دیپرس ییرو ترش با دایت



 کجا؟-

 واسه یببر هارو نقشه دیبا یدار قرار امروز..یزندگ کارو سر-

 شرکت

 گرفت دستانش انیم را سرش درمانده دایت

 بود گذاشته جا توکل دفتر در در هارا نقشه تمام آخر لحظه

 ؟ینشست چرا توئم با دایت-

 کند یراه ییتنها را یعل تا کرد یانیپادرم زیعز

 ناهار واسه ترایم و عرفان زدم رو؟زنگ بچه یدار کاریچ-

 جوونا نیا کمی باشن هم دور نجایا انیم

 میدار کار یکل امروز زیعز بعدا-

 زد رونیب خانه از یآرام یخداحافظ با

 شیموها یرو دست. نشست دایت کنار مانده در و نگران زیعز

 گفت مهربانانه و دیکش



 شیپ یبر بده اجازه کنمیم شیراض. دخترم نخور غصه-

 مامانت

 نوه از شتریب را دایت. نشست رزنیپ یگلو در شد بیس بغض

 یسع و سوختیم دایت حال به دلش دیشا داشت دوست شیها

 نخورد را دهیپاش از خانواده حسرت داشت

 یراض و یعل اما کنم تحمل تورو یدور تونمینم نکهیا با-

 یبر کنمیم

 .دیبوس فقط دیبا را یمهربان همه نیا

 برم بذارم توروکجا. رمینم ییجا من.. زمیعز بشم قربونت-

 آخه

 روزید یکاف اندازه به.. شد بلند و دیبوس را اش دهیچروک گونه

 بود کرده رزنیپ دل به خون را



 دایت به را یفرنگ توت یمربا شهیش زیعز.زد تن را شیپالتو

 لبخند باالخره یفرنگ توت به اش عالقه و یزدگ ذوق.داد

 . نشاند زیعز یها لب یرو

 باش خودت مواظب. مادر خدا پناه در برو-

 جون زیعز احافظخد-

 شرکت طیشرا. دوستشگفت از یعل را برگشت راه مدت تمام

 و توکل به اما دایت. کرد زد گوش را الزم موارد و داد حیتوض را

 هیبق از شتریب اریسام آمدن خبر یب. کرد فکر شیها نقشه

 . بود کرده مشغول را فکرش

 توان دیبا.کند تکرار را قبلش سال چهار یرفتارها دادینم اجازه

 در جواب یب سوال یکل هنوز. دادیم پس را شیکارها تمام

 اول اما. شیها یتالف و بود دایت نوبت. دادندیم جوالن سرش

 نه؟ ای داده یکس به دل دیفهمیم دیبا



 مانده جواب یب یها سوال و اریفکرسام از نیماش توقف با

  آمد رونیب اش

 . کرد یخداحافظ و گفت را آخر یها هیتوص یعل

 ها نقشه گرفتن یبرا تارایب دیشا. زدیم حرف تایب با دیبا

 یامیپ. بود نشده رفع توکل از شیها یدلخور  هنوز. فرستادیم

 رفت اتاقش به مونا به توجه یب و نوشت تایب یبرا

 وقت اما خواستیم را بعدش قهوه و گرم آب دوش دلش

 . دیرسیم قرارش به زودتر دیبا و نداشت

 اریسام با دوباره اگر حداقل. رفتینم اتنه که بود خوب یلیخ

 .ندهد جان دوباره تا داشت کنارش تارایب شدیم رو روبه

 بوت مین. کرد انتخاب اش یکار قرار یبرا یا سورمه یباران

 یمشک شال و رنگ یمشک یها

 پروژه یمعرف یبرا تر قرص یدل با و بود شیها نقشه کاش

 رفتیم اش



 دردسره نبودت و بود که اریسام کنه لعنتت خدا-

 نقشه نبود یبرا دیبا. کرد چک را ها لیفا و برداشت را تبلتش

 گفتیم دروغ ها
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 تند تند بود چشمانش یرو یگرد نکیع که جوان دختر

 عکس از و زدیم حرف مدام تایب. بود یمتن پیتا مشغول

 بود شرکت نیهم کار مطمئنا که و مختلف یها ساختمان

 از تفاوت یب هم یگا و گرفتیم رادیا یگاه. کردیم فیتعر

 گذشتیم ها عکس کنار

 همرو. بسازن ساختمون بلدن نایا فقط انگار توروخدا نگاه-

 وارید و در رو زدن



 مشغول دوباره و کرد تایب حواله تایب به یا غره چشم یمنش

 شد کارش

 یدار وارید و در به کاریچ تو واشتری-

 تو میزیریم دنیم ییاچ نجایا جلسه بهونه به ساعته هی-

 کنم؟ کاریچ نمینب و وارید و در. شکممون

 بود دهید یبدقول راه اول نیهم. دیکش قیعم نفس یعصب دایت

 هنوز و بود شرکت ریمد مثال. کند ریبخ را عاقبتش و آخر خدا

 . بود نامنظم اش جلسه و مالقات ساعات

 تا؟یب-

 هوم؟-

 میبرگرد ایب گمیم-

 برگشت شهینم که راه نصفه ؟یشد وونهید-

 بود کرده االن تا کنه یکار ما یبرا بود قرار اگه نیا-



 ؟یدیم یچ باباتو جواب-

 گمیم و افتاد اتفاق که یاون-

. کند رها مهین را شیانتخاب راه نداشت عادت. بود لیم یب تایب

 عادت یپارو دیبا اوضاع نیا با حاال اما رفت،یم انتها تا دیبا

 . گذاشتیم شیها

 . گرفت توریمان از نگاه یمنش که دندش بلند

. کرد یمنش متعجب ها نگاه حواله یحرص پر لبخند دایت

 فقط اما بود یکار قرارشان مثال. جرقه منتظر و بود یعصبان

 کردند تماشا عکس و خوردند ییچا

 میشد مونیپش نیبگ  مهندس به-

 

 مشت نیا از یکی توانست یم کاش..کرد مشت را دستانش

 کند نیشاه دهان حواله هارا



 اش خواسته به زود یلیخ. زد پوزخند روزمندانهیپ نیشاه

 گرفت را گذشته یروزها تمام انتقام. دیرس

 نیبش بکار دست زودتر بهتره.. میدار کار یکل فردا از-

 کرد کنترل یسخت به را خودش

 . بود بلد خوب را کردن یباز دهیچیپ نیشاه

 پوزخند. دادیم را غرورش شدن خورد اجازه نیا از شتریب دینبا

 با یقدم چند دیبا فردا از. شد بلند بزند یحرف نکهیا بدون و زد

 دارد یضعف نقطه یآدم هر باالخره. رفتیم راه نیشاه

  نیشاه یصدا با که بود دهینرس رهیدستگ ب دستش هنوز

 .ستادیا

 قدم با. آورد رونیب زیم یکشو از را رنگ اهیس یممور نیشاه

 رساند نیشاه به را خودش غرور از پر محکم یها

 خورهیم دردت به فردا واسه. یگذاشت جا نویا-



 جواب مشت با را اش مسخره یها پوزخند حتما روز کی

 دادیم

 رفت رونیب اتاق از و گرفت را یممور

 داشت بودن احمق احساس

 و کرد تصاحب را شرکتش یا تکه گرگ مانند که ینیشاه

 نیشاه به انهیموز و بود جا همه از خبریب مثال که ییدایت

 کرد کمک

 . کرد نگاه ونداد به مبهوت تایب

 بود دایت رهیخ خشم از شده سرخ چشمان و خشونت با ونداد

 ریغ دنید از جانیه با نشاند شیلبها یرو یلبخند تایب

 کرد سالم ونداد منتظره

 ؟یکنیم کاریچ نجایا شما. سالم-

 به را خودش و داد را بشجوا سر با کرد ایب به ینگاه مین ونداد

 گفت حرص پر دایت گوش در و شد خم. رساند دایت



 دوست هرچقدر.. یبگذرون خوش و یبخند یتونیم فعال-

 یلیخ اما..باش مظلوم و یمردگ موش به بزن خودت یدار

.  یبخور روزاتو نیا حسرت کنمیم یشه،کاریم من نوبت زود

 یکن هیگر خون کنمیم یکار

. زد رونیب شرکت از زده بهت و متعجب دختر دو ب توجه یب

 نقدریهم را ونداد دیکشیم یعصب و قیعم یها نفس  دایت

 بود شناخته پست و خشن

 را دایت دست بود زده بهت نفرشان دو هر حاالت از که تایب

 گرفت

 بهت؟ گفت یچ ؟وندادیشد ینشکلیا چرا بهت؟ گفت یچ-

 گفت یمنش به رو تفاوت یب دایت

 شد؟ تموم مهندس ابجن جلسه کنم فکر-

 .داد خبر را دایت امدن برداشت را تلفن یگوش یمنش

 منتظرتونن نییبفرما-



 . شدند اتاق وارد زونیآو لوچه و لب و درهم یها افهیق با هردو

 کرد سالم ییخوشرو با و شد بلند اش یصندل یرو از نیشاه

 شیپ که یوقت یب جلسه بخاطر متاسفم..نیاومد خوش-

 ن؟ینشد منتظر که یلیخ..اومد

 داد ادامه و کرد تشکر نشستن نیح در دایت

 میشدیم مونیپش میداشت گهید-

 داشتم ناخوانده مهمون-

 دیپرس کنجکاوانه تایب

 بود؟ مهمونتون ییفدا مهندس-

 دختر. شناخت دید که اول همان را دایت زد پوزخند نیشاه

 کردیم دایپ هم را دایت خواب رگ اما بود یجسور

 از دیبا. داد ییچا فنجان سه سفارش و برداشت ار تلفن یگوش

 را ذهنش یوکم کرد زیر چشم دایت. کردیم ییرایپذ مهمانانش



 چند.. بود دهید قبال را پوزخند و ها چشم نیا. کرد نییپا و باال

 نایس کنار شیپ روز

 شناسمیم شمارو من-

 دیخد بلند یصدا با بود جمله نیهم منتظر که نیشاه

 یشناخت باالخره..یهست یباهوش دختر دونستمیم-

 یونداد،عصبان شیپ وفکرش کردیم نگاهشان یکالفگ با تایب

 دایت و نیشاه که حاال. اوردیب خودش سر ییبال دیترسیم و بود

. بود زدن زنگ یبرا فرصت نیبهتر زدندینم ییآشنا جز یحرف

 آورد رونیب فشیک از را لشیموبا

  دارم مهم تماس من-

 گفت و کرد در به یا اشاره دست با ستهخوا خدا از نیشاه

 نیباش راحت کنمیم خواهش-

 گرفت را ونداد شماره فاصله باال و رفت رونیب اتاق از تایب



 زد دور را زیم. کرد استفاده شدنشان تنها فرصت از نیشاه

 نشست دایت یروبرو

 یدار یخوب یلیخ اسب-

 ته و سر یب و یتکرار یها بحث از بود متنفر

 اومدم گهید موضوع هی واسه من-

 زیم یرو را یچا و ینیس و گرفت اجازه زدن در با یمنش

 گذاشت

 

 

 

 را اس یچا داشت عادت برداشت را شییچا فنجان نیشاه

 دینوشیم وداغ تلخ

 میرسیم هم یاصل موضوع به-



 داد ادامه و دینوش یا جرعه

 شمشاد دنبال چشمم هنوز-

 وقت چیه را شمشاد فرستاد رونیب حرص پر را نفسش دایت

 کردینم گرانید یها یخوشگذران یبرا یا لهیوس و چهیباز

 فقط ونداد هم دیشا..د؟ید یخطا.. بذارم یچ اسمشو دونمینم-

 داده نشونتون و بهشت عکس

 داد پس تاوان ونداد-

 ؟یتاوان چه-

 دیکش سر را اش ییچا. داد هیتک مبل به نیشاه

 نجاتش افتاده شریگ که یفالکت از ییخوایم اگه اما. بماند-

  یبد

  نبود هم ساده و احمق. نبود خالف اهل که ونداد. شد کنجکاو

 ن؟یزنیم حرف یازچ-



 اش یعصبان شتریب معنادارش یها نگاه و نیشاه یخونسرد

 بود کرده یعصبان را ونداد ها پوزخند نیهم با مطمئنا.. کردیم

*** 

 خارج دستش از شیها تماس حساب. گرفت را شمارش دوباره

 . شدیم قطع تا خوردیم بوق انقدر هربار بود

 بود آشوب دلش. شدیم شتریب لحظه هر اش ینگران و استرس

. دیایب سرش ییبال دیترسیم. دادینم دینو را یخوب یها خبر و

 امد یم سرش ییبال اگه نداشت را شیها تیعصبان طاقت

 کردیم کاریچ دیبا

 سراغ دیبا اددینم جواب کرد امتحان را شانس بار نیآخر یبرا

 ادیفر یصدا و داد جواب بوق نیاول با نباریا اما رفتیم مونا

 دیچیپ یگوش در ونداد

 حرف باهات خوامینم چون دمینم ه؟جوابی؟چییخوایم یچ-

 ؟یفهمیم. بزنم



 شیها ینگران جواب. بست را شیگلو راه و شد بیس بغض

 نبود ادیفر و داد

 ونداد؟-

 یها دمنوش دلش و کردیم درد سرش. بود کالفه ونداد

 . داد فشار انگشتش دو با را شیها چشم. خواستیم مادرش

 بگو تایب بگو-

 خورد دهانش آب دادن قورت با را بغضش

 ؟یخوب-

  ستمین-

 شت؟یپ امیب ییخوایم-

 نه-

 کی. یببشتر حیتوض نه بود کار در یخداحافظ نه. کرد قطع

 رمندکا کی به علنا بود داده دست از را زحماتش تمام شبه



 کرد روشن را نیماش. بود شده لیتبد خودش شرکت در ساده

. وقتش به داشتیم نگه دیبا را شیها تیعصبان. افتاد راه و

  بود خودش فقط بازنده که بود کرده شروع را یباز نیشاه

 یفن ضربه دمیم نشون بهت.. راد نیشاه میبچرخ تا بچرخ-

 !؟یچ یعنی
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 به شیها یخونسرد و پوزخند با نیشاه و بود یعصبان دایت

 زدیم دامن تیعصبان نیا

 مطلب؟ اصل سر میبر شهیم-

 زیم کنار و برداشت زیم یرو از را نکشیع شد بلند نیشاه

 ستادیا ها نقشه



 ..ظاهرا اما شماست شیپ مطلب اصل-

 ماند تمام نا حرفش دایت فیک به اشاره با

 مینیبب میتونیم مآورد و الشونیفا اما.. استادمه شیهاپ نقشه-

 کرد دییتا را حرفش سر با

 . نشود معذب جوان دختر تا نشست فاصله با اما دایت کنار

 داد حیتوض را الزم نکات تمام کرد روشن را تبلت دایت

 کردیم گوش دایت یها حیتوض به مشتاقانه نیشاه

  داشت  ییباال سکیر کالن درآمد و سود بجز یا پروژه نیچن

 خودته؟ فکر پروژه نیا-

 نه کارش اما بله فکرش-

 خوبه-



 دیشا پروژه نیا. کرد یبررس را لیفا تمام دقت با نیشاه

 سووژه هم رقبا زدن نیزم یبرا. باشد شرکت پرتاب یسکو

 بود یمناسب

*** 

 ابانیخ در زدن قدم یکم امروز دیپوش را اهشیس یها یکتان

 .خواستیم هارا

 یحت. نبود یخبر یزییپا مطبوع یسرما و باران از یروز چند

 کوک مخالف ساز دلش نبود،اما یخبر هم رنگ یآب آسمان از

 بود کرده

 دادیم ناسازگارش دل به دل و رفتیم دیبا

 قبل روز. کرد جلب را توجهش هیهمسا بچه دختر هیگر یصدا

 دشانید نگیپارک در مادرش همراه

 حالیب و بود شده سرخ باال تب شدت از تپلش یها لپ

 بود گذاشته مادرش شانه یرو را سرش



 که داروها نخوردن ای بود اش یضیمر یها یکالفگ حتما

 بود کرده بلند را اش هیگر یصدا دوباره

 مونا آسناسور دنیرس از شد،قبل منتظر و زد را آسانسور دکمه

 نفس بود نرفته هنوز دایت دنید با و کرد باز را در عجله با

 . دیکش یراحت

 خوردیم زنگ داشت شیگذاشت جا رشیگیب-

 به شروع دوباره که لشیموبا و مونا دست به لیم یب دایت

 . کرد نگاه بود کرده زدن زنگ

 بزند قدم لیموبا بدون دادیم حیترج

 را در و شد داخل مونا. کرد تشکر لب ریز و گرفت را لیموبا

 . بست

 اسم دنید با کرد خوردن زنگ به شروع دستش در لیموبا

 گوشش به را یگوش و کرد وصل ار تماس مشتاقانه ترایم

 چسباند



 گل خانوم سالم-

 دنیرس بود،با آقابزرگ طرف از هردونفرشان لقب گل خانوم

 و دیخند صدا با ترایزد،م را همکف دکمه و شد سوار آسانسور

 داد جواب

 لیسه ستاره نه...گل خانم سالم کیعل-

 ل؟یسه ستاره شدم من حاال-

 یرو همچنان لبخند ماا دلخور و شد یعصبان مثال ترایم

 بود شیلبها

 نه هست ازت یخبر نه.. مکه یحاج یحاج یرفت دوماهه-

 !یچیه به یچیه ،یزنگ

 سر با که یحال رفتدر رونیب دایت و شد باز آسانسور ییکشو در

 گفت دادیم سالم هیهمسا خانم به حیمل لبخند و

 بود شلوغ سرم ترایم جون-



 واست وقت قدت مین و دق یها بچه  بود رفته ادمی بله بله-

 نذاشتن

 دیخند صدا با دایت نباریا

 وونهید-

 زیعز خونه ایب کن کاله و شال پاشو-

 ه؟یخبر-

 یدورهم-

 سرش یرو را رنگش یمشک بافت کالهش داشت سوز هوا

 کرد مرتب

 ؟یکن معاف منو شهینم-

 شنهادیپ دایت دوماه از بعد کردینم فکر..  شد درهم ترایم افهیق

 کند رد را یدورهم



 نجایا یاومد شیپ روز چند که داده زیعز آمارتو..نشو لوس-

 یرفت خبریب

 ..جان ترایم-

 گفت لجبازانه و رفت حرفش انیم ترایم

 ادیب گمیم تهران عرفان.. کنم ینم قبول یا بهونه چیه-

 دنبالت

 وقت اش پروژه و اریسام به فکر بدون یساعت چند توانستیم

 کرد گرد عقب و نشست شیلبها یرو لبخند.. بگذراند

 کردم دوغ آش هوس بگو زیعز به-

 با و داد فاصله گوشش از یکم را موبال یمعطل بدون ترایم

 گفت بشنود زیعز که ییصدا

 کرده دوغ آش هوس خانم دیز؟خورشیعز-

 ماست و یسبز و رفت اش صدقه قربان ییخوشرو با زیعز

 ..آورد رونیب خچالی از دهیچک



 لباس.. کرد انتخاب رفتن یبرا هارا پله و کرد یخداحافظ دایت

 حداقل. گذاشت رنگش یمشک یپشت کوله یتو شیها یراحت

 بودند زیعز مهمان صبح فردا تا

 مونا..بود وقت یساعت چند پدرش اومدن تا رفت رونیب اتاق از

 .. بود شام  کردن درست مشغول آشپزخانه در

 مونا؟-

 دلخور لحنش ..گفت یآرام بله کارش از دنیکش دست بدون

 را جواب و لحن همان دوباره زد صداش دوباره تعجب با.. بود

 دیشن

 شده؟ یزیچ-

 ؟یدار یکار..نه-

 برداشت وانیل نتیکاب از مونا یصدا یدلخور به توجه یب دایت

 پر آب وانیل یها نصفه تا.. گرفت خچالی سردکن آب ریز و

 دیکش سر نفس کی و کرد



 بگو اباب به.. جون زیعز خونه رمیم-

 یحس چیه بدون خشک و سرد شهیهم.. لطفا نه و خواهش نه

 . کردیم صحبت مونا با

 اضافه داغ ازیپ به را ها گوشت و داد تکان را سرش فقط مونا

 البته. شدیم مشخص شیها یدلخور نیا لیدل فردا. کرد

 بود ها یدلخور نیا پشت ونداد احتماال و بود زده ییها حدس

 بدون عرفان زنگ تک با دایت. دیسر عرفان بعد ساعت مین

 رفت  رونیب مونا با یخداحافظ

 پارک آپارتمان در یجلو درست عرفان رنگ دیسف نیماش

 حال در هم در یها اخم با ساختمان نگهبان فرامرز بود شده

 رد کنارش از سرش دادن تکان وبا لخند با دایت. بود زدن غر

 شد
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. شد باز در دیکش را در رهیتگدس و شد خم دنشید با عرفان

 گفت و کرد بلند را شیصدا شندیبن صاف نکهیا از قبل

 شماست اریاخت در کجاوه مادمازل بفرما-

 داد سالم ییخوشرو با و شد وسوار  دیخند دایت

 کرد حرکت و کرد روشن را نیماش عرفان

 ؟یچطور-

 خوب یلیخ خوووب-

 یادیز مروزا تخس شهیهم یپسرعمو نیا. کرد زیر چشم دایت

 بود بیعج

 ه؟یخبر-

  کرد عوض را دنده عرفان



 باشه یچ خبر از شما منظور تا-

 مین ریز یا کاسه حتما. نبود یشگیهم عرفان همان پسر نیا 

 داشت کاسه

 ؟یدار چنته تو یچ نمیبب بزن حرف-

 چند نیهم. زد لبخند و گرفت گاز را رنشیریز لب عرفان

 نوش را یا خامه نون نیرت نیریش جانش نورا با شیپ قهیدق

 بود کرده جان

 عرفان اما بود عرفان زدن حرف منتظر مشتاقانه هنوز دایت

 داشت ابانیخ به نگاه فقط شیاهایرو غرق

 بود زود هنوز اش دهیسر دل از گفتن یبرا

 یرو را لبخند نیهم و زدیم ییها حدس اما نگرفت جواب دایت

 عرفان زیزع خانه به دنیرس تا..بود نشانده شیها لب

 دیرقص و خواند شاد کیموز همراه سرخوشانه



 جعبه عرفان. کرد استقبال نفرشان هردو از یخوشرو با زیعز

 شد داخل و داد زیعز به را ینیریش

 مادر؟ هیخبر-

  انداخت باال را شیها شانه یکنجکاو البته و یخبر یب با دایت

 زنهیم شنگول ینجوریهم میافتاد راه یازوقت.. دونمینم-

 خانه وارد باهم و گذاشت دایت کمر رو دست. دیخند آرام زیعز

 . شدند

 اری خدا یوا"تند تند لب ریز که یحال در زنان لبخند ترایم

 آمد شوازشیپ به خواندیم"زده بارون نم اومده،نم

 از یحدود تا گریهمد گرفتن آغوش در با دختر دو یتنگ دل

 رفت نیب

 یندک ابرا از دل خانم دیخورش عجب چه-

 بودن چمیپ پا یادیز ابرا-



 دورش چسب یدرحال. گرفت زیعز از را ینیریش جعبه عرفان

 گفت دایت به رو یساخت تیانیعص و اخم با کردیم باز را

 نهیبیم بد که بچرخه خان عرفان ناموس دور یکس نمینب-

 صلوات لب ریز.. دیخند عرفان شده قلمبه رتتیغ به زیعز

 خوشبخت زوج شهیهم را عرفان و دایت. کرد فوت و فرستاد

 دیدیم گریکدی کنار

 کنار گرفت دارایت دست.  برداشت یا خامه نون دو ترایم

 رفت یبخار

 صد ارهیم شازده هرروز که ییایا خامه نون نیا با ترسمیم-

 بشم لویک

 پر دهان با و زد ینیریش به یبزرگ بایتقر گاز اشتها با دایت

 گفت

 شده؟ ینیریش عاشق تاحاال یک از عرفان-



 و دیکش دستش از را دایت زده گاز نصفه یا خامه نون عرفان

 گذاشت دهانش در تماما

 با ها بچه دختر مانند و شد زانیآو اش لوچه و لب دایت

 گفت یناراحت

 بود من واسه-

 ییترشرو با دخترا و زد سیل را انگشتش پنج هر عرفان

 یتیهما کردنشان غر غر و اعتراض به عرفان. کردن نگاهش

 زد صدا را زیعز و برد باال را شیصدا. نداد

 عشققققم؟..زییییعز-

 با داشت، عادت عرفان گاه یب و گاه یها یشوخ به که زیعز

 داد جواب لبخند

 ؟ییخوایم یچ بگو-

 یا آشپزخونه تو همش نمیبب خودتو اومدم قهیدق دو-



 فراموش را دردش کمر پادرد شیها نوه دنید با که زیعز

 زد هم را دوغ آش بود کرده

  بچه اون کمک برو کردن یوراج یجا پاشو-

 زدن حرف مشغول جانیه با ترایم و دایت به ینگاه عرفان

 غر لب ریز و داد تکان افسوس با یسر و بودندانداخت

 .کرد تند پا آشپزخانه سمت به غرکنان

 زم؟یعز شیفرستاد کجا-

 وندهم کجا نیبب برو کرده رید اما بخره وهیم فرستادم-

 بود کرده زیعز و عرفان مکالمه جمع را حواسش حاال دایت

 گفت

 شده عاشق راه تو صدبار برسه تا ایارش-

 تکرار لب ریز استغفراهلل و زد صورتش به یآرام ضربه زیعز

 کرد

 داد ادامه و داد قورت را اش خنده ترایم



 المصب شده بلند خروس دست رو-

 سه هر خنده یصدا اام زد صدا را ترایم سرزشنگرانه زیعز

 .شد تر بلند نفرشان

 هوا در یبشکن عرفان. بلند در یبلبل زنگ یصدا دم همان در

  زد

 شد داشیپ خروس خود بفرما-

 گرف و عرفان یبازو از یمحکم شگونین نباریا زیعز

 در. کشاند فونیآ سمت به ترایم یبلبل زنگ دوباره یصدا. ت

 .دیخند عرفان شده کبود افهیق به و کرد باز را

  خواندیم آواز سرخوشانه  بلند یصدا با ورود بدو از ایارش

 بلرزان و سپرد ترایم و دایت دست به را دیخر یها پاکت دهیرس

 رفت زیعز سمت بخوان

  بود ایارش حرکات رهیخ زده بهت با زیعز

 ادیب کن رد و یمژدگون...زیعز بده مژده-



 زشته یاریم در هیچ اطوارا ادا نیمادر؟ا خوبه حالت..اهلل بسم-

 برداشت اواز و رقص از دست خورد عرفان از که یگردن پس با

 ؟یزنیم چرا-

 گفت  دهد قورت را اش خنده کردیم یسع که یحال در عرفان

 ؟ییانداخت راه فر و قر یدیل تا سه شیپ یکشینم خجالت تو-

 گردنش دادن ماساژ حال در و کرد قهر..کرد ترش رو ایارش

 تنشس یبخار کنار

 بهتون بدم خوب خبر اومدم باش و من-

 ادا و ناز شهیهم فروغ عمه زدردانهیعز..نشست کنارش دایت

 داشت

 ه؟یچ خبرت نمیبب بگو..زدردونهیعز نکن قهر-

 و داد هیتک اپن به کند را تازه سنگک از یا تکه حال در ترایم

 دیپرس



 ه؟یچ اسمش..باش راحت..زمیعز بگو-

 ایارش دهان به چشم منتظر و کرد سوالش یچاشن را یچشمک

 دوخت

  نشاند صورتش یرو یضیعر لبخند ایارش

 جون محل کل..پولدار..آس طرف..دمید ویک نیبدون اگه-

 خاندانشو ته رفتم زاینجورچیا و دیخر بهونه به..واسش دنیم

 رونیب دمیکش
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 حرف تاب و تب و ایارش رهیخ زده بهت و متعجب هرسه

 بودند زدنش



 گفت تحکم با و کرد اخم نعرفا

 مردم؟ دختر پول دنبال یافتاد..حقته یخورد که یگردن پس-

 داد قورت را اش زده گاز لقمه ترایم

 ایارش یخر یلیخ-

 سنگک نان یا تکه..رفت ترایم کنار و شد بلند حرص با ایارش

 زد گاز و کند

 فقط..نیزنیم حرف یخودیب دهینپرس و ندونسته..گهید نیهم-

 ؟یندار یحرف تو جان دایت..نیدهن و لب

 ..کرد نگاهش تفاوت یب و زد هیتک یپشت به دایت

 زدم؟ یبد حرف ن؟مگهیکنیم ترش چرا-

 داد ادامه که کردند نگاهش خشم با هرسه

 نیب فعال نیبد قول یول..گمیم منو نینخور خب یلیخ-

 باشه؟ خودمون



 گلدان با زیعز بودن مشغول از رفت پنجره پشت گفتن از قبل

 شد مطمئن شیها

 بگم؟-

 کرد بلند را شیصدا یکم حرص پر ترایم

 خودتو یکشت گهید بگو-

 .نشاند شیلبها یرو یا ثانهیخب لبخند ایارش

 دم؟ید ویک نیگفت اگه ییوا نون رفتم-

 گفت کالفه و حوصله یب عرفان

 به یبدبخت دختر کدوم راه نمییب بگو د نده لفتش انقدر-

 توخورده

 شد منتظر و دیند را ایارش غره چشم

 یصبور یحاج-

 دیپرس کنجکاو دایت



 گه؟ید هیک یصبور یحاج-

 را ترایم دست بود زیعز امدنین به حواسش که یحال در ایارش

 تن..شدند کترینزد دایت و عرفان به یقدم چند و گرفت

 شد حیتوض مشغول جانیه با و اورد نییپا را شیصدا

 بعد..داره یزازب که یهمون یصبور یحاج..آخه یخنگ چقدر-

 که اون..زیعز واسه فرستاد غومیپ یدوبار یکی بزرگ آقا فوت

 خوان؟جوونیم یچ گهید.. تنهاست که زمیعز...تنهاست

 هی کنن سختش بخوان و انیب ناز ستنین هم ساله ستیب

 ...و تیمحرم غهیص

 در  زیعز  توسط گوشش شدن دهیکش بخاطر که یدیشد درد

 دادش یصدا و کرد رها مهین را حرفش دیچیپ صورتش و سر

 بلند را

 یستادیوا بهیغر بامرد ی؟رفتیکشینم خجالت ایح یب-

 نرسه خانوادش و یحاج اون به دستم ؟مگهیگفت اتیچرند



 در درد آثار..کرد زآزادیعز دست از را گوشش زحمت با ایارش

 دیکشیم گوشش یرو دست و بود انینما صورتش

 ز؟یعز رمایب درت ییتنها از خوامیم بده مگه-

 تا امده خنده..شد ایارش دوباره خوردن کتک از مانع دایت نباریا

 یرو را زیعز..گرفت را  زیعز دست و داد قورت را لبش پشت

 نشست کنارش و نشاند تشکچه

 یشوخ داشت ایارش یخوریم حرص چرا برم قربونت یاله-

 کردیم

 گفت یتخس با ایارش

  بگو زتیعز به برو گفت خودش هیچ یشوخ-

 هر زبایعز یناراحت و بحث به دادن خاتمه یبرا ترایم و عرفان

 زود یلیخ اما بردند یگرید اتاق به ارایارش بود که  یزحمت

 شد بلند نفرشان هرسه خنده یصدا

  گفت ذکر لب ریز زیعز



 داد دستش را خنک آب وانیل دایت

 گمیم رمیم خودم اصال..شم فدات نخور حرص انقدر-

 دراز جاده باز راه ای بخر ناز ای داره ناز دخترمون

 را دایت زنان تشر و داد باال صدا بود تند  آتشش هنوز که زیعز

 غامیپ یوقت بود یسخت کار اش خنده کردن پنهان..زد صدا

 گل یها لپ و دیشنیم را یصبور یحاج ینشدن تمام یها

  دیبوس را زیعز تپل گونه..دیدیم را زیعز انداخته

 چرونش؟ چشم گوش تو بزنم برم..نوکرتم دربست خودم-

 اون یبرا ببر خی برو...نکن یدراز زبون گهید تو خوبه خوبه-

 گوشش رو بذاره بچه

 زیعز یها یمهربون دل خرج را اش گرفته عمق دوباره لبخند

 پاکت در خی کهیت سه زیفر از و شد بلند حرف بدون کرد

 برد ایارش یبرا و ختیر

* 



 قول نیشاه به اما..داشت را اش یدلخور و تیعصبان هنوز

 شماره دیترد با...بردیم را یاصل یها نقشه دیبا و بود داده

 رفتار زده خجالت حتما دیدینم را اریسام اگر..گرفت را توکل

 حیتوض و بود طلبکار فقط االن اما شدیم توکل با اشتباهش

 توکل یمیصم و گرم یصدا که نماند منتطر یلیخ..خواستیم

 دیچیپ یگوش در

 یزنیم زنگ دونستمیم-

 داد جواب سرد

 زدم زنگ ها نقشه یبرا..سالم-

 زد لبخند توکل کرد احساس

 منتطرتم فردا-

 استاد؟-

 ییفدا بگو-

 نینکن دعوت مهمون لطفا-



 دیشن را اش خنده یصدا نباریا

 معطل دوساعت دیبا وگرنه یبرس کالس از قبل کن یسع-

 یش

 خدانگهدار..چشم-

 خداحافظ-

 وقت یکل فردا تا گذاشت کنار را یگوش و دکر قطع را تماس

 کند درست قهوه بود بهتر..داشت

 دوست را فروغ..بخواند یشعر کتاب و دیبنش پنجره پشت

 ..بود کرده را سهراب یها شعر یهوا دلش اما داشت

 دارد انیجر ما در که است یبزرگ راز یزندگ"

 ماست رفتن و آمدن فاصله یزندگ

 ستیجار ایدن رود

 است رود نیا در کردن یبتن،آیزندگ



 میا آمده ورود هنگام به ،کهیانیعر همان به رفتن وقت

 گرددیم چه دنبال به رود نیا کف در ما دست

 "!!!چیه

 *گذشته*

 .داشت عجله

 استاد بود دهیشن..برسد رید خواستینم دلش و بود اول روز

 را نظم یب یدانشجو و هستند زمان به حساس دانشگاه یها

 دندارن قبول

  دانشجو دخترکش..کرد آماده را صبحانه زیم شوق با مینس

 یافتنین دست یآرزو که نیا از بهتر یحس چه..بود شده

 !د؟یدیم دخترش در را خودش

 آمادست دا؟صبحانهیت-

 عاشقانه مینس..بود اش کوله پیز با رفتن ور حال در دایت

 شب و درشت چشمان کرد تماشا را ماهش قرص صورت



 ییخودنما صورتش یگرد و پوست یدیسف انیم رنگش

 بود داده جا مقنعه در را شیموها تمام دقت با..کردندیم

 

 

 

 نداشت را دانشگاه یها حراست با زدن کله سرو حوصله

 !ورودش اول یها روز نه حداقل

 خورمیم یزیچ هی دانشگاه تو مامان شده رمید-

 و کره لقمه..نکرد اصرار دید را دخترکش شوق که مینس

 داد دستش به را بود کرده آماده قبل از که یفرنگ توت یامرب

 بخور غذا حتما کالس بعد ینکن ضعف بخور و نیا حداقل-

 و دیبوس را مادرش گونه و گرفت لقمه از یبزرگ گاز ولع با دایت

 کفش رنگ فقط که یپامشک سرتا پیت..رفت رونیب خانه از

 کرده یتانرسیدب یها دختر هیشب شتریب اورا داشت فرق شیها



 سوار یوقت یحت..داشتیم بر قدم جانیه با و زدیم لبخند..بود

 به شروع دستانش دانشگاه به شدنش کترینزد با شد یتاکس

 شروع یبرا فقط استرس و جانیه از حجم نیا..کرد دنیلرز

 ..بود بیعج یکم دانشگاه

 دانشجوها به زده جانیه..زد برق چشمانش دانشگاه دنید با

 داده لو را بودنش یاول ترم شیها نگاه نیهم..کردیم نگاه

 چهار اندازه دانشگاه دورواطراف دنید یبرا و نکرد معطل..بود

 دایپ را کالس شماره سالن به دهیرس..داشت وقت سال

 که پسر دو بجز..شد کالس وارد و دیکش قیعم نفس..کرد

 را یصندل نیاول تنها که یدختر و کردندیم صحبت باهم

 کور ذوقش عمال..نبود کالس در یکس ودب کرده انتخاب

 سر پر و شلوغ کالس کی یبرا بود کرده اماده را خودش..شد

 خارج نشدند هم آمدنش متوجه یحت که ینفر سه اما..صدا و

 .بود تصوارتش از



 در کردیم یفرق چه..کرد انتخاب را دوم فیرد شده پنچر

 زا یا قهیدق چند..کند انتخاب را یصندل کدام یخال کالس

 اضافه جمعشان به هم گرید نفر سه که بود نگذشته امدنش

 یرو نامرتب خطوط و نشست لیم یب و شوق یب هم باز..شد

 دیکش شیروبرو کاغذ

 کنسله کالس-

 بود ستادهیا شیروبرو که یدختر فیظر یصدا دنیشن با

 تمام شدینم باورش..بزند ادیفر وجود تمام با داشت دوست

.. بود رفته باد به نشگاهشدا روز نیاول شوق و عجله

 را فشیک..کرد یخال زیم یرو مداد دنیکوب با را تشیانیعصب

 دنید و زدن چرخ ذوق گرید..زد رونیب کالس از و برداشت

 و بود کرده گوش تارایب حرف کاش..نداشت هم را دانشگاه

 االن حداقل..دادینم نشان اول روز مشتاق انقدر را خودش

 *بردیم لذت خواب از و بود رمشگ رختخواب در تایب مانند
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 وقت چیه توکل استاد.. یدلخور نه و بود یخبر استرس از نه

 دادینم انجام یکار فکر بدون

 منتظر اما نداشت را استاد دفتر در اریسام دنید انتظار

 بود شیها یریغافلگ

 نکرد معطل اما بود دهیرس زود

 سند و سپردیم نیشاه دست هارا نقشه دیبا زودتر هرچه

 گرفتیم دست در را شدنش مستقل

 و دیشن را استاد بلند و رسا یصدا..زد در توکل اتاق به دهیرس

 دیکش نییپا را رهیدستگ

 برگه یبررس مشغول دقت با و بود نشسته زیم پشت توکل

 بود شیروبرو یها



 کرد سالم آرام و رفت جلو

 ..دبو شیسرجا اش مهربانانه لبخند...کرد بلند را سرش

 نیبش..یاومد خوش-

 اومدم موقع بد-

 بکش زحمتشو خودت دمه تازه ییچا..ستنین مهم ادیز نه-

 درست اتاقش در را اش هرروزه ییچا داشت عادت توکل

 یگرم ییچا فنجان شیدانشجوها با گفت  گپ یبرا تا کردیم

 باشد صحبتشان کنار

 ندارم لیم ممنون-

  گذاشت زیم یرو را نکشیع

 بودم تمنتظر زودتر-



 یجواب..کرد نگاه توکل به و کرد بلند را سرش دایت

 رید یبرا یخوب لیدل اریسام دنید و ها یدلخور..نداشت

 نبود آمدنش

  برگشته ماهه شش-

 نبود هم آمدنش نگران

 و بود سر درد کی رفتنش...گشتیبرنم وقت چیه کاش

 گرید یدردسر آمدنش

 خواند چشمانش از را لشیدل یراحت به

 ن؟یدونستیم شما-

 بود گفته بهت من با شیمیصم رابطه از حتما اریسام-

 پدرش غار اری توکل بود گفته..داد تکان را سرش فقط

 کرد کینزد توکل به اورا اریسام پدر یها یریگ سخت..است

 اسرارش محرم شد و

 بود گفته بله-



 نیدید یم و گریهمد دیبا جا هی باالخره-

 بود شده رحم یب توکل

 کردیم قبول را اریسام برگشتن دیبا دایت

 نجا؟یا-

 بود نهیک از پر هم هنوز دختر نیا

 گهید یجا ای نجایا داره یفرق چه-

 ادامه..بود دهیند لجباز و رحم یب انقدر را توکل وقت چیه

 بود اریسام طرف قد تمام توکل..نداشت یا دهیفا بحث

 ..ها نقشه شهیم شرکت برسم زودتر دیبا-

 کرد قطع را حرفش توکل

 ..اریسام دست ها نقشه-



 برگه یرو را شرکت آدرس و دیند را دایت یها یزدگ بهت

 قاطعانه و گرفت دایت سمت را برگه..کرد ادداشتی یکوچک

 گفت

 ریبگ ازش هاتو نقشه و برو-

 تیعصبان فورا اما..کردند یخال سرش یرو خی آب سطل انگار

 گریدهم بغل به بغل شیابروها گرفت را اش یزدگ بهت یجا

 تمام..بزند شیها نقشه به دست اجازه یب نداشت حق نشستند

 بود خودش مال پروژه نیا

 ..استاد یول-

 کلمه دو نیهم در را تشیعصبان و تعجب نداشت ادامه

  دیکش قیعم نفس.کرد خالصه

 دایت دست کینزد ییجا را آدرس زد پلک آرامش با توکل

 فرو اش ی خونسر پوست در دوباره کرد رها زیم یرو



 ویراد یها ندهیگو هیشب شد میمال شیصدا تن دوباره..رفت

 دارند مضاعف یانرژ صبح اول که

 حکمت یلیدل هر و داره لیدل یاتفاق هر-

 یمعن که بود شده اریسام شرکت به رفتن ریدرگ ذهنش آنقدر

 را رفتنش یعزا االن نیهم از..نکرد درک را توکل حرف

 کرد یکار  حاال..کرد شترک رحمانه یب اریسام..بود گرفته

 کند رفتار یجور توانستینم..فرستادیم را تایب دیبا..برود دنشید

 را کاغذ..نبود دایت کار یتفاوت یب..فتادهین یاتفاق انگار که

 و دل..زد رونیب دانشگاه از و کرد  یخداحافظ برداشت،کوتاه

 هم زییپا ریدلگ و سرد یهوا نداشت را رفتن راه ادهیپ دماغ

 شد علت رب دیمز

 شرکت به رفتن یوبرا زدیم حرف تایب با دیبا...گرفت یتاکس

 دستش هنوز ادداشتی برگه..کردیم اش یراض اریسام

 بر دلش و اریسام شیپ فکرش  و بود آدرس به نگاهش..بود

 نرفتن و رفتن یدوراه سر



 فرستاد رونیب حرص پر را نفسش

 راننده مرد یصدا با..کرد مچاله و داد فشار مشتش در را کاغذ

 و کیتراف بخاطر لب ریوز بود مسن مرد..کرد جمع را حواسش

 هول فشیک در را شده مچاله کاغذ..زدیم غر ها یشلوغ

 کیتراف  از ییرها یبرا برد باال را ویراد یصدا راننده..داد

 و ها دکلمه دنیشن حداقل بود یخوب حل راه کننده خسته

 یم شانسرگرم مقصد به دنیرس تا یسنت یها کیموز

 نیتلق خودش به خواستینم داد هیتک پنجره به را سرش..کرد

 دیشا اما کنندیم یزندگ راحت دغدغه یب مردم نیا تمام کند

 داشت مشباهش یسرنوشت که یافراد بودند شمار انگشت

 !داد پس تاوان اما نگرفت میتصم 

 بود پخش حال که یسنت  کیموز به و بست را چشمانش

 تارایب یخوان حافظ یهوا دلش..زد لبخند ناخودآگاه..داد گوش

 لدای یخوان حافظ با زودتر یشب چند و زدیم زنگ دیبا کرد

 گرفتندیم



 ستین یاتفاق ما یزندگ در چکسیه حضور"

 ما کمال یبرا کرده نهان یراز یحضور هر در خداوند

 "را گریکدی حضور راز میابیدر که یروز آن خوشا پس
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 .رداشتب قدم مطمئن نا

 نداشت یخوب حس که اول همان از

 گرفتینم شیروبرو وریمانت از چشم گه ییاخمو یمنش به یحت

 !بود حس یب هم

 صفحه از چشم..شد آمدنش متوجه یمنش تا و رفت تر جلو

 دیکش دایت رخ به را خشکش لحن نگرفت شیروبرو



 امرتون؟-

 داد جواب سرد

 نمیبب رو یسپهر مهندس خوامیم-

 ن؟یاشتد یقبل وقت-

 دیکش یا کالفه و قیعم نفس دایت

 هستم صولت دیبگ-

 و برداشت را تلفن یگوش انداخت دایت به ینگاه مین یمنش

  گرفت شماره

 رو یسپهر مهندس خوامیم اومدن صولت خانم-

 چشم..بله...ننیبب

 گفت دایت چشمان به رهیخ نباریا و گذاشت را یگوش

 مهندس اتاق تو نیتونیم اما ستنیفعالن یسپهر مهندس-

 نیباش منتظرشون ییموال



 در که ییموال نتوانست شانیقبل دارید در...کرد تشکر لب ریز

 که یاتاق سمت دیترد با..بود ییآشنا نام ذهنش یها گوشه

 برداشت قدم کرد ییراهنما یمنش

 ییموال..آمد استقبالش به مشتاقانه هامون زدن در از قبل اما

 اریسام  کنار را او چندبار..تشناخ باالخره را ذهنش در آشنا

 شد که کترینزد..بود منتظرش لبخند با هامون..بود دهید

 شد تر قیعم لبخندش

 اومده یک نیبب-

 ها موقع اون طونیش و شر هامون..زد لبخند متقابال هم دایت

 بود شده عوض یادیز

 نرفته ادتی..سالم-

 ستادیا وکنار گشود را اتاق در هامون

 نییبفرما..جوونم یدایز یفراموش واسه-



 اهشیس تم و اتاق نیزاید..شد اتاق وارد و کرد تشکر آرام دایت

 هامون از یبهتر قهیسل انتظار..نشاند شیابروها انیم نیچ

 داشت

 نیبش یستادیوا چرا-

 نشست شیروبرو هم هامون..کرد انتخاب را زیم کینزد مبل

 ؟قهوه؟نسکافه؟ی؟چایخوریم یچ-

  ها نقشه دنبال دماوم فقط ندارم وقت ادیز-

 داد قهوه دو سفارش دایت خواسته به توجه یب هامون

 شه؟یشه؟مینم قهوه بدون که دوستانه گپ-

 داد جواب یخونسرد با و داد هیتک..انداخت پا یرو پا دایت

 نشدم دعوت یا دوستانه گپ-

 میدید رو گهیهمد یاتفاق سالها بعد کن فکر و ایب-



 و آمده که حاال داشت  وجود اریسام آمدن امکان آن هر

 گرفتیم لیتحو هارا نقشه عیسر بود بهتر ستین یاریسام

 بردیم شیپ ضررش به را زمان ماندنش شتریب..رفتیوم

 کجاست؟ ها نقشه...ادهیز حرفا نیا واسه وقت-

 را قهوه یها فنجون هامون از گرفتن اجازه با شرکت یآبدارچ

 ینیب به اشتبرد را فنجانش هامون..رفت و گذاشت زیم یرو

 بود ترک قهوه عطر عاشق دیکش بود قیعم و کرد کینزد اش

 ؟یخورینم ترکه ش قهوه-

 مورد یم یها تعارف از یریجلوگ یبرا یول بود لیم یب دایت

 داغ قهوه از یکم و برداشت را فنجان..نداشت یا چاره هامون

 و زد را دلش قهوه در شده حل شکر و ریش طعم..کرد مزه را

 گذاشت نییپا را فنجان

 ؟یارینم هارو نقشه-



 قهیدق چند هنوز  انداخت اش یگوش به یکوتاه نگاه هامون

 کردیم تلف وقت دیبا بود مانده اریسام آمدن به یا

 ؟یگردیم داریسرما دنبال دمیشن-

 بود خونسرد هنوز دایت

 کردم دایپ-

 بود دهیشن هم نیا از بزرگتر دروغ..زد پوزخند هامون

 ستنین یمناسب نهیگز کیکوچ و نوپا یشرکتا-

 ؟یمطمئن انقدر کجا از-

 بدهد دست از را اش اورده باد طعمه بود محال هامون

 یحت گذار هیسرما هی با یکرد شروع تو که یا پروژه نیا-

 رهیبگ ویشهردار یمجوزا تونهینم

 کنمیم حلش زود و رید نباش اونش نگران شما-



 کرده اش یعصبان ادیت یها یلجباز..بود یعصب اما زد پوزخند

 زبان ریز جواب کی حرفش هر یبرا زبون دختره..بود

 که اریسام نیماش دنید با رفت پنجره پشت و شد بلند..داشت

 لبخند رساند ساختمان به را خودش دو با و کرد پارک عجله با

 پنج فقط گفت داد را دایت آمدن خبر یوقت..نشاند شیلبها یرو

 رسدیم و کند معطلش قهیدق

 دوست خوادینم دلم..دارم تجربه کار نیا تو چون رانمنگ-

 یشهردار یها پله تمام سال کی مجوز چهارتا بخاطر میمیقد

 بره نییپا باال رو

 یخونسرد باالخره هامون یها کردن دو به یکی شد بلند دایت

 ربود را اش

 شما با فرستادنشون زحمت..یمنش دمیم و آدرس-



 به دستش. برداشت ار فشیک هامون العمل عکس از قبل

 زنان نفس نفس اریسام..شد باز در دهینرس در رهیدستگ

 کرد پنهان لب پشت را لبخندش و ستادیا شیروبرو

 رفت عقب قدم دو و کرد اخم خوداگاه نا دایت

 بود دلخور...دیچرخیم دایت صورت یرو پروا یب اریسام چشمان

 را اش یناگهان رفتن و شیکارها تمام تاوان دیبا بود یعصبان

 نیا حسرت در سال چهار..بود هم تنگش دل اما دایم پس

 یخبر شیپ سال چهار یدایت از..گذرانده روز و شب چشمان

 بلندتر را قدش اش یمشک کامال پیت. بود شده الغرتر.. نبود

 پاشنه یها کفش دنیپوش به عادت هم هنوز اما..دادیم نشان

 بوت یجا انستتویم اش یمشک یپالتو با مطمئنا..نداشت بلند

 بلند پاشنه و کوتاه ساق یها بوت تخت و بلند ساق یها

 بپوشد

 معرفت یب کم اریسام فرستاد رونیب را پرحصش نفس دایت

 ردیبگ لشیتحو گشاده یرو با حاال که نبود



 کنار؟ دیبر شهیم-

 ..تیعصبان یها هیما ته و داشت لرز شیصدا

 داشت کار کوچولو موش نیا با حاال حاال..زد لبخند اما اریسام

 از هامون..میباش خدمت در نییعجله؟بفرما نیا با کجا-

 ؟ینکرد ییرایپذ مهمونمون

 دایت اش مردانه و بم یصدا نیهم..بود نیدلنش بمش یصدا

 !کرد خودش جذب را

  نیبفرست هارو نقشه لطفا یمنش دمیم و آدرس-

 شد رفتنش مانع اریسام

 

 

 



 ها دو به یکی از مهمتر شیبرا پروژه اوردن بدست که هامون

 کنار..گرفت را اریسام یبازو بود شان دونفره یها یلجباز و

 زد لب گوشش دم و دیکش

 ینش یشیآت قراربود..ستین وقتش االن-

 تند یها قدم با کرد استفاده امده بدست فرصت از دایت

 ادرس و گرفت قلم و کاغذ رساند یمنش زیم به را خودش

 نگاه ینیسنگ مدت تمام..دکر ادداشتی را نیشاه شرکت

 خون به چشمان دوباره تا برنگشت اما کردیم حس را اریسام

 ترکش هوا یب که یکس بود بیعج..ندیبب را اریسام نشسته

 حاال..رفت یا بهانه و لیدل چیه بدون..بود اریسام رفت و کرد

 در گردو قد بغض زد رونیب شرکت از!بود  طلبکار برگشته که

 را شیها هیگر..شکستیم دینبا اما بود کرده خشک جا شیگلو

 ..بود کرده رفتنش خرج اول یها ماه همان

 



 

 

 19_پارت#

 پسر یکرد خراب-

 و انداخت مبل یرو را کتش هامون طعنه به توجه یب اریسام

 از زودتر تا داشتیم بر قدم عجله با دایت. رفت پنجره کنار

 داشتیبرم قدم نیزن یرو یجور تیعصبان با..شود دور شرکت

 .کوبدیم شیپا ریز را نیزم انگار که

 توئم با یسام-

 رهیخ نگاهش هامون یعصب و خشن لحن به توجه یب اریسام

 گفت بود دایت یخال یجا

 شنومیم-

 باهاش آروم بود قرار..یداد یفرار دختررو که یشنو ینم د-

 یکن فیرد هیکنا و شین دهینرس که نه میبزن حرف



 احساس هم یکم شیها نهیک کنار دیکش قیعم نفس اریسام

 .کرد یم یدلتنگ

 اهل نه..گرفتیم رادیا رفتارش از و زدیم غر زیر کی هامون

 از نگاه دیکش هم در اخم.. حتینص دنیشن نه و بود حتینص

 نگرفت ابانیخ

 ؟ینزن غر انقدر دلم ور مادربزرگا نیع شهیم-

 گفت خشم با هامون

 حرف باهات کتشر ندهیآ مورد در دارم ایب خودت به یسام-

 زنمیم

 تلفن یگوش و رفت م سمت..کند ابانیخ و پنجره دل باالخره

 منتظر هیثان چند از شتریب گرفت را یمنش شماره برداشت را

 نماند

 بله؟-

 من واسه اریب و ادداشتی-



 ازحرص پر توپ با هامون..آورد رو ادداشتی زود یلیخ یمنش

 شین و مروزشا یخونسرد..کردیم نگاه شیکارها و اریسام به

 زده بهم را شیها نقشه تمام قبلش قهیدق چند یها هیکنا و

 بود

 خبره؟ چه یبگ ییخواینم-

 داد هیتک زیم به اریسام

 بسته قرارداد باهاشون که هیشرکت همون نیا-

 ماند منتظر و گفت "خب" درمانده هامون

  میش کیشر شرکت نیا با دیبا-

 ؟یداد دست از م؟عقلتویبش یچ-

 ؟ییخواینم پروژرو نیا تو مگه..ننک سختش-

 شراکت با نه-



 به شرکت اون و تو..سوده دوسر معامله هی...کنهینم قبول دایت-

 ...منم باال دیبریم و اعتبارتون نیرسیم تون خواسته

 نبود یبد شنهادیپ..کرد نگاهش متفکرانه هامون

 ردیگینم میتصم یخودیب اریسام دانستیم

 نبود یراض دلش ته هنوز اما

 رسه؟یم تو به یچ-

  زد تن را کتش اریسام

 یفهمیم وقتش به-

 م؟یکن کاریچ دیبا االن-

 میفرستیم واسشون هارو نقشه یچیه-

 دیپرس وسانهیما هامون

 بعدش؟-



 نیبب بفرست میکی..نکن عجله شهیم مشخص بعدش،بعدا-

 رهیبگ آمار..هیچ هیک طرف نیا

 زد پوزخند هامون

 !کنم؟ خبرت پروژه آخر ییخوایم-

 زد لبخند رکانهیز اریسام

 دایت سراغ رمیم من-

 زد هامون شانه به یآرام ،ضربه کرد حرفش یچاشن یچشمک

. کرد نگاه بسته در به  مانده واج و هاج هامون. رفت رونیب و

 بود داده دست از را عقلش پاک اریسام

------------------------- 

 همان..بود هگذاشت کنار را شیها یپرداز الیخ بود وقت یلیخ

 بود یعصبان. بود بس دیدیم کنارش در را اریسام که یسال سه

 کلنجار خودش با داشت هنوز..داشتیبرم قدم پر توپ با و

 نیهم رفتیم ها نقشه گرفتن یبرا خودش دینبا دیشا..رفتیم



 هم را کارش و کسب و اریسام دنید اما..کردیم ترش یعصب

 شتریب گذشته..داشت یگنگ ترس انگار. کند پنهان توانستینم

 دورسرش ایدن انگار. بود چشمانش یجلو یگرید ازهروقت

 داشت قرار یوانگید مرز در لحظه نیهم در و حال..دیچرخ یم

 ردیبگ را دنبالش اریسام خدانکند

 به تعجب با..زد برهم را افکارش کنارش ینیماش بوق یصدا

 ..کرد نگاه زد ترمز شیپا یجلو که یناشناس نیماش

 !داشت کم را مزاحم کی وجود فقط ها یریو یریه نیا در

 با زدن کله سرو حوصله اما بود یعصب داد ادامه را راهش

 نداشت را مزاحم

 حضورش از متعجب..شد رفتن از مانع ونداد یآشنا یصدا اما

  برگشت

 !ونداد؟-

 رسونمتیم شو سوار ایب-



 بود نکرده فراموش را قبلش دفعه دروغ هنوز..داشت دیترد

 راحتترم ادهیپ یعنی..نه-

 زد بوق دوباره و شد نشیماش سوار حرف یب ونداد

  برگشت حرص با دایت

 ..شد سوار که زد اشاره سر با ونداد

 را دنده ونداد..شد سوار اش یکنجکاو حس یارضا یبرا

 نگاه ونداد ساده نیماش به یکنجکاو با..افتاد راه و کرد عوض

 کبارهی به کبکبه و دبدبه هآنهم که کردیم فکر خودش با..کرد

 هربار اما بپرسد سوال تا امد زبانش به یچندبار رفت کجا

 ..شد مانیپش

 تن و زد یتلخ لبخند..بود زده بهت یدایت به حواسش ونداد

 گفت ودورگه آرام یصدا

 کنم سر نیهم دیبا مدت هی..فروختمش-

 دیپرس را اش یبعد سوال بود گرفته جواب دهینپرس که دایت



 ؟چرا-

 کی جا نیهم داشت دوست..انداخت دایت چهره به ینگاه مین

 را شیچرا لیدل تا بزند گوشش تو محکم یلیس

 نیباشاه کتابش و حساب تا خواستینم نداد را جوابش..بفهمد

 کند صحبت یکس با نشده تمام

 ؟یبرد باشگاه از و شمشاد-

 نه-

 باشه تنبل تونهینم اسب-

 داد جواب و زد خند شین دایت

 سرگرم رو عده هی و بدوئه و بخوره شالق تونهینم نطوریهم-

 کنه

 جا هی نکهیا واسه. خورهیم مسابقه درد به فقط ترکمن اسب-

 عرب نژاد دنبال دیبا یسربزن بهش یهرزگاه ویدار نگهش

 یبگرد



 شمشاد..رفتینم ونداد زور یها حرف بار ریز رقمه چیه دایت

 کالفه..شد عوض لحنش..  کرد ترش رو..بود قرمزش خط

 گفت

 شده تموم بحث نیا کردمیم فکر-

 لب ریز و کرد پنهان را شیلبها یرو تا آمده وندادپوزخنده

 گفت تکرار با فقط

 !شده تموم آره..شده تموم-

 

 

 

 20_پارت#

 *گذشته*



 یریپن نو لقمه عجله با و کرد حل اش یچا در را عسل

 خورد ییچا با و کرد درست

 وتگل تو پرهیم مامان آرومتر-

  داد قورت زحمت به را لقمه

 مامان شده رمید-

 ؟یبمون داریب شب نصفه تا یمجبور-

 زنهیم حرف که بس گهید تاستیب ریتقص-

 یجور تا گشتیم بهانه دنبال..بود یعصب و خسته بایز

 شرکت دیجد سیرئ ریتقص همش کند هیتخل را تشیعصبان

 بود

 میدعوت یمهمون ایب زود کالست بعد -

 ؟یک یمهمون-

 هستن کارمندا همه..شرکته طرف از-



 !حاال؟ بپوشم یچ-

 نه و داشت را یمهمان حوصله نه شد بلند زیم پشت باازیز

 یحساب یمیقد یها کتاب و حساب..دایت یتکرار یها سوال

 را سرش دور دهیچیپ یروسر گره..بودند کرده اش خسته

  رفت مخصوصش کاناپه سمت به و کرد محکمتر

 نکن سختش ادیز..میرستوران دعوت..دسسا شام یمهمون هی-

 بست را چشمانش و دیکش دراز کاناپه یرو

 و گذاشت سرش یرو دست شد کشینزد ینگران با دایت

 گفت مهربانانه

 دانشگاه؟ نرم امروز ییخوایم-

 یکل کنم،ینم استراحت شتریب ساعت کی منم برو زمیعز نه-

 نمبرسو فردا تا دیبا حسابارو نیا سرم رو ختهیر کار



 شروع اش یگرنیم یها سردرد دوباره که بود نگران دایت

 شانه یرو را اش یمشک کوله شد بلند لیم یب..باشد نشده

 انداخت اش

 ؟یمطمئن مامان-

 همرات به خدا برو دخترم آره-

 زد رونیب خانه از کرد یخداحافظ دیبوس را مادرش یشانیپ

 .بود گرفته آژانس قبل از

 تمام!..نبود یخبر کیتراف از حداقل که کردیم خداروشکر دیبا

 رفته نیب از اش بامزه استاد و امروز کالس یبرا ذوقش

 را پدرش..بود باارزشش ییدارا تنها ایدن نیا در مادرش..بود

 دنید یبرا اش یلیم یب ای بود یکار یها سفر ای دیدینم ادیز

 یوپول یتلفن تماس قهیدق چند همان گرفت،بهیم بهانه را بایز

 بود کرده بسنده گرفتن انهیهما را



 دو یزندگ در شیایدن و بایز شد همدمش همه سال دوازده

 .شد خالصه یدختر و مادر نفره

 و داد راننده به را  ریمس هیکرا..امد خودش به نیماش توقف با

 شد ادهیپ

 اخم با دنشید محض وبه بود منتظرش دانشگاه در یجلو تایب

 گفت تشر و

 شد سبز پام ریز فساعته؟عل هی تو ییکجا-

 گهید اومدم-

 یگرید یایدن در که انگار..نبود یشگیهم یدایت همان دایت

 .کردیم ریس

 یستین باغ دا؟تویت شده یزیچ-

 مادرش بودن فیضع از..داد تکان راست و چپ به را سرش

 لبخند..بود خواهر که تایب یحت کردینم فیتعر چکسیه یبرا

 دیکش تارایب دست و زد یتلخ



 ..شد رید کالس میبر ایب-

 تذکر استاد یبار چند..بود مادرش یپ حواسش هم کالس سر

 یشمار لحظه کالس شدن تمام یبرا و نداشت یریتاث اما داد

 لیدل توکل استاد حتما رفتینم را شیبعد کالس..کردیم

 ..کردیم درک را بتشیغ

 را لشیوسا استاد دینباش خسته و درس انیپا از بعد باالفاصله

 گفتیم توکل به را بتشیغ لیدل تایب. رفت رونیب و کرد جمع

 سرو بدون.. بود خواب مادرش احتماال کرد باز را در دیکل با

 در یجلو جا همان را فشیک..شد خانه وارد صدا

 نیا به شود شروع مادرش یها درد سر اگر دانستیم..گذاشت

 حساب انجام مشغول تر سرحال بایز اما..ندارد یتمام ها یزود

 ..بود ها ابکت و

 سالم-



 رهیخ دایت به تعجب با و گرفت تاپش لپ صفحه از نگاه بایز

 شد

 ؟یاومد زود چرا..سالم-

 یداشت درد سر صبح آخه..بمونم نتونستم-

 شدیم مادرانه یگاه دایت یها ینگران..زد لبخند حیمل بایز

 کن کمکم حسابا زدن جمع تو نجایا ایب یاومد زود که حاال-

 مشغول مادرش کنار زود یلیخ و رفتیپذ لیم باکمال دایت

 شد ها حساب به یدگیرس

 هنوز حال نیا با بودند کار سرگرم هردو وقفه بدون دوساعت

 و داد لم مبل یرو یخستگ با دایت..نشد تمام کارشان هم

 گفت غرغرکنان

 ق؟یتفر و جمع چقدر شدم خسته-

 ..زد لبخند بایز



 یباش حالسر شب کن استراحت کمی برو دخترم پاشو-

 ام؟ین من شهینم-

 نه-

 شد مخالف ساز هم باز دایت اما گفت محکم و قاطع

 حرفاشون از و دمشونیند بارم هی که آدم همه اون نیب من-

 رهیم سر م حوصله ارمینم در سر

 نشست بایز یابروها نیب یکمرنگ اخم

 تجربه هم من یکار ندهیآ واسه هم..مهمه یمهمون نیا-

 ..دتخو ندهیآ واسه شهیم

 در و شد توریمان صفحه رهیخ دوباره و برداشت را ییها برگه

 گف حال نیهم

 چند..دعوتن خانواده با همکارا همه نباش تییتنها نگران-

 یمونینم تنها..دارن تو سال و همسن دختر نفرشون



 داد نشان زده غم را اش چهره دایت

 معذبم بهیغر یایتومهمون من-

 بهونه یب بهونه-

 مادرش حرف قبول به مجبور و نگرفت پس را حرفش بایز 

 شد یمهمون به رفتن و شد

 

 

 

 21_پارت#

 بودند دهیرس رید یکم ظاهرا و بود شده شروع یمهمان

 خاصشان کارمندان چند فقط نکهیا مثل..نبود یشلوغ یمهمان

 بودند کرده انتخاب را



 نور پر اما کور و سوت یادیز نداشت دوست را هتل طیمح

 کرده رییتغ چندبرابر ایاش یعیطب رنگ که ینوران آنقدر..بود

 هم شیها ستون و وارید رنگ ییطال و دیسف نییتز..بود

 بود زننده

 برداشت قدم متانت با مادرش همراه

 و اش خانواده کنار که شرکت دیجد ریمد سمت کراستی بایز

 رفت بود ستادهیا گرید نفر چند

 با بود هشد آمدنشان متوجه ورودشان بدو از که سرمد

 ...کرد سالم ییخوشرو

 لبخند فقط دایت

 کرد یپرس احوال گرم و ستادیا ریمد یجلو محترمانه بایز

 لبخند به هم باز دایت و..کردند یمعرف را همراهانشان هردو

 هم اول نگاه در را سرمد همسر..کرد اکتفا حسش یب یها



 بود ها دهیرس دوران به تازه آن از احتماال..نداشت دوست

 داشت نییپا به باال از ینگاه شهیهم

 لیم یب آمدنش نداشت دوست را خشک و یرسم فاتیتشر

 ترش لیم یب هم ها ییآشنا و ها کردن یمعرف نیا و بود

 ..شد آشنا مادرش همکاران تمام با بایتقر..بود کرده

 خانم و مادرش کنار..بود همکاران انیم یگرم و یمیصم جو

 یها سوال یهرزگاه و بود هستادیا بایز یمیصم دوست یرجب

 ای رفتیم نمایس به تایب با اگر دیشا..دادیم پاسخ را یرجب خانم

 خوش بهشان شتریب انداختند یم راه را شانیخوان حافظ بساط

 گذشتیم

 از حرف و یکار یها بحث و شد اضافه جمعشان به سرمد

 شد گرم شان ندهیآ یها نقشه

 مه؟آرو و ساکت انقدر شهیهم خانمتون دختر-



 و بود خودش وابسته شهیهم دختر..دایت به یا مادرانه نگاه بایز

 آرام بهیغر یها جمع در

 معذبه نجایا..نه-

 بزرگ مجسمه کنار که یجوانا جمع به و دیخند مردانه سرمد

 کرد اشاره بودند شده جمع ریش ییطال و

 جمع با و خانومتون دختر هم نییایب...ترن طرف اون جوونا-

 گفتم که یا ژهیو مهمون ینفر چند هم کنم آشنا جوونا

 و زد یکمرنگ لبخند عانهیمط بایز..نیآشناش باهاشون دنیرس

 افتاد راه سرمد و دایت همرا

 شور و شر یصداها سرو پر آن از اما نبود ادیز تعدادشان

 حال در جانیه یچاشن و بلند یصدا با ها دختر از یکی..بودند

 هیبق..افتاد شیبرا دنیرس از قبل که بود یجالب اتفاق حیتوض

 که زدندیم طعنه و کهیت یهرزگاه و دندیخندیم او یپا هم،هم

 کردیم شتریب را جمع خنده



 صدا سرو و حرف پر دختر همان و رفت تر جلو دوقدم سرمد

 کرد زدن دست به شروع دنشید محض به

 جان نمونه سیرئ..جان ییدا افتخار به-

 اش زاده خواهر شهرزاد،  شانه دور دست دیخند صدا با سرمد

  انداخت

 یکرد قمیتشو بس از یبرد آبرومو-

 !بزنم؟ نزنم؟پا دست ندارم شتریب که سیرئ ییدا هی-

 با که دایت به. دیکش را حرف پر شهرزاد ینیب کنان خنده سرمد

 کرد اشاره بود ستادهیا فاصله یکم

 نیام و حسابدار دختر..داسیت اسمش خانم دختر نیا-

 نایبذار تنهاش نمینب..شرکت

 امد رونیب اش ییدا آغوش از زد لبخند نینمک شهرزاد

  کرد دراز یدوست یبرا را دستش ستادیا دایت یروبرو

 تییآشنا از خوشحالم..شهرزادم من-



 سبز درشت چشمان فقط صورتش یاجزا از..بود ینمک با دختر

 داشت دوست را رنگش

  گرفت را شهرزاد دست

 دایت-

 ادیم خوشت ازشون حتما..هیقب شیپ میبر ایب-

 و دیکش را دایت دست بایز با کوتاه یپرس احوال از بعد شهرزاد

 ..برگشت جمعشان ایم

 گوشه و آرام یول نگذاشت کم دایت یبرا..زد لبخند یدل ته بایز

 دانستیم طالقشان جهینت را بودنش ریگ

 دایت به کاست و کم بدون و کامل را نفر پنج هر شهرزاد

 دوباره و رفتندیپذ را بودنش هم هیبق خداروشکر..کرد یمعرف

 دشانیجد عضو خی دیشا تا شد شروع شانیها یشوخ و خنده

 ..شود آب هم

 ؟یا دونهی-



 ؟یچ-

  دیخند کوتاه شهرزاد

 ؟یفرزند تک نهیا منظورم-

  داد تکان بله نشانه به را سرش

 یشیم آشنا باهاش رسهیم گهید کمی..دارم برادر هی من-

 داشت یبیغر حس هم هنوز..داد جواب لبخند با دایت

 ومد؟ین چرا پدرت-

 دیبا چه دانستینم..خورد جا شهرزاد یناگهان و هوا یب سوال با

 نگاه شهرزاد منتظر و مشتاق چشمان به مستاصل.. دیبگو

 پدرش و مادر ییجدا از اولشان دارید در نداشت کرد،دوست

 سرش پشت از ییصدا که بود بهانه دنبال ذهنش در..دییبگو

 شد نجات فرشته

 گو؟ قصه شهرزاد کرد گل تیفضول باز-



 رونیب نامحسوس را اش نهیس در شده حبس نفس

 .ندیبب را نجاتش فرشته تا برگشت..فرستاد

 شه؟ داتیپ دیبا امیکنجکاو سر شهیهم-

 گفت سالم دایت و جمع به رو..دیخند مردانه اریسام

 نییشما گفتیم ییدا که یدیجد مهمون-

 گفت یتخس با و گرفت را دایت از زدن حرف فرصت رزادشه

 منم نه-

 زد لبخند دایت و کرد اش حواله یا غره چشم اریسام

 منم بله-

 رفت شانییآشنا انیم دوباره شهرزاد

 ..گفتم بهت که بزرگه داداش همون نمیا-

 داد جواب کوتاه دایت

 خوشبختم-



 یمهمان یبرا یخوب یسرگم دختر نیا..زد لبخند فقط اریسام

 هامون و اش ییدا یها اصرار اگر..بود امشب کننده کسل

 افتیض..گذاشتینم یوخشک سرد مکان نیهمچ به پا نبود

 حاال اما بود تجمالت پر و شکوه با شهیهم اش ییدا یها

 از یخبر و شدیم ختم شام به که ساده یمهمان کی فقط

 ..نداشت دوست را نبود هم یشاد و کیموز
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 شدند شام به دعوت همه که دینکش یلطو

 یبرا  سالن  یانتها که یبزرگ زیم دور ها مهمان همه

 یادیز متنوع یها و دسر و غذاها..نشستند داشت قرار ییرایپذ

 بود شده دهیچ زیم یرو



 ..بود کرده بپاش و زیبر یحساب شدنش ریمد افتیض در سرمد

 شیپ یها بحث و کار جمع حواسش تمام هم شام موقع بایز

 و کنند انتخاب را زیم یانتها دادند حیترج ها جوانتر..بود آمده

 دوستانه یدورهم شام هم باشند هیبق یها بحث از بدور هم تا

 به یکار یکس که بود نیا مجلس یخوب..کنند جان نوش یا

 نداشت کارشان

 هم یکم و برداشت مرغ یکوچک تکه نبود شام اهل دایت

 برنج و دهیکوب ولع با شهرزاد..گذاشت بشقابش کنار ساالد

 دوست توانستیم دیشا نبود یبد دختر..کردیم جان نوش

 باشد مادرش یها یمهمان یبرا یخوب

 اندکش شام مشغول آرامش با که دایت به یکوتاه نگاه اریسام

 جذبش شتریب دایت بودن آرام و  تودار انداخت بود

 حرف و کند دایپ یمشترک موضوع داشت دوست..کردیم

 ریخ و بله کوتاه ای زدیم لبخند ای دایت هربار اما..زندب



 نشسته شیروبرو که یمرموز دختر خواستیم دلش..گفتیم

 کند کشف را بود

 ه؟یچ شما نظر-

 برنجش از پر قاشق شهرزاد کرد بلند را سرش حواس یب دایت

 شد دایت و اریسام جمع حواسش و خورد را

 ؟یچ مورد در-

 زننیم حرف ازش دارن که یا پروژه نیهم-

 داد ادامه و خورد نوشابه یمقدار

 نیخون یم یمعمار دمیشن-

 و یمعمار به یربط که بحثون و شرکت نیا اما..درسته-

 ندارن ساز و ساخت

 کرد پنهان شیلبها پشت را پوزخندش اریسام



 من، ییدا...گفتن یچ نیدینشن نبوده حواستون نکهیا مثل-

 آپارتمان کارمندا واسه وادخیم رهیمد ئتیه نظر با سرمد یآقا

 یفروش شیپ البته بسازه

 .بود نزده یحرف موضوع نیا مورد در مادرش

 ستمین انیجر در من متاسفانه-

 هیبق با بودن متفاوت کردیم احساس..بود آروم یادیز دختر نیا

 یشهرزاد حداقل..دارد یخاص لیدل حتما شیسالها و سن هم

 کردیم ترش ئنمطم بود گرم خون و حرف پر یادیز که

 *حال زمان*

 را سراغشان داشت شیها نقشه یبرا که یوسواس تمام با

 داد هارا نقشه دنیرس خبر نیشاه تا نگرفت

 مورد در زود یلیخ بود قرار..رفتند شرکت به تایب همراه نباریا

 یمنش..شود زده هیاول استارت و رندیبگ میتصم هیاول یها کار

 ..کرد یینماراه جلسه اتاق تا را هردنفرشان



 به هردونفرشان از...بودند منتظرشان گهید نفر چند و نیشاه

 شد شروع مطلب اصل مقدمه بدون و کردند استقبال یگرم

 با ها مخالفت..کردند بحث پروژه مورد در وقفه بدون دوساعت

 چند استراحت نیشاه..رفت نیب از دایت و تایب قد تمام دفاع

 هارو ینیریش و ییچا زود یلیخ یآبدارچ..کرد اعالم یا قهیدق

 سراغ و برداشت را اش ییچا داغ فنجان دایت..دیچ زیم یرو

 ریگ بعدا تا کردیم یط را نیقوان یبعض دیبا..رفت نیشاه

 فتدین یخبر یب از طلبکار

 م؟یکن صحبت قهیدق چند شهیم-

 از یدرشت و زیر یرادهایا مدام که یصدر با صحبتش نیشاه

 از فاصله با دایت همراه و شد بلند ردک تمام را گرفتیم پروژه

 ستادیا هیبق

 دارم یشروط و شرط هی من-

 حتما میسینویم داد قرار سر-



 االن اما-

 گفت تیجد با و کرد قطع را حرفش نیشاه

 شهیم رو ش هیبق مهمه پروژت رو یگذار هیسرما فقط االن-

 کرد حل قرارداد سر

 و بود ندهرسا کشانینزد به را خودش کنجکاوانه که یصدر

 رفت بحثشان انیم دیشنیم را شانیحرفا

 کله یکل میطرف از پره تهران تو یحیتفر یتجار مجتمع-

 ییها سازه نیهمچ ساختن کارشون که هستن تو از تر گنده

 تهران از رونیب یبر دیبا یریبگ جهینت ییخوایم اگه..باشه

 یخورینم شکست بود دواریام شهیم حداقل

 و کرد روشن یگاریس دایت عبوس چهره به توجه یب یصدر

 داد ادامه

 آخر به رو پروژه تونهینم گذار هیسرما دونهی..حرفا نیا همه با-

 برسونه



 هیمنتف قرار نیا پس-

 راهیب هم یلیخ..شد رهیخ یصدر به متفکرانه نیشاه

 طلبش ماندهیباق و گرفت ونداد از که یپول با یحت..گفتینم

  کند نیضمت را پروژه آخر تا توانستینم هم

 گفت نانیاطم با دایت به رو

 هم فاصله نیتوا..کنمیم حلش یبد فرصت یروز چند-

 شه اجرا شهر کدوم تو یریبگ میتصم یتونیم

 دود یشتریب اقیاشت با را گارشیس و زد لبخند انهیموز یصدر

 ..کرد
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 باشه گهید شهر هی تو پروژه نبود قرار..نبود نیا ما قرار-

 و آرام دایت یها یلجباز و یبدخلق تمام وجود با نیشاه

 داد جواب خونسرد

 بود تهران تو پروژه نیا کشش اگه باش مطمئن نمیدرسته،ا-

 شهر هی تو یمجتمع نیهم اما..رفتمینم ییجا هم لومتریک هی

 از قبل رسهیم یسودده به زودتر یلیخ یمرز ای یستیتور

 میبفروش واحداشو میتونیم لشیتکم

 برم رونیب تهران از نمتوینم من-

 بود باخبر یعل یها تیحساس از که نیشاه

 سر که ساعت هر و روز هر ستین قرار..کنمیم حلش من-

 هیکاف یسربزن فقط یگاه..یباش پروژه

 گفت کردیم گوش شانیها حرف به سکوت در که تایب

 سر میبر هم دفعه هی یماه دوتا ما..گهیم درست راد یآقا-

 هیکاف پروژه



 داد قرار مخاطب را دایت و کرد نگاهش تشکر با نیشاه

 ستین هیسرما که همش..خوادیم ییاجرا طرف پروژه-

 بتواند تا بست را چشمانش نشست یصندل یرو کالفه دایت

 یا بهانه پدرش یها یریگ سخت و شرط بجز..کند تمرکز

 .نداشت یگرید

 شما با بابا کردن یراض یول..قبول باشه-

 داد جواب و بست را چشمانش مطمئن نیشاه

 امضا نارویا نییایب نیینجایا که حاال..باشه راحت التیخ-

 شه شروع رسما یچ همه فردا از که نیکن

                      * 

 دیبا..داشت نظرشان ریز آمدند رونیب شرکت از یوقت از

 دارد یسر و سر چه نفر دو نیا با نیشاه دیفهمیم

 کنار..نداشت عادت نیماش نیا به هنوز..کرد عوض را دنده

 زد ترمز ها دختر یپا



 تایب..رفتند عقب قدم دو هردو و دیچسب دایت به دهیترس تایب

 را رفته قدم تیعصبان با راننده از شناخت بدون

  برد باال یکم را شیصدا..برگشت

 ..هیرانندگ وضع ؟چهیکرد پاره ریزنج-

 یندادو مبهوت و مات..ماند نصفه حرفش ونداد شدن ادهیپ با

 کردیم نگاهش لب به  پوزخند که بود

 کردم فکر من...من..من-

 کرد کامل را حرفش ادامه و زد لبخند ونداد

 مزاحمم-

 شیها حرف مواظب که کند لعنتش خدا..دیخند زده خجالت

 ستین

 رسونمتونیم دییایب-

 برگرداند را شیرو دایت



 بودن یعصب گرید..انداخت دایت به ینگاه خواسته خدا از تایب

 بود زده خجالت شتریب

 حیترج را ییتنها و زدن قدم و بود غرق شیها فکر در دایت

 ..دادیم

 بزنم قدم خوامیم من دیبر شما-

 گفت و کرد نوازش را شیبازو تایب

 کنه حلش داد قول که راد..دختر الیخیب-

 زودتر داشت دوست..دیشن را راد اسم فقط ونداد یها گوش

 اوردیب در نفر سه نیا کار از سر

 ..زیعز خونه برم خوامیم:گفت وسانهیما دایت

 جهینت به البته شترویب تایب با..بود ستادهیا تفاوت یب ونداد

 دیرسیم



 با..رفت زود یلیخ گذاشت تنها را دو آن یخداحافظ با دایت

 شهیهم..شدیم شیدایپ شهیهم چرا..شدیم یعصب ونداد دنید

 ثابت را یزیچ هچ که بود آمده..باشد دینبا که بود ییجا

 را قبل شاد یدایت دلش..کردیم نگاه رفتنش به هنوز تایکند؟ب

 خواستیم

 ؟یش سوار ییخواینم-

 دگانشید مقابل از بایتقر که ییدایت از نگاه ونداد یصدا با

 قبلش قهیدق چند خجالت و تعارف بدون..گرفت بود شده محو

 یها لحظه نیچن..بود دلش در بیعج یذوق..شد سوار جلو

 کند یسپر ونداد کنار تنها را یا قهیدق چند توانستیم که یابن

 به دیجد با کرد نگاه ونداد رخ مین به..آمد یم رشیگ کم

 شکافتن قصد انگار شیابروها انیم اخم و کردیم نگاه ابانیخ

 هم کیموز یحت سکوت بردن نیب از یبرا..داشت را ابانیخ

 !بهتر چه..بود نکرده روشن



 آن و پا نیا!شود آشنا شتریب و کند باز تصحب سر توانست یم

 مانیپش و افتاد یم جانش به دیترد اما بپرسد سوال تا شدیم پا

 !شدیم ونداد جذاب رخ مین محو دوباره و شدیم

 دانستینم..زد زل رونیب به متعجب و برگرداند را سرش تایب

 نداشت هم دنیپرس یرو..کجاست راند یم ونداد که یریمس

 با..شود تکرار دوباره قبل قهیدق چتد اهمسوتف خواستینم

 ظاهرش..باخت رنگ تعجبش رستوران دنید و نیماش توقف

 ونداد کنار خوردن غذا فکر از که یذوق تا داد نشان یعاد را

 نبرد را شیآبرو داشت

 ادهیپ و انداخت دختر کنجکاو چشمان به یکوتاه نگاه ونداد

 .شد

 وارد ونداد همراه شانه به شانه و شد ادهیپ متقابال هم تایب

 پنهان لبانش پشت مدام را ذوقش سر از لبخند..شد رستوران

 دونفره زیم ونداد.. دیدیم هارا خنده نیا دینبا ونداد..کردیم

 گارسن..کرد انتخاب یوارید نهیشوم کینزد یکوچک



 غذا سفارش ها منو گرفتن بدون ونداد اما..آورد منو باالفاصله

 دیپرس بچگانه تایب...داد

 ؟ینخواست نظر من از چرا-

 خوادینم نظر گهید معروفه نجایا یپاستاها-

 کرد نازک شیبرا یچشم تاپشتیب

 ناهار؟ یاورد منو چرا اصال-

 امیب تنها نداشتم دوست-

 کرد نگاهش حرص با تایب

 !ن؟یهم فقط-

 بخورم غذا ییتنها ندارم دوست...آره-

 دینو قبلش یها گوشه ییجا اما..شد کور ذوقش و شوق تمام

 کرده یانتخا اش ییتنها رفع یبرا اورا ونداد که دادیم را نیا

 !نیا از بهتر یزیچ چه و



 شانیتنخا دوباره و دیچ را زیم عیسر یلیخ گارسن

 کرده شتریب را شیاشتها ریپن و قارچ یبو گرسنه..گذاشت

 را ذشیلذ و ترد طعم..خورد و زد چنگال به را پاستا دوتا..بود

 ..داشت دوست

 ن؟یکردیم کاریچ راد شرکت تو-

 ونداد به کنجکاوانه و کرد بلند را سرش ونداد یناگهان سوال با

 شد رهیخ بود شده شتریب شیابروها انیم گره که

 گذره؟یم شرکت اون تو هرروزتون چرا-

 

 

 

 ؟یدار خبر کجا از تو-

 ..کرد نگاهش نیخشمگ ونداد



 ینداد منو جواب-

 داد جواب و گذاشت کنار را چنگال تایب

 گروهشون و راد یاقا با قراره..داره دایت که یا پروژه واسه-

 میکن یهمکار

 پروژه نیهم زدیم حرف ازش نیشاه که یبزرگ نقشه پس

 زحمت کار نیا یبرا ها ماه دایت که بود دهیشن مونا از..بود

 ..دهیکش

 ؟یک از-

 ؟یک از  یچ:دیپرس ساده تایب

 دش؟یشناسیم یک از-

 کرده یمعرف یعل عمو..دونمینم-

 را فکرش اما..داشت خبر نیشاه پدر و یعل یدوست از حداقل

 دخترش داشت که ییها وسواس و ها یریگ سخت با کردینم

 !بسپارد نیشاه دست به را



 یکن کمکم دیبا-

 یکمک چه-

 داد جواب یجد ونداد

 فرستاده رو دایت چرا یعل نکهیا..ستین یدرست آدم نیشاه-

 ستین اعتماد و کار آدم نیشاه اما دونمینم و ششیپ

 بود یکاف تایب جان به انداختن شک یبرا جمله نیهم

 دیپرس شک با تایب

 ه؟یچ منظورت ونداد یگیم یچ-

 ..داد نشان شیغذا مشغول را خودش یخونسرو با ونداد

 !من با ش هیبق یکن منصرف دارویت کن یسع فقط تو-

 و شک..نداشت خوشمزه یپاستا به یلیم چیه گرید حاال

 تا دادیم خبر دایت به دیبا...خورندیم را جانش شده خوره ینگران

 کردندیم فسخ را قراداد نشده رید



 

 

 

 24_پارت#

 مطمئن..کرد نگاه افکارش در غرق یتایب به یسرگرم با ونداد

 منصرف نیشاه با یهمکار از دارایت تواندیم یراحت به تایب بود

 .داشت شیبرا را برنده برگ حکم یهمکار قطع نیا و کند

 یبد سفارش دوباره ییخوای؟میندار دوست یخورینم چرا-

 زد یکج لبخند تایب

 ممنون..دارم دوست نه-

 اصرار شتریب ونداد..خورد را شیروبرو یغذا از یمقدار لیم یب

 را دختر ذهن و فکر جمله کی با بود توانسته نکهیا نکرد

 .کردیم خوشحالش کند ریدرگ



 آمده شیپ ییتنها فرصت از تایشد،ب بلند دوندا بعد قهیدق چند

 را یامیپ و آورد رونیب فشیازک را اش یگوش کرد استفاده

 کرد پیتا دایت یبرا

 "بزنم حرف باهات و نمتیبب دیبا امروز نیهم"

 انداخت، دوشش یرو را فشیک. شد بلند و کرد ارسال را امیپ

 امن خورد زنگ زیم یرو ونداد مانده جا یگوش رفتن از قبل

 مشخص صفحه یرو مشیمال یملود شدن نواخته با سارا

 مرد با زدن حرف مشغول ونداد کرد نگاه چپش سمت به..شد

 اما رفت یگوش سمت دستش دیترد با..بود دار صندوق

 به زدن زنگ حال در که یدختر نام به دلخور و شد مانیپش

 .کرد نگاه بود ونداد

 نگذشته فرشاندون ناهار یبرا ذوقش از هم ساعت کی هنوز

 کرد فروکش کبارهی به تمامش که بود



 باال را سرش گوشش کنار ونداد یصدا دنیشن با

 یسوال کردند،انگاریم نگاهش منتظر ونداد چشمان..آورد

 است جوابش منتظر حال و دهیپرس

 شده؟ یزیچ-

 است ممکن که زدیم حدس قبال آمد خودش به زود یلیخ تایب

 نیا با ، باشد داشته کنارش یادیز رنگارنگ یها دختر دوست

 بود شده ونداد مهمان بهانه یب که یزمان و مکان نیا در حال

 ندیبب شیدخترها دوست از هم یاثر نداشت دوست

 خورد زنگ شیپ قهیدق چند...تونیگوش..نه..نه-

 یطول اما برداشت را یگوش و دیخند شیحواس یب به ونداد

 جمله لب ریز و شد کور شیابروها انیم گره که دینکش

 فقط تایب که زد را حرفش آرام آنقدر  و گفت را ینامفهوم

 دید را شیها لب حرکت

 میبر-



 شیاهیرو که یمرد کنار خواستیافتاد،نم راه ونداد سر پشت

 کردیم حس..برود راه بود یگرید دختر با شدن بافته حال در

 ونداد نیماش با دهیرس. شده دونفره رابطه کی سوم شخص

 قبل نداشت ونداد یهمراه به یلیم گرید که تایب..زد را ریدزدگ

 گفت شدنش سوار از

  برم دیبا گهید من امروز بابت ممنون-

 دیپرس و کرد یکنجکاو ونداد

 رسونمتیم کجا؟من-

 جداست رمونیمس دارم دیخر کمی یمرس-

 اما تاستیب لحن در یدلخور و یناراحت یکم یکرد حس

 آخرش یها حجت اتمام و اسار سراغ رفتیم دینکرد،با اصرار

 باش مواظب..باشه-

 مینشست،مال دلش تنگ بیعج یزبان سر هرچند ینگران نیا

 زد لبخند



 خدانگهدار..باشه-

 و شد سوار و داد تکان یخداحافظ یبرا را سرش فقط ونداد

 شد دور چشمانش یجلو از سرعت با زود یلیخ

 زود یخوشحال ذهنش،حسرت یها یآشفتگ و ماند تایب حال

 دوست حافظ کرد،دلشینم دوا را یدرد هم اش افتهی انیپا

 هر از تر جان کم دیخورش. خواستیم را شیها غزل و یداشتن

 .دیکش یم رخ به را کمرنگش نور و دیتاب یم یگرید زمان

 که یا شاهزاده مجسمه دیکرد،با زدن قدم به شروع هدف یب

 .کردیم خراب را بود ساخته ذهنش در ونداد از

 مطمئن سارا اسم دنید با امروز دادیم احتمال فقط قبال اگر

 !زد را اهایرو دیق دیهابا وقت یبعض بود، شده

 بدون آورد رونیب بشیج از خوردیم زنگ که را اش یگوش

  کرد وصل را تماس یمعطل

 دا؟یت الو-



 ؟یخوب سالم-

 بود زبانش ریز هنوز قتیحق یتلخ..نبود خوب

 خوبم-

 نبود یخوب یدورغگو

 کرده؟ یزده؟کار یحرف ونداد کهیمرت اون..یستین خوب-

 دلش اعماق به و کرد موم و مهر شتریب را رازش زد لبخند تلخ

  کرد صاف را شیوصدا داد قورت را بغضش..فرستاد

 ؟ییکجا تو..رفته وقته یلیخداخ بنده اون بابا نه-

 زیعز خونه-

 بود؟ رفتن وقت چه االن-

 دیپرس کالفه دایت

 حرف یخواستیم یچ مورد در..یدمغ انقدر اچر تایب شده یچ-

 ؟یبزن



  فرستاد رونیب حرص پر را نفسش تایب

 راد مورد در-

 شنومیم خب-

 قابل آدم گفتیم..گفتیم موردش در ییزایچ هی ونداد-

 تو کرده قبول یعل عمو چرا کرد تعجب یحت ستین یاعتماد

 .یکن کار کنارش

 گفت خشم با و زد یدار صدا پوزخند دایت

 ینارحت مخت تو کرده ونداد که یخزعبالت نیا ن؟واسهیهم-

 ؟

 شناسدشیم..ستین خزعبالت-

 زخم بود بسته سرش یشرط و شمشاد بخاطر ونداد-

 بهتر یک میطرف از..برسم کارم به من ذارهینم معلومه..خوردس

 کنه مونتیپش و بزنه حرف باهات که تو از



 و من از ترشیب سال ده طرف ؟باباینباش نیب بد انقدر شهیم-

 بد یچ خوبه یچ ددونهیدس،میچش گرم و سرد..داره تجربه تو

 داد را جوابش پرحرص دایت

 رو رفته راه گفته دایت بگو بهش برو تایب گوش،کن-

 باشه ضرر به قرار اگه شده یتکرار گهید کارا نیگردم،ایبرنم

 کنمیم ضرر من فقط

 یا وونهید تو-

 داد جواب لجبازانه دایت

 خوادیم یباز وونهید دلش وونهید نیا-

 طیشرا اگر دیشا دیکش قیعم نفس نداشت یجواب که تایب

 االن اما کند منصرف را دایت تا کردیم را شیسع بود یگرید

 نداشت هم کردن دو به یکی حال یحت

 ینش مونیپش دوارمیام-

 گفت قاطعانه دایت



 خوش مار..نده ونداد اون یالال به ین ین انقدر توئم..شمینم-

 نداره لنگه که هیخال و خط

 بود نگرانمون ونداد..نباش دیسف چشم دختر-

 

 

 

 25_پارت#

 ناخوداگاه. دیچیپ گوشش درون دایت یها قهقه بلند یصدا

 انیم دایت..کرد دوستش نثار یا "وانهید"لب ریز  زد لبخند

 .گفت شیها خنده

 یکس نگران آدم خوب دختر ؟آخهینگران و نگران؟ونداد-

 زنهیم ریت با رو م هیسا که یمن نه باشه مهم واسش که شهیم

 ..دیشا اما

 کرد کنجکاو را تایب و گفت شک از پر



 ؟یچ دیشا اما-

 گفت عیسر

 شده یجنابعال نگران-

 ای دهد سر قهقه دایت مانند دانستینم. ستادیا حرکت یب تایب

 ! کند هیگر

 نداره یلیدل-

 داشت لرز یکم شیصدا کرد حس

 لیفام نگرانه که بود نیا منظورم-

 به رحمانه یبرد،بیم غیت از تر برنده و تر زیت ها کلمه از یبعض

 بغض..کنند یم نابود را رگش به رگ و افتند یم قلب جان

 صورتش به گرید یقتیبست،حق را شیگلو راه شده بیس

 .بود زده یلیس

 کرد صاف را شیصدا نه و خورد را بغضش نه نباریا



 م؟یبزن حرف بعدا دایت-

 با زدیم دوستش دهیسر دل مورد در ییها حدس که دایت

 دیپرس ینگران

  شتیپ امیب ؟یخوب-

 با ها یبعض. شد روان شیها گونه یرو اریاخت یب اشک

 ندیبگو بگذار کردندیم نگاهش تاسف با ها یبعض و یکنجکاو

 در تنه کی که داشتند دردش پر دل از خبر چه شده، وانهید

 دبو کرده علم قد ها یتلخ برابر

 باشم تنها خوامیم-

 . بزرگتر بغضش و شد شتریب شیها اشک

 به..کرد قطع تماس،را و نداشت یریتاث دایت یها گفتن الو

 شتریب تا فهماندیم را دلش دی،باختیر اشک داد، ادامه راهش

 !نکند شیرسوا نیا از

                       **** 



 زمان ههفت کی. رفت شیپ قرارشان طبق کارها همه بایتقر

 . بود یکاف نیشاه کردن یراض یبرا

 .دیپوش اش یمشک راهنیپ یرو را رنگش یطوس کت

 انجام آرامش با را شیکارها تمام و بود شیلبها یرو لبخند

 . کرد سفت گردنش دور را کراوتش گره..دادیم

 رونیب اتاقش از و انداخت نهیآ در یبخش تیرضا نگاه آخر در

 .رفت

 صبحانه زیم سر روزصبح هر وزنامهر خواندن مشغول مادرش

 یصدا دنیشن با که دادیم انجام یمشابه کار هم بود،پدرش

 کرد بلند را سرش اریسام یها قدم

 ریبخ صبح-

 داد جواب یپرانرژ

 ریبخ صبح-

 انداخت نکیع ریز از ینگاه مین مادرش



 ؟یسالمت به کجا-

 کوچک یقور. نشست و دیکش را مادرش یروبرو یصندل

 کرد ییچا از پر را وانشیل و برداشت ار زیم یرو

 رمیم صبح هرروز که ییجا-

 افهیق و پیت نیا با نه-

 نیب از را امروزش یانرژ توانستینم زیچ چیه..نزد یحرف

 مادرش بچگانه و خشک یها رفتار یببرد،حت

 نیداد ادمی خودتون..باشه آراسته شهیهم دیبا شرکت سیرئ-

 درسته؟

 و قند اهل وقت چیه. دیکش سر تلخ را اش ییچا وانیل

 .نبود گرید یها ینیریش

 از..رفتیم دیبا و داشت یصدر دنیرس نشان اش یگوش برهیو

 شد بلند زیم پشت

  برم دیبا من-



 ؟ینخورد یزیچ که تو-

 شده رمید..خورمیم یچ هی شرکت تو-

 بود پارک در یجلو یصدر نیماش. زد رونیب خانه از عجله با

 .شد سوار و نکرد معطل

 داشت عجله یادیز رفتم یراب

 کرد عوض را دنده و نشاند شیلبها یرو یخند شین یصدر

 ینیبب یتونیم عقبه یصندل رو قرارداد-

 بند دقت با.برداشت عقب یصندل از را پوشه و شد خم اریسام

 کرد مطالعه را داد قرار بند به

 بود خوب یچ همه نظر به

 ..اما خوبه-

 یکم هم باز اما بود داده یصدر که ییها نانیاطم تمام با

 داشت دلش در شک



 زد یقیعم پک و کرد روشن یگاریس یرانندگ نیح یصدر

 رو پروژه اون تو..مونهینم اگر و اما واسه ییجا گهید-

 .نیا از بهتر یدستته،چ تو امروز یخواستیم

 هست نکردنشون قبول احتمال یول-

 حله مگیم یوقت..نداره کار احتماالت با ینشد،صدر د نه د-

  برداشته دهنش از تر گنده لقمه عرضه یب راد اون..حله یعنی

 !نیهم بده قورتش یکنیم کمکش تو

 رحم هم خودش کیشر به یصدر..داشت شک هنوز اریسام

 را دودش و زد گارشیس به یگرید پک یصدر..بود نکرده

 ..کرد فوت اریسام سمت

 فقط زیجال سر مترسک نیع که راد وگرنه قلقه بد دختره اون-

 !کنهیم نگاه



 تند دایت مورد در یکس نداشت دوست. کرد نگاهش زیت اریسام

 ششم حس و بود زیت و تند یماند،صدر ساکت بزند،اما حرف

 .شود خبر دایت با اش رابطه از خواستینم. داشت یقو

 ؟یشد مونیمهندس؟پش شد یچ-

 رونیب کتش بیج از را خودکارش..زد کنار را افکارش اریسام

 .کرد امضا را قرارداد یپا و آورد

 انداخت رونیب پنجره از را گارشیس مانده ته یصدر

 نمونده یمشکل گهید حاال. خوبه-

 شمیم ادهیپ دار نگه آژانس هی یجلو-

 گفت و دیخند یلودگ با یصدر

 !برسونمتون؟..مهندس نیبود-

 را حرفش و دیکش هم در اخم یصدر لحن از منزجر اریسام

 یها برگه از یکی اریسام..زد ترمز آژانس هب دهیرس..کرد تکرار

 گفت شدن ادهیپ از قبل و شد مانیپش اما برداشت را قرارداد



 یپست یلیخ-

 ..کرد آزاد نیماش یفضا در را شیصدا و دیخند بلند یصدر

 پسر یزنیم یتکرار یحرفا-

 نشان نیماش در بستن محکم با را حرص و شد ادهیپ اریسام

 زد بوق بود سرخوش آمده بدست معامله از که یصدر..داد

 تن و داد نییپا را پنجره شهیش. برگشت باالفاصله اریوسام

 برد باال یکم را شیصدا

 باد تا یبچسب سفت خودتو کاله دیبا زمونه دوره نیا تو-

 مدرکش مهر هنوز که مهندس جوجه هی ندارم خوش..نبره

 اون اگه..باالها اون بره کنه رد مارو شبه هی نشده خشک

 !مهندس..شهینم تموم وقت چیه شه اجرا تهران تو پروژه

 

 

 



 سرعت با نشده تمام حرفش!  برد بکار مسخره را مهندس لفظ

 رفت و شد رد اریسام کنار از

 .شدیم مچاله شتریب و شتریب مشتش درون قرارداد برگه

 . بود کرده دشیتهد میمستق ریغ

 هشد یپست آدم نیهمچ دامن به دست که خودش به لعنت

 بود

 راد با قرارش..نداشت یصدر به کردن فکر یبرا یوقت فعال

  شدیم رید داشت

 بعدا..داد نیماش درخواست و کرد تند پا آژانس دفتر سمت به

. کردیم هم شیها یخوار مرده و یصدر حال به یفکر

 چرا انتقام نبود،اما دادن باج اهل اریسام

 

 

 



 26_پارت#

 بود دهینرس ودز هم ها آنقدر یبود،ول نکرده رید

 گفته را بودنش راه در وهربار بود گرفته تماس بار دو هامون

 بود

 نه شنهادشیپ مقابل در راد بود داشت،مطمئنیبرم قدم محکم

 بود کرده آماده را فضا یکم قبال یصدر گرچه..دیگوینم

 دکمه شدو باز در باالفاصله و بود نییپا. زد را آسانسور دکمه

 زد را چهارم طبقه

 بشیج درون و کرد مچاله شتریب را یصدر با قرارش برگه

 کردیم حالش به یفکر بعدا داد هول

 در کنار که ییطال یتابلو به..رفت رونیب آسانسور توقف با

 منتظر و زد در..کرد نگاه بود نصب شرکت رنگ یا قهوه

 جواب گرفتن وبدون داد سالم کرد باز را در یمسن مرد..ستادیا

 .ستادیا کنار



 در با یچندان فاصله زشیم که یمنش سروقت کراستی رایسام

  گرفت شیروبرو توریمان از نگاه جوان رفت،دختر نداشت

 دییبفرما-

 گفت کوتاه

 هستم ییفدا-

 آمد رونیب زیم پشت از و شد بلند عجله با یمنش

 از..هستن منتظرتون مهمانانشون و راد جناب..نیاومد خوش-

 لطفا طرف نیا

 .افتاد راه و کرد یوالنط یراهرو به اشاره

 را آمدنش و کرد باز را بزرگ یا شهیش در راهرو یاتنها در

 .داد خبر

 کرد استقبال زشیعز مهمان از یگرم به و مشتاقانه نیشاه



 هامون کنار داشت قرار اتاق وسط که یبزرگ زیم پشت اریسام

 قلبش ساعت چند خالف بر یصدر..نشست یصدر یروبرو و

 دادیم اریسام لیتحو را اش خودخواهانه و هیکر یها لبخند که

 یصدر از را نگاهش..بود گرفته خود به یجد کامال یا چهره

 گوش کنار آرام ییصدا جلسه،با شدن ازشروع قبل و گرفت

 گفت هامون

 که ومدهین هنوز-

 ادینم-

 درونشان نانیاطم و هامون چشمان به ینگاخ معجب

 گفت نیشاه به رو هامون..انداخت

 نیکن شروع نیتونیم-

 حیتوض به شروع تیجد و دقت با سپس و کرد تشکر نیشاه

. کرد یکار یها قرار و قول و طیشرا تا پروژه درشت و زیر از

 گوش برش دورو اصوات به فقط حوصله یب  اریسام



 را ذوقش دیکشیم هفته کی که یانتظار و دایت دنیند..کرد

 یصدر و نیشاه یپا به پا هامون عوض در اما بود کرده کور

 . رفت شیپ

 فارغ که کردیم یصدر خرج را نشیخشمگ یها نگاه اریسام

 گرچه. کردیم رو مدرک خودشان نفع به اریسام با قراردادش از

 بود پروژه گرفتن یبرا فقط هم قرارشان

. نداشت را شانیها حرف تحمل و بود شده طاقت یب اریسام

 به توجه یب و.  رفت پنجره کنار شد بلند زیم پشت از کالفه

 هیتک پنجره لبه به را دستانش. گشود را پنجر زمستان یسرما

 سر پشت را قشیعم یها نفس و برد رونیب را سرش و داد

 به تعجب با نفرشان سه هر. فرستاد رونیب اش نهیس از هم

 یرو دست. رفت کنارش هامون. کردندیم نگاه اریسام حرکات

 دیپرس نگران و گذاشت اش شانه

 ؟یخوب-



 داد تکان راست و چپ به  نهیمعن به را سرش تنها ایمسا

 ؟یش زونیم تا میبنداز فاصله کمی ییخوایتو؟م یشد یچ-

 به رو. بست را پنجره و گرفت وارید از را اش هیتک اریسام

 گفت و کرد صاف را شیصدا.  کرد متعجب یصدر و نیشاه

 طراحش با دیبا من فقط. شدس دییتا پروژه نیا من نظر از-

 بزنم فحر

 داد جواب نیشاه

 انیب رمیگیم تماس نداره یرادیا-

 لشیموبا نیشاه. کاند منتظر و کرد اکتفا سرش دادن تکان به

 .ماند پاسخ یب تماسش اما گرفت را دایت شماره و برداشت را

 دهینم جواب-

 گفت طاقت یب اریسام

 ریبگ دوباره-



 را نیشاه یها تماس به پاسخ قصد دایت و بود دهیفا یب

 گفت رفتن از قبل و دیپوش را کتش اُور کالفه اریسام. نداشت

 طراح با زدن حرف از بعد مونهیم آخر قرار-

 کرد نگاهش چپ چپ نیشاه

 یفرق چه نباشه ای باشه طراح بود کار بستن یبرا جلسه نیا-

 کنهیم

 کجا پولمو و کنم کار قراره یک با بدونم دیبا صورت هر در-

 کنمیم یگذار هیسرما

 دیپرس انهیموز یرصد

 !مهندس؟ یدونینم مگه-

 گفت نیشاه به رو و فرستاد یصدر سمت به یا غره چشم

 نیکن خبرم شد دایپ طراح-



 عجله آنقدر..شود انفجارش جرقه یصدر یها لبخند تا نماند

 و رفت نییپا و ها پله با نماند آسانسور منتظر یحت که داشت

 . کرد زدن قدم به شروع

 شده متوجه را اریسام یها رفتار لیدل شیب و کم که هامون

 شماره و نشست نیماش فرمان پشت افتاد راه سرش پشت بود

 دیچیپ یگوش در اریسام یصدا بوق دو از گرفت،بعد را اش

 هامون؟ هیچ-

 دنبالت امی؟میرفت کجا-

 امروز نیهم دایت دنبال برم بردارم و نمیماش خونه رمیم دارم-

 کنم داشیپ دیبا

 گفت و دیکش یقیعم نفس هامون

 زنگ خودش رونیب یزد که شرکت از-

 گفت زده جانیه اریسام

 گفت؟کجاست؟ ی؟چیگیم االن چرا-



 یسوار اسب باشگاه-

 شودیم و ستیسوارکار و اسب عاشق دایت بود کرده فراموش

 گشت دنبالش یسوار اسب باشگاه در

 باشگاه؟ کدوم-

 ه،رخشیقبل همون-

 زد لبخند باالخره

 واست؟ کنم جبران-

 داد جواب طلبانه فرصت هامون

 کن یراض رو خاله بنداز راه کارمو-

  دیخند بلند اریسام

 گهید حرفا نیا و یباز خوار مرده-

 تو از خبر-

 باهاش زنمیم حرف امشب باشه-



  نشده بیغ دوباره دایت تا کن عجله-

 و کرد قطع را تماس!نبودند یخداحافظ سالم اهل خاله پسر دو

 کالم نانیاطم از وار دیام. گذاشت داشبورد یرو را یگوش

 شد شرکت یراه اریسام

                                                                           

**** 
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 .دیرسیم رید قطعا و بود نیسنگ کیتراف

 زدن دور یبرا که ییها راننده بخاطر هم یفرع یها ابانیخ

 ..بود شلوغ بودند کرده انتخاب کیتراف



 طرح رو دارم و نشستم کارم دفتر تو یوقت خوادیم دلم-*

 *نمیبب رو ایدر هم پنجره از کنم یم فکر دمیجد

 بود کرده داغ

 ..داشت تازه یهوا به  مبرم ازین..دیکش نییراپا پنجره

 *ایدر مونمیهمسا..تو و من..ییایرو خونه هی-*

 ...دیکش قیعم نفس بار نیچند کالفه

 سال چهار..دندیکشیم رخ به را اش گذشته رحمانه یب خاطرات

 .بود کرده یزندگ تکشان تک با

 شهیم برآورده یکن آرزو دیخورش طلوع  موقع گنیم-*

 آرزوکنم؟ یچ یدار دوست-

 کن منوآرزو-

 شیآرزو. نشست اریسام جان به اما بود گفته خودخواهانه

 *بود عشقش مست حال و بود داده دل بسته چشم..بود



 در یپ و قیعم یها نفس گرفته جان تازه خاطرات از کالفه

 ..دیکش یپ

 یرو حرص با و کرد باز را کرواتش گره.زد کنار را نیماش

 نیماش..رفت راه یقدم چند و شد ادهیپ.کرد پرت عقب یصندل

 خوب را خرابش دحالیبا..شدندیم رد کنارش از سرعت با ها

 انتقام و دیدینم را دایت که یوقت تا شدینم اماخوب کردیم

 !گرفتینم را مرده خاطرات

 ؟یکنیم کاریچ..نباشم روز هی اگه یسام-*

 ! یباش دیبا ،یندار شتریب راه هی تو-

 زبانش ریز اش ینیریش..داشت دوست را شیها یخودخواه

 *شدیم یشاد غرق و دادیم مزه

 درد  اما داشت درد سر..داد فشار دوانگشت با را شیها قهیشق

 خاطراتش مرور شهیهم. بود دهیبر را امانش  قلبش یها تکه

 ..بودند آور زجر نقدریهم



 سراغ شد، روشن ذهنش در که یراه و یکاظم یآور ادی با

 گرفت،بوق را اش ،شماره برداشت را لشیموبا و رفت نشیماش

  شد برقرار تماس..شمرد یم را انتظار یها

 زدم؟ زنگ موقع بد..سالم-

 نکن تعارف بگو کارتو..جوون سالم-

 زد لبخند تلخ

 ن؟یدفتر..نمتونیبب دیبا-

 !رهیخ-

 هست توش هم ریخ-

 گفت کنجکاو یکاظم

 منتظرتم گهید ساعت مین-

 نمتونیبیم-

 خداحافظ-



                         *** 

 اسبش همراه ها مدت از بعد. برگرداند اصطبلش به را شمشاد

 و آب کرد، جدا را نشیز.بود زده دور را باشگاه اطراف تمام

 درون را سرش یتشنگ از چارهیب اسب. کرد چک را شیغذا

 کرد نوازش را شیها الی دایت. برد آب ظرف

 روزا نیا واسه دلم هیچ یدونیم. یشد خسته یلیخ امروز-

 . بود شده تنگ

 را اسبش کردن ماریت  دیکش اسب یموها و بدن یرو را قشو

 دشیم بکار دست خودش شهیوهم داشت دوست

 و کمک یبرا بود ها اسب ینگهدار مسئول  که  یجوان پسر

  بود آمده اصطبل به یدگیرس

 بر را اسبش ماریت و نظافت لیم کمال با دایت حال نیباا اما

 بود گرفته عهده



 به مشغول که یزمان از..کردیم نگاهشان یکنجکاو با پرهام

 با تارشرف هردوبار و بود دهیند را دایت دوبار از شتریب شده کار

 .کردیم متعجبش شمشاد

 .بزند حرف شتریب خواستیم دلش..آمد یم یجالب دختر نظر به

 ن؟یباشگاه نیا عضو وقت یلیخ-

 داد جواب ییخوشرو با و گرفت شمشاد از را حواسش دایت

 ساله ده بایتقر-

  شد گرد تعجب شدت از پرهام چشمان

 ن؟یدار و اسب دونهی نیهم-

 زد لبخند نینمک دایت

 ست فرانسه فعال شیاصل صاحب..امانته شادشم-

 شد جالب-

 ؟یچ-



 ممکنه یروز هی نیدونیم یوقت اسب نیا به تونیوابستگ-

 شه جدا ازتون

 داشت نفرت چقدر..بود آشنا جمله نیا چقدر..شد سرد دایت نگاه

 !جمله نیا در شده یمخف قتیحق یتلخ از

. دیرسنپ یسوال اما شد دخترک یها حالت رییتغ متوجه پرهام

 .کندیم دل شمشاد از دیبا که بود ییروزها نگران دیشا

 به رو و گذاشت یکنار را قشو زد کنار را مزاحمش افکار دایت

 دیپرس پرهام

 درسته؟ یا تازه نجایا تو-

 اصطبل رونیب را ها یختنیر دور از شده پر یها یگون پرهام

 گفت و برد

  دوماهه آره-

 یشیم شونعاشق آرومن یلیخ اسبا..کم چقدر-

 گفت و زد پوزخند پرهام



 نجامیا نیهم واسه-

 یگرید اسب و اصطبل سراغ پرهام.. کرد نگاهش سرد دایت

 با دیبا. رفت رونیب و کند دل شمشادش از باالخره دایت. رفت

 شده اش یزندگ  مشغول بس از زدیم حرف رعنا مورد در نایس

. شتگ خواهد باز یزود به رعنا بود کرده فراموش پاک بود

 ستیپ در یسوارکاران و زدیم قدم محوطه در شهیهم مثل نایس

 ..کردیم نگاه را بودند یسوار مشغول مخصوص یها
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 *گذشته*



 با تایب..بود کرده پر را کالس یفضا بلند یها خنده یصدا

 بلند یها خنده رهیخ نشسته بهدخون چشمان و خشم

 بود دایت سرخوشانه

 بود؟ دار خنده حرفم یکجا-

 با تایب..بود کرده آزاد را شیها خنده یصدا توجه یب دایت

  گرفت شیبازو از یشگونین حرص

 یکرد ذوق که دادم بهت تابیت مگه خبرته چه-

 را شیها خنده که یحال در و دیکش شیبازو یرو را دستش

 گفت کردیم کنترل

 تصور و بدبخت اون و تو افهیق یوقت رهیگیم خندم آخه-

 صورتش تو یدیکوب و گل چرا حاال..کنمیم

 کیرمانت چشم تا هزار جلو سالن وسط خواستیم..بود حقش-

 گرفتینم شیباز

 .کرد عالقه ابراز فقط یطفل اون-



 پوکش کله تو حرف یدقت..سرش تو بخوره ش عالقه ابراز-

 رهیگیم جواب ینجوریهم رهینم

 به دهیترس چهره بود نشسته تایب از یصندل دو فاصله با دیسع

 گفت یدرماندگ با و گرفت ودخ

 تو شیبکوب ارمیب ترسمیم االن گرفتم جزوتو شیپ هفته-

 صورتم

 در کنان خنده دیسع که کرد پرت را خودکارش حرص پر تایب

 گرفت را خودکار هوا

 کار یبمون نجایا ادیز خونه میبر پاشو جون دختر پاشو-

 یدیم دستمون

 اش شانه یرو را اش یپشت کوله شد بلند خواسته خدا از تایب

 رفت رونیب کالس از و انداخت

 و سالن در نه نبود تایب ازیخبر اما رفت تایب دنبال عجله با دایت

 فشیک از لشیموبا غرکنان غر لب ریز. دانشگاه محوطه از نه



 یلجباز یتایب یبرا فرستادن امیپ یپ حواسش.. آورد رونیب

 با هوا یب که کرد،بودیم رها پاسخ یب را شیها تماس که بود

 حال نیا با افتاد دستش از لیموبا کرد، برخورد یشخص

 آشنا یعسل دوچشم که کند یعذخواه تا گرفت باال را سرش

 .دید

 

 ن؟یخوب-

 داد جواب اریسام دنید از خورده جا دایت

 نبود حواسم من.. من خوامیم معذرت-

 نیزم یرو از را نبود استفاده قابل گرید که یگوش و شد خم

 کرد نگاهش حسرت با و برداشت

 راه انهیم و کردیم جمع را حواسش دیبا بود شرمنده اریسام

 نبود فرستادن امیپ یبرا یمناسب مکان ها آمد و رفت

 شکسته؟-



 بود خودم یحواس یب ریتقص-

 کنمیم درستش واستون من دیبد-

 ستین الزم  نه-

 تمام هفته کی که یدختر. نکرد اصرار نیا از شیب اریسام

 ممکن اتفاق نیتر یاتفاق با بود کرده مشغول را الشیخ و فکر

 بود ادیز تعارف یبرا بود،وقت شده سبز راهش سر

 نیدانشگاه نیا یدانشجو شماهم دونستمینم-

 کنار را لشیموبا شدن روشن یبرا شیها دیام نیآخر دایت

 نشان را شیها لب آمدن کش فقط که یلبخند با و گذاشت

 جواب اریسام به رو بود مشهود نآ در کامال حرصش و دادیم

 داد

 نطوریهم منم-

 یم دکی را شیپ هفته کی بهیغر و سرد لحن همان هنوز

  دیکش



 ن؟یدار وقت قهوه هی خوردن اندازه-

 را اش یعصب حال آشوبه ودل بود لجبازش یتایب نگران

 یعسل چشم پسر نیا با را قهیدق چند آمد ینم بدش. داشت

 بگذراند

 شد فرصت دیشا گهید وزر هی. برم دیبا-

  زد لبخند متواضع اریسام

 باشم گهید روز هی منتظر پس-

 حتما-

 اریسام از کوتاه یخداحافظ با و کرد بهانه را داشتنش عجله

 .شد جدا

 چنار شده خشک و بزرگ  درخت کنار تر جلو قدم تاچندیب

 اریسام یپ در یپ یها لبخند و دایت به شک با و بود ستادهیا

  گرفت فاصله درخت از دایت شدن تر کینزد با دکریم نگاه

 دا؟یت-



 فرستاد رونیب آسوده را نفسش و ستادیا

 یرفت کردم فکر یینجایا تو-

 برم؟ کجا-

 گفت طنتیش با دایت

 یآورد بدبخت انیشا سر ییبال یرفت کرم فکر-

 پسر انیشا..کرد نازک چشم پشت و درآورد را شیادا تایب

 دهیسر دل یبرا اما گر؛ید یها یلیخ یآرزو دیشا بود یخوب

 نبود شیب یمزاحم تایب

 رونیب زد دانشگاه از موقع همون ینگرانش که یبدبخت اون-

 یرحم یب یلیخ-

 دونمیم-

 قبول و گل..صورتش تو یزد نسوخت؟چرا واسش دلت-

 ؟یمردیم یکردیم



 کرد قدم هم خود با و دیکش حرص با دارایت دست

 از که یکس با دوما..شد هم خنک چیه که نسوخت دلم اوال-

 کننیم رفتار ینجوریهم ادیم پنجره از رونیب یندازیم در

 بود؟ یک پسره اون نمیبب بگو. سوما

  زد چپ یعل کوچه به را خودش دایت

 پسره؟ کدوم-

 !دایت-

 تو کردم فیتعر واست که هیهمون..نزن داد خب یلیخ-

 بود یمهمون

 شدند سوار هردو زد را نشیماش ریدزدگ تایب

 !؟ییایم یخرک عشوه ویدار دوروبرت یلعبت نیهمچن تو-

 خدا به یا وونهید تو-



 هی واست بذار بدبخت انیشا اون و خوشگله آقا نیا الیخیب-

 ادیب حال گرتیج بذارم آهنگ

 دغدغه تمام زود یلیخ و کرد پر را نیماش یفضا شاد کیموز

 شد سپرده یفراموش به شانیها

                          *** 

 نییپا و باال را ماهواره یها شبکه بود داده لم کاناپه یرو

 لشیم باب ها یینمایس لمیف و ها الیسر از کدام چیه. کردیم

. برداشت را کتابش گذاشت زیم یرو را کنترل کالفه. نبود

 نداشت معنا شیبرا کتاب یها جمله و کلمات از کی چیه

 کتاب یها نوشته یجا را اریسام چشمان مدت تمام یوقت

 دیدیم

. بود رنگ پر ذهنش در یادیز یعسل چشم جفت کی صاحب

 یذوق و آورد یم شیلبها یرو  لبخند ناخودآگاه که آنقدر

 .گرفتیم جان دلش در بیعج



 کنار را نشیریش افکار خانه در شدن باز و دیکل چرخش یصدا

 زد زنگ دایت به چه هر..زد صدا را نانش باالفاصله بایز. زد

 کردیم برابر چند را شیها ینگران و بود اموشخ تلفنش

 ؟یا دا؟خونهیت-

 رفت مادرش استقبال به و شد بلند عجله با دایت
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 نجامیا من سالم-

 یپ در یپ و بست را چشمانش..دیکش یا آسوده نفس بایز

 فرستاد رونیب را اش نهیس در شده حبس یها نفس

 رفت راه ارهز خاموشه؟دلم تلفنت ؟چرایا خونه تو-



 و گرفت را مادرش نیسنگ بایتقر و بزرگ فیک رفت جلو دایت

 دیبوس را اش گونه

 خونه یزدیم زنگ ؟خبینگران انقدر چرا برم قربونت یاله-

 شده قطع کنم پرداخت ششویف رفته ادمی-

 مبل نیاول یرو یخستگ فرط از و آورد در را شیها کفش

 نشست

 مادرش یبرا دم تازه یاچ وانیل کی و رفت آشپزخانه به دایت

 نقدریهرروزهم. کردیم ناراحتش مادرش روز و حال نیا..ختیر

 ییچا شدن حاضر تا مواقع یبعض و گشتیبرم خانه به خسته

 بردیم خوابش مبل یرو

 زد شیصدا ارام و گذاشت زیم یرو را ییچا وانیل

 کن استراحت بعد کن عوض لباساتو مامان؟پاشو-

 زد دخترکش صورت به یجان کم ندلبخ و کرد باز را چشمانش

 ؟یخورد شام-



 شهیم آماده یکن عوض لباساتو تا یول..نه-

 جاتیسبز شهیهم نداشت مفصل و نیسنگ شام به عادت بایز

 تمام وجود با. بودند انتخابش تننها البته و نیاول ساالد و

 بود سالمتش و اندام مراقب هم باز یشغل یها مشغله

 و دیچ را جاتیسبز نوع هر از ینگر اما ساده زیم زود یلیخ

 نشستند زیم پشت هردو

 بود خاموش تلفنت چرا-

 شکست-

 گفت سرزنشگرانه

 بود؟ کجا ؟حواستیجور چه-

 گذاشت دهانش در و زد چنگال به را یا گوجه و کاهو

 سرمدتون یآقا زیعز برادرزاده حواس..نبود من ریتقص-

 من شکم تو اومد هوی نبود سرجاش



  بودن بد دروغ یکم

 ار؟یسام-

 ماست دانشگاه تو دمیفهم امروز-

 رشتته هم-

 قهوه به کرد دعوتم-

 بده ادامه خب-

 آورد دایت یلبها یرو خنده اش شکاکانه و کنجکاو لحن

 کردم ردش محترمانه-

 داد ادامه دید مادرش چهره در که را تیرضا

 ببره ریتعم واسه لمویموبا داشت اصرار یول-

 دیپرس تند بایز

 بهش؟ ینداد هک تو-

 شهیم آماده فردا یراتیتعم هی به میداد تایب با راه سر..نه-



 فرستاد رونیب را نفسش محسوس نا

 لتیموبا واسه کارتت تو زنمیم پول-

  زد لبخند سرخوشانه

 عشقم یمرس-

 و خرج فکر بایز و بود امروزش یاتفاق دارید فکر در دایت

 رساندیم ماه آخر تا دیبا که مخارجشان

 ان؟مام-

 جانم؟-

 سالشه؟ چند اریسام-

 سکوت یا لحظه چند دایت یناگهان سوال از زده بهت بایز

 نهفته ذوق یحت..دیفهمینم را دخترش چشمان برق یمعن..کرد

 بود آشنا نا و گنگ یبرا هم دایت لحن در

 چطور؟..کی و ستیب ای ستیب کنم فکر-



 یسن فاصله کرد پنهان شیها لب پشت را لبخندش دایت

 دخترانه یها یباف الیخ یزدگ ذوق روز چند یبرا انکمش

 بود یکاف اش

 دهیم نشون سنش از بزرگتر..ینجوریهم-

 مفهوم نا شیبرا دایت یها رفتار..زد هیتک یصندل به بایز

 را دخترش جا همه از خبریب و ندانسته خواستینم..بود

 باشد ساده یکنجکاو فقط بود ممکن..کند سرزنش

 ت؟واس شد چرامهم هوی-

 من و من و شده هل.نداشت را یسوال نیچن انتظار..خورد جا

 داد جواب کنان

 واسم..شد سوال ینجوریهم..یچیه..یچیه-

 اما باشد نباخته ها دینبا به دل دخترکش بود دواریام..نداد ادامه

 خبر وضوح به را دیجد اتفاقات از دخترکش یها حالت

 .زدیم یحرف نشده مطمئن تا دینبا..دادندیم



 ییبایز از نینمک یها لبخند و بود افکارش در غرق دایت ماا

 و دیدیم را اریسام یعسل چشمان مدام..زدیم شیایرو یها

 ضربان اجازه یب قلبش..شدیم تکرار گوشش در  شیصدا

 زدیم دامن ذهنش نیریش یاهایرو به و گرفتیم

 دا؟یت-

 کف از عقل یدایت از کالفه بایگفت،ز یحواس یب و آرام بله

 دور ها ناممکن از را حواسش دیبا زد شیصدا دوباره دهدا

 کردیم

 بود زده زنگ بابات-

 حال تمام و کرد ترش رو دایت..بود یکاف یخبر جمله نیهم

 رفت نیب از کبارهی به خوشش

 خواست؟یم یچ-

 دنتید ادیم هفته آخر گفت-



 یب چشمانش و سرد لحنش..بست نقش شیلبها یرو پوزخند

 شد روح

 ه؟یخبر-

 بپرس خودت دونمیمن-

 زده یحرف زیعز دوباره البد-

 یداشتن دوست ساالد و انداخت باال شیابروها تفاوت یب بایز

 کرد جان نوش را اش

 حناق نه دروغ..شدیم دارشانید و پدر مشغول فکرش دایت حاال

 شیدایت حواس که نیهم..آورد یم نیزم را آسمان نه بود بود

 .بود کننده یراض و یکاف کرد دور شیها ممنوعه از را
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 محض به یبرف یهوا دنید.  بود برگشته ساله هفت یدایت

 .کشاند پنجره یپا ذوق با را او شدنش داریب

 را برف هم دیشا و باران بارش دینو و بود یابر آسمان روزید

  برد رونیب را دستش کرد باز را داد،پنجرهیم

 .شدندیم بآ دستش یرو نشستن از بعد برف یها دانه

 .داشت دوست را یبرف سرد یهوا

 .کرد کنترل یکوتاه غیج با را جانشیه

 شیبرا زیعز که یرنگ دیسف کاله و شال رفت کمدش سراغ

. آورد رونیب کمد از را بود فرستاده شیبرا زییپا اول  بود بافته

 داشت را کاله و شال نیا ذوق چقدر

. کرد باز را اتاق در یمآرا به نشده داریب دایت نکهیا الیخ به بایز

 شیابروها انیم اخم. انداخت تنش به لرز سرد یهوا هجوم

 گفت بود نهیآ یجلو که ییدایت به سرزنشگرانه و نشست



 یخوریم سرما ؟بازیگذاشت باز رو پنجره چرا-

 داد جواب سرخوشانه دایت

 ببندم رو پنجره فیح یخوب نیا به هوا-

 بست را پنجره و کرد نگاهش تاسف با بایز

 دانشگاه؟ یبر خودت یتونیم برم زود دیبا امروز من-

 رمیم مامانم آره-

 سرت به هوا نیا تو زدن قدم هوس. ایباش خودت مواظب-

 یبخور نره ادتی صبحانه..نزنه

 کار ها هیتوص نیا. بود شده شروع یداشتن دوست امروزش

 داشت عادت و بود مادرش هرروز

 ؟یچ گهید..چشم..چشم..چشم-

 باش خودت مواظب-

 داد را مادرش یها ینگران جواب لبخند با



 برف نبود ممکن.  نداشت کالسش به دنیرس یبرا یا عجله

 به یبرف یستالهایکر یرو زدن قدم هوس و باشد دهیبار

 و بود شده دتریشد برف کرد نگاه رونیب به دوباره.. نزد سرش

 شده شتریب درختان و  نیزم یرو شیدیسف از آثار حاال

 .گذاشت اش مقعه یرو وسواس با را کالهش..بود

 لقمه و ریش وانیل کی فقط زیم یرو آماده صبحانه از سهمش

 را قشیعال زیعز..بود یفرنگ توت یمربا و کره از یکوچک

 دیسف را کالهش و شال اش عالقه از خبر با..دانستیم خوب

 .کرد درست یفرنگ توت یمربا و بافت

 مهمتر شیبرا یبرف روز کی از بردن لذت فعال. نداشت عجله

 یصدا هربار با..داشتیبرم کوتاه و آرام. بود دانشگاه و درس از

 یاداوری با.زدیم لبخند یبرف یستالهایکر شدن شکسته

 ادهیپ و بود یطوالن راه شد یتاکس گرفتن به مجبور لشیموبا

 .کردیم اش خسته فقط رفتن

                         *** 



 یروزها و برف عاشق که دایت برخالف. بود امدهین تایب امروز

 بهانه امروز و نداشت برف به یا عالقه چیه تایب بود سردش

 داشت ماندن خانه در یبرا یخوب ی

 ستاره و رونیب یپ حواسش کالس ساعت تمام از تر بچه

 . بود یبرف یها

 را کردیم یشمار لحظه دنشیشن یبرا که یدینباش خسته

 کی فقط هم لشیدل و رفتن یبرا شتدا عجله..دیشن باالخره

 !بس و برف. بود زیچ

  رساند دایت به را خودش سوگل

 کجاست؟ تایب-

 کالهش کردن درست مشغول و داد سوگل به را فشیک دایت

 ..شد

 داده استراحت خودش به و امروز-

 کنه استراحت دمیبا کرد پا به روزید که یطوفان با-



 ؟یداشت کارشیچ-

 گفت تفاوت یب و داد پس را فشیک

 خواستمیم کتاب چندتا از یچیه-

 بهش گمیم-

 ایب توئم رستوران میریهام بچه ؟بایا کارهیچ..یمرس-

 در و رستوران شهیش پشت یروز نیچن در نداشت دوست ابدا

 نوش غذا و شدیبن کردیم یبیغر احساس یحدود تا که یجمع

 !بکارد شیلبها یرو یمصنوع یها لبخند و کند جان

 بخورم غذا خونه تو دمیم حیجتر ممنون-

 فعال..کنمینم اصرار باشه-

 دیبا بود نشده رید تا رساند دانشگاه رونیب را خودش عجله با

 دیبا گرید روز کی وگرنه گرفتیم را لشیموبا سراغ دوباره

 کردیم صبر



 اشکال پا با..بود ستادهیا یتاکس شدن رد دیام به ابانیخ کنار

 نوشتن ریدرگ حواسش. دیکشیم برف یرو بیغر و بیعج

 کنار ینیماش زدن ترمز متوجه که بود ها برف یرو نامش

 . شد شیپا

 نگاه شیروبرو رنگ یمشک نیماش به یکنجکاو با

 را سرش دیشن که را ییآشنا یصدا و  رفت نییپا پنجره..کرد

 دلچسب یهوا نیا در اریسام دنید از بهتر زیچ چیه..کرد خم

 اکتفا ساده لبخند همان به کرد نپنها را ذوقش..نبود یزمستان

 کرد

 سالم-

 رسونمتونیم دیش سوار..سالم-

 مونمیم یتاکس منتظر..نه-

 کالمش تکه گفتن نه ای بود تعارف اهل یلیخ ای

 ادینم ریگ یتاکس ایراحت نیا به دهیشد برف-



 شدیم میتصم از مانع نرفتش و رفتن نیب دیترد..کرد سکوت

 دیشن را اریسام یصدا دوباره که

 دارم حرف باهاتون دیش سوار-

 حواله یپوزخند دلش در..شد سوار  و نکرد تعلل نباریا

 بود برتر حس شهیهم که کرد شیها یکنجکاو

 ادیز را یبخار کرد عوض را دنده و زد لبخند تمندیرضا اریسام

 ..برگرداند دایت سمت را شیها شبکه و کرد

 د؟یریم کجا-

 ...اتوبوس ستگاهیا ای آژانس هی جلو-

 گفت آمرانه شد حرفش ادامه از مانع اریسام

 نیبگ و آدرس..کنار دیبذار و تعارف -

 .گرفت یبخار یجلو را دستانش و گفت را آدرس معذب دایت



 پر ذهنش در یادیز دختر نیا..کرد نگاهش یچشم ریز اریسام

 زد لبخند بود نشده رد که یشنهادیپ یادآوری با. بود رنگ

 ..بود خوب هم نشانیب تسکو بردن نیب از یبرا

 سرجاشه هنوز روزمید شنهادیپ یراست-

 دیپرس یپرت حواس با دایت

 شنهاد؟یپ کدوم-

 قهوه-

 بود گفته اریسام شنهادیپ کردن رد از یوقت روزید کرد سکوت

 ساعت مین فقط اگر نبود امابد. شد مادرش آسوده نفس متوجه

 یم شتریب را ذهنش مرموز پسر و گذراندیم اریسام کنار را

 .شناخت

 

 

 



 زد لبخند نینمک

 کنمیم قبول و شنهادتونیپ-

 هیعال-

 به حواسش. کرد عوض یفرع ابانیخ سمت به را رشیمس

 یحرف نه بود رونیب یتماشا مشغول مدت تمام که بود دایت

 در دانستینم. کردیم عوض را نگاهش ریمس یحت نه و زدیم

 گرددیم چه دنبال گرفته بخار پنجره پس

 و کرد جور و جمع را حواسش دایت..داشت نگه فهکا یجلو

 شد ادهیپ

 وارد و رفت راه اش شانه به شانه اریسام کنار اما بود معذب

 .شدند کافه

 م؟ینیبش پنجره کنار-

 یقد و بزرگ پنجره کنار که یا دونفره زیم حرف یب اریسام

  داد نشان را بود



 ستادیا شانیها سفارش منتظر و اورد منو گارسن

 ن؟یدار دوست یچ-

 گفت منو به نگاه بدون دایت

 نیریبگ میتصم شما..مهمونم من-

 تلخ قهوه دو و کرد پنهان شیلبها پشت را لبخندش اریسام

 داد سفارش
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 جسمش فقط که انگار. بود گرفته بخار شهیش به هنوز نگاهش

 حال در یگرید یجاها روحش. باشد نشسته اریسام یروبرو

 بود زدن پرسه



 ؟یینجایا-

 برداشت االتشیخ از دست اریسام یصدا با

 نجامیا-

 کرد اشاره شیروبرو قهوه فنجان به اریسام

 بود گهید یجا فکرت بس از شد سرد کنم فکر-

 بودن معذب حس..گرفت اریسام از نگاه زده خجالت دایت

 را برف دنیبار ، بود نشسته مرد کی یروبرو بار نیاول..داشت

 ! دینوشیم وهقه و کردیم تماشا

 بود تجربه حال در را یقشنگ یها نیاول 

 ؟یحرف کم انقدر شهیهم-

 نه راستش-

 کردم حذف و پشوند و شوندیپ و بندمینم جمع نکهیا از دیشا-

 یناراحت



 داد جواب عیسر

 راحتترم منم ینجوریا..اصال نه نه-

 یروز نیچن روزها اریسام..دعوتش از مانیپش نه شد کالفه نه

 بود شیروبرو حال و کرده تصور سرش در دایت همراه را

 با. بود شده دایت چشمان یاهیس مجذوب اول روز همان

 دل کردیم تر رهیت را دخترک چشمان یاهیس که یشرم

 شدیم ریدرگ شتریب اریسام دهیسر

 ؟یگشتیم یچ دنبال رونیب اون-

 کرد بلند را سرش دایت

 یچیه-

 بود پنجره به همش نگاهت اما-

 طاقت اریسام دل نگفت..حیمل و بایز..زد لبخند جالتخ با دایت

 !ندارد؟



 نمیبش دارم دوست بارهیم برف که ییروزا..برفم عاشق من-

 کنم تماشاش فقط

 ..زد لبخند هم اریسام

 ؟ینگفت زودتر چرا-

 باشه مهم کردمینم فکر-

 .داد هیتک زیم به را دستانش آرنج شد تر قیعم اریسام لبخند

 دیبا بود مهم شیبرا دایت قیعال تمام عدب نیا بود،از مهم

 گرفتیم ادی را تمامشان

 کن عوضش بگم شد سرد ت قهوه-

 نشده سرد یلیخ نه-

 با اما دینوش یا جرعه و کرد کینزد شیلبها به را فنجان دایت

 گذاشت نییپا را فنجان باالفاصله رفت زبانش ریز که یتلخ

 تلخه یلیخ که نیا-



 ؟یندار دوست-

 تلخ انقدر نه-

 متاسفم-

 کنهیم نشیریش شکر کمی ستین مهم-

 به دختر نیا کردن کشف ینیریش...زد لبخند فقط اریسام

 .نشست جانش

 شد بلند بود گذاشته جا نیماش درون که یا بسته یادآوری با

 !بود؟ کوتاه نقدریهم دارشانید یعنی کرد نگاهش متعجب دایت

 گردمیبرم االن-

 حبس نفس. کرد تماشا را رفتنش و داد تکان را سرش فقط

 فنجانش و داد هیتک یصندل کرد،به آزاد را اش نهیس در  شده

 .داد فشار مشتش درون شتریب را

 برگشت داشت دست در که یبنفش پاکت با زود یلیخ اریسام



 یروبرو را پاکت..زد کنار را فنجانش..نشست شیروبرو دوباره

 گذاشت زیم یرو دایت

 توئه واسه نیا-

 دیپرس شک با

 من؟ یبرا-

 ؟یپسندیم مدلشو نیبب آره-

 یلیمستط جعبه به زده بهت..برداشت را پاکت اما داشت دیترد

 کرد نگاه رنگ دیسف

 ..نیا-

 گفت باالفاصله اریسام

 کردمیم جبران بابد شکست لتیموبا بود من ریتقص-

 و شدیم رهیخ اریسام خندان صورت به یگاه دایت متعجب نگاه

 دیبگو چه بود مانده! دستش متیگرانق لیموبا به هم یگاه



 کنم قبول تونمینم گرونه یلیخ نیا اما-

 شد که کردمیم جبران دیبا اشتباهمو..کنار بذار و تعارف-

 بگم یچ دونمینم شدم شوکه..ممنونم-

 هیکاف یدیپسند منو قهیسل که نیهم..یچیه-

 برق نیا از شیب تا انداخت نییپا را سرش زو لبخند حیمل دایت

 ردینگ رنگ شیها گونه ندوینب را اریسام یها هنگا

 کیکوچ کار هی من- انداخت بساعتش یکوتاه نگاه اریسام

 م؟یبر نداره یاشکال دارم

 حتما نه-

 فرصت از دایت و رفت زیم حساب یبرا اریسام شدند بلند هردو

 رفت رونیب و کرد استفاده برف در بودن یبرا آمده شیپ

*** 

 یدیم پسش یبریم فردا گفتم که همون-



 کرد اصرار یلیخ مامان یول-

 ؟یکن قبول دیبا تو کرد اصرار اون-

 دونستیم مقصر خودشو-

 خرمیم دشویجد هی واست من.. یدیم پسش یبریم فردا!دایت-

 کجاست؟ تیقبل لیموبا..

 سراغش نرفتم-

 دخترکش..دیکش قیعم نفس کردن دو به یکی از کالفه بایز

 یزندگ متفاوت ییایدن در هردو..اریسام یبرا بود فیح

 کردندیم

 وقته رید بخواب برو-

 مامان-

 بله؟-

 گفت درمانده



 ندم؟ پسش شهینم-

 خواند؟یم گوشش در نیاسی ای دیکوبیم هاون در آب

 گذاشتم کم یچ برات من..کنمینم تکرار گهید حرفمو دایت-

 خودشو نیع دادم ؟قولیشد بهیغر هی خام لیموبا هی با که

 خرمیم واست

 به خاطراتش دفترچه در را امروز. کرد نگاهش صالیاست با دایت

 . بود کرده ثبت بنفش یبرف روز نام

 بود،چطور نوشته دلچسب و نیریش را اش قهوه یتلخ

 دهد پس را اش یادماندنی به یبرف روز ادگاری توانستیم

 نیا واسه..ینش ها کادو نیا وابسته بهتره..اتاقت تو برو-

 یروز هی خوامینم..یجوون یلیخ هنوز اگذاشتن قرار و کادوها

 من تکرار خوامینم..باشه شکستت دل واسه تیناراحت نیا

 !یباش



 حرف. نداد دنیبار اجازه اما آمد شیها پلک پشت تا اشک

 قبول ناچار..بود مهمتر غرورشم اما بود نیسنگ مادرش یها

 ..گرفت شیپ را اتاقش راه و گفت یریبخ شب لب ریز کرد

 را اش یداشتن دوست لیموبا بار حسرت و تنشس تخت یرو

 داشت دوست که یبود،آدم خاص شیبرا  اریسام. کردیم نگاه

 یکند،صدا حس را حضورش اش یزندگ یها گوشه گوشه در

 همه زود چقدر بود شده دایت جان آرام بیعج خشنش و بم

 جان یدیجد رنگ اش یصورت یایدن شد،کنار قشنگ زیچ

 مخالف قدر همان..ایدر ای آسمان یبآ جنس از یبود،رنگ گرفته

 !یداشتن دوست اما
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 .انداخت اش شانه یرو را اهشیس یپشت کوله

 حرفش پشت لجبازانه بایزد،زیم موج رفتارش در یدلخور

 .کرد اریسام یکادو دادن پس به مجبور دارایت و ستادیا

 یها یدلخور و یناراحت. شدند سوار هردو و زد را ریدزدگ بایز

 .ندینب را خودش تکرار تا دیخر جان به را دایت

 برف از هم یچندان اثر یداشت،حت رونیب به نگاه مغموم دایت

 .کند خوش را دلش حال یکم که نبود روزید یها

 کرد نگاه دایت درهم و گرفته رخ مین به بایز

 یناراحت انقدر چرا-

 اهنگ روح یب و زده خی یها ابانیخ به که حال همان در دایت

 : داد جواب کرد یم

 ستمین ناراحت-

 حرف باهام هم کلمه هی صبح ه؟ازیچ واسه رفتارات نیا پس-

 ینزد



 :کرد زمزمه آرام

 نداشتم یحرف-

 اریسام دلبسته دایت بود دهیفهم خوب.. آمد درد  به دلش

 یادیز ها یدلدادگ یبرا بود، کوچک هنوز دخترکش..شده

 به یغم و شکسته دل با که یروز از دیترس یم. بود جوان

 برگردد کوه اندازه

 .زد ترمز دانشگاه به دهیرس

 شیصدا بایز که داشت شدن ادهیپ قصد یخداحافظ بدون دایت

 :زد

 دایت-

 ?بله-

 م؟یباش باهم نهارو ندارم کار یلیخ امروز-

 قهر و مادرش با یآشت محض نهار وعده..ستادیا یا لحظه

 بود طرفه کی



 زنمیم زنگ شد تموم کالسم..باشه-

 .داد را جوابش لبخند با بایز

 یها هیتوص از بعد بایز شد،اما ادهیپ یخداحافظ بدون دایت

 کرد یخداحافظ اش هرروزه

 گرفت، شیپ در را دانشگاه خالف یراه آروم یها قدم با دایت

 کردن رد چگونه و دیبگو چه دید را اریسام یوقت دانستینم

 کند حیتوج را شیکادو

  نیا با انداخت،اما یم جانش به لرز و آمد یم ،سوز بود هواسرد

 سمت را رشیمس. خواستیم رفتن و زدن قدم دلش حال

 که ینفر چند بجز کرد کج بود ها یکینزد آن در که یپارک

 یکس بودند کرده انتخاب ورزش یبرا را یزمستان سرد صبح

 و بودند برف از دهیپوش پارک درون کاج درختان..نبود پارک در

 بودند کرده جادیا ییبایز یگرن تناقض



 را دلش حال. کرد انتخاب نشستن یبرا هارا قیآالچ از یکی

 یدلخور و ها یناراحت نیا دیفهمیم خوب کرد،یم درک خوب

 نداشت شتریب لیدل کی فقط مادرش از ها

 مخالفت از بعد روزید.  آورد  رونیب فشیک از را لیموبا جعبه

 . نداشت دنشکر روشن یبرا یلیم گرید مادرش یها

 شدنش روشن  شتریب هیثان داد،چند فشار لیموبا یکنار دکمه

 گرید که داشت را و لیموبا نیا ذوق انقدر. دینکش طول

 . نگرفت خودش لیموبا از یسراغ

 مامان آخه یلجباز چقدر-

 کرد جلب را ش توجه یپ در یپ یها امیپ  یصدا

 .کرد لمس را صفحه یرو قفل باالفاصله

 کرد باز را بود نفر کی از ههم  ها امیپ

 "خونه؟ یدیرس سالم "

 ؟یخاموش چرا.. ارمیسام"



 روزید.  بود رهیخ دستش درون لیموبا صفحه به زده بهت

 از یخبر و بود گذاشته فشیک درون کردنش روشن بدون

 .نداشت درونش کارت میس

 "منتظرم..بزن زنگ بهم یتونست هروقت"

 از هم دیداشت،شا استرس و بود نگران یکم فقط نباریا

 نداشت دیترد کشد،امایم خجالت اریسام یصدا دوباره دنیشن

 بود مصمم اریسام با تماس و کارش انجام یبرا و

 را جانش شده خوره استرس.. گرفت شماره یمعطل بدون

 نیب از شیصدا لرزش تا کرد سرفه یمصلحت بار چند خورد،یم

 .برود

 الو کی فقط. رفت باال قلبش ضربان اریسام یصدا دنیشن با

 اش نهیس شکافته حال در اراداه یب چموشش قلب بود  گفته

 بود

 سالم-



 فرستاد رونیب آسوده را نفسش اریسام

 بودم منتظرت شبید ؟کلییکجا معلوم.. دختر سالم کیعل-

 دستان کف که یقدر به داشت استرس. دیلرزیم شیصدا

 رمشگ زمستان چله انیم. دیکش یم شیمانتو به را مرطوبش

 بود

 نکردم روشنش-

 چرا؟-

 نتوستم-

 :دیپرس یبانگران اریسام

 شده؟ یزیچ-

 نمت؟یبب تونمیم..نه-

 کار کند؛فعال حذف را آخرش کالس توانستیم کرد فکر یکم

 داشت دایت اسم به یمهمتر



 دانشگاهم من.. حتما آره-

 فرشته مجسمه کینز قیآالچ تو من. ابونیخ سر پارک ایب-

 منتظرتم

 اونجام گهید قهیدق 5 -

 یها صحنه از گرفتن عکس آمد ادشی. کرد قطع را تماس

 نیدورب تیفیک و داشت یعکاس نیدورب نه دوست،اما را یبرف

 زدیم دل به یچنگ لشیموبا

  ییتا چند توانست یم اما نداشت وقت یلیخ اریسام آمدن تا

 ردیبگ عکس

 رفت  کاج یها درخت سمت دست به لیموبا

 یبرا ییبایز یها سورژه هم پارک  یهاانت سرمازده درختان

 بود یعکاس

 که یقیآالچ و فرشته مجسمه به را خودش باالفاصله اریسام

 . رساند بود گفته دایت



 پر ذهنش در دایت نقش زود یلیخ.  کرد نگرانش دایت دنیند

 دلش یخبر یب ساعت چند نیهم با که بود،آنقدر شده رنگ

 شدیم آشوب

 یبایز و یبرف عتیطب از یعکاس غولمش اریسام از خبریب دایت

 شکار از مانع دستش در یگوش خوردن زنگ که بود پارک

 شد درخت شاخه یرو از زاغ دنیپر لحظه

 بله؟-

 دا؟یت یرفت کجا-

 دوست و سرد ینیریش داشت،مانند لذت گفتنش دایت چقدر

 نشستیم جانش به یفرنگ توت یبستن یداشتن

 ؟یدیرس-

 وقته یلیخ-

 امیم االن-



 را تلفن. نبود اطراف آن در هم یدیجد سوژه و بود دهیپر غزا

 . رفت رونیب یبرف باغچه از و داد هول شیپالتو بیج در

 دنشید با اریسام. دیرس زود و بود نشده دور قیآالچ از یلیخ

 شد؟ دلتنگ کوتاه ساعت چند نیهم در شدیم مگر. زد لبخند

 ؟یموند منتظر یلیخ. سالم-

 .آمد یم صورتش به بیعج داشت لب یرو که ییبایز لبخند
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 بود سرخ سرما بخاطر شیها گونه و ینیب

 ن؟یماش تو میبر.. سردته یلیخ نکهیا مثل-

 مینیبش جا نیهم.. خوبه هوا نه..نه-



  یزنیم خی یدار جون دختر-

 لب به لبخند و نشست یچوب مکتین یرو یلجباز با دایت

 شد اریسام العمل عکس منتظر

 رفتار هرروز. نشست کنارش یکم فاصله با.  دیخند اریسام

 بود کننده سرگرم شیبرا دختر نیا از دنید بیعج و دیجد

 ؟ینیبب منو یخواستیم خبر؟چرا چه خب-

 بشیج از را لیموبا. انداخت نییپا را سرش زده خجالت دایت

 گرفت اریسام یروبرو و آورد در

 نمک قبولش تونمینم اما کادو بخاطر ممنونم-

 رفت کنار شیها لب یرو از لبخند خورده جا اریسام

 کردم جبران رو اشتباهم..دمینخر کادو من-

 یناراحت هم یکم کرد حس. بود زمستان از سردتر لحنش

 شده پنهان اش جمله پشت



 ندارم بهش یاجیاحت گهید. شده درست لمیموبا نهیا منظورم-

  شیکارها ته نکهیا. شد بلند یالعمل عکس چیه بدون اریسام

 شدیم یعصب کردیم حس را ترحم و منت

 تموم بودم کارم جبران واسه گفتم..دایت کن تمومش-

 سطل تو بندازش اصال..بکن خوادیم دلت یهرکار حاال..شد

 آشغال

 شیاصرارها و بود مادرش ریتقص همش.. بود کرده یرو ادهیز

 ..آخه..خوامیم معذرت-

 حرف کردن عمل به مجبور شهیهم نکهیا از کرد، تازه ینفس

 میتصم مادرش اجبار نکهیا از. دیکشیم عذاب بود مادرش یها

 .بود زاریب باشد شیها

 شیها حرف ادامه منتظر خورده گره بهم یابروها با اریسام

 :بود

 دارم ش نگه نداد اجازه دنشید بعد روزید یعنی..مامانم..آخه-



 یها کردن دست دست از..کرد کنترل را اش خنده اریسام

 شد خجالتش متوجه جوان دختر

 ن؟یهم فقط-

 .داد تکان را سرش فقط دایت

 ؟ینکرد پنهون مادرت از ویزیچ تاحاال تو-

 ه؟یچ منظورت-

 اش چهره در خنده آثار.  برگشت شیقبل یجا سر اریسام

 ..بود دایهو

 روشنش یدانشگاه ای یرونیب ای ییتنها یوقت نهیا منظورم-

 کن

 اموشهخ وقتا شتریب که ینجوریا-

 یادیز دختر نیا..نشاند شیلبها یرو خنده یکم نباریا اریسام

 بود بچه البته و ساده



 دار ش نگه خودت شیپ فقط..نداره اشکال-

 اریسام سر از هوش و زد لبخند..زد لبخند متقابال دایت

. نزند لبخند معصوم انقدر وقت چیه دیبگو باشد ادشی..پراند

 !ها دلبخن نیا تحمل خواهدیم نید و دل

 بردارد او از چشم توانستیم مگر

 خاص شیبرا یروز دیشا زدیم حدس دید اورا که یاول روز

 .شود

 قبل قهیدق چند آرام دخترک از متفاوت و جانیه از پر دایت

 :گفت

 کن نگاه گرفتمو که ییعکسا ایب پس-

 . کرد تماشا هارا عکس یتمام مشتاقانه اریسام

 . دید دایت رهچه درون را خنده شدیم راحت چقدر

 رمیبگ یراتیتعم از لمویموبا برم دیبا من-



 رسونمتیم-

 دارم قرار مامانم با بعدشم-

 شرکت یریم پس-

 ارهیدرب دلم از خوادیم..میباش باهم نهار قراره نه-

 نشده رید تا میبر-

 به لرز و بود دنیوز حال در یسرد باد..رفتند رونیب قیآالچ از

. کرد تر کینزد هم به شیالتوپ یها لبه..انداخت هردو جان

 دکمه بدون یپالتو نیا نبود حواسش که بود گرفته آنقدر صبح

 .ستین سرما و سوز نیا مناسب

 تا داشتیبرم قدم تند. زدیم یسرخ به فشیلط و دیسف پوست

 برسد نیماش به زودتر

 با جلوتر قدم چند که ییدایت و کرد باز را گردنش ارشالیسام

 زد صدا ار داشتیبرم گام عجله

 دایت-



 تا بود کرده پنهان آغوشش در را شیها دست که یحال در 

 ستادیشود،ا گرم

 گره دقت با و انداخت دایت گردن دور را گردنش شال اریسام

 زد

 . کوباندیم اش نهیس وارهید را خودش شده سرکش قلبش

 سرما از که اش ینیب  یرو یآرام اش اشاره انگشت با اریسام

 :زد بود شده سرخ

 یبخور سرما ممکن. یباش خودت مواظب شتریب دیبا-

 .کرد نگاهش یشناس قدر با دایت

 مزه شتریب زبانش ریز  اریسام یها ینگران ینیریش هربار

 که داشت یمادر شهینداشت،هم یوابستگ از یترس. کردیم

 کدام چیه اما شود نگران شیها حس هاو حاالت تمام یبرا

  نبود ودلچسب ابن اریسام یها ینگران اندازه به

 . کوباندیم اش نهیس وارهید را خودش شده سرکش قلبش



 عطر احساسش تمام با. دیکش قیعم دم و بست را چشمانش

 دیکش بو را اریسام یخوشبو و تلخ

 نداشت آرام و بود برداشته قرار یب یبنا قلبش

 کرد،دست نگاه بست گردنش دور اریسام که یشالگردن به

 بود بایز تازه یگزند کی نید،عیکش شیرو

 نیدلنش مرد نیا با شیها نیاول زد،تجربه لبخند خود خودبه

 .بود

  کرد یم نگاهش  و بود ستادهیا ارهیسام

 سرکوب را دنشیکش آغوش در یبرا لشیم تا کرد مقاومت

 .کند
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 *حال زمان*

. بود غروب یدما دم. کرد باز را در و چرخاند قفل در را دیکل

 مونا از یخبر  نکهیا مثل اما رفتیم یکیتار روبه خانه یفضا

 ماندند جواب یب تمامشان که زد شیصدا یچندبار. نبود

 یب وقت چیه داشت که یخطر پر یباردار کرد،بخاطر تعجب

 یم خوشحال شتریب نبودنش از نکهیا با. رفت ینم ییجا خبر

 نداشته یخوب عواقب بود ممکن ها یخبر یب نیا اما شد

 !باشند

 به را یبودگوش منتظزش خ پشت که ییتایب یادآوری با

 چسباند گوشش

 زنمیم زنگ بهت بعدا من تایب-

 داد جواب طلبکار تایب



 از کارمون استارت نمیبب کنم،بگو ریص تونم ینم بعد تا من-

 گفت؟ یچ امروز جلسه از نیشاه ه؟اصالیک

 گفت کالفه کردیم روشن را خانه یها چراغ که یحال در دایت

 کجاست مونا نمیبب دیبا االن بعد واسه بذار صلهمف-

 گهید ست خونه باشه نونهیم کجا وا-

 کهیتار جا همه خونه اومدم.. شنهادتیپ از یمرس-

 مامانشه ؟البدخونهیشد حول چرا تو حاال خب-

 مبل یرو فشیک وکنار اورد در را شالش و پالتو حال همان در

 انداخت

 حرف بعد کنم دایپ رو مونا اول بذار. دادیم بودخبر اونجا اگه-

 میزنیم

 منتظرتم. باشه-



 و تایب مشترک اتاق سمت به کراستی. کردند یخداحافظ کوتاه

 کسب ای جواب منتظر. زد در به یا ضربه کوتاه. رفت پدرش

 کرد باز را در و نشد اتاق داخل یشخص از اجازه

 کرد شیصدا ینگران با. بود دهیکش دراز تخت یرو مونا

 چراغ. شود مطمئن بودنش خواب از تا رفت کینزد مقد چند

 بود روشن آباژور نور اندک با اتاق و نکرد روشن را

 مونا؟-

 بد با نداشت دوست چیه. رفت تر کیونزد نگرفت جواب

 خراب دوباره پدرش با شده روبراه تازه رابطه مونا حال شدن

 مواظب بود گفته و داشت خبر پدرش یتهایحساس از. شود

 !باشد

 ؟یدیمونا؟خواب-

 حرف هم یا کلمه چند که آنقدر بود حالیب فقط نبود خواب

 . بود مشکل شیبرا هم زدن



 داد تکان آرام و  گذاشت شیبازو یرو دست دهیترسس دایت

 ؟یشنویم صدامو-

 شود مطمئن تا بود یکاف ناله کی نیهم. کرد ناله آرام مونا

 !نبوده لیدل یب شیها ینگران

 فقط. کرد یم خبر را پدرش دیبا رفت رونیب اتاق از عجله با

 یحساب پدرش مطمئنا داشت؛ کم را مورد کی نیهم

 کردیم سرزنشش

 از پس یکیرا انتظار یها گرفت،بوق را پدرش شماره عیسر

 باز اما گرفت دوباره باالفاصله. شد قطع تا شمرد یم یگرید

 کرد شمارش را انتظار ها بوق فقط هم

 قند حبه چند و کرد پر را آب انویل و رفت آشپزخانه به

 یب و فشار افت مورد در خانوم حاج از قبال. انداخت درونش

 بود دهیشن مونا یها یحال



 و مونا نگران نکهیا نه داشت عجله اتاق به دنیرس یبرا

 ایدن نیا به پا برادرش عنوان به گرید ماه چهار که ینیجن

 درشپ یها سرزنش خواستینم دلش فقط باشد، گذاشت،یم

 کند تحمل مونا بخاطر را

 . نشست کنارمونا تخت یکرد،رو روشن را چراغ

 یش بلند کن یسع. آوردم قند آب مونا؟واست-

 ریز دست نکرد، دیترد. کرد ناله فقط جوابش در مونا هم باز

 را شربت وانیل. کرد بلندش یکم یسخت به و انداخت سرش

 به را وانیل اتیمحتو از یکم و کرد کینزد شیها لب به

 را شربت بتواند که بود نیا از حالتر یب مونا. داد مونا خورد

 ییتنها به. کرد زیتم را دهانش دور دستمال با دایت. دهد قورت

 دراز تخت یرو را مونا. دییایب بر کار نیا پس از توانست ینم

 باالخره بوق دو از پس گرفت، را پدرش شماره دوباره و کرد

 دیچیپ گوشش در پدرش یصدا



 بابا؟ الو-

 ؟یخوب سالم-

 دادینم را استرس انتقال اجازه غرورش. دیکش قیعم نفس

 ..واسش... حاله یب کمی مونا-

 : رفت حرفش انیم یعل

 بده خبر ونداد به.. کشهیم طول برسم تا شهرم از رونیب من-

 :زد لب دایت

 زنمیم زنگش باشه-

 دیپرس همسرش حال از ینگران با یعل

 ؟بزنه حرف تونهیم-

 خوابه-

 رسونمیم زود خودمو-



 خوره استرس. گرفت را ونداد شماره مکالمه اتمام از پس

 یم شیها دندان انیم را شیها ناخن بودو شده جانش

 ونداد منتظر نباریا نبود الزم حداقل خداروشکر. گرفت

 :گفت زود دیچیپ یگوش در که ونداد سرد یبماندصدا

 مشیببر دیبا ونبرس خودتو زود.. ستین خوب حالش مونا-

 مارستانیب

 رشیدستگ ینگران و ترس فقط دایت یها صحبت از که ونداد

 :بشنود را شیصدا دایت تا کرد بلند را شیصدا تن بود شده

 چشه؟ ؟مونایگیم یچ نمییب ریبگ آروم-

 :فرستاد رونیب کالفه و حرص پر را نفسش

 تکون کنه،یم ،ناله خوابه خونه اومدم یوقت از بده، حالش-

 دیبا دونم ینم گهید بود شهر از خارج زدم بابازنگ خوره،بهیمن

 کنم کاریچ



 حواست.. مارستانیب مشیببر امیم کن تنش مناسب لباس-

 باشه بهش

 ایب زود-

. برگشت مونا کنار دوباره. کرد قطع یخداحافظ بدون را تماس

 ییتنها و کمک بدون درآورد کمد از یا ساده شال و بافت

 .کند بجا جا را مونا نیگسن بدن توانستینم

 و کالفه. بود نتجه یب شربت خورادن یبرا اش دوباره تالش

 را خودش نداشت دوست وقت چیه. رفت پنجره کنار یعصب

 شیپ دوسال کاش. کند اش یزندگ یها اتفاق و مونا ریدرگ

 حداقل دادیم را مادرش با رفتن واجازه کرد ینم لج پدرش

 .نداشت را امششآر اندک خوردن بهم استرس االن

 دهیپر رنگ چهره به رهینشست،خ مونا یپا تخت،کنار یرو

 کرد نگاه اش
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 شیبرا. شد شتریب پدرش نیب ها فاصله زن نیا بخاطر چقدر

 دییایب فرزندش و خودش سر است قرار ییبال چه نبود مهم

 نشود رشیباگیگر شرش بود دواریام فقط

 را کشور از خروجش هاجاز شیها یلجباز محض فقط پدرش

 حسرت در شهیهم و کند بایز دل به خون داشت تین نداد،

 را پدرش یسرد و ها نفرت لیدل چیه. بماند دخترش دنید

 . دینفهم

  شد بلند عجله با آمد خودش به فونیآ ممتد زنگ یصدا با

 ماند، منتظر و زد تن را شیپالتو گذاشت باز را یورود در

 خواهرش اتاق یسو به. بود شخصم ونداد رفتار از اضطراب

 . بود دهیفا یب اما اد د تکانش کرد شیصدا دایت مانند رفت



 ینکرد عوض لباساشو چرا-

 :داد جواب تفاوت یب دایت

 بود نیسنگ-

 را چییسو. کرد تکرار را یمفهوم نا کالمات لب ریز ونداد

 گرفت دایت سمت

  ساختمون جلو اریب نیماش-

 و دیچیپ مونا بدن دور ینازک یپتو ادوند.  نکرد یمخالفت دایت

 گرفت آغوش در را تنش

                                                                     

*** 

 گهید نهیهم قوز یباال قوز-

 ؟یمارستانیب االن-



 خانم تیوضع تا میواستاد پا لنگه هی همه ساعته آره،سه-

 شه نرمال

 :گفت و دیخند تایب

 گهید چیبپ اریب بهونه هی. حاال نخور حرص-

 آخر رفت غره چشم بابا گفتم یهرچ..ستین من زیعز ستین -

 و شهیم بهش یاحترام یب یبر که کرد بهونه خانمو حاج سرم

 !حرفا نیا

 از روش،بهتر م گهید ساعت دو یستادیوا نهمهیا حاال خب-

 که بعدشه یکردنا ترش رو

 شهیم بلند گرم یجا از-

 زد شیصدا تیدج با تایب

 !دایت-

 یم لذت مارستانیب محوطه کیرمانت یفضا از دارم که فعال-

 برم



 ببر لذت من زیعز ببر لذت-

 یم یط را ساختمان تا محوطه عجله با که ییآشنا فرد دنید

 شد پرت شیها حرف و تایب از حواسش کرد

 وارد بودد راهش سر که نفر چند به زدن تنه با هامون

 و هامون حضور لیدل تا افتاد راه ینجکاوک با. شد ساختمان

 . شود متوجه را داشتنش عجله

 دینفهم. نداشت قرار و آرام بود داده خبر اریسام یوقت از

 کار اوضاع و حال آن با زدیم حدس. رساند چگونه را خودش

 جو و پرس با هامون بود شلوغ اورژانس.  بدهد خودش دست

 کنار را پرده. کرد دایپ را بود یبستر اریسام که یتخت پرستار از

 زخم بود خورده اش یشانیپ یرو که یا هیبخ دو بجز. زد

 دوش با فقط که بود کوفته یکم هم بدنش. نداشت یگرید

 شدیم حل گرم آب

 خودت؟ با یکرد کاریچ-



 نگران و دهیپر رنگ چهره به کردو باز را چشمانش اریسام

 دیخند هامون

 ؟ینکن خراب خودتو-

 یدردسر شهیهم.. زهرمار-

 یکنیم سکته االن نیبش-

 را سرش تاسف با هامون و کرد تمام خنده با را اش جمله

 . داد تکان

 هامون توانستیم فقط دایت اما بود کنار رنگ دیسف پرده گوشه

 یم که را شیصدا. ندیبب بود نشسته اریسام تخت کنار که را

 دیشا بود، خسته داشت، خش. رفتیم باال قلبش ضربان دیشن

 توانست یم کاش. بود دار خش نگونهیا که دیکش یم درد هم

 ندیبب چشمانش با را بودنش خوب و برود جلو

 داد باال ابرو هامون. کرد رشیغافلگ پرده کبارهی به  رفتن کنار

 دیپرس شک با و



 ؟یکن یم کاریچ نجایا تو-

 اش خورده گره یها اخم با  اریسام نگاه ینیسنگ توانست یم

 را غرورش نگرانش چشمان تا برنگرداند سر اما زا کند حس را

 . کند له

 گفت یدستپاچگ با

 دنبال هیبستر نجایا آشناهام از یکی یعنی.. بخاطر من..نجایا-

 گشتمیم تختش

 دروغگو یدایت. بست نقش اریسام یها لب یرو پوزخند

 گره بهم را دستش انگشتان و دیدزدیم را چشمانش شهیهم

  زد یم

 صولت انومخ نده بد خدا-

 لحظه را چشمانش بود یریگ مچ و تسخر از پر اریسام لحن

 جمع را دحواسشیبا کرد لعنت را خودش و  بست کوتاه یا

 لب ریز بود، یعصب خودش انهیناش رفتار از شدت به. کرد یم



 زا اریسان که برنگشت یکرد،حت یخداحافظ هامون با آرام و

 کند نگاه

 کن صبر-

 گذاشته یناسازگار یبنا قلبش و لعق. ستادیا نرفته هنوز

 . بودند

 مهمه..میبزن حرف دیبا-

 :گفت هامون دایت یکنجکاو از قبل

 یسام ستین وقتش االن-

 وقتشه االن نیهم اتفاقا-

 داد ادامه هامون به رو و گرفت دایت از نگاه

 کردم داتونیپ نیزم رو میبود دنبالتون آسمونا تو-

 یب و دار خود کرد یعس دایت.  کرد نگاهش چپ چپ هامون

 نگاهش چشم گوشه از.. نبود موفق آنچنان اما باشد توجه



 انیم یمواز خط دو و بود یعصب بود درست کرد،حدسش

 بود شده تر قیعم شیابروها

 یگشتیم یاشتباه آدم دنبال-

 شروع که یبحث کردن تمام یبرا هامون اما زد پوزخند اریسام

 گفت زودتر بود نشده

  شرکت تو میذاریم قرار روز هی.. ستین حرفا نیا وقت االن-

 داد جواب قاطع

 دارم حرف یکس با نه امیم ییجا نه من-

 دادن عذاب و کردن یعصب از انگار دنده کی و بود لجباز

 برد یم لذت اریسام

 دا؟یت-

 نقدریهم ونداد وجود یروز کرد ینم فکر چوقتیه دیشا

 !باشد دهنده نجات



 بود بار نیاول را آدم نیا. کرد گاهن ونداد به تعجب با هامون

 .دید یم

 گشتم دنبالت و مارستانیب کل ؟یینجایا-

 ومدمیم داشتم-

 که نجاتش فرشته به فقط. اریسام نه و دید را هامون نه

 برداشت قدم و کرد نگاه بود شیزندگ فرد نیمزاحمتر

 دیپرس دهیکش هم در اخم ونداد

 ؟یشناسیم رو ییموال تو-

 

 

 

 36_پارت#



 رشیغافلگ ها وقت یلیخ ونداد. کند تعجب که بود دایت بتنو

 را ونداد و رفت نیشاه دنید یبرا که یروز کرد،مثال یم

 طلبکار و یعصب. دید

 ش؟یشناسیم نه،تو-

 نبود ساده شیها حرف قدر دختر نیزد،ا خند پوز ونداد

 شیپ دوسال.. بود یساز ساختمون یها گنده کله از پدرش-

 .نییپا شد پرت ساختمون از پروژه هی سر هم

 داد ادامه و دید را دایت زده بهت نگاه

 کردن آب ریز سرشو باشیرق گنیم البته-

 ترحم حس با. سوزاند دل بود خوب یادیز که یهامون یبرا

 را ییموال یحاج. کرد نگاه هامون یخال یجا به و برگشت

. بود یامروز اما مومن یها یحاج آن از بود دهید بار کی فقط

. کرد یم یجوان شانیپا به پا و دادیم جوانترها دل به دل

 بزرگ یقلب مرد،با همانقدر بود رفته پدرش به هم هامون



 ا؟یدن کجاست حواست-

 . داد یم دستش کار ها یحواس یب نیا آخر

 مرخصه؟ مونا-

 خوشحال یحساب یتونیم تو.. ما خونه ادیم یروز چند آره-

 یباش

. رفتیم هم پدرش رفتیم نامو یوقت. شد خوشحال هم واقعا

 آمد ینم خانه یروز چند گرفت یم بهانه را کار حداقل

 ؟یداد بهم عمرمو خبر نیبهتر یدونیم-

 زبان یدایت همان شد دوباره.  کرد نگاهش خشم با ونداد

 دایت از زودتر و گفت "پرو بچه" لب ریز!بود قبال که یدراز

 و کرد یم خبر اراتیب دیشا. زد لبخند و دیشن دایت. برداشت قدم

 خواند یم حافظ تایب مثال. کردندیم یزندگ دخترانه یروز چند

 یفرنگ توت یبست مهمان به خودشان هم دیشا.. فروغ دایت و



 شانیباز زنک خاله و ها کردن پچ پچ یبرا دلش. کردندیم

 بود شده تنگ

 یبستر محل یسو به کوتاهش و خوش خبر از سرخوش 

 .برداشت قدم مونا

                                                                       

*** 

 صبح یتنبل با تایب و ذوق با دایت. بود شانیکار روز نیاول امروز

 .شدند داریب زود

 هفت هنوز ساعت ؟یباش سرحال انقدر یتونیم یجور چه تو-

 نشده

 گفت دهخن با انداخت ینگاه تایب خوابآلود ریتصو به نهیآ از دایت

 یشیم سرحال برسون آب به خودتو پاشو-

 گذاشت سرش یرو را بالشت و دیکش دراز دوباره تایب



 دوش برم نشده پا خواب از اردکم مگه. ایدار حوصله بابا برو-

 !رم؟یبگ

 انیم به اخم برداشت، شیموها زدن شانه از دست دایت

 دیکش تایب سر یرو از را بالشت حرص با و نشاند شیابروها

 شده شب یبخور تکون ییبخوا تو تا.. تنبل نمیبب پاشو-

 .دیخند دایت و زد غر تایب

 پسره نیا با کار الیخیب میکن گوش و ونداد حرف ایب اصال-

 میبش

 گفت طلبکارانه و دیکش آغوش در را شیدستها دایت

 یوقت دایت ینگفت.. یبود کیج تو جک ونداد با شبید پس-

 رهیم آخرش تا کنهیم شروع ویکار هی

 پروژه نیا واسه سال هی کینزد تو..گهینم که بد من زیعز -

 همه یدید هوی زنهیم شیش پسره نی،ایدیکش زحمت

 هوا فرستاد زحمتاتو



 یکنیم تکرار و ونداد یحرفا یطوط مثل خوب-

 کرد شیصدا کالفه تایب

 !دایت-

 . شد شیموها بافتن مشغول و ستادیا نهیآ یروبرو دایت

 که یراه نیا آخر برم، دتیسر دل دتوخو قربون من آخه-

 نبود یچیه رفتم من.. نداره عاقبت و آخر. ترکستانه به یریم

 نایا همه از بدتر..علف و آب یب و یخال و خشک نیزم هی جز

 ست کطرفهی عشق

 دیپرس تخس تایب

 ه؟یچ منظورت-

 استفاده سو داره یدلبست یجنابعال دهیفهم ونداد نهیا منظورم-

 کنه یم

 ست؟ین کار مرد نیشاه بفهمونه خوادیم بده-



 سو داره یدار بهش که یا عالقه و تو از که بده نیا نه-

 کنهیم استفاده

 به دایت. بود یعیطب..رفت ینم کتش در رقمه چیه دایت یحرفا

 . کرد یم نگاه یخون دشمن چشم به ونداد

 !سنگ در نیآهن خیم نرود که کنم چه-

 به حق یا افهیق کرد نهانپ را شیلبها پشت تا آمده لبخند

 برگشت سرش پشت به و گرفت خودش به جانب

 خوب شو آماده پاشو دهنت؟ نقل شده ونداد یصبح سر هیچ-

 میبرس رید و روز نیاول ستین

 و آمد یم بر خدا فقط دایت یها یلجباز پس از. نداد ادامه تایب

 ضرر فقط که کرد یم یفشار پا کارش سر بر آنقدر یگاه!بس

 شدیم بشینص

 ریتاخ با یا قهیدق چند داشت دایت که یا عجله وجود با

  دایت. بود کرده آماده شانیبرا را یکوچک اتاق نیشاه.. دندیرس



 ینقل و کوچ اتاق بار چند یخوشحال با بود اتاقش زده جانیه

 ذوق با رفت اتاق کوچک پنجره پشت بارها. گذراند نظر از را

 .کرد نگاه ابانیخ به

 م؟یبخر گلدون چندتا نجایا واسه دیبا-

 با دایت. کرد نگاهش فقط بود شوق و شور از یخنث که تایب

 داد ادامه اتاق گوشه به اشاره

 دوتا یکی. دهیم جون گوشه اون به اون ایسانسور گلدون هی-

 پنجره لب واسه.. مییمسخوا مسزمون رو واسه کاکتوس هم

 میخریم یشمعدون هم

 یم تکرار مغزش در ونداد یاه حرف. داد تکان سر فقط تایب

 یم را انتظارشان ندهیآ در یبزرگ ضرر که را ینگران نیا و شد

 حرف از کلمه کی فقط دایت کاش. کردیم شتریب را کشد

 کرد یم باور را شیها



 زیم. نشست زشیم پشت تایب بودن تفاوت یب به توجه یب دایت

 واندبت تا دیبخش یم رگ یکم دیبا بود رهیت یادیز و یا قهوه

 کند کار

 عکس قاب زشیم به دنیبخش رنگ نیاول و شروع یبرا

 یم زنگ دیبا. گذاشت زیم یرو را مادرش و خودش دونفره

 خبر که البته. کرد یم خبرش با مدت نیا یها اتفاق از و زد

 به دیبا  و داشت ازین بود شیصدا دلتنگ شتریب بود بهانه ها

 .دیرسیم آرامش

 

 

 

 و کردن مرتب مشغول سکوت در که ردخت دو هر در یصدا با

. دندیکش کار از دست بودند زشانیم یرو یها لهیوس دنیچ

 شد اتاق وارد زنان لبخند نیشاه



 خانما ریبخ صبح-

 را نیشاه ریبخ صبح جواب یانرژ پر و زد لبخند متقابال دایت

 !کرد تشکر فقط ساده یلیخ تایب اما داد

 نکنم فکر شروع واسه یول کهیاوده؟کوچ خوشتون اتاقتون از-

 باشه بد

 گفت جانیه و ذوق از پر دایت

 هیعال یچ همه-

 لویک لویک دایت یها یزدگ ذوق یبرا و کرد سکوت فقط تایب

 !خورد حرص

 کردن ترش رو و بود مهم شیبرا دایت اقیاشت فقط که نیشاه

 داد ادامه بود یکوچک یسرگرم فقط تایب یها

. نیکن یبررس رو اول مرحله یها نقشه شروع واسه پس-

  ن شما استارت منتظر همه

 واستون ارمیم مشکل بدون و کامل امروز وقت آخر تا چشم-



 چند هنوز اما. رفت رونیب اتاق از و کرد تشکر یراض نیشاه

 مهمان از خبر یمنش که بود نگذشته رفتنش از یا قهیدق

  داد یا ناخوانده

 شیابروها .کردیم ییخودنما اش یشانیپ یرو هنوز هیبخ یجا

 قدم کوتاه اما محکم.. نداشتند را گریکدی از شدن جدا الیخ

 کارشان محل اتاق به زشیرآمیتحق نگاه زود یلیخ برداشت

 مینزد مبل یرو تعارف بدون. کرد خشم و حرص از پر را دایت

 نگاه خرج را پوزخندش و انداخت پا یرو پا نشست، دایت زیم

 کرد دایت نیخشمگ یها
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 پا یرو پا نشست، دایت زیم کینزد مبل یرو تعارف بدون 

 کرد دایت نیخشمگ یها نگاه خرج را پوزخندش و انداخت

 ن؟یکن ییرایپذ ازم نییخواینم-

 دیپرس خورده بود،خا شده ریغافلگ اش کبارهی حضور از که دایت

 نجا؟یا یاومد یچ واسه-

 داد جواب خونسرد اریسام

 شنیم آشنا باهم همکارا پروژه هر اول-

 و یکرد،عصب نگاه دایت به اریسام جواب از زده بهت تایب

 یعسل رهیخ فقط یالعمل عکس چیه یب اما بود نیخشمگ

 ادیفر را تعجبش و بهت تا کند جان. شد اریسام چشمان

 شد یم شیرکاهیز آب و نیشاه سهم دیبا که ییادهاینزند،فر

 :گفت متعجب یتایب رو و شد جابجا شیجا در یکم اریسام

 ن؟یبذار تنها مارو قهیدق چند شهیم-



 دوخت تایب مات و منتظر نگاه به را مصممش یها چشم

 یدایت به ناباور تایب. بود کرده ریغافلگ رو دو هر اریسام آمدن

 را فکرش ابدا. کرد نگاه بود رفته فرو شیخونسرد الک در که

 با نیشاه که باشد یکار کیشر همان اریسام کرد ینم هم

 زدیم حرف آمدنش از تاب و آب

 ..دیبا ما اما-

 کرد دعوتش سکوت به و آورد باال را دست اریسام

 قهیدق چند فقط.. لطفا-

 شانیتنها آرام یها قدم با و شد بلند اما داشت دیترد تایب

 یها برگه مشغول اریسام وجود از تفاوت یب دایت. گذاشت

 یپ حواسش. بود مشغول ظاهر در فقط اما بود زشیم یرو

 کمر به را شیها دست بود ستادهیا که زدیم گشت یاریسام

 بود، اتاق روح یب و دیسف یها وارید یتماشا درحال و زده



 وارید یرو رنگارنگش یها شکوفه و بهار ینقاش یتابلو یجا

 !بود یخال

 :زد لب زد یم حرف خودش با که انگار دایت

 یستین وردار دست که وارید و ازدر ییخوا یم یچ-

 :گفت و کرد نگاهش جانب به حق اریمسا

 ؟یجور چه-

 :برد اش چانه ریز دست دایت

 ؟یجور چه یچ-

 سراغش دیبا نهایا از زودتر. دیکش صورتش یرو یدست یعصب

 تفاوت یب حاال آمد یم سراغش اول روز همان آمد،اگر یم

 .دیپرس ینم اش یخبر یب از و زد ینم اش چانه ریز دست

 گفت جانب به حق اریسام

 زد سرت به یا پروژه نیهمچ یجور چه-



 مانیپش متوجه  یوقت بست نقش دایت یها لب یرو پوزخند

 شده اش یآشفتگ باعث نگونهیا که یحرف گفتن از شدنش

 است،شد

 کنم یم کار روش دارم وقته یلیخ-

 تنها؟-

 حشم و خدم با نه-

 ؟یبود تنها دمیپرس.. نکن سفسطه-

 ؟یبدون ییخوایم یچ-

 جلو به و گذاشت زیم یرو را دستانش رساند زیم به را خودش

 دیغر تیعصبان و خشم با شد خم

 که پروژه نیا یپا ینشست یباک من از بعد واضحه سوالم-

 داده؟ جهینت االن

 شده یجد افهیق به. داد هیتک اش یصندل به زده شوک دایت

 کرد نگاه اش



 .زنمیم حرف یچ مورد در میدونیم خوب هردومون دایت نیبب-

 داد وادامه ستادیا صاف

 قراره االن..بعد واسه ذرمیم و کارت نیا کتاب و حساب اما-

 مخالفت نه میکن شروع کجا کارو  کنن مشخص جلسه تو

 !نیهم. "شیک" یگیم کلمه هی  فقط یاریم بهونه نه یکنیم

 !درسته؟ ستین یریگ میتصم تو فهیوظ-

 نمیبب یمخالفت ای..بشنوم اضافه کلمه هی..گفتم که همون-

 دیبا که وقته اون آب رو زمیریم چندسالتو نیا پته تمام ازت

 رفتت یآبرو دنبال یبگرد ذره ذره

 ؟یکن یم دمیتهد-

 :دادگفت یم نشان را خباثتش که یلبخند با

 دیبا یجور چه جلسه تو دمیم ادی بهت فقط!..ابدا نه!د؟یتهد-

 یکن رفتار



 نداشت را شیکارها در دخالت حق که یکس تنها. شد یحرص

 یزییپا شب کیدر خبر یب که یزمان همان از قایبود،دق اریسام

 . شد عوض شیزندگ

 مت؟یتصم خب؟-

 :گفت  کالفه  دایت

 ؟ییخوا یم یچ-

 نیا به شناخت یم خوب را لجباز یدایزد،ت پوزخند اریسام

 .شد ینم رام ها یزود

 ..بجز یچیه-

 افزود و آورد باال را اش اشاره انگشت

 شه اجرا شیک تو پروژه-

 :دیپرس کنجکاو

 ش؟یک چرا-



 بماند-

 !نماند-

 :دیکش درهم اخم اریسام

 هیکاف فقط دایت..منه یدستا تو فعال که باش ییآبرو فکر تو-

 دیبا که وقته اون بشنوم گفتم که یزیچ از تر اضافه کلمه کی

 یبزن زارویچ یلیخ دیق

 داد ادامه و زد پوزخند

 !شده پدر ایتازگ که یپدر مثال-

 بهانه ترسش نداشت کرد،دوست حفظ را ظاهرش اما دیترس

 و سال چند از بعد نداشت حق. باشد اریسام دست گرید یا

 .کند دیتهد یقلدر با برگشت خبر یب و رفت خبر یب که یاند

 شیصدا لرزبه بود بسته نفسش راه. کرد یم ینیسنگ شیگلو

 در شده جمع یمیقد و کهنه نبود،عشق بغض بود،اما انداخته



 اوردویب باال را تمامشان و بزند عق داشت دوست که بود دلش

 .دهد نجات عشق نیا ینیسنگ از را دلش

 شیصدا کرد یم یسع که یحال بست،در را چشمانش مکث با

 :زد لب داشت که ینفرت تمام با نرود باال

 رونیب برو-

 رام را دایت ساده کلمه چند با توانست یم هم هنوز نکهیا از

 یرو بخش تیرضا لبخند.آمد خوش مذاقش به یبحسا کند

 بود العمل عکس نیهم دنبال هم اول از نشست شیلبها

 شیپ خلوت ابانیخ ستادیا پنجره کنار زد دور را زیم اریسام

 کرد خطابش تیجد نداشت،با یتیجذاب چیه شیرو

 هست هم گهید موضوع هی-

 . فرستاد رونیب حرص پر را نفسش دایت

 رونیب برو کنمیم خواهش-

 



 

 

 را سکوت اما بود وقتش. کرد تمام نگفته را حرفش اریسام

 چشمان به و گرفت روح یب ابانیخ از نگاه بااخم. داد حیترج

 را خودش آوردو نییپا را سرش دایت. کرد نگاه دایت شده سرخ

 شناختینم را دیجد اریسام کرد زیم یرو یها برگه مشغول

 .گشت یم فرار هرا دنبال لحظه هر و بود معذب کنارش

 بتیغ هوی شدیهست؟چ میاریسام ی؟نگفتیکرد فرار ازم چرا-

 کردم داتیپ بمیرق کنار سال چهار بعد و زد

 چهار از بعد. کرد نگاهش اخم نداشت،با گفتن یبرا یحرف دایت

. کند هیتوج یگرید جور را رفتنش که بود آمده یاند و سال

 رفتن یخداحافظ و لیدل بدون کبارهی به اریسام. بود دار خنده

 بود شاهدش هم یزییپا سر شب کرد، انتخاب را



 یابانیخ مانند بود روح یب هم نگاهش اما نداشت بر او از چشم

 ادیفر  داشت دوست. بود چشمانش هدف شیپ قهیدق چند که

 تنها سکوت اما کند بس را کالمش یها طعنه تا بزند

 .شتندا شیحرفها دنیشن به یاقیاشت گرید. شد مشیتصم

 با نیشاه. داد انیپا را گاهشان اننیم جنگ در تقه یصدا

 کرد نگاه بودند ستادهیا هم یرو روبه که هردو به تعجب

 :دیپرس دایت به وخطاب ماند ثابت اریسام یرو نگاهش

 هست؟ یمشکل-

  شد ریدگ اش ومقنعه موها با شده هول دایت

 میزد یم حرف پروژه مورد در..مورد در میداشت..نه.. نه-

 همه نیا. گرفت نظر ریز را دایت حرکات کرد زیر چشم میشاه

 !ساده؟ صحبت هی یبرا استرس

 مییشما منتظر شهیم شروع داره جلسه-



 لبخند با و برداشت را دستکش دفتر خواسته خدا از دایت

 خارج اتاق از نیشاه همراه اریسام وجود به توجه یب یتصنع

 شد

 یبرا. کرد تماشا را فتنشانر و دییسا دندان به دندان اریسام

 حس.شدیم یصدر دامن به دست دوباره دیبا نیشاه شناختن

 و رشد حال در جانش درون دادن دست از و خطر مانند یبد

 کنار خشونت با را شیپا کنار یصندل بود، دنشیکش آتش به

 کرد اش یشانس بد نثار"یلعنت"  لب ریز و زد

 

 

 

 38_پارت#

 بدتر. بود نفر نیآخر. رساند جلسه تاقا به را خودش و افتاد راه

  داشت حضور هم یصدر نکهیا



 یم نییپا و باال را شیها ورقه و بود نشسته نیشاه کنار دایت

 کرد

 :گفت اریسام گوش کنار یآرام یصدا با هامون

 ؟یبود گرفته معرکه ومدهین-

 نیشاه کنار بودکه ییدایت سمت نگاهش فقط و دینشن اریسام

  بود نشسته

 به شروع دلش در زده جوانه تازه یا دانه مانند حسادت حس

 .کرد رشد

 باشه جمع به حواست یزد زل یچ به-

 چپ. نداشت هم را هامون یصدا دنیشن حوصله یحت امروز

 نظر ریز را حرکاتش یسرگرم با یصدر. کرد نگاهش چپ

 باز کند انکار دایت با را خاصش رابطه که هم هرچقدر داشت

 بود ها حرف نیا از زرنگتر یصدر هم

 مهندس؟ شده یچ-



 داد ادامه و زد چشمک یصدر

 داره جنگ سر چشمات-

 از براق چشمان و یصدر به را نشیخشمگ نگاه اریسام

 شیها هیکنا و شین تمام یتالف یروز کی. دوخت طنتشیش

 .آورد یم در

 تماشا هم فال هم که تو واسه-

 :گفت خونسرد داد هیتک اش یصندل به یصدر

 بره شرکت نیا از کنم کمکت نمتویم-

  آدم دست ضعف نقطه  خواست ینم دلش زد پوزخند اریسام

 بدهد یصدر مانند یطلب فرصت

 ندارم یاجیاحت بهش-

 دوباره نگاهش. شد یعصب شتریب اریسام و  زد پوزخند یصدر

 که ییها حرف دییتا در دایت. شد منحرف دایت و  نیشاه سمت

 داد یم تکان را شسر و گفتیم بله آرام  نیشاه



 هر از کوتاه نیشاه. شد شروع جلسه قهیدق پنج از بعد باالخره

 طیشرا تمام. کرد صحبت بود پروژه به مربوط که یموضوع

 . دندیرس متقابل ها جهینت به زود یلیخ و بود لشانیم باب

 تا بود دایت نوبت. ماند ثابت دایت یرو ها نگاه نیشاه سوال با

 خودخواهانه هم یکم. ستدیبا اش  پروژه پشت قد تمام

 نبود بد ببرد شیپ را شیها خواسته

 یاجبار و شیها مخالفت وجود با. نگذاشت منتظرشان یلیخ

 خواسته. بود گذاشته شیپا یجلو اریسام شیپ قهیدق چند که

 نیاول هامون. آورد زبان به را اریسام خواسته نه که خودش

 داد انیپا تعجبش و بهت به سرعت به که بود ینفر

 ..کردمیم فکر ست؟منین دور یلیخ شیک-

 داد جواب باالفاصله دایت

 شهیم تر موفق رهیجز تو نظرم به.. نه-



 ای مخالفت یکس که کرد خرج کالمش در نانیاطم آنقد

 جمع تابع اما خورد جا نیشاه. اوردین زبان به را تعجبش

 اول همان از تیرضا با اریسام فقط نیب نیا در. کرد موافقت

 کرد اعالم را موافقتش زد لبخند

 تمام نیشاه. کرد مرتب شیجلو زیم یرو را ها ورقه دایت

 اریسام با شیها صحبت. بود گذاشته دایت عهده به هارا حیتوض

 را جلسه داشت دوست و بود کرده کور را شوقش و ذوق تمام

 .کند ترک

 اریسام به توجه یب مودب و نیمت. بود او یبرا ها بحث نیا اما

 .نشست شیجا سر گاهش یب و گاه نیسنگ یها نگاه و

 با صحبت مشغول اخم با..انداخت اریسام به ینگاه یدلخور با

 بود هامون



 نقش شینما پرده یرو بود کرده آماده قبال که را یچارت

 یگاه. کرد حیتوض به شروع دتیجد با زود یلیخ دایت. بست

  رفتیم کمکش به تایب هم

 و بود خوب کارشان..بود انینما شانیها چشم در نیتحس برق

 جوان دو به اعتماد مخالف که یصدر یحت. یعال فکرشان

 کرد گوش فقط مشتاقانه بود کار تازه

 تمام و کرد صحبت سرپا قهیدق ده. بود جانیه از پر شیصدا

 از ییها هیما ته  و نیتحس با اریسام. داد حاتیتوض کمال و

 . باشد دایت کنار االن توانست یم دیشا. کرد نگاهش نهیک

 احسن یصدا. نشست شیسرجا شد تمام که شیها حرف

 یا سرفه تک با هامون.نشاند لبش یرو لبخند نیشاه گفتن

 کرد ساکت را جمع یها پچ پچ

 مونهیم فقط. واسش نینداشت یحرف چیه یجا.بود یعال-

 برهیم وقت یکل خودش که مجوزا و نیزم



 گفت و رفت حرفش انیم به اریسام

 کنمیم حلش ماه هی از کمتر من با اونا-

  یکس و بود نانیاطم پراز شیصدا تن

 زد تن را کتش اُور و شد بلند کرد، خاموش مقابلش تبلت

 جلسه به دیبا..واستون فرستمیم و کار مراحل گزارش-

 هماهنگ ییموال مهندس با کارارو بقبه برسم یشهردار

 نییکن

 جلسه و یشهردار. دبلن اش بدرقه یبرا یقدردان با نیشاه

 کارهارا سراغ و زدیم لشیوک به یسر دیبا. بود بهانه یکار

 .گرفتیم

 تایب. دیرس انیپا به گرید مالقات قرار چند با زود یلیخ جلسه

 طلبکارانه یآرام یصدا تن با و رساند دایت به را خودش عیسر

 گفت



 شد شیک ؟آخهیبگ و شمال یشهرا از یکی یمرد یم-

 هیش؟یآت کوره به یدیچسب یکرد ول و لسم یهوا و جا؟آب

 پرسم یم حالتو امیم شد شروع که جهنمش گهید ماه

 سر اریسام که یاجباز از خواست ینم. زد لبخند فقط دایت

 و  تنه کی کاررا ینجایا تا. بزند یحرف بود گذاشته راهش

 شود خبر با اجبار نیا از یکس نداشت بود،دوست آمده لجبازانه

 اضافه دونفرشان جمع به  و دیشن را بتا یها زدن غر هامون

 تایب مخاطبش بودو ایت به نگاهش. شد

 درسته؟ برهیم آهن و آهن گفتن میقد از-

 صراحت با آنقدر را اش طعنه.کرد نگاهش پرسشگرانه تایب

 دایت یبرا یاعتراض یحت سوال چیه یجا که بود آورده برزبان

 یصدر همراه گاران که نیشاه به ینگاه مین هامون. نگذاشت

 یم و کردند یم فیتعر گریکدی یبرا یطنز مطلب

  آورد تر نییپا را شیصدا تن دند،انداختیخند



 حرف موردش در دیبا که هست ییزایچ هی شرکت ایب فردا-

 اریسام و تو فقط.. نیبزن

 

 

 

 یبا. نداشت خبر قرار نیازا اریسام.بود دیتاک اش جمله یانتها

 یم شانیزندگ از مانده یباق یها سنگ تمام و آمد یم تنها

 . کندند

 رفت و کرد یخداحافظ کوتاه دایت نهیک از پر چشمان مقابل در

 یخانوادگ... وسط نیا گهید خواستیم یچ پسره نیا-

 دارن یقاط ماشونیس

 در تایب کرد ترک را اتاق و فرستاد رونیب کالفه را نفسش دایت

 راه سرش پشت بود یخاص امیپ دنبال اش یگوش در که یحال

 افتاد



 ؟ییایم خونه برم خوامیم-

 داد جواب کند بلند یگوش از را سرش نکهیا بدون تایب

  شرکت مونمیم نه-

 و زد لبخند انهیموز. کرد جابا اش شانه یرو را فشیک دایت

 گفت

 ششیپ بمونه قراره مونا مانیزا تا خانم حاج-

 افزود و شد تر قیعم لبخندش

 هستن هم ونداد و کاظم حاج باشه که خانم حاج-

 نگاه دایت چشمان به براق.  کرد بلند را سرش کبارهی به تایب

 خوب. دییبگو اش ساله نیچد عالقه از دوباره نبود الزم. کرد

.. ممکن ریغ ستیکار تایب کردن منصرف که بود شده متوجه

. نبود عشق از نگهدار و پرورش یبرا یکم زمان سال هشت

 جهینت حس نیا به دنیبخش بال وپر لحطه هر مدت نیا در

 !مجنون شودیم اش



 !ام؟یب تونمیم-

 کن جمه لتویوسا توئم دمیم خبر نیشاه به تا-

                                                         **** 

 خوش و مهربان همانقدر. بود زشیعز هیشب خانم حاج

 انمخ حاج اما نداشت برادرش و مونا از یخوش دل. صحبت

. داشت دوست را بودن کنارش در. بود دونفر آن یسوا

 .نبود اجبار ای و مزتحمت وجودش

 را کودک خواب سیسرو کاتالوگ و بود نشسته مبل یرو مونا

  خواب اتاق یکنار کوچک اتاق داشت میتصم. زدیم ورق

 کند آماده پسرکش یبرا را مشترکشان

 وجود دیشا... دبو کرده پر را خانه  خانم حاج یپلو یسبز یبو

 یلبخند همراه و رسا و بلند دایت شد باعث که بود خانم حاج

 بدهد را مونا سالم جواب حیمل

 ینباش خسته..مادر سالم-



 هم خواست یم اگر.. داشت آرامش چقدر زن نیا یصدا

 باشد اخالق بد توانستینم

 نیافتاد زحمت تو یحساب..ممنون سالم-

 ارمیب ییچا واست نیب..زمیعز یزحمت چه -

 کردم دعوت مهمون اجازه یب من فقط..زمیریم خودم یمرس-

 چشم؟ رو قدمش-

 شرم با کنار که ییتایب به و برگشت سرش پشت به دایت

 کرد اشاره بود ستادهیا

 رمیبگ اجازه گفت هیخجالت کمی-

  زد لبخند نینمک خانم حاج

 که نییایب دخترم تو ایب خودمونه از  ستین مهمون که تایب-

 نیشد خسته یلیخ ومهمعل



 خانم حاج گفتن "خودمون از"  کرد تشکر ذوق از پر تایب

 رفت اتاقش به دایت همرا و دیچسب دلش تنگ یحساب

 خانم حاج نیا ماهه چقدر-

 گفت و داد گردنش یتاب تایب

 شدم پسرش عاشق که ستین یخودیب-

 کرد نگاهش هیاندرسف عاقل دایت

 داشت؟ یربط چه-

 کنهیم تیترب شاهزاده هی یمادر نیهمچ که نهیا ربطش-

 یالعمل عکس بدون تایب ذهن یها یفانتز از دلزده دایت

 و ببافد را شیاهایرو و باشد تنها یکم بگذار.گذاشت شیتنها

 .کند خرجشان ذوق

 حاج وجود دیشا. .نداشت را یاخالق بد و یتلخ قصد امروز

 روز نیاول شروع هم دیشا بود بس آتش نیا باعث خانم

 گرفت یم فاکتور اریسام اجبار و  دارید از اگر. شیکار



 زد شیصدا شوق با دنشید محض به مونا

 خوشگلن یلیخ..نیبب نارویا ایب دایت-

 مونا کنار دلش در شده ور شعله آتش اما آرام یظاهر با دایت

 نشست کاناپه یرو

 یها طرح سپرد دایت دست به را کاتالوگ زده جانیه مونا

 دادیم انشنش را اش یاتنخاب

 با خوادینم دلم..شادتره باشه داشته یرنگ از من نظر به نیبب-

 شه خفه اتاقش سبز ای یآب

 لبخند به هیشب اش آمده کش یلبها تا کرد را تالشش تمام

 باشد

 ..اما..هیخوب فکر آره-

 یها خرس و چوب طرح سیسرو به تا زد ورق ر آلبوم

 دیرس دکم در و تخت یها هیپا کنار یا قهوه و کوچک

 هیقشنگ نهیگز هم چوب طرح-



 داد جواب لیم یب مونا

 طیمح تو هم بچه کنمیم حس..باشه یرنگ خوادیم دلم نه-

 شادتره یرنگ

 .کرد زمزمه لب ریز و زد پوزخند دایت

 !رنگ هفت ش ننه مثل شهیم تازه-

 را یگرید رح وارش زمزمه یصدا به تفاوت یب و دینشن مونا

 نظر از هارا طرح تمام دقت با و نانهیبزیر هردو. داد دایت نشان

 کردند یم صحبت تکشان به تک باره در و گذراندند یم

 زیم یرو را ییچا کیبار کمر یها فنجان ینیس خانم حاج

 مختلف یها طرح و رنگ یپ حواسشان آنقدر. گذاشت

 حشیمل لبخند و خانم حاج متوجه که بود نوزاد یسمونیس

 دایت دانستیم.. داشت دوست شینامو اندازه به دارایت.. نشدند

 اما ندارد شان خانواده با یصحبت هم و دنید به یخاص عالقه



 یفرق مونا با شیبرا و داشت دوست را لوس و لجباز دختر نیا

 نداشت

 مادر؟ موند کجا تایب-

  گرفت ها عکس از دانگاهیت

 . ادیم االن-

  شد بلند تایب یصدا لحطه همان

 داره؟ کار من با یکس-

 گفت مهربان خانم اجح

 یبخور ییچا ییایب گفتم-

 نشستن یبرا دارایت کنار مبل دسته و زد لبخند یقدردان با تایب

 ماند رهیخ ها عکس یرو نگاهش و کرد انتخاب

 خوردیم زنگ یه تیگوش. دایت یراست-

 گن؟یم االن-



  باالانداخت شانه تفاوت یب

.. زدیم زنگ دوباره نشده قطع یخط پشت طرف نباش نگران-

 خورهیم زن داره االنم البد

. برداشت قدم اتاقش سمت به و دیکش قیعم نفسش تایب

 دست از تماس نیچند دنید. بود تختش کنار زیم یرو یگوش

 تماس از قبل اما کرد کنجکاوش ناشناش یا شماره از رفته

 نیدهم دیشا و بود شماره همان دیلرز دستش در یگوش

 داد وابج و کرد وصل را تماس! تماسش

 الو؟-

 استرس شانیتلفن تماس نیاول همانند فقط نکرد تعجب

 بلوزش به را مرطوبش شیدستها کف و شد هول.. گرفت

 دیکش

 نییبفرما-

 گفت تیجد با اریسام



 یداد جواب باالخره-

 راه باالخره و بودند کرده شروع یدیجد یهمکار. نبود بیعج

 کردندیم دایپ هم یارتباط

 شما؟-

 هرچقدر. کرد حس هم یگوش پشت زا را پوزخندش

 لرزش و استرس توانست ینم کرد یم پنهان را نشناختنش

 کند انکار را شیصدا

 االن نیهم میبزن حرف دیبا..شده یمیقد یادیز شگردا نیا-

 :داد جواب کالفه دایت

 بود شرکت تو فردا قرارمون-

 گفت سرسع اریسام

 .مهمتره االن اما..سرجاشه اون-

 :افزود و نداد جوان دختر به یمخالفت و اعتراض اجازه



 بعدش.. نیبب فرستادم عکس چندتا. کن چک لتویمیا قبلش-

 منتظرتم گهید ساعت مین. خزان کافه ایب

 یزمان که یا کافه نام دنیشن بهت از دایت تا نماند منتطر

 کافه خزان کافه.کرد قطع را تماس و شود خارج بود پاتوقشان

 و روزها تمام. بود دانشگاهشان کینزد کوچک و یمیقد یا

 رد چشمانش یجلو از کوتاه یلمیف همانند دارشانید ساعات

 .شد

.. کرد روشن را تاپش لپ لیمیا یاآوری با و آمد خودش به

 کرد وارد را رمزش و لیمیا آدرس. نشست تخت یرو

 دقت با. بود یساختمان یها ماکت و ها نقشه از ییها عکس

.. یحیتوض چیه بدون و دبو عکس فقط. کرد نگاهشان

 را فرستادنشان لیدل اما کرد نگاهشان بار نیچند کنجکاوانه

 شدینم متوجه



 زبان از را لشیدل و رفتیم بود بهتر. کرد عوض را شیلباسها

 دیشن یم اریسام خود

 به تایب.. بود سیسرو انتخاب و آلبوم مشغول همچنان مونا

 خان حاج و بود کرده مشغول الیسر با را خودش ییتنها

 که دایت دنید با که کردیم مطالعه را شیدعا کوچک کتاب

 دیپرس متعجب داشت رفتن رونیب قصد

 دخترم؟ یریم ییجا-

 گردمیبرم ناهار تا..دوستم دنید رمیم سر هی-

 دیپرس تایب

 دوستت؟ کدوم-

 یخداحافظ سوالش به توجه یب و کرد نگاهش چپ چپ دایت

 .کرد

 از بعد نبود مطمئن.. بود نخاطراتشا و کافه ریدرگ ذهنش

 نه؟ ای دارد را کافه آن در گذاشتن پا دوباره ییتوانا سال چهار



 نیتر گوشه و رفتیم. بود شییتنها پاتوق اریسام اول یها ماه

 که ییها همان از. دادیم سفارش قهوه. کرد یم انتخاب را زیم

 یم مرور را بودنشان باهم هیثان به هیثان. داشت دوست اریسام

 لبخند یگاه. شدیم خاطراتشان ینیریش و یتلخ غرق.. ردک

 را شیها گونه یرو سرکش اشک یها قطره یگاه و زدیم

 کرد یم پاک

 عادت. کردیم فراموش را زمان گذر و شد یم گذشته غرق

 مرور ا ر خاطرات و نشستن یساعت چند بود شده اش هرروزه

 .بود هرروزش یکارها جز کردن

 

 

 

 یم خاطراتش یایدن به پا دیبا دوباره الس چهار از بعد حال

. کند یهمراه هم اریسام مرورشان در دیشا نباریا اما. گذاشت



 یدلچسب ینیریش. بود گرفته تپش قلبش. بود بیعج حسش

 یرو فقط خاطرات. شدیم قیتزر شیرگها به تپشش هر با

 کمرنگ یلبخند و. دندیکش یم مغزش رخ به را خوششان

 بست یم نقش صوتش یرو  ناخودآگاه

 متوجه و بود خاطراتش غرق. آمد خودش به یتاکس توقف با

 ادهیپ و مرد حساب را هیکرا. بود نشده یطوالن بایتقر ریمس

. بود نکرده یادیز رییتغ کافه بود آمده که یبار نیآخر از. شد

 عطر ورود بدو در هم هنوز. بود آرام و دنج همانقدر طشیمح

 را چشمانش کرد یم وازشن را اش ینیب شکالنت و قهوه

 .دیکش نفس قیعم بست

 را نهیشوم کنار زیم اریسام. نبودند کافه درون یادیز تیجمع

 را جانش قصد امروز پسر نیا. بود کرده انتخاب نشستن یبرا

 .کرد یم تکرار را گذشته چرا. داشت

 با و بود نییپا سرش..برداشت قدم اریسام سمت به آرام

 بود غرق افکارش در و ردک یم یباز دستش انگشتان



 یصندل یها هیپا یصدا دیکش را شییروبرو یچوب یصندل

 کرد خارج افکارش از را اریسام فرش سنگ یرو

 شیلبها یرو حیمل یلبخند افتاده اتفاقات تمام از فارغ دایت

 کرد نگاهش هم در یها اخم با اریسام اما نشاند

 سالم-

 بدون. کرد نگارسو به اشاره. نبود مهم که سالمش جواب

 .داد سفارش قهوه دو دایت نظر دنیپرس

 تنگ هم نجایا یها قهوه یبرا نکرددلش یاعتراض هم دایت

 بود شده

  ؟یدید عکسارو-

 کافه یفضا از بردن لذت فرصت یحت..بود دهیپرس مقدمه یب

 نداد را زشیانگ خاطره

 بود پروژه کدوم واسه نشدم متوجه یول..آره-

 گفت دتیجد با اریسام



 ها نقشه اون صرف عمر دوسال.. دایت نگو دروغ من به-

 نفرمون هی فقط نه شه ثبت دوتامون اسم به بود قرار. میکرد

 ینم در سر  اریسام که ییها حرف از کرد نگاهش گنگ دایت

 را تفکرش فرصت قهوه یها فنجان و گارسون آمدن. آورد

 .کرد شتریب یکم

 تن. شد خم جلو به داد هیتک زیم به را شیدستها اریسام

 کرد کنترل را خشمش از پر یصدا

 ..شدمینم خبر با وقت چیه کرد ینم شک توکل استاد اگه-

 یزنیم حرف یچ مورد در یدار فهممینم من-

 .ینفهم به یزد خودتو چون-

. کرد جلب را یکنار یزهایم توجه و شد بلند یکم شیصدا

 افزود و دیکش صورتش به یدست کالفه

 روش آب وانیل هی و یکن یدزد یتونیم راحت یکرد فکر-

 ؟یبد قورت



 :گفت اریسام حرص و یتند از تعجب با دایت

 خوبه؟ ؟حالتیدزد-

 انیم اخم و بود یعصب هنوز. زد هیتک اش یصندل به اریسام

 بود شده قبل از تر قیعم هم شیابروها

 هلک و هلک و دستت یگرفت که یا پروژه..بلنده حاشا وارید-

 یب هی دست شیسپرد آخر شرکت اون و شرکت نیا یبرد

 یبد انجام یکار ییتنها ینداشت حق. بود ما مال عرضه

 بود شده اریسام تیعصبان و ها حرف متوجه تازه که دایت

 داد جواب خونسرد

 گهید اوال!ه؟یچ واسه کردنت ولز و جلز نیا دمیفهم حاال-

 پروژه اون دوما..یبزن ت نهیس به سنگشو که نداره وجود ییما

  شد آشغال سطل سهم

 نیسنگ و کنجکاو یها نگاه نباریا.. دیخند یعصب اریسام

 .نبود مهم شیبرا کافه در اندک تیجمع



 .انداخت نییپا را سرش زده خجالت دایت

 ؟یکن بس شهیم کننیم نگامون دارن همه-

  نشاند شیابروها انیم اخم دوباره باالفاصله اریسام

 یدون آشغال تو..خوبه!ومخان درآمد منبع شده و بود آشغال-

 یکرد دایپ یا کهیت خوب و یزد پرسه خوب

 حواس دوباره یصندل یها هیپا یصدا شد بلند خشم با دایت

 کرد دونفرشان جمع را شانیکنار افراد

 ..خوامینم یحت..یپست یلیخ-

 از عیسر و محکم یها قدم ب و دهد ادامه را حرفش نتوانست

 زیم یرو پول یمبلغ شد ندبل تند اما اریسام شد خارج کافه

 رفت سرش پشت دو با گداشت

 رساند را خودش که بود ستادهیا یتاکس منتظر ابانیخ کنار دایت

 ..شهینم حل فرار با-



 دیغر اریسام صورت در خشم با و نداد را حرفش ادامه اجازه

 تو گذشته نه تو به نه یربط چیه طرحم و من.. بذار راحتم-

 .میندار

 ..مشخصه ربطش-

 نگه یبرا را دستش شد یم کینزد که یتاکس دنید با دایت

 زد ترمز شانیپا کنار یتاکس. کرد بلند داشتنش

 دیبودبا ساخته مرتفع حاشارا وارید و کرد یم انکار که حاال

 اما ستادیا آرام ظاهرا نکرد سد را راهش. زدیم را یینها ضربه

 گفت خشونت با

 کردم تیشکا ازت-

 سرش پشت به زده بهت. شد شک هریدستگ یرو دایت دست

 برگشت

 ؟یگفت یچ-



 حرف خودت با فتهیب انیجر تو نکهیا از قبل خواستم-

 نجات تویمهندس نظام شماره و یاومد عقل سر دیشا..بزنم

 یداد

 رهیخ و بود ستادهیا اریسام کالم صراحت از زده رتیح دایت

 مسن بایتقر یمرد که راننده. بود انشیاطم از زیلبر چشمان

 شیپ لحظه چند یصدا فقط دایت اما زد بوق طاقت یب بود

 یروز کرد ینم را ش فکر دیشا. شد یم اکو سرش در اریسام

 تنها یرو دست و شود شیدایپ یخبر یب سالها از بعد اریسام

 و خط از گرفتن کمک یکم فقط اما..بگذارد ضعفش نقطه

 نبود؟بود؟ یدزد که ها معادله

. رفت و گرفت را راهش کنان رغ غر لب ریز یتاکس راننده

 یا ثانهیخب لبخند. شد کینزد زده بهت یدایت به یقدم اریسام

 گفت و زد

 الیخیب منم یکن گوش حرف و یباش یخوب دختر اگه اما-

 شمیم تیشکا



 :زد لب یآرام به دایت

 ؟یچطور-

 کنمیم فیتعر برات راه تو میبر-

 امینم یجا تو با من..بگو نجایهم-

 تا زد حرف زور با دیبا!کدندهی و بود لجباز نندک جانش به جان

 شود میمستق یصراط به

 تونمیم تلفن هی با االن نیهم من.. یکن گوش حرف بود قرار-

 جونت بابا دست و خونتون در دم بفرستم رو هیاحضار برگه

 یها ییگو اوهی خرج هم یلیس کی و بزند غیج داشت دوست

 تنها یکوتاه مدت یبرا ار دایت تیرضا با اریسام. کند اریسام

 . افتاد راه نشیماش سمت به و گذاشت

 ستادهیا شیگلو در گردو یها قواره و قد هم یبغض با اما دایت

 ضعفش نقطه یراحت به نکهیا از. شناختینم را اریسام نیا. بود

 یجلو و شدیم دستبکار دیبا. بود یعصب دادیم قرار هدف را



 یسخت به را بغضش. گرفت یم را اریسام یها یتاز کهی

 دیجد یا بهانه شیها اشک دنید با خواستینم. کرد کنترل

 و داشت نگه شیپا کنار را نیماش اریسام. بدهد اریسام دست

 را بغضش بار نیچندم یبرا و کرد تازه ینفس دایت. ماند منتظر

. کردیم سکوت دیبا فعال شد سوار مخالفت بدون.. داد قورت

 و حرص نیا تمام توانستیم و شد یم هم او نوبت باالخره

 .کند یتالف هارا بغض

 یرانندگ مقصد بدون اریسام. بودند ساکت هردو یا قهیدق چند

 بود ابانیخ به نگاهش گرفته رو دایت. کردیم

 کیموز. داشت را اش یقیموس خاص قهیسل هم هنوز اریسام

 به ینگاه یچشم ریز. بود پخش حال در یمیمال اما یمیقد

 را اش اشاره انگشت ناخن. انداخت افکارش در غرق یدایت

 رفت و ابانیخ کرده زیر چشمانش. بود گرفته شیدندانها انیم

 از که ییها وقت زد لبخند زیر.. کردیم تماشا را شیآمدها و

 دادیم نشان را واکنش نیهم هم بود ناراحت دستش



 یبعد شرط مونهیم-

 عوض را نگاهش ریمس. زد پس را افکارش اریسام یصدا

 دیپرس تلخ. نکرد

 ؟یچ-

 :گفت تیباجد اریسام

 چه..کنم کار خوامینم..شدم مونیپش یگیم یریم فردا-

 رونیب ایب و اریب لیدل هی دونمیم

 یشوخ  اش یجد رخینم.  برگشت سمتش به زده بهت دایت

 کرد یم دییتا را شیها حرف نبودن

 ؟یگینم که یجد-

 یریبگ یجد نفعته به-

 داد وابج رفته باال یصدا تن با



 و کار درمورد راحت انقدر یندار حق..یدرآورد شورشو گهید-

 که یهست یک یکرد فکر..یبزن حرف من روابط و یزندگ

 یریبگ میتصم یچ همه تو یتونیم

 یم بود کرده آماده ها یتند نیا تمام یبرا را خودش اریسام

 تا زدیم یسمانیر هر به دست شود رو ها تیواقع یوقت دانست

 نسبت و نداشتن سمانشیر نیاول و کند فرار جالبمن نیا از

 !بود انشیم

 کنار یشخص. دهینشن یادیفر و داد چیه که انگار. بود خونسرد

 !بس و نیهم بود کرده صحبت بلند یکم گوشش

 یآرام به نیح نیهم در. شد یفرع ابانیخ وارد و زد راهنما

 داد جواب

 یاریب رفشا مغزت به کمی..شهیپ سال شش پنج واسه ربطش-

 یشیم متوج



 شمرده. دیکش یم یعصب و قیعم یها نفس و بود کالفه دایت

 گفت دیتاک با و

 ..چون..نداره.. یربط.. چیه-

 داد ادامه و کرد تازه ینفس

 .آشغال سطل انداختمش رفتنت از بعد زور سه سال همون-

 :افزود و زد طعنه

 !بردش یشهردار یدیرس رید-

 اما کند اش یعصبان تا کردیم امتحان یراه هر. زد پوزخند

 ذهنش در مدام داشت دست در که یا برنده برگه. بود محال

 زد یم برق

 ..ای یکنیم و گفتم که ی کار ای-

 :افزود و داد نشانش را اش یگوش

 جونت بابا واسه فرستمیم رو هیاحضار-



 به و  دیخند کیریستیه. بست را چشمانش تیعصبان با دایت

 داد هیتک اش یصندل

 !یبکن یتونینم یغلط چیه-

 توجه یب بود یکاف اش یلجباز شروع یبرا جمله کی نیهم

 ترمز یرو پا اش یمکان تیموقع و گرید یها نیماش به

 در را سواران خودرو هیبق بوق و اعتراض یصدا که گذاشت

 برد ابانیخ کنار را نیماش. آورد

 داد هیتک در به و برگشت دایت سمت

 را انتظار یها بوق. گذاشت لندگوب یورو گرفت را شماره 

 دیشن را پدر یآشنا یصدا که شمردیم

 الو؟-

 پشت یعل. زد لبخند دایت دهیترس چشمان به ثانهیخب اریسام

 یگوش که کرد نگاهش منتظر اریسام.  گفتیم الو مدام تلفن

 یکرد قطع را تماس باالفاصله و دیکش دستش از را



 ؟یزد زنگ چرا بابام ؟بهیشد وونهید-

 شهیم باخبر هیقض کل از باباجونت ای ییایم راه ای-

 انقدر را اریسام وقت چیه. فرستاد رونیب کالفه را نفسش دایت

 بود دهیند کدندهی

 و قول به یربط پروژه و طرح نیا..یکن یم اشتباه یدار-

 نداره قرارمون

 انکار نهمهیا به یازین مشخصه یچ همه..دایت کن بس-

 ستین

 تو و هتل بود ادته؟قراری یتجار مجتمع نه..بود هتل ما قرار-

 قایدق.. اریسام یرفت تو ادته؟امای نمیا یچ نیا میبزن رامسر

 . یرفت یکرد یم عمل هات وعده و قول به دیبا یوقت

 هم کنار. دادیم نشان را تصوراتش خالف اریسام چشمان

 یکار شیبرا تیموقع نیا در جمله ساختن و کلمات گذاشتن



 یبرا اریسام یها یلجباز و رفتار دیفهم یمن. بود یسخت

 داد ادامه و دیکش نفس قیست؟عمیچ

 کمک ازش آوردم کم که ییجاها ای شروعش تو درسته-

 . ستین همون پروژه نیا اما..گرفتم

 فرار و هیتوج یبرا فقط دایت کردیم حس. بود ساکت اریسام

 .دیگو یم را ها حرف نیا

 شیپ سال چهار. داشت تازه یهوا به ازیشد،ن ادهیپ نیماش از

 خواسته طبق و بود لیم باب زیچ همه. بود خوب زیچ همه

 کردنش رها خبر یب و دایت میتصم اما. رفت یم شیپ شانیها

 مقصر اورا و گفتیم رفتنش از دایت. بود عذابش هیما هم هنوز

 شدن عروس و ماندن طاقت. رفت یم دیبا اما. دانستیم

 حال.باشد رفتنش شاهد و بماند توانستینم. داشت را عشقش

 ییها پازل. مفهوم نا یا گذشته در سرگردان و بود شده مقصر

 هر. کردیم و ور ریز مدام را نبود یگرید جفت کدان چیه که



 هزان و فکر هزاران سرش یتو. آوردیم کم را تکه سه ای دو با

 !بود شده ثبت یاشتباه شانیزندگ از ییبودجا جواب یب سوال

 بود داده هیتک نیماش به که اریسام کنار. شد ادهیپ هم  دایت

 .رفت

 تو نظر ذارمیم حال نیا با اما. نباشه یمشکل گهید کنم فکر-

 ..شیک میبریم کارو و باشه

 :گفت تیجد با و نداد را حرفش کردن کامل اجازه

 یبد انجا دیبا و گفتم که یکار..شو سوار-

 حیتوض یحت و هتوج یب و داد نشان مخالف یالعمل عکس دایت

 اریسام. گرفت شیپ در را ابانیخ مخالف جهت شیها یلجباز

 و  یعصب دایت اما زد شیصدا. افتاد راه دنبالش به باالفاصله

 داشتیم بر قدم محکم

 ستایوا دختر توئم با-



. داد تکان دست دید که یتاکس یبرا. دینشن و شد کر

 .شود دور انجا از اریسام دنیرس از قبل خواستیم

 

 

 

  اسپرسو_تلخ_طعم#

 

 بدگذراند کنارش را امروز هرچقدر بود بس

 سوار از قبل. رساند دایت به را خودش کرده تند پا اریسام اما

 گرفت را شیبازو یتاکس در شدنش

 ینداد انجام و گفتم یکار هنوز-



 با اریسام. کرد زدن بوق به شروع یمعطل یب یتاکس راننده

 راه کرد اشاره راننده به و دکشان خودش سمت به را دایت خشم

 فتدیب

 رها اریسام دستان از را خودش داشت یسع و بود آرام نا دایت

 کند

 خودته با باورش گفتم ویچ همه من. .کن ولم-

 تموم مهین کارت هنوز فتیب راه. دختر نباش چموش انقدر-

 مونده

 بگو نید با که بود یعصب و خشن یمرد یتاکس راننده

 دیچسب را اریسام قهی زود یلیخ  و شد ادهیپ دونفر آن یمگوها

 ؟یشد مردم دختر مزاحم یندار ناموس خودت مگه-

 توانست یم حال. گرفت را اننده ر مرد قهی متقابال هم اریسام

 کند یخال را اش شده جمع تیعصبان و خشم از یکم

 



 

 

  اسپرسو_تلخ_طعم#

 42_پارت#

 یم شانه و اخش گریکدی یبرا مدام و بود گرفته باال بحثشان

 تماشا و بود ستادهیا اندک یا فاصله با دهیترس دایت. دندیکش

 و بودند داشته نگه را شانیها نیماش هم ینفر چند. کرد یم

 با.کردندیم تماشا را بود افتاده راه ابانیخ وسط که یا معرکه

 چند زد اریسام گوش یتو یعصب راننده که یا دهیکش نیاول

 چکدامیه راننده ونه اریسام نه. آمدند کردنشان جدا یبرا  نفر

 مرد و زدیم ادیفر یقلدر با اریسام.نداشتند را آمدن کوتاه قصد

 ریآژ یصدا با باالخره. داد یم جواب خشم با هم راننده

. برداشتند گریکدی زدن کتک و قهی از دست سیپل نیماش



 خون خیم دایت نگاه. کرد شان دوره یادیز تیجمع زود یلیخ

 . بود اریسام ینیب

. بودند اطراف و دور از تیجمع کردن دور درحال سرباز دو

 یتاکس راننده و اریسام با داشت یباالتر درجه که یمامور

 دایت. کرد یم ادداشتی در هم را ییزهایچ..بود صحبت مشغول

 یخوب خاطره.. ماند شیقبل یجا در یالعمل عکس چیه بدون

 یم یدور یحون به شهیهم و  نداشت ها تیموقع نیا از

 وجود با که راننده و اریسام انیم بحث و زمان گذر متوجه..کرد

 از را اش خسته تن هیتک. نداشت،نشد یتموم هم سیپل

 رساند یا گوشه به را خودش و گرفت سرش پشت نیماش

 در را افکارش رحمانه یب شی ها یتلخ و  خاطرات. ونشست

 اکو سرش در مادرش یها ادیفر یصدا مدام. بودند گرفته هم

 سالها ریدرگ را دخودشینبا..بست محکم را شیچشمها.. شدیم

 باز را چشمانش سرش یباال هیسا احساس. کرد یم قبل

 بود ستادهیا سرش یباال آب یبطر با اریسام..کرد



 بخور آب کمی؟یخوب-

 آورد سرحالش آب یا جرعه نکرد رد را شنهادشیپ

 شد؟ یچ-

 شد تموم..یچیه-

 ادیم خون داره تینیب-

 داد جواب تفاوت یب.. دیکش اش یخون ینیب به یدست اریسام

 برسونمت ایب..ستین مهم-

 یتلخ با یکاف اندازه به امروزش..نبود مخالفت فرصت و وقت

 ..بود گذشته

 چشمش گوشه..کرد پاک را اش ینیب خون دستمال با اریسام

 کند سر دیبا یکبود با را یمدت یعنی نیا و زدیم یبنفش به

 شه ینجوریا خواستمینم من-

 کرد نگاهش کوتاه اریسام



 شرکت رمیم..ستین مهم-

 اریسام جمله به توجه یب و دیشن را اش یگوش یملود یصدا

  یرو را پدرش نام..دیکش رونیب فشیک بیج از را اش یگوش

 بابت مطمئنا..شد نیماش ساعت جلب ش توجه و دید صفحه

 شدیم سرزنش و بود یعصب کردنش رید

 بله؟-

 یگیکنم؟نم کاریچ تو از من ؟دخترییکجا تو معلومه چیه-

 سرم به یگل چه نجایا تنها و تک من..شمیم معذب نجایا من

 ؟یبد جوابمو که بزنم زنگ بابات یگوش با دیبا..رمیبگ

 ..نشاند شیلبها یرو لبخند کردنش غر غر و تایب یصدا

 فرستاد رونیب را اش نهیس در شده حبس نفس محسوس نا

 دمیرس منم یش لوس واسشون گهید کمی-

 و وارید به بس از شدم خسته..کنمیم خفت یبرس بخدا دایت-

 زدم زول یقال گل



 م خونه گهید ساعت مین..نزن غر انقدر حاال باشه-

 ..ایدیرس ساعت مین سر-

 در که یدیترد با اریسام به نگاه بدون..کرد یخداحافظ کوتاه

 گفت داشت لحنش

 ه؟خون یبرسون منو شهیم-

 دیپرس کوتاه

 آدرس؟-

 ..ونک-

 را اش وعده که یساعت مین همان..نبود دور یلیخ رشانیمس

 و بود سکوت فقط بازهم.. بود یکاف داد تایب به

 گوشه و شدیم کج اریسام سمت نگاهش یهرزگاه..سکوت

 بود یهمان مرد نیا..کردیم نگاه درد با را اش شده بنفش چشم

 درک را حسش. گذاشت شیتنها شیها خواستن اوج در که

 .شکسته دل ای و ینه،دلخوری،کیناراحت هیشب یزیچ..کردینم



 دنید با توانستینبود،نم تنفر کرد یم که فکر هرچقدر اما

 .نشود رد،نگرانینگ درد قلبش اریسام شده کبود صورت

 خورده راننده آن از که یلیس دم همان که بود تنفر حسش اگر

 .لرزاند ینم را قلبش بود

 بیغر یعالم انیم..نفرت ونه بود عشق نه..داشت بهمم یحس

 قرار برزخ در که داشت را یکس حس. بود افتاده ریگ

 پس راه نه اما خواد یم را جبرانش و گذشته یکم گرفته،دلش

 دوست. باشد موعود روز منتظر دیبا فقط و شیپ نه و دارد

 و سخت ساعات.. داشت ییتنها یکم به ازین.بزند قدم داشت

 دوست رقمه چیه..شدیم آرام دیبا و بود گذرانده را تنش زا پر

 شود بازخواست ش آشفته حال یبرا نداشت

 ؟یدار نگه شهیم-

 حواسش شیابروها انیم خورده گره یها اخم با همراه اریسام

 داد جواب تیجد با بود اش یرانندگ و ابانیخ به



 رسونمتیم-

 بهتره خونه نرم واوضاع حال نیا با..برم راه خوامیم-

 نیا کرده فراموش. بود دهیپر یکم رنگش کرد، نگاهش زیت

 ندارد را بلند یصداها و سر و دعوا طاقت دختر

 یبر یتونینم قدمم دو حالت نیا با-

 خونه تا نمونده یراه..تونمیم-

 یم تمام را امروزشان دارید جا نیهم دیبا دیشا..نکرد اصرار

 یآرام به و لب ریز دایت..کرد پارک ابانیخ کنار را نیماش..کرد

 . کرد تشکر

 ماند رهیدستگ یرو دستش اریسام زدن باصدا اما

 دا؟یت-

 شوق و شور..بود قرن یقیموس نیبهتر زدنش صدا یزمان

 یملود و صدا تن نیا نثار یجانم ناز با و کردیم خرجش

 ..کردیم خاصش



 یملود از یخبر..نبود صدا همان صدا چون دیلرز قلبش

 چشمانش در بغض برق تا رنگشتب..نبود مخصوصش

 .کند شیرسوا

 بله؟-

 گفت جانب به حق اریسام

 ندارم خوش..شراکتته زدن بهم واسه فرصت نیاخر فردا-

 بهم خبرش وقت اول صبح..فتهیب نیزم ای  دوتا بشه حرفم

 رسیم گهید خبر هی نرسه
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 شد دور آنجا از و دیکوب بهم را در..شد هادیپ و نداد را جوابش

 کار. شد کوچک و کرد را التماسش امروز هرچقدر بود بس

 کار از دست بود گرفته را مشیتصم. کرد یم تمام فردا را فردا

 !بس و دیکش یم کنار را خودش فقط اما دیکش یم

 هم هرچقدر که یقلب..کردیم رام را چموشش قلب دیبا فعال

 عقل و ردیگ یم دست مخالف ساز هم باز دشو خورد و بشکند

 !دارد یم وا رقص به را منطق و

 به..کرد فکر امروزش اتفاقات به را خانه تا مانده یباق فاصله

 .بود شده تر بهیغر یا بهیغر هر از که کرد فکر یاریسام

 با را تمامشان و افتاد راه پدرش یها سوال لیس دنشیرس با

 جمله کی

 "..شرکت رفتمیم دیبا-"



 افتاده اتفاقات تمام اما..رساند اتاقش به را خودش و داد جواب

 خبرش با مشیتصم از دیبا..کرد فیتعر تایب یبرا را

 داد یم خبر نیشاه به هم فردا..کردیم

 کنار؟ یبکش ییخوایم یمطمئن-

 آزادانه شیموها..داد تکان را سرش و کرد باز را شیموها رهیگ

 افتادند شیها شانه یرو

 هم توکل استاد و ادهیز مدرکش لیدل ظاهرا..رممجبو-

 امیبرنم پسش از ییتنها من..کنارشه

 با را اش یمشک و بلند یموها..رفت دایت کنار و شد بلند تایب

 دیپرس و زد شانه متیمال

 ؟ینکرد یکپ واقعا دایت-

 !تایب-

 از خورده جا البته و مانده در تایب..زد صدا را نامش سرزنشوار

 ..زد شانه را دایت یموها بود دهیشن که ییها حرف



                        **** 

 ؟االنیبکن دل اتاقت اون از ییخوایشهرزاد؟شهرزاد؟نم-

 یاتاقت تو هنوز تو رسنیم مهمونا

 رونیب کالفه را نفسش مادرش یصدا دنیشن با شهرزاد

 را یگوش زدیم شیصدا مدام که مادرش به تیاهم یب فرستاد

 ندچسبا گوشش به

 انداخته راه یمهمون بازم..زنهیم صدام مامان-

 رمیمیم ینگران از من شه تموم یمهمون تا-

 چرا؟ ی؟نگرانیشد وونهید-

 دوروبر یه چرا عمو خان نیا دونمینم یکن یم فکر-

 زدشه غرب نوه سر ریز پلکه؟همش یم خانوادتون

 گفت نانیاطم از پر ییصدا تن با زد لبخند شهرزاد

 رهیتوروبگ یجا تونهینم یکس..عشقم نداره ینگران-



 ..عمو خان و خاله اما کنه یکار نیهمچ بتونه نمیبینم مرد-

 و مطمئن شهرزاد مانند توانست ینم. نکرد کامل را حرفش

 شهرزادش نگران و داشت آشوبه دل. کند صحبت ترس بدون

 نداشت را دادنش دست از طاقت رقمه چیه. بود

 هامونم؟-

 .بود دلچسب شهیهم تشیمالک میم ینیریش

 جانم؟-

 یمهمون هی امروزم..نده عذاب خودتو فکرا نیا با انقدر-

 زنمیم زنگ بهت شب آخر..ایمهمون هیبق مثل سادس

 مونمیم منتظرت پس-

 به دهیترس. گرفت را جوابش فرصت اتاق در یناگهان شدن باز

 شده حبس نفس. کرد نگاه بود کرواتش ریدرگ که یاریسام

 کرد انتخاب یتند لحن و دکر آزاد را اش

 دمیتو؟ترس ییایم ینجوریهم نداره در اتاق نیا-



 کرد باز بار نیهزارم یبرا را کراواتش ارگرهیسام

 بهم نیکن یم دایپ یچ ساعت ؟سهیستین حاضر هنوز تو-

 شده خراب کن درست نویا این؟بیگیم گهید

 چیه. کرد نگاه اریسام شده کبود صورت به زده بهت شهرزاد

 با متعجب. بود دهیند یوزخم کبود نگونهیا را اریسام وقت

 گفت بود رفته لیتحل که ییصدا

 ؟یشد ینشکلیا توچرا-

 :دیپرس یلودگ با  زد چشمک اریسام

 اد؟یم شدم؟بهم خوشگل-

 ینبود دعوا اهل که ه؟تویشکل و سر چه نیا یسام-

 داد حال یلیخ شهرزاد جون-

 و عمو یوا.. کنهیم سکته نتتیبب ینشکلیا مامان وونهید-

 سویگ



 قوز یقوزباال هم اشب یمهمان.. خسته و بود کالفه اریسام

 از را یگوش شهرزاد یها یزدگ بهت به تیاهم یب..بود

 گرفت دستش

 هنوز یهست-

 گفت فورا هامون

 ؟یشد ما مزاحم کو؟باز شهرزاد-

 فهمه؟ ریش.. خانم شهرزاد و نه شهرزاد-

 داد جواب جانب به حق هامون

 ه؟یحرف مهنامزد-

 نجایا ایب کن جمع پاشو..نامزدت نیا با مارو یکشت-

 ستمین دعوت که من-

 یشد دعوت االن نیهم-

 ؟یچ خاله-



 گفت جانب به حق اریسام

 یخال نیفرد واسه و دونیم..یترسیم که دوسره غول مگه-

 جفتتون شر از شد قسمت دیشا شه فضا فیتلط ایب.. نکن

 شدم خالص

 یبرا و عادت طبق اریسام و داد را جوابش مشت با شهرزاد

 اعتراض یصدا و ختیر بهم را فرش و بلند یموها یتالف

 کرد صحبت هامون با هم نیح همان در و کرد بلند را شهرزاد

 نیفرد ینبود یچیه که یبود گهید ساعت مین تا نیبب-

 سرت تو بکوب یدست دو یه حاال و جات نشسته

 درم دم کن وا و در هیچ ساعت مین-

 شیلبها یرو حیمل لبخند و شهرزاد به یچپ چپ نگاه نیردف

 را تماس هامون به خطاب"یمارمولک یلیخ"باگفتن.  رفت

 کرد قطع

  کن باز درو برو نکن نگام یشکل نیا-



 زنگش یصدا که یفونیآ سمت به خواسته خدا از شهرزاد

 . کرد پرواز بود بلندشده

 ینم بر دنشز گره پس از امروز که یکروات از دست اریسام

 خشک هم یلیخ هامون استقبال تا رفت رونیب. برداشت آمد

 اگر یحت زاربودیب ناخوانده ازمهمان مادرش. نباشد تعجب پر و

 هامون دعوت از خبر که رفت. باشد زشیعز خواهرزاده

. شد روبرو هیبق نیخشمگ و خورده جا یها نگاه با بدهداما

 داد یم پس را شیادربه بزن تاوان دیبا ها مدت تا نکهیا مثل

 ن؟یکن یم نگام ینجوریا چرا-
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 ازمهمانانش ییرایپذ آماده آراسته و کیش شهیهم مانند رایحم

 یا هیثان چند یبرا هامون یناگهان و دعوت یب آمدن.  بود



 ییاهدا میمر گل دست با که نشاند شیابروها انیم اخم فقط

 کبود چهره دنیباد که یشوک اما. رفت نیازب تمامش هامون

 نبود گذشت و هضم قابل شیبرا بود شده وارد اریسام شده

 ار؟یسام شده کبود صورتت چرا-

 داد جواب تفاوت یب-

 یاتفاق یلیخ یچیه-

  برد باال را شیصدا تن سرباال جواب از نیخشمگ رایحم

 ؟یکرد دعوا.. بده جواب درست-

 داد جواب یپررو با اریسام

 ه؟یمشکل..دمکر دعوا بله-

 چرا ؟اصالینبود دعوا اهل که تو زدنه حرف طرز چه نیا-

 ؟یکن دعا دیبا



 منم سرش به بود زده یکار کتک هوس ییخدا بنده هی-

  اهلل بسم گفتم

 جمعشان به بلندشان یصداها سرو بخاطر هم پدرش باالخره

 کالفه اریسام نباریا. دیپرس را یتکرار سوال همان و شد اضافه

 گفت جانب به حق شدن سرزنش زا یعصب و

 که م ساله ده اومده؟بچه در سرم رو شاخ ای گرفتم ه؟جزامیچ-

 ن؟یکن یم بازخواستم

 ینبود کارا نیا اهل تو-
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 رو دادیم راه کالمش و صدا در شهیهم که یآرامش با پدرش

 گفت رایحم به

 یکرد شلوغش که نشده یزیچ..خانم باش آروم-

 داد ادامه ییخوشرو با و زد هامون کمر پشت دست

 امشب..بودم یانتقام منتظرنبرد وقته یلیخ که جان پسر ایب-

 یمات و شیک گهید

 و  خنده با و کرد شهرزاد نگاه برق حواله یچشمک هامون

 کرد یخوان یکر به شروع شیشگیهم احترام

 یریم کجا تو-

 ستادیا راه انهیم و گرفت نهامو از نگاه شهرزاد

 برم؟ کجا پس-

 تنته خونه تو لباس هنوز تو رسنیم مهمونا االن. شهرزاد-



 را اتاقش و سالن گوشه چیمارپ یها پله راه ناچار به شهرزاد

 شتریب هامون رفتیم باال که یا پله و قدم هر. گرفت را شیپ

 نشسته شطرنج زیم پشت پدرش همراه که بود دشید در

 رکانهیز یها حرکت و ها مهره به را حواسش دقت با و بودند

 .بود اش

 وهامون  بود و رفته پدرش کمک به یخوان یکر یبرا اریسام

 شدن برنده به شتریب و دادیم حرکت هارا مهره رکانهیز یلیخ

 با مخالف یلباس رایحم قهیسل طبق که شهرزاد..شدیم کینزد

 کاش. شد ضافها جمعشان به بود کرده تن اش قهیسل و عالقه

 یها باخت یتالف به پدرش. بود هامون فقط امشبشان مهمان

 به اریسام و دادیم یگرید رقابت شنهادیپ دوبباره یپ در یپ

 با رایحم. کردیم و یخوان یکر شیها دادن رض تمام یتالف

 سر آخر و کرد یم ییرایپذ آنها از مخصوصش یها بیس یپا

 بهانه را اش دانه هی یکی دختر که خواهرش از هیگال با هم



 اش خانه یراه را هامون کند یم یزندگ ایدن سر آن و کرده

 .کرد یم

 یم کمکشان به اریسام شنهادیپ شام صرف از بعد هم دیشا ای

 جمع از کندن دل لیدل شدیم شبانه گذار و گشت. آمد

 یم خودش.  گذاشت یم شانیتنها اریسام راه نیب. یخانوادگ

 خوش و داغ یچا هم شان شبانه تصحب هم. هامون و ماند

 سبک به یها ون ابانیخ کنار که یمرد ریپ عمورمضان عطر

 کوچک و یچوب یصندل چند. داشت پنجاه و چهل یها دهه

 ش شبانه مهمانان یرایپذ و بود دهیچ رنگش ینارنج ون کنار

 شدیم

 هامون. ندهیآ سال ده مثال..بزنند حرف از ندهیآ از بود عادتشن

 جمله با را شیها حرف شهیهم

 کرد یم شروع "...گهید سال ده کن فکر-"



 حرف موردش در ها ساعت که بود زیانگ جانیآنقدره آغازش

 بدون و کردیم نگاهشان لبخند با بار هر رمضان عمو. بزنند

 ..کرد یم عوض شان شده سرد یها ییچا حرف

 شیلبها یرو ینیریش و قیعم لبخند شینیریش و تصورات

 و عمو خان دنیازرس خبر که فونیآ یصدا با که. بود نشانده

. دیکش یباز از دست هامون. رفت نیب از داشت همراهانش

 مشتاق عنوان چیه به.  کرد خشک جا شیابروها انیم اخم

 یبرا. نبود انداخته راه عمو خان که یرقابت و نیفرد دنید

 عمو خان. شد بلند اش یصندل یرو از عمو خان از استقبال

 سر با هارا سالم جواب..  رفت یم را شیعصا کمک و باغرور

 یها نگاه خرج را چشمانش ینرفت نیب از خشم و دادیم جواب

 ورودش بدو در یها یخلق بد نیا شتریب البته که کردیم هیبق

 را گستاخ و سرکش پسر  نیا. شدیم هامون وجود به مربوط

 نداشت دوست

 نمتیبب نجایا کردمینم فکر-



 !سمتجان،ق عمو قسمت-

 هست هم زبان اریبس هامون آمد ادشی و زد پوخند بهادر

 برگرده؟ خوادینم خبر؟هنوز چه مادرت از-

 یادیز زیچ یدار بچه از هنوز.. داره اجیاحت کمکش به گانهی-

 دونهینم

 گفت تیجد با بهادر

 دخترش داد اجازه که امرزتیخداب پدر اون هم..کردن اشتباه-

 و اونه مال نوه تنها کنهیم کرف که مادرت هم شه غربت یراه

 و تر رو یاجنب هی بچه ایسردن اون و کرده ول و یزندگ و کار

 کنهیم خشک

 و کند یاحترام یب خواستینم.. مشت دست حرص با هامون

 هیکنا و شین و غرور لطف به عمو خان. تلخ را هیبق اوقات

 هامون کمک به بهرام. بود یروح یب و سرد مجلس شیها

 شد حثشانب وارد آمدو



 از بعد. شدیم افسرده رانیتوا مهناز ستوین هم ها ینطوریا-

 امرزیب خدا اون اک سر رفتن بود شده کارش تنها احمد حاج

 :افزود و گذاشت هامون شده مشت دست یرو دست

 خورهیم غصه کمتر شهیم ش نوه و گانهی گرم سرش اونجا-

 از وسالد تلخ اما زود چقدر.. بود تلخ چقدر خاطرات یادآوری

 و نشستن طاقت. بود گذشته اش یزندگ یحام تنها نبودن

 دیببخش. نداشت را مزخرف هیپا از بحث نیا به دادن ادامه

 هم و ماندن.. کردیم عوض ییهوا دیبا. شد بلند و گفت یآرام

 .کرد یم خرابتر را حالش فقط عمو خان با شدن کالم

 مواقع نیا در دانستیم. کرد نگاه رفتنش به نگران شهرزاد 

 به دیبا یگاه. ندارد یا دهیفا رفتنش و باشد تنها دارد دوست

 !داد شدن تنها فرصت ها آدم

                                                                 **** 



 و میمال یصدا. بود کرده شروع را شیها زدن غر امدهین

 اصرار اما. نیزم یرو یها آدم تمام مانند.. داشت یمعمول

 کالفه اریسام. داشت شیصدا رییتغ و کردن نازک به یبیعج

 فقط عمو خان. بود از جمع از فرار یبرا یا بهانه دنبال و بود

 اش خانواده اطالعات و آمار گرفتن یبرا انگار. دیپرسیم سوال

 باشد آمده

 ؟یسام-

 با و گرفت شیگوش صفحه از ناه بست حرص پر را چشمانش

 گفت یتند لحن

 ادینم خوشم نزن صدا یسام منو بگم دیبا چندبار-

 :گفت و داد اش ینیب به ینیچ سویگ

 یاخالق بد یلیخ-

 نباشم بداخالق تا  بزن صدام درست -
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 ؟ینباش تلخ انقدر شهیم-

 دیپرس خشک

 ؟ییخوایم یچ-

 :دیپرس خشک

 ؟ییخوایم یچ-

 و گرفت رو قهر اب و داد مبل به را اش هیتک کرده بغ سویگ

 !گفت"یچیه"پرحرص

 لشیوک با وچت یگوش سرگرم دوباره خواسته خدا از اریسام

 از دارایت یخوب به. بودند رفته شیپ خوب را کار ینجایا تا. شد

 را امروزش یها دلهره و ترس. بود کرده منصرف کار ادامه

 محکم از یکاظم. گذاشت دشیتهد بودن زیآم تیموفق یپا



 دایت یبرا یزود به که یپاکت و نوشت شیبرا ها ادله بودم

 گفت شدیم ارسال

 دستور و زدیم سر ها غذا به. کردیم چک کارهار مدام  رایحم

 دهیچ حال در شیها وسواس او قهیسل ریز شام زیم..دادیم

 . بود شدن

 و مخصوصش بیس یپا با شدیم و بود نشده شام وقت هنوز

 یناراحت متوجه که رایحم. کند ییرایپذ مهمانانش از ییچا

 یدست شیپ درون را بیس یپا از یا تکه بود شده سویگ

 رفت سویگ کنار و گذاشت

 گرفتن با بود کرده کز مبل گوشه افتاده یسر با و آرام سویگ

 کرد بلند را سرش شیرو شیپ بشقاب

  زد لبخند مهربانانه رایحم

 زم؟یعز یساکت انقدر چرا-



 شیلبها یرو تلخ یدلبخن یسخت هی گرفت را بشقاب سویگ

 داد جواب و نشاند

 م شنونده فقط نه-

 هیعصب انقدر امروز چرا دونمینم-

 اش شده کبو چشم ریز و یجد صورت به یچشم ریز سویگ

 کرد نگاه

 شده؟ یشکل نیا چرا نگفت شماهم به-

 رخ مین رهیخ یا هیثان چند و داد تکان را سرش متاسف رایحم

 . بود پسرش

 اریسام-

 گفت ی"جانم"مادرش به رو و کرد بند را سرش

 لباساشو تا اتاقت تو ببرش ستین راحت لباسا نیا با سویگ-

 کنه عوض



 ناچارا رایحم اشاره و غره چشم با آمد لب پش تا اعتراض

. افتاد راه اریسام سر پشت و شد بلند فورا سویگ. کرد قبول

 .مشتاق سویگ و بود لیم یب اریسام

 نیدئم یبرا سویگ. ستادیا اتاق وسط  و شد اتاق وارد جلوتر

 اتیکشف هنوز و گذاشت یم اریسام میحر و اتاق نیا به پا بود

 و کردیم نگاه را اطراف یکنجکاو با. بود شیرو شیپ یادیز

 جلب وارید یرو اریسام بزرگ عکس سمت به نگاهش هربار

 . شدیم

  رونیب رمیم من-

 رساند اریامس به را خودش بلند گام دو با سویگ رفتنش از قبل

 گرفت را شیبازو و

 کنم عوض لباس خوامینم من. کن صبر-

 داد جواب خودش یسوال دنیپرس از قبل

 بزنم حرف باهات خوامیم اما-



 مهم یگفتگو هی ئسط از االنشم نیهم..  سویگ ندارم وقت-

 شدم بلند

 ؟یندار وقت نامزدت واسه هم قهیدق ده اندازه-

 هم باز کردیم تالش هرچقدر چرا.کرد نگاه سویگ به درمانده

 را شیبازو. کن باز دلش در دختر نیا یبرا ییجا توانستینم

 پنجره کنار مبل سمت به و دیکش رونیب سویگ دست از

 فرصت فعال. افتاد باغ در شییتنها و هامون به نگاهش.رفت

 یرو. نشست یم شیها حرف یپا دیبا و بود داده سویگ به را

 نشست اتاق بزرگ هپنجر به رو مبل دو از یکی

 دنمیشن آماده من خب-

 داشت خشم یکم هم شیصدا تن بود یجد لحنش

 

 [4/9/20 ,1:38 AM] 

 



 45_پارت#

 اریسام..نشست اریسام کنار مبل دسته یرو لیم یب سویگ

 استقبال ها یکینزد همه نیا از وقت چیه شد جابجا یکم

 .بود نکرده

 زد پوزخند دنشیکش کنار و اریسام حرکت با سویگ

 باهام نامزدت مثل وقت چیه. یکن یم یدور ازم شهیهم-

 ..انگار نه انگار. ینکرد رفتار

 گفت خشم با و رفت حرفش انیم

 ..پره حرفا نیا از من گوش..سویگ کن بس-

 حرکتش نیا با. بود دایت شیپ فکرش.. شد بلند حرص پر

 را شیصدا تن داشت یسع اریسام. نشست مبل یرو سویگ

 نرود باال

 و اریسام نیهم تو.. یکن یم خسته خودتو فقط حرفا نیا اب-

 یاجبار از و گذاشتم شرط که یروز همون.. یکرد انتخاب



 االن. یکرد قبول بسته چشم گفتم شدم انجام به مجبور که

 آخر تا اگه. یخواست خودت چون ،یندار هیگال حق گهید

. ست کاسه نیهم و آش نیهم بکشه طول اجبار نیا عمرم

 لطفا کن قبول نویا. بندمینم ها اجبار به دل من

 شهیهم و نبود یسخت سر دختر. نزد پس را بغضش سویگ

 ینم خجالت کردن هیگر از وقت چیه. بود مشکش دم اشکش

 به شروع یموضوع نیکوچکتر با و یراحت به شهیهم دیکش

 کرد یم هیگر

 شهیم عوض یچ همه سال کی تو کردم یم فکر-

 فتگ محکم و قاطع اریسام

 هست و بوده رحم یب شهیهم تیواقع. .نشد که یدید-

 چیه تو.. کنم ثابت بهت خودمو بذار..بده بهم فرصت هی-

 یش عوض که ینخواست وقت

 نداره بهم یربط شدن تو عاشق با و شدنم عوض-



 نبود دل سنگ. کرد نگاهش فقط اریسام و ختیر اشک سویگ

 سراغ نشذه.. سوزاند ینم را دلش هم سویگ یها اشک یول

 به شروع ناخودآگاه ذهنش بود یمدت. بود رفته دایت و گذشته

  بود شده شیها سهیمقا اریمع دایت. کرد یم سهیمقا

 به هم سویگ خواستینم رابست چشمانش حرص با اریسام

 و ولب  خشونت با. شود اضافه دایت با شیها سهیمقا ستیل

 گفت یا شده قفل فک

 یاعصاب ور نکن هیگر انقدر..سویگ کن بس-

 شتریب را خودش.  کرد پاک را شیها اشک دلخور جوان دختر

 کرد خفه شیگلو در را هقش هق و داد یجا مبل درون

 یخواه عذر اهل اما. بود رفته تند دیکش قیعم  نفس اریسام

  کرد آرام را لحنش نبود هم یمانیپش

 ایب یداشت دوست هروقت نییپا رمیم-



 به بار حسرت.آمد ینم ارشیسام به بودن دل سنگ انقدر

 از چقدر. است اجبار بود اوگفته به اریسام.  کرد نگاه رفتنش

 داشت نفرت کلمه نیا

 یزندگ تو  یبود معجزه هیتو": گفت یم و توانستیم کاش

 "من

 فکر که یزمان قایدق. دیجنگ دنشیرس یپ در سالها که یعشق

 داده دست از را عشقش و اریسام شهیهم یبرا کرد یم

 خودش نبود هم ایرو و خواب. شد پا به شانینامزد اتسوروس

.. کرد دستش اریسام را انگشتر بود ستادهیا اریسام کنار که بود

 .بود شده شیروزها نیبهتر که یروز گذشت زود چقدر

. بست بود رفته هامون کنار که یاریسام و باغ به را نگاهش

 نهیآ یروبرو و شد بلند. کرد پاک را اش گونه یرو یها اشک

 اش هیگر از نشان کرده پف چشمان و سرخ صورت. ستادیا

 .بود



 دیجنگ یدمیبا داشتنش یبرا..باشد بازنده نداشت دوست

 . خواستیم را دنشیجنگ هم رایحم

 بایز عکس نیا در. برداشت را تختش کنار کوچک عکس قاب

 .نبود یخبر اش یشگیهم یها اخم از و دیخندیم

 آخر تا که عاشقتم انقدر. .هیکاف جفتمون یبرا من عشق-

 .میکن رابیس عشق از رو مونیزندگ تونمیم

 و یجد اریسام تواندیم که بود مطمئن..بود قاطع مشیتصم

 . کند عوض را خشن

 رو شدنمون یکی سالگرد هم کنار یوقت گهید سال چند-

 . یخندیم روزامون نیا م،بهیریگیم جشن

 سرش.دیدیم تار و داشت بغض. دیکش عکس یرو را دستش

 یکندن هرجان به. بزند پس را شیها اشک تا گرفت باال را

 االن حداقل..کرد یم هیگر دیخورد،نبا فرو را بغضش بود

 نبود وقتش



 نامزدش. نداشت یرادیا که برد یم خودش با را عکس اگر

 عکس.  نداشت شیها خنده از یعکس و بود شد عاشقش..بود

 و سرخ ورتص یمختصر شیآرا با. گذاشت فشیک درون را

 فت ر رونیب اتاق از و دیبخش جان را روحش یب

                                                               *** 

 که حاال. ماند یم پاسخ یب اریسام یپ در یپ یها تماس

 نبود الزم داد اریسام خواسته به دل و بود گرفته را مشیتصم

 .دهد گزارش را شیکارها تمام

 برخالف امروز. بود کرده آماده یمفصل صبحانه خانم حاج

 هنوز. بود نشسته کنارشان زیم سر هم ونداد گذشته یروزها

 . زدیم موج نگاهش و رفتار در نهیک و یدلخور از یرد هم

 مونا یخانوادگ جمع نیب یحدود تا و بود رفته زودتر پدرش

 بود معذب و کردیم یبیغر احساس

 ریبخ صبح-



 را سرش فقط ونداد داد را جوابش ییخوشرو با خانوم حاج

 شد اش ییچا همزدن گرم سرش دوباره  و داد تکان

 اما نداشت اشتها. داد قورت را ریپن و نون لقمه لیم یب دایت

  نشست یم زیم سر دیبا ونداد با شدنش همراه یبرا

 واست؟ کنم درست املت یدار ؟دوستیخورینم چرا-

 از. کردیم دایت خرج شرط و دیق یب را شیها مادرانه خانم حاج

 در روز و شب. سوخت حالش به دلش اول یها روز همان

 یلجباز فقط یعل اما خواند دایت یها ییتنها از یعل گوش

 کرد دشیجد یزندگ یراه تنها را بایز و کرد

 ندارم صبحانه یاشتها ادیز صبح من..ممنون نه-

 ونداد به انهبدبخت ای خوشبختانه. کرد نگاه ونداد به میمستق

 .شود تایب به شیکینزد باعث دیشا. داشت اجیاحت
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 که یکار انجام یبرا را او که بود سرش در ها فکر نیهم

 کرد یترم مصمم خواستیم

 یفرنگ توت یمربا یبرا لشیم یحت که داشت استرس یکم

 ظرف نتیکاب از شد بلند. بود رفته نیب از هم شیداشتن دوست

 درست منتظر و زد برق را جوش قهوه. برداشت را قهوه

 از. داد ینم را اش خواسته انیب اجازه دیتر. ستادیا شدنش

 فکرش وقت چیه. بود سخت شیبرا ونداد از خواهش یطرف

 .بخورد گره ونداد به راهش یروز کرد ینم را

 ونداد داشتن یبرا بود ناچار. شد اضافه جمعشان به هم مونا

 .باشد داشته هم را مونا یهوا رشکنا

 خانم حاج. برگشت زیم پشت دوباره و پرکرد را اش قهوه ماگ

 گفت سرزنشگر و کرد جمع را صورتش قهوه دنید با



 زیم سر یخوراک همه نیمادر؟ا یخوریم یصبح سر هیچ نیا-

 قهوه؟ سراغ یتورفت هست

 :گفت مادرش حرف درادامه مونا

 گرچه. کنه ینم گوش رم یکس حرف. نهیهم کارش هرروز-

 خوره یم غذا لقمه دو یکی ست خونه یعل یوقت

 ..غذا شد نیکافئ وا-

 افزود و گرفت دایت از را وانیل

 یریبگ بخور،جون و پرتغال آب نیا قهوه یجا-

 شیلبها یرو یلبخند خواستیم هارا ینگران نیهم که دایت

  گرفت خانم حاج از را پرتغال آب وانیل. نشاند

. بود صبح اول یخبرها خواندن گرم سرش یتوجه یب اب ونداد

      نداشت شان نفره سه مکالمه به یتیاهم

 با صحبت سر یجور دیبا. دینوش را پرتغالش آب از یکم دایت 

 وقت چیه. خورد یم بسته در به هربار اما. کرد یم باز را ونداد



 درخواستش کردن مطرح حاال نداشت یدرخواست ونداد از

 .بود سخت

 زیم یرو را وانیل و دیکش سر را اش ییچا یباق ونداد

 زیم پشت از شدن بلند نیح و کرد خاموش را تبلتش. برگرداند

 گفت

 نینباش منتظرم ناهار شرکت رمیم سر هی-

 .مادر سالمت به برو-

 :گفت رفتنش از قبل و شد بلند فورا دایت

 شده رمی؟دیبرسون منم شهیم-

 نداشت دوست را دایت با یراههم. کرد نگاهش لیم یب ونداد

 و بهانه از مانع مادرش یها ییابرو و چشم و ها اشاره اما

 . شد لشیم بودن یمنف یبرا لیدل

 :دیکش قیعم نفس

 منتظرتم نیماش تو-



. کرد تند پا اتاقش سمت به اولش قدم از سرخوش دایت

 پاسخ یب یها تماس تعداد برداشت تخت یرو از را شیگوش

 با دیشا گرفت تارایب شماره تند. بود شده شتریب اریسام مانده

 !کرد یم قبول را شنهادشیپ ونداد وجود

                                                                    

*** 

 میرسیم می؟داریبگ یزیچ ییخواینم-

 .بود شیروبرو ابانیخ به رهیخ تیاهم یب ونداد

  کنمیم خواهش-

 یم دایت را شیعصب یها نفس یصدا. بود آرام ظاهرش فقط

 کرد یفشار پا شنهادشیپ یرو همچنان اما دیشن

 یاصرارها کنار.داد نشان یالعمل عکس نه و زد یحرف نه ونداد

 . بود کرده انتخاب را سکوت فقط ایت



 دایت شدن ادهیپ منتظر و زد ترمز ابانیخ کنار مقصد به دهیرس

 ماند

 ونداد؟-

  کرد نگاهش زد،نه یحرف نه

 دارم اجیاحت کمکت به..کنم یم خواهش-

 کرد یم صبر افطارش تا دیبا و بود گرفته سکوت روزه انگار

 واست. داره فرق هیقض نیا اما یکن یم یتالف یدار یدونیم-

 نداره ضررم باشه نداشته سود

 پوزخند هرچند شد جادیا چهرهاش حالت در یرییتغ باالخره

 !باشد یا مسخره و کوتاه

 ؟یبگ یزیچ هی شهیم-

 نییپا برو-

 ..ونداد کن گوش-



 برد باال را یصدا تن خشم پراز و یعصب. کرد قطع را حرفش

 یلجباز بخاطر االنم ن؟اوضاعیبب و کنم؟من گوش ویچ-

 شیپ شیهمکار از دم و ینشست االن که ینیشاه نیهم..توئه

 ..کرد نابود و من یزندگ یزنیم من

 :افزود و کرد تازه ینفس

 التماست کنم؟چقدر گوش من که یکرد گوش تو مگه-

 دور هی فقط یفهمیم بود مسابقه دور هی کردم؟فقط

 کند درک خواستینم ونداد. بست را شیها چشم مکث با دایت

 یارضا یبرا شمشادش خوردن شالق به یراض دایت دل که

 ستین عده کی جانیه

 جفتمون سر ییبال و ینکرد میعصب نیا از شتریب تا حاال-

 شو ادهی،پ ردماوین

 ستادیا حرفش سر لجبازانه دایت



 دارم که من ؟خبیندار نهیک نیشاه و من دست از تو مگه-

 من هم ینجورین؟ایا از بهتر یفرصت چه..پات جلو ذارمیم راه

 پس نیشاه از و اموالت و مال یتونیم تو هم فتمیم کارم از

 یگرفت انتقام جفتمون از شنهادیپ نیا با نیبب..یریبگ

 مظلوم چهره نیا پشت کردیم حس. کرد نگاهش بااخم ادوند

 اصرار از دست دایت. است کرده،پنهان زیت دندان یگرگ

  دیبا بود که یقیطر هر به برنداشت

 کرد یم کار نیا انجام به یراض را ونداد
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 نیا دنیشن انتظار. بود زده بهت دیشنیم که ییها حرف از تایب

 یتایب   از یکم دست هم ونداد. نداشت دایت از هارا رفح

 . نداشت متعجب

 گفتم؟ یچ نیشد متوجه-

 ؟یگیم یچ یدار یفهمی؟میداد دست از عقلتو تو-

 گفت یتند یصدا به و برگشت ونداد سمت پرحرص

 یچ ش پروژه و بود جونش نی؟ایخوند گوشش تو یچ-

 گه؟یم و اتیچرند نیا داره االن که یگفت

 .انداخت باال شانه تفاوت یب تایب یصدا از خورده جا وندا

  بگم یزیچ من ستین الزم هست وونهید خودش-

 شهیم خراب یچ همه   ؟یبگ ییخوایم یچ نیشاه به-

 ونداد یروبرو مبل یرو فرستاد رونیب پرحرص را نفسش

 بود دایت مخاطبش اما نشست



 ...سا..هگذاشت هیسرما. کرده یزیر برنامه یکل خدا بنده اون-

 رفت حرفش انیم باالفاصله دایت

   شهیم حذف پروژه یپا از من اسم فقط نباش نگران-

 دیپرس یکنجکاو با ونداد

 باشم؟ تو یجا من یدار اصرار چرا-

 ست بهیغر هی از بهتر آشنا هی-

 زد وندادپوزخند

     گذرهیم تیفندق مغز تو یچ-

 و اباب بخاطر اما. شدم مونیپش من که گفتم..یچیه-

 کنم متوقفش تونمینم نیشاه پدر با شیدوست

 زد لب کالفه تایب

 ؟یزد حرف نیشاه با-



 به منتظر اما کردیم حس خودش یرو را ونداد نیسنگ نگاه

 کرد نگاه دایت

 نیباش هم شماها خوامیم..زنمیم حرف االن-

 رتویگ افتاده کرده یگناه چه یطفل -

 :گفت معمول حد از باالتر ییصدا با و تند ونداد

. حقشه ادیب سرش ی؟هرچیاون نگران توچرا..تایب گهید بسه د-

  باش خودت نگران تو

 نیا دانست ینم.  ماند رهیخ  ونداد به و کرد درشت چشم تایب

 رفتار نیا از ای گرفتیم کین فال به دیبا را تیعصبان از حجم

 .شد یم ناراحت

   بره جلو صدا سرو و دعوا با کارم خوامینم ونداد تر آروم-

 یطوفان دلش در اما بود آرام ظاهر به تایب نگفت یزیچ ونداد

 یها قاصدک حامل و یخوش زجنس ا یطوفان. بود شده پا به

 !خبر خوش



 ن؟یشاه سراغ برم ییتنها ای نیکن یم کمکم حاال-

 شک از پر ونداد. آمدند خودشان به دایت یصدا دنیشن با هردو

 هر در که بود گذاشته راهش سر یشنهادیپ دایت. کرد نگاهش

 قلب تایب..شدیم مانیپش کردنش رد ای و قبول صورت دو

 و گرفت را دستش رفت دایت کنار و زد یبینه را چموشش

 زد لب گوشش کنار یآرام به و برد کینزد را صورتش

 خاطر واسه کردنت ولز جلز نیا همه دونمیم که من-

 هی یکرد ینم بار هیقض نیا به و ونداد یپا اگه..ارهیسام

 بخاطر فقط االن اما. کردم یم مونتیپش متیتصم از یجور

 آخرش تا گمیم یکرد صاحاب یب دل نیا به که یولطف  وندا

 امیم پات به پا

 یگرم به تارایب نشست،دست لبش یرو یکمرنگ لبخند دایت

 فشرد



                                                                   

**** 

 یم بود زده سر شمشاد به که یبار نیآخر از یطوالن مدت

 داده خبر را رعنا برگشتن و گرفت تماس بارها نایس. گذشت

 شده شیها یدلسرد باعث برگشتش لیدل بودن واضح. بود

 که یجوان دختر به را حواسش و کرد رد را نایس تماس. بود

 داد زیم شیصدا

 منتظرتونن مهندس..دییبفرما-

. برداشت را بزرگش و اهیس ویآرش فیک. دیکش یعم نفس دایت

 سال نیا دیجد یدایت امروز داشتیم بر محکم را شیها قدم

 و زد در به یکوتاه و آرام ضربه. بود آمده اریسام دنید به ها

 را اریسام یرسا و بم یصدا دکهینکش یطول ستادیا منتظر

 و یچوب زیم پشت اریسام. گذاشت اتاق به پا نهیطمان با. دیشن

 .  بود نشسته بزرگش



 یاومد رید-

. نشست اریسام زیم به کینزد مبل یرو تیاهم یب دایت

 .انداخت پا یرو پا و زد پوزخند مغرورانه

 آوردم تویامانت-

 ؟یامانت چه-

 کرد اشاره شیپا کنار ویآرش فیک به دایت

 ینیبب خودت یتونیم-

 .نمیبیم بعدا-

 برداشت را تلفن یگوش اریسام

 ؟یخوریم قهوه-

 سال چند یامانت دادن پس یبرا فقط آمدنش. شد بلند دایت

 بود ششیپ

 بذار گهید وقت هی خوردن قهوه یبرا. برم دیبا-



 بود زده زنگ نایس امروز-

 دیپرس نایس نام دنیشن از متعجب

 نا؟یس کدوم-

 ؟یشناسیم چنتاشو تو-

 .کرد نگاهش تفاوت یب دایت

 یاسشنیم نایس چندتا مگه نکن نگام یاونجور-

 خب؟-

 رفت دایت یروبرو شد بلند هم اریسام

 ایب توئم یدار دوست دوستانه،اگه یدورهم کرد دعوتم-

 و کوتاه یها یهم دوره نیهم تنگ دلش. داشت دوست

 اما بود موافق دلش. بود شده دوستانه

 بگذره خوش بهت-

 شد رفتنش مانع اریسام



 ؟یکنیم فرار چرا-

 کنمینم فرار-

 داد امهاد لجبازانه اریسام

 ییایم من با و یکنیم قبول پس-

 داد جواب فورا دایت

 نه-

 کرد یم یلجباز ظاهرا فقط دختر نیا زد لبخند انهیموز اریسام

 زدیم ادیفر را رفتنش لیم هم شیها چشم یحت یوقت

 یرو از را نشیماش چییسو و یگوش و زد تن را کتش اریسام

 برداشت زیم

 حرف باهم شروطم و شرط هیقب مورد در میتونیم راه تو..میبر-

 میبزن



 شروع را کارش. کرد نگاه را اریسام رفتن رونیب حرص با

 اما شد ریتحق شیسالها تمام اندازه به امروز. کرد تمام نکرده

 .زدیم حرف اش ینشدن تمام یها شرط از اریسام هنوز
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 کرده سکوت ردوه بودنشان هم کنار هربار مانند هم نباریا

 منتظر دایت و بود شده غرق قشیعم افکار در اریسام. بودند

 .بود دشیجد یها صحبت شروع

 یحت و شدیم یپل یدگر از پس یکی کالم یب یها کیموز

 یتالش اش عالقه مورد کیموز کردن دایپ یبرا یبرا اریسام

 کرد ینم



. گرفت روح یب و سرد ابانیخ از را نگاهش حوصله یدابیت

 . نداشت شیبرا ییبایز جلوه چیه زمستان یروزها نیآخر

 کالفه را اش شده حبس نفس. اوردین طاقت هم باالخره

 را افکارش و دیشن اریسام را شیکالفگ یصدا. فرستاد رونیب

 زد کنار

 ؟یگفت یزیچ-

 آهنگا نیا.. یزن ینم حرف که تو رفت سر م حوصله گفتم-

 رواعصابن فقط هم

 بود نکرده فراموش. کرد قطع را کیوزم مخالفت بدون اریسام

 فقط. ندارد کالم یب ای و تیال یها کیموز به یا عالقه دایت

 خواستیم را دایت یها یکالفگ و اعتراض یکم دلش

 م؟یبزن حرف یچ مورد در یدار دوست خب-

 یهرچ-

 داد ادامه یا کالفه لحن با



 نمیبب بگو شنومیم ؟خبیدار شرط باز که امیب ینگفت مگه-

 بزنم؟ ویچ دیق یکن مجبورم ییخوایم ندفعهیا

 ..فقط نکردم یکار به مجبور تورو وقت چیه من-

 داد ادامه سپس کردو مکث کوتاه اریسام

 اما رفتم تند کمی درسته...دادم نشونت و درست راه فقط-

 بودم مجبور من کن فکر تو کردم راه به سر یبرا

 دیپرس حرص پر دایت

 شدم؟واسه ریتحق چقدر روزام من یدونی؟میبود مجبور-

 پست به..گفتم دروغ هزارتا باشم داشته کننده قانع لیل د نکهیا

 عمرم روز نیبهتر تونستیم امروز. زدم رو میزندگ آدم نیتر

 شد نیبدتر تو لطف به اما باشه

 بود شیرانندگ سرگرم یالعمل عکس بدون اریسام

. .اریسام فهممتینم..یندار گفتن یبرا یحرف یحت نیبب-

 یکرد نکارارویا چرا دونمینم



 داد جواب تفاوت یب اریسام

 شهیم درست یچ همه-

 ار؟یسام-

 ها مدت. کرد پنهان شیلبها پشت را لبخندش. نداد را جوابش

 یسام سابق مانند اگر. بود دهینشن حیصر انقدر را نامش بود

 .بود نور یعل نور گرید گفتیم هم

 و زده سرما ختاندر داد حیترج. نگفت یزیپ گرید داهمیت

 باشگاه به دنشانیرس تا و کند تماشا ا ر یخاکستر آسمان

 نشود شیخونسرد و اریسام همکالم هم گرید

 یم را هردونفرشان. کرد باز را در نگهبان باشگاه به دهیرس

 نبود تیعضو کارت به یاجیواحت شناخت

 به اریسام به توجه یب و شد ادهیپ نیماش از باالفاصله دایت

 متوجه راه انیم نایس. رفت محبوبش شمشاد و صطبلا سمت



 راه دایت سر پشت و داد تکان دست اریسام یبرا. شد آمدنش

 افتاد

 دا؟یت-

 نایس. تفاوت یب و بود یخنث نگاهش..برگشت او یسو به دایت

 رساند دایت به را خودش بلند یها گام با

 جواب چرا زدم؟ زنگ بهت چندبار یدونیتو؟م ییکجا-

 ؟یدادینم

 داشتم کار-

 بود نجایا رعنا-

 خوندم امتویپ-

 گرفت حرص با نایس..شد اضافه جمعشان به هم اریسام

 نهیبب تورو خواستی؟مینداد جواب و یخوند-

 داد جواب رفتیم شمشاد سمت به که ینیدرح دایت



 کنه صبر تونستیم-

 دایت یشد لجباز-

 از. بود شده خسته ها کردن ینه و امر از فقط. نبود لجباز

 و ناراحت دادیم دست از دیبا را شیها خواسته تمام نکهیا

 بود دلخور

 ستادندیا گریکدی بغل به بغل شیابروها

 داشتم یمهمتر کار-

. نبود اش یشگیهم مود یرو امروز دختر نیا. نزد یحرف نایس

 را خوبش حال توانستیم شمشاد فقط ها موقع جور نیا

 . برگرداند

 سهیک از. کرد نوازش را شادشم رنگ یمشک یها الی دایت

 پرهام. آورد رونیب را یبیس نصفه و جیهو کنارش شده زانیآو

 داشت را شمشادش یهوا خوب نبودش در



. کرد جان نوش ولع با و ربود دایت دست از را بیس  شمشاد

 دیپرس جانب به حق. رفت کنارش اریسام

 ؟یکرد یخال چارهیب ینایس سر حرصتو چرا-

 داده دخالت شیزندگ در را اریسام یکاف حد به. نداد جواب دایت

 .بود

 ه؟یک رعنا-

 . کرد نوازش را شمشاد یشانیپ یرو یها الی دایت

 شمشاد یاصل صاحب-

 دایت که بود زده حدس خودخواهانه نشد متعجب اریسام

 باشد ترکمن نژاد از یاسب صاحب تواندینم

 افزود بود شمشاد یشانیپ یرو دیسف خال محو که دایت

 اول یسالها شمشاد نژاد بخاطر و کنهیم یزندگ فرانسه عنار-

 رعنا. بود اسب کره ها موقع اون.. ببرتش خودش با نتونست



 خوادیم و اومده االن..کردم بزرگش من. رفت کرد ولش

 نداره  مشکل نژادش گهید ظاهرا. ببرتش

 دیپرس تفاوت یب اریسام

 ؟یناراحت چرا تو-

 کردم سر اسب  نیا با و روزم و شب من-

 زد پوزخند کوتاه اریسام

 اسبه پر نجایا..گهید یکی نشد نیا.. ستین که ت بچه-

 اصطبل از دیبوس ا ر شمشاد یشانیپ دیسف خال یرو دایت

 شمشاد به اش یوابستگ عمق توانستینم یکس. رفت رونیب

. بردیم شمشاد شیپ شهیهم را شیها تیشکا. کند درک را

 یبایز و بینج اسب نیهم همدمش نیبهتر یول بود مسخره

 بود ترکمن

 گذشت اریسام کنار از صدا یب



 یدونیم. یبندیم موقتا به دل شهیه؟همیچ تو مشکل یدونیم-

 یشیم وابستشون اما ستنین یموندن

 در اخم. شد رفتنش از مانع اریسام محکم و بلند یصدا تن

 یسع زد؟یم نماندن و ها موقت از حرف رو کدام با. دیکش هم

 باشد یخنث و آرام اهرشظ  داشت

 نکن یادآوری خودتو انقدر-

 منظور؟-

 که بود آمده باال انقدر درونش آتشفشان نبود آرام گرید بار نیا

 سر که هرچه و شود زیسرر هم کوچک یحت انفجار کی با

 بسوزاند را باشد راهش

 

  

 

 بود واضح منظورم-



 ؟یگیم یچ یفهیخوبه؟م حالت-

 را کلمات با یباز اریسام. ستنش شیلبها یرو پوزخند دایت

 باشد ها کلمه یباز برنده نباریا دادینم اجازه اما بود بلد خوب

 که یدونیم..متنفرم یتکرار یحایتوض از-

. کرد نگاهش فقط ستادهیا هم بغل به بغل یها اخم با اریسام.

. زد شانیصدا شان دوستانه یدورهم قرار و رفتن یبرا ینایس

 از زد اریسام به که یآرام تنه با و زد یلبخند تمندیرضا دایت

 رفت نایس همراه وبه گذشت کنارش
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 "گذشته"

 ؟ییایب ییخواینم یمطمئن-

 .زمیعز آره-

 مادرش  ریتصو به و کرد مرتب سرش یرو را شال دایت

 .کرد نگاه نهیدرآ

 داره دوستت زهنوزمیعز-

 شرکت یمهمون نیا تو من شهینم لیدل بازم اما هیمهربون زن-

 کنم

 شهیم ناراحت-

 ارمیم در دلش از زنمیم زنگ-

 وقت چیه اش عمه و بایز. کند اصرار نیا از شتریب نخواست

 ..شدینم ریمس هم جوب کی در آبشان

 دنبالت؟ ادیم بابات-



 آره-

  دارم افتاده عقب کار کمی..شرکت برم دیبا من-

 ؟یکنیم تیاذ وخودت انقدر کار؟چرا و یلیتعط روز-

 ستادیا در چهارچوب انهیم در بایز

 و شب یتونیم یخواست اگه..دارم افتاده عقب کار که گفتم-

 یبمون زیعز شیپ

 زد لبخند نینمک دایت

 مونمیم نکنه رونمونیب  اقابزرگ اگه-

 نیکن مالحظه کمی شماهم رهیپ-

 چشم-

 سراغ باالفاصله دایت. رفت رونیب اتاق از و نزد یحرف بایز

 درون را زدنش برهیو یصدا شیپ قهیدق چند که شیگوش

 از یا تماس دنید. بود اریسام حتم به. رفت بود دهیشن کشو



 فورا. نشاند شیلبها یرو ینیریش لبخند اریسام رفته دست

 خودش سرکشش قلب و داشت جانیه. گرفت را اش شماره

 گوشش در اریسام یصدا. دیکوبیم اش نهیس وارید و در به را

 یم هجوم قلبش سمت به که بود آرامش کبارهی به و دیچیپ

 آورد

 جانم؟-

 دیبخشیم جان و بود جان جانمش

 ؟یخوب..سالم-

 ؟یحاضر..خوب خوبه-

 امیم گهید قهیدق پنج آره-

 نمتیبیم-

 دیشن را بایز یصدا لحظه همان. کرد قطع را تماس

 ؟یندار یکار رمیم دارم دا؟منیت-



 کرد باز را در ردک پنهان فشیک درون را یگوش-

 باش خودت مواظب.. مامان نه-

 بگذره خوش بهت..جونم باشه-

 در یجلو تا و دیبوس را مادرش گونه و رفت جلو یکوتاه قدم

 ..کرد اش بدرقه

 

 یگوش.  کرد محکم را شیروسر گره. برگشت اتاقش به فورا

  نوشت اریسام یبرا یامیپ و درآورد فشیک بیج از را

 ذوقش. بود زده جوانه استرس یکم لشد ته و داشت جانیه

 یم شینما به اش چهره یرو قیعم یها لبخند با را

 وعده قلبش به...داشت جانیه هم شیها قدم یحت.. گذاشت

 چهارشنبه. دید دور از را  اریسام نیماش. بود داده نیریش یها

 بود گفته قبال. بود شلوغ یحساب شان کوچه و بود یسور

 هیهمسا از یکی نداشت دوست چیه. باشد منتظرش دورتر



 به که یا رابطه و ندیبب اریسام همراه اورا فضولشان یها

 .برسد انیپا به بود گرفتن جان حال در یتازگ

 شیصدا فقط روز ده.. برسد زودتر تا و کرد تند را شیها قدم

 .دادیم جان دنشید یبرا و بود دهیشن تلفن پشت از را

 یب قلبش و گرفت نجا چشمانش. شد تر  قیعم لبخندش

 نیماش از دنشید با باالفاصله اریسام. زد ادیفر را شیقرار

 آنقدر اما بود مانده نشیرس تا یقدم چند هنوز.. شد ادهیپ

 گفت سالم فاصله همان از که بود زده جانیه

 یومدیم فردا یذاشتیم.. سالم کیعل-

 زد لبخند نینمک و شد کتینزد

 رونیب بره خونه ار امانم کردمیم صبر دیبا..آقا نزن غر-

 شدن سوار منتظر و کرد باز را نیماش در. زد لبخند فقط اریسام

 .ستادیا دایت

 .شدند سوار هردو



 میکن یکار هی ایب-

 به و داد هیتک در به دایت. افتاد را و کرد روشن را نیماش اریسام

 کرد نگاه رخش مین

 ؟یکار چه-

 شیپ خونه ببرم رمیبگ دستتو.. بزن جونتو زیعز خونه دیق ایب-

 یزندگ شده نینیبیم که و خانم فرشته نیا بگم.. بابام و مامان

 اسمم شیپ دیبا اسمش..دایت هی ارهیسام هی بعد به حاال از.  من

 یکی وقته یلیخ که روحمونم..باشه کنارم دیبا جسمش..باشه

 .شده

 .دیبوس نرم را ستش پشت و گرفت دست در را دایت دست

 داغون شه ناراحت..خندمیم بخنده..مستین نباشه بگم-

 ای.. بس و دختر نیا شده میجونم،عمرم،زندگ بگم..شمیم

 رمیگیم دستشو ای..رمیگیم و دلم مراد و نیزنیم باال نیآست

 نشه باخبر ازمون یکس امتمیق تا که و آباد کجا نا رمیم



 اما داشت هم ترس یها هیما ته اش قهقه.. دیخند بلند دایت

 بود بلند اش خنده یصدا

 ؟یچ گهید-

 کرد نگاهش یجد  اریسام

 ؟یخندیم چرا-

 ینجوریهم یچیه-

 مشغول را ذهنش یموضوع انگار. دیکش قیعم نفس اریسام

 شد غرق افکارش در زود یلیخ  که بود کرده

 شد؟ ی؟چیسام-

 نگرانم-

 نباش-

 شهیم شتریب مینگران گذرهیم که هرروز..تونمینم-



 یعاد یلیخ نیبب.. نداره وجود تینگران واسه یلیدل زمیعز-

 داره ینگران نیا..میشیم آشنا باهم میدار هیبق مثل

 حواله کوتاه ینگاه معنادار و فرستاد رونیب را دمش باز

 دل. خواستینم هارا یمکیقا نیا دلش. کرد دایت چشمان

 دایت مدت تمام داشت دوست باخت نیا از یراض و بود باخته

 .باشد داشته کنارش در را

 یقرار یب نهیس در قلبش. کرد نگاهش عشق با دایت

 . بود شده جانش ماه کی از کمتر مرد نیا..کردیم

 یدزدک نیا به شهینم یراض دلم..شهینم ینجوریا-

 میکرد سرهم ودروغ میشد میقا هرچقدر بسه..دناتید

 از چرا دانستینم. ماند اریسام یها صحبت ادامه منتظر دایت

 را وجودش تمام استرس هم رسدتیم هم ها حرف نیا عاقبت

 گرفته

 :گفت اریسام



 دیبا که باالخره. بزنم حرف مامانت با من بذار یقرار هی-

 قهیدق دو واسه یک نه؟تا ای ورداره اشیریگ سخت نیا از دست

 بدم؟ آمار یدزدک و بگم دروغ دیبا بودن کنارت شتریب
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 از ینام بود گفته قبال مادرش. بود شده گرد شیچشمها

. بود شیخام و یجوان هم لشیدل. نباشد شیزندگ در اریسام

 ابدا. شود تکرار دوباره بود گذرانده که یسخت یروزها دیترسیم

 خانواده یکار قایدق کردینم ترد را دخترکش و نبود دل سنگ

 دنیبوس و مادرش دنیکش آغوش در حسرت. کردند او با اش

 گفت مردد دایت.ماند دلش در سالها پدرش دستان

 ..بزنم حرف مامان با دیبا قبلش من-



 دیع گهید روز چند-

 ...نکن عجله-

 :رفت حرفش انیم طاقت یب اریسام

 بسه..دنتید واسه س بسته بالم  و دست نی؟ببیا عجله چه-

 میشد آشنا تو منو هرچقدر

 بشه حساس مامانم خوامینم-

 شهیهم داشت دوام سال هشت فقط که یزندگ. بود حساس

 دچار هم دایت مبادا که بود گذاشته ادگاری به داشت در یترس

 نیا به خواستینم دایت..شود ناخوشش عاقبت و یخام نیهم

 به دل اما.. بدهد دست از را اریسام و بزند دامن ا تیحساس

 که یلبخند فشرد یگرم به را دستش.داد جانش یها ینگران

 وقت االن. نشست لبش یرو بود پنهان پشتش ها استرس

 دگرگونش حال داشت دوست فقط. نبود ها کردن دو به یکی

 .دهد رییتغ را



 حرف مامان با بده فرصت بهم کمی..زمیعز نباش نگران-

 نکنه مخالفت تا بگم بهش آروم آروم دیبا. بزنم

 یزندگ شروع دشیجد سال کردیم فکر. نبود یراض اریسام

 خوش هم یکم و بود الیخ و فکر فقط اما شود یم دشیجد

 !یفانتز یها یالیخ

 بدون. فرستاد رونیب را دمش باز و دیکش قیعم دم سپس  

 زدیم موج شیصدا وتن لحنش در که یکالفگ با دایت به نگاه

 گفت

 یدید خداروچه..زنمیم حرف خانوادم با منم..کنمیم باشه،صبر-

 شد سرهی کار و یخواستگار میاومد دیشا

 وجود شانیبرا نانیاطم نیا هنوز..زدند لبخند هردو

 بسته بهم دل و کرده یچمشوش شانیها قلب فعال..نداشت

 که زیچ همه. . مراسم و فاتیتشر به دنیرس تا راه..بودند



 نیا عاقبت  نبود معلوم هنوز. نبود عشق و داشتن دوست

 شودیم ختم کجا به عشق
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 م؟یبر.. هست پارک هی جلوتر-

 ؟یچ مادربزرگت یمهمون-

 گفت یخالیب با دایت

 رسمیم رترید کمی فوقش-

 بابات؟ و-

 دنبالم ومدیم بود نگرانم اگه-



 گفتیم اگر بود دروغ. داشت یدلخور یکم شیصدا تن

 امشب یمهمان یبرا او از یسراغ پدرش که بود خوشحال

 عوض  را رشیمس و کرد درک را اش یناراحت اریسام. نگرفت

 ادهیپ هردو. کرد پارک را نیماش پارک یها یکینزد و کرد

 دختر از پر یباز نیزم. برداشتند قدم هم شانه به شانه و شدند

 سر از که ادشانیفر  غیج یصدا. بود گوشیباز یها پسر و

 . بود کرده پر را پارک یفضا بود جانیه و یخوشحال

 که بود یا بچه دختر سرگرم ها،نگاهش بچه یاهویه انیم

 با دخترک و دادیم هول را ابت پدرش بود نشسته تاب یرو

 یم(   یننداز منو ،خدایباز تاب تاب تاب) شعر جانیه

 مشتاق فرزندش یخوشحال از ذوق با هم دخترک پدر.. خواند

 .آورد یم در حرکت به را تاب تر

 صدا سرو پر و شلوغ یباز ننیزم به یخنث نگاه با اما اریسام

 یها آه و بود سوار تاب دختر پدر محو هنوز دایت. کرد نگاه

 .کردیم خفه دل در را بارش حسرت



 ؟یکنیم نگاه یچ به-

 شیگلو در بغض. کرد پنهان نتوانست را قشیعم آه نباریا دایت

 دنیبار یبرا یمناسب فرصت االن اما بود کرده خشک جا

 منتظر ردچشمانیبگ نگاه توانست باالخره. نبود چشمانش

 که یا صحنه از شیپرت حواس یبرا نهیگز نیبهتر اریسام

 .بود گذراند حسرتش در را اش یکودک تمام

 شمیهام بچه یباز محو شهیهم..یچیه-

 و کم. گرفت دست در را جوان دختر زده خی دست اریسام

 یسوم عضو و دایت دونفره کوچک ی خانواده و ازگذشته شیب

 بود دهیبود،شن رنگ کم شانیزندگ یرو هم اش هیسا یحت که

              خلوت؟ یجا هی میبر یدار دوست-

 :داد تکان را سرش لیم کمال با

 میبر آره-



  گرید سمت خودش دنبال و گرفت محکمتر را دستش اریسام

 ای بودند زدن قدم مشغول آرامش  در ینفر چند فقط که پارک

 .برد کردند یم صحبت گریکدی با و نشسته ها مکتین یرو

 چند. ودب نیدلنش اما خنک هوا نشستند یچوب مکتین یرو

 سر بر یحساب شیهوا و حال و بود نمانده دیع به شتریب یروز

 .بود کرده پهن چادر شهر

 لبخند و اریسام به رو و کرد جمع بغلش در را دستانش

 :گفت مهربانش

 چسبه؟یم یچ هوا نیا تو یگفت اگه-

 گفت فورا اریسام

 تلخ البته و گرم قهوه هی-

 . شد زانیآو اش لوچه و لب دایت

 آخه یدار دوست قهوه تو چقدر-



 و شد بلند. دیخند اش یداشتن دوست و مظلوم افهیق به اریسام

 گفت بپرسد یسوال دایت نکهیا از قبل

 گردمیبرم زود -

. دیلرز بشیج درون لشیموبا. د کر بدرقه را اریسام نگاهش با

. داد جواب ردیبگ اریسام رفته ریمس از را نگاهش نکهیا بدون

 قرار نگاهش ریمس  در قایدق یرجوانپس  دختر در همان

 دیپرس حواس یب و چسباند گوشش به را یگوش. گرفتند

 بله؟-

 دیشن یگوش پشت از ترایم فیظر یصدا

 میمنتظرتوئ ؟همهییکجا..سالم-

 یا نقطه اندازه به که یاریسام از گرفتن نگاه بدون دایت

 :داد جواب کند شیدایپ توانستیم دور یا فاصله در کوچک

 نینباش من منتظر نهار واسه شهیم رید رسمب تا-



 یکس به ادین دایت تا گفته زیعز..دردونه زیعز شهیم مگه آخه-

 دهینم غذا

 دوساعت فتمیب راه االنم تهرانم هنوز من..ترایم نشو لوس-

 رسمیم گهید

 انگار آورد نییپا را شیصدا تن. گرفت فاصله جمع از ترایم

 باشد دایت اب اش مکالمه شاهد یکس نداشت دوست

 خودتو ینتون االن که یومدین ییدا با چرا برم قربونت خب-

 ؟یبرسون

 که بود کرده بهانه را دایت یلیم یب دوباره حتما. زد پوزخند دایت

 نکند سرزنشش بزرگ اقا

 امیب خوامیم بپرسه که دینکش تلفنم هی زحمت زتیعز ییدا-

 نه ای

 آدم و معال با که شیشناسیم..بهش ینزد زنگ چرا تو-

 داره اختالف



 یم دکی را پدر نام فقط که یمرد. دیکش قیعم نفس دایت

 یحت. نگرفت تماس شیها خواسته یبرا وقت چیه دیکش

 ناخوش خبر او به مدسه از و بود رفته یکار سفر مادرش یوقت

 دنبالش را رعنا و کرد بهانه را کار دادند را دایت حال بودن

 بود فرستاده

 ندارم یکار باهاش نیهم واسه..دونمیم-

 بگذره خوش هممون به امروز ی بذار نکن قهر حاال-

 شدیم کشینزد قدم به قدم که بود اریسام به هنوز نگاهش

 رسمینم نهار بگو زیعز به یول امیم-

 زد لبخند ترایم کرد احساس

 میبخور غذا باهم شمیم منتظرت من..زمیعز باشه-

 و گرفتیم جان پوستش ریز ترایم کوچک یها محبت 

 ینگران نیهم که یقدر به. نشست یم دلش تنگ شینیریش

 کشاند یم شیها لب یرو تا را لبخند هم اش خواهرانه یها



 زمیعز یمرس-

 کشنیم انتظارمونو ایماه که کن عجله.. نداره یقابل-

 نمتیبیم-

 مادمازل خداحافظ-

 بار نیاول.کردیم صدا مادمازل را دایت شانیها یبچگ عادت به

 ها بعد و داد او به را لقب نیا حسادت از یکوه و صحر با

 دیخند اش کودکانه حسادت به فقط

 و سپرد دایت به را یفرنگ توت یبستن. نشست کنارش اریسام

 دینش را اش قهوه از یا جرعه

 ؟یزد یم حرف یک با-

 عموم دختر-

 کرده؟ ناراحتت که زد یحرف-

 شد شیناراحت و یگرفتگ متوجه شدیم هم دور فاصله از



 نه-

 هیچ واسه توهمت اخم نیا پس-

 نرم تونستمیم کاش-

 اریب بهونه بزن زنگ خب-

 بودن منتظرم-

 و انداخت زباله سطل در را قهوه از یخال یکاغذ وانیل اریسام

 ستادیا دایت یروبرو
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 بعدشم ساعت دو یریم.. یگرفت بغل غم یزانو چرا-

 گهید یگردیبرم



 .. ستین نرفتنم ای رفتن من مشکل-

  رفت کالمش انیم تیجد با اریسام

 یسع اون مثل چرا..شینیبب ییخواینم که پدرته تو مشکل-

 یباش تفاوت یب یکنینم

 انیم را اش زده خی و سرد دست زد زانو دایت یپاها یجلو

 گرفت دستانش

 هم یوقت تا یمتنفر پدرت از که هیچ بخاطر دونمینم-

 با که ستین راهش نیا اما.. یبگ که ندارم یاصرار یینخوا

 الیخ یب و ایب نه ای. یبزن دامن ازش نفرتت به شتریب دنشیند

 کارو نیهم توئم گرفته دیند تیزندگ تورو یگفت با هزار. باش

 واست نبودش و بود یگینم مگه..نداره وجود کن فکر. بکن

 اونجا.. بده نشون و نیهم هم رفتارت تو ست؟پسین مهم

 نگرانت..منتظرتن که هستن یا گهید یماآد پدرت از رییبغ

 . گرفتن و سراغت و شدن



 در بارها هارا جمله نیا تمام. رفت فرو فکر در یا لحظه دایت

 ابن یکس داشت دوست االن انگار اما. کردیم تکرار ذهنش

 کند دشانییتا و بخواند گوشش در هارا جمله

 نقش شیها لب یرو بایز و مطمئن اما  جان کم یلبخند

 کوتاه حرکت نیهم و بست مکث با را چشمانش اریسام. تبس

 را اش یبستن اشتها با و شد بلند. شد دایت یقطع میتصم باعث

 با را خودش و افتاد تنش به یلرز شید سر از. کرد جان نوش

 خوردن یبرا شیلجباز به اریسام. رساند نیماش به عجله

 ماه اسفند اواخر دلچسب چندان نه و سرد یهوا در یبستن

 .کرد میتنظ صورتش یرو و روشن را یبخار دیخند

 آخه یخوریم یبستن یچ واسه یلرزیم که تو-

 یها شبکه یجلو و دیمالیم هم به را دستانش تند تند دایت

 گرفتیم یبخار

 یدیخر یبستن تو-



 زد گولم. بود چشمات ریتقص-

. شدیم خوب دلش حال عت سر و یراحت نیهم به..دیخند دایت

 کرده دایپ برابر نیچند یتیجذاب یآفتاب نکیع با که مرد نیا

 اندازه به اش ییتنها یروزها یبرا بود نشسته کنارش و بود

 داشتن با دانستیم هم خودش. بود ارزش با و مهم خانواده هی

 بود و دهیکش دست اش ییایخویمال یها فکر از چقدر اریسام

 اریسام داشتن و بودن در تنها ذکرش و فکر تمام حاال و

 .بس و شدیم خالصه
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 جور شهیهم را دایت. دیچرخ یم دایت  سر دور وار پروانه زیعز

 حضور که یا نوه حال به دلش دیشا. داشت دوست یگرید

 بزرگ آقا. سوخت یم نکرد احساس وقت چیه را پدرش

 شهیهم بایز ها مادرانه کنار هم زیعز و کرد یپدر شیبرا

 داشت یپررنگ نقش

 یهنرجو از. کردیم صحبت زیکری و بود نشسته کنارش ترایم

 یطراح در که ییباال استعداد از و گفتیم یگالر در دشیجد

 را شیها حرف مشتاقانه رعنا عمه. کرد یم فیتعر داشت

 رفتیم اش صدقه قربان دلش در و کردیم گوش

 امیپ کنار را هوشش و بود،عقل شنونده ظاهرا فقط دایت اما

 گذاشته جا بود اریسام با کردنشان بدل و رد حال در کهییها

 آمد خودش به جانش زیعز یصدا با که بود

 مادر دایت-

 داد ادامه و گذاشت اپن یرو را ییغذا  ظرف زیعز



 ..مادرت واسه یببر پلورو یسبز نیا نره ادتی یرفتن-

 یصدا که آمد زبانش سر تا تشکر. شد قدردان نگاهش دایت

 شد بلند رعنا ضاعترا

 مامان؟ یوردار کارات از دست ییخواینم-

 داد جواب جانب به حق زیعز

 هنوزم باشه گرفته طالق..منه نوه مادر زن اون-

 بازه روش به امتیق تا هم ش سفره و خونه نیدرا..عروسمه

 دلش انگار یسوزونیم دل یجور..جان مامان کن بس-

 ..شه جدا خواستهینم

 افزود و کرد نازک یچشم پشت رعنا

 دادگاه اون به دادگاه از بغلم گرفتمیم و دخترم بودم من البد-

 بودم عالف

 زد شیصدا معترض دایت اما رعنا یبرا یا غره چشم زیعز



 عمه نیکن تمومش کنمیم خواهش-

 یرو را چپش یپا دایت یدلخور و اعتراض به توجه یب رعنا

 را شیموها از یا طره عادتش مطابق و انداخت راستش یپا

 گرفت یباز به انگشتانش انیم

 خونه اون تو خوش روز هی یعل داداش..جون عمه حقه حرف-

 به یکی بخاطر فقط رفت سکته مرز تا رفته ادشی زیعز..دیند

 مامانت با کردن دو

 نیبزن حرفارو نیا مامانم درمورد نیندار حق شما اما-

 اهشنگ متعجب دایت بلند یصدا و تند لحن از خورده جا رعنا

 اش عمه با زدن حرف یبرا را لحن نیا وقت چیه.. کرد

 هیبق و بزرگ آقا از یخبر که بود خوب..بود نکرده انتخاب

 جدل و بحث حتما تندشان لحن و موضوع نیا وگرنه..نبود

 .داشت سرش پشت را یبزرگتر



 به نفرشان هردو از ناراحت زیعز..کند سکوت داد حیترج رعنا

 .رفت آشپزخانه

 از. بود کرده کالفه را دایت نشیسنگ سکوت و نهخا فضاس

 کرد انتخاب اش عمه با صحبت یبرا را یتند لحن نکهیا

 . نبود مانیپش

 به.  کردیم اداره را شان دونفره یزندگ جان تمام با مادرش

 یراحت به یکس دادینم اجازه پدر هم بود مادر هم وقتش

 .کند قضاوتشان

 یرو یساختگ یلبخند جمع سکوت بردن نیب از یبرا طناز

 نشاند شیلبها

. رفته گذشته بوده یهرچ..نینکن یتلخ اوقات یخودیب-

 ایدلخور نیا نداره تیخوب

 گرفت را دستش و رفت دایت کنار..شد بلند شیجا از

 .شه تموم یچ همه ببوس عمتو برو زمیعز پاشو-



 ماجرا شدن تمام یبرا اما بود شده نیچرک دل..بود مردد دایت

 عمه گونه لیم یب و شد بلند..کرد گوش را شیوزنعم حرف

 دیبوس را اش زاده برادر صورت متقابال هم رعنا..دیبوس را اش

 .شد ریخ به ختم ماجرا تمام یسادگ نیهم به ظاهر در و

 جونم؟ زیعز-

 یهوا به و کند دل اش آشپزخانه و سماور از باالخره زیعز

 آمد رونیب زد شیصدا که دایت

 مادر؟ جونم-

 رمیم گهید من-

 نشست شیابروها انیم اخم زمیعز

 یاومد تازه که ؟تویزود نیا به کجا-

 کنمیم کمکش امشب دادم قول بهش..منتظرمه مامان-

 برسونه دیع قبل حسابارو



 یها تخم و اخم از ییرها یبرا حداقل!شد؟ینم حناق که دروغ

 بود یمناسب حل راه رعنا یها هیکنا و طعنه و پدرش

 نماند ساکت بار نیا ترایم

 چیشه؟ساندویم یچ قرارمون پس..اینساز یاومد-

 باغ کوچه..فیکث

 دادم قول مامان به و امشب..گهید روز هی-

 و شین که نبود بار نیاول.  کرد نگاهش فقط کرده بغ ترایم

 .دادیم یفرار جمعشان از را دایرعنا،ت ها هیکنا

 برسونتت عرفان بگم کن صبر-

 رمیم یتاکس با خوادینم-

 تنها؟ دختر هی جاده تو..شهیم غروب داره ؟یشد وونهید-

 زد لبخند کمرنگ دایت

 که ستین یراه-



 شدینم ماندن به یراض که حاال. کرد دییتا ترایم حرف اما طناز

 انیم نیا در که بود یکس تنها یعل. رفتیم تنها دینبا

 کوتاه ساعت چند نیا در. نبود دایت یخداحافظ به حواسش

 نگاه از پر جمع در جوان دختر. نزدند حرف گریکدی با کلمه

 گریکدی با یهنصحبت به یلیم کی چیه..بود معذب ترحم یها

 نگاه یحت یعل اما خواند گوشش در مدام بزرگ آقا. نداشتند

 .نکرد دخترکش خرج هم

 ؟یفکر تو-

 خلوتش زدن برهم یبرا عرفان جانب از کوتاه سوال نیهم

 بود یکاف

 ینجوریهم-

 ؟ینموند وعم بخاطر-

 ..که دادم قول مامان به..نه-

 کرد قطع را حرفش یرکیز با عرفان



 و فلنگ یچ واسه دونمیم که من..بچه نگو دروغ من به-

 یبست

 ؟یپرسیم چرا یدونیم که تو-

 .فرستاد رونیب یکالفگ با را بازدمش و دیکش قیعم دم عرفان

. ینکرد رفتار هیبق مثل عمو با وقت چیه چرا فهممینم فقط-

 بزرگ آقا ل قو به تو و عمو که شده یچ..نبود یعاد هم عمو

 ن؟یشد ریپن و کارد

 .نکرد پنهان را شیلبها یرو بسته نقش خند پوز

 بابام نفرت لیدل حداقل..بگو منم به یکرد دایپ جوابشو اگه-

 فهمیم رو

 سوال به یدرست جواب یکس..کرد نگاهش یناراحت با عرفا

 ..داشت دوست یگرید جور را ترایم پدرش..دادینم شیها

 

  



 

 تصورات تمام..داشت فرق پدرشان به نسبت هم ترایم عالقه

 شدیم خالصه است پدر زدردانهیعز دختر که نیا در شیذهن

 مبهم هردو یبرا جوابشان ییها سوال نیا از شتریب نخواست

 بپرسد بود

 ؟یا کارهیچ دیع-

 .بود یا موقع به بحث ضیتعو

 .گهید یروزا مثل..یچیه-

 زیتبر میبر سفر؟قرار ییاینم ما با چرا-

 مونهیم ؟تنهایچ مامانم-

 س هفته هی همش-

 بمونم مامانم کنار خونه تو دمیم حیترج..نه-

 .نگذاشت یگرید اصرار یجا و داد جواب قاطع
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 جا همان را فشیک. کرد باز را در و چرخاند قفل در را لدیک

 ندهیگو یصدا. داد وله یطرف را شیها کفش و گذاشت

 یسع و برد بال را شیصدا.بود کرده پر را خانه یفضا اخبار

 یمخف دلش درون را اش عمه از شیها یدلخور تمام کرد

 .کند

 ؟ییکجا یخانوم مامان؟مامان-

 زیم یرو یها برگه و کتاب و حساب گرم سرش بایز

 کرد نگاهش تعجب با بود شیروبرو

 ؟یبرگشت زود چرا تو-

  کرد رها اپن یرو را غذا ظرف دایت



 کنهیم رونمونیب آقابزرگ گفتم-

 داد ادامه و رفت نشانه را ظرف اش اشاره انگشت با سپس

 فرستاد شما واسه زیعز و نیا-

 و حد یب یها محبت و زیعز یها یمهربان از قدردان بایز

 در یسع دایت که یموضوع به دیبا فعال اما. زد لبخند مرزش

 لبخند  پس در دیفهمیم دیبا. دیرس یم داشت کردنش یمخف

 کرد ینم یمخف هم را شیصدا لرزش و بغض یحت که ییها

 اتاق به شیها لباس کردن عوض یبرا دایت. گذرد یم چه

 پاسخ یب یها امیپ به باالخره که مناسب یفرصت و رفت

 در و کرد راباز شیمانتو یها دکمه. دهد جواب اریسام مانده

 کرد پیتا اریسام یراب را یامیپ هم نیح همان

 "خونه برگشتم من"



 لباس کردن عوض مشغول و انداخت تخت یرو را یگوش

 به باالفاصله و دیشن را یگوش برهیو یصدا. شد شیها

 کرد وصل را تماس دیترد بدون و  رفت سمتش

 آقا سالم-

 داد جواب و دیخند بلند اریسام

 فهیضع سالم کیعل-

 گهید فهیضع شدم حاال-

 کرد کنترل را اش خنده

 ستین فیضع زبونت حداقل.. یستین فیضع نمیهمچ واال-

 !یسام-

 خوبه؟ من جون شما-

 گفت جانب به حق و نشست شیها لب یرو لبخند دایت

 شد حاال-



 نمتیبب دیبا فردا-

 زنمیم زنگ بهت مامان رفتن از بعد-

 گذشت؟ خوش یمهمون یراست..هیعال-

 را یگوش باالفاصله. شد جوابش از مانع بایز کبارهی به آمدن

 کرد پنهان پشتش

 ییاینم چرا ؟یکن یم کاریچ-

 .کند یمخف را جانشیه و صدا لرزش کرد یسع

 زدمیم شونه موهامو داشتم-

 صورت و دایت یکار پنهان متوجه. کرد نگاهش موشکفانه بایز

 بازخواستش خواستینم اما. بود شده ترسش از دهیپر رنگ

 یها لباس زدن تا مشغول .برداشت قدم تخت سمت به. کند

  شد شیرو شده پخش

 شده؟ یزی؟چیبرگشت زود چرا یبگ ییخواینم-



 طعنه از نداشت دوست. فشرد دستش در شتریب را یگوش دایت

 .دیبگو پدرش یها یمحل یب و رعنا یها

 ..شد کالفه بزرگ آقا بود ادیز صدا و سر که گفتم-

 خانه اتفاقات از نداشت دوست دایت که حاال. زد لبخند فقط بایز

 . کرد ینم اصرار نیا از شتریب دیبگو زشیعز

 گذاشت کمد درون را شده تازده یها لباس

  دمیچ و زیم-

 امیم االن-

 اکتفا"ایب زود"گفتن به دید راکه قرارش یب نگاه. نزد یحرف

 گذاشت شیتنها و کرد

 چسباند گوشش به را یگوش فورا دایت

 ؟یالو؟سام-

 جانم؟-



 اومد هوی مامان..خوامیم معذرت-

 میزنیم حرف بعدا.. بخور شام به برو-

 زمیعز باشه-

 کمدش در را اریسام ییاهدا یگوش. کرد یخداحافظ کوتاه

 و نشسته زیم پشت سر بایز. رفت رونیب و کرد یمخف

 . بود منتظرش

 ؟یخورینم پلو یسبز-

 بلند را سرش دایت یصدا دنیشن با بود افکارش غرق که بایز

 کرد

 ناهار فردا گذاشتم..نهیسنگ شام واسه-

 چنگال به کاهورا کوچک تکه بایز. نشست زیم پشت هم دایت

 ساالد یرو را سس حواس یب که بود یدایت یپ زد،حواسش

 یرو قیعم البته و نینمک یها لبخند و کردیم یخال ش

 . نشاندیم لبانش



 دا؟یت-

 زد لب یآرام به و کرد مادرش حواله را نگاهش

 جونم؟-

 ه؟یچ لبخندات نیا لیدل یبگ ییواخینم-

 اریسام با شیمکیقا قرار هر از قبل. گرفت گاز را نشیریز لب

 یمخف که آنقدر. شدیم جانیه از پر و زده ذوق نقدریهم

 شدیم دشوار و سخت یکار احساساتش کردن

 ینجوریهم. یچیه-

 یصدا فقط سکوت در و. شدند شامشان مشغول هم باز هردو

 نیا دایت باالخره تا دیرسیم گوش به انشیها چنگال و قاشق

 شکست را سکوت

 بپرسم؟ سوال هیمامان؟-

 دخترم بپرس-



 باره کی به که یسوال دنیازپرس و کردیم پا اون و پا نیا دایت

 و دنیپرس. نبود مطمئن هنوز آورد هجوم دهنش به

 .کردیم شتریب را شیکنجکاو فقط هردو دنشینپرس

 ده؟بو یاجبار بابا و تو ازدواج-

 را یسوال نیچن دنیپرس انتظار دیشا. کرد مکث یا لحظه بایز

 دینوش آب یا جرعه. نداشت

 ؟یپرسیم یسوال نیهمچ شده یچ-

 بدونم خوامیم-

 داد جواب یتلخ اوقات با و کرد رها بشقاب در را چنگالش بایز

 نه ای بوده یاجبار یبدون که ستین مهم-

 کرد اراصر جواب گرفتن یبرا لجبازانه اما دایت

 ما از چرا بابا. دیکش طالق به کارتون چرا بدونم خوامیم-

  متنفره؟



 .یعصب و من و یکنیم ناراحت خودتو فقط حرفا نیا با-

 !مامان-

 داد جواب تند بایز

 انقدر.. نداره تو واسه یبخور درد به زیچ چیه گذشته-

 نشو رشیدرگ

. برد اهپن اتاقش به باالفاصله و نداد دخترک به یاعتراض مجال

 دایت. بود کرده یمخف دلش در سالها را شیها اتفاق و گذشته

 که یدیام نور ارزن.  بود بچه و جوان یادیز دنشانیشن یبرا

 یعل یها نکردن یپدر یبرا را قلبش و بود روشن دلش در

 .ببرد نیب از گذشته انیب با خواستینم را انداخت یم تپش به

 در به آرام و ستادکوتاهیا اتاق در پشت. نبود بردار دست اما دایت

 زد ضربه اتاق یچوب
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 وقت چیه بابا چرا بدونم خوامیم. یزنینم حرف چرا!مامان-

 شهیهم بابا که یسوم نفر اون. میباش شیزندگ تو ما نخواست

 ه؟یک گهیم

 زدیم دلش به یشتریب زخم فقط زدن حرف. کرد سکوت بایز

 کردیم رت یعفون.  نیچرک هارا یمیقد و

 را بغضش از پر یصدا تن و دیکوب در به یمحکمتر ضربه دایت

  برد باال

 سوم نفر اون.. باشه مونیزندگ تو نخواست وقت چیه بابا چرا-

 خته؟مامانیر بهم و متونیزندگ که هیک

 سوال از بار هر مانند. سکوت و بود سکوت همچنان انتخابش

 رفتیم فرو الکش در را یدوروز و شدیم خسته ها دنیپرس

 .کردیم شروع را یدیجد روز ومجدد



 فقط جواب یجا و دیشن نه و کرد اصرار بس از بود خسته

 ریز و زدیم حرف خودش با که یحال در. شد بشینص سکوت

 .رفت اتاقش به یعصب و بلند یها قدم کرد،با یم غرغر لب

 یگاه. کرد هیتخل بالشتش به زدم مشت با را تشیعصبان همه

 و گس طعم. سوزاندیم قتیحق یها یتلخ از شتریب سکوت

  کند یم ات دلزده  نارسش

 .. فهممیم..گذشته خاطراتتون اون تو یچ فهممیم باالخره-

 پاک را شیها اشک و دیکش شیها گونه یرو دست حرص با

 را اریسام شماره و زد چنگ زیم یروب از را شیگوش..کرد

 مرهمش توانستیم اریسام وجود فقط لحظه نیا در. گرفت

 شود

 از یکی یکی را شیها ناخن و شمرد یم را انتظار یها بوق

 را اش شماره چندباره و دوباره. کردیم رد شیها دندان ریز

 یکار و ندیبش توانستینم..نداشت دادن جواب الیخ اما گرفت



 سوال و مسخره افکار نیا دست از را خودش یجور دیبا. نکند

 . کرد یم خالص ذهنش در مانده جواب یب یها

 شرشیسو بیج در را شیگوش کرد عوض را شیها لباس

 یزندان اتاق در را خودش که ییبایز به توجه یب و داد هول

 پله.زد رونیب خانه از رفتن از گذاشتنش خبر یب و بود کرده

 دنیکوب و شیها قدم یصدا رفت نییپا و یکی یکی هارا

 و شدیم پخش ها پله راه خلوت و سرد یفضا در شیپاها

 !برد یم لذت کار نیا از که یانگار. کردیم نوازش را ذهنش

 یداشتن دوست یها ستاره از یخال و اهیس کدستی آسمان به

 دلش مانند هم آسمان یهوا و حال امشب. کرد نگاه اش

 . بود ریدلگ و یابر

 اتافات مدام. کرد انتخاب را یریمس مقصد و هدف بدون

 خانه در را پدرش که یبار نیآخر. کردیم یادآوری را گدشته

 نام مدام و بود یعصب و خشن شیصدا. بود قبل ماه شش دید

 شدن یخراب از. کردیم انی،ب سوم شخص صفت کنار را احمد



 بود، یسوم شخص نام احمد همان که ومقصرش شیزندگ

 ..گفتیم

 تنش پر و نحس یروزها کردیم فکر که ها تر قبل به

 مادرش یها هیگر.گرفتیم شکل چشمانش یجلو شیکودک

 تر پررنگ و پررنگ زدیم سرشان بر یعل که ییها ادیفر و

 .داشت یفراوان شده گم یها تکه هنوز ذهنش پازل. شدیم

 در دست حوصله یب. دیشن را شیگوش فیضع یملود یصدا

 گوشش به را یگوش. دیکش رونیب را یگوش و کرد بشیج

 زد لب یآرام به و چسباند

 الو؟-

 دیچیپ گوشش در همزمان کننده کر کیموز و اریسام یصدا

 ؟یخوب...سالم-

 داد جواب دلخور اما بود لیدل یب دیشا

 زدم زنگ بار ؟دهییکجا معلومه چیه-



 بالکن به صدا سرو پر طیمح از گرفتن فاصله یاربرایسام

 را بالکن ییکشو در. بشنود تر واضح را دایت یصدا تا رفت،

 گفت میمال بار نیا و بست

 هاست بچه با یدورهم هی..هامونم خونه-

 داد جواب یعصب و فورا دایت

 کرده کر همرو تونیهم دور یصدا-

 جان به را ینگران و شک اش دهیلرز یصدا و دلخور لحن

 انداخت اریسام

 شده؟ یچ بگو. دایت یکرد هیشده؟گر یزیچ-

 بیس بغض بود شکستن یبرا یتلنگر منتظر انگار که دایت

 و شد بلند هقش هق یداص. کرد رها را شیگلو در شده

 شتریب اریسام یها ینگران

 شده؟ ی؟چیناراحت یچ دا؟ازیت-



 و هیگر. نشست اش زده خی یگلها و کوچک باغچه کنار

 . داند ینم او به جواب مجال واش بغض

 یکنیم نگرانم یدار..بگو یزیچ هی برم قربونت دآخه- 

 بزن یحرف هی توروخدا..دایت

 ینیسنگ شیگلو در هم هنوز. داد قورت یسخت به را بغضش

 . کردیم تقال اش دوباره شدن سرباز یبرا و کردیم

 ..یسام ایب فقط. باشم کنارت خوامیم..ایب-

 داد جواب فورا جوان مرد

 ؟ییکجا بگو و باش آروم تو فقط امیم.. زمیعز امیم-

 داد جواب بود یکندن هرجان به. بود دهیبر را امانش هق هق

 دامیپ ایب..ندارم فاصله یلیخ..اما رونیب زدم خونه از..خونه از-

 یکنیم

 زده بهت یها نگاه مقابل ودر یخداحافظ بدون اریسام

 رفت رونیب عجله با هامون و دوستانش



 ..شتمیپ گهید قهیدق پنج افتادم راه. زمیعز باشه-
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 اهار لحظه و کردیم رها پاسخ یب را مادرش یها تماس دایت

 . شمردیم اریسام دنیرس یبرا

 . گشتیبرنم خانه به را امشب ،قطعا.نوشت تایب یبرا یامیپ فورا

 "شتیپ امیم امشب"

. داد هول بشیج دورن را یگوش دوباره و کرد ارسال را امیپ

 چند اتفاقات روانه را فکرش و گذاشت زانوهاش یرو را سرش

 .کرد قبل قهیدق



 از ییها تکه هم هنوز.  گذاشت گریهمد کنار را تمامشان

. برود هم پدرش سراغ شدیم مجبور دیشا. بود ناقص پازلش

 تر قبل. بود یکتاب و حساب چه یرو طالقشان دیفهمیم دیبا

 کامال ازدواجشان که بود دهیشن زشیعز یها حرف انیم از ها

 بگو و طالق پس.بود داده رخ کم یسن در هرچند عاشقانه

 . باشد داشته کمشان سال و سن زا تر یمنطق یلیدل دیمگوهابا

 که بود یا کننده قانع لیدل یجستجو در ذهنش در آنقدر

 .نشد کنارش اریسام حضور متوجه

 نشست اش زده خی یها دست یرو که اریسام گرم دست

 .کرد بلند را سرش

 ؟یخوب-

 . کرد نگاهش سرد

 میبر-



 یکم فاصله با که ینیماش تا. شد بلند یمخالفت بدون اریسام

 .کرد شیهمراه بود داشته گهن

 . کرد انخاب را ینامشخص ریمس و زد استارت

 شده؟ یچ یبگ ییخواینم-

 یچندان شیانرژ و بود گرفته شیصدا هیگر بخاطر که دایت

 زد لب یآرام به نداشت زدن حرف یبرا

 شد دعوام مامان با-

 ؟یبخاطرچ. مشخصه که نیا-

 بود ردهک جمع یصندل درون را خودش گربه بچه کی نیع

 ناخواسته که یاتفاقات از یخبر یب او حق. بود ناراحت یلیخ

 ..گرفته،نبود قرارا رشانیتاث تحت اش یزندگ

 بود؟ چه او ریتقص

 ؟یبهتر-



 نه-

 دا؟یت شده یچ-

 دمیپرس سوال چندتا فقط-

 ماند اش جمله ادامه منتظر فقط. نزد یحرف اریسام

 ینبوده؟چ ونکنارم وقت چیه بابام چرا بدونم  خواستمیم-

 شدن جدا هم از که شده

 مشغول هم او فکر یول. نکرد عوض را نگاهش ریمس اریسام

 بود شده ها سوال نیا

 و بحث از یچیه یعنی. شدن جدا هم از یبود ساله ده تو -

 ست؟ین ادتی جداال

 .داد تکان جوابش بودن یمنف نشانه به سرش فقط

 فقط دایت راز رمز پر یزندگ. نزد یحرف گرید اریسام

 سرش. کرد نگاهش. کردیم ریدرگ ها مدت تا را هردونفرشان

 ختیریم اشک صدا یب و بود داده هیتک شهیش به را



 افکارش در غرق یدایت نه. داشت نگه ابانیخ کنار را نیماش

 یزمان جوان دختر.. زد یحرف اریسام نه و دیپرس یسوال

 را آب یبطر اریسام که آمد خودش به و شد جمع حواسش

 .بود گرفته شیرو شیپ

 ادیم جا حالت بخور کمی-

 . دینوش آب یا جرعه لیم یب دایت

 ؟یبهتر-

 داد هیتک یصندل به را سرش و بست را چشمانش

 آره-

 بایز حتما. کرد باز را چشمانش بشیج در یگوش برهیو حس با

 را نیاسکر یرو بایز نام. شده نبودش متوجه یتازگ به و بود

 و داد هول بشیج درون دوباره را یگوش .کرد نگاه تفاوت یب

 نشست اولش حالت به

 ؟ینداد جواب چرا-



 نبود مهم-

 زد شیصدا سرزنشگرانه اریسام

 !دایت-

 بزن حرف باهاش خوامینم-

. گرفتیم را اش شماره هم سر پشت و نبود بردار دست بایز

 .دادیم را جوابش و شدیم خسته باالخره

 .نگرانته. بده جوابشو-

 گرید هم اریسام. زد دنینشن به را خودش اصل در نزد یحرف

 . کرد یرانندگ را شیانتخاب ریمس و نداد ادامه

  داشت اصرار دایت با تماسش به همچنان اما بایز

 شیها تماس گذاشتن پاسخ یب به اصرار دلخورانه هم دایت

 . داشت



 یتلخ خواستیم که هرچقدر رفتیم پدرش سراغ فردا نیهم

 را شیها سوال جواب دیبا. کند تخم و اخم شیبرا و کند

 ذهنش درون یها الیخ و فکر نیا تمام با وگرنه. گرفتیم

 .شدیم وانهید حتما

 به تعجب با. کند باز را چشمانش شد باعث نیماش توقف

 . کرد نگاه اطرافش

 نجا؟یا میاومد چرا-

 م؟یبر بود قرار گهید یجا-

 سر را شخشم و یدل و دق خواستینم. کرد نگاهش خشم پر

 ..کرد یاعتراض نه و زد یحرف نه. کند یخال اریسام

 دایت-

 دلش اما نبود قهر. . باشد کنارش که بود کرده خبرش مثال

 یبرا هم آژانس و یتاکس. خواستینم هم حیتوض و صحبت

 .بودند بخور درد به مواقع جور نیا



 گرشید دست مچ بود نرفته رهیدستگ سمت دستش هنوز

 کرد یسع یآرام به دایت. شد قفل اریمسا یها پنجه انیم

. گرفت دهیند را اریسام یتقال اریسام. کند رها را دستش

 .داد سر دایت یها پنجه نیب مچ از را دستش

 زم؟یعز یکنیم لج خودت با چرا-

 دیبوس نرم و کرد کینزد لبانش به را دستش پشت

 ؟یچ بخاطر. یکنیم هیگر یدار تمام دوساعته نیبب-

 و دیکش قیعم نفس کند نگاه اریسام یها چشم به آنکه یب

 کرد تقال دستشس ییرها یبرا دوباره

 کن نگام زمیعز-

 یسع قیعم یها نفس با. بست را چشمانش مکث با دایت

 ..داشت بغضش دادن قورت و زدن درپس

 خودتو انقدر رفته و گذشته که یموضوع هی خاطر به چرا-

 .نداره ارزش نهمهیا گذشته. یدیم عذاب



 و کرد رییتغ اریسام نگاه رنگ.  کرد بلند را سرش االخرهب

 دست با. نشست شیلبها یرو یلبخند مچهین. شد مهربان

 زد کنار را دایت یشانیپ یرو یها مو گرشید

 یشد لبو شکل و پف صورتت-

 و کوتاه هرچند. آمد هم دایت یها لب سراغ خنده باالخره

 اشک قطره چند با همراه

 نباش دلخور گهید-

 ستمین-

 کن فراموش اتفاقاشم و امشب و خونه  برو-

 گفت یچاه ته یصدا با و دیکش قیعم دم دایت

 بفهمم دیبا..تونمینم-

 رو زنهیم سکوت مهر مامانت که یوقت تا نه حداقل. نه االن-

 هیقض نیا



 

  

 

 اشک از لبالب چشمانش. کرد سد را شیگلو را دوباره بغض

  شد

 کنم کاریچ دیبا نمدوینم گهید شم؟یم یچ من پس-

 یرو گرم یا بوسه. گرفت دستانش انیم را صورتش اریسام

. کرد تجربه را نیدلنش بیعج ینیاول. نشست دایت یشانیپ

 اما. خواستینم را تکرارشدنش دلش گقتیم اگر بود دروغ

 از گرفتن گر و دنیخند هیگر و بغض انیم. دیکش خجالت

 بود بیعج هم خجالت

 آماده هم صبح فردا. خونه یریم خوب دختر هی مثل االن تو-

 دنبالت امیب تا یشیم

 ..یول-



  کرد قطع را حرفش اریسام

 شده نگرانت یحساب مامانت حتما. زمیعز برو-

 و بود داده را رفتنش خبر که ییتایب طرف کی مادرش ینگران

 .طرف کی بود کرده فراموش
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 و بود داده را رفتنش خبر که ییتایب طرف کی مادرش ینگران

 .طرف کی بود کرده فراموش

 که شد ادهیپ نیماش از. شد قبول به مجبور ناچارا دایت

 .شد روبرو مادرش یعصب چشمان با باالفاصله



 کردینم را فکرش. نشست جانش به ترس هم یکم و خورد جا

 یوا. شود ریغافلگ منگونهیا شیها تماس به ندادن جواب با

 چه؟ باشد دهید را قبلشان قهیدق چند گر ظارهن اگر

 گفت یپوف لب ریز داشت که یاستراس و ینگران با هم اریسام

 شد ده ایپ و

 یابدال خانم سالم-

 هم باز کند صحبت محکم و محترم خواستیم که هرچقدر

 .بود مشهود کالمش انیم استرس

 نبدو. کرد نگاه اریسام افتاده نییپا سر به تیعصبان با بایز

 داد قرار خطاب را دایت دهد رییتغ را نگاهش ریمس نکهیا

 خونه تو برو-

 موضع سر هم هنوز اما بود رانهیغافلگ مادرش دنید هرچند

 نه. دادیم ادامه را قهرش لجبازانه و بود مانده یباق خودش

 خورد تکان شیجا از ونه زد یحرف



 گفت خشم با و برد باال را شیصدا بایز

 خونه تو برو ایب فتم؟گ یچ یدینشن مگه-

 و بند یها قدم با بایز. کرد انتخاب را ییاعنتا یب دوباره داریت

 گرفت محکم را وشیباز و رساند دایت به را خودش محکم

 خونه بروتو.. دایت نکن میعصب نیا از شتریب-

 با دایت. رفت مادرش و دایت کنار و زد دور را نیماش اریسام

  ردک نگاهش اشک از شده پر چشمان

 و دایت اما. داد هول اورا خانه سمت به و دیکش را دستش بایز

 لب آرامش با اریسام. نداشت شدن تمام قصد شیها یلجباز

 زد

 چشمانش با که دوخت،انگار اریسام به را نگاهش دوبار دایت

 را چشمانش آرامش با اریسام. شود رفتنش از مانع خواستیم

 و دیکش رونیب مادر دست از را شیبازو حرص با دایت. بست

 گرفت شیپ در را خانه را چکدامشانیه به نگاه بدون



 یکم هم دیشا ها سرزنش و ها خیتوب منتظر ریز به ارسریسام

 یها نگاه با فقط بایز اما. بود ستادهیا دایت یها وهوار داد

 یسع و گذراند یم نظر از را جوان مرد یتاپا سر نشیخشمگ

 .کند سرهم را یا جمله داشت

 بدم حیتوض تونمیم-

 :دیپرس بلند ییصدا تن و حرص با

 دمیکش نتیماش تو از دخترمو یشب ؟نصفیحیتوض چه-

 ؟یدار واسم یحیتوض رون،چهیب

. فرستاد رونیب را بازدمش مکث با و دیکش قیعم دم اریسام

 به را ینیبدبن و حقارت نیا جواب قطعا نبود دایت بخاطر اگر

 دادیم شکل نیبدتر

 که یهرموقع ای فردا من. ستین وقتش االن ،کنمیم خواهش-

 واسه یحت. دمیم حیتوض براتون یچ همه درمورد و امیم نیبگ

 میکن صحبت موردش در ییدا دفتر تو میتونیم نانیاطم



 حیتوض به الزم ییجا چیه و گهید وقت چیه ونه فردا نه-

 ..نمتیبب دایت با خوامینم گهید. ستین

 ..ارودیت من نیینخوا من از و نیا-

 افزود و آورد باال سکوت یمعن به را دستش بایز

. نداره وجود کن کن،فکر فراموشش. ارینب زبون به اسمشم-

 نداره وجود ییدایت کن فکر. شیدیند کن فکر

 کرد گرد عقب باشد اریسام طرف از یجواب منتظر نکهیا بدون

 و قاطع یلحن با اریسام که بود نشده دور قدم کی هنوز اما

 فتگ محکم

 .دارم خوامش،دوستشیم-

 یزیچ که اریسام چشمان به نیخشمگ. برگشت حرص با بایز

 کرد نگاه دیدینم درونشان یزیچ نانیاطم جز

 گهید. .ادینم بهت  زدن سلمبه قلمبه یحرفا..جون پسر برو-

 بشه داتیپ دوروبرش نه اریب دارویت اسم نه



 باال جلهباع هارا پله. برگشت خانه به اریسام به تیاهم بدون

 را شیها سرکش نیا جواب دیبا دایت و بود یعصب. .رفت

 رانجامی بارها کرد مشخص را حدود و حد نکهیا با دادیم

 شیبرا را دیند بیآس کم آن در هم دایت خود که یزندگ

 .نبود شنوا گوشش هم باز داد حیتوض

 شیجا سر که یحرکت گوه چیه بدون را یا قهیدق چند اریسام

 دوختن و ها و دنیبر و خوردیم را خونش خون. بود سادهیا

 .کرد یم شیعصب بایز خودسرانه یها

 فروکش یبرا یخوب حل راه هم قشیعم یها بازدم و دم

 برداشت مطمئن نا یها قدم یبار چند. نبود تشیعصبان کردن

 .  شد مانیش بار هر اما رفت فونیآ دکمه سمت دستش و

 یها پنجره تمام ستتوانیم که ییجا تا برداشت قدم غقب به

 پنجره دوم پشت دایت.  ندیبب را شیروبرو چهارطبقه ساختمام

 محض اما بود سخت. کردیم نگاهش یناراحت با و بود ستادهیا

 !بغض پر و تلخ هرچند زد لبخند شده که هم  یدلخوش



 دا؟یت-

 مکث از بعد و شد نشیماش سوار که یاریسام به اعتنا یب

 کرد نگاه شد ورد آنجا از سرعت به یکوتاه

 اون با تو.. یدار فرق ما با بکش؟اون خط دورشو نگفتم مگه-

 رو گهیهمد نیتونینم وقت چیه دوتا شما. یشیم تیاذ خانواده

 .نیکن درک

 و شده رهیخ شب یکیتار به تیاهم یب دایت و زدیم حرف بایز

 .گشت یم شیها ستاره و ماه دنبال

 

  

 

 یدیفهم. یکن یم رابطه قطع گم؟باهاشیم یچ یشنویم-

 یکنیم فراموش و یکنیم تمومش فردا نیدا؟همیت گفتم یچ

 .اومده تیزندگ تو یآدم نیهمچ



. داد ماساژ را شیها قهیشق کالفه بایز. بود گرفته سکوت روزه

 را تیعصبان و استرس از یمیعظ حجم ساعت چند عرض در

 .بود کرده تحمل

 سرش یرو تا را پتو و دیکش دراز. رفت تختش سمت به دایت

 کرد تکرار را چمله کی فقط لرزان و آرام ییصدا با. دیکش باال

 لطفا کن خاموش و  چراغ-

 فردا. دادینم را یشتریب یها سرزنش اجازه بایز یها سردرد

 طانیش خر از دایت تا کند تالش و شدیم و بود خدا روز هم

 دوست رقمه چیه. رفتیهمم سرمد سراغ دیشا. شود ادهیپ

 گرید. باشد خودش یزندگ مشابه دایت عاقبت و آخر نداشت

 مسکن به. شد خارج اتاق از و کرد خاموش را چراغ نزد یحرف

 .داشت اجیاحت خواب یکم و
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 "حال"

 شهیهم کار نیا با. کرد نوازش را شمشاد براق و بلند یها الی

 نتکا را سرش یهرزگاه شمشاد. شدیم بشینص یخوب حس

 ها نوازش از متقابلش حس یپا به کار نیا دایت که دادیم

 .گذاشتیم

 به یسوارکار هوس امروز. کرد سوار اسب پشت را نیز پرهام

 بودن از مانده یباق یروزها داشت دوست و بود زده سرش

 شیبرا شمشاد از کندن دل کند استفاده یخوب به را شمشاد

 رفتن بار شیزندگ یاه اجبار کنار گرفتن قرار با اما بود سخت

 ستیپ درون یآرام به. آمد یم کنار راحتتر نداشتنش گرید و

 کردیم رد  را کوتاه موانع.  زدندیم چرخ



 ..شهیم تنگ واست دلم ؟یریم یدار که یناراحت توئم-

  داد تکان دست شیبرا ها نرده کنار نایس دنید با

 رهیم کنهیم ترکم یهرک چرا  متنفرم؟ فرانسه از یدونستیم-

 فرانسه؟

 داد ادامه و نشست شیلبها یرو یپوزخند

 حرفامو دونمیم. زنمیم حرف تو با که م وونهید گهیم نایس-

 . دوروبرم یآدما از بهتر. یفهمیم و یشنویم

. کردیم یقرار یب شیسرجا و دادیم تکان را سرش شمشاد

 داد قرار مخاطب را دایت یبلند یصدا با نایس

 .ارین فشار بهش ادیز.. هیقاط امروز شمشاد. دایت-

 سرش و صورت کردن نواز با و داد تکان را سرش فقط دایت

 دیکشیم نیزم یرو سم شمشاد. داشت کردنش آرام در یسع

 با نایس. دادیم تکان ههیش و بیعج یصداها با را سرش و



 و دایت به را خودش بلند یها قدم با و شد ستیپ وارد ینگران

 .رساند شمشاد

 گرفت را افسار بند

 سرش به زده صبح از-

 بود خوب که روزیقراره؟د یب انقدر چشه؟چرا-

 دونمینم و شیدل یول داره درد-

 . گرفت پس را افسار و آمد نییپا دایت

 ارمشیم -

 وارد یتازگ به که یاریسام سمت به جلوتر قدم چند نایس

 و یتفاوت یب در یسع چقدر هر دایت. افتاد راه بود شده باشگاه

 از که اریسام نافذ یها نگاه. نبود ،موفق داشت اریامس دنیند

. کند گم را شیپا و دست شدیم باعث  هم دور فاصله نیا

 شدیم تشیاهم یب از مانع



 که اریسام یرو یحس گونه چیه بدون و بود یخنث نگاهش

 .بود مانده ثابت دایم نایس لیتحو مردانه یها لبخند

 چموش شمشاد هک دیکش محکم را شمشاد افسار حواس یب 

 و اریسام و نایس یپ حواسش که دایت. کرد دنیدو به شروع

 عکس ای کند حفظ را تعادل بتواند آنکه یب بود گفتمانشان

 نیزم یرو شمشاد همراه و خورد نیزم دهد نشان یالعمل

 شد دهیکش

 عجول و شانیپر اریسام اما شد افتاده اتفاق متوجه زودتر نایس

 . رساند دایت به را خودش نایس از تر

 شده یزخم یزانو درد و دیکش باال را خودش یکم درد با دایت

 کرد بلند را گفتنش آخ یصدا اش

 نشست کنارش اریسام

 ؟یخوب-

 .کرد جمع را شیزانو درد با و آمد کمکش به هم نایس



 ستین خوب حالش  اسب نیا گفتم-

 و داشت یزیخونر یکم شیزانو. زد هیتک نیپرچ به دایت

 بود دهنده آزار ردشد و سوزش

 ادیم شیپ اتفاق. که نشده یزیچ نکن شلوغش-

 ؟یش بلند یتونیم. ومدینم شیپ یبود کن گوش حرف-

 سرزنش را دایت نایس مانند و بزند یحرف نکهیا بدون اریسام

 کرد حلقه کمرش و بازو دور کند،دست

 دکتر میریم-

 کهیکوچ خراشه هی ستین الزم-

 و کالفه شمشاد سراغ و کرد فادهاست آمده شیپ فرصت از نایس

 یم نیزم یرو سم بود ستادهیا نیپرچ از رونیب که یعصب

 به را شمشاد پرهام همراه و. رفت ، دیکش یم ههیش و دیساب

 برد اصطبل



 بود تر کینزد نایس اتاق از که نشیماش تا اریسام کمک با دایت

 دستمال از برگ چند تند.  نشست عقب یصندل یرو رفت

 کرد پاک را زخمش دور یها خون و دیکش رونیب ار یکاغذ

 آمد نیماش سمت به دایت فیوک ها لباس با نایس

 خبرم یب ام،یب تونمینم.. یسرکش واسه ادیب قراره دامپزشک-

 نذار

 کوتاه و زد درد پر لبخند دایت و داد تکان را سرش اریسام

 .کرد تشکر

 طبق هردو. افتاد راه و کرد روشن را نیماش باالفاصله  سپس

 از یا هیگال دایت یحت. بودند ساکت هردو یا نوشته نا قانون

 یب یاستعفا بخاطر پدرش نکهیا با. نداشت هم شیها اجبار

 اتفاق نیا مقصر را اریسام هم باز بود کرده سرزنشش موقع

 باعث توانستینم هم قشیعم زخم سوزش یحت.  نداشت

 . شود سکوت نیا شدن شکسته



 ؟یخوب-

 ستین مهم دایز خوبم-

 چشم کنار اشک نم و درهم یابروها. کرد نگاهش نهیآ از

 شتریب را شیپا. دادیم نشان را شیها گفته برعکس شیها

 داد فشار پدال یرو

 کرد؟ رم هوی شد؟چرا یچ-

 گذاشت زخمش یرو و برداشت یشتریب یها دستمال دایت

  داره درد گفتیم نایس. دونمینم-

 داده؟ خوردش به یچ هی دینانه؟شایاطم قابل پرهام-

 یول هست کار تازه. کردم انتخاب خودم و پرهام. محاله-

 . ستین نامرد

 دردش و زخم از دایت حواس خواستیم فقط ها حرف نیا با

 .بود کرده یمعرف نایس به خودش را پرهام وگرنه. شود پرت



                                                                        

**** 

 یسپر عصا و گرفته گچ یپا با را یمدت نبود مجبور نکهیا از

 روز چند یبرا یکوفتگ و زخم نیهم. بود خوشحال کند

 !بود یکاف زدنش لنگ و استراحت

 زنگ یصدا.شد نیماش سوار که بود اریسام کمک با دوباره اما

 به را فیک یمعطل بدون اریسام شد بلند فشیک درون یگوش

 کرد روشن را نیماش و  سپرد دستش

 دلتنگ و داشت جانیه. کرد اش زده ذوق مادرش نام دنید

 بود مادرش یصدا

 مامانم؟ جانم-

 ؟یخوب. زدلمیعز سالم-

 

  



 

 چند فقط که یزخم و خوردن نیزم کی بخاطر نداشت یلزوم

 .کند نگران ایدن سر آن در را مادرش بود شیزانو مهمان روز

 خوبم یلیخ االن یحت. خوبم-

 یلبها یرو را یکمرنگ لبخند جانشیه از پر و شاد لحن

 دنید و دنیشن یبرا دلش کردیم اعتراف دیبا. نشاند اریسام

 . بود شده ریگ بهانه یادیز لبخند نیا

 ؟ییایم یک شده تنگ واست دلم-

 .دیخند بلند بایز

 رایم و من. رانیا امیم دیع واسه بدم خبر که زدم زنگ اتفاقا-

 ییدوتا

 یخوشحال سر از یبلند غیج و کند پنهان را ذوقش نتوانست

 خنده که یحال در گذاشت گوشش یرو دست اریسام. دیکش

 زد غر یتصنع اخم با کردیم پنهان شیلبها پشت را اش



 شدم دختر؟کر خبرته چه-

 با صحبت به یخوشحال و ذوق با همچنان و نکرد یتوجه دایت

 داد ادامه مادرش

 باشم؟ نروزمنتظرتو ستیب دیبا پس-

 نگو یزیچ فعال بابات به..عمرم گذرهیم زود-

 چرا؟-

 ستین مهم چون -

 مامان؟ الو؟...مامان یراست. گمینم باشه-

 و دیام نا و کرد نگاه یگوش به شده قطع تماس از ناراحت

 گفت یآرام به لب ریز معترض

 ینش قطع امیدلتنگ وسط شدینم-

 به جرهپن از را ونگاهش داد هول فشیک درون را یگوش

 به فقط اریسام یهمراه به توجه یدادب ترجبح و دوخت ابانیخ



 مادرش دنید از سرخوش دلش و کند نگاه ها ابانیخ یاهویه

 نقش لبخند تپشش هر با و فتدیب تالطم به دوسال، از بعد

 .ببخشد جان و عمق را شیلبها یرو بسته
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 امروز؟ بود خبر چه-

 گفت فورا تایب

 خبره چه یبفهم ییایب یتونستیم-

 امیب تونمینم که یدونیم.. نشو لوس-



 و یطوالن روز کی از بعد و کرد باز را شیموها رهیگ تایب

 انداخت تخت یرو را تنش با کننده خسته

 البته.. شیپ ساعت هی نیهم تا داشت دعوت همه با صبح از -

 هیمدل نیا س هفته هی

 داد هادام و دیکش قیعم نفس

 .کرد بحث ونداد با یبار دوسه-

 عسل من هی با شهینم اومده یوقت از نهیهم واسه پس-

 کرد نگاهش

 . بشم فداش یاله-

 دیخند بلند دایت

 ؟یبش اون یفدا تو-

 بود من خاطر به بارش هی یندار خبر که تو-

 زمیعز نباش هوا سربه-



 شده ریگ پاچه یرفت تو یوقت از نیشاه ستمین هوا سربه-

 اتاق از کرد یم جابجا دستش در را یگوش که یحال در دایت

 .شد خارج

 یب را ونیزیتلو یها کانال بغلش به بغل یها ابرو با ونداد

 در یمبل به را خودش لنگان لنگان. کردیم نییباالوپا هدف

 رساند ونداد یکینزد

 شرکت امیم سر هی رفتنتون از قبل تا تونستم اگه-

 شد اش مکالمه و دایت جمع ونداد حواس

 .دارم سهم پروژه اون تو هنوزم من.امیم که گفتم-

 یبزن سرمون به ییخوایم یگل چه ندفعهیا نمیبب ایب-

 یها دکمه یشتریب حرص با نباریا و کرد نگاهش اخم با ونداد

 داد فشار را کنترل

 نگرانشم یلیخوبه؟خ ونداد-  



 ؟یبپرس حالشو یزنینم زنگ خودت چرا-

 ..بدونم نخواستم اصال-

 را دلش و زدیم زنگ بعدا. کرد قطع یخداحافظ بدون و دلخور

 و بود دهیشن را عمرش خبر نیبهتر امروز. آورد یم بدست

 .بود خوب حالش فعال

 را خوشش روز مانده یباق توانست ینم هم شیزانو درد یحت

 .کند خراب

 رفتن؟ کجا هیبق-

 داد جواب کوتاه و حرص با فقط نکرد نگاهش ونداد

 دیخر-

 نبود؟ مطلق استراحت مگه مونا-

 ونداد. داشت یخوش یها هیما ته و مسخره یادیز لحن

 و باشد دایت کنار توانستینم. کرد خاموش را ونیزیتلو

 .کند کنترل را تشیعصبان



 شد رفتنش از مانع دایت یصدا اما شد بلند

 گفتم یچ من مگه یکن یم قهر چرا-

 دایت ندارم تو حوصله-

 گفتیم اتیب دونمیم-

 یبرا یخوب نهیگز اصال چون. بپرس تایب از شم هیبق پس-

 یستین تمیعصبان و حرص

 ه؟یچ من با مشکلت-

  نشست دایت یروبرو زیم یرو ونداد

 توئه یزرنگ حس من مشکل-

 .یکنیم بزرگش یدار-

 دایت گمیم یچ نیبب کن گوش خوب-

 گرفت دایت چشمان یجلو دیتهد نشانه به را اش اشاره انگشت

 افزود و



 تو پامو گهید یزد رو پروژه دیق چرا و سرته تو یچ نفهمم تا-

 ذارمینم شرکت اون

 آب وانیل کی فقط فعال و رفت اشپزخانه سمت به شد بلند

 لنگان یپا با دایت. کند خوب را حالش توانست یم سرد

 زد هیتک و رساند اپن به را خودش

 گهید. یریبگ پس و شرکتت یتونیست،مین بد که تو واسه-

 ه؟یچ واسه تایعصبان نیا

 کرد نگاهش مشکوک و گذاشت نکیس درون را یخال وانیل

 . نکن خودت یموزمار بهونه و من-

  فرستاد رونیب حرص با را قشیعم دم

 نبود نیا ما قرار. حرفات ریز یزنیم یدار-

 گرفت بغل را شیها دست نشست یصندل یرو ونداد

 هیچ قتیحق بفهمم که یوقت اما. هستم حرفم سر-



. دارم یهمکار شنهادیپ گهید شرکت هی از من نکهیا قتیحق-

 . کردم قبول منم بود خوب طشیشرا

 فقط. بود نکرده فراموش هنوز را اریسام دیتهد. نبود که دروغ

 کند رد دینبا که قبوالند خودش به زودتر یکم

 اما. کرد زیر چشم. نکرد قانع را دایت به شده مشکوک ونداد اما

 را شیآمدها و رفت. ردیبگ نظر ریز را حرکاتش دیبا نزد یحرف

 نداشت نانیاطم هم شیها چشم به یحت گرید. کند کنترل

 .بود سهامش و اعتبار دادن دست از مسبب دختر نیهم

 گرفت فاصله اپن از دیشن که را مونا و خانم حاج یصدا

 بود خودشان کار هرچند ونداد با ماندنش تنها خواستینم

 باشد هردونفرشان یبرا یدیجد دردسر

 گذشت خوش..سالم-

 نفس که یحال در و رساند مبل به را خودش زحمت به مونا

 داد تکان را سرش زدیم نفس



 رون؟یب یریم یچ واسه یستین مطلق استراحت تو مگه آخه-

 داشتم دکتر وقت-

 آمد دشانیخر یها کیپالست با هم خانم حاج

 نیبش برو ییسرپا چرا. زمیعز سالم-

  بودم گرسنه-

 گفت ونداد به ییترشرو با خانم حاج

 راه پانشه دختر نیا دست یبد نون لقمه هی یتونستینم-

 فته؟یب

 شد غرق افکارش در و دینشن ونداد

 شد مانع خانم حاج که ردیبگ هارا دیخر تا رفت جلو یآرام به

 کمکم ایب اونجا نینش پات؟ونداد نیا با چرا تو-

 کرد جدا ها کیپالست نیب از را یبزرگ بایتقر یلیمستط پاکت

 گرفت دایت یجلو و



 آورد تو واسه کیپ نویا-

 به را تعجب بودنش نام یب نیهم و نداشت یمشخصات و نام

 به کردنش باز یبرا و کرد تشکر لب ریز. آورد دایت چشمان

 رفت اتاقش

 نشده تا برگه و دیبر را پاکت خورده چسب سر ناخن سوهان با

 به دلهره و ترس و کرد درشت چشم. آورد ونریب را اف و

 کرده را جانش قصد اریسام. آوردند هجوم تنش به کبارهی

 بود؟ کردنش خفه حال در که بغض ای بود قلبش بود؟ضربان

 اصال. بود نگفته یزیچ شنهادشیپ کردن رد از هنوز که او

 یها تخم و اخم که یوقت. نداشت کردنش رد یبرا یتین

 قبولش یبرا دیدیم را نیشاه شرکت از فااستع بخاطر پدرش

 شد یم تر مصمم هم

 شیها دست. برداشت را شیگوش. نکرد معطل نیا از شتریب

 زد اشتباه را رمز بار چند و دیلرز یم
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 شیها دست. برداشت را شیگوش. نکرد معطل نیا از شتریب

 شماره دش موفق باالخره زدتا اشتباه را رمز بار چند و دیلرز یم

 ردیبگ را اریسام

 ..اول بوق

 ..دوم بوق

 ..سوم بوق

 اشک قطره. دییجو یم را ناخنش کنار پوست استرس با

 یها اشک یبرا شد ییراه و دیغلت اش گونه یرو یسمج

 شیبعد



 دیبا. گرفت را اش شماره و کرد امتحان دوباره را شانسش

 هب را گذشته که داشت یحق چه. داد یم را کارش نیا جواب

 . کند دشیتهد و بکشد رخش

 در و ردیبگ دل به نهیک باشد ناراحت و ریدلگ خواهدیم هرقدر

 امروزش ینگران اما کند فیرد را انتقام یها نقشه سرش

 به آخرش ییها هیتوص و کرد صرف شیبرا یوقت

 توت یبستن اندازه شدیم ختم"باش خودت مواظب"جمله

 . بود نیریش و یداشتن دوست شیبرا یفرنگ

 و هست تمام توانستیم که گذشته از یا برگه با حاال اما

 بود شده روبرو کند نابود را ستشین

 یلیخ اما. گرفت را اریسام شماره سوم یبرا یبرا دانهیام نا

 نداد اریسام هم گفتن الو کامل فرصت یحت و نماند منتظر

 حرف ما خونه؟مگه یفرستاد رو برگه نیا ه؟چرایکار چه نیا-

 م؟ینذاشت قرار و قول م؟مگهینزد



 پشت هیبق یکنجکاو به یتوجه و رفتیم باال کم کم شیصدا

 نداشت اتاقش در

 یدید که تو. کردم ول کارمو تو بخاطر که من یلعنت آخه-

 ؟بعدیکنیم نکارویا من با چرا. بوده سوتفاهم فقط فکرات همه

  هم ینفر هی نیهم ییخوایم یاومد یخبر یب چهارسال از

 ؟یریبگ ازم و داشتم نگه میزندگ تو بتیمص با که

 فقط سرهم پشت زیکری و بود شده داد به لیتبد شیصدا

 در پشت ینگران با خانم حاج. کردیم فیرد را شیها جمله

 به یروزیپ با فقط اریسام اما. زدیم شیصدا و بود ستادهیا

 سوم قدم یبرا را خودش و کردیم گوش موفقش قدم نیدوم

 !کرد یم آماده

 کشده غیج بس از.. افتاد سرفه به و آمد سراغش یگتن نفس

 کردنش آرام یبرا یتالش یحت اریسام. سوختیم شیگلو بود

 .نداد انجام هم



 ؟یآخه؟خوب شد چت نمیبب کن باز درو مادر دایت-

 را رزنیپ یها زدن صدا. ندیبب را یکس خواستینم دلش

 زدن حرف از دست اما بود شده دورگه شیصدا.  گرفت دینشن

 برنداشت

 ؟ییخوایم ازم ی؟چیکن کاریچ ییخوایم-

 از اریسام. نداد او به زدن حرف اجازه خشک یها سرفه

 کرد استفاده آمده شیپ سکوت فرصت

. کنهیم دور یفراموش از را آدما..الزمه تشر هی وقتا یبعض-

 یخوب دختر. ستین من برنده برگ تنها مدرک نیا  نره ادتی

 .رکتش ایب ندهیآ هفته از و باش

 یپست یلیخ-

 و سوخت یم شیگلو. گرفت را جانش هم دوکلمه نیهم

 داد ادامه تفاوت یب همچنان اریسام. بود دهیبر را امانش سرفه



 ادتی فقط. شد یزخم امروز که پات بخاطر هم هفته نیا-

 پدرته میبعد مخاطب. منه دست آس نره

 کنه لعنتت خدا-

. کرد قطع ار تماس یخداحافظ و یگرید اضافه حرف بدون

 کرد پرت یطرف را یگوش
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 دوم فصل

 دوست. کرد یم انتخاب وسواس با هرروز را شیها لباس

 دایت زدن جا بخاطر نکهیا با. باشد شلخته کنارونداد نداشت



 دخترانه یاهایرو به قدم کی میتصم نیهم با اما بود دلخور

 .بود شده کترینزد اش

 هرچند. ادیم اهایرو نیا به هم پروبال یکم اگر اشتند یرادیا

 کنار گوشش اط هم لحظه هی تلفن یگوش  و داشت اخم ونداد

 هم را اخمش نیهم و شده سرکش تایب دل هم باز اما رفتینم

 دیخریم جان با

 تایب لیم باب  سکوت نیا اما بودند کار مشغول هردو

 یرادیا .خواستیم را ونداد با یصحبت ه یکم دلش.نبود

 شد؟یم قدم شیپ او که نداشت

 خبر؟ چه-

 کرد شروع یمعن یب یا شهیکل جقدر

 جواب یآرام به. نگرفت هم توریمان صفحه از نگاه یحت ونداد

 داد

 یسالمت و کار-



 کرد کمرنگ یصحبت هم یبرا تارایب اقیاشت سردش لحن

 ؟یکار مشغول صبح از ینشد خسته-

 نه-

 کنار اتاق کی در ها ساعتتفاوت؟ یب و خشک انقدر هم آدم

 همام نشانیب شده لدا و رد یها کلمه تنها و بودند گریکدی

 بود یتکرار خداحافظ و سالم

 کرده بغ یتایب به تیاهم یب و برداشت را تلفن یگوش ونداد

 گرفت را حسابدار یداخل شماره دستش کنار

            حساباس؟ همون نایا یمطمئنب-

 حساب رجوع و رفع و مشکل. کرد نگاهش یکنجکاو با تایب

 !نداشت ونداد به یربط که ها

 واست کنمیم جبران. یکرد کمک یلیخ-



 یگوش. بود مشکوک هم ونداد چهره شده مهمان  لبخند یحت

 یصندل و کرد تکرار لب ریز را یا کلمه. برگرداند شیسرجا را

 تابرگرداندیب سمت به را اش

 ؟یکرد کاریچ-

 ست آماده-

 . رفت تایب یصندل پشت دش بلند ونداد

 ناهار میبر برگرده تا داشت جلسه یشهردار تو نیشاه-

 م؟یبخور

 دارم کار نه-

 شیلبها یرو لبخند اش یدلخور یها موج و سرد لحن

 یب.. نشود یدلخور نیا زمیه تا گرفت گاز را نشیریز لب.آورد

 یم دیند را خودش به تایب ساله نیچند عالقه اگر بود یمعرفت

 .گرفت

 ستین یخوب کار انتقام-



 اجازه و کردیم معذش ونداد بودن. جابجاکرد را شیصندل تایب

 داد ینم اورا به تمرکز

 کنم لشیتکم دیبا داره رادیا شیجاها هی-

 بغل به بغل یابروها و درهم افهیق نیا نبود بردار دست ونداد

 به و گرفت را یصندل دسته. بود بیغر شیبرا تایب گرفته

 را رفتنش باال ییصدا با و خورد جا تایب. خاندچر خودش طرف

 گفت جانیه پراز و کردیم کنترل

 ؟یکنیم کاریچ-

 ؟یناراحت یبگ که یگرفت افهیق یعنی االن-

 لیتحو دیبا و طرح دیادوبایم نیشاه االن. برسم کارم به بذار-

 بدم

 کاراش و  نیشاه یبابا گور-

 قبل قهیدق چند به نه بود بیعج شیرفتارها.کرد زیر چشم تایب

 ! االن به نه و



 ..شرکت بمونم دمیم حیترج ستمین گرسنه من ممنون-

 و گرفت را دستش مچ.نداد را حرفش شدن کامل اجازه وندا

 . کرد بلندش

 حرف باهات دیبا هم میخوریم ناهار هم.. گرسنمه امامن-

 دارم  اجیاحت کمکت به..بزنم

 بود مچش دور شده قفل محکم یها پنجه یرو چشمانش

 بار نیاول که یتیمیضم همه نیا بودواز گرفته ضربان وقلبش

 لجبازانه و تخس ،اما رفت باال بدنش یدما گرفتیم ونداد از

 :دیپرس

 ؟یکمک چه-

 کنمیم فیتعر واست میبر-

 کرد   آزاد زحمت به را دستش

 نجابگویهم-



 دیشا. نداشت هارا دختر دنیخر نوز و ناز حوصله وقت چیه

 پر مخالف جنس را اطرافش دورو یلیخ شدیم باعث نیهم

 ییتنها خلوت و قلب   مهمان یروز چند فقظ هرکدام و نکند

 بودند اش

 باش نگیپارک تو گهید قهیدق پنج-

 رفت رونیب اتاق از باالفاصله و نکرد معطل

 را دستانش. انداخت یصندل یرو را خودش زده جانیه تایب

 کردن کم یابر را اش مقنعه یجلو و دیکش صورتش یرو

 و جانیه از حجم نیا با. داد تکان درونش یگرما و التهاب

 دو خواهدیم چه خدا از کور. کردیم سکته حتما یزدگ ذوق

 یناهار دعوت. بود شده بشینص حاالل که نایب چشم جفت

 دوجفت همان شدیم خاطراتش از یکی جز بود مطمئن که

 .بود اش شده طلب ینایب چشم



 از قبل و زودتر دیبا. بود کرده انتخاب ار رستوران نیکترینزد

        گشتند یبرم نیشاه

 گرفت تایب یروبرو رو منو ونداد

 کن انتخاب تو-

 نباخت را خودش هم باز اما.گرفت تعجب رنگ چشمانش

 دم؟یم سفارش لتیم باب که یمطمئمن-

 بست وندادنقش یها لب یرو یکمرنگ لبخند

 خورم یم منم یبخور تو که یهرچ-

 یتکرار یرفتار و شهیکل یا جمله شهیهم بود مالز

 برد اش دخترانه یاهایرو ته تا را تایب کوتاه جمله نیداشت؟هم

 کردیم تصور خودش کنار را ونداد که ییاهایرو همان از

 یباز حال در و بود برده ارث به را ونداد تمام که یوپسرک

 آنقدر یگاه. داشت دوست اهارایرو نیا چقدر.  بود توپش

 . کردیم فراموش را یواقع یزندگ که شدیم رقشانغ



 تایب-

 شیصدا تن انقدر که یسپهر سهراب ای خواندیم حافظ غزل

 فقط کرد،البتهیم ضبط را شیصدا دیداشت؟با آرامش و نرمش

 ته یها جانم و کردیم گوش هرروز. زدیم شیصدا که یزمان

 .کردیم خرجش را شیدل

 ؟یبد سفارش ییخواینم-

 مورد ییغذا و انداخت منو یها نهیگز نیب ینگاه زده ذوق

 ونداد که بود نیا از ریغ مگر. داد سفارش را خودش عالقه

                  دارد دوست را باشد او لیم باب هرچه بود گفته خودش

 ؟یدار الزم منو کمک چرا یبگ ییخواینم حاال-

 گفت تیجد با و داد هیتک شیصندل به ونداد

 .بود بهونه کمک-

 کرد گاهش حرف یب دایت

 



  

 

 گفت مهربانانه ونداد

 یاومد ینم بهونه بدون-

 لبخند و کند پنهان را جانشیه و شوقش نتوانست باالخره

 هی فقط ونداد اگر مردیم ذوق از. نشست شیلبها یرو یقیعم

 یها خواسته تمام المصب. شود همراه دلش با گرید کلمه

 دلش در قند کلمه ره با و دادیم شیباز بود بر از را قلبش

 .کردیم ذوب
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. نشست یم دلش به سکوت نی بیعج و بود سکوت انشانیم

 بافتن و روزش تمام یبرا بود گفته که یا جمله چند همان

 .بود بس شیاهایرو

 سرگرم شیبرا هم حرف زاران از که یسکوت نداشت دوست

 یطیشرا هر از فارق هک یونداد. ببرد نیب از را بود تر کننده

 .        بود کرده دعوت دونفره یناهار به اورا

 ؟یبزن حرف ییخواینم-

 بود پر  عمرش تمام اندازهه به تایب. بود صحبت وقت چه االن

 یصحبت هم لذت از

 بگم؟ دیبا یچ-

 یبزن لبخند بار هی قهیدق دو هر شهیم باعث که یلیدل همون-

            کن فیتعر و

 کردن تکه تکه یپ فقط حواسش پس. گرفت عمق تایب لبخند

  نبود چارهیب یماه



 بپرسم؟ سوال هی-

 بپرس یدار دوست یهرچ-

 یدختر اندازه ونداد مهربان و آرام لحن یبرا توانست یم

 شود زده شده،ذوق عاشق تازه و ساله چهارده

 ؟یکن یم جبران یگفت که بود یچ بهرام با کارت-

 دیپرس و داد هیتک شیصندل به یتصنع یاخم با ونداد

 بهرام؟-

  ،حسابدار ییخزا  -

 یبزن صدا کیکوچ اسم با همکاراتو ستین خوب-

 خرج یمهربان شیبرا مدام. داشت را جانش قصد ونداد امروز

 . بود داده باد شیبرا رتیغ رگ هم حاال و کردیم

 کرد پنهان شیلبها پشت را لبخندش و دید را ونداد اخم

 ؟یداشت کاریچ ییخزا با بگ ییخواینم..یاوک-



 داشتم وام درخواست-

 یچندان هیسرما که نوپا یشرکت از وام.کرد نگاهش متعجب

 و بیعج یکم نداشت هم اش ساده هرچند یها پروژه یبرا

 بود مشکوک

 سه دو یاریب شانس اگه که یدونی؟مییخوایم وام شرکت از-

 رهیگیم دستتو  شتریب تومن

 داد جواب تفاوت یب ونداد

 دارم اجیاحت بهش باشه هرچقدر-

 !ونداد-

 کل من یدونیم یهرکس از بهتر تو. نکن نگام یاونجور-

 چه باشه ونیلیم هی چه وام نیا.. باختم اشتباه هی سر موییدارا

 دارم ازین بهش من ونیلیصدم



 را ونداد.. کرد نگاه بشقاب در مانده یباق یغذا به زده غم

 لحظات و یشاد فقط نه. خواستیم لحظاتش همه یبرا

 .آورد بدست را آن توانیم جمله دو با و یسادگ به که یخوب

 ..بزنم؟قرض حرف بابا با ییخوایبکنم؟م تونمیم کاریچ من-

 که یتند و تیجد با و نداد را اش جمله شدن کامل اجازه

 :گفت دیکش یم رخ به غرورش

 دراز با فقط.. شناسمیم آدمشو باشه قوله و قرض به قرار-

 مثل رهینم کتم تو.. دارم مشکل اون و نیا یجلو ستمد کردن

 بندازم رو یکس به بخوام بمیج تو پول واسه ها بچه

 ..فقط من-

 را تایب جمله گرید بار و آورد باال سکوت عالمت به را دستش

 کرد رها مهین

 شرکت؟ میبرگرد..ستین مهم-



 فکرش تمام داشت یسع. کرد قبول سرش دادن تکان با تایب

 تمامش اصال. کند دارید نیا خوش لحظات به وفمعط را

 قند حبه هزاران از شیبرا بودن ونداد کنار ینیریش. بود خوب

 .بود تر دلچسب دلش در شده ذوب

                                                   * 

 بود آمده شرکت نیا به یبار چند حاال تا. نبود یمنش از یخبر

. برود اریسام اتاق به یا اجازه مثال کسب بدون توانستیم و

 لبخند دنشید. شد هامون متوجه که برداشت که را قدم نیاول

 آمد یم سرش پشت که یمنش به توجه یب. نشاند لبانش یرو

 رساند دایت به بلند یها گام با را خودش زدیم حرف تند تند و

 یبزن سر فقط یاومد  که نگو. اومده یک نیبب-

 داشت دوست فقط االن. نشد جادیا شا چهره در یتفاوت

 اریسام شیپ فقط شیها هیگال تمام جواب. ندیبب را اریسام

 . بود



 دارم کار اریسام با

 اش چهره شیآرا ریز یا کرده چشمان به کنجکاو هامون

 . کرد نگاه بود شده پنهان

 لیوک شیپ یشده؟سام یزیچ-

 کجاست؟ دفترش آدرس-

 برگشت یمنش سمت به هامون

 دارن مهمان بگو ییفدا مهندس زنب زنگ-

 گفت طاقت یب دایت

 سراغش رمیم خودم یبد آدرس-

 یتونیم اتاقش تو. رسهیم یا قهیدق پنج ستین دور یلیخ-

 یباش منتظر

 کرد یهمراه اریسام کار اتاق را دایت و

 .. وگرنه دارم کار...ارنیب ییچا واست گمیم باش نجایا-



 یکنجکاو هامون که وبخ چقدر. کرد تشکر یقدردان با دایت

 گذاشت شیتنها نکردو

 قرار شیروبرو زیم یرو زود یلیخ هامون شده سفارش ییچا

 دنبال نگاهش با را ییچا وانیل از شده خارج یها بخار. گرفت

 بلند یصدا که بود خارج دستش از ها قهیدق شمار. کردیم

 .دادیم دستور و زدیم حرف بلند بلند. دیشن را رونیب از اریسام

 مخاطب. نخورد تکان شیازجا دایت اما شد باز شتاب با در

 . شد اتاق وارد سرش پشت که بود یمنش یعصب اریسام

 زد امضا عجله با را دستش درون یها برگه

 کن خبرم برگشت ییموال مهندس-

 هم هنوز دایرفت،ت رونیب اتاق از"چشم" گفتن با یمنش

 هارا اربخ شدیم یسخت به که بود ییچا فنجان یپ نگاهش

 و انداخت اتاق گوشه زیآو یرو را کتش اریسام. داد صیتشخ



 و برد اش چانه ریز دست. نشست یصندل یرو زشیم پشت

 شد دایت رخ مین به رهیخ

 شد؟ تموم یزود نیا به.. یداشت یمرخص هفته هی-

 . برگشت سمتش به دایت

 مهمه؟ واست قرارا و قول مگه-

 ه؟یچ منظورت-

. بود شیاخالق دیجد اتیخصوص زا هم کردن یباز نقش 

 دایت! نداشت خبر او و بود یخوب گریباز اول همان از هم دیشا

 رونیب را پرحرصش و قیعم بست،نفس را چشمانش مکث با

 فرستاد

 نبود قرارمون جزء یرورزید بسته-

 یکار محکم یپا بذار-

 ترست یپا گذاشتم-



 گفت و زد پوزخند اریسام

 ؟یچ گهیخب؟د-

 امدین خوشش زشیت و تند لحن از یلیخ

 

  

 

 گذشته که یش ینم قانع ؟چرایگردیم یچ دنبال گذشته تو-

 رفته و

 کنمیم خبرت کردم داشیپ-

 اخالق ستیل به دیبا هم بودن خونسرد. شد بلند حرص با

 کرد اضافه اریسام دیجد یها

 مونهیم بازنده دوتا فقط یکرد شروع که یباز ته-

 بود نفرت از پر لحنش



 تلنگر هی فقط روزید. یکن فرار تیواقع از یتونینم حرفا نیا با-

 یبدهکار من به زایچ یلیخ هنوز تو نره ادتی. بود

 بحث یجلو تا بود یجد لحنش. خورد گره هم در شیها اخم

 ررایشمش اریسام ظاهرا. نزد یحرف گرید دایت. ردیبگ را یاضاف

 رونیب قاتا از کننده خسته بحث به ادامه بدون. بود بسته رو از

 .زد
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 .بود رفته تایب سراغ کراستی

 را زیچ همه اول از. کردینم تکرار را قبلش اشتباه گرید بار نیا

 یها انگشت تمام ها بعد اگر حداقل. کرد یم فیتعر تایب یبرا



 تنها دایت کند باور که باشد نفر هی دیچرخ سمتش به اتهام

 .ستین قصه نیا مقصر

 هیگال از شده زیسرر دل و خودش و بزند حرف داشت اجیاحت

. رفتیم نیب از هم تشیعصبان احتماال. کردیم یخال را شیها

 اریسام ساز به شهیهم که شد ینم کرد،یم دایپ یراه دیبا

 .دهد انجام خواست یهرکار و برقصد

 غصه با یوقت. بود صبورش سنگ تنها تایب هم ها سال همان

 گوش جفت لیم کمال با و برد یم پناه تایب لوتخ به هیگال و

 و یناراحت تمام دل و جان با و سپرد یم دایت به را شیها

 یغزل آخرسرهم. زدینم دم و دیخر یم جان به را شیها غصه

 توت یبستن کی با را تهش و خواندیم محبوبش حافظ از

 غمش و درد تمام جا همان. کردیم نیریش یزعفران ای یفرنگ

 تایب داشتن یبرا خدارا بار هزار اگر یروز کرد یم وشفرام را

 .بود کم کردیم شکر بود نگذاشته شیبرا یخواهر از کم که

 . دیبگو را دلش درد بتواند راحت التیخ با و نباشد ونداد کاش



 اش شده پرت حواس از دایت. بود مشغول تلفنش با یمنش

 اجازه کسب و زد در. رفت تایب اتاق سمت به و کرد استفاده

 چشم در چشم ونداد با گذاشت که اتاق درون به قدم. کرد

 حرف یبرا لشیتما و حس تمام. نبود یخبر تایب از اما.شد

 دست را ونداد توانست ینم ها یراحت نیا به. رفت نیب از زدن

 بگذارد شانیتنها یا قهیدق چند تا کند سر به

  یکرد گم راه. سالم-

 کجاست؟ تایب..سالم-

 کرد اشاره زشیم یروبرو مبل به ونداد

 نیشاه شیپ. ادیم نیبش-

 شده تنگ اتاق نیا یبرا دلش چقدر. نشست مبل یرو دایت

 و رنگ یها گل از پر را اتاق خواستیم دلش مثال. بود

 ذوق چه. بود اتاق نیا مهمان روز کی فقط اما. کند وارنگ

 .برد تاراج به اریسام را تمامشان و نداشت که ییها یگ زده



 ینواز مهمان محض و بود کارش مشغول تفاوت یب ندادو

 یشدنچا سرد اندازه به تایب آمدن. داد سفارش دایت یبرا ییچا

. انداخت تایب آغوش درون را خودش قرار یب. دیکش طول اش

 سر مقدمکه یب و کردیم هیگر یها و یها حنما نبود ونداد اگر

 . رفت یم مطلب اصل

 دست دهینپرس تایب و کردیم نگاهشان یکنجکاو با ونداد

 را شیگلو را شده گردو بغض. دیکش یم کمرش یرو نوازش

 کینزد تایب گوش به سرش. کرد کنترلش یسخت به بود بسته

 گفت لزران ییصذا با و کرد

 کنمیم خواهش.. بزنم حرف باهات دیبا-

 از ائرا تایب. بود شده اضافه لحنش به هم التماس و عجز

 داد جواب یبانمهر با. کرد جدا خودش

 میبزن حرف میتونیم اونجا. آبدارخونه تو میبر-



 بلند عجله با ونداد رفتنشان از قبل اما داد تکان سر فقط دایت

 گفت و برداشت را زشیم یرو کارتابل شد

 رونیب رمیم دارم کار همکارا با من دیباش جا نیهم-

 را در دایت ونداد رفتن از بعد. کردند نگاهش یدان قدر با هردو

 رفت مطلب اصل سر کراستی و نشست تایب یروبرو بست

 کنهیم پاکت رو گذشته دونه دونه داره. کرده م کالفه اریسام-

 پاکتا نیا از یکی اگه کنم کاریچ دونمینم.خونه در دم فرستهیم

 بتیمص یکل با که یدونیم.. شمیم نابود من برسه بابا دست

 از اتیچرند مشت هی و یالک یها بهونه با خوادینم دلم شدم

 بدم دستش

 فرستاده؟ ویشده؟چ یچ نمیبب بگو درست-

 چند راز است ممکن بود نشده متوجه که بود رفته تند انقدر

 گفت یطوالن سکوت از بعد. کند بازگو را اش ساله

 فرستهیم داره رو مونده واسش ساال اون از که ییها خاطره-



 ویچ همه اتباب تو مورد در نمیبب. پسر نیا هیعقل یب چه-

 دونه؟یم

 رفت پنجره کنار و شد بلند. داد تکان را سرش دایت

 کنار کردم قبول یچ بخاطر یکنیم فکر. ضعفش نقطه شده-

 دمیتهد وبابا من رابطه نیهم ار؟بایسام شرکت برم و بکشم

 .کرد

 را خودش از دیجد یرو اریسام بود معلوم. بود شده کالفه تایب

 گوشه و یمنزو یدایت دوباره شتندا دوست چیه. بود کرده رو

 رفت کنارش و شد بلند. ندیبب را ریگ

 داره یا گهید تین و قصد دیشا. نده عذاب خودتو انقدر-

 ؟یتین و قصد چه مثال-

 گفت لبخند با همراه و زد چشمک تایب

   کنه شروع دوباره رو ییزایچ هی بخواد دلش مثال-



 که  کرد اش مسخره چشمک و تایب حواله یا غره چشم دایت

 انداخت قهقهه به اورا

 نیبهتر که نیا با. دوخت پنجره از رونیب به را نگاهش دوباره 

 اریسام کنار یاند و سال و سه همان را عمرش یروزها

 .خواستینم هم را شان تکرار دلش اما. بود کرده یسپر

 یب و خلوت ابانیخ کنکاش از دست ییآشنا ییصدا دنیشن با

 از یا ذره کردیم حس که ینگاه با نیشاه. گرفت را روح

 شده هم شتریب چیه که نشده کم هم شیدلخور و تیعصبان

 نیب سرگردان ونگاهش بود تایب مخاطبش. کردیم نگاهش بود

 .دیچرخ یم دایت چشمان

 داتونیپ فقرا و ریفق کلبه..نیگذاشت سرما منت..ریبخ اوقور-

 شده



 یسع! ت؟گذاش یم دلش یکجا را نیشاه یها هیکنا و شین

 و زد لبخند کمرنگ و تلخ باشد یعاد اش چهره و طاهر کرد

 . رفت نیشاه سمت به

 نشده؟ صاف دلتون هنوز..مهندس سالم-

 یبدهکار بهم یحیتوض هی کنم فکر..منتظرتم اتاقم تو-

 یکوتاه حیتوض از بعد نیشاه و کرد نگاهش حرف بدون دایت

 رفت رونیب اتاق از دادیم انجام دیبا که یکار درباره
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 بدهکارم آدم و عالم به ظاهرا. داره کاریچ نمیبب برم-

 نداره حرفارو نیا که یدلخور هی رینگ سخت-



 بمونم؟ منتظرت-

  میدار جلسه وقت آخر نه-

 باشه-

 . کرد جابجا اش شانه یرو را فشیک

 شد ریخ آخرش یدید هوی بزرگه خدا. کن باز اخماتو-

 گرفته و آرام یصدا با و داد شیلبها یرو تلخند با را جوابش

 همراه ریخ عاقبت و آخر. رفت رونیب اتاق واز کرد یخداحافظ

 !باشد محاالت از دیشا اریسام با

 نیشاه. رفت داخل نیشاه یسو از "تو ایب"دنیشن از بعد

 که ییدایت به پروا یب و بود نشسته زشیم پشت مغرورانه

 بدون. کرد یم نگاه دید شیها قدم در یحت را خجالت شدیم

 وجود با. کرد انتخاب را زشیم به مبل نیتر کینزد تعارف

  و بود نییپا سرش. بود معذب نیشاه کنار آمده شیپ اتفاقات

 .گرفتند یم یکشت گریکدی با دستش انگشتان



 نجا؟یا ینیبش ساکت ییخوایم ینجوریهم-

 .بود زده خجالت مرد نیا یرو از چقدر. کرد بلند را سرش

 ..نیبگم؟شماگفت یچ-

 و صدا در خشم از ییها هیما ته با و رفت حرفش انیم نیشاه

 گفت لحنش

 از گفته بابام یگفت. کارمه مخالف بابام یگفت یاومد--

 آخرسرم باشه پروژه به حواست دورادور و رونیب ایب شرکت

 والسالم و ریبگ حقوقتو و حق

 دایت یپا جلو زیم یرو را یدیسف برگه شد بلند زیم پشت از

 زد هیتک زشیم به و  گذاشت

 ..صولت دایت ناظر مهندس نوشته. بخون-

 ادامه یشتریب خشم با سپس و کرد سکوت کوتاه یا لحظه

 داد



 بهش ینداشت،وقت خبر متیتصم از تو پدر. مخالف بابات که-

 خودت کار از که بود شتریب شرکت نیا یچ. خورد جا گفتم

.. یگفتیم خودم هب یخواستیم شتریب ؟حقوقیدیکش دست

 که تو. یبود یراض بندش به بند دستت دادم قرارداد که یروز

 ؟ینگفت اول همون از چرا یبود شده مونیپش

 معذب را دایت شیها حرف ریت و کردیم هیگال بند کی نیشاه

 . کردیم تر نیغمگ حال نیودرع تر زده تر،خجالت

 هب یتوجه و تازدیم چموش و تنه کی که یاریسام از امان

 .ندارد هم اش یاحتمال یها یخراب و ها مانع

 هم آخرش دادیم نیشاه به یا کننده قانع جواب دیبا

 اش گرفته یصدا یبرا کوتاه و آرام سرفه. کردیم یعذرخواه

 کرد نگاه نیشاه یعصب چشمان در شرمنده. بود خوب

 ..بودم مجبور من-

 چرا؟-



 بود دهیپرس یعصب و تند

. بود رفته ادمی و داشتم شرکت اون با مهین و نصفه قرارداد هی-

 شنیم متوجه میکن یهمکار شد قرار نکهیا از بعد

 افزود و دیکش یقیعم نفس

 کارم یپا کمال و تمام نتونستم یشخص مشکل هی بخاطر-

 بعنوان رو یمبلغ هی شنیم مجبور من از بعد ظاهرا..ستمیوا

 خودشون قول به که االنم. بدن پروژه صاحب به خسارت

 ای برگردونم شرکت به سالهارو اون خسارت دیبا ای شده دامیپ

 کنم یهمکار شرکت با م ساله هی قرارداد شدن تموم تا

 یندار یکار سابقه یگفت که تو-

.. ییدانشجو دوران به شهیم مربوط هم هیقض نیا. درسته-

  کنم یهمکار تونستم ماه چند فقط

 که اول تهرش لباس شدن کش نخ مانند. نبود حناق که دروغ

 آخر تا و شوندیم فیرد سرش پشت ها رشته هیبق شد رها



 حس. کردیم نگاهش شده زیر چشمان با نیشاه. روندیم

 یبرا ای. دهدیم دروغ یبو دایت یها حرف از ییجا کردیم

 نیا از شتریب یلیدل اما. آورده بهانه کردنش سر به دست

 راست چه دروغ چه لیدل نیهم. شود چیپاپ دوباره تا نداشت

 .کرد رجو و رفع یخوب به را زیچ همه

 که شرکت پرسابقه معاون یهمت یها حیتوض به دقت با دایت

 .کرد یم گوش بود شیکار فیوظا شرح حال در

 یا کطرفهی یباز و بود بسته رو از را ریشمش اریسام که حاال

 نیا به جانیه دایت هم یکم اگر نبود بد بود کرده شروع را

 به شیها صحبت انیپا از بعد یهمت. دکریم اضافه یباز

 یپرت حواس متوجه شیها حیتوض انیم در. داد هیتکیصندل

  بود شده دایت

 ؟یشد متوجه-

 داد جواب فورا دایت



 شدم متوجه بله-

 کمه وقتمون که کن شروع زود پس. خوبه-

 انیم خدا شهیهم که یخشک آدم رفت رونیب باالفاصله یهمت

 یپرحرف از کالفه دایت. داشت ههمرا را اخم خط شیابرو دو

 . شد شیکارها انجام مشغوال و گفت یپوف یهمت یها

 از یسراغ لحظه نیا تا اریسام چرا که بود بیعج یکم شیبرا

 به پا یروز اگر کرد یم تصور مدام که یحال در نگرفته او

 اما بگذارد تنها اورا یا قهیدق است محال بگذار اریسام شرکت

 از را سراغش یبار چند. نداشت اریسام زا یخبر چیه صبح از

 .کردند یخبر یب ابراز هربار اما گرفت هم هامون و یمنش

 پسغام و غامیپ هفته کی از بعد حاال. دیایب بود خواسته خودش

 .شده بیغ

 . داشت را شرکت در یکش سرک قصد پرسش و کار بهانه به



 را بخش کی هرکدام که یمتعدد یها در و بزرگ سالن

 که او نبود شیها یکنجکاوب یبرا یجالب نهیگز دادیم نشان

 که را مختلف یها بخش با ییوآشنا  شدن خبر با قصد وافعا

 . بفهمد را اریسام شدن بیغ لیدل خواستیم فقط نداشت

 . رفت یمنش سراغ

 نم؟یبب رو ییموال جناب تونمیم-

 دایت به نکشیع شهیش پشت از یکنجکاو نگاه جوان دختر

 زود یکم وارد تازه نیا با شدن یمیصم یبرا زهنو. انداخت

 .بود

 ؟یدار کارشونیچ-

 داد جواب متعجب

 نیبد خبر  رو اومدنم فقط لطفا-

 شناختینم را وارد تازه یدایت یلیخ. برداشت را تلفن یگوش

 کارش شروع هیاول ساعت چند و دنید بار چند نیهم در اما



 آمدن خوش مساله همان. نداشت او با یخوب ارتباط هم

 یروئسا شیپ بودنش زیعز از حسادت هم دیشا ای امدنین

 !شد یم سرد یها رفتار نیا باعث جوانش

. شد اتاق وارد اجازه کسب و یکوتاه و آرام ضربه با دایت

  شد بلند استبقالش یبرا یگرم به هامون

 .نجاستیا یک نیبب به-

 داد جواب یگرم به و لبخند با متقابال  هم دایت

 نشدم؟ که احممز. سالم-

 ؟ییچا ای قهوه.. ابدا-

 نشست رنگ یا قهوه کاناپه یرو  تعارف بدون

 خوامینم یزیچ-

 ؟یکنیم تعارف-

 برم و بپرسم سوال چندتا اومدم نه-



 نشست شیروبرو یکنجکاو با و اندخت باال ابرو هامون

 خدمتم در ؟منیسوال چه-

 دیپرس دیترد بدون

 ست؟ین اریسام از یخبر چرا-

 یشخص یولمشغ هی-

 کارش؟ از تر واجب-

 شهیشخص لیمسا و خانواده تشیاولو یشناسیم که و اریسام-

. دیبگو دروغ توانستینم که خودش به. دیکش قیعم نفس

 . باشد همراه اریسام استقبال با شیکار روز نیاول داشت دوست

 ؟یشد پنچر چرا شد یچ-

  کرد جور و جمع را خودش



 کار یکل گفتینم مگه. اشهب بود قرار فقط. ارین در حرف-

 رو پروژه استارت زودتر دیبا و میافتاد عقب و هست

 .یگذرون خوش یپ رفته آقا شده عمل وقت که م؟االنیبزن

 شرکت با دیبا کارات واسه تو. نداره یفرق اریسام نبود و بود -

 . یش هماهنگ نگار نو

 کار و یقانون مراحل تمام. گرید بود شیجواب یب و حق حرف

 را کار نیشاه تا ماندیم منتظر دیبا. بود شده یط قبال ها زمجو

 !تمام و کند شروع

 تر دراز پا از بود،دست نگرفته شیکنجکاو یبرا یجواب که دایت

 شد بلند

 برسم کارام به برم من-

 حاال یبود-

 گفت هامون کوتاه جمله طنتیش و هیکنا به توجه یب

 . سرم رو هختیر کار یک ومدهین کردن لطف یهمت یآإقا-



  داد تکان را سش خنده با هامون

 یحرف یباش کارکشته کارمند هی یدار دوست که حاال باشه-

 . ستین

 هامون یصدا با که بود نرفته رونیب هنوز اما کرد تشکر

 ستادیا

 کنمیم خبرت اومد-

 و شاد یصدا اش یاحتمال یها مخالفت ای هرجواب از قبل

 دیشن سرش پشت از را ییآشنا البته

 خان؟ هامون یآقا یباخت و شرط یدید-

 سرش پشنت به نشست دایت یها لب یرو لبخند ناخودآگاه

 . شد شهرزاد چشم در چشم و برگشت

 مانند یحس. بود زیعز شیبرا یادیز سبز چشم دختر نیا

 .بود دونفر نیا نیب کمرنگ یا خواهرانه



 سکوت. نداشت زده رتیح یدایت از یکم دست هم شهرزاد

 با شهرزاد و بود یکاف شانیزدگ بهت رفع یبرا یا هیثان چند

 خواهرانه تمام و رساند دایت به را خودش بلند دوقدم و شوق

 گرفت آغوشش در را ششیپ سالها یها

 یب.. بود شده تنگ واست ؟دلمیخودت دایت شهینم باورم-

 گناه یداشت نهیک اریسام از.. یرفت یگذاشت خبر یب هوی معرفت

 رفتنت؟ بعد کنهیم کاریچ شهرزاد یتنگف. بود یچ من

 چشمانش برق و یسبز هنوز. بود شده یخانوم خودش یبرا

 در و داشت دوست را خوشرنگ یها لهیت نیا چقدر.داشت را

 چشمان با یدخترک اریسام کنار در شیآرزوها و تصورات نیب

 .داشت یبزرگ یجا هم شهرزاد همرنگ

 کن هیگال بعد برسم بذار-

 گفت یساختگ اخم با و دیکش عقب را تنش شهرزاد



 کجا هوی یبگ االن نیهم دیبا یندار اعتراض حق اصال-

 .زد بتیغ

 رفت جلو دایت به کمک یبرا هامون

 ادهیز یگذار گله واسه وقت..خانومم نکن تشیاذ-

 داد جواب جانب به حق شهرزاد

 ؟ینگفت من به یزیچ و برگشته دایت..دارم گله توئم از-
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 خودت. هاست حاال حاال حداقل.. رهینم ییجا گهید رسنت-

 یبپرس ازش یتونیم



 از حرف نیب نیا در اما کرد دییتا را هامون حرف مشتاقانه دایت

 نه فعال. بود رفته اریسام. نرفت ییجا که دایت. بود او رفتن

. نبود ها حرف نیا گفتن یبرا یخوب یجا نه بود یمناسب زمان

. زدیم سر شمشاد به شیکار ساعت انیپا از بعد هم یطرف از

 یباق بود گفته بردنش یبرا رعنا که یفرصت از دوروز فقط

 مانند باشد شمشاد با را هرروزش بود گرفته میتصم. مانده

 بیس و کند یسوار نیپرچ بزند،درون حرف شیبرا سابق

 شیبرا یاتفاق شمشاد یضیمر اما. کند تماشا را شمشاد خوردن

 .کرد منصرفش گرفتهن را میتصم افتاد

 قبوله؟-

 دیپرس پرت وحواس زد کنار را ذهنش درون افکار

 ؟یگفت یزیچ-

 د؟یپر حواست و هوش یدید مارو-

 داد ادامه و کرد اش جمله یچاشن یچشمک شهرزاد



 .میباش باهم ییتا سه و ناهار گهیم هامون-

 ..نه بگم اگه-

 گفت تند و کرد قطع را حرفش شهرزاد

 ییایب دیبا شد ینطوریا که حاال اصال.. کنم ینم قبول نه-

 رفت شهرزاد کمک به هامون

 ادیب ارمیسام زنمیم زنگ-

 ..گ و اریسام-

 دایت. نداد ادامه هامون یابروها و چشم و اشاره با را حرفش 

 .کرد نگاه هردو به مشکوک

 شده؟ یزیچ-

 داد جواب دستپاچه هامون

 ؟یهست..ادیم ناهار واسه اریسام. نشده یزیچ-



 سرش درون ابهامات یبعض شدن روشن یبرا یخوب فرصت

 نظر و نکرد معطل.گفتیم شهرزاد که یرفتن نیهم مثال. بود

 داشت شیپ در را شهرزاد یخوشحال و خنده مثبتش
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 ادینم-

  بخور باقلواها نیا از اسی هیآ یجا شما-

 شیجا از باقلوا یبرا شیاشتها و شهرزاد به تیاهم یدابیت

 و  رنگ یآب حوض  کنار و دیپوش را شیها کفش و لندشب

 ییبایز به  یرنگ ینورها کنار در کوچکش آب فواره

 و قرمز یشعمدان کوچک یها گلدان. رفت دندییرقصیم

 یصندل چند. بودند شده دهیچ حوض دور تا دور یصورت



 یهرکس تا شده دهیچ اطرافش و دور هم یچوب کوچک

 راه قشنگ یها گل نیا کنار ار نباتش و ییچا بساط خواست

 یسنت کیموز یصدا نشست ها یصندل از یکی یرو. ندازدیب

 دایت به نسبت تفاوت یب هامون و شهرزاد بود کرده پر را فضا

 .بودند گریکدی با اختالط مشغول

  کافه ای شهیهم. بود امدهین ییجا نیهمچ وقت چیه اریسام با

 رستوران اریسام حیترج ای گذاشتند یم قرار دانشگاه کینزد

 و دل ادیز هم اریسام از بعد.  بود مدرن و دنج و کیش یها

 همراه که یبار چند همان مگر نداشت را رفتن رونیب دماغ

 .شدیم تایب

 زیم یرو را یزعفران نبات و کیبار کمر ییچا فنجان گارسن

 از لبخند. کرد حلقه فنجان دور را دستش. گذاشت شیروبرو

 بدو از که یناب حس. رفتینم کنار یا لحظه شیها لب یرو

 .بود افتاده جانش به ورودشان



 ها یشمعدان از را نگاهش شیکنار یصندل شدن دهیباکش

 گرفت

 ایکرد خلوت خودت با خوب-

 زد شهرزاد مهربان چهره به یلبخند

 نیباش راحت دوتا شما خواستم-

 ینبود مزاحم-

 خوبه مزاحم بدون ینامزد دوران کردن کیج کیج-

 دیکش یحسرت از پر و قیعم دم هرزادش

 ؟چراییاینم چرا. گذرهیم تیشکا و گله با مونییتنها کل-

 حرفا جور نیا از و نه؟ ای مهمم ؟واستیدینم تیاهم

 چرا؟-

 عنوان به و هامون وقت چیه. ستنین یراض بابا و مامان-

 دنیند دامادشون



 !یزیانگ غم و یتکرار یویسنار چه

 پشت به نگاه با و نشست شیها لب یرو یتلخ لبخند شهرزا

 :گفت سرش

 ادیم گفتم یدید-

 با بش و خوش حال در اریسام. برگشت سرش پشت دایت

 سرد و  شد هردنفرشان متوجه اش اشاره با که بود هامون

 .کرد نگاه

 میبر پاشو-

 شهرزاد همراه و کرد رها همانجا را اش شده سرد ییچا دایت

 رفت

 . خانوما سالم-

 اکتفا ساده سالم کی به دایت اما و داد جواب ینرژپرا شهرزاد

 . کرد



 یحت. بود معذب اریسام یپروا یب و نیسنگ یها نگاه ریز

 . گذاشت شهرزاد عهده به هم را غذا انتخاب

 ؟یدار دوست و اتاقت و کار طیبود؟مح خوب اول روز-

 جمع را اطراف به اش شده پرت ظاهر به حواس باالخره دایت

 کرد

 نکن بزرگش یلیخ. بود یمعمول روز هی-

  زد پوزخند اریسام

. یکن تشکر ازم دیبا.  یزوریپ شرکت اون داشت یچ-

 باشن تو یجا بود اآرزوشونیلیخ

 من سراغ ییایب نفرستادم که شوم تیفدا نامه -

 آخرشم و یبد انجام خواست دلت یهرکار دمینم اجازه-

 میرفت بروکه د و پروژه یپا یبزن و اسمت

 دیغر یعصب و حرصپر دایت



 یاریم بهونه یدار فقط که یدونیم خوب-

 یبرا هامون. کرد یم شیعصبان شتریب اریسام یها پوزخند

 گرفت را اریسام دست مچ بحثشان نگرفتن باال

 ستین حرفا نیا یجا نجایا. ها بچه نیکن تمومش-

 شد تمام جا همان بحثشان که بود گفته قاطع و محکم آنقدر

 .دشدن ساکت هردو و

 شهرزاد. بود کرده کسل را نفرشان چهار جمع نیسنگ سکوت

 نیهم. نداشت هم دایت از یسوال دنیپرس جرات یحت گرید

 دیکش تند یبگومگو نیا به را بحث ساده کیعل و سالم کی

 . باشد بحثشان موضوع دایت رفتن اگر حالشان به یوا

 سفره کنار را سفارشاتشات از پر بزرگ یها ینیس گارسن دو

 غذا به یلیم کدام چیه. گذاشتند بودند کرده پهن قبال که یا

 . نداشتند اش یرنگ ومخلفات

 گهید نیکن شروع نیهست یچ منتظر-



 با تواًم و فیظر یصدا  که بود نشده تمام شهرزاد  حرف هنوز

 دیشن را سویگ عشوه

 دم؟یرس رید انقدر یعنیمن؟ بدون-

 مو. داشت یبلند قد و بایز چهره.کرد نگاهش تعجب با دایت

 چشمان که بود کرده رها صورتش دور را بلوندش یها

 ددیم نشان جذاب و بایز حد از شیب را درشتش و یمشک

 زمیعز یدیرس موقع به کامال-

 اریسام کنار و نشست شیها لب یرو یحیمل لبخند سویگ

 . نشست

 ؟یکن ینم یمعرف-

  هیکنا از پر لحن با همراه و نشست دایت یرو اریسام براق نگاه

 داد جواب

 دیجد پروژه ناظر مهندس. صولت خانم-

 !شهرزاد اندازه نداشتند،فقط گریکدی با یادیز فاصله



 قشرد را دستش یگرم به دایت و کرد دراز دست سویگ

 قرار و آشنا  چهره فقط. نداشت دختر نیا به نسبت یبد حس

 گریکدی با اندازه از شیب یتیمیصم اریسام کنار گرفتنش

 بود زیبرانگ سوال شیبرا

 "گذشته"

 غروب دم  یخاکستر یها ابر به و بود ستادهیا پنجره کنار

 که بود دنیوز حال در سرد اما میمال باد. کرد یم نگاه

 آن از هفته کی. انداخت یم جوان دختر تن به لرز یهرزگاه

 با صحبت یبرا یلیتما هم هنوز اما گذشت یم ییکذا روز

 .نداشت مادرش

 التیتعط فقط. کردینم یصحبت هم یبرا یالشت هم بایز

 در ممکن حالت نیتر کننده کسل به و یدلخور با دشانیع

 .بود یسپر حال



 قهر همه آخر. بود نشده یطوالن انقدر وقت چیه قهرشان

 عاشقانه لمیف و داده بو یها ذرت از یبزرگ کاسه به شانیها

 یا نهعاشقا دو هر دختر و مادر. شدیم ختم گریکدی کنار یا

 را خوشش نوع از البته و هیگر یکم یچاشن با و آرام و ناب

 .داشتند دوست
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. برداشت را مادرش با دونفره عکس قاب و رفت زشیم سراغ

 اشک پدرش نبود یبرا زمان آن چقدر. بود شیسالگ 15 تولد

 نبود. کرد ینم درک.  نشست صبح تا آمدنش منتظر و ختیر

 درک وقت چیه را پدرش طرف از ننشد داشته دوست و

 .نکرد



 پدر نام به یمرد نبودن در که ییها خاطره از بود پر ذهنش

 ..شدیم خالصه

 ییایخولیمال افکار از اورا اش یگوش یملود فیضع یصدا

 لحظه نیا در اریسام داشتن بودن به که چقدر. دیکش رونیب

 بود فرستاده شیبرا آسمان از اورا خدا انگار. داشت اجیاحت

 جانم؟-

 جان بانو سالم کیعل-

 نشست شیلبها یرو لبخند

 ؟یخوب سالم-

 یاوک کنمیم حس شده؟ یزیچ تو؟ یصدا یول.. خوبم من-

 یستین

 نباش نگرانم. زمیعز خوبم من-

 .ذارهینم صاحاب یب دل نیا بخوام خودمم-



 افزود و دیکش قیعم دم

 جا شد که یچ ؟هریباش شمیپ جوره همه یدیم قول دایت-

 یکن اعتماد بهم هیکاف ؟فقطیزنن

 آخرش تا..زمیعز هستم که معلومه-

 دیشن را اریسام قیعم نفس و کوتاه خنده یصدا

 بردار لباس روزت چند واسه. دنبالت امیم 11 ساعت فردا-

 دیپرس بود دهیشن که یزیچ از زده بهت

 چرا؟-

 به بدم شوک کی خوامیم فقط.. خانومم نباش نگران-

 .رابطمون

 ..یسام-

 گفت تیجد با و کرد قطع را حرفش



. ایب پام به پا و کن اعنماد بهم پس یهست آخرش تا یگفت-

 شوک هی فقط میبکن یخالف کار ستین قرار نباش نگران

 ارین نه اریسام جون. کهیکوچ

. کند اعتماد داشت دوست. بست مکث با را چشمانش دایت

 اما گفتیم را دلش خواسته خالف عقلش هرچد

 .منتظرتم 11 فرداساعت. زمیعز باشه-

 قیعم را دایت لبها یرو لبخند که دیخند جانیپره و بلند نباریا

 .کرد تر

 یش مونیپش ذارمینم برم قربونت-

 شمینم-

 نره ادتی شناسنامه..شو حاضر برو-

 هست حواسم-



 از نکهیا با. کرد جانش خوردن به شروع شده خوره استرس

 و ینگران هم باز فت=رقیپذ را اریسام خواسته دل جان

 . انداخت یم چنگ را جانش استرس

 باش خودت مواظب-

 باش مواظبم تو-

 ناز از وپر بود لوس

 عمر شهیش هستم-

 کالم تحکم و نانیاطم قدر به زد لبخند شیها دلهره تمام با

 دلچسب و قیعم اریسام
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 به دلهره و ترس. شستندیم رخت  دلش در زنان جمع انگار

 برگردد را آمده راه داشت دوست نه. بود افتاده دلش به هکباری

 یبرا یادداشتی حداقل کاش. دهد ادامه خواستیم دلش نه و

 ترک دنیفهم از بهتر ماندنش خبریب. نوشت ینم مادرش

 یسو از خیتوب و تماس منتظر هرلحظه حداقل ای. بود کردنش

 ماند ینم مادرش

 ؟یفکر تو-

 آورد رونیب شافکار از اورا اریسام یصدا

 مامانم نگران-

 مییخوایم فقط. بکنبم یکار مییخواینم که ما. نباش-

 نهیبش یکرس به حرفمون

 نیا با اما چشمانش و خودش از شتریب داشت اعتماد اریسام به

 کردیم رشد لحظه هر دلش در ترس حال

 ستین درست ما کار..آشوبه دلم. ندارم یخوب حس-



 ؟یزد جا نشده یچیه-

 ..یول.. نه-

 کرد قطع را کالمش تیجد با اریسام

 اعتماد من به روز دو اندازه کنارو بذار و استرس و ترس پس-

 .کن

 نداشت صبر جز یا چاره. کرد حبس نهیس در را نفسش دایت

 به پا یوقت. دید یم را اریسام میتصم آخر و کرد یم صبر دیبا

 کنارش  هم را کردنش سکیر فکر گذاشت  ی دیجد یایدن

 بود تهگذاش

 دیشا. شود یط یعاد و یآرام به زیچ همه دینبا که شهیهم

 با. بود ازین از شان رابطه یبرا جانیه. گفتیم راست اریسام

 درمانده. گرفت شلوغ وجاده رنیب از نگاه یگوش زنگ یصدا

 باشد داشته یواکنش توانستینم و کرد یم نگاه مادرش نام به

 ه؟یک-



 داد جواب وآرام زد لب

 مامانم-

 گفت فورا اریسام

 مییکجا بفهمه دینبا فعال. بعد میبرس بذار. ایند جواب-

 شروع دستش در دوباره لیموبا. دیکش قیعم نفس کالفه دایت

 صفحه یرو شده ویس"مامان" نام هم باز و کرد نواختن به

 برد باال را دایت قلب ضربان

 ندم جواب تونمینم-

 یکن اعتماد من به بود قرار جان دایت-

  سوم یبرا و داد ادامه یرانندگ به درهم یها اخم با اریمسا

 شد بلند دایت لیموبا زنگ

 گذاشتم ادداشتی واسش من-



 و زد و ادیفر باشد گرفته برق را اریسام تن تمام کبارهی به انگار

 به را اش خودرو جاده یشلوغ و گرید یها نیماش به توجه یب

 دیکش کنار زحمت

 یم واسش آدرسم یبارک هی؟یشد وونهی؟دیکرد کاریچ-

 ینوشت

 . کرد یم نگرانش شتریب یخبریب. امیب ینجوریهم تونستمینم-

 هی میریم دوروز گفتم. ییکجا نشه باخبر یکس گفتم من-

 . شهیم دامونیپ گشتن دنبالمون که کمی یور

 در دلهره و  ترس یکم فقط. بود آرام دایت اریسام رخالفی

 کرد یم تعشمر را شیصدا که بود نشسته جانش

 من  تو یعنی مامان نظر از کار نیا زمنیعز. لطفا باش آروم-

. یکالنتر رهیم نزنم حرف مامان با نو؟اگهیا یفهمیم یدزد و

 . جرم مدرک شهیم تودستشم ادداشتی اون



 اریسام شده سرخ چشمان در نگاه با و دیکش قیعم نفس

 :افزود

 ساعت هی. بودم مامان نگران بخدا. قبول کردم اشتباه-

 تونستمینم کنهیم وونهید جنون مرز تا و اون من از یخبریب

 میبر یگفت. شتمیپ. امیم دارم پات به پا نیبب. امیب ینجوریهم

 تو خوادینم دلم..ندم و مامانم جواب تونمینم اما کردم قبول

 . بمونه ینگران

 دمیتهد و زور با. یاومد خودت تیرضا با. یخواست خودت-

 . رسوندمینم تبه یبیآس یومدیم

 کار مامان ینگران خوامینم فقط من..لعنت برمنکرش-

 بده دستمون

 رونیب به اخم با و گرفت دایت از نگاه. نگفت یزیچ اریسام

 تمام. بود نکرده را دایت بودن ینارنج نازک فکر. شد رهیخ

 نازک دیآ یم وسط که مادرشان اسم.  نندیهم ها دختر



 لیموبا یصدا که بود پنجم بار. شوند یم ریگ بهانه و ینارنج

 دایت. داد نشان یالعمل عکس نه و زد یحرف نه دیشنیم را دایت

 و کرد وصل را تماس و کرد استفاده آمده شیپ سکوت از هم

 گوشش درون مادرش مانند ادیفر و یعصب یصدا زود یلیخ

 دیچیپ

 خونه یگردیبرم االن نیدا؟همیت یی؟کجایرفت یگور کدوم-

. سیپل سراغ رمیم ینباش خونه گهید ساعت هی ؟تایدیفهم

 اون با بده منو ؟جوابیشد الل چرا گم؟یم یچ یشنویم

 یرفت یگذاشت کجا پسره

 یسخت به. نشست شیگلو در موقع یب اما لیدل با بغض

 و دلهره از لرزان ییصدا با و زد پس را اش ناخوانده مهمان

 داد جواب آمد یم رونیب چاه ته از انگار که بغض

 ..ما مامان..خواستم خودم من..من..خوبم من-



 و داد قبل از شتریب و نداد را حرفش شدن کامل اجازه بایز

 انداخت راه ادیفر

 آروغ شده یدورقم ؟سنتیکرد جایب.. یکرد غلط خودت-

 یچ ؟خودتیریگیم میتصم و یکنیم در یفکر روشن

 کجا ستین معلوم یافتاد راه بهیغر پسر هی با که یفهمیم

 یریم یدار

 ..مامان ستین بهیغر-

 باهات و فمیتکل تا خونه یگردیبرم االن نیهم.. نگو یچیه-

 یا خونه گهید ساعت کی تا دایت یدیشن. کنم مشخص

 قطره گرید یبرا را راه اش گونه یرو دنیغلت با یاشک قطره

. کرد جزم را عزمش. کرد خفه گلو در را هقش هق. کرد باز ها

 اما نبود شیها استرس و ترس یبرا یقدر فیحر هرچند

  زد کنارشان



 فکر هردو هیخوب فرصت. مامان میگردیبرم گهید دوروز ما-

 بشم قانع مخالفتات واسه دیبا من. میکن

. کرد قطع را تماس اما دیشن یم را بایز دایب و داد یصدا

 هق همچنان اما شد یم تر بزرگ و بزرگ لحظه هر بغضش

 به. شدیم تمام گران شیابر یلجباز نیا. کرد یم خفه را قش

 هردو هم دیشا ای مادرش ای اریسام دادن دست از متیق

 !نفرشان

 یکنیم هیگر یدار چرا حاال-

 داد جواب یتخس با و دیک باال را اش ینیب دایت

 . میعصبان.. دونمینم-

 پش را خندش لب اریسام
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 آورد در حرکت به را نیماش کرد پنهان

 فوق..گفت ییزایچ هی بود یعصبان مامانتم..که نداره هیرگ-

 میشیم خالص کننیم عقدمون برنیم فوقش

 :گفت سرزنشگر و کنان هق هق دایت

 نزن و نحرفیا..یسام-

 شد شتریب اریسام خنده

 میریم میدار نیهم م؟واسهییخواینم و نیهم مگه زمیعز چرا-

 آباد کجا نا



 ؟یخال و ؟خشکینجوریهم آخه-

 نیهم وانهید.نکند یکار و ندیبب دختررا نیا ناز انستتوینم

 یها دست.  گرفت دست در را دایت  دست. بود شیرفتارها

. داشت اریسام گرم یها دست با یقشنگ تضاد دخترک سرد

 دستش از دیترس یم انگار که گرفت را دستش  محکم آنقدر

 داشت را تیامن حس فقط دایت یبرا هرچند.. کند فرار

 ییخوایم تو که شهیم یاونجور زیچ همه-

 جور یزندگ داشت اورا که شتریب هرلحظه.بود جان دختر نیا

 نو یزندگ. داشت انیجر یزندگ وجودش تمام در. بود یگرید

 را وجودت اش یتازگ یبو که ییها همان از. خاص بایز

 دهدیم قلقلک

 از یآثار هنوز هرچند. کرد روشن یشاد کیموز دایت

 رها قصد کرده خشک جا بغض و بود شا چهره در تیعصبان



 و بود مهم خودش فقط االن اما نداشت هم را کردنش

 .بود زده ایدر به دل داشتنش یبرا که یااریسام

 شه؟ عوض هوامون کی دارم نگه-

 هیخوب فکر-

 نفس و شد ادهیپ باالفاصله دایت. دیکش کنار زا نیماش اریسام

 وجودش تمام اب را خورده باران خامک یبو و دیکش یقیعم

 دهیکش فلک سربه درختان انیم از هم رودخونه یصدا دیبلغ

 آمد یم جاده نییپا دره

 آب؟ کنار میبر-

 :دیپرس بود هامون تماس پرت حواسش که اریسام

 ؟یگفت یزیچ-

 ایستین باغ ؟تویخوب-

 ارمیم راندازیز از منم نییپا توبرو.. زمیعز ستین یزیچ-



 را یهموار راه و انداخت باال شانه اریسام رفتار از کنجکاو دایت

 درختان نبود رود تا یادیز فاصله. کرد دایپ رفتن نییپا یبرا

 تا. دندیکش یم دکی را روح یب زمستان هنوز یمیوقد بلند

 سکوت سروصدا با رحم یب و خروشان. رفت رودخانه کنار

 برگشت سرش پشت به یا لحظه یبرل. شکستیم را جنگل

 و حرکات از و کرد یم صحبت تلفن با زنان قدم اریسام

 پشت شخص با بحث حال در که دیفهم شدیم هم دستش

 شیبرا اریسام یصدا و برگشت را آمده راه نگران. است خط

 شدیم تر واضح و واضح

 فقط تو. میگردیم بر گهید دوروز گفتم. کجام نپرس انقدر-

 نیهم نفهمن یزیچ بابا و مامان نذار

 پوزخند که گفت یزیچ چه لفنت پشت مخاطب نبود معلوم

 کرد پرنگ اریسام صورت یرو را یعصب

  داشته و من یهوا فقط تو-



 بدون عجله با و شد آمدنش متوجه اریسام که رفت جلوتر

 کرد قطع را تلفن یحرف

 ؟یکرد قطع ؟چرایسام بود یک-

 گفتیم پرت و چرت بود هامون-

 یا هقهو وسبد شده تا میگل زد باال را نیماش عقب صندوق

 سفر همسفر آماده کامال اریسام ظاهرا. برداشت را کین کیپ

 بود شده دونفرشان

 .یشد یعصب دمید گفت؟یم یچ-

  گرسنمه یبدجور من که میبر. زمیعز نگفت یزیچ-

 ییجا اریسام. رفت را راه همان دوباره سرش پشت ناچار به

 درخت تنومند تنه به. کرد پهن را میگل چنار درخت کینزد

 . داد هیتک رشس پشت

 نیبش  ای؟بیستادیچراوا-



 یتو از. نشست رودخانه یروبرو و گذاشت کنار را شیا کفش

 آورد در غذارا یها بسته و نان بود آورده اریسام که یسبد

 ایکرد جارو همه فکر-

 کرد یم سرخ نارویا داشت خانوم یپر روقتید تا شبید-

 میرفتیافتاده؟م زحمتش تو گهید یکی سفر یاومد تو-

 . رستوران

 به کوچکشان سفره دنیچ در و دیکش جلو را خودش اریسام

 کرد کمک دایت

 نصبتمون بپرسن انیب. کنن شک بهمون بود ممکن. شدینم-

 . میگفتیم یه؟چیچ

 .داد اریسام دست و گرفت گوجه و کتلت یا لقمه دایت

 . بود سرهمش پشت یها امیپ و هامون ریدرگ هم هنوز اریسام

 ؟یباش کیرمانت کمی یتونینم تو-



 دیپرس یپرت حواس با اریسام

 ؟یچ-

 و شد جابجا شیجا سر. فرستاد رونیب کالفه را نفسش دایت

 نشانیب وبدلشده رد یها امیپ. دیکش اریسام دست از را لیموبا

 خواند کی به کی را

 "؟یبرد یبرداشت وکجا مردم دختر. نشو خر یسام-"

 خرابتر اوضاع تا ردبرگ زود..یکرد  یغلط چه گفت شهرزاد"

  "نشه نیا از

 جان یسام داده خبر راه سیپل به. ادیم داره افتاده راه بابا"

 "برسه بابا تا نیباش منتظر. نکن درست مشکل دایت همون

 لیدل متوجه حاال و کردیم نییوپا باال هارا امیپ زده بهت دایت

 شدیم اریسام یکالفگ و  یپرت حواس

 اددنبالمونیم ارهد ار؟باباتیسام هیچ نایا-

 هامون پدر. شوهرخالم نه-



 ؟یجور چه-

 یلق دهن هامون شیپ رفته دهیفهم کجا از دونمینم شهرزاد-

 . گفته باباش به اونم کرده

 کنن؟ شک نصبتمون به ممکن یگفت نیهم واسه-

 یب هیشب شتریب و بود شده کوچک دایشتیپ و بود کرده خراب

 یکار انجام تقدر که بود ییپا و دست یب یها عرضه

 و گرفتند یم میتصم شیبرا آدم و عالم درعوض یول رانداشت

 .کردند یم انجامش به مجبور
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 میفتیم راه بعد جا نیهم میمونیم شب تا



 بود داده هیتک درخت به کالفه و گرفته که اریسام برخالف

 .بود رخش مین رهیخ کمرنگ یلبخند با دایت

 ؟یناراحت انقدر چرا حاال-

 نباشم؟-

 . گرفت که رهیبگ شوک رابطمون یخواستیم تو..نه-

 عوض زایچ یلیخ کرد ینم یلق دهن شهرزاد. ینجوریا نه-

 شدیم

 اشس شده مشت دست یرو دست رفت اریسام کنار دایت

 گذاشت

 رودخونه کنار. میبود هم شیپ امروز ما. نباش یمنف انقدر-

 میکن استفاده نمونبود باهم از میدار وقت هنوزم.  میخورد غذا

 نقشه سرت تو یدار و یگرفت بغل غم  یزانو ینشست تو اما

 یکش یم و شهرزاد قتل

 داد جواب کوتاه یا خنده تک با اریسام



 هامون و شهرزاد-

 و مامانت ییایرو یالیو خوادیم دلم هنوز من. میبر پاشو-

 نمیبب

 اندازه ن،بهیدلنش نقدریهم بایز نقدریهم. بود نیهم آرامش

 شیبرا دایت فقط االن. کنارش دایت یها نفس یصدا دنینش

 !بعد  یبرا باشند شهرزاد و هامون حساب بس و بود مهم

 کدستی با. کرد راجمع نخوردشان دست سفره زود یلیخ دایت

 یها شانه دور هم را گرشید دست و برداشت را میگل و سبد

 کرد حلقه دخترک فیظر

 ستم؟ین کیرمانت من گفتیم بود یک-

 کرد سکوت اما نشست شیلبها یرویکمرنگ لبخند دایت

 خورده؟ موش شدزبونتو یچ-

 اریسام که بود ساکت هم هنوز ،اما گرفت عمق دایت لبخند

 شانینیسنگ بخاطر و گذاشت نیزم را لیوسا. ستادیا راه انهیم



 حالت نیهم در اما. داد ماساژ یکم را دستش یبازو و ساعد

 دایت ماه قرص صورت و نگاه قبر رهیخ طنتشیش از پر نگاه

 .بود

 دوساعت به نه.. خورده موش و زبونت واقعا نکهیا مثل نه-

 ساکت که االن به نه یکردیم هیگر مامانت واسه که شتیپ

 .یشد

. ستادیا شیروبرو. شد اضافه اریسام یها نگاه به هم لبخند

 دو دایت. شود یم دلتنگش شتریب باشد دختر نیا کنار هرچقدر

 خنده اریسام. کرد شتریب را شان فاصله و رفت عقب به قدم

 و شده سرخ یعا گونه دوباره داشت دوست. کرد پنهان را اش

 .کند تماشا را دایت زده خجالت چشمان

 ینکن فرار نفعته به-

 به تیاهم یب دایت. دادیم طنتیش یبو هم شیها ینگران

 .رفتیم عقب قدم به ارقدمیسام یها هشدار



 ندارم دوست چیه. ست چوله چاله پر. تسین صاف نشیزم-

 بشه یگل لباسام

 را خودش راه و نبود اریسام یها هیتوص بدهکار دایت گوش

 گرفت ینم اریسام چشمان از هم نگاه اما دادیم ادامه

 شدن تر کوتاه باعث نیهم و بود تر بلند اریستم یها گام

 که ییها سنگ یرو دایت یپا یهرزگاه. شدیم شان فاصله

 را رفتنش راه و  دیلغزیم بودند سرشده و سیخ باراران ربخاط

 . کرد یم سخت

 ؟یترسینم من از که تو-

 داد تکان راست و چپ به را سرش زنان لبخند دایت

 نکن فرار پس-

 وقت چیه اریسام. نبود ترس. زد لبخند و انداخت باال شانه

 لجباز فقط االن گذاشت ینم حدودشان و حد از فراتر را شیپا

 .کند طنتیش اریسام یپا به پا داشت دوست و بود هشد



 را شیپا حواس یب دایت که رفت جلوتر یگرید قدم اریسام

 که فتدیب بود کینزد و خورد سر یبزرگ بایتقر سنگ یرو

. داشت نگه قدرت با اورا و شد حلقه کمرش دور یدست

 لبخند اریسام. افتاد تله به گوششیباز موش باالخره

 یبرا یتالش چکدامیه. نشست شیلبها یرو یا روزمندانهیپ

 . نداشتند گریکدی از شدن جدا

 . یکن یم فرار و یترسیم من از که-

 نیا خواستینم. نداد هول اما گذاشت اریسام نهیس یرو دست

 را اریسام یقو یبازو دو نیب تینیام.ببرد نیب از را آرامش

 بهیغر یصدا که بود نداده را جوابش هنوز اما. داشت دوست

 دندیشن سرشان پشت از درست را یا

 گذره؟یم خوش-

 کرد شان معرکه خرمگس حواله یلعنت و زد غر لب ریز اریسام

 لباس با یا ساله پنج و یس بایتقر مرد..جداشدند هم از عیسر.



 ستادهیا سرشان پشت گریکدی بغل به بغل که ییابروها و سبز

 بود

 شماست؟ نواسهیماش نیا-

 داد جواب جانب به حق اریسام

 اومده؟ شیپ یمشکل بله-

 شد شتریب سیپل مامور یها اخم

 خانم؟ با نصبتتون-

 جواب ارمغرورانهیاماسام. گرفت پناه اریسام پشت ترس با دایت

 داد

 همسرم-

 .دیکش اش چانه به را میسیب آنتن پوش سبز مرد

 . دییبفرما شهیم مشخص اونجا یکالنتر میریم-

 مییاینم جا چیه خانمم و چرا؟من یکالنتر-



 تندگفت زد اریسام نهیس به یآرام ی ضربه میسیب آنتن با

 یسرقت اعالم نیماش نیا. ییایب کنمیم مجبورت ای ییایم ای-

 بشه روشن دیبا کنارتم دختر نیا فیتکل دیبا. شده

 البته. ردیبگ را یگرید یاضاف بحث یجلو تا بود یجد لحنش

 دایت. انداخت اریامس دل به را استرس و دایت جان به را ترس

 که بود دهیترس آنقدر گرفت را اریسام شده مشت دست

 بود بسته خی دستانش و دیلرزیم شیصدا

 زننیم زنگ یکالنتر برسه پامون. ترسمیم من یسام-

 ببرنمون نذار. شهیم خرابتر نیازا اوضاع. هامون خانواده

 بود آمده مافوقش به کمک یبرا هم یبلند قد اما الغر سرباز

 کردیم یهمراه سیپل نیماش تا را آنها شان سر پشت و

 فقط. بزنن زنگ یکس به ذارمینم..عموئه کار حتما نترس-

. یگینم یچیه نیا ریغ شوهرتم منم یزنم تو دنیپرس یهرچ



 میمجبور عمو دنیرس تا. ستین همراهمون خواستن مدرک

 .میکن معطلشون

 پوست بس از. شدند سوار سیپل نیماش عقب یصندل رو هردو

 چیه. شدند زخم ههمه که بود دهییجو را شیها ناخن کنار

 کالن از را مادرش با دوم تماس نداشت دوست

 ردیبگ یتر

. 

 یحت ونه  زدیم یحرف یکس نه. ماندند منتظر  را یا قهیدق ده

 اما شد بلند شیجا از رسول دنید با اریسام.دیپرسیم یسوال

 .شد رفتنش از مانع اش یکنار سرباز

 اما.آنهارساند به بلند و محکم یها قدم با را خودش رسول

  نشست یصندل یرو همانجا دایت

 ومد؟ین شیپ که ین؟مشکلیخوب-

 شده ضبط نیماش و مدارک. گرفتن دزد که فعال-



 مطمئن یلحن  با و گذاشت اریسام شانه یرو دست رسول

 گفت

 کنه حلش فرستادم لمویوک. شهیم حل-

 انداخت یصندل یرو کرده بغ یدایت به را نگاهش

 دهیترس ششیپ برو..یدار یخوب قهیسل-

 نگرانه-

 از یسرقت اعالم. رونیب میریم باهم گهید قهیدق چند. نینباش-

 .شهیم حل االن که بوده من طرف

 دا؟یت مادر به نزنن زنگ-

 دختر نیا ییدا و توئم شوهرخاله من. زننینم-

 دایت یلبها یرو کمرنگ یلبخند رسول نانیاطم از پر لحن

 ساده و راحت انقدر شدیم خبر با خودش پدر اگر مطمئنا. نشاند

 !گذشت ینم کنارش از



 و دیشکا دیبا. رفت سرگرد اتاق به سرباز ییراهنما با رسول

 . گرفتیم پس را اش یسرقت اعالم

 شه؟یم یچ آخرش-

 داد جواب خونسرد و مطمئن اریسام

 .خونه میریم یچیه-

 از میاریب شانس. نجایا آوردن یزدد بخاطر مارا. خونه کدوم-

  بگذرن نداشتمون نصبت

 حلش یا قهیدق پنج یدید که و رسول عمو نباش نگران-

 . کنهیم

 عجب. کرد حبسش نهیس در را نفسش و دیکش قیعم دم دایت

 !روزشان شد یروز

 یها امیپ خواندن از بعد یحت! شد؟ چه و کردند یم فکر یچ

 عنوان به و برسد یکالنتر هب کارشان کردینم فکر هم هامون

 . شوند شنلخته سارق کی



 نشد حل گهید قهیدق پنج تا اگه. نده عذاب خودتو انقدر-

 برو جا همه حرفش رسول عمو نیا بابا. بکو یخواست یهرچ

 کارش نشدن حل درصد یعنیفرستادم لیوک گهیم یوقت. داره

 !صفر

 اریسام یخونسرد. خورد گره هم در شیها اخم. بود یعصب

 گفتیم اگر نبود دروغ. بود ختهیر بهم را اش یعصب ستمیس

 قایدق. برگردد قبل روز کی ب دارد دوست و شدخه مانیپش

. بود کرد مطرح را احمقانه کار نیا شنهادیپ اریسام که یزمان

 یبرا یحل راه. کردیم مخالفت کردن قبول بسته چشم یجا

 دچار شان رابطه یروز چند فوقش کردیم دایپ اریسام یمانیپش

  شدیم یدلخور

 او با نه و بشنود را شیصدا نه خواستینم که یکس تنها فعال

 را اتفاقات نیا تمام اما بود یناحق.بود اریسام شود صحبت هم

 .دیدیم او چشم از

 ..کن گوش جان دایت ؟یبگ یزیچ ییخواینم خانما خانم-



 محکم و بلند ییصدا با بود ستادهیا سرشان یباال که یسرباز

 گفت یدستور یلحن و

 ریبگ فاصله. آقا نزن حرف-

 افزود و داد نشان را خودش کنار یصندل دست با

 . نیبش نجایا ایب-

 با. نشست سرباز یانتخاب یصندل یرو و شد بلند کالفه اریسام

 و تند را شیپا بودو دایت رهیخ خشم از پر ینگاه و اخم

 ینگران و ترس از پر یا قهیدق چند. دادیم تکان کیستریه

. شد یسپر باالخره اریسام یبرا کننده کسل و دایت یبرا

 هردو. بود کوتاه یقد با و تپل افتاده جا مرد رسول لیوک

 عمو بود گفته اریسام. برد اتاق به خو با و زد صدا را نفرشان

 اماباورش کرد خواهد حل را مشکلشان یراحت به رسولش

 و داد ستشاند دوبرگه یسوال گونه چیه بدون سرگرد. نشد

 کردند امضا یمعطل بدون هردو



 مدارکش با فردا نگیپارک شده منتقل نیماش. دیبر دیتونیم-

 ریبگ لیتحو ایب

  داد تکان را سرش اریسام

 چند منم.. منتظرتونن نیماش تو شهرزاد و هامون رونیب دیبر-

 امیم گهید قهیدق

. زد رونیب اتاق از باشد اریسام منتظر نکهیا بدون و زودتر دایت

 با را حرصش تمام نکردو یتوجه هم اریسام یها زدن صدا به

 را هامون نه. . دادیم نشان نیزم یرو شیها کفش دنیکوب

 همانجا. بود مانده خاطرش در شهرزاد افهیق نه و شناختیم

 بودکه ذهنش یاحتمال یها ریتصو دبال چشم با و ستادیا

 بود لخورد نکهیا با. کرد احساس سرش پشت را یکس حضور

 و تلخ عطر نمبتوانست اما بزند حرف خواستینم دلش و

 و نکشد نفس و تند تند و ردیبگ دیند را اش یداشتن دوست

 نکند زشیانگ دل عطر از راپر اش ینیب



 شد پرت ازعطرش اریسام دست اشاره ئ صدا با حواسش

 اونجان ائتاهاشن-

 .رفت سرش پشت هم دایت و افتاد راه حرفش بند پشت سپس

 شد ادهیپ نیماش از باالفاصله دنشانیباد  هامون

 برادر مبارک تیآزاد-

 ندارم حوصله اصال که هامون زینر مزه-

 هیتک نیماش به هردونفرشان به توجه یب و زد غر لب ریز دایت

 داد

 اعجوبه نیا خاله پسر.  هامونم من سالم-

 هامون-

 ونهام یها لب یرو را لبخنذد فقط اریسام اختارگونه لحن

 . نشاند



 را سرش دوباره و انداخت شیکار پسر چشمان در کوتاه دایت

 و. کرد پنهان شیمانتو قهی در را صورتش و انداخت نییپا

 داد جواب کوتاه

 دایت-

 بابا منتظر نیماش تو بهتر سرده هوا.دمیشن ادیز رو فتونیتعر-

 نیباش

 راحتترم نجایهم ممنون-

 یبهار نوع از مخصوصاسرد یهوا با یخوب انهیم که  شهرزاد

 نییپا را پنجره بود مانده منتظر نیماش در حایترج نداشت اش

 برد رونیب را سرش و کشد

 نکن یبیغر. جون دایت ایب-

 راحتم ممنون-



 کالفه اریسام. کرد سکوت دایت سرد لحن از خورده جا شهرزاد

 ادیفر دایت سر را تشیعصبان و حرص تمام باالخره یعصب و

 دیکش

 عوض یچ همه هم یبزن خی سرما تو یستیوا.یکنیم لج چرا-

 جونت؟ مامان شیپ یگردیشه؟برمیم

 س به را دلخورش نگاه دایت

 

 دوخت اریسام

 ماند ساکت و ت

 زد تشر و دیکش را اریسام یبازو هامون

 یبش طلبکار نبود چته؟قرار-

 طلبکارم؟ من-



 در چشم قایدق دایت یروبرو و کرد رها را شیبازو سپس

 ستادیا چشمش

 ییتو ای طلبکارم من بده منو جواب. بزن حرف نباش ساکت-

 کرده؟ پر جارو همه اخمت دوساعته که

 ؟یانداخت راه معرکه. جوون تر واشی-

 نه که ها صحبت ادامه از مانع رسول موقع به دنیرس نباریا

 آبش بر نقش یها نقشه و بود یعصلب. شد شیها ادیفر و داد

 شده اضافه هم دایت کردن یدور و گرفتن رو بود کم

 همونجا باشه یمشکل الیو میریم وقته رید.  نیش سوار-

 میکن یم حلش

  ستادیا شیسرجا و لجوجانه دایت

 تهران برم خوامیمنم-

 میریم باهم فردا-

 برم خوامیم االن من-



 حرص با اریسام. بود بسته رو از را ریشمش شیها یلجباز با

 .نزد یحرف رسول حتراما محض فقط و دیساب هم یرو دندان

 تو هامون. الیو میرسیم شب نصفه نیکن معطل شلوغه جاده-

 کنمیم یرانندگ من شو سوار دخترا شیپ پشت

 یدایت که آنقدر بود محکم و قاطع یکاف حد به رسول لحن

 . شد عمل و قبول به مجبور هم برده فرو قهی در سر لجباز

 چند داستان جانیه پر و زدیم حرف بلند بلند و ذوق با شهرزاد

 کردیم فیتعر را هامون یها خوردن حرص و قبلشان ساعت

 .کشدیم خط اریسام خورد اعصاب یرو شانیها خنده یصدا و

 م؟یباش آروم کمی یذاریم شهرزاد گهید بسه-

 گفت جواب حاضر شهرزاد

 کنمیم فیتعر دایت واسه دارم یدار کاریچ تو-

 تگف خشم با و داد قرار مخاطبش را هامون

 ؟یننداز راه خودت دنبال نویا شدینم-



 بذارم تنهاش تونستمینم-

 زد لبخند انهیموذ اریسام

 بودن که هلن و خاله-

 پدرشانداخت تفاوت یب چشمان و نهیآ به ینگاه هامون

 ادیب خواست خوش-

 ریز حرص هیتخل یبرا و دیشن را اریسام پوزخند یصدا

 یصدا که. گرفت اریسام یبازو از یمحکم شگونین شیپوست

  آورد در را آخش

 البد درازه گوشام منم..یگیم راس توکه-

 شیها گونه. کرد یم عوض رنگ شهرزاد و زدندیحرفم دو نیا

 کاش. انداخت نییپا خجالت با را وسرش شدیم سرخ

. کشانده نجایا تا اورا هامون شده قلمبه رتیدغیبگو توانستیم

 خانه همانم هامون برگشته فرنگ از پسرعمه فرزاد یوقت



 که یفرزاد کنار را اش یلیل نداشت ودوست بود شده ش عمه

 .کند رها بود کرده فراموش هارا بند و دیق
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 "حال"

 کجاست؟ دا؟حواستیت-

 اش گذشته یها خاطره گذاشتن کنار  یبرا شهرزاد یصدا

 !داشت دوست هارا خاطره نیچقدرا. بود یکاف

 جانم؟-

 زد لبخند نینمک شهرزاد

 .یندار دوست ،نکنهینخورد غذا اصال آخه-



 منتظر نگاه از چشم اما بود اریسام نیسنگ یها نگاه متوجه

 داد جواب و نشاند شیلبها یرو یزور لبخند. نگرفت شهرزاد

 افتادم مهم قرار هی ادی فقط. زمیعز نه-

 داد جواب زودتر اریسام

 تا نیکن میتنظ یادار ساعت تو و شرکت تو و یکار یقرارا-

 نینکن فراموش

 رو و گرفت دهید نا را زد شخندین همراه اریسام که یا هیکنا

 داد جواب شهرزاد به

 کرده فراموشش من و منتظره دوستم. دعوتت از یمرس-

 . بودم

 نمت؟یبب تونمیم بازم-

 بست را شیها چشم نانیاطم البته و مکث با

 ریبگ هامون از شمارمو. نه که چرا-



 مسخره یپوزخند و شهرزاد از ربانانهمه یلبخند شد جوابش

 یجا اریسام آغوش در را خودش تفاوت یب سویگ. اریسام از

 .کرد یم شده مهربان یتازگ به مرد نیا خرج ذوق و بود داده

 به و رفت خونسرد ظاهر به اریسام به یا غره چشم هامون

 .شد همراه رستوران از رونیب تا دایت بدرقه بهانه

 متاسفم-

 ؟یتاسفم چرا تو-

 . کرده دعوت رو سویگ نداشتم خبر-

 داد ادامه یلب ریز و آرام ییصدا با و انداخت نییپا را سرش

 ..االن و دادینم سگشم محل روزید تا-

 زد هم را هامون دل شیتلخ که زد لبخند

 برو. نکن خورد اعصابتو یستین مقصر کهیزیچ واسه. الیخیب-

 .شهرزاد شیپ



 بود ندهکن دلگرم هامون لبخند اما

 . یشتریب لش تن اون سر از تو دونستمیم اولشم همون از-

 یوقت بود هامون معروف جمله. شد بلند دایت قهقهه یصدا

 !زدیم قدم نروش یرو اریسام

 یکم دادو تکان عبور حال در یتاکس یبرا را دستش هامون

 . شد متوقف جلوتر

 .مهمه یلیخ. ینکن فراموش رو فردا جلسه-

 نمتیبیم وشرکتت..هست حواسم-

 همرومرخص زودتر فردا جلسه بخاطر.نرو شرکت گهید نه-

 بکشن روش سرو به یدست هی میکرد

 تکان دست هامون و زد لبخند دایت. کردند یخداحافظ کوتاه

 کم شهرزاد که بود آرامشش و یمنطق یها رفتار نیهم. داد

 .کرد خودش ذلباخته و عاشق و سال و سن



 بودند سویگ یگوش یها کسع  سرگرم شهرزاد و سویگ

 اش یسفارش ترش ییچا هردونفرشان به تیاهم یب اریوسام

 .کردیم جان نوش را

 ؟یننداز راه خودت دنبال نویا یتونستینم توو-

 ریز خشونت از پر یصدا و درهم یها اخم به اریسام توجه

 .شد جمع گوشش

 ؟یناراحتت چرا تو-

 نیشد هوی،نیبود اهلل بسم و جن دختر نیا و تو..یسام-

 الو و نیذاریم گهیهمد دهن تو غذا. معشوق؟ و عاشق

 ن؟یترکونیم

 بیس تونمینم منم نامزدم..یکن یم سکته نخور حرص-

 جشن هی  هفته آخر یجنابعال اطالع محض. باشم ینیزم

 یافتاد

 ؟یجشن چه-



 .گهید سویگ و من ینامزدم!. قصاب اکبر پسر سرون ختنه-

 ؟یداد دست از و عقلت-

 سویگ و انیاطراف  متعجب یها نگاه و بود بلند شیصدا

 کرد کشاند سمتشان به هم را ها لباس مدل مشغول وشهرزاد

 یزنیم داد هامون؟چرا شده یچ-

 هیبق توجه خواستینم. وشد بلند کالفه و حرص پر هامون

 .باشد آنها یرو فقط

 میبزن حرف دیبا-

 هر از بهتر را کرده پاره افسار پسر نیا. بود نفرت از پر لحنش

 یها قدم و بغلش به بغل یابروها و اریسام. شناختیم یآدم

 افتاد راه سرش پشت محکم

 سو؟یگ به چه تو؟تورو چته-

 ؟یفهمیم نامزدمه-



 که من ندونه یهرک نامزدمه یگیم یکنیم پر دهنتو نیهمچ-

 خورهیم بهم دختر نیا از حالت تو دونمیم خوب

 جانیا یکشوند منو اتیچرند نیا واسه-

 با اما داد هول عقب به و گذاشت هامون شانه یرو دست

 شد رفتنش از مانع یتخس

 هی تو وگرنه یزد صداش دایت چزوندن واسه دونمیم که من-

 فاز االن که ینکرد نگاه دختره نیا یچشما تو صاف بارم

 گرفتت یعاشق

 شونه شاخه نیا یجا. رفت شد تموم مرد دایگه؟تید هیک داین-

 یادیز االنشم تا. کن روشن و شهرزاد فیتکل ایب من واسه ها

 یبش کشینزد گذاشتم که کردم یرتیغ یب

 کردن عوض محض اریسام  بود هامون ضعف نقطه شهرزاد

 گذاشت ضعفش نقطه یرو دست بحثشان



 کردم دعوت ناهار رو دایت گفتم یوقت چرا.. یسام چونینپ-

 و امینم من یهست؟نگفت هم سویگ ی؟نگفتینکرد مخالفت

 بگذره؟ خوش بهتون نفره سه

 از شیصدا. برد شیها مو درون دست یعصب و کالفه اریسام

  تیعصبان زور

 چقدر نرفته که ادتی..شد بیغ لیدل یب ؟یفهمیم رفت دایت-

 یچ یدید یبود که تو..وکردم ریز گشتم؟شهررو دنبالش

 دمیکش

 ؟یکن کش شیپ یتونیم که فرصترو-

 تونمینم-

 داد ادام و زد قلبش یرو را اش اشاره انگشت

 . زنهینم واسش گهید صاحاب یب نیا-

 خوادتیم هنوز دایت-



 دیبا رفت یوقت..ستین نخواستنش و خواستن هنوز من درد-

 کردیم نجاهاشمیا فکر

 سال چهار از شده دل سنگ خاله پسر نیا شناختیم خوب

 تمامش برق دایت دنید از بعد هم هنوز که ینگاه اما. را شیپ

 اش نهیک از پر یها حرف نیا یکجا را تگرفیم را

 .گذاشتیم

 یدار دخترودوست نیا هنوزم تو-

 .منه یزندگ تو سویگ االن. یکنیم اشتباه-

 یپا نیبش کنه؟حداقلیم کم ازت یزیچ فرصت هی-

 بده حیتوض واست بذار..حرفاش

 :دیپرس کرده زیر چشم اریسام

 یدار ونهدیم خانم؟شهرزاد دلسوز ای یمن خاله پسر تو نمیبب-

 ؟یزنیم نهیس به رو گهید یکی سنگ

 !کنم ادهیپ طونیش خر از و گاو هی تونمینم که اسگلم هی من-
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 دو. بلند را اریسام خنده یصدا فقط نفرتش و خشم از پر لحن

 دیتهد نشانه به را اش اشاره ،انگشت برگشت که بود رفته قدم

 گرفت اریسام چشمان مقابل

 اون. یکن دیتهد منو شهرزاد قیطر از ننک یسع درضمن-

 کنهیم خسته خودتو فقط کار نیا. منه طرف جوره هم

 نیهم در که یالیخ و فکر از ییایدن با را اریسام و نماند منتظر

 تنها بود افتاده جانش به هامون جمله چند نیهم با لحظه

 گذاشت

                                                                     

**** 



 مسافرتش نیاول. کندینم دوا را یدرد چیه ها خاطره مرور

 یروز چند گرچه. بود عمرش روز نیبهتر اریسام همراه

 کرد جان نوش مادرش از هم یمحکم یلیس و شد نیسرسنگ

 لب زدنشان قدم  روزها آن ادی هنوزه که هنوزم اما. 

 اریسام زدن تاریگ و  نفرشان چهار یآتش ینیزم بیس..ساحل

 دهدیم مزه زبانش ریز اش ینیریش. ردیگیم ضرب قلبش

 مغزش. ندینشیم شیلبها یرو قیعم و ناخواسته یولبخند

 فیرد سرهم پشت هارا خاطره بایز واکنش نهمهیا از سرخوش

 و یمیقد بغض و پرحسرت آه کی به هم آخرش کندویم

 .شودیم ختم شیگلو در شده پرنگ

 قفل در را دیکل. شد ادهیپ و کرد سابح را یتاکس هیکرا دهیرس

 انیم نیا در آمد یم یشلوغ و همه هم یصدا. چرخاند

 بایتقر فیک. نشاند شیلبها یرو لبخند زجانشیعز یصدا

 و سالم بدون کردو رها نیزم یجترو همان کفش و نیسنگ



 در را خودش و پرواز زشیعز سمت به یکس به تیاهم

 کرد رها آغوشش

 یرو یگرم بوسه و دیکش سرش یرو دست مادرانه زیعز

 نشاند اش زده رونیب یروسر از یموها

 یشد الغر انقدر چرا تو.مادر برم قربونت یاله-

 دیخند یدل ته و بلند دایت

 یمن زیسا ریدرگ  انقدر که عاشقتم-

 ؟یخورینم غذا مگه..یریم آب شتریبینباشم؟هرروزدار-

 زیعز وکنار گذاشت زیم یرو را ینیریش ینیس خانم حاج

 نشست

 غذارو بشقاب هی دمیند نجامیا روز و شب ماهه هی من واال-

 رم لقمه دو همون نباشه یعل اجبار و زور..بخوره کامل

  قهوه شده ش هیتغذ کل..خورهینم



 اش غره چشم الیخیب. آمد رونیب زجانشیعز اغوش از دایت

 گفت و کرد خانوم حاج خرج لبخند حانهیمل و ستادی،ا

 خانوم؟ حاج میداشت یزن آب ریز-

 پخت دست دیشا. استخون و پوست یمادر؟شد گمیم دروغ-

 یپسندیمنونم

 زن نیا یها ینگران. بود ونداد موناو یسوا خانم حاج حساب

 جلو. نیدلنش و نیریش..دادیم را یفرنگ توت یها نوبرانه طعم

 دیبوس را خانم حاج چروک و نیچ از پر گونه و رفت

 شما دستپخت.. بزنه سرم به  یلایخ نیهمچ بکنم غلط من-

 نداره لنگه که

 یگردن پس با را حضورش و شد اضافه جمعشان به هم ترایم

 کرد اعالم دایت حواله

 ؟یانداخت کار تویدومتر زبون نیریخودش توئه باز-



 در را ترایم..دندیخند هردو و شد بلند زیعز اعتراض یصدا

 رفتیپذ لیم کمال با را شیها خواهرانه و گرفته آغوش

 عموت دختر نیا از خبر هی دینبا تو معرفت یب-

 رو تو اسم دیشا تا یگوش صفحه به شد خشک چشمم..یریبگ

 نمیبب روش

 مشغولم یحساب که یدونیم..ماینداشت هیگال-

 ماهتم یرو شرمند من یبگ دیبا االن بچه ییپررو تو چقدر-

 شلوغه سرم یبگ ماست نیع که نه..تراجونیم

 صدقه قربون لب ریز زیعز و رفت باال دوباره دایت یها قهقهه

 .رفت اش کرده زیعز یها نوه

 رسنایم هیبق االن کن عوض لباساتو برو-

 میافتاد بزرگ یمهمون هی پس-

 رفتند دایت اتاق به گریکدی یپا هم



 لیفام و فک چشم کردن کور ،واسهیشناسیم که رو عمه-

 وپلوغ شلوغ و مفصل دادششو خان تولد شده که هم مونا

 رهیگیم

 رهیدستگ یرو دستش  بود دهیشن که یحرف از متعجب دایت

 تولد امروز افتاد ادی یانگشت سر حساب کی با. شد خشک کمد

 ینیچ ترایم!. شده فراموش هرسال معمول طبق و است پدرش

 کمد مقابل شده خشک یدایت مقابل در و داد اش ینیب به

 گفت کمد

 .یبود کرده فراموش عمورو تولد که نگو-

 بود قرار و دارم شرکت تو مهم جلسه هی فردا من فقط..نه..نه-

. نداشتم یخبر جشنم نیا از.. کنم کار معامالتش و نقشه رو

 گهید یکی به بدم الرویف و دبرمیبا

 ؟یبر دیبا حتما. کن لیمیا خب-

 گردمیبرم زود..منه دسته و یممور تو همش-



 شد رهیخ عجله از پر یدایت به کرده زیر چشم  مشکوک ترایم

 کرد موافقت سرش دادن تکان با و

 آورد یم ادی به. بود ذهنش یها ممنوعه جز پدرش تولد خیتار

 یسالها. گذراند یم یمعمول یروز همچون و تفاوت یب یول

 و ناقابل یکادو کی بار ریز از و بود فیرد شیها بهانه قبل

 لامسا اما. بود کرد یخال شانه یخال و خشک کیتبر  کی

 فراموش را اش ساله نیچند یها نهیک هنوز دیشا داشت فرق

 و کمک از تشکر یبرا یول باشد نیدلچرک دلخورو و نکرده

 ادکلن ای ساعت امسالش تولد توانستیم نیشاه به شیمعرف

 یچاشن هم یکیتبر و دهد هیهد معروف یها برند از و تلخ

 . کند پدرش یبرا دهیخر تولد یکادو نیاول نیا

. بست را شیمانتو یها دکمه و کرد سر را اش یروسر دوباره

 بودن یبرا یلیدل که حاال. بزند زنگ هم تایب به باشد ادشی

 دادیم دست از دینبا را داشت ونداد کنار شترشیب
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 کدامشان دانستینم که یمختلف یها قهیسل نیب زدن گشت

 کسل و سخت یکم باشد پدرش قیعال جز است ممکن

 و رفتیم یفروش عطر یها مغازه سراغ یگاه. بود کننده

 لباس ها کیبوت هم یوگاه ساعت سمت رشیمس هم یگاه

 .شدیم کج مردانه

. گذاشت یفروش ساعت مغازه در پا اما نبود مطمئن نکهیا با

 بود کرده درخواست فروشنده از که را  یا نقره یبیج ساعت

 و داشت ینیتریو پشت جذبه نه بود دهید که یزیچ برخالف

 یطرف از. کند خودش مجذوب راینگاه هر که ییبایز نه

 مناسب ساعت نیکردایم حس.. نداشت یادیز سال و پدرسن

 !بود ها ساله هفتاد ای شصت



 هم باشه کیش هم..خوامیم پدرم واسه ساعت هی من دیببن-

 ساله هفت و چهل مرد هی مناسب

 شخوانیپ یرو را یادیز یها ساعت باالفاصله فروشنده

 یزبان چرب البته و تاب و آب با را هرکدام باره ودر کرد فیرد

 زود یبرا بارها ترایم  نداشت یادیز وقت. داد حیتوض فروان

 . بود گرفته تماس برگشتنش

 ها یدودل تمام وجود با را یرنگ یمشک یچرم بند ساعت

 ..کرد انتخاب

 یآب رز شاخه چند و اسی از یگل دسته برگشتش راه سر

 بود مینس اگر اما نبود مطمئن پدرش مورد در. دیرخ کنارش

 شدیم زده ذوق حتما دیدیم را ییاهدا گل دسته نیا

                                                               ** 

 یتالف واسه یوب زمان اصال امروز یدونیاومدن؟م وقت االن-

 ستین یباز نهیک و



 یگلدان درون را گل دسته اتریم یها زدن غر به تفاوت یب

  گذاشت

 کنم عوض لباسامو من تا زیم رو بذار ببر نویا زدن غر یجا-

 :گفت ینگران با.  گرفت دست در را گلدان ترایم

 امشب زیعز جون..کنهیم عوض لباساشو داره اومده دا،عمویت-

 یطفل یشناسیم و زیعز توکه. نیبش سرد رابطه نیا الیخیب و

 خرج لبخند هی که شهیم خشک نفردو شما به چشمش هی

 نیکن گهیهمد

 زد لبخند ترایم ینگران به خونسرد دایت

 گلدون نیا برو من مغز تیلیت یجا..دخترعمو ینگران خودیب-

 زیم یرو بذار و

 ییآشنا نا یدایت. کرد نگاه رفتنش به نگران و مضطرب ترایم

 دنیبوس یبرا نباریا یحت و زدیم لبخند شهیهم برخالف که



 شب آخر تا کند خدا. بود شده قدم شیپ هم رعنا عمه نهگو

 .بماند یباق رو خنده و مهربان و آرام نقدریهم هم

 یکار محکم یبرا و گذاشت ها مبل یجلو زیم یرو را گلدان

 یصدا که شد اتاقش وارد زدن در بدون. رفت دایت اتاق به

 کرد بلند دارایت اعتراض

 نداره؟ در اتاق نیا-

 ..فارشس گهید دایت-

 گفت حرص با و رفت حرفش انیم

 ترایم رونیب برو-

 نیا نگران داشت حق. زد لبخند دایت و داشت استرس ترایم

 تلخ و زدن بهم قصد جوره چیه دایت اما باشد یمهمان و مراسم

 را شیها لباس زود یلیخ. نداشت را مهمانانشان کام کردن

 هم کمرنگ شیآرا و بست یاسب دم را شیموها. کرد عوض

 .کرد صورتش یرو صبح از دهیماس شیآرا نیگزیجا



 جمع مهمان یا بهیغر افراد نه و بود ادیز تیجمع نه

 .بودند شانیخانوادگ

 شده تنگ واست دلم..نیبش خودم کنار ایب جان دایت-

 مهمان  لیم باکمال و رفت زشیعز کنار زنان لبخند دایت

 رزیم یرارو شربتش وانیل عرفان. شد مادربزرگش باز آغوش

  گذاشت

 .شد داشیپ جوجه نیا باز-

 داد ادامه و  کرد پرتاب دایت سمت رابه کناردستش کوسن

 ارهیدرم یباز لوس چه قد متر دو با خودتو کن پاشوجمع-

 یلحن نیتر لوس با و گذاشت زیعز نهیس یرو را داسرشیت

 داد جواب داشت خبر خودش از که

 و ینیبس الهولابو مجسمه نیع که نه..شو لوس ایب یبلد-

 یکن جان نوش تیشر



 در چپاندو دهانش درون را یبزرگ یا خامه نون یلودگ ابایارش

 گفت حال همان

 در به در و وبدبخت نگلیس االن که بود بلد کارا نیا از نیا-

 ..دنبال

 که کرد برخود صورتش به شتریب شدت بایگرید کوسن 

 ..ماند مهیون نصفه حرفش

 .بچه ننک دخالت توکاربزرگترا-

 یرو برنداشت شیها یلودگ و یپرچانگ از دست اما ایارش

 داد ادامه و نشست مبل

 عذب و القوزی هنوز داره منو بزرگ بابا ز؟سنیعز گمیم دروغ-

 ..چرخهیم داره

 اوهی به و کرد نگاه فقط  یحرف و اعتراض جیه بدون عرفان

 !داد گوش اش پسرعمه یها یپران



 دوروبرم م بچه و زن النا بودم خشک چوب نیا یجا من-

 .بودن

 زد گاز و برداشت یگرید یا خامه نان

  ،ییرضا یحاج..یشناسیم  که منو بزرگ بابا نیا زیعز یراست-

 که جونم خانم بعد. خودش واسه داره توبازار یرسم و اسم

 کنهیم یزندگ داره تنها و تک

 افزود تیجد با و فرستاد دهانش درون را نشیریش یباق

 بینج و خوب زن هی دنبال هیمدت هی که بگه تواس جونم-

 خونه هم. خودم جون زیعز از بهتر یک گفتم..میگردیم واسش

 ...از هم ستیب دستپختش هم داره

 یمحکم ضربه عصا با زیعز که بود نشده تمام اش جمله هنوز

 زد ایارش یبازو به

 کبودت اهویس عصا نیا با نجایهم تا چشمام جلو از برو-

 ..نکردم



 گفت معترضانه و دیکش شیبازو یرو دست درد با ایشار

 تو ترایم و دایت که یا زمونه تو دارم بر؟بد قربونت یزنیم چرا-

 دایپ شوهر واست شنیم گور گوربه دارن شوهر حسرت

 داره؟ یرادیا چه بدبخت یحاج نیا کنم؟اصالی

 یقبل ضربه یجا هان قایودق بازو به هم عصا یدوم ضربه

 رابلندکرد گفتنش  آخ یصدا دوباره و خورد

 حال در و شد بلند کرد کنترل را اش خنده یسخت به عرفان

 کرد ایارش نثار هم یمحکم یگردن پس رفتن

 

 

 

 77_پارت#

 صدات مامانت پاشو..نگو چرتوپرت انقدر بچه بکش خجالت-

 زنهیم



 اش کرده جان نوش یها کتک درد البته و اطلبکارانهیارش

 :گفت کرده قهر مثال

. کنمیم دایپ بابابزرگم واسه ورگل ترگل دختر هی خودم صالا-

 !سرکه دبه سراغ دیبر شماهم

 تمام با زیعز و شد بلند عرفان و دایت خنده ی قهقه یصدا

 .نشست شیلبها یرو یگرم لبخند شیها تیعصبان

 دایت وست،یپ جمعشان به ا خنده یصدا دنیشن با یعل

 پدرش یروبرو عذبم یحس و دلهره با. شد بلند باالفاصله

. دییبگو کیتبر را پدرش تولد بار نیاول یبرا بود قرارا. ستادیا

 !دلهره از پر اما نیریش هرچند ینیاول

 پس ترس. کرد نییپا و باال ذهنش در را جمله بارها کند جان

 راحت یانیب اجازه پدر طرف از یتفاوت یب ای شدن زده

 .. داد ینم را کوتاه یکیوتبر



 با مانده یباق یها قدم. گفت میتصم باالخره افکار نیا تمام با

 زبر گونه یرو کوتاه یا بوسه و کرد کم را پدر با اش فاصله

 زد پدرش

 مبارک تولدتون-

 دور دست. گرفت جان شیلبها یرو لبخند و زد برق چشمان

 یموها یرو را اش بوسه جواب و کرد محکم دخترکش کمر

 .کاشت رنگش شب

 دخترم ممنون-

 و نیریش آنقدر ساده کلمه کی ای کوتاه جمله کی قطف یگاه

 آنقدر.یبزن قهقه دل ته از یدار دوست که شودیم دلچسب

 لب ریز بارها..کند کر را فلک گوش تیها خنده یصدا بلندکه

 نوبرانه ینیریش از وجودت تمام دیبا. یکنیم تکرار خودت با

 .شود پر اش

 



 

 

 78_پارت#

 یعل دست مچ دور شده تهبس ساعت یرو اش زده ذوق نگاه

 ییایرو فقط اتفاقات نیا تمام و بود خواب دیشا. نشست

 و پدر داشتن حس باالخره اما شده رید. بود؟ کوتاه و نیریش

 .کرد تجربه هم را محکم یگاه هیتک

 ؟یفکر تو-

 داد جواب تایب به نگاه بدون

 کرده قبول کادورو شهینم باورم-

 شوق و ذوق نیا نبود کم. زد لبخند مهربان تایی

 واسش سال 26 بعد ش دونهی یکی دختر..نکنه قبول چرا-

  دهیخر کادو



 ساعت و پدرش رهیخ دوباره سپس و کرد نگاهش کوتاه دایت

 شد بلندش یها خنده و مچش دور

 شیک میبر دیبا دیع دوم هفته-

 چرا؟-

  ها رفته ادتی نکهیا مثل-

 کنم فکر بهش خوامینم فقط..ادمهی نه-

 بزن خواسته یبار چند تاحاال. هیکفر دستت از نوزمه نیشاه-

 نذاشته ونداد اما یچ همه ریز

 !ونداد نیآفر-

 ؟یکارکنیچ ییخوایم-

 دمیم ادامه کارم به یچیه-

 ییناظرتو مهندس نکهیا مثل-



 من به که یخال نیزم هی زدن دید و مجوز چهارتا واسه-

 نیندار یاجیاحت

 خورد کیک یا تکه تایب

 خودش با تورو کاراش همه واسه شناسمیم من که ینیشاه-

 برهیم

 تایب به تیاهم یب دوستداشت را نشیریش و ناب حس که دایت

 پدرش کنار  داشت دوست فقط فعال شد بلند شیها جمله و

 آغوشش درون رفته ازدست یها سال تمام یوجا باشد

 یواقع یها دختر و پدر یادا یکم و. کند رالوس خودش

 !اوردیدرب

                                                                     

**** 

 یرو ادهیز. کرد رها زیم یرو را اش یدنیازنوش یخال وانیل

 یدیشد یگرما حس.بود انفجار حال در سرش و بود کرده



  حال یب. کرد پرت مبل یروس و درآورد را شرتش یت. داشت

 صبح خود تا خواستیم دلش. داد هیتک مبل یپشت به را سرش

 یحت نه و داشت حرکت توان نه. بخوابد یا دغدغه بدون

 که یا کلمه تنها..داشت چشمانش داشتن نگه باز یبرا یقدرت

 بود "دایت" نام فقط شدیم تکرار مدام سرش در

 بود ها مدت دایت.کردیم تکرار را نامش ومدام گفتیم انیهز

 درون که یوزر همان از قایدق. بود شده پررنگ ذهنش در

 .دید اورا باشگاه

 !!!زورگو و چموش و یعصب

 و گرفت نایس از را رسمش و اسم. شد جذبش موقع همان

 ها راه تمام کردیم فکر که یزمان. فرستاد یعل سراغ را پدرش

 دایپ بود بدهکارش دایت که یشرکت و اریسام کله و سر رفته را

 . شد



 تلخ و رنگ یب یدنینوش سمت هم باز  بازکرد را چشمانش

 دستش. نداشت حرکاتش در یتعادل. رفت شهیش درون مزه

 .ختیر زیم یرو را یدنینوش از هم یمقدار و دیلرزیم

 و  حال یب آنقدر. دیکش سر کبارهی به را وانیل اتیمحتو تمام

 در و برگرداند شیسرجا را وانیل نتوانست یحت که بود سست

 .برد خوابش حال همان

. کرد باز را چشمانش یسخت به اطرافش دورو یصداها سرو با

 دوش. رساندیم حمام به را خودش دیبا. داشت یدیشد سردرد

 را روزش و حال توانستیم بعدش تلخ قهوه یفنجان و سرد آب

 از قبل. داد ماساژ را شیها قهیشق دست دو با. کند راه روبه

 . خوردیم مسکن دیبا ها نیا همه

 داشت دست در یبزرگ و رنگ یمشک سهیک که یحال در رها

 مشغول خشونت و حرص از ،پر یآرام چندان نه یصدا با

 بود یزکاریتم



 نزن انقدرغر ترکهیم داره رها،سرم بسه اه-

 گفت تیجد با و برد راباال شیصدا تن رها

 تاخرخره یچ واسه یندار جنبه که تو..درک به-

 جارو همه..  یزد حالموبهم خودتو کن ؟پاشوجمعیخوریم

 برداشته گند یبو

 گمیم من مگه..یشد لییعزرا یصبح سر ییخوایم یچ-

 ؟یکن زیخونموتم ییایب

 .دیکش یپرحرص و قیعم نفس رها

 منو بود نگرانت مامان ضمن در....ظهره1 ساعت-

 نجایفرستادا

. شد بلند ضرب به نداشت نانیاطم شیها گوش به که نیشاه

 چرا–. کردیم دییتا را رها حرف صحت هم یوارید ساعت

 شد رمید..ینگفت زودتر

 باشه جاش سر حواست هوشو بخور کمتر-



  واسم کن درست قهوه هی کردن یفضول یجا-

 و داشت جلسه گرید ساعت کی. دینشن را خواهرش یغرغرها

 در دنیرس رید و یقول بد. رساندیم شرکت به را خودش دیبا

 .نداشتند ییجا لغتش فرهنگ

 لباس فورا. شد سرحال. بود ساز کار سرد آب دوش

 رونیب اتاق ا و انتخابکردیرنگ یخاکستر دکراواتیپوش

 قهوه فنجان و بود کرده جمع را ها آشغال و آت تمام رها.رفت

 .بود گذاشته زیم یرو آماده را

 یرفت رها؟کجا-

 م اشپزخونه تو -

 درهم یا چهره و  انزجار با و دیسرکش کجای را تلخ قهوه

 ازنوع اما داشت وستد قهوه. گذاشت زیم یرو را فنجان

 . درونش شده یقاط ریش هم یکم و نیریش



 دیبا دهانش الکل تند طعم بردن نیب از یبرا تلخ قهوه نیا

 نهیآ یجلو و انداخت گردنش دور را کراوات. کردیم تحمل

 مخاطب را رها و برد باال را شیصدا تن ستادویا سالن درون

 داد قرار شیها حرف

 نگفت؟ یزیچ مامان-

 دست رها. دانستندیم خوب را سوال نیا ومفهوم نظورم هردو

 کراواتش با ریدرگ نیشاه وکنار رفت رونیب. دیکارکش از

 ستادیا

 ؟یموند وقرارت قول کرد؟سر قبول..گذاشته شرط-

  که نگفتم. حرفاروندارو نیا که تلفن هی..نشو نمک گهید تو-

 نیا کردن کسیف ساده ییآشنا قرار هی..بخونه عقد برهخطبه

 داره اصول و ادا همه

 و آرامش با و ستادیا شیروبرو و دیکش را برادر یبازو رها

 شد کراوات زدن گره مشغول دقت



 از قدم ینکش اتیاشیع نیا از دست تا یشناسیم که و مامان-

 دارهیبرنم قدم

 

 

 

 79_پارت#

 همرو که نکن تکرار و مامان یحرفا گهید تو..رها نگو چرت-

 برم از

 دست و کرد مرتب را نیشاه راهنیپ قهی شد تمام که کارش

 دیکش کتش یها لبه یرو

 نگرانته فقط مامان-

 من خاطر به ستین حاضر که یوقت تا نه حداقل..نباشه بگو-

 بده انجام یکار



 خیم دنیکوب یبرا تالشش.فرستاد رونیب را قشیعم دم رها

 که یدوراه سر کردن ریگ. بود جهینت یب سنگ در یفوالد

 کرده سردرگمش یحساب نیشاه یگریود بود شمادر یکی

 . نداشت را کدام چیه با مقابله توان. بود

 یشد پیخوشت-

 بود بحث کردن عوض حل نراهیبهتر

 پهیخوشت شهیهم داداشت آقا-

 دخترکش افهیق و پیت نیا با یریم کجا حاال-

 .کرد مرتب را شیموها وسواس با

 دارم جلسه-

 لبخند تیرضا با رها و دیپوش را اش یورن یمشک یها کفش

 زد

 یآشت واسه شه خونه؟بهونه ییایم امشب یراست-



 شهیم یچ نمیبب-

 چارهیب مامان فتادهین خونه به گذرت ماهه سه.. نیشاه-

 واسه کردم غلط و یبوس دست هی. شد خشک در به چشمش

 کنهینم کم ازت یزیچ که مادرت

 اش شانه یرو که رها یطال یمو طره وار نوازش نیشاه

 . دیکش دست را بود  افتاده

 تو خودتو...ندارم اومدن یپا که شکسته دلم اما کنهینم کم-

 و شام شب و بمون یداشت دوست اگه. نکن خسته خونه نیا

 ینخور یکیتار به برو زود که نه اگه میبخور باهم

 

 

 

 80_پارت#

 ؟یدینخواب شبید-



 بودم فکر تو همش...نه-

 ؟یچ فکر-

 حال در دو آن از فاصله با که دایت و نیشاه یرو نگاهش

 گرفت را نگاهش رد رکانهیز هامون..ماند ثابت بودند صحبت

 دمیفهم خودم یبگ خوادینم-

 زنهیم مشکوک پسره نیا-

 چطور؟-

 نگاه هنوز. داد هیتک زیم به هامون و نشست یصندل یرو

 و یمیصم معمول حد از شتریب که بود ینیشاه یرو اش برنده

 بود دایت با صحبت مشغول گرم

 شده ثبت فقط  شرکت نیا-

 ه؟یچ منظورت-



 به. شهینم انجام یساختمون پروژه چیه شرکت نیتوا یعنی-

 کننیم یا گهید یکارا ساز و ساخت اسم

 خودش با یبار چند را اریسام آخر جمله زده بهت هامون

 یا شبهه و شک یجا که بود زیتم آنقدر زیچ همه. کرد تکرار

 . ماند ینم یباق

 داشته پروژه یکل شرکت نیا. یکنیم اشتباه یدار-

 داد جواب مطمئن اریسام

 هیباز ایس همش-

 یسام یبگ ییخوایم یچ-

 گفت رفتیم دایت سمت به که یدرحال و شد بلند اریسام

 باشه دیبا هم دایت..میبزن حرف باهم مفصل دیبا بعدا. نه االن-

. ماند تنها شیفکر یها یریدرگ و ها سوال تمام با هامون

 یابتدا همان از نکهیا با. نشست شیابروها انیم اخم

 دوست هم باز نداشت هیقض  نیا به یخوب حس شانیهمکار



. باشد ساده شک کی فقط اریسام یها حرف تمام داشت

 و بزند را اش رفته یها راه و ها تالش تمام دیق دیبا وگرنه

 .دبده ضرر یکل دهیرس انیپا به نشده شروع که یا پروژه سر

 ن؟ییاینم مهندس جناب-

 فعال داشت حق اریسام. شد جمع حواسش نیشاه یباصدا

 اتاق به نیشاه همراه یحرف بدون. نبود ها حرف نیا یجا

 نا. نشستند بزرگ زیم دور تا دور همه زود یلیخ. رفتند جلسه

 نظر ریز را شیها کار و رفتیم نیشاه یپ حواسش خودآگاه

 شیها دخهیشن ریدرگ یحساب که هامون برعکس. گرفتیم

 پشت یها اتفاق تمام از خبر یب و خونسرد ظاهرا اریسام. بود

 بود کرده جلسه جمع را حواسش پرده

. کرد پهن زیم یرو هامون و اریسام یجلو را ها تیش دایت

 یکوچک راتیتغ هامون شنهادیپ به و بود شده رفع شکاالتش

 یشتریب اننیاطم البته و تیجد با دایت.بود داده انجام هم



 و بیع یب.  داد حیتوض و کار مراحل دوباره قبل به نسبت

 گذاشتینم هیبق یبرا یسوال یجا شیها حیتوض بودن نقص

  داد هیتک شیصندل به اریسام

 میکن شروع میتونیم التیتعط از بعد.. هیعال-

 داد جواب نیشاه اما زد لبخند دایت

 .شیک میریم و التیتعط دوم هفته  گروهم و من-

 وکالت هی با. نیندار پیاک به ازین که هیاول یکارا واسه -

 نیببر شیپ و کارار درصد 30 نیتونیم

 باشم داشته حضور  کار یابتدا از خودم دمیم حیترج-

 سر پشت یها سوال با خواست ینم. زد پوزخند فقط اریسام

. بود جلسه نیا در یصدر نبود تر بیعج. شود مشکوک هم

 .نبود ونداد و تایب از هم یخبر یحت



 اما کنجکاوانه نیشاه.  برد دایت کینزد را اش یصندل اریسام

 دادیم نشان تاپ لپ مشغول را خودش که یحال در نامحسوس

 .بود دایت و اریسام آرام مکالمه شیپ گوشش

 دارم کار باهات بمون جلسه بعد-

 بعد واسه بذار دارم عجله -

 مهمه-

 بعد واسه بذارش گفتم-

 را دایت یراحت به که داشت قدرت آنقدر. نداد ادامه گرید اریسام

 . کند اش یلجباز ترک به مجبور

 دورادور دیبا فقط فعال.برگشت شیسرجا و زد پوزخند فقط

 یصدر یجا از و گرفت یم نظر ریز را نیشاه یرفتارها

 .شدیم باخبر

 دوم هفته یبرا ها قرار تمام اریسام یها مخالفت تمام با

 .شد گذاشته نیفرورد



 هم قرار خیتار تا. شده آمده الیو دوتا گروه یراحت واسه-

 شهیم یاوک مجوزا

 گفت تیجد با.  ستادیا شیروبرو اریسام

 شیپ کار تو ینقص و یکوتاه چیه ندارم دوست..دوارمیام-

 ادیب

 بلدن وخوب کارشون من گروه. مهندس ادینم شیپ-

 دینبا. بود نیشاه یها صحبت شنوده فقط دهیکش هم در اخم

 به بود گفته یکاظم. زد یم ب آ به گدار یب و کرد یم عجله

 یخداحافظ کوتاه نیشاه. دهدیم لیتحو را مدارک تمام وقتش

 کرده یخداحافظ جمع از زودتر که ییدایت به را دخودشیکردبا

 . رساند یم بود

 ها یصندل از یکی یرو اریسام رفتنش از بعد

 اش یعصب و قیعم یها نفس و کرد راشل کراواتش..نشست

 فرستاد رونیب پرحرص را



   بهم یختیر ینجوریا که پسره نیا از یدونیم یچ-

 تو اما زدن شرکت. مسخرس شینما هی ینیبیم که یهرچ-

 دونهی یحت کردن جابجا بجز کنن یم یغلط هر شرکت نیا

 .آجر

 ؟یدونیم کجا از نارویا تو-

.  زدیم حرف آسمان برج تا سه از  ها جلسه از یکی تو ادتهی-

 و شده تابرج سه اون صرف شرکت هیسرما تمام و داشت ادعا

 کارن؟ یانیپا مراحل تو

 گفت یکنجکاو با و کرد زیر چشم هامون

 خب؟-

 بود یکنجکاو. شدمیم رد پروژه محل از یاتفاق شیپ چندروز-

 فقط نکهیا اول. پروژه مهندس سراغ رفتم یهرچ ای ینگران ای

 و راد نیشاه یکس نکهیا دوم و بود رفته شیپ کار40%

 . بودن دهینشن حاال تا هم رو یصدر اسم یحت. شناختینم



 کنه یهمکار باما خواستیم چون دیشا..ستین بیعج نکهیا-

 بسته کیکوچ یخال هی

 فرستاد رونیراب قشیعم دم اریسام

 چیه رفتم  هم یمهندس نظام سراغ..ستین نیا که همش-

 پدر اسم به شرکتم نیا .نداشتن یا شماره و پرونده کدوم

 خودش نه شده ثبت نیشاه

 شد یریتوش ریش عجب-

 یکاظم..فتهیم داره یاتفاق چه شرکت نیا تو دبفهممیبا فقط-

 ارهیدرب و آدماش و شرکت نیا یتو ته داده قول

 

 

 

 .بهتره نشه شروع..یمنتف قرارداد نیا که ینجوریا-



 از قبل اام. نشد که بندازم عقب خواستمیم نیهم واسه منم-

 پس شرکت از رو پروژه میکن یراض رو دایت دیبا نایا همه

 رهیبگ

 :گفت دانهیام نا و داد باال ابرو هامون

 !تره آپالوسخت کردن هوا از کار نیا که-

 ..قایدق-
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 نشده کینزد شیهوا و حال و دیع به انقدر وقت چیه

 .یواقع حالش و حس و بود خاص امسالش..بود



 و بور دخترک همراه..آمد یم دنشید به سال چهار از پس بایز

 را شیها عکس فقط انا بود خواهرش که ییایتالیا یآب چشم

 از و شد خالصه یریتصو یها تماس در دارشانید..دهید

 کرده صحبت به شروع زبان نیریش یرایم هم یوقت

 ..داشتند یتلفن تماس یهرزچندگاه

 آماده مادرش آمدن یراب را خانه تا کرد ترک زودتر را جلسه

 ینقل و کوچک آپارتمان ها مدت از بعد بود وقتش گرید کند

 و مادر یها دل درد و دونفره خلوت زبانیم دوباره شان

 .باشد شان یدختر

 نجایا به ادیز اول یها سال..گرفت لیتحو نگهبان از را دیکل

 البته و بود یمناسب مکان مونا و پدرش از فرار یبرا. زدیم سر

 .شدیم رفع هم مادرش  یبرا یدلتنگ یحدود تا

 روح یب و سرد یهوا.. کرد راباز در و چرخاند قفل در را دیکل

 هم باز اما برد نیب از را شوقش یحدود تا خانه یفضا

 . باشد کارش از دنیکش دست یبرا یمناسب لیدل توانستینم



 اول بوق. گرفت را تایب شماره و آورد در فشیک از را لشیموبا

 داد جواب نخورده و ردهخو

 یبود تماسم منتظر که نگو-

 داد چیپ انگشتش دور را شیموها داد گردنش به یقر تایب

 یشد مزاحم کردمیم چت داشتم..ینفس به اعتماد یخدا-

 یشد فعال..اوهوع-

 گهید اریسام شرکت یرفت گفتم..یافتاد من ادی شده یچ-

 یشناسینم مارو

 به نییایب نیپاش بده خبر نتمجو ونداد به..نکن یینما مظلوم-

 فرستمیم که یآدرس

 ه؟یخبر-

 بهت گمیم ایب-

 اومدم بفرست و آدرس..باشه-



 گفت عجله با تماس قطع از قبل

 تایب-

 ه؟یچ گهید-

 نره ادتی یبستن-

 سفارش با همراه دایت یها دعوت نرفته ادشی  دیخند  تایب

 داد جواب. است یبست

  چشم-

. گرفت را ونداد شماره باالفاصله تایب و کردند یخداحافظ کوتاه

 یموقع قایدق داشت دوست را دارشانید نیریش و کوتاه بهانهیا

 آمده رونیب خودش خشک و سرد پوسته آن از هم ونداد که

 یکار هرچند شرکت در و دادیم تیاهم تایب به شتریب. بود

 داشت را شیهوا

 یها ملحفه .شود خانه وارد تازه یهوا تا کرد باز را پنجره دایت

 و یکار زیتم یحساب. کرد جمع ها مبل یرو از را دیسف



 و دستال به. کرد کاله و شال دوباره. داشت الزم یریگردگ

 یجوان زوج. رفت داریسرا سراغ داشت اجیاحت یزکاریتم ابزار

 .بودند نجاآمدهیا به شیپ ماه هفت که

 به دست تایب آمدن از تاقبل. گرفت را داشت الزم که یلیوسا 

 طول ها خاک گرفتن و یریگردگ کار دوساعت بایتقر. شد کار

 خاک و گرد پر و نخورده دست یقسمت هم هنوز اما دیکش

 فونیآ دکمه دیکش کار از دست زنگ یصدا با. بود مانده یباق

 .گذاشت کنار را یاضاف لیوسا. کرد باز را واحد در و فشرد را

 یب و سرد یفضا رد ونداد بلند یها خنده و تایب غر غر یصدا

 با را حرصش تمام هم آخر دست. دیچیپ یم ساختمان روح

 کرد یخال در دنیکوب

 انقدر نخند خب-

 داد جواب داشت اش خنده کنترل در یسع که یحال در ونداد



 رو بود،بر که نبود پیت خوش. بود یسیک خوب تایب جون-

 بود پاش ریز که دمیسف داشت،اسب که نداشت

 یرو کفشش پاشه.  بلند غیج و یتخس و تیعصبان با تایب

 !رادرآورد دردونداد از فتن/ آخ یصدا که دیکوب وندادیپا

 یوحش-

 داد جواب لجبازانه

 حقته-

 سمت به رفتار از زده بهت یدایت و ونداد به تیاهم یب سپس

 گرفت رو باقهر.  رفت خاموش نهیشوم کنار یتک مبل

 !ونشست

 کرد؟ نیهمچ چرا تایخبرتونه؟ب چه-

  سپرد دایت به را دیخر پاکت ونداد

 !داره یقاط خودت نیع.. گهید توئه قیرف-



 بود حقت یخورد که یکتک-

 تایب کنار و گفت لب ریز "ییبابا برو" یساخت اخم با ونداد

 رفت

 سرده؟ چراانقدر نجایا-

 خوادیم یکار زیتم نهیشوم-

 با هنوز تایب.  نشست ونداد یروبرو و رفت کنارشان هم دایت

 به رو شدیم ونداد به مربوط فقط که یدلخور و قهر التح

. بود نشسته رفتیم یکیتار به رفته رفته که یآسمان و پنجره

. بود کرده خشک جا شیگلو در هم یسمج و بزرگ بغض

 .شدیم اشک از پر چشمانش و بزرگتر رفته رفته

 کردیم جان نوش را یفرنگ توت یبست لذت  اشتها با دایت

 جشن یفرنگ توت نیریش طعم با را اش یدشا داشت عادت.

  لبخند با ونداد و کرد رد را یبستن تعارف لجوجانه تایب اما.ردیبگ



 هیگر یبرا تایب مقاوت از شده سرخ رخ مین رهیخ نگاهش

 . بود نکردنش

 ؟یبرس من کمک به کنار یبدار فعال قهرتو شهیم جون تایب-

. گرفت یم دنیکش ناز یکم بهانه دلش و بود شده تخس

. رفت فرو خودش در شتریب و انداخت باال نه نشانه به را سرش

 و شد بلند  بود کرده فراموش را دایت وجود انگار که ونداد

 به یمهربان لحن.. گرفت را دستش. زد زانو تایب یروبرو

. دیبخش عمق را شیلبها یرو جذاب لبخند و گرفت شیصدا

 مغموم و دلخور نگونهیا را خندان شیهم یتایب نداشت دوست

 آماده و ااشک از لبالب چشمان و یا گوشه در کرده کز و

 یصدا یطیشرا هر تحت که ییتایب به ظاهرا. ندیبب دنیبار

 یها عادت جز یجواب حاضر و شد ینم قطع شیها خنده

 کرده عادت بود اش یشگیهم

 !ینبود ینارنج نازک انقدر که تو-



 اش گونه یرو تدهیلغ اشک تند و دیکش باال را اش ینیب تایب

 . کرد پاک را

 ؟یبگ یزیچ ییخواینم-

 

 

 

 تنها دورو آن آرام یها قدم با و شد بلند یآرام به دایت

 دوست یتایب و بخرد ناز ونداد یکم اگر نبود بد. گذاشت

 نیچند  معشوق یبرا شدن لوس بهانه را قهر اش یداشتن

 یم ستبد ا ونداد دل باالخره تایب بود مطمئن..کند اش ساله

 .آورد

 رفت کمدش سراغ کراستی. بود خاک از پر هم سابقش اتاق

 دلش..نشست نیزم یرو و آورد رونیب را یبزرگ بایتقر جعبه و

 !بود اش شده جمع یها خاطره نیا تنگ
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 "گذشته"

 و مادر یها مگو بگو از. کرد یم یراط سابقش روال یزندگ

 . نبود یخبر هم بایز یاه خیتوب و دایت یها یلجباز و یدختر

 از یحدود تا را دایت که روزه چند نیا اتفاق نیتر بیعج

 اریسام با اش رابطه درباره بایز تیحساس و مادرش با اختالف

 یم تماس هرروز. بود پدرش هرروزه یها تماس.  کرد کم

 چیه بدون و سرد هرچند. دیپرس یم را حالش فقط و گرفت

 باعث اما شد یم خبر با دنشبو خوب از فقط یتیمیصم گونه

 .شد یم دایت لبان کنج نیریش و کوتاه یها لبخند

 بهش؟ یزد زل ساعته هی که هست اباونیخ اون تو یچ-



 گرفت ابانیخ از نگاه مادرش یصدا دنیباشن

 یشلوغ فقط..یچیه-

 گفتیم یچ بابات-

 دیپرس حالمو-

 زهاندا به دختر نیا. کرد براق هم را بایز نگاه چشمانش برق

 .دارد دل در یپدر مهر حسرت سال نوزده

 مامان؟-

 جانم؟-

 ؟یمنتفر بابا از-

. کرد نگاهش فقط درمانده و جواب یب بایز و دیپرس هوا یب

 یعل از یرد یحت نداشت دوست بود،اصال متنفر دیشا لیاوا

 که دایت یها یریگ بهانه. باشد دخترش و خودش یزندگ در

 به حاضر یعل اما گرفت تماس او با ناچار ،به شد شروع

. کرد شتریب را بایز نفرت کار نیهم و نشد دخترک  با صحبت



 یبرا پدر نام به یا بهیغر. بود بهیغر کی فقط حاال اما

 نبود یخبر هم تنفرش حس از.دخترکش

 داد جواب و انداخت باال یا شانه تفاوت یب

 ندارم یحس-

 کتاب به. رفت مادرش کنار و کند پنجره از دل دایت

 کرد نگاه بود اش مطالعه مشغول که یروانشناس

 گفتیم. نیبود فرهاد و نیریش تکرار شماها گفت یم زیعز-

 هوی یجور چه. نیبگذر هاتون خانواده از نیشد حاضر یحت

 نجا؟یا به نیرسد

 یرو و بست را کتاب دایت یتکرار یها سوال از کالفه بایز

  تندنشس گریکدی بغل به بغل شیابروها. گذاشت زیم

 اختالف کنجکاو ؟تویدیپرس یم یتکرار یسواال انقدر چرا-

 ه؟یچ مشکلت گهید. شده حل ظاهرا که یبود پدرت با نداشته

 افتاده اتفاقا نیا همه چرا بدونم خوامیم-



 گمیم هزارم بار یبرا. کنهینم دوا ازت رو یدرد دونستنش-

 نپرس سواالرو نیا گهید

 یها سوال بازهم. فرستاد رونیب پرحرص را نفسش دایت

 .ماند جواب یب ذهنش در ساله نیچند

 ؟یخوریم کنم درست یچا خوامیم-

 داد بودجواب گرفته شیپ را اتاقش ریمس که یحال در دایت

 رونیب رمیم نه-

 :دیپرس تند بایز

 شه؟ینم داتیپ خونه تو لیتعط روز هیکجا؟ باز-

 دمشیند وقته یلیخ. تایب دنید رمیم-

 به یحرف چیه بدون و فرستاد رونیابر نفسش کالفه بایز

 .کند آماده را اش عصرانه ییچا تا رفت آشپزخانه سمت



 یب اریسام از امروز تمام. رفت لشیموبا سراغ کراستی دایت

 .بود مانده جواب یب هم امشیپ یحت بود خبر

 گوشش در یپ در یپ یها بوق. شد منتظر و گرفت شماره

 .ماند یم پاسخ یب آخر در اما دادیم صدا

 و گرفتیم شماره هم سر پشت و زدیم قدم نگران و یعصب

 .شمرد یم را انتظار یها بوق

 ..بده جواب..بده جواب-

 گذاشت اش یشانیپ یرو ،دست نشست تخت یرو مستاصل

 هم نیهم. بود سابقه یب اریسام طرف از یخبر یب انقدر. 

 .بود یکاف اش ینگران و استرس یبرا یکاف لیدل

 حال از توانست یم و داشت شهرزاد از یا ارهشم حداقل کاش

 .شود باخبر اریسام روز و



 تایب یبودوقت بهانه دنشید و تایب. کرد عوض را شیها لباس

 و یداشتن دوست سفر به دادن خاتمه و شمال از برگشت قصد

 .نداشت را اش خوش از پر

 ؟یندار یکار رمیم دارم من مامان-

  داد هیتک کانتر به بایز

 نکن رید نه-

 چشم-

 برسون سالم تایب به-

 گه؟ید.. چشم-

 !دایت-

 داد انیپا اش مسخره لحن به بایز خگریتوب لحن

 باش خونه نشده شب-



. زد رونیب خانه از بالفاصله و گفت"باشه" کالفه دایت

 میمال یقیموس و زدن قدم یبرا دادیم جون یبهار عصرخنک

 دمور کیموز گذاشت گوشش درون را یهندزفر. دنیشن

 نرفته شتریب یقدم چند هنوز. کرد یپل را شیروزها نیا عالقه

 گوش درون میمال یملود که نکردهبود شروع خواننده و بود

 را لشیموبا خوردن زنگ یصدا عوض در و شد قطع شیها

 داد جواب باالفاصله اریسام اسم دنیوباد دیشن

 ؟یسام الو-

 دیچیگوششپ در اریسام خوابآلود و گرفته یصدا

 سالم..نم؟جا-

 که تلفنمامم جواب روز؟ وقت نیا ؟اونمیبود خواب-

. کنمیکهباورنم یبود خواب صبح از نگو فقط. یدادینم

 ینگران از زدم؟مردم زنگ چقدر یدونیم

 :گفت یآرام به اریسام



 دمیم جواب بپرس یکی یکی. زمیعز باش آروم-

 یدادینم جوابمو ؟چرایبود کجا-

 نیبب ودتخ ایب فرستمیم واست آدرس هی-

 دیپرس مشکوک دایت

 نم؟یبب ویچ-

 نیبب ایب-

 را آدرس. کرد قطع را تماس و نشد دایت طرف از یجواب منتظر

 نیهم بخاطر بهار از. دیکش دراز کاناپه یرو دوباره و فرستاد

 سال هر. بود متنفر اش یپ در یپ یها وعطسه ها تیحساس

 و درد بدن هم یگاه که گذراندیم میعال نیا با را دوهفته

 ازهرزمان شتریب و شد یم اضافه شان همه به هم گلو سوزش

 .کرد یم رشیگ نیزم یگرید

 یکم. کند دایپ را آدرس دایت تا دیکش طول یساعت کی حدودا

. زد کنار هم را اندک همان اریسام دنید یبرا اما داشت دیترد



. کرد باز را در باالفاصله نگهبان. ستادیا منتظر و زد را زنگ

 تا رفت کنار فقط بود داده خبر را آمدنش اریسام که ییجاازآن

 .شود وارد دایت
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 قدم آن در که اطیح نیا ییبایز و یبزرگ به یاطیح وقت چیه

 رنگ. داشت وجود یبهار گل نوع همه.  بود دهیند زدیم

 رنگ و ییبایز اما آمد یم چشم به یادیز هم قرمز و یصورت

 بلند یها درخت. داشت گرید یاصخ جلوه  ها سنبل بنفش

 به ینیدلنش و کمرنگ یسبز بودند زده جوانه  یتازگ به که

 بود دهیبخش  باغ



 واطراف دور که یمیقد و بزرگ کاج و سرو یها درخت

 .بودند باغ یشگیهم یسرسبز نشانه هم بودند ساختمان

 در و یبزرگ از زده بهت یدایت اما بود یطوالن عمارت تا ریمس

 . نشد ریمس نیا متوجه باغ ییبایز حال نیع

 اریسام. رفت باال ها پله از و برداشت آرام و کوتاه یها گام 

 باغ محو هنوز. بود امدهین رونیب استقبالش یبرا هم هنوز

 دیسف یچوب در که بود سرش پشت گرفته جان تازه و بزرگ

 دیشن گوشش کنار را اریسام یصدا و شد باز رنگ

 تو ایب یاومد خوش-

 ورم یها چشم و سرخ صورت اریسام متوجه باالخره دایت

 .شد اش کرده

 ؟یشد ینشکلیا چرا تو-

 . کرد تیهدا داخل به را دایت زنان لبخند

 یبود شده محوش که یا منظره نیهم بخاطر-



 ؟یدار تیحساس اهیگ و گل به تو نه یوا-

 در را اش عطسه بلند یصدا و داد تکان را سرش اریسام

 کرد خفه گرفت اش ینیب و دهان یلوج که یدستمال

 ارمیب شربت واست نیبش-

 داد جواب تند دایت

 .نیبش ایب ستین الزم-

. کرد قبول یگرید تعارف بدون خداخواسته از هم اریسام

 . نشست کاناپه یرو شیقبل یسرجا

  در کنار آشپزخونه یخواست یزیچ..نیمرخص همه امروز-

 بکش و زحمتش خودت  هیورود

 شیها لب یرو ینینمک لبخند اریسام جمله به ربط یب اما دایت

 نشست

 یشد مزه با-



 نکن مسخره-

 یشد ملوس-

  دیخند بلند اریسام

 ؟یکن نگام نجایا ینیبش صبح تا ییخوایم-

 دیپرس دیترد با و نشست صاف دایت

 کنم؟ کاریچ پس-

 را دایت نگران نگاه و دهیترس افهیق که بود اریسام نوبت نباریا

 دکن مسخره

 !فاصله؟ نیا با... ینیبش ینجوریهم و ییایب شهینم-

 باشد داشته لیتحل ای هیتجز فرصت دایت نکهیا از قبل. شد بلند

 و شد دهیکش دستش کند درک را اریسام یها حرف یمعن و

 . شد اریسام یهمراه به مجبور



 ینگران با فقط دایت. رفتند باال سالن کنار یچیمارپ یها پله از

 خانه دنید فرصت یحت. شدیم دهیکش اریسام نبالد لهره=دا و

 به خانه در یخاص ظرافت و قهیسل با که ییطال رنگ تن و

 .نداشت را بود رفته کار

 یا قهوه یچوب در دوم طبقه یراهرو ییانتها قسمت  اریسام

 .شدند اتاق وارد هردو و کرد باز را رنگ

 نجا؟یا میاومد یچ واسه-

 کنار فقط. دانداشتیت ترس از نلرزا یصدا به یتوجه اریسام

 کرد نگاه دایت العمل عکس به و ستادیا

 که یا پنجره کنار بنفش مبل دو دیسف کدستی و بزرگ اتاق

 کتابخانه. بود اش گرفته جان تازه یسرسبز باغ به رو مطمئنا

 از پر شیپا تا سر و بود کرده اشغال هارا وارید از یکی که یا

 و بود گوناگون یها ملت لبتها و مختلف یها مجله و کتاب

 .داشت قرار کنارش هم یبرنز اسب مجسمه



 قرارا بزرگ دیسف انویپ و کنار کوچک یها ییبایز نیا تمام اما

 در شهیهم که ییچ. کنار به اتاق نقطه نیتر یمرکز در گرفته

 . داشت یپررنگ نقش تصوراتش

  رنگ دیسف انویپ دنید از بعد کبارهی به که یذوق جانیه با

 ها هیکالو یرو دست. رفت سمتش به بود آمده سراغش

 سر از یلبخند..شد پخش یموزون نا کیموز یصدا و دیکش

 نشست انویپ ،پشتیصندل یرو و زد جانیه و شوق

 یزنیم انویپ یبود نگفته-

 داد جواب نشیریش لبخند محو اریسام

 نوازنده و داره عالقه مامانم اما. نکردم امتحانش تاحاال چون-

 هیهرما

 که یمادر دیشن یم درست شیها گوش. زد برق دایت چشمان

 کردیم فیتعر شیها یریگ سخت و غرور از شهیهم اریسام

 با را دستش انگشتان بتواند که داشت یفیلط هیروح آنقدر



 کیموز دلنواز نوازنده و دهد حرکت ها هیکالو یرو ظرافت

 باشد

 !. مامان کالیبار-

 مقابل هیپا یرو و گشود را نت ردفت. رفت دایت کنار اریسام

 گذاشت هردونفرشان دگانید

 نیا تو ادیم بخواد ییتنها دلش و باشه ریدلگ هروقت مامان-

 تو من رفتن مدرسه بخاطر که رستانیدب بودم رفته تازه. اتاق

 بابا و برم گفتیم مامان. شد بحثش بابا با شیاتر ای رانیا

 ییجا هی به و بدم نشون یخود تونمیم جاهم نیهم گفتیم

 مامان مونمیم جا نیهم و برم خوامینم گفتم یوقت. برسم

 مامان تالش همه.  کرد اتاق نیا حبس خودشو ها ساعت

 سراغ برم من داشت دوست. بود جهینت یب من زدن انویپ یبرا

 نشون یقیموس به یا عالقه چیه چوقتیه من اما یقیموس

 . ندادم



 در ذهنش که انگار. اندم رهیخ معلوم نا یا نقطه به نگاهش

 مهمان را لبخند و اخم خودآگاه نا و کردیم ریس شیپ سالها

 . کردیم اش چهره

 شد؟ یچ-

 مامانوقت چرا دونمینم فقط. هاافتادم خاطره ادی فقط-

 با و شیشاد و یخوشحال دمیند حاال تا. نجایا ادیم شیدلتنگ

 تنها نشه باورت دیشا..کنه قسمت انویپ نیهم از شاد آهنگ هی

 و آشنا آهنگ هی نت دفتر نیهم مامان عالقه کموردیموز

 هیتکرار

 حس و بود حسرت از پر لحنش.کرد نگاهش تعجب با دایت

 .دیمردمکچشمانشلرز کرد

 ؟یسام شده یزیچ-

 و دودمیکش صورتش یرو دست زد بس را افکارش عیسر

 . فرستاد رونیب را شیپ در یوپ قیعم یها بازدم



 مثل منم مامان نجاکهیا آوردم فقط.تسین یزیچ زمیعز نه-

 !ییآشنا واسه قدم هی..انوئهیپ عاشق تو
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 به یلیم اما دهد یم عذاب را اریسام یموضوع نکهیا درک

 کردنش چیپ سوال از دست. نبود یسخت کار ندارد فشیتعر

 نشاند شیلبها یرو یا مهربانانه لبخند. برداشت

  کرد حلقه اریسام یبازو دور را دستانش دایت

 نداشتمت من االن..ینرفت که بهتر همون اصال-

 هر از قبل و موقع به اما. بود دارو نوش  خود دختر نیا

 .بردیم دل و دیبخشیم جان. دیرس دلش داد به یشآمدیپ



 کرد حلقه شیها شانه دور را دستش 

 با قلبش یرو قایدق. چسباند اریسام نهیس به را سرش دایت

 از و زد یحرف دینبا که شهیهم. اش موشانهوچ تند یها تپش

 گرم آغوش کی ای ساده اتفاق کی یگاه. گفت داشتن دوست

 شان نداشته و داشته یها قهیدق تمام اندازه به تواندیم امن و

 بدن کنارش از یخوب احساس دیبگو ها داشتن دوست از

 وار وانهید و تند. بود گرفته تپش که یقلب نیهم مثال.. داشت

 دیکوبیم نهیس یها وارهید به را خودش

 یرو ناب یحس از خالصانه و وجود تمام با که یا بوسه ای

 . نشست دایت رنگ شب و یشمیابر یموها

 و زرق پر. دونفره ییایدن بود؛ دنج و کوچک نقدریهم شانیایدن

 .السیگ یها برانه نو به یطعم و برق

 گرفت فاصله یکم و گذاشت اریسام نهیس یرو دست



 به شربت ای ییچا وانیل هی ییخواینم تو..حرفا نیا الیخیب-

 ؟یبد مهمنونت

 ..خال تو یزد-

 یچاشن یچشمک..گرفت را دایت دست و شد بلند اریسام

 داد ادامه و کرد صحبتش

 خورمیم قهوه من- 

 مهمونم من-

 ضمیمر منم-

 گفت و کرد نازک یچشم داپشتیت

 یتنبل یادیز برعکس-

 و  نییپا طبقه به خودش همراه را دایت و دیخند بلند اریسام

 .برد آشپزخانه به سپس

 خچالی خود تو شربتم..خچالهی کنار نتیکاب تو قهوه-



 پراز لبخند و یساختگ اخم ابا را دایت و رفت رونیب باالفاصله

. نرفت اریسام سفارش  قهوه و سراغ. گذاشت تنها حرصش

 ریز خورد اریسام با که یا قهوه نیاول تلخ طعم هم هنوز

 را اریسام نباریا نبود بد. کرد یم اش دلزده و بود زبانش

 . کردیم اش قهیسل مهمان

 یرو و آورد رونیب را موز ریش پاکت. کرد باز را خچالی در

 شکل کالیموز جعبه که گشتیم وانیل دنبال. گذاشت نتیکاب

 ذوق. گرفت قرار چشمانش یجلو اتاق درون رنگ دیسف انویپ

 را جعبه و گذاشت نتیکاب یرو را وانیل چانیپرازه و زده

 گرفت

 نازه یلیخ نیا یسام یوا-

 توئه مال-



 یملود یصدا  باالفاصله و برداشت هارا دیکل یرو درب

“fur Elise”دور هم نیبالر عروسک همزمان و شد پخش 

 .کرد رقص به شروع صفحه یباال ییطال قلب

 گفت دخترانه شوق از پر و زد لبخند نیریش دایت

 دارم دوستش یلیخ-

 !اد؟ینم قهوه یبو-

 گذاشت نتیکاب یرو لیم یب را اش یداشتن دوست جعبه دایت

 گرفت اریسام سمت را یکی و کرد موز ریش از پر هارا وانیل و

 قهوه عیما اون داره یچ.. یریبگ جون یبخور نیتامیو دیبا-

  تلخ رنگ یا

 لب هب لیم یب و گرفت دایت از را وانیل مخالفت بدون اریسام

 وقت چیه! آورد در را دنینوش یادا فقط و کرد کینزد شیها

 !نداشت دوست را موز و ریش بیترک

  دیکش سر را وانشیل نصف دایت اما



 ما خونه ایب شد بهتر که حالت گمیم-

 زیم یرو را وانیل و گرفت نتیکاب از را اش هیتک اریسام

 داد جواب طنتیش با و گذاشت

 ام؟یب یک یگفت..خب خب-

 !یسام-

 بود یکاف نشانیب فاصله برده نیب از یبرا هم کوتاه قدم کی

 کن دعوت فقط تو..یسام جان-

 دیکوب اریسام یبازو به را مشتش حرص با دایت

 .ییایح یب یلیخ-

 یها گونه یرو شرم یسرخ دوباره. کرد پنهان را اش خنده

 دایت. دیکش اش گونه یرو گونه نوازش را دستش. نشست دایت

 زوداف فورا

 یبش آشنا مامان با خوامیم-



 دوست و تر معصوم انداخته گل یها گونه با زده شرم یدایت

 بود تر یداشتن

 دعوتتم منتظر..زمیعز باشه-

 فاصله خواستیم کردو یم معذب را دایت یکینزد همه نیا

 .نشست کمرش یرو اریسام دست که ردیبگ

 . کرد شنگاه عشق با دایت.  آورد باال و گرفت را دایت چانه

 راهم شرم که برقش و زرق پر یها نگاه نیا یبرا دادیم جان

 تمام.شود لیتبد ترس به حسش خواستینم. داشت پسش در

 زدیم ادیفر را دختر نیا با بودن صدا هی وجودش یها سلول

 جلو دلش و قلب با اول همان از. نبود هوس مرد اریسام اما

 . رفت عقب و دیبوس را شیشانیپ فقط. آمد

 بمون توئم گردنیبرم شام واسه هامون و شهرزاد-



 از شتریب چارهیب دختر تا کند عوض را بحث خواستیم مثال

 دوست را دختر نیا بودن ناب چقدر. نباشد زده خجالت نیا

 . بود کم هم مردن دختر نیا یبرا. داشت

 منتظرمه مامان..خونه برگردم دیبا-

 :گفت و بست را چشمانش مکث با اریسام

 فعال امیب تونمینم خودم که دیببخش..برسوندت اریخشا مگیم-

 ممنوع واسم رفتن رونیب خونه از
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 "حال"

 ؟یرفت کجا دایدا؟تیت-



 ها گذشته گذاشتن کنار یبرا یخوب یلیدل تایب یصدا

. کرد تند درپا سمت کردوبه میقا را کالیموز جعبه عیسر.بود

 و بود دهیسر دل یگتاز به که یونداد و خودش یراحت یبرا

 قفل را در کرد یم تابش یب دل از مطمئن را شیتایب دیبا

 . بود کرده

 یم سرک اتاق در منتظر یدایت به توجه یب تایب و گشود را در

 دیکش

 جواب میزد صدات یهرچ ساعته هی یکرد یم کاریچ--

 ؟یدادینم

 ستین یخبر..ینیبیم یدار که خودت-

 اتاق درون به مجدد به سپس و دایت به ابتدا ینگاه مین تایب

 انداخت

 !!!ادینم در صداتم و یکرد حبس خودتو و یچیه-



 دست که یاطراف دورو. رفت رونیب و زد کنار را تایب کالفه

 گفت جانب به حق و کرد نگاه را بود مانده یباق نخورده

 فهیکث هنوز که خونه..نیترکوند الو فقط نکهیا مثل-

 حک لبخند براق چشمان. تنشس مبل یرو تیاهم یب تایب

 .بود ونداد با شیها کدروت انیپا نشان شیلبها یرو شده

 کرد؟ کار شهیم مگه خچالی نیا تو-

 دایت. کرد دییتا را تاریب حرف سرش دادن تکان و نگاه با ونداد

 داد جواب کالفه

 کاراش دنبال رمیم فردا نشده پرداخت یقبض چیه ماه شش-

  شستن خاموش نهیشوم کنار ونداد

 یلیخ هیچ یدونیم.. میرسیم کاراش به فردا همون پس-

 نمیبب و مامانت دارم دوست

 باشه داشته یا خواسته نیهمچ مامانم نکنم فکر-



 اول همان از. داد واطراف دور به را نگاهش و زد پوزخند ونداد

 از شهیهم. بود ینقاش بزرگ و کوچک یتابلوها دنبال چشمم

 شگاهینما و ینقاش مختلف یها وتابل پروپاقرص یها طرفدار

 و داشتن. نکرد یریادگی یبرا یتالش وقت چیه اما بود ها

 خودش نکهیا تا داشت شیبرا یشتریب آرامش تابلوها دنید

 .باشد آثار نیا از یکی خالق

 ن؟ینبود جلسه تو چرا امروز یراست-

. کردند نگاه دایت به زده بهت و متعجب هردو ونداد و تایب

 چیه که سال آخر اصال. بود نزده جلسه از یحرف نیشاه

 و یمال امور یبرا ادشانیز کار. کرد ینم کار یارگان و شرکت

 . بود ساالنه یحسابرس

 مینداشت خبر جلسه؟ما کدوم-

 دیپرس و شد اضافه دونفرشان یزدگ بهت جمع به هم دایت



 پروژه شروع خیتار امروز.. نینداشت خبر که یچ یعنی-

 دیبا گهید دوروز شماها یعنی گروهش و نیشاه. شد مشخص

 شیک دیبر

 افکارش در غرق تایب و شد تر قیعم ونداد یابروها نیب اخم

 . شد

 التیتعط بعد گفت که ما به-

 بود گهید زیچ هی میتصم اما-

 یب و شد بلند بود زده نیشاه که یرودست از یعصب ونداد

. رفت دایت اتاق به منتظرشان یها نگاه و دختر دو به توجه

 قدم تیعصبان و حرص از پر.  گرفت را ییخزا شماره عیسر

 بود تماس اتصال منتظر و زدیم

 بله؟-

 بوده؟ جلسه شرکت تو امروز ینگفت چرا-

 شده برگزار ییموال شرکت تو. دمیفهم تازه منم-



 باال را شیصدا تن بود خورده که یرودست از نیخشمگ ونداد

 زد ادیفر و برد

 زودتر دوهفته دارن نای؟ایکن یم یطغل چه اونجا تو پس-

 میبمک سماق مینیبش دیبا توئم و من. شیک رنیم

 یچک هی. بود نجایا شیپ قهیدق چند نیهم.. ونداد باش آروم-

 نه داره خیتار نه چک.. بهم وداده شدینم شرکت به مربوط که

 .نوشتن مبلغ هی فقط اسم

 شیپ وقت چند کرد یسع و داد ماساژ را شیها قهیشق ونداد

 شخص نام و دادیم گوش را یصدر و نیشاه مکالمه به که

 ساکت هردو. اوردیب ادی به را بود منتظرشان شیدرک که یسوم

 .بودند نفرسوم همان نام دنبال هردو مطمئنا و بودند

 به. ختیر بهم افکارش و دیشن را یفیضع یملود یصدا

 یرو را دایت لیموبا باالخره تا زد دور را را اتاق صدا دنبال

 نشده قطع ییخزا با تماسش هنوز.کرد دایپ تخت کنار نیزم



. برداشت را لیموبا متعجب اریسام نام دنید با که شد خم. بود

 . گرفت شماره دوباره اریسام و بود شده قطع تماس

. زدنیم حرف ینام احمد هیاز ؟اونروزایهست هنوز ونداد الو-

 اروئهی همون طرف از حتما هم چک نیا

 ش؟یدید شرکت؟تو اومده االح تا-

 نبوده شرکت تو چوقتیه مهمشون یقرارا. نه-

 سرنخ دیبا فرستاد رونیب را اش یعصب و قیعم نفس ونداد

 کننده قانع و شتریب لیدال به قطعا. کردیم دایپ احمد از ییها

 دیرسیم یا

 در یدستکار با. بود نیشاه بار و کار زدن بهم هدفش اول

 شتریب یهرچ اما..داشت را شیورشکست قصد حساب چند

 یم یپ شرکت بودن یسور به یشترپیب گشتیم سرنخ دنبال

 .برد

 اریب مدارکم همه یکپ.یشگیهم یکاف ایب فردا-



 ؟یبد خبر یکس به ییخواینم. ارمیم باشه-

 کنم دور شرکت اون از و دونفر دیبا اول..نه فعال-

 نمتیبیم فردا..یاوک-

 خداحافظ-

 یب یها سوال از پر و آشفته یذهن با و کرد قطع را تماس

 خوردن مشغول شانیقبل یسرجا دایت و تایب. رفت رونیب جواب

 جلو و دیکش هم در را شیها اخم. بودند صحبت و یبستن

 شک و حرص از را لحنش و گرفت دایت سمت را لیموبا. رفت

 کرد پر

 زد زنگ بار چند اریسام-

 نگاه بود دهش گرفته شیروبرو که یلیموبا صفحه به متعجب

 گفت طنتیش وندادبا. کرد

 .!یکن ویس اریسام ستویرئ اسم ستین خوب-

 سیرئ ؟کدومیگیم یچ-



 شده هول یدایت به توجه یدادوب را جوابش پوزخند با ونداد

 دایت مجهول رابطه از مهمتر یموضوع فعال. رفت پنحره کنار

 .داشت جوانش سیرئ و
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 را اریسام شماره و رساند خانه آشپز به را شخود عجله با دایت

 یصدا و شد وصل تماس نماند،باالفاصله منتظر یلیخ. گرفت

 دیچیپ یگوش در اریسام

 دا؟یت-

 سالم-



 ؟یرفت یگذاشت کجا هوی..زدم زنگ چندبار تو ییکجا..سالم-

 داشتم کار-

 ؟یگذاشت جا هارو نقشه و تبلت که بود مهم انقدر یعنی-

 ندارم شونالزم فردا تا-

 ارمشنونیم اش نییپا گهید قهیدق ده-

 :داد جواب باالفاصله دایت

 خورنینم دردم به فردا تا -

 باال امیم من ییاین.. ییپا ایب زنمیم زنگ دمیرس..یاوک-

 یگاه. کرد قطع را تماس و نشد دایت طرف از یجواب منتظر

 یکرس به یبرا و بود یلجباز دایت یبرا اش چاره را تنها

 .شدیم متوسل زور به دیبا اش خواسته و حرف دننشان

 نداشت دوست چیه.گرفت را اش شماره دوباره پرحرص دایت

 .فتدیب اتفاق پدرش ارویسام انیم ییآشنا فعال



 اش چهره بجز. نبود شیپ سالها تجربه کم و جوان پسر اریسام

 یرفتارها حداقل. بود کرده رییتغ اش یاخالق اتیخصوص تمام

 نداشت خودش در یتیمیصم و نرمش چیه که اش مغرورانه

 !بود ششیپ سالها مقابل نقطه

 زنمیم زنگ دمیرس یوقت گفتم-

 نرو خونه-

 اریسام شیپ یضعف نقطه نکهیا از. زد پوزخند اریسام کرد حس

 :افزود سپس بست را شیها چشم مکث با.بود عذاب در داشت

 ادته؟ی هنوز و مامانم خونه آدرس-

 داد جواب سرد و کوتاه

 نه-

 جواب داشت دوست دلش ته استاما مسخره سوالش دانستیم

 .باشد یگرید زیچ اریسام

 فرستمیم و آدرس-



 دارشانید ساعت مین از کمتر یوقت نبود یخداحافظ به یازین

 !شدیم تازه

 بود کرده ارسال شیدابرایت که یامیپ به تیاهم یب اریسام

 که یتقامان حس. نبود حناق که دروغ. کرد عوض را رشیمس

 یفراموش و ها یبدرفتار تمام مسبب بود زده جوانه دلش در

 .بود اش یظاهر یها

 حداقل. رفت ونداد و تایب کنار لشیموبا قوه چراغ کمک با دایت

 یجاها از تر روشن رونیب برق چراغ نور با بودند آنها که ییجا

 فکر در غرق یدایت به ینگاه مشکوکانه ونداد. بود خانه گرید

 :دیپرس دادیم نشان را تعجبش و شک که یلحن با و ختاندا

 داشت؟ کارتیچ-

 بود امروز جلسه درمورد-

 خب؟-



 یکنجکاو حواله یا غره چشم دایت اما بود ادامه منتظر ونداد

 ینم بود نشانیب که یا رابطه به اصال رفتارها نیا. کرد ونداد

 :گفت تایب روبه سپس ، آمد

 گهید دیبر شماها..ام نقشه و تبلتم منتظر من-

 وفته رید یبرگرد یتونینم که ییتنها.. میهست هنوز نه-

 یکنجکاو و بود داده ونداد دست به دست هم تایب ظاهرا

 داشت دارایت انتظار و اریسام تماس

 تماشا باال از را اریسام دنیرس که بود ستادهیا پنجره کنار ونداد

 گفت و نشاند شیلبها یرو یپوزخند. کرد

 دیرس مهمونت-

 به عجله با دارایت و شد و بلند فونیآ یصدا لحظه همان

 دکمه زدن بدون و برداشت را یگوش. کشاند خودش سمت

 گفت

 نییپا امیم االن-



 منتظریها نگاه به رو و گذاشت شیسرجا را یگوش

 کرد هردونفرشان

 گهید نییاین؟بیستیوا همونجا صبح تا نییخوایم شما-

 . شدند خارج خانه از زودتر ونداد و همراهش تایب

 در به دایت آمدن منتظر و بود زده نشیماش به هیتک اریسام

 کرد نگاه ساختمان یورود

 ششیپ ساعت چند یرسم پیت هنوز. ستادیا صاف دنشانید با

 و  برق متوجه یکس دینبا.انداخت نییراپا سرش دایت. داشت را

 .شدیم چشمانش نیتحس

 برگ توانستیم شتنددا گذشته در که یا شده خراب رابطه 

 .باشد ونداد دستان در یضعف نقطه و برنده

 !ورا؟ نیا از.. مهندس یآقا سالم-

 . کرد متجب را اریسام فقط ونداد لحن بودن هیکنا و حرص پر

 نجا؟یا شما. سالم-



 داد جواب زودتر دایت

  بود دوستانه یدورهم-

 گفت خونسرد اریسام اما. کرد نگاهش خشم با ونداد

 میبزن حرف دیبا پروژه درمورد. وش سوار-

 تاگفتیب به رو و برگشت سرش پشت دایت

 گردم یبرم یتاکس با من خونه دیبر شما-

 داد جواب فورا ونداد

 مونمیم منتظر-

 گفت دوها ب یکی نیا از کالفه و. شد بحث وارد اریسام نباریا

 منتظر یکس ستین الزم..خونه رسونمشیم شه تموم کارمون-

 برگرده یتاکس با یکس و بمونه

 یها توجه. انداخت نییپا را سرش دوباره دایت و زد لبخند تایب

 به بیعج اما گذر زود و کوتاه هرچند اریسام مرز و حد یب



 گرد و گردیم پرئاز یشاپرک دلش در. نشست یم دلش

 . کردیم پخش شیلبها یرو را نینمک یلبخند

 بود داده هم غلب به بغل  ابرو ونداد. بود کوتاه شان یخداحافظ

 .کردیم تماشا را رفتنشان و

 ؟یدار خبر یزیچ از تو-

 کرد کامل را سوالش ونداد کردکه نگاهش پرسشگرانه تایب

 ستن؟ین یمیصم یادیدونفر،ز نیا رابطه-

 انداخت باال را شیها شانه تیاهم یب تایب

 رهیسختگ یادیز توکارش طرف دمیشن دایت از فقط..اصال نه-

 مونهینم دور چشمش از خطاها نیرکوچکت نویزتریر

 یرادیا و اشکال هر. دینپرس یسوال گرید اما نشد قانع ونداد

 نداشت یلیل نه کرددوگر حل شدیم شرکت درون باشد که هم

 .کنند انتخاب یکار اشکاالت رفع یرابرا یگرد شب



 یب کیموز به فقط و بود نشسته اریسام کنار حرف یب دایت

 اما اریسام. دادیم گوش نیماش یفضا در پخش حال در کالم

 مین یدزدک یهرزگاه که یچشمان و بود دایت یپ حواسش تمام

 .کرد یم رصد در را رخش

 کرد کم را کیموز یصدا

 ؟یشناسیم یک از و یسپهر ونداد پسره نیا-

 شهیم یسال پنج-

 هنوزبودم من یوقت یعنیسال؟ پنج -

 

 

 

 گاهبهن میومستق کرد زیر چشم. برگشت سمتش به دایت

 دوخت چشمانش



 ؟یبدون ییخوایم یچ-

 بهیعج. بود داده باد گردن رگ واست یادیز-

. سالها همان مانند. داشت  دوست هارا یکنجکاو نیا چقدر

 رابه تیمالک نیریش حس فقط نکرد اش دلزده وقت چیه

. گرفت را اش یاحتمال لبخند یجلو. کردیم قیتزر درروحش

 داد هیتک اش یصندل به گرفتو رو

 و داشت قرار هم یمنف یحس هایخوب نیا تمام کنار در اما

 اخم. کردیم یادآوری مدام را اریسام ورفتن شیپ چندسال

 وهیم از را افکارش داشت یسع و.  بست را چشمانش کردو

 .کند دور اش ممنوعه

 ه؟ی؟کینگفت-

 داد جواب و فرستاد رونیب را قشیعم دم دایت

 موناست کیکوچ برادر ونداد-



 نام کنار مونا نام بردن از ها مدت از بعد هم هنوز.. کرد مکث

 که ییها فاصله  تمام بودبا مسخره. دیکشیم عذاب پدرش

 یتنهااعضا پدرش و مادر داشت دوست هم هنوز بود نشانیب

 انیرانما حرصش و کرد پنهان را حسرتش.  باشند خانواده

 بابام همسر-

 خبر با ایقضا از یحدود تا.نداشت یلیدل. نکرد تعجب اریسام

 بود

 گشت نگران و کرد خرجت و رتشینبودغ لیدل یب پس-

 بود شبت نصفه وگذار
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 کرد؟ قبول-



 گرده یم اشتباه لیدل دنبال داره. نگفته یزیچ فعال-

 کنده پوست و رک ده؟چرایم جواب کار نیا یکنیم فکر-

 ن؟یشاه کاسه مین ریز یا کاسه یگینم بهش

 کنهینم قبول..لجبازه چون-

 داد لم تخت یرو یباکالفگ هامون

.. یدار نگه شرکت تو و مردم دختر صبح تا خواد ینم حاال-

 خداست روز هم فردا

 به و گرفت خلوت ابانیخ و شب یکیتار از چشم اریسام

 بود محاسباتش انجام مشغول سخت و تیجد با که ییدایت

 کرد نگاه

 خونه مونهیم گفته..هزد زنگ بار ده از شتریب مردم دختر پدر-

 دوستش

 فقط که دایت و نیشاه رابطه قطع واسه ت عجله همه نیا-

 بعدتو؟ روز 3 ینامزد مراسم ای کتنم؟ باور همکار دوتا درحد



 دادک جواب و زد پوزخند اریسام

 داره پرووژه نیا به یدخل چه من ینامزد-

 چیه تو دوننیم همه..بدبخته دختر اون چزوندن دخلش-

 دوخته و  دهیبر که هم عمو یحت یسونداریگ به یا عالقه

 ؟اونیچ سویگ اما..دونهیم خوب یلیخ نویا کنهیم تنت وداره

 نهیبب بیآس گهید یکی با تو یلجباز بخاطر نداره یگناه که

 تموم نفر هی ضرر به فقط هیقض نیا. پسر نگو چرت انقدر-

 لمیف اگه..دایت یحت نه سویگ نه من نه..مامانه اونم که شهیم

 بخاطر فقط کنمیم عقد دخترو هی گهید روز چند انداختمو راه

 چند یزندگ شیخودخواه و یکدندگی با بدونه مامان که نهیا

 .کرد خراب نفرو

 افزود و دیکش قیعم نفس دانهیام نا

 دوارمیام البته-



 شیدوم که کنهیم لج مادرش با یک آخه. بخدا یا وونهید-

 ؟یباش

 ریبگ..ادیم بهت اصال که نشو اهدوذ عابد انقدر گهید بسه-

 دیرس کجا به دایت نمیبب برم  بخواب

 نیدیم ادامه فردا..خونه بره کن شیراض-

 بزرگ پدر چشم-

 قطع را تماس یخداحافظ بدون و دیخند بلند هامون

 قدم دایت سمت و داد هول بشیج در را یگوش اریسام.کرد

 .برداشت

 کینزد با. بود اشتباهش محاسبات و نقشه یپ حواسش دایت

  شد اریسام حضور متوجه شدنش

 دیبا ها ستون عرض. بودم نشده ش متوجه اصال. بهیعج-

 کنن تحمل و ساختمون وزن بتونه تا بشه شتریب



 که انگار بود دایت یجد چهره یپ چشمانش و اریسام حواس

 باشد ییآشنا دنبال بهیغر ها صد انیم

 .بردارد اش چهره از چشم توانستیم نه و دیشن یم ییصدا نه

 یها گونه یرو را شرم یسرخ رهیخ یها نگاه نیا شهیهم

 خنده و شدناردونیم نامش ها موقع جور نیا.نشاندیم دخترک

 .بردیم شده ارمجنونیسام سر  از هوش شیها

 دینبا. داد تکان نیطرف به را سرش و بست را چشمانش

 ار تمامشان بود وقت یلیخ کرد یم مرورو را گذشته خاطرات

 هم سال به سال و بود کرده دفن ذهنش از یا گوشه در

 .رفت ینم سراغشان

 نجاست؟یا حواست-

 جا کی را اش ختهیر بهم افکار توانست دایت یصدا لطف به

  کند جمع

 کجاست؟ رادشیا یدیفهم..نجایهم-



 شهیم حل فردا تا..اوهوم-

 لهیتعط شرکت فردا از-

 خونه برمشیم-

 امشب نیهم بود کرده تین .کرد نگاهش حرص با اریسام

 !کند تمامش

 یدار وقت التیتعط بعد تا-

 ..جلسه تو که امروز-

 یمعنا به را دستش نداد را حرفش شدن کامل اجازه اریسام

 کرد لحنش یچاشن خشونت و یتند یکم و برد باال سکوت

 خونه رسونمتیم و یکن یم جمع لتویوسا فقط االن-

 دم که یوسابل تند شد مانع اریسام که کند مخالفت خواست

 او دایت یها اعتراض به توجه یب و کرد جمع را بود را دستش

 و زور دایت برابر در شهیهم نه که یگاه. برد نیماش کنار تا را

 . داد یم جواب اجبار



 . کرد یم غرغر لب ریز و شد سوار اما باالجبار هرچند دایت

 !؟ینکن عوض موج انقدر ویراد نیع شهیم-

 . نبود یعصب اما زدیم حرف تند

 برسم کارم به ینذاشت چون بزنم غر دارم حق-

 یبد ادامه یتونیم بعدا-

 .کردیم یعصب اورا اریسام یخونسرد اما

 ؟یکرد کارو نیا چرا-

 ادیم خوابم و روقتهید چون-

 .کرد نگاه اریسام رخ مین به و کرد زیر چشم

 چرا؟-

 فرستاد رونیب را نفسش کالفه اریسام

 چرا؟ یچ-

 .یکرد یدستکار رو نقشه-
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 از شهیهم شد محکم فرمان دور دستش خورده جا اریسام

 . بود متنفر شیها نقشه شدن برمال

 :گفت یخونسرد با اریسام رخ مین به رهیخ و زد پوزخند دایت

 نیهمچ که ستمین یناش اونقدرام یول اولمه تجربه درسته-

 داره تجربه اونقدر توکل استاد نه ای..انجام یا گانه بچه اشتباه

 بشه ها ستون عرض بودن کم متوجه راحت یلیخ که

 داد جواب تیاهم یب

 بود تست هی فقط نی؟ایچ که خب-

 ؟یریگیم تست یشب نصف..تست؟جالبه-



 دایت یها پوزخند که یحال در کرد حفظ را شیخونسرد موضع

 .دیکش یم طخ اعصابش یرو بود گرفته او از که یمچ و

 کار یهرکس با من که یدونیم..بود الزم دتییتا واسه-

 کنمینم

 اریسام ی ها تیحساس همه نیا..کرد سکوت فقط دایت اما

 جوالن ذهنش در شتریب که یزیچ اما.نبود درک قابل شیبرا

 عالقه کند فکر مورد کی همان به فقط داشت دوست و دادیم

 بیعج هم دیشا ای همسخر دیشا!.بود کنارش در یبرا اریسام

 یها ذوق و دنیشیاند به وادار را او اش دخترانه افکار اما بود

 .کرد یم دلش در زیر

 .شدند متوفق هم دایت افکار داشت نگه که خانه یجلو

 گفت حالت همان در و کرد نگاه پنجم طبقه به اریسام

 یدار که دیکل..دنیخواب نکهیا مثل-

 داریب ونداد مطمئنم اما..نه-



  شد هم در اریسام یها اخم

 کنه؟یم یزندگ شما با پسره نیا-

 بود اریسام به دادن حرص محض فقط که یلحن و تفاوت یب

 داد جواب

 آره-

 هیهد دایت خوابالود چهره به را لبخند که رفت یا غره چشم

 گفت اریسام به رو و شد خم در بستن از قبل اما شد ادهیپ داد

 یباش داشته یخوب التیتعط..میرسوند که یمرس-

 کن صبر-

 از. آورد رونیب را بود گذاشته داشبورد در قبال را یکارت اریسام

 اما نبود سنگ دلش. نبود مانیپش دادیم انجام داشت که یکار

 که یزمان از قایدق بود گرفته او از را یسوز دل اجازه فعال

 سلول تمام با که یعشق از یخبر یب از یموج در دایت بدون



 که یکشور به پا بود کرده درک را بودتش قیقح بدنش یها

 .گذاشت بود عسلشان ماه مقصد

 ییایب دادم دوست..س گهید روز سه-

 نوشته و ییطال یها رسم و خط  گرفت را کارت دیترد با دایت

 ""wedding invitationیسیانگل درشت

 .نداشت دنیوپرس حیتوض به یازین

 و اریسام یلبها یرو پوزخند متوجه که بود زده بهت آنقدر

 تنها و تک شب یکیتار در آمد که خودش به..نشد رفتنش

 به. بود افتاده انیجر به زود یکم احساساتش.. بود ستادهیا

 وقت چیه دادیم پر و بال دینبا اش دخترانه یها یفانتز

 وقت چند که یدختر و اریسام رابطه کرد ینم هم را فکرش

 قدم. باشد یجد بود کرده یمعرف او نامزد را خودش شیپ

 زود یلیخ..برداشت خانه سمت رابه اش شده سست یها



 احساساتش به که کرد اشتباه هم اول از. رفت نیب از ذوقش

 !بود یفراموش یبرا یاشتباه نهیگز سویگ. داد یرو شیپ اجازه

 شدیم هضم تا رفتیم راه دیبا. کرد انتخاب رفتن یبرا هارا پله

 .بود کرده ماریب را روحش فقط که یفانتز

 از قبل شدنش شوکه و بد حال متوجه بود منتطرشان که ونداد

  بود دنشیرس منتظر آسانسور یجلو. بود شده اریسام رفتن

 ها پله سمت دیند آسانسور یها  طبقه شمار در یرییتغ یوقت

 یب و ستادیا همانجا. شد دایت متوجه که بود طبقه نیدوم. رفت

 . کرد تماشا را آمدنش باال حوصله

 ؟یومدین آسانسور با چرا-

 .کند خودش اورامتوجه خواستیم فقط

. گذشت کنارش از یجواب چیه بدون و کرد نگاهش سرد دایت

 .رفت دنبالش فقط هم ونداد



 کراستی نداشت را ونداد ربط یب یها جواب و سوال حوصله

 برد پناه اتاقش به

 نیا رفت تختش سراغ. درآورد مانتو ونه کرد روشن یچراغ نه

. اشت د اریسام یفراموش الیخ فقط. خواستیم شکستن بغض

 از یسخت انتقام رفتینم سراغشان ادیز که ییا خاطره

 .گرفتند احساساتش

 حماقت و گذشته تکرار یبرا. ختیر اشک آرام فقط  نزد هق

 یب و سرد یدایت همان شدیم دیبا دوباره. زدینم هق احساسش

 نباریا دیکش یم بشقل دور دوباره را یخی وارید. احساس

 . قبل از سردتر و محکمتر

 صورتش یرو حرص با را دستش پشت نشست، تخت یرو

 یها نفس با دایت اما خواست یم دنیبار هنوز بغضش. دیکش

 .شدیم مانع قیعم



 دیبا بستیم ها نشدن دل یوقت. بود خودش مقصر هم اول از

 هم صبح تا. شدیم هم بعدش یها غصه و اشک نیا فکر

 کی اریسام. بود کم کرد یم فکر حماقتش به ماندو یم داریب

 یباران شب همان در قایدق. بود شده تمام شهیهم یبرا بار

 .کرد ترک اورا شیها خواستن اوج در یزییپا
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. شد داریب شد یم دهیشن رونیب از کهییصداها سرو با صبح

 کی یها هیگر یصدا همتوج تا دیکش طول کوتاه قهیدق چند

 چروک یلباسها به توجه یب و شد بلند دیترد بدون. شود زن

 دید را ونداد نفر نیاول. رفت رونیب عجله با مرتبش نا و شده

 شتریب مونا یها هیگر یصدا. رفت رونیب خانه از عجله با که



 سرش یباال خانوم حاج. دیچیپ یم خودش به درد از و شد

 برود راه را یقدم چند تا دکن کمکش داشت یسع و بود

 شده؟ یچ-

 داد جواب وال و هول با خانم حاج

 ادیم ایدن داره بچه. گرفته دردش-

 .زوده یلیخ که االن؟هنوز-

 کرد کمک مونا به عوض در و نداد یجواب خانم حاج

 را دیترد سپرد خانم حاج به را رنگ یآب و کوچک فیک یعل

. کرد بلندش و برد امون یزانوها و رسریز دست و گذاشت کنار

 بانیگر بعدا  دیشا که یکمر سکید و زن نیسنگ وزن

 مارستانیب به را همسرش دیبا فعال. نبود مهم شدیم رشیگ

  رساند یم



 یسالمت یبرا و گفت یم ذکر لب ریز که یحال در خانم حاج

 پشت و کرد سر  را چادرش خواند یم دعا اش نوه و دختر

 . افتاد راه سرشان

 آب دوش طالب و بود کوفته بدنش. برگشت تاقشا به دایت

 یبرا یا عجله. بود زود فعال مارستانیب به رفتن یبرا. گرم

 و گرفت دوش حوصله با. نداشت هم پسرش و مونا دنید

 و کرد جان نوش را تلخش ی قهوه. کرد خشک را شیموها

 انجام دوساعت در را کارها نیا تمام. کرد چک تارایب یها امیپ

 گذاشته ایدن نیا به پا پدرش و مونا پسرک االن تا ماحت. داد

 شده لیتبد قتیحق به شدن دار پسر یبرا یعل یآروز و بود

 . بود

 چقدر. رفتیم مونا دنید به دیبا شده که هم فیتکل رفع یبرا

 شده اضافه اش یزندگ یها اجبار به نفرهم کی که سخت

 .او برادر و بود پدرش به متعلق که یپسرک. بود



 چشم یبرا یا قهوه خرس عروسک و گل دسته راه انیم

 عضو بخاطر که نبود قرار بود یکاف نقدریهم. دیخر یروشن

 !کند خرج هم قهیسل و وسواس شیاجبار دیجد

 با صحبت مشغول محوطه در را ونداد مارستانیب به دهیرس

 خشم از را مخاطبش  بود یعصب یموضوع از ظاهرا. دید تلفن

 ینم بینص یب داشت کنترلش در یعس که ییادهایفر و

. برسد رید داشت دوست. برداشت آرام را شیها قدم. گذاشت

 و لیفام است ممکن و است مالقات ساعت االن دانستیم

 دیرس ونداد به کینزد.باشند آمده دنشید به آشنا و دوست

 وسپس کند خودش متوجه اورا کوتاه یسالم با داشت میتصم

 ونداد زبان از نیشاه نام دنیشن با اما. دهد ادامه را راهش

 همان از. زدیم آب گدار یب داشت حواس یب ونداد. شد متوقف

 کند کوتاه را صحبتش داشت یسع و دید اورا ورودش لحظه

 نیشاه و شد برابر چند خشمش دیشن بهرام از که یحرف با اما

 .گرفت ناسزا باد رابه



 ه؟یچ هیقض-

 کرد قطع را تماس باالفاصله 

 ییایب کردم ینم فکر. ستین یزیچ-

 کرد کاریچ نیشاه. نکن عوض و بحث-

  فرستاد رونیب کالفه و حرص پر را نفسش ونداد

 ینجوریا که ستین یمهم زیچ..نیشاه و من نیب مساله هی-

 یبپرس سوال مشکوکانه و یکن نگام اخمو

 نپرسم سوال مشکوکانه تا نباش مشکوک-

 کن مسخره خودتو بچه برو-

 گفت ونداد به رو رفتن از قبل و زد خندپوز  دایت

 ه؟یچ نیشاه با مشکلت یبگ دیبا یبر در قصر یتونینم-

  گرفت او از را گل دسته ونداد

 ؟یدیخر خرس که دختر مگه-



 بشه عاشقش نیب مستر مثل دمیخر یا قهوه-

 او به را خودش و کرد تکرار را دایت جمله تمسخر با ونداد

  رساند

 یبدهکار من به حیتوض هی تو-

 است حالش یآشفتگ و شبید هیقض منظورش دانستیم

 باشه قرار تو که ستین یزیچ نزن صابون دلتو یخودیب-

 یبدون

 را دایت سوال چند با خواستینم. دینپرس یسوال گرید ونداد

 .دیپرسیم را لشیدل تایب از بعدا. کند حساس خودش به نسبت

 با هم ها همان که نبود مونا کنار یکس خانم حاج و رعنا بجز

 رفت استقبالش به ییخوشرو با خانوم حاج زدند لبخند دنشید

 دخترم یاومد خوش-

 ممنون-



 یکم که مونا سراغ هم آخر در کرد یروبوس شیرعنا عمه با

 تخت یرو به کرده تحمل یدرد از خسته البته و حوصله یب

 و نشست مونا یلبها یرو یجان کم لبخند. رفت بود دهیخواب

 داد را دایت  سالم جواب یآرام به

 گذاشت تخت کنار را خرس دایت

 بخاطر ارمیب  نداد اجازه پرستار که بودم دهیخر گلم دست هی-

 یآلرژ

 آرامش یصدا هان با و بست را شیها چشم یآرام به مونا

 دنیخواب دلش یهوشیب یدارو ریتاث تحت هنوز. کرد تشکر

 خواستیم

 باشه؟ رشماد شیپ دینبا کجاست؟مگه خان شازه-

 :داد جواب و کرد تعارف ینیریش خانم حاج

 باشه دستگاه تو دیبا. بود فیضع هنوز م بچه-



 پنجره یروبرو ونداد. کرد تشکر و برداشت ینیریش دایت

 شیبرا خانم حاج. بود غرق خودش افکار در و بود ستادهیا

 مادرش متوجه بود گرید یجا حواسش اما کرد تعارف ینیریش

 نشد

 رفت دایت کنار رعنا

 ازت دلخوره. رفت تو یپا شیپ ترایم-

 دهینم تلفنامو جواب-

 یمهمونا حوصله وقت جیه که تو ز؟یتبر یبر ییخواینم چرا-

 ینداشت رو مونا

 رایم و مادرش یوقت نبود مهم یبرا دیکش قیعم نفس دایت

 .بود خواهند اش روزه چند مهمان کوچولو

 دمشیند وقته یلیخ..زیعز شیپ رمیم. ستین مهم-
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 یم خوب را لجبازش برادرزاده. نگفت یزیچ گرید رعنا

 که یشخص نیاول هم هنوز اما بود مونا کنار سال پنج. شناخت

 .بود زن نیهم کردیم تالش اش یزندگ از کردن رونیب یبرا

 ست؟ین بابا-

 یقربون یپ رفتن کاظم حاج با-

 آورد نییپا را شیصدا تن و زد پوزخند دایت

. داره دوستش که یزن از پسر هی. دیرس آرزوش به باالخره-

 تعجب رهیبگ جشن روز شبانه هفت اگه. بده یقربون دمیبا

 . کنمینم

 را سرش انداخت دایت شانه دور را دستش دیخند یآرام به رعنا

 دیبوس

 رهیبگ ترو یجا تونهینم یچکیه ؟ینبود حسود که تو-



 در گرفتن جان حال در که یخاطرات و دبو لبخند فقط جوابش

 .بودند ذهنش

 عده یخوشبخت کنار نیا از شیب نداشت دوست. نماند یلیخ

 یبرا ونداد شنهادیپ.بماند داشت یبرا یبدبخت حکم که یا

 دعوت آشفته. بود آشفته ذهنش. کرد رد را رساندنش

 هاس مدت مخالفش جنس که یدیجد عضو آشفته..اریسام

 نیا به شدنیاند اما. بود گرفته پدرش قلب و هخان در را شیجا

 . کرد ینم دوا را یدرد ها خوردن غصه و ها یآشفتگ

 وپدرش خودش انیم یها قرار و قول درمورد صحبت زمان

 .بود دهیرس

                                                               **** 

 بابا؟-

 گرفت تنشش پر خبر و اخبار  از چشم یعل

 شنومیم-



 نرفته؟ ادتونی که قرارمون-

 ؟یقرار چه-

 گفت اعتراض با دایت

 لطفا بابا-

 چیه نبود بایز با شیها یلجباز اگر. کرد نگاهش سرد یعل

 فرق هیقض حاال اما داشتینم نگه خودش کنار را دایت وقت

. دیچش یم را بودن دار دختر طعم داشت یتازگ به داشت

 غرور از امان اما بود شده اش یندگز مهم آدم دایت بود یمدت

 !انداخت یم فاصله هم دختر و پدر نیب که

 ادینم ادمی یزیچ من-

 تونمیم شدنم شاغل محض به نیداد قول خودتون شما-

 .کنم یزندگ مستقل

 دوخت اخبار به را حواسش و نگاه دوباره



 یزندگ خونه نیهم تو سابق مثل. کن تمومش نشده شروع-

 .یکنیم

 رمیم خونه نیا زا من اما-

 یحت ندم اجازه نکن یکار دایت.. یرینم ییجا تو-

 کن گوش حرف و باش یخوب دختر..یسرکاربر

 را دخترم خشم نیهم و زدیم حرف محکم و یدستور و سرد

 کردیم شتریب

 . شد بلند تیعصبان و حرص با دایت

 گرفتم خودمو میتصم من بابا متاسفم-

 یخواستینم راحت یزندگ هی جون؟مگه دختر هیچ دردت-

 ببر لذت تیزندگ از و نیبش خب

  برد باال را شیصدا

 . یزندگ نیهم من درد-



 و قیعم دم. بود افتاده نفس نفس به تیعصبان شدت از

 افزود و دیکش یمحکم

 تونمینم. گهید بسه کردم تحمل خانوادشو و مونا هرچقدر-

 و خونه نیا یسوگل شده زده بهم مادرمو یزندگ که یکی نمیبب

 یزندگ

 در من یرو تو که یشد گستاخ انقدر.دایت یگیم یچ بفهم-

 یزنیم حرف من زن مورد

 نم دیخند بود کرده خوش جا شیگلو در که یبغض وجود با

 حال نیا با اما بود کرده تار را دشید شیچشماه در اشک

 برنداشت کشیستریه و بلند خنده از دست

 ..نیزنیم حرف یجور-

 گرفتیم او از را زدن حرف کامل اجازه بغضش انیم خنده

 سهیقد هی مونا...زن اون..انگار...انگار...نیزنیم حرف یجور-

 ست



 . بود کرده یانیعصب هم را یعل شیها خنده یصدا

 . دختر کن تمومش-

 بود؟ من مادر از شتریب زن اون هیچ نه؟ تلخ قتیحق-

 ..دایت کن تمومش-

 تشر هم دیشا و یتند نداشت دوست. بود اخطار از پر لحنش

 باشد دخترش یها غرغر جواب

 نکش شیپ و بحث نیا هم گهید و اتاقت یتو برو-

 بزرگ بابا نیبب ن؟منویکنیم رفتار باهام ها بچه مثل چرا-

 . شدم بزرگ ینبود که ییساال همون. شدم

 ادامه و کرد پاک را هاش گونه یرو یها اشک دست پشت با

 داد

 انقدر. نیباش خوامینم نماال..مینبود میزندگ تو وقت چیه-

 شما به یاجیاحت و رمیبگ میتصم ییتنها بتونم که شدم بزرگ



 کنمیم خواهش نینبود تاحاال. نیباش نداشته پدرانتون حس و

 نینباش بعدم به حاال از

. آورد بخودش به اورا خورد پدرش طرف از که یمحکم یلیس

 .بست را چشمانش درد با و سوختیم صورتش

 ییتنها و رفتن دلش فقط کرد هیگر گرید نه و زد یحرف نه

 که یکار از یعل نکهیا از قبل داده دلش به دل. خواستیم

 دنبالش به یعل. شد خارج خانه از  کند یمانیپش ابراز بود کرده

 خودش عیسر یلیخ که داشت عجله رفتن یبرا آنقدر اما رفت

 . شد دور یعل از یتاکس نیاول با رساندو ابانیخ به را

 و گذاشت دمش یرو پا یقت اما بکند را کار نیا خواستینم

 دستش و داد دستور مغزش خودآگاه نا کرد زیلبر را صبرش

 چند اگر نبود برگشت،بد خانه به یمانیپش با. کرد عمل هم

 را ییجا که او اما کرد یم رها خودش حال به را دایت یساعت

 بود هشد ریگ گوشه و یمنزو مدت نیا در آنقدر. برود نداشت

 دیشا.نکند انتخاب دل درد و ییتنها رفع یبرا دوست خانه که



 لواسان تا ییتنها و شب وقت نیا یول شدیم زیعز مهمان هم

 ینگران فقط افکار نیا تمام با. نشستینم دلش به اصال رفتن

 گرفته را خودش یجلو کاش. کردیم برابر چند را خودش یها

 !کردینم کاررا نیا و بود

 داشت که یا آشفته وضع و سر. دیرس هم ونداد وا با همزمان

 دیپرس ینگران با و انداخت ونداد دل به ترس

 وضع و سر نیا با یبود ؟کجایعل شده یچ-

 چند عرض در چطور دانستینم هم خودش. نداشت یجواب

 حس. کرد یم درک را دخترکش دیبا. دندیرس نجایا به قهیدق

 .بود زده ورتشص به یلیس رحمانه یب و دیند را حسادتش
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 افتاده؟بچه مونا واسه یاتفاق..نمیبب بزن شده؟حرف یچ-

 خوبه؟

 کرد زمزمه آرام ییصدا با و داد تکان را سرش فقط یعل

 نباش نگران خوبن اونا-

. رفت اتاق به اش یپ در یپ یها سوال و ونداد به توجه یب

 هم ابتدا در و کرد یم حوالا و اوضاع نیا حال به یفکر دیبا

 . رفت ونداد سراغ تایب یآورد ادی با کردیم دایپ را دایت

 امیپ نوشتن حال در تند تند و بود مشغول اش یگوش با وندا

 بود

 ونداد؟-

 از شده سرخ چشمان و یعصب چهره و آورد باال را سرش

 دید شیروبرو را یعل خشم

 شده؟ یچ-

 ؟یداریزیچ یآدرس یا شماره تایب از تو-



 ..د آره-

 گفت نیخشمگ و محکم لحن با و رفت حرفش انیم

 هرجور رهیبگ تماس دایت با االن نیهم بگو بهش بزن زنگ-

 خوش خونه ببره اونو شده

 رفته کجا دایت چرا؟مگه-

 بکن  گفتم که یکار-

 ونداد یبرا یاعتراض چیه یجا کالمش خشونت و بلند یصدا

. گرفت را تایب شماره عیرس او و رفت رونیب از یعل. نگذاشت

 نیاول با و باالفاصله بود تایب شیها امیپ مخاطب که ییآنجا از

 داد جواب خورد که یبوق

 یزنیم زنگ و یارینم طاقت دونستمیم-

 تایب کن گوش-

 از ونداد لحن و صدا دنیشن با دخترک گرفته جان تازه لبخند

 .رفت نیب



 من دتونخو خونه بکشونش هست ییهرجا. دایت بزن زنگ-

 دنبالش ادیم دوتا ما از یکی،یعل ای

 گرفت را خواهرش یجا دوسته تنها سراغ ینگران ترس با

 رفته؟ کجا دایشده؟ت یچ-

 یعل دمید خونه اومدم. سراغش رفتمیم که دونستمیم اگه-

 یاریب دایت و بدم خبر بهت گفت فقط. برگشت کالفه و یعصب

 خودت شیپ

 ستین و نبوده یبیعج اتفاق یدختر و پدر یها قهر و اختالف

 کرده ترک را خانه قهر نشانه به دایت که بود یبار نیچندم نیا

 .گرفت یم کمک کردنش دایپ یبرا تایب از پدرش و بود

 چرخ اینزدک همون یپارک هی ای مادربزرگش خونه رهیم ای دایت-

 خونه گردهیبرم بعدشم و شه آروم تا خورهیم

 ارشیب بود هرجا بزن زنگ تو زنمیم سر و پارک رمیم من -

 شده سرکنده مرغ یعل..خودت شیپ



 کنمیم خبرت کردم داشیپ..باشه-

 منتظرم-

 دایت از یخبر. شد خارج خانه از و کرد قطع یخداحافظ بدون

 که یپارک نیدوم. ماند یم پاسخ یب شیها تماس تمام و نبود

 .نبود ییدایت اما گشت هم را دید رشیمس در
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 دایت از یخبر. شد خارج خانه از و کرد قطع یخداحافظ بدون

 که یپارک نیدوم. ماند یم پاسخ یب شیها تماس تمام و نبود

 کالفه و دیام نا. نبود ییدایت اما گشت هم را دید رشیمس در

 بیج از را اش یگوش برهیو حس با. رفت نیماش سمت به

 . آورد رونیب



 خبر؟ چه-

 مادرشه خونه.مکرد داشیپ-

 فرستاد رونیب را اش شده حبس نفس ونداد

 دنبالش رمیم-

  بده خبر عمو به تو شش،یپ رمیم من. ونداد نه-

 شب بگو دایت به. جفتتون دنبال امیم شب آخر. باشه-

 خونه گردهیبرم

 خداحافظ. کنمیم قطع دیرس نیماش.. گمیم-

 خداحافظ ینذار خبرم یب-

 از بعد. گرفت را یعل شماره لهباالفاص و کرد قطع را تماس

 بودن خوب درمورد یعل نانیاطم و مکالمه شدن تمام

 . کرد دا،حرکتیت

                                                                    * 



 نور همان کرد یم روشن را خانه کیتار یفضا که ینور تنها

 یها زدن زنگ واسطه به اش یگوش شدن روشن و خاموش

 رد را تماس تایب یها اصرار به توجه یب. بود تایب سرهم پشت

 به اصرار تایب اما. شد شب یرگیت و ماه رهیخ دوباره و کرد

 شماره از دست دایت ندادن جواب تا و داشت تماس نیا یبرقرا

 !داشت یبرنم گرفتن

 شد تماس پاسخ به مجبور ها یلجباز نیا از کالفه دایت

 تا؟یب هیچ-

 زد ادیفر بایتقر حرص با تایب

 نییپا نیا تنها و تک ساعته سه!آخه؟ یشعوریب انقدر چرا تو-

 تو امیب بتونم حداقل شهینم رد میخر هیستادم،یوا

 تو؟ ییکجا-

 کن باز درو ایب گهید نمییپا-

 تایب برو باشم تنها خوامیم-



 بزنم؟ هارو هیهمسا همه زنگ ای یکنیم باز درو -

. آورد یم در پا از را دایت شیها ییزورگو و یلجباز شهیهم

 !شود عوض اگر ممکن محال و بود یکی حرفش

 چراغ و گذاشت باز نصفه را درآپارتمان و زد را دیکل دکمه

 برق و آب فکر به مادرش که خوب چقدر. کرد روشن را راهرو

 .بوده خانه

 .برگشت نهیشوم کنار دوباره خودش  

 یصدا بندش تپش و در شدن بسته یصدا بعد قهیدق چند

 .آمد تایب کردن سالم بلند

 دیرز دلش نکن نگاش یاونجور-

 برگشت تایب سمت و زد لبخند تلخ

 کنم یدلبر خوامیم خودمه مال-

 ریمس و نشست کنارش. دیبوس را اش گونه و رفت کترینزد تایب

 کرد دنبال را دایت نگاه



 ینشست یکیتار تو چرا وصله که برق-

 خوشگلتره یکیتار تو-

 دایت-

 و بود ماه یرو نگاهش هنوز. فرستاد رونیب را قشیعم دم

 محدوده در ای کنارش یگاه که یها ستاره فیضع یسوسو

 .ندیبب توانستیم دشید

 اومدم..دمید یادیز. دمیشن یادیز امروز. تایب نگو یچیه-

 بره تنم از یخستگ که نجایا

 . بود دنبالت در دربه عمو-

 تایب. نشست شیلبها یرو یپوزخند  و کرد نگاهش سرد دایت

 دوست را نشیغمگ و یمنزو دوست نیا جوره چیه که

  انداخت اش شانه دور دست نداشت

 بود نگرانت عمو بخدا.. یترشیم زمیعز نکن لوچ چشماتو-

 شد بلند و زد کنار را تایب دست خنده با دایت



 من ریدرگ شدنش پسردار واسه یخوشحال نیب خوادینم اون-

 لمهیف همش زدنا تلفن نیا و یراننگ باشه،وگرنه

 یشینم آدم وقت چیه تو-

 تایب  زدن غر توجه یب و کرد حفظ را شیلبها یرو  لبخند

 گفت

 ؟یخوریم یچ تو.. بدم سفارش غذا خوامیم گرسنمه-

 . دیکش یقیعم و  کالفه نفس

 هیچ..کن روشن چراغارم فقط..بده سفارش ییخوایم یهرچ-

 ظلمات نیا

 ست نهیومش کنار برق دیکل-

 روشن را لوستر دو هر و شد بلند یرلبیز غرغر و حرص با تایب

 .بود خودش با خلوت یبرا دایت انتخاب نیاول یکیتار. کرد

                                                        *** 



 وقته یلیخ تو شهیم ثابت بهش ینجوریا..برو که من نظر به-

 یکرد جدا راهتو

 رمینم ستین مهم واسم-

 گفت حالت همان در و زد تزایپ کهیت به یبزرگ گاز تایب

  ینداختینم راه خاک و گرد نبود مهم-

 هرچقدر. کرد نگاهش جانب به حق و زد یدار معنا لبخند تایب

 اما کند تکرار را گفتن نه زبانش و کند انکار خواستیم که

 مرور ای اریسام نام دنیشن هربار با که یقلب و چشمان

 .شود منکر توانستینم را گرفتیم ضربان خاطراتش

 فراموش و اریسام ینتونست وقت چیه تو میباش روراست و ایب-

 همون یشیم یدار شده عوض تیزندگ برگشته یوقت از یکن

 . سابق یدایت

. شد سکوت به مجبور زد تایب که یحرف با علنن. نداشت یحرف

 یثیحد و حرف چیه بدون را دلش راز خوب یلیخ تایب



 مغزش و ذهن شیحرفها با توانستیم و کردیم درک. دیفهمیم

 :داد ادامه دید که را دایت سکوت. کند دعوت چالش به را

 یدلخور ازش. یکن فراموشش ینتونست وقت چیه-

 ؟ذهنتیچ قلبت اما قبول نایا شکسته؛همه ،دلتی،ناراحت

 یحت تو. یکن دور خودت از هاشو خاطره ینتونست یحت ؟تویچ

 دادنش جهینت واسه ها ماه و ینکرد فراموش قرارتونم و لقو

 .یکرد تالش

 :داد جواب فیضع ییصدا با دایت

 ..بابا شرط واسه فقط من نه-

 قلب ها یبند جمله نیا با نیا از شتریب تا رفت حرفش انیم

 .نکند تبرئه را سرکشش

 تو خودتو یخواست یکن فراموشش ینتونست چون.. نه-

 ..یش غرق خاطراتش

 گذاشت دایت زده خی دستان یرو دست



. یکنیم فرار تیواقع از یدار تو دایت..یدیم عذاب خودتو چرا-

 با تن،امایزندگ یها تیواقع تنها دهیسر که یقلب و اریسام

 . یکن یم فرار ازشون یدار یلجباز

 شه؟یم حل یچ همه باشم شینامزد مراسم تو و برم-

 زد لبخند مهربانانه تایب
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. ییایم در یفیبالتکل و یریدرگ خود نیا از یول..زمیعز نه-

 داشته ییجا تیزندگ تو دینبا گهید اریسام یکنیم باور حداقش

 .باشه

 تونمینم-



  زمیعز یدیم عذاب خودتو فقط کارا نیا با-

 شام و تزایپ یبرا ییاشتها گرید. دیکش قیعم نفس دایت

 و کرد یم یباز دستش انگشتان با. نداشت شان دخترانه

 خسته مرورشان از وقت چیه که رفت  یخاطرات یپ در ذهنش

 .شدینم

 ؟یبزن حرف باهاش یرینم چرا-

 یرو یتلخ لبخند تایب مصمم لحن و نگاه. گرفت باال را سرش

 .نشاند شیلبها

. کرده انتخاب شویزندگ راهشو اون. رهید یلیخ گهید االن-

  رابطه هی نفرسوم شمیم گهید االن

 دختر دل داغ فقط دادن ادامه نیا از شتریب. کرد سکوت تایب

 برگشتن یبرا فرصت و زمان یکم. کردیم شتریب را چارهیب

 بود الزم یقبل یدایت همان



 یفیبالتکل و خلسه نیا از را خودش تواستیم دایت خود فقط

 . دهد نجات

*** 

 و گله چیه بدون. بود خودش خط دست. خواند را نامه دوباره

 یبرا هم یلیدل یحت.بود کرده صحبت رفتن از فقط یتیشکا

 جمله دو کوچک یکاغذ در فقط اوردین اش یناگهان ترک

 به را ادداشتی. کرد یخداحافظ اریسام از و نوشت کوتاه

 .شد خارج تاالر از دوستش کمک با و سپرد مهماندار

 وبساط بند نیا تمام داشت دوست و خورد یم را خوش خون

 ریتحق یها نگاه و ها مهمان پچ پچ. کند خراب را خرهمس

 حال در دوم بار یبرا که یحقارت طرف،حس کی زشانیآم

 .طرف کی هم بود تجربه

 .سویگ دنبال رمیم بعدشم..برن میکن رد دیبا مهمونارو نیا-

 ستادیا کنارش تفاوت یب  و خونسرد هامون



 رفته؟ کجا یدونیم مگه-

 حرص پراز لحن با و کرد مچاله دستش در سورایگ ادداشتی 

 :گفت یخشن و

 کنم یم داشیپ باشه سنگم ریز-

. دیخند خورد سویگ از که یرودست به انداخت نییپا را سرش

 . نبود خشم از یخال هم شیها خنده یصدا اما

 و صدات تو کننیم نگات دارن سرت؟همه به پسر؟زده چته-

 ؟یخندیم سرت تو یانداخت

 سرش پشت از ییصدا که بود نکرده لکنتر را اش خنده هنوز

 دیشن

 ار؟یسام-

 یها سوال به دیبا حاال. داشت کم را مورد کی نیهم فقط

 یزیچ. دادیم جواب شیها شبه و وشک عمو خان انیپا یب

 . کرد نگاهش منتظر فقط نگفت



. ستادیا اش نهیس به نهیس و کرده گاه هیتک را شیعصا مرد ریپ

 آنقدر. شناخت یم بخو را خودسر و چموش پسر نیا

 بود حقش. داد یفرار را چارهیب دختر باالخره تا کرد یبدرفتار

 .کردیم مهمانش یمحکم یلیس

 کجاست؟ سویگ-

 کرد حفظ را شیلبها یرو پوزخند

 لیم و نییبفرما..نیپخت شما و آش نین؟ایپرس یم من از-

 . نیکن

 بگرد م؟برویشد خی رو سنگ ینیبینم.. پسر نکن یپرون مزه-

 نشده یزیآبرور نیا از شتریب تا ارشیب و کن داشیپ

 بکن جهینت. کرد پرت نیزم یرو را شده مچاله کاغذ اریسام

 عروس بودن کن گوش حرف پسر و عمو خان یها نکن

 خان و مادرش از ها مدت تا که ییها زبان زخم و شد یفرار

 .کردیم تحمل دیبا عمو



 من به حیضتو هی..شما یآبرو واسه نه اما کنمیم داشیپ-

 داشته کننده قانع جواب کرده که یکار واسه دیبدهکاره،با

 باشه
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. بود شده تنگ دیع و بهار یها شوق و شور یبرا دلش

 لحظه و دیچ یم نیس هفت سفره مادرش همراه که ییسالها

 قرآن باینشستند؛زیم کنارش را القلوب مقلب ای خواندن

 .  کرد یم مرور دل در را اش دخترانه یآرزوها دایت و خواندیم

 باهم را نیس هفت سفره دوباره.بود کنارش بایز هم امسال

 یرایم شدن واضافه نفرشان سه جمع تفاوتش تنها ندندیچ

 .بود زبان نیریش



 یلیدل که بود آشنا دایت یصدا و عکس با سالها نیا در آنقدر

 پا و دست تجمال با. نداشت وجود کردنش یبیغر یبرا

 که یخواهر یبرا ییایتالیا و یفارس کلمات از پر شکسته

 .کردیم یدلبر دیدیم عمرش در بار نیاول

 لپ گفتیم که یا کلمه هر با و بود خواهرکش سرگرم دایت

 .کردیم بوسه غرق را تپلش و نرم و دیسف

 شرکت اریسام ینامزد مراسم در نه تایب یاصرارها برخالف

 صبحش روز سه. برگشت یعل کنار و خانه به گرید نه و کرد

 .رساند انیپا جاهم همان و کرد شروع نهیشوم کنار را

 کردو ینم گذشته یهوا ذهن گرید رایم و مارش وجود با

 را روز تمام. گرفتینم را اش نهفته عشق بهانه هم قلبش

 . بودند لیتحو سال یبرا شدن آماده و دیخر مشغول



 یبرا اش کودکانه نامفهوم یها داستان و طنتیش از پس رایم

 عادتش طبق بایز. رفت فرو یقیعم  خواب به آغوشش در دایت

 . بود قرآن خواندن مشغول

 مادرش کنار از گاه چیه. داشت شیلبها یرو یقیعم لبخند

 را یادیز یسالها نکهیا نه مگر نکرد، یمانیپش پابراز بئدن

 چیه بدون بس، و بودن دونفر خودشان فقط بود بامادرش فقط

 با و رفتیم زجانشیعز دنید به دایت یهرزگاه فقط. یلیفام

 هم را شیها عموزاده و زاده عمه عمو و عمه واسطه نیهم

 .کردیم مالقات

 فقط بایز. نکرد مالقات را اش یمادر یها لیفام وقت چیه

 از مزه با ییها خاطره و کردیم فیتعر مادرش از یگدار گه

 . گفت یم برادرش و اهرهاخو با شیها یباز و یلجباز

 .خوردیم زنگ تیگوش کجاست جان؟حواست دایدا؟تیت-

 داد جواب تیاهم یب دایت



 باباست-

 ؟یدینم جوابشو چرا-

 زنمیم حرف باهاش بعدا-

 . شد قرآن یها هیآ خواندن مشغول دوباره و نگفت یزیچ بایز

 و رسم و دیع از جانیه با که یونیزیتلو برنامه یمجر یصدا

 .شکستیم را خانه سکوت گفتیم شرسومات

 به تعجب با. رفت اش یگوش سراغ وسپس برد اتاق به را رایم

 نیا در. شد رهیخ اریسام مانده پاسخ یب یها تماس تعداد

 الیخ به یخند پوز. بود پدرش به متعلق تماس دو فقط انیم

 و اش شده متولد تازه پسر سرگرم فعال زدپدرش خوشش

 یادی اش یسرگرم و یخوش کنار نداشت یلیبود،دل همسرش

 !کند او از

 دهیشن ونیزیتلو از القلوب مقلب ای یصدا. رفت رونیب اتاق از

 .کرد دعوت خودش کنار اورا و زد لبخند دنشید با بایز. شدیم



. کند فکر فراوانش یها تماس لیدل و اریسام به خواستینم

 که هرچه باشد متاهل مرد کی فکر در شهیهم نداشت دوست

 . ماند گذشته در همانجا و شد تمام دبو

 و تر سخت نباریا اما کردیم انتخاب را یفراموش دیبا دوباره

  نداشت یاجیاحت مرور یبرا ها خاطره به گرید! محکمتر

 انقدرپرته؟ حواست که کنیم فکر یچ به-

 زد پس را افکارش مادرش یصدا دنیشن با

 کردمیم فکر سال هی نیا به-

 گفت یمهربان با و دیبوس دخترکش گونه بایز

 من دونهی یکی مبارک دتیع-

  دوخت چشم ونیزیتلو صفحه به متعجب دایت

 شد لیتحو یک سال-

 بودن هپروت تو ایبعض یوقت-



. داد جا مادرش آغوش در را خودش و گرفت جان لبخندش

 .بود مادرانه یها نوازش و ناز و آغوش نیا دلتنگ یحساب

 ؟یخودت تو انقدر دکم؟چرایخورش شده یچ-

 یرو بر یمرهم همچون بایز یها بست،نوازش را چشمانش

 مادرش یبرا را ماجرا اول از توانستیم کاش. بود قلبش زخم

 استاد دفتر در را اریسام که دییبگو یروز همان از. کند فیتعر

 شد،غصه خوشحال شدن شوکه نیدرع. دید توکل

 عشق از تا دیچرخینم زبانش اما. کرد هیگر و دیخورد،خند

 یراز. دیبگو شان دوباره مالقات و دورش چندان نه یسالها

 .قلبش و خودش نیب بود

 بود شده تنگ واست دلم-

 پر که ییصدا تن. کرد ناز را دخترکش لخت یموها بایز

 داشت یدلتنگ از فراتر یخبر بود بغض



 ذاشتمینم گهید یومدیم التیتعط واسه اگه..جونم دونمیم-

 .یبرگرد

 فکر قطعا نداشتند مشترک یا پروژه ای گشتیرنمب اریسام اگر

 به بارها. کردیم یعمل را بود سرش در شهیهم که یرفتن

 یعل که کرد اقدام هم یبار کی یحت و کرد فکر رفتن خبریب

 .کرد الخروجش ممنوع بعد به موقع همان از و شد متوجه

 مامان؟-

 جانم؟-

 ؟یشد بابا عاشق یجور چه ینگفت وقت چیه چرا-

 آن تمام بخواهد دلش که انگار. دیکش یحسرت پر آه ابیز

 کند سرزنش را خودش و برگردد عقب به. کند جبران روزهارا

 .ردیبگ را چموشش قلب یجلو و

 نداره گفتن واسه یزیچ بچگونه حماقت هی جز-

  دیکش قیعم نفس دایت



 با گرفتیم بر در را چشمانش کم کم خواب که یحال در

 دکر زمزمه آرام ییصدا

 یحماقت چه بدونم دارم دوست یلیخ..یگفت نویهم شهیهم-

 کرد لیتبد نفرت به و عشق که بود

 کی دایت چشم از نکهیا از. نداشت حرف نیا یبرا یجواب بایز

 ذهن در خودش از یسخت به سالها که یبت و شود دهید خائن

 .داشت واهمه زدیبر فرو کبارهی به ساخته دایت

 دیشن را دایت خوابآلود یصدا دوباره

 بابارو بهونه یوقت که یهمون. مامان بخون ییالال برام-

 یخوندیم واسم و گرفتمیم

 

 [4/9/20 ,1:41 AM] 

 



. بست را چشمانش و گذاشت مادرش یپا یرو را سرش دایت

 .بود خواهد خوابش نیزتریانگ دل و نیراحتتر حتم به

  نشاند دایت رنگ شب یموها یرو کوتاه یا بوسه بایز

  خونه در رفته بابات پونه گل الالالال*

 یباش برم در شهیهم یباش گلم الالالال

  آلو زرد و بیس درخت آلو گل الالالال

 دارم یبلبل گاچو به دارم یگل الالالال

  همراش خدا رفته بابات خشخاش گل الالالال

 رهیزنج به دستاش بابات رهیز گل الالالال

  الال بلبلم یا بخواب الال گلم الالالال

 خاله و من میدار دوست الله گل الالالال

  یبرگشت تو رفتن همه یدشت گل الالالال

 کن بشینص قرآن خط کن رشیپ تو خداوندا



  یباش همدمم یش بزرگ یباش الالالالگلم

 کن بشینص ارتهایز کن رشیپ تو اهلل کالم

  فرزندم داغ نمینب زردم الالالالگل

 یداریب تو خوابن همه یستار تو خداوندا

  یدار نگه را م زیعز یداریب و خواب حق به

 *همراش به خدا رفته بابات خشخاش الالالالگل

 

 [4/9/20 ,1:41 AM] 

 

 95_پارت#

 وگذار گشت به هرروزشان. داشت مادرش کنار ینیریش یزندگ

 تماس. شدیم یسپر رایم عالقه مورد یها شنیمیان دنید و



 به یتیاهم و کردیم رها پاسخ بدون همچنان را اریسام یها

 . دادینم شیها امیپ

 م؟یبزن حرف یدار وقت-

 حال در ظاهرا فقط که یلمیف از نگاه مادرش یصدا دنیباشن

 و داد دایت به را داغ کاکائو ریش وانیل بایز. گرفت بود شیتماشا

. کرد کینزد اش ینیب به را وانیل شوق با دایت. نشست کنارش

. داد قلقلک را مذاقش ونشدر شده مخلوط کاکائو و ریش یبو

 جان نوش را یا جرعه بودنش داغ به توجه یب که یتاحد

 کرد

 یسوزیم ینجوریا بعد شه سرد کمی کن صبر-

 زد مادرش ینگران یبرا یلبخند دایت

 ماستیقد مثل طعمش-

 م؟یبزن حرف-



 بود بهارگذشته از هفته کی کرد حلقه وانیل دور را دستانش

 یگرما نیهم که داشت یاندک یسرما و سوز هوا هنوز اما

 بود نیدلنش بیعج شیبرا ریش وانیل

 ؟یچ درمورد-

 وروزت حال-

 خوبم من-

 یچ یبگ مادرت به ییخواینم درونت؟ اما آره ظاهرا-

 لرزونه؟یم دلمو دمتید یوقت از که چشماته نیا تو یشده؟چ

 که باالخره. فرستاد رونیب را حسرتش از پر و قیعم نفس دایت

 !مادرش از بهتر یکس چه. زدیم حرف دیبا

 برگشته اریسام-

 در اتفاق یکل مقدمه خودش هم نیهم البته. گفت مقدمه یب

 بود ماه شش نیا



 اما عاشقانه یاتفاق که نیا حدس.کرد نگاهش خونسرد بایز

 نفره کی یها وخلوت گاه یب و گاه یها بغض لیدل ناخوش

 .نبود یمشکل و سخت کار است اش

 ...شدم همکار باهاش روژهپ هی تو یاتفاق- 

 و دنشید دوباره حال و حس از. کرد فیتعر را زیچ همه

 که یروز تا گفت بود زدن جوانه حال در دوباره که یعشق

 و ها دیتهد از اما. کرد افتیدر را اش ینامزد دعوت کارت

 یم یباق دلش در دیبا که یراز نزد، یحرف دشیجد یخو

 .ماند

 ها تر میقد رسم به ونه زد یحرف نه شد گوش سرتاپا بایز

 عشقش از هنوز. بود شده بزرگ یادیز دایت. کرد اعتراض

 یخبر هم یکر و یکور و یلجباز از گرید اما زد یم حرف

 .نبود

 .گذاشت دایت شده مشت دست یرو دست بایز



 .یکن فراموشش دیبا-

 شهیهم.. داشتم هیگال ازش دمشید که دوباره.. مامان سخته-

 زنمیم دمیشا ای زنمیم داد سرش دمشید وقتهر کردمیم فکر

 باباش. میبود خوب یلیخ ما. بگه و رفتنش لیدل تا گوشش تو

 قرار. نزد جا اریسام اما شهیم محروم ارث از بود کرده دیتهد

 نقشه. بود خوب یچ همه. میکن شروع صفر از باهم شد

 خبر یب. رفت که دادیم جهینت داشت تازه هامون

 اراده یب چشمانش. افتاد شیگلو جان به و شد بیس بغض

 داد ادامه دوباره و کرد تازه ینفس. کردند دنیبار به شروع

 دلشو ایده،یبر ازم نگفت..نفرستاد یخداحافظ امیپ هی یحت-

 شده گهید یکی عاشق ایزدم،

 دیکش باال را اش ینیکرد،ب پاک را شیها اشک دست پشت با

 شد هق هق به لیتبد بغضش. بود ختنشیر اشک اول تازه اما

 کرد هیگال شیوفا یب اریسام از حال همان در و



 ..رفت فقط. نگفت یچیه-

 افزود و دیکوب قلبش یرو را اش شده مشت دست

. دارم هیگال همتون از ار،یسام از بابا از تو از..پره دلم مامان-

 یشد عاشق دوبار خودت که ؟تویرفت ؟چرایگذاشت تنهام چرا

 ؟یدش اریسام منو مانع چرا

 را شیاشکها. شد سیخ دخترکش یها زجه از بایز صورت

 اش نهیس یرو را سرش. دیکش آغوش به را دایت و کرد پاک

 غم با دایت بد حال از متاثر.کرد نوازش را شیموها و گذاشت

 .نداشت درد همه نمیا یبرا یمرهم یحت. کرد نگاهش

 افزود گرفته یییصدا با و دیکش باال را اش ینیب دایت

 یا عجله که ما.. باشه ما ینامزد جشن تونست یم ناال-

 کرده شروع تازه..میساختیم مونویزندگ میداشت تازه. مینداشت

 من همش.. من فقط..سرم رو شد آوار همش اما..میبود



 هم سر پشت ناواضح را کلمات و شد آرام رفته رفته شیصدا

 کلمات لب ریز و کرد هیگر آنقدر چارهیب دختر..کرد یم انیب

 یخواب به مادرش آغوش در باالخره تا کرد تکرار را یمعن یب

 رفت فرو قیعم

. نداد انجام خودش از کردنش جدا یبرا یتالش چیه بایز

 گلو در را هقش هق. کرد محکمتر دایت تن دور را دستانش

 کرد باران بوسه را دخترک رنگ شب یموها و کرد خفه

 ببخش منو..دخترم ببخش و من-

                                                                        

*** 

 نشد؟ یخبر-

. رفت زشیم پشت خسته و کالفه داد تکان را سرش اریسام

 انداخت یصندل یرو و درآورد تن از را کتش

 یگردیم کاه انبار تو سوزن دنبال-



 ارتباطه در یکی با که باالخر-

 یشینم الشیخیب چرا-

 و بره آخرشم باشه خوش دوروز دیرس یهرک شهینم..تونمینم-

 .میداشت قرار و  قول ما. بخنده من شیر به گوشه هی نهیبش

 گفت رکانهیز هامون

 یخال شونه زود اما یداشت قرار و قول م گهید یکی با تو-

 یکرد

 هامون یگیم چرت یدار-

. شد خم یکم و گذاشت زیم یرو را دستانش شد بلند هامون

 .بود بیعج یکم اریسام یبرا شیهاابرو انیم اخم

 که حاال مثل رفتن یجا اونروز اگه. بوده تلخ شهیهم قتیحق-

 االن دایت دنبال یرفتی،میگردیم سویگ دنبال در به در

 یباش داشته یا گهید اوضاع یتونستیم



 را شیها حرف شهیهم هامون کردو نگاهش نیخشمگ اریسام

 که بسا چه و زدیم هیکنا شین بدون کنده پوست و رک

 سرش در که نیا مانند یقتیحق. بود حق حرفش شهیهم

 شد دهیکوب

 اش دکمه تک و گرف را کتش یها لبه. ستادیا صاف

 

 [4/9/20 ,1:41 AM] 
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 به احت بذار نگرد بدبخت دختر اون دنبال انقدر درضمن-

 .شده میقا موش سوراخ هزار تو ترس از. برسه شیزندگ

 اریسام از جواب انتظار و یا اضافه حرف چیه بدون و برگشت

 ستادیا اریسام یصدا با که رفت در سمت به

 یدار خبر ازش تو-



 کرد حس اریسام را پوزخندش یتلخ اما برنگشت هامون

 بش و کم-

 دیکش را هامون یبازو و برداشت محکم یها قدم اریسام

 دیغر خشم وبا ستادیا اش نهیس به نهیس

 رفته کجا سویگ یدونیم و؟تیزنینم حرف کامل چرا-

 یسرد لحن و یخونسرد با و کرد آزاد را شیبازو هامون

 داد جواب

 کرد انتخاب و درست راه اونم..دادم  شنهادیپ فقط من-

 انتظار هامون از نیا برعکس یکار. کرد نگاهش ناباور اریسام

 داشت،

 تو با..یندار دوسش تو کرد قبول اما بود سخت واسش-

 آبرو و رتیغ پیریت خوادینم االمح..شهینم خوشبخت

 و گردهیبرم افتاد ابیآس از که کارت،آبا به بچسب..یبردار

 دهیم حیتوض ویچ همه



 افزود و گذاشت اریسام شانه یرو را دستش

 نده دست از فرصتارو-

 . گذاشت تنها اش یناباور و بهت تمام با را اریسام سپس

 جوره چیه که بود ییدایت فرصت.بود واضح هامون منظور

 نداشت را کردنش فراموش قصد

 .نشود کالم هم او با یمدت دیشا. بود یعصب هامون از

 یبرا. برداشت زیم یرو از را لیموبا و رفت زشیم سمت

  هم باز اما. گرفت را دایت روزشماره چند نیا در بار نیهزارم

. رفتیم دنشید به بود بهتر دیشا.دیشن را انتظار یها بوق فقط

 خانه پابه و کردیم بهانه را شان یکار سفر و شرکت و کار

 ندیبب کینزد از هم را پدرش توانستیم اصال. گذاشتیم شان

 .ندازدیب راه ییآشنا باب و

 نیا اتفاقات ریدرگ ذهنش.کرد پرت یکنار را یگوش حرص با 

 با که یقلب و داشت سویگ با که یعقد قرار. بود مدت چند



 یسخت و بزرگ یدوراه. بود گرفته دنیتپ دایت دوباره دنید

 نرفته هارا راه از یکی هامون لطف امابه بود شیرو شیپ

 !برگشت

                                                                         

*** 

 "گذشته"

 پنجره از را نگاهش و کرد پاک دست پشت با را شیها اشک

 یاشک قطره گرید بود گرفته میتصم بارها. دوخت رونیب به

 که توانست؛هربار یشد،نمینم اما. ختیر نخواهد ونداد یبرا

 .شدیم همدردش تنها اشک آمد یم سراغش یدلتنگ

 رهیم داره ستین که بارش نیاول ؟یکن هیگر ییخوایم یک تا-

 :گفت پرازحسرت یلحن و مرتعش یصدا با تایب

 که  اومد گهید گمیم رانیا گردهیبرم که هربار. تونمینم-

 مکالمه تمام اما. بدم نشون یخود منم تونمیم باالخره بمونه



 تمام چون برگردم دیبا شهیم یخانوادگ جمع هی تو مادوتا

 .اونجاست من یزندگ

 هیگر و بغض کنترل در یسع که یدرصورت و کرد تازه ینفس

 داد ادامه داشت اش

 رمیمیم بخدا دای؟تیچ باشه کرده ازدواج اونجا اگه-

 خدانکنه ؟بگویشد وونهید دختر ااااا-

 که یروز یبرا چقدر. گرفت سر از را هقش هق دوباره تایب

 و سالم کی در فقط اما. داشت ها برنامه ندیبب را ونداد دوباره

 قبل سالها شور  شر پسرک. شد تمام کوتاه یپرس احوال

 . بود شده  مغرور یمرد به لیتبد

 یموها و تایب که بود کرده فراموش را اش یکودک تمام حتما

 .نداشت خاطر به را بورش



 یگاه و کند خرجش ترحم. ندیبنش کنارش توانستیم تنها دایت

 نداشت ها آن به یچندان نانیاطم هم خودش که یجمالت هم

 . اوردیب زبان به تایب دل گرفتن آرام محض فقط

 در اریسام با که یعشق. کرد ینم درک را اش کطرفهی عشق

 یم ضربان به را دونفرشان هر لبق بود کردنش تجربه حال

 زده جوانه عشق اما. کردند یم عالقه ابراز نفر هردو. انداخت

 .بود مفهوم نا و گنگ شیبرا قلب کی در فقط

 رهیخ کرده پف یوچشمان زار یحال با کردینم هیگر گرید تایب

 امیباپ را خودش دایت. بود غم یب ظاهر به مردم آمد و رفت

 نینمک یلبخند یهرزگاه و بود هکرد سرگرم اریسام یها

 .بستیم نقش شیلبها یرو

 معشوقه و بود دایت یجا کاش. کرد نگاهش درد با تایب

 یلیل. بافت یم نو یا برد،افسانه یم دل و کردیم ناز. وندادش

 که فیح اما. شدندیم مجنون از تر مجنون و یلیل از تر

 !بس و بود دخترانه الیخ کی فقط تمامشان



 دردودل و رفتینم اگر. کرد را صالح زاده امام یهوا دلش

 درون یسنگ تکه همچون که یبغض نیا با حتما کردینم

 . شدیم خفه بود کرده ریگ شیگلو

 نیح و برداشت را فشیک کرد فوت رونیب کالفه را نفسش

 .زد صدا را دایت اش یصندل یرو از شدن بلند

 رمیم من-

 میرسونیم تورم ادیم داره یسام کن صبر-

 داد جواب آرام ییصدا با و تفاوت یب

 برم ادهیپ دیبا کمی-

 یستین خوب-

 یها لبخند و بود نگران. آمد شیلبها پشت تا پوزخند

 !کردیم اریسام یها امیپ خرج را نشینمک

 دایت از خودش وگرنه بود شده ینارنج نازک کم روزها نیا

 نبوده یزندگ نیا از او سهم ونداد دانستیم.  خواست سکوت



 رفتن یبرا ونداد میتصم و امروز یها اتفاق با. ستین و

 .ستین ماشدنشان به یدیام چیه گرید بود دهیفهم
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 کوتاه جواب بدون و انداخت اش شانه یرو را فشیک

 یم کاش. کرد تماشا را رفتنش فقط دایت. کرد یخداحافظ

 بود عاشق اما. دکن دایپ تایب دهیسر دل یبرا یمرهم توانست

 !.معشوق فقط دردش یودوا

 شهیهم دایت دنید یبرا. رساند را خودش زود یلیخ اریسام

 رنگ ینارنج رز نبارشیا گل شاخه. یپرانژ و بود زده جانیه

 یجور دیبا را دایت داشتن یبرا اقشیاشت و شور باالخره. بود

 !دادیم نشان



 بود نشسته که یزیم به آهسته. بود اش یگوش به دایت نگاه

 و گذاشت یگوش صفحه یرارو گل شد،شاخه کینزد

 شد روبرو دایت شوق پراز نگاه و لبخند با باالفاصله

 !گهید دیجد رنگ هی-

 نشست تایب یقبل یروبرو،جا یصندل ید،رویخند اریسام

 زننیم حرف خوب رنگا-

 نیا آورد ینم هم رنگارنگ یها گل. بود ازعشق پر نگاهش

 . بودند سخران یادیز نگاها

 قهوه؟..ممنون-

 دارم کار یکل که میبر پاشو نه-

 اصطالح به و کیتار کافه نیا در آنقدر.نداشت یمخالفت دایت

 چرا و چون یب را اریسام شنهادیپ که بود نشسته مدرن

 . رفتیپذ

 م؟یریم کجا-



 ستادیا منتظر و کرد باز را نیماش در اریسام

 گمیم بهت راه تو شو سوار-
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 از که و یمربع جعبه با باالفاصله و نکرد معطل یلیخ اریسام

 یرو را جعبه و. شد سوار بود برداشته نیماش عقب صندوق

 گذاشت دایت یپا

 ه؟یچ نیا-

 . توئه واسه-

 از لیدل یب گرفتن کادو یبرا که یانتظار و جانیه با دایت

 تا مرتب یا رمهسو لباس. کرد باز را جعبه در نداشت اریسام



 اش چهره به ینینمک یذوق و لبخند چشمانش مقابل شده

 .دیبخش

 اومد؟ خوشت-

 :داد جواب شوق با دایت

 .یسام هیعال-

 . ادیم خوشت دونستمیم-

 لب  خواننده همراه یآرام به. شد رهیخ اریسام مرخین به دایت

 .کردیم یخوان

 ه؟یچ لشیدل یبگ ییخواینم-

 زم؟یعز یچ لیدل-

 کادو-



.  دوخت روبرو به را نگاهش و دیکش ییقیعم نفس اریسام

 دنیشن نه فقط دلش.داشت دیترد نگفتنش و گفتن انیم

 !خواستینم

 رهیگیم جشن امشب و شهرزاد تولد فردا یعنی...امشب.. خب-

 به اریسام تا ماند منتظر اما خواند را درخواستش آخر تا دایت

 اوردیب زبان

 بابا و مامان با هیخوب فرصت .یباش کنارم و امشب خوامیم-

 یش آشنا

 مادرش مدام عقلش و خواستیم رفتن دلش. داشت دیترد

 نه و رفته خانه به وقت رید امروز به تا نه. کرد یم یادآوری

 .بود گذاشته یآنچنان یها تولد و یمهمان به پا یحت

 آورد حرف به را اریسام کردنش مِن و مِن

 ییخوایم اگه اصال...هخون رسونمتیم بعدش..دوساعت فقط-

 رمیگیم اجازه مادرت از خودم



 داد جواب فورا دایت

 بشم آماده تا خونه برسون منو..نه..نه-

 ییایم یعنی نیا-

 در شتریب ساعت چند یبرا فقط اریسام یشوق و ذوق مقابل در

 یبعض. کند انتخاب را نرفتن توانستینم داشت بودن کنارش

 .نبود بد که دادن تن دل خواسته به و گفتن یدروغ ها وقت

** 

 که یمهم کردوموضوع بهانه را تایب احوال و حال نبودن خوب

 گوش پشت را بزنند حرف درموردش داشت اصرار مادرش

 .شد خارج خانه از و انداخت

 درون ازخانه فاصله یکم با اریسام شیها مخالفت وجود با

 . بود منتظرش نیماش

 آورده برگشتنش رید و تنرف رونیب یبرا یا بهانه با دانستیم

 !کردیم بشیتعق پنجره از حداقل شدینم یراض مادرش بود



. شد سوار یمعطل بدون و رساند اریسام رابه خودش عجله با

 داد هیتک یصندل یپشت به را سرش

 گفت مضطرب و زنان نفس و بست را چشمانش

 ادیم االن بروکه.. یسام برو-

 به دایت که بود بلند ارآنقدریسام یها خنده یصدا کیشل

 در غرق اریسام به متعجب کردو راباز شیها چشم کبارهی

 کرد نگاه قهقهه

 عاشقانه_رمان#
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 از شدن خارج و یعاد حالت به برگشت یبرا یا هیثان چند

 بود یکاف تعجب و بهت

 قرار مخاطب اورا حرص با و زد اریسام یبازو به یآرام مشت

 :داد

 !؟یخندیم چرا-

 جواب نداشت یتمام جوره جیه که ییها خنده انیم اریسام

 داد

 یبود شده بامزه..یلیخ..یلیخ..یدیدیم افتویق دیبا-

 برو نخند یسام-

 یکن فرار یدار عجله انقدر که یکشت آدم مگه آخه-

 داد جواب کالفه دایت

 ادیم ینر گهید قهیدق هی مطمئنم. نکرد باور مو بهونه مامان-

 خونه گردونهیبرم یگردن پس با و نجایا



 تونهینم یکس-. افتاد راه و کرد روشن را نیماش اریسام

 من جز ببره ییتوروجا

 دروغ. دیکشیم نفس تر آسوده دایت شدندیم دور شتریب هرچقدر

. باسد اریسام کنار را یشب از ساعت چند فقط تا بود گفته

 نگران قدران-. داشت دوست را نشیریش دروغ و نبود مانیپش

 رمیبگ اجازتو تونستمیم من.. یبگ دروغ الزمنبود نباش

 داد اریسام به را حواسش

 امیب حتما داشتم دوست-

 یها فرار. نشست شیلبها یرو لبخند مهربانانه اریسام

 مدت تا اش مزه. بود دلچسب و نیریش یادیز شان یواشکی

 نیریش را کامش مروروشان با هربار و ماندیم زبانش ریز ها

 اش یواشکی یها فرار و قرار نیهم به عشق اصال.شد یم

 .بود نیریش



 زیچ همه نباریا. گذاشت یم خانه نیا به پا که دوم بار یبرا

 یها زیم و گل یها سهیر با اطیح سر سرتا. بود کرده فرق

 یها بالشتگ اسختر کنار. بود شده نییتز شکل یا استوانه

 نه یا فاصله با یبزرگ یم. بود شده دهیچ یرنگ و بزرگ

 و گل و داشت قرار اطیح از گوشه در هیبق از دور چندان

 طاق به که 17 بزرگ عدد و یصورت و دیسف یها بادکنک

 اطیح درون ناتییتز کننده تمام بود شده وصل شکل یهالل

 !بود باغ هم دیشا ای

 و دیسف کرنگی و کدستی یها لباس همه که خدمتکارها

 . کردندیم جابجا را ییها لهیوس لهعج با داشتند تن به یمشک

 ای دونفره شیها تولد شهیهم اما خواستینم سهیمقا دلش

 گل یها سهیر از یخبر. شدیم نفره سه تایب لطف به هم دیشا

 . نبود هم حشم و خدم و کیموز گروه و

 شباهت یب که یباغ از نگاه. آمد خودش به اریسام یصدا با

 گرفت بود نشده بهشت به



 جانم-

 ؟یکن عوض لباساتو ییخواینم-

 کنم؟ عوض دیبا کجا..چرا چرا- داد تکان را سرش تند

 من اتاق-

 که بود یحد به عمارت ییبایز. شد عمارت وارد اریسام همراه

 باال ها پله از. کند معمارش دیوتحس تماشا محو اورا هربار

 جشن دیق شدیم کاش. بود راهرو یانتها در به نگاهاش. رفتند

 انویپ شیبرا دوباره اریسام و بروند اتاق آن به. زد ار یمهمان و

 . بنوازد

 .بود کرده ییراهنما اورا اریسام که شد یاتاق وارد ناچارا اما

 الزم یزیچ اگه ایب یشد آماده هروقت نییپا رمیم من-

 .ادیم خدمتکار بزن و کمد کنار قرمز زنگ یداشت

 یا اشهب و نشاند شیلبها یرو نیدلنش اما کوتاه یلبخند

 .گفت یآرام
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.  کرد یم چک هارا خدمتکار کار مدام بود دهیرس یوقت از

 اما کرد، عوض هم را گل یها وگلدان زهایم از یبرخ یجا

 . نبود آماده تولدش یمهمان یبرا کامل هنوز

 شهرزاد-

 به زنان ندلبخ و  برگشت زدیم شیصدا که یاریسام سمت به

 زیم سمت به اورا و گرفت را دستش. رفت برادرش استقبال

 برد کیک مخصوص

 کم یزیچ هی کنمیم خوبه؟احساس نجایا واسه گال نیب-

 !دونمینم یچ اما! دارن



 گفت شهرزاد یپ در یپ یها سوال به توجه یب اریسام

 تو یشد خوشگل چه-

 راهنیپ قهی زد لبخند برادرش فیتعر از زده ذوق شهرزاد

  کرد صاف را اریسام

 ایستین پیت خوش کم توئم-

 یخورینم جم من شیپ از امشب تو اما-

 گفت و نشاند شیابروها انیم اخم یظاهر یدلخور با

 منه شب امشب. نکن تیاذ یسام اا-

 داد جواب جانب به حق اریسام

 به کارم امشب تو افهیق و ختیر نیا با..اریسام و نه یسام-

 رسهیم یقانون پزشک دمیشا.. یکالنتر

. کرد حس بشیج در را  یگوش برهیو بزند یحرف نکهیا از قبل

 نیب از را اش چهره یظاهر هرچند یدلخور هامون نام دنید



 دنید یبرا هامون و بود نداده را دنشید اجازه. بود برده

 اریسام.. شمردیم هارا لحظه و کردیم دل دل امشبش عروسک

 یلوس دخترک شهرزاد نه. دکر پنهان لبش پشت را لبخندش

 اهل هامون نه و بباز دل ینگاه و لبخند کی به که بود

 . زدن نارو و ینامرد

 امشب شهرزادش. بود کرده گل اش برادرانه رتیغ فقط االن

 عاشق قلب و مشتاق چشمان یبرا یحت بود شده بایز یادیز

 !هامون

 شیپ به گرید شهرزاد اما نشد یطوالن یلیخ شان مکالمه

 شیها لباس تا گرفت شیپ در را عمارت ریمس. نرفت اریمسا

 متوقف اریسام یصدا با که بود نشده دور هنوز. کند عوض را

 شد

 بزن من مهمون به سر هی یتونست-

 داد ادامه که که نگاهش متعجب شهرزاد



 کنه یبیغر یلیخ خوامینم..اتاقم تو-

 گفت یمطمئن لحن دعوتش،با و دایت یآور ادی با شهرزاد

 هست بهش حواسم نباش نگران-

 .  بود نانیاطم از پر شیبرا هم کوتاه جمله نیهم

*** 

 . کرد تر ظیغل یکم را ششیآرا ستادیا نهیآ یجلو

 یجلو یچرخ. آمد یم اندامش به بیعج اریسام یانتخاب لباس

. بود یستودن یلباس نیهمچ انتخاب در اریسام قهیسل زد نهیآ

. کرد سر را شالش و کرد رها شیها شانه یرو را شیموها

 اریسام حداقل کاش. دیکشیم خجالت یکم رفتن رونیب یبرا

 . گرفت یم را سراغش

 با برخورد نوع از ریدرگ یذهن با را سستش یها قدم

 و شد باز شدت باه اتاق در که برداشت در سمت به انشیاطراف

 دید خودش یروبرو  زنان لبخند را شهرزاد



 شدن؟ وارد طرز چه نیا.. دختر دمیترس یوو-

 اریب وردار مارو زن نیا گفت شد اریسام ریتقص.. دیببخش-

 اومدن مهمونا که نییپا

 نه؟ کمه تختتون هی برادر و خواهر-

 کرد پر را اتاق شهرزاد بلند یها خنده یصدا 
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 شهرزاد-

 و کرد متوقف را شیها خنده دایت کالفه یصدا دنیشن

 کرد نگاهش جبمتع

 ؟ینگران انقدر چرا شده؟ یچ-



 ..فقط..ستمین نگران-

 فقط رفتنش یبرا دیترد و ها کردن مِن و مِن نیا. کرد مکث

 .داشت که لیدل کی

 گرفت را دایت دست و رفت جلو شهرزاد

 اد؟یب اریسام بگم ییخوایم..یکشیم خجالت فقط-

  داد تکان نیطرف به را سرش دایت

 دیبا دونمینم فقط..م بهیغر یادیز جمع نیا تو من اما..نه-

 کنم کاریچ

 عنوان به رو تو نییپا میریم باهم االن.. زمیعز نباش نگران-

 و برقص و بزن از رییبغ میکار. کنمیم یمعرف همه به دوستم

 یندار یخوشحال

 و باال دایت یپا تا سر از را نگاهش. برداشت عقب به قدم کی

 یلحن  با. زدیم موج مانشچش در نیتحس برق و رفت نییپا

 داد ادامه داشت طنتیش از هم ییها رگه که مطمئن



 تورو چارهیب اریسام یندار دوست یبگ ییخوایم یعنی-

 نه؟یبب ینجوریا

 داد ادامه و کرد حرف یچاشن یچشمک

 بال بال نییپا اون داره که من چارهیب داداش فکر به کمی-

 حالل نظر هی بخدا. باش زنهیم

 زد لبخند زده خجالت دایت

 میباش نفرا نیآخر تو و من کنم فکر که میبر ایب-

 اریسام. برد نییپا خودش همراه و گرفت را دایت دست سپس

 سر را وانشیل درون اتیمحتو و بود ستادهیا گرید نفر چند کنار

 .دیخند یم بلند هیبق با همراه و دیکش یم

 یصورت دلبرک متوجه ورودشان لحظه همان از هامون اما

 بلندش و یتور دنباله و یعروسک راهنیپ. بود شده پوشش

 .بود کرده شیاهایرو پرنسس هیشب اورا



 را شیها عشوه و ناز و رفتن راه و ستادیا یم ها ساعت اگر

 . شدینم خسته هم کرد یم تماشا

 کاش! خبر یب اطراف یایدن از و بود دلبرکش یتماشا محو 

 توانست یم تا و ردیبگ درآغوش اورا جا نیهم تانست یم

 فقط کاش. کرد یم بوسه غرق را ماهش قرص صورت

 یهوا دلش. ستادیا یم زمان اصال ای بودند، دونفر خودشان

 او یهوا به فقط سال 10 بلکه االن نه داشت را دلبرکش

 .دیکش نفس

 یهمباز از هیگال و هیگر شهرزاد که یزمان همان از قایدق

 خوب اما خام و بود نوجوان ها زمان آن. برد او یبرا را شیها

 یبرا یپناه و کوه شد. دیفهم یم  را یدلدادگ و عشق یمعن

 شهرزاد یا ییتنها

 اش خاله خانه مهمان دنشید یبرا و کرد یم کوک دل ساز

 .گرفت یم بهانه را اریسام دنید هم یگاه.شد یم



 مدرسه یهمپا که بود گذاشته ینوجوان به پا یتازگ به شهرزاد

 .رفتنش یتیتقو یها کالس. 

 

 [4/9/20 ,1:41 AM] 

 

 102_پارت#

 از یا مهین شد که شد رنگ پر دخترک یزندگ در و بود آنقدر

 .جانش مهین شد و کد تصاحب را دلش. اش یزندگ

 !عمو؟ ییکجا-

 .گرفت شهرزادش از چشم گوشش کنار یصدا دنیباشن

 در و نشاند شیابروها انیم یکمرنگ اخم خندش منصوروپوز

 فرستاد معرکه مگس خر بر یلعنت دل

 بوده موقع یب شهیهم دنتیرس-



 دیخند بلند یصدا با منصور

 ست موقع بد شهیهم دنیرس یچرون چشم وسط بله بله-

 حرص پر هامون و کرد تمام بلندش قهقهه با را اش جمله

 بود ستادهیا هیکر او نظر از یها خنده نیا گر نظاره

 یدمش،میند ایمهمون تو تاحاال...هیمال خوب دختره-

 ش؟یشناس

 مورد در توانستینم که ها حرف نیا. کرد نگاهش زیت هامون

 !باشد؟ او شهرزاد

 نبود دیبع که زد یم زور آنقدر. کرد مشت وانیل دور را دستش

 !کند خرد را وانیل

 سرش دادن نکان و چشمانش با که یسوال و منصور چشمک

.  شد کترینزد او به قدم کی. کرد شتریب را هامون خشم دیپرس

 ییخودنما یادیز گردنش رگ و بود شده دورگه شیصدا

 به یپ در یپ و آرام یها ضربه اش اشاره انگشت با. کردیم



 تا کرد یم کنترل را شیصدا تن که یحال در و زد منصور نهی

 :گفت نرود باال

 شه داتیپ دختر اون دوروبر یندار حق-

 هامون یها نخورد حرص به توجه یب و یلودگ با منصور اما

 داد جواب

.. خالص و س ممنوعه وهیم بگو. پسر یاریم جوش چرا-

 رهینم هیبق ناموس دنبال چشمم که یدونیم

 و شد دور او از منصور به یا تنه با. نگرفت آرام حال نیا با

 .رفت شهرزاد کنار
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 ییآشنا را دایت شهرزاد و دندیچرخیم ها مهمان انیم دختر دو

 نیا از چشم نتواند داشت حق هامون. کردیم یمعرف مهم

 و بود مجلس نینگ. بردارد فیظر یادیز و یصورت دختر

 .  بود درآورده را همگان فیتعر و نیتحس

 و دایت آمدن کنوجه و بود یقیموس گروه مشغول اریسام

 .نشد شهرزاد

 و گفت از باالخره اما. کردیم یهمراه را شهرزاد معذب دایت

 خسته ها مهمان و خودش انیم یتکرار یها سوال و گوها

 دیکش کنار شد

 بزن سر مهمونات هیبق به برو تو نمیشیم جا نیهم من-

 فقط حرف نیا پس در دانستیم. زد لبخند مهربانانه شهرزاد

 اصرار نه و کرد مخالفت نه. بس و خواهدیم را اریسام حضور

 سپرد بود یکینزد آن در که یخدمتکار داشت،به شیهمرا به

 .نگذارد تنها اورا و کند ییرایپذ دایت از



 ها یمهمان در نبودش از بودند کرده دوره اورا اریسام دوستان

 شانیحرفها با آنقدر. کردندیم هیگال شانیها یدرهم و

 .بود نشده  دایت آمدن متوجه که بودند کرده مشغولش

*** 

 مهندس...جناب بودم دنبالتون آسمونا تو-

 همراه به را اریسام پوزخند فقط آخر ی کلمه تمسخر

 یزمان از قایدق بود انشانیم کطرفهی اما نوشته نا یرقابت..داشت

 .دیچیپ لیفام در اریسام و سویگ ازدواج بحث که

 یفرصت هر ودر شد اش یخون دشمن اریسام موقع همان از

 گذاشتینم بینص یب کالمش شین  از اورا

 چیه اصال که انگار.بود شانجمع انیم نیسنگ یسکوت

 نبود پخش حال در یکیموز

 پسر نیا. نشست اریسام یلبها یرو کمرنگ یپوزخند

 بود قدرتش دنیکش رخ به یبرا یخوب یسرگرم



 !یبدشانس چه-

 یبدهکار بهم حیتوض هی کنم فکر-

 درمورد-

 سویگ-

 یمفهوم نا پارادوکس گر؟عجبیکدیکنار حسرت و خشم

 . داشتند

 .داره انتخاب حق سویگ..پسر الیخیب-

 مرد ثمیم اما..دیکشیم خط اعصابش رو یادیز ها پوزخند نیا 

 سمت به کوتاه دوقدم!نبود؟ که دنیترس و دنیکش پس پا

 . برداشت اریسام

 نگاه در یفیبالتکل و خشم و اخم خواستیم را نیهم قایدق

 !کرد یم لیتکم را امشبش شیع ثمیم

 یستین تو انتخاب اون و-



 یقلدر با و ستادیا اش نهیس به نهیس و شد کینزد گرید یقدم

 داد ادامه جانب به حق و

 دمینم اجازه من-

 زود یلیخ بود شده نشانیب یلفظ یریدرگ متوجه از که هامون

 خبر را دایت آمدن یآرام به اریسام گوش در. رساند را خودش

 ینشانها و خط یبرا یجواب اما کرد حفظ را پوزخندش.داد

 ثمیم شانه یرو یکوتاه ضربه یآرام به.نداشت ثمیم کودکانه

 به و گذاشت تنها اورا شیها خوردن حرص به توجه یب و زد

 کنار یگذران وقت و دلبرکش به دنیرس فعال. رفت دایت سمت

 .بود مهمتر گذاشتن ثمیم دم یرو پا از او

 شییهوا به سر و شهرزاد جان ب رلبیز دایت ییتنها دندید با

 .رفت سمتش به و برداشت یدنینوش وانیل دو. زد غر

 در غرق یدایت که گرفت که سمتش به هارو وانیل از یکی

 .آورد رونیب را فکر



 امیب من تا نذاره تنهان گفتن دختره نیا به-

 شهیهم اریسام وجود. نشست شیلبها یرو نینمک یلبخند

 بود نیدلنش شیبرا

 باشه من گاردیباد تونهینم که تولدش یمهمون تو-

 الکل بدون تو واسه-

  گرفت را وانیل دایت

 ؟یبود کجا تو-

 نبودم؟ یدلخور-

 اریسام. داد تکان پاسخش بودن مثبت نشانه به را سرش دایت

 کردم زمزمه گوشش کنار و شد خم یکم

 اتاق ببرمت و بدزدمت خوامیم مسطا وسط بگم اگه-

 ؟یدلخور ؟بازمیانوچیپ



 لخبخند نیا چگونه دانستیم خوب گرفت، عمق لبخندش

 .کند ینقاش دخترک یلبها یرو هارا

 تنها را دایت یا لحظه یحت اریسام. بود شده تر شلوغ یمهمان

 از بردیم دل و کردیم یشاد سرخوشانه شهرزاد. نگذاشت

 !کردیم یهمراه اورا عاشقانه یهامون
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 داقلح. نداشت را دایت حضور یکنجکاو یکس که بود خوب

 شود یمعرف ها مهمان مانده یباق به نبود الزم

 یصدا و بودند ستادهیا شهرزاد دور پسر و دختر یتیجمع 

 . دیکش یم فلک به سر کردنشان یخوشحال و سوت و دست



 عکس گرفتن یبرا. داد حیترج را ستادنیا جمع از دور دایت

 چشم در یادیز نکهیا از انگار. داشت یادیز زمان یادگاری

 شدن پنهان اما! دیترس یم کند جلب خود به هارا توجه و دباش

 .بود فاصله نیا یبرا یخوب لیدل سرمدهم دید از

 پدر. کرد یم حس یخوب به را اریسام توجه تمام اما بود دور

 بتیه اریسام شدند اضافه ها مهمان جمع به هم اریسام ومادر

 و ییبایز هم شهرزاد هیارث و برده ارث به پدرش از را مردانه

 .بود مادرش رنگ سبز چشمان

 و افکار رشته شد تعارف یشخص سمت از که یدنینوش وانیل

 . گرفت شیروبرو سرخوش و شاد جمع از را دشید

 نسبتا شیر و بود بسته سر پشت را بلندش یموها که یپسر

 عکس به منتظر و ستادهیا چپش سمت داشت هم یبلند

 . بود رهیخ دایت العمل

 ؟یریبگ ییخواینم-



 یشاد رهیخ دوباره و گرفت جوان مرد چشمان از نگاه دایت

 شد اریسام یها خنده و شهرزاد

 ندارم لیم ممنون-

 آوردم تو واسه من اما-

 . نشست شیابروها انیم یکمرنگ اخم

 خواستم؟ من-

 را رنگش یب یدنینوش از یا جرعه و داد جواب باپوزخند ریام

 . خورد

 را خودش و نشد مزاحم جوان یها صحبت ادامه منتظر دایت

 خواسته در سماجتش و بود ریام اما کرد کترینزد جمع به

 !شیها

 جذابن شهیهم سخت یدخترا-

  داد ادامه و ستادیا دایت یروبرو



 من واسه البته-

 روشن ذهنش در دردنده یگرگ چهره ریام چشمان دنید  با

 یا بره دنیدرد یبرا کرده نیکم یگرگ. شد

 در را ترس ناخودآگاه و داشت یبد حس اه نگاه نیا دنید

 ریام اما برداشت قدم شدن دور دوباره یبرا. انداخت یم دلش

 .  شد رفتنش مانع گستاخانه

 زیچ نکهیا..میزنیم حرف باهم میدار فقط ؟مایکنیم فرار چرا-

 ست،هست؟ین یبد

 !اصال نه -

 رونیب نامحسوس  را اش نهیس در شده حبس نفس دایت

 صاحب سمت به بست را چشمانش پرحرص اما ریام.  فرستاد

 .برگشت صدا

 مزاحم اورا که بود یریام رهیخ دهیکش هم در اخم اریسام

 .دانستیم دشیجد سیک با معاشرت



 ..یگفتیم خب-

 هم باز نکهیا از اما بود تفاوت یب ظاهر به ریام..رفت دایت کنار

 بود یعصب شدیم شیها یخوشگذران مانع اریسام

 ستین یحرف-

 تمامشان یروز باالخره. شد اعصابش یرو مته اریسام پوزخند

 !کردیم یتالف را

 گذاشت تنها هردورا مجبورا ریام

 ..من کن باور یسام-

 شو آشنا بابا و مامان با میبر-
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 کند پنهانش زدیم زور که یتیعصبان و نهفته حرص نیا

 یمهمان شدن خراب و خوش طهراب خوردن بهم از دایت ینگران

 .کردیم شتریب را

 یدنینوش..جلو اومد خودش..نزدم حرف باهاش اصال من-

 خوامیم معذرت..شدم دور ازش من اما کرد تعارف

 اگر..خواستینم را اریسام یعصب و اخمو افهیق نیا دنید دلش

 یخواه عذر هم اش نکرده اشتباه نورد در صبح تا بود قرار

 .شدیم قبل اریسام همان اریسام دیبا..شتندا یا هیگال کند

 !زدیم انویپ شیبرا دیبا امشب. بود نکرده فراموش که را قولش

 ؟یبزن حرف ییخواینم یسام-

 داد جواب سرد

 دلخور نه میعصب نه-

 ؟یزنینم حرف باهام چرا پس-

 ستین حرفا نیا واسه یلیدل چون..ندارم یجواب چون-



 کرد نگاه را اریسام رخ مین متعجب

 ؟یستین یعصبان یعنی-

 شد تعجبش مسبب اریسام یها لب کنج لبخند نباریا

 تو ناجوره وصله جور هی..شناسنیم همه و ریام-

 تو از نه یول میعصبان!..لیفام

 فتهیب راه جنگ هی که االن کردم فکر بگو منو-

  گرفت دست در دارایت سرد دست اریسام

 تو ذاشتمینم سالم دندون هی نکن شک نبود یمهمون اگه-

 بمونه دهنش

 خوب. کرد نگاه اریسام پرحرص چشمان به متعجب دایت

 . کند یم یخودخور آبرو ندادن  باد به محض فقط دانستیم

 و آرام یمرد د،یدیم شهیهم او که یاریسام داشت هم تعحب

 را یمرد خدا انگار که بود مهربان آنقدر یگاه. بود مهربان

 !فرستاده حسرت در مرع تمام یدایت یبرا پدر به هیشب



 شده؟ یزیچ-

 زد کنار را ذهنش آشفته افکار اریسام یصدا

 م؟یبر..نه نه-

 ..نه-

 اریسام!شد دخترک منتظر یها نگاه مهمان تعجب دوباره

 نیهم مثال..داشت فرق اش هرروزه اریسام با یکم امشب

 .شیصدا درون یفیبالتکل

 ؟یکن آشنام بابات و مامان با یخواستینم مگه-

 ..ستین وقتش االن...اما راچ-

 افزود یکوتاه مکث از پس

 االن از بهتر یوقت چه-

 از شتریب یموضوع بود مطمئن..کرد نگاهش یفیبالتکل با دایت

   است کرده خود ریدرگ را اریسام ذهن مزاحمتش و ریام



 تو و یخال دست با شهینم که ینجوریا..گهید روز هی بذار-

 رمبخ گل دسته هی حداقلش..تیجمع

 از مادرش یدلخور. اوردین دایت شنهادیپ یبرا ییچرا و چون

 .نبود دایت با ییآشنا یبرا یمناسب زمان سویگ نشد دعوت

 "حال زمان"

 کنار را ینشدن تکرار ها مدت تا اما یتکرار ظاهر به یروزها

 ها یکنواختی نیا یبرا یا هیگال. کرد یم یسپر مادرش

 شتریب تا داشتیم نگه را زمان حتما توانست یم اگر. نداشت

 .باشد مادرش کنار

 و مادرش کنار یبهار یها ظهر از بعد شیروزها نیا یدلخوش

 مرور ای الیسر یتماشا و خوردن یپولک و یچا نشستن رایم

 .بود خاطراتشان

 ؟یفکر تو-

 نشست کنارش هم بایز تا شد جابجا مبل یرو



 ..یاومد بود روزید نیهم انگار. گذشت زود یلیخ روزا-

 داد ادامه و دیکش یحسرت و آه پر نفس

 نمونده شتریب دورز-

 یها مو نوازش مشغول و گرفت آغوش در را سرش بایز

 .شد دخترک یشمیابر

 هی ریدرگ خودتو  چرا..یراض که ؟باباتیکنیم ینجوریا چرا-

 دردسر یکل نشده شروع که یکار و یکرد یمیقد داستان

 داشته؟ واست

 ییجا دلش که حاال؟حاال. زد پوزخند ابیز چشمان از دور دایت

 را تشیرضا پدرش دیبا ست یگرید یجا غرورش و گرید

 کرد؟یم اعالم

 خودمم دل واسه حداقل. دارم کارا یلیخ االن. مامان رهید-

 یچ یزندگ نیا از فهممیم دارم تازه. امیب تونمینم شده که

 . خوامیم



 یلجباز بابات نیع-

 مشغول یرایم توجه اش دهخن یصدا. دیخند کوتاه نباریا

 با رساند دو آن به تند را خودش. کرد جلب هم را یباز

 به و داد جا دو آن انیم را کوچکش تن کودکانه یحسادت

 .کرد خواهرش و مادر گردن چفت را دستانش یسخت

 . داد جواب یشتریب محبت با را رایم آغوش جواب دایت

 خوب؟ یجا هی میبر ییدوتا یدار دوست..کوچولو حسود-

. ماند منتظر مشتاقانه نگاهش با و داد تکان را سرش تند رایم

 :گفت یسوال دنیپرس از قبل بایز به رو دایت

 اسب هی گفتیم نایس امروز. نزدم سر باشگاه وقته یلیخ-

 ...وبعدش نمشیبب برم خوامیم.. شمشاد مثل آوردن دیجد

 را بایز یلیخ زدیم موج هم چشمانش در طنتیش. کرد مکث

 افزود و نگذاشت منتظر

 روزه ستیب انیک مستر دنید میریم بعدشم-



 کرد مخالفت باالفاصله بایز اما

 ینیبب برادرتو یدار حق برو تنها.. یببر رارویم دمینم اجازه-

 رایم بدون اما

 مادرش ینگران به لبخند با و نشاند شیپاها یرو رارایم دایت

 داد جواب

 برادر و خواهر هی کردم لقبو من. برم قربونت نباش نگران-

 کنن قبول دیبا هم هیبق پس دارم یتن مهین

 ..دایت-

 داد جواب سرخوشانه و رفت مادرش حرف انیم

 ..نهیبب مویخوش خوامیم گرفتم ترایم از رعنارو عمه آمار-

 داد ادامه و دیبوس را رایم تپل و دیسف لپ

 لیدل یب.. منه یروزا نیا یخوش رایم-



 زبان. بود هردونفرشان نگران. نشد دایت یا یلجباز فیحر بایز

 نیا یبرا یکاف لیدل یعل یها تخم و اخم و رعنا زیت و تند

 یدایت نداشت دوست. نگران و بود مادر. بود شیها آشوبه دل

 یناراحت و اشک با شب آخر را امروزش یرو خنده و شاداب

 .ندیبب

 اش دوباره مخالفت و هیتوص از یکوه با و نشد فشانیحر

 .کرد بدرقه را دخترانش

*** 

 یلیخ و سپرد یگرید یمرب به را سوارکارش دایت دنید با نایس

 رفت کنارشان زود

 مکه؟ یحاج یحاج یرفت.. اومده یک نیبب-

 شد نایس کینزد زنان لبخند دایت
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 یبدون قدرمو دیشا یبش تنگم دل کمی خواستم-

 ؟یاومد من بخاطر مگه نکن یباز زبون-

 دوم شمشاد کجاست..یباش دلخور خوادینم حاال-

  کرد اشاره ها اسب ینگهدار محل و اصبل به نایس

 یقبل یجا سر-

 رفتنشان ورتمهی زده ذوق و ها اسب محو رایم انیم نیا در

 یها  نرده نیب از شانیسوارکارها و اسب دنید مشغول بود

 بود ستادهیا بودند قدش از تر بلند اریبس که یچوب

 بترسه ممکن امیب من  تا باشه به حواست قهیدودق-

 خوش"گفت با و بست را چشمانش نانیاطمی برا نایس

 محو یقدر به دخترک. رفت کنجکاور یرایم کنار"بگذره



 نه و شد دایت نبود متوجه نه که بود خود یروبرو یها صحنه

 .کنارش نایس ستادنیا

*** 

 کاراشون درز ال مو یعنی..دهش انجام یقانون یچ همه ستین-

 رهینم

  دیکش شیموها درون دست کالفه اریسام

 یجور چه نداشته پروژه هی حاال تا شرکت نیشه؟ایم مگه-

 کنهیم کار یقانئن داره

 نیهم در و کرد کینزد شیها لب به را ییچا فنجان هامون

 :گفت نیح

 نیهم پس سیتاس تازه یگفت یکرد قیتحق که خودت-

 شهیاول دایت پروژه

 ..نه-



 یارینم  در و ینیبدب نکیع چرا. پسر ایب خودت به یسام-

 ؟یکن فکر مثبت

 شد رهیخ تفاوت یب هامون به اخم با اریسام

 من لیتحو پرتارو و چرت نیا نکهیا ی؟جایشد لسوفیف-

 دادن گاف جا هی که باالخره شرکته نیا دنبال برو پاشو یبد

 !ه؟یچ به یچ میبفه دیبا

 خورده دیکل پروژه که االن نه بود قرارداد قبل سهوا نکارایا-

 ..گ یادیز تو لسوفیف نه یالیخیب نه تو-

 دم آمد و رفت پر ابانیخ و بود ستادهیا پنجره کنار نیخشمگ

 کردیم تماشا را غروب

 میدار هست چته؟حواست تو ؟هامونینخند انقدر شهیم-

 م؟یکنیم کایچ

 !عاشق البته و کدندهی و لجباز بچه پسر نیا از امان

 ؟یی؟کجایتوچ..هست حواسم که من-



 و کالفه ایسام.. برد خودش کنار به را او اریسام طلبکارانه نگاه

 تکرار که انگار. بود آشنا شیبرا یادیز روزها نیا فیباالتکل

 . باشد خیتار

 بهونه و عذر یب بار هی یرینم چرا یرشیدرگ انقدر که تو-

 نبود؟ بس یدکر سکوت بار هی؟یبزن حرف باهاش

. شرکتم نیا خودمو اعتبار ریدرگ فقط من. نزن حرف ربط یب-

 سه آدرسشم دونستن که رهیم ییجاها کردم بیتعق و یصدر

 .داره حبس سال

 یصدر نه نیشاه ما حساب طرف-

 یها یالیخ خوش فرستاد رونیبب پرحرص را دمش باز اریسام

 !کردیم اش یعصب شتریب اش خاله پسر

 پروژه سر میبر هست که حقمون..یبگ تو یرچه..یاوک..باشه-

 نه؟ ای خبره چه مینیبب



 دو. دیبر باهم چطوره اصال..رهیم گهید روز چند دایت...برو آره-

 آوردن نییپا واسه. نیکن اختالت نیدار فرصت هم یساعت

 هیخوب زمان هردونفرتون انهیجنگجو موضع

 اش یذهن ختهیر بهم معادالت و سوال تمام با اورا هامون

 در یکم و کردن فکر ییتنها را یساعات دیشا. گذاشت تنها

 کتش. دادیم نجات یحال آشفته نیا از اورا کردن ریس گذشته

 شراکت و نیشاه نه و هامون دونفره سفر شنهادیپ نه زد تن را

 .نبود اش یفیبالتکل نیا لیدل اش شبهه از پر

 یدایت..بود دایت هم آن و داشت نحلیال معادله هی فقط ذهنش

 هردو که یا دوسرمعادله االن؛ یدایت و قبل سال چند

 .بود مجهول
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 تکه گشت،بهیم  گمشده پازل یها تکه دنبال به شتریب هرچه

 . دیرس یم یشتریب مجهول و زانیم نا یها

 از نتوانست هم یوخاکستر یابر آسمان. نشست کتینم یرو

 یروزها ایگو. کند کم یباز نیمز در کودکان یاهویه

 .داشت یادیز طرفداران هم بهار یخاکستر

 یباز مشغول یانرژ پر که ییها پسر و دختر  رهیخ نگاهش

 کردیم سر ورزش نیهم با را روزش تمام یزمان. بودند بالیوال

 یداشتن دوست یآب و زرد توپ نیهم اش یزندگ از یمیون

 در عشق بنام یکرد،اتفاق رییتغ زیچ همه کبارهی به اما. بود اش

 در درست اما. کرد یعاشق و شد عاشق. داد رخ اش یزندگ

 اش طالع ینحس گرفت را وجودش تمام عشق که یزمان

 . شد شروع



 یآن میتصم از هم خودش. آورد رونیب بشیج از را لشیموبا

 فقط او و بود کرده یقلدر دلش اما نبود مطمئن گرفت که

 دایت یصدا باالخره تا ماند منتظر تاهکو لحظه چند. کردیم اجرا

 دیچیپ گوشش در

 بله؟-

  شرکت ایب االن نیهم-

 زور که اریسام جانکندن از غافل و اریسام گارد از متعجب دایت

 دیپرس کند پنهان را اش یدلتنگ تا زدیم

 افتاده؟ یاتفاق-

 باش شرکت گهید ساعت کی-

 از پس صلهباالفا. نشد دایت یصدا دنیشن منتظر گرید نباریا

 مرور و یهواخور یهوا به. شد خارج پارک از تماسش قطع

 زده قدم ادهیپ هارا ابانیخ ها گذشته در زدن پرسه و خاطرات

 بود



*** 

 بود؟ یک-

 شرکت برم دیبا-

 دیپرس متعجب و کرد رها زیم یرو را روزنامه یعل

 شب؟ وقت نیاالن؟ا-

 شدم احضار االن که مهمه حتما-

 نشست یعل کنار شده داریب تازه انیک همراه مونا

 دیبر باهم بگو ونداد به-

 خونه برسونم رارویم دیبا اول نه-

 با. کرد نگاه کاناپه یرو خواب در غرق یرایم به ترحم با مونا

 خوش مذاقشان به ادیز اش خانه در دختر نیا وجود نکهیا

  بود امدهین



 ایب شد تموم که کارت باشه بذار..دهیخواب تازه بچه یطفل-

 دنبالش

 کم که ییرایم به را نگاهش یعل و زد خند پوز فقط دایت

 دایت به خطاب و دوخت نبود دورش یسالها یبایز به شباهت

 :گفت

  ندارم یفرداکار.. برو من نیماش با-

 قانون انگا. کردیم اش دلزده فقط یعل یها محبت ینیریش

 انآن به را دایت فقط که بود نشانیب یدشمن از یا نانوشته

 .نکرد رد را شنهادشیپ حال نیا با اما بود دارکردهیپا

 پدر تمام مانند وسپس گذاشت عقب یصندل یرو را رایم یعل

 یلیتما دایت.  کرد زد گوش دخترکش به را "باش مراقب" ها

 یخداحافظ لب ریز یآرام به نداشت ینگران نیا درک یبرا

 .افتاد راه مادرش خانه سمت و کرد
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 از کارش دفتر یها مبل نیب کوچک زیم.  بود آماده زیچ همه

 . بودند شده پر اش یسفارش یها یخوراک و ها غذا

 زده سرش به کبارهی که یا دونفره خلوت لیدل هم خودش

 یلیخ را شام قرار نیا به داشتن اجیاحت اما دانست، ینم را بود

 .کرد یم درک خوب

 یا اتفاق تمام از یخال ذهنش. بود تادهسیا پنجره یربرو

 یم کنارش در را دایت حضور فقط فعال. بود اش یزندگ

 بودن کنار هم ها یناراحت و ها یدلخور تمام بگذار. خواست

 .باشند دایت



 دختر. نشد دایت آمدن متوجه که بود غرق خودش در آنقدر

 حال زمان به اریسام باالخره تا زد زنگ یبار چند جوان

 . گشتباز

 یکرد رید-

 عجله بودنش یبرا فقط..نبود یطلبکار محض اش بهانه

 !داشت

 ؟یداشت کارمیچ....اومدم که االن-

 در کنار. افتاد راه اتاقش سمت دایت سوال به توجه یب ریسام

 ؟یاک...میبزن حرف اتاقم تو- ستادیا

 دنید و اتاق به ورودش محض به و افتاد راه سمتش به دایت

 دیپرس مشکوک شده دهیچ زیم

 ؟یدار مهون-

 یدیرس االن که ییتو مهمونم- شد رد کنارش از اریسام

 یچ یعنی نیا-



 میدار اجیاحت بهش هردو که دونفره شام هی یعنی-

 م؟یبخور شام فقط که یزد صدا منو شبونه-

 ها روز نیا یدایت. دیکش یا کالفه و قیعم نفس اریسام

 !بود سرسخت و لجباز یادیز

 میبزن پگ زدم صدات-

 بودن گرفته ازت روزو..جالب چه-

 اما..کرد زیلبر را اریسام صبر کاسه باالخره شیها یجواب حاضر

 خواستیم را خلوت نیا دلش

  اسپرسو_تلخ_طعم#

 عاشقانه_رمان#
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. نداشت یاشکال که بودن گذشته مانند یساعت یبرا حداقل

 فراموش یا گدشته با و تفاوت یب را خودش هرچقدر بود بس

 .داد نشان شده

 به دنیرس یبرا راه نیتر تنها و  نیبهتر بودن خونسرد 

 تاخت به و کردیم یپادشاه یحساب فعال. بود دلش خواسته

 هارا بشقاب از یکی. نشاند یم یکرس به را شیها خواسته

  نبود یادآوری به یازین. ختیر درآن برنج برداشت

 شیها یعمان مویل ترش طعم و یسبز قرمه قعاش دایت نکهیا

 .خواستینم خاطرات مرور یلیخ بود

 هنوز..گرفتم یشگیهم ستوران همون از...نشده سرد تا ایب-

 .دارن و طعم همون

 و ساعت نیا در بودنش. رفت تر کینزد قدم چند لیم یب دایت

 .دادینم او به یخوب حس مکان



 .دیترسیم آن از پس طوفات و آرامش نیا یفردا از

 را دایت خاطراتشان یادآوری با داشت یسع همچنان اریسام اما

 .کند یراض شام در شیهمراه و ماندن یبرا

 بود؟ یک بار نیاول ادتهی-

 :داد ادامه و کرد پر برنج از هم را خوش بشقاب

 جمع اون تو ینداشت دوست تو و بود گرفته یمهمون مامانت

 ..البته..یباش

 کرد،اما سرگرم ها وانیل کردن پر اب را خودش. کرد مکث

 از نشان بغل در بغل یها ابرو و کرد پر را اش چهره که یاخم

 !داشت خوب چندان نه یا خاطره

 را رتشیغ رگ هم هنوز روزها آن یادآوری و گذشته در پرسه

 از ییا رگه به را خودش یجا لحنش آرامش.کردیم کیتحر

 .داد وحرص خشم



 خواستیم ریت هی با خودش قول به. بود هم پسره اون مادر-

 .بزنه دونشون

 به را پرحسرتش نگاه و داد هیتک مبل یپشت به. زد پوزخند

 دوخت دایت چشمان

 شد سرد نیبش..گذشته الیخیب-

 برم دیبا..ممنون ندارم لیم-

 شد اریسام دست ریاس شیبازو که برگشت عقب به

 ینخورد شام که کجا؟هنوز-

 کرد رها را شیبازو و دیکش عقب را خودش

 ندارم لیم گفتم-

 در را ترس و ینگران بذر اریسام یها اصرار و خاص رفتار

 امکا رفت در سمت به عجله با و کرده هول. ختیر دلش

 دیکش را دستش. رساند او به را خودش بلند یها گام با اریسام

 ستادیا اش نهیس به نهیس و



 فرارنکن-

 برم خوامیم..کن ولم-

 که یدرحال. کرد کمتر را دستش فشار دایت لرزان یصدا تن

 :گفت داشت شیصدا کنترل در یسع

 بزنم حرف باهات خوام یم فقط-

 داد جواب تند دایت

 ندارم تو با یحرف من-

 داد جواب لجوجانه

 باهم میدار ها حرف وتو من-

 برد باال را شیصدا تن. دیکش را دستش پرحرص

  دارم تو یها هیتوج دنیشن به یا عالقه نه دارم یحرف نه-

 نبود آررام گرید هم اریسام

 . رقصاند اورا و زد ساز که دلش از امان



 زد ادیفر خشم با

 یلیخ تو..میباش داشته حرف دیبا سال چهار اندازه میدار-

 یبدهکار من به ها حیتوض

 .کرد نگاه اریسام خشم از شده سرخ چشمان به دهیترس دایت

 عاشقانه_رمان# اسپرسو_تلخ_طعم#
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 نیخشمگ و یعصب اورا حد نیا تا وقت چیه کرد یم اعتراف

 مثال. دیکش یطوالن و قیعم یها نفس اریسام.بود دهیند

 با یدلتنگ رفع محض فقط ها مدت از بعد درآرامش خواستیم

 آنقدر.بود خشم از پر و یعصب اش لحن هنوز. بخورد شام دایت

 خورد فرو را خشمش و  دیکش نفس تنتند شدنش آرام یبرا



 به روبه و کرد اشاره ها مبل سمت به.. شد دورگه شیصدا که

 :گفت کرده بغ یدایت

 لطفا نیبش برو-

  برم بذار-

 زد شیصدا آمرانه  و تند و بست را چشمانش مکث با

 لطفا...دایت-

 سمت به را سستش و آرام یها قدم نداشت یمخالفت نباریا

 ترسش به و دادیم بد گواه دلش..برداشت شده دهیچ زیم و مبل

 .زدیم دامن شتریب

 اما. بود پر اخم از اش چهره هنوز. نشست شیروبرو اریسام

 هارا وانیل از یکی. باشد آرام رفتارش و لحن کردیم یسع

 گرفت دایت یروبرو برداشت

 کنه یم خنکت بخور-



 نوشابه یخنک به دایشد یوقت نداشت مخالفت یبرا یلیدل

 یرو آب. دیسرکش را وانیل از یمین.داشت اجیاحت وانیل درون

 .بود نیهم گفتندیم که آتش

 مثل تا یبگ تو یکی بگم من یکی نجایا نکردم دعوتت-

 بشه دعوامون شهیهم

 تن در خشم از یخبر گرید اما بود دورگه هنوز شیصدا

 نبود شیصدا

 چهار میبفهم دیبا. میداشت اجیاحت قرار نیا به ما یهردوتا-

 تونستینم تو و من یشد؟زندگ یگذشت؟چ یچ شیپ سال

 ؟چراینکرد صبر شد؟چرا یچ روز اون دایت. باشه نیا آخرش

 ؟ینزد تلفن هی یحت

 یم فکر اشتباه اما مقصرم من فقط یکنیم تو؟فکر ای من-

 ..یکن



 نیسردتر با شدو خم جلو به یکم گذاشت زیم یرو را وانیل

 داد ادامه نشیتر هیپرگال اما لحن

 اون شد یچ. زد بتیغ هوی ؟یگرفت من از ی؟سراغیچ تو-

 دخترتو گفت مامانم به رو و کرد سپر نهیس هروزی که یاریسام

  دارم؟ دوست

 چشمانش مهمان اشک و شد شیگلو انداز چنگ بغض

 و یمهمون.. نذاشتم کم..باش داشته هوامو کن صبر یگفت-

 !کردم فرار خونه از تو بخاطر من اریسام..زدم بهم

 بخاطر فقط کردم خراب  ویچ همه دشمنم نیبزرگتر شد بابام

 ...تو

 نیآنال_رمان# عاشقانه_رمان# اسپرسو_تلخ_طعم#

 

 [4/9/20 ,1:41 AM] 

 



 113_پارت#

 کرد پاک را اش گونه یرو اشک دست پشت با

 اصال..یرفت فقط..ینخواست من از یحیتوض تو، یسام-

 شه؟اصالیم یچ یداد بهش دیام ایدن هی که یدختر یدینفهم

 ..یرفت خبریب..یرفت یموقع بد. اومد سرش ییبال شد؟چه یچ

 ییتنها من رو سرمون پشت شده خراب یپال همه

 سر اون تو اما..براومدم نفرتا همه پس از ییتنها من..ساختم

 حال و یبود خوش نامزت با...یبود کوکت و فیک دنبال ایدن

 ..یبرد یم تویزندگ

 زور از شیصدا. انداخت اش شانه یرو را فشیک شد بلند

 دیلرزیم بغض

 حق. یکن بازخواست منو و نجایا ینیبش یندار حق االن-

 من! یکرد انتخاب و رفتن چون.. یبپرس سوال یحت یندار

 ..بساز کن یسع توئم...بسازم تورو از بعد یزندگ تونستم



 یحت ای یحرف بدون دایت یها حرف از زده ماتم اریسام

. گرفت دستاش نیب را سرش..کرد تماشا را رفتنش یمخالفت

 خواهان خودش مگر..دیفهمینم را یطلبکار و هیگال همه نیا

 چه یبرا گرید االنش یطلبکار نبود؟پس رابطه نیا انیپا

 بود؟

 را شیها سوال جواب رفتنش از قبل دیبا شدپ بلند عجله با

 و داشت عجله چون و بود همکف طبقه در آساسور. گرفتیم

 نیماش. رفت نییپا ها پله از بدهد دست از را ذایت دبو ممکن

 موقع آن در و بود پارک یورود در یروبرو قایدق یرنگ دیسف

 یصدا با. باشد یگرید سیک نیماش توانستینم شب از

 یجلو ستادنیا با و رساند را خودش تند نیماش استارت

 شد حرکتش از مانع نیماش

 و نرفت کینزد اما  شد ادهیپ اریسام حرکت از متعجب دایت

 ستادیا در کنار همانجا

 ؟یکنیم کاریچ یدار هست معلوم-



  بود؟ یچ من یخبر یب از منظورت-

 فرستاد رونیب کالفه و تند را نفسش دایت

 ..بود واضح منظورم-

 بده منو جواب دایت-

 باشم راحت منم بذار برس تیزندگ به برو اریسام وردار دست-

 و خاموش را نیماش زد کنار ،اورارفت دایت شیپ کالفه اریسام

 با گشتیبرم ساختمان سمت به که یحال در.. کرد قفل سپس

 گفت دایت به خطاب تحکم

 ...میزنیم حرف شرکت تو-

 اسپرسو_تلخ_طعم#

 یسندگینو# عشق# عاشقانه_رمان# نیآنال_رمان#

 

 [4/9/20 ,1:41 AM] 



 

 114_پارت#

 ..افتاد اهر سرش پشت مجبورا دایت و رفت جلوتر اریسام

 شنومیم خب-

 نشست ها مبل از یکی یرو دایت

 خانوادتو تا کنم صبر هفته هی بود قرار...مشخصه چه همه-

 یدونیم خودت که بعدشم..یکن یراض

 افتاد؟ یاتفاق چه هفته هی اون تو-

 بابام منو نیب مگو بگو و بحث کمی..نبود یخاص یاتفاقا-

 دارد را یموضوع کریم حس کرد نگاهش شک با اریسام

 ندارو گفتنش یبرا یلیتما و کندیم پنهان

 مگو؟ بگو و بحث فقط-

 .رفت اریسام سمت به یا غره چشم



 کنار را پازل یها تکه هردو انگار کردند سکوت دو هر

 اریسام. برسند مطلوب یا جهینت به تا دادندیم قرار گریکدی

 مشغول ذهنش یادیز روزها نیا..رفت پنجره کنار و شد بلند

 شدیم ها شتهگذ

 بشه خراب هفته کی تو یچ همه کنم باور تونمینم-

 یگرفت رفتن به میتصم تو هفته هی چرا؟تو-

 اما کردیم شیعصبان شتریب دایت یها هیکنا و یجواب حاضر

 قهر و دعوا به کارشان قبل قهیدق چند مانند نداشت دوست

 مجهوالت تمام جواب امشب نیهم اگر..برسد دایت دوباره

 دایپ را پازلش شده گم ها تکه و کردینم دایپ را شا یذهن

 !شدیم وانهید قطعا کردینم

 داده انجام قبل از کاراشام تمام و بود  مادرم کار  رفتنم-

 ...بمونم نداشت یلیدل..بود

 داد ادامه و کرد تازه ینفس



 مادربزرگت از سراغتو یحت گشتم دنبالت جارو همه-

 من انتخابت گفت مادرت..تایب یحت بودن خبریب همه..گرفتم

 دمیشن رو جمله هی نیهم فقط سراغت اومدم هربار..نبودم

 برگشت دایت سمت به

 گهید یکی با تو نبودم من انتخابت..ببرم ازت بده حق بهم-

  نبود من رفتن  جز یراه.بود زده بتیغ و یگذاشت ینامزد قرار

 دیپرس شیها حرف دنیشن از مشکوکانه دایت

 ؟یدیشن یک زا و داستان نیا-

 مادرت-

 دستانش نیب را سرش بود دهیشن که یحرف از متعجب دایت

 کرد زمزمه خود با و گرفت

 مامان؟ یگفت دروغ نهمهیا چرا-

 



 [4/9/20 ,1:41 AM] 

 

 115_پارت#

 یدایت دنید..دیشن را اش زمزمه یصدا اریسام

 کردیم شتریب را کالفه،سواالتش

 ؟یبزن یحرف ییخواینم-

 چمبره شیگلو در بغض.. کرد بلند را سرش اریسام یصدا با

 ییها دروغ بخاطر را چهارسال تمام کند باور خواستینم..زد

 از یجز توانستیم که ییسالها. بود داده دست از مادرانه مثال

 را بغضش تا دیکش قیعم نفس..باشد عمرش یروزها نیبهتر

 . دیکشیم رخ به را شدنش فتریضع فقط هیگر. بزند پس

 نکهیا از قبل تا دیبا..برداشت زیم یرو از را چییسو و شد بلند

 یبرا کننده قانع یحیتوض قطعا..زدیم حرف مادرش با شود رید

 باشد داشته دیبا شیها دروغ و ها حرف



 دیپرس تند اریسام

 ینداد منو جواب کجا؟هنوز-

 دارم یمهم کار االن..بعدا بذار-

 آسانسور سوار نکهیا از قبل اما زد رونیب شرکت از عجله با

 در تکحم و خشم با اریسام..ستادیا فشیک شدن دهیکش با شود

 زد ادیفر صورتش

 آروم صاحاب یب دل نیا که بگو کلمه هی فرار یجا یلعنت د-

 بده حیتوض برام..رهیبگ

 ماندن منتظر یحت..رفت ها پله سمت و دیکش را فشیک دایت

 ستادیا یا لحظه ردیبگ را وقتش بود ممکن هم آسانسور یبرا

 گفت اریسام خشم به توجه یب و

 میخورد یباز هردومون که بدون نقدریهم-

 ها پله از تند و نماند اریسام از یالعمل عکس منتظر و گفت

 خطر یچندبار که دنیرس یبرا داشت عجله آنقدر..رفت نییپا



 مهیجر یبرا ینگران چیه و گذشت گوشش خیب از تصادف

 !نداشت را شده رد یها قرمز چراغ یبرا شیاحتمال یها

 نیب یا مسابقه انگار..شد ادهیپ و کرد پارک دقت یب را نیماش

 یگرید مبادا کردندیم حرکت عیسر هردو..بود وزمان شیپاها

 !شود روزیپ

 ی شبانه الیسر یصدا..شد داخل و کرد باز را در دیکل با

 .شدیم دهیشن ینوروز

 صفحه رهیخ چشمانش و بود نشسته کاناپه یرو تنها مادرش

 .بود ونیزیتلو

 با و زد لبخند..شد جلب او به بایز توجه که رفت جلوتر

 گفت ییخوشرو

 نشدم اومدنت ؟متوجهیاومد یک..زمیعز ینباش خسته-

 دیپرس مقدمه بدون. ستادیا مادرش یروبر دایت



 شما از سراغمو اومد که ین؟اونروزیگفت اریسام به یچ-

 نکرد؟ نگاه سرشم پشت و رفت که نیگفت یچ گرفت

 اما خورد جا گذشته دنیکش شیپ و دایت کبارهی سوال از بایز

 داد جواب مهربانانه و کرد حفظ را لبخندش

 گذشته تو خودتو انقدر زدلمیکرده؟عز گذشته یهوا دلت باز-

 ...نکن غرق

 ادیفر خشم با نباریا خواستینم را مادرش یها یدلسوز دلش

 زد

 بگو ار؟مامانیسام جز بود یک من بهش؟انتخاب یگفت یچ-

 گفت یهرچ اریسام امشب بگو..ینبود ما ییجدا باعث تو که

 ..بوده دروغ

 و دیلرزیم تیعصبان بخاطر که را دخترکش دست شد بلند بایز

 گرفت دست در بود سرد

 نیآنال_رمان# اسپرسو_تلخ_طعم# عاشقانه_رمان#



 

 [4/9/20 ,1:41 AM] 

 

 یرزلیم یدار دخترم باش آروم- 116_پارت#

 یآب وانیل رفت آشپزخانه سمت به و نشاند مبل یرو اورا

 تند تند که یدرحال و انداخت درونش قند حبه چند و پرکرد

 برگشت دایت کنار زدیم هم را آب درون یها قند

 ارهیم جا حالتو..زمیعز بخور-

 یروز..بگو بهم قتیحق فقط خورمینم- زد کنار را وانیل دایت

 ؟یگفت بهش یچ سراغم اومد اریسام که

 ..نکرده دلم به خون چهارسال مامانم شه باورم بگو

 یدرجستجو یماه مانند که را دخترکش زده غم و نگران بایز

 یها ینگران از گفتن بود سخت..کرد نگاه کندیم تقال  آب

 .شد یم سختتر نشده مادر یدایت یبرا درکش که یا مادرانه



 را یدرد بودن ساکت..کرد تکرار دوباره را سوالش آرام نا دایت

 پنهان نیا از شتریب قتیحق ونه شدیم آرام دایت نه کردینم دوا

 انگار خورد جا گرفت دوباره که را سردش دستان. ماند یم

 در شمرده شمرده و یآرام به.. بود دستانش در خی یا تکه

 داد جواب کند یباز کلمات با داشت یسع فقط که یحال

 نمیبب تونستمینم...بودم انتنگر من..بود خودت بخاطر همش-

 به تازه یراض خود از عده هی ینایتوه و حرف بار ریز دخترم

 شهیم خورد دهیرس دوران

 را سرش و زد کنار را دایت یشانیپ یرو ختهیر بهم یموها

 کرد نوازش

 ..یشیم آب شتریب هرروز نمیبب تونستمینم-

 به را اشک و کرد را خودش کار بغض..رفت حرفش انیم

 داد هیهد شیصدا به را لرزش و نشچشما

 ؟یگفت یچ اریسام به مامان-



 یپرحسرت و قیعم نفس دایت سوال از نیغمگ بایز

 داشت که بود یماه باالخره اما بود دایت واکنش نگران..دیکش

 کردیم ییخودنما کم کم ابر پس از

 کنه ازدواج وقراره خودشوکرده انتخاب دایت گفتم-

 و بودند دهیشن جمله نیا که ییها گوش به. شدینم باورش

 اعتماد دندیکشیم رخش به را اریسام یها گفته قتیحق

 مادرش از را زیانگ نفرت جمله نیوا مردیم کاش..نداشت

 گر شتریب هرآن..کرد نگاه فقط ناباور و شوکه..دیشنینم

 ..فشردیم شتریب را شیگلو بغض و گرفتیم

 ..تو قته؟یحق مامان-

 ..بود دهیرب را امانش هیگر و سکسه

 کنه؟یم.. ازدواج...داره دایت...ح....من یگفت..تو-

 شدم مجبور-

 زد  ایفر را اش غصه و درد تمام اوردوین طاقت باالخره



 گه یدروغ بخاطر..مردم سال چهار من ؟مامانیشد مجبور-

 داشت؟ واستون ینفع چه اریسام و من ییجدا..مردم یگفت تو

 داریب خواب از را رهچایب یرایم شیها هیگر و بلند یصدا

 مادر  و کردیم هیگر صدا یب.. داده هیتک وارید به کرده کز..کرد

 کردیم تماشا را خواهرش و

 ..شکسته دل و بود یعصب.. ش بلند خشم و حرص پراز دایت

 عاشقانه_رمان# نیآنال_رمان# اسپرسو_تلخ_طعم#
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 117_پارت#

 دیپرست عاشقانه و ساخت بت شذهن در سالها او از که یمادر

 بود اش ییتنها و حسرت سال چهار تمام مسبب



 دیبع مادرش از کردیم فکر که ییها حرف دنیشن بود سخت

 است

 کاش..گفتیم اریسام ییدروغگو از و کردیم باز دهن کاش

 حرف بود کاشته دلش در نفرت عمر کی که یکار از قاطعانه

 زدینم

 یزندگ تکرار. نگران و بود مادر..کردیم هیگر صدا یب هم بایز

 ..شدیم مظلومش دخترک دایت سهم دینبا خودش

 دردت به پسر اون..بودم تو نگران فقط من..باش آروم..زمیعز-

 ذاشتیم تنهات یروز هی باالخره..خوردینم

 و فیک..بود چشمانش مهمان اشک و هیگر همچنان..شد بلند

 کنار را نوازشش یبرا بایز شده دراز دست و برداشت را چییسو

 .زد



 جدا اریسام از منو تیخودخواه با تو..مامان کن بس-

 از مامانم که مونهیم دلم تو عمرم آخر تا..بخشمتینم...یکرد

 ..زد خنجر پشت

 افزود  و کرد پاک را اش گونه یرو مزاحم یها اشک

 بهم عشق از خودت که تو..یشد عاشق یگفت که تو-

 سوزم؟چهاریم عشق رتحس تو دارم من یدیند چرا..یگفت

 ..گفتم داشتنش دوست از و کردم هیگر خودت شیپ سال

 نقش شیلبها یرو یخند پوز هیگر و اشک همه آن انیم

 بست

 گفتم گه هربار حتما..یکرد حتمینص دروغ به و یدونستیم-

 بهم نبودش تو شمیم وونهید دارم..دلتنگشم..دارم دوستش

 ..یدیخند

 گفت تند بایز



 دلم..کردم صبر  اما..دمید اشکتو یوقت تمسوخ هربار..نه-

 رد رو دوره اون دیبا اما دمیدیم و روزت و حال گرفتیم شیآت

 تو یزندگ مرد تونستینم اریسام شدیم باورت دیبا...یکردیم

 باشه

 خنده یلیخ هه هه- درآورد خنده یصدا یمسخرگ با دایت

 شد؟یم رد دوره اون دیبا یگیم و یکشیم منو..داره

 با همراه و شد بلند رکشیستیه یها خنده یصدا لهباالفاص

 ...دیخند ختنیر اشک

 .شد یم وانهید قطعا امشب

 بغلش در را بایز یپاها دونفرشان نیب جدال از دهیترس رایم

 آغوشش در را بورش دخترک و شد خم بایز..دیچسب سفت

 در یسع رفتنش صدقه قربان و جمله چند و نوازش با و گرفت

 شتدا کردنش آرام



 را عکسش که اول همان از را بور دخترک نیا..رفت جلو دایت

 نوازش را اش یشمیابر و ییطال یموها..داشت دوست دید

 به خطاب ردیبگ ییطال خرمن آن از نگاه نکهیا بدون و کرد

 گفت بایز

  بذار..بشه دلمرده من مثل رایم نذار حداقل...گذشت که من از-

 ..بشه عاشق

 گفت خودش با و گرفت مقع شیلبها یرو پوزخند

 عشق فهمهیم  و نهیبیم رو پدرش مادرو نیب عشق حداقل-

 عشق فقط ضربانش هر عاشق قلب فهمهیم..هیقشنگ حس چه

 زنهیم ادیفر و

 نگاه خرج هم ینگاه مین دایت اما گرفت را دستش مچ بایز

 نکرد مادرش شکسته و اشکبار



 دمیم قول..ایالتیا میبر باهم ایب اصال..کنم جبران واست بذار-

 کنمیم کمکت..یکن فراموش روزارو نیا همه کنم کمکت

 یش عاشق دوباره

 دینشن را شیها دهیشن تمام و کرد حفظ را پوزخندش

 و زد رایم یموها یرو نرم یا بوسه کرد  آزا را دستش..گرفت

 برگشت عقب به

 بهم وقت چیه گهید..نمتیبب خوامینم گهید بعد به حاال از-

 نیا همه مثل..باش خوش ت بچه و شوهر با وبر..نزن زنگ

 !سالها

 بهت نخوام یحت که باشم متنفر ازت نیا تا کردمینم فکر چیه

 !مامان بگم

 ..گذاشت تنها وحسرت اشک در غرق را بایز و گفت

 نیآنال_رمان_# رمان# اسپرسو_تلخ_طعم#

 عشق# عاشقانه_رمان#



 شقع# عاشقانه_رمان# نیآنال_رمان# اسپرسو_تلخ_طعم#

 

 [4/9/20 ,1:41 AM] 

 

 142_پارت#

 شروع نیشاه ییاهدا یها گل با صبحش هرروز دوهفته

 .شدیم

 سکوت فقط حشیترج اما دید را دخترک شوق و ذوق هرروز

 .یخونسرد و بود

 تر سخت و دیدیم چشمانش یجلو را سخت سر یبیرق رسما

 انتخابشان به مجبور که بود یتفاوت یب و سکوت یزیهرچ از

 شده

 پنجره لبه را گاریس. آورد رونیب افکارش از اورا در یداص

 بست را پنجره و کرد خاموش



 هم زدن در نیهم..ماندینم اجازه منتظر وقت چیه هامون

 گاریس نامطبوع یبو. بود اریسام یها یخلق کج دنیند محض

 :گفت یتند با و کند اخم شد باعث

 خفه رو پنجره اون کت باز ؟یدید دم و دود نیا تو یچ-

 میشد

 دایپ یزیچ-. نشست مبل یرو و کرد باز را پنجره دوباره

 ن؟یکرد

 پول چیه میگشت حسابارو تمام..نداشتن یخطا سوزن سر نه-

 نشده جابجا یمشکوک

 کارگرا و کار سر ستادنیوا دل و جون با گهیم فرهادم-

 کارمندان شهیهم. کرد روشن را توریمان. رفت زیم پشت هامون

 گل دنید با. کردندیم چک شرکت یها نیربدو قیطر از را

 امروز دنتیکش گاریس لیدل- زد شخندین دایت زیم کنار دیجد

 بزرگه



 و هیکنا از تفاوت یب و انداخت هامون جانب ینگاه مین اریسام

 گفت اش یمسخرگ

 کشونینزد شتریب یهرچ کنمیم احساس..شیک میبر دیبا-

 میرسیم جهینت به شتریب میبش

 یوقت ؟ازیسام کلته تو یچ-. شد هم در هامون یها اخم

 رو اسپند یاروشدی نیا دست سپرده و پروژه دایت یدیفهم

 بست بن به یسر هر یول ییآتو دنبال راست و چپ. شیآت

 یرسیم

 شهینم لیدل نکهیا- نداشته موفق پروژه هی چون-

 پاکت از گاریس کی. رفت پنجره کنار دوباره شد بلند اریسام

 روشن اش یادگاری رنگ یا نقره فندک با و دیکش رونیب

 .کرد

 گاریس دنید با و کردیم دنبال را حرکاتش مدت تمام هامون

 داشت را سرزنشش قصد



 کرد روشن را گاریس فقط اش یشگیهم عادت به اریسام اما

 باعث او از حرکت نیا. نداشت نگه هم انگشتانش انیم ی،حت

 شد شیلبها یرو تمندانهیرضا یلبخند

 م؟یکن کاریچ دیبا االن-

 که یحال در. نگرفت انشیپا یب آمد و رفت و ابانیخ از نگاه

 داد جواب بود رفته دایت سراغ دوباره ذهنش
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  143_پارت#

 بشه مشخص زایچ یسر هی فیتکل دیبا یکاظم دنید رمیم



 مانیپش گرفته که یمیتصم از ابدا. دیکش یقیعم نفس

 انداخت یم راه شتریب را کارش اجبار و زور یکم..نبود

 شانه یرو دست. رفت کنارش و شد بلند زیم پشت از هامون

 گذاشت اش

 که یبرگشت...یکنیم هیقض نیا ریدرگ خودتو یدار ادیز-

 هرروزت و گذشته تو یبمون که نه یکن شروع دوباره تویزندگ

 باشه داشته دیجد اتفاق هی

 از الیخی؟بیکنیم کاریچ بکنه باهات کارو نیا شهرزاد اگه-

 یدرد چه یبفهم که خورهینم جونتو ؟خورهیشیم رد کنارش

  رفت؟ و گذاشت و شد یجن هوی داشته

 برسد چه بود عذاب هیما هم اتفاق نیا تصور. کرد اخم هامون

 مطمئنا. باشد شهرزاد شدن بیغ شاهد تیواقع در یوزر که

 نداشت آرام و تفاوت یب یرفتار



 پسرخاله یپا به پا دادیم دلش به دل دیبا دیشا. نداشت یجواب

 واسه یمنش به-. رفتیم نداشت شیبرا برادر از کم که یا

 بده خبر ها بچه به و باش ریگیپ تو. کنه رزرو طیبل فردا پس

 هست حواسم-

 برداشتن یبرا زیم سمت وبه کرد خاموش را گاریس ندهما ته

 .رفت چشیسو و فیک

 که؟ یدونیم..پشتتم تهش تا یول نگرانم-

 یهوا بیعج. نداشت یتمام وقت چیه هامون یها تیحما

 کوه شهیهم هامون اما نبود ادیز شانیسن تفاوت. داشت اورا

 .بود

* 

 و وردآ رونیب گاوصندوق از را رنگ زرد بزرگ پاکت یکاظم

 . گذاشت اریسام یروبرو

 .آورد رونیب پاکت داخل از را نظرش مورد برگه یمعطل بدون



 چپ ست گوشه در که دایت چهار در سه عکس یرو نگاهش

 افهیق. بود رکردهییتغ. کرد نگاه بود خودش عکس کنار کاغذ

 .بود شده بزرگ یادیز اش کودکانه

 ؟یدمغ چرا- "

 مشکالت از دوباره دیشکیم خجالت.. دیکش قیعم دانفسیت

 دید که را سکوتش. کند فیتعر اریسام یبرا اش یخانوادگ

 دیپرس دوباره

 اومده؟ شیپ یمشکل ؟دوبارهیکرد بحث پدرت با-

 ؟..پس- نه-

 گفتن..گرفتیم آرام زدن حرف با فقط هربار اما نبود مجبور

 کردیم کم را شان ینیسنگ وزن ها حرف از یبعض

 خونه اومد بابا امروز-



 بود کرده شتریب را شیکنجکاو جمله نیا دنیشن که اریسام

 و دیکش یقیعم نفس دایت.. شد رهیخ دایت چشمان به منتظر

 داد ادامه

 از نداد اجازه مامان..کردیم تکرار و احمد اسم یه بحثاش تو-

 ..دمیشنینم واضح و حرفاشون نیهم واسه برم رونیب اتاق

 ستین یخاص موضوع که نیا -

 ..درسته-

 به مادرش یآبرو یپا یوقت بود سخت بحثشان ادامه گفتن

 ..آمد انیم

  قبل_پست_ادامه#

 بودن ینارنج نازک الیخ به اریسام. کرد سکوت دوباره

 عطر. کرد حلقه اش شانه دور را دستش شد کشینزد دلبرکش

 فکر بهشون-. زد لبخند دیچیپ اش ینیب در که اریسام تلخ



 من به که بدم اجازه بهت متونیم اما..خودشونه مشکل نکن

 یکن فکر

 مسبب شیها یدلمشغول تمام انیم اریسام خودخواهانه لحن

 زد اریسام نهیس یرو یآرام مشت. شد کوتاه هرچند یا خنده

 نباش فتهیخودش انقدر-

 گفت خواستیم هارو خنده نیهم که اریسام

 گربه و موش نیا از من هم تو هم کنم یکار هی خوامیم-

 میش خالص ایباز

 افزود و زد دایت زده بهت و متعجب چهره به یچشمک

 ؟یهست-

 کار؟یچ-

 همقدم خودش با را دایت و دیکش را دستش شد بلند اریسام

 کرد



 فرهاد و مجنون یهرچ یرو..سنیبنو خیتار تو که یکار هی

 ��کنم کم خوامیم
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 144_پارت#

 بامنه؟ حواستون مهندس جناب-



 ؟دیپرس حواس یب

 بله؟-

 .کرد نگاهش معناداد یکاظم

 کنار را اش رفته دست از خاطرات بست، مکث با را چشمانش

 .کرد شیها حرف و یکاظم راجمع حواسش و زد

 شنومیم بله-

 شاهد چندتا دادگاه تو خواستتون اثبات واسه کردم عرض-

 .نیدار اجیاحت

 دهیرس یا نکته به گذشته در ییجا یتازگ به انگار که اریسام

 گفت زود بود

 .ستین الزم دادگاه نه-

 داد ادامه یکوتاه مکث از پس

 شه ارسال حتما یقبل یآدرس یبرا برگه نیهم از یکپ هی اما-



 پوست و رک تا نجایا یکنینم دعوتش چرا اما..فرستمیم-

 بشه؟ مشخص فیتکل و میبگ یچ همه مورد در کنده

 برگه دیبا هم ندهیآ یروزها یبرا رفتیم تند دینبود؟نبا زود

 باشد داشته یا برنده

 را دستش و رفت یکاظم زیم کینزد شد بلند یصندل یرو از

 کرد دراز او سمت به

 .ستین یازین فعال-

 یدونیم صالح خودت هرطور باشه- فشرد را دستش یکاظم

**** 

 کنار نیشاه. شدند محوطه وارد مصالح از پر یها ونیکام

 ماندن امان در یبرا که یبان هیسا ریز دختر دو و بود کارگرها

 !کردندیم تماشا کارگرهارا یتکاپو و ستادهیبود،ا آفتاب از

 کردم انتخاب و جهنم نیا کردم یغلط عجب-



 زرد کاله داشت یسع که یحال ودر دیچرخ سمتش به تایب

 به یخنک و باد یکم حداقل که دهد تکان یطور را رنگ

 گفت برسد صورتش

 نیا واسه یبزرگ اون به انتهر..گهید یکنیم یکار نیریش-

 جانداشت؟ ساختمون

 کرد اشاره آرام و یآب ایدر به دایت

 نداره نایا از تهران-

 داره ایدر شمالم-

 گفت تخس دایت

 رهیم شیپ داره کار و میاومد که حاال-

 چارهیب یکارگرا نیا ینحوریا ارنیب ادیز خنک آب میبگ دیبا-

 شنیم تلف هم

 .کرد دییات را حرفش سر حرکت با دایت



 از یدلتنگ ابراز هرلحظه و بود شیگوش درون سرش تایب

 در. کردیم افتیدر متقابل یپاسخ و نوشتیم شیبرا را دنیند

 راهم شانیآمدها و رفت و ها کار تمام گزارش نیب نیا

 .فرستادیم

 نبود بد. بود دایت جمع حواس اما شیها مشغله تمام با نیشاه

 اگر البته شدیم تردخ نیا صرف امروزش وقت از یکم

 !کنو دک را مزاحم یتایب توانستیم

. کردیم نگاه زدن پلک لحظه یحت بدون را دخترک رخ مین

. ردیبگ او از نگاه زدن پلک صرف بخ یحت نداشت دوست

 در گریکدی دست در دست. کردیم تصور او کنار را خودش

 و حیمل یها لبخند مهمان را نیدا،شاهیت. زدندیم قدم ساحل

 دخترک خرج عشق و دیخریم ناز نیشاه و کردیم شنیریش

 نگاه با فقط که ییایرو. داشت ینیدلنش یایرو چه.کردیم

 و گرفتیم جان شیروزها نیا یداشتن دوست موجود به کردن

 . دادیم جوالن سرش در



 . شد تمام تحملش
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  145_پارت#

 کارگرها و کند بهانه را گرما روز کی اگر نداشت یاشکال

 افسار و بود چموشش قلب دوره دوره فعال. شوند مرخص

 یم خودش دنبال خواستیم که هرجا و بود داده دستش

 یجور. بود دتن و بلند شیها قدم.افتاد راه دایت سمت به.دیکش

 داشتیم بر که یقدم هر از را داشتنش عجله شدیم یحت که

 .دیفهم



 داد نتیز را اش چهره یکمرنگ لبخند دیرس که دایت کنار

 خانما نینباش خسته-

 امیپ بدل و رد سرگرم دوباره دادو تکان سر فقط تفاوت یب تایب

 شد ونداد با

 داد وابج یآرام به و کرد شیچشمها بان هیسا را دستش دایت

 نینباش خسته شما..ممنون-

 ..یول شدم خسته یلیخ که من-

 شنونده دایت و خودش فق تا آورد نییپا را شیصدا

 :باشند،گفت

 تمام تونهیم کوتاه یصحبت هم هی و خنک یدنینوش هی اما-

 .ببره و بشوره مویخستگ

 تایب فرستادن که منظورش متوجه. کرد نگاهش یپرمعن دایت

 مزاحم دیبا چرا اش یداشتن دوست یتایب آخر اما. بود،شد

 بشنود؟ دینبا تایب که بود یصحبت چه باشد؟مگر



 نشده تموم هنوز یکار ساعت اما-

 گر؟ید بود بهانه

 ییجا به شه لیتعط کار زودتر روز هی گرما نیا تو-

 م؟یبر..خورهیبرنم

 دیپرس زود تایب نباریا

 م؟یبر قراره کجا-

 دایت با شدن تنها یبرا انگار. دییسا دندان یرو دندان نیشاه

 دا جواب دورگه ییصدا و خشم با. داکندیپ یگرید راه دیبا

 .دیبر نیتونیم..فرداست یزیر بتن-

 کی به حس یب دایت اما. بود یناراحت و یدلخور از پر نگاهش

 و گفت"دینباش خسته"انتها در و ساده یتشکر و کوتاه لبخند

 و بود غروب یها کینزد کاش. شدند دور آنجا از تایب همراه

 یگرما و آفتاب اما بزنند قدم ساحل در هم یکم توانستندیم

 .نداد آنها به یا اجازه نیچن شیفرسا طاقت



 ست؟ین دوروبرت یادیز پسره نیا گمیم-

 پسره؟ کدوم-

 کرد نگاهش طنتیش با تایب

 دودور ددر ببره تورو کنه دک منو خواستیم یدینفهم نگو-

 برگرداند منتظر یتایب سمت را سرش دایت

 خودت واسه یگیم یچ-

 ..نکارمیا خودم من یحاج برو-

 وونهید-. انداخت خنده به را دایتا،تیب مسخره لحن

 ..یشنهادیپ هی..ماست همکار نی؟شاهیشد

 گفت قبل از تر مطمئن و دیپر کالمش انیم تایب

 ستین تایب من اسم نکرد یخواستگار ازت گهید دوروز اگه-

 از اصال. نداشت نیشاه به نسبت یحس چیه. کرد سکوت

 ..اما.رفت غمای به احساسش تمام کرد ترکش اریسام یوقت



 نیشاه رفتار یحوال در زدن پرسه یکم و ساده حساب کی

 و گاه یها گلها،توجه آن. کردیم تر پررنگ تارایب حرف صحت

 دردل!ششیپ قهیدق چند شنهادیپ نیهم اش گاهش،نمونه یب

 نیشاه و خودش نیب یاتفاق هر  دینبا زد بینح خودش به

 !شود ما بود محال بودنشان من.بود ممکن ریغ
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 146_پارت#

 که یا آسوده نفس متوجه تایب. نبود هامون اریسام از یخبر

 دیپرس و کرد نگاهش کنجکاو. شد فرستاد رونیب دایت



 شده؟ یزیچ-

 نه-

 پکشان و کیج تمام سالها. شناختیم یهرکس از بهتر را دایت

 پنهان در یسع دایت که یراز حس با حاال یول. بود یکی

 به آب دنینوش یبرا دیبرچ لب. بود دلخور دارد کردنش

 رفت آشپزخانه

 روشن را کولر.  انداخت مبل یرو را شیومانت و شالش دایت

 تایب- کرد میتنظ تند دور یورو

 بجز.. نداشت اورا یها یناراحت طاقت. شد شیدلخور متوجه

 را یبود،کس یقیحق شیها ینگران و داشتن دوست که ییتایب

 نجایا ییایب شهیم زمیعز-. نداشت

 سرتق و داد هیتک کانتر به انداخت آبش وانیل درون خی تایب

 کرد ادا یمحکم و ظیغل"نه"



 از دیخریم ناز دیبا. نشست جوان دختر یلبها یرو لبخند

 .اش شده خواهر دوست

 !؟یکنیم ناز که شده تنگ ونداد واسه دلت-

 ناراحتم ازت-

 و کند حفظ را لبخندش کرد یسع. ستادیا شیرو روبه دایت

 نپرسد شیفرارها و اریسام درمورد یزیچ بود دواریام

 برم؟ تقربون چرا-

 با و شد خم جلو به. دیسرکش نفس کی را خی آب وانیل تایب

 دیپرس کنجکاوانه و شک

 ؟یکنیم فرار اریسام از چرا-

 به دست و دیکش قیعم دم. دیپرسیم دینبا که را یسوال دیپرس

 شد اش یشگیهم یها بهانه دامن

 چه فتهیم ادمی یوقت. دهیم عذابم دنشیچرا؟د یدونینم تو-

. شمیم متنفر خودم از رفت خبریب  خواستنم اوج تو یجور



 یحت نگرفت ازم سراغ بار هی چهارسال تو. تایب شدم خورد

 .زنده ای مردم رفتنش از بعد بدون نخواست

 از گفتن داشت درد چقدر. کرد پر را شیگلو و شده بیس بغض

 !خودش ونه بود مقصرش سرنوشت نه که یا گذشته

 هرچقدر بود بس. هدد نشان را ضعفش هیگر با خواستینم

 دانستندیم شکننده و فیضع یدختر اورا
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 داد ادامه و فرستاد رونیب را نفسش



 انقدر. خوند واسم عاشقتم و دارم دوستت گوشم تو هرروز-

 حس که بافتیم واسم یواقع و خوشگل رو ندهیآ یاهایرو

 من تایب. حرفا اون نه استیرو و خواب دارم که یزندگ کردمیم

 خودم به چهارسال. ندارم رو گهید شکست هی طاقت. دمیترس

 ...زدم،اما گول نداشته،خودمو وجود یاریسام کردم نیتلق

 قبول یلعنت نیا اما- گذاشت قلبش یرو را دستش

 اون مثل زد تند قلبم دمشید که دوباره.. کنهینم قبول..نکرد

 ندفعهیا و بشه خامش دوباره ترسمیم. کنهیم شویقراریب. روزا

 .بدم نجاتش گهید نتونم

  را دستش پشت.  شد گرم اشک یها قطره از شیها گونه

 یب کرد حس. کرد نگاهش وسیما تایب.  دیکش صورتش

 ختهیر دایت یمیقد و کهنه خمز یرو نمک رحمانه

. گرفت دستانش انیم و دید را دخترک یها دست فیخف لرز

 خی دستات..برم قربونت باش آروم-



 ضعف  ی نقطه. کرد سرزنش و زد بینه را خودش دل در

 .گذاشت نقطه همان یرو دست صاف و دانتیم را دایت

 ..خواستمینم..متاسفم-

 سمت و دیکش رونیب تایب دستان انیم از آرام را دستش دایت

 .رفت شالش و مانتو

 بزنم قدم رمیم-

 درد یبرا یمرهم کاش. دیلرزیم دستانش مانند هم شیصدا

 که داستندیم خوب هردو یداشت،ول اش شده خواهر دوست

 .درمان هم است درد هم اریسام

 بد و داشت اجیاحت ییتنها و خلوت نیا به. نشد رفتنش مانع

 را خاطراتش. برود راه اطرافش یها ادم همه از دور یکم نبود

 .کند اش گذشته خرج اشک قطره چند هم دیشا و کند مرور

. داشتیبرم کوتاه و آرام را شیها قدم. دیتابیم زیت و تند آفتاب

 یگرما انیم ایگو بود دهیکش آغوش در وار بیصل را دستانش



 اشک صورتش یپهنا به و دیلرزیم!بود سردش  ظهر، سوزان

 .ختیریم

 راه فقط درمانده. شیها کفش خیم نگاهش و بود نییپا شسر

 خاطره آن از یا لحظه یادآوری بدون یحت هدف یب رفتیم

 !ها

 خودش طرف را شیها پره و گذاشت آخر درجه رو را کولر

 یها حرف و یصدر سرهم پشت یها تلفن. کرد میتنظ

 رفتن دست از د تایب موقع یب طرف،مزاحمت کی شیتکرار

 !طرف کی دایت با گذراندنش وقت و ییتنها فرصت

 یرو یصدر نام هم باز و بلند دوباره شیموبا زنگ یصدا

 یگوش و کرد رد را تماس حوصله یب. بست نقش اش صفحه

 . گذاشت داشبرد یرو را



 یصدر از را حواسش تمام دید ابانیخ گرید سمت که یدختر

 دشیم مگر اما بود نییپا سرش. دیکش او یسو به اتشیچرند و

 !بود بر از را تمامش نشده دلبسته که خودیب. نشناسد را دایت

 خواستیم که یفرصت.کرد حرکت سرش پشت و زد دور عیسر

 مزاحم بدون تنها بود االن نیهم

 ادامه زدنش قدم به و نداد یتیاهم جوان دختر اما زد بوق تک

 . زد ترمز یرو کنارش و کرد شتریب را سرعتش. داد
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 کنارش کبارهی به که یرنگ قرمز نیماش دنید با دایت

 نیماش و ابانیخ یخلوت. دیکش کنار را خودش و دیستاد،ترسیا

 دور عیسر دیبا. کرد شتریب را ترسش مزاحم رنگ قرمز

 یرو دست شد ادهیپ نیماش زا که نیشاه دنید با شد،امایم

 فرستاد رونیب تند را نفسش و گذاشت قلبش

 ؟یرانندگ وضع چه نیا..نیترسوند منو که شما-

 یجد و درآورد را اش یآفتاب نکیع ستادیا شیروبرو نیشاه

 دیپرس

 ؟یکنیم کاریچ نجایا روز وقت نیا-

 کرد اخم نیشاه یجد و سرد لحن از مبهوت دایت

 ساحل برم خواستمیم-

 گرما؟ نیا االن؟تو-

 نبود؟ باال یکم شیصدا تن

 گرفتم؟یم اجازه دیبا-



 در خواستیم دلش. شدیم تر یداشتن دوست شدیم که تخس

 غرق را اش شده تخس افهیق ایدهد، فشارش ردیبگ آغوشش

 سرد چهره اما آمد شیها لب پشت تا لبخند. کند شیها بوسه

 کرد حفظ را خشنش و

 میگردیبرم سوارشو-

 نییبفرما شما..ساحل برم خوامیم اما-

 توسط شدنش بسته جمع و بود خورد گرید یجا از اعصابش

 تند لخن مصبب نیهم زدیم دامن تیعصبان نیا به شتریب دایت

 .بود اش یجد و

 یشیم ضیمر گرم هوا-

 چه. تیعصبان و خشم با توام یگر؟نگرانید بود نگرانش االن

 .بود برپا حس دو نیا نیب یبیعج یهارمون

 ..آخه-

 کرد باز را نیماش در



 دایت سوارشو-

 لبخند یراض نیشاه. شد سوار و گذاشت دلش خواسته یرو پا

 پشت هم خودش باالفاصله و نشاند لبش یرو یکمرنگ

 افتاد راه و نشست فرمان
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 که انگار. کرد خوب را حالش نیماش اتاقک داخل خنک یهوا

 به  سرش حال نیا با. داشت اجیاحت یخنک یکم به فقط

 تیعصبان از اما دیرسیم نظر به احمقانه. بود پنجره سمت

 .بود دلخور نیشاه



 سمت به را رشیمس. کرد نگاه کوتاه را رخش مین نیشاه

 .کرد کج یگرید

 دکمه نظرش مورد کیموز نگشت یبرا که یحال همان در

 گفت کردیم نییپا و باال را ضبط یها

 یکن تست گوهاشویم دیبا..دارم سراغ ییایدر رستوران هی-

 .کرد تماشا را ابانیخ یبایز یها گل و درختان و نداد جواب

 کاش. انداخت تخسش دلبرک جانب ینگاه مین نیشاه

 نضربا سر که ییبالها چه بچگانه یقهرها نیهم دانستیم

 !آورد ینم قلبش

 رستوران میریم پس تیرضا عالمت سکوت گفتن میقد از-

. گرفت جان دایت یلبها یرو کوتاه و کمرنگ یلبخند

 ششیپ قهیدق چند رفتار یعذرخواه یپا را ناهار به دعوتش

 گرفت پنجره از رونیب منظره از نگاه باالخره و گذاشت



 میمال یکیوزم..کرد دایپ را نظرش مورد آهنگ باالخره نیشاه

 .فرانسه زبان به

  کرد خواننده با یهمخوان به شروع وار زمزمه

 و دادیم فشار فرمان دور را دستانش. خوردیم را خونش خون

 نیشاه صورت در زد مشت با فقط. برود جلو توانستیم کاش

 .بس شدیم آرام طلب فرصت

 را انتظار یها بوق گذاشت گو بلند یرو و گرفت دارایت شماره

 را شیها تماس به جواب قصد دخترجوان ظاهرا اما مردشیم

 .نداشت

 فرمان به یمحکم مشت و کرد پرت داشبرد یرو را  لیموبا

 ..یلعنت...یلعنت- زد

 خبرته چه..پسر باش آروم-



 مرد مذاق به اصال نیا و بود بهیغر یمرد کنار دایت..نبود آرام

 یحت بود تلخ شیبرا ریتصو نیا دنید. امد ینم خوش جوان

 .شیاسپرسو یها قهوه از تر تلخ

 ..دهینم منو جواب ریبگ شمارشو تو-

 باش اروم تو باشه-

 ونداد امیپ متوجه که اورد رونیب بشیج از را یگوش هامون

 . شد

 یسام-. دیبخش شیلبها به تبسم خواندنش.. کرد باز را امیپ

 ..نجارویا

 بردارد نیشاه نیماش بیتعق از دست نکهیا بدون اریسام

 داد قرار خطاب را هامون

 گهید باش زود..یکنیم کاریچ-

 گفت سرخوش و گرفت شیروبرو را لیموبا هامون

 شد دایپ ؟بفرماینبود سرنخ دنبال مگه-



 یجا فعال. . کرد پارک و دیکش کنار را نیماش باالفاصله

 را ونداد امیپ و گرفت هامون از را یگوش..نبود زیگر و بیتعق

 خواند

 بیغ االن که هم یصدر. دهیم خط هشونب یدب از یکی-"

 رفته مطمئنم اما دونمینم یچ واسه و چرا.. یدب رفته شده

 .احمد اسم به بابا هی سراغ
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 دایت. کرد پارک رستوران مخصوص نگیرکپا در را نیماش

 یرو یرستوران. کردیم نگاه اطراف به و شد ادهیپ زودتر

 زیر یها موج یرو زدم قدم حس که یا شبشه یراهروها!آب

 . دادیم انتقال انسان به را ایدر یآب و

 با همقدم یحرف چیه بدون هردو..ستادیا کنارش نیشاه

 مشتاقانه دایت. فتادندا راه ییایرو رستوران سمت به گریکدی

 ایدر به انقدر بود بارش نیاول که انگار. کردیم نگاه را اطراف

 و بلند یبازوها واسطه به ضیعر یراهرو.. رفتیم راه کینزد

 یجوان پسر. بود داده جا خود در را ییرایپذ یزهایم کوتاه

 را منو. کرد ییراهنما ییانتها یزهایم از یکی سمت به آنهارا

 ینیشاه توجه یب دایت. گذاشت تنها آنهارا و پردس نیشاه به

 تماشا اورا شیلبها کنج کمرنگ یتبسم و یسرگم با که

 . بود اطراف و دور دنید مشغول. کردیم

 تمام توانستیم حاال و بود دهیشن ادیز را جنوب یایدر وصف

 .کند لمس هارا ییبایز نیا



 نیشاه. کرد ریغافلگ را نیشاه رهیخ نگاه که برگشت عقب به

 و صورت زدن دید به مسرانه و برنداشت یرگیخ نیا از دست

 !داد ادامه دخترک یانار یها گونه

 یواقع هنرمند هی نجایا معمار-

 رفت دایت کنار و گرفت عمق تبسمش

 چرا عاشق یول نه که هنرمند-

 را شد روشن ذهنش در که یسوال و کرد نگاهش کنجکاو دایت

 اورد زبان به

 ش؟یشناسیم-

 گفت و کرد اشاره یصندل به نیشاه

 .دانشگاهم یدوستا از-

 پست یایدر یپ حواسش تمام اما نشست یصندل یرو دایت

 .بود یا شهیش یها وارید



 ؟یکردیم کاریچ ابونیخ تو-

 را نگاهش خورد د،جایپرس که یا مقدمه بدون سوال با دایت

 خم جلو به و گذاشت زیم یرو را دستانش آرنج نیشاه. دیدزد

 شد

 فقط..ربدمیگ آمدت و رفت به کنم یفضول خوامیم نکن فکر-

 هوس روز وقت نیا و یکردیم هیگر چرا بدونم شدم کنجکاو

 سرت؟ به بود زده ساحل

 هنوز یا گذشته از توانستینم قطعا. بود سکوت جوابش بازهم

. نداشت یخوب جنبه هم سکوت اما. کند صحبت دیکشیم دکی

 داره؟ هم گهید یکارا دوستت-

 دروغ دختر نیا زد پوزخند نیشاه. کرد عوض بحث انهیشنا

 بود نیریش هم گفتنش

 شانیتنها"نیندار یامر"دنیپرس از پس و دیچ را زیم گارسن

 . گذاشت



 امدین دلش. نداشت ییایدر یغذاها به یا عالقه وقت چیه

 و طیمح البته. کند رد را یرستوران نیچن به نیشاه دعوت

 سرخ و چارهیب یگوهایم به بتنس یلیم یب رشینظ یب یفضا

 . برد نیب از را روغن در شده

 که ابینا و خاص یآرامش. بود هردونفرشان حیترج سکوت

 .بود ستادهیا آرامش نیا حفظ یبرا هم زمان ییگو

 یها تاللو. نبود یخبر هم ایدر یها موج یصدا از یحت

 خلوت به گرما و نور یدلباز و دست با هم دیخورش ییطال

 دیبخش یم شان دونفره
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 کم نفس. افتاد تپش به اش نهیس در قرارانه یب نیشاه قلب

 را وانیل. گرفتیم رنگش شب چشمان از نگاه یوقت آورد یم

 .زد مزه را خنک یدنینوش از یکم و کرد کینزد شیلبها به

 دایت-

 دیپرس"بله" وار زمزمه و کرد بلند را سرش

 پر جانم هی شیها زدن صدا جواب کاش داشت دوست چقدر

 قلبش کام ها مدت تا اش ینیریش ییها همان از. بود تمتراق

  بدم بهت یشنهادیپ هی خوامیم-. کردیم نیریش را

 زیت نیشاه  شنهایپ دنیشن یبرا را شیها گوش. شد کنجکاو

 :دیپرس و کرد

 ؟یشنهادیپ چه-

 شد خم جلو به و کرد زیم هیتک را شیدستها

 یدب ییایب من با-



 دایت ذهن در نیشاه خواسته لیتحل یبرا کوتاه هیثان چند

 چشمانش و چهره در تعجب و بهت زود یلیخ. بود یکاف

 :گفت دیترد با و شد مهمان

 نشدم متوجه-

. گذاشت دایت یصندل کینزد را اش یصندل و دش بلند نیشاه

 حبس شیها هیر در را نشیریش عطر و دیکش قیعم نفس

 !کردیم رهیذخ نبودنش یروزها یبرا انگارکه. کرد

 به یراض اورا شده هرطور دیبا. بست مکث با را چشمانش

 داشته شهیهم یبرا را تمامش توانستیم درآنجا. کردیم رفتن

 یا دونفره یزندگ گرید یا دغدغه چیه و مزاحم بدون. باشد

 تصور هم یفرزندان شانیزندگ نقشه در حتما کردندیم آغاز

 !اهیس و یوحش چشمان ای دایت همچون یدخترک. کردیم

 در یاالتیخ عجب. داد قورت را شیلبها یرو تا آمده لبخند

 !داشت سر



 بایتقر..کنم یزندگ یدب برم شهیهم واسه خوامیم وقته یلیخ-

 ..فقط کردم ممکارا همه

 افزود و دیکش قیعم دم

 هی، بسازه واسم یزندگ هی بتونه که یکس..دارم کم همپا هی-

 باشه قلبم گاه هیتک که یکس..عشق از پر آروم یزندگ

. بود شیها صحبت ادامه منتظر زده بهت دایت چشمان

 دلش اگر نشست نیشاه یلبها یرو مردانه و قیعم یلبخند

 ،قطعا نمفرستاد غمای به حساساتا و شدینم دلباخته یروز

 را شیعاشق شانس توانستیم نیشاه تیجذاب به یپسر

 بود بسته سرش پشت که یپرپشت یموها. کند امتحان

 یتداع ذهنش در را پرابهت یگرگ از یریتصو دهیکش چشمان

 در خدا شهیهم که یشیر ته و گون گندم پوست کرد یم

. بود یتنداش دوست و خاص یفرد مشخصات. داشت صورتش

 !بود دایت او که بسا چه اما



 کنار را افکارش نشست سردش دست یرو که نیشاه دست

 عقب به وادار را نیشاه اش یانار یها گونه و بود معذب. زد

 نکردهمان کم را اش فاصله یول دیکش را دستش. کرد ینینش

 .نبود دلش کار دایت از یدور

 فکر ییخوایم که تاهروقت..یبد جواب االن ستین یاجیاحت-

 . نذار منتظرم ادیز یول کن

 افزود و کرد قلبش به یا اشاره انگشت با

 نداره طاقت گهید نیا-

 عاشقانه_رمان# نیآنال_رمان# اسپرسو_تلخ_طعم#

 عشقوالنه# ممنوع_عشق# رمان# درام_عاشقانه_رمان#

 

 [4/15/20 ,11:56 AM] 

 

 152_پارت#



 روزها نیا نیهشا چون دیشا. نداشت اعتماد شیها گوش به

 .بود شده ییهوا گذراندیم وقت او با ادیز

 داشت، قتیحق دیشنیم که ییصدا بود، یواقع ها چشم نیا اما

 گفتیم قلبش خواستن از و بود نشسته شیروبرو که ینیشاه

 .نبود توهم

 مانده رونیب آب از یماه مانند. نداشت گفتن یبرا یحرف چیه

 خبر یسخن ونه آوا از نه اما کرد بسته و باز را دهانش فقط

 و مطبوع یهوا  ظاهرا. خورد سر کمرش یرو عرق قطره. بود

 .بود تحمل قابل ریغ شیبرا هم رستوران یفضا خنک

 دایت یروبرو و کرد پر خی آب با را زیم یرو وانیل نیشاه

 گرفت

 بخور-

 ابراز بجز داشت را یحرف هر انتظار. دیکش سر نفس کی را آب

 !نیهشا طرف از احساسات



 و اش گونه انار صورت. گرفت جان نیشاه یلبها کنج لبخند

 از خبر..بود گفته کبارهی به که یشنهادیپ بابت شدنش هول

 . داشت را دختر نیا بودن بکر

 !یش هول انقدر کردمینم فکر-

 خنده به هم را دایت اش شده کنترل خنده و شوخ لحن

 .برد شالش ریز را شیموها. انداخت

 خوردم جا فقط..نه-

 داد ادامه و کرد یا سرفه داشت،تک یفیخف لرز شیصدا

 نداشتم انتظارشو..یزد حرف احساساتت از مقدمه یب انقدر-

 در سو کم هرچند یبرق دنبال به نافذش نگاه با و زد پوزخند

 ..گشت،اما دایت چشمان

 یباش زده حدس االن تا کردمیم فکر-

 ..نه-



 ایدر روبه شفاف و زرگب شهیش کنار و شد بلند یصندل یرو از

 .ستادیا

 نخ نیچند نیب از نخ کیآورد، در بشیج از را گاریس پاکت

 . گذاشت لبش گوشه و دیکش رونیب گاریس

  دیرس مشامش به گاریس یبو زود یلیخ

 خالف یزیبودنش،چ یگاریس و نیشاه. کرد بلند انزجارسر با

 به نیشاه که کرد یا سرفه تک. بود اش یذهن تصورات

  زدیم موج یدلخور هیشب یزیچ نگاهش در. برگشت سمتش

 ؟یکن خاموشش شهیم-

 نیا کردیم حس. بودند ستادهیا گریکدی بغل به بغل شیابروها

 یدایت از چشم. کرد خورد را غرورش طرفه کی ی عالقه ابراز

 .نگرفت ساکت و آرام

 درون را گاریس و رساند زیم کنار به خودش کوتاه گام چند با

 کرد خاموش دایت بشقاب



 خونه رسونمتیم-

 برم تونمیم خودم-

 ! داشت حرفش و رفتار در خجالت یکم نبود،فقط که ترس

 رسونمتیم گفتم-

 ..نکرد اعتراض نیشاه یجد و محکم لحن درمقابل

 درام_عاشقانه_رمان# اسپرسو_تلخ_طعم# ممنوع_عشق#

 رمان# عاشقانه_رمان#

 

 [5/4/20 ,2:38 AM] 

 

 153_پارت#

 بدون. کرد تشکر کوتاه. گذاشت شیپا کنار را انچمد راننده

 را زنگ دکمه سرهم پشت بار چتد و رفت زنگ سمت یمعطل



 درد دل و بود خسته نشد یطوالن یلیخ انتظارش و فشرد

 یحساب ییایدر کوتاه سفر و نداشت ایدر به یعادت.  داشت

 .بود زده بهم را حالش

 چشمان و آشفته صورت دنید با که بود منتظرش هامون

 زد طعنه و دیخند بلند سرخش

 سوسول؟ انقدر مرد-

 یمبل نیتر کینزد یرو را خودش و رفت یا غره چشم ونداد

  ستادیا سرش یباال هامون..کرد پرت دید که

 یش سرحال ریبگ دوش پاشو-

 فقط داشت دوست و داشت جهیسرگ و تهوع حالت حس هنوز

 .نداشت هم زدن حرف ینا یحت. بخوابد

 گرفت را شیبازو ریز و ستادیا ونداد ارکن اریسام

 ..شهیم داریب پسر نیا االن هامون نکن صدا سرو-



 یحال در و شد بلند مبل یرو از تا کرد کمک حال یب ونداد به

 داد ادامه بود سستش یها قدم مراقب که

 واسش اریب قرص هی..میاریب سرحال نویا دیبا فعال-

 یکم اورد امونه که یقرص و گرم آب دوش از بعد ونداد

 یزیم دور مرد هرسه. بود شده روشن کامال هوا. شد سرحال

 اریسام. نداشتند صبحانه یبرا یلیم کدام چیه اما بودند نشسته

 .خواند بار نیچندم یبرا را دستش کوچک برگه

 باشه داشته قتیحق دونمیم دیبع-

 چرا؟-

 انداخت هامون جانب ینگاه مین

 پول واسه باشه دهید وارید رو جا هی ممکن..اسم هی فقط نیا-

 دستت داده کاغذ نیا رو نوشته

 اش چهره. کرد کینزد شیلبها به را مویآبل و آب وانیل ونداد

 شد درهم مویآبل یترش از



 زخم خودش گفت پسره بابا نه-

 

 [5/4/20 ,2:38 AM] 

 

 154_پارت#

 بالش و دست فقط...خوردس زخم خودش گفت پسره بابا نه-

 ..بکنه یکار تونستینم دهنبو بند ییجا

 به یقوس و کش که یدرحال و گذاشت زیم یرو را وانیل

 داد ادامه دادیم بدنش

 و آدرس اونجا..بزنه زنگ من به شرکت بره شد قرار-

 ..نکهیا مثل.. فرستهیم

 و سرش پشت به ابرو و چشم با کردو قطع را کالمش اریسام

 .کرد اشاره نیشاه آمدن



 نشست و دیکش را یصندل نیشاه

 ریبخ صبح-

 سر را وانیل درون ترش عیما مانده ته و نداد یجواب ونداد فقط

  دیکش

 پروژه سر امیم رترید امروز-

  داشت یوسع بود لیموبا درون سرش که یحال در هامون

 داد جواب کند دایمرموزپ شرکت از ینشان

 .ستین یمشکل-

 آمده وجود به جوان مرد چهار امیم نیسنگ و بیعج یسکوت

 هرچند نداشتند سکوت شکستن یبرا یتین کی چیه بود

 .بود آورد عذاب یآرامش

 کوتاه شد بلند و دیکش سر را داغش مهین یچا نیشاه

 .زد رونیب خانه از تند و یخداحافظ



 به گفتن ناسزا و زدن غر به شروع لب ریز ونداد او رفتن با

 رفته سالن به که اریسام یصدا باالخره که کرد جانش

 کرد قطع را شیها زدن غر ادامهبود،

 زنهیم زنگ داره فواد-

 شدن قطع از قبل و رساند لشیموبا به را خودش زود ونداد

 کرد روشن را کریاسپ و داد جواب را تماس

 فواد؟ الو-

 عکسشو که اروی یا نبود؟ دروغ حرفوم یدید.کوکا سالم-

  دیرس االن ،یفرستاد

 بفرستوم؟ عکس

 رفت نشانه را اننفرش سه هر یلبها لبخند

 اگه..ریبگ عکس چندتا رونیب اومد کن صبر..پسر یکاشت گل-

 واسه نیبب بکن موردش در کوچولو قیتحق هی هم یتونست

 داره کار یک با و اومد یچ



 ...کوکا فقط..چشمام رو-

 گفت باالفاصله و دیپر حرفش انیم ونداد

 تخت التیخ حسابته تو پول هیبق-

 دیخند صدا با فواد

 شد حاال-

 فواد شده داده وعده یها عکس منتظر و کرد یخداحافظ

 نشست

 تنهان دخترا..پروژه سر رمیم من-

 شد بلند زود ونداد

 امیم منم کن صبر-

  کن استراحت و امروز-

 گفت و زد خند شین ونداد

 مینیبب دمونویز میریم ما..شماست واسه که کار-



 گفت یپرحرص لحن با و کرد اخم اریسام

 باشه فواد به حواست..مایومدین حیتفر واسه-

 داد جواب رفتیم اتاق سمت به که یحال در ونداد

 کار گفتم یدرثان..تلفن هی خرجش ستین دلم ور که فواد-

 بگذرونم وقت دمیز با خوامیم امروز من شما واسه

  رفت ونداد به یا غره چشم اریسام

 ایریبگ خبر فواد از بره ادتی یباز نامزد ینر ونداد-

 شیروزها نیا گذاشت،استرس اریسام شانه یرو دست ونهام

 تر بزرگ برادر حکم نکهیا نه مگر کردیم درک خوب یلیخ را

 . بود کوه و داشت

 یکاف میباش پروژه سر تو منو-

 نانیاطم با را چشمانش هامون..انداخت جانبش ینگاه مین

 بدون و فرستاد رونیب را قشیعم نفس کالفه اریسام..بست

 .رفت رونیب از یحرف چیه



 

 [5/12/20 ,12:45 AM] 

 

 154_پارت#

 بالش و دست فقط...خوردس زخم خودش گفت پسره بابا نه-

 ..بکنه یکار تونستینم نبوده بند ییجا

 به یقوس و کش که یدرحال و گذاشت زیم یرو را وانیل

 داد ادامه دادیم بدنش

 و آدرس اونجا..بزنه زنگ من به شرکت بره شد قرار-

 ..نکهیا مثل.. فرستهیم

 و سرش پشت به ابرو و چشم با کردو قطع را کالمش اریسام

 .کرد اشاره نیشاه آمدن

 نشست و دیکش را یصندل نیشاه



 ریبخ صبح-

 سر را وانیل درون ترش عیما مانده ته و نداد یجواب ونداد فقط

  دیکش

 پروژه سر امیم رترید امروز-

  داشت یعوس بود لیموبا درون سرش که یحال در هامون

 داد جواب کند دایمرموزپ شرکت از ینشان

 .ستین یمشکل-

 آمده وجود به جوان مرد چهار امیم نیسنگ و بیعج یسکوت

 هرچند نداشتند سکوت شکستن یبرا یتین کی چیه بود

 .بود آورد عذاب یآرامش

 کوتاه شد بلند و دیکش سر را داغش مهین یچا نیشاه

 .زد رونیب خانه از تند و یخداحافظ



 به گفتن ناسزا و زدن غر به شروع لب ریز ونداد او رفتن با

 رفته سالن به که اریسام یصدا باالخره که کرد جانش

 کرد قطع را شیها زدن غر بود،ادامه

 زنهیم زنگ داره فواد-

 شدن قطع از قبل و رساند لشیموبا به را خودش زود ونداد

 کرد روشن را کریاسپ و داد جواب را تماس

 اد؟فو الو-

 عکسشو که اروی یا نبود؟ دروغ حرفوم یدید.کوکا سالم-

  دیرس االن ،یفرستاد

 بفرستوم؟ عکس

 رفت نشانه را نفرشان سه هر یلبها لبخند

 اگه..ریبگ عکس چندتا رونیب اومد کن صبر..پسر یکاشت گل-

 واسه نیبب بکن موردش در کوچولو قیتحق هی هم یتونست

 داره کار یک با و اومد یچ



 ...کوکا فقط..چشمام رو-

 گفت باالفاصله و دیپر حرفش انیم ونداد

 تخت التیخ حسابته تو پول هیبق-

 دیخند صدا با فواد

 شد حاال-

 فواد شده داده وعده یها عکس منتظر و کرد یخداحافظ

 نشست

 تنهان دخترا..پروژه سر رمیم من-

 شد بلند زود ونداد

 امیم منم کن صبر-

  کن استراحت و امروز-

 گفت و زد خند شین ادوند

 مینیبب دمونویز میریم ما..شماست واسه که کار-



 گفت یپرحرص لحن با و کرد اخم اریسام

 باشه فواد به حواست..مایومدین حیتفر واسه-

 داد جواب رفتیم اتاق سمت به که یحال در ونداد

 کار گفتم یدرثان..تلفن هی خرجش ستین دلم ور که فواد-

 بگذرونم وقت دمیز با وامخیم امروز من شما واسه

  رفت ونداد به یا غره چشم اریسام

 ایریبگ خبر فواد از بره ادتی یباز نامزد ینر ونداد-

 شیروزها نیا گذاشت،استرس اریسام شانه یرو دست هامون

 تر بزرگ برادر حکم نکهیا نه مگر کردیم درک خوب یلیخ را

 . بود کوه و داشت

 یکاف میباش پروژه سر تو منو-

 نانیاطم با را چشمانش هامون..انداخت جانبش ینگاه مین

 بدون و فرستاد رونیب را قشیعم نفس کالفه اریسام..بست

 .رفت رونیب از یحرف چیه



 

 

 

*** 

 تیجد با بودو کارگرها به حواسش. کرد نگاهش دور از

 یها روز یبرا دلش چقدر. بود یموضوع حیتوض مشغول

 تنگ دانست یم دشخو سهم را دختر نیا تمام که گذشته

 .بود شده

 کنار را دایت ،دوباره برگرداند عقب را زمان توانست یم کاش

 یها دارید هم اش دغدغه تنها و باشد داشته خوددش

 .باشد هرروزشان

. داشت نگه ثابت دخترک یرو را نگاهش و دیکش قیعم نفس

 یم تنگ هرروز هم دنشید یبرا دلش کند اعتراف بود بهتر

 از شیآرزوها کبارهی به که گذشت وچه شد چه دینفهم. شد



 از یناگهان را گذاشت پا قلبش در که یدختر نیاول. رفت نیب

 .داد دست

 بود،اما حقش. بداند را رفتنش لیدل داشت دوست یروز

 روز هر که ییها گل یادآورین،یشاه و دایت رابطه دنیباد

 .کرد یم سست را رفتنش یپا فرستادیم شیبرا

 قلب سهم گرید دایت رفتیپذ یم دیبا شت،امادا بود،درد سخت

 .ستین او یزندگ و

 با را شیپا یجلو کوچک سنگ و کرد مشت را دستانش

 یدختر بوئ، گرفته را وجودش تمام خشم. زد شوت حرص

 !شد یگرید بینص حاال بود او سهم یروز که

 دوباره انتقام آتش. نبود موضوع نیا از دردآورتر زیچ چیه

 یجا عشق زود یلیخ. دیکش شعله و شد روشن درونش

 .کرد عوض نفرت با را خودش



 بردن نیب از به موفق خوب یلیخ یخودخواه و غرور

 انتقام کلمه سرش و قلب تر،در بلند هربار و شدند احساساتش

 آرام و ندیبب را دایت یها یتفاوت یب توانستینم. زدندیم ادیفر را

 در یرخا همچون نیشاه با کشینزد ارتبازط. ردیبگ

 از شیها خواسته تمام دختر نیا یروز.  رفتیم فرو چشمانش

 .بود ایدن نیا

 !دیرس انیپا به ها خواستن نیا عمر زود چقدر

 دایت یتماشا و ماندن شتریب. کرد تند پا نشیماش سمت به

 از یگاه. کردیم شتریب را شیها حسرت و تیعصبان فقط

 دیند را او داشتن دوست تواندینم که شدیم متنفر هم خودش

 و گرفتیم ضربان سرکشانه  هربار چموشش قلب.  دیریبگ

 .کردیم اش معشوقه خرج احساسات

 .شد دور آنجا از سرعت با دخترک جانب ینگاه بدون



 و آمد یک نشد متوجه اصال. کرد تماشا را رفتنش متعجب دایت

 دور آنجا از سرعت و عجله نیا با حاال که افتاد یاتافاق چه

 .شد یم

 را ساعتش بود افتاده گردنش به که ییکارها و گرما از فهکال

 یادیز زمان کارگرها استراحت و ناهار وقت تا هنوز. کرد نگاه

 قلقلک را ،دلش خنک یدنینوش کی هوس. بود مانده یباق

 که داشتند خی آب فقط طیشرا و طیمح نیا در اما. داد یم

 !بود شیبرا درگرما در یمتیغن هم همان

 بان هیسا به را خودش و سپرد کارگرها از یکی به هارا کار

 احساس. دیکش سر را خی آب از پر وانیل دو وهله در. رساند

 شانه کارو روزپر و بلبشو نیا در. داشت جهیسرگ یوکم تهوع

 . داشت کم را یگرمازدگ کی فقط ه،یبق  کردن یخال

 را بود دهیخر بازار از تایب با شیپ روز چند که یریحص کاله

 . گذاشت صورتش یرو و کرد یپاش آب



 شیصدا سرو یب رفتن آمدنو و اریسام یپ هنوز فکرش

 کرد یم ریدرگ را ذهنش کی به کی که ییها سوال. گشتیم

 .کردند یم عبور هم پس از جواب بودن

 رقمه چیه.کند صحبت یکم او با توانست یم و بود تایب کاش

 را بود تنگرف رنگ درحال دوباره که یحس انکار ییتوانا

 .نداشت

 کار حتما اعترافاتش و ها الیخ و فکر نیا با امروزش ییتنها

 .داد یم دستش

 ، آورد رونیب شیمانتو بیج از را لیموبا و زد کنار را کاله

 .داشت پدرش طرف از یامیپ هروز مانند

 یبود،حت شده ادیز شیها پدرانه روزها نیا که خوب چقدر

 لب مهمان را لبخند اش درانهپیها هیتوص و یانگران امیپ کی

 نیا دلش گفتیم اگر بود دروغ.کردیم جوان دختر چهره و ها

 ایبدن کوچوالو انیک یزمان از قایخواهد،دق ینم را احساسات



 شد،البته شتریوب شتریب دلش در پدر داشتن  حسادت حس آمد،

 موفق هم یحدود تا و داشت جبران در یسع هربار هم یعل

 .بود

 یفرصت سر نوشت،تا پدرش ی،برا جواب رد کوتاه یمتن

 .ردیبگ تماس او با مناسب

 را امروزش حیتفر کردیم خواهش و زدیم زنگ تایب به بود بهتر

 یتایب با یهمصحب دیشا. دییایب کنارش به و کند تمام

 از قبل اما. دادیم نجات ها یفیباالتکل نیا از زش،اورایعز

. دیآ یم شسمت به که شد هامون متوجه تماس یبرقرار

 .کرد مرت سرش یرو را کاله و گذاشت کنار را یگوش

  آورد در را اش یآفتاب نکیع دهیرس هامون

 کوش سخت یبانو بر سالم-

 داد پاسخ کوتاه و نشست شیلبها یرو یکمرنگ تبسم

 سالم-



  دهیپر رنگ صورت حواله ینگاه مین.نشست شیروبرو هامون

 و دینوش را آب یا  جرعه. کرد پر از را  وانیل و کرد دایت

 دیپرس

 ره؟یم شیپ خوب کارا-

 سختمه تنها دست اما خوبه-

 دنیند با انداخت ینگاه را اطراف متعجب،دورو هامون

 داد قرار مخاطب را دایار،تیسام

 !پروژه سر رمیم ومد؟گفتین اریسام مگه-

 سپس و دیکش تهوعش حالت کنترل یبرا یقیعم نفس دایت

 داد پاسخ

 برگشت عجله با دهومین یول اومد-

 شیزانوها به را شیها دست آرنج و شد خم جلو به هامون

 داد هیتک

 نزد؟ یحرف-



 لحظه هر کردیم حس داد تکان پاسخ یرابرا سرش دایت

 .اوردیب باال را اش معده اتیمحتو تمام دارد امکان

 که زشیعز مخصوص نعناع و مویل شربت رفت؛دلشیم دیبا

 یم کرد،رایم درست وگرما تابستان فصل در هرسال

 از وانیل کی مهمان و بود کنارش االن کاش یخواست،ا

 .شد یم زشیعز یها شربت

 

 یم ریس گرید یعالم در انگار هامون اما

 

 

 

 خاموش با هربار و گرفت یم را اریسام شماره تند تند. کرد

 فواد ز ا یدیجد خبر دیترسیم. شدیم روبرو لشیموبا بودن

 رفته رجوع و رفع یبرا یق،تنهاش کله اریسام و  دهیرس



 برات که ینکن یکار دوارمیام"گفت زمزمه لب ریز.باشد

 "بشه دردسر

 زمزمه یصدا فقط که بود حوصله و حال یب یقدر به دایت

 به اوهم گرانید مانند اگر نبود بد شد؛ بلند. دیشن را اش

 دوباره و رفت جیگ سرش کرد حس. دادیم استراحت خودش

 .نشست یصندل یرو

 و زدیم یزرد به دختر صورت. رفت کنارش باالفاصله  هامون

 بود شده خشک شیلبها

 ؟یخوب دایت-

 خواب فقط االن. شدیم شتریب و شتریب هرلحظه تهوع حس

 نگران که هامون از یتار ریتصو. خواستیم یطوالن و قیعم

  طول یلیخ. دیدیم را بود ستادهیا سرش یباال

 ..رفت فرو مطلق یهایس در و بست را د،چشمانشینکش

* 



 از یخبر هنوز. فرستاد رونیب صدا با را قشیعم دم هامون

 چقدر. ماندیم پاسخ یب شیها تماس همچنان و نبود اریسام

 . بزند ادیفر اریسام سر بر را حرصش تمام داشت دوست

 عجله با را خودش بود داد هیوارتکید به که هامون دنید با تایب

 .رساند او به

 ؟کجاست دایت-

 از شده سیخ و نگران چشم دوجفت کرد بلند که را سرش

 حتما توانستیم اگر. رفت هم در شتریب شیها اخم. دید اشک

 یادعا.  بود دوست مثال. انداخت یم راه ادیفر و داد هم او سر

 یخوشگذران یپ و کرده رها تنها را دایت داشت،اما هم یخواهر

 .بود شیها

  داد اشاه شیکنار اتاق به

 خوابه فعال...اتاق تو-



 مانع یجور جمله نیا با هامون کرد حس. ستادیا مردد تایب

 خیتوب و سرزنش. کردیم معذبش شیها نگاه. بود شده اش

 دیفهم خوب یلیخ را درونشان

 هو؟ی شد گفت؟چش یچ دکتر-

 کرد نگاهش یجد هامون

 شه با یبستر دیبا و امشب. شده گرمازده-

 جمعشان به هم ونداد. فرستاد رونیب نامحسوس را نفسش

 فرصت از تایب. شد هامون با پچ پچ مشغول امدهین و شد اضافه

 شیتشو پر و نگران. شد اتاق وارد و کرد استفاده آمده بدست

  بود خواب غرق دایت. رفت دایت تخت کنار

 و ونداد آمدن. دیبوس را اش دهیپر رنگ صورت و شد خم تایب

 به شوق و ذوق یقدر به یطوالن یروزها از پس دارشانید

. کرد فراموش را کس همه و زیچ همه که کرد قیتزر جان

 . بود یم دایت به حواسش شتریب دیبا



  قد بغض فشرد، یآرام به و گرف دست در را دایت دست

 نداشت دوست. کرد خشک جا شیگلو در نارس ییگردو

 تخت یرو دهیپر رنگ و حال یب نگونهیا را غارش اریدا،یت

 چقدر. کرد گرم را اش گونه اشک یها قطره. ندیبب مارستانیب

 روز و حال مقصر او تنها کردیم حس!بود نازک دل دختر نیا

 ...است دایت االن

* 

 از فارغ. بود نکنده ایدر از دل هنوز و رفتیم یکیتار به رو هوا

 حال. بود آورده یرو خودش با خلوت به افتاده  که یاتفاقات

 وعده توانستی،نم شدیم تر گرن پر چشمانش یجلو دایت که

 زد،چگونه خودش افکار  به یپوزخند. بدهد قلبش به یگرید

 آتش گرفت،همیم جان ذهنش در انتقام یسودا هم شدیم

 شعله دوباره و شدن روشن به رو قلبش در عشق شده خاکستر

 . رفتیم شدن ور



 هرچقدر بود بس. داد قلقلک را شیپا کف کوچک یموج

 از هنوز  که ینیشاه یبرا را دانیم و گرفت بغل غم یزانو

 گذاشته  یخال کردیم عشق و داشتن دوست یادعا دهینرس راه

 خودش دستان در برنده برگه هنوز بود کرده فراموش. بود

 !قلب نام به یا برنده برگ. است

 اما شد نیماش سوار. آمد رونیب ها صخره انیم از و شد بلند

 امیپ از یمیعظ لیس با و کرد روشن را لشیموبا حرکت از قبل

 یبرا را خودش و گفت یپوف لب ریز. شد مواجه هامون یها

 یگوش بازکرد که را امیپ نیاول. کرد آماده شیها سرزنش

 یمعطل بدون. شد انینما هامون نام و دیلرز دستش درون

 داد پاسخ را تماس

 هامون؟ بله-

 اصد تن باشد دهیرس اش خواسته به باالخره انگار که هامون

 زد ادیفر نیخشمگ و داد باال



 زنمیم زنگ یهرچ صبح ؟ازیرفت یگور کدوم هست معلوم-

 ؟یخاموش چرا

 آرامش یخونسرد با داشت یسع و رفت کالم انیم اریسام

 کند

 شیپ کیکوچ کار  هیکه، فتادهین یاتفاق داداش باش آروم-

 اومد

 در هنوز. بود نشده بزرگ پسر نیا فرستاد رونیب را نفسش تند

 قروچه دندان.کرد یم ریس شیها یسالگ 15 و ینوجوان المع

. کرد یم اش یعصب شتریب روزها نیا دیجد اریسام. رفت یا

 :دیغر و فشرد مشتش در را یگوش

 مارستانیب ایب. برهیم خواب رو تو ببره آب ارویدن-

 یها تپش. انداخت جانش به اضطراب مارستانیب نام دنیشن

 .داد یم بد گواه قلبش

 ؟یخوب افتاده؟تو یاقاتف-



 یفهمیم خودت ایب-

 یگرید اضافه حیتوض چیه بدون را تماس اما بود، خودخواهانه

 .آورد یم خودش به را شق کله اریسام یجور دیبا. کرد قطع

 فشار گاز پدال یرو را شیپا ، مضطرب اریسام طرف نیا در

 هامون که یمارستانیب آدرس به را خودش سرعت با و داد

 نشسته جانش در بردارانه یا آشوبه دل. رساند ود،ب فرستاده

 بود

. شد خارج اتاق از ونداد با صحبت و زدن قدم یکم یبرا تایب

 :گفت و رساند او به را خودش شتاب با دکهیراد اریسام

 کجاست؟ شده؟هامون یچ-

 کرد اشاره اتاق به تایب

 البته. شد بد دایت حال پروژه سر امروز راستش.. خوبن شونیا-

 شده گرمازده دکترگفت.. خوبه االن

 



 با دیبا افتاد راه عجله با. نماند تایب یها حرف ادامه منتظر

 . دیدیم را بودنش خوب خود چشمان

 به

 

 

 

. بود خواب ضعف، و داروها بخاطر دایت. گشود را اتاق در یآرام

 نباریا.  دیماس شیها رگ در خون یا صحنه نیچن دنید با

 نیا خواستن فقط ،قلبش ساله چند نهیک و یدلخور از شتریب

 از دم هم ها فاصله نیدورتر در بود سخت. زدیم ادیفر را دختر

 شود؟ یم اش یحال ها حرف نیا قلب مگر. بزند خواستنش

 به دل. بود بلد بودن عاشق و شدن عاشق فقط که یقلب

 یا نهیک و نفرت اوج در االن بود،مثال نیریش هم دادن قلبش

 . کرد یم آرزو دایت داشتن قلبش از یا گوشه یمیقد



. کرد ترک را اتاق باالفاصله اریسام. خورد تکان دایت چشمان

 و ستادهیا نفرت و عشق یدوراه نیب که حاال خواستینم

 و نجا،یا را او دایت گشتیم یدیام و نور و نشان یپ فیباالتکل

 اول وهله در. ندیبب زدیم سوسو نگاهش در کهییها ینگران با

 ...آمد یم کنار خودش با دیبا

 نگاه. نشست مارستانیب محوطه یها مکتین از یکی یرو تایب

 در یادیز داشت دایت دنید یبرا که یا عجله و اریسام یها

 هردو زد،امایم موج هردو رفتار و ها نگاه در عشق. زدیم ذوق

 !داشتند آن انکار در یسع لجبازانه

 سر یباال را  شیپرتشو و نگران اریسام و شود داریب دایت مثال

 ینگران حس نیهم توانستیم. شدیم نور ینورعل ندیبب خود

 یبرا تازه یا جوانه و ها نفرت گذاشتن کنار یبرا یآغاز

 !باشد عشق

 . نشاند شیلبها یرو نیریش ی،تبسم یتصور نیچن



 !؟یخندیم تنها تنها-

 کرده هول تایب.  پراند جا از دهیترس اورا ونداد یناگهان حضور

 را لبخندش دوباره ونداد خندان چهره. صدابرگشت سمت به

 دیبخش جان

 ونداد میترسوند یوا-

 داد تکان چشمانش یجلو نرگس یها شاخه ونداد

 شد؟ تموم ترست-

 عطرشان تمام و کرد کینزد اش ینیب ،به گرفت هارا گل تایب

 دیکش نفس قیعم را

 ؟یکن یم کاریچ نجایا تو-

 از بود؛ داده رخ دلش در میعظ یتحول. نشست کنارش ونداد

 یحت که شد مهم و گرفت جان اش یزندگ در دختر نیا یک

 بخورد؟ توانستینم او بدون هم غذا یا وعده

 .خودت و خودم..میبخور شام اومدم-



 گاه یب و گاه یها رد؟توجهیمیم دینبا ذوق و یخوشحال از

 .بود یا کننده قانع لیدل ونداد

 گوشت حتما. زد گاز اشتها با و گرفت هارا چیساندو از یکی

 !شدیم تنش

 دمیخر اونم خوبه؟واسه دایت-

 ششیپ اریسام االنم..خوابه-

 را اش ازنوشباه یا جرعه و کرد اش حواله ینگاه مین ونداد

 دینوش

 اومد؟ یک-

 ینیزم بیس بچگانه و برد لپش گوشه را اش زده گاز لقمه تایب

 کرد جدا چشیساندو انیم از را زده سس یها

 . شیپ قهیدق ده-

 دیکش را اش کرده باد لپ ونداد



 نکن یدلبر انقدر مارستانیب وسط بچه-

 پشت شده فیرد دارم دوستت و زدن حرف عاشقانه اهل ونداد

 شیهوا توجه و ها رفتار در را قشیعال تمام. نبود هم سر

 با و.  کردیم طنتیش یهوا دلش هم او یگاه اما. دادیم نشان

 دلبرکش یها لپ به و دیدزد یم را بیس یسرخ شیها حرف

 آغوش در  را تایب داشت دوست که حاال مثل. دادیم هیهد

 .ببوسد بارها و بارها را اش گونه انار ی ها لپ و ردیبگ

 حبه کی اندازه به ینیریش. برگشت اش چهره به دوباره لبخند

 با اش  ییتنها یبرا ییها حرف چه. شد آب دلش در قند

 فقط او یها جمله مقابل در االن و شتندا سر در ونداد

 و سرخ اش چهره و زدیم لبخند زده کرد،خجالتیم سکوت

 ونداد دل شیها بودن بکر نیهم نداشت خبر اما! شدیم دیسف

 سمت به اورا  بودن تایب قلب آخر و اول عشق نکهیا. برد را

 . کشاند عشق معجزه



 اندک فاصله. گذاشت کیپالست درون را چیساندو کاغذ ونداد

 تایب. انداخت تایب و یصندل پشت دست و برد نیب از را انشیم

 . شد متعجب ونداد یناگهان حرکت  نیا از

 رییتغ همه نیا یک از. کردیم دادیب را خواستن ونداد یها نگاه

 یا مقدمه چیه بدون! بود بیعج هم خودش یبرا که کرد

 :گفت

 اتفاق میزندگ تو معجزه نیع داشتنت.. آرومم یکنارم یوقت-

 افتاد

 کنار ها مدت. زدیم عشق از حرف فقط دخترک قلب هرتپش

 نیهم ونداد نشد وقت چیه اما گذراندند روزها و بودند گریکدی

. کرد سکوت باز. دیبگو داشتنش از ایر یب و صادقانه  قدر

 چشمان به ینگاه مین ونداد. خواستیم دنیشن فقط دلش

 شیها لب کنج کمرنگ یلبخند. انداخت براقش ق مشتقا

 افزود و نشست



 .ندارم داشتنت دوست جز یکار گهید حاال از-

 کرد نگاهش یسرخوش کند؟با راپنهان ذوقش که نبود الزم

 چقدر. دادیم مزه زبانش ریوز  بود نیریش اعترافات نیا ،چقدر

 اند گفته راست ها یمیقد. نشست یاتفاق روزو نیهمچ منتظر

 ".یساز حلوا قوره ز یکن صب گر"

 فیظر ییصدا تن با و آرام. شود مطمئن داشت دوست فقط 

 :دیپرس

 ؟یهست شهیهم-

 داد وپاسخ دیبخش صورتش به ا لبخندش تمام ونداد

 جان بانو.. هستم یباش یوقت تا-

 کنم یم عادت حرفا نیا به..م جنبه یب من نگو-

 آرام و سست  دکهید دور از را اریسام قامت.  دیخند بلند ونداد

 که یمهم خبر و بحث کردن عوض محض.  داشتیبرم قدم

 :گفت شوخ لحن با داشت اریسام یبرا



 عاشقان میدار مارستانیب ،وسط دهیکش کجا به کارمون نگاه-

 !میزنیم حرف

 دیکشیم پر دلش دانستیم چه ونداد افتاد؛اما خنده به هم تایب 

 چه. باشد خواستیم که ییهرجا حاال. اعترافات نیا یبرا

 .سرخ یها گل از پر ییجا چه مارستانیب

 

 به داد جان و گرفت جان. دیشن که بود مهم دنشانیشن فقط

 .دهیرس سرانجام به تازه عشق نیا

 نکهیا بدون اریسام

 

 

 

 بلند باالفاصله وندا. کرد عبور کنارشان از کند بلند را سرش

 .رفت دنبالش به و شد



 ؟یسام-

 یا وزنه که نگارا. کردیم ریس گرید ییایدن در و بود حواس یب

 عقب به توانستیم کاش.کردیم ینیسنگ دلش یرو نیسنگ

 یول.  شدیم عاشقش اول از. دید یم ازاول را دایت ، برگردد

 که داشت را شهامتش آنقدر کاش. کند شیرها بود محال

 گذشتینم آن از لیدل یب و بچگانه گرفت یم یمیتصم یوقت

 برگرداند خودش سمت به اورا و دیکش را شیبازو ونداد

 ؟یپسر؟خوب کجاست حواست-

 باشد مغرور و محکم اریسام همان کرد یآمد،سع خودش به

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو-

 ..اومدم سرزدن واسه-

 یادآوری با. کرد نگاه بود ستادهیا ونداد کنار که تایب به اریسام

 :گفت جوان دختر به رو بود شده داریب که ییدایت

 د؟یباش رشکنا شهیم شد داریب دایت-



 . کرد یخداحافظ هردونفرشان با و قبول زود یلیخ تایب

*** 

 بودن هوا دو و با کی بخاط کم. خورد یم را خونش خون

 آب بر نقش را شانیها نقشه تمام. بود نداده خسارت نیشاه

 .کند یم یگذران خوش راحت یالیخ با حاال و کرده

 یروز هباالخر. زد یقیعم پک و گذاشت لبش گوشه را گاریس

 !شد یم وانهید نیشاه یکارها دست از

 را یگوش. کشاند زیم سمت به اورا را تلفن زنگ یصدا

  برداشت

 بگو؟-

 : گفت یصدر تند لحن از ناراحت و ییرو ترش با نینازن

 اومدن راد یآقا-

 نشه مزاحم میکس..تو ادیب بگو-



  که بود او خود منظورش! نبود شرکت نیا در یک که او ریبغ

 یصدر ز را عاشقانه یها زمزمه گرید ست یمدت چند

 دایجد. ندارد هم را یتلفن کوتاه مکالمه فرصت یحت. شنودینم

 حس. کردینم جبران را تندش یها رفتار از کدام چیه هم

 باشد انیم در گرید یکسیپا نکند افتاد کار به اش زنانه ششم

 !شود؟ حنا ریدرگ دست او و

 داشت که یکنجکاو حس اما. دکر ییراهنما اتاق به را نیشاه

 تا چسباند در به را ،گوشش کشاند اتاق درب پشت تا اورا

 و ادیفر و داد جز یول.باشد مهمانش و یصدر جلسه شاهد

 ...نشد دشیعا یگرید زیچ چارهیب مهمان یها خیتوب

 به تیاهم یب و بود نشسته یصدر یروبرو خونسرد نیشاه

 .بود شدنش تمام منتظر او یها هوار و داد

 با و کرد یم تکرار دوباره و یتکرار یها خحرف یصدر

 .شد یم تر ین،جریشاه ندادن نشان واکنش



 ریز یزد بفهمن اگه یفهمی؟میکارکردیچ یفهمی،م توئم با-

 کنن؟ ینم رحم بهت یچ همه

 :گفت و انداخت پا یرو پا نیشاه

 رو و اون از بهتر گهید صدتا.. نه دختر نیا گفتم بار صد-

 دایت رو گذاشته دست خرفت کهیمرت یول کردم

 گرفت باال  دیتهد نشانه به را انگشتش و شد خم یکم سپس

 :گفت یصدر روبه و

 قرمز خط دختر نیا..گمیم هم گهید هزاربار گفتم صدبار-

 دایت یب دایت..اما دمیم شم برابر ده..دمیم خوانیم منه،خسارت

 بود؟ سخت دبودن افتاده رشیگ که یمنجالب درک ای دیفهمینم

 :دیغر خشم با و فستاد رونیب پرحرص را نفسش یصد

 یداد آب که و بند..یشد یم عاشق دینبا کار نیا تو احمق-

 که داره یچ دختره نیا..نذاشتم من کنن خالصت خواستنیم



 هیقض شر بره بفرستش.. گهید یکی نشد نیندارن؟ا دخترا هیبق

 بخوابون رو

 نیب از را تحملش و تاب  زشقرم خط از گفتن. نبود آرام گرید

 نیا به دیبا یجور. رفتیم راه اتاق در یعصب و بلندشد. برد

 ضعف نقطه یرو گذاشتن دست فهماندیم طماع مرد ریپ

 .ندارد یخوب عواقب راد نیشاه

 .. بکن فکراتو خوب.آخره حرف متنظر امشب-

 دایت دیفهمینم چرا. برد شیموها درون دست یعصب نیشاه

 و جان و ست،تمامین اش عالقه مورد دختر کی فقط دایت

 تمام یعاقل آدم کدام. شودیم خالصه دختر نیا در اش یزندگ

 کند؟ یم یگرید میتقد یدودست را اش یهست

 سراغ بهتر مورد چند..دایت یب دایت گفتم که همونه من حرف-

 امشب نیهم داد یاوک.. برن که نیراض خودشونم دارم

 در اون به نیا..خوامینم مزدمدست و پورسانت..فرستمشونیم



 چهره. ستادیا اش نهیس به نهیس حرفها نیا از کالفه یصدر

 :گفت سزنشگرانه و گذراند نظر از را نیشاه مصمم

 ..ننداز خطر به و تتیموقع.  نکن یباز خودت یزندگ با-

 زد را آخر رخالصیت و  آورد  نییپا را شیصدا تن

 یخواهردار هیتو نیشاه  باشه ادتی-

 یصدر هیقی حرکت کی در و گرفت فرا را وجودش تمام شمخ

 چهره دیکوب سرش پشت وارید به قدرت با اورا و دیچسب را

 و  کرد نگاهش غضبناک نیشاه اما شد دردجمع از یصدر

 کرد خفه گلو در را یصدر درد یصدا ادشیفر

.. زنمیم ششیآت زنده زنده بذاره من ناموس رو دست یهرک-

 من خواهر فکر یحت گفته نیشاه یگیم مه ریپ گرگ اون به

 .سگات جلو ندازمیم برمیم سرتو بگذره ذهنت از

 دندان یرو دندان. گرفت را نیشاه شده مشت دستان یصدر

 :گفت نیشاه خشم از شده سرخ چشمان در چشم و دییسا



 حالت و عشق یپ بر و یچ همه ریز یبزن یوقت یکرد فکر-

 احمق نه!مخت؟ تو کننیم یخال ریت هی و کننیم داتیپ انیم

 سراغ هم روز هی باش مطمئن..کشنتیم ذره ذره جون

 دایت هم رنیم خواهرت

 هول عقب به اورا و کرد جدا اش قهی از را نیشاه یها دست

 افزود و داد

 و خواهرت یزندگ  و بفرست رو دایت.. باش یعاقل پسر ایب-

 بخر

 

. دید نیشاه چهره در را رشیتاث اما زد حرف ظالمانه

 دیوتهد دروغ یکم. کرد پنهان شیلبها پشت را پوزخندش

 بود محال. نبود بد هدفش رساندن ثمر به یبرا خودیب یها

 نادان بخاطر را کارش و اعتبار

 



 

 

 بدهد؛ دست از نیشاه ی

 فکر و بود شرفتهیپ انهیناش. انداخت مبل یرو را تنش نیشاه

 یم شیرها یبرا یاتفاق اگر. نبود چوقتیه مورد کی نیا

 .مردیم فقط کرد؟یم چه افتاد

 دیبا. زد رونیب شرکت از سپس و اتاق از یصدر به توجه یب

 قرار را یروز چند رها که خوب چقدر. رفتیم شیرها سراغ

 خاموش تا و گرفتیم را اش ییتنها بهانه. باشد کنارش بود

. داشت یم نگه کنارخودش اورا موضوع نیا آتش شدن

 گرگ آن زدن نیزم یبرا یادیز یها نقشه. گرفت یتاکس

 . داشت ریپ

 قهیدق کی. رساند یم هتل به زودتر هرچه را خودش دیبا 

 به دهیرس. شود ریناپذ جبران بود ممکن هم گذاشتنش تنها



 اتاق را خودش عجله با  سپس. کرد حساب را هیکرا هتل

 دیبا نشده رید تا. بود خواب اطراف یایدن از فارغ رها. رساند

 .بود هیقض دادن جلوه یعاد حل راه نیبهتر فعال. رفتندیم

 میبر دیبا رها؟رها؟پاشو-

 رها صورت یرو بوشهر زیت و تند آفتاب و زد کنار هارا پرده

 کرد صورتش بان هیسا را دستش و کرد اخم. افتاد

 چمدان در را بود اتاق در که یلیوسا و ها لباس اندک نیشاه

 گفت حال همان در و ختیر

 یخانم ستین خواب وقت االن.. میبر دیاب جان؟ رها-

  نشست تخت یرو خوابآلود یرها

 ادیم خوابم هنوز من..یصبح سر خبره چه-

 کنارش. انداخت رها کرده پف صورت به ینگاه مین نیشاه

 یدرحال و بلندکرد تخت یرو از اورا و گرفت را دستش و رفت

 :گفت بردیم یبهداشت سیسرو سمت به که



 رید تا..شیک برگردم زودتر دیبا..دارم رکا یکل من زمیعز-

 میبر دیبا مینداد دست از و لنج و نشده

. پراند رها ی کله از را خواب باالخره ییایدر سفر وعده

. شد آماده زود یلیخ سفر یبرا شنهاد،یپ نیا از سرخوش

 بحال تا که ییاو یبرا ساعته چند هم آن ییایدر سفر تجربه

 پر و جذاب یحساب بود، دهیند کینزد از یحت را فارس جیخل

 ..بود جانیه

 شتریب مشتاقانه اما نداشت عادت جنوب یهوا و آب به هنوز

 ذوق و دینشن را نیشاه یها هیتوص. کرد تماشا را ایدر وقتش

 . دندیپر یم نییپا و باال آب در بودکه ییها نیزده،دلف

 ذوق و نیشاه یبا ها یخستگ تمام با یطوالن بایتقر مسافت

 خی  آب دوش دلش فعال نیشاه. شد تمام رها یبرا ها یزدگ

 الیخ فکرو مطئنا اما خواب، هم یساعت چند و خواست یم

 نیا با. کردیم محروم هم خواب از اورا یحدود تا اش آشفته

 را یمدت توانستیوم داشت سر در که یمیتصم یبرا حال



 امشب را همه باشد ادشی. زد لبخند باشد، اتفاق نیا سرخوش

 شدیم یعمل اش خواسته هم. کند دعوت یمهمان و شام هب

 .آمد یم وجود به دایت و رها یبرا ییآشنا باب هم

 یکس دینبا شام از قبل تا. بروند هتل به را فعال داد حیترج

 کردنش یمعرف کبارهی به جانشیه. شدیم خب با رها ازوجود

 !جمع درآن فرد کی فقط العمل عکس و بود

 

 "دوم فصل"

 با یهرزگاه تایب فقط گذراندو تنهادرمنزل را روزش تمام دایت 

 به. شود مطمئن حالش بودن خوب از تا و گرفت تماس او

 اورا که یآنقدر. بود شده بیعج اریسام یها رفتار نظرش

 یب ایانداخت؛ ینم قیتعو به را یکار وقت چیه شناختیم

 نیا دیکل که یزمان از اما. رفتینم یکار ساغ الیخیب و لیم

 امروز. کردیم یخال شانه  مختلف یا بهانه به هرروز زده را کار



  هامون همراه و گرفت بهانه تهران در را مهم یاتفاق که هم

 .شدند تهران به ساعته چند سفر یراه

 به که بود وقت یلیخ. بود کننده خسته یادیز امروز یروزمرگ

 یها لمیف. نداشت عادت گرید گذراندن وقت فقط و یکار یب

.  کند یکار اش رفته سر حوصله یبرا نتوانست هم میزیتلو

 ییسالها در. برداشت را خودکار و کاغذ و رفت اتاقش سراغ

 یطراح یها کالس تایب هیتوص به بود یفراموش به مجبور که

 زود یلیخ که بود یقیعال جز خودکار با یطراح. رفت ینقاش و

 خودکار اب را شیها طرح شتریب و کرد شکوفا را استعدادش

. بود زمان گذراندن یبرا یمناسب یسرگرم هم د؛حاالیکش

. کرد یطراح راهم شد،آن روشن ذهنش در چهره کی فقط

. برد بکار آن در را ظرافتش تمام و کرد مکث چشمانش یرو

 شتریب هرچقدر. کند ینقاش ها آن در را عشق بخواهد که انگار

 غضب. شدیم یعسل یها چشم دلتنگ شتریب رفتیم شیپ

 و کرد یم یقرار یب دلش. بست را شیگلو راه و شده بیس



 کم چقدر خوبشان یروزها عمر. گرفت یم را معشوق سراغ

 .کرد زنده هارا حسرت عوض در و شد تمام کبارهی به بود،

 جان چشمانش یجلو اریسام چهره از شده یطراح یریتصو

 کنار یها نیچ. کرد کار را اتشیجزئ تمام صانهیحر. گفت

 دیسف اما اندک یتارها. شدیم انینما خنده بهنگام که شچشم

 جذاب یا چهره که یشی ته بعالوه تمامشان. شیموها یجلو

 ته و بلند یصدا با کنارش که یبار نیآخر از. دیبخشیم او به

 نیدلنش لبخند همان اما بود گذشته یادیز د،زمانیخند یدل

 را یاریسام اصل در.  کرد اضافه طرحش به را اش  مردانه

 اریسام. کرد یزندگ او با قلبش در سالها که کرد یطراح

 .اش  یزندگ خوش یروزها یداشتن دوست

 توهم و یپرداز الیخ از توقف به مجبور اورا خانه زنگ یصدا

 .کرد نشیریش یها

 را د،شالشیند فونیآ توریمان صفحه در را یکس یتصو یوقت

 یخبر چیه یدولیکش گردن. دررفت یجلو و دیکش سرشیرو



 امروزبه که بس و  بوده الیخ دیشا کرد فکر. نبود یکس از

 به برگشتن از قبل اما گذشت خاطراتش در پررسه و ییتنها

 یسف و یلیمستط پاکت منزل

 

 

 

 :گفت نیشاه به

 .یشد خسته یلیخ که شما  یمخصوصابرا..هیفکرخوب-

 و  حرف چیه. داد خند شین با را اش طعنه جواب نیشاه

 یکم نیشاه. ببرد نیب از را امشبش شیع توانستینم یثیحد

 خودشان فقط که ی،جور گوشش کنار و شد خم دایت سمت

 :گفت بشنوند

 خانم؟ احوال-

 . زد لبخند معذب دایت



  خوبم ممنون-

 مانند یحس. ستینگر حرکاتشان به  رکیز و قیدق اریسام

 گردنش رگ یکینزد همه نیا از.دیمک را جانش رهیش حسادت

 حسرت و کرد یزندگ دایت بدون هرچقدر بود بس. زد رونیب

 ییصدا که بود نیشاه کردن دور یبرا بهانه دنبال. خورد

 سر پشت به نفر پنج هر. کرد جلب را توجهشان آرام و فیظر

 .برگشتند بود ستادهیا جوان دختر که یمحل و

 اما بود، ستادهیا برادرش یها مهمان دنید  یبرا مشتاق رها

 رگ در ،خون خاطراتش دور چندان نه یآشنا هچهر دنید با

 یجلو از یلمیف مانند گذشته که انگار. بست خی شیها

 اما زد چنگ را شیگلو بغض. کرد عبور سرعت به چشمانش

 گرفت یباز به را قلبش رحمانه یب ونداد که یموقع. کرد اخم

 یا قطره یحت داد قول خودش کرد،به ترک اورا سپس و

 ادی به چوقتیه و بود موفق. نکند حرام شیبرا هم اشک

 .ختینر اشک خاطراتش



 نامش رها حضور از متعجب و ستادیا ها گرفته برق مانند ونداد

 .زد صدا را

 یتالق. کرد یکمرنگ اخم نداشت یانتظار نیچن که تایب

 کی یبرا. دیکش خط اعصابش یرو ونداد و رها ینگاها

 نگاه نیا دانستیم اما نبود مطمئن. شد متنفر ونداد از لحظه

 قطع قصد چکدامیه.دارند ساده ییآشنا کی از باالتر یلیدل ها

 .انداخت ونداد رخ مین به ینگاه طلبکار. نداشتند را خط نیا

 ونداد؟ یبگ یزیچ ییخواینم-

 کجا از دانستیبرنم شیموها انیم دست آمده خودش به ونداد

 رنگ پر آنقدر اش یزندگ در رها نقش. دیبگو چه و کند شروع

 دست از شهیهم یبرا را تایب نبود دیزد،بعیم یحرف اگر که بود

 .بدهد

 دور دست. رفت رها کنار آمده شیپ تیموقع از خرسند نیشاه

 :گفت هیبق به رو و کرد حلقه خواهرش کمر



 خواهرم،رها تنها..کنمیم یمعرف

 خواب ای دین یم درست. کرد نگاه نیشاه دهان به مات ونداد

 رتشیغ و یمردانگ از شهیهم  رها که یدربود؟برا شده زده

 نیشاه داشت، شیدور از که ییها یدلتنگ و کردیم فیتعر

 بود؟

 ب را دستش سپس و کرد نیشاه حواله یپوزخند نیشاه

 افزود و گرفت جمع سمت

 فیتعر واست که دایت هم خانم نیا و تایب ار،هامون،خانمیسام-

 .کردم

 :داشت تمسخر مه نگاهش یحت. کرد د،مکثیرس ونداد به

 یشناسیم که هم رو ونداد-

 

 جا برادرش زیسورپرا نیا از هم او. زد لبخند گرفته رها

 رو. رفت تر کینزد یکم. باخت یم را خودش دینبا خورد،اما



 یب تایب. کرد دنشانید از یخوشحال ابراز و زد لبخند پسرها به

 دهیرس دایت به. فشرد را اش ییآشنا یبرا شده دراز دست لیم

 فیتعر شیبرا دایت از نیشاه یقدر به. گرفت عمق لبخندش

 .شناسدیم اورا سالهاست ایگو که بود کرده

 کردیم ازت نیشاه که یفایتعر با. تییآشنا از خوشحالم-

 نمتیبب داشتم دوست

 :داد پاسخ و زد لبخند متقابال دایت

 دارن لطف راد جناب..ممنونم-

 نیشاه.نبود مهم یبرا اما کرد نگاهش کننده خیتوب نیشاه

 کهیوقت تا نه. نداشت اش ندهیآ و یزندگ در ییجا چیه

 .باشد مهاجرت قصدش

. ستادیا ونداد نهیس نهیس و گرفت باال را سرش مصمم رها اما

 که یقلب یازا در و یا جانانه یلیس داشت دوست چقد



 متنانتش و قار و بود اورها اما. کردیم حامش بود،  شکسته

 .بود تیاولو در هم شیها تیعصبان در یحت

 درسته؟ فرداد مهندس...مهندس یآقا..سالم-

 همه حاال. کردیم ییخودنما جمع انیم در یبیعج سکوت

 کردند یم نگاه نفرشان هردو به کنجکاو

 داد وادامه زد یخند شین رها

 .گمیم من نه اد،اگهیم ادتونی انشاهلل که منو-

 تینها مدهآ دست به فرصت از داشت دوست برگشت عقب به

 گرفتیم آرام ونداد یآبرو بردن با فقط دلش. بکند را استفاده

 و عشق از توگوشم هرروز ادته؟ی میداشت یقشنگ یزندگ-

 تصادف هی تو خانوادت یگفت..یخواستگار ازم..یخوند یعاشق

 ساده من..بشم خانوادت من ییخوایم و ییتنها..کردن فوت

 بابام اجازه بدون تنها و تک. گذشتم خانوادم از تو بخاطر

 کن صبر نه ایبگم؟کدومشو؟ اومد؟بازم ادتی..اومدم باهات



 برگشت منتظر ی،وقت غربت تو تنها و تک من..بگم آخر اولشو

 . دستم دیرس یابیغ طالق درخواست تو یجا ، بودم نامرد توئه

 یصندل یرو را خودش یسخت به تایب. شد وکارتمام زده ضربه

 را سرش نیشرمگ که بود یونداد به نگاهش پربغض. انداخت

 نیریش یاهایرو همه. بود کرده یمخف لباسش ی قهی در

 .شد پوچ کبارهی به اش دخترانه

 رها.دیچک چشمش گوشه از اشک و دیلرز اش  چانه

 زده بهت یها نگاه که ابتدا همان. کرد نگاهش روزمندانیپ

 . باشد انشانیم یا رابطه زد حدس دید ونداد به را اش

 فشیک. نداشت یتیاهم شیبرا گرید  ها نگاه نیا از کی چیه

. کرد ترک آنجارا یگرید اضافه حرف چیه بدون و برداشت را

 که یباز شب هیخم به و ستادهیا صدا یب یا گوشه نیشاه

 .کردیم نگاه بود انداخته راه خودش



 خالص ریت باالخره. نبود مانیپش کرد که یکار از ابدا

 بدست دیبا که یقلب و دایت بجز حاال از و زد هم را انتقامش

 .نداشت یکار آورد یم

 هق هق چارهیب دخترک اما داشت تایب کردن آرام در یسع دایت

 الیخ یبودبرا ونداد رهیخ کنان

 

 

 

 شده نوشته آن یرو نامش و بود افتاده نیزم یرو که یدرنگ

 . کرد جلب را ش توجه بود

 نکرد معطل. برگشت داخل و برداشت یرو از را پاکت دیترد با

 نامه. برد نیب از نامه پاکت کردن باز را اش یکنجکاو حس

 یبرا یتاکس شب 8 فردا":دعوت کلمه حد کوتاه،در یا



 حضور از قبال. شهیم فرستاده شام افتیض به شما رسوندن

 ".سپاسگذارم شما

 یدعوت و بیعج یا نامه. رفت  باال تعجب با شیابروها

 قطعه نباریا انداخت پاکت روند ینگاه دوباره. تر بیعج

 آورد رونیب را یمیقد عکس

 رهیخ مبهوت و مات. شدیم شتریب و شتریب تعجبش هرلحظه

 یمرد کنار یمیقد یعکس. بود عکس درون مادرش ریتصو

 !بهیغر

 و نام چیه و بود شده نوشته "باجانمیز"نام فقط عکس پشت

 .نشست مبل یرو حالت همان در. نداشت هم یریگید نشان

 حوصله چیبود؟ه غامیپ و عکس نیا پشت یا هیقض چه یعنی

 اتفاقات تمام با. نداشت را اش یزندگ  در تازه و گرید یاتفاق

 خواستینم دلش بود دهیرس کردیم را شیآرزو که ییجا به اما

 .بدهد دستش از زود یلیخ



 یلیم نبود،اصال کار در یعکس اگر. کرد پنهان را نامه و پاکت

 هم را مجلس صاحب نام یت که یافتیض به رفتن یبرا

 به میتصم مادرش عکس دنید با یول. دانست،نداشتینم

 .  گرفت رفتن

 ونداد و تایب دنیرس از خبر آمد یم رونیب از که ییصداها سرو

 خسته ونداد. رفت رونیب و کرد مرتب را وضعش و سر. داشت

 به دتن  بود زدن غر درحال مدام تایب و دهیکش دراز کاناپه یرو

 رفتیم آنطرف و نطرفیا

 سالم-

 کشاند سمتش به را تایب شیصدا

 ؟یخوب..زمیعز سالم-

 ه؟یچ واسه عجله نیا..خوبم من-

 داریب تا دیکش یم ونداد سر ریز از را بالشت که یحال در تایب

 گفت شود



 همه داشته اصرار و کرده دعوت شام و هممون نیشاه-

 .میشیم آماده میدار مثال.. میباش

 دادیکارم به دل یدورهم و یمهمون ریدرگ آدم نیا که قدران-

 میبود ساخته و ساختمون نصف االن

 وقت استرس کارو از دور دورهم خوادیم بده زمیعز-

 م؟یبگذرون

 یرو لیم یب و الیخیب ونداد مانند هم دایوت زد پوزخند ونداد

 :گفت و نشست گرید یمبل

 شیشگذرونخو و یمهمون فقط اومدن شیک از هم نیشاه-

 کار از رفتن در واسه داره بهانه هی هرروز.. وبلده

 : کرد دایت حواله یچشمک بلندو را سرش ونداد

 زاده حالل بچه گنیم که راسته اصال..فهم زیچ آدم قربون آ-

 ..شییدا به



 را کالمش کرد، پرتاب سمش به که یبالشت  لهیوس به دایت

 کرد قطع

 میتونینم که نباشن اونا زنب زنگ قاتیرف به پاشو..زینر مزه-

 میبر

 گذاشت سرش ریز  و دیقاپ هوا در را بالشت ونداد

 .دنیرس وقته یلیخ دوتا اون-

 گهید میبر شو آماده برو یهست یچ منتظر پس-

 

 اما رفتینم رفتن به لشیم نکهیا با. نداشت یمخالفت نباریا

 کردن دایپ یبرا یفرصت اریسام قول به. بود رفتن به مجبو

 .بود نیشاه از ضعف نقطه هم دیشا ای خسرن

 تن یکم رفتن رونیب از قبل و داد بدنش به یقوس و کش

 شدن آماده مشغول اتاق دون که ییتایب تا کرد رابلند شیصدا

 :بشنود هم بود



 یکاف هم یمعمول و ساده لباس هی..نینکن تانیپ تانیچ یلیخ-

. گذشت کنارش از تیاهم یب و کرد اش حواله ینگاه مین دایت

 و رفت اش شده قلمبه رتیغ صدقه قربان جا همان از تایب اما

 .گفت یا دهیکش "چشم"

                                                                            

*** 

. کرد رزرو اش یداشتن دوست ییایدر رستوران در یبزرگ زیم

 رها. نبود ایدر یبایز حس از بردن لذت مانع یا شهیش نباریا

 نور و شب یکیتار بخاطر که را ایدر یآب و داده هیتک نرده به

 . کردیم تماشا را بود  شده تر رهیت اطراف یها

 جرعه جرعه را یخنک یدنینوش نشسته یصندل یرو نیشاه

 دهد رخ بود گرقرارید قهیدق چند تا که یاتفاق به و دینوشیم

 ییطال یموها. دیشک رها سمت را ،نگاهش کوتاه. کردیم فکر

 بود فیح دختر نیا. خوردیم تکان میمال مینس همراه اش



 محال و بود نیشاه او یشود،ول اش یزندگ یها یباز طعمه

 که افکاربود نیهم در. بدهد را یاتفاق نیچن اجازه که ممکن

 برگشت سمتش به

 رمیبگ عکس خوامیم ساحل لب رمیم-

 اشهب مشخص ایدر که فردا ساعت؟بذار نیا تو -

 یعکسا نیدورب فیک و رفت یصندل  سمت زنان لبخند رها

 برداشت را اش

 دارم دوست شتریوب شب یایدر من یدونیم که تو-

 شناختیم خوب را خواهرش بیغر و بیعج قیعال

 رسن یم االن برگرد،مهمونا زود-

 عکس دوتا اندازه فقط-

 زد لب نگران  و بست مکث با را چشمانش نیشاه

 شبا خودت مواظب-



 آمدن از یجوان پسر که دینکش طول یلیخ رها ازرفتن پس

 را راهنشیپ یها نیآست. شد بلند زود.  داد خبر مهمانانش

 ییآشنا یبرا وقت فعال. نگرفت رها از یسراغ. کرد مرتب

 .داشتند

 نشستن به ودعوت استقبال یگرم به نفرشان پنج هر از

. نشست دایت کنار و شد اریسام تیحساس متوجه.  کرد زیدورم

 . بردیم لذت اوبکشد رخ به را قدرتش نکهیا از

 دلش چقدر. نشست اریسام یابروها انیم یکمرنگ اخم

 بند تا کند و حلقه نیشاه گردن دور را دستانش  خواستیم

 جوف کردن عوض یبرا هامون. دهد فشار تنفس آمدن

 :داد قرار خطاب را نیشاه

 ه؟یچ یدورهم نیا لیدل نیبگ نییخواینم خب-

 .کار طیمح از بودن دور و حیتفر یبرا-



 به را هرروز یوقت زدیم کارحرف ازکدام زد، پوزخند اریسام

 خطاب پرتمسخر. کردیم یخال شانه بارکار ریازز یلیدل

 

 

 

 را فکرش. ختیریم اشک محابا یب اش نشده هنوزبافته یها

 رها را همسرش یحت که باشد پست آنقدر  ونداد کردینم هم

 .کند

 که ینیریش یایدن یبرا دلش. داشت هیگال ایدن تمام ازهاند

 که کرد رفتن قصد. ندانست زیجا را ماندن. سوخت داشت

 از طاقت اما بود زده خجالت و شرمنده. شد راهش سد ونداد

 دیبا شده که یقیطر هر به نداشت هم را دادنش دست

 کرد یم متقاعدش

 تایب دمیم حیتوض...صبرکن-



 آن در سرزنش که یلحن ،با کرد خفه گلو در را هقش هق تایب

 :گفت زدیم موج

 ..شناختم تویواقع خود  امشب. ستین الزم یحیتوض چیه-

 المویدل اگه یکنیم باورم مطمئنم. باش آروم قهیدق هی زمیعز-

 بگم

 :گفت و زد یدار صدا پوزخند نیشاه

 کردمو غلط هی باالخره..بده حیتوض نیبذار خانم تایب بله-

 بگه بهتون دیبا که و دیببخش

 و ها پوزخند. کرد نیشاه حواله ینگاه نیخشمگ ونداد

 صبرش باالخره. کردیم یعصب شتریب اورا رفتارش یخونسرد

 سمت به و گرفت را چشمانش یجلو خون. داد دست از را

 یمحکم مشت بکند کار بتواند نکهیا از قبل. کرد حمله نیشاه

 یرو و شد لندب فغانش که ید،طوریکوب نیشاه صورت در

 .افتاد نیزم



 را نیشاه قهی. داد دست از را تایب اتفاق نیا با و بود یعصب

 :دیکش عربده صورتش در کرد بلندش و گرفت

 ..کشمتیم..کهیمرت کشمتیم-

 اصال ونداد اما دندیکش کنار را ونداد یسخت به اریسام و هامون

  برد باال دیتهد نشانه به را انگشتش. نبود آرام

 یکن مرگ یآرزو هزاربار یروز کنمیم یکار-

 . کرد پاک را لبش گوشه خون شصت انگشت با نیشاه

 ازت و ندارم تیکار ؟اگهیفتین پس یگرفت و شیپ دست-

 یوونیح. یندار مردنم ارزش که یفیکث انقدر چون گذرمیم

 و یالباط دنبال رهیم و کنهیم ول و ش بچه و زن که تو مثل

 .کرد کش زجر دیبا

 و ها،انداخت تیواقع گر نظاره یتایب سمت ار  نگاهش

 :کرد دراز ونداد سمت را انگشتش

 



 کشور وسط شکمش تو بچه با و من ساده خواهر وونیح نیا-

 سال سه. بود سالش 19 فقط رها..برگشت و کرد ول بیغر

 که داشیپ. گرفت تماس باهام خودش تا گشتم دنبالش تموم

 هردوتاشون فتنگیم دکترا بود خراب حالش انقدر کردم

 هی وونیح نیا درد.. دادن نجات خواهرمو یبدبخت با.. رنیمیم

 تحت. رانیا آوردمش..طرف هی ماهش 7 بچه مردن طرف

 خدا..ادیب کنار مشکالتش با یحدود تا  تونست تا بود درمان

 مزه زبونم ریز انتقام مزه گرفتم که شرکتشو..نشسته حق یجا

 کشم،کهیم شیآت هب شویزندگ بودم خورده قسم.. کرد

 ..کنمیم کارو نیهم باز عقب برگردم صدبارم..دمیکش

. افتاد سرفه به و شد خشک شیبلند،گلو یها ادیفر بخاطر

 نشانه رتیغ و رها یبرا دلش. داد دستش به آب وانیل دایت

 دورگه ییصدا با و کرد تازه ینفس. سوختیم نیشاه رفته

 :داد ادامه



 امشب یول..وونیح من..یجان من..پست من..رتیغ یب من-

 واهلل به خواهرمن یجا شما..دادم نشونتون گرگو هی چهره

 .نیبسوز یحروم نیا یپا به  خواستمینم

 وجودش تمام بیعج یآرامش اما. بود امدهین جا هنوز نفسش

 جان آرامش نیا از بدنش سلول به سلول. گرفت فرا را

.  گرفت دوندا کردن بدنام با را زشیعز یرها انتقام. گرفتند

 یرو تنها و آشفته. انداخت ونداد سمت برنده و زیت ینگاه

 به را خودش بلند ییها گام با. بود نشسته ها یصندل از یکی

 . رساند او

  زد گوشش در جانانه یلیس گرفت باال که را سرش ونداد

  رتتیغ به تف-

 باالفاصله و انداخت نیزم یرو ونداد یپا یجلو را دهانش آب

 شب مراسم شیرها همراه سالها از پس امشب. رفت رونیب



 دل و نشستیم خواهرکش یها هیگر یپا دیبا. داشت ینینش

 .دادیم دلش به

. نداشت صبحت قدرت چکسیه.. پرکرد را فضا   آزار سکوت

 ازین باورش یبرا که بودند دهیشن نیسنگ و  بیعج یداستان

 . داشتند زمان به

 مانده دیام راه تنها. تبرخواس یصندل یرو از حال یب ونداد

 نبود خودش دست. کردیم امتحان دیبا تایب داشتن یبرا را اش

 .شد عاشق و کرد باور را عشقش که بود یدختر نیاول تایب

 عبور کنار از و زد او به یا تنه  و داد سرتکان افسوس تابایب

 با دایت. نداشت را شی ها هیتوج دنیشن یبرا یا عالقه. کرد

 و درد یپا دیبا هم او امشب.  شد روانه وستشد بدنبال عجله

 .شدیم غارش اری دل زخم مرهم دیبا. ندیبنش دلش



 یگاه و متعجب یگاه که یافراد به توجه یب یکیتار در تایب 

 وزنه کرد حس. رفت یم راه تند کردندیم نگاهش ترحم با

 .کرد ستیا همانجا. کردند وصل قلبش به ینیسنگ

 

 کن صبر زمیعز..جان تایب-

 داشت دوست. نداشت اریسام یها زدن صدا به یتوجه تایب

 یم را خاطرش آنقدر.شد چه و کرد یم فکر چه. شود دور فقط

 دست از بخاطرش هارا فرصت ها تیموقع تمام که خواست

 بدهد

 آخه یریم کجا تنها کیتار هوا زمیعز-

 :گفت تایب

  باشم تنها خوامیم-

 را دستش. رساند تایب به را خودش و شتریب را سرعتش دایت

 برگرداند خودش سمت به اورا و دیکش



 . میبزن حرف باهم کن صبر لحظه هی زمیعز-

 یرو یها اشک دایت.کرد دیلرز به شروع دوباره تایب یها شانه

 کرد پاک را اش گونه

 یبر تنها بذارم کجا حالت نیا با برم قربونت یاله-

 :گفت و زد هق شده تازه دلش داغ انگار تایب

 خودم کنم؟از کاریچ من حاال. شد سرم به یخاک چه یدید-

 که یونداد از ای بشم متنفر بودم دار زن مرد هی عاشق که

 .کرد یباز نقش واسم مدت تمام

 ب ندارم یچیه-

 

 

 



. ستین رفتن و فرار راهش قشنگم خواهر اما..کنه آرومت گم

 هکنند قانع لیدل ونداد دیشا..میدیشن و نیشاه یحرفا فقط ما

 باشه داشته یا

 نیا خودش الیخ به که خواستیم آرامش دلش فقط تایب

 که افسوس اما باشد داشته ونداد کنار تواتنستیم را آرامش

 .نبودند شیب یسراب داد نشانش که ییها سبز باغ در ی همه

. درک به بره. بشنوم و اسمش یحت خوامینم وقت چیه گهید-

 ..ستین مهم واسم ش زنده و مرده گهید

 اوج در نکهیا. دیکش آغوش در را دوستش تن تمام ترحم با

 به احساساتت و عشق و شود دیام نا تیها دیام تمام خواستن

 به را شالش از زده رونیب موها. بود عذاب نیبزرگتر برود غمای

 .زدیبر اشک قلبش یبرا  داد اجازه و کرد تیهدا داخل

                                                          *** 



. کردند یط دادن یدلدار  با دایت و اشک با تایب را شب همه

 نیا در و رفتیکارم سر سرخوشانه نیشاه. نبود ونداد از یخبر

 یبرا بزرگ یترس هنوز. کردیم شیهمراه هم خواهرش انیم

  داشت دل در دادنش دست از

 و دهغمز تایب. شد نینش خانه هم امروز دوستش یهوا به دایت

 صحبت هم یا کلمه و بود کرده کز یا گوشه افسرده

 که انگار.بود معلوم نا یا نقطه به رهیخ فقط نگاهش. کردینم

 .زد یم پرسه ونداد یایدن در روحش

. رفت کنارش. داشت دست در قهوه ماگ دو که یحال در دایت

 . گذاشت شیروبرو هارا ماگ از یکی

 دست دایت. کند خارج شا خلسه از اورا نتوانست هم قهوه عطر

 داشت را آن ییتوانا کاش.گذاشت تایب زده خی دست یرو

 صبر جز یا چاره اما. کند کم را دردش از یکم حداقل

 چیردهیبپذ را قیحقا نیا نخواهد تایب که یوقت نداشت،تا

 نبود کارساز شیبرا یمرهم



 .کن گله ؟حداقلیبزن یحرف ییخوایجونم؟نم تایب-

. بود گرفته سکوت روزه. کرد حلقه وانیل دور را دستش تایب

 چشمان در کردن نگاه یرو یحت. نداشت گفتن یبرا یحرف

 بنا از که سوخت یعشق یپا سالها. نداشت هم را انشیاطراف

 داشت یگرید یزندگ یرو ندانسته و ناخواسته. بود خراب

 .ساختیم یزندگ

 .دایت م خسته یلیخ..بخوابم خوامیم-

 داد ادامه بغض با و گذاشت دایت آغوش در را سرش

 ..دادم بهشت وعده من آخه..طلبکاره ازم.. کنه یم درد قلبم-

 دایت. دیچک اش گونه یرو اشک یا قطره و بست را چشمانش

 آغوش در محکمتر تارایب خودش  گذشته یروزها یادآوری با

. رفتندیم نیب از هیگر و اشک با فقط هارا روز نیا. دیکش

 محکم به مجبور تارایب یا شهیکل یها حرف با خواستینم



 خورده شکست عشق یبرا خوادیم هرچه بگذار. بکند بودن

 .قرار یب قلب نیا ردیگیم آرام باالخره. کند یزار و هیگر اش

 و ییطال یموها درون را دستش. بود شیزانوها یرو تایب سر

 را شیها یکودک محبوب ییالال لب ریز و دیکش یم بورش

 .شد بودنش خواب متوجه قشیعم یها فسن از تا کرد زمزمه

. شدیم آماده قرارش یبرا دیوبا بود هشت به کینزد ساعت

 اگر. برخواست یآرام به و گذاشت تایب سر ریز یبالشت

 اوضاع حالو نیا با تاراینبود،ب مادرش عکس یبرا یکنجکاو

 . کردینم رها

. دهد نشان مشتاق را خودش نبود قرار. دیپوش ساده یلباس

 در را ییها سوال و افتاد جانش به شهیهم مانند ساستر

 یموقع تا نوشت تایب یبرا کوتاه یادداشتی. کرد فیرد سرش

 سرو یب و دیپوش را شیها کفش. نماند خبریب شد داریب که

 .زد رونیب خانه از صدا



 قایدق و دیچیپ کوچه در رنگ زرد ینیماش لحظه همان در

 راننده. کرد نگاه دیترد با دایت. داشت نگه دایت یپاها یجلو

 شد ادهیپ دنشید با که و بود یمسن مرد

 صولت؟ خانم-

 گفت بله آرام و داد تکان را سرش دایت

 ستادیا دایت شدن سوار منتظر و کرد باز را عقب در راننده

 .دییبفرما-

 کاش. بود شده جانش خوره استرس و بود افتاده دلش به شک

 که یمیتصم از مردد. اددیم قرار انیجر در پسرهارا حداقل

 به و شد سوار تند هم راننده. نشست عقب یصندل یرو داشت

 .افتاد راه بودند گفته قبال که یآدرس سمت

. کردیم نگاه رفتیم کهیریمس به و بود ساکت را یا قهیدق چند

 با برا را ریومس ابانیخ نیا بود شده رهیجز ساکن که یمدت در



 از دهیترس هم یکم لبتها مشکوکو. دید یم که بود اول ر

 :دیپرس راننده

 م؟یر یم کجا آقا دیببخش-

 نبم نزند یا اضافه حرف بود شده دیتاک او بهیحساب که مرد

 :داد پاسخ کوتاه و کرد اش حواله نهیازا ینگاه

 میرسیم االن..ستین یطوالن یلیخ-

 

 از را لشیموبا. شد کمتر استرسش نه و گرفت را جوابش نه

. شد مانیپش اما.  دادیم خبر یکس به دیبا. دآور رونیب فشیک

 نبود قرار. بود یکاف گذاشت تایب یبرا که یادداشتی همان

 .کند خبر که را آدم عالمو

 نیماش. نبود یطوالن اصال رشانیمس. گفت یم راست راننده

 جانش خوره دیوترد شک.داشت نگه یبزرگ هتل یروبرو را



 داصلیفهم و رفتن به مجبور اورا شیها یکنجکاو اما بود،

 .کردیم هیقض

 از شدنش ادهیپ از پس باالفاصله و  نگرفت یا هیکرا راننده

 نرفتن و رفتن نیب و بود ستادهیا صالیاست با. شد دور انجا

 روزمندانهیپ اش یکنجکاو حس باالخره. کرد یم استخاره

 . کشاند هتل یورود درب سمت را شیپاا

 نوازش را صورتش تپوس مطبوع یخنک سالنگذاشت درون پا

. برود کجا و ردیبگ را یکس چه سراغ دیبا دانستینم. کرد

 . دیپرس یم را شخص نام راننده از حداقل کاش

 دیبا کردیم حس. خوردیم چرخ یدرالب نگاهش

 

 

 



 عکس مادرش،در یکنار فرد به هیشب که یشخص دنبال به

 .حالت نیتر نانهیب خوش در البته. بگردد بود

 به داشت تن به یرنگ ینخود فرم لباس که یجوان دختر

 گفت و. آمد سمتش

 کنمیم تونییراهنما من دییبفرما..نیاومد خوش یلیخ-

 :گفت دایت

 ...یشخص دنبال ستمین مسافر من اما ممنون-

 کرد قطع را کالمش و زد حیمل یلبخند دختر

 .کنمیم ییراهنما آقا شیپ تا شمارو من-

 که یقرار یبرا. کرد یالخ را دلش ته ترس مانند یحس بازهم

 یپا هم. بودند انداخته را یفاتیتشر چه آمد یم ساده نظر به

 کم و یجیمارپ یها پله که سالن از یقسمت سمت به دختر

 مبل دو با کوچک،فقط اریبس یفضا. رفت داشت قرار یارتفاع

 . داشت قرار نشانیب یزیم و یراحت



 :کرد بود،اشاره آنها به پشت که یمبل به دختر

 دییبفرما..هستند منتظرتون آقا-

 مبل گاه هیتک بودن بلند خاطر له. افتاد راه و کرد تشکر آرام

 دنینلرز یبرا و تازه ینفس. ندیبب را یکس توانست ینم

 .کرد سرفه شیصدا

 .ستادیا دایت سرفه یصدا دنیشن با احمد

 قرار چشمانش یجلو قایدق دخترک متعجب چهره

 چقدر. گذراند نظر از را ورتشص جز به جز مشتاقانه.داشت

 مانند قایدق! یوحش و یمشک  همانقدر.بود ها چشم نیا دلتنگ

. بود مادرش شده نصف بیس دختر نیا چشمان. بایز چشمان

 :گفت دایت بهت برابر در و زد لبخند مردانه

 نیبش..یکرد قبول رو دعوتم که ممنون-



 یگرید مبل سمت به و داد تکان را سرش فقط مردد دایت

 یلیخ داشتن دوست و نداشت قرار نیا از یخوب حس. رفت

 .کند ترک را مکان نیا و بفهمد را لشیدل زود

 ؟یموافق خنک یدنینوش هی با-

 و لحن با. دیترسیم شیروبرو مرد از اما بود دار خنده شیبرا

 :داد پاسخ آرام ییصدا

 دارم لیم یزیچ ممنون-

. بود زود هنوز دخترک خی شدن باز یبرا. نکرد اصرار احمد

 بود وقتش. کرد قالب هم در را دستش انگشتان و داد هیتک

 یبرا. کند کم دایت چشمان درون ینگران و ترس از یکم

 .نبود بد یمعرف شروع

 طرد خانوادش طرف از مادرت که یدونیم حتما..احمدم من-

 ..شده

 . داد تکان جواش بودن مثبت یبرا را سرش دایت



 :افزود احمد سپس

 از فرد تنها ،منیعل با ازدواجش از بعد..بامیز خاله پسر من-

 بودم ارتباط در باهاش که بودم بایز خانواده

 ییروزها. رفت ها گذشته به ذهنش تعجب،اما کردونه شک نه

 که ییها موقع ای بودند نگرفته طالق پدرومادرش هنوز که

 بحث انیم آمد،در یم دنشید یبرا یچندگاه از هر یعل

 دیبا دیشا. بود دهیشن اریبس را احمد دونفرشان،نام یها وجدل

 ذهنش درون سیک نیتر آشنا نام نیا کردیم اعتراف

 :گفت باشد نمانده ساکت هم یلیخ نکهیا یبرا.است

 خانوادش و ها لیفام از یلیخ مامان..دنتونید از خوشحالم-

 زدینم حرف

 !کردیم شک دیبا بود نیا از ریغ اگر. زد پوزخند احمد



 رانیا به آمدنش. نبود هم خاطره فیتعر و ینیچ مقدمه اهل

 ساله نیچند وشبهه شک رفع و بود دایت دنید محض فقط

 .اش

 وانیل. ختیر آنها یرو را آلبالو شربت و پرکرد خی از را یوانیل

 گرفت دایت سمت را

 نداره نمک..بخور-

 اش وسوسه یحساب ها خی و شربت قرمز رنگ. کرد تشکر دایت

 ینجکاو. از یکم بود وقتش=ئ. دینوش یا جرعه. دبودن کرده

 وشروع صاف یا سرفه با را شیصدا ،احمد کند کم شیها

 :کرد

 و بودن دوقلو بایز و من مادر م،یبود هم دهیبر ناف بایمنوز-

 .گذاشتن قرارو نیا خودشون نیب

 هیبق که یزیچ اون از زودتر یلیخ من نبود،چون بد من واسه

 در عشق یامروز یجوونا مثل نه. مشد عاشقش کردنیم فکر



 پدرم که بود سالم16. بودن خونده توگوشم نه بود نگاه کی

. شدم بایز متوجه تازه ختمش مراسم تو. کرد فوت

 تازه.آورد خودم به منو تازه دلش بودن حرکاتش،رفتارش،بزرگ

 خواهرام از سرم تو و بوده میهمباز شهیهم که یدختر دمیفهم

 تمام اونروز از. بوده یداشتن دوست کردم،چقدرینم جداش

 دنبالش جا همه هیسا به هیسا. آوردنش بدست شد م خواسته

 .کردم بخاطرشدعوا هم یچندبار. رفتمیم

 :داد ادامه و کرده یا خنده

 

 خدمتم و شد من یسرباز وقت تا. روش داشتم رتیغ خب-

 زدمیم زنگ مختلف یها بهانه به وقتا یبعض. بوشهر افتاد

 نیا االن مثل ها موقع اون..بشنوم صداشو فقط که هخال خونه

 ده هر از. بزنم حرف خودش با راحت بتونم که نبود ماسماسکا

 هرروز. داد یم جواب بایز و بارش هی زدمیم زنگ که یبار

 بایز. کردمیم یکار دیبا نداشتم طاقت گهید شدمیم دلتنگترش



. دیسریم گوشم به خبرخواستگاراش ودانشجو، بود شده بزرگ

 خوامیم گفتم مامانم به یوقت. تهران ورفتم گرفتم یمرخص

 ن،مادریمه منو گفت. شد خوشحال بایز یخواستگار برم

. میگذاشت و ازدواجتون قرار باهم شایپ وقت یلیخ بزرگت،

 منم. گرفت یخواستگار وعده و خونشون زد زنگ روز همون

. مدونستیم آرزوم به دهیرس و خودم و خواستمیم نویهم که

 همه بایز بجز. خونشون میرفت و دمیخر ینیریگلوش شبش

 میگذاشت قرار و قول و میزد حرف هرچقدر. بودن خوشحال

 .نزد حرف هم کلمه کی بایز

 عقد بعد بشه تموم میسرباز دیبا اول گذاشت شرط پدرش

 عقدمون شب همون کردمیم فکر که داشتم عجله انقدر. میکن

. نداشتم پدرش شرط قبول زج یا چاره اما. خالص و کنن یم

 خواستمیم. پاگان برگشتم داشتم یمرخص نکهیا با فرداش

 نکهیا یبرا اونشب البته. من مال بایز و بشه تموم زودتر

 انگشتر هی  ادین یخواستگار



 

 

 

 واست که یعکس همون شد شمیادگاری عکس..میکرد دستش

 .فرستادم

 ادامه شتاقم و بود زده اش چانه ریز دست مشتاق حاال  دایت

 صحبت ادامه یبرا احمد. بود مقابلش نام احمد یها حرف

 داغ ییچا کنار ها گذشته داغ بحث. داد سفارش ییچا شانیها

 .دیچسبیم

 :دیپرس یکنجکاو با دایت

 نیدادینم زنه؟احتمالینم حرف بایز چرا که نبود مهم واستون-

 باشه یناراض دیشا

 گذشته یادآوری که نشست،انگار شیابروها انیم یکمرنگ اخم

 .داشتند هم یتلخ و درد مرورشان ینیریش بر عالوه ها



 هی باالخره..کنهیم عادت..شهیم درست گفتمیم یول چرا-

 به ازدواج بعد عشق ایمیقد قول به. شهیم عاشق اونم یروز

 مرخص دوباره ماه سه بعد. باطل الیخ یذه یول.ادیم وجود

 داشتنم و دنمید به بایز که رفتمیم خودم المیخ به. گرفتم

 حرف باهام شدینم یراض زدمیم زنگ یهرچ آخه کنه عادت

 . بزنه

. بود یا گوشه رهیخ نگاهش. بست نقش شیلبها یرو پوزخند

 .کردیم ریس ها گذسته در هم روحش انگارکه

 اما. بایز دنید رفتم خونه برم نکهیا یجا تهران دیرس که پام-

 هبر آخه نهیبب اوجا ومن نداشت انتظار یکس. شد یدنید عجب

 و یحاج کرد؛ غش دید در جلو منو خاله. امیم دارم که ندادم

 نبود هم بایز از یخبر. بود نییپا گم،سرشونیم توییدا یمرتض

 سکوت فقط جوابشون شده یچ گفتمیم و دمیپرسیم یهرچ

 حالش که خاله. خبرمیب ومن افتاده یاتفاق گفتیم حسم.بود

 نگران. هیخبر شدم مطمئن گهید. کرد هیگر به شروع اومد جا



 سراغشو باشه اومده سرش بود ممکن که ییبال و بایز نبود از

 باالخره. نبود واضح اما زدیم حرف هاش هیگر تو خاله. گرفتم

 از بعد. دستم رو ختیر و یپاک آب و کرد باز زبون یحاج

 و کنه یم فرار هاش یدانشگاه هم از یکی با بایز ، من رفتن

 ..نداشتن عقدشون جز یا چاره کننیم شوندایپ یوقت

 یتصور شهیهم. بود دهانش رهیخ مات دایت و کرد سکوت مرد

 عمه یها حرف ظاهرا اما داشت مادرش پدرو ازدواج از گرید

 !نبود ازدواج نیا به یراض یکس. بود درست فروغش

 از. نداشت یا خانواده چیه مامان که بود نیهم بخاط پس-

 طرفشون از شد ترد موقع همون

 .کرد دییتا را حرفش سرش دادن تکان با احمد

 نیا و نیکرد صبر سال نهمهیا شد؟چرا ی؟چیچ بعدش-

 ن؟یکنیم فیتعر من یبرا هارو خاطره

 دوخت دایت مانند بایز چشمان در را نافذش نگاه احمد



 بارویز دیبا قبلش اما..موضوع هی فقط شدن روشن یبرا-

 نمیبب

 :گفت گرفته دایت

 رفت رانیا از و کرد ازدواج دوباره نماما-

 و کیج تمام از نداشت خبر دایت. زد پوزخند دلش در احمد

 :گفت یجد. دارد خبر شان یزندگ پوک

 میذاریم یقرار هی بعدش. رانیا ادیم حتما دید منو بگو بهش-

 .باشه هم پدرت که

 یتین چه مقابلش مرموز مرد دیفهمیم دیبا. کرد زیر چشم دایت

 اردد سر در

 باشن جمع همه دیبا که یمهم موضوع چه مگه-

 یشیم متوجه نمیبب رو هردونفرشون من کن کمک تو-

 نیهم را زیچ همه خواستیم دلش طاقت کم و بود مشکوک

 رکانهیز احمد که بپرسد یسوال تا کرد باز دهان بشنود جا



 از قبل و اورد باال سکوت نشانه به را دستش. خواند را تشین

 ردیبگ لیتحو سرباال یپاسخ و شود دهیپرس یسوال نکهیا

 :گفت

 کمکم که کردم صدات امروز. بعد واسه باشه یدار یهرسوال-

 وقت و میبخور یچا کنارش که نکردم فیتعر خاطره. یکن

 .ستین یا شبهه و شک یجا یبدون ویبشناس گفتم. بگذره

 باال قامت بخاطر دنشید یبرا دایت. شد بلند مبل یرو از احمد

 داد ادامه و بست را کنش دکمه تک احمد. تگرف

 کن خبرم رانیا دیرس بایز هروقت-

 گذاشت زیم یرو و آورد رونیب بشیج از یکارت سپس

 به. تماستم منتظر..شده نوشته کارم محل و لیموبا شماره-

 جوان خانم دارید دیام

 



 شهیپ صبر دیبا.  گذاشت تنها شیها سوال همه با را دایت و

. بود هم مادرش با تماس به مجبور اوصاف نیا با حاال. کردیم

 یم تماس دیبا ها یکنکاو تمام رفع ینداشت،برا یا چاره

 را مادرش و پدر خواست که بود مهم یا مساله حتما. گرفت

 ...کند خبر

 هنوز و دادیم نشان را شب 11 به کینزد ساعت یها عقربه

 ،انگار تگرف را اش شماره غرغرکنان تایب. بود برنگشته دایت

 جمع  برد باال را شیموها حرص با. نداشت پاسخ تین که

 به لب ریز. بودند مزاحمش هم بلند یموها نیا یحت. کرد

. کردیم جمع را ختهیر بهم دورواطراف و زدیم غر دایت جان

 بود گرفته تازه جان انگار دایت دوباره یصدا دنیشن که دایت

 شیصدا تن. تگذاش یجاکفش یرو را شیها کفش. زد لبخند

 شود ش متوجه تایب که یطور برد باال را

 جمع خونه داره خانم تایب دراومده طرف کدوم از آفتاب-

 کنه؟یم



 االن آخر. بزند ادیفر سرش داشت دوست. دیچرخ عقب به تایب

 بود؟ آمدن خانه وقت هم

 :گفت خشم با و ختیر درنگاهش را تیجد

 شبه ازدهی ؟ساعتیبود کجا-

 رفیم اتاق به شیها لباس ضیتعو یبرا که ینیح در دایت

 :گفت

 شوکم تو هنوز خودم..دمید ویک یبدون اگه تایب یوا-

 خلوت به دوباره تارایب یتکرار یها حرف با خواستینم

 یسرگرم یبرا یوکار بود شده بلند نکهیهم. برگرداند خودش

 تایب خود که یزمان باشد ش هیبق. بود یکاف کرده انتخاب

 شده دایتازهپ خاله پسر از گفتن. کند فیرتع داشت دوست

 حس هم داشت جانیه هم بود دهیشن که یداستان مادرشو

 بهم افکار از دست یحدود تا و کردیم داریب تارایب یکنجکاو

 نامرد ،و ختهیر



 

 

 

 .دیکشیم ونداد یها ی

 بافت را شیموها و کرد تن به را رنگ یصورت شرت یت

 که شد ششیآرا کردن کپا مشغول. انداخت اش شانه یورو

 چشمانش در برگشت؛غم سمتش به. دید نهیآ در را تایب ریتصو

 به گواه هم روحش یب و دهیپر رنگ صورت و بود مشخص

 .دادیم غم نیا

 تهران برگردم خوامیم من دایت-

 چرا؟-

 بخاطر هم ابتدا از.نداشت ماندن یبرا یلیدل. دیگز لب تایب

 ..حاال اما باشد رفتیپذ ونداد

 فتادهین اتفاق کنم وانمود و بمونم سختمه..بدم ادامه تونمیمن-



 نشاند تخت یرو خود با و گرفت را دستش و جلورفت دایت

 شهینم درست یزیچ هم فرار با زمیعز-

 م دهیبر من-

 .را ونداد کند لعنت خدا. زخم نیا یبرا بود فیح تایب

 :گفت و زد یلبخند مهربان

 چند میبر باهم..نمیبب رو بابا دیاب..تهران برم دیبا منم اتفاقا-

 ..میبرگرد دوباره شد عوض هوامونکه و حال یروز

 یرفت،میم.نداشت یینا هم دایت برابر در مخالفت یبرا یحت

 .نبود کار در یبازگشت اما رفت

 یم هیبق ساز دبهیبا فعال. گفت یا باشه لبخندزدو گرفته

 ار انشانیم سکوت و خلوت دایت لیموبا یصدا. دیرقص

 را اریسام تماس و برداشت یتختیپا یرو از را یگوش. شکست

 داد پاسخ

 بله؟-



 .دیچیپ  یگوش در اش مردانه یصدا

 ؟یبود خواب-

 دارمیب نه-

 حرف یتلفن صبح تا یبرا دلش. دیکش یقیعم نفس اریسام

 . بود شده تنگ زدنشان

 میکن صحبت دیبا..نمتیبب خوامیم-

 دیپرس دمرد و انداخت ساعت به ینگاه دایت

 شب؟ وقت نیاالن؟ا-

 :داد جواب یارجدیسام

 باش آماده دنبالت امیم. االن نیهم آره-

 یدیسف یمانتو. کرد قطع را تماس و ادا آرام یا باشه تبدا

 سرش یرو هم رنگش یآب شال و دیپوش شرطش یت یرو

 ظاهرا و بود یا نقطه رهیخ نگاهش دوباره تایب.  انداخت



 نشده متوجه شان شبانه قرارا و اریسام و دایت مکالمه از یچیه

 زد صدا را نامش و جلورفت. بود

 جونم؟ تایب-

 لباس. کرد بلند را سرش زدنش صدا کبارهی به از دهیترس تایب

 دیپرس دید که را دایت یه

 یدیپوش لباس چرا-

 شیبرا یعالج کاش. گرفت دست در را سردش دست دایت

 .داشت

 امیوم رمیم زود. کنه بتصح باهام خوادیم گفت زد اریسام-

 فیتعر برات ویچ همه فردا. نمون منتظر بخواب باشه؟توئم

 کنمیم

 دایت. بست را چشمانش و دیکش دراز تخت یرو خواسته خدا از

  یخداحافظ از پس و انداخت کمرش و پاها یرو ینازک یپتو

 . رفت رونیب اتاق از



 را اریسام و رفت در یشد،جلو بلند که اش یگوش امیپ یصدا

 مهین که ییسالها ادی به اورا اش یورزش اسپرت لباس. دید

 صدا،به سرو یب و کردیم را گریکدی دنید یهوا دلشان شب

 را یدوساعت یکی و رفتیم نییپا تا مادرش چشمان از دور

 از ییچا دنینوش یبرا هم یگاه یحت. گذراندیم اریسام کنار

 .شدندیم دور آنجا

 .جلورفت کرد پنهان شیلبها پشت را لبخندش

 سالم-

  داشت؟ صورتش با ییبایز تضاد یآب رنگ بود گفته اریسام

 ؟یدار و ساحل تا یرو ادهیپ حوصله..سالم-

 از پس آنهم! اورد؟یب نه دایت و بدهد زدن قدم شنهادیپ اریسام

 .خوردیم را گذشته حسرت که ییسالها

 از. افتاد راه به اش شانه به شانه و کرد اعالم را تشیرضا

 سال بودندچند زده قدم هم کنار نگونهیا که یبار نیآخر



 و بود زده ذوق.  زدیم دوتا یکی قلبش یها تپش. گذشتیم

 ناخودآگاه. کند رسوا سرکششاورا قلب ضربان یصدا دیترسیم

 راپر مشامش اریسام تلخ عطر تا قیعم ینفس با و زدیم لبخند

 .کند

 کشانده نجایا ات اورا دلش. نداشت او از یکم دست هم اریسام

 کرد نگاه را دایت رخ مین. بود

 بهتره؟ خام تایب-

 گریکردد یم باز را صحبت سر یجور دیبا

 داد جواب آرام دایت

 تهران برگرد خوادیم..ستین خوب-

 :بردوگفت بشیج در را شیها دست اریسام

 

 نداره یکار نجایا..شه عوض هواش حالو بره مدت هی-



 شن یرو. دندیرس ساحل به.ردک دییتا را حرفش سر با دایت

 که بودند یافراد توک و تک. نشستند ایدر به کینزد یها

 آمده ساحل به آنها مانند و کرده انتخاب را شبانه زدن قدم

 .بودند

 گفت دایت به رو و آورد رونیب بشیج از یا برگه اریسام

 توئه واسه نیا-

 لب. نبود یخوب خاطرات ادآوری دایت یبرا برگه دنید

 را یحماقت نیچن انجام قصد که خواند احمق را د،خودشیگز

 :گفت  هیقض نیا به دادن انیپا یبرا اریسام. داشت

 .بکن خوادیم دلت یهرکار..ستین یاجیاحت بهش گهید-

 که خوب جقدر. برد باال را قلبش داضربانیت چشمان در نگاه

 . بود احساس و قلب انتخابش باالخره

 :داد ادامه



 من کهییوکارا یبترس برگه نیا واسطه به تسین الزم گهید-

 بدم انتقال رو پروژه تونمیم ییبخوا اگه..یبد انجام گمیم

 ..تو فقط یول. تهران

 هم باز بوداما کره تکرار باخودش بارها. کرد قطع را حرفش

 . آورد کم بزند را دلش حرف تا گرفت قرار شیرودرویوقت

. انداخت آندر شده درج یسطرها و برگه به ینگاه دایت

 چقدربچگانه. زد شیها یباف الیخ و خودش به یپوزخند

 یجا که یابیغ یازدواج. گرفت اریسام  با ازدواج به میتصم

 !بود کرده صادر شانیبرا یا نامه تیرضا دادگاه پدرش اجازه

 ادته؟ی یدیمحضرنرس وبهیکرد تصادف اونروز خواست خدا-

 به را یعصب مرد آن خدا انگار. کرد مرور را آنروز بارها اریسام

 شوند شانیها نیماش خسارت ریدرگ ساعت تا فرستاد عمد

 .شود تمام جا همان حماقتشان



 یها موج امیم که دید را یجوان زوج. دیچرخ ایدر به رو دایت

 ق ساحل

 

 

 

 را زدن قدم نوع نیا دلش فقط نکرد یحسود. زدندیم دم

 :داد قرار ابخط را اریسام و نگرفت آنها از نگاه.  خواستیم

 روز تا بودم قهر باهات..یگذاشت قالم عمدا کردمیم فکر-

 ..یکرد زمیسورپرا که تولدم

 افزود دایت و دندیخند هردو

 االن میکرد یم ازدواج اگه..فتادین اتفاق اون خوشحالم اما-

 .مینداشت یدوست یحت و خانواده

 کنم یعذرخواه ازت همه ییجلو یکرد مجبورم-



 خنده به هردورا داشتند که یا بچگانه یها رفتار یآور ادی

 .کرد دخترک چهره رهیخ را نگاهش اریسام. انداخت

 یرگیخ. بود شده تنگ  ها خنده نیا یبرا دلش چقدر که آخ

 بیعج امشب هردو. برگرداند سمتش به را دایت نشیسنگ نگاه

 رگ به را خجالت شانینگاها و نداشتند جنگ سر. بودند

 هم کنار است بار نیاول نکهیا مثل. دکریم قیتزر شانیها

 . نشستند صحبت یبرا

 روزها آن یتلخ.بست نقش دایت یها چشم در اشم ناخودآگاه

. نداشت رفتنش و اریسام یا هیگال گرید اما. سوزاند را قلبش

 تمام مسبب مادرش. انداخت نییپا را سرش زده خجالت

 . بود ها یتلخ

 :فتگ صورتش در و کرد خم را سرش اریسام

 ؟یریگیم رو ازم که تلخ واست من با بودن انقدر-



. دیکش باال را اش ینیب آب. داد تکان نیطرف به ر سرش

 .دیبگو اریسام به را قتیحق تا داد دلش به جرات

 ه؟یچ قتیحق یدینپرس وقت چیه چرا-

  کرد نگاهش خاص یحالت با اریسام

 گفتنام زور از شدم خسته..خودت عهده به گذاشتم-

 نگاهش چشمانش یاشک یها پرده پشت از و رمق یب دایت

 بود دهیشن کادرش از را هرچه و دیکش یقیعم نفس. کرد

 و پروا یب. زدیم لبخند یگاه و کردیم بغض یگاه. کرد فیتعر

 نشد کم وقت چیه که گفت یداشتن دوست از خجالت بدون

 شیها اشک دست پشت با. بود گرفته را شیجا یدلخور فقط

 گفت اریسام به رو و کرد پاگ را

 که بخدا..کشمیم خجالت ازت. بگم دیبا یچ دونستمینم من-

 بشکنم قلبتو خواستمینم

 :فشرد آرام و گرفت را دستش اریسام



 !دختر تنگته دلم-

 دلش در یقند حبه شدن ذووب اندازه به نیریش یحس

 شد باعث.  بود اعتراف نیقشنگتر جمله کی نیهم. نشست

 .شوند سبز دوباره دلش مرده یها جوانه

 :دینال دایت

 ؟یستین متنفر ازم یعنی-

 به را شیروزها. کرد یزندگ ها چشم نیا خاطرات با سالها

 را تمامشان دوباره که حاال. کرد سر شان دوباره دارید دیام

 .شد یم شیزیچ کی هم دختر نیباشد؟ا متنفر دارد

 :کرد نجوا درگوشش و گرفت وسعت لبخندش اریسام

 شهیم خالصه توش امیدن که لهیت دوتا نیا از یجور چه-

 .باشم متنفر

 یرو نرم دایت یها اشک کردن پاک یبرا را دستش پشت

 نگاه را صئرتش اشک پرده پشت از دایت. دیکش اش گونه



 قلبش به اریسام. داشت را شیها محبت یهوا چقدر. کردیم

 افزود و کرد اشاره

 ضربانش هر ینوشینم. زنهیم تو واسه شهیهم تا قلب نیا-

 شروع اول از ایب.. باشم بذار دایت زنه؟یم صدا تورو خواستن

 و سن از نیبب..یباز گربه و موش از شدم خسته گهید..میکن

 فیحر تونمینم گهید. گذشته ایلجباز و لج نیا تو و من سال

 شده تنگ داشتنت یبرا دلم..بشم دل نیا

 شیها نهیک مامت از راحت انقدر که اریسام به واج و هاج دایت

 شانیها قلب که بود بودنش خوب نیهم. نگرست بود گذشته

 که داشت نانیاطم یقدر به کالمش.کرد نهیوپ وصله هم به

 مگر. دهد مثبت جواب توانستیم چرا و چون یب بسته چشم

 اریسام دوباره داشتن الشیخ خواست؟مگرینم را نیهم

 هم دشخو ایگو. داد دلشان به دل خدا هم امشب نبود؟خب

 . کاشت شانیدلها در را عشق جوانه دوباره است شده عاشق



 برازنده بیعج دایت. کرد قاب را دایت صورت نگاهش با اریسام

 دیخورش جنس از یدختر که حقا. بود دشیسف و گرد چهره

 .بود

 

 را خودش کار نشانیب ییجدا و فاصله انگار بودند آرام هردو

 . کرد کترینزد را شانیها قلب کرد

 :کرد زمزمه آرام دایت

 خوبه حالم تو کنار-

 از دست هم او باالخره. کرد نگاه معصومش چشمان به اریسام

 صورتش اریسام.داد گوش را قلبش یصدا و دیکش ها کدورت

 یخواستن و ناب آرامش نقدریهم دلش. کرد نوازش را

 در ها ساعت داشت دوست. بست را چشمانش. خواستیم

 . بماند آرامش نیهم

 :کرد نگاهش یجد اریمسا



 تموم زیچ همه گهید..رهیبگ ازت آرامشتو یکس دمینم اجازه-

 .دارم دوستت. شد

 تک به را داشتن دوست که یحس. افتاد راه به درونش یحس

 دایت یلبها یرو نیریش یتبسم. داد انتقال ییها سلول تک

 :نشست

 شک بهت جمله هی با دینبا..خوامیم معذرت یچ همه بخاطر-

 کنمپپ خورد رو غرورت خواستمینم وقت چیه من.مکردیم

 دعوت آرامش به اورا و گذاشت دهانش یرو دست اریسام

 .کرد

 یکس گهید. شد تموم یچ همه. زمیعز باش آروم سیه-

 . کنه جدا هم از مارو تونهینم

 دایت. کرد شروع نو از را زیچ همه شودیم ساده چقدر یگاه

 انگار.  شمرد را سرش یباال یها ستاره و کرد بلند را سرش

 .بودند خوشحال اتفاق نیا از هم آنها



 دست. برگشتند شتریب یاقیاشتق و شور با را آمده ریمس نباریا 

 گره بهم را شانیها الیخ دوباره. شانه به شانه هم دست در

 یبرا هم خدا و دندیخند.  دندیکش سر در ها نقشه و زدند

 .زد لبخند عشقشان

                                                                    

*** 

 هنوز تایب. گذشتیم بدشان و خوب اتفاقات تمام از یروز چند

 یسپر را اش یزندگ یها نیروت افسرده و خوردیم حسرت

 .کردیم

 

 

 

 کارها به مضاعف یاقیاشت و وری با و یانرژ پر دایت و اریسام

 به ونداد از یخبر یب در یهمگ همچنان. کردندیم یدگیرس



 زمان از یا برهه در ونداد معتقدبود هامون. بردندیم سر

 یب شدنش قصاص االن و شده مرتکب را یاشتباه ناخواسته

 .است دهیفا

 طبقه به یسرکش یبرا و گذاشت سرش یرو را کالهش دایت

 دوست و کردیم خرج وسواس کارش در. رفت باالتر یها

 و یبررس حال در. شود امانج احسن نحو به زیچ همه داشت

. دیشن سرش پشت از را نیشاه یصدا که بود ها پالن قیتطب

 . دیچرخ سمتش به

 کجا؟ نجایکجا؟ا شما راد یآقا-

 دیخند مردانه نیشاه

 موندمیم رها کنار دیبا اما..یدار حق یبگ یهرچ-

 :دیپرس ترحم با. سوزاند دل دوباره رها یادآوری

 ردهخو غصه یلیخ خوبه؟حتما حالش-



 و بروند نییپا تا داد اشاره ساخته مهین یها پله به نیشاه

 .کنند صحبت راحتتر

 یقو دختر رها. شهیم خوبترم..خوبه-

 بست نقسش شیلبها یرو یتبسم دایت

 دوارمیام-

 بود مصالح یها فاکتور یبررس کشغول ساختمان نییپا اریسام

 و دایت صورت یرو نیشاه یها نگاه.شد آمدنشان متوجه که

 کی یبرا.کرد اش یعصبان زدیم صورتش به که ییها لبخند

 هامون به را فاکتورها. خوردیم را خونش خون ، دیترس لحظه

 راه دونفر آن سمت به محکم و بلند یها قدم خودشبا و سپرد

 . افتاد

 دایت-



 هم واقعا البته. است صاحبش انگار که زد شیصدا یجور

 شده دختر نیا لبق صاحب دوباره که شدیم یمدت اندک!بود

 .بود

 دایت کنار. بود وبرنده زیت اریسام نگاه و متعجب نیشاه نگاه

 یسع اما بود بیعجب رفتارش. ستادیا نیشاه یروبرو درست

 .داشت سرش پشت دا،یت کردن پنهان در

 داتونیپ سرکار افتاده یاتفاق نکرده ییخدا..دارید مشتاق-

 شده؟

 .بود آرام نیشاه اما زد شین

 بزنم کارت دیبا آمدام و رفت یبرا ستمدونینم-

 که بود یروز منتظر صبرانهیب.  زد نیشاه صورت به یپوزخند

 االن تا نبود شیها گل دسته و ونداد اگر. بزند نیزم اورا

 .بود کرده مات و شیک اورا بار نیچند



 انشانیم آمده وجود به نیسنگ جو کردن عوض یبرا دایت

 گفت

 .میکن صحبت گهید یجا میبر هترب مییکارگرا مزاحم نجایا-

 از قبل و کردندیم نگاه بهم یطخم ببر مانند جوان مرد هردو

 کردن پاک رویآژ یدهند،صدا یرییتغ را رشانیمس نکهیا

 .کرد جلب را توجهشان گرید نیماش دو و سیپل نیماش

 یا پرونده و داشت تن به یسبزرنگ لباس که یسال انیم مرد

 سرش یرو را کالهش ادهیپ نیماش از بود دستش در هم

 .افتاد راه ساختمان سمت به و گذاشت

 ایجو را آمدنشان لیدل ساند او به را خودش عجله با هامون

 .شد

 جناب؟ افتاده یاتفاق-

 پرونده سپس.  انداخت هامون جانب ینگاه مین سیپل مامور

 گفت گشودو را



 ؟یراد نیشاه شما-

 :گفت زود هامون

 شده؟ یورط..هستن همکاران از نه-

 :گفت هامون سوال به توجه یب مامور

 نجاستیا اگه ادیب دیکن صداش لطفا-

 بهت. افتاد راه نیشاه زدن صدا یبرا و گفت یچشم هامون

 اهیس شلوار و کت که مرد دو. بود دایهو چشمانشان در یزدگ

 سیپل مامور کنار بود دستشان یا پرونده آنهاهم و داشتند

 زین اریسام و  دایت و افتاد راه هامون ههمررا و نیشاه. ستادندیا

 .رفتند سیپل حضور و ماجرا اصل دنیفهم یبرا سرشان پشت

 مشخصاتش دیتا و نیشاه دنید با باالفاصله پوش سبز مرد

 :گفت شیکنار سرباز به رو

 .یکالنتر انیم ما با و بازداشت آقا نیا-



 از  دهیترس. نزد دستبند سرباز تا رفت عقب به قدم کی نیشاه

 دیپرس شدن بازداشت

 .نکردم یکار که چرا؟من-

 :داد اسخ و گرفت را شیبازو سیپل افسر

 لطفا دییبفرما..شهیم مشخص یکالنتر تو-

 

 مقابل در و زد دستبند او به نیشاه یها تقال مقابل در سرباز

 .کرد سیپل نیماش سوار اورا هیبق رهیخ یها نگاه

 هرسه یها نام بارنیا و گشود را اش پرونده دوباره افسر

 :گفت سپس و راخواند نفرشان

 نییایب دیبا مسائل از یبعض شدن روشن یبرا هم شما-

 هیقض شدن مشخض یثانو اطالع تا هم پروژه نیا. یکالنتر

 لیتعط



. داد دستور کارگرها کردن مرخص یبرا ها سرباز به سپس

 و خلوت کارگر از پر و شلوغ ساختمان که دینکش طول یلیخ

 از یکی و شد رها بود که همانجور زیچ همه. شد صدا سرو یب

 را ساهتمان محوطه یورود در پوش شلوار و کت یمردها

 .شد زانیآو درش سر هم یا پارچه و کرد پلمپ

. شد لیتعط زیچ همه شان مانده اج و هاج یها نگاه مقابل در

 مراجعه یکالنتر به حتما کرد دیتاک رفتن از قبل سیپل مامور

 .کنند

 خالصه و گرفت تماس او با  دایت.رفتندیم هم تایب دنبال دیبا

 و بودند غرق خود افکار در یهمگ.داد حیتوض را اتفاقات از یا

 شدن مشخص و دنیرس زودتر یبرا هامون. زدندینم یحرف

 .داد فشار گاز پدال یرو را شیپا فیتکل

 فقط. گرفتند  یا کننده قانع حیوض نه و دنید را نیشاه نه

 گرفته آنها از یقانون ریغ کار در نداشتن شراکت بعنوان یتعهد



 و بعد یبرا ماند هم شانیها یکنجکاو هاو سوال تمام. شد

 !شد کامل قاتیتحق معروف قول به که یزمان

                                                                    

*** 

 موضوع نیا اما. دبرگشتن تهران به یهمگ پروژه یلیتعط از بعد

 . شد نفرشان هرچهار انیم یراز

 تکان با و بود نشسته اش خانواده جمع در ها مدت از پس دایت

 اش معصومانه یها خنده انیکک سر یباال جغجغه دادن

 مین یعل. بود سرگرم

 

 

 

 به را ونا از اش نهیک نکهیا از. انداخت دخترکش به ینگاه

 دایت مبادا بود نگران شهیهم. بود نکرد،خوشحال منتقل انیک



 که دایت یگوش امیپ یصدا. نکند قبول را برادرش وقت چیه

 و بود اریسام طرف از امیپ. گذاشت کنار را جغجغه شد بلند

 .داد هیهد شیلبها به بایز یتبسم

 "شده تنگ برات دلم-"

  دیکل صفحه یرو را فشیظر انگشتان و گرفت عمق لبخندش

 آمدند در حرکت به

 "...یندار من دل از خبر پس-"

 داد جواب اریسام تا دینکش طول شتریب هیثان چند

 "یش آماده تا یدار فرصت قهیدق پنج فقط-"

 اریسام با رابطه از یترس چیه نباریا. اوردین لیدل و چرا و چون

 و کند استفاده ها فرصت تمام از خواست یم دلش. نداشت

 وسواس اب را شیها لباس. بسازد کنارش روزهارا نیبهتر

 به بیعج یطوس و یصورت از یبیترک. کرد انتخاب یخاص

 .آمد یم اش یمشک چشمان و گرد صورت



 یا سرمه به. کند پنهان را اش چهره شیآرا ای نداشت دوست

 . کرد اکتفا دادیم نشانشان بایوز تر درشت شکهیها چشم دور

 :دیپرس کنجکاو یعل رفت رونیب که اتاق از

 بابا؟ یریم ییجا-

 نشستیم دلش تنگ اش جمله آخر یها گفتن بابا رچقد

 خونه تو میدیپوس..رونیب رمیم دوستم با-

 دست در را کنترل و زد تا  را اش زد،روزنامه یلبخند یعل

 رفت

 ینکن رید-

 .رفت نییپا اریسام انتظار در و کرد ادا ییباال و بلند چشم

 دویچیپ کوچه در اریسام یمشک نیماش که نماند منتظر یلیخ

 پر سالم شدن سوار محض به رفت را سمتش باالفاصله دایت

 .گفت یتمتراق



 .بانو سالم-

 یم ارکمیسام نافذ ها نگاه و آرام لحن یجلو یگاه هم هنوز

 حس یگاه. گرفت یم رنگ شیها گونه زده خجالت و آورد

 !ندیبیم گررایهمد که است بار نیاول کردیم

 .افتاد راه و کرده عوض را دنده اریسام

 ببرمت کجا خوامیم بزن حدس-

 :کرد نگاهش مشتاقانه دایت

 یکن مهمون قهوه و شاپ یکاف هی-

 :داد پاسخ خاراندو را ششیر نه شصتش انگشت با اریسام

 شده لوس و یتکرار یادیز-

 :گفت یگرید یا نهیگز باالفاصله دایت

 یوپاساژگرد دیخر-



 سر یبلند قهقهه کندو کنترل را اش خنده نتوانست اریسام

 .داد

 بخشش داره؟کدوم یجانیه چه یپاساژگزد و دیخر آخه-

 رمانتک؟

 :داد پاسخ جانب به حق دایت

 داره جانیه شهیهم دخترا ما واسه رفتن دیخر-

 نیماش اتاقک یفضا در بود اریسام یها خنده یصدا وبازهم

 .دیچیپ

 .کن تماشا و نیبش یبزن حدس یتونینم که حاال پس-

 به  آشنا ریمس دنید با. کرد عوض را رشیمس و زد راهنما

  دیچرخ اریسام سمت

 نرفتم وقته. یلیخ..باشگاه میریم-



 داشت دوست را اش کودکانه یها ذوق. دیخند زیر اریسام

 در یسع اصال و کردیم ذوق یاتفاق نیکوچکتر با هنوز نکهی،ا

 ...آورد یم شوق سر هم اورا نداشت کنتربش

 استقبالشان یبرا نایس. شدند ادهیپ ،هردو کرده پارک را نیماش

 . آمد

 نیخوشاومد. نجانیا ایک نییب-

 یا لحظه. بود طشیمح و باشگاه و ها اسب دلتنگ چقدر

 به یسوارکار هواس. گرفتینم اطراف دورو از را شیها چشم

 انتظارش اصطبل درون یدیجد شمشاد بود ادشی. زد سرش

 .کشدیم را

 سرجاشه؟ شمشاد-

 :گفت و ادد او به را حواسش نایس

 کنه شرکت مسابقه خواستیم. بردش اومد صاحبش راستش-

 .کردیم ش آماده دیبا



 شبلق بود قرار که یاسب یبرا. دیدزد را نگاهش ناراحت دایت

 سوزاند دل هم کنند هیتخل جانیه یا عده تا بخورد

 دیآ ینم دلش.زد نایس به یچشمک او چشمان از دور به اریسام

 سمت به را آنها نایس. بگذارد منتظر را شیدایت نیا از شتریب

 .کرد ییراهنما محوطه درون شاب یکاف

 

 در شانیسوارکارها همراه که ییها اسب به حسرت پراز دایت

. شد تنگ شیشمشادها یبرا دلش. کرد نگاه بودند ستیپ

 تازه عشق و اریسام از گوشش در و بود یکی حداقل کاش

 .کردیم صحبت شان

 تمام آمد خودش به یوقت بود ها الیوخ فکر نیا غرق آنقدر

 .دید گلبرگ و شمع با شده نییتز را یکف

 زنان لخند تایب. بودند شده جمع یبزرگ زیم دور دوستانشان

 اش روزه ده یها یدلتنگ تمام با و رساند دایت به را خودش



 نیا در چقدر. برد کمرش دور دست دایت. دیکش آغوش در اورا

 تایب که ونداد ویعاشق پدر بسوزد. دبو شده فینح الغرو چندروز

 .بود کرده آب را

 :زد لب گوشش کنار تایب

 قیرف مبارک تولدت-

 زود انقدر یک زمان..افتاد جانش به تعجب و بهت دوباره

 بود نشده متوجه خودش که شد یسپر

 :دیپرس جیگ

 چندم؟ امروز تولدم؟مگه-

 :داد پاسخ تایب از قبل اریسام

 میفتگر جشن زودتر هفته هی-

 و کرد نگاه اریسام به یقدردان با. نشست شیلبها یرو یتبسم

 اش یزندگ خوب یها آدم تمام. رفت زیم پشت همراهش



 و بودند شده جمع یسوارکار دختر یبایز کیک کنار همراهش

 گرفتند جشن او با را تولدش

 یا رابطه ایگو و بود جمعشان در هم زبان نیریش یال یل

 . ندداشت نایس با تر یمیصم

 انیک و مونا همراه پدرش بودکه یزمان شیها یزدگ بهت اوج

 جا همه فکر اریسام انگار. شد اضافه جمعشان به هم کوچولو

 پدرانه نیاول یدبرایشا و رفت سمتش به یعل. بود کرده را

 تن ها زده یقحط مانند چارهیب دخترک. دیکش درآغوش را دایت

 .ختیریم اشک آرام آرام و دهیچسب سفت را پدرش

 شد غافل شیتولدها تمام از. کرد پاک را دایت یها اشک یعل

 .دیبخشینم را خودش وقت چیه موضوع نیا یبرا و

 دخترم مبارک تولدن-

 یاول. دیشن را تولدش کیتبر نیتر ودلچسب نیتر بایز

 



 

 

 نیاول و االن مانند درست. نشستیم دلش تنگ شهیهم ها ن

 .دیشن یعل زبان از تولدش کیتبر

 .کرد نوازش را صورتش آرام یلع

 . واست شدم پدر رید یلیخ دختر ببخش منو-

 یزیچ چه. ستادیا یم جانیه شدت از قلبش حتما امروز

 حسرت در اش یکودک همه نکهیا با. خواستیم نیشترازایب

 آستانه در و مکان نیا در حاال اما گذشت داشتن پدر

 .آورد بدست را پدرش اش یسالگ 27شروع

 شاهد یاندک فاصله با که کرد حواله اریسام سمت را نگاهش

 بوده او کار امروز دعوت نکهیا. بود یدختر و پدر یها عاشقانه

 جبران قابل کرد زشیسورپرا قلبش یها نداشته به توجه با و



 دوستت قلبش به اشاره با و زد او به یچشمک اریسام. نبود

 .گفت لب ریز یدارم

 یها آدم از یجمع انیم. داشتن سراغ نیازا تر نیریش یاتفاق

. خوردند کیک و کرد فوت شمع. داشت اشقرار یداشتن دوست

 یم کنارش در یعل که یباشد،زمان پاگذاشته بهشت به انگار

 .کردیم یشوخ و گرفتیم عکس ستادیا

 بار کی. شد دهیکش سمتش به ها توجه اریسام سرفه تک با

 را خاطرش آنقدر. بزند را دلش حرف خواستیم شهیهم یبرا

 و بزن زانو پدر چشمان یجلو جا نیهم توانستیم خواستیم

 دایپدرت که بود نیهم یبرا اصال. کند یخواستگار دخترش از

 نگاه یعل به اجازه کسب یبرا. داد قرار زیچ همه انیدرجر را

 داد تکان را سرش بست نانیاطم با شیها چشم که کرد

 همه منتظر یها چشم مقابل در و ستادیا شیجا سر اریسام

 کرد شروع



 تو رفتنویروپذ دعوتم که کنمیم تشکر صولت یآقا از اول-

 .نذاشتن تنهامون جشن نیا

 به نیریش اما رید. شد رهیخ پدرش رخ مین به یقدردان با دایت

 دیرس بایز حس نیا

 جزم را عزمش. داد فرو دهان آب دیکش یقیعم نفس اریسام

 افزود یعل به ره و کرد

 که وقته یلیخ..خوامیم و دخترتون خاطر من مبگ خواستمیم-

. ستین دوروز و روز هی واسه و دارم قلبم تو و حس نیا

 سوتفاهم هی بخاطر دایت و من اما نیانیدرجر چقدر دونمینم

 گهید شده حل یچ همه که حاال..میبود دور هم از سالها

 شماهم اگه. میبد ادامه فاصله و یدور نیا به که نداره یلیدل

 با دایت تولد یاصل خیتار تو هفته آخر خوامیم نیباش یراض

 میبرس خدمت خانواده



 یا پخته جوان نظر به. آمد خوشش کالمش صراحت از یعل

 هم دایت که بود معلوم هم جشن نیا امرو ظاهر از و دیرسیم

 به یفاتیتشر مراسمات یسر کی فقط و داده دلش به دل

 .است گردنش

 را اش انارگونه یها گونه و بود نییپا سرش زده خجالت دایت

 اما شد یطوالن یکم یعل سکوت. کردیم پنهان هیبق دیازد

 که بود ستادهیا مثبت جواب دواریام و منتظر همچنان اریسام

 :شکست را سکوت نیا یعل باالخره

 و رسم طبق یچ همه خوادیم دلم..رهیبگ تماس مادرت بگو-

 بره شیپ رسومات

 کیتبر ینوع به یهرکس. دش بلند جمع غیج و کف یصدا

 فقط گنیشرم دایت.کردیم یخوشبخت یآرزو شانیبرا و گفتیم

 و حجب اما خواستیم یخوشحال از داد و غیج دلش. زد لبخند

 .کردیم اکتفا نشینمک یها لبخن همان به شدیم مانع ایح



 دور خودش قول به. کردند ترک را جمعشان مونا همراه یعل

 کور را اقشانیاشت و شور فقط شحضور با و بود ها جوان دور

 .کرد یم

 را انیاطم. شد شروع اریسام و نایس یها چشمک یباز هم باز

 :گفت دایت به رو ناگرفتیس از که

 م؟یبخور ییهوا هی رونیب میبر-

 یها وخواسته ها شنهادیپ تمام یبرا حاال نبود،از کارش در نه

 داشت وقت اریسام

 یبرا اریسام با گام هم. دشدن جدا انشانیم از جمع به توجهیب

 .افتاد راه خلوت یا قهیدق چند

 

 شالش ریز به را شیموها از طره اریسام. ستادندیا پست کنار

 :گفت حالت همان در و. کرد تیهدا

 یاومد خوش من یایدن به..مبارک تولدت-



 از پس دیگنجینم باورش در. کرد نگاهش براق ینگاه با دایت

 کرد یم یسپر خاطراتش با را روزش شبو که یمرد سالها

 گفتیم دشیجد یایدن از و بود ستادهیا شیروبرو

 زد یخواستن یلبخند

 یساخت وواسم امروز که یمرس-

 :گفت حال همان در و کرد لمس را شالش اریسام

 یبد یقول هیدیبا-

 ؟یچ-

 یبزن لبخند من یبرا فقط اما یخواست نقدریهم شهیهم-

 اطاعت فقط او و بود خواسته اریسام. گرفت عمق لبخندش

 به.  بود گرفته را یدیسف اسب افسار که یحال در نایس. کردیم

 .آمد یم سمتشان



. رفت ضعف برفش همچون یدیسف اسب نیا یبرا دلش دایت

 چیه بدون  داد اریسام دست به را افسار ستادیا که کنارشان

 .گذاشت تنها دوباره آنهارا یحرف

 :گفت و گرفت دایت سمت را افسار اریسام

 خانم دیخورش یبرا من تولد یکادو نمیا-

 بینج و رنگ دیسف اسب به را نگاهش مبهوت و مات دایت

 دیخند یخوشحال با و گذاشت دهانش جلو را دستانش. انداخت

 منه؟ واسه.. واقعا...نیا-

 برد را دلش. آمد دیسف اسب با اش شاهزاده. باشد خواب انگار

 هم را پدرش اجازه همه از مهمتر. دیدزد را قاپش و

 یم را یزیچ چه شیها داد رخ و یزندگ از گرید.گرفت

  خواست؟



 همه با اورا داشت دوست چقدر. کرد نگاهش یخواستن اریسام

 در تا دهد فشارش وآنقدر ردیبگ آغوش در شی ها یخوشحال

 .شود حل خودش

 ؟یش آشنا باهاش ییخواینم-

 را بلندش یموها. برد شیها الی سمت دست خواسته خدا از

 یبرا هنوز. دیکشیم نفس دهیترس چارهیب اسب.  زد کنار

 .بود بهیغر دشیجد صاحب

  یمن یزندگ موجود نیتر یداشتن دوست تو-

 را اریسام چشم گوشه از و چسباند اسب یشانیپ به صورتشرا

 تم

 

 

 

 . کرد اشا



 عمرم نروزیبهتر امروز..کنم تشکر ازت یجور چه دونمینم-

 بود

 :فشرد یآرام با و مشتشگرفت انیم را دستش اریسام

 شمشاد هی به کردم حس.. بمونه دلت تو یزیچ خوامینم-

 یدار ازین دیجد

 مرد نیا از توانستیم یجور چه. کرد نگاهش شناس قدر

 روز چند. افتاد باالخره بود منتظرشان که ییها اتفاق. باشد

 نام به نامشان هم آن از بعد و شدیم یخواستگار رسما گرید

 خواستیم یشلوغ و مفصل جشن دلش. شودیم گریکدی

 دستش نکهیا. بدهد همه به را اش شاهزاده پز داشت دوست

 شور کی هم برود راه جماعت نیب در مغرورانه و ردیبگ را

 .داشت یگرید

                                                                          

*** 



 کی یبرا چز همه. بود شیها دیخر کردن مرتب درحال

 را بود دهیخر که یرنگ یاسی لباس. بود آماده کامل یزبانیم

 . زد زیآو یرو

 کنارش هم مادرش کاش. زد شبنم را چشمانش ناگهان اما

 اش شاهزاده خبر ذوق با االن و کردینم یکدندگی کاش. بود

 هرچه. ردیبگ تمکاس او با بود پدرشگفته. دادیم مادرش به را

 مشیتصم. شود باخبر نیچن از داشت حق و بود مادر دباش

 دلش هنوز. دارشکند خبر توانستیم هم امیکپی با راگرفت

 .کردیم اش یزخم اش شکسته یها تکه و بود دلخور

 نیزم یرو فشیک از یکارت  که رفت لشیموبا برداشتن یبرا

 به شیرو بر شده هک نام و کارت برداشتن با و شد خم. افتاد

 . افتاد قرارش و قول ادی یتازگ

 یعل.  دادیم قرار ایدرجر را پدرش دیبا رفت رونیب اتاق از

 با هم یهرزگاه و دادیم گوش اخبار اش هرشبانه عادت طبق

 :زد شیصدا و رفت تر کینزد. کردیم صحبت مونا



 بابا؟-

  برگرداند صدا سمت به را سرش یعل

 جانم-

 ازین احمد با دارشید ار گفتن یبرا نشست یروبرو مبل یرو

 داشت ینیچ مقدمه به

 تماس باهام ییآقا هی بودم شیک که یزمان-

 نتمیبب خواستیم..گرفت

  رفت باال یعل یابرو یتا کی

 خب؟-

 با حال نیا با بود خبر با نام نیا به نسبت پدرش یها نفرت از

 کرد فیتعر مِن و مِن یکم

 احمد اسمش مامان خاله پسر گفت-



 باالخره پس.دیماس شیها رگ در ونخ نامش دنیشن با یعل

 ختیر را زهرش

 بهت؟ گفت یچ-

 کرد گفتن از مانیپش یحد تا را دایت شیابروها انیم اخم-

 عقدتون یومجبور نیکرد فرار مامان و شما نکهیا..ویچ همه-

 .کردن

 خودش نفع به را داستان نصف. آمد شیلبها یرو تا پوزخند

 وافزود داد شپدر به را کارت دایت.بود کرده فیتعر

 رو مامان نطوریهم..نهیشماروبب خواستیم-

 کباری.رفت اتاقش به بلندشد وباالفاصله گرفت را کارت یعل

 با دادینم اجازه. بود بس شد، اش یزندگ دنیپاش هم از باعث

 .شود تکرار یدوم بار دخترش تیذهن کردن خراب

 نشست تخت یرو کالفه بود خاموش گرفت را شماره هرچه

 .نداشت را شانیزندگ سر از دنیکش دست قصد احمد ظاهرا



 در به یا ضربه انگشتش با و آرام. رفت دنبالش کنجکاو دایت

 شد ارد و زد

 بابا؟ شد یچ-

  کرد رابلند سرش یعل

 خاموش-

 داد هیتک و بست را در دایت

 هیک آقا نیبابا؟ا هیچ هیقض-

 نیا ینحو به دیبا اما کند خراب را دایت تیذهن نداشت دوست

 همه دنیفهم با اما بردیم نیب از هم را شیها یکنجکاو

 :گفت و دیبلع را دهانش آب. ماجرا

 

 مامانت..مامانت خاله پسر گفته که یهمونطور آدم نیا-

 باهم تازه دانشگاه تو ما. کنه ازدواج هاش با خواستینم

. نبودن دوتا ما وصلت به یراض مادرت خانواده.میبو آشناشده



 و رفتمیم بزرگ آقا به کمک واسه وقتا یبعض من.احمد بخاطر

 سرووضع با بایز دمید که روز هی. دمیرسیم کتابا و حساب به

 فرار خونه از گهید گفت. اومد دستش تو ساک هی.  آشفته

 چیه به.من شیپ اومده و گذاشته نامه هی با انگشترشو. کرده

 گفتن زیعز و جون وآقا گفتم من یهرچ نبود میمستق یصراط

 برگردم که نیا بود شده حرفشم..نرفت که نرفت گوشش تو

 از. سوخت حالش به دلم منم چرا دروغ. کننیم گورم به زنده

 دلم بود اومده خودش یباپا نکهیا و داشتم دوستش میطرف

 و میگرفت تماس خانوادش با هرچقدر. کردیم موندنش قرص

 .انیب دخترشون عقد واسه نشدن یراض میفرستاد پسغام غامیپ

 دنبال افتادن عمو و بزرگ آقا میشد دیام نا که خانوادش از

 عقد زود یلیخ رنیبگ نامه تیرضا دادگاه از تونستن و کاراش

 باهاش اماعاشقانه بود دردسر پر گرچه نبودم مونیپش. میکرد

 . کردم ازدواج



 رونیب صدا با را قشیعم ،دم کرد مکث دیرس که نجایا به

 شیبرا داشت را یرتیغ یب حکم که روزها آن از گفتن. فرستاد

 داد ادامه حال نیا با. بود سخت

 دایپ ش کله سرو که بود نگذشته ازدواجمون از سال کی-

 و ومدیم نبودم خونه من یوقت ای زدیم زنگ ای هرروز. شد

 که بودن دهید ها هیهمسا درو یبار چند. شدیم بایز مزاحم

 سرم از کردم یرهرکا. انداخته راه صدا سرو کوچه تو و اومده

 انقدر. کرد بدتر و شد آزاد بعد ماه زندان،چند انداختمش نشد وا

 مچشو که یبار نیاول. کردم شک بایز به تا شد دار ادامه

. دمشیبخش. بزنه حرف باهاش خواستهیم فقط گفت گرفتم

 اما. باشه داشته یسخت دوران خواستمینم و بود باردار تورو

 ادامه انقدر قرارا و قول. شدن ختم بار هی اون به یچ همه

 گهید بعد به ییجا هی از. شدم خسته بایز از گهید تا داشت

 هم واسه میشد بهیغر انقدر. کردم یزندگ باهاش آبروم بخاطر

 ت رو ش هیمهر. داد طالق درخواست باالخره که



 

 

 

 .دادم کمال و مام

 داشت درد واقعا ها حرف یبعض گفتن. کرد مکث دوباره

. گرفت حضانتتو تا زد شیآت و آب به خودشو کرد هیگر یلیخ-

 ما طالق از بعد احمد. یبود بایز وابسته دایشد تو میطرف از

. داشت خبر ازش یکس نه بود ازش یخبر نه. شد بیغ کال

 یپ رفت و زد شیوآت هردومون یزندگ..بود نیهم ش خواسته

 .کارش

 کار تانیخ فکر. آورد درد به را قلبش بود دهیشن که یتراژد

 ریتصو کرده بغض. دیگنج ینم ذهنش در مادرش بودن

 راحتترو یزندگ قطعا نبود یاحمد اگر. دید یم تار را پدرش



 یرو. شدیم بزرگ هردونفرشان کنار حداقلش. داشتند یبهتر

 .خوردینم بودن طالق بچه برچسب اش یشانیپ

. کردند دنیبار به شروع شیها اشک. برد پناه اتاقش به

 . گرفت شانیباز به ناجوانمردانه چقدرروزگار

 که ییآنها از. خواستیم خواب دلش و دیدرازکش تخت یرو

 برگشته خودش یعاد حالت به زیچ همه شدیم داریب یوقت

 باشد

 یصدا. دهیخواب ساعت چند و است یساعت چه دانستینم

 کرد داریب خواب از اورا گوشش کنار لیموبا زنگ

 گوش یصدا شدن خاموش یوبرا  برداشت را لیموبا

 اد جواب زود خراشش

 الو؟-

 زد لب شیها یدلتنگ با. بود دهینشن را دخترکش یصدا یک از

 دا؟یت-



 از اش ییجا در مادر که ینقش با. ندیبیم خواب کرد حس

 دنیشن توقع کرد فیتعر پدرش که یداستان داشتو اریسام

 نداشت را شیصدا

 رحمیوب تندشد .دانستیم اتفاقات تمام مقصر را بایز ظالمانه

 دیپرس طلبکار

 ؟یزد زنگ چرا-

 :زد لب بغض از باپریز

 بود شده تنگ صدات واسه دلم-

 بشنوم صداتو خوامینم من اما-

 :گفت زود بایز

 گفت..زد زنگ بهم بابات..نکن قطع کنمیم خواهش-

 بهم ختهیذهنتور و شده داشیاحمدپ

  زد شین دایت



 یزنگ تو مامان.. شد داتیپ اومد اسمش تا ازخداخواسته چه-

  ؟یدونیم یکرد خراب مارو همه

 شیبرا برد باال را شیصدا تن بودو شده باز شیها هیگال سر

 دارشوندیب هیبق اس کردممکنینم یفرق

 دست از یکرد فرار توکه..یکرد ازدواج عشق با که تو-

 سه میتونستیم ما مامان. بهم؟ یختیر تویزندگ دوباره چرا.احمد

 اما. میباش خانواده هی میتونستیم..میکن یزندگ کنارهم ینفر

 .یکرد رونابود همه خودت یخودخواه توبخاطر

 ها نیا به دایت گوش اما. زد صدا را نامش کنان هق هق بایز

 :نبود بدهکار

 بهت یچ..ینیبب و اریسام و من یخوشبخت ینخواست یحت-

 یکرد کارو نیا هممون یزندگ با مامان؟چرا دیرسیم



 بایز هق هق جز ییصدا چیه. زدیم نفس ،نفسهیگال از خسته

 را بغضش و دیکش باال را اش ینیب بایز. چدیپینم گوشش در

 خورد فرو

 دنت؟ید ومدینم چرا نگفته بابات-

 آب با را بغضش بایز. باشد شنونده فقط داشت دوست دایت

 داد ادامه و دیبع دهانش

 بود داشته ورش الیخ. یستین دخترش تو کردیم فکر چون-

 یاحمد دختر تو

 داد گوش فقط درمانده چارهیب دختر و زد زخم

 من با یلجباز و لج سر از که یوقت تا بود متنفر ازت سالها-

 که افتاد یاتفاق چه و شد یچ دونمیتن. نداد بهت خروج اجازه

 یدخترش تو کرد باور کیژنت شیآزما با

 



 یب تیواقع. نداشت را یحرف دنیشن ینا گرید چارهیب دختر

 حرف به مصرانه که بایز اما. زدندیم یلیس صورتش در حمانهر

 هرچقدر بود د،بسیفهمیم هارا تیوافع دیبا. داد ادامه شیها

 گرفتند بهانه را اش یبچگ و گفتند دروغ

 بار هی همون تو. شد باز من خونه به پاش بار هی احمد-

. یتالف دنبال و بود خورده زخم اما. کردم حجت اتمام باهاش

 که یهربار و شده حساس آمدش و رفت به یعل دیفهم یوقت

 صحنه رو ساختمون از رفتنش. شدیم یعل اومدن کینزد

 من هیبرعل و داد پول ها هیهمسا از چندتا به. کردیم یساز

 دروغ به نهیبب مارو یخوش نتونست که سرم آخر. دادن شهادت

 یجعل شیآزما برگه هی و یاحمد یدختر تو که گهیم یعل به

 .دهیم نشونش هم

 نیا به خوش یروز ظاهرا. بست را چشمانش درد با دایت

 بود امدهین خاواده



 یعل. تیواقع نیع حرفام همه که بخدا.. قشنگم دختر-

 اشتباه یریدلگ ازم دونمیم... کن باور تو اما. کنه باور نخواست

 واست حسرت عمر هی اشتباهم میتصم کردمینم فکر کردم

 ..ارهیم

 شیپ ایب..کنم جبران واست بذار. مونمیشپ بگم یجور چه

 بخوره تکون تودلت آب ذارمینم خودم

. خواستیم را کابوسش دادن انیپا و شدن داریب فقط دلش

 زذ لب یآرام به و کرد باز زبان باالخره

 ..من..من مامان-

 قلبش یبا یعل نکردن یپدر سالها لینداد،دل امانش هیگر

 هق و ختیریم اشک صورت یپهنا به. بود نیسنگ یادیز

 .بود شده ناعادالنه یباز یقربان. زدیم

. زدیم زار اش مانده حسرت در یروزها یوبرا کردیم یقراریب

 واندازه کرد پنهان بالشتش در را افتاد،سرش دستش از یگوش



 یها یخودخواه و باشد داشته پدر توانستیم که ییسالها تمام

 .زد زار بود گرفته او از را اجازه نیا فرد، کی

 را حالش تئانستینم گذسشته رممکنیغ تکرار جز زیچ چیه

 کند خوب

                                                                                 

*** 

 طعمه از دست برابر نا یجنگ از خورده زخم یببر همچون

 دستبند نیشاه نیدید. کرد شکارش باالخره و برنداشت اش

 آتش یرو یآب ش،یها جرم تمام به اعترافش و دست به

 :گفت یدان قدر با و گرفت را دستش بهرام.شد وجودش

 کار نیا از کدوم چیه گرچه..بزنم نشیزم تونستم تو وجود با-

 دویم حداقل اما کنهینم زنده منو خواهر ها

 

 



 

 رهینم نییپا گلوش از خوش آب گهید نم

 یابیغ وطالق ازدواج نیشاه که یروز. زد لبخند مردانه  ونداد

 سیپل دست را آمده بدست یها مدرک تمام. کرد رو را اش

 را یادیز دختران موزمار نیشاه دادیم نشان که یمدارک.داد

 .بود کرده نینش هیحاش یعرب یها خیش طعمه

 بدست یبرا یسخت یطوالن یراه. رفتیم تایب سراغ دیبا حاال

 .داشت  شیپ در قلبش دوباره آوردن

                                                                            

* 

 قایدق. کرد نگاه را اش دهیپر رنگ چهره و نشست نهیآ یجلو

 یجواب اما و آمد ها بار یعل. نشد خارج اتاقش از دوروز

 همه از بود خسته. نداشت یا هیگال چیه پدرش از. نگرفت



 بود شده دار غصه و سرخورده قدرآن. شیها هیگال و سالها نیا

 .نداشت بعد روز چند مراسم یبرا یگرشوقید یحت که

. زد یجان کم لبخند. گرفت نهیآ از نگاه لشیموبا یصدا با

 را یوگوش کرد برقرار را تماس. بود دردش مرهم اریسام فقط

 :چسباند گوشش به

 الو؟-

 بود شده تنگ صدات واسه دلم-

 . نشست دایت یلبها یرو جان کم یتبسم

 دایت-

 زبان به را نامش یوقت شیصدا بود ینیدلنش یملود عجب

 .آورد یم

 جانم؟-

 .جوان مرد قراریب  قلب  به داد هیهد ذوق و. بود جان جانمش



 مرا کن صدا"

 است خوب تو یصدا

 است یبیعج اهیگ آن نهیسبز تو یصدا

 "(یسپهر سهراب..)دیرو یم حزن تیمیصم یانتها در که

 مانند. بود دختر نیا داشتن طاقت یب دلش رچقد که آخ

 یب داشتنتش برا داشت حق.کرد طلوع اش یزندگ در دیخورش

 شود قرار

 مانع بود نکرده باور را بودنشان باهم هم روزگار،هنوز انگار اما

 . گذاشتیم راهشان سر

 بد خبر هی دارم خوب خبر هی-

 ار گرید یخبر دنیشن طاقت. بود خبر اش همه روزها نیا

 :دیپرس مضطرب و. شد جانش خوره استرس نگران. نداشت

 افتاده؟ یاتفاق-



 داد پاسخ و دیکش یقیعم نفس اریسام

 بد خبر و..شیک میبر دیبا پروژه پلمپ رجوع و رفع واسه-

 نکهیا

 خبر سر بعد بخرد دل جان با را خبرش ینیریش نگذاشت نامرد

 !برود ندشیآ خوش نا ازنوع و یبعد

 .میبنداز عقب یمدت و  یخواستگار ممراس میمجبور-

. شد رهیخ اش یاسی لباس به بار حسرت ینگاه و شده پنچر

 .کنند شهیپ صبر نکهیا جز نداشتند یا چاره هم باز

 میکن صبر دیبا بازم ظاهرا ستین یا چاره-

 . بود دلخور و ناراحت شیصدا

 یدور یحت. میکرد صبر سال چند که ما..عشقم نخور غصه-

 روزم چند نیا کلفته پوستمون..میکرد تحمل رم گهیهمد از

 میگذرونیم



 نیتر نانهیب بد در. گرفت عمق شیها لب یرو لبخند دوباره

 یبرا یمانع هر که کند فکر روزگار یباز به توانستیم حالت

 نانهیب خوش ودر. کردیم راهشان سد را هم از بودنشان دور

 نداشت دوست. کند خبر را مادرش توانستیم نشیتر

 مادرش حضور بدون اش یزندگ شب نیتر بایوز نیقشنگتر

 شود یط

                                                                       * 

 

 راهرو طول اریسام. بود شده کننده خسته و یطوالن انتظارشان

 فرستاد رونیب صدا با را قشیعم نفس تایب.زدیم قدم را

 میدار نجایا ساعت سه.شدم خستهگه؟ینم یزیچ یکس چرا-

 میشمریم صفر سرباز

 را یفرد. بزند یحرف نکهیا از قبل اما کرد دییتا را حرفش دایت

 آمد یم ید دور از که ونداد هیشب



 دیپرس دیترد با. زد دایت یپهلو به یا سقلمه

 ست؟ین ونداد اون-

 جان وجودش در انزجار به هیشب یحس. چرخاند را سرش تایب

 زد غر و گرفت رو او از اخم با. گرفت

 .موند یم گور و گم کاش. کنهیم کاریچ نجایا نیا-

 نگاهش. کرد کوتاه یبش و خوش دیرس که کشانینزد ونداد

 و تخس دلبرک یهوا دلش. ماند گرفته رو یتایب رهیخ

 .بود کرده را لجبازش

 یدادگاه نوبت. انداخت یم هیبق دید از را نیشاه دیبا فعال اما

 بود کرده جمع مکان نیا در آنهارا هامون کمک به و بود اش

 که یحال در نیشاه دم همان که باشند تماشاگر فقط تا

 کردند یم اش یهمراه دوسرباز و داشت دست به دستبند

 چشم. آورد باال را سرش ،ینیسنگ ه نگا حس با نیشاه. آمدند

 یم ره،نگاهشیخ زده بهت محبوبش یوحش یمشک یها



 چشمان یجلو از. نشست صورتش یرو ینگکمر لبخند. کرد

 که یعشق.کرد زمزمه را نامش لب ریز کردیم عبور که دایت

 .برد یم گور به خود با مطمئنا و شد حسرت به لیتبد

 وارد سرشان پشت هم ینفر چند و بردند یاتاق به را نیشاه

 .شدند

 شکست هامون شان زده بهت سکوت

 کرده؟ اعتراف-

 :گفت. داد تکان را سرش ونداد

  رفت لو کاراش زودرشتیر

 :دیپرس دو آن انیم صحبت از متعجب دایت

 ن؟یزنیم حرف یچ از-

 :گفت دتیجد با ونداد

 بود یفرار و جوون یدخترا قاچاق باند عضو نیشاه-



 افزود دید که را متعجبشان نگاه

 نیا از یکی شرکت حسابدار ییخزا بهرام خواهر ظاهرا-

. یدب بردنش و زدن گولش کلک و دوز با که بوده ییدخترا

 به شه فروخته قراره و کردنیم داغ خر فقط دهید که اونجا

 داشته یقاچاق وچون کنه فرار رهیگ یم میتصم عرب یخایش

 متاسفانه و شهیم غرق شونیکشت ریران،تومسیا گشتهیبرم

 . رهیمیم

 :ارافزودیسام و هامون به رو سپس

 یساز ظاهر واسه تهران،هردو شرکت و بوشهر  شرکت-

 یصدر یهمکار با و کردیم دایپ دختراو نیشاه. بوده

 خط بهشون یدب تو که میاون. ماجرا هیبق و یدب فرستادنیم

 بوده گذاشته اسمشو که بوده یسیانگل و عرب دورگه هی دادیم

 .احمد

 نگاه نباریا



 

 

 

 :چرخاند یم دایت سمت به را ش

 دست ینیشاه کنار که تو عکس اما دونمینم شویجور چه-

 اما. بفرستن رو تو حتما که کنهیم اصرار و فتهیارومی همون

 بده دستت از خواستهینم و داشته دوستت چون نیشاه

 لوشون کم کم موندنا لنگ نیهم و ذارهیم لنگ و کارشون

 .کرد ورو دستشون دادو

 سکوت به مجبور را ونداد شیها دهیشن از یعصب اریسام

 اگرنه نشد شیحرفها خام دایت کردیم خداوشکر دیبا. کندیم

. داد تکان نیطرف به را سرش و بست را شیها چشم...االن

 .انداخت یم جانش به لرزه هم تصورش یحت



 را سرش یحت نه و کرد یکنجکاو نه تایب فقط جمع نیا در

 بدهکار تایب به حیتوض کی کردیم حس که ونداد. کرد بلند

 .ستادیا شیروبرو است

 وتو من نیب صحبت مونهیم-

 یداشتن دوست سابق مرد آن گرید ونداد کندیم بلند را سرش

 دلش هم لحنش یشگیغرورهم و شیصدا تن گرید. نبود اش

 .انداخت ینم لرزه به را

 تنه تیاهم یب.ونداد یها صحبت دنیشن یبرا نه اما شد بلند

 هیتوج دیبا. رفت بدنبالش ونداد. کرد عبور و زد ونداد به یا

 به شروع نداشت دنیشن به یلیم تایب اما دادیم گوش را شیها

 ابانیخ در. بود انداخته راه مارتن یدو که انگار. کرد دنیدو

 را خودش ونداد باالخره. دیدویم بود شلوغ و مسافر از پر ییها

 جوان دختران. کرد متوقف را تایب شیبازو دنیکش وبا رساند به

 تا افتاد التق به تایب. بود افتاده نفس نفس به دنیدو شدت از

 به اورا و بود دهیچسب محکمتر ونداد اما کند آزاد را دستش



 را دستش کالفه ونداد. کشاند یم بود خلوت که ییجا سمت

 ستادیا شیروبرو و دیکش

 بزنم حرف باهات خوامیم فقط دختر ریبگ آروم-

 اصال است گرشان نظاره کنجکاو چشم جفت چند نکهیا

 دو کردکف نگاه ونداد نچشما در براق. نبود مهم شیبرا

 دیکش ادیفر و دیکوب ونداد نهیس به را دستش

 بهم حرفات خودتو از حالم..نزن  من به فتویکث دست-

 بشنوم احمقانتو یها هیتوج از کلمه هی یحت خوامینم..خورهیم

 خشم با و رفت یا غره چشم و دیچسب را شیبازو دوباره ونداد

 دیغر

 سرت ییبال جا نیهم تا فتیب راه..تایب ارین باال منو یرو اون-

 اوردمین



 چیه. ستمین متنفرم ازت یحت گهید.. یمرد یفهیم..یمرد تو-

 میزندگ تو خوامینم. کن کم سرم از تو هیسا. ندارم بهت یحس

 .یباش

 برنده و زیت تایب کالم. افتاد کارش و شد شل ونداد دست

 .رفت نشانه را قلبش

 در بود آمده که یریمس خالف و کرد پاک را شیها اشک تایب

 و مرد عشقش. شد تمام. افتاد راه هیبق کنجکاو یها نگا مقابل

 .سپرد خاک به

 از را شیتایب دیگنجینم باورش در. ستادهیا مستاصل ونداد

 شده دلمرده یحساب  لجبازش و تخس عروسک. داد دست

 انتخاب زدن قدم یبرا را یمعلوم نا مقصد و دیکش آه. بود

 یشیآت عشق آن تمام. شد تمام زیچ همه یاحتر نیهم به.کرد

 !باد خودش بر لعنت کردکه خودش. کرد فروکش

 



*** 

 چیه بدون کور و سوت. بود شده متروکه یها ساختمان هیشب

 شده رها استفاده و هدف یب که یلیوسا و ،مصالحیرو و رنگ

 .بود دهیبخش آن به یمیقد یا خرابه شکله بودند

 روز شبانه که ییها نقشه. نبود سرش در که ییها الیخ چه

 .فتادین که ییها اتفاق چه. شد چیه دیکش زحمت شانیبرا

 از پس مثال. شودیم ییسروصدا پر پروژه بود معلوم هم اول از

 .داد قرار راهش سر را اریسام

 . شد کاره مهین ساختمان رهیستادوخیا کنارش اریسام

 بفروشنش مسپرم-

 :گفت زود دایت

 مییایم کردنش کامل اسهو یروز هی. نه-

 بدش؟ یها خاطره با یحت-



 اریسام یعسل یها چشم در نگاهش. ستادیا شیروبرو دایت

 .شد یم نییپا و باال

 نبود پروژه نیا اگه..رهیخ من واسه بوده شر یهرک واسه-

 آخر تا دیشا اصال. دمیرسیم بهت دوباره کجا و یک دونمینم

 جون گهیمده از دور و میخوردیم حسرت فقط عمرمون

 . داد هیهد بهم رو تو چون دارم دوستش. میدادیم

 من عمر همه یبرا تو. خوشبختم. اریسام خوشحالم یلیخ من

 یلیدل هر و داره لیدل یاتفاق هر": توکل استاد قول به. یبس

 ".حکمت

 فقط را دایت خدا انگار. کرد نوازش آرام را اش گونه اریسام

 فاصله اگر دیشا. بود هفرستاد نیزم به او شدن عاشق محض

 خم را سرش. گرفتینم ضربان قلبش طاقت کم انقدر نبود یا

 زمزمه گرفتیم وجودش از که یآرامش با گوشش ریز و کرد

 :کرد



 مردم نیتر خوشبخت تو با من-

 شد،تا عاشق تا. دانست قدر تا باشد فاصله دیبا یگاه انگار

 . کرد یزندگ

 ستین کناره چشیه که عشق را ستیراه"

 ستین چاره بسپارد جان که آن جز جا آن

 بود یدم خوش یده عشق به دل که هرگه

 "ستین استخاره چیه حاجت ریخ کار در

 (    یرازیش حافظ)  

 "انیپا"

 


