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 ... نمانم زنده من تو بی

 جنونم  دشت ی زده  طوفان تو بی

 خونم   به افتاده صید

 درونم؟ اندوه از غافل گذری می سان چه تو

 رفتی و کردی گذر کوچه از من بی

 رفتی و کردی سفر شهر از من بی

 سیاهم چشمان به  درخشید اشک ای قطره

 نگاهم  لغزید تو دنبال به  کوچه خم تا

 .ندیدی تو

 گذشتی که راهی به نیفتاد هیچ نگهت

 ببستم،   خانه در چون

 نشستم پای از دگر

 آمد، زلزله گوییا



 من سر ریخت فرو خانه گوییا

 غریبم  شهر ی همه در من تو بی

 صدایی بشکسته دل این از نشنود کس تو بی

 نوایی  پربسته مرغک از دگر برنخیزد

 نبودی   و بود همه تو

 سرودی  و  شعر همه تو

 من؟ بر ز گریزی چه

 نگریزم  کویَت ز که

 دل، غم ز بمیرم گر

 نستیزم  هرگز تو به

 جدایی؟ لحظه یک و من

 نتوانم  نتوانم

 ..... نمانم زنده من تو بی

 " میرافشار هما"

 

 و اضطرار و پیچید کوچه در بلندش جیغ صدای

 ... خندانش  همیشه صورت در دوید  اضطراب



 : زد صدا بلند بود، ایستاده که جاهمان از بار چند

 ! جااین بیاین خدا رو  تو! آقادانیال! دانیال آقا_

 

 !اما شنیدنمی 

 گیر هم  نگاهش و گوشش در هندزفری  هایگوشی

 !گوشی یصفحه روی بود کرده

  روی که بعدی مشت و برگشت سر پشت به دستپاچه

 را کردن صبوری شد، نشینخوش  پسرک، صورت

 در. دانیال سمت  به و کوچه داخل کرد تند  پا و بوسید

 : زد داد دوباره حالهمان

 !شمام با دانیال آقا_

 

  عقب به قدم یک و آمد خود به تازه پرید، که مقابلش

 ابتدا رویش،پیش  دختر حرکت از ویج و گیج. برداشت

 آورد در باالخره بعد و کرد نگاهی سوآن و سو این به

 .گوشش از را هندزفری  هایگوشی  از یکی

 شده؟ چی_

 



  خط و ممنوعه یمیوه دختر، این دانستمی  خوب 

  علم قد این حکمت اما. استمحله  مردم تمام قرمز

 ذهن پررنگ پرسش بود شده ناگهانی، کردن

 کشید بیرون  هم را هندزفری دیگر گوشی. گرشتحلیل 

  توانستمی ترراحت  حاال. را  آهنگ بلند صدای بست و

 سر به  را نگاهش که را قالی و داد صدای بشنود

 اتفاق ثانیه چند در ها این یهمه. کشاندمی  کوچه

 زبان به بیچارگی  با را نامش  هراسان، دختر   و افتاد

 .آورد

 . انداخته راه دعوا رضا. دانیال آقا برس داد به_

 ؟! بازم! خدا یا_

 

  دیگر هم دخترک آلوداشک  چشمان  تصویر حتی

 گوشی. شنیدمی را رضا نام وقتی نبودند مهم برایش

 فاصله او از بلند، هاییگام  با و انداخت جیبش در را

 که رسید موقع  به چه و کرد رد را کوچه پیچ. گرفت

  ضربات این زیر از...داشت  جان هنوز نوابی پسر

 سمتشان به. بود مانده تنش در جانی اندک شدید،

  همان در. کشید بیرون دستش از را پسر ییقه و دوید

 :گفت پرعتاب و بلند حال



  الجون این آخه! روبدبخت  که کشتیش! داداش بسه_

 ؟ !خوردن کتک به چه رو

 واسه همون که بکشمش بذار! داداش کن ولم د_

 !  خوبه مردنم

 

 .سمتش به برد یورش باز و شد  تازه دلش داغ

  آهسته تا  کشیدمی عقب  زمین روی را خود که اویی 

 یضربه با کرد، زمین پخش دوباره را شود بلند

 .دیگری ناگهانی

 رضا نریزم، رو خونت اگه من! ناموسبی عوضی  _

 .نیستم

! کن ولش  گفتم کنی؟می  داری کار چی!  دیگه بسه_

 . جااین کشوندی رو محل یه . نکن درست شر بره بذار

 

 کنجکاو هایصورت  میان زد گشتی نگاهش با و

 . اهالی

 .بود هااین  از تر عاربی رضا اما 

  هایپچپچ از باکش چه و مردم حرف  به کارش چه

 دیگران؟



.  مهسینه   تو دردی چه دونینمی! داداش کن ولم_

 .میارم خودم سر بال یه حتما  نکشمش

 

 بلندتر دریدمی گلو که فریادی با و داد تکان سری

 :غرید

  خودم جلو سواله  زیر غیرتم که نکشم اینو اگه من د_

 ! ناموسم و

 

 را او دانیال. سوزدمی  کجا از بود مشخص هم نگفته 

 چشمان به داشت تازه. شناختمی بیشتر خودش از

 . کردمی  فکر یاس اشکی

 صورت به  دیگری مشت  و بزند حرفی  خواستمی او

 و کرد  سپر مقابلش را  خود دانیال که بکوبد پسر

 :گفت

 .  کن ولش. دیگه خورد گهی یه_

 

 :زد  داد زمین، بر شده پخش پسرک به رو و

 !دیگه برو شوگم. زمین رو از رو لشت تن ب َکن_



 

 او و کرد مهار اشورزیده و مردانه تن با را رضا تن

 .داشت نگه جاهمان  را

 که رسیدی خدمتش  جوری یه! هم تو داداش بده وا_

  هم خودش  آبجی و ننه پاپیچ باشه، که هم  ابدالدهر تا

 !شهنمی

 

 ناموس حرف. آورد درد به را دلش او، یتیره  نگاه

 خواه. پریشان و شدمی دیوانه پسر این  شد،می که

  منور خواه باشد، اشندیده مهتاب آفتاب خواهر حرف

 کردمی جمع کوچه وسط را همه صبح،  از که خانمی

 ! نیاز رفع برای کردمی  پاک سبزی و

 

 که او اما حرص از شود خالی بلکه تا برداشت خیز

 پرت   که موتوری با بود، گرفته دستش کف را جانش

 . گریخت مهلکه از لنگان و افتان بود، شده زمین

 من و وریاین  بیای دیگه  دفعه یه اگه ترمکم  سگ از_

 ... بذارم

 



 بدی مالیشگوش خواستیمی. دیگه هم تو کن ول_

 ! دادی که

 

 :گفت و کرد او  یچانه  و فک بند   را دستش

 شده سبز  چطور بادمجون این! که زدیمی داشتی_

 ؟!چشمت زیر

  

 .گرفت زیر به سر و کشید هم در اخم

 که یاس  پی   رفت چَشم لحظه یه! دیوث زد ناغافل_

 اینو عوضی خونه، بره  و جااین نمونه برم تشر بش

َشم  پا کاشت  !چ 

 

   دو_پارت #

 

. بیام و کنم  خشک رو موهام  وایسا دقیقه دو گفتم_

  اهل حاال! انداختی راه دعوا رفتی باز نیوردی،  طاقت

 جواب! حراف جماعت    بابای گور!  هیچ که محل

 قول بهش نیست  روز دو  بدی؟ خوایمی چی روبیبی

 !که داریبرمی دست دادی



 

 .آمد خود به و کوبید پیشانی به دستی

  خیط  یاس تا بریم بجنب . نبود یادم اصال اونو_

 ! نکاشته

 

! اعصاببی رفیق این با شد همراه و داد تکان سری

 نگاه پشت نگاه رفتند، که اشمیانه  تا کوچه سر از اما

 . خوردمی تکان تاسف از که سرهایی  و بود

 بودند محل اهل سرسبد گل گفت شدمی رفیق، دو این

  تاز  یکه شدمی رضا و آمدمی میان به که دعوا پای اما

 سفت را  خود کاله هرکس وقتآن مبارزه، میدان

 . نکند گیر او یتله به دمش که چسبیدمی

 چشم همه اما کوچه بخت   َدم جوانان نبودند کم

 این یاس، و سایه دیدن   روی به بودند کرده درویش

 ! شده  بزرگ قو پر الی   خواهر   دو

 و آمد جلو  بود دستش در که دفتری با اقدس مش

 :گفت

 بیاَره؟ کشینقرعه پیل مویی تبیبی و   بام، سیقت_

 .داریم کشیقرعه سه ساعت



 بیاره؟ رو قرعه پول گیمی تبیبی به  برم، قربونت)

 !(داریم کشیقرعه سه ساعت

 

 .مضروب چشم همان روی گذاشت را دستش

 .بیاد فرستمشمی! اقدس مش  َچشم به_

 

 وارد او. نبود تعارف به الزم کرد، باز که را در

! اشپی از  هم دانیال و  گفتمی"  یاهللا" بلند شد،می

 :گفت بلند و زد کنار را در  جلوی یپرده

 یاس؟ بی؟بی ! یاهللا_

 

  موجب را دانیال  اعتراض و کرد ادا تیز و تند را یاس

 .شد

 .نکن بدترش! داداش نترسیده کم خودش_

 

 هایقدم صدای و انداخت او چشمان  به نگاهی نیم

 را سالمش و دید را او دانیال ابتدا. شنید  را خواهرش



 یک خشمگین، و دریده رضا اما. داد  جواب  آهسته

 . کردن پرخاش به ایستاد مقابلش و برداشت بلند قدم

  پایین بندازی روسرت نبود قرار مگه! درد و سالم_

  بگیره، زیرت خواست اگه هم ماشین. بیای و بری

 نکنی؟ نگاه ور اون و وراین

 

 همیشه. کرد پر را صورتش یهمه  شرم و گزید لبی

! کردنمی عادت اما شدمی  مواخذه دانیال  چشمان مقابل

 غریبه پسر یک مقابل برادرش، نداشت دوست

 . باشد دانیال او، اگر حتی.  کند توبیخش

 من؟ مگه کردم  کار چی_

 

 رنگی، چادر   با بیچاره دختر کرد، پر که را مشتش

 بر تا رفتمی که چادری. ساخت سنگر خود برای

 .شود گسترسایه  زمین

. باشه زمین رو نگات گممی بهت کردی؟ کار چی_

 !  ممنوع باال نور. تعطیل ور اون و ور این



 زنیمی حرف  پسره با محل یه چش جلو وایمیسی بعد

 کنه نگات حظ با وایسه اونم گیری؟می کاغذ ازش

 ...و

 

 که گریه اما. رفتمی سر  داشت حاال بود، پر که دلش

 که خواستمی. بود محکم همیشه او. نبود او کار

 . کشید جلوتر را چادر های لبه! باشد محکم

 : گفت درد با و  بست چشمی

 داداش؟ نداری اعتماد  من به وقتهیچ   چرا_

 دهن زنمنمی که همین! یاس  هانچین  فلسفه من برا_

 ! مردونگیمه از کنم پاره رو مهنت

 دیدم یهو اومدم،می داشتم. بهش نگفتم چیزی من_

  فقط لحظه یه! کنید صبر خانوم،  خانوم،.  زد صدا هی

  گفت داد نشونم درآورد برگه  یه. چشه ببینم خواستم

 . که نبود نامه. خواممی آدرسو این

  سرتو تو؟ اطالعاتی  مسئول مگه. نبود  که نبود_

  صاحاببی یکوچه  تو اومدیمی پایین نداختیمی

 هر کردیممی راهیش بودیم، دانیال یا من شده،

 .بره خواستمی  گورستونی



 

 و سرخ داشت یاس. کتفش روی نشست دانیال دست

 .دانستمی  ترسش از را دلیلش او و شدمی سفید

 !شنوهمی بیبی! داداش ترآروم _

 

 لبان بر گذرا  لبخندی هالل شد اشدلسوزی  جواب و

 . دختر

 نمیاد؟ صداش چرا بی؟ بی کو_

 .کنه بسته سبزی  خانوم، منور  با رفته_

 اش؟پی نرفتی چرا تو_

 ...بیای موندم_

  جوون به که کنم تشویقت بیام بود قرار چی؟  که بیام_

 کنه؟ پیدا شوگمشده کردی کمک مردم

 

  هوا به ولزش و جلز صدای که دلی با داد، را جوابش

 . بود خاسته

 .کنم آرومت خواستم_

 



  پا یپاشنه بر. باشد خودش آرام که نبود کسی اما

 به ورود از قبل. کشید زمین  روی را چادر  و چرخید

 : گفت خانه،

 دق بیبی کنه، ورم. چشمت رو بذاری بیارم  یخ برم_

 !کنهمی

 

  را رنگی اینقره هندزفری بار، چندمین  برای و رفت

. داد فشار دستش در بود برداشته زمین روی از که

 !برنگرداند صاحبش به راآن بود بهتر فعال شاید

 

 !چشمتو  ببینم_

 

 . دانیال با شد رخ به  رخ و برگشت

 که بیهبی بابت از نگرونیم دل ! که نی چیزیش.  خوبم_

 وگرنه. ببینه صورتم تو  ردی و نشه پاپ ی وقت یه

 و سر رو  بندازه خط بخواد  که کسیو نزاییده مادر

 !رضاآق  صورت

 

 :داد جواب و کوبید  او مشت به را مشتش



 !لعنت منکرش بر_

 !باربیش _

 

  دختری قلب ویرانگر   دانیال گوشنواز و مردانه  یخنده

 .کردمی نگاه دزدکی و ایستاده ایوان روی که بود

  هنوز! رضا گردیمی شر  دنبال داری دیگه خیلی_

 رو نونوائه شکایت. نشده سرپا ُمفنگیه پسر اون

 گرفتیم رضایت تا شد کنده پوستمون رفته؟ یادت

 .ازش

 

 ؟!چیه دردم  دونیمی که  تو داداش؟ چرا   دیگه تو_

 یارو این. نباش  آتیشی انقد ولی. رودردت دونممی_

  جمعش خوایمی چطور چی؟ بیاد مامور با فردا اگه

 آروم دادی قول بیبی به نشده روز  دو رضا؟ کنی

  پرت لگد و مشت و دیمی جر یقه باز چرا. بگیری

 کنی؟می

 

 سه _پارت #

 



  چطور ناموسبی عوضی بدونی اگه. داداش کن ول_

 چی بفهمی نیستی من جای. کردمی  نگاش داشت

 نگاه  ناموسم به چپ یکی بینممی وقتی کشممی

 !کنهمی

 

 من خواهر تو، خواهر ناموس؟بی شدم من االن_

  ناموس من مادر شه؟نمی  حساب ناموسم نیست؟

  ناموس محله و کوچه این دخترهای شه؟نمی  حساب

 من؟ واسه نیستن

 

  حوض لب تا شد خم زده، که حرفی از شرمنده

  را بحثشان و  رفت جلو لرزان پایی با یاس که بنشیند،

! بود دارشکش مشکی   چادر با بار  این. کرد تمام

  نگاهش کهآنبی داد، برادرش دست به را یخ یکیسه

 ! دانیال هایحرف  وسط بود مانده جا دلش! کند

 

 . داداش کبودیش  رو بذار بگیر اینو_

 

 . انداخت رویش به نگاهی نیم و گرفت



 ! باشه خیر بسالمتی؟ کجا_

 

 .عاصی برادر   این از  گریختمی نگاهش هم هنوز

  منور کارهای زودتر کنم کمک. بیبی پیش رم می_

 .  داره مهمون عصری. شه تموم خانوم

 

.  داد تکان سری و  گذاشت چشم  روی را کیسه

 .داد رفتن اذن او به حرف،بی

 : گفت آهسته دانیال نرسیده، در به قدمش

 راستی؟ بود گفته چی اقدس مش_

 

  پیشانی روی آرام خودش، پرت حواس    به معترض

 :گفت بلند و کوبید

 !یاس کن صبر_

 

  هنوز تنش.  بخشید سمت  آن به را نیمرخش و ایستاد

  که پسری  هایحرف شنیدن از ارتعاش. بود مرتعش

 !بود  داده او به  ناموس نسبت



 

 پول، شمارش قصد به  و کرد جیب در دست رضا

 .گذراند نظر از  را داشت موجودی هرچه

 ؟!عابر تا بره کی! تومنش سی که کمه ! بابا ای_

 

 .اسکناس ورق چند با رسید دادش به دانیال اما

 ! بگیر بیا_

 !دستت  قربون_

 

 را او قلبش کوبش ترسیدمی که یاسی به کرد رو و

 .کند  شهر رسوای

!  اقدسمش  خونه بره سه ساعت بگو بی بی به_

 !پول اینم. کشیه قرعه

 

  پشت وقتی. گرفت را پول و برگشت را  رفته هایقدم

  محال. افتاد هم روی و لرزید پلکش ایستاد، حیاط در

 عطر! بسپارد اقدسمش یا بیبی به را ها پول این بود

 !رویشان بود انداخته ردی  چه دانیال



 

 *** 

 کنار و داد اقدس مش دست به را جایگزین هایپول 

: گفتمی. بود آمده بیبی اصرار به. نشست بیبی

 تو که را قرعه. سبُک دستت و است برکت قدمت"

 پچ میان!" رسدمی نیازمندش دست حتما برداری،

  شنید محله،  و همسایه زنان هایخوردن   چای و هاپچ

 . دارد دعا  التماس نوعی به هرکس که

 !دربیاد من اسم کاش_

  رو نوبتش و اومد در هرکی. لنگم خیلی من خدا به_

 .کنممی  دعاش دنیا اون و دنیا این من، به بخشید

 به کاش. دارم کم جدیده خونه پیش برا مقدار یه منم_

 .بیفته من نام

 

  کشیدن، قرعه موعود   روز هرماه  که اقدس مش

 یتاشده  کاغذهای ها،حرف   این شنیدن به داشت عادت

 : گفت و زد هم  به دیگر بار چند را کاسه

 ورمیاره؟ کی بینم بو خو_

 ( داره؟برمی کی ببینم بگید خب)



 

  چروک صورت بیبی! یاس به رسید و چرخید هانگاه 

 :گفت و کرد صاحبخانه سمت به را سفیدش و

 !آوردمش  نیت به. برداره یاس مبچه  بده_

 

  تامین برای! حالبی  خانم   زیور  به انداخت نگاه و گفت

 عزت  و داشت الزم  پول درمانش و دوا یهزینه 

! آن و این مقابل کند دراز دست دادنمی اجازه نفسش

  و زدهحسرت   نگاهی با و داد تکان بیبی  برای سری

 .زد زل اسم از پر یکاسه  و یاس به دعا، پر دلی

 

 :گفت دخترک به رو اقدس مش 

تو کی_  !  کی؟می چی  بینم وردار ب تر؟ د 

 ( ؟!کنیمی کارچی ببینم بردار ؟!تو از بهتر کی)

 

 چهار _پارت #

 



  روی را چادر   و کوچکش های لب بر نشاند لبخندی

 .کرد رها ها شانه

 !نامش به بیفته تره، لنگ کارش هرکی که ایشاهللا_

 

  هریک. ماندند منتظرش و گفتند شاهللا ان بلند همه

 و بود  همه از منتظرتر خانم زیور اما  امیدی بحر

 .بود بسته امید عاجزانه

  بست چشم و زد چرخ و زد  چرخ کاسه در یاس دست

 و کشید بیرون را کاغذی. گفت ی"هللابسم" لب زیر و

 .گذاشت اقدس مش دست  در راآن کند، بازش  کهآنبی

  زیور به رو و خندید آهسته دید، که را اسم هم او

 :گفت پریده رنگ

  خرجش شایی و. بی تو شانس. عزیزم بواَ  مارکت_

 .بکی

 شادی به. بود تو شانس. عزیزم باشه  مبارکت)

 !کنی خرجش

 



  جا خود برای خنده، وقتی داشت دیدن زیور یقیافه

  نشست چهارزانو و اشانباشته هایغم میان کرد باز

 !عیشش یسفره سر

 

 فرستادن با و  گرفت یاس دست از را کاسه اقدس مش

. بگویند تبریک زیور به همه  شد باعث بلند، صلواتی

 بر بودند، که هم لنگ. مسلکشان بود همین همیشه

 . شدندمی شاد  دیگری شادی

 داشت  عزیزخانم تازه و بود شده تمام کشی قرعه

  این. گزید لب و دید را او یاس بار، اول. شدمی وارد

 دانیال انگار اصال. داشت دانیال  با عجیبی شباهت زن،

 ارث به زن این از را اشظاهری  خصوصیات تمام

 !مادر این از. برده

 نشست صاف  و شد ادغام هم  در هااحوالپرسی و سالم

 :گفت بی بی. خجالت از زده پرپر  یاس   کنار

 ! خانوم عزیز  اومدی دیر_

 

 وگرنه. کنارتون  بشینم کمی یه اومدم  فقط واال من_

 دانیال بعدم. بود دراومده پیش ماه سه دو  که من اسم



 عابر از بگیره پول برام بره تا موندم نبود، خونه

 . بانک

 

 پیشانی و کمر بر زدمی شالق عرق و زدمی حرف او

 . دختر

 و بیاورد چای  آشپزخانه از تا شد بلند اقدس مش

 مراسم همان در شرکت قصدشان فقط که هاخیلی 

  از تشکر با و برخاستند جا از زود بود، کشی قرعه

 .  شانزندگی پی رفتند  زیور، به تبریک و او

  آشپزخانه به باز کرد، تعارف که  را چای سینی

  خواهد پاپیچ حتما غایبش   جاری  دانستمی. برگشت

  داخل کاغذهای میان از  را زیور نام سریع پس. شد

 را آب. انداختش ظرفشویی سینک در و کرد پیدا کاسه

 در که کاغذی بعد. ببرد خود با را آن تا کرد باز هم

. انداخت کاسه در و زد تا دوباره را بود خودش دست

 را اقدس خود نام یاس، که بود زیور  خوب بخت از

 الناسی،حق  هیچ بی شدمی و بود کشیده بیرون

 .کند واگذار بیمارش یهمسایه   به را نوبتش



 این از بود راضی چقدر و کردمی تقلب  بود بار اولین

 اما نبود وام این نیازمند قدرهاآن فعال خودش. تقلب

 .شدمی باز حتما اشزندگی کور یگره... زیور

  باز و گذاشت آشپزخانه ایشیشه  ویترین   در را کاسه

 .برگشت سالن به

 پشتی یکوچه  هایهمسایه  از یکی خانم،  فخرالسادات

 استکان با نداشتند، نشر و حشر او با چندان که

! یاس به بود زده زل  و کردمی  بازی بازی چایش،

 دوبار یکی و آمدمی چشم به خیلی دختر این نجابت

 او از را برداشت  همین  بود، دیده را او  که هم دیگر

 دریا به تنی بود کرده هوس دلش باراین اما. داشت

 :گفت و آمد حرف به پس. بزند

  چشمم! ماهه خیلی دخترتون. خانوم بیبی  ماشاهللا_

 ! محجوب هم و ماهه هم. پاش کف

 

 یشانه  به دستی بود،  نشسته چپش سمت  که عزیز

  آهسته داشت که زد مهربان و برخوردخوش  دخترک

 :گفت همسایه حرف تایید در هم او و کردمی  تشکر

 .قشنگمه گل. ُگله  من یاس_



 

. چاپلوسی بی و تعارفبی. بود زده را دلش حرف

 سر بر آوردمی چه کوتاه، جمالت همین دانستنمی

 کاش کردمی  آرزو که طوری. یاس های دخترانه

 ! مادرش های حرف به باشد شبیه هم دانیال دل حرف

 

 کنار را قندان و نشست فخرالسادات  کنار اقدس مش

 .کند بازی چایش با کمتر تا گذاشت دستش

 و سنینی د    هرچه   اَفتاو  پنجه منی. دخترم و ماشاال_

 .گوتمه کم بوم خانمیش

  هرچی. مونهمی  آفتاب یپنجه مث. دخترم به ماشاهللا)

 !( گفتم کم بگم هم خانومیش و نجابت از

 

  تشکر هم اقدس مش لطف  از خانم، عزیز  مانند به

 :بگوید بیبی تا شد زیر به سر و کرد

 بی تعریف. ممنونتونم. خودتونه از خانومی  و خوبی_

. عزیزمه. جواهره من دختر  ولی ازش کنمنمی خود

 !کسمههمه 

 



 عزیز بی،بی و یاس جز بود نمانده کسهیچ  دیگر حاال

 ! فخرالسادات و اقدس و

  را چروکش صورت و خندید مهربان اشبی بی به رو

  تشکر پیرش مادربزرگ  محبت از خواستمی. بوسید

  تکه  یک مثل دلش فخرالسادات، بعدی حرف با که کند

 شد آب مذاب، آتشفشانی یدیواره  روی افتاده گیر یخ  

 . ریخت و

  برادرشوهرم اما، بگم جوراین  نیست درست دونممی_

 خودم دامن تو بچگی از . آقاست خیلی داره پسر یه

  هرچی. صالح و سالم اخالق، با و کاری. شده بزرگ

 بهش وقته چند. گفتم کم خدابه  بگم پاکیش و نجابت از

 سهیل یاد یهو دیدم رو یاس االن. بگیره زن گیممی

 ذاشتیممی مدار قرار یه اگه شدمی خوب چه. افتادم

 .بزنیم حرف مورد این در بیشتر

 

 به رسید همه هانگاه  و زدمی حرف  فخرالسادات

 حرفی بی بی نه! خشم و شرم از شده  سرخ دخترک

 .عزیز نه و زد

 

 پنج _پارت #



 

 :گفت اقدس اما

  بخت و بیاره رت د خیر خدا . نازارکم با بلین چارت_

 . روله گیرت  د بوفته خویی

 و بیاره برات  خوبی خدا. عزیزم باشه بلند بختت) 

 .(عزیزم بشه نصیبت خوبی بخت

 

 : گفت و خندید کوتاه بیبی

 وقت. سالشه نوزده تازه. هنوز ستبچه  من یاس_

  بزرگتر خواهر یه گذشته، اون از. نشده  شوهرش

 .  اونه نوبت فعال که داره

 

 :گفت  پهن لبخندی با  فخرالسادات

  اگه گفتم. که فردا و امروز همین نگفتم منم حاال_

 به بگم منم کنید، تعیین وقتی یه بدین، اجازه

 نه اگه خوب چه که بود قسمت اگه. اینابرادرشوهرم

 سال و سن این تو دختر. داره عیبی چه... که هم

 . کنهمی پیدا زیاد خریدار  و خواستگار

 



 را اشخانه  نشست، می لبش روی همیشه که لبخندی

 ها،حرف تمام بین از چرا  دانستنمی. بود کرده گم

 و بشنود را عزیز حرف تا کرده  تیز گوش فقط

 :شنید وقتی. نبود طوالنی قدریآن هم انتظارش

 ! باشه چی قسمت  و بخواد چی خدا تا_

 

 میان او اما کند تعبیر باید چه را جمله این دانستنمی

  مانتویش جیب در که دستی با ها،صحبت  این یهمه 

 را پسری اینقره هندزفری داشت بود، کرده فرو

 . بود سریده برایش دلش که فشردمی

  برای  بعدا. زدنمی دم و خوردمی را  خونش خون

  چای و گرفت نفسی! اش دلخوری  از گفتمی بیبی

 . داد فرو زده، یخ لبخندی با را شده سرد

 

 *** 

 

 یمقنعه. انداخت سر بر و درآورد کیفش از را چادر

 به سنگین و آهسته و  کشید جلوتر هم را گشادش

 خیلی بود  مجبور دوباره. برداشت  قدم جلو سمت



 نگاه  هر از بماند پنهان تا شود پیاده زودتر

 باریک  داشت،برمی که قدمی چند هر! پرسشگری

 سر پشت به نگاهی نیم و گشتبرمی آهسته

 خودش، از قبل رسید، که کوچه پیچ   به. انداختمی

. نبود کس هیچ! کوچه داخل به کرد  ورود  نگاهش

 نبود خبری هم  خانم منور از حتی زدنمی پر هم پرنده

  را امروز یک دانستنمی! بود نادر موارد   از این و

 !نشینی خانه  به مجبور و دارد مهمان

 به برسد  زودتر تا برداشت بلندتر کمی را هایشقدم

 حال در عزیز  و بود باز کوچه ته یخانه در  .  خانه

  یخانه. طناب روی  دانیال هایلباس کردن پهن

 آن در قضا از و بود هاآن  راست سمت هم خودشان

 کمی را صدایش او اما نشد متوجهش  عزیز! باز هم

 :گفت محبت با و کرد آزاد  حنجره از

 !نباشی خسته! سالم عزیزجون_

 

 دختر این . نبود آمدن بیرون به الزم خندید، لبش

  هرکجا. برادرش و خواهر مثل. بود طورهمین  همیشه

 سالمش باال بلند دیدند،می  را کوچه اهل از هرکسی



 از ولی دیدنمی را سایه. پرسیدندمی احوال و دادندمی

 :گفت بود، ایستاده که جاهمان

  بیا. عزیزم خداقوت! مادر قشنگت روی به سالم_

 ! خونه

.  کردم دیر کلی  هم جوریشهمین . عزیز  برم قربونت_

 ! اجازه با

 ! دخترم سالمتبه برو. عزیزم خدانکنه_

 

  ناخودآگاه. شد وارد و کرد باز پیش از بیش را در

 . رفت باال را ها پله و کشید جلوتر  را چادر

 !اومدیم ما! صابخونه یاهللا_

 

 .زد خانه در چرخی و بست هم را ورودی در

 یاس؟ بی؟بی نیست؟  کسی_

 دیر؟ انقد چرا فقط! خانوم  سایه اومدی خوش_

 

 نگاه بیبی به شانه روی از و برگردد کهاین از قبل

 .کردند شکار را ساعت  چشمانش و زد لبخندی کند،



 در آسمان که خوب چه و بود نمانده هفت   به چیزی

  لبخند همان  با و چرخید! شدمی تیره دیر اردیبهشت،

 .کرد نگاه را پیرزن  شیرین،

 یاد هم  انداختن متلک که برم قربونت من الهی_

 !سالم! جونمبیبی گرفتی

  خراب  باتریش باز یا داری ساعت. سالم علیک_

 ... که بود خاموش  حتما هم گوشیت شده؟

 

 حرف میان. بگیرد  آغوشش در تا خواست  و رفت جلو

 :گفت و کرد باز پرانتز هم او

 !دیگه نکن اذیت! بی بی_

 !من برا نکن لوس روخودت _

 مردم؟ واسه بشم؟ کی واسه نشم لوس تو واسه_

 

 او دست روی آهسته بود، دستش در  که کفگیری با

 :گفت و کوبید

 بدونی اگه. نذار منم سر  به سر! بکش خجالت  برو_

 رو پیرزن من   بدن و  تن چقد کنی،می  دیر بار هر

   لرزونی؟می



 

  بود، آمده پایین باال اتاق تک  های پله از تازه که یاس

 :گفت

 منم طرف از! بیبی نلرزونده کم منم بدن و تن_

 !بپیچون رو گوشش

 

. برگشت یاس سمت به و خندید صدا پر دیگر بار یک

هر از کند خالی را آغوشش کهآنبی  !پیرزن م 

  من تقصیر! عزیزم ایویبره رو خدا یهمیشه که تو_

 !نیست خوب واست هیجان چیه

 

 رضا موتور صدای که بدهد را جوابش  خواستمی

 :گفت سریع بیبی فقط. کرد  ساکت را همه

  رو هاتلباس  باال برو بدو  ریختن زبون جای فعال_

  رو هاشحساسیت و داداشت فکر ذره یه. کن عوض

 . خونه برگرد  زودتر و بکن

 ! دیگه دانشگاهم! بی بی_

! هرروز نه هفته، در روز دو روز  یه دانشگاه_

 .نشده شر باز تا برو زودتر



 

  برچید چروکش  هایگونه روی از ایبوسه گل سریع

 :گفت و

 !نفسم ای،پایه  همیشه که  برم قربونت_

 

 رضا قامت و شد باز هم  در کرد، رد که را آخر یپله

 هر را سالمش. مهربان لبخندی و پر دستی با. نمایان

 ترسبک  را  او بار تا رفت پیش یاس و دادند جواب دو

  بابت هم. بود کدر و دلخور هنوز نگاهش ولی. کند

  بابت هم  و بود کرده او با رضا ظهر که برخوردی

  با نکرد مخالفتی هم بیبی و بود شنیده که هاییحرف 

 ! همسایه زن

 !نکنه درد دستت! داداش نباشی  خسته_

 

   شش_پارت #

 

 هم را مرغ و گوشت و  گرفت دستش از را هامیوه

  چای برایش تا رفت بیبی. برد آشپزخانه به خودش

 اگرچه که نورچشمی ینوه این برای. بریزد



 او از میان در یکی را دعواهایش و بود اعصاببی

 عشق   و مهر جز نبود هیچ دلش ته اما کردمی پنهان

 ! خانواده

 

 در و شست ظرفشویی سینک همان در  را هایشدست

 هم سکوتش. کندنمی اعتراضی یاس که بود عجب

 و خندان  همیشه دختر این آمد می  چشم به خیلی

 ! صحبتخوش 

 

 کو؟  سایه_

 

 :گفت بیبی

  چایی استکان یه هال تو بریم  بیا. اتاقش تو باالست،_

 ! مادر بخور

 

 . میام االن منم برو تو. بیبی درست دستت_

 



. رفت هال به و کرد همراه خود با درد با را پایش

 نگاه. کشید را پایش و داد تکیه پشتی به دم، همان

 !کشاند هاپله  باالی تا هم را نگرانش همیشه

 

 شده تکه های مرغ  تا برداشت کابینت از سبدی یاس،

 کند باز را  نایلونش گره کرد سعی چندبار. بشوید  را

 آن در را چاقو پس. حوصلهبی او و بود کور گره اما

 اشحوصله و خودش خیال  حرکت، یک با و کرد فرو

 ! راحت را

 ! یاس ببینمت_

 

 .کرد نگاه برادرش به و برگشت  تانی با

 ! باشه خیر! دیمی  تحویل تخم و اخم_

 

 اما کند مشغول کارش به را خود خواست و گزید لب

 زیادی خودش هم و نبود برداشتن دست آدم رضا هم

  هامرغ روی را چاقو پس. گفتن برای آماده و بود پُر

  چشمان  به نگاهی نیم. چرخید پا روی و انداخت



 دیگر سمتی به هدفبی را  سرش و دوخت منتظرش

 .جست بیرون اشسینه  از آه. چرخاند

 

 چی هاتکردن ناز و قهر این ؟!یاس شده چی_

 بگه؟  خوادمی

 

 . شد تند کمی  لحنش که نبود خودش دست

 رو که یاس. نداشت را یاس گرفتن رو طاقت

 !گرفت می هم او دل گرفت،می

 

 قهری؟ گفتم! یاس ببین رومن_

 

 ؟! داداش جانم_

 چیه؟  قهر

 

 .کرد نگاهش  باز و کشید  آه آهسته

 ! رو جااین  برداشته اخمت! سایلنتی! لکی تو چته؟_

 



  اصلی حرف برای و کرد نگاه اشباالرفته ابروی به

 .چید مقدمه کمی اش

 ... نیستم که قهر_

 خودتی؟ تو چرا چی؟ پس_

 چرا؟  دونینمی  خودت_

 به مربوط نکنه! بدونم تا بگو تو! نه که گیرم_

 ظهره؟ یقضیه

 

 :زد لب

 !جریانه همون به  مربوط! آره_

 ؟ !خب_

 

 که حرفی فکر از شود برچیده  باز بود نزدیک لبش

 .داشت نگه را خود اما. بزند بود قرار

 ... که مبچه  هنوز من  کنیمی  فکر چرا داداش_

 !ایبچه  هنوز چون_

 



. نداشت دوست را سکوت اما گرفت غم  رنگ  نگاهش

 حرف هم او خود با شد،می  دلگیر که رضا از همیشه

 . بودند طورهمین دو، هر. زد می

 

 م؟ بچه  کنیمی  فکر چرا! دیگه نیستم_

 به منی، آبروی فکر به چقد تو دونممی خودم من ببین

 رگ شم  باعث نباید  دونم می خودتی، غیرت فکر

 سر بیفتی شم باعث نکرده خدایی یا بجنبه غیرتت

 مگه. خدابه نیست من  تقصیر اما. اون و این زبون

 ...به دنبالم بیفته کسی میاد  خوشم من

 ! یاس بزن رو  آخرت حرف_

 

 هم غبغبش و زدمی  محکم و تند اششقیقه روی رگی

 !  بود کرده باد

 و نزدیک دیگر حاال. رفت  جلوتر قدم یک یاس

  هایشانحرف داشت هم بیبی. بود ایستاده روبرویش

 خودشان بین  هست، هرچه داد اجازه اما شنیدمی را

 . شود حل



 خودم هم. سالمه نوزده دیگه من! داداش رضا،_

 و پشتمی کوه یه مث تو دونممی هم خودمم،  مراقب

 گمنمی. رو مونهمه  هوای. داری رو هوام هم خیلی

 .  شی عصبی نباید شی، غیرتی نباید

 حق ناموستم، برادرمی،. دممی  حق  بهت اتفاقا نه

 راه  صدا و سر و بدی چاک یقه خاطرم به داری

 .نیست  اینا اصال االن منظورم ولی. بندازی

 

 او اسم باید که جایی به. بود رسیده سختش جای به

 همیشه که را کسی اسم.. .آوردمی  زبان بر را

 !ماندمی هم ممنوعه باید و بود ممنوعه

 

 منظورت؟  چیه پس_

 

 دهانش آب و شد پایین و باال اشسینه نامحسوس،

 و سرخ چشم دو این در بود محال دیگر حاال. بلعیده

 : گفت و دزدید چشم پس. بزند حرف و کند نگاه متورم

 من با بقیه جلوی  دیگه... که اینه من حرف_

 ...  یعنی. نزن حرف  جوریاون



 

 : داد ادامه و کشید دیگری بلند نفس

 رومن تونیمی  بخوای که هرجور تو رضا، ببین_

  خلوت تو... اما. بزنی داد سرم کنی، دعوام. کنی ادب

  روز دو بگی کنی تنبیهم بیای تونیمی. خودمون

 شی سرسنگین باهام. نیا هم بیرون و اتاقت  تو بمون

 . نکن کوچیکم دیگه بقیه جلو... اما شم ادب تا

 

 محو هم در بیشتر  لحظه هر اش،تنیده هم در ابروهای

 !شدندمی

  زدم؟ حرف بد باهات حاال  تا کی جلوی من بقیه؟_

 .نشنید و نبود هم بیبی  حتی

 

 : گفت سریع

 ! رضا_

 یا دی می توضیح داری بد ؟!یاس چیه  حرفت چیه؟_

 ؟!هاترفتن حاشیه به نیستم ملتفت من

 



 :گفت او از تر کالفه

 چی؟ یحاشیه _

 ... کی پیش گممی_

 

 هفت _پارت #

 

 و شد اشنورچشمی خواهر منظور متوجه  ناگهان

 صورتش از غضب، و بود غیظ هرچه اختیار،بی  خیلی

 .کشید پر

 دانیاله؟  به منظورت یاس؟ آره گی؟می رودانیال _

 

 شک که محکم قدرآن گرفت گاز داخل از را لبش

 !باشد  نکرده خونریزی داشت

 ! آره... خب_

 

 جوک دخترک انگار بود افتاده خنده  به جوری یک

 !است گفته



  باال رو ذهنم همه! بگی خوایمی چی  حاال گفتم_

 ! منظورت فهمیدن محض کردم پایین

 !دیگه بود همین منظورم_

 دانیال؟  آخه_

 

  قندان   از قند ای دانه بود، شده راحت خیالش  که حاال

 :گفت و  انداخت دهان به میز روی

 من برا خودت خلوت تو شینیمی باشه آخرت دفعه_

 دونیمی خوب  خودت! بعدشم . کنیمی  تنظیم شکایت

  اون جلو اگه من! جداست همه از دانیال حساب که

 باشه اون و من بین فرقی نباس چون زنم،می  حرفی

 چی یه داداشته،. گفتم چی یه داداشتم!  خونه این تو

 !شنید

 ! رضا ولی_

 هم گشنمه  خیلی هم! یاس من با نکن بحث دیگه_

 فهمید هم بیبی لطفت، به. شهمی سرد داره چاییم

 ؟!بیبی نه مگه. باز کردم دعوا امروز

 



  پاسخ برای بود، نشسته که جاهمان  از بیبی صدای

 .افکند طنین فضا  در او به دادن

  گممی بهت  فرصت سر ولی! مادر سرتون  فدای_

 !چی یعنی دعوا

 

 در آن از بیشتر یاس نداد اجازه و خندید نرم رضا

 :گفت و چسباند سینه به را سرش! بمیرد خود

  خانوم ولی شدی، خانوم و شدی بزرگ دونممی_

  بزرگتر منم  دردسرهای شدنت، بزرگ با خوشگله،

 رو هاماعصابیبی و کنیمی درک  دونممی. شدن

  هم دانیال بابت! خواممی معذرت ظهر بابت. بخشیمی

  فکر بش بخوای که نبوده مهمی چیز! نباشه غمت

 .کنی

 

 ! رضا_

 

 گوشت یآویزه هم حرفم.  کنینمی  بحث من با دیگه_

 .شهمی

 !نیست کی هر دانیال



 !نیست غریبه دانیال

 !رضا عین شهمی  براتون دانیال

 !بدونید برادر جز رو  دانیال سایه، یا تو نشنوم

 ؟!خب

 

 گفت؟می  چطور ؟!گفت می چه

 گفتن؟  برای داشت هم چیزی اصال

 .داد تکان سری و گفت آرامی " چشم"

 به کوتاه  فشاری با و بوسید را موهایش روی رضا

 .گرفت فاصله هم زود و فشرد خود به  را او تنش،

 هامرغ. بخوریم هم با بیار بریز دیگه چایی تا چهار_

 . کمکت بیاد هم سایه تا کن ول رو

 

 :گفت و نواخت انگشت با را اشپیشانی  وسط

 !نمیاره طاقت رضا که کن وا هم اخمت این_

 



 که انداخت تکاپو به را  احساساتش قدرآن  جمله این

 صورت و کند فراموش ایلحظه  برای را چیز همه

 .ببوسد را اشغیرتی  زیادی برادر

 . میارم االن_

 !دستت  قربون_

 

 : گفت بلند و زد بیرون آشپزخانه از

 ! آبجی تنگته دلمون دیگه پایین بیا خانوم،  سایه_

 

 بوسیدنش، از بعد و گرفت آغوش به را سرش بی بی

 :گفت و کشید را موهایش نرم خیلی و شوخی به

 که ستقابلمه در مال چشمت زیر کبودی اون پس_

 آره؟ سرت، رو افتاد و ظرفشویی باالی گذاشتم من

 

 را اشبیبی سر که بود او  حاال. خندید پرصدا و بلند

 . دادمی جا اشمردانه یسینه  روی



. برم قربونت که اومدینمی کوتاه گفتممی هرچی_

 خودت کارهای به بدی روحواست  که گفتم جوریاون

 !بره یادت رو  من چشم و

 

  کرد سالم بلند جاهمان  از و آمد پایین را  ها پله سایه

  بود زده حرف که دختری.  برسد چای سینی با یاس تا

 داشت هنوز  قلبش جای یک اما شود آرام کمی تا

 . سوختمی

 

 *** 

 

 گذشت رویا در صبح تا دیشبم

 گشت دیوانه دلم بیداری بعد

 تو رویای این تکرار کی به تا

 تو جای ببینم خالی خود پیش

 بگو  باشد چنین خواهیمی تو گر

 مو به مو من کنم جاری خواهشت

 خواهمت   خواهی که آنطور تورا من



 همدمت باشم خواب در امراضی

 "بهرامی عباس"

 

 با را دیشب تمام. بودند خواب درگیر چشمانش هنوز

 سایه صدای  و سر لطف به هم بعد و بود گذرانده فکر

. بود شده خوابزده دوباره مشترکشان، اتاق در

 از بود سنگین سرش و  داشتند خواب میل چشمانش

 .درد

  درست امواتت خیر. ببینم  روماشین تو رممی ! عزیز_

 . رو هاخواب رخت  تو بگرد

 

 مابین عالمی در که وقتی نه اما بود تمنایش خواب، 

  جوری. شنیدمی را او صدای داشت واقعیت، و رویا

 آن یک که ایستاد پنجره پشت و جهید  تخت روی از

  نفسش! شود زمین پخش خواست و خورد  سکندری

 !ماراتن این درگیر اشسینه و شدمی پایین و باال تند

 کمی را اتاقش  رنگ نباتی یپرده خواستمی دلش

  خواب که اویی. ببیند را او  بیشتر و بهتر تا بزند کنار

 . بود زده خود  نام به هم را دیشبش ینیمه و نصفه



 ... هرشب و دیشب مثل

 با اشدوستی لطف به. شنیدمی را صدایش هرروز

 نه که بود عجیب اما دیدمی را او هم روز  هر رضا،

 صدای دوباره. کند عادت که شدمی نه و  کردمی عادت

  حالی به حالی وجودش و شنیدمی را همسایه پسر

  هرروز که حسی. ناب و عمیق احساسی از شدمی

 .قلبش در شدمی جاندارتر و ترعمیق اشریشه 

 

 دوباره. ماشین با رفتنش  کلنجار و بود او به نگاهش

 . شدند بمش  و بلند صدای پذیرمهمان هایشگوش

  لباس ماشین تو نکنه! که نیست  هم ماشین تو عزیز_

 !هالباس  با شویه

 که اومدمی بدت. اومد می بدت ازش دونممی عزیز

. شنیدمنمی درست رو صدات و بود گوشم تو همش

 عزیز؟ نه. بسوزه تا تو اون انداختیش همین واسه

 

  و شوخی و بود شده هاپسربچه  شبیه  بیشتر لحنش

 .نبود معلوم هم اشجدی 

 



 هشت _پارت #

 

 گزیدمی لب و خندیدمی داشت  دخترک بود، هرچه اما

 !صبح اول دیدار  این هیجان   از

 در را خودش هم بعد و شنید را عزیز یخنده صدای

 دستش اما کشید عقب را سرش. دید  در چهارچوب

 .بود پرده  بند   هنوز

 آخه؟  بشورمش عمدا  باید چرا پسر؟ گیمی  چی_

 ؟!عمدی نه  ولی شستیش یعنی عزیز؟_

 

  به پنیر و نان ایلقمه و  چای لیوانی و خندید دوباره

 . گرفت سمتش

 !نمونی  گشنه بخور بگیر اینو بیا_ 

 ببرم باید ماشینم قبلش تازه. شهمی دیر. خورمنمی _

 . گرفت رووقتم  همه لعنتی این. کارواش

  انقد لعنتی این حاال چیه؟ خورمنمی. ببینم بگیر_

 بچرخی؟ خودت دور جوراین  که واجبه



  انگار نباشه. بهش دارم عادت من! عزیز بابا، ای_

 !گوشی رو کنم وصل اسپیکر یه مجبورم ! فلجم

 

 :گفت و گذاشت دستش در را لقمه 

 ! مادر بیا_

 چیهمه باشگاه تو! دیرمه عزیزم، عزیزجون،_

 ... چیزی یه جاهمون . هست

 رو تصبحونه  تو  تا. تخت این یلبه  بشین_

 اطراف و دور دیگه بار یه ممی منم  خوری،می

 .گردممی رو وسایلت

 !هابگردی  خوب_

 ! باشه_

 الی ! هابگردی   هم خودت بالش زیر عزیز_

 ...تسجاده

 !دیگه بگردم رممی دارم!  دانیال بسه_

 

  همچنان داشت دوست و بود مادرش به نگاهش

 .بگذارد سرشسربه 



 قاتی ممکنه اقدس مش به بزن زنگم یه عزیز_

 !اون به باشیش داده قرعه  هایپول 

 ! دانیال_

 !دانیال سر فرق بالت و درد_

 !کسمهمه نکنه خدا_

 

 چایش. کرد  آغاز بزرگ، گازی  با را اشلقمه و خندید

 لب به که را لیوان. نداد اهمیت اما بود شده  سرد کمی

 به افتاد چشمش رفت، عقب سرش و کرد نزدیک

 خوردمی تکان  تکان که ایپرده به. روبرو ساختمان

 .حوالی آن در کسی محو  یسایه  و

  حریر روی شد قفل چشمش  و آورد پایین را لقمه

 .پرده

 

 نه _پارت #

 

 به تلویزیون، جلوی و  کرده تنش ستون را دستش

  هم حواسش  و شکستمی تخمه. بود کشیده دراز پهلو

 هنوز. کندمی پرت سویی به را پوسته هر که نبود



 نگاه همچنان و بازی شروع به مانده ربع یک

 قاب و  ساعت های عقربه کردمی رصد  منتظرش

 ! را تلویزیون

 . نشست کنارش دست به  سینی عزیز

 مادر؟ خوای نمی ایدیگه چیز. میوه و چایی اینم_

 .تو بخواب برو. بهت که گفتم . عزیز آوردممی  خودم_

 مراقب بازم ولی کردم کم روشعله . روشنه کتری زیر_

 . نسوزه باش

 ! عزیز چشم_

 !عزیزم روشن چشمت_

 

 صدای.  رفت اتاق سمت به و برداشت را بالشش

 .کرد متوقف را او دانیال،

 ! عزیز_

  

 ...خسته  کمی و منتظر.  کرد نگاهش

 ! نکنه درد دستت_

 



 !روشن صورتش و شد هالل لبش

 !پسرم  جونت نوش_

 

 یویبره  صدای در، یآستانه  از شد رد که زن پای

 سمت به را دانیال نگاه بار چندمین برای گوشی

 .کشاند موبایلش

 !" االن شهمی شروع.  دیگه پاشو"

 

 کهحالی  در و انداخت بشقاب نزدیک را تخمه پوست

 تایپ به شروع بود، تنش ستون دستش یک هنوز

 .کرد

 !"ندارم پوشیدن لباس حال من! بابا بیا تو"

 

 !آنی  و سریع. رسید جوابش

.  مامانت جلو زشته کنممی بیداد و داد من . دیگه بیا"

 !"گننمی چیزی دارن، عادت خودمون  خونه ولی

 



 تلویزیون، به نگاهش و شکستمی  تخمه همچنان

 دریافت  دیگری پیامک که بنویسد چه کردمی  فکر

 .کرد

 !" بیار هم  هاتتخمه "

 

  جا از و انداخت بشقاب در را تخمه آخر یدانه

 !کالفه هووفی با برخاست

 

 تن به و برداشت پشتی روی از سفیدی شرتتی

 اما کند مطلع را عزیزش تا رفت اتاق به. کشید

  بود، کشیده خود روی پیشانی باالی تا که چادری

 . است رفته  خواب به که بود  این گویای

. کرد خاموش را کتری زیر و رفت آشپزخانه به پس 

 افتاد یادش آخر، دم و کشید سر الجرعه  را چایش

 .است گذاشته  جا را هاتخمه 

. گرفت دست در هم را تخمه از پر یبانکه و برگشت

  را هایش پاش و ریخت کهآنبی زد، بیرون  خانه از

 .کند جمع



  منتظر و زد در هم باز  اما بود باز همسایه  حیاط   در

  خانه داخل از رضا، بلند صدای. ورود اذن برای ماند

 .رسیدمی گوش به

 !بازه در! داداش  تو بیا_

 

 .شد داخل گویان" یاهللا" و زد کنار را  پرده آهسته

 

 تعارف  به نیاز و بود آمده جااین به  بارها و بارها

 پیش رضا گذاشت، هال در که پا رفت، جلو. نداشت

 را سالمش جواب و گرفت دستش از را بانکه. آمد

 . داد

 . رسیدی موقع به که داداش بیا_

 ... باید حتما شد؟نمی وراون اومدیمی_

 

 !سالم_

 

  خانه محجوب دختر زیرلب سالم داد  جواب  آهسته

 ...را



 ! کند نگاهش حتی کهآن بی 

 نشستن و رفتن برای شد کشیده رضا  توسط دستش

 .تلویزیون مقابل

 .بشین بیا! دیگه  اومدی_

 

 .یاس به کرد رو هم آن از قبل

 ! یاس هاتخمه  پوست واسه بیار بشقاب_

 !داداش باشه_

 

  جلوی که خوب چه و آشپزخانه سمت به کرد عقبگرد

 !سمت آن به نشود کج راهشان تا گرفت را چشمانش

 

  با گرفت گاز را لبش رفت،  جلو که دست به سینی

 بود نشسته شانپذیرایی اتاق یمیانه  که پسری دیدن

 ! اطرافش و او از فارغ. دیدن فوتبال به

  را هابشقاب و چای سینی  و بنشیند پا دو روی شد خم

 و شد  متوجه خود رضا، که بگذارد برادرش کنار

 که بود دانیال  به حواسش او اما. نشست تر صاف



  نزدیک را گوشی و کرد ترجمع  را اشکشیده  پاهای

 ! گذاشت اشپشتی

 ! پذیرایی بساط برای کند باز جا   خواستمی

 

 روخودت  باید کنم فکر! نکنه درد گلت دست. من بده_

 ! دیگه باخت یه واسه کنی حاضر

 

 ! شیطنت پر  و حظ با کرد نگاهش و گفت را این رضا

 ...یاس و بودند تیم یک طرفدار دانیال و او

 !مخالف تیم عاشق

 ُکری این جواب در بگوید چیزی کشید خجالت

 همیشه. رفت عقب و  زد لبخند فقط پس! خواندن

 تمام ثابت پای گفت شدمی و بود  فوتبال عاشق

 !رضا نه بود، او مسابقات،

  را لحظه به  لحظه مشغول، و بود گیر برادرش  هرجا

 . رساندمی گوشش به و کردمی گزارش

 وقتهیچ !  موشکافانه و  بودند کارشناسانه نظراتش

 تیم زیان به اگر حتی. کردنمی ناحق را حق هم

 .بود  محبوبش



 

  کندمی دل مگر اما شدمی تمام داشت اینترنتش یبسته 

! خوردن تخمه  به بود نشسته تخت روی تماشا؟ از

  بدش شد،می اگر و بود آورده دانیال که هاییتخمه 

 مثل. بگذارد خاطراتش  دفتر الی هم را هاآن آمدنمی

  پنهان هندزفری   مثل یا قرعه، ینخورده تا هایپول 

 .دفترش یجعبه در شده

 "هللا" بود شده حک رویش که پالکی مثل یا

 .بود چسبانده دفترش داخل راآن  کوچک، پاکتی با و

 افتاد، کوچه یمیانه که  روزی نداشت  خبر کسهیچ 

  پیش هاماه و  برداشت راآن و شد متوجهش یاس فقط

 .داشت نگهش خود

 

 از کند دور را آن دانیال  وقتهیچ بود ندیده  که پالکی

 !خود

 .برنگرداند صاحبش به را آن که  بود بدجنسانه

 !کردنش پیدا از نزد حرفی هم عزیز و  بیبی  به حتی

 را شدمی او به مربوط چه هر که بود دلش تقصیر

 .دیدمی جواهر



 ! را ترینشان ارزش  بی حتی

 .بود ارزشمند یادگار یک برایش که پالکی به رسد چه

 یک دیدن با که بود گرفته دهانش نزدیک را تخمه

  حواسش تمام  حریف، تیم سمت از خطرناک موقعیت

  بود مجبور او و بود خواب سایه! گوشی سمت رفت

 !هیجانش کنترل به

 

 ده_پارت #

 

 کاپیتان زدن دریبل به داد را توجهش و  نخورد تکان

 .بالتکلیف توپ  عاقبت دیدن هم بعد و حریف

  اششده حبس نفس شد، رد دروازه باالی از که توپ

 !خیال راحتی و آسودگی سر از. کرد  رها هم را

  شدن بلند با شد مصادف بازدمش انتهای که نفسی

 !رضا صدای

 یاس؟ _

  نامش دوباره. بست را گوشی و کرد مرتب را چادرش

 . شد تکرار



 رسید، که هاپله  یمیانه و زد بیرون اتاق از سریع

 در کسری  و کم یا. دارد  کاری کرد فکر. دید را رضا

 !داشته اشپذیرایی  بساط

 ! رضا بله_

 پس؟ رفتی کجا_

 

  بهت سر از. کرد نگاهش هم طورهمان  و بود متحیر

 ! پرسش و

 خوای؟ می  چیزی!  جانم_

 

 . کندمعطل  زیاد  خواهدنمی و دارد عجله بود مشخص

 کنی؟ نگاه نمیای چرا_

 

 است محال فوتبال، عشق خواهر   این دانستمی

 خصوصا. بدهد دست از  را مهم بازی این از ایثانیه 

 ! امروزشان و دیروز  خوانی   ُکری  همهآن با

 !بینممی گوشی با دارم_

 



  یبسته سمت  رفت فکرش و داد نشانش را گوشی

 شارژ اتمام، محض به بود  داده هشدار که اینترنتش

 !کشید خواهد هم را  گوشی پولی  

 چی فهمینمی که مانیتور  دست کف یه با  گوشی؟ با_

 !  چیه به

 

  را همراهی و رفتن این خواستمی خدا از که خودش

 ...اما

 !داداش راحتم_

 

  ذره یه بیا. نشده دیر تا دیگه بدو. ناراحتم من_

 که ُکری بدون فوتبال! پوسید دلم بذارم سرتسربه 

 !شهنمی  فوتبال

 

 در را برادر  یک کمبود همیشه که او آمد یادش و

  بزرگ طوری را خواهرش هردو کرد،میحس   بچگی

  را کلکل. باشند خودش مقابل   تیم طرفدار که کرد

  کردمی درد سرش ایزمینه هر در و داشت دوست

 !دعوا برای



 

 بدجور. داداش آقا تونتیم آورده شانس که جااین  تا_

 !رفتین قوطی تو

 

! دیگه بدو! قوطیه تو کی معلومه تپریده رنگ   از_

 !اومدیا

 

 ! شور پر و زیبا! شکفته تازه ایغنچه  مثل خندید

 !اومدم ! باشه_

 

 چرا او بیا، گفتمی که رضا اما رفتن برای بود مردد

 زد؟ می  باز سر

 چه و بود کرده پر را  خانه پسر، دو صدای و سر 

 .بود خاموش بیبی سمعک که خوب

  ناسازگار قلبش و شود پذیرایی وارد بود مانده قدم دو

. 

 دارد نگه خود برای تا فشرد هم به محکم را هایشلب

 !کوبیدمی پا وجودش در که را ذوقی



 :گفت و نشست صاف رضا

 نفع به داره داور چقد ببین خودت عباسی حضرت_

 دراز من واسه زبونت دیگه هفته یه تا بعد! گیرهمی

 داوری به ما و بود شما تیم تو هم داور که شهمی

 ...و باختیم 

 

 شوت   که وقتی کرد توقف و  بست یخ دهانش در حرف

 تیمش. آمدمی فرود دروازه در داشت حریف، بلند  

  ترینتلخ  انگار! راحت قدرهمین! خوردمی گل داشت

 شانه و خوابید بادش باشد، شاهد را عمرش یصحنه 

 !شد کج پایین سمت به هایش

 ...اما

 و فرستاد بیرون به را بلندش نفس نشد، که گل

 .کرد نگاه تردقیق

  از هربار و شد تکرار و شد تکرار آهسته  تصویر

 تمام یاس. کشیدمی ُرخ به را توپ نشدن گل ایزاویه 

 و نشست صاف.بود دانیال خوردن حرص  به حواسش

 .گرفت بغلش در را بالش



 با داشت سعی و بود کرده جمع را  ریزش یخنده

 اشدرونی هیجانات یهمه  کند مهار اش،خنده  خوردن

 شد؟می  مگر اما را

ربی  میان در افتخاراتش و تیم  یک اعتبار پای و بود د 

 را گلدارش چادر  و نشست تلفن میز صندلی   روی. بود

  و جیغ یک  دلش. کرد نزدیک  خود به دست  دو هر با

 نه  و بود جایش نه  اما خواستمی حسابی داد

 ...نبود اگر دانیال. داشت را اشاجازه 

 

  مشکی   موهای روی از را  نگاهش و داد تکان سری

 !خودش مثل بود شده. برداشت او

 درست. پنهان را حسش و کردمی کنترل را هیجانش

 . دانیال مثل

 سر از یاس و کردمی خودخوری خشم  سر از او ولی

 !ذوق

 

  هی حاال! مشخصه که این! بود آفساید علی به بابا_

 شه؟می گل بدی، نشون

 



 هم دانیال باراین و شد تکرار دوباره آهسته یصحنه 

 .آمد حرف به

 .بود آفساید  تابلوئه. دیگه  دهمی نشون داره جا ده از_

 

 .را درونش حرص زدمی داد اشرفته تحلیل صدای

 و داور اجداد و آباء و  کردندمی  بحث هم با عصبی

 . کردندمی آباد را بازیکنان

 افتاد، شانزمین در که توپ و شد شروع دوم ینیمه

 را کردن  مالحظه هم دانیال حاال و رفت باال صداها

 را خشمش کههمین  اما دادنمی  فحش. کرد فراموش

 بازیکنان و داور به عصبی و حرصی و  کردنمی  پنهان

  حضور و  گرفته قرار بازی جو    در که یعنی توپید،می

. نیست اهمیت حائز برایش زیاد هم همسایه دختر

 .کرد صدق هم یاس درمورد کم کم که چیزی

 و نشد موفق اما بزند گل بود  نزدیک تیمش که وقتی

 :زد فریاد رضا

 !بازم آفسایده مگه؟  کوری_

 

 .پرید بیرون یاس دهان از جوابش وقتآن



 !تازه بود پنالتی آفسایده؟ کجاش_

  رو انداخته رو خودش  الکی ؟!پنالتی رو چی چی_

  دهمی نشون خودش نگرفته زرد کارت کههمین. زمین

 !کیه طرف داوره

  شماست طرف مشخصه قشنگ که جا این تا واال_

 ! داداش

 کهاین نه! هیچ_ده شدمی بازی االن بود، ما طرف_

 بره شما موقعیت یه! فنا به  بره ما هایموقعیت یهمه 

 !دروازه نزدیک تا

 

  بود کرده ورود هم دانیال و رفتمی  باال داشت صداها

 به نگاهش اما بود یاس با صحبتش روی . بحث  به

 !تلویزیون گاه و رضا

 !که بود آفساید هم موقعیتشون یه همون_

 

 یازده_پارت #

 

 آلودخواب  ایقیافه با سایه که بزند حرفی آمد یاس

 :گفت و شد وارد



 ساعت یه خبره؟ چه . رفت سرم!  رضا وای_

 !سالم! بزنما چرت  یه خواستممی

 

 دختر این نکرد هم را  دانیال حضور  مراعات حتی

 !غیظ  پر آلود  خواب 

  جواب و کرد جور و جمع  را خود پیش  از بیش دانیال

  خشم پر رضا اما. داد  آهسته هم باز را سایه سالم

 :گفت

 !گمامی بت چی یه. ندارم اعصاب سایه_

 

 کش بشقابش از را رضا خیار و انداخت باال ابرویی

 .شد صاحب هم را چاقویش و رفت

  نیاورده هنوز و برده روکش تعویض برای  را هامبل

  روی پس. نبود نشستن زمین روی آدم   او و بودند

  خیار به زد  گاز و نشست یاس کنار تلفن، میز یدسته

 ! نمکبی  و پوست با. اشزده برش

 .خواند صفحه روی  از را نتیجه و  کرد ریز چشم

 حتما گفتم! رضا کردی داغ  انقد که نخوردی گل! ا _

 !شدین تاییشیش



 

 : داد جواب عصبی

 ! شماست تخصص که اون_

 .تازونیم می فقط  فعال! دادیم کاربری تغییر_

  کال! شمارنمی پاییز آخر  رو جوجه. اوله نیمه تازه_

 .بوده  ما دست بازی

 

  خیلی. گرفت خیارش از  دیگری گاز و خندید لذت با

 اما کردنمی دنبال جدی  را فوتبال دیگر که بود وقت

 با! هاکردن بحث این به ارزیدمی رضا کردن اذیت

 :گفت آهسته  یاس، به ابرو و  چشم یاشاره

 داریم؟  چایی_

 بیاری؟   ریمی! آره_

  خرما با من واسه. بیار برو! تو جون  خوابم گیج_

 .دارم درس کلی. شه وا چشمام ذره یه بیار

 

 :گفت  لب زیر و رفت ایغره چشم



  یکی بکن کاری یه تو بارم یه! بینممی  فوتبال دارم_

 !نکنه درد دستت بگه بهت

 ری؟نمی _

 ...دارم نه_

 

" گل" یعربده و رضا بلندتر و گزارشگر بلند صدای

 هم را خانه های ستون و فضا در پیچید گفتنش،

 .لرزاند

 !گل_

 

 خشم سر از که بود او حاال و خورد گل یاس تیم

 که هم سایه! بجود را کسی  یخرخره داشت دوست

 طنین رضا بلند داد و شد تیمش خوردن گل متوجه

 اصرار وقت فعال فهمید خانه، هوای در انداخت

 ! نیست

 ذوق سر  جوری و کوبیدند هم  به مشت پسر، دو هر

  ُمسجل   حکم برایشان گل، یک همان انگار  که آمدند

 !ستقهرمانی 



  هر با منقبض، فکش و ماند آویزان لبش که یاسی و

 !شدمی حرصی  بیشتر رضا، یفاتحانه  نگاه

 

 .رفیقش به کرد رو رضا

 ! دانیال آقا رسهمی دار حق  به حق گفتم_

 !بریممی گفتم منم_

 .باقیه شکرش جای باز اما زدن دیر_

 

 شده پسر،  دو هر  حاال و  شدمی  نزدیک پایان به بازی

 خورده حق از! بازی داوری   و فنی کارشناسان بودند

 که پرتعدادی هایگل از و گفتندمی تیمشان یشده

 داشتند  امید! کنند حریف یدروازه ی روانه شدمی

  های شوت فقط اما ببرند بیشتری هایگل  با را بازی

  کم کم و بود بازی دهنده ادامه تیم، دو سرانجامبی

 .زدمی  آخر سیم به داشت رضا

 

 رادیو، راما پای زیر نداختنمی رو توپ اگه یعنی_

 ! بود زده گل دوتا االن

 



 کمی. انداخت خنده به را دانیال بود، زده که حرفی

 دیوانه پسرک رادیو، راما! معمول حد از بلندتر

 یمحله  در  رادیو یک با شب تا صبح که بود مسلکی

 بدش، خیلی صدای با و چرخیدمی باشگاه  نزدیک

 ! کردمی برگزار زنده کنسرت باشگاه  اعضای برای

 پیش حالتابه و بود شنیده را راما نام فقط که یاس

 ولی. افتاد خنده به ببیند، نزدیک از را او بود نیامده

 برای بود عزیز که مهمانی یخنده صدای شنیدن با

 ...تبدارش دل و خودش

 

 بیرون پذیرایی از و آورد  هم دیگری چای سینی سایه

  پیام مشغول و نشست اپن روی دست به گوشی. رفت

 سه صدای و سر نبود مهم برایش اصال. شد بازی

 پایان به که هرلحظه اند،نشسته  پذیرایی در که نفری

  به همچنان و گیردمی اوج بیشتر شوند،می ترنزدیک 

 .بود مشغول خود کار

 

. زدمی نق و خوردمی  حرص زیادی همیشه مثل رضا

  حضور از قیدبی برد، از آسوده خیالی  با دانیال، اما

 داد تکیه و شد پهلو به دوباره  سرش،  پشت در یاس



  بود مانده پایان به دقیقه دو فقط. دستش زیر پشتی   به

 از کفری  رضا، پس. نبود مجدد گل از خبری هیچ و

  بود، کرده خراب بازیکنان از یکی که شوتی آخرین

 :زد داد تقریبا

 ! انتخابش این با وری یه مرتیکه_

 رو کیا و زمین تو فرستاده رو کیا خدا رو  تو نگا نگا

 رو آس برگ تا سه ،... آخه! ذخیره داشته نگه

 ننت؟ مهریه برا داشتی نگهشون  داری، نیمکت

 !مردک خب کن استفاده خریده، داده پول باشگاه

 

  روی تخمه پوست چند که  طور همان مهمان،  پسرک

  به وری یک لبخندی انداخت،می بشقاب  داخل را زمین

 :گفت و زد رویش

 !که ندارن تورو عقل و  تدبیر که اونا! گلم داداش_

 ! هاباشگا   تو ریختن سواد بی مشت یه

 

  از هرچه اصال. آورد یاس لب  روی به لبخندی حرفش

  غنی منبعی شدمی یاس برای شد،می خارج  او دهان

 ! خوب  احساسات از



 !کنا مسخره خودتو_ 

 .بردیم! دیگه شد تموم! چقد زنیمی  حرص_

 !تازه اضافه وقت بی. مونده دیگه دقیقه دو_

 

  و درآمد صدا  به پایان سوت که چرا. نکرد تفاوتی اما

 .شد تمام صفر_ یک ینتیجه همان با بازی

 .گرفت نشنیده را رضا آخر فحش و شد بلند دانیال 

 هم یکی! داداش  شهمی خشک  شیرت نخور  حرص_

 !بود کافی

 

 قبل دقایقی  تا که جایی به. عقب به برگشت رضا نگاه

 ...اما بود نشسته جاآن  خواهرش

 !نبود اتاق  در هم یاس دیگر حاال

 

 دوازده_پارت #

 

  تمیز را اتاق تا رفت و گذاشت پشتی روی را چادرش

  خوب یاس و  بود رفته دانیال یبدرقه برای رضا. کند



.   بود دیده آخریلحظه  در را  سایه به غصبناکش نگاه  

 :گفت او به پس

  بارت دوتا  میاد خدابه. سایه گوشیت از بکن دل_

 ... که باال اون رفتی. نشستنه طرز چه. کنهمی

 

  و زد گردن را حرفش هم، به هال در کوبیدن صدای

  و داد نمی خوبی گواهی دلش. ترس سر از گزید لب

 .بود  جنجال یک شروع این

 که باال اون نشستی پادشاه؟ آقات یا بوده ملکه تننه _

 چی؟

 

 توبیخ را  سایه داشت. رساند رضا به  را خود زود

 .کردمی

 ندارم؟ هم نشستن حق مگه؟ کردم  کار چی_

  اون کنید؟ وا روآدم دهن باید  هی نشستنه؟ طرز این_

 اون کوتاه،  هایآستین اون با پوششت وضع  و سر از

 ... از این خوردنت،  خیار از

 

 : گفت متحیر و پرید پایین اپن روی از



 تو داری انتظار کوتاهه؟ کجاش من آستین! رضا وا_

 ببخشید بگردم؟ چادر با باشم نداشته آسایش هم خونه

 غریبه مرد بودم، خواب من وقتی و نداشتم  خبر که

  چی همه به چرا!باال موند جا چادرم و  خونه تو اومد

 ...گیر

 

 دور هم بیبی سنگین هایگوش  از حتی  رضا بلند داد

 .نماند

 بلند روت دست  نکن کاری یه! سایه رو دهنت ببند_

 شی، عاقل شی، بزرگ ذره یه دانشگاه رفتی. کنم

 زدنه؟ حرف مدل چه. شیمی  بدتر داری روز به روز

 ...پسر   یه جلو گشتنه  مدل چه

 

  پسر غریبه؟ پسر خوردی؟ روحرفت  چرا  چی؟ پسر_

 داداش؟  خان  آره نامحرم؟

 !سایه بزن حرف درست_

 چی؟ که کنم عوضش.  مدلمه زدنم؟  حرف  چشه_

 !رو دیگه های مدل نیستم بلد



 و منه مث دانیال گفتی اومدی راست رفتی  چپ خودت

 تو میاریش گیریمی رو دستش مدام. داداشتونه

 منم پس کنن،می زندگی توش زن تا سه که ایخونه 

.  شممی ظاهر  جلوش گردممی  تو جلو که جورهمون 

  روچشاش رفیقت بگو برو  ترسی،می  چیزی از اگه

 .کنه درویش

 

 گرفت،نمی را میانه. رفت جلو سریع و گزید لب یاس

 ایجاد دوآن میان عمیقی یفاصله حرمتی،بی  شکبی

  بود، ایستاده روبرویش سایه که وقتی همآن. کردمی

 کشیدن شانه  و شاخ قصد. رخ به رخ و  سینه به سینه

 !ترشبزرگ  برادر مقابل داشت

 صورت در کوبیدن برای بود  برداشته خیز که برادری

 !او

تونه _  .کنه می صدا داره. شد بیدار بیبی. بس 

 !کنید بس توروقرآن

 

 ! برادر خشم از نماند نصیببی هم او اما



 حرف بد بقیه جلو بگو بعد! یاس بگیر تحویل  بفرما_

 دانیال جلوی که داشتم نگه  ساعت دو  روخودم. نزن

  حاضرجوابی از اینم. کنم  خون پر رو دهنش نزنم

 ! هاش

 

 .شنید بلندتر کمی را بیبی صدای

 قفل زانوم میارید؟ رومن عصای یاسم؟ مادر؟ رضا_

 . شده

 

 .کرد نجوا به تبدیل را صدایش

  صداتون. کنید بس توروخدا. من تقصیر اصال. باشه_

 !دیگه بگیرید آروم بیبی جلو. رفته هم کوچه سر تا

 

 ها پله از زود و زد چنگ اپن روی از را  گوشی سایه

  بیشتری، خشم با رضا شد باعث که کاری. رفت باال

  خانه، از رفتنش بیرون با و بکشد نشان و خط برایش

 !بکوبد هم به صدا پر هم را در

 اسکی اعصابش روی داشت زیادی خواهر، این

 !رفتمی



 

. نشست بیبی کنار و  رفت اتاق سمت به تاسف با

  آخر های حرف او اما نیاورد خود روی به کرد سعی

 .بود شنیده را رضا

 مادر؟ باز  بود چش_

 

 شنیده حرف همه این وقتی" هیچ: "بگوید بود سخت

 !هایش عزیزکرده از بود

 .بیرون رفت و زد غر سایه سر کم یه_

 ...نکنه چرا؟_

 اومد چادر بی. بود  خواب سایه! بیبی ! نه نه_

 .زد حرف بهش شد ناراحت اونم! دانیال... جلوی

 

  ماساژ  آهسته را پیرزن زانوی که  حال همان در

 نکند که بود  منحرف سمت این به هم فکرش داد،می

 ... باشد شنیده را ها حرف این دانیال

 شه،می شب داره. مادر شم بلند بگیر رو دستم_

 .نکردیم رو شام یچاره  هنوز



 

 .مهربان و لبخندزنان. کرد کمکش

  نگیره دلت که آشپزخونه،  روبروی بشینی برمتمی_

 شام نگران بخوای که ُمرده یاست مگه! تنهایی از

 بی؟بی باشی

 

 .برداشت قدم از قدم سختی به و  ایستاد کنارش

  با خواممی! بیبی جون به دردت باشه  دراز عمرت_

 ! شکنهمی زود دلش مبچه . بزنم حرف  هم سایه

 

. رضا از بیشتر کمی. بود دلخور او دست از یاس اما

  بیشتر سایه دونفره، حرمتی  بی این در کردمی حس

 . است تاخته

  جمع رو اتاق من. بده رو تتکیه  جااین بشین فعال_

 . رفت کجا  سایه ببینم  رممی بعد کنم

 

  رفت و گذاشت مقابلش چای  استکانی و میوه بشقابی

 .کند مرتب را اتاق تا



 تاسفش باعث که بود زمین روی تخمه پوست قدرآن

  پرت تخمه  پوست شلختگی با چطور گنده مرد دو. شد

  کمی آخر دم که دانیال به رحمت صد باز. بودند کرده

 .کرد جمع را هاآن از

 جاروبرقی با. برد آشپزخانه به و برداشت را ها ظرف

 سر را  ها پشتی تا دوپا  روی نشست و برگشت

 .بگذارد جایشان

 

 را نفسش. ماند ثابت و کشید دانیال پشتی   به دستی

 شد میخ  چشمش. برداشت راآن و دمید بیرون آرام

 . دیدمی  جاآن که چیزی روی

 گوشی که رضا مثل بود مانده جا دانیال گوشی

 . بود طاقچه یلبه  خاموشش

 بی دستش. کرد لمسش و برداشت را دانیال گوشی

 . کند باز را صفحه تا نشست قفل روی اراده

 یزمینه  تصویر وقتی داشت اهمیت چه اما بود قفل 

 و روشن چشمان آن با بود دانیال خود از عکسی آن،

 !مهربان صورت
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. کشید صفحه روی را سرانگشتش آهسته و زد پلکی

  داخل از دانیال نگاه. سینه در  بود شده نامیزان نفسش

  تکان و بلرزاند را دلش که بود زنده قدرآن  هم تصویر

 .را قلبش دهد

. برد عقب را انگشتش زود، خیلی و زد  دیگر پلکی

  صاحبش به وقتش به تا دادمی رضا به را گوشی باید

  سرانجام به را کارش تا شد بلند پس. دهد تحویل

 . برساند

 

  بود، ایستاده که جاهمان از. شدمی تمیز داشت اتاق

 را کارش و دادمی بلند هم را بیبی سواالت  جواب

 سمت به  نگاهش، رد حواسش، یهمه ولی. کردمی

  جاآن را گوشی که بود اتاق یمیانه  کوچک یطاقچه 

  که بود باارزشی شیء گوشی، این. بود گذاشته

 کنار.  شود متوجهش خشی  و خط نداشت دوست

 !آن از مهمتر اما بود برادرش گوشی

  از را دوشاخه تا رفت و  کرد خاموش را جاروبرقی

 با بنشیند، کهآن بی را  برقی جارو سیم. بکشد پریز



  صدای ایستاد، صاف. کرد جمع شده، دوال  کمر همان

 کرده رها جا همان  را جارو شد باعث بلند لرزش یک

 .برود صدا سمت به و

 در مجرم یک بود شده و سمتش به بود کرده تند پا

 نیم بگیرد، را  مچش کسی کهاین از گریزان! خطا حال

 دست در را گوشی و کرد بیرون یروانه  نگاهی

 روی خانم عزیز خندان تصویر با" عزیزم" نام. گرفت

  قصد به و خندید لبش. بود نشسته خوش گوشی

 خود   که حاال. فشرد را  گوشی سبز آیکون پاسخ،

 بودن   به  حاجت  چه دیگر زد،می  زنگ داشت عزیز

 گوشی گفتمی عزیز به ؟!او از درخواست و رضا

  را شده وصل تماس. بردمی برایش را آن و جاستاین

 :گفت وقتی و کرد آغاز  مخاطبش

 الو؟ _

 

 !خط پشت  طاقت بی دختر از برید نفس

 ؟ !الو_

 



 دانستنمی و گوشی داخل کرد رها را صدایش مجدد

  انتظار! صدایش شنیدن  با داده کف از قرار دختری

 شنیدمی حاال  اما داشت  را خانم عزیز صدای شنیدن

  که طوری و گزید را لبش! است خط پشت  دانیال که

  دانیال، جز دیگری گوش  هر نه و شنید بیبی نه

 : گفت آهسته

 ! الو_

 

 پرسش   عالم یک با شد باعث و را مرد کرد متعجب

 :بزند لب لحنش در ریخته

 ؟!شما ببخشید الو؟_

 

 یک شنیدن انتظار هم او فهمید. بود گرفته  اشخنده

. است نداشته خودش گوشی   پشت از را نازک صدای

 :گفت ناتمام خجالت   و اندازهبی متانت  همان با

 ...  من. سالم_

 

  را نسبتش  پس. کند معرفی را خود باید چطور نفهمید

 ! آورد زبان به



 !دانیال آقا رضام خواهر_

 

 : داد ادامه باز و گزید لب و گفت

 !جااین مونده جا   گوشیتون_

 

 با صدایش. کند تعبیر چه به  باید دانستنمی  را مکثش

 . نشست گوشی  در وقفه کمی

 هست؟ رضا. مونده جا نشدم متوجه ببخشید! سالم_

 

 !را دلیلش دانستنمی. لرزیدمی تنش

  که صدایی شنیدن به بود مربوط بود، هرچه ولی

 !را  کردن بیچاره بود بلد خوب

 

 بیاره گممی اومد،. بیرون رفته بازی بعد   از... نه_

 . تونواسه 

 .بود خاموش زدم  زنگ_

 



 شر شر و شدمی دارادامه الکی داشت شانمکالمه 

 !نوابی یاس ریخت می عرق

 . خونه مونده جا گوشیش_

 

 حتما کند،می دست آن و دست این دانیال که این فهمید

 که شد چطور نفهمید اصال اما. ستگوشی گیر   کارش

 :گفت

 تون؟واسه  بیارم رو گوشی من_

 

 یک که بود گفته چه فهمید کلمات، ادای از بعد و

  قصد به. گرفت گاز محکم را لبش و بست را چشمش

 . شد جاری  اشحنجره  از دیگری ی جمله اصالح

 . عزیز به  دممی  میارم_

 

 که بود ترمسخره قبلی یجمله  از اش جمله این انگار

 .درآمد حرصش هم خودش

 و ببرم وسیله  سری یه باشگاه برای برم باید من_

 در؟ دم بیاریش  زحمت بی شهمی. شده دیرم



 

! آورددرمی  دلش روزگار از دمار داشت  مفرد فعل این

 آن یخصیصه شدن، حالی به حالی که ایجنبه بی دل

 .بود  روزهایش

 !میام االن! بله_

 

 دستش و کرد همزمان تماس قطع با را  او" ممنونم"

  منقبض تنش پیش از بیش حاال. فشرد  دهان روی را

 . بود شده

 

 به گوشی با و کشید دست اشانداخته گل  صورت به

. گرفتمی  پوست زمینیسیب داشت بیبی . رفت هال

 !نگران همیشه پیرزن   این برای داد تکان سری

 چرا؟ شدی پا. هستم خودم نگفتم مگه! جونم بی بی_

 .واست آوردممی من گفتیمی اقال

 

 .شدندمی نمارخ  بیشتر خنده با هایشچروک 

 .سرپایی صبح از. مادر داری کار خودت تو_



 

 و شدمی عرق خیس دارشتب دست در داشت گوشی

 ! که نبود ماندن بیشتر وقت

  در  بدم. مونده جا دانیال گوشی. میام االن من بیبی _

 .بیام و شونخونه 

 گوشی لنگ کارش وقت یه. عزیزم برو. مادر برو_

 . نباشه

 

 پشتی روی از را چادرش. بود گرفته رفتن یاجازه 

 پا به را هایش دمپایی. انداخت  سر روی و برداشت

. فهمیدنمی را حالش! درآمد  پرواز به تقریبا و کرد

 و بود انداخته راه عرق  خجالت، و شرم از هم تنش،

 ! قندیل و بود بسته یخ هم

  را تمنایش دل که را اویی دید زد، کنار که را پرده

 . بود منتظر و داشت فاصله در از قدم دو فقط. داشت

 خود به دیرتر و بود شده سرکش هم  نگاهش حتی

 و آمد باال آهسته دانیال  نگاه که  قدرآن . جنبید

 و دست باید فهمید بار این. کرد شکار  را چشمانش



 بشود و دارد نگه دور نزدیکی این از را دلش پای

 ...ناموس    همان. همیشگی یاس همان

 

 به ندارد، دوست که بومی روی را فکرش نخواست

 .درآورد پرواز

  سالم  چندساعت، آن در  بار سومین برای و گزید لب

 .کرد
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 ! واقعا شرمنده! سالم_

 

 .ایستاد روبرویش و آمد  جلوتر

 که داشت چه ساده یجمله  این ادای حین لبخندش

  لرزی و شد وصل دخترک  به باال  ولتاژ با برقی

 این از وقتهیچ را لبخندش نشاند؟ تنش بر ناگهانی

 عرق  . بود ندیده نزدیک، همه این کم، یفاصله

 را آن و کرد  پاک چادر  زیر از را گوشی بر نشسته

  بدی حس چه و بود رفته باال هم آستینش. آورد باال



 معذب خودش فهمید،نمی هم رضا اگر حتی. داشت

 پس از توانست اما لرزید کمی دستش. بود شده

  که دلی مثل. نکند زمین  پخش راآن و برآید  تحویلش

  لیز دستش از مجددش تشکر  و دانیال  بعدی لبخند با

 .افتاد زمین بر و خورد

 .ندادیم زحمت فوتبال موقع کم. شدم زحمت  باعث_

 

 .پررنگ و بود اراده بی لبخندش

 ! زحمتی چه! دارید  اختیار_

 

 سر پشت بود مانده جا  نگاهش او و کرد  رفتن قصد

 !گرفت پاسخ هم زود که نگاهی! دانیال

  آمد. خجالت از مرد دخترک و برگشت عقب به دانیال

 !اما نام بی. زد صدایش او که بگیرد فاصله در از

 ! لحظه یه_

 

  لحظه یک دانیال. ایستاد  جایش سر صاف و برگشت

 وقت یهمه  که وقتی همآن بود کرده طلب را وقتش از

 .بودند او خود نام به هایشثانیه  و



 !جانم  بگوید آمد لبش پشت تا

 ... نه و بود آدمش نه اما

 

 ؟ !بله_

 ...که هست موضوعی  یه_

 

 از پشیمان مکث، با و کرد نگاه چشمانش در دقیق

 :گفت حرفش،

 ! کن ولش  هیچی_ 

 

 فهمیدمی را نگاهش معنای نه! منگ و بود شده مات

  قصد باز که چرا. را کردنش دست دست این نه و

. برداشت جلو به رو را رفته عقب قدم . کرد سخن

 ... جلوتر

 .نزدیک و نزدیک

 ایفاصله دختر این و کردمی  نگاهش داشت دوباره

 کشی،قرعه هایپول  روی عطرش. مردن تا نداشت



 یشامه در پیچیده  بوی این درمقابل بود گذرا نسیمی

 .بود نزدیکش همه این وقتی همآن! عاشقش

  خونی یه تا دونم می ولی گفتممی  رضا به باید_

 !کنهنمی ول نریزه،

 !تندمزاج و جوشیه که دونیمی

 

 و زد پلک بار چند. بود کرده خطابش مفرد که هم باز

 .او از بگیرد نگاه تا کند جان

 بگم و  ببینمتون جا یه خواممی هی روزه چند_

 .بهتون

 

 هزار فکر از! ُمرد هم کمی و ایستاد لحظه یک قلبش

 .نبود جریانشان در که هاییحرف  یا وحشتناک اتفاق

 .گرفت جان که بود او صدای با دوباره اما 

 .کردمی اشاره سرش  پشت یخانه  به داشت

 

 .عرشیاست اتاق روبروی شما، اتاق  یپنجره_

 ؟!درسته  نازکه، خیلی انگار  شمام یپنجره یپارچه 



 

. آمدنمی  باال نگاهش و زدمی پلک تند و تند داشت

 !چرخیدنمی  که هم زبانش

 زنهمی دید باال اون داره عرشیا شدم متوجه چندبار_

 .رو باالیی اتاق اون و  شما یخونه 

  آفتابی دیگه  انگار بینممی و پیچوندم رو گوشش خودم

 .نشده

 .بود کوچه سر  االن تا شحجله  که فهمیدمی رضا اگه

 .بگم  بهش نتونستم من... خب اما

  یا. بکن پنجره اون حال به لطفی یه بکش زحمت شما

 ...یا کن عوض رو پرده

 .دونیمی  بهتر شما خود  چیزی هر! دونمنمی

 ! رودلیلش بفهمه رضا کهاین بدون... فقط

 ؟!خب

 

 دیگر؟  بزند حرف توانستمی  یاس مگر

 .مسخ و بود شده الل



 جان او به نگاه نیم و سر دادن تکان یک حد در فقط

 .بود تنش در

 دانیال، لب  روی   لبخند دید هم نگاه نیم همان با اما

 .را گفتنش  خداحافظ حین

 خود به زود. داشت  زدن حرف قصد که بود او بار این

 :آمد

 ! دانیال آقا_

 

 !کرد نگاهش  منتظر

 

 هم... و  بود حواستون کهاین بخاطر هم ... ممنونم_

 !نگفتین  رضا به کهاین  بخاطر

 

 را بود پروانه هرچه اش،تکراری  لبخند سرش، تکان

 و نرم زدنی بال بال برای کرد مهمان قلبش در

 . خرامان

 

  پانزده_پارت #



 

 تو  تا تو خواب   ی پنجره از کشممی پر

 تو  با پنجره  این در دیدار، و من شب هر

 راز  از پر خواب همین روز خستگی از 

 تو  ها خواسته همه ای مرا، کافیست

 نبودیم  خاک این  ی بسته تو و من دیشب

 تو  هوا ذرات همه آتش، یکسره من

 نشنیدم را خود و بودم خودم پژواک

 تو -صدا هرچه صدا، هرچه صدا، هرچه ای

 ندارد  مرز شیفتگی و آزادگی

 تو  رها و  آزاد خودت از ای شده حتی 

 سیاست؟  بازان شعبده  یا و مرگ یا

 تو  یا که مرگ یا که نه، هرگز و نه دیگر 

 هست،  سخنی من غزل از جا همه وقتی

 تو -جا همه تو،-جا همه تو،-جا همه یعنی

 من؟ چرا مخلوق  همه ازاین بده پاسخ 

 تو؟  چرا خلق  ی همه از دهم، شرح تا



 " بهمنی علی محمد"

 

  در که اویی بود زده سند خود نام به را  هایشخواب 

 بیقرار همسایگی، در دختری دیدنمی  هم خواب

 مثل.  بخرد جان به را عطرش و باشد چشمانش

.  بود دیده را او خواب  هم باز هربار،  مثل هرشب،

 خودش اگر. دانیال با دونفره دنیایی بود شده رویایش

 سرش از دست ها خواب این خواست،می هم

  گره صبح به او یاد تکرار با را شبش  داشتند؛برنمی 

 .زدندمی

 درگیر چشمانش و پرده روی بود مانده نگاهش

 همیشه که حریری  رنگ گلبهی یپرده . خواب

 ... اما داشت دوستش

 این زد، تعویض از حرف  برایش دانیال که ایلحظه  از

  او صحبتیهم  با شبش تمام. افتاد ازچشمش پرده

  خواب از سایه  سروصدای با که صبح و شد سپری

 .بود او با بودن مست هنوز برخاست،

  تا ماند حال همان در کمی و کشید چشمانش به دستی

 . رخوت حس و آلودگیخواب  از شود  رها صورتش

 کنی؟می صدا و سر چقد سایه؟ چیه_



 

  یکی یکی. سریع و ضرب به. هم به کوبید را کشو

  مدنظرش  که چیزی دنبال به کردمی وارسی را هاآن

 .بود

  زیرورو رواتاق  همه یاس؟ ندیدی رومن شارژر_

  بزنم زنگ. خاموشه  گوشی. شده هم دیرم. کردم

 . نرسم دیر دنبالم بیاد اون بگم َمهشاد

 

 شنیدن با آوردمی دستبه  را مشاعرش داشت کم کم

 برپا و جهید جا از زود! بعدش جمالت  و شارژر نام

 .شد

 . کنممی پیدا واست گردممی من. شو حاضر  برو تو_

 

 در همسایه پسر اینقره  هندزفری. بود شده دیر اما

 ! صورتش در پرسش  و تعجب و بود سایه دستان

 کیه؟  مال این_

 



 بیچارگی سر  از. کردمی نگاه دستش به  هابدبخت  مثل

  لب و داد تکان خود برای سری دل، در! درماندگی و

 .گزید

 ! منه مال_

 

 . کرد نگاهش و برگشت

 !نداشتی هندزفری که تو_

 

! کنجکاوش خواهر از کردمی فرار و دزدیدمی نگاه

 : داد جواب  خونسرد

 !دیگه هندزفریه چیه؟ این پس_

 

 !گذشت  سایه کنار از هندزفری، به توجهبی

 رضا گوشی نیست؟ جااون ببینم  پایین رممی_

 .اون واسه بودمش برده  بود، خاموش

 

. کشاند خود سمت به را  سایه حواس تمام رضا، نام

. برداشت را کیفش و انداخت میز روی را هندزفری



 از بود  دلگیر هنوز. بود سرسنگین  رضا با هنوز

 !زودجوشش برادر

 .اتاقش از دارمبرمی رممی خودم! خوادنمی _

 

 دلش گفت،نمی رااین اگر یاس اما بود شده دیرش

 .ترکیدمی

 هم؟ با کنین آشتی شهمی ! سایه_

 کی؟ با_

 !دیگه  رضا با_

 بودیم؟ قهر مگه_

 

 .بوسید را صورتش آهسته و  ایستاد کنارش

ت، هایسگرمه  این_  !گنمی  دیگه چیز یه درَهم 

 

 .رفت ها پله سمت به و کرد بیشتر را فاصله

 برو! که نیستم دلخور نگفتم. نیستم قهر گفتم_

 .کردم بیدارت ببخش . بخواب

 



 بیخیال پس  ندارد زدن حرف یحوصله  بود مشخص

 !را کردن پادرمیانی شد

. پرده روی شد قفل نگاهش و چرخید پا  یپاشنه  روی

 :گفت وارزمزمه  و  برگشت زود

 ! سایه_

 

  کوچکترش خواهر سمت به را سرش ها  پله روی از

 !سخن بی و حرف بی. برگرداند

 چیزی تو. کنم عوض رو اتاق پرده خواممی_

 نیست؟ مدنظرت

 

 .نداشت هم حوصله و بود اعصاب بی

 مگه؟  چشه_

 ... هم  نازکه هم. کنیم عوضش خوام  می دلم_

 برم من. بگیر داری دوست خودت هرچی. دونمنمی _

 . شده دیرم

 !خداحافظ باشه_ 

 



 اولین در باید. نشست تخت یلبه  و بست را اتاق در

 .مناسب ای پارچه خرید برای رفتمی فرصت،

 

 شانزده_پارت #

 

 سمت به رفت نگاهش بود، نشسته که جاهمان  از

 نبود دیدرسش در عرشیا اتاق یپنجره ! روبرو  یخانه 

 کهاین عجیب. ببیند راآن  و برخیزد بود کافی اما

 نگاه   متوجه. بود نشده آن  متوجه هم ای ذره حالبه تا

 و اجازهبی هم آن. اتاقشان یپنجره  روی پسری

 ! غلطبه

 !بود شده متوجه دانیال چطور پس

 همین پشت از که پیش روز  چند همین به افتاد یادش

 او و زدمی دید را دانیال داشت خودش پنجره،  و پرده

 از پرده ترس، از که وقتی همان. گرفت را مچش

  شد بلند. رفت عقب  به قدمش و شد رها دستش

 یپنجره  به ابتدا. نشد نزدیک پنجره به خیلی. ایستاد

. عزیز یخانه   حیاط به بعد و کرد نگاه عرشیا اتاق

  به باز و عرشیا اتاق سمت برگشت نگاهش دوباره

  یگوشه  چوبی تخت آن روی از دانیال. زد زل حیاط



  دستش. کند  واکاوی را پنجره هردو توانستمی حیاط،

  جایش سر چیزی یک. رفت عقب قدمی و شد مشت

 و او  دانیال، نظر در بود ممکن که چیزی. نبود

 پشت عمدا که باشند بازیگوشی دخترکان خواهرش

 .حرصی و شد عصبی! گیرندمی سنگر پرده این

 پیدا بدی  ذهنیت درموردشان دانیال نکند کهاین  فکر

  پنجره از اشفاصله. دادمی آزارش داشت باشد، کرده

 تکلیف که هروقت  تا حاال از. کرد بیشتر و بیشتر را

 نزدیک پنجره این به دیگر شد،می  مشخص پرده این

 رضا از  حواسش دانیال دانست می که حاال. شدنمی

 به پی اگر. بودمی مراقب بیشتر  باید است، ترجمع  هم

 این در دختری فهمیدمی و بردمی اشسینه  راز

  و خواب و بافدمی رویا او یاد به هرشب حوالی،

 درموردش فکری چه  اوست، نام به اشبیداری 

 کرد؟می

 

  بر ننشسته. آمدمی پایین از  سایه و رضا بلند صدای

 دلوای و دعوا باز ترسید. پرید جا از دوباره تخت،

 رضا رسید، که ها پله یمیانه. باشد شده برپا دیگری

 .زدمی نق و بست می را کمربندش داشت



  برمتنمی که موتور با. دیگه رسونمت می گممی_

 .بربخوره کالست به بخواد

 با دنبالم میاد َمهشاد چیه؟ کالس. رضا خوادنمی _

 .رممی اون

 از بخواد اون! من واسه نکن مهشاد  مهشاد هی_ 

 حذف پی   بره باید تو، دنبال جااین بیاد  شهر سر اون

 ! درس

 

. برداشت  را سوئیچش و  کرد صاف هم را تیشرتش

  دیدمی. ایستاد در پشت و  رفت پایین آخر  تا را هاپله

  اهمیت رضا اما رود می دنبالش به اکراه با سایه که

.  نبود  روماشین و بود کوچک شانحیاط  در. دهدنمی

 شاهد را هاکشمکش  این پایان   تا خواستمی اگر پس

. رفتمی  کوچه به و گذشتمی حیاط از باید باشد،

  کندمی کشیمنت  چطور نازکشدل برادر دیدمی وقتآن

 راآن دارد سعی که لبخندی و هم در اخمی با سایه و

 !نشیندمی کنارش نیاورد، رویش به

  همیشه اما نداشت، را آزارشان و ناراحتی طاقت رضا

 .شدمی آزار این باعث که بود خودش



  خوش بیبی کنار در را صبحانه  و رفت آشپزخانه به

 و روتین روزهای یهمه مثل. خورد صحبتش

 شاگردش شد،می که  ده ساعت. زندگی تکراری

 رفع و خواندن درس برای زیور پسر محمدمهدی،

 کمی درسش. ماندمی هم دوازده تا و آمد  می اشکال

  حساب به یاس شاگردان معدود از یکی  و بود ضعیف

 با و کرد متوقف دیپلم همان در را تحصیلش. آمدمی

 به قدرآن اما. زد را ادامه قید بودن، درسخوان وجود

  هایبچه  خصوصی   معلم شد که داشت عالقه معلمی

 سیدیعقوب که داشت  هم دیگری شاگردهای! محل

 معلم که اقدس، مش همسر. بود کرده پیدا برایش

  چندسال شهر، این به انتقالی خاطربه و بود ابتدایی

  را اش زندگی و زن و کرد مکان نقل آبادخرم  از پیش

 از ایعالقه چه با یاس  دیدمی. آورد خود با هم

 هم اقدس زبان از زند؛می  حرف ها بچه  به تدریس

 با باشد، داشته ریالی طلب  کسی از کهآنبی بود شنیده

 برایش کرد سعی پس. دهدمی درس ها آن به عشق

 به هم کمی، پول ازای در و کند پیدا بیشتری شاگرد

 اجازه رضا اما. یاس به هم و کند کمک آموزاندانش

 یخانه  به و شود سرخانه معلم خواهرش دادنمی

 و یعقوب سید به را دلیلش پس. بگذارد قدم دیگران



 شاگردی سه دو همین. خواست عذر و  گفت همسرش

 وقتش گذران کفاف هم داشت خودشان ی کوچه در که

 !نبود که هم  پول محتاج. دادندمی را

 

 دست به و برداشت بشقاب از  را شیر لیوان

 پسرک کچل   تقریبا سر به دستی. داد محمدمهدی

 .کشید

 . بود شده خسته خیلی  شاگردمون_

 

 روی شیرین و زیبا چال دو خندید،می که وقتی

  که هاهمان از ! حرف پر و عمیق. نشستمی اشگونه

 در را بمش صدای خنده، با! فریفتمی و بردمی دل

 . کرد رها هوا

 !بود مگشنه  آره_

 

 .گرفت آغوش در را سرش و خندید بلند

 !پس شدی شکنجه حسابی ؟!نگفتی چرا_

 .بود  حواسش بیبی  همیشه_



 

 : گفت و خندید بلند دوباره

  حاج یهمه  با بیبی تو شانس از! آخ آخ آخ_

 پیداش دیگه االنا. روضه رفتن کوچه خانومای

 پوست نکردم، پذیرایی  ازت خوب من بفهمه .شهمی

 !کنهمی سرم از

 !شد دیر گمنمی  بش_

 

 و بود بم زیادی  سال، و سن این برای کودک صدای

 عاشق هم یاس. افزودمی اششیرینی به همین

  به که بود هرچیزی عاشق یاس اصال. بود صدایش

 که کودکانه بم صدای همین مثل. داشت شباهت دانیال

  تداعی  برایش را دانیال صدای زنگ و رنگ کمی

 .کردمی

 

 هفده _پارت #

 



 امروز واسه  داری، رومن  هوای تو  که حاال پس_

 پیش خوب بازم اما بود مونده دیگه  ربع یه! کافیه

 . رفتیم

 

  حکم انگار که شد ادا بامزه قدرآن بلندش هورای

 !است شده  باطل حبسش

 بیشتر بده قول ولی. راستی تعطیله فردا! وروجک_

 .خونه تو بخونی 

 

 را خرما دانه دو و کشید سر الجرعه را شیرش

  فرو را هاآن تا کشید طول و انداخت دهان به همزمان

  را ها خرما از یکی که بود کرده عجله قدرآن اما! دهد

 را یاس  یخنده بلند صدای دوباره و خورد  هسته با

 . درآورد

  نیست  خوب زیاد شیرینی. آقامحمد  باش مراقب_

 ! واست

 !دارم دوست. ستخوشمزه خرما_

 . جونت نوش_

 



 بشقابی هم  یاس. برخاست و کرد جمع  را وسایلش

 . ببرد زیور برای تا داد دستش به میوه

 بش میایم بگو. عزیزم برسون سالم مامانت به_

 .باش داشته روجفتتون  هوای. زنیمسرمی

 ! چشم_

 

 اذیتش و پریدمی پایین و باال دویدن، هنگام اشکوله

  را بشقاب داخل هایفرنگی  توت از تا سه دو. کردمی

 کنار را بازیگوشی باید فهمید ریخت، زمین بر که هم

 . بردارد قدم ترنرم  و بگذارد

  و بود شده ظهر . کرد نگاه ساعت به و  برگشت یاس

 تا بود گفته بی بی. کردمی ناهار برای ای چاره باید

 اما! آیدنمی نذری غذای بی دانست می و آیدمی  ظهر

 .کردمی رضا ناهار برای فکری باید هم باز

  ناهارش نداشت دوست و گشتبرمی مغازه از خسته

 یا ماکارونی: "کرد فکر خود با. شود مهیا دیر

 " لوبیاپلو؟

 



 دوست بیشتر  ماکارونی رضا: "گرفت نتیجه زود و

 ."دارد

 

. گذاشت طاقچه در و کرد بسته را بیبی  هایلیف

 لیف بافتن به بود نشسته را امروز و دیروز  پیرزن،

  سبزی سفارش هفته، این. خانم منور به  کمک برای

  لیف خرازی، چند برای بود قرار آن جای به و نداشت

 درد دستش مچ و بودند زیاد سفارشاتش اما. ببافد

  کالف اهالی، از دیگر نفر چند و بیبی پس. کردمی

 .کمک برای بودند گرفته را کاموایش  های

 

  سینک سمت رفت و کاسه توی  ریخت را سویا یبسته 

 . آب شیر  و ظرفشویی

 

 صدای که بود آب شیر کردن باز گیر   هنوز دستش

 بود باز همیشه خانه در    معموال. شنید را در کوبیدن

  سویا یکاسه. بود خانه در تنها خودش که حاال نه اما

 اشرنگی  چادر گشت، چشم  با هرچه و گذاشت  کنار را

  باالی آویز   رخت از را مشکی چادر پس. نکرد پیدا را



 کوبش صدای. رفت حیاط به زود و زد چنگ جاکفش

 . دستپاچه و بود کرده  هراسانش در

 به ترسیده و گریان محمدمهدی کرد، باز که را در

 .پرید سمتش

 ...چرا محمد؟ شده چی_

 . کرده غش مامانم! مامانم... یاس خاله_

 

  چنین در بود بیبی از  تقلید به بلندش، ی"یازهرا"

 به و دوید او دنبال ببندد، را در کهآن بی! مواقعی

 سفیدرنگ هایدمپایی همان با. رفت  شانخانه 

 به نفسش و بود افتاده زمین  روی زیور! دارپاپیون 

 سرش و  نشست کنارش. سینه از شدمی  رها زحمت

 را نامش و زد اشگونه روی چندبار. کرد بلند را

 !ناتوان و بیهوش. بود خواب   خواب   انگار اما. صدا

  وا توروخدا.  زیورجون... خانوم زیور...خانوم  زیور_

 . چشاتو کن

 



 زن و شدندمی تر دارجان داشتند آرامش  هایسیلی

 و زدمی زار فقط محمدمهدی. خوردنمی تکان بیچاره

 :غرید او به. کردمی" مامان  مامان"

 محمد؟ کو تلفنتون_

 

 :نالید زمختش صدای با گریه میان

 ! قطعه_

 

 :گفت آرامتر پس. بترساند را بیچاره طفلک  نخواست

  هم تا بیار. قربونت  بیار رو مامانت گوشی برو پس_

 !دکتر به هم بابات به بزنیم زنگ

 

 این از. زد چرخی اتاق در و برخاست جا از زود

 را گوشی  چشمش و رفتمی سو آن  به اتاق سوی

. نبود خبری هم جاآن و رفت  هم  آشپزخانه تا. دیدنمی

 :زد ضجه بلندتر نتیجه، بی گشتن    این از عاصی

 !  نیستش_

 



 را نصفش و بود برداشته میز روی از که آبی لیوان

 کرد سعی و گذاشت کنار بود، پاشیده زیور صورت در

 قبل حالت به دوباره را بیمار سر. کند تعجیل کمی

 .دوید در سمت به و گذاشت زمین روی

  زنگ خونه از رممی. میام االن باشه حواست محمد_

 .بزنم

 

  مادربزرگش مثل هم مادرش ترسیدمی که محمد اما

 .دوید دنبالش به بیشتر  ایگریه با باشد، مرده

 !نَمیره مامانم خاله_

 

 دو فقط پس . کودک کردن آرام برای نبود فرصت

 .گفت جمله

 .شهمی خوب دکتر، بریم. خوابیده و ستخسته  فقط_

 

 بلند صدای و پرید بیرون خانه در از توان تمام با

 سر از زودتر  کهآن جای به شد باعث ماشینی بوق

 با. بماند  جایش سر و شود  دستپاچه برود، کنار راه



  از راننده، نگاه. ترسان صورتی و برده  باال هاییدست

 . چشمانش روی شد قفل فرمان، پشت

 !بودش ندیده جااین حال  به تا و شناختنمی را او 

 

 جلوی و کوچه توی بود پریده جوری  دخترک

 :زد فریاد که ماشینش

 کوری؟   چته؟!  هوی_

 .شدیمی  ناقص که بهت بودم زده

 

. دادن جواب  برای بود تنگ وقت هم و بود ترسیده هم

  را راهش پس . خواستن عذر به نچرخید زبانش حتی

 :شنید دوباره که برود کشید

 گیجی؟. توئم  با هوی_

 مرتیکه؟  گیمی  چی_

 

 شد دانیال چشمان قفل نگاهش و برگشت سر پشت به

 .بود رسیده غیب از انگار که



 بعد و ترمز جیغ صدای با و بود آمده باشگاه از تازه

. آمد بیرون  خانه از راننده مرد صدای و سر هم

 و دارد او به پشت که زنی کردنمی هم  را فکرش

 گرفته، قرار مرد این درشت  سخنان یهجمه  مورد

 !باشد یاس

 

 هجده_پارت #

 

 سمت به برد یورش و کرد پر را صورتش تمام اخم،

 .مردک

 حد از بلندتر صدایش و شد او ییقه گیر دستش

 . رها معمول،

 

 شونه و شاخ وایسادی حاالم  بکشیش، بود نزدیک_

 کشی؟می

  جلو پریده. شدم بدهکار هم   چیزی یه انگار! بابا نه_

 . کرده پیدا هم وصی وکیل ماشین،

 



  زیادی سال و سن که مردی برای کرد  پر را مشتش

 نشسته رویش و سر بر  زود روزگار، گرد اما نداشت

 یضربه آمدن فرود از قبل یاس، یخفه  جیغ. بود

 .شد  کاری دانیال،

 . آقادانیال کنید ولش توروقرآن وای_

 

  خاطرشبه  که بود چیزی طلب   اش، جمله یادامه و

 . بود دویده  کوچه به هراسان چنین این

 همراهتونه؟  گوشی_

 

 عمیق خشم همان با دخترک، ناگهانی پرسش  از گیج

  نگاهی نیم کند، رها را مرد کهآنبی درهم، صورت و

 :گفت و کرد  اش حواله

 چی؟ واسه  گوشی_

 بزنم زنگ  خواممی. شده بد حالش  خانوم  زیور_

 ...اورژانس

 

 دانیال دهان از که حرفی با ماند ناقص اشجمله 

 .جست بیرون 



 حالش؟ بده  انقد چرا؟ اورژانس_

 . رفته حال از_

 

 شد میخ نگاهش و مرد ییقه از شد رها دانیال دست

 با و ایستاده گوشه یک که گریانی محمدمهدی روی

 .کردمی نگاه شانخانه  به بغض

 برسونیمش کنید سوارش کنه کمک هست کسی_

 بیمارستان؟ 

 ... بیاد که اورژانس_

.  بیرونه ماشینم. شهمی دیر. کن ولش اورژانسو_

  ماشینو رممی. کنی سوارش کنه کمکت کن پیدا یکیو

 . بیارم

 

 : گفت راننده به رو بلند جا همان از و چرخید عقب به

 به وقتش به. راه سر از بردار  رو لکنته اون هم  تو_

 .رسممی  خدمتت

 



  در که دیگری چندنفر و کرد را خود کار فریادها و داد

 همه، از قبل اما . کشاند کوچه به را بودند هایشانخانه 

. گشتبرمی رانندگی  آموزشگاه از تازه که بود فرزانه

  این به تازگی به که عروسی تازه. اقدس مش جاری  

  های اتاق از یکی در شوهرش، با و بود آمده شهر

 را زیور کرد کمک. کردمی زندگی سیدیعقوب یخانه 

 کرد اصرار هرچه و بخوابانند ماشین صندلی روی

 .نکرد قبول یاس شود، همراهشان

  بگو بهش اومد، بیبی اگه فقط تو. عزیزم خوادنمی _

. پیشت بمونه  هم محمدمهدی. بیمارستان رفتم من

 .خورهمی غصه تنهایی. شونخونه  بره نذار

 

 ماشین عقب صندلی روی و کرد را الزم  سفارشات

  کم. شد گاهش تکیه و نشست بدحال زیور   کنار دانیال،

  حالبی هم باز اما کردمی ناله و آمدمی هوش به کم

  با و درآورد پا از را هایشکفش فرزانه آخر، دم. بود

  تشکر لبخند با! کرد عوض دخترک سفید هایدمپایی

 .شد کنده جا از ماشین و کرد

 



 وخیم حد این تا بیچاره زن حال کردنمی  را فکرش

 است، دیابت  به مبتال فهمید که باری اولین. باشد

 که نکرد مراعات قدرآن. بود باردار را  محمدمهدی

 تنش در سالمی  جای هیچ سال، هشت گذشت با حاال

  شده کبود و  کرده تزریق انسولین که آنقدر بود نمانده

  از چیز همه اما. داشت هم دیابتی ُکمای یسابقه. بود

  قطع به منتج دیابت، شدند متوجه که شد بدتر وقتی

 درگیر هم  محمدمهدی و شودمی پاهایش از یکی

 بعد، به روزآن از. است شده کودکانه  دیابت

.  داد دست از ممکن شکل  بدترین به را اشروحیه 

 و شبانه های  خوابیبی یواسطه به که هم شوهرش

  زندگی شد،  اخراج کار، سر هایپرتی حواس  درنتیجه

 .داد نشانشان را خود تلخ  و سخت روی

  پای هم باز و کردمی کارگری شیفت دو که شوهری

 .زدمی لنگ اشزندگی خرج و دخل

 

 تا شدمی پاپیچشان  و رفتمی  راه پرستارها سر پشت

  کسهیچ   اما. شود آگاه  بیمارش یهمسایه وضع از

 :گفتمی یکی. دادنمی  درستی جواب

 .نیومده هنوز دکتر_



 

 :گفتمی  دیگری

 شه  بستری باید کنید تکمیل رو پرونده فعال_

 

 زدن حرف اعصاب اصال که هم آخر  پرستار و

 !نداشت

 ول دیگه که بگم چی. ندیدم رو شما بیمار هنوز من_

 !بری کنی

 

 داد را اشتکیه. رفت عقب  آهسته و شد  برچیده لبش

  را هایشدست  چادر، زیر از و پرستاری استیشن   به

  سکوت    تابلوی به چشمش. کرد چلیپا  سینه روی

 دارنم  چشمان سمت  رفت حواسش  و افتاد روبرو

. شود بند جا یک دادنمی اجازه تابیبی. محمدمهدی

 سمتش به دید،می  پرستاری لباس با را هرکس

 .کردمی  پیچشسوال و رفتمی

  دیدمی. آمد پیش و دید را او سالن انتهای از دانیال

 هم خودش. گیردنمی آرام و دارد دلشوره چقدر



  را یاس فقط. است چطور  بیچاره زن حال دانستنمی

 .زدمی بال بال داشت هنوز که دیدمی

 ساعته نیم. بیاد دکتر وایسم  باید گفتین چی؟ یعنی_

  حالش گیدنمی  حسابی درست چرا. اومده هم دکتر

 چطوره؟

. نظره تحت و اومده هوش به که گفتم. عزیزم_

. کنی صحبت دکتر خود با  باید هم شرایطش درمورد

 .مونهمی بستری فعال

ی؟ تا آخه  خب_  ک 

 شه؟ مرخص االن همین که نداری  توقع_ 

 ...ولی نه_

 .بمونه باید حتما امشبو. کنم راحت خیالتو_ 

 

 سواالت با  را وقتش بیشتر یاس تا نماند دیگر و گفت

. نبود صبور مواقعی چنین در وقتهیچ . بگیرد ناتمام

 مرغ یک شدمی یاس شد،می بد بیبی  حال  هربار

  چشمان برق جوشکاری، در که باری آخرین. سرکنده

  احوال  و حال بود همین هم باز بود، زده را رضا

 .یاس



 

  شده؟ چی_

 

 همه این. دانیال از گرفت رو و صدا سمت به برگشت

  نگاهش ترسید. َکفَش از اختیار  بردمی او،  به نزدیکی

 ! سخت کندن دل و  شود وسوسه

 

 نوزده_پارت #

 

 .داد را جوابش  نگاه بی پس

 باید ولی خوبه گنمی. زنننمی حرف که درست_

 . باشه نظر تحت

 .  نیست چیزی که ایشاال. نباشید نگران_

 

 !گرفت آرام دلش عجیب  و" شاهللاان: "گفت لب زیر

 

 .اشغاله همش بیاد، که زدم زنگ عباس به_

 



 از این و بگیرد تماس زیور شوهر با بود یادش پس

 بعید یاس از که طورهمان! بود بعید پرتحواس  دانیال  

.  بگیرد تماس خانه با تازه دوساعت، حدود از بعد بود

  جواب رضا و زد زنگ خانه به عمومی تلفن از وقتی

 .آمد بند لحظه یک نفسش داد،

 .بود گوشش در هنوز اشعصبی صدای

 یاس؟  هستی  گوری کدوم_

 

 توضیح برایش که نبود کسی یعنی. بود شده متعجب

 دهد؟

 ... زیور با. داداش بیمارستانم... من_

 بیمارستان؟ کدوم_

 

  بیمارستان اسم. دهد توضیح درست نداد اجازه حتی

 :بود گفته کلمه یک چون. بیاید تا ماند منتظر و داد را

 !اومدم_

 



 و زدمی شور دلش. آیدمی زودی به دانستمی و

  این در همآن. کند دیوانگی دوباره رضا  ترسیدمی

 .برسد سر بود ممکن هرآن. دانیال مقابل همآن  محیط،

 :پرسید که دانیال جواب در

 بگیرم؟  براتون ندارین الزم چیزی_

 

 :گفت شرم با و کشید باال  را  نگاهش

 !نکنه درد دستتون! نه_

 

 .رفت و نماند دانیال اما

 . گردمبرمی  االن_

 

  دخترک، برای و رفت بیمارستان حیاط داخل یدکه به

  و است گرسنه کردمی احساس. گرفت آبمیوه و کلوچه

 در که گوشی. بود نمانده رویش به که هم  رنگ

 های مربی از یکی با تا رفت خورد، زنگ جیبش

 و بکشد طول  کارش بود ممکن. بزند حرف باشگاه

  آقایان به متعلق باشگاه بعدازظهر چهار  تا فقط روزآن

 بانوان،  مربی   کاری  یبرنامه   خاطر به. بود



 او و بودند  شده جابجا کمی عصر و صبح هایساعت

  نگرفته خو  جدید هایساعت با زیاد هنوز هم خودش

 ساعت که دادمی توضیح مربی برای  باید. بود

 . نیست مشخص بازگشتش

 ! مسیحا آقا  چاکر_

 

 رفت سمتی به و گرفت دست در را کلوچه و آبمیوه

 کردن صحبت برای بیشتری سکوت کردمی فکر که

 .دارد

 

 که در به و رفتمی راه راهرو طول در زنانقدم یاس

 برای بیرون به کردمی  وصله را نگاهش رسید،می

  چشمانی با. دید را او هم عاقبت و. رضا قامت دیدن

. آمدمی پیش داشت درهم  ابروهای و یاغی و برزخی

 او باید. برداشت بلند را هایشقدم اما گزید لب آهسته

 معلوم وگرنه کردمی آرام  بیمارستان حیاط همان در را

 . کند علم بساطی چه است قرار نبود

 

 :گفت آهسته  رسید، که کنارش و کرد پاتند سریع



 !داداش_

 

  به چیزی که ای سیلی و رضا بلند خیز شد جوابش اما

 بود شرمنده و کشید کنار را سرش. بود نمانده زدنش

 .اطرافیان نگاه از

 زدی ساعته سه کجایی؟ معلومه . زهرمار و داداش_

 .شده چی  بگم بدم خبر یه گینمی و بیرون خونه از

 . بود شده بد  حالش  زیور_

 یاس؟ دکتری تو مگه_

  من. روضه بودن رفته همه خدابه. نبود  هیشکی_

 .بودم تنها

 . بریم زودتر بجنب. یاس شو ساکت_

 نداره همراه. پیشش نیست کسی داداش؟ بریم کجا_

 !که

 .میاد خواهرش با داره عباس زدم زنگ! جهنم به_

 

 سمت آن به را هانگاه تمام اشرفته باال صدای

 :گفت آهسته. کشاندمی



 !داداش_

 بیبی به نه من؟ بگم بهت چی آخه د  ...  و داداش_

  انقد ُمرد بیبی  کجایی؟ دونستمی کسی نه دادی خبر

 .رفت راه کوچه تو که

 .بده خبر بیبی به گفتم. دونستمی  فرزانه_

 اصال خونه؟  تو زنهمی پرپر داره بیبی چرا  پس؟ کو_

 آوردیش چطوری آمبوالنسی؟ راننده  تو مگه

 ! تنها دست و تنه یه اونم بیمارستان؟

 ...من_

 

 حین کهاین برای فقط. چکید قطره یک قدر   به اشکش

. شد نزدیک که دید را دانیال برادرش، به کردن نگاه

 !او مقابل همآن بود، کرده کوچکش رضا هم باز

 

 داداش؟ رضا_

 

 در را  او حضور حکمت. دید را دانیال و برگشت

 .فهمیدنمی  جااین



 داداش؟ اومدی چرا تو_

 به. برداشته بیمارستانو کل  صدات رضا؟ خبره  چه_

 بگی بش کهاین  عوض داری؟ کارچی بدبخت اون

 بهش  رسیدی، بیچاره زن داد به نکنه درد دستت

 توپی؟می

 که فکرها چه ساعته چند دونینمی  که تو آخه د  _

 .نکردم

 ! بیمارستان بودمشون آورده من آخه؟ فکری چه_

 

 دلش دیگر و پیچیدندمی گوشش در صداها

  که فکرها چه بود گفته. کند نگاه رضا به  خواستنمی

. اندیشیدمی  جمله این وجه یک به فقط  یاس و نکردم

  زده بیرون خانه از او کردمی فکر برادرش کهاین

 ...تا

 را سرش و فرستاد بیرون درد با و تند را نفسش

 چشم در چشم کدام هیچ با خواستنمی دلش. برگرداند

 را ماندن دیگر دید، که را خواهرش و عباس. شود

 .ندانست جایز

 .رضا خونه  ببر منو_



 

 .بود دانیال سمت به رویش و  نشنید او اما

 !داداش نکنه درد دستت ؟!آوردیشون تو_

 

  اشک بیشتر یاس شد باعث آمیزش تمسخر یجمله 

 !بود اعصاب روی  چقدر رضا رفتار. بریزد

 

 ..هللا  اال الاله... یپسره د  _

  بزنه زنگ یه تونیکی نباید رسوندیشون، تو حاال

 بده؟ خبر

 

 !دیگه زد زنگ بعدم. بودم پرونده تشکیل گیر من_

 

ی_   بیبی که بودم نرسیده اگه من دوساعت؟  بعد زد؟ ک 

 .  بود کرده سکته

 



.  سوختمی دلش یاس و  تاختمی یکه داشت رضا 

  خشم با طورهمان او ولی زد صدا را  رضا نام آرام

 . بود توضیحش شنیدن منتظر و کردمی  نگاه را دانیال

 

 نوزده _پارت _ادامه#

 

 رفیقش دهان بر مشت با تا کشید عمیقی نفس دانیال

 ! یاغی و بود شده وحشی  رسما. نکوبد

 و رسیدی موقع به نکنه درد دستت! داداش ببین_

 داری االن ولی! بمونه نگروندل بیبی نذاشتی

 هست؟  حواست. دیمی سکته خواهرتو

 و  رفته  هوش از مریض زن یه که شرایط  اون تو

 کرده گریه بس از که بچه یه با خونه،  تو مونده تنها

 خبر باید نبود یادمون که ببخش نیست،  تنش تو رمق

 !بهت بدیم

 

 را محمدمهدی داشت یاس که بود دانیال حرف با تازه

 پیش دوان دوان اش،عمه چادر   از آویزان. دیدمی



 با  را رفیق دو و  رفت سمتشان به. رفتمی

 . گذاشت تنها بگومگوهایشان

 قدر به توانست و داد توضیح زیور شرایط از برایشان

  اما بود شده بهتر کمی حالش. ببیند را او دقیقه چند

 دور پسرش و همسر صورت از نگرانی که قدرآننه

  ترجیح هم او و داشت عجله  رفتن برای رضا. شود

 کنارش ماشین، در. نکند متشنج را شرایط بیشتر داد

.  دوخت چشم بیرون به حرفبی مسیر،  تمام و نشست

 اگر دانستمی که برادر این دست از بود پر قدرآن

 پس. زندمی حرف درشتی به  او با حتما کند، باز دهان

 !گرفتنمی آرام  که فکری با. وقتش به تا  کرد سکوت

 !دانیال مثل درست

 

  بیست _پارت #

 

 از بود پُر درآورد، حرکت به را ماشینش سرعت با

 وقت که افسارگسیخته رفیق این دست از. رضا دست

 همه به! دشمن نه و شناختمی دوست نه عصبانیت،

.  گذراندمی  زبانش زخم تیغ از را همه و تاختمی

  به تصویر نگرفتن جان برای داد تکان را سرش



. چشمانش مقابل دخترک یزدهنم چشمان تصویر

 ! منطقبی که هم رضا و بود ترسیده بد بیچاره،

 سمت به سرعت تمام با و کشید پایین آخر تا را شیشه

 به و گرفت را ایشماره  حال همان در. راند باشگاه

 :گفت جمله یک فقط اتصال،  محض

 . اومدم نرو_

 

  را آرنجش و شاگرد صندلی روی کرد پرت  را گوشی

 به چسباند را انگشتانش. داد تکیه ماشین در به

  گریز فکرش. داشت ادامه اشکالفه پووف! دهانش

 .قبل دقایق به زدمی

 

 دست از آن، از بیشتر اما بود عصبی رضا دست از

 .خودش

 کند؟ باخبر را رضا کند فراموش باید چرا کرد فکر

 رضای به شود؟ تمام بود قرار کجا پرتیحواس  این

  حیاط وسط که قدرآن نه اما داد می  حق نگران

 به و کند فرض سیبل مرکز را خواهرش  بیمارستان،

 اضافه هم  درشت حرف مشت یک نگاه، همه آن تیر  



 دست، به کلید ارغوان، رسید، که باشگاه به. کند

 آمد پیش بدو  دید، که را  دانیال. بود ایستاده ایگوشه

 گشاد، لبخندی با. شود پیاده ماشین از نداد اجازه و

 .آغاز را حرفش و  برد شیشه نزدیک را سرش

 .خودت اومدی شد خوب! دانیال سالم_

 

 . شد متعجب کمی نداشت، را  دیدنش انتظار

 رفتن؟ قبلیا سانس چطوری؟ سالم_

 

 مربی. توئه منتظر گفته  جاست،این  مسیحا. همه نه_

 و داره ناز همش! مخه  رو خیلی که هم وارده تازه

 .هنوز مونده ربع یه گفته. ره می پیش ُکند

 تذکر جااین بمونم گفتم میان، دارن دخترها دیدم منم 

 .شه تموم هم  ربع یه این تا  کنن صبر بدم

 

 بود قرار که وسایلی. کرد قفل را ماشین و شد پیاده

. رفت عقب و  برداشت صندوق از را ببرد مسیحا برای

  و بست برایش را صندوق  در چاالک و فرز ارغوان،

 .دوید  تقریبا دنبالش



 مسیج بهت. دیروز بود  شده تموم مرغ تخم دانیال_

 دیدی؟. بیاری دادم

 !صبح خریدم. دیدم_

 ...کردم فکر  ندادی، جواب  آخه! خوبه_

  اینارو. نیست باشگاه خود داخل مسیحا و من کار_

 که چندنفر اون به برس برو تو. ریممی و ذارممی

 ! داخل رنمی دارن

 

 کم را فضول دخترک هایمزاحمت  شر حرف، این با و

 های بازی آویزان  یحوصله و بود حوصله بی! کرد

 اما بود بانوان باشگاه مسئول مثال. نداشت را ارغوان

 برادرش فقط ماندنش، دلیل. ترمسئولیت بی  همه از

 کرد پاتند پس ! کار برای  زیادش خیلی سفارش و بود

 :گفت بلند جا،همان  از و

 نشده تموم  آقایون سانس.  کنید صبر تیارا، بهنوش،_

 . هنوز

 



 دیگران، و  دانیال برای هایش خنده بخشش و بذل در

  او دیدنمی انگار هم دانیال و بود ترین دلباز و دست

 .دیدنمی را چیزها  خیلی دانیال اصوال. را

 .شنیدمی نه و دیدمی نه

 را، هانگاه خیلی

 را،  هاحرف خیلی

 !را هاآدم  خیلی

 ... که دختری بارانی چشمان تصویر از وای و

 

  جا سر پشت را ارغوان و  رفت پایین سریع را ها پله

 پایین   تا آمدنمی بدش خندید،می اگر رویش به. گذاشت

 . کند اشهمراهی ها پله

 کمد سمت به و انداخت میز روی محکم را هابسته 

 و برداشت را بود آورده خود با صبح که ساکی. رفت

 : زد صدا چندبار. برگشت میز پشت دوباره

 کیارش؟ _

 



 و کردمی باز  یکی یکی را  کشوها. نگرفت جوابی اما

 را ارغوان داشت  قصد که  افتاد یادش. کوبیدمی هم به

 کاری سمت  این کشوهای به بود قرار. کند توبیخ

  مواجه شان بودن مرتب با هرروز اما. باشد نداشته

 .بود ارغوان کار   فقط این و شدمی

 .را کردنش  توبیخ آوردمی خاطر به داشت تازه حاال

   شده؟ چت دانی؟ چیه_

 

. نگفت هیچ و بست چشم مسیحا، پرسش از عصبی

 دانی یا دنی، را او کسیکهاین از بود بیزار همیشه

 !بنامد

 ؟!خشنی انقد چرا! استاد توئم با_

 

 .ایستاد تردمیل روی

 هاییبرنامه  و وسایل. بریم کن جمع زودتر. هیچی_

.  ببینم بده رو  خودت یبرنامه. میزه رو خواستی که

 ببینم باید. پنجشنبه روزهای بیاد پیش تداخل  یه شاید

 زودتر بگو  هاتمبچه. کنم  جاشجابه  شه می چطور

 کجاست؟  کیارش. منتظرن در پشت هاخانوم . برن



 

. بود دانیال  درهم صورت  به حواسش تمام اما مسیحا

  چنان با. دیدمی او از  ورزش هنگام  فقط که چیزی

  با رویارویی برای انگار که کردمی ورزش  جدیتی

  همان مثل  هم حاال. شودمی آماده خورده قسم دشمنی

 سرعت و دویدمی تردمیل روی تند اخمی با مواقع،

 .گرفتمی

  رختکن سمت به که جوانانی بلند یهمهمه  صدای

 آن به نگاه بی مسیحا و  رسید گوشش به رفتند،می

 .ایستاد دانیال روبروی سمت،

  همون رو عکسش. فرستادم واست که رو  برنامه_

  رو هاخانوم  یا  هم رو هاکالس. واتساپ فرستادم ظهر

 ...یا  بیان پنج بگو

 

 !شهنمی _

 

 .ادامه برای کرد ساکت را او و بود گفته تیز و تند

 



  گفتیم. که روساعتشون  کرد عوض هی که شهنمی _

  مردم دخترهای. هشت تا چهار یعنی هشت،  تا چهار

 ده؟  و نُه تا  داریم نگه رو

 زودتر وراون از بدین خودتون به تکونی  یه شما

 .  بدیم تحویل  رو باشگاه نیم و سه که کنید شروع

 

 داشت صورتش و شدمی  بیشتر هرلحظه سرعتش

 . شدمی عرق  از خیس

 

 یک _و_بیست _پارت #

 

 کشید را نگاهش رختکن  اتاق از بلندی یخنده صدای

 .سو آن به

 هاای مدرسه بچه مث گیمی  بهشون ریمی  هم االن_

 ! بزنن دید رو دخترها یکی  یکی تا باال اون واینسن

 

 اما صمیمی چندان نه رفیق  این دانست می مسیحا

  سر داد ترجیح پس. است پر دیگری جای از قدیمی،

 .بزند حرف او با تریمناسب  فرصت



 ...فقط. باشه_

 

 .گرداند صورتش در را پرسشگرش نگاه

   نیست؟ چیزی مطمئنی_

 

 .ایستاد که جایی تا کرد کمتر و کم را تردمیل  سرعت

 سمت به و کشید گردنش و صورت  روی را حوله

 . رفت بهداشتی سرویس

 یخچال بودم گفته. شده خالی باز که یخچال این_

 کجاست؟  کیارش گفتی! عصره سانس مال  چپ سمت

 خیلی امروز. رفت تو اومدن   قبل   همین داشت کار_

 .بود شلوغ

 و شلوغی فکر چی؟ که شده قسمت این مسئول_

 نه؟  یا بکنه باید رو  خلوتیش

 

  جای یک. کرد  جمع را وسایل و انداخت باال ایشانه 

  آب کجا از قضیه دانستنمی  او و لنگیدمی  دانیال کار

.  دریدمی را همه گلوی زبانش، تیزی اما. خوردمی



 مورد هم را ارغوان باشگاه، تحویل از  بعد که طوری

 ! کرد تشربارانش حسابی و داد قرار لطف

 صورتش به دستی نشست، که ماشین صندلی روی

 . کرد رها سینه از بلندی ی" ها" و کشید

 باید و بود عصبی. برود خانه به فعال نداشت دوست

 .کردمی  خالی جایی را خود اول

 

 در بیشتر را  هایشاخم  رضا نام و خورد زنگ گوشی

 دست  یک انگشتان از  که هابوق تعداد. کشید هم

 .کرد وصل  را تماسش وقتآن گذشت،

 ؟ !رضا بله_

 داداش؟ کجایی_

 ! کم یه دارم کار. بیرونم_

 نشده؟  تموم  باشگاه_

 .دارم کار دیگه جای!  چرا_

 

  که شناختمی را او قدرآن رضا و دادمی جواب سرد

 .است دلخور دستش از بداند



 کم یه! پاتوق بیا. نرفتم مغازه دیگه عصر امروز من_

 . بزنیم حرف

 ! امجایی  االن که گفتم_

 !بیای تا منتظرتم_

 

 که هم اصرار. زد دور را  تقاطع اولین و زد راهنما

 !رفت می او کرد،نمی

 !حدش به شنیدم بزنیم؟ چی  حرف_

 !کنم  شیرفهمت تا بیا . نشنیدی کامل! دیگه نه_

 

 هم به را هاآن و موهایش میان کشید دستی کالفه

  لَختی و خواستمی سرد  آب دوش یک دلش. ریخت

 ! خواب

 

 ؟ !دانیال_

 داداش؟ بله_

  جا از رو فرمون. انقد  نخور حرص کردم  شوخی_

 ! درآوردی



 

 .شد هالل کمی هم لبش اما بود راه به اخمش

 

 یادت. عزیز  به در دم دادم رو هاتخمه  ظرف  داداش_

 !فردا پس واسه کنی پُرش باشه

 

 !اشخنده هم و گرفتمی حرصش  هم خیالیبی این از

 کرده پر ذاشتیمی هم ظرف. توئه  نوبت دفعه این_

 ! بدی تحویل

 

 : گفت کوتاه ایخنده با

 !افتاد دهن از قلیونه که بیا زودتر_

 ! نزدیکم_

 

 که مسموم هوای این در بود شده  کمتر خشمش

  هوس به  را او همیشه بودنش،  ورزشکار برخالف

 و گوشی و تخت روی شد هوار تنش! انداختمی



  روی انداخت خود، از ترطرف آن کمی را  سوئیچش

 . تخت

 !داداش لکی تو خیلی ؟!گهمی چی هاسگرمه _

 

. گذاشت دهان به و قاپید دستش از را قلیان شلنگ

 بی. گرفت آن از عمیق کامی و شد خمار  چشمانش

! بعدی کام هم باز و بعدی کام مکث، بی و وقفه

 .فرستاد می بیرون بینی و دهان از را دودش

 دانیال، و  کردمی  پر چای از را هایشاناستکان  رضا

 نگاه او به باز، نیمه چشمان همان با اطراف، از فارغ

 .کردمی

 تا کشاند خود سمت به هم را رضا نگاه که قدرآن

 از پر اما شده ریز چشمانی با هم او. شود پاسخش

 به دیر دانیال دانستمی  خوب هم خودش. شرمندگی

  دید،می او  از که حالی این و رسدمی جوش ینقطه 

 الجرعه  را چایش! است کرده اشحرصی   حسابی یعنی

 دستش از  را شلنگ و کشید سر همزمان دوقند   با و

 .گرفت

 ! کم یه بده امون. روخودت کردی خفه_



 

 اما برد، دهان نزدیک تا  و برداشت را  چای استکان

 :گفت و گذاشت نعلبکی روی را آن عصبی

 نمی ولی  نگم، هیچی خورممی رو خودم دارم هی_

 !شه

 

 :داد  ادامه و دید را قلیان به رضا عمیق کام

 برخورده؟  طرز چه  رضا؟ رفتاره وضع چه_

  با خودت؟  با داداش؟ کنیمی کار چی  باخودت داری

 اطرافیانت؟

 

 .بعدی کام هم باز و دید را عمیقش نفس

 و بندیمی رو  چشمت دیگه کنی،می قاتی یهو چرا_ 

 مسلط کم یه چرا پسر؟ گیریمی کار رو دهنت و دست

 !کم یه شو عاقل ؟!تر آروم کنی؟نمی برخورد تر

 ! کم یه  شو آدم بگی خوایمی تهش دونممی_

 !بشو  پس شی، آدم داره  راه اگه! شو  آدم! آره_

 



  خود برای دیگری  چای و کرد تعارف او به را شلنگ

 . ریخت

 دست از امعصبی خودمم! داداش گیمی  چی دونممی_

 ! دیگه ببخش االنم! نبودنه صبور این و خودم

  جوراین قراره کی تا! من داداش که شهنمی آخه_

 بعد ساعت یه  تو تا نزنه جیک هم  هیشکی و بتازونی

 ؟!ببخش بگی بیای بگیری آروم

 

 و چرخاند دست در برگرداند، کهآن بی را قلیان شلنگ

 ... نگرانی با  و دقیق. کرد نگاهش  عمیق

  تا تو تندَروی   این فهممنمی من رفیق، داداش، رضا،_

ی  نکن کاری یه ولی. کنه پیدا ادامه قراره کجا و ک 

 .ببینن آزار  اطرافیانت

 

 دو _و_بیست _پارت #

 

 دفعات یهمه  با بار، این چرا دانستنمی هم  خودش

 اولی بار. شودنمی کم  حرصش از و دارد فرق قبل

  هایترکش همیشه اما شدمی  بحثش رضا با که نبود



  دیگری جور داشت اما بار این. کردمی او  نثار کمتری

  او نگاه تا رفت  پیش هم قدرآن. کردمی  نصیحت را او

 اما قلب خوش رفیق این فهمید و دید شرمنده را

 اشترسیده خواهر  با صلح راه اعصاب، بی و بدعنق

 !است بلد خوب هم را

.  دونیمی که خودت! داداش جون نیست  خودم دست_ 

 قاتی روغنم و آب. مغزم به رسهنمی  خون یهو

 ! گیرممی  پاچه و شممی سگ. شهمی

 غلط به افتممی کردم، خریتی چه فهمممی خودم بعدم

 !کردن

 رو غلطت  زود که ستبقیه تقصیر نظرم به_

 ! نمیارن روت به  و بخشنمی

  حاال یاس کنم فکر! سخته  خیلی کارم دفعه این اتفاقا_

 ! ببخشه نتونه حاالها

 

 کامی و برد دهان به را قلیان شلنگ  دانیال بار این

 !ترعمیق  و ترطوالنی . گرفت

  بش دوبار االنم. نکرد  هم نگام حتی خونه   خود تا_

 !گوشیش بود خاموش زدم زنگ



 

  با و خانم.  بود شده بزرگ دخترک. دادمی  حق او به

 !همیشه از مغرورتر! نفس عزت

 

  موتور ترک بر او بودند، هم کنار که دوساعت یکی 

. نشست ماشینش فرمان پشت دانیال و شد سوار

  موتور ترک بر و بود نیاورده  ماشین داشت دوست

 سمت به  سرعت یک با و هم کنار. اما شدمی سوار

  روشنایی، از نشانی خداحافظی، وقت  و راندند خانه

 رفت عزیز نزد  و خانه به دانیال. نبود شهر آسمان بر

 .بردارد کردن آشتی برای قدمی تا رفت هم رضا و

  وقت خیلی. بردمی بیرون به خود با را دخترک باید 

 بعد از درست. زندنمی بیرون  خانه از  دیدمی که بود

  جرم   به را دخترک که  خیابان در روزشآن دعوای

 .کرد مواخذه ناشناس، یک با صحبتیهم

 

 اولش کالم. گذاشت خانه در قدم و گفت بلندی یاهللا 

 !بود یاس نام سالم، از بعد

 !جایی یه تا بریم باید . پایین بیا بپوش  یاس،_



 

 رفتنشان بیرون  حکمت و  داد جواب را سالمش بیبی

 یاس. بود نترسیده کم امروز بیچاره پیرزن. پرسید را

 هایحرف   توانست تازه دید، سالم را او و برگشت که

  کاری چه برای که کند باور را فرزانه هم بعد و رضا

 . است رفته  بیمارستان به

 فقط شد، بیبی ترس و  رضا خشم باعث که چیزی

  خوابش محمدمهدی کنار که بود فرزانه انگاریسهل 

 . برد یاد از را رساندن پیغام و برد

 اشعمه و پدر با را محمدمهدی  و شد بیدار وقتی

 آگاه قضیه از را پیرزن گرفت تصمیم تازه کرد، روانه

 از رضا او، از قبل چون. بود کرده دیر اما. کند

 زده حرف  برایش سربسته یاس، کردن تلفن ماجرای

  دلش ندید، سالم  و صحیح را دخترک خود تا ولی. بود

 .داشت دوستش دیگری جور   که دختری. نگرفت آرام

 

  چیزی. کنیم خرید. بیبی بچرخیم کم یه ریممی_

 نیست؟  الزمت

 دلش. بود  خسته هم خیلی مبچه. مادر کنیمی خوب_

 . نکنه درد دستت. مادر عمر نه. خونه تو پوسید



 ؟!یاس دیگه کجایی_

 

 ! یاس اتاق در شدن باز با شد همزمان بلندش، صدای

 درست. بود کشیده  طول کم خیلی شدنش آماده

 !سایه  برعکس

 ؟!بیبی  کجاست سایه  راستی_

 

 .نشست زمین روی  و گرفت نگاه

 رفتیمی مادر، راستی. میاد دیرتر کم  یه امروز_

 پیرزن من   نیوردن؟ چرا شد؟ چی هامبل  این ببینی

 ! کنم برخاست  و نشست بخوام هی سختمه

 

  خواهرش آمدن دیر از رضا، فکر! بود شده موفق

 ابریشم! دیگر ایمسئله  سمت به رفت و شد دور

 :گفت و بوسید را  پیرزن موهای

 رممی نکرد،آماده اگه فردا تا بهش زنم می  زنگ_

 . سروقتش

 



 به دستی شنید، که را یاس  یآهسته  هایقدم صدای

. برگشت خواهرش سمت به و کشید پیرزن یشانه 

 .بود که قیمتی هر به. آورددرمی دلش از باید

 

 *** 

 از قبل. شد بلند بار چندمین برای گوشی، زنگ صدای

. کرد نگاه چشمی  یک و برداشت  را ساعتش گوشی،

  تاخیر به را شدن بیدار شدنمی دیگر و بود نیم و ده

 نیم حرکت، یک در و کشید ایخمیازه  پس. انداخت

 جاهمان را ساعت. کند تشک روی از را اشتنه

 خیاطی چرخ صدای. برداشت را گوشی و انداخت

 .رسیدمی گوشش به اتاق داخل   از هم عزیز

 ! بردار دست دیگه تعطیل  روز کیارش؟ شده خبر  چه_

 بودی؟ خواب_

 مگه؟  نیست خواب واسه  تعطیل روز_

 خودت. بگیرم تحویل رو جدیدها دستگاه  بیام گفتی_

  نیومدی؟

 



 سر   از گفت آرامی" وای" و کوبید پیشانی بر آهسته

 !پرتش همیشه  حواس  

 مگه؟  اومدن_

 .آوردن دمبل و  هالتر فقط_ 

 چی؟ هادوچرخه _

 ! دهمی  تحویل خودت به گهمی_

 میاره؟ سفارش برامون اولشه دفعه مگه ؟!چه یعنی_

 به گهمی! اولشه دفعه آره میاره، داره که یکی این_

 به هم فقط فرهمند، دانیال آقای برای گفتن من

 !دممی تحویل خودشون

 

  حاال. نشست تر صاف کمی و فرستاد بیرون را نفسش

  کرده دراز اش شده خم زانوی روی از را  دستش یک

 !باشد تر راحت  تا بود

 واسمون؟ شده هم شاخ و نیاورده هنوز_

. گرفتم ازش زور به هم رو ها دمبل و هالتر آخه_

  ببینه کنه  جو و پرس رفته مطمئنم االنم. که دادنمی

متی جااین واقعا  !  رفته کاله شرکتشون سر یا دارم س 



 رفته؟  االن_

  ناقص تونهنمی. کمه هادوچرخه  از یکی گفت. آره_

 . جاستاین دوازده تا. بزنه بار اونم رهمی. بده تحویل

 

   سه_و_بیست _پارت #

 

  هم باز اما کرد چک را ساعت که بود نشده  دقیقه دو

 .بود رفته یادش زمان

 ساعت؟ چنده االن_

 .نیم و ده_

 .دوازده تا میام_

 همه! ها فردا به بیفته دیگه نره این. حتما  بیای_

 .خوره می هم به هامونبرنامه 

 .اومدم بگیرم، دوش یه. میام نه_

 ! بینمتمی پس باشه_

 !فعال_

 



  را شرتشتی. شد بلند و  انداخت بالش روی  را گوشی

  کند، رفتن حمام قصد کهاین از قبل و درآورد تن از

 .بود مشغول سخت عزیز. کشید اتاق داخل به سرکی

 چرخ چرخ هی عزیز؟  صبحی سر دوزیمی  چی_

 ! چرخ

 

 بداخالقش روی به و کرد نگاهش عینک باالی از

 !خندید

 پسرم؟ پاشدی دنده  کدوم از باز_

  که واجبه چهدونمنمی  فقط. خوبه حالم  تو جون نه_

 یه ذاشتیمی. دوز و دوخت  به نشستی صبحی سر

 ! کنه استراحت رو امروز یه پسرت،دونه

 ...بالی و درد_

 اونم صبحی اول یصدقه قربون... عزیز دیگه نگو_

 !نداشتیم طرفه، یه

 

 .اشدلبرانه شیطنت  به خندید ریز

. مادر  صبحه پنج انگار صبحی، اول گیمی  هی_

 .یازدهه نزدیک  ساعت



 

 و شد بلند. گذاشت چرخ روی و درآورد را عینک

 :گفت دانیال. آمد پیش

  روزهای شم،می پا صبح  پنج همون هرروز که منی_

 !عزیز باشم خواب رخت تو ظهر تا دارم حق تعطیل

 

 روی و کرد خم سر دانیال ایستاد، مقابلش که عزیز

 و عمر تمام زن، این.  بوسید  را مادر سیاه موهای

  هم هنوز هرچند. بود کرده  او صرف را اشجوانی 

 .بود جوان زیادی

... فقط. بیام  و بگیرم دوش یه برم. باشگاه برم باید_

 ناهار؟ یا دیمی بم  صبحونه اومدم، حموم از

 

 . رفت آشپزخانه به و گذشت کنارش از

  صبحونه هنوز هم خودم که کن شخالصه  زود_

 . نخوردم

 

 . رودنمی پایین گلویم از چیزی تو، بدون نگفت و



  که جایی از ترطرفآن کمی هال، وسط چید را سفره

 ! خواب برای کردندمی  پهن خواب  رخت هرشب

 . بازگردد حمام از دانیالش تا کرد صبر و

 کهاین برای فقط خورد  مختصری یصبحانه خودش

 عجله کهاین  با پسر، اشتهای اما باشد دانیالش کنار

 .بود زیاد همیشه مثل  داشت، هم

  برای را  زن صدای بلعیدن، لقمه در بودنش  عجول

 .درآورد بار چندمین

 داری رو همه. نکردن که دنبالت. پسر ترآروم _

 !که دیمی  قورت نجویده

  خواینمی  چیزی. برم باید زودتر. عزیز دیرمه_

 بیرون؟ از بگیرم

  خالی رو غروبت تونستی، اگه فقط. برم قربونت نه_

 .تخاله  یخونه  ببر رومن بذار،

. رفتیمی روزها قبال چرا؟  خاله یخونه !  باشه خیر_

 شبونه؟  حاال

 

 .آورد برایش دیگری چای و شد بلند



 یجعبه  و برخاست دوباره پس رسیدمی کارش به باید

 به نشست جاهمان. آورد خود با هم را  هایشقرقره

 .نظرش مورد رنگ کردن پیدا

 .بیاد خواستگار قراره آرزو واسه! هست که خیر_

 . بدی باید شیرینی  پس! مبارکه ؟!عه_

 

 ... حرف پر و کوتاه. زد لبخند فقط

 

 ست؟ غریبه  آشناست؟ هست؟ کی حاال_

  گنمی  واال. شهمی شونهمسایه  آشنای. ستغریبه _

 !آقا و راهسربه .  معقوله خیلی

 

 :گفت  و داد فرو را مرغش  تخم از  بزرگ ایلقمه

 ! خوبیه دختر  هم آرزو!  خداروشکر_

 

 آبی یپارچه  با. رفت اتاق به و برخاست بار دیگر زن

  را مشابه نسبتا یقرقره دو. برگشت  گلدار و رنگ



  در. کرد نگاهشان تمرکز با و گذاشت پارچه روی

 :گفت حال همان

 دخترخیلی  آرزو کهاین. گممی  روهمین  منم! آفرین_

  بر هم زرنگه، و زبر و خانوم   و محجوب هم. خوبیه

 . فامیله  که این مهمتر همه از. مهربونه  و داره رو و

 

  خیر از عزیز،. جویدمی را لقمه و کردمی نگاه گیج

 نگاه پسرش یچهره  به دقیق و گذشت هانخ  وارسی

 .کرد

 .بزنم حرف تخاله  با بده رضا و بیا_

 عزیز؟ چی  حرف_

 

 بر داشت مادرش که حرفی با شد هم در صورتش

 .راندمی زبان

 رو  دختر این نگاه من! دیگه آرزو درمورد_

ت دونممی. شناسممی  ...دوس 

 

 .کرد مالمت را زن و کرد پرت تابه در را  آخر یلقمه



 مردم دختر گی؟می داری چی. عزیز کنممی  خواهش_

 بشینی تو نخواد دلش شاید. خواهرته بچه. داره گناه

 .بگی برام حسش از راحت انقد من، روبروی

 . زدیم حرف موضوع  این مورد در قبال ما

  باز چرا! من عزیز که کنمنمی  فکر ازدواج به فعال من

  که حاال اونم کنی؟می خیال و فکر خودت برا شینیمی

 ! اومده واسش خوبی این به خواستگار  یه آرزو

 ازدواج به گیمی چرا مادر؟ کنم  سکوت باز گیمی_

 کنی؟ فکر خواینمی  کی تا آخه  کنی؟نمی  فکر

 !برسه وقتش تا_

 ُمردم؟ من وقتی دانیال؟ رسه می کی وقتش_

 

. لرزید هم خودش که بود بلند قدرآن ش" استغفرهللا"

  و شد  بلند دید، که را عزیز خواهش پر نگاه

 و گرفت دست در را دستش. زد زانو  او پای جلوی

 :گفت مهربان

 تلخ، باحرف رو دومون هر کام صبحی اول_

 .عزیز نکن زهر



 هستی؟  چی  نگران. رسه می هم وقتش

 چندسالمه؟ من مگه

 

 : داد  جواب دلخور

  دفعه. رسهنمی وقتش وقتهیچ  باشه، تو به اگه_

 بکنی تآینده  واسه فکری یه خواممی ازت  مگه اوله

  ندازی؟می  گوش پشت و

 

 َجو کردن عوض برای و خندید دلخورش روی به

 :گفت شانمیان

 و نخ این تو گردیمی چی دنبال چیه؟  پارچه این_ 

 ها؟ سوزن

 : گفت آهسته. درآورد حرکت به پارچه  روی را دستش

 . خودشونَ  اتاق واسه خریده. آورده یاس_

 

 :گفت حواسبی و گیج

 ست؟ پرده_

 ! آره_



 

 سه_و _بیست _پارت _ادامه#

 

 

 عزیز. درآمد  حرکت به پرده  های گل  روی  نگاهش

 :گفت

 دانیال؟ _

 عزیزم؟ جانم_

ی بگو_  رسه؟می وقتش ک 

 

 :گفت بهت با

 عزیز؟ چی وقت_

 !دیگه ازدواجت وقت_

 

 حرف جوابش، اما افتاد خنده به مادرش لجاجت از

 و برداشت را گوشی و سوئیچ شد بلند. بود دلش

 . کرد نگاهش

 !لرزید  دلم وقت هر_



 !نلرزیده فعال

 

 از هم بعد. فرستاد برایش هوا در ایبوسه و گفت

  نگاهش و رفت  باال اختیار بی سرش. زد بیرون خانه

 به جدیدی یپرده بود قرار که ایپنجره روی ماند

 . ببیند خود

 .کرد  اجابت را  درخواستش زود  چه یاس، 

 

 

. 

 

 چهار _ و_بیست _پارت #

 

 برای استاد! نه حواسش و بود روبرو به نگاهش

  بازهم و کردمی بازگو را  مطلبی داشت بار چندمین

 جوان مردی! سنگین مبحث این پیرامون   بود سوال

 در. آمدنمی در جور اخالقش با سالش،  و سن که بود

. نداشت اعصاب و حوصله وقتهیچ جوانی، اوج

  رفتار تیز و تند و بودند خشک همیشه هایشکالس



 و بود هم در اخمش کالس، انتهای تا ابتدا از. کردمی

 هیچ که هم کردن شوخی جرات ! سکوت  حالت در همه

 .نداشت کس

 حرف که مواقعی اما نفوذ غیرقابل و بود عبوس

 از که شدمی زیاد قدرآن جدیتش آمد،می پیش درس

  یکی یکی را  سواالت. نشود رد سرسری مطلبی هیچ

  و دیگر دانشجویی باز و دادمی پاسخ و شنیدمی

  ادامه چنانهم  همش در هایاخم ! ترمتفاوت  سوالی

 هم کالس وقت یدقیقه یک از نبود حاضر و بودند دار

 داشت دوست رشته، این اساتید دیگر برخالف. بگذرد

  خود به را چیز همه کهاین نه. کند اشکال رفع خودش

 .بسپارد دانشجو

 از چشم. داد تکان هوا در  چندبار را خودکارش سایه،

 برد وایت گاه. داشتبرنمی بُردوایت  های نوشته و او

 مانیتور روی را مبحثی گاه و کردمی نوشته از پر را

 کار به هم را ها آن دانش و کردمی باز  دانشجویان

 دیگران پرتکرار سوالهای از اشحوصله. گرفتمی

 یرشته   کردنمی  فکر وقتهیچ . رفتمی سر داشت

  نظرش به! شود پیچیده همه این گاهی کامپیوتر

 دانشگاه این به پا اشتباه به  هایشهمکالسی از بعضی

 این مناسب هم شانانتخابی یرشته  و بودند گذاشته



  که بود استاد به نگاهش همچنان! نبود تنبلی میزان

  توجه جلب کهآنبی. افتاد کامپیوترش جلوی  کاغذی،

 .خواند و کرد نگاه را نوشته گذرا، و چشمی زیر کند،

 !" خرید بریم کالس بعد"

 

 سمت به نیمرخش  که حالی در و کرد مچاله  را کاغذ

 منظورش خوب او که انداخت باال ابرویی بود، َمهشاد

 . شد متوجه را

  و غیظ با و کرد متمایل  سایه سمت به را خود کمی

 :گفت کشدار

 چرا؟ _

 

 !نه لحنش اما بود آرام صدایش

 نه و شود متوجه استاد نه که طوری کنان، پچ پچ

 :گفت دیگری، کس هیچ

 برسم دیر. کالسیم سر پنج تا هم جوریشهمین _

 .کنهمی قاتی باز رضا خونه،

 



 از! صندلی  به داد را اشتکیه  و کرد بلندی نیمه نوچ

  جای به هم! خوردمی  حرص همیشه رضا این دست

 ! سایه جای به هم و خودش

 یه کنیم؟ کارچی  قراره مگه! رو رضا کن ول بابا_

 .شهنمی  هم ساعت

 

  دهانش جلوی را دستش یک و کرد رها  را خودکار

 سمت به را لبش پوست انگشت، با مثال تا گرفت

  موس روی هم  دیگرش دست. کند هدایت هایش دندان

 .داد را َمهشاد جواب حال همان در. گشتمی

. داریم کالس ده تا هشت که فرداپس واسه  بذارش_

 ...ریممی بعدش

 فقط  که بودم گفته بهت فردا؟ پس رو چیچی _

  آرایشش لوازم هم سری این . داره آف هرماه  آخرهای

 ... ب رند هم شهمه . کامل هایست. زده آف رو

 جا؟اون خبره چه. سهرابی و ماندگار_

 

  توبیخشان تنیده هم در ابروهایی با سماواتی  استاد

 .کرد



 اما خواست عذر ای،سرفه  تک با و  گزید لب سایه

 بود، بلندتر عذرخواهی حین صدایش کهاین با َمهشاد،

 سیستم با که سماواتی. نداشت کردن بس خیال هم باز

 با دوباره او کرد، باز جدیدی فولدر و شد مشغول

 :گفت و  کرد نگاهش شده کج سری

 نه؟ یا باالخره  میای_

 

. نبود رضا  فقط مخالفتش، دلیل اما. بود شده وسوسه

 از که شناختی با و بود اتمام به رو کارتش موجودی

 خرید، هنگام دانستمی داشت، َمهشاد و خودش

 !برنامهبی و شودمی  ولخرج

  دوخت چشم و داد تکان منفی  عالمت به باز را سرش

  نشانشان مانیتور روی داشت استاد که ا سالیدهایی  به

  فشار از  رهایی برای شد،می که پنج ساعت . دادمی

  خرید حتما استاد، این  با نشینیهم از منتج عصبی  

 . ..اما شدمی  گزینه بهترین

 ماشین در شدن سوار یلحظه  تا مهشاد اصرارهای

 همین اما کردمی  مخالفت سایه و داشت  ادامه همچنان

 رسید، برایش پیامکی و نشست ماشین در که



 جواب شد خندانش نگاه و زد برق  چشمانش

 ! َمهشاد ناتمام اصرارهای

 آخر روز که همیشه مثل. بود کرده پُر را کارتش رضا

  منتظر صبح از. کردمی  پر را یاس و او کارت ماه،

 در رضا دانستنمی و بود پیامک این رسیدن

 و سمج مشترهای   با چقدر اشکاری  روز ترینشلوغ

  و کند پیدا وقت تا است زده کله و سر پسندش  سخت

  دستگاه تریننزدیک  به را خود پول، واریز برای

. بود داده  دستی پول یاس به. برساند خودپرداز

  و برد خرید به کردن آشتی برای را او که روزیهمان

  دیگر، ریز خرده چند و پرده برای پارچه جز او

 از کشدمی خجالت شاید کرد فکر. بود  نخریده چیزی

  پول مقداری که بود این. بگوید او برای احتیاجاتش

 خودش کرد، خرید قصد هروقت  تا گذاشت دستش در

  که دختری. بود برده یاد از را سایه اما. شود  روانه

 همه یا زد،نمی دست هایشپول  به یا. نداشت وسط حد

 !کردمی خرج دم از را

 

 شده؟  وا  نیشت انقد داده پیام کی خانوم؟ سایه چیه_

 



 :گفت سرخوشی با و انداخت کیف در را گوشی

 !نکشیده  ته پاساژ آرایش لوازم موجودی   تا بریم_

 

 : گفت ناباور

 واقعا؟  بریم_

 ! دیگه بریم که کردی اصرار همه این_

 قرار کسی با نکنه یهو؟ شد چی... ولی  خب آره_

 ؟!کلک جااون داری

 

 سمت یک را موهایش و بست را ماشین کمربند

 . کرد پریشان صورتش

 

 پنج _و_بیست _پارت #

 

 و سر باید ساعت یه سر ولی بریم! نگو  مزخرف_

 !ُکشته منو رضا شه، تاریک ! هابیاریم  هم رو تهش

 ساعت یه سر من  بده، اوکی تو! چشم به ای_

 ! خونه  در رسوندمت



 

 پیه سایه ولی شود، دیر است ممکن دانستندمی هردو

  رضا تشر و اخم حتی. بود مالیده تنش به  را چیز همه

  آخر تا اول رضا،! "بود جمله یک هم  توجیهش! را

 !"عصبیه همیشه

 شدند خرید گرم اما بود گشتن ساعتیک  به قرارشان

  خودش برای. گذاشتندمی پا زیر داشتند را  پاساژ کل و

  پک   هم  یاس برای و خرید آرایشی  کامل ست یک

رم هم بیبی  برای حتی. مو و پوست  مراقبت  پا ترک ک 

 آن وجود با اما َمهشاد. بود  خریده صورت چروک و

  با چشم لنز جفت  سه و مو  رنگ چند جز اصرار، همه

 که نکرد  پیدا بخوری درد به چیز مختلف، هایرنگ 

 چند آن، جای به! باشد نداشته راآن شبیه هم قبال

 بی هم سایه و خرید اطراف هایبوتیک   از لباس دست

  آخر، دست که هرچند. شد  همراهش خرید، برای قصد

 و خودش  برای تابستانه صندل جفت  دو شد مجبور

 تاخیرش برای را رضا داد  حتما دانستمی. بخرد یاس

. نخرد چیزی هم او برای نیامد دلش اما آورددرمی

  های شیشه که برداشت برایش آفتابی عینک یک پس

 شد تمام خریدهایشان. بردندمی دل زیادی رنگش، آبی

 مالیم خیلی آبی تیشرت   یک  پاساژ، از  خروج حین و



  خیلی رضا  به روشن رنگ. خرید برادرش برای هم

 !بود برادر این عاشق هم سایه  و آمدمی

 سرعت با را ماشین َمهشاد و شد جاگیر صندلی روی 

 به که گوشی. درآورد حرکت به هاآن یخانه  سمت به

 ! یاس چهارم پیامک روی ماند نگاهش درآمد، صدا

 نیومدی. میاد باز و بیرون رهمی داره ستدفعه دو"

 !"  هنوز که

 

 گوشی پس. دهد جواب نخواست  و بود خانه نزدیک

 را مقنعه. کشید بیرون را   چادر و انداخت کیف در را

  این. کرد سر به هم را چادر و کرد مرتب سرش روی

 با هم باز اما نداشت تازگی َمهشاد برای رفتار،

 : گفت اعتراض

  مگه آخه. هاشه می چیزیش یه توئم داداش این بابا_

 قلبش تو آدم اعتقاد نباید مگه داریم؟ هم زوری حجاب

 سر چادر از که تو باشه؟ معتقد دلش ته از باشه؟

 اون کنی  خفه رو خودت باید چرا میاد، بدت کردن

  زیر؟

 



 سر را گیر آفتاب و کرد خود  به آینه در را آخر نگاه

 .برگرداند جایش

 اینا. نیستم راحت باهاش خیلی فقط. نمیاد بدم من_

 !هم با داره فرق

 داداشت ترس از که این شهمی جفتش فرقی؟ چه_

 !دیگه  پوشیمی

  گهمی. ذارممی  احترام بهش. ترسمنمی رضا از من_

 !چشم گممی بیا، و برو کن  سرت چادر

 ؟ !داره انقضا کوچه سر تا فقط که احترامیه  چه_

 

 چادر روی را  کیف بند و کرد نگاهش چپ

 .کرد مرتب اشدانشجویی 

  اگه من بدون فقط! نشو جزئیات وارد دیگه خیلی_

  رفتن چادر  با کوچه سر همین به کنم، مخالفت  بخوام

 خودم واسه راحت و دور ندازمشمی.  دمنمی تن هم

 .میام و رممی

 ... چرا پس_

  زنی؟می حرف چقد. ندارم  حوصله. مهشاد بسه_

 



 خیابان این. زد را راهنما و انداخت باال ای شانه

  از بخشی تاریکی   و رفتندمی نیمه تا باید  را طوالنی

  همیشه بود، هم ها آن یکوچه  نزدیک دقیقا که آن

 .آورددرمی را سایه حرص

 نزدن؟! باز که  نداره چراغ_

 فقط که رنمی و میان هی! ها مسخره هنوز نه_

 .کنن هاپولی رو بودجه

 

 سر را او. داشت نگه را ماشین و زد  راهنما دوباره

 : گفت خداحافظی از قبل و کرد پیاده کوچه

 !میاد بهت خیلی چادر ولی من، به نپری باز حاال_

 

  جدا سایه از کوتاه، بوق تک  یک با و داد تکان دستی

 از تندتر و گرفته دست در  را خریدهایش یهمه. شد

 با داشت اقدس مش. گذاشت کوچه در پا همیشه

 او و شستمی فرش کوچه در اش،جاری  فرزانه،

  دیوار کنار از. نکند لگدمال را فرش که بود حواسش

 :گفت  و شد رد دقت با و آرام فرش، نزدیک و

 ! خوشگال نباشید  خسته_



 .نویی خسته  خوتم. عزیزکم سالم_

 .(نباشی خسته خودتم.  عزیزم سالم)

 

 دارشلهجه نسبتا فارسی   زبان همان  با اما فرزانه

 :گفت

 واسه کتاب و  فیلم سری یه بود قرار سایه؟ چطوری_

 شد؟ چی. فلش رو  بریزی من

 نریختم؟  و آوردی فلش_

 یادم باز فردا، و امروز گممی هی. خدابه نکردم وقت _

 ببینی بیارم  خواممی روزه  چند هم تاپ لپ. ره می

 !اتفاقا

 چشه؟ _

  که بده یاد خودم به. خودت ببینیش میارم. دونمنمی _

ی. شم تو مزاحم بخوام هم  به نریزه هی  آزاده؟ وقتت ک 

 . بیکارم عصر فردا پس_

 

  از حاصل هایکف تا کرد باز  را آب شلنگ اقدس مش

 :گفت شوخ  لحنی با. بشوید را شستشو



تیه، یاد بافتنی بیه خان م منور ت ه  که االن تا_ ر    ا یسه گ 

 ! سایه کامپیوتر کالس سر ب شی رو هم

 بافتنی آموزش  مشغول   خانوم منور با که االن تا)

 !(سایه  کامپیوتر کالس سر بشین برو االنم بودی،

 

 فقط پس کند،می  شوخی دانستمی و  خندید فرزانه

 :گفت

 ! هالکم تونه جون_

 !(تو جون مخسته )

 

ل دو حار ق سم سی_   فک پیاَکت کشیمی پارون ای گ 

 !ه الکی کردیه  کار بکه

  کاری یه کنه  فکر شوهرت کشیدیمی پارو تا دو اقال)

 !(ایخسته که کردی

 

 :گفت خنده  پر سایه 

 فرش وقت چه! اقدس مش دیگه گهمی  راست_ 

 بیان، آقایون تا ذاشتین می ؟!تاریکی این  تو شستنه



 به هم بیچاره این. کشیدنمی رو زحمتش خودشون

 ! ستمردونه کارا این! رسیدمی استراحتش

 

 شش _و_بیست _پارت #

 

ل خوم چی باید مه، ب ی ُهم_   دونسو چیه یه بدشم! با ز 

نا ! جان سایه  ودس چششو! پیائ ن یه یکه خوشو لر ز 

  تیکه دو نی، هم روشه تاریک وا کارشو نی، پیاشو

رره یه کار ُششته قالی  .گ 

  یه بعدم! باشه زرنگ خودم مث باید من، جاری)

 یه خودشون  لر، هایزن! جان سایه بدون رو چیزی

  تاریک نه مونن،می  شوهر کمک محتاج نه! َمردن پا

 یه کار که شستن قالی دوتا دیگه. حالیشونه روشنی و

 !(ستدقیقه

 

 :گفت  لب زیر اعتراض، با فرزانه

 ! د   مون تر ریدار روز  و   روز مویی چنی هه_

 بیشتر روز به روز هی که گیمی  جوریهمین)

 !(دیگه شنمی  پرروتر



 

  چشم آهسته و شد بلند سایه کیف در گوشی صدای

 تلف وقت داشت  هم  حاال که بود نکرده دیر کم. بست

 .کردمی

 وگرنه. کردم دیر حسابی منم و قاتیه رضا که حیف_

 .کشیدممی رو فرزانه جور  موندممی

.  جاریمه  کشک آش دیگه. عزیزم محبتت قربون_

 !االن ایخسته  خودتم  تو! مجبورم

 عجله االن ولی. رممی جاریت این قربون من که آخ_

 !دارم

 

 کمرش دور را چادر که حال  همان در هم اقدس مش

 :گفت سایه به خنده  با کرد، محکم

  هم تارفه  چه! بستیه پشت د   این دس  خوت  تو رو_

 !یک و کنمی

  تعارفی چه! بستی پشت از اینو دست خودت که برو)

 !(هم به کننمی

 



 ماشین. برداشت تندتر را مانده هایقدم و خندید بلند

 .در جلوی درست. بود در دم رضا

 و افتاد همسایه یخانه  یمانده باز در به نگاهش ابتدا

 و کرد باز را خودشان حیاط در بعد. حیاطش  تاریکی

 . هایشچشم  توی پاشید نور

 . بود شده پارک توت درخت   زیر هم  رضا موتور 

. گذاشت حیاط به پا" یاخدا: "گفتن با و گزید لب

 سرش ابتدا کرد، باز که را هال در. رفت جلو  آهسته

 ! اطراف به کشید سرک و  شد خانه وارد

 ترینکم و احتیاط با را ها  بسته و آورد در را هاکفش

 .شد وارد هم خودش و کرد رد باز نیمه در از صدایی

 

 آورد در را چادرش ببندد سرش پشت را در کهآن بی

. رفت  جلو پاورچین و آهسته بعد. کرد  آویزان و

 درست و آمدمی  آشپزخانه از یاس و بیبی صدای

  می واضح را رضا صدای اما گویند می چه  دانستنمی

 تندی از. زد می حرف تلفنی کسی با داشت که شنید

. نیست سامان به اوضاع اصال بود مشخص کردنش

 او پر دم  فعال تا ببندد را فلنگ کرد سعی و گزید لب



... اما فرار قصد به کرد یکی دوتا را  ها پله. نشود

 !افتاد گیر  ها پله یمیانه 

  حسابی درست ذاشتیمی! خانوم سایه  سالم علیک_

 !سهیل  یستاره   درخشیدیمی بعد  شه تاریک

 

  با باید چطور حاال. کرد یخ تنش و برآمد نهادش از آه

 جواب کند، تندی  هرچه دانستمی ؟!شدمی  روبرو او

 به پهن لبخندی با و نکرد درنگ پس. گیرد می بدتری

 .برگشت سمتش

 تو دیدیم  رو شما ما عجب چه! رضا داداش سالم_

 ! خونه

 

  آشپزخانه از هراسان یاس آمد، پایین که پله دو

  نگاهی با  سایه. دنبالش به هم بیبی و دوید بیرون

 رضا به اشجمله  گشاد، لبخند همان با یاس، به گذرا

 . داد ادامه را

  سر درست. جمع حواس  داداشی   فداتم من که وای_

 ...پول وقت،

 سایه؟ خریت به  زدی خودتو  یا خری تو_



 

 با. هوا در ماند  معلق پایش و ماسید دهانش در حرف

  زد زل زده  وق چشمانی  با و چسبید را دیوار دست،

 .صورتش به

 

 که االن تا بودی  گوری کدوم! هشته نزدیک ساعت_

 اومدم زود  من کنی می فکر گذشته خوش بهت انقد

 خونه؟ 

 

 هم اما کند  بارش جوابی خواست  و کشید هم در ابرو

  مهلت رضا هم و زدمی پرپر پایین آن داشت یاس

 .نداد زدن حرف

 دادنت؟ قول شد این دانشگاه، برم دانشگاه، برم هی_

  مگه تو وقته؟ سر االن. بیای و بری وقت سر که

 ایشده خراب کدوم نداشتی؟ کالس  پنج تا امروز

 خونه؟ رسیدی بعدش ساعت سه که بودی

 

 سر پشت به نگران و زد صورتش به چنگی بیبی

 . برگشت



 و در تو زشته. ترآروم جونم به دردت ترآروم _

 .همسایه 

 

 هال در سمت  به لنگان علیل، پای همان با و گفت

 از خون، پر چشمانی با  رضا. کند چفت راآن  تا رفت

 :زد فریاد ها پله پایین

  بخوای من، دم رو بذاری پا گفتم، بهت اول روز از_

  اون قید من، اعصاب به بزنی  ت ر که بیای و بری کج

 .بزنی باس رو شده خراب  دانشگاه

  چرت خودت؟ واسه گیمی داری چی چی؟ کج  ! رضا_

 ...و پرت و

 !من واسه پایین بیار صداتم بفهم، دهنتو حرف_

 

 : نالید یاس

 هم؟ به پریدمی هی خبره چه. دیگه کنید بس_

 !یاس  نکن دخالت پس رسهنمی عقلت تو_

 



  روی بر چکید دوباره اشکش بی بی و  رفت وا یاس

 .چروکش یگونه

 

 حاال  و آمد پایین تند را دیگر یپله  دو سایه

 .بود پله یک فقط شانفاصله

 و بدم گوش وایسم داری انتظار گی،می زور داری_

 و ورود واسه که مبچه من مگه چشم؟ بگم بعدم

 بدم؟ آمار مچیکنترل  به  بخوام خروجم

  زدن،  می بهت حرفو یه بار یه که نبودی بچه_

ت تو رفتمی  .گوش پشت بندازی هی کهاین نه. گوش 

 

. رو چی همه گرفتی سخت انقد چرا آخه فهممنمی _

. کار سر برم قراره. تمومه درسم دیگه سال یه من

 تا بیرون برم سحر کله از موقعاون شم  مجبور ممکنه

 . شب آخر

 بری قراره مگه . شنوممی  تازه هایحرف! غلطا چه_

 درآوردی؟ ُدم من واسه نرفته که کار سر

 

 هفت _ و_بیست _پارت #



 

 .سرریز  دیگری  و بود پُر یکی

 می اشک فقط بیبی میان این و تاختندمی هم به

 .خوردمی حرص یاس و ریخت

 وقت همه این که نداشتم مرض ای؟تازه حرف  چه_

 بشینم تهش که کردم هزینه  همه این. خوندم درس

 تو از م، حوصله  نرفتن سر واسه و خونه یگوشه

 بگیرم؟  ساعتی مرخصی

 

  کم و بودند مانده دستش در هنوز خریدش هایپاکت 

  خشم سر از بود شده سرخ. افتادمی نفس نفس به کم

 .رضا منطقیبی و

 

. خانوم سایه  آفرین! نکنه درد دستت عوض   اینم! بیا_

 تا کن تماشا و بشین حاال.  دادی جوابمو  خوب. آفرین

 .بیرون بذاری در این از پاتو دیگه بذارم من

 

 او سمت به ، در سمت به رفتن حال در و شد رد

 . کشید گردن



 درازی زبون و کردی دیر هربار که خودمه تقصیر_

 ... نیوردم خودم رو به هی کردی،

 

  جور بد اما  بود خارج اختیارش از سایه، بلند پوزخند

 داشت بدتر که هم هایش حرف . شد خار رضا چشم در

 .شدمی  آتش هیزم

 که بدبخت من   واال تو؟ نیوردی؟ خودت  رو به تو_

  کم. دممی  پس جواب  تو به دارم وعده سه روزی

 ...هم رفتنم توالت از مونده

 

 تا شد بلند دستش. سمتش به برداشت خیز  و برگشت

 خود کوتاه، جیغی با یاس که بنشیند او صورت روی

 سیلی و بود شده دیر اما کرد سپر خواهرش مقابل را

 بغض. شد  جاگیر سایه ی زده یخ صورت روی رضا،

 .داد سر را گریه های های و شکست  پیرزن

 بس مادرتون و پدر روح تورو. بسه. مادر بسه_

 .عمری آخر نکنید جیگر  به خون  منو انقد. کنید

 



 از شد سایه قسمت که ایسابقه بی سیلی و رضا خشم 

  هایگونه بر نشسته مروارید های دانه و طرف یک

 سوزاند را دخترک دل قدرآن دیگر، طرفی از پیرزن

  با و هاپله پایین کرد پرت را بود دستش در هرچه که

  هرچه. دوید اتاق سمت به  را هاپله اشکی، چشمانی

  گاه و شدمی ترطاقت کم برادر، این دربرابر گذشت،می

 کار طاقتی،بی این کهاین از ترسیدمی  هم خودش

 .دهد دستش

  روی یاس و رفت حیاط به عصبی و پشیمان رضا

 دست رضا  شدنمی  باورش هنوز. آمد فرود آخر یپله

  نگاهش و لرزید  اشچانه .  باشد کرده بلند سایه روی

 .رسید بیبی یزدهغم چشمان به

 

 ماند یاس رفت، آشپزخانه به گریان و ناالن که پیرزن

 رصد را رضا قامت هال، در   یشیشه  از که نگاهی و

 اشپریشانی  هم  حیاط المپ  جان  کم نور زیر   از. کردمی

 به دوخت چشم  باراین و گرفت او از نگاه. بود عیان

. زمین روی بر سایه یشده پال و پخش هایکیسه

 اما بردارد را هاآن و کند دراز دست نیامد دلش حتی

  مجبور  را او دلشکسته پیرزن یگریه ریز   صدای



  تلخ لبخندی با را بود خریده هرچه. برخیزد که کردمی

 یدستگیره .  رفت باال را ها  پله و برگرداند هاکیسه به

  و کشید بلند آهی. بود قفل در اما کشید پایین را در

 .کرد صدایش آهسته

 رو؟ در کنیمی  باز خواهری؟ سایه،_

 

 کم دانستمی. رسیدنمی گوش به او از صدایی هیچ

 هم هروقت اما کند  زاری و گریه آیدمی پیش

 چشم و چپیدمی پتو زیر کند، گریه خواستمی

 .دیگران از دزدیدمی

 

 .پیشت بیام کن باز سایه؟_

 

 .ماند جواب بی هم باز

 یا جا؟این بیارم غذاتم. بیارم آب لیوان یه واست برم_

 پایین؟  میای

 .برو  فقط. یاس خوامنمی  هیچی. خورمنمی _

 



 را او باید. زدمی فریاد را هقهق  اشگرفته صدای

 .بگیرد آرام تا گذاشتمی  تنها

 آروم دلم. رممی بعد کن باز رو در ولی. رممی  باشه_ 

 . سایه جوریاین گیرهنمی

 

 .آورد زبان به را درخواستش دوباره. نگرفت  جوابی

. سایه نکن قفل رو در ولی. داخل  نمیام خدا به_

 .کنممی  خواهش

 

 قفل در را کلید چرخاندن صدای تا کشید طول کمی

 کند، باز را در کهآن بی شد، راحت که  خیالش. شنید

 پایین را هاپله  و گذاشت بیرون جاهمان را وسایل

 .رفت

 سری دید بهتر اما برود بیبی سراغ ابتدا خواستمی 

  که دید را او کرد، نگاه که شیشه از. بزند رضا به

 به غلیظ، اخمی با و کرده سرگرم موتور با را خود

 .است افتاده پارهآهن  آن جان



 کهآن بی. ایستاد جا همان و رفت سمتش به آهسته

 هیچ بی کرد  نگاهش کمی. بردارد را فاصله قدم چند

 . هم پشت هایآه و بود نگاه فقط. حرفی

 .زنیممی حرف بعدا. یاس ندارم اعصاب_

 

 بازگشت قصد ولی. تلخ اما شد مایل باال  سمت به لبش

 : گفت بود، ایستاده که جاهمان از. نداشت

 اعصابت اگه گیری، می آروم و شهمی خنک دلت اگه_

 .بزن دونه یه منم بیا گرده،برمی

 

 زدن زخم آدم یاس دانستمی اما. کرد نگاهش تیز

 حرف شد نگاهش جواب که طورهمان . نیست

 .او یصادقانه

 ما یهمه   از خودت حال االن دونممی! داداش رضا_

 من چون. بزنم حرفی یا کنم سرزنشت خوامنمی. بدتره

 !نرسه عقلم  شاید تو قولبه  و ترمکوچیک  تونهمه  از

 

 و کرد پرت ابزارش رنگ  آبی  کیف   روی را انبردست

 .بود متکلم تنها یاس



 و کنهمی گریه داره بیبی هم خونه، داخل جا،اون_ 

 ولی. تو خود مثل بده، منم حال. سایه هم  بده، حالش

 .داداش خودته دست ما یهمه  حال شدن   عوض

 

 قبل را آخر  حرف و کرد نگاه همش در صورت به

 .زد او به  حیاط، ازترک

 بیبی با منم. بخوابه جوریاون نذار سایه دنبال برو_

 .بیاید تا ندازممی رو سفره

 

 هشت _ و_بیست _پارت #

 

 را حرفش  یا ببیند را رضا واکنش تا نماند حتی

 در را بیبی  پشت، از و رفت آشپزخانه به. بشنود

 را او و داد تکیه اششانه به را سرش. گرفت آغوش

 . همیشه  مثل داد،می حرم عطر بوی. فشرد خود به

ت اونارو نریز. برم اشکات قربون_  !میرهمی یاس 

 



 کم پیرزن این. سوزاندمی  جگر اش خسته   هق هق

 زود قلبش. گرفتمی  زود دلش. بود نکشیده درد

 . شکستمی

  خوشمزه شام یه بندازم رو سفره من  تا بشین بیا_

 . بخوریم هم دور

 

 جا اشزده کلیپس روسری زیر را سفیدش موهای

 بی از نیامد دلش. برگشت یاس سمت به و کرد

 اما کند زهر  هم او بر را غذا و بزند حرف اشتهایی

 .رودنمی پایین گلویش از چیزی سایه، بی دانستمی

.  بود خسته خیلی. مادر بیاد کن صدا رو برادرت برو_

 .گشنشه  هم خیلی حتما

 

 بیبی صورت شنید، که را هال در شدن بسته صدای

 .گرفت صورتش از را اشک و بوسید را

 .میان هم با و میاره رو سایه. میاد_

 

 



 در که را یخ. کرد پر آب از را پارچ و چید را سفره

  سفره کنار دست، به  نان هم پیرزن  انداخت، پارچ

. بیایند هم  سایه و رضا تا نکشیدند را غذا. نشست

  سخت رضا کار. کند یخ غذا و شود دیر بود ممکن

 ...سخت خیلی. بود

.  کردمی بلند دست خواهرش روی  بود بار اولین

. شدمی بیشتر لحظه هر داشت،  خودش از که خشمی

 را دستگیره  آمد. ایستاد در پشت و رفت  باال را ها پله

 خرید های کیسه  روی شد  قفل نگاهش که  بکشد پایین

 یکیسه از مردانه  شرتتی یک از  نیمی. سایه

 زانو، روی و شد خم . بود زده بیرون ایپارچه 

. کرد رو و زیر را کیسه و رفت پیش دستش. نشست

  ضد کرم و صندل جفت دو و مردانه عینک و شرتتی

 ... و چروک

 با و داد فرو محکم را نفسش. شد بلند سرش از دود

  غمی. فرستاد بیرون سینه از را آن بلند ی"هو " یک

  هایکوه تمام سنگینی به زد چنبره اشسینه  روی

 ...دنیا

 را ذوقش رحمیبی با رضا و بود همه فکر به دخترک

 کنان زوق  زوق انگشتانش دانه دانه. بود کرده کور



  صورت روی که دستی همان شد مشت. نشست هم در

 تیر فقراتش ستون کرد حس. نشاند سیلی سایه

 پله و شد بلند. باشد خوددار تواندنمی دیگر و کشدمی

 از و بزند در کهآن بی. رفت پایین سرعت به را ها

 . بخواهد عذر خواهرش

 . ایستاد مقابلش یاس رسید، که هال میان

 رضا؟ _

 .نباشید منتظرم! بیرون  رممی_

 

 که حیاط در کوبیدن صدای. رفت بیرون در از و گفت

. چرخید بیبی سمت به غم، پر خورد، گوشش به

  در غم چقدر برادرش بداند که بود راحت  حدسش

 .دارد سینه

 

 را تنش. کشدار و بود شده  سنگین نفسش که برادری

 بود، سرعت هرچه با و  انداخت ماشین صندلی روی

 .زد بیرون خیابان هم بعد  و کوچه از

 

 نه _و_بیست _پارت #



 

 که حقا و داشت را زمین روی آدم خطاکارترین حس

 دست مادرش و پدر یادگار روی. بود هم طورهمین

 تالشش تمام که اویی. خواهرش روی. بود کرده بلند

 و درس قید. نخورد تکان هاآن دل در آب تا کردمی را

 یک در شاگردی دوسال با و زد را دانشگاه

  بعد و شد  اوستاکار یک به تبدیل کم کم جوشکاری،

 .کرد پا و دست جدا ایمغازه خود برای هم

  و کوچکترش خواهرهای برای بود پدر هم که اویی

 .مادر هم

 .گاه تکیه هم و  بیبی برای بود پرستار هم

 تا پوشید چشم خودش  درشت و ریز  آرزوهای از 

. نشود حسرت  آرزویی،  هیچ یتیمش، خواهران  برای

 دو همان به طوری درشتی و ریز یبهانه هر با حاال

 و آوردمی  چشمشان به  اشک که تاختمی خواهر

 ! خودی به گل. بود خالص تیر که هم امشب سیلی

 جان داشت خودش و بود کوفته سیلی سایه صورت به

 گریه. بود گرفته اش گریه! درد این حجم زیر دادمی

 و کردمی خیس را هایشمژه که مردانه و تلخ ای

 .لرزاندمی را  هایش شانه



 دست صورتش به محکم و گذاشته  گاز پدال بر پا

 اگر که بود زده بیرون کوچه از جوری. کشیدمی

 و نکرده تا  را فرش قبل  دقایقی اقدس،  مش و فرزانه

 دوباره شدندمی  مجبور حتما دادند،نمی تکیه  دیوار به

  هایچرخ زیر بود ممکن بسا چه. بشویند را آن

  رشته رشته و شده باز پودش از تار ماشین، پرشتاب

 .شود

 .نماندن برای. رفتن برای داشت عجله

  و خورده سیلی صورت یشکسته  هم در تصویر

 .شدنمی  دور چشمش مقابل  از سایه اشکی  چشمان

  که افساری از خودش، از فرار. بود کرده فرار قصد

 .بود شده پاره

 دانستنمی و رفتمی  فقط آور، سرسام سرعتی با

 .کجاست مقصدش

  و چشمی  هر از دور و  باشد جایی خواستمی فقط

 بگذارد زمین را دردهایش. بزند زار بزند، داد گوشی،

 دل از تا و رفتمی وقتآن. شود  سرپا نو از و

  بود محال آورد،درنمی را کدورت و غصه خواهرش

  باال محکم و تند اشسینه .  بود عصبی. ببخشد را خود

 شاید تاریک، شب این کردمی فکر. پریدمی پایین و



 زانو بعد، دقایقی وقتی اما نرسد، صبح به وقتهیچ 

 دست مادرش و پدر مزار سنگ روی زمین، بر زده

  بودند، رسیده اتمام به دیگر  هایشحرف و کشیدمی

  داده قول هردو به. بود شده ترآرام . داشت بهتری حال

 هم قول این بر و ماندمی هایشانامانت مراقب بود

 بود نیاز کرد،می  تخطی داشت  که حاال اما بود وفادار

 بلند بار چندمین برای گوشی صدای! میثاق تجدید به

  که حاال اما گذاشت جواببی را قبلی های تماس. شد

 بود بسته عهد که حاال بود، گرفته آرام دلش کمی

 آن نباید باشد، داشته را  خواهرانش دل هوای بیشتر

  آیکون روی دستش. داشتمی نگه نگرانی در را ها

" داداش"  اسم به نگاهش آن، از قبل و لغزید سبز

 .بود گوشی یصفحه روی که افتاد

 . داد پاسخ و گرفت نفسی

 ! داداش جانم_

 دی؟نمی جواب چرا رضا؟  کجایی_

 

  صدای. بود نشده متوجه او و زده زنگ هم قبال پس

 . شد پژواک  گوشی در اش، گرفته

 داشتی؟ کاری. بیرون_



 ! پیشت میام_

 

 گفتمی. گرفتنمی اجازه و پرسیدنمی آمدن، برای

 .  آمد خواهد حتما که دانستمی رضا و آیممی

 

 . داداش خودم االن میام_

 خوبی؟ _

 

  و بود شده خاک از پر. تکاند را شلوارش و شد بلند

 .کشیدمی رخ به خوب  راآن فانوس تیز   نور

 ! خوبم_

 

 به و نشست اش شانه روی دستی. برداشت قدم دو

  روی را دستش و آورد پایین را گوشی! برگشت عقب

 .گذاشت او دست

 ! شناختندمی  را همدیگر خوب خیلی رفیق، دو این

 !قبال گفتینمی دروغ_

 چی؟  دروغ  _



 !که  خوبی گفتی_

 

  که نگاهی و  عمیق آه یک شد جوابش  و کرد سکوت

  سنگ دو هر برای و برداشت قدمی هم دانیال. گرفت

 نداد جواب رضا و زد زنگ وقتی از. خواند  فاتحه قبر

 با یاس وقتی از گرفت،  خانه از را سراغش و

 رفته رضا: "گفت و کرد نگاهش ملتمس چشمانی

 ،!"دهنمی جواب هم گوشیش. نبود خوب حالش بیرون

 همآن و رفتمی رژه مغزش در  کلمه یک فقط

  کم زندگی در وقتی همیشه رضا که  بود قبرستانی

 رفتن برای را جا آن رسید،می بست بن به و آوردمی

 .کردمی  انتخاب

 هیچ و زدند بیرون قبرستان از هم یشانه  به شانه 

 .بزند هم بر را محیط آن سکوت  نخواست یک

 

 اما شدمی جدا  باید راهشان و بود آورده ماشین دانیال

 تا نباشد، رضا  های حرف شنوای گوش   تا دانستمی

  را راهش است  محال نکند، حرف و غم  از خالی را او

  سکوت، در  و داده ماشین  به تکیه پس. کند جدا او از

 به شان  تکیه. باشد آغازگر خودش تا ماند منتظر



 بم رضا صدای. روبرو به  نگاهشان و  بود هاماشین

 . خشدار و بود

 .  کنم بلند دست روشون روزی  یه کردمنمی  فکرشم_ 

 

  ابرو بهت، با دانیال و بود رفته مطلب اصل سر زود

 . شنیدن برای کرد  صبوری هم باز. انداخت باال

 زود ندارم، اعصاب من دونهمی. درمیاد روم تو_

  خوشم کردن  دو به یکی از دونهمی  میارم، جوش

 ...باز کنه، دیر شممی سگ دونهمی نمیاد،

 

 از و گرفت راه هایش  ریه از تندی به نفسی

 صدای یک شد رسید، که گلویشبه. شد رد اشحنجره

 .ماندمی آه به بیشتر که نامفهوم

 .بفهمه خوادنمی اون و ترسممی بیرون محیط  از من_

 .کنه درک تونهنمی اون و ترسممی هامجنس  هم از

 

 سی _پارت #

 



 :بگوید تا شد زنده و ُمرد

 یکی که این از خواهرام، یشکننده  یروحیه از من_

 ! دانیال ترسممی بره، دلشون  و بزنه حرفی

 

  سینه از داشت قلبش و شدمی پایین و  باال اش سینه

 .زدمی بیرون

 رفتن مادرمون و پدر که بود سالم هفده فقط من_

 یکی که بود شدنمون تنها از بعد سال یه فقط. دانیال

  متلک سایه به و برگشت سالگردشون مراسم تو

 روش تو که ایسایه. بود بچه که ایسایه به. انداخت

 همون از من. دید که محبتی از اومد خوشش و خندید

  بچه نباس.  باشم داداش فقط  نباس دیگه فهمیدم زمان

 . شدن گاه تکیه. شدنمه مرد وقت فهمیدم. باشم

 

  به محکم و تند را نفسشو کشید آه دوباره و دوباره

 دانیال  مخالف سمت به را سرش. فرستاد بیرون

  همان نحس، روزآن  یادآوری با کرد تالش و چرخاند

 فارغ داشت سالیک  از بعد  داغدار یسایه که روزی

 فریاد خندید؛می اشعمه شوهر با شدن، یتیم غم   از

 .نکشد



 آرام شاید تا کرد صبر کمی و کشید صورتش به دستی

 کجی دهن او به داشت باز وقتی نبود آرامشی اما گیرد

 .خواهرش  لطیف صورت بر زده سیلی دست   کردمی

 بیاره چشاشون به اشک یکی و نباشم ترسممی من_

 .دانیال

 . دهمی دستم کار داره ترس این

  گیر منو های نگرانی. کنهمی مدیوونه داره ترس این

.  نگرانم فقط من عزیزام روح به... ولی  دوننمی دادن

  دلشون بخواد و بیاد کسی کهاین نگران. نگرانشون

  بیارم بارشون  محکم نیستم بلد . بشکنه رو

 خودم به باید  یکی و میارم کم وقتا خیلی خودممچون 

  مجبورم. بگیرم سخت مجبورم همین برا. بده یاد

 . خیلیا از کنم دورشون

 دانشگاه؟ برن نخواست دلم چرا

 خورد، غصه کرد، گریه نرو، گفتم. ترسیدممی چون

 رفت. عشقشه یهمه گفت. هدفشه گفت. آرزوشه  گفت

  تا بیرون،  خونه از رهمی که هربار کنهنمی درک و

 یه کافیه. شدم زنده و ُمردم بار ده من برگرده بخواد

.  کننمی نگام و کننمی پچ پچ دارن دونفر بشنوم جا



 که سرم تو میاد خیال و فکر هزارتا! اتفاقی حتی

 ...نکنه

 

  چه با دانستمی. کتفش روی نشست دانیال، دست

  بود شده تر آرام  انگار. زندمی را هاحرف  این زجری

 .شد  نجوا به شبیه صدایش که

. کنم تر لب نذاشت حتی. بود یاس مث اینم کاش_

 من از هم درسش. رمنمی دانشگاه گفت اومد خودش

.  نگرفت جبهه. نکرد اذیت اما. سایه از هم بود، بهتر

 . نخورد غصه. نکرد گریه

 

 . دانیال  رنگی   چشمان به دوخت را  نگاهش

 یسایه اقال. دانیال بحالخوش گممی خودم  با گاهی_

 نباشه، زندگی یه سر باال  که مادر. سرشه باال مادر

 .پاشهمی هم از زندگی اون یشیرازه 

 

 حسرت در همیشه هم او. زد رویش به تلخندی

. بودش ندیده وقتهیچ که پدری. بود پدر نداشتن

 بیوه را عزیز  هم وحشتناک، تصادف یک با که مردی



  عمیقی آه با. یتیم را اشنیامده دنیا به فرزند هم و کرد

 : گفت برآمد دلش از که

 !داری رو بیبی  هم تو_ 

 بیبی. داره فرق اما. کسمهمه سرم، تاج بیبی _

ی هامادربزرگ . مادربزرگمه  اشتباه میاد دلشون ک 

 اذیت رو  همه دارم بیارن؟ روشون به  هاشونونوه

 دق الل زبونم ترسممی. رو  بیبی حتی. داداش کنممی

 عصبی دیگه  یکی از. بازیام خرکله و من دست از کنه

 سر خواهرام، سر. کنممی  خالی بقیه سر شم،می

 ... تو  خود بی،بی

 

. برید سر  را حرفش و داد فشار محکم  را اششانه 

 .خندید  پررنگ اما  کوتاه لبش

 رو دندون هردفعه اگه! رضا داش نیست تو تقصیر_

  مجبور دادیم،نمی دلت به دل و ذاشتیممی جیگر

  حاال کشی، منت و کشی ناز بیای مدت یه شدیمی

 !نداختینمی راه دعوا  راحت همهاین

 



 اش،روحی و فکری   هایدغدغه میان. خندید تلخ

 رو. کشید بیرون کوچکی پاکت و برد  جیب در دست

  لب آهسته درگیر، فکری با و داد نشانش دانیال به

 :زد

 !رفت یادم. بدمش بهت  پاتوق تو خواستم روزاون _

 

 لبش و سفیدرنگ هندزفری  روی ُسرید نگاهش

 !عمیق ایخنده به شد تر شکفته

  و شد گم باز. داداش بود خودت  کادوی هم  یکی اون_

 انقد چرا! بخرم که انداختم گوش پشت هی خودم

 ؟!منه  جمع    حواست

 

 یک جوابش و کوبید دانیال  یشانه به را اششانه 

 .بود صمیمانه زیادی اما ساده یجمله 

 !داداشتم چون_ 

 

 پدر اگر. شد تر دارجان   لبخندش و نهاد هم بر چشم

  شد،می خالصه عزیز در اشخانواده  تمام اگر. نداشت

  از هایشنداشته تمام جبران به بود رفیقی رضا اما



 بهتر کمی دلش و خودش حال دیگر فهمید. زندگی

 :گفت و فشرد را اش شانه پس است، شده

  هروقت کنی، قاتی خواستی هروقت بعد به این از_

 و پیرزن اون که کن فکر این به شی، عصبی خواستی

 گاهیتکیه  هیچ تو جز خواهر،  تا دو اون  هم بیشتر

. شنمی  جاجابه  نباشه، راحت شونتکیه اگه. ندارن

 تکیه که کسی دنبال گردنمی. کننمی  عوض جاشونو

! ترراحت  حال عین در  و محکمتر. باشه بهتری گاه

 تن رو ندازهمی  خشو  خط  زمخت، و سخت گاه تکیه

 . رضا تخانواده  دل رو ننداز خش و خط. آدم

 پر ترست از کهاین نه.  باشن خودت جلد کفتر بذار

 .برن و بزنن

 

  این و زدمی  سرخی به داشت رنگش. لرزید دلش

  اما دادمی  آزارش داشت درست، خیلی هایحرف 

 زخم آدم دانیال. نیست پرانی تکه آدم   دانیال دانستمی

 .نیست زدن

 

 یک _و_ سی_پارت #



 

  منم. بودن نگرانت خیلی. خونه برو. داداش برو_

 !بذاره هم رو  چش  محاله  عزیز خونه، نرم تا دونممی

 

 دستی. گذاشت دانیال دست روی کرد بلند را دستش

 .بود نشده جدا اش شانه از که

 ... اومدینمی اگه شاید! گرم دمت_

  کنار خودت  با خودت مطمئنم هم اومدمنمی  اگه حتی_

  باید دونستیمی و کردی اشتباه  فهمیدیمی. اومدیمی

  بهت دلمو هایحرف اومدم، که االن اما.  کنی جبرانش

 جز کن سعی. هامحرف رو کنی فکر  کن سعی. زدم

 خودت که باشی اینم نگران خواهرت، دوتا دل ُسریدن  

 .نباشی خوردنشون غصه و دلشون شکستن  باعث

 

  از طوالنی مکثی با و نشاند چشمانش در را آخر نگاه

  اَشکال به بارها و بارها را هایشحرف. شد جدا او

  خوبی شنوی  حرف  هم رضا و بود زده  او به مختلف

 فقط رضا که  بود چیزی به  اشاشاره باراین اما. بود

 هم زبان  به وقتهیچ. کرد می  فکر آن  به خلوتش در



  و کندن از. بود زده حرف زدن پر از دانیال. آوردنمی

 .شدن جاجابه 

 

 به دستش حرکت  با و کرد پارک در جلوی را ماشین

 را حیاطشان در   داشت که دانیال با پیشانی،  سمت

  مسیر یهمه. کرد خداحافظی بست،می  خود سر پشت

 هایحرف   به. بود کرده فکر و کرده خلوت خود با را

 به بی،بی یترسیده  و سایه اشکبار چشمان به دانیال،

 صورت بر نشانده سیلی   به یاس، منتظر نگاه

 بی زبان با و شده باعثش که انزوایی به خواهرش،

 گرفته اشخانواده  از را حرکتی هر یاجازه زبانی،

 ...همه و همه به. بود

 کرد، باز را در و انداخت کلید وقتی آخر، دست

 دوید، صورتش توی که عمیقی سیاهی   حجم برخالف

 هایقدم و شدند دیگری  زمان هر از بیناتر چشمانش

 .کرد ترمحکم را لرزانش

 

 و بود سیاهی فقط هم جاآن. کرد  باز را هال در

  از کمرنگی نور. رفت جلو قدم چند پاورچین. سیاهی

  خواستمی دلش. هال  توی بود ریخته پیرزن اتاق



 سرک که در الی از اما کند آرامش تا باشد بیدار

  کنارش هم یاس کهحالی  در . دید خوابیده را او کشید،

 .بود کشیده دراز

 دانستنمی. کرد نگاهشان حال همان در و ماند کمی

 کنارش نگذارد، تنها را پیرزن کهاین  برای یاس

 ! بگذارد تنها خلوتش با را سایه کهاین برای  یا مانده،

 به کرد عقبگرد. بود سپاسگزارش  بود، هرچه اما

 اما بود گرسنه. گذاشت  سر پشت را هاپله. باال قصد

 در پشت. کندنمی مزه  دهانش به چیزی دانستمی

  که وارد. کشید پایین آرام، را دستگیره  و ایستاد اتاق

 بود روشن که چراغی با. دید خواب در هم را او شد،

 و بود گرفته اش خنده هم.  روشنایی غرق که اتاقی و

  رفت باز یپنجره  سمت به  سایه، دست  از حرصی هم

.  نکنند باز را پنجره این بود گفته بارها. بست را آن و

 روشن را چراغ هوا، تاریکی هنگام بود گفته

  سفارشات این به توجه و کجا سایه اما. نگذارند

 ؟!کجا

  یلبه را دستش و نشست زانو بر زمین، روی کنارش

  دست. کرد  نگاهش حال همان در کمی.  گذاشت تخت

 را سیلی یشده سرخ جای  تا برد پیش را دیگرش



 پاک را انگشتانش  رد جای  نوازش، با تا. کند لمس

 بیشتر بود، مانده اش گونه بر که اشکی رد اما. کند

 از را اشتکیه و کشید پس را دستش. آمد  چشمش به

 بود، نشسته که طورهمان. برداشت زمین از و تخت

 هم بعد و کشید  را پاهایش جایش، سر و کشید آهی

  روی بر که بود مهم برایش نه. کشید دراز کامل

 که بود مهم نه خوابیده، سخت زمین  و زبر موکت

 و ماند پهلو  روی حال همان در. ندارد پتو و بالش

  حوالی ساعت. گرفت خوابش که کرد، نگاهش  قدرآن

  احساس وجودش تمام با  را خستگی و بود بامداد سه

  چیزی آشفته، هایخواب  جز  و رفت خواب به. کردمی

 فردا صبح که خوابید نیت این با اما. نشد عایدش

 از راه، طول در و بردمی دانشگاه به را سایه دوباره

 .خواهدمی عذر او

 

 دو _و_ سی_پارت #

 

ی نفهمید و شدند عمیق خوابی درگیر چشمانش   ک 

ی و شد صبح  که ایسایه .  بیدار خواب از دخترک ک 

. رسید رضا به نگاهش دم، همان و  کرد باز چشم



 رو و انداز  زیر هیچ بی زمین، روی بر خوابیده

 یک افتاد، او  به که نگاهش. بالش بدون حتی. اندازی

  پلکش یدروازه پشت از سرزده و سمج اشک قطره

 حتی . یافت راه اشگونه  بر و  جست بیرون

 را پتو. پرغصه و بود دلگیر. کند نگاهش خواستنمی

 اما. نکرد هم نگاهش دیگر و کشید پیشانی باالی تا

 ساتن، روتختی خش خش و کردنش فین صدای از

. شد هوشیار که نکشید طولی و خورد  تکانی رضا

 بیدار دخترک فهمید کرد، نگاه سایه به که باراین

 خود به  حسابی را اشروتختی  دارد سعی و است

 .کند فرار تا بچسباند

 ...اشصحبتیهم از اش، نگاهی هم از

 :گفت آهسته بخورد، تکانی  کهآنبی

 !شو بلند! سایه شهمی دیر دانشگاهت_

 

  روتختی، زیر از دستش حرکت فقط.  نگفت چیزی

 .نخورد تکان دیگر و ماند ثابت

 



  و برخاست بلند، نفسی با داد، خود به تکانی اما او

 و کرد بغل را زانوهایش  از یکی. نشست جایش سر

 همان در را دستش انگشتان. کشید را دیگرش زانوی

 با و کرد موهایش  درگیر بود، زانو بر عمود که حال

 به شد،می  مایل او به  رو نگاهش خط که چشمانی

 .دوخت چشم دخترک حرکات

.  شده دیرت خیلی. شو  حاضر بلندشو. سایه پاشو_

 ...و مونهمی  منتظرت میاد َمهشاد االن

 !رمنمی _

 

 احساس. لرزیدمی داشت صدایش. بست چشم و گفت

 دوست دیگر که افتاده دور رضا از قدرآن کردمی

  کلمه یک. بزند حرف او با ترطوالنی  و  بیشتر ندارد

 یک. برسد جواب به و آمده دستش کار  حساب تا گفت

.  کرد متحیرش و بست را برادرش دهان که ایکلمه

  بیشتری جواب وقتی  و کرد نگاهش مکث با کمی

  روتختی. نشست تخت یلبه و شد بلند  نکرد، دریافت

 مالیمی نسبتا قُلدری   با سایه، انگشتان بند از را

 .بودند بسته چشمانش هنوز. کشید بیرون



 به باشی  راغب بیشتر باید که کردی لج من با اگه_

  خیلی جام،این من ببینی و شی پا کردممی فکر! رفتن

 !ریمی شیمی حاضر  سریعتر

 

  کهربای در شد خیره و کرد باز را نمدارش چشمان

 پدر چشمان رنگ به چشمانی.  رضا چشمان

 .مرحومشان

 او به که جوابی کرد سعی و فشرد هم به  را هایشلب

 گفتمی چه اما  باشد شکندندان کافی قدر به دهد،می

 که فکی و کردمی  نگاهش داشت خیره همه این وقتی

  داشت؟می  نگه مسکوت  را او انقباض، به اصرار با

 را دستش. بود مهربان شرمندگی، وجود با رضا نگاه

  را انگشتانش و گذاشت خواهرش  دست روی آهسته

  عمیق یچالهسیاه در همچنان نگاهش. گرفت دست در

 .بود خیره دخترک

 .دانشگاه  برمتمی خودم شو، آماده پاشو_

 

 . ایستاد شد بلند و فشرد را دستش

 .من نه بشه دیرت تو نه که بیا زودتر فقط_



 

.  شد دور قدم چند و  کشید موهایش به هم دستی

 اشک، درشت یقطره یک چکیدن  جز حرفش،

 و گرفت او از را نگاهش.نداشت سایه  برای حاصلی

 دلش. بود گرفته اشگریه. برگرداند را سرش

  بیرون اتاق از را او. بزند داد رضا سر بر خواستمی

  اما. نکند نگاهش حتی هاهفته و روزها تا و کند

 دیگری کالم چرخیدنمی زبانش که داشت حرص قدرآن

 .شود دهان به دهان او با

 در به نزدیک تا آورد حرف به باز را برادر سکوتش،

 :بپرسد  و او سمت به برگردد

 کنی؟ آشتی قراره یعنی کنی،نمی نگام کهاین_

 

 . بود شده حراف رضا و داشت ادامه هنوز  سکوتش

  بیداد و  داد تا دونممی دارم، ازت که شناختی با_

 کردی، سکوت االن کهاین ولی. شینمی آروم نکنی،

 آرومی؟ فعال... یعنی

 



. پرسیدمی  سوال داشت و نبود مطمئن هم خودش

 سایه تند ی غره چشم و خیره نگاه باعث که سوالی

 .افتاد کار به که زبانی هم بعد. شد

 آرومه؟ آدمای شبیه من یقیافه االن آرومم؟_

 

 را کوتاهش یخنده تا  گرفت گاز داخل از را لبش

  خیالش کشد،می  پنجول سایه دیدمی که این. کند پنهان

 دختر  همان خواهرش که کردمی  راحت را

 و کندمی تندی دیگر کمی بود مطمئن. ستهمیشگی 

 قبل مثل چیز همه دوباره کرد، گالیه خوب وقتی

  چیزها خیلی بار این... اما بود مهربان سایه. شودمی

 .بود کرده فرق

 

. رضا باشی داشته بزن دست   کردمنمی فکر وقتهیچ _

 و ببندی چشماتو که شی  منطقبی انقد  کردمنمی  فکر

  فکرشو! بگیری کار به بدنتو جوارح و اعضا بقیه

 به حتی نخوام که بشم عصبی ازت انقد کردمنمی

  برسه روز یه کردمنمی  فکر. کنم فکر کردی که کاری

 !کنم فکر تو از نفرت به که

 



 داشت رضا نگاه و رفتمی  باال لحظه هر صدایش

  را خود داشت تازه انگار سایه. شدمی مات و تیره

  تختی رو. نشست  جایش سر و شد بلند.  کردمی  خالی

 :غرید وجودش خشم از و فشرد دست در را

.  زدم حرف بد زدی، حرف بد. زدم داد  زدی، داد_

 تو زدی سیلی یه اما. شدم عصبی  شدی، عصبی

 دلم از هم قیامت قیام تا تلخیش که رضا، صورتم

  که سوزونده وجودمو ی همه اونقدر دردش. رهنمی

 . ببخشمت تونمنمی کنم،می فکر هرچی

 

  و درد از پر  اما عمیق و شدمی پایین و  باال اشسینه 

 برادرش، که حالی در هم آن. کردمی  نگاهش حرف

 . دادمی را  نگاهش خیرگی جواب غم  پر و شرمسار

 

 سه _و_ سی_پارت #

 

 قهر آدم. رضا بخشمتنمی اما نیستم قهر باهات_

  بهتر تو اما. بخشممی زود که دونی می. نیستم کردن

  امآدمی من. دونیمی و  شناسیمی رو من خودم، از



 نمیاد دلم. کنم فراموش محاله ببخشم، اگه حتی که

. کنم نگاه چپ  چپ بهت نمیاد دلم. بخشمتنمی  بگم

  بکوبی باز نیست قرار اگه دی،می شواجازه  اگه اما

 نه. بخشمتنمی بگم دفعه این خواممی دهنم، تو

 .کنممی فراموش  نه و بخشممی

 

  از سوختمی هم خودش دل و بود شده تند اشگریه

  دید را رضا یشده مشت  دست. پرسوز  هایحرف این

 غصه داشت برادرش. را اشافتاده پایین سر و

 نکشیده کم هم او بود؟ چه او تقصیر ولی . خوردمی

 مرد یخمیده  هایشانه. عاصی برادر این دست از بود

 : بگوید تا ربود کفَش از طاقت  روبرویش،

  کم آدم   که طورهمون. رضا نیستم کردن فرار آدم من_

 بد رو چی همه داری انقد اما. وقتهیچ  نبودم آوردن

 کنم می فکر خودم با  وقتا گاهی که بریمی  جلو

 سمت به  راهیهیچ که بست بن یکوچه  یه ته رسیدم

 ...یا برگردم یا  مجبورم. نذاشته واسم آینده

 

 و زدمی نفس نفس که بود سوخته قدرآن دلش

 . شکستمی هم در هقشهق 



 از بشم خسته نذار. داداش کنم مرگ  آرزوی نذار_

 .بیاریم کم یاس و من نذار.  کردن زندگی

 

  چه از.  بود آورده کم دیگر رضا و زدمی حرف او

  را دانیال هایحرف  داشت دختر؟ این زدمی حرف

 آوردن کم از  هم او. دیگر نوعی به اما کردمی  تکرار

 .گفتمی رفتن و

 

 خواهرش سمت به پرشتاب و تند را هایشقدم

 و کشید را دخترک  دست رسید، که کنارش و برداشت

 . چسباند آغوشش به را او

  ی" هو" صدای و کشید عمیق و بلند خیلی نفس دو

  خفه او موهای میان را شد رها گلویش  از که محکمی

 دور را دستش. کردمی گریه داشت دخترک. کرد

 پرصالبت اما آرام. بود بسته  چشم و پیچیده اششانه 

 :گفت

  هاحرف این و چیزا این به خواستی که بعدی یدفعه_

 و بمیره رضا کن دعا اول کنی، فکر هاتصمیم این و

 .بزنه سرشون به فکری همچین  خواهراش که نباشه



 

  روی دقیق سایه سر و شدمی پایین و  باال اشسینه 

 .رفتمی تحلیل داشت اشمردانه صدای. بود قلبش

 نفرین تونیمی نکنی، فراموش و نبخشی تونیمی_

 که مزخرفاتی به نداری حق اما. سایه  داداشتو کنی

 .کنی فکر گفتی

 

 از حرف و کردمی تهدیدش داشت قلدرمآبانه

 .زدمی اشنگرانی 

  ولی. کردم غلطی یه و زدم عصبانیت  تو حرفی یه_

 . برسه  فکرایی همچین هم مغزت به دمنمی  اجازه

 .چشم در چشم و شد جدا تنش از

 داشتند، واقعیت که سایه هایحرف شنیدن از

 رود،می تند دانستمی هم خودش. شد شرمنده

 پشیمان کند،می رفتار بد زند،می حرف بد دانستمی

 ...اما شدمی هم

 کردمی هنگ عصبانیت، وقت   رفتارش، کنترل یدکمه

 .شدمی  ناکارآمد و



 من دست: "که بگوید و بزند فریاد داشت دوست

 صدایش اما!" نیست هم عمدی که خدا خود   به ! نیست

 کاذبی غرور به توجه بی.  بود شده مسدود حنجره در

 و کالم با  را اش عالقه تا شدمی آن مانع بار هر که

 کنار دهد، نشان خواهرانش رویبه گشودن آغوش

 دستش. نشست جاهمان  و  زد زانو تخت، مقابل پایش،

 .گرفت خود دستان میان را

 به کرد باز لب دید، که را نمدارش و  تبدار چشمان

 . عذرخواهی

. نداره ای دیگه اسم توجیه جز بگم، چی  هر دونممی_

 رضا، مرگ به ولی. سایه نبخشی داری حق

 گردهبرمی همش بی،بی جون  به یاس،  و تو جون به

 .ترسممی  من که این به

 بالیی از سگ عین. ترسممی آدماش و بیرون اون از

 .ترسممی بیاد سرتون ممکنه که

 

 : گفت بغض با

 ایم؟ تحفه ما فقط. بیرونن اون آدم  همه اون_

 



 .امانتین من برای. اینتحفه من برای! اینتحفه _

 

 : داد ادامه و داد فشار کمی را دستش

 .سایه ببخش بداخالقیام با منو_

  دیگه بگم یا. باره آخرین این که بگم  بهت تونمنمی

 .شهنمی  تکرار

  داد و شم عصبی دیگه روز یه دیگه، جا  یه باز شاید

 دوباره دستم قسم خدا به ولی. سرتون کنم بیداد و

 .کنممی قلمش خودم سمتتون، بره هرز بخواد

 .کنممی قلم رو شه  بلند شما روی که دستی هر

 دفعه هم تو. دیگه کس چه باشه خودم دست چه

 همچین و زنیمی هاحرف این از که  باشه آخرت

 ... فکری

 

 :بگوید و بپرد حرفش میان تا شد جری

  حق بذار بارم یه رضا؟ کنی تهدید باید تو همش  چرا_

 بقیه بذار و نشو عصبی بارم یه. باشه بقیه طرف  

. نیستم نزدن دم و خوردن حرف آدم   من. بزنن حرف



 متاسفانه. بربخوره  طرف به اگه حتی زنم،می  حرفمو

 . خودتم عین مورد یه این تو

 

 می خنده  به گاه و شدمی عصبی گاه سایه  تخسی از

 با! یاغی و سرکش. بود خودش عین دخترک. افتاد

  بوی و رنگ داشت سعی که صوتی اما  جدی صورتی

هر  :کرد تکرار  بار چندمین برای باشد، داشته م 

 !منتظره َمهشاد_

 

 رضا مثال. شد طوالنی  چشمانش روی سایه مکث

  و برگشته دیروزش حرف از فهماندمی او به داشت

 زبان به کهاین اما. ندارد  رفتنش دانشگاه با مشکلی

 . کردمی حرصی  را دخترک آورد،نمی

ی تا دونمنمی _ . بزنی بیداد و داد با حرفتو خوایمی ک 

 رو کار این بگردم، زن دنبال برات شده  بشه، الزم اما

  و من که شی زندگیت و  خودت درگیر انقدر تا کنممی

 .کنی فراموش رو یاس

 

 چهار _و_ سی_پارت #



  

 . سایه مالیمت این به بود شده  گرم دلش اما خندیدنمی

 باید منم که باالخره بیاد؟ بدش کیه! کن  پیدا بگرد_

 .زندگیم  خونه سر برم

  آخه؟ شهمی من زن کی. شهمی  سخت خودت  کار فقط

 ؟ !اصال زن کو

 

 :گفت و کشید اشقلمی بینی به را دستش کف

 همین یکیش! ریخته که ما دانشگاه تو! فراوونه_

 !مهشاد من، دوست

 دنیا اون و  دنیا این سرگردون میخوام بگو  مهشاد؟_

 !دیگه شی

 

 !کرد نگاهش چپ

 مگه؟  چشه_

  شر از خوایمی یا گردیمی شوهر دنبال دوستت برا_

 شی؟ راحت من

 ! تا هوار داره  خواستگار! ها بخواد دلتم_



 

 .شدمی آب داشت یخش

 مثل. شدمی  هایششوخی پای هم. داد  دلش به دل

 . همیشه

 .شدمی صاف دلش اگر بخشید،می را او اگر

 

 . ببینیم دوستتم راه سر بریم، باهم بیا پس. شدم قانع_

 . خواستگاراش از یکی شدم  منم! شدم عاشقش شاید

 

  اشک از  خیس صورت  روی محکمی بوسه و گفت

 .گالیه و بود گریه از پر هنوز. نشاند سایه

 !سایه بشکنه  دستم_

 .نشم خر دیگه تا نذار سرم به سر رضا، مرگ

 

 .دارش بغض ی"خدانکنه "  شد جوابش

 هم به را موهایش و نشاند هایشلب  روی تلخی لبخند

 . ریخت

 ! مهشاد به برسیم بریم بخشیدیم، اگه_



 

 .کرد پاک را صورتش و خندید

 .شم حاضر  منم تا برو_

 

 یک با. شد رخ به رخ  یاس با بست، که را اتاق در

. خندید رویش  به و گرفت آغوش در را او دست،

.  است کشانده در این پشت را او نگرانی، دانستمی

 :کرد نجوا گوشش زیر

 ؟!کردم غلط بگم هم تو به_

 ! رضا_

 

 کشید را اش اسبی دم موهای و فشرد خود به را تنش

 !آورد در  را دادش و

 :غرید و کوبید اشمردانه ی سینه به مشت با

 !کنم قهر بات منم حقته_

 

  صدایی با. گرفت فاصله او  از و بوسید را اشپیشانی 

 :گفت بلند



 ! منتظره مهشاد که بخورم صبحونه  برم_

 

 و رسید گوش به اتاق از سایه بلند یخنده صدای

 ! ماند جاهمان  مبهوت یاس

 گفت؟می  را سایه دوست َمهشاد؟

 

 پنج _و_ سی_پارت #

 

  دیگری لباس و کرد عوض را اششده چروک لباس

 رها کرختی از تنش تا گرفتمی هم دوش باید. پوشید

 .  شود دیر سایه دانشگاه بود ممکن اما شود

 اتاق  . کرد  مرتب را هاآن و برد موهایش میان دستی

 قدرآن بود، برداشته خود برای را پله زیر کوچک

 پس. شدنمی جا آن در زیادی یوسیله  که بود کوچک

  و تیپ تا رفت جاکفشی سمت به ظاهرش، دیدن برای

  نگاهش حیرت با یاس. کند وارسی را ظاهرش

 .کردمی

 به داری خیلی شده چی! زنیمی مشکوک! رضا_

 رسی؟می  خودت



 

 دراز دست رسید، که کنارش  گرفت،  فاصله آینه از

 زودتر او اما بکشد را موهایش دوباره تا کرد

 وارد. کشید کنار را خود و داده نشان العملعکس

  را ها مبل. بنشیند میز پشت خواست و  شد آشپزخانه

  و نشست و  پیرزن برای دیگر. دادندمی  تحویل امروز

 .نداشت نگرانی برخاستش

 ...این از بیشتر. کنونم آشتی فاز تو فعال_

 

. شد هوشیار تازه و دید را بیبی خالی  جای ناگهان

 .نبود بیبی

 مهیا را رضا یصبحانه  و شدمی بیدار  همیشه که او

 .کردمی

 

 گفتی؟  باال  اون چیه مهشاد یقضیه! داداش رضا_

 

 :گفت یاس، سوال به توجهبی

 کو؟  بیبی _



 

 :گفت قید بی  و انداخت باال ایشانه 

 . میاد خوابم گفت من به_

 

 .گذشت سرش  از فکری و کرد  تنگ چشم

 !یاس اومدم بریزی، چایی تو تا_

 

  پایین هاپله از که حالی در سایه برداشتن قدم صدای

 .شد پیرزن اتاق وارد. رسید گوشش به آمدمی

 بی؟ بی _

  

 .نزد حرفی

 ! عزیزم_

 

 . رفت  جلوتر

 شی؟نمی بیدار. سرمون تاج! خونه چشم  نور_

 ... سکوت



 ... سکوت  هم باز

 ...نبود خواب

 ...بود بیدار

 ...هوشیار و بیدار

  سعی که هایی پلک  پشت از دلخوری. بود  دلخور اما

 . بود مشخص کامال لرزیدند،می و داشت بستنشان در

 بی؟بی رضات  با قهری_

 

  نگاهش دقیق و نشست تخت کنار پایش، زیر جا همان

 .کرد

 !بیبی  ازم دلخوری دونممی_

 کردم غلط و نداره تمومی هامکردن غلط دونممی

 .ستفایدهبی هامگفتن

 تو دل ولی بیارم،  دستبه رو سایه دل تونستم دونممی

 .نه رو

  غصه. بیبی نیفتاده دهنم از" کردم غلط" دیشب، از

 ولم مختلف هایخیال  و فکر. نشده تموم خوردنم

 .نکرده



 دلم تا شم بخشیده که کنممی  کاری هر گممی خودم با

 تعارف که خودم با. بیبی گیرهنمی ولی. بگیره آروم

 .ندارم رودرواسی که دلم با. ندارم

 که غلطی از دلم باز ببخشی،  هم تو ببخشه، سایه

 .گیرهنمی آروم کردم

 

 .کرد مشت راآن و گرفت صورتش مقابل را دستش

  کردم بلند پسرت امانت رو که دستی این بشکنه_

 ... این جز تنبیهی هر . خوادمی تنبیه دلم. بیبی

 !بیبی  نکن دریغ ازم روصدات رو،نگاهت 

 

 :زد لب درد، با دوباره.  کرد نگاهش

 . ذره یه  بگیرم آروم تا کن تنبیم_ 

 بی؟بی  کنیمی  تنبیهم

 

 او از را  چشمانش پیرزن. سکوت  و بود سکوت

  درد به بدجور دلش. نکند نگاهش حتی تا دزدیدمی



 یعزیزکرده این هایحرف شنیدن از بود آمده

 . نورچشمی

 کنی؟نمی نگام بیبی _

 

 . خورد تکان قلبش

 کشید او سمت به را خود. کند ناراحتش نخواست رضا

 .بوسید را اشپیشانی  و

 .بیبی  نبینه جوراین  تورو و  بمیره رضا_

 

 .درد و سوز از پر اما بود آهسته هقشهق 

  تنبیه پسرمو امانت چطور من. پسرم امانت  گیمی_

 کنم؟

 

  طورهمان را آن. لرزیدمی بود مدتی اشچروکیده  دست

 . نشست جا  در و کرد گاهشتکیه  لرزان

 و بودن پا و دست بی من   دست پسرم هایامانت _

 چی. بیرون کشیدن آب  از خودشونو  گلیم خودشون



 داشته رو کردنت تنبیه حق االن که برات  کردم کار

 باشم؟

 

 . دوبار نه و  باریک نه. بوسید را دستش

 ما که نبودی اگه تو. کنممی دق جوراین نگو بیبی _

 .بودیم مرده هم

 .بودیم مرده ماهم بابا، و مامان بعد  

 . تنهایی از کسی، بی از

 

 با که نیست  روزی رفتن، مادرت و  پدر وقتی از_

 تا نمردم پیرزن من   چرا نرفتم؟ من چرا  نگم خودم

 باشه؟  سرتون  باال مادر و پدر یسایه  شما

 

 .سوزهمی  بیشتر دلم! بیبی  نگو_

 .بسوزون دیگه جور بسوزونی، دل خوایمی

 .نگو مردن از.  نگو مرگ از

 !بیبی میرممی من میاد، مرگ اسم

 



 مثل را دلش عزیزانش، مرگ یخاطره  یادآوری

  چنگ آن در هالباس مدام که کردمی ایشورخانه رخت 

 . پیچیدمی هم  به و خوردمی

  پناهتون تا جا این موندم و کردم ول رو زندگیم  و زار_

 مادر و پدر جای تا. بشم َکستون  همه تا. باشم

 .نتونستم اما. باشم مرحومتون

 .ما پای گذاشتی رو عمرت و زندگی. بیبی  تونستی_

  جوریاین تو که تونستممی اگه. مادر نتونستم_

 . آوردینمی جوش زود جوریاین. شدینمی

 بی؟ بی داره تو به دخلی چه من هایبازی  خرکله _

  کم زود هم تو که گذاشتم کم. مادر برات گذاشتم کم_

 . میاری

 

 . دوخت چشم پیرزن هق هق به و گرفت نفسی

  یخونه تو جااین بیای که فروختی رو زندگیت_

 .داری نگه یادگارهاشو پسرت،

 

   منو؟ شماها  یا داشتم نگه  رو شما من_



 .بیبی مونیخونه  ستون_

 غم تا رضا صورت به کشید دست و بوسید را سرش

 .کند دور صورتش از انگشتانش لمس با را

 . بیبی بگرده دورت دیگه نزن داد خواهرات سر_

 

 .بوسید را دستش و کرد خم را سرش

 ! دمنمی  قول_

 

 مهربان نگاهی با و  گذرا شیطنتی سر از. خندید

 .  کرد نگاهش

 خودم که قسم موت به اما. بیبی شم آدم دمنمی  قول_

 .شهمی بدتر حالم. بدتره حالم تونهمه  از

 

 شش _و_ سی_پارت #

 

.  دخترن دوتا اون. بیا خودت به. پسرم بیا  خودت به_

 دیگه؟ بگن چی اونا. شکنیمی زود انقد و مردی تو

 که نبین اما کنهمی مراعاتتو یاس. نزن داد سرشون



  کردنات تندَروی این از نکشیده کم اونم. گهنمی  هیچی

 اونا. رضا  نشه بلند خواهرات رو دیگه دستت. مادر

  مسلط اعصابت به کمیه مادر؟ دارن  رو کی تو جز

 . جونم به دردت باش

 

 .گذاشت هم بر چشم و بوسید محکم را موهایش

 نوکر من. ازم برنگردون روتو  تو. چشم. بیبی  چشم_

 .هستم تونهمه 

 !مادر  کسمی همه_

 

 را او. کشید مالیمت با را دستش و شکفت صورتش

 .  کرد بلند خود، با همزمان

 تازه بینممی رو تو من  که بخوریم صبحونه بریم_

 .شهمی  وا اشتهام

 

 و یاس. رفت بیرون اتاق از و شد همراهش لنگان

  گل دیدند، که را هاآن. بودند نشسته سکوت در سایه

 .شکفت گلشان از

 



  هاکدورت ی همه اشخانواده دل از خنده،  و شوخی با

 لقمه، چند هر میان. کرد پاک را فکرشان و شست را

 سایه به رو یاس، کردن اذیت قصد به و گشتبرمی

 !خندیدمی ریز او و گفتمی  چیزی

 !شه سورپرایز  تا همراهتم منم نگی بش کاش_

 

 :گفت باز و بلعید جویده نیمه را لقمه

  چندبار بذارم یا بگم بش  امروز همین نظرت به_

 ببینیم؟ رو همدیگه

 

 . برداشت را سوئیچ و کشید سر را چای

 .شهمی پررو نظرم به_

 

 . گفت هم در ایچهره  با  و رفت فرو فکر  به مثال و

  ممکنه!  خوانشمی خیلیا گفتی. شهنمی . نه ولی_

 .بپره

 



 یموذیانه  رفتار به یاس و خندیدمی همچنان سایه

 فقط که هم بیبی. کردمی نگاه تعجب با دونفرشان

 به پا بود، مهم برایش هایشنوه  خوش  حال و شادی

 .گفتمی  شکر را خدا دل در و زدمی لبخند یشانپا

 

. کشید سر به را چادرش و برداشت را کیفش سایه

 هم  را متحیر یاس   و بوسیدند را بیبی  هردو

  بیرون خانه در از که هم یشانه  به شانه! طورهمین

 با داشت  و بود عصبی. شدند روبرو دانیال با زدند،

 .رفتورمی ماشینش

 به رو و داد جواب را سایه یآهسته  و رضا بلند سالم

 :پرسید که رضا

 برزخی؟  چرا  شده چی_

 

 :گفت  حرص با

  این بردمشمی االن همین وگرنه. خوبه حالم حیف_

 .باشگاه تا رفتممی پیاده و خیابون سر نمایشگاه

 



 هردو به  دوخت چشم و نشست صندلی روی سایه

 :گفت شوخی به  و رفت جلوتر رضا. رفیق

 . سال همه این زده کپک دیگه! کاره بهترین_

 با اونم. تقدیمت خودم موتور. نمایشگاه  بده ببر سریع

 !عشق

 

 :گفت دوباره رضا. بست محکم را کاپوت در و خندید

 خوبه؟  حالت چرا حاال_

 

 : گفت زنان چشمک و شد تروسیع  گشادش،  لبخند

 !فعال بماند! سورپرایزه_

 !عوضی_

 

 به خوب دانیال، بلند یخنده اما بود گفته لب زیر

 فحشی  برادرش حتما فهمید و رسید سایه گوش

 !است کرده نثارش

 



 روشن اگه. دانشگاه برسونم رو سایه  برم من_

 ! داداش برسونمت شو  سوار شهنمی

 .شهمی دیرتون. آژانس زنممی زنگ. شما برید_

 

 :گفت و کوبید بازویش به مشت با

 کنی؟می تعارف دانیال؟ آقا داشتیم_

 

  الی از را سرش . پذیرفت ناچار و کرد قفل را ماشین

 : گفت بلند و برد داخل به  باز نیمه در

 .نشد روشن ماشین. رفتم رضا  با من عزیز_

 . برم قربونت بسالمت  برید_

 

 نبود هم حواسش . برگشت و کرد چفت هم به را در

  شده جدیدش اسپرت تیپ مات و محو باال، آن کسی

 .آمدمی او به چقدر زرد، و ایسرمه . است

 



 این و بنشیند عقب صندلی روی تا شد پیاده سایه

 عذر  سریع. نماند دور دانیال چشم  از حرکتش

 . خواست

 .عقب رفتممی من! شرمنده_

 !کنممی  خواهش_

 

 به را ماشین باال سرعتی با رضا و نشستند  دو هر

  باشگاه و بود دور سایه دانشگاه. درآورد حرکت

  را یکی ابتدا شدمی مجبور. نبود مسیرشان درهم

 :گفت  اول از دانیال اما بزند، دور بعد  و کند پیاده

  خانوم با برم باید فقط من. بانوانه تایم  االن باشگاه_

. میاره جدید یبرنامه  یه ماه هر. کنم صحبت  صانعی

 برو اول. شهنمی دیرم. هم  به ریخته رو مجموعه کل

 .دانشگاه

 

 بابت کرد عذرخواهی دخترک  از دوباره هم چندبار

 !نشستنش  جلو

 

 کنی؟می  عوض  ماشینو حاال_



 .بخرم همینو یلنگه باید باز که کنم عوض_

  بیلدینگبادی  استاد بهترین این؟ یلنگه  چرا_

 ! خاورمیانه

 

  که کردمی را سایه مراعات. داد سر بلندی یخنده  تک

 ! هایشمتلک   بابت کردنمی  بارانش فحش

 طبقه تعمیرات خاطربه. کنم سر باش باید مدت یه_

 سالن یکی اون واسه که هاییدستگا   و باشگاه دوم

 .ندارم مول پول فعال گرفتم،

 چی؟  هاتقسط _

 تونمنمی جدید ماشین به اما . وقتش سر کنممی جور_

 .کنم فکر

 

 که گفتمی و دادمی پیام  مهشاد به تند و تند سایه

 مقابل جا همان  خواستمی. اندرسیده مسیر کجای

 .برسد  هم او تا  بماند دانشگاه

  مقابل سایه ابتدا رضا، بندیزمان  و دانیال حرف طبق

 کهآنبی بلند، بوقی تک با رضا و شد پیاده دانشگاه

 هم نگاهی  نیم دیگری هرکس یا مهشاد  به حتی



  به را دانیال باراین تا زد دور  را تقاطع اولین بیندازد،

 .برساند مقصد

یفت بخاطرش که  بود چی خوشه خبر!  خب_  کوکه؟ ک 

 !که سورپرایزه گفتم_

. تنهاییم االن. نگفتم هیچی کردم رعایت سایه جلو_

 خبره؟   چه  ببینم بگو

 

 هفت _و_ سی_پارت #

 

 : گفت قید  بی و داد نشان سرگرم گوشی با را خود

.  پزشکیه تجهیزات کار تو گفتی داشتی مشتری یه_

  هایبچه  از چندتا برا دارم الزم وسیله سری یه

 . باشگاه

 

 .دارد را بحث کردن عوض قصد بود فهمیده

 بدونم؟ نباس من که شده چی. دانیال شدی  مرموز_

ته فعال گفتم. بدونی نباید نگفتم_ کر   ! س 

 



 حس و نبود میانشان مگویی راز. شدمی کفری داشت

.  کندمی پنهان او از را چیزی دارد دانیال حاال کردمی

 :گفت تشکر با دانیال داشت، نگه که باشگاه مقابل

 .کنیم جبران باشه عمری. داداش ممنون__

. برس سورپرایزت به فعال برو. خودتو نکن لوس_

 . کنیمی جبران وقتش به

 

 :گفت زنان چشمک و کرد نگاهش  خندان

 تو؟ از  ترمحرم کی وگرنه. بگم شهنمی  تو جون_

 

 با قرارش محل سمت به و داد تکان برایش دستی

  کرده حرصی را رضا دانستمی. رفت صانعی خانم

.  زدمی حرفی کسهیچ به نباید فعال... اما است

 .کند رو موقع به را  سورپرایزش خواستمی

  یادآوری با دانیال، که بود نکرده حرکت  رضا هنوز

 . کرد بلند دست و سمتش به برداشت خیز  چیزی،

 از پشیمان کرد فکر. کرد نگاهش  و ماند

 پایین را شیشه . دارد زدن حرف قصد  رازنگهداری،

 :گفت و کشید



 شد؟ شل زبونت پیچ داداش؟ چیه_

 

 :گفت خندان

 به بندازی نگاه یه بیای خوام می!  نه که اون _

 .بزنی بش جوشخال  چندتا. گفتم که دستگاهی

 

 در دانیال، بودن سفت به اعتنابی اما خوابید بادش

 :گفت  حرفش  جواب

 شچاره   جوش خال  که اون گفتی؟ که کراس  همون_

 ... میام عصر. ندارم وسیله االن منم. شهنمی

 .بیا عصرم. حاال ببینش بریم_

  بریم بگیم" یاهللا" یه خانوماست؟ تایم گینمی مگه _

 حله؟ باال

 

 .خندید هم دانیال  او، یخنده با

 .فعال خالیه. سالنه یکیاون تو! بابا نیست  جااون _

 



 شدپیاده.  کرد خاموش را ماشین و داد تکان سری

 :گفت دانیال ایستاد، که کنارشو

 ! حسابی موندی کارت از_

 

  کج راه  پایین سالن سمت به کهآن بی و شدند وارد

 بلند صدای. کردند رد  را باال یطبقه   هایپله کنند،

  آمیخته  بود، جیغ جیغ شبیه  بیشتر هاخانم  یهمهمه 

 . موزیک  تند صدای در

 :زد پچ آهسته رضا

 مگه زدنم جیغ جیغ؟  جیغ جااین میان صبی سر_

 !دارنا حالی  چه ورزشه؟

 

 آرزوی برایش و گفت  تبریک را جدیدش سالن

 بررسی دقت به هم را کراس  دستگاه. کرد موفقیت

 . زد را آخر حرف و کرد

 با کنم بار باید دستگاه وانت یه. که داره کار کلی_

 . بیارم خودم

 که اونم! فقط خوادمی جوش موتور یه. بابا نه_

 !کوچیکه



 

 :گفت خنده با

 االن.  موتورجوش همون حاال! دیگه  ریشمی بیخ_

 .بیارمش باید! نیست جیبم تو که

 دیگه؟ عصر_

 

 .داد را جوابش ها،پله از آمدن پایین حال در

 ! چشم شد، اگه حاال_

 

 :گفت دوباره سکوتش از  حرص با و

 باز مونه،می درگیر فکرم نگی تا دونیمی  کثافت_

 ؟!ها. خبره چه گی نمی

 

 که بزند حرفی خواستمی. کرد نگاهش پرخنده

 کشید سرک هاپله  پایین از  ذوق، و شوق با ارغوان،

 . رساند دوطبقه میان   ایستگاه   به را خود و

 . باال رفته اومده کسی نکنه گفتم دانیال؟  تویی_

 



.  بود دیده را او هادوربین داخل از. گفتمی  بیخود

  رفته باال یطبقه به و آمده  جوان پسری با بود دیده

 شروع دیگر یدقیقه پنج که رقصی  کالس قید. اند

  تاپ روی را بلندش اما نازک  مانتوی و زد را شدمی

 .پوشید  پیکرش و دربی  شلوارک و

 .آوردم جوشکار باال کراس واسه! سالم_

 

 رفیق یک رضا بداند ارغوان خواستنمی  حتی

 هم را رضا بم و زیر ارغوان دانستنمی. ستصمیمی

 شاندونفره هایاستوری  و هاعکس تمام. شناسدمی

  طور یک رضا، به نگاهش. بود کرده الیک و دیده را

 ...او به رضا نگاه اما. بود دلبرانه  خاصی

  هم نگاهینیم  حتی نخواست و شد اخم از پر بارهیک 

 :گفت غلیظ اخم همان با. کند او خرج

 طول کارت االنم اگه. میام عصری. دانیال رممی من_

 .بیای مونممی منتظر کشه،نمی

 . لحظه یه کن صبر_

 

 :پرسید و برگشت ارغوان به رو



 اومده؟  صانعی_

  بانک، برم باید. دارم عجله گفت و موند  ربع یه. آره_

ک  . حساب به بخوابونم چ 

 داد؟   بهت برنامه_

 !ایناهاش . آره_

 

  دخترک. شد پوزخند  به مایل اختیار بی دانیال لب

 وقتآن. بود آمده باال هایش نقشه و اصول طبق کامال

 نشده دانیال آمدن  متوجه که زدمی  خبریبی  به را خود

  آن به سرسری نگاهی و گرفت  او از را  برنامه. است

 . انداخت

 ! هم به ریخته رو همه که باز. بابا ای_

 

. ایستاد دانیال به چسبیده کامال و آمد جلوتر  ارغوان

. آمدمی چشم به بیشتر زدن، حرف حین  پررنگش، رژ

 بود مانده کم رضا. لبش روی پرسینگ با خصوصا

 .بزند فریاد

 ! بیای تا رفتم من_

 



 را لوس دخترک   یپرعشوه هایحرف تا  نماند و رفت

 خیره، نگاهی  با آخر، یثانیه  تا که دختری . بشنود

 . کرد نظاره را رفتنش

  او هنوز نشست،  رضا کنار  ماشین در  دانیال وقتی تا

 .داشت چهره به اخم

 واسه دارم خرید کم یه. برو خودت و بذار منو بریم_

 !نه یا شهمی درست ماشین ببینم. خونه

 پیاده مغازه  جلو من یا. بردار رو موتور خونه  برو_

 . ببر ماشینو تو شممی

  اگزوز سیروس. خونه مونده جا گوشیمم. داداش نه_

 از بیرون بزنم بار یه نشد. سرش باال  برممی رو

 .نذارم جا رو چیزی یه خونه،

 

 هشت _و_ سی_پارت #

 

ی تو_  هرکی بلدی فقط دانیال؟ آقا بود جمع حواست ک 

 ! باشگاه اون تو  بچپونیش رسه،می راه از

 .بپوشن مناسب مباس لباس ندی تذکر یه وقت یه

 



 درهمش های اخم دیدمی تازه. کرد نگاهش حیرت با

 . خوردمی آب کجا  از عصبانیتش فهمید! را

  ال بگه تونهنمی هم خودش خانواده به آدم االن بابا_

 دهن تو ذارنتمی مگه؟ زد حرف شهمی.  کن بل و کن

 . دنمی قورتت درسته و

 .تویی مسئولش. توئه مال باشگاه این! خودبی _

 .بیاد و بره کج هیشکی بذاری نباید

 .ورااین تاحاال  نشده چیزی داداش؟ رفتنی کج چه_

 

 .کرد نگاهش تیز

 !بوده شونخوبه  لباس،خوش  یدختره  این که نگو_

 

 خندید صدا  با جمله، این ادای حین درآوردنش ادا به

 .خرید جان  به را رضا اعتراض و

 هم  دختر مشت یه پس از! دانیال ُشلی خیلی_

 . برنمیای

 ! مرتیکه عمته شوهر ُشل_

 



 همان با. کوبید شکمش به مشت، با و گفت خنده با

 :داد  ادامه خنده

  مردم زن برا تونممی مگه من. رضا گیمی  چی یه_

 کنم؟ تکلیف تعیین

  بکش شونوروسری  و  شال برو خیابون  تو نگفتم_

  هرچی دختره. آخه نیست  هم شال بحث لعنتی ! که جلو

 شده خراب اون! بیرون بود ریخته نداشت و داشت

 یعنی؟ نداره قانون دوتا

 

. آمدنمی بدش رضا های کردن تندی از اصال دانیال 

 او به را حقهم کمی. شناختمی را هایشحساسیت 

 عصبی هم خودش گاه واقعا ارغوان، درمورد. دادمی

 .شدمی

  شیرت  نخور حرص  تو. داداش کنممی  درستش_

 !شهمی  خشک

 .کنی  درستش تونیمی خوبم آره_

 

 : داد ادامه تهاجمی حالتی  با و چرخید دانیال  سمت به



 زرت و  زرت هی که چیه باهم شما  نسبت ببینم_

 ریشت؟  به بندهمی دانیال

 دانیال رئیسی، آقایی، یه. باش  داشته ابهت ذره یه بابا

 .کنه بغلت بپره بود مونده کم!  چیزی خانی،

 

 .بود گرفته اش خنده

 ! رضا شیمی غیرتی باحال  خیلی خدابه _

 باز گممی چی یه! هامگسیه اعصابم.  دانیال نخند_

 !کشی منت به دنبالت بیفتم باید

 

 :گفت  مهربان و کرد کج سری

 شی؟ آروم بگم رو خبرم_ 

 خبرت این با رو ما صبح از. هم تو خوادنمی _

 !نمودی

 

 :گفت خنده میان

 !تربیتیبی  خیلی_

 



 !وهست  چی هر دیگه بنال.  خبر  خبر هی. خدابه  واال_

 

 .شعف از پر  لحنش و بود کوتاه مکثش

 !میاد مهمون برامون  داره_

 

   نه_و_ سی_پارت #

 

 شهر  به پیچیده تو انگیز دل عطر سحر ز

 شهر؟ به دیده را تو  خواب کسی  چه دیشب باز

 است  طوفانی هوا خانه ی پنجره از دیدم

 ...شهر به ساییده  تو بال نکند  دیگر بار

 " بهمنی  کاظم"

 

 . نگیره ته بکن غذات  به نگاه یه بیا. مادر! یاس_

 

 یجمله  هنوز. بود کرده باز  تازه را خاطراتش دفتر

 زد را نوشتن قید بی،بی صدای با نکرده، آغاز را اول



  اسپرت تیپ  با را دانیال که دیروز از. بست راآن و

 اما. نوشتن  برای شد هوایی دلش  دید، در مقابل

 را چادرش تا بود رفته. کردنمی پیدا را فرصتش

 اما کند تعویض را آن خراب ک ش بی،بی بلکه بیاورد،

 پشت را او رضا، با زدنش  حرف و دانیال صدای

 فراموش را چادر که زد  دل دل قدرآن و  کشاند پنجره

  دیده را او دوباره . برگشت پایین به خالی دست و کرد

 خورده سند او نام به خوابش و رویا دوباره و بود

 پچ پچ صداهای شب، هاینیمه کهاین بدتر. بود

 نفهمید و کرد خوابشبی  پنجره، زیر در همسایه

 . چیست جریان

 اگر گرفت؟می آرام دلش مگر. نوشتمی  چیزی باید

 هوایی دلش و پرت حواسش هاساعت  تا نوشت،نمی

 .ماندمی

  یشعله. شد آشپزخانه وارد و رفت پایین را ها پله

 یمالقه با  هم را خورش و کرد خاموش  را برنج زیر

  و شده  نظیربی طعمش. چشید اجاق کنار کوچک

 . کرد نگاهش حظ با و آمد  بیبی. بود افتاده جا حسابی

 . نکنه درد دستت. مادر شده عالی بوش  و عطر_



 دوست بامیه! نه یا  میاد خوشش رضا دید باید_

 !نداره

 .داشته دوست همیشه رو  تو دستپخت_

 

 را آن از  دیگری قاشق و زد رویش به چشمکی

 . چشید

 بیبی دارن دوست همه رو یاس سرآشپز دستپخت_

 ! جونم

 

 :گفت و کرد نگاهش معنی پر

 .شده پیدا خواستگار برات نیست  بیخود_

 

 . شد رها  دستش از قاشق و پرید ُرخش  از رنگ

 مادر؟ شد چی_

 

 کشید خجالت. کرد نگاهش و گرفت  باال را سرش

 دارسکان آمد، صدا و سر پر که سایه اما  بزند حرفی

 .کرد بلند را صدایش هال،  همان داخل از. شد موقعیت



  خوشگل  هایحرف. شنوممی جدید خبرای! به به_

 !گویا شده پیدا خواستگار! موشگل

 

 پایین  را صدایش کمی کرد سعی و  برگشت بیبی

 . بیاورد

 ! کوچه سر تا رفت صدات. مادر تر یواش_

 

 و انداخت هامبل  جلوی میز روی را اشمقنعه و کیف

 و بوسید را بیبی نرم لپ محکم. شد آشپزخانه  وارد

 کردن باز حال  در. فشرد خود به را چروکش صورت

 :گفت مانتویش، هایدکمه

  کاری پنهون بی؟بی چیه قضیه بگو من جون_

 بم خواستیننمی رسیدم،نمی اگه االن دوتایی؟ کنیدمی

 بگین؟

 

 من   دهن   تو نذار حرف مادر؟ چیه کاری  پنهون_

 . پیرزن

 !خب بگو تو یاس چیه؟ قضیه چی؟  پس ها_

 



 گفت؟می چه. جاهمه   از خبربی. بود ساکت اما او

 .برگشت و مبل روی کرد شوت  را مانتو سایه

 جفتتون؟ موندین ساکت چرا! خسیس دیگه بگو_

 ؟!بیبی

 .نکن اذیتش. نداره خبر هنوز خودش  مبچه _

 

 .کرد نگاه بیبی به بعد و یاس  به متحیر

 نداره؟ خبر  که چی یعنی_

 

  طعم. کرد مزه را دوغ و نشست صندلی  روی پیرزن

  کنارش هم سایه. داشت دوست خیلی را نعنایش

 :گفت پرسوال و نشست

 !بیبی دیگه بگو_

 

 ترمرتب  راآن. بست و بازکرد را اشروسری یگیره

 برخالف و سایه برخالف. آرام و بود خونسرد. کرد

 .یاس



  اون که بده خبر در دم بود اومده خانوم  فخرالسادات_

 . جااین میان هاشونخانواده با هفته

 

 :گفت پرخنده

 باشن؟ کی خانوم  فخرالسادات_

 یخونه  تو  پیش چندروز.  پشتیه کوچه تو شخونه _

  گفت. بود اومده خوشش یاس مبچه  از اقدس، مش

  خوب و نجیب دختر دنبال  شوهرش یبرادرزاده برای

 و حرف یه. بود گرفته رو یاس چشمش. گردهمی

 اومد پیش کم یه همین. جدیه کهاین مثل اما بود اشاره

 بیان دیگه یجمعه   شب خواست اجازه و در دم

 .هم با بشن آشنا  هاخانواده 

 

 .کرد  گل شیطنتش و زد برقی سایه چشمان

 یبرادرزاده راهو؟ همه این رهمی کی! اوهوع_

 ! پشتی کوچه تو  خانوم فخرالسادات شوهر

 

 . برگشت یاس سمت به و خندید بلند کمی



  هاظرف درآوردن با را خود و بود شده  سرخ رنگش 

 زیاد صدایش و سر. دادمی نشان مشغول کابینت از

 :گفت پرخنده سایه. شدید اشدستپاچگی و بود

 . واسمون شده هول  چه. ببین عروسو! خدایا_

 

 .گرفت آغوش در را  او سر پشت از و شد بلند

  هول خجالت از یا شدی زرنگ انقد خوشی از االن_

  تو ریمی فوقش. شکستی روهمه  بابا نکن کردی؟

  بینیمتمی بومپشت  از خودمون پشتی کوچه همین

 !هی

 

  بود سرخوش چه. زدمی بیرون  سینه از داشت قلبش

  هم بعد و شنید را رضا ماشین بوق تک صدای. سایه

.  بود نشده دوازده هنوز ساعت. را شدنش خاموش

 وقتآن. رسید نیم و یازده و شده تمام َده  سایه کالس

 دوازده از قبل آمد،می دو و یک بین همیشه که رضا

  هالیوان رضا، موقعبی حضور از کرده هول. بود آمده

 خش که  صدایی با و کرد رها سینک  در صدا پر را

 :نالید داشت، حرص و بود گرفته



 چیزی؟  نگی رضا جلو سایه وای_

 

کوه با بیبی او، جای به  :گفت ش 

 دختر؟  مگه شده چی نگه؟ چرا_

 .گرفته آروم تازه. بیبی  توروخدا_

 

 رضا. کند دفاع خودش  ناآرام قلب از نبود کسی و

 ! رهایی برای بود دستاویزش اولین

 

  و میاد خواستگار دخترید، کردی؟ جرم مگه! خودبی _

 خواهرای بینهمی  هست خداشم از رضا. رهمی

 .دارن خواهان گلشدسته

 

 چهل _پارت #

 

  و حس خودش فقط. چالند را قلبش بی،بی  حرف

 .فهمیدمی  را حالش

 .رسید دادش به خانه  در شدن بسته و باز صدای



 .توروخدا. نه امروز ولی. باشه بیبی  باشه_

 .کنهمی قاتی باز. گرفته آروم کمیه تازه

 

 کند صحبت او با وقتش به تا پذیرفت اجبار به پیرزن

  گوشش زیر هم چندبار. خندیدمی ریز همچنان سایه و

 :گفت

  چه ببینیم! شود چه. فخرالسادات شوهر یبرادرزاده _

 !باهامون کنه وصلت قراره لعبتی

 

  رحم به را دلش کهاین از بیشتر  یاس ملتمس چشمان

 و شدمی شیطنتش باعث کند، بس را شوخی تا بیاورد

 و بود کرده دخترک که سفارشاتی  تمام برخالف

  داد،می نشان خودش از سکوت برای بیبی که تالشی

   صحبت  یپته  و نماند خیس سایه دهان  در آلو عاقبت

 . ریخت آب روی رضا برای  را درخفایشان

 

 تمام با را یاس دستپخت اما نداشت دوست بامیه رضا

 که را بشقاب دومین. پسندیدمی  پخت،می که غذاهایی



 چشم مهربانش نگاه به  خوشحالی با یاس کرد، پر

 :گفت و دوخت

 ! سینک تو نریختیش که  خداروشکر_

 

  یک زیاد  اشتهایی با و پاشید غذا روی نمک کمی

 .برد دهان به راآن  از قاشق

  خوشمزه بپزی، هم سنگ  که چیه حکمتش دونمنمی _

 دوره یه  دستت جلو بیاد باید خانوم سایه. شهمی

 . ببینه

 

 :گفت خنده با سایه

ت   یه  خونه  باالخره. دیگه آره_  جایگزین کوز 

  فخرالسادات یبرادرزاده که دیگه دوروز. خوادمی

 ... ببره بگیره دستشو بیاد خانوم

 

 و کرد الل را او بیبی  نگاه و یاس یپریده  رنگ

 یک یاس نفس. پراند گلویش در را حرف یادامه

 سرکشیدن با تا آمد خود به زود و بود رفته  بند لحظه

. کند خاموش را اشگرگرفته وجود آتش آب، لیوانی



  چشم سایه  به پرسوال و  نشست هم در  رضا ابروهای

 . دوخت

 بود؟ چی  منظورت_

 

 گردش به بیبی و زیرسربه  یاس بین را  نگاهش

 د. درآورد

  صدایی با. نیست خود جای  سر چیزی یک  دانستمی

 :گفت جدی خیلی و بلندتر

 !بگو تو... بیبی سایه؟ شده خبر  چه گفتم_

 

 با کرد سعی و گذاشت مقابلش نان ایتکه  پیرزن

  باالخره. نشود عصبی تا دهد توضیح برایش  آرامش

 زدمی نفس نفس هنوز  یاس. فهمیدمی باید که

 .نبود حالش  خرابی متوجه کسهیچ و

 پسر واسه یاسه خواستگار محل، اهالی از یکی_

 ...بیاد قراره دیگه  یهفته. برادرشوهرش 

 هنوز دختره وسط؟ این بود چی  خواستگار. خودبی _

 مگه؟ ازدواجشه وقت. دهمی شیر  بو دهنش

 



 .کند تمام را  حرفش پیرزن  نگذاشت حتی

  چپ یاس به  کرده جرات کی محل؟ اهالی کدوم بعدم_

 کنه؟ نگاه

 

 و گزید لب بود، کرده در که توپی از پشیمان سایه

 ... که هم یاس. کردمی  نگاه فقط

 

 پیرزن من   حرف وسط و  بگیری دهن به  زبون اگه_

  بیاد کرده جرات بوده کی و خبره چه گممی  نیای،

 !رضاخان خواهر   و پریون شاه دختر خواستگاری  

 

 .کردمی ترحرصی را رضا  و دادمی  متلک بوی حرفش

 ! خب بدونم  تا بگو_

. کوچه این نه اما. هاستهمسایه از گفتم_

 کشیقرعه تو پسره عموی زن خانوم،  فخرالسادات

.  اومده خوشش مبچه  حیای  حجب از و دیده یاسو

 قبول شوسلیقه  اونام  زده، حرف خونواده با رفته

 . ببینیم هم نظر یه بریم حاال  گفتن. داشتن

 ...مگه. ببینن  نظر یه بخوان کردن غلط_



 !باش ساکت... رضا_

 رو من خواهر  روی بی؟بی باش ساکت چی یعنی_

 یبرادرزاده بعد ندیده، هم مهتاب و آفتاب

 از شطایفه و تیر و شوهرش به بره افتخارسادات

 بزنه؟ حرف یاس هایقابلیت 

 

 جلوی  زحمت به اما بود گرفته اشخنده  سایه

  برادر لفظی اشتباه این به  تا بود گرفته را خندیدنش

 . نخندد خشمگینش

 تازه. پسر که ببرن خواهرتو بردارن بیان نگفتیم_

 .آشنایی برای میان

 چی؟ که شن آشنا . خودبی _

 اینم. مادر مردم روی  بست شهنمی رو خونه در_

  داری خواهر دوتا. نیست خواستگار آخرین و اولین

  این آمادگی باید. آفتاب یپنجه  مث. گل  یدسته مث

 .باشی  داشته چیزارم

 

 غذایش با  فقط سکوت، در که کرد نگاه یاس به چپ

 : گفت تند. کردمی  بازی بازی



 گی؟ نمی هیچی چرا تو_

 

 یلبه پرصدا قاشقش، و پرید جا از بلندش، صدای با

 زد،می دودو چشمانش در  که چیزی. نشست  بشقاب

 ...حسرت و بود غم.  نبود هراس

 داداش؟ بگم چی_

 خودت؟ داشتی خبر بی؟بی گهمی  چی_

 

 خودش وقتی گفتمی چه... اما  داشت که خبر

 ؟!بود رضا از عزادارتر

 

 :زد  لب و پیچید  انگشتانش میان را رومیزی

  اومده شناسمشنمی که یکی کهاین از چی؟ از خبر_

 جمعه؟ شب اون واسه بگیره وقت در دم

 

  َجو آرامش خوردن برهم  مسئول را خودش که سایه

 :گفت خونسردی با دانست،می



 ریزیم می جمعی دسته بعد. بیان بذاریم من نظر به_

  محض فقط رضا داش خواهرای  بفهمن که سرشون

 !تمام و شنمی  بایگانی ترشی تولید

 

 .کرد نگاهش چپ

 !سایه نکنا  مسخره_

 ناسالمتی. مخورده  زخم خودن من آخه؟  چیه مسخره_

  گننمی. ندیدم خودم به خواستگار و بزرگترم سال سه

 ؟!گیرممی افسردگی

 

 ظرف زد،می لنگ که پایی همان با و شد بلند بیبی

 .نشست دوباره و کرد داغ غذای از پر را خورش

 نیاد، یا  بیاد خوشتون نکنید، چه کنید دعوا چه_

 .بیان هفتهاون قراره

 

   یک_و_ چهل_پارت #

 

 .زد را آخر حرف و گذاشت رضا مقابل  را ظرف



 این تو بیاد قراره که  خواستگاری هر   سر نبینم_

 غذاتونم. پسر بندازی راه هاشنگه  الم این از خونه،

  کشیده زحمت انقد مبچه. افتاد دهن  از که بخورید

 .پاش

 

 . ریخت  برنجش روی و کرد پر خورش از قاشقی

 پشیمون اینا  سلطنه فخری شاید هفته،  اون تا حاال_

 . شدن

 

  و بگیرد را اشخنده جلوی  نتوانست بار این سایه

 .خندید پرصدا

 کنی وصلت خوای می  چطور بگی، نیستی بلد اسمشو_

 ؟ !باهاشون

 

 : گفت و داد یاس دست به دوغ لیوانی

 گرفته رو اونا عزای نبینم! شه وا اشتهات بخور_

 !نیان گفتم که باشی

 



 .گرفت دستش از را لیوان

 ...خودم من. رضا نه_

 

 :گفت تشر با بیبی

 .کرد یخ غذاتون_

 

 را بحث شود، تمام  چیز همه فعال  کهاین  برای و

 .نکرد عوض

 مادر؟ اومدی زود چرا نگفتی_

 

  رضا صورت. رفت و کشید پر چیز همه  انگار بارهیک 

 .کرد نگاه پیرزن به پرشعف و شد باز

 ! اومده حامی_

 

 و بود گرفته رضا دست از یاس که دوغی لیوان

 فرو را بغضش تا بکشد سر را آن الجرعه  خواستمی

  چشمانش از برق و پرید گلویش در  پرشتاب دهد،

 . ریخت میز روی هم لیوان محتویات از  نیمی. جهید



 

 میان آهسته اش،مردانه و پهن دست کف با رضا

 :گفت و کوبید فقراتش ستون

. بخوره نیست بلد دوغ لیوان یه. باش  مواظب_

 !بدن شوهرش خوانمی

 

 :گفت مهربانی با بیبی

 اینا؟ خانوم عزیز حامی  _

 

 :گفت پررویی با سایه

 ُمخیه؟ رو سیاه  پسر همون_

 

 .کرد نگاهش پراخم رضا

 ! سایه_

 

 . داد ترمالیم کمی را بی بی  جواب هم بعد

 گفتمی دانیال. رسیده آخرشب دیشب. بیبی  آره_

 .بمونه که اومده



 برای. درمیان تنهایی از دونفرم این. کنه خداحفظش_

 اومده؟ کار

  اومده که  اینه. بخونه فوق خوادمی. درس برا نه_

 .تهرون

 عزیز؟ یخونه مونهمی_

 عزیز با آورد، که گرفتنو خونه اسم گفتمی  دانیال_

 .سرش  ریختن دوتایی

 که غریبه یخونه  بره؟ کجا. مادر گنمی خوب_

 . نیست

 

 :گفت غرولندکنان سایه

 . کنیم  تحملش دوسال باید. کنه رحم خدا! وای_

  مطمئنه کجا از بعدم واقعا؟ درس سن این با االن 

. تازه بود  پیش چندروز  همین آزمونش شه؟می قبول

 !قربون نفسشو به اعتماد

 

 .کرد شماتتش بیبی و کرد نگاهش تیز رضا



 سالش و سن. مردم پشت بگی جوراین  نیست خوب_

 خدا؟بنده چندسالشه مگه  بعدم داره؟ دخلی چه ما به

 . داره سن  خان خر قد_

 

 : غرید کالفگی با رضا

 . نده ادامه هم تو گم،نمی هیچی من هی. بسه سایه_

. همه واسه شده عزیز نیومده چه. هم  تو حاال  خب_

 !َکنه یپسره. بده خداشانس

 

 رسید، که  یاس سر پشت. زد دور را میز و شد بلند

 .بوسید را اشگونه و شد خم

 تنت، به بشینه گوشت پر دو بخور ناهارتو_

  رنگ از نُگرخن دیدنت، خانوم سادات برادرشوهر  

 !زردت

 

 فقط ساکت، و بود غذایش بشقاب به نگاهش

 فرق بر بکوبد یکی داشت دوست. کردمی  خودخوری

  شده غذایی چه. بود شانس کم که بس از  خودش سر

 .بود



 بامیه  خورش به لب وقتهیچ  دیگر بود مطمئن

 !شوم لعنتی  . زد نخواهد

  خبرهای کردنش، درست به  بود کرده شروع وقتی از

 . بودند کرده اشدوره بد

 ... حامی ... حامی

 گذاشت؟می دلش کجای باید را او

 متالشی های بامیه و برنج هایدانه میان در نگاهش

 و بلند صدا، یک سرش در و چرخیدمی بشقابش در

 . دادسرمی  بانگ هشدارگونه

 "مانده؟ یادش هنوز یعنی"

 

 گیج و بخورد آرامی ییکه  شد باعث رضا، صدای

 . کند نگاهش

 ای؟هفته آخر فکر تو یاس؟ چیه_

 

 .بود گرفته بغضش

 !رضا ا _

 خوری؟ نمی غذاتو چرا_



 

 با تصویری حالیکه  در سایه خندیدن بلند صدای

 سمت به کشاندمی را حواسش زد،می  حرف مهشاد

  طرز به چیزهمه. جوشیدمی دلش در چیزی  اما هال

 .بود خورده گره هم  به عجیبی

 

 . خورممی بشه گشنم بعدا. فعال سیرم_

 کردن جمع در تا خواست هم رضا و شد بلند بیبی

 قدرآن نه اما بود بد حالش یاس. کند کمک او به میز

 .نبیند را برادرش خستگی که

 .کنممی جمع خودم. ای خسته برو تو داداش رضا_

 

 :گفت بلند سایه

 !یاس  شورممی میام  من کن جمع_

 

 و نماند منتظر یاس که شد  طوالنی قدرآن تلفنش اما

 سایه تازه و کرد دم  هم را چای. شست را همه

 . برگشت



 .بشین برو. یاس  ریزممی من_

 ! باال رممی. گرفته خوابم_

 

 مانتو. کرد  اتاق به رفتن  قصد و گذاشت تنها را سایه

 را هاآن. بود مبل یدسته روی هنوز سایه یمقنعه و

 سرش پشت به و برگشت. رفت اتاق به و برداشت

 چند پس بسته، را در که  بود راحت خیالش. کرد نگاه

 کنار را پرده.  ایستاد پنجره روبروی و رفت جلوتر قدم

 و برد عقب را آن کامل. نگرفت پناه پشتش. زد

 جای و حیاط سمت رفت نگاهش. ایستاد روبرویش

 . دانیال خالی

 به اما. جانش از بیشتر. داشت دوست را دانیال

  کشیده نشان و خط  بارها رضا. زدنمی حرفی کسهیچ 

 این! بس و است  برادر یک فقط و فقط دانیال، که بود

 هم و بود نیفتاده بیرون پرده از حالتابه کاری پنهان

 .نگفتنش  هم و بود عذاب یاس برای گفتنش

 پا از را او جا یک ُمهر به  سر راز این. بود پر دلش

 .آورددرمی

 



 دو _و_ چهل_پارت #

 

 

  اششکنجه  بدتر هم نرسیده راه از خواستگار به فکر

  آخرین حتما او که کرد فکر باخود. دادمی

 نگه را راز این شدمی کی تا. نیست  خواستگارش

 یک داد؟می  رد جواب دیگران به باید کی تا دارد؟

 اگر بیاید، پیش  اتفاق این برعکس اگر کرد  فکر لحظه

 اشزندگی و دل پی و کند ازدواج بخواهد دانیال

 ...برود

 بار این و کشید آهی. لرزاندمی را او تن فکرش حتی

 دیروز همین انگار. پیش سال دو به  زد پر فکرش

 دور چشمانش مقابل از هم لحظه یک حامی نگاه. بود

  خودش برای همه این که حاال  اندیشید خود با. شدنمی

 چشم محکم است؟ چطور  حامی برای مانده، پررنگ

 تکرار چندبار دلخوشی،  محض. گرفت نفسی و بست

 !" رفته یادش: "کرد

 که پسری روی شد قفل نگاهش کرد، باز که چشم

 بارهیک  به. رفتمی روقدم ایوان در دست، به گوشی



 خودش. کرد رها را پرده و بست یخ تنش در خون

 ... حامی. بود

 !لعنتی! وای! وای_

 دیدی؟ کیو چیه؟_

 

ی از. دید را سایه  و کشید عقب  بود؟ آمده ک 

 

 .زد کنار انتها تا را پرده و آمد پیش

 !شده جیگر چه ؟!مهمونشونه عه_ 

 

 . بکشد کنار  را او سریع تا خواست و گرفت را دستش

 .نزن دید زشته سایه وای_

 !پسندیدمش شاید! شده عوض چقد ببینم بذار_

 .کنار بیا رفت آبرومون! سایه_

 .خب  ببینم بذار. بابا کناربرو _

 

 .شور و لذت با. کرد  نگاهش دقیق



 پیش، دوسال. ببینش بیا. خدابه شده  جیگری  چه_

 .کردانمی نگاش سگ 

 . ندیده کسی تا کنار بیا. ایمبیچاره  بفهمه رضا_

 پارکه اینه مال جیگره ماشین این. بابا نزن حرف_

 اینا؟ دانیال  حیاط تو

 

 ماشین و شد حیاط یگوشه جمع حواسش تازه یاس

.  بود کرده تغییر دوسال این در واقعا انگار! نه. دید را

 آلبالویی شش و دویست درحد اشسلیقه پیش دوسال

 از هوش بلندش، شاسی ماشین مشکی برق  حاال! بود

 بود؟  نشده آن متوجه حال   به تا چطور. بردمی سر

 

 .گفتم  میز سر هرچی کردم غلط من! یاس ببین_

 و ماشین با مامانی، ناز   عسل   این فدای به من ای

 . داراییش همه

 !شسوخته  سیاه ف یس اون با برم قربونش

 



  ترس بیشتر اما بود گرفته اشخنده  سایه هایحرف  از

  در هدف، بی  لبخندی با. بود صورتش در حرص و

  تالش بود، همسایه حیاط به رو رخشنیم  که حالی

 چسبیده خودش. بزند کنار را سایه تا  کرد را آخرش

 .کند دور را سایه کردمی تقال داشت و  پنجره به بود

  داره دیدن این. رفت آبرومون ندیده پسر  یدختره _

 آخه؟ 

 

  جای او نگاه اما بود زده  زل خواهرش چشمان به

  در شد اشناگهانی  سکوت متوجه. چرخیدمی  دیگری

 . بود بیرون به نگاهش که حالی

 سایه؟ شد چت_

 ! نخور تکون_

 چیه؟ _

 .سمت این بکش خودتو ریز! یاس شدیم  بدبخت وای_

 

  نگاه سایه  چشمان جز جایی به ترسید و پرید رنگش

 .کند

 !دیدمون که نگو_



 

 .داد قورت پرصدا را دهانش آب سایه

 !ندیدمون_

 

  آهسته سایه که بکشد آسودگی  سر از نفسی تا رفت

 :گفت

 !دیدت_ 

 

 سه _و_ چهل_پارت #

 

 بود یافته تریتازه یبهانه   حاال درگیرش، همیشه فکر

  حد تا دانستمی . جمع از شدن  دور و زدن گریز برای

 یفاصله. شود دور او هاینگاه و حامی از باید ممکن

 به حتی جایی که بود حواسش و کردمی حفظ را خود

 بود؛ گریزان او از. نشود رو در رو او با هم اشتباه

 تا کند کاری کهاین از اش،صحبتی هم از دیدنش، از

 گذشته روز سه. باشد تحمیلی پشیمانی    یک اشنتیجه 

  به هم امروز گفت،می  راحت خیالی با که هربار و بود



 تازه که زدمی  شیپور مغزش در چیزی گذشت، خیر

 .است مانده  خیلی دوسال، پایان به. است کار اول

 

 و رفتمی رژه مغزش  روی راست و  چپ هم سایه

 .کوفتمی سرش فرق بر را نیامده خواستگار  

  هی سختمه من. پرسیدیممی دومادم اسم کاش ببین_

  خانوم، فخرالسادات  شوهر   یبرادرزاده بگم بخوام

 برادرشوهر   پسر بگم کهاین یا! پشتی کوچه یهمسایه 

!  اوف! اقدس مش کشی  قرعه  تو خانوم  فخرالسادات

 .طوالنیه  خیلی صورت  هر در

 

 داشت؟  تاثیر کجا اما کردمی نگاهش چپ

 باید. نیست چیزا این نخ تو که بیبی. نداره فایده_

 ؟!چیه پسره اسم بپرسم اقدس مش از برم

 

 که نامش، درمورد تنها نه. پرسید او از هم واقعا و

 ! هم ظاهرش درمورد

 !شد او بیشتر های کردن اذیت  باعث جوابش



ن! کرامته فامیلیشو اما. چینه  ُکر اسم نونم_ ک   ُکر 

ره سر  چارشونه ُکر ولی. بام دیه نیسم مطمئن  وز 

نم که با وه هه شاید. حونشو میره میاو  کارمند دونم و 

ل  سه دو. بانکه   مرتب ریش و سول. دیمشه بانک د گ 

ل اولین. داره هم  و   ها. بیم یقوب آقا وا دیمش، که گ 

 !موئن عربی ریش  سول مدل وی گت یادم

 پسره! کرامته فامیلشون اما. چیه پسره اسم دونمنمی)

 پسر یه ولی. باشم دیده نیستم  مطمئن هم رو

 که شونخونه  رهمی و  میاد آقا خیلی یچهارشونه 

  بانک تو بار سه دو. بانکه کارمند دونممی اونم

 اولین. داره هم مرتب خیلی سبیل و ریش یه. دیدمش

 به گفت بم یادمه. بودم یعقوب  آقا با دیدمش، که بار

 !( عربی مدل گن می  سبیل و ریش مدل این

 

 متوجه  نیمه و  نصفه طور به  همیشه تقریبا

  دریافت جمالتش خالل از را ُکدها و شدمی هایشحرف 

 همیشه از ترحیاتی  را  مسئله که حاال اما. کردمی

  و دقیق. بپرسد را مجهوالتش خواستمی دانست،می

 !کامل

 اقدس؟  مش چیه   وزر سر_



 ! نجیب آقا،  زیر، به سر_

 

 .شکفت صورتش

 ! طوراین پس... خب_

 عربن؟ یعنی عربیه؟ سیبیلش  و ریش گفتی آها 

م فک ولی! نون م و ن د  _  هف که فخرالسادات.  نک 

 .تیرونی ن  جدش

.  کنمنمی  فکر ولی! دونمنمی  اونشو دیگه)

 .(بودن تهرانی جدش هفت که فخرالسادات

 فهمیدم کنم فکر ببین! ها رو همه شناسیمی خوب_

. پایین بکش تو فیتیله کم یه من جان ولی ،گفتی چی

. جون اقدس زدنمی حرف غلیظ تو قد هم من جد پدر

 !ترآسون  تر،فارسی  نمه یه

 

ن ن کم رو_  ! بک اذیت م 

 !( کن اذیت منو کم برو)

 



. شد دور او از خندان و کشید محکم را حجمش  پر لپ

  نام خواستگار از بیشتری تاب و آب با دیگر حاال

 جوان پسر یک طرف دیدمی کهاین از. بردمی

 دانستمی چون اما شدمی هم در اشچهره  سبیلوست،

  همچنان ست،منفی رضا و یاس آخر  و اول جواب

 .کردمی اذیت را بیچاره دختر

  سیبیلوی پسر با ماندگار، یاس مکرمه یدوشیزه _

 میاد هم به! کرامت و ماندگار! کرامت  خاندان

 !هاتونفامیل 

 ریش یه  خواستگاری شب  بیا نظرم به! یاس گممی

 رو داماد داریم رسم بگیم  دستش، بدیم ژیلت  یا تراش

 ...کنیم تیغه سه

  سیبیلش و ریش  خیر از عشقت، بخاطر شد حاضر اگه

 ... که نه اگه بشی، جونش نوش بگذره،

 

 .بگذارد فرار به پا شد باعث یاس بلند جیغ

 ...یا کنیمی بس سایه_

 



  خواهرش پریشانی برای دلش نه و کردمی بس نه اما

 او سر به سر هم رضا جلوی چندبار حتی. سوختمی

 اش رویه تغییر در هم رضا تخم و اخم و گذاشتمی

 . بود تاثیر بی

  سه نیست  خبرا این از شوهر خونه خانوم، عروس_

  رعایت جااون! بشقاب یه هرکی واسه پختی غذا مدل

 و فخرالسادات این. نیستی زندگی زن  گنمی  نکنی،

  به ُمقیدن چقد مشخصه قشنگ که هم جان کرامت

 . نکردن اسراف و  جویی صرفه

 نه؟ یا بخورم غذامو ذاریمی_

  دارم من؟ خواهر دارم خوردنت غذا به کار چی_

 .نفرستنت پس کنممی  وا چشاتو

 

 تندی با رضا پس نبود بند جایی به که خودش دست

 :گفت

 شورشو گهنمی  هیچی یاس هی. سایه  بسه_

 کنه؟ می مراعات داره بینی نمی . درآوردی

 امخودی من م؟کارهچی من! تنده آتیشتون  چه_

 !خدابه



  تو برای روزا این ولی. سایه گممی اینو که متاسفم _

 دست برات یاس و من روزاون  نکن کار یه. هست هم

 .  بگیریم

 

 ساکت ساعتی چند برای شدمی باعث رضا هایحرف 

 یدکمه باز و بود کوتاه ساعت چند فقط اما شود

 !شدمی فعال اشآزاری مردم

 به که مواقعی مگر. نداشت آسایش او دست از

 .بردمی  خود با را هایشمتلک  و رفتمی دانشگاه

 

   چهار_و_ چهل_پارت #

 

 کرد نگاه را ساعت ابتدا شنید، که را در زنگ صدای

 زمان  ساعتیک  از بیش سایه آمدن به شد مطمئن و

 .است مانده

. رفت حیاط به و کرد سر  به را گلدارش چادر پس

 با و بود ایستاده در پشت لب، به لبخند فرزانه،

 .گرفتمی را سایه سراغ بود، دستش در که تاپیلپ

 .میاد دیگه ساعت یه. هنوز  نیومده_



 . میام دیگه ساعت یه همون رممی پس_ 

 !نیومدی. بود خونه بیشترشو روز، سه دو این_

  تو نری باز حاال. هفته آخر  تا تمومه هم  هاشکالس

 .بیای امتحاناش  اوج

 نرفتم امروز. کردمنمی وقت هم خودم آخه_

 پیش بیام گفتم. بود رفته سر  هم محوصله. آموزشگاه

 .سایه

 .میاد هم سایه بشینی، کم یه. خونه بریم بیا پس_

 

 زود و نبود تعارف اهل اقدس، مش اش،جاری  مثل

 از بیبی  و شد خانه وارد او از تر پیش. پذیرفت

  سایه تا بماند خواستمی. شد شادی از پر دیدنش

 همه یاس وقتی اما کند حل را تاپش لپ  مشکل و بیاید

 عیب تا کرد کمک و  داد توضیح برایش  را چیز

 :گفت حیرت با کند، پیدا را سیستمش

 هم تو! بود راحت چه. شد درست زود چقد! یاس_

 ! مهندسیا پا یه خودت برا

 

 .گذاشت فرزانه پای روی را تاپ لپ و خندید



 عکسو کدوم  ببین بگیر ؟!کردی فکر  چی پس بله_

 ..بذاری خوایمی

 

 .کرد ساکت را او تلفن، زنگ بلند صدای

 .بیام  تا وایسا_

 

 تا داشت نگه را او و گذاشت بیبی یشانه  بر دست

 .نشود بلند

 ! بیبی دممی  جواب خودم_

 

 با شد باعث عزیز صدای و برداشت را گوشی

 اشپرسیاحوال  جواب ناتمام،  لبخندی  و باز صورتی

 .بدهد را

.  خوبه هم بی بی... خوبید؟ شما. جون عزیز  ممنونم_

 ... رسونهمی سالم

 داشت فرزانه و داد جواب لبخند با را نگاهش  بی بی

 کردن عوض برای گشتمی  مناسب عکس یک دنبال

 .تاپشلپ  دسکتاپ تصویر



 

 دارم؟ کار باهات وراین میای دقیقه چند یه  یاس، گلم_

 

  روی اهسته. سوال از پر و شد جدی کمی اشچهره 

 .نشست تلفن میز صندلی

 خانوم؟  عزیز شده چیزی_

 ...  فقط. نشو نگران عزیزم نه_

 یادم اصفهانی غذای یه پیش وقت چند  یادته ببین

   دادی؟

 

 .نکشید  طول بیشتر ایثانیه  کردنش  تمرکز

 بریون؟ _

 . همون! آفرین آره_

 دوباره؟  خواینمی  دستورشو  چطور؟. بله_

 من ببین. دادی بار یه که دستورو . دستت قربون نه_

  زیر هنوز تو بریون یمزه اما کنم درست خواممی

 .خوادمی همونو مث یکی دلم. دندونمه

 ...االن خب_



 بری؟ و بهم بگی شوگری کوزه فوت میای_

 

  ور تاپشلپ  با داشت ذوق با که کرد نگاه فرزانه به

 .رفتمی

 خواین؟می  ناهار برا بیام؟ االن_

 خیلی و  سنگینه شام برا گفتی خودت. مادر آره_

  پسرا تا بیا زودتر. گذاشتم ناهار واسه منم. چربه

 فکر اومدن، وقتی که کنیم تموم کارهاشو نیستن،

 . کردم تقلب نکنن

 

 به که را" پسرها" لفظ اما بخندد شیطنتش به خواست

  را حامی اگر. شد نگران و خورد تکان دلش برد، کار

 ... دیدمی  جاآن

  هرچند کرد راحت کمی را خیالش عزیز، آخر یجمله 

 . داشت نگرانی  هنوز دلش که

 توضیح یه بیا. دیگه رسنمی  یک تا دانیال و حامی_

 . برم قربونت برو و بده بم

 



 اشنیمه آستین تاپ پایین و کشید شلوارش به دستی

 از کم عزیز. بود پذیرش  به ناچار. کرد مرتب کمی را

  را سایه و  او هوای همیشه و نبود مهربان مادر یک

 گلدارش چادر . برخاست جا از و پذیرفت پس. داشت

 اما بردارد قدمی تا خواست و انداخت سر روی را

  باال یطبقه به پس. رفتن از داشتوامی را او حسی

  و کرد عوض بلند تونیک  یک با را تاپش ابتدا و رفت

 را چادر و برگشت بعد. کرد سر به هم را اشروسری 

 دلیل فرزانه و بیبی  برای. انداخت  شانه روی هم

 :گفت مهمانش به رو و  داد توضیح را  عزیز تماس

  کم کم هم سایه. اومدم بخوری، تومیوه و چایی تا_

 !ها بیام  تا نری. شهمی پیداش

 !برو. هستم نه_

 

  یخانه در. کرد تند پا  و خندید مهربان رویش به

 ضرب  در روی کوتاه هم باز اما بود باز همسایه

 . نواخت

 ! مادر تو بیا_

 



 پر و بود بلند سالمش. شد وارد و کرد تند پا دوباره

 . محبت

  مونده کم که بیا. عزیزدلم قشنگت روی به سالم_

. خودشبی گوشت این با کنم کشفحش رومحل  قصاب

 ! چربی و دنبه شده همش

 :گفت خنده با و انداخت صندلی  روی را چادر

 خوام؟ می چی  واسه گوشت گفتین بهش_

 !اصفهانی  مخصوص غذای! بریون واسه_

 

 . خندید بلندتر

  همینه گوشتش. رو خدابنده دینمی  چرا  فحش دیگه_

  چقد گفتم. باشه باید چقد شدنبه گفتم که من. دیگه

 . چربه

 

 .زیاده و کم موادش کنممی فکر همش_

 چی همه بینیدمی. کنممی کمکتون من االن_

 .ستاندازه

 



 ناهار یک پختن برای هم پای به پا و زد  باال آستین

 بود الزم هرچه. شدند کار به دست خوشمزه سفارشی

 به و شنیدمی دقت با او و گفتمی برایش هم را بداند

 و حامی مذاق به حتما بود مطمئن. سپردمی ذهن

 را تکرارش درخواست و آیدمی خوش هم دانیال

  یاس، کردن کار میان در حامی  نام تکرار اما. کنندمی

 بس از. کردمی عصبی گاه و دستپاچه را دخترک مدام

 .بود یادش به عزیز که

 یکی. کنیم  چرخ رو دنبه و گوشت این دیگه بار یه_

 . بهتره باشه  قاتیش هم آبش از قاشق دو

 !جون عزیز داره عطری چه زعفرونتون

 برام کلی. زعفرونم عاشق دونهمی  حامی مبچه _

 .آورده

 باالخره؟  خریدین یَقلَبی_

 .کردم پیدا تا گشتم کلی. آره_

 

 پنج _و_ چهل_پارت #

 



 این. بریزم ظرف ته باید  عزیز؟ دینمی  بهم دارچینو_

 . طورهمین هم  رو ساطوری هایجعفری 

 !  دارچینه عطر عاشق حامی اتفاقا_

 باشه سنگک  نون با عزیز؟ ندارین  سنگک نون_

 .شهمی  عالی خیلی

 امیدوارم فقط. بخره میاد داره راه سر دانیال گفتم_

 !نره یادش باز

 

  از هایشحرف میان در هم باریک  باالخره! عجب چه

  کمی شد باعث هم کوتاه یجمله  همین! برد نام دانیال

  همیشه دانیال. بنشیند لبش به لبخند و شود ترنرم

 !بود پرت حواس

 شهمی  کردم آبپز رو  گوشت باهاش که آبی این_

رو کنارش  کنم؟ س 

 . عزیز بله_

 دیگه؟ کرد  تیلیت هم توش  شهمی_

 

 : گفت لبخند با



 .شهمی  بله_

 

 .برگرداند بشقاب داخل  را آخر یدانه

  داغ  به غذا این خوشمزگی. دیگه بیان کاش_

 . خوردنشه

 

 .بود یک به دقیقه پنج. کرد نگاه ساعت به عزیز

  و دوغ. چینممی رو سفره من حاال. اومدن دیرم واال_

 . قبل از کردم آماده رو سبزی

 عالی مطمئنم . عزیز جان نوش. غذاتون از اینم_

 .کردین درستش

 

 . خندید ریز

 . کردی تو که کارهاشوهمه . دختر نگیری بال_

 حل هاتوناشکال  کردم کمک و زدم قالب  فقط من_

.  بود  نشسته خونه تو فرزانه. عزیز دیگه برم من. شه

 . میاد مهمونتون کم کم شمام

 



 آن در  را گوشت آب   از کمی و برداشت ای کاسه

 گذاشت بشقاب یک در هم را هابریان  از تا دو. ریخت

  سینی یک در را هاآن. داد قرار نان ایتکه  رویش و

 . داد دستش به و چید

 .مادر  ببر اینم_

 ...خوادنمی! عزیز وای_

 اگه که بودم برداشته زیاد موادشو. دیگه  بگیر_

 عالی تو لطف به که االن. باشم داشته باز  شد، خراب

 . شده

 همه؟ این آخه_

 ذارممی اینارو منم. نیفته دهن از. جونتون  نوش ببر_

 .کنم گرمشون زود بیان تا که توستر تو

 

  هال در از عزیز، مجدد تشکر  از بعد دست، به سینی

 . رفت بیرون

 . باشه باز بذار  حیاطو در  عزیزم یاس_

 ! عزیز چشم_

 



  که جایی به.  انداخت حیاط یگوشه  تخت  به نگاهی نیم

 از بعد یا و خوردمی غذا یا  و نشستمی  دانیال همیشه

  مرتب سر  روی را چادر. کرد می استراحت ورزش،

  عمیقی نفس. داشت نگه  دست یک با را سینی و کرد

 این از بود خدا شاکر و ندیده را حامی کهاین از کشید

 به و گرفت  باال را سرش  رفت، جلو که قدم دو. بابت

  رنگ آبی جدید یپرده. دوخت چشم خود  اتاق یپنجره 

 که بود ضخیم قدرآن سوسنی، و سفید هایگل با

 ... اما. نبود مشخص آن پشت  از چیزی

 . بود رفته کنار سایه لطف به پرده روزآن

 بود؟ دیده را دوآن  حامی یعنی

 جلو. گزید لب و بست چشم اشیادآوری  با دوباره

  یک با که بود سفت در  قفل. کند باز را در تا رفت

  حرصش داشت. شدمی سخت خیلی کارش انگشت،

 .گرفتمی

 راآن و داد گیر قفل قالب به را انگشتش ترمحکم  

 .کشید

 

 فکر با. شد  باز ناغافل که گرفتمی کشتی در با داشت

. کرد بازتر را در و کشید رها نفسی کرده، که فتحی



  که شد  شخصی سینه به سینه بردات، که را اول قدم

  و بود انداخته صدقه ندیدنش برای روز، سه این تمام

  کفاره موقعیت این در همآن دیدنش  بابت باید حاال

 ! دادمی

 بلند صدای با مقابلش، یصحنه دیدن از  بود نزدیک

  از ترمحکم و داد قورت را دهانش آب. بگوید وای

 .گرفت گاز را لبش همیشه

  بود خالی تقریبا که افتاد گوشت  آب کاسه به نگاهش

 با مقابلش،  شخص رنگ سفید پیراهن عوض،  در اما

 .بود شده کثیف و روغنی بزرگ، یدایره یک

 روی یلکه  سمت به تا رفت  اختیار بی که را دستش

 چشمان به و کشید عقب سریع شود،  دراز پیراهن

 .کرد نگاه او براق

 :بگوید  تا رسید  دادش به ادب

 !ببخشید. سالم_

 

 چادر. شد  زیر به سر و گرفت او از را نگاهش زود

 زمین  بر را سینی و  شد خم. بود افتاده دستش از

 . برخاست و کشید سر روی را چادر همزمان. گذاشت



 

  سالم" گفتن حین صدایش. نکرد دریافت او از جوابی

  ببخشید اما. نشنود که نبود آهسته هم خیلی "  ببخشید

 خود که ایمعرکه از تا کرد ادا بلندتر کمی را دوم

 عذر هم اما.  بگریزد بود، انداخه راه به  گیجش زیادی

 مقابلش مرد هم و ماند  جواب بی مجددش خواستن

  به حتی.  نداشت شدن جاجابه  و خوردن تکان قصد

 !مترمیلی چند قدر

  که بداند را نخوردنش  ُجم دلیل تا کرد نگاهش سوالی

 .ماند مات شنید، او از که ایجمله  با

 هم هی که شه می قبل مث من پیرهن شما ببخشید با_

 ؟!خانوم کنیمی  تکرارش

 

  و داد  قورت زور و ضرب  هزار با  را دهانش آب

. تابیدبرنمی   را نگاهش خیرگی. کرد نگاهش مبهوت

 .کند جور  و جمع را خودش کرد سعی

 ساده لک یه! کردمی شورش که بود نیفتاده اتفاقی

 !بود

 !شهمی پاک سریع بشوریدش، صابون و داغ آب با_ 



 جایبه نیست بهتر. خانوم  بیرون برم سریع باید من_

 رو حواستون بیشتر کمی یه درازی، زبون  همه این

 . کنید جمع

 

 درازی؟  زبان

 پا اگر نداشت خبر! بود ندیده درازی زبان حتما پس

 خدمتش به  حسابی وقتآن بگذارد، دختر این دم روی

 . رسید خواهد

  یلنگه  یک آن کنار، به بود  زده که هاییحرف یهمه 

 ُرخش به بودن طلبکار سر از که ابرویش یرفته  باال

  جمله یهمه ته گفتن خانوم کنار، به هم کشیدمی

 .کرد درگیر را فکرش  هایش،

 که بود نشناخته حتما ؟!بود نشناخته را او یعنی

 .کرد شکر دل در را خدا. کردمی خطابش طوراین

 

 شش _و_ چهل_پارت #

 

 

 :گفت  خونسرد 



  حواسم لحظه یه منم. شدنمی  باز داشت، مشکل در_

 !ببخشید که گفتم. شد پرت

 ! شدم بدهکارم کهاین مث  شد؟ چی_

 

 . هایشانحرف  میان انداخت پارازیت عزیز، صدای

 مادر؟ تویی دانیال کیه؟_ 

 

  ابرویش  تای یک که هنوز. کرد نگاه  حامی به یاس

  صدای شود، حیاط وارد عزیز کهاین از  پیش. بود باال

 .کرد فوت دخترک صورت در را بلندش

 !عمه منم_

 

  روی هم عزیز دم همان و  آمد جلوتر قدم یک و گفت

 . رسید حیاط کوتاه   ایوان

 مادر؟  شده  چی. بده مرگم خدا! وا ا _ 

 

  طوالنی حامی سکوت وقتی و گزید لب یاس دوباره

 :گفت لب زیر شد،



 .ندیدمشون من. جون عزیز  ببخش_

 

 را خالی یکاسه شرمندگی، با و داد تکان سری

 .داد نشانش

 دستی یه شدم مجبور شد،نمی  باز بود کرده گیر در_

 .شه باز  تا برم کلنجار باهاش کلی

 

 :گفت شنید،می سختی به هم خودش  که طوری و

 !این رو شد چپه نازنینم غذای خوبم شانس از_ 

  بازم باال بیا. میاد پیش اتفاقه. مادر نداره عیب_ 

 . هست

  هابریون. ریخت آبگوشته فقط اینم. عزیز نه وای_

 ! جاشه سر

 قصد عزیز، از مجدد تشکری با و برداشت را سینی

 .  کرد رفتن

  یخ غذا تا بیا پس مادر،  حامی. دخترم  برم قربونت_

 .خیابونه سر گفت زدم زنگ هم دانیال به. نکرده

 . اومدم چشم_



 

 که کنارش. بگذارد بیرون در از پا دخترک بود منتظر

 .رساند او گوش به واضح را صدایش رسید،

 !یاس خانوم گنمی درخت به این باشه یادت_

 

  هنگام لحنش و آخر یجمله  ادای وقت پوزخندش

 گلوی بر چسبیده شد دستی ،"یاس خانوم" گفتن

 را او حامی اش،کاری خراب از بدتر که فهمید. دختر

 ؟!نزد دم  و شناخت

 از خشم، از گرفته گر  وجودی و لرزانی  پایی با

 .شد رد کنارش

 ! یاس ا _

 

 اسمش از لحظه آن در چقدر. بکشد جیغ  بود مانده کم

ی سایه! بود شده متنفر  بود؟  آمده ک 

 کنی؟می کار چی جا این  یاس؟ شده چی_

 



 و گرداند کوچه سمت به سری در، پشت  از حامی

 هم سایه سمت از که نگاهی. دید یاس کنار را سایه

 و پرید دهانش از حامی، دیدن بهت   با و  گرفت جواب

 :گفت

 !این ا _

 

. زد پوزخند دوباره حامی و کرد نگاه بیچارگی با یاس

 .عصبی هم کمی

 نکنه؟ موروثیه_

 

  و خشک و داشت نگه صورت  روی را غلیظش اخم

 .کرد  نگاه جدی

 !اجازه با_

 

 !بست خواهر دو روی  به محکم را در و گفت

 

 هفت _و_ چهل_پارت #

 



  با صورتش. کرد نگاه خواهرش به باز دهانی  با سایه

  یک او از شده، گرد چشمان و پریده باال  ابروان آن

 یاس به را  مبهوتش نگاه. بود ساخته سوال عالمت

 :زد لب و دوخت

 شد؟ چی_

 

 . داد نشانش را سینی

 .نیفتاده دهن از این تا بریم فعال_

 بود؟ چش  جیگره این. شده چی. ببینم کن صبر_

 

 صدای و باشد در پشت شاید کهاین از وحشت با

 :غرید باشد شنیده  را خواهرش

 .گممی بهت خونه تو بریم! سایه_

 

  حیاط وسط.  افتاد راه خواهرش سر پشت غرغرکنان

 :گفت طاقتبی دوباره

 ! دیگه بگو_

 دیگه گممی. فعال بریم. ستخونه   فرزانه_



 

 .داشت نگهش و کشید را دستش

 چه باشه، خونه فرزانه کنی؟می سختش انقد چرا_

 ...بگو داره؟ ربطی

 !دیگه گممی گفتم تو، بریم! سایه وای_

 

 ایچاره  یاس که کرد تکرار را اصرارهایش قدرآن و

 فرزانه، که  خوب چه و. نداشت  ماجرا کل  توضیح جز

 .بود رفته خانه، به هاآن بازگشت از قبل

 

. کنیم درست بریون هم با تا عزیز کمک بودم رفته_

. ناهارتون واسه  ببر گفت  دستم داد سینی یه برگشتنی

  باز در مگه کردم هرکار بود، بند سینی به دستم منم

  دیدم یهو شد، باز که همین زدن، زور کلی بعد   شد؟می

 .روش شد چپ  آبگوشت یکاسه  جلوم، شد سبز پسره

 !دروغ_

 بگم خواستمبود،می شده عصبانی  جوری یه! خدابه _

 . بیارم بشورم واست ببرم دربیار  پیرهنتو

 



 :گفت زده هیجان و خنده پر

 .بودم جااون من اگه آخ_

 کردی؟می کارچی _

 

 .کرد غنچه را هایشلب  و زد چشمکی

 ! شه لخت کردممی مجبورش_

 

 شیطنت پر نگاه زمین در  را اششده گرد چشمان میخ

 .کوبید او

 ! سایه_

 در و مودبانه که اینه  منظورم! حاال نُگرخی بابا_

 و بشورم ببرم بدین هاتونولباس گفتممی احترام کمال

 .کنم تقدیم بیارم

  جوراون یهو اومد بند  نفسم که بود بداخالق  انقد_

 . جلوم دراومد

 کردی، تعریف که جوراین! ها تو جلو درنیومد  اون_

 ! یارو شیکم تو  رفتی سینی  با تو مطمئنم

 



 نامشان بلند پایین یطبقه  از بار، سومین برای بیبی

 . زد صدا را

 دیگه؟ موندین کجا. کرد یخ غذاتون_

 

 . کشید اشکرده عرق موهای به دستی یاس

!  عرق شده هیکلم همه! بگیرما دوش  برم خواستم_

 . بودم ترسیده اول یلحظه  اون که انقد

 دیگه؟ نترسیدی بعدش فقط؟ ترسیدی اولش_

 

 و زد کنار نرم را او اش،خنده پر صورت  به توجه بی

  ناهار بود گفته رضا. رفت پایین یکی،  دوتا را ها پله

 . شدمی سرد داشت عزیز یخوشمزه  غذای و آیدنمی

  بند جا یک حتما و نیست مراعات آدم   سایه دانستمی

 لودگی افتاده اتفاق جریان درمورد و  دهدمی  آب را

  میز پشت. آمدنمی را ناهار رضا که بهتر چه. کندمی

 از برد، دهان به که را اول یلقمه  و نشست

 از اختیار بی. شد زده حیرت زیادش خوشمزگی

 قدرهمین را غذا این هم  دانیال یعنی  گذشت فکرش

. افتاد پایین سرش و خندید لبش داشت؟  خواهد دوست



  جمع همیشه حواس و تیز چشمان شکار که لبخندی

 .شد سایه

 افتادی؟ مونتلخ  گوشت جیگر   یاد_

 

. نشد متوجه چیزی و کرد نگاهشان پرسشی بی بی

 .کرد شکر رضا نبودن    بابت را خدا هم باز یاس اما

 جونم؟ بیبی خورینمی  چرا_

 .جونتون نوش بخورید . مادر چربه  من برا_

 ماست؟ و نون بازم آخه_

  جون نوش بخورید. کردم عادت. عزیزم کردم عادت_

 .شما

 

 از فرار  قصد او و کرد نگاه یاس به پرخنده سایه

 گریز مدام فکرش اما داشت را خواهرش  با چشمیهم

 . همسایه منزل  به زدمی

 هوایی   را او  بیشتر هم دانیال ماشین بوق تک صدای

 .کردمی  طرفآن



  خاموش را ماشین مکث، کمی با و زد بوق دوباره

 بود، گرفته تماس حامی  یشماره  با هرچه. کرد

 هویدا حرکاتش از را اشعجله  حاال و نگرفت  جوابی

 .بود

 از را کلید سریع. بود بسته اما جلو به داد ُهل را در

  محکم، فشار  یک با. کرد باز راآن و درآورد جیبش

 وارد و کند  پا از را هاکفش. شد وارد و کرد بازش

 . انداخت سر روی  را صدایش حال، همان در. شد خانه

 پسر؟ کجایی حامی؟_

 .مادر حمومه تو_

 

 سمت به را راهش کالفه پوفی با و ایستاد لحظه یک

 :گفت غرولندکنان. کرد کج حمام

 بابا؟  وقته چه  حموم_

 

 . کرد اعالم بلندتر را اعتراضش هم حمام  در مقابل

 !شد دیر بدو آخه؟ داری چی حموم  بابا_

 



 :گفت بلند

 خبرته؟  چه. حاال میام_

  یارو  بابا میام؟ من تا بخور ناهار سریع نگفتم مگه_

 ! منتظره

ی_  گفتی؟ ک 

 

 :گفت جانب به حق و کرد سکوت گیج

 !که  ندادی جواب. بهت بگم زدم  زنگ بار ده_

 ... پس خب_

 تهش و سر سریع زدن حرف جای! حامی  کن ول_

 .یارو  رهمی االن. بیار هم رو

  دم بمونه کمیه کرده خواهش ازش زور به رضا

 .بریم ما تا شمغازه

 

  حوصله با و نرم کمی و آمد پیش نان سبد با عزیز

 :گفت

 عجله. باشه خیر مادر؟ شده چی دانیال؟ خبرته  چه_

 چیه؟  واسه



 حموم؟  بره این گذاشتی چرا عزیز_

 

 : زد داد تقریبا حمام، در

 دانیال؟ چی  یعنی این_

 

 :گفت عزیز به رو دوباره  منظورش، و او به اعتنا بی

 داریم؟ چی  ناهار عزیز_

 

  از کند تمجدید و تعریف و دهد جواب شادی  با آمد تا

 آتش و آمد حرف به باز  دانیال اش،معرکه غذای

 . کرد خاموش  را او اشتیاق

 .بریم ما  واسه بپیچ نفر سه اندازه هست، هرچی_

 برید؟ بپیچم چی یعنی_

 

 هشت _و_ چهل_پارت #

 

 اموال و  حساب برا مشکلی یه شما یتحفه  این_

 اومده عمل به کاشف حاال اومده، پیش آبش وراون



 کار چی و چیه  مشکل بلده رضا های مشتری از یکی

 . بکنه باید

 ما تا داشته نگهش تمنا  خواهش و تعارف زور   به 

  برسیم ما تا خونه نمیاد ناهارم گفته رضا. جااون بریم

 .شه  حل کارمون و

 که کنه  یخ. افتهمی دهن از غذا. مادر که شهنمی _

 .دیگه نداره خوردن

 حامی. داره خوردن چی  همه کار سر. عزیزم چرا_

 !بابا ای دیگه بدو

 

 .کوفت در  به ترمحکم  ایضربه و گفت

 .دیگه اومدم! هم  تو حاال  خب_

  

 چی.  _شد  معترض دانیال به او، از حمایت به عزیز

  رو ریخته غذا. دیگه االن میاد مادر؟ داری کارش

 ! مبچه  بود گرفته دنبه  بوی. لباسش

 

کوه افتاد،می راه او از تر پیش که طورهمان  و  ش 

 :گفت کنان



 ! غذا این شد شر چه_

 

  حامی لباس روی ریختن غذا جریان بپرسد خواستمی

  بیرون حمام  از آماده، و پوشیده لباس او، خود اما را،

 .آمد

 .براش گممی خودم. عمه کن ولش_

 

  جمع هایشانحرف به که این از بیشتر دانیال،  حواس

 !حامی  ظاهر به شد  جلب شود،

 تیپیه؟ چه این_

 

 . کرد نگاه دقت با را خود  پای تا سر

 چشه؟ _

  شلوار و کت ؟!آخه پوشیدی چیه این! نیست چش_

 پوشیدی؟  چیه

 مگه؟ بده_

 یا کالس سر رینمی!  حامی خدا رضای محض_

 چی؟ اونم . بازاره وسط رضا یمغازه! که شرکت



  چیلی و  چرب که بری هالباس این با ! جوشکاری

 !آشغال  سطل برن باید مستقیم دیگه شنمی

 

 :گفت القید و کرد مرتب را کتش هایآستین 

 !صابونه و داغ آب با شستن دور یه شچاره_

 

 .شد آشپزخانه وارد عزیز، همراه و گفت

.  منه حکایت گن،می که سوخته  دهن و نخورده آش_

 ؟!عمه پختی چی   ببینیم بیار

 

 پیمان و پر ایلقمه و رفت اشصدقه قربان خنده، پر

  که غذایی و تازه ریحان عطر. گذاشت دستش در

 تحریک را اشتهایش بدجور  برد،می  سر از هوش

 و کت که بگیرد، لقمه  از بزرگی گاز  آمد. بود کرده

 .داد هشدار او به اشاتوکشیده  و تمیز شلوار

  که بخورم چطور عمه؟  چطوریه غذا  این سیستم_

 نشم؟ چیل  و چرب

 خوری؟ می اولته بار مگه! عمه بگرده سرت دور_



 یا من، واسه شومه غذا این یا ولی. نیست اولم بار_

 !خوابیده پشتش پلیدی نیت

 

  شده اشطعنه   متوجه  اصال کهآن بی و خندید ریز

 :گفت باشد،

 چقد ببین بخور  چرا؟ شوم. عمه نفس  برم قربونت_

 .کشید اون  زحمتشو همه. بشم یاس فدای. شده عالی

 

  که شد خاصی  طور یک اشچهره  یاس، نام شنیدن با

. دانیال حتی نه و دانستمی را معنایش عزیز نه

 یک به شبیه بودند گرفته کج هاللی شکل  هایشلب

  حالت اما! تمسخر یک نشان به هم  شاید. پوزخند

. معنا از پر و بود حرف از پر دانیال، به نگاهش

 نشان عزیز حرف به واکنشی کوچکترین که دانیالی

 و همیشگی های آشپزی این به چون شاید. نداد

 . بود کرده عادت همسایه  دختر دریغبی هایکمک 

 و مادر خونسردی به داشت بهت با که دانیال صدای

 .بود فریاد به شبیه تقریبا کرد،می نگاه اشپسردایی



  گممی دارم من. دوتا شما اینگنده دل  خیلی خدابه _

 تو داشتم نگهش انداختم  زندگی و کار از رو رضا

 ...یارو اون طرف اون از. مغازه

 منم هیچ، شد خشک که شیرت. نزن داد انقد بریم_

 .زدی نق انقد دوشیدی

 

 دانیال کنار از و برد دهان نزدیک احتیاط با را لقمه

 . شد رد

 . منتظرم ماشین تو من بیار غذاهارو_

 .ریممی من  ماشین با_

 بذارش! تریسنگین  نبری، جایی رو ابوقراضه اون_

 !ببرنش آشغاال با شب نُه. بمونه در دم همون

 

. شد روانه  حامی دنبال و  گرفت عزیز از را غذا ظرف

 از را هایشحرف  و نیست فروشی فخر اهل  دانستمی

 . داد هایششوخی  دل به دل پس. زندمی  شوخی سر

 به بیشتر بریم من یابوقراضه  با نظرم به اتفاقا_

  شلوار و کت! خدایی پوشیدی  چی! خورهمی  تیپت



  پیرهن حداقل هم؟ به میان اصال! آبی پیرهن با دودی

 .پوشیدیمی سفید

 

.  گذشتند حیاط  در از هم با و کرده پا به را ها کفش

 دور گلدار، سفید دستمال یک با شد، تمام که اشلقمه

  از. کرد پاک  کوتاه یضربه چند با و آهسته  را لبش

  در هم دیگر ایلقمه داشت دوست گذشت،نمی  اگر حق

  رضا جوشکاری خود تا که بزرگ قدرآن. باشد دستش

 کهآن بی رسیدند، که ماشین کنار. نشود تمام هم

 :گفت بردارد،  دانیال چشمان از را  نگاهش

  شد زده ُگه همسایه، دختر لطف به سفیدم، پیرهن_

 !توش

 

  هم مترمیلی یک که راند  زبان به حالی  در را حرفش

 شدمی باعث او بهت. نگرفت فاصله دانیال چشمان از

 . بنشاند لب بر دوباره را قبل  دقایق پوزخند

 

 چی؟  یعنی_

 



 نشانه را پنجره و داد حرکت باال به رو را انگشتش

 .رفت

! روم کرد خالی  آبگوشت کاسه یه کردم، وا که درو_

 ! دونمنمی... اما نبوده، حواسش گفتمی

 

 یخانه  باالی یپنجره روی  اختیاربی دانیال، نگاه حاال

 که شد طوالنی قدرآن مکثش. بود شده جاگیر   همسایه

 .آورد خود به را او بلند، بوق تک یک با حامی

 .دیگه کرد یخ هم تونسفارشی غذای! منتظره  رضا_

 

 تا اما. شد  جاگیر صندلی  روی و برداشت را  نگاهش

  چهارچشمی حامی شوند، خارج کوچه از که مادامی

  همسایه یپنجره  متوجه    دانیال، نگاه. پاییدمی را او

 !شاید اش،شده پرت حواس اما نبود

 

 نه _و_ چهل_پارت #

 

  شست چندم بار برای را اششده سیاه های دست رضا

 دانیال که غذایی  بوی. کرد خشک آهسته حوله، با و



 میز روی  و کردمی  خارج  کوچک سبد از داشت

.  بود کرده مستش چید،می  جوشکاری  انتهای

 قدرآن  اما آشناست غذای یک گفت می اششامه 

 .کردنمی کار درست فکرش که بود گرسنه

  که دید را حامی و انداخت مغازه بیرون به نگاهی

 تلفنی کشورش از خارج دوستان از  یکی با داشت

 .زدمی حرف

 :گفت بلند. برداشت  دانیال سمت به را هایشقدم

 هی نمیاد، هی. دیگه کرده شورش هم  پسره این_

 . بکشم باید من هم وعسلش ماه جور ! مرخصی

 پوالد؟ کی؟_

 صبح به صبح هی. اونم کارگر من کهاین  مث! آره_

  پیش چطور کارها کنهمی  جو و پُرس زنهمی  زنگ

 جا فالن. نمیام امروز من گهمی هم تهش ره،می

 . داریم کار جافالن دعوتیم،

  خوش بذار.  بدبختو داری کارشچی. داماده تازه بابا_

 !باشه

 ... فقط مگه_

 



 .کشید خط حرفش میان حامی صدای

 داماده؟  تازه کی_

 مرخصی راه به راه گرفته، زن تازه!  رضا کارگر_

 .کنه درکش خواد نمی رضا  داش. گیرهمی

 

 روی و چید سینی در را تمیزش هایاستکان  رضا،

 هاآن از خوریآب لیوان عنوانبه تا گذاشت میز

 . کنند استفاده

 دیگه زیادی  ولی. دانیال کنم درکش  خواممی من_

  خرج زندگیش گرونی، این تو موندم. گرفته مرخصی

 رهمی هی که خوادنمی مول پول نداره؟ مخارج و

 .میاد روزمزد آخه  مرخصی؟

 

 : داد جواب دنیادیده پیری همچون و  نشست حامی

 دوتا شما نکنه! رسونهمی  خدا رو بچه و زن خرج_

  بابا نرفتین؟  زندگی و زن سراغ  تاحاال بهونه همین به

 .دیگه شدین پاتال پیر

 



 آب کلمن با داشت که شود  رضا منتظر کهآن بی دانیال

  حامی به رو و پیچید خود برای گنده ایلقمه آمد،می

 :گفت

.  بزرگتری ما از که خودت! پیر گهمی کی به کی_ 

 ! سال سه اونم

 

 :کرد اصالح نشستن حین رضا

 !نیم و سال سه_

 !مهمه خیلی ساله نیم اون  آره! آخ_

 

  خنده با  حامی و لبش کنار  چکید اشلقمه از روغن

 . کرد نگاهش

 رو لقمه یه. بگیری زن نکرده الزم واقعا که یکی تو_

 .کردی کثیف هیکلتو همه بخوری، تونینمی

 

 هم خودش باالخره و  داد دستش به دستمالی رضا

 .نشست میز پشت



  با دانیال. جویدمی حرفبی و گرفتمی لقمه آهسته

  فکری درگیری رفیقش کردمی درک وجودش یهمه 

  و پیچید بزرگتر ایلقمه. دهدمی  آزارش  چیزی و دارد

 .گذاشت مقابلش

 دمغی؟ چرا داداش؟ شده چی_

 

 و مشغولی دل. کرد تشکر و گرفت دستش از را لقمه

 به کردمی وادارش شد، نمی  بند جا  یک که فکری

 . درددل

 گوش دوآن به و خوردمی غذا سکوت در حامی

 . دادمی

 .بیاد خواستگار خواهرم واسه قراره جمعه شب_

 

 به بیشتری دقت با دانیال و کرد ریز چشم حامی

 .داد تکیه صندلی

 راضی دلم اما. بکنم خودبی  مخالفت خواد نمی دلم_

 هیچی هنوز. سال و سن  این تو ازدواجشون به نیست

 دل تو بیارن طاقت چطور نفهمیدن، زندگی از

 متاهلی؟ زندگی مشکالت



.  نیستن تنها که اینا. نیان بگم دلیل بی هم تونمنمی اما

  رو خونه در بیاد باز نفر یه  دیگه، روز  دو باز ممکنه

 . که دارم نگهشون پستو تو تونم نمی. بزنه

 بخوان که  ناراحتی باالخره چیه؟ مشکل االن خب_

 نیان؟ یا بیان،

 و بار و کار و خانواده توی و ته خوام می فعال_

 ست؟کاره چی کیه؟ ببینم. بیارم در رو پسره زندگی

  نذارم اصال باشه، کارش تو گرفتی و گیر اگه ببینم

  کنه فکر.  جوراون نشه هوایی هم دختره جلو، بیان

 .رسیده شوهرش  وقت

 کاری نکردم وقت هنوز من و میان دیگه روز سه دو

 .شهنمی وقت. بکنم

  دم که هم ظهرها. شهمی شب رم،می جااین از تا

 هم پسره این. باز شهنمی و کنممی تعطیل من ناهاره

 .برم و دستش بدم ساعت یه رو مغازه نیست

  یا حاال. دیگه خواستگاریه یه! بیا کوتاه پسر_

 .شهنمی یا شه،می

 

 :گفت دانیال به پوزخندزنان



 هوم؟! بدبخت یا شهمی  خوشبخت  خواهرم یا_

  غصه  یعنی گممی. نبود این منظورم! داداش نه_

 تحقیقات، بری  نتونستی هم  تو حاال. که نداره خوردن

 . نوکرتم خودم

 

 را غذایش راحت خیال با دانیال و زدندمی حرف هردو

  و خوردمی غذا سکوت در همچنان حامی اما جویدمی

  هایش نگاه به. بود دانیال  به حواسش رضا، از بیشتر

 که این به. واکنشش به . هاحرف این شنیدن حین

 بود، یاس اگر! کیست خانم  عروس پرسیدنمی اصال

 تحقیقات از حرف خاطر آسودگی همین  با دانیال

  زد؟می

  حماقت فکر، این با و  کرد نثارش پوزخندی دل در

 دوباره را دانیال صدای. کردمی مالمت را اشپسرعمه 

 .شنید

 شروع هم فردا همین از تحقیق؟ برم من رضا؟ آره_

 .االن از حتی یا. آزادم. ها  صبح ندارم باشگاه. کنممی

 



  به احمق   یک پسر این. شدمی عصبی داشت حامی

  برای خواستگارها درصد  یک اگر حتی. بود معنا تمام

 ...آمدندمی یاس

 . پرید حرفشان میان تندی با

 داره؟  خواستگار  کدومشون حاال_ 

 

 و کرد نگاهش  ناگهانی سوال این از مبهوت رضا

 زیادی شنیدند، پسر هردو که جوابی. شد  ساکت دانیال

 !آمدمی  عجیب

 ! یاس. مکوچیکه  خواهر_

 ! نه_

 

  واضح کامال گفت، که متعجبی ی"نه"  از دانیال بُهت

 :گفت باز و کرد جور و جمع را خود کمی. بود

 !که  بزرگتره سایه  اون؟ چرا_ 
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 .بزند پوزخند تا بود  رضا نوبت

 زنمی و کننمی چک شناسنامه مگه ملت_

 آزارتره، بی کی ببینن کننمی  نگا خواستگاری؟

 !همون سمت رنمی

 

  نه و پررنگ یخنده این به نه. خندید  بار این دانیال

 .پیشین بهت آن به

 ریش پی باید داری، لطف انقدر راجبش  بفهمه سایه_

 .دادنتون آشتی واسه باشیم سفید

 

 یادامه و بحث  یادامه قید و برداشت را گوشی حامی

:  گفتن با و گذاشت گوش روی را گوشی. زد را غذا

 .گرفت فاصله دو آن  از ،"جان"

 :گفت بلند رضا

 ...غذات کجا؟_

 ! جان نوش. شدم سیر_

 



 به دوباره دانیال. رفت بیرون دست به تلفن و گفت

 :گفت و برگشت رضا سمت

 یاسو؟ دیده  کجا هست؟ کی پسره حاال_

 قرعه این تو گفتمی بیبی. دقیق دونمنمی _

  پسره عموی زن. دیدنش  یعقوب یخونه  هایایدوره

 .نشده آفتابی هنوز طرف خود . فعال کرده خواستگاری

 

 مغازه داخل  سرتاسری هایپنجره پشت  از حامی نگاه

 حرف میز،  یک سر بر که رفیقی دو و پاییدمی را

 خوشبختی نگران یکی. زدندمی  را ناموسشان

 داشت قصد خونسردی  با دیگری و بود خواهرش

 و بود کالفه.  بود شده تند نفسش. کند تحقیقات برایش

 دانیال دارد دوست خشم سر از کردمی حس. خشمگین

 یعنی! احمق یا بود کور یا پسر این. کند آویزحلق  را

 ... یاس که نبود مهم برایش

 

 !دیگه بیا حامی؟  رفتی کجا_

 .داشتم تلفن_

 ای؟ کارهچی  امروز تو ببینم_



 ...باید  صبح. بیکارم دیگه امروز_

 حاال پس خب. گفتم بعدو به االن از. کن ولش صبحو_

  طول هم اگه! تحقیق بریم من  با بیا بیکاری، هم تو که

 .میاد هم خودش رضا غروب دم کشید،

 !تایی سه

 

 همراه سفیه اندر عاقل نگاه یک با بلندش پوزخند

 .بود

 واسش؟ تحقیق ریمی  هم تو_

 

 : گفت خونسرد

 !نداره وقت که گفت! آره_

 

 آمدنمی بدش. داد فشار  هم روی محکم را هایشلب

 هی راآن و باشد هایشدندان زیر دانیال یخرخره

  سر بر را  حرصش تمام  که قدرآن بجود، هی بجود،

 . کند خالی بیخیال پسرک این



  خبرت شد خالی وقتم! دارم کار جایی فعال من_

 .کنممی

 !که بیکاری گفتی االن ا _

 .نیستم بیکار گممی دارم االن_

 

 به که لطفی بابت. داد دست رضا با و شد مغازه وارد

 صمیمانه بود، کرده حقش در اش،مشتری  کمک

 :گفت عجز با دانیال. کرد تشکر

 تو باشه هرچی. خب رفتیممی هم  با اومدیمی_

 ! تریباتجربه  بزرگتری،

 !دانیال دارم  کار امروزو_

 

 :گفت رضا به رو و

  خواستی، کمکی هرجا هروقت اما دارم  کار امروزو_

 . کنی حساب تونیمی من رو

 ! داداش داری فدایی_

 



 جاآن  بیشتر اگر. زد بیرون و گفت کوتاهی خداحافظ

  مردک! آمددرمی حسابی دانیال خجالت از ماند،می

 !عقلبی

  پسر که نکرد فکر این به ابدا  و کرد روشن را ماشین

  دندش. برگردد چطور  وسیلهبی است قرار اشعمه

 تحقیقات قصد داوطلبانه که حاال! کردمی گز پیاده! نرم

 !درک به رفتمی داشت،

  فشار محکمتر را گاز پدال و کشید صورتش به دستی

 بار اولین. دادمی آزارش داشت قبل دوسال یاد. داد

 او و است افتاده پا پیش یمسئله  یک کردمی  فکر

  که حاال اما زودگذر حسی با ساله هفده استدختری 

 هفته، یک این در که حاال دید،می را  دخترک باز

  که حاال بود، روزها آن  مثل اتاقش یپرده هایتکان 

  کردن ورزش حین یاس، نگاه دیدمی پنجره پشت از

 ته شود،نمی دور او از هم لحظه یک حیاط، در دانیال

 ...هنوز نکند  که فروافتاد چیزی دلش

 . داد ادامه را مقصدشبی یجاده و گرفت نفسی

  فکر او به هنوز یاس. زدمی حرف  دانیال با باید

  خبربی عشق این و عالقه این از او شاید و کردمی

 .بود



 . کردمی روشن را او باید
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 خیال  تو نگاه  و است خواب تو اندوه گیرم

 سال؟ همه این عزیز کیست منتظر  دلم پس

 

 خبرم؟ بی من که کیست منتظر  دلم پس

 ورم؟ شعله خودم اندوه آتش از من که

 

 تویی که خیالم به شد وا پنجره یک ماه

 تویی که خیالم به شد پا به شور جا همه

 

 شد گم باید تو چشم در که است  رازی چه این

 شد مردم این و تو نمای انگشت باید

 

 ای شده شقایق باز من دل گمانم به



 ای شده عاشق  تو است گذشته کار از کار

 

 داند  می خدا کیست عطش این دلم در

 داند  می خدا نیست خودم دست عاشقم

 

 خبری  بی ما  ز و هستیم تو چشم عاشق

 خبری  بی جا همه از  هنوز که حالت به خوش

 "بهرامیان: شاعر"

 

 به میلش. کرد قفل را جعبه و بست را دفترخاطراتش 

. بود گرفته دلش. نداشت توان دستش اما  بود نوشتن

  را سایه  های حرف خواستمی. مغموم و شکسته

 یواسطه  به امروزش، شد؟می  مگر اما کند فراموش

 باشد تلخ بود  قرار خود خودی  به خواستگارها، آمدن

 قلب کشتن به  بود بسته کمر که هاییحرف به وای و

 را روزش اما شد رد  کابوس با شبش. روحش و

 با که روزی کند؟ وصله شب به خواستمی چطور

 کجا خواب  اما سپرد خواب دست به را خود  طلوعش،

 کجا؟  او چشمان و



  هر. اشک آبستن چشمانش و بود غم  آبستن   قلبش 

 .کردنش سرریز  برای شود تلنگر توانستمی  چیزی

 .شدنمی تلنگر این دلیل سایه کاش و

 می پف چشات! تخت اون از بکن دل خانوم عروس_

  سیبیلش  و ریش تموم گرخه،می ببینه، دوماد کنه،

 !اونا  پای کشیده زحمت چندسال! ریزهمی

 

 با و بود کشیده خود روی صورتش باالی  تا را پتو

 .نداشت برخاستن قصد بیداری،  وجود

 دوست منو نیمروهای  رضا. دیگه پاشو. یاس پاشو_

 !پاشو. نداره

 

 دلیل کهآن بی و است ناراحت دخترک دانستمی

.  بیاورد حال سر را او داشت قصد بداند، را اشاصلی

 از رضا صدای! موردشبی هایشوخی  و  اذیت با حتی

 .کرد خود متوجه را دختر هردو هاپله  پایین

  بیاید راحت خیال با. کرده حاضر بیبی رو صبحونه _

 ! دیگه پایین

 



 و ماندنمی هاآن بیدارشدن انتظار به بی بی دانستمی

 رضا، خبری یجمله  با اما کشید خواهد  را زحمتش

  هم روی تر محکم  را هایشپلک  و شد آسوده خیالش

  دید،نمی بلندکردنش برای توفیقی که هم سایه. فشرد

 .رفت  بیرون اتاق از و برداشت را کیفش القیدانه

 

 جان به  دیروز هایحرف  از که زهری اما رفت

  را جمالتش. سوزاندمی را او هنوز ریخت، خواهرش

  جمله هر با دانستنمی و  آوردمی لب به تاب و آب با

 .کندمی زجرُکش را نوابی دختر چطور

 دانیال کهاین مث. زدمی حرف بیبی با داشت رضا_

 ! تحقیقات  تو واسه برن  بود قرار جیگره پسر این با

 

 .شد مبهوت و پرید باال  ابروهایش

 چی؟   تحقیق_

 !دیگه جان کرامت  همین واسه_

 

 :گفت گیج

 کرامت؟ _



 یبرادرزاده کردی؟ فراموشش زود انقد ! بابا ای_

 !دیگه پشتی  کوچه یهمسایه  فخرالسادات شوهر

 

 اما بود لعاب و رنگ  از پر سایه های لب بر خنده

 حرف و گشودن لب برای کندمی جان داشت یاس

 .زدن

 ... خب_

 چی ندارم خبر رو جیگره این! قشنگت جمال   به خب_

  همه دانیال گفت بیبی به رضا که شنیدم اما کرده کارا

 کل توی و ته. جو و  پرس واسه گذاشته  وقتشو

 . درآورده هم  خاندانشو

 

 .بست بعدش حرف  با را یاس یبازمانده دهان

  چیشون  همه گفته. داده اوکی دانیال گفتمی  رضا_

 کار کنم فکر. کرده تایید رو پسره. ما  به خورهمی

 .بیاد خوشش  ازش مجبوره نکنم غلط. شد سخت رضا

 

 .بوسید محکم را خواهرش یزده یخ صورت و گفت



 اومد خوشت درصد  یه فردا اگه. شد تو نفع به_

  بیخود دیگه. نداره مخالفتی  رضا مطمئنی  ازش،

  شوهرش  وقت و ستبچه خواهرم که نمیاره بهونه

 . نیست

 .خورهمی  زنگ داره گوشیت  مادر، سایه_

 

  رفت. طلبید پایین یطبقه  به را او بی،بی بلند صدای

 .کرد رها خالء در را  حیران یاس و

 

 شد، شوم خبر این قاصد که ساعت آن و دم آن از

. نفهمید هم خودش و کرد رها برزخ در را خواهرش

  رختخواب به زود را دیشب یاس کهاین کردمی  فکر

 از دل که هم حاال و ستخستگی  سر از برده، پناه

 نسبت که ستحیایی  و خجالت روی از کند،نمی  تخت

 مراسم درمورد  او با رضا و رفتمی.  دارد رضا به

.  شدمی سرخ خجالت از دخترک و زدمی  حرف شب

  در اصال و کند بهانه را  خواب که بهتر همان پس

 دارد یاس نداشت خبر. وقتش به تا نشود حاضر جمع

 .زندنمی دم و خوردمی  را خودش



 مطمئن و شنید که را رضا ماشین شدن روشن صدای

  از محکم را پتو اند،زده بیرون  خانه از سایه و او شد

 و ایستاد پنجره پشت. شد بلند و کرد پرت خود روی

 به و ایستاد کند، لمس را پرده دستش کهآن بی

  زل روبرو یهمسایه  حیاط نامشخص   و  مات تصویر

  احساسش  داشت قصد رحمیبی با که ایهمسایه . زد

. شنیدمی را زدنش حرف بلند صدای. بزند رگ را

  هنوز اما شدمی  متوجه  حامی و عزیز  با را جمالتش

 دانیال از کردمی حس. بود نشده وصل پرده به دستش

 کرده فکر چه خودش با. کینه  پر و دلگیر. است دلگیر

  چطور کهاین بدتر و رفت تحقیقات پی برایش که بود

 و بود درگیر فکرش کند؟ تایید را او داد  اجازه خود به

 .دیگر جایی   حواسش

 راآن آهستهو رفت پرده سمت دستش کی نفهمید و

 .زد کنار
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  و حامی  متوجه نه که بود غرق خیاالتش در قدرآن

 با که عرشیا متوجه نه و شد اششکارچی چشمان



 و زدمی دید را دخترک داشت لبخند، پر صورتی

 بتواند تا نایستاده طوری دخترک که خوردمی افسوس

 . بگیرد او از دیگر عکس  دو یکی

 

 بلند بلند داشت  که دید را دانیال ابتدا آمد، که خود به

 که ایخنده. گذاشتمی عزیزش سر به سر و خندیمی

 با و کند رها را پرده تا  پیچید هم در را دخترک دل

 دق داشت او. بزند بیرون اتاق از آشکارا  بغضی

  بد در. دانستنمی هم را این حتی دانیال و کردمی

 تمام مغزش، قلبش، دلش،. بود افتاده گیر موقعیتی

 نبود معلوم که اویی. داشت را او تمنای وجودش،

یر کجاها  جسمی ضعف و درد پا آن با بیبی. کردمی  س 

  تمیزشان همیشه یخانه  کرد سعی و شد کار به دست

  اگر خواستگارها رفتن و آمدن. بیندازد برق  دوباره را

 یاس. بود همین درستش آداب اما ماندمی نتیجهبی هم

 داشت دوست نه و کند خسته را او آمدمی دلش نه هم

 به پا دست، به دستمال رو این از. بزند حرف کسی با

  عقب به هم را او کم کم و رفت پیش پیرزن پای

 عطر شد، که غروب حوالی . کرد تشویق نشستن

 .بود برداشته را خانه بیبی غذای خوش



  زد، که حرفی با عزیز آمدن و رفتمی مالش دلش

 .گرفت او از هم را اشتهایش

 براش بریم. ببینم دانیالمو دومادی بشه کی آخ_

 که؟ باهامون میای بیبی. خواستگاری

 برام فرقی دانیال و رضا. عزیزمه. پسرمه دانیال_

 .  میام حتما باشه، دنیا به عمرم. ندارن

 .ببینمت بیا یاسم. جون بیبی کنه حفظت خدا_

 

 .درآورد ادا داشت سعی

 ...را خوشحال  هایآدم ادای

 ...را شرایط بودن طبیعی ادای

  برخالف چیزی نه و دارد دل در غمی نه کهاین ادای

 ...افتاده اتفاق اشخواسته 

 

 دستش عزیز. رفت جلو و زد لبخند لرزان اما آهسته

  شب غرق. کرد نوازشش خوب و گرفت دست در را

 .بوسید مهر از پر را صورتش  و شد نگاهش



  خیلی برات من. قشنگم یاس بشی خوشبخت الهی_

 ...خواستمی دلم. داشتم آرزوها

 

 شب در نبود درست شاید. خورد را حرفش و گزید لب

 او با اشمادرانه  آرزوی  از دختری، خواستگاری

 یا داشتم آرزو گفتمی اصال؟ گفتمی چه. بزند حرف

  یاس اصال؟ بود درست شوید؟ عروسم  سایه، یا تو،

  مهربان دوباره و خندید لبش. کرد نگاهش  منتظر

 :گفت

. قشنگم گل بشه قسمتت بخت بهترین که ایشاال_

 .هاییبهترین  الیق دونممی

 

 کرد، رفتن  قصد که عزیز.  زد  لبخند تلخ و کرد تشکر

 باز با شد همزمان آخرش، دعای. رفت در دم تا او با

 !رضا ورود و  حیاط در شدن

 

  انگار. گرم  و بود صمیمانه شده بدل و رد های سالم

  کرده دانیال که ستکاری عزادار یاس که انگار نه

  دخترک برای رضا محضر در هم باریک  عزیز. بود



 سمت به که دم همان و کرد خوشبختی  آرزوی

.  شد  خارج خانه از هم دانیال چرخید، اشخانه 

 یاس سمت به مادرش، روی از را او نگاه که خروجی

 .نگریست رضا به هم بعد. کشاند

  و من که مردیم گشنگی از عزیز؟ کجایی_

 !سالم! تعزیزکرده

 

 عزیز و  رضا. بود کرده ادا همه به رو را سالمش

 ...یاس اما دادند را جوابش

 .دیگه حاضره. گذاشتم ماکارونی. مادر بریم_

 

 :گفت رضا به و کرد بلند را صدایش

 ...کسر و کم رضا؟ نداری باری کاری_

 

 خود ی خانه  حیاط در پا و گذشت در از که عزیز

  گردعقب. نکرد معطل هم ثانیه یک دخترک. گذاشت

 . رفت آشپزخانه به مستقیم و کرد



. بست چشم و کشید نفس عمیق و خشم  پر بار چند

 حرصی کسی از حد، این در حال به تا  کردمی حس

 .بود نشده

 مادر؟ در دم بود رضا_

 !بیبی  بله_

  تازه قشقرق یه دوباره و میاد االن. کرد دیر سایه_

 ...نداره خوبیت.  ندازهمی راه

 

  گرفت آب زیر را یخ قالب کند، نگاه بیبی به کهآن بی

 . انداخت دوغ پارچ در را هایخ  از تکه چند و

 .زنممی زنگ بهش االن_

 

  زنگ صدای همزمان و شنید را حیاط در بستن صدای

 .آمد هم اشگوشی  خوردن

 را گوشی خیس هایدست با و کرد  رها را ها یخ

.  کرد سالم بلند و شد وارد رضا. بود سایه . برداشت

 . رفت استقبالش به بیبی

 : زد پچ آهسته



 تو؟ کجایی_

 ست؟خونه  رضا! یاس الو_

 

  هاحرف خالل  از. شنیدمی را زدنشان حرف صدای

 . دارد کردن حمام قصد وقت، فوت بی رضا شنید

 :زد پچ دوباره

 .رسیده تازه. ستخونه  آره_

 

 .برید را او نفس و پیچید خانه در رضا بلند صدای

 .بزن اتو یه منو یسفیده پیرهن  سایه،_

 

 :گفت گوشی در هراسان سایه

 زنه؟می داد داره چرا_

 

  آشپزحانه به را خود بیبی و بست رضا را حمام در

 . خسته صورتی و لنگان پایی  با. رساند

 



 چرا. خوادمی  لباسشو. حموم بره خوادمی. هیچی_

 سایه؟ دیگه نمیای

 ...فقط. خیابون  سر. جامهمین. اومدم بابا_

 شده؟ چی_

 دستم تو نایلون دوتا یکی. بودم اتوبوس تو من ببین_

.  اتوبوس تو جاموند چادرم شد، اونا پرت حواسم بود،

 . نیست چادرم  داد،  ای دیدم شدم پیاده یهو

 

 :زد  لب ترس با

 حاال؟ کنی کارچی خوایمی. سرم بر خاک_

 بیام تونممی من یاس. دیگه زدم زنگ  همین واسه_

 اگه عرشیا یا دانیال. ببینتم یکی ترسممی  اما. خونه

 .رسهمی هم رضا گوش به  حتما ببینن،

 که کارهایی این و تو دست  از! وای! سایه وای_

 .کنیمی

 

 :پرسید نگرانی با بیبی

 نمیاد؟  چرا مادر؟ شده چی_



 

 سه _و_پنجاه _پارت #

 

 .بماند تماس اتمام منتظر تا  خواست و داد تکان سری

 خب؟ کنی کار چی  خوایمی_

 میاری؟  چادر واسم_

 

 :گفت زدهوحشت 

 و بیاد یهو رضا. سایه شده  تاریک هوا االن؟ من؟_

 ...نیستیم  جفتمون ببینه

 قبل  . وراین از منم بیا،  وراون از تو. فهمهنمی _

 .ایمخونه  بیرون، بیاد کهاین

 !فقط  دارم چادر یه من آخه_

 .بیا بیبی چادر با. دیگه بکن کارش یه_

 ! کوتاهه بیبی  چادر_

 . دیگه بجنب. کردی مخسته!  یاس وای_

 . اومدم باشه_



 

 :گفت کالفه بی بی

 مادر؟  چیه  چادر قضیه_

 

 : داد جواب و رساند حد ترینپایین  به را صدایش

 . ببرم چادر براش برم. کرده گم چادرشو_

 

 .کرد نگاهش  استیصال با و زد چنگ را اشگونه

 .دختر این دست از بده مرگ منو خدا_

 .واسش برم می رممی_

 

 . رفت باال و کرد تند پا

 !مادر نکنید دیر_

 

 را اشمشکی  چادر. رفت اتاق  به و انداخت باال سری

 خود سر روی  را رنگی  چادر و برداشت سایه برای

 . انداخت



 .افتاد آینه به گذرا نگاهش

 بود اشخواستگاری  شب مثال! بود عروس مثال

 ...وقتآن

 ! پیشکش آراستگی و آرایش. بود نپوشیده هم لباس

 

  را آب شر شر صدای. آمد پایین یکی دوتا را هاپله

 هال در از کهاین از قبل. گزید لب و  شنید ازحمام

 .سراند دستش در را پولش کیف بیبی شود، خارج

  چیزی یه بودم  رفته بگو رسید سر رضا اگه بگیر_

 . بخرم

 

 پشت به چندبار . زد کوچه به زود و داد تکان سری

  کوچه ترآسوده خیالی با.  ندید را کسی  و برگشت سر

 و بود تاریک. دوید خیابان سمت به و کرد رد را

  باعث بیشتر قسمت، آن هایچراغ  نبودن

. آمدمی دور از که دید را سایه. شدمی اشدستپاچگی 

  را حرصش  او لب روی گشاد لبخند رسیدند، که هم به

 . کرد چندبرابر



 قشنگتونو شب ببخشید ؟!خانوم عروس اومدی_

 . کردم خراب

 رضا تا خونه برو بدو. سایه فکری بی خیلی  خدا به_

 .کنی اتو شوسفیده پیرهن گفته. نیستی نفهمیده

 

 ایبهانه  هیچ رضا تا شد  دارشعهده بیبی که کاری

  را این دخترها لحظه آن و  نکند پیدا عصبانیت برای

 .دانستندنمی

 

  آقای بزنم، براش تیپی یه. کنممی هم اتو رممی  حاال_

. بندازن لنگ  جلوش شن پا شطایفه  و تیر با داماد

 واسه گرفتم مهشاد از شیکی هایلباس  چه دونینمی

 باید. ناسالمتی عروسم خواهر.  بپوشم امشب

 ... از بترکه چشمشون

 هاست؟حرف این جای االن . توروقرآن بسه! سایه_

 .کنممی  سکته دارم تو جای من

 .بریم بیا. نیفتی پس. هم  تو حاال  خب_

 .میام  منم برو تو_

 نمیای؟ االن چرا_



  تو چادر  بعدم. فهمهمی ببینتمون هم  با رضا یهو_

 تو. ستساده که کردی سر منو چادر االن. دانشجوییه

 .میام منم بعد دیقه سه دو برو،

 

 و نرم ابتدا و کرد پرت  برایش هوا در ای بوسه

 خیابان تاریکی سمت به سرعت کمی با بعد و خرامان

 وهم از پر که  سکوتی و ماند یاس. دوید کوچه پیچ و

 دوباره  و برگشت سر  پشت به آهسته. برایش بود

 صدای اما. زدنمی پر هم پرنده. زد دید را روبرو

  شدمی باعث  اطراف، همان  در سگی کشیدن زوزه

  بعد و کردمی صبر کمی باید. بیفتد جانش به دلشوره

. نبود درست هم ایستادن جاآن اما. رفتمی  خانه به

. آیندمی سمتش به که دید را نفر دو یکی که خصوصا

 آن یمغازه تا. انداخت سر پشت به نگاهی دوباره

 طرف آن به و گزید لبی. نبود راهی خیابان سوی

 نایلون با و خرید پدبهداشتی بسته یک. رفت

 که هم  دیر دیگر طوریاین. زد بیرون اشمشکی 

 .گفتنمی  چیزی رضا رسید،می

 بلندتر را  هایشقدم و دوید سمت همان به دوباره

 و گرفت نفسی رسید، که تاریکی قسمت به. برداشت



 نیست حوالی آن در کسی کردمی  فکر. دوید تقریبا

 ...اما

 !عزیزم حاال بودی! خانوم  کجا_

 

 .پرید عقب به قدم یک و کشید بلندی هین

  چشم  لحظه  یک. چسبید ترمحکم  را چادرش  اختیار بی

 گوشش در که کریهی یخنده صدای اما بود بسته

. لرزاند را دلش و کرد جمع را حواسش نشست،

  که هرقدمی با و بود چسبیده تنش به تقریبا پسرک

 .کشیدمی  جلو را خود هم او رفت،می عقب یاس

  حوری یه. جون خدا کردی نصیب  چی! ننه آخ_

 ! بهشتی

 

  او قبل روز  دو که کرد لعنت را سایه دل در اراده، بی

  نازکتر ردیف یک را ابروهایش  و کرده اصالح را

 دیگران چشم به خیلی این کردمی حس. بود برداشته

 . آمد خواهد

 ؟ !رو اونا انقد گزیمی  چرا! جوون. قربون  لباشو_

 



 گفت؟  می چه عوضی پسرک. گرفتمی رعشه داشت 

 !فهمید می  رضا اگر وای

 کوبش اگر و شدمی رها وقفه بی و تند نفسش

 . استمرده که داشت حتم نبود، قلبش یکرکننده

 آقا گینمی بیرون، میای شب وقت این! موشه  خانوم_

 گیره؟می  گازت گربه

 

 و ور این نگاهش و بود شده قفل ترس از دهانش

  زنگ سرش در کلمه یک همچنان. چرخیدمی ورآن

 "رضا. "زدمی

 به باراین و کند پیدا جرات کمی تا شد باعث او نام

 دستانی اسیر که چادرش اما برود پیش جلو سمت

 .زد جیغ ارادهبی و بلند شد، ناپاک

 دست به. نداشت باکی شنید،می هم  رضا اگر حتی

 . .. تا بود بهتر مرد،می رضا

 !خوشگلم کنیمی  ناله که نکردم کاری هنوز_

 

 ؟!عوضی کنیمی غلطی چه داری_



 

 چهار _ و_پنجاه _پارت #

 

 از دستی که چرا کارساز و بود بلند جیغش صدای

 .رسید فریادش به غیب

 پی و رگ تمام... صدا  این و بود کرده یخ تنش

  مشت پشت مشت. چسباند هم به را اششده متالشی

 که نفسی با او و شدمی جوانک یحواله  که بود

.  ریختمی اشک  فقط هابیچاره مثل بود، شده آریتمی

 از تا شد بلند. کرد جمع را خود و کشید را چادرش

 قدم یک توانست فقط اما شود دور شده پابه  یمهلکه 

 ... افتادمی او برای اتفاقی اگر. بردارد

  نشست،  مزاحم فک روی که دیگری  سنگین مشت

. گذاشت فرار به پا و کشید  خود با را لشش تن وقتآن

. فشان خون چشم دو این و بود مانده او حاال

  خشمگین و دورگه صدایی با ایستاد،  که روبرویش

 :غرید

 بیرونه؟ شب وقت این  خواهرش دونهمی  رضا_

 



 پای که بد چه و کند نگاهش نداشت جرات حتی

 .زدمی لنگ هم رفتنش

 ...حیاتی عالئم تمام با اما بود مرده الل

 ! صدا این دربرابر بود شده  چندبرابر هم اششنوایی 

 ؟!یاس خانوم شنوینمی _

 

 هرچند. شنیدمی او زبان از را اسمش  بود بار اولین

 ...سرزنش پر و گرتوبیخ  لحنی با

 .کردمی خطابش حامی یشیوه به هرچند

 ؟!کجا  حامی صدای و کجا دانیال زدن صدا اما

 

 ... بعد نفر  تا بمونی جااین انقد قراره_

 

 تاسف با را سرش و دمید بیرون صدا پر را نفسش

 به هم را خودش دل حرصش، پر هللااال الهال! داد تکان

 .آورد درد

 . شکست صدابی بغضش و گرفت نفسش هم دخترک

 :زد لب ناباور ؟!گفتمی چه



 ... دانیال آقا_

 ؟!چی که دقیقا جااین شب وقت این اومدی شما_

 نداری؟ بزرگتر مگه تون؟خونه  نداره مرد مگه

 تونیمی شد؟می چی بودم رسیده دیر اگه دونیمی

 بفهمی؟

 

 !بفهمد توانست نمی نه

 به ارادهبی و بود ایستاده رخش به رخ که زمانی تا

 .شدمی  ناکار اشمخیله بود، زده زل چشمانش

 ...بودم اومده_

 برای خوبی  توجیه اومدی، که دلیلی هر به! چی  هر_

 !شهنمی تنهایی، اونم  بودنت بیرون شب وقت این

 

 بزند؟ حرف دادنمی اجازه چرا

 و بست را نفسش  راه بغض ولی. نبود ضعیفی دختر

 .کرد گریانش و ساکت

 به تا که طورهمان. نبود  نزدیک او به انقدر  حالبه تا

 . نبود ندیده رحم بی همهاین هم را او حال



 دختر، این شدنمی  باورش. نداشت او از کم هم دانیال

 تمام از کهاین با شب، ظلمانی هوای این در

 و مانده جااین  هم باز است، باخبر رضا هایحساسیت 

 رفتن دل   نوا،بی  دختر دانستنمی. کندمی  نگاه فقط

. نبودند مصیبتی کم هم اشگونه  روی هایاشک. ندارد

 .بود ناموسش او

  با جااین رو  تو بیاد رضا. خونه برو برگرد زودتر_

 .نیستم  جلودارش منم  دیگه ببینه، وضع و سر این

 

  شده هوار زمین روی که شد چادرش  متوجه تازه

.  افتادمی سرش  از موقعیتی بد در همیشه لعنتی. بود

 پشت با را اشکش. پیچید خود دور  ترمحکم  راآن

 با را بود نیامده جا هنوز که نفسی و کرد پاک دست

 پر که شود رد کنارش از آمد. داد فرو بغضش

. شد او یمردانه انگشتان درگیر بار این چادرش،

 !دانیال مهربان انگشتان

 ! یاس_ 

 

 و آمد باد در نوازشگر یزمزمه  یک مثل صدایش

 ...یاس بود گفته زیبا چه. لرزاند  را گوشش یالله 



 

 ! برو طرفاون  از. سوخته هاچراغ  همه طرف این_

 

 ای،ثانیه  چند تالقی   یک قدر به. کرد نگاهش فقط

.  کرد تند پا کوچه  سمت به و کرد سیراب  را چشمانش

  را قلبش شکبی  چادر، روی دستانش یجامانده عطر

 و انداخت حیاط  در را خود. کردمی پیش از تربیچاره 

  نفس وقفهبی و تند داشت. کوبید هم به محکم را در

 کرده عرق دستش در بهداشتی پد نایلون. زدمی نفس

 بود نشده چیزی. نبود خودش دست دلش حال و بود

 ... که

 ...نه اما

 ...او برای

 آمد، جا  که نفسش. بود افتاده هااتفاق  خیلی  انگار

 را رضا خواندن آواز صدای و شد خانه وارد پاورچین

  امشب حمام که بود شاکر را خدا چقدر. شنید حمام از

  ها پله. است کشیده طول  بیشتر وقتی هر  از برادرش

. کشید عمیق نفسی دیدنش با هم بیبی  و دوید باال را

.  کنند جور   و جمع زودتر تا کرد حاضر را سفره

  هنوز و رسیدندمی سر  خواستگارها دیگر، ساعتی



 که ایسایه جز  هیچکس. بود نشده حاضر کسهیچ 

 با و زد تن هم را  مهشاد شلوار و کت سومین

  این که انگار نه انگار! کردمی  آرایش داشت سرمستی

 را او اگر رضا وگرنه. است یاس مدیون را آرامش

 این تمام به پی شکبی دید،می چادر بدون

 با حسابش وقتآن و بردمی  هاکاریپنهان 

  زار حالش به که بیابانی های گرگ و بود الکاتبینکرام

 !بزنند
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. بست محکم را در و کرد پرت اتاق در  تقریبا را خود

 . چرخید  سمتش به دست، در رژلبی با سایه

 . ریخت تنم گوشت کنی؟می  همچین چرا! بابا چته_

 .انداخت صندلی روی و کشید سر  از را چادر

 ! پررویی خیلی سایه زیاده روت خیلی_

 

. شدنمی تمام تنش لرز و  بود شده تند دوباره نفسش

 و خودش  حال به که قدرآن . خواستمی گریه دلش



 دانیال. ببارد خون بود، افتاده گیر آن در  که شرایطی

 او که دانیالی. بود داده اوکی و رفته تحقیقات برایش

 همان دوباره و داد نجات کسی ناپاک دست از را

 نشانه را او پاکی و حیا سالمت   جمالتش، با دانیال

 ... بعد نفر تا منتظری بود گفته. رفت

 که مغزش مثل درست.  شدمی فشرده هم در قلبش

 از. کشیدمی  پیش پا با و زدمی پس دست با داشت

  او احساس پر گفتن یاس گذشت،می که هااین یهمه 

  روی و کشید صورتش به دستی کرد؟ می  چه را

 یکی را اشزده  الک هایناخن سایه. شد آوار صندلی

  به جوری  یک. گرفت صورت مقابل و کرد  فوت یکی

  فقط فعال بود کرده فراموش انگار که رسیدمی خود

. استساده خواستگاری یک و اولیه آشنایی یک

 شده تمام چیز همه که بود زمانی مناسب اشآراستگی

 .باشد پیش در ازدواج جشن و

  کن جمع  خودتو پاشو زدی؟ غمبرک باز چته_

 چشم به که خواستگاریه اولین بفهمن نبری آبرومونو

 !بینیمی

 



 را رضا صدای. بدهد را جوابش  نداشت حوصله حتی

 را او و رفتمی بیبی یصدقه قربان بلند که شنیدمی

 !پسندش  جوان  تیپ برای انداختمی دست

 !ببینمت ! یاس_

 

 چشمان. کرد نگاهش و شد خم زانو روی و گفت

  خود برای اش،چانه  گرفتن باال با را خواهرش سیاه

 . خرید

 کنی؟می گریه داری_

 

  چشمانش از را نم و کشید صورت به دستی زده شتاب

 .گرفت

 چرا؟ گریه. نه_

   یاس؟ ناراحتی انقد یعنی_

 

 .دزدید  نگاه باز  و کرد سکوت

  اومدن و امشب از ناراحتی انقد  عزیزم؟ آره_

 کنی؟می  گریه داری خاطرش به  که خواستگار



 

 در را تنگش دل   غم   تمام تا کردمی تحریکش داشت

 . بگرید های های و کند  رها آغوشش

 عزا بشینی  جوری این تو  بذارم مردم من مگه یاس_

 بگیری؟

 

 .شد خیره  مهربانش خواهر به و آورد باال  را  نگاهش

. کنممی  شوخی باهات دارم همش خدا به من_

 چیو؟  همه گرفتی جدی انقد چرا. فقط بخندیم خواممی

 .میان دارن که جدیه_

 بیان االن مهمه؟ خیلی خواستگار اومدن مگه. بیان_

  تاحاال من برا کهاین یعنی تمام؟  چی همه یعنی

  چیزی نظری بهم هیشکی نیومده، رسمی خواستگار

 نداره؟

 

 را آن پی یاس اگر که شدمی بحثی وارد داشت

 .رسیدمی  جالبی  چیزهای به حتما گرفت،می

 دونستن واسه ایبچه فعال که نکن نگام جوریاین_

 ! چیزا این



 ؟!بدین شوهرم قراره و مبچه _

  هنوز تو برم؟ قربونت بده شوهر تورو خوادمی کی_

 مراسم این کردن قبول دونینمی نشناختی؟ رو رضا

  یعنی داماده؟ یخانواده و بیبی اصرار خاطر به فقط

 یپسره با کلی رضا باز  هم بله بگی اگه دونینمی

! نه بگی بخوای کهاین به وای داره داستان دربدر

 زمینه؟ این تو اونم یاس؟ اجباره آدم   رضا

 

 :گفت خودش دهد، جواب یاس دهد اجازه  کهآن بی

 و گهمی زور  خیلی وقتا  خیلی رضا دارم قبول البته_

 ...مورد این تو اما. شهمی منطقبی  زیادی

 

  پرت را حواسش ها،پله یمیانه  از رضا بلند صدای

 . ماند ناقص جمله و کرد

 . باال میاد داره! ستزاده حالل اوه_

 کردی؟ اتو  پیرهنشو_

 

 تندی و بود رضا به حواسش هم  شرایط این در

 ! نکردنش



 . کشید زحمتشو جون بیبی _

 

 را قبل دقایق جدیت و  رفت آینه سمت به دوباره

 !کنار گذاشت و بوسید

  و ریش همهاون با پسره خوادمی دلم همش من ولی_

 سرشون وسط که اینا  از. باشه نداشته مو پشم،

 ! خلوته هم شونکله  جلوی و  عقب طاسه،

 

 با یاس زیرلب فحش و خورد اتاق در به ایتقه

 .ماند نطفه  در سایه شیطنت پر یخنده

 دیگه؟  نمیاین چرا. گشنمونه بیبی و  من! دخترا_

 بخوریم؟ شام بعد شین آماده شما  اول قراره

 باید . فعال شلوغه سرمون! جون رضا آره_

  نایسی خواهرای چه بفهمن. ملت جلو کنیم سرافرازت

 شما. االن نیست  تنمون هم درستی مباس لباس. داری

 . کنیممی صدات بعدا برو

 

  ابرویی. برد سوال زیر را حیایش و گزید لب یاس

 :زد پچ و انداخت باال برایش



 خوادمی دلش! شده سرخ گوش  تا گوش  االن خدا به_

 ! ب بُره منو سر

  پایین؟ بده راه رو شما قراره کی ؟!سایه گیمی  چی_

 ... کردن سالم یه حد در

  بری خودت تو! ببین عروسو داداش! اوهوکی_

 تو بیاد نذاره غولش نره  داداش مهشاد، خواستگاری

 خوره؟ برنمی بهت جمع،

 تو شینیدمی کنیدمی  سر چادر دوتا. نکرده الزم_

  کم. کرد یخ شام. پایین بیاین  زودتر االنم. آشپزخونه

 .شهمی پیداشون کم

 

  سریع و تند هایقدم صدای و بود قدیمی ساختمان

 چنین  یهمه مثل شدمی  باعث هاپله  روی رضا

  پرخنده سایه. بلرزد پایشان زیر کمی زمین هایی،وقت 

 :گفت  و کرد پاک را لبش رژ

  داماد اگه دیگه االن. هم تو بردم هاشواخم  قشنگ_

 ! بده اوکی بهش رضا داش محاله نباشه، هم  کچل

 

 .بوسید را زده حیرت یاس صورت و شد خم



 بریم بدو. خستگی و گشنگی  از افتممی پس دارم_

 درمون درست جفتمونو بیا بعد. داریم چی  شام ببینیم

 .کنم خوشگل
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 از و کرد بیشتر را سرعتش سایه. ایستاد و شد بلند

 .شد رد اتاق در

 که خودمه کار راست تمقیافه این کردن درست_

! کرامت بیچاره. نشن واجب  وحشت نماز  خداهابنده

 دست از همونارم پشت،کم  موهاش و  باشه کچل اگه

 ! دهمی

 ...خیلی! سایه که واقعا_

 

  را هاپله و خندید بلند. درآورده را یاس لج فهمید

 همین طبیعتش. نشنید دیگر هم را حرفش. دوید پایین

  شکل دیگران گذاشتن سر به سر با هم جدیتش. بود

 یاس کردن اذیت از هم لحظه یک که طوری. گرفتمی



 مورد هم را خندان بی  بی  و برنداشت دست رضا و

 .داد قرار عنایت

 هم یاس اگه که کردی خوشگل انقد جونم بیبی  آخ_

 !خودت سروقت  میان بروبرگرد  بی بیاره، نه بخواد

 

  همسر یادگار که را گلش از پر بلند  سفید روسری

  جلوتر کمی بود، آورده جنوب از و بود مرحومش

. رفت خندانش دخترک یصدقه قربان و کشید

 دلش اما ست منفی یاس آخر و اول جواب دانستمی

  بینخوش . ببندد خواستگار روی به را در نبود راضی

 شروعی شودمی فرمایشی، خواستگاری   این که بود

 گرفتن سامان درنتیجه و دیگران ورود برای

 . هایشنوه

 

 خود بیبی  و فرستادند باال شدن حاضر  برای را یاس

 در هم رضا. کرد جور و جمع   را آشپرخانه تنهایی به

  هایپیام جواب و کردمی  نگاه تلویزیون به سکوت

 صبح کوهپیمایی  به را او داشت. دادمی را دانیال

 .کردمی دعوت جمعه

 نه؟ یا حاال  میای_



 هست؟  هم حامی_

 !تایی  سه آره_

ی_  دانیال؟ نکنی زابرامون صبح چهار بریم؟ ک 

  هشت نیم و هفت صبح؟ چهار خبره چه داداش نه_

 .ریممی

 نیست؟  دیر_

 ! دیگه صبحه سر دیره؟_

 . شیممی پزآفتاب وراون از. آخه گرمه_

 !بریم  شیش گهمی  حامی_

 .پس ریممی  شیش_

 

  جواب بی دانیال  آخر پیام و شد بلند خانه زنگ صدای

 .ماند

 بریم؟ خونوادگی خوایمی_

 

 و گذاشت  اوپن روی را گوشی سوالش، به توجه بی

  دیگری و  خونسرد و نرم یکی که یاس  و سایه به رو



  باز برای و  کرد نگاهی نیم داشت،برمی قدم شتابزده

 .رفت در کردن

 جز هم بیبی و داشتند سر  به چادر هردو دختر، دو

 پیچیده چادر در را خود تماما  اش،گرفته فرق موهای

  هامهمان احوالپرسی و رضا گرم تعارف صدای. بود

 زیر گشاد ایخنده با سایه. رسیدمی گوششان به

 : گفت زدمی چنگ را دلش اضطراب که یاسی گوش

  چشمت  یک، تا بشمار ده از! معکوس شمارش_

 !شمشاد  شاخ جمال به شهمی  منور

 

 .خندید دوباره او و کوبید پهلویش به آرنج با یاس

 داره عادت عروس بفهمن درنیاری بازی  وحشی_

 ! بندازه جفتک

 ! یاهللا! یاهللا_

 

 بیبی همراه و کرد ساکتش رضا یمردانه گفتن یاهللا

. کند دعوت داخل به را  مهمانان تا رفت جلوتر کمی

 کرد فکر اما شود روبرو هاآن  با نداشت دوست یاس

. ببینند را  او خواستگارها کار، اول همین است بهتر



 ولی. بکشند پس پا و دریابند را اشنارضایتی شاید

 که دیگری جوان زن و   فخرالسادات  مهر پر لبخند

 مثبت انرژی ناخوادگاه شد باعث بود، ایستاده کنارش

 هر. دهد جواب مالیمت با را سالمشان هم  او و بگیرد

 سایه را این. داشتنی دوست و بودند مهربان زن، دو

 از ترگرم و شد متوجه اول نگاه همان در هم

  با. کرد تعارف  خانه داخل به را مهمانان خواهرش

 آهسته و گرفت زیر به سر یاس مردها، آمدن

 شد باعث که حرکتی. گفت خوشامد و داد را جوابشان

  دختر خاص حیای  و حجب این بار هزاران دل در هاآن

 نگاه داماد به کشیدمی خجالت. کنند تحسین را جوان

 صورت  از کنجکاو، و دریده نگاهی با  سایه اما کند

 ریش به رسید دارش حالت  و پرپشت موهای و کشیده

! استعربی  مدل گفتمی اقدس  مش که مرتبی  سبیل و

 و خواستنی عجیبی جور یک داماد لب  روی لبخند

 او به که نگاهی نیم همان با یاس که طوری بود دلربا

.  شد واقف امر این به بدهد، را سالمش  جواب تا کرد

 دو و کرد دعوت داخل به  را همه دیگر بار یک رضا

 هامبل  کنار تا را داماد هم بعد و  مرد دو و زن

 و گلدسته و بنشینند کرد تعارفشان. کرد مشایعت

 دست از یاس و بیبی نوبت به هم را شیرینی یجعبه 



 وقت آن نشستند، همه وقتی. گرفتند مادرش و داماد

  جا آن را خود و برود آشپزخانه  به باید فهمید یاس

  ابرو و اخم با رضا هرچه اما. وقتش به تا کند سرگرم

 به کند راهی هم را  سایه خواست انداختن باال

  کنار خونسردی با! نشد که نشد موفق آشپزخانه،

 روی القید را سفیدش چادر و  نشست بیبی

 از رنگی یشمی شلوار و کت. انداخت هایششانه 

 سر به براقی ساتن روسری و بود تنش در مهشاد

 یچهارخانه  هایحاشیه  و صدفی رنگ با بود کرده

م و تیره سبز ر   .ک 

 جور یک و آمدمی خیلی روشنش  پوست به که رنگی

. بود نشسته خوش اشبلوطی  موهای روی عجیبی

 دلفریب هم میزان همان اما بود مالیم زیادی آرایشش

. نکرد کوتاهی  هم یاس آراستن در. دادمی  نشانش

 با تا گذاشت دستش در آسمانی آبی رنگ به شومیزی

 هم یاس. کند ست اشتیره  آبی حالت خوش شلوار

 و کرد سر به سفیدی و آبی روسری هاآن  روی

 .پیچید خود دور لطافت با را چادرش
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 گشادی شلوار  زیر از اشاینقره و سفید هایصندل

 می نشان را  پایش یکشیده انگشتان بود، پوشیده که

 تا داشت نگه را او  آخر یلحظه  تا سایه و دادند

 روشن آبی از ترکیبی. بزند آبی الک را پایش  انگشتان

 !سیر و

 نیان. باشیم ما بده، رد  جواب قراره که  اونی بذار_

  ربطش نیومد، خوششون زندگیمون از اگه و ببینن

 !عروس نبودن خوب به بدن

 

  موهای از ایطره و کشید ترعقب کمی را چادرش

 . انداخت صورتش روی موج، حالت  به را سیاهش

 !دیمی بهشت  بوی چون نداری الزم  که هم عطر_

 

 .زدمی را حرف همین کوچکش خواهر با همیشه

 به یاس حس دانستنمی و دهدمی بهشت بوی کهاین

  بیشتر یاس.  است بهشتی  حوری یک ورای چیزی او

 و داشت دوست  را خواهرش دنیا، این در هرکسی از

 .دانستمی الهه را او



  وجود به نفس به اعتماد خواست می مدام که خواهری

 .شدمی موفق هم ها وقت  خیلی و  کند تزریق او

 حس و نبود دلش توی دل که امشب همین مثل درست

  منتظرش  که اتفاقی. بیفتد اتفاقی است قرار کردمی

  دیدمی که را سایه اما! تلخ و باشد بد  شاید و نیست

  با سرخوشانه و گرفته آسان همه این را چیزهمه 

 به. گرفتمی  آرام هم او  است، صحبت  گرم هامهمان

 . گفت ی"هللابسم " لب زیر و رفت آشپزخانه به تنهایی

 

  هایآستین تا گذاشت آشپزخانه صندلی  روی را چادر

 پس. نباشند کردنش کار مزاحم شومیزش، دارپف

  الکرسیآیت  یآهسته  ذکر با و زد باال هم را هاآن

 .کرد دم را چای

  جدیت توانستمی و شنیدمی را زدنشان حرف صدای

  احترام دیگران به همیشه برادرش. کند تصور  را رضا

  هاآن با  احترام و ادب  کمال در هم حاال. گذاشتمی

 هم کمی و بود ترجدی کمی فقط. زدمی حرف

 .  تجربهبی

  خیلی که برادری یگانه برای ترکیدمی داشت دلش

 به بود قرص دلش طرفی از. بود  شده مرد زود



 خواستگاری ینتیجه  از ابدا اشنگرانی. داشتنش

 تازه کهاین  برای سوختمی دلش فقط. نبود امشب

 به نسبت دانیال نگاه در که بود شده مسجل برایش

 نبود مطمئن انگار. نیست حسی  هیچ خودش،

 فهم و کندنمی  هم فکر حتی  او درمورد پسرهمسایه

 دودمان داشت دوروز یکی این در واقعیت این

 . دادمی باد به را احساسش

 

 سر هم سایه لحظه همان و چید سینی در را هاقندان

 .رسید

 و ذوق با و کرد پرت صندلی یدسته روی را چادرش

 :گفت شوق

 .جیگره خیلی پسره این یاس وای_

 پس دونی،می جیگر هم رو حامی تو که جاییاون  از_

 !اون مث ایهعتیقه یه اینم

 

 :گفت برچیده لب



  انگشت حامی بعدم! چه من به ایبدسلیقه تو! شوگم_

 عین قشنگ هیکلش. تو جون شهنمی اینم یکوچیکه 

 !ورزیده و  ورزشکاری! خودمونه  دانی  

 

 .ماند حرکتبی انقند روی دستش

 

 هم رضا از اصال. خوشگلتره  اونم از ولی_

 !ترهخوشگل 

 

  جان به هم را لباسش شدن خیس و چسبید سینک به

 :گفت بیشتری تاب و  آب با. خرید

  فکر و دیدی تاحاال که رو مردی هر ببین، یعنی_

 فقط و دور بریز تمومه، چیهمه  و قیافهخوش  کردی

 گفت جوری یه ناکس  اقدس مش این. بچسب اینو

 یا طرف کردم فکر من داره سیبیل و کرامته فامیلش

 ...یا پوشهعمامه و طلبه 

 

 .شد  بلند مهربانی با بیبی صدای

 . برم قربونت بیار چایی... یاس مادر_



 

 که بود رسیده وقتش چون گرفت گاز  را لبش او

 : گفت خنده با سایه اما برود نزدشان

 وای! کرامت  سبحان! راستی سبحانه هم اسمش_

  ببرم؟ چایی جات من شهمی! یاس

 

 او به را کار این و کند قبول خوشی  با خواستمی

 .شد پشیمان بعد، یجمله  با که بسپارد

 که االن. ببینمش  هم نزدیک نمای از  برم خواممی_

 کردمی نگاه رو رضا داشت یا کنم نگاش اومدم هربار

  چایی یبهونه به برم ولی. روم بود میخ رضا نگاه   یا

 کردن نگاه! منفیه جوابت که تو. بزنم دیدش قشنگ

 داره؟ . که نداره ایراد من

 

  و خوشرنگ های  چای وسواس، با و او به کرد پشت

 .  ریخت دار دسته هایاستکان در را  عطر خوش

 جا یه آخرش خدا به. سایه حیایی بی که الحق_

 . کنیمی  آبروریزی

 



  را هاآن رضایت، با و گرفت صورتش مقابل  را سینی

 و کرد مرتب سر روی را  چادرش. گذاشت میز روی

 .برداشت را سینی باز

 ! واست  نریختم چایی هم؟  تو میای_

 ! خانوم عروس بفرمایید شما! نخیر_

 

 برای بزرگ لیوان یک و رفت چکان آب سمت به

 .برداشت خودش

  میاد زورت و منفیه جوابت خوبه  حاال! گدا یدختره _

 !بگیرم نگاش از کامی یه منم

 !گفتیا چی شنیدم_

 

. برگشت سر پشت به و کوبید دهان روی را دستش

 با و بود ایستاده آشپزخانه یآستانه   در هنوز یاس

 و قوری سمت به تفاوت بی. کردمی نگاهش اخم

 رنگش. کرد پر را لیوان خودش برای و رفت کتری

  قوری در را آن. بود شده غلیظ. نداشت دوست را

 نقل ظرف.  بیاورد نقل کابینت از تا رفت و ریخت

  یا بخرد گفتمی رضا به باید. شدمی خالی داشت



  را خانه خریدهای بیشتر چون. بخواهد یاس از کهاین

 .بود دارعهده یاس

 کمی. ریخت چای لیوانش در دوباره و  برگشت زود

 بو را عطرش و کرد نگاه آن  به حظ با. ترکمرنگ 

  جاآن از تا رفت اوپن سمت به دست، به  چای. کشید

  خودش خیال به و باشد خواهرش  کردن تعارف شاهد

 !بزند دید را داماد سیر دل یک

 

 هشت _ و_پنجاه _پارت #

 

  بود رسیده تازه و کرده تعارف داماد عموی و پدر به

 از بعد و داشت را فخرالسادات هم بعد. داماد مادر به

 دور را میز شد،می تمام که قسمت این. بیبی هم آن

 .رفتمی داماد و رضا سمت به و زدمی

 

. قالی هایگل  به نگاهش و بود پایین کماکان سرش

  احترام و ادب محض فقط رسید، که داماد مقابل

 در گذرا ثانیه، یک قدر به و کشید باال  را  نگاهش

. گنگ و بود مات داماد  نگاه. دوخت چشم  صورتش



  هول دخترک شد باعث که حالتی! عمیق هم کمی

 .بدزدد نگاه کرده،

 سر بی،بی  خواست به و گذاشت میز  روی را سینی

 .نشست سایه  قبل جای

 !یاس ما، گل  دختر اینم_

 

 به رسید و شد بدل و رد مهمانان میان در هانگاه 

  نه که دادنی تکان. دادمی تکان داشت داماد که سری

 با هم بیبی حتی. رضا نه و فهمید را مفهومش  یاس

 چشم فخرالسادات  به پرسشی. کردمی  نگاه گیجی

 پچ پچ هم بعد و شدمی رنگ به رنگ داشت که دوخت

 .دیگران میان

  دادن تکان این و نگاه این معنی بپرسد خواستمی

  و جدیت همان با. آمد  حرف به رضا  که چیست سر

 . پرسشگر چشمان

 اومده؟  پیش  مشکلی_

 

 .آمد زبان  به من و من با فخرالسادات 



  اشتباهی یه کنم فکر... بگم چی... راستش... من_

 ! شده

 

 .شود تند خواست و رفت هم در رضا هایاخم 

 چی؟  یعنی_

 

  حرفی و کرد نگاه بی بی  به خجالت با  فخرالسادات

 :گفت مودبانه و کرد صاف صدایی داماد خود اما نزد

 یکی اون برای ما... اما کنممی جسارت من شرمنده_

 ! خانوم سایه. شدیم مزاحم خانومتون دختر

 

 زمین بر  آشپزخانه در که لیوانی شکستن صدای

 !کرد پرت را همه  حواس افتاد،

 

 نه _و_پنجاه _پارت #

 

 سالن در صدا هرچه بر شد پایانی خط شکسته، لیوان

 نفس صدای. فضا بر شد  حاکم ناگهانی سکوتی. بود



 با داماد مادر و پدر. شدنمی شنیده کسی از هم کشیدن

  زیر به سرش فخرالسادات و کردندمی نگاه  شرمندگی

 سر، یآهسته  تکان  با همسرش تنها،. بود افتاده

  و نگران نگاه.  داد می نشان  را خود تاسف

 رضا یگرفتهخون  چشمان به فقط بیبی یزدهوحشت 

 نشان منقبضش فک. شدمی ترسرخ  لحظه هر که بود

  تا دادمی کف از داشت که  قراری و داشت او خشم از

 با را مهمانان راحت،  خیلی و نباشد  خوددار دیگر

  بیبی. کند بیرون خانه از تیز و تند کلمات از رگباری

 بسا چه نگیرد، را میانه اگر دانست پایید،می را او که

 پس کند حرمتبی را هاآن رضا و شود آبروریزی

 : گفت توجیهی  و سریع خیلی

 ! میاد پیش_

 

 هم در  با او و نشست صورتش در  رضا تیز نگاه

 . کرد دعوت سکوت به را اشنوه اخم، کشیدن

 بوده خواستگاری یه. مادر نشده غلط که  خدا قرآن_

 .میاد پیش همه برا که سوءتفاهم یه و

 

 :گفت خجل  داماد پدر



  قصد. مشرمنده من. خانوم حاج ببخشید  واقعا_

 .نداشتیم جسارت

 :کرد اضافه همسرش و

  دیم،می توضیح براتون. شماییم ماه روی یشرمنده _

 .ببخشید امیدوارم

 

  را چیزی چه است قرار دقیقا دانستنمی هم خودش و

  یاس اشجاری در، دم همان از که وقتی دهد توضیح

  همسرش و او فقط که طوری لب، زیر و داد نشان را

 :گفت بشنوند،

 ! خودشه_

 

 عروس و سایه بود شده یاس چطور کهاین  حاال

  را جوابش هم خودش که بود سوالی بود، شده عوض

 !عذرخواهی این به کردمی حکم ادب اما  دانستنمی

 ادامه نوبت به اشخانواده و داماد شرمندگی ابراز

  وقت. شد داده توضیح هم  سوءتفاهم این علت و یافت

 وکیل. شد  ناطق بیبی دوباره رسید؛ که تکلیف کسب

 ! خانواده وصی و



 . بهتون دیم می  خبر بکنیم، رو فکرامون ما بذارید_

 و روییگشاده با بیبی. کردند بدرقه را مهمانان

 . هم در ایچهره با رضا و ذاتی مهربانی

 بود نبودنش و سایه سکوت متوجه حواسشان همه

 ولی یاس! است  چطور او حال دانستنمی کسهیچ  اما

  حیای و حجب به آغشته مهربانی   با کردمی سعی

. کند راهی را مهمانان مادربزرگش  همچون زیادش،

 برگشتند رضا و بی بی شد، بسته سرشان پشت که در

  رضا. بود ایستاده هال در کنار که پیوستند یاس به و

 شده گرفته بد حالش. زدنمی  هم حرف کلمه  یک حتی

 .بود

 یک! بود شده قسمتشان چه و کردمی  فکر چه به

 تا که شرایطی در هم  آن اشتباهی خواستگاری

 سن چون نپذیرد را داماد یاس داشت امید آخر یلحظه 

 ازدواج سنگین مسئولیت  پذیرش مناسب را خواهرش

 !دانستنمی

  را ترکشش  و تیر و غرغرها تا آمد شد،  که هال وارد

 هایخرده زدن جارو  حال در را سایه که کند رها

 ! ساکت و زیرسربه. دید لیوان یشکسته 



 از ردی  هیچ. انداخت نگاهی  هم یاس به و برگشت

 صورتش در دیگری حس هر یا ناراحتی یا عصبانیت

 !صامت  و خنثی. نبود

 و رفت در  جا از فشنگ مثل دیگر دید، را او که رضا

 :غرید بیبی به رو

  اگه د  ! اونا یا مایی طرف تو بی،بی فهممنمی من_

 ... که کنم بارشون  ُکلُفت دوتا ذاشتیمی

 خدابنده دیدی. که نشده چیزی! مادر بگیر آروم_

 ! داد توضیح خودش

 گوشم تو داری روزه ده! بیبی توروقرآن کن ولم_

  تو یاس قسمت شاید بیان، بذار بیان،  بذار خونیمی

 کوفت شاید باشه، خوب موقعیتش شاید باشه؛ این

  چشام تو صاف میان وقتاون باشه؛ زهرمار  باشه،

 !یکی اون نه، یکی این شده، اشتباه گنمی زننمی زل

 از و ببینن ویاس که. مادر داشته حکمتی اینم البد_

 !سایه به برسن یاس،

 

 . پیرزن سمت شد بُراق قبل  از ترکفری



  چرا آوردی؟ گیر منو  هم تو! بیبی  وای وای_

 چی؟ یعنی سایه به برسن یاس از کنی؟می  جناییش

 اومدن؟  سرنخ  پی   مگه

 

 که یاس کمک به دید،می نتیجه بی را  بحث که بیبی

  کردمی جمع  را میز روی وسایل سکوت در داشت

 ینخوردهدست یجعبه به افتاد رضا چشم. رفت

 !اپن روی شیرینی

  برا دیگه  تا یعقوب خونه در بندازم ببرم اونو بده_

 !در دم نفرستن خواستگار  من

 

 شدنمی آرام اما کرد دعوت آرامش به را او بیبی 

 :گفت و گزیدلب  او رسید، که یاس کنار. انگار

 

 چرا آخه؟ چه اونا به کارا؟ این چی یعنی! رضا ا _

 کنی؟می  آبروریزی

 

  فکر. صبور  زیادی خواهر این برای سوختمی دلش

 صمیم از. دهد بروز را اش ناراحتی خواهدنمی کردمی



  شکست دلش که خوردمی  را خواهری یغصه قلب

  در کردن نگاه تاب! شدن ضایع اصطالحبه  این بابت

 :توپید  سایه به رو پس. نداشت را چشمانش

 یپسره اون سر تو کوبیدیمی باید لیوانو این_

 دیگه آدرس یه که. باباقوریش چشای  اون با مشنگ

 ! دیگه جای بره نگیره،

 !آخه بود حیف_

 

 کرد؟  نگاهش حیرت با و شد ساکت رضا

 لیوان؟  چی؟_

 

 و کند جمع را اشخنده تا بود بسته لب دخترک

 حرف این با یاس اما نکند عصبی بیشتر را برادرش

  و نخند حاال! ترکاند را سکوتش پرخنده و شد منفجر

 !بخند کی

.  خندیدمی  ریز داشت هم بیبی سایه پررویی از

 و استجدی  کامال رضا نبود مهم برایش  انگار دخترک

 !ایحمله هر یآماده

 



 شصت_پارت #

 

 انداخت باال ایشانه کرد، نگاه که او آتشین چشمان به

 :گفت و

 !خوبی... اون به پسر بگم؟ دروغ! دیگه بود حیف_

 

 بغل را او. ایستاد  کنارش و خندید پرصدا دوباره یاس

 .بوسید پرصدا را اشگونه و کرد

 !رسوند دارحق  به روحق  که برم خدا قربون_

  زن   من کن فکر درصد یه  چیه؟ حق! هم  تو شوگم_

 !شم لوچچش مرتیکه این

 ... و جیگره گفتیمی که حاال تا! سایه ا _

 

 :گفت  عتاب با رضا

 ! یاس_

 و محشره و جیگره پسره گفت این! خب چهمن به_

  برم قربونت بعدم توپی؟می من به. تمومه چی همه

  حاال. اومده که بیاد شیرین بزی دهن به باید علف



  کنیمی عصبی چرا! هرچی یا کور چش یا لوچ چش

   خودتو؟

 

  ظاهر دیدن با و انداخت سایه صورت  در نگاهی نیم

 را رضا و خنده زیر زد پقی دوباره اش،آراسته 

 .کرد ترحرصی 

 :گفت گریمیانجی با بیبی

 !امشب شده خراب جنستون شماها چقدر_

  دادین گیر  بود قشنگ و گیرا همه اون چشاش چون

 چشاش؟  به

 

 :گفت پراحساس سایه

 !داشت هم برقی چه! بود گیرا خیلی هم واقعا_ 

 

 :گفت خنده با یاس

 گرفتت؟  نکنه_

 ! تو جون آره_

 



 . داد نشان خودی رضا

 ! بابا خجالت کم یه اصال؟ بینیدمی  منو_

 

  و کنارش آمد سایه رضا، اعتراض این به اهمیت بی

  انداخت باال ابرویی زدن گاز  حین. برداشت سیب یک

 :گفت و

  بخت خونه رفت دادیم شوهر پارسال خجالتو_

  فکرشو اصال رضا؟ برخورده طرز این بعدم! داداشم

 بیاد؟ خواستگار من برا کردیمی

 

 قاپید دستش از را سیب. شیطنتش دل به  داد دل رضا

 :گفت دراریلج  لحن با و

  هم یکیش حاال! ُمنگله پره  مملکت نکنم؟ فکر چرا_

 ؟!مگه عجیبه! میاد  خوشش تو از

 !!رضا_ 

 

 رسید، بس آتش به رضا خشم که این از خرسند بیبی

 دست در  هم یکی و گرفت سایه مقابل  دیگری سیب

 .بود آمده ترپیش که گذاشت یاس



 !مادر باشه چی  قسمت تا_

 ! خانوم بیبی که قسمت گفتی باز_

 چیه؟  پس نیست قسمت پسرم؟ بگم چی_

 که بیان بدم راه رو اینا دیگه بار یه من کن فکر_

 ! نه یا هست قسمت ببینیم

 همه  این خداهابنده. که نشده  طوری چرا؟_

. مادر  باش صبورتر  کم یه. کردن هم  عذرخواهی

 .شد شونشرمندگی باعث اخمت

 بی؟بی خودشون کار یا شد شرمندگی باعث من اخم_

 تو اونا و رفتن و اومدن هی همه این! بودن نوبر واال

 بذاریم که خوندی من گوش تو هم  تو و تو گوش

 !نتیجه شد این وقتاون... بیان

 

 .درآورد را داماد زدن حرف ادای

  عموزن. بود من از اشتباه.  هستم شما یشرمنده من_

 و خوبی از و دادن رو  جااین آدرس و اسم جان

 دوبار یکی و کردم جسارت منم گفتن، تونعزیزی 

.  دیدم رو  خانوم سایه کهاین  تا کوچه، این سر اومدم

.  داره هم ایدیگه  دختر  خونه این بدونم کهاین بدون



 کردمنمی فکر یعنی. گفتممی عمو زن به باید شاید

 . باشم گرفته اشتباه

 

  هایحرف لحن، همان با یاس و  گزید لب سایه

 . دادادامه را برادرش

  تا خونه از باریک  فقط شاهده من خدای_

  من که تحقیقی یهمه شد این و رفتم دانشگاهشون

 ! کردن جایی به انتخاب عمو زن  فهمیدم. کردم

 

 بلند دوباره او و کوبید پهلویش در آرنج با سایه

 . داد قرار مخاطب  را برادرش و خندید

.  بده گوش کوچیکتو  خواهر حرف بار یه و بیا! رضا_

  چیزی یه خدابه. ببره رو سایه زدهفلک  پسر این بدیم

 !دیممی سر هم

 

 .کرد نگاه  فقط رضا

 بدیم اوکی من جان! داداشی مورده بی تو گارد این_

 خودمون ولی حیفه اون حاال. قشنگه  چش همین به

 !شیممی  راحت



 قشنگ؟ چش بگو دیگه بار یه_

 ! قشنگ چش_

 

 دید  کههمین و رضا دربرابر بود شده حاضرجواب

 سرش فرق  بر و درآوَرد را اشدمپایی تا شده خم

  به پرخنده هم سایه و گذاشت فرار به پا بکوبد،

 . رفت دنبالش

!  برم خونه این از رضا قبل من ببینید خوابشو  مگه_

 عمرا نکنم، پیاده زنش رو گیردادن عملی واحد چند تا

 .بگم بله مشنگی و قشنگچش  هیچ به

 

  ایسایه ی کله پس   خورد و نماند ناکام رضا، دمپایی

 . رفتمی باال را هاپله و خندیدمی داشت هنوز که

  را آخرشبش قرص تا رفت کنانصدقه قربان بیبی

 پیام. برداشت اوپن روی از را گوشی هم  رضا. بخورد

 دوباره او و بود کرده رد جواببی را دانیال آخر

 : بود نوشته

 ببنده؟ رو بار عزیز  به بگم_

 



  سر از خستگی  بود، نشسته کمرش روی بیبی دست

.  بود مفید هم  او برای تفریح کمی. باریدمی  رویش و

  هوای از را  هایشریه  و کوه پای در عزیز با ماندمی

. شدمی خوب هم یاس برای. کردمی پر کوهستان  سالم

 را انگشتانش. تغاریته این نداشت خاصی تفریح

 .رقصاند صفحه روی سریع

 !صبح نیم و شیش. ریممی خانوادگی. ببنده بگو_

 

 .داشت لب  به لبخندی هرکس  خواب، وقت شب آن

 که قراری  و چیز همه شدن خیربه  ختم  خاطربه بیبی

 .بود گذاشته کوهنوردی برای رضا

 اشتباه    برای یاس بود فهمیده کهاین خاطربه رضا

 . نیست ناراحت آمده پیش

 او بود قرار که کسی گیرای چشمان به فکر با سایه

  ورق آخر یلحظه  اما  ببیند خواهرش همسر را

 کند، فراموش را پسرک های حرف آمد هرچه . برگشت

  همه خواب، حین شدنش دنده  آن و دنده  این با هم باز

 .افتادمی  تکرار دور روی و شدمی نوار چیز



  سبحان صورت و بود نشسته آشپزخانه کف لحظه آن

  هنوز صدایش اما دیدنمی کلمات این ادای حین را

 .بود زنده برایش

 

 شصت _پارت _ادامه#

 

 .داشت عجیبی زنگ که صدایی

 

  تا خونه از باریک  فقط شاهده من خدای"

  من که تحقیقی یهمه شد این و رفتم دانشگاهشون

 !"کردن جایی به انتخاب عمو زن  فهمیدم. کردم

 

 خود دور را پتو و گرفت نفسی بار،  چندمین برای

  و کند سوءظن  دچار را  یاس نداشت  دوست. پیچید

 دور خود  از را افکار این تا بست چشم سریع خیلی

 .کند

 گذاشت، بالین  بر سر که همین یاس، که  نداشت خبر

 .بود گذرانده مدت این که را چهآن تمام آمد یادش به



. داماد با زدن حرف برای بود کشیده نقشه دلش در

 و بگذارد کولش  روی را دمش کند کاری کهاین  برای

 نه کهاین  برای فقط! انداخت نی عرب  که جاآن برود

  بابت شود بدقول بیبی نه و کند دلگیر  را رضا

 کجا خودش وگرنه. داده خواستگارها به که ایاجازه 

 بود؟ آمدن این به راضی

  با ولو برود پیش طبعش باب  چیزهمه که خواست خدا

 .سوءتفاهم یک و اشتباه یک

 هم رضا اگر آمد،نمی پیش که هم اشتباه این حتی

  آخر، و اول باز کرد،می اعالم سبحان با  را موافقتش

 ...اما تمام و گفتمی همه به بلند" نه" یک او خود

  که دانیالی بابت کردمی چه را دارشجریحه  قلب

 ؟!تحقیق بود رفته برایش

 

 

 یک _و _شصت_پارت #

 

  خود با را عزیز سروصداکنان، و شده بیدار  خواب از

 تدارک رفتن نیکپیک   برای تا بود کرده همراه



 کوبیدن هم  به بود، کم هایشانزدن قدم صدای. ببینند

 .شد اضافه آن به هم زدن حرف و هاکابینت  در

 یه. اینه من سبد  نداری؟ تربزرگ سبد عمه_

 !ستنفره

. سبد تو گذاشتم رو چی همه من! عمه بگرده دورت_

 .هامیوه  واسه بذار خودتو سبد

 

  و انداخت وسایل و آذوقه پیمان   و پر سبد   به نگاهی

 :گفت زدهحیرت 

ی_ ی شدی، بیدار ک   کردی؟  جمع  اینارو ک 

  حتما گفتم کوه، بریم قراره گفت دانیال که دیشب_

 مهمونم. فهمیدن دیروقت من مث اینام خانوم بیبی

 حاضر چیزی  نکنن فرصت شاید. خداها بنده داشتن

 کم هم گذاشتم غذا هم پاشدم. شدم خواببی دیگه. کنن

 .کردم جور و جمع کم

 یه هی دیدم. جمعحواس یعمه این فدای به من_

 گشنمه کردم فکر! دماغم به خورهمی  خوبی  بوهای

 !بینممی  خواب دارم

 



 پاسخ اشبرادرزاده یگشوده آغوش   به و خندید ریز

 دراز دست  شد،می عصبی داشت که دانیال. داد مثبت

 را اشهندزفری داشت سعی بسته چشمان با و کرد

.  نشد یافتنش به موفق گشت هرچه اما پیداکند

  زیاد، شدن پهلو  آن و پهلو این با شبنیمه دانستنمی

 . است انداخته تخت  زیر راآن

  در و کرد بلند بالش روی از را سرش غرغرکنان پس

 صدایش سحرگاه، این در  خواستمی  که حال همان

 :گفت حرص  پر نکند، بیدار را هاهمسایه 

 بخوابیم؟  ذاریدمی ! ها ستجمعه  صبح_

 

 ! شیشه نزدیک   ساعت. دانیال شهمی دیر. مادر پاشو_

 . عمه کنممی بیدارش من_

 

 پتو. رفت بیرون هال در از و بوسید را موهایش  روی

  بود کرده پتوپیچ را خود دوباره  که پسری روی از را

 .خرید  جان به را اخمش و زد کنار

 !لختم ب ده مگه؟ داری آزار_

 



 پا به شلوار تنها،. کرد نگاه عریانش یباالتنه  به

 زود اما همسایه یپنجره  سمت  رفت نگاهش. داشت

 .شد  زیر به سر

 !بیننمی  ملت حیاطه،. خودتو کن جمع  پاشو_

ی تا. سرت فرق زده آفتاب. پسر دیره. دانیال بلندشو  ک 

 .برگردیم و  باال اون بریم

 

 ویج و  گیج. بود آمده باال سیستمش ویندوز   تازه

  بر محکم دست، کف با و کرد مکثی بیداری، و خواب

 ساعت به مخمورش چشمان با. کشید خود صورت

 .بود مانده صبح  شش به ربع یک . کرد نگاه

  بود واجب. ریممی نیم و شیش گفت دیشب رضا بابا_

 کنید؟ بیدارمون سحر یکله

 ناسالمتی. بریا خوایمی کوه بود؟ کجا سحر یکله _

 . دیگه پاشو. ورزشکاری

 

 و برداشت تخت زیر از را اشهندزفری  و شد خم

  با و انداخت دست روی هم را پتو. گذاشت  کنارش

 . برد خانه  داخل به خود



 ! کوه باالی. خوریممی  جاهمون  بریممی  رو صبحونه_

 

  رخوت با که اویی. شود بلند  او تا نماند  منتظر و گفت

 زنگ. کرد نگاه رضا یشماره به و برداشت را گوشی

 ! پیام یک هم  بعد و بود زده

 .بود قبل یدقیقه پنج برای. کرد چک را ساعتش

 "بریم؟می یا خوریممی  جااین رو صبحونه"

 

 دست خواب تا مالید دست کف با را چشمانش دوباره

  برایش  حامی، حرف از تقلید به. بردارد سرش از

 : نوشت

 !"کوه باالی. جاهمون بریممی"

 

 دستش کنار  از را هندزفری و شد خیزنیم گویان یاعلی

 وارد گرفته دوش و کرده نرمش وقتی . برداشت

  کرده تمام را کارها حامی و عزیز که  شد آشپزخانه

  خرما و پنیر و نان لقمه چند کردن حاضر حتی. بودند

 .کوهنوردی حین خوردن برای

 



 . گشنمه بدجور که بزنم من بدین لقمه یه_

 

 برای و گذاشت دستش در ایلقمه طاقت بی عزیز

 مثل. کرد رد  او اما کرد تعارف حامی به هم بار دومین

 .قبل دقایقی تعارف

 . نیست مگشنه که گفتم. عمه خورمنمی _

 .مادر کنی می ضعف آخه_

 چشاش بلکه بزنه پسرت  شازده بده هم  رولقمه اون_

 !هپروته تو زیادی. شد وا

 

 به لقمه شود، متوجه را  حرفش متلک کهآنبی عزیز

 .کرد نگاهش و برگشت  دانیال سمت  به دست

 هنوز؟  میاد خوابت نبودی؟ حموم  مگه تو_

 

  خود برای چای  لیوان یک و گرفت هم را دوم یلقمه

 . ریخت

  سر باال تاحاال شب نصف. هپروته تو کی معلومه_

  اگه گفتیمی بهم من، داداش   خب. رهمی  رژه داره من



 شم اذیت کمتر منم. شیمی  بدخواب شه عوض جات

 . باهات

 

 . رفت ماشین سمت به و برداشت را سبد

 .ریممی من ماشین با. دانیال نیاری رو تابوقراضه _

 

 .نیاورد هم خود روی به را دانیال  حرف و رفت

 

 دانیال سمت به نگران و کرد نگاه رفتنش به عزیز،

 . برگشت

 .  مبچه  چشه دونمنمی _

 

 :گفت و کشید سر ایستاده را چای

 ت؟بچه  چشه_

 حیاطه تو دیدم  شدم بیدار وقت هر دیشب! دونمنمی _

  چندبار. قرار و آروم نه داشت خواب نه. زنهمی قدم و

  چیزیه یه  شاید گفتم. بزنم حرف باهاش بیام خواستم



 و کار به  مربوط دونممی چه. بدونم من خوادنمی که

 .درسش

 

 .کرد نگاهش ریز و دانیال سمت به برگشت

  مشکل کارش تو ازش؟ داری خبر تو مادر، ببینم_

 اومده؟ پیش

  شبی نصف بیاد، پیش مشکلم حاال ؟!مشکلی چه نه_

 روقدم و حیاط به زده شب نصف این که اومده پیش

 رفتن؟

. جااین غریبه مبچه جان، دانیال! آخه دونممی  چه_

 .مادر  نشه پرت  ازش حواست

 

 دو_و _شصت_پارت #

 

 

  از عزیزتر پیشت حامی باز! شد شروع باز بیا_

  تا ده اون! من  مادر! من دست  سپردیش و شد پسرت

  از که تخت خیالت. کنهمی ساپورت و هدایت  منو مث

  هی. خورده زیاد شام حتما دیشبم. تره سرحال  منم



 دیگ ته  همه. پختم ماکارونی پختم ماکارونی گفتی

 مونده. درآورد تهشو تشازده دادی هم زمینیشسیب 

 .حتما  دلش سر

 

 : داد ادامه خبیثانه

 تو بپره امیدوارم گفتم! البته بوده منم آه ینتیجه _

 !گلوت

  خودت تو. بگی طوریاین میاد دلت  چطور دانیال؟_

 ...حامی بده خورمنمی دیگته  نگفتی

 ازش باشه! خانوم ُدخت عزیز برم قربونت  من_ 

 !چیه دردش  ببینم پرسممی

 

. گرفت آغوش در کوتاه را او و بوسید را صورتش

 را غمش دیدن و مهربان مادر این برای دادمی جان

 .آوردنمی  تاب

 ایه؟جامیوه  عزیز؟ آوردی کجا از رو سبد فسقل این_

 تو خودش با  برد رو سبد یکی اون. حامیه مال اون_

 .ماشین

 



  دست، به سبد را او و افتاد گوشی روی بر رضا نام

 .کشاند بیرون آشپزخانه از

 ...شما  حاضریم، ما! داداش جانم_

 

 کنار. بود در پشت رضا کرد، باز که  را حیاط در

 .نبود حامی خود  از خبری و  حامی ماشین

 . آورد پایین را گوشی و کرد  قطع را تماس

 دیگه؟ حاضرید شما. بخیر صب. رضا سالم_

 

 . حالبی و بود آلودخواب  کمی

 همش. زده  برپا ساعته دو بیبی ؟!بینینمی ! حاضر_

 نیم و شیش گفتمنمی بش شدممی الل  کاش گممی

 باید. سرمون باال نشه پا چهار از که بریم قراره

 صدای. کنه بیدارم شیش که ریممی هشت گفتممی

 .خنداند را دانیال و  او و آمد سر پشت از بیبی

 حرف پیرش مادربزرگ سر پشت آدم  نیست خوب_

 ! پسر بزنه

 پیر؟ مادربزرگ مگه گممی دروغ_



  ببین. بگیر یاد دانیالم از! که زنیمی غر  داری هنوز_

 ! سرحاله و قبراق چه

 

 همیشه که پایی با و داد جواب  مهر پر را دانیال سالم

  ها آن یخانه  سمت به کرد،می اذیتش و لنگیدمی کمی

 .برداشت قدم

 خواد؟  نمی کمک نداره؟ کسر و کم عزیز_

 

 :گفت خنده پر

 بفرما! رضا مث مخورده زخم یه خودمم من واال_

 .تنهاست عزیز. بیبی  داخل برو

 سوال با را رضا سوال و فرستاد  داخل به را او

 .گذاشت جواببی  دیگری،

 دانیال؟ کجاست حامی_

 مگه؟ نبود جااین_

 .ندیدمش اومدم من_

 



 به و کشید باال را کفشش پشت کنان، لی لی سایه

 :گفت بلند بعد. شنید جواب و کرد سالم دانیال

 نیست؟ هیشکی چرا پس؟ کوشن_

 پس؟ کو یاس. عزیز پیش رفته بیبی _

 . نمیاد یاس_

 

  هایپرت  و خرت میان از بیبی که را اشقدیمی چادر

  سر روی بود زده اتو و شسته و کرده  پیدا زیرزمین

 دانیال به رو. رفت عزیز یخانه  سمت به و کرد مرتب

 :گفت

 ! بااجازه_

 را او" بفرمایید کنم،می  خواهش" که این از قبل و 

 .شنید را رضا صدای بشنود،

 نمیاد؟ چرا یاس_

 آورد بهونه هی گفتم بش هرچی. دونممی  چه_

  فوتباله امروز  گفت هم تهش. میاد خوابم و مخسته 

 ! خونه بمونم  خواممی

 ! که عصره فوتبال_



 

 یاس با تا خودشان یخانه سمت به کرد گردعقب او

 حیاط وارد و انداخت باال ایشانه  سایه  و بزند حرف

 که حامی ماشین و ماند دانیال. شد عزیز یخانه 

 وسایل. نبود خبری خودش از و بود باز درهایش

 سر یکی یکی تا ماند منتظر و داد جا  هم را دیگر

  کوچه سر از دست به  نان که دید را  حامی. برسند

. برگشت  خانه به و کرد رها را ماشین پس آمد،می

 به. کند بازی بدمینتون دوستانش با آمدنمی بدش

 با را ها نان حامی. شد زیرزمین راهی یافتنشان  دنبال

 تا رفت و داد جا سبد در نازکشان نایلون همان

  چای بساط با  سایه زمان، همان. بشوید  را هایشدست

 عقب صندوق در را سبد و  آمد بیرون عزیز یخانه  از

 بیش فضولی همیشه، عادت به. گذاشت حامی ماشین

 ماشین در بیشتر کمی را سرش شد باعث حد از

  نطقشهم  وسایلش و ماشین بودن نو بوی . بچرخاند

 :گفت و کرد  شکوفا را

 نباشه حیف! دیالق یپسره گلوت تو کنه گیر که آخ_

 ! توئه زیر ماشین این

 



  قفل نگاهش اما کرد، بلند را سرش افسوس با و گفت

  کهآن بی. رفت  نفسش و  خورد جا! او چشمان در شد

  بر ناگهانی که وحشتی بیندازد، تا و تک  از را خود

 نسبتا سالمی با و گرفت نادیده را بود نشسته تنش

 او، روی حامی  نگاه. برداشت عقب به قدم یک بلند،

 او و کرد رسوخ  وجودش ته تا که بود دقیق قدر آن

  زده، که حرفی بابت خواستمی  انگار. کرد آب را

 . کند مجازاتش

 

 همان با فقط او کردمی فکر که بود ساده چقدر ولی

 صندوق در را زیلو که طور همان. آیدمی  کوتاه نگاه

  کند نگاه را سایه  آنکه بی دادمی جا عقب

 :گفت

 !تره بلند من از  سانتی پنج شما،  رضای_

 چی؟ _

. درازتره من از سانت پنج  شما رضای یعنی گممی_

 !که نیستم اون از تر  دیالق دیگه

 ؟!هوم

 



 شده، الل یسایه. کردمی  نگاهش خیره داشت که باز

 حتی که  طوری! بود شده فلج گفت شدمی  تقریبا

 .دهد قورت را دهانش آب توانستنمی

 !عظیم گند یک! بود زده گند

 !نداشتم منظوری_

 

 عذرش اما  انداخت پایین را سرش شرمندگی با و گفت

 .نیاورد زبان به را

 به توجه بی و کوبید صدا با را صندوق در حامی

 خانه طرف به و کرد جیب  در دست درمانده، دختر

 . رفت 

 

 سه _و _شصت_پارت #

 

 پس. ببیند خاطرآسوده را دخترک نیاورد طاقت اما

  او به پشت که حالی در و  کرد رهاتر کمی را صدایش

 :گفت داشت،



  زیر! نیست دیالق یپسره زیر ماشین، این ضمنا_

 فکر که کن درست بندیتو جمله! دیالقه یپسره  پای

 ! نبری قهقرا به آدمو

 

 نگاه. رضا  و یاس جز بودند آمده همه بعد، دقیقه چند

  ندارد آمدن قصد یاس شنید دانیال زبان از  وقتی حامی

  سنگین دانیال وجود روی قدرآن رفته، او پی رضا و

 شاید پسر دو این بین فهمید هم سایه که بود شده

 ...دانیال خود اما باشد ایمسئله 

 اشآلوده  را خود دانیال که بود دنیایی همان  هپروت

! بسته چشمان با زندگی  و خیالیبی دنیای! بود کرده

 هامتلک  متوجه نه و فهمیدمی را هانگاه  معنی نه

 مواقع، جور این در که رضا برعکس. شدمی

  بود شده خبردار شستش. کردمی عمل هوشیارانه

  ندارد آمدن قصد که برد می رنج چیزی از خواهرش

  حرف به را  او تا خواند و  خواند گوشش در قدرآن و

 .گرفت

  چرا بریم، جمعیدسته قراره وقتی هستن، همه وقتی_

 نمیام؟ گیمی تو

 !کن باور رضا  مخسته _



 تفریح ریممی داریم. که بریم کار سر نیست قرار_

 . بخوریم هوا بگردیم،. کنیم

  خشک هاگل از کلی. برسم باغچه به کم  یه خوام می_

 .کنم مرتبشون نرسیدم حسابی درست چندوقته و شدن

 .کنیممی درست هم با میام_

 !فوتباله_

 من نرفته  پایین گلوت از ناهار. گردیمبرمی  ظهر تا_

 ! خونه میارمت

 ... من خدا به. تو برو رضا_

 

 دیگر تا کرد ساکت را او و گرفت دست در را دستش

 .نکند تراشیبهانه 

 ! بیای خواینمی که چیه دردت ببینم بگو_

 ؟!داداش دردی چه_

  شناسمتمی بهتر خودت از. یاس کردم بزرگت من_

 ! بچه

 



 از که نیاورد هم خود روی به و بزند لبخند کرد سعی

 ؟!چه برای و که از. است دلگیر چه

 .کن باور خوبم من_

  ولت درنیارم تهشو تا  که دونیمی. کنمنمی  باور_

 ؟ !دردته چه بگو خودت پس. کنمنمی

 آمد نمی دلش اما بودند فرار در او از چشمانش

 برادر. بود برادرش. بگیرد نادیده را اصرارهایش

 ها،عصبانیت  و هاقُلدربازی  تمام با که کسی. عزیزش

 .رفیقشان بهترین شدمی گاه

 .فقط همین! گرفته  دلم... کم یه_

 کمه؟  همین_

 . آخه نیست خاصی  چیز  خب_

 . بگیره دلش خواهرش  نباشه رضا_

 !جون  از دور_

 دیشبه؟ خاطر واس گرفتگیت  دل_

 

 .کرد نگاه فقط



  نشدی ناراحت که بود راحت خیالم دیشب یاس؟ آره_

 . خواستگاری تو اومد پیش که اشتباهی اون از

 .نشدم_

  و خودت  با کنی خلوت خوای می که چته االن پس_

 ماها؟  از باشی دور

 

  خواهممی فقط: "گفتمی  گفت؟می  چطور گفت؟می چه

 مرا عشقش تب که پسری از باشم؟ دور دانیال از

 بیند؟ نمی مرا و سوزاندمی

 کالمش  زهر از شک بدون که پسری! حامی از یا

 !"مانمنمی  نصیببی

 ؟!رضا بگم چی_

 !ای گرفته  چرا بگو رضا مرگ_

 .داداش جوریاین  نگو_

 

 ...یاس بود گرفته بغضش

 همی؟ تو چرا شده؟ چی  بگو تو ولی! باشه گمنمی _

 !همین. فقط گرفته دلم_



 

 و گرفت آغوش در را سرش کرد،  نگاهش کمی 

. بوسید را موهایش روی  جاهمان بعد. کرد بغلش

 یاس. داشت دوست  همیشه  را یاسش عطر که موهایی

  سر چادر وقتی  مثل درست. دادمی را مادرشان  بوی

 . دیدمی او  ظرافت   در را مادرش  هیبت رضا و کردمی

 گفتنی حتما. کنم زورت خوامنمی. کنمنمی  اذیتت_

 . دیگه نیست

 

 ...موهایش میان کرد رها بلند آهی

 و مامان دیدم وقتی گرفت دلم خیلی دیشب من ولی_

 خواستگاری   تو! یاس نیستن  مجلس تو بابا

 و تو اختیارصاحب شدم دیدم آن یه. شونتغاری ته

 .تنهاییمون از لرزید تنم یهو. اونا صحبت طرف

 

  ناراحتش نخواست. حرف این با لرزید هم یاس دل

 .  کند

 مهمتر و همیم با سه هر. داریم همو ما... یاس ولی_

 . بزرگترمونه که بیهبی وجود   همه از



 

 سری هایش،چشم در شد سرریز که بغضی همان با

 .تایید نشان به داد تکان

  خواممی  من گیره،می که تو دل! آبجی نگیره دلت_

 !بمیرم

 .داداش  نگو جوریاین رضا،  برم قربونت_

 

 ...تلخ و درشت یقطره یک . چکید اشکش دخترک

  در کردندمی کسیبی احساس عجیب اما نبودند کسبی

 .موقعیتی  چنین

 .یاس کنی گریه که نباشم! شم فدات_

 

 بلند ها، همسایه  خیال  بی و کشید سرک  حیاط از سایه

 : زد داد

 !بابا شد  ظهر بیاین دیگه؟ کوشین_

 

 :گفت آخر بار برای و کرد نگاه یاس به رضا

 نمیای؟ _



 

 همه این و حرف همه این از بعد نرود؟ شدمی

 مهربانی؟ 

 . اومدم منم ماشین، تو بذاری وسایلو تا_

 

 .بود همین همیشه

  خواست   و کردمی کار همه دیگران خاطر  محض

 .شدنمی دیده خودش

 

 کمی درخت، یک زیر در را زیلو قرار، طبق

 پهن ماشین از اندک ایفاصله با و جاده از ترطرف آن

 وسایل چیدن برای شدند  مسئول عزیز و بیبی. کردند

  همه برای هم یاس. صبحانه  بساط کردن حاضر و

 و شوند ترگرم کمی تا گرفت مقابلشان  و ریخت چای

 داخل از چای لیوانی بنشیند، کهآنبی حامی. بیفتند راه

 دهان به قندی. نکرد هم تشکر  حتی و برداشت  سینی

 : گفت پسرها به رو و انداخت

 .خداست با کردنم بلند دیگه نشستم اگه من که بریم_

 



 :گفت دانیال

 ! حاال بخوریم صبحونه_

 مگه؟ نخوردی  صبحونه. شکم اون بخوره کارد_

 .فقط بود لقمه دوتا. نه_

 لقمه کلی عمه! من با تصبحونه  بریم. بوده زیادم_

 !بزن سق بگیر راه تو. کرده درست

 

 چهار _و _شصت_پارت #

 

 

 

 به رو. گذاشت سینی در و کشید سر را  چایش رضا

 :گفت رفتورمی  هایشکفش بند با داشت که سایه

 . دیگه بریم  پاشو درمیاری؟ چرا کفش_

 !که نخوردم چایی_

  با بیار بگیر لیوانتو. تفریح اومدیم کیا با! بابا ای_

 . خودت

 



  را چای قید!  چایش از خالی سینی و کرد نگاه یاس به

 .زد

  بیشتر موقع اون. گردیمبرمی  و ریممی. کن ولش_

 . چسبهمی

 

 تکاند کمی را چادرش. ایستاد صاف و پرید جا از زود

. افتاد راه همه از پیش. بیاید یاس تا نکرد صبر و

 .او  پی   از هم دانیال و رفت دنبالش به هم رضا

 کنیم فتح کوهی یه ترهاجوون ما تا بشینید شما پس_

 .بیایم و

 .کرد  اصالح را رضا حرف دانیال

 فکر. زیاده ارتفاعش هم چقد ببین! قله ؟!چیه کوه_

 !برگردیم غروب کنم

 

 دورتر و دور و رفت می تحلیل داشت صداهایشان

 دید را یاس و برگشت پا ی پاشنه  روی رضا. شدندمی

 : گفت بلند. است کرده سرگرم  وسایل با را خود که

 یاس؟ نمیای چرا_

 ! نمیام من_



 

 کرد حرصی را حامی جوری اما گفت آرام  و مختصر

  که لحنی با و کوبید سینی در تقریبا را خالی  لیوان که

 :گفت بود دادن آزار  فقط خاصیتش

 ما شما، بشینید . بهتره شه  تفکیک هاسنی رده آره_

 .میایم و ریممی  جوونا

 

  مسیر به  سوال پر و باز دهانی با یاس. رفت و گفت

 را سفره که شد کارساز متلکش. کرد نگاه رفتنش

 را هایشکفش. گرفت  نفسی و کرد پرت  سبد روی

. باشد همراه  که بود آمده. برداشت قدم سالنه و پوشید

  حامی چون کسی  هایمتلک  برای را راه رفت،نمی اگر

 .گذاشتمی باز

 

 :گفت رضایت با دید، را آمدنش که رضا

 ! خانوم آبجی قربون آ_

  عقب به همزمان دانیال و حامی شد  باعث حرفش

 نشسته پوزخند روی شود قفل یاس نگاه و برگردند

 و نداشت  مرد این به خوبی حس! حامی های لب بر



 باشد داشته وجود دیگری کس کردنمی  هم را فکرش

 .باشد متنفر آن از او، قدر به که

 

 و زدمی حرف کسی با داشت دست به گوشی سایه

 شد، نزدیکش که رضا. نبود سر پشت به حواسش

 :گویدمی که شنید

 اصرار همه این! که  میای گفتی. مهشاد بمیری_

 .کردم

 

 خوردن حرص از اما شنیدنمی  را خط پشت صدای

 .بردمی لذت داشت خواهرش

 موندم خواب  هی. بیشعور بری خواب به خواب_

 ! نبینمت گمشو. بودم خسته

 

 :گفت غرغرکنان و  کرد قطع او روی  را گوشی

 !داداشم حیف. لیاقتبی یدختره _

 !خدا به داداشت حیفه_

 



 با و  پراند جا از را او سر، پشت از رضا صدای

 .آمد فرود او یسینه در  برگشتنش،

 ! ترسوندیم! رضا وای_

  زن من واسه  نه مهشاد. پات جلو به بده حواستو_

 نسخه من واسه انقد. داداشزن تو واسه نه شه،می

 !نپیچ

 

 قدم آهسته  هنوز یاس و داد هل جلو به را او دست با

 که اویی جز بودند هم  کنار تقریبا همه. برمیداشت

 به پا با را سنگی تکه دانیال. داشتبرمی گام خرامان

 : داد قرار مخاطب را رضا و کرد شوت جلو

 دیدمشون! رفتن زود چه دیشب مهموناتون راستی_

 .رفتنمی که

 

 شنیده فحش او از انگار که  کرد نگاهش جوری حامی

! پرسیدمی خواستگاری  از داشت! احمق پسرک. است

 : گفت لب زیر

ل_  ؟ !پسر بود قحط حرف! دهنتو بگیرن گ 

 



 رضا سمت رفت  هاحواس  و نشنید کسی  را حرفش اما

 .اشجمله  و

 . نزنا حرفشونو_

 

 . شد کنجکاوتر و متعجب دانیال و خنده  زیر زد سایه

 مگه؟ شد  چی چرا؟_

 ! کن ولش. داداش هیچی_

 !رضا دیگه بگو_

 

 از مردمی داشت یاس و بود کرده پیچش سوال

 :گفت اخم من یک  با! حرص

 !بودن اومده  اشتباه_

 

 زمین روی شد میخ حامی اما شنیدند همه  را حرفش

 به دیگران،  و رضا به توجه بی. سمتش  به برگشت و

 :گفت یاس

 شد؟ چی_

 



  دیدمی کهاین از داشت، صورت  بر اخم  هنوز که یاس

 با و شد مبهوت داده، قرار مخاطب را او حامی

 . داد را  جوابش رفته  باال ابروهایی

 ! اومدن اشتباه! دیگه شد اشتباه_

 

  ادامه پس. کردمی  نگاهش پرسشی داشت حامی هنوز

 : داد

 . بود دیگه یکی سوژه_

 

 او به رو هم دانیال و بود  یاس به ها نگاه یهمه   حاال

 .شد

 بود؟ کی_

 

 .داد را دانیال جواب ناگهانی ای خنده اما غیظ با رضا

 !بیبی _

 چی؟ _

 



  حامی نگاه. داشت اخم یاس  و خندیدمی داشت سایه

  زدندمی حرف چه از. بود شده مشکوک  دیگر حاال اما

 برادر؟ و خواهر این

 چیه؟  قصه_

 

 : گفت خنده میان سایه

  چشمشونو بیبی ببینن، رو کوچیکه آبجی که اومدن_

 !گرفت

 

 خندان هم رضا و رفت آسمان به اشخنده صدای

 . کرد نگاهش

 

 این رضا، های  لب روی لبخند  و سایه بلند  یخنده از

 .خندید  هم دانیال بار

 االن؟ چیه به چی. خب بزنید حرف درست_

 میان گفت بود کرده شونمعرفی که اونی! بابا هیچی_

 ما گفتن یهو نشستن، و اومدن وقتی اما. یاس واسه

 عرضتون به اشتباه. پسندیدیم و دیدیم رو سایه

 !رسیده



 

  شده خاصی طور یک  یاس، روی حامی نگاه حاال

  دریافته را دخترک ناراحتی دلیل کردمی حس. بود

 بود؟ دیشب مراسم خوردن  برهم خاطربه یعنی. است

 بود، دیگر کسی سمت نگاهش و دل حواس که او اما

 ...پس

 

 به و شد رد کنارش از یاس که کرد معطل قدرآن

 را ها لقمه  و رفته باال را کوه. پیوست خواهرش

 از هم میانشان شده بدل و رد هایحرف . بودند خورده

. دیگران  دل به دادنمی دل یاس و بود صمیمیت سر

  دیدمی. کرد متوجه هم را دانیال اش، چهره گرفتگی 

 .دارد فرق همیشه یاس با دخترک

 

 پنج _و _شصت_پارت #

 

یر  دیگری دنیای  در که پسرها  فازشان و کردندمی س 

 و خودش برای دلش سایه اما بود دیگری چیز



  تخته بر دیگران به توجه بی. سوخت هایشکفش

 :زد نق و  نشست سنگی

 ! کم یه  بشینیم. بابا  شدیم خسته_

 

 . برگشت سمتش به رضا

 .نشست شهنمی که  جااین . جلوتر  چندمتر بریم_

 ! تونمنمی رضا جون. قدم  چند بگو تو_

 

 و گذاشت زمین روی  را حامی  کوچک سبد دانیال

 .پذیرفت را  سایه پیشنهاد

 دیگه بعد. کنیم استراحت و بخوریم  رو ها میوه_

 .موندن تنها بیبی و عزیز. برگردیم

 

 رضا و خودش تهاجم مورد مدام راه در که سبدی

 مقابل را نبود آن در زیادی چیز و بود گرفته قرار

. برداشت هلو یک و سرخ  سیب یک او  و گرفت سایه

 ماندمی. شد صاحب را  دیگری آبدار هلوی  هم رضا

 قاپید خود  برای را شلیل!  شلیل یک و دیگر  سیب دو

 را  آخر سیب. انداخت حامی دست در هم سیب یک و



 از  فاصله با یاس. رفت پیش و گرفت دست در

.  بود ایستاده بودند پایین که جمعیتی به رو دیگران،

 مانده دلش. نبود جااین هم دلش. نبود جااین  فکرش

 میان و دیشب تاریک و خلوت خیابان  در بود

 .دانیال  یرحمانه بی  هایحرف 

 

 . کند هضم را او  یجمله  توانستنمی  هنوز

 ... دیگه یکی تا بمونی منتظر انقد خوایمی_

 

 سیبی. زد کنار را افکارش و داد تکان را سرش

 به هم بعد و کرد نگاه آن به ابتدا. گرفت قرار مقابلش

 و برگشت کمی. بود شده دراز سویش به که دستی

 .شد دانیال  چشم در چشم

 !سیب بفرمایید_

 

 میان نگاهش ولی او به زدمی  چشمک سرخ سیب

  هایپلک  چندبار. بود گزیده النه دانیال هایمردمک 

  تشکری گفتن با. گرفت نگاه و زد هم  بر را لرزانش

 .گرفت او دست از را سیب زیرلب



 

 که بود دستش درون سیب میخ چشمانش هنوز

 صدای کمترین با و داد قرار مخاطب را  او آرام دانیال

 :کرد  زمزمه گوشش کنار ممکن،

 ! خواممی معذرت دیشب، هایحرف   بابت_

 

 ایجمله  فقط  حرفش و نکشید  طول بیشتر ثانیه چند

 تا. کشید آتش به را دخترک وجود تمام اما بود کوتاه

  با چشمانش تماس باراین و بود رفته او آمد، خود به

 .شد برقرار حامی

 دست در محکم را سیب. جهید گلو  در دهانش آب

 کمی اشسرفه. گرفت نگاه  همه از و او از و فشرد

 :گفت رضا. شد طوالنی

 یاس؟ خوریمی  آب_

 

 نزدیکش که سنگی  تخته همان روی و داد تکان سری

 . نشست بود

 



 .  کند بلند را او داشت سعی  سایه اما

! یاس عالیه عکس واسه. قشنگه چقد  جا این وای_

 !درآد مهشاد چش  بگیریم  عکس چندتا جا اون  بریم بیا

 

  قدم از قدم توانستنمی و بود شده الزم قند آب

 .  بود شنیده که حرفی سر  از شوق، سر از. بردارد

 .بگیر  سلفی. سایه تونمنمی _

 شهنمی. عکسه خوراک شمنظره  چیه؟  سلفی ا _

 .  پیرزن پاشو. که گرفت سلفی

 !تونمنمی االن. ریممی  برگشتنی_

 

 به دانستمی چون. کند اذیت  را اوخواستنمی رضا

 از را گوشی پس. استشده آمدن به راضی اجبار

 .قاپید سایه دست

  هرکیو  چش که بگیرم عکسایی یه ازت  من بریم_

 !دربیاری بخوای

 



.  کرد نگاهشان فقط یاس و کرد همراه خود با را او

  حواسش  او اما زد دانیال سمت به هم ریز گریز یک

 . بود شده گرفتن سلفی پرت

 

. بود سرخ زیادی که سیبی به. سیب به افتاد چشمش

  دیده عمرش به که استسیبی ترینشیرین بود مطمئن

 .نداشت را خوردنش  دل که هرچند. است

 مست. گذاشت هم بر چشم و بویید را  آن اختیار بی

 اشانرژی  گذشت،می هرچه و اشبهشتی بوی از شد

 .شدمی افزون

 تخم و اخم  همه این که اشتباهی خواستگاری یه_

 !یاس خانوم نداره

 

 شده نزدیکش کامال حامی. کرد باز چشم و کشید هینی

 بی که مردی رخ نیم روی شد قفل او نگاه. بود

 .داشت چشم رو روبه به فاصله،

 : زد لب گنگ

 بله؟ _

 



 نگاهش هم  باز او اما نیمرخش و بود او به یاس نگاه

 . نکرد

 یعنی؟ دیشبه خاطربه. خودتونید تو زیادی  گممی_

  مشغول هنوز دانیال. کرد نگاه  را اطرافش اختیار بی 

 .نبودند دور  زیاد سایه و رضا و بود

 . منظورتونو فهممنمی _

 فهمی؟نمی _

 

 و برگشت باراین. شنید  یاس ولی گفت وار زمزمه

 .جدیت و اخم با تیز، و تند. کرد نگاهش

 .نباشن مهم براتون دیشبیا کردممی  فکر_

 !نیستن نبودن،_

 

 جمع را خود زود اما. بود گفته فکر بدون و مکث بی

 داشت؟  ربطی چه او به اصال. کرد جور و

 رضا بود  ممکن. بگیرد فاصله و شود بلند خواست

  جنبید خود به زودتر حامی اما کند برداشت بد و ببیند

 .شد دور و زد را حرفش آن، از قبل. گرفت  فاصله و



  خاص معنی یه به هم همیشه سرخ، سیب  باشه یادت_

 . نیست

 

 پنج_و_ شصت_پارت _ادامه#

 

 را او یاس حداقل. بود همین حامی. شد  بسته دهانش

 .بود شناخته طوراین

 . رحمبی  و سنگ دل

  با راحت، خیال و فکر با ایلحظه  نداد اجازه حتی

 ! ببافد رویا  دستانش سیب

  منتظر و  پایین سمت به  بود کرده تند پا که دیدش 

 و بود رفتنش و حامی به  نگاهش. نماند هم دیگران

 دوست راآن همیشه که شعری. بویید دوباره را سیب

 .شد  زیرلبش یزمزمه  داشت،

 

 دانستینمی و  خندیدی مـــن بــه تـــــو"

 همســـایه  باغـــچه از دلهره چه به مـــن

 ! رادزدیدم ســــیب



 دوید تند مــــن پی از باغبــــان

 دید تو دست را ســــیب

 نـــگاه  کرد من به آلــــود غضب

 خــــاک به توافتاد ازدســت زده دندان ســـیب

 سالهــــاست  هنـــوز و  رفتــی تـــو و

 آرام  آرام من گـــوش در که

  تکرارکنان تو  گام خش خش

 آزارم دهدمی

 کــنان اندیشه ومن

 پنــــدارم این غرق

 .... نداشت ســـیب مــا کوچک باغچه  چرا که

 مصدق_حمید #

 

 

 :توضیح یه         

 با هم کوه ممکنه اعتقاداتشه، جزء  چادر که اونی

 بره  چادر



                نکنیم  قضاوتشون پس

 

 شش _و _شصت_پارت #

 

 شد عاشق که آدم

 نمیفهمد گرما

 شد عاشق که آدم

 …نمیفهمد من من،

 نمیفهمد طوفان

 نمیفهمد  سرما

 نمیفهمد چیزى

 !…نمیفهمد اصال

 آذر _ علیرضا#

 

 آن خیال با را قبلش روز  سه دو لحظات تک تک

 سر بود شده  شیرین ایزمزمه گوشش کنار که صدایی

  هربار!  دلش محبوب یمیوه بود شده سیب و کرد

  خوب دور یک ابتدا کرد،می خوردن سیب قصد



  چشم روی را آن بویدش،می عمیق کرد،می  نگاهش

 که بُرشی هر با بعد. بوسیدمی  آهسته و گذاشت می

 همسایه پسر صدای  و نگاه گذاشت،می دهان در

 یجمله  مگر  ولی! چشمانش یزمینهصفحه  ت م شدمی

یفش گذاشتمی  حامی  ؟!برقرار حالش  و بماند کوک ک 

 دانیال از را او خواستمی زبانیبی زبان با که مردی

 دانستنمی. فهمید نمی را دلیلش یاس و کند دور

 که استکسی رود،می پیاده مغزش روی  که مردی

  به را دانیال خواسته کنایه، و طعنه با  بارها و بارها

 به سر زیادی که پسری از افسوس اما بیاورد خود

 !گرفت نمی را هانخ! زمینه این در بود هوا

  روز و محبوبش تیم روزآن  فوتبال خواست می دلش

  در شدن جمع برای شدمی ایبهانه  هم رقیب تیم بعد  

. شانخانه  در دانیال مجدد حضور و تلویزیون مقابل

 و رضا و بود تیم هم او با حامی تاسف، سر از اما

  تا بود شده باعث  او حضور. مخالف سمت در دانیال

 را فوتبالشان و شوند جمع  عزیز یخانه در مردانه

 که حرفی.  کردندمی  کلکل هم با هم کمی. کنند تماشا

 دور مرد این از پیش از بیش را او بود، زده حامی

.  تر جمع حواس. شود ترمحتاط  شدمی باعث و کردمی

 . کند تر جمع را دلش و نگاه پای و دست



 و روز آن از کردمی اعتراف خود برای صادقانه اما

 و شاداب همیشه یاس   همان بود شده کوه، از برگشتن

 غل بی های خنده صدای با که دختری همان. خوشحال

 در به برادرش تن از را خستگی راحتش، و غش و

 شوخی در بزرگترش خواهر پایهم بهترین و بردمی

 پارک به خود با و گرفتمی را بیبی دست. بود کردن

 خانم زیور و  اقدس مش به هم با. بردمی خانه نزدیک

  منور به سبزی شستن و  کردن پاک در و زدندمی سر

  کالف خریدند،می نان برایش. کردندمی  کمک خانم

 با را اشتنهایی کردندمی سعی و خریدندمی کاموا

 مثل بود شده برایش زندگی. کنند پر خود حضور

 تازه امید یک به حاال. ترروشن کمی اما قبل روزهای

  حواسش دانیال که  فکر این. بود دلخوش زده جوانه

 پیش کنان عذرخواهی و بود دلگیرش نگاه و او به

 کرد،می آرامش کهاین بر عالوه دلجویی، جهت در آمد

  که طورهمین. کردمی هیجان از پر هم  را وجودش

 برایش و  نیست اهمیتبی  او به دانیال کردمی حس

 اگر کردمی فکر. ببیند خوب را او  حال بوده مهم

 این و آمدنمی چشم به اش ناراحتی نبود، مهم برایش

 خبر بی. شدنمی نصیبش شیرین اما کوتاه عذرخواهی

یر  هپروت در هم  هنوز دانیال، که این از بود  کردمی س 



  همیشه  رضا که دیدمی خواهری همچون را او و

 ! بود طوراین که  موقعآن تا حداقل. گفتمی

 

  خوابی؟... یاس ... یاس_

 

  در وسایل، زیر و کرد قفل عجله  با را خاطراتش دفتر

 سایه اگر و  بود قفل. داد  جا خودش سمت لباس کمد

 طرفی از. کند  بازش توانستنمی کردمی پیدا راآن هم

 ارزش دیگران شخصی و خصوصی حریم برای قدرآن

 باز اما زدنمی وسایلش به دست اجازهبی که بود قائل

  چشمی هر از را دفتر و کرد  اطاعت را  عقل حکم هم

 . کرد پنهان

 یاس؟ کجایی_

 

  دستی. شدمی ترنزدیک  و  نزدیک داشت رضا صدای

  روی دستش. کرد مرتب را تاپش و کشید موهایش به

 .کوفتمی آن به تق و تق داشت رضا و  بود دستگیره

 ! داداش جانم_

 پس؟ دینمی  جواب چرا  بیداری؟_



 خوای؟می  چیزی داری؟ کاری. بود بند دستم_

 .گفتی که سریاله همون. ببینیم آوردم فیلم_

 

 :گفت شعف با

 هاشو؟قسمت  همه_

 . رو همه آره. فقط بود اومده قسمتش ده_

 .بیاد  هم سایه تا بمونیم پس_

 پیش بود مونده. بود کوچه  سر. بهش زدم  زنگ_

  رو کتری بیا. سالمتی  چاق به فرزانه و اقدس مش

 .کنم وصل ف لَشو منم تا چایی، واسه بذار

 

 دم همان  هم سایه و رفت پایین ها پله از دنبالش به

 .شد وارد صدا و سر پر

 ! تپل تون،واسه دارم خبر_

 خبری؟ چه ؟!مهندس خانوم کو سالمت_

  چطوره؟ خوشگلم  بی  بی! رضا داش ماست از سالم_

 ؟!گنمی چی  خانوم عروس

 



 سه دو  های متلک  این به بود کرده عادت یاس

 خطاب  خانم عروس  را او مدام که  سایه یروزه

 و سه ساعت. رفت آشپزخانه به و نکرد اعتنا. کردمی

  ناهار یسفره خواهرش  برای خواستمی و بود نیم

 . بچیند

 غذا واست تا بشین! درنمیاد تو از بخور درد به خبر_

 . بیارم

 که بمونی دهن به انگشت چنان  بگم، خبرمو_

 ! خانوم  عروس  حرفت این از شی پشیمون

 

 را سالمش جواب و بوسید  را پیرزن صورت و شد خم

 .گرفت هم

  خبر خوش! نباشی خسته. مادر عزیز  سالم علیک_

 .باشی

 تو خبره چه بدونی اگه. خوشگلم بیبی  قربون_

  اقدس مش! بوده بپاش و بریز چقد و تونکوچه 

.  کردهمی جارو و آب داشته االن تا ظهر از گفتمی

له وسط اون روزنامه و فیبر و کارتن کلی هنوزم  ! و 

 



 :پرسید. جا همه از بود خبر بی یاس

 ؟بپاشی و بریز چه_

 کار به زبونم تا بدین چی یه! شهنمی که مفت مفت_

 !بیفته

 

 هفت _و _شصت_پارت #

 

 را همه  خیال و ایستاد عقب دست به  کنترل رضا

 . کرد راحت

 . کنهمی قسمت جدید یهمسایه  داره خدا_

  خب؟ سوزونیمی  منو خبر  چرا دونستی؟می! رضا ا _

 .بگم خودم ذاشتیمی

 بش تاب و آب همه این که نبود مهم  همچینم حاال_

 .دادیمی

 

 را سفره یاس و نشست زمین بر تلویزیون، روبروی

 .کرد پهن مقابلش

 !دونینمی  رو چی همه  حتما پس  نیست؟ مهم_



 

 :گفت حرص کمی و کنجکاوی با یاس

 ! خبره چه گفتن اگه  حاال_

 

 .برگردد سایه غذای بشقاب با تا رفت باز و

 ساندویچ یه بود مگشنه! یاس نکشی غذا برام زیاد_

 . ناهار تایم تو زدم

 

 :گفت دلخوری با بیبی

 دختر؟ خوردی آشغاال این از تو باز_

 نعمت به نگو آشغال! هارم می جونم بیبی  قربون_

! اوف. پنیر و قارچ با خوردم همبرگر میاد؟ دلت! خدا

 !اومدمی کشی چه

 از دوازده من! کردی  آب دلمونو بابا بسه_

 مگشنه باز حاال خوردم ناهار اومدم جوشکاری

 .شهمی

 

 .کرد اعتراض هم او به بی بی



 رضا؟ داره کردن آب دل آشغاال این_ 

 بینممی کنم می فکر دارم که االن! نداره بی بی نه_

 !نداره کردن آب دل آشغال واقعا

 

  سرپا که کوبید برادرش پای ساق به  مشتی سایه

  را سلایر اول هایتبلیغ  و بود ایستاده تلویزیون مقابل

 . کردمی رد

 کوفتم همبرگره اون هم. نکنید آشغال آشغال هی حاال_

 !کنم کوفت خواممی که ناهاری این هم شد

 

  را دهانش و  داد دستش به را پلوزرشک  بشقاب یاس

  بیشتر را زیادش همیشه اشتهای داشت عطرش . بست

 .کردمی  تحریک

 شاخه اون به شاخه این از چقد  خانوم سایه_

 .گفتیمی  خبرتو داشتی. پریمی

 اثاثشون. میاد واسمون داره همسایه. که گفت رضا_

 . آوردن پیش ساعت سه دو همین هم

 اونم داره،  خالی یخونه   یه فقط که جااین  کیه؟ خب_

 .مستاجره  دست



 

 :گفت پر دهان با

 !اینا نژادکیان _

 

 .  کرد نگاهش و نشست زمین روی زده حیرت یاس

 اینان؟  دنیا منظورت واقعا؟_

 

 :گفت پر دهان با دوباره

 !انترش خود_

 

 :زد تشر رضا. شدمی پخش داشت سلایر آغاز تیتراژ

 گندش. زدی هم به حالمو نزن حرف پر دهن با_

 داره؟  تبلیغ انقد چرا  این. بزنن

ضی نباش سوسول_  !ر 

 ...و رضی_

 

 .شد کالفه یاس



  اینا دنیا مطمئنی ببینم بگو سایه! بابا  کنید بس_

  هنوز مستاجره آخه بیان؟ خوانمی خودشون بودن؟

 کجا؟  جااین  کجا اونا بعدم. که برنگشته مسافرت از

 

. نکند سرزنشش دوباره  رضا تا جوید تند تند را لقمه

 : گفت بعد و کرد نگاه یاس به خوردن،  آب حال در

 این و خدا  چوب. خداس کار! خدا خدا، خدا،  خواهرم_

 !هاحرف 

  مادر؟ زنیمی حرفیه چه!  استغفرهللا_

  به گفتنمی پیف پیف هی مگه؟ گممی  بد! بیبی  وا_

 شهر جنوب! بده و  اَخه شهر پایین! محله این

 قدر شونوارثیه  نخورد کالسشون به. نداره امکانات

  مستاجر هی اجاره، دادنش هی. بمونن جا این و بدونن

 تورم شون،کله پس زده خدا االن. مستاجر پشت

 دل ور آوردتشون باالها باال اون از کرده کاری خانوم

 !ما

 

 :گفت  متعجب بی بی

 کیه؟ خانوم  تورم_ 



 

 .داد را پیرزن جواب و خندید شیرین یاس

 !گهمی  رو گرونی جونم بیبی _

 چی ما. مردم پشت نکن غیبت دختر!  استغفرهللا_ 

 دیگرون؟ زندگی از دونیممی

 رسیده دوران به تازه چه ندیدی بی؟بی دونیمنمی  ما_

 ؟!رو زنیکه هایافاده نیست یادت بودن؟ هایی

 

 به بود نشسته دست به قالب. نشست بیبی  کنار رضا

! خانم منور  مشتری   سفارشی   رومیزی   برای  بافتن گل

 راآن حوصله با بافت،می اشتباه را  هارنگ  هرگاه

  اما. دادمی  انجام را کارش نو از دوباره و شکافتمی

 به گوشش و بود هایشنوه به اشزیرچشمی نگاه

 .هایشان حرف

 یهمسایه  بحث هنوز و شد رد هم سلایر اول سکانس

  خیالبی سایه دیدمی که رضا. داشت ادامه قدیمی

 و کرد تمام را بحث دهد،می ادامه همچنان و شودنمی

 :گفت حوصله بی



 میاد خوشم خیلی نه؟ یا ببینیم فیلممونو ذاریمی_ 

 !کنینمی ول هم  تو ازشون،

 

 :گفت معترض بی بی

 و هستن هرکی مادر؟ مردم به دارین کار چی_

 بزنید حرف درموردشون باید چرا هستن، که هرطور

 بدتون؟ یا بیاد خوشتون که

 به تازه مشت یه. رسیده دوران به تازه گهمی  آخه د_

 !رفت سرمون! نداره قال و قیل که رسیده دوران

 

 :گفت شاکی سایه

 ! دیگه دممی آمار دارم چیه؟ قیل_

  سایه شدی هم محل گیر آمار! روشن مهشاد چشم_

 خانوم؟ 

 

 :گفت لبخند با بود، دنیا فکر در  هنوز که یاس

  کردن؟ ازدواج هستن؟ هاشونم بچه حاال  خب_

 نکردن؟



 

 . داد را جوابش سایه

 پیش نموندم  بیشتر دیقه  چند. ندیدم کسیو فعال_ 

 اومد. بمونم نذاشت اقدس  مش! محله مارپل خانومای

 فیلم  اگه حاال. حده همین در آمارم. کرد متفرقمون

 رممی غروبی بکنم، وسطش هم استراحتی یه بذاره

 ! خبرها مشروح برا

 

 :گفت تیز رضا

  خبر و تحقیق. دیگه بینیدشونمی باالخره! بیخود_ 

 ! دیگه رفت فیلم چیه؟ گرفتن

 

 . نبود بشو بیخیال اما یاس 

 چیزا این اهل. باشه کرده ازدواج دنیا نکنم فکر_ 

 .بود مستقل شخصیتش  همیشه. آخه نبود

 

 . کرد نگاهش آور چندش  حالتی با سایه



 تو داشتیم کم  همینو! دور به بال جونم، بیبی  قول به_

  پرت فیلم دماغ از ماشاهللا. پز و فیس  من یه با محل

 پشت ریزهمی  طبق طبق افاده! اَی! ماها وسط شده

 . ش ننه  و خودش سر

 

 هشت _و _شصت_پارت #

 

 گذاشت پا روی را بافتنی. شدمی کفری داشت بی بی

 .توپید هاآن به و

 .بذارید بار رو بدبختا پاچه کله کم!  دخترا بسه_

 

 اول به را فیلم دوباره رضا و شد برقرار سکوت کمی

 .شکست سایه حرف با که سکوتی. بازگرداند

 تو بود پارک  خفن ماشین یه رضا راستی  گممی_

 شهرام؟ اسمش؟ بود چی. پسرشه برا کنم فکر. کوچه

ش و رنگ به آخه. بود اون مال کنم فکر  ُرخ 

 ! باشه باباهه  برا خوردنمی

 

 :گفت یاس



 بود؟ رنگی چه مگه_ 

 ! زرد_

 

 :گفت سادگی با یاس

 یعنی؟ بود تاکسی_

 

 رویش به را اشسادگی و خنده زیر زد بلند سایه

 .آورد

 . گروناست ماشین این  از! دختر نه_

 تو مونهنمی اسمش. میاد مدلش یه روز هر  ماشاهلل

 ! خفنه خیلی ولی! آدم ذهن

 دوست همیشه دنیا هوم؟  باشه؟ دخترا برا  شاید خب_

 !باشه چشم  تو داشت

 

 . داد  را هردو جواب دوباره رضا

 .ماشین با دیدمش! دیالقشه پسره مال_

 



 و سایه گلوی در پراند را آب رضا، گفتن دیالق

 و افتاد حامی روزآن حرف یاد به! کرد ساکتش

  هایدکمه. کرد جور و  جمع را سفره! اش گیریمچ

 .اشمقنعه  کنار کرد پرت راآن و کرد باز را مانتویش

 .ببینیم فیلمو. عشقه خودمونو! برن قربونم_

 مگه؟ ذاریمی_

 لباس برم  ندارم حال فقط. تموم حرفام  دیگه آره_

 خوابم وسطش اگه. شدید گرفته  هم خوابم. کنم عوض

 !رضا نکنی  بیدارم سایه جون برد،

 چی؟ شام. صبح تا خوابیمی که نکنم  بیدارت_

 ! خورمنمی. نداره عیب_

 ؟!کنه درست کی گممی!  خودتو گرفتی تحویل چه_

 !مونخوشگله  عروس_

 

  پا سر هنوز که کرد نگاه یاس به کنان خنده و گفت

  همبازی به کرد، می فکر دنیا به. فکر در و بود

 بود لج سایه با خدا یهمیشه که دختری. هایشبچگی 

  دانیال  با همیشه که برادرش شهرام مثل.  خوب او با و

 !بد رضا با  و بود خوب



. دوباره دیدار این برای بود نشسته لبخند لبش روی

 را دنیا بود شده کنجکاو بیشتر سایه، های حرف با

.  شده عاقل  و بزرگ دیگر  حاال کردمی حس. ببیند

 بلوندش، موهای و دریایی چشمان. شده  هم زیبا حتما

 .کردندمی  برانگیزش تحسین بچگی از

 .کشید بیرون فکر از را او رضا

 !اشتباهی عروس    دیگه بشین_

 

 هم به  را موهایش رضا و خنده زیر زد پقی سایه

  هایشیطنت  این برای داد  تکان سری هم  یاس. ریخت

 برادرش و خواهر  یخنده. نشست بیبی کنار و ناتمام

. بود تلویزیون یصفحه به  نگاهش او و شدنمی  جمع

  و داد صدای که حرفی برای کند باز دهان خواستمی

. کرد ساکت  را همه و برخاست کوچه از  بلندی فریاد

  و ایستاد جا  در زود شده،  دعوا کردمی فکر که رضا

 . شد شان مانع اما. او از تقلید به هم سایه و یاس

 . انگار شده دعوا_

 ...ببینیم بریم. حتما آره_



 بشینید! که اومدمی خوابت ببینیم؟ بریم  چیو! بیخود_

 خبره؟ چه ببینم من

 ؟ !خبره  چه ببینیم بذار! رضا ا _

 تا دو. دیگه  دعواست. بیرون نمیاین. خبری  هر_

 .مردم یبچه  و زن جلو زشته گن،می پرت و چرت

 

. رساند حیاط هم بعد و هال در به را خود سرعت به و

 شد، تر بلند که صداها و کردند نگاه بی  بی به دخترها

  دعواهای. دویدند بیرون دوان دوان و شده طاقت بی

 بود رضا به متعلق طرفشانیک  همیشه محله و کوچه

 .هاآن  برای بود  عجیب حاال و

 

 مانده یاس و انداخت بیرون حیاط در از را خود سایه

 صدای هم جاهمان از اما. هال در مقابل  جا همان بود

 به رو رضا. شنیدمی  راحت را هاکردن جیغ  جیغ

 و کرد استفاده فرصت این از سایه و بود دیگران

  دختری برای داشت که دید  می را حامی. رفت   جلوتر

 . داد می توضیح عصبی



 کسی دونستم نمی گممی دارم من! محترم  خانوم_

 .دیروز  تا بود خالی  خونه! داخله

 کنی ول ماشینتو  بود، خالی   ای خونه هر باید شما_

 درش؟  دم

 

 :گفت پادرمیانی با رضا

 !آبجی  آرومتر_

 

 . تاخت هم رضا  به او اما

  ماشینشو  یارو این چرا  گممی ! نیستما  تو آبجی من_

 داشته کار یکی شاید گهنمی مردم؟ یخونه در زده

 این صاحب دنبال دربدر دارم است دیقه  ده باشه؟

 .برداره راه سر از لگنشو بیاد گردممی ماشین

 

 :گفت زیرلب سایه

 ؟!لگن گهمی  جیگر این به! اوهوع_

 



 غیظ با شده، عصبی حسابی بود مشخص که حامی

 :گفت

 گممی گم؟می چیمن فهمینمی چرا !  بابا ای_

 .هست کسی خونه تو  دونستمنمی

 ! عوضی آبادت و جد هفت و  تویی نفهم_

 

  روی محکم  که بود گران حامی  برای قدرآن حرف این

 .زد عربده تقریبا و  کوبید کاپوت

! آدمه توش شده خراب این دونستمنمی گممی د  _

 ! دونستمنمی

 

 عذرخواهی دخترک از مدام هم دانیال وسط این

  سکوت به  را حامی داشت سعی طرفآناز و کردمی

 یهمه. بوددارشعهده هم رضا که کاری. کند دعوت

 از عزیز و بودند آمده بیرون خانه از ها همسایه

 . آمد جلو و کرد باز را راهش میانشان

 حامی. برات  دممی توضیح من گلم، دختر من، عزیز_

 ... و ماست  مهمون

 



  را حامی دست دید، پرت  را دخترک حواس که رضا

 .برد حیاطشان داخل به خود با را او و کشید

 عزیز یخانه کنار فاصله، با که نشد هم سایه متوجه

 را یاس اما. کردمی رصد  را چیز همه و بود ایستاده

  توجه بیرون به و ایستاده حیاط در نگرانی با که دید

 :گفت سریع رضا. داشت

 ! بیار آب لیوان یه برو! آبجی یاس_

 

 هشت_و_ شصت_پارت _ادامه#

 

 

  و توپ  داشت هنوز که حامی سمت  به برگشت و

 .کردمی جاری زبان  بر را تشرش

 ! ندیدم این از تر نفهم زبون عمرم به_

 کله من کردممی فکر من  بابا! حامی  باش آروم_ 

 منی از بدتر که تو. خرم

 ! شیربرنج یدختره فهمهنمی حرف آخه د  _

 



 :گفت خنده با رضا

  بعد به این از قراره که برسه دادت به خدا پس_

  ببینم. هابیرون نیای. بیام تا بمون فعال. ببینیش بیشتر

  می داره هنوز  یا شکله  تو رفته عزیز حساب حرف

 !تازه

 

 فرصت. شد وارد همزمان سایه و رفت بیرون در از

  نگاهش اخم پر فقط پس کند سرزنش را او رضا نبود

 .کرد

 ! ایهسلیطه  چه دیگه این  خدا وای_

 

. رفت بیرون در از هم بعد. کرد نگاهش تیز رضا

. کشید سر جا یک و گرفت  یاس از را آب لیوان حامی

 و کرده هول که دختری به افتاد اشزیرچشمی نگاه

 . بود پریده دعوا بخاطر هم رنگش

 :گفت سایه به آورد، پایین که را لیوان

 که همینه باشی، زده زندگیت تو درست حرف  یه اگه_

 !ستسلیطه  الحق! گفتی

 



  دانیال عذرخواهی صدای پی بود رفته  حواسش یاس

 سایه و. شنید می بیرون از که هاییحرف و عزیز و

! اشناگهانی صمیمیت و حامی رفتار  از شد مبهوت

  و بود شده کم صدا و سر! شدمی پسرخاله زود چه

  حواسش. حامی مستقیم  حرف از خورد اییکه  یاس

 :گفت و  کرد جمع را

 گفتین؟ چی_

 

 !عمیق اما کوتاه.  کرد نگاهش

 افتادی پس! بریز خودت برا آبم لیوان یه گممی_

 ! یاس خانوم

 

 !دستش کف گذاشت را لیوان و گفت

. گرفت او یرفته  مسیر از نگاه و زد  پلکی دخترک

 .نماند دور سایه چشم  از که نگاهی

 

   نه_و _شصت_پارت #

 



 زد بیرون دانشگاه ساختمان از دست به گوشی سایه،

 به باید و بود شده تمام  امتحانش. شد حیاط وارد و

 کرده خراب  را امتحانش کردمی حس. گشتبرمی  خانه

  با اشروزه دو یکی تالش علیرغم. است

 .دانشگاه یکتابخانه  در ها،همکالسی 

  این در او نبودن و بود برنداشته را درس این مهشاد

  هوای و بود ظهر. کردمی گیرشبهانه  بیشتر روز،

 به زودتر داشت عجله. کردمی اذیتش ماه خرداد گرم

 خریده که ایپارچه  با بود قرار بیبی. بازگردد خانه

 قدیمی چادر این از و بدوزد جدید چادر برایش بود

 دوستش و  بود رفته رو و رنگ تقریبا. کند خالصش

  که ایکننده خسته روز شدن تمام از آسوده. نداشت

 تماس امتحان، ینتیجه درگیر فکری با داشت،

 بادش کار، ابتدای همان و کرد وصل را خواهرش

.  استراحت جهت رودمی خانه به کردمی فکر! خوابید

  دیگر ساعتیک  حتما یاس، و بیبی  فرمایشات اما

 .کردمی  مشغولش

 مدلشه چه کنون آشتی. بیبی دست از! بابا ای_

 دیگه؟

 دیگه؟ میاری_



 دیگه  یکی با ؟!کاریه چه چی؟ یعنی آخه_

  کردن؟ آشتی  واسه کنیم دعوت ماها  شده،دعواش

 دوست هم  با مگه اینا کردن؟ آشتی واجبه مگه اصال

 باشیم؟ روابطشون شکست نگران که بودن

  بخری قراره شکالت یه زنی؟می نق چقد سایه وای_

 دیگه بیا. دادم پیام بهت که دیگه یوسیله  سری یه با

.  بدیم بشون قراره عصرونه کیک و چای یه. دیره

 .نیست که شام

 حاال؟ میان مگه ایاافاده و فیس اون آخه_

 !دیگه بیهبی  کارهای_

 

 . زد بیرون دانشگاه در از و کشید ایکالفه نفس

 یپسره خود اصال. اونه رفیق نمیاره؟ چرا رضا_

 خره؟نمی چرا دیالق

  مهمونیش شما، با خریداش  بگیم بریم.  سایه  زشته_

  عصر که میاد دیرتر زیاده، کارش گفت هم رضا ما؟ با

 .نره دیگه

 

 .پذیرش به شد ناچار



 ردیف برهان و دلیل هی من  برا حاال. بسه! خب  خب_

 . فروشگاه برم بفرست لیستتو. نکن

 !نکنه درد هم دستت! عشقم فرستادم_

 

 :گفت لب زیر و داد پایان  را تماس خداحافظی بی

 . ماست برا دردسرش فقط دراز یمرتیکه _

 خانوم؟ سایه! ماندگار خانوم_

 

  دیدن از اما.  چرخاند چپ سمت  به کامل را  سرش ابتدا

 کامل هم تنش یهمه بود، زده صدا را نامش که کسی

 .چرخید سو آن به

 از دقیقه  چند هست امکانش. بخیر روزتون! سالم_

 بگیرم؟ وقتتونو

 

 کرد می نگاه محجوب و زد می حرف مودبانه داشت او

. اندیشیدمی چیز یک به فقط اول یوهله  در سایه اما

 !"دید منو چادر بدون! سرم بر خاک"

 



 این دور یک  و برگرداند عقب به را سرش دستپاچه

 نه اما بود خلوت نسبتا. کرد نگاه را طرف آن و طرف

  حال در را او کسی بماند راحت خیالش که قدرآن

  خوش و  قیافه خوش جوان   پسر یک با زدن حرف

  کردمی فکر  خود با حتما که پسری. بیند  نمی پوش

 ؟!کجاست محجبه، دختر  این چادر  

 کنید؟می کار چی جااین  شما_

 

 .کرد نگاهش کوتاه و زد پلکی

 .باهاتون داشتم حرف کمی_

 حرفی؟  چه_

 .گممی بدین، اجازه_

. دارم عجله  هم خیلی. محترم آقای خونه برم باید من_

 !ندارم ها غریبه با هم حرفی! ضمنا

 

 هایش، حرف  با و کردمی برخورد تیز و تند داشت

 . گرفتمی او از را مرد صبوری

 ... که گممی کنم، صحبت بذار بده، وقت من به شما_



  ازدواجه و خواستگاری بحث بگی؟ خوای می  چی_

  چرا نیستم، هم فکرشبه کنم،نمی ازدواج وقتی! دیگه

 . بگیرم خودتو  و خودم وقت

 

  بود داده  را جوابش تندی با و بود پریده حرفش در

 . نکرد سکوت هم او اما

 !کجاهیچ  و وقتهیچ  نبودم فکرش به منم_ 

 .جلو اومدم اصرار  به ولی

 

  دید، خود روی  به مستقیم که را سایه  گریزپای نگاه

 : داد ادامه

  بگیرم اسرائیلی بنی ایراد بودم اومده بگم، صادقانه_

 . برم و ازتون

  بحث و بردارن سرم از دست خانواده مدت یه برای تا

 پیدا دلیل یه و بینم می  و میام گفتم. نکنن  ازدواجو

 ...اما برم و نه بگم که کنممی

 

 :زد  لب شرم با



 !نشد_

 

 .کرد نگاهش مستقیم

 . شم بیخیال نشد. خوامنمی بگم نشد_

 ...وجود با حتی

 

 برداشت دخترک روی از ای ثانیه به را دقیقش نگاه

 که حرفی  با اش ناگهانی سکوت اما. برگرداند  سر و

  او به عصبانیت با سایه تا شد باعث بود زده قبل کمی

 :بغُرد

 چی؟ وجود با_

 

  نزدیک را دانشجو دو یکی و چرخاند اطراف به سری

 :گفت نرم. دید خود به

 تو بذارید اگه شممی ممنون. زد حرف شهنمی  جااین_

 . بزنیم  حرف ماشین

 

 .بود پر توپش هنوز سایه



  حرف شینمنمی  ماشینش  تو ای غریبه هیچ با من_ 

 !جناب بزنم

 

 ادامه خشونت با را حرفش و زد صورتش در چرخی

 : داد

  قدم بازم چی وجود با گفتی؟می چی داشتی بگو فقط_

 خواستگاری؟ اومدی کردی رنجه

 ! اصال نداشتم جسارت  قصد_

 که  بود چی حرف  ببینم بگو! کردی جسارت_

 خوردیش؟ 

 

 زیرسربه  زیادی پسر و صورتش توی بود شده بُراق

 . بود کشیده چالش به  را محجوب و

 چی؟ وجود با گفتی! دیگه بگو_

 

 !دادن جواب برای بود ناچار

 ... بود پوشیدنتون  لباس طرز... همین منظورم_ 

 



. انداخت راهش سر را خود  و رفت جلو قدم یک سایه

 :گفت قبل از تندتر

 مگه؟  چشه لباسم چمه؟_

 

 مثل!  سایه هایحرف شنیدن از  بود شده کبود

 :گفت  هابیچاره 

 برام فقط. ندارم  جسارت قصد  که گفتم! خدابه  هیچی_

 ...که بود سوال

 چی؟ که  بود سوال_

 

 هفتاد _پارت #

 

 رک را حرفش و دخترک روشن چشمان در شد خیره

 .آورد زبان به صریح و

  بعدش هستین، چادر با  رو مسیری یه تا که همین_

 یمحله  تو فقط شما شدم متوجه من ! طوریاین

 بقیه پس چرا؟ آخه اما. کنیدمی سر  چادر خودتون

 ... جاها



  نه هم دیگه!  قشنگ چش جناب  نداره جواب  سوالت_

 وراین نیفت راه منم دنبال! کنجکاوی نه کن، جسارت

 .وراون و

 ! شده دیرم خدافظ االنم 

 

 او و شد دور  سبحان یزده  حیرت چشمان  جلوی از

  هایحرف همه آن  بین دانستنمی! کاشت جاهمان  را

 لفظ همان روی بود مانده سبحان حواس تیز، و تند

 "!قشنگ  چشم"

 هم او... اما بود سخت زیادی دختر این با کارش 

 ! بود سبحان

 

  فروشگاه در همان از و داد انجام ترسریع  را خریدها

  و بود شده  حرصی. انداخت سرش روی را چادر هم

  به که حرصی. برگردد خانه  به زودتر داشت دوست

 .کرد خالی او  سر بر یاس، دیدن محض

 بس از نخوابیدم روزه دو. سفارشهاتون اینم بیا_

 ناهار نه. گرما از هالکم که االنم. خوندم درس

 !بکپم برم بذارید فقط. هیچی نه خواممی



 !نداره دعوا انقد که خریدن چیز قلم دو حاال؟  چته_

 

  خیلی یاس با او. ترکیدمی حتما زد، نمی  حرف اگر

 یخصیصه همین در ترینش،اصلی. داشت فرق

 .کرد ترآرام را صدایش.  بود رفتاری

 کو؟  بیبی _

 .عصر واسه بگه بهش رفته.  عزیز پیش_

 ما و ندارن خبر خودشونم هنوز! بیبی  دست از_

 ندازیم؟می راه سات و سور داریم

  مامانش و دنیا با رفته بیبی دونستمی عزیز چرا_

ی کهاین اما. زده حرف  ...بیان قراره ک 

! شونهمه برن قربونم. کن ول رو اینا شننه  و دنیا_

 !بمونه وا دهنت  بگم بهت چیزی یه بیا

 دیدی؟ رو جیگری چه  باز چیه؟_

 

 میز سمت به خود با را او و کشید را دستش

 یاس. نشست صندلی اولین روی و کشاند آشپزخانه

 . کنارش هم



  چیزهمه. کرد تعریف برایش را ماجرا پیاز  تا سیر از

 ...را

  یاس دهان بود، گفته که  طورهمان...! درشت و ریز

 ! مالحظهبی خواهر این رفتار از ماند باز

 توپیدی؟ بهش چرا سرت بر خاک_

.  کردممی سکته داشتم. دید منو چادر بی یهو بابا_

 اصلی خبر و بگه  شونخونه  به بره که االنه گفتم

  خواستم! خانوم  سایه چادر بشه اقدس مش  هایقرعه

 !من چادر از شه پرت حواسش

 شد؟  پرت_

 گفت بهم برگشت. دونستمی خودش یارو شد؟ پرت_

  این ذره یه  چادر، با ذره یه همچینه؟ پوششت چرا

 ! ریختی

 

 :گفت و کرد گرد چشم

 گفت؟ جوریهمین  واقعا_

 پس گرفتممی پیش دست هی! حتی بدتر  تو جون_

 زدم هاش،حرف این به بود گرفته غیظم دیگه. نیفتم



 یپسره. نکنه نگاه سرشم پشت بره که چیدم ُدمشو

 ... قشنگ   چش

 

 : داد ادامه خنده  با ناگهان

 !گفتم بش اینم ؟!یاس شهمی باورت_

 چیو؟ _

 ! قشنگ چش_

 

 . شد بلند خنده پر و گفت

 .بخوابم برم من_

 

 زبان از بود حیرت در و داد تکان سری یاس

  جا از هم  را او حرفش  و آخر حرکت اما. خواهرش

 .کرد بلند

  منو پوست  بیبی. مخسته  منم بخوابم؟ برم  چیو چی_

 و خیابون سر تا رفتم فقط صدبار.  صبح از کنده

  برس تو بیا زودتر. بخر اونو بگیر، اینو هی. اومدم



 گرفتم  سرگیجه. بکشم دراز کم یه  منم کارها، به

 .دیگه

  کدبانوی شدی و خونه  تو چپوندی خودتو  وقتی_

 بهت پارسال چقد! چی همه با بسازی باید آشپزخونه،

  بهونه هی برو، شدی قبول که ایرشته همون گفتم

 !چیه دردت نگفتی آخرشم. نرفتی و آوردی

 

  باال برایش ایشانه. دهد ادامه را بحث این نخواست

 :گفت  و انداخت

 بیبی تا بزنم ُچرتمو برم من. پریده خوابت انگار تو_

 .نیورده گیرم باز و نیومده

 

 . شنید آشپزخانه از را سایه بلند صدای

 کنم کول رو بیبی شده. برو در کار زیر از باشه_

 .کنم بیدارت که سرت  باال میارمش

 

 :گفت جاهمان از. شد وارد بیبی و شد باز در

 مادر؟ آسایشتون مزاحم شدم_



 

 و برگرداند ها پله از را یاس اما بود گفته شوخی به

 .کنند دلجویی  تا کشید خود سمت به  هم را سایه

 گیمی  چیه آسایش مزاحم! من بگردم دورت نه_

  گفتم منم بره، در کار زیر از خواستمی جونم؟ بیبی

 . وقتت سر فرستم می اعظمو یملکه  که کنم تهدیدش

 

 بحث، کردن عوض جهت و فشرد خود به را پیرزن

 :گفت

 که بود  خبر چه همسایه یخونه  ببینم، بگو حاال_

  بستی فلنگو  و من خواهر دوش  رو انداختی رو کارها

 !وراون

 

  مبل سمت  به لنگان لنگان و کرد آویزان را چادرش

 .رفت

 نشستم. دارم کار گفته و نمیاد  حامی بود گفته عزیز_

 .مادر زدم حرف اون با هم کمیه

 از اون.  لجباز و سرتق دوره این جوونای  ماشاهلل

. باشیم هم دور بیاد کردم راضیش زور به که دختره



! نیستم بخواه معذرت من گهمی هی که حامی از این

 .بیاد دانیال با تا کردم راضیش زور به

 

 از سایه داد و شد دانیال  اسم پرت   یاس حواس

 :گفت  کنان جیغ جیغ. بود شنیده که چیزهایی

 هستن؟ هم مردها مگه_

 پسرهای. نغریبه  انگار گیمی  جور یه مادر؟ وا_

 دنیا. هست هم رضا. دانیال و حامی. دیگه  خودمون

  شد، راضی زور به خودش که بود چرکیندل انقد

 میاد، اونم  کردم، راضی پسرمو  اگه گفتمی هم مادره

 !گردیمبرمی  و میایم دخترم با پا توک  یه وگرنه

 زبون براش کلی. کردمی خراب کارو  حامی نیومدن  

. اومد کوتاه تا بافتم هم  به حدیث و  قصه و ریختم

 .رفته دستت از خونگی  کیک نیای، اگه گفتم آخرم
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 :نالید و  زد چنگ را موهایش  سایه



  من کنی؟می همچین چرا  توروقرآن بیبی ! خدا وای_

 .دلخورن  فداسرمون مگه؟ واجبه! فهممنمی

 ...به

 گی؟می چی زشته،! دختر ا _

 اصرارت. بیان خواننمی که سرمون فدا  یعنی همون_

 . فداسرت. فداسرم شنگم همه برن وسط؟ این چیه

 ایم،همسایه  همه ما. دوتا اون شدی که  هم تو مادر_

. شهمی  وا هم روی تو رومون. اومدن تازه اونام

. دلیل این به بگیرن جبهه  خوانمی هی  االن از اونام

 . خیر به شه ختم چی همه  کنن آشتی

 مگه من خیال نکنن، صلح تا. نداره خوبیت  دلخوری 

 شه؟می  راحت

 

 چقد انگار  که صلح  نگو جوری یه بیبی  وای_

  با شاسکول  دوتا آخه؟ جنگه مگه! قضیه بوده حساس

  نحس ریخت وقتهیج  نخوان شایدم شده،  حرفشون هم

 وسط؟ این حسنیم کارهچی  ما. ببینن همو

 



  کمی. ندارد آمدن کوتاه خیال سایه که دیدمی بیبی

 :گفت ترمالیم

 مادر؟ نمیاد  خوابت_

 

 و بود سادگی سر از آرامش، لحن و کوتاه یجمله 

 .انداخت خنده به پرصدا را یاس

  بخواب  برو. خوردی سرمونو که اینه بی بی منظور_

 !عصر تا نبینیمت دیگه

 برم خواب به خواب اصال خوایمی بی؟بی  داشتیم_

 شین؟  راحت

 

 :زد لب

 ؟!دوتا شما گینمی چی. مادر جون  از دور_

 

  سایه که چرا. شد تمام خودش ضرر به یاس  حرف اما

 . رفت هاپله سمت به زود

 ! جان کوزت بوسهمی خودتو دست هم  کیک تزئین_

 .کنیم تموم کن کمک بیا.  دیگه نرو ا _



 دوتا اون واسه  کاری کوچکترین محاله من! هرگز_

 .کنم  تزئین کیک بخوام برسه چه.  بکنم مخ رو

 ! سایه_

 

  پشت را اتاق در و گرفت نشنیده را حرصش پر لحن

  خیال با تا چرخاند قفل در هم را کلید. بست خود سر

 :گفت سادگی با بیبی. بخوابد راحت

 مادر؟  شد ناراحت_

 . نکنه کار زده جیم. جون  بیبی  نخیر_

 . مبچه  نخورد  ناهار_

 .بمونه گشنه محاله که شکم اون بخوره کارد_

 

 حتی. دهد انجام  را کارها یهمه  تنهایی  به شد مجبور

 کردمی  فکر بینیخوش با که کیک تزئین  درمورد

 پا روی شد، تمام که کارش. کرد خواهد  کمکش سایه

 ده حامی،  و دانیال دنبال بود رفته که رضا. نبود بند

 . شد وارد هاآن با گویان یاهللا و زد در بعد دقیقه

 



 ساعت نیم درست. آمدند دیرتر اما جدید هایهمسایه 

 و خواهر از اشافاده که جوان، پسری با همآن! بعد

 جمع در آن از پیش سایه و یاس! بود بیشتر  مادرش

  همسایه درمورد دانیال و  حامی های حرف به و بودند

 مجلس جدید، مهمانان حضور با اما دادند می گوش

 !شد مردانه_زنانه

 نشیمن  اتاق وارد مردها و هال در نشستند هاخانم 

 با کمی خودشان پسرها ابتدا  خواستمی بیبی. شدند

 بحث بعد بزنند، حرف دری  هر از و کنند خلوت هم

  حامی تیز و تند هاینگاه اما. بکشد پیش را اصلی

 که حسی همان! نیست آشتی این با دلش داد می نشان

  او چندسال  بعد یاس. داد می بروز عمال و داشت دنیا

 با تا بود نشده فرصت روز دو یکی این و دیدمی را

 که دنیایی از او که دیدمی ولی کنند خلوت هم

 دختری آن این،. است گرفته فاصله خیلی  شناخت،می

  محرم را یاس زیاد،  صمیمیت با روزیک  که نبود

 دری هر از برایش و دانستمی خود اسرار

 متشخص خانم یک به بود شده تبدیل حاال. زدمیحرف 

 دلتنگی تمام که  طوری. رسمی  و خشک اما

  یک و کوتاه روبوسی یک با را یاس با اشچندساله 

 .آورد زبان به تکراری یجمله 



 !یاس  بینمتمی دوباره خوشحالم_

 

  گیر مردها و رسیدمی خاکی  جاده به داشت هاحرف 

 به اشاره با بیبی. بار  و  کار هایجاده در  بودند کرده

  را یاس دست او اما. بیاورد چای و کیک گفت سایه

 .کرد بلندش خود  با و گرفت هم

  قشنگ. ایکبیری دختر این با بذارم تنهات ترسممی_

 ! َشریه  چه مشخصه

 

  خود با را  هاخانم  سینی  و داد او به را آقایان سینی

 به اول بی،بی هایآمدن ابرو و چشم علیرغم. برد

  هم یاس. هامهمان به بعد و کرد تعارف بیبی و عزیز

 :گفت آهسته و ایستاد فاصله کمی با اتاق،  در پشت

 داداش؟ رضا_

 

 با بیبی و عزیز. کرد نگاه و برگشت عقب به

  جواب رسمی زیادی هاآن و بودند گرفته گرم مهمانان

 حامی. شنیدمی  را آقایان زدن حرف صدای. دادندمی

 :گفتمی داشت



 باشگاه یه کردممی رو باال بودم، جاش من_

 افتادم،می جا کم کم. استخر هم پایین! توپ یمردونه 

 سر یه. دیگه  جای یه زدم  می هم بانوان باشگاه یه

 جوریاین کرده بازیش  مسخره! شهر یدیگه 

  گنمی ماه یه. که نداره زبون خودشم. دوشیفته

  بعد ماه. چشم گهمی عصر، آقایون  صبح، خانوما

 !چشم گهمی دوباره! برعکس حاال گنمی

 

  ایجاد حساسیت تا بود گرفته را اش خنده جلوی دانیال

 که موقعیتی از هنوز حامی دانستمی خوب  اما نکند

  به طوراین که ستحرصی شده، پذیرشش به مجبور

  بامالحظه خیلی اما جدی  کمی. دهدمی گیر چیز همه

 :گفت

 گیمی تو که اینی. داداشم شهره پایین جااین_

 که ایهزینه   عالوه به. برهمی  زیادی ساخت یهزینه 

 تو اونم آخه؟ استخر میاد  کی. داره هم  مردم برای

 شهمی پیدا توش نمره حموم هنوز که ایمحله  همچین

 !قدیمیه کهبس

 

 .کرد تایید را دانیال حرف رضا



 .دانیاله با حق! حامی گهمی  راست_ 
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  پرفسوری ریشی و اتوکشیده ایقیافه  با که شهرام اما

 . کرد رد  مودبانه را دوآن حرف بود، نشسته جاآن

!  گهنمی بد هم خان حامی... اما درسته شما حرف_

 پوکیده اونقدرا هم محل این . خوبیه خیلی فکر استخر

! چیه استخر  ندونن مردمش که نیست داغون و

 .ترهمعمولی دیگه که استخر بلدن، اومدنو  باشگاه

 

  توانستمی هم دیوار آن پشت از و بسته چشم یاس

  گزید لب. ببیند را شهرام دست از برادرش شدن برزخ

 .کرد تر بلند کمی را صدایش و

 لحظه؟  یه میای! رضا_

 

 و گرفت او از را سینی. برخاست و  شنید باراین

 . کرد تشکر



 :گفت لذت با او رسید،  که حامی کنار

 !خانوم بیبی خونگی   کیک داره بویی عجب_

 

 شهرام گوش به صدایش دهد اجازه کهآن بی رضا

 : داد را او جواب برسد،

 !یاسه کار! ناظره فقط بیبی _

 

 از حرفی و  رفتمی پیش دیگری جور داشت مهمانی

 زنگ خانم سارا گوشی   کهزمانی  تا درست. نبود صلح

  صدا صفورا را او گذشته در که دنیا مادر. خورد

 !بود داده نام تغییر حاال  و زدندمی

 .شیم بلند باید کم کم دیگه. االن میایم. نشستیم هنوز_

 

 عزیز اما نیاورد  زبان به بیشتر کوتاه یجمله  سه دو

 .دارند برخاستن قصد  که شد دار خبر شستش

 



 بلند و گفت ای"بااجازه" لب زیر. داد خود به تکانی

  سرپا دنیا با  همراه  لحظه همان هم خانم سارا اما. شد

 .شد

 یک این تمام مثل سایه. کنیممی  زحمت رفع  دیگه ما_

 فقط و کرد حفظ لب روی را پررنگش  لبخند ساعت،

 .بمانند کرد تعارف یاس اما. کرد او خرج   نگاه یک

 ...صَ  ریدمی کجا. که اومدین تازه_

 

 لب پس. کند درست را  اشتباهش آمد یادش به زود

 .زد اصالحیه حرفش بر و گزید

 . باشیم هم دور  شامو. خانوم سارا بمونید_

  وسیله آخرین خونه  اون از بریم باید. عزیزم ممنون_

 .بیاریم برداریم مونده که هایی

 

 به بود، ایستاده نشیمن  اتاق چهارچوب در که عزیز

 .کشید سرک داخل

 میای؟ لحظه یه  مادر، حامی_

 



 اصال ناگهانی شدن احضار این و زدمی حرفی داشت

  بلند آهسته و گرفت نفسی. بودنیامده خوش مذاقش به

 :گفت مهمانان به رو عزیز ایستاد، که کنارش. شد

 این از غرض راستش. موندینمی  بیشتر کاش_

  زحمتشو گلم دخترای  و خانوم بیبی که دورهمی

 یه و کنیم تازه دیداری هامدت بعد که بود این کشیدن،

 طرفی، از. باشیم داشته معاشرت بیشتر کمی

 اومد وجود به که ایناخواسته بحث بابت خواستیممی

 .شه  کدورت رفع تا بزنیم حرف تردوستانه  کم یه هم

 

.  روبرویش درست. بود مستقیم و صاف حامی نگاه

 و رضا. شد خارج نشیمن از و شد بلند  هم شهرام

  چپ سمت به را سرش  دنیا. شدند قدمهم  نیز دانیال

 .بود شنونده فقط  و چرخاند

 :گفت بی بی

  هایبرخاست و نشست و هازحمت  این از باشه تا_

 .  دیگه نیست کدورتی که ایشاال. دوستانه

 

 .بچیند مقدمه بیشتر بیبی نداد اجازه خانم سارا



 آمد  و رفت اهل خیلی ما. کردین  لطف ممنون_

  چنین دیگه  مطمئنا. خودمونه کار به سرمون. نیستیم

 .نمیاد پیش ما سمت از موردی

 

 .کرد باز زبان دنیا بار این

 . نبود ما  سمت از هم  پیش یدفعه_

 

 در زد زل  جانب به حق او و کرد نگاهش تیز حامی

 .صورتش

 به و نشستم جااین اومدم اگه االن من نداری؟  قبول_

 فقط شنیدم، چی و شد چی نیوردم هم  خودم روی

  و بگم باید چیا بلدم خوب که وگرنه. احترامه محض

 !کردی که اشتباهی به کنم متوجهت چطور

  خواهی عذر نیست قرار صدبارم! دیگه بود اشتباه_

 ... اگه. کنم

 

  آمد جلوتر قدمی . کند پیدا  بیخ دوباره کار ترسید دانیال

 .گذاشت حامی یشانه بر دست و



 شونه و شاخ دارین که باز. بفرستین صلوات بابا_

 .کشینمی

 

  با و چرخاند کاسه در را درشتش و آبی چشمان دنیا

 :گفت ناز پر لحنی

  االنم. نیستم هرکسی با گذاشتن دهن به دهن  اهل من_

 چون. گمنمی  چیزی که شماهاست حرمت به واقعا

 سازش قصدشون اصال ایشون مشخصه، که جوراین

 .دعوا و جنگ برا  کنهمی درد سرشون. نیست

 

 و یاس بین پروا بی و دریده خیلی را نگاهش شهرام

 به پشت رضا که بود آورده شانس و گرداندمی سایه

  خواهرش. دیدنمی را هایشچرانی  چشم و داشت او

 :کرد اضافه شیک خیلی گفت، را این که

 هم قالی یه  زد، دنیا دادی  یه. نکنید سختش هم  خیلی_

ی تا قراره. کرد  خان حامی  یه  کنه؟ پیدا کش  ک 

 .تمام و کنید عذرخواهی

 



 یاس و سایه صورت میان نگاهش جایگاه  هنوز و

  حامی ابروهای لحظه هر که نگاهی. شدمی  تعویض

  متوجهش داشت  هم دانیال و کشیدمی هم در بیشتر را

 حامی سر پشت دقیقا و آمد جلوتر رضا. شدمی

 . ایستاد

 :گفت خونسردی با دوباره دنیا

 به منم. کنن  خواهی عذر توننمی ایشون. که گفتم_

 .کنممی قبول بقیه احترام

 

 و داد فشار را بازویش رضا که بزند حرفی آمد حامی

 .کرد ساکت را او

 . نماند  دور یاس نگاه از که کاری

 لب اما. را لبش تکان و  دید هم را حامی عمیق نفس

 با که نشنید  را لبش زیر  حرف و نبود بلد خوانی

 :گفت حرص

 !درک  به بری_

 

 سه _و_هفتاد _پارت #

 



 :گفت بلند کمی و شنید را حرفش رضا

 کش زیاد که کن تموم داداش حامی. دیگه حله پس_

 !اومده

 هم او خاطر  محض کرد التماس چشمانش با و گفت

  ابرویی با دنیا. کند تمام را چیز همه حامی شده که

 مستقیم پیروزی، سر از پوزخند یک و برده باال

  نگاه مادرش به دنیا، جای به او ولی.  کرد نگاهش

 . داد توضیح او  برای و کرد

  درسته حاال. جااین مهمونم من! محترم  خانوم ببینید_

.  اومدم که چندروزه همش اما بمونم جااین قراره که

  باریک نمه یه کوچه چون اومدم، که هم  روزی اولین

 در نبود،  ماشینم پارک جای   هم خونه  جلوی و بود

 و نیستن ساکنینش گفتن و دادن نشونم شمارو یخونه 

 این حسب بر  منم. جاهمین کن پارک. سفرن چندروزه

 .تونخونه   جلوی کردم پارک ماشینمو حرف،

  متوجه  من برد، بار مستاجرتون من، شانس  از حاال

  متوجه که نبودم من باز آوردین، بار هم شما. نشدم

 .بشم

  تا بدشانسیه خودم نظر از که همینه، من اشتباه ته

  و رضا آقا بزرگواری سر از االنم. اشتباه



 باعث اختیار بی  اگه که گم می شون،خانواده 

 !معذرت! ببخشید شدم، ناراحتیتون

 

 و زدن حرف آدم   را او حامی که سوختمی داشت دنیا

  قرار مخاطب را مادرش و نکرده حساب  دادن توضیح

 : داد جواب سارا و است داده

. برد اثاثشو اومدیم ما که روزی همون مستاجر_

 رفتن می  و کردن می ول رو خونه همش چون

ی نشدین متوجه بقیه مث هم شما  مسافرت،  و هستن ک 

ی  .نداشتید  تقصیری گید،می درست. نیستن ک 

 

 :گفت پررویی با باز دنیا

 که هایی دهنی  بد توجیه اصال اینا من  نظر به ولی_

 .شهنمی کردن

 ! خانوم مختارید  شمام. برم باید من_

 

 که جمعی در ماندن بود شده خارج توانش حد از دیگر

 و رضا با. داشت حضور جاآن  وقیحی دختر چنین

 :گفت جمع به رو و داد دست شهرام



  چی همه. دارم قرار دیگه ساعت یه من اجازه با_

 یاجازه  با! ممنونم خانوم بی بی! جان رضا بود عالی

 ! همگی

 

 سایه. گرفت شدت دیگران میان باز همهمه  و رفت

 دوست. سوخت  حامی حال  به دلش بار اولین برای

 حدقه از را دنیا آبی چشمان هایش،ناخن  با داشت

 .درآوَرد

 

 تعارف مهمانان به داشتند دوباره بی بی و عزیز

 یاس چون و خورد هال در به ای تقه که کردندمی

 عقب به و شد متوجه بود، دیگران از ترنزدیک 

  جاهمان از. نشست حامی صورت در نگاهش. برگشت

 :گفت

 بله؟ _

 .اتاق تو مونده جا لطفا؟ میارید منو کت_

 

 رضا  اما بیاورد را آن  بگوید رضا  به خواستمی

  صدا  با نداشت دوست ابدا و بود شهرام  نزدیک



  سری پس.  ببیند خود روی را شهرام نگاه زدنش،

 یدسته روی  از را کتش. رفت اتاق به و داد تکان

 اشبینی در که عطری. برد خود با و  برداشت مبل

 ! است خاص گفت شدمی اما بود سردی عطر پیچید،

 

 سمتش به را کت رسید، که مقابلش  و رفت  جلوتر

 .گرفت دستش از  را آن تشکر با حامی. برد

 ! ممنون_

 .کنممی  خواهش_

 

 .کرد میخکوبش حامی صدای که برگردد خواستمی

 .ازت شدممی ناامید داشتم_

 

 پوشید،می را کتشکه حالی در. چسبید زمین  به پایش

 : داد ادامه

 کوچه این تو  تو، از ترهدفبی  و هنرتربی  کردم فکر_

 ! بلدی چیزایی یه  نگو! نیست

 !بود عالی کیکه



 

 ! تخریب یا بود تعریف دانستنمی هم خودش

 باید و بود مانده دلش روی که بود  حرفی ولی

 .گفتمی

 !نکرد پشیمانش نیز دخترک نگاه غم حتی

  بغض سر از بود مانده کم یاس و رفت بیرون در از

  برای امروز که حرفی از بغض. بیندازد راه گریه

 گذشت فکرش از آن یک. شنیدمی داشت بار دومین

 که آیدمی چشم  به همهاین زندگی، در سکونش  یعنی

 که مردی صدای حتی درآورده؟ هم را حامی صدای

 .ندارد دنیایش در جایی اصال
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  حاال او، خاص اخالقیات برخالف عزیز، یخانه  در

 یهمسایه  این از عزیز دلگیری و بود غیبت  از حرف

 تمامی لبش زیر غرغرهای! گستاخ و مالحظهبی

 دانیال، نه و ماند خانه در حامی نه وقتی نداشت،

 اما نکرد پیدا خود حرص کردن خالی  برای فرصتی



  حرف برای کرد باز زبان بودند، کنارش هردو که حاال

 اتو، روی بر دستش سریع   حرکت با داشت. زدن

 غرولندکنان. زدمی اتو را حامی و دانیال هایلباس 

 :گفت

  حرف تربزرگ جلو نداشتن جرات دخترا زمانی یه_

 ! همه. دخترا فقطنه. بزنن

  که بود حالیشون. بودن  آداب مبادی بیشتر دخترا اما

  جیغ که بود  حالیشون نزنن،حرف  بزرگتر حرف رو

 ...دختر   این وقت اون. نکنن ادبیبی و نندازن راه جیغ

زه اون اسم دیگه خدا  تورو_  یکی من! عمه نیار رو و 

! دارم آلرژی اندازه یه به اسمش، و قیافه و ریخت به

 به! تحفه این به باشین کرده  عادت باید دیگه که شما

 .بودین همسایه قبال حال هر

 

  و کرد تنظیم  ایستاده حالت به خود، جای سر را اتو

. کرد مرتب آن، روی دستش کشیدن با را  لباس ییقه

 لحن همان با  را حامی حرف و برداشت را اتو دوباره

 . داد جواب  عجوالنه

 حتی وقتی. کنم عادت آدمی همچین به من محاله_

 . بکنم تونمنمی هم تحملش



. ما با بودن  همسایه سال یه فقط قبال مادر، بعدم

  و کردنمی فرق محل اهل یهمه با هم موقع همون

  امروز که حداین تا نه دیگه اما. داشتن تندی زبون

 .بودیم  شاهدش

  شکسته گردن من   داشتین اصرار همه این  چرا پس_

 عذرخواهی؟ برم

 گری،همسایه  عالم  تو خواستنمی دلم فقط من_

 کار اول همین از که شهنمی. باشه بینمون کدورتی

 .مادر هم با شیم دشمن

 

 دراز را خود پای یک بود، نشسته زمین روی حامی

 . داد تکیه پشتی به را سرش و کرد

 ُحسن خواستیم، عذرمونو ما. عمه دیگه کن ولشون_

 حرف. نکن فکر بش دیگه. کردیم ثابت هم نیتمون

 . کنهمی بدتر حالتو  فقط سلیطه اون از زدن

 بم خیلی رفتارش و برخورد طرز مادر، آخه_

 همه انقد کشیدن، زحمت اینا  بیبی همه این. برخورد

 .نیومد کوتاه باز تهش کردیم، اصرار



. دراز زبون یدختره ازش؟ داشتی ایدیگه  توقع_

 که برسه اونی داد به خدا! زبونه درصدش نود رسما

 !بگیره اینو قراره

 هرکی زندگیش، واسه بگیره پیش رفتارو همین اگه_

 که باشه شده سیر جونش از باید جلو، بیاد بخواد

 .بده تشکیل زندگی دختر این با بخواد

 

 شده ناراحت دنیا رفتار این از چقدر عزیز بود معلوم

  خانه از همه،  از جلوتر که ایلحظه  خصوص به. است

 گفته مادرش به رو همه، چشم مقابل  و رفته بیرون

  کمی یه. شممی خفه دارم دیگه. خونه رممی من: بود

 !شه وا نفسم کنم بو قهوه یدونه

 

 .کشید برق از را اتو و داد تکان سری

 عزیز به رو و کرد نگاه دانیال به شیطنت با حامی

 :گفت

 . عمه کن جمع حواستو که خالصه_

 مادر؟ چی واسه_

 ! داری جوون  پسر شمام_ 



 .باال و قد  خوش باشگاهی، خوشتیپ،

 

 یاشاره با او شد باعث و زد دانیال به رو چشمکی

 .کند بس دیگر که کند التماس ابرو و چشم

 خندید پرصدا دید، دانیال صورت در که را استیصال 

 .عزیز یجمله   شد جوابش و

  نکنه نصیب خدا حامی؟ گیمی چی!  دور به خدا_

 . کسیو همچین

 دستمون شما و من متاسفانه بعدم عمه؟ مگه چشه_

  ما بخواد،  خودش طرف  وقتی. نیست  بند  جا هیچ به

 ایم؟ کاره چی

 

 که لحنی با. دانیال به شد نزدیک و آمد جلو قدم دو

 :گفت ست،منفی جوابی خواهان کرد می  التماس

 حامی؟ گهمی چی  دانیال؟ آره_

 

 او، از فاصله کمی با و کوبید حامی پای  به پا با دانیال

 .نشست زمین روی



رت داره این ؟!عزیز ا _  کنیمی باور چرا  تو. گهمی چ 

 برم؟  قربونت

 

 اتاق به خود با را اتو و  کشید پررنگ و عمیق نفسی

 .برد

 !آن یه ترسیدم_

 

 و کرد دانیال  یحواله  محکمی نسبتا گردنی   پس حامی 

 خود طرف  به اتاق،  و عزیز سمت از را  نگاهش

 . کشید

  هنوز یادمه  پارسالت هاینطق  گم؟می چرت من که_ 

 !عمه پسر

 

  جمالت و  درآورد مسخره خیلی را زدنش حرف ادای

 .کرد بازگو خودش برای را او قبلی

 که یکی! خوادمی پروا بی  و جسور دختر یه دلم من_

 . بربیاد خودش پس از بتونه خودش. نباشه  من لَنگ

 



 کمی را  صدایش و کوبید بازویش به محکم دانیال

 .آورد ترپایین 

 بندازم جاتو پاشو. تربیت بی بیار در  خودتو ادای_

 .کنی خواببی منم حیاط  تو نیای باز. گوشه همین

 

. بیاورد خواب  رخت برایش تا رفت و او به کرد پشت

 : گفت که شنید را صدایش

 تنهایی عشقی، و فکری هایدرگیری  واسه! برو آره_

 یه ذارمنمی صبح تا حیاط، تو بیام من!  بهتریه دوای

 !کنی فکر بش هم  لحظه

 

 سمتش به  محکم و برداشت را مبل کوسن خندان،

 خوابرخت  او برای و رفت اتاق به . رفت نشانه

 . شد رد  فکرش از چیزی لحظه یک ولی. برداشت

 بود؟  شده درگیر ذهنش واقعا یعنی"

 " دختری؟ چنین درگیر

 در بلند"  نه" یک داد، سرش به که  تندی تکان با

 عزیز یا حامی دادمی اجازه نباید. داد خود  جواب

  حامی دانستنمی. شوند  سوءتفاهم دچار درموردش



 از بعد قبل، سال که کندمی فکر این به خلوتش  در هم

  که شده این مشغول   فکرش دانیال، هایحرف شنیدن

 تا فکر این و است شده سایه درگیر اشپسرعمه  نکند

 . دادمی آزارش  هامدت
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  چه. ریختمی هم به هم او خود شد، می چنین اگر

 بزرگ برایش زیادی شکست، این که یاس به رسد

 از رفته رفته و آمدبرنمی دستش از هم  کاری! بود

 اگر دانیال! نه که شد متوجه اتفاقات و هاحرف  خالل

 . کندنمی  فکر هم سایه به حداقل کند،نمی فکر یاس به

 شده باز  کوچه به وارد  تازه دختری پای  که حاال و

 دست. گذاشت حامی حریم به پا دیگری نگرانی بود،

  چشمان درگیر ذهنش عصر، همان از اما نبود خودش

 .بود شده همسایه دختر آبی

 دانیال   برای این و باریدمی  هاآن از شر که چشمانی

 زندگی شریک انتخاب برای که مالکی و خیالبی

 .آمدمی نظر به ترسناک کمی داشت،



 

  معیارهای با رقمه هیچ یاس، که دانستمی  حامی

 به هم باریک  پسرک بسا  چه و آیدنمی در  جور دانیال

 تا کند کمک  داشت دوست اما باشد، نکرده فکر او

  بیشتر را پرت حواس  دانیال  . کند بازتر را  دو هر چشم

 به کند مجبور هم را یاس و کند اطرافیانش متوجه

 دنیایی در محبوس بود دختری یاس او،  نظر از. تغییر

  دیدمی رفت،می  جااین از که پیش دوسال. بارکسالت 

 حرف سرشارش هوش  و او از چقدر عزیز که

 و شود پذیرفته رشته بهترین در داشت انتظار . زندمی

 هم را  رشته تریندستیدم   او دانستمی  که حاال

  تقریبا دانستنمی. بود عجب در او  از خواند،نمی

  زیرسوال را دخترک کار این یاس، اطرافیان یهمه 

 و شب. گذاردمی جواب بی را همه او و برندمی

 با اشخانواده برای. کندمی  سر خانه  در را روزش

  دارد را همه دل هوای. کندمی  آشپزی عالقه و عشق

 آرامش  هرجا و نیاید کدام هیچ ابروی به خم که

 کندمی سپر سینه بیند،می  خطر در را اشخانواده 

 ها،این یهمه  کنار در. شرایط اصالح برای

  که این از اما  رودمی سر  گاهبی و گاه هم اشحوصله 

 . نیست پشیمان ابدا است، نرفته  دانشگاه



 دوست که مهربان و تودار دختری. بود  همین یاس

 کسی برای را تصمیماتش و کارها دلیل نداشت

 او دیگران وقتی گرفتمی هم دلش اما. دهد توضیح

 و نداشت سنی خودش نظر از. خواندندمی هدف بی را

  قصد که هرزمان شدمی. بود زندگی  راه اول هنوز

 موفقیت سوی به و بگذارد تازه مسیری در پا کند،

 .بتازد

 

 موضوع این متوجه دیگران  نبود قرار انگار ولی

 را او بیشتر هم حامی  قبل روز چند حرف. شوند

 چه او اما. بود کرده خطابش هدفبی علنا. سوزاندمی

 که همین معناست؟ چه به یاس برای هدف دانستمی

 دلسوز معلمی داشت، دوستشان که کودکانی برای گاه

 آورد، می  جا به را علمش زکات و شد می مهربان و

  سرخوش هامدت تا که کردمی  خوب قدرآن  را حالش

 بود قرار هم روزآن. دادمی ادامه زندگی  به نشاط پر و

 به و شده بیدار زود صبح از . باشد روزها این از یکی

 باز و پوشید می لباس یک هربار. بود رسیده خود

 نبود بار اولین. کند انتخاب دیگری رنگ داشت دوست

 از اطالعاتش که حاال اما رفتمی مکان آن به که

 در. داشت بیشتری وسواس بود، شده بیشتر جاآن



 یکی آفتابی، چندروز   از بعد خرداد، ابتدای روزهای

 باران نم نم دیشب از و  رسید سر هم  ابری روز دو

 بماند خواستمی رضا. بود کرده خیس  را شهر سطح

 دیر خودش کار هم. نپذیرفت اما ببرد خود  با را او و

  ده ساعت قرارش که او و.  سایه دانشگاه هم و شدمی

 و رودمی آژانس با که کرد راضی را برادر بود، صبح

 دیرش داشت و بود گرفته  شدت کمی باران. گرددبرمی

  اما بیاورد گیر ماشین کرد تالش دوبار یکی. شدمی

. بماند منتظر  باید بعد، دقایقی تا که شنیدمی  جواب

 فزونی اشنگرانی  رفتند،می تر پیش هرچه هاعقربه

  حاضر دیر قرار، اولین در نداشت دوست. یافتمی

 چادر. برخاست  گویان هللابسم  و زد دریا به دل. شود

 .برداشت را چترش و کرد مرتب سر روی را

 !رفتم من بیبی _

 اومد؟  ماشین_

 زدم زنگ دوجا. گیرممی تاکسی خیابون سر رممی_

 . فعال نداریم ماشین گفتن

 دنبالت؟  بیاد  رضا بزنم زنگ خوایمی_



ی تا. جونم بیبی  نه_ . خودم رممی برسه؟  رضا ک 

  زنگ نیوردم، گیر ماشین باز دیدم اگه برگشتنی

 .رضا زنممی

 موندگار  بارونشم. نشی خیس ببر چتر. مادر برو_

 .کن احتیاط اما. نیست

 ! خداحافظ. جونم بیبی چشم. برداشتم_

 !بی بی عزیز   همرات به خدا_

 

. بست خود سر پشت را در و رفت بیرون خانه از 

.  دید هم به نزدیک جلوتر، را دانیال و  شهرام ماشین

  را خود کار دنیا هایکردن جیغ جیغ. زد لبخند آهسته

  پارک حیاط داخل را ماشینش دیگر حامی و بود کرده

 ترطرف آن کمی . در دم ماندمی دانیال ماشین و کردمی

 .هاآن یخانه  از

 دیرش داشت کهاین با. بود شده شدیدتر  بهاری باران

 دارد نگه درست را چادرش بود مجبور هم اما شد،می

  راه جمع حواسش کهاین  هم و بچسبد را چترش هم و

  قدم با چادرش و شلوار و کفش که باشد رفتنش

  آهسته را هایشقدم. نشود الی و گل درگیر برداشتن،

  خیابان سمت به و شد رد کوچه پیچ از. داشتبرمی



  انتها تا باید را طوالنی  نسبتا خیابان این. چرخید

 آن و شب آن بعد   از. کند پیدا تاکسی بتواند که رفتمی

 در پس. ترسیدمی روپیاده از دیگر مزاحم،  پسرک

 . داد ادامه را راهش خیابان  ی حاشیه

 

 شش _و_هفتاد _پارت #

 

 روی کوچک  هایچاله به که باران  درشت قطرات

  و دادندمی او به خوبی حس کردند،می برخورد زمین

 . شدمی رد و کردمی نگاه ها آن به متبسم

 اولین و کرد صبر کمی. ایستاد و رسید خیابان سر

 .کرد بلند دست برایش دید، که را زردرنگ تاکسی

 را دستش پس. است مسافر از پر دید آمد،  که جلوتر

  دیگری تاکسی دوباره.  شد رد تاکسی و آورد پایین

 تاکسی دو یکی. شد رد هم او و نماند اصال و آمد

  دارند،نگه  تا کرد بلند دست هرچه و دید هم را دیگر

 کیف از را  گوشی. شدمی عصبی داشت. بود فایدهبی

 تماس آژانس با دوباره تا  کشید بیرون اشطرفه  یک

 اشغال بوق پخش با اما شود فرجی که شاید. بگیرد

  از رنگی سبز تاکسی. کرد قطع را تماس گوشش، در



  قدم دو. شد روشن دلش در سبز چراغی و دید دور

  دستش. بود ایستاده خیابان  وسط تقریبا  . رفت  جلوتر

  اما داردنگه " دربست: "گفتن با را او که کرد بلند را

.  شد رد مقابلش  از برق مثل و زد بلندی بوق تک

 هیچ و شدمی  دورتر و دور که بود تاکسی به نگاهش

  و کرد راننده نثار فحشی  لب زیر. نداشت هم مسافری

 مقابلش  بوق تک یک  با ماشینی برگشت، که همین

 عقب و انداخت نگاه آن به  گذرا لحظه یک . کرد ترمز

 سوار بود محال خطی، هایتاکسی و آژانس جز. رفت

  که بود سمجی یراننده عجب و شود دیگری  ماشین

 برگردانده  دیگری سمت به را سرش. زدمی  بوق ه ی

 هم بعد و  پیچید گوشش در ماشین مجدد بوق. بود

 .آشنا صدایی

 !رضا خواهر   باال بیا_

 

 . بود حامی. دیدنش برای کرد بلند سر

 

   تعارفی؟ منتظر. دیگه  باال بیا_

 



 :گفت حامی خود بزند، حرفی کهاین از قبل  و گزید لب

 !آژانسه کن فکر_

 

 :گفت  خجالت با

 !دارین  اختیار_

 !شو سوار پس_

 ! آخه ولی_

 بود، اگه منم خواهر! گممی رضا به خودم ! بشین_

 !کردمی سوارش بارون این تو حتما رضا

 

 کهآن بی. گرفت او چشمان از مکث کمی  با را  نگاهش

 نشسته دلش  در خوبی  جور یک حرفش چرا، بداند

  چترش و کرد نگاه چپ سمت به آخر  بار برای. بود

 در. نشست و کرد باز را ماشین عقب در. بست را

 کردمی احساس باال را خود قدرآن حامی، بلند شاسی

 سرعت با و بگیرد اوج ماشین اگر نداشت شک که

 ! کرد خواهد تجربه را پرواز شبیه چیزی براند، باالیی



  حرکت به سرعت با را ماشین  حامی بست، که را در

 سو این نگاهش و است معذب دخترک دیدمی. درآورد

 .چرخدمی خیابان سوی آن و

 !دیگه گممی رضا به گفتم_

 

 از که دید را او و جلو سمت به چرخاند را سرش

  را حواسش باز و کردمی نگاهش کوتاه  روبرو یآینه 

 .رانندگی به دادمی

 ری؟می  کجا خب_

 بله؟ _

 

 تر مالیم و داد تکان سری دید، که را یاس  گیج نگاه

 :گفت

 برم؟  کجا_

 

 :گفت خجالت با . شد منظورش متوجه تازه

  ایستگاه یا آژانس یه در  اگه. شمنمی مزاحمتون_

 ...دارین نگه هم اتوبوس



 ؟!ریمی  کجا اون از بعد_

 

 و نیست کردن تعارف اهل اصال مرد، این دانستمی

 تندی با نداشت دوست هم ابدا. کندمی را  خودش کار

  پنهان حرفش پشت را حرصش پس. کند برخورد او با

 :گفت و کرد

 !خراسون میدون_

 

  ترافیک. نزد دیگری حرف و انداخت باال ابرویی

 ترآهسته یا شدمی مجبور  مدام و بود  زیاد نسبتا

 .شود معطل هاماشین سد پشت  یا کند، حرکت

  بیشتر ترافیک و بود سنگین کمی میانشان سکوت

  هم سکوت جلوتر، کمی ولی. شدمی کالفگی باعث

 . شکست

 نیست؟ بریده گیس یدختره این ماشین این_

 

 ها،صندلی البالی از و برد جلوتر را  سرش متعجب

 و رسید نزدیکش حامی  ماشین. کرد نگاه را مقابلش



 و بود ماشین صندوق در کمر تا که دید را دنیا یاس،

 .است کرده پنچر بود معلوم

 ! انگار شده خراب. دنیاست ماشین وای_

 

 :گفت تحیر با یاس و شد رد کنارش از تفاوت؛ بی

 کنیم؟ کمکش کنیدنمی  صبر_

 

 !بارون زیر  براش خوبه. کن ولش_

 ؟!حامی آقا_

 

 کشید ایکالفه پوف که بود کرده ادا را  نامش جوری

 کامل بعد. کرد متوقف گوشه یک در را ماشین و

 . کرد نگاهش مستقیم  و سمتش به برگشت

 داره ماشین همه این. ندارما شوحوصله اصال ببین_

 .کنهمی کمکش مونهمی  یکی باالخره. شهمی رد

 .نبود کسی شاید. داره گناه. بارونه_

 ! جهنم_

 !شده چی ببینم رممی من. نیاین شما_



 

 بود مهربان زیادی دختر این. کرد نگاهش فقط حامی

 :گفت غیظ با بود؟ شده خبیث او یا

 مگه؟  بلدی کاری تعمیر_

 

  باری اولین یاد به را او رفت، یاس که ایغره چشم

  جوابش و  بود کرده خشمگین را دخترک که انداخت

 ! عمیق ایغره چشم بود شده

 . بکنم تونممی که کمک ولی. نیستم بلد_

 کمکی؟ چه دقیقا_

 

 . شد پیاده و برگرداند رو او از طوالنی، مکثی با

 که نبود آدمی اما بود، شده دیرش کهاین  وجود با

 .بگذرد  مسائل این  از خیالبی

 به هم حامی  شد متوجه رفت، جلوتر که قدم چند 

 .آیدمی دنبالش

 دنیا که این به خوش دلش اما بود کوتاه لبخندش 

 .شودمی حل   مشکلش و ماندنمی  تنها



  حل حامی دست به ممکن زمان کمترین در که مشکلی

 حتی کهآن بی. دنیا هم در ابروهای شد  جوابش و شد

 و زدمی  حرف یاس با فقط. کند تشکر کلمه یک

 حامی، با. است شده پنچر ماشینش دادمی توضیح

. بود ابرو و چشم از شده رها تیرهای دوئل در فقط

 ماشین از که آبی  بطری با را کثیفش هایدست  حامی

 .بست هم  را صندوق در. شست کشید، بیرون دنیا

 

 هفت _ و_هفتاد _پارت #

 

 رو پس باشد داشته نباید او  از تشکر توقع دانستمی 

 :گفت یاس به

 ! نشه دیرت_

 

 :گفت او  به رو هم دنیا

 !یاس برسونمت ری می  جایی_

 

 که. دنیا با رفتن  و حامی همراهی  بین بود شده دل دو

. درآورد حرکت به را او و کشید را چادرش پر حامی



  تشکر تا کرد دستپاچه را یاس اما ندید دنیا  که حرکتی

 .کند

 ! برسونه منو قراره حامی آقا. ممنونم. عزیزم نه_

 حرف هم  با حسابی بشینم بیام بذار  رو وقتی یه_

 !چی همه از ! یاس بزنیم

 

 .داد تحویلش پررنگ لبخندی

 !حتما_

 

  از باال سرعتی با هم بعد. بست را در و شد سوار

 نوابی یاس چادر  دوباره او دست. شد رد  حامی ماشین

 .کشید را

 کنی؟ می نگاش انقدم ستتحفه _

 

 .شد سوار دوباره و افتاد راه دنبالش به

 ! حامی غرغرهای شنیدن با شد همزمان نشستنش

 هاپولی باباشو ارث انگار! ای افاده نچسب یدختره _

 .کردیم



 

  و یاس بخاطر که افتاد جا اشدوزاری  تازه  انگار بعد

 با. دهد خفت این به تن شده مجبور اصرارش

 :گفت و کرد  نگاهش آینه  از دلخوری

 نمیاوردی، در بازی پتروس اگه! یاس  ها یعنی_

 نه؟ شدنمی شب روزت

 

 از پروا بی که شود گفتنش یاس درگیر دانستنمی

 که شکایتی  و گله به یا بود شده خارج دهانش

 .بخندد کرد،می

  دخترک تا بود منتظر حامی رسیدند، که مقصد به

 . شود پیاده  است قرار کجا دقیقا بگوید

 رممی خودم. کردین لطف خیلی هم جاهمین  تا_

 . شوبقیه

 .رسونمتمی! کرد  تمام کهآن کرد؟ که را کار_

 !فرعی  خیابون این تو بپیچید پس_

 

 و بلند هاگنجشک  صدای  و بود آمده بند باران 

 را شیشه  کمی یاس. رسیدمی گوش به  آهنگخوش 



  پارسال از. کرد نگاه اطراف  به دقت با و داد پایین

 را اطراف آن پارک اما. بود نیامده جااین  به دیگر

  موردنظرشتابلوی  که همین. شناختمی خوب خیلی

 :گفت بلند دید، را

 !ممنونم. حامی  آقا  جاستهمین _

 

. کردنگاه بود، گفته دخترک که جایی به و کرد توقف

  کف به چسبید ابروهایش" بهزیستی" تابلوی  دیدن با

 !سرش

 داری؟ کارچی  جااین دقیقا بهزیستی؟_

 

 کشیدمی  خجالت یاس و بود پرسیده پرده بی و رک

 "؟!توچهبه " بگوید

 با که رفاقتی و کردمی را شانسنی یفاصله مراعات

 .داشت  برادرش

 یاس؟ _

 خوندم،  درس توش که دبیرستانی مدیر_

  سرپرست بی  های بچه با  جلسه دو یکی خواسته ازم

 ساله دو یکی  تقریبا. کنم کار ریاضی سرپرست  بد و



 یه فقط رو جا این ولی. میام شه،می که امتحانات  فصل

 . بودم اومده پارسال بار

 مدیر خود دیشب امتحانشونه، نزدیک چون االنم

 .بیام باز که خواست و زد زنگ  بهم بهزیستی

 

  سوال هر بر را راه تا بود داده توضیح دقیق و کامل

 . ببندد دیگری

 حاال؟  بوده چی  رشتت! مثبت چه! عجب_

 

 .نبود کن ول حامی و بود شده دیرش

 ! ریاضی_

 پس؟ ندادی ادامه چرا_

 

 : گفت کالفه 

 ! شده دیرم حامی؟ آقا برم شهمی_ 

 

 .کرد صادر رفتن رخصت و داد تکان را سرش

 ! سالمت به_



 

 اما کرد خداحافظی تشکر، با. بست را در و شد پیاده

  صدا  و داد پایین  را شیشه حامی که بود نرفته قدم چند

 :زد

 ! یاس_

 

 صدای و تابلو  ماشین این با. بزند فریاد بود مانده کم

 .  کردمی نمایشانگشت  داشت اول روز همین در بلند،

 .رفت جلو حرص با

 بله؟ حامی؟  آقا بله_

  نیاز اگه فیزیک، و زبان برای  بگو جااین مسئول به_

 مدرس، به داشتن

 .دارم وقت دوجلسه یکی برای. بدن خبر بهت

 گید؟ می  واقعا_

 !برو حاال! آره_ 

 

 .کرد نگاهش لبخند با

 !ممنون! چشم_



 

 را خودش ادبی بی حتی و داشت او از که حرصی

 ...او صدای باز و روبرگرداند دوباره. کرد فراموش

 بندیمی که آقایی اون! حامی   آقا نگو من به انقدم_ 

 !نمیاد اسمم به هیچ اسمم، تنگ

 

 .رفت و حرف این با گذاشت باز را یاس فک

 

 هشت _ و_هفتاد _پارت #

 

  احترام با  را همکارانش سالم شد، که شرکت وارد

  جور اگر کار این. رفت  خودش اتاق به و داد جواب

. ماندنمی تهران در هم  لحظه یک شک بی شد،نمی

 تا ارشد، آزمون در  قبولی صورت در و رفتمی

  میز روی را کیفش. گشتبرنمی  هم هاکالس شروع

 گوشی. کشید بیرون  کشو از را شارژر و گذاشت

  کرده تمام شارژ دیشب. کرد وصل آن  به را خاموش

 با و گرفته تماس صبح اول هم پدرش حتما. بود

 . بود شده نگران  گوشی،  بودن خاموش



. آورد قهوه برایش آبدارچی و خورد در به ایتقه

 او و کرد تشکر. داشت احتیاج آن به خیلی  که چیزی

 نشست، اششامه  در که قهوه بوی. رفت  بیرون

  گفته که افتاد عزیز حرف یاد به هم! گرفت  اشخنده

 با تا برگردد خانه به داشت عجله رفتن، دم دنیا بود

  هم. کند برطرف را نفَسش تنگی قهوه، یدانه بوییدن

  نظیرش بی شکالت، و قهوه طعم که افتاد کیکی یاد به

  از هم لبخند نوشید، قهوه از که ایجرعه. بود کرده

 و چندین که  قبل دوسال از. کشید پر هایش لب روی

 را عزیز یخانه  روی همسایه دختر نگاه چندبار

.  دادمی  قلقلک را دلش ته حسی بود، کرده شکار

 اما ستاتفاقی پرده های  تکان کردمی  فکر اوایل

 رفته رفته. آمد عجیب نظرش در شدنشان تکرار

  که کرد کشف و دید را خانه  کوچکتر دختر  هاینگاه 

. است اطراف آن دانیال که ستوقتی برای ها این تمام

 از ساده شدن رد یک چه کردن، ورزش حال در چه

  متوجه را او و بگیرد را نگاهش  مچ کهاین از!  حیاط

 را او اشاره، یک و متلک یک با بعد کند، رفتارش

  کند، تفریح کمی هم خودش و بنشاند جایش سر

 و تند زبانش. بود همین  اخالقش درواقع. بود راضی

.  زدمی  زخم و کردمی اذیت شد،می  سخت شد،می تیز



 همین و! شدنمی رحمبی وقتهیچ  دل، ته از اما

 یک از را یاس دادنمی اجازه که بود خصوصیتش

 محجوب دخترک دیدمی کم کم. دهد آزار بیشتر حدی،

  همان همچنان دانیال، با شدن روبرو هربار  با همسایه

 محجوب، قدرهمان. شناسندمی همه که استکسی

 جاآن. خانمانه رفتار همان با و سرسنگین قدرهمان

 از دانیال،  هایپاییدن و نگاه این تمام دانست که بود

 طرفهیک  یعالقه جور یک . بس و است یاس سمت

 به. بود شده تنظیم گرما یدرجه باالترین روی که

. کند کاری دو این برای داشت دوست رسید، که جااین

.  کند همسایه یپیشه عاشق  دختر متوجه را دانیال

 تمام چیزهمه  بحث اما نداشت سنی که دختری

 هم چندبار. بود عزیز  هایحرف نقل بودنش،

 تا خواست او از. زد حرف دانیال با غیرمستقیم

  باز بهتر را چشمانش و کند ازدواج قصد  نشده،دیر

 برای معیارش که شنید او از موقع همان اما. کند

  او. ندارد یاس با شباهتی هیچ که است کسی ازدواج،

  یک باشد؛  شلوغ و پروابی  که خواستمی  را دختری

 اطرافیان بسا چه و  مشکالت یهمه پس از تنه

 دختر باشد خود سرپای عزیزش مثل که کسی بربیاید؛

 از بودنش آرام که یاس مثل کسی نه. نباشد ایوابسته 



 فن همه  و بود زرنگ و  زبر. بود تر  بارز هرچیزی

  خانواده به وابسته شدت به بود کرده ثابت اما حریف

 آویزان، خودش قول  به هایآدم از  دانیال و است

 که استکسی یاس دریافت  حامی پس . بود بیزار

 دلش. ندارد دانیال  معیارهای به شباهت  ایذره

  فکر او به بیشتر هرچه و یاس برای سوختمی

. نبود  شکست مستحق یاس. شدمی گرفتارتر کرد،می

 به کردن  کمک که دریافت پس! دانیال هم طورهمین

 را دانیال مثال. بگیرد جهت  باید دیگری جور دو، این

 بفهماند یاس به و کند اطراف هایچاله  و چاه  متوجه

  دلش. نشده دیرتر تا کند جمع را دلش پای و دست

  متوجه را  او قبل دوسال همان چرا  که سوختمی

 .کرد کاری شودمی هم هنوز دانستمی اما نکرده

. کرد شروع را کارش و نوشید را قهوه آخر یجرعه 

 در. پرآوازه شرکتی در بود، عاشقش که کاری

 عنوان  به توانستمی خودشان  کوچک شهرستان

  راه کارخانه  یا بزرگ شرکت یک موفق، داریسرمایه 

. نبود  چیزی کم هم شرکت این در کار  اما بیندازد

.  تجربه دنیا یک و صعود یپله  یک  شدمی  برایش

  آمد خاطرش به ظهر حوالی که شد کار غرق قدرآن

. است نکرده روشن هنوز را مانده شارژ در گوشی  



 دیگرش دست و بود تاپلپ  موس روی دستش یک

 خندان   کودک تصویر. کند روشن راآن تا  گوشی روی

 این برای دادمی جان. خنداند را لبش گوشی، روی

 .زبان شیرین یبرادرزاده

 

  و بود شده  رد دوازده از دقایقی. کرد نگاه  ساعت به

 دست در را گوشی. بود ناهار تایم دیگر ساعت نیم

 بین. بزند حرف اشخانواده با ناهار از  پیش تا گرفت

  تصمیم آخر  و بود مانده مردد مادرش و  پدر یشماره

  بود نشده کامل  اول بوق. بگیرد تماس  خانه با گرفت

 .برداشت را گوشی سریع  کسی که

 !عمو سالم_

 

 . داد را ایلیا  جواب و خندید عشق پر

 ؟ !پدرسوخته خطه پشت کی دونستیمی کجا از تو_

. زنیمی زنگ بشه آماده ناهار تا گفت آقاجون_ 

  سالم عمو! شده  آماده  ناهار گفت بم االن هم مادرجون

 ! نکردی

 ...خو! تنُشسته  روی به سالم! ببخشید. عمو آره_



 .خدا به شست برام مامان. ُشستم_

 

 نه _و_هفتاد _پارت #

 

 .شد بلند گوشی پشت از  جوان زنی مهربان صدای

 چندبار االن تا صبح از! عموش گهمی  راست مبچه _

 بش که قولی  نکن فکر! شسته رو و دست پیشم اومده

 !کنهمی فراموش دادی

 

 . گرفت بچه پسر دست از را گوشی و گفت

 !جان ایلیا من بده_

 دستگاه روی را گوشی و زد را بلندگو یدکمه

 همیشه برادرشوهر با گیرا و گرم لحنی با بعد. گذاشت

 و بود عزیز برادر، زن این. کرد احوالپرسی مهربانش

 نزدیکی این و شدمی هم اشدخترخاله . صمیمی

 .داشتند هم با که هایی کودکی  به گشتبرمی

! جااون شدین جمع شما که  باز خانوم؟  نجال خوبی_

 روزم دو بذارین پیرمرد پیرزن اون از بَکنید بابا

 !هم با  باشن خوش



 

  پیش حاال هم مادرش. رسید همه گوش به صدایش

 . داد می گوش و بود آمده

 کامشون به دنیا دیگه رفتی، فرستادیم که رو تو_

 !بودی پاشون و دست تو همش چیه. شد

 و تو یا بودم پاشون و دست تو من! برم روتو_

 ...شوهر  

 

 :گفت حرفش میان ایلیا

 !شیمی جریمه  بزنی بد حرف عمو_

 عمو؟  زدم بد حرف کی من_

 .بزنی بد حرف بابام به خواستی_

 !زنمنمی بد حرف بابات به وقتهیج  من_

 !کردیمی  شوگوییغیب داشتی ولی_

 

 . کرد اصالح و خندید صدا پر

 !غیبت بچه؟ چیه  گویی غیب_

 .دیگه بَده حرف  غیبت،_



 

 داشت  که کرد نگاه  پسرش به عشق با نجال

 سر خانواده مادر و کشیدمی رخ به را  هایشآموخته 

 . زدن حرف  ترراحت   برای کرد خم

  قربونت نباشیخسته  جان؟ مامان خوبی. پسرم سالم_

 .برم

 شخبارچ؟ ! یما شلونچ! البنین ام ست  سهال و اهال_

 ( خبر؟ چه حال؟  چه! خانوم البنینام سالم)

 

 انته  عمری واید مشتاقتلک زینه انه_

 . خالی بکانک! روحی بعد یا عمری اروحلک فدوا

 . دلم جون دلتنگتم خیلی! خوبم من)

 .( خالیه جات. زندگیم تو عمرمی! مادر  بگردم دورت

 

  درمیون روز  یه خوبه قبال مگه؟ من واسه مونده جا_

 زنم، می زنگ دارم وعده  هر من که االن. اومدنمی

 . جاناون اونا

 



 : گفت بلند نجال دوباره

 کنیم؟ پر خالیتو جای میایم بَده_

 

  از سال یک تازه که خانواده کوچکتر پسر پرهام، 

  های پله از دست،  به کتاب گذشت،می شدنش دانشجو

 :گفت حال همان در و آمد  باال راهرو

  هرچی که گرفتیمی  جا چقد قبال تو موندم من فقط_

 !شهنمی  پر جاخالیه این میان،

 

 . داد را جوابش شیرین اخمی با البنینام

 گی؟می جوریاین هامبچه   به میاد دلت_

 چطوره؟ دانیال اینا؟عمه  از خبر چه مامان جان حامی

 . رسوننمی سالم. مامان خوبن_

  جا دیگه روبراهی؟ خودت . عزیزم  برم قربونت_

 کارت؟ سر افتادی

 آره جاافتاده، گنمی آدم به کار، روز سه با اگه_

 ! جاافتادم



 که خالیه جات انقد. نبود  حواسم! گیمی  راستم_

 !نیستی و رفتی ماهه  یه انگار

 شلوغه دورت باشه؟ خالی که مونده هم جایی  مگه_

 کاره؟ سر هومن! که

 . داشت سمینار. پسرم آره_

 

 که کرد اصرار قدرآن و گفت نجال گوش  در چیزی ایلیا

 .آمد حرف به او

  حفظ هم  رو کافرون یسوره  پسرم  حامی، عمو_

 نرفته؟ یادت  که قولت! تا هشت شد جااین تا. کرده

 هم رو بعدی دوتای . گوشیم رو کنه ُویس رو همه_

  راه من شد، تموم تاش ده کهاین  محض به. کنه تمرین

 !افتممی

 ؟!دیگه جایزه با_

 ذوق بچه از بیشتر تو کهاین مث. جایزه  با بله_

 !سوزوندی  خودت رو قبلی نکنم غلط! داری

 

 :گفت خنده با



  نگرانیم بیشتر االنم! زنممی تفریحی من. خدابه  نه_

 رو بچه  بس از زدن پر پر! پرهامه و  هومن واسه

 ! سوره حفظ به کردن مجبور

 

 روی به چشمکی و برداشت کتاب از را سرش پرهام

 .خندید و زد برادرش زن

  و ایلیا نام به ببینم برید  پیش جورهمین. پس خوبه_

 خریدن، پ ل ی یه یوعده با تونینمی خودتون، کام به

 ؟!نه یا کنید قرآن  حافظ رو بچه

 

 .شد دارعهده را  او با حرف یادامه البنینام

 مامان؟ خوردی ناهار_

 بابا چی؟ شما. مونده ایدقیقه چند یه . مامان نه_

 نه؟  نیستش

 !شعر شب رفته. عزیزم نه_

  ظهر لنگ بابا، های شعر شب چرا نفهمیدم هنوز_

 !شنمی  برگزار

 ! بگو منم به فهمیدی،  اگه_



 !شنومنمی صداشو کو؟  هاله راستی_

  پرپر البته. قهره باهات مثال و ستآشپزخونه تو_

 .بینممی دارم من زدنشو

 

 . شنید خوب حامی را اعتراضش بلند صدای

 !مامان ا _

 ! باهاش دیگه قهری_

 زنم؟می پر پر دارم  کو ولی. بله_

 !مامان  آخه زنهمی داد ُرخت  رنگ_

 

 .کردمی قطع زودتر  باید و بود رسیده ناهار وقت

 هم دنیا  تئاتر و فیلم بهترین دیدن که دونهمی_

. داشتم کار خیلی خودم. شدنمی  باراین اما برمشمی

 کارگردان پیش بره هم میارمش، بعد یدفعه

 !روز نمایش بهترین دیدن هم ش،موردعالقه

 !شماست با خانوم؟  هاله شنیدی_

 

 : پرسید حامی



 هنوز؟   اسپیکره رو_

 . عزیزم آره_

 ! هاله قهرقهرو خواهر به حامی برادر از_

 بگوشی؟ جان هاله

 

 :بگوید دوباره او تا نزد حرفی اما آمد  جلوتر

 اوکی  برگردیم، باهم  و بیام هفته آخر اگر بنده_ 

 خانوم؟ هاله ما با شیمی

 

 .زد نق و آمد  جلو طاقت بی

  بابایی که طوری این. شمنمی اوکی هم اصال نخیر_

 گردی؟برمی کی با بری گهمی  حاال. بیام ذارهنمی

 

  هشتاد _پارت #

  

 



  خواهر   این . دادمی گوش هایش حرف به لبخند با

 دل هایش،گفتن بابایی همین با ملوس، و  لوس زیادی

 .بود برده را پدر

 با کارت شدن  جور قبل   بردی،می منو  روزاون اگه_

 بکن آشتی که کن قطع هم حاال! اومدممی  خودت

 ! خدافظ. نیستم

 

 :گفت خنده پر

 برا دلم بابا  جون. خانوم هاله  باش ترمهربون ما با_

 با خودم. لوسم خواهر نترس! بود شده تنگ صدات

 .کنممی  برگشتت برا هم فکری یه زنممی  حرف بابا

 هفته سه دو  جااون بیام  من کهاین  فکر فکری؟ چه_

 . دیگه داریم ترم امتحان! هانکنی رو بمونم

 ! بابا ای_

 ! بله_

  امتحانات این شه تموم بمونیم پس دیگه؟ بگم چی_

  درو تهرانم  تئاترهای کل. بمون و بیا یهو بعدش. ترم

 !کن

 قول؟ _



 ! قول قول  _

 

 هاآن نه اما زدمی حرف اشخانواده  با روز هر

 آرام خودش نه و کردندمی فراموش را شاندلتنگی 

 حرف زد،می زنگ. بماند ها آن  از خبربی که گرفتمی

  این از گرفتندمی عشق  و کردندمی شوخی زدند،می

  انرژی تماس، از بعد هم  روزآن. هرروزه صحبتیهم

 سرعت و دقت با را کارش. ادامه برای داشت  بیشتری

  چهار حوالی. شد ساخته روزش و داد  انجام بیشتری

 برداشت را کیفش و کت.  شد فارغ هم کار از شد، که

 را کیفش تا کرد باز را ماشین در. رفت پارکینگ به و

  چسبیده چتری دیدن با که کند رها عقب صندلی روی

 را یاس که صبح. ماند در روی دستش صندلی، به

. دست به چتر هم او و باریدمی باران بود، کرده سوار

 حسی. نبود باران از خبری کرد،می اشپیاده وقتی اما

 .خزید  پوستش زیر  از مرموز

 به بار این. کند مالقات را یاس دوباره بود  قرار شاید

 صندلی روی را کیف. بود مانده جا که  چتری یبهانه 

 حرکت به که را ماشین. بست را در و  انداخت

 یاس به  او. شد دیگری چیز هم تصمیمش درآورد،



 قرار مالقات این جریان در را رضا حتما  بود داده قول

 .دهد تحویل رضا به را چتر بود بهتر پس. دهدمی

 کرد؛ عوض رضا جوشکاری سمت به  را مسیرش

 .بود داده یاس به  که قولی طبق

 گذاشت مقابلش چای استکانی که رضا  اما بود خسته

  رخت وجودش از هم خستگی انگار نوشید، را آن و

 . بربست

 طرفی؟این اومدی شد چی نگفتی! خب_

 !شدم مجبور_

 

  قدرآن  حامی  شخصیت. نشست مقابلش و خندید کوتاه

 را گفتمی هرچه که بود محترم و خاص نظرش در

 چه و هاشوخی  چه. پذیرفتمی کاست و کم بی

 . را هایشصحبت ترینجدی 

 !باز که نیست شاگردت_

  خانومش بس از. بره فرستادمش خودم رو دفعه این_

 شام.  بیار اونو بیار، اینو گفتمی و زدمی  زنگ

 .دارن مهمون



 رو همه دهن کردنش عروسی با اینم! عجب_

 .کرده سرویس

 زندگیه و  زن هرچی از من کرده کار یه! واال آره_

 .امفراری 

 

 از ورود، بدو در که را چتر و خورد  را چایش

 .داد نشانش بود، کرده آویزان جارختی

 . خواهرته مال. بدم بهت رو چتر این بودم اومده_

 

 و بود ایقهوه یاس چتر. کرد نگاه را چتر  و برگشت

 فریاد داشت ایقهوه  چتر  این حاال و. سیاه سایه، چتر

 .است یاس به متعلق زدمی

. شرکت رفتممی دیرتر باید ایمسئله  یه  بابت امروز_

 رسوندمش. بود بارون زیر که دیدمش خیابون سر

. کردم اصرار هم کلی البته. بره خواستمی که جایی

  تو جامونده چترش دیدم گشتم برمی شرکت از که االن

 .بدم بهت رو چتر جااین بیام گفتم. ماشین

 

 !آقایی خیلی. نکنه درد دستت_



 پسر این راستی ! خودته از آقایی! داداش چاکریم_

 نیومده؟ اینورا ما زای عمه

 .واداشت خنده به نیز  را او هایلب رضا  خنده تک

 درگیر خودشو انقد. شهمی پیداش غروبا  هم بیاد! نه_

 .بینمشمی  کمتر روزااین که کرده سالن دوتا اون

 رویش به لبخندی و گذاشت میز روی را استکانش

 .زد

 ! خوبه نکنه  گیر دلش!  هادرگیری این از باشه تا_

 

 :گفت و خندید بلند و صدا پر

 این تا گرفته یاد کردنو کار فقط! نداره بخار اونقدرام_

 .سن

 .کردنن کار عاشق بعضیام_

 رو تفریح جلوی که  حدی تا نه البته! که خوبه_

 ! بگیره

 

 یک _و_هشتاد _پارت #

 



  زبانش روی حرفی. دقیق و عمیق. کرد نگاه رضا به

 همان به کشاند را بحث رضا، حرف این با و آمد

 .سمت

 تو قراره انگار گفتمی  خواهرت رضا، گممی_

  به محل تو شنیدم هم عزیز از. کنه تدریس بهزیستی

  بده؟ ادامه کنینمی کار یه چرا. دهمی درس هابچه 

 یکی اون! دیگه داره دوست کردنو تدریس حتما

 . آخره سال نکنم اشتباه اگه خواهرت

 . آخره سال سایه آره_

 

  خودش برای و کرد پر فالسک با دوباره را استکانش

 .ریخت  چای هم

 . بخونه درس دیگه نخواست  خودش  یاس ولی_

 ...یا نبود خوب  درسش شه؟می  مگه_

 دانشگاه برق. بود عالی درسش اتفاقا... نه نه_

 کردم خودخوری چقد دونینمی. شد قبول هم قزوین

  اصال اما. بگیرم رفتنشو  جلوی باید چطور که

.  نشد من نخواستن  خواستن و رضایت به احتیاجی

  کنکور هم دیگه و رمنمی گفت. بره نخواست خودش



 همیشه خب  ولی. خونه کار   و بیبی به چسبید. دمنمی

 گذاشت وقتشو که بود این. داشت دوست رو معلمی

. اونا به  دادن درس و هامحل  بچه از  تا سه دو پای

 دوبار یکی سالی همین مال هم زیادش خیلی تنوع

 ! امداده کمیته  و بهزیستی تو تدریس

 

 .رفت فکر به و کرد مزه را چای

 نداشت؟ هدفی واقعا گذشت؟می چه یاس سر در یعنی

 :کرد زمزمه

 هیچی؟ واقعا یعنی_

 داداش؟ چی_

 . رضا هایچشم در شد خیره و کرد صاف را صدایش

 خودش؟ برا نداره چیزی هدفی هیچ یعنی میگم_

 که باشه سخت خیلی باید  گی،می داری تو  که جوراین

 .کنه دوری کار و درس از و خونه تو بشینه

 

 این به بارها. دانستمی را این هم رضا. بود سخت

  بهتری تفریح. بکند  کاری برایش که  کردمی  فکر

 خود او که بود خواهری یاس. ببیند  تدارک برایش



 یسرزنده و  کوش سخت دختر از. بود کرده بزرگش

 .بود گرفته فاصله گذشته

 

 رضا؟ داش نداری کاری من  با_

 

 صمیمی و مردانه را دستش و برخاست همراهش

 .فشرد

 !وری یه رفتیممی شامو بیاد،  هم دانیال  تا موندیمی_

 باشه. برس کارت به هم تو. کم یه درگیرم! قربانت_

 !دیگه وقت یه برا

 

  سر دوباره دیگری وقت در حتما کرد فکر  خودش با

 ! گرفت خواهد قرار برادر و خواهر  این راه

  در هدفی هیچ جوانی ابتدای در کسی شد می مگر

 درمورد که چیزهایی با هم آن باشد؟ نداشته زندگی

 این اسم دانستمی. بود شنیده عالیقش و استعدادها

 !فضولی هم کمی. است دخالت کار

 ...دیگر بود  حامی او ولی



  هم خیلی یاس،  خود نظر در شاید و مالحظه بی کمی

 سالی دو احساسش، یفتیله مهمتر، همه از! گستاخ

 !گرفتمی  شعله" یاس" نام با که بود

 

 دو _و_هشتاد _پارت #

 

 سوزن و کرد پرت ایگوشه به عصبانیت با را لحاف

  حرفش دانیال با که دیشب از. انداخت اشجعبه  در را

 بدتر. رفتنمی کاری هیچ به دلش و دست بود، شده

 .کردمی معذب بیشتر را دانیال و بود هم حامی کهاین

 آب و کرد جارویی و آب . رفت حیاط به و شد بلند

.  داد سامان  را باغچه. کرد عوض  هم را حوض

  را آویزرخت  روی های لباس و طناب روی هایملحفه 

 اتو را دانه به دانه. برد داخل به خود  با و کرد جمع

 سمت به فکرش تا گذراند کار با را وقتش تمام و زد

  ناهار برای دانیال و شد  ظهر وقتی اما. نرود دیگری

 و پرسید را حالش و  زد زنگ حامی وقتی نیامد،

 زیر. استشاکی او دست از پسرکش دانست نه، دانیال

 بزند، چیزی به لب کهآن بی و کرد خاموش را غذا

  وضو حوض، تمیز و تازه  آب با. رفت حیاط به دوباره



 ذکرهای. نماز یاقامه  برای برگشت و گرفت

  پسرش بخیریعاقبت و سالمتی نذر که را اشهرروزه 

 با دوبار صبح از. بست را سجاده و کرد ادا بود کرده

. نبود دسترس در اما بود گرفته تماس دانیال گوشی

 را گوشی طاقت بی داد، نشان را چهار که ساعت

 دانیال ته و سر. گرفت را باشگاه یشماره و برداشت

 بلند بوق چند . آوردسردرمی جاآن از زدند،می که را

 و خسته  صدای و داد گوش کالفگی با را دار ادامه و

  اشکش بود مانده کم پیچید، گوشی در که او یمردانه

 پسرک! بود شده صدا این دلتنگ چقدر. بریزد

 .شد بیشتر انصافش شنید، که را صدایش  اما! سنگدل

 ! سالم! عزیز جونم_

 شدم؟ مزاحمت. عزیزم سالم_

  جاجابه  تازه شیفت چی؟ مزاحم  . برم قربونت نه_

.  در دم موندن سریا یه. نرفتن سریا یه هنوز. شده

 .نیس مهم ولی. کم یه شلوغه

 

 روی ارغوان، با باشگاه َدنس  ب لی  مربی پچ پچ صدای

 .کردمی اشعصبی و انداختمی خش مغزش



  نیست درست. کن درست ساعتو گفتم  بت هزاربار_

 .فضا اون تو باشن هم با  پسر و دختر

.  شده تموم خانوما تایم  گممی من؟ مادر چیه هم با_

  تا باال سالن برن مستقیم  گفتم. نیومدن هنوز  هم پسرا

 هم کم یه. کنه جور و جمع  کم یه رو  جااین کیارش

 ... بندازه  راه رو تهویه

 خوردی؟ ناهار_

 

 و او از دانستن جز شدمی باعث اشمادرانه  محبت

 !ندهد اهمیت دیگری چیز به فعال احواالتش،

 . آره_

 فود؟ فست_

 .خودش با بود آورده ناهار. بودم کیارش  با نه_

 

 !کامال نه اما. شد سبک دلش کمی

 خونه؟   نیومدی چرا_

 

 : بگوید خودش باز شد باعث سکوتش



 بودی؟  دلخور من دست از_

 !کم یه_

 ! نداشتیما قهر یسابقه  بچگیت، تو جز ما_

 !عزیز کنیمی  رفتار باهام بچگیم مث دقیقا االنم آخه_

 ! دانیال_

 گم؟می بد من مرگ! دانیال جون_

 

 دانیال گوش به و شد رها اشسینه  از پرصدا آه،

 .رسید

 !جان مامان  واست کردم درددل ذره یه فقط من_

 من برا حامی جلو برگشتی من؟ مادر درددلی چه_

  انتظار بری،می  خواهرشو آبرو کنی،می ردیف دختر

 ! بشنوی ازم مثبت جواب هم  حتما داری

 

 . کرد ادا عینا را عزیز  دیشب هایجمله مکث، بی

 از. هست اطرافت خانوم  و خوب دختر همه این_

 دلیلبی آرزو، همین. فامیل و دوست تا بگیر،  همسایه

! هاله همین یا. بینیشنمی تو کنه،می  رد خواستگار



 نداره  هم خجالت! باشه داشته هم نظر  بهت شاید

 حامی گممی بد. من با شبقیه کنی، تر لب کافیه. اصال

 جان؟

 

 :گفت غیظ با و کشید ای کالفه پوف

  که چیزی تنها به زندگیم جایاین من قرآنبه  عزیز_

 نه بذار، فشار  تحت منو نه! گرفتنه زن کنمنمی  فکر

  همه جلو خودتو  نه. زبون سر بنداز مردمو دخترای

 .بنداز تا و تک از

 

 : گفت دلخور

 با! ها بود دوستت عزیزترین همه؟ شد حامی االن_

 .واست زدنمی مو رضا

 که اینه حرفم من. عزیزترینه هنوزم. همونه هنوزم_

  من. کنیم حل  خودمون اینو بذار من، عزیز من، مادر

 داداشش جلو که درسته بخوام، رو  هاله اگه حتی

 داشته نظر تو به اونم شاید بگی من به برگردی

 ؟!باشه

 



 سرکی ارغوان شد باعث و  بود رفته باال کمی صدایش

 افتاده سرش از که بلندی روسری با. بکشد  داخل به

 که جاهمان از. اطرافش در شده رها  موهای و بود

 :گفت ناز پر و بلند بود، کشیده گردن

 ؟!دانیال گفتی چیزی_

 

 گوشبه راحت خیلی که بود رسا و بلند قدرآن صدایش

 . ادامه شنیدن برای کند تیز گوش و برسد عزیز

 : داد جواب اخم کمی با دانیال

 .منتظرن باال آقایون گفتم. هنوز که  نرفتی. نه_

 .ریممی االن! جونم باشه_

 

  بود مانده. بست چشم و سایید هم به دندان حرص پر

 از خوب که چرا. بدهد چطور را عزیز جواب

 .بود آگاه هایشحساسیت 

  هم با خونه تو. میام زودتر کم یه امشب من عزیز_

 . زنیممی حرف

 .شنیدیم و گفتیم کافی حد به! که نمونده حرفی_



 

 داشت لحن این با که کسی  اما دیدنمی را مادرش

 دوباره. بود  هیاهو و خشم  از پر شکبی زد؛می حرف

 :گفت

 که تو گوش  تو خونممی دارم من مدت همه این یعنی_

 از رفتی  صاف کنی، باز اطراف رو درست  چشمتو

  جوراون من با اینا خاطر به! افتادی بوم ور اون

 هیچیت  به منو حرف  اینا خاطربه زنی؟؟می حرف

 دانیال؟ آره  گیری؟نمی

 

  قرار هم طور هر که بود گفته  حرص پر و بلند طوری

  برای باشد صبور بود محال دهد، توضیح دانیال بود

 .شنیدن

 ... چه این! عزیز_
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 .داشت  دراز سر رشته این و بود شده قطع تماس



 برای. سوختمی پسرش جوانی برای دلش عزیز

 به را بهترینش بود، شهر هرکجای اگر که موقعیتی

 همان و  مادرش پای به بود مانده اما آوردمی دست

  بود مطیع.  بود کرده پا و دست کار خود برای حوالی

 و درونی هیجانات از پر  حال عین در شنو،حرف  و

 مثل  کسانی وجود با  ترسیدمی عزیز که بیرونی

  بار چند  اما بود ندیده  را او هم هرگز که ارغوان،

 و جوان پسر شنید،می گوشی پشت از را صدایش

 نه که کسی. شود دیگر کسی هوایی   راهش،سربه 

 !نامشان نه و  باشد هم سمت به راهشان

 دانستمی حاال و بود کرده پرت مبل روی  را گوشی

 دهد، انجام هم  را دنیا یشده  تلنبار کارهای تمام اگر

 خود دنبال به را او که بندی از فکرش است محال

 کمی دست  هم دانیال دانستنمی. یابد رهایی کشد،می

 و بود کوبیده دستگاه روی را گوشی. ندارد خودش از

 با شدنش تنه به تنه حتی. بود جهیده جا  از مکث بی

. رفت بیرون در از و گرفت نادیده  هم را کیارش

 شنید،می باال پاگرد   از که کرکری و  هرهر صدای

 با ارغوان. سمت آن به کند تند پا تا کردمی اشکفری

 کج سری قیدشبی  هایخنده و تودماغی صدای همان

  خنده دید، که را صورتش حالت و او سمت به کرد



  تخریب قدرت که صدایی از  وای اما. باخت رنگ کمی

 !داشت

 ؟ !دانیال_

  که کردن هرهر به جااین وایسادی ! دانیال و زهرمار_

  تحویل نباید پیش ربع یه رو  شده خراب این مگه چی؟

لی؟ جااین  هنوز چرا دادی؟می  و 

 

. رسیدندمی نظر به گران ارغوان برای هایشحرف 

  حرف باشگاه های بچه از  یکی با داشت که خصوصا

  عقب قدم یک بهت، پر صورتی با هم او حاال و زدمی

  یزدهحیرت  لحن جوابش. بود گریخته  تقریبا و رفته

 :گفت ناباور باز که بود ارغوان

 ؟ !دانیال_

 

  گفتن با و شدند وارد دست به ساک  جوان پسر دو

 دانیال که چرا. رفتند باال را  هاپله  پرشتاب و تند سالم،

 در هم بانوان نفر آخرین که زمانی تا بود گفته قبل از

  باال سالن. ندارند را پایین به ورود حق  است، باشگاه



  کردن گرم  دقیقه چند شدمی اما داشت کار  کمی هنوز

 .بیایند پایین سریع بعد و دهند  انجام جاآن را

 فرهمند؟ آقای بگی سختته  خیلی_

 ...آخه_

 داری؟ نگه توفاصله سخته دانیال؟ آقا بگی سخته_

 اطوارهات؟  ادا این از میاد بدم من  بفهمی سخته

 

  پر چشم یگوشه از اشکی و خجالت از مردمی داشت

 دانیال بگوید باز تا لرزید لبش. چکید پایین آرایشش

  نفرت حس فقط که کرد نگاهش جوری و گزید لب اما

  جلوی. آوردنمی کم معموال. شدمی ساطع آن از

 کارش  صاحب حسابش، طرف اگر حتی! کسهیچ 

 .دانیال مثل کسی. باشد

 : گفت تند و چسباند خود به را کیفش

 ...شمی  پشیمون_

 ! بیرون_

 



 هم و ارغوان صورت به زد شالق هم بلندش، صدای

  موزیک بلند صدای. کشاند بیرون به سالن، از را همه

 .نبود کارساز هم پایین یطبقه 

  کتابتو حساب کیارش گممی. برو همیشه  برای فقط_

 !بسالمت. کنه درست

 

  ها پله از  سریع و تند و داد تکان هوا در را دستش

  همین برای. بود دیده پس را هوا ارغوان. رفت پایین

  را هایشنشان  و خط و رفتن  بیرون برای کرد تند پا

 اشصورتی  ماتیز   در را خود. کشید او برای ذهن در

  هم دانیال. شد دور جاآن  از سرعت  به و انداخت

  محال. سپرد  کیارش به را  باشگاه و کرد را کارهایش

  یک سر همآن. بماند دلخور مادرش دهد اجازه بود

 آرام کمی هم خودش باید آن از قبل اما. تفاهم سوء

 رفتمی که  مسیری و شد  ماشینش بر سوار. گرفتمی

  و هم در خورده گره کارهای. گذراند فکر با تماما را

 سو، یک از  باال یطبقه سالن  آور   سرسام هایهزینه 

  را بام پشت  بود گفته کهاین بر مبنی عزیز درخواست

  دیگر از  هم نداشت بساط در آهی او و  کنند ایزوگام

  قاراشمیش اوضاع این.  ریختمی هم به را او سو،



 کهاین همه از بدتر! قوز باال قوز بود شده هم جدید

 حامی، و رضا به نه. بزند حرفی کسی به  خواستنمی

 چنین برای عزیز نداشت دوست ابدا. عزیز به حتی نه

 این برای کم حال به تا. شود جیب به دست کاری،

  که بود رسیده آن وقت. بود نکشیده  زحمت زندگی

 وارد و زد  دور را تقاطع. شود کار به دست پسرش

 ته رضا، جوشکاری یبرده  باال یکرکره. شد خیابان

 کمی با شودمی کهاین به کردمی گرم کمی را دلش

 و بود رفیق همیشه رضا. شود آرام او، با زدن حرف

  خاموش را جوش  دستگاه  دید، بد که را  حالش. برادر

 . نشست کنارش و کرد

 داداش؟ غرقه چرا هاتکشتی _

 

 او به طورهمان و کشید صورتش به محکم دستی

 !عمیق  و مکث بی. کرد نگاه

  دانیال؟ آره. کرده خطیت خط کسی نکنم غلط_

 نیست؟  شاگردت گفتی_

 آماده رو پنجره و در یه داره پشتی اتاقک تو. چرا_

 .بده مشتری  تحویل کنهمی



 !شد پیداش عجب چه_

 اُرد ه ی  اونا! داداش شده همین شزمونه و دوره_

 باید! تمام که نکنی! کنی قبول  مجبوری هم تو دن،می

 با اونم. کاربلد و نقص بی شاگرد یه دنبال بگردی

 .خوایمی ازش تو  که شرایطی

 رضا؟ داری چایی_

 

 از رضا را این. نبودند متمرکز جا یک افکارش

 .شدمی  متوجه راحت هایشحرف  و حرکات

 یا زنیمی حرف قبلش  فقط. دممی بهت هم  چایی_

 بعدش؟

 

 سو این به منظور همین برای وقتی. بود  بهانه چای

 .بود آمده

 

 چهار _ و_هشتاد _پارت #

 



 ته و گفت برایش را قضیه جزئیات ریز به ریز پس

 !جمله این به رسید چیز همه

  ن رو   رو خیلی هم. کنم اخراج رو دختره شدم مجبور_

 .بهش بود شده  حساس عزیز هم. بود خودم

 باشی، کرده عمرت تو  درست کار یه اگه که آخ_

 دونمنمی من. بود مخ  رو دختره بابا!  دانیال همینه

  اخراجش و کردی تحملش رو سال دو این چطور

 دختر نباید که حتما. خوب هایآدم همه این. نکردی

 .داغون وضع و سر این با اونم. باشه

 

 : گفت مبهوت

 تو ببرم مرد  داری انتظار پس رضا؟ خوبه حالت_

 خانوما؟ سانس

 

 .کرد نگاهش سفیه اندر عاقل و داد تکیه صندلی به

 مگه؟  بیار مرد گفتم من_

 ...پس_



.  میانسالی.  پیرزنی زنی،. بود سالش و سن منظورم_

  خیالش هم  خودت؟ با برینمی  رو عزیز چرا اصال

 ! تری راحت خودت هم ده،می گیر کمتر و ترهراحت 

 

 .کرد قالب هم در و کشید میز روی را دستش دو هر

 . زنممی حرف دارم جدی. رضا نشو  مسخره_

 اصال خوایمی فکرتم؟ به بَده. امجدی منم  کن باور_

 هم  خوشرو  و مشرب خوش ها؟. بیاد  من بی  بی  بگم

 کنهمی پیدا عروس تا سه هم  هفته  یه سر. هست

 ! حامی و تو ومن واسه

 

 بیبی تصور از هم دانیال  و بود افتاده خنده به خودش

  شوخی داشت رضا. خندیدمی داشت ارغوان میز پشت

 شودمی باعث آخرش، شوخی دانستنمی اما کردمی

 .بچرخد دیگری جای رفیقش فکر

 ؟!رضا_

 هوم؟ _

  جاش؟ بیان تو  خواهرای شهنمی گممی_

 



 :گفت  زودتر دانیال اما  بزند حرفی کرد باز دهان

  داره، دانشگاه سایه حاال. وقته پاره که دونیمی_

.  دممی حقوق بهش هم دوبرابر تو جون. بیاد یاس

 . بکشم  بتونم راحت نفس یه منم که بیاد فقط

 

 !رضا منطق  دربرابر نبودند کارا هم  توضیحاتش

 بفرستم خواهرامو مونده  همینم. دانیال نزن حرفشم_

 !محیطی همچین تو

  محیطش؟ چشه_

 

 .ناسالمن افراد سالمه، محیط_

 ... من باشگاه میاد هرکی یعنی. نکنه درد دستت_

 و تو به منظورم من. نکن برداشت بد. داداش نه_

  تیپی جور همه جااون یعنی گممی. نیست باشگاهت

 جنس اون از  خواهرم ندارم خوش من. رنمی و میان

 اخراجیه؟ همون بود کی. خودش واسه کنه پیدا رفیقا

 !ارمغان

 !ارغوان_



 ! حاال همون_

 بخوان که نبچه  مگه خواهرات  رضا؟ چی یعنی_

  یه خوام  می فقط من بعدم بگیرن؟ قرار تاثیر تحت

 ...برنامه تنظیم. بده انجام رو نامی ثبت  کارهای سری

 .  کن پیدا رو  دیگه یکی بگرد ! شو خیالبی  من جان_

 

 کردنمی فکر. داد بیرون به را نگاهش و کشید پوفی

  مالی مشکالت وجود با. بیندازد زمین را حرفش رضا

  حقوق سایه یا یاس به دوبرابر  بود حاضر جدیدش،

 ! نه. بود کالم  یک رضا، اما بپذیرند تا دهد

 روز ولی منشی، استخدام برا بزن  آگهی یه_

 مو تو داده نشون تجربه. کن خبر  منم مصاحبه،

  این. من با انتخابش! مو پیچش حاجیت و بینیمی

 .شیمی سربلند دفعه

 

 دستی رضا. نزد حرفی و داد تکان سری حوصله بی

 . ریخت هم به را هاآن و برد فرو او موهای میان

 !نشستی غم به نبینم_

 



. آورد زبان به دیگری حرف و داد تکان سری هم باز

 ! دیگر یدغدغه یک

 براش؟ نداری مشتری. بفروشم خواممی  ماشینو_ 

 ماشین   یه دنبال براش بود، معلم زنش که  یاروئه اون

 ...بود سرحال

 .  خرید براش صفر پراید یه پیش یهفته _

 هاکوچه  همه من، شانس از اگه حاال !  بابا ای_

 .نشد بستبن

 پیدا. نخورده ملخ هم تخمش. نیست قحط که مشتری_

 پول چی؟ که بفروشی  خوایمی فقط.  ایشاال شهمی

 الزمی؟ 

 

 : گفت سوال، مستقیم   جواب   جای به

.  نکنه اذیت این مث که کنم نام ثبت ماشینی یه باید_

  نکنه تراشی خرج هم مدام نباشن، گرون انقد قطعاتش

 . واسم

 هست؟   مدنظرت هم چیزی_

  



 دیگر کمی. آورد زبان  بر نامی فکر بی و کرد نگاه

 . کرد رفتن قصد و ماند

.  نمایشگاه بذاریم  ماشینو. باهات میام منم کن صبر_

 . خونه بریم من ماشین با

 

. سودا هزار و دارد سر یک دانیال دانستمی

  خواست می. دادمی دستش کار هم بودنش بلندپرواز

 که خود با اما کند رفتار ترعاقالنه تا کند کمک او به

  روی از خیلی هم خودش فهمیدمی کرد،می  خلوت

  کرد پیاده در  دم را او. دهدنمی  انجام کار  منطق و عقل

 :گفت خنده با و

 !کنی پیدا ماشین تو تا حامیه  با بخت فعال_

 

 :زد لب گیج

 چطور؟ _

  جای بزنه  ماشینو تونهمی  راحت خیال   با دیگه_

  عارض بیاد تونهنمی هم  همسایه  دختر. تو ماشین

 !شه

 !حامی بحالخوش واقعا پس_



 

 به رضا. شدند جدا هم  از تشکر، با و خندید کوتاه

  را در. چرخاند قفل در را کلید هم دانیال و رفت خانه

  زیر   را هایش کفش. گذشت حیاط از و کرد باز فشار با

  کتاب داشت عزیز. شد وارد و کرد رها کوتاه ایوان  

  کج گردنی با . آویزدارش یمطالعه  عینک با. خواندمی

  نگاهی. کشید خود سمت به  را او نگاه و  کرد نگاهش

 سر از مادرانه دلخوری  یک. بود دلخوری از پر که

 . فرزند برای  دلسوزی

 !عزیز سالم_

 !سالم_

 

 را آن هدف بی. داد ادامه را کتابش  و گرفت نگاه

 .فهمیدنمی را جمالتش دیگر و  کردمی  تورق

 !عزیز  نداشتیما قهر یسابقه  بچگیم، تو جز ما_

 

 کرده شروع  شیطنت با. کرد نگاهش عینک باالی از

 .عزیزکرده تخس   پسر این بود

 



.  خانوم عزیز شدی  جوریاین چرا دونمنمی اصال من_

 ! پسرت دونه یه با اونم. شدی سرسنگین

 

 پنج _و_هشتاد _پارت #

 

 ... که کسایی هستن_

   من؟ مادر زنیمی بهتون چرا ! عزیز ا _

 که ریخت عشوه انقد گوشی پشت از دختره بهتون؟_

 ...وراین از من

 

 چه. گذاشت کارهنیمه  را حرفش خودش بار این

 کردمی ناز که دختری از زد؟می حرف چه از گفت؟می

 ریخت؟ می اطوار غمزه با و

 شناختی؟   جوراین منو ام؟آدمی همچین من! عزیز_

 خیابونو و کوچه  تو دخترای. شناسممی  خوب  رو تو_

 .شناسمنمی درست

 ارغوانه؟ منظورت خیابون؟ و  کوچه کدوم_

 



 .کرد نگاهش تیز

 

 خودت جون به. دیگه نکن جوریاین ! عزیز_

 .کردم اخراجش

 

 .شد تر مالیم کمی عزیز نگاه

 

 . کردم اخراجش خدا به_

 

 : داد ادامه غرولندکنان بعد

 از رو پاش هی. مخمه رو کارهاش وقته خیلی_

 .بودم فکرش تو خودمم. کنهمی درازتر  گلیمش

. بیارم جاش جدید یه نداشتم رو شرایطش  ولی

 ...جااون

 

 .هایشانحرف  بین انداخت خط خانه، زنگ صدای

 اون فقط. گممی واست میام کیه، ببینم کن صبر_

 .پسرتم من خدابه! کن وا اخماتو



 

 زنگ یدوباره صدای. داد تکان سری و خندید  آهسته

 .رسید گوششان به خانه

  خشک بود هرکی! نذار من  سر به سر برو. بچه برو_

 . در دم شد

.  حامیه حتما! بچه این جون تو بخوره بالت و درد_

 .گذاشته جا کلید باز

 . بگردم دورت نکنه خدا_

 

 حامی کهاین فکر با و در کردن باز برای زد بیرون

 .کرد باز  را در قبراق و خندان صورتی با باشد،

 !سالم_

 

 را اشخنده  همسایه، دختر یدستپاچه  و کوتاه سالم

 .کرد جور و جمع

 شمایی؟. سالم_

  هست؟ عزیز! دانیال آقا ببخشید هستین؟ خوب_

 کنم؟ صداش. ستخونه   آره! ممنون_



 

 را بود دستش در که ایبسته و زد کنار  را چادر یاس

 .گرفت او سمت به

 رو ها چرخ سوزن این کنید لطف فقط. خوادنمی  نه_

 .بدین بش

 ...مم. باشه_

 

 : زد صدا و آمد  جلوتر کمی هال در از عزیز

 کیه؟ مادر دانیال_

 ! عزیز یاسه_

 

 شودمی سرخ کرد حس. گزید لب یاس و یاس گفت او

 و بود گذاشته دانیال دست در را هاسوزن! سفید و

 :گفت  عزیز اما نداشت دیگری کار

 .رسوندت خدا که بیا. یاس  برم قربونت_

 

  یک با تعارف، بی  یاس و ایستاد ترعقب دانیال

 .  شد رد کنارش از کوتاه"  ببخشید"



 من؟ با دارین کاری! جون عزیز سالم_

 بریم بیا! کاری چه اونم دارم، کار. عزیزم سالم_

 . آشپزخونه

 

 و رفتند آشپزخانه به هم با زدن، حرف  حال در دوآن

 . رفت خود اتاق به هم دانیال

 : گفت و کشید عقب برایش را آشپزخانه صندلی عزیز

 مواد منم خوری،می چایی یه تو تا. جااین  بشین بیا_

 ببین و کن نگاه فقط تو. کنممی قاتی  کیکو این

 .کجاست اشکالش

 عزیز؟ کیکی چه_

.  کردم درست دیروز که بود اولم دفعه! مارماالدی_

 حامی   این کلی. نکرد پف اصال! بربری نون شبیه شد

 کرده درست خودش برا حاال. خندید بهم  نگرفته بال

 !بودما

 

  بیرون کابینت داخل از را هاظرف  و پیمانه و گفتمی

 . کشیدمی



. رممی دیرتر کم یه بگم بی بی به من کنید صبر پس_

 .باشه غذا مراقب

 .بزن زنگش. برم قربونت  بگو_

 

 چند حد در. گرفت دست در را گوشی و شد بلند

 برگشت، وقتی و داد خبر بی بی به کوتاه یجمله 

 .بود ریخته چای  برایش عزیز

 !جون  عزیز نکنه درد دستتون_

 .عزیزم  جونت نوش_

 . ریختم چایی  برات بیا مادر،! دانیال 

 

 عزیز کار به و کرد رها چای  لیوان دور از را دستش

 نکرده الک را آرد که بود این کارش ایراد. کرد نگاه

 کنارش. بود نریخته اندازه به هم را پودر بیکینگ و

 .گرفت دستش از را همزن و ایستاد

 هم قاشق با. نیست الزم  همزن دیگه جااین  االن_

 از و دورانی همیشه کنید سعی جون عزیز بعدم. بزنید

 .بزنید هم موادو سمت یه

 



 مزه را چایش و بود ایستاده سرشان پشت  که دانیال

 .کرد خود متوجه را هاآن و خنده زیر زد پقی کرد،می

 پسر؟  خندیمی  چیه_

 کاخ. بودی زندگیم یهمه قهرمان تو خدابه  عزیز،_

 . که کردی نابود رویاهامو

 

  عزیز جواب. زد لبخند شیرین هم یاس و گفت خنده با

 .بود خنده با نیز

 مگه؟ کردم  کار چی_

  ده،می  آموزش بهت داره یاس ببینه یکی خدابه _

 برا! من مادر بده خودت  برا. رهمی مونمرف شرف

  تشرهای و توپ  وحشت هنوز من. تجذبه برا. ابهتت

 !عزیز آخه  نصفته یاس. تنمه تو قبل ساعت چند

 

 تهدید انگشت با و رفت  سمتش به خندان عزیز

 همان با بود مرده یاس و کشید نشان و خط برایش

 !او گفتن یاس

 



. است شده تر سبک هوا کرد حس رفت، که دانیال

.  کرد اشهمراهی  لحظه آخرین تا و ماند عزیز کنار

  دارعهده خود عزیز رسید، که کردنش تزئین وقت

  که کردمی را کارش وسواسی و دقت چنان با. شد

  همین در. کند هنرنمایی مهمی جای در بود قرار انگار

 با بود، مشغول که او و خورد زنگ خانه  تلفن حین

 :گفت وسواس  همان

  رهمی یادم االن من. بده  جواب تو زحمت بی مادر_

 .بودم کجا

 

 .برداشت را گوشی و  رفت خنده با

 الو؟ _

 

 :کرد تکرار باز و نشنید صدایی

 الو؟ _

 

 آمد،نمی صدایی چون و کرد نگاه گوشی به تعجب با

 ...اما کند قطع خواستمی

 کنی؟می کارچی  جااون تویی؟ یاس_



 ...بله_

 

 دانیال، مثل را او هم حامی کهاین از بود شده سرخ

 .زدمی صدا" یاس"

 مادر؟ کیه_

 

 .برد آشپزخانه به  و برداشت را سیمبی گوشی

 ! خانه حامی... عزیز_

 

  و داد تکیه گوشش  روی و شانه میان را گوشی

 .رفت عقب خود

 

 شش _و_هشتاد _پارت #

 

  ایستاد ایگوشه و برداشت صندلی روی  از را چادرش

  در زن. شود تمام اشبرادرزاده و عزیز یمکالمه  تا

 : گفت بود، کیکش تزیین  جمع    حواسش  که حال همان

 کشه؟می  طول کارت چقد حاال_



  یه برگردم، و جااونبرم . گرفتم دیگه آدرس یه_

 .دیگه نیم و ساعت یه ساعت،

 مادر؟ بخری االن باید حتما حاال_

  بیشتر شانگیزه  ببینه، عکسشو . ایلیا به دادم قول_

 !ادامه واسه شهمی

 هم دانیال خواستینمی فقط. عزیزم  برم قربونت_

 .وارده بیشتر  هرحال به بیاد؟ باهات

 قربون ؟ !عمه دقیقا چی به وارده؟ بیشتر  دانیال_

 !الکی نرو سوسکت بچه بلوری پای و دست

 

  شبیه هایخنده  پرت یاس حواس و خندید غش غش

 یچهره   حالت که نگذشت زیاد اما! شد دانیالش به

 :گفت و شد  عوض عزیز

 .خداحافظ! باشه_

 

 تماس کرد خیال او و سراند یاس دست در را گوشی

 .است یافته پایان

 !مادر داره  کارت حامی_



 

 آتش وجودش تمام عزیز، یجمله این با کرد حس

 .است گرفته

 عزیز؟  من با_

 ! آره_

 

! لباسش دامن به هم بعد و کشید صورتش به دستی 

 .  ریز عرق  و بود شده پرحرارت دستش

 ؟ !بله_

 خوبی؟ _

 .بفرمایید. ممنون_

 

 لب. کندمی نگاهش کنجکاوی با عزیز کردمی حس

 :گفت باز بود شده  سرخ که طور همان و گزید

 من؟  با داشتین کاری_

 کردی؟  صحبت  بهزیستی با_

 

 .شد  رها تر آسوده کمی نفسش



 .کننمی خبرم گفتن. بله! آها_

 !عالیه باشه، اگه پنجشنبه چهارشنبه  بگو بهشون_

 .روز دو این کمتره کارم من

 

.  شد جدا دامن از دستش  و کشید دیگری راحت نفس

 رویی چه با عزیز، به جواب برای دانستنمی

  راحت خیالش حاال و کند نگاه  صورتش  در خواهدمی

 . دادن پاسخ از بود

 که  شدمی  احیا داشت تازه و بود کنده جان

 .زد وجودش  به را خالص تیر باز حامی

 خان حامی! یاس گذشته بازی خان و  خان یدوره_

 دختر؟  چیه

 

 هم و بست را چشمانش هم گوشی، ممتد بوق صدای

 ...را دهانش

 

  هفت_ و_هشتاد _پارت #

 



 است معط ر صدا مرا، زدی صدا

 است معط ر هوا مرا، زدی صدا

 

 مست  هوای این در ام  کشیده نفس

 است  معط ر هوا هوا، هوا، این در

 

 من گلوی در که گفتنی گرم تو

 است معط ر  ها حرف  و ها سکوت

 

 است معط ر غزل غزل ها شعر که

 است  معط ر هجا هجا ها واژه که

 "ولیئی  قربان" 

 

 به افتاد نگاهش. شد حیاط وارد و بست را در آهسته

 . بار حسرت  نگاهی. خودش  اتاق یپنجره 

 گرفتمی فاصله پنجره این  از حامی وجود خاطربه هم

 درموردش دانیال  وقتی از که عرشیایی خاطر  به هم و

  علیرغم. بود شده ترمحتاط  دخترک بود، گفته



 و نیاورد طاقت او هم باز عزیز، به اصرارهایش

 جذاب تزیین قید پس. برگردد خالی دست نداد اجازه

.  داد یاس به راآن از پهن  برش یک و زد را کیک

 .شد هال وارد و کرد رد  را کوتاه یپله

 تکان تکان را دلش دانیال، هایگفتن" یاس " فکر

 آرام گهواره در  که کودکی مثل  درست وار، ننو. دادمی

 .گیردمی

 !یاس گفتمی  قشنگ دانیال

 !قشنگ خیلی

 عطر گفتن، یاس هربار با کردیمی حس که قدرآن

 .تروادمی دهانش از هم  یاس خوش

 ! یادآوری این به گرم دلش و تبسم به شد هالل لبش

 ! سالم علیک_

 

  کیک بشقاب. برگشت چپ سمتبه و کشید بلندی هین

 بشقاب در پهلو به کیک، و خورد تکان دستش در

 زانو دو روی آشپزخانه یآستانه  در رضا. افتاد

 !نوشیدمی  آب و نشسته

 !رضا  ترسوندیم! سالم وای_



 آروم من وگرنه  بود؛ پرت خودت حواس  ! سالم_

 !گفتم

 

 .گذاشت میز روی  را آب بطری و شد بلند

 .ندادی جواب زدم زنگ هرچی  بودی؟ کجا_

 

 .دید را کیک

 رسیده؟  کجا از کیک_

 

 وارد و آمد جلوتر . انداخت پشتی روی را چادر و کیف

 بیبی  چای. بریزد چای برادرش برای تا  شد آشپزخانه

 و گذاشت میز روی را کیک. بود دم  تازه همیشه

 . برداشت استکانی

 و خرت کم یه  خرازی بودم رفته. بود سایلنت گوشیم_

 سوزن خیاطیش چرخ برا بود گفته عزیز. خریدم پرت

 دیگه. بدم تحویلش سوزنو خونه در رفتم بگیرم،

 کنه، درست  کیک خواستمی. داخل بیا گفت  کرد صدام

 ...منم

 



 :گفت حرفش میان. شدند نزدیک هم به ابروهایش

 بود؟  دانیالم_

 

 :گفت آهسته مکث، با  و کرد سکوت

 .بیرون رفت دیگه بعد بود، اول یعنی! آره_ 

 !آها_

 

 دلش بود، پرسیده هوا بی که سوالی و  رضا سکوت

  از را استکان و نزد حرفی اما. انداختمی  شور به را

 رضا که رفت قندان سمت  به دستش. کرد پر چای

 دوتا دو کمی  از بعد که  سکوتی. شکست را سکوت

 . شکستنش به شد مایل کردن، چهارتا

 بهت؟  نگف چیزی_

 کی؟_

 ! دانیال_

 مثال؟ چی... نه_

 



!  حرکاتش  و رضا برابر در شد چشم قد، تمام و گفت

 ...  یا بود خونسرد... او اما

 ! طوریهمین  هیچی_

 

  یک قلبش ضربان. انداخت شک  به را یاس اش،هیچی 

 سینه که پرتکان، و پرصدا قدرآن اما زدمی میان در

 .سوزاندمی را اش

 داداش؟ شده چیزی_

 

  موهایش میان دستی و داد بیرون را نفسش کالفه

  کاری چنین  او با مشورت بی دانیال، دانستمی. کشید

  یاس خود با شاید کهاین از دلش ته هم باز  اما کندنمی

 .ترسیدمی کند، سوال  باشگاه در کار درمورد هم

 .زنیممی حرف بعد. مخسته خیلی فعال_

 . باشه_

 

 :گفت بلند یاس رفت، که اتاقش سمت به

 کو؟ بیبی  راستی_



  مث. برده خوابش  حتما. بود  سجاده سر اومدم، من_

 .ببره خوابش  تا خونهمی قضا نماز انقد که همیشه

 

 چند حد در فقط یاس و  بست خود سر پشت را در

.  کند فکر برادرش سوال دلیل به کرد فرصت ثانیه

 از همچنان و بود نیم  و هفت نزدیک ساعت چون

 رضا باز کرد،می دیر اگر. نبود که نبود خبری سایه

 از را گوشی. کرد خاموش را غذا. شدمی عصبی

 و گرفت را خواهرش یشماره و برداشت کیفش

 به شدند وصل بوق  دو و بوق یک. ماند منتظر

 : نوشت برایش تند. اشغال و بعدی  هایبوق 

ی. اومده زود. ستخونه  رضا"  " دیگه؟ میای ک 

 

 سر بر. بود خواب . رفت بیبی  اتاق به و کرد ارسالش

 عروس و پسر برای که قضاهایی  نماز یسجاده

 رسید، که پیامش  تحویل گزارش . خواندمی  مرحومش

 و گزید را لبش. آمد بیرون بیبی اتاق  از آهسته

 برادرش دانستنمی. رضا اتاق سمت چرخید  نگاهش

  در گوشی. بود پرسیده او از دانیال درمورد چرا

 ! بود سایه. لرزید دستش



 !"حاال میام. بیرون زدم دانشگاه در از تازه"

 

 چندنفر به تا بود مانده هم آن از بعد و  داشت امتحان

 رضا. بدهد درس خصوصی هایش،همکالسی  از

 و رفت ساعت به که جاییآن از اما دانستمی

 این از بیش نبود جایز  بود، حساس خیلی برگشتش

. بردارد قدم  محکم نداشت نا و بود خسته. کند معطل

  محض به بود، مانده جا اتوبوس در چادرش وقتی از

 از را جدیدش چادر دانشگاه، از قدمی چند شدن دور

 هم روزآن. کردمی سر و کشیدمی بیرون کیف

. انداخت سرش روی و داد تکان کمی را چادرش

 آن هایآستین از را هایشدست  خواستمی که همین

  شد کسی چشم  در چشم و کرد بلند سر  بکشد، بیرون

 . شد زمین میخ و کرد کپ دیدنش از آن یک که

 .کرد نگاهش و کرد مکث کمی 

 !خانوم سایه سالم_

 

 و کشیدمی خجالت کمی هم. زد پلکی و  خورد تکانی

  خروس و  خودش حوصلگیبی  بابت بود عصبی هم

 !او بودن محلبی
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 .آمد حرف به سبحان که بگوید چیزی کرد باز دهان

 !بزنیم حرف باید_

 بایدی؟ چه_

 معذرت اول که اومدم  درواقع! هرچی! باید! لطفا_

 کنیمی لطف شمام. بزنم حرف بعد ازتون، کنم خواهی

 !کنیمی  تحملم

 

 :غرید شده جری 

 کنم؟می شما حق در لطفو این من گفته  کی وقتاون _

 

  که چشمانی. کرد نگاه چشمانش در مکث پر و گفت

  خلسه  به را خسته اوی داشت بودنشان، مخمور

 !بردمی

 .شد دور او از قدم یک و گرفت نگاه

 



 ... قلبم! خانوم سایه_

 

 صدای خودش که او سمت به چرخید  جوری سرش

 یادامه... اما کرد احساس را هایش مهره  شکستن

 !کرد ساکتش سبحان؛ حرف

 لطفو این بهم که بخوام ازتون گه می بهم قلبم_

 ! بکنید

 

 .کرد نگاهش فقط

 

 !نه هم ماشین تو! کنممی  خواهش_

 !دقیقه چند  هم فقط نیمکت، رو باز، فضای تو جااون

 

  ترطرفآن کمی سبز فضای دست، یاشاره با و گفت

 .داد نشانش را

 !نرفتن و رفتن بین بود مانده دل دو

 !کنممی خواهش_ 

 



  زیر به سر  و انداخت چشمانش به نگاهی نیم سایه

. شد همراهش هم او رفت؛ جلو که قدم یک. انداخت

 ! بیشتر دقیقه ده نهایتا. بود شده دیر کافی حد به

  سکوت کرد، صبر هرچه چون بود باطل خیالش اما

  اما بشکند را  سکوت آمد  چندبار. شکستنمی  میانشان

 که عابرینی به بود داده را  نگاهش. کرد صبوری باز

  گذشت، که کمی . حواسش مثل. گذشتندمی کنارشان از

 :گفت کالفگی با

 ... چهارده... سیزده_

 

 :گفت باز و کرد مکث

 ! پونزده_

 

  تعجب با بود، نشده مقصودش متوجه که سبحان

 :گفت

 بله؟ _

 

 او سمت به و گرفت روبرو  هایآدم از را  نگاهش

 :گفت و کرد کج سری! کرد نگاهش. چرخید



 !اومد هم شونزدهمی  هایقدم صدای_

 

 پاشنه هایکفش با که دختری به کرد اشاره  دست با

 .  گذشتمی کنارشان از بلند

 !گممی  رو آدما_

 

 آسمان به اشاره با و گرفت باال سمت به را دستش

 : داد ادامه

 رسما یعنی. شده دیرم خیلی منم. شه شب  که االنه_

 شما تا خریدم جون به رو  داداشم با اساسی دعوای یه

 !بزنی حرفتو

 

 او گیرای و مردانه  صورت روی  نگاهش مکث

  شد خیزنیم  دید، دار ادامه که را سکوتش. شد طوالنی

 .برخیزد تا

 ...بر من! نمیاد حرفت انگار_

 !لطفا بشینید_

 



 هم او. صمیمی و گرم لبخندی. بود گفته لبخند با

 .نشست  دوباره

 از کردممی فکر داشتم اما. راستش زیاده که حرف_

 !نشید عصبانی روزاون عین که  بگم کجاش

 بگی اگه کنیمی حس  که حرفی هر!  نداره کاری_

 ! نگو رو شممی عصبانی

 

 . خندید مهربان

 شما. بتونم و بشه که هرجور . زنممی حرفمو من_

 صبور کمی شهمی ؟!نشید عصبانی کنید سعی شهمی

 ؟!باشید

 

. انداخت اش خنده پر  صورت به بهت  پر نگاهی

 که خصوصا! موقعیتی چنین در نه اما بود، که صبور

 عمق مدام لبخندش و کردمی نگاه پررویی با

 .گرفتمی

 !بود  رو پر پسرک

 !قشنگ چشم هم کمی و  جذاب بسیار بانمک، و پررو



  فهمید افتاد، که خود روزآن گفتن قشنگ چشم یاد

 .زندمی دید را او ب ر و ب ر و ایستاده طورهمین

 چهره از نگاه و کرد جور جمع را خودش کمی

  هایخنده این دلیل دانستمی کاش. گرفت  خندانش

  حرص با  کند، نگاهش کهآن بی! چیست او دریغبی

 :گفت

 !بفرمایید خب  خیلی_

 

 .او به سپرد گوش و نشست سینه به دست

 ...پوشید لباس مورد در_

 

 به را دستش دو پسرک و برگشت سویش به تند

 . آورد باال تسلیم عالمت

  در که ببخشید  بگم هرچیزی از قبل خواستم فقط_

.  کردم ناراحتتون حرفام با و کردم دخالت موردش

 !همین

 

.  زدود صورتش از را سایه آنی خشم اش،جمله 

 دوباره هم لبخند شد، جانشین اشچهره  در که مالیمت



  ثانیه که لبخندی. شد سبحان یمردانه صورت  مهمان

 خوش. شدمی عمیق یخنده یک شبیه بیشتر  ثانیه به

  کند کج را لبانش داشت دوست  سایه و  بود شده خنده

 در و آمد خود  به زود اما"! هرهر:  "بگوید  ادا با و

  چنین برای است جنتلمن زیادی او کرد اعتراف دل

 !لوسی هایترکش

 بخشید؟می_

 چی؟  دیگه خب! بخشم می_

 

  پرخاش مدام  دخترک. ببخشد را او سایه  کردنمی  فکر

 .کردمی

 ؟!بخشیدین راحت انقد واقعا_

 ! جایزالخطاست انسان! خب آره_

 خودتم دست. اشتباه  و خطا دور رو افتادی شمام

 ری،می خواستگاری  اشتباهی هی. انگار نیست

  بینی،می  اشتباهی کنی،می تحقیق اشتباهی

 ببخشه؟  کی نبخشم من خب. زنیمی حرف  اشتباهی

 



. خشکاند را پسرک لبخند صریحش،  و رک حرف

.  کرد ذوق دل در سایه شد، رنگبی که خندیدنش  ه الل  

 خود لبخندهای با زیادی امروز . خواستمی را همین

 :گفت شرمنده سبحان. بود رفته راه مخش روی

 !نبود عمدی کنید باور_ 

  کتلتت جا همون رضا که  بود عمدی اگه! دونممی_

 .کردمی

 

 و داد تکان سری سایه، زدن حرف لحن این از متحیر

 . فروخورد را لبخندش

 بزنید؟  حرفتونو شهمی_

 کنید؟ فکر بیشتر  من مورد در شهمی_

 چندمین برای . بست را سایه دهان و گفت  مقدمه بی

  پررو جوانکی  که حقا کرد اعتراف خود  برای بار

 نه بگوید اش گستاخی جواب در بود حقش! است

  دستش کف را حقش و بگوید بلند" نه" یک. شودنمی

 .بگذارد

 دخترک دادن نشان العمل عکس منتظر اصال او ولی

 .نماند
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 . گفتن و گفتن به کرد شروع

  یعنی. کردمنمی  فکر ازدواج به اصال من! دونیدمی_

 باید من که  نیست چیزی ازدواج کردممی فکر همیشه

  دل ُسریدن   مث! عشق مث. بیاد پیش باید! بخوام

 !آدما

 

 داد ادامه سایه به  رو لبخند با

 اومد، که خواستگاری اسم!  کردمنمی  فکر هم اشتباه_

 رو عموزن  و مامان روی  خواستمنمی کهاین خاطر به

 اومدم ممکن حالت ترین حوصله بی با بندازم، زمین

 .شما خونه طرف

  منتظرش که چیزی اون کردم حس دیدمتون، تا... ولی

 همون با... نگاه یه همون با... حتی! اومد پیش بودم

 !اشتباه

 

 .زدمی حرف قشنگ



 .لرزاندمی دل راحت که طوری

  آن و هالب بر کرده خوش  جا لبخند آن  با خصوصا

 !مادرش و پدر بی قشنگ   هایچشم 

 ...ولی

 !اشناگهانی  منطق و سایه. بود سایه  مقابلش طرف

  خط هفت شاید. بودم متاهل شاید نگاه؟ یه با واقعا_

 . نبودم درستی دختر شاید. بودم

 همش؟ نگاه یه

 به. کردم فکر همشون به نگاه، یه اون از بعد_

 خونه اون نداشتم خبر  من. گفتین که اینایی یهمه 

 شک دیدم،  رو خونه دختر وقتی اما. داره دختر دوتا

. بود الزم تحقیق کم یه هم شبقیه برا! مجرده نداشتم

 ...و شما دیدن دورادور کم یه

 

  آرایش بی و روشن چشمان در کوبید را چشمانش

 . برگشته هایمژه  با سایه

 کنید؟ فکر پیشنهادم به شهمی  حاال_

 



 .زد پلک آرام 

  و بخونم درس خواممی چون  نه بگم خوادنمی دلم_ 

 !اداها این از

 درس کنارش کرد، ازدواج شهمی  راحت خیلی چون

 !کرد هم  کار خوند، هم

 پس؟ _

 

 :گفت شیطنت با و  گرفت گاز داخل از را لُپش

 .بیاد پیش باید کنممی حس شما  مثل منم_

 

 هایچشم   و لبخند نشان به کرد هالل آهسته  را لبش

 ! بود خبیثانه  حرفش یادامه. گرفت ندید را او زیبای

 !نیومده پیش من برا االن تا متاسفانه_

 

 .شد  بلند جایش از نرم و گفت

 خانوم؟ سایه_ 

 



 برگردد کهآن بی و گرداند حدقه در را  هایش چشم

 :گفت

 ! کرامت آقای شده دیرم_

 

  دقیقا. شد چشمش در  چشم و ایستاد مقابلش صاف

 :زد لب صورتش، نزدیک

 به ببینم، رو شما و بیام کهاین از قبل من امروز_

  اشتباهی که کنم ازدواج کسی با خواممی گفتم پدرم

 .تپید براش قلبم... و شد  سبز راهم سر

 .سمتش کشید دلم که کسی

. بکشم پس پا خوامنمی اشتباه، اون بعد گفتم بهش

  مشورت نخواستم. بدم انتخاب فرصت قلبم به خواممی

 .کنم

 حرف با که. کنه راهنماییم که گفتم این واسه بیشتر

  کنم زندگی قراره بار یه گفتم. کنه ترقرص  دلمو هاش

  کسی. کنم زندگی  مگمشده ینیمه با که اینه  ترجیحم و

 به: شما قول به... حتی. کردم پیداش خودم که

 !اشتباه

 



 و ریختمی بیرون را اشقلبی مکنونات راحت

 از فرار برای کندمی دل  دل دارد دخترک گفتنمی

 گمراه را دل خطش به خط که هایی حرف این شنیدن

 ! کندمی عاشق. کندمی

 

 کنی، انتخاب باید خودت. خودته زندگی گفت پدرم_

 خانوادگی نظر از  کهاین ضمن. بگیری  تصمیم

 به نبود، تگمشده نیمه اگه و برو گفت کرد، تاییدتون

 . نه  بگو چشمت به! نه بگو دلت

 ابراز فرصت قلبت به... بود تشده گم  ینیمه اگه اما

 !زندگی فرصت... عاشقی فرصت... عشق ابراز. بده

 

  جمع که ایخنده با زمان، هر از ترجدی  و کرد تر لبی

 .زد را آخر حرف  هایش،لب از بود شده

 بدین؟ انتخاب فرصت قلبتون به هم شما شهمی  حاال_

 ! کنممی کمکتون هامسط   وسط این منم

 !دید منو قلبتون شاید میام، رممی هی

 



 گفتن با و دمید او صورت نزدیک را کشدارش نفس

 مالیم، نسیم یک مثل. گذشت کنارش از"  خدانگهدار"

 تمام که چشمانی و ماند سایه! تابستان یچله  ظهر در

  جرات نه و بود کوبیده هاآن در را نگاهش میخ مدت

 !برداشتن چشم توان  نه و داشت کردن نگاه

 اولین و داد خود به تکانی. لرزید جیبش در گوشی

 را او رضا دانستمی. کرد دربست را عبوری  تاکسی

 دلش ته چیزی اما گرفت خواهد بیراه و بد باد به

! سرش فدای. دادمی جرات او به که بود خورده تکان

 .بود همین همیشه رضا

  جز. شدنمی متمرکز سمتی هیچ به فکرش فعال

 و عربی مدل سبیل  و ریش با مردی هایحرف 

 بیاید؟ هم باز بود قرار  یعنی! قشنگ چشمانی

 ...تا برود و بیاید قدرآن

  را چشمانش و داد تکیه  ماشین یشیشه به را سرش

 .بست

 

 نود _پارت #

 



.  شدمی تمام داشت طاقتش رضا و بود کرده دیر سایه

  هم بار یک  و رفت کوچه سر  تا بار چند  کهاین از بعد

.  بود کرده حبس اتاق در  را خود دیگر انباری، به

 و شدمی نگران  و شنیدمی  را صداهایش و سر یاس

  زل صورتش در مدام ترسیده، کودکی مثل هم بیبی

  این و بود خاموش سایه گوشی. کند کاری  تا زدمی

 ساعت. شدمی  عصبانیتشان باعث هرچیز از بیشتر

 بیبی. بود نیامده هنوز دخترک و بود نُه به نزدیک

  به لنگانش پای با بود، افتاده شور به بدجور دلش که

 :گفت یاس به رو و رفت راهرو سمت

 این رممی. نداره موندن جااین طاقت   دلم من_

  سر تا هم  سری یه. میام و ُمنور دممی رو هابافتنی 

 .برگردم و برم کوچه

 .شما کنهمی درد پات. برممی من بذار بیبی _

 سرکه و سیر مث داره  دلم. مادر  خودم رممی_

 تونمنمی. مونده کجا نیست معلوم مبچه. جوشهمی

 .بمونم

 

. برگشت  خانه به و کرد اشهمراهی  در دم تا یاس

. گرفت را اششماره دیگر  باریک  و کرد فکر کمی



  یشماره بود زده سرش به. بود خاموش  همچنان

. برسد رضا به فعال دید  بهتر اما بگیرد هم  را مهشاد

 به عزیز، کیک   از نیمی با و ریخت چای  لیوان دو

 و زد اتاق باز نیمه در   به کوتاه ایتقه.  رفت او اتاق

 گوشی   با را خودش که دیدمی. نماند اشاجازه  منتظر

 درست راآن دارد سعی و کرده مشغول بیبی  یکهنه

  همیشه اما کوچک اتاق  در چرخی نگاهش با. کند

  وسواس زیادی برادر   این  برای کرد حظ و زد مرتبش

 ! منضبط و

 . تخت یلبه  نشست و  گذاشت تخت  روی را سینی

 . بخوریم کیک و چایی بیا_

 !جان نوش_

 مهندس؟ کنیمی داری کار چی اصال! ها شهمی سرد_

 

 .شکست را سکوتش مکث، با

 .کنم درستش شدنیه، درست اگه ببینم. بیهبی  گوشی_

 . سالمه که گوشیش یکی اون کار؟چی  خوادمی_

 .مبادا برا بمونه این_



  دستتو داری بار هر ُهویه اون با. خودتو نکن اذیت_

 .  سوزونیمی

 .مواظبم_

. دیمی  خودت به داری الکی زحمت اما. دونممی_

  بیشتر گوشیش اون با بیبی. نیست الزم که دونیمی

 .اون واسه سخته بشه، که هم  درست این. راحته

 

  رهایی برای بود دستاویز بهترین فعال اما. دانستمی

  زدمی داد سرخش صورت. مزاحم و مختلف افکار از

  حتما. نداشت دوست را این یاس و است ناراحت چقدر

 دخترک. کردمی دعوا سایه با مورد این در هم خودش

 یاس و کردمی اذیت را رضا داشت راهبی و راه

 هی. ببیند ناراحت را برادرش  یگانه نداشت دوست

  خیال رضا دید وقتی و گرفت کوتاه جواب و زد حرف

  و فکر  هزار با و زد دریا به دل ندارد، گرفتن آرام

 .برادرش قبل ساعت حرف به کشاند را  بحث خیال،

 !دانیال  درمورد حرف

 ! رضا_

 هوم؟ _



 

 از که ایهویه  زیر ریزبینی و دقت با  را لحیم سیم

 مثل بود مراقب و دادمی قرار بود آورده انباری

  کارهای در همیشه. نسوزاند را دستش  همیشه

 !زدمی لَنگ تعمیرات

! نه یا گفته چیزی بهم دانیال گفتی آشپزخونه تو_

 بود؟ چی منظورت

 

. سوال این پرسیدن وقت لرزیدمی داشت  وجودش تمام

  خود روی به ابدا اما! هیجان سر از ترس، سر از نه

 جواب به هم. باشد خونسرد کرد سعی  و نیاورد

 از ایدقیقه چند را رضا فکر هم و رسیدمی  سوالش

 .کردمی دور سایه

 با. کرد جدا را کیک از ایتکه  و کرد  رها را گوشی

 ایحبه  مثل درست. انداخت خود حلق ته راآن دست

 کیک.  ریخت آن روی هم چای جرعه یک. قند

 بود، تلخ اوقاتش که او برای نه اما بود ایخوشمزه 

 .زهر  از تر تلخ

 .نبود مهم _



  افتاده؟ اتفاقی .کردی نگرانم. دیگه بگو! رضا_

 ... که  شده چیزی

 

 را خواهرش نداشت هم دوست و نداشت حوصله

 که این حین پس. کند گمان و حدس  و فکر درگیر

 . داد هم را جوابش کشید،می  سر را چایش

 دونممی چه  کرد،می کار باشگاهش تو که دختری_

  بود مونده. کرد  اخراجش امروز! بود چی بود، منشی

 .کار همه اون وسط منشی بی

 خب؟ _

 .کنی کار  جااون دختره اون  جای بری  تو بگم گفت_

 رضا؟ گیمی واقعا من؟_

 

 .برداشت را هویه و گذاشت سینی روی  را لیوان

 مگه؟ دارم دروغ_

 ... کرده پیشنهاد یعنی... من گفت واقعا... یعنی نه_ 

 



  جاری زبان بر درست حرفش  و بود گرفته  اشخنده

  جانب از پیشنهادی چنین شدنمی باورش. شدنمی

 پهن و پهن داشت اشخنده. باشد کرده  دریافت دانیال

 :گفت درهم هایسگرمه  با رضا. شدمی تر

 ؟ !اومد خوشت  چیه؟_

 

 حرصی را رضا و خندید تر بلند که نبود خودش دست

 . کرد تر

 !دانیال از کنممی تعجب واقعا رضا؟ من آخه_

 اون تو خورهمی  بهم کجا  آخه من. چیزی یه سایه باز

 کنم؟ کار باشگاه

. بود تو رو حرفش بیشتر اما تونستین هرکدوم  گفت_

 .خونهمی درس سایه گفت چون

 

 :گفت خنده میان

 بزنه، حرف یکی. متر شیش داره زبون سایه حاال_

 !کنهمی لهش زنهمی

  بودن ورزشکار هم ف یسش و تیپ و  هیکل ماشاهللا

 جا؟ اون به چه منو. چکهمی ازش



 نرسیده دوم به اول یهفته. که دنمی قورتم اول روز

 خانوم منور واسه کوچه تو بشینه بیاد کنه جمع باید

 ! چهل به شصت درصدی، ببافه بافتنی

 

 خنده به هم را عصبی رضای و خندیدمی شیرین

  دیدن با و شد جمع زود خیلی که ایخنده. بود انداخته

 .رسید حزن به دوباره  دیواری، ساعت های عقربه

 میاد؟  دیر من لج  از سایه نظرتبه ! یاس_

 

 یک _و_ نود _پارت #

 

  هایآدم شبیه لحنش. کرد نگاهش  تعجب با یاس

 . بود خورده  شکست

 گی؟می داری چی. نه که معلومه_

 کنه؟می کار چی داره بینینمی یعنی؟ نیست  معلوم_

 ندارم  شک. خونه اومدم من گفتی بهش دونممی

 .دربیاره منو لج خوادمی



 هم هرچقدر اون حرفیه؟ چه این. رضا وای ای_

 بخواد محاله. کوچیکه خیلی قلبش باشه، تند زبونش

 . کنه اذیتت عمدی

 !ترسممی همین  از منم_

 

 .پرسوز اما عمیق آهی همراه بود؛ گفته آهسته

 داداش؟ چی از_

 .نیاد بر خودش پس از کهاین از. کوچیکش قلب از_

 خودش، مراقب. آبرومون  مراقب. مراقبه خیلی سایه_

 .آمدش  و رفت مراقب

 که. مراقبه طرف فکرکنی که نیست این  به همش_

 کرده کاری یه سایه اما. ترسیدمنمی انقد من بود، اگه

 چی کنهنمی درک سایه. ترسممی دارم همش من که

 .منو کنهنمی درک. گممی

 نه؟ مگه یاس؟ کنیمی درکم تو

 

. مردانه و  مظلومانه لحن این برای بود سوخته دلش

 .بوسید را صورتش سریع خیلی و خندید تلخ



 درکت خوب  خیلی بی،بی  هم سایه، هم من، هم_

 بی این حتی  رو، نگرانیات  رو، هاتاخالقی بد. کنیممی

 با و قراضه گوشی این  پای نشستی که رو قراریات

 داری باز اما شه،نمی درست دونیمی خودتم کهاین

 شه کم التهابت که. بگیری آروم که ریمی  ور باهاش

 .ذرهیه

  مغزمو همه خوره مث فکر این! شهنمی کم. شهنمی _

 سر از همش  سایه کارهای کنممی فکر و خورهمی

 ... و عمده

 

 پشت و رسید گوششان به حیاط در شدن بسته صدای

 . هال در شدن بسته و باز آن، بند

  مانع رضا اما برود بیرون تا پرید جا از فنر مثل یاس

 :گفت  و انداخت را گوشی. شد

 .رممی من جا،این  بمون تو_

 !آخه_

 . یاس بمون_

 .باشه بیبی  شاید_

 



 .گذشت کنارش از و نداد اهمیت

 .رضا نکن دعواش خدا  تورو_

 

. گرفت را گلویش بیخ دستی و کرد نگاهش کوتاه

 اصالحیه اشجمله  بر یاس تا شد باعث نگاهش حالت

 .بزند

 ... اما! حتما داری حق. بکن کردی هم دعواش_

 

 قبلی اتفاق تکرار از که بگوید واضح نبود بلد

  خواهرشان روی باز برادرش، کهاین از. ترسدمی

  ته تا شکسته، دلی با رضا اما. ترسدمی کند بلند دست

 نداشت دوست هم خودش. خواند را  نگاهش حرف

  تکان سری کوتاه. کند تکرار  دوباره را  خبطی چنین

 : گفت و داد

 !نباش نگران_ 

 

 . سرش پشت طاقت بی هم یاس و رفت بیرون  اتاق از

 



 پی   از و تند و بود داشته نگه سخت را خودش رضا

 سر بر را خشمش که کشیدمی عمیق نفس هم

 خونسرد خیلی دید وقتی اما. نکند فریاد خواهرش

  سرانگشت با را پاهایش کف و زمین روی نشسته

 فشارد،می را پاهایش انگشت و  دهدمی  ماساژ

 . شدند تنیده هم در بیشتر ابروهایش

 ! اومدی عجب چه_

 .سالم_

 

 را صدایش رضا فقط که  بود آهسته قدرآن سالمش

  انتظار به در یآستانه  در بود مانده! نه یاس و شنید

 کردمی خدا خدا! کند چه است قرار رضا ببیند تا

 . نکنند شکنی  حرمت دوباره

 خواهرم؟ ایخسته  انقد که بودی کجا! علیک_

 !بدم ماساژ رو َوراین بزنم باال آستین منم خوایمی

 

 . نکرد هم نگاهش و گزید لب

 بودی؟ کجا گفتم. سایه  توئم با_

 ! دانشگاه_



 اون از تر فوق داشتی؟ فوق کالس االن؟ تا دانشگاه_

 ؟!خصوصیه یکی

 

 و داشت گریه هوای هم که  جوری یک. بود بد حالش

  غم با. کند گریه خواستنمی هم بود، گرفته بغضش

 :گفت

 !نه_ 

 پس؟ بودی خرید_

 ! نه_

 

 با سایه و کند خرد را فَکش که داشت را  این پتانسیل

 .کردمی تر جری را او کوتاهش هایجواب 

 .سایه کن نگا منو_ 

 

 . بست چشم  و نکرد نگاه

. بار اون مث بشم که نکن کار یه! سایه نکن سگم_

 ولی بمیرم خواممی همش و کردم که غلطی اون مث

 .نکنم تکرارش  دیگه



 

 متوقف پاهایش روی دستش و لرزیدمی  هایشپلک 

 .بود بلند رضا صدای. بود شده

 بودی؟ کجا بگو گفتم_

 . زدممی قدم!  روی پیاده_

 ساعت؟ این زدی؟می قدم_

 مگه؟ داره ساعت زدن قدم_

 

 .بود حاضرجواب  همچنان اما نبود  مساعد حالش

 دیگه؟ بودی مهشاد با_

 .بودم تنها_

 

 .شد بلندتر رضا صدای

 چرا؟ _

 

. بود انداخته زمین روی را چادرش. ایستاد و شد بلند

 : گفت بردارد، را آن کهآن بی



 بدم؟  جواب بعدا شهمی_

 

  جا یک تمرکز و بود  درگیر فکرش  طرف همه از

  راه وسط  ها دیوانه مثل.  نداشت کردن فکر و ماندن

.  بود کرده طی پیاده را راه باقی و شده پیاده تاکسی از

 دانستنمی هم خودش که فکری. بود کرده فکر پیاده

 . دیگر سمتی به پردمی  چرا

 کنار از آمد و کشید خود دنبال به زمین روی  را کیفش

 .او دست در شد حبس دستش، اما. شود رد رضا

 . سایه ببینم کن صبر_ 

 

 .چرخاند دیگر سمت به را سرش و ایستاد

 چی؟ که خیابونا تو افتادی راه پیاده شب، موقع این_

 اون مث نه بزنم داد سرت خواممی نه سایه؟ چی که

 ...سری

 

 .فروخورد را لبش زیر هللااال الهال و کشید بلند نفسی



  بگو. بدونم تا بگو خودت. سایه بزن حرف   خودت_

  هایراه بدی مسکته  خوایمی اگه ببین. بودی کجا

 ...اما هست  هم بهتری

 !فعال برم بذار... رضا_

 

 :نالید بلند و  کرد رها محکم را دستش

 این بهم چرا کنی؟می کارواین من با چرا المصب د  _

 جالیز؟  سر  مترسک شدم کنم فکر که دیمی  حسو

 ! رضا_

 

 دو _و_ نود _پارت #

 

 داری خودت تو مگه؟ گممی دروغ مگه؟ گممی بد_

.  مترسکم یکی  تو واسه حداقل. کنیمی  رفتار جوراین

 از هم خودش که مسخره و مزخرف مترسک   یه

. دشمنت نه برادرتم من سایه! برهنمی حساب  خودش

 .بفهم منم  ذره یه. ببین منم ذره یه

 



  قدرآن و بود بد قدرآن جمالت این گفتن وقت حالش،

 سایه دل هم و سوزاند را یاس دل هم  که بود غم پر

 بیرون سمت به یاس و شد بلند حیاط  در صدای. را

  را او سایه اما بردارد را  چادرش تا رفت و کرد نگاه

 رضا به رو  که کوتاهی یجمله  با همآن. کرد مهار

 .گفت

 حرف خوادمی گفت! دانشگاه در بود اومده پسره_

 ... و  بزنه

 

 .آمد در صدا به دوباره در و سمتش به  برگشت تند

 کیه؟  پسره_

 !سبحان_

 

 رفت کشید،می خود دنبال به  سختی به که پایی با یاس

  با تنها را دوآن ترسیدمی. کند باز بیبی  روی را در تا

  یک مزاحمت از حرف که حاال خصوصا. کند رها هم

 !ناموس از حرف. بود غریبه مرد

 ...رضا و



 گفتمی سایه اگر شاید. شدمی ترخشمگین  لحظه هر

 اما شدمی عصبی و حرصی کمتر ،"قشنگ  چشم"

 تیر شنید، را سبحان نام خواهرش، زبان از کهاین

 .گرفت نشانه را  او سبحان، جای به خشمش

 بزنه حرف  تا وایسادی که تو با اون کرده غلط_

 . باهات

 .نیاد و بره دیگه که دادم جوابشو من_

 مگه .بیاد  باز بخواد که خندیده  خودش  قبر به اون_

 تا وایسی باید چرا تو ببینم  خواممی خودشه؟  دست

 بزنه؟ حرف باهات مرتیکه اون

 

 .شد داخل یاس با بیبی و شد باز در

  جلو بیان اجدادش که بدم نشونش زدنی حرف یه_

 ! چشاش

 

 بی بی و یاس هم بعد و او  مقابل از پرشتاب و گفت

 .گذشت

 

 : زد صدا سراسیمه بی بی



 رضا؟ ری؟می کجا مادر رضا... رضا_

 

 . سایه سمت به  برگشت ناامید

 ... که گفتی چی باز بچه؟ این بود چش!  خدا بر پناه_

 

  نماند شده،  روانه سبحان  دنبال به دانستمی که یاس

 هال در  از سریع. بشنود را بیبی به  سایه جواب تا

  را موتور که بود بیشتر رضا  سرعت اما دوید بیرون

  توی انداخت را خود دوان دوان. کرد خارج  حیاط از

 که بود  رفته جوری. نرسید هم او َگرد به و کوچه

 از پرشتابش و بلند هایقدم. نبود هم اول از انگار

  توی افتاد ماشینی نور دم، همان و  افتادند رمق

 !هم ماشین و ماند  جا بر یاس. صورتش 

 

  موهایش که هراسانی دخترک به و داد پایین را شیشه 

 : گفت بودند، شده رها صورت در کمی

 وضعیه؟ سرو چه این یاس؟ شده چی_

 



 در نشسته  نگرانی و حامی سوال به توجه بی

 :گفت تند صدایش،

 مردمو پسر رهمی االن. رضا  دنبال برید خدا  رو تو_

 !ُکشهمی

 

   سه_و_ نود _پارت #

 

.  دادمی آزارش یاس، صورت در نشسته استیصال   

 که رفته بیرون خانه  از حالی چه با رضا فهمید

 :پرسید فقط . کشانده زدن پرپر این به را خواهرش

 رفته؟  کجا_

 

 .گرفت پاسخ  سریع و

... همون. سبحان. پسره اون سراغ رفته_

 . خواستگاره

 



 جر یقه رضا که همین.  خواستنمی بیشتر  توضیح

  بحثی پای یعنی خودش، های جنسهم برای دادمی

 .بود درمیان ناموسی

 .دنبالش رممی من  تو، برو تو_ 

 

 سمتی همان  به پیچید و کوچه سر تا گرفت عقب دنده

 گذشته کنارش از پرشتاب رضا موتور قبل، دقایقی که

. بود آشوب درونش هنوز. ماند جا بر دخترک. بود

 اتفاقی فکر و  وجودش دور بود زده چنبره  ترس هنوز

 را او داشت بود، وقوعش امکان   ناجوری هرجور   که

 و برود کوچه سر تا خواستمی. کشت می خود در

.  است فایدهبی دانستمی اما بیندازد جاآن  به نگاهی

 سمت به چرخید و برداشت عقب به قدم چند پس

 حتی که نگران، و بود شده درمانده قدرآن . خانه

 فرستاده کاری پی را حامی  بگوید عزیز به نبود یادش

 گذاشت باز نیمه را حیاط در. بیاید دیر هم  باز شاید و

 را او. آمدمی  حیاط به داشت بی بی. شد  خانه وارد و

 :گفت تابیبی با دید، که

 رضا؟ رفت کجا مادر؟ شد چی_

 



 رضا  هربار. گرفت پیرزن  صورت از را  نگاهش

 عمر شد،می عصبی شدت این به و کردمی  طوراین

 .رساندمی  آخر به را پیرزن

 ... پسره اون سراغ  بره که رفت_

  کار یه آخر. پسر این دست از بده مرگ منو خدا_

 . بگیره دامنمونو بزرگ شر   یه کنهمی

 !بیبی  خدانکنه_

  با داریم بساط یه هرروز. دیگه بینیمی  داری خودت_

 !دوتا شما و رضا

 

 .مالیم هم لحنش و شد نرم کمی

 کار چی اما. گیمی درست. داری حق. بیبی دونممی_

  فکرش تو هم االن. رهنمی گوشش تو حرف که کنیم

  گفتم. سراغش بره گفتم. دیدم رو حامی  در دم. نباش

 نباش نگران. داره نگهش و بزنه حرف باش کم یه

 . جونم بیبی

 

 با را پیرزن و زد لبخندی گریزان، و لرزان و گفت

 نباش نگران بود گفته. بازگرداند خانه  داخل به خود



  وارد که همین. نگرانی  از مردمی داشت خودش اما

 را دو هر  سر تلویزیون، بلند نیمه صدای شدند، هال

. بود نشسته  سایه که جایی و چپ سمت به کشید

 نسیم یشبکه  به و کردمی عوض کانال  داشت خیالبی

 نکرده، باز دهان یاس. شد متوقف جاهمان رسید، که

 :گفت زیرلب کنارشان، از شدن رد با بیبی

 الهی. بیاد پیرزن من    دل به رحمش  خودش خدا_

 !خودت به توکل

 

  اتمام برای شد دارسکان   یاس و بگیرد وضو تا رفت

. ایستاد کنارش و سمتش به کرد تند پا. سایه  با حجت

 نگاه شده پخش طنز یبرنامه  به لبخند، با داشت

  برای وقتی از بود، زده حرف رضا با وقتی از. کردمی

 در تا که گفت قشنگیچشم پسر حضور از برادرش،

 حس زد، حرف برایش مردانه و آمد هم دانشگاه

  که انقالبی و التهاب به نه. داشت وزنیبی  و سبُکی

 تا آمد پیاده را راه کلی و داشت نخست یلحظه  در

  دچارش حاال که حالی به نه دهد، سامان را افکارش

 قرار که کاری از بود نگران هم او دل ته. بود شده

 شاید  کهاین  به فکر  از. بکند سبحان با رضا بود



  چیزی اما. بزند  ناپذیریجبران عمل به دست  برادرش

 بین مردانه دیدار این از  بعد زدمی فریاد سرش در

 برازنده قشنگ   چشم پسرک حتما سبحان، و برادرش

 دنبال و کشدمی پس یا. شناخت خواهد دیگری جور را

 ...یا رودمی کارش

  و دیدن طنز به نشستی االنم  کردی خوبی کار خیلی_

 زدن؟  ژکوند لبخند

 

 چند ابتدا. یاس سمت به برگشت و آمد  در فکر از

 از یاس فهمید که بعد. کرد نگاهش فقط کوتاه یثانیه 

 :گفت خونسرد زند،می  حرف چه

 مگه؟ کردم  کار چی_

  بود واجب  واقعا خودت؟ دونینمی کردی؟ کار چی_

  بگی بهش بیای بود، عصبی همه اون رضا که حاال

 بگی؟ بش فردا بذاری شدنمی رات؟ سر اومده پسره

 که وقتی. شب آخر. دیگه ساعت دو. نه فردام اصال

 .شدمی  ترآروم شد،می بهتر حالش

 

 :گفت خونسردتر و انداخت باال ای شانه



 شده چی.  شدی عصبی انقد هست چت  حاال گفتم_

 . دیگه میاد و دهمی مالیش گوش ذره یه رهمی مگه؟

 تو اونم دادنه؟ مالی گوش ذره یه اهل رضا ذره؟ یه_

 ُکشه؟می مردمو پسر رهمی گینمی موقعیت؟ این

 مردم؟ جلو ندازهمی راه آبروریزی رهمی

  کنی؟می سختش  هی چرا. یاس بیبی  جون کن ول_

 یا گرده،می رهمی گردونم؟ برش کجا از  رفته، که حاال

 باز بانک که شب وقت این. کنهنمی یا کنهمی پیداش

 تو! بریزه آبرو کارش محل بره بخواد که نیست

 ترمز که شهمی پیدا عاقل  آدم دوتا حتما هم شونخونه 

 .بکشه داداشمونو

 

 واقعا.  داد گوش نطقش به و کرد نگاهش  ناباور

 .بود خیالبی

 

. گرفت فاصله او از حرص  با و کرد نگاهش مات

 بود، حوصله بی که هم او و گفتمی ذکر داشت بیبی

 برای و بود عصبی سایه دست از. رفت خود اتاق به

 بود سپرده حامی به کهاین با. نگران سبحان، و رضا

  مدام. نبود قرص زیادی دلش ته اما باشد مراقب



  صلوات لب زیر و پیچیدمی هم در را انگشتانش

 .فرستادمی
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 به گاهی و رفتمی رو قدم را اتاق عرض  و طول

 شنیدن  با که نکشید طولی. شدمی نزدیک پنجره

 ماشین دوباره و زد کنار را  پرده سریع ماشینی صدای

  را چادرش  و کرد رها را پرده مکث بی. دید را حامی

. رفت بیرون و آمد پایین یکی دوتا را هاپله . برداشت

 صدای از و زدندمی حرف  آشپزخانه در  بیبی  و سایه

. است قیدبی و خیالبی همچنان فهمیدمی سایه یخنده

 .نشود هم خواهرش خروج متوجه که قدرآن

 ماشین از  داشت لحظه همان حامی. کرد باز را در

  چشم هرچه هم یاس. بود برگشته زود. شدمی پیاده

 .ندید را رضا چرخاند،

 کو؟ رضا_ 

 



 چادر مثال بار این که انداخت او به نگاهی نیم حامی

 به. زدمی جارو را زمین که چادری. بود کرده سر به

 :گفت و کرد نگاه کوتاه سوالش، جواب  جای

 ! کوچه تو پریدی که باز_

 پس؟ کجاست کو؟ رضا! خان  حامی_

 

 دخترک روی از  را سنگینش نگاه و زد پلکی

 .برداشت

 .گرفت فاصله ماشین از هم کمی

  برسه روخواستگاره  حساب رفته باشه؟ باید کجا_

 !دیگه

 

 . سر پشت دیوار به چسبید تنش. رفت وا

 نرفتین مگه کردی؟می کارچی  داشتی شما... پس_

 ...مگه گردونین؟ برش نگفتم  مگه دنبالش؟

 

! یاس سمت به گرفت فاصله ماشین از دیگر قدم دو 

 .نزدیک خیلی. شد نزدیکش



 چشمان سیاهی در بریزد را مستقیمش نگاه که قدرآن

 :زد لب قراربی و  آهسته که دختری. دخترک

 !خان  حامی_

 

 :گفت کالفه و دمید بیرون را نفسش

 برگردونم رو دبیرستانی یپسربچه  یه  رفتم مگه_

 یاس؟

 

  نگاهش بُهت  با طورهمین. را منظورش فهمید نمی

 .دهد ادامه تا کردمی

 حرف به وایسادم هم جلوش . رسیدم  بهش رفتم_ 

  پیش هرطور و کنی هرکار! داداش ببین گفتم. زدن

 !مختاری  بری،

 بدی، جر خواستی یقه. بکن خواست  دلت کاری هر

  نکوب، نزن، فقط. بک ش داشتی هم عربده  و داد بده،

 حلش بحث با باهاش، داری مردونه بحث یه! نُکش

 . کن

 فقط؟  همین_

 کمه؟_



 

 حامی خود  دوباره. باز دهان با. کرد نگاهش فقط

 :گفت

 با بشینن  شاپ، کافی کنه دعوتش بگم داشتی  توقع_ 

 کنن؟ گفتمان هم

 

 رضا اخالق حامی  یعنی. گرفتمی اشگریه داشت یاس

 و زمین  بر کوبید پا حرص با شناخت؟نمی را

 بسترش، در جهید اشک که چشمی با  و مظلومانه

 :گفت

. نیست حالیش نصیحت رضا. رفتینمی  باهاش باید_

 !که َکتش تو رهنمی  حرف

 !ُکشهمی رو مردم یبچه زنهمی االن

 

  هم بعد. یاس دارآب  چشمان در زد گشتی حامی نگاه

 کشید پوفی! اش بچگانه پاکوبیدن  سمت  رفت حواسش

 در هم را چادرش. دخترک یخانه  سمت به افتاد راه و

 . خود دنبال به کشید را او و گرفت دست



 از نبودم مطمئن اگه. زدم حرف باهاش من گممی_

 .بیام کردمنمی  ول واکنشش،

 

 با. ماند  جا بر هم او. ایستاد و نخورد تکان یاس

 . بود شده انگشتانش  گرفتار اشپره که  چادری همان

 مردمو یبچه. نباش نگران و برو. یاس تو برو بیا_ 

 یبچه  این دیگه تا. کنهمی ادبش فقط کمیه! کشهنمی

 !ملت ناموس دنبال نیفته راه خیابون کوچه  تو مردم

  کوچه تو شب وقت این رو تو و بیاد اگه  که برو بیا

 سر بیاره، مردم یبچه  سر  خواستمی که بالیی ببینه،

 بنداز ب َکن یا کن، سرت درست یا چادرم این. میاره تو

  شی،می  ناقص افتی می پات، و دست به  پیچهمی. دور

 !ُمدرسبی موننمی مردم های بچه

 

  برداشتن قدم به وادار را او و کشید را چادرش دوباره

 داشت که لبی با. در تا داشت فاصله قدم دو. کرد

 دیوار و در به زنان پر پر که قلبی و لرزیدمی

. شد در حائل دستش و رفت پیش کوفت،می اشسینه 

  که طاقتش گیجی، با. شنیدنمی درست را هایش حرف



. حامی سمت چرخید  خاطر،پریشان  رفت، کف از

 .او برای بود پر هم توپش

 خونه؟  برم چطوری نیستین؟ متوجه چرا.  نگرانم من_

  هیچی بشه عصبی دونیننمی شما؟ نشناختین رو رضا

 نیست؟ دارش جلو

 

 : گفت و کرد نگاهش خیره. شد انصافبی هم کمی

 خیالیخوش  با کردین، نصیحتش جمله دوتا_

 . خونه   برید خوایدمی

  که نداره اهمیت  شما برای! نیست شما  تقصیر هرچند

 . کنه چیکار خوادمی رضا

 

 کنار داشت بود، نشسته چادرش روی که دستی

 .بدهد دختر این به جوابی چه بود مانده و رفتمی

 حامی؟ _

 

 به شد مات یاس . کرد متعجب را دو هر دانیال، صدای

 چادر. بست را چشمانش کالفگی با حامی و سمتش



 اشپسردایی حرکت دانیال، اما نبود دستش در دیگر

 ! بود دیده را

 جا؟ این خبره چه شده؟ چی_

 

 به و کرد نگاه حامی یشده مشت دست به و گفت

 !یاس بالتکلیف چادر

  چرا! بگو تو... یاس گم؟می شده چی حامی؟  توئم با_

 بیرونی؟ 

 

 نگاه جرات حتی. گزید لب و انداخت پایین را سرش

 را دلیلش هم  خودش. نداشت هم را صورتش در کردن

 وقتی از ترمالیم  دانیال صدای کهاین با. دانستنمی

  او به و دیده خیابان یحاشیه  تاریکی   در را او که بود

 و تیز قدرهمان. بود همان   نگاهش اما. بود توپیده

 . پرسوال اندازه همان

 یاس؟ کجاست  رضا_

 

 بر که بغضی با. جوشاند دوباره را اشکش رضا، نام

 و تمام. گفت را جریان بود، انداخته خش صدایش



 شاید! حامی با تا بود ترراحت  دانیال با  انگار! کمال

  کهاین از بعد خصوصا. بود بیشتر او به اطمینانش هم

 : گفت که شنید او زبان از

 .کنممی حلش من تو، برو  تو باشه_
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 روی. داد تکان  سری و کرد نگاهش عمیق ولی کوتاه

 عقب  به که قدمی با . آوردنمی نه دانیال، حرف

 با همراه خرید جان به را حامی  سنگین نگاه  برداشت،

  پوزخندی! شد  متوجهش حامی  خود فقط که پوزخندی

  هایش  لب به دانیال،  از یاس تشکر شنیدن با که

 . نشست

 !ممنون دنیا یه. دانیال آقا مرسی_

 

 حامی به رو سر، تکان با دانیال رفتنش، از پیش

 :گفت

 رضا؟ دنبال برم دیمی  سوئیچتو_

 



 پیچ از که مادامی تا و شد رها دستش در سوئیچ

.  کردمی نظاره را رفتنش داشت یاس پیچید،می  کوچه

.  بود دیگری جور حالش برگشت، خانه به که باراین

  هر تحت دانیال دانستمی! خاطر اطمینان جور یک

  در کهقدم. دارد را برادرش کردن آرام توان  شرایطی،

 .آمد در او  جلوی بیبی گذاشت، هال

 نیومد؟ رضا! مادر یاس_

 !بیبی نه_ 

 !خدا خودت بر پناه_

 

 در باز. شد استرسش باعث دوباره بیبی  ناراحتی 

 .کرد نگاه ساعت به و رفت رو قدم خانه

 .جوشیدمی دلش

 این در. نکند بدی کار رضا که داشت را  این یدغدغه

 !بکند هم را حامی یکله داشت دوست میان

 و کردنمی رها را رضا او  اگر! فکربی  بیخیال   پسرک

  از. بود شده حل چیز  همه حاال گرداند،می برش

 صدای که کند نثارش فحشی آمد و بود کفری دستش

 معنای و شنید  را حامی ماشین هم بعد و  رضا موتور



.  کرد درک وجود یهمه با را کشیدن راحت نفس

 در   آن بند   پشت و آمد دانیال گفتن خداحافظ صدای

  خواستمی. رفت پایین زود. شد بسته خودشان  حیاط

 به را پله یلبه  بر نشسته رضای و  برود حیاط به

 برادرش بداند بشنود، حرف بزند، حرف. بگیرد حرف

  آرامش هم کمی. است چطور حالش حاال و کرده چه

 .شد مانع  بیبی اما. کند

 !بمون تو. مادر برم من بذار_

 

  خلوت به بیبی داد اجازه و کشید کنار را خود نرم

  که دید  و رفت جلو لنگان. کند ورود پسرش تک

 سری. فشاردمی و گرفته دست دو هر میان  را سرش

 است پریشان چقدر بود معلوم و بود خیس  خیس که

 .است گرفته  آب شیر زیر را آن که

  دست. شد جاجابه  جا در کمی او و نشست کنارش 

 . نشست موهایش بر پیرزن چروک

 . رضا جونم به بالت و درد_

 پسر؟ رفته کی به بودنت، تند این بودنت، عجول این

  



 :داد  ادامه و دمید بیرون پرصدا را نفسش

 رم،می که ای سجده هر گم،می که  ذکری هر_

 خدا از که  نیست ساعتی شه،می برپا که مجلسی هر

  از باشه دوربه َشر و بال و بشی بخیر عاقبت نخوام

 رضا؟ باهامون کنیمی داری کار چی. خواهرات  و تو

 خودت؟ با کنیمی کار چی

 

 .درمانده ولی آهسته. شد باز  زبانش قفل

 .بشکنم گردنشو که بودم رفته_

 من؟ عزیز چی بابت مادر؟ چی  بابت_

 

 بود مشخص و شدمی بسته  و باز اشبینی  های پره

 .استعصبی سبحان به فکر از هنوز

  خواهرم کردن خفت بابت. کرده که غلطی بابت_

 .دانشگاه جلوی. خیابون یگوشه

 

 .شد ساکت او و کشید آه پیرزن

 بود؟ چی حسابش حرف مادر؟ گفتمی  چی حاال_



 

 و کشید را پایش. کشید نفس کوتاه و تند چندبار رضا

 نداشت قرار و آرام. زد  چنگ را موهایش دست، با

 دوباره.  رفت راه حیاط در قدم چند و شد بلند! که

 :گفت درماندگی با. کرد نگاه بیبی به و برگشت

  وری دری گرفتم،  یقه زدم، داد هرچی گفتم، چی  هر_

 !گفت  جمله  یه طوطیا این عین فقط کردم، بارش

 مادر؟  چی_

 !خواستگاری بیام  بدین اجازه_ 

 

  داد اجازه. معنا پر و حرف پر. کرد  نگاهش بیبی

  زانو روی و  آمد جلوتر. کرد و کند شروع باز خودش

 :گفت بیچاره و گذاشت پیرزن دست بر دست. نشست

 بی؟بی کنم کار چی گیمی  تو_

 

 سر و کرد نوازش را دستش دیگر،  دست با

 .فشرد را انگشتانش



.  پریشونی جوریاین که نیستی تنها. مادر باش آروم_

  اومده براش خواستگار که نیست تو خواهر  هم فقط

 ! بیبی عمر

 با داشتم حتی. بودم اومده کنار بودنش خواستگار  با_

  این با... بیبی اما. اومدممی کنار هم بودنش  اشتباه

 ...بودنش نامرد

 مگه نامردی؟ کدوم! بگیر آروم! پسر بگیر آروم_

 بیاد باز که بود این سر حرفش یهمه گینمی

 . فقط بوده خیر قصدش پس خواستگاری؟

  موهاتو داخل، بریم االنم. نرفته درست راهشو منتها

 هم با فردا. جونم به دردت نشی مریض کن خشک

 .زنممی حرف مادرش پدر  با رممی شده. کنیممی  حلش

  و گردن باید! بیبی کرد  رحم مادرش و  پدر به خدا_

 !   شکستم می رو  پسره پای قلم

 

 صدای. رفت عقب و گرفت فاصله در از قدم یک یاس

  جاآن از سریع شنید، در نزدیک که را نفرشان دو

 دهان با دید را سایه. رفت آشپزخانه به و شد دور

 ! آشپزخانه  وسط باز،



 چرا؟ جااین موندی! خانوم عروس به به_

 رضا؟ گهمی چی!  یاس وای_

 

 : داد را خواهرش  جواب کنان پچ پچ

 موندگی در این ولی!  سایه نیستما جنس بد من_

 چه دلت تو  معلومه قشنگ. دارم دوست خیلی  االنتو

 خبره؟ 

 !نذارا  سرم به سر_

 ! اومده بدت که چقدم_

 مادر؟ کجایی  یاس،_

 

  نامش داشت که بی بی به و رفت عقب زنان چشمک

 :گفت زد، می صدا را

 !جون بی بی اومدم_

 

 درگیر. درگیرتر خودش فکر اما بود درگیر سایه فکر

 ...نبود او اگر. بود کرده برایشان که کاری  و دانیال

 



 شش _و_ نود _پارت #

 

 تا و ی حام دست کنار گذاشت ریش  یوانیل زیعز

 .شد خود اشتباه متوجه نشست،

 !یندار  دوست ریش تو نبود حواسم! یوا یا_

 

 .آورد یچا یوانیل و شد بلند

 .زمیریم خودم. عمه یبر خوادی نم_

  برات تا نیبش مگه؟ ممرده من. عمه بگرده دورت_

  اول ر  یش وانیل به داره  اصرار الیدان  بس از. ارمیب

 .شهیم اون پرت   حواسم همش صبح،

 

 یکم سرش. گذاشت دهان به و کرد جدا نان یاتکه 

  که حاال. دهد بها آن به  خواستینم اما دیکشیم ریت

 با مجددا نداشت  یلزوم دانست،یم را لشیدل

 .بزند دامن خود بد حال  به تکرارش،

 ؟ی اینم رید گهی د که امروز_

 



 . نشست  ترصاف جا در و گرفت دستش از را یچا

 رید همه اون  گهید شبید مثل اما. ادیب  شیپ یچ تا_

 .کنمینم

  یگفت ،یزد که زنگم  آخه! گهید بود رید یلی خ آره_

 .ساعت چند  شد. یایم رید ساعت هی

.  داد سفارش یسر هی زد  زنگ هاله برگردم، اومدم_

 ی  پ رفتم.  یینمایس یمجله یکل و شنامهینما و کتاب

 ... دیکش طول اونا، دیخر

 ! ریبخ صبح! سالم_

 

 و شد وارد دارنم  ییموها با دست، به حوله ال،یدان

 . خودش سمت کشاند  را بحث

 !زمیعز ر یبخ صبحت_

 از بود خوب. یورزشکار یناسالمت! بابا عجب چه_

 !یکوهنورد یباش رفته صبح چهار

 

 الیدان به بارنیا را قبل  لحظات ریش  وانیل زیعز

 :گفت او به رو ،یحام حرف یادامه در و دیبخش



 داریب هم تو دمید البته. بوده داریب روقتید تا شبید_

 به نداره عادت ادیز الیدان اما! جان یحام یبود

 هم  به شیچهمه خوابه، یم که ر ید. یرخوابید

 . خورهیم

 

. کرد نگاهش میمستق و دی نوش یچا جرعه  کی یحام

 خودش بودن داریب لیدل. بود داریب روقتید تا شبید

.  ختهیر هم به یاعصاب و  ریدرگ یفکر. دانستیم را

 ...را الیدان یخوابیب لیدل اما

 .دهد ربط ی زیچ چه به دی با دانستینم

 با و دیکش خود یموها  انیم یدست  که یپسر

 :گفت یحوصلگیب

 قبلش اما دارم کار یلیخ باشگاه تو امروز من  زیعز_

 بگذره، یهرچ چون. زوگامیا واسه انیب گمیم رمیم

 .کنمینم وقت گهید بعد. شهیم شتری ب منم یکارها

 ان؟ی م امروز_

 . آشناست طرف. آره_

 که دنبالم ادیم گفته. بزنم  آرزو به زنگ هی برم  پس_

 .گهی د روز هی واسه بذاره بگم برم. جااون برم



 .عصر تا مونمیم من. برو هم  یخوا یم_

 که تخاله  یخونه. برس کارت به برو تو. زمیعز نه_

 که هفته  آخر ای. رمیم  گهید روز هی. کنهینم فرار

 .میر ی م هم  با همه باره هی نداشت، کار هم یحام

  آخر که افتاد فکر نیا به یحام و داد تکان سر الیدان

 در سیتدر قرار  . است گذاشته قرار اسی با را هفته

 ! یستیبهز

  در و بودند مانده تنها پسر، هردو  حاال  و رفت زیعز

 فکرش خود، یحام. کردندیم صرف صبحانه سکوت

 خصوصا. دادی م آزارش الیدان سکوت اما بود مشغول

 یدرست حرف و فروخته هم را نیماش دیدیم که

 .زندینم

 رفت؟ یکرد رد نویماش چرا ینگفت_

 !قراضه لگن   یگفتیم بهش خودت_

  َرخش  هی داشتم انتظار اما. بود که  قراضه لگن  _

 ن  یماش واسه  یکن باز جا کهنیا نه. اطیح  تو ادیب جاش

 !من

 



 آسوده را الشیخ هال، در  زیعز دنیخند بلند یصدا

 از تواندیم و است مشغول یگوش با که کرد

 .بزند حرف مردانه ش،یهادغدغه

 دارم بدو  بدو کم هی فعال. وقتش به ادیم هم  رخش_

 دو بخوام ممکنه. هایمرب و لیوسا و باشگاه واسه

. تومنه هی برام هم تومن هی. کنم اضافه دیجد نفر سه

 .دیخر برا ندارم عجله

 ؟یفروشیم  چرا نویماش. بگو من به یدار  الزم  پول_

  قرض با اما. ندارم الزم گمینم! داداش قربونت_

 .افتادینم راه کارم کردن

 حرفا؟ نی ا از میداشت_

 خوبه؟! سروقتت  امیم شد، که رخش دنیخر وقت  _

  دسته. نشده رید االنم. یفروخت نویماش ی کرد اشتباه_

 ...هرقدر. بهت دمی م رو چک

 الزم فعال... یعنی. خوامینم  که گفتم! یحام  الیخی ب_

 !ازت رمیگیم خواستم وقتش،  به حاال. ندارم

 

  حتما دیشیاند یحام و بودند تعارفیب  و ایریب هم با

 .زد یگرید حرف پس. کندیم آگاهش وقتش به



 زوگام؟یا  دنبال یبر یخوا ی م االن_

 . ایب هشت گفته! هوم_

  برو بردار نویماش بعد شرکت، برسون  منو ایب پس_

 . بکن کارهاتو

 

 مشغول ر یش خوردن با را خود و کرد نگاهش کوتاه

 را درخواستش کردن رد قصد دوباره. داد نشان

 .داشت

 یمونیم لنگ. عصر دارم کار یلیخ . ممنون نه_

 . خودت

  ریگ نمیماش اگه تهش ته.  ومدهین که نی ماش یقحط_

 !امیم  شرکت س  یسرو با وردم،ین

 !یش  سیسرو سوار تو اونم_

 

 از یز یچ. دینوش انتها تا را شیچا و دیخند کوتاه

 الیدان. شدیم یراه زودتر دیبا اما دی نفهم صبحانه

 .شود رشید بود ممکن

 .یا یب تا نمیش یم  نیماش تو_



 

 زود پس. دیآینم کوتاه بار نیا یحام  دانستیم

  بعد زد، او که هم یحرف طبق . رفت او با  و شد حاضر

 تمام و گرفت را نیماش  شرکت، به رساندنش از

  زوگامیا یبرا. داد انجام را  خود یافتاده عقب یکارها

 به م،ین و سه ساعت. داد سامان را کارها یهمه  هم

 شد سوار یحام  نیماش بر دوباره رفتن، باشگاه قصد

 .گذاشت تنها را زیعز و

 

 تا شد باعث آشنا کی دنید گذشت، که کوچه چیپ از

 . کند کم را سرعتش

 

 هفت _و_ نود _پارت #

 

 با و ستادهیا ابانیخ یگوشه که دشانیجد یه یهمسا 

  در که یاخم با باد، در رها  ییموها و  یآفتاب ینکیع

  تکان دست یعبور  یها  نیماش یبرا بود، صورتش

  تک. گرفت  عقب دنده اط،یاحت با و کرد  توقف. دادیم

  را اخمش نگاه، مین کی با ایدن اما زد شیبرا یبوق



 شک. بود گرفته  اشخنده. برگرداند رو و کرد ترظ یغل

 پس. است گرفته اشتباه ی حام با را او دخترک  نداشت

 . زد صدا را نامش و داد ن ییپا را شهیش

 ! خانوم ایدن_

 

 راننده سمت به بچرخاند چشم شد باعث نامش دنیشن

 ن  یماش نیا یراننده ،یحام جز یکس دیدی م که حاال و

  آمد جلو قدم چند  کوتاهشپاشنه  یهاکفش با آشناست،

 :گفت فاصله یکم با و

 ن؟یی شما. سالم_

 !برسونمتون د،یبریم  فیتشر ییجا. سالم! بله_

 

 :گفت راحت یلیخ

 ؟!ستم ی ن مزاحم_

 !د یدار اری اخت_

 

  یبو. نشست یصندل بر و کرد باز را نی ماش  یجلو در

 کی به را شیپاها. شد وارد خودش از  شیپ عطرش،



 هم را فشیک. الیدان سمت به دیچرخ  و کرد خم سمت

 .گذاشت خود کنار

 برم؟ کجا! خب_

 

 بعد و نشاند موها یرو را متشیق گران  یآفتاب نکیع 

 .کرد باز را  حرف سر آدرس، دادن از

 دایپ یتاکس مگه منتظرم، ربعه هی. ازتون ممنونم_

  شه؟یم

 سر نیرفتیم دیبا. نیارینم ریگ ادیز نیماش  جاهانیا_

 .نی ری بگ آژانس ن یتونستیم ای. یاصل ابونیخ

  زنگ کوچه، سر دمیرس تا. برم دوستم با بود قرار_

 .میبر جداجدا میمجبور  و برده مامانش نویماش که زد

 

 : داد ادامه خودش اما نکرد یشتریب یکنجکاو  الیدان

 بابا و مامان حرف بار ر یز که شهرام بحالخوش _

 ن یا بزنن گند. داشت  نگه نشویماش و نرفت

 نیماش  که ماه سه دو  نیا تو. مزخرفو یهانیماش

. کنهیم تمیاذ  داره همش گرفتم نویا و فروختم خودمو

  کنمیم تصادف ای شه،ی م پنچر ای شه،ی م خراب ای



 قلق! رگاهی تعم بخوابه دیبا  روز چند که  حاالم. باهاش

 .ستین من دست نایماش نیا

  منم. ادیب دستش دیجد نیماش قلق آدم سخته بله_

  هنگ  ونی درم خط هی بوده، دستم نیماش نیا امروز

 !کنمیم

 

  نشست ایدن نگاه در که یاخنده. دیخند نیریش و گفت

 :گفت انهیموذ و

 !ه یکس بد یپا ریز! واقعا نیماش نیا ف  یح_

 

 دخترک بود معلوم. بخندد بلند الیدان شد باعث و گفت

 !است نیچرکدل  یحساب ی حام دست از

 ؟یهست یراض نتیماش از خودت شما_

 

  یب بعد. داد رونیب به را نگاهش و کرد صاف یانه یس

 :داد جواب کند، نگاه  دخترک به میمستق کهآن

 ! فروختمش که فعال. کردی م تیاذ یلیخ  منم نیماش_



  یزیچ هی. دیر یبگ یحساب درست زیچ ه ی خدا  تورو_

 .راه تو نکنه لنگتون که

 

 سمت به زد پر فکرش دوباره و داد تکان کوتاه یسر

 .بود راهش سر بر که یمشکالت

 نگه من، از شهیم جدا داره راهتون نیدید هرجا_

 !گهید رمیم خودم ن،یدار

 

 !رسونمتونیم... ستین یاعجله _

 

 کم جمله، انیپا با شیصدا  تُن و خورد زنگ یگوش

 هم در اخم بود، خط پشت که یکس نام دنید با. شد

 را او ش یها تماس با شهیهم مخاطب، نیا. دیکش

  یصدا و داد پاسخ مودبانه هم باز اما. کرد یم یعصب

 ! عجوالنه بعد و بود  ناز با ابتدا او

 باهاتون؟  کنم صحبت یکم دیدار وقت_

 .درخدمتم. دییبفرما_

  گهید یجا من که بگم بهتون  زدم زنگ راستش_

 !عرفان باشگاه. شدم کار به دعوت



 

 توانستی م راحت یل یخ  باشگاهش، و عرفان نام

  توانستیم هم نگفته. کند نیبدب زیچهمه به را الیدان

 قرار یحرف   چه باشگاهش دنس یمرب بزند حدس

 !بزند است

 ؟ !خب_

 گهید بعد یهفته از که  بگم بهتون االن از گفتم_

 .امینم

 ماه سه. میدار قرارداد هم با ما شه؟یم  مگه د؟یاینم_

 .هنوز مونده قرارداد نیا از

 

 یتالف و شود  ترمتشنج اعصابش شدیم  باعث کیتراف

 .کند یخال بوق سر بر را اش

 .بدم ادامه جااون تونمینم واقعا اما دونمی م بله_

  یگ یم االنم که یاومد یم میتا سر یلی خ شما_

 یتونیم عرفان باشگاه وقتاون بدم؟ ادامه تونمینم

 ؟یبد ادامه

 یبرا که گفتم هم اول از. ستمین ینظم یب آدم من_

  مجبور ن یهم یبرا. دارم مشکل یلیخ  آمدم و رفت



 یبرا عرفان باشگاه. کنم عوض برنامه یه شدمیم

...  کهنیا هم و تره،ک ینزد و بهتر آمدم و رفت

 .پردازهی م بهم یشتریب درصد! بهتره شنهادشیپ

 

 که نبود یاول بار .است قرار چه از هیقض دیفهم

 .شدیم رقابت وارد او با قیطر نیا از عرفان،

 ...  داره راه اگه که بگم قبلش گفتم البته_

 تو یگذاشت منو  دست رسما محترم؟ خانوم یراه چه_

 . گردو پوست

 

 ییموطال دختر لحظه ک ی و بود رفته باال شیصدا

 . بود برده ادی  از را کنارش

 دلم بودم یراض کارت از درصد هی اگه من_

 االن که ینبود کار به دیمق  امی اونقد آخه. سوختینم

 . یزنیم شتریب درصد   از حرف من برا

 .یکنیم نیتوه من به  یدار شما_

 بهم یدار که ینودقهیدق االن، من  ؟ینیتوه چه_

 ارم؟یب ر یگ کجا از دنس یمرب ،یبر قراره یگیم



 در دوروز. یکرد یمی تا دو رو کالسها یرفت تازه

  همه ریز  یزنیم یدار راحت یلیخ وقت اون. هفته

 ؟یچ

 

 هشت _و_ نود _پارت #

 

  را زیچ همه داشت و دهیچرخ سمتش به کامل ایدن

 آن از و  است ورزشکار الیدان دانستیم. دیشنیم

 باال یصدا نیا. یبدنساز باشگاه  کی صاحب مهمتر،

  نسبت خوب یلیخ هم را اشیعصبان یافه یق و رفته

  یچارگیب  به ها،نیا یهمه ته اما! شغلش به دادیم

 .بردیم یپ پسر نیا

 

 را یگوش و کرد تمام ،"یهر" گفتن با را تماس الیدان

 دوست. دیکش  شیموها به یدست. انداخت فرمان یباال

  زنک   نیا  هم بعد و کند نابود را ارغوان ابتدا داشت

 !را نشناس  فهیوظ

  ینفس. شد  ایدن حضور متوجه تازه و داد تکان یسر

 : گفت یشرمندگ با و گرفت



 ...باال بردم صدامو من دیببخش_

 .ادیم شیپ! نداره رادیا_

 من، سر  رو ختهیر کار یکل که حاال ن یهم درست_

 شد باعث که یمنش از اون. چهیبپ هم به دیبا یچ همه

 ...نیا از نمیا کنم، اخراجش

 

. کرد هیواگو را مشکالتش و کرد باز زبان هدف یب

 ادهیپ را دخترک  و دیرس مقصد به یوقت  که یطور

  یگرید یجه ینت هم و بود شده ترسبک   یکم هم کرد،

 !شد دشیعا

 . کنم جبران دوارمیام. الیدان  آقا نکنه درد شما دست_

 !بود فهیوظ. نکردم  یکار_

 سمتش به  برگشت دوباره اما کند یخداحافظ  خواست

 :گفت و

  دیشا من؟ به نیبد باشگاهو کارت هست امکانش_

 .کنم کمکتون  یمرب  درمورد بتونم

 

 .کرد نگاهش جیگ



 ... ی عنی_

 که روزانیا البته. دارم کار یسابقه سال  پنج من_

  عوض باشگاهمو داشتم یسع شده، دور یلیخ رمیمس

 . شما باشگاه امیب بشه کنم فکر. کنم

 

  شیها لب یرو ممکن  شکل نیترنیر یش به لبخند،

 : گفت عیسر و برد بیج در یدست. نشست

 ویس خودمو یشماره. االن ستین همراهم کارت من_

  الزم باشگاه. نیبد خبر و نیبزن  زنگ خودم به. دیکن

 . ستین

 

 :گفت و سراند الیدان دست در را یگوش

 منم یشماره تا خودتون ی شماره رو دی بزن زنگ هی_

 .شما واسه  فتهیب

 

 نه _و_ نود _پارت #

 



 با داشت یحام که بود بار نیچندم  نیا صبح از 

 تماس آمد بار چند. آوردیم در را او  کفر شیهاامیپ

 اما دهد  حیتوض شیبرا یحساب و درست و ردیبگ

  نگران را او جهتیب خواستینم و بود کنارش زیعز

  کردن سوار کردینم را  فکرش ابدا. کند حساس ای

 نوع از یدردسر همآن! شود دردسر شیبرا ا،یدن

 که بود گذشته شلوغ روزش قدرآن! یحام  یهامتلک 

 یهیقض کرد فراموش صاحبش، به نیماش ل  ی تحو وقت

 یحام اما. دی بگو  شیبرا را هیهمسا دختر کردن سوار

  قصد که صبح. بود فرز و زیت یکاف  حد به خودش

 را امروز بود گفته الیدان و داشت را کار سر به رفتن

  توجهش که یز یچ نیاول کند،یم یط رضا  موتور با

 اششامه در که بود یی ناآشنا عطر  کرد، جلب را

  هنوز روز،م ین کی گذشت از بعد که یعطر. نشست 

 یلیخ. بود مانده نیماش  یجلو یصندل  یرو آن یبو

  کی از زنانه عطر کی عطر، نیا دیفهم شدی م راحت

  یچشمان با . است متیق گران و معروف اریبس برند

 اریبس رژلب دم، همان و برد جلوتر را سرش فراخ،

.  کرد دایپ آن  درز کینزد ،یصندل یرو هم را یکیش

  ریز از هم  الیدان دادن آزار حس بهت،  بر عالوه حاال

 کهنیا از  یکنجکاو طورنیهم. گذشتی م پوستش



  با که یکس داشت؟ خود یزندگ در را یکس الیدان واقعا

  تا چطور پس بود؟ کینزد او به و گذراندیم وقت او

 درآورد حرکت به را نیماش بود؟ نداده پس  نم حال به

 در شیزاپسرعمه فعال داد  اجازه مشغول، یفکر با و

  ظهر، کینزد اما. ببرد سر به خود یخرگوش   خواب

 فرستادن به کرد شروع بود، ترخلوت  سرش یوقت

 ! زیچ کی هم بار هر. امیپ

 فکر آن هی! ال یدان نیماش تو  یانداخت راه  ییبو عجب"

 !" یعطرفروش رفتم کردم

 البته هم تو! داره هم یکیش یقه یسل چه"

 !"انتخاب  نیا با ی اقهیسلخوش 

!  رنگهخوش انقد چرا لبه رژ نیا! کن  ولش عطرو"

 !"اداینم یلب هر به

 عطرش رد که یاون. معلومه البته! مارکه واقعا آقا"

  یهادستفروش نیا از سرجاشه، هنوز روز هی بعد  

 !"کنهینم دیخر که یابونیخ

 

  با حاال گفت، الیواو لب ریز امیپ نیاول از که الیدان

 اطیح به پر توپ با و شد  یعصب ام،یپ نیآخر خواندن



 مشغول ناهار پخت با زیعز . بزند زنگ  او به تا رفت

 .دیرس  پاسخ به اول، بوق همان و زد زنگ. بود

 ...و قهیسل ی خدا! به به_

 نه؟! گهید یکنی نم ول_

 که ارمیدرن رو هیقض نیا ته تا کنم؟ ول رو یچ_

 یک و یکرد کاریچ من نیماش با بدونم دیبا. شهینم

 باز که گذاشته جا هم  یزیچ  هی طرف. یکرد  سوار رو

  لب رژ هی ؟یچ اونم! جانیهم برگرده خاطرش به

 !مارک

 

 بلند ادیز داشت یسع  که ییصدا با قبل  از تریکفر

 :گفت یگوش در نباشد،

 کردم، سوار رو یکی تو ن یماش با روزید من کهنیا_

 تو، نیماش تو  گذاشته جا هم  یزیچ هی شانس، از حاال

 !یگرفت  مچمو خوب! ی دیفهم درست! یاوک باشه

 یشناسیم رو  هالب رژ برند   طور چه تو که نیا یول 

 !داره سوال یجا گهید

 



 را اشخنده و گرفت دندان به داخل از را لپش

 .است کرده اشی حرص یادیز بود معلوم. فروخورد

 ،یکن کار هم  مغزت رو زدن، عضله یجا  کم هی اگه_

  به دم که یباش داشته خواهر  هی یوقت که یفهمیم

  شیچ همه و دایخر انواع برا باشه زونتیآو ساعت

  یشیآرا یبرندها  و مارک اسم ،یبخر  واسش تو هم

 !دستته هم شونتک  تک مت یق چ،یه که

  بگو زیتم  و خوشگل نکردم، بارت گهید دوتا تا حاال

 !ینداد پس هم نم که یکرد سوار رو یک نمیبب

 

 !نبود کن ول پسرک. بود گرفته اشخنده  حاال

.  بهت بگم شبید همون رفت ادمی زیعز جون  به بابا_

  یبگ چرت کم تا بگم، کلمه  هی و بزنم زنگ گفتم االنم

 نیا و هات ی کار نیری ش خاطربه یول ! اماتیپ تو

 تو یبمون باز که بهتر همون ناتمومت، یهاکه یت

 رونیب یبکش  ماست از رو مو یبلد که تو! یخمار

 ! کن دایپ نمیا بگرد! دون یچهمه  یآقا

 



 نیهم و گوشش یتو دیچی پ ،یحام آرام یخنده یصدا

 ساکتش او آخر حرف بخندد، شیپا به  پا خواست که

 . کرد

 یب! کردنش دایپ نداره یکار من برا! دادا نیبب_

  جلو شام، سر شب کنم فکر  اما! بگردم بخوام کهنیا

 ! میبرس جهینت به بهتر عمه،

 

  حاال و الیدان دست در  ماند یگوش. کرد قطع و گفت

 خنده  جز یکار او ینفهمزبان  حجم نیا از واقعا

 :گفت لب ریز خنده، همان با. نداشت

 ! کثافت ی  عوض_

 

 امان در یحام اخالق نیا تبعات   از  کهن یا یبرا و

  حرکت به یگوش بوردی ک یرو را انگشتانش بماند،

 .درآورد

 !واست  سوخت دلم که فیح"

 ."کردم سوار رو دهیجد هیهمسا دختر ا،یدن

 



 سمت به را نگاهش و زد صدا را  نامش زیعز

 .کشاند آشپزخانه

 !میندار نون  مادر، الیدان_

 

 .یگوش سمت کشاند دوباره را نگاهش ،یحام امیپ

  انتظارشو که یاون از بدتر ت،یاضاف غلط بخاطر"

  تو مزخرف یدختره اون! ارمیدرم یتالف سرت یداشت

 "؟ !کردهیم کاریچ من نیماش

 

 ." رسوندمش منم بود، نیماش منتظر بابا"

 

 ؟ یموند کجا مادر الیدان_

 

 :گفت و  انداخت بیج در را یگوش

 ! زیعز االن رمیم_

 

 صد_پارت #

 



 موتور گرفتن یبرا کرد فکر اما زد رون ی ب خانه از

 که هم را او نیماش. است تیموقع نیبهتر االن رضا،

  زد در به کوتاه یاتقه. استخانه  در دیفهم د،ید در دم

 .دیشن را رضا بلند یصدا و

 بله؟ _

 !الم یدان رضا؟_

 .رسوندت خدا که بدو آخ آخ_

 

 . کشاند داخل به را او رضا و شد باز در

 . یدیرس موقع به که ایب_

 

 و یبیب  سالم جواب  و رفت جلو پرسشگر و جیگ

 به ختهی ر هم به اط  یح  در نگاهش. داد را دخترها

 .درآمد گردش

 ن؟یدار ییبنا جا؟ نیا خبره چه شده؟ یچ_

 

 . کرد رد  را خواهرانش و دیخند کوتاه

 .هست الیدان. دیبر  گهید شما_



 

 :گفت تشکر  با یبیب

  ذارهینم. رضا  به برسون یدست هی. مادر ینیبب ری خ_

 نیا گهیم یه. یزی چ به بزنن دست خواهراش

 .نداره کمر خودشم! ستمردونه  کار  اون نه،یسنگ

 

 . دید  را اطیح یگوشه حوض تازه

 آخرش؟ یدیخر  حوض مبارکه _

  بمونه؟ نیزم رو و  بگه یچ هی یبی ب شهیم_

 

 

 ادامه الیدان به رو او و رفت تصدقش دوباره یب یب

 : داد

. خودش کنهی م کمک اروی گفتم. آوردنش حاال نیهم_

  یمشتر ی  پ برم دیبا گفت اط،یح تو گذاشتش تا اما

 به دست بود کینزد گهید. یاخونه  دونستمینم. یبعد

 .شم ایعرش دامن

 



 مثل درست. ایعرش نام دنیشن با دیکش هم در اخم

 برانداز  با و رفت جلوتر! هیسا مثل درست! اسی

 نداشت، جور  و جمع یاستخر  از کم که حوض کردن

 :گفت

 ؟ یکند رو جان یا چرا  حاال. بزرگه چقدم_

 کنمی م یخال  کم هی رشویز.  کنم محکم جاشو  خوامیم_

 .کار تو بره

 

 داشته تی اهم شیبرا ها لباس شدن فیکث کهآنیب

 و لیب گاه. کرد کمک قشیرف به و رفت جلو باشد،

  حوض کردن زانیم یبرا گاه و شدیم دست  به کلنگ

  بود کرده  معاف را دخترها رضا کهنیا  با. دادی م نظر

  دوآن و نبود دونفر کار حوض،  یبزرگ  و ینیسنگ اما

 شد باعث اشیگوش یصدا . شدند گرفته کار به هم

 تمام کارشان بایتقر. ستدی با صاف و کرده راست کمر

 .بود زی عز. بود شده

 ! زی عز جونم_

 ! غذا کرد خی. یا یب و یریبگ  نون یرفت پسر؟ ییکجا_

 



 ادی از پاک را زیچهمه  دیفهم و زد یشان یپ به یدست

 .است برده

 .رمیگیم رمی م حاال. رفت ادمی اصال. ز یعز ببخش_

 ! شده دو ساعت مگه؟ بازه یینونوا گه؟ید االن_

 یچ  میبخور سرد نون حاال. ببخش. گهی د تمشرمنده _

 شه؟یم

 .میندار نون اصال گمیم من_

 

 و گفت اسی  به یزیچ ابرو، و چشم یاشاره  با رضا

  بیج در را یگوش که  الیدان. داد تکان یسر او

 نان از یلونینا با هم اسی کرد، رفتن قصد  و گذاشت

 ساعت دو یکی دیخر به متعلق که ییهانان . برگشت

 گذاشت، الیدان دست در که را لونینا. بودند رضا قبل  

 و خندانش صورت در خت یر را اش یقدردان یهمه 

 :گفت

 مگه رفتم،ی م یخال دست! نکنه درد گلت دست_

 !گهید کردی م ول زیعز

 



 و کرد  گرفتار را دخترک چشمان مهربانش، نگاه

 .شود ریزسربه شد باعث

 ! جان نوش_

 

 .رضا سمت به  برگشت الیدان

 داداش؟  گه ید برم من_

 

  به دادیم دل و کردیم پر آب  از را حوض داشت رضا

. بایز یمنظره  نیا یبرا کردی م حظ. شانیباصفا اطیح

  اشاره خوشرنگش  یهایچا  و دست به ینیس ی  بیب به

 .کرد

 ! بخور ییچا  بمون_

 .گهید رهید. داداش میچاکر _

 

 آمده جانیا به یکار چه یپ از بود رفته ادشی یحت

 ! شهیهم  مثل بود پرت  حواسش. بود

 ! شهیهم مثل بود، جمع حواسش رضا یول

 !الیدان کن صبر_



 

 .ماند در قفل یرو دستش

 ! خودت با  ببر موتورو_

 

 یپرتحواس نیا و خود  یجیگ یبرا داد تکان یسر

 !بردارد سرش از دست است قرار یک نبود معلوم

 

 .استکوچه  سر مهشاد برم؟ من رضا_

 

 .دید را سر به چادر یهی سا و برگشت

 امروز؟ که ینداشت امتحان_

 .هابچه  از تا سه دو با دانشگاه یخونه کتاب  میریم_

 

  بود شده که یمرد یبرا. خواهرش یبرا. بود  نگران

 !مزاحمش و یاجبار خواستگار

  قصد. رفت  جلوتر و انداخت  حوض  در را شلنگ

 زبان به را اشینگران دیبا اما نداشت حتینص

 .آوردیم



  هم تیمتر  صد تا اگه طرف یکله سرو.. . اما برو_

 ... که یدونیم! یبزن زنگ  بهم هیکاف فقط شد، دایپ

 

 و برداشت  برادرش صورت از ی ابوسه  عیسر

 : گفت عجوالنه

 !هم به بافمشی م! راحت التیخ! چشم! دونمی م بله_

 ! هیسا_

 

 :گفت خنده پر

  حاال. یبرسون خودتو زنمیم  زنگ! بابا کردم  یشوخ_

 د؟ییفرمایم یمرخص اجازه

 

. کرد بدرقه لبخند با را او و داد تکان ی سر  مکث، با

  از بعد داد،یم گوش و ستادهیا یاگوشه که هم الیدان

 . کرد رفتن قصد ه،یسا

 در را چشیسوئ و برد رونیب را موتور تشکر، با

  زنگ یگوش دوباره بست، که را در. سراند خود بیج

 و داد جواب زود باشد، زیعز کهنیا به  فکر با. خورد

 .گذاشت گوش یرو راآن



 ! جونم_

 

 !ایدن منم! الی دان آقا سالم_

 

   کی_و_ صد_پارت #

 

 ست ین یابر

 ست ین یباد

 حوض  لب نمینش یم

 آب گل من  یروشن ها یماه گردش

 ستی ز خوشه یپاک

 

 پرم  و بال از پر من اوج تا  باال روم یم

 فانوسم  از پر من ظلمت در نمیب یم راه

 شن و نورم  از پر من

 درخت  و دار از پر و

 موج از رود از پل از راه از پرم



 آب در یبرگ هیسا از پرم

 تنهاست درونم چه

 " یسپهر_سهراب"#

 

  را شیهادست ،یسرمست با و حوض لب  بود نشسته

  یجا که گذشت  فکرش از. آب  یخنکا به بود سپرده

  یها گل و وسفی ُحسن  و شمعدان ی  سفال گلدان چند

  ستیخال حوضشان دورتادور   گر،ید وارنگ و رنگ

  یکم و شد بلند کند؟ صبر  که دیکشیم طاقتش  مگر و

 ای گل بازار   کی به داشت دوست. تکاند را لباسش

  یبرا دستش تا رفتیم اهیگ و گل بزرگ شگاهینما

  و جمع ی گلخانه  همان  فعال اما. باشد  بازتر انتخاب،

 با بعدا. انداختیم راه را کارش هم چهارراه  سر جور  

 .رفتی م یبهتر یجا به رضا

  خواهرانه  تا خواست هیسا از و داد  خبر یبیب به

  از راحت، یلیخ که یشنهادیپ. بروند گل دیخر  یبرا

  به چهارراه سمت به دونفره و شد رفتهیپذ او طرف

  ساده گلدان  چند خرید با کردیم فکر اسی. افتادند راه

 یهاگلدان و دیشن که ی حاتیتوض با اما شودی م حل

 بر عالوه شد مجبور د،ید که ییرو و  رنگ خوش



 هیسا. کند هیته هم کود و خاک و گلدان گل، انتخاب

 شانی نیسنگ و دیخر همه نیا بابت و زد یم غر مدام

  یبرا نبود لیمیب هم خودش اما گرفتیم ُخرده او به

 .انتخاب و دیخر

 ! بود بد یحساب اشقه یسل گرچه

 کور بازارو چش قهی سل همه نیا با! هی سا یوا_

 !یکن یدار خونه د یبا یجور چه موندم! یکرد

 که تو مال از بعدم داره؟ یدار خونه به  یربط چه_

 هم  کاکتوس ؟یدیخر  غیت  و خار همه اون هیچ! بهتره

 گل؟ شد

 نامیا. زهیعز برا دوتاش! وراآلوئه و کاکتوس_

 تو . خوشگله هم یلیخ و داره دوست رضا که هیداوود

 هم شی کی. یبرداشت یگندم رو همه یورداشت که

 که انتخابش نیا با سبحان بدبخت که واقعا! بسه

 !ییتو

 وقتاون. رمایم کنمیم  ول! شو خفه ذره هی اسی_

 معلوم که مزخرفت یهاگل  با تنها دست یمونیم

! یببر و یکن کولشون یخوایم  چطور ستین

 ! زده جارو رو گلخونه نش،یبب توروقرآن

 



 تا دور را  همه یوقت اما آمد،ینم کوتاه و زدیم غر

  تازه یرو و  رنگ اطیح به که دید و دندی چ حوض دور

  که یطور. گشود نیتحس به لب هم خودش دند،یبخش

 هم او و دی ایب کار سر از رضا بود منتظر صبرانهیب

 .شود ریی تغ نیا شاهد

 !رضا بکنه یفیک   چه_

  و پرشکوفه ی  داوود یهاگل  نیا با خصوص به. آره_

 !یرنگ یرنگ

 بهش؟ یداد رو زیعز گلدون   یراست_

 گذاشتم  باهم رو همه یبی ب یها گل با  اونارو! نه_

 .داخل

 !زهیعز مال چندتاش که بهش یگفتیم! ا _

 .گمیم االن رمیم . رفت ادمی_

 

  در یبی ب. رفت داخل به و شست را  شیها دست

 در یالچه یب با و بود کرده پهن یا پارچه آشپزخانه

 کردیم  عوض را سنگ گل یهاگلدان داشت دست،

 !باال  پاگرد و آشپزخانه یهاپنجره پشت یبرا

 نشد؟ تموم جونم یبی ب_



  ماشاهللا. بود شیآخر نیا! مادر چرا هاسنگ گل _

 ن؟یدیخر  گل انقد بود خبر چه. بهتون

  هر با هیسا هم بود، خورده فیتخف هاشی لی خ هم_

 ونیاشانت هم یکی که ختیریم زبون انقد گلدون، دوتا

  خبره چه که زد من جون به غرهاشو هم  تهش. رهیبگ

 یپاها  ریز چ،یه که یتاکس عقب صندوق! گل همه نیا

 !گلدون و گل بود شده هام یصندل رو  و خودمون

 

 چیپ لونینا گلدان چند. رفت  جلوتر و دیخند کوتاه

 .بودند مانده اوپن ریز در هنوز

 وراست؟آلوئه  و کاکتوس  اونا_

  نارویا اول گفتم غاش،ی ت به خورد دستم مادر  آره_

 . اونا یپا برم بعد نشدم، یلیز و زخم تا کنم تموم

  اومدم یم خودم یذاشتیم. من برم دستات قربون_

 . کمکت

 شد؟  تموم  کارتون_

 .شده خوشگل چقد ینیبب دیبا. یب یب آره_

 



  یهاگلدان سمت به رفت  رزنیپ پرچروک دست

 !ماندهیباق

 .بهت بگم رفت ادمی. زهیعز برا اونا یبیب ا _

.  خانوم ز یعز برا یببر بگم خواستم خودمم  اتفاقا_

 .شده خراب که بود گلش ناراحت   یلیخ دفعه اون

 

  مانیپ و پر یورا آلوئه  و کاکتوس یهاگلدان و شد خم

 . برداشت را

  برگشو پُر گفت هیسا. می گرفت هارونیا نمی هم واسه_

 هیقبل بره ادشی و دنشید از کنه فیک   که میبردار

 !شد ریش خاک و ُخرد یچطور

 که االناست. ایب زودترهم و برو. مادر ببرش ایب_

.  یکن دم براش ییچا هی که ایب و برو. ادیب رضا مبچه 

  کمکت هم  هیسا بگو مادر. مینذاشت بار  هنوز هم شام

 . ننیسنگ. کنه

 . جونم یبی ب چشم_

 



 که کرد اطی احت و برداشت شانیهالون ینا با را هاگلدان

  و رفت اطیح به! هاگل نه  و خودش نه. نندینب بیآس

 :گفت

 ... ع  میبد میببر نارویا ایب. ه یسا_

 

 چرخاند چشم هرچه اما گذاشت نیزم یرو  را هاگلدان

 رفته رونیب که گفتیم  اطی ح باز مهین  در. دیند را او

 از را خود یرنگ چادر و انداخت باال یاشانه . است

 دست در را هاگلدان دوباره. برداشت رخت  بند یرو

 آن و سو  نیا به ینگاه.  گذشت اطیح در از و گرفت

 زیعز او، یجا به. دیند را خواهرش اما  انداخت سو

 .دید را

 !  مادر اسی_

 

 و پر یدست با. آمدیم شی پ داشت کوچه یانه یم از 

 تا کرد صبر و زد شیرو به یلبخند. د یخر عالم کی

 .برسد

 ُگله؟ مادر؟ یآورد یچ_

 !خوشگل گل یکل! زیعز آره_



 

 دو _و_ صد_پارت #

 

  بعد و شد وارد خودش ابتدا کرد، باز دیکل با که را در

 .اسی

 که برم قربونتون. زی عز بگرده دورت که یاله_

  ببخش. افتاد دستت که تو میبر. نیهست منم ادی همش

 .رمی بگ ازت و کنم کمکت تونمینم. پُره دستم من مادر

 !نداره یاشکال زیعز نه_

 گفتم گهید کنم، دیخر کم  هی کوچه سر تا  بودم رفته_

 بود، نیسنگ دستم. رمیبگ  هم وهیم و ی سبز باره هی

  کمکت بذار گفت هم ه یسا. امیب واشی شدم مجبور

 . شم مزاحمش ومدین دلم کنم،

 

 .کرد نگاهش یپرسش

 نش؟یدید ه؟یسا_

 ! بخرم نا یا و رنگ رمیم گفت. آره_

 



 :گفت مهربان یلبخند با و اسی سمت به برگشت

 یگوشه همون . اطیح تو واسم یبکار   خودت کاش_

 !خوبه  یلیخ دستت. هیخال که  جااون. وارید

 را هاگلدان آمد. کرد تشکر  لبخند با و شد داخل قدم دو

 به افتاد چشمش که بگذارد، وارید یگوشه جا همان

  نگاهش رتی ح با! اطیح در یحام یشده  پارک ن  یماش

 : شد خارج دهانش از آهسته و کرد

 !جاستنیا که نمیا! یوا یا_

 

 . کرد نگاهش  یپرسش زیعز

 اسم؟ی یگفت یزی چ_

 

 . جونم زیعز یچی ه ها؟_

 

  دایپ یحام یکله  و سر هم نکند، لیتعج اگر دانستیم 

 :گفت عیسر پس. رسدیم رضا هم و شد خواهد

 ...لچهیب زیعز_



 کی کوچ یسهیک دوتا! نهیرزم یز تو یبخوا  یهرچ_

 واسه بود دهیخر الیدان ش یپ چندروز. هست هم کود

 ! داخل یهاگلدون  ضیتعو

 . پس ارمیم رمیم من_

 !دخترم  نشه زحمتت_

 منم داخل، نیببر لتونویوسا شما تا.  یزحمت چه_

 !کنمیم سیر و راست نارویا

 

 او و خانه داخل فرستادیم را زیعز خود  الیخ به

 !نشود مزاحمش تا گرفتیم حرف به را یحام

 سمت به تند، اما نیپاورچ و کرد جمع  کامل را چادر

 !رفت  نیرزمیز

  بود، نکرده عادت یکی تار به چشمش که او یبرا

 درست که قدرآن نه اما دیرسی م نظر به  کیتار یکم

  دیپاش نور و کرد لمس را  المپ دیکل حالنیا با. ندینب

 در نبود معلوم حاال. زیعز یخانه  نمور   نیرزمیز در

  را یکشاورز لیوسا مرتب، نسبتا بازار   شلوغ نیا

 به دست خودش و زد ایدر به دل! کند دایپ کجا از دیبا

. کند حساب شدینم کمکش و زیعز یرو. شد کار



 سبد و کارتن چند! کند یینما رخ هم یحام  بود ممکن

 سمت همان به که بودند شده  دهیچ طاقچه  در هم کنار

 چند جز. کرد یوارس یاجمال را اول سبد. رفت

.  نشد دشیعا یز یچ دررفته زهوار یورزش یله یوس

 کارتن در ل یب یکس داشت شک کهنیا با را اول کارتن

 افتاد چشمش دم همان و گذاشت باز مهین دارد، نگه

. چاردسونی ر ساموئل ی نوشته " سایکالر " کتاب به

 که ایدن  یسیانگل یهاکتاب  نیتریطوالن  از یکی

 چه و را داشتنش چه. داشت دوست راآن  شهیهم

 ! را خواندنش

 نکته بود دهیشن. نشد اشه یته به موفق  وقت چیه اما

 از خوانندگان یناتوان رمان، نیا درباره توجه جالب

 و بای ز یقدربه چون! است کتاب گذاشتن نیزم

 یکتاب. کندی م خکوبیم را خواننده که  است پرکشش

 با! بود دستش در حاال و داشت دوست راآن  هاسال که

 بر امدین دلش و زد  ورق را آن از یبرگ اطیاحت

 راآن از یکالم ای بخواهد کهآن یب. بگذارد  نشیزم

  هم باز و گشتی م خطوط دنبال به چشمش بخواند،

 .زد یم ورق

 



  دیبا هم رو یفضول پرشمارت، و خوب ی هاصفت به_

 کنم؟ اضافه

 

. افتاد ن یزم بر دستش از کتاب و دیکش  یبلند نیه

 یحام. بزند ورق درست راآن آمدینم دلش که یکتاب

.  کردیم نگاهش  و ستادهیا تر طرفآن یکم که بود

 دایپ یاله یوس شیبرا  ال،یدان درخواست به داشت

 و آمده نیرزمیز به هراسان دید را دخترک که کردیم

  یتکان کهآن یب. رودیم  مخالفش سمت به میمستق

 :افزود بردارد، او یرو  از را نگاهش ای بخورد،

 !فضول نگران   شهیهم ی  پاچلفت و دست_

 

 مانیپش کهآن یب و آورد باال را شیهادست زود یول

 از خواست عذر یشینما کالمش، یفحوا  از باشد

 !شی بایناز گفتار

 !کنجکاو! دیببخش آ_

 

 حد چه تا کردیم مشخص  همش پشت و  تند یهانفس

 ندهد را جوابش خواستیم! اوست  خون به تشنه



.  شدیم  تکرار زیچ همه داشت دوباره! نشد... اما

 را دلش داشت او و بود شده تنها او با دوباره

  نسبتا یساله هفده دختر  کی قبل یدفعه. سوزاندیم

  دادن پاسخ از بود ممکن محال ... حاال اما بود یخجالت

 هنوز که خصوص به. بگذرد پررو مرد نیا به

 پسرک. بود  نرفته ادشی از او شیپ شب چند برخورد

 !رو در کار ر یز  از ال  یخیب

 کتاب    به خورد شیپا. آمد شتریپ و برداشت یقدم

  نشیآست در که یجواب. نداد تیاهم اما  نیزم یرو

 و افتادیم دهان از وگرنه شدیم اتی ب دینبا داشت،

  او چشمان در دیکوب را چشمانش! شدیم کم سوزشش

 :گفت یتند با و

 فضول  نگران   شهیهم ی  پاچلفت و دست دمیم حیترج_

 ی  راض خود از  ی فتهیخودش هی تا باشم،

 ! الیخ یب

 

 و صورتش در زد یچرخ  یحام متعجب یچشما

 بود، برگشته دو از انگار که خودش  تند یهانفس

 .بودند دارادامه  همچنان

 ؟ییجااون تو مادر یحام  ؟یدید رو  لچهیب اس؟ی_



 

 و دیکوبیم نهیس در داشت حرص پر و  پرتپش قلبش

 .شد ناطقش زبان یحام

 کار داکردنشیپ کنم  فکر! شه ینم دایپ  لچهیب عمه_

 ! خودته

 

. کرد راحت را زن الیخ و داد جواب یحام  شد خوب

 در بود  دهیجه یاشک! بود مرده الل که  اسی وگرنه

 زبان و شجاعت همه نیا  شدی نم باورش و چشمانش

 !باشد خودش کار ،یدراز

 

 دو _و_صد_پارت _ادامه#

 

 !گشود  لب یحام باز که کردیم نگاه داشت هنوز 

 !دلت رو  نمونه ؟یبگ یبخوا که مونده یز یچ_ 

 

  هم خنده کی  شکل که گفتیم داشت یحال  در را نیا

 به فقط اس،ی  نظر در که یاخنده. بود شی ها لب یرو



 کردیم را  فکر نیهم فقط! بس و بود پوزخند  یمعنا

 بود بلد نه و شدیم نه را مرد نیا ز  یچ چ یه که وگرنه

  یدفعه. شود رد تا داد تکان یسر. دهد صی تشخ که

 روز آن از کم هم بارنیا و بود رفته هیگربا  قبل

 که کشینزد . چشمانش  در بود دهیدو  اشک. نداشت

 .زد هم  را حرفش یادامه د،یرس

 ات،یباز جانب به حق  از کردنات، مسخره از_

 زدنات، پوزخند و بودن دهر یعالمه نیا از

 !یحام   آقا زارمیب

 ...زاریب

 

 

 *** 

 

 سه _و_ صد_پارت #

 



. زدیم هم به را هاآن و شستیم ظرف صدا و سر پر

 را آن در ضرب با و گذاشت نتیکاب در که را قابلمه

 .شد بلند هیسا یصدا بست،

!  یشوریم  ظرف یدار میدون یم! هم  تو بسه اوو_

 ها؟  بسته زبون اون با یریگی م یُکشت چرا

 

 بد حالش. کرد نگاهش و او سمت به برگشت جیگ

  زیعز یبرا لرزان دستان با که روزید  از! بد بد  . بود

  د،ینفهم ناهار از یزیچ که لحظه نیهم تا کاشت، گل

  نیچن وقتچیه. بودند همراهش یعصب ی ها حالت نیا

 بودن بار نیاول نیا و نداشت یکس با یبرخورد

 .بود  شده تمام گران یلی خ شیبرا

 !یکنیم نگام نیهمچ خوردم سهمتو مگه ه؟یچ  ها_

 

 .شست را هاوانی ل تر آهسته یکم و زد یپلک

 !رضا  بده ییچا هی_

 داره ضرر  و بَده یگفتینم مگه ناهار؟ بعد ییچا... ا _

 چرا؟ کرد فرق زتون ی تجو االن ؟!دکتر خانوم



  من نیع ،یکن  کار یخوایم اگه. هیسا ندارم حوصله_

 !گهید هیچ  زدنت حرف! باش صدایب

 !  یریگیم پاچه خانوم؟ یآبج شده چتون_

 

 :گفت ترآهسته  و آورد نییپا یکم را شیصدا

 !شده شروع تدوره  نکنه_

 

 هم  و شده کم تحملش هم  دانستی م هم خودش

 که نبود یآدم وقتچ یه اما. دهدیم آزار را گرانید

 و جا به  یهاسکوت  نیا و باشد زدن  حرف اهل

 به یبیب.  کردندیم یزخم را خودش روح جا،نابه 

 .کرد شماتت را هیسا  او، از تیحما

 درس اتاقت تو یداشت تو که صبح از مبچه _

  و یزکاریتم به بوده پا سر  االن نیهم  تا ،یخوندیم

 . ادیم حال سر بخوابه، کم هی. یریگردگ

 

 :گفت خنده با  دوباره هیسا

 هی با نم،یبیم دارم من که ینیا! من جون یبی ب نه_

 چه بعدم! ادینم جا حالش  هم باحقوق یمرخص ماه



 بره دیبا امروز که زدن زنگ مگه ی دیند ؟یخواب

 عصر؟ تا یستیبهز

 

 از آه.  ختیریم هم  به را او شتریب موضوع نیا

 امروز بود قرار که ییهاطفلک  یبرا  برآمد نهادش

  قرار یحال چه با بود مانده. کنند تحمل را  بدش اخالق

 دلش بیعج. دهد آموزش نوایب یها بچه به است

  یبرا  را امروز کی که شدیم یطور  خواستیم

 ! مطلق ل  یتعط! باشد خودش

 گذاشت، خچالی در و کرد آب از پر و شست  را پارچ

. بود خنک  آب طالب مدام تابستان در که رضا یبرا

 پرت کنپاک سفره خچال،ی در   کردن باز  با همزمان

 !آغوشش در شد

 !میگشت دنبالش انقد بود جانیا کنپاک سفره یبیب! ا _

 .کردم پاک دستمال  با. مادر نداره بیع_

 

  نگاهش اد،یز یفاصله از  و نشسته هال در که رضا

 جا از بود، آشپزخانه در  توجهش تمام و ونی زیتلو به

 : گفت کوچکش خواهر به رو  و برخاست



 . اتاقم ایب اریب ییچا  هی! اسی_ 

 

 !کرد نگاهش پهن یلبخند با هیسا

 !یشد احضار کنم فکر_

 

 :داد  ادامه رضا

 .میبر که میش آماده زودترم_

 

  ش،یهامتلک  و هیسا طنتی پرش یهانگاه  از فرار یبرا

 اتاقش به  دست به یچا  و شد رضا فرمان به گوش

 :گفت آهسته داد، دستش به که  را یچا! رفت

  کم هی یخوایم. فعال  هست وقت یساعت  مین هی_

 .میریم بعد کن استراحت

 ! اسی نیبش_

 

  احضار را او لیدل یب برادرش دانستیم.  کرد نگاهش

 .است بهانه فقط یچا  و است نکرده



 حرف کم هی نیبش اریب  خودت واسه هم  ییچا هی_

 .میبزن

 

 !شده زیر  یچشمان با بار نیا. کرد نگاهش دوباره

 ! خورمینم ییچا غذا سر من که یدونیم_

 !یکن ترک عادتو نی ا هم تو بهتره

 

 به و دینوش را داغ یچا از یاجرعه خنده، با

 .کرد نگاه  خواهرش

 !دارم کارت نیبش ، یزنینم اگه_

 

  هنوز که رضا کنار تخت، یلبه  نشست و دیخند کوتاه

 : گفت بعد و  کرد نگاهش خوب  ابتدا. بود پرخنده لبش

 یرابطه  با تو، و من یرابطه  شهیهم! اسی یدونیم_

 .کنهی م متعجبم ه،یسا و من

 

 ... سکوت با ماند منتظر



  باشه تنم به  سر خوادینم ظاهر  به که یحال  در هیسا_

 که یمشکل هر  با یول کردنمه، تیاذ حال  در شهیهم و

  کردن درددل واسه که یکس نیاول اد،ی م شیپ براش

 ...تو یول. منم سراغش، رهیم

 

 با و کرد ری اس خواهرش  نگاه یرگیت در را چشمانش

 :گفت میمال یلحن

 دخترم شدم، دختردار یوقت که نهیا آرزوم  یهمه _

 ! باشه تو مثل

 

 و حال یاندک و کرد هالل خنده به یلب تعجب، با اسی 

 . شد عوض  شیهوا

.  یهست یمادر و پدر هر آلده یا دختر تو_

 ؟یدونستیم

 ام؟ یاتحفه ن یهمچ واقعا_

 !تموم یچ همه یتحفه  هی_

 

 و کردیم  نگاه برادرش به داشت شده کج یسر با

 .بود گرفته و مات  نگاهش هنوز



 کشتمت  بشنوم، هیسا دهن از رو نای ا از کلمه هی_

 !وقت هی نفهمه ! دختر

 

 .دیخند صدایب

 !درسته بستش و چفت دهنم که یدونیم_

 

 :گفت قدردان و زد  زل خواهرش  به یفتگیش با

 هی شهیهم... که نهیا حرفم  اما. لعنت منکرش بر_

 !یبی ب از شتریب یحت  منه، به حواست  یجور

 یبامن رفتارت مراقب و  یقائل احترام برام  یجور هی

 .بودنت از کنم یم فیک   که

 

 .شد  گرم وجودش

  ناراحتم شهی هم هم یزیچ  هی وسط نیا... اسی یول_

 !کنهیم

 داداش؟ یچ_

 .یستین  راحت باهام هیسا یاندازه نمیبیم کهنیا_

 ...رضا_



  مثال چندتا برات تونمیم راحت یلیخ. گهید یستین_

 بزنم؟. بزنم

 

 . گرفت نگاه

 

 مثال؟ بزنم هوم؟_

 ! نزن نه_

 ! حاال بگم دوتا بزار_

 

 :گفت نیسنگ و نیریش یا خنده  تک انیم

 صدتام دوتا، یجا اگه... رضا یول! یبگ  خوادی نم_

  من که ستین نیا شیمعن بازم واسم، یکن فیرد

 .بزنم حرف  باهات خوامی نم ای ستمین  راحت باهات

 

 چهار _و_ صد_پارت #

 

 



  یم من که هیچ شیمعن ه؟یچ شیمعن بگو  بهم پس_

 مرغ مث یشد و یکشیم درد یدار یز یچ هی از نمیب

 ؟ یگینم یشک یه به یچیه اما کنده پر

 

 !هم نگاه و گرفت ینفس

 ... دونمی نم_

 !یراحت باهام که یگفت االن_

 . هستم_

  زم؟یعز چته  خواهرم؟ چته  بگو شروع یبرا پس_

 ...ه_

 یبگ اگه! اس ی خورهیبرم بهم ،یچیه  یبگ یبخوا_

 برام هضمش بگم، خوامی نم یحت ای  بگم تونمینم

  که دونمیم چون . ستین یچ یه یبگ کهنیا تا ترهراحت 

 . هست

 

 اسی کهآنیب. ترک ینزد و برد تر نییپا یکم را سرش

 برادرانه احساس تمام با خودش کند، نگاه او به

 . کرد نگاهش



 وراون و ورنیا خونه تو مینس هی  مثل تو اسی_

. شنوهینم یحت هاتوقدم یصدا کس  چیه و یریم

  حالت ن یتر صدا یب تو  رو هیبق و خودت   یکارها

 .یزنینم  کیج و یدیم  انجام ممکن

 !یهست و ییجا نیا دیفهم شهی م خونه آرامش از فقط 

 

 گرم دلش او و زدیم حرف  یخواستن و  بایز برادرش

 ...بعدش حرف اما  بزند لبخند هم یکم تا شدیم

  و یعصب. یستین صدایب و  آروم اسی اون شبید از_

 .یشد صدا و سر پر

 !ستما ین  ناراحت. یستین آروم

 به یبش لی تبد هیسا مث هم یگاه دارم  دوست! اصال

 ! باال بیتخر قدرت وجود با  یحت! زلزله

 توخته ی ر هم به اعصاب نیا لیدل خوادیم دلم یول

  یجورن یا رو آروم شه یهم اسی اون یچ. بدونم

 !من به بگو کرده؟ یشیآت

 

 فکر یب تا کرد  مجاب را رضا اشی خودخور  و سکوت

 : دیبگو



 کرده؟ تتیاذ گفته؟ بهت یز یچ یکس_

 

  هم  اسی کهنیا یبرا شد یامقدمه جملهن یهم تنها و

 :دیبگو هوایب

 ! کردم بد کار هی ،یکس هی  حق در من_

 

 رضا شکست،یم داشت را سکوت که حاال 

 یبرآمده رگ کهنیا با. ندیبنش عقب خواستینم

 نرفته که کجاها تا لحظه ک ی  فکرش گفتیم گردنش

 !است

 !شنومیم... بگو... خب_

 

  مقاومت، همه نیا از  بعد که شد چطور دانستینم

 !ماجرا گفتن به د یچرخ زبانش

 پسره اون دنبال رونیب  یرفت یعصب که یشب اون_

 به. بهت دمینرس... اما دارم نگهت که اومدم  سبحان،

 .سراغت ادیب فرستادمش و دمید رو یحام جاش

 



 انتظار. دادیم نشان را انتظار فقط رضا  صورت حالت

 . ماجرا یباق دنیشن یبرا

 از. دستش از شدم یکفر منم و برگشت عی سر یول_

  یکار ی  پ یبر  کرد ولت و  برگشت ال،یخی ب یلیخ کهنیا

 . باشه داشته عواقب یکل بود ممکن که

 دلم.  بودم یعصب دستش از من...  من... خب

 .کنم بارش هم کهیت دوتا خواستیم

 ببرم، گل  زیعز یبرا رفتم که روزید و گذشت یول 

 !دمشید باز اونجا

  که اومد ادمی...  و شد  تازه دلم داغ دوباره هوی 

 یبد اتفاق چه آدم، اون یباز الیخیب  با بود ممکن

 یبود رفته که مردم جوون و تو یبرا. فتهیب برات

 !یبنداز راه دعوا باهاش

 

 انیم از  را یحام یحرفا  چرا دینفهم هم خودش

 بازگو را  هاآن از یکالم و کرد یچی ق شیهاحرف 

 یدوستانه یرابطه  دیترسیم چون دیشا. نکرد

  دوست یلیخ  را یحام رضا. شود خراب  او با برادرش

 نیع ال،یدان مثل بود یکس شیبرا یحام. داشت

 !الیدان



 !دمیپر بهش هوی شد یچ دونمی نم_

 

 :گفت رتیح پر و  کرد نگاهش  تعجب با رضا

 دم؟ ی پر یچ یعنی_

 

 

 در خشم سر از که یاجمله  ادآوردی به و دیگز لب

 !بود آورده  باال صورتش

 از و الی خ یب یفتهیش خود آدم هی شما گفتم بهش_

 !نیهست یراض خود

 

  با انگار. پوشاند  را صورتش دست، دو هر با و گفت

 چه. بردیم یپ  فاجعه عمق به تازه جمالت، نیا تکرار

  آن کهنیا با یحت. بود دهیتوپ یحام  به رحمانهیب

 ! هاستنیا از  بدتر قیال کردی م فکر لحظه

 دست رتیح با شد باعث رضا یخنده بلند یصدا

 .کند نگاه او به و بردارد

 خب؟  یخند ی م چرا_



  به رحمت صد ،یاساده و زبونیب تو گمیم یه من_

  یکوبوند رو چارهیب پسر دختر؟ یکرد کار  یچ! هیسا

 ! باز بسازنش نو از دیبا

. ازش گرفت حرصم. بودم یعصبان که گم ی م... خب_

 !دمیتوپ بهش فکریب و کردم یاشتباه هی

  یفکریب  سر از اشتباه هی فقط کاش! من خواهر_

 چه چاره یب پسر به خودتی ب قضاوت با تو! بود

 !ی زد ییهاانگ 

 

  شد دار سکان باز رضا خود و کرد نگاهش یپرسش

 .ادامه یبرا

 !اسی یافتاد توپ یخواه معذرت هی_

 ... بودم یعصب که گفتم_

  زیر زیر رو  سبحان که رفتمیم داشتم من شب اون_

 آدرس که بزنمش ی جور بودم خورده قسم! کنم

 بهم ابونیخ  سر یحام یول کنه گم خودشونم یخونه 

 و یبیب  خاطر به خواست و زد حرف کمهی. دیرس

  تیخاص دونمینم. نکنم خاک  و گرد یخود ی ب شماها



 شیپ که یاوقفه قهیدق چند اون ای بود هاش حرف

 .رفتنم نیب اومد

 دمیفهم که یجور هی! دی خواب شمیآت من بود، یچ هر

  جور شهیم کردن، زیر زی ر یجا. گهیم  درست یحام

  کنترل با حرف، با زبون، با. کرد ادب طرفو گهید

 ترُمحق  طرف کنم، یقات  بخوام اگه که خودم رفتار

  به نایا! ستی ن حقش که یز یچ  و حرفش واسه شهیم

 .بود  یحام یاقهیدق چند یهاحرف همون خاطر

 

 :گفت جی و و جیگ اسی

 !یبرگشت الیدان با تو.. آخه  یول_

 هی. خودمون یکوچه  سر. دمید برگشت موقع  الویدان_

 !میبرگشت هم با بعدم و جو و پرس به سادیوا کم

 

 به! جمالتش نیب بود مانده جا اسی و گفتیم او

 !شی ها حرف و بود یحام خاطر

 

 پنج _و_ صد_پارت #

 



 . کردیم نگاه رضا به داشت و بود مانده باز دهانش

  من یبرا الیدان  و یحام بحث که یدونیم تو... اسی_

  باهات درموردش دارم االن اگه. داره فرق همه با

 و یکرد قضاوتش بد که گم یم دارم اگه زنم،یم حرف

 یحام یدونیم چون ،ی زد حرف باهاش اشتباه به

 ادمی هنوز. یواقع قیرف هی! داداشه هی نیع واسم

 عمل واسه اون شنهادیپ به که شیپ چندسال نرفته

  رسوند خودشو  چطور راز،یش میبود رفته یبی ب چشم

 تالش شدنش خوب و یب یب واسه پام،  به پا و جااون

 مهمون  و برادرش یخونه  اگه نبود، اون اگه. کرد

 اون تو  ناوارد سال   و  سن  کم من   نبود، شونینواز

 .نبود بند جا چیه به دستم ب،یغر شهر

 

 یدوست یر یگشکل  درواقع. بود ادشی خوب  را هانیا

  دخترک  اما. بود روزها همان از یحام با برادرش

  لطف یجه ینت هانیا کردی م فکر هم موقعآن  یحت

 !است کرده یحام به که یسفارش  و است الیدان

 یحام بار  نارمیا از بدتر اگه یحت بود، هیسا اگه_

 و باشه مودب که زدمی م بهش تشر دوتا کرد،یم

 هیسا مث  ندارم توقع تو از اما کنه، رفتار درست



 دل اهل نه. ی اسی تو. یستی ن هیسا تو چون. یکن رفتار

 ستین یکس  هم یحام هرچند. یحرمتیب  نه یشکستن

 خوادینم دلم یول رهی بگ دل به یکس از یزیچ که

 هم یکفر دستش از اگه یحت. اسی شه تکرار گهید

 . نگو یزیچ و شو رد! هیسا نشو ،یبود

 

 که بود قبل یقهیدق چند  نیهم دیبگو خواستیم

  زبانش اما یکردیم زدنم حرف به ق یتشو یداشت

 . خواند  را نگاهش حرف خوب چه رضا و دینچرخ

  هم غر یهرچ. بگو خودم به  ایب! نگو یز یچ اون به_

  بارت دوتام و شم یعصب دیشا. بزن خودم به یداشت

 بعدشم و رهیگیم آروم دلت که نهیا تهش اما کنم،

 ! خونه تو دق ینهیآ یبش  ستین قرار

 

 که بود یسر اش، برادرانه یها حرف  تمام جواب

 .آمد زبانش بر که یاکلمه  کی همان و داد تکان

 ! باشه_

 !بخورم شوهمه نشد و شد سرد مییچا_

 .ارمی م برات االن_



 .میبر که ایب  و بپوش زودتر. شهیم رتید. خوادی نم_

 

 :گفت رضا ده،ینرس در به و شد بلند

 باشه؟! اسی دادنت درس به یدیم فقط  حواستو_

 

 ی" باشه: "گفتن با و داد تکان سر  گرید بارک ی

  طول ادیز شدنش حاضر. رفت رونیب  اتاق از یآرام

  آهنگ و داشت گوش بر که یهدفون با هیسا. دینکش

 هنوز دید یوقت و کرد باز چشم آهسته داد،یم گوش

  چشم باز  و اوردین شیرو  به یزیچ است،حوصله یب

 گفت یبیب و آمد نییپا  ها پله از سر به  چادر! بست

 دیبوس را  رزنیپ یرو. است  منتظر اطیح در رضا که

 حوض  اطراف یها گل با رضا. رفت اطیح به و

 . ختیری م آب هاآن یپا دست، با و بود مشغول

 م؟یبر ؟یاومد_

 ! میبر_

 



 رضا خروج. رفت رونی ب اسی ابتدا و کرد باز را در

 هم بعد و هی همسا یخانه   در شدن باز با  شد همزمان

 !ی حام با دارید

 

 و خندان را او و کرد نگاه رضا به ناگهان که نیا

 دیفهم و بود یرارادیغ حرکت کی د،ید خونسرد

 کی. است گرفته دهینشن فعال را زیچهمه  برادرش

 یادیز اسی یبرا که یموضوع به یت ی اهم یب جور

  با مشابه یرفتار قایدق برادرش، اما! بود پررنگ

 هم دیشا. بود فتادهین یاتفاق  چیه  انگار. داشت یحام

  اتیاخالق چون. بود یعی طب امر کی نی ا یحام یبرا

  با شکستیم دل راحت. بود گونه نیهم  به هم خودش

 باز و بود یمیصم او سالم! طعنه با زبان، با حرف،

 شرمنده هم یکم بارنیا. داد جواب آهسته  دخترک

 !بود

 

 !میکرد ارتتیز روز طول  تو ما! یحام آقا  عجب چه_

 !گهید ستچهارشنبه _

 ! تهیکاریب روز! نبود  ادمی. آره  آخ_



  واسه فعال. ی ستیبهز برم دیبا االن! بود م یکار ی ب روز_

 !مشغولم هفته سه

 چرا؟ یستی بهز_

 !س ی تدر یبرا_

 

 :گفت خنده با او و داد رضا یبرا را   حاتشیتوض

 ؟یشد مثبتا بچه یقات هم  تو! بابا نه_

 ؟!صحبتا نیا و ثواب ی  پ یریم

 آخه؟ یشد جذبشون کجا از تو

  بکنه باهاشون یصحبت هی  کردم خواهش  خواهرت از_

 دوتا منم یبرا داشتن، ازین مدرس به بازم اگه که

 گرفت موشماره و کرد لطف گهید. کنن فیرد کالس

 .دادن خبر بهم امروز که نهیا. داد بهشون

. میداشت آشنا دوتا ما شد دایپ جا هی اقال!  خوبه  یلیخ_

  میبزن گهید یشعبه هی نشده سال سر  میتونیم نمیبب

 ؟!خودمون  واسه

 



 نیا به. رضا نیماش به  نگاهش و بود نییپا سرش

 در را تش یزیو کارت  یحام یوقت که کرد یم فکر

 ریمد یبرا  را شماره دم همان گذاشت، ارشیاخت

 ! انداخت دور راآن  و کرد امکیپ

 

 اسی البته. یستیبهز برم یم اسوی دارم االن منم_

 .ها شنبهپنج _چهارشنبه. رهیم هفته در دوروز

 امروز؟ یرینم کار سر یگفت. طورن یهم منم_

 .مغازه رم یم برسونم، اسوی. چرا_

  چه. رسونمیم شونمیا. یسمتاون رمیم دارم که من_

 ؟یبرگرد و یا یب تو هیکار

 

  نیکوچکتر که زدیم ی حال در را هاحرف  نیا تمام

 نگاهش و صحبت یرو و نداشت اسی به هم  ینگاه

 عی سر یحام که بزند یحرف آمد. بود رضا به مایمستق

 :گفت

 یحت. گردونمیم برش خودمم . باشه راحت  التیخ_

 !شه تموم زودتر کارم اگه

 



 شش _و_ صد_پارت #

 

 با یهمراه از تواندیم  معجزه کی فقط کرد حس

  درخواست رد و رضا مخالفت دیشا. دهد  نجاتش یحام

 با همراه یوقت بعد، یالحظه  اما! او توسط یحام

 کوچه چیپ از او، نیماش عقب یصندل بر و یحام

 یامعجزه  ،یزندگ یجانیا حداقل دیفهم گذشت،یم

  حالت نیتر شرمنده در! دهد رخ او یبرا  ستین قرار

 حرف یکالم و بود انداخته نییپا را  سرش ممکن

 تا که ییها حرف یبرا شرمنده . بود شرمنده. زدینم

 اما گفتنشان بابت بود ناراحت فقط قبل، یساعات

 مرد، نیا با ییرودررو از خجالت و یشرمندگ... حاال

 ریمس طول در بار چند. کشتیم خود در را او

  کی  و" دیببخش" ک ی. بخواهد عذر خواستیم

  راحت را او و را خود!  خالص و دیبگو " معذرت"

 قرار معذورات در هم او کردیم حس که چرا. کند

 پاسخ و رانده زبان بر که یتعارف نی ا از و گرفته

 . ست ین یراض چندان گرفته،

 داشت دوست نه و بخواهد عذر توانستیم نه یول

  یکم که خود با. اوردیب اد ی به را روزید اتفاق دوباره



  به حق  که دیرسیم  جهینت نیا به کرد،ی م خلوت

  و امروز حرف ،یحام  یفتگیخودش  و بودن جانب

 شیپ در را هیرو نی هم شهیهم او نبوده، روزید

 .است  گرفتهیم

 را یکار دید بهتر و کرد ی ط یالیخیب لحظه کی یحت

"  هیسا" هم بار کی مثال! خواهدیم دلش که دهد انجان

 !شود

. درست به یحت. نبود کردن یتند و زدن حرف تند آدم

 داشت؟ یاشکال مگر باَرشک ی اما! حق به یحت

 به که  دید و کرد توقف نیماش آمد، که خود به

 . انددهی رس  یستیبهز

 :گفت  لب ریز و کرد باز را در

 ! یمرس_

  اون منتظر شد، تموم زودتر کارش کدوممون هر_ 

 .برگرده تا مونهیم یکی

 

  یحام اما کرد رفتن  عزم و داد تکان را سرش

 : گفت پس. نشد متوجهش

 ؟ !خانوم  اسی یدیشن_



 ! بله_

 

 در و گفت را حرصش سر از یکم و  رلبیز یبله

  چه گرید" خانم اسی"  کرد فکر خود با حال همان

 است؟ یاغهیص

 ...گمیم_ 

 

 نیماش  از شیپا کی  که حال همان در و برگشت

 .کرد نگاهش شده  زیر چشمان با  بود، زانیآو

 یم ویکس نه! ییتو من معرف  و آشنا ماجرا،  بد   از_

  ستین  بهتر نظرت به االن. رو ییجا نه و شناسم

 یطرف کدوم دیبا یکن مییراهنما اقال م؟یبر  باهم یبمون

 برم؟ یک شیپ و

 

 و یشوخ اصال چرا زدن، حرف  وقت کرد فکر

  یشوخ حالت صورتش  شود؟ی نم مشخص اشخنده

...  مقصودش اما. بود یجد یکم لحنش و داشت

 !آمدی م نظر به مبهم اسی یبرا که بود یزیچ

 ! باشه_



 

  به یازین که یدر. بست محکم را در و شد ادهیپ

 ببندد چشم شد باعث بلند یصدا  نیا و نداشت کوباندن

 پارک تا ستاد یا یاگوشه. شود زده خجالت هم باز و

  او دل در که داد انجام را کارن یا ماهرانه قدرآن و کند

 شک یب ال،یدان یحت ای بود، رضا اگر. کرد  نیتحس را

 شانیبرا بلند نسبتا یصدا  با را سر پشت ریمس دیبا

 به ،ی فاصلگیب نیا در تا کردندیم  یسازشفاف

 . نکنند  برخورد جلو و عقب نیماش

 

 و رضا ن  ی ماش ن،یماش  نیا که بود دهی فهم خوب اما

 رانیا. کندیم فرق ش یماجرا کال و  ستین الیدان

 نیا نینشخوش  یباران روز آن در که یاول یدفعه

:  گفت دل  در پس. بود افتهیدر هم بود شده نیماش

 بود گرفته اشخنده! یاحرفه  نه است داره یما یحام

 و بافتیم  خود یبرا که  یا مسخره هاتیتوج نیا از

 .فروخورد را اشخنده کرد یسع

 یبحبوحه  نیا در کردی نم فکر که  زهایچ چه به

 !یفکر  یهاتنش



 را دستش  ،یبرخورد و لمس چیه یب و  شد کشینزد

 اشخنده داشت باز. برود شیپ تا کرد او تن کینزد

 شکیب د،یدیم را برخوردش نیا اگر هی سا. گرفتیم

  ییغرا" کی الگ یب" و زدیم کف شیبرا بلند یصدا با

 . کردی م برخورد خوش جنتلمن   نیا بینص

 یدار موقعاون از که بود بد دوبلم پارک انقد نگو_

 .قهقهه  فشار از یزنی م لبخند

 

 بهت و ستادیا حرف، نیا با و بودند شده سالن وارد

  از شتریب اما. بود کرده خراب انگار. کرد نگاهش زده

 برخورد  از. بود متعجب اخالقش از ،ی حام زبودن  یت

 کرده فراموش را ها حرف آن و روزید  یعنی. راحتش

 !نبود البد نبود؟ دلخور بود؟

 . معلم خانوم نکن  گرد یجوراون  چشاتو_

 ...م_

 ن؟یآورد فیتشر ماندگار، خانوم_

 

 .  کرد فراموش را حرفش و صدا سمت به برگشت



 جا نیا در نبود اولش بار که ییاو به نسبت یحام

 بود یمیصم .داشت  یترراحت برخورد شد، ی م حاضر

  را خود یجا  زود یلیخ. آداب یمباد حال نیع در و

 بعد؛ ساعت دو و بود کرده باز یستیبهز ریمد دل در

  زمان که دی فهم گشت،یبازم کالس سر از اسی یوقت

. استنیهم نایع یحام. معناستیب او  یبرا مکان و

 . جاهمه  و شهیهم

  با. کردیم اداره یشوخ و  یمهربان با را خودش کالس

 حیتفر شانیپا به پا. بود شده دوست هابچه  تک تک

 کار ها آن از هم وقتش به اما. طنتیش و کردیم

  مباحث در شرکت به کردیم قشانیتشو و دیکشیم

 رانیا و نبود خشک کالسش َجو  . یآموزش و یعلم

 هم قهیدق چند که یطور. داشتند دوست هم ها بچه

 که کالس از. داد ادامه هاآن با و ماند تر اضافه

 ،یحام کالس یهابچه  یقهقهه یصدا زد، رونیب

 از یکی ،یرستم. کند نگاه سمت آن به شد باعث

 شیپ راهرو  یانتها از داشت که مددکار یهاخانم 

 :گفت خنده با و دیرس اسی به آمد،یم

 هست؟ بارش یزیچ یمطمئن! ییتو معرفش گفتن_

 .داشت که نایا و مدرک



 

 هفت _و_ صد_پارت #

 

 :گفت خنده با

 !مدرکه اون به قرصه دلم منم. دونمی نم واال_

 

  در که ییپسرها و دختر یهمه و شد باز کالس در

 درس مختلف یه یپا سه  در و بودند ییراهنما مقطع

.  شدند خارج کالس از بشاش و خندان خواندند،یم

 یرستم. خندان یلب با هم  او. دنبالشان به هم یحام

 :گفت

 بوده؟  کیزیف کالس دیمطمئن_

 

 را همه که ها، کالس در ی اغی یادیز و  قدبلند یپسر

 :گفت قلدرمآبانه یحالت  با بود، آورده ستوه به

 !یرستم یچ یعنی کی زیف میفهمیم  میدار تازه_

 



 اضافه اشیهمکالس  حرف یادامه در هم  گرید یپسر

 :کرد

 !یزندگ یعنی! عشق یعنی_

 

  اما. افتادند قهقهه به ی مزگیب با هم با همه و گفت

  و تنبل پسرک دو نیا یوقت بفهمد توانستیم یرستم

 واقعا یعنی  کنند، یم فیتعر کالس از شور  و شر پر

 !است بوده یفیتعر هم

 ییخدا. ادین دیبگ ههداده قورت عصا اون  به گهید_

 کنم یم پنچر نشویماش و  خودش چهارچرخ من اد،یب

 .باشم گفته

 

 گم آموزان، دانش و یرستم کردن بحث یصدا و سر

  که ینینمک  و پررنگ لبخند و یحام نگاه نیب بود شده

 آن به اجازهیب اس،ی چشمان و کردیم  هاآن یحواله 

 .بودند دوخته نگاه سو

 ر،یمد با و بودند هم کنار یقیدقا هم  کالس از بعد 

. بود ساکت اسی هنوز اما  خوردند تیسکو یب و یچا

 ن،یتحس و شعف با یرستم یوقت دیکشی م خجالت



 خودش و زدیم حرف یحام  سیتدر از گرانید یبرا

 نیا در  هدفی ب یلبخندها زدن با توانست یم فقط

  حتما کالس از بعد رضا بود مطمئن. کند شرکت بحث

  شیپ چطور یحام با ارتباطش دیپرس خواهد او از

 ادشانی را کانینزد با قهر وقتچیه که  یبرادر. رفت

 . بود نداده

  زد، دور یحام که را دوربرگردان و شد  برگشت وقت

 .بود ساکت اسی هنوز

 بش یامانت هی  الیدان باشگاه برم من اگه شهی نم رید_

 م؟یبر بعد و بدم

 

 کالمهم او با خواستیم  تازه ،یطوالن یمدت از بعد

 !کوتاه چندان نه یاجمله  با هم آن. شود

  جانیهم. د یبرس کارتون  به. شمینم مزاحمتون من_

 .رمیم خودم د،یکن مادهیپ

 

  یگرید جور یحام اما بود گفته تعارف یب یلیخ

 .کرد برداشت



 امیپ. نمیماش تو گذاشته جا یزیچ هی. کشهی نم طول_

 . داره الزمش که داده

 

 .نرم لحنش  و بود آهسته شیصدا

 یلیخ. ندارم یمشکل من وگرنه. نباشم مزاحم گفتم_

 ! رسوندنم بابت ممنون هم

 

  حواس  که دید و کرد  سمتش به نهیآ   از ینگاه مین

 که دینکش یطول. است ابانیخ به شهیش  از دخترک،

 .نیماش  اتاقک در دیچیپ شیصدا باز

 !یحام آقا_

 

 .کرد نگاهش  عیسر

 شما به یعذرخواه  هی کنم فکر... راستش... من_

 . بدهکارم

 

  ریز به سر یکم دخترک و داد باال را شی ابرو یتا

 .شد



 ...حرفا اون و  روزید بابت_

 ؟یمونیپش یبگ یخوا ی م االن_

 .نبود درست برخوردم... خب_

 خود از گه؟ید بود درست حرفات پس برخوردت؟_

 !یراض خود از خوشحال    متشکر  

 ! نگفتم یجور نیا من_

 

 .کرد  نگاه اسی یشده قرمز صورت به خنده با

 

 گه؟ ید بود نایهم  منظورت_

 

.  بخندد تر  راحت یکم هم او شد باعث اشیی پررو

 !هیسا نیع ی کی! بود پررو بچه که الحق

 ...اما نه که شدت  نیا به حاال_

 

 به شیها  حرف زهر. شد یجد باز و گرفت ینفس

 .  بود کرده قضاوت را او  بد چه کنار،



. برگشته  شما یها حرف سر رضا دونستمینم من_

 وقتچیه اومد،یم یکس سر ییبال شب اون اگه

 .دمیبخشی نم باعثشو

  اس؟ی یاهمه نگران انقد چرا_

 

 و شوندیپ یب! اسی بود شده دوباره. کرد ساکتش

 .داشت درد سوالش اما. پسوند

  شه؟ی م حل  یچ همه تو ی  نگران با یکنی م فکر چرا_

 شه؟  حل دیبا چرا اصال

 

  راههیب به  بحث خواستینم و نبود زدن  حرف اهل

 .چرخاند یگر ید سمت به را سکان پس. شود دهیکش

 ن؟ یدیم درس همزمان کالسو تا سه نیشی نم تیاذ_

 

  پوزخند، به هیشب دیشا. شد رها رونیب صدا پر نفسش

 !آه هم دیشا

 هم ی جور نیا یول!  نده ،یند جواب یخوا یم_

 !باش تیخواه معذرت ریگیپ حداقل  ای! چونینپ



 ن؟ید ینبخش مگه_

 دن؟یبخش از  زدم یحرف_

 ...اما نه_

 نه؟  ای ببخشم یخوایم. نداره اگر و اما_

 

! بشر ن یا ادیز یرو از... حرص از. گرفت نفسش

 د؟یآ یم کوتاه یحام کرد  یم فکر واقعا

 کنم؟ کار یچ دی با دیبگ خب_

 ببخَشمت؟  مهمه برات انقد_

 

 . کردیم داغ داشت کالمش صراحت از

!  نرنجونم رو یکس کارام و حرفام با  مهمه برام_

 !کسوچ یه

 

 ای یباش تو ندارد فرق میبرا  بفهماند او  به خواستیم

! گنجدینم زدن زخم من، قاموس در! کوچه  سر بقال

 !است ممنوع شکستن دل



 با و برد شی پ باشگاه ابانیخ یه یحاش در را نیماش

 :گفت ابان،یخ  سمت به مشیمستق نگاه

 ! یکن کاریچ گمتیم ام،یب و برم فعال_

 

 .داشت نگه و رفت جلوتر یکم

 ! امیم عیسر من  نیبش تو_

 

 در شد قفل چشمانش و بود کمربند به دستش

 زیچ. بود نشسته نگاهش در باره کی  که یریتصو

 واضح چهآن اما نبود مشخص فاصله نیا از یادیز

 با خنده پر یلب با که بود  یپسر  و دختر یکینزد بود،

 حضور که دینکش  یطول. بودند زدن حرف مشغول هم

 . دیچرخ سمتش به زود و آورد خاطر به را اسی

 

 هفت _ و_صد_پارت _ادامه#

 

  اما زدیبگر مهلکه نیا از نشده، متوجه تا کرد فکر

  حبس نفسش د،ید را دخترک و عقب برگشت که نیهم

 . زد صدا را  نامش آرام و نهیس در شد



 ! اسی_

 

 !گرید نبود جانیا. دینشن

 !  اسی_

 

 حواسش. نبود هم ایدن نیا در گرید.  دینشن هم باز

  که یریتصو انیم در گم و جیگ. بود مات . بود پرت

 شدیم ریت یه شد،یم براق یه شد،یم پررنگ یه

 ! چشمانش در

 یوا و بود شده نیسنگ اشنهیس. بود شده تند نفسش

 درست. زدیم آتش را او داشت که یقلب  سوزش از

 از و زدیم دو دو دونفر آن نیب که چشمانش مثل

  و شانیهالب یرو لبخند به دیرسیم دستانشان حرکت

 !بود چیه که نشانیب یفاصله از امان

 

 هشت _و_ صد_پارت #

 



  شهیهم ال،یدان دانستیم!  خودش خود  ...  بود الیدان 

 هم برخورد نیا و بوده برخورد خوش  و رو خوش

 ... اما باشد یعاد  امر کی دیشا

 !ینیبدب گاه و شدیم  رهیچ او بر یباورخوش  گاه

 آن. ستادیاینم یکس کنار فاصله نیا با وقتچ یه الیدان

 با شان یگی همسا از  روز چند تازه  که یدختر هم

 جور  زیچهمه بود، که ییجا از. گذشتی م هاآن

 آزاردهنده و دتریشد یل یخ. دیرسیم نظر  به یگرید

  یهالب و راستا کی  در شانیهادست تکان! تر

 را دلش شد،یم ترپررنگ  شیبرا یه که یاپرخنده 

 صورتش در تماما ایدن طالگون  یموها. زدی م چنگ

 گرفت؟ی نم نگاه ها آن از الیدان چرا  و بود ختهیر

 .شدینم  باورش هنوز

 یکس. دیشنی م دورتر لومترهایک از را ییصدا انگار

 . زدیم صدا را نامش داشت

 ...اسی_

 

 دایپ را تشیموقع تازه. زد پس را اشکش و زد یپلک

 را نیا اصال لحظه آن و بود یحام  کنار. کرد



 سمت رفت دستش و گرفت ینفس! خواستینم

 . رهیدستگ

 ؟ یریم کجا توئم  با! اسی_

 

  بود شده چارهیب چقدر. نداشت صدا اما بزند  حرف آمد

 !درد سر   از کرد صاف ییصدا! آن کی

 . ستین یافاصله  خونه تا جانیا از! رمیم... من_

 .دیبرس کارتون به شما

 

  داد یم نشان شیصدا! گفتیم داشت یبد حال چه با

. است برداشته  تََرک قلبش  و سوزدیم اشحنجره

 چون دیشا گرفت؟ینم  روبرو از چرا را  نگاهش

  و باشد دید ی خطا کی یجهینت زیچ همه  داشت انتظار

  زیچ چیه! ندارد وجود یاشتباه زی چ ندیبب زودتر

  نگاه نه  و است کینزد الیدان به ایدن نه... یاشتباه

 !اشییطال  یموها و بایز صورت در چرخدیم پسر

 که یچ یعنی. میزدیم  حرف باهم میداشت  ما اسی_

 ؟یدیفهم. امیب من تا ینیشیم!" رم یم من"

 



 به خورد تکان  آرام خودش، اذن و اراده یب سرش

 را کار نیا دانستیم خوب یلیخ یول رفتن یپذ یمعنا

 کهن یا محض به و داده انجام یحام سماجت رفع یبرا

 ابانیخ آن و نیماش نیا از هم او شود، ادهیپ یحام

 از فرار جور کی. شودیم دور و رود یم. زدیگریم

  به کینزد دونفر   نیا از. ابان یخ نیا رحم ی ب یهاآدم

 ! یحام  سرزنشگر   زبان و نیزبیت چشمان  از. هم

  نگاه با و  بماند منتظر نبود مجبور. رفتیم هم دیبا

 .بسوزد وجودش ذره ذره روبرو یصحنه به کردن

 رو ادهیپ سمت  به یحام  که دید و شد بسته  و باز در

  قفل یصدا اما برد رهیدستگ سمت به را دستش. رفت

 ی  پ رفت نگاهش و دیرس گوشش به نیماش در شدن

 !بود دستش در که یموتی ر با یحام یباالبرده  دست

 راآن و کرد مشت  را دستش حرص و یدردمند سر از

 .دیکوب شهی ش بر محکم

 گرنظاره  بود کرده مجبورش کهنیا از ،یحام از 

  زاریب او  از. آمد بدش ندارد، دوست که باشد یزیچ

... الیدان از اما شدیم زاریب داشت هم ایدن از. بود

 از پُر. بود پُر دلش چقدر و گرفت گاز محکم  را لبش

 شکست؟ی نم نظرش در چرا الیدان. غم و هیگال



 دیترکیم داشت ته و سر  یب یفکرها هجوم از سرش

 .داشتند دنیبار یهوا  چشمانش و

 داشت دوست دخترک و بود دهیرس هاآن  به یحام 

.  کند منحرف صحنه نیا از را نگاهش هم یکم

 نگاه چرا پس. نبود که یجالب و یدنید یمنظره 

 گرفت؟ینم

 را صفحه و دیکش رونیب  شیمانتو بیج  از را یگوش

 چشمان و قرار یب دل از امان... اما کرد باز

 !رشیگبهانه 

 به بار  نیچندم یبرا  و آمدند باال باز که یچشمان

 .افتادند  سوزش

 و زد صدا را الیدان نام فاصله، قدم چند با یحام

 با الیدان. برداشت ا یدن و او یرو از را  نگاهش

. یآن خوردن  جا جور کی.  بود شده بهت از پر دنشید

 .ستادیا کنارش و آمد جلو

 ؟یی تو! یحام_

 

 .گذاشت دستش در را یکوچک  یمشما

 .یدار  الزمش یگفت. تی امانت_



 

 که ینگاه. ایدن به نگاهش و بود الی دان به حرفش

 هم الیدان  و کرد پررنگ  هم را ایدن اخم و بود بیعج

 !یمنف یها  حس و یرگیت از پر ینگاه. شد متوجه

 و یحام ن یماش سمت به برگشت لحظه کی پسرک 

 را خود  نوایب اسی شد  باعث یناگهان  چرخش نیهم

 نبود، خودش دست هم نیا. کند پنهان و دهیکش نییپا

 و او. است  دهید را او اسی بداند الیدان نداشت دوست

  امکان باز کرد،ینم که هم را کار نیا! هم کنار را ایدن

 مقابل را خود ،یحام که چرا. ندیبب را او الیدان نداشت

 تا شانفاصله. شد سد چشمانش  یجلو و دیکش الیدان

 . دیشنینم دخترک را شانی ها حرف اما نبود ادیز ا،یدن

 . اریب عصر تا گفتم. نبود یاعجله _

 کارت به هم تو برم دیبا گهید من! گهید آوردم_

 .میزنی م حرف هم با بعدا. برس

 

 .داشت نگهش و دیکش الیدان را دستش

 !یکنیم رسوام که بعد  تا ه؟یچ بعدا_

 



 .کرد نگاهش فقط یحام

 !نیهم. باشه باشگام  یمرب قراره_

 

 :گفت و داد تکان سر اش، کوبنده  نگاه با همراه

 ! باشه_

 

 ! حالش و اس ی جز نبود مهم  شیبرا یز یچ چیه فعال

 ای شدنشان، همکار بودنشان، باهم ال،یدان و ایدن 

 ! قبلشان قیدقا یکینزد یحت

  سرخش چشمان   و ابدیدر را  اسی خواستیم فقط فعال

 پس را  اشک داشتند وضوح به که یچشمان! را

 !زدندیم

 باشه؟  یچ_

 .یباش موفق! خوبه یلیخ! یاوک!  گهید باشه_

 ! فعال برم من

 

 .کرد رها بهت در را  الیدان و رفت



  راحت موضوع نیا از یحام چطور بود  بیعج شیبرا

!  یشتری ب یکنجکاو و  حرف چیه یب ؟!است گذشته

 ش؟ی برا نبود مهم

 

 نه _و_ صد_پارت #

 

  یهزارجا فکرش و بود یحام یهاقدم به نگاهش

 همه ممکن، زمان نیترمناسب در کردی م فکر. گرید

 گوش پشت یه اما گفت خواهد او به  حداقل را زیچ

  یسخت کار عجب! داد یا که دیفهم هم بعد و انداخت

 ی  حام نیا هم آن گفت؟یم یحام به دیبا  چطور. دارد

 دست از یحام و بود نشده یزیچ  هنوز! ایدن از متنفر

 با او آن، از یجدا.  بود زاریب هیهمسا دختر نیا

  تمسخر یبنا نش،ی ماش در لب رژ کی جاماندن

 بعنوان است قرار دیفهمیم کهنیا به یوا بود، گذاشته

 .بگذارد باشگاه در  پا هم یمرب

 هم ارغوان با زیعز د؟یبگو زیعز به بود قرار چطور

  جنجال دوباره ا،یدن ی  نیگزی جا  با حتم به.  داشت مشکل

 .کردیم پا به



  کار یبرا موافقتش از  و زد زنگ ایدن که روزآن از

 وول سرش در افکار نیا یهمه  گفت، باشگاه در

  لب از لب نتوانست کرد، هرچه که بد چه  و خوردندیم

  ریتاخ به گر،ید یفرصت تا را زیچ همه  و دیبگشا

  یگرید زیچ  طیشرا و بود سوخته که یفرصت . انداخت

 !بود آورده شیپ

 ! الیدان آقا_

 

 و دیکش رونیب را او  هپروت از ایدن نازک یصدا

 او سمت به. برداشت شیهاقدم و یحام سر از دست

 !ی میصم لبخند ک ی  با برگشت

 ! شرمنده_

 م؟یبود کجا... خب

 

  بحث یادامه قصد و بود پررنگ چه  اگر ایدن لبخند

  نگاه حس بود  محال اما داشت، را الیدان با اشدونفره

  نگاه هرچه دور از که یپسر. کند فراموش را یحام

 از و  آمد کینزد. دیند نیماش در را اسی کرد،

. شد او چادر یپره متوجه ن،یماش ی جلو یشه یش



 و بود گرفته پناه چادر ری ز و بود بسته را چشمانش

 قفل یصدا با. فشردیم هم به را سوزانش چشمان

 دیکش شیرو به یدست. است برگشته یحام  دیفهم در،

  کند، دایپ شتر یب خوردن تکان  فرصت کهنیا از قبل و

 آن از شتاب پر و درآورد حرکت به را  نیماش یحام

 .شد دور ابانیخ

 ! گهید باال یا یب یتونیم_

 

!  کندینم حرکت  و مانده  مجسمه مثل بود دهیفهم تازه

 را چادرش و نشست صاف  شده، مشت یدستان با

 . دیکش پا یرو

 ! دیدار نگه_

 

 و دهینشن کرد فکر. بود ناله به هیشب  هنوز شیصدا

  یکم همراه و بلندتر یی صدا با. کرد  تکرار دوباره

 ! بغض

 !لطفا دیدار نگه_

 

 !ترچاره یب او و شد شتریب نیماش سرعت اما



 !یحام آقا_

 

  مقصد سمت  به داشت قصد نه و زدیم حرف نه اصال

  یجا به یحام که شد  متوجه یوقت را نیا. برود

  و دیچی پ راست به چپ، به گردش

. شد دورتر  و دور بود، شانخانه  ریمس که یابانیخ از

  را خانه به رفتن قصد یحت  چ،یه بود نداشته  که نگه

 که سمتش به دیچرخ یجور  لحظه کی. نداشت هم

 . شد متوجه خوب هم یحام

 ! بودم شما با_

 

 . دادینم نشان یواکنش ابدا

 ...جناب! خان یحام! یحام آقا_

 !یکنیم غیج  غیج انقد که ستمین کر! اسی شنومیم_

 

 به هیشب او  نظر در شیصدا  یعنی کرد؟ی م غیج  غیج

 بود؟  غیج

 !نیدار نگه گفتم من_



 

 !بود رفته هم باالتر  شیصدا

 ن؟یریم  نیدار کجا_

 

 رونیب فرمان یباال از  کاغذ یاتکه  جواب،  یجا به

 . گرفت اسی  صورت مقابل ها، یصندل انیم از و دیکش

 ! بخون نویا_

 

 .کرد نگاه او به متاسف و شد  بسته دهانش

 ! رشی بگ_

 

  از را کاغذ و برد شیپ دست  ،یعصب یکم و لیم یب

  ینگاه آن به  یسرسر. دی کش رونیب انگشتانش انیم

  ستیل کی به هیشب! نشد  متوجه یخاص  زیچ. انداخت

 . بود لوازم و کتاب از

 ه؟ یچ نیا_



  یطراح لوازم و خاص یکتابا  از باال بلند ستیل هی_ 

  و نمایس درمورد هم همه خاص، یها مجله. خاص

 ! یپرداز چهره

  چه؟ من به نای ا خب_

 

 ییهانیا دیپرسیم او از  بود، یبهتر وقت اگر دیشا

  رغبت و لیم با هم یکم و ستیچ یبرا کرده  فیرد که

 ...حاال اما! گرفتیم اطالعات درموردشان

  دیبا. فرستاده برام خواهرم  هاله شبی د ستویل نیا_

 . کنم شونه یته حتما

 

 :گفت یحام  باز که کند باز زبان آمد

 شهرمون، رمی م گهید روز دو یکی چون... اما_ 

 نیترمناسب االن کنم فکر  و کنم کامل دشویخر دیبا

 !یکنیم کمکم تو . باشه وقت

 ! نه_

 

 !رک و بود گفته مکث یب



 

 !یکن کمکم خوامیم! اسی نبود ی سوال حرفم_

 ... من و شهی م رید! خونه برم دیبا من_

 

 رضا. بتراشد بهانه. اوردیب برهان و لی دل خواستیم

 گران ی  گوش یحام چشمانش،  یجلو اما کند، بهانه را

 یرو  دیلغز دستش و گرفت باال را خود متیق

 . شد داده پاسخ تماس دوم بوق از قبل ! یاشماره

 ! سالم! داداش  جونم_

 

 .نیماش در شد پخش که بود رضا یصدا

  دیخر یبلندباال  ستیل هی من رضا نی بب! آقا سالم_

 ! خواهرمه یبرا که دارم

 

 ! مطلب اصل سر بود رفته مقدمه یب

 ! دییزا گاوت باالخره پس مبارکه! به به_

 



 عاشقش اسی شهیهم که ی اخنده! دیخند باصدا و گفت

  یبرا نبود خوش  پردردش دل حال... بار نیا اما بود

 !غم از ییرها

 !قلو چند! دهییزا بدجورم! بابا آره_

 یست یبهز از اسی  خانوم و من بگم  زدم زنگ

. کنم هیته ستمویل منم تا ادیم من با شونیا م،یبرگشت

 !سدخترونه  هم  شترشیب آخه

 

 جوانک عجب کردیم فکر داشت بد حال آن با اسی

 و گنجانده یخواهش  نه شی ها حرف در! یالی خ خوش

 رضا که حتما  و دهدیم خبر دارد! یااجازه  کسب نه

 !کندی م قبول هم

  لجش بدتر هم یحام از بود، کرده لج که خودش با

 .گرفت

 !ست ین یمشکل! داداش باشه_

 

 !سرش مغز تا شد مته برادرش، کوتاه یجمله 

 . بست  را چشمانش محکم 

 



 ده_و_ صد_پارت #

 

 داشت  دوست. شد خارج دهانش از پرصدا نفس،

 گستاخ پسرک نیا و رضا به داشت دوست .بزند ادیفر

  باز او کار از گره که ندارد یارزش شیبرا ابدا بفهماند

  چه! جهنم  به درک، به بروند ستشیل و  او اصال. کند

 ابد؟یدر را خودش دیبا یکس

  خانم به توجه یب بعد و کند مخالفت رضا بود منتظر

 کارش، عواقب  به فکر  یب ش،یایح و  حجب و بودن

 و بدود خانه سمت به و بزند ادیفر یحام  سر بر باز

 حمام، در کند پرت را خود ای. اتاقش به برسد و برود

 به  کند فکر و آب دوش ریز ندیبنش  گوشه کی

 در که یامسخره  یعالقه به .بود دهید که ییزهایچ

 .بود داشته نگه نهیس در چندسال نیا

 عنوانبه او، که شود ذهنش یملکه  تا کند فکر قدرآن

  کردن یعاشق حق! ندارد انتخاب حق  دختر، کی

 . ندارد کردن ابراز  را عشقش حق. ندارد

 تا. شود دهیپسند تا. شود انتخاب تا ندیبنش دیبا فقط

  فالن در را او ،یگرید کس هر ای ایعرش  مثل یکی

 در و  دیایب خوشش و  ندیبب مجلس فالن ای مکان



 نیا با دیبا. دیفهم یم دیبا. بگذارد شی پ پا طلبش

  حق نشود، ده ید که یمادام تا که گرفت یم خو  مطلب

 ! ندارد دنید

 

 ستین بد!  اسی شناسمای نم تهرانو خوب یلیخ من_

 !یکن میی راهنما کم هی

 

 باعث و دیکش را دخترک یصبور ضامن اشجمله 

 .شد دنشیترک

 نیا از رفتارا، نیا از هی چ منظورتون  دیبگ من به_

 !کردنا تیاذ نیا از کارا،

 

 اسی دیشا. نزند یحرف تا فشرد هم به  را شیهالب

 !ردی بگ آرام

 که ؟یچ که  راه اون به نی زد خودتونو االن؟  یچ که_

  بدمو حال ن؟یدونیم رو  یچ همه نیارین روم به مثال

  راه داره حوصله که امیآدم  هیشب االن  من! نیدونیم

  شما؟ شاتیفرما خرده دنبال فتهیب

 



 دختر نیا با  الیدان. کرد داغ شتریب نداد،  که را جوابش

 یم ادیفر محابا  یب نیچن  نیا که بود کرده چه صبور

 ؟!زد

 .زنمیم حرف دارم! شمام با_

 خونسرد یادیز که یاچهره  با. سمتش به برگشت

 . دادی م نشانش

 ؟یگفت یزی چ_

 

 گفتن به داشت یاصرار چه. شدیم تر ور شعله داشت

  مثال! داندیم تیاهم یب را  احواالتش و دخترک کهنیا

 !"یگفت  یز یچ" دیپرسیم داشت تازه بود؟ دهینشن

 یرو کرد بند را دستش شده دایهو  بغض همان با

 !در یره یدستگ

 خوامیم. کنمی م خواهش. شم ادهیپ من دیدار نگه_

 . خونه برم

 

  اوج شد،یم خاموش  گاه و گرفتیم  ُگر گاه که نیا

 !را  شکستش اوج! دادیم نشان را اشی بدبخت

 . رسونمتیم خودم! چشم شه، تموم که دمونیخر _



 ییجا اصال خوامینم. امی ب شما با خوامینم من یول_

 ...خوامینم. برم

  جا هی ستویل اون  یهمه بشه  که میبر کجا نظرت به_

 .میبگرد م ینخوا گهید کرد؟ دایپ هم با

 

 به دوخت چشم و یصندل  به داد را اش هیتک د،یناام

 یکس و یز یچ از کرد،یم هم هیگر اگر حاال. ابانیخ

 یهمه  مثل!  شهیهم مثل. بود شده میتسل. نداشت یباک

 و کردیم تیاذ را یحام که  یزیچ. اشیزندگ  یروزها 

  عیمط و مفلوک یخورده  شکست اس  ی  نیا اصال او،

 !نداشت دوست را

 

  یرو زد محکم و ابانیخ یه یحاش به کشاند را نیماش

. کرد پرت جلو سمت به را اسی که  یحرکت. ترمز

  خانه به روز و حال نیا با اسی دهد اجازه بود محال

 به را او  شانیپر گونهنیا نداشت امکان و برگردد

 را شیهاسنگ  خواستیم اول یول. دهد لی تحو رضا

 .کند هیتوج شیبرا را ییزهای چ کی و  بکند وا او با



 و کرد باز را  در کرد، توقف نیماش کهن یا محض به

. کرد پرت رون یب به آن آور  خفقان یفضا از را خودش

 ! خفه یهوا نیا از آزاد... بود شده رها

 !اسی سایوا_

 

  جلوتر را چادرش ،یحام یهازدن صدا  به توجه یب

 نیماش در شدن دهیکوب یصدا . کرد رفتن عزم و دیکش

  یسع. کرد  پر را گوشش  او یهاقدم یصدا  هم بعد و

 .نداشت که هم را اشحوصله. نکند یتوجه او به کرد

 !کن صبر_

 

 شتریب اندازه، نیهم و جا نیهم تا. کند صبر  بود محال

 که هم یحرف.  بود کرده اشی همراه ُکپُنش یاندازه از

  بد را حالش  بود، زده احساسش و خودش درمورد

  با چطور که ن یا. بود یعصب خودش دست از. کردیم

 مگر اصال. بود شده دگرگون حالش ایدن و الیدان دنید

 هم به دیبا چرا ؟!بود یزیچ الیدان و او نیب

 خت؟ یریم

 ! اسی توئم با_



 

 برگردند سمتشان به نفر چند شد باعث بلندش یصدا

  کی فقط اما شد سست  یکم قدمش ارادهیب اسی و

  دم، همان اما داد ادامه راهش به باز و بود لحظه

 در ره یخ! شد سبز  شیجلو یحام نام به یسد

  یول او جز کند نگاه ییجا هر به کرد یسع. صورتش

 . نکرد جادی ا یرییتغ او ی هیرو در ابدا

 حرف ن،یماش تو یگردیبرم! اسی کن گوش_

  دیخر میریم  هم بعدش. میَکنی م وا سنگامونو. میزنیم

 ! خونه و

 و زدیم دو دو او، انگشت تکان هر با چشمانش

  را انگشتش هم او شد، تمام که حرفش. کردی م حرکت

 . داد تکان او صورت یجلو  بار چند  و گرفت باال

 چیه... و یموضوع و یسنگ  چیه شما  و من! اوال_

 موردش  در مینیبش هم با که میندار ی مشترک حرف

 چه ام،ینم  هم جهنم شما با من! دوما. میبزن حرف

 !دیخر  به برسه

 



  سد شیجلو ی حام و راست سمت به کرد کج را راهش

. شد سبز مقابلش یحام  باز چپ، به  دیچرخ. شد

 : زد داد یعصب

 ن؟یداریبرنم  من سر از دست چرا چتونه؟ چتونه؟_

 

 :داد جواب خود ی ذات آرامش با

 حرف د یبا قبلش یول. دارمیبرم سرت از دست_ 

 .میبزن

 

 ازده ی_و_ صد_پارت #

 

 گرید! داشت زور شیبرا هاگفتن" دی با" نیا چقدر

 .خورد یم هم به داشت حالش

 بخواهته، دل که کار هر نخواه انقدر. دیبا  نگو انقدر_

 !بشه

 



 یرو نیا. بود مخش یرو  مرد لب یگوشه  یخنده

 و داشت را  لشیپتانس پس. بود دهیند وقتچ یه را اسی

 ؟!کردینم رو

 ! دینخند_

 کار هر ریبگ ادی من مث هم تو یول. خندمی نم باشه_

 .خودته بخواه دل یهرچ. یبکن خواست دلت

 .خواستن هیبق که یکار هر نه

  تا کنار دیبر رام سر از شروع، یبرا پس! خب  یلیخ_

 ! خونه برم االن خوامیم. برم

 کالس خارج  هاتوخواستن. اسی درسه  کالس جانیا_

 معلم؟ خانوم باشه! کن ییاجرا

 م؟ یبر حاال

 

 عقب خود  موضع از یا ذره و داد نشانش را نیماش

 دختر نی ا. ندارد یگرید راه اسی دانستیم. نرفت

 کی بود شده خودش گذشته، آن از. بود عی مط یادیز

 .نداشت را او با مقابله توان که مقابلش در محکم دژ

 سمت به شد خارج اش نهیس از که یقیعم آه با

 را دستش یحام ن،یماش یقدم کی در. رفت نیماش



  دخترک نداد اجازه. کرد باز را جلو در و کرد دراز

 .برود جلوتر

 کنمیم حس ینیشیم که پشت اون! اسی جلو نیبش_

 !تمراننده

 ! یحام آقا  ترم راحت عقب من یول_

 !اسی دارم یبد حس من یول_

 

 او به و  کرد کج را سرش یامسخره  لحن با و گفت

 او به  محکم لگد کی داشت دوست چقدر. زد زل

 ! کرد یم ادبش و زدیم

 

 و کردیم کالفه هم را خودش داشت بودن عیمط نیا

. است نشسته یحام نیماش در دوباره شدی نم باورش

 ! کنارش  و جلو هم آن

 ست؟ین تگشنه _ 

 

 یدار کش ی"نه " حرص با و بست را چشمانش

 .گفت



 ...یزیچ  ییچا کنه؟ینم  درد سرت_

 به االن ی چیه. خوامینم  یچیه! نه. یحام آقا نه_

 رو دتونیخر میبر پس. خونه آرامش  جز ادینم کارم

 .سالمت به  رو شما رویخ به منو هم بعد و نیبد انجام

 

 .نیماش تندتر یکم حرکت  و بود سکوت  جوابش تنها

...  که دنید. دمتید که  بود شیپ دوسال بار نیاول_

  اومده. دمید تردرست  روز اون یول  بودمت، دهید

  نگاهتو خط  جااون. فوتبال دنید یبرا خونتون  میبود

 .دمید الیدان به

 

  باعث داشت یحام. بشنود نداشت دوست و دیگز لب

 .شدیم شدنش آب

 اونم. شد  تکرار یول. کنمیم اشتباه کردم فکر اول_

  پشت از  کردنات نگاه یدزدک متوجه کم کم. بار چند

 به حواسش کس چیه که  ییهانگاه. شدم  هم پنجره

 . نبود اونا

!  خونمی م نگاهتو من  فقط انگار دمید. کردم تعجب

 چرا؟  دونستمینم خودمم



 

 

 ! کوتاه یلیخ. دیخند  آهسته

!  یجالب برام. یمن نیب ذره ریز چون دم یفهم بعدها_

  نیع در ات،یح  و حجب هات،دنیدزد نگاه هات،نگاه 

 همش! رضا  با خوندنت یُکر و بودن یفوتبال اون

 . واسم بود جالب

 

 ...روزهاآن ادی به. اسی دیگز لب

 . بود ادشی هم را متلکش. بود ادشی

  و رفت زیعز یخانه  نیرزمیز به یترش آوردن یبرا"

 و شد یکس ینهیس  به نهیس برگشت، که نیهم

  کی با خواستیم. گفت یلب ریز" یوا " اریاختیب

 ... اما شود رد کنارش از" دیببخش "

 .شد اشمردانه انگشتان ریاس چادرش پره

 مرد به را اشی سوال نگاه و داد قورت  را دهانش آب

 تاب که دارند چه چشمانش دیفهم ینم.  دوخت مقابل

 .ردیگیم او از را کردن نگاه



  حرف به او که شود رد آمد و انداخت نیی پا را سرش

 .آمد

 !بمون! اسی نرو_

 

  بزرگ، یزلزله  کی یاندازه یول. بود گفته جمله دو

 چه! اسی بود گفته. لرزاند را بدنش ستون چهار

 انیدرم که ییاو از شود  دور خواستی م! یخودمان

  و راحت چقدر بود دهی د دورادورشان یبرخوردها

 ! پرروست

 . باهات دارم حرف  نرو_

 

  کرد تند پا دوباره بود؟ چه  قصدش. بست چشم درد با

 .رفتن به

 !دارم کارت گفتم صبرکن_

 .زشته نه،یبیم یکی. لطفا کنار دیبر_

 !یبزن دید  مردمو اتاقت، یپنجره  از که نهیا زشت_

 

 . زد گره او به را اشزده وق چشمان. ستادیا قلبش



 بود؟ گفته چه 

 ؟! مردم زدن دید

 ... دانستیم پس

  یجلو. کند دور یحام از را خود کرد یسع  روزآن از

 تمام. رفتینم هم زیعز یخانه . شدینم یآفتاب پنجره

 مانده تهران در یحام روزآن از بعد که یاهفته  کی

  محبوس ،یخانگ یانهیقرنط در را خود  اسی بود،

 ."بود کرده

 

 هم رضا ی حت نبود، باغ  تو اصال که الیدان فقط نه_

 .بود نشده  متوجه یزیچ

 

  تنگ یفضا در شد پرت روزهاآن از حرفش، با

 حرف نیا تکرار. شد دنیشن  به مجبور باز و نیماش

 .نداشت دوست را ها

 ماه دو یکی اما. بود رفته ادمی بایتقر! آبادان  برگشتم

 یوقت ت،یبی ب یپزشک چشم  مسائل سر دوباره بعد،

 مث ،یبیب و رضا به یزدیم زنگ ونیدرم خط هی



 که شیپ  روز چند نیهم تا. سمتت دی کش فکرم قبل

 ...باز و عمه یخونه  شد وا پام دوباره

 

  چطور و گفتن یبرا نداشت زبان. بود آمده بند نفسش

 .کند ساکت را  او خواستیم

 بود تو اتاق یپنجره دم،ید که یزیچ نی اول و اومدم_

  اون هنوزم  یول. بود کرده رییتغ شپرده رنگ فقط که

 ها،نگاه  نیا که شدم مطمئن  جااون! دیجنبیم پرده

 .ستین بچگانه و یسرسر

 

 آوَرد؟یم اس ی روز به چه هاحرف نیا  با دانستینم

 بود بسته همت  کمر او اما کند باز لب از  لب خواست

 .کردنش چارهیب به

 !اسی  یبود فیح_

 

 !کرد نگاهش مکث یب و گفت

 که یاشک با  دخترک، شرم از پر و تعجب پر چشمان

 .بزند یتلخ لبخند شد باعث ها،آن در دیچرخ یم

 !ی فیح هنوزم_



 

  دوازده_و_ صد_پارت #

 

 نفس! دوخت ابانیخ به و برداشت را چشمانش

 . بود شده یتمی آر هم خودش

 !نه! اسی نه بده، الیدان بگم که نه_

 قهیرف یلیخ. َمرده  یلیخ. بامرامه یلیخ الیدان

 ...فکرش یول

 

 داشت هم  او. داد تکان یسر و کرد اشاره سرش به

 !دیگزیم لب

 ! دهیم خط گهید جور هی شکله _

 .ست ین ،یهست  تو که ییهاباغ اون تو اصال

 !باشه که خوادینم... یعنی

 

 داشت چرا. آورد لب بر را نامش استرس پر و تند

  ؟ دادیم دقش داشت چرا شد؟یم خجالتش  باعث

 بود؟  چه قصدش



 !لطفا! یحام آقا_

 

 هی و شنیم متولد بار هی آدما کهنیا نه  مگه اسی_

 کنن؟یم یزندگ بار

 

 چشمان با  که ینگاه. کرد نگاهش تعلل یب دوباره

 .گرفت پاسخ  او نمدار

 نباشن؟ آرامش  تو رو بار هی ن یا چرا پس_

 

 سمت به شد خم سرش و گرفت گاز محکم  را لبش

 چشم دوباره هم او. شرم و خجالت ی رو از. نهیس

 !کرد شیدرو

 .قشنگه حست. خوبه انتخابت_

 آدمو یزندگ آرامش که  یزیچ. گرفته  آرامشتو یول

 داره؟  دنیرس ارزش داره؟ ارزش نظرت به ره،یبگ

 !نداره کردنم فکر ارزش که گمیم بهت من

 هوم؟

 خودت؟ یدار قبول 



 

 یهاحرف  انیم و پوشاند را صورتش دست،  هردو با

 :دینال  درستش یلیخ

 !بسه یحام آقا خدا تورو بسه یوا_

 

 ! افتیدر را نیا یحام و بود دایهو کامال  خجالتش

 چه ،یبخوا چه. گرفته شکل تو و من ن یب بحث نیا_

 !رازت هم شدم من ،ینخوا

 

 داشت  خجالت با اسی و شدیم یمی صم راحت او

 نگاه یرو.  خودش یبرا کردیم ترسخت  را زیچهمه 

  را شیها گوش داشت دوست. نداشت هم را کردنش

  ییزهایچ نیا از کند بس. کند بس هم او دیشا رد،یبگ

 .آوردیم شیرو به که

 بهش دارم که االن! اسی جالبه  بودن رازت هم چه_ 

  منو کار ،یدینم پس نم که ییتو نمیبیم  کنم،ی م فکر

 !یکنیم ترسخت 

 



 را نیماش. انداخت اطرافش به ینگاه و  خورد یتکان

 .خوردند تکان شیهالب اراده یب. بود کرده پارک

 خوادیم دلم د،یگیم که ی ا کلمه هر با  دیبدون کاش_

 .رمی بم خجالت از

 ! رینم_

 

 !یناگهان کامال. بود گفته یشوخ یب و عیسر

 

  داداش   از  خواهرم، از  م،خانواده  از سال  چند من_

  اما کردم یمخف  رازو نیا شما قولبه رم،ی سختگ یلیخ

 روم به  هم یبدجور. نیدیفهم نوی ا ییبدجا شما

 به و نیبرگشت که یروز اون  بابت هنوزم من. نیآورد

 ...االن وقتاون. خجالتم پر   ن،یآورد روم

 

  و داد جا   چادر و یروسر ریز عیسر را شیموها

 . دیچیپ هم در  را شیهادست

!  دینامحرم قضا از که ییشما. دیهمرازم  دیگی م االن_

 !دیهست المیدان آقا لیفام بد، شانس از

 



 خود به لبخند شکل داشت یسع که یلب  یرو و گفت

! بود گرفته آرام چه. نشست اشک قطره کی رد،یبگ

 !رفتینم  باال هم شیصدا گرید! بود شده آرام چه

 

 . شیهادست یرو نشست یکاغذ دستمال برگ کی

 !ینباش  رو هیگر کردمی م فکر_

 ! ستمین_

 

 !آمدی م خوش یحام مذاق به اشی جواب حاضر

 !مخن رو ها رو هیگر!  خوبه  یلیخ_

 

  یچرخ. نگاهش مثل. داد وسعت را لبخندش و گفت

 سمت به برگرداند را  سرش و او صورت در زد

 ! روبرو ابانیخ و نیماش ی جلو یشه یش

 لیفام... اما بکنم  شیکار تونمینم که بودنمو نامحرم_

 باشه؟ دوستت تونهینم ال،یدان

 

 :کرد تکرار آرام



 دوست؟ _

 

 دخترک؟  با ینگاههم نیا از کندینم دل

  قشنگ ادیز دیشا نامحرما، نیب! نه  که دوست_

 االن که کرد فیتعر چهارچوب براش دیبا  البته! نباشه

 .میندار یکار اونش با ما

 !راز هم: گفت دوست یجا شهیم

 هوم؟

 

 بار،نیا اما. نداشت را چشمانش به  نگاه تاب قبال

  جاهمان تکان، یب که بود رفته هم چشمانش از رمق

 ... یحام  چشمان انیم ییجا. بودند کرده رخنه

! نداره یقشنگ زیچ چیه.  ستین قشنگ  ادیز من راز_

 .شه فراموش دیبا مرور به که ستطرفه  کی حس هی

 

 گرید یقطره  کی اراده یب و آمد درد به دلش دوباره

 !کن  خراب خانه و  درشت یاشک. ختی ر اشک

 



 ؟یکن فراموش دیبا چرا_

 ...ع ش نکنم؟_

 

 یمقاومت چه! عشق دیبگو خواستینم! کرد اصالح

 !هودهیب! هدفیب! کردیم

 شونی دار نگه و یادآوری طرفه، هی ی هاخواستن_

 ؟یحام آقا هست! ست ین یاعاقالنه کار قلب، تو

 ...عاشقه که یکس واسه یفراموش اما. ستین نه_

 

 شدت حرف، نیا با دخترک  بستن چشم  کرد حس

 .کرد عوض را حرف پس . دهدیم نشان را عذابش

 نکنن خم کمر و ارنین کم کهنیا واسه یگاه آدما_

 هی به شده، نیسنگ دلشون رو که ییزایچ  بار ریز

 !رازهم هی گفتم، من که همون ای دارن از ی ن صحبتهم

 یدار االن که نیهم! اسی یکن حساب روم یتونیم

  که یمن با اونم ،یزنیم حرف درموردش راحت

  راه باهات داره قلبت یعن ی ال،یدان لیفام  و نامحرمم

 .کنهیم دایپ مرهم داره دلت. ادیم

 



 و است  دنیشن محتاج  چقدر دادیم نشان سکوتش

 . بفرستد خانه به حال نیا با را او بود محال یحام

! ها شهیم رید د؟یخر بعد   بمونه هامونحرف  هیبق_

 !بدم تونمینم منم رو رضا جواب وقت اون

 

.  دیکش صورتش به یدست و گرفت را چشمانش نم

 یحام که  بود خوب چه اما. بد یلیخ. بود بد حالش

 !خودش  از شتریب یلیخ. بود بدش حال  به حواسش
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  چشمانش. سوختیم هم  دنیکش نفس نیح اش،نه یس

 کنند یآبرودار که بود کرده همراه خود  با زور به را

 روز سه. زدندیم ادیفر را سوختنش  دلش، قلبش، اما

 به یحت  لبش و بود کرده حبس خانه در را خود

 خورد،یم  را اشغصه یبیب. دیخندینم  هم مصلحت

 ... رضا و انداختیم دستش هیسا

 سکوت، نیا لیدل کردیم فکر همچنان برادرش

 یبرا خواهرش دانستیم. اوست به اعتراض



 هم را فکرش اما شودیم معذب یحام  با یهمراه

 روز سه. باشد داشته یاجه ینت نیچن کردینم

 !  صدایب ی  ریگموضع   و یریگگوشه

. برد داخل به را شیدهایخر و کرد خاموش را نیماش

 و زدیم شانه را یبیب حجم   کم یموها داشت اسی

  روز آن جز جا،همه  پرت. بود  پرت حواسش. بافتیم

  را حالش که یز یچ پرت. ایدن به الیدان ی کی نزد و آخر

 که فراموش. گذاشتینم  راحتش و بود  کرده دگرگون

 بعد روز کالس که قدرآن. شدی نم هم کمرنگ یحت نه،

 به را در پا، با. دیند را یحام هم گرید و کرد کنسل را

 :گفت بلند یکم د،ید فکر در که را اسی  و داد هل جلو

 ؟یر یبگ دستم از دارویخر نیا یا ینم! اسی_

 

 یرهیگ در و هم دور چاندیپ را یبیب یبافته  یموها

 رضا سمت به و شد بلند آرام بعد. داد  جا لشیاست

  و بود برده آشپزخانه تا ییتنها به را دهایخر. رفت

 له یف یهابسته. دادنشان جا یبرا شد  مسئول اسی

 چقدر که نداد هم تیاهم و برداشت را یماه یشده

  جواب در تا  برداشت را یگوش رضا. بود کرده هوس

 .بزند زنگ او به فرستاد،یم امیپ هم پشت  که الیدان



 یشد یتعارف همه نیا یک از تو بدونم فقط من_

 !الیدان

 .ندارم الزمش واقعا پسر؟ هیچ تعارف_

 ؟یریم  وراون ورنیا  یچ با دییبفرما شهی م پس_

 نیی پا متیق اون  با! برد آب یداد که نویماش

  رفتن   ادهیپ ریبگ  موتورو نیا اقال. رفت شی فروخت

.  یریبگ نو  نیماش وقتش به تا نده دستت کار ادیز

 !یکنیم جبران  نترس،

 عصر یطرفا. ستم ین خونه االن یول! حتما  که اون_

 ؟یاخونه . امیم

 ایب. هستن که دخترا و یبیب. نباشم هم خونه حاال_

 توئم، اومدن رفتن فکر تو  که انقد من. موتورو ریبگ

 !ستمین یبیب برخاست و نشست  فکر تو

 

 بد یبو  هایماه لهیف نیا چقدر کرد  حس اسی

 در انزجار  با را هاآن شدیم باعث که ییبو. دهندیم

 یماه هیقل ال،یدان که بد چه و دهد جا  زریفر یکشو

 خچالی ی کشو با داشت بایتقر! داشت دوست یلیخ

 باز جا یماه یهابسته  یبرا  ته آن تا گرفتیم یکشت



  و نرفت  جا گرید کشو کرد، هرچه آن از بعد و کند

 ! بکوبد آن  در به محکم مشت با چندبار شد مجبور

 !که  شیپُکوند. کنمیم درست من ورن یا ایب_

 

  قیرف با  تماسش. نکرد هم  نگاهش و ستادیا عقب

 دستش. هاتخمه   به دیرس نوبت! بود شده تمام جانش

  خود یرو  به کرد یسع اما  بسته یرو بر دیلرز یکم

 .دارد دوست یلیخ یکرمانشاه یتخمه  الیدان اوردین

 ؟یکن یآشت من با یخواینم هنوزم_

 

 هم ایدن با ال،یدان ای خودش، با دیشا مگر؟  بود قهر

 !نه  رضا، با اما. بود امکانش

 قهرم؟ یکنی م فکر چرا_

 ؟ی چ یپا بذارم اعتصابتو نیا  پس ؟یستین_

 مگه؟ کردم اعتصاب_

 !گهید یزن ی نم حرف_

 



 از هم را تخمه یبسته. نشست و دیکش کنار را یصندل

 ی  صندل به و دیکش را دستش بعد. گرفت خواهر دست

 کرد اشاره خود یکنار

. انبار تو  کردم یخال آهن  یکل امروز. اسی نیبش_

 . ندارم موندن پا  سر یحوصله. گرفته کمرم

 . بعد بکشم  ناهارو_

 .ادیب هم ه یسا تا کن صبر. خوادی نم_

 

  زنگ هیسا گفتیم وگرنه. نداشت حیتوض یحوصله 

  خوردیم ناهار دوستانش و مهشاد با داده خبر و زده

 .نشست کنارش و رفتیپذ پس. د یآیم رترید و

 بابا؟  و مامان واسه شده تنگ دلت_

 

 . دیپر پلکش. کرد نگاهش

  یریم روز چند شه،یم اونا  تنگ دلت ی وقت شهیهم_

  سر ببرمت االن. نشد وقت روز دو یکی  نیا. لک تو

 . میخوریم رونیب همون ناهارم. حاال نیهم خاک؟

 



 .دی لرز پلکش. ادیز هم یلیخ. بود  تنگ دلش

  ،یستیبهز یبر  یحام با گفتم روزاون اگه من اسی_

 لنگ گفتم.  شه خوب حالت کنم کمک خواستمیم فقط

  رسوندتیم  یحام ینیبب دیشا ،یموند یخواهمعذرت

 ! خالص  و یبگ دیببخش هی جا،اون تا

 .شد حل. گفتم_

 روز؟ چند نیا چته پس ؟یمطمئن شد؟ حل_

.  یدلخور یزیچ هی از دونمیم. اسی شناسمتیم

 ... دیخر یبر باهاش گفتم کهن یا از نکنه

 

 .کند باز لب پردهیب و  رک یکم شد باعث  یدلخور

 من یبذار راحت انقد کردمی نم فکرشم.  ناراحتم آره_

 برم ندارم،  باهاش یصنم هم  نامحرمه،  هم که یکی با

 ! دیخر

 االن؟ نه یا تمسئله _

 یدار تو. رفتم منم برو، یگفت. ستین یامسئله  نه_

 .بده حالم کهنیا به یدیم ریگ



 همون به هم ربطش ندارم شک! بده چون_

  رد جواب  یحام درخواست به که نیا به. موضوعه

 . ندادم

 نه برو، یگفت. همونه موضوع! آره. داداش آره_ 

  با ال،یدان و یحام بدونم کاش یول. رفتم  و وردمین

 قائل براشون رو ازهایامت نیا که دارن یفرق چه هیبق

 !رضا یشیم

 

 .شدی نم منظورش متوجه. کرد نگاهش جیگ

 وقت هی م،یایب آسه م،یبر آسه یگیم هی سا و من به_

 دوتا نیا بعد. نکنه نگامون اصال چ،یه  که چپ یکی

 ... و رنیم و انی م راحت یلیخ

 

  نیا شدینم باورش. دادی م آزارش الیدان  اسم تکرار

 هم دفترش با. باشد کرده قهر پنجره با روز سه

 !طورنیهم
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 ؟ یازی امت چه دختر؟  یگیم یچ... اس ی... اسی_

 ا،یدن داداش نیهم ای ایعرش اگه کنم؟ی م اشتباه_

  یگفتیم موندن،یم موتورت لنگ اگه بودن، شهرام

  دستشونو رن؟یبگ یبی ب و دخترا ما  از خونه انیب

  فوتبال دوستانه  نیایب یبگ خونه یار یب یگرفتیم

 م؟ یکن تماشا

 

 دختر نیا. گرفتند شکل ظ ی غل و پررنگ رضا یهااخم 

 گفت؟یم چه

 حرفا؟ نیا از هی چ  منظورت_

 دلم، رو بود مونده فقط. کن باور. ندارم یمنظور_

 اون از میتونیم یک   بدونم که. خودت از بپرسم گفتم

 و رونیب م یایب دورمون، یدیکش که یقرمز  یرهیدا

  با نامحرم بدونم مثال ای ؟!جا اون میش ریاس دیبا یک  

 ویراد  با که ُخله پسر اون االن داره؟ فرق نامحرم

 پسر دوتا نیا مث داره حق شهر، تو چرخهیم

 ...ای نه؟یبب فوتبال  روز هی تو با هیهمسا

 ! اسی_

 



  عادتش. شد ساکت دخترک و بود گفته تند را نامش

 اساس یب و فکریب شد،یم یعصب یل یخ یوقت. بود

. کند یخال را خود فقط تا بافت یم هم به  را زیچ همه

  را زیچ همه  فقط. تیشکا  نه و بود دادیب و داد اهل نه

  شدیم دوباره گرفت،یم که آرام و ختیریم رونیب

 .مهربان یلی خ حرف   کم تودار   اسی همان

 نیا درمورد ،یستیبهز یبر  یبخوا کهن یا قبل  _

 و یحام بحث بودم گفته . میبود زده حرف مسئله

 خودم  که یدید. داره فرق همه با من برا الیدان

 قراره هم یحام  دونستمیم  کجا از. برسونمت خواستم

 هی جا؟همون بره ساعت همون و روز همون قایدق

 یلیخ گفتم. خودش با برهیم هم رو تو گفت کرد یلطف

  یلیخ یدار هم رفتن دی خر اون درمورد! ممنون هم

 !اسی یریگی م سخت

 ه؟یکم زیچ واقعا؟ رمیگیم سخت_

 

 . زیم یرو کرد پرت را تخمه یبسته 

 و  یحام! خودهیب  اصال. کمه یل یخ. کمه آره_

 نیا بار هی و ما به کردن لطف همه اون شخانواده 

 من بگم نه؟ بگم شدیم. کرد  درخواست هی من از پسر



 هم تو نن،یبب خواهرمو  رخ مهتاب و آفتاب  ذارمینم

  خواهرت؟ واسه دیخر شیببر  یندار حق

  جوابت نداشتم شک داشتم، ازت که یشناخت با_

 . نهیهم

 

  که داشت یمشکل  کی اسی. کرد نگاهش زده رتیح

 !دی فهمینم رضا

 االن ؟یزنینم حرفتو کنده پوست و رک چرا اسی_

 ه؟یحام با رفتن  دیخر  مشکلت

  جور هی ما واسه که هی قرمز  خط اون من مشکل_

 دورش راحت  یلیخ خودت و یکرد  فشیتعر گهید

 .یزنیم

 

 .شد هم تر جیگ و بود جیگ

 .اسی بوده دیخر  هی_

 ... نامحرم   پسر هی با دیخر  هی_

 ی  حام درمورد یدار. نبود که بهیغر. نامحرم فقط_

  خودت یهمراه درمورد. اسی یزنیم حرف  خودمون

 . یحام با



 

  تخمه یبسته یرو  یخط خط   یطرح انگشت، نوک با

 : داد ادامه میمال و شمرده و دیکش

  یبر یحام با دادم اجازه من که یبود  تو نیا اسی_

 . دیخر

 

 .کردیم نگاه جیگ اسی  حاال

 اصال ازت،  خوادیم کمک گفت و زد زنگ که یحام_

 دونستمیم چون. کنم فکر  بش بخوام ندونستم الزم

! شناختمتیم  شناختمش،یم چون. مثبته کامال جوابم

 .یبود اسی! که ینبود هیسا

 ... بود اگه هیسا یعنی_

 واسه کردمیم فیرد بهونه صدتا بود، اگه هیسا_

 .بره اون نذارم که یحام

 

 . د یبازگو خودش  را بُرهانش  تا ماند ساکت

 رفت،یم اگه که زبونه تلخ و هوا به سر انقد هیسا_

 یاساس کنون یآشت هی واسه کردمیم یدوندگ یکل دیبا

 فرق تو. اسی یدار فرق تو اما! زیعز  و یحام با



 فرق الیدان داره، فرق یحام که طورهمون. یدار

  خواهرش برا بره خواستیم و بود اگه امیعرش. داره

 .یکن  کمکش ذاشتمی م نکن شک کنه، دیخر

 

 :گفت درشت چشمان با

 .دیخر رفتمیم اونم با دیبا البد_

.  بده د یخر شنهادیپ تو  به بخواد اون کرده غلط_

.  بره بعد و  بزنه حرفشو تا موندمیم که نهیا منظورم

 رفتار تند همه اون باش یاگه ید هرکس مث کهنیا نه

 .کنم

 

 .شد زتریر یکم  اسی صورت در نگاهش

  یدونیم. نخانواده مثل ما  برا کوچه نیا یآدما  اسی_

 ؟!که

 

 . ستیچ برادرش مقصود دانستیم. گرفت بغضش

! هام یتی بچه ما برا گرفتن یمراسم چه که یدونیم_

 .ازمون گرفتن یدست چه



 

 .داد تکان سر

. گلم خواهر  سواست هیبق از خانواده  یاعضا حساب_

 .سواست هیبق از یحام  حساب که طورهمون 

 

 کی بشنود، را الیدان  نام باز نبود مجبور کهنیا از

 .بود یراض یناجور  جور

 ؟یبخش ی م حاال_

 

  به را زیچهمه شدیم کاش  گذشت فکرش از هیثان کی

 !کاش! گفتیم برادر نیا

  بابت مونمیپش بگم یحام به بزنم زنگ یخوا یم_

 ن؟یا کنهیم تیراض هوم؟ روز؟اون

 مگه؟ شهی م عوض یزی چ_

 

 . داد سر تکان  با را برادرش پرسشگر نگاه جواب



 خوام یم گهیم االن نکن شک دم،ید من که ینیا_

  باز تو کنم، دیخر بابامم ننه و داداش بچه برا برم

 !ببر اسو ی ایب! داداش یاوک یگیم

 

 یشوخ و خنده با را متلکش تا برد ورشی سمتش به

 . دهد جواب

 .یکن یم حمیتفر هی مگه؟ بَده_

 

  حال همان در. دیبوس کوتاه را شیموها و کرد بغلش

 تا ،یموضوع نیچن یبرا اسی نایقی کرد فکر خود با

 و بود یگری د زیچ مسئله. شدینم دلخور اندازه نیا

 .زدی م زنگ  یحام به دیبا

 !میچلوند رضا؟ یکن ولم شهیم_

  یرو یه  خوادیم دلتون ؟یندار اقتیل  خودت نیبب_

 !دینیبب  رو رضا سگ

 

 .دیخند کوتاه

 !جون  از دور_



 ... ای من جون  از دور_

 .گهید نکن تیاذ! رضا ا _

 

 .گرفت فاصله یکم

 نکرد؟  رید هیسا! اسی گشنمه_

 ! ادینم_
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 .او سمت برگشت  اخم با

 چرا؟ _

.  دوستاشون از دوتا یکی با مهشادن دعوت ناهارو_

 .امیم رترید گفت

 

. بزند  شیرو و سر به  یآب تا رفت و دیکش یپوف

 شیپ چطور است قرار نبود معلوم هی سا با عاقبتش

 .برود

 . میبخور می دار یچ نمیبب بکش  ناهارو_



 . باشه_

 خاک؟ سر میبر ینگفت یراست_

 با همه یست یبهز بعد   پنجشنبه همون بذار  گهید نه_

 .میریم هم

 

 خوردن، غذا طول در. نزد یحرف و داد تکان یسر

 هر اما ردی بگ تماس یحام با که بود نی ا به حواسش

  استراحت یساعت. بود خاموش زد، زنگ که یبار دو

 آمدن با رفتنش اما برود مغازه به تا شد حاضر و کرد

 .  شد  همزمان هیسا

 !میدار خواهر دوتا میدیفهم ما عجب چه_

 از. رونایب رفتم ناهار هی ؟!رضا داش یچطور_

 !یارین در دماغم

 خودت شما. بزنم ی حرف  بکنم غلط بنده! ری نخ_

 !مکارهیچ من. یعاقل

 .بدم بهت هم خبر هی خوامیم ،ینش یعصب اگه_

 ! باشه ری خ_

 !تو واسه نه اما. هست... که ری خ_



 

 .بزند را حرفش تا ماند دست، به چی سوئ و منتظر

 بذار گفتم بهت یه! کنهیم نامزد داره مهشاد_

 ! ها واست کنم جورش

  یجورنیا رو  بد خبر کنم؟یم سکته یگی نم! قلبم آخ_

 ؟! آدم به دنیم

. هیروس ببرتش خوادی م اروی. رضا گمی م یجد_

 برامون داره  صبح از... شده فوریک خر نیع مهشاد

 ...و  ذارهیم کالس

 ازدواج قصد  داداشم بگو بذار کالس براش  هم تو_

 رمید گهید برم  من. بده لیتحص ادامه خوادیم و نداره

 .شد

 . شد رد خواهرش کنار از

 !زنما یم حرف دارم! رضا ا _

 

 : گفت بلند و داد تکان هوا در یدست

 ! خداحافظ_

 .یبیب و اسی و ماند هیسا. رفت رونیب هم بعد



 نیبب. دیپر اونم که داشت ازدواج  شانس   هی رضا کال_

 !برامون کنهیم نازم تازه ؟یبی ب بدشانسه تبچه  چه

 باشه؟ شانس  بود قرار مهشاد مثال_

 

 .داد استهزاء با  خودش مثل را  اسی جواب

 و ُدر جورنیهم اخالقت، خوش داداش برا ستین_

 و سر رو میذاشتیم د یبا رو مهشاد!  ختهی ر گوهر

 .میکردیم  حلواش حلوا

 !میشد بدبخت کهنیا مث! واقعا شد فیح پس_

 

  درمورد دختر دو و گفت" جون  از دور" خنده با یبیب

.  کردند بحث گرید یکم هم  با برادرشان یهات یصالح

  خواهر دو نی ا بود شده ذکرش و فکر تمام که یبرادر

 و شدینم جدا فکرشان از یجور  چیه. شانیازهاین و

 آرام شد،ینم آسوده بابتشان  از الشیخ یوقت تا

  تا خواست  و گرفت دست در یآهن یورق. گرفتینم

  زنگ زیم یرو  یگوش اما  کند ادا بلند را شاگردش نام

 و کرد رها را یآهن ورق. داشتنگه   دست و خورد

 .بود یحام. برداشت را یگوش



 !مهندس یآقا  چاکر_

! رضا آقا ییشما که مهندس! نفرما یکارچوب _

 !سالم

 .یبود خاموش زدم زنگ خبر؟ چه حال چه. سالم_

  ایلیا. نبود من دست یگوش واال. شکر . میخوب _

  یک   دمینفهم که کرد یباز  باهاش انقد م،برادرزاده

 . یزد زنگ شدم متوجه تازه. شد خاموش

 

 : گفت متعجب

 ؟ یرفت مگه_

 ! شبید. آره_

 ! خبریب  چه!  بابا یا_

 

 شد متوجهش رضا و شد مغازه وارد انسال یم یمرد

 و رفت رونی ب باز ،یسرسر نگاه کی با دم همان اما

 ممکن. کند  لیتعج حرفش، گفتن یبرا رضا شد باعث

 .بماند نصفه حرفش و شود وارد یکس  هم باز بود



  هی بودم زده زنگ مزاحمت، از غرض! داداش  یحام_

 بپرسم، خوامیم سوال ه ی... یعنی. بهت بگم یزیچ

 !شه برداشت بد ترسمیم

 ! باش  راحت. بپرس بگو، بد؟ چرا_

 ! یحام زهیعز خاطرتت چقدر که یدونی م خودت_

 بزن حرفتو. رضا کنار بذار رو هندونه و تعارف_

 .پسر

 

 . دیکش یکم را ش یپا و نشست زشیم پشت

 نیبود رفته اسی با که هی روز اون درمورد راستش_

 .رونیب

 ! خب_

. بودم قبلتون روز بحث انیجر در من نیبب_

  گفتم اصال. بود زده حرف  بد باهات اسی دونستمیم

  یچهمه و  کنه یخواه معذرت  راحت که  باهات، ادیب

 حرف تند که داشت وجدان عذاب یلیخ  آخه. بگذره

 . بود زده

 ! خب_



  که نشده بهتر یول. شهیم بهتر حالش کردمی م فکر_

 . خودشه تو همش روزه سه چ،یه

 خودش؟ از ید ینپرس_

 . نداد یدرست  جواب. دمیپرس. چرا_

 

 .ماند ساکت یحام

 م،خانواده بعد   من ،یدون یم یکس هر از بهتر تو_

 دوتا جز ندارم یضعف  نقطه چیه و قرمز  خط چیه

 گهینم  یکس هر به ضعفاشو نقطه آدم. خواهرام

 برداشت بد اگه شرمنده  بازم ؟!که یدونیم. یحام

 . حرفمو یکرد

. شناسمیم رو آدمم منم. پسر دونمیم چرا؟ شرمنده_

 یچ کنمیم درک اتفاقا. نکردم هم یبد برداشت

 .یگیم

 

 : داد ادامه درنگ یب و فشرد هم یرو را شیها لب

 . داد دستم کار ذره هی تندم زبون کنم فکر  راستش_

 چطور؟ _



 و کار و درس و شندهیآ مورد در باهاش  کم هی_

 !یرودرواس یب اونم. زدم حرف بارش

! نباش نگران تو یول! ذوقش تو خورده کنم فکر

 سشیسرو راننده باز  که گهید یروزا از شاهللان

 صالحشو رضا نیع  منم که گمیم بهش شدم،

 ! خوامیم

 

 :گفت و دیخند حرفش به رضا

 پسر؟  هیچ سیسرو  راننده_ 

 

 : داد جواب خنده انیم هم او

 گفتم بهش نه،یبش عقب  خواستیم یبرگشتن  آخه_ 

 تم؟ راننده  مگه

  اسی گهید که یکرد یکار هی کال پس! ی حام داد یا_

 اسی .نشه رد هم نتیماش و خودت یمتر ده از

 ! چشه بگو پس! چارهیب

 



  ده! دیدینم را یحام پوزخند که خوب چه

  خواهرش ی برا که هابرنامه چه او دانستی ؟نمیمتر

 !شدیم درست دیبا شق، کله دخترک! ندارد

 

 شانزده_و_ صد_پارت #

 

  رو شتر دونهیم ساربونه، یحام اگه! دادا نترس_

 کار زبون نیا با که ستین اولم دفعه. بخوابونه کجا

 ! هیبق و خودم دست دمیم

 ! یکرد انتخاب بد آدمتو دفعه  نیا کنم فکر_

 نظرم به! رضا یول! یگرفت کم دست منو  تو کنم فکر_

 هم یاجبار  اگه کالس، هفته سه دو نیا ی  همراه

 .باشه کننده کمک یلیخ تونهی م باز باشه،

 ...گهید اسی دارم شک آخه_

 فقط تو. کنمیم درستش خودم. تو من به بسپارش_

 . حله شهیبق کن، صادر شو اجازه

. یحام  کنم مجبورش  یکار به تونمینم من آخه_

 نخواد خودش ممکنه. تونم ینم مورد نیا تو حداقل



 دپ یجوراون ندارم طاقت من یطرف از. ادیب گهید

 . نمشیبب

 !رضا نکن سختش یلیخ   هم تو حاال_

 

 حال دنید. بود سخت  یلیخ رضا یبرا . بود سخت

 .بود ایدن حس نیبدتر ش، یکوچولو  خواهر شانیپر

  اگه. زهی عز برام یلیخ  اسی! یحام سخته من برا_

 آخه اما. ادیبرم خودش پس  از دونستمیم بود، هیسا

 ... اس ی

 من قلب کنج شهیهم که  هیدختر هی اسی! یدونیم

  پر صورتش  و ختهیر دورش موهاش و نشسته مظلوم

 پدر فوت خبر یوقت که یاصحنه  نیاول قایدق. اشکه

  قدرهمون   برام هنوزم. دمید اسی از اومد، مادرمون

  چهره، همون. مادرمونه ی  کپ اسی ،یطرف از. ستبچه 

 گرفته یوقت ترکهیم دلم. یآروم همون  رفتار، همون

 بدش حال باعث یگاه خودم کهنیا با یحت . نمشیبیم

.  ندارم اصال بدشو حال دنید طاقت بازم اما شم،یم

 ؟یشیم متوجه منظورمو

  خواهرت  باش مطمئن. رضا نباش نگران. گرفتم _

 ! خواهرم هاله که احترامه، قابل من شیپ قدرهمون 



 

.  بود احترام قابل شیبرا اسی. بود ن یهم هم واقعا

 و یاشک چشمان با را او رضا که ی دختر  ریتصو

  نشسته حاال کرد،یم مجسم دورش شانیپر یموها

 !یحام یهاپلک  پشت بود

 پشت از. گذاشت کنار را یگوش و شد  قطع تماس

  نگاه ایلی ا و هاله یباز به. کرد نگاه را  اطیح شهیش

 پر خدا یشه یهم که نجال بلند یهاخنده و کردیم

 بود تفاوت  هاله، و نجال نیب چقدر یراست. بود  یانرژ

  صداکم دیشا هم دلش ته از یلبخندها او! اسی تا

  حال رغم یعل د،یخر مدت تمام که ی دختر. بودند

 کمکش بود؛ داده نظر بود؛ آمده شیپا  هم خرابش،

 . بود کرده

 که یطورهمان . نگفت یدروغ نیکوچکتر رضا به

  و هاله از  اس،ی یبرا و بود مجالت  دیخر مشغول

 درس درمورد بود، گفته  قشیعال و یل یتحص یرشته 

 عاشق بود گفته دخترک. بود زده حرف یکم هم او

 ،یاضیر یعنی اشیلیتحص یرشته  از و  است سیتدر

 نرفتنش دانشگاه ل  یدل از. است نبوده یراض چندان

. نشود چشیپاپ فعال کرد یسع هم یحام و نزد یحرف



 داشت هاله. آمد  رونیب فکر از و خورد شه یش به توپ

 خنده با جاهمان  از نجال و دادیم تکان دست شیبرا

 :گفت

 در و جانیا یکاشت رو بچه . گهید ایب کرد  خی یباز_

 ؟یرفت

 

 .داد بلندتر را  جوابش و داد تکان یدست

  آوانس تام پنج. اومدم رو؟ شما ای کاشتم رو بچه_

 .دمیم بهتون

 ما تامپنج ایب ؟یگرفت کم دست داداشتو زن م  یت انقد_

 .میدیم  بهت آوانس

 

 :گفت شور با هاله

 مامان و ایل یا و داداش زن نمیبب. داداشم میت تو من_

 من سهم از هم آوانس تا پنج داداش! کننیم چه

 !بهشون ببخش

 

 فکر اما برسد شانیخانوادگ یباز به تا  رفت خنده با

 . شد اش دغدغه بود، زده رضا که یی ها حرف به



 *** 
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 ترسبُک  قلبش زد،یم حرف یکس با  هربار کهنیا

  یدختر به  بود کرده لشیتبد کمتر، اشغصه و شدیم

  نبود، منطقی ب نبود، فکریب. شیپ یساعات از ترآرام 

  معطوف یز ی هرچ که استی حکمت چه دانست ینم اما

 چه. کندیم دگرگون نیچن  را حالش شود،یم الیدان به

  و ناقص درددل ش،یها حرف و رضا! بد چه  و خوب

 ترک ینزد یواقع اسی به شد باعث او، با اش لفافه در

  شام، یبرا هیسا! شود ترمهربان  شود،  ترآرام. شود

  را غذا نیا یعال یبیب و  بود کرده زهیر  کوفته هوس

 آمد، که رضا تا شد کار به دست هم  زود. پختیم

 گوشت یبو. نشود  غذا شدن حاضر معطل ادیز

 بود، رفته  خوردش به که یمواد و ازیپ و کردهچرخ 

 سرخ نیح یبیب و دادی م قلقلک را هیسا یشامه 

 طاقتکم دخترک یصدقه  قربان مدام ها،کوفته کردن

  و کرد کم کم   را بود پخته که یاکته  ریز اسی. رفتیم

 : گفت ه یسا به



 دارم شک غذا، واسه یزنی م له له یدار یجور هی_

 !باشه کرده مهمونتون یزیچ ناهار مهشاد

 شوته هم کامل و می خورد تزایپ می رفت اتفاقا نه_

  خودت آخه. گشنمه گهید  جور هی االن یول. درآوردم

 ؟ !یبی ب انداخته راه یعطر چه نیبب کن بو

 

 در و برداشت را مواد از یاتکه  قاشق  با یبیب

 .کرد گرد ُکره، مثل راآن دستش

 کنه،یم  دم که برنج مبچه . اسمهی یکته  عطر نیا_

 .کنهیم  پر رو محله یهمه  عطرش

 

 .دیبوس را اشگونه لذت با اسی

 .بسه برام ،یبدون منو قدر  که شما فقط_

 مهمون! نیانداخت راه یبرنگ و بو  عجب به به_

 م؟یدار

 

 و سر یب یلی خ که رضا سمت به برگشتند نفر سه هر

 .شد جوابگو هیسا. بود شده  وارد صدا



 عشقه خودتو! عشقه خودمونو  چند؟  لویک مهمون_

 کوفته ؟!پخته  یچ واست هیسا نیبب ایب! داداش خان

 یباز احساساتت با قشنگ! اعال یکته  با زهیر

 !کنهیم

 

  با خواهرش،  یی  پررو یبرا اسی و دیخند  زیر یبیب

 ! داد تکان یسر لبخند

  آفتاب اومدم، و کار سر رفتم من! هی سا به نیآفر_

 !یکنیم یزی ناپره. یشد زرنگ  ؟یسمت کدوم دیچرخ 

  که آخ رضا؟ کنمیم بهت لطفا نیا از اولته دفعه_

تو  ! ایارین روت به وقت هی! رهیبگ چش 

 

 .رفت عقب یکم

  بُراده شده کلمیه همه که  رمیبگ دوش هی برم فعال_

 .ارم یم روت به بعد امیم. آهن

 

  تازه آفتاب. نبود یطوالن چندان هم حمامش و رفت

 تا  یزیچ که ییغذا و کردیم غروب داشت



 با داشت هیسا قول به بود، نمانده حاضرشدنش

 !کرد یم یباز احساساتش

  یبلند هیپا ی  آهن یصندل  یرو گاز، یپا  هنوز یب یب

 بود، ساخته شیبرا یطوالن یهاپخت  یبرا رضا که

 شام صرف  بساط داشتند هم  هیسا و اسی. بود نشسته

 کرده هوس  یهمگ را امشب کی. کردند  یم حاضر را

 را سفره  اسی. بخورند  شام شهیهم از زودتر بودند

 .برداشت

 نم؟ یبچ رو  زیم جانیهم ای هال؟ تو بندازم  یب یب_

 .مادر یدار دوست  هرجا_

 

 .ی خستگ از داد تکان یکم را گردنش رضا

 .مینیبش  اطیح تو میبر  بود خوب_

  ارمیب لویز بذار. اسی  گهی م راست رضا آره یوا_

 ...بندازم

 

 دیچرخ  نگاهش. کرد قطع را هیسا حرف زنگ یصدا

 پشت یکس  چه دانستینم کسچیه و هیبق صورت در

 اسی. کند باز  را در تا رفت و شد بلند رضا. است در



 خود با. کردیم را کارش داشت هاآن به اعتنا یب

  یصدا یوقت  اما! یحام  ای است، الیدان ای البد: گفت

  و چشم  و رفت پنجره یجلو د،یشن را اقدس مش

 .دنیشن یبرا شد گوش

 مادر؟ اقدسه مش_

 !یبی ب آره_

 .زمیعز داره کار ی چ  نیبب برو_

 . یبی ب باشه تنها فکرنکنم_

 

 ستادهیا که ییجا از. دیکش جلوتر را سرش و گفت

 مش یصدا فقط صدا اما نبود مشخص یزیچ بود،

  ییهاآن به و ستادیا ترعقب یکم رضا. نبود اقدس

 چقدر دانستینم اسی. بودند در پشت که کرد نگاه

  همراهان دنید از اخم. است نشسته صورتش در اخم

 .ورود  یبرا شاناجازه  کسب و اقدس مش

 رضا؟  ینها مهمو_

 (؟!رضا یخواینم مهمون)

 

 .آمد زبان به هم همراهش یها  خانم از یکی



 شمام میبود منتظر اما میاومد بدموقع اگه دیببخش_

 .دیبرس

 

 :گفت او بندپشت اقدس مش

 دارن اصرار قهیا که سه یا گتم ،یاوما که مید مه_

 .ان یب بوم ان،یب

 به دارن اصرار انقد که حاال گفتم ،یاومد که دمید من)

 .(انیب بگم اومدن،

 

  دیبا که فهماند یم رضا به یزبانیب زبان با داشت و

 راه و رفت عقب گرید قدم کی. برود کنار راه سر از

 همه. کرد باز همراهان  و اقدس مش ورود  یبرا را

 هیسا و یبیب سمت به و دیگز لب اسی شدند، وارد که

 .دیچرخ 

 !میشد  بدبخت یوا_

 ! خدانکنه مادر؟ شده یچ_

 رو نایا خانوم فخرالسادات. ستین تنها اقدس مش_

 !هست هم سبحان مامان  . آورده

 



  منگ و جیگ و سر پشت نتیکاب به دیکوب هیسا تن

 دیشن را هال در شدن باز  یصدا یب یب. ماند جاهمان

 .رضا گفتن" اهللای" هم بعد و

  سر چادر دیبر  باشه، باهاشون مرد دیشا. مادر دیبر_

 .  آشپزخونه تو دیبچپ نداره تیخوب. دیایب و دیکن

 

 آن مهر با. رفت رونیب دوآن از شیپ خودش و گفت

  یک   رضا نشد متوجه و کرد دعوت  داخل به را ها

  محجوب دو هر که برد شانی برا را دخترها یچادرها 

 . بودند ستادهیا ترعقب یکم آماده، و

. باز ی دهان با هیسا  و مانهیصم یلبخند با اسی

 اشخنده از شکفته صورت و اقدس مش به نگاهش

 .آمدند  جلو  احترام با گرید زن دو هم بعد و افتاد
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 نگه را خود و کرد مشت  چادر ریز از را دستش

  پا انگار خانواده نیا. نکند اخم. نشود تند تا داشت

  حاالت ی  پ نگاهش زیچهمه از شتریب. دندیکشینم پس



.  پررنگ اخمش اما بود ریز به سر. گشتیم رضا

 کردن خاموش بر عالوه  تا رفت اسی و  نشستند همه

  حرف یصدا . کند حاضر را یچا غذا، ریز یشعله

 هم اقدس مش. بود پچ پچ به هیشب شتر یب زدنشان

 !علمدار بود شده

 . میب مزاحمت ی بیب ببخش_

 .(میشد مزاحم یبی ب ببخش)

.  نیاومد خوش ؟یزحمت چه. مادر دیدار اری اخت_

 .خودتونه یخونه 

 

 َجو کرد حس رضا و کردندیم تعارف هم به ها زن

 از داشت امکان  آن هر. است نیسنگ ی ادیز او یبرا

 خود به را او فخرالسادات یصدا اما شود  دور جاآن

 .آورد

 ه؟ یچ شما نظر رضا، آقا ماندگار، یآقا_

 

 به اقدس مش. کرد نگاهش و برگشت جیو و جیگ

 .دیرس دادش



ر_  تا یب یهن فرصت هی نمو جون؟ رضا نه یچ تو نظ 

 بزنن؟ حرف انیب دوره

 یبد گهید فرصت هی شهیم جون؟ رضا هیچ  تو نظر)

 (کنن؟ صحبت باز انیب و

 

 اما گفته، چه اقدس مش بداند کهآنیب  سبحان مادر

 .گشود زبان او چون قبلشان، یها  حرف طبق

.  میندار ابدا رو  شما یخانواده  آزار ای مزاحمت قصد_

 عذر بر عالوه میاومد. میخانوم  هیسا خواهان واقعا ما

  دختر با دارید و سبحان یدهینسنج  کار بابت یخواه

 . نیبد مجدد یاجازه  و دیکن لطف گلمون،

 

 :گفت تند یکم اما محجوب و ری ز به سر رضا

 رفتن نیا به  هیاصرار چه آخه . بگم یچ دونمینم من_

.  بود شده اشتباه نیگفت خودتون که شما اومدن؟ و

 ...االن پس

 گهید فرصت هی از میدار االن بود، که  هم اشتباه_

 شما کنمیم  درک من! رضا آقا دینیبب. میزنیم حرف

  ناراحت چقد دونمیم اومده، بدتون اشتباه نیا از چقد



  حرف جان  هیسا با دانشگاه در رفته سبحان که نیشد

  شده، اشتباه. گهید روشه اسمش اشتباه اما زده،

 ...شهیم د؟یکن فراموش  شهیم. کرده اشتباه

 

  ینابخشودن را اشتباه نیا  و بزند حرف  باز آمد رضا

 مادر   حرف انیم! که نداد مجال هیسا اما کند فیتعر

 کرد؛یم فرار او از مدام  که ینگاه با و  دیدو سبحان

 :گفت

 ! بگم یزی چ هی الزمه... من دیببخش_

 

  چشم  منتظر و مهمان سه هر لب یرو  نشست لبخند

 . او به دوختند

 .بو خوشگلکم، بو_

 ( بگو خوشگلم، بگو)

 

 به یاه یثان کهآن یب و گرفت اقدس مش از را  نگاهش

 : گفت گرانید به رو کند، نگاه رضا

 شب اون بودن اشتباه درمورد همش دیدار شما_

 چیه من. ستین نیا اصال ما بحث اما. ن یزنیم حرف



  نهیا حرفم باشم، نداشته اشتباه اون به که هم یکار

 .ندارم ازدواج  قصد اصال که

 ...دخترم یول_

 

 :گفت فخرالسادات  به و داد تکان یکم را دستش

  اصال من اما. گمیم تعارفیب و رک انقد که دیببخش_

 .گهید سال  چند تا نه االن، نه. ندارم ازدواج قصد

 

 .افزود او از ییدلجو یبرا و کرد نگاهش  یب یب

. ازدواجه کنمینم فکر  که یزیچ  تنها به فعال_

 .نویا دیکن درک شمام  دوارمیام

 

  نگاهش فقط رضا و کرد پنچر حرف نیا با را همه

  شتریب اصرار به ازین نه. بود شده معلوم فیتکل. کرد

 اقدس مش و کردند برپا سه  هر. دادن ادامه نه و بود

 . کرد یعذرخواه  باز

. بکه ون  هه قسمتشونه هرچه خداخوش شرمندام_

 .شاالی ا ایجوون همه یخوشبخت



.  کنه همون قسمته یهرچ  خودش خدا. مشرمنده)

 .( شاهللا ان جوونا یهمه یخوشبخت

 

 از را آغوششان هم باز اما بود داده رد جواب هیسا

 اقدس مش  از دهیخواب یباد با. نکردند غیدر دخترک

 در سبحان. کردند رد  را کوچه چیپ و  کردند تشکر

.  بودند برگشته زود. بود نشسته منتظر نشیماش

 چه از هی قض دادیم نشان هم درهمشان یهاچهره 

. شد سوار و داد تکان یسر مادرش.  است قرار

 باخته دل یحساب  دانستیم. بود متاسف  پسرش یبرا

 !نبود دلهم او با دلبر که افسوس اما است

 

 *** 
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 پسر دیق یراحت  به هیسا کردینم هم را فکرش اسی

 از که یشناخت با. بزند را سبحان چون  یقشنگ چشم

 حیتفر با  زیچهمه به دانست یم داشت، خواهرش



 از پرطمطراق یهافی تعر نیهم یحت. کندیم نگاه

 به نسبت که یا سهیمقا با اما! خصائصش و سبحان

 را بارنیا هیسا داشت انتظار داد، یم  انجام خودش

  شیهاحرف را،  نگاهش. کرد یم برخورد تریجد یکم

 نیا رفتن و آمدن ن یح را شدنش  دستپاچه را،

  با خواهرش  قبل چندروز دار ید. بود دهید خواستگارها

  بود یمحکمتر لیدل هم حالش ختنیر هم به و سبحان

 !احساس نیا یبرا

 سفره یدیقیب با هم مهمانان رفتن از بعد کهنیا اما

 اسی به خورد، شام اشتها و لذت با و انداخت

 پسرک به نسبت یاحساس چیه خواهرش فهماندیم

 !ندارد قشنگ چشم

 فرق هم با شانیایدن. داشت فرق یل ی خ او با هیسا

 را غمش و ختیریم خود  در را زیچ همه اسی. داشت

هر ش،یهای شاد یول داشتی م نگه خود یبرا هم  م 

  و خوب ه،ی سا اما. ساطع گرانید سمت به و شدیم

 چه دادیم  نشان رفتارش با.  بود زبانش یرو بدش

 یکس از را یزیچ آمدی م شیپ کمتر و دارد یحال

 کی فقط که  کوچکترش  خواهر برخالف. کند یمخف

 ارزشمند یمت یغن چون را  رازآن و داشت نهیس در راز

. نشود متوجهش  کسچیه تا کردیم  حفظ نهیس در



 و خودش  با که یروز سه از! الیدان یحت کس،چ یه

 و گذشت هم گرید چندروز بود، کرده قهر الیدان

 که بارک ی را شیصدا. رفتی نم پنجره  سمت چنانهم

  خانه داخل به اعتنایب اما د یشن کوچه از بود، اطیح در

 .باز نشود ریگبهانه  دلش تا رفت

  دوبار یکی. بود نرفته رونی ب هم خانه از مدت، نیا

 مجبور تا گذاشت تنها یبیب با را او اسی و آمد زیعز

 به دنشیناز درمورد را ه یهمسا نیا یها حرف  نباشد

 هم اقدسمش یکشقرعه در. بشنود پسرش تنها

 گفت یشاد با یبیب یوقت فقط و کند شرکت نخواست

 برادرش یبرا اند،درآورده قرعه از را رضا نام

 یمال یهادغدغه از یکم شدیم. شد خوشحال

 جمع نیا اما. شود کمتر داشت، که اگر برادرش،

  چهارشنبه دنیرس با ها،  ینینش خانه  و ها یزیگر

 دوساعت یکی تا یستیبهز کالس. شد  تمام ظهر،

 وسواس نی کمتر با. رفتیم دیبا و شدی م آغاز گرید

  در دم. رساند را او دوباره رضا و شد حاضر  ممکن،

 یبرا نشد اگر که گفت بار نیچندم  یبرا هم

 تماس مطمئن  یآژانس با حتما د،یایب  بازگرداندنش

! نشود یگذر نشان   و نامیب  یهایتاکس سوار  و ردیبگ

.  بود کرده فرق یکم حالش هفته، کی حدود از بعد



  خندان صورت بود نکرده هم فراموش بود، نشده بهتر

 حس دانستیم کهنی هم اما! را ایدن به رو الیدان

 دعوت آرامش به را او رد،یگیم شاگردانش از یخوب

 فرستاد کالس داخل به یمهربان  با را ها بچه. کردیم

  در که بود مقابل کالس  شاگردان متوجه حواسش و

 از. ندارند معلم بود مشخص و دندیچرخی م راهرو

 ست؟ین یحام یعنی: گذشت  فکرش

 ممکن. رفت خودش کالس به و نشد ر ی گیپ ادیز اما

 خود حال  به را کالسنیا دانستیم. دی ایب رترید بود

 .  کندی نم رها

 به کالسش یهوا داشت، را انتظارش که طورهمان

. کند راهروبه را دلش حال  توانست ممکن نحو نیبهتر

  شدند؛یم  ییراهنما یدوره وارد تازه که ییهابچه 

 یانرژ اسی و بود قبل از شتریب هم طنتشانیش

 و داشت دوستشان. هاآن یسرزندگ نیا از گرفتیم

 دانسته لذت، با. بود سیتدر یفتهیش ها،آن  از شتریب

 در یشرفتیپ که  هربار و آموختیم ها آن به را شیها

. گرفتیم قرار یکم قلبش د،یدیم هاآن  از یکی

  رونیب را هابچه  یسخت به و شد یطوالن  یکم کالسش

  جواب و سوال و زدن حرف  به بودند مانده. فرستاد

 یبرا! زی چهمه  درمورد جوانشان یلیخ معلم   کردن



  ی  چا دیق و بازگردد خانه به زودتر داد حیترج نیهم

 دیفهمیم اگر رضا. بزند تعارف، با را کالس از بعد

 که هرطور و نداشت آرام گرید فتاده،ین راه هنوز

 ندهد اجازه تا رساندیم  یستیبهز به را خود شدیم

 سمت به! بماند  آژانس و نیماش انتظار در خواهرش

 نیکوچکتر.  دید بسته را مقابل کالس در   و رفت دفتر

  تا رفت و  انداخت باال یا شانه. دیشنینم هم ییصدا

 اما کنند خبر آژانس شی برا کند خواهش تیریمد از

 و عقب به  برگشت. نبود جاآن یکس و بود  یخال دفتر

  در که دیشن  و گرفت را  ریمد سراغ. دی د را یآبدارچ

 دارد جلسه  یا خانواده با  ،یستیبهز مجاور ساختمان

  با را درخواستش تشکر، با. گرددیبازم گرید یکم و

 . کرد مطرح یآبدارچ

 

  ای د؟یریبگ آژانس هی من ی برا لطفا شه یم دیببخش_

 .بزنم  زنگ خودم نی بد شوشماره

.  رمیبگ ستمین بلد شماره که من. معلمخانوم شرمنده_

 هی تر،نییپا  متر یسستی ب د،یبزن رونیب که در از اما

 .  آژانسه

 



. بود گفته درست. کرد رفتن قصد و کرد  تشکر دوباره

 . دید سی تاس تازه آژانس کی تر،طرفآن یکم قایدق

 

 ست یب_و_ صد_پارت #

 

 

 گرفته ها بچه  از که یمثبت یانرژ با و گرفت یتاکس 

 رضا چشم به که یناب ی  انرژ. برگشت خانه به بود،

 .خواهرش یبرا  بود خوشحالو آمد هم

 رفته شهرشان به یحام که دیشن او یهاحرف  انیم

 حتما. دید سکوت در را کالسش چرا دیفهم تازه. است

 به بود  قرار باز که بعد روز. بود نشده برگزار

 زنگ. آمد رترید و داشت قرار رضا برود، یستیبهز

 هم او. دی ایب اسی تا است منتظر کوچه سر که زد

  کوچه انیم. ونددیبپ برادرش به تا رفت زنانقدم

 نیهم و رفتی م ور ایدن نیماش با که دید را شهرام

 با و کرد نگاهش غیدریب پسرک د،یرس او به اسی که

 بود کرده صبر انگار. دیکش کارش از دست خندان یلب

  افتاده، نییپا  یسر با دخترک. کند سالم  او به اسی تا

 یدهیدر نگاه یادامه شد جوابش. کرد سالم آهسته



 بماند خواستینم ابدا!  او به کشدار یسالم و شهرام

  که طورهمان پس. بزند حرف او با شود مجبور و

  کوچه سر و گذشت کنارش از هم نرم بود، آمده آرام

 اسی که بود نیماش پخش   به حواسش رضا. دیرس

 .نشست  کنارش

 .نشه رتید دوارم یام فقط_

 .نباش نگران نه_

 

 با. برگشت و رساند یست یبهز به سرعت به را او

  بازگشت بابت الشیخ ،یست ی بهز کینزد آژانس وجود

 ! طورنیهم هم اسی. بود راحت خواهرش

 

 دو یکی رغمیعل. داشت دوست هم را روزشآن کالس

 یانرژ و داشتند یریادگی  در مشکل یلیخ  که یشاگرد

 شی برا زیچهمه  مجموع در اما گرفتند،یم  او از یادیز

 همان در هم  را یآبدارچ ی  چا  وانیل. بود کننده یراض

 اشمانده یباق شاگرد ن دا، تا کرد صبر و خورد کالس

 را جاآن بعد و برسد آخر سوال جواب  به کالس، در

  سوال نمونه هاآن به ح،یتوض یکل از  بعد. کند ترک

 دخترک. بود  نشسته هنوز ندا و کنند حل تا بود داده



 خدا و دی رس  جواب به  باالخره اما رفتیم شیپ ُکند

  دید را اششده حیتصح یبرگه یلذت چه با دانستیم

   تشکر،  نیهم و نگاه ن یهم. کرد تشکر اسی از و

  قصد  تیرضا با و زد کنار را اشی خستگ یهمه 

 کرد، نگاه مجاور کالس به که هم بارنیا. کرد برگشت

 . خاموش را چراغ و دید بسته را در

 و زد رونیب  اطیح در از. بود امدهین هنوز یحام پس

  حرف خواهرش آوردن درمورد یحام کرد فکر خود با

 بعد و شوند  تمام او امتحانات تا بماند بود ممکن زده،

 در چه شد؟ی م چه کارش پس. اوردیب  خود با را او

 رفتیم آژانس  سمت به! یستیبهز در چه و شرکت

 فکر در ی  او ، هم پشت بوق دو آن، به دهینرس اما

 کی! صدا سمت  به دیچرخ سرش و داد  تکان را رفته

 زود باشد، داشته توجه قصد  کهآن یب و کرد نگاه آن

  شدیم هم  یآن نگاه همان با اما برگرداند را سرش

 به رفت نگاهش دوباره! بشناسد را  یحام نیماش

 !دیکش نییپا را شه یش یحام و  نیماش سمت

 ! اسی باال ایب_

 



  و یستیبهز ساختمان سمت به دیچرخ  سرش اراده یب

  آمده یک   بود؟ دهیرس کجا از. ستینگر یحام به باز

 بود؟

 اشروانه یحام  که ینگاه با ابتدا همان  و رفت  جلوتر

  را جلو در  پس. ندارد نشستن عقب حق دیفهم کرد،

 .دیکش باال  شدن، سوار یبرا را تنش و کرد باز

 !سالم_

 ! امروز یکرد رید! سالم_

 ن؟ یبود کالس سر شما. دیکش طول کالسم بله_

 

 ؟!امروز گفت چرا کرد  فکر خود با حال همان در و

!  کرد یم حساب  شیبرا خروج  و ورود ساعات انگار

 سر از را حرف و درآورد حرکت به را  نیماش یحام

 .گرفت

.  کالس سر اومدم هم راست هی. اومدم روزید. آره_

 تموم زودتر امروز. یبود رفته تو شد، تموم تا اما

 ! یایب  تا دیکش طول یکل یول کردم

 



 چطور پس بود؟ آمده روزید. کرد نگاهش تعجب با

 د؟ ی ند او از یاثر

 شما؟  نیبود اومده مگه  روزمید_

 !گهید داشتم کالس_

 نیبود نرفته مگه که، نهیا منظورم! دونمیم... نه_

 شهرتون؟ 

 

 .گرفت چشم باز و اسی  به دوخت نگاه پرمکث یکم

 ! گهید  داره یاومد ه ی ،یرفت هر_

 

  در و داد تکان  یسر د،ید مجدد که را اشره یخ نگاه

 .داشت طنز یچاشن  لحنش. نشست صاف شیجا

 

 خبر؟   چه_

 

 :گفت حواس یب

 ؟ یچ از خبر_

 !کالست! خودت از_



 .خوبه  یچ همه_

 هم به کالسو بخواد که یدار  هم نخون درس  شاگرد_

 زه؟یبر

 هستن دونفر یکی اما. نه که طونیش  نخون   درس_

  خودشونم که نمیبیم. شه  کار باهاشون  شتریب دیبا که

 . کننیم تالش

  هم خونه،ینم درس هم که دارم یکی من! باز خوبه_

 .کنه یم مقاومت ی ریادگی مقابل

 ؟ یچ یعنی_

 وقت. رمیگ ینم ادی من گهیم و سادهیوا سفت یعنی_

 !نکن من صرف

 

  حال درمورد  یحام داشت  انتظار چرا دانستینم

 جمالت و نکرد یکنجکاو یاذره اما بپرسد روزشآن

 .سشانیتدر  و یستیبهز سمت بود رفته همش پشت

  واسه  رفته، نصفشم که ساعت شیش نی ا نکنم فکر_

 .باشه  داشته یا دهیفا دمید من که یپسر نیا

 .نداره عالقه درس به حتما_

 .نداره عالقه کی زیف به آره_



 حاال؟  دیکنی م کار یچ_

.  کرد محدودش  ای بست پاشو و دست دینبا خب_

 نداشته دوست وی زیچ یکی  شهیم. گهید نداره دوست

 بهش؟ کرد لشیتحم  زور به باشه،

 ! نه_

 کنم کمک کنمیم یسع  رو جلسه دو ی کی نیا من_

 خودش بعدش برا گهی د. بگذرونه شویانیپا امتحان

  زیچ سمت شعالقه ممکنه. رهیبگ می تصم تونهیم

 نخواد اصال دیشا. یا گهید یرشته. باشه  یا گهید

 .بخونن درس همه که  ستین قرار. بخونه  درس

 

 ک ی _و _ستیب_و_ صد_پارت #

 

 که آوردی م اسی یرو  به را یزیچ لفافه در داشت

  نیا که بود یکس تنها یحام . نبود دنشیشن مشتاق

 درس درمورد حیتوض یبرا شد یم اسی چیپاپ همه

 عوض و گران ید چاندنی پ استاد هم او و نخواندنش

 !بحث کردن



 بود یراض خواهرتون . شهرتون نیرفت دونستمی نم_

 دهاش؟یخر از

 

  نگاه اطراف به مثال و چپ سمت به چرخاند را سرش

 نیا  حق یاساس طور کی بود کرده هوس. کرد

  یبرا گذاشت اما بگذارد دستش کف را سرتق  دخترک

 !بهتر  وقت کی

 ... کرد غر غر کم هی_

 

 !دیدو  حرفش، انیم

 م؟یگرفت یاشتباه وی زیچ نکنه ومد؟ین خوشش_

 نیاول گفتیم ! کرد غرغر  اومد خوشش  چون اتفاقا_

  واضح انقد حاال! کردم د یخر براش زادیآدم مث باره

  منم! صفره  مقه یسل فهموند بهم ییجورا هی اما نه، که

!  اسی خونه در یفرستیم ستتویل بعد دفعه گفتم بهش

 !شهیم  کم منم زحمت

 

 .کرد نگاهش خشنود

 !نبود دهیفایب زحمتتون بازم خداروشکر_



 

 و کج مقهیسل ،ییزایچ هی تو! کرد شهی م چه_

  من سر از دست هم هاله خود جالبه! ستکوله

  یچ و خوادیم یچ گهیم من به ادیم باز. دارهی برنم

 ! خوادینم

 

  که ییهاوقت ادی به اما کجاست  نبود معلوم حواسش

 چه گفتیم رضا به فقط او و بودند زنده پدرومادرش

 .دیخند تلخ لبش دارد، الزم  یزیچ

 !داره قبول جوره همه رو شما چون دیشا_

 

 یحام. نامفهوم و بود زمزمه به هیشب شیصدا

 . کرد نگاهش

 ؟یگفت یزی چ_

 

 .خورد یتکان

 رقمه همه و یکی آدم. ستی ن قهیسل بحث وقتا یگاه_

 و ادیبرم یچهمه  پس از طرفش مطمئنه. داره قبول



. خودش سمت بره بازم داره دوست که نهیا. گهینم نه

 !باشه کوله و کج شقهیسل اگه یحت

 

 ! شد نی ر یش لبخندش بارنیا و گفت

 که وقتا اون! رضا با بودم یجور  نیهم  یوقت هی منم_

 ...هنوز مادرمون پدر

 !امرزهیب خدا_

  هیسا هم و من برا هم اونا هاموقع  اون ! ممنونم_

 بود رضا دست دنبال چشمم من اما کردن، یم دیخر

.  بده لشیتحو بهم قراره یک   و گرفته یچ نمیبب که

 و در.  نداره قهیسل اصال  رضا که زدی م نق هیسا

  شهیهم رضا. داشت فرق من برا اما! داشیخر  هیدهات

  یدهایخر  از شتریب که دیخریم واسم رو ییزایچ

 که یبار نیاول اصال! اومدنیم بهم مامان  و خودم

  یروسر هی واسم رضا اد،یم بهم یزرشک دمیفهم من

 چمدونم تو هنوز که بود دهیخر کوچولو ی  زرشک

 . داشتم نگهش

 



 یم را دخترک لذت یحام  و بود خاطراتش غرق

 .کند احساس راحت ش یها حرف انیم از توانست

 ؟ یچ االن_

 

! کرد خود  متوجه را او و کرد مار و تار را افکارش

 .شد استفهام از پر صورتش

 ؟یچ  االن یچ_

 برا نایا یگفت درموردش؟ نظرت شده  چطور االن_

 .  بودن نشده مرحوم تخانواده که ییوقتا و هاتهی بچگ

 شهینم رو زایچ یبعض االن. کرده فرق االن... خب_

 خودم من و کاره سر رضا  ،یطرف از. بگم رضا به

 . بخوام رضا از ستی ن الزم. مخونه  دیخر مسئول

 افته؟ یم اتفاق نیا یک    از نظرت به_

 ؟ یاتفاق چه_

  وجودبه یک   از. گرفتنه فاصله کردنه، یدور نیا_

 یا ینیبیم یکنیم وا چش هوی که گذرهیم چقد اد؟یم

.  هاتونیبرادر خواهر نیب افتاده فاصله  چقد! غافل دل

  خودت دونه یم چون توئه، یدایخر تشیاولو اون نه



 به گفتن یرو  تو نه ،یمونی نم لَنگش و یدی م انجام

 . یدار اونو

 

  کهنیا نی ع در استدهی چ یپ یادیز حرفش کرد حس

 اما داشت نیآست در  جمله هزاران  جوابش یبرا

  هزاران را  هاحرف یبعض یگاه. نبود بلد را گفتنش

  یکالم گفتن به قادر اما یکنی م یحالج  فکرت در بار

 .یستین ریغ  یبرا هاآن از

 !دونمی نم_

 

 هم واقعا. بود نیهم دیبگو شدیم که یز یچ نیترساده

 یوقت از دیبگو  شدیم. دانستینم درست را جوابش

 یرو را مادرمان چادر رضا یوقت از. شدم بزرگ که

 :گفت و  انداخت سرم

 کنم،یم نگات هربار بذار.  اسی ارین درش وقت چیه_

 ! رهیبگ آروم دلم و فتمیب مامان ادی

  چشم یشوهرعمه  که ی روز همان از دیبگو مثال ای

 لمس را تنش و کرد نگاه ه یسا به یهرزگ با ماندهیدر

. شد زیگالو ناموس سر جاافتاده مرد   با رضا و کرد



 جان به راهمه پچ پچ و  ختیر هم به را چهلم مراسم

  شوهر راه یبدرقه را  گرانید لعنت و تف و دیخر

 با رضا تا نکنم یکار کهنیا از دمیترس من و کرد عمه

 سر بر همآن شود قهی به  دست یابهیغر  و آشنا هر

  شدن لعن به شود منجر تهش که ییدعوا! ناموس

 !گرانید توسط

 را امی روسر الیدان که یوقت همان از دیبگو  شد یم ای

  و انداخت میموها یرو  و برداشت  نیزم یرو از

 هیگر جور ن یا بابا و  مامان یبرا گری د تا خواست

 پف میبایز چشمان کنم،یم که هیگر گفتیم. نکنم

 که یروز همان. نندیبی م زشت را هاآدم و کنندیم

 شانهیپسرهمسا  یبرا دلش اسی بار نیاول یبرا

  کند فیرد یحام یبرا شدیم را هانیا یهمه . دیلرز

 ...اما

 یخانه   و کوچه به تعجب با کرد، توقف که نیماش

 .زد زل زیعز

 م؟ یدیرس_

  شتریب  تا بگردونمت گهید دور هی ببرم یخوا یم_

 !یکن فکر

 



 :گفت حواسیب و جیگ

 ؟ یچ به_

 هی. یخودت تو همش ستقهیدق چند ؟یپرسیم من از_

 !یکنیم اخم بار هی و یزن یم لبخند بار

 

 . خواست عذر لبخند یکم با اما شرمنده

 .رسوندنم بابت ممنون. نبود حواسم. دیببخش_

 !کنمی م خواهش_

 

 دو_و _ستیب_و_ صد_پارت #

 

 .زد شیصدا یحام که  رهیدستگ سمت رفت دستش

 ! اسی_

 

 .کرد نگاهش و برگشت

 هست من نیماش پس ه،ی کی رمونیمس مدت هی فعال_

 ؟ یاوک. آمدمون و رفت یبرا



 

  هم طورهمان کرد،یم نگاهش و بود مانده جیو و جیگ

 :گفت

 ! باشه_

 

 که نیهم  اما آمد کار سر از رضا بعد، ساعت کی

  را در و برگردد شد باعث در یصدا شد، اطیح وارد

 با بود همراهش زیعز بازگشت، دوباره یوقت. کند باز

 . لب بر پررنگ یلبخند و یکپوباف  ی  ریحص ُمجمع کی

  کم هی. آورده یحام داده رو نایا برادرم زن  ن،یالبنام_

 ... با  هییخرما کلوچه و نگیرنگ

 

  را کوچک نسبتا یابسته و کرد باز را  یریحص در

 :گفت مهربان  و اسی  سمت گرفت را آن. درآورد

  از تشکر خاطربه. اسمی واسه فرستاده هاله نمیا_

 یمرس بگم بهت  عالمه هی گفت و زد زنگ. دهاشیخر

  خودش یجمله نیع! یمهربون و قهیسل خوش انقد که

 !بود

 



 و رضا تعارفات و تشکر جواب. دیخند دوباره و گفت

. رفت رونیب خانه از و داد تیمیصم  با را گرانید

 آن از تا خواستیم و کردی م بارش متلک مدام هیسا

 نماند بینصیب اتش،یمحتو و بایز یلیخ  یچوب یجعبه 

  یریچشمگ   ورآالتیز ی  پ  دیچرخیم چشمش اسی اما

  خود دست کار هاآن یهمه  دانستینم  موقعآن که

  یحام چرا که کردیم فکر نیا به فقط  و اند هاله

 ی حرف چرا ای نداد او به را جعبه نیا خودش

  یلیخ رضا را سوال نیا  جواب یول نزد؟ درموردش

  کی حرمت که بود یمرد  یحام. دانستی م خوب

 و اعتماد مثل ییزهایچ. کردیم حفظ را ییزهایچ

 ! را یمردانگ

 

 سه_ و _ستیب_و_ صد_پارت #

 

 با او و بقاپد دستش از را جعبه داشت یسع هیسا

 . کرد یم  ممانعت خنده

 دمیشا. داخلش هیچ مینیبب! اه. گهید  خب کن باز_

 ! اصال هیخال

 



 .دیخند اشی حرص صورت به یب یب

 مادر؟ یخالجعبه  شهی م مگه_

 کار جعبه. بکن نگاش هی شما ؟یب یب نشه چرا_

. دانشگاه یهابچه  شیپ نایا از دمید من. دسته

 !پولشه خداتومن

 

  یکارکنده  یبایز یجعبه  نیا دانست یم هم اسی

  لحظهآن اما دارد یادی ز یماد ارزش براق، یشده

 که یلطف به. کردیم فکر اش  یمعنو ارزش به شتریب

  کی بابت  تشکر یبرا همآن. بود کرده  حقش در هاله

 ! کوچک کار

 فیرد زیآوگردن و دستبند عالم کی.  کرد باز را جعبه 

  متیق سر بر یبی ب با داشت هیسا. چشمانش شیپ شد

 .زدی م چانه  جعبه یبیتقر

 گندم نون  میدیند. یبیب متشه یق دوتومن یکی خدابه _

  نبات و  نقل مث دانشگاه یپولدارها بچه  دست یول

  یزیچ نی همچ یجا دنیم پول یکل! زا یچن یا ختهیر

 داخلش گهید کن فکر. بفرستن یکی برا کادو هی که

 پونصد ری ز اما کهی کوچ نیا درسته حاال ! خبره چه

 . ستین تومن



 

 . حرفش وسط دیپر و آمد  حمام از دست  به حوله رضا

 تو نزن یجورنیا پونصد؟ یاومد هوی دوتومن، از_

 ! بُزخر مال سر

 نهیا مهم! تومن  صد اصال بگو تو کمه؟  مگه پونصد_

 !خوشگله که

 

 گشتیم نگاهش اسی و بودند حرفشان ریدرگ هاآن

  اهل معموال که ییاو. اشی چوب  یهامهره و زهایآو یپ

 دوستشان دورادور فقط و نبود ورآالتیز جور نیا

 .گشود نیتحس به لب دنشانید با داشت،

 . خوشگلن چقد! نیبب  رو  نایا یوا_

 

 کار فیظر  و بود بلند. برداشت را دستبندها از یکی

رد یهادانه. بود شده  چند. کرد  لمس را شیبای ز و گ 

 از آن به متصل ریزنج  و مچ دور  چاندشیپ دور

 و کرد رها را رضا و یبیب ه،یسا. شد زان یآو دستش

 . اسی سمت به کرد تند پا



 ،یشد فوریک چقد نیبب! ازش یکند دل عجب چه_

 ! خب یکردی م باز زودتر

  که هیحیتسب همون هیشب. ه یسا خوشگلن چقد نیبب_

 آمد  جلوتر رضا. خودش با بود آورده  رضا یسر هی

 یرو که را دستبند. دخترها با داشت فاصله هنوز اما

 :گفت دید اسی دست

 .  تونهیز یهسته  نیا_

 

  شیهادانه. برداشت  یگرید دستبند حظ با هیسا

 . رتریچشمگ   و بود بزرگتر

 بده نویا! یاساس درآره چش! غورهیُ  چقد! نویا یوا_

  بنازه کمتر گهید ببندم روی انیکاو دختره نیا فک من

 ...به

 و الت هیشب چرا زدنه؟ حرف طرز  چه! هیسا_

 ؟یزنیم حرف یابونیخ  یهالوط 

 تو هم شی کی اصال ایب! من جون نشو معلم رضا_

 !بردار

 

 :گفت خنده با اسی



 حاتم یکن  یم بخشش و بذل یدار فهی خل  سهیک از_

  یخوایم  خودت واسه که یاون سر هنوز من ؟یطائ

 !بهت ندادم یاوک

 

 در" یاوک" گفتن نیح ،یحام یصدا  چرا دینفهم و

 !شد اکو سرش

  جاش با  رو آش کنم،  اراده ؟یبد یاوک  قراره تو_

 ! خودت  بهم یبخشیم

 !مینیبب کن اراده_

 ؟یدی نم یعنی_

 ؟یکن امتحان یتونیم_

 !انقدا ینبود سی خس ! اسی_

 .خواهرش به یحت. بخشه ینم شو  هیهد آدم_

 

 :افزود هم رضا

 بود محال. خودت به داد یم مهشاد رو  نایا کاش_

 .شه  رد کمدت در از  اسی یبذار

 اس؟ی از کردم م یقا ویزیچ یک   نذاشتم؟ یک  _



 

 .انداخت باال  شانه  اسی

  یخوایم هرقدر یتونیم. زدلمیعز کنمی نم میقا منم_

 موهیهد باش  نداشته انتظار واقعا اما. ی کن نگاشون

 .بهت ببخشم

 

 به کرد نگاه بارنیا  ،یدلخور یکم و یناباور  با

 .یبیب

 .که دیبخش رو هیهد شه ینم. مادر گهیم  راست خب_

 .من  واسه شدن دون آداب همه چه  نیبب االن_

 

 به سه هر بعد،  یکم و کرد نگاه یبیب و رضا به اسی

 دخترک. دندیخند بلند هیسا یشده پنچر صورت

 او از را  یزیچ  کوچکش خواهر کردی نم را فکرش

 .بود بخشنده شهیهم اسی. کند غیدر

 زایچ نیا از که من. بردار یخوایم هرکدومو  ایب_

 . ندازمینم

 



  حرفش و  جعبه اتیمحتو نیب زد یگشت نگاهش اما

 .شد عوض یکم

 استفاده ییدوتا. دارمی برم خواستم  هروقتم حاال_

 ه؟یسا نه. گهید میکنیم

 

 و نبود نیشیپ اسی آن اسی گذشته، چندروز نیا

 حس. کرد نگران را هیسا  آن کی امروز یهاحرف 

  دادیم آزارش نیا و شده دور او از خواهرش کردیم

  دخترک  و بود لمیف هانیا یهمه دیفهمیم حاال اما

  جعبه یناگهان حرکت کی در پس. داشت یشوخ قصد

 .برداشت خود یبرا  را همه و دیقاپ دستش از را

 رضا، و یبیب هم تو، هم که کنم مشیقا  ییجا هی_

  ن؟یندازیم دست منو. نیبمون  رونیح

 

 به نگاهش هنوز اسی  و دیدو باال را  ها پله خنده با

 نیاول در خواستیم. بود تونی ز خوشرنگ یها دانه

 تا فرصت نیا و  کند تشکر یحام  از فرصت

  که شدیم یساعت مین. نشد محقق بعد یچهارشنبه 

 سمت به ناهار، از بعد تا بازگردد رضا بود منتظر

 قهیدق چهل شد ساعتش مین اما. شوند یراه  یستیبهز



  بزند زنگ او به تا برداشت را یگوش. امدین رضا و

 در را یگوش. زد زنگ خانه تلفن به رضا خود که

 .برداشت را تلفن و انداخت ش یمانتو بیج
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 رضا؟  الو_

 هنوز؟  ینرفت تو اس؟ی_

 !که یومدین رفتم؟ی م دیبا_

  زنگ یحام. یرفت االن تا حتما کردم فکر . بابا یا_

 .ارهیم و بره یم خودش با رو تو گفت زد

 

 .شد  بلند خانه در یصدا بارنیا

 .رضا زننیم در_

 زدم زنگ... یراست آها. برو پس باشه.  هیحام حتما_

 بود بزرگه منقل. مغازه ادیب قراره یغروب الیدان بگم

 ...رمردهیپ رزنیپ هی مال گفتم



 خب؟ _

 با الیدان غروب که دست دم بذارش یبی ب بگو_

 .  ارهیب خودش

 

 .شد بلند در یصدا دوباره

 مادربزرگ ادتیع  رفته هیسا با. ستین یبی ب_

 .بهت که گفت! مهشاد

 نبود؟ سه  مگه مالقات! زود چقد_

 ! چهار تا دو_

 برو فعال. گهید بکش زحمتشو خودت... پس باشه_

  اگه حاال.  یاومد حتما موقع اون تا. نشده رتید تا

 .گمیم هیسا به زنم یم زنگ خودمم بود ادمی

 

. انداخت سر یرو را چادرش و کرد قطع  را یگوش

  آمدیم. بود دهیند درست را الیدان که بود  وقت یلیخ

 رضا به را  شیهاحرف  و در دم همان اما رفتیم و

  رفت هاآن یخانه  به اسی نه و آمدیم داخل نه. زدیم

 تا کرد دعا لب ریز. ندیبب را او تا داشت  یآمد و



...  دلش اما باشند آمده هیسا و یبیب  خود موقع،آن

 !داشت  یگر ید یتمنا

  چشم بر که ینکیع با و  نیماش به زده هیتک یحام 

 یخانه  یپنجره  یرو بود رهیخ نگاهش داشت،

  جاآن را ایعرش قبل، ی قیدقا که یاپنجره! هیهمسا

  باز، یشین با و نشسته اتاقش یپرده پشت! بود دهید

 یحام نشد متوجه و زدیم دید را طرفآن و طرف نیا

 .است دهید را او

 !سالم_

 

 .آورد خود به را او اسی یصدا

 !رومون کرد باز رو در یکی عجب چه! سالم_

 

 .دیخند کوتاه

 حرف اون با داشتم بود زده زنگ رضا! دیببخش_

 .زدمیم

  م؟یبر ! خب_

 ! میبر_



 

 و گرفت عقب دنده یحام. بست را کمربندش و نشست

 شهرام اسپورت زرد نی ماش دند،یرس  که کوچه سر

 ناخواسته  د،ید را او که یحام. شد سبز راهشان سر

  بر نشسته دختر دانستینم که او و دیکش هم در ابرو

 نیماش از را نگاهش ییپررو با ست،ی ک جلو یصندل

  تا کرد متوجه را او یحام  بوق تک. نداشتبر  یحام

 تک و کوتاه توقف نی هم و برود کنار راه سر از

. سو آن به  بچرخد نگاهش هم اسی شد باعث بوق،

  یلیخ دخترک و افتی یتالق شهرام نگاه با که ینگاه

 .برگرداند سر زود

 

  یرو را چادرش اسی گرفتند، فاصله محله از که یکم

.  دید دخترک مچ دور را دستبند یحام و  کرد مرتب پا

 از را بحث قایدق اسی که دیبگو  یزی چ  خواستیم

  یادآوری با همآن. کرد آغاز یاصل مطلب همان

 .بزند بود قرار که ی حرف یناگهان

 !یحام  آقا یراست_

 

 .کرد نگاهش برده،منتظر  باال ییابرو با



  زیعز روزاون که ییها  یسوغات بابت خواستمیم_

 گفتمیم زودتر دیبا دیببخش. کنم تشکر ازتون  آوردن،

  هاله که یاه یهد بابت نشد فرصت و دمتونیند اما

 . کنم تشکر فرستادن، مادرتون و جون

  هاله دوبار یکی اتفاقا. بود ناقابل. کنمی م خواهش_

  گفتم! نه ای یبود یراض اومد؟ خوشت دی پرس زد زنگ

 !دونم ینم

  جون هاله هم. نکنه درد هم دستشون. بود  یعال بله_

 نیفرستاد و نیدیکش زحمت که شما هم. مادرتون و

 . خونه در

 

 در هانه یآ نیب نگاهش دستش، ریز دیلغز فرمان

 !نشده  رترید تا راهش کردن باز یبرا بود گردش

  ایباز جنگولک نیا اهل اسی خانوم گفتم  من راستش_

 .نپسنده دیشا! ستین

 !داره فرق منه، دست کار گفت  هاله یول

 



  از رتشیح بر عالوه شد باعث شوخش لحن و حرفش

  کم کم که  یاخنده. بخندد نرم بود، دهیشن که یزیچ

 !شد پرصدا

 !گفتم یدارخنده  زی چ_

 ...فقط نه_

 

 لب به تعارف یب را حرفش و دیگز لب خنده، انیم

 .آورد

  خانوم  نیگفت... یعنی ن؟یگفت بهش  یجورن یهم_

 اس؟ی

 

 دنیفهم با  بود، نشده منظورش متوجه ابتدا که یحام

 اشمردانه یخنده یصدا و خنده ریز زد بلند حرفش،

 .کرد اسی یهاگوش مهمان را

 ! دختره نیا گفتم دمیشا دونم ینم! اس ی گفتم نه_

 

 !انداخت خنده به هم را  اسی. دیخند دوباره و گفت

 اومد؟ خوشت واقعا حاال_



 جونه؟  هاله دست کار نیگفت. قشنگن یل یخ  واقعا آره_

 

 : داد ادامه و  چرخاند مچ دور را دستبند

 واقعا. تونه یز یهسته از نیا گفتیم رضا_ 

 ...ای رو جعبه کرده؟ درست خواهرتون

  با. کرده درست هاله رو   ها مبویززلم اون یهمه _

  بابا رو جعبه  یول. تونیز یهسته  و  خرما یهسته 

  فراوونه ما یخونه  تو ها  جعبه نیا از. کرده درست

 ! خرماست یهسته  با اونم البته، که

 

 : گفت مضاعف یرتیح با

 د؟ یگی م واقعا_

 . گمی م واقعا_

  شما حال به خوش البته. حالشون به خوش یوا_

 پس! هیعال  واقعا هنرها جورن یا خوشگله چقد! هم

 . خونتونه  تو هنر البد

! منم فقط هنرشونیب ؟!یدید کجاشو! جورم  چه_

 هم یکم هی البته. هاله خصوصا. کاربلد همه هیبق



 فیتعر ازش دیبا همه کنه یم فکر و ستفته یخودش

 .کنن

 

 :گفت دخترک به  رو و دیخند کوتاه دوباره

  من به اخالقش نیا کنمیم فکر دارم! اسی یدونیم_

 !میا فتهیخودش یخانوادگ کنم  فکر. رفته

 

 .زد دخترک به رو یزیر چشمک و گفت

  خجالت حرکتش از بخندد، حرفش به بود مانده اسی

 از کند  شرم حرفش، مقصود رفتنیپذ  با ای بکشد،

.  کرد نی توه او به و زد یحام به روزآن که یحرف

 به را بود زده او که یحرف دارد عمال کردیم حس

 .آوردی م شیرو
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 :گفت دوباره  و انداخت نییپا یسر



. بودن قشنگ یلیخ. دیکن  تشکر ازشون  من طرف از_

 .اومد خوششون یلیخ ه،یبق هم من هم

 ! اسی خانوم  نداره قابلتو_

 

 کردیم حس که کرد نگاه یدختر به خنده با و گفت

  دختر آن گرید. ردیگیم ارتباط ترراحت  گذردی م هرچه

 در که  یزیچ دارد و  ستین قبل یخجالت  و خشک

  که سرزنده یدختر. کندیم انینما را  است وجودش

  یجوان  راحت عواطفش، کردن سرکوب ی جا به شدیم

 .  کند

 دانستیم خدا فقط و بود نیریش شیبرا  اسی لبخند

. است زیعز و یداشتن دوست شیبرا چقدر دختر نیا

  قرار اما گذشتیم یمدت اش یریگشکل  از که یاعالقه

 .بماند راز کی بود

 !خودش یخدا و دلش  نیب راز، کی

 اما. بماند یباق  تلخ و طرفه کی بود قرار که یاعالقه

 کنار یحت... اسی حال  بودن خوب به دیارزیم

 ! یگرید



 یجلسه  ماندیم و گذراند هم را روزآن کالس یحام

  را جلسه ک ی اسی چون  اما. بود بعد روز  که یآخر 

 امتحان و بود  داده دست از نامساعدش حال خاطر به

 شنبه شد قرار بود، بعد یهفته  لیاوا ها بچه  ی  اضیر

 . شود حاضر کالس در هم

 که جاآن  تا را ها بچه یهمه یدرس  مشکل یحام 

 و کرد رفع کی زیف چه و زبان درس در چه شد،یم

 .کند حل سوال نمونه هاآن  با تماما را فردا شد قرار

 از شدت به که یآموزدانش آن با اجبار،  به یحت

 . بود یفرار کیزیف درس

 به رو و شدند خارج کالس از همزمان  هردو بارنیا 

  کوچک یادیز بودن، معلم یبرا اسی. زدند لبخند هم

 باعث  هم باز ،یحام دل ته از اعتراف   نیا و بود

 اسی بستند، را نیماش در که نیهم. شد لبخندش

 راآن و بکشد رونیب بشیج از را یگوش کرد فرصت

  لنتیسا ی  گوش و بود زده  زنگ دوبار هی سا. کند چک

 به تا کرد لمس را اششماره. نشود متوجه شد باعث

 یرو یکم  را چادرش  حال همان در.  بزند زنگ او

 د،یرس  یدوم به که اول بوق. کرد تر  مرتب تنش

 .شد خاموش دستش در یگوش



   ؟!شد خاموش چرا ن یا! یوا یا_

 

 .کرد نگاهش یرانندگ  حال در یحام

 شده؟ یچ_

  خاموش میگوش . بزنم زنگ خواهرم به  خواستم یم_

 ! کرده تموم شارژ کنم فکر. شد

 . بزن زنگ  بهش من  یگوش با ایب_

 

 کردن باز و ی گوش یرو اثرانگشت زدن  از بعد و گفت

 .سراند اسی دست در را آن قفلش،

 !حاال  خونه میریم. خوادی نم_

 !کارش بود واجب دیشا_

 

 ،یگوش ینه یزم ریتصو به لبخند با و کرد تشکر

 بود مانده دیکلیب دخترک،. گرفت را ه یسا یشماره

 خود تا شود متوسل ایعرش به شد مجبور و در پشت

 ! بکشد باال وارید از را

 خب؟  ینبرد چرا دتویکل_



 .یاخونه  تو کردم  فکر. گهی د رفت ادمی_

 .میافتاد راه تازه نه_

 

  خواست و کرد قطع را تماس شد، تمام که حرفش

 خندان ریتصو اما بازگرداند صاحبش به را یگوش

 دلش، ته از یخنده و بود یگوش یرو که یکودک

 .داد قلقلک را دلش دوباره

 ه؟یک عکس ن یا. کنمیم یفضول دیببخش_

 کدوم؟_

 

  جذاب عکس و اسی دست در یگوش به دیرس  نگاهش

 !ساله پنج یایلیا

 ! ایلیا.  برادرزادمه_

 !عکس تو  دهیخند قشنگ چه! نازه چقد! زدلمیعز_

 و! طونیش و خنده خوش. هیجور ن یهم  شهیهم_

 ! باهوش و مودب یلیخ البته

 

 :افزود ی شوخ با و گرفت باال را دستش هردو بعد



 ! نشه یفتگیخودش بر حمل اگه البته_

 

  یلبخند و داد تکان یسر. کندیم یشوخ دانستیم

  جور را یحام کردیم حس. زد لحنش به کمرنگ

 شیبرا چندروزه یهمراه نیا. است شناخته یگرید

 تند زبان یگاه  اگر یحام  بفهمد تا شد ی اجبار قیتوف

 شودیم که استی زیچ از ترمهربان  اما دارد یزیت و

 .کرد تصور

 

 او اما بازگرداند یحام به فراوان تشکر با را یگوش

 .دیبخش اسی به را یگوش باز و شد یگالر وارد

  و هاله البته . ینیبب هم روگه ید یعکسا یتونیم_

 که شیپ سال چند.. یدید بار هی کنم فکر  رو مامان

 .عمه یخونه میبود اومده

 

  به دنی رس تا آمدینم  بدش. گرفت مجدد را یگوش

 یکی. بگذراند وقت یشنهادیپ یسرگرم  نیا با مقصد،

 دیتمد لبخندش ارادهیب  و دیدیم را ها  عکس یکی

 که بود یجور یحام یخانواده یمانه یصم َجو. شدیم



  و دیدیم. کردیم القا احساس ایدن کی  ینگاه هر به

 نیح هم او و دیپرسیم  او از یحام با  را نسبتشان

  کوتاهش خاطرات از هم ی کم و دادیم جواب  یرانندگ

 هم را اخالقشان تا زدیم حرف او ی برا کی هر با

 دیرس که نیهم  و دستش در بود مانده یگوش . بشناسد

  سر دخترک که یحام و هاله  از دونفره  عکس کی به

 کمرش، دور دست و بود گذاشته برادر آغوش در

  یرو انداخت خط صفحه  یباال از یگوش اعالن کادر

 دو بخواهد، کهآنیب اسی و هاآن یدونفره ریتصو

 شدینم باورش که یدوخط. خواند را امیپ آن  اول خط

  که یخط دو.  باشد دهید چشم به را هاآن و بوده داریب

  هر با بودند فیحر  تنه کی  احوالش، زدن هم به یبرا

 !یگر ید یبهانه 

 تا نبود خودش دست اما خواند ناخواسته را اول بار

  ییجاآن تا اول کالم همان از و بازگردد گرید بارک ی

 . کند دوره را بود امکانش که

  از یحساب  یبتون تا نزنم زنگ بهت گفتم رو امروز"

 به یبرس خر سر یب! یکن استفاده اسی  با هاتدونفره

 !"عشقت کنار بودن

 



. لرزدیم  پلکش و شودی م نیسنگ نفسش کرد حس

 لرزان که یدست. دستش در بود مانده هنوز یگوش

  یسکوت در غرق را او که یحام! جان یب و بود

 .سمتش به برگشت د،ید یناگهان

 ...چرا شد یچ_
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. کرد جیگ را او دید ی م دخترک از که یحالت اما

 زل جیگ و  ناباور طورنیا  که بود شده چه  را دخترک

 با هم آن. خوردینم  تکان و یگوش به بود زده

 .نداشتند رمق  که یانگشتان

 اس؟ ی_

 

 او دست از را یگوش و سمتش به دیکش را خود یکم

 .دیقاپ



 ... که  یدید یچ_

 

 چشم یچارگیب سر از لحظه  کی و دی د را هاله امیپ

 سر از. درد سر از. افتاد یم پس داشت اسی. بست

 به فکر و یاعتمادیب سر  از. بغض سر  از. خجالت

 نسبت. داشت یبد حس. ستیچ دانست  ینم که یزیچ

 نیهم. بود  او به مربوط که ییزها یچ تمام و یحام به

 یحام کرد یم اعتراف داشت که بود شیپ یقهیدق چند

 به زد یم باطل مهر  داشت حاال و  شناخته بد را

  چشمانش شیپ در بارهک ی  زیچهمه! اشیقبل اعتراف

 .بود  ختهیفرور

 ! اسی دمیم حی توض برات_

 

 ینم اما  حرفیب و ماندیم ساکت خدا  ی شهیهم

  ناطق زبانش یحام مقابل که استیحکمت چه دانست

 را اعتراضش اما کوتاه، یکالم با یحت. شودیم

 .خوردی فرونم

 کلمات. زد ینر  اشک فقط تا دیکش صورتش به یدست

 خوب  را زیچ کی فقط. رفتندیم رژه سرش در



  زده برادرش به را یفیکث  حرف هاله کهنیا. دانستیم

 .بود

 . رمیم خودم من نیدار نگه_

 

  مشخص. گرفتینم قرار و شدینم بند جا  کی دخترک

 داشت تنش تمام. است افتضاح چقدر حالش بود

 او به که بود یزیچ رهاورد هانیا یهمه و دیلرزیم

 است ممکن و ستین اعتماد قابل کسچی ه فهماند یم

...  اما  شود متیحر وارد  دوست قالب در یهرکس

 یحام. اعتمادت گر  سوءاستفاده و تیبرا شود دشمن

 یحت اما کند دعوت آرامش به را او کرد یسع چندبار

 .بشنود خواستینم

 . یحام  آقا دار نگه_

 

 را نیماش و شود کم سرعت شد باعث بلندش یصدا

 یلحظه  همان. کردیم آرام را او دیبا. دارد نگه

  یتقالها نداد اجازه و زد را یمرکز قفل نخست

 .شود قی توف به منجر در، یره یدستگ با دخترک



 ادامه باز که بود آن از تررمق یب و کرد تالش چندبار

 و کوفت  در به محکم. کند چاره یبهتر فکر ای دهد

 :دیگویم ی حام که دیشن

 .گهید دمیم حیتوض واست گفتم! اسی کن صبر_

 

  را حرفش اما نکند نگاهش تا انداخت نیی پا را سرش

 .دهد قورت نشد

 ویچ اصال ن؟یبد حیتوض برام قراره یجسارت   چه با_

 یها حرف یسوژه شدم  من ن؟یبد حیتوض قراره

 خواهرتون؟  با شما یدونفره

 . یکنیم اشتباه! نه! اسی نه_

 ...امیپ نیا درسته؟  یچ نیبگ بهم  درسته؟ یچ_

 

 کوتاهش نگاه. کند اشاره  آن به دیکش یم  خجالت یحت

 یرو دیلم یچارگیب  با و برداشت  او یرو از را

 .یصندل

 به ا،یدن مقدسات تمام به خورمیم  قسم... اس ی_

 جون به اصال دارم، مخانواده  به که  یعشق یهمه 

 .یکنیم اشتباه یدار ا،یلیا  ای هاله همون



 

 .بکشد غیج  بود مانده کم

 یچیه! اصال نیند ادامه. برم من دیبذار توروخدا_

 .بدونم خوامینم

 

  شتریب. آوردیم جوش زود که داشت یبد عادت

  خواه حق گاه و ختیریم خودش در را غمش اوقات،

 .شدیم

 .یبدون تا بگم خوامی م یول_

 

  کف را  هاله حق داشت دوست هم  حال همان در

 .بگذارد دستش

 نمیشیم مخانواده  ای خواهرم با من نکن فکر اسی_

 سوژه تو قول به و زنمیم حرف مردم  دختر درمورد

 .  کنمیم دایپ مدونفره یها  حرف واسه

 

 ادامه ترکامل و ترمیمال تا کرد نگاهش زیت و تند یکم

 .دهد



. دونهیم درموردش  دوساله که زده رو یحرف  هاله_

 اون قضا از که دارم دوست ویکی من دونهیم ساله دو

  رو گهید یکی. نداره دوستم یحت! نهیبی نم منو یحت

 . داره دوست

 

. بست چشم و گرفت دندان ریز محکم  را لبش

 .کردینم بس یحام و گرفتیم گر داشت صورتش

ت من اسی_   ایلیا جون به... اما! درست دارم، دوس 

  خوامیم  فقط من. یکنیم فکر که ستین  یجوراون

 الیدان به قراره اگه کنم کمک خوامیم. کنم کمکت

  ستین قرار هم اگه. فته یب برات اتفاق نیا ،یبرس

 .یا یب کنار اتفاق نیا با کنم کمک باز ،یبرس

 خودت. یکنی م فکر تو که ستمین یآدم اون من اسی

 حسمو؟ ارمیب روت به شده بار هی. کن یقاض کالهتو

 یکس ینکرد شک یحت بار هی دردمو؟ ارم یب زبون به

ت من مث  یشکیه نذاشتم خودم چون داره دوس 

 اما یخوا ی م ویکی که ییتو مث شدم. شه متوجه

. بشه یچ قراره تهش یدون ینم چون یگینم بهش

 .بشه یچ قراره تهش دونستمیم چون نگفتم من یول



 دمیفهم هم کنم،یم فکر بهت  هم وقته ی لیخ من اسی

ت  که مهمه برام نیا فقط نای ا از شتریب اما. دارم دوس 

 کهن یا به. خوبت  حال به و تو به. کنم کمکت

 . من از ریغ یکی با و من از دور یحت ی ش خوشبخت

 

 گفتیم اسی  به نسبت احساساتش از داشت راحت چه

  یجاهمه کردیم درد. درد از مردیم داشت دخترک و

 ...احساساتش

  هنوز دمید و برگشتم که یاول روز همون  از من_

 تو هی دیبا دم یفهم جنبهیم الیدان به رو اتاقت یپرده

 و اسی شی پ ییجا بفهمه تا دلم به بزنم محکم ی  دهن

 .نداره احساساتش

 

 هفت_ و _ستیب_و_ صد_پارت #

 

  حرف داشت هنوز او و فشرد مشتش انیم را چادرش

 .زدیم



 که یاحساس تو، دل حال تو، دل یکن باور خوامیم_

 و خودم از من یبرا ،یهرکس به نسبت حاال  ،یدار تو

 .مهمتره دلم

 

 به هیشب داشت شیصدا و سمتش به بود دهیچرخ 

 . شدی م زمزمه

. دارم دوست رو تو که کنمینم یمخف نو یا من اسی_

ت  هم ادیز یلیخ  منو تو که رفتمیپذ اما. دارم دوس 

 قرار وقتم چیه و یکنی نم فکر بهم. یندار دوست

 .یکن  فکر ستین

 

.  شدیم  مرهم را اشدهیکش آتش به وجود داشت

 .داشت ادامه  خجالتش  هنوز هرچند

. بندازه دست منو خواسته خودش طنتی ش سر هاله_

  شهیهم واسه  موضوعو اون گفتم بهش من وگرنه

 .کنه فراموش

 

  شد باعث  و لرزاند را دخترک دل  ته یزی چ کی

 .کند نگاه یحام به هراسان



 ! یوا یا_

 مطمئن. اسی دونهینم الیدان انیجر از یچی ه اون_

 .باش

 

 بابت. زی چهمه  بابت. د یچک اشکش و  نبود مطمئن

 .دیشن چهآن یهمه 

  نیزتریعز که مادرم جون به! اسی کن  نگاه من به_

  ینم الیدان و تو انیجر درمورد کسچیه منه، کس

 !من جز...دونه

 

 ال،یدان با اسمش، بستن  جمع چقدر دانستینم اسی

  روز کی بود قرار یدل چه  با و است سخت  او یبرا

 .ندیبب هم کنار را هاآن  یدو هر

 با بود بسته عهد یحام و دانستینم را غم نیا اسی

 باشد قلبش سهم شیاهایرو در فقط دخترک که خود،

 یحت. نبود متعهد کسچیه  به که یزمان تا فقط هم آن

 !الیدان به

 یقبل ی هاحرف  خواستینم دلم من! اسی نیبب_

 .کنم تکرار بازم  رو مشترکمون راز درمورد



 !خصوصا مورد نیا تو. خوادینم یادآوری دلم من

 که یبدون هم تو و بگم  بهت الزمه. الزمه االن یول

 ! ام یحام  آقا همون  تو یبرا یطیشرا  هر تو من

 بازم و همونم من. شیپ قهیدق چند ی  آقاحام   همون

 ! همرازت. دونمیم دوستت رو خودم

 

 و کردیم نگاهش میمستق داشت اما چطور دانستینم

 . دادیم گوش

 یکی ای  نفر، هی یبرا رهیم دلشون آدما کهنیا_ 

  که خودشون دست  وجودشون، از یبخش شهیم

 هست؟ . ستین

 

 .دیدرخش  یحام چشم در اشکش برق

 اس؟ ی هست_ 

 

 :زد لب آرام

 ! نه_

 !ست ین نیآفر_



 که نبود یالیدان دنبال چشمت االن تو بود، اگه که

 . ستین  نگاهت یپ حواسش

 

 :دادادامه ترسخت 

  الیدان یبرا دلت دونمیم که نبود ییتو ی  پ دلم من ای_

 !داداشمه مثل که یالیدان ده،یُسر

 

 . ختیری م اشک آهسته داشت هنوز

 !اسی  ستین آدم دست که یدید_

 

 . داد تکان سر آهسته

 ! نشو تلخ نشو، لج نشو، کج من با پس_ 

 

 :دینال غم با

 !شهی نم_

 !شهیم شه،یم_

 



 .زبانش  شد تند

.  یش صحبت هم باهام اومدیم عارت ی حت  تو اسی_

 هم باهام . یشدیم سوار اکراه با من نیماش تو

 که هم نشستنت نیماش ی جلو . یحت یشدی نم صحبت

 .بود د یتهد و زوربه

 .  شده برقرار ینسب صلح هی نمونیب  روزه چند اما

 امیپ رو حرفام،  یرو رو گوشت و چشم شهیم پس

 .یببند خواهرم،

 

 :گفت باز

 ! شهینم_ 

 

 .گذاشت دستش یرو و دیکش رونیب یدستمال

  من چون. شهیم. نداره هیگر! اسی نداره ه یگر_

 .گمیم

 بگم، ترک ی تراژ بگم، بهتر ای دوست، هی نیع یوقت 



 تا اومدم پات به پا قدراون رضا، نیع  داداشت، نیع

  که ین یبیم وقتاون شه، روشن الیدان با فتیتکل

 !شهیم
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 از یخبر بار،نیا اما بود شده عوض باز شیهوا

  به طوفان دلش یایدر در بارنیا. نبود مزاحم  یابرها

  خانه و ن یسهمگ یسونام کی! بدتر ای. بود شده پا

  خانه به و شد جدا یحام از چطور دینفهم! کنخراب 

  جلو و یپشت یرو انداخت را چادرش و فیک. برد پناه

 نگاه چیه یب و بودند خواب یبیب  و هیسا. رفت

  و خود با را، دلش وحشتناک حال شدی م یکنجکاو

  حمام دوش ریز ها،لباس  همان با. کند مهمان خلوتش

 بند و سرش فرق بر سرد آب که خوب و گرفت پناه

 نیزم  بر را خود وقتآن کوفت، انهیتاز تنش بند

 ک ی. نهاد ستنی گر یبنا سوز، پر اما صدای ب و انداخت

 را یکار چی ه قدرت. دیچیپ یم هم در دلش  یبد جور

 و بود دهیشن یحام از که ییها حرف هضم نه. نداشت

 کنار درد نیا با است قرار  چطور کهن یا به فکر نه



 فقط و بسته َدلَمه تنش در خون کرد ی م حس. دیایب

  مخالف سمت به را آب ریش و کند دراز  دست توانست

 تنش به را گرما و شود کم آب یسرد  از تا بچرخاند

.  شدیم  رهاتر فکرش لحظه به لحظه حاال. ببخشد

.  بردیم یپ  یحام یهاحرف عمق به داشت تازه انگار

 واقعا. نداشت فاجعه کی از کم که یاتفاق عمق به

  به احساسش از یحام تا ماند حرفیب و  ساکت چطور

 آغوش در را تنش ؟!نمرد و دیشن را همه و دیبگو او

 شده هم در کوفته و له وجودش چقدر و بود گرفته

 قیعم یا دره قعر به می عظ یپرتگاه  از انگار. بود

  یتصادف کی حس. تلوتلوخوران همآن. بود افتاده

 بود نمانده تنش در سالم یجا  کی که داشت را میبدخ

 و بد  یهاحس نیا عامل  شیهاحرف با یحام و

 یهقهق هیشب و گرفت اوج اشه یگر. بود دردناک

 یبرا. سوختیم خودش یبرا دلش. شد صدایب

  نداشت خبر  الیدان خود و داشت الیدان به که یاعالقه

  یحام که یاعالقه خاطر به  یحت! چرا اشیی پسردا اما

 خودش یبرا باز دلش هم داشت خودش به

  کرد،یم خلوت   افکارش و خود با هرچه! سوختیم

 را کوبنده یها حرف نیا ی  ل یس  چطور یحام دیفهم ینم

  از چطور نکرد؟ باز لب از لب او و دیکوب صورتش در



 با دوباره  خواست یم چطور اصال نکرد؟ فرار جاآن

  محال بود مطمئن  لحظهآن. شود چشم در چشم پسرک

 دو با اما شود رو در رو  او با دوباره بخواهد است

 دیبا چه بخواند، درس شهر نیا در بود قرار که یسال

 کرد؟یم

 قطرات. دی کش رونیب تنش از را هالباس و زد چنگ

 قطرات. نشستندیم تنش  پوست یرو می مستق حاال آب

 !آب داغ

 آن راز، آن و یحام سمت  به رفت فکرش  دوباره

 در محکمتر را تنش. دیلرز شیها شانه... و ها حرف

 کرد یم تنگ را نفسش داشت  آب بخار. گرفت آغوش

 حال به و نی زم یرو بود شده آوار. خوردی نم تکان و

 شد باعث تلفن، زنگ  یصدا. زد یم  زار خودش

 یطرف از. شود بلند تا نداشت یرمق اما  بخورد یاکه ی

 یم آرام یکم را اشخسته ذهن آب، شرشر یصدا

 یقیدقا اما شد قطع تا خورد زنگ قدرآن تلفن. کرد

 هدفون با یوقت  هیسا دانستیم. شد تکرار دوباره بعد

  مخل ییصدا است  محال بخوابد، فورشیپام و

 را سمعکش خواب قبل   هم یبیب. شود  ششیآسا

  و داد یتکان خود به زحمت به پس. کردی م خاموش

 قیعم نفس آور خفقان  بخار   همان در چندبار. برخاست 



 تند. خوردیم  زنگ هنوز  تلفن. افتاد سرفه به و دیکش

  را ناتمامش  اشک تا دیپاش آب صورتش به وقفهیب و

 یگوشه  ی  کی پالست لگن در را شیهالباس. اوردیب بند

 دور را  حوله. دیبشو را ها آن بعد تا انداخت حمام

 شد قطع دوم بار یبرا که تلفن سمت به و دیچیپ خود

 . کرد یم دایپ دنیکش نفس یبرا هوا داشت تازه. رفت

 به یدست. بود افتاده تلفن دستگاه یرو  رضا یشماره

 را شیصدا کوتاه، یاسرفه  تک با و  دیکش شیرو

  هزاربار و گرفت را شماره خود بارنی ا. کرد صاف

  یوقت. کرد شکر بود، زده رضا که یحرف بابت را خدا

 ناگاه ،یبیب و هیسا آمدن درمورد شیهاحرف  انیم

 :گفت

 بگم و  هیسا به بزنم زنگ  خواستم منقل  درمورد_

  دست یجا  رو هیسا دیکل دسته دمید هوی. ادینم الیدان

 خونه اومدن نمیبب زدم زنگ. آوردم اشتباه خودم دیکل

 .دنیخواب یگفت گهید که نه، ای

 

 آرامش همه  نیا ال،یدان امدنین خبر چرا دانستینم

  الیدان با اگر و نداشت هم  را خودش یحوصله. کرد

 برمال راز آن و نحس روز آن ادی به شد،ی م روبرو



 ت،یرضا  با ...و افتادیم امروز یها حرف و شده

 . بست چشم

 

 اضافه او خود  اما نخواست برادرش از  یحیتوض چیه

 :کرد

. امیب رسمینم و شهرم خارج گفت زد زنگ هیمشتر_

 بخواد ندم دردسرش نداره، نیماش الیدان که حاال گفتم

 خودم با صبح که بنداز ادمی شب فقط. رهیبگ  آژانس

 . مغازه ببرمش

 

  با ییارویرو بداند تا کرد اشآسوده یکم رضا تماس

 یرو شود زمیه ستین قرار و افتد ینم  اتفاق الیدان

 .وجودش آتش

 خود و دیپوش  را آمد دستش به که ییها  لباس نیاول

  صورت یرو  را نازکش یپتو. انداخت  تخت یرو را

 کولر، میمستق باد ریز س،ی خ یموها همان با و دیکش

 رکردهیگ  تماما یخواب. سپرد خواب دست به را خود

 . موهومات و کابوس در
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 از رضا، هم بعد و هیسا یصدا و سر  با که یخواب

 ینم مغزش از چرا یحام  یها حرف اما  دیپر سرش

 یدارکوب ای! ُمَخش به دهیچسب یاکنه بود  شده. دیپر

  در. کردینم بس و اشجمجه  بر دیکوبیم نوک یه که

 نیا به را مدت تمام. پرت پرت   حواسش اما بود جمع

  بدون شده  هرطور را بعد روز کالس که  کردی م فکر

 ییرو چه با. برساند سرانجام به یحام  با ییروبرو

  فراموش و  رازآلودش چشمان در بزند زل  خواستیم

 .است دهیشن او از یاعترافات چه کند

 بعد، روز تا که کرد تکرار خود با را فکر نیا قدرآن

 رضا به. نشد فراموشش هم کالس به رفتن از قبل

 یاشماره از که ردیبگ آژانس تا رفت و نزد یحرف

 . آمد امیپ شی برا ناشناس

 " ؟یای ب یخواینم! اسی درم دم وقته یلیخ من"

 

 یشمارهشیپ فقط نگاهش و شدند  گرد چشمانش

  یحام او که نداشت یشک  چیه. دیدیم را شماره ۹۱۶

 دست، به یگوش داشت؟ هم را اششماره پس. است



 شکیب. گرفت دست در را سرش و یصندل یرو افتاد

 اما مردیم  خجالت از کرد،یم نگاه او چشمان  به اگر

  یصندل ی رو ساکت و حرفیب که آمد خود به یوقت

. رفتیم  یستیبهز سمت به و بود نشسته  کنارش

 چیه  انگار که یحام برعکس. حرفیب  و بود ساکت

 بود قبل آدم همان هنوز. بود  نشده عوض شی برا زیچ

  به یااشاره نیکوچکتر  یب. مانهیصم برخورد همان و

 حرف  او با ناخلفش شاگرد درمورد. روزید یهاحرف 

  که نیا درمورد را نظرش هم اسی تا  خواست و زد

  خوب همهآن یاضیر درس در نفر کی شود یم چطور

 یجواب. د یبگو بد، همهن یا کیزیف درس در و باشد

 کردن جور  و جمع یبرا  هم یتمرکز درواقع. نداشت

 یکی همان با. نداشت هم کنار نششانیچ و کلمات

  از مقصد در زد، حرف یحام  با که یکوتاه یدوجمله 

 گرفتیم دور را خود. دی چپ کالسش در و شد جدا او

  باعث هانیا  از کی چیه اما بکاهد بودنش معذب از تا

 با دوباره ی حام ،یستیبهز از بازگشتن از بعد شدینم

 حرف دخترک با شدیم  که ییجا تنها. نزند  حرف او

 نیهم داشت، که یوقت تنها و بود نیماش نیهم بزند،

 نیهم و نیماش نیهم در! بودنشان ریمسهم  قیدقا

 برمال خودش یبرا را دخترک راز که بود هم قیدقا



  تا خواست و زد حرف دخترک به احساسش از کرد،

  روز   نیآخر در هم  حاال و  بمانند همراز و  دوست هم با

 با دشیجد ی نگران از تا  خواست بودن، ریمسهم نیا

 اما نداشت دوست  را دخترک سکوت. بزند حرف اسی

 .زد یم او به را حرف نیا دیبا

 . بگم بهت ویزیچ هی د یبا من اسی_

 

 .داشت ادامه همچنان سکوتش

 

 !الیدان درمورد_

 

 هم و شدیم  شرمش باعث  هم ال،یدان نام

 یحت. شکست ینم را  سکوتش اما اش،ی کنجکاو

 .کرد ینم بلند هم را سرش

 کار واسه ا،یدن دختره، اون دم،یفهم من که جوراون _

 !الیدان شیپ بره بود قرار

 

 جیبس شتریب یاقیاشت با اجازه، کسبی ب شیهاگوش

 .ادامه دنیشن یبرا بودند شده



 اما. نایا  و نامثبت  یکارها یسر هی و  یمنش واسه_

 و شهیم مالسش کالس ی ادعا یلیخ که یدونی م خب

 !  خورهینم کالسش به ها  شغل جور نیا

 

 در هم آن. دارخندهیکم لحنش و هالوده هیشب بود شده

 کردن یدور نیع در و داشت  حرفش که یتیجد نیع

 ! اسی یها

  جفتش لنگ که هم الیدان. یمرب شمیم امیم گفته_

 .بهش  داد یاوک بود،

 

  روزآن حضور لیدل داشت یحام و دانستینم رانیا

 اگر که یلی دل. کردیم انی ب شیبرا را الیدان کنار ایدن

 بد همهآن را حالش بود محال دانست،یم  اول روز از

 .  کند

 

 بوده کار واسه دارشونید که بود گفته قبال الیدان_

 ...  اما

 



 سمت به برگرداند سر  ناخواسته شد باعث اما نیا

 . دهد ادامه باز  او تا یحام

 زده حرف رضا با اون، از قبل انگار گفتی م شبید_

 .کار سر ششیپ دیبر خواهرت ای تو که

 

 .کرد نگاهش هم یحام

 . نکرد قبول رضا  خب که_

 

 یرانندگ به  هم یحام حواس. برسند بود نمانده یزیچ

  حواس اما! اسی به هم و شیهاحرف به هم و بود

  ادامه در  خواستیم یحام   که یزیچ به فقط اس،ی

 . دیبگو

 قبول دوارمیام که بخوام ازت یزیچ  هی خوامیم_

 !یکن

 

 :دی پر دهانش از

 ؟ یچ_



 حرف رضا با باز خواد یم گفتیم شب ید الیدان_

. ششی پ یبر تو بده اجازه کنه شی راض تا بزنه

 . ینکن قبول تو کرد، قبول اگه رضام بگم خوامیم

 

 :گفت جیگ

 چرا؟ _

 

  یحام داشت انتظار روزشانید یهاحرف وجود با

 الیدان به شتریب و ریبپذ را  دوباره شنهادیپ نیا دیبگو

 اما. گذشت سرش از آن  کی که یفکر! شو کینزد

 .زد را یاصل حرف کوبنده، و یچکش یلی خ یحام

  جلو کمتر. باش الیدان یپا  و دست تو کمتر ذره هی_

 ! باش چشمش

 ؟یچ یعنی. شمی نم متوجه_

 

 دیگز لب خجالت با. شکست را سکوت  طلسم باالخره

 :گفت باز و

 آقا چشم جلو ادیز من دیکن فکر شده باعث یچ_

 الم؟یدان



 

 !گهید یهست_

 .دیکنی م اشتباه_

  برات شونمونه  چندتا االن. اسی کنمی نم اشتباه_

 .کنمینم اشتباه  که ینیبیم تو و گمیم
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  و شدینم بند جاکی که ینگاه . کرد نگاهش حرف یب

  او چشمان به کردیم یسع اما. صورتش در دیچرخ یم

 !نزند زل

 کیک عمه هروقت دم،ید و بودم من که جوراون _

! اسی کنه،یم هوس غذا! اسی گهیم بپزه، خوادیم

  هست اگه یکار! اسی خواد،یم گل! اسی داره، دیخر

 شد همش! اسی بازم ،یانه یزم هر  تو یمشکل ای

 بگم؟  باز ای هیکاف! اسی گهیم جاهمه  و  شهیهم! اسی

 

 . خجالت از افتاد نییپا سرش



 ،یچشم تو ی لیخ یوقت ،یحاضر  و یح شه یهم یوقت_

 اد  یز بودن   چشم تو از آدما ییوقتا هی اسی. ننتیبینم

 به گهید زیچ اون و کننیم گم رو اونا زا،یچ یبعض

 .ادینم چشمشون

 

  دیچیپیم را  چادرش و اشنهیس به بود ده یچسب سرش

 .انگشتانش دور

 که گفتم. یش شرمنده تو که نگفتم رو نایا من_

 من! رازت  محرم! اسی دوستتم من. کنم باز چشمتو

 بگه؟ قراره یک نگم بهت رو نایا

 

 به اصرارش نیا. دیفهمینم را دردش هم خودش

 !خودش از ریغ یکس  با اسی قیتوف

  عهد خودش با او... اما بود آزاردهنده هم فکرش 

!  شتریب  نه. راز محرم  و بماند قیرف فقط بود بسته

  شتریب یبرا تا کرد کم را سرعت! بایتقر بودند دهیرس

 .بود ساکت  دخترک. بخرد زمان گفتن،

 یدونیم و کنم کمکت خوامیم. کن اعتماد بهم اسی_

 گفت هم رضا اگه خوامیم. کنمیم کارو نیا که



.  ینکن قبول خودت. ینخوا نویا خودت ، یبر یتونیم

 چند نیا  مث. روز چند نیا مث. مدت هی یبمون دور

 یکی  یجا  افتاده ادشی تازه الیدان و ینبود که یوقت

 قابل که یکی. کارش محل  تو حداقل هیخال  تو مث

 .واسش اعتماده

 

 . بود دهی رس کوچه سر

  مونه؟ی م ادتی حرفم  اس؟ی باشه_

 

 داشته قبول را منطقش که آن یب داد تکان سر آهسته

 .کندیم  دشییتا فیتکل رفع یبرا کرد حس. باشد

 کار هی خودم  بعد ،یبد انجامش و بمونه ادتی حرفم_

 گوش اس؟ی باشه. شه ترجمع   حواسش الیدان کنمیم

 گم؟یم یچ یدیم

 

 بارنیا و داد تکان سر دوباره اسی. کوچه ته دندیرس

 !گفت هم کالم کی

 ! باشه_

 !خوبه_



 

 و اسی بابت از شد راحت الشیخ گرفت که را دییتا

 یمثبت اتفاقات بود ممکن رفت،یم اگر. مشیتصم

. شود ترسرزنده. شود عوض اشه یروح. فتدیب شیبرا

. است بهتر نرفتنش بود، مطمئن اما! شود خودش

 ...است بهتر اسی یبرا

  گرشید یپا و نیماش یتو بود مانده دخترک یپا کی

 در ،یناگهان یفکر با که گذاشتیم رونیب داشت را

 .یحام  سمت به دی چرخ   شیجا در حالت، همان

 ؟!یحام آقا دیببخش_

 

 .یپرسش و منتظر  کرد، نگاهش

 ! جان_

 ... یعنی ن؟یآورد کجا از منو یشماره... شما_

 .داشتم_

 ن؟یداشت_

  بود نشده یاز ین منتها. داشتم قبل از. اسی داشتم_

 . تاحاال بهش



 

 کجا؟ از اصال ؟یک   از یعنی  قبل از دیبگو دیکش خجالت

 را چیسوئ . نداشت شتریب حیتوض قصد هم یحام

 . شد ادهیپ و دیکش رونیب

 یادامه. جواب ی ب سوال  مشت کی با.  رفت خانه به

  یاشهیکل با  وقت یهودهی ب گذران بود شده هم روزش

 به بسپارد را خود راحت و برسد شب  فقط تا نیروت

 ! کسهمه   و جا همه از خبر ی ب. خواب

 چیه به چون و کرده فکر یحام  یها حرف به

  و خانه با را خود باز بود، دهینرس یدرست  یجه ینت

 به رضا  آمدن تا کارها نیا و کرد مشغول شیکارها

  مدت نیا. شود  مسلط خود به کرد یسع. دیانجام طول

 یبرا داشت یفکر  و یروح بحران یکاف حد به

  را گرانید نداشت دوست. بودن حرف کم و ینیغمگ

  زیت شهیهم که ییرضا خصوصا. کند  حالش  متوجه

 دلش و خودش  یپا و دست . مواقع جور نیا در بود

 و هیسا. رفت برادرش استقبال به و  کرد جمع را

  و یاحتمال نامزد و مهشاد درمورد حرف یکل یبیب

 حوصله با رضا و داشتند مارشیب مادربزرگ



  نکند دخالت ادیز داشت یسع چارهیب رزنیپ. دیشنیم

 :گفتی م بار کی ! که دادینم اجازه هیسا اما

 گفت؟  یچ  مهشاد مامان بگو یبی ب_

 مادر؟ گفت یچ_

 و داره  خواستگار یکل مهشاد گفت که نیهم! ا _

 شخانواده   با. ست ین رضا یکی نیا به یلیخ دلشون

 . ستنی ن موافق ادیز

 

 حرف به هیسا دوباره گفت،ینم ی زیچ که رضا

 .افتادیم

! بود یا کهیت چه میدید رو پسره عکس  بگو حداقل_

 گفتیم  مادربزرگش ؟یبیب یگینم چرا  اونو اصال

  بخوام و هی روس بره مهشاد یعمر آخر ندارم دوست

 .باشم داشته موبچه  از یدور درد

 

 کند کیتحر را رضا مثال تا زدیم حرف  تاب و آب با

 همه خنده و  یشوخ با او و بزند حرف مهشاد درمورد

 .کردی م رد را زیچ



  بخت تو نزن  یه قربونت، خوشگلم،  یآبج ه،یسا_

  هیروس همون بره بذار. هاشبرنامه  و مردم دختر

 رمش،ی بگ بخوام من بود؟ کجا بود، هیسور بود،

 .کنم ضمانت واسش تونمینم هم رو کرج تا مسافرت

 

 اما نداشت بحث  در یمشارکت چندان و بود ساکت اسی

. دیخندیم و شدی م ثیخب رضا، حرف هر با

 و رضا نیب یمشترک ینقطه  چه هی سا دانستینم

 هم با را هاآن دارد اصرار همه نیا که  دهید مهشاد

 کمتر و بگذارد راحتش ه یسا کهنیا یبرا  رضا. ندیبب

 بزند اسی به بود قرار که  یحرف چد،یبپ  شیپا و پر به

 ریمس شدن  عوض یبرا  ابتدا. کرد مطرح جمع در را

 !اس ی  خاطر به هم  بعد و بحث
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 :گفت پس

 . بگم بهت رو یزیچ هی نرفته ادمی تا! اسی یراست_

 ! داداش جانم_



 .شمیپ مغازه بود اومده ال یدان امروز_

 

 کنترل را  جوارحش و اعضا یهمه اما  دیپر پلکش

 !نلرزند تا! ندهند یسوت تا کرد

 ؟ !خب_

  ویکی گفته باشگاهش  برا گفتم که ادتهی روزاون _

 ! نایا و بکنه باشگاهو یکارها  خوامیم

 ! ادمهی_

 اما گذاشته، روز چند نیا رو  نفر دو یکی کهن یا مث_

 هیقبل از بدتر انگار! دونمیم چه. نکردن شیراض

 .  خواسته عذرشونو. گهید دهیترس چشمش نمیا. بودن

 

 رژه سرش در بارهک ی  به یحام یها حرف یهمه 

 یاصل حرف  دانستیم  قیدق. شدند تکرار  و رفتند

 حرف وسط دیپر و بود خبری ب یول هیسا.  ستیچ رضا

 .رضا

 ده؟یترس چشش که مگه  بودن کاره یچ  ه؟یک هیقبل_

 



 . داد رضا را جوابش

 !وزه یکرده دوزک بزک  انتر هی_

 

 .کرد اعتراض یب یب

 دوتا خودت. ادیم قهرش خدا نگو جور ن یا مادر_

  یجورنیا مردم دختر پشت ستین خوب. یدار خواهر

 .یبگ

 یب دختر هی بود ورداشته! یبیب گهید گمی م راست_

 بود گذاشته کریپ و در یب یلیخ  یهالباس  با حجاب

 کفاره دیبا بهش افتاد یم  چشمش یهرک باشگاه، تو

 !گناه پر نگاه   نیا واسه دادیم

 

 هم ی لیخ و پاک چشم یادیز اشنوه دانستیم

 را ی دختر دادینم  اجازه هم باز اما  استیرتیغ

 .کند شماتت ای قضاوت نیچننیا

 !جورن یا نگو. مادر بسه_

 

 : گفت باز هیسا



 دیجد  هی کرده؟ رونشیب شده؟ ی چ حاال  خب_

 خواد؟یم

  البته بگم،  اسی ای تو به گفت من به یسر  هی! آره_

 یب و ترآروم  که بود اسی رو حرفش شتریب

 اصرار به اومده باز حاال! نه گفتم من. ترهه یحاش

 . کردن

 

 :گفت یدلخور  با

 اسی که دارم هیحاش مگه من رضا؟ وا_

 ست؟ ه یحاشیب

 

 .ردی بگ خواست را انهیم یب یب

  حتما. ترهزبون و سر یب  اسی مبچه! مادرجون نه_

 .کار اون تو خورهیم دردش به شتریب

 م؟ه یحاش پر و وراج زبونم؟ و سر پر من ؟!یب یب ا _

 

 :داد  جواب اسی



  ای! وراجه اسی گهینم ی کی  چرا. گهید یهست البد_

 !هیسا گنیم همه س؟ه یحاش  پر اسی

 فکر درموردش نیهمچ که آدم یخانواده. گهید بله_

  قسم دشمن    هزارتا و ابونیب گرگ به رحمت صد کنن،

 !خورده

 

  و رفع را موضوع نیا ای بخندد بود مانده یب یب

 .کند رجوع

 .نبود نیا ما منظور. مادر نه_

 

 .کرد خالصش رضا

. گهید میگی م راست خب. بود نیهم منظور  اتفاقا_

 راه دعوا یدار ماها یجمله  دوتا سر  االن نیهم

 قرمه بو تکله! سرخ زبونت سبزه، سرت. یندازیم

 رفتار ه یبق با دیبا چطور یدونینم و  دهی م یسبز

 یخوایم االن مث گه،یم یچ هی ادیم یکی. یکن

 . یبد قورتش

 

 . کندیم حمله او به کلمات، با دارد رضا کردیم حس



 ! رضا_

 !گهید خودت کن قبول  مگه؟ گمیم بد! رضا جون_

 

 قهر تا نداد اجازه یفضول و کرد نازک یچشم پشت

 :گفت یصبر یب با پس. کند

  باشگاه هیقض  نمیبب بگو. دیکن ول فعال منو  حاال  خب_

 !تونمیم تمومه، امتحانام گهید هفته من ه؟یچ

 که نگفتم رو  نایا. خودت  واسه زینر برنامه خودیب_

 .میکن توافق تو رفتن خیتار سر

  تا خونه تو بمونم  کاریب من خب؟ شهیم  یچ! رضا ا _

 .واسم نشد دایپ کار ها حاال  حاال  و میاومد ؟یک  

 

  به مربوط قسمت آن و گرفت  را حرفش یهمه  رضا

 .فرستاد گوش پشت را کار داشدنیپ

 

 باعث دوباره هیسا کردن  کار بحث نداشت دوست

 .شود انشانیم کشمکش



 هی: یثان در! تو نه اس،ی گفته الی دان گفتم اوال_

 بگم که بافمیم هم به یکبر  و یصغر دارم ساعته

 ! طیشرا اون  تو و طیمح اون تو. جااون  دیبر خوامینم

 

 :گفت طاقت  یب هیسا

 مگه  ط؟یمح اون تو جااون  خبره چه مگه! وا_

 طش؟ یشرا چشه نه؟ یگیم که مختلطه

 !خصوصا شما  برا. گهید  ستین خوب_

 دیبر ترسم یم د،یا تحفه ستین بگو ما؟ چمونه_

  یلیاسرائی بن رادیا چرا گه ید. بخورتتون لولو جااون

 ؟یریگیم

 

 بفهم! یگرفت جبهه عیسر تو زدم حرف هی من باز_

 . زیبر هم به بعد گمیم یچ

 .بفهمم  تا بگو_

 . مخالفتم واسه هست  لیدل هزارتا_

 ! بشمار_

 



 رونیب پرصدا را نفسش آن بند پشت و کرد ینوچ

 مطمئن داد،یم که هم را  ایدن حاتیتوض تمام. فرستاد

 ! رودینم فرو هیسا سر در  حرف باز بود

 !یبد  ارائه طومار هی منتظرم شد؟  یچ ها؟_

 

 :گفت  حرص با

  از اصال من. هیسا نکن دو به یکی من با انقد_

 .ادینم خوشم شی چی ه از طش،ی مح از جا،اون

 

 هاآن یدونفره یمگو بگو  به و بود ساکت  که اسی

 :گفت برادرش  به رو  داد،یم گوش

  طیمح اون از یگیم یدار همش. رضا گهی م راست_

 میرفت چندماه قبال هیسا و من خب. فضا اون از و

 خودتم تازه! یحساس انقد تو که نداره ی زی چ. باشگاه

  ستین قرار  هیسا قول به. یکرد دشییتا. یبود یراض

  هی جامنیا. میتا اون دخترن  همه. که باشه مختلط

 ! گهید میرفتیم  که ییجااون مث باشگاهه

 



  هیسا یهاحرف دییتا فقط  گفتن، از هدفش تنها و گفت

 تند رضا. الیدان شنهادیپ با موافقت نشان   به نه. بود

 .شد

  خراب چ یه مث الیدان باشگاه! ستین  اسی ستین_

 !الیدان خود  نه دختراش، نه. ستین ی اگهید یشده

 

 . شانیبرا شد اخالق یاسوه باز یبیب

  حکم خودیب  پسر؟ یبگ یخوا یم یچ باز. استغفرهللا_

 .خدا یهابنده بد   و  خوب به نده
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. پروننیم  یچ هی دهینسنج و فهمنینم نایا یبیب د  _

  من ؟!برم  قربونت یکنیم دشونییتا چرا گهید تو

 رفتار صدبار. الیدان باشگاه رفتم  تاحاال صدبار

  خود رفتار همه از بدتر. دمید رو باشگاهش یاعضا

! ستین شی حال تیریمد اصال ماست یکه یمرت. الیدان

  هم ورشه ی به جنبه،یم  هاگوش و سر گوشش خیب

  یچ سر رو دختره نیهم یکنیم فکر! کنهی نم حساب



 تازه که. هاشی باز جلف نیا سر کرده؟ اخراج

  مجبور تا شده چیپاپ زیعز.  شهیهم گرفته دیند خودشم

 . شه

 

 .خنده ریز زد یپق هیسا

  هم تو یول!  ستین یشک  که الیدان بودن ماست در_

 !داداشم یالسالمهیعل  یلیخ گهید

 

 :گفت ان،یگو االهللاالاله  یبیب

 ینم براش دونهیم فقط. مادر ستین ماست  الیدان_

 .یکس به بده ریگ بخواد صرفه

 . خودش یپا یهرک گناه! چه ما به چه،  من به گهیم

 شدن بزرگ  خودم من. مادر کنهینم درد  سرش تو مث

 .شناسمشیم تو نیع . دمید الویدان

 نداشته  ربط خودش به میمستق یکار و یزیچ تا  

 !کنهینم  حسابش ورش چیه به تو  قول به باشه،

 

 .پراند تکه باز هیسا  و دیخند اسی



 ؟!آره هم تو! یب یب عه_

 

 !یبیب به کرد رو رضا

 ...یول کنه،ینم درد  یزیچ واسه سرم من_ 

 

 .کرد دخالت هیسا باز

 و دور  همه و خودت  یلومتریک چند تا یول_

 !باشن  زهیهموژن و زهیاسترل دیبا همه هات،ی ور

 

 .داد تکان سر کالفه رضا

 ! زد حرف نیا باز_

 داره جرات یک جونم؟ یرض بزنه یک نزنم حرف من_

 ! من زبون از تو ترسن،یم تو از ا یدن همه بگه؟

 

 پا عقب عقب زد،یم حرف که طور نیهم و شد بلند

  اما ردینگ قرار رضا خشم مورد تا گذاشت فرار به

 دو انیم خورد صاف یپرتاب ییدمپا کرد، که را پشتش

 !کتفش



 !یرض بگو باز و بمون یدار وجود_

 ! تو جون کردم غلط اما دارم وجود_

 

  شد یفرصت نبودش. رفت آشپزخانه  به و دیخند پرصدا

 . آخرش حرف یبرا اس ی سمت به کند رو رضا تا

 که یدونیم و رمضونه ماه اول شب شب فردا پس_

 ممکنه جااون. پدرش واسه دارن یافطار نایا الیدان

 اصرارش تو من چون بخواد، نویا  هم خودت از

 گهید. بگه اسی یهرچ و باشه بگم شدم مجبور

  جوابشو خودت یباش داشته یآمادگ  باشه حواست

 .یبد

 

 .رفتیپذ حرفیب و داد تکان سر آهسته

 .شهی هم مثل بود، برادرش  عیمط

 

 شهینم   یسحر یب شواز،یپ یبر یخواست  فردا_

 خودم با رمی بگ فردا بگو ن،یخواست  هم  یهرچ! اسی

 . ارمیب

 . اریب خرما و نبات فقط. هست یچ همه یول. باشه_



 

 .  کرده بغ یبیب به  افتاد نگاهش 

 جونم؟  یب یب شده یچ_

 

  به که رمضان یهوا شه یهم رزنیپ. دیچک اشکش

 .نشستیم غم  به دلش خورد،یم سرش

  چندساله  که مشرمنده. مادر خدا شیپ  اههیس روم_

 .دارم نگه روزه  تونمینم

 

 رزنیپ او از  قبل رضا اما ندیبنش کنارش شد بلند اسی

 آغوش در را فشینح تن و خود سمت به دیکش را

 .دیکش

  یغصه! خانوم  حاج رمیگی م قضاهاتو همه خودم_

 ؟!ی خوری م ویچ

 

 .کرد هیگال نرم

 !مادر یباش من فکر خوادی نم ر،یبگ خودتو  برا تو_

 



 دلش اسی و رزنی پ یموها انیم شد رها رضا یخنده

 . ماریب رزنیپ  یبرا  شکست

 

 درخواست   دو قبول نیب بود مانده سو، آن از

 نیا خواستندیم او از رضا هم و یحام هم! شکلک ی

 یب هم خودش و کند رد  را الیدان یسو  از شنهادیپ

  شتریب فکر  به ازین. بود یمنف جوابش ،یفکر  چیه

 ز،یعز و الیدان دعوت به که بعد شب دو و نبود

 ها آن ی خانه  به افطار ی برا هاه یهمسا گرید همراه

 هنوز. یمنف  جواب نیا به نداشت دیترد یا ذره رفتند،

 او که یوقت از یوا و ندیبب  را الیدان بود نشده فرصت

 !دید نیج شلوار و یمشک راهنیپ در را

 پوشش اسپرت، پیت جز الیدان آمدیم  شیپ کم یلیخ

 و رمضان اول شب افطار و کند انتخاب  یگرید

 راهنیپ. بود دفعات معدود  نیا جزء پدرش، بزرگداشت

 باز هم را اشقهی یدکمه و دیپوشیم دار دکمه

  خاطر به ای بود مبارک ماه  حرمت به اسی. گذاشتیم

 یسع مدام اما دانستینم اش،طرفهک ی ی دلخور

 یمحمدمهد و وریز کنار. ردیبگ نگاه او از کردیم



 هم یبیب با گاه و اقدس مش با گاه  و بود نشسته

 . شدی م صحبت

 یهمه  و کند کمک زیعز به تا شدیم  بلند هم یگاه

 سرش در یحام یها حرف بود، پا سر که یمواقع

 .آزردیم را او و شدیم پژواک

  بالش و دست بود، فروخته را نیماش ی وقت از الیدان

 ییرایپذ که یراست به. کردن خرج یبرا بود شده باز

 یسفره ینسب یسادگ نیع  در. بود کرده یکمال و تمام

 از شهی هم پدرش ادی به اما شان،مانهیصم افطار

 یه یهمسا خانواده از. گذاشتیم هیما وجود یهمه 

  بود نمانده یزیچ و بودند امدهین کی چیه د،یجد

  و آراسته ی ظاهر با ایدن  که شود جمع  افطار یسفره

  شلوار. شد وارد خرامان ،یمشک دستک ی یپیت

  کوتاهش، یمانتو ریز از بود، دهیپوش که ییبرمودا

  ییطال آبشار از امان و شدی م توجه جلب  باعث شتریب

  صورت سمت به را ینگاه هر که صورتش بر ختهیر

 نییپا را قاشقش او دنید با هیسا. کشاندی م شیبایز

 :دیغر لب ریز و آورد

 !شد کور اشتهام بود؟ اومدن وقت  االن یر یبم_
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 !کند اشمواخذه تا  دینشن یبیب

 داخل به را او و رفت سمتش  به باز یی رو با زیعز

 اما رفت جلو هم بود کنارش  که اسی و کرد دعوت

 که یالیدان. بماند دور  الیدان نگاه از تا نشد بارنیا

 یگرم با و  رفت مهمانشان شوازیپ به ز، یعز از شیپ

 .کرد  استقبال او از

 اشخانواده درمورد زیعز یجو و پرس جواب در

 :گفت

 ! ستنین اهلش که نامیا بابا! بود سردرد مامان_

 

 اسی. وست یپ اسی به و کرد سالم همه  به آرام و

 اما. بود تریمیصم او با همه از که نوایب

 را اسمش که داشت  ایدن به نسبت  یهاحسیتازگ

 کی بود، صحبت گرم او با که یمدت تمام و دانستینم

 تیمیصم. بود ستادهیا ی شگیهم خود از ترعقب قدم

 و مهربان هم  هنوز که حال همان در نداشت را نیشیپ

 فاصله یکم تا شدیم باعث یزیچ اما بود خونگرم



 که دیشن شانیهاصحبت  انی م هم دوبار یک ی. دارد نگه

 یب را الیدان نام زند،یم  حرف کارش درمورد یوقت

 را دخترک نیا و آوردیم زبان به پسوند و شوندیپ

  ینیهمنش ن یا اتمام یبرا تا داشتیم آن بر و آزردیم

 .باشد عجول  یاجبار 

 

 را اشیگوش و فیک هم ای دن کردند، رفتن عزم که همه

 سرد دست.  داد دست یب یب و زیعز با نرم  و برداشت

 . دیبوس دوستانه را اسی صورت  و فشرد هم را هیسا

 هی زنمیم  زنگ بهت. زمیعز دمتید شدم خوشحال_

 !یور  هی میبر بار

 

 دوست ایدن. اسی یهالب  به رداشتیواگ لبخندش

 .بود اشیمیقد

 .شدم  خوشحال منم! برم قربونت_

 

.  است شده دور قبلش لحظات احساس از  کرد حس و

 نشست اسی لبخند و رونیب به شد  بدرقه دخترک

  تمام. دیدیم را او تازه انگار! یحام چشمان در صاف



 کنار بود ستادهیا حاال و بود دهیند را او یمهمان مدت

.  کردیم رصد را اسی حرکات نگاهش با و رضا

  یها حسادت  از یبَر بود مهربان ی ادیز دخترک

 ! زنانه

 

 رضا. کرد مرتب را چادرش و انداخت نیی پا را سرش

 :گفت

 ! گهید میبر کم کم هم ما_

 

 کمک  به تا میبمان: "دیبگو تا کرد باز  دهان اسی

 شد باعث ی حام حضور اما " میکن جور  و جمع زیعز

 نگاه، با  او و دیبگو دیترس. کند غالف را زبانش

. ماند ساکت و گرفت کام به زبان پس. کند شماتتش

 .شد ناطق الیدان اما

 هی هم دور  مینیبش میبر. شده  خلوت تازه رضا؟ کجا_

 .م یبزن حرف کم

 .گهید  وقت هی باشه! پسر میش داری ب باس سحر_

 

 . تخت سمت به کرد  تشیهدا و جلو به داد هلش



 ثوابت  ر،یبگ یسحریب اونم! که ینبود مرغ. بابا ایب_

 ! شه شتریب

 

 . افتاد جلو عانهیمط هم رضا. دیخند و گفت

 اسی. دهد جا  را همه که قدرآن نه اما بود بزرگ تخت

 الیدان یصدا اما برود خانه  داخل به تا ستادیا عقب

 .شد مانعش

. رونیب انی ب نامیا خانوم ه یسا دیبگ زحمتی ب ز،یعز_

 . خوبه یل ی خ هوا. جانی ا مینیبش همه

 

  تخت سمت کی را او و گرفت را یبیب دست زیعز

  یحام سمت  توجهش تمام اط یح در مانده  اس  ی و نشاند

 . رفت 

  عقب یکم. کردیم نگاهش فقط حرف یب که یپسر

. بکشد رون یب را هیسا  ز،یعز از ابتین به تا رفت

 مهشاد با تا کردیم استفاده یفرصت  هر از دخترک

  کرده کز دست، به یگوش هم لحظه آن و بزند حرف

 !  خانه در یدرگاه انیم بود



  اطیح به ه یسا و زیعز با دست، به یچا  اسی یوقت

 داشت یحام. بودند زدن حرف مشغول مردها برگشت،

 : گفتیم

 مراعات رو امروز شرکت،  تو میدار هم عده هی_

 تا موش سوراخ تو بچپن دیبا فردا از یول کردن

 . بخورن ناهار بتونن

 

 :گفت خنده با رضا

 که امروز کو؟ مجالت خجالت االن. بود م یقد اون بابا_

 داشت لکسیر ابونیخ  تو اروی  بود، اول روز

 .لنبوندیم چیساندو

 

  و وسط گذاشت را خرما و هی بام ایزولب ینیس زیعز

 را رضا نشست،یم یب یب کنار که  حال همان در

 .داد قرار مخاطب

 هی با رو همه. دارن مشکل ایبعض دیشا  پسرم، رضا_

 .زمیعز که زننی نم چوب

َشم رو. زنمینم  چشم د،یگیم  درست بله_  !چ 



 روزه یعمد که  ستعده هی اون منظورم من

 . خورنیم

 

 نه. بود خودش مثل هم الیدان. دیخند  آهسته و گفت

  راحت. آوردیدرم را شیادا نه و گرفت یم روزه

 :افزود هم  او ،یحام قبل حرف به! رمیگینم گفتیم

 س،بسته روزا  خچالی بگم اومدم دوبار امروز منم_

 ! خورنیم منو ن سوان یدسته گفتم

 !شدم الیخیب که نهیا

 

 !داداشم یلنتیسا جا اون تو کال_

 

 چهار_ و_ یس_و_ صد_پارت #

 

 سمت به کرد پرت را بود دستش در که یقند الیدان

 :گفت و رضا

  موجهه  ،یگی م جورنیا خانوما  جلو االن! بابا ساکت_

 .شهی م خراب



 

  مخاطب میمستق. اسی سمت به برگشت خنده با و گفت

 تعارف یب  را پله یرو نشسته دخترک   و داد قرارش

 .کرد نگاه

 ! اسی رینگ  شیجد تو_

 

 افتاده اتفاق کم خواندنش، شوندیپ و پسوند یب نطوریا

 .لرزاند  گرید  یجور را دلش قبل، مثل  هم  باز اما بود

  که بود شده دادنش قرار مخاطب و الی دان محو چنان

 .کرد فراموش  پاک را یحام

  و دیدیم  را الیدان فقط. هم را بودنش نیب ذره ریز

 .دیشنیم را او یصدا

 یجد.  سوال  ریز برهی م منو تیری مد یه رضا_

 .واال ستمین امیجورنی ا! تو یر ینگ

 

 :زد لب شرم با 

 !باتون کنه یم یشوخ_

 



 :گفت  معترض رضا

 ! خب گمیم یجد کدومه؟ یشوخ_

 

 .کرد ال یدان به رو و

. بازم گمی م روت تو  بگم؟ سرت پشت خوبه آقا_

 . یندار اقتدار ارزن هی! ماست! داداش یماست

 !هم تو مونکاسه تو بذار  یه حاال_

 

 جمع در را  درخواستش  تا اسی سمت برگشت  خندان

 .کند مطرح

 . خوامیم ازتون کمک ه ی ا،یشوخ نیا  از جدا حاال_

 

 میمستق را  نگاهش اسی  و فضا در شد حاکم  سکوت

 و داشت را  یحام به نگاه جرات نه. الیدان به دیبخش

 زده زل ال یدان یوقت گرفتی م نگاه چطور. رضا نه

 تمام یتالف خواستیم  انگار. چشمانش وسط بود

  نیا که درآورد را بود قهر دلش و او با که ییروزها 

 اما رهیخ  نسبتا ینگاه. کردیم نگاهش رهیخ همه

 .ا یح و شرم حفظ با و زانیگر



 بهتون من باشگاه تو کار درمورد رضا خود  احتماال_

 .گردو پوست تو مونده بدجور دستم واال! گفته

 .کنه کمکم ستین یکس فعال شمام جز

 یکم هی  البته که روز،  چند نیا داره درس که هیسا

 !دیکش شمهفته هی نیا جور شدیم بود، ترآروم  اگه

 

 :گفت گرد یچشمان با و  گرفت نییپا را  یگوش هیسا

  ؟یشکیه کنهینم دایپ من از ترکوتاه وارید! بابا یا_

 منو ببره، اسم خوادی م جنگجو و بزن کهی  یهرک چرا

 ؟!ستشیل اول ذارهیم

 

 . خواست عذر  خنده با الیدان

  هیشب باشه یکی یعنی گمیم. واقعا نبود  نایا منظورم_

 . بوده سامون اوضاعو تنش یب که تر،آروم . اسی

 

 .کرد آرامش یب یب که بزند یحرف خواست هیسا باز

 !مادر بزنه حرفشو مبچه  بذار_

 



  در چپاند  باز را یهندزفر و انداخت باال یا شانه

 را نه آمد اسی. بشنود را مهشاد سی و تا گوشش

 کرد رو  باز الیدان که  کند خالص را  همه و دیبگو

 .سمتش

  یکی تا کوتاهه، مدت هی فقط گفتم رضام  به راستش_ 

 ،یداشت دوست خودت اگه ای. کنم  دایپ بتونم رو

 .امیم در هم  خجالتت از. یبمون یدائم یتونیم

 

 لحن و الیدان یتمنا پر چشمان اما دیبگو  نه آمد باز

 شد،ینم برداشته  چشمانش از که ینگاه با ملتمسش

 داد؟ یم  مخالفت یاجازه او به کجا

  روز هی هست امیدن دوستت اون اس؟ی یکنی م قبول_

. یشینم تی اذ دمیم قول. تماشا هم فاله، هم. هفته در

 !واقعا ستین یاکنندهخسته  کار

 ...من آخه_

 . اسی بهم یکنی م لطف_

 

 و رفتندیم رو قدم مغزش در یحام و رضا یهاحرف 

 !کنمی نم قبول نه، نه، نه، کردیم  تکرار مدام



 و بود الیدان یجمله  تکرار  ها،نیا یهمه   آخر اما

 انتظارش؟

 ؟ یایم_

 

 دیبگو بود قرار توان کدام با دل، کدام با رو، کدام با

 : شد خارج دهانش از و د یلرز لبش نه؟

 ! باشه_ 

 

 به روز چند نیا در که بود یا باشه نیسوم نیا

  حکم یکننده صادر شد نشانی آخر و گفتیم گرانید

 ! یینها

 

 یسر پسرک. کرد نگاه رضا به شرمنده و دیگز لب

  شده دیناام او از پاک حتما . نزد یحرف و داد تکان

 هردو. کرد نگاه زیعز و یب یب به هم دور کی! بود

 و الیدان قدردان نگاه و کردندیم نگاهش محبت با

 کی... اما بود زیچهمه  یکننده  لیتکم که هم  تشکرش

. بود ها نگاه نیا یهمه از ترپررنگ  شی برا زیچ

 خواندن، نیاسی همه آن از بعد چطور کهنیا! یحام



 برگشت خجالت با. گذاشت نیزم را حرفش  هم باز

 نگاهش گرید او...  اما کرد نگاهش و سمتش

 .کردینم
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 کن باز یچشم باست یز یزندگ

 کن راز باغ کوچه در یگردش

 بست  نقش تماشا در عشقش که هر

 شکست را خود  ینیبدب نکیع

 جداست ها علت ز عاشق علت

 خداست اسرار اسطرالب عشق

 امدهید جان هاجسم انیم من

 ام دهید درمان افکنده را درد

 ها احساس  شاخه بر امدهید

 هااس ی میشم  در دل تپدیم



 هاستگنجشک  یقیموس یزندگ

 خداست  یتماشا باغ یزندگ

 شود دایپ نیقی  نور را تو گر

 شود  بایز هم زشت  تواندیم

 

 " یمحمد شهرام: شاعر"

 

 را در رضا  که نیهم زدند، رونیب که زیعز یخانه  از

 کرده یخبط چه دیفهم تازه انگار بست،  خود سر پشت

 .است

 !نه که خودش  نظر از خبط

  شنهادیپ نیا رفتنیپذ ،یحام و رضا نظر از اما

  و توپ داشت انتظار. بود بزرگ یخطا کی ال،یدان

 تا سمتش به برگشت. شود رشیبانگیگر رضا تشر

  نگاه مقابل  اش یچارگیب از تا. بزند حرف او با یکم

 رضا اما کند  باز لب  برادرش یبرا الیدان میمستق

. رفت اتاقش به و کرد بهانه را یخستگ  و خواب

 پر به که کرد رفهمیش هم را  هیسا رضا، نگاه ینیسنگ

 روزه هیسا . کند خواب قصد هم او و چدی نپ شیپا و



  اجازه یتنبل ی گاه اما. داشت دوست شهی هم را گرفتن

 اکثرا و شود بلند یسحر  خوردن یبرا دادینم

 را اسی قدرآن شب،آن یول گرفت یم روزه یسحریب

 کنار و شد خوابزده هم او که دید ناراحت و بدخواب

 .نشست خواهرش

  نیا یه سحر خود تا قراره ای میبخواب  یذاری م اسی_

 ؟یش پهلو  اون پهلو

 .بخوابم تونمی نم_

 تو اگه یول. بخوابم جفتمون  یجا تونمیم من_

 !یبذار

 .نییپا رم یم من بخواب، تو باشه _

 

 . بود شده گرمش. زد کنار را پتو و شد بلند

  خواهر گهید خودته ریتقص! نکن قهر. حاال نیبش_

 !من

 ؟ یچ_

  یفکریب سر از یکنیم کار  هی یایم شهیهم کهنیا_

 مینیبش دیبا و لب تو یریم چندروز بعد! تیمعذور و

 !ی ر یبگ آروم قراره یک   مینیبب



 

  شیموها بعد و پوشاند دستش دو هر با  را صورتش

 . زد چنگ را

  خواستمینم. امیم بگم خواستمینم. خدابه  کردم ریگ_

. نه بگم شدینم. روم تو بود زده زل یول. کنم قبول

 ؟ یگفتیم یبود تو. شدینم روم اصال

 هم زل گفت،یم اگه من به. برم بود خدام از که من_

 اگه یحت. دادمیم یاوک کلهبا  باز روم، تو زدینم که

 !کردیم پتم و شت جاهمون  شدیم پا رضا

 

 .دهد ادامه تا کرد صبر  منتظر ینگاه و کج یسر با

  سال، پنجاه بکنه؟ قراره یزندگ چقد مگه آدم! واال_

 عمرمون سال نیآخر دیشا دونه؟یم  یک سال؟ صد

  که یزیچ از میبگذر دیبا چرا. روزش نی آخر ای. باشه

 به ؟یچ اونم. کنه  عوض هوامونو و حال کم هی قراره

 ،یاهیبق چیه خاطربه  من. بابا کن ولم! هیبق خاطر

 !کنمینم  یکار چیه

  

 :شد خارج اسی دهان از او، یهاحرف  انیم



 !یکنیم سر چادر رضا خاطر به  یول_

 

 انیم دهانش  و نداشت را اسی حرف  نیا انتظار

 .ماند باز کرد،یم ادا هم پشت داشت که یجمالت

 چراغ به زد زل و دی کش خود یرو  را پتو دوباره

 از کم ینور ،یکیتار در  که سرش یباال زن چشمک

 . زد یم رونیب دفعات، به آن

 یگفت و یکرد کار همه خاطرش به تو همه  نیا حاال_

 چشم به نیا چرا! َچشم گفتم من  بارم هی َچشم،

 !مهشاد ،یبیب تو، ؟!ادیم تونهمه 

 .ادینم  بهت چون_

 چادر؟ _

 .بودنت کن گوش حرف نیا. نه_

 گوشم تو زور حرف فقط. هستم کن گوش حرف من_

 حرف کلشی ه تموم داداشمون ماشاهللا اونم که رهینم

 !زوره

 .بهش یکرد گوش یول  بود زور حرف  هم چادر_

 توروقرآن  بخواب ریبگ. کرد ول اگه حاال !  بابا یا_

 ! ها چادر به یداد ریگ. بکپم منم بذار



 

 به را اشیاجبار  بودن یچادر  دارند حق دانستیم و

 رضا تی رضا محض فقط که ییاو. اورند یب شیرو

 .  کردیم  سر به چادر

 

 اما. نزد یگر ید حرف هم اسی و بخوابد خواستیم

  سحر، همان تا. اسی نه  و رفت خواب  به خودش نه

  دهدینم اجازه و دهد یم  آزار را اسی یزیچ دید یم

  به داد ی م ربطش هم فقط. برود خواب  به راحت

  نداشت خبر اما نبود هم یکم  زیچ گرچه. رضا یریدلگ

  اطاعت بابت ینگران  از شتریب کوچکش، خواهر

 ستی حام یصدا یتلخ غم  برادر، یخواسته از نکردن

 یدرست کار کردیم حس  کهنیا. کند ینم  شیرها که

 هم و رضا برابر در هم. استشده بدقول و نکرده

.  بود زده قولش  ریز و داده قول کی هردو به. ی حام

 به تخم و اخم و سکوت با را اش یناراحت رضا

  حال و حس تمام ناگهان... ی حام و  آورد شیرو

  همه با ینسب یسرد با که  دیدی م. باخت رنگ شیصدا

 ! خودش جز همه، با. کندیم یخداحافظ



 را دلش ته  یزیچ  لحظه آن. نکرد هم  نگاهش یحت

 که ییاو کرد یم حس. ستیچ دانستینم که لرزاند

  شکل نیبدتر به ندارد، را کسچیه کردن ریدلگ  طاقت

 به فکر هم باز اما. است کرده ریدلگ را یحام ممکن

 الیدان  یبرا بود قرار که یکار و دوباره یشروع

 تا کرد یم پرت یقیدقا ی برا را حواسش دهد، انجام

 .بگذراند وقت استرس با بارنیا

 بر که یا فهیوظ یعهده از کهنیا  بابت استرس

 .دیایبرن گذراند، یم اشعهده

  و دیایب شیپ  شیبرا جاآن بود ممکن که یی زهای چ بابت

 . کند یم اشتباه فهماندیم رضا به دیبا

 

 شش_و_ یس_و_ صد_پارت #

 

 :گفت رضا به رو  که الیدان آخر حرف بابت

 سانس بعدازظهر  چهار تا صبح  هشت فردا_

  از. دادم رییتغ  ونویآقا میتا هیچندروز من. خانوماست

 .شب ده تا هستن ظهر دوازده



 یپشت در از ونیآقا االن. مبسته  رو باال سالن در   یول

 و بنر  جااون یبرا. ست  کوچه نبش سر که انیم

 در که باشه راحت التونیخ گهید. زدم هم  جدا  یتابلو

  اما. خانوماست خروج و ورود مخصوص فقط ،یاصل

  آشنا یز یچ  به هنوز اسی و اوله روز  چون بازم

 از قبل تا که دنبالش امیم  زودتر ساعت  هی فردا نشده،

 حیتوض واسش رو یچهمه هم  خانوما،  سانس شروع

  ایب خودتم.  شه آشنا یچ  همه با کنه فرصت هم بدم،

 .شه ترراحت  التیخ باز که

 

 چشم به نیا و بود انی نما وضوح به  رضا یناراحت

  طاقت دخترک یول. آمدیم ترپررنگ  گرانید از اس،ی

 را حرفش که حاال. کند یکار او تیرضا یب نداشت

 دینبا کرد، رد را حتشینص و انداخت گوش پشت

 و او به ینیبدب و یمنف ی فکرها  با رضا دادی م اجازه

 الیدان که ی ساعت کی از  که بود نیا. کند نگاه کارش

  یبرا وقت تا شد حاضر زودتر هم ی کم بود، گفته

 از که ییصدا و سر از. باشد داشته برادرش با حرف

 پس. است داریب بود مشخص شد،یم بلند  رضا اتاق

 خوردن از بعد هیسا. شد  وارد اجازه کسب با و زد در

  ظهر یحوال تا دانستیم  و کرد خواب قصد ،یسحر



 به خواب یاه یثان خودش، اما. شودینم داریب هم

 . نرفت چشمش

 م؟یبزن حرف  داداش_

 . بگو_

 من؟ از یدلخور! یدیم جواب نیسنگ _

 

 را گشتیم  دنبالش داشت ربع کی که  یز یچ باالخره

  کوچک ساک. دیکش رونشیب تخت ریز از و کرد دایپ

 سمت به! رفتی م باشگاه به آن با قبال که  یرنگ قرمز

 .کرد رها آغوشش در را آن و کرد دراز دست اسی

  ببر هم دار پدرمادر لباس  دست هی.  رشیبگ ایب_

 زنگ شد، تموم کارت که یساعت هر عصرم. بپوش

 ینم هم یتاکس  و آژانس. دنبالت امیم خودم یزن یم

 ! یخوا

 

 اما بود،  ریدلگ کهنیا با بود، قهر مثال کهنیا با

 چیه به رضا. بود معنا  از پر اسی یبرا  کارشنیا

  حاال یحت. کردی نم رها خود  حال به را او یممکن وجه

 .دستش از بود نیچرک دل که



 ...من رضا_

 ،یا روزه.  ی اول روز ینکن  وورجه ورجه هم ادیز_

 .افطار  تا یافت یم پس

 !رضا بزنم حرف بذار_

 مگه؟ مونده یحرف ؟یچ  حرف_

 یپا بذارش. نبود من دست  خدا به رضا_

 ...یپا بذارش. میعرضگیب

 االن یول ! ستین یشک اصال که تیعرضگ یب در_

 روش ذارمیم دوتا ،یبگ  یهرچ که دستت از پُرم انقد

 خودم. بشنوم یچیه خوامینم کن ول. کنمی م بارت و

 تیرضا قراره یک   مینیبب  تا ارمتیم و برم ی م هرروز

 . رم ینم بسه، یبگ و یبد

 

 نشست بعد. کرد  نگاهش یطوالن دلشکسته، و ریدلگ

 . خود گری د سمت انداخت هم را فیک  و او تخت لب

 گفتم. برم  خواستم ینم اصال بابا، و مامان روح به_

 فقط نه. برم هم خواستمینم. امینم نه  گمیم گفت، تا

 هوی یوقت اما . برم خواستمینم کال. تو حرف  خاطر به



 انگار کرد، اصرار بهم  یجوراون همه جلو برگشت

 ! شد فلج زبونم اصال

 

 !گرید بود  شده فلج. افتاد شبید ادی به و دیگز لب

 

!  خواهش یه اصرار، یه  و چشام تو زد زل صاف_

 همه نیا بخوام زیعز جلو  کهنیا از طرف، هی خودش

 به. طرف  هی هم نه بگم و رمیبگ دیند پسرشو  اصرار

  االنم یحت. بگم نه نشد روم. رضا دمیکش خجالت خدا

 یه. برم خواد ینم دلم. کردم کاریچ  دمینفهم هنوز

 نیا یحوصله که من ؟!یچ که کنمیم فکر دارم

  گفتم... خب اما ؟!امیم باشه  گفتم چرا  ندارم، کارارو

 !رضا گهید

 

 با. کردیم نگاهش اخم من  کی با و پا سر بود مانده

  با و درآورد را آخرش یجمله یادا اس،ی حرف اتمام

 :زد لب کج یدهان

 !رضا گهید گفتم_



  تو فتیب برو گفت چشات تو زد زل یهرک اس؟ی نیهم

  چشم؟ ی بگ دیبا چاه،

 ...یول نه_

  یهرچ و ی بذار نیزم منو حرف یتونست ؟یچ یول_

 شهینم روت ه،یبق درمورد اما ،یارین روتم  به گفتمو

 ؟!یبگ نه

 

 یشگی هم حرف تا کرد  دایپ جرات چطور دینفهم

 او صورت به را خودش یشگیهم درد و برادرش

 ! بکوبد

. میزنیم حرف الیدان درمورد میدار. ه یبق نگو یه_

  حاال. داداشمونه مث توئه،  مث یگیم  همش خودت

 تو نه، هم یگ ی همسا عالم تو کهنیا حساب به بذارش

 !انداخته  رو بهم یبرادر عالم

 

 !بود زاریب برادر لفظ  نیا از لحظه آن چقدر و

 اون. یگرفت داداشتو یرو  خوب هم تو!  گهید باشه_

 ارزش برات حرفش  یزیپش که هم داداشت یکی

 . نداشت



  دونم یم خودم من. نکن تمیاذ انقد! گهید بسه! رضا_

  ارین روم به انقد. یدلخور چقد دونمیم. کردم کاریچ

 ادتی تا کنم  درست برات شبو ید دیبا چطور االن. گهید

 یول. نه بگم نشد روم م،یبود جمع تو شبید بره؟

 جوابم کردم، فکرامو بگم . امینم بگم االن تونمیم

 فرزانه، نیهم اصال. باش  گهید یکی دنبال. هیمنف

 !کار سر بره خداشه از. اقدس مش یجار

 

 را رضا تا بافتیم هم به را سمانیر و آسمان داشت

  ناخواسته تیموقع نیا  از هم خودش  و کند یراض

  گرید بارک ی  اگر کهنیا به  داشت شک یول. کند فرار

 نرفتن از باشد داشته جرات شد، رخ به رخ الیدان با

 ! بزند حرف

 

 آن. دیرس امکیپ شیبرا و  دیلرز رضا دست در یگوش

 . دیتوپ اسی  به و خواند را

 !در دم سادهیوا.  رهید پاشو_
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 را بود گفته هرچه انگار. کرد نگاهش باز یدهان با

 .زدیم را حرف نیا که گرفت دهینشن رضا

 ! رضا_

  یخواستیم. رهید گهید االن . من خواهر گهید رهید_

  حاال نه. یکردیم کارو نیا دیبا شبید همون ،یبگ نه

 تازه و بره خوادیم یدلخوش  و دیام هزارتا با که

 !امینم  یبگ پرش، تو یبزن یبخوا

 

 .داد دستش به باز و برداشت تخت یرو  از را ساک

 نیا بابت گه،ید صباح  چهار ینش باعث دوارمیام_

 !خودم سر  تو دوتا و تو دهن تو بزنم یکی رفتنت،

 ! رضا_

 یب اول روز. شد رید می بر پاشو! رضا و زهرمار_

 ! گذرهیم رتیخ  از الیدان خود ،یکن ینظم

 

 اما است دلخور  هنوز یعنی زد،یم حرف که طورنیا

 !رفتهیپذ  را زیچ همه



 

 بذار یحساب درست کوفت هی بردار هم ساک اون_

 میت مال رنگش، دیببخش فقط. یکن تنت جااون توش

 !ستین ت عالقه مورد

 

  اتاق از. گرفت دست به را قرمز ساک و شد بلند

  از پا سرش پشت هم رضا که نیهم اما رفت رونیب

 نهیس به نهیس او با و  برگشت گذاشت، رونیب اتاق

 .شد

 دماغ از رو زایچ یبعض که ینبود قُلدر انقد کاش_

 اما! ی اول روز نیهم یکرد کوفتم!  یاریدرب آدم

 ! هستم تو  و خودم مراقب باش مطمئن

 

  و باال سمت به کرد تند پا. دیبوس را صورتش و گفت

 ساک در بلند شلوار کی و دار نیآست جذب  تاپ کی

 هوس شده، که هم رضا خاطر به بود محال. چپاند

 !بزند  سرش به تنهم ین یهاشلوارک و تاپ

 *** 

 



  وجودش از هرچه دیفهم تازه دند،یرس  که باشگاه به

 گرید! خوب حس و است شوق فقط آورد،ی سربرم

  دیدیم یراض هم را رضا که حاال حداقل. نبود مانیپش

 کرد،یم احساس وجود تمام  با را الیدان یخوشحال و

. گرفت را قبل یمانیپش یجا  هم خودش  یقلب تیرضا

  هزار  کردی م فکر و رشیپذ نیا از بود خوشحال

  کی به ارزدیم بماند، جانی ا که هم روز  شبانه ساعت

 !الیدان یآسودگ و دل  ته از لبخند

 او به را دیکل دسته الیدان دم همان شدند، که وارد

 و رفت همراهش هم رضا. بماند خودش نزد تا سپرد

  اسی یبرا را حاتشیتوض او تا ستادی ا ها پله نییپا

 با اسی یقبل و ینسب ییآشنا وجود با. کند کامل

 یدوره آن از یادیز زیچ  کردیم حس اما هادستگاه 

 دل و جان با پس. ندارد خاطر به رفتنش  باشگاه کوتاه

  تک یصبور با هم او و دیشنیم را الی دان حاتیتوض

  و دستگاه هر نام. گفتیم شیبرا را اتیجزئ تک

.  دادیم حیتوض شیبرا قیدق و خوب را کاربردش

  یی آشنا هاآن با اسی حتما نداشت  یلزوم  کهن یا با یحت

  ثبت یقهیطر  از کمال، و تمام اما. باشد داشته یادیز

 ماه در خچالی و کمدها تیوضع از طش،یشرا و نام

 و گفت شیبرا ازین مورد یزها یچ یهمه  از و رمضان



 ستیل. سپردیم خاطر به و رفتیم راه  دنبالش هم او

  باشگاه ستمی س یرو هاآن  به مربوط ل ی فا و هایمرب

  یرو از را دانه به دانه و کرد باز شیبرا هم را

 هیتک رضا. کرد یمعرف او به شانشده ثبت یهاعکس

 فکر نیا به و کردیم نگاهش و بود مانده در، به زده

 عمل قیدق و  کاربلد نیچن نیا که یپسر ن یا که کردیم

  باشگاهش یدخترها   مقابل وقتچیه  چرا کند،یم

  از دختر دو یخنده بلند یصدا! ندارد یکاف اقتدار

. کند نگاهشان کوتاه و برگردد شد باعث هاپله  یباال

 بود هشت به  قهیدق  ده. کرد چک را اشیگوش ساعت

 در از کامل را اشهی تک. دندیرسیم  هیبق کم کم و

 . زد صدا را ال یدان و گرفت

 دونفر یک ی. گهید میبر ایب شد تموم  اگه ستیتدر_

 .اومدن

 .اومدم. تمومه آره_

 

  یم نگاهش تعجب یکم با که یدختر دو کنار از رضا

 زیم و  ستمیس پشت از  هم الیدان و  شد رد کردند،

 .برخاست



.  گفتم بهت رو یبدون الزمه  کنمیم فکر که یهرچ_

.  هست هم  هیسم امروز. ینخور مشکل به دوارمیام

  از قبل هاصبح که جاستنیا یمیقد یها بچه  از یکی

 دمید االن اگه. ادیم زود هم شهیهم. باشگاه ادیم کار

 . کنه کمکت گمیم بود، اومده

 

 .برگشت دوباره  و رفت عقب قدم کی

 مو؟شماره که یدار. بزن زنگ بهم بود یکار  هر_

 .زهیم یرو باشگاه کارت ،یندار اگه

 

  و داشتن شماره درمورد. رفت رونیب خنده با و گفت

 .  بود دهیپرس اسی از نداشتن

 یرو شده حک  او یشماره که هاستسال دانستینم

 !قلبش در درست و مغزش

 

 به داشت ها پله انیم که دیشن اسی و بود نرفته هنوز

 : گفتیم نام هیسم همان

  ییجورا هی . جاسنیا مسئول امروز از  اسی ه،یسم_

 باشگاه یدفتر یکارا. منه راست دست! سکاره همه



 تا یکنیم کمکش بود، یمشکل  جا هر. ده ی م انجام رو

 .فتهیب راه

 

 یحت. نشاند ابرها یرو  را دخترک و رفت و گفت

 نام با را گرانید راحت همه نیا الیدان که نبود غمش

 !خواندی م کوچک

  با را اشیکار  روز نیاول و کند عوض  لباس تا رفت

 .کند  آغاز زهیپرانگ و یانرژ
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 به عشق بارنیا. اشیزندگ وسط بود آمده عشق یپا

 ...نه الیدان

 !کارش به عشق

 به  که ییها جنسهم  یهمه با وقت گذراندن به عشق

  ده حدود. بود شده دوست هاآن با ورزش، یبهانه 

  بود شده و گذشتیم  جاآن در کارکردنش از روز

  و حجب و تیمیصم. همه یبرا مهربان یدوست

 اول، برخورد همان در همه که بود ی طور  شیایح



 شهی هم  ظاهر و ارغوان با کردندیم اشسهیمقا

 هیسم با! شیهای پرخاشگر  و تند اخالق و بدحجاب

 نیبهتر کردیم اعتراف دل در هم او و  بود شده َمچ

 اسی نی هم کرده، استخدام الیدان حالتابه که یکس

 .است

 و دو به دو که یاستاد چهار با. کردیم  کمک همه به

  ارتباط راحت آمدند،یم فرد و زوج یروزها در یفتیش

 دختر. بود ایدن با هم تش یمیصم اوج و بود گرفته

 تا نه ساعت از شنبه  پنج یروزها  که یاه یهمسا

 کالسش دو نیب. داشت  جدا رقص کالس دو دوازده،

 مین یوقفه همان و افتاد یم وقفه یساعت مین هم

 همان در اسی با اشی صحبتهم باعث بود شده ساعته،

 .شانی همکار اول یجلسه 

 اسی که بود هم شانی همصحبت نی اول همان در 

 در کارکردنش از ایدن کهنیا یکی. شد ز ی چ دو متوجه

  الیدان توسط خبر نیا نداشت شک و داشت خبر جاآن

 از که بود نیا مورد،  نیدوم و. دهیرس  گوشش به

  ریز بدجور شد متوجه او، با شیها حرف یالبال

 دیفهم یوقت را نیا. است گرفته قرار شهرام نیبذره

 :گفت  شیهاحرف انیم ایدن که



 یحام با کردمی م فکر! یکار یب دونستمینم من_

 !یمشغول

 . یستیبهز میرفتیم هم با کوتاه مدت هی  فقط ما! نه_

 که دتتونید هم با بار چند گفتیم شهرام آخه! آها_

  با حتما گفتم تو، از شناختم رو! نیاومدیم نیرفتیم

 !دیایم و دیریم هم با که دیکن یم  کار جا هی هم

 

 و است دوست ایدن  خود با هرچه  دیفهم روزآن

  هزاربرابر اما شود نیبدب او به نسبت خواهدینم

  او کاریب پسرک. است زاریب برادرش از آن، از شتریب

 یآمدها و رفت که قدرآن. داشت نظر ریز را

!  دادیم گزارش گرانید به هم را یحام با اشدونفره

 انزوا از اش،یزندگ و خودش کار، روز چند گذشت با

 یبرا غذا انتخاب یدغدغه گرید حاال! بود درآمده

 انیپا از بعد هیسا دانستیم. نداشت را  سحر و افطار

 یدارروزه و ماندیم خانه در وقت تمام امتحاناتش،

 تدارک پس. شودیم مهشاد با گذارش و گشت مانع

  خانه به که هم باشگاه از. یبیب و بود او با غذا

  شود افطار وقت تا کردیم  استراحت یساعت  رفت،یم

 را بود تنش در  روزانه ورزش از یانرژ هرچه بعد و



 وضوح به رضا. کردیم هیتخل خانواده  کنار بودن با

 همان. بود شده خواهرش یه یروح راتیی تغ متوجه

 دوست  و خوردیم را اشغصه شهی هم  که یزیچ

 اما. دهد انجام او فراغت اوقات یبرا یکار داشت

 و شود مانیپش رفتن از اسی خود داشت دیام همچنان

  جاآن به شتر یب روز به روز  اسی و بزند را جاآن دیق

 . بستیم دل

 بعد و بود  او ذهاب و ابیا مسئول رضا خود کماکان

 . کردیم کار قصد تش،یمامور انجام از

 ماه و گذشتیم هم یپ از منوال نیهم به  شانیروزها 

  زیچهمه. شدیم کینزد خود یها مهین به هم رمضان

  الیدان نداشت  خبر و بود مثبت یانرژ از  پر اسی یبرا

  هنگام هرروز. است سپاسگزار و خشنود او از چقدر

 آمدیم الیدان  کرد،یم که  رفتن قصد باشگاه، یلیتعط

 رضا  برادرش کنار باشگاه، مقابل را او اسی و

 یکم و یاحوالپرس و سالم حد در شانرابطه. دیدیم

 دخترک! شهی هم از تریمیصم  یکم اما بود یکار  بحث

  رنگ به  رنگ و دیسف و سرخ دنشید با گرید

 و دست و شدیم آب مشی مستق نگاه با  هنوز. شدینم

 را خود که بود ادگرفتهی گر ید اما دیلرز یم دلش یپا

 .ندهد باد به  را دلش یآبرو تا دارد نگه



 دختر بود، دهیرس باشگاه به تازه که صبح  روز کی

 یدست اس،ی  دنید با که دید  منتظر در پشت را یا بچه

 او سمت به و داد تکان سوارش موتور پدر یبرا

  چشمان. ایدن دنس کالس شاگرد. بود امیت نامش. دیدو

 شدیم باعث دند،یدرخش یم  صورتش در که روشنش

 ییرو با را در. شود لذت تغرق دنشید از اسی

 . شود  وارد امیت اول داد اجازه و کرد باز گشاده

 مگه؟  ستین نُه کالستون ؟یاومد زود  انقد چرا_

 . ارهیب منو نبود یشکیه.  کار سر رفتیم دیبا  بابام_

 سراغت؟ ادیب هست یکس ؟ی چ  یبرگشتن_

.  ابونهیخ  نیهم تو شخونه . ادیم معمه یبرگشتن_

 .اونا خونه رمیم

 .شه شروع کالستون تا جااون نیبش میبر  پس باشه_

 

 لباس گرانید آمدن از قبل تا رفت زود هم خودش

 را امیت زش،یم پشت برگشت آماده یوقت. کند عوض

  باز یاشهیش در که بپرسد را لشیدل آمد. دید کرده بغ

  وارد صدا و  سر پر باشگاه یاعضا از نفر چند و شد

 شنبهپنج. گرفتند گرم اسی با یشاد و خنده با و شدند



 یابتدا از هم روزآن و بود باشگاه روز نیترشلوغ  ها

. است رمضان ماه انگار نه انگار. بود غلغله صبح

  یانرژ و داشتندی م نگه را روزه فقط ی معدود یعده

 .داشتند  یکمتر

 یگفت و گپ و شدندیم وارد صدا و سر پر هیبق

.  لباس ضی تعو یبرا رفتندی م رختکن به بعد کردندیم

  دیکش طول. رفت نزدش اس ی و آمد هم میتا آن استاد

 نشست، زش یم پشت یوقت و شود خلوت سرش تا

  ناراحت و ستادهیا جا  همان امیت هنوز شد متوجه

 .است
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 ؟یکرد  اخم چرا زم؟یعز شده یچ_

 

 : گفت غم با  و انداخت نیی پا را سرش

 ! خاله یچی ه_

 



  رفت جلو او، سمت به قی دق ینگاه با. ستادیا شد بلند

 نداشت شتریب سال هفت دخترک. زد زانو مقابلش و

 با اسی. بود استعداد و  یریادگی یزهی انگ از پر اما

 رو خنده ی چهره کی او از قبل یجلسه کی همان

. آمدینم او به اصال گرفته صورت   نیا و داشت سراغ

  که بداند را اشی ناراحت لیدل تا گرفت را دستش

. آورد زبان به را حرفش و دیچک اشکش دخترک

 یادیز... او یبرا اما بود ساده ظاهر  به که یمشکل

 ! سخت

 .خودم با وردمین هم پول. نداره شارژ کارتم_

 

 :گفت مهربان یلبخند با و کرد پاک را اشکش

  ها بچه از یک ی ادمهی روزم اون. شیزد  اشتباه دیشا_

 .کنم امتحان من  بده. زد کارت واست

 

 با حق... اما  کند امتحان  هم خودش تا گرفت  را کارت

.  بود شده تمام کارت ی  پول  اعتبار. بود دخترکوچولو

 ریفق یاخانواده از دخترک که بود جاآن یتراژد اوج

. داشت آموختن و دنی رقص به یادیز عشق و بود

 ماه در ایدن یهاکالس نشدن کنسل لیدال از یکی اصال



. بود عالقه با یها بچه نیهم درخواست رمضان،

. کند حل را  دخترک مشکل تا رفت فرو فکر به یکم

 را پدرش یشماره و کرد ستمیس وارد را  مشخصاتش

  فیتکل کسب و ردیبگ تماس او با دید بهتر. کرد دایپ

 امیت از و کرد  ینوچ لب ر یز! بود قطع تلفنش اما. کند

 :دیپرس

  که بابات یشماره  زم؟یعز یستین بلد مامانتو شماره_

 ! نگرفت

 !قطعه دوتاشون مال. ستمین بلد_

 

  اجازه.  کند مشخص چطور  را فشیتکل  دانستینم

 تا  آمد ینم ها  پنجشنبه هم هیسم نه؟ ای برود، دادیم

 . ستیچ  کار یچاره یمواقع  نیچن در بپرسد او از

  شدیم. برود  خانه به تا کردی نم رها  را امیت مسلما

 شود حاضر کالس سر دوستانش  گرید با دهد اجازه

  بعدا اگر. شود  مطلع هم ال یدان دیبا دیشی اند خود با اما

  یبرا نحو، هر به یمشکل هر آمد،یم  شیپ یمشکل

 باشگاه، مالک و ریمد عنوان به او. شدیم بد الیدان

 به دیبا چطور؟ اما. ردیبگ قرار انیجر در داشت حق

 رو؟  کدام با یول. زدی م زنگ او



  هم یدوبار یکی! که بود نزده زنگ او به حال به تا

 زده زنگ الیدان شد، کالمهم او با یگوش پشت از که

  یروز همان که هم بارک ی. داشت کار رضا با و بود

  و هاآن یخانه  در بود مانده  جا الیدان یگوش که بود

 .داد را تماسش جواب  و کرد دایپ را آن اسی

  لحظه آن بزند، زنگ بخواهد خودش کهنیا اما

 امیت به ینگاه. دیرسیم نظر  به عالم کار نیدشوارتر

 تیفعال از بود پر که باشگاه سالن به هم بعد و انداخت

  یرو و سر  از طنتیش که یدخترکان زی خ  و جست و

 دایپ هم ایدن یکله و  سر کم کم. دی بار یم یهمگ

  قهیدق ده. انداخت سالن یباال  ساعت به ی نگاه. شدیم

  خجالت هم باز اما نبود صبح سر. نُه تا بود مانده

 شد باز در. باشد خواب یکس  و بزند زنگ که دیکشیم

 او به را خود دوان دوان امیت دوستان از یکی و

 دلش. دیکوب هم به را شی ها دست شوق با و رساند

 .تلخ اما دیخندیم دخترک . گرفت

 . شکست دلش

  را او همه  نیا دینبا که ساده زدن زنگ  کی کرد فکر

 بود، یکار هر بود گفته که هم الیدان خود. کند مردد

 یگوش و گذاشت کنار را د یترد. کند مطرح او با حتما



 وارد به کرد شروع عادت رسم به. برداشت را خودش

 کرد وارد را آخر رقم چهار! زیعزخانه  یشماره کردن

. شد ظاهر  یگوش یباال خانه یشماره  با زیعز نام و

  یپ اشتباهش به کند، لمس را آن خواست که نیهم اما

 .زیعز با نه. داشت کار الیدان با او. برد

.  کند زابراه بود ممکن را زیعز نبود، خانه در اگر

. داشت فرق رمضان ماه نَقل اما بود زی سحرخ گرچه

  را الیدان یشماره شود، مانیپش مجددا کهنیا از قبل

 نیکوچکتر  کهآن یب. کرد وارد یگوش در دانه به دانه

  الیدان یشماره! ندازدیب زی م یرو یشماره به یتوجه

 که یبوق هر! نداشت کردن چک و تقلب به ازین که

 وارد فشار زیم یلبه به  ترمحکم  دستش خورد،یم

 شدت از که ینفس با او و دادینم جواب . کردیم

 به بود سپرده گوش کرد،ی م کنترلش  سخت جان،یه

  قطع تا آورد  نییپا را یگوش. دارش ادامه یهابوق 

 یگوش  در شهیهم از تربم و آرام ییصدا که کند،

 ! دیچیپ

 ! بله_

 



  باال را یگوش باز و فشرد هادندان انیم محکم  را لبش

 . برد

 .سالم الو_

 !دییبفرما. سالم_

 

.  کردیم شرمنده را اسی نیا و بود آلودخواب  شیصدا

 مقابل بود نشسته یحام با سحر، تا که  نداشت خبر

 را شیصدا دانست یم! کردن یباز  فوتبال به ونیزیتلو

 :گفت  اطیاحت یکم  با و آهسته پس نشناخته،

 !اسمی ال؟یدان آقا خوبه حالتون_

 

  محکم، یاسرفه  تک با و نشست شی جا سر یآن به

  کار جاآن اس ی که یزمان  تا. کرد دایپ وضوح شیصدا

 هم آن و  آزردیم را او  زیچ کی فقط و فقط کرد،یم

 . بود دخترک یبرا  مشکل  جادیا از ترس

 !سالم اس؟ی  یخوب_

 .شدم مزاحم بدموقع انگار شرمنده. ممنونم_

 شده؟ یزیچ ! جانم ه؟یحرف چه نیا نه_



 

  یروز در که بود گذاشته یناسازگار  سر  او با تنش

  گذاشته دنیلرز  یبنا رمضان ماه در هم  آن ،یتابستان

 گفته. هم با همراه عرق ی ها دانه زشی ر و لرز. بود

 ...اسی و جانم بود

.  دیکش اش یاسب دم یموها به یدست و گرفت ینفس

 دقت با هم او و گفت شی برا را موضوع ازیپ تا ریس

 .سپرد گوش

 

 چهل _و_ صد_پارت #

 

 :گفت حرص پر الیدان ش،ی ها حرف انیم

  مکافات خانواده نیا با  دیبا یسر هر  ما! بابا یا_

 ! هیشهر سر میباش داشته

  شما مزاحم که نهیا. کنم کار یچ دیبا دونستمی نم منم_

 بود ممکن. بهتره دیباش انیجر در خودتون گفتم. شدم

 شنه یهز البته . نره جلسه هی نیا بار ریز پدرش بعدا

 ...اما ستی ن یزیچ



  بابا نیا آخه یول! یگیم  یچ متوجهم. اس ی دونمیم_

  رو هیشهر هر. کنهیم تا ما  با یجورنیهم  داره هربار

 گهیم ه،یشهر گمیم. کنه تموم تا کشهیم  طول دوماه

 .داره  عالقه گهیم ارش،ین گمیم! فعال ندارم

 

 باز که امیت یافتاده نییپا  سر یرو نشست نگاهش

 در و آورد  ترنییپا را شی صدا. بود ستادهیا جاهمان

 :گفت یگوش

  حاال ش؟برنامه سر بره بارم نیا نیبد اجازه شهیم_

 .دیکن توافق پدرش با خودتون  بعد تا

  شده ادیز روش م،یداد  بش آوانسا نی ا از بس از_

 !ستین دشیق تو اصال. گهید

 وقته یل یخ. دیبکن لطفو نیا بارمنیا... یول باشه_

. شهینم  زایچ نیا متوجه که بچه نیا. پا سر مونده

 . خورهیم غصه فقط

 

 خم ی زانو  یرو بر و دیکش صورتش به یدست

 بگذارد نیزم  را اسی یرو شدیم نه. گذاشت اشکرده

 به. داشت را دختربچه کردن  ناراحت دل کهنیا نه و



 امیت پدر با بعد شودیم کرد فکر و دادی م حق اسی

 عاریب یادیز که یپدر. باشد داشته یتر ی جد صحبت

 !بود  طلب  راحت و

 ! اسی یدونیم  خودت هرجور پس باشه_

 

.  شد وارد لحظه  همان ایدن و شکفت خنده از صورتش

 یصدا. کرد سالم ی باانرژ و خندان و آمد شیپ

. شد متوجهش هم الیدان  و یگوش در دی چیپ سالمش،

 :گفت یگوش در و داد آهسته اسی را سالمش  جواب

 ! الیدان آقا  دیببخش بازم. ممنونم  باشه_

 اس؟ی ستین یاگه ید مشکل! یداد خبر که ممنون_

 روبراهه؟ یچهمه 

 . خوبه یچ  همه بله_

 

 درست. شود قطع تماسش تا ماند و شد ساکت ایدن

 گوشش از را یگوش  الیدان تا که خط  یسوآن مثل

!  یحام صورت در نشست صاف نگاهش داد، فاصله

 :گفت یحام  به دخترک، یشماره کردن رهیذخ نیح

 ؟! یداریب تو ا _



 که خورد  زنگ انقد تیگوش  مگه؟ میبخواب یگذاشت_

 ! خودت جز دنیفهم همه

 

 قبلش یجا  سر و دیکش صورتش به یدست دوباره

 .دیکش دراز

 ! خب یکردی م دارمیب_

 .ینشد داریب زدم صدات_

 . دمینشن_

 خیب بلند یصدا و دیشد یبرهیو اون با یگوش_

ت   زدن صدا  یخوا یم ،یشنوینم ده،یم صدا گوش 

 ؟ یبشنو منو

 

 . دیچرخ پهلو  به و دیکش خود یرو را  نازکش یپتو

 پا و دمیشن یشانس که بودم خواب مست انقد همونم_

 .شدم

 ؟ی بخواب یخوای م باز االن_



. بابا ته ی لیتعط مگه؟  یخواب ینم تو ه؟یچ کارم_

 تا صبح هی یکشیم خوب روزه زبون با . کن استفاده

 !شبو

 

  چطور دانستینم اما بوده خط پشت اسی دانستیم

 نیهم نداشت خبر. سمت  آن به بکشاند را بحث دیبا

 یم که یزیچ به رساندیم را او شان،ساده  بحث

 ! خواهد

 ساعت دو عصرم همون روزه ریغ زبون با که تو_

 !یگردیبرم ضعفه دل یکل با باشگاه، یریم

 

 . کرد نگاهش و دیخند کوتاه

 دخترا نیا موندم فقط. گهید منه ضعف نقطه نمیا_

 . افتن ینم پس  جااون رنیم عصر تا صبح از چطور

 .البد ستن ین روزه_

 .اسی نیهم  شیکی. رنیگی م امیبعض_

 !البد نداره  تیفعال_



  باشه، نشسته زمیم پشت فقط اگه یحت اما! دونمی نم_

 پا دیبا سحر کله صبح و  بخوابه تونه ینم که نیهم

 . هیروح یشکنجه  نوع هی  خودش شه،

 یم چطور تو! دادا تبچه  و زن به کنه  رحم خدا_

 ؟ !خانواده رفاه واسه یبزن استراحتت از یخوا

 من کنه ول که ! عقد ضمن  شرط زنمیم رو  نکته نیا_

 . ظهر   تا بخوابم

  سر و خونه یبمون که ماه هی. کنهیم قبول هم حتما_

 یکیاون مارستانهیت تون یکی بعد ماه ،ینر کار

 ! نکن شک ده،یم قورتت! خانواده دادگاه

 که یکی دنبال گردمیم من مگه؟ نطورنیا همه_

 .نده قورتم

 

  شده قیدق  الیدان چشمان و صورت در  نگاهش یحام

 سر ریز بود گذشته را دستش درازکش،  حالت به. بود

 کج را سرش یگاه. بود کرده عمود را شیپا کی و

 زل سقف به گاه و کردی م نگاه را الیدان و کردیم

 تماس اشپسرعمه با خواست یم لحظهآن اما. زدیم

 . کند برقرار  یچشم



.  بده یاوک عمه  زیم یرو  یها نهیگز از  یکی به پس_

 ! زبونن سر یب همه مورداش نکن شک

 خفتم اد یم هوی شنوهی م حاال. توروقرآن کن ول_

 .باز کنهیم

 چرا؟ _

 

 کولر شدینم که فیح اما استشده سردش کرد حس

 :داد جواب و شد جمع خود در پس. کرد خاموش را

 دیبا من و کنهیم رو دونه دونه هاشو  نهیگز االن_

 .کنه بس تا خودم سر تو بزنم

 داره؟ حق یکنی نم فکر_

 رم؟ یبگ زن که ؟یچ که_

 !خب خوادی م عروس_

. آخه خورنینم من درد به مدنظرش  یهاعروس _

 . هم با داره فرق هامونقهیسل

 عمه یقه یسل طبق زن هی یگفتیم  یداشت االن_

 . یخوایم

 .مورد نیا تو ستین قه یسل خوش. شدم  مونیپش_



  بود جور من یقه یسل با  اگه نمیبب هاشو نهیگز  بگو_

 .کنه دایپ  من واسه هاسبک  همون تو هم یکی بگم

 !یستین یازدواج اصال تو! خورنیم تو به هم حتما_

 

 بود دهیپر سرش از کامل خواب، . دیخند او به و گفت

 باز یحام. نداشت را خواب رخت  از کندن دل دل   اما

 :گفت

 به یکن  فکر یجد ینی شینم چرا ،یشوخ  از جدا_

 ال؟یدان عمه، یها  شنهادیپ

 .نکنا شروع تو_

 . گمی م واقعا_

 

 چهل _ و_صد_پارت _ادامه#

 

 زیخ مین. کرد رها کاره مهی ن را بحثشان ،یگوش یصدا

 .برداشت را یگوش  باز و شد

 !که  اسهی باز! ا _

 



  را هادست و بست چشم که نبود یحام  به حواسش

 .کرد چشمانش بانیسا

 اس؟ ی بله_

 . زدم زنگ باز دیببخش. سالم الیدان آقا_

 ؟!جانم. سالم_

 ... گفتم. کرده پاره می س ربغل،یز لت دستگاه نیا_

 !باز گرفته  شیباز اونم! بابا یا_

 کنم؟  کار یچ_

  رو دستگاه اون یهانیتمر بگو. نداره بیع! یچی ه_

  حلش ام یم خودم یعصر. کنن کنسل فعال امروز

 .کنمیم

 .چشم باشه_

 

 گرسنه کرد حس. زد کنار را پتو و کرد  قطع را تماس

 و یحام همراه  اما نداشت روزه قصد  کهنیا با. شده

  صبحانه  هوس باز و بود خورده هم ی سحر  ز،یعز

 !داشت



  اتاق از. بود بسته چشم که برگشت ی حام سمت به

 .گذاشت تنها را او  و رفت رونیب

 .. . یحام و گرفتن تماس دور یرو بود افتاده اسی

 

 ک ی _و_ چهل_و_ صد_پارت #

 

 نه. د یایب تا رضا انتظار به هاپله انیم بود مانده

. گشتی بازم باشگاه داخل به نه و رفت یم رونیب

 را او و باشد آماده خواستیم و بود کرده رید رضا

.  داشتند مهمان افطار یبرا امشب. نکند معطل

 !زیعز یلیخ... زی عز یمهمانان

 .  کند کمک یکم هیسا و یبیب به تا  رفتیم دیبا

 گوشش به مردانه بلند یها خنده یصدا  باال سالن از

  به چشمش و بود اصوات سمت به گوشش. دیرسیم

 . ابانیخ

 خود به زود د،یشن که را  نشیماش بوق تک یصدا

 به تا شد ادهیپ رضا. رفت باال را  هاپله  و دیجنب

 کار تا ستادیا ترعقب هم او و ببندد را در کمکش

 .شود  تمام برادرش



 !یدی رس موقع خوش که داداش نبند رو در_

 

  و جمع یلبخند با یکی. الیدان سمت به برگشتند  هردو

. هم در و خسته یصورت با  یگرید و محجوب و جور

 .داد جواب غرا یصوت با را اسی سالم

 ! ما یزحمتا با! ینباش  خسته. سالم_

 ... یمرس. سالم_

 

 انیم. ستادیا شیروبرو و آورد نییپا را دیکل رضا

 !داد قرار مخاطب را الیدان اس،ی حرف

 دستگاه. برم دیبا دارم کار ؟!تو یآورد ری گ منو باز_

  بذار دارن،  یهرچ ض،یتعو ر،یتعم نه،یمعا  مستگاهات

 کار یکل  خونه برم دی با االن. گهید  روز هی واسه

 صفحه دو ست یل هی. بودم مغازه صبح از. سرم ختهیر

 . دستم رو مونده هم یب یب  و هیسا از یا

 ست؟ین یحام اون

 

 و ندازدیب خود سر پشت به ینگاه کهآن یب الیدان

 : گفت نانیاطم با بزند، دید را رضا نظر مورد ریمس



 هم با شه تموم کارم من کنه پارک خوادی م. خودشه_

 واسه این ناز انقد گهید ، ییجان یا حاال.  ییجا تا میبر

  سیسرو کدومشون نم یبب بکن نگاه هی میبر. من

 .خوانیم

 !بشر رمهید گمیم_

  کرده، پاره میس لت،. برهینم وقت گمیم دارم منم_

  کسیبارف به. نه ای مهیس ض یتعو هی کارش نمیبب میبر

 !اوضاعش داغونه کنم فکر بکن نگاه هی هم

 !گهید یدیم تو رو یب یب جواب_

  جلو واسم کنه یدیسف شی ر خوامیم ویک ی خودم من_

 ! زیعز

 

  همراهش دیبا  ناچار. داد هل جلو به را او و گفت

 .شدیم

  که گفتم. الیدان رمیم ذارمیم شه، شتریب  ربع هی_

 .یبدون

  تو اسی!  راحت  التیخ. کنمیم ردت یاقهیدق ده_

 ! ببخش

 



 رضا یصدا نیب کرد ریگ لبش،  ریز" کنمیم خواهش"

 . اش جمله و

 .امیب من  تا شو سوار نه،یماش رو چییسو اسی_

 

 نیماش سمت به بچرخد تا  برداشت یقدم و گرفت رو

 همراز... بود یحام که، شد یکس ینهیس به نهیس که

  و بود مانده نیزم حرفش که یاسرار محرم... بود

 .دانستیم  نگاهش و او یشرمنده را خود  هنوز اسی

 سالم ر،یز به سر و برداشت عقب به را رفته قدم کی

 .گفت یآرام

 کرد فکر یحت . ناآرام وجودش، اما بود آرام شیصدا

 ...اما است دهینرس هم یحام گوش به شیصدا

 سابق، همکار  ه،یهمسا! اسی خانوم  سالم کیعل_

 ! روزید یآشنا

 

 بود ساده ظاهر به سالم جواب  کی گرچه ش،یهاحرف 

  خشمش و  یناراحت عمق  ش،یهامتلک   و لحنش یول

 .فهماند اسی به را

 بود؟ نیخشمگ 



 ... بود که حتما... بود

 ! دادیم او به را حق هم اسی که بد چقدر و

. نداشت شتریب ماندن توان اما بود شرمنده که یاسی 

  به خواست و چرخاند دست در را اشی آفتاب نکیع

 از د،یببخش کی گفتن با گرما، و یخستگ  یبهانه 

 علنا. شود  ریجاگ رضا نی ماش داخل و شود رد کنارش

 اشیبعد  یهامتلک  هجوم از خواستیم عمال و

 کند یر یجلوگ

 ! را زشیت و تند زبان طورنیهم. شناخت یم را یحام

  درنگ، یا  ذره بدون را دخترک و نداد  مهلت او یول

 که ییهاحرف. داد  قرار شیهاحرف  رگبار آماج

 یم احساسش  جان و تن در رحمانهی ب رشانیت

 . نشست

 

 د؟یبا که یاون  هست راهه؟  روبه کارا_

 خواست؟  یم دلت که یز ی چ اون هست

 

 که ییاو چشمان تا. باال به دیرس نگاهش اراده یب

 .کردینم بس و کردی م نگاهش داشت رهیخ



 برات؟  هیاوک یچ همه اس؟ی آره_

 

 .دیدزد نگاه باز و داد تکان سر کوتاه

 ! خان یحام ممنون... بله_

 

 عرق تنش و  است خشک چوب  چون زبانش کرد حس

 : داد ادامه و  گرفت چادر پر  با را دستش یسیخ. زیر

 !گرمه یل یخ هوا. نیماش تو برم من_

 

  شیصدا بغض  اما شدینم  متوجه یحام  را کی چیه

 !چرا... را

 .بود بسته را شیگلو  راه که یبغض

 چطور؟   حاال

 ؟!بود مستحق

 گزنده؟  و تند لحن نیا مستحق

 در. نشد یجار  زبانش از گرید یکالم و  گرفت فاصله

  ریجاگ یصندل یرو درست هنوز و کرد  باز را نیماش

 و نیماش  در یرو نشست یحام دست که بود نشده



 از داشت و بود کشی نزد. شد در شدن بسته مانع

 .زدیم حرف یگرید  با او یکینزد

 تیموفق بودنه، پا و دست تو نیا بودنه، کینزد نیا_

 خانوم؟ برات بوده هم زیآم

 

 

 .دیچک اشکش. دیلرز پلکش

  به ای دن؟یرس یبرا داده بهت یدیام ،ی همکار نیا_

  ؟یکرد بسنده طرف  یگفتنا جان و  تماشا همون

 

 . روانش  و روح سالخ... او و بود سکوت جوابش

   بسه حماقت،  یهرچ بسه. اسی بسه_

  بودن، کم  بسه. بودن چشم تو بودن، پا و دست تو

  کردن یعاشق از تو توقع . بودن قانع بودن، عیمط

 اس؟ی کم قدنیهم کم؟ قدنیهم واقعا؟ نقدهیهم

  به. بده بها خودت به.  ایب خودت به.  ایب خودت به

 .نفست عزت به. کن  فکر خودت

 



 دو_و_ چهل_و_ صد_پارت #

 

 اما کرد یم خفه را او داشت  هم بغض. دیبار  شتریب

 همآن. اوردی ب زبان به گرید یکالم نداشت دوست ابدا

 . قلبش وسط بود نشانده یحام که یدرد  نیا از بعد

 نیا و نفرشان هردو یبرا بود سوخته دلش که یپسر

 تلخ کالمش مغز اما بود یدلسوز سر از ها حرف

. شد تلخ زی ن خودش دهان که بد قدرآن. بود زهر. بود

 دهیلرز یهالب  و اشک پر چشمان  به که نگاهش

  صورتش روانه که بود یلیس یلیس افتاد، دخترک

 .سوزاندیم را او و شدیم

 شکست؟  یم دل که بود  شده بد  همه نیا یک از

 .بود شکسته دل

 ! راحت یلیخ

 ... را اسی دل هم آن

 .بود شی روزها یآرزو و هاشب  یای رو که یدختر

 شیبرا که یدختر. بود رازش. بود اسشی که یدختر

 !نبود

 



 شک کهنیا  از اس،ی چشم اشک از خودش، یتند از

  جوابش هربار و ماندینم ساکت مقابلش اسی نداشت

 بد حالش بود، کرده شهیپ سکوت بارنیا اما دهدیم را

 .رفت و دیکوب هم به را در که قدرآن. بود

. اشکبار یچشمان و دهیلرز یتن و  ماند دخترک

 راآن نخواست و خوردی م زنگ داشت اشیگوش

 و آمد رونیب که دید را رضا شد، که قطع. دهد جواب

 .ستادیا یحام کنار

 نکیع. کند نگاه  او سمت به  نداشت دوست یحت گرید

 شهیش به را  سرش و گذاشت چشم یرو را اشی آفتاب

 .چسباند نیماش

  نه. دادیم را  جوابش حتما  بود، که یگری د تیهرموقع

 ساکت که شد چطور! او هیشب یکم اما  او یتند به

  بتازد روحش بر رحمانهیب نیچن او داد اجازه و ماند

 .دانستینم  هم خودش کند، نیتوه برده، باال صدا و

 رضا و شد  باز گرید سمت در که بود خود عوالم در

.  کرد روشن را نیماش و زد هم به را در. نشست

 .  بود کرده ریدرگ را شیصدا تمام یخستگ

 !نوق و نق به زده زنگ باز هی سا که میبر_

 



 هیتک. کند نگاهش بچرخاند سر شد باعث اسی سکوت

 . چشمش  یرو یهانک یع با شهی ش به بود داده

 برده؟ خوابت_

 

 . کرد ینوچ و داد تکان یسر نداد،  که را جوابش

 

 پنچر نشده هفته دو هنوز! قرآن تورو کن نگاش_

 کار به سرت  خونه تو  یبود نشسته. جورنیا یشد

   آخه؟ یبود  مجبور. بود گرم خودت

 

 خبر... اما بگذارد سرش به سر یکم خواست یم

 همه نی ا بار ریز شودیم له دارد دخترک  نداشت

 . سرزنش

 هم به ترمحکم را چشمانش بخورد، یتکان  کهآن یب

 درد از پر شیبرا ها،متلک  نیا ها، حرف نیا. فشرد

 .بود

 

 نیماش در او و رفته دیخر  یبرا رضا که یمدت یهمه 

 دند،یرس که خانه به. گذراند سکوت به  را بود نشسته



 در را او که هیسا. رفت اتاقش به و کرد کوتاه یسالم

 : گفت اعتراض با د،ید لباس ضی تعو حال

  جمع م،یش آماده یک تا  گه؟ید یایب بود  قرار یک  _

 ...اووو م؟یکن افطار م،یبرس م،یفتیب راه م،یکن

 !االن گه ید میاومد_

 . هستنا شمام یمهمونا! کدبانو نیاومد  خوش  یلیخ_

  کم هی رم یبگ دوش رمیم. مخسته . هیسا کن ول_

 . بخوابم

 .نشسته  منتظرت هیبام خروار هی ؟یبخواب_

 

 :دینال و کمد در به زد هیتک کالفه

 .یکرد درست ری خم  که نگو_

 !خب کردم هوس! آره_

  بذار. ندارم حالشو اصال االن یول د یببخش هیسا_

 .گهید  وقت هی واسه

. هابوده من  با شیچهمه. هم تو یکنیم یناز  چه! ا _

 .یکن سرخش فقط قراره

 .بده انجام خودت همونشم یول ببخش_



 یدونیم. شهیم کور اشتهام خورهیم بم بوش من_

 !خودت که

 !بزن ماسک_

 

  قصد به دستش یتو یهالباس  و حوله با و گفت

 شد یپوشش که یحمام. رفت رونیب  اتاق از حمام،

 . بد حال  و غصه از وجودش کردن یخال یبرا

 زمان تا و سپرد خواب  دست به را خود بعدهم

  اما. امدی ن رونیب اتاق از هم زاده امام به رفتنشان

 و زدیم غر هیسا. داشت نییپا جوش و  جنب از خبر

 نییپا از را نامش مدام خانه، ناتمام یکارها از خسته

 :گفتیم هربار هم یب یب . زدیم صدا

 .اومدیم که وگرنه. مادر ستخسته _

 .کرده بهونه رو یخستگ  تنبلت ینوه _

 .مادر  ستین جورن یا اسمی_

 

 یابهانه  یخستگ  و است نیغمگ دخترک دانستینم

 هم رضا مغرب، اذان به مانده ساعت می ن. ستین شیب

 یبرا بود قرار. داد انتقال نیماش به را  لیوسا و آمد



 به را اسی شهیهم که ییجا. بروند امامزاده به افطار

 شوقش و ذوق تمام اما. رساند یم  آرامش اوج

 و ی حام جز نبود یکس مسببش  و بود سوخته

  درد سرش. فشرد هم  به را چشمانش. شیهاحرف 

.  نشست جا در و دیکش شی موها به یدست. بود گرفته

 .شد وارد سروصدا پر هی سا و شد باز در زمان همان

 !شدن داریب خفته یبایز! عجب چه_

 

  کردی م عوض لباس تند تند. کرد باز را کمد  در و گفت

 خود به یتکان کهآن یب اسی. دارد عجله بود معلوم و

 . داد رونیب پرصدا را نفسش دهد،

 نمونده  کار یچیه نترس! هنوز که ینشست ه؟یچ_

  مونده کم رضا که میبر بپوش زودتر فقط. توواسه 

 ...مینرفت و زد صدامون بس از بزنه نعره

 !امی نم من برو،_

 

 .جمله کی نیهم با دیبر را حرفش یرشته 

 !گهید رهی د. خودتو نکن لوس پاشو_



 حس.  کشمینم اصال. گمیم یجد. ه یسا امینم_

 .بردارم قدم از قدم تونمینم. دارم یکوفتگ

 

 :گفت  متعجب و کرد رها سر ی رو را شال  

 ؟یای نم یچ یعنی_

 . گهید  امینم یعنی_

 وقت؟اون  چرا_

 اصال گهید داره هم یرو ادهیپ. تونمینم. که گفتم_

 .کشمینم

 

 سه_و_ چهل_و_ صد_پارت #

 

 االن. ایداد رو امامزاده شنهادیپ خودت  خوبه! وا_

 شده؟   عوض تقهیسل ذوقت؟ تو خورده شده یچ

 . گفتم یزیچ ه ی بودم حال سر موقع اون_

 

 گرفته حرصش که او و  زد صدا را هردو بلند رضا

 .شد متوسل رضا خود به اس،ی دست از بود



 حد به رضا  که شو حاضر  پاشو هم تو. رفتم که من_

 . گه ید تو نکن کوفتمون. هست یعصب یکاف

 

 .شد رخ به رخ رضا با و کرد باز را در

 بابا؟   میبرس میبر یک تا. شد شب ن؟ یموند کجا_

 !امینم گهیم که بگو جونت  اسی به.  حاضرم من_

 چرا؟  اد؟ینم_

 و ییچا سبد رمیم من. گهید نه گهیم. دونمی م چه_

 .نیایب تا کنمیم سوار هم رو یبیب. برمیم رو وهیم

 و بود تشنه دایشد. د یدو نییپا هاپله از یکی دوتا

  هم قیدقا نیا تا شوند  یراه زودتر داشت دوست

 .  برسد فرا اذان یلحظه  و بگذرد

  یرو بر نشسته را اسی و شد اتاق وارد  یتند با رضا

 .آمد حرف  به اسی خود نکرده، باز دهان. دید تخت

. ندارم خوردنم تکون ینا اصال. مخسته  رضا_

  ،یکن ممسخره ،یکن بارم متلک باز یخوایم دونمیم

 خوش شما به امیب اگه نه ام،یب تونمیم نه اما

 . گذرهیم

 



  یشوخ تو؟ یگیم یچ کدومه؟ مسخره  ه؟یچ متلک_

 !مثال یبود خواب که تو بعدم. باهات کردم

 یبخوا  هم یجد اگه االن اما. دمیشن و نبودم خواب_

 تونم ینم چون. نداره حالم به یفرق بازم ،یبگ متلک

 !لطفا کن معافم. امیب

 شده؟ یزی چ_

 

 :گفت یمصلحت و درآورد زدن لبخند یادا

.  امان و امن و خوبه یچ همه! یداداش نشده یچی ه_

. امیب تونمینم رضا جون. ستین تنم تو جون فقط

 .نکن اصرار

 ؟!کنه اصرار خواست حاال یک_

 

 .دیخند شی رو  به آهسته و  کرد نگاهش

 

  ارتیز هوس یگفت خودت شبید ؟یاینم  واقعا حاال_

  بنداز چادر ه ی منتظرن در دم همه نایا زیعز! که یکرد

 .رهیم ادتی یخستگ  جمع، تو . میبر سرت



 ! رضا_

 !بعد برا بمونه ارتیز جا؟نیهم انیب بگم یخوا یم_

 .رو هیبق یبرنامه  نکن خراب! نه یوا_

 ؟یعنی یاینم_

 

  یگرید مشکل دخترک نداشت  خبر و کردیم اصرار

  روحش! نه  جسمش اما، بود خسته. دارد رفتن یبرا

 .دردمند و خسته. بود خسته

  هیسا بگو. نکن اصرار. جونم تو دردت. رضا برو_

  امیم گهید کم هی. نییپا بذاره. کنه جدا غذامو سهم

 . خورمیم

 

 رید داشت. افتین یگرید یچاره  و  کرد نگاهش

  اجبار به. داشت پا  کی خواهرش مرغ و شدیم

 بار نی چندم یبرا اما گذاشت تنها را او و رفتیپذ

 :کرد دیتاک

  یرینگ. بهت زنمی م زنگ. اسی ها حتما یکن افطار_

 !یبخواب باز

 . راحت الت ی خ. باشه_



 

. دیکش دراز تخت یرو دوباره و کرد یراه را او

 نیا به بخواهد بود محال اما نبود قبل  یبد به حالش

 همان او  نداشت خبر. شود روبرو ی حام با یزود

 هم باز و کرده رد را رضا دعوت باشگاه، مقابل عصر

. است شده خودش یشانیپر به او حال  نداشت خبر

  دیبا چطور دانستینم و  شدی نم بند جاکی که قدرآن

 .کند آرام را خود

 . دادیم آزارش نیا و  بود شکسته بد را اسی دل

 

 درست و  رفتینپذ هم را الیدان و رضا یاصرارها

 اش پسرعمه و عمه کهنیا یبهانه  به آخر، یلحظه 

  همراه هاآن  با تا رفتیپذ  ندارند، رفتن  یبرا لهیوس

 لیدل دانستیم خودش فقط که یابهانه . شود

 .دارد یمحکمتر

 !ییدلجو مثل یلیدل

 . مغموم و بود مانیپش

. دیبخشی نم را خود آورد،یدرنم اگر اسی دل از

  نیا. کرد  مبهوت هم را الیدان اش، یناگهان  حضور



 یم بیعج  نظرش به ،یحام  یناگهان دادن هیرو رییتغ

 را نیماش شدیم. نبود باور قابل هم اش بهانه و آمد

 لیدل دانستینم! دیاین  خودش باز و  بسپارد او به

. امدنشین  از بود خبر یب  و است اسی دنید رفتنش

 یوقت و گشتیم دنبالش چشم با شدند، ادهیپ که همه

 :داد جواب هی سا گرفت، را سراغش  زیعز

 !مخسته . امینم گفت_

 

 ابدا. زده غمبرک و تنها خانه،  در بود مانده

  شماتت او به ندادن جواب بابت را خود  خواستینم

  قلبش بار  نیچندم یبرا  ش،یهاحرف به  فکر اما کند

  پرتاب با.  بود کرده حمله او به پسرک. فشردیم را

 . وجودش عمق  به کلمات

.  ختیری م اشک آهسته و دیشنیم را  اذان یصدا

 نرفتن ن یا و بود شده  ارتیز یی  هوا دلش که ییاو

 در شیجا کردیم حس.  بود کرده رشی دلگ شتریب

. بود هم طورن یهم و ستی خال چقدر امامزاده صحن

 کرد، میتقس را آش ظرف هیسا و شد  پهن که سفره

 یحام دل. سوزاند را همه دل و گفت جمله کی زیعز

 ! شتریب را



 !قلمکاره شله آش عاشق. االن هیخال اسمی  یجا چقد_

 

 :گفت هیسا

 هوی شد یچ دونمینم. ادیب داشت ذوق یلیخ_

 اهیس به دست. مخسته  یلی خ گفتیم یه. شد مونیپش

 !بودا  نزده دمیسف و

 

 . سوزاند بدجور را یحام دل و گفت

 شد مطمئن و بود گرفته را  او یشماره تازه که رضا

  رو یشوخ به و یچا بساط یپا نشست ست،ین خواب

 :گفت الیدان به

  یطفلک خواهر که باشگاه اون تو نیکنی م کار یچ_

 ؟!زنهیم پرپر داره من

 کنم فکر! من سمت اومد کمونت یچله   باز! بابا یا_

  رو بکنه قراره اسی که یاسرفه  و عطسه هر جواب

  سر از یداری برنم دست که تو چون بدم پس دیبا من

 !من

 

 چهار _ و_ چهل_و_ صد_پارت #



 

 برداشت ه یبام یادانه و  دینوش داغ، را شیچا  یحام

 در دیچرخیم هم نگاهش. ردیبگ را کامش  یتلخ تا

 آش نیا  به لب شکیب! داغ ازیپ از پر  آش یکاسه

 !زدینم

 :گفت الیدان به قبل لحن همان با رضا

  حتما د،یرسیم عطسه به. کرد هم سرفه دوتا اتفاقا_

 !شدمیم هم تیجوابده   منتظر

  پشت هفت به رحمت صد! داداش تو ی دوست خوبه_

 ! تربهیغر

 ؟یحساب مرد باهات من دارم یایدوست  چه دوست؟_

 حرف. اومد که نداشت جون یخستگ از خواهرم

 . هرروزه برنامه. ستاین روزمید و امروز

 و ارمغان به رحمت صد یکنیم تا جورنیا دوستا با

  خودشون اونا رسمیم جهینت نیا به دارم من! قماشش

 ...وگرنه کردن فرار

 

 :گفت عیسر زیعز



  مبچه  فرستهیم پسغوم غومیپ داره بار ده یروز _

 ه؟ی چ فرار! رضا  گردونه برش

 بوده همون باشه، کرده عمرش تو درست کار هی_

 !زیعز

 معلوم کرد،ینم قبول اگه اسمی بگردم،  دورش یاله_

  زنهیم زنگ بس از. برنگردونه اونو باز  الیدان نبود

 .داره دعا التماس

 

 :که انداخت  تیپاراز  هیسا

. دوروزه و  روز هی مهمون که نینبند دل هم اسی به_

 ...شهیم پنچر داره نی ا که جورنیا

 

 یجد یکم  یلحن با ال،یدان و کرد نگاهش زیت رضا

 :گفت نگران یول

 بگذره، زودتر رمضونم ماه چندروز نیا شاالیا_

 . براش سخته واقعا دونمیم

 

  وجودش تی عصبان و بحث نیا از درآمد کفرش یحام

 بشقاب در کرد پرت را هیبام یدانه. بود کرده پر را



 در نهفته  حرص نیا از کسچیه. شد بلند  و مقابلش

 که ییخدا و دلش و خودش جز نبود آگاه وجودش

 . بود کرده آشنا عشق با را او ییبدجا

 

 :گفت و کرد  نگاهش زیعز

 زم؟ یعز کجا_

 .امیم زنم، یم اطراف نیا یدور هی! عمه امیم_

 !که ینکرد  افطار_

 !زده  دلمو خوردم، ادیز هیبام. ستین گشنم_

 

 پوزخند کی  دلش. کرد نگاه هیسا به هدف یب و گفت

. شکستیم دل راحت چه. زد خودش یبرا گنده

  پخت یها  هیبام از همه آن که یاهی سا دل بارنیا

 ! بود کرده ف یتعر خودش

 

  خواستیم. یسم و بود نیسنگ  شیبرا  هم آزاد یهوا

 یبنده را خود. شدینم یراض دلش  اما کند ارتیز

  یدست. یکس از بود شکسته دل که دیدی م یخطاکار

 بعد. بلند ی" هو" کی شد نفسش و دیکش صورتش به



 یب را انگشتانش و دیکش رونیب بشیج  از را یگوش

 :لغزاند یگوش حروف  یرو تمرکز

 "گن؟ی م یچ خطاکار، هم محقه هم که یآدم به"

 

  به. کرد ارسال  موردنظرش یشماره ی برا و نوشت

 !ییدلجو یبرا نبود یبد قدم خودش،  حساب
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  یکم دلش اما  دهد جواب را  امشیپ اسی نداشت انتظار

 دیفهمیم دخترک که بود نیا حداقلش. بود  گرفته آرام

 امیپ نه. است مانیپش اش کوبنده یها   حرف بابت

 را اسی بعد یروزها  در نه و گرفت جواب  شبشآن

 . دید

 !چرا ناراحت، اما نبود قهر دخترک

  در اششده کوتاه زبان و  خودش دست از هم شتریب

  از لب چرا که کردیم یخودخور ! یلعنت یلحظه  آن

 در  تواندیم دانست یم. نزد یحرف و نکرد باز لب

 به و دهد جواب او به متانت کمال در هم  یناراحت اوج



  فکرش. داشت نانیاطم هم  جوابش بودن شکندندان

  ته یز یچ کی  د،یرسیم ها حرف آن و لحظه آن به که

  را دخترک هم  فکرش که یز یچ. لرزاندیم  را وجودش

  یحام احساس بر که بود ی برچسب هم آن. دادی م آزار

 ... بود عاشقش یحام. بود خورده خودش به نسبت

 . بود شده اشی گذشتگ خود از یادعا که یعاشق 

 به را نگاهش و دل معشوقش، دانستیم که یعاشق

 !است دهیبخش یگرید

 گرید که ،ی ریدلگ از نه و  هاحرف آن درد از نه حاال

 او با خواستینم که بود یحام با ی همدرد یبرا

 او از بخواهد هم هرقدر کهنیا از غافل.  شود روبرو

 ییسو و  سمت به طیشرا کند، یدور و ردی بگ نگاه

 . کندیم دایپ سوق گرید

 بر عالوه گری د حاال و گذشتیم هم  یپ از روزها

 کرده پا و دست خود یبرا  دیجد یادغدغه باشگاه،

 در دوستش نیتریمیصم ه،یسم کمک به هم آن. بود

  کالس ساعات  جز که ییایدن. ایدن از بعد باشگاه،

  از تریمیصم او با همچنان اما دیدینم را او دنسش،

 . بود همه



 یباق استراحت یبرا یوقت دش،یجد یسرگرم

 داشته نگه راز کی عنوان به را نیا و گذاشتینم

 نیا در! الیدان عشق و الیدان اسم کنار.  دلش در بود

 از و دیدیم  کردن یخداحافظ وقت فقط را او روز، چند

 سهمش زیآممحبت  کالم  و کوتاه یها نگاه  نیهم او،

!  بود زده یحام که یحرف نیع درست. بود شده

 سر از خانه، به بازگشت نیح  روزها اکثر  که یپسر

 و کندیم اشادهیپ رضا  که دیدیم  را اسی کوچه

 دور راه از  یهانگاه نیا به او اما. کار سر گرددیبرم

 .نبود او یبرا  اسی اگر یحت. کند بسنده توانستینم

  جاهمه هیسا که چرا. دیدیم اسی از شتر یب را هیسا

 گرم همه با روخنده و سرزنده. بود شهیهم. بود

 اطیح و وارید از بلندش  یهاخنده یصدا و گرفتیم

  بود شده  درسش، شدن  تمام لطف به. گذشتیم هم

!  آشپزخانه اعظم   یبانو و خانه در  اسی نیجانش

  ست،ین هم اسی و است کار یب یوقت تا که بود رفتهیپذ

  را کارها جور دیبا تنهک ی و ندارد وجود یکار میتقس

 کار ریز از که ییروزها یهمه  یتالف. بکشد

 !آمدیدرم دماغش از داشت هم رفتیدرم

  یگذارهیسرما با یدفتر سیتاس قصد اما  بود کاریب 

  مطرح رضا  با دیبا چطور دانستینم. داشت را مهشاد



 نیا مهشاد، با اشیتلفن یهاحرف دل از اسی و کند

  خواهرش به داشت دوست هم یلیخ. بود دهیفهم را

 تمام باشگاه. بود بهتر ی فرصت منتظر اما کند کمک

  را یگری د کار چیه وقت و بود کرده پر را وقتش

 و رضا با ه،یسا و خود کردن ریدرگ خصوصا.نداشت

  و بود نشده هم شروع یاتفاق چیه هنوز کهی درحال

 یلیخ راه اول همان در را کردنش تمام توان رضا

 . داشت خوب

 .بود شده کمتر و کم همه با اسی آمد و رفت

 کهنیا با فطر، دیع به مانده شب دو و بود شده الغر

 رضا اما  ماه، شدن تمام از بود گرفته یکم هیسا

. شود تمام و بگذرد هم روز دو نیا داشت دوست

  را باشگاه در کار یطیشرا بد در اسی کردیم حس

 کامال ن یا و بود شده  الغر دخترک. است رفتهیپذ

 و او به حتما شد،یم تمام که رمضان. بود مشهود

 .دیرسی م شتریب خوراکش و خورد

 

 سر از گرانید از زودتر و  نبود شهیهم  مثل شیاشتها

  و آب با  یجور  چیه و داشت عطش. شد بلند سفره

 و شد بلند. ردیبگ درددل دیترس. شدینم رابیس دوغ



 تاسف با رضا. خت ی ر خودش یبرا یچا  یوانیل

 . کرد نگاهش

 ییچا ی خوایم االنم! آب جز ینخورد که یچی ه_

 ؟یبخور 

 . خورمیم یز یچ هی باز شب  آخر! آخه  تشنمه یلیخ_

 

 :گفت هیسا

 یبیب! اتاقت تو یچپیم  نشده ده که  تو آخرشب؟_

 نیا! بزرگتره تو از صدسال انگار یول دا، یببخش جونم

 س؟وارفته و شل انقد رفته یک به

 

 به یالقمه رضا که بزند ی حرف  خواست و دیخند یبیب

  نظر به یشوخ هم که یجور  و گرفت هیسا سمت

 :گفت ،یجد  هم و برسد

 نداره مهشاد هی شما مث فقط. ستین وارفته  و شل_

  خوابه  وقت ده،! کنه زیو زیو باهاش صبح تا که

 !گهید

 ؟!ارمیب مهشادو اسم خارهی م تنت خودت  همش نیبب_

 داشت؟ بدبخت اون به یربط چه  ما حرف االن



 

 یماه یآلودگل آب هر از هیسا دیدیم که اسی

 : گفت خنده با رد،یگیم

  با نکنه عقدتون تا حاال! داداش برسه دادت به خدا_

 کنه؟یم  ول مگه هم،

 مهشاد ،ی برادر خواهر دینزن صابون دلتونو  خودیب_

 !یکس ،ییایدن. نیباش گه ی د یکی فکر. گهید دهیپر

 

 یرو کند رها را یچا شد باعث اسی یگوش یصدا

 هیسا و رضا بحث اما. بردارد را یگوش  و اوپن سنگ

 لبش د،ید که را یگوش ی رو یشماره. داشت ادامه

 .کرد وصل را تماس و شد هالل آهسته

 !یرستم  خانوم سالم_

 

 .یگوش در دیچیپ زنانه ییصدا

 !قبول هات روزه و  نماز ؟یخوب. زمیعز سالم_
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 گرانید نگاه و کرد یاحوالپرس او با گشاده ییرو با

 . خودش سمت دیکش را

  یحاج  یحاج گهید یرفت آشنا؟ امسال دوست پارسال_

 مکه؟

 سراغ نکردم فرصت یحت. نیدار حق! واقعا شرمنده_

 . بپرسم نمراتشونو و رمی بگ رو هابچه 

 معلم تا دو لطف به  هم نمراتشون. خوبن همه_

 .    شده یعال  کاردرستمون

 

 !امتحانات در بودند موفق هم یحام شاگردان پس

 کوتاه یجمله نیا به اسی و بود کوتاه یرستم جواب

 شیبرا ها نمره  از ترقی دق تا خواست. نکرد بسنده

 یکرخت و ی خستگ  هرچه  او، جواب کرد حس. دیبگو

 بود شاکر را خدا. زد پس را همه بود، وجودش در

 یسر  گرید بارک ی داشت دوست. ها بچه قی توف بابت

  حال و آرزو و کند مالقاتشان باز و  بزند جاآن به

 لیتکم و برآورده ،یرستم خانم بعد حرف  با خوشش،

 .شد



 یستیبهز دعوت افطار شب، فردا بگم زدم  زنگ_

 من اما رهی بگ تماس فردا قراره تیریمد خود. یهست

 فردات واسه یابرنامه  اگه که بهت بگم زودتر گفتم

 ! یایب یبرس که یبد انجام زودتر ،یدار

 

 از قبل تا شک  یب داشت، که هم یمهم ی  برنامه هر

 نیا به فقط تا رساندی م سرانجام به راآن غروب

  یبرا بود شده تنگ دلش. برود خاص  یلیخ یمهمان

  یخوشنود در داشت دوست و ها بچه با زدن حرف

 رضا از هم بعد روز. شود میسه شانیقبول  از حاصل

 به بازگشتش یبرا زودتر و نکند معطل  را او خواست

 دهیپوش نیع در را خود  لباس نیبهتر. کند اقدام خانه

 که رضا .شد حاضر زود یلیخ و کرد انتخاب بودن

  هر و شهیهم  از حالش ،ی ستیبهز مقابل کرد اشادهیپ

  ها بچه نیا با دارید. شاداب و بالسبک  بود  بهتر شب

 .  دادیم جال  را روحش

 ؟یخوای نم کمک یمطمئن_

 

  یرو را یزدی کیک سید دو و کرد مرتب را چادرش

 . گرفت دستش



  منتظر هیسا و یبیب  زودتر برو تو. زمیعز نه_

 .شه یم اذون االن نمونن

  رو تهش  و سر نُه تا بگو شده هرجور فقط! باشه_

 !سراغت  امیم نُه من. ارنیبهم

 !کشهیم طول چقد نمیبب! گهید کنمی م خبرت_

 

 دستش درون ینیس دو  با دخترک. رفت و زد بوق

 از تن دو دم، همان و یورود در سمت به دیچرخ 

  را بارش و آمده استقبالش به دوان دوان شاگردانش

 که یحد از ادهیز مراقبت وجود با. کردند سبک

  شلوغ نسبتا یمهمان! بود  شده اعمال ساختمان اطراف

  جمع هم گرد جاآن ن،ی ری خَ  از یریکث  تیجمع و بود

  یستیبهز خود پرسنل از تن چند و اسی. بودند آمده

  هم نیریخ و ریمد زیم داشتند، جا اطیح  سمت کی در

 با اسی شد، که یافطار صرف وقت اما. بود مشترک

 لی طو یزیم. نشست ها بچه زیم پشت و گفت یااجازه 

 با هم کوچکتر یها بچه. یصندل نی چند با دراز و

 ندا کنار اسی. بودند نشسته سو کی در شانیهایمرب

  زحمات از مهربانش  یهانگاه  و لبخند با  او و نشست

 برداشت خرما یا دانه. کردی م تشکر جوان معلم نیا



 خود ی برا را بعد یخرما . گرفت ندا سمت به و

 یصندل که بود نبرده دهان به را آن هنوز و برداشت

 .نشست یکس  و رفت عقب اشی کنار

 ؟!نکردم که رید! باشه قبول_

 

  ژیپرست با  و آرام! یحام  سمت به برگشت زده رتیح

  با را هابچه  سالم جواب و یصندل یرو  بود نشسته

 و گرفت  او از را نگاهش دخترک. دادی م یمهربان

 .کرد  جور و جمع یکم را خود

 !گفتن اذون ستین  قهیدق پنج! نه! حق قبول_

 

 کی هم ی حام و دستش یتو بود مانده خرما یدانه

 دیایب خود به دخترک شد باعث  حرکتش. برداشت دانه

 یاتفاق  که انگار نه انگار. کند عمل  تر خوددار و

  داد دل و  کرد افطار را اشروزه! شده ی زیچ و افتاده

 .شانیهاطنت یش و  ها بچه دل به

  جانش به  یحساب آمد،ینم  یحام اگر شب،  آن افطار

 دوست اریبس را جمع آن در بودن. کرد یم مزه

 بودن از گاه  شدیم باعث یحام حضور اما. داشت



 همان سر چنانهم  که خصوص به. شود معذب کنارش

 اما بودند هم کنار. بود نشسته  هابچه  و  او کنار ز،یم

 شاگردانش  با مباحثه به را  حواسش داشت یسع اسی

 و شدی م کینزد نُه به ساعت! زین  یحام و بدهد

  تا زد زنگ رضا. بود مانده هنوز افطار از بعد ییرایپذ

 جواب. شودیم تمام دخترک کار گرید چقدر   بپرسد

 : داد

 رو َده  تا گفته یرستم خانوم. رضا حاال زوده_

 .دونمینم  گهید بشه،  شتریب. میهست

.   گفتینم  یزیچ اما دیشنیم را شی هاحرف  یحام

 :کرد زمزمه  آهسته شد، قطع که تماسش

 !یگردیبرم راننده با! ادین رضا بگو یخوا یم_

. دیگز لب  آهسته و گذاشت زیم یرو را  یگوش اسی

  یم دادیم نشان لحنش اما بود مزاح او یجمله 

 را اشلهیپ. کند باز را دخترک خی آرام  آرام خواهد

 یچند که یامن میحر. ابدی راه مشیحر  به و دیبگشا

 !شد فاصله نیا باعث خود و بود مهمانش یحام قبل،

 خلوت  یقسمت در را آن و انداخت فیک در را یگوش

  را  شیموها.  داد قرار خود، از ترطرفآن یکم ز،یم از



 جواب کند نگاهش  کهآن یب و کرد مرتب یروسر  ریز

 : داد

 !ادیم خودش! ممنون_

  زد،یم اگر حرف. شود سخنهم  او با خواستینم ابدا

 و دیرسی م روز آن در احساسش به نداشت شک

 یول. آوردی م شیرو به  را شیهای تندرو و هامتلک 

 !شد ی کالم دوئل نی ا آغازگر خود  دوباره ،یحام

 ؟ یایب من با شهیم اد؟ین شه یم_

 .نکند نگاهش نشد

 پس. شهینم که جانیا. اس ی بزنم حرف باهات دیبا_

 !راه تو بده اجازه

 و زمان و مکان. گرفت دهیناد را همه  لحظه کی

 !را گرانید و مناسبت
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 :گفت تند و نشاند لب به یپوزخند

 زدن  حرف یبرا شما  که ستین ب ی عجا جزء_



 کردن نیتوه و زدن زبون زخم یبرا ؟یریگی م اجازه

 .نینگرفت اجازه که

 

 !میتسل سر از آورد باال را شی ها دست جفت

! زدم حرف بد کم هی روزاون من! توئه  با حق یاوک_

 .میکن  حلش و میبزن حرف االن بده اجازه یول

 

  ی  رو از حرص، از! یعصب یا خنده. گرفت اش خنده

 حرف، همچنان که نی ا از! شیرو روبه  مرد ادیز

 ...انگار نه انگار و بود  خودش حرف

 

 ن؟یزد حرف بد کمهی  فقط ؟!کمه ی_

 . ازت خوامیم معذرتم بشنو، هاموحرف _

 آمد پسر نیا هربار. دیکش رینف گوشش در یزیچ 

!  آمد در شی ها حرف پشت داستان کی  بزند، حرف

  شده، او صورت نینشخوش یک از دینفهم که ینگاه

 چند نبود حواسش. دوخت زیم به و کرد جمع  آهسته

 کالسشان،  هردو  طنتیپرش و پررو شاگردان از نفر



  یزیچ انی جر در کهآنیب و کنندیم نگاهشان میمستق

 !نبود هم مهم. خندندی م زیر باشند،

 شیپ تون،خونه  امیب تونمیم. اسی میبزن حرف دیبا_

 ؟!کجا و یک   یبگ خودت هم یتونیم. بزنم حرف رضا

 

 . کرد نگاهش برگشت  دوباره

 !شنومیم. دییبفرما االن. باشه _

 بگم؟ جانیا_

 م؟یبر قراره گه ید یجا _

 

 آموزان دانش یرو دور  کی  نگاهش ،ی حرف چیه یب

 تازه. کرد دنبال را نگاهش رد هم اس ی و دیچرخ 

  یهاپچ پچ و زیر یها خنده نیا شدیم  متوجه داشت

 یفکر  چه نبود معلوم! ردیگی م نشات کجا از دوستانه

 !کنندیم خود آموزگار دو درمورد

 به یتصنع  یلبخند و کرد  جور و جمع را  خود دوباره

  وه،یم گرفتن پوست حال در یحام. زد هابچه  یرو

 : گفت آهسته

 .زنمیم نیماش تو هاممحرف. ادین گمیم رضا به من_



  بیس یاتکه که کند، مخالفت خواست و گرفت ینفس

 به ب، یس یرو از نگاهش. گرفت قرار مقابلش

 لب ریز. رفتیپذ را آن نرم  و زد زیگر  یحام چشمان

 :زد  هم را حرفش  و کرد تشکر

 .گردمیبرم رضا با من اما ممنون_

 

  آخرش، حرف  با کرد فکر. زد گاز را بشیس و گفت

 یساعت یول دندیرس جه ینت به و شد تمام زیچ همه

 زیم سر از را فشی ک که یا لحظه درست  بعد،

 یب تماس دو دهد، خبر آمدن یبرا رضا  به تا برداشت

  را شیابروها ،یگوش یرو  او از امکی پ کی و پاسخ

  و بزند زنگ بعد تا خواند  را امشیپ ابتدا. دیکش هم در

 !آورد در نهادش از آه کوتاه، امیپ همان

  داده امیپ یحام ! اسی که یدی نم جواب زنمی م زنگ"

 دیایب هم زودتر. ا یب باهاش! گردونهیم برت  جااون از

 !" گهید

 

 ستادهیا نیمت و ریز به سر که یحام  سمت برگشت

 با  را محبتش جواب و یرستم  خانم کنار بود



  بود جاهمان و شد شتریب حرصش. دادیم ییخوشرو 

 !است  جلوتر او از پله کی ،یحام  دیفهم که

  کوتاه. انداخت دست یرو را فشیک و برخاست  جا از

 تیریمد  زیم سمت به  و کرد یخداحافظ  ها بچه با

  و خواندیم درس آن در که یرستانیدب ریمد. رفت

  او دنید ی  شاد اما. بود صحبت گرم هم بود معرفش

 .شود کمتر اشیدرون حرص   شدی نم باعث هم

 و رفتن یبرا کرد اجازه کسب همه،  از تشکر با

  ای ردیبگ را  رضا یشماره بود مردد. ستادیا یاگوشه

 یصدا که  کند کج راه منطقه آن آژانس سمت به

 ! ختیر هم به را اشی فکر  خطوط ،یحام

 اس؟ ی میبر_

 

 را او اما. خورد یاکه ی و  شد حبس لحظه کی نفسش

  ناراحت.  آمد خود به دوباره د،ید خود  به کینزد که

 یها  گفتن" اسی" نیا از. گفتنش زور از بود

 . مکررش

  یبرا یخداحافظ نشان به یسر باز، و گرفت ینفس 

 تا دور. شد خارج یستیبهز در از و داد  تکان گرانید

 گوشه مثل درست. نگهبان از بود پر  ساختمان دور



  یبرا گرفت دلش. اشبسته نیآذ باغ و  اطی ح یگوشه

 شده یاجبار یتیمحدود  ریاس که جاآن یها بچه غم

  شتریب ها آن از شدیم  باعث فرار از ترس   و بودند

 نبود، یمهمان نیا مناسبت و یسادگ اگر. شود مراقبت

 . کنند برپا راآن باز یفضا نیا  در بود محال

 

 از اسی که  بودند نشده دور ساختمان از یقدم دو، هر

 .رفت  جلوتر و شد رد  نیماش کنار

 کند نگاه و ستدی با هااحمق مثل دوباره  نداشت امکان

! که نبود یکوک عروسک! کند اشینه  و امر او تا

 او با هم یصنم. داشت اریاخت یقوه و بود انسان

 .کند رفتار لش یم باب بخواهد که نداشت

 کجا؟ _

 

  شتریب را فاصله که اسی اما بود آرام ابتدا شیصدا

 :گفت بلندتر کرد،

 ؟یری م یدار کجا! توام با! اسی  نمیبب  سایوا_

 



 به برگردد خواست ینم  و نبود یافاصله آژانس تا

  و محکم  جواب کی دادن یبرا یحت  ،یحام سمت

 !کوبنده

  بود مانده کم شد، دهیکش پشت از که چادرش از یکم

 !کی تار مهین ابانیخ  آن خلوت   در بکشد غیج

 !دیبردار دستتونو_

  ورهنیا نیماش ؟!خودت واسه یریم  یدار کجا_

 !که

.  آژانس رمیم اما. بدم حی توض بخوام دونمی نم الزم_

 !امینم شما با چون

 !دنبالت ادین گفتم رضا به چون ،ی ایم من با_ 

  هر خود، سر  که ستین بارتون  نیاول! دونمی م بله_

 .دیکنیم خوادیم  دلتون یکار

 .اسی  ستین یباز لج  وقت االن_

 ! ینبود باز لج که تو ؟یکن  یم لج چرا

  اصال چون! بازم لج مورد نیا تو اما. کنمی نم لج_

 !احمقم کنن فکر هیبق  ادینم خوشم

 ! اسی_



 و نتونی ماش تو نمیبش  اجبار به ندارم دوست من_

 !د یکن بارم خواست، دلتون یز ی چ هر شمام

 !ستین یاجبار_
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 تا کرد نگاهش جیگ. کرد  مکث یالحظه  و شد ساکت

 ترمیمال و  قبل از ترنرم او که کند یحالج را حرفش

 :گفت

 . یش  سوار یایب کنمی م خواهش ازت دارم من_

 .یکن قبول  که یهست عاقل انقدر هم تو

  و منطق و اسی دست کار داشت پرخواهشش لحن

 که کند قبول خواست  ینم هم هنوز. دادیم  احساساتش

 دستانش در نرم  که یچادر  و یحام خواهش پر یصدا

 .رشیپذ یبرا کرد مجاب را او  شد،یم دهیکش

 !لطفا! اس ی  میبر ایب_

 



  پاهم گریکدی با بعد، قدم دو و برداشت قدم از قدم

 !شدند

  به که نی ماش اما نشست یصندل یرو بر حرف یب

 ذهنش در که یزی چ به فکر با آمد،  در حرکت

  لبش یرو نداشت،  پوزخند از کم که یلبخند گشت،یم

 آمده پررنگ یحام نظر در که یا خنده. گرفت جا

 !بود

 نیا یجا یکن غر غر گهید کم هی  داشتم توقع_ 

 ! لبخند

 

 ! خودش حال به. زد پوزخند قبل از ترپررنگ  بارنیا

 جدا هم از  هاحرف اون با که یساعت و  روز اون از_

 با کردم،ی م فکر موقع اون به که لحظه هر م،یشد

 شیپ حرف باز اگه دمتون،ید باز اگه گفتمیم خودم

!  شه خنک دلم هم باشه، حقتون هم که بگم  یچ اومد،

  چرا کهنیا. خودم با شما، با. کردم دعوا  یکل

 یحرف خودم چرا که نی ا به  ن،یزد حرف  جوراون

 !کنم ی تالف چطور دمتونید یوقت کهنیا به. نزدم

   ؟!خب_



 دونمینم... یعنی! ادینم ادمی یچیه االن... که خب_

  ؟!بگم یچ

 م؟یکن شروع من ی  خواه معذرت  از یخوا یم_

 معذرت؟ _

 

 . یحام سمت به  دیچرخ یکم

 چه تا گفتم، بهتون من که جمله هی سر باره ی ادمهی_

  جالبه. ارمیدرب دلتون از  که داشتم وجدانعذاب حد

  و شرط  برام یخواستی م یاومدینم هم کوتاه شما

 ...االن اونوقت! یببخش که یبذار  شروط

 گهی د جور! اسی  یببخش یخوای نم که نگو_

 .شناختمت

 

 .شد  تند که نبود خودش دست

 باشه؟  موجه من رفتار هی بق نظر از دیبا  شهیهم  چرا_

 



.  دهد ادامه اسی خود داد اجازه و کرد  سکوت یحام

  با مواجهه در شهیهم دختر، نیا که دانستیم قایدق

 .شودیم اشیواقع خود او،

 

  یفرق اصال خوره؟یبرم بهتون شه؟یم  یچ نبخشم_

 داره؟  حالتون به

 !داره_

 گه،ید یجا  هی گه،ید بار  هی باز مثال؟ شهی م یچ_

  شم مجبور باز کردمینم  فکرشم که امشب نیهم مث

 و دیاریم ریگ منو گرفتم، اما رمیبگ  قرار کنارتون

!  بدتر یلیخ یحت. دیکنیم  بارم خوادیم  دلتون یهرچ

 !دتریشد

 

  هم فکرش چون شدم یعصب دستت از روز  اون من_

 همه نیا! اس ی باشه ُشل  انقد احساست چیپ کردمینم

. رفتینم کتم تو بودن، عرضهیب بودن، النفسفیضع

  صد از ؟یچ رضا چ،ی ه من یها حرف چ،یه من

  داد داره رضا نگاه داد صی تشخ شدی م یفرسخ

 کاری چ تو اما ! نکن قبول...  نه بگو... نه  بگو زنهیم

 !باشه یگفت  و یچهمه رو  یبست چشم آن هی ؟یکرد



 

 بر را شی ها هیگال تمام مکث،  یب ش،یهاحرف  انیم

 . آورد زبان

  از اصال. بارهی دادم حیتوض هم رضا یبرا  نویا من_

 بخواد. ادیم بدم کنه جوابم سوال بخواد یکس کهنیا

 کنه، شماتتم مربوطه خودم به که یز یچ  هر بابت

 چون هدفمیب دیگیم. هیبق مث نیشد  شمام. زارمیب

  نخواستم نخوندم؟ درس چرا اصال! نخوندم درس

 که یشهر اون از رشته، اون از. نخواستم! بخونم

 فکریب که یی جا و رشته از . اومدیم بدم رفتم،یم دیبا

  ادامه اگه کنم، شروع اگه  دمید اما کردم انتخابشون

 .اومدیم بدم  کنن،ینم می راض و ستمین خوشحال بدم،

 

  رتر،یدلگ یکم. شد عوض شیصدا رنگ و زد یپلک

 .تر پردرد

. ستمین ه یبق ای رضا یباز  شب مهیخ عروسک  من_

. مهیزندگ رضا چون زنم ینم حرف رضا  حرف رو

  شهیهم اما. برادرمه و مادر و پدر. میزندگ یهمه 

  م،عرضهیب  دیگیم. شه اون حرف حرف، ستین قرار

  من. نبودم وقتچ یه.  ستمین... نه! النفسمفیضع



 ندارم دوست هم تمیعصبان تو اما ستمین آروم شهیهم

 شه،یم حساب ضعف نقطه نیا اگه. برنجه ازم یکس

 . دارم ضعف یلیخ من مورد نیا تو بله

 ...  یحت من

 

 را حرفش یجانیا. گرفت نگاه و زد یپلک دوباره

  اعتراف و باشد او چشم در چشم کند جرات بود محال

 .کند

 چون دارم دوست... روالیدان آقا... روال یدان من_

 افتاد مهرش که نبود خودم دست. ستی ن خودم دست

. شد شروع  یک   از ادمهی! چندسال ... ساله چند. دلم تو

 .نبود خودم  دست روزاون. یروز  چه از

 ای کنم  فراموشش نتونستم هم االن تا چرا کهنیا 

  خودم دست هم کنم، عوض بهش نسبت احساسمو

 . ستین

 

 یجمله  خجالت، با یوقت شد زمزمه  هیشب لحنش

 .کرد پتک پسرک احساس سر بر را آخرش

 



  دست ؟!خودته دست ،یدار دوست منو که  شما مگه_

 ؟یحام آقا  بوده خودت

  احساس  بابت رو تو ستین قرار کس چیه! نبوده! نه_

 . کنه سرزنش ی کس به تیقلب

  تک تک روزاون. نیکرد کارو نیهم قای دق شما یول_

. داشت مفهومو  نیهم روم، تو نیدیکوب که یکلمات

 و ییخودنما و اندام عرض یبرا من دیکنی م فکر شما

  به... نه کنم؟ کار باشگاه برم رفتمیپذ بودن چشم تو

 اونو شتریب قبال یحت من. نه مادرم و پدر روح

 اما. مونخونه  اومدیم شون،خونه  رفتمیم. دمیدیم

. نمشیبیم در دم باشگاه از برگشت مواقع فقط االن

 .شه یهم نه اونم

 

 . یبد حیتوض واسم رو  نایا خوامینم  من! اسی_

 و چشم یب دختر هی که نیداد بهم احساسو نیا اما_

 ... شدن  دهید واسه که  امیحیب و رو

 ! خوامیم معذرت من_
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 بود او یعذرخواه اما دهد ادامه را اشجمله   خواست

 .شد  دار ادامه که

  مشکل فقط من. بدم بهت رو یحس نیچن نبود قصدم_

  طی شرا راحت همه نیا تو  دمیدیم که بودنیا روزماون

  یحت. یچهمه از. یگذریم ساده و یریپذی م مختلفو

 با ،یکرد قبول الویدان باشگاه تو کردن کار . خودت از

 خوامینم اصال خودمو یاصرارها... رضا از گذشتن

  یگیم که  یبرادر ینگران رو اما. ارمی ب روت به باز

 .یگذاشت پا ته،یزندگ یهمه 

 

 م،یزندگ از مرحله  نیا از د،یجد کار نی ا از من اما_

 .امیراض و خوشحال  واقعا

 

 راه هیحاش به باال سرعت همان با را نیماش کالفه

  برگشت کامل. کرد توقف شد،  کم که سرعتش و کشاند

  یهمه و بود معصوم که یدختر. دخترک سمت به

 ...اما ایدن از اشخواسته 



  یحت خوامینم  که لولهیم من مغز ته یز یچ  هی اسی_

  حشیتوض تو واسه هم تونمینم اما. کنم  فکر بهش

 ! من  احساس به ینیبدب که ییتو واسه. بدم

 

  سنجاق دخترک یصندل ی باال  و برد جلوتر را دستش

   اسی. بود دهی کش جلوتر هم را تنش. کرد

 . حرفش از  پر چشمان و صورت در بود شده رانیح

  خوشحال نیا مجددت، شروع نیا خوام یم خدا از_

 که روز اون. باشه دارادامه بودنت، یراض بودنت،

  تلخ، هرقدر ک،ی تراژ هرچند گفتم بهت همرازت،  شدم

  خوامیم االن. داداشت مث. رضا مث بشم خوامیم اما

 مو،ی نگران. رضا خود رضام، من  که کنم اصالح

 . ریبپذ برادرانه هامو،حرف 

 

  یهانگاه نی ا و یکینزد همه نیا از بود  گرگرفته تنش

 .هم در افتهی یتالق

 تیزندگ  و خودت ارزش که بودم گفته بهت اسی_

 بارک ی همون از پس یاومد ایدن بار هی.  باالست یلیخ

  از ،یخوشحال جااون بودن از. ببر لذت یکاف حد به



 نذار اما! باشه ،یاوک ،یایراض الیدان کردن خوشحال

  و گفتن جان دوتا به. یش قانع کم به  شه باعث نایا

  چند سکوت به یبد دل و یش یراض تشکر  و ریتقد

 . تساله 

 

  و درآورد حرکت به یصندل  یرو بارک ی را دستش

 .کرد مشت راآن بعد

 حداقل الیدان واسه ییزایچ هی وقتشه کنمی م فکر_

 !شه روشن

 

 پنجاه _و_ صد_پارت #

 

 در به دیچسب تنش. دیکش عقب را  خود هراسان

 .نیماش

 ه؟یچ  منظورتون_

  بعد و زد یگشت اشزده دودو چشمان انی م یحام نگاه

 از قبل و نشست  خود یجا  سر صاف.  کند دل او از

 :زد لب دخترک درآورد، حرکت به را نیماش کهنیا

 .. .ی حام آقا_



 

  نیا حال به تا آمدینم ادشی. دیکش صورتش به یدست

 یعالقه. حاال  اما. باشد شده  مستاصل همه

  را او ،یگرید به دخترک حس  و اسی به اشطرفه ک ی

 .بود رسانده یدرماندگ اوج به

 بش نیخوایم ویچ حرف؟ نیا از هیچ  منظورتون_

 ن؟یبگ

 

 اوج داشت هم شیصدا که بود افتهیباز را خود اسی

 .گرفتیم

 ...و من درمورد. دیبزن یحرف  بهش نکنه_

 توئه، فکر  تو که یزی چ اون! اسی نباش  نگران_

 ییگدا تواسه محبت رمینم. فتهیب اتفاق ستین قرار

  یچ به یچ بدونه. دستش بدم ویگوش خوامیم! که کنم

 .فقط باشه تلنگر ه ی منتظر دیشا.  هیک به یک و

 

 تر تشنه  داشت تازه اسی اما کرد تمام را شیها حرف

 دهینفهم یز یچ چیه کردیم حس. دنیشن یبرا شدیم

 .دهد حیتوض شتریب دیبا او و



 ؟ یچ تلنگر  _

 

 به دیچرخ   باز درآورد، حرکت  به را نی ماش کهآنیب

 .سمتش

  خودشو بخواد هرقدرم. اسی ستین یجی گ آدم الیدان_

  هی متوجه که ستین جیگ اونقدرا بازم راهه،یب به بزنه

  من. نیشد بزرگ  هم با بای تقر شماها. نشه زای چ یسر

 لیدل سکوته، نیا کردنه، یدور نیا کنمی م فکر

 ...وگرنه. باشه داشته یاگه ید

 ! یلیدل چه_

 ! رضا_

 

 .بود کرده هم تَرشجیگ بود، جیگ

 !دیگیم یچ فهممینم اصال من_

 

  نگاهش قیعم دوباره. دلسوز و مهربان. شد میمال

 .کرد



 هیسا از... ای تو، از ی حرف حالتابه   الیدان کهنیا_

 اونم. باشه داشته محکم  یلیخ ل  یدل هی تونهیم نزده،

  ناف به بندنیم داداش راست و چپ یوقت . رضاست

 خواهراتن،  ناموستن، خواهرام کنهیم تکرار مدام هم،

 قرمز یرهیدا هی دونفر، شما  دور الیدان شهیم باعث

 اس؟ی یشی م منظورم متوجه . بکشه

 

. زد لبخند آهسته او و داد تکان یسر حواس، یب

 .داشت خود در درد  چقدر لبخندش

 هوی بگذره، سکوت تو  یجور نیهم باشه قرار اگه_

 دور از نیهم دلخوش   تو و شده چندسال ینیبیم

 اتفاق داره  گه ید یزایچ ه ی که یدرحال یموند هادنید

 مورد در اسما نه. زنمیم  حرف الیدان با من. افته یم

 دهنش یمزه. ه یچ  حرفش دیفهم شهیم اما. تو

 که رضاست نوبت گفتم، که بود یاون اگه. چطوره

 .بزنم حرف  باهاش

 !نه  رضا یوا_

  شیدرآورد من قانون نیا بدونه دیبا ؟یچ  که باالخره_

 نه؟ ای شه یمنقض دیبا گهید

 



  آورد باال را دستش او که دیبگو یزیچ کرد باز دهان

 .کرد ساکتش و

 ذارمینم من! بترس یز یچ از نه باش، نگران نه_

  دمیم قول! احساست  نه آبروت، یبرا نه. شه بد برات

 . بهت

 

 به کرد اعتماد نانوشته، قرار و قول کی  طبق شب،آن

  راز محرم. بود شده محرم بار نیچندم  یبرا که ییاو

 !درد مرهم و

 *** 

 

 زل گوش، به هدفون که انداخت هیسا  به ینگاه مین

 را اشکرده قفل هم در یهاانگشت  و سقف به بود زده

 . دادیم تکان نهیس یرو

 ؟!یفکر  تو_

 

. نشود متوجه که نبود بلند قدرآن هدفون یصدا

 .داد را جوابش و کرد کج شانه ی رو را سرش



  فکر تو برم من بارم هی  ،یبود فکر تو تو عمر هی_

 شه؟ینم

 

  با. چسباندی م یچوب قاب یرو دانه به دانه  را حروف

 کوتاه را هیسا  جواب تمرکز همان با. ظرافت و دقت

 . داد

 !بکن فکرتو! شهی م چرا_

  درد گردن من! دوساعته یکنیم کار ی چ یدار تو_

 ؟ !جات گرفتم

 

 شب یخداحافظ  از قبل حرف و افتاد یحام ادی به

 .قبلشان

. ستمین هفته هی و شهرمون برم دفطریع قراره من_

 مطمئن. کنمیم درست رو یچ همه برگشتم،  یوقت

 !باش

 یجمله  ،یحام ی خداحافظ و داد تکان یسر

 .بود اشی عذرخواه

 !ببخش و کن فراموش هم  رو روزم اون یها حرف_



 تمام کهنیا یبرا شد  یعامل اش،ساده یعذرخواه

 هم حالش و شود دود جاک ی  دخترک یهای ریدلگ

 . خوب

 :گفت شب،ید حرف به فکر با

 خوامیم شهرشون،  بره روز چند یحام آقا قراره_

 زحمت همه اون. خواهرش برا ببره بدم  کنم تابلو نویا

 ! هاشیسوغات با یسر اون بود دهیکش

 

 !دیشن  خود به کی نزد را هیسا شوخ یصدا

  کجا از خبر شهرشون؟ برن قراره  یحام آقا! ا _

 تون؟شبانه  یهاگفتمان از ده؟یرس

 

 یکم و شد متوقف دستش. دیپر رنگش کرد حس

 .کند یرو ادهیز  باز هیسا شد  باعث مکث،

 ... زنیم مشکوک گمیم_

 ؟!خودت واسه یگیم یچ! ه یسا کن بس_

 گم؟یم خودم واسه_



 از یش مونیپش گمیم بت یچ هی! هانکن  تیاذ_

 !یبذار من سر به سر کهنیا

 

 گذاشت دست و آمد شی پ طنتیش همان با هیسا اما

 .شی هاشانه  یرو

  از دخترک که دهد قلقلک را او هم یکم  خواستیم

 .دیکش دست کار

  خراب شهمه دستم ریز یزنیم. هیسا  نکن یوا_

 .شهیم

 . کن اعتراف خودت پس_

 

 .سمتش به دیچرخ و انداخت زی م یرو را قلم

 ؟ !کنم اعتراف ویچ_

 ده؟یرس کجا  از اطالعات_

 

 کند پنهان داشت یسع را ن یا و بود شده دیسف و سرخ

 .خواهرش نگاه از



 م،یاومدیم  یستیبهز از که شبید ه؟ی چ  اطالعات_

  از زشته  گفتم منم. شهرشون رهیم ی دفطریع گفت

 .بار اون بابت نکنم تشکر خواهرش
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 کوچکترش خواهر  صورت در یاانه یموذ و قیدق نگاه

 :دیپرس مرموز و گرداند

 یرفت یم یحام با مدت نیا تو! اسی گمیم_

 ؟ینشد یزی چ متوجه ،یاومدیم

 

 مردمک مثل درست. لرزدیم دستش کرد حس

 . چشمانش

 ؟یچ  متوجه_ 

 

 .انداخت باال یاشانه  و گرفت فاصله یکم

 !یخاص رفتار ،یداریمعن نگاه ،یحرکت   ،یحرف_

 



 :زد لب و داد تکان یسر

 ! نه_

 

 :گفت استهزاء با و  رفت ترعقب

  رسما اروی! یجیگ بس از!   یشی نم متوجه معلومه_

 .کنهیم پرت نخ داره

 

 .ها حرف نیا از درآورده شاخ  کرد حس

 تو؟ یگی م یچ_

 .گرفتم مچشو چندبار من. رفتاراش هی جور  هی بابا_

 ؟ یچ که_

 که شبم  اون اصال! تو  سمت چرخهیم  نگاش که_

 ! شده پنچر چقد بود تابلو زاده،امام  یومدین

 

  خواستینم دلش. دیلرز درون از وجودش یهمه 

.  بزند موثق  برچسب خود،  مهم کشف نی ا به خواهرش

 زشی م سمت به باز و درآورد دنی خند یادا پس

 .دیچرخ 



 یچ  حاال گفتم! هایزد توهم. وونهید یگی م یچ یوا_

 .ی بگ یخوایم

 مگه؟  کمه_

. مهمه که  بودنشه مزخرف. ستین مهم  ادشیز وکم_

 !ازش دمید یبداخالق و متلک شتریب که من واال

 

 بودند ترپررنگ  شیبرا هامتلک . بود گفته  هم راست

  را هاآن ذهنش در نداشت دوست که ییهاعاشقانه  تا

 .کند مرور

 

  تمسخر مورد را او و تخت لب نشست پوزخند با هیسا

 .داد قرار

 ! یخر بس از! گهید یفهمی نم_

 

 .دیغر او  به هم حال همان در دیگز لب و بست چشم

  شورشو گمی نم یچیه من یه! ها باش  مودب هیسا_

 ! هم تو اریدرن

 



 شده پرت حواسش. نبود جاآن  انگار گری د دخترک اما

 زمزمه افکارش، انیم. گرید یکس و ییجا پرت. بود

 :گفت وار

 یکی فکرکردم بود، دماغم یمو بس از  پسره نیا_

 .کنه ول تا بزنم کله و سر باهاش دیبا دوسال

 

 درآمده حدقه از یچشمان با و چرخاند باز را یصندل

  در و تخت  تاج به بود داده هیتک. او سمت به برگشت

 .بود رفته  فرو فکر

 پسره؟ کدوم_

 

 .زد  زل خواهرش به و گرفت روبرو  از نگاه

  یلیخ نظرت به! سبحان! قشنگه چش  پسر نیهم_

 ؟یعاشق از نشد فارغ ییهوی

 او به هیسا پس. دنیشن یبرا بود شده گوش سراپا

 حضور  منتظر هم و کردیم فکر هم. کردی م فکر

 !بود مجددش

  خودت قولبه  یپسره بودن فارغ و بودن عاشق_

 مگه؟ حالت به کنهیم یفرق قشنگ، چش



  و خورهی برم بهت ،یفهمی نم یچیه  گمی م یوقت_

 ! یریگیم گارد واسم

 .بفهمم منم تا بگو!تو با حق اصال باشه_

 و؟ یچ_

 و؟ یچ منو؟ یانداخت  دست_

 یا بچه. بخوابم ُچرت هی  خوامیم رونی ب برو پاشو_

 !صحبتا نیا واسه

 ! نگو! باشه_

 

  نقطه فقط. شد کارش  سرگرم دوباره و نزد یحرف

 :گفت آهسته حال همان در. بود مانده اشیگذار

 ه؟ یسا_

 هوم؟ _

 ؟یکنیم فکر قشنگه چش به یدار_

 ! اسی شو گم_

 !گهید دهیسر دلت  دونمیم_

 !تو با کرده غلط من دل_

 



.  بود کرده یحرص را خواهرش. بود گرفته  اشخنده

 دقت با و  گرفت خود یجلو را شده تمام ی  چوب قاب

 . کرد نگاهش

 ! یفکرش تو یگفت! گهید  یگفت خودت_

  گمیم من ؟!من دهن تو یذاریم حرف خودی ب چرا_

  پارک تو نیهمچ  اروی. شدن  گو دروغ  چه ملت یعنی

!  داد یا  گفتم که گوشم ریز کردیم عاشقانه  زرزر

 !رفت دست از  مردم جوون

 ...که دهیسر دلت! نیبب! ایب_ 

 !زنمتایم شمی م پا اسی_

 

  به دیتهد شان،ی هایکودک  رسم به. شد قیعم اشخنده

 .کردیم زدن کتک

 !دهیُسر دلت یول  بزن باشه_

 

. کرد چشمانش بانهیسا را دستش و کرد یاکالفه نوچ

 و تالشش حاصل به دوخت چشم وافر یحظ با اسی

 دوست راآن دنشید با هم هاله حتما نداشت شک

 همان در دید و هیسا سمت به برگشت.  داشت خواهد



  رفته خواب  به تخت، تاج بر  زده هیتک و  نشسته حالت

.  امدین دلش اما بزند صدا را نامش خواست . است

  پا به ولوله  سرش در یزی چ. کرد نگاهش و ماند یکم

 همه نیا  اگر بود؟ شده  یزیچ  متوجه او یعنی. کرد

 نگاه رنگ  متوجه هاسال  نیا در چطور  بود، باهوش

 دست در که را یگوش بود؟ نشده الیدان به خواهرش

  به یزیچ.  انداخت نگاه  زیم یرو ساعت به د،ید او

  قدم چند ییصدا و سر چیه یب. بود نمانده مغرب اذان

  هیسا نداد اجازه. رساند پنجره به را خود و رفت عقب

 از یاگوشه و زد کنار  آهسته را پرده. شود متوجه

 را پرده زود  نشست، نگاهش قاب در که یحام نیماش

  فرو فکر به و کمد در  به داد را اشه یتک. کرد رها

 ببرد زیعز یخانه  به خود با را قاب دانستینم. رفت

  لیتحو  مسئول را یبیب و رضا ای برساند، یحام به و

 نفس یصدا. کرد فکر و ماند گرید یکم . کند دادنش

 .گرفت را  خود میتصم شد، کشدارتر  که هیسا یها
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  پاگرد همان در در، پشت و رفت رونی ب اتاق از آرام

  آن امکیپ ی رو از را اشنشده ویس   یشماره و ستادیا

 یحام یصدا و نماند  منتظر ادیز. کرد لمس شبش

 تعجب. بود تعجب از پر که  ییصدا. گوشش در دیچیپ

  زنگ او به اسی که کردینم  هم را فکرش! داشت هم

  همان با و کرد کوتاه را یاحوالپرس  و سالم پس. بزند

 : گفت تعجب

 شده؟ یزی چ ! اسی بله_

 

 و کرد  ها پله نییپا به ینگاه. بود کرده هول یکم

 :داد  جواب آرام

 درسته؟  شهرتون دیبر قراره نیگفت_

 چطور؟ ! رمیم فردا آره_

  خوامیم  خانوم هاله یبرا  ناقابل زیچ  هی راستش_

 ارهیب شب رضا بگم ن،یهست اگه گفتم. بفرستم

 !واستون

 

 رضا به گفتن! بود داده یبد یسوت! بست چشم و گفت

 به راآن تاینها! نداشت کردن خبر و زدن زنگ که



 عجله با . برسانند دستش به تا دادیم  لی تحو زیعز

 :گفت

 .ارهیب رضا گمی م پس_

 ! اسی_

 بله؟ _

 

  لبش یرو ی بدجنس لبخند  و دیخز پوستش ریز  یزیچ

 : دیبگو ی دیپل با شد باعث و نشست

 االن؟ شیاریب یتونیم. رونیب رمیم دارم من_

 !رمی بگ ازت امیب خودم ای

 

  نگاه نییپا سمت  به دوباره. کرد فکر یکم  سکوت، در

 رزنیپ. دیدینم هم را یبیب  و بود کرده رید رضا. کرد

 با. کردیم دنبال ونیزیتلو از  را افطار یبرنامه  داشت

 :گفت آرام یصدا همان

 !ارمی م االن خودم_

 



  هر. انداخت سر یرو را چادرش  و کرد  قطع را تماس

  با حتما آمد،ینم هم اگر اما دیایب رضا بود ممکن آن

 و گرفت را  رضا یشماره همزمان. کردی م مطرح او

 . رفت اطیح به

 رم؟یبگ یخوایم  یزیچ! اسی فرمونم  پشت_

 ؟یرسیم یک  ! نه_

 .یلیخ  کهیتراف. افتادم راه تازه_

 ...رضا فقط! ایب اطیاحت با  پس. باشه_

 

 .نکرد معطل را او ادیز و گرفت ینفس

  یحام آقا که هاله واسه زدم یکارمعرق   تابلو هی من_

 .امیب و بدم بهشون در دم ببرم. واسش ببره

 . ببر. باشه_

 !باش خودت مراقب_

 اس؟ ی نیهم_

 ن؟ یهم یچ_

 فقط؟ یزد زنگ  نیهم واسه_

 !خب آره_



 م؟یندار کسر و کم  یگفت یزیچ.  برو. باشه_

 ! ایب نه_

 اس؟ ی_

 ! جانم_

 برامون، فرستادن زیم زیچ همه اون گمیم_

 ست؟ ین زشت یبفرست براش تابلو هی فقط

 یحام. می بفرست  رو جانیا یسوغات دیبا  آخه  خب_

. گهید نشد وقت. فردا رهیم داره که هم خان

 !بعد یدفعه  شاءهللاان

 ! باشه_

 

 یحام کرد، باز که را در  و سراند بیج در را یگوش

 . شد خارج  زیعز یخانه  در از هم

 . بود افتاده شانه  یرو و رفته عقب یکم چادرش

 او از را پاکت و آمد جلوتر سالم، گفتن با یحام

 .گرفت

 !اسی  رفت چادرت_

 



 برد چادرش سمت به همزمان را دستش هردو معذب،

 ریز را شانش ی پر یموها. دیکش سر  یرو راآن و

  یرو به خجل  یلبخند و داد جا چادرش  و یروسر

 . زد یحام

 !دیببخش_

 

  لبخندش، جواب و صورتش کل در دیچرخ  یحام نگاه

 .پرمهر یتبسم شد

 !روزه زبون با اونم ؟ید یکش زحمت همه  نیا چرا_

 !نبود یزحمت_

 

 یکار معرق  یتابلو و کرد باز حرف یب را پاکت

 .دیکش رونیب آن از یامعرکه

 هم نبود، وقت هم. کنم رنگش نشد گه ید دیببخش_

 زدم یاسپر روش فقط. باشه قشنگتر ساده دیشا گفتم

 .شه براق 

 

 . اسی صورت و تابلو نیب چرخاند را نگاهش مبهوت



 خودته؟  کار_

 ! بله_

 

 .بلندیکم. خواند را شده نوشته شعر

 چند  یامیا شد و میننوشت یحال  حسب"

 چند؟  یغامیپ تو به فرستم که  کو یمحرم

 

 دیرس مینتوان یعال  مقصد بدان ما

 " چند یگام نهد شیپ شما لطف مگر هم

 

... ترگرم... ترقیعم. کرد  نگاهش دوباره و خواند

 قول تمام د،یدیم را او یوقت... اما نبود خودش دست

. بردیم ادی از را خودش با شده بیتصو یقرارها  و

 قسمتش کهنیا با. بود یخواستن  و بکر شیبرا اسی

 هم یوقت از. او سمت به زدیم زیگر نگاهش اما نبود

  شده ترسرکش  چشمانش بود، رفته لو رازش که

 .گرفت نگاه و زد لبخند محجوبانه دخترک. بودند

 !کنهیم فیک   یکل نهی بب هاله نویا_



 واقعا؟ _

 ! خاصه یلیخ ز ی چ هی خودش  قول به! آره_

  خوشش حتما  که شد راحت المیخ! پس خداروشکر_

 یقشنگ یهاه یهد بابت. دیبرسون  بهش منو سالم. ادیم

 .دیکن تشکر ازش بود، فرستاده که هم

 ! رسونمیم تویبزرگ_

 !توناجازه  با! برم من_

 

 عقب به یقدم و داشت  نگه محکم را چادرش

 .برداشت

 ! اسی_

 ؟ !بله_

 !یاومد که ممنون_

 

 ریتعب نبود بلد را چشمانش حالت. کرد نگاهش جیگ

 :گفت حواس یب و فکر یب. کند

 !ای ب نیگفت شما_

 



 . لبخند به شد هالل لبش

 ! باش خودتم  مواظب برو_

 

 .  کرد ت یسرا هم اسی به لبخندش

 ! خطریب سفرتون. دی باش خودتون مواظب  شمام_

 

 دینفهم و گذاشت  جا بر را  یحام. بست را در و رفت

 .کرد پر را  پسرک یشامه یاسی عطر چه  رفتنش، با

 

 فضا در  را کردنش هو یصدا و دیکش یقیعم نفس

 سمت به دست به تابلو و شد اطیح وارد. کرد رها

 که بود غرق خود احواالت در قدرآن. رفت نشیماش

  مزاحم نگاه کی شتر،یپ یقیدقا نشد متوجه ابدا

 .بود کرده شکار را خلوتشان
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 داشت، اسی یبرا که ییهای سخت تمام با رمضان ماه

  در کردن کار پس از ترراحت حاال و شد  تمام باالخره

 او، حضور منی به که  یباشگاه. آمدی برم باشگاه

 شانیهاینام ثبت تعداد. بود گرفته ی شتریب رونق

 تراضافه جلسه  کی هم ایدن دنس کالس به و شتریب

 صبح،  ها شنبهپنج بر  عالوه بود قرار. بود شده

 بود شنبه سه هم روزآن. دیایب هم شنبه  سه یعصرها

 جز  یگرید کس باشگاه، در بانوان میتا انیپا از بعد و

 زنگ رضا. نداشت  حضور  نییپا سالن در ا،یدن و اسی

 اسی و مانده انتظارش به ها پله یباال داد خبر و زد

 رفتن یبرا  زودتر تا رساند ایدن گوش به رانیا هم

 را یاطالعات تند و تند داشت هم خودش. کند اقدام

  به باشگاه از بعد بود قرار ایدن. کرد یم  ستمیس وارد

 را الیدان از  دشیخر تا برود دوستانش از یکی دنید

 عذر  اسی از هم بابت نیا از. دهد لی تحو او به

 . کند یهمراه  خانه تا را او تواندینم  که خواست

 هم با  رو هاشنبه سه بعد یسر. گهید ببخش_

 . میگردیبرم

  اومده رضا. برس قرارت به برو تو. زمیعز یمرس_

 . دره دم االنم



 

 که یشتاب با و گرفت دست در را اشیگوش  و چییسو

 :  گفت بود، حرکاتش در

 واسه برم من خلوته، باال  و ییجانیا  تا پس یاوک_

 . امیب و هادمبل

  یخوایم. شونیتعداد هی اومدن حتما. که ادیم صدا_

 .واست خونه در ارهیم الیدان آقا  خود شب بذار

 دست. دوستم شیپ رمیم دارم االن. موقع اون رهید_

 اون ستهفته هی. کنهیم غی ج غی ج فقط باشم، یخال

 تو! الیدان به من کنه،ی م یادآوری من به داره

  و در دم ارهیب بودم گفته بش. نداره لنگه یپرتحواس 

 که ارشیک به سپرده گفت و رفت ادشی باز! هابره

 . رمیبگ اون از باشگاه، امیم یوقت

 

 دوستش نام دنید با و خورد زنگ دستش در یگوش

 .ها پله سمت به کرد تند پا آن، یرو

 به تا برم. شده رمید. زنهی م زنگ داره ناهایا_

 . نبسته رگبارم

 



 حس. شد حاضر رفتن یبرا عیسر هم اسی و رفت او

  باز کند، استفاده هیتهو و خوشبوکننده  از هرچه کرد

 !ابدی ینم ییرها عرق تند ی بو نیا از هم

 قرار شی جا سر را آن و زد هم را یاسپر  آخر پاف

 . داد

 با و یعصب ست،ین او آثار از یاثر د یدیم که رضا

  ایدن بازگشت با شد همزمان ورودش و شد  وارد شتاب

 .هم با برخوردشان و  باال یطبقه  از

 باعث تصادف نیا و رضا ینهیس در بود رفته سر با

  یهادمبل کهی طور. بدهد دست از ار یاخت ایدن شد

  یتکان با و شده رها دخترک دست از نیسنگ نسبتا

 برخورد یصدا  اسی. شدند پرت ها پله نییپا محکم،

 آن به دیدو هراسان و دیشن  را ها پله و  وارید با هاآن

 .سمت

 

 با ابتدا نداشت، را یبرخورد نیچن  انتظار ابدا که رضا

 :گفت کوتاه و کرد نگاه  ایدن به یج ی گ و ینگران

 !دیببخش_

 



  زانیآو گردنش دور یروسر  و رفت عقب یکم ایدن

 پال و پخش دوشش یرو کامل  شیموها گندمزار! شد

 را هاآن سر، از افتاده یروسر نیا  و بودند شده

 آخ و ها پله یرو شد خم. دیکشیم  رخ به شتریب

 نیا   جیگ که رضا. شد رها دهانش از یدردمند

 . آمد خود به اسی یصدا  با بود، یناگهان  برخورد

 بود؟ یچ یصدا شده؟ یچ_

 

 رونیب به ارشیک و شد باز هم باال یطبقه در همزمان

 :گفت بلند بود، ستادهیا که ییجا از. دیکش سرک

 ا؟یدن شده یزی چ_

 

  نگاه را ایدن او سر پشت از هم گرید نفر دو یکی

 :گفت  و برگشت آهسته. کردند

 ! ستین یزیچ. دستم از افتاد  ها دمبل_

 

  ینیسنگ از یکم قسمت برخورد دانستیم خدا اما

 صندل آن  در شیپا یخورده الک انگشت با دمبل

 .برد هم در لحظه کی را اشچهره  چطور ،یتابستان



 .خوادینم یگفت. ارما یب واست خودم بده گفتم_

 !که گفتم. ارشیک نشده یزی چ_

 

 .  دید را اسی و آمد  جلوتر پسرک

 ؟ی خوب هم تو_

 

 : گفت آهسته

 ! بله_

. بود رضا صورت در که ی اخم حجم از د یلرز تنش اما

  که آمد گران رضا بر یقدر به ارشیک  یخودمان لحن

 ! باال سمت به برگشت و دیکش هم در ابرو زیت

 !درو اون ببند تو. ست ین یزی چ_

 

 کرد امر اطاعت بود، رضاشناس یحساب که هم پسرک

 به و آمد جلوتر اسی! کرد قفله سه را  باال سالن و

 .کرد ینگاه ایدن درهم یچهره 

 نخورد؟ تییجا که؟ نشده یزی چ_



 یلیخ. شده کوفته کم هی پام  انگشت کنم  فکر فقط نه_

 . کنهیم درد

 

 .کرد نگاه قیدق را قسمت همان و نشست پا یرو

  آخه شد یچ.  شده ُمردهخون انگار! قرمزه چه یوا_

 هو؟ی

 

  برخورد، نی ا بابت رضا بود  منتظر مدت تمام که او و

  را شیموها باشد، داشته او از یدرخور ی  عذرخواه

 .ستادیا ترصاف یکم و زد کنار

 

 مزه را حرفش نه و برداشت نه و گذاشت نه رضا اما

 .دیپر او به بد و کرد نگاه اسی به زیت کرد،

  حرف یجور ن یا یجرات چه  به چلغوز یپسره  نیا_

 زنه؟یم

 

 آرام را برادرش ا،یدن حضور  از خجالت با و شد بلند

 .کرد



 ! داداش که نگفت  یزی چ_

 نیخواهرش مگه دوتا شما گه؟ید بگه  دیبا یچ_

 چادر کو اصال پرسه؟یم احوال کشهیم سرک  جورنیا

 ت؟وامونده

 .ارمشی م حاال رمیم . نهییپا! آخه کردم هول_

 اسمش  نیا دن؟ید جاتوهمه  همه یوقت ؟یک   گهید_

 نبود درمون درست ز یچ ؟یکرد تنت که مانتوئه

 شده؟ خراب نی ا یایب یبپوش
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 باز و دیکش را دستش برادر، حرف  نیا از یعصب

 : گفت فروخورده یخشم با اما میمال

 .امیب بردارم هم چادرم  ببندم، برم. بازه نییپا در_

 

 یتیعصبان همان با و دمبل ریز دیکوب یاضربه  پا، با

 : دیغر کرد،ینم فروکش که

 .کنم معلوم جانیا و الی دان با فمویتکل  منم تا بجنب_



 

. ردیبگ  را الیدان یشماره تا بود دستش در یگوش

 مراعات تا خواست و  گرفت دندان به را لبش اسی

 .کند

 .میزنیم حرف  خونه میبر! زشته ینزن  زنگ! رضا_

 

 :گفت یتند با. دیرس گوشش به باال در کینزد ییصدا

  نینکشوند  رو همه تا صاحابو یب چادر اون بردار د  _

 واسه  نکشن سرک  یکی یکی تا حاال . نییپا نیا

 .شهینم که یپرساحوال 

 

 ایدن بردارد، یقدم کند فرصت  اسی کهنیا از قبل و

 به ستادیا رضا ی روبرو و آمد جلو قدم کی

 ! یحاضرجواب

  همه چرا ؟یچ   یاحوالپرس جرمه؟  مگه دنیکش سرک_

  ستین قرار یشکیه نترس ؟!سخته انقد تو برا یچ

 !بده قورتش چادرو یب اسی

 

 . سکوت ی برا شد متوسل او به اسی



 ...زمیعز ایدن_

  کرده شلوغش یجور هی. بدونم خوامی م خب نه_

  چپ کنه جرات یکی که می ُمرد خودمون  دوتا ما انگار

  امثال و تو یتا هفت خودم من! آقا رینخ. کنه نگامون

 .کنه نگام بد بخواد که یاون کنه غلط. فمیحر تورو

 تعارف هم یکسچیه با. بود  جواب حاضر شهیهم ایدن

 او کسچیه داد ی نم اجازه و زدیم را حرفش. نداشت

 جواب نیا و کند خیتوب ای سرزنش یزیچ  چیه بابت را

 نیا یبرا شود تری جر رضا شدیم باعث آماده یها

 .یلفظ یدعوا

 فیحر ی بخوا کهنیا قبل   فقط! شما به نیآفر صد_

 !سین بد یبنداز وضعت و سر به نگاه هی ،یبطلب

  واسه مگه من چطوره؟ من وضع و سر  چه یکس به_

  رو اونا خواست و قهیسل دیبا که پوشمیم لباس هیبق

 باشم؟ داشته مدنظر

 

 .های حرمتیب نیا از مردیم داشت اسی

 !توروخدا دیکن بس! یوا یا_

 



 آرام دیشا تا مخالف سمت به برگرداند را  سرش رضا

 . بود دهیفای ب اما ردیبگ

 .میبر بدو. اسی میبر  بپوش_

 

 به قدم کی دوباره کرد،یم  درد که ییپا همان با ایدن 

 رو بود، رضا مالمتگر   که یلحن با و برداشت سمتش

 :گفت اسی به

 ! نخوردنت ملت  تا بپوش بدو ! آره آره_

 

 !او سمت بردارد زیخ بود  مانده کم رضا

 شما؟  ینکن دخالت شهیم_

 

 بر عالوه که کشینزد قدرآن. ستادیا رضا یروبرو 

 رضا نظر  در هم عطرش یبو حجابش،یب سیف  

 . شد پررنگ

  سر یچرونچش  و یباز  الت روزگار! رضا  آقا نیبب_

 افتهینم راه نخواد، خودش تا دختر االن! گهید اومده

 به ُدم محاله دم،ید من که هم یاسی نیا! یکس دنبال

 .بده گرونید یها اومدن ابرو و چش یتله



 

 حرف دخترک. اش یآب چشمان در شد  زیت رضا نگاه

 . مواقع نیا در گرفتی م جبهه رضا اما زدی م حق

 خبرتونه؟ چه شده؟ یچ_

 

 دهیرس هم الیدان و بود اوردهین را چادرش  هنوز اسی

 مقابل و کند بارانش متلک رضا دوباره دیترس. بود

 .کند سرافکنده را او هم الیدان

  سر یرو را چادرش و نیی پا سمت به کرد تند پا پس

 را نییپا در و زد چنگ هم  را دهایکل و فیک. انداخت

 میعظ یمعرکه وسط هاآن بود، دهیرس یوقت. کرد قفل

 .بودند کرده ریگ یتر

 به دهان ایدن با رضا کردی نم را فکرش ابدا که الیدان

  تیشکا و دید را هردو یتند یوقت باشد، شده دهان

 :که رضا، به دیتوپ د،یشن را ایدن

 اون از بردار دست گهید  رو جانیا هی! رضا بسه_ 

 !خوشگلت اخالق

 ... گمیم بت یچ هی! الیدان کن ولم_

 



 .دیدو حرفش انیم ایدن

 صداتو یه . باش داشته گرانوید حرف طاقت اقال_

 !بود  هم گهید یکی  با حق دیشا. سرت  رو ننداز

 زنم؟یم حرف دارم شما با من_

  یچیه یکرد فکر! که یخورد یم منو ی داشت قبلش_

  از من! جونم نه ؟!ترسمیم ُکلُفتت یصدا از گم،ینم

 گمینم یچیه. ترسم ینم هاش تو از بدتر و تو

 ! اسی خاطربه

 با من! یآبج برو ایب. جون  دختر برو ای ب! هللااال الاله _

 !اریدرن  منو صدا. ندارم  یکار تو

 چاره یب اسی یداشت واال ومده؟یدرن صدات  هنوز االن_

  من به یداشت االن نیهم تا. یکردیم شلقمه هی رو

 جورنیا بخواد بکنه غلط شهرام! یگفتیم راهیب و بد

 .بزنه حرف من با

 

 جلو قدم کی رضا که بود  نیسنگ یقدر  به حرفش

 .ماند جا بر  اس،ی کوتاه  غی ج با و رفت

  یکار  باهات من برو ایب. خانوم تخونه  برو ایب_

 .ندارم



 

 .شاننیب کرد یگریانجیم الیدان

! کار محل یبابا گور  حاال چتونه؟!  بابا بسه_

 !میاهیهمسا یناسالمت

  یزد یختیر نیا چرا گفتم اسی به کالم دو ه؟یهمسا _

 واسه یه داره معرکه وسط انداخته خودشو رون،یب

 !کنهیم صادر هیانیب من

  و من د یشا! آخه یکنی م نیتوه یدار. بود حقت_

. میبر و می ایب کم لباس و  ظیغل شیآرا با  میبخوا اسی

 ناقص؟  و بَده ما حجاب  چه یکی به

 

 :گفت  باز الیدان

  گهید تو!  کنه بس گمیم نیا به دارم  من! بابا یا_

 ا؟یدن یکنی نم بس چرا

 

  یبرا برد کار به خودش نام  کنار را اسی نام که ایدن

 ! الیدان به دیغر رضا ،یحجابیب
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 ! ریبگ ل یتحو بفرما_

 !داداش رضا_

 حرفم دیشا کنه فکر کهن یا عوض! ریبگ  لیتحو نه_

 !شورهیم من هیعل اسمی داره باشه، خودش برا

! جدت سر کن ول رضا؟ یگیم یچ ه؟ی چ تو هیعل_ 

 .ایب کوتاه! که نگفته یچیه

 یجیگ و ینفهم به یزنی م خودتو ای ی کر نگفته؟_

 ؟ !خان الیدان

 .هم  با میبزن حرف گهید جا ه ی میبر رضا_

 واسه سوال؟ ریز بره تتیریمد یترسی م ه؟یچ_

 چیه به بود رفته سوال ری ز تیمردونگ که دخترات

 ... ی ترس یم االن.  ینگرفت جات

 

 سر و گفتی م االهللاالهال  لب ریز که بود الیدان بارنیا

 .تاسف سر از دادیم تکان

 !داداش شو الیخ یب من جان_



 

 مدام داشت که هم یز یچ تنها. که کردینم بس اما

 چیه که بود ایدن افشان یموها کرد،ی م کشی تحر

 قرارشان شی نما معرض در کهنیا از نداشت ییابا

 .دهد

 رفتن  و سکوت به را  برادرش داشت مدام اسی

 الیدان که قدرآن. دیکشینم پس پا او و کردی م قیتشو

 : دیبگو تا کرد یکفر هم را

  یچیه و زننینم حرف  حرفت رو هیبق که نیا_

 لیدل! یاگه ی د زیچ هر  ای ترس سر از حاال گن،ینم

  تماشا ننیبش همه و یببر باال ملت برا صداتو شهینم

 !کنن

 

  قلب وسط نشست بُران، یریشمش سان به حرفش

 او به الیدان. شکست راآن و اسی یخورده  ترک

 نبود مهم مش یرمستقیغ ای میمستق! بود کرده نیتوه

 ...اما

  هم خودش  از. بود کرده ن یتوه تشیشخص به الیدان

 آرام دلش رضا، شدن کوچک خاطر به گذشت،یم که

 .گرفتینم



 

 ترمحکم  را چادرش  و یروسر ریز داد جا   را شیموها

  جان هر به و گرفت الیدان از را نگاهش. دیچسب

 و رفت. برد رونیب جاآن از را برادر بود، که یکندن

 یصدا! ایدن  و الیدان آخر مکالمات یپ  ماند حواسش

 .دیشن  را ایدن فیظر

 ! الیدان_

 

 ... بعد و

 دختر؟  شدهیچ پات اوه بله؟ جانم_

 

 

  زنگ سرش در الیدان گفتن" جانم" هنوز و رفت اسی

 . خوردیم
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 دیلرز دلم  دمید را تو



 دیتاب جان به تو نگاه

 دل خاطراتت، اد  ی به

 دیچ یم تو باغ از یگل

 رفتم آرزو باغ به

 د ید یم دلم گل چون ترا

 تو یبود د یخورش چنان

 د یخورش آن  سوزاند مرا

 بود کامل بدر   وجودت

 دیپاش یم  نور را نیزم

 روز  یروشنا  در دلت

 دیدزد آرزو نهال

 تو نگاه در یسکوت

 دیام    دلم در نشانده

 بشکن ا یب را سکوتت

 دینوم یبس دمینوم که

 تو  حضور با دوباره

 دیلرز ناگهان  وجودم



 

 " یکمان السادات اشرف"

 

  داده را نگاهش. تر یعصب رضا و بود یعصب اسی

 عوضدنده اما گرفتینم  آرام فکرش و  ابانیخ به بود

 داشت ش ی باال سرعت و رضا هم پشت یهاکردن

  در و کردیم عوض دنده تند  و تند. کردیم ترشکالفه

 تا کردیم  باز را خود راه ساعت، آن  روان کیتراف

 به داشت مدت تمام  و بود یعصب. برسد زودتر

 اسی. خوردی م حرص و کردیم فکر قبلشان  لحظات

 را اش یناراحت  و خودش نداشت سابقه وقتچیه که

 را اشی ریدلگ یهمه دیق بداند، ارجح گرانی د حال بر

 .برادر سمت به دیچرخ و زد

 رضا؟  یبر ترآروم  شهیم_

. رفتیم را خود راه و بود گذاشته لب یرو  دوانگشت

 .نشد زدن حرف الیخیب اما اسی

  یهرچ یدون یم کهنیا با چرا  دمیفهمیم  من یکاشک_

  تهش ،یبپر اون و نیا به و یبنداز راه بکش و بزن

  هر باز داغون، اعصاب هی جز شهینم دتیعا یچیه

 ؟!میدار باهات رو برنامه نیا یسر



 ... اسی االن زهرمارم_

 یشرمنده خودت هنوز ؟یزهرمار   که یچ یعنی_

  مارستانیب  تو روزاون که ییآقا عباس و وریز یرو

  و داد مارستانیب به بردنش و من رفتن سر یداشت

  خانوم منور یچشا تو شه ینم روت. یکردیم دادیب

 یگفت هیسا و من به یدیپر که دفعه اون سر یکن نگاه

 وقتاون در، دم رزنیپ شیپ میموند روقت ید تا چرا

 یدعوا ه ی یریم و کنار یذاریم رو یچهمه  باز

 .یندازیم راه دیجد

 

 .ادامه یبرا داد  یم دانیم اسی به سکوتش

 داره حق یبیب خدا به  برم، قربونت داداش، رضا_

  و نیا به دنیپر و دعوا واسه کنهیم درد سرت گهیم

 چش قراره آدما نیا با ما ؟یمتیق چه به آخه  یول. اون

 و یپشت کوچه یآدما. میاه یهمسا.  میش چش تو

  بار هی یماه و یسال یبگ ستنین که یوراون  ابونیخ

  من. میکنیم یزندگ میدار آدما نیا با! می نیبب همو دیشا

 کنم؟ نگاه ایدن صورت تو ییرو  چه با االن

 



 هم در اخم و اسی سمت برگردد تند شد باعث ایدن نام

 .بکشد

...  ا ! یکن نگاه  صورتش  تو ستین واجب هم  یلیخ_

 ...یدختره کرد پهنم و  شست چطور  یدید... ا ... ا 

!  انگار نه انگار ! زنمایم  حرف باتو دارم من! رضا_

 نه؟

 

 اسی ی هاحرف  و ایدن  از و داد تکان یسر کالفه

 مته مثل را مغزش داشت  که یزیچ به دیرس و گذشت

 .کردیم سوراخ

 !مکاسه تو گذاشت  خوب ناکس الیدان نیا یول_

 تو کرد،یم  آرومت داشت یه. نداشتا  هم یریتقص_

 . ینبود کن ول

  به دیچسب  یدودست کرد  ول منو! سرم ری خ قمهیرف_

 !و زه یدختره اون

 دیبا باز. بره بذاره اونم بود ممکن. شهی مرب خب! ا _

 .روین کردن دایپ واسه افتاد یم دوره

 !شچندساله  قیرف داداشش، تا مهمتره  شیمرب آره_



 تو. کننینم رات ی خ حلوا که دعوا وسط یداداش رضا_

 .کرد تو بار  کهیت هی اونم ،یگفت تا ده

 

 !"من بار و: "دیکش ادیفر سرش در یزیچ

 

  و من. نبود باکم نبود، وسط دختره اون  یپا اگه_

  بگو و ها  دعوا نیا روزمون و شب خوراک  الیدان

 .  هاس مگو

 یکرد عادت! گهید واست ختهی ر قُبحش که نهیهم_

  یچی ه انگار بعدم ساعت چند  ،یبشنو دوتام یبگ دوتا

  دل و نیکرد هم بار حرف یکل وسط اون فقط. نشده

 .دیباش شکسته ممکنه هم  رو گهید یکی

 به پَرم خواستم یه من. که یبود خودت  تو آخه د  _

 رو بود گذاشته دست  صاف یول. رهی نگ دختره پَر

 ! چلوندیم یه داد،یم فشار یه. من ضعف نقطه

 ...دعوا وسط گفتم االن نی هم!  بابا یا_

  ها نشو اخالق معلم من واسه ! هم تو بابا خب  یلیخ_

 دهن و چاک یب نقدیهم اولشم از دختره نیا! اسی

 !نرفته ادمی که هامونویبچگ گهید. بود



 

 تمرکز یب رضا و شدیم بلند اسی یکله از داشت دود

 .داشت را خود یتبرئه قصد فقط  فکر یب و

 ؟! الیدان آقا ی  کش منت بره یک  حاال! هوف_

 توقع ؟یشد مونیپش یزود نیا به داداش؟ شد یچ_

 !یبزن دور بعد یکن صبر رو خونه  تا داشتم

 خودش. کردمی نم فکرم بش عمرا که می بود تنها اگه_

 کنم یم فکر که االن اما. سراغم اومدیم  شب تا حتما

 . کردم خرابش دختره جلو کردم  اشتباه نمیبیم

 

 مثبت یحرکت یعنی رضا ینینش عقب نیا. دیخند نرم

 !تازکه ی شه یهم ی  او از

  زده که یحرف خجالت  از یحساب قبلش دیبا یول_

 ازت همه و یگیم زور گهیم من به! امیدرب

 !ترسنیم

 مگه؟ گفته دروغ_

 

 تک شد اخمش جواب و اس ی سمت به برگشت  اخم پر

 .دخترک بلند یخنده



 !خدا به کردم یشوخ ! رضا شو من ال  یخ یب_

 !مسخره_

 چه یول ترسن،یم ازت که امیلیخ. یهست که زورگو_

 ! داداش واسمون زهیعز خاطرت که میکن

 ! اسی ندارم اعصاب خودتو نکن لوس_

. یطرف هی مشیببر ؟یدونستیم. هیبی ب تولد فردا_

  تیکش منت یجورنیا. میکن دعوت هم ال یدان و زیعز

 .یداد انجام نامحسوس  هم
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  و کند مزه مزه  را اسی یها  حرف تا دی کش طول یکم

 .بودند دهیرس  کوچه سر گرفت، لبخند رنگ لبش یوقت

 . هیخوب  فکر! نیآفر_

 . نرفت جلوتر و کرد ادهیپ را  او کوچه سر

 دارم کار یلیخ که مغازه برم منم خونه،  برو تو_

 . امروز

 



 فرزانه شیپ ماند یکم و شد جدا برادر از  کنان تشکر

 تا کوچه یابتدا همان از هم بعد. زدن حرف به

  کسیف زی عز یخانه  یرو  مشیمستق نگاه ش،یانتها

 گشتیم دیکل دنبال فشیک در داشت. رفت شیپ و شد

 سر  و دیشن را ایدن نیماش بوق تک یصدا که

 .برگرداند

 .اسی دارم  کارت بمون_

 

  افتاد چشمش  زیهرچ از قبل. دیایب تا ماند دست به دیکل

 !مجروحش  یپا هم بعد و مرتبش شال به

 قرار؟ سر ینرفت  شد یچ_

 به االن. باهم دیخر میبر بود قرار. نتونستم! بابا نه_

  خونه در از ادیب خودش گفتم. رمیم راه دارم زور

 بت یزیچ داداشت ؟ی خوب تو. کنسل دم یخر. ببره

 که؟ نگفت

 

 :داد جواب و زد لبخند آهسته

 بهتره؟ پات. نگفت یز یچ! نه_



  گهیم. زد  تورو حرف  المیدان. داره درد هنوز نه_

 .شده مرده خون

 

  تا بست چشم  آرام لحظه کی  پرد،یم پلکش کرد حس

 .دیایب حرف به باز ایدن

 وقتا اون مث  هنوز رضاتون کردمینم فکر من اسی_

 روزا اون. شده آدم االن تا حتما گفتم! باشه یروان

 تو میای م یشلوار  بلوز چرا که بود نیا رو رشیگ

 . هامون لباس وضع و سر  به داده ریگ باز االنم! کوچه

 که یدونیم. گه ید رضاست. جان ایدن  رینگ دل به_

 ! شناسهینم وی شکیه شه، یعصب یوقت

 آخه؟  یچ واسه یعصب! خب کرده غلط_

 

 خوردیم را  خونش داشت خون کردن، نیتوه نیا از

 گرفته را رگبار و بزند حرف اسی دادینم  مجال او اما

 .رضا سمت به بود

 فکر بش؟ یگی نم یچیه چرا. نفهم زبون یپسره _

 واسه سرش ندازهیم صداشو  که قهی عت عهد کرده

  خودت شییخدا کنه؟یم نییتع مرز و حد هیبق پوشش



 دور یچپوند که یچادر  و لچک نیا از یهست یراض

 که کشهیم سوت داره  سرم اصال یوا خودت؟

  زانو رو  یمانتو! چادرت واسه تو به دیپر  جوراون

  من بود اگه شهرام ؟!کو چادرت  گهیم هنوز  یدیپوش

 ُکلفت چهارتا قشنگ کنم؟ نگاش موندمیم تو مث

.  نکنه درازتر مشیگل از پاشو بفهمه کردم ی م بارش

  و من دار    اریاخت ! جهنم به برادره،! باشه  که پسره

 یه فقط یموند تو وقتاون! ستین  که دختر یتو

  ؟یکرد نگاش  و یشد دیسف و سرخ

 برادر با صنار یتومن من برادر دیبگو داشت دوست

 ... اما. دارد ریتوف تو یتحفه 

.  کرد یم  سرزنشش داشت هم ایدن که  بود یعصب

 کلمات، شین با داشت. کرد یم قضاوتش داشت

 فوران رونیب  به یحساب داد اجازه. کردیم زهرآلودش

 .کند بارانش هیگال و کند

! بود حقش . اسی یا یدرب جلوش داشتم انتظار_ 

 . کنهی م اشتباه بدونه دیبا باالخره

 

 اطیح از را زیعز یخنده و زدن حرف یصدا اسی

 یمکالمه مشغول نداشت شک. دیشنیم شانخانه 



 نیا انیم بکشاند  هم را او  نداشت دوست. استیتلفن

  یتهاجم جمالت جواب در و زد حیمل یلبخند.  معرکه

 :گفت آرامش با و  آهسته ا،یدن

  اما ستین بشو درست. زمی عز نهیهم اخالقش رضا_

 به کردن عادت یجور نیا یآدما. کرد کنترلش شهیم

  رو زمیبر زمیه امیب یه من حاال. کردن دو به یکی

 اون فقط! ی چیه شه؟یم یچ. بدم جواب یه شش،یآت

  هم به وسط نیا هم یور یدر دوتا شه،یم تربداخالق 

. میشیم قبل از بدتر هردومون بعد دفعه بعدم. میگیم

 ! برعکس شه یم شجه ینت و شهیم وا  هم به رومون

.  ویچ همه کنهیم بدتر داره تو اومدن کوتاه نیا یول_

 .کنه  نگاه چپ من به  نداره جرات  شهرام خدا به

 اول از! زمیعز کنهیم فرق شما شهرام  با ما یرضا_

 فقط من. ستین هم بشو عوض بوده، یجورنیهم

  بس بخوام ازش زدن حرف آروم و متیمال با تونمیم

 خب؟ کنم کارش یچ. کنمی م شیشیآت  بدتر اال و کنه

  رو آدما ذات شهیم.  تندخو و یعصب. نهیهم ذاتش

 کرد؟ عوض

 



 در را هاآن و نبودند قبول قابل ایدن یبرا شیهاحرف 

  متعجب نگاه طرز از اسی را نیا. دانستیم شعار حد

 : داد ادامه مجدد، یلبخند  با پس. د یفهم خوب او

 ته اما دارم، قبول بداخالقه و یعصب  یادیز کم هی_

 . ستی ن یچیه دلش

 هی دارم دوست که آخ! گفتا نویهم  اتفاقا المیدان_

 اخم به که کنم آدم قلبتو خوش داداش نیا یجور

 !گهید نکنه فکر کردنم

 

  یعصب نی چننیا را ایدن که نیا از بود گرفته  اشخنده

 خوردیم حرص  رضا دست از همچنان  داشت. دیدیم

 برادرش از الیدان که شد راحت  جمله نی ا با الشیخ و

 .ستین ریدلگ

 و روز آن اتفاق به کردیم یسع هرچه شب آن

 نکند، فکر شده بدل و رد شانانیم که ییهاحرف 

 به تا کردیم مشغول را خود   هرچه! نداشت یادهیفا

 موفق ییجا تا فقط نکند، فکر الیدان و ایدن و رضا

 ادی به. نشود پخش سرش در الیدان یصدا  که شدیم

 آدم نیترچاره یب هیشب افتاد،یم که شی هاحرف  و او

  بند جا کی که  کنده سر و َکنده پَر یمرغ. شدیم نیزم



 تازه. کردی م خطاب جانم هم را ایدن ال،یدان. شدینم

 او با هم  رضا اتیاخالق درمورد! بود هم  نگرانش

 !بود زده حرف

  به پهلو داشت هنوز او و بود گذشته ازدهی از ساعت

 ده از قبل ها شب که ییاو. دنیخواب یبرا شدی م پهلو

 ییتنها نیا و بود نییپا هم هیسا. رفتی م خواب به

  را پتو و دیکش یاکالفه  پوف. کردیم  کسلش شتریب

 .سرش  یرو تا دیکش
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  افکار ن یا هجوم نبود معلوم وگرنه  دیخوابیم دیبا

 چشم. آوردیم احساسش و روح سر بر چه کشنده

 دوباره  ،یگوش امکیپ یصدا با که بخوابد  تا بست

  زیخمین و زد کنار را پتو. شدند باز هم از شیهاچشم 

 ،یگوش یصفحه ی باال  پاکت. زیم سمت به شد

 از قبل. بماند داریب. نخوابد که کردیم واردارش

 مثال که آشنا یاشماره به افتاد چشمش زی هرچ

 :گذشت فکرش از! بود ناشناس

 "؟!نکردم شرهی ذخ چرا"



 

 .کرد لمس راآن  و پاکت یرو رفت دستش

 

 !"اسی خانوم یداریب که شاالیا"

 

 یکجدهن او به داشت شماره اما شد باز  لبخند به لبش

 به کرد رهی ذخ را شماره پاسخ، از شیپ پس. کردیم

 "Mr.Etemadi: "نام

 

 آهسته بود، نشسته تخت یرو که طورهمان هم بعد

 .کرد پی تا را حروف

 !دارمیب بله د؟یخوب! ریبخ شبتون  سالم_

 

  ماند چانه، ریز یدست با او و آمد امشی پ ارسال دییتا 

 .برسد هم بعد امیپ تا

 رو ما ؟یچهمه   روبراهه ؟!یطور  چه تو . خوبم من_

 ؟یخوش  ینیبینم

 



 به پاسخ در نداشت یزیچ. دادیم آزارش اولش سوال

 هرقدر. نبود خوب اصال. نبود  خوب چون. سدیبنو آن

  حال دلش ته باز کند، دور را فکرش خواست یم هم

 !نبود روبراه که  هم زیچهمه. نداشت  یخوش

  حرفش،  آخر قسمت درمورد سواالت، به توجه یب

 : نوشت شیبرا

 خوش! یحام آقا هی حرف چه نیا! ن یدار اری اخت_

 خوبن؟ خانواده بهتون؟ گذرهیم

 

  خط، ی سو آن دانستینم و کرد ارسال و نوشت

 را اشیپرس احوال جواب دخترک شده  متوجه یحام

 .  است نداده

 

  خواستم! هیاوک هم یچهمه ! الحمدهللا! خوبن همه_

  برا یحساب هاله،  واسه یفرستاد که یا  هیهد با بگم

 !یکرد درست  دردسر خودت

 



 بود، جوابشی ب سوال ریدرگ فکرش. فرستاد و نوشت

  اسی یسو  از ندادن پاسخ نیا گفت یم  او به یحس

 . نبودن خوب مثل یلیدل. باشد داشته یلیدل دیبا

 چرا؟  دردسر_

 

 : داد  جواب و خواند را اسی امیپ

  شو هی جانی ا شهیهد با هاله! یدار سفارش تا سه_

 !نی بب و ایب که انداخته راه یآف

 ای. بدم بهش توشماره من که داره دعا التماس هم یکل

 ! ندادم من... خب اما. رهیبگ عمه از بره

 

 :نوشت و دیخند نرم  امشیپ درون طنتیش از

. روشماره بهش نیبد خب؟ داره  یاشکال چه_

 .بشنوم صداشو شمی م خوشحال

 

  سفارشات درمورد افتاد ادشی تازه فرستاد که را امیپ

 .شد پیتا  به دست باز پس. دهینپرس

 ؟یک یبرا سفارش؟ نیگفت_



 ! بابام هم باز و برادرم زن بابام،_

 

 : نوشت و د یخند اشیبند جمله به تعجب و بهت انیم

 رو متن فقط! اتفاقا شمی م خوشحال! لیم کمال با_

 .  دم یم انجام من بفرستن، خودشون

  ؟ی دار وقتشو_

 .ستین ی امسئله  بله_

 

 دوباره باشد، خودش دست آنکه بدون بعد و

 .دندیلغز بوردیک یرو  شیهاانگشت 

 اهام،یرو اس  ی. کارم نیا عاشق  من راستش_

 نفر چند که  کیکوچ کارگاه هی. داره کارگاه هی شهیهم

 هم و کنمیم کار هم که منم. کننیم  کار جااون هم

 ! دمی م آموزش

 

  یحام یبرا  ناخواسته دیفهم تازه فرستاد، که را امیپ

  یک   از که دینفهم هم رانیا یحت. است کرده دل درد



 یم را او یها امیپ داشت و  تخت یرو بود دهیکش دراز

 . دادیم جواب  و خواند

 

 .خواند راآن و دیرس  یحام امیپ

 نیریش یحس   اریاخت یب . حرف از پر اما بود کوتاه

  با چطور بود بلد ،یجنوب پسرک. دیخز  پوستش ریز

 دوباره! کند  خوب ای خراب را دلش حال حرف، کی

 .لبخند کی همراه.  خواند را امیپ

 !دارم دوست اهاتوی رو اسی_

 !یزندگ حس و ستزهی انگ از پر

 

 یول داشت، اعتراض از یرنگ چه اگر که امشیپ

 .دیرس زود یلیخ هم یبعد امیپ. بود ن یدلنش شیبرا

 .اسی کنار به هاسفارش نیا یهمه _

 !منه مال یاصل سفارش

 !یسفارش ی  سفارش

 ! نوبت از خارج  ،یزنیم  برام طرح هی

 .بهت گمیم مواردشم هیبق و  زیسا و متن



 ؟یاوک

 

  خواهش و کردن اصرار آدم   یحام دانستی م خوب

 یلحن با یحت زند،ی م را حرفش! ستین کردن

 : نوشت کوتاه پس ! یدستور

 ! چشم_

 

 اشخته یر  هم به یموها ریدرگ را دستش و نوشت

 کرده خلوت  شیها طره  با بارها شب سر از که کرد

 .آمد در صدا به دوباره یگوش. بود

 طوره؟ چه حالت بگو حاال_

 

  شدینم و نداده جواب که بود ادشی پس. دیگز لب آرام

 :نوشت. دواند سر را او دوباره

 !دونمی نم خودمم_

 

  مجبور مجدد کردن درددل به تا کرد پاک راآن زود اما

 :نوشت پس. نشود



 !ممنون ستمین بد_

 

 که یمرد از نداشت خبر  و فرستاد و  نوشت کوتاه

 نیهم دنیشن  یبرا یگوش به بود دوخته چشم  منتظر،

 . داد  را دخترک جواب و دیکش یآه ! ها درددل

 ! یستین هم خوب یعنی ،یستین بد یوقت_

 ؟یستین خوب  چرا! خب

 

 چه بود مانده. ماند حرکت یب و کرد سکوت اسی

. بد یلیخ بود، که بد حالش،. دیبگو  چه. بدهد یجواب

 را کلمات و حروف. پرداخت  اشیاصل لیدل به فقط اما

 :سدیبنو تا  دیچ هم کنار

 ! شد دعواشون رضا  و ایدن باشگاه، تو امروز_

  هی. اومد ش یپ رضا و الیدان آقا نیب بحث هی هم بعد

 !ختیر همم به کم

 

 هشت _و_پنجاه_و_صد_پارت _ادامه#

 



 در اما. امشی پ جواب یبرا ماند منتظر که بود او حاال

ر برهم، و درهم افکار انتظار، قهیدق چند نیهم  خ 

 . چزاند را دلش و گرفت را وجدانش

 نیا به او و دارد دوستش که بود کرده اقرار یحام

  درد و زدی م حرف او با  داشت باز اما بود واقف امر

  ییصدا و زد چنگ بایتقر را شیموها. گفتیم دل از

 :که سرش در دیچیپ

 !" هیخوب دوست عوضش"

 

 . دیرس امشیپ

 کرده؟  ناراحتت یر یکبیا اون و رضا ی دعوا االن_ 

 ال؟یدان و  رضا بحث ای

 

 انیم. دیپریم داشت  دوباره پلکش. دیلرز دستش

 دور بود زده چنبره چهآن از یناراحت  و بغض

 :نوشت عواطفش،

 !ری بخ شبتون! کدوم چیه_

 



. دوخت سقف به چشم و نهیس یرو کرد  رها را یگوش

 زدن حرف یصدا. خراب  حالش و بود پُر دلش چقدر

 دیخندیم رضا به بلند بلند داشت که دیشن یم را هیسا

 به که یامیپ از قهیدق ک ی. آمدیم هاپله  سمت به و

 .دیرس جوابش که گذشتیم بود فرستاده  یحام

 ! ریبخ  شب_

 

 فرق تا دیکش را پتو و  جاهمان کرد  رها را یگوش

 .سرش

 

  نه_و _پنجاه_و_ صد_پارت #

 

 داشت. کریاسپ ی رو و بود زیم  یرو یگوش

 .دیشن یم  را هیسا جانی باه یهاحرف 

 یدورهم هی میکن نییتز یحساب  رو خونه گمیم من_

 تولدشه، بدونه یبیب اگه مطمئنم یول. میریبگ  زنونه

 ان،یب میبگ  المیدان و زیعز م،یکن درست شام گهیم

  یجوراون یول. نایا و کیک بعدم و  میباش دورهم

.  کردم صدا و سر پر تولد هی هوس من!  یلیخ  خشکه



  م،یکن حاضر ژله یکل م،یبزن بادکنک عالمه هی خوامیم

 اس؟ی یگیم یچ تو! یشکالت یُگنده کیک هی با

 

  یجا در  و برداشت را نیزم بر شده  رها یهالترها

  د،ید که را  مانده جا به  آب    یهای بطر. داد قرار خود

 به. برداشت هم را ها آن و داد تکان تاسف به یسر

 .رفت اشی گوش سمت

  یخوایم مگه بچه واسه تولد ؟!خبره چه هی سا یوا_

 ؟یر یبگ

  ژله و کی ک و بزنه بادکنک یهرک ه؟یچ  بچه! وا_

 تو و من از دلش یبیب  ماشاهللا س؟بچه  بخوره،

 !ترهجوون 

 تازه. ستین الزم  پاش و ختیر همه نیا  یول. درسته_

 !که نداره دوست یشکالت کی ک اصال یبیب

 

 :گفت باز کشوها، کردن بسته  و باز حال در

 هی  میبر. خوادینم  یبازشلوغ انقد نظرم به_

 !ییجا ،یاامامزاده

 خوبه؟  حالت اس؟ی رنیگیم تولد رنیم امامزاده_



 شهینم امامزاده م؟یکن رقص به و بزن قراره مگه_

 ؟یخوشگذرون  و ح یتفر برا رفت

 !یگیم یدار  خودت خاطربه  ستین معلوم هم اصال_

 عاشق هم یبیب یدونیم که تو خودم؟  خاطر به_

 .داره دوست رضام تازه. ستامامزاده

 ! چیه که منم_

 یم هیسا. ارین بهونه یالک . یدار دوست خودتم تو_

 امشب میبر  رون؟یب مینرفت یخانوادگ چندوقته  یدون

 .میبخور  جاهمون   میببر هم شاممون. امامزاده

 

 را یگوش و زیم پشت نشست. بود شده تمام کارش

.  افتاد یگوش  یرو رضا نام لحظه همان. برداشت 

 :گفت اعتراض با هیسا

  که یگفت  نارویا گه؟ید پر  من یها یفانتز  کال پس_

 بپزم؟ شام نمیبش تازه

. بذار شامو نشده، رید تا. دنبالم اومده رضا نیبب_

 ! کمکت امیم خودمم. رضا به بسپر زارویچ هیبق

 ! خب  یلیخ_

 



 . کردی نم قطع رضا

 ! نمتیبی م خونه تو! خدافظ هیسا_

 .کرد وصل  را رضا و قطع را او تماس

 .امیم دارم. رضا جانم_

 

 .یگوش در دیچیپ اشیعصب یکم و  کالفه یصدا

 شیپ دوساعت داشتم یلی تحو هی. اسی امیب رسمی نم_

 زنگ. ادیم  داره که زده  زنگ االن تازه اومد،یم دیبا

 . خونه یبر خودت بگم زدم

 ...پس باشه! آها_

 سوار یتاکس نمینب. هاآژانس یزن یم زنگ! اسی_

 .یش

 هی خودم؟ مبچه  مگه رضا؟ شد شروع باز ! یوا یا_

 برم؟ اتوبوس با اصال  یخوایم. گهی د رم یم جور

 صف تو یبمون ربع هی یبخوا مونده نی هم! خودیب_

 ! اتوبوس

 



  آرامش، با کرد  یسع و دیدم رونیب پرصدا را نفسش

 .کند مجاب هم را او

 هم دیخر تازه. گردمیبرم خودم! نباش نگران ! باشه_

 .خونه رمیم صاف و دمیم انجام رمیم. دارم

 .برمت یم خودم فردا بذار اونارو ؟یچ دیخر _

  هم دیخر یسر  هی! هاامشبه یبیب تولد ؟!رضا فردا_

 رون؟یب رمیم باره نیاول من مگه بعدم. دارم خودم

 !بودا خودم با دای خر همه نیا از  قبل تا خوبه

 ! بابا یا_

 و کار از دنبالم یایب قراره یک تا من، داداش_

 مگه؟ روزه دو روز هی ؟ یبزن تیزندگ

 همش! یشد یرسم استخدام انگار یگیم نیهمچ_

 ! گهید یبر قراره ماه چند

 

  نگه را آن  زور به که یاخنده با و کرد گل طنتشیش

 :گفت داشت یم

 !گهید جا هی نشد، جانیا! بعد ماه چند  برا حاال_



 تازه. کنهیم دایپ ادامه که باالخره! یکار سر ،یکالس

  تو. باشگاه  برم شهیهم واسه گهید بخوام دیشا خودم

 دنبالم؟ یای ب یخوای م شهیهم هم

 

 را او دیفهم. بخندد زیر شد باعث رضا یکالفه پوف

 . پرداخت طنتشیش یادامه به باز اما کرده یعصب

 که فرداروز.  یندار یمشکل ،ییتنها االن گلم، داداش  _

 َکنهیم  منو یهاسی گ داداشمونزن ،یگرفت زن

 ! که تو خاص توجه همه نیا خاطربه

.  شکشیپ داداش  زن کنم، بزرگ رو هیسا  و تو فعال_

  گهید یجا خودمو  کنم هوس که نشدم ریپ کم شما با

 .کنم ریاس هم

  زشیکن دربست خودم کنه؟ ریاس رو تو بتونه  که هیک_

 .شم یم

.  برگرد زودم بکن، کارتو برو! زیبر زبون کم بسه_

 .اسی بزن زنگ حتما یدیرس

 

 :گفت خنده انیم

 .زنمی م! چشم_



 .یارین کم زمیریم واست پولم_

 !شاغلم یناسالمت. برم قربونت خودم دارم_

 ...اسی یراست! داره یما بچه ینکن مونیزخم _

 ! جانم_

 شمهیبق. م یخوریم رونی ب شامو. فقط بخر  کادو تو_

 .کنمیم فیرد من

 ... فقط باشه_

 

 : داد ادامه طورنیا را اش جمله و کرد مکث یکم

.  کن ولش نظرم به روز،ید یها حرف درمورد_

 . ناستیا زیعز کردن دعوت... منظورم

 م؟یریگیم تولد تنها ستین بد ؟یمطمئن_

.  میبگذرون یخونوادگ هم شب هی باشه؟ بد چرا نه_

 شه؟ینم

 .گهید گمینم الیدان به من پس باشه_

 

 دانست،ینم  را نامش که یحس افت،ی ان یپا که تماس

 یدور طالب که نیا. خورد تاب و چی پ وجودش در



  یبهار عصر روزآن یماجرا  از بود، الیدان از کردن

  تکرار داشت باز و شد شروع باشگاه در مقابل

 اشتراک یشماره مش،یتصم از مطمئن. شدیم

  باال را ها پله  سر به چادر و داد آژانس به را باشگاه

 :نوشت هیسا یبرا  زمانهم. رفت

 !" مییرضا داش مهمون. نکن درست شام"

 

 شصت _و_ صد_پارت #

 

  یخال را رضا یجا و کرد قفل زحمت به را رونیب در

 . دید

  جاهمان  و گذاشت چشم یرو را اش یآفتاب نکیع

 سمت از را الیدان یصدا که برسد آژانس تا ستادیا

 .  دیشن  خود راست

 کو؟  رضا_

 

 کوتاه، یسالم از بعد و برگشت طرفش  به آرام

 : گفت بردارد چشم از نک یع کهآنیب

 .ادیب دینرس. داشت کار_



 

  توجه اشیمداد نوک و یآب پیت به ابدا داشت یسع

 چرا که بود کرده اعتراف خود یبرا بارها اما. نکند

 پوست خاطربه دیشا! دیآ یم الیدان به هارنگ  یهمه 

. اشدهیورز اندام لیدل به هم دیشا. بود روشنش  نسبتا

 قول به. اندامخوش  هم و  بود پوشخوش هم پسرک

 !" یلعنت کار  تنس یف  یپسره : "هیسا

 .برسونمت من ای ب. خب  یلیخ_

 

 او از امانت به که را  یحام نیماش چ یسوئ ال،یدان

 اسی تا کرد اشاره و  گرداند دست در بود، گرفته

 دخترک در یانقالب چه دینفهم اما شود همراهش

 دست و بود یحام نیماش به نگاهش. آورد وجودبه

 :گذشت فکرش از. الیدان یشده دراز

 اله؟یدان شراننده کهی درحال بشم یحام نیماش  سوار_

 

  از حرکتش  نیا و فشرد هم یرو را شیها  پلک محکم

 . امدین الیدان چشم به ،یدود ی  آفتاب یها نک یع پشت

 .اد یب آژانس منتظرم. ممنون_



 .کنمیم کنسلش آژانسو_

 .رمیم خودم. دارم هم دیخر کم هی. یمرس_

 

  نیا و کردیم برخورد شهی هم از تر نیسنگ او با اسی

 الیدان چشم به و کرد پنهان شدینم  گرید را مورد

  خشک همهن یا اسی نداشت سابقه. آمد پررنگ یلیخ

  یمهربان با  شهیهم دخترک. دهد جواب نیسرسنگ  و

 امدنین نیا کردیم احساس یطرف از.  کردی م رفتار

  بانشانیگر روزید از که استیکدورت خاطر  به رضا،

  بوق. است یعمد باشگاه مقابل امدنشین و گرفته را

  آژانس یراننده سمت به دیکش را اسی  نگاه ن،یماش

 . منتظر

 .تون اجازه با برم من_

 

 و داد جواب او از ترآهسته را دخترک کوتاه  خداحافظ

 . رساند باشگاه به را خود بلند، گام چند با

 

 دیپریم باشگاه یاعضا به  مدام. کالفه  و بود یعصب

 از شتریب. گرفتیم رادیا همه از یابهانه  هر به و



. گرفتیم  قرار خشمش ررس یت در ارشیک هم همه

 یعصب هم یوقت اما شدینم یعصب ادیز معموال

 گره هم به یکالف هی شب شیبرا زیچ  همه شد،یم

 نیزم و نداشت را کردنش باز توان که شدیم خورده

  یبرا. ردی بگ آرام تا دوختیم هم به را زمان و

 .ارشیک به دیتوپ بار نیچندم

 اون به نگفتم ؟یکرد یدستکار باز چرا  خچالوی نیا_

 زنه؟ یم خی یچهمه نزن دست یکوفت یدرجه 

 !گهید کنمی م درستش_

 و کوفت و هیالو و مرغ تخم همه نیا االن ؟یک   گهید_

 بشه که زودپز ای فر تو میبذار دیبا رو زده خی زهرمار

 خوردشون؟ 

 

  و سر پشت به دیچرخ. نشست  شیبازو یرو یدست

 شتری ب همه از الیدان که یاستاد. دید را حایمس

 چندان نه. بود قیرف  جور کی. داشت را شیهوا

 .بود تریمیقد همه از اما یمیصم

 !ری بگ آروم پسر؟ شده چت_

 



  به هم حایمس . رفت رختکن سمت به و شد جدا او از

 .شد  روانه دنبالش

 که جا نیا یکارا شده؟  یزیچ ال؟یدان  یلک تو چرا_

  یهاچک. رهیم شیپ داره خوب همه نی ا خداروشکر

  خته؟ی ر همت به یچ  گهید. یکرد  پاس که آخرم

 

 . دیکش بلند ینفس کالفه 

 .جانیا بود اومده رضا عصر  روزید_

 ؟ !خب_

 

  و کم یب را قبل  روز یماجرا و دیکش گردنش به یدست

 اشیبداخالق لیدل همچنان حایمس. گفت  شیبرا کاست

 .کردینم درک را

 و دعواها نیا اوله دفعه  مگه ن؟یهم_

 تو؟ یشناس ینم رو رضا بگومگوهاتون؟

 ... یول! چرا_

 همون هم تو. رضاست همون رضا. الیدان الی خیب_ 

  روز به دهیرس قهرتون چطور درعجبم. قبل الیدان

 !بعد



 

 :گفت  پوزخند با و داد تکان یسر

 و رضائه همون رضا آره. که میستی ن قهر! قهر_

  دن  یکش طول  تو قول به نیا اما. رهیناپذ ریی تغ انگار

 . گرفته حالمو بد قهرمون

 یدارون یم و حرف با  جور هی خواستم یه روزید

 یقات منم. ستین بشو آروم نیا نه دمید. کنم حلش

 . دمی پر بهش کردم

 

 :گفت  و دیکوب حایمس چشمان در را  نگاهش خیم

 نی ا. نبرد خوابم  اصال شبید شهی نم باورت_

 یقات من  ره،یم تند اون! هاه یشگی هم اخالقامون

 رضا ادینم دلم  من... یول.  رهیم ادمونی بعدم کنم،یم

 رضا ارزش باز باشه،  مقصرم اگه یحت . برنجه ازم

! منه خود خود  . داداشمه رضا. هیاگه ید  جور هی برام

  زمیریم یجور نیهم هم،  از میدلخور ای  ست،ین یوقت

 !هم به

 .کرد شی بازو یحواله   یمشت حایمس



.  ها انداخته راه ییرضا رضا چه نیبب  رویعوض_

 !شیدور  از یختیر هم به انقد ستین زنت خوبه

 

 نگاهش و دیکش رونیب بش یج از را یگوش  لبخند، با

  لبخندش. رضا ییاهدا  یهای هندزفر یرو شد قفل

 .زد رونی ب باشگاه از و گرفت عمق

 *** 

 

 ک ی_ و_شصت _و_ صد_پارت #

 

 و هارنگ . بود گردش در ها یروسر ن یب اسی نگاه 

 یم چشمک  او به جورکی هرکدام مختلف یهاطرح 

  ماند دل دو عاقبت  هاآن انیم زدن گشت یکل با و زدند

. اشیاسرمه و یریش رنگ  و ها طرح از یکی نیب

  یرو را  هاآن و ندیآ یم  رزنیپ به هردو دانستیم

  یرو یاسرمه  یروسر کرد فکر. کرد  تصور سرش

  باز وسط از را شانفرق یوقت دش،یسپ  یموها

 .دیآ یم او به شتریب کند،یم



 دخترک به را همان نشست لبش یرو یلبخند

 در دوباره را نگاهش. داد  نشان فروشنده یروخنده

  برق بارن یا و درآورد گردش به زی م ریز نیتریو

 هم راآن. نشست چشمش  در ،یروسر  یبرا یارهیگ

 چیکادوپ شی برا فروشنده تا ماند منتظر و کرد نشان

 از قبل یچند هم هیسا طرف از ییاهدا د  یچادرسف. کند

 طرف از یاهیهد  ماندیم و بود شده  ارسال مشهد

 و بردیم خود  با را یبیب  شهیهم او دانستیم. رضا

  امروز دانستیم هم رانیا اما. خردیم  پارچه شیبرا

  رفت بازارچه سمت به زنانقدم پس. ندارد را وقتش

 را  بانک امکیپ. باشد کرده یکار هم برادرش یبرا تا

 .بود سپاسگزارش و کرده افتیدر شیپ یقهیدق چند

  هوا یگرما اما بود کردن  غروب حال در کم کم آفتاب

 .داشت  ادامه همچنان

  لب ریز ینوچ و کرد میتنظ صورتش یرو  را نکشیع

 اما کردیم اش کالفه حتما هوا نیا در زدن  قدم. گفت

 با بعد و کند تمام را دیخر داد  حیترج هم باز

 چیکادوپ یبسته. شود خانه یراه آژانس نیترک ینزد

 را راهش داشت و گذاشته اشهیهد ساک در را

 یهمهمه. خورد زنگ یگوش که رفتیم

  فشیک در د، یچیپیم سرش در اطراف ی هادستفروش



 رضا اگر  نداشت شک. گشتیم یگوش  دنبال به

 کردنش رید بابت خواهدی م و است هیسا حتما نباشد،

 .  کند مواخذه را او

 و صفحه مات نگاهش و بود دستش در یگوش

 !شماره

 نام با را او شبی د که یکس همان! بود یحام

ستر " اش،ی خانوادگ  .  بود کرده رهیذخ" یاعتماد_م 

  پر گفتن ر یبخ شب از بعد کردی م فکر. دیگز را لبش

 یدارید و تهران به بازگشتش تا حتما شبش،ید یمعنا

 . شود کالمهم  او با ستین قرار مجدد،

 که گفت یآرام ی"الو" و کرد لمس را  سبز کونیآ

 .شد  گم ابانیخ یاهو یه و بوق یصدا انیدرم

 اس؟ ی الو_

 د؟یخوب! سالم_

  ییصدا و سر  چه اس؟ی یی کجا. ممنون  خوبم. سالم_

 مگه؟ نشده  تموم باشگاه تو  کارت اد؟یم

 .داشتم دیخر کم هی. رونمیب االن. شده تموم چرا_

 !زنمیم  زنگ خونه  یدیرس پس_

 



  کردی م مشخص مجدد، تماس  یبرا زمان نییتع نیا

 .دارد کار او  با یحام که

  حال در و  است کاریب هم که فعال کرد فکر  خودش با

 .دارد را وقتش  هم زدن، قدم

 حاال؟ نیهم از بهتر یزمان چه

 اس؟ ی باشه_

 زنمیم قدم دارم من ؟یحام آقا شده یزی چ_

 .زدن حرف یبرا  ندارم یمشکل

 

  مانده کم. بزند حرف او با است آماده بود گفته عمال 

!  بود داده یسوت که باز. بکوبد خود سر فرق بر بود

  طیشرا بودن مناسب یبرا شد آسوده ی حام  الیخ اما

 . دخترک

  کردن پ یتا اهل منم. گه ید بود وقت رید شبید_ 

 سرت باال  زور تا تو  کرده ثابت هم  تجربه. ستمین

 بگو حاال. زدم زنگ که نهیا! یستین بزن حرف نباشه،

 ه؟یچ هیقض

 

 !هیقض کدام بپرسد خواست لحظه کی



 تعارف خودش با. کند صحبت هیحاش یب دید بهتر یول

  شیها الیخ و فکر از خواست یم دلش! نداشت که

  فیحر یول است اشتباه دانستیم. دیبگو یکس یبرا

 . شدینم درونش لجباز اس  ی

 رفتهیپذ رازش هم و صحبت هم عنوان به  را یحام او

 .بود

 ؟ی هست اس؟ی_

 ! بله_

  حوصله و  حال دمیفهم منم . ریبخ شب یگفت شبید_

 . اومدم کوتاه ،یندار زدن حرف

 ! شدهیچ  بگو االن

 

 کردیم فکر. بود کرده برداشت بد را سکوتش یحام

 از. بزند حرف  او با خواهدینم دلش اسی

 . دادیم آزارش که یزیچ از اش،ی ناراحت

 وجدان عذاب از فقط اسی دونستینم  برعکس یول

 . درمانده و مانده ساکت که است ادیز

 نیا و بود  رفتهیپذ دوست کی عنوان به  را یحام او

 . دادی م آزارش



 ! منتظرما من اس؟ی_

 نیا از که خوامیم. کنم صحبت  که خوامیم... من_ 

 هم که دونمیم چون. بگم براتون م  آشفته یفکرا

 .دیهست یخوب راز  هم و صحبت

 ...یول

 ؟ یول_

 !کنم باز زبون ذارهینم سمج وجدان   عذاب هی یول_

 

 .شد  پرسش از پر

 ؟یزنینم حرفتو راحت چرا اس؟ی یوجدان عذاب چه_

 

 او  که طورهمان. دیبگو  ترراحت کرد یسع

 .  خواستیم

 !کنمیم دارم که یگناه وجدان عذاب_

 ؟یچ   بابت گناه_

 ... نداره یهیتوج  چیه که یدوست مدل نیا بابت_

 .شما شدن تیاذ وجدان عذاب

 



 مدنظرش یفروش پارچه  از و گرفت گاز محکم  را لبش

 :دی بگو تا کند جان. شد رد هم

 من خاطربه اما نیدار شما که یحس وجدان عذاب_

 .نیکنیم تیاذ خودتونو نیدار

 

 و دیرس گوشش به دیکش یحام که یقیعم نفس یصدا

 .بست را چشمش

 .شد شی ر قلبش در یز یچ کرد حس

 او یرهاشده نفس کرد حس که چرا  سوخت دلش

 .قیعم ینفس تا بود آه کی هیشب
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  متاسفانه  اولت، وجدان عذاب مورد در! اسی نیبب_

 بتونم که دمینرس عرفان  از مرحله اون به هنوز من

 دونمینم! نه ای گناهه کنم نییتع

 !یکنیم گناه یدار و گناهه حتما ای دیشا



  اجازه بهم  فعال من، یشونه چپ سمت یفرشته  یول

  خودتو کار گهیم یه! کنم فکر بودنش  گناه به دهینم

  گمیم منم!تو یدار کاریچ کارا نیا به! عامو بکن

 مهمه، برام که یزیچ تنها فعال! یاوک

 . توئه ی حرفا دنیشن

 

 گرفته اشخنده ها حرف نیا از که اسی بر عالوه

 .افتاد خنده به هم خودش بود،

  االن. اصال ستمین یخوب ینید مشاور من اسی نیبب_

 !دوزخ به یبرس میمستق کنمیم تتی هدا  یجور هی

 

 . کرد ترپررنگ  هم را اسی لبخند اش، پرخنده لحن

 ،ینکن فکر  بهش فعال کنمیم شنهادی پ بهت پس_

 !یکن  رد رو مرحله نیا تا ،ینکن هم سختش

 ؟یاوک

 اومدم ی وقت اونو! دومت وجدان عذاب بهراجع  آها

 .کنمیم  حلش تهران

 .باش نداشته وجدان عذاب که بگم حد نیهم در



 ! بره آب رم یز که خوابمینم ییجا من

 

 اما بپرسد را حرفش ی معنا  خواست  و شد متعجب

 یزندگ یبرنامه  نیمهمتر نداشت خبر. دیکش خجالت

 کمک و است احوال شانی پر یدختر کردن آرام ،یحام

 .  برسد دلش خواست به تا او به

 

 اصل سر میبر شد،  حل یچ همه که  حاال.  خب_

 !شبید بود چت! ماجرا

 

  با را های فروش پارچه  تمام دور کی داشت میتصم

 و برگردد شد، تمام که تلفنش و کند رصد چشم

 به دوخت را نگاهش زنان،قدم پس. کند انتخاب

  مو را روزید اتفاقات تمام شمرده، و آرام و هاپارچه 

 .کرد فیتعر او  یبرا مو به

 بپراند ایدن به یمتلک باز یحام بود منتظر آن هر

 . بود بیعج  اسی یبرا  سکوتش یول

 ن؟یهست خان؟ یحام_ 

 .هستم! اسی بله_



 .بود برده فرو فکر  به را یحام  شیها حرف

 االن! بود جالب الیدان  یتند منم یبرا گفت شهیم_

 کرده؟  مشغول ذهنتو نیهم فقط

 ! نه_

 ؟ یچ پس_

  یا یلیخ مث و ا،یدن مث  شما، مث المیدان  آقا کهنیا_

 یب یپاچلفت و دست دختر هی من کنهی م فکر گهید

 !برسرم خاک زبون  

 خودت واسه یگرفت  گازشو کجا خانوم یه یه_

 ... تو گفتم یک من ؟یریم

  بوده نی هم مفهومش یول نیوردین  زبون به بله_

 .گهید

 

 : گفت تاسف و افسوس عالم کی با

 دییتا مورد یباش  تر شر یچ   هر زمونه، نیا تو چرا_

 تو که نهیا شیمعن ساکته، کهیاون خان؟  یحام یتر

 حشیترج دیشا کنهی نم فکر یشکیه چرا خوره؟ یسر

 خوشش هیحاش از دیشا. ترهراحت  دیشا نه؟یا بر

 ... که باشم شر دی با حتما. ادینم



  دندون جواب دوتا اوال! کن صبر! اس ی... اسی_

  که یزیچ  از کردن دفاع ای اون، و نیا  به دادن شکن

 !ستین بودن شر ینشونه  حقته،

 ...یول درسته_

 یبرا یدار خودتو لیدال تو. اسی بده اجازه_

 خصوصا ت،خانواده با اومدنت راه ی برا سکوتت،

  منطق تو. خودته دل تو اونا یول. رضا یهای تندَرو

  ممکنه. نویا دوننینم که هیبق. خودت قاموس خودت،

 .  یندار توانشو چون  یجنگینم کنن فکر

 !نکن سرزنشت هیبق که باش نداشته توقع پس

 مگه ؟یا ه یبق دییتا دنبال تو مگه نمیبب...  اون از بعد

 درموردت؟ بگن یچ و کنن فکر  یچ مهمه

 

 . ماند ساکت. کرد مکث

 .کرد فکر یکم نه؟ ای بود مهم بود؟

 ! دیشا بود؟ الیدان دیی تا دنبال مثال

  یکی مقابل  زیم به چسباند را تنش و داد تکان یسر

  بر شده دهیچ  یهاپارچه   تمام با هایفروش پارچه از

 . شیرو



 نداره دوست هم کس چیه یول. دیگی م درست_

 یزندگ طرز یحت. سوال ریز ببرن کاراشو هیبق

 .بدونن اشتباه کردنشم

 !درسته نیا_

 

 !داشتند  تفاهم باهم مورد کی نیا در که بود خوب

 :گفت یحام دوباره

 کاری چ یدار یدونیم و  مشخصه هدفت یوقت پس_

 بکنن؟ ی فکر  چه هیبق  که داره یتیاهم چه ،یکنیم

 گهید مدل که یکس! باشه  الیدان شخص اون اگه یحت

 . یکرد باز حساب روش یا

 

 مقنعه ریز که یمیمال مینس و گرفت گر تنش  کرد حس

  کردن کم یبرا نبود کارگشا هم دیچ ی پ چادرش و

 به حسش از  علنا یحام که  بار هر. درونش یشعله

 چرا دانستینم و دیکشی م خجالت گفتیم الیدان

 !شودینم یعاد شیبرا

 اس؟ی منه به حواست_



 . دمیم گوش دارم بله_

 ؟یرینم راه گهی د چرا_

 

 !بود باهوش چه. کرد  تبسم آرام

  هیتک. یفروش پارچه هی در موندم! گهید  شدم خسته_

 !زشیم به زدم

  و کسب مانع جات،یب توقف با. اسی خانوم  بلندشو_

  چپ شهیم رد هم یک هر  حتما حاال. نشو  مردم کار

 !کنهی م نگات

 

 از گران،ید نگاه دنی د با و کرد اطراف به ینگاه

 .زد لبخند درستش  حدس

 اس؟ ی_

 ! بله_

 ومده؟ین  دنبالت رضا_

 و رمیم خودم گفتم بهش. شلوغه سرش گفت. نه_

 رسوندنم نگران ستین الزم هم بعد به نیا از کهنیا

 . خونه رمیم  خودم. باشه



  ریبگ  دربست هی و کن تموم کارتو زودتر پس! خوبه_

 رو رضا ،ینرس رید ی اول روز نیهم تا خونه برو

 .یکن مونیپش

 

 ! باشه_

 

  دو_و _شصت_و_صد_پارت _ادامه#

 

 :دیچرخ دهان در اریاخت و اذن یب زبانش

 !موند نصفه حرفاتون کنم فکر_

 حرف  یبهتر زمان ه ی یول! هست حواسم آره_

 . خونه برو فعال. میزنیم

 ! باش یخوب دختر یاول روز

 

 .بود کرده تمام م یمال لبخند کی  با را تماس

 !قهیدق  هفده. کرد شانمکالمه  زمان به ینگاه

 نصفه هم باز حرفشان و شده همکالم او با قهیدق هفده

 شده سبک  پر همانند قلبش بارنیا... یول. بود مانده



 نیاول  کرد یسع و شد یفروش پارچه وارد. بود

 . بازگردد خانه به زود و کرده حساب را  انتخابش

 

 *** 
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  خواستیم و بود گرفته دست در را یگوش ال،یدان

 نییپا یکرکره به ینگاه. ردیبگ را  رضا یشماره

.  شد یحام  نیماش سوار دوباره و کرد اشمغازه

 نداشت  خبر و بود مین و هفت. کرد نگاه  را ساعت

 به و کرده لی تعط را جاآن رضا قبل، ساعت مین درست

 قبل چندساعت  همان چرا شد مانیپش. بود رفته خانه

 ری تاخ به را مشیتصم داشت، را او نزد  آمدن قصد که

 نیا بابت بود شده هم نگران. بود امدهین و انداخته

 رضا که افتاده  یاتفاق دیشا کرد فکر. خبر ی ب ی  لیتعط

.  آمده باشگاه  تا اسی دنبال به نه و  جاستنیا نه

 به که حال همان در و درآورد حرکت به را نیماش

  دیکش طول. گرفت را او ی شماره راند،ی م خانه سمت

  ابتدا دیشن که را شیرسا یصدا اما دهد جواب تا



 یصداها متوجه بعد و برآمد اشنه یس از راحت ینفس

 :گفت یدلواپس  با باز و  شد اطرافش

 هم مغازه س؟ین داتیپ چرا تو؟ ییکجا داداش رضا_

 !یستین که

 شام می بر قراره هابچه با مگه؟ مغازه در یرفت_

  یکار. خب یزدی م زنگ. کردم لیتعط زودتر . رونیب

 ؟یدار

 . نمتیبب اومدم فقط. نه نه_

 . شتیپ خونه در امیم یبرگشتن حاال. داداش میچاکر _

 

 یها حرف به یااشاره و اضافه حی توض چیهیب

  و کرده فراموش را کدورت  یسادگ نی هم به روز،ید

  کردن شاد ی برا رضا. رفت خود کار دنبال به هرکس

 یسع و کردیم را تالشش یهمه  خواهرانش و یبیب

 یکی که بماند. بگذرد خوش هاآن به  حتما داشت

 که یحوال آن  کاریب پسرکان با بود مانده کم هم دوبار

 بودند  آمده زاده امام به یچرانچشم قصد به فقط

 دعوت صبر و سکوت به را او یبیب و شود زیگالو

 .کرد



 یحتم یآشت  حا،یمس قول به بود دهیفهم که هم الیدان

  به یسبکبال با وقت آخر تا و رفت باشگاه به شده،

. بود برگشته کامال هم خوشش اخالق. پرداخت  کارش

 یُخلقکج یب  ز،یعز ی  شگی هم بحث برابر در که قدرآن

  کی تنها دیشا که یزیعز. کرد رفتار  یریگجبهه  و

 فرزندش تنها ازدواج هم آن و داشت  بزرگ یآرزو

. کردیم باز او با را حرف سر ینوع به هربار و بود

 .دستش  به بود داده الیدان خود را بهانه هم شبآن

 او و دیبشو  را هاظرف کرد تعارف مادرش به یحساب

 آشپزخانه از و شد تمام کارش هم یوقت. رفتیپذینم

 باد. است شده سیخ تنش تمام که دید آمد، رونیب

  یبرا یکالفگ با. کند سرما احساس شدی م باعث کولر

  ،یشوخ یرو  از الیدان. رفت اتاق به لباس،  ضیتعو

 :گفت بلند

 بشورم، خودم  بده یبشور ظرف یستین بلد گمیم_

   ؟!خانوم زیعز  مگه هم با میدار تعارف! نه یگیم یه

 بچه؟  یندازیم متلک_

 .برم قربونت که  ستین متلک_

 .واضحه کامال_



 تیاذ کمتر  خودت هم شستم،یم اگه من!  زیعز نیبب_

  از یبشنو  متلک یشدینم  مجبور االن هم ،یشدیم

 روشام  یهاظرف بعد به نیا از. گمیم یجد یول.  من

 .شورمیم من بذار

 و دیپوش را آمد دستش  به که یکوتاه کی تون نیاول

 :گفت

 .نشدنم تی اذ و یمن فکر به تو چقدم_

 ! ماینداشت متلک... زیعز ا _

 :گفت اتاق از خروج حال در و کرد مرتب را لباسش

 فکر به اگه بگم خوامی م نباشه، ای  باشه متلک_

 زن برات زودتر بذار. بجنبون دست ،یمادرت  یخستگ

 . میریبگ

 .دیخند پرصدا

  یخوایم  یچهمه از که من سر فرق بخوره دردت_

 !گرفتنم زن به یبرس

  اصرار بهت دارم ساله چند یدونیم مگه؟ گمیم بد_

 کنم؟یم

 آخرت و  اول حرف ادمهی تا من. زیعز خدا به آره_

 .بوده نیهم



 :افزود طنتیش پر یچشمک با و کرد نگاه لباسش به

 و پیت و شکل  و سر نیا با تو برم، قربونت  بعدم_

  هیشب کجات! یعروس پا هی  خودت لباس،

 ...نه ،یدار رو ابهتشون نه ؟!مادرشوهراست

 فیتعر دوتا با رومن حواس  خوادینم ! ُخبه  ُخبه_

 . ی کن پرت یالک

. ستادی ا مادرش کنار شد بلند و کرد ینوچ الیدان

 اشاره. چرخاند خود سمت به را او و گرفت را دستش

 بارک ی خواستیم. نندیبنش های پشت کنار جاهمان کرد

 ینگران و کند صحبت یجد او با شهیهم یبرا

 .کند برطرف را اشمادرانه 

 .زیعز کم هی جان یا نیبش_

 . بعد کنم، دم ییچا! دیجوش   سماور_

  ایب تو. کنمیم درست خودم رو ییچا  نرم، دندم_

 .هم با میکن اختالط ییدوتا کم هی نیبش

 ... جون  از دور_

 ! نیبش_

 دستش کهآن یب. گرفت جا  کنارش هم الیدان و نشست

 :گفت کند، رها خود یمردانه دست انیم از را



 ازدواجمه؟  وقت االن من  یکنی م فکر واقعا زیعز_

 ست؟ ین_

 نه؟یهم یزندگ تو تدغدغه تنها که نهیا  منظورم نه_

 ارم؟ یب عروس برات کنم؟ ازدواج من که

 !مادر  آرزومه_

  یک با  ستین مهم ز؟یعز آرزوته ازدواجم  فقط_

 نه؟ ای بشم خوشبخت کنم؟ ازدواج

 

 :گفت تند

  و یخوشبخت جز مادرا و پدر  مگه. مهمه که معلومه_

 خوان؟یم یچ شونبچه   یر یبخ عاقبت

  ر،یبگ زن یگیم یکنیم اصرار ی ه چرا  خب_

 به نمیبب که کنم دایپ روی کی دینبا من.  اریب عروس

 خورهیم شدن تو عروس درد به نه؟ ای خورهیم دردم

 نه؟ ای پسرت زن ی  جا  باشه دخترت تونه یم نه؟ ای

  ؟یکنینم اصرار انقد یحام به چرا تو نمیبب اصال

 !نداره کارش یشکیه و  شده رپسریپ

  اون بعدم مگه؟ چندسالشه. رپسریپ نگو  مبچه  به_

.  نداره ازدواج قصد هم نگفته. کارشه و  درس یپ فعال



 دست رو یزن یم یدار خودت که باش خودت  فکر تو

 !اون

 خودم دیبا. شمیم خارج رده از دارم پس! آخ آخ آخ_

 آره؟ شم کار به دست
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 .یندار عجله اصال که باشه تو به_

 

 .شد تریجد یکم

 نه دارم رو شعجله  نه واقعا االن. ندارم آره_

  صبح از من مامانم، زم،یعز ز،یعز نیبب. روش یآمادگ

 شهیم نییپا باال ذهنم تو مختلف مسائل انقد شب تا

  چطور. کنم فکر یحت مسئله نیا به ندارم وقت که

 ؟ !طیشرا ن یا تو نگهدارم زن خوامیم

 خودش خدا رو شهیبق کن،  موافقت باشه، بگو تو_

 . برم قربونت کنهی م جور

 



 .زد یبندم ین لبخند و کرد کج سر

 واسم یخواب چه نمیبب بگو بهم راست  و رک زیعز_

 برام؟ یدار  سر ریز رو یکس ؟یدید

 ...هزارتا_

 

 .د یبر را حرفش و گرفت مادرش مقابل دست

 هی. نفر هی . زیعز خوامینم صدتا و تا ده و هزارتا_

  دوارتیام شهیم نمیبب باهاشه، دلت که بگو رو نفر

 .میببند رو شپرونده  جانیهم گهید ای کنم

 بهت دارم صدباره ؟یکی ال؟یدان یانداخت  دست رومن_

  ایب هست،  اطرافمون خانوم  و خوب دختر یکل گمیم

 که دونه هی یگیم االن! نه یگفت یه بدم، نشون بهت

 رومن دهن  گهید و یبذار بیع هم دونه هی همون رو

 ؟یببند

  یدار خب ؟!آخه یزنیم  یحرف چه! ز ی عز بابا یا_

  ویک خوشگل همه نیا ون یم من آخه! هزارتا یگیم

 کنم؟  انتخاب

 به را او و زد الیدان دست پشت یاضربه دست، با

 . انداخت خنده



 ! نه یگیم ، یانداخت دست رومن گمیم_

  یفکر ناگهان اما اوردیب ی چا شود بلند  تا شد زیخ مین

 را نفر دو یکی  هربار شدیم دیشا! دیدرخش سرش در

 پس. ردی بگ میتصم باالخره تا کند یمعرف پسرش به

 :گفت یزهوشیت با و نشست شی سرجا  دوباره

 !آرزو_

 ؟ یچ_

 !تخاله  یآرزو نی هم! گهید ببرم اسم یگفت_

 خواستگار همه اون آخه آرزو؟ یگفت باز! زیعز_

 ! القباهی من   زن شهیم ادیم کنهیم رد رو دکتر و لیوک

 

  معترض و دیکش رونیب الیدان دست از را دستش

 :گفت

 !  یرینگ خودیب بیع بود  قرار! الیدان_

 خودم رو دارم من! تبچه   یبلور  یپا و  دست قربون_

!  خاله ی نورچشم به دارم کاریچ. که ذارمیم بیع

 ؟!درموردش بگم  یزیچ دارم جرات مگه اصال

 :گفت ظیغ با



 ... خودمون اسی نیهم... نیهم نه، آرزو باشه_

 ؟یچ خودتون اسی_

 

  زیعز. انداخت خنده به را پسرک و کرد نگاهش زیت

  یدخترها هیبق و هاله  و آرزو و اسی از هروقت

  هواخواه و شدیم یجد کامال زد،یم حرف مدنظرش

 ! هاآن

 نوه االن ،یداشت رو تبچه  یهوا همه نیا اگه_

 ! خودمون اسی  خب. زیعز دادمیم لتیتحو

.  نیشد بزرگ هم با یبچگ از ؟یگیم ی چ  رو اسی_

 .ینداد بهم  درست جواب آوردم،  رواسمش من هربارم

  ادمی. میشد بزرگ  هم با یگیم یدار خودت! زیعز_

!  داداش و یآج  میبگ هم به یکردیم مجبورمون نرفته

 م؟یکن ازدواج یداد ریگ االن

 

 رونیب به محکم  را نفسش و برگرداند سر کنان نوچ

 یب و خودیب و نبود ازدواج فکر به پسر نیا. فرستاد

 .گرفتیم بهانه داشت جهت

 ! نه ای الیدان  یریبگ زن  یخوای م تو_



 ... که گفتم االن نیهم_

 

  ماند چارهی ب زن حرف و  درآمد صدا به الیدان یگوش

 !دهانش در

 ... بدم جواب   سایوا_

 !گهید یریم االن. نکرده الزم_

  شیجا سر خداخواسته از هم او و شد قطع یگوش

 .ماند

 ! شد قطع ایب. زیعز گهید قهرنکن_

 

 :گفت هوا یب و منطق یب زیعز

 به زنهیم تک که هیک اصال! بهت زد تک  دمید بله_

 ؟ی داشت هام مزاحم نیا از تو؟

 بلند یذاریم نه ؟یرسیم  کجا به کجا از. زیعز یوا_

  چه آخه ؟!یدار قبول رو تبچه  نه ه،یک نمیبب شم

 ! یمزاحم



 را مادرش دل اما بود گفته میمال یلحن با را اشجمله 

  ینگران و نشست غم به اشچهره  که قدرآن. سوزاند

 .صورتش در دیدو مادرانه

 لب؟ تو یرفت  چرا ؟یشد  یچ ز؟یعز_

 

  ختیر را پسر نیا به عشقش یهمه  و کرد باز لب

 .کرد مشیتقد  و کلمات انیم

  اما. دارم قبولش  هم یلیخ. دارم قبول رو مبچه  من_

  نگرانت بده حق. مادر انتیاطراف از بترسم  بده حق

 صبح، تا شب و باشگاه اون تو یدیچپ  یرفت. باشم

 یورزش دستگاه مشت هی  با یشد ریدرگ شب تا صبح

 پر برکت، بده خدا که هم  ورت و دور! پاره آهن و

 و بدتر یکی  از یکی. رنگارنگ  یُمخترا دختر از شده

 !تر بار و بند یب

 

 :گفت زده رتیح

 یمخترا  دختر به کار یچ  ما ه؟یحرف چه نیا! زیعز_

 باشگاهم و من به! موجه ای بار و بند یب م؟یدار مردم

 النفسه فیضع انقد پسرت یکرد فکر نکنه ؟!آخه چه



 هی با و بندازه باال براش ابرو دوتا یک ی نهیشیم که

 ز؟یعز آره! کنه خرش شیقم و قر دوتا و لبخند

  و پخمه انقد من ؟یدار قبول رو تبچه  یجورنیا

  احمقم؟

 ! الیدان_

  بخواد هم یهرک کردمیم فکر من. ز ی عز بابا یا_

 کنه، فکر اشتباه باشگاهم یها  بچه ای من درمورد

!  بلنده سرم آشنا و دوست و خودم  جلو حداقل

 ...وقتاون

 .گرفتیم را پسرش دست که بود زیعز بارنیا

 و دست قربون بده حق. الیدان باشم نگران بده حق_

  تو ختهیر گرگ همه نیا یوقت برم مبچه یبلور  یپا

 اعتماد تو ذات به تو، تی ترب به تو، به من. مملکت

 .نه انتیاطراف به اما پسرم دارم

 :گفت  یشوخ به حرفش انیم

 کور یچشا یگفتیم یداشت االن نیهم ز،ی عز بابا یا_

 !که بزنم  یچرخ هی  انیاطراف تو کنم وا رو مشده

 پا سر بارنیا د،ید که را اشخنده و کرد نگاهش کج

 .شد
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 و امر بهم تو نشستم منتظر که کنمیم اشتباه من_

 جواب بهتر شم، کار به دست خودم کنم فکر . یکن ینه

 . رمیبگ

 شد بلند. داشت نگه جاهمان را او و گرفت را دستش

 .ستادی ا شیروبرو و

 ریتصو. درشتش و ی اقهوه چشمان در شد رهیخ

 که بس از. دید یم بایز چشمان نیا در هم را پدرش

 کرده خرج  هم یپدر شیبرا بودن مادر کنار زن، نیا

 .بود

  حواسم من قسم، موت به خودت، جون به زیعز_

  یپا و دست هست حواسم. هست دلم و خودم جمع

  یدخترا درمورد! دراز کجا کنم، جمع دی با کجا رو،دلم

 پسرت که باشه راحت التیخ ،یگیم که  هم یرنگارنگ

 بارم و کار کم هی. جانیا تا نداده یاتله چیه به دم

 نیآست برام گمی م بهت و جان یهم امیم شه، ترفیرد

  ذره هی اگه. کنمینم دتی ناام راحت التیخ. ی بزن باال

 . تکه انتخابم نکن شک باشه، رفته بابام به مقهیسل



 

 . زد او به یگر ید زیر چشمک و گفت

 ! یباز زبون و  لوس اتی بچگ مث هنوزم_

 !زیعز گهید مامانشونن لوس پسرا_

 

 بارنیا و  درآمد صدا به طاقچه در دوباره که یگوش

 :گفت پهن یاخنده با . بود امکیپ

 ! دمیم قول! دمینم جواب باشه مزاحم اگه خدابه _

 

 .دیخند و دی کوب اشنهیس به دست کف با آهسته زیعز

  یکی. الیدان آقا باشه! کردم باور منم خودت،  جون_

 !طلبت  هم گهید

 

 دوبار را  مادرش یموها و یشانیپ و دیخند صدا پر

 :گفت تمنا با و دی کش پشتش به یدست. دیبوس

 . زیعز  بدهکارتم عمرم  آخر تا_

 .جونم به دردت_

 ! من جون به دردت_



 

 راآن. رفت یگوش سمت به و شد جدا  او از آهسته

  تا رفت هم زیعز. شد هاامیپ صندوق وارد و برداشت

 .کند دم را یچا

  یلیخ الیدان لب شد باعث فرستنده نام و امیپ متن

  حروف یرو  را انگشتانش. ردیبگ لبخند رنگ واضح

 که را رضا نیماش یصدا. نوشت یز یچ و لغزاند

  بیج در را یگوش و  زد را ارسال یدکمه د،یشن

 . انداخت

 .رضا شیپ درم دم من زیعز_

 . کردم درست  ییچا_

 .می خور یم اطیح تو رضا با بکشه، دم بذار_

 

 . زد رونیب در از زود و کرد پا به را  شیها ییدمپا

 

 *** 

 



. یشانیپ به  چسباند را دستش و دیکش دراز تخت یرو

. بود گذشته چهار از ربع کی. کرد ساعتش به ینگاه

 را الیدان یشماره بود،  تخت یرو که  حال همان در

  پشت یهابوق  به سپرد گوش و بست چشم. گرفت

 .  خط

 از! نیفرمود منور! آقا عجب چه! ییدا  خان! به به_

 !ورانیا

 با دارم هرروز که من زا؟پسرعمه  یچطور . سالم_

  برم من بود خدات از کنم فکر تو. زنمیم حرف عمه

 ! ینکن ادممی گهید و

. بمون گهید کم هی نظرم به! هدف به یزد که آخ_

 .هنوز دلتنگن خانواده

 از دمیم بهت یمحضر یامضا که نهیماش واسه اگه_

  حاال. باشم نداشته  قبالش در یار یاخت چیه بعد به نیا

 شه؟یم  عوض نظرت

 .یگوش در  و نیماش اتاقک در دیچیپ الیدان یخندهتک 

  کی با و اششانه و سر نیب داشت  نگه را یگوش

 دایپ راآن اما  گشتیم یهندزفر  دنبال به داشت دست

 دوست و بود شهیهم از ترشلوغ یکم ابانیخ. کردینم



 اشیپرتحواس  باعث تلفن، با زدنش  حرف نداشت

 !شود

 !شد گم باز که  نمیا. بابا یا_

 شد؟  گم  یچ ؟ییکجا_

 

 :گفت و کرد  صاف ییصدا

 وراون از. خونه  برمیم رواسی دارم. راهم تو_

 واسم نیماش قراره.  اگزوز روسی س شیپ رمیم

 قسطه دم از کهنیا اما نهییپا مدلش کم هی. کنه معامله

 . خوبه  یلیخ  روبراهه، و  سرحال و

 

 یرو بود مانده یحام حواس و زدیم  حرف داشت

  زیخ مین یک  دینفهم بود؟ او  با اسی! اول یجمله  همان

 گوش به  قبل از ترمحکم  را یگوش و تخت  یرو شد

 اتفاق نیا دینبا کهی درحال  سوختیم اشنه یس. چسباند

 به دینبا و نداشت  اسی قبال در یحق چیه او. افتادیم

 دیبا. نبود خودش دست اما دادیم تیاهم  مسئله نیا

 .زدیم راههیب به را خود

 !شد یم اگر



 !توانست یم اگر

 به سپرد  گوش پرمکث، و دیکش صورتش به یدست

 یشرمندگ با  اسی و گشتیم داشت هنوز که الیدان

 داشت که چرا! ستیچ یپ در بپرسد خواستیم

 .کردینم شیدایپ و  ختیر یم هم به را زیچهمه 

 ه؟ یچ مال خش خش ؟ال یدان هیچ صداها_

 مثال گردم یم یهندزفر دنبال دارم. بابا یچی ه_

 از وقتچی ه چرا دونمینم ! بهش لعنت! نشم مهیجر

 .وردمین شانس یهندزفر

 گردنت دور بدوزتش یجور  هی عمه بگم یخوا یم_

 !گهید نشه گم که

 گوشت تو هیچ نیا گهیم همش! ازش متنفره ز؟یعز_

 ؟ !ینشنو رو من یها حرف تا یکنیم

 

  شیجا سر  ست،یچ یپ الیدان شد متوجه تازه که اسی

 پسر نیا به مرد، نیا به بود قرار چطور. رفت  وا

 الیدان. استمن نزد اتگمشده اءیاش از قلم  چند دیبگو

 چشم اشیخط پشت  تماس به و گرفت نیی پا را یگوش



 یحام تماس اما نداشت را دادنشپاسخ قصد. دوخت 

 .کردیم قطع دیبا هم را

 .زنمی م زنگ بت خونه برسم من داداش  یحام_

 

 پس. گفت بدرود او با چطور دینفهم اصال یحام و

 اتاق از سردرگم، و کالفه. الیدان کنار. بود  جاآن اسی

 .شد رودررو مادرش، ن،یالبنام با  و رفت رونیب

 ! ابفکر حیرا ش یل یاروحی_

 !( دلم جون  یخودت تو نمیبب نباشم)

 

 نیالبن ام ست مچیدیا هللا_

 !(خانوم نیالبن ام مستدام تهیسا)

 

 ر؟یحا  کیامخل و  ریصا شنو_

 ( خته؟یر  همت به یچ)

 

 !یماکوش نیز انه_

 !(که خوبم)



 !یرشیغ گولیوا متعوب وجهک_

 !(گهیم یچ شکسته هم در یافهیق نیا پس)

 

 شش_ و_شصت _و_ صد_پارت #

 

 .داد هیتک اتاقش در به و زد مادر یرو به  ینرم لبخند

 ؟!مامان  زهیت هاتشاخک  انقد چرا_

 . باشه یقو دیبا مادرا رادار_

 دور راه از. شهیهم شترهیب شیاثرگذار من رو اما_

 .یفهمیم روحالم  هم

 مگه؟ ستمین مادرت دور راه از_

 ازم؟ یریگیم غلط بانو؟ نیالبن ام میداشت_

 

 انته ینفس من اکثر اعرفک وانه یحام یابن انته_

 . کیب  یروح اشوف وانه یتیمرا

 خودم از شتریب! من ینهیآ. ی حام یمن خود تو)

 .(مادر شناسمتیم

 



  ینگران  یچاشن با و کرد نگاهش مادرانه و فتهیش

 :افزود

 یکنیم یخودخور فقط که ختهی ر همت  به یزی چ هی_

 ؟ی بزن حرف درموردش یخوایم یک  . بابتش

 

 بر و برخاست اطیح از ایل یا و نجال بلند یخنده یصدا

 . نشاند لبخند هم یحام لب

 .وقت یا من اکثر  بخلوص... مای یلیادع_

 !(شهیهم از ترخاص . مامان کن دعام)

 

 یایدر دلش. شد رد زن کنار از و کند در از را تنش

 نیا نه و  آوردیم خود ی رو به نه دیبا و بود آشوب

 .قراریب دل

 

 *** 

 

  اسی تا داشت نگه خانه مقابل قایدق را  نیماش الیدان

  از بعد و نداشت همراه یگوش دخترک. شود ادهیپ



 آژانس با باشگاه تلفن از داشت باشگاه، یلیتعط

  باز را باشگاه در و دیرس الیدان که گرفتیم تماس

 از یخبر گرید ساعت مین تا دیفهم  که نیهم. دید

  نداد اجازه بماند، منتظر دیبا اسی و  ستین نیماش

 همراه خود  با را دخترک و شود معطل نیا از شیب

  یلبخند با  را الیدان پررنگ لبخند و کرد تشکر. کرد

  تک. چرخاند در قفل در را دیکل و داد پاسخ نیشرمگ

  نگاهش باز و برگردد لحظه کی شد باعث الیدان بوق

  متوجه و بود گرفتنش عقب دنده به حواسش. کند

  نگاه او به  داشت خروجش یلحظه  تا که نشد هم اسی

 .کردیم

.  رفت خانه به و فرستاد رون یب نهیس از قیعم ینفس

 خاموش کرد، دایپ تخت یرو را خود یگوش یوقت

 .گرانید نزد نییپا برگشت و زد شارژ به را آن. بود

 به رفتن یآماده شاداب و سرحال بعد، روز صبح

  و بود شده داریب رید که رضا برخالف بود، باشگاه

 .  دادیم آزارش  سردرد

  بخواب گهید کم هی برو. یایب تو خوادی نم رضا_

 . رمیم خودم من. شه  بهتر حالت

 : گفت و داد دستش به را چیسوئ تفاوت،یب رضا اما



  امیب و بخورم ییچا هی من کن، روشن رو ن یماش تو_

 .شمیم فیرد

 ...حتما که ستی ن  واجب آخه_

 .االن امیم ! گهید برو_

  در. کرد پا به  را شیهاکفش و گرفت را  چیسوئ ناچار

 تمام دخترانه یاخنده بلند یصدا کرد،  باز که را هال

 .کرد پر را سرش

 ! بابا یا م،یبرس  بذار بابا_

 . داد فرصت دینبا تو به کرده ثابت تجربه! د   نه د  _ 

 . گفتن یزبانیم گفتن ، یمهمون بابا_

 راه از ما خدابه! زا عمه پسر باش مهربون کم هی

 .میلیفام سرمون ریخ. میستی ن هم بهیغر! میاومد یدور

 یجمله ! کرد بلند هم را  الیدان یخنده یصدا و گفت

 دینشن اسی  و دخترک یخنده یصدا در شد گم الیدان

  را هال در و کرد نگاه سر  پشت به برگشت. گفت چه

  یچا داشت ،یپشت یرو نشسته رضا. بست آهسته

  و رفت جلو پس شده تمام ها صدا کرد فکر. دینوشیم

  یخنده یصدا شد، باز در که نیهم اما کرد باز را در

 یحام با  لحظه کی و  دیچیپ گوشش در الیدان بلند



 هر شد باعث در شدن باز یصدا. شد  چشم در چشم

 و برگردند  اسی سمت به بودند، هم کنار که ینفر سه

  خبر. نداشت جانیا را یحام  دنید انتظار. نندیبب را او

  ،ییآشنا  و احترام سر از . گرددی بازم  امروز نداشت

  و کرد سالم الیدان به ابتدا و زد لبخند  محجوب یلیخ

  که یدخترک و یحام به ترمانه یصم  یلبخند با بعد

 . خوب  یلیخ.  شناختی م خوب را او! بود کنارش

  همراه نیشرمگ و یفرار ینگاه با الیدان  به لبخندش

 به لبخندش اما دیکشی م خجالت او از  که چرا بود

 . بود گرم  یادیز ،یحام

 ! همرازش و قیرف بود شده یحام

 کی شد  جوابش و کرد او بینص را  گرمش لبخند

 یمیصم الیدان. یحام سمت از قیعم یتفاوتیب

 سرش تکان به فقط یحام اما داد جواب را سالمش

 .کرد اکتفا

 آغوشش و  گردن از و رساند اسی به را خود دخترک

 بماند اسی نداد مجال! چالند را او بایتقر و شد زانیآو

 . یحام رفتار کردن لیتحل و هیتجز به



 چقد. نمتیبب  خواستیم دلم چقد! زمیعز! اسی_ 

  ترخانوم چقد! دمتید که ی بار نیآخر از یشد عوض

 !یشد

. ریبخ دنیرس . زمیعز یدار  لطف. جان  هاله ممنونم_

 ! دارید مشتاق

 

  یشوخ  به هاله به رو الیدان شان،ی ها حرف انیم

 :گفت

  حال در  همه جهانه قانون نیا!  خب شده بزرگ_

 !روزید از بدتر  روز هر! تو  جز همه. ان یترق و رشد

 

 را اشاشاره  انگشت و الیدان سمت به برگشت

 . داد  تکان مقابلش

 فکر! جون عمه به دمیم تحواله  گفتم االن نیهم_

 !ینگرفت یجد رودمیتهد کنم

 

 :گفت خنده پر و برگشت اسی سمت به دوباره

 یکن کار نیا  واسه یبر یشد یراض یجور   چه تو_

 ؟!ستین تو  فیح ؟!آخه



 

  که دهد جواب چطور  را هاله یشوخ بود مانده

. گرفته و حرفکم یحام  به دیرس دوباره نگاهش

  یروزها   به یشباهت چی ه چرا که بود  بیعج شیبرا

 .کرد  هاله به رو زانیگر یلبخند با. ندارد قبلش

 .جون هاله دمتید شدم خوشحال  یلیخ_ 

 .ما شیپ یا یب رفت در تیخستگ  بده قول

 !امیم  که معلومه_

 

 :گفت هاآن به رو ل،یوسا کردن خارج  حال در الیدان

 ! هاله باش داشته جنبه. زد تعارف هی اسی بابا... ایب_

 ! سیه شما_

 

 شش _و _شصت_و_صد_پارت _ادامه#

 

  یلبخند هم اسی و داد تکان یسر  خنده با الیدان

 :گفت و اسی به کرد رو باز هاله. داد  نشانش بندمین



 ازت خوب و خوشگل  هنوز. شتونی پ امیم حتما_

 !نازت یه یهد بابت نکردم تشکر

 !زمیعز نداشت  یقابل_

 

 .زد لبخند کوتاه  و کرد زمزمه آرام 

 تفاوتیب  هنوز. نشست یحام یرو دوباره نگاهش

 خود سمت به که را دخترک نگاه. بود ستادهیا عقب

 نیماش  صندوق طرف به و برگرداند رو او از د،ید

 .رفت

 ! خونه رمیم هالکم، که من_

 !دیکن َکل َکل دیتونیم  شب تا شما

 

 دست به چمدان کند نگاه را یکس که آن یب و گفت

 .شد  خانه یراه

 کرد ینیسنگ دخترک ینهیس یرو سنگ، مثل یزیچ

 ! هم روزش. بود شده خراب حالش. فشرد را قلبش و

 

 هفت_ و_شصت _و_ صد_پارت #



 

  یرو نشست حوصله  یب و کرد قفل داخل از را در

 در. خواند را  هیسا امیپ و کرد باز را واتساپ. یصندل

 :بود گفته کهن یا جواب

 ؟یچ که جانی ا بمونم من_

 

 :بود نوشته هیسا

  و یایب که شهینم. افتاده راه خونه از تازه مهشاد_

. ایب سمت اون  از تو گه،ید ساعت مین بمون . یبرگرد

 روگه یدهم  پاساژ تو. م یایم ورنیا از مهشادم و من

 .مینیبیم

 

 : نوشت شیبرا

 که شلوغه انقد  باال ه؟یسا  کار یچ بمونم ساعت مین_

 شهیم یچ امین من. رو قهیدق چند نیهم گرفتم سردرد

 مگه؟

 

 پی تا حال در را هیسا و خورد یآب کی ت دو امش،یپ

  احساس هم واقعا. گذاشت  یشانیپ یرو را  دستش. دید



  را یحام  برخورد که صبح همان از. داشت سردرد

 د،ینرس یجواب  به ذهنش  یچهارتا دودوتا، در و دهید

  شتری ب لحظه هر و گرفت را وجودش دور یمنف امواج

  را یبرخورد نیچن  انتظار ابدا. آورد درد به را مغزش

 به اشیفکر  یزها یگر  انیم هم دوبار یکی. نداشت

  هاله درمقابل خواستهیم  یحام دیشا که دیشیاند نیا

 ... اما کند یباز نقش

 اگر! هاله به رسد چه  رفتیپذینم ران یا هم خودش

. بود رفته فرو نقشش در یادیز یحام بود، هم لمیف

 را او یاحساس اما شود یکس  آزار باعث که نبود یآدم

. استشده یحام آزار باعث  ناخواسته که آزردیم

  دنیدو یصدا. بود خبریب آن از هم روحش که یزیچ

. بود ادیز یکم هم یقیموس یصدا و دیشنی م باال از

 جدا  افکارش از را او راحت ه،یسا امکیپ یصدا اما

 .کرد

  خب! ایآورد بهونه خواستم تو از یزیچ  هی من باز_

 خود. گهید ا یب هم تو. میریم میدار مهشاد و من االن

 .خودته  تیف مانتوهاش. یخوایم مانتو یگفت تو

 

 : نوشت و کرد ینوچ



  با جوابش موندم، جانیا ساعت مین من بدونه رضا_

 .هاخودته 

  حاال باشه! خانوم  یسوگل دهیم ریگ تو به رضا چقدم_

 .فتیب راه ت،یگوش رو زدم تک! ربع هی

 

 .گذاشت زیم یرو را سرش و کرد  رها را یگوش

 بره،یو یصدا با که شدیم گرم داشت چشمانش  تازه

 زنگ هم بعد و یناگهان یبرهیو کرد حس. دیپر جا از

 را نفسش. است کرده  دیتشد را سردردش ،یگوش

  پاسخ از قبل اما. برداشت را یگوش و کرد رها پرصدا

  ده. کرد ساعت  به ینگاه. بود هیسا. شد قطع دادن

 به را چادرش و شد بلند درد سر با. بود گذشته قهیدق

  مانده، باشگاه در تنها دیفهم یم اگر رضا. کرد سر

 در را یگوش. آمدیدرم  هیسا و او خجالت از حتما

  منتظر نخواست یحت. زد رونیب زود و  انداخت فیک

 به تا رفتی م یخط ی تاکس نیاول با. بماند آژانس

 .برسد مهشاد و هی سا با قرارش

  را الیدان که شد دور قدم  دو فقط و کرد قفل را در

 نیماش  یجلو ی  صندل  از داشت. دید  یکینزد همان

 زودتر اگر. شود جا جابه  او با هاله تا شدیم ادهیپ



 کج گرید یسمت به را  راهش حتما د،یدی م را هاآن

  بلند هاله.  بود شده رید  گرید که حاال نه اما کردیم

 :گفت

 !جاستن یا اسمی ا _

 نیماش پشت قایدق و شد  مشت چادر ریز از دستش 

 . ستادیا

  بلند هردو را سالمش جواب. کرد نگاهش هم یحام 

 . بود نشسته  فرمان پشت  هنوز یحام و کردند ادا

 اس؟ی یبود جا ن یا االن تا_

 

 به آمدیدرم چاه ته از که  ییصدا با را  الیدان جواب

 . آورد زبان

  کردم صبر. رفتن واسه بود زود اما داشتم کار ییجا_

 .فتمیب راه االن که

 .بوده یمشکل دیشا گفتم! آها_

 .  راحت  التونیخ نه_

 

 . انداخت جلو را خود هاله



 . خونه متیرسونیم. اسی م یبر ما با ایب_

 .شمینم شما  مزاحم. ممنونم زمیعز نه_

 

.  کردیم رصد را او قد تمام جلو، ینه یآ  از یحام نگاه

 : گفت باز هاله

  کاری ب ما ه؟یچ مزاحمت ؟یکنیم تعارف چرا_

 . فعال میاالدوله

 

 :گفت الیدان

  ختهیر کار یکل یکی من! نبندا  جمع هیبق  با روخودت _

 .سرم

 

 :گفت شوخ  یلحن با هاله

  که زدن باالنس پشتک دوتا. گهید نکن  رنگ رو ما_

 !شهینم  حساب کار

 

 رو دهد، را او طنتیش جواب کهآن یب و  دیخند الیدان

 :گفت اسی به



 !من با یدرننداز رضارو. هاله  و یحام با  برو اسی_ 

 

 کی دیق یب او اما کرد نگاهش زده خجالت اسی

 شد دور دست تکان با و راند لب به کشدار یخداحافظ

 . رفت باشگاه در طرف به و

 :گفت بلند یکم خنده، با هاله

  معطلول ما مث که  بحالتخوش  پرمشغله، بابا_

 ! یستین

 

 : داد ادامه اسی به رو  و دیخند طنتیپرش و گفت

 ،یمرخص همه اون بعد کردم وادار رو داداش خان_

 تو یگشت هی میبر ادیب و کنه  تموم رو کار زودتر االنم

  یتئاترها همه قراره! داده قول بهم آخه. میبزن شهر

 !هم با میکن درو روتهرون 

 

. کرد خم  نیماش یشهی ش سمت به را سرش و گفت

 و بود گرفته ضرب فرمان یرو انگشت، با یحام

 اسی. است دهینشن را خواهرش  طنتیش کرد وانمود

 :گفت



  و نمایس اخبار منم اتفاقا. بگذره خوش . زمیعز دیبر_

  تو خوب، یل یخ تئاتر هی. کنمیم دنبال شهیهم  رو تئاتر

 فقط کنم فکر. شهیم اجرا داره شبه چند   شهر تئاتر

 .نیبب و برو حتما. مونده دوشبش

 کردن؟ یباز ایک واقعا؟_

 

  اسی جواب مانع زد، که ی بوق تک و یحام بم یصدا

 .شد

 .گهید دیش سوار. سادمیوا جا بد هاله_

 

 هشت _ و_شصت _و_ صد_پارت #

 

  یمنظور کردن یتند نیا از یحام کرد  احساس اسی

  یناگهان رفتار رییتغ درمورد شدیم باعث نیا و دارد

 .دیکش را دستش هاله. شود ترجیگ او

 . کن فیتعر راه  تو میبر پس_

 

 .ابانیخ  آسفالت به  دیچسب ترمحکم  اسی یپا اما



 که داشت را  سربار یمزاحم حس اما چرا دانستینم

  لحظه کی  نگاهش! هم را خودش و آزردی م را یحام

 سمت از را سرش او شد باعث و یحام سمت رفت

 :دیبگو و بکشد جلو یکم شاگرد یشه یش

 . متیرسونیم. اسی خانوم سوارشو_

 

 : گفت هاله  چشم در چشم و دیدزد نگاه

. رمینم خونه من اما کنمینم تعارف. واقعا  ممنونم_

 اگه هم تو. میکن دیخر یکم هی خواهرم با رمیم دارم

 !گذشتیم  خوش بهت  حتما یاومدیم ینداشت کار

 

 :گفت تیمیصم  کمال در هاله

 ...ای مباس لباس ؟یچ دیخر _

 ! بایتقر آره_

 واسه بمونه  تئاتر! می بر ییتا سه! ام یم منم پس_

 .شب

 



  باز را نیماش عقب در کند، رها را دستش کهآن یب

  زودتر هم خودش. شود سوار تا گفت اسی به و کرد

 . گرفت جا جلو یصندل یرو

 دوسه. دهیم اسی که  یآدرس سمت میبر داداش_

 ،یبرگشتن. یکن استراحت دمیم آوانس بهت ساعت

 چطوره؟. میببر رم نایا اسی . تئاتر میریم

 باره ده صبح از هاله؟  تهیینها یبرنامه نیا االن_

 !جور هی هربارم ،ینیچی م برنامه من برا یدار

  شیپ یچ  مینیبب تا فتیب  راه فعال اما ستمین مطمئن_

 !ادیم

 را نیماش و کرد جاجابه  چشم  یرو را نکش یع یحام

 .درآورد حرکت به

  چشمک، با و اسی سمت برگشت خنده  با هم هاله

  لبخند از پر  را اسی یهالب  هاله، یسرزندگ. دیخند

 . یانرژ بمب. بود یشاد حس از پر دختر نیا. کرد

  و بود جا  همه حواسش، اما بود جلو  به یحام نگاه

 ردیبگ دهیناد را اسی خواستیم عمال. نبود کجا چیه

 . آمدی م پررنگ یحساب اسی چشم  به نیا و



  نایا نت؟یماش  تو یندار یحساب درست آهنگ  هی چرا_

 ؟!قهیسل کج الیدان اون ای  توئه یقهیسل

 

 یب هنوز اما آورد رونیب فکر از را یحام هاله

  را خواهرش  جواب هم حالت همان با. بود حوصله

 . داد

 !بخور وول کم. هاله سرجات نیبش_

 !که بود خوب حالت االن  نیهم! ا _

 !نکن پرت  روحواسم   هاله؟ یبمون ساکت  شهیم_

 

  کدامچ یه و کردی م جلو و عقب را هاآهنگ  دیقی ب هاله

 ورجه اما کرد سکوت خودش. دیپسندینم را

 که یحرف با دانستینم. داشت ادامه شیهاوورجه 

 که یاسی. است کرده ریدرگ چقدر را اس ی فکر زده،

 شده نیچن  نیا او دنید با یحام بود شده مطمئن حاال

  بود؟ شده  خراب او خاطر به خوبش، حال  پس. است

 در قدرآن  را جمله نیا و زد چشم یرو  را نکشیع

.  بست چشم  یعصب و شد خسته که کرد  تکرار مغزش

 حرف یتلفن  از بعد دیشا کردی م فکر خود با مدام



.  است شده نیبدب او به نسبت یحام روزشان،آن زدن

   بود؟ زده حرف بد یعنی

 زیچهمه  از پرده اسی داشت اصرار یحام  خود یول

. کند کمکش خواستیم. بزند  حرف شی برا و بردارد

 انیم که کردیم فکر نیا به مدت تمام و بسته چشم

 هم به را یحام که گفته  یز یچ روزشانآن  یهاحرف 

 است؟ ختهیر

 هم او دیشا کهنیا از. بود آمده بدش خودش از

 ...همه مثل... همه مثل. باشد کرده فکر بد درموردش

 و هدفی ب یدختر را او گرانید که تفاوت نیا با

 کی را او یحام کردیم حس اما خواندندی م عیمط

 فکر مثال . داندیم الوصولسهل و یدست دم دختر

 به احساسش درمورد راحت  همه نیا  کهنیا کردیم

 از که  بود یاشتباه کار زد، حرف او  یبرا الیدان

 کرد یسع چندبار و نیچند.  آمدی برنم محجوب یدختر

. اوردیب ادی به را قبلشان یمکالمه  جمالت  تک تک

 خود با. بود یفکر کی تراف و ازدحام از پر سرش

 :گفت

 یداشت که بود بار  نیاول یبرا روزاون! اسی"

 اما. یکردی م صحبت  یتلفن باهاش خودت  درمورد



. نبود نامحرم ای بهی غر با مکالمه هی هیشب اصال

 تهیمیصم نیا پس. یبود یمیصم هم تو بود، یمیصم

 " رفت؟ کجا

 به او نگاه. بود شده مغزش یخوره یزی چ کی

 ابدا. حرمت و احترام سراسر بود  ینگاه ،یحام

 نیا یز یچ ای باشد کرده یشکنحرمت   خواستینم

 وسط نی ا یز یچ کی اما  ببرد سوال ری ز را احترام

 از یحام نزد  را خودش  حرمت داشت که نبود درست

 با. کرد نگاه یحام سمت  به کوتاه. دیپاش یم هم

  هاله سکوت و بود یرانندگ  گرم حواسش  خاص یژست

 را فشیک. دادیم آزارش داشت نیماش ن  یسنگ َجو و

 : گفت زود و زد چنگ

 !میشیم ادهیپ! لطفا دیدار نگه_

 

 افتنی یبرا تالش از دست خبر، یب جا همه  از هاله

 اما دیکش گردن ابانی خ سمت به و برداشت  آهنگ

 :گفت و کرد نگاه جلو ینه یآ از بهت با یحام

 برسونمتون دیبگ مگه؟ نیبر نی خوای م کجا_

 .جاهمون 

 



 او سمت به اصال اسی نگاه اما بود اسی به نگاهش

 .نبود

  میریم. منتظرمونن اطراف نیهم دوستش و هیسا_

 .دیدار نگه . ششونیپ

 

 شد باعث و بود گرفته ی شتریب تیجد بارن یا لحنش

 و کرد مرتب  را چادرش. دارد نگه ناچار  به یحام

 او به ینگاه  نیکوچکتر کهآن یب شدن ادهیپ نیح

 :گفت کوتاه ندازد،یب

 ! ممنون_

 که نیهم. رفت روادهیپ سمت به یخداحافظ  یب و

 :گفت هاله شد، کنده جا از نیماش

 سمتن؟ کدوم_

 

 بودن خوب یادا کرد یسع و او سمت به برگشت

 ! طیشرا بودن یعال یادا! درآورد

 

 نه_ و_شصت _و_ صد_پارت #



 

 اعصابشون کم هی خان یحام کردم حس   راستش_

 . گهید  میبر خودمون  گفتم ن،حوصله یب و ُخرده

 .میبرس نمونده یزیچ. میر یبگ نیماش وراون  میبر ایب

 

  و بود آتش پارچهک ی وجودش  ته اما گفت لبخند با

 :گفت  ییدلجو با هاله. سوزاندیم

 کم هی باشه؟ ُخرد اعصابش چرا بابا نه داداش؟  ؟یک_

 صبح از کردم تشیاذ یل ی خ منم آخه. حتما بود خسته

 ! رفت سر محوصله ! یایم یک   زدم زنگ بش که انقد

 

 :گفت و درآورد دنیخند یادا هم باز

  زودتر ایب! عشقه روخودمون. زمیعز ستین مهم_

  یلیخ مهشاد و هیسا با ندارم شک که می بر میش سوار

 ! گذرهیم  خوش بهت

 

  یتیشخص  هردو، مهشاد و هیسا. بود هم  طور نیهم

 با. روخنده  و زبان و سر  خوش.داشتند هاله با مشابه

 را او مهشاد یوقت ابتدا همان! یقو  معاشرت آداب



 مانهیصم یل یخ و شناسدینم  را او انگار نه انگار د،ید

 یگاه که نفره سه میت کی بودند  شده. گرفت گرم او با

 به سر. شود پاهم  هاآن با کردندیم وادار هم را اسی

 ینجوم یهافیتخف گذاشتند،یم هافروشنده  سر

  بیع هاجنس یرو ه،یسا  یباز زبان با گرفتند،یم

  یبزخر خودشان اصطالحبه و گذاشتندی م خودیب

 گاه و هیسا گاه شد،یم  پرچمدار هاله  گاه! کردندیم

. بود آورده کم دستشان از گرید هم اسی خود. مهشاد

 شاناجناس  بودند دهیفهم که یفروشندگان به رسد چه

 به حداقل. کنند حساب دوالپهنا  کماکان توانندینم را

 !نه یمشتر  چند نیا

 سر از تازه و بود گرانید از ترخسته  یکم که اسی

  و داد یدنینوش خوردن شنهادیپ بود، برگشته کار

 یجا کهنیا شرط به. زد را شنهادشیپ  هوا در هیسا

 را یفیق  یبستن هم هاله و بخورند یبستن  یدنینوش

 ! کرد شرط

 !مهیپا من باشه، یفیق اگه_

 

 .کرد اصالح مهشاد

 !ترهیعال که باشه یبُرج ی  فیق_



 

 :گفت هیسا و

 ! شکالت پر ی  برج ی  فیق_

 

 یبستن مقابل بعد، ساعت مین اما رفتیپذ هم اسی

  پکس یآ کی هرکدام کهیدرحال بودند ستادهیا یفروش

 دست در هم یشکالت یفیق یبستن  کی و خورده

 .داشتند

  بیج به  وابسته دختر   تا سه ما که ییجااون  از_

 !که یدونیم اس،ی میخودت مهمون م،یگرانید

 

 :گفت هیسا به رو و  چرخاند دست در را یبستن

 مگه؟ کنه  حساب گهید کس گفتم من_

 ،یکنی م نگاه ها یبستن به یجور ه ی یدار آخه_

 کتاب حساب سرت تو یدار کنمیم  حس همش

 !یکنیم

 نیسیوا نیخوایم واقعا دختر؟ هیچ  کتاب حساب_

 ن؟یبزن سیل رو  نایا جا،نیا



 

  قدم دو و کرد حلقه هاله یبازو  دور را دستش مهشاد

 . رفت جلو

.  زدن  سیل یبستن به جانیا سمیوا مونده نمیهم_

  تموم رومونی بستن هم میبر  راه هم میبر  ایب کن حساب

 . میکن

 بود مانده بهت با اسی و وستیپ دو آن  به هم هیسا

 پشت و  کرد پرداخت را فاکتور. کردیم نگاهشان

  هر سمت و شدند پاساژ نیاول وارد. افتاد راه سرشان

 روبرو بزرگ یبرگه کی با رفتندیم یامغازه

 ." دینشو  وارد یخوراک  ای یبستن با لطفا: "شدندیم

 و زنان قهقهه که شد تکرار  هانوشته  نیا قدرآن و

 آن یمزه. رفتند رونیب پاساژ  از یخال دست

  یهمراه نیا از که یحس با ،یبرج ی  فیق یهای بستن

 هاله به. شود پاک خاطرش از بود محال بود، گرفته

 تفاوت اس ی با هیسا. بود گذشته خوش  یحساب هم

  یپرچانگ  و طنتیش اهل او مثل. داشت یادیز یلیخ

 از مقابل، طرف شدیم باعث اشیمهربان اما نبود

  یبرا هم یمانع. ردی بگ خوب حس اشی نیهمنش

  تشانیحما یپوست  ریز و شدی نم شانیهاکردن  طنتیش



 کی هاله  یبرا هم درکنار  هاتفاوت نیا و کردیم

  همه مهشاد یوقت کهی طور. ساخت یعال یلیخ عصر

 چیه و بود  غروب کینزد کرد، ادهیپ  کوچه سر را

 که یاسی یحت. نداشتند چهره در یخستگ از یرد کی

 :گفت هیگال با مهشاد. بود شده یراه  سردرد با

 میرفت دعوتم یمهمون من که امشب  شد بد یول_

  یحساب می بر گهید روز ه ی دیبا. مینگشت اصال. رونیب

 !دور دور

 

 کوچه وارد زنان قدم و شد بیتصو هم یبعد قرار

  متوجه هم را اقدس مش شانیهاخنده  یصدا. شدند

 یخنده بلند یصدا. بافتیم یقال اطیح در  داشت. کرد

 که جاهمان از. کرد باز خنده به را لبش هاله و هیسا

 :گفت بود، نشسته

 ! دوخترو یشاد و َخنه  و   شهیهم_

 !(دخترا یشاد و خنده به شهیهم)

 

  لبخند  همان با هم باز اما نشد متوجه یلی خ هاله

 : گفت بلند یصدا با هیسا اما  کرد سکوت ض،یعر



 ! واال یدار ییفدا! اقدس مش چاکرخواتم_

ت_ ر  الَمت س  رونه و ییچو دیبَفرما با، س   !َعص 

 !(عصرونه و یچا دییبفرما. زمیعز سالمت تنت)

 ! یخال جات! شده صرف یکاف حد به. برم قربونت_

 

 اسی حساب از که ییهاسمبوسه  یادآوری با و گفت

  قبل از بلندتر هاله هم و خود هم بود، شده بشانینص

 وارد سرشان پشت از که رضا نیماش. افتادند خنده به

 دنیترس یادا هیسا اما کرد نگاهش لبخند با اسی شد،

 :گفت هاله به و درآورد

 خنده گهید االن از! اومد صاحابش که دیکن غالف_

 .  است حرام

 

 .رفت شیپ و دی خند قبل از ترق یعم هاله اما

 

  از یخستگ.  بود شده ادهیپ رضا دند،یرس که در مقابل

 از را شی دهایخر داشت اما دیباریم  شیرو و سر

 به را سالمشان. کردیم خارج عقب یصندل یرو



  شناختیم را او که هاله به رو و داد پاسخ یگرم

 :گفت

 ! ر ی بخ دنیرس_

 .  ممنونم_

 

 روغن و برنج داشت و داد هیسا دست به را هاوهیم

 .دیکشیم رونیب را

 

 هفتاد _و_ صد_پارت #

 

 

 :گفت  هاله به کوتاه  حال همان در

 ! دییبفرما_

 .بود گرمتر هیسا و اسی تعارف اما

 . هاله ما یخونه  میبر_

 شام هی اسی بگم دمیم قول! ما شیپ بمون روشام _

 !یباش داشته جا اونم واسه که کنه فی رد خوشمزه

 



  طنتیش هم بعد و اسی تعارف  جواب در خنده، انیم

 :گفت ه،یسا

 شام واسه گهید وقت هی حتما شد واجب  پس. یمرس_

 .امیب

 !میشیم  ناراحت یای ن اگه خدا به_

 

 یسع هیسا دیدیم کهنیا و کرد نگاه هی سا به دوباره

 شدیم باعث بخندد، کمتر رضا محضر در مثال دارد

 .شود ترپررنگ  اشخنده

 دیایب شمام یول مهمونم جانیا خودم. امیم حتما_

 . دیبرسون سالم خانوم یبیب به! ورنیا

 

 پر. شد زیعز یخانه  وارد دستش درون یهاسه یک با

 گذاشت زیعز  سر به سر یکم! شور پر و صدا و سر

  یلیخ را برادر و خواهر نیا زیعز. الیدان هم یکم و

  مرتب. گرشید یهابرادرزاده از شتریب. داشت دوست

. رفتیم  اشصدقه قربان و دیبوسیم  را صورتش

 : گفت کج ینگاه  به الیدان



 که ییجااون ؟یآورد یکرد جمع روتهرون کل یرفت_

 و پیت  یدیفهم تازه  ای بوده یقحط ،یاومد ازش

 ؟یچ  یعنی قهیسل

  به و بنجول همش. نبودن بخور دردبه  دوزار اتفاقا_

  یخال  دست خواستم! واقعا پول فی ح. نخور درد

 !باشم ومدهین

 ! یگیم راست  که تو_

 !لعنت منکرش بر_

 

 به خواستیم و بود گرفته دست در  را شیدها یخر

  فرو فکر در و نشسته را یحام که ببرد زیعز اتاق

  کنار و گرفت فاصله الیدان کنار از نرم یلیخ. دید رفته

 . نشست برادر

 وز؟ یف ای یپروند فاز_

 

. درآورد حرکت به او صورت مقابل را دستش و گفت

 :گفت و نشست تر صاف شیجا در

 ؟یگفت یزی چ_

 ! روغمت نمینب! داداش خان شده یچ ! یفکر  تو_



 

  شیدهایخر به اشاره با. گرید یسمت د یکش را حرف

 :گفت

 ؟یدیخر  یچ بهت؟ گذشت  خوش_

 

  د،ید را رفتنش کههاله   و رفت رونیب  اتاق از الیدان

  نشان یحام  به و دیکش رونیب را شیدهایخر  تک تک

. بود طورنی هم شهیهم. را زیچهمه. داد

  انجام یحام با هم را   شیدهایخر ن یتریخصوص

 دانه و زدیم  حرف حشانی تفر از تاب و آب با. دادیم

. کردیم نگاه فقط یحام اما داد یم نشانش را دانه به

 . نداشت تمرکز

  ینیگزخلوت   نیا متوجه باز هاله شد باعث سکوتش

 برادرش گوش کنار آرام، یلیخ و اطیاحت با و شود

 : دیبگو

 !شد دلخور دستت از کنم فکر_

 

 .کرد نگاه خواهرش به یسوال و جیگ

 ؟یچ__ 



 !یک! نه یچ_

 

 و نشاند لب یرو  پهن یلبخند شدن، بلند نیح

 قد داشت که طورهمان. برداشت هم  را شیدها یخر

 :گفت لب ریز کرد، ی م راست

 ! ماهه یلیخ_

 

 او از ز،یعز به کمک و لباس ضیتعو یبرا و گفت

 . شد جدا

 .زد  صدا را نامش طاقت، یب

 ! سایوا  هاله_

 هوم؟ _

 

 گردش در هال ی  ورود و  هاله صورت نیب  نگاهش

 .بود

 ناراحته؟ یدیفهم کجا از تو_

 



. نبود بردن اسم به الزم. نبود حی توض به الزم

 دوباره. زندیم حرف چه از برادرش دانستیم

 . کرد تکرار را اسی یجمله و نشست

 هم بهش! ی خراب اعصاب و حوصله یب  انگار گفت_

 هیسا و یحام با فرداشب ایب. میشد خسته امشب گفتم

.  اومدیم دی شا بود، دخترونه اگه گفت یول تئاتر میبر

 کن قبول بعدم! داشت مشکل  تو اومدن با یعنی نیا

 .گهید یشد یجور هی هوی اومد، یوقت

 

 .داد تکان مقابلش یدست هاله. بود ساکت

 ؟یکوش_

 

 :گفت تفاوت یب و  کرد نگاهش

 کمک برو. شده یاالتیخ هم اسی. نبود یزی چ نه_

 . عمه

 

 حرف قصد برادر، نیا بداند که نبود  سخت حدسش

  کالفه. ماند نیزم یرو یحام  نگاه و رفت ندارد زدن

 وارد. چرخاند دست در را یگوش و گرفت ینفس



 امیپ و کرد  لمس را اسی اسم. شد شیهاام یپ یصفحه

 .خواند را بود فرستاده شی برا که یآخر 

  و یتونست که هروقت. اس ی آزاده االن از وقتم من"

 ."رمیگیم تماس بده، امیپ هی  ،یبود کاریب

 

 .بود مانده جواب یب که یامیپ

 یب زین آن از بعد تماس پنج تمام که ام،یپ نیا تنها نه

 .بود مانده جواب

 ؟!اسی از داشت یتوقع چه. بود ریدلگ  خودش از

  یجا دلش دانستیم. ندارد او به یاعالقه دانستیم

 او با یراحت  به داشت  انتظار چطور. استی گرید

  هم یاجبار داشتن دوست مگر اصال  رد؟یبگ ارتباط

 شود؟یم

 هست؟ ! ستی ن که اجبار. ندارد و نداشته  دوستش اسی

 ...نه

 .ستین اصال

  خودش وجود از را اجبار نیا کردیم قانع را خود دیبا

 دوست ک ی  اسی یبرا بود رفتهیپذ او. کند دور هم

  انگار خواست،ینم اسی که حاال... اما بماند یباق



 اگر یحت. شود یچیق هم یدوست نیا وند یپ بود بهتر

...  اما! کند ییگدا را عشق بود محال هم مردیم

 !شدینم که هم تفاوتیب

. بود بلد را  احساسش هم  و شناختیم  را خودش هم

 چشمان به که نگاهش. ندی بب را دخترک باز بود یکاف

  ادشی هایدلخور  یهمه افتاد،یم او یبا یز و معصوم

  اسی رفتیم ادشی که یمواقع یهمه  مثل. رفتیم

 .ندارد دوستش

 به دیکش  را فکرش آشپزخانه از هاله یخنده یصدا

 . زد صدا را نامش دوباره. لحظه همان  و جاهمان

 هاله؟ _

 بله؟ _

 

 .دیکش سرک آشپزخانه از و گفت

 .داداش  جونم_

 شه؟یم شروع چند  ساعت تئاتر_

 !نُه بود گفته اسی_

  برو خودتم.  میبر شن آماده بده خبر هیسا و اسی به_

 .شمینم یخوب  یهمپا  برات ییتنها من . بپوش باز



 

  هم یخستگ و بودند رفته راه همهآن انگار  نه انگار

 .نداشت معنا که

 

  هفتاد_ و_صد_پارت _ادامه#

 

 با. دیبوس محکم را صورتش و دیپر جلو ذوق با 

 :گفت هم  یشگیهم طنتیش همان

 دختر دل ،ی ندار روشیناراحت دنید طاقت یوقت چرا_

 ؟!یشکنیم رو مردم

 هی! یکن خبر رو همه  یتونیم نمیبب! دختر سیه_

 .فقط  باهاش یبر  قراره تئاتر

 

.  کرد لمس را اسی یشماره  حال همان در و گفت

 :گفت و داد هاله دست به را یگوش

 . بگو بش خودت_

 



 اما. دهد جواب تا کرد  صبر و رفتیپذ  لیم کمال با

 دانستینم. شدیم دیناام داشت که خورد بوق قدرآن

  مبهوت تعجب، شدت از ،ی حام یشماره دنید با اسی

 تماس سرش، در مختلف  پرسش هزار با. است مانده

  یصدا گفت، الو که نیهم و کرد وصل آخر یلحظه  را

 ! بود  هاله پس. کرد پر را گوشش هاله شاد

  را  شیهاحرف  تک تک مکث یب و صدا  و سر پر هاله

 :گفت گشاد یلبخند با و  آورد زبان به

  گذرهیم خوش یکل مطمئنم  که بگو هم هیسا به_

 !بهمون

 

. شد جمع زود  یلیخ شادش، یچهره  و  پهن لبخند اما

 و نه بود گفته اسی. شد  پنچر کلمه، یواقع  یمعنا به

 !تمام

. خودتون دیبر شما. زمیعز گهید وقت هی  برا بذارش_

 .دارم کار یکل هم م،خسته یلیخ هم

 ...آخه یول_

 



 هر و بود خواهرش هم  در صورت  به یحام نگاه

 یگوش هاله. دیکشیم هم  در ابرو شتری ب  داشت لحظه

  هر بر را راه اس،ی. داد دستش به  و کرد قطع را

 . بود بسته  یاصرار

 !ادینم گفت_

 

 صورت  بود، گفته که یاجمله  اش،دهیبرچ یها لب

  لحظه کی اس،ی امدنین لیدل به فکر و درهمش

  یجا به اگر  نداشت شک که آمد گران او بر یجور

 او به را زهرش حتما شد،ی م رودررو  اسی با هاله،

 ! ختیریم

 .شو آماده برو  تو باشه_

 .داداش فرداشب میبذار نظرم به_

  طول  میبرس تا که،ی تراف! هاله شو آماده برو_

 . کشهیم

 

. برخاست جا از خودش و کرد یراه را خواهرش

 آمد یه. زدیم قدم یعصب و خوردیم را  خونش خون

 .بود دهیفا یب اما رد،یبگ دهیند شود، الیخیب



 !نشد

 !شدینم

  یهمه اس،ی یکالفه یصدا و گرفت را شماره دوباره

 .کرد پر را سرش

   الو؟_

 

 شدینم که یخشم همان با. برداشت نه و گذاشت نه

 :دیغر بایتقر فروخورد، راآن

 اس؟ی هیچ دردت_

 

 ک ی _و_هفتاد _و_ صد_پارت #

 

 دارد امکان تو به دنیرس که یزمان تا

 دارد انیجر   که ستیقشنگ درد یزندگ

 ش یشبها جز   به ستیقشنگ درد یزندگ

 دارد شانیپر خواب فقط تو بدون که

 گرداند؟  من قسمت را  تو ست ین نفر کی



 !دارد مسلمان شهر نیا اگر  است ریخ کار

 کند ریخ خدا کاش یا ام دهید بد خواب

 !دارد جان بدنم ،یرفت تو که دمید خواب

 ی ول م،یبهشت طلبکار دو هر من و خیش

 دارد مانیا خودش نماز به او تو، به من

 یصفر یعل: شاعر#

 

 اس،ی شدی نم باورش و بود مانده دستش در یگوش

  یحرف چیه یب هم بعد و دهد جواب گونهآن  را تماسش

 !کند قطع او ی رو را یگوش

 :بود گفته

 اس؟ی هیچ دردت_

 

 :گفت ظیغ با ت،یغا حد در بود پر که ییاو و

 شما؟  ای من_

 

  کی! خاموش را یگوش  و کرد قطع را تماس هم بعد

 دوست که  بود یعصب و یکفر او دست از یجور



!  شدینم باورش! کند خرد را یکس گردن داشت

  یحساب د،یرسیم که او به رام، و زبان یب دخترک

 و دید را او پنجره پشت از هاله. داد یم  نشان یخود

 یپنجره یروانه هم  ینگاه. دیچیپ هم در دلش

 دست از یحام قدر به هم او کرد حس.  کرد  هیهمسا

 دایپ اسی  از که یشناخت با اما است شده ریدلگ اسی

  قصد عامدانه دخترک نداشت شک بود، کرده

 ... رفتارها نیا اما. ندارد را برادرش دل سوزاندن

 را خود که خورده مشکل به  کارشان یکجا دانستینم

 را او برادرش حال   نیا  با نداشت دوست! آزارند یم

 حد از زودتر یحام اما کند  وادار تئاتر  به رفتن یبرا

 و دیکش صورت به یدست. افتی باز را  خود تصورش

 ندازد،یب هم  ینگاه مین اسی اتاق یپنجره  به کهآن یب

 . کرد صدا  بلند را هاله

 .یایب تا  نمیماش تو! عتر یسر هاله_

 

ن یرو نگاهش شب، تمام   یگرانیباز ی باز و بود س 

 معرکه و بودند دسترهی چ یهمگ که کرد ی م نگاه را

 انیم در.  بود  اسی سمت ذکرش و فکر تمام... اما



 شیپ شی نما از یخاص  ولع با که بود  نشسته یجمع

 ...خودش و بردند یم لذت رو

  را، شیها تماس ستیل. کرد نگاه اشیگوش  به بارها

 و نیچند را همه... را اسی نام را، امکشیپ صندوق

 یمورد! اشتباه کی یجستجو در. کرد  چک چندباره

 ،درآورد اشی تند لیدل و  دخترک کار از سر بشود که

 خودش نیا از قبل تا. بود شده عوض  شانیجا  انگار

 دست   اسی  انگار حاال و داشت هیگال ایدن کی که بود

 .بود گرفته شیپ

  زیچ همه هم باز و کرد نییپا و باال را یگوش دوباره

 .بود درست

 خودش بود، زده زنگ  و داده امیپ که یکس هم باز

 !اسی نبود، اصال و گذاشته جوابش یب  که یکس بود؛

َمتش خاطر  به اگر و  بود کرده تمام را شیکارها  در س 

 و بخواه دل بتواند بود  محال نبود، یشرکت نیچن

  هم بارنیا روز،ید مثل. شود  خارج جاآن  از یناگهان

 در یکم خواستیم ابتدا.  زد رونیب جاآن  از زودتر،

 ندیبنش یمکتین یرو ای بزند قدم پارک ک ی  آزاد یهوا

 یهمه خلوت   مثل. کند  خلوت خودش  با خوب و

 ! قبل ساعات



 درآورده  گرید ییجا از سر که آمد خود به یوقت اما

 را مردمان آمد و رفت و  بود روبرو به نگاهش. بود

  شخص کی  محور حول  توجهش تمام و کردیم رصد

  فراموش را او نبود قرار! اسی. گشتیم  او به فکر و

 کند رونیب دل از را عشقش بود قرار ی طورنیا کند؟

 از یکم دست که را یدختر بسپارد؟ ریغ به را او و

  زده که ی حرف و یحام  شبید تماس از. نداشت او

 بود مانده کم که شد مبهوت چنان لحظه کی بود،

 :بود گفته یتند با! کند بارش متلک و پوزخند

 !اسی هیچ دردت_

 

 حس! بود یحام همه درد! که نداشت  یدرد دردش؟

! گرانید دی شا  و هاله مقابل. است شده ریتحق کردیم

 کردیم  احساس کرد،ی م فکر شتریب که یکم یحت

 اش،ی توجهیب با. است کرده رشیتحق هم الیدان مقابل

 را سالمش جواب یحت کهنیا و نیسنگ یهانگاه  با

 بود گرفته را بانشیگر روزید از سردرد!  بود نداده هم

 یلیدل  خودش، نظر از. کردیم اشیعصب نیا و

 یخسته  دیشا. شود ری دلگ یحام از بخواهد نداشت

 ... اشجمله  تلفنش، اما نداشت یمنظور  دیشا بود، راه



 :کرد  تکرار خود یبرا  بار نیچند

 !اسی هیچ دردت_

 خود را سوال نیا که شدیم یحرص شتر یب  هربار و

  جمع را لشیوسا! دادیم  جواب و دیشن یم دیبا یحام

  اما کند،یم رید دانستیم. زد رونیب باشگاه از و کرد

 یرو ادهیپ از. کردیم  خلوت خودش با یکم دیبا

  و زد صدا را نامش یکس که شدیم رد ابانیخ شلوغ

 .آمد شیپ

 !اسی کن صبر_

 

 ... او و صدا  سمت به برگشت ناباورانه

  چه جانیا. کردیم نگاهش و بود شده  چشم تن همه

 کرد؟یم

 ! سوارشو ایب_

 

 یابروها  و هم  در صورت  ریدرگ نگاهش لحظه کی 

  جبهه هم او تا شد یعامل نیا و. شد اشخورده گره

 دوباره و کرد نگاه سر پشت به برگشت. ردیبگ

 .او طرف به دیچرخ 



 !اسی سوارشو_

 

 : افزود عیسر  دید که را اشی پرسش نگاه

 !میکنی م صحبت شو سوار_

 !رمیم خودم! ستین یراه_

 

  جانیا نداشت دوست اما تند، نه و بود شده گستاخ نه

.  کند  بحث او با شلوغ یابانیخ یرواده یپ وسط

. شوند ری مس هم هم، با نداشت دوست که طورهمان

 .دیایب کوتاه بود محال یحام اما

 !بلد راه هم  شما ستین یراه  دونمیم_

 !میبزن حرف  دیبا یول

 

 با پس. دهد نشان آرام را خود داشت یسع هنوز

  کند کالمش یچاشن داشت یسع زحمت به که یمتیمال

 :گفت

 !دارم کار یحام آقا برم دیبا من_

 !میبزن حرف دیبا گفتم_
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 .کرد تند هم را او تندش یجمله 

  از حرف!  خان یحام که ستین یحرف ؟یحرف  چه_

 ؟یچ

 

 .فشرد  هم به محکم را شیهادندان 

  با یداد نشون هم قبال ،ی ندار یحرف شما! بله شما_

  از دارم، حرف من. یبزن حرف  تو نگفتم منم! رفتارت

  گهید یجا چیه و یبلد کردن قطع تلفن که ییجااون

 ! اسی میبر سوارشو پس ارم،ینم رتیگ هم

  من نظرتون؟ به شه نقد دیبا یک رفتار!  جالبه  یلیخ_

 شما؟ ای

 ... تا  میبر نیبش_

 زوره؟. یحام آقا امینم گفتم_

 !زوره  تو یبرا! اسی  زوره قایدق_

 



  نگاه او چشمان در جیگ اش،ی آفتاب نک یع پشت از

 بار نیاول که ینگاه با چقدر کرد حس آن کی و کرد

. کندیم فرق بود دهید او از  زیعز یخانه نیرزمیز در

 نیا و کجا  دلش در بود نشانده ترس که نگاه آن برق

 سر بر رفتند یم کلنجار هم با داشتند ؟!کجا مات نگاه

 بزنند؟ حرف  هم با بود قرار چطور! نرفتن و رفتن

 ! اسی_

 !دیبزن حرف باشه باشه_

 

  جواب از بعد شبید از. کرد فوت را نفسش کالفه

 تلفن، کردن قطع هم بعد و اشادبانهی ب نسبتا

 یزود نیا به حداقل. ندینب را او فعال کردیم دعا دعا 

  حرف  خواست یم و بود مقابلش قایدق حاال یول. ندینب

 .بزند

 .تازکه ی و  محق هم آن ،یعصب هم آن

 گرفته شیپ دست! کردینم درک را بودنش محق نیا

 ؟!بود

  جا یروسر ریز را شی موها و برداشت را نکشیع

 یرفتارها  که بود نکرده اشکالفه کم هوا یگرما. کرد



 با. شدیم علت بر دیمز داشت هم یحام ضینق و ضد

  بزند؟ قدم خواست یم چطور گرما و یحوصلگ یب نیا

 ای بکشد، رونیب او چشمان از را نگاهش کهآن یب

 :گفت ع یسر و وقفه یب شود، مانیپش تا کند صبر

  دم،یم گوش. شنومیم من د،یبگ شما! دیبزن حرف_

 به! دارم سوال هی قبلش یول. هست که روی هرچ

. دیبزن حرف دیخواست هرچقدر بعد د،یبد جواب سوالم

 ...فقط! نیماش تو... نه  ای جا،نیهم یحت!  هرجا

 

 شیگلو راه نیسنگ ییگو زدن، حرف وسط  کرد حس

  و نکرد  اعتنا ؟!بود کردن بغض وقت چه. بست را

 . داد ادامه  را حرفش او،  چشم در چشم

  نیچن مستحق که کردم کار یچ من دی بگ بهم لطفا_

 د یبگ بهم لطفا! یریتحق نی چن ام؟ی رفتار

 که ستمین نی ا قیال یحت که زده سر ازم  یزشت کار چه

  یجلو. گران ی د یجلو اونم. دیبد رو  سالمم جواب

 ! خواهرتون

 



 از درشت یاشک قطره بخواهد که آن یب و گفت 

 اگر که. دیچک اش گونه یرو  و شد ریسراز چشمانش

 یحام دهد اجازه  بود محال شد، یم آن متوجه زودتر

 کی نیهم  دنیدرخش با که یپسر. ندیبب را اشکش

 یزده غم نگاه تا بست را چشمانش اشک، یقطره 

 ! ندینب را اسی

 اما... ختیر  فرو و شکست دلش در یز یچ کرد حس

 کجاست؟ در کار ریگ دانستینم هم  خودش چرا

 و  رفت  جلو قدم کی ، یمنظور چیه بدون هوا، یب

  جاهمان هنوز. گرفت دستش انیم را اسی چادر یپره

 ازدحام انیم و باشگاه ابانیخ در. بودند ستادهیا

 شانروانه  یتوجه  گذرا، ینگاه جز  که یتیجمع

 . کردندینم

 ! نکن هیگر_

 

  کی فقط! نه بود؟ کرده هیگر! که بود نکرده هیگر

 باعث داشت و نبود شنو حرف سمج، اشک قطره

 .شدیم اشیی رسوا



 تو ریتحق قصدم. اسی  ازت بودم دلخور فقط من_

 .ست ین وقت چیه. نبود

 

 مطمئن د،ید که را دخترک یسوال و متعجب چشمان

  کهآن یب. باز شد یعصب  و لنگدیم کار یجا کی شد

 مشتش انیم  شتریب راآن کند، رها را چادرش یگوشه

 .چالند

  تماس بار چند ! اسی ینداد رو روزماون امیپ جواب_

 هی ارزش یعنی! ینداد تیاهم اصال اونم به گرفتم،

 نداشتم؟ هم رو یحرف چند یجمله 

  مثل ای نشو، مزاحمم ای ندارم، وقت یبگ کهنیا حد در

 ...شبید نیهم

 د؟ یگیم  دیدار یچ_

 

  که بود جی گ قدرآن. شدی نم شیهاحرف متوجه ابدا

 یحت. بود نشده هم شاناندازه یب یک ی نزد متوجه

 . بود یحام مشت انیم که ی چادر  متوجه

 .دمیند رو دیگفت که یینایا کدوم  چیه اصال من_

 



 رونیب بشی ج از را یگوش شد باعث یحام  جیگ نگاه

 راآن  برساند، باور به را او کهنیا  یبرا و بکشد

 .رد یبگ مقابلش

  حاال، نه. فتادهین میگوش  رو یچیه. دین یبب  خودتون_

 ... مرگ   به خدا، به. قبال نه

 ! نخور قسم دمیفهم! بسه اسی بسه_

 

 کالفه. انداخت ینگاه اطرافش به فکر، از پر و گفت

 اطراف به یسر هدف یب. شد هم بدتر بود، که جیگ و

 :گفت اسی به رو و گرداند

 .میکنیم صحبت راه تو! شو سوار فعال_

 

  اطیاحت با باشد، جوابش منتظر کهآن یب بارنیا و گفت

 یپا. شود سوار تا دی کش خود دنبال  به را چادرش

 کنده جا از که نیماش. شد  همراه او با و  دیلغز دخترک

  حالت بد در را دوآن یکس نشدند متوجه کیچیه شد،

 !استدهید یتیموقع بد و

! مورداعتماد ی  حام دست ریاس محجوب، اس  ی چادر 

 !شلوغ ی ابانی خ وسط مجادله  و کشمکش با هم آن



 *** 

 به رو ابانیخ به چشمانش و کردیم را اشیرانندگ

 یحت که انشانیم نی سنگ سکوت اما  بود شیرو

 شتریب داد،یم نشان محبوس هم را دخترک یهانفس

 در که یفکر د،یترد و مکث یب. بود توجهش  مورد

 . آورد زبان  به را خوردیم  وول سرش

 ! کرده پاکشون تیگوش  تو از یکی_ 

 

! اسی العملعکس که بود یناگهان قدر همان اشجمله 

 :گفت و برگشت زدهوحشت یصورت با

 ؟ یچ_
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 که بود فیضع و هراسان و گرفته شیصدا قدرآن

 ادامه و دیند هم را اش  دهیترس یافهیق . دینشن یحام

 : داد

 داره؟ تویگوش رمز یک خودت،  جز به_



 

 دهد؟ قورت را دهانش  آب چطور بود مانده

 فکرش ؟!بود کرده  پاک را تماسش و امیپ یکس

 و هیسا به دیرس رضا از. دیچرخ و دیچرخ  و دیچرخ 

 دهیترس یجور و هیسا دوباره. رضا سمت برگشت باز

.  شد نیظن هم نوایب یبی ب به یحت لحظه کی که بود

.  دیچرخ سمتش به و شد متعجب سکوتش از یحام

 .افتادیم پس  داشت دخترک

 !که نشده یزی چ ؟یکرد کپ  چرا ؟!اسی_

 ؟یرفت وا  یطورنیا بود  یچ مگه حاال

 

 زدیم حرف او. کرد نگاهش ترقیدق و خورد یاکه ی 

 یکس چه. خوردی م چرخ  یزیچ سرش در فقط اسی و

  اصال بود؟ خوانده یامیپ چه زده؟ دست اشیگوش به

  یهمه و  زد پلک بار چند بود؟ کرده پاک راآن  چرا

 از ترمحتمل  که ماندیم نفر کی! زد هم به  را افکارش

 . بود گرانید

 .بست یدرماندگ سر از را چشمانش

 !توئم  با! اسی_



 

 : گفت درمانده

 امتون؟یپ بود یچ  دیبگ شهیم_

  یجورن یا خاطرشبه که نبود یمهم زیچ  چیه_

 !یکنیم

 

 .بردارد را اش یگوش تا کرد دراز دست و گفت

 به را آن و شد اسی و خودش امیپ صفحه وارد

 . داد دستش

 !نبوده یمهم زیچ که نیبب و بخون ایب_

 

 یم را کلمات چشمانش  و بود دستانش انیم یگوش

 .دیبلع

  و یتونست که هروقت. اس ی آزاده االن از وقتم من"

 ."رمیگیم تماس بده، امیپ هی  ،یبود کاریب

 



  یکس کرد فکر  خود با و خواند  را حروف  تک به تک

 یفکر  چه است ممکن خوانده، را امیپ نی ا لحظهآن که

 ؟ !باشد کرده درموردش

 تو واسه یچ قراره من مثال آخه شد؟ راحت  التیخ_

 ؟ !دی پر رنگت یجورنیا که بفرستم و سمیبنو

 

 سر بر را ش یفکرها تمام و داد تکان را سرش کالفه 

 .راند زبان

  به مربوط دی باش گفته یزی چ نکنه کهنیا  از! دمیترس_

 .روزمون اون یهاحرف 

 ه؟یک کار نظرت به حاال! گه ید راحت التیخ  پس خب_

 

 تمرکزش و زده کنار ترقبل یکم را شانیپر یفکرها 

 یب. دهد جواب شدیم راحت پس. بود افتهی باز را

 :گفت مکث

 ! هیسا_

 ه؟ یسا_



 همه و رهینم میگوش سراغ یکس اون  جز! آره_

 رواون ی  گوش رمز منم البته! زنهینم شخم روجاهاش 

 ... حال  به تا یول... دارم

 !ینزد شخمش_

 

  صدا با یکم و کرد نگاه اسی هم در یچهره به و گفت

 نگاهش طرز و گفتنش لحن  اش،خنده یصدا. دیخند

 جان یب ییصدا با اما. بخندد آهسته هم اسی شد باعث

 : گفت خسته و

 کهنیا بحثه، هی نداشته یخاص   زیچ شما امیپ که نیا_

. گهید بحث هی باشه داشته ازش یبرداشت چه هیسا

 ن؟ یبود زده هم زنگ نیگفت بوده؟ یک   مال اصال

 !بار پنج ساعت،  چند یفاصله به! آره. چهارشنبه_

 

 تن صورتش، و سر جز حاال . دیچرخ کامال شیجا در

  چهارشنبه،. بود دهیچرخ   او یرو به رو هم بدنش و

  چه هیسا! بود نبرده خودش با یگوش که یروز همان

 دهان مقابل را دستش بود؟ کرده یفکر چه بود؟ کرده

 :کرد زمزمه یبدبخت اوج در و گرفت



 برسه ادمیفر به خدا بار؟ پنج یحام آقا  یوا! یوا_

 بارش پنج هر  و یزد زنگ من به بارپنج شما. پس

 ! هاشمتلک  از یوا! کرده پاک و دهید هیسا رو

  دیشا کرد؟یم  سکوت االن  تا بزنه یحرف  خواستیم_

 .دستش یبد آتو خودت  منتظره

 

 : دیبگو شد باعث درهمش صورت

 گذشت ساعت سه دو دادم، امیپ. اسی بودم  نگران_ 

. ینداد جواب بازم بزنم، زنگ گفتم. ینداد جواب دمید

 .  انگار نه انگار  زدم زنگ هربار هم بعد چندساعت تا

  خونه رفتم هم یوقت. بود مونده جا می گوش. نبودم_

 .نشدم متوجه اصال من. بود خاموش یگوش

 

 کنار را  زیچ همه و  طنتشیش و هی سا لحظه کی

 که یحالت همان در. افتاد ادشی شانکدورت  و گذاشت

 :دیپرس هوا یب بود،

 ؟!بود نیهم رفتارتون لیدل_

 



  هم کم که یاچهره  یجد حالت . انداخت اس ی  به ینگاه

 .کند طنتیش یکم بخواهد شد باعث بود، دهینترس

 ؟! رفتارم کدوم_

 

  یلیخ ،یطوالن یکم. کرد  نگاهش یجد یلیخ و گفت

 .کرد مات را دخترک ! قیدق

 . دیبگو چه از بود مانده

 گفت؟ی م دیبا چه از

 اش؟ ییاعتنا یب از

 ؟ !اشدوستانه  نگاه  گرفتن از

 و کردی نم صحبت راحت او با قبل مثل که نیا از

 گرفت؟یم اشدهیناد  گرانید مقابل

 گفت؟یم کدام از

 ؟ !گفت یم ییرو  چه با اصال

 یم را او هم هنوز شبش ید و روزی د رفتار یتلخ 

 .آزرد

 اعتراف خود  یبرا اتاقش، خلوت انیم  شبید همان

 تمام گران شیبرا یحام  یهایمحل یب  که بود کرده



  او شهیهم قبل دوسال همان از که یمرد! است شده

  حرف با چه. دادی قرارم تیعنا مورد شی هاحرف  با را

  یهامتلک  با چه اش،دوستانه و مثبت و خوب یها

  اما ختیریم هم به را اعصابش که یدرارحرص 

.  باشد دهی د یمحلیب او از آمدینم ادشی... یمحلیب

 ! روزید نیهم جز وقت،چ یه

 دهیپرس هم  یسوال چه ی حام. گرفت لحظه کی دلش

  دادن پاسخ اما دانستیم  خوب یلیخ را  جوابش! بود

 با شب،ید و روزید ادی با کرد حس. نه  را یحام به

  او به توانستینم که یجواب و یحام یرندانه  پرسش

 .خودش  زار حال   به برداشته تََرک قلبش بدهد،

 پس را بود  آمدن شیپ صدد در که یبغض لحظه کی

 .زد
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 و کرد نگاهش باز یحام. که نبود یزار و هیگر اهل

 حرف به را زبانش که بود اشسوخته  دل   نیا

 . واداشت



.  دمیند یمحل  یب و یمحل کم ازتون وقتچیه... من_

 م ینداشت باهم قبال... خب یادوستانه  رفتار

 .نبود هم  یمحل یب یول

  

 جان. گرفت گاز محکم را  شیهالب و شد  ریز به سر

 : دیبگو تا کند

 همش...   دمید یوقت د،ینداد رو سالمم  جواب یوقت_

 بدل و رد یهاحرف  تمام من د،یدزدیم رونگاهتون 

 .کردم دوره رو خودمون نیب شده

 هی دنبال همش کردم؟ کار یچ شد؟ یچ ایخدا که 

.  بودم خودم سمت از اشتباه حرکت هی  زشت، حرف

 گرفته دلم منم بزنم، حرف نیبود گفته  خودتون شما

 !گفتم رو یچ همه دمید اومدم خودم به بود،

 

  به سر هنوز و شد گرفته شیصدا لحنش، اریاخت یب

 .بود ریز

 روز،اون  یها حرف با نکنه گفتمیم خودم  با همش_

  یفکر درموردم مون،ی قبل یها حرف به فکر ای

 ... ای... ای جلفم دی کن فکر. دیبکن



 

 یحام قاموس در نیا و یخاک جاده به زدیم داشت

 ! بود زجرآور

 هاحرف نیا. کنمیم خواهش  بسه... اسی..اسی_

 ؟!هیچ

 

 مستاصل کند، آرام را دخترک کهنیا یجا  به حرفش

 در انگشتان و چادر یاهی س و نیماش از نگاه. کرد تر

 سمت به چرخاند سر و گرفت خودش یده یچیپ هم

  چه از دختر نیا دانستی م خوب یحام. جاده راست

 با خودش که یاحساس همان قایدق. زندیم حرف

 فکر او که تفاوت نیا با. بود گرفته اسی ندادن جواب

 به گاهیب و گاه را او ندارد دوست اسی کردیم

  یحام کار که هم بارهک ی کندن و دهد راه خلوتش

 !نبود

. کرد باز را  کمربندش و متوقف یا گوشه را نیماش

 رفتیم دلش. اسی سمت به دیچرخ  شی سرجا آهسته

 بچرخاند خود  سمت به را  دخترک یچانه یه یزاو تا

 یک   دلش یپا. بود کوتاه زیچهمه  از دستش. ..اما

 خواستن؟  همه نیا از شود کوتاه  بود قرار



 !نیبب رومن  اسی_

 

 در یسع و  ابانیخ به بود زده زل حرف  پُر و ریدلگ

 . داشت یدار خود

 حس ی ول. اسی بزنم حرف  یجورنیا دینبا من_

  یچ همه میکن  حل و یبدون تا بگم الزمه! الزمه کنمیم

 .رو

 

 شدیم منحرف داشت ،یرارادیغ و نامحسوس یلیخ

 !داشت فرق  قبل با نشستنش طرز و ی حام سمت به

. یتوقع چیه. باشم داشته یتوقع ازت دینبا من_

 قبل مث ای ،ینکن نگاهمم االن نیهم مثل یتونیم

 . ی بزن ریت با رو مه یسا

 

 دینچرخ  زبانش اما شرم سر از. دیگز  لب دخترک

 "! جورنیا نگو ،یکنیم اشتباه: "دیبگو

 رو تلفنم  جواب یوقت نبود خودم دست اس،ی یول_

  زنگ همه اون. لشیدل از نداشتم خبر و یدادینم

 که بودمت شناخته یجور. شدم منتظر همهاون زدم،



 بهم حتما هم یبد جواب  ینخوا اگه نداشتم شک

 نیا اما . نزن زنگ بدم، جواب خوامینم یگیم

 یحت. افتاده یاتفاق کنم فکر بود شده باعث  یخبریب

  یحال ه ی بزنم زنگ رضا به کردیم وادارم داشت

 همون و بودم نگرانت من.  ستین درست گفتم بپرسم،

 ... که دمیفهم لحظه

 

 به داد هیتک را دستش هردو آرنج   و دیکش یهوف

  محکم انگشتانش  قدرت انیم را سرش و فرمان

 . فشرد

  زد؟یم حرف یز یچ چه از داشت. بود شده وانهید_

 یهمراه و الیدان به تماسش از ؟!گفت ی م چه از

 ؟!اسی با اشپسرعمه روزآن

 اوج به از ؟!گفتیم  اشیدلدادگ از دخترک یبرا

 دوآن یمعمول و ساده یهمراه کی با دنشیرس جنون

 گفت؟یم را هانیا اسی به هم؟ کنار

  الیدان یخانه عروس بعد  روزها بود ممکن که یاسی

 ؟!شود

 



  را هاآن و گرفت شیها پنجه انیم را شی موها چندبار

 به لعنت. درد پر دلش و  بود گم و جیگ. خت یر هم به

 ! روزگار

 یدرد شتری ب که یعشق! عشق به لعنت و او به لعنت

 !یخواستن و ناب ی حس تا شیبرا بود درمانیب

 نبود سخت. لرزاند را اسی اشبارهک ی  سکوت

 کنارش که یمرد. دردش دنیفهم و  نگاه خواندن

 یحت... شهیهم. کردیم یباز  رو شهیهم بود، نشسته

 عاقبت نبود قرار که یعشق! عشقش به اعتراف روز

  بد در. داد یم عذاب را  دخترک نیا و باشد داشته

 یعشق با  کیهر... هردو. بودند آمده گرفتار  یاحوال

! نوپا ی  دوست نیا بود شده اشجه ینت  که طرفهک ی

. بود گرفته  شکل اجبار سر از هم یدوست نیا یراست

 حس. محترم و بود خاص نفر هردو  یبرا کهنیا با

 .است گرفته سخت نفرشان  دو هر به یزندگ کرد

 ...سخت یلیخ

  یدغدغه و  حرف که یزی چ. ختیر رونیب را دردش 

 . بود هم یحام

  همراز ،یصحبت هم... نیا ... یدوست نیا  نظرتون به_

 داشته تونهی م یهیتوج چه بعدا ارتباط، نیا بودن،



 ؟یچ شهیم اسمش... یعنی ؟!خان  یحام باشه

 ... ای کنه دایپ ادامه دیبا... اصال

 

 با را سوالش و کرد" هو " صدا پر و بلند را نفسش

 .داد جواب سوال

 کجا و یک شهیم ،یزنیم حرف ازش که یبعد_

 ؟!اسی

 

 کلمات از بتواند بود محال  یکی نیا یبرا. باز دیگز لب

 .شد  دارعهده را پاسخ یحام خود. ردی بگ کمک

 یعمه عروس هم تو من، یعمه خونه شهیم اگه_

 ... اگه یول! من با هش یتوج! خودم با اون من،

 

 .ندهد ادامه و ردی بگ  را زبانش ی جلو  خواست
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 اگر کرد حس که بود دلش یرو یمی عظ  حجم یول

 .ماندیم قلبش ونیمد ابد تا د،ینگو

 .خودش پاک حس و عاشق قلب ونیمد

 هیبق... ینخوا تو! نشه  ،یلیدل هر  به اگه یول_

 بوده، دلت تو که یاون نشه! نخواد خدا خود... نخوان

. نداره الزم یعنی! نداره  یهیتوج گه ید موقعاون

 ... و منم فقط گه ید وقتاون

 

  خواستیم. دیدزد دخترک از لحظه کی  را  نگاهش

 "! تو و  منم: "دیبگو

 کرده شروعش که یحرف داد حیترج. شد منصرف  اما

 نصفه طور  همان بود، کرده معلومش که یفیتکل بود،

 .آوردیم زبان به دینبا را  هاحرف یبعض یگاه. بماند

 فاصله. زد یلبخند او یرو به و کرد نگاه اسی به

 نیهم در دلش که یازدهغم مرد از خودش، از گرفت،

  با. بود شده فشرده هم به  بارها و بارها هم قهیدق چند

 :گفت دخترک به لبخند، همان

 ؟ !یآشت حاال_ 

 !نبودم قهر من_



 یبرا که ینیبی م متاسفانه یول! بودم کوچولو هی من_

 !ستین مهم یکس

 

 یحرف آمد اسی. درآورد حرکت به را نیماش و گفت

  به را زبانش  اما" هست که خدا به! نه: "دیبگو. بزند

 خود. یحام یجا گذاشت را خودش. گرفت کام

  و بود الیدان از یچشم یگوشه  منتظر که را عاشقش

  خوب. توجهش هر و نگاه هر یبرا زدی م پرپر

 بر که یادوستانه اما منظوریب یجمله   هر دانستیم

  ،کند ییهوا را مرد نی ا است ممکن  اورد،یب زبان

 با نداشت دوست ابدا او و. دهد آزار کند، شکنجه

 خود یخود به. کند یباز  یحام چون یکس  احساسات

 و یحام دل خودش، یده یُسر دل خاطر به کهنیا از

  وجدان عذاب کم بود، گرفته دهیناد را او عشق

 یکار قرارشان و یصبور یبرا خدا کاش. نداشت

 ای خوردند،ی م شکست دیبا هردو ای نیب نیا. کردیم

 یسر... یگرید و برسد قیتوف به یک ی بود ممکن

 افکار نیا که کند فکر یز ی چ به نخواست و داد تکان

 .  کردندیم  مارشیب شکیب مسموم

 .ممنونم یآقاحام شمیم ادهیپ جا  نیهم من_



 چرا؟   جانیا_

 .ادیم رید رضام خونه،  برا دارم دیخر کم هی_

 ؟!شه تموم کارت بمونم یخوا یم_

 

 .کرد رد را لطفش محبت،  با اس،ی  و داشت نگه

 .گهید امیم خودم  ستین یراه!  ممنونم نه_

 

 یحام یارزان را صورتش در نشسته  نیدلنش لبخند

 یحالت و میمستق ینگاه  با داشت او و بود کرده

 . کردیم آب را وجودش خاص،

 پر و حرف از پر. بود زالل  و روشن ی ادیز  نگاهش

 . بود شده معذب اسی اما  احساس از

 !تون اجازه با_

 

 شلوغ به یکم. ماند در یرو دستش و شد ادهیپ

  کرد یراض را خود و داد سامان و سر ذهنش یپلوغ

 . بزند را حرفش تا



 دست و  بسپارد دلش به دل شدینم  و توانستینم

   انیع که یقتیحق از گفتن ... اما ردی بگ را عشقش

  که کردیم باور یکس چه داشت؟ یاشکال  چه بود،

 هیسا از دیشا! استشده دوستش نیتری میصم یحام

 !تر یمیصم هم

 دمتون،ید  کوچه تو و کردم باز رو در  یوقت روزید_

  که نبود خودم دست جون، هاله و الیدان آقا از یسوا

 آشنا که یکس هی دنبال. بودم دوستانه  نگاه هی دنبال

 .آشنا یادیز بود،

 . نکرد  رها را در و انداخت نیی پا را سرش

  بابت اما بزنم روحرف  نیا دینبا دیشا  شما قول به_

  فکر شما و اومد شیپ نمونیب که یسوءتفاهم اون

 بدم، روجوابتون  نخواستم عمدا من نیکرد

 .دیدار برام یگاهی جا چه  دیبدون تا بگم  خواستیمدلم

 

 در یلبه  بر  آهسته چندبار را اشکرده عرق دست کف

 حرف. دیکش یحام  چشمان به را  نگاهش و زد

 .او گوش در یپژواک شد آخرش،

  مثل درست. یحام آقا دهیم قلب قوت بهم  بودنتون_

 استرس، اوج  تو ،یینها امتحان جلسه سر که یوقت



! میدیدیم رو معلممون ناشناس، مراقب همه اون نیب

 گم؟یم یچ دیفهمیم

 

  با دخترک که بود نیا یبرا  یحام یشده مسخ نگاه

 . بود کرده فلج را وجودش حرف، نیا

  نرم د،یبگو ی زیچ یحام دهد اجازه کهآن بدون و گفت

.  بود زده را حرفش. شد دور  جا آن از و برداشت قدم

 دل با یکار  اما. یگرید زی هرچ ای بود نید یادا اگر

 از. دیترس یگرید هروقت از شتریب که کرد یحام

  نشانه را قلبش چطور دخترک. احساسش از. خودش

 کرد؟  ادا چشم در  چشم را هاحرف نیا و رفت

 یرو آدم نیتر درمانده کردی م فکر  خود با هربار

  لحظه، نیهم . بود حاالنیهم یدرماندگ اما  است نیزم

 را ییهاحرف  چشمانش در رهیخ دخترک. جا نیهم

  کم دلش. بود لرزانده باره هزار را قلبش که بود زده

 یجمله  دو با هم  اسی حاال که بود نفهم زبان

 که یدل یپا و دست با. کردیم کوک را  او منظوریب

 دست شد باعث که یدل کند؟ چه  خواست یم د،یلرزیم

 مانده جا به اس  ی رد از یوا و یگوش سمت کند دراز



  را دخترک یشماره  یااراده چیه یب . آن یرو بر

 .گرفت

 از امان و شمردیم را هاآن... سوم دوم، اول، بوق

 !" کن قطع! نه: "زدیم بینه که یعقل

 ! الو_

 

  دیدم تازه جان شیصدا! بود نکرده قطع که خوب چه

 .اشخسته  کالبد در

 میبذار جواب یب رو یحرف  چیه ستین  ما مرام تو_

 ونیم که  حاال قلبت، قوت شدم که حاال!  اسی خانوم

 ، یمن ی  آشنا نگاه هی دنبال گه،ید یآدما

 شه باعث ایدن تو تونهی نم یزیچ چیه  بگم خواستم

 !کسچیه  و یچیه! اسی کنم یخال روپشتت من
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 . کرد قطع را یگوش و زد را  شیهاحرف 



. آوردیدرم را قلبش  ر  یپ دانستیم که ییهاحرف 

 ! اندکرده چه دخترک با دانست ینم که  ییها حرف

  اسی گرید بارک ی فقط گر،ید بار کی اگر داشت حتم 

 شیبرا دلبرانه نیچن و باشد داشته یبرخورد  نیچن

  افسار حاال از تر شیپ و شتریب دلش قطعا بزند، حرف

  چطور وقتآن. تازدیم چهارنعل و کندیم پاره

 س،یه: "دیبگو و بزند یدهن تو دلش  به خواستیم

 !" نکن یعاشق

 قلبش و زدیم رفتن از دم داشت حال به تا چطور

  کرده شجاعش و زبان بلبل اسی از یدور مرد؟ینم

 دو خواستیم و زدیم  بخشش و بذل از دم که بود

  شکش؟یپ! کند شکشیپ الیدان به را او یدست

 ریت سرش در یدرد کند؟ شکشیپ را  او بود قرار

 کندن جان از  ،یگرید به اسی کردن شکشیپ.  دیکش

 اسی بود؟ دانیم نیا مرد کجا او و بود ترسخت  هم

 یدوست  نیا هیتوج و عاقبت  یبرا دیبا. داشت  حق

 به دادینم دل و شدیم کر و کور دیبا. کردیم یاچاره 

  بارکی کهنی ا از یوا و دختر نیا منظوری ب یهاحرف 

 یوهیم نیا به. باشد کینزد او به قدر نیهم گرید

 پر را نشیماش تمام که یاسی یده یچیپ  یبو. ممنوعه



 دیتشد را سرش در دهیچیپ درد داشت بود، کرده

 .  کردیم

  ریز آتش کهنیا از قبل. کردی م صحبت  الیدان با دیبا

  او. بکشد  شعله و ردیبگ گر گرید بار عشقش خاکستر

 . بود داده قول اسی به
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  یها ابانیخ  در هنوز او و بود شده کی تار کامال هوا

 و هاله تماس. دیچرخیم تهران روشن و شلوغ

 و برود خانه  به زودتر نشد باعث هم  زیعز ینگران

 ال،یدان تماس با بود،  نُه به کینزد ساعت  که حاال

 و یرانندگ مدت یهمه. برگردد تا کرد دلک ی را دلش

  کردی م فکر نیا به داشت گاهش، به گاه یهازدن قدم

 را اسی دیبا  چطور. کند مطرح الیدان با دیبا چطور که

  گفت؟یم  هاله به دیبا چطور اصال دهد شنهادیپاو به

 اسی با ازدواج قصد برادرش کردیم فکر هنوز هاله

 یکارپنهان در یسع شه یهم یحام گرچه. دارد را

 نیح برادرش چشمان دانستی م خوب هاله  اما داشت

 .درخشدیم یترخاص   جور اس،ی از زدن حرف



 :گفت گرفت، را سراغش که الیدان

 . حاال امیم. رونمیب_

 شام ما به تویب زیعز! که میشد هالک. پسر زودتر_

 مگه؟ دهیم

 !امیم دارم_

 

 اسی با. بود نیهم خودش با قرارش. رفت یم دیبا و

 کردیم را فکرش که یزیچ از کردنش، مطرح  اما! هم

 الیدان چشم  به را اسی بود قرار. بود ترسخت  هم

  که کردیم را کارنیا دیبا چطور چطور؟ اما. اوردیب

 اسی ارزش از یاذره دی نبا نباشد؟ شنهادیپ کی هیشب

 انیم را شام. کردیم کوچک را اسی دینبا. شدیم کم

 یسع او و کردند صرف هاله و الیدان  یهای شوخ

. دیای ن پررنگ گرانید چشم  به یلیخ سکوتش، کردیم

  شیرو و دست رفتند، آشپزخانه  به که زیعز و هاله

 ترکم اشیگرفتگ گر کرد حس یوقت و  دیپاش آب را

 چند با داشت الیدان. گذاشت هال در پا است،شده

 پاوربانک کی خودش  یبرا مختلف، یباطر 

 در معموال که کارها  لیقب نیا  از! ساختیم

 :گفت و نشست کنارش. دادیم انجام ادیز اشی کار یب



 به یآورد رو که گید ته   خورده  رتیکفگ_

 ؟!بارته یز یچ واقعا ای ؟ییخودکفا

 

  یلبخند. بود داشته نگه شیها لب با را چسب نوار

  حال همان در و آورد نیی پا را چسب. زد او به پهن

 یاصول و  درست را های باطر و میس داشت یسع که

 : گفت بچسباند، هم به

  اوستاست پا هی تون،ی حاج! هست یل ی خ که بارم_

  و ریکفگ و گید اون فکر دیبا اما! خودش واسه

 . گهید بود ناشمیا

 فکر من ال؟یدان ینالیم یدار همش چرا واقعا_

 رمی بگ ازت یحساب درست وام هی شهیم االن کردمیم

 .بعد تا

 

 تمام را کار  تصور حد از  زودتر یلیخ  هاله و زیعز

 با زیعز آمد، که وام اسم. برگشتند یچا  با و کردند

 : گفت یدلسوز

 یبش یکی ضامن یتونی م مادر یحام وام، نیگفت_

 ازدواجش؟ وام واسه



 

!  که بود نشده باز حرف سر هنوز. بست چشم یعصب

  جواب  کند یتند کهآن یب اما بودند؟ برگشته چرا

 . داد را زشیعز یعمه

 عمه؟ یچ وام_

  چارهیب. خانوم منور نیا ینوه برا! ازدواج وام_

 هی و زنهی م رو همه به داره ماهه سه دو گفتیم

 وام اسم که االن. گفت من به روزمید! داره  کم ضامن

 ؟یدار  الزم وام تو مگه یراست. اومد ادمی نیآورد

 

 .شد حوصله یب یکم

 الزمه کجا و یک دیبپرس باشه . بود یشوخ. عمه نه_

 ! حتما برم،

 .بده رتی خ خدا. بگردم دورت یاله_

 

 :گفت و گذاشت مقابلشان را ها یچا

  نظر به. یدار  الزم پول کردم فکر. مادر  خداروشکر_

 و قسط نیا ریدرگ خودشو دینبا تونهیم تا آدم من



 آدم نداره برکت هم اصال. دردسره همش. کنه هاوام

 !ازدواج وام خصوصا. کرد خرجش  کجا فهمهینم

 

 : گفت هدف یب و برداشت ییچا هاله

 ستیب و صد بعد باشه حواست! شمان با الیدان آقا_

 مام وام سمت ،یریبگ زن  یخواست دور، به بال سال،

 ! ینر

 

 . داد را  جوابش زیعز

 خودش نیا ه؟ یچ سال ستیب و صد زمیعز هاله یوا_

 شه یراض کشمیم روخودم دارم من. رقصهیم نزده

  یجورنیا یدار تو شده، رمید گمیم. ازدواج به

 . تمام گهید که یگیم

  هل، عطر. دینوش را شیچا  از یا جرعه خنده با هاله

 .کرد معطر را دهانش

 من چشم از ؟!جون عمه آخه دهیم زن نیا به یک_ 

 !توروخدا نینب

 ! جورنیا مبچه  به نگو_

 ؟ ینازیم بش که تبچه  داره یچ. عمه خدابه  واال_



  باشه، نداشته که هم یچیه. نازمیم بهش مه،بچه _

 !هست که گرفتنش زن وقت

 !دهیترش هم نمه هی ،یکن  حساب  یبخوا بله  که اون_

 ازم یکی  هربار روزانیا خدابه. خودشه ریتقص_

  یمادر خوادیم کنمی م فکر پرسه،یم رو  الیدان احوال

 براش  یکار چیه چرا که! سوال ری ز ببره رومن

 .کنمینم

 

  باز را بحث سر یحام تا شدی م ایمح داشت زیچ همه

! باشد جانی ا هاله دیبا چرا خوردیم افسوس فقط. کند

 جعبه در و  برداشت را چسب و اضافه ی هام یس الیدان

 و سمت  به را بحث داشت باز زیعز. گذاشت ابزار

  هر الیدان و کشاندیم خودش یعالقه مورد یسو

 به و برداشت را جعبه. خورد ی م حرص  شتریب  لحظه

 :دیغر هم بای تقر. برد اتاق

 ! کن بس توروخدا. ستمین مود رو اصال  امشب زیعز_

 مادر یحام مثال؟ یبود  مود رو یلیخ  گهی د یشبا_

 شد؟ تند چه من یجمله  دوتا سر  باراون ادتهی

 



 :دینال الیدان ، یحام  یجا به

 برم؟ قربونت یگیم ی ه چرا شمیم تند یدونیم_

 خب؟  یریگی نم یجد چرا گمیم یه یدون یم که تو_

 

 هفت_ و_هفتاد _و_ صد_پارت #

 وجود از خواست  و کرد  نگاه یحام و هاله  به دوباره

 پس. ببرد استفاده شنهادشیپ و خودش نفع به هاآن

 :گفت

  گه یم  نه. کردم یمعرف  بهش دختر عالمه هی_

 ن،یستین بهیغر که شما. خوام ینم گهیم  نه خوام،یم

  اد،یم خواستگار براش دخترا نیا از یک ی  هربار واال

 چیه. شد یم من عروس کاش که شهیم کباب من دل

  خانوم همه. بهتره یکی اون از گفت شهینم رو کدوم

 هی هیسا و اس ی برا یسر اون نیهم. تموم یچهمه  و

 حاال. غم از زدمیم پرپر داشتم من اومد، خواستگار

 ...  اسی اما خورهینم بهش اخالقش کم هی هیسا

 

 هم بعد و یحام یرو نشست هاله یزدهوحشت  نگاه

 . دادیم ادامه  داشت هنوز زی عز اما الیدان



 میمر ای. دادم شنهادیپ رو آرزو بهش شتریب صدبار_

 ... خانوم مهربانو سوگل   عزت، آقا دختر

 

  هاله و الیدان نگاه و بردی م نام یکی  یکی داشت او

 امتداد  هاله نگاه و هم چشمان در خوردی م چرخ

 نام داشت هم را اسی  زیعز. یحام  سمت افتییم

 ! یحام  یجلو همآن. بردیم

 : گفت و زد کنار را یچا  ظیغ با الیدان

  امواتت، ری خ زت،یعز جون یول حله،  زیعز باشه_

 یه یدار هم تو ام،ی خط خط . شو من الیخی ب رو االن

 .مخم رو یریم

 

  حواسش یحام و شدیم تلخ داشت. شدیم تند داشت

 :گفت که دارد یبرم تَرک  زود جانش عمه دل بود

 !که گهی نم یبد زیچ  عمه ؟یشیم  یعصب چرا_

ت  ازدواج. مناسب  سنت حاضر، تخونه   معلوم، کار 

  ها حرف نیا  یهمه دنیشن  از رو خودت هم. گهید کن

 .شه راحت عمه الیخ هم کن، مهیب

 



 دوست اما بود نکرده پر را وجودش تمام خشم هنوز

 تا نه . شود مطرح ازدواجش بحث فعال نداشت

 .بود نشده روشن زهایچ یلیخ فی تکل کهی زمان

 ؟یگیم چرت  ؟چرایحام  هیالک مگه_ 

  هوی بپر میگی نم ه؟یالک گفتم مگه من چرا؟ چرت_

. برد اسم  عمه االن دختر همه نیا! که ریبگ روی کی

  ؟!یخوای نم ،یخوایم! خب یگینم  درست چرا

 یم رو ی دختر  طور چه اصال چرا؟ ، یخواینم اگه

 ؟ ! یخوا

 

 ادیفر اشحنجره  از تا بود کرده سپر را سکوتش

 . نزند رونیب

  یحساب درست  که سرته تو یاگه ید  زیچ هم اگه_

  من انتخاب خوامیم. شم عاشق خوامیم بگو. بگو

 خالصه. ستین ها نهیگز نیا نیب منه یگز! باشه

 .الیدان نکن سختش انقدم و کن مشخص روف یتکل

 

 برده هم را اسی اسم زیعز . بود مانده  باز هاله دهان

 نگاهش گرید یطرف از گفت؟ ی نم یزیچ  یحام و بود



 و خودش فقط و الیدان ن یخشمگ صورت در گشتیم

 .دندیفهمیم را نگاه نیا  یمعنا الیدان

 روخودش   جورنیهم م،یگی م یزیچ هی  تا! نیبب! ایب_

. مادر یحام نکن خسته رو خودت. راه اون به زنهیم

 .کنهینم ُخرد هم تره حرفم برا نده، دق رومن تا نیا

 

  را خشمش بود، دلش در که یزیچ و شی هاحرف زهر

  موتور چ یسوئ. جست  جا از و رساند خود اوج به

  یرو از بود، گرفته  امانت غروب از که را رضا

 قهر یسابقه. شد رد کنارشان از و زد چنگ  طاقچه

 با زیعز. چوقتیه.  نداشت زدن رونیب و کردن

 : گفت ینگران

 نیا یریم  کجا مگه؟ گفتم یچ پسر؟ کجا! یوا یا_

 شب؟  وقت

 

 یهمه با. بنشاند غم به را مادرش اوردین طاقت دلش

  زانو یرو و  برگشت بود، شده جمع دلش در که یدرد

 :گفت و دیبوس را شیموها یرو. شد خم



. زیعز خودم  با کنم خلوت  کم هی بذار. باشگاه رمیم_

 .مونمیم جااون شب. نباش  نگرانمم

 

 .گرفت بغضش

 ال؟ یدان_

 .کم هی باشم تنها بذار. زیعز نباش  نگران_

 

 هاله. کند سست را شی پا زن، بغض تا نماند و گفت

  یحام و کردیم یتابیب زیعز. بود شده پنچر رسما

 .کردیم آرام شیها حرف با  را او داشت

. باشگاه رمیم دارم گفت  خوبه. ستین که  بچه عمه_

 از ،یزدی م رو تهش و سر رفت،ینم  اگه جاماون

  من رو؟ تبچه  ینشناخت. آوردیسردرم رضا شیپ

 .ششیپ رمیم صبح خودم

 .ییجا بره بذاره رومن نشده حاال تا یول_

  که من  نظر به. یستی ن تنها راحته  الشیخ  االنم_

 با بدونه. خودش با کنه فکر کم هی بره بذار. بهتره

 . چنده چند خودش

 



 :گفت و کرد تمام را  سکوتش هاله

. بگه تونهینم یول داره دوست رویک ی دیشا  بابا_

 د؟یکنی م تشیاذ چرا

 

 شده زیر  یچشمان با. صورتش در شد قیدق یحام

 :گفت

 تو؟ یدونی م یزی چ_

 

  استکان و ینیس کردن جمع  با را خود  و گرفت نگاه

.  دادی نم را یحام جواب. داد نشان مشغول ها

  شده کج برادرش با. کردینم  هم  نگاهش که طورهمان

 : گفت هاله به زیعز. بود

 تو یکس بدونم کجا از  من. که زنهینم  حرف  خب_

  نه؟ ای هست خودش فکر

 

 :گفت و کرد نگاه برادر و خواهر به خواهش با

  رو شما  جواب دیشا دی بپرس ازش برم، قربونتون_

. بزنم حرف  باهاش ستمین  بلد من. داره حق دیشا. داد

  رو شماها جواب. دیبزن حرف باش یدوست در از شما



 دوستون هم  یلیخ. راحته یلیخ شما با الیدان. دهیم

 .داره

 . هست  یزی چ هی وسط نیا واقعا دیشا... دونمینم

 

 دستش از را ینیس. شد بلند هاله از زودتر و گفت

 تنها را او هاله اما. برد آشپزخانه به و گرفت

 اش یدلدار و  ماند کنارش  هم شب یانتها تا. نگذاشت

 . بود نیسنگ  یحام به نگاهش اما داد

 

 هشت_ و_هفتاد _و_ صد_پارت #

 

  و خواهر و  بود دهیخواب  هال در زیعز خواب، موقع

 آن و پهلو نیا اما بود خاموش چراغ. اتاق در برادر

 و است داریب دخترک داد یم نشان هاله شدن پهلو

 زبان  به که دارد یدرد او دیفهمیم  خوب یحام

  هاله. ستیچ دانستیم هم نگفته که یدرد . آورد ینم

  خبر یز یچ از چون. بود ریدلگ برادرش دست از

 است اسی عاشق برادرش کردی م فکر چون. نداشت



  یطور نی ا را برادرش چون. گذاردینم  شیپ پا اما

 .بود نشناخته

 

 !ستین یکنی م فکر که یجوراون هیقض هاله_

 

  نبود، و بود هرچه هیقض.  نگفت یزیچ.  کرد سکوت

 یحام و آمدیم زیعز یها نهیگز انیم د ینبا اسی اسم

 !بود هاله منطق نیا. کردیم سکوت دینبا

 

 هاله؟ _

 

 . نزد یحرف باز و کرد دیتمد را سکوتش

  یزیچ هاله؟ یدونیم یز یچ تو ال،یدان درمورد_

 ؟یبگ من به  دیبا که هست

 

 ...سکوت هم باز و

 داشت هم هاله که  نبود کالفه کم  خودش یحام

 جگرش در یسوز بد خودش. کردیم ترشیعصب



 چه برادر نیا دل در دانستی نم که هاله  و بود نشسته

 کی اما. کردیم قضاوتش داشت پاست، به ییغوغا

.  دادیم آزارش داشت که بود انیم نیا هم گرید زیچ

 .دیگوینم و داندی م یزیچ هاله بود مطمئن

  حتما پس.  زدی نم حرف یخودیب. شناختی م را هاله

  که او... اما است خبر  چه الیدان دل در دانست یم

 ... بود برده را الیدان دل  که یکس بود؟

 اگر و بود؟ نگفته قبل از هاله چرا پس بود، اسی اگر

 .کردیم دق دخترک..." نبود اگر" نیا به یوا نبود،

  باشگاه به اسی کهنیا از قبل تا زود، یل یخ صبح دیبا

 .زدیم حرف الیدان با برسد،

 *** 

 

  سمت نگاهش خیم بود، برگشته خانه به یوقت از اسی

  یجور. جستجوگر و شه یهم از ترقیدق. بود هیسا

 کند فکر شدیم باعث  حرکتش هر که بود مراقبش

 از. است داده انجام را رفتار نیا منظور  با هیسا

 کهنیا از ساخت،یم قصه خود یبرا ه یسا یهانگاه 

 مهشاد که روزشان ید یهاعکس  و نشستیم کنارش

  نشانش را بود کرده ارسال تازه و گرفته نشیدورب با



  و ختیر  خورش شیبرا یوقت بارک ی یحت. دادیم

 :گفت

 ازت؟ کشهیم  یگاریب الیدان! اسی ایشد  الغر  یلیخ_

 ماه! هاارهیب رودخلش  داداشمون بگم بگو آره اگه

 !ینبود اشتهایب انقد هم رمضون

 

  و کارها نیا تمام پشت یخاص یمعن کرد  حس اسی

 کار به لفظ کردیم حس یحت. استنهفته هاحرف 

  نیا و! یحام به برگردد د یشا هم" داداشمون" یبرده

 . بود شده نیبدب هیسا به بدجور اسی یعنی

.  دادینم پس نم و بود لکسیر یادیز که یاه یسا

 و امیپ از یگوش کردن پاک درمورد کرد یسع چندبار

 ریز کرد یسع. بپرسد خواهرش از ،یحام  یها تماس

  با بخواهد که دیدی نم یمشکل یحت بکشد، را زبانش

  خواستیم  هربار هم باز اما کند، سرزنش را او یتند

 کرد فکر خودش با. شدیم مانیپش کند، باز زبان

 حرف قصد هیسا اگر. استبوده درست یحام حرف

  هم خودش پس. کردینم  صبر حال به تا داشت، زدن

. برسد درستش وقت تا داد یم او دست  به ییآتو دینبا

 وقت که گرفت مختلف ماتیتصم قدرآن عاقبت و



 یز یچ. دیخز  پتو ریز او از زودتر هیسا و دیرس  خواب

  خواهرش به یجور. کند باور خواستینم اسی که

  رفتنش خواب به نیا کردیم فکر که بود شده مظنون

 او به رو که خصوصا. استبرنامه  و نقشه با هم

 کار داشت مختلف افکار. بود بسته چشم و دهیچرخ 

 گرفته پا َشک   نیا به نداشت دوست و  دادیم دستش

 تمام اما. رفت خواب به و بست چشم. دهد بال و پر

 بود افتاده رونیب پرده از که یراز کابوس با را شب

 از زودتر شد  باعث صبحش تا شب یخوابیب. گذراند

  حاضر هم زودتر و شود جدا  خوابرخت از شهیهم

  در قایعم هیسا زد، رونیب  خانه از رضا با یوقت. شود

 کی. کردیم ترک را خانه یکسل با او و بود خواب

 بودن خلوت و بودند افتاده راه شهیهم  از زودتر ربع

 نداشته دنیرس رید استرس شدیم باعث  هم شهر

 باشگاه خود تا که رضا رفتار با جهینت در. باشد

 گذاشت، سرش به سر یکم و زد  حرف شیبرا

  او باشگاه مقابل برادرش یوقت. شد برطرف کسالتش

  یرو پررنگ و یمیصم یلبخند دخترک کرد، ادهیپ را

 .داشت لب

 قفل در  را دیکل و داد تکان برادرش یبرا یدست

 دوستان از تن چند بود قرار امروز ه یسم. چرخاند



  دیجد یهای ورود به توجه با و اوردیب  را همکارش

 دیجد ینام ثبت کار یکل دانستیم اسی هرروز، در

 و لبخند همان حفظ با داشت دوست که  بود نیا. دارد

  کش. کند شروع را کار قبلش ساعات رخوت از یدور

 ...اما رفت نییپا را پله چند و برداشت را چادرش

 در شیپا. شنودیم پچ پچ یصدا کرد احساس آن کی

 گردن سو آن و سو نیا به و کرد دقت یکم. ماند هوا

 پچ پچ یصدا باال از. بود نکرده اشتباه نه. دیکش

.  رفت باال دوباره  را رفته نییپا  یهاپله. دیشنیم کردن

  را نگاهش د،یرس که پاگرد به. نیپاورچ و صدا کم

  هر صداها کرد حس. مردانه سالن در پشت به دیکش

 دیشا کردیم فکر ابتدا. رندیگیم اوج شتریب  لحظه

 رفت، که باالتر پله سه دو... اما باشد ارشیک

. نبود یسخت  کار ال،یدان  و یحام یصدا صی تشخ

 .رفتند یم باالتر لحظه به لحظه که ییصداها
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  هیشب شتریب شانیصدا اما ستدیبا جاآن نداشت دوست

 انیم بود مانده او و  صحبت تا بود شده بگومگو



. بماند کهنیا نه و شود رد تفاوتیب شدی م نه. هاپله

 نیهم ا،ی دن اتفاق نیتر رممکنیغ نظرش در دیشا

 ناگهان. بود الیدان و یحام  یدونفره کردن بگومگو

  صدا،. نشست نرده یرو دستش و دیشن آشنا نام کی

 .بود یحام یصدا

 که شب،ید تمام فقط نه. خته یر هم به و یعصب ی  حام

 جانیا به تا  بود رفته کلنجار خود با را  روز چند نیا

 را اسی نام و شود الیدان یرو در رو و دیایب. برسد

 و تشک یرو بود نشسته پسرک. آورد زبان بر

 یحام که بود خواب غرق. نداشت برخاستن یحوصله 

 وقفه یب یهاتماس  با را اشیگوش بود مانده کم و آمد

 افتاد دوباره کرد، باز او یرو به که را در. بسوزاند

  ارشیک یشبها از یبعض مخصوص که یتشک یرو

  داد؟یم اجازه یحام مگر  اما بخوابد خواستیم. بود

  را او یها  حرف و زیعز سخن  خوش  ی  طوط  بود شده

 .کردی م تکرار

 یش بلند حرف  دوتا سر که یشد بچه انقد یک از_

 ال؟ یدان رونیب یبزن

 ...بعدا. یکی تو ی حام کن ول_



 چرا گوش؟ پشت یندازیم یه چرا پسر؟ یچ بعدا_

 نیا کنمینم درک من آخه؟ یکن  یم سختش

 . الیدان رورفتارهات 

  کار رو زیعز. کنمینم درک  رو تو یرفتارها  منم_

 که نهیا حشیتفر. بوده نیهم شهیهم زیعز. ندارما

 ور نیا رو  یدختر  هر شب، تا صبح صبح، تا شب

 دیبا من  و ادیم من به کنه فکر نه،یبیم وراون

 شبید از وسط؟ نیا گهید یگیم یچ تو  اما. رمشیبگ

 .یتازونیم یه و اون میت تو یرفت

. پسر می گیم خودت واسه ؟یگیم یچ  ؟یمیت چه_

 یه چرا. رفتارت از ناراحته عمه ینیبیم یدار

  انتخاب که یی نایا بگو کالم هی بابا ؟یکن یم کشی تحر

...  هیبق و  میمر و آرزو  و هیسا و اسی واسم، یکرد

 اگه البته. نهیا اونا با من مشکل ای نه،یا بشونیع

 آرومش کن  یسع بعدم ،یدار هرکدوم با  یمشکل واقعا

 .یکن

  هربار باز نکردم؟ آرومش مگه نگفتم؟ بش مگه_

  ییچا دوتا زیعز ما، یخونه  تو نشست اومد یکی

 ایب گفت و وسط اون نشوند منم جلوش، گذاشت

 تونمینم. کسمههمه زمه،یعز مادرمه،. میکن شروع



. ستنی ن من لیم باب  هاشنهیگز آره. که بپرم بش

 خودم برا دارم یالک کنهیم فکر اما. گفتما  هم بهش

  بگو بش برو تو ،یکن  کمک یخوایم! زنمیم زر

 . بوده نی ا الیدان حرف

 

  یحام خود، الیخ به تا سرش یرو دیکش را پتو

 با را پتو و کنارش نشست قیدق او اما  کند شیرها

 . انداخت  یاگوشه به و دیکش او یرو از حرکت کی

 ال؟یدان تهکله  تو یچ_

 

 .شد جمع خود در و کرد یبلند نوچ

 نه؟! یحام یکنی نم ول_

 .میبزن  حرف اومدم_

 .گهید می زنیم میدار_

 .دارم کارت نیبش شو بلند ؟یجورنیا_

 

 . زد صدا را او نام باز و  رفت ترعقب یقدم خودش

 . ومدنین ا ینییپا تا بجنب. گهی د پاشو_



 

 !"ومدهین اس ی تا: "گذشت سرش از و

 

 . نشست شی جا در و کرد یگرید نوچ

  یدغدغه نیبزرگتر ا،یدن کار نیمهمتر االن نمیبب_

   داداش؟ آره منه؟ گرفتن زن شما یهمه 

 ! آره کن فکر_

 ! مایافتاد یریگ  چه!  بابا یا_

 ! الیدان_

 .یبگ  یخوایم یچ نم یبب بگو. باشه بابا باشه_

 

  گفتن دیق است ممکن کند، دیترد یا ذره اگر دانستیم

  یب و مکث یب و گرفت ینفس پس بزند را زیچ همه

 : گفت هیحاش

 ؟ی دار مشکل عمه یها نهیگز  با چرا یگفت_

 ... که  باز_

 ! الیدان_



 یچ به یخوایم. یگیم یچ فهمم ینم آخه د_

 ؟یبرس

 !کدومه خودت مدنظر ینهیگز بدونم کهنیا به_

 ! ستین زیعز  یهانه یگز تو  باش مطمئن_

 !ستمین مطمئن_

 

 .دهد حیتوض شد باعث  الیدان یپرسش  صورت

 یداشت مسئله ینیحس و راست عمه یهانه یگز با اگه_

 .یکردینم  سکوت ،یبود  مخالف و

 کردم؟ سکوت من_

  سکوته  نیع قایدق ،یزن ینم درست  حرف یوقت_

 از زنمیم  خط خودم رواون  ،یچیه که آرزو. گهید

 !ستگه ید یجا دلش خودش دونمیم  چون. ستیل

 

 .دانستیم هم الیدان را نیا

 

 دونمینم و دمشیند گهید  یبچگ از که  هم رو میمر_

 ... هیخوب دختر خب که سوگل. شده یدختر چطور االن



 !استیرو و توهم تو  یلی خ فقط_

 رونیب را او زبان ریز  شدیم پس. زد لبخند آهسته

 .دیکش

 !ونیکتا آها گفت؟یم عمه بود ی ک یکی اون_

. رمیبگ رواون برم مونده نمیهم! حتما! جون یکت_

 یدختره. شه  زونشیآو باشه  یکی دیبا خدا یشه یهم

 یهرک  کرده فکر استساده مام  زیعز! یپولک

 !هی کاف خوشگله،

 

 یب داشت، هم دار ادامه ینفر هزار ست یل کی اگر

 اسی و آوردیم زبان بر را هاآن  تک به تک نام شک

 اسی به که  حاال نه... اما ستیل ته داشتی م نگه را

  ،یگرید ینه یگز هر و هیسا  از قبل پس.  بود داده قول

 .او به دی بخش را نوبت

 نمیبب بده، حی توض زیعز برا لیدل با جورن یهم. خوبه_

 یخواهرا  نیهم! نمیبب اصال. دهیم ریگ بهت یک   گهید

 هم ش،ی شناسیم هم! اسی که،ی کوچ اون... رضا

  عمه... کهنیا هم. ادیم نظر  به یخوب و  مقبول دختر

 !داره دوسش



 

ت اون هم: زد داد سرش مغز در یکس  !"داره دوس 

 همان نزد، یحرف چیه آن کی کهنیا و الیدان سکوت

 کرده سکوت چرا. داد ستی ا حکم یحام  قلب به لحظه

 کرد؟ینم مخالفت زد؟ینم یحرف  چرا بود؟

  هنوز اما ی حام. رفت ساز یچا سمت به و شد بلند

 .بود نشسته جاهمان

 

 هشتاد_و_ صد_پارت #

 

 و دیشن را ساز یچا شدن روشن هم بعد و آب یصدا

 یصندل یرو  را خود الیدان. نداشت جان  هنوز قلبش

 .دیایب  خود به تا خورد یاکه ی یحام و کرد رها

 ! الیدان مایزدیم حرف  میداشت_

 . گهید میزد_

 . یکرد سکوت! اسی گفتم_

 .بسه. داداش بسه_

 . الیدان_



 یبر یکنی نم ول چرا ال؟یدان الیدان یه  هیچ  ه؟یچ_

 ؟ یحام

 یموافق اسی با. الیدان نمت یبب ؟یچ یعن ی االن نیا_

 درسته؟

 

 :گفت که  یوقت بود داد هیشب شیصدا

 ! نه_

 !گهیم یاگه ید زی چ  که رفتارت  نه؟ چرا نه؟_

 رو نرو یه ! زیعز نشو  تو. قرآن تورو بردار دست_

  رو اسی و کورم من یکنیم فکر. اعصابم رو. مغزم

 نم؟یبینم

 .یزدیم روحرفت  که شیدیدیم_

 

 . زد داد

  ن؟یش من  الیخ یب تا بزنم دیبا  یحرف چه ؟یحرف  چه_

 !خالص  و بگم روهمون  دیبگ

 



 افتهی جرات  ییگو و یحام صورت در شد براق و زیت

 و زد کنار را بود کرده سکوت مدت نی ا هرچه باشد،

 .گشود زبان

 و دیچرخ یم  یه خوامش؟ی نم بگم یزبون چه  به بابا_

! خوامشینم! اسی به دیرسیم باز و دیچرخ یم

 ن؟یا فهم سخته.  خوامشینم

 

  نفسش هربار و دیشنیم دخترک را کلماتشان تک تک

 شیپا. بود  یحتم مردنش جمله، نیا  با اما رفتیم

 را او یصدا. بود نمانده سقوطش تا ی ز یچ و دیلرز

 در پشت از  را شانیها هیسا. دیشنیم چاه  ته از انگار

 کم سرش در شانیبگومگو یصدا و دید ی م یا شهیش

 از اصوات لیتحل  و کی تفک قدرت اما شدیم ادیز و

 دنیشن از گرفت درد مغزش. بود شده خارج توانش

. الیدان زبان از. بود دهیشن او زبان از که یاجمله 

 یوقت  یکار زخم اما... بود عاشقش ..که یپسر

. دیشن هم را بعد یجمله  که قلبش وسط نشست  درست

  جانانه َچک   کی که یادیفر. ادگونهیفر  و پرصداتر

 .دیایب خود به  تا صورتش یتو  خواباند

 ؟!شی ریگینم خودت چرا اصال_



 

 تعارفش داشت کرد؟یم  شکششیپ یگر ید به داشت

 خودش؟ از ریغ یکس به کردیم

 :دیغر. رفت باال  و شد مشت یحام دست

 !الیدان دهنت تو زنمیم ، یبگ گهید یکلمه  هی اگه_

 

  به محکم یدست و فرستاد رونیب صدا پر را نفسش

 .زد که یحرف از شد مانیپش  هم خودش. دیکش صورت

 هی طرف اون از. اعصابم رو  رفته زیعز. کردم غلط_

  یشکیه. هیچ دونهینم یشکیه که دلمه رو یدرد

 تو یول. گفتم یچرت چه دونمیم خودم. چمه دونهینم

  که یدختر. بفهم یکی تو.  داداش گمیم  یچ بفهم یکی

 اسمش داره  بار هر. منداشته خواهر مث. مهی آبج مث

 خوادینم دلم بگم یجور  چه. هیبق  زبون رو ادیم

. ناموسم سمت ؟!اسی  سمت شه دراز یکس انگشت

 اما کنه دایپ عروس خوادیم خودش الیخ به زیعز

  یب انقدرم من! گناهیب دختر اون رو ذارهیم اسم داره

 ش،خونه  برده گرفته دستمو رضا یوقت ستمین رتیغ

 یچهمه  رو ببندم چشم خواهراش، کنار ش،سفره سر

 همون من برا اسی. خواهراش  سمت بپرم هرز و



 نداشت حق یشکیه که مونهکوچه  یکوچولو  دختر

 از. میداشت رو  هواش رضا و من که انقد کنه تشیاذ

  گفت بهم خواهراش ی جلو رضا که  یروز همون

. خواهر دوتا نیا رو ببندم چشم دیبا دمیفهم داداش،

  گهید جور  اسی به تونمی نم وقتچیه وقت، چیه من

 اسی به احساسم. زهیعز برام یلیخ کهنیا با. کنم نگاه

 گفتم یمزخرف هی االنم. خوادیم زیعز که  ستین یاون

 ... که

 

  بسته معموال که یدر. کرد ساکتش در کوبش یصدا

 قدم کی یحام. داشت راه نییپا یطبقه  به چون. بود

 ...باشد اسی اگر. د یلرز تنش و رفت عقب

 همان با. چرخاند قفل در را دیکل و رفت جلو الیدان

 یاعضا از یدختر. کرد باز را در ساده  رپوشیز

 . بود باشگاه

 بله؟ _

 

 .دیرس چشمانش به بعد و  کرد نگاهش  کوتاه دخترک

 .فرهمند یآقا. سالم_



 باال؟  نیاومد یچطور شما. سالم_

 . بود باز در_

 بود؟  باز_

 

 صورت در که یبهت از ،ی حام یصدا در نشسته بهت

 به تری طوالن ینگاه دخترک. بود  شتریب هم بود الیدان

 .ال یدان سمت  دیچرخ باز و  انداخت یحام

 . کرد باز ماندگار  خانوم کنم  فکر. آره_

 

 : گفت زده وحشت و زده رتیح الیدان

 بود؟  جانیا ماندگار  خانوم  مگه_

 هم سالم. شد رد بغلم از رونیب زد اومدم من. آره_

  سه دو د؟یکنی نم باز رو نییپا در. نداد جواب کردم

 .اومدن هم گهید نفر

 در خوردیم  چرخ که یفکر در شد گم حرفش یباق

 صورت در بود نشسته نگاهشان که یمرد دو هر سر

 رون،یب سمت به کرد تند  پا که یکس نی اول. گریهمد

 تن به را شرتشیت و داخل دیدو هم الیدان. بود یحام

 .کرد



. دید هاپله انیم را هیسم و زد رونیب دست به دیکل

 چپ به یقدم . رفت و سپرد او به را جا آن  یسرسر

 از. راست سمت  به برگشت. دیند را یحام اما برداشت

 به را رشیمس و دید را یحام دور نسبتا  یفاصله

 به داشتند یسع سرعت با دو هر. داد ر ییتغ او سمت

 از او که کردندیم فکر نی ا به هم هردو  و برسند اسی

 رونیب نیا و است دهیشن را شانیها حرف یکجا

 . بود دهیرس  ییجا بد که یعنی زدنش

 

  در یاکشنده سوز. بود گرفته درد قلبش که یدختر

 به را وجودش و رفتیم  جلوتر و شدی م ریت قلبش

 ..."خوامشینم... خوامش ینم. "دیکشیم آتش

 

 ک ی_ و _هشتاد_و_ صد_پارت #

 

  صدا نیا تا رد یبگ  محکم را شیها گوش داشت دوست

 اما. سرش مغز در گوشش، در نشود ناقوس همه نیا

 .کردیم دق شتریب افتاد،یم ادشی که بعد یجمله 

 " ش؟یریگینم خودت  چرا"



  زدن نیح شدی م الل الیدان کاش کند دعا بود محال

 بود، کر خودش کاش کند  دعا شدیم اما حرف نیا

 کاش ای بود آمده رترید کاش بود، امدهی ن امروز کاش

 .دیشنینم اما ،یحت بود مرده

 

 ! اسی_

 

. مقابلش  رساند را خود یحام و شد دهیکش چادرش

 را او  داشت بغض که یدختر. شدی نم باورش

 کرد،یم نگاهش حالیب و خمار  یچشمان با و کشتیم

 تا بود ترراحت  الشیخ زد،یم ضجه اگر. باشد اسی

 دق دارد و کندیم یخودخور دخترک ندیبب که نیا

 .دلش بر شده  انباشه یادهایفر از کندیم

 

 اس؟ی  ییجانیا_

 

 .بود الیدان  یصدا صدا



 و آمد او یصدا که بود یحام چشمان در رهیخ

 نیهم در نیزم کاش کرد آرزو. بست را چشمانش

 .دیبلعیم را او و کردیم باز  دهان نقطه

 

 جلو الیدان. بود ستادهیا  حال همان به  جاهمان هنوز

  اسی یروبرو الیدان. رفت عقب قدم کی  یحام و آمد

 .وارید به  دیچسب یحام تن و ستادیا

 . بزنم  حرف باهات دیبا اسی_

 

. دیرس ال یدان سر پشت به نگاهش و  کرد باز چشم

 .بود ستادهیا یحام که ییجاهمان قایدق

 !خدابه مشرمنده... من... اسی_

 

 نیا برابر در  بود شده سخت شیبرا زدن حرف چقدر

 . مغموم دختر

 ...یول یدی شن حرفامو یکجا دونمی نم_

 !روحرفاتون یهمه _

 



 دست از الیدان شد باعث و گفت را نی ا حرفش انیم

 تریعصب یحام دست از و زیعز دست از خودش،

 . شود

 رضا جون به ز،یعز جون به خدا،  به اسی_

 .یکنیم فکر که ستین  یجوراون

 

 از ای یحام یرو از چشمانش اما کردینم نگاهش

 کرد یسع الیدان. دیچرخ ی نم یگرید یجا  نیزم یرو

 داشتند دوآن بود دهیفهم دخترک. دهد ح یتوض شیبرا

 . داشت درد یلیخ نیا  و زدندیم حرف درموردش

 یچ خودت شیپ هاحرف اون دنیشن با دونمی نم_

 . بدم حیتوض برات دیبا اما  یکرد فکر

 

  هم نچیا کی الیدان و شدند رد کنارشان از دونفر یکی

 شیپا که یاس ی مثل درست. نخورد تکان خود  یجا از

 .ابانی خ آسفالت به  بود دهیچسب

.  بودم دلخور زیعز دست از چون زدم رو  حرفا اون_

 . دهیم ریگ بهم داره وقته یلیخ چون

 



 .دیگز لب یحام و آمد جلوتر یکم

 تو. رضام نیع تو یبرا من بفهمه خوادی نم زیعز_ 

  تکرار، یه. منداشته  خواهر نیع من برا  هم هیسا و

  دلم. دارم کشش یحد هی تا منم. تکرار تکرار،

 اگه یحت بندازه، زبون رو  رواسمتون  یکی خوادینم

  مطرحش زیعز که یمدت تمام من. باشه خودم مادر

  از. برسه  گوشتون به نکنه داشتم استرس کرد،یم

 سمت چشمم  دونهیم  چون بود راحت المیخ رضا

 دلم اما. رهینم هرز  خودش و  خودم ناموس

 . دیش تیاذ و دی بشنو هیسا و تو  خواستینم

 

 یپاره پاره قلب یبرا دل در داشت اسی و گفتیم او

 . خواندیم  هیمرث خودش

 

 هی فقط خدا به. اسی ببخش رومن کنمی م خواهش_

 دست از  میخوردل رو از اونم بود یحام با درددل

 . نداشتم نیتوه قصد اصال. زیعز

 در رهیخ ینگاه  با او و کرد نگاهش اسی لحظه کی

 :گفت  چشمانش



 درک. اسی  یزیعز برام چقدر یدونیم  خوب  خودت_

 درسته؟ رومنظورم یکنیم

 

 کرد؟ یم درک

 اس؟ ی آره_

 

 سرش دادن تکان جواب و دهد تکان سر کرد یسع

  هم یحام  و الیدان یها  لب یرو جانی ب یلبخند شد

 .کردیم نگاه و بود ستادهیا  جاهمان هنوز

 باشه؟! لطفا یکن فراموش رو امروز کن یسع_

 ! اسی روبرادرت  ببخش

 

 :گفت رهیخ نگاههمان  با و کرد باز زبان

 ... یول دمیبخش... رو برادرم رو، شما من، باشه_ 

 ! الیدان آقا کنمی نم فراموش

 

 . داد ادامه اسی و شیهالب  یرو مرد  الیدان یخنده



فَت نیا_   هر ای زیعز. کنمینم فراموش رو امروز خ 

  ای نخواست، دلت شما و داد شنهادیپ بهتون که یکس

.  دیگیم درست! قبول... یاگه ید زیچ هر  ای شد،ینم

 .ستی ن یزور ایدن  نیا تو یچیه

 

  یزور داشتن دوست و عشق دیبگو دی نچرخ زبانش

 . ستین

 نگاه یحام  به مزخرف و  تلخ یحس با. درد با. غم با 

 :داد ادامه و کرد

 باشه هم، با  میبرادر خواهر دیگیم. قبول نایا یهمه _

 !میبرادر و  خواهر مثل ما. درست نمیا

 

 را لفظ نیا یوقت شدیم یحال  چه دانستیم خدا فقط و

  از را نگاهش. بردیم کار به الیدان و  خودش یبرا

 .برداشت الیدان یرو

 یبرادر کدوم ال،یآقادان یول! درست  همش_

 ه؟یبق به کنهیم تعارف روخواهرش 

 



 را الیدان حرف، از پر ینگاه و کوتاه یمکث  با و گفت

 .  شد رد کنارش از کاه پر مانند و  گذاشت جا بر

 رد هم یحام کنار از و گذاشت جا را الیدان گفتن اسی

 .کند وارید از را اشتنه. شد

 .برسونمت کن صبر اس؟ی کجا_

 

 رد هم را او و گذاشت جوابیب را یحام آرام یصدا

 با گفتیم دلش به دیبا. باشد تنها خواستیم. کرد

 .دیایب کنار غصه نیا

 

 دو_ و _هشتاد_و_ صد_پارت #

 

 نیسنگ را  شیپاها. داردیبرم قدم چطور دانستینم

  یهوا دلش، یهوا. دیترکیم داشت دلش برد،ی م جلو

 ...اما بود هیگر

 ادیفر دلش چقدر. آمدیم رونیب یسخت به نفسش

 ! خواستیم

  نا و بود کرده شیهادست  ریدرگ زحمت  به را چادرش

 و سفت  و بزرگ یگو کی. دارد نگه راآن نداشت



 را شیگلو و شدیم نیی پا و باال اشنه یس در سخت

 فرستادیم رونیب نه یس از که بود آه پشت آه. دیدریم

 هم در وجود نیا دارد یحال  چه دانستیم خدا فقط و

  عرق زشیر و هوا یگرم که بود رفته قدرآن . شکسته

  ینگاه. کرد تشیموقع متوجه را او کمرش پشت بر

 و بود چمن کرد،یم کار چشم تا. انداخت روبرو به

 که نبود شلوغ هم چنانآن اما نبود خلوت. سبزه

 به را  دستش. ردیگ بهره سکوتش از یدم نتواند

 هم به را هاقهیدق. نشست جاهمان  و  گرفت یمکتین

  در یشتریب تیجمع. شد ساعت  به لیتبد تا کرد وصله

  فقط هدف یب او و بودند پارک به رفت و آمد حال

 به و بد ی ناجور جور ک ی حالش. کردیم نگاهشان

 تنش تمام که داشت را ی کس احساس. بود ختهیر هم

 یهمه . شودیم ترکوفته پا و دست ریز و شده له

.  کردیم درد قلبش همه، از  بدتر و روانش احساسش،

 ساعات به و گشتیبرم  هرچه و بود شده  سرخورده

 اگر دیشا کردیم اعتراف خود یبرا کرد،ی م فکر قبل

 از ،ییتنها در را هاحرف نیا اگر دیشا نبود، یحام

 تمام گران شیبرا همه نیا د،یشنیم  الیدان زبان

  خفت احساس شکل، نیا به جور،نیا حاال، اما شدینم

. دیلرز بشیج در یگوش دوباره. کردیم  شدن کنف و



 تکرار اما نداشت  حوصله. بست چشم  آهسته

  ندارد قصد هست، هرکه داد یم نشان شیهازنگ 

 دیکش رونیب بشیج از را یگوش. دهد ان یپا را تماس

 به داد هیتک را آرنجش. بود " هاله. "دید را شماره و

 رهیخ شماره به طورهمان هیثان چند و  مکتین پشت

 را تماسش بار، هشت نیا مثل که بود ی حام نه. ماند

  زیر شیبرا امیپ با که بود هیسا نه و بگذارد پاسخیب

. سدیبنو را یرولت اسفناج کیک پخت نکات زیر به

 پاسخ یب یبرا بود کرده بهانه را باشگاه یشلوغ

  امشیپ جواب امدین دلش  اما خواهرش تماس گذاشتن

 خود به یوقت  و افتی ادامه کم کم که یامیپ. ندهد را

 و ساخت جدا خود از  تیرضا با را هیسا که آمد

  کرد؟یم چه او با. زدی م زنگ داشت هاله... حاال

  یلحظه  و  زد کنار زحمت به را اشفروخورده بغض

  دیچیپ هاله  پرنشاط یصدا. کرد وصل را تماس آخر

 .گوشش در

 ! هیهمسا دختر سالم_

 !زمیعز سالم_

   ؟ییکجاها خوبه؟ حالت زم؟ی عز یخوب_

 ؟یخوب  خودت. زمیعز ممنونم_



. رفته سر محوصله  یلیخ اسی... اما خوبم  که من_

 و هیسا با میبر رون؟یب یبزن  زودتر رو امروز  شهینم

 دیپوک محوصله گهید خدا  به م؟یبچرخ ذره هی دوستش

 ! جانیا

 ...واسه بذارش. زمیعز نه... که امروز_

  دخترونه  نیبب! خب رفته سر محوصله امروز من_

 .ادین  گم یم هم داداش به. میریم

 

 که بود یگریباز عجب. گرفت  رنگ یتلخند  به لبش

 دیفهم! رفت  لو زود چه! کردیم یباز رو همه نیا

 . است قرار چه از هیقض

 اس؟ی یایم_

  بهت خودم ادیب شیپ فرصتش. کن معافم رو امروز_

 .زنمی م زنگ

 ؟یای نم یعنی نیا_

 ! گهید ببخش_

 اس؟ی  گهید خوبه حالت... فقط نداره، یبیع نه_

 ! ببخش بازم. زمیعز آره_



 

 به و گرفت خود مقابل را یگوش شد، قطع  که تماس

 یب تماس کی جز. دوخت چشم شیها تماس  ستیل

 از و داشت یحام از هم  تماس هشت ه،یسا از پاسخ

 !چیه... الیدان

  شک.  یحام یشماره یرو خورد چرخ چشمش

  کرده تماس نیا به مامور را خواهرش او نداشت

 امیپ صندوق وارد و کرد لمس را اششماره . است

 رها ناخوانده او و فرستاده یحام که  ییهاامیپ. شد

 .خواند  تک به تک را بود کرده

 !" میبزن حرف هم با دیبا. اسی بده جواب"

 

 "؟ییکجا  بگو. نمتیبب دیبا اسی"

 

 !" یخوب  که بگو فقط"

 

 !"اس ی نگرانتم"

 



 ..." شتیپ امیب  ییکجا بگو"

 

  آخرش امیپ پاسخ در بد، حال و یخستگ  همان با

 .فرستاد و  نوشت یزیچ

 

 شدیم باعث اسی امیپ و  بود یحام دست در یگوش

 مقابل از لحظات، آن تمام در دخترک یچهره 

 احساس. داشت یبد حس. نشود دور  چشمانش

 نکرده اجابت درست را داده  اسی به که یقول کردیم

  هم پاسخشی ب یهاتماس و  دخترک خراب  حال و است

 و نشسته زشیم پشت. ختیریم هم به  شتریب را او

  پرت حواسش هم اما بود کرده  آغاز ریتاخ با را کارش

 .بد حالش هم و بود

  حواس کرد یسع هرچه. نداشت هم کردن یصبور دل  

  چشمان ریتصو. بود دهیفا یب کند، پرت  کار با را خود

  که بود نیا  شد؟یم دور دگانشید مقابل  از مگر اس،ی

 ای بزند یحرف  دهد مجال کهآنیب و زد  زنگ هاله به

 د،یبگو یکالم شانی دلخور و شبید یها   حرف بابت

 :گفت



  به زنگ هی فقط. هاله نگو هم  یچیه و نپرس  یچی ه_

  خوب حالش.  نگو یزیچ من از هم ابدا. بزن اسی

 با یحت ،یکن آرومش یتونی م هرجور خوامیم. ستین

 .بردنش  رونیب

 

 :دیپرس و شد نگران کنجکاو، یاد یز یهاله  اما

 مربوطه؟  شبید  یه یقض به_

 .نپرس فعال. هاله نپرس یچیه گفتم_

 

 سه_ و _هشتاد_و_ صد_پارت #

 

 را او. است بلد را خود کار خواهرش دانستیم

 چند از کمتر و ردیبگ خبر اسی حال از تا فرستاد

 .بود فرستاده امیپ که بود اسی خود حاال قه،یدق

 

 بره؟  داره  رو  کجا شکسته سر آدم هی"

 ."نبود هاله به یازین. خوبه حالم

 



 با اما دادیم  حیترج را ییتنها دیشا و بود تنها دخترک

  ییتنها بود،  تنگ ایدن یهاقفس تمام وسعت به که یدل

 همراز کی دانستیم که حاال   خصوص به کرد؟یم چه

 . کینزد هم یلیخ... دور  یلیخ. دارد خود کنار در

  سکوت، خواست،یم زدن ادیفر دلش که یتیموقع در

  را یکس که او و زدیم حرف دیبا. نبود کارش یچاره 

  یسرشکستگ حس که  ییاو... یحام جز نداشت

 !کردیم

  

  طاقت خواند، و کرد  افتیدر یحام که را امشیپ

 لمس را دخترک  یشماره. کند سکوت  هم باز اوردین

 سو آن از ییصدا اما شد وصل تماس یوقت و کرد

 :گفت یمعطل یب د،ینشن

 اس؟ی ییکجا_

 

  تیسرا  هم او به اسی  سکوت .امدین ییصدا بازهم

. کرد مکث و کارش یصندل به چسباند را تنش. کرد

 اسی. دیفهمیم و دانستیم خوب  را اسی حال

 قدرهمان عاشق، قدرهمان... خودش مثل بود یکسهم

 یلحظه  آن تیموقع... اما ناکام و خورده  شکست



 راز از یکس حداقل. بود بدتر او از مراتب به دخترک،

 جز یکس. دانستی نم یزی چ اشخورده شکست  عشق

 اما نبود زیچهمه انیجر در کامل هم  او که هاله

 شده تمام  اسی یبرا زیچ همه کهنیا به فکر... اسی

  بود شده محکوم دخترک. کردی م مچاله را قلبش بود،

  درد بود، کم خودش درد. بزرگ" نه" کی دنیشن به

  ینفس. بود شده  افزوده آن  بر هم شکسته هم در اسی

 . ساخت رها یگوش در نرمش با را شیصدا و گرفت

 دلت دونمیم نمیا و یباش تنها یدار دوست دونمیم_

 .خوادی م سکوت

 موننیب یقرار هی ادیم ادمی. اسی بسه ییتنها یول

  منتظرم دوست من   االن. باشم دوستت که نیا. بود

 با میبزن حرف و روبروت نمیبش. کنارت امیب تا یبگ

 ...بشنوه یکی بگه،  یکی. هم

 

 انشان،یم یفضا یکم کرد یسع و دیکش یقیعم نفس

 .  کند ف یتلط را خرابشان حال و ختهی ر هم به َجو

 سرت  تو بزنه یکی تا باشه  دیبا دوستت_

 سر یکنی م فکر  که یکنیم خودی ب تو بگه و

 !یاشکسته 



 

. بست چشم و کرد متوجه هم را اسی ش،یصدا زخم

 .دیکش آه درد پر و  بست چشم هم  یحام دینفهم

 اس؟ی  ییکجا بگو_

 

 

 سد پشت اشک ایدر کی. شد د یتمد سکوتش

 یجلو داردنگه  را خود تا بود کرده محصور چشمانش

 خود در هزارباره را یحام که یسکوت.  گرانید یرو

 در هم سر  پشت یهابوق  یصدا که بعد یکم و کشت

  که قدرآن او، خاص مخاطب دانست د، یچیپ گوشش

  زیم یرو را یگوش. داندی نم خود دوست را او د،یبا

 که یاصفحه. آن اهیس یصفحه به شد رهیخ و گذاشت

 یرو" Yase_Razeghi" نام و شد روشن بعد یکم

 برداشت را یگوش که دی نکش  هیثان به. بست نقش آن

 یپارک آدرس. بود آدرس. کرد باز را امش یپ پاکت و

 برداشت را یگوش و فیک. کارش محل از دورتر نسبتا

  ناشناخته  حس ایدن کی  با و زد چنگ هم را کتش و

 شیایدن که  یدختر سمت به. اسی سمت به افتاد راه

 ...نبود شیبرا و بود



 و گفت خودش عشق از اسی یبرا که یروز دیشا

  حاال یول بود نگرفته دلش همه نیا هم  شد، زده پس

 یبد به دلش حال رفت،یم داشت او دنید دیام با که

  شدیم و  اسی کنار رفتیم کهنیا فکر. نبود صبح

 ،یهمراه نیا. کردیم خوب را حالش دلش، مرهم

  با چند هر. بود تیموقع نیا در اشخواسته  یمنتها

 نیا به رشیاس دل یول بغض، و باغصه قدر هر درد،

 .قانع و بود خوش هم یمقطع و  کم یهابودن

  یلیخ را  نیماش و انداخت آدرس به دوباره ینگاه

 اسی که یموقع. کرد پارک قرارشان  محل از باالتر

  حاال اما نبود یشلوغ نیا  به هنوز بود،  نشسته جانیا

  یهانیماش و تیجمع ازدحام ،یتابستان ظهر نیا در

  یجا  دادی نم اجازه شده، پارک هم پیک تا پیک

 و افتاد راه به پارک سمت به. کند دا یپ یکتر ینزد

 و دیلرز دستش در که کرد یم نگاه را یگوش داشت

 از بار نی چندم یبرا. بود الیدان هم باز. خورد زنگ

.  دادی نم را جوابش یحام و زدی م زنگ صبح

 دیشا و بوده ریتقصیب اشپسرعمه دانستیم

. نبود خودش دست اما باشد قصه نیا آدم نیترگناهیب

. بزند حرف او با کند یراض را خود  توانستینم



 از. چرخاند هامکت ین نیب را  نگاهش  و رفت  جلوتر

 .افت ین را او و شد رد هم هابچه یباز نیزم

 به افتاد نگاهش  که ردی بگ را اش شماره خواستیم

 که مکت،ین بر نشسته ر  یزسربه  و ی چادر یخانم

 .نبود اسی  به شباهتیب

 دیرسیم نانی اطم به شتریب رفت،یم تر ک ی نزد چه هر

  ییماورا دیشا دختر، نیا به عشقش. باشد اسی او که

 از را اسی او... اما نبود یر یاساط و  یا افسانه و

  بو را عطرش و کردیم احساس هم اریبس  یهافاصله

 .نشست کنارش حرف یب و رفت جلو. دیکشیم

 

 کنار در یکس نشستن اما نبود ایدن نیا در دخترک

 که طورهمان. خورد یاکه ی و کرد درک خوب را خود

 فقط. انداخت او سمت به ی نگاه مین بود، نییپا سرش

 در اششده قفل هم در یها دست و  دهیکش یپاها

 قدرآن هم عطرش و  بودند دخترک نگاه ررسیت

 هم شدینم  نشستنش متوجه اگر که بود آشنا شیبرا

 .استی حوال نیهم در او دادی م صی تشخ

 

 چهار _ و _هشتاد_و_ صد_پارت #



 

 و بود کتاب هزاران از اتریگو خود انشان،ی م سکوت

 تا بود شده حاضر جانیا دلش یخواسته   تمام با یحام

 به میتصم دخترک اگر یحت  باشد او یپا هم  و کیشر

 سد آرام، ی تلنگر بود یکاف  که یدختر. داشت سکوت

 .ندازدیب راه البیس و زدی فروبر هم در را چشمانش

  را نگاهش و داد مکتین به را اشه یتک 

 .آسمان به 

 .داشت دوست را  اسی کنار در سکوت یحت

 کن فراموش ایب گفتن با که نبود یزیچ  صبح یماجرا

 مثال ای. شود تمام ، ینکن فکر آن  به کن یسع و

  شد؟یم م؟یادهینشن یزیچ میکن فکر ایب گفتیم

 . اس ی مثل درست. بود مانده آسمان به  رو  نگاهش

 از هم، کنار  هنوز. اسی نه و بود کرده سالم او نه

 . زدندیم حرف  یگرید با  نگفته حرف  ایدن کی پس  

 

 ! فال_

 بدم؟ فال

 !فال



 ؟ یخری نم فال خانومت  برا آقا آقا

 ! ریبگ فال هی خانومت  برا ایب آقا

 

 که دیرس یادختربچه  به و  شد کنده آسمان از نگاهش

  نگاه  دستش درون یهافال به. دیکشیم را کتش داشت

  یلبخند او  به رو. نشست تر جمع شیجا در و کرد

.  کرد دراز دختربچه سمت به را دستش و زد مهربان

  همان با و زد کنار صورتش از را اش ییطال  یموها

 :گفت لبخند،

 بخرم،  فال خانوم  نیا برا خدامه  از من_

 ؟!که زنهینم حرف باهام یول

 

 .کرد نگاه اسی به و کرد کج سر و گفت

  پر شیهالب از لبخند و دی د را او متعجب و رهیخ نگاه

  که انگار. شد چشمانش  یقرمز خیم نگاهش . دیکش

 . باشد ستهیگر خود در

 !بود کرده هیگر... هم دیشا ای

 بود؟ کرده هیگر



 ال؟ یدان یبرا

 ال؟یدان  حرف یبرا

. قلبش در نشست صاف خنجر مثل درست  یزیچ 

 .دید را اسی یها   لب حرکت

 .شمان با خانوم دختر نیا خان،  یحام_

 

 به جیگ و گرفت چشمانش  از نگاه و زد یپلک

 چون بود دهینشن را ش یصدا. کرد نگاه  دختربچه

 .بود اسی  پرت شهیهم  مثل حواسش

 جانم؟ _

 فال هی من از  نیایب شما گمیم. عمو نبود حواستون_

 یآشت و اومد در خوشگل شعر هی نیدی د هوی. دیبخر

 .نیکرد

 

 !خاله ستمین قهر شون یا با من_

 



 کم لبخند شد  باعث که بود اسی فیلط و آرام یصدا

 در را اشجه ینت و ندیبنش یحام  یهالب یرو  یرنگ

 .کند هیهد بچه دختر به ز،یر چشمک  کی قالب

 و دیکش  رونیب ها فال انیم از یفال حرف، یب 

 .سراند  دخترک دست در یاسکناس

  جمله، کی گفتن با و دیکش  او یموها به  گرید یدست

 .لبخند کی با همراه یاجمله. کرد یراه را او

 

 !اخالقه بد کم هی  فقط ست،ین قهر عمو، آره_

 

 به کوله و کج چشمک کی  انهیناش و خنده با دخترک

 .شد دور هاآن از دوان دوان و زد یحام

 قرار صورتش مقابل فال که بود او به اسی نگاه

 .گرفت

 !اسی خانوم یش روشن بخون_

 

 که را اشیدل دو یحام  و کرد نگاهش دیترد با اسی

 .کرد باز راآن خود، و دیکش عقب را فال د،ید



 

 !خونمی م خودم_

 

 خودتونم ن،یکرد انتخاب شما. بود من فال_

 ؟ !دشیخونیم

 

 !بود تو  مال تشین_

 

 پنج_ و _هشتاد_و_ صد_پارت #

 

 .خواند و کرد  باز را فال

 

 کجا  خراب من و کجا کار صالح"

 کجا  به تا  کجاست کز ره  تفاوت ببین

  

 سالوس  خرقه  و بگرفت صومعه ز دلم

 کجا  ناب شراب و مغان دیر کجاست



 

 را تقوا و صالح یرند به است نسبت چه

 کجا  رباب نغمه کجا وعظ سماع

 

 دریابد چه دشمنان دل دوست  یرو ز

 کجا  آفتاب شمع کجا مرده چراغ

 

 شماست آستان خاک ما بینش  کحل چو

 کجا   جناب این از بفرما رویم کجا

 

 است راه در چاه که زنخدان سیب به مبین

 کجا  شتاب بدین دل یا  یروی هم کجا

 

 وصال  روزگار باد خوشش یاد که بشد

 کجا  عتاب آن و رفت کجا کرشمه آن خود

 

 دوست یا مدار طمع  حافظ ز  خواب و قرار



 کجا  خواب و کدام یصبور چیست قرار

 

 به رفت فکرش تیب هر با  و خواند نفس کی را شعر

. کنارش یشده پرپر اس  ی و خودش قراریب دل سمت

 . گرفت هم  نفسش انگار شد، که تمام

 چه را راز یش یخواجه   جواب بپرسد داشت دوست

 اس؟ی یدهیم

  با و داد شکست  را درونش کلنجار چطور دینفهم و

 .دیپرس او از را سوالش دل، کدام

 

 ؟!اسی یکنی م یصبور_

 

 دانستیم. کرد غیدر ازدخترک را نگاهش و گفت

 شک! چرا نگر،مصلحت  اما ستین گودروغ اسی

 و بربخورد او به که دیبگو یز یچ است محال نداشت

 دلش حرف کهنیا به کند وادارش نگاه، با  خواستینم

 قفل تا ماند منتظر و گرفت نگاه پس. کند پنهان را

 از پر اما آرام یصدا بعد، یالحظه  و شود باز زبانش

 .آورد دردبه را دلش اس،ی غم



 هدفشون به تا کننیم یصبور ؟!یچ یبرا  یصبور_

 ؟!کنم یصبور چرا من. برسن

 

 .سوزاند را یحام دل و دیکش یبلند و قیعم آه

 .کنمیم فراموش  من_

 

  ریز به سر که طورهمان.  نکند نگاهش اوردین طاقت 

  بهتر را او تا دخترک سمت به کرد کج  گردن داشت،

 مگر؟ شدیم  کرد؟یم فراموش واقعا. تر قیدق. ندیبب

 سوال پر ینگاه  با و مانده حال همان در چقدر دینفهم

 :گفت و زد یپلک اسی که است زده زل او به

 .یآقاحام دینکن  نگام یجورنیا_

 کنم، فراموش رو صبح  امروز نتونم وقتچ یه دیشا

 . بود مونده کجا دلم که کنمیم فراموش رونیا یول

 ییجا دلم... یعمر هی... یروز هی کنمیم فراموش

! نداشت جا اون ییجا چی ه چون. بودیم دینبا که بود

 اما آسون، ای سخته شه،ینم ای شهیم دونمینم

 . کنمیم فراموش

 



  قایدق. بود افتاده ریگ جا همان در هنوز یحام نگاه

  شد، تمام که حرفش. دخترک چشمان انیم ییجا

 .بود هیشب پوزخند به شتریب که زد رنگی ب یلبخند

! بیعج هم قشنگ، هم! اسی یزنیم حرف   قشنگ_

 مام به ،یکرد دایپ روراهش هروقت نره، ادتی فقط

 ! بگو

 

 یحام. ستینگریم یپرسش او به که بود اسی حاال 

 ترک ینزد را صورتش و  خورد تکان ش یجا در یکم

 .برد

  لب دوخت،  که چشمش در چشم شد، که  رخش به رخ

  لحظات و ساعات یخوره  که یحرف زدن  یبرا کرد باز

 . بود عمرش

 از سوزاندیم دل حتما و ستای نامرد ته دانست یم

 دلش! نبود یا چاره. گفتیم دیبا... یول اسی

 .بود هاکردن مالحظه نی ا از ترچاره یب

 

 دلم یپا و دست شهیم یجور چه بدونم منم  بگو بهم_

 کنم جمع  ییجا از رو



 ؟!نداره جااون ییجا چیه که

 

 و درآورد حرکت به او سرخ صورت در را  نگاهش

 .دیرس چشمانش به باز

 ؟ !اسی خانوم که یمتوجه_

 

  ه  یتوج نیا از که قدرآن.  خوب هم یلیخ . بود متوجه

.  شدند روان گونه بر اریاختی ب شیهااشک  دردآور،

 دنبال به دربدر که ییها اشک  شتر؟یب  نیا از تلنگر

. بود شده مسبب راآن یحام و گشتندی م بهانه

 و درآوردند مرد نیا روزگار از دمار که ییهااشک 

 . نبود  خوددار که خودش بر فرستاد لعنت

  است الزم  داشت اعتقاد چون ! نبود هم  مانیپش گرچه

 آسان کندیم  فکر که قدرهاآن  یزیچ نی چن بداند اسی

 .کند شتریب  راه نیا در را  تحملش دیشا وقتآن . ستین

 را سرش و نداشت را اسی   ی اشک چشمان دنید طاقت

 یزدن هق  انیم دخترک حرف اما. انداخت  ریز به

 !درآورد دلش از یپدر بد... جگرسوز

 



 ؟!بود شما دل آه خاطر به... نیا... یعنی_

 ...بو  شما شکسته دل تقاص من،  االن حال آره؟

 

  مات دخترک که او سمت به برگشت یسرعت  چنان با

 . کرد الل را او هم حرفش و شد

 : دیغر یعصب

 یرو اون ، یبگ گهید یکلمه هی اگه خورمیم قسم_

 !اسی ی نیبیم رومن

 

 سر تاسف، با و کند دل چشمانش از مکث، پر و گفت

 که چرا. ردیبگ فاصله که نشد هم قدم ک ی اما. شد پا

 .شد مانع شیصدا التماس با اسی

 ! دیببخش. نداشتم یمنظور_

 

 ...اما برداشت یگرید قدم و نزد یحرف

  دهنم از یزی چ هی! خوامیم  معذرت... من! یآقاحام_ 

 .رفت در

 



 اس،ی یجمله  از شتریب اما بود مانده  جاهمان  شیپا

 که راهنشیپ یزده تا  نیآست سمت  رفت حواسش

 انگشتان با. اسی دست به همآن. بود شده دهیکش

 .دختر نیا فیظر

 

 !کنمیم  خواهش د؟یبمون... شهیم د؟ ینر شهیم_

 

 پا نه، یس در داشت قلبش و بست چشم  محکم

 و او ی اشک چشمان  سمت به برگشت. دیکوبیم

 و برد شیپ دست. شد رها دخترک دست از راهنشیپ

  یتمنا گرید نیا. گرفت دستانش انیم را او چادر

 مشت انیم راآن! رساند اجابت به که بود دستانش

  دخترک قرمز صورت در را  نگاهش خیم و فشرد خود

 .دیکوب

 

 شش_ و _هشتاد_و_ صد_پارت #

 

 . شد یحام. شد مهربان. شد میمال. شد  نرم هم باز

 !که برم  خواستمی نم_



 جون که ام یب و رمیبگ وهیم آب دوتا برم خواستمیم

 !دعوا ی  بعد سانس میبر یباش داشته

 

 شد باعث که بود نیریش قدرآن  دخترک آرام یخنده

 دلش و نگاه. قلب میصم از یاخنده. بخندد زین خودش

 چشم دخترک به مهابا یب تا کردند یکی به  دست هم با

 .براند زبان بر هم را دلش حرف  و بدوزد

 ... خندون یلبا و یاشک  صورت_

 انقدر تضاد، اوج تو یتونیم خودت فقط یعل به

 !اسی ی باش خوشگل

 

 حرف نیا یناگهان  قدرآن. شد دور و زد را دلش حرف

 سرخ صورت به نشد فرصت یحت  که بود زده را

 . کند فکر  شدنش معذب و دخترک

 

  که یدل. گر ید بود دلش حرف! که نبود خودش دست

 .یدور نیع در ،یکینزد همه نیا از دی ترکیم داشت

 :کرد  تکرار سرش در بار، ن یهزارم یبرا

 !" اسی ینبود  کمینزد همه نیا کاش"



 

. پوشاند دست دو هر با را صورتش اسی و رفت او

  نگاه خود دست به. اششامه  در دیچی پ یحام عطر

.  بود زده چنگ  را او نیآست  یتا که یدست همان. کرد

 دستان انیم که یقسمت همان. کرد نگاه هم  چادرش به

 بود گرمش. دیکش پرصدا یآه. بود شده چروک یحام

 ُگر شیپ از شیب بود شده باعث که یر ی نفسگ هرم و

 زده یحام که بود یحرف یجه ی نت تنها،  و تنها رد،یبگ

 دیشا شدیاندیب خود با دخترک شد باعث که یحرف. بود

 ییاو. است خوانده خود نزد به را او که کرده اشتباه

 باز باشد، رضا بخواهد  هم هرقدر بود کرده ثابت که

 ! دلباخته و استی حام هم

  

 دست به او و گرفت قرار  مقابلش رموزی ش وانیل کی

 زد،یم احساس ایدن کی با را حرفش. کرد نگاه یحام

 صورتش به را اشعاشقانه نگاه پراند،ی م را متلکش

  قرار که یهمراز همان شدیم دوباره و کردیم یارزان

  یزیچ  انگار نه انگار و زیعز دوست همان. باشد بود

 .است افتاده اتفاق  انشانیم

 



 ! نشه گرم_

 

  دیکش خجالت. کرد تشکر و  گرفت دستش از را وانیل

 یاذره او دهد اجازه بود محال یحام اما کند نگاهش

 درمورد  کردیم دل دل. باشد داشته عذاب  احساس

 دیترسیم اما کند صحبت او با صبح یها حرف

 .دهد سر هیگر و کند هندوستان ادی لشیف باز دخترک

 

 و کرد جا  جابه دستش در را وانیل یحام  مثل اسی

 حس هم بود، گرمشان هم هردو. دینوش  یا جرعه

 اجی احت خنک و نیریش  یدنینوش کی به کردندیم

  بودند آورده ورشی که یافکار  یهمه... اما. دارند

 نیا از یلذت چیه شدند باعث اس،ی مغز سمت

 شتریب دهانش تازه و نشود بشینص دلچسب یدنینوش

 .ردی بگ خود به  زهر تلخ طعم

 یرو را وانیل و دیچرخ سرش در  یز یچ آن کی

 به ای کند نگاه یحام  به کهآن یب. گذاشت  مکتین

 .دینال را دردش یچارگیب با باشد، خودش  یاراده

 خونه؟  برگردم یجور چه   حاال یوا_



 

 به دیچرخ  یحام که  بود مانده وانی ل یرو دستش

 .سمتش

 نشدم؟  متوجه اس؟ی  یجورچه  یچ یعنی_

 

  بغض، بر عالوه و بود  کرده بغض. نداد را جوابش

 یعنی. دهد اضافات حیتوض که بود آن از ترحوصله یب

 ؟ !بود دهینفهم را منظورش یحام خود

 

 خونه؟  یبر یبتون  دینبا چرا! توام با اسی_

 

 .ریاس گرشید دست در و شد جدا وانیل از دستش

 

 !اسی کن  نگاه من به_

 

. وقتچیه. نداشت را یحام چشمان به کردن نگاه دل

 و دندیدرخشی م جور کی  هربار که یپرحرف  چشمان

 انگار. شدندیم مات و  رهیت ،یناراحت یهنگامه  به



 از یابارقه  هم دیشا ای. باشد سوخته هاآن در یچراغ

 .دیام

 شرمزده شد باعث شی صدا تحکم و او اصرار اما

 . کند نگاهش

 ؟یچ یعنی ،یزد که یحرف بگو حاال_

 

 :گفت و دیلرز لبش. کرد نگاهش درمانده

 زدم چرا  بگم ؟یچ بگم خونه برم روز وقت نیا_

  آقا با گهید شه یم روم مگه  من... یطرف از رون؟یب

 شم؟ روبرو الیدان

 

 شده باز نطقش دخترک و بود هم در هنوز نگاهشان

 . غم  با هرچند. بود

 بوده نمونیب  بزرگ یپرده هی... کنمیم حس... من_

 .افتاده گهید حاال که

 .ستی ن قبل مثل یچی ه گهید انگار

 

 .باشد آرام کرد یسع و دیشن را حرفش یحام



  شیپا و دست انیگر و ناالن دختر نیا. نتوانست یول

 !خودش یغصه از امان و بود کرده ری زنج را

 ؟!خورد یم را یز یچ چه یغصه داشت اسی

  ؟!الیدان با شدنش رو در رو

 دارشانی د بابت حاال که بوده او یزی چ مقصر مگر

  پر اما ساخت رها آرام آرام را شیصدا. باشد شرمنده

 . بود حرص و خشم از

 چون. اسی  ستین قبل مثل گهید یچیه قایدق. درسته_

  هی ت،یعصبان موقع و کرد وا دهن و بست چشم الیدان

 .شد نیتوه تو  به ناخواسته که گفت یچرت

 تو شهینم روش عمرش  آخر تا هم الی دان نکن شک

 .شیادیز  غلط بخاطر کنه نگاه چشات

 

 :گفت و دیگز لب

 ...یحام آقا_

 

 چون. روحرفت  نیا کنمینم درک! اسی کن صبر_

 که یاون س،شرمنده که یاون. واسش نمیبینم لیدل



 الهیدان خجالت، از رهیبگ باال روسرش  شهی نم روش

 !تو نه

 

  و نداد فاصله او چشمان  از هم یمتریل یم را  نگاهش

 :افزود

  یقات ماشیس و بشه یعصب داشت حق  کامال الیدان_

  سشیسرو راست و چپ داره یه عمه چون. شه

 ! هاشبهانه  با کنهیم

  پرمون... نبودم ریتقص یب  منم دیشا لحظه اون... منم

 من، یزیچ هی گفت، اون یزیچ هی. هم پر به خورد

 شهینم لیدل نایا یول! درست م،یبود یعصب هردو

 باشم، من چه. کنه نیتوه هیبق به و کنه وا رودهنش

 !یاگه ید هرکس ای عمه چه تو، چه

 

 هفت_ و _هشتاد_و_ صد_پارت #

 

 سرش در الیدان یجمله  باز  شد ریز به  سر دخترک

  قطره کی" ؟!شیریگینم  خودت چرا. "خورد زنگ

 .نشست چشمش یگوشه  اشک



 یآدما  هیشب حالت چرا قایدق بگو بهم اسی_

 س؟شرمنده

  چرا!  سرشکسته! خودت  یبود گفته که یاون ای

 ؟!اسی یاسرشکسته 

 ! اصال رهینم  رونیب ذهنم از کلمه نیا

 ؟!یاسرشکسته  چرا قایدق

   

  یجر شتریب و دیدیم را هم در انگشتانش چشیپ

 .تاختن کهی یبرا شدیم

 تو مال د ینبا افکار نیا. اسی شم دیناام ازت نذار_

 . باشه

 

 و غم از پر شیصدا. شیگلو خیب شد  سنگ یزیچ

 :گفت و شد تاسف

  داده قول. منم سشرمنده که یاون کنمیم  حس اسی_

 شدم باعث  من یحت. ومدمیبرن پسش از اما بهت بودم

 .شه نیتوه  بهت

 



 .خجول و میمستق  ینگاه با. حرفش انیم دیدو

 ...یحام آقا_

 

 .دیگز لب و گفت

 

 ! جان_

 کمک من به نیخواستیم شما. دینگ یطور  نیا_

 . نیکن

 . منم االنت حال باعث اما_

 شما نیب امروز بحث اگه دیشا. ستین  طورنیا نه_

 و فکر نیهم  با گهید سال صد تا من شد،ی نم مطرح

 هی با. کردمی م سر روروزم و شب طرفه  هی یهاال یخ

 . باطل دیام

 

 را اسی و  خودش وانیل. شد هم ترکالفه بود، کالفه

 .ستادیا و شد بلند. گرفت دست در

 .اسی نیماش تو می بر شو بلند_ 

 .دختر میشد بخار



 !دیببخش_

 

. بشنود دخترک زبان از نداشت دوست چیه که یلفظ

. گرفتیم را  حالش شرمنده و زدهغم اسی نیا اصال

 بارک ی برداشت، کنارش که یاول دوقدم با هم باز اما

 .کرد تکرارش  گرید

 .دیببخش شدم شمام مزاحم_

 

 .داد را جوابش و کرد ینوچ

  عذر یچهمه  بابت انقد چرا اس؟ی ه یچ مزاحمت_

 ؟ یخوایم

 هی. رسنیم هم داد به  یناراحت موقع  شهیهم دوستا

 ! تو نوبت شد یدید وقت

 

 .کرد نگاهش حرف پر و  محبت پر یلبخند با و گفت 

 رو یا چارهی ب دختر هی پارک، بودم اومده راستش_

 توسر و زنون ضجه و بود خورده یعشق شکست که

 خودم با کنم جمع بود، داده سر هوار هوار زنون

 ! ببرم



 ... که نمیبیم یول

 .ماند  دهانش در حرفش یباق

 کرد؟یم هیگر  داشت دخترک

 

 اس؟ ی_

 

  کفرش و دیکش یبلند آه ی حام و گرفت  ریز به سر او

 .گرفت سمتش به را موز ریش. آمدی م باال داشت

 نیماش. طرفاون می بر. بخور رونیا از کم هی_

 .  جاستاون

 

  قدم  کنارش. نکرد رد را دستش اما  نداشت لیم

 عوض اصال طبعش. دینوش جرعه کی فقط  و برداشت

  زحمت به هم  یحام خود. نرفت کنار هم بغضش. نشد

 که دخترک. فرستاد یم نیی پا گلو از را خنک   رموزیش

 سمت به  و انداخت سطل در را هردو د،یکش دست

 .کرد تشیهدا نیماش

 



 را نیماش یهوا  یهیتهو ستمیس نشستند، که نیهم

 مغزشان به خنک یهوا تا داد اجازه و کرد روشن

  کند سکوت یکم دید بهتر.  دهد استراحت یاجازه یدم

 .شود یبغض هر از یخال اسی تا

 دلش چقدر دانستیم خوب. کردن وانمود بود بس

 ! است شکسته

 درون اسی زیر زدنهق  یصدا جز ییصدا چیه

 یهااشک  نیا و بود  فکر در یحام. نبود نیماش

 شده چشمانش خار بدجور او یها گونه یرو غلطان

 یبرا دارد نگه را خود کندیم جان داشت. بودند

  و  نباشند شکن عهد تا ش،یها دست  هیتوج

 صورت از اشک و نکنند یروشیپ تا. نشوند گستاخ

  شهیهم که خودش با. نکنند پاک انیگر دختر نیا

 کردیم یصبور یسخت به داشت لحظهآن. بود صادق

  او کردن آرام راه. ندهد جا  آغوشش انیم را اسی تا

 نیهم خودش، کردن آرام راه اما نبود بلد دیشا را

 ... که فی ح فقط. نداشت شک. بود

 ! بود داده قول اسی به او

 



 نگاه  خط ای ن،یخوند رومن نگاه خط   اول شما_

 رو؟  خودتون

 

 از را او د،یپرس دار بغض یصدا همان با که یسوال

  نگاهش قیعم. دیچرخ  سمتش به جیگ و  کرد رها فکر

 نیا و ستیچ سوالش بود نشده متوجه قیدق. کرد

 . کند تکرار تا داشتیموا را اسی کردنش نگاه حالت

  الیآقادان به من نگاه متوجه اول... که نه یا منظورم_

 ... که نیشد  متوجه اول کهنیا ای ن،یشد

 

 ...چطور زد؟یم  حرف عشق  از دیبا چطور

 ...یعنی_

 موضوعه؟ نیا یبرا  اشکات نیا االن_

 

  سخت یلی خ شیبرا! بود شده منظورش متوجه پس

 ای یشد عاشقم تو اول که بپرسد پردهیب و رک تا بود

  یحام سوال! یشد الیدان به من عشق متوجه اول

  شتریب حیتوض  به ازین که کند راحت را  الشیخ شدیم

  شود شتریب زدنش هق شد باعث برعکس، اما ستین



 یحت کهآن یب. آوَرد زبان  به را حرفش هیگر انیم و

 . کند نگاهش

 !دونمینم... یعنی. نه_

  کنم دایپ همدرد هی خوامیم چون دمی پرس کنم فکر

 ! خودم واسه

 

  آرام یحام شد باعث اش لهیپ لهیش یب و ساده حرف

  فکر ییزهایچ چه به دخترک. بخندد کم ییصدا با و

 !کردیم

  یمکث  با را  نگاهش او اما کردینم نگاهش اسی

 نبود، او یبرا چه اگر دختر نیا. دیبخش او به یطوالن

 هم باز لحظه آن  یحام یول نبود، او  با دلش گرچه

  طورهمان را او داد قول خود به بار  نیچندم یبرا

 یحت. کند حفظ ابد تا دلش در شی آال یب و ساده

 .سرانجامیب

 و دوخت چشم او به منتظر د،ید که را سکوتش  اسی

  او یها لب از قفل کن،خراب  خانه ی  اشک دگانید نیا

 .کردند باز

 



 هشت _ و _هشتاد_و_ صد_پارت #

 

 هم را فکرش که ییروزها یادآوری با و زد یلبخند

 سخن به شروع عشق،  کی بشود اشجه ینت کردینم

 .گرم یلحن و لبخند همان حفظ با. کرد

 داشتم کهن یا یال به ال من ... که بگه براتون  جونم_

 خودم مچ هوی گرفتم،یم رو خانوم یهازدن دید مچ

 !شدم  ریاس خودم انگار! داد یا دمید و گرفتم رو

 

 و کرد نگاهش دوباره. دیخند آرام دوباره و گفت

 خود سمت که را او نگاه. دیلرز او یبرا دلش دوباره

 :گفت خنده با د،ید

 اس؟ی درسته... ینگ یبگ میهیشب نموره هی نیهمچ_

 

 . کرد حی تصح و گرفت  سرانگشتانش  با را اشکش

 !که م یهیشب یلیخ_

  ؟یلیخ  کجا_

 ...میهی شب هم به یلیخ  ما. یحام آقا گمی م واقعا_



  قایدق! من دوست   میهیشب جا نیهم تا فقط ما! د   نَ  د  _

 عالمت ریز ره یم یچ همه بعدش، به جانیا از

 ؟!که ستی ن مشخص شجه ینت و بعدش هنوز. سوال

 

 

  شیدوپهلو یها حرف منظور  متوجه یکم کرد حس

  خرابش حال  و خجالت حس به کهنیا یب اما است شده

 .دیپرس را ذهنش سوال  دهد، بها

 بشه؟ یچ بعدش که داره یفرق نظرتونبه _

 

 . کرد نگاهش آن یجا به. نداد را جوابش

 را اسی دل که ییهانگاه همان از. مات  اما قیعم

 دوست را سکوتش. چالندیم را قلبش و سوزاندیم

 .نداشت

 د؟ یبگ یزی چ دیخوای نم_

  هیچ متیتصم یبگ دیبا اول که ییتو اس؟ی بگم یچ_

 .نه ای میهی شب کامال بگم بهت من بعد تا

 ؟!اسی خانوم ندارم دلت از خبر که من



 

 .کرد نگاهش دوباره

 

 ای بکنم؟ دی با کاریچ نظرتونبه ؟یمیتصم چه من؟_

 بکنم؟ تونمیم کار یچ  بگم بهتر

  شیبرا داشت اسی و ابانیخ به داد را نگاهش او

 .زدیم حرف

 یکار ن، یا جز چون. کنم فراموش کنمیم یسع_ 

 .کرد شهینم

 قسمتم و بندمیم دل  که ستمین یدختر نیاول من

 ! ستین

! نوشت یشونیپ م،یبیب قول  به ای قسمت، ر،یتقد حاال

 ! یهرچ

 .شهینم که دیدونیم و دونمیم که نهیا مهم

 

 .دیچی پ خود دور شتریب را چادر و دیکش یآه

 بگم خودش به. خدا  به بسپارم رو  دلم خوامیم_

 قسمتم که رو یاون کنم فراموش کنه کمک. کنه کمکم



 هی. دیجد ریمس هی. بده نشونم دیجد راه ه ی بعدم. نبوده

 .دیجد هدف

 

 :کرد زمزمه و داد هیتک یصندل یپشت به را سرش

 ؟یحام آقا  دیدونیم_ 

  یعاشق شدن، عاشق عشق،. قشنگه داشتن دوست

  ،یواشکی یهادزدنید اون شما قول به یحت کردن،

 از عشق یی  گدا یول باشه قشنگ یکل  تونهیم همش

 ! نه ،یگرید

 

  چشمش از درشت یاقطره  و افتاد صبح ادی به دوباره

 کرد؟یم  فراموش مگر گرفت؟یم آرام مگر. دیچک

  یگرید داشتن   دوست که بودم دهیشن  شهیهم من_

 قشنگ اصال من امروزصبح   حال یول قشنگه، یلیخ

 .نبود

 

 : گفت که یوقت  رفت لیتحل  کامال شیصدا

 !نشم یزشت نیا ریدرگ شتر یب تا دمینم ادامه گهید_



 

 یحام نظر  اظهار منتظر و بود زده را  شیهاحرف 

  لحظه چند یول دیکش  طول چقدر دانستینم. ماند

 .نداد را جوابش ی حام و گذشت

  شیهالب یرو درد جنس از یلبخند جواب،  یجا به

 :گفت  و نشست

 ؟ !ناهار میبر_

 

  بود منتظر شتریب. نداشت را یسوال نیچن  انتظار

... او سکوت اما. بداند را نظرش و بشنود را حرفش

  خواستینم دیشا کهنیا مثال . بود زهایچ  یلی خ یایگو

 ! دهد جواب

 .بود  ترراحت  طورنیا دیشا! نبود  هم اجبار

 . داد  نرم یلبخند با را یحام منتظر نگاه جواب

 .خونه رمیم. ست ین یمناسب ت یموقع االن_

 

 .دیفهمی م را حالش و کردیم درک

 ؟!بهشون یگیم یچ .  خونه رسونمتی م پس_



 

 نتونستم... و شد بد حالم که گمیم! روراستش _

 .بمونم

 

 و برداشت او یرو از  را نگاهش مکث  پر یحام

 :گفت

 !هیچ فردا  یبرا متیتصم پرسمی نم_

 .ستین گرفتن میتصم زمان االن چون

 .ری بگ میتصم یشد که ترسرحال  خونه برو

 

 : داد حیتوض  د،ید که را اسی یسوال نگاه

 !رفتن باشگاه درمورد_

 !تموم یچ همه  گهید و  برم خوامینم یبگ دیشا گفتم

 عجول و ر ینگ میتصم زود بگم کنم یدست شیپ گفتم

 .نباش

 

  جاآن به نرفتن  یبرا یروز  کی دیبگو خواست یم

 کردن یصبور در را چاره  حاال و یکردیم بمیترغ



 ریدرگ فکرش. کرد نگاهش و نگفت اما ؟یدانیم

 .بود مانده جوابشی ب سوال

 چیه. نکن هیگر قدرمنیا و کن وا واخمات  گهید_ 

 ! بگما بت یه  ادینم خوشم

 

 یب سوال خاطربه هم یکم دخترک یهااخم دانستیم 

 کرد؟ یم دیبا چه... اما اند  شده دهیتن هم  در جوابش

  یکار او یبرا و بود آسان  سوالش به دادن جواب

 تبعاتش از دلش، از خودش، از  یول نداشت

. بود اسی به قولش سر بر هم هنوز او! دیترسیم

 ! بود دوستش فعال. بود  دوستش اسی

  را سکوت اسی که بودند  دهیرس یاصل ابان ی خ کینزد

 . شکست

 .رمیم  خودم روشهیبق د،یدار نگه جا نیا شهیم_

.  یختیر  اشک هم همه نیا! اسی داغه داغ آفتاب_

 .برمت یم خودم

 

 .شد مانع



  یلیخ هم جان یهم تا. دیدار نگه کنمی م خواهش_

 تا برم ادهیپ خوامیم رو قدم چند نیا. ازتون ممنونم

 .کنم  جور و جمع یکم رو خودم

 

   هشت_ و_هشتاد_ و_صد_پارت _ادامه#

 

 که را اسی و کرد توقف ابان یخ کنار یعصب  و کالفه

  کامل اشیخداحافظ نداد اجازه د،ید شدن ادهیپ حال در

 : گفت محکم یلیخ. شود خارج دهانش از

 !اسی نه  جور و جمع_

  برا. ستین  تو یبرا یمناسب کلمه کردن جور و جمع

  زود یلیخ  کن یسع. شناختمت یاگه ید  جور که ییتو

  یچیه  که دهید آب و یقو آدم هی. اس ی خود   یبش

 .ارهیب ابروش به خم تونهینم

 تو یول. قبول یاوک حرفام، سسلمبه  قلمبه شعاره،

 خب؟. یش پا سر  یبتون دیبا

 

 پس از  نبود مطمئن هم خودش داد، تکان یسر

 در چادرش کرد،  رفتن قصد که دوباره. دیبرآ انجامش



 را خود کردیم یسع هم  هرقدر. نشست یحام دست

 .شدینم انگار باز نشود، کینزد اسی به کند کنترل

 که یدونیم. اسی بمونن آدم دل تو دیبا  زایچ یبعض_

 گم؟یم یچ

 ...برو حاال

 

 !نیبود دوست بازم... که ممنون_

 

  گفت خداحافظ رلبیز. یحام  سوزان نگاه شد جوابش

 ینگاه و ماند یحام. رفت و دیکش را راهش و

 قرار د،یرس که کوچه چیپ  کینزد. او سمت به میمستق

 .کرد لمس را  او یشماره  و داد کف از

 شد باعث مخاطب نام و دی کش رونیب را ی گوش دخترک

 .برگردد سر پشت به

 !بود جا همان  که هنوز

 

 . داد را جوابش  و برگرداند را سرش

 



 بله؟ _ 

   ؟یبدون یخواست یم روسوالت جواب_ 

 ! بله_

 .   اسی هم به م یستین هیشب_

 !من دوست میستین هیشب

  آخر تا بستم عهد خودم با  من که لحظه نیا تا حداقل

 بهت که ی حس نه و کنم  فراموش رو" تو" نه عمرم

 .رو دارم

 

 مشت  قلبش یرو  آزادش دست و شد کوچه وارد اسی

 .شد

  که شد یینجوا  آخر، یجمله یادا نیح یحام یصدا

 .کند فراموش راآن  بود محال

 ! همونه من حس بازم نباشه، دلم با دلت  اگه یحت_

 

 *** 

 

 نه_ و _هشتاد_و_ صد_پارت #



 

  زنگ بود مردد و بود مانده الیدان دست در یگوش

 خود از را اسی. دیترکیم داشت دلش. نه ای بزند

  چندبار. را  حالش کردینم درک چکسیه و بود رانده

 بند کجاچ یه به دستش. برگشت و رفت  باشگاه تا

 پاسخیب با هم او اما زد زنگ ی حام به نبود،

  یگوشه.  زد دامن یکالفگ نیا به شتریب گذاشتنش

 . موتور ترک  به زد هیتک و ستادیا ابانیخ

 انیم را شی موها و کرد  نگاه طرفآن و طرف نیا به

 بود؟  کرده چه اسی با. فشرد خود مشت

 خود به نسبت نوای ب دختر یعالقه از وقت،  همه نیا

 و هادنیدزد چشم که یوقت همان از. بود برده ییبوها

 پرده تکان که ییروزها همان. دید را شی هادنیگز لب

 اسی که یلحظات  تمام یحت کرد؛یم اسی  متوجه را او

 رفتارش روز به روز و شدیم دیسف و سرخ دنشید با

 کی بود برده یپ الیدان گشت؛ یم ترمتفاوت هیسا با

 میترس دخترک یایرو و  الی خ در وسط نیا ییزهایچ

. نبود انصاف که یاشتباه. باشد اشتباه دیشا که شده

 داشت، دوست یگرید جور را اسی یبچگ  همان از

 شتری ب شانیهای باز در داشت، شتریب را شیهوا



  سر و گرفت را دستش رضا یوقت از اما بود مراقبش

 خواند، برادر را او و نشاند شانخانواده یسفره

  دیشا شده قیتوف نسبت   نیا با زهایچ  یلیخ دانست

 ببندد چشم داشت یسع که بود  موقع همان و کند رییتغ

 یدیجد احساس چیه یر یگشکل  یاجازه. اسی یرو

 که کرد فرو خود مغز در بار  هزاران و نداد خود به را

 یعنی خواهر، یعنی ناموس، یعنی  ه،یسا و اسی

 !ممنوع

 دانستیم. نپرند هرز  که بود دلش و  نگاه مراقب 

 سر در یاالت یخ و فکر ی بچگ و یخام عالم در اسی

 دل به دل خواستینم اما است کرده باز خود یبرا

 رضا کهن یا حرمت به تنها و تنها. دهد  عالقه نیا

 .باشد  برادر شانیبرا بود خواسته

 .بود برادر شهیهم او و

 .برادر فقط

 ...اسی اما

. بود خواهر شیبرا اما  بود عاشق  اگر یحت اسی

 دنید طاقت  ای بخواهد را غمش  بود محال که یخواهر

 بد را  او خودش حاال و باشد داشته را اشغصه

 خبر روحش و زد حرف  ناخواسته. بود کرده شانیپر



 که حاال اما یحوال آن  در اسی حضور از نداشت

 نیب بود مانده دل دو د، یدیم شده تمام را زیچهمه 

  دخترک از خواستیم. او به نزدن و زدن زنگ

 کار نیا از را او ب یعج یحس اما کند ییدلجو

  که بود شده  پر فکر نیا از سرش یهمه .  داشتی بازم

  تمام نقطه نیهم در جانی هم  زیچهمه باشد بهتر دیشا

  یعالقه بود ممکن. باشد بهتر اسی یبرا دیشا. شود

 دلش و خودش با زودتر و شود بدل نفرت به دخترک

 دیکشیم رینف سرش در گری د یفکر باز اما دیایب کنار

 و پاک قلب آن با او  است محال تنفر؟ و اسی که

 نداشت طاقت یطرف از. شود متنفر یکس  از مهربان

  خوب. نکند یکار و ندیبب  حال آن در را  شکننده اسی

 اسی حال از کم خودش حال دیدیم کردیم فکر که

  یاحساس.  بود رانده خود از را خواهرش او. ندارد

 با دعوا از بعد رضا هربار یهاشدن مانیپش به هیشب

 . خواهرانش

 کنارش از که یموتور کشدار و بلند بوق یصدا

 بر و دیکش یآه. کرد خارج فکر از را او گذشت،

 در یگوش فتد،یب راه که نیا از شیپ. شد  سوار موتور

 با. باشد  هیسم باز دیشا کرد فکر. دیلرز دستش

 مراقب  را امروز کی  بود خواسته او از خواهش



 را امیپ یصفحه . نبود هیسم اما. بماند باشگاه اوضاع

 .خواند را متن و کرد باز

 من یخدا. ندارم شک. الیدان شهیم درست یچهمه "

 "؟!که یدونیم... مهربونه یلیخ تو و

 

 کهآن یب را یگوش و گرفت لبخند رنگ آهسته لبش

. انداخت بی ج در سد،یبنو را موردنظر  شخص پاسخ

 کردیم فکر که یکار و کرد روشن را موتور

 حرف یکس با دیبا. داد انجام را است نیتردرست

 . او کردن ناراحت  متیق به  یحت. ردیبگ آرام تا زدیم

  را موتور  د،یرس نظرش مورد مقصد به  که بعد یکم

 کارش دانستیم. رفت شیپ و کرد پارک روادهیپ در

 هم باز اما باشد داشته یعواقب چه است ممکن

 مانده فاصله دوقدم فقط  و رفت  جلوتر. نشد مانیپش

  سنگفرش ی رو الیدان یپا. آمد رونیب او خود   که بود

 و ماند جاهمان رتیح شدت از. کرد استپ  رو ادهیپ

 با. استیکس با یخداحافظ  حال در مقابلش مرد که دید

  داشت انتظار داشت، تشی حساس و او  از که یشناخت

  دید اما شود  روبرو او با ممکن  حالت نی تربداخالق در

 هم بعد . کرد بدرقه را مهمانش آرام یلحن با که



 از یرد  دنبال. دید را الیدان دم همان و برگشت

 یکس به چشمش هنوز و بود  او صورت در تیعصبان

 .  بود شده بدرقه قبل یلحظه  نیهم که بود

 .ستادیا الیدان ک ینزد و آمد جلوتر  قدم کی

 ! الیدان آقا ورانیا از! بهبه _

 

 باعث بود شده دراز سمتش به که یدست  و او نگاه

 .شود همراه او با و بکند دیترد از دل شد

 ؟یدار وقت. بزنم حرف باهات  اومدم_

 

 *** 

 

  و آورد اطیح به خود با را شسته  یها لباس سبد هیسا

 :گفت یبیب به

  رهیبگ اسی میذاشتیم دینبا گمیم بازم  من یول_

 . بخوابه

 .کنه استراحت  بذار. مادر بود ندار حال م بچه_



 تا هم اولش از اون ؟یبی ب یشناسینم  رواس ی شما_

 بدتر حالش! تموم گهید  افتادیم اگه شد،ی م ضیمر

  خودش یرو  به و گرفت دوش هی هربار اما. شدیم

 .شد پا سر  یزود ورد،ین

 

 نود _و_ صد_پارت #

 

  اومده ساعت نیا دفعه هی حاال وقت همه نیا بعد  _

 ؟یب یب  ز  یعز نخوابه میبگ خونه،

 

 دور و چالند دست هردو با دور چند را رزنیپ لباس

 که حال همان در و. بچکاند را آن آب تا چاندیپ خود

  باز شیهاچروک تا دادیم  تکان هوا در محکم را آن

 :گفت خندان شود،

 یگیم جور هی! ها شمیم تنوه منم یبی ب بابا یا_

 ! من دشمن شما و اسمی دشمن من انگار

 

 .کرد نینفر را خود ییدلجو قصد به نازک دل رزنیپ

 ؟یکنیم  هیفکر چه نیا مادر بده مرگ رومن خدا_



 

 . دیخند بلندتر

 یهوا انقد یعنی گمیم. جونم یبیب کردم  یشوخ_

 !  خوادایم دلم نمیب یم منم ،یدار رو یتغارته

 و بود دهیشن را شان یها حرف یهمه  که اسی

 خواب یبهانه به قبل دوساعت یکی در  را شیهاهیگر

 دهیبار خوابش تخت   و  بالش آغوش  در ،یماریب و

.  برخاست جا از و داد بدنش به یقوس و کش بود؛

 بدتر آن هر حالش و نداشت هم را خودش یحوصله 

 خود با او هربار. گفتیم درست هیسا اما شدیم

  چند حالش د،یبرگز را بستر در استراحت و کرد خلوت

 و  هیسا بلند یخنده یصدا. شد بدتر درجه

 آمدینم بدش. دادی م قلقلک را دلش یبیب یمحجوبانه 

 فکر یب را یدم و شود دور خود مزخرف حال از

 اشیباران و تبدار چشمان شد،یم که شب. بگذراند

 !کردندیم  جبران حتما

 

 .دیشن بلندتر را هیسا خندان یصدا و کرد باز را در



 خودش  با رهیبگ رومن ادیب شه خل ی کی بشه یک  _

 شهیم پارهش یآت یهیسا نیهم دنید وقتاون. ببره

 !اس ی دیبگ یه حاال . آرزوتون

  به آدم. من  خواهر فروخته بهت یتر زمیه  چه اسی_

 ! هاکنهی نم یحسود خودش  خواهر

 

 زخم کرد یسع. نشست پله یلبه ،یبیب کنار و گفت

  کردن پنهان در که هرچند. کند پنهان را شیصدا

  نبود موفق اصال سرخش چشمان و کرده پف صورت

  یماریب احساس دیبگو مصلحت  سر از شد مجبور و

 به یدست یب یب. است برگشته خانه به که داشته

 که بزند یحرف آمد و رفت تصدقش و  دیکش شیرو

 . کرد پر را کوچه یهمه یبلند غیج

 "اومده؟ روزت به یچ. زهرا یفاطمه  ای"

 

 یم ضجه داشت هراسان که بود زیعز یصدا صدا،

 در سمت به لنگانش یپا با زده،وحشت ی  بیب. زد

 دیدو سرش  پشت هم هیسا. کرد باز راآن و رفت اطیح

 ،یحام لباس  یگوشه به افتاد چشمش که اسی اما

 را یبیب یشسته  تازه نماز   چادر  و زد چنگ



 سر بر  و برداشت طناب یرو از دار،نم طورهمان

  بانداژ سر  و یزخم صورت به که چشمش. انداخت

 کوتاه یغیج  و زد خشکش آن کی افتاد، الیدان یشده

  که انگار بود؟ آمده او سر بر چه. شد رها  شیگلو از

 .باشد کرده تصادف

 

  یروبرو قایدق یب یب  کنار و رفت جلوتر  قدم کی

  به ینگاه می ن و شد متوجهش هم الیدان. ستادیا الیدان

 تپش کرد حس دخترک. دیدزد چشم زود و کرد او

 شهیهم خود الیدان. اضطراب از شده برابر چند قلبش

. آمدینم او  به اصال دیجد یافهیق نیا. بود  بهادر بزن

 و آمدیدرم  سخت نفسش. رفتی م حال از  داشت زیعز

 انیم  و اشک پر یصورت با. بود ناتمام  اشهیگر

 درد حس با او اما پسرش یرو به دیکش دست هقهق 

.  فشرد هم در را مادرش دل و دیکش عقب را سرش

 :دینال

   بوده؟ یک کار . یعل یمرتض حق به بشکنه دستش_

 

 وارد و برداشت قدم چند. کرد ینوچ و د یگز لب الیدان

 .شد اطیح



  االن جااون نیسادیوا زشته. زیعز که نشده یزی چ_

 پس یدار تو  میبر ایب. سمت نیا نیکشونی م رو همه

 .برم قربونت یافتیم

 

 گرانید. کند کمک مادرش به تا کرد نگاه هاله به و

 ترعقب یکم اسی شدند، اطیح وارد  دنبالش به هم

 که زیعز یجا  به هاله. بود رفته شیپاها از رمق. بود

  خود یپا ی رو داشت و تخت به بود زده هیتک حالیب

 : گفت الیدان به رو د،یکوبیم

 یچ بود قرار  گهید ال؟یدان نشده یچیه یگی م چرا_

  یچ ستین  معلوم سرت. شده پاره لبت  یگوشه بشه؟

  سکته یدار رو عمه  ،یکرد شیچیباندپ که شده

 ست؟ ین  تیزیچ  یگیم. یدیم

 .رو هیقض نکن شور گهید تو. هاله   خوبم_

 

 :زد هق دوباره زیعز

  بگو. ینبود ییدعوا که تو. بده مرگ رومن خدا_

  نیا به شده باعث یچ. شده سرم به یخاک چه نمیبب

 ؟ یفتیب روز



 

  همه دانستیم و رفتیم  طفره دادن جواب از الیدان

  هم طورنیهم. بدانند را ماجرا چون و چند اندمشتاق 

  به پرسوال که یحام و  اسی هم همه  از شتریب. بود

 . بودند زده زل صورتش

  را او زحمت به. کند آرام  را زیعز داشت یسع یب یب 

 دنبالش به هم خودش و  شود خانه وارد کرد یراض

 اسی و بودند ستادهیا الیدان کنار هاله  و یحام. رفت

 تا کندیم جان و کردیم  نگاه فقط اطیح در کینزد

  را وجودش آتش هم یبی ب سیخ چادر.  زدینر اشک

 .نکرد سرد

 یبیب یصدا بود، یورود یپله  به کینزد که هیسا 

 .دیشن هیبق از  ترواضح را

  بنده افتاد پس. نیاریب قند آب  هی نیایب تونی کی مادر_

 .خدا

 

  یکم سردرآورد، ایقضا یتو و ته از آمدینم بدش

 و نشد یز ی چ متوجه یوقت اما کرد نگاهشان و ماند

 داخل به یلیمیب با د،ید دارادامه را الیدان سکوت

 .دیدو خانه



 . رفت الیدان طرف به گرید یقدم هاله

 نه؟  ای شده یچ یگیم_

 .کن ول  زتیعز جون. هاله الیخ یب_

 

 ک ی _و_ نود_و_ صد_پارت #

 

 خواهرش از نگاه با او و کرد نگاه یحام به دخترک

 الیدان و اسی به مکث پر. بگذارد شانی تنها خواست

 به هم او. برادرش سمت برگشت بعد و کرد نگاه

 در بود مانده اسی تنها حاال. شد خانه وارد اجبار

 .  یحام و الی دان تر،طرفآن یکم و اطیح

. کرد دراز را خود یپا  و نشست تخت یلبه  الیدان

  شتریب صبر یحوصله  که یحام. داشت جهی سرگ حس

 : گفت مقدمه یب نداشت،

 نه؟. رضاست  کار_

 

  دو آن به زده وحشت اسی و کرد سکوت یکم الیدان

 قرار کشانینزد و دیا یب جلو کرد جرات. کرد نگاه

 لیدل نیکدام به بداند تا زد  زل یحام به بهت  با. ردیبگ



 ال،یدان حرف که. است آورده زبان بر را  برادرش نام

 . سوالش یبرا شد پاسخ

.  گفتم که یمزخرف  بابت دی ترکیم داشت دلم صبح از_

  ششیپ رفتم.  اصال گرفتمینم آروم. بودم  یکفر همه از

 حرف درست نذاشت. کردم یغلط چه بگم بش که

  گفتم یه. ن ییپا آورد رو  دکورم زد نگفته گفته،. بزنم

 ! نیا شد شجه ی نت. رهیبگ آروم بذارم. داره حق حقمه،

 

 : داد ادامه و کرد اشاره صورتش و سر به

 موند هم سرم باال. درمونگاه رسوندم خودش بعدم_ 

 خودش داروهامم. شد تموم یچهمه   و پانسمان تا

 !مغازه رفت  خودشم و کوچه تو کرد ادمیپ اومد. گرفت

 

 مهین یخنده کی به شد ختم حرفش  یانتها و گفت

 یقطره  و شد باز لبش یگوشه زخم اما پررنگ

 یناباور  از پر و دهیگز لب. آمد اسی چشم  به خونش

 تازه قهیدق چند بعد او و الیدان به بود داده را  نگاهش

 ابد تا را اسی سرخ چشمان. کردیم نگاهش  داشت

 و بود خودش هم لشیدل و کردی نم فراموش



 زود دختر، نیا انیگر چشمان یشرمنده. شیهاحرف 

 . انداخت ریز به سر  و گرفت نگاه

 هضم را الیدان کار نیا یمعن  توانستینم اصال اسی

 بود؟ رفته رضا سراغ بود کاریب! وانهید پسرک. کند

  با شناخت؟ینم را اخالقش شناخت؟ینم  را او مگر

 یهمه ،یحام  حرف با که جاان بود مانده یخودخور

 .دی گز لب و گرفت گر وجودش

 !بوده ی عال و جا به هم  یلیخ کارش. گرم دمش_

 

  نوش ها کتک نیا. داشت قبول را نیا هم  الیدان خود

. بود شکسته را خواهرش دل. بود  حقش! جانش

 !را اسی خودش، خواهر

 

 *** 

 با را خود اسی بود، آمده کار سر از رضا یوقت از

  تنها او  با تا دادیم نشان سرگرم مختلف یکارها

 برادرش اگر دانستینم و دیکشیم  خجالت. نشود

 دیبا یپاسخ چه بپرسد، صبح اتفاق مورد در یزیچ

 هم الیدان  انیجر به رضا یاشاره نیکوچکتر . بدهد



  یها  حس تمام انیم گرچه. کردیم اش شرمنده

 یم کهنیا از داشت یخوب احساس دلش ته گرش،ید

 یم مراقبش ایدن آخر تا اعصابش،یب  برادر دانست

  خبر ی زیچ از که یبی ب و هیسا با  رفتارش. ماند

 او از داشت رسما. نه رضا با اما بود یعاد نداشتند،

. کردیم فرار پرسشگرش نگاه با شدن رخ به رخ و

  نشسته  اطیح در رضا و بود دستش  در یچا ینیس

  با امروزش کار به برادرش دانستی م خوب. بود

 او و خودش دست از و کندی م فکر الیدان

 نیا از تا ببرد یچا  شیبرا گفت هیسا به. استیعصب

 با داشت او اما کند فرار ردیبگ حرفش به رضا که

  الیدان و زیعز احوال و زدیم حرف هاله با منزل تلفن

 به دست به یچا  و انداخت باال یا شانه. دیپرسیم را

 ردیبگ حرف یب را یچا رضا داشت دی ام. رفت اطیح

  به که قدم کی. بود عبث که یدیام. دی نگو یزیچ و

 .داشت نگه را او رضا برداشت، عقب

 رون؟یب ی زد باشگاه از ینگفت چرا_

 

 .ستادیا و دیگز لب



 ادیز چون نداشتم ازش یانتظار  چیه بود، هیسا اگه_

 ...تو درمورد اما. ارمیدرنم اون کار از سر

 

 .نشست هم در نگاهشان

 وقت  یبخوا که باشم یکس تنها کردمی م  فکر_

 مث. قبال مث. یکن هیتک بش خوردنت غصه و ییتنها

 . شهیهم

 

 .هم دلش. دیلرز تنش

 گرفته شی هایی تنها یبرا  را رضا یجا یحام یک   از

 بود؟

 .دیببخش_

 بوده تو ریتقص ؟یخوایم معذرت که یکرد  کار یچ_

 مگه؟

 ...نه_

 .دارم کارت ن یبش. اسی جان یا نیبش ایب_

 



  حوض یلبه رضا. رفت جلوتر  و کرد دایپ جرات یکم

 .کش ینزد هم او. بود نشسته

 شزنده بود، الیدان یجا  یاگهید هرکس یدونیم_

 .  کرده که یااضافه  غلط بابت ذاشتمینم

 

 .دییتا به داد تکان سر

 یکی تا که دیزیعز چقد د،یمهم برام چقد نیبب پس_

 .دستش کف گذاشتم رو حقش آورد، ابروتون به خم

 

 . داد تکان سر دوباره

. اسی باشم بهیغر برات یچی ه بابت خواد ینم دلم_

 کمک به که هرطور  هرجا، هروقت،. یچی ه بابت

  خراب رو  حالت یکس  امروز مث ای ، یداشت اجیاحت

 باشه ادتی رون،یب ی بزن بغض از ی بخوا که کرد

 . خودم شیپ یا ی ب دارم انتظار

 درست نتونستم اصال اولش... یعنی. دمیترس... من_

 دمیترسیم هم دمیکشیم  خجالت هم بعدشم. کنم فکر

 ... الیدان... آخه. نتونیب ادیب  شیپ کدورت

 



 .کرد اخم حرفش انیم

 توش ینقش که یکار بابت ب بُرم رو سرت نبود قرار_

 .ینداشت

 ...یول... دونمیم_

  یقرمزا خط هیسا و تو. داداشتم. رضام من! اسی_

  یکس. دیکن  تکرار خودتون  یبرا روز هر رونیا. دیمن

  قلم روپاهاش بشه، کینزد من یقرمزا خط به  بخواد

 . الیدان یحت باشه، خوادیم یک هر. کنمیم

 .بترس نه بکش خجالت من از نه وقتچ یه پس

 

 .کرد قطع را بحثشان طرفآن از هیسا یصدا

 بکشه؟   خجالت ای بترسه دیبا چرا_

 

 دو _و_ نود_و_ صد_پارت #

 

 



  دیکش یقیعم نفس اسی. بود رسانده خدا  را او انگار

 را یشتری ب زیچ ستین الزم که کرد  شکر خدارا و

 :گفت کالفه رضا. دهد حیتوض

 تو م،ی بزن حرف یکی با کلوم دو می اومد ما باز_

 وسط؟  یدیپر

 دو شهیهم! نه دیگیم ته، یسوگول اسی گمی م! ایب_

 ! من با دعواهات اسه،ی با هات حرف کلوم

 

 .داشت نگه را او رضا که برگردد خانه  به خواستیم

 کلوم دو از  شتریب یلیخ تو با اتفاقا. هی سا کن صبر_

 .دارم حرف

 ؟یکنیم ممسخره_

 !ه ی سا جان نه_

 

 .آمد  جلوتر

 ؟یچ  حرف_

 !یک از حرف  بگو_

 ؟یک از_



 

 به کنجکاوش خواهر دو هر نیب را نگاهش رضا

 ،یکس با امروزش مالقات  یادآوری با و درآورد حرکت

 :گفت کوتاه یلیخ

 ! قشنگه چش پسر اون_

 

 کوتاه یلحظه کی فقط ه یسا اما خورد  جا  یلیخ اسی

 ینیس و آمد جلو. آمد خود به زود یلیخ  و شد شوکه

 نشست هم خودش. گذاشت اسی بغل در را یچا

 . انشانیم

 ! خب_

 

 ضشیعر لبخند و جانیه  با گفتن خب

 .دهد نشان یسخت یغره چشم او به رضا شد باعث

 !مار  زهر و خب_

 ازت اسی یگفتیم یداشت خودت االن! داداش عه_

 نا؟یا شهی نم من حال شامل! نکشه خجالتم و نترسه

 



 ترع یوس یلبخند  با و گذاشت رضا دست در را یچا

 :گفت

 یعل. داداش خان  چشام جفت رو تمی رلفظیز_

 !باش داشته رو ییچا  نیا الحساب

 

  اقیاشت با که کرد اسی بعد و او به ینگاه رضا 

 .کرد باز لب پس. کردندیم نگاهش و  نشسته منتظر

 در تمومه یچ همه دم،ید من که یپسر  نیا واال_

 !  ظاهر

  وبهیمع مخش! خوادیم رو  تو که هیچ بشیع دونمینم

 ...ای

 من؟ چمه. بخواد دلشم_

 

 : دیپرس اسی

 مگه؟  شیدید کجا_

 کاره هی خونه، امیب کردمی م جمع داشتم یظهر سر_

  دیبد گهید فرصت هی  که مغازه دم اومده افتاده راه

 . بزنم حرف خانوم هیسا خود با دیبذار. بهم



 یرفت شد فراموشت  الحمدهللا کردم فکر  من گمیم بش

 ! بسالمت گهید

 و بشه کم تتونیعصبان  شما روز چند هی رفتم گهیم

 ! شه کمرنگ ماجرام اون

 قلمبه یکلمه  و" شما" امروز نیا که  انقدر یعنی 

 معلمم جلو  کردم حس بست، من شی ر به سلمبه

 ادیم بش  شتریب. بگم یچ یه گهید نشد روم نشستم

 ! بانک  کارمند تا باشه یزیچ یمعلم

 

 :گفت جان ی ه با هیسا

 ؟!بش یگفت یچ تو خب_

 !رو شت ین ببند_

  یچ بگو تو. بازه یجورن یهم شهیهم من شین ا _

 .بش یگفت

  نیا. یشیم کنف باز یایم گفتم من  یچ هر  واال_

 به ست، ین زایچ نی ا و ازدواج فاز تو ما خواهر

  گفتم منم اصرار، اصرار یه. نرفت که  نرفت خرجش

 گفتم؟ یم ی چ. گهید باز ان یب  هفته آخر

 



 :گفت یجد  یلیخ و هیسا خندان  صورت  در شد قیدق

 ! هیسا گمیم بت  یچ نیبب_

  همون جوابت  و شیخواینم اگه ان،یم  که هفته آخر 

 بعد سال برف با بره یکنیم  دکش یجور هی  ه،یقبل نه

 !نییپا ادیب

 اگه یحت ممغازه دم ادیب خواستگار  ندارم حوصله من

 .کنمیم اده یپ روفکش زنمیم بعد دفعه! باشه معلمم

 

 !نباشم ازدواج فاز تو بکنم غلط من_

 ؟ یچ_

 و گم رفت ماه دو اروی  گفتم، نه هی یقبل  دفعه بابا_

 ... که نخوردم خر مغز. شد گور

 

 به سر داشت خنده با هیسا و دیکش هم در اخم رضا

 .دو آن نیب بود مانده  اسی نگاه. گذاشتیم سرش

 !کرد حسادت هیسا به واقعا لحظه کی



  صحبت  خواستگارش مورد در رضا با راحت چه

 ای شرم ؟!یاسترس و  ینگران چیه  بدون. کردیم

 .نداشت هم خجالت

 ! مورد کی نیا در حداقل. بود هیسا هیشب یکم کاش 

 ؟!بپوشم یچ من  حاال یوا_

 

 دیایب رونیب ال ی خ و فکر از اسی شد باعث هیسا سوال

  محکم یگردن پس شد سوالش جواب. کند نگاهش و

 ! کوتاهش یجمله  و رضا

 !رو یبیب عقد سر لباس_

 

 دیخندیم اسی لب. خنداند را خواهرش هردو و گفت

 یالحظه  بود، کرده النه چشمانش یانتها که یغم اما

 .شدینم دور رضا چشمان مقابل از
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 هیسا خورد،یم افسوس و شده دلمرده اسی قدر هر

 سر از اول بار که یدختر. داشت یخوش اوقات اما

 رفته رفته کرد؛ باز خود سر از را سبحان حرص،

  امتحان وارد را او دارد دوست کرد حس

 اش،ییتنها لحظات یهمه در. کند اشی شناسآدم

  دور نظرش از او بلند یهامژه و بایز چشمان ریتصو

 دلش حرف هم هرچقدر. بود روراست خودش با. نشد

 یحس دلش ته اما کردیم  بازگو یشوخ انیم در را

 یدوباره  توجه یجه ینت دانستیم که شدیم قلقلک

  فکر دخترک  به هم او انگار پس. است کرامت  سبحان

 ! مدت نیا تمام در. کردیم

  جوابت اگر  که  بود داده ماتومیاولت خواهرش به رضا

 پشت که بده لشانی تحو راآن  یجور است،یمنف

 شک گر ی د حاال او اما نکنند نگاه هم  را سرشان

 تا نه حداقل. بدهد یمنف جواب استمحال که نداشت

. است دهینرس سبحان از یدرست  شناخت به که یزمان

  بار چند. مختلف احساسات از پر و بود حرف از پر

 اسی با گذرد،یم مغزش و دل در چهآن درمورد آمد

  یحال در اسی اما. خواهرش  گانهی با. کند مشورت

 .بزند حرف زهایچ  نیا از او با بشود که نبود

 



 هیسا اطالع جهت صرفا اما  اسی به رو رضا شب آن

 :بود گفته یبیب و

 هم الیدان با من. کاره فشار خاطر به  بدت حال_ 

  خونه، تو ن یبش. کار سر یرینم فردا از. زدم حرف

 کاراون سر یرفت بود کم آبت و نون. قبل مث

 ؟!مسخره

 

 زندیم را هاحرف نیا برادرش دانستینم که هیسا و 

 :گفت اس،ی شدن کاریب یبرا باشد یپوشش تا

 سنگ، معدن تو انگار که کار فشار گهیم نیهمچ_

 پول یمزه نی ا. کارش سر بره کن ولش.  کردهیم کار

 موندن خونه آدم  . دندونش ریز رفته ییخودکفا و

 .رضا بود گفتن ما از. هاگه ید ستین

 کار، سر نرفته هم ماه دو. نکرده الزم ! خودی ب_

  رمیبگ لیتحو  ستیقرارن که جنازه. نیا شده شافهیق

  آب نمینب هم تو. اومد و  رفت یهرچ بسه . الیدان از

  یبر ادینم خوشم گفتم اولم از! اس ی های ریبگ غوره

 بسه حاالم. یکرد که ،یکن کمک یخواست . جااون

 . کنهیم  دایپ رویکی گردهیم. گهید

 



  بد حال  درمورد یریگمیتصم ختام حسن شد نیا و

 او چیپاپ  یکس گرید تا . شدنش کاری ب لیدل و اسی

 خود در اول شب همان از اما. دانستن یبرا نشود

 توقع او از شودینم  فعال دیفهم هیسا  و رفت فرو

  که یزیچ از گفتن و کردن دردل توقع ای. داشت کمک

  الطلوع،یعل صبح که بود نیا. نشسته بار به دلش در

 او با سبحان درمورد که گذاشت قرار  مهشاد با

 .کند مشورت

 :بود گفته مهشاد

  شدن تموم ینشونه  به نه  اما. بده بله که من نظر به_

 ،یبگ رضا به  یتونینم اگه ای بگو، رضا به. یچهمه 

 د،یایب د،یبر هم با کوتاه یدوره  هی بگو  پسره خود به

 گهید اونم. ن یخورینم هم به اصال نیدید دیشا

 !یستین هم یاتحفه نی همچ فهمهیم

  بعد که داده  کف از دل چقد نیبب. بخواد دلشم. شوگم_

 !التماس به برگشته باز دوماه

.  بمونه وونهید و خل جورن یهم قسمتته، اگه کنه خدا_

 ؟!آخه اومدیم تو سراغ داشت عقل جو هی اگه وگرنه

 ! مهشاد یسوزیم یدار معلومه قشنگ_



  چقدم. کنهیم  خفه خودمم  داره خوردنم   کز یبو آره_

 !شیا! یحسادت قابل تو

 

 که دیرس  جهینت نیا به هیسا خنده، و ی شوخ انیم و

 شکل دیجد حس نیا عاقبت  . دیگویم درست مهشاد

 مشخص دیبا اشتباه، ای درست وجودش، در گرفته

  مناسبت یب  دادی نم اجازه اهیس صدسال که رضا. شود

  نیچن اهل هم او خود و کنند برخاست و  نشست هم با

 مثال. داشت وجود هم یگرید راه اما نبود ییهایدوست

 به کردیم یراض را رضا  و شدندیم نامزد دوماه یکی

 !محدود یلیخ یحت. آمد و رفت

  و کرد تکرار خود یبرا را  سبحان کنار بودن قدرآن و

  وسط در او، یروبرو آمد، خود به یوقت که کرد، فکر

 .بود نشسته  یخواستگار  یجلسه 

 و دست حد ن یا تا روز کی که کردینم را  فکرش چیه

  یهادانه استرس و شرم شدت از و کند گم را شیپا

  در قدرآن. زندیبر نییپا کولش  و سر از عرق درشت

 پدر که یوقت را رضا نگاه که بود خود  یهوا و حال

 و عروس انیم دونفره صحبت درخواست سبحان،

  شیپاها یرو را شیهادست. دیند داد، را داماد



 پاک لباسش و چادر با را  هاآن  یسیخ و بود گذاشته

 نیهم رضا که یمیمال ی لیخ ی  صورت لباس. کرد یم

 به نشود الزم  گرید تا بود دهیخر شیبرا قبل روز دو

 .بزند رو مهشاد

  یرو اتاق، در دوآن و بودند نشسته هال در گرانید

  یکم بود یکاف. ونیز یتلو مقابل هم، کنار مبل   دو

  همه وقتآن شود، شتریب کردن پچ پچ از شانیصدا

 و نبود یاچاره اما. شدند یم شانیها حرف  متوجه

 یکم سکوتش. دادیم تیرضا حد نیهم به فقط رضا

. بود د یبع طنتیپرش  یهیسا از نیا  و شد ی طوالن

. بود هیسا  جواب بابت از اشی نگران تنها اما سبحان

  لحظه، آن به تا بودند شده شان خانه وارد یوقت از

 بود درست. بود نکرده نگاه را او هم بار کی دخترک

 یول بود، آمده یخواستگار  به خانه یاهال  تیرضا با

 یمعنا ه؛یسا سمت از  مطلق سکوت نیا دیترسیم

 .باشد  داشته یگرید
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  ،یراحت به دانستیم .شناختیم شیب و کم را هیسا

 شک. کندی نم راحت  را دلش الیخ"  بله " کی با

 به سر و ساکت دختر نیا پشت ،یواقع یه یسا نداشت

 .است گرفته سنگر ر،یز

 .شد بحث آغازگر و کرد او به ینگاه

 شما؟ ای کنم شروع من_

 ! دییبفرما_

 

 .کرد شروع پس. کردینم نگاهش او هنوز

 ای م،یزندگ م،خانواده شغلم، بگم؟ خودم  درمورد اول_

 کنم؟  شروع یاگه ید  یجا از کهنیا

 

 :گفت سبحان از تر آهسته

 مثال؟  کجا... از! دونمی نم_

 !دارم ازدواج  یبرا که ییهامالک از مثال_

 ! دارم مندهی آ همسر از که یانتظارات از 

 



 فرار پسرک یرایگ و براق نگاه از حال به تا هرچه

 چشمان. نکند نگاهش ره یخ نشد بار ن یا بود، کرده

  نیا. داشت  وا لبخند  به را سبحان اش، شده گشاد

 نیا و یناگهان گارد نیا با د،یدیم داشت که یدختر

  داشت، سراغ او از که ی اخالق و بُهت  از پر چشمان

!  بدوزد و ببُرد ییتنها به تا  دهد اجازه او به بود محال

 با و زد  را او چشمان برق دیق. بود هم طورنیهم

 :گفت حرص

 از یکم شهیم یول! ازتون  خوامیم  عذر یلیخ_

 ! دیبگ منم یبرا انتظاراتتون

 

 بردارد، را  نرمش نگاه کهنیا یب لبخند، همان حفظ با

  تجربه یب تمام با. دهد جواب تا کرد یمصلحت یاسرفه

 یحدود تا را هیسا ی ول ها،زن مقابل در بودنش

  یها  جواب را، کردنش یتند را، اخالقش. شناختیم

 :گفت  محتاطانه. را شکنش دندان

 یانتظارات و ها مالک... که کنم اصالح بهتره البته_

 .نطرفه دو که

 



 از پسرک شد متوجه. شدند زیر یکم  هیسا چشمان

 یصدا دوباره. برداشته عقب به قدم کی  خود موضع

 .دی شن را سبحان

 مطرح دیبا که یدار یانتظارات  درصد صد هم شما_

 !من مثل درست. شه

 

 کی. دیچسب یصندل به و شد رهاتر یکم هیسا تن

 .یناگهان گرفتن گارد آن از بعد ال،یخ  یراحت جور

 !دیکن شروع دییبفرما حاال!  پس خب_

 

 ! داد  زدن حرف یاجازه  سبحان به و گفت

  

 که نهیا همسرم از من  توقع نیاول بگم تونمیم_

  رفاقت جور هی. باشه  دوستانه شتریب موننیب یرابطه 

 !قیعم یدوطرفه 

 

 : داد ادامه و شد دهیتن هم در اریاخت یب شیابروها 



 شدت به. ستمین ییرو دو  و گفتن دروغ اهل ابدا من_

 یز یهرچ انیپا و شروع. خانواده اصول به بندمیپا هم

 از  یکی. خانواده به شه یم یمنته  من یبرا

 مسلما. کنمی م فکر بهش که ییزهایچ نیترباارزش 

 . هیچ منظورم دیدونیم

 

  سکوت از و کرد دیتمد  را او به نگاهش محجوبانه

 .برد بهره دادن ادامه یبرا قش،یعم

 نیهم هم مقابلم طرف دارم توقع نا،یا تمام برابر در_

 شما از که هم یشناخت با. بندیپا قدرنیهم . باشه طور

 من یبرا یخوب همراه دیتونیم ندارم شک... دارم

  من که نهیا من تالش تمام دیباش مطمئن... و. دیباش

 . باشم شما  یبرا یخوب همراه بتونم هم

 

  انگار که دخترک. ماند ه یسا سمت از یواکنش منتظر

  جسور یهیسا همان بود شده و بود آمده خود به تازه

 :گفت یخونسرد با شه،یهم

 اهل نه منم خود گفت شهیم. یچیه کهن یا خب_

 نیهم حرفاتون... خب. ییدورو نه دغلم،  و دروغ

 !البته هاتونمالک بود؟



 

 خود باز دهد، جواب کند فرصت  سبحان کهنیا از قبل

 :گفت هیسا

 شما، یزندگ یدهاینبا و د یبا و اگرها تمام یعنی االن_

 شهیم خالصه د،یگیم که یاصول و ها قانون یهمه 

 شه؟یم گلستون  یچ همه... و یدوست و صداقت تو

 ؟ !یخوشبخت سالم بعدم

 

  هیسا که دادی نم جواب طور نیا اگر. دیخند کوتاه مرد

 . نبود

 نایا گفت شهیم. مهمه من یبرا  نایا فقط نگفتم من_

 .خانوم هیسا منه یزندگ اتیکل  و اتیاصل

. تونیزندگ  یها بست بن و یفرع شهیم  زایچ هیبق_

 آره؟

 

  لبخندش و خاراند شست  انگشت با را  لبش یگوشه

  نامحسوس و  کمرنگ هرچند که یلبخند. کرد جمع را

 .دیدرخشیم هیسا چشم در اما بود



 هیسا سطرفه  دو یزها یچ یسر ه ی اتشیفرع_

 شما که کنمیم  طرح رو یزیچ من مثال که نیا. خانوم

  توافق صورت در! موافق ای دیمخالف ای اون برابر در

  هم باز نظر، اختالف صورت در اما المرادفبها.. که

 .دیرس مختلف یهاجه ینت یکل به شهیم

 

 نیح و بود کرده متصل هم  به را انگشتانش تمام نوک

. بود گفته راست رضا . دادیم تکان زدن حرف

 حرف لحن نیا. بود هامعلم به هیشب شتر یب اتشیادب

 نیا به ابدا و بود یجد و  خشک یمرد به  مربوط زدن

 اما. آمدینم سبحان براق چشمان در نشسته طنتیش

. برد اتشیاخالق به یپ زدنش حرف طرز از که شدینم

  یب باشد، زده یحرف هم او کهنیا یبرا و گرفت ینفس

 .کرد انیب را  اشدغدغه نی بزرگتر مکث،

  یهااصل از یکی! زارمیب نشستن خونه تو از من_

 . نهیا منم یزندگ

 

 .کرد پررنگ را او لبخند حرفش

 د؟ینی بش خونه تو دیبا چرا_



 

 با او داشت نیقی هرچند. کرد  نگاهش سوءظن با یکم

 دیبا هم باز اما دارد ریتوف آسمان تا نیزم رضا

 .دانستیم راه یابتدا نیهم  از را فشیتکل

 شدنش، مستقل با همسرتون، کردن کار  با شما یعنی_

 ن؟یندار یمشکل

 

 :گفت یمهربان با کند، جمع را لبخندش کهآن یب

 دارن دوست که یامن طی مح هر در توننی م شونیا_

.  نداره یمشکل  چیه کردن کار. شن کار  به مشغول

 . نداره هم آقا و خانوم

 ...فقط
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  انیم شده  زیر یچشمان با  و دیکش خنجر دوباره هیسا

 : دیپر حرفش

 فقط؟ _



 مونخانواده به و خودشون، به که یشرط  به فقط_

 ! نرسه یبیآس

 

 به نگاهش و بود او  درست یهاحرف به گوشش

 :گفت سبحان که دیشن. لبش یرو غ  یدر یب لبخند

 بدونم شهیم نداره، اتیفرع شما یها مالک اگه_

 ه؟ یچ یخواستگار  نی ا به جوابتون

 

  از گرچه داشت، قبول را شیها حرف  یدرست گرچه

 ریگبهانه  یکم دلش گرچه  بود، آمده خوشش دشیعقا

 دلش ته که یمرموز حس اما او، به نسبت بود شده

 ،یراحت نیا به را الشی خ نداد اجازه خورد،یم وول

 اول قسمت  به توجه یب. دیبگو بله و کند راحت

 :داد  جواب گونهنیا را آن یانتها  حرفش،

 .کنم فکر دیبد اجازه دیبا_

 ! حتما بله_

 

 یبرا دخترک گرفتن اجازه نیا دانستیم خدا و

 یحت. داد یانرژ او به چقدر ،یریگمیتصم و دنیشیاند



 ینه ،یقبل ی برخوردها مثل اما بود نگفته هم بله اگر

  دخترک از نرم ییصدا با. بود نگفته هم میمستق

 :دیپرس

 د؟یندار یاگه ید حرف شما_

 اونا یول! باشم نداشته شهیم مگه. دارم که معلومه_

 .شد مشخص خودم با فمیتکل که یوقت یبرا بمونه

 

 و کرد مرتب یکم را چادر. شد بلند حرف یب و گفت

 .دیشن  خود به کینزد یکم را سبحان یصدا

 !ادیم بهتون یلیخ  چادر_

 

 با و کرد  جمع را بود بسته نقش لبش  بر که یلبخند

 :داد جواب طنتیش عالم کی

! ممنونم بگم  تون،فیتعر نیا دربرابر دارم دوست_

 نیا پشت یحرف هی گهیم بهم یموذ حس هی یول

 و داند خدا!  درخواست ای سته یکنا ای حاال! فتونهیتعر

 !شما

 



 یصدا و  دیگز لب هیسا. نخندد بلند نتوانست سبحان

 اما. رندی بگ  رنگ هم او  یهالب شد باعث  اشخنده

 آن در یفتگیش و تمنا که  یلحن با پسرک، خاص نگاه

 لرزه به را  وجودش یهمه  تا شد گسل زد،یم موج

 گرانید یصدا و اتاق وسط بودند مانده. درآورد

 که یطور. قبل  از کمتر یلیخ. بود شده کمتر انگار

 .کردیم ترخجول  را هیسا

  بودم اومده روز هی که شدم یاه یسا عاشق من_ 

  با دانشگاه در از دمش،ید دورادور و  قی تحق یبرا

 .رونیب اومد عجله

 رفت و من به  بست" مگه  یکور" هی و زد بهم تنه هی

 !رفت که

 .  دمتونید چادر با بار نیاول

 یجد ازدواج یبرا ممیتصم کردم حس  که ییجا یول

 اونم! بود دانشگاه ی جلو  روز همون قایدق شده،

 !چادر بدون اعصاب   یب و خشن دختر همون به نسبت

 

 داشت. شتری ب را قلبش و کرد  داغ را وجودش یهمه 

 صورتش تمام یسرخ کرد حس و خجالت از مردیم

 اتاق نیا از رونیب حتما ها،گونه  قسمت در خصوصا



 نیا به یپاسخ خواستینم. داد خواهد دستش کار

  به اصال سکوت و بود هیسا او اما بدهد اعتراف

 !ی تیموقع نیچن در همآن! آمدی نم اتشیروح

 رونیب دهانش از یزیچ  چه باشد متوجه کهنیا بدون

 : گفت پرد، یم

 ؟!دیدار دوست خشن پس_

 

 از یحرف چه فهماند او به پسرک مبهوت نگاه و گفت

  اتاق از بایتقر  قبل، از تر  شرمزده. شده خارج دهانش

 .کرد فرار

. رفت رونیب دنبالش به و گرفت ینفس هم سبحان

 شود یم گستاخ طورنیا هربار دانستینم  هیسا  انگار

  قبل از تروال ه را او زند،یم یحرف او چشم در چشم و

 و کوتاه خلوت نیا فکر در ینحو به هردو. کندیم

  بود شده باعث نیا و بودند شده بدل و  رد یها حرف

  و نبخشد یگر ید به را نگاهش کی چیه  شب، انیپا تا

 .باشند یمهمان نیا انیپا منتظر  قبل، از  تر ریز به سر

 

 *** 



 

 نیا تا اتفاق، نیا غم کردینم را فکرش چیه اسی

 دو یکی با کردی م فکر. باشد قیعم شیبرا اندازه

 از و افتدیم سرش از  زیچ  همه یزار و هیگر روز

 او و شدندیم  رد هاشب و  روزها اما رودی م خاطرش

 نقاب که بود ریگگوشه و افسرده یدختر هنوز

 از. شیبرا نبود سازچاره هم  یخوشحال ای یتفاوتیب

 و دل. دیگزی م خلوت اتاقش در. کردیم  یدور پنجره

 جاک ی فکرش. نداشت را خانه در کردن کار دماغ

 قهر که هم شعرش و خاطرات دفتر با. نبود متمرکز

 کمد قسمت  نیتر ییانتها در  بودش انداخته. بود کرده

  بود کرده پنهان یبیب یمی قد لیوسا یقات را دشیکل و

. ندازدیب نگاه  آن به نخواهد هم  یکنجکاو سر از که

 رضا و طورن یهم هم هیسا. بود نگرانش یب یب

 . شتریب
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 از و رودیم فرو خود در  چقدر دخترک دندیدیم همه

 و سرخ چشمان دندیدیم. است شده ترحرفکم  شهیهم



 قبل از  نزارتر روز به روز اشکرده پف صورت

 دانستیم را اشیاصل لیدل که یکس تنها  و شودیم

 کهنیا از شهی هم اسی دانستی م خوب یل یخ. بود رضا

 و است زاریب سرزنش،  ای شود کوچک یگرید نزد

  به. بود شده ُخرد یحام نزد او. خوردیم غصه

 .ممکن شکل نیبدتر

  دادی م ربطش و شدینم یخاص   زیچ متوجه که یب یب

 و ادیز  کار یجه ینت در که سرزده ی مار یب کی به

 کردن تیتقو به فقط شده، اشنوه بینص کم استراحت

 یگاه. گشتیم دورش پروانه مثل و کرد یم فکر او

 یهاآه شدیم اشجه ینت و گرفتیم کار به را او هم

 .اسی یوقفهی ب یهارفتن فرو فکر در و  هم سر پشت

  از سر توانستی م راحت یلیخ که یکس! هیسا اما و

 به کرامت سبحان مجدد ورود اما. درآورد اسی کار

  و شهیپعاشق یخواستگار  عنوانبه همآن اشیزندگ

 یمشغولدل ر  یدرگ و برد عقب به قدم کی  را او ،یجد

 سرسربه  با و زدیم حرف اسی با گاه. کرد دشیجد

 مثال. گرفتیم حرف به را او ناتمامش یهاگذاشتن

 :گفتیم



.  نگفتما بله قشنگه چش نیا به هنوز من! اسی نیبب_

 .خودت به میتقد کنه،یم تیراض اگه

 !هیسا نگو  مزخرف_

  یپ بودن اومده که اولم. تو  واسه! خب گمی م یجد_

 مث یجورنیا فقط تو! استهیسا نیا میگی م االنم. تو

 ادی روآدم همش.  نکن نگاهمون هامرده ننه

 !یندازی م هاشیبده

. نکن خودی ب یفکرا هم  تو. هیسا ستی ن میزیچ من_

 .من به نده نسبت هم  یالک حرف

 حرومم باشه؟ راحت المیخ ش؟یخوای نم یعنی_

 ؟!گلوم تو پرهینم شه؟ینم

 روجوابش  زودتر فقط! وجود  یگوارا! جونت نوش_

 طاقچه یدار تو و ادیم  بوش که جورنیا چون. بده

 دیق که روزاست نیهم دادن، جواب واسه یذاری م باال

 .گه ید ییجا برن یاشتباه بزنن، هم رو تو

 

 را اسی  آخر حرف فقط و شده وارد تازه که رضا

 :گفت عتاب با بود، دهیشن



 که یگذاشت  منتظرشون روزه ده. گهید گهی م راست_

 بگو، یخوایم. ستنین که ما یمسخره  ؟یچ

 تو. که نداره کردن فکر  همه نیا. بگو هم  یخواینم

  که یکنیم نی سنگ سبک رو شیچ یدار ینشست خونه

 ؟یرسی نم جهینت به

 

 با. دیکش  خود سمت به را یب یب بلندش، یصدا

 : گفت اعتراض

 .ستین که یالک. کنه فکر دیبا مادر؟ شهی م مگه_

  یجورنیا داره گهید نمیا یول. یبیب  ستی ن یالک_

"  آره" ای جوابش. دارهی م نگه هوا در لنگ روملت 

 دارم شافهیق تو من که هم  ینیا. گهید"  نه" ای است

 !مثبته کامال جوابش زنهیم داد داره نم،یبیم

 

 : گفت و دی خند زیر هیسا

 که میبد  جواب خرم؟یم کالس و آبرو واست بده_

 ؟ !هولن چقد بگن

 ! تو یستین هول که چقدم_

 !رضا ا _



 

  گرید دفعات از یلیخ مثل و افتی ادامه کردنشان  کلکل

 اسی  احوال و حال  بحث   هفته، دو نیا طول در

 .  شد فراموششان

 

  خواهرش، یافسردگ کردی م فکر باطل  یالی خ با هیسا

  محض به بود داده  قول و استیکار یب خاطر به

 کار سر  خود با هم را او مهشاد، با  کارش شروع

 .بردیم

  دادن جواب رید نیا و دارد حق رضا کردیم حس

  یفکر با پس. ردیبگ یاحترام  یب یمعن است ممکن

 را اشیاصل میتصم بود، شده کرامت سبحان از پر که

  دهید او  در کمتر که یشرم با ،ییادا  و ناز چیه یب

 با ی"بله " کی. آورد زبان به برادرش یبرا شد،یم

 بله نیا تا  خواست یبیب از رضا و گفت او به خجالت

  هنوز  گرچه. برساند داماد یخانواده گوش به را

 ازدواج و خواستگار خودش، با یحساب  و درست

  شده باعث زهایچ یلیخ اما بود امدهین کنار  خواهرش

 هم نشیمهمتر . ندیبنش  عقب موضعش از یکم بود

 ابتدا. قشیعم تیرضا اعالم  و بود هیسا  نگاه شوق



 و باشد مثبت  واقعا او جواب  کردینم  هم را فکرش

 قدرآن  زیچهمه  و. خواند نگاهش از را نیا رفته رفته

 یبرا بزرگ کرامت یآقا که بود رفته شیپ عیسر

  خون   شیآزما جهت خانم عروس بردن  و اجازه کسب

 . کرد فی تکل  کسب یتقاضا او از لحظه همان فردا،

 طرف ک ی از. بود گرفته قرار یطیشرا بد در رضا

. هیسا یخوشحال گری د یسو از و اسی یدلمردگ

 با کرکر  و هرهر یجا به خواهرش کی که دیدیم

 دانستیم  و کندی م فکر  یگری د یزهای چ به مهشاد،

 از اما. است خوب دیجد ر ییتغ با چقدر خواهرش  حال

 رییتغ. آوردینم تاب را  اسی نگاه غم گرید یسو

 و کردیم  آب را او داشت اشی تغارته خواهر دیجد

 مدت نیا تمام در. شدیم وانه ید فکرش از داشت رضا

 بود بسته عهد خود با و بود شده نیسرسنگ الیدان با

  با رفتارش نشده، خارج پوسته نیا از اسی یوقت تا

 هم را الی دان د،یدیم را یحام. نشود قبل  مثل الیدان

 و گرفتیم لی تحو را یاول که قدرهمان اما. طورنیهم

 .بود سرد یدوم با کرد،ی م پاره تکه  شیبرا تعارف

  الیدان از او کدورت و بود چشمش مقابل اسی

 را او هم  هنوز هرچند. شدیم ترکهنه روزروزبه 

  ینگران با و بود مراقبش دورادور و دینامیم داداش



  در یزیچ اما کردیم برانداز را صورتش یهایکبود

 اشتباه    یدم ندهد اجازه که بود خورده تکان دلش

.  کند فراموش را خواهرش به نسبت الیدان روزآن

 ریگگوشه ،ینی نش خانه بر عالوه را اسی که یاشتباه

  اسی میحر وارد کردیم دل دل. بود کرده هم افسرده و

 . دهد یآشت  گرانید و خود با را او دوباره و شود
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 و هی سا قرار از قبل شب و اوردین  طاقت عاقبت

  سوار را  خواهر هردو ش، یآزما انجام یبرا  سبحان

 و ببرد را هیسا نداشت قصد. برد خود با و کرد نیماش

 تمنا با هیسا اما بود اسی با زدن حرف هدفش

 با دارد دوست هرکار از شیپ داشت درخواست

 .بزند حرف  نشیوالد

  نگران  و ندیآیم رتری د یکم بود سپرده یب یب به

 مراقب بود خواسته  الیدان از نیسرسنگ. نباشد

 اسی سکوت  به ای راه طول تمام. بماند اشیبیب

  یهاطنت یش و اشخانواده  و سبحان از حرف ای گذشت

 .هیسا



  دل در و خواندند فاتحه نشانیوالد مزار سر  بر سه هر

 مراقبشان. باشند رشانیدستگ تا خواستند مدد هاآن از

 :گفت آرام و شد بلند رضا. باشند شانیدعاگو. باشند

 .دیایب تا مونمیم سمت اون من_ 

 

. بود خواهرش دو به توجهش  تمام. رفت  ترعقب و

 اسی و کردیم درددل و بود نشسته پدر  مزار بر هیسا

 بود شده اشک از سیخ پدر  قبر سنگ. مادر مزار بر

 از فقط. کردینم هیگر اسی! نه مادر، قبر سنگ و

  یب و صدایب. زدیم حرف مادرش یبرا  قلب میصم

 ! کالم

 سر کرد حس. شیهایکودک سمت بود دهیکش پر دلش

 پَُرش دل  . زندیم حرف شیبرا و نهاده مادر یپا بر

  آتش یرو  آب   که یخلوت. گرفتیم آرام جانیا فقط

 دلش چقدر. بود خود عوالم در هم هیسا. بود

  سرش بر هاآن  یهیسا ییروزها نیچن در  خواستیم

 اما باشند دخترشان گرفتن سامان شاهد و بود

 !افسوس

 



 رضا نیماش بر سوار آرام و ساکت هردو بعد، یساعت

 وهیآبم بزرگ وانیل سه با. برگردد تا منتظر  و بودند

  شهر نقاط نی ترساکت و نی باالتر از یکی در. برگشت

 یگرما و دیوزیم یمیمال مینس. بودند ستادهیا

 رضا. شکست یم هم در  را مرداد یان یپا یروزها 

 هاآن  تا خواست و کرد کسیف یمکتین یلبه  را شیپا

 را تنش. شد خودش  زود یلیخ هیسا. نندیبنش هم

 صدا پر را اشی دنینوش یانتها  و مکتین  یرو انداخت

  خود متوجه که را رضا آلوداخم  نگاه. دیکش هورت

 .دیخند صدا پر  و گرفت نییپا را وانیل د،ید

 نیا با مطمئنم که نکن نگام یجوراون رضا جون_

  تو امکانات یهرچ به زدم گند ،یخودیب دادن بله

 کن فکر. بودنه راحت  نیهم شیاول. داشتم میمجرد

 .بکشم هورت وهی آبم بخوام قشنگ چش جلو

 

 در متعجب سبحان یداده عصاقورت  حالت تصور از و

 دنشیخند یصدا. د یخند قبل از بلندتر فضا، نیا

 نیا. داشتیوام خنده به  هم را مقابلش طرف شهیهم

 لبخند کوتاه فقط... اسی اما شد هم رضا حال شامل



  او یبازو بر و کرد پر را مشتش  هیسا که بود نیا. زد

 .دیکوب

 .شد غرق هاش یکشت  نیا باز_

 

 به نشود مجبور تا کرد سرگرم اشیدنینوش  با را خود

 :گفت دوباره هیسا. شد متوسل دروغ

 . قشنگ چش  شیپ رهیگ  گلوت تو مطمئنم من یول_

 

 :گفت  معترض رضا

 م؟یکن صداش قشنگ چش قراره_

 

  انحراف به یکم را خواهر  هردو فکر جمله نیا با

  را اشیشوخ یحت. ندهند ادامه را قبل بحث تا دیکش

 نگاه سبحان به بود محال  اسی. دانستیم بد هم

 .دانستندی م سه هر را نیا و باشد داشته یخاص

 



  سوهان هم اسی یاندازه از  شیب آرامش نیا یطرف از

  بودند، شده خارج که قبرستان از. بود شده روحش

 .بود کرده اریاخت سکوت دخترک

 

 .کرد رها فکر از را اسی هم و رضا هم ه،یسا یصدا

  که من واسه. کنه صداش  داره دوست  ی هرچ یهرک_

 .مونه یم قشنگ  چش همون آخرش تا

 

 دانستینم. کرد نگاهش مهربان یلبخند با اسی

  او، از شده متصاعد شور همه نیا دارد  امکان چطور

 که بزند ی حرف کرد باز لب . نکند تیسرا وجودش به

 .کرد یدست شیپ هیسا

  زبونم خدا به ؟یپنچر  چندروزه  چته بگو هیسا مرگ_

 .گفتم بهت بس از. گهید درآورد مو

 

 :گفت یآرام به

 . بودم یجورنیهم شهیهم من_

  چشمت به بد من، اخالق ،یسرخوش یاد یز گهید تو

 .ادیم



  شهیهم یک تو! دور به خدا: یب یب  قول به یوا_

  هی قشنگ گم؟یم دروغ رضا؟ نه ؟ی بود جورنیا

 .زنهیم دودو داره چشاش تو قیعم ی عشق شکست

 

. کند منحرف  را او کرد یسع پررنگ، یلبخند با اسی

 :گفت بود یمصنوع که یاخنده با

 !شما شنگ چش عشق از شکست هم حتما_

  نگاش چپ  یهرک کنه غلط. کردم یشوخ که رواون _

 .کنه

 

 و کرد پنهان رضا، ظیغل اخم با را قشیعم یخنده

  حرف به را او تا بود رضا نوبت بار نی ا. دیخند زیر

 و خودش نی ب تا گرفت فاکتور را ییزهای چ  کی. ردیبگ

 .شکافت هیسا محضر در را یباق و بماند اسی

 

 !اسی  خب_

 



 دانستندیم. کردند نگاه برادرشان به یپرسش  هردو،

  نسبتا یی  بازجو کی شروع یعنی گفتن، خب نیا

 .بود اسی به هنوز رضا صحبت یرو ! دوستانه

  الی خ و فکر  و غصه و غم یهرچ که جان یا آوردمت_

 اسی همون یبش باز و  یکن یخال خودت،  تو یختیر

 .قبل

 

 .نگفت چی ه و زد یپلک

 !یکنینم انکار که خوبه_

 رو؟ی چ_

 ! روداغونت اوضاع_

 !یکنینم  باور که خوبم و ستین میز یچ  بگم اگه_

 .یستین خوب  چون. هست ت یزیچ  چون_

 

  خود کار  رضا تا ردیبگ کام به زبان داد حیترج  هیسا

 .بود یترموفق ی بازجو او شکیب. بکند را

 شد خم  بردارد، مکتی ن از را شیپا کهآن یب رضا

 .اس ی سمت



 شده سرخت، یچشا نیا بدت، حال نیا  یبدون کاش_

 یلیدل چون  چته که کنم فکر خوامینم. چشمم خار

 هی. روان یجر اون یبد کشش یبخوا همه نیا نمیبینم

 !دینبا که یدیشن ییها حرف هی اومد، شی پ یزیچ
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  یانیجر  چه از رضا. زیت گوش و کرد تنگ چشم هیسا

 زد؟یم حرف

 زن خواد یم دلش که شمادر حرف سر  الیدان حاال_

 هم تو که گفت یچرت هی  و شد یعصب  براش، رهیبگ

  ؟یکن بغ جورنیا دی با تو. یدیشن

 

 خم یکم  شیها شانه. است کرده بغ واقعا  کرد حس

 :گفت باز رضا. نییپا به شدند

  نظر از  ،یبود تو زیعز انتخاب کهنی ا! اسی نیبب_

 بگه هیبق جلو الیدان که نیا تا هیبزرگتر اشتباه من

 .یستی ن تو انتخابش

 



 فراخ ی چشمان با هیسا و بست خی تنش  کرد حس

 :گفت عیسر. کند سکوت اوردین طاقت. کرد نگاهشان

 ؟ !اصال گفته یچ گفته؟ یک جلو کرده؟ کار یچ الیدان_

 

  ساکت را او  و رفت باال سکوت ینشانه  به رضا دست

 .زد زل اسی به باز. کرد

 زد، روحرف اون یحام جلو که اون  سر دونمیم_

 کنمیم فکر بش هربار منم خود. یشد یکفر چقد

 رو یحام اگه اما. نباشه تنش به سر خوامیم

  یها یباز  فکریب و ها حماقت  از اگه شناختم،ینم

 خودم دور  همش. تو مث شدمیم نداشتم، خبر الیدان

 کشته کاش که زدمیم جوش و حرص و دمیچرخ یم

 .بودمش

 

 یوقت که آخ. بود شده آتش پارچه  کی هم  رضا وجود

  شکشیپ یحام  به را خواهرش الیدان افتادیم ادشی

 بازگو را نی ا نخواست اما. دیکشیم درد چقدر کرده،

.  ختیریم دینبا هم هی سا مقابل اس،ی یآبرو. کند

  هیسا گرچه. بود یادیز هم حرفش یابتدا قسمت همان

 .طعنه   ای تمسخر نه و بود سرزنش اهل نه



. دیرس پلکش پشت اشک قطره  کی و بست چشم اسی

 ای برادر مقابل نداشت دوست. دیایب ترن ییپا نخواست

 .بشکند نیا از ش یب خواهرش

  اشیدلدادگ راز که خوب چه گذشت فکرش از آن کی

 اش،شکسته  دل یبرا هاتیه... که وگرنه دانندینم را

 !شدیم ری تحق شتریب که

 اس؟ی  هیچ  خراب حال نیا لیدل نمیبب بگو بهم_

 

 .نکند ترحساس را او کرد یسع و دیگز لب

 ...من رضا_

ت به همه نیا واقعا اگه! اسی نیبب_   الزم خته،ی ر َهم 

 کارنیا بخواد، عذر ازت همه  جلو ارمیب روال یدان بشه

 . کنمیم رو

 ! رضا_

 المصب د   ؟یدینم من به  درست جواب ه ی چرا ه؟یچ_

 حرفم. یکرد ریاس بدتر رو  ما ،یختیر  هم به خودت

 !دردته چه می بدون یزنینم

 

 .چرخاند خود سمت به را اش  چانه هیسا



 عزا تو و زده یحرف ن یهمچ الیدان. اسی نمتیبب_

 سوراخ اد،یم زیعز تا نیهم  خاطر به واسش؟ یگرفت

 خداتومن؟ یادونه ی خریم موش

 

 .بود گرفته بغضش. دیچک اشکش و زد یپلک

 ...الیدان واسه  نگرفتم عزا_

 

 اما دیلرز قلبش. بزرگ دروغ کی! گفتیم دروغ

 . نکرد اعتنا

! چرا. ختمینر هم به گمی نم ستم،ین ناراحت گمی نم_

  ییرو چه با کنمیم فکر خودم با همش. ادیز هم یلیخ

  هم یحام و الیدان. کنم  نگاه زیعز یچشا  تو گهید

 ... که

 

 ...گری د یاشک باز و گرفت ینفس

  جلو یبگرد راست راست شدیم روت یبود تو_

 ز؟یعز

  خونه، ادیم زیعز که ییوقتا من. یدیفهم درست آره 

 یبیب. نباشم  چشمش  جلو تا گردمیم  بهونه دنبال



 ای رونم،یب ای حمومم، بگه کنمیم وادار رو طفلک

  کار سر خاطر به کنه یم فکر هم چارهیب اون. خوابم 

 هردفعه کشم،ی م خجالت پسرش و زیعز از نرفتن،

  چرا ندونه ز یعز تا کشهیم  رومن یهاشدنیمخف جور  

 تو که نهیا از ترسم یهمه  اما. کنمیم فرار ازش دارم

. داره خبر یچ همه از نمیبب و کنم نگاه زی عز یچشا

 .ترسم  یم نگاهش ته یاحتمال ترحم   اون از

 

 دیشن یم و صورتش در بود شده قیدق همچنان رضا

 گربه و موش نیا متوجه  چرا کرد فکر نیا به هیسا و

 :زد لب. است نشده ز یعز با خواهرش یها  یباز

 ... اس ی_

 

 :گفتیم داشت آرام و بود خود افکار در او اما

 یاصرارها  جواب شهینم روم. ستی ن زیعز فقط_

  و نمایس و  تئاتر برم باهاش خوادیم که بدم رو هاله

  مدت نیا تو  فرزانه کهنیا گمیم خودم  با یحت. دیخر

 از گرفتن خبر  حساب رو حتما  خونه، ادیم داره بار دو

 اما. هیسا دنید ادیم دونمیم کهنیا با . انهیجر اون

 .هیبق به خودم، به. نمیبدب



 

 . شتریب غمش و شد آزادتر یکم شیصدا

  دارن چندباره که هیسم و  ایدن یبرا یجواب یحت من_

 باشگاه، رمی نم چرا بدونن خوانیم و زننی م زنگ

  نگام یبد  جور هی همه کنمیم حس همش. ندارم

  تو روزاون  یهاحرف از دونمینم  اصال. کننیم

 حس اما نه، ای دهیشن یحرف  هم یاگه ی د کس باشگاه

  من! رضا. هیبق واسه شده نماانگشت  که دارم رویکس

 دست از انگار  نمیبیم کنم،یم فکر بش که هم االن

 به کردینم اصرار اگه دیشا. رمی دلگ هم زیعز

 ...الیدان

 

 داشت را الیدان کنار بودن یآرزو  شهیهم که نیا با

  خودش یطرفه  کی عشق و الیدان نخواستن گناه   اما

 .ندیبب ز یعز چشم از خواست ینم را

. کرد تر را صورتش اشک یک دینفهم هم خودش

 هیشب اشه یگر گرفت، جا هیسا آغوش در که سرش

 اشنهیس در روز چند نیا تمام که یهقهق. شد هقهق 

 .بود شده حبس



 داره؟ هیگر آخه نیا. کنهیم یاهیگر چه کن نگاش_

 فکر بد درموردت القید یپسره اون که یناراحت االن

  یچرند نیهمچ الیدان اصال چرا که نهیا رتیگ ای کنه؟

 گفته؟

 

 نه _و_ نود_و_ صد_پارت #

 

 الیدان یاصل چرند از هیسا و گرفت اوج اسی هقهق 

 ! نداشت خبر

  داغ و دیشن یم را شیهاحرف  یکلمه به کلمه رضا

 وول سرش در ییزهایچ کی. شدیم تر سوزان دلش

  شیهابرادرانه و رتیغ روزگار از دمار که خوردندیم

 هر با. کند بازگو را ها آن شدینم و آوردندیدرم

 کی د،یدرخشی م خواهرش چشم در که یاشک قطره

 را خود زحمت  به. کردیم لعنت را الیدان گرید دور

 و آمدیم  باال شیگلو خی ب تا که یحرف داشتی م نگه

 .دیاین لبش بر د،یدریم را قسمت آن

 بخواد که یاون  بکنه غلط. روهاتاشک  اون کن پاک_

 .اسی کنه  فکر یحت تو  به راجع بد



 

  نوازش  را پشتش هیسا و شد سبک  دلش که خوب

 کرد پاک آهسته را اشکش فشرد، خود به را او و کرد

 .برادرش یها حرف به داد دل و

 اون. اسی شده بزرگ ما خود یسفره سر الیدان_

 گفته یچ بگه جا همه بزنه جار بره که ه؟ یآدم نیهمچ

 شده؟ یچ و

 !بوده یگفتن هم کارش بس از

 

 !نه که داد تکان سر و داد قورت  را دهانش آب

  یهرسه گردن داره یمادر  حق که زیعز  ؟یچ زیعز_

 .ما

 

 ! نه که داد تکان سر دوباره و دیکش باال را اش ینیب

 باشه گفته هم زیعز به ی حت الیدان دارم شک من_ 

 مطمئن. راحت التیخ هم  یحام بابت. کرده یخبط چه

 هی هاحرف  اون واسه بوده در گوشش هی باش

 گوش به  بخواد که اونه از تر مرد. دروازه گوشش



 نیا یحت. برسونه  یاگه ید کس ای خواهرش ای زیعز

 . وردهین منم  یرو به مدت

 

  شتر،یب اما. ادیز هم یلیخ. بود مطمئن که یحام بابت

 روز آن  روز و حال است  محال او که  نظر نیا از

. کند بازگو گرید بارک ی  هم خودش مقابل را دخترک

.  بود کرده مراعات دوهفته نیا تمام که طورهمان

 اشعار و قصار جمالت زبان با و فرستادی م امیپ یگاه

 هم او. سابق اسی بشود خواستیم او  از مفهوم با

  شیهایاحوالپرس  جواب در گاه و خواندیم را همه

  یگاه. دادینم ادامه و نوشتیم کوتاه" ممنون" کی

 ... و دادیم  را جوابش هم

 

  زد،یم حرف  او درمورد داشت رضا  که حاال  انگار

.  کند فکر  مسئله نیا  به شتریب اسی شدیم باعث

 نیسنگ غم اما بود راحت راحت یحام بابت از الشیخ

 . ها درد نیا یورا  بود یزیچ دلش، یشده

 

 .زد هم به را اشیخودمان خلوت رضا یصدا



  یفکرها  نیا به یتونیم که هیشب نی آخر امشب_

 فکر ییکذا روز اون و چرند  یهاحرف اون و مزخرف

  یایب کنار خودت با یدار وقت صبح خود تا. اسی یکن

 خودت خوام یم بشه، که  صبح. یش جور   و جمع و

 واسه  یریم هم هیسا با. کار سر برم  یکن میراه

 گم؟یم  یچ که یریگیم. ش یآزما

 

 روزآن آمد ادشی. داد تکان  سر آهسته و زد یپلک

 یدرست حرف کردن  جور و جمع بود گفته یحام

 اسی همان اسی بود خواسته او. ستین او درمورد

 . آمدیبرم پسش از چون. شود قبل

  نمینب هم گهید. مونده تنها یبیب که م یبر دیبلندش_

 .میدار یعروس یناسالمت. یزد غمبرک یجور نیا

 

  هم هیسا. زندی برخ هم  دوآن  تا ستادیا  صاف و گفت

 بر که یحرف  و الیدان دست از هم. بود شده یعصب

 دیفهمیم تازه کهنیا از هم  و بود آمده گران خواهرش

  متوجه لحظه نیا تا که است  دور خواهرش از چقدر

 .نشده ماجرا تیواقع



 کردن خارج  یبرا اما نداشت کردن یشوخ دماغ و دل

  اسی کنار و رضا دنبال به زنانقدم حال، آن از اسی

 :گفت برادرش حرف یادامه در و افتاد راه

 یدپرس از رونیا کهنیا واسه بود واجب حاال_

 ما؟ فاز تو یبزن  ،یاریدرب

 

  متعجب کرد، ی م باز را نیماش در که  حال همان در

 :گفت

 ؟یفاز  چه_

 

  یاحتمال ترکش از کهنیا ترس از. شدند  سوار سه هر

 اسی به را جلو یصندل داد  حیترج بماند، امان در رضا

 :گفت و ببخشد

  کنون کیج  کیج عشق، مرغ دوتا قراره یناسالمت_

  کجا رو غم یمجسمه  نی ا بخورن، هم با  یف ر هی برن

 !قرار ن یاول تو اونم ؟!خودمون با م یببر میکن کول

 

 گفتن زهرمار یصدا و خنده ریز زد هی گر انیم اسی

 .هیسا بلند یخنده در  شد گم رضا



 

 دوباره هم  اسی مغز انگار خورد، استارت که نیماش

 جاهمان  را  زیچ همه تواندیم کرد حس. خورد  استارت

 دور شانوهی م آب یهاوانیل همراه نقطه، همان در

  به. کردیم را تالشش دیبا.  شدی م حتما. شدیم. زدیبر

 با یحت دروغ، به هرچند! گرانید  خواست خاطر

 . دلش و  خودش ب  یفر

 

 *** 

 

 و شد مشغول یگوش با رضا دند،یرس که خانه کینزد

 :نوشت الیدان یبرا

 ! نکنه درد دستت. میک ینزد_

 

 تا ندارد یرغبت چیه  فهماند او به میرمستقیغ و

 شد، متوجه که هم او و  شود روبرو او  با خواهرش

 به و دیکش  دست هاآن یخانه  مقابل دادن کیکش از

 .برگشت خانه



  هنوز یبیب و بود وقت رید دند،یرس که خانه به 

 مراقب الیدان کهنیا به علم  با. بود مانده منتظرشان

 .نکند یی تنها احساس رزنیپ تا بود

 یب اتاق از را اش دفترچه و شناسنامه  تا رفت هیسا

  ضیتعو یبرا رفت اتاقشان به اسی و بردارد یب

 از سوا یاحساس د،ی رس که پنجره  کینزد. لباس

 را پرده ی گوشه تا کرد وادار را او ،ی قبل احساسات

 زدیم چرخ   نگاهش ن، یا بر سابق. بزند کنار آرام

 آن اما باشد الیدان به مربوط که ینشان  هر یرو

 .داشت یگر ید لیدل ستادنشی ا لحظه،

 

 ستیدو_پارت #

 

 کردیم  کمک هیهمسا یخانه  اطیح  روشن چراغ

 و دیایب چشمش به زود بود، کشفش یپ  در که یزیچ

  و باال بلند قامت آن با ی حام شناختن. ردیبگ جواب

 . نبود یسخت کار ال،یدان از  الغرتر یکم

 نییپا را سرش  و اطیح داخل تخت یرو  بود نشسته

  کییموزا خطوط  در بود شده  غرق انگار. بود انداخته

 دستش از پرده د،ید که  را الیدان یهیسا . اطیح  یها



 را یگوش و  نشست تخت  یرو. رفت عقب و شد رها

  اول از دور کی و شد هاام یپ یصفحه وارد. برداشت

 امیپ. خواند را رشیاخ چندروز  نیا یهاام یپ  آخر تا

 :بود نوشته که د ید هم را هاله

  سرت از دست بازم من اما شده نیسنگ که ته یسا_

 سوال االنم ! شیفرما خرده همه نیا با دارمی برنم

 کجا میگر یفشرده کالس  نظرت به اسی. داشتم

 یدوره هی حداقل  وریشهر آخر تا که کنم دایپ تونمیم

  بگو بهم یداشت سراغ ییجا اگه باشم؟ رفته یمقدمات

 . حتما

 

 سمت برگشت  دوباره  و کرد رها جواب یب را امیپ

 .خواند را آخرش  امیپ ابتدا. یحام به مربوط یصفحه

. کرده کچلم. ابیدر رو ما یهاله  کم هی  ،یکرد وقت_

 !باش  خودت مراقب

 

  از باز را قبلش یهاام یپ و داد حرکت را  انگشتش بعد

 . کرد مرور نو

 



 اس؟ی  یخوب_

 

 !خوب دختر بودا کردن جور و جمع هی_

 ؟ینداد کشش ادیز

 

 . یخانوادگ میداشت هم سفارش هی ما_ 

 ؟ !هنرمند خانوم پس شدیچ

 

 اس؟ی مرتبه یچ همه_ 

 

  یسرسر  و کوتاه یهاجواب. کرد رد  را هاامیپ هیبق

 .دیدم رونیب را  نفسش و دید  هم را خودش

. روز چهارده درست بود؟ دهیند را او که بود روز چند

 را یحام بود، گذرانده غم  با که یروز چهارده یهمه 

  حس. داشت را غشیدر یب  یهاام یپ فقط.  بود دهیند هم

 کل  یبرا دلش که  ییهاوقت تمام مثل کردیم

 شود،یم تنگ رضا با یصحبت هم و هیسا یهاانداختن

 شده تنگ یحام با زدن حرف یبرا دلش هم  حاال



 آن یحام که ییهازدن زخم و یتند یبرا  یحت. است

 اما. گرفته و بود پر دلش. کردیم نثارش یلیخ لیاوا

  داده قول که هم رضا به. بود قبل از ترسبک  یلیخ

  یحام داشت دوست. برسد خوب حال به فردا از بود

 دشیجد میتصم  نیا و شده عوض حال نیا در هم را

 بود؟ چطور یراست. بپرسد او از هم یحال و کند میسه

 شک که بود بلند قدرآن هیسا و رضا کلکل یصدا

 یگوش به.  دیرس خواهد  هم هیهمسا یخانه  تا نداشت

  دیبا کجا از ندانست کرد،  چه هر و کرد دوباره ینگاه

  هم آن د؟ی پرسیم را حالش ییرو چه با. کند شروع

 دوباره! وقت همه نیا از بعد هم آن شب، وقت نیا

 درمورد که همان با و  گشت هاامیپ  انیم چشمش

 مانیپش کهنیا از قبل. دیرس  جهینت به بود، سفارشش

 : نوشت شود،

 و طرح. رم یبگ سفارش ازتون تا مآماده من! سالم_

 باشه؟ یچ شنوشته 

 

 : گفت و کرد ی حام به رو گرید بار الیدان

 جا؟نی هم یخوابیم  ای داخل یایم پس؟  شد یچ_

 



 نام دنید  با بود، نماندن بر مشیتصم ابتدا که او و

 . دیچسب نیزم به شی پاها ،یگوش  یرو مخاطب

 . برو تو. جانیهم   خوابمیم_

 .واست ارمیم خواب رخت پس پاشه_

 . ممنون_

 

 سفارش یآماده. کرد  باز را امیپ یحام  و رفت او

 ...ای بود وقت گذران و  یکار یب سر از بود؟ گرفتن

 .نوشت طنت یش با مغزش، سوال به  اعتنا یجا به

 ؟ !یچطور تو! خوبم منم. ممنونم. سالم_

 

  بفهمد و بخندد آرام دخترک شد باعث شی معنا پر امیپ

  لیدل که بوده فرستادن امی پ یبرا بهانه فکر در قدرآن

 .است رفته ادشی پاک یاصل

 خوبه؟  حالتون شما. خوبم من ممنون_

 



  یبرا تا دیکش طول و آمد  ها خواب رخت  با الیدان

 خود د،ید  را رشیتاخ که هم او. سدیبنو یز یچ اسی

 : نوشت

  ؟! هیچ  سفارشاتون دیبگ  حاال_

 

 ریز از یب  یب با حرفش و  هیسا شستن لباس یصدا

 را  چادرش داشت. دیرسیم گوشش به پنجره

 . فردا شیآزما ی برا شستیم

  ماند   منتظر و دیکش دراز تخت یرو کامل

 و دیلرز دستش در یگوش که برسد امشی پ جواب تا

  پاسخ کونیآ تعلل؛ یکم با. شد انینما ی حام یشماره

 .فشرد را

 الو؟ _

 !اسی  خانوم سالم_

 

 نیا به شد  ترمطمئن و یگوش  در دیچیپ شیرایگ یصدا

 .کمبود و یدلتنگ

 . سالم_



 

  که ییصدا  با و بزند یشتریب حرف اسی نداد اجازه

 :گفت داشت، آوردنش نییپا در یسع

  اگه یعنی! م یزاریب  انتظار  از یخانوادگ ما! اسی نیبب_

 بدم، روسفارش  االن

! رمیگیم لشیتحو ازت زود، هم یل ی خ و میتا سر

 پا داماد و میدار یعروس و ندارم وقت  و نشد... پس

 ! میندار فالن و میکرد گشا

  انتظار به  هم خانواده که یدیم لیتحو  تند و زود

 .مدت نیا مونده

 

 باعث آرامش، یخنده یصدا و دیخند شوخش لحن به

 .دیکش خط یسو ان یحام که شد  یقیعم نفس

 !دیخندیم که  بود خوب پس

 اما کوتاه، هم هرقدر  و آهسته یصدا نیا با یحت

 .بود خوب حالش چون. بود خوب یل یخ دنشیخند

 



 دمیم قول من د،یبگ رو ات یجزئ  دییبفرما شما چشم_

  انجام رو  شما سفارش  بکوب نمیبش نخوابم،  هاشب

 .بدم

 

 فردام. روقتهید چ،یه که امشب! بال یب چشمت_

 یسع اما! یگرد تهران میبر مارپل خانوم  با قراره

 خواهر  هاله، با قرارم از قبل ظهر،  از بعد کنمیم

 حیتوض  بلدم بهتر یحضور! وقتت سر  میایب برادر

 !بدم

 

 :گفت لبخند، همان حفظ با و دیکش شیموها  به یدست

 !د ییبفرما. چشم  رو قدمتون_

 

 ست یدو_پارت _ادامه#

 

  که کند قطع  را تماس ی خداحافظ کی  با خواستیم

 . شد مانع یحام یصدا

 ؟ !اسی_



 

 . بخشروح و میمال ی مینس مثل بود آرام شیصدا

 :گفت کوتاه

 بله؟ _

 ؟ !یبلد زایچ  کیک نیا از_

 

 اطیح از داشت. کرد پرت را حواسش هیسا یصدا

 :گفت تمرکز یب و حواس یب. شدی م خانه وارد

 که؟ یک زی چ منظورتون ؟!زیچ  کیک_

  عجالتا! سهی خ  کیک منظورم! زیچ کیک!  اسی نه نه_

 ...پرشکالت هم

 

 . ردیبگ را اش خنده ی  جلو  نتوانست 

 حتما ماندیم اطیح در هیسا اگر و دیخند دل ته از

  خداحافظ پررنگ یخنده همان  با. دیشنیم را شیصدا

  دیشن آخر دم را یحام ی صدا... اما کرد قطع و گفت

 :گفت که

 !بخند فقط تو_



 

 را پتو آمد، باال هاپله  از که هیسا و دیگز  لب دخترک

 .بود جاهمان لبخندش هنوز  و دیکش سرش  یرو تا

  هاله و بود نشسته هم یحام  یهالب  یرو  که یلبخند

 !کرد شکار راآن

 

 ک ی_و _ستیدو_پارت #

 

  درست که بود یشب  نیاول ها،مدت از بعد انگار

 یجه ینت. اشک و غم  یب ،یناراحت یب. دیخوابیم

  با زدن حرف ای بود، مرحومش مادر و پدر با مالقات

 قیدق ؟یحام با مکالمه  ای برادرش و خواهر

  هم کنار در اتفاق هرسه نداشت شک اما  دانستینم

 .اندشده خوب حال  نیا باعث

 از سرعت آن با پتو که یوقت نه اما بود خواب غرق

  نشست خوابالودش نگاه و رفت کنار صورتش  یرو

 . هیسا بشاش صورت در



 ریخ! یخوابیم چقد. عروس  خواهر گهی د پاشو_

 پاشو. میبر میش رد تو قرآن ریز از قراره  سرمون

 .شد رید گهی د شو حاضر

 

  معترض  و فشرد محکم انگشت دو با  را چشمانش

 .شد

 گرفته، خوابم  یحساب درست که بارم ه ی هی سا یوا_

 . یذارینم تو

  رو پلک صبح تا که یبود من یجا اگه. نمیبب  پاشو_

 ؟ یگفتیم ی چ نذاشتم هم

  خوابیب که چه من به. نبرده خوابت ذوق سر از تو_

 !شم

.  افتنیم راه دارن که رضا به زده زنگ. گهی د پاشو_

 برات یپوش یم یچ بگو. کهینزد که هم شونخونه 

 و دهیکش اتو. شستم برات  شبید هم چادرت کنم؟ آماده

 .منه تخت رو حاضر

 

 .دید  را خود چادر  و او تخت سمت به برگشت



 باهاتون؟ امیب کجا من! هی سا آخه زد یحرف  هی رضا_

 ؟یچ  بگم امیب. شهینم روم اصال

  کجا مادرشوهر با یکنیم ول رومن ؟یچ یعنی! ا _

 آخه؟  برم

 

 . کرد گرد را چشمانش

 باهاتون؟  ادیب قراره مامانشم مگه_

 کنهیم چمیکادوپ یدودست رضا یکرد فکر ؟یچ پس_

 ش؟ی آزما ببرتم سبحان دهیم

 با شهیم  روم مگه! امینم عمرا گهید من  پس یوا_

 گلم عروس اون هنوزم بزنم؟ حرف خانوم اون

 !ادمهی اولش  شب یهاگفتن

 

 .دیکش را دستش و کرد پرت را پتو

 برم، تنها اگه من! هرگز تو یب. نزن نق  انقد پاشو_

! فرستنیم پسم ده،ینرس ش یآزما جواب  به نکن شک

 ! سرخم زبون  دست از

 



 خود به یوقت اسی که زد حرف و کرد اصرار قدرآن و

 نیماش  عقب یصندل ی رو سبحان، مادر  کنار آمد،

 همان از هیسا که شدینم  باورش. بود نشسته داماد

. بود خودش خود  . کردیم  رفتار یمیصم  هاآن با ابتدا

  او در که ی زیچ تنها. یخاص خجالت و شرم چیه یب

 لیتبد که بود بلندش یها  خنده بود، شده ترکمرنگ 

 کنار را او هربار اسی. زیر یها خنده به بود شده

 ته از د،یدوی م چشمانش در که یبرق با  دیدی م سبحان

 به اول قدم نداشت  شک و شدی م خوشحال شیبرا دل

  یخوب مرد  سبحان. است برداشته را یخوشبخت  سمت

  قدم محکم و وقار با. محجوب و مهربان. بود

  ریز به سر. بود  همراهانش به حواسش و داشتیبرم

. داشتی برنم هیسا از  چشم اما بود پاک چشم و

 با و نگذرد بد هم اسی و مادرش به بود مراقب

  کی به را همراهانش بود، گرفته رضا از که یااجازه 

  ییابتدا ی  اجبار ی  همراه. کرد دعوت مفصل یصبحانه 

 با یعال مصاحبت کی به بود شده لیتبد اس،ی یبرا

 و مهربان ار یبس یزن که داماد مادر خصوصا. ها آن

 .بود دانا

 یبرا. را اسی نه و بازگرداندند یخال دست را هیسا نه

 و دندیخر  بایز نماز چادر کی  و قرآن کی  عروسشان



  کرامت خانم! معطر اسی عطر شه یش کی  اس،ی یبرا

 شیبرا و بفرستد یخال دست را دخترک نداشت دوست

 و رسم طبق داد حیترج  اما. ردینگ هیهد  یزیچ

 انجام کار نیا عروس یخانواده حضور  در رسومات،

  تا کرد بسنده قرآن و چادر همان به که بود نیا. ردیپذ

  یوقت. کند داماد و عروس تازه یزندگ میتقد را قداست

 یخانه  در پا هیسا و شد بسته ها آن سر پشت در

  یبی ب یبرا تا داشت حرف ایدن کی گذاشت، خودشان

 . آمد یم اشیار ی به یگاه هم اسی و بزند

 و عروس تا بود زده قدم هاآن با بس از که یاسی

  درد شی پاها بزنند، حرف  هم با شتریب یکم داماد

 نسبت یتحرکیب هفته دو از بعد هم آن. بودند گرفته

  خانه به کردیم فکر! شدنش ورزشکار یروزها  به

  اما یخستگ از شوندیم  هوشیب هردو رسند،یم که

  با بود، کرده بدل و رد شماره سبحان با تازه که هیسا

. رفت اتاق به و شد باز ششین ام،یپ  نیاول یصدا

 رخت چشمانش از گرید بود،  اگر هم خواب

 داشت تازه د،یدیم اسی که یا هیسا  نی ا. بستیبرم

 غذا و ختیر   یچا یوانیل یبی ب یبرا. گرفتی م یانرژ

  با هیسا  باز خوردند، که را ناهار. کرد آماده هم را

 به مو خواست یم بار نیا و رفت اتاق به باز شین



  تیریمد رسما. کند فیتعر مهشاد یبرا را  زیچهمه  مو

 یب هم او و اسی به بود داده لیتحو را آشپزخانه

 .داد سامان و سر را کارها یهمه  اعتراض

 بدرقه یوانیل یچا  کی با را رضا و خواند را نمازش

 رضا تخت یرو هرچه  اما بخوابد داشت یسع. کرد

. امدین  چشمش به خواب شد، پهلو آن  و پهلو نیا

 !بود  هیسا اشغال در که هم اتاقش

  ور ونیزی تلو و یگوش با ساعت دو یک ی و شد بلند

.  کند گرم یز یچ به را سرش تا برخاست باز و رفت

 شام  یبرا یریتدب دید بهتر و بود چهار ساعت

 کرد باز را نتیکاب در. بود زود هنوز هرچند. شدیندیب

 را اشیاتخته شکالت یجعبه  و کاکائو  پودر یقوط و

  ادی به باشد، شده داریب  خواب از تازه انگار د،ید که

 و شکالت پر  سیخ کیک  بود گفته. افتاد یحام حرف

  به داد  هیتک و برگشت. هوا در ماند دستش اسی

 عطر بعد، یساعت و کرد فکر یکم. نتیکاب

 برداشته را  خانه یهمه   سشیخ کیک  زیاشتهابرانگ

 .کشاند نییپا  به سرمستانه هم را هیسا که یکیک. بود
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  برگشتن مادمازل! شنومیم  خوشمزه یبوها ! به به_

 شون؟یاصل پست به

 ! خوابه یبی ب! واشی_

 

 .دیکش یسوت و آمد شیپ

 !کرده چه عروس  خواهر نیبب! اووه_

 

 : گفت برگردد کهآن یب و خت ی ر یقور در را جوش آب

 ایباز دیبد دیند. خانوم هی سا هیز یچ خوب هم  خجالت_

 به یدیچسب بگم رضا به من؟ خواهر یار یدرم هیچ

 بازه؟ شتین همش و یگوش

 

 :گفت خنده انیم

 اول. جون از دور افتهیم  پس نگو بش هو ی نظرم به_

 . ..بعد  کنه، هضم کم هی تا گرفتم شماره بگو بش

 یداشت نگه روخودت  چطور هفته دو نیا تو کهنیا_

 !داره تعجب یجا  ینگرفت ازش شماره



 

 آن به هم  را اسی نگاه و کرد خفه را او رضا یصدا

  هال به و گذاشت  سماور یرو  را یقور. کشاند سمت

 دهیپر هم هی سا رنگ کرد حس  بود؟ برگشته یک  . رفت

 که کرد راحت را الشیخ رضا یچهره  یخونسرد اما

 و گرفت دستش از را لیوسا. استی شوخ فقط حرفش

 :گفت

 .رضا یبرگشت زود چه_

 

  رونیب اتاق از دست به عصا و چشم به نکیع یب یب

 سالمش و ندی بنش مبل نیاول یرو کرد کمک رضا. آمد

  را اسی سوال و رفت حمام سمت به بعد. داد جواب را

 .داد پاسخ

 .امی ب و رمیبگ دوش هی من. می دار مهمون_

 

  فکر کی در اسی. نشست هم در خواهر  هردو نگاه

 منتظر صبرانه یب هیسا اما. گرید فکر در هیسا و بود

 برگشت، که نیهم. شود خارج حمام از برادرش تا شد

 . داد دستش به  را یچا وانیل



  سشوار  روموهات  ،یخور  یم روتیی چا تا نیبش_

 !داداشم بکشم

 

 دنیکش پنجه  با هم او و گرفت دستش از را یچا رضا

  سشوار، از گرفتن مدد و برادرش دارنم یموها انیم

 .داد حالت و کرد  خشک کامل را شیموها

 برادر هیشب قشنگ. یشد یگری ج چه نیبب که آخ_

 !یشد  هاعروس

 

  ندیبگو تا دی چرخینم زبانشان خواهر، دو از کیچ یه

 وانیل رضا. ستیک دارد، آمدن به قرار که یمهمان

 :گفت طنتیش با و داد هیسا دست به را یچا

  بعد که اریب برام نیهم  از گهید ییچا هی برو فعال_

 رو یواقع یچا مزه دارم امروز  تازه وقت چند

 ؟!درسته برگشته سرآشپز. فهممیم

 

 . دیبرچ لب و کرد یخال وانیل  به ینگاه



.  رمیگی م لتیتحو نقد یا بگو رومن! که واقعا_

 مزه بت اسی ییچا تازه که  نبوده خوب من یهایی چا

 ؟ !کرده

 

  نگهش شود، دور کهنیا از قبل و دیکش را دستش

 .داشت

 اجازه،ی ب و خبر یب گهید تا بود ت مه یجر نیا_

 !ینکن بدل و رد من برا شماره

 

 کرد حس ه یسا اما یجد  تا بود یشوخ شتریب حرفش

 شتریب درآمد، صدا  به که خانه در   و شده سرخ

  را الشیخ یکم و ستادی ا کنارش رضا. شد دستپاچه

 .کرد آسوده

 نایا یحام. ستنین اونا! ادینم بت که نکش  خجالت_

 .انیب بود قرار

 

  رها قیعم را نفسش هیسا. گذاشت کنارش از و گفت

  و رفت اتاق سمت به زود. شد حبس اسی نفس و کرد

  ،یب یب و  هیسا برگشت، یوقت. برداشت را چادرش



 به هم او و بودند یورود در کینزد سر به چادر

 .وستیپ هاآن

 

 .دیشن  را آرامش یزمزمه  و ستادیا هیسا کنار

 ان؟یم نایا یدونست یم تو_

 

. رفت در سمت به و داد تکان  بله یمعن به  را سرش

 :گفت لب ریز ه یسا که دینشن

 ! خب  بگو زودتر شعوریب_

 

 .دید را زیعز ابتدا رفت، که در کینزد

  هم لبخند و داد جواب شیسع و بزند لبخند کرد یسع 

 . بود شده تنگ هم زیعز یبرا دلش. گرفت لیتحو

 او اما کرد دراز او سمت به را دستش و کرد سالم 

 .دیکش آغوشش در مهربان

  دلمون دختر؟ ییکجا. اسمی قشنگت یرو  به سالم_

 .متیدیند کهبس  دیپوس

 



 در را او هم هاله. کرد تشکر  و دیبوس را صورتش

 . شد بلند هیسا دنید با ش،یصدا و  گرفت آغوش

 ! باشه مبارکا! خانوم عروس! به به_

 

 هیسا به را آغوشش بارنیا و رفت عقب زیعز 

 که یمثبت جواب  و شیآزما بابت داشت  هم او. دیبخش

 .گفتیم کیتبر او به داده

. بدهد را دوآن  جواب جمع در دیکش خجالت هیسا و 

 :گفت هاله  به رو اما

 ! تو سر رو  راستم دست_

 ؟!گه ید یک   آخ_

 چ،یه اونم. داداشت جلو شو دیسف و سرخ ذره هی_

 !دختر کن مراعات من داداش جلو

 ...و هیشوهریب بحران_

 

 گفت متوجه  و کردیم نگاه هاآن کلکل به  داشت اسی

 .شد یحام و  رضا یگو و



 با داشت برادرش و بود رضا دست در  یحام دست

 .گفتی م خوشامد او به باز ییرو

 

  و سالم. شد وارد هم او و داخل به کرد  تعارفش رضا

 در و داد  جواب ییخوشرو با را همه یاحوالپرس

 :گفت اسی جواب

 ! هنرمند  خانوم سالم_

 

 و یبیب همراه و زد لبخند محجوبانه و زده خجالت

  و رفت هال سمت به یحام و رضا از جلوتر گران،ید

 .نشستند هم  جاهمان

 :گفت زود نشست، تا زیعز

 جانیا اومدم من هربار دخترم؟ ییدایپ کم انقد چرا_

 .ینبود

 

 :گفت بدهد، درست پاسخ کهآن یب

 .جون زیعز بودم دلتنگتون منم. تونه یسا  ریز_

 



  یگرید پاسخ  و پرسش هر بر را راه  کهن یا یبرا و

  جا هاله و  هیسا کنار و سپرد یب یب به را او ببندد،

  آهسته او و داد محبت با را هاله لبخند جواب. گرفت

 :گفت

 چرا ی ول شم چتیپاپ اگه شمیم ترور که فیح_

 اصال؟ یستین
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 . چاند ی پ را حرف باز

 ؟یکرد دایپ میگر کالس ؟یکرد کار یچ تو_

  دایپ. داره آشنا مهشاد گفته هیسا. میگشتن  مشغول_

 .واسم کنهیم

 گهید ما یه یسا. باشه مهشاد خود به دتیام پس_

 .برسون بش منم سالم ،یکرد داشیپ! هیسا تو رفته

 :گفت خنده با و دیشن هیسا

. ندارم خبر خودم از خودمم! رفتم دست  از گهید من_

 د؟ یکار یکجا



 

 : گفت خنده  با هم هاله

! لیسه ستارگان نیشد که نهیهم. کنه ما قسمت خدا_

  دمیام من یجد. گرمه دی جد شیخو و قوم  به سرتون

 .یننداز  گوش پشت. هیسا هامهشاده و تو به

 

 :گفت یجد  یلیخ یلحن با و کرد نازک یچشم پشت

 ادهیز مجرد، دوتا شما کنار  نشستم االن که نمیهم_

 یکل بگرده، متاهل با مجرد که، دیدونیم. کردم یرو

 !داره یبدآموز  واسش

 

 : گفت هاله

 ! متاهل بابا! راهو همه نیا رهیم یک! اوهوع_

 

 داشت ادامه دخترانه یهاحرف و خنده ی کل با بحثشان

 با اسی که بودند مشغول هم با دو به دو هم گرانید و

 نیح همان و اوردیب یچا  تا برخاست یبی ب یاشاره

. خودش  یرو یحام ق یعم نگاه به دیرس  نگاهش

 به گوشش که یحال در همآن. کردیم نگاهش  داشت



  و رفت آشپزخانه به و گرفت فاصله آهسته. بود رضا

 :گفت زیعز که دیشن

  یازخونه من. اسی انداخته راه یک یک یبو  چه_

 . شدم مست  خودمون

 

 به  اسی دنبال به  و شدند بلند هم  هیسا و هاله

 یفضا آن تمام شانیهاخنده یصدا رفتند، آشپزخانه

  و زدی م ناخنک کیک به هاله. بود کرده پر را کوچک

 یبرا داشت اسی و کردیم تعارف هم هیسا به

 .کردیم  حاضر بشقاب مهمانانشان

 .کنم میتقس روکیک من  تا زی بر ییچا تو ایب هیسا_

  یهاییچا رضا. دمیم روک یک بیترت  خودم بده_

 .نداره دوست رومن

 

 گوش را حرفش داد حیترج اسی اما نبود ریدلگ  لحنش

 و هاله یخنده یصدا باز و  ختیریم یچا داشت. دهد

  یزیچ هم درگوش و زدندی م پاتک کیک به که هیسا

  هم گرانید گوش به که یاخنده. شد بلند گفتندیم

 :گفت بلند یب یب. دیرس



 خنده و حرف به دینیبش بعد ما، دست نی بد ییچا هی_

 !مادر

 :گفت و رضا به کرد رو هم یحام

 خودت بهتره نظرم به! رضا  ستنین اریب ییچا نایا_

 . یبر

 .کنمیم رو فکر نی هم  منم واال_

 شچونه  شناسم،یم خوب که رو خودم خواهر من_

 ...کنه رحم دیبا خدا گهید شه، گرم که

 

 را هاآن یصدا ه،یسا با شیها قهقهه  انیم که هاله

  معترض و برد رونیب آشپزخانه از را سرش د،یشن

 :گفت

 ؟یمن با! داداش ا _

 

  و دهانش در یمین که ی کیک با اشیسوال  یافهیق 

 هم و بخندد یحام هم شد باعث بود، دستش در یمین

 . گرانید

 گلومون شده ربع هی. من  خواهر که گمینم دروغ_

  واسه تونسته که سزده ذوق تونیکی حاال. شد خشک



 رواس ی و تو یزدگ ذوق کنه، دایپ سبحان هی خودش

 !کنمینم درک

 

  را هیسا  و اسی راحت چه! زدیم حرف راحت چه

 ! دادیم  قرار مخاطب

 

  نداشت شک که یاخنده  با او حرف یادامه در رضا

 :گفت داشت خواهد دربر را هیسا اعتراض بارنیا

 !مزده ذوق هیسا کردن شوهر بابت منم  خود  واال_

 

 : گفت که هیسا یدهیکش و بلند یصدا و

 ! رضا_

 

 : گفت و ستادیا دخترها سر  پشت یچا  ینیس با اسی

  ییچا تا  میبر. نهیهم باز ن،یبد جواب  هم صبح تا_

 .نشده سرد

 



  دست در هم کی ک یهابشقاب از پر کوچک ینیس دو

  هاله. گشتندیم گرانید انیم و بود هیسا و هاله

 : گفت و داد یحام  به یبشقاب

 خدا  یانگار که بخور داداش! شده یکی ک چه دینیبب_ 

ت یلیخ  دوست  شما که هیهمون قشنگ! داره دوس 

 !یدار

 

  زیعز. داد فرو  داغ یچا با  را کشیک و دیگز لب اسی

 او از داشت ییبزرگنما و غلو یکل با شه یهم مثل هم

 از یکم یحام. کردی م تشکر دخترک و کردیم فیتعر

 جان لبش یرو که یقی عم لبخند با و کرد مزه راآن

 !داد را هاله جواب بود گرفته

  محب که خدام. میدیس طرفمون  هی ما زمی عز خب_

 !داره خاص یلیخ روهوامون  که نهیا. داستیس

 

 و کرد حرف نیا یمهیضم را  اسی به زشیر  چشمک

  جز یکس کهنیا با. خجالت از مردیم  داشت دخترک

 آب داشت... اما بود نشده چشمک آن متوجه  خودش

 .شدیم



 

 !که ستین یعروس  ی  نیریش  نیا شاهللان_

 !ستا ین قبول نیا

 

 . داد را یحام جواب هیسا

 خان؟  یحام چشه. مناسب هم نهی ریش هم  واال_

 !گهید نه ی هم ینیریش

  ینیریش یبرا  مناسب یول . خوشمزه هم نهی ریش هم_

 !ستی ن شما ازدواج

 خودتون  خواهر یعروس شاهللان_

 ! گنیم ی چ به مناسب ی  نی ریش مینیبب

 

 :دیغر  هیسا به هاله

 رومن اسم ی الک بحث وسط یجور چه دی نیبب ! بابا یا_

 ؟ !آخه چه من به! ارنایم

 

 :گفت ادا با و آهسته و داد گردنش به یقر

 . ندارم قصدشم! حرفا نیا من  واسه زوده_



 

 .کرد بلندتر  را شیصدا یبدجنس  با هیسا

 صندل  لنگه یکردیم  التماس االن  ینبود تو! ا _

 شد؟ وا  بختت دیشا سرت تو بزنم رو یخواستگار 

 ! هیسا_

 

 گرانید شان یها خنده. دندیپر هم به دختر دو دوباره

 بحث نیا انیم گاه هم رضا. آوردیم شوق سر هم را

 اسی به  ابرو، و چشم با هیسا و کردی م شرکت ها

 .دیخندی م زیر و  دادیم عالمت
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 رضا به رو یحام ناتمام، یهاحرف  و ییرایپذ انیم

 :گفت

 بود نیا واسه جا،نیا میایم گفتم زدم زنگ دادا رضا_

 آمار خواستنیم ه،یع یطب خب که هاله و عمه که



 کامال نیا! ارنیب در رو  نایا و یخواستگار  یجه ینت

 ! جامنیا االن که داشتم  تیمامور من  یول! واضحه

 

 :گفت رضا

 . نیاومد خوش.  داداش خودتونه  یخونه _

 

 از دیشا  کرد فکر. الیدان سمت به رفت فکرش اما

. بشنود بود منتظر و باشد آمده یکار ی برا او طرف

 .بود یگر ید زیچ ،یحام   جواب اما

 

 یبرا بردم رو  اسی یسوغات که یسر اون  راستش_

  سه دو. نکرد دایپ خواه  خاطر کم مونخونه  تو هاله،

 هم اسی خود به جااون از خب که داشتن درخواست تا

! نکرد جوابم اونم ،یکن درست ستین سخت برات گفتم

 و افتاد ادمی  باز روزید اما بودم ریدرگ که چندروز نیا

 .بهت بدم رو سفارشا  که امیم گفتم اسی به

 

 یکرده تب صورت  و هیبق  یسوال یچهره به توجه یب

 : گفت و داد قرار مخاطب را  دخترک اس،ی



  برا روش ی کی اونا از  باز که بابامه ی برا  دوتاش_

 .خوادیم شکتابخونه  داخل

ر چون. باشه خاص  دیبا یلیخ  هیکی اون و  و نیتری س 

  یحت. جاستهمون قایدق ما یخونه  یجا  نیترمقدس

 اجازه یب هم یک هر. خونه یم جاهمون رو نمازش

 !رونیب ادیم مهیق مهیق ش،خونه کتاب  بره

 

 : گفت خنده  با هم هاله

 شدم یزخم ،یادیز یکنجکاو سر بار چند من قایدق_

 ! داده نجاتم داداش که

 

 : افزود یحام  گران،ید لبخند و خنده انیم

 عروس  و جان  خالهدختر  یبرا هم شی کی_

 هم طاقته، کم یلیخ هم  که. داداشم زن. مونهخانوده 

 من، یپرساحوال  عوض   زنهی م زنگ  دوبار یاهفته

 نشد؟  ؟!شد  آماده گهیم. رهیگیم روتابلوش  احوال

 

 زدیم حرف و گرداندیم رضا و اسی نیب را  نگاهش

 بود اسی خود  به رو آخرش حرف اما



 رومن یبرا  اول دیبا که خودمه یبرا هم شیآخر_

 من نوبت که کنن تخسته انقد ترسمیم! یکن درست

 !یبد استعفا بشه که

 

 :گفت  زود هاله

 ! داداش کنهی م تیقربون بفهمه بابا_

 جان؟  بلبل ی نگ  تو یوقت  بفهمه کجا از خوادی م بابا_

 

 گرفت تنش، دنیکش با هم او و داد رضا به را برگه

 . شد ندهیگو یحام باز. اسی سمت

. نوشتم اسمش ریز  رو نفر هر به  مربوط متن  _ 

  ستیل رم،ی بگ دیبا یزیچ اگه. قاب یاندازه با همراه

  رو هاله بازم که، یخریم  خودت هم اگه رمیگیم نیبد

 . خودت با  یببر یتونیم

 

 یحرف او نداد اجازه هاله  و شد کاغذ خواندن مشغول

 . بزند

 !میبرینم  هم متاهل خانوم نیا. میری م هم با آره_



 

 حواس و شد  شروع هیسا و هاله کردن کل کل دوباره

 رضا به داشت یحام که بود ییهاحرف  به اسی

 .گفتیم

  نتش،یبی م  خونه تو ادیم یک هر گفتی م مامان_

  و متنش هم قشنگه، یلیخ  خطش هم. شهیم عاشقش

 کاره، نیا تو یخوب درآمد ی لیخ. هیعال که هم کار خود

 رضا؟ دیزنینم  کارگاه هی چرا

 

 یحام شدینم باورش . شد عرق سیخ دستش در کاغذ

 حرف جمع در او یخواسته از دارد یراحت  نیهم به

 .زندیم

 

 :داد جواب رضا

  شهیهم. نگفته موردش در یجد وقتچی ه اسی آخه_

 .براش بوده یسرگرم هی حد در

 

 یحرف التشی تما از وقتچی ه دخترک. داشت حق رضا

 .زدینم



 

 ؟ !اسی هوم_

 

 .کرد نگاه برادرش به و  خورد یتکان

 داداش؟ یگفت یچ_

 اگه هیخوب فکر کارگاه؟ درمورد هیچ  نظرت گمیم_

 ! یبخوا خودت

 

 . گرداند رضا  و یحام نیب را  نگاهش

 بگم؟ یچ! دونمی نم_

 

 : گفت شعف با و زد هم  به یدست هاله

! کن کار هم کن سیتدر هم نظرم به!  هیعال یوا_

 اس؟ی یدار هم مدرک نمیبب

 

 :گفت هیسا



 رو مدرکش اسی که یکنینم دایپ رو یهنر چیه_

  نیبهتر اونم. یبچگ از رفته کالس یکل! باشه نداشته

 !هاجاه 

 

 .زد را آخر حرف هم یحام

 ،یدید چه رو خدا! رضا بجنبون  دست نظرم  به پس_

 به ینشست یکرد کنسل هم خودت یجوشکار  دیشا

 !صادرات  و یبُر  چوب

 

 از یب یب و کرد دایپ ادامه بحث و شد  بلند ها خنده

 :گفت خبر ی ب جا همه

  تو روقتید تا شبید مبچه  کجاست؟ ال یدان یراست_

 هرکارم. برگرده رضا تا بود نشسته من  مواظب کوچه

 . داخل ومدین کردم

 

 او که زیعز  جز. گرفت بر  در را جمع یهمه  سکوت،

  پاسخگو ی کس بود، زیچ  همه از خبریب یبی ب مثل هم

 .نشد



 رفت شد بلند م،یایب م یخواست ما یول. بود خونه_

 بند خونه یول. ادیم زود ره،یم رید چندروزه. باشگاه

 .گرفتارم گهیم. شهینم

 

 :گفت یبیب دوباره

 یلیخ یخونگ  کیک الیدان. حتما براش ببر کیک_

 .ظرف تو بذار براش مادر اسی. داره دوست

 

 :گفت و دیپر  جا از فشنگ مثل هیسا و

 .براش ذارمیم من_

 

 :گفت لب ر ی ز چندبار آشپزخانه در اما

 ! نخوره یخونگ کیک  خوامیم شعور،یب یپسره _

 

  دو نیا بود محال هیسا د،یبخشیم اگر هم اسی یحت

 .کند فراموش را  خواهرش بد حال هفته

 *** 
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 " ار ی ستین آفاق همه در تو  جز به را ما"

 

 !"میروی م باال و مییباال  ز ما"

 

 کند سربه ما  دل نیا دگر ی تیحکا تو با"

 کند  سحر  تو یهوا را قصه اه  یس شب

 رودینم ما سر در شود،ی نم ما باور

 .کند گذر دگر اری ما ی نهیس گذر از

 منم  داده جزا به تن منم، آزاده مجرم

 " ییتو سحرگاه حکم ،ییتو درگاه یقاض

 

 ..."یباش مجنون که استآن قدم اول شرط"

 

 شده نوشته یهامتن داشت که بود بار  نیچندم یبرا

 نوشته یدوم و یاول متن ریز. خواندیم را کاغذ بر



  و داشت اختصاص" داداشزن" به یسوم". بابا" بود

 "! یسفارش: "بود نوشته... آخر متن کنار

 

 چقدر کهنیا به. کردیم  فکر شیهاحرف به داشت

 یحت. بود گرفته ارتباط همه با و بود آمده راحت

!  کردیم  یبرادر یادعا که یالیدان از تر یمیصم

 و نبودنش از بود آمده ستوه به هم رضا که یالیدان

 و رفت  آشپزخانه به رفتند، که مهمانان. نداشتنش

 دوست. شد مضطرب یکم دخترک. زد صدا را اسی

 و کند فکر بد یحام و او درمورد برادرش نداشت

! استی فکر  چه  منظورش قایدق دانستینم  هم خودش

  که یوقت شد دور او از لحظه کی ،ییابتدا شیتشو اما

 :گفت رضا

 مونده؟ شی زیچ  کتیک_

 واست؟ ارمیب. مونده یکم هی. آره_

 روبراهه؟   ؟یچ تییچا_

 . کنمیم دم االن. جوشه  آب_

 ؟ یزونیم اس؟ی  یخوب_

 



 .زد ش یرو به بخشنان یاطم و مهربان یلبخند

 . خوبم_

  تو زیبر هم ییچا. یزیچ ی ظرف هی تو بذار رو کیک_

 .خودم با ببرم بده فالسک،

 ،یبر یک  . شامه  وقت گهید ساعت دو داداش؟ االن_

 ؟یبرگرد یک  

 

. گذاشت زیم یرو و دی کش رونیب نتی کاب از را سبد

 :گفت و  نکند نگاه اسی به کرد یسع

 !الیدان شیپ رمیم.  شهی نم رید_

 

 عادت به د،یلرز دستش ال،یدان نام دنیشن با کهنیا

  یخال یجا. داشت هم گرید لیدل کی اما  بود شهیهم

 شده پررنگ یحساب برادرش یبرا روزهانیا ال،یدان

  یآرام ی"باشه . "دانستی م مسببش را خود او و بود

 شد، یراه که  رضا. کرد فیرد شیبرا را سبد و گفت

  به دوخت چشم و نشست آشپزخانه یصندل یرو

 کیک سهم دو اما بود امدهین. کیک از  یخال ظرف



 االن حالش: "گذشت فکرش  از. بود شده قسمتش

 "؟!چطوره

 

. برسد شیکارها  به تا شد بلند و دیشن را هیسا یصدا

  نیا یکاف حد به. کند نگران هم را هاآن  خواستینم

 .بود کرده ناراحتشان روزها

  یکم. کرد حاضر  را شام و شد خارج یقبل یپوسته  از

. برسد سر رضا تا گذاشت هیسا و یبی ب سر به سر

  چه الیدان و برادرش انیم بداند نبود مهم شیبرا یحت

 با زدیم ادیفر رضا شاد یچهره کهنیا کما آمده، شیپ

  گذرانده را یخوش لحظات برادرش از  زتریعز ق  یرف

  سبحان با ان یدرم خط کی  که هیسا مثل درست. است

. شکفتیم گلش از گل بار هر و زدیم حرف مهشاد و

  توانستیم چطور او و بود آمده شوق سر هم یبیب

 ؟ !کند فکر یحت غم به

 باورش  هم خودش که درآورد بودن خوب یادا قدرآن

  خواب وقت که حاال و است خوب خوب    زیچهمه شد

 بار نیچندم یبرا و کرد استفاده هیسا نبودن از بود،

  را یگوش. کرد نگاه یحام  یخوانا   خطدست و کاغذ به

 :نوشت شیبرا و گرفت دست در



. هیطوالن  یکم داداشتون  زن متن نیا دی ببخش. سالم_

 بزنم، زدم، هاله واسه  که  یقبل زیسا  تو بخوام اگه

 تربزرگ رو قاب کنم؟ کار یچ. شهی م زیر متنش

 نداره؟  رادیا شه؟ زتریر  متن ای رمیبگ

 

  را کشوها  یکم. گذاشت ز یم یرو را یگوش  و نوشت

  دست به کاغذ. کرد دایپ را  خودکارش تا  کرد رو و ریز

 مورد  یدهایخر کاغذ، پشت و تخت یلبه  نشست

 نوشت. کردیم اقدام فردا نیهم دیبا. نوشت را ازشین

 سهیمقا یحام  با را خودش خط. برگرداند را کاغذ و

 .  نبود بد هم او خط. کرد

 

 . گهید بکن دل_

 

 متوجه. کرد نگاه هیسا به جیگ و  خورد یتکان

 . بود نشده حضورش

 ها؟ _



  نشسته جان یا خودش ساعت دو. گهید بده وا گمیم_

 اون تو نوشته یچ! نخش تو یبود نرفته انقد بود

 ؟ !کرده رتیاس که کاغذ

 

 :گفت جانب به حق و کرد جور و  جمع را خود

 چون نداره لیدل. پندارد خود شیک به  را همه کافر_

 !ینیبب عاشق  رو ایدن یهمه  ،یشد  عاشق خودت

 مگه؟ یعاشق گفتم من_

 

  تخت مقابل قایدق. ریتحر زیم یلبه  نشست و آمد جلو

 .اسی

  ستین توش یحرف ،ییببو و ساده یل یخ تو کهنیا_

 ! کارآگاهه پا  هی خانوم هیسا  نره ادتی اما! گلم خواهر

 

  نظر از گرچه. شودیم رو دارد دستش کرد حس

  داشته یکار پنهان به ازین  که نبود یزیچ  چیه خودش

 سر در یاهودهیب االتیخ هی سا نداشت دوست اما باشد

 . بپروراند



 یگوش نور با صبح تا ستین قرار اگه ه،ی سا کارآگاه_

 ایب کن خاموش چراغم اون  زحمت یب ،یکن تمونیاذ

 .  میبخواب

 

 .دیکش دراز  تخت یرو کامل و گفت

 کنم؟یم اشتباه  یبگ یخوا یم یعنی_

 ! آره_

 رو؟ی چ_

 من ؟یانداخت راه هوش تست یشب آخر. هیسا کن ول_

 مشغول  اری با برو اد،ی نم  خوابت تو. خوابم یمرده

 .شو

 

 .دیخند آهسته اسی و خورد زنگ هیسا یگوش 

 !شادوماد هستن هم زاده حالل_

 

  زنگ  الیخ یب. نداشت کردن بس  الیخ هیسا اما

 که اسی سمت به کرد زیر چشم و شد ی گوش خوردن

 : گفتیم یشوخ  به داشت



 یلیل یصدا یب ممکنه مجنون ؟یدینم جواب  چرا_

 برد؟ سر رو تحوصله  یاول  روز نیهم. نبره خوابش

 

 شش _و _ستیدو_پارت #

 

 

  خاطرم انقد باش مطمئن!  نباش مجنون فکر به تو_

  جواب تا زنهیم انقد. بزنه زنگ باز که هست زیعز

 کهنیا واسه تهشم! بار پنج  بار، چهار بار، سه. بدم

 امیپ هی ندارم، جواب تی موقع ای خوابم ای کنهی م فکر

 بدم خبر بش بود، یاوک  طمیشرا هروقت که دهیم

 !رهی بگ تماس

 

 شک که بودند  شده گشاد یجور کی  اس،ی چشمان

 هیسا. باشند نزده رونیب حدقه  از شیهامردمک  داشت

  خوب یلیخ او که زدی م را یزیچ یطعنه  داشت

 .شد قطع یگوش زنگ یصدا! ستی چ دانستیم

 !  باشه کارتو زدمی م حدس_



 بهت که پسره گفتم خودم، الیخ به. بود من کار آره_

 من از یایم ،یدی ند یبگ تو و زده زنگ بگه

  هی با یجورنیا کردمیم  فکر. درموردش یپرسیم

 دونستمینم  یول. خونم  یم رو دستت ز،یر  طنتیش

 . یبد تله به ُدم که ییحرفا نی ا از ترزرنگ 

 

 نگاهش فقط که برخورد او به هیسا یها  حرف  یجور

 . غم با تاسف، با. کرد

  که نیا. نکن هم انکار! اس ی نکنا نگام یجورنیا_

 که بودم بهی غر باهات و بودم دور ازت همه نیا چرا

 به ،یزدینم حرف باهام  تیعاطف مسائل  درمورد

  یکن فکر یبخوا  کهنیا یول. دهیم حرصم خود ی  خود

 احمق کنم فکر  شهیم باعث ،یچونیبپ رو من یتونیم

 .یکرد فرضم

 

 هم ه،یسا از کرد حس اما بزند یحرف کرد یسع

  باز حال نیا با. است شده  ناراحت هم کشدی م خجالت

 فکر هی سا که یزیچ چون. نبود خودش نگران هم

. بود یحام بابت   از اشینگران . نداشت وجود کرد،یم

  اشتباه یحام  درمورد هیسا  نداشت دوست ابدا دخترک



 به نسبت ی حام یعالقه از که هم هرچقدر. کند فکر

 را نیا هم گران ید خواستی نم اما داشت خبر خودش

 از را، همرازش را، یحام راز نداشت دوست. بدانند

 .اندازد رونیب پرده

 یچ دونمیم خوب من. سرت به زده ،یشد خوابی ب_

 هیقض. یگیم یدار یچ یدونینم تو اما. یگیم

 !ستین یکنی م فکر تو  که یطوراون

 دایپ کجا از رو تشماره یبگ شهیم  پس واقعا؟_

 راه به راه  که نیشد یمیصم هم با یک از  اصال کرده؟

 ؛یدینم جواب ده،یم که امیپ زنه؟یم صدات اسی

 که زنهی م زنگ بار  پنج چهار شهی م نگرانت

 !بشنوه روصدات

 شور  خودیب چرا کدومه؟ نگران ه؟یچ یمیصم_

  همکار باهاش مدت هی یناسالمت رو؟ یچ  همه یکنیم

 روز هی. ندادم بش من هم شماره. یستی بهز تو بودم

  دمید من ،یستیبهز میبر  تا منتظره  در دم داد امیپ

. داشتم گفت کجا؟ از گفتم هم بهش. داره رو مشماره

 من که روزماون. برداشته زیعز ی گوش از حتما

 من داشت، کارم بود داده امیپ بود، مونده جا میگوش

.  بوده مهم کارش البد. زد زنگ چندبار ندادم، جواب



 من و یکرد پاک رو همه یدیکش زحمت هم تو که

 نیا روز اون شدم متوجه خودش یهاحرف تو بعدا

 .افتاده اتفاق

 ...تهیمیصم نی ا کنم باور یخوا ی م البد_

 

 : گفت کالفه

 یچ ه؟یسا یبرس یخوایم یچ به ته؟یمیصم کدوم_

 مگه. گفتم  که بود ین ی هم یچ همه  ؟یکن باور رو

  امروز خوبه ه؟یمیصم همه با پسره منه ریتقص

  یمیصم من با کجا. کردیم کلکل تو با داشت  همهاون

 بود؟

 انداخته کل من با و بود یمیصم همه با درسته_

  راحت! آورد  رو" تو" اسم چندبار فقط یول... بود

 یول. کنه صدا هیسا منم  تونستیم! اسی گفتیم

 . نکرد

 

  زهایچ ی لیخ کرد حس  و بود کرده داغ یحساب اسی

 کرد باز دهان . است نشده متوجه او و اندشده فاش



  یعصب. خورد  زنگ هیسا  یگوش باز که  بزند یحرف

 :گفت

  درد سرم. لنتیسا ای کن  خاموش ای بده جواب ای_

 ! هیسا گرفت

 .اسی ینبود مرموز انقد قبال_

 

 : گفت درمانده

  فکر تو که  ستین  یجور اون کن باور ه؟ یچ  مرموز_

  امروزم. راحته همه با یادیز ذره هی اون فقط. یکنیم

 تو بود، نمون یب یزیچ اگه . بود اومده  تابلوهاش برا

 آخه؟  میذاشتی م قرار شماها جلو خونه،

 

 بار نیا که بود نرفته نیب از هیسا سوءظن  هنوز

  شیبرا  و آمد در صدا  به زیم یرو از  اسی یگوش

  یگوش د،ی ایب خود به تا و دیپر  رنگش. دیرس  امکیپ

 را صفحه ،ی حرف و اجازه چیه یب! بود هیسا دست در

 از عرق و دیگز لب اسی. خواند را ام یپ و کرد باز

 و بود نشسته تخت یرو. دی چک  نییپا اشیشانیپ یرو

  زنگ باز هیسا یگوش. بزند یحرف دیچرخ ینم زبانش



 در را اسی  یگوش. آمد نیی پا زیم یرو  از او و خورد

 . سراند او دست

 ! ستین نتونیب یز یچ که_

 

  را سبحان تماس  نیسوم تا  رفت رونیب اتاق  از و گفت

 نگاه از یشرمندگ عالم ک ی و ماند اسی. دهد پاسخ

 و او نیب کردی م ثابت او به دیبا چطور. خواهرش

 را آن قفل و چرخاند را یگوش ست؟ی ن یزی چ یحام

: زد ادیفر سرش در ییصدا و خواند را امیپ. کرد باز

 "  ست؟ین  یز یچ واقعا"

 خواند، که را امیپ. کرد باز دوباره و بست چشم کوتاه،

  چشم در چشم بود نخواهد قادر مدتها تا کرد حس

 .شود  خواهرش

 !ییشما هنرمند و استاد"

 "اس؟ی خانوم  میبد نظر میباش یک ما

 

 خود تصرف به را بام پشت  به کینزد پاگرد ه،یسا

 رفتی م جاآن  به سبحان،  تماس هر با و بود درآورده

.  دهد پاسخ و بشنود را شیهازمزمه ترراحت  تا



 قیعم حس کی زند،یم زنگ هربار کردی م احساس

 احساس، نیا بودن هیسو  دو و کند یم رخنه  دلش در

 نخست، روز همان در سبحان یچندباره  یهاتماس  از

  شیهاحرف و سبحان به حواسش. بود مشهود کامال

 کرده مکدر را او هم اشخواهرانه  یمباحثه  اما بود

 .بود

 

 هفت _و _ستیدو_پارت #

 

 یرابطه  به یپ تازه. بود کرده دیناام  را او اسی

  یلیخ فاجعه، عمق دانستینم. بُردیم انشانیم فیضع

 . کندی م فکر که استی زیچ  نیا از شتریب

 یسو از کند،ی م انکارش اسی که یزی چ  نداشت خبر

 عذاب احساس با اسی و ست ایجد اندازه چه تا یحام

  نه. کند یکار تا زدیم پا و دست داشت وجدان،

 خود به نه و بماند ریدلگ او از خواهرش  خواستیم

  هیسا یهاحرف. کند برمال را یحام راز دادی م اجازه

 خودش دست از که بود ختهیر همش به یجور  هم

  یحام یبرا هدف یب و برداشت را یگوش. شد یکفر

 : نوشت



 ! کرد اعتراف باالخره هیسا_

 

 :سدیبنو بهت با یحام شد باعث اشی ناگهان امیپ

 ؟ یچ به_

  و روزتوناون  یهاتماس دنید. شما امیپ خوندن به_

 !حذفشون

 

 رید باالخره. داشت را انتظارش. شد رها یحام نفس

 :نوشت  اسی یبرا. کردیم اعتراف زود ای

 ؟!یگفت یچ تو خب

 ! نگفتم یز یچ. یچی ه_

 کنه؟ نصفت نزد_

 

 هم در اسی صورت اما نوشت  را نیا شوخ  یحالت با

 . بود

 . انگار دلخوره یول! نه_

 



  یجا که هیسا. بود دلخور خودش دست  از هم خودش

 : نوشت حوصله یب. داشت را خود

 . ر یبخ شبتون_

 

  یزیچ کارش به شروع درمورد نداشت حوصله یحت

 .ردیبگ را  هاله با یهمراه یاجازه  کهن یا ای. دیبگو

 . اسی نکن فکر بهش_

 

  کریاست کی هم بعد و  فرستاد شیبرا یحام را نیا

 !ریبخ  شب یبایز

 

 نیا به هیسا دانستیم. بودند شده نیسنگ  چشمانش

 را پتو. داردی برنم دست اشی باز تلفن از های زود

 ماند منتظرش حال همان در قدرآن و د یکش سر یرو

 .رفت خواب به و شد  گرم پلکش که

 

 اتاق در ه یسا حضور متوجه گرید که  قیعم یخواب

 بلد را اسی کار نیا کردن هضم که ی خواهر . نشد

  از شهیهم  که مهربانش  و مظلوم شهیهم  اس  ی. نبود



  نیا یک   از گران، ید ندیخوشا  خاطر به گذشتیم خود

  شده باعث فکر نیا کرد؟ یم یکاریمخف راحت همه

 د،یبا که چنانآن سبحان، یفردا ناهار دعوت بود

  به گرید و  افتاد تخت یرو. نشود اشی خوش باعث

 دست به را خود. نکرد فکر هم شیها حرف و سبحان

 بعد روز. شود تمام حرصش  دیشا تا سپرد خواب

.  بود شده  پهن اتاق وسط تا آفتاب که شد داریب یوقت

 او و بود مین و ده ساعت.  نبود تختش  یرو هم اسی

  سبحان از امیپ دو. کرد چک را یگوش. خواب   همچنان

  یادآوری یگر ید و عاشقانه یریبخصبح یکی. داشت

 زحمت به. بود نی سنگ سرش. ناهارشان  قرار

 و کرد حاضر  را نظرش مورد لباس ابتدا و برخاست

 نییپا مختصر یصبحانه  یالقمه خوردن یبرا بعد

 یتالش هم او و بود نیسرسنگ اسی با رفتارش . رفت

 که سبحان.  کند یادآوری  را شبید یها  حرف نداشت

 :گفت او به قبل ینیسنگ همان با افتاده، راه داد خبر

 گفتم رضا  به. میبخور ناهار میبر ادیم داره سبحان_

 .می بر  بپوش پاشو. یایم هم تو

. دیش آشنا تا  دییایب د،یبر چندبار  قراره ن،ینامزد شما_

 ه؟یسا امیب چرا من



 

 .کرد ترش

 من؟ برم تنها_

 !ایکن یزندگ باش تنها قراره داره؟ یبیع چه_

 .ادیم داره میبر پاشو_

 .بگذره خوش دیبر ییدوتا. امینم من که گمیم_

 

 اش چانه و دوخت اسی به را حرفش از پر نگاه

 از قبل اما.  اس ی دست از بود پر یحساب دلش. دیلرز

 آغوش به پشت از را او اسی شود، دور که نیا

 .دیکش

 تو دیبر قراره دوتا شما. نشو هم دلخور. نکن قهر_

 از. نه ای  دیخور یم هم به دیبفهم دیبا.  یزندگ هی دل

  به یربط نه من، ومدنین  نیا. نباش  ری دلگ منم دست

 بهتون شاالی ا دیبر! یچیه  نه داره، شبمونید یدلخور

  چونیبپ  غذاتم هیبق ،یتونست . بگذره  خوش یکل هم

 !من  واسه اریب

 



. فرستاد لباس ضیتعو یبرا را او لبخند با و گفت

  مانع یزیچ  عاشقانه، یقرارها  نیا در نداشت دوست

 یسع. بماند بینص یب یشاد اوج از خواهرش تا شود

  صورتش هنوز. نبود موفق چندان اما کند آرامش کرد

 نشست، که سبحان نیماش در. بود گرفته و هم در

 .بود یمصنوع یادیز اشیی ابتدا یخنده

 .سالم_

 م؟یبر. سالم کیعل_

 

  ُمسکن ای بود مخدر سبحان، نافذ نگاه  و جذاب لبخند

 .رد یبگ جان یکم دومش لبخند شد باعث که

 

 *** 

 

 را عصر تا  ظهر کل. بود خودش در کماکان هم اسی

 یاساس یتکان  خانه کی  و گذرانده خانه در کار به

. شود پرت  فکر همه نیا از  حواسش یکم تا بود کرده

 را در. رفت اطیح به در یصدا با شد، تمام که کارش

 و گشاده ییرو با. شد روبرو هاله با و کرد باز



  یحام تا اس،ی کنار در دم  بود مانده ناتمام، یاخنده

 را او و ردیبگ دوش بود؛ برگشته کار سر از تازه که

 از هم پله کی هاله. ببرد یگرد ابانی خ به خود با

 ایدن کی  با شاداب و سرزنده. بود کرده رد هیسا

  یصدا. دیبخش یم اطراف به که شور و  مثبت یانرژ

 و بخندد شیپا  به پا هم اسی شدیم باعث شیها خنده

 به و بگزد لب  ا،یعرش اتاق یپنجره  به نگاه  با بار هر

 و رفتیم ادشانی باز اما! ترآرام کند التماس هاله

 آرام و هاله بلند یخنده یصدا از شدی م پر کوچه

 .اسی

 !گود تو برد هم  رو تو هاله! گم ی م کی تبر_

 

 هشت _و _ستیدو_پارت #

 

 

 یگوشه بلند یها خنده یپ از که را  یاشک اسی

 به و کرد پاک انگشت سر  با بود، شده ده ییزا چشمش

 . کرد سالم لبخند  پر ی  حام

 !دی ببخش! سالم_



 

  عذر یکس از دنیخند بابت دیبا چرا دینفهم هم خودش

 ! بخواهد

 

  خوش بهت شتریب جانیا یکنیم فکر اگه هاله. سالم_

 یکل. برسم کارم به برم شو الیخیب رومن گذره،یم

 .سرم ختهیر کار

 ؟ینیبینم ما به دنمیخند هی! داداش خان_

 به جانیا دیبمون کنم یم  التماس خودم دارم که من_

 !حیتفر و خنده

 

 به تا. دیچرخ  یم دو آن نیب در نگاهش و گفتیم

 بخندد باصدا و دل ته از همه نیا اسی بود دهیند حال

 شکرخند لب نیا قربان به  دل در تا زدیم غنج دلش و

  خجالت با د،ید خود متوجه را او نگاه که اسی. شود

 : گفت هاله به و دیدزد چشم

 . من شمینم  مزاحمتون  گه،ید دیبر_

 ؟ یباز نامزد بوده؟ کجا! اومد هیسا ا _

 



 که ییجا همان کوچه، راست سمت به و  برگشت اسی

 داشت کوچه وسط از هی سا. کرد نگاه  گفت،ی م هاله

 که دینشن را  هاله ی جمله د،یرس یوقت و آمدیم شیپ

 :بود گفته

 عروسمون مذاق به ادیز عقد  ضمن شروط کنم فکر_

 هیسا! ادیم راه داره پنچر جورنیا که  ومدهین خوش

 بلند ییصدا و قبل یخنده همان  با ستاد،یا مقابلش که

 :گفت

 و کج انقد چرا. ایدن عروس نیترحال یب سالم_

 ؟ یاکوله

 

 سمت به  کوتاهش نگاه آن داد، جواب را سالمش

 با شدن پا هم توان. نداشت مار زهر برج از کم اس،ی

 :گفت او به  ییدلجو با. نداشت  را هاله

  خجالتت از امیم بعد. ندارم خودمم  حوصله فعال_

 .امیدرم

 

 یحام به حمله یآماده و یزخم ببر کی مثل که نیا

.  بود کرده زده خجالت  را نوایب اسی کرد،یم نگاه



 و شد هیسا  یعیرطبیغ و خراب   حال متوجه هم یحام

 کرد زیت چشم  هیسا که ی نگاه. کرد نگاه اسی به باز

 .شکارش  یبرا

 

 .دارم هم گهید کار هی من.  شده رید م؟یبر  جان  هاله_

 اس؟ی آره. میبر هم با اومده هم هیسا که حاال  سایوا_

 ما؟ با نیایم

 

 :گفت هیسا او، یجا به

 پاهام کف همه. گشتم رونیب االن تا. ندارم نا که من_

 . شده زخم

 داداش با. میبر ستین قرار که ادهی پ. گهید ایب_

 فقط. بگردم  نیماش تو فقط خوامیم اصال من. میریم

 . ست ین مهم جاش باشه، رونیب  نباشه، خونه

!  برو اسی  با. من به نده ریگ. ندارم حال هاله جون_

 !باشه داشته  حال اگه

 

 . بود یحام سمت از جوابش



 .نمیماش تو من.  لطفا برس جهینت به هاله_

 .خب انیب بذار_

 . که گفتم هاله  امینممن_

  جواب بداند  تا اسی سمت به دیکش را نگاهش عمدا و

 باعث که بود یحام یصدا هم باز  اما. ستیچ او

 .شد حرصش

  اس؟ی یایم_

 

 بس مانه،یصم کردن خطاب نیا و کوتاه یجمله  نیا

 بودند که ییجا به نه. هیسا کردن وانهید یبرا بود

 به نسبت احترام نه و هاله حضور به نه و داد تیاهم

 :گفت او چشمان در رهی خ و برگشت ی تند با. یحام

 با شما  صنم اصال! فهممینم من. ادی نم هم اسی_

 ؟!هی چ من خواهر

 

 یر تمام  باز، یدهان و درشت یچشمان سکوت، 

  سکوت. شدیم افتیدر هاله  و اسی از که بود یاکشن

 قدم کی و شود تیموقع متوجه  هیسا شد باعث یحام

 :گفت لب ری ز تندش، لحن  از شرمنده. بردارد عقب به



 !دیببخش _ 

 

 .شود رد هاله و اسی انیم  از خواست و

 

 ! ریبگ جوابشم بمون ،یکرد سوال ! سایوا_

 

 !اسی بلند ی هانفس و بود یحام یصدا

 

 نه _و _ستیدو_پارت #

 

  یجر را  هیسا اما رساند شوک به را اسی اشجمله 

 رفته؛ جلوتر قدم دو و ی حام سمت به  بچرخد تا کرد

 .ستدیبا شی روبرو قیدق

 وسط؟  ن یا هیصنم چه نمیبب دیبگ. شنومی م! خب_

 باشه؟ یچ  صنمم یدار  دوست شما_

 !همونه کن فکر

 



  یحام ییپررو و یخونسرد همه نیا از را شیهادندان

 تا نشد  کی  چیه مانع اسی یصدا. دییسا هم یرو

 . بردارند چشم  در چشم دوئل نیا از دست

 

 !خدا رو  تو یحام آقا_

 !اسی کن صبر_

 

 از داشت اما  شود ساکت شد باعث یحام یجد یصدا

 کوچه وارد یکس که نیا استرس. مردی م استرس

. شوند یلفظ  یریدرگ نی ا متوجه هاهی همسا ای شود

 کوچه آخر تا  اول از و گشت یم دو آن نیب  نگاهش

 .خورد یم چرخ

  از را هیسا هم  و شناختی م خوب یلیخ  را یحام هم

 نشستن عقب و آمدن  کوتاه اهل کی  چیه. بود بر

  چشمان در رهیخ که د یشن را یحام یصدا! نبودند

 :گفتیم  هیسا روشن

 !امیمخ رو  خواه خاطر  هی کن فکر_

 ؟یپسندیم ؟!هوم

 



 به قدم کی و گفت یلب ری ز" یوا. "حالش به الیواو

 .شد  کینزد یحام

 

  یزیچ هی  هیسا. دیند ادامه. خدا رو تو ! یحام آقا_

 .گفت

 نمیبب! اسی  هیچ  حسابش  حرف نمیبب سایوا  خب نه_

 !مکاره چه و ام یک من بفهمه شهیم  حل  مشکلش

 

 سمت کرد  رو. شدیم تلف خجالت از داشت  اسی اما

  بود شده نزار و دهیپر رنگ تیم نیع هم  او که هاله

 .کرد ی م نگاهشان حرف یب و

 .شهیم رتونید. شما دیبر خدا، تورو جون  هاله_

 

 را برادرش دست تا کرد التماس او به  چشمانش با

 را هیسا جور هم خودش و ببرد خود با و ردیبگ

 به خود با تا گرفت دست در محکم را دستش. دیکش

 .ببرد داخل

 .زشته  نه،یبیم یکی. یبیب جون  میبر ایب_

 



  انزجار حس کی با کشدار، و بلند یها نفس با هیسا

 نگاه بار، نیا. گذشت در از و کرد نگاه یحام به

 :زد لب و داد یحام به را ملتمسش

 !کنمی م خواهش_

 

 دل هم او نشست، برادر یبازو یرو که هاله دست

 .رفت  نشیماش سمت به و کند

 *** 

 

 و بود نشسته  تختش ی رو. بود گذشته قهیدق چند 

 .دیچرخ یم خود دور اتاق، در هم هیسا

 دیگویم راهیب و بد و دهدی م فحش رلبیز که دیشنیم

 داشت اسی. ستیک حسابش طرف دانست ینم اما

  آرام خودش تا کردیم نگاهش فقط اما شدیم کالفه

 و اخم من کی  با و اسی سمت به دیچرخ  ناگهان. ردیگ

 صورت در دیکوب را بلندش یصدا ت،یعصبان نیج دو

 .او

 گفت؟ی م یچ نیا_

 



 منور سراغ شهیهم مثل یبیب که بود شاکر خدارا

  شیپ شیآبرو وگرنه هستند تنها خانه در و رفته خانم

 اسی که دیبگو یزیچ کرد باز دهان. رفتیم هم یبیب

 .صورتش مقابل کرد خم کمر و سمتش برد زیخ

 گهید ،اسی یبگ دروغ کلمه هی بابا، مامان خاک به_

 .کنمی نم نگاه روت تو وقتچ یه

 

 . دیبرچ لب

 بگم؟ دروغ بهت شده حاال تا یک من_

 

 : گفت اشکرده بغ صورت  به توجه یب

  یمخف کم یول. یگینم دروغ وقت چیه شما . بله بله_

 گفت؟یم یچ  اههیس القید نیا. اسی ینکرد یکار

 

 :گفت او انیب طرز گونهنیا و  لحن از ناباور

 !هیسا کن صحبت درست_



  معلم نکرده الزم اوضاع نیا تو االن خدا  رو تو_

  ناقص رو خودت و  خودم زنمیم که یش اخالق

 .کنمایم

 

 و دیچرخ  و دیچرخ صورتش یرو دور چند  نگاهش

  از ؟!گفتی م چه اما بگو گفتیم. چشمانش به دیرس

 و گذاشتی م مسکوت را داستان یکجا گفت؟یم کجا

  گفت؟ ی بازم را  داستان یکجا

. بزند حرف  خواهرش ی برا داشت دوست یطرف از

  شتریب اش،آزاردهنده   افکار با را او نداشت دوست

 . دادیم ح یتوض شیبرا دیبا. دهد آزار

 تیموقع نی چن در اسی بود شده باعث خودش  یحام 

  ییجا کی از کردیم یسع داشت و ردی بگ قرار یبد

 .باشد نکرده ریحق را او که  کند زدن حرف به شروع

 

  یکن سانسور  رو کجا یبگ  رو کجا یکنیم  فکر یدار_

 آره؟

 تزنده  ،یبگ وراون و ورنیا کلمه هی اگه خدابه

 . نکن سگ رومن بدتر گه ید. دستت از پرم. ذارمینم



 

 کرد وادارش و نشست نی زم یرو مقابلش چهارزانو

 .زدن حرف به

 .دوتا شما نی ب خبره چه نمیبب بگو زود_

 

  دیبگو دیبا یجور  چه بود مانده . کرد نگاهش درمانده

 !بماند یمخف الیدان انیجر تا

 

 کردیم حس ،د یبگو یز یچ الیدان از نداشت دوست

 .شود  بازگو تا ستی ن قشنگ ماجرا قسمت نیا

 ! منتظرم! گهی د بگو_

 

 . کرد صاف کندن جان با را شیصدا

 !نه که بارهی... بار هی خب_

 . میبرگشت و  یستیبهز میرفت هم  با چندبار

 ...جااون

 

 .دهد ادامه تا انداخت نیی پا را سرش



 ردش منم...که کرد یخواستگار  ییجورا هی ازم_

 !کردم

 

 .امدین در نفسش گرید و گفت

  یم. دیبخش هیسا به و آورد  باال مکث  با را  نگاهش

 ای آمده کوتاه. نه ای کرده باور را حرفش ندیبب  خواست

 .نه

  شد مواجه او یشده زیر چشمان با ز،یهرچ از قبل اما

 .کردیم نگاهش مرموز که

 ن؟ یکی ج تو کی ج انقدر و یکرد جوابش_

 .بهت بندهیم  اسی داره ونیدرم خط هی

 .امیپ ی ه زنگ، یه

 

 به. رضا و تو جون به! کردم  جوابش خدا به! هیسا_

 .خودم مرگ

 

 . تختش نییپا به داد هیتک و دیکش عقب را خود یکم

 ! یبگ یخواینم که هست وسط نیا یز ی چ هی پس_



 

 و شدیم رو داشت دستش. گرفت نگاه زود و دیگز لب

 . بودند شده نیتررسواکننده چشمانش

 و خودت و خودم و بگو  رو هست ی هرچ! اسی_

 .کن راحت

 

 .ماند رهیخ   چشمانش در مکث با یکم

 !گهید بگو. یکنیم نگاه ها؟_

 !صبرکن_

 

 ده_و _ستیدو_پارت #

 

 چشمانش، سد پشت اشک، ایدر  کی کرد حس

  جا  از زحمت به. کنند پا به طوفان  تا منتظرند

 که یدیکل با بعد، یکم. رفت رونیب اتاق  از و برخاست

 کمدش از را خواستیم  که یزیچ بود، دستش در

  تخت، نییپا. سراند هیسا دست در آرام و برداشت

 به هیشب شتریب هیسا. نشست نیزم بر او، یروبرو 

  یتو دفتر به یپرسش.  بود شده سوال عالمت کی



 اسی که یکوچک یجعبه  به هم بعد و کرد نگاه دستش

 دفتر و یهندزفر  کی هللا، پالک کی. بود  داده او به

  در ییزهایچ   نوشتن حال در  را اسی اکثرا که یخاطرات

 .چرخاند هوا  در را دستش. دیدیم آن

 ؟یچ یعنی االن نیا خب_

 

  از هرچه گرفته، ییصدا با و ریز به سر  و دیلرز لبش

 را بود گرفته جان دلش در الیدان به نسبت اول، روز

 یاه یهمسا پسر به قشی عم احساس از. گفت شیبرا

  او با روز به  روز که یقلب از! ممنوع و  بود قدغن که

 که نیا از. شدیم تربزرگ و بزرگ و زدی م جوانه

 که ییهای ادگاری و نوشتیم دفتر نیا در را زیچ همه

  هم روحش پسرک و بود  داشته نگه  خود دل یبرا

 شد اشیزندگ وارد ینام یحام که نیا از. نداشت خبر

 شد رفته رفته که یحام نیهم و گرفت را مچش و

  و خودش قلب یرو پا بود قرار که یکس و همرازش

 .کند کمک اسی به و بگذارد احساسش

  یپهنا به  اشک پشت اشک و گفت و گفت را همه

 در غرق و بود نییپا سرش. گرفت راه صورتش

 کردیم مرور را خاطراتش  داشت انگار. گرید یعالم



  کی حرف هر و جمله هر با خواهرش  نشد متوجه و

 با و رسدیم بهت به بار کی کند،ی م بغض دور

  بس تا دوخته چشم کوچکتر خواهر به ی اشک یصورت

 اسی یها حرف  از کی چیه. شدینم باورش. کند

 .شدی نم باورش

 !بود  آمده بدش خودش از چقدر

 تا قش،یرف  نیتر یشگیهم و نیاول خواهرش، اس،ی

   بود؟ دهینفهم او و داشت  غم اندازه نیا

 کرد دراز  دست طاقت یب افتاد، هقهق  به که دخترک

 را تنش و کرد بغلش. دیکش خود سمت به را او و

 کمک و ختی ر اشک شیپا به پا. فشرد خود  به محکم

 که ییروزها یهمه جبران به. ردیگ آرام یکم کرد

 ! نبود کنارش

 

 *** 

 

  یعیطب را او حال که نبود  یجور  یحام ن یماش سرعت

 یسع چندبار. کردیم نگران را هاله نیا و دهد نشان

 یکم طی شرا تا کرد صبر اما بزند حرف او با کرد



 ادیز سرعت نیا اما شود راهروبه یکم حالش  و یعاد

. بدهد دستشان کار بود ممکن  ک،یتراف پر تهران در

 :گفت آهسته و یصندل  به دیچسب پس

 ؟ی بر ترآروم  شهیم. داداش_

 

 یسع یکم. کرد نگاهش و آمد خود به او یصدا با

 سرعتش. داشت  حق هاله. شود  مسلط خود به کرد

  هاله و دیکش شیرو به یدست. بود رفته  باال یلیخ

 .بزند یحرف کرد جرات

 هم به انقد چرا. بهت نگفت  یزیچ که اون داداش_

 ؟ یختیر

 

 .فشرد هم به محکم را شیهادندان و داد تکان یسر

 بچه، هی حرف سر کهنیا از. امیعصب خودم از من_

 زدم یحرف ه ی و باختم روخودم  خود،یب یفضول هی سر

 . شه بد اسی  برا ممکنه که

 و مهربون هم هردو. هم  با خواهرن  شه؟ بد چرا_

 یآشت دوباره هم، از شن ریدلگ دیشا کم هی. یمیصم

 .کننیم



 

 قدرنیهم هاله  مثل هم او کاش کرد فکر و نزد یحرف

 !بود الی خ خوش

 !داداش_

 ؟ !هیچ_

 ناراحت  بپرسم، سوال  هی... یعنی بگم، یزی چ هی_

 ؟یکنینم یقات ؟یشینم

 

  انگشت  و کرده نیماش  در گاهه یتک را  دستش یبازو

 .دیکشیم لبش ی رو  را شیها

! نگو کنم،یم یقات ای شمی م ناراحت یکنی م فکر اگه_

 .هست داغون اعصابم االن یکاف حد به چون

 ! آخه نگم  تونمی نم_

 

 با داشت. کرد نگاهش و کرد یاحوصله یب پوف

 اجازه زدن حرف یبرا تا کردیم التماس نگاهش

 . ردیبگ

 ؟ !هیچ حرفت نمیبب بگو_



 

 هم و دنیشن از شود مانیپش او هم و کند تعلل دیترس

 :دیپرس زود پس. گفتن از خودش

  خبر خودش به شما یعالقه از اسی دونستمینم من_

 اون یول ی دار دوست روی کی یبود گفته یعنی. داره

  در کردمینم  فکر اما. نداره خبر و کنهی نم فکر بهت

 . باشه انیجر

 ! بود انیجر در که یدید_

 ؟یک   از کجا؟  از آخه  خب_

 

 :گفت یخوش با و کرد شکوفا را صورتش تمام لبخند

 ه؟ی خبر داداش_

 

 کند، نگاهش کهآن یب و  رفت فرو هم  در یحام اخم

 :گفت

 رو یک ی همون منم ، یبپرس سوال  هی بود قرار_

 . هاله ندارم اعصاب که نده کشش گهید. دادم جواب

 !داداش_



 

 کم را او تیعصبان هم خواهرش لوس لحن یحت

 . نکرد

 . نده ادامه. هاله بهتر وقت هی  واسه بذار_

 

  یکم. نزد ی حرف گرید و نشست یصندل یرو کرده بغ

 یب که بود ساعت سه دو. فکر  به و گذشت سکوت به

  آرام ذهنش و دندیچرخ یم  تهران یهاابانیخ در هدف

 هم را خودش  یحوصله دید که یوقت . گرفتینم

  جلو، به رو قیدق نگاه با  و برداشت را یگوش ندارد،

 .کرد لمس را اشیرازقاس ی یشماره

 را او و دندیرسیم  آخر به داشتند که ییهابوق 

 اتمام به  دخترانه، ییصدا با کردند،یم تریعصب

 .دندیرس

 ! بله_

 

  هربار که نبود ییصدا  صدا، نیا اما  دیبگو الو آمد

 به را یگوش  باز و کرد شماره به ینگاه . دیشنیم

 . چسباند گوش



 !مهیسا! ینگرفت  اشتباه_

 

 .نشست هم در اخمش ناخواسته

 کجاست؟ اسی_

 ؟!گهید اسی خانوم  _

 

 :گفت و یگوش در کرد فوت را نفسش ،یکفر

 کو؟ اسی گمیم ؟!باشه. نرو من اعصاب رو انقد_

 شده؟ یچ اسی

 

 ازده ی_و _ستیدو_پارت #

 

 ساعت چند که یدختر با بود کرده فرق هیسا یصدا

 آرام. بود دهیکش شانه و  شاخ شیبرا کوچه در قبل،

 .  بود شده تر

  آمپول مونه یهمسا خانوم، وریز برا رفته. ستشین_

 .برگرده  گهید که االناست البته. بزنه

 



 :افزود طنتیش با و گرفت نفس یدم

 !دینباش نگرانش  شما. خوبه حالش_

 

. گرفت خواهد را دختر نیا  حال روز کی  نداشت شک

 ...و داشت که هم آتو

 .زنمی م زنگ باز_

 

 به دوباره هیسا یصدا که کند قطع خواستیم و گفت

 .دیرس گوشش

 !بهتره دینزن زنگ که من نظر به_

 چرا؟ _

 .بود یعصب دستتون از یلیخ  چون_

 

 هم را یگوش. کرد قطع را تماس و نزد یحرف یحام

  گفتن با هی سا نداشت خبر و نیماش یجلو  کرد پرت

  لحظه چند بود، گفته طنتیش قصد به که آخر یجمله 

 !د یخندیم زیر ز یر طورهمان

 



 . دیرس هم رضا و شد خانه وارد اسی

  اما. بود بد حالش. بود خورده غصه. بود کرده هیگر 

  بود، زده حرف زیچ همه از خواهرش  یبرا  که حاال

 خاطر، و بال فراغ با داشت که  بود گرفته آرام قدرآن

 هم با که رضا و هیسا  ی شگیهم کلکل به دادیم دل

. زدیم لبخند شانیهاحرف به فقط او و  کردندی م بحث

 اما تازند کهی  و یخودرا  حد چه تا دو  هر دانستیم

 داشت رضا. تابندیبرنم  هم را گری کدی  یناراحت

 :گفتیم

 . باز زده زنگ قشنگتون چش_

 . زنهیم زنگ من از شتریب تو به کنم فکر_

  یروز شه  یم مشخص گرفتم  که رولتیموبا نتیپر_

 !یمشغول باش ساعت چند

 ! خودمه کار به سرم که  من. مشغوله  من با اون_

 ! هیسا_

 بود؟  یچ کارش. کردم غلط_

 کنه دعوت بزنهزنگ  فردا قراره مامانش گفتیم_

 غهیص و ی نامزد خیتار درمورد  جااون تا. شام واسه

 .میبزن  حرف زایچ نی ا و تیمحرم



  ناهار سر  امروز. دونستمیم خودمم که رونیا_

 .گفت بهم سبحان

 

 به و کرد سیخ حوض آب در را شی دستها رضا

 .د یکش شیموها

 سبحان؟ شده گرفته عیترف  قشنگ چش_

 

 هیسا شد باعث رون،یب از یحام نیماش توقف یصدا

 کند فراموش و کند نگاه اسی به معنادار ینگاه با

  شک. بزند یحرف چه رضا جواب در  خواستیم

 اسی گوش  به یحام  هم را آخرش طنت یش نداشت

 گشاد،  یلبخند با و نداد تیاهم اما. رساند خواهد

 حرف او با باز  و شد خانه وارد رضا یشانه به شانه 

 . اطیح ی بسته در   بر ره یخ  ینگاه و ماند اسی. زد

  ینیسنگ او یرو  هنوز هی سا خندان نگاه شد، که وارد

 در راآن. برداشت اپن یرو  از را اشیگوش. کردیم

 ه،یسا به نگاه با و کرد فکر یکم. بود گذاشته اتاقش

  و بود انداخته پا یرو پا.  کرد شکار را  ثشیخب  لبخند

  اسی. نمکیب  و پوست با شه یهم مثل. زدی م گاز اریخ



  تماس کی. کرد باز را یگوش  قفل و داد  نشانش یاخم

 بود؟  هیسا کار. بود شده داده پاسخ که داشت یحام از

  که پهنش لبخند و ظیغل چشمک. کرد نگاهش دوباره

 .گفتیم را نیهم

 دانست ینم. نشست یصندل یرو و رفت آشپزخانه به

 یب. است شده  بدل و رد یی هاحرف  چه دو آن نیب باز

 جا،  همه از خبر

 : نوشت شی برا د،یترد با

 !نیبود زده زنگ ؟!خوبه حالتون سالم_ 

 

  لحظه همان یحام که چرا  دینکش درازا به انتظارش

 او به داشت و بود نشسته اش عمه یخانه  هال در

 . کردی م فکر

 ؟ !یخوب تو. اسی  خوبم_

 

 امیپ که بدهد را اش یپرس  احوال جواب  خواستیم

 .دیرس اش یبعد

 !خودته دست  تیگوش که  خوبه  چه_



 ! ستمین یحام رم، ی نگ رو هیسا حال اگه من

 

 شرمنده ست،ی چ دانستینم که یزیچ بابت و دیگز لب

 . دیرس  عیسر هم یحام بعد امیپ. شد

 .خوام یم معذرت عصر بابت_

 ... ببخش. هوی رفت در دستم از یچ همه

 

 سمت از شده مطرح یاحتمال حرف هر از زده خجالت

 : نوشت ه،یسا

 اوضاع  کمهی فقط. نشد یزیچ. ستی ن یامسئله _

 . شد حل خب که شد دهیچیپ

 

 هم امشیپ یادامه ندهد، ادامه را بحث کهن یا یبرا

 : نوشت

 . ری بخ شبتون. دی نباش نگران_

 



  جا از را او کرد،ی م طلب  حوله داشت که رضا یصدا

 کرده افتیدر را  خداحافظش جواب کهآن یب. کرد بلند

 .باشد

 کندیم فکر نیا به یحام طرفتر،آن یکم دانستینم

 نبود قرار  بکند؟ دیبا چه  زده که یگند  نیا با حاال که

  آزار باعث نبود قرار. برسد یخاص یجا  به اسی با

 با اسی نیب کند فکر کس چیه نبود قرار. شود اسی

 .استیخاص زیچ او،

 مطرحش هیسا ی  جلو  دینبا که خوردیم حرص

 هم با یمشترک ینقطه به نبود قرار که  دوآن. کردیم

 .برسند

 :دیکش ادیفر سرش در یکس

 ؟!برسند یمشترک ینقطه  به اسی با نبود قرار واقعا

 

 :یکس ندانست قصه نیا هرگز

 نشست خاموش و من یسرا به آمد شب آن

 سخن گفت ینم داشت، فرو سر

 زیگر داشت نگهم از نگهش

 من  با گرید  که بود یمدت



 ...  نبود مهر برسر

 

 :فرسود یم مرا درد نیا آه،

 ورزد؟« یم دگر عشق دل به »او

 او  دامن در دادم سر هیگر

 هنوز  که ییها  یها

 !لرزد یم اش خاطره از تنم

 دیکش دست سرم بر

 بنشست کنارم در

 من به دیبخش  بوسه

 دانستم یم کیل

 ...!ست  شده سرد من دل با دلش که

 

 ابتهاج_هوشنگ #
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  یروزها از گذر با تابستان، سوزان  و گرم یهوا

  دلچسب  و مطبوع ییهوا به را خود ی جا  ور؛یشهر

 اسی یزندگ در که یدیجد اتفاق با خصوصا. داد یم

 از او خروج از مین و ماه کی حدود. بود افتاده

  عوض زهای چ یلیخ مدت نیا در و گذشتی م باشگاه

 دانست،یم نفر کی ونیمد را خود  او و بود شده

 بلد را رضا خواب رگ کسچ یه نبود، اگر او! یحام

  را استارتش خودش که ی شنهادیپ نبود، اگر او. نبود

. ماندیم  یباق شنهادیپ کی حد در زد، رضا ذهن در

  تابلو رضا، همراه یوقت کردینم فراموش وقت چیه

  برق  چه داد؛ لیتحو یحام به را شده  تمام یها

 .چشمانش در نشست ینیتحس

 داشتم،  روانتظارش  که یزیچ از کنمیم اعتراف_

 .  شدن بهتر یلیخ

  یتابلو. باشن داشته دوست  هم پدرتون دوارمیام_

 به گرفتم، هاله از که یعکس  طبق رو شونکتابخونه 

 .زدم خودم  یقهیسل

 

 دخترک که نیا. باشد نداشته دوست پدرش بود محال

  ها تابلو نیا یکلمه به کلمه  تر،تمام هرچه یعشق با



  مشخص کامال  بود، چسبانده و زده بُرش و نوشته را

 نیتحس و یرگ یخ با یهرکس شدیم باعث نیهم و بود

 به دوباره یحام شد باعث که ینیتحس .کند نگاهشان

. کند تعلل نیا از شیب ندهد اجازه و کند اصرار رضا

 داد قلقلک را رضا موضوع، یدوباره طرح با روز،آن

 یلیخ و! بزند باال نیآست زودتر کار، شروع  یبرا تا

 محل ی کینزد همان در یکارگاه جادیا بستر زود،

 را متفرقه ی هاکردن فکر  فرصت دخترک تا شد فراهم

 د،ید را الیدان که یبار نی آخر  رفت ادشی مثال. نکند

 حرف از قلبش  چقدر رفت ادشی ای. بود یروز  چه

  روزها، گذر با که یقلب. است شده مچاله روزآن  یها

 رضا. است شده پوچ و  یخال شیجا کردی م احساس

. دینکش پس پا هم  یحام و گذاشت راه در قدم

 دوم یهفته شروع تا کرد کار همه   همراهش

!  محض استقالل. شود اسی استقالل شروع ور،یشهر

  آقاباالسر شیبرا یکس نه. کارفرما هم و بود کارگر هم

 یکار ساعت. کردیم کار یگرید امر تحت  نه و بود

 خودش را کار قانون و کردیم میتنظ  خودش را

  ییتنها به  فعال بود داده ح یترج هم خودش. نوشتیم

  یروین به اج یاحت و آمد برخواهد زیچ همه یعهده از

 گذشتیم کارش  شروع از روز ده فقط.  ستین یکمک



 که یکارگاه. بود دهیکش زحمت  چندماه یاندازه به اما

 و کارگاه را آن از یمین . بود جور و جمع   و کوچک

.  بود کرده شگاه ینما کی به  هیشب را گرشید یمهین

 وقفهیب ممکن، زمان نیتر کوتاه در کردنش پر یبرا

  که ییتابلوها یهمه. کرد یطراح کار و گذاشت وقت

 اتاقش در  چهآن هر بود، داده انجام قبل یهاسال در

  خاک نیرزمیز در که ییهاآن و بود چسبانده وارید به

 و کرد براق نو از دوباره را همه و همه خوردند،یم

  هم یحام یها سفارش. برد خود با کار نمونه عنوانبه

  ل،یتحو از قبل که بودند کارها نمونه ن یهم از یجزئ

 به لیتبد  را هاعکس و گرفت عکس هاآن  از اسی

 در هم  آن کارگاهش،  وارید یبرا یغات یتبل  پوستر

 بود نکرده  افتتاح را جاآن هنوز. کرد شگاهینما قسمت

 رونی ب یطراح.  بود کامل زیتجه قصدش  فعال و

 دنج یکافه  کی به هیشب. بود دلبرانه و خاص کارگاه،

 کی که تفاوت نیا با. عاشقانه یها دونفره یبرا

  بود شده گرفته نظر در درش سر یبرا  بزرگ یتابلو

 دیشا نیا و " ممنوع انیآقا  ورود: "کهنیا مضمون با

  ردیبگ پا کارگاه نیا تا بود او از رضا یخواسته  تنها

 گرم خودش  کار به سرش. بود رفتهیپذ راحت  هم او و

 زودتر بتواند تا کردیم  هیته را شیکمبودها  و بود



 یبو و رنگ. بکشد باال را کارگاهش یکرکره

 به همه هانیا و بود شده عوض شی برا یزی هرچ

  در را زیچهمه  رضا نبود، اگر یحام. بود یحام لطف

 بارها چون. کردیم تمام شنهادیپ و حرف همان حد

 از رونیب خواهرانش،  کردن کار با که بود کرده ثابت

 با مخالفت که طور همان. ستین موافق ابدا خانه،

  شیپ خواهرش نداشت دوست و کردینم بس را هیسا

  بعد. برود کار  سر بر مختلط یهاط یمح در ازدواج، از

 !بود  همسرش دست که هم آن از

.  بود تر زدهجان یه هم هیسا از دیشا روزها،آن اس  ی

 یغهیص خواندن با هیسا بود، کرده نامزد هیسا

 به پا ،ییای رو اما مختصر یمجلس ییبرپا و تیمحرم

 پا از سر که بود اسی اما بود، گذاشته تاهل یایدن

 با کرد،یم مشیتقد رضا که یپول یهمه. شناختینم

 بایز متن هر. کرد یم خرج  کارگاهش یبرا  دل و جان

 لیتبد کوتاه یمدت در خورد،یم چشمش به یخاص ای

 خالصه و. کارگاهش یگوشه ماندگار یاثر به شدیم

 چقدر او و کوچکش جهان  به بود شده لی تبد جا،آن که

 هم را همه. بود عاشق  را نوپا و کوچک جهان نیا

  همچنان  مدت، نیا در که یپسر. بود یحام ونیمد

 و زدیم زنگ گاه. داشتند هم با یدورادور یرابطه 



 یکم و فرستادیم امیپ شیبرا گاه د،یپرسی م را حالش

 ها متن و شعر در را حرفش گاه زد،ی م حرف او با

 مدت، نیا یهمه  و رساندیم دخترک به  و گنجاندیم

  ن،ی سنگ قدرهمان. بود اسی همان  هنوز اسی

 و بود شلوغ  سرش. محجوب قدرهمان آرام،  قدرهمان

 . شدی م خسته و دیکشیم کار خود از یلیخ
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 فرصت نداشت، را ه یسا  و هاله با حیتفر فرصت

 فرصت نداشت، را سبحان  و خواهرش با  رفتن رونیب

  را الیدان  مدت یطوالن دنیند یبرا خوردن غصه

  شهیهم ، یحام یهاتماس و هاام یپ یبرا  اما نداشت

 !سابق ییخوشرو و باز یرو با. داشت وقت

  یاحترام زانشیعز یهمه   مثل هم او یبرا  که یپسر

  کالس و  هاله فکر به  که طورهمان. بود قائل ژهیو

  هم خاصش  هنر و اسی فکر به بود، اشفشرده میگر

 هم هاله. بود شده ممنونش همه نیا اسی حاال که بود

 احساس اسی به نسبت چقدر برادرش دانستیم

  داد یم نسبتش هاله که یتیمسئول. کندی م تیمسئول



 که نبود یکس یحام اما  برادرش قیعم عشق به

 دارمنت را دخترک بخواهد  مورد، نیا در حداقل

  یهنر نیچن و بود هم هیسا اگر یحت. کند عشقش

 او، به نسبت شیهای نیسرسنگ یهمه وجود با داشت؛

 به کردیم  مجاب را او و زدیم حرف رضا  با هم باز

 از فقط برادرش کار نیا  هاله، یایدن در اما. کارنیا

 خود یانتها  به تابستان. یدلدادگ و بود عشق سر

  یانهیهز  با هاله که یافشرده یدوره و دیرسیم

 تا جلسه کی فقط بود، کرده نام ثبت آن در گزاف

  یینمایس میگر  و یپردازچهره یهاکالس. داشت انیپا

 وجد به را او هم نامشان یحت که یدی اسات نظر ریز

 خواهر، دردانه نیا تی موفق یبرا یحام  و آوردیم

 از بعد روز کی که بود نیا قرارشان. کردی م یهرکار

 بازگرداند شهرشان به را  او یحام آخر، یجلسه  اتمام

 .کردیم یدلتنگ احساس دخترک نرفته،  هنوز و

  که بود نیا . کمتر اسی با  و داشت خاطره یکل همه، با

 را او با دارید قصد آخرش، یجلسه  از قبل روز کی

 را خود سهم ز،یعز یزید یدهیکوب گوشت از و کرد

 خبریب. شد او کار محل یراه مخلفاتش با و کرد جدا

 به و نهاد کوچه در پا خلوت،  یظهر در تماس، یب و

 و کند  رشیغافلگ خواستیم. شتافت اسی سمت



 تمام عصر، پنج تا صبح نُه از دخترک دانستیم

 خود با هم را ناهارش و گذراندیم کارگاه در را وقتش

  ینگاه  با! هم ابانیخ و بود خلوت کوچه. بَردیم

  یم قدم لبخندزنان محکم؛ شهی هم یهاقدم و میمستق

 و دیند را کسچیه. نبود هم  اطراف به حواسش  و زد

 کارگاه، یبسته در اما نشد هم یحضور چیه  متوجه

  خار  چشمش در دور، یفاصله همان از که نبود یزیچ

  با شیهاشانه. کرد یخال را بادش یکس انگار. نشود

  زنگ کاش. دهیبرچ شیهالب و شدند زانی آو یدیناام

 اما کند ریغافلگ را او داشت قصد  مثال! بود زده

 دیشا تا رفت ور در قفل  با یکم. شد ری غافلگ خودش

  با. بود دهیفایب اما بشنود و باشد کارگاه داخل اسی

  خود یپا مقابل را یازهیر سنگ افتاده، نییپا یسر

 لعنت خودش به بار نیچندم یبرا و درآورد حرکت به

  اصال ای نزد؟ زنگ او به آمدن، از قبل چرا  که فرستاد

 بود، همراهش اگر گذاشت؟ جا خانه در  را یگوش چرا

 ...وقتآن و  کجاست اسی دیفهمیم دیشا

 !هیپا تو ینر  بپا_

 



 از قبل. گرفت راست را سرش و دیکش یاخفه  غیج

  را یپسر کند،  نگاه مقابلش برق چراغ ریت به کهنیا

 چه دیفهم شدی م هم نشناخته و دهیند و نگفته که دید

.  شناختیم دورادور را او که خصوصا. استکاره

 به که یروز همان. بود گفته او از شی برا قبال الیدان

 بام پشت ی رو ون،یزیتلو آنتن کردن درست یبهانه 

  متوجهش شست،یم لباس اطیح در که هاله و رفت

 یب وقتچیه داد تذکر او به د،یرس که الیدان اما نشد

  چرا. نشود  ظاهر اطیح در مناسب، لباس ای یروسر

 نام به  چرخدیم یکس ناپاک چشم ،یحوال آن که

 بام، پشت سمت به کرد بلند که سر دخترک! ایعرش

  نشانش الی دان به بخواهد تا و دید جا همان را ایعرش

 بد پسرک همان قایدق... جان یا... حاال. ختیگر دهد،

  شیروبرو ،یفیتعر یا یعرش همان ناپاک؛  و چشم

 . شکستیم تخمه و زدیم لبخند شیبرا و بود ستادهیا

 !تخمه بفرما_

 

 

 دوست اما. را جراتش هم و داشت  را زبانش هم

 و شود ی زی آبرور باعث یگیهمسا عالم در نداشت



  نگه را یگی همسا حرمت که یپسر نداشت شک

  ترحیوق ست،ین هم یخوب آدم  الیدان نظر از و داردینم

 .شد دهان به دهان او با بشود که است نیا از

 از توجه، یب و گرفت ترمحکم  دست  در را ظرفش

 . شد رد کنارش

  تنها جا هی  منتظرم وقته همه نیا ؟!خانوم  کجا! نوچ_

 . نمتیبب

 

 .هم او تبعش، به و شد تندتر هاله یهاقدم

 . گهید سایوا تننه  جون_ 

 

 اما ندیبب را او یکس کهنیا دیام به شد  کوچه وارد

.  زدینم پر هم پرنده  و بود خلوت کوچه  همچنان

  ش،یهاییدمپا با که دیشنیم را ایعرش یهاقدم یصدا

 شعر خوردن،  تخمه همراه  و کردیم لخ لخ  نیزم یرو

  یپسر دیفهم شد یم یسرسر نگاه همان با. خواندیم

 جذب یلیخ  شرت یت و نامرتب  بلند   پشت یموها با

  حد چه تا رنگش، یلیف  بیج شش شلوار و ینارنج

 فوت را تخمه یهاپوسته ! است لیهردمب و قهیسلیب



.  زدیم حرف زیرک ی و طرف آن و طرف نیا کردیم

 !کند نگاه او به داشت افت هاله یبرا یحت

 شد باعث  و دخترک یرو مقابل پراند را  خود ناگهان

 حس. شود رها دستش از ظرف و بکشد غیج خفه

 !بود یاحق آدم عجب. اندشده تند شیها نفس کردیم

  آقا؟ ی ضیمر مگه_

 !خوشگله میکرد دق ! صدا نیا به  جونم! آخ_
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  یحرکت ای بزند، یحرف کند فرصت هاله کهنیا از قبل

  کی! کیچل  و گرفت مقابلش را یگوش  ایعرش بکند،

 از داشت  هاله چشمان. گرفت او از رودررو عکس

 .زدیم  رونیب حدقه

 عکس یدار مرض مگه! هاهیخر  آدم عجب_

 .روی گوش نمیبب بده ؟یریگیم

 



 با او و ردی بگ او چنگ از را یگوش تا برد شیپ دست

  بود دوخته  چشم ف،یظر دخترک  یتقالها نیا به لذت،

 .کردیم نثارش دل ته از  یلبخندها و

  نیهم ینکن فکر. کنم نگاش یه خوامی م تو جون_

  یلیخ گرفتم، کینزد از رونیا چون  اما. ها هیکی

 !زهیعز خاطرش

 

  غیج به هیشب شیصدا و  برداشت یگرید زی خ هاله

 . بود شده

  گمیم. یگرفت  عکس یکرد غلط. یعوض نمیب بده_

 !رویگوش بده

  شده؟ یچ_

 

 را ایعرش  توانستیم هم یعاد حال در رضا، یصدا

 و قیعم خشم نیا به رسد چه دهد، یفرار  هرجا از

 .شیصدا در نشسته ادیفر

  عقب به قدم دو قدم دو ایعرش و آمد جلو قدم کی

 دنید با انگار. بود دهیپر  هم هاله یرو  و رنگ. دیپر



 به کرد رو باشد، دهیرس ی نانیاطم مورد مامن به رضا

 :گفت دارحق  و ایعرش

 .رواون من به بده_

 

 یم ایعرش که نیهم  و کرد نگاهش قیدق رضا

  نگه را او و  گرفت محکم را مچش شود،  دور خواست

  را صورتش تمام اشک باران بود، اسی اگر. داشت

 تته به برادرش درمقابل بود، هیسا اگر و شستیم

 خود به تا دیکشی م طول کم، یلیخ ،یکم و افتادیم پته

 اگر انگار. بود دهیپر رنگش یاندک فقط هاله،  اما دیایب

  حال بود بلد و نداشت حالش به یفرق نبود، هم رضا

 هاله، بعد یجمله  با رضا  زیت و تند اخم. ردیبگ را او

 انگشتان فشار ریز ایعرش مچ که دیچیپ  هم در یجور

 . شدیم خرد داشت رضا

 .گرفته عکس ازم احمق یپسره _

 

 :گفت و آمد در آخش که چاندیپ را دستش  یجور

  کن ول. گهیم یالک داره. رضا آقا کن  ول! یآ  یآ_

 . مادرت جون



 تازه ،یگرفت عکس ازم خودم جلو گم؟ ی م یالک من_

 ... بعد. ستی ن هم عکس هی نیهم یگیم

 

 . شد سد کالمش انیم رضا یغرا یصدا

 !خونه  برو شما_

 

 شانه و شاخ نیا که نبود یحرص ایعرش دست از کم

 یم ترشیعصب  داشت هم  هاله چشم در چشم دنیکش

  نیا و بود فیحر را او تنه کی دخترک انگار. کرد

 رضا قاموس در پسر، و دختر یلفظ یهای ریدرگ

 . نداشتند ییجا

 .شی گوش رو از کنم  پاک روعکسم خوامیم_

 ! خونه برو شما گفتم_

 

 رضا بود دهیشن. کرد خفه را او و دیبر را نفسش

  او نظر از.  بود دهیند کینزد از اما دارد یتند اخالق

  خوب  دوست که بود رتیباغ و کوشسخت  یمرد رضا

  یبرا هم و  خواهرانش یبرا هم. بود هم  یبامعرفت و

 را او داشت نیخشمگ  ببر نیا اما. ی حام و الیدان



 و برداشت عقب به قدم کی ناخواداگاه. ترساندیم

 رضا محکم مشت د،یچرخ او یپ از که ایعرش نگاه

 بلند غیج شد اشجه ینت و آمد فرود صورتش  یرو

 و ایدن یخانه  به کینزد و بودند کوچه وسط. هاله

 یخانه  در که بود شده بلند  یجور  هاله  غیج. شهرام

 کرد یاناله ایعرش. آمد رونیب شهرام و  شد باز ها آن

 رضا افتاد، التماس به  گرید دوبار یک ی که نیهم و

 ترمحکم  را  ضرباتش و نکند شیرها تا شد تری جر

  متوجه رضا د،یچرخ  خودش دور که دور کی. کند

  طلب اصرار، با و ستادهیا شهرام کنار که شد هاله

 مهم شیبرا هاله یگونهالتماس  لحن نه. کندیم کمک

  چشمش  به که یزیچ تنها. توسل نیا تین نه و بود

 که یلبخند و بود هاله به شهرام ادیز  یکینزد آمد،

 نیا با داشت رسما مردک.  بود گرفته جا  لبش یگوشه

 کی در را ا یعرش. آوردیم  جوش به را  او خون لبخند

 :دیغر توان یهمه با و داد هل  جلو به حرکت

 خونه؟  برو نگفتم شما  به مگه من_

 

 نکرد جرات  هاله بارنیا و  دیرس هم الیدان لحظه همان

 به و کرد گرد عقب. بزند چنگ او سمانیر به یحت



 به برداشت زیخ باز رضا و رفت کوچه یانتها سمت

 . ایعرش سمت

 سرک یکی  یکی هاه یهمسا. بزن یک و نزن حاال

 شاهد هم باز دانستندی م همه ایگو و دندیکشیم

  نگاه او به تاسف با که هستند رضا ناتمام یهامعرکه

 یهمه  بهت افتاد، ایعرش به که چشمشان اما کردندیم

  یاهال یهوا شهیهم رضا. گرفت بر در را وجودشان

 و زن از.  کوچک تا بزرگ از. داشت را کوچه نیا

 شانیبرا کوچه، یاهال از یکی با کردن دعوا  نیا. مرد

 چشمش یوقت  و آمد جلو الیدان. بود زی چ نیترب یعج

 . انداخت او مقابل را خود افتاد، رضا به

 به ی دار کار یچ شده؟ چت داداش؟ شده یچ_

 ا؟یعرش

 

 اتفاق ده،یترس آن از شهیهم که یزیچ کردی م فکر

  است، هاله  دعوا، نیا یمحرکه  نداشت خبر و افتاده

 .هی سا و اسی نه

 .پسر شیکشت. رضا کن ولش_

 



 شود، خسته کهن یا یجا به زد،یم که  یمشت هر اما

 .بگذارد دستش کف را  او حق تا شدی م زورتر پر

 شهینم تیحال !  غویر آخه د   ها؟ یریگیم  عکس که_

 ناموست؟ شهیم ره،یم  و ادیم کوچه نیا تو یهرک

  لقمه؟حروم  یابته یب انقد ؟یمادر  و پدر یب انقد

 

 بس رضا و شدیم ادیز داشت انیاطراف یهمهمه 

 دهان افتاد، شهرام به که ایعرش چشم. کردینم

 التماس با و داد حرکت را اش پاره لب و پرخون

 :گفت

 . رونیب بکش من  از رونیا_

 

 پانزده _و _ستیدو_پارت #

 

 با بود، داشته  نگه عقب را خود حال به تا که او و

 و کرد تند پا ا،یعرش شکم یرو رضا بعد مشت

  ایعرش از نه. کند رها او چنگال از را پسرک خواست

  یزیچ اما. داشت مداخله قصد نه و آمدی م خوشش

  ساکت همچنان دادینم اجازه که بود ایعرش و او انیم



 که یکتک همه نیا با دیترسیم  که خصوصا. بماند

 به. باشد هم  او انیز به که دهد بروز ی ز یچ خورده،

 را رضا کرد یسع و برد شیپ دست! شهرام انیز

 .کند متوقف

  یغلط چه  مگه. روبدبخت  یکشت. آقارضا کن ولش_

 کرده؟ 

 

 فشار با و درآورد  ایعرش  بیج از را یگوش  رضا اما

  نگه ثابت جاهمان  را پسرک او، ران یرو شیپا

 :گفتیم التماس با همچنان. داشت

 عکس ازش دارم مرض مگه. مننه  جون گهی م یالک_

  توشه میآبج و ننه از عکس. نگرد گمیم د  . رمیبگ

 .نامرد

 

  خم خبر، ی ب جا همه از الیدان شد باعث گفتنش نامرد

 با او و کند ادهیپ فکش یرو  محکم یمشت و شود

 :دیبگو  عجز

 !میگوش شهرام آقا_

 



 و کرد تی موقع متوجه را شهرام که  یکوتاه حرف

  همه لحظه کی و دیقاپ رضا دست از را یگوش زود

 .کرد عوض  را زیچ

 بار نیا و دید خود متوجه را رضا ن یخشمگ نگاه

. درآورد او  چنگ از را یگوش که بود رضا دوباره

  نجات و خود ییرها  یبرا شهرام شد باعث که یاتفاق

 که یز یدستاو نیاول به رضا، دست از یگوش آن

 .بکشد چنگ داشت،

  کاله ،یبد جر قهی مردم دختر واسه کهنیا یجا _

 .نبره باد  که بچسب سفت روخودت 

  و کنکاش به  ازین که بود واضح و ایگو قدرآن  حرفش

 بلند زیخ شد اشجه ینت  و باشد نداشته جو و پرس

 .شود او  ریاس مرتبش یقهی تا سمتش به رضا

 

 ! الدنگ کهی مرت بفهم رو دهنت حرف_

 

 سان به  که یلبخند. فتادین تا و تک از شهرام اما

  و او صورت در دیکوب را ماندی م تمسخر پر یپوزخند

 :گفت



 که یانگ و شهی م خنک دلت اگه برخورد؟ بت ه؟یچ_

 ایب شه؛یم  پاک تیونیپش از شده، باعثش خواهرت

 !بزن منم یخوای م هرچقدر

 

  داشت چارهیب یبیب و دندی دو رونیب هم  یبی ب و هیسا

 .کند آرام را برادرش تا دی دو جلو هیسا. کردی م سکته

 ؟یکنیم  یدار کار یچ  بگردم دورت! داداش رضا_

 

  هرچه! شدی نم هم یخال و بود شده پر رضا  مشت اما

 را رضا کردیم یسع شهرام؛ از انزجار با الیدان هم

 با داشت شهرام. بود دهیفا یب دارد، نگه  دور او از

 .سوزاندیم دل و  ختیریم آبرو ،یکش عربده

 ما از با که ری بگ روخواهرت جلو برو یمرد اگه_

 که یدیم جر قهی  ما برا چرا. پرهی م بهترون

  ینایماش ی  پ چشش. کنهینم هم نگاهمون خواهرت

 ورم رگ حداقل! است بادآورده یها پول و یچنانآن

  حرمت کنه، ینم حساب  یچیه به اگه رو تو یکرده

 !داره نگه رو  خودش چادر

 



 ایدن کرد حس و رفت عقب قدم کی وحشت با هیسا 

 او سمت به  ترتمام  هرچه یشدت با رضا اما. ستادیا

.  بود آمده کمکش به  هم الی دان حاال  و برد ورشی

 و اسی یپا اگر خصوصا شد،یم که  ناموس حرف

  محکمتر  یپشت هر از ال،یدان آمد،یم انیم به هیسا

 یتیاهم نه و بود مهم ی گی همسا شیبرا نه. شد یم

 محبوب یمرب است،یدن برادر شهرام که داشت

 ! باشگاهش

  او گرچه و کردندیم شهرام نثار که بود لگد و مشت

  هم باز اما کرد،یم دفع را ضرباتشان از یاریبس

 و درنده ریش دو نیا از بود خورده  کتک یحساب

  وساطت با خوردشان،  و زد و یریدرگ ی صدا! غرنده

 ختهیآم هم در بودند، بچه و زن تماما که  یگانی همسا

 رونیب خانه  از هم مادرش و ایدن شد باعث و بود

 به را شهرام که یادهیورز جوان دو دنید با و بدوند

  محکم یغیج ابتدا بودند، گرفته مشت و کتک باد

 :گفت بهت با ایدن. بشتابند اشی اری به بعد و بکشند

 شهرام؟ شده یچ_

 

 :افزود رتیح با ال،یدان به رو و 



 ؟یکنیم کار یچ ی دار! الیدان_

 

 مادرش، نه و او نه. بود خصمانه هم رضا به نگاهش

 کی ادشانیفر و است قرار چه از هیقض دانستندینم

 هم الیدان. کردینم شل را  رضا یپا و دست هم ذره

  شده پوره و  پاره شهرام راهن یپ! بود او امر عیمط که

 شک. ختی گر مهلکه از خود ترس از ایعرش و بود

. دیرس خواهد هم او به نوبت وقتش به نداشت

 .رضا دست در ریاس یگوش با خصوصا

 ... اما کند مانیپش را دو آن کرد یسع ایدن 

 .  الیدان کن ولش گمیم نفر؟ هی به نفر چند دیکن ولش_

 

 .نبود او به حواسش  کی چیه اما

 را دستش یزی چ بلکه کرد نگاه حضار به پرسشگر

 یاصل علت درهمشان، یها پچ پچ  انیم از و رد یبگ

  نگاه مادرش به مبهوت و دیفهم را خورد و زد نیا

  است، قرار چه از اوضاع دیفهم یوقت که یمادر. کرد

 کرد سپر نهیس باشد؛ ایدن کشف نیمهمتر حامل  انگار

 :گفت  و جلو به



 نیدار وجود. هاوجدانی ب نشیکشت دیکن ولش_

 !دیکن لخت شده، بلوا نیا باعث که رویاون

 

 .سمتش به برگشت زیت رضا

  من دم رو پا کنار بکش. خانوم شما کنار بکش_

 !نذار

 

 :کرد اضافه بکشد، پس پا نبود قرار که او و 

 یکی که نهیا  مشکلت اگه تو؟  دم به دارم  کار یچ من_

  نگاه نه توئه از مشکل کنه؛یم نگاه خواهرات به

 یزنینم چطور  ،یریسختگ همه نیا با موندم. هیبق

 ؟ یزیر ینم دهنش تو رو  هیجنوب پسر اون دندون

 

 شانزده _و _ستیدو_پارت #

 

 نیا با را  مخالفتش نکند فرصت رضا که نیا یبرا و

 خود  یبرا را ایدن کند، یتالف شهرام  سر بر حرف،

 .داد قرار شاهد 



  بگو دختر؟ یگرفت یمون الل چرا. ایدن بزن یحرف هی_

 . هم با شونیدید چندبار که

 

  شیهاحرف انیم کهنیا از شد مانیپش  چقدر او و

 دوبار یک ی را اسی و یحام بود گفته  مادرش یبرا

 دوست را  اسی او. است دهید هم با باشگاه  کینزد

 اما بود زاریب یحام و رضا از هم هرقدر. داشت

 .    بود  جدا همه از اس،ی حساب

 

  یب که ییجا به برگرداند سر و نداد را  مادرش جواب

  جلو یشانی پر با رزنیپ. آمدیم جلو لنگان داشت یب

 .زد چنگ  را رضا راهن یپ و رفت

 . مادر زشته. خونه میبر ایب. یبیب جون به دردت_

  هیسا. خونه تو برو کن ول. جدت سر یب یب کن ول_

 !زود. خونه برو هم تو

 .نداره تی خوب  میبر ایب. مادر ایب. تو با یول میریم_

 

  دو هر ه،یسا و رزنیپ پس شد؟یم سرد  رضا مگر اما

 .کردند  یاری طلب او از و زدند رو الیدان به



 . رفت آبرومون ارشیب. خونه تو ارشیب_

 

 دیدم رونیب صدا پر را نفسش و داد تکان یسر الیدان

 را شهرام  حق تا بروند همه کردیم خدا خدا رضا و

 .بگذارد دستش کف

 

 خیب تا خی ب رو سرش. کشمیم رونیا من یعل به_

 .دینیبب  حاال. بُرمیم

 

 داشت وجودش یهمه و  بود شده تند نفسش یب یب

  حاال. آمدند جلوتر یکم هم زیعز و هاله . دیلرزیم

  بود حاضر رضا و بودند معرکه  وسط در یاهال یهمه 

 رونیب حلقومش از را شهرام زبان خود، دست دو با

 و رزنیپ  خراب حال و شد شتریب هاوساطت. بکشد

 که یاهاله . کرد را خود کار  هاله، و هیسا  یها  یزار

. باشد شده ییبلوا نی چن مسبب کردی نم را فکرش

  خود همراه را رضا او و  بست لیدخ الی دان به ملتمس

 :زد پچ گوشش ریز و دیکش



  یب یب. وقتش برا بمونه حسابش. داداش برم ایب_

.  خونه میبر. روش به نمونده رنگ. افتهیم پس داره

 .من به  بسپار رواون

 

 . دیخراش را شهرام  وجود نگاهش، غیت و

 ... که نکنم پوش کفن رونیا االن نی هم اگه من_

 مگه تو. مادر یکنیم پوش کفن  رومن یدار_

.  کن ولش ؟ یشناینم رو خودت گل برگ یخواهرها 

 .من گریج  به نکن خون

 

 به او و دی چیپ رضا حرف انیم ،یب یب انیگر یصدا

.  کند بس را زیچ همه تا کرد یراض را  خود یسخت

 ! کند بس فعال

 

 دل از سرعت؛ به و شد  نشیماش بر سوار شهرام

 به هم  همراهانش و رضا و رفت رونیب تیجمع

 که ییها پچ پچ و بماند کوچه تا رفتند خود یخانه 

 . بودند شده شروع تازه

 



 *** 

 

 به بود سوخته دلش و نبود بشو تمام رضا غرولند

  حال از آغوشش در داشت که مارشیب یبی ب حال

  گرید را هاتنش نی ا تحمل تاب رزنیپ. رفتیم

 با الیدان. بود  پناهشان تنها رضا خدا، از بعد. نداشت

 با داشتند  هاله و هیسا و بود ستادهیا گوشه  کی اخم

 .آمد حرف به  همه یجا به ز،یعز. کردندیم پچ پچ هم

  حرف به یدیم بها چطور. رضا کنمیم  تعجب ازت_

 معلومه؟ فشونیتکل که خودیب آدم دوتا

 و اسی یپاک رو که یچشم! زیعز نذار دلم  رو دست_

 بدشون که یاون زبون. کنمیم کور کنه، شک هیسا

 . رونیب کشمیم  حلقوم  از بگه رو

 دق یبیب  دمیترس. سوخت خواهرامیکسیب برا دلم 

 حقش وگرنه. میش ترکسیب م،یهست که ینیا از و کنه

 شهرام هم کنم ستی ن به سر رو ا یعرش هم بود

 ...یننه اون هم و ناموسیب

 



  ته چسباند ی ظی غ پر االهللاالهال  او و کرد نگاهش هاله

 . ندهد ادامه تا  خود یجمله 

 و یحام احترام اما کند او بار هم  یزیچ آمدینم بدش

 کی ،یعصب. بود کرده  سکوت که داشت را الیدان

 گر،ید دست با و کرد رمقش یب یبیب لی حا را دستش

 بود، اشیپ  در که یزیچ اما کرد رو و ری ز را بشیج

 .نکرد دایپ

 کو؟ هیگوش. بزنن گندش_

 

 . آمد جلو شجاعت با هاله 

 شهیم یچ من یها عکس! یوا یا ازش؟ نینگرفت_

 ...پس

 

 و ستدیبا عقب دوباره شد باعث رضا  زیت و تند اخم

 .  بتوپد او به رضا

 ؟یکردی م کار یچ جااون ساعت، اون شما اصال_

 برا داشتم بعدم! نبوده که شب نصف ؟یچ یعنی ا _

 .  بردم یم ناهار اسی

 



  یبیب که کند او بار یگرید زیچ تا کرد باز  دهان رضا

 .شد مانع

 !گهید کن ول. مادر کن ول_

 

 :گفت و دیکش حرص پر ینفس

 که د،یشنیم  و بود اگه. بود کارگاه اسی خوبه  باز_

 . ایعوض اون واسه ذاشتمی نم آبرو

 

 آن اسی بدانند گرانید اگر گذشت سرش از هاله 

 ... نبوده کارگاه در ساعت

  یزیچ گرانید بود بهتر. دیگز لب و داد تکان یسر

 .شدیم بد اسی یبرا دیشا. ندانند

 

 با اسی ش،ی پ یروزها  از رترید یکم غروب، کینزد

 هر با. شد  کوچه وارد  خرامان دست، در بسته  چند

  هاه یهمسا  از کی هر به لبخند، یچاشن با که یسالم

 بود اقدس مش فقط. گرفتیم متفاوت یجواب داد،یم

 گرانید. بود  شهیهم مثل مهربانش لحن و نگاه که

 او به که داشتند حرف  ایدن کی نگاهشان با انگار



  نکرده باور را شهرام یها حرف  یاحد  چه اگر. بزنند

  خود با  یدلسوز یچاشن فقط برخوردشان، و بود

  در گردن تا را سرش رضا شد، که خانه وارد. داشت

  جلو و بست را در هراسان. بود کرده فرو  حوض آب

 .دیدو

 داداش؟  شده  یچ! رضا ا _

 

 به معصومش، چشمان به. کرد نگاهش و برگشت

 یا یح و  حجب به  شش،یآرا یب و  بایز صورت

 به یانگ نیچن  چسباندن نبود فیح واقعا. اشی ادیز

 اس؟ی

 

 هفده_و _ستیدو_پارت #

 

 .بود اعتماد و یپاک یواقع ی معنا رضا یبرا که یاسی 

 . تو میبر ایب! یچی ه_

 رضا؟ یخوب_

 ! ایب آره_



 

 را قلبش یبیب هقهق   یصدا و شد وارد همراهش

  هیسا و او سمت به و کرد  رها را چادر و فیک. ترکاند

 .دیدو

 یچ برم؟ قربونت شده یچ ؟یب یب! جونم یب یب_

 ه؟یسا شده

 

 و رزنیپ  غم از دادیم نشان  هم هیسا  سرخ چشمان

 نسبت که یخشم اما کندیم تحمل را یفشار چه رضا،

 چه. ترساندیم را دخترک داد،یم نشان اسی به

 بود؟ افتاده یاتفاق

 گم؟یم  شده یچ. دیبگ  یزی چ هی_

 

  یوقت بعد، قهیدق چند اما دهد حیتوض نداشت لیم رضا

  دیفهم شدند، برادر چشمان  خار اس،ی  انیگر چشمان

 آزرده را او و گفته شیبرا مو به مو را  زیچهمه  هیسا

 .است

  که بود یقشنگ  زیچ یلی خ ؟یبمون ساکت یمردیم_

 دستش؟ کف یگذاشت زود



 !خب  کرد اصرار یه خودش! چه من به_

 

 چون بفهمد یز یچ ها حرف نیا از اسی نداشت دوست

.  اندمزخرف  و اساسیب و پوچ تمامشان نداشت شک

 را ها حرف نیا دوباره  هم فکرش در نداشت دوست

  مو را زیچهمه  هیسا یوقت از که اسی مثل . کند مرور

  یها حرف داشت دوست کرد،  فیتعر  شیبرا مو به

 بشنود چندباره و دوباره  را باشگاه در  الیدان روزآن

 بچگانه ی شوخ و باشند دروغ تماما هاحرف  نیا اما

  خوردیم  غصه و کردیم هیگر. هیسا سمت از یا

 را او حتما رتشیغ رگ کردیم حس که  برادر یبرا

  و ایعرش حق  تا نداشت شک. کشاند خواهد  پرتگاه به

  عالوه و ردیگینم آرام نگذارد، دستشان کف را شهرام

رش خیب هم وجدان عذاب  ،ی نگران نیا بر  گرفته را خ 

  کرد؟ شدیم چه  هیگر جز. بود

 عمرم از روز هی اگه من. نکن هیگر. اسی نکن هیگر_

.  جاش سر شونم یم رو کهیمرت اون باز باشه، مونده

 و من کنه، زر زر کنه وا رو گشادش دهن کرده فکر

 . میکن یم  باور هم هیبق

 



 :دینال یب یب

 !مادر نکن شروع باز_

  خواهر اسم. بره کردم ولش که سوزمیم دارم یب یب_

 اسم. همه  جلو اونم. فشیکث زبون رو ارهیم رو من

 م؟یدار  هم اسی از تر پاک مگه یب یب. رواس ی

 

 .کرد هیگر  شتریب اسی و  دیگز لب هیسا

 جلو قسم، بابا و مامان روح به. اسی نکن هیگر_

 گه بگه که پات جلو ندازمشیم محل اهل یهمه 

  ادیب هیالک کرده فکر کنم؟یم ولش کرده فکر! خوردم

   ببنده؟ حرف من خواهر سر پشت

 

.  دارند  یگرید لیدل اس،ی یهااشک  دانستینم و

 ورود یلحظه  از و دانستیم هیسا که یلیدل

 به اخم و کرد نازک چشم پشت او یبرا  خواهرش،

 .داشت  روانه سمتش

 

 که است یشب نیترتلخ کرد فکر خود با اسی شب آن

 بود بلد نه و گذشتیم زمان نه. است داشته حال به تا



 یگوش سمت به دستش چندبار . کند پرت را حواسش

 به را اندافتاده ریگ شیگلو در که ییهاحرف  تا رفت

 و افتادیم او نام به که چشمش اما  بزند یحام

ستر  زدیم چنبره یشرمندگ د،یدیم را یاعتماد_ م 

 برادرش،. فشردیم خود در را او و وجودش گرداگرد

 ... و داشتند اعتماد او به محل، کی اش؛یب یب

. دیرس او از یامیپ که بود گرفتن میتصم دار و ریگ در

 دهد، ادامه را ارتباط نشود وسوسه کهنیا ترس از

.  کرد خاموش را یگوش و زد را امیپ کردن باز دیق

 نیبدتر کردیم فکر. نکند  فکر یزیچ به کرد یسع

  دیفهم بعد، روز صبح اما است شاهد را عمرش شب

 . است دهیند  را ها  نیبدتر هنوز

 یصبحانه یبرا داشت خراب یحال و کسالت با

 را دستش هاله داد و غیج  که کردیم دم  یچا برادرش

 پرت دستش از یقور. کرد مچاله را قلبش  و لرزاند

 باشد، چادرش به حواسش کهآن یب و ن یزم یرو شد

 آن با هم یبیب یحت. دیدو رونیب هیسا و رضا دنبال

  کوچه در که پا. رفت پردرددنبالشان   یپا و بد حال

 ریتصو دگانشید مقابل که یزیچ دنید از گذاشت،

 دست دو هر با را دهانش و زد خشکش بود، شده

 .نزند غ ی ج تا پوشاند



 سوار ماموران همراه که  یکس نیا شدی نم باورش

 !باشد یحام شد،یم  سیپل نیماش

 

  هجده_و _ستیدو_پارت #

 

 اشی دلباز یهمه  با زیعز یخانه  اطی ح وارید و در

 التماس و ه یگر یصدا. فشردیم خود در را او داشت

 هیسا مداوم یجو و پرس و سو کی از زیعز و هاله

  بود کرده احاطه  را دورش گر،ید یسو از یب یب و

 مقابل از  که یحام یرو بود مانده  او حواس اما

 پر نگاه. رفت و شد سی پل نیماش بر سوار  دگانشید

 و گرفت جواب  یحام یسو از ینگاه می ن با که یسوال

 .رفت... هم بعد

 و بود مانده اسی حاال و بودند رفته هم الیدان و رضا

  و هاله زبان از داشت بار  نیچندم یبرا که ییهاحرف 

 بس را کردن سوال یبی ب چرا و دیشنیم زیعز

 کرد؟ینم

 

 بردن؟  خودشون با  رو بچه چرا_



 تو افتاده یوضع بد تو هم االن. زده روشهرام گنیم_

 .  مارستانیب

 سراغش؟ بود رفته مگه_

 هی بود گفته براش یتلفن هاله. دونمینم  یعنی. نه_

 به. بود یکفر یلیخ هم خونه اومد یوقت. رو ییزایچ

 با که بود یعصب  انقد. رونیب نزنه میداشت نگهش زور

 فکر گهیم ال یدان اما. خونه تو کردم بندش هیآ و قسم

 ...خونه ادیب کهنیا از قبل کنم

 

 .کردیم هیگر صدا  پر هاله و زدیم ضجه بعد

  که رهینم کار سر گفت  رو امروز. رم یبم یاله_

 اگه تا میباش  هم با روز  کل بعدم و کالس ببره رومن

  خواستیم. بدم انجام دارم فردا واسه  یزیچ  یدیخر

 االن اما. برگرده دوروزه و آبادان ببره رومن

 ! جورنیا

 

 :گفت و گرفت  را چشمش و ی نیب آب زیعز

 تا بهشون ینگ  یچیه. نایا  بابات به ینزن زنگ مادر_

 .کنهیم کار یچ  الیدان نمیبب



 

 که داشت قبول هم خودش اما دیترکیم داشت دلش

 بود روشن دلش. کردیم  خبر را مادرش و پدر دینبا

  ظهر یوقت اما شود یم  حل و ستین یمهم یمسئله 

 هم برگشتند، درازتر پا از دست رضا و الیدان و شد

 .زیعز هم و شد  دیناام هاله

 و میمرد ال؟یدان نینداد رواتون یگوش جواب  چرا_

 . که میشد زنده

  رو امونیگوش. مارستان یب بعدم یکالنتر میرفت اول_

  جانیا میایم میگفت بعدم. زیعز میبود کرده لنتیسا

 .می نزد زنگ گهید مینز یم حرف

   خبر؟  چه شهرام از رو؟ مبچه  نیدید شد؟ یچ_

  تخت رو افتاده هوشیب اونم یچی ه. مشیدید_

 گهیم. برده رو یحام  اسم ایعرش. مارستانیب

  منم. شد دور  جااون از سرعت به دمید  رو نشیماش

  تو جون و ابونیخ کف افتاده پل و شل شهرام دمید

 .  مارستانیب رسوندمش بردم. سین تنش

 



 که جمله  هر با خت؛یری م اشک زیر  کی که هاله

 رضا یوقت و شدیم متشنج  شتریب گفت،یم الیدان

 :گفت

 خودش مینیبب دیبا. بردنش ایعرش حرف به که فعال_

 !گهیم یچ  ادیب هوش به

 

 :گفت خشم با  هاله وقتآن

  التیخ. ی بود شما باعثش. بود شما ر یتقص همش_

  ؟یداد کش انقد رو یخودیب یمسئله  هی شد راحت

 االن؟ شد  خوب. یکرد شلوغش ،یکرد شگنده انقد

 

  باال به که  یسر با او و کرد نگاه رضا به زود الیدان

  داد اجازه و کرد اکتفا یظیغل اخم به فقط انداخت،

  حال دانستیم. کند بشی نص خواهدیم  هرچه دخترک

 .گرفتینم خرده او به و ندارد یخوش

 

 سر  یرو را چادرش و برخاست  تاب یب زیعز

 . انداخت

 ز؟ یعز کجا_



 با. گنیم یچ نمیبب رمیم. شونخونه در رمیم_

 ...بزنم حرف مادره

 

  چادرش. داشت نگه را او و کرد سد را  راهش الیدان

 . انداخت خود دست یرو  و برداشت سرش از را

 ستین یشک یه ؟یبر یپاش  کجا. رونیا من به بده_

 دهنشون دشون؟یشناسینم. بودن مارستانیب همه. که

  د،یگیم یچ هی. نداره که یحساب درست بست و چاک

  شیچیه پسره. هم به زهیریم اوضاع گن،یم یچ هی

 به یچ گهیم خودش اد، یم هوش به  شب تا. ستین

 !بوده یچ

 

 : زد زار هاله

 ؟یچ ادین هوش  به اگه_

 یچیه. دی نزن زار انقدم. که ستین شی زیچ. ادیم_

 .  هنوز ستین معلوم

 

 بر دست یبیب و نشست شیجا سر  هیگر با زیعز

 .گذاشت اششانه 



 رم؟ یبگ آروم  چطور. برادرمه امانت_

 

.  دادیم یدلدار او به و  گفتیم ذکر لب  ریز یب یب

 و کردیم آرام را  او و بود هاله  کنار هم هیسا

 و فشردیم هم به لب که بود اسی نشانی تنهاتر

 حرف تا د یچرخ یم گرانید دهان یرو  چشمش

 . ببلعد کمال و تمام را شانیها

 :دینال یدیناام  با هاله

 ...باشه اون کار اگه ؟یچ باشه زده داداش اگه_

 .  نزده اون. جان  هاله  ستین_

 آخه؟ یگی م کجا از_

 اما. نزدم  من  گه یم خورده قسم. گفت یحام خود_

.  بوده کجا ساعت اون روزید که نداره شاهد یلعنت

 .بودم رونیب گهیم فقط

 

 اشی نیسنگ و الیدان دهان یرو بود مانده اسی چشم

 قدرآن . سوختیم داشت قلبش. داشتی برنم را

  که بود کرده شیهادندان فشار گرفتار را شیهالب

  بار ریز شدیم له داشت. کردی م احساس را خون طعم



  شهرام یبرا. بود رسانده جا نیا به را یحام که یعذاب

  خوب اگر  شد،یم بد حالش اگر. سوختیم دلش هم

 ... اگر شد،ینم

 

 دنبال دوستانشان از ی کی با دوباره الیدان و رضا

 و زیعز تا ماندند اسی و  هیسا و رفتند  یحام  یکارها

  گفت شدیم و نبود اسی دل یتو دل. کنند آرام را هاله

. نبود هم کمتر اما نبود شتریب اگر هاله از اشی نگران

 داشت و آشپزخانه در بود ستادهیا ر،ی درگ یفکر با

 کردیم درست قندآب  زی عز یبرا بار،  نیچندم یبرا

 ایدن  یخانواده شد  متوجه همهمه یصدا با که

  کوچه به زیعز د،یایب خود  به خواست تا و اندبرگشته 

 . همراهش به هم هیسا و  هاله و دیدو

 

 نوزده _و _ستیدو_پارت #

 

  زنگ یگوش که برساند ها آن به را خود خواست یم

 دیترسیم . ماند شیجا  سر لرز و ترس با و خورد

 اما دهد جواب نتواند او و باشند یحام  یخانواده 

 یگوش. کرد  راحت یکم را  الشیخ تهران یشماره شیپ



  که ییصدا  نیآشناتر گفت، الو که نیهم  و برداشت را

 .دی چیپ گوشش در شناخت، یم

 !یبرداشت تو که خوب چه. سالم_

 د؟ییشما. ی حام  آقا الو_

 

  را اشزده غم وجود تمام شعف لحظه  کی کرد حس

 .باشد خط پشت یحام شدی نم باورش. گرفت بر در

 خودت به خواستم . بزنم حرف  ادیز تونمی نم. خودمم_

  غامیپ هاله  به بتونم داشتم دیام. شدینم  اما بزنم زنگ

 یچ کارم  ستین مشخص من نیبب. برسونه بهت بدم

  خوامیم ازت اما. بکشه طول هم روز چند  دیشا. بشه

 خب؟. ینگ یچیه

 ...یول_

  هم خودت. نزدمش من ؟ی شد متوجه! یچی ه ی  چی ه_

. ستین بد طورام اون حالش پسره ن یا. یدون یم

 .شده یچ گهیم ادیم هوش به خودش

 ...که یجور ن یا اما_

  نگران. کنم قطع دیبا گهید من. نره ادتی حرفام_

 .باش مطمئن شهی م حل. نباش



 

 انیم بود مانده دست به یگوش او و شد  قطع تماس

  خواسته را ایدن کار نی تر  سخت او از  یحام. اتاق

 و  نشست نیزم  یرو رمق یب  ییپاها با. بود

  تکرار سرش  در بار ن یچندم یبرا را او یهاحرف 

 ...ای سکوت؟ بود؟ چه درست راه. کرد

 

  نماز چادر.  بپرد جا از شد باعث ایدن مادر یصدا

  و الیدان. رفت رونیب  و برداشت اتاق از را زیعز

  از کی چیه و کنند آرام را زیعز داشتند یسع رضا

 به که اسی.  آمدندی برنم ای دن مادر زیت و تند زبان پس

  و دید خود یرو را ایدن تلخ نگاه شد، اضافه جمع

  زیعز و هاله و الیدان به زیچ همه. داد تکان  که یسر

 نیتوه اسی به نداشت دوست  هم هنوز اما بود گفته

 :گفت زیعز به رو و گرفت را مادرش دست فقط. کند

  روز یدعوا. داشت مشکل ما با اول همون از اون_

 . زهیچ همه  یایگو اولش

 

 به دوباره بعد، یکم تا رفت خانه به مادرش با و گفت

 که حرفش کم پدر. برگردد مارستانیب به ییتنها



 دست انگشتان تعداد به مدت، نیا تمام در ها هیهمسا

 :گفت و الیدان به کرد رو بودند، دهیند را او هم

 ما یبچه . من نه خوبه،  اونا حال نه. جان یا از دیبر_

. شهیم آزاد گناهه،یب که اگه شمام لیفام. مارستانهیب

 یحوصله  و  حال که دینش یآفتاب ما راه سر ادیز فعال

 . دیبر جا،نیا از دیبر. دینکن  بدترش. می ندار خودمونم

 

 بماند؟ ساکت داشت طاقت  کجا زیعز اما

  شیبرا یکار خدا کرد یم التماس و کردیم هیگر فقط

  هاله، و او اشک قطره هر دنید با اسی و دهد انجام

 را او داشت وجدان عذاب. کردیم مرگ  طلب هزاربار

 هم یوقت. دانستیم را دردش خودش فقط و کشتیم

 شود،یم له دارد تلخ احساس همه نیا فشار ریز دید

  فیتکل کسب او از تا آورد ریگ گوشه  کی را  هیسا

 هاگرفته  برق مثل هیسا شد، تمام که حرفش اما. کند

 .کرد نگاهش وحشت با و ماند

 !یگینم که یجد اس؟ی یگیم  یدار یچ_

  سکته  دارم. گفتم که نهیهم همش.  خدا   به چرا_

 .رو  یچهم  بگم برم خوامیم. هیسا کنمیم



 یچ ممکنه یدونیم چ یه ؟یبگ یبر رو یچ یچ_

 بشه؟

 .شهی م مشخص قتیحق فقط. شهی نم یچی ه_

 رضا یکرد فکر  جون؟ احمق قتیحق کدوم_ 

 اگه هیبق ای کنه؟ی م تشکر  یحام از قبل مث گردهیبرم

 گفت؟ روقتیحق که اس ی به نیآفر گنیم بشنون،

  دعوا اون از قبل مال نایا! من یساده خواهر  رینخ

  که جمله هی همون سر شهرام  رفته ادتی انگار. بود

  حاال. مارستانیب یگوشه افتاده االن گفت تو درمورد

 بوده یزیچ هی پس! بله بگن  همه و یبگ  یبر هیکاف

 ! وسط نیا

 رو؟من یشناس ینم تو بوده؟ یچ ه؟یسا یزیچ  چه_

 ؟یشناسی نم رو یحام

 ترم دیناام یدار گذرهیم ی هرچ. اسی نمیبب کن جمع_

  گفته زده  زنگ خودش یگینم مگه بعدشم . یکنیم

  یچیه پس. گهید دونهی م یزیچ هی البد. نگو یچیه

 . نگو

 ! هیسا_

 روز دو. اون هم خودته نفع به هم. بفهم. اسی بفهم_

 یچ می نیبب نگو یچیه  و گرتیج سر بذار دندون



 دیشا. کرد حل رو یچهمه خودش خدا دیشا. شهیم

 .اومد  هوش به  زودتر شهرام

 

  خوب شهرام حال زودتر بود نیا به دشیام هم او

 را اتفاق نیا راز و د یایب حرف به خودش  تا شود

 همان به و سوختیم خواهرش یبرا دلش. کند بازگو

 .بود یعصب دستش از هم اندازه

 هم تریعصب د،یدیم که را هاله و ز یعز ی  شانیپر

 .شدیم

 او به و نبوده یحام کار دانستندیم همه  که یوجود با

 یبرا بازداشتگاه  در ماندنش اما داشتند نانیاطم

  نسبت نشاند ی م ترس حس دلشان ته شتر،یب قاتیتحق

 بعد، روز که یاتفاق. داشت وقوع امکان که یاتفاق به

 .کرد قلبشان مهمان را یدیناام

 پدرش و بازگردد  شهرش به هاله بود قرار روزآن

 زنده و مرد او و بپرسد مسافرتش از تا بود زده زنگ

. نترساند را پدر و درآوَرد خوش حال یادا تا شد

  حل مشکل داشت دیام و بود نزده یحرف  هاآن  به هنوز

 خودش کالس شدن یطوالن و یحام ادیز کار و شود

 آزرده گرید یشهر در را  هاآن  الیخ تا کرد بهانه را



 به و زد زنگ رضا شد، قطع که تماسش اما. نکند

  رفت حال از زیعز هم دنشیشن با که داد یخبر  هیسا

 ! هاله هم و

 ! نهییپا یلی خ شیار یهوش  سطح. کما تو  رفته شهرام_

 

 ست یب_و _ستیدو_پارت #

 

 . ترساندیم را اس ی ه،یسا شماتت پر نگاه

  که هم یحام تماس و کند سکوت  اسی بود خواسته او

 با شهرام که  حاال... حاال اما بود سکوتش لیدل نیاول

 داشتند، فاصله قدم کی  تیمحکوم با  یحام و مرگ

  یاضجه با خصوصا بماند؟ ساکت داشت  امکان چطور

 ممکن کار نیترغلط  سکوت شد مطمئن زد، هاله که

 .است

  یخاک چه نه یبب ادیب دیبا. ادیب بابا به بزنم زنگ دیبا_

 .شده سرمون تو

 

  هم یحام مادر و پدر با یاحتمال  ییارویرو  از اس،ی و

 اما بود بس سکوت.  کردیم یشرمندگ احساس



 به. دیکشیم  خجالت دیبگو رضا به کهن یا از همچنان

  شدیم قانون با. بزند یحرف  نداشت دوست هم الیدان

 یوقت و انداخت سر یرو را چادرش. دیای ب کنار بهتر

 بود، برده خود همراه که یمرد با که آمد خود به

 و دادیم لیتحو  مقابلش مامور به را اشیگوش داشت

 و دست تا کرد رد هم را رضا یلحظه  همان تماس

 اشاره با و کرد باز لب. رفتن شیپ یبرا نلرزد شیپا

 :گفت همراهش، مرد به

 .میاومد حاتیتوض یسر هی گفتن یبرا آقا نیا و من_

 

 شی روبرو قبل یساعت که کرد نگاه یمرد به و

 :گفتیم  او به عجز با و بود ستادهیا

 یسر هی ازتون اومدم من شیپ روز چند  ادتونهی_

 یقوط تا چند برام نییپا انبار   از نیرفت دم؟یخر لهیوس

 کمکتون بودن،  همراهم  ییآقا هی د،یاری ب چوب چسب

 کردن؟ 

 

  شیها حرف مهیضم هم را روزشآن دیخر  یفاکتورها 

 ادی به را شیها حرف  و اسی راحت یلیخ او. کرد

 .آورد



 .ادمهی! بله بله_

 .دارم ازین  کمکتون به_

 

  ریتصاو تا واداشت  را او ،یاجمال یحاتیتوض با

 کند همراه خودش با و کرده چک را اشمغازه نیدورب

 را یحام یگناهیب شدیم که ییها حرف زدن یبرا

  چه خودش  یبرا عواقبش نبود معلوم... اما کند ثابت

 .اش یپاک و خودش یبرا! باشد

 

 را اشدرجه و  بود نشسته مراقبش  که یمامور  یصدا

 نداشت، هم را او به کردن نگاه جرات و دانستینم

 .کرد خود متوجه را دخترک

 !شنومی م! خب_

 

 و گفت یآرام هللابسم دل در و کرد تر زبان با را لبش

 هم  هرجا و  گفت د،یبگو بود الزم هرچه. کرد شروع

. گرفت کمک همراهش یفروشنده  از توانستیم

 داشت هنوز افسر  کرد، تمام که را  شیهاحرف 

 با و دیدزدیم نگاه  مدام کهنیا. کردی م نگاهش



  یزیچ از دخترک دادیم نشان زد،یم حرف خجالت

 ! آبرو از مهمتر یز یچ چه و است دهیترس

 آقا نیا یهالمیف و دیگیم دیدار شما که جورن یا پس_

 با یاعتماد یحام یآقا و  شما روزاون  دن،یم نشون

 .نیبود هم

 ! بله_

 

  اتاق سکوت یکم. دی لرزیم داشت  هنوز شیصدا

 به و ببرد باال را سرش  کرد جرات او و شد یطوالن

 کردنش کنترل که ینگاه. کند نگاه مقابلش یجد مرد

 .بود سخت یلیخ اسی یبرا ثابت، یجا کی در

  اقا طیشرا به کنه کمک تونهیم زدم، که ییهاحرف _

 ؟یاعتماد یاقا... حام

 !شهیم مشخص  االن_

 

 و شد باز در بعد، یکم و گرفت را یاشماره و گفت

 دیشن را سالمش یصدا که اسی. شد اتاق وارد یحام

 یکی و شدند چشم در چشم هردو برگرداند، سر و

 کرد کپ یگرید و دیدرخش چشمش در اشک یاقطره 



 نبود قرار. نبود نیا قرارشان. برنامهیب دارید نیا از

  یخوب حس جا نیا در حضورش از و بزند یحرف اسی

 .گرفتینم

 .دینی بش دییبفرما_

 

 را اسی داشت گرشمواخذه نگاه و نشست حرف یب

 که بود چشمانش در بزرگ ی"چرا " کی. کردیم آب

 .کردیم رشیز به سر و آزردیم را اسی

  یهالمیف که  ییزایچ و ماندگار، خانوم اظهارات طبق_

 ساعت و  روز واضحه  کامال دن،یم نشون نیدورب

  از چرا بدونم شهیم... پس. نیبود کجا  شما حادثه

 ن؟ ینگفت اول

 

 تکان اسی یبرا تاسف سر از یسر  و کرد سکوت

 . بود کرده خراب بد. بود کرده خراب. داد

 

 ! شمام با یاعتماد  یآقا_

 

 :زد لب التماس با. اسی یرو بود بُرنده یغیت  نگاهش



 !لطفا! خان  یحام_

 

 هم باز و اسی به قیعم یغره چشم کی  جوابش

 یصدا  و بود کرده شهی پ سکوت او. بود سکوت

 .کردیم  شتریب را دخترک شیتشو هم  افسر زمخت

 د؟یندار یحرف_

 

 و فرستاد رونیب صدا پر کردن هو کی با را نفسش

 اسی از چشم و فشرد هم یرو را شیهادندان

 .برداشت

 کنم؟ صحبت یخصوص باهاتون تونمیم_

 

 یوقت و داد اجازه اما بود ظن از پر روبرو مرد نگاه

 . زدن حرف  به داد دل تازه پسرک شد، تنها یحام با

  یآشنا خانوم نیا که بگم  دیبا دیبخوا رو راستش_

  کوتاه یلیخ  مدت هی. ک ینزد و یخانوادگ. منه کینزد

 ازشون من ش یپ وقت چند... و میبود همکار هم با هم

 .کردم یخواستگار 

 



 ادامه او منتظر  چشمان در رهیخ و داد تکان یسر

 : داد

 نه من هم روز اون. بود یمنف شونیا جواب  خب که_

 که ییها حرف از نه داشتم خبر یریدرگ و دعوا از

 و بودنمون آشنا یواسطه  به که گمیم.  بود شده زده

  اما. میدیدیم روگه یهمد معموال  کوتاهمون، یهمکار

 باهاشون قرار هی من خود خواست به روز،اون

 باهم م،یبد  اطالع شونخانواده به کهنیا یب و گذاشتم

 ...دیشا  تا رونیب رفتم

 

 مقابل یجد مرد تا شد باعث معنادارش نگاه  و سکوت

 :کند اضافه  کج یلبخند با

 دست به  رو دلش یکردیم تالش ی داشت حتما_ 

 ! یاریب

 

 ک ی_و_ ست یب_و _ستیدو_پارت #

 

 از یکس و نشست هم یحام لب یرو او کج لبخند

.  کردیم یکج دهن او به داشت که نداشت خبر دلش



 داد حیترج هم  باز اما! اشهودهیب دیام  به حرفش، به

 . کند دییتا را او حرف

 درست دردسر براش خواستینم دلم اصال من خب_

 برادر هی . هستن یسنت یخانواده  هی از شونیا. کنم

 کرد شیراض یراحت به شدینم که دارن  متعصب یلیخ

 ترراحت  خودش با گفتم. مجدد دارید ای  قرار هی یبرا

 و نهیبش کنم خواهش ازش. امیب کنار شهیم

 که ییدهایخر تا همراهش موندم. بشنوه روهامحرف 

  میهست آشنا بهتون، که گفتم. بده انجام هم رو داشت

 .هم با

 

 بار نیچندم یبرا دانستینم و نداشت تمرکز اصال

 را بودنشان آشنا و کندیم تکرار را جمله نیا که است

 .کندی م تکرار

 دونستمینم. فتهیب اتفاقات نیا قراره  دونستمینم_ 

  که یکس ضارب شمی م خبر،یب و شهی م جورنیا

  بدم، حیتوض  بخوام اگه دمید. دمشیند یحت  اونروز

  یجوراون چون. شه بد ماندگار خانوم یبرا  ممکنه

 بدن نسبت بهشون  نامربوط حرف یسر هی بود ممکن

 ...و



 و ادیب بهوش پسره تا بمونم مدت هی یگفت خودت با_

  روزاون قرار و خانوم دختر  اسم یول شده؛ یچ بگه

 ! وسط  ارمین رو

 

 :گفت یتصنع یشاد با و کرد شتر یب را خنده

 !نهیهم! نیآفر  بله_

 اروی اگه ا،یباز نیفرد نی ا با ینگفت خوب پسر خب_

 دوشب شب هی نیهم ؟یشی م گرفتار بدتر رهیبم فتهیب

 خوب اصال تیاجتماع یوجهه  یبرا هم بازداشتگاه

 .یدونیم حتما و ستین

 

  را هانیا یهمه. نزد یحرف و انداخت نیی پا را سرش

 .دانستی م خوب  یلیخ خودش

 !ی بر یتون یم!  خب  اریبس_

 بکنم؟ شهی م خواهش هی! دیببخش_

 

  سرباز تا بود کرده باز که یدهان و  کرد نگاهش

 بسته یحام  حرف نیا  با بزند، صدا را  اتاق رونیب

 .شد



 

 و نیدورب هست، فروشگاه صاحاب که حاال شهیم_

 د،یبرس قراره که یاجهینت هر به د،یدار هم مدرک

 ... کهنیا بدون

  دیق پرونده تو رو خانوم نیا اسم یدار انتظار البد_

 . مینکن

 

 .کرد نگاهش عجز با

 !کنمی م خواهش_

 

 .داد نشانش را در و زد صدا  را سرباز

 ! یآزاد  شد، کامل که های بررس بمون منتظر فعال_

 

 افسر. کرد نگاهش ملتمس و برگشت دوباره یحام

 .بست  را پرونده و دیکش یپوف

 رون،یب یرفت که جا نیا از! یاعتماد یآقا نیبب_

.  نظرش جلب واسه بکن روتالشت  باره صد و دوباره



. گذشته آبروش از. برات برداشته یگندگ نیا به قدم

 !ست ین یزیچ کم که؟ یمتوجه

 

 یحام دل زد، که یحرف. کرد  رد را او خنده پر و گفت

 رفت، رونیب که اتاق از. کرد خون قبل از شتریب را

  کرده که  یکار و او دست از قدرآن اما دید را اسی

  هم تیعصبان همان با خواستیم که بود یعصب بود

  به خودش از  اریاخت یب قدمش اما شود رد کنارش از

. بود  نکرده یخوب کار دخترک. دی چرخ او سمت

  یوجود با هم آن بود انداخته گوش پشت را حرفش

 نیا دانستی م و شناختی م خوب یلی خ را رضا که

  سکیر هم باز اما گذاردی نم جواب یب  را اسی کار

 . بود کرده

  جا چشمانش در را صورتش قرص و  کرد نگاهش

 . داد

 .اسی یکرد یاشتباه یلی خ کار_

! دینبا که یکرد رو یکار و یگذاشت ن یزم رو حرفم

. رهیم چشمت تو زود ای رید باش مطمئن هم دودش

 ...یول

 



 دهد اجازه کرد اصرار سرباز به و دیکش یقیعم نفس

  یطور و برد ترن ییپا را  شیصدا. کند تمام  را حرفش

 :افزود بشنود، اسی فقط که

 !خوامتیم چقد نگم  بهت شهینم  لیدل یول_

 من و جلو ی اومد ق،یرف ی جورنیا مرام، با یجورنیا

 ! اسی خوامتیم قبل از بدتر قبل، از شتریب یلیخ االن

 

 غم از پر دلش. درآورد بدتر را اسی اشک و شد رد 

  کرد که ییجوها  و پرس با . بغض از پر شیگلو و بود

  از. دیکش خواهد طول یکم اشیآزاد روند شد متوجه

  تشکر بار نی چندم یبرا بود؛ همراهش که یافروشنده

  احوال جواب کوچه؛ در. رفت  خانه سمت به و کرد

 معروفش ی ایح  و حجب همان  با را ها ه یهمسا یپرس

  احساس بود، شده اضافه او به که یزیچ و دادیم

 .بود گناه

 که استی بار نیآخر نیا شک یب کردیم  فکر خود با

 یوقت از یوا و کنندیم نگاه  او به چشم نیا با هاآن

 یحام کنار  را روز آن ساعت چند تمام بفهمند که

  به هال در  یب یب شد، خانه وارد یوقت.  است گذرانده

 اتاقش به. کردی م نگاهش بد هیسا و بود رفته خواب



 که هیسا سوال جواب و کند عوض  لباس تا رفت

.  داد  سکوت با را" ؟یبود کجا:  "بود  دهیپرس

. رفتند  کنار هاپرده و اوردین دوام ادیز که یسکوت

 .او بد حال از یوا و گفت هیسا به که دینکش یطول

 نیخشمگ   اما آهسته ییصدا با و اسی به کرد رو 

 :گفت

 تو و ستطرفه  هی تو به  یحام حس یگفت من به تو_

 !یست ین عاشقش

 ! ستمین_

 

 . دیشن هیسا اما بود گفته آرام

 

 ! یچیه.  ستین نتونیب  یزیچ یگفت_

 !یچ یه ! ستین_

 

 یب بود قادر هم هیسا ادیفر اما بود گفته آرام هم باز

 . بترساند را اسی هم و کند داریب را یب



 یرفت اس؟ی خودت با یکرد بود یکار  چه نیا پس_

 و خودت ی آبرو  ی شهیر  به یزد شهیت  یحام بخاطر

 دق رو رضا که یداد نجات رو یحام ؟یچ که ما

 ؟یبد

 

 ک ی _و _ستیب _و_ست یدو_پارت _ادامه#

 

  انیجر اگر دانستیم. بدهد او به  نداشت یجواب

  یمهم زیچ ی حام با اشیهمراه  نبود، روز آن یدعوا

  ییهاحرف از بعد ،یهمراه نیا اما ستی ن رضا نظر از

  جوش به را رضا خون و شد مطرح دعوا  آن در که

 .  بکشد را رضا شدیم آورد،

 

. کشتیم  درد نیا با را خود داشت و کردیم هیگر

 خود و کردیم یدور او از بعد، چندساعت تا هیسا

. شود روبرو یکس با کهنیا از بود شرمنده هم اسی

 آن در و کندیم دایپ درز خبر زود ای رید  دانستیم

 هضم را هیسا برخورد  هنوز کهی حال در باز،آشفته 

 دلش  یکجا دیبا را الیدان تماس بود، نکرده

 و دیگز  لب ابتدا د،ید که را اششماره گذاشت؟یم



  الو و داد جواب  بغض با. گرفت فرا لرز را شیسراپا

 !الیدان  حرف پر سوال با شد مصادف گفتنش

 اس؟ی گنی م یچ نایا_

 

 .خورد تکان دلش. دیچک اشکش

 ؟!یبود یحام  همراه واقعا تو ؟یگفت ی رفت یچ تو_

 

  فکر جانی ا به چرا. بست خی تنش. شد شتریب اشکش

  هم شیهانیترک ینزد چشم از که نیا به بود؟ نکرده

 .بد یلیخ. بودند  شناخته بد را او. فتدیب

 اس؟ی  بود یچ یحام  با تو ارتباط_

 تو زدیم زل اون و یبود کی ج تو کی ج یحام با 

 اس؟ی آره ؟!من به کردیم تعارفت و چشام

 

  بود؟ دهی فهم کجا از او. ترکاند حرف نیا با را بمب

  قضاوتش طورنیا داشت که بود دهیفهم چه اصال

 کرد؟یم



 دهیکوب یصدا و شد باز در که بود دستش در یگوش 

 یشده قطع تماس با شد همزمان وار،ید به شدنش

  وسط که دوخت رضا به را  اشکش پر چشمان . الیدان

 شد رها دستش از یگوش. بود ستادهیا  در چهارچوب

 :گفت دردمندانه کند،  نگاهش کهآن یب رضا و

 محال گفتن،یم بد پشتت شدنی م جمع شهر همه  اگه_

  کمرم... تی کار پنهون...  سکوتت اما. کنم باور بود

 تو انصاف؟یب ینگفت خودم به چرا! اسی شکوند رو

. المصب یکردیم خبرم  هم خوردنت آب برا که

  یخوایم  یگفتیم. یبود یحام با روزاون یگفتیم

 یحام به. داشتم اعتماد تو به من. رونیب یبر باش

  من که یموقع ن؟یکرد کار یچ اما. چشام از شتریب

 لگدم و مشت ریز رو مردم پسر تو، یپاک سر داشتم

 ...رونیب اون نی داشت دوتا شما کردم،یم له

 ...رضا_

 

 یصورت مثل درست. گرفت دهینشن را زدنش هق رضا

  دستش! کن نگاهم کردیم  التماسش داشت غم با که

  اتاق از  و برداشت هم را نگاهش و کرد مشت را

 . رفت رونیب



 

 *** 

 

 دو _و_ ست یب_و _ستیدو_پارت #

 

  نه و خودش نه. نداشت را  کس  چیه یحوصله ال،یدان

  بعد داشت دوست . را زیعز و هاله یهاجواب  و سوال

 نیزم به یجور  را یگوش اس؛ی با تماسش قطع از

 حالش. افتادی م سو کی  به اش تکه هر که دیکوبیم

 اسی به نیتوه خاطر به را خود که یروز آن از

 که داشت را یکس حس. بود بدتر هم کرد یم سرزنش

 باز چشم ناگهان و پرستدیم را سهیقد  کی عمر کی

 شبهه و  شک اشسهی قد یپاک در ندیبیم و کندیم

  که یکس نیترپاک. بود اش سهیقد اسی. است افتاده

 او درمورد که ییهاحرف فیتکل... اما شناختیم

 و بود افسوس از پر وجودش شد؟یم چه بود دهیشن

 ! کاشیا و اگر

 ...دمیشنینم اگر بودم، نرفته اگر که

 . باشد زشت و بیعج یخواب هانیا یهمه کاش یا و



 کنار موضوع نیا با چطور  رضا کنار، به خودش

 بود سوال ری ز هم برادرش رتیغ و یمردانگ آمد؟یم

 ...و

 بود؟ کرده چه اسی

 و  هاآن با بود کرده  چه یحام اس،ی از بدتر

 زد؛یم را ها  حرف نیا ای دن جز یکس اگر اعتمادشان؟

 زی چ همه اول روز توانستیم او اما ردی بپذ بود محال

  لحظه نیا تا کهنیا نه بشکند یحام و اس ی سر بر را

 و اشگرفته یصدا ش، یهاحرف  هنوز. کند صبر

 دور نگاهش مقابل از اشزده طوفان یآب چشمان

 :گفت یوقت. شدندینم

. شه آزاد  لتونیفام قراره یسالمتبه کهنیا مثل خب_

 بود ارزش یب من یچاره یب داداش جون  وسط نیا فقط

 .ادیب سرش ییبال چه  ستین مهم و

 

 : گفت زده رتیح الیدان

 شه؟ آزاد یحام قراره مگه ه؟ی چ  منظورت_

 

 :گفت هیگر انیم و زد او به قی عم یپوزخند



 .یبدون تو باشم داشته توقع  که ستاحمقانه یلیخ_

 

 :افزود تمسخر با رضا،  به رو و

 با وگرنه. نداشته خبر هم  روحش مطمئنم که رونیا_

  دنبال راست راست افتاد ینم  راه برافراشته گردن نیا

 ...یپسره اون کار

 بزن حرف درست. نمیبب کن صبر لحظه هی... ایدن_

 ه؟یچ منظورت  نمیبب

 دیبع اسی از که هیکار  اون منظورم منظورم؟_

 به،ی نج دختره گفتم یم خودم با. دونستمشیم

  شهرام بار  صد. رهینم هابرنامه نیا سراغ محجوبه،

 دیشا گفتمیم باز همن، با دمید خودم  چندبار گفت،

 هی گفت دما،یپرس خودشم  از. نباشه یجد  جوراماون

 تا که ساده من   سر بر خاک. فقط میبود همکار مدت

 هم با وقته ی لی خ نایا بگم اومدینم دلم هم االنش نیهم

 !نرابطه  تو

 

  پرستار از که یتذکر با و زدیم حرف و زدیم داد

 ترران یح لحظه  هر الیدان. کرد قطع را  حرفش د،یشن



 فقط ،یکم را شیصدا.  شد یم ترنیخشمگ  رضا و

 رفت نشانه صاف را آخر  ریت و آورد ترنییپا یکم

 .مرد دو رتیغ یرو

 تو دست رخ، به رخ هم، با دمشونید  که روزاون_ 

  با کجاها تا بود معلوم وضع، اون و حال اون با دست،

 ...اسی که کنم باور نخواستم  باز و رفتن شیپ هم

 

 و برداشت سمتش به یقدم و دییسا هم  به دندان رضا

 :دیغر او

 ینامرد با جوراون که گذرمینم هم  دوتا شما از_

  که یعوض نامرد هی از دفاع واسه شهرام سر نیختیر

 بود گوشتون  دم. زد گول رو اسی مث یاچاره یب دختر

 رو اسی چادر  چون. نیاساده چون. نی دینفهم بازم و

  خودش از نامردتر اون  یمردونگ چون. نیکرد باور

 .نی کرد باور رو

 

 : دینال و گذشت کنارشان از



 به. معرفته یب یلیخ. نامرده یلیخ دیبگ اسی به_

 همه و بودن  هم با روزاون داده شهادت رفته الشیخ

 .  میستین ایب کوتاه مخانواده و من اما شه،ی م حل یچ

 

 ممکن مگر. ردیبپذ را ها حرف نیا چطور دینفهم

 بود همراه یوقت چند اسی با یحام دانست یم بود؟

 ...ران یا جز اما

 شدت از که کرد نگاه رضا به باز دهان با و برگشت

 ...و گرفت راه اشینیب از خون ت،یعصبان

 

 !الیدان ال؟یدان_

 

 .برگشت هاله سمت به و کند وارید از را اشتنه

 بله؟ _

 شده؟ یزیچ. زنمیم صدات دارم چندباره شده؟ چت_

 



  فکرها نیا. گرفت ینفس و زد خود یموها  به یچنگ

 را رضا شک یب بودند، انداخته روز نیا به را او

 : گفت کوتاه. کردندیم وانهید

 ! نه_

. شده یزیچ هی دونمیم. الیدان زنهیم شور داره دلم_

 ...قرآن رو تو

 انقد چرا. نشده یچیه که گمیم. نباش  نگران هاله_

 خود؟یب یکنیم هیگر

 .  میترسونیم یدار تو؟  یشد یختیر ن یا چرا پس_

 

 را او  خواستینم. باشد  مسلط خود به کرد یسع

 رهیخ و کرد پرت بشیج در را یگوش.  کند ترنگران 

 .شد سرخش چشمان در

 وضعش که شهرام! نترس نشده، یچ یه که گفتم_

 که هیباق شکرش یجا نشده، خوب اگه. جورههمون 

 .نشده هم بدتر

 ...داداش پس_

 . راحت  التیخ. خوبه اونم_

   ؟یداغون انقد چرا تو پس_



 

 بود اشلحظه  کی یبرا گفت،یم هاله که یحال نیا

 !فقط

 باالخره؟ یزد زنگ ییدا به. خوبم_

. بوده یچ سر نگفتم البته.  کردمیم دق گفتم ی نم. آره_

 جانیا اومدن یوقت تا بوده یکار یمسئله هی گفتم

 . بگم بشون

 

 .  یگفتینم همونم و یکردیم  صبر کاش_

 

 یم سرش در که یحرف گفتن یبرا  کردیم دل دل

 ... هم و کرد ی م خوشحالش هم و دیچرخ 

 شه؟  بدتر یچهمه الل  زبونم که کردمی م صبر_

  کاش گمیم ن یهم برا! شه  حل یچ همه  قراره اتفاقا_

 .یکردیم صبر

 

. رفت جلوتر  و شد باز هم از صورتش لحظه کی

 :گفت و گذاشت  او یبازو یرو دست



  داداش ؟یدونی م یزیچ شده؟ یخبر ه؟ی چ  منظورت_

 زده؟ یحرف
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 را او آمدینم دلش. گرداند او صورت در را  نگاهش

 :گفت حیتوض یب پس ازاردیب خودش مثل هم

 کارش. بوده  کجا روز اون که ارهیب شاهد تونسته_

 . شده تر  راحت یلیخ

 

 به را ایدن یهمه  جا کی  انگار. شکفت گلش از گل

 .باشند زده نامش

 ؟یگیم  یجد یدار_

 

 هم الی دان یها لب به اش،شده باز  هم از صورت

 !رنگ  یب هرچند. نشاند لبخند

 که رونیب اد یب شه انجام مراحلم  هیبق زودتر کن دعا_

 ! باهاش دارم کار یکل! ادینم بش اصال موندن جااون



 عمه؟  به بگم! شکرت ایخدا! شکرت ای خدا یوا_

 یه کنهینم  یصبر یب یکنیم فکر اگه. دونمی نم_

 .بگو بش اد،یب قراره یک شد؟ یچ بپرسه

 

. دیدو خانه به  و کرد تشکر او از ذوق با

  زیچ همه اگر دینپرس که بود یحد در اشی سرخوش

 ؟ یزانینام همه نیا چرا تو  است، روبراه

 

 نگاهش و زد رونیب خانه در از هم او  رفت، که هاله

 دانستیم. نکرد مکث  هیهمسا  یخانه یرو یاذره

 را یکس خودش فعال اما دارد اجیاحت  او به رضا

  بیج از را یگوش. کند جورش  و جمع  تا خواستیم

 یصدا. گرفت را نظرش مورد یشماره و دیکش رونیب

 .شد  گرم دلش د،یشن که را اشپدرانه و نگران

 !ییدا خان احوال_

 

  یمشکل که  فعال. کردیم مانیپش آمدن از را او دیبا 

  آمدن. شدیم آزاد زود ای رید و نبود یحام  متوجه

 اگر خصوصا. شد یم شانی نگران باعث فقط هاآن



!  است داده آب به یگل دسته چه پسرشان دندیفهمیم

  کالم و  بگنجاند شیصدا  در را آرامش کرد یسع

 . براند لب  بر دوارانهیام

  جا؟نیا می بمون شهیم مگه ؟ییدا میاین شهی م مگه_

 که یدیند من تو عرضه  و جنم یانقدر یعنی! ییدا_

 بمونه؟ تو اون شمشادت شاخ نذارم

 یلیخ هم مادرش. جون پسر نداره آروم من دل_

 حق یکل هام  بچه و من  گردن به که ها شما. تابهیب

 .نیدار

 تخت التونیخ  بگم زدم زنگ. ییدا خان  یدار اری اخت_

 یک نمیبب  یآگاه رمیم  دارم االنم. شده حل یچهمه 

 ساک که هاله. آوردمش خودم با دمیشا. گردهیبرم

  احتیس برا اگه شما. آبادان شه یراه اومد، تا بسته

 اون برا اگه اما چشم رو قدمتون ن،یایب قراره

 .گهید ستی ن ینگران یجا  زیعز جون به موضوعه،

 

 یحام که  کرد مجاب را او و فرستاد دی ام و زد حرف

 یحام خود فرصت نیاول در داد قول ندارد،  یمشکل

 دلش. گردندیبرم هاله با و زندی م زنگ هم

  باز جانیا به یتیموقع نیچن  در هاآن یپا  خواستینم



 سر که  ینیماش نیاول د،یرس که ابانیخ اول. شود

 یکالنتر سمت به و کرد دربست گرفت قرار راهش

 شود رو در رو یحام با بود منتظر صبرانه یب. رفت

 او به را اسی داشت که یروز ؟یک   از چرا؟  بپرسد و

  خت،یر هم به همه آن اسی که یروز داد،ی م شنهادیپ

 تمام دیشا  گذشت فکرش از یحت بودند؟ هم با دو نیا

 چرا ال؟یدان چرا که بوده نیهم بابت اس،ی بد حال

 ! نه یحام

  کرد تکرار دل  در را مجهوالت و چراها نیا قدر آن و

 .دیرس مقصد به که

 

 *** 

 

. شست را  شیهادست و  کرد خاموش  را انبار چراغ

 و کرد خشک را شیها دست. داد ینم امانش  سردرد

  به زیچ چ یه . ختیر یچا   خود یبرا  حال همان در

  مشت با را شی چا یتلخ اگر یحت کردینم  مزه دهانش

.  بود شده کی تار هوا. کردی م جبران  شکالت مشت

 فقط و بودند کرده لیتعط  اطرافش یهامغازه تک تک

  خانه به نداشت قصد. بود  روشن او یجوشکار چراغ



 هم. خوردی نم زنگ هم اشیگوش گرید و برگردد

 در حضور از عامدانه دانستندیم یبی ب هم و هیسا

  خبریب خانه آن آخر نفر حال  از و کندیم  یدور خانه

  کتکش اگر دیشا. کردینم  هم نگاه او به یحت! بود

 حیتوض او از و کردیم ادیفر و داد سرش بر زد،یم

 یگوش. گذشتی نم سخت او بر همه نی ا خواست،یم

  شماره کی که شهیهم برخالف و بود  افتاده زیم یرو

 ...حاال د،یپرسیم را  حالش و افتاد یم آن یرو

 . است کرده چه دانستیم هم خودش چون دیشا

  کارگرش به نداشت حوصله یحت که بود یخنث قدرآن

. شیهارفتن زود و هاآمدن رید بابت ردیبگ خرده هم

 . سوخت اشمعده تا گلو از و دیکش سر داغ را یچا

 را دستش دو هر و گذاشت زیم یرو را  یچا استکان

 که زدیبرخ تا شد زیمخی ن. کرد چنگ ش یموها انیم

 .شد خشم از پر ناگاه اش،کالفه نگاه

 !سالم_
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 درست. محکم  و صاف.  ستادیا جاهمان. نرفت جلو

. بود ستادهیا ش یروبرو صالبت، با هم او که یکس مثل

 هوس شدیم باعث بود افتاده جوشش به که یخون

  یعصب آدم نیا دست از چقدر. بدرد را او یگلو کند

 !ادیز چقدر! بود

  رو یهست یکفر و یعصبان دستم از االن چقد کهنیا_

 اگه یحت . بزنم حرف  باهات اومدم...  اما دونمیم

 . یبشکن رو  گردنم یبخوا

 

 را کار نیا آمدینم بدش ابدا! بود دهی فهم خوب چه

 .بکند

  باهات بخوام  بود قرار اگه. رونیب برو  جان یا از_

 . دادمیم جواب  رو تلفنت بزنم، حرف

 . بزنم حرف  اومدم گفتم. برم که ومدمین_

 یزی چ اگه. یچیه. ندارم تو با یحرف  چیه من_

  صدبرابر ،کردم الیدان با که یکار اون ای گم،ینم

 و نون حساب  به نذارش کنم،ینم تو با رو بدترش

 با یکرد حرومش تو و میخورد هم با که ینمک

 سال چند که یلطف از تشکر  یپا بذارش. تینامرد



! ونتمیمد رو میبیب چش یسو. یکرد حقم در شیپ

 !نیهم فقط

 

 با فقط. بود ستادهیا جاهمان هنوز رضا و آمد  جلوتر

 ترمحکم  رضا مشت آمد،یم شیپ او که یقدم هر

 .بماند جاهمان و کند حفظ را اشاراده تا شدیم

 االن اما. یدار حق یبگ من به یهرچ. یدار  حق_

 کردن آروم نه خودمه، هی توج  خاطربه نه جام،نیا اگه

 !جامنیا که اسهی  خاطر به. تو

 

  خونش کرد،یم  یجار  زبان بر هرکس را اسی اسم

. بود کرده رد را مرزها یهمه  او و شدیم حالل

 .بود اشیدرون انقالب گواه رضا ادیفر یصدا

  هم اسی االن. یاومد یعوض یاومد یهرک خاطر به_

 که یکار با کرد، که یکار  با. ستین مهم من یبرا

 چون. ببخشم یروز  هی بتونم دیشا رواون. یکرد

 شهینم ل یدل یول. خام و ستساده چون. خواهرمه 

 . یحام  زمیبر رو تو  خون نخوام

 ؟یریم تند چرا. کن صبر کن صبر_



 

  یحام رضا، یکرده باد یگلو و قهیشق متورم یهارگ

 به دربدر  بود، شده آزاد یوقت از. کردی م نگران را

 او با و اوردیب ریگ تنها را  رضا تا بود یفرصت دنبال

 شد ترمطمئن نداد، جواب که را تماسش. بزند حرف

 مسند بر رضا. است درست هاله  یها حرف که

  یب. یانصافیب یقاض چه و بود نشسته قضاوت

  فرق رضا با الیدان بحث اما. الیدان از تر انصاف

 اما نبود مهم اصال الیدان فکر طرز نظرش، از. داشت

 !یل ی خ رضا، فکر

 و کرد نگاه چشمانش در قیدق ابتدا د،یرس  که کنارش

 : گفت ندیبنش عقب یاذره کهآن یب

 هر ،یقضاوت  هر ،یبکن  من درمورد یفکر هر_

 اما گمینم  یزیچ و  رمیپذی م راحت  یلیخ  ،یحکم

  خاطربه بدونم یوقت وسط، ادیب اس ی یپا یوقت

 رو تساده  خودت قولبه  خواهر من، از حرصت

 .بمونم ساکت محاله ،یکنی م مجازات

 رتیغ رو پا انقد. یحام دار  نگه رو خودت احترام_

 دست هم با ال یدان و تو و من یلعنت. نذار رتیغیب  من

 یایب دادم اجازه گهم اخالق اون با. میبود داده یبرادر



 خواهرم به دادم اجازه. مونیزندگ خونه تو یبر و

 مث که یمرد انقد نداشتم شک چون  یباش کینزد

  تو خواهر به من که ینظر همون. شینیبیم من خود

 حرف  هی سر رو الیدان من. چشم همون با. دارم

  و ستیب یهمه  که یالیدان. انداختم روز اون به اشتباه

 تو وقتاون. میگذروند هم با رو عمرمون سال شیش

 هم معادل تت،یمحکوم برا یحت که یکرد یکار

 .کنم دایپ تونمینم

 یبزن رومن  هم هرچقدر. شهی نم خنک دلت  دونمیم_

  فکر و رهیگی نم آروم دلت ،یکن بارم راهیب و بد ای

  حرف فرصت یدار کهنیهم اما. کمه یلیخ یکنیم

 اشتباه یدونیم هم خودت یعنی ،ید یم بهم زدن

 .یکرد قضاوت اشتباه و یدیفهم

 ...چیه من_

 

 .کرد ساکتش و گرفت رضا مقابل را دستش

  یگ یم که یمن. بزنم حرف من بذار نگو یچی ه_

. ستمی ن اما. حروم به نمک و رتیغ یب و نامردم

 یچ هیقض راست بگم بهت اومدم االن. نبودم وقتچ یه

 نیا تو یچ هر یفهمیم وقتاون. بوده  چطور و بوده



 هودهیب همش ،یگرفت سخت  اسی و خودت  به مدت

 یکنیم فکر که یفیکث وید اون من. غلط و بوده

 ...اسی به من. ستمین

 

فت  با حرفش  ناتمام رضا، دست در  اشقهی شدن خ 

 اشی درون آتشفشان و کند تحمل شدینم  گرید. ماند

 .رونیب به کرد فوران ناگاه

 روز،ی د داداش و قی رف! یحام آقا! رومن نیبب_ 

 ریز شی آت جورنیهم بذار . امروز قی نارف و نامرد

  ورشعله اگه که نکن ی شیآت رومن. بمونم  خاکستر

 بشم،

 !سوزونمی م باهم رو هممون آقام، خاک ارواح 

 

  لحظه هر او دست فشار و  کردی م نگاهش فقط یحام 

 .شدیم دتریشد خشمش و شتریب

 سگ ست،ین مهم بگم که یدیکش باال رو مالم نه_

 زخم،! جهنم بگم که تنم  رو یدیکش یز یت نه! خورد

 !َمرده مال

 



 که یفشار همه نیا با. شکافت یم هم از داشت فکش

 را اشقهی محکم . کردندیم وارد هم به شیهادندان

 :دیغر وجود تمام با و دیکش

  یرو یگذاشت انگشت. رتمیغ رو یگذاشت دست تو_

 . ناموسم رو. میاتیح رگ

 

 :گفت که یوقت داشت بعض  شیصدا

 ! اسمی رو_

 

  ییصدا با. یحام دل بر  شد جراحت شیصدا زخم

 یلیخ برهاند، او چنگال از را خود کهآن یب صاف

 : گفت خونسرد

 .بودم نقص  یب و تک یزایچ  طالب  شهیهم من_

 شی خانوم و یپاک سر حاضرم که خواهرت، است،ی 

 ...رض  هست منم ناموس بذارم، قرآن  رو دست

 

 پنج _و_ ست یب_و _ستیدو_پارت #

 



 در رضا مشت که بود نکرده  کامل را  حرفش هنوز

 آخ. کرد لشیما  جلو سمت به یکم و نشست شکمش

 .  نگفت هم

 . هانیا از شتریب ،بود حقش

  طرح  اسی با و شناخت یم را اتشیخلق و رضا

 !بود  ختهیر یدوست

 دل با هم باز و شناخت یم  را شیقرمزها خط و رضا

 .بود رفته راه خود

  دایپ ادامه وقفه یب و دیرس سوم و دوم به اول مشت 

 و شکم مهمان را اششده مشت ی هادست. کرد

 یب هم او. نشستینم عقب و کردیم  یحام  یپهلو

  یخال را خود تا بوکسش سهیک بود شده ،یدفاع چیه

 آوردیدرم پا از را رضا خشم، نیا. ردیبگ  آرام تا. کند

 از او انفجار، از شیپ دهد اجازه خواستی م یحام و

 .شود  هیتخل  ظیغ و حرص

 یوقت و دی خر جان به کند، دفع کهآن یب  را ضرباتش

 وار،ید به دهیچسب رضا، یمغازه کف که آمد خود به

 مانده سرش یباال  آب، ی وانیل با رضا  و بود نشسته

 .بود



  پشت وارید به هم او و گذاشت دستش در را وانیل

 .داد هیتک سرش

 هم بدتر که نشد آرام دلش . بارها و بارها  بود، زده

 تمام. است  خبر چه دلش در دانستیم خدا. شد

 درون از و کرده یخودخور  را مدت نیا ساعات

 اما را او اسی و بود سوزانده را اسی او. بود سوخته

  بود، کرده  غالف را یحام به زدن مشت که حاال تازه

  دلش. شدیم درونش در انباشته خشم  متوجه داشت

  همهآن از  قلبش. بود شده سبک اما بود نشده خنک

 یم دلش هم هنوز که فیح و بود شده  رها فشار

 هم آخ که ی احمق پسرک نیا. پسر نیا حال   به سوخت

 ! بود نگفته

  دق خاطر فراغ با رضا تا بود مانده دفاع یب و ساکت

 یرو که را وانیل. کند یخال سرش بر را اش یدل

.  کرد نگاهش چشم یگوشه از رضا  گذاشت، نیزم

  شهیهم از تندتر شیها نفس تمیر و بسته را چشمانش

 راآن که افتاد سوزش به  رضا چشمان در  یزیچ. بود

 :گفت گرفته خش ییصدا با و گرفت دهیناد

 ! حاال رونیب برو شوگم ! جونت نوش ؟یخورد_

 



  شیهالب گوشه از که یخون  یرو بست چشم و گفت

 یاضربه صورتش به آمدینم ادشی. بود شده یجار

  که بود شده خود یب خود از حد، نیا تا یعنی. باشد زده

  ریتاث تحت ده،یچک خون   نیا ای  آمد؟ینم ادشی

 بود؟ خورده  شکمش به که بود یضربات

 اگر. بودش ترسانده  مسموم، فکر نیا خون، نیا

 ... افتادیم شیبرا یاتفاق

 شهیهم ال،یدان و یحام  بحث اما نبود ییترسو آدم 

 از یکی نظرش،  در که  چند هر. داشت فرق شیبرا

 !بودند نامردتر یکی

 به را دلش داشت یحام یشده جمع هم  در صورت

 .اشرفته  لیتحل یصدا از آخ و آوردیم درد

  نیع. یر ی بگ آروم گوشم تو یبزن دوتا امیب گفتم_

 ! آخ. الیدان با برخوردت

 

  حالت اما بود  ممکن حالت نیترآرام در هم گفتنش آخ

 شیجا در ی کم. زدیم ادی فر را خرابش  حال صورتش

 پهلو درد. اندامش تمام در دیچیپ درد و  شد جا به جا

 .بود ده یبر را امانش شکمش و ها



 

 آخه؟ بود کارتیچ شکمم با جا، همه اون یلعنت_

 !کنه جمعم ادیب دیبا حاال یک. که یکرد ناکارم یزد

 

 یگوشه از هم باز کند،  جاجابه  را سرش کهآن یب

 .کرد  نگاهش چشم

  خوب تیکار  ژیپرست  یبرا  سرکار، یریم فردا گفتم_ 

 !باشه کبود صورتت سرو سین

 

 به کامل داد، سرش به که یکم تکان با  را چشمانش

 :افزود و دوخت او

!  فکرتم به هم لگد و مشت موقع من که ینیبیم_

 ...تو وقتاون

 

 و رفت کنارش. برخاست جا از و دیکش صدا پر یآه

  تا شیبازو ریز اندخت دست. شد خم  ها  زانو یرو

 . زدی برخ کند کمک

  چیه ور،اون ورنیا یرفتی م خواهرم با  که یموقع_

 ؟یبود من فکر به



 

 :گفت توجه یب او و نشست چشمانش در  یحام نگاه

 سر که فتهین گردنم خونت. دکتر ببرمت میبر پاشو_ 

 !دردسره  پات تا

 

 را بلندش آخ و کند نیزم از را او تن حرکت،  کی با

 :گفت اعتنایب اما سوخت  شیبرا دلش. درآورد

 ! درک به_

 هم را در و ندیبنش نیماش یصندل یرو  کرد کمک

  به شد،یم که یسرعت نیباالتر  با شد، که سوار. بست

 و رفت شی پ شیپا به پا. راند مارستانی ب نیاول سمت

 در. ردیبگ هم  را شیهااسکن و عکس  جواب تا ماند

  چرا و ستی چ  مشکل بود دهیپرس که یپرستار  جواب

 :بود گفته خونسرد جاست؟نیا

 . شده قهی به دست یکی با. زدنش ابونی خ تو_

 

 دانستینم. کردی م متعجب را یحام بودنش لکسیر 

 نیا ای را، اشی نگران و ترس ای کند، باور را خشمش

 تا کرد هم را هایدوندگ یهمه . را مطلق یخونسرد



  آخر   یلحظه   تا و شود راحت سالمتش بابت از الشیخ

 . ماند جاهمان دکتر حرف

  کبد، ها،ه یکل. ستین  یمهم زیچ یآورد  شانس_

. ینداشت هم  یداخل یزیخونر  و سالمن  همه ها،روده

  یش خوب کشهی م طول که  ادهیز یلیخ شیکبود فقط

 مصرف دارو دیبا و دهیبر روامونت  که یدرد مثل

 !یکن

 

 ستادهیا در  به هیتک که رضا سمت به دیچرخ سرش

 کنار و آمد جلو او رفت،  که دکتر. کردیم نگاه و بود

 شد حضورش  متوجه بسته چشمان با. ستادیا تختش

 :گفت حال همان در و

 ! شدما پهن هاتمشت  خاطربه نکن فکر_ 

 نخورده غذا  بود روز چند.  بود ضعف خاطربه کمشهی

 !افتادم ینم فالکت نیا به  وگرنه بودم

 

  یُسرنگ داشت که انداخت پرستار به ینگاه  مین رضا

 :گفت یحام به کج، یلب با. کردیم پر را



 ینداشت دوست بازداشتگاه یغذا ؟ینخورد چرا غذا_ 

 ؟!پسر گل

 

 . انداخت باال یسر  بسته چشم با طورهمان

 ! نوچ_
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 .پرستار  سمت به دیچرخ و گرفت یدم رضا

 سین شی چیه و شده رفع  مطر خطر نیگفت یآبج_

 نه؟. گهید

 کنم، قیتزر رو ُمسکن ن یا فعال. که گفتن دکتر. بله_

 .شهیم ترکم هم دردشون

 آوردم کردم جمع  ابونیخ  از رو اروی نی ا من دینیبب_

 کارش رد بره پاشه تونهیم خودش یعنی. جانیا

 . انداختتم یزندگ و کار از نداره؟ ازین من به گه؟ید

 



  شک و دیترد با و آورد  نییپا را آمپول  پرستار 

 کردیم فکر شان،ی هاحرف طبق. کرد نگاهشان

 . شناسند یم خوب را گریدک ی

 ؟یآبج  شد یچ_

 .نداره مشکل. بله_

 

 از شیب را او شک تا نماند رضا. بود مردد  هنوز اما

  یحام یصدا که رفت در سمت به و کند کی تحر نیا

 . داشت نگهش

 ! رضا سایوا_

 رو غذا گهید. رمیگیم برات هم آژانس زنم ی م زنگ_

  سیسرو بت همه نیا خارجه من یعهده از. شرمنده

 .بدم

 

 :گفت شی هاحرف  یهمه به توجه یب

 خیتار بم االن. تون  خونه میایب دیبا  شب هی ما_

  اجازه یبیب از بزنه زنگ مامان بگم  ای ،یدیم

 ره؟ یبگ

 



  جاآن گرید و کرد فوت رونیب به محکم را نفسش

 از او دانستیم و گذاشت  جا بر را یحام. نماند

 الیدان به  نخواست یحت. آمد برخواهد خود یعهده

 را کارنیا اگر که. بسپارد  الیدان به را او و بزند زنگ

 از شیپ  یحام نداشت خبر. بود دهیفایب هم کردیم

 درآمده الیدان  خجالت از یحساب د،یایب سراغش کهنیا

 .است

 بزند استارت کرد هرچه و بود نشسته نیماش در

 فرمان یرو  محکم چندبار را دستش کف. نتوانست

 نگاهش و در به زد هیتک. شد ادهیپ نیماش از و دیکوب

 آرام کردی م فکر چرا. ی عبور یهانیماش به داد را

  یخبر گرید هم قبل ساعت یسبک از است؟ گرفته

 .نبود

  قصدش رسونده، بهتون رو هاحرف اون که یاون_

.  دهیرس  بش هم خوب یلیخ و بوده من بیتخر

 .نبوده  اسی مشکلش

 

 و نبود بردار دست انگار. کند نگاهش  برنگشت یحت

 قرار کنارش دوباره که بود کرده مال و  مشت هوس



 بود، گذاشته شی پهلو کینزد که یدست با. بود گرفته

 .زدیم  حرف رضا با داشت و نیماش به زد هیتک

  بشنو اول. رضا نرون من چوب با رو  خواهرت_

 .کن صادر رو حکمش بعد بوده یچ انیجر

 .کارت رد برو ایب. پسر کن ول  مادرت جون_

 

.  کند ماندن به مجبور تواندینم را رضا دانست یم

  او اذن یب پس نبود دنیکش پس پا آدم  هم خودش

 .کرد آغاز سخن

 . می بود هم با روزاون  ما آره_

 .برو ایب. یحام  برو ایب_

 ! جهیرا  پسرا دختر یهمه نیب که یقرار  نه یول_

 

 .انداخت نیی پا را سرش

 . داشتم خطا  و خبط میزندگ تو من رضا_

 ...قسم مادرم ی  مو  تار به یول

 



 شیبرا زدن حرف چقدر.  ردیبگ آرام تا گرفت ینفس

  مجبور یروز کرد ینم را  فکرش وقتچی ه. بود سخت

 بازگو درمانده همه نیا ،یکس یبرا را دلش شودحرف

 .کند

  

  فیکث نبوده، هرز نبوده، غلط خواهرت، به نگاهم_

 .بوده صاحابم یب دل  از ... از بوده، ی چ هر. نبوده

 

  مشت هم باز بود مانده کم.  دیکش گردن سمتش  به زیت 

 شد باعث ستادنشیا  حالت اما کند مشیتقد لگد و

 .نکند ترش ناکار  تا بگذارد جگر یرو دندان

 ،یبود خواهانش ده،یلرز  دلت کهی مرت_

  خونه درست، مینداشت ننه بابا م؟ینداشت خونه ما مگه

 .میداشت که

 !میداشت که یبیب هی

 

  کسچ یه انگار اما دیرس نیعابر گوش  به اش عربده

 !نداشت را یابانیخ یمگو  بگو کی  یتماشا حال

 ؟!یحام  مینداشت_



 

. بود دهیفا یب او با بحث. زد کنار را او و گفت

 .کند فرار آنجا از و شود نیماش سوار که برگشت

 

 سرم  حرمت منم و ی بود محترم ،یداشت خونه_

 .شدیم

 اومدمیم دیبا یدیام چه به من!  بگو تو یول

  راه که ییهای منف جواب  وجود با اونم ؟یخواستگار 

 صورتم؟ تو شدیم تف  زبونش و چشاش از راه به

 

 :گفت و سمتش به دیچرخ. زد پوزخند

 تو افتهینم راه ر   به ر   خوادش، ینم که یکس با آدم_

 ! ابونیخ

 

 . دیغر و شد یکفر که بود یحام بارنیا

 ومدهین باهام هم دست هی  یانگشتا اندازه خواهرت_

 عقل یب یتو شده، نمیماش سوار بارم هر! االغ رونیب

 ی بود دار خبر



 غلط  و خبط سر اونم که گه ید بار هی و روزاون  جز

 !شد الیدان

 . ستین باهام دلش  خواهرت

 

.  کردیم نگاهش داشت فقط رضا و دیلرز یم شیصدا

  با یحام که بود نکرده باور  را آخرش حرف  انگار

 :دیخروش تیعصبان

  رسونمتیم من بارنیا یعل به که ی دونینم نگو_

 ! درمونگاه

 

 ندهیگو باز  یحام و تاسف سر از داد  تکان سر فقط

 .شد

 اومدم امشب. شیخواستگار امیب خدامه  از من_

  که کردم، یقینارف اگه کهن یا بابت  بخوام معذرت

 !نکردم

 !نبود  یعمد که کردم، له رورتت یغ رو،دلت اگه

 .یخواستگار  امیب رمیبگ  اجازه بعدم

 



 :گفت چشمانش در رهیخ

 ؟!یدیم اجازه_

 

 .برنداشت را نگاهش  هم او

 ؟!صورتت تو کنه  تف که یایب_

 ! جونم نوش! صورتم تو کنه تف که امیب_

 واسه هم. امیم پس امیب دیبا و اسه ی مقابلم طرف چون

  آروزش به... و رهیبگ آروم نفهمم زبون دل کهنیا

 ! برسه

 نه؟یا ریغ. شه بسته گوئه اوهی حراف ی هرچ دهن هم

 

.  بود زده ی حام همه را ها  حرف. بزند  نداشت یحرف

 تا کرد باز را نیماش در و کند را نگاهش مکث، پر

 . شود  سوار

 رضا؟ _

 

 :دیبگو تا کرد نگاهش منتظر و ماند شیجا سر

 !یگاه رهی م هرز دستت که دمید_



 

 شش _و _ستیب _و_ست یدو_پارت _ادامه#

 

 :گفت باز  و کند جان درد، عالم کی با

 ؟!که نرفته هرز ناحق به اسی سمت نکرده، ییخدا_

 

 : گفت خونسرد  و یجد یلیخ

 ؟!یکن کاریچ  یخوایم! رفته  کن فکر_

 

  اش شده سخت فک پشت  از و دییسا هم به دندان

 : کرد نطق

  یحت. باشه شده دراز سمتش که یدست شکنم یم من_

 ! حق به

 

 از تند و برداشت او سمت از را  نگاهش کانیپ و گفت

  و را او حرص پر" یپرروبچه " دینشن. شد رد کنارش

 .رفت



 انداخت کرد  ترمز کنارش که ینیماش نیاول  در را خود

 کارش. کند نگاه را مبهوت یاو تا برنگشت یحت و

 که الی دان بر عالوه حاال. بود شده تمام  هم جانیا

  کف بود، زده اسی به که ییهاحرف   بابت را حقش

  شده آسوده الشیخ هم رضا  بابت از گذاشت، دستش

 تکان و بود  ستادهیا جاهمان  هنوز که ییرضا. بود

 به را اشهیتک و داد راننده به را آدرس. خوردینم

  یشماره و دیکش رونیب  بشیج از را یگوش. یصندل

  و انداخت کار به را شی هادست. کرد دایپ را اسی

 : نوشت

   امیم  دارم! دمیرس آرزوم  به من_

  شما جواب.  دادم دلم به که  یقول طبق. تی خواستگار

 ... معلومه  که هم

  جوابت ی  ناخوش و اومدن ی  خوش نیب دلم خداکنه فقط

 ! اسی خانوم نکنه اوردوز

 

 لمس را بعد یشماره و دیکش یدرد از پر ق  یعم نفس

  فیظر  یصدا. فشرد  گوش یرو را یگوش و کرد

 اشپسرانه  محبت و مهر تمام با د،یشن که را خط پشت

 :گفت



 !نی البن ام ااحنی کم یعل سالم_

 .( ایدن نی البن ام نیمهربونتر به سالم)

 

 تا شد باعث مادر یهاصدقه قربان و مشتاق یصدا

  یمادر. ببندد چشم و دهد هیتک یصندل به را سرش

  حال جمالت نیا یادا نیح چقدر دانستیم خدا فقط که

 .است خراب دلش

 ؟ یییت دیماتر_

 (؟یا ی ب یخواینم)

 

 !نیایب شما بگم زدم زنگ من واال_

 

 :گفت و کرد یدرد پر یخنده

. ی ایب امروز نیهم بودم منتظر. بچه نکن یشوخ_

 .رهیگیم دلم تهرون من که یدونیم

 و ایب. مدت نیا دیترک دلم ایب. مامان جان  نمتیبب ایب

 . اریب هم سرتق دختر اون

 



 مادر و بود مادر جان او. نشست لبش یرو یلبخند

 .او جان

  ،یریبگ زن  پسرت یبرا تهرون  یایب باشه قرار اگه_

 ؟ !خانوم نیالبنام  رهیدلگ برات تهرون بازم

 

 هفت _و_ ست یب_و _ستیدو_پارت #

 

  طورهمان. بست حوصله یب را در و شد  نیماش سوار

 :گفت  حوصلهیب هم

 !سالم_

 ! نمتیبب. سالم کیعل_

 

 داشت یپرسش یحالت با. چرخاند  او سمت به را سرش

 دخترک نظر در را چشمانش ییبایز و کردی م نگاهش

 .کردیم دوچندان

 . سبحان ندارم حوصله اصال کن باور_

 

 . کرد نگاهش  همچنان سکوت در سبحان،



 نیا و تو جلو  کردم ثابت من. نکنا نگام یجورنیا_

 !ندارم خودم از یااراده چیه  تیقشنگ  چش

 

 که یبار نیاول. کند پنهان او از را لبخندش کرد یسع

  چشم را او که بود یوقت همان شد، دختر نیا مبهوت

  تکرار به داشت اصرار شه یهم و بود خوانده قشنگ

 !لقب نیا

  خوش بهمون رون،ی ب میبر اگه اخم همه نیا با_

 خانوم؟  هیسا گذرهیم

 ینیبیم  هوی. هیجورنیهم مودم من خدا  به یوا_

 تمام به دلقک هی ینی بیم هم هوی شم،ی م یطوفان

 ندارم حوصله  و حال االن مث ینیبیم وقتم هی! معنام

 . بزنم حرف

 

 یصندل از را اشه یتک شد  باعث سبحان یره یخ نگاه

 :دی بگو طنتیش با و ندیبنش او به رو بردارد،

 مهشاد مثال. داره  مقابلم طرف به یبستگ همش یول_

  تا بخندونه رومن بلده خوب یلیخ مواقع جورنیا تو



 تا کنه آرومم بلده اس ی ای. یشگیهم  دلقک بشم

  ای. بخورم استارت اول از و  شم یکاوریر

  هی و انفجار حد به برسونتم تونهیم یراحت  به رضا 

  االن! سابق  آدم شمیم دوباره و شدم هی تخل بعدش کم

 ای اسی ای ،یباش مهشاد ی خوایم! شماست با میتصم

 رضا؟

 

 یخنده  یرو  و رنگ هنوز که گشاد یلبخند با و گفت

 .ماند جوابش منتظر بود، نگرفته خود به را درست

 ! دمی م حیترج روبودن سبحان_

 

 :گفت و دیکوب هم به را دستش دو هر

. میکن تجربه هم رو بودن سبحان با  که میبر پس_

 !باشه  ترجذاب شونهمه از دی با گهیم حسم

 .مینی بب میبر_

 

. بست را کمربندش و نشست صاف شیجا سر

 کردیم نگاهش که تیجد با و مردانه طورن یا سبحان،

 سرخوشانه داشت؛یم اشی ارزان را لبخندش و



.  کردیم مسدود  افکارش یدروازه پشت را زیچهمه 

 دست از روزه چند نیا  یخورد اعصاب یهمه  یحت

 درست بود روز  چند. را رضا یهاکردن  یدور و اسی

 روز؟ دو بود؟  دهیند را برادرش  و خواهر یحساب و

 هفته؟  کی روز؟ سه

 هر ی  سخت که چرا بود رفته در دستش از حسابش

 از نداشت خبر. گذشتیم قرن کی او  یبرا ساعتش

 یکی بودند  منتظر چنانهم که نفر دو آن دل حال

 از امان و کند فدا جان شی برا  یگرید تا شود قدمشیپ

 ! انتظار

 ...ای ناهار میبر اول خانوم،  هیسا_

  که کن رو ی زیچ هی! هست همه رو که  ناهار آپشن_

 .هیبق به بدم حتی ترج

 

  بود برده عقب به که یسر و اشخنده بلند یصدا

 .بچرخد سمتش به باز هیسا شد باعث

 شد؟ یچ_

 چون! نفعته به یبد تیرضا ناهار همون به نظرم به_

 .دارم دوست خشن من ،یدیفهم که جوراون



 

  کیشل ش،یبازو یرو   هیسا محکم مشت و گفت

 .کرد بلند دوباره را اشخنده

 !یتی تربی ب یلیخ_

 

. کرد باز را  انگشتانش و مهار  دست کی  با را مشتش

. نکرد جدا گرید و داد  جا خود انگشتان انیم راآن

 ریدرگ و ختهیر هم بهیکم  اشی روح طیشرا  دانستیم

 بود آمده است، کرده شانی پر را فکرش که استیاتفاق

 ماندن، کنارش با زدن، حرف  با. بسازد را روزش تا

 در عاشقانه یخلوت... هم بعد و دونفره ناهار کی با

 هیسا چشمان در رهیخ که نیهم دانست ی م. دنج  ییجا

 کندیم زنده را او نزند، که هم یحرف چیه بماند،

 دختر نی ا به نسبت او که یحس همان مثل درست

  شد،یم  تر مهربان شد،یم شوخ ه،یسا کنار. داشت

 .شدیم آرام... و کردی م طنتیش

 یتر یوقت و فشرد خود دست انیم را انگشتانش

  که یزیهرچ از را هیسا  د،یبخش هاآن به  را شیهالب

 ها آسمان تا و کرد جدا  بود، کرده رشیگ پا و دست

  فقط حاال. نبود هم رضا و  اسی یبرا ییجا گرید. برد



 او،  با بودن که یقشنگ  چشم پسرک و بود او

 .بود  ایدن احساس نیترقشنگ 

 *** 

 

 از  یکی  و ختیر یظرف در را خرمالوها یبیب

  بار کی یوانیل در که را  ایسانسور یهاپاجوش 

 گذاشت خرمالو از یخال سبد   در بود، گذاشته مصرف

 بود نشسته مادرش کنار یمحمدمهد. شد هال وارد و

  زیم یرو را سبد یبیب . خوردیم انگور آهسته و

. شد ریجاگ مبل یرو یآرام  به هم خودش و گذاشت

 رزنیپ نیا  به محبت احساس از سرشار ور،یز لبخند

 .بود

 قربون گهیم شهیهم عباس . خانوم یبی ب ممنون_

 ازتون گل یهرچ . سبُکه انقد دستشون که خانوم یبیب

 .خودمه یهاگلدون چندبرابر رشدشون بردم،

. ببر ایب ،یخواست  یگل هر هروقت. مادر نداره قابل _

 یگلدون هر از دفعه هر. خودمه  یرضا مث هم عباس

 .عباس برا گذاشتم رو شیک ی رم،یبگ قلمه خواستم

 . شماست بحث ما یخونه  تو  شهیهم که ست ین خودیب_



 شهیهم که کن تشکر ازش یراست. مادر باشه ری خ_

 مبچه . فرستهیم رو رضا سهم یخرمالوها و ادشهی

  سر حتما ها نیا اما کار سر  از ادیم رید روز چند نیا

 عباس اطیح  یخرمالوها گهیم همش. ارنیم حالش

 .دارن یخاص  ینیریش هی آقا

 

 در و برداشت را انگور از گرید یاخوشه یمحمدمهد

 به نگاهش برد،یم دهان سمت به راآن تمام که یحال

  تنگ اشیخصوص معلم یبرا دلش. بود باال سمت

 دیجد یلیتحص سال شروع با داشت دوست و بود شده

 دیکشیم خجالت  اما باشد داشته خود  کنار را او هم

 . بزند یحرف

 

 هشت _و_ ست یب_و _ستیدو_پارت #

 

 :گفت  شد، جستجوگرش نگاه متوجه که یب یب

 . زمیعز  ییجانیا تو که دونهینم. خوابه  حتما_

 



 ادامه انگورش خوردن به باز و زد خجول   یلبخند

 اما بزند یحرف  که نیا یبرا کرد یم دل دل وریز. داد

. نبود آوردن و بردن حرف و زدن حرف آدم او... نه

  یهاحرف که یکسان تنها. اقدس مش مثل درست

 دو نیهم گرفتند، دهینشن را ایدن مادر یکرده پخش

  که گفت اقدس مش به فرزانه یوقت یحت. بودند نفر

 که ی حال در د،ید هم با در دم را اسی و  یحام بارک ی

 اشی جار حرف  به هم باز داد،یم یاهی هد او به اسی

 اسی اما شناختیم دورادور را یحام.  ماند توجهیب

  بود یکس هم وریز. داشت  قبول چشمانش یاندازه را

 دلش هم و بود شده پخش عاتیشا نگران هم. او مثل

  گل و نشست گرید یکم پس. کند باور را هاآن آمدینم

. رفت رونیب پسرش با و گرفت دست در را سبد و

  سکوت، و غم بود وقت ی لیخ که یاخانه و ماند یبیب

  سرگرم سبحان با هیسا. رفتی م باال وارشید و در از

. نبود سابق یهیسا آمد،ی م خانه به هم یوقت و بود

 یدونفر. هللابسم و جن بودند شده که هم اسی و رضا

 !هم یبرا بودند اسرار محرم شهیهم که

  نوه حال به اش،یی تنها حال به بود گرفته دلش رزنیپ

 . شیها



 و گرفتند تماس یحام یخانواده که یزمان  از درست

 همان از درست خواستند، یخواستگار  یبرا وقت

 صورتش و دیکش آغوش به را او زیعز که یالحظه 

 اسی داد، بروز را اش یخوشحال و دیبوس مهر پر را

 و آمدینم رون یب هم اتاقش از. نبود ایدن نیا در گرید

 .بردیم غذا  شیبرا   زور به هیسا

 دیکش دراز  کاناپه یرو. شود بلند نداشت توان یب یب

 کوسن ریز راآن.  برداشت چشم از را نکشیع و

  یرو را چادرش و گذاشت بود سرش ری ز که یکوچک

 دلش. است نمانده شیبرا یتوان کرد حس. دیکش خود

  و بردن خبر و ها پچ پچ. بود گرفته شی هابچه  یبرا

 بچه چون کردینم تشیاذ ها،ه یهمسا یها آوردن

  از شتریب را  اسشی. شناختی م خوب ی لیخ  را شیها

 ندیبب را هم با شانی نیسرسنگ توانستی نم یول! همه

 یرابطه  که اسی و رضا خصوصا. نخورد غصه و

 در را حیتسب. جانش یبال بود شده شانشکسته 

  راحت خواب کی دلش.  بست چشم و گرداند دستش

 شده حل زیچ  همه شود،یم داریب یوقت که  خواستیم

 .باشد

 



 *** 

 

 .وسط  نیا شده پهن یآفتاب چه ن یبب شو بلند_

 

 در هیسا یصدا بند پشت هم پرده کردن جمع یصدا

  ریز سرش اما بودند باز چشمانش . انداخت نیطن اتاق

 . نکرد رحم هم آن به هی سا و بود پتو

 گنیم راست. هیقشنگ ی  ز یی پا یهوا چه نیبب  پاشو_

 واسه دهیم جون!  زییپا هاست فصل پادشاه

 محوصله. اس ی گهید  پاشو! عاشقونه یهادونفره

 .دیپوک

 

 :گفت و  کرد خمار چشم حوصله یب

 چش بره؟ سر دیبا چرا تحوصله. که یرون ی ب همش_

 ریگ من به یایم چرا ست،ین بلد روکارش  قشنگ

 به برسه چه  برمیم سر خودمم حوصله من ؟یدیم

 .تو



. مونواسه برداشته غم فاز چه. نمیبب کن جمع  پاشو_

 با! من یعمه واسه نه ادی ب خواستگار  تو برا قراره

 ننت؟یبب قراره ختیر و سر نیا

 

  ریز را خود دوباره و دیکش رونیب او چنگ از را پتو

 .کرد پنهان آن

 ... که بگم  بت یزیچ هی نذار. هیسا رونی ب برو_

 

 کرد پرت و دیکش او یرو  از را پتو دوباره سماجت با

 . نیزم یرو

 تو پاشو ؟یکنیم رومراعاتم یدار مثال االن  ؟یچ که_

 !جانیا یافتاد درازکش همش هم

 

 که بداخالق هیسا. نشست تخت یرو و کرد ینوچ

  تیامن او دست از شدیم کردنش آرام با فقط شد،یم

 . دادیم  ادامه همچنان وگرنه. داشت

 گهید که حله اگه. ستمین هم کش دراز. شدم پا االن_

 .برو و کن ول



 که موقع اون. گمایم بت یزیچ هی یبی ب جون به_

 دیبا بگم، دیبا برم دیبا یگفت و من رو  جلو یسادیوا

.  نشده بد که  هم تو برا. یکردیم رو جاهاشن یا فکر

  یزیچ و خوامش ینم یبگ . تیخواستگار  ادیم داره

  اصال! یخودت خر گمیم کالم هی هم  ستین نمونیب

 ؟یچ که یبگ  یخوایم ؟ی شد یجورنی ا چرا تو نمیبب

 و رضا  و من مثال؟ هیک ریتقص ؟یناراحت یلیخ که

 ...یپسره اون ای خودت؟ ای ال؟یدان

 

 

 خشم شد، که ریتقص از حرف و الیدان و رضا اسم

 سمت به کرد  سپر نهیس و کرد پر را اشکره یپ تمام

 .خواهر

 مگه؟ نیکرد کار یچ چرا؟ شماها. منه ریتقص آره_

 ن؟یکرد قضاوتم بد مگه بهم؟ نیزد  تهمت مگه

. اسی ندارم یتکرار بحث حوصله میبر  بپوش پاشو_

 .فرداشب برا یبخر لباس ببرمت  خواسته رضا

  و تو توجه نه. خوامینم  یچیه. خوامی نم. امینم_

 یچیه. رو  یخواستگار نه رو، لباس نه رو، رضا

 . خودم حال به رم یبم دیکنولم فقط . خوامینم



 

 . زیلبر و بود پر دلش اما کردی نم هم هیگر

 انیب شب فردا قراره نخواد، چه بخواد دلت چه_

 روراه همه نیا خدا بنده مادرش پدر. یخواستگار 

 یچ همه کهنیا. پسرشون دل واسه  اومدن پاشدن

  من یول  ستین مهم برام اصال ،یجد  ای هیصور

  یخوایم. یببر رفتارات نیا با رو ابرومون ذارمینم

  خوشمم  ازش چیه! بهتر اصال. جهنم به ،یکن ردش

 تازه که نامرد الیدان اون مث هیک ی اونم. ادینم

  شن گم. گهیم هم راهیب و بد تو به پررو گردهیبرم

 ... گفته رضا ندارم، نایا به یکار االن. جفتشوشن

 

 نه _و_ ست یب_و _ستیدو_پارت #

 

. گرفتندیم  میتصم شیجا به چقدر. بود گرفته بغضش

  و کند کز خود خلوت در که نیا بود یاد یز یخواسته 

 یحام بود، کم رضا بود، کم الیدان زد؟ی بر را اشکش

  بازداشت از  قبل شب امیپ هنوز شد؟یم اضافه دیبا هم

 : بود نکرده هضم را شدنش



 حق. کنمیم درست رو یچ  همه. اسی نباش  نگران_

 . ذارمیم دستش کف هم احمقاون

 

  خبر  یخواستگار از یحام و دیرس هم دوم شوک که

  خزعبل مشت کی بابت چه؟  بابت ؟یخواستگار. داد

 .کرد شروع باز هیسا ارزش؟ یب یافراد از

 ...گفته رضا_

 

 . نبود خودش  دست غشیج

 ه؟یسا رضا  کدوم رضا؟ کدوم. رضا رضا رضا یه_

 گهید و گوشه هی کرد پرتم تفاله هی  نیع که یاون

 نکرد؟ نگامم

 کرد؟ فکر درموردم بد و زد تهمت بهم که یاون ای

 رضا. بدتره اون از رضا یول نامرده، الیدان یگیم

 زار دارم جانیا استهفته  هی من. کرد یمعرفتیب

 غیدر ازم نم یهم رضا. یزد  سرکوفت فقط تو و زنمیم

 براش رضا و رمیمیم خودم حال به  دارم من. کرد

 وقتچ یه. هیسا رهینم ادم ی وقتچیه. ستین هم مهم

 یچشم چه به و نیگفت یچ هرکدومتون رهینم ادمی



 درد طرف، هی قضاوت و حرف همه اون درد. نمیدید

  هرزه رو نیدار. طرف  هی مسخره یخواستگار  نیا

 ... که دیزنیم دییتا ُمهر من بودن

 

  دهد ادامه نشد گرید. یخال قلبش و شد پر چشمانش

 امیپ او به یحام یوقت از. انداخت نییپا را سرش و

  زاریب خودش  از یگرید  هروقت از شتریب بود، داده

 . بود شده

 

 تبرئه. بود زیچ کی فقط قصدش کار نیا با یحام

  قدم ،یخواستگار اسم به خودش الیخ به. اسی کردن

 بعد. رفتیم و دیشنیم رد  جواب و گذاشتیم شیپ

  شهیهم مثل اسی که. مردم یهاحرف بلیس شدیم

  چشمش که یکس و است محله محجوب دختر همان

 را او اسی که بود ینامرد ی  جنوب پسرک بود، او یپ

 را افکار نی ا تک به تک. دانستینم هم ازدواج قیال

 یحام که طور همان بود بر  از را یحام او. دانستیم

 را یخواستگار  نیا اما بود شناخته را  او خوب یلیخ

 بود یکاف. داشت مشکل امر تیماه با. خواستینم

 دهان   به دهان که یثیحد و حرف همه آن از بعد یحام



 اسم به درآورد، را یبی ب اشک  و دیچرخ همه

  وسط ن یا یزیچ کنند  باور همه تا دی ای ب خواستگار

 کرده یخواستگار به وادار را یحام که داشته وجود

 حراف یجماعت دست یملعبه  خواستی نم او و است

 از و بود نکرده یغلط کار چیه او. شود عقلیب و

. دیترکیم داشت رضا دست از دلش شتر،یب همه

 هیسا رد؟یبپذ را نیا بود  توانسته چطور برادرش

  اسی یبرا دلش هم. رفت کمد سمت به و دیکش یپوف

  شیپ از یکار دعوا و داد با دانستیم هم  سوخت،یم

  کی تینها. ردیگی م سخت اسی کردیم  فکر. رودینم

 دست یرو را شیهالباس! گرید بود یخواستگار 

  تخت یرو را هاآن. آورد هم را چادرش و انداخت

 .رفت در سمت به و گذاشت

 .شد رید  بپوش پاشو_

 . امینم_

 .میبر یبپوش زودتر تا جان یهم مونمیم  پس باشه_

 تو پا نه من. بخر لباس  خودت برا برو. امینم گفتم_

 .   رهیبگ سر دمیم اجاره نه ذارم،یم یخواستگار اون

 یاغی و یعاص  یجورنی ا ؟یبلد ایچ گه ید! نیآفر_

!  ایسوزی م یدار گهید جا هی از کنمی م حس یشد



  با فقط ،یندار مشکل یخواستگار خود  با نکنه

  چه خدارو م،یبر  ایب تو حاال. یمخالف که خواستگارته

 !دتیپسند و دید  گهید یکی هوی دیشا ؟یدید

 

 یهمه که دیرس جوش ینقطه به ی جور آن کی

 را بلندش غیج و افتاد لرزه به خشم سر از وجودش

 . دیکش خوردکن اعصاب یه یسا رخ به

 خراب چیه تو با من. رونیب برو. هیسا رونی ب برو_

 .امی نم امینم امینم. امینم یاشده

 به. یاینم که سرم فدا. یا ی ب یخواینم که جهنم به_

 .بده رو رضا جواب  خودت برو.  اصال چه من

 برو! رضا رضا نگو یه کن ولم بسه بسه! یوا_

 . جانیا از رونیب

 

  با که برود رونیب اتاق از تا کرد باز ظیغ با را در

 پشت را بلندش نی ه و شد نهیس  به نهیس رضا

  در یابروها و سرخ چشمان. کرد پنهان شیهادست

 کند یانیپادرم خواستیم. ترساندیم را هیسا همش،

  و داد نشانش را ها پله دست، با که کند آرام را او و



 اتاق در پا  هم خودش. بزند  حرف یکالم نداد اجازه

 از را اسی که یکوبش. دیکوب هم به را در و گذاشت

 به تا اما کند خواهرش نثار یفحش خواست و پراند جا

 او که حالت نیا در. دید را رضا د،یچرخ  در سمت

 اشمردانه  بتیه ستاده،یا رضا  و بود نشسته

 بود روز چند. دیرسی م نظر به هم ترترسناک 

 در رییتغ همه  نیا متوجه که بودند دهیند را گریدک ی

  چیه صورتش و بود شده الغر اسی. شدندی م یگرید

  و نشده اصالح یصورت با... رضا و نداشت یطراوت

  خواهر خودش، دست با که بود یکس  هیشب نامرتب،

 حال نداد اجاره. بود کرده پوش کفن  را ُگلش چون

 را اخمش و کند شل را شیپا و دست اس،ی خراب

 .دیبخش  وسعت

 آبرویب انقد هنوز سرت؟  رو یانداخت روصدات  چرا_

. داره ور رو محله هم دادمون و غیج یصدا  که مینشد

 .مونیشکستگ گردن واسه  بسه قبل  حماقت همون

 

 ی س_و _ستیدو_پارت #

 



 رضا کردیم فکر که بود الیخخوش  چه. دیلرز لبش

 رونیب  را خشمش و کند بارش لغز تا دو تا آمده

  او و سابق  یرضا همان بشود  باز هم بعد و بفرستد

  یهات یعصبان و خشم نیا یفدا گرفته، آرام  یدل با هم

 دانستیم شناخت یم خوب یلیخ را او. شدیم برادر

  اول روز اگر. است داشته یحال چه مدت نیا یهمه 

  یحت و  دهیکش ادیفر و  داد بود، کرده یخال را خود

  اشباع حرص از همهنی ا  چکدامیه بود، زده یلیس

  روز چند از بعد کهنیا به  بود خوش دلش. شدندینم

 یگردگر کی است  قرار یعنی شده، اتاقش وارد

  شهیهم برادر همان بشود بعد و ندازدیب راه یاساس

 و کندی م تحمل هم او کردی م فکر.  سابق همراه

 که اول یجمله  نیهم با... اما یآشت دیام به ماندیم

 گوش و بماند خواستی م چطور. بود سوخته دلش

 اورد؟ی ب طاقت و دهد

  میمجبور همه فعال و ش یزد خودت که هیگند نیا_

 .میکن جمعش

 

 نبود قرار رضا. دیشن را دلش کردن ولز  و جلز یصدا

 .کند بس



 

 برام االن نه ،یحام اومدن به داشتم یاصرار نه من_

 مث. شهیم سرم ییزای چ هی اما. هیچ  تو نظر مهمه

  زنگ  باباش یوقت فهممیم. خانواده  مث حرمت،

 یعنی ،یبیب به زنهیم زنگ  مامانش من، به زنهیم

 یب ما واسه اگه یحت. هیجد  یلیخ اونا واسه  یچ همه

 ! باشه ارزش

 

 رفته نشانه را قلبش رضا. دیلرزیم داشت اشچانه 

 .بود

 

 .برود تا کرد باز را در که بود شده تمام حرفش  انگار

 . رضا سایوا_

 

 یوقت آمدیم شیپ کم اسی. بست چشم  و ماند

  دلش کهنی ا مگر. نخوانَد داداش را او استناراحت 

 .بود سوزانده را دلش او و باشد سوخته

  اتاق از او، از قبل. رفت سمتش به و شد بلند دخترک

.  بدهد خود به یتکان هم او شد باعث  و رفت رونیب



 د،یرس که  هال وسط. رفت یم نییپا هاپله  از داشت

 دهیشن را رضا دادیب و  داد یصدا که  یبی ب و هیسا

 به نه. بود سرش پشت  هم رضا. دید ستادهیا بودند،

  وجودش که یکس تنها. رضا به نه و کرد  نگاه هیسا

 و کرد دراز دست. بود رزنیپ نیا بود، نسوزانده را

  بود زده خی که یدست. گرفت دست در را او دست

 . انگار

   ام؟یک من یدونیم ؟یشناس یم رومن جون یبی ب_

 

 . دیچک اشکش  رزنیپ

 .مادر یمن  اسی گل تو_

 همون هنوز استی گل بفهمون هاتبچه  به پس_

 تو اما ندارن قبول رومن دارن، شک  من به. اسه ی

 بگو. آدمم همون من. دخترم همون من بهشون بگو

 . نشده هرزه نشده، فیکث استی

 

 و پدر عکس قاب و کرد دراز را  گرشید دست

 ضجه بلند و داد نشان  طاقچه  یباال از  را مادرشان

 :زد



 خاک به. دوتا اون و سره باال یخدا  اون شاهدم_

 یاشتباه قدم من. اسمی همون من دوتا همون

  خانواده حرمت به نه. نکردم ینادرست کار. برنداشتم

 تونمیم  چطور من. خودم  خاطر به ه،یبق یآبرو  ای

 بردارم؟ قدم  کج و بذارم مامانم بالش رو  سر هرشب

 نگاه اتاقم زیم رو بابا عکس  قاب به تونم یم چطور

 یوقت کنم خطا تونمی م چطور بپرم؟ هرز و کنم

 ؟ ...خدا...  خدا...خدا اسم از شده پر  اتاقم یجاهمه 

 

  هم در خود دست جان کم فشار با را دستش یبیب

 . بود کرده دایپ راه تازه اشکش او و فشرد

 بهم هاتوننگاه  و حرف  با بس از شدم خسته_

  و دادم حیتوض که بس شدم خسته. ن یزد سرکوفت

 .نیبشنو نینخواست 

 

  نگاه چشمانش در کهآن یب اما رضا سمت به دیچرخ 

 : گفت کند،

  ،ینشناخت روخواهرت  هنوز سال همه نیا بعد اگه_

  از تورو من یول. رضا باش متاسف ت یبرادر واسه

 که یسوزونیم دل یدار. شناسمیم  شتریب خودمم



  یمونیپش ه ی شهیهم مث  بعدم و یریبگ آروم خودت

 یدینفهم اما. شهیهم مث میبش دوباره و  بمونه کوتاه

 االن. داشتم اجیاحت بهت شهیهم از شتریب دفعه نیا

  روز همون  الاقل. بود برادرتر هم تو از الیدان دمیفهم

 بارم دراومد دهنش از یهرچ  و زد زنگ د،یشن که

 اما برخورده شبرادرونه  رتیغ به دمی فهم چون کرد

  یجور وقت همه نیا. یکرد غیدر  ازم همونم تو

  راحت روالت یخ ،ینینب رومن که ی رفت و یاومد

 .ینیبینم گهید که کنمیم

 

 او به الیدان. است کرده خی پشتش کرد حس رضا

 بود؟ زده حرف

 را اسی نیا او، و بود زده آخر میس به اسی 

 .شناختینم

  که ینگاه داغ   خاطر به کنمینم نگاه روتم تو گهید_

 .یگذاشت دلم رو مدت نیا

 

  یبرادر  سر بر را یحام یمردانگ منت و شد ترتلخ

 .گذاشت اش



 تو! خرهیم  آبرو برام داره گهید یکی و  یبرادرم تو_

  من، یپاک کردن ثابت یبرا داره گهید یک ی و یبرادرم

 مثل. گذرهیم خودش  یآبرو از و دهیم جر قهی

 و داد و دعوا فقط یمرد و یبرادر از شه؛یهم

 .رضا مونده ادتی دادشیب
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 : داد ادامه تاسف با

 

 .ستمین سواد یب یول  نخوندم، درس یلیخ من_

 یول ندارم یخاص دوست و رمینم رونیب راه به راه

 .ستمین عقلیب و احمق دیکنی م فکر که اونقدرام

 لیدل یول حرفم، کم اصال و برن سر حوصله هامحرف 

 .نباشم بلد رو گرفتن میتصم شهینم

 با اونم شدم، نشیماش سوار  که یاول  بار همون اگه

  ایدن یهمه داره، رادیا اخالقش دمیفهمیم تو، یاجازه 

 تکرارش، برا کنن مجبوم تا شدنیم  قطار که هم

 !دیرسینم دوم بار به عمرا



  آبروم از  دست که دمید ازش رتیغ و یمرد انقدر

 تا دمیخر جون به رو بعدش یهانگاه  و  حرفا و دمیکش

  دهید رومن یاتفاق یوقت  اونم. نمونه تو اون ناحق به

 پام به پا و سراغم بود اومده کمک قصد به و بود

  که هرجا از رو داشتم الزم که ییزایچ یهمه  تا اومد

 .  کنم دایپ بود،

 

  ینگاه مین هیسا به. بود یکاف گرید هم او به حیتوض

 .یبیب  سمت به برگشت و انداخت

  قسم. نذاشتم یحام با  یاعاشقانه قرار چیه من_

 خونه نیا در  از اون دنید  خاطربه  وقتچ یه خورمیم

 اتفاق بوده، اگه یدارید و  بوده یچ هر.  نرفتم رونیب

 .اومده شیپ و بوده

 

  انگار. گذشت ریز به سر و آرام کنارشان از و گفت

 .بود امدهین هم اول از که

 

 *** 

 



  شدن روشن بعد و اطیح در شدن بسته یصدا به

 و هیسا از  ییصدا. نداد نشان یتوجه رضا موتور

 در را یگوش و افتاد تخت یرو. دیشنینم هم یبیب

 اما بود زده گرانید به را  شیهاحرف . گرفت دستش

  به که آنقدر. کرد فکر و کرد فکر! نه ، یکار اصل به

.  بخواهد ی حام خود از را   زیچهمه دیبا د،یرس  جهینت

  کی گرفت،یم درموردش یمیتصم هر که یکس از

 دانستیم فقط بود؟ چه چاره اما. بود ینامرد جور

. بشکند و کند خرد اشخانواده  مقابل را او دینبا

.  اشخانواده مقابل بود شده سرشکسته که خودش

 به. سوختیم او یپا به  هم یحام اگر بود ینامرد

 فرستاد او یبرا که افتاد ی امیپ به  نگاهش و آمد خود

 .کرد افتیدر را  دشییتا امیپ و

 

 !خان یحام اندسته دو  آدما نظرمبه _

 ! ندارن ای... دارن باورت ای 

 

 ادامه را حرفش تا گرفت کار به را انگشتانش دوباره

 نخوانده. بست نقش صفحه یرو یحام امیپ که دهد



 بود قرار. شدیم مختلف احساسات  از پر وجودش هم

 کند؟  چه مرد نیا دل با مرد، نیا با

 

 !نمتیبینم روبراه! اسی خانوم  سالم کیعل_

 

 ؟!نبود راه  روبه! روبراه

 ی  حام. بود آمده یحام چشم به نیا و بود افتضاح

 !یط یشرا هر در! یحام شهیهم

  توانست؟یم  چطور شکست؟ را آدم نیا شدیم چطور

 .ضربه نیا سزاوار ی حام نه و بود آدمش او نه

 

 : نوشت باز سالم، یب

 . داره درد یلیخ نیا و نکرده باورم یکس_

  با اما رمیبم درد نیا با بار هزار یروز  حاضرم یول 

  من، یآبرو  خاطربه . نکنم  یباز خانواده هی احساسات

 خواهش. یحام آقا نیند یباز  رو تونخانواده 

 !کنمیم

 



 اشیخال یجا و بودند کرده منهدم انگار  را قلبش

 لیدل نیا اما. بود مانده  قیعم یحفره  کی به هیشب

  نظر از. بسوزاند خود  یپا به هم را ی گرید شدینم

  منت یحام سر بر که بود نکرده یکار  چیه خودش،

 ی  خودکش  نیچن به دست جبرانش، یبرا او و شود

 سر رضا داشت دوست شه یهم خودش. بزند یدردناک

 حسرت چقدر یبیب  بود دهید و ردیبگ سامان و

  یلیخ را یحام یخانواده حال. دارد را او ازدواج

  پا اش خانواده شد قرار  که یشب. کردی م درک خوب

  برم قربونت: "  بود  نوشته شیبرا هاله بگذارند،  شیپ

  ومده،ین. خدابه عاشقتم. ایدن داداش زن نیخوشگلتر

. بابا و مامان خصوصا مونهمه دل تو یکرد باز جا

 و امین سروقتت کرده دیاک  د  یتاک داداش خان که فیح

 کولت و  سر از وگرنه ینش تیاذ تا نشم مزاحمت

 ."اومدمینم نییپا

 

 که داشت را دلش یهوا هم  طیشرا نیا  در یحت یحام

. ندینب آزار ش،یهاکردن تکرار و هاله یهاحرف  با

 ... ال یدان و هیسا و  رضا وقتآن



 ذاشتم،یم هم یاگهید دختر هر رو  دست من_

. جلو انیب دونستنیم  خودشون یفهیوظ مخانواده 

  بشه مثبت ستین قرار هم های خواستگار   یهمه  جواب

  ممکنه منه،  انتخاب نی ا گفتم هم مخانواده به من و

  فکر زایچ نیا به تو! نباشه عروس یخانواده  انتخاب

 . اسی نکن

 

 را امشیپ مگر؟ شدیم نکند؟ فکر شدیم چطور

 ترجیگ  هربار کرد حس و خواند دوباره و دوباره

 .شودیم

 اس؟ی از ی خواستگار واسه آورد شهی م اسی گل_

 

  نیا. شد  زانیآو لبش و  دیکش چنگ به  را شیموها

  دهیمال تن به  را زیچ همه  هیپ و نبود ایب  کوتاه ،یحام

 : نوشت درمانده! بود

 کنم؟ نگاه تونخانواده   و هاله یرو تو  چطور من_

 . رنیم بعدش. اسی مهمونتن رو فرداشب هی اونا_

 کنم؟  نگاه زیعز یرو  تو چطور_



 داره دوست شتریب هم الیدان و من از رو تو عمه_

 . نباش نمیا  نگران. اسی

 

 : نوشت باعجز

 کنم؟ نگاه چطور شما ی رو تو ؟یچ شما  یرو  تو_

 

. انداخت را یگوش و کرد  پاک راآن ارسال، از قبل اما

 .بخواند و بردارد راآن دوباره شد باعث  امکیپ یصدا
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  قراره چطور کهنیا به. اسی کن فکر خودت به فقط_

 تو که یدختر به جوابت. یکن نگاه خودت یرو تو

 یمنف یکل و یسرگردون  فقط احساسش ،یجوون اوج

 نیا به و  یبرگرد بعدها شهی م روت ه؟یچ  ه،ینگر

 یم برداشتم، رواول قدم یوقت من ؟یکن  فکر روزات

 تو. هستم من. امیم و ام یب دیبا آخرش تا که دونستم

  و مخانواده و من فکر به. یباش خودت هیکاف هم

.  کننیم فراموش مرور  به اونا. نباش هم تخانواده 



 به چرا که  تیزندگ تو حسرت هی و یمون یم تو فقط

  من. یگرفت سخت خودت به رو یچهمه هیبق خاطر

 شه یم بعدها ام،ین اگه چون. خواسته  دلم چون امیم

 گهید. شمینم دلم یشرمنده یجورنیا. برام حسرت

 رودلم کهی اون ی  خواستگار رفتم من  که دونمیم

 .  نشده و  نخواسته اون یول لرزونده،

 

 تمام او بر  را حجت اما بود تر کوتاه اش یبعد امیپ

 .کرد

.  خانوم عروس دنید انیم خانوما اول می دار رسم ما_

  عمه و مامان منتظر عصر فردا! نظر هی یبرا یحت

  تییچا فقط. هستم خودم هم شب. گفتم رضام به. باش 

 !عاشقشن نایا بابا که  باشه دورنگ

 

  ساده را زیچهمه چقدر یحام. دی خند تلخ لبش

 .بود تر سخت  همه از او  یبرا کهیحال در گرفتیم

 فرو مادرش بالش در را سرش و دیکش  قیعم یآه

 کردیم حس ،یحام بزرگ روح به  فکر با. کرد

  نگرفته  ادی اصال را کردن یعاشق و داشتن دوست

 .است



 

 *** 

 

 و قوم /دونه سه و سي اسپند /دونه دونه اسپند_

 /حسد و حسود چشم بتركه /بیگونه و خویش

 كه یك هر / طرفي اون یهمسایه /طرفي این یهمسایه 

 /ندید یک هر /دید

  یچشما /دشمنونه از یک  که /دونه مي  خودش اسپند

  عمه؟ گفتم درست! ترکونهیم یق لفت /رواون شور

 بود؟  خوب

 

 :گفت و دیبوس را هاله صورت خنده پر زیعز

 یعال یول ،ی درآورد خودت از که روشترشیب نصف_

 !خودت یعروس شاهللا ان! بود

 

 .چرخاند یحام سر دور و گرفت  او از را اسپند و گفت

  به بخوره بالت و درد یاله! شعمه بره قربونش_

 ! یشد ماه چقد. عمه جونم



 

 : گفت خنده با و کرد کی نزد هم به را  کتش یها لبه

.  یگیم رونیا یدار هزارمه بار. عمه  برم قربونت_

 یدوماد لباس نایا گفتم رو بارش هزار نیع منم

 .کارمه محل یلباسها نایا. ستین

 

 :گفت هاله  به رو و 

  از. خانوم هاله دمت و دود با رو ما یترکوند هم تو_

  نگام چپ چپ کار سر  خوردم، به  یداد دود بس

 !االن نه. شبه یخواستگار بابا. کننیم

 

 :زد لب و کرد نگاه پسرش به ریدلپذ یحظ  با نیالبنام

 !الطولک  فدوا_

 !( باالت و قد یفدا)

 

 :گرفت  جواب خاص، یچشمک با و

 ! مای خادمچ_

 !(نوکرتم)



 

 !تی الب اهل خادم_

 

 .گرفت او از را فشیک

 کو؟  بابا_

 ! میقد ادی به! بزنه قدم کم هی رفته_

 برم؟ من گه؟ید نیندار الزم یزی چ_

 

 :گفت مادرش یجا به هاله

 سر رهیم  شیخواستگار روز یک موندم من اصال_

 کار؟

 

 :گرفت  جواب و

 گردونهیم اسپند شهیم پا صبح یکله یک موندم من_

 ! خونه تو

 ذوق انقد خواهرت بَده  تشکرته؟ عوض  ! داداش ا _

 واست؟ داره

 



 :گفت و ختیر هم به  را شیموها

 دم یها دم و دود جواب. شده رمید که کنار برو فعال_

 یکادو هی ت،خواهرشوهرانه  کردن ذوق و ساعتت به

 ! طلبت خوب

 

 و عمه به بار نیآخر  یبرا  و درآورد را  شادش غیج

 :گفت مادرش

 به اما. دیبر  ییدوتا دیتونیم. منتظرتونن دو ساعت_

 .ستین بد ادیب  هم هاله نظرم

 

 : زد داد سو  آن از هاله

 قراره که منه  به شیدلخوش اسی! نَرم من کن فکر_

 !شه تو زن

 

. گرفت دهیناد راآن و شد جاجابه  شی گلو در یزیچ

 از یوا  و بود تهیفرمال یخواستگار   نیا زیچ همه

 .کردی م جوابشان اسی که یوقت

 که امیم  چهار تا من! دیببر هم رو یدلخوش پس_

 .یاصل مجلس برا میش  حاضر گهید



 . باشه راحت هم التیخ. همرات  به خدا.  زمیعز برو_

 

  یدخترک اتاق یپنجره  به نگاهش  و زد رون ی ب خانه از

 !دیجنب ینم اش پرده گر ید بود وقت یلیخ که افتاد

 را کردن کار دیق یخواستگار   روز هاله قول به شدیم

 را خود دیبا. شدیم وانهید حتما ماند،یم اگر اما بزند

.  کند الیخ و فکر کمتر تا کردیم  مشغول کار با

 تا نداشت را دلش یول ستی پوشال زیچهمه  دانستیم

 هم دیشا و مادرش دل ی برا. اوردین جا به را رسوم

 !خودش

. دییپایم را ساعت نگاهش  با و کردیم کار یکم

 از نه. کردی م چک را یگوش و شدیم مشغول  دوباره

 یرو که  یلیفا  یمحتوا از نه و دیفهم یزیچ  ناهار

  حول فکرش یهمه. بود شده لیمیا  اتاقش ستمیس

 ها عقربه. رو شیپ مجلس و دیچرخ یم  اسی محور

 هم الشی خ و فکر شدند، ساکن دو ساعت یرو که

 اما بفرستد امیپ اسی  یبرا آمد چندبار. شد شتریب

 تمام در که هم را شیصدا. رفتینم نوشتن به دستش

 الیخیب هم را زدن زنگ و بود دهینشن گذشته روز چند

 یوقت که یطور . نکردند  رها را او افکارش اما شد



 تا کردیم  جور و جمع داشت و شد مین و سه ساعت

 شیبرا را زیچهمه هاله  امکیپ برگردد، خانه به

  باز راآن  زودتر و زیم  به دهد هیتک تا کرد متوقف

 .کند

 داره همش مامان. گمیم  کیتبر داداش خان یوا_

 از داره بابا که ایب بدو. رهی م انتخابت یصدقه قربون

 !کنهیم دو به یکی باهاش  یحسود

 

 شکر را خدا لب ریز! بود شده تمام زنانه مجلس پس

  شود، مردد که  نیا یب. شد  اسی یصفحه وارد و گفت

 :نوشت  و شد دارسکان  قلبش

 ؟!مرتبه یچ همه_

 

 دو _و_یس_ و_ست یدو_پارت _ادامه#

 

.  چرا دانستینم هم خودش. بود  ریدرگ هنوز فکرش

 همه نیا پس نداشت؟  خبر  زیچهمه عاقبت  از مگر

 بود؟ چه یبرا  جانیه

 .دی رس اسی امیپ



 !مرتبه یچ همه_

 

 : نوشت باز و بزند یحرف یحام  نداد اجازه

 ! خوبم منم_

 

 : نوشت باز او و دیخند لبش

 . ستین هم ی نگران یجا _

 

 هر. زد زل یگوش به خنده پر و شد ع ی وس لبخندش

  طور را اسی یدراز زبان جواب بود، یگرید وقت

  طورنیا یحرص چه با دانستیم چون! دادی م یگرید

 !فرستد یم امیپ شی برا  یرگبار

 امیپ. نبود زهایچ نیا وقت اصال لحظه، آن یول 

 .دیرس  هم  آخرش

 ! خانومن و مهربون یل یخ مامانتون_

 

 اسی همان اسی کردیم مشخص ام،یپ  نیا! شد حاال

 بود قرار و ندارد شکستن دل دل   که  یدختر. است



  را آخر امی پ. کند تجربه را نیا بار نیاول یبرا امشب

  هم خودش و دیدم رونیب صدا پر را نفسش خواند، که

 !است گرفته  آرام ،یز یچ  چه بابت الش یخ دینفهم
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 ریز از را مادرش و پدر زیر پچ پچ و زد تا را سجاده

 .دیشن  اتاق یپنجره 

 و گرفت همسر دست از را   آب از یخال وانیل نیالبنام

 .داد جواب لبخند  با را لبخندش

 ! نکنه درد دستت_

 !وجود یگوارا_

 

 :دیپرس او  و نشست اطیح  داخل تخت   یرو کنارش

 !نمشیبی نم کجاست؟ دوماد شاه_

 رکعت دو رفته کنمیم فکر. شدیم حاضر  داشت_

 کنمیم حس  اما زنهینم حرف مبچه ! بخونه نماز

 ! آشوبه وجودش یهمه 



 

 .کرد  نگاهش مردد

 بود؟ یخبر وراون مگه؟ شده یزی چ_

  ماها خوادینم گفتم یلیخ. بود خوب یچ  همه! نه نه_

  همه میبذار گفتم. میند انجام رو زنونه  مجلس و میبر

 . میبر شب

 رسوممون و رسم به یلیخ من دونهیم چون اما

 یعال هم یچ همه. شه برگزار که کرد  اصرار بندمیپا

 که هم دخترمون  محجوب، و خوب ی خانواده. بود

 .بود تموم یچهمه 

  یانتظار  نمیا ر  یغ باشه، رفته باباش به شقه یسل اگه_

 !رفت ینم ازش

 

 حرف انیم و برد رونیب را سرش پنجره از یحام

 : گفت شانیها

  باشه مامان  مث هم خانوم عروس یقهی سل دوارمیام_

 !تورش تو فتهیب قراره یجواهر چه بدونه و

 



  پررنگ یلبخند با پدر. برگشتند صدا سمت به دو هر

 پسرش چشمان پس در. نگران یلبخند با مادر و

 درک راآن  توانست یم مادر کی فقط که دیدی م یزیچ

.  ندهد راه دلش به ینگران کردیم یسع هم باز اما کند

 شدت  به هم را انتخابش و شناختی م را پسرش

  یزوج هم کنار در دو نیا دانستیم.  بود دهیپسند

 . کردیم دعا شانیبرا دل در فقط و شد خواهند  رینظیب

 تخت، نی ا رو نینشست  شلوار و کت با  یجوراون _

 همه دیبا دوماد پدر! بابا ها شهیم چروک لباستون

 شعر شب از االن نکنن فکر! باشه برازنده شیچ

 !نیدیخواب  هم ُچرت هی هالباس  نیهم  با و نیبرگشت

 یخورده چروک پدر نیهم  اگه! نایبب رو  یپدرصلوات_

 با کنن دستتون به دست امشب نیهم نشد باعث داماد

 !نیبب حاال هم،

 

 یخنده پر  یها لب انیم و آمد رونیب  هال از زیعز

 .کرد باز  خود یبرا هم  ییجا  هاآن

 میبر نیاینم  چرا. باشه شاد دلتون شهی هم که یاله_

 . تو که یدینپوش هنوز مادر یحام گه؟ید



  هی. طورنیهم که منم. حاضره که ین یریش و گل_

  کجاست هاله. کشهینم طول  که فقط، دنه یپوش لباس

 عمه؟

 !کنهیم دود اسپند داره_

 

 .کرد نگاه نیالبنام به و برگشت کالفه

 بازم؟ _

 شاهللایا. داره ذوق مبچه. گهید دوماده خواهر_

 .خودش یعروس

 

 :افزود نیالبنام

 !جان الیدان یعروس شاهللاان_

 

  پنجره از کهآنیب د،یپوشی م لباس داشت که یحام

 :گفت بلند ییصدا با بکشد، سرک

 االنم. نمشیبیم کم روزه دو یکی کو؟ ال یدان یراست_

 .ستشین اصال که

 



  حاضر تا گذاشتند خانه در پا همسرش و نیالبن ام

 :داد جواب زیعز و شوند

 .رونیب رفت. دونمی نم_

 .شهیم رید رفتنه؟  رونیب وقت چه ؟یچ یعنی_

 !ادینم که اون_

 

 :گفت  قبل از بلندتر. ماند کمربندش یرو دستش

 چرا؟  اد؟ینم_

 !امینم گفت که من به. دونمی نم واال_

 

 دست در را یگوش. کرد مرتب را لباسش و کرد ینوچ

 .رفت  اطیح سمت به و گرفت

 جان؟  یحام یری م کجا_

 .امیم منم د،یش آماده شما.  مامان امیم_

 

 . داد جواب اول بوق و کرد لمس را  الیدان شماره

 ! الو_



 !شدا  رید ؟ییکجا_

 ؟یچ  واسه رید_

 

.  کجاست از کار رادیا دانستیم. کرد باز را اطیح در

 به یحساب بود، زده اسی به که ییها حرف سر

 !بود کرده قهر مثال حاال و بود دهیرس خدمتش

  یآقا یبر  یخوا یم کجا افهیق و پیت  اون با االن_

 داماد؟

 

.  دیدیم را  او که بود اطراف نیهم حتما پس. ستادیا

 :گفت و  چرخاند یسر

 ال؟یدان ییکجا_

 ! سرت باال_

 

.  دیچرخ سر  پشت به و  گرفت باال سمت به را سرش

  با. داد یم تکان  دست شی برا داشت بام  پشت یرو از

 :گفت او به رو هم در ییابروها 



 و سر چه  اون ال؟یدان یکن یم یغلط چه جااون _

 .شد  رید بپوش ایب  پاشو ه؟یختیر

 آخه؟  امیب مکاره  یچ من_

 

 وارد. کرد   یگرید نوچ  و کرد قطع را یگوش یعصب

 پله راه  شود، متوجهش یکس کهآن یب و شد اطیح

  پشت یرو. گرفت شیپ در را بام پشت به  یمنته یها

 یحام. بود  نشسته و انداخته ریحص خودش یبرا بام

 پا سر و کرد فرو شلوارش بیج در را  دستش کی

 .کرد نگاهش و ستادیا

 گه؟ید یکرد قهر مثال_

 

 . داد نشانش یپوزخند

  خوب جفتتون رضا، هم تو هم م؟بچه  مگه ؟یچ قهر_

 آبادم  جوراون که تو. نیگذاشت دستم کف روحقم

 و کرد پهنم  و شست اومد روزید که رضام ،یکرد

 !رفت

 



  چه الیدان بود گفته رضا به اسی پس. زد لبخند آهسته

 یرابطه  سکوت یعنی نیا. استکرده  یخبط

 . است شکسته شان،دونفره

 بر یدست. نشست کنارش اط،یاحت با و رفت جلو

 هم به با را اشافتاده ن ییپا سر و گذاشت اششانه 

 .داد تکان شی موها ختنیر

 که یستین بچه. روخودت  نکن لوس. گنده مرد پاشو_

 ؟یندار قبول. بود اشتباه یلی خ کارت خب. یکرد قهر

. کرد کپ که یگفت چارهیب دختر به ییزایچ هی یرفت

 تو و یشد بزرگ  باهاش سال  همه نیا که ییتو یوقت

 اون ،یبود  برادرش یجا ،یاومد و یرفت شونخونه 

 یانتظار  چه بهیغر و رهیغ از ،یکرد قضاوتش  جور

 چاره؟ یب باشه داشته دیبا

 

 . هنوز بود نییپا سرش

 وگرنه یش  من ضامن دیبا تو. میبر شو  حاضر  پاشو_

 نداره قبول رومن رضام خود! که دنینم دختر من به

 !اسی به برسه چه
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 یحام به و کرد  کج گردن یرو را اش افتاده نییپا سر

 نشد و بود شده مغزش یخوره   یزیچ ک ی. کرد نگاه

 .نپرسد که

 یاومد و بود  اسی با دلت تو چطور که سواله برام_

 ... که یبزن حرف من با

 

 شدیم شرمش. است شده بسته نفسش راه کرد حس

  سپاسگزار او از هم یحام  و بزند را حرفش  یادامه

 .رساندیم  جواب به را او دیبا اما. نداد ادامه که بود

 تو واسه عمه چون. بود شما یه یهمسا دختر چون_

 هی دلت تو کردمی م فکر من چون. بود گرفته شلقمه

  ارمیب روخودم احساس بخوام  هینامرد دمید. هییخبرا

  یچیه یگفت  که بعد. تو حس و عمه  یآرزو وسط

  دمید و  شد راحت المیخ  یکل ست،ین ی خبر و ستین

 .بذارم شیپ پا نشده رید تا بهتره

 



  چه دانستینم الیدان و بود هم چشمان در نگاهشان

  اسی نظر بپرسد نشد کند  جان هرچه. بزند دیبا یحرف

. داشت خودش به یقیعم احساس که  یاسی! ستیچ

 نیا بود بهتر. انداخت نیی پا را سرش و دیکش یآه

  با و بود خواهر فقط او یبرا اسی. کند تمام  را انیجر

 که هرچند. کند ازدواج شدیم داشت، دوست هرکه

 فراموش سر  از خواست یم اسی اگر دیکشیم عذاب

  بحث کرد  یسع. کند  ازدواج یگرید با او، کردن

 :گفت ری ز  به سر طورهمان. کند مطرح را یگرید

 تا یبدون تو دمید بهتر... که هست هم گه ید زی چ هی_

 !رضا

 

 با تا دیکش هم در اخم عادت، رسم به و اریاخت یب

 .بشنود ی شتر یب تمرکز

 !شهرامه  و ایعرش درمورد_

 خب؟ _

  هلش ایعرش گفت اومد، هوش  به یوقت که یدونیم_

 یپا که ترس از نمیا. وارید به خورده  سرش و داده

 . داده رو تو اسم نباشه، ریگ خودش



 بعد؟  خب_

 سر شونیر یدرگ همه گفت بهم دمش،ید که روزاون _

  یها عکس خواسته یم  خودش که بوده اون ی  گوش

  گفتیم. بوده شده مانع شهرام اما کنه پاک  رو روش

 تو از چشم زهر هی باهاشون بشه تا کنه پاک دینبا

 اما هی چ تو با ایدن و اون مشکل دونمی نم. رهیبگ

 و ازشون شد کوتاه شهرام دست که هرحال به... خب

 .کرد پاک رو هاله عکس هم ایعرش

 

 را هردونفر کار نیا روز  کی حتما و بود شده یعصب

  ها بحث و ها حرف نیا وقت فعال اما کردیم یتالف

 :گفت مصلحت سر از پس. نبود

 تخت  رو شونی کی. شده مشخص اونا فی تکل که فعال_

. بازداشته که هم یکی  اون افتاده، ناکار مارستانیب

 با امیعرش که دارن هم از آتو انقد باش مطمئن

  میبر پاشو. شهیم آزاد فردا پس فردا شهرام، تیرضا

 . پاشو گهید

 

 و گذاشت اششانه  یرو دست الیدان که  شد زیمخین

 . داشت نگهش



 .نبود نیا  حرفم یهمه _

 

 که بود چه  حرفش. کرد نگاهش یشتری ب ینگران با

 .کردینم نگاهش یحت

 .روآدم یکن یم سر  به جون. الیدان گهی د بنال_

 

 .کرد نگاهش بارنیا و گرفت ینفس

 .نبوده ایعرش یگوش رو  هاله از عکس هی فقط_

 

 . چندبرابر اش ییشنوا دقت و شد شتریب اخمش

 !بود اسی از... از هم عکس یسر هی_

 ؟ یعکس چه_

 از اما. یش  نگران یبخوا  نبود که یجوراون  عکس_

 رفت از. بود گرفته عکس اتاقش یپنجره پشت اسی

  الیخ به که ض یمر آدم هی. بود گرفته عکس آمدش و

 کنه، ینم نگاهشم اسی دیدیم  یوقت خودش

 ...عکساش  با خواستیم

 



  را شانشیپر  یموها. نداد ادامه و دیکش یبلند پوف

 :گفت یخستگ با و د یکش چنگ به

 یکی که هرچند . رسمیم خدمتش به وقتش  به من_

. هاشی باز زیه نیا سر چوندمیپ روگوشش هم دوبار

 رضا که هست بهترم و. یبدون هم تو بهتره گفتم اما

 که؟ یدونیم. نفهمه  یزیچ

 

.  نزد یحرف و داد  تکان شیبرا ی سر  مکث، با

 کرد اشحواله یمشت الیدان شد، یطوالن که سکوتش

 :گفت و

 عکسا؟ ؟یهست  یچ  فکر تو_

 

 :گفت باز او و کرد نگاهش فقط

 !شادوماد نداره ینگران. کردم حذف  رو همه_

 

 :گفت ظیغ با

 ...شهرام یگوش تو باشه رفته شیکی اگه_

 . بهش نداده خورد  قسم خودش! نرفته_



 بسنده حرفش به منم. شده دعواشون نمیهم سر

. آوردم در روش یگوش  و تاپ لپ پدر رفتم. نکردم

  انیجر به  رو تتیشکا کهنیا ترس از باش مطمئن

 .گفتیم بود یزیچ  اگه ،یننداز

 

 نییپا از زیعز یصدا و  دیکش ییصدا پر  نفس یحام

 .شد بلند

 پس؟ موند کجا بچه  نیا یوا یا_

 

 .کند جا از را الیدان  حرکت، کی با و شد بلند

  و سر هم یدار  وقت ربع  هی. شد رید که میبر پاشو_

 .یبپوش لباس هم یبد صفا ییرو

 

 .بست  یمخالفت هر  بر را راه حرف، نیا با و

 

 *** 

 



 هم قهیدق ستیب بود، داده مهلت که یربع کی از

  غر غر. ستادیا کنارش آماده و حاضر الیدان تا گذشت

.  بود یراض ظاهرش از  اما دیخر جان  به هم را همه

  اما کرد انتخاب رنگ دیسپ  یراهنیپ داماد، از تیتبع به

 اکتفا شلوار و قهیجل به و دینپوش کت او، خالف بر

 یقه یجل و  یمشک شلوار و کت با ،یول  یحام. کرد

 به یلیخ اشیدی سپ که یراهنیپ  با همرنگش،

 خود یسو به را ی نگاه هر آمد،یم اشچهره 

 اش،عمه و مادر و هاله شد باعث نیا و کشاندیم

 و  بگردانند سرش دور اسپند و بروند تصدقش زیرک ی

 و بود اشی خواستگار  مراسم! بزند غر هم باز او

  ترمنقلب قلبش شدند،ی م تر کینزد رفتن به هرچه

  هرچه ستادند،یا که عروس یخانه  در پشت. شدیم

 دود همه بود،  کرده نیتمر یصبور و بودن دار خود

 چادر در را دخترک  یوقت خصوصا . رفت هوا به و شد

 .ماند رهیخ صورتش در لحظه کی و دید عروس دیسپ
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  عاشق کی . بود باخته هم  بدجور. بود باخته دل او 

  فشیتکل پس  نیز دانست ینم که رانیح یباخته پاک

 ند؟یبب را  اسی همچنان است قرار. ست یچ دلش با

 هم باز تواندیم کند؟یم دایپ ادامه هم  با ارتباطشان

 ...ای بماند دوستش

 با را لبش  ریز سالم  و داد دستش به را گل سبد

 .داد جواب م،یمستق ینگاه

 !سالم_

 

  دخترک دل خواستیم انگار . بود ترمحکم او یصدا

 و هستم من . نباش زیچ  چیه نگران که کند قرص را

 خودش یخورده  ترک قلب اما. بمان گرمدل من به

 را  نگاهش اسی. شدیم کی نزد انیپا سوت به داشت

 او از ش،یبایز گل سبد گرفتن با اما گذاشت جواب یب

 او رضا، دعوت به تا ستادیا عقب یکم و کرد تشکر

 .شود وارد هم

 شهیهم از هیسا شد متوجه ابتدا همان یحام

  که شدیم قلبش قوت باعث نیا و است ترمهربان 

  تحمل را  یترکش ستین قرار او جانب از الاقل بداند

 به دیارزیم اما بود یتصنع زیچهمه  اگر یحت. کند



 هنوز  که رضا. مادرش و پدر نشدن ناراحت

  سبحان اگر. آزردیم را او داشت و بود نیسرسنگ 

 رضا ینیسنگ  از حتما بگرداند، را مجلس که نبود

 اسی از بدتر یزیچ  چه و گرفتیم  یبدتر حس

 کرده خبر را سبحان که یکس  به دل در چندبار  مغموم؟

 از یمنف موج  هرچه کرد یسع و فرستاد رحمت بود

 فقط که یامواج. کند رد را شودی م ساطع رضا سمت

 یحساب گرانید با و  رفتندیم نشانه او سمت به

  یلیخ نشستند، همه یوقت.  کردی م رفتار  برخوردخوش 

 نه و دید را  اسی نه چرخاند، جمع در را سرش آهسته

 به و یب یب کنار بود  نشسته هیسا اما! را هاله

 اسی بداند داشت دوست. گفتیم خوشامد  مهمانانش

  کرد، یم نگاه اگر چشمانش به. استیط یشرا چه در

 اسی اما است خبر چه دلش در دیفهم یم شکیب

 .کردیم غیدر او از را چشمانش

 

 ! دهیبع من پسر  از ،یشونی پر  و ینگراندل همه نیا_ 

 

 یوقت اما شد  نجوا گوشش ریز که بود پدرش یصدا

  یحام جز ییجا  هر به او حواس د،یچرخ سمتش به



 در و گرداند اطراف به یسر  هم او پدر، تبع   به. بود

 :کرد زمزمه آرام یلیخ ییصدا با اما شیتشو اوج

  ست،ین قرص پام جا کهنی ا. بابا ستین قرص  پام جا_

 .کرده شونمیپر

 

  رضا. شد تر ی خودمان هابحث  و انداخت گل هاصحبت 

  یجوان. نواز مهمان و  قیرف یرضا همان بود شده

  احترام راحت یلیخ که اشخانواده  یبرا گاهه یتک

 به پا هم سبحان. دیخر خود یبرا را یحام  یخانواده 

 هیسا و گرداندی م صحبت  دور یرو را  مجلس شیپا

  با انگار بود، شده نیالبنام یفتهیش عصر همان از که

  او با مانهیصم باشد، روبرو یمیصم یلی خ یآشنا  کی

 هم زدن  حرف نیح در که یفرد تنها. زدیم حرف

 تا ینگران نیا و. بود یحام بود، اضطراب  دچار

  ،یچا آوردن یبرا زد صدا را اسی ،یبیب که یالحظه 

 و شد وارد یچا  با دخترک. شد هم بدتر نشد، که کم

 داشت،یبرم که یقدم هر. گرفت  جا مادرش کنار هاله

 اش نهیس از رونیب ییجا قلبش کردی م احساس

  بود کرده اعتراف شیبرا آشپزخانه در هاله. کوبدیم

 در است، ساخته او یبرا  هیسا که ید یجد لیشما با



 نیا او و است شده کننده مسحور  و بایز  ،یسادگ نیع

. کرد تشکر لبخند، با و دانست فیتعر کی فقط را

  کدام از ماند مردد لحظه کی و بود دستش در های چا

 در و بود ترکینزد داماد  پدر کند؟ تعارف را هاآن سو

  یخال گرشید سمت و بود نشسته یحام  شیسو کی

  سر. کند تعارف  را هایچا  دم همان از دید بهتر. بود

 به اشاره با مرد  که کند تعارف را اول یچا  تا کرد خم

 :گفت یبیب

 !ما  جادیا ینقشه مادر؟  ستیک_

 ! ما ادیبن یبان مادر؟ ستیک

 .دخترم ترنمقدم مجلس یهمه  به خانوم حاج

 

 یسر لبخند؛ با شد باعث نیا و داشت ییرایگ یصدا

 به ،یب یب کنار  از. بچرخد یبیب سمت به و دهد تکان

 وسط، ز یم چون و کرد تعارف هم زی عز و نیالبنام

  برگشت باز  و نرفت هیسا  و هاله سمت به شدی م مانع

  را یخوشرنگ یچا  یحام پدر بارنیا. مردها سمت به

  یلبخند و اس ی به میمستق ینگاه با و گرفت دست در

 در استرس و دلهره هرچه دخترک شد باعث پدرانه،

 از پر وجودش. بگذارد جا   جاهمان داشت، وجودش



 کرد،یم هرکس یارزان که یلبخند. لبخند و شد مهر

 گرفته مرد نی ا از خوب حس قدرآن. شدیم اشفتهیش

 و کرد جرات رفت،  یحام سمت به یوقت که بود

  نگاه گرید... اما انداخت او به یرچشمیز  ینگاه

  خبر اسی و کردینم نگاهش پسرک. نداشت را یحام

 یوقت و کرد تشکر کوتاه. دلش شانیپر حال  از نداشت

 یصدا. گذاشت زیم یرو  را یچا  یحام رفت، اسی که

 .دیشن خود کینزد دوباره را پدرش

 ! شه محکم  که بکن روتالشت تموم_  

 !گمی م روپات  جا

 ! هیخال من ی خونه  تو جاش دختر نیا

 

 را یحام وجود آتش حرف، نیا با دانستی نم انگار

  ییآرزو. بود  شیآرزو یمنتها نیا. کندیم  تر ورشعله

 وقتآن. ابد  یبرا. شهیهم یبرا . سوختیم امشب که

  شیبرا وقتچیه که اس،ی نام به یدختر و ماندیم او

 !بودند گذرانده هم با  که یکوتاه مدت یحت. نبود
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 در را اسشی عطر یبو و گرداند دور را  های چا اسی

 از. گرفت  جا زیعز و یبیب کنار هم بعد. پراکند فضا

. بود نگاهش ررسیت در گل سبد بود، نشسته که جاآن

 رز از با یز یسبد و بود دهیپرس اسی گل از یحام

 .بود آورده قرمز

 ... ی حام

 .بود نکرده نگاهش که یپسر

 که یبرادر. انداخت ادشی به هم را رضا او، به فکر

 به دیتپیم قلبش. بود زانیگر او به نگاه از دخترک

  بار هزاران و بزند زل برادرش یشده اصالح صورت

 به. بود گرفته او از دلش اما  برود شیباال و قد تصدق

 با را او یغرا تشکر و بود نکرده نگاه  هم الیدان

 لبخند. بود کرده رد رلبیز" جاننوش" کی گفتن

 ترآرام یبرا یعامل بود  شده هم سبحان مهربان

  اضطراب سر از یحام نشست، کهنیهم. شدنش

  یهمه دلهره . کرد مزه راآن و برداشت را شیچا

 اسی  دیدیم کهنیا از اما بود گرفته را وجودش

  دورنگ یچا و انداخته گوش پشت را حرفش

 نیهم شهیهم دخترک. بود گرفته اشخنده اورده،ین



  رفتار شهی هم از ترمتفاوت  د،یرسیم که او به. بود

  یرو را ینگاه ینیسنگ! مالحظه  یب و راحت . کردیم

 با نیالبنام کرد، بلند که سر و کرد احساس خود

  لبخند با را لبخندش. کردیم نگاهش مهر پر یلبخند

 یوقت گرید ی کم. کرد مزه  را شیچا هم او و داد پاسخ

 کسب با که بود یحام  پدر شد، گرم  مجلس دوباره

  را بحث مجلس، بزرگتر عنوان به ،یبی ب از اجازه

 رفت،ی م جلوتر هرچه و یخواستگار  به کشاند

. کردی م احساس شتریب را پسرش  قلب یهاتپش

 خوددار  و محکم همه آن که یپسر شدی نم باورش

  یزیچچ یه از او. باشد باخته را هیقاف نیچن نیا بود،

 گارد از  و برده حالش به یپ هم رضا. نداشت خبر

  از اعاده قصدش بود گفته یحام. بود شده خارج خود

 نیا و بود گذاشته خود دل یرو پا و هاستآن  یآبرو

 داشت مانیا  که چرا. داشت ارزش ایدن ک ی رضا یبرا

 خدا خدا. دانست  خواهد را  یحام عشق قدر خواهرش

 فرصت و رد ینگ یمیتصم یلجباز  سر از اسی کردیم

 آن از یحام که یعشق  دیشا. دهد خود به فکرکردن

 گشتیبرم هربار  اما. شدیم گرمعجزه بود، زده حرف

 خود دارد یسع دخترک  دیدیم کرد،یم  نگاه او به و

 او از را  نگاهش که بد چه و دهد نشان خونسرد را



 شده غیدر هم  یحام از گرید که ینگاه! کردیم غیدر

 و گذشتیم  مهمانان حضور از ساعت کی  حاال. بود

  انداخته ینگاهمین داماد سمت به بار سه دو فقط اسی

 .بود

  جسارت من ن،یهست یب یب و شما تا. دیدار اری اخت_

 .کنمینم

 که رضا به سپرد را گوشش ر،یز به  سر طورهمان

 تعارف او با داماد، پدر یاجازه  کسب بابت داشت

 .کردیم

  اما. دارن جا ما سر رو . جاش سر یبیب احترام_

  پدر حکم شاد، پدرتون روح. یدار خود  یجا شمام

 ! اسی دخترم گردن به یدار

 منقلب درون از اسی گفت،یم که یاجمله   کی هر

 احساساتش  کردیم یسع اما  شتر،یب بغضش و شدیم

  حبس نفس تا کرد بلند  سر لحظه کی. کند کنترل را

.  شد نگاههم  هیسا با که بدمد رونیب به را اششده

. بود مانده رهیخ او به لبخند با و  دیلرزیم لبش

 از. ستین ناراحت او دست از گرید کردی م احساس

 یصبور با و نشست شیروبرو که یوقت همان

 همان دهد؛ صفا شیبرا ییرو و سر کرد وادارش



 و کرد تنش بر را خود  یخواستگار لباس  که یوقت

 که یالحظه  همان گرفت؛ او از را مخالفت یاجازه 

 گرفتم سخت بهت همه نیا اگه ببخش: "بود گفته

  یبدون که. ی ا یب خودت به  خواستمیم. کوچولو خواهر

  قضاوتت  راحت باشن، که هم  نتیزتری عز یحت آدما

 از و یکن  سکوت یوقت تا یبدون خواستم. کننیم

 یحت کنن،یم قضاوتت همه ،ینکن  دفاع حقت

 به سر و بودن خانوم آدما، یبعض. هات نیزتریعز

  یبرا یحرف طرف، کننیم فکر فهمن،ی نم رو یریز

 از تا یش  جماعت همرنگ الزمه یگاه. نداره گفتن

 یدم همان و !" اسی یبمون امان در یاحتمال یگزندها

 سرش ی رو بر را چادر و دیبوس را اشی شانیپ که

 بابت کهنیهم. بود دهیبخش  را او اسی کرد؛ مرتب

  که کردیم آرام را دلش  بود، خواسته عذر رفتارش

 گران،ید مثل و دارد اذعان بودنش پاک به خواهرش

 . ندارد مداوم بودن   یقاض به اصرار رضا، مثل

 زیعز. کرد  باال سر و  نشست دستش یرو یدست

 .زمیعز شو  بلند: گفتیم لبخند  با داشت

 و قیدق  یهانگاه نیب بود مانده جیو و جیگ او و

 یم داشت هم را الیدان حاال. همه مهربان یلبخندها



  ی  حام به جشیگ نگاه. کردی م نگاهش لبخند با که دید

 . دیرس دادش به نیالبنام که بود ریز به سر

 یجه ینت د،یبزن هم با روهاتون حرف دی بر  خودتون_

 ازدواج، یفلسفه از مین یبش ماها تا دیریگی م یبهتر

 .میکن فیتعر من هفتاد یمثنو

  اریاخت یب! یحام با. بزند حرف او با بود قرار پس

 مین نیا یپ  در انگار که او و افتاد رضا به نگاهش

 تمام بارهک ی به بود، زده لهله مدت تمام خواهر، نگاه

 و بست چشم. شکفت  یشاد و عشق از صورتش

 از ینرم به. اجازه شد شیبرا نیا و داد تکان یسر

 :گفت خنده با هاله. هم یحام و  برخاست جا

.  بودم دهیند حرف کم رو  داداش خان انقد عمرم تو_

 !کن باز رو خشی  اتاق تو اسی

 گران،ید کوتاه یخنده انیم و شد یجد  رضا صورت

 .بود بلندتر همه از الیدان یصدا

 بهش من میاومدیم میداشت. چارهیب نداره یریتقص_

 .اسی موافقت واسه یبگذر دیبا من  سد از گفتم
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 :گفت تعجب  با زیعز

 وسط؟  نیا یاکاره  یچ تو_

 رضام از  بزرگترشم، داداش  ؟یچ یعن ی! زیعز ا _

 .گردنش دارم حق پس! دوماه  بزرگترم

 امون به یکنیم ولش  تنها پس؟ یچ  یحام مبچه _

 خدا؟

 با رو ینسبت هرگونه که بگم جان یهم از من_

 .کنمیم بیتکذ داماد یخانواده 

 

. گرفت پوست  خود یبرا و برداشت یپرتقال و گفت

  و حس و بودند شده روبرو اتاق   وارد  یحام و اسی

 حرف و خنده  یصدا دادینم اجازه داشتند، که یحال

 و حس. باشد داشته وضوح شانیبرا گرانید یهازدن

  هم الیدان یها حرف به اسی شدیم باعث  که یحال

 !بزرگترش برادر یهاحرف! نکند فکر گرید

 ؟ینیبش یخوای نم_

  کنار یحام راه سر از" د یببخش: "گفتن با و دیگز لب

 یاکاناپه  یسو کی در کدام هر. ندیبنش  هم او تا رفت



  ش،یپاها یرو  چادر کردن مرتب با اسی و نشستند

 به دانست یم. زدیم ادیفر را اضطرابش داشت

 گرفته را مشیتصم دیبا برسند، که مجلس نیا یانتها

 به را یحام تماس   از بعد امروز، و روزید تمام. باشد

 گرفتن یبرا ... فکر فکر فکر یه. بود گذرانده فکر

 دلش چون کند رد را یحام بود قرار. درست یمیتصم

 .نبود او با

 نبود؟

 مگر؟  بود چطور سپردن دل

 !دانستینم

  نیا در بود  برده یپ کردن فکر روز دو از بعد الاقل

 به احساسش داشت شک یحت. داندینم  چیه مورد

  راحت، همه نیا که باشد بوده یسپردگدل هم الیدان

 !بود رفتهیپذ را فاصله

 !ممنون رنگت هی یها یی چا  بابت_

 استی شوخ یحام حرف  دانستیم. دی گز لب دوباره

 .نشد هالل لبخند  به لبش کرد،  هرچه اما



 قراره تهش و مییجانیا چرا میدونیم که االن... خب _

 حرف یچ  از م؟یکن کار یچ  دیبا نظرت به بشه، یچ

 نشن؟  حساس هیبق و بگذره  وقت که میبزن

 فشرد انگشتانش انیم را  چادر! نداشت یجواب هم باز

  که نیا از کرد حس. کند کنترل را نگاهش کرد یسع و

  نگاهش بود، نشسته سالن در او که یمدت  تمام یحام

 .استشده ریدلگ کرد،یم غیدر را

 ؟!روز چند نیا یزد سر کارگاه به_

 : گفت آهسته

 ! نه_

 داره؟  کار یلیخ_

 .کنم جمع دیبا داره پاش و  ختیر کم هی_

 حاال؟  یکنیم کار به شروع یک_

  به سر هنوز اسی و کند باز  را حرف سر داشت یسع

 .گرفتی م نگاه ریز

 !  فردا پس فردا،. دونمی نم_

 اس؟ ی خانوم_



  دلتنگ هم شیهاگفتن اسی خانم نیا یبرا  حتما

 .نداشت شک. شدیم

 بله؟ _

 ؟ یکن باال روسرت  یخواینم  ای  یدلخور من دست از_

 چشمانش در گذرا یلیخ. کرد بلند سر  و زد یپلک

 و کرد جمع را  نگاهش پالس و جل زود و زد مهیخ

 .دیگز یسکن گر ید ییجا در

 !نمتیبب اس؟ی_

 نگاهش چرا. دادیم اششکنجه   داشت دخترک

 نیا. بودنشان هم با لحظات نیآخر یبرا کرد؟ینم

 .نبود یاد یز یخواسته 

 .شنومیم. د ییبفرما_

 و بود یر یدلگ از پر دخترک لحن. شد جوابش  سکوت

 را او بود، بلد را او ی حام. بود بر از  را او یحام

 .دانستیم

 ...جانیا حضورمون اس؟ی شدم تیناراحت باعث من_

  شده گرفته همه طرف از که بود یمیتصم نیا! نه_

 .نداره ی ر یتاث گهید که منم مخالفت و موافقت. بود

 .دهیم یر یدلگ یبو لحنت_



.  زدیم را  حرفش. شدیم خودش شهی هم یحام با

  دردش. گفتیم هم را دلش درد کرد؛یم را اشهیگال

 .گفت را همان  بود؟ چه

 و من ینه یس تو که یدرد یشکیه جمع، اون تو_

  و تحمل به  میمحکوم هردومون. دونهینم  رو شماست

  دونمینم. نمونیب خبره چه دونهینم یکس  دوتا ما جز

 یوقت خواستیم دلم... اما بود اشتباه انتظارم دیشا

 با کنم،یم نگاه  شما به و گردمیبرم ینگران  اوج تو

 .دیکن آروم رودلم نگاهتون

 اشکرده عرق یموها و  دیکش اشی روسر به یدست

 داشت  سکوت در یحام. داد جاآن ری ز شتریب را

 نیا از دختر، نیا از بود قرار  چطور. کردی م نگاهش

 که یلحظات در درست هم آن چطور؟ بکند؟ دل عشق،

 آماده اسی نداشتن و یدور یبرا را خود کم کم داشت

 بسان شیبرا که یتیموقع نیچن در وقتآن. کردیم

  نکردنش نگاه از داشت اسی گذشت،یم کندن جان

  چه دانستینم . منگ و هنگ. بود جیگ ؟ !کردیم هیگال

  وجنانش از صالیاست! بکند دیبا چه! دیبگو دیبا

 .دیباریم

 ؟!یحام آقا_



 در... سکوت در. ی حرف چیه بدون کرد نگاهش

 تیمعصوم و یسادگ عاشق اول روز  از... فکر

 نگاهش شتریب هرچه  حاال و بود شده صورتش

 !تر فرساجان. دانستیم تر سخت را کندن دل کرد،یم

 نیدیپرس اومده؟ شیپ یمشکل نیپرسیم  من از شما_

  هی نیع... که ییهاوقت تمام مثل ناراحتم؟ و ریدلگ که

 .نیبود همراهم  دوست

. بود ساکت هنوز و برداشته دخترک از را  نگاهش

 آهنگ فضا در که  بود اسی آرام یصدا دوباره

 . نواختیم

 اومده شیپ  یمشکل بپرسم ازتون خوامیم من حاال_

 ؟!دیکن نگاهم خوادینم دلتون یحت که

  شیآرزو خواست؟ینم دلش. کرد نگاهش درنگ یب

 ... فقط. بود

 !دانستینم  هم خودش

 او به نکردن نگاه از اس،ی به کردن نگاه بود، هرچه

 دلش و کردی م نگاهش. بود ترسخت  لحظات، نیا در

 ... هم بعد و شدیم تر ریگبهانه 
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 روز اون یحت. دمتونیند شونیپر همه نیا حاال تا_

 هم بردنتون خودشون با خونه در  از مامورا که

 ! نبود یشکل نیا تونافهیق

 ! امان

 چه او دربدر دل با داشت! شیرو شیپ اس  ی از امان

 رهیخ  یهانگاه  تمام ش،یهاحرف  تمام جواب  کرد؟یم

 شد اش،دوستانه  یهای نگراندل تمام  اش،ی سوال و

 ؟!گفتیم چه! نگاه  و سکوت

 ؟!بود گرفته قلبش یبرا که ییعزا از

 باعث و خوردندی م تکان تکان اسی  یهالب

 .شدندیم او شتریب یآشوبه دل

 ... کم هی نمیهم یبرا. دمتونیند یجورنیا وقتچ یه_

 گفتیم ؟!گفتیم چه.  دهد ادامه تا  شد مانع شرم

 شهیهم ؟!ام دهید یحام و وحده متکلم رو شما شهیهم

  یخال را پشتم لحظات، نی ا در حاال ،یابوده گاهمه یتک

 گفت؟یم را ها نیا ؟!نکن



 را حرفش دیکش خجالت. شد ریز به سر  و دیگز لب

 :گفت آهسته. آمد کمکش به یحام و کند کامل

 ؟ !اسی_

 تک هم او. کرد نگاهش فقط گفتن، بله یجابه

 . افتی باز را شیصدا و کرد یاسرفه

 کهنیا. بود یدوست سر از ،یزد که  ییحرفا نیا_

 ایدر به دل کهنیا. خوبه ی لیخ دوستته،  جمع  حواست

 و دوستت برا یگذریم  خودت یآبرو از و یزنیم

 .باارزشه  یلیخ ،یدیم  شهادت یایم

 که هست نیا به حواست اس؟ی هست  حواست یول 

  بودم؟ عاشقت باشم، دوستت کهنیا از قبل من

 رفته تو واسه دلش که امیاون من هست   حواست

 ؟!بود

 !دونمیم_

  پس. کرد یم یزندگ بارک ی فقط. دهد ادامه نداد اجازه

 !گرفتیم میتصم دلش  یبرا دیبا بارک ی همان

  را ییتنها و یبچگ یرو از ماتیتصم و احساس 

. بود کرده روانه یاگوشه  به قبل،  روز دو همان

 و کرد پاره را خاطراتش دفتر که یوقتهمان



  سرشان بر  ییبال تا داد هی سا به را الیدان یهای ادگاری

 ن  یا از بعد یبرا دلش، یبرا خواستیم. اوردیب

 .ردیبگ میتصم توامان احساس  و منطق با خودش،

 بهتر یکس چه و دانست یم نیبهتر را یحام که یعقل

 ؟!شیتنها دل یبرا َمرد و همراه شهیهم ی  حام از

  یهمراه جز  خواست؟یم چه یزندگ از زن کی مگر

 نبود؟ ! گرید بود نیهم یحام! مرد یادیز و گاهه یتک

 ؟!اس ی خانوم منه به حواست_

 ! نه_

. نبود حواسش واقعا. کرد اعتراف و گفت صادقانه

  به چطور که بود مشیتصم یسو و سمت فکرش تمام

 را نیهم. آورد زبانش بر چگونه و برسد یبند جمع

 .گفت او به هم

  خوامیم  که هیحرف جمع حواسم... من... راستش_

 .بزنم

 ؟یحرف  چه_

 . شدی نم گری د . کند نگاهش توانستینم 

  نیا: داد ادامه نه،یس ی رو کرده میتعظ سر   همان با

 که یمیتصم بگم؟ ممیتصم از کجا، از و  چطور... که



...  من  به طرفش هی شما، به داره ربط  طرفش هی

 !شما و  من سرنوشت شهیم هم شیتالق ینقطه 

 در توانستینم. توانست ینم. کردینم  بلند را سرش

 مثال. دیبگو را دلش حرف و کند نگاه  چشمانش

  همراهم و  ایب! نباش دوست فقط گری د و ایب دیبگو

 اصال؟  داشت را انتظارش اصال؟ شدیم! باش

 !اسی بزن روحرفت _

  عقل نیب میعظ  یکشمکش که بزند را حرفش  خواست

 . خواست پا به احساسش و

 .کردم فکر یلیخ...  خب... راستش... من_

 . کنمیم فکر گه ید جور هی دارم روزه چند

 . روز دو یکی نیا خصوصا! گهید مدل هی

 .بود تمرکزش مزاحم. نداشت دوست  را قلبش تمیر

 به تونهینم... شما جز به کس چیه کنمی م فکر من_

  من خود از شما... ی عنی. باشه کینزد انقدر من

  شتریب .دمیشناسیم شتریب. دیدار رو هوام شتریب

 شما یاندازه به کس چیه . دیکن عوض روحالم  نیبلد

 ...مناسب تونهینم



  زد را آخرش حرف نفس ک ی. بست چشم و دیکش یآه

  روبرو نگران مرد هم کند  راحت را خودش الیخ هم تا

 .را

 سراغ دلم یبرا شما از  تر مناسب روکسچ یه من_

 !ندارم

  سکوت. نگرفت  یجواب یحام از و شد تمام حرفش

 درونش، یایح و شرم تمام با شد باعث او یطوالن

 .کند نگاهش و کرده بلند سر

 .  ماند مات افتاد، ی حام چشمان به  که چشمش

 نیتررنگ یب با که نیا جز داشت را یز ی چ هر  انتظار

 . کند نگاهش ممکن حالت

 او که بود  چه  نگاهش یمعن. دیلرز دلش آن کی

 لب آهسته.  شناختینم را یحام نیا انگار د؟یفهمینم

 :زد

 ؟یحام آقا_

. دیایب خود به و شود خارج  شوک از تا بود منتظر

 آن به را شی جا خشم و شدند تنگ یآن   به چشمانش

 . داد هیاول  یخونسرد



 چهارتا دودوتا با ،یبود  تنها که وقت همه نیا_

 رو شاهکار میتصم نیا کتیکوچ عقل یهاکردن

 ؟!اسی  خانوم یگرفت

 بود؟  چه منظورش. رفت وا

 ...من_

 ؟ !یچ تو_

. نشد خارج آن از ییصدا اما شد بسته و باز دهانش

 بسته را شیپا و دست تند، لحن و نگاه آن با یحام

 . بود

 چند ،یدیشن حرف اون و نیا از ده،یتوپ بهت رضا_

 تو شچاره یکرد فکر ست،ین کامت به ایدن روزه

  شوهر؟ یخونه  کجا؟ به  اونم شدن؟ دور  تو رفتنه؟

 از ازدواج   نیا عاقبت به فکریب ؟ییهوی ؟یجورنیا

 اجبار؟  سر  

 

 نه _و _یس_و _ستیدو_پارت #

 

 خواست ؟!بود یفکر  چه نیا ؟!گرفت بغصش

 داشت هم یحام. کند  برطرف را نشانیب سوتفاهم



 میتصم نیا  فرار قصد به او. کردیم قضاوتش اشتباه

  جهینت نیا به و کرده خلوت دلش با. بود نگرفته را

 .بود دهیرس

 ... من. دیکنیم اشتباه د یدار خدا به_

 و دیکش اسی سمت به را خود  هوا یب و هوک ی  یطور

  دخترک دست که رساند صفر به را شان یفاصله

 یرو هم او یمردانه دست. شد مشت شیپا یرو

 خشن حال  نیع در و نیترکم با. گرفت  جا مبل یپشت

 قسم رو خدا: دیغر صورتش در ممکن حالت نیتر

. نداره  هیتوج حرفت، نیا جورهچ یه که اسی نخور

 . رقمه چیه

 .بود بسته را دهانش. کرد نگاهش مات

 . اسی بود گهی د زیچ هی تو از توقعم من_

 به یزنیم  برچسب ؟!یذار  یچ یپا به رو یچ یدار

 ؟یدرموندگ  ؟ییتنها سر از ؟یچ که تنداشته احساس

  یگفت! چارهی ب یحام آقا واسه سوخته دلت دمیشا ای

  هی ُکنکش دلخوش محض  رفته، اومده، باهام  همه نیا

 ها؟؟. نمونم  نشید   ریز تا بدم بهش مثبت جواب

  َمشک تا چشمانش در شد یریت خروشانش، یها

 دایپ را راهشان هااشک  و  بردارد جراحت شیهااشک 



 تمرکز نتواند شدیم باعث کمشان یلیخ یفاصله. کنند

 هااشک  و انداخت  نییپا را سرش. دیایب خود به و کند

 .کرد پنهان  او چشم از را

 ! دیکنیم اشتباه خدا به_

 کنم؟ یم اشتباه رو یچ اس؟ ی روی چ_

 ... من خدا به... من_

 قسم داشت باز شرم، سر از اما بزند داشت حرف

 نبر  را خدا اسم و نخور قسم بود گفته یحام. خورد یم

  بلند یجا از  ضرب کی. بود کرده یتخط دخترک اما

  به توانستینم ماند،یم اگر. گرفت فاصله او از و شد

 دشیناام پاک اسی. بماند نیبخوش  خشمش عاقبت

 یادامه توان که یحواسیب نیا با خصوصا بود کرده

 دوست از داشت. بود گرفته او از هم را جمالت

 فقط. نبود اصال. نبود روزید تا که زدیم حرف یداشتن

 دوست از دم حاال. اجبار هم هاوقت  یلیخ  بود، احترام

 دیشا. کند ثابت او به را خود نبود بلد و  زدیم داشتن

.  یقیعم یعالقه چیه. نداشت وجود یز یچ  چیه چون

 نیآخر  نیا به ،یدرماندگ سر از  کهن یا به فکر

. رساندیم خشم  به را یحام باشد، زده چنگ  سمانیر

 !دلش و  اسی یبرا هم و. دلش و خودش یبرا هم



 !احمق دخترک  

  نسبت اسی  به توانستیم  که یزیچ نی تر محترمانه

 !بود حماقت دهد،

 نیا گرفتن سر که بود کرده  حساب یاچرتکه  چه با

  و روز کی حرف باشد؟ کنندهکمک تواندیم ازدواج

  یگرید و خود  یشدهتباه یندهیآ با... که نبود دوروز

 کرد؟یم چه

 :دینال هیگر  با اسی رفت، که قدم کی

 !یحام آقا_

 چه و کردیم فکر چه خود با. سمتش به برگشت بُراق

  انگار. دیشن یم را قلبش یها تَرک یصدا ! بود شده

. بدهد جان تا باشد فشرده دست در و گرفته راآن یکس

  یعصب آن، از شتریب اما بود  نشسته چشمانش در ینم

  او انگشت، یاشاره  با و سمتش به شد خم پس. بود

 .کرد ساکت را

 ور حرفات . فقط شو ساکت! اسی نگو ی چی ه! سیه_

  تحمل تمیظرف  از شتریب منم! کپنت از شتریب! یزد

 .کردم

 بود؟  یرفتار چه نی ا. شکستیم داشت را دلش



 ؟یحام  آقا هیرفتار  چه نیا آخه. فهممینم من_

  پشت را خجالت و دیکش صورتش به یدست

 . گذاشت جا  شیهااشک 

  که یحس از د،یگفت عالقتون از شما یزمان هی_

 یچ همه کردم  رو فکرام من یمدت بعد   حاال د،یداشت

 و خودم همه  از اول. رو یچهمه. گرفتم نظر در رو

 ... یپَش االن شما کهنیا مگر. رو دلم

 در همآن بود شده کنترل قابل ریغ  یحام  پوزخند

 . زدیم زار حالش  به داشت دلش کهی حال

 نذار! نده ادامه! لطفا! لطفا. نگو یچی ه. اسی_ 

 که یا"نه "  جواب یبرا رو روز کل من.  شه تر خراب

  یهمه که امروز، فقط نه. گرفتم عزا یبد بود قرار

  اما. بوده نیهم حالم. بوده نیهم کارم چندروز نیا

 دنیرس آخر به شون  یپر  رو امروز کل. شتریب امروز

 . شهیهم از ترشون یپر. بودم هامآرزو 

  هم را شیهاهیگر او اما بزند یحرف تا داد تکان یسر

 : داد ادامه و گرفت دهیناد

  دلم فقط من یول! یهست هنوزم. آره یبود آرزوم تو_

 !که خوادینم رو معمه هیهمسا  دختر



 .دیسر نییپا اس ی یگونه از یگر ید اشک

 سر از که رو معمه  یهیهمسا دختر کنه غلط من دل_

 اگه االن  تا. بخواد بگه، بله بهم خوادیم یدرموندگ

 مدل نیا با االن بودم، نخواستنت و نداشتنت شون  یپر

 ...اتیعقل یب  و خواستنت

 قایدق. رفت عقب به دوباره و داد تکان تاسف از یسر

  آتش یرو  هاله که ییاسپندها  همان هیشب بود شده

 .دندیپری م نییپا و باال و ختیریم

 اشک چشمان در زد زل و دیکش صورتش به یدست

 انیم از و فشرد دستش انیم را چادرش.  دخترک زیر

 : گفت اششده دیکل یهادندان

  نیا از من با یشیم بلند االن. کنپاک روصورتت _

 و ساکت م،یبر ما که یوقت  تا بعدم. رونیب یایم در

 هم یکس به یحت. یگینم  یچیه و ینیشی م حرفیب

 خب؟. یکن نگاه ستین الزم

 ...آخه_

 فقط. بزنم حرف من تا ینی شیم. اسی مطلق سکوت_

 .من



 فاصله او از و کرد  صاف را اشدهیخم یزانوها 

 صورتش و  ردیبگ نفس تا داد اجازه او به یدم. گرفت

 با تا ستادیا کنارش بعد و بخشد یخالص اشک از را

 خنده با همه اتاق، رونیب.  بروند رونیب  اتاق در از هم

  همه انگار. بودند گرفته گرم هم با شاد و بلند یها

 !دی با که ییها آن جز بودند شاد

 

 چهل _و _ستیدو_پارت #

 

  صورتش یپهنا  لبخند و دید را ها آن الیدان نفر نیاول

 .کرد پر را

 و وهیم یهرچ ته! آوردن فیتشر باالخره! خب  خب_

  حرف مگه  چقد! ما که میدرآورد بود ییچا  و ینیریش

 هم؟ با دومادا عروس دارن

 :گفت خنده  پر هاله

  خبر معلومه سن، نیا تا یموند یاوقل عزب شما_

 !بازارش از یندار

 از یاسم اگه شم کور اده؟یز تونتجربه  شما ا _

 دم؟ یند من بودن کجا. باشم دهیشن سمتت خواستگار



 ... مگه! درآد چشت تا_

 :گفت خنده با کلشانکل انیم زیعز

 دیکن صبر! هم جون به افتادن دوتا نیا باز. بابا یا_

 شد؟  یچ  جهی نت نمیبب

 نداد اجازه  یحت یحام و بود دانستن مشتاق همه نگاه

 که نیهم. شود ریجاگ مبل یرو درست  دخترک

 :گفت کوتاه و گرفت ی نفس نشست،

. ارهیبس فاصله اس،ی خانوم تا من  از متاسفانه_

 !دیببخش  یهمگ. نبود قسمت

 کردیم حس. هم دادن ادامه تاب. نداشت ماندن تاب

 خود در را او و شودی م یخال شی پا ریز نیزم

.  بود شده  سخت شیبرا ماندن که بس از. بلعدیم

 مادرش سوال پر چشمان از و داد تکان یسر

  انگار. بود درآورده پا از را همه  سکوت،. ختیگر

 دهان در ینیریش. منجمد و خی. بودند بسته لیقند

 سر فقط داشت، را انتظارش که رضا و  دیماس الیدان

 رفتی م گریدک ی چشمان  در همه نگاه.  گرفت ریز به

 به سر و ساکت هردو داماد و عروس و  گشتیبرم و

 یصدا هی شب ییصدا بود، نیسنگ که َجو . بودند ریز

 :گفت  آهسته مغموم، متاسف، ،خسته اما ز،یعز



 ! توناجازه با_

  بد یحام . دیگز لب شتر یب اسی و شدند  برپا همه

  شده یقاض هم یحام. بود کرده صادر شیبرا  یحکم

 زاریب بود، قضاوت و یقاض  هرچه از ابد تا او و بود

 و دیشنیم را کردنشان یخداحافظ ی صدا. شدیم

. دیبوس را صورتش هاله. کند باال سر  نداشت جرات

 آغوشش رادر او هم ن،یالبن ام و کرد بغلش زیعز

 با داشت یهرکس. دیبوس را شیرو  هم و فشرد

 اسی و آورد یم جا به ماندن و رفتن تعارف  یگرید

 که بود یحام به نگاهش. سالن یانتها بود مانده

  ،یکس نشد متوجه دخترک و داشتیبرم  قدم سخت

 .است ستادهیا کنارش یک از پدر، کی مثل

 یاعتقاد قسمت به که من یول! قسمت گفت یحام_

 که منم پسر. سازنیم آدما خود رو ندهیآ گمیم ندارم،

 .شندهیآ ساختن یبرا باال زده روناش یآست  وقته یلیخ

  به کردن نگاه جرات او و بود اسی به صحبتش  یرو

 .نداشت را پدر نیا

  که ییپا جا  از. دارم مبچه  قراریب دل از خبر و پدرم_

 .کنه محکمش خواستیم و بود برداشته  سست



 ها حرف نیا با. کرد نگاهش  و سمتش به برگشت

 و هو کی. نه ذره  ذره. کشتیم را اسی داشت

 قطره ک ی که بود متالطم قدرآن نگاهش. یناگهان

. شکست مرد چشم در و دیفروچک  آن از اشک

 : خواند  رلبیز و زد اسی یرو  به یتلخند

 است کردن آه من کار یکن یم نگاه تو تا_

 است کردن نگاه چه  نیا تو چشم یفدا به یا

 غم طیمح نیا در که  یا ار،یشهر به  برسان خود

 است کردن تباه عمر دنم،یکش نفس تو یب

 ار ی شهر#

 

 .زد رونیب جاآن از هم او و گفت

 .بود نکرده اشتجربه  وقتچیه که یدرد و ماند اسی
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  صدایب ظاهر  به و بود برده فرو بالش در را سرش

 را، ادشیبن یحام. ستیگریم بلند بلند دل، در اما



 ریز از که ییصدا. بود  دهیفروپاش هم  از را انشیبن

 اما بود پچپچ به هیشب د،یشنیم اتاقش  یپنجره 

 ،یحام بود؟ کرده چه او با یحام. نبود توجه مشتاق

 مراقب و خواندیم را نگاهش خط شهی هم که یمرد

 اوج به را  او حاال بود، غمش و احوالش اوضاعش،

  بعد بود  دهی پرس او از روزآن. بود رفته و رسانده غم

 و کنم؟  نگاه گرانید چشم  در ییرو چه با ن،یا از

 به دی با همه از قبل اسی. بود گفته راست یحام

 در ییرو چه با بود قرار. دادیم پس جواب خودش

  را غرورش را، دلش را، خودش جواب کند؟ نگاه نهیآ

 یکس به را قلبش که بود بار نیدوم یبرا داد؟یم چه

  بار از بارنی ا زجر. شدیم  زده پس و کردی م شکشیپ

  الیدان نخواست وقتچ یه که ییاو. بود  شتریب هم قبل

 ممکن شکل نیترساده به شود، احساسش متوجه

 کارش یمعن. بود افکنده یحام  یپا و دست به را خود

 دوست به اقرار  آدم   کجا اس ی وگرنه! گرید بود نیهم

 عمر تا! بود گرفته هم  یجواب عجب  و بود؟ داشتن

  و یطوفان نگاه. کردینم فراموش را شب نیا داشت

 عمر تا. کردینم فراموش را یحام تلخ  یها حرف

  او از خبر. کردینم فراموش را یحام" نیا" داشت،

 کوتاه ی" چرا" جواب در یحرف چ یه که نداشت



  یزدهغم صورت  و پدرش حرف پر چشمان مادرش،

  و زدیم حرف زیرک ی که هم زیعز. نداشت خواهرش

  سکوتش که یَجو. دارد  نگه آرام را َجو داشت یسع

 تکان سر  تاسف سر از مدام الیدان.  بود ترسناک

. بود سوخته بد دلش. بزند نداشت یحرف و دادیم

 کی از کم که یزیعز ییپسردا یرفته کف از دل یبرا

 اسی جواب که زدیم را حدسش. نبود شیبرا برادر

  زیچ یحام  شوق و ذوق همهآن  حرف اما باشد یمنف

  که انددهیرس توافق به هم  با کردی م فکر. بود یگرید

. است آمده انیم به یجد همه نیا ها خانواده یپا

  زیچ ،یشیاندمصلحت  کی جز شدیم باورش دیبا یعنی

  یحام خراب حال نیا پس نبود؟ انیم ن یا در یگرید

 کرده پر را سرش  تمام الی خ و فکر بود؟ جهت چه از

  حال به  خوردیم افسوس و دیکشیم آه فقط و بود

  آرام را خود تا کردینم یتالش چیه او. یحام یآشفته 

 در رفتنش روقدم و سکوتش  با علنا و دهد نشان

 آمده شیپ اتفاق نیا از حد چه تا داد یم نشان اط،یح

 دیکشیم قیعم نفس و رفتیم راه مدام. استیعصب

  کرده درک را حالش همه. داشت یصبور در یسع و

  خودش هروقت او تا بودند مانده خانه داخل که بودند



  یلیخ از او. هاله  جز همه. کند باز زبان خواست

 . زهای چ یلیخ. داشت خبر زهایچ

 شه؟ درست   یزیچ قراره نزدن حرف و رفتن راه با_

 داخل برو: گفت تند و  کرد فوت صدا پر را نفسش

 .ندارم دن یشن حتینص یحوصله  اصال االن. هاله

 من الزمه مگه کنم؟یم حتتینص دارم مگه حت؟ینص_

 یدونیم. یعاقل خودت شما داداش؟ خان  کنم حتتینص

 . هیچ نادرست هیچ درست

 .ندارم حوصله برو. داخل برو گفتم. هاله  کن ول_

  رو اشکش که یزد حرف  یجورنیهم  هم اسی با_

 !حوصلهیب و بداخالق یجورنی هم ؟یدرآورد

 . بست چشم و دیکش ریت مغزش! اسی آخ

 اتاق، تو نیرفت یوقت که بود تونی زیچ  هی دوتا شما_

 .نیکرد رییتغ همهاون نیبرگشت  یوقت با

 ! کن بس. هاله بسه_

 اسی شیپ  آشپزخونه تو وقت همه اون خودم من_ 

. رونیب اومدیم اتاق از سر  آخر که نبود یاون بودم،

  یول شوق و ذوق همه اون با که ینبود یاون شمام

 تو دونم  یم من. یگذاشت شیپ پا استرس عالمه هی



  آخرش، چون. بود شما ریتقص شد، یهرچ  اتاق اون

  داداش. ختیریم اشک داشت که بود اسی اون

  یز یچ هی وسط نیا زدیم  داد داشت شی اشک یچشما

 .رهیتقصیب  اون که شده

  شیصدا کرد یسع. سمتش به برداشت ز یخ  و دیچرخ 

 چندان که بود نیخشمگ قدرآن اما. اوردیب نییپا را

  یزیچ. دیرس هم اسی گوش به شیوصدا نبود موفق

 !پچ پچ به هیشب

 یگرفتجهینت و یکرد فکر  یهرچ! آره هاله، آره_

. یند هم شادامه. ینکن بازش بهتره یول. درسته

  جوابشو. میرفت که بود، رفتن یخواستگار  هی به قرار

 . شخانواده و اسی هم م یدونستیم تو و من هم هم،

  وسط نیا فقط: افزود و آورد ترنییپا یلی خ را شیصدا

  طیشرا که میبود کرده دواریام خودیب رو بابا و مامان

 لیدل که؟ یمتوجه.  ندونن یزیچ کردی م جابیا

 !گمیم رو یخواستگار 

. دیچک هم او اشک و داد تکان یسر  ناباورانه

 اما است آمده گرفتار یبرزخ بد در برادرش دانستیم

 دیشا تا آورد شیرو به را نیا. دانستینم را لشیدل



 و کرد نجوا مثل را شیصدا. برسد یبهتر یجه ینت به

 :گفت نیغمگ

 ...چرا. دیدار دوست روگه یهمد دوتا شما داداش_

 ترمیعصب و شو ساکت توروخدا. هاله  نه... نه_

 . نکن

 یدار هنوز شما داداش؟ یکنیم فرار ی دار یچ از_

  برات اسی ؟ یندار دوسش نه؟ یگیم و  یزنیم پر پر

  باهاش که  ییهاآمد و رفت یهمه  تو و زهیری م اشک

 هم که اونقد ؛یمهم براش چقد داده نشون داشتم

 خاطرت به هم و شهیم هاتبودن اعصاب یب متوجه

 دوست یگیم وقتاون کشهیم دست آبروش از

 داداش؟  نبوده ست؟ین وسط نیا یداشتن

 

 دو_و _چهل_و _ستیدو_پارت #

 

  تمام را حرف شد باعث و زد  صدا را نامش بلند زیعز

  پاره تکه  را یحام روح  تمام شیهاحرف رگبار. کند

 . بود کرده

 .جفتتون  با. داداش یکرد بد_



 .بود سوخته دلش و بود خواهرش

 اتاق به چندبار . بود سوخته دلش هیسا که قدرهمان

 نداشت دل و دید خواب حالت  به را خواهرش و رفت

 بقبوالند خود  به خواستیم رضا اگر. بگذارد  شیپ پا

 اندگذاشته سر پشت را  یصور یخواستگار کی که

  با. دختر کی. بود زن کی  او. توانستی نم هیسا اما

  حاال کردیم درک. حساسش و پاک احساسات  تمام

 چشمان از دهیچک اشک نم او. دارد ی حال چه اسی

 از و گرفت دست در را یگوش . بود دهید را خواهرش

 امیپ و نشست پله نی اول یرو. رفت رونیب اتاق

 . داد جواب را سبحان

  اگه من. چطوره حالش نمیبب فردا تا. خوابه که فعال_

  ضیمستف رو شخانواده و طرف  یکل تا بودم،

 !که بردینم خوابم کردمینم

  خواهرت جواب. گهید هیخواستگار  چرا؟ ضی مستف_

  به روجواب خودش خدا بنده پسر که بوده یمنف هم

 .آورده زبون

 !بود الیخ  خوش چه چاره ی ب سبحان

. داشتم رو  یخواستگار نیا استرس چقد من که آخ_

.  میش راحت برسه وقتش گهید یک گمیم  استهفته هی



.  سبحان یکرد آرومم چقد  اومدنت با یدونینم یول

 .یباش هم تو خواست که رضا از یمرس واقعا

  شک. چرخاند اتاقشان سمت به را سرش و نوشت

.  آمد نخواهد خواهرش چشم به خواب صبح تا نداشت

!  همسرش و نیالبن ام هاله، مثل  ،یحام مثل درست

  نییپا هاپله از. بود ختهیر هم به جورک ی یهرکس

 روز فردا. شد یبیب اتاق  مهمان را  خواب و رفت

  خلوت خود با اسی داشت دوست و دیرسی م یگرید

  هم گرید یفرداها  و رفت  فردا! یعبث دیام چه اما. کند

 کرده یآشت رضا با. نشد سابق  اسی گرید اس،ی و آمد

 هم با کمتر. نبود انشانیم سابق تیمیصم اما بود،

.  کردندیم کار ریدرگ را خود شتریب و زدندیم حرف

 غروب یحوال  تا و رفتیم کارگاه به هاصبح  دخترک

 به بود خورده گره  اش یزندگ. ماندی م جاهمان

 که یلیوسا تمام و سمباده و رنگ و اره و هاتخته 

 چیه به . یهنر اثر ک ی  ساخت به شدندی م منجر

 کرد،یم کار ای. گذراندینم بطالت به را وقتش عنوان

  در که ییها کتاب. افتادیم مدل کردن دا یپ دنبال به ای

  یبرا تا بود گرفته هیسم از رفتنش،  باشگاه زمان

 گذاشته کنار یکل به هم را شود آماده بعد سال کنکور

 یادامه به گرید اما بود سیتدر اش عالقه. بود



 که یکار نی هم در توانستیم. داد ینم ت ی اهم لیتحص

  از یکی و یمحمدمهد. بپردازد هم سی تدر به هست،

 او و شدندیم شاگردش هفته در دوروز  هم دوستانش

 ای زی م هیسا کمک  با گشت،یبرم  خانه به یوقت

 نداشت نا ی خستگ از گرید و دیچیم را شام یسفره

  نخست یروزها برخالف. دهد دانیم افکارش به یلیخ

 نیماش یصدا  شدن خاموش و روشن بار هر با که

 یوقت ای افتاد،یم خروش و جوش به دلش ،یحام

 و آمدند دارشانید به یخداحافظ یبرا یحام  یخانواده 

  داشت هنوز هاله و کردند یخداحافظ حرارت پر او با

 به چشمش مدام که تولدش روز ای. ختیری م اشک

  امیپ شیبرا یحام جانب از دیشا بود شده خشک تلفن

 دارشانید به زیعز که یمواقع ای برسد، یکیتبر

 شیها حرف دل از تا کردی م زیت گوش او و آمدیم

 .بداند و  بشنود یحام درمورد یزیچ

 ادی گرید. نبود  هم منتظر اسی آن به هی شب گری د حاال

. بگذراند یحام نام بدون را روزگارش بود گرفته

 وادار را خود او اما نبود یشدن فراموش ادشی گرچه

  ییهوا او سمت به نگاهش و فکرش  دلش، کردیم

  و شده دانشگاه وارد روزها همان دانستیم. نشود

 مقطع در  هم و کند یم کار شرکت در  هم همزمان



  الیدان و زیعز دانستیم خواند، یم درس سانسیلفوق 

  از اما ردینگ یمجرد یخانه تا اند شده  رفتنش مانع

 هم کنار و گوشه  اخبار نیا به گرید بعد، به ییجا کی

 را نشیماش گاه آمد،یم رفت،یم. نداد بها گرید

 که خواستینم. دیدی نم را خودش...  اما د،یدیم

 را اش خانواده ای داد یم بیفر را خودش. ندیبب

  که بود کرده خو روش نیا به قدرآن اما  دانستینم

 وارد و گذاشت سر پشت را زییپا  یروزها تمام

 کی هم خواهرش  عقد از. شد زمستان زانیربرف

 آمده کنار طیشرا نیا با  همه حاال و گذشتیم هفته

 تا گرفت قرار راهش سر  بار چند که ایدن یحت. بودند

.  نداد او به ییبها  نیکوچکتر اسی و بزند حرف او با

  یحام و اسی به نگاهش گرید که  الیدان یحت و

  استخاره و پرداخت یم خودش به شتریب. نبود یسوال

. نگفتنش و  گفتن نیب بود دودل که یحرف گفتن یبرا

 یخواسته  را، حرفش تا کرد باز زبان  بارها و بارها

 موفق هم باز اما بگذارد انیدرم زیعز با را دلش

 .شدینم

 یهانگاه   از. بودند کرده خو یزندگ با ینوع به همه

 یزندگ و بود نمانده یباق ی ز یچ هم ها هی همسا معنادار



 گذشته شب آن از ماه سه . دادیم ادامه خود راه به

 .بود  دهیند را یحام  هم بارک ی اس،ی و بود

 *** 

 

 رضا؟ _

 ! نه_

 !داداش_

 ! نه ه،یسا نه_

. گذاشت زیم یرو را آب پارچ و کرد ینوچ هیسا

 . دید گرفتن شماره مشغول را او و نشست  کنارش

 .نرم زشته. کردن دعوتم  نه؟ یگی م چرا  خب_

!  شام بعد نه. یبمون رو شام فرداشب کردن دعوتت_

 ! صبحش تا نه

 

 سه _و _چهل_و _ستیدو_پارت #

 

 اما شد متوسل او به و داد  یبیب دست  به آب یوانیل

  پر قاشق که طورهمان رضا. نشد نگاهش متوجه او



 یبرا چپاندیم دهانش در را یزعفران یپلو از

 .داد ی نم جواب. گرفت را شماره بار نیچندم

 .نبود بردار دست  هم هیسا

  که گفتم چندبار . رضا مونمیم جااون شب  من یول_

 !یبدون

 ! یکنی م جایب یلی خ تو_

 خب؟ یچ یعنی_

 هی که هوله چقد دختره بگن یشیم باعث که یعنی_

 شبم تازه که بود تعارف هی لنگ عقد، از بعد هفته

 ! بمونه بخواد

.  شده ماه چند که هم ینامزد. میکرد عقد روزه هشت_

 آقا میبود  خونده تیمحرم  یغهیص  اولم همون از

 ! ارین بهونه خودیب! داداش

 را شیپا یکم و گذاشت زی م یرو را یخال وانیل یبیب

  جمع یصورت با. شود ترکم دردش تا برد عقب و جلو

 : گفت شده

 موندن شب  سر  . هیزیچ خوب هم ایح! دختر کن شرم_

 ؟یکنیم  بحث داداشت  با یدار شوهرت پدر خونه

 مش؟یت تو یری م چرا تو ؟یبیب ا _



 انقد بخور روغذات! کوفت و یبیب: گفت کالفه رضا

 تا کو حاال. خوردم یچ دمینفهم. رفت سرم نزن حرف

 فرداشب؟

 هم ساعت به حال همان در و کرد تکرار  باز را شماره

 ! یمتوال بار نیچندم یبرا. کرد ینگاه

 .دیرس هیسا داد به یبیب

  مخالفت چرا . مادر نگو  خواهرت به جورن یا هم تو_

 دست گهید ارشیاخت کرده، عقد زن ؟یکنیم

 . بگردم دورت شوهرشه

 به ظیغ با  رضا و انداخت باال ییابرو  یشاد با هیسا

 .کرد نگاه رزنیپ

 شهینم هم یجورنیهم رون یا. نارویا  نگو یب یب_

. نکن پرروش گهید تو! یعباس حضرت کرد جمعش

 شد؟ خاموش چرا نیا بابا یا

 .دیکوب زیم یرو  خشم با را یگوش و گفت

 ؟یک: دیپرس هیسا

 هنوز شده هشت کینزد ساعت! گهید اسی ؟یک_

 !که ستین  کجا چیه  قشنگ چش جز فکرت . ومدهین

 .کرد نگاهش رتیح با



 گرم سرش خواهرت باشه دیبا خداتم  از! رضا وا_

 به سرش خواهرشون آرزوشونه ملت . شهیزندگ

  آقاش قشنگ یچشا ی  پ دلش و باشه گرم شیزندگ

 !باشه

  چنگالش رضا شد باعث و  داد گردنش به یتاب و گفت

 .کند پرت سمتش به را

 . بکش خجالت! ایح کم هی. هیسا خفه کمه ی_

 اش یکفر یحساب. دیخند بلند و برداشت را چنگال

 .نبود بردار دست و بود کرده

 یدونیم نرم؟ من که یشیم دیسف و سرخ یه یدار_

  نیهمچ! که نداره ینگران اسی یبرا! بابا بعدم. رمیم

 ایدن نیا تو اصال گهید کارگاه، اون تو رهیم که

 .شهیم کارش گرم  سرش. ستین

 حاالم داد،ینم جواب االن تا رو ش یگوش آخه_

 ! خاموشه

  روشامت. البد شده خاموش  که یزد  زنگ انقد_

 . کمکم شهیم  داشیپ. بخور



  جا از رضا شد باعث اط،یح در قفل کردن باز یصدا

 سرک  رونیب به آشپزخانه یپنجره  از و زدیبرخ

 !اسی. بود خودش . بکشد

 ؟یدینم جواب رو وامونده اون چرا ؟ییکجا معلومه_

 .داد نشانش را هالون ینا و بست را در

  و خرت همه نیا ته. بود لمیوسا تو یگوش! سالم_

 .دمینشن. پرت

 .کرد خی شامت ایب بجنب_

. کرد پر باز  را بشقابش و نشست شی جا سر دوباره

.  بود شده شتریب شیاشتها بود، آمده  اسی که حاال

  چوب: گفت  پر توپ با هیسا نشست، اسی کهنیهم

 ! خانوم یسوگل ها شهیم  پر داره خطت

 کردنش، پر حال در او و گذاشت شیبرا یبشقاب رضا

 .زد زل هی سا به یسوال

 ؟ یچ یعنی_

  یخط  خط رو رضا ی ه ،یایم رید یه که یعنی_

 دلش که خودت به. من جون به یندازیم یکنیم

 ننه من   با  مخالفت شهیم شجه ینت بگه، یچیه ادینم

 . نایا سبحان یخونه  برم نتونم که مرده



 داشت. خواند را زیچ همه ته تا ح،یتوض نیا با اسی

 . خواستی م یاری او  از التماس، با

  یربط چه من اومدن رید به نایا سبحان یخونه _

 یعنی. نرو یخوایم برو، یخوا یم. شوهرته  داره؟

 ؟یبر نذاره خوادیم رضا

 یاجازه  لنگ شونیا امیلیخ: گفت حرص  با رضا

  روز گذاشت که کردنش کار هیقض مث  شده! منن

 برا هم  ساکش االن دونمیم. کرد  خبرم  هیافتتاح

 . بسته فرداشب

 بمونم؟ شب برم؟ یعنی: گفت ذوق با هیسا

 مگه: گفت یخونسرد با دوباره اسی رضا، از قبل

  یبگ شب آخر هابچه  مث شهی م روت ؟ینمون قراره

 شده؟  رمید خونه، دی برسون رومن

 !اسی کنا بس تو_

 رو؟ی چ_

 به را رضا تا زدیم راههیب به را خود  داشت قشنگ

 .برساند اتفاق نی ا یدرست باور  

 شب؟ جااون بره کردن  دعوتش گهی نم مگه_

 !هاشه یقانون و یشرع زن ش؟ی نذار یخوایم



  بود شده کم که بود وقت ی لیخ شاندونفره یهاصحبت 

 چند از تر یطوالن اسی  با داشت هامدت بعد رضا و

 که یروز همان از کردیم حس. زدیم حرف جمله

 خود حرف سر اسی ،ینیب ینم مرا گرید بود گفته

  نیا. بود کرده غیدر او از را سابق اسی و بود مانده

 یبرا قبال که بود یصبور  و مهربان خواهر هیشب کجا

 چند حد در فقط حاال و دادیم جان تخمش و اخم کی

 کرد؟یم صرف وقت شیبرا قهیدق

  رضا. کرد جمع  را هاظرف و کرد تمام را کمش یغذا

 کرد یم یباز  خود یغذا با داشت که بود  وقت یلیخ

  تا طورنیا که اسی. بود فاصله نیا ی پ حواسش و

 !دیبریم دل اگر هیسا به یوا کرد،یم

 رو؟ بشقابت بردارم ؟ یخور ینم_
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 احساس. داد اسی دست به و زد پس  را بشقاب

  ینور سال    صد د،یجد اسی تا میقد اسی نیب کردیم

 به و نشست زیم پشت جاهمان . استافتاده فاصله

 نیا در یزندگ روح انگار. دوخت چشم  او حرکات



 بود محضش استقالل آن، از شیب اما بود مرده دختر

 نیترسخت یبرا گرید اسی. آزردیم را رضا که

  یرو فاصله یه و شدینم متوسل او به  هم مشکالتش

. انداخت  دمغ یهیسا به ینگاه. انداختیم فاصله

 و آزردیم را خواهرش دو  داشت که بود بار نیچندم

 اتاقش، به رفتن نیح و برخاست  جا از کرد؟ینم بس

 مهمون صبحونه فرداپس بگو سبحان به: گفت بلند

 نیری بگ  پاچهکله ن،یگردیبرم که راه سر. میاون

 . نیاریب

 .زد لبخند کوتاه و دیشن را ه یسا بلند غیج

 !خدا به عاشقتم. رضا  عاشقتم_

  کف یهادست و چسباند اسی تن به پشت از را خود

 . داد فشار  دستش دو هر انیم محکم را آلودش

  چطور دم یفهم! خانوم یآبج میهست شمام  مخلص_

  مشکل هی بازم. بده اجازه که یزنیم رومخش  یدار

 !شد حل خانوم یسوگل یتوانا دست به گهید

 اسی ونیمد را نیا و افتادیم پس داشت یخوش از

  اسی به نسبت بود کرده ثابت شهیهم رضا. دانستیم

 ی شگیهم  موضع از هایتازگ و دارد ی کمتر یجبهه 

  باز و گرفت دست در را یگوش. بود رفته ترعقب هم



  او و دیخوابیم زود رزنیپ. شد یبیب اتاق مهمان هم

 پا هم او. بزند حرف سبحان یبرا صبح  تا توانستیم

 هم با یها  لحظه ینیری ش از. دادیم ادامه شیپا به

  انگار و سپردندیم یفراموش به را خواب بودنشان،

 نیا. برود کار سر دیبا را بعد روز مرد، که انگار نه

  عقدشان از که یاهفته ک ی نیا در هایدارزنده شب

 یگوش  نور چندبار. بود شده هم شتریب گذشت،یم

  باز اما کردی م بدخواب را او و آزردیم را رزنیپ

  ادامه قدرآن. بزند را اری با زدن حرف دی ق نبود حاضر

 را یگوش شد مجبور و دیکش ته یگوش شارژ که داد

 خدا او و بود رفته رضا د،یرس که صبح. بگذارد کنار

 هم با مورد نیا در باز ستین قرار که کرد شکر را

  را مخالفتش دیشا که بود دهیترس چشمش. کنند بحث

 .کند مطرح نو از

 *** 

 شب تا ردی بگ رضا از را اشاجازه  بود  توانسته هیسا

  شام، یجا به اما کند صبح  همسرش پدر یخانه  در را

  بود نیا. بود  گذرانده سبحان با را بعدش به ناهار از

  یچاره تا بازگردد خانه به زودتر شد مجبور اسی که

 کار ادیز یبیب دادندینم اجازه هایتازگ. کند شام پخت

  با و باز  در که شود خانه وارد تا انداخت دیکل. کند



  جواب و کرد  سالم او به لبخند با. شد  روبرو یبیب

  ای یماریب  رنجور   کهنیا  از شتریب اشچهره . گرفت

 .بود نگران باشد، یخستگ

  چش خانوم زیعز نمیبب برم من. مادر خونه   برو تو_

 . شده

 ز؟یعز شده یچ  مگه_

 بپرسم، رو حالش  زدم زنگ. صبح از بود ندار حال_

 .شدم نگرونش دل. نداد جواب

 .کرد نگاه اطشانیح باز در به و برگشت

  جواب چرا یعنی. ستخونه حتما پس. بازه که در_

 نداده؟ 

  مادر خونه برو  تو. باشه شده بد حالش ترسم یم منم_

. بخور کن گرم . خودت با  ینبرد هم ناهارت. یاخسته 

 .گازه رو

 زیعز نمیبب برم. خورمیم  بعد امیم. فعال خواد ینم_

 .شده یچ

: گفت بلند و زد در به یاتقه. شد جدا او از و گفت

 ن؟ یستین ز؟یعز جون؟ زیعز

 .آمد شیپ هم رزنیپ. دینشن ییصدا و ماند یکم



 داخل؟  امیب ن؟یاخونه زجونیعز_

 نکرده ی خدا میبر. یموند  یچ معطل. مادر برو_

 .باشه نشده شیطور

  و شود وارد یبیب اول  داد اجازه و داد تکان یسر

 نیماش  گذاشت، خانه  در که پا. شد داخل خود بعد

 جانیا یعنی. شیهامردمک  در دیخل و  شد ریت یحام

 او، تعلل به اعتنایب رزنیپ و گرفت گاز را لبش بود؟

 کهنیا اما دیدیم ادیز را نشیماش. رفت شیپ لنگان

 حضور جاآن هم او که باشد شده پارک یاخانه  داخل

 که داشت  را یگنجشکک حس. کردیم نگرانش  دارد،

 نفسش و زد یم رونیب نه یس از داشت کوچکش قلب

 سرش و بود او نیماش به نگاهش. آورد یم بند را

  یروزآن مثل. نیرزمیز سمت  به دیچرخیم اریاختیب

 نیرزمی ز از یحام و و اوردیب لچهیب بود رفته که

  با بار نیاول که یروز مثل ای. بود شده  ظاهر مقابلش

 را یبیب یصدا. بود شده روبرو خانه نیا در او

  نیب بود مانده. زدیم صدا  را زیعز داشت که دیشنیم

  حتما بود، جان یا یحام اگر کرد فکر. نرفتن و رفتن

  او یصدا دیشا گذشت فکرش از باز اما.  دادی م جواب

 برداشت عقب  به یقدم. استنزده یحرف که دهیشن را

 .دیشن را رزنیپ بلند داد و



 بزن زنگ هی بدو. مادر اسی. زهرا یفاطمه  ای_

 . ادیب اورژانس
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 تب در داشت زیعز.  گذاشت خانه در پا و دیدو

.  شد یم  بسته و باز زور به دهانش و سوختیم

 . نداشتند رمق هم  چشمانش

 یچ یبیب شده؟ چتون! جون زیعز ز؟یعز. خدا ای_

 شده؟ 

  خونه بمون گفتم. شهیم نییپا باال فشارم گفت یه_

 بزن زنگ هی پاشو مادر پاشو. نه گفت ،ییتنها ما

 . ادیب اورژانس

 !دینکن  هول. ستین میزیچ. خوبم: گفت یآرام  به زیعز

 دانستینم یحت دخترک. بود بد تش یوضع یول

 با و دیدو تلفن سمت به ؟!نییپا ای رفته باال فشارش

 تا مارستانیب نیاول از دیفهم یسرانگشت یحساب

 با را او بخواهد که نیا تا استیتری طوالن راه جانیا

 را سیسرو یتاکس یشماره پس. کند  روانه آژانس



  و کرد قطع. هم دوم بار و بود اشغال اول  بار. گرفت

  نییپا و باال ذهنش در را ها شماره. کرد تمرکز یکم

 داد، جواب که نیهم. گرفت یگرید یشماره و کرد

 واال: گرفت  جواب و کرد نیماش درخواست عیسر

  یمشکل. گهید قهیدق ستیب تا میندار نیماش  خانوم

 ست؟ ین

 دنبال و کرد قطع قه؟یدق ستیب. دیکش  سوت مغزش

. جون زیعز گفت حال همان در. گشت تلفن دفتر

 ن؟یشنویم روصدام

 .مادر  نکن هول.  خوبم من_ 

 هی یشماره کو؟ تلفنتون دفترچه. برم قربونتون_

 . خوامی م آژانس

  تا اورژانس بزن چرا؟ آژانس: گفت رانیح یب یب

 . ادیب آمبوالنس

 .ترهک ینزد آژانس. یب یب کشهیم طول_

. خوادینم آژانس توروخدا: گفت رمق یب هم زیعز

 اد،یم الیدان مبچه. شده یچ کننیم فکر  هاه یهمسا

 .کنهی م هول

  بزنم؟ زنگ الی دان به زیعز_



  االن. رهیبگ لیتحو  رونشیماش رفته. مادر نه... نه_

 . ستین... میچیه . ستین میچیه. کنهی م هول

 فاصله همان از و برداشت را یگوش دوباره اسی

 یشماره  هم باز. یحام نی ماش یرو زد  مهیخ  نگاهش

. خوردیم  آزاد بوق داشت. گرفت را  آژانس نیاول

  لب یرو خنده گل که نیهم  و شد لیما  لبخند به لبش

 با و شد ظاهر در یآستانه در یحام شکفت؛  شیها

 ؟یدار مهمون عمه؟: گفت بلند در، دم یهاکفش دنید

 ! اهللای

. بست یدرماندگ سر از را  چشمانش و  ُمرد لبخندش

 که چشم! ی حام با ییرودررو. داشت کم را نیهم فقط

 . دید متوقف خود یرو  را مکثش پر  نگاه کرد، باز

  ماریب را او و نداشت یینا  چیه که زیعز آرام یصدا

 و دیایب شی پ تا آورد خود به را یحام  داد، یم نشان

 .کرد قطع را  یگوش اسی

 !عمه جون به دردت  ایب. مادر ایب_

  ریز به سر و شد وارد. برد خود با و کند را  نگاهش

  داد را سالمش جواب گشاده ی  رو با یب یب. کرد سالم

 و گرفت فاصله هم یکم . آرام و ریز  به سر اسی و



 داشت و بود  نشسته زانو یرو یحام. رفت ترعقب

 .کردیم یبررس را زن حال

 نیا. یبود خوب که رفتم یم صبح عمه؟ شده یچ_

 شده؟ قرمز رنگت چقد گه؟ ی م یچ تب

 . عمه عمر ست ین یچی ه_

. شهیم ن ییپا باال فشارش صبح از: کرد کامل یبیب

 نیزم رو افتاده دمید بزنم، سر بش اسی با اومدم االن

 . هیجور  نیا حالش و

 بده؟  حالت صبح از عمه؟ آره_

 .زمیعز خوبم. یحام خوبم: دینال زیعز دوباره

 نفست بودنه؟ خوب  جور چهنیا. عمه  شو بلند_

  میبر پاشو. باال رفته یکل  فشارت معلومه. ادیدرنم

  ینزد زنگ  ما به چرا نه،ی ا حالت صبح از . مارستانیب

 آخه؟ 

 بود گرفتار ی لیخ الیدان. که نبودم بد انقد. افتادم هوی_

 رهیم گفت زد زنگ... ش یپ ساعت هی  نیهم. امروز

...  داره ذوق... مبچه دمید. رهی بگ لیتحو رونش یماش

 ... نخواستم



 ؟ینزد زنگ  چرا من به. بود ریدرگ و  نبود الیدان_

 ! گهید پاشو

 مبچه. برم خواستمیم هم خودم. امیم . مادر امیم_

 .آژانس زنهیم زنگ داره وقته یلیخ... اسی

  منتظر تازه که هیشوخ  مگه باال خون فشار آژانس؟_

 پس؟  هیچ یبرا اورژانس اد؟یب ن یماش دینشست

  زخانومیعز: گفت و کند بلند را او تا کرد کمک یبیب

  مارستانیب دید هم اسی . کنن هول هاه یهمسا دیترس

 .ادی ب تا کشهیم طول گفت. دوره

 ! بابا یا_

 چه نیا. نزند یحرف بود داشته  نگه را خود  یسخت به

 خود داشت  هم اسی گر؟ید بود یامسخره  فکر طرز

 بود برداشته ییدانا فاز. نزند  یحرف کردی م کنترل را

 !دانستینم را هانیا خودش انگار. برایشان

 ! چادرم...  مادر... اسی: دینال زیعز

 دوباره. اوردیب را چادرش تا دیدو  اتاق سمت به

 .زیم یدوم کشو تو مدفترچه. کمده تو فمیک: دیشن

 نیماش  تو نیبش میبر ایب ه؟ی چ دفترچه عمه یوا_

 .گهید



 عقب یصندل یرو و برد اطیح به را  زیعز خودش

 . خواباند

 .بردارم رو فمیک من  تا دینیبش_

 هم با و زد رونیب جاآن از هم اسی شد،  که هال وارد

  به یتوجه نیکوچکتر کرد یسع. شدند  نهیس به نهیس

 :گفت و گرفت راجلو چادر و فیک. ندهد نشان یحام

 . دییبفرما_

  پله تک. برداشت در یپا از را خودش فیک و گرفت

. دینگو را نیا بود گرفته حرصش اما رفت نییپا را

 اطه،یح تو ی گندگ اون به نیماش: دیغر و  برگشت پس

 ش؟ینیبب ینخواست ای ش؟یدیند

 .دیگز لب فقط و نزد یحرف

.  درمونگاه شیبرسون پشتش ینیبش یتونستیم_

 گهید اون حاال ؟!کنه جلوس  آژانس ی نشست منتظر

  یجا اورژانس یبزن زنگ نداد قد عقلت که یچیه

 ! آژانس
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  یهمه اس ی نیخشمگ  یصدا و رفت نییپا را پله

 .کرد پر را سرش

 قهیدق چند نیا تو نشد که خوام یم  عذر یلیخ_

 که متاسفم هم باز و. ببرمشون و رمی بگ نامهیگواه

 فشارش درجه هی اومد، یم اورژانس اسم تا زیعز

 به رو نایا یهمه. نشه نگران یکس که  باال رفتیم

 االنم. دیببخش  باالتون وشعور  فهم و درک و یبزرگ

 فشار که دیببر  رو مبارکتون فیتشر کردن، نطق یجا

 !ست ین یشوخ اصال  باال خون

 .شی روبرو دختر به بود زده زل  ناتمام یبهت با

 ؟!بود اسی

.  بود برده ورشی او به زیت و تند همه نیا که یکس

 و شیک اش یبعد حرکت با که بود شی هاحرف جیگ

 .شد مات

  او به را زیعز و نشاند نیماش یصندل یرو را یب یب 

.  گذشت یحام چشم مقابل از باد نیع هم بعد. سپرد

 !یبیب معنادار  نگاه و  مبهوت یا افهیق و ماند مرد

 سر از اما. بد هم یل یخ. زده حرف بد دانستیم

 را او که ییهوا در افتادن ریگ ترس از اد،یز یدلتنگ

  که میقد یحام  همان بود  شده د،یکشیم  خود دنبال به



 و کند فرار احساسش و  خودش از تا سوزاندیم دل

  و داد تکان  یسر. بود داده را جوابش بدتر اسی

 پرت. بود شده پرت حواسش. کرد روشن را نیماش

 چقدر... او و بود برده غمای به را دلش که یچشمان

 !بود تنگدل  شانیبرا

 

  ایدن کی. نو  سال مجدد کی تبر عرض و همه به سالم

 کنمی م آرزو براتون برکت و یسالمت  ،یخوش

 

 رمان نشد که اومد شیپ ی مشکل هی معذرت، عرض با

 هم یادی ز زیچ که انیپا  تا االن از و بدم ادامه رو

 به نمیا شاهللا ان تا بذارم  پارت کمتر مجبورم نمونده،

 . برسه اتمام

 مردم، حرف  خاطر به ،یحام که نیبود خونده   اونجا تا

  یخواستگار  بره یمصلحت تا گرفت  اجازه رضا از

 سمت از نه جواب دنیشن  منتظر که یحال در و. اسی

 باعث و دهیم بله جواب بهش  چارهیب دختر بود، اسی

  کنهی فکرم اسی که یجواب.  بزنه پس اونو یحام شهیم

 . ترحمه سر از کنهی م فکر یحام و دلشه حرف



  رو گهیهمد  هم کباری یحام و اسی و گذرهیم ماه سه

 شه؟ یم  یفراموش بر لیدل دنیند ای آ اما ننیبینم

 رن،یبگ قرار  هم ریمس  در بار کی اگر و نه مسلما

 نیا و.  رهیبگ گر ممکنه خاکسترشون  ریز شیآت

 اسی و شهی م ماریب زیعز که ادیم شیپ یوقت فرصت

  یا ناخواسته بحث. شهی م روبرو یحام  با جااون

  تند یحام با شهیهم مثل اسی و ادیم وجودبه  نشونیب

 یبرا دلش چقد دهیفهم تازه که یپسر. کنه یم برخورد

 ... اما بوده تنگ اسی

 

 ... ادامه حاال و

 

 یمانینم_یدانیم_ که_نیا _با#

 پور _جمال_ن ینسر#
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 در رضا اگر نداشت شک که دیکوب هم به یجور را در

 به که بود حرص سر از. کردیم خشی توب بود، خانه



 فرار آن از داشت که یزیچ ای بود، دهی رس خشم نیا

  اطیح در به زده هیتک یکم. دانستینم درست کرد؟یم

 دل د،یشن که را یحام نیماش شدن دور یصدا و ماند

 دلش و بود گرسنه. شد  خانه وارد و کند ماندن از

  ادامه نشد گرید قاشق، چند جز اما  رفتیم مالش

 برد،یم دهان به که را یقاشق هر. نتوانست . دهد

. چشمانش یپرده  یرو  گرفتیم جان  یحام ریتصو

  یرو را او نگاه و کرده باز چشم که یوقت ریتصو

  بابت داشت و زده زل او به که یوقت. بود دهید خود

 ن،یماش برنداشتن و  اورژانس با نگرفتن تماس

 پس را بشقاب! کرد یم  اشمسخره  نه، که سرزنش

 از یقرص و  شست را ظرفش. برخاست جا از و زد

 را خود و دیبلع راآن آب بدون. دیکش رونی ب خشاب

 به داشتند سردرد، و جهیسرگ. کرد ولو مبل یرو

 یحام  به فکر و  کردندیم یلشکرکش طرفش

 یسع روز، همه  نیا وقت، همه نیا. کردیم اشچاره یب

 رفتش و آمد ساعات. زدی بگر او به فکر از بود کرده

 رضا. نشوند رو در رو هم با که کند می تنظ یجور را

 فکر. بردینم او از ینام  خانه در و بود دهیفهم هم

 سر اشیزندگ یعاد روال و کرده فراموش کردیم

 تمام بود، شده مواجه او خود با که حاال  اما دهیرس



 به را او و شدیم پر یحام نام از داشت سرش مغز

 .رساندی م انفجار حد

 روز ادی به بحبوحه، نیا در که بود دارخنده

 نیالبنام یمادرانه  یهاحرف. بود افتاده یخواستگار 

 را مغزش داشت هم همسرش یپدرانه  یهانگاه  و

 دهیفایب ماند،  حال همان در هرچه. کردیم یمتالش

 . اثر یب قرص خوردن و بود

  زنگ هیسا  به بار کی. خانه  جان به افتاد و شد بلند

  طیشرا و یحام   طش،یشرا و او از زدن  حرف با تا زد

 تا رضا؛ به بار کی. کند فراموش را خودش مزخرف

  زیچ مشغول را فکرش یدرآوردمن یست یل یه یته با

  را حالش  تا زیعز یگوش به هم بار چند. کند یگرید

 سوم بار و بود مانده پاسخی ب اول بار دو که بپرسد،

 . داد را پاسخش  یبیب

 .شه یم  مرخص بمونه گهید کم هی. زم یعز خوبه_

 یگوش. رفت راه هزار دلم ؟یبیب ینداد جواب  چرا_

 .ینبرد  که خودتم

 االن نیهم یحام. بود ن یماش تو خانوم زیعز فیک_

 .یزنیم زنگ یدار دمید. آوردش برام



  نفس و فرستاد ادشی و نام و او به یلعنت ! یحام باز

 .دیکش یاکالفه

 شش؟یپ ومدین الیدان. خوبه که  خداروشکر_

 .نداره خبر. نه_

 .امیب خودم نشد دیببخش جونم؟ یبیب ی ستین  خسته_

 که کنمیم کار یچ. یصندل نیا رو نشستم. مادر نه_

  من به. ادیم و رهیم یه  خودش یحام شم؟ خسته

. بدم خبر بش شد یهرچ و  سرش باال نمیبش فقط گفته

 .رهی بگ روداروهاش رفته

  یحام  یحام هم باز. شد بلند جا از و کرد ینوچ

 ! یحام

  بهتون یسر هی ادیب گمیم اد،یب رضا. یبی ب باشه_

.  نداره یمشکل که مرخصه یزود نیهم به اگه. بزنه

  قربونت ی نمون پا سر. باش  خودت مواظب فقط شما

 .برم

 .  انداخت مبل یرو و کرد قطع  را یگوش

  زهر. ختیریم جانش به زهر یحام  اسم تکرار

  از شتریب اما  استهزاءش پر یهاحرف و  زیت یهانگاه 

  شیبرا را یخواستگار  شب آن نگاه و ها  حرف همه،



. کردیم ششیپ از تر وانهید نیا و کردیم زنده

  با را خود و دیکش رونی ب زریفر از گوشت یابسته 

 تا برداشت را یگوش دوباره. کرد سرگرم شام پخت

 حرف یبیب با داشت. ردی بگ  خبر زن دوآن  از هم باز

  نسبتا یحال با و گرفت را یگوش زیعز خود که زدیم

 :گفت آمده جا

 که االنم. بود نشده میزیچ. اسمی  برم قربونت_

 .نباش  نگران. خوبم  شکرخدا

 دور ازتون بال شاهللاان. زجونیعز  خداروشکر_

 .باشه

. نباش  نگران. میایم میدار. زمیعز بگردم دورت_

 . در یجلو  ارهیب رونیماش رفته یحام

 رد مغزش از کشان سوت تندرو؛ یقطار  کرد حس

 .گذاردیم جا به دود و شودیم

 .دیباش خودتون  مراقب. نمتونیبیم.  زیعز باشه_

 ز؟یعز شده چش_

 درگاه در رضا. برگشت سر پشت به و  خورد یتکان

 شیهاحرف . کردیم نگاهش و بود ستادهیا آشپزخانه



  نشده یخاص   زیچ متوجه و دهیشن مهین و نصفه را

 .بود

.  خونه تو بود افتاده. باال بود رفته فشارش زیعز_

 .مارستانهیب االنم

 . نگفت یزیچ. که بودم الیدان با االن من_

 االن یتونیم. بود نگفته بش زیعز. دونستینم اون_

 .نشه نگرانم که یبگ بش خودت یبر

 رفته؟ تنها زیعز_

 . باهاش فرستادم رو یب یب_

 .کرد نگاهش زده رتیح

  ضبط روخودش خوادیم رو  دوتا رزنیپ اون ؟یب یب_

 باهاش؟  ینرفت  خودت چرا. کنه ربط و

 شود الزم ای باشد داشته یبند و دیق شیبرا کهآن یب

 :گفت  خونسرد یلیخ کند، مزهمزه  را حرفش

 .نرفتم من بود، باهاش  یحام_

 ماند رضا. رفت اتاقش به و شد رد کنارش از و گفت

  حل یبرا زدیم پر پر که  یمشکل و هم در یصورت و

.  زدیم حرف خواهرش با دیبا. زودترش هرچه کردن

  و خواهر یمیصم یرابطه  نیب که یافاصله نیا



 سر به یآب. بود عذابش یهیما بود افتاده شانی برادر

 و محکم و کرد عوض لباس و دی پاش شیرو و

 لمس را در یره یدستگ. رفت باال را  هاپله مردانه،

 : گفت بلند یکم و کرد

 تو؟ امیب اس؟ی_
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 را آن و کرد  رها جعبه در  را خرما یهسته  دستبند

 : گفت کوتاه کشو، در بستن نیح. داد جا کشو یتو

 ! ایب_

 

 صورت. یصندل به چسباند را تنش اسی و شد باز در

. تیعصبان نه بودن، یجد سر از اما داشت اخم رضا

  شهیهم.  نشست خواهرش  تخت یرو  و آمد شیپ

 و پررنگ  لبخند با  بود، یخوب زبان یم شیبرا

 نگاهش فقط خونسرد  داشت حاال  اما مهربانش

 کهنیا فکر  از آمدیم درد به داشت  دلش. کردیم

 ...عاملش و باشد شده یمنزو و دلمرده خواهرش



 رضا دیشا اما بودند افراد ی لیخ و زهایچ ی لیخ عاملش

 قیعم. داشت قبول را نی ا هم خودش همه،  از شتریب

  قلم و کاغذ به دیبخش را حواسش او و  کرد نگاهش

 و کردیم دایپ ییزهایچ ،یگوش داخل از  و زیم یرو

 .نوشتیم کاغذ بر

 رفته؟  یک از هیسا_

 

  به سکوت،  شکستن یبرا که یز یچ تنها! یسوال چه

 .بود دهیرس مغزش

 . ناهار از_

 من سر به  سر داره کردم فکر. بهم بود زده  زنگ_

 !طلبفرصت یدختره. ذارهیم

 خودتم. بده خبر خواسته پس زده، زنگ یوقت_

 .کنهینم  یکار تاجازهیب یدونیم

 

  چرا اما داشت دوست را اسی با شدن کالم هم نیا

 :گفت مقدمهیب و دیجو را لبش کرد؟ینم نگاهش

 یبود تو کرد،ینم یکار من یاجازه ی ب که یاون_

 !اسی



 

  که دید اما ستادیا حرکت از او دست در قلم کرد حس

. پرداخت کارش به و اوردین خود یرو  به هم باز

 فکر به هربار. اسی جان به بود نشسته ارتعاش

 رضا. کرد یم داغ افتاد،یم رضا روز آن قضاوت

  باورش چطور. بود پناهش. بود پشتش. بود برادرش

  کرده صادر حکم شیبرا همه از شیپ و بود نکرده

 بود؟

  جا از را او و شد دهیکش دستش از ینرم  به یگوش

 .بود ستادهیا کنارش رضا. پراند

 

 کنار؟  یبذار رونیا شهیم_

 

  خوب. گرفت ینفس و کرد رها کاغذ یرو را قلم

  و خواهر کردن خلوت نیا و نگاه نیا یمعن دانستیم

 که ییرضا. است کدام  رضا قصد و ست ی چ یبرادر

 .کردیم نگاهش داشت و زیم به بود داده هیتک

 

 .شهی نم یجورنیا. اسی میبزن حرف دیبا_



 کنم، عرض  چه که سخت  برام طیشرا نیا تحمل 

 ! درده

 

 و زدیم ادیفر را دردش داشت او یگرفته یصدا

 .بود شه یهم از ترآرام اسی یصدا

 ط؟یشرا کدوم_

 همه،  از آزگاره ماه سه اس؟ی طیشرا کدوم یپرسیم_

 هیشب تی چیه ؟یچ که یکنیم یدور من، از شترمیب

. متیشناسینم. تی چیه. ستی ن گذشته اسی

 اون جز نه ،یزنیم حرف نه! اسی  شناسمتینم

 و یریم  ییجا جا،اون به مربوط یکارها  و کارگاه

 بدت، حال نه معلومه  خوبت حال نه  ،یکنی م یکار

 ...نه

 

 را او و آمد  باال کردنش ساکت نشان به اسی دست

  ایدر کی آبستن که یپوزخند کرد حس. کرد متوقف

 هیگر اما. است گرفته جان  شیها لب یرو  است، هیگر

 :گفت یجد ی لحن با. نکرد



 من گهید که نیا مسبب ه؟یک مسببش یکنی م فکر_

 قول به شده باعث که نیا مسبب. یشناسینم رو دیجد

 رضا؟ هیک باعثش. ادیب شیپ  طیشرا نیا تو

 

 و شد مانع اسی اما بزند یحرف تا دیجنب  لبش رضا

 .آمد  حرف به خود

. نکنه درد  دستش بوده، یچ هر ای بوده یک هر_

 چه اطرافم بفهمم تا کرد وا رومن چشم که ممنونشم

 و یچی ه فهموند بهم  که! انیک انمی اطراف  و خبره

 .ستین میکنیم  فکر که جور  اون یشکیه

  یکنی م فکر که جور اون یچ یعنی ؟!هی چ  منظورت_

 ست؟ ین

 

 را سوالش و دیکاو قیدق را رضا مبهوت صورت

 .گذاشت جوابیب

 !رضا میند ادامه رو بحث نیا و ایب_

 نیا باز  که میند ادامه کجا؟ تا ؟یک تا م؟یند ادامه_

 و من بار هزار یروز و ی بد نشون رو افهیق و ختیر

 ینبود تو اس؟ی آره ؟یکن لب به جون بابتش  رو هیبق



 به ؟ی گفتیم من به یداشت یدرد  هر شهیهم که

 !داداشت

 

  رضا حرف  نیا با و شد بسته  و باز اشی نیب یهاپره

 .شد باز دلش درد سر

 جور اون رضا؟ یزد پسم جور اون و یبود داداشم_

 ! میشونی پ رو یچسبوند  یهرزگ انگ

 ! اسی_

 کنهیم باد رتت یغ رگ شه،یم که حرفش چرا ه؟یچ_

 ؟یکرد محکومم نایا از بدتر به روز اون اما

 .یکنیم اشتباه یدار اسی_

  اشتباهه؟ شیچ اشتباهه؟ کجاش_

 تو از من حال  ط،یشرا اون تو موقع اون کن درک_

 دلم. اسی سرم رو شد آوار هوی یچ همه. بود بدتر هم

 .دمیشنی نم رو حرفا اون و مردمی م خواستیم

 

 ه؟یچ  انیجر  یبپرس یحت یومدین نبود؟ مهم من حال_

 یداد حکم و یدیشن هیبق از کدومه؟ دروغ هیچ راست

 . خواهرت یهرزگ به



 

 .انداخت هم یرو  را اسی چشم بلندش یصدا

  تو نکوب  رو یکوفت یکلمه نیا انقد گهید کن بس_

  من درد ؟یهست یآدم نیهمچ تو گفتم یک  من. من سر

 ؟ینگفت من خود به چرا  بود، یزیچ اگرم که بود نیا

 یگذاشت چرا بود، رو من شیپ دستت شهیهم که ییتو

 یگذاشت چرا بشنوم؟ هیبق زبون از  رو مسئله نیا

 وونهید و  کشتنم برا که ییهاحرف  از شه پر مغزم

 اس؟ی بودن بس کردنم

 

 : گفت تند و ستادیا اش  نهیس به نهیس

  جون یخوره شدن ماهه چند که تو یها حرف  پس_

 ادین ادمی نگاهت و هاحرف که ستین یروز ؟یچ من

 یداشت نکنم فکر نیا به که  ستین یشب.  نکنه مخفه و

 از ییآبرو  یب انگ که یکردیم ممیتقد یحام به

 .شه  پاک خانواده  و تو یشونیپ

 ...اسی_
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  یشکیه نظر! نه تو از اما رضا داشتم توقع  همه از_

  هاحرف همون با اگه. چرا  تو نظر اما نبود مهم برام

 که ،یبرادر که بدم حق  بهت تونستمیم شد،یم تموم

 حیتوض  ازم که نیا. برخورده غرورت و رتیغ به

  یچیه اما. رضا واسم بود سخت یل یخ  ینخواست

 یزد دییتأ مهر  یخواستگار  بحث با که  نیا از شتریب

 .نسوزوند رودلم همه،  حرف به

 

 :دینال رضا

 ...فقط من. اسی بود زده عالقه از حرف  یحام_

 اشتباه بازم بود، هم دوطرفه عشق هی بحث اگه یحت_

 یزد شمیآت  یجور. یسوزوند بد رو دلم. رضا یکرد

 .شهینم سرد داغش وقت چیه که

 

 آن بند پشت و دیرس گوش به ینیماش توقف یصدا

 نیماش دانستیم هم ده یند اس،ی. خانه در یصدا

  و سکوت. است  منتظر یبیب در، پشت  و است یحام

  و شکست خانه   زنگ تکرار با رضا حرف از پر نگاه



  بود مانده جه ینتیب شانیها  حرف. رفت عقب قدم کی

 حرف آن از اسی که یآتش در داشت بارنیا او و

 یحت. کردیم ولز و جلز  خواهرش همراه زد،یم

 از کنم،یم درست را زیچهمه دیبگو تا دی نچرخ زبانش

 اگر که یاپرده به نگاه و ماند اسی. رفت رونیب اتاق

 راآن  یرو ی حام  یزپایگر نگاه زد،یم کنار را آن یکم

 .کردی م شکار

  خواستیم. دیدو نییپا  تیعصبان با را هاپله  رضا

 باز تا بزند گره هم به را انشانیم یگسسته یرشته 

  یزیچ.  بود نشده اما برگردند تشانیمیصم به هم

. داشت حق اسی. فشردیم هم به را شیگلو داشت

  اطیح در. بود رضا خود زی چهمه  مسبب. بود گفته حق

.  شد روبرو  یحام هم در یچهره  با و کرد باز را

 اما داشت کردنش پنهان در یسع که یاچهره 

 چه یکس. استیشاک یزیچ از بود پرواضح

  و حساب خودش از زین او رضا، مثل دیشا! دانستیم

 سمت به و کرد همه به یبلند سالم. دیکشی م جواب

 .رفت  زیعز

  یچطور تو! دیباش حال بد نمینب! خانوم  زیعز احوال_

 !پسر یشد نیسنگ  هیسا ؟یحام



 

 هم زیعز و کرد تشکر کوتاه و داد تکان یسر یحام

 .داد را جوابش

 . ستین میزیچ. خوب خوب. زم ی عز خوبم_

 چرا؟  نیرفت مارستانیب بود؟ شده یچ_

 .بود شده زونینام فشارم کم هی. مادر یچی ه_

  بگو! زیعز ها! کنهینم  تا خوب  باهات الی دان نکنه_

 .چونم ی بپ روگوشش خودم تا

 

. کرد الیدان  حضور متوجه را همه حرف، نیا با و

 پر رضا، یها حرف  و زیعز  دنید با اشیی ابتدا لبخند

 و در یلنگه دو نیب بود  مانده زده،  ماتم. بود زده

 .رفتی نم کنار

 ز؟ یعز_

  چیه الیدان. چالند هم در را مادر قلب گفتنش، زیعز

 .نداشت را مادرش غم دنید و یماریب  طاقت وقت

 ؟یا یم یدار مارستانیب از ز؟یعز  شده چت_

 . نبود یزی چ_



 ؟ ینزد زنگ ه ی چرا ؟ینگفت من به چرا_

 و خانوم یبیب. برم قربونت  که نبود یمهم زی چ_

 هم االن. فقط بودم حالیب کم هی. بودن شمیپ اسمی

  مهم اصال! گفت یچ دکتر که یحام و یبی ب از بپرس

 . نبود

 ز؟یعز ینگفت چرا من به_

 !رو خودت االن نیبب. یش نگران نخواستم_

 

 یمهم ز یچ. زمیعز خوبه: گفت مصلحت به یبیب

 .کنه استراحت دیبا فقط. نبود

  نه؟یا روش و رنگ چرا پس_

 الیدان و او  انیم یحام که  بزند یحرف خواست زیعز

  یشرط به فقط! قرآنبه خوبه: گفت عیسر و شد لیحا

 جون گهید بده وا. یندار نگهش پا سر انقد که

 .مادرت

 داخل  به را مادرش و او و فشرد را اش  شانه هم رضا

  خانه سمت به و زد حرف یحام با کوتاه. فرستاد

 دست که رفتی م باال را اطیح یپله  داشت یبیب. رفت 

  جاآن از یراحت به کرد کمک و شد کمرش ریگ رضا



 لومترهایک افتاد، باال یهاپله به که چشمش. شود رد

.  شد یتداع  نظرش در مهربان، یخواهر با فاصله

  چرا  اسی کجا؟ تا کند؟  دایپ کش یک تا بود قرار

 کرد؟ ی نم تمامش

 

 *** 

 

 را دستش و زیعز سر ی باال بود زده چمباتمه  الیدان

 هی: گفت و کرد جمع را سجاده  یحام. کرد ی م نوازش

 ؟ ینشست جانیا هنوز. برده خوابش  ساعته

 . کرد نگاهش

 ... دنشیدینم و نبودن اسی و یب یب اگه_

 هم نبودن اگه. خونه بودم دهیرس اونا بعد کم هی من_

 . مارستانیب بردمش یم باز. نداشت یفرق

 ...ینبود هم تو اگه_

 نشد وقت. شیبردیم یدیرس یم نو نیماش با خودت_

 !میری بگ ازت هم شینیریش

 شما که  رید انقد اومدم؟ یک من یدونیم من؟_

 .ن یبود برگشته



  ماها االن؟ یگردیم یدار یچ دنبال. الی دان بابا یا_

  رفع خطر که شکر مرتبه هزار خدارو. گهید میبود

 .شد

  یمنف یفکرها. دیرس سر اشهیگر و دی لرز اش شانه

 را اششانه  ،یحام. کردندیم منهدم را مغزش داشتند

 .نشست  کنارش و فشرد

. گهید شد خوب ه؟یخت یر چه نیا.  پسر پاشو_ 

  دختر هی دست اگه االن کن باور. گذشت ری بخ زیچهمه 

 یبندر برات  شهیم پا خونه، تو یاریب یر یبگ رو

 !رقصهیم

 

 .کرد نگاهش  چپ و  کرد کج گردن

 .بوده نیهم شهیهم عمه درد! خدابه  واال_

 .ندارم حوصله. یحام کن ولم رو  امشب هی_

 

  یقیعم دم یحام. زد  رونیب اتاق از غم با و گفت

  کی الیدان بود شده مطمئن که بود  هامدت. گرفت

 ست،ی چ دردش دانستینم کهنیا اما دارد یدرد

 شک اما  دانستینم  را دردش. کردیم اشیکفر



. است شده باز احساساتش انیم یکس یپا نداشت

 ؟یکس چه ریگ اما. بود ریگ دلش الیدان

  یرو الیدان. رفت اطیح به یچا وانیل دو با و شد بلند

  آن تشکر  با د،ید که را ی چا. بود نشسته اطی ح یپله

 .گرفت را
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 را خود  یچا وانیل  و نشست کنارش هم یحام 

:  گفت او، به نگاه یب. گذاشت نیزم ی رو شانانیم

 !یچ  فهممینم یول! دردته هی مشخصه قشنگ

 

 : داد ادامه یحام و دیچی پ شیچا وانیل دور او دست

  راحت باهام د،یبا که یقدراون کنمیم فکر راستش_ 

 یلیخ ،یگینم  بهم رودردت که نیا اما. ایهست. یستین

  یزیچ نکنه کنمی م فکر یگاه ؟یدونی م. مخمه رو

 !داره ربط من به ورش  هی که وسطه

 



 یخوب به. کرد کی نزد لب به را وانش یل و گفت

 ریگ الیدان دل که فکر نیا! بود رسانده را منظورش

 الیدان. خوردیم را مغزش بود یوقت چند باشد، هاله

.  دوخت نگاه منتظرش چشمان به و کرد  نگاهش قیدق

 باران یاقطره زد؟یم حرف دیبا گفت؟یم دیبا یعنی

 دیبا دیشا. ننشست عقب اما دیچک  سرش یرو

 .گفتیم

 

 *** 

.  بود دهیفا یب اما دیکش  صورتش یرو کامل را پتو

  کی کوفت،یم نوک مغزش به دارکوب مثل که ییصدا

 که بود ساعت کی از شتریب. گذاشت ینم  راحتش دم

  گاه و پچ پچ هیشب گاه. دیشنیم زدن حرف یصدا

 به هیشب که بود آرام صدا قدرآن هم  یگاه بلندتر،

  قصد و کرده رها نصفه را شامش. شدی م سکوت

  نگاه و هیسا نبود در نباشد مجبور تا بود کرده خواب

 گرفته دلش. شود خانه  سکوت ی  قربان رضا، مندگله

 اگر اما بود زده برادرش به که ییهاحرف  از بود

 خاک قدرآن و دلش یانبار در ماندندیم گفت،ینم

 از. شوند  مبدل یسرطان یغده کی به که خوردندیم



  پناه اتاق خلوت به تا بود کرده فرار برادر با یکینزد

. نداشتند کردن بس قصد شیهاهیهمسا  اما ببرد

  کرد؟ینم تشانیاذ باران بارش شد؟ینم سردشان

 و زدیم کنار  را پرده و شدیم بلند داشت دوست چقدر

  چشم لذت با و بردیم باران قطرات  ریز را سرش

 ! شدینم که ف یح! بستیم

 زدیم حرف آهسته که دی شن  چندبار را الیدان یصدا 

  ترواضح...  ی حام یصدا و نداشت وضوح کالمش اما

 بود تابستان اگر. دیرسیم گوشش به ناخواسته و بود

 صوت چیه شیصدا و سر لطف به روشن، کولر و

  یهاماه  در شهیهم اما دیرسینم گوش به یارهیغ

  راحت هم را هاپرنده زدن پر یصدا سال، سرد

 یصدا. فشرد مشت دو هر انیم را پتو. دندیشنیم

  یزهایچ شیهاحرف  انیم  از و شدیم ادیز و کم یحام

  را کلمات. آوردینم در  کدامچ یه از سر که دیشنیم

 اما شدینم دشیعا یاجمله و دیشنیم انیم در چندتا

.  بود شده یعصبان یحساب هم ناقص کلمات  همان با

. آوردیم ادشی به را یحام داشت زیچهمه امروز چرا

 قش،یدق و مکث پر نگاه ش،یهامتلک  دنیشن دنش،ید

  حاال که نبود بس گران،ی د توسط نامش مکرر تکرار

 آورد؟ یم طاقت هم را شیصدا دنیشن دیبا



 . یحام از بود شده پر مغزش  ی همه

 !یحام یها  حرف ،یحام اد ی ،یحام اسم

  چطور. انصافشی ب همراز. معرفتشیب ق یرف... یحام

 از یسراغ چیه گرید شب آن از بعد  بود آمده دلش

 دردش،هم نبود؟ مگر قشیرف رد؟ینگ اسی

 زعم  به ی  خواستگار آن از بعد چرا. صحبتش هم

 دور هم را شانیدوست ،ی سور  و یمصلحت خودشان

  سوخته دلش بود، زانیگر او از اسی شد؟ دور و زد

... اما درست هانیا یهمه بود، شده له غرورش بود،

 باران یصدا  نبود؟ یحام  شیبرا گری د چرا ،یحام

 کوتاه باالخره. گرفت آرام مرد دو یصدا و شد تندتر

 شده رتریگبهانه بود، شده  قطع صداها که  حاال! آمدند

 پتو یک   دینفهم! دیشنیم را شیصدا باز کاش! بود

  نگاهش. کرد پر را صورتش تمام اشک و رفت کنار

 که یچشمان از دیترس و دیرس شیروبرو ینه یآ به

 گرفته مرگ حس. دندید یم مات و محو را زیچهمه 

  یحام یبرا داشت روحش. مردیم داشت قلبش. بود

  تنگ او یبرا دلش که یتلخ اعتراف چه و دیکشیم پر

 ول و بود زی چهمه  انیجر در که ییاو یبرا! بود شده

. بود بر از  را احساساتش یهمه  و اسی. رفت و کرد

. رفت و کرد ول و نکرد  باور و دی شن را حرفش



  یبرا  قیرف نیبهتر شودیم بماند، اگر دانستیم

 و ییتنها هرچه ان  یپا شودیم دوباره، یشروع

 . نماند نخواست،... اما استیافسردگ

 .نماند و دانستیم

 .رفت  و دانستیم را زیچهمه 

 چه و کرد خفه دستش دو هر انیم در را هقشهق 

 .نبود  جانیا امشب ه یسا که خوب
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 ینرم به ش،یموها  یرو یسرانگشتان  لمس حس با

  چه به! شبید بود یشب چه. گشود هم از را چشمانش

 یم باز چشم  که حاال و بود رفته خواب به یزحمت

 شده داریب ده،یخواب که یحالت همان در  دیدیم کرد،

 آه و اشک  و بغض با را شبش ید انگار نه  انگار. است

 چشمان در خوابش،  خمار   چشمان.  بود کرده سر

 خواهر خوب که دخترک  و انداختند لنگر هیسا روشن

  اشکرده پف چشمان دنید  با شناخت،یم  را کوچکش

 :گفت  صدا کم اسی. نشست غم به



 یصبح ی کله رضا ترس از! کن گوش حرف  چه_

 ؟یبرگشت

 

. زد کنار را شیموها و دیکش صورتش به یدست

 همان با  هیسا. فروخورد هم را بندشمین یازه یخم

 . داد را جوابش ینگران

 شده حرفت رضا با اس؟ی یخوب تو. گه ید میاومد_

 روز؟ید

 . دوخت چشم  هیسا به و رفت کنار دستش

 زده؟   یحرف رضا_

 هی زنهیم زار جفتتون هم در یافهیق یول. نه_

 اما دلخوره   من دست از کردم فکر رو رضا. تونهیزیچ

 .یترداغون اونم از تو  نمیبیم االن

 

. پوشاند دست دو هر کف  با را چشمانش و دیکش یآه

 .داشت سردرد حس

 . رینگ ش یجد تو. بود یبرادر  خواهر گفتمان هی_

 !نیشد یشکل نیا که بوده یجد_



 هم به دیبا زود ای رید. نبود یزیچ  کن باور نه_

  خوب گذشت؟ خوش خبر؟  چه تو نمیبب بگو. میدیپریم

 ! ایرفت زودتر یچوندیپ

 گلش از گل. کرد پر را  هیسا صورت  تمام یخوش

 .بود شکفته

 از که بودن هیپا انقد نایا مامانش!  توپ! یعال_

  تنها دوتا ما که اتاقشون تو دنیچپ شب سر همون

 با عاشقانه یدونفره محفل هی صبح یکی نزد تا. میباش

 که بشکافم قشنگ برات شهینم که فی ح. میداشت هم

 . دادمی م نشونت یعمل وگرنه! یکن درک هم تو

 شوگم: گفت و دیکوب او یپهلو  در پشت  از یلگد اسی

 نشون یعمل من برا رواتتونیعمل نکرده الزم. هم تو

 روخاطراتتون رضا جلو برو یدار جرات. یبد

 رو بش باز بعد دفعه یدار وجود نمی بب تا بشکاف

 !عاشقانه ی هادونفره نیا  واسه یبنداز

 . دیخند رها و بلند هیسا

  میبخور پاچهکله  میبر ایب فعال. حاال یدید روکجاش _ 

  یجان تیامن! سکهیر رضا با سبحان گذاشتن تنها که

 . خطره در م،بچه  نداره



 باشه، داشته تیامن که تو شیپ! راحت  التیخ_

 !منهیا واسش گهید جاهمه 

  سبحان.  گشنمونه گهی د پاشو. بخواد دلشم یلیخ_

 !کنهینم شروع نباشه، اسی تا گفته

 ! سبحان شده دوست اسی چه_

ت همه ما_   لیتحو  که ییتو! خوشگله میدار دوس 

 ! یریگینم

  برا یخواب چه   نمیبب بگو درست: گفت و  کرد زیر چشم

 ... که نشناسم رو تو من! باز یدید من

  یخبر یفهمی م خودت  میبر پاشو. تو جون یچی ه_

 . ستین

  بود، کرده بلند جا از را  او و ستین یخبر  بود گفته

 هی ایب: گفت شوند، رد آخر یپله از کهنیا از قبل اما

 !هم با می بر شمال هی ما کن یوساطت

  به التماس، با او و کرد نگاهش فراخ یچشمان  با اسی

 خندان صورت و مشتاق  نگاه. بست لی دخ  چشمانش

 به و برداشت را اششده  ثابت قدم د،ید  که را سبحان

  از لحظه همان هم یبیب. رفت رضا و او سمت

  اسی ریبخ  صبح و سالم جواب  و آمد رونیب آشپزخانه



  صبحانه ی سفره. داد ییروخوش  با گرانید چون را

 رسم به. گرفت جا رضا کنار او و شد پهن نیزم یرو

 و بود بر از را برادرش! هربار عادت به شه،یهم

  سرحال را خود سبحان  مقابل دارد یسع دانستیم

  نگاه از را نیا. استیمتالش درون از اما دهد نشان

  با هنوز کهنیا با. بود افتهیدر او ریدلگ  و یگذر یها

 راه هیسا دل با دوباره دیبا اما بودند نیسرسنگ  هم

  باز را حرف سر. کردیم یکار شی برا و آمدیم

 به ت یرضا یبرا داد ی م خط رضا به و کردیم

 . سبحان و  هیسا یبرا دونفره یمسافرت

 

 *** 

 

  هوا د،یباریم که یتند باران و اهیس ابر اما بود ظهر

 در. نداشت کردن بس الیخ. بود کرده ک ی تار مهین را

 داشت را باران ریز زدن قدم  یتمنا دلش و بود کارگاه

  سمجش یمشتر  آمدن انتظار به هم. نبود فرصتش اما

 هم و بود زده زنگ یاپیپ بار ده از شیب که بود

.  ردیبگ لی تحو او از را سفارشش تا بود کی پ منتظر

  را حواسش گاه و دیکوبیم  کارگاه یهاشهیش به باران



 و کرد رها یاگوشه را ییمو اره. کرد یم پرت

  و رنگ خوش ییچا هوس و شد سردش. برخاست

 دست، به فالسک. کرد دور کار از را او  عطر،خوش 

 همان با  و خورد زنگ یگوش که، بود مانده پا سر

 رضا نام. زیم سمت به  برگشت فالسک، و استکان

 یرو و بزند را یچا دیق شد باعث یگوش یرو

 وصل را تماس  و برداشت را یگوش. ندیبنش یصندل

 .کرد

 ؟ !بله_

 ؟یکارگاه اس؟ی  یچطور_

 .آره. سالم_

 تمومه؟ کارت_

 شده؟ یز یچ . بایتقر_

 . دنبالت امیب. ه یبارون  هوا فقط. نه_

 مگه؟ یست ین کار سر_

 کن جور و  جمع. گهید خونه امیم. بارونه یول چرا_

 ! یگرکیج. رونی ب ناهار میبر . دنبالت امیب

  شهیهم. حسرت با اما لبخند به گرفت، رنگ یکم لبش

 جگر عاشق و کردیم  کباب هوس یباران  یروزها 



  حرکت  به استکانش یلبه  را انگشتش! بود یکباب

 .آوردم خونه از ناهار : گفت آهسته و درآورد

 مردیم داشت  و دیچیپ یگوش در رضا نفس یصدا

  کجا تا دانستینم هم خودش. برادرش  حال نیا یبرا

 . دهد ادامه را کردن یدور ن یا است قرار

 . دنبالت امیب بگو خونه یبر ی خواست پس_

 

 ک ی_و_ پنجاه_و _ستیدو_پارت #

 

 دستش دو هر انیم را سرش شد، قطع  که تماس

  بود شده بود، شانیپر و  حوصلهیب عصر تا. گرفت

 .نداشت هم را خودش یحوصله  که یعصب یآدم

  هم کیپ و کرد یراه تی رضا با را سمجش یمشتر

.  بود نزده ناهارش به لب. داد لیتحو را سفارشش

 شتری ب ماندن طاقت د،یرس خود اوج به که باران

 کیپ که یسفارش. کرد جمع را لشیوسا نداشت،

 بسته در طور همان کند، باز کهآن یب را آورد شیبرا

 به را چترش  سر، به چادر و داد قرار دستش در

 رضا به خواستیم. زد  رونیب و داشت نگه زحمت



  بچگانه چه. نداشت را دلش گری د حاال  اما بزند زنگ

 یبهانه  به دیکشی م خجالت و بود کرده رد را دعوتش

 دوباره و کرد قفل را در. بزند زنگ او به بردنش،

 اما. بزرگ نسبتا و بود نیسنگ. برداشت را بسته

 تحمل را کوتاه بایتقر ریمس نیا دیبا و نبود یاچاره 

  در نه اما بود راه کورس ک ی فقط که یریمس. کردیم

. آسمان نی خشمگ یهاعربده نیا با یباران یهوا نیا

  یهایتاکس از یکی سوار تا زد سرش  به دوبار یکی

 او و شدندیم رد سرعت به همه اما شود یعبور

 که یاصل ابانیخ کینزد. دید رفتن ادهیپ در را چاره

  یهیحاش در. نبود یراه  خانه تا گرید د،یرسیم

 یبسته  و چتر  به حواسش و بود نییپا سرش  ابان،یخ

 خود به را  او ینیماش بوق یصدا که دستش درون

 چون نداد  تیاهم ابتدا و است یتاکس کرد  فکر. آورد

  مکررش، بوق یصدا اما برسد بود نمانده یزیچ

  نیماش. برگردد که شد باعث گوشش، کنار قایدق همآن

 زرد، رنگ   آن و تک بتیه آن با شهرام اسپورت

 پس. شود  دهید ادیز منطقه آن در که نبود یزیچ

. دیکش هم در اخم یفور افتاد، آن به چشمش که نیهم

 چندان را خانواده نیا ماجرا، آن و روزها آن بعد   از

  ا،یدن با کوتاهش دارید چند  همان در گرچه. بود دهیند



 شیپ و کند  باز اسی با  را حرف سر داشت یسع او

  خواهر نیا  یهاحرف. بود نداده تیاهم اسی اما دیایب

. بودند نگذاشته دلش بر زخم کم تهمتشان، و برادر و

 و او از یکم فاصله در آورد، جلوتر را  سرش شهرام

 . برسونمتون دیش سوار. بارونه: گفت

 کم را نیهم. بودند دهیچیپ هم در هنوز شیهااخم 

 قدم کی! شود کالمهم دیشا  و ریمسهم او با که داشت

 قیدق را آرامش  یصدا تا کرد خم سر  و رفت  جلوتر

 اما نداشت را اشحوصله. برساند او  گوش به تر

 . کند رد را او محترمانه که بود آداب یمباد قدرآن

 . گهید کهینزد. رمیم خودم! ممنون_

 !دیش سوار! بارونه . کنمی نم تعارف_

 

 برود و ردیبگ  را راهش تا دیبگو یزیچ داشت دوست

 .دادینم قد ییجا به عقلش اما

  چتر هم من . کنه تیاذ که  ستین یاونقدر بارونش_

 .ممنونم بازم! دارم

 



 یه یحاش سمت به کند کج را راهش خواست و گفت

 . شد ناطق او  باز که ابانیخ

 شما سرده، یلیخ هوا یول  ست،ین ادیز  بارونش بله_

 ...سیخ چادرتون و پره دستتون هم

 

 مهین شهرام حرف شد، بلند که اسی یگوش یصدا

 و بود ستادهی ا حرکت یب هنوز اما. دیرس  انتها به کاره

  در. شد خرد  قبل از شی ب اسی اعصاب. کردیم نگاه

 دور که ی چادر و بسته و چتر با ،یباران یهوا نیا

 یگوش خوردن زنگ نیهم بود، دهیچیپ شیپا و دست

 رضا است ممکن کرد  فکر لحظه کی. داشت کم را

 هم باز ماند،یم خانه  تا فاصله  قدم دو اگر  یحت. باشد

 لیم کمال با و ردیبپذ را رضا دعوت بود لیما

  طورهمان شد،ی نم قطع یگوش یصدا. شود همراهش

  به ظیغل اخم من صد  با! شهرام یره یخ نگاه که

 آرنج نیب را بسته نداشت، رفتن عقب قصد که شهرام

. کرد وصل عیسر را تماس و کرد ری اس شیپهلو و

 ترمحکم   را چتر و داشت نگه گوش ی رو را یگوش

 . دیچسب

 ...ر بله_



 که  بره کن ردش رو شرفیب الدنگ اون یجور  هی_ 

 !اسی بره ادشی شونمخونه  ریمس

 

 از نه. رفت هم نفسش. ستادیا قلبش. که نبود رضا

 ییهوک ی از که. خط پشت شخص یدستور و تند لحن

 از! هامدت بعد   هم آن خط پشت از شیصدا دنیشن

  تلفظش خاص بود بلد خودش فقط که یاسی نام دنیشن

 !یحام. کند ادا یشتریب دی تاک با را آخرش نیس و کند

 چ یه و حاال نه. شود شهرام نیماش سوار نبود قرار

 یحام که نبود هم بچگانه یلجباز  اهل. گرید وقت

 .  بردارد قدم  حرفش خالف لج، سر از او و نرو دیبگو

 که ی زمانآن از شتریب. گرفت دلش آن کی یول

 خودش که بود جالب. بود شده قطع رضا با تماسش

  قطع تماس. است شده ری دلگ رو چه از دینفهم هم

 نییپا را یگوش و کرد  شیگلو ریدرگ را بغض شده

 مجددش، اصرار  و شهرام یره یخ نگاه جواب. آورد

  و نیسنگ. او از گذشتن و کوتاه" ممنون" کی شد

 را چیپ لونینا  یبسته و افتاد راه خانه سمت به سالنه

  یسو  به خسته، و ر یدلگ. کرد جاجابه  دست در

 به نه. نکرد نگاه هم یسمت  چیه به و رفت مقصدش



  را جلو فقط. اطراف به نه و انداخت نگاه سر پشت

 یحرف. شدیم پژواک سرش در یحام حرف و دیدیم

 پرت هم یحوال آن در مانده ی  حام از را  حواسش که

 .کرد
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  از. شد یم ادهیپ داشت و بود کوچه در  شهرام نیماش

 د،یرس که  خودشان یخانه در پشت و شد رد کنارش

 نیا نداشت، انتظار یحوصله هربار. دید بسته راآن

 دایپ فشیک در را دیکل چطور بود مانده! بود بسته در

 .بست چشم و دیشن ییصدا باز که کند

 .کنم کمکتون دیبذار_

  داد سرش بر تا بود داشته  نگه را خود  یسخت به

 بس. امروز بود شده  کنه و شیریس  عجب. نزند

 آدم یوقت. استیکاف بودن مودب کرد فکر کرد؟ینم

 .کندیم  خرج  سماجت باز و ندارد  اقتیل مقابلش

  را خود حرص از پر کمک، یبرا آمد جلو  که دستش

 .دیغر  و دیکش عقب



 از دیبر. ندارم الزم کمک من شهرام،  آقا! ممنونم_

 . جانیا

 ...نهی سنگ آخه_

 .ستین  مهم! باشه_

 .کرد بهانه را رضا اما نبود یکفر کم خودش

. کنم دایپ رودمیکل نیزم بذارم رو لمیوسا فوقش من_

 رضا تا د،یبمون  جانیا شتریب هیثان چند شما  هیکاف یول

 .برسه

  من: گفت فروخورده یحرص و نرم یلبخند با شهرام

 ...خوام یم فقط

  شد. که کردن میتفه برات  قشنگ! پسر گل نداره فقط_

  نشد؟ ای

 یک! یحام  سمت به برگشت شهرام و دیگز لب اسی

 هم با یطوالن  ینگاه در مرد، هردو  ؟!بود دهیرس

  را شهرام یپا  ،یحام یرفته باال یابرو و کردند دوئل

 یحوصله  اما دیترسینم او از. کرد سست ماندن یبرا

 . نداشت هم دردسر

  را هاآن تا  شد خم. لش یوسا و ماند اسی رفت، که او

  شیپ یحام دست که زدیبگر زودتر و بگذارد نیزم بر



 دستش. بود تند دور یرو قلبش. گرفت  را هاآن و آمد

 را ها آن د،یترد و تعلل یب اما. دیلرزیم  محسوس هم

 در را دیکل لرزان، یهادست  همان با و سپرد او به

 گرفته بر در را تمامش استرس. کرد جستجو  فشیک

  در بود،خورده چادرش به که یباران نم یبو. بود

  را یحام یشامه  داشت و  بود شده ادغام اسشی عطر

 .کرد یم پر

 

 ماندن.  چرخاند قفل در را آن زود و  افتی را دیکل

 .دیبریم را  امانش شتریب

  ییچا نیا شهیم باعث یچ! موندم خدا کار تو_

 !آخه ستنین دوتام یک ی! اطرافت بپلکن هان یریش

 با بود؟ چه   منظورش. گرفتیم آتش داشت سرش 

 : دیغر زده  وق یچشمان

 خودم که انیک من اطراف  یهانیریش ییچا منظور؟_

  ندارم؟ خبر

 چشمان به دوخت را نگاهش و شد جوابش  سکوت،

  ریز به سر  و نداشت را نگاهش یرگیخ طاقت. ی حام

  احساس از امان. حرف پر  یهاچشم نیا از امان. شد

 از را لشی وسا تا کرد دراز را دستش! ها آن در نهفته



  من بده: گفت  حرص با. نخورد تکان او  و ردیبگ او

 !رولم یوسا

 هاآن و آورد شیپ را دستش اما برنداشت را  نگاهش

 .سپرد اسی به را

 !یبود تر مودب قبال  _

 

  ؟!دیکش یم رخ به را اش یادب یب. بود گرفته بغضش

   بود؟ دهیند را خودش یگستاخ

 :زد لب و دیکش  ینیسنگ نفس

 چوبشم! گرفتم رو بودنم  مودب جواب یکاف حد به_  

 . خوردم

 

 . گذاشت اطیح در پا صبرکند که آن یب و گفت

 . داشت نگه را او یحام که ببندد را در آمد

 !دارم  کارت سایوا_

 



 هم را در.  گذشت و برگرداند سر. نکرد نگاهش یحت

  باز مهین در یرو که ینگاه  و ماند یحام  اما نبست

 . بود شده قفل
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 دم یدیم را  تو وقت هر  و یبود یآتش

 اسپند  مثل

 ... نبود بند خودش یجا دلم

 ی بهمن_کاظم #

 

  و چادر و انداخت تخت یرو  تیعصبان  با را لشیوسا

 اعصابش. کرد پرت یاگوشه به هم را سشیخ  چتر

  بودند، کم  شیهای باز کنه و شهرام. بود شده متشنج

 همش به بدتر داشت هم دنشید و یحام  یها حرف

  در و بودند دهیرس ماه به ها هفته و روزها. ختیریم

 در ند،ینب را او بود کرده یسع چندماه نیا تمام

  ر،یاخ چندروز نیا اما فتدین ادشی  نپرد، شیهوا

  را یروسر. بود شده یتالف هاکردن یدور آن یهمه 



 کردن باز با را شی مانتو یقهی و دیکش سر از

  مقصود کهنیا به فکر. کرد ُشل یکم ،ییباال یهادکمه

 اما کردی نم شیرها بود، چه حرف آن از یحام

 یفکر  شتریب آورد،یم ادی به که را حرفش پر چشمان

 از شدیم خفه داشت. کردی م یخودخور و شدیم

 . غصه

 ؟!شمام با یاو_

 

 .کرد نگاه هیسا به و دیکش ینیه

 ؟ یچ_

. زنمیم صدات دارم باره ده تو؟ یی کجا ؟!یچ_

 کجاست؟ حواست

 تن از را شیمانتو. شد بلند جا از حال،ی ب و زد یپلک

 یگوشه تاپ،  و نیج شلوار همان با و دیکش رونیب

 .شد ولو تخت

 رو؟ی بخار یکنیم  کم. شدم خفه! گرمه چقد_

 

 و سرد یهوا  نیا با. یبخار  سمت به برگشت هیسا

 .نبود ادیز چندان اششعله  ،یباران



 چته. کمه  یبخار! خودته ستمیس از رادیا کنم فکر_

 باز؟

  هاشدن بدحال نیا حساب داشت قبول هم خودش! باز

! است رفته در دستش از شیهاشدن اعصاب یب و

  خودش مثل. بردیم سر داشت هم را هی سا یحوصله 

 .نداشت را  کس چیه و  زیچ  چیه یحوصله گرید که

  اعصاب گرفته؟ گازت یخر  کدوم یبگ یخوای نم_

  هیچ نایا  اصال ؟یاومد یگذاشت جا کجا رو مصابت

 جا؟ نیا

 شیهاچشم   یرو و برداشت شیپا نییپا  از را یروسر

 را سردردش داشت اتاق المپ نور. بست  محکم را

 . کردیم دیتشد

 حرف  عوض   ای یگرفت یمون الل! توئم  با! اسی_

 ؟یریگی م پول زدنت

 یزنیم غر  انقد یگیم یچ: داد جواب حوصله یب

 !خب نیبب خودت کن باز ه؟یسا

  حرف یابتدا همان از و نمانده اجازه منتظر او اما

 . بود کرده یوارس را جعبه یحساب  زدنش،



  احتکار همه نیا ادیب یقحط قراره! خبره  چه! اوو_

 ؟یکرد

 .کرد جاجابه   را دستمال و فشرد ترمحکم  را چشمانش

 و کار تو. دمیخر  جاهی رو همه بود، ادیز کارم_

  برو پاشو  من؟ یجنازه  سر  باال یموند یندار یزندگ

  خانوم شه،ی م خواب وقت که شب. شوهرت به برس

 تا و آقاشون به بزنه زنگ  دیبا افتهیم ادشی تازه

 !من گوش در زیو زیو یه شب نصف

 و کند رها جاهمان را بسته  هیسا شد  باعث حرفش

 و کرد دراز دست. اسی  سمت به بچرخد تخت، یرو

: گفت هم  جانیه با. دیکش سرش دور  از را یروسر

 !کردم یشاهکار  چه نیبب پاشو یراست یوا

 واقعا. سمتش به کرد کج سر فقط و کرد ینوچ

 . نداشت دنیشن و زدن حرف یحوصله 

 کن ولم ؟ینبود کردن خلق شاهکار حال در یک تو_

 ...تا

 آقا یبدون اگه. داره فرق یکی نیا تو جون به نه_

 !بود شده برزخ چطور  داداشت



 یگلدسته چه باز. صورتش به زد زل و  کرد زیر چشم

 بود؟  شده برزخ رضا که بود داده آب به

 و پر به اد یم خوشت انقد چرا ؟یکرد کار  یچ  بگو_

 ! واال یکرد رشیپ ؟یچ ی بپ رضا یپا

 

 !"م یکرد رشیپ: "دینال دل در و

 :گفت  خنده پر هیسا

 سر. شهی م حساس یالک  خودش. خب چه من به_

  ساکت خونه و ینبود هم تو. ساکته یل یخ دمید ناهار

  وقت قشنگ که بزنم روحرف االن نیهم گفتم! بود

 .کنه هضمش کنه

 شلوغه؟ خونه باشم، که من_

 ؟ یبشنو و ی ری بگ دیبا رونیهم من حرف کل از حاال_

 .کرد نگاهش کالفه باز و گرداند حدقه  در چشم اسی

 یحرف چه  ؟یزد یگند چه  نمیبب بگو بفرما! خب_

 کنه؟ هضمش اون که یبزن  بوده قرار

 . شد خنده از پر صورتش دوباره



 یب و ییدوتا. سفر برم سبحان با خوامیم گفتم بهش_

 ! شمال اونم ! خر سر

 ... خب_

 تو دیپر دومتر هوی. گهی د یچیه! نتینازن  جمال به_

  سبحان بار  مادر خواهر فحش بود مونده کم و هوا

  که دیکشیم نشون و خط براش یجور ه ی. کنه بدبخت

 .بودم کرده وحشت

 ... خب_

 خدابه من، داداش گفتم  یه. کردم آرومش تا مردم_

 دارم که منم! درخته خود از کرم. یکنیم اشتباه

  خبر هم روحش که مرده  مادر سبحان. کنمی م مطرح

 .نداره

 ... خب_

 ؟یبگ  یبلد رونی هم فقط یه! خب  و مرض_

 ! بگو رو تهش گمی م خب_

 خاکش و گرد ذره هی. نداره یربط تو به گهید تهش_

 به هم اونش ؟یجور چه. کردم آرومش و تکوندم رو

 !نداره  یربط تو



 یبیب. بخوابم خوامیم برو پاشو. یا مسخره یلیخ_

 گناه بپزه شام  خودش باز نشه پا نیبب برو. دمیند رو

 . پاش اون با داره

 

  یلحن با هیسا. شد جاجابه   شیجا در گری د یکم و گفت

 ؟یدونستیم ینامرد یلیخ: گفت  ریدلگ اما نرم

 !من جز هست همه  به حواست

  یزیچ و یکس از ای بزند حرف یجد آمدیم شیپ کم

 . کرد شرمنده را اسی اما کند هیگال

 با درشتم  و زیر مسائل و  هامکاشتن گل همه از من_

 وقتچ یه تو وقتاون زنم،ی م حرف واست هم سبحان

 درست یآرزو  وقته چند کنار، به یگی نم بهم یچیه

 !دلم به یگذاشت هم دنتید

. دیگز لب اسی و چشمانش یروشن در د یدرخش اشک

 . بود آورده شیرو به را یتلخ قتیحق  چه خواهرش
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 و شد بلند هی سا د،یبگو یز یچ کند فرصت کهنیا قبل

 .  کرد نگاهش

  تا ارین نه! ملس ملس. کردم  رو فسنجونات هوس_

 . ادیب هم سبحان بزنم زنگ

 صورت  جواب در خرابش، حال و یحال  یب تمام با

 هم شدنت یاحساسات: گفت و زد یلبخند خندانش،

  محض بار هی شد! شهیهم  بوده من کردن خر  محض

 ؟!یکن لطف ابراز بهم خدا یرضا

 یم کمکت هم  خودم میبر پاشو . واست ادهیز نشمیهم_

 !جهنم. کنم

  خود سمت به محکم را دستش و کند تعلل نداد اجازه

 . درآورد را اعتراضش یصدا. دیکش

 کم هی بذار. بزن روزنگت فعال برو. تو  جون امیم_

 . رهیبگ آروم سردردم

 من. خانوم شهیم دیتشد  موندن تنها با  شما سردرد_

 ما. یکن یآشت  ماها با نهیا تچاره. کردم  بزرگت خودم

 ! خدابه میفیح  ننداز دورمون. میتخانواده 

 و کرد همراه خود با را او ناتمام یهاسخن و حرف با

 دستش به ی نی دارچ یچا وان یل کی. برد آشپزخانه به



 درست معرکه فسنجان کی  تا ستادیا شیپا به پا و داد

 هیسا هم بود، عاشقش رضا هم که ییهاهمان از. کند

  جمع در اگر اسی. بود هیسا  با حق. اسی خود هم و

 اتمام از بعد که یحال مثل.  داشت یبهتر حال ماند،یم

 لعابش پر خورش قلقل  به. بود کرده دایپ اشی آشپز

  در را آن از مالقه کی  زنان، لبخند کرد، نگاه که

 برگشت، یوقت و کند مزه تا ختیر کوچک یاکاسه

 بود لبش بر هنوز لبخندش. دید خود سر  پشت را رضا

 بود،  خانه در رضا  یوقت شهیهم. ترکمرنگ  اما

 را او که حاال و سپردیم او به را غذاها طعم دنیچش

 رفت عقب  خود موضع از قدم کی بود، دهید یناگهان

 سمتش به را کاسه. شد روشیپ برادر سمت به و

  دیچش را خورشت. خواند را حرفش خود، او و گرفت

 !نداره حرف: گفت خسته یلبخند و لذت با و

 نظرت؟  به ه ی کاف نمکش_

 !هیعال شیچهمه _

 .زمی بر ییچا  برات نیبش_

 استابلهان کار شوهر، و زن یدعوا  باور   ندیگویم

 که هاشب و  روزها. نندیهم   زین برادرها و خواهر اما

 هم باز بمکند، ای کنند شهیش در هم  را هم خون



  را یچا وانیل. بودن هم با یبرا رودی م در جانشان

  یکنار ی  صندل یرو هم خودش و گذاشت مقابلش

 نیا که یبرادر از شرم. داشت خجالت  حس. نشست

 یتمام او از اشی ریدلگ و بود دهیکش را زحمتش همه

 فکر داشت، ینینشعقب قصد که هم  حاال یحت. نداشت

  که بود نیا. گذاشتینم  آرامش ماجرا آن و رضا به

  از را زیچ همه شده، که هم قهیدق چند یبرا کرد یسع

  برادرش با  روزها، آن به فکر یب و زدیبر  دور ذهنش

  بود محال یزود نیا به کردنش فراموش. بزند حرف

 هم باز شدیم. برادر عاشق   و بود اس ی هم او اما

 شد، تمام که شیچا! قهیدق چند یبرا یحت کند گذشت

 . گذاشت زی م یرو را وانشیل هم رضا

 !دیچسب  یلیخ! نکنه درد دستت_

 .داد را جوابش کوتاه یلبخند با

 ! جونت نوش_

 ای بماند دانستینم. داشت تیمعذور ماندن یبرا رضا

 باز ای زد،ی م حرف و نشست یم کنارش اسی. برود

 !بهیغر و ریگگوشه شدیم

 برات؟  زمیبر گهی د ییچا هی_



  را خواهر نیا که بود وقت چند. کرد نگاهش مهربان

 . را دلسوز و مهربان اسی. را اسی ن یا داشت؟ کم

 !میبزن حرف  کم هی زیبر  خودتم برا_

 که دوم بار. کرد اطاعت و شد بلند خواسته خدا از

. دیایب حرف به رضا نداد اجازه نشست، کنارش

 دوباره و شود مطرح قبل  یها  بحث باز نداشت دوست

 پس. شود  ریدلگ او از گذشته، به فکر با کند فرصت

  خاک و گرد هم با گفتیم هیسا: گفت  مقدمه یب

 !نیکرد

 .کرد هم در را او اخم ه،یسا یها  حرف به فکر

 ای کنهیم وونه ید رومن ا ی آخرش عقل یب یدختره _

 !کشهیم

  سخت یدار یکنینم  فکر یول. جون  از دور_

 !ادیز هم یل یخ ؟یریگیم

 پسره با بفرستمش. تازه عقدن اس؟ی چرا   گهید تو_

 ؟یچ گهید شمال؟ بره پاشه

 نیا یخاطره . شوهرشه مگه؟ شهیم یچ . برن خب_

  خودت به یریگی م سخت  چرا. مونهیم  براشون روزا

 اونا؟ و



  وقتچیه گه ید خودشه،  تز نایا خوردینم قسم اگه_

 نداشتم انتظار اصال. شدینم صاف  سبحان با دلم

 که آورد شانس. بده قرار یطیشرا نی چن تو رومن

 .نزده مورد نیا در یحرف و خبره یب اون گفت هیسا

 شنهادیپ نیا بگذره، که  مدت هی ممکنه نزده، االن_

 رو دیع بخواد دیشا. دیع به مونده ماه سه دو. بده رو

 ؟یر یبگ رو جلوش قراره باز. بگذرونه تنها زنش با

 !هیمعمول ییدوتا سفر هی ؟ی چ که باالخره

.  فشرد هم به را فکش و دینوش تلخ را  شیچا رضا

 رهیدا  یرو اسی یبرا را اش غصه و غم یهمه 

 اسی. بود رو او یبرا دلش دست شهیهم چون. خت یر

 . بود محرمش

 یی  دوتا سفر هی که کنم یراض روخودم تونمی نم_

 .ترسمیم  چون. ستین چون  ه،یمعمول

 در غرق رضا و دیگز  لب و انداخت ن ییپا سر اسی

 :داد ادامه فکر،

... اما نیمراقب خودتون ن،یشد خانوم ن،ی شد بزرگ_ 

 .کنمیم  تیمسئول احساس هنوز من



  باال او صورت تا را چشمانش اسی کرد، که سکوت 

 به باز و داد جواب نگاه با را نگاهش رضا. دیکش

 .آمد در حرف

 بلد دیشا. بفهمونم  بهتون روم ینگران ستمین بلد دیشا_

 اما باشم  یدرست بزرگتر   ای باشم،  بزرگتر ستمین

  راحتم دارم، بهتون نسبت  که یتیمسئول احساس

 مراقبتون تا پاتون و پر به چمیپ یم. اسی ذارهینم

 به. زنمیم  گند دارم بدتر کنمیم حس ی گاه اما باشم

 !اعتمادتون به مون،رابطه  به ی حت ،یچ همه
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 .لرزاند را قلبش و کرد اسی یگلو مهمان را بغض

 که کنمیم دارم یجون چه  خودم دیبفهم کاش اسی_

  ام،یب راه دلتون با که کنم، فکر شماها مثل

 اون بعد   من. تونمینم  اما رمیبگ سخت  کمتر که

 بشه هم هیسا که نیا از. ترسم  یم شتری ب دارم ماجرا،

  بدم دست از اونم کهنیا از. ترسمیم تو، مث

 .ترسمیم



 پر ینفس شد  باعث و نشست دستش یرو  اسی دست

 مسئول اس ی تا بود آن  وقت حاال. بدمد رونیب صدا

 .برادر کردن آرام مسئول. شود

.  باشه  تو با حق هم دیشا.  دونمینم. کن فکر بهش_

 تو اما مینی بب رودماغمون نوک فقط هیسا و من دیشا

. باشه تردرست حرفت  شترتیب یتجربه  سر از

  مطمئنم و ی نگرفت یغلط میتصم وقتچیه تو... رضا

 بازم یول. نهی تر درست ،یریگیم که یمی تصم بارمنیا

 .کن فکر بش

  لبخند به و  دیچرخ صورتش در رضا سپاسگزار نگاه

 به یحت. بود کرده آرامش اسی هامدت  بعد  . شد منتج

 .کوتاه یقهیدق چند یاندازه

 و رفت رونیب خانه از ال،یدان به زدن سر  یبرا رضا

  سبحان از یخبر اما. برگشت شد، حاضر  که شام

 .گرفت هیسا از را سراغش هم اسی. نشد

 فیرد براش پختاسی فسنجون   آقاتون؟ پس کو_

 .کردم

 . ادینم_

 چرا؟  اد؟ینم_



 . بش نگفتم_

 آخه؟ چرا ؟ینگفت  که یچ یعنی_

  اومدیم ؟!ریش دهن تو اد یب بگم بش شدم خل  مگه_

 .ازم هیعصب هنوز! دیبُریم رو سرش رضا که

 تا گذاشته کنار را تیعصبان رضا  نداشت خبر و

 خود به را شبش تمام که یفکر. کند فکر  تر درست

  همه تا نرفت کار سر شد،  که صبح. بود کرده مشغول

 که هیسا. کنند صرف  صبحانه هم با و شوند داریب

 :  گفت او به  رو نشست،

 قراره یهرچ. هیسا  باش لتیوسا فکر به کم کم_

 بگو کهنیا ای. سبحان  با ای. بخر برو اس ی  با ،یبخر

  انتخاب و یبچرخ  یبر فقط هم یتونیم.  رمیبگ خودم

 .میخر یم میریم هم با بعد ،یکن

 .کرد نگاهش جیگ

 ؟ یچ لی وسا_

 ! جهاز_

 جهاز؟_ 

 به دست زودتر! یزندگ لی وسا. هیزیجه. جهاز آره_

 بگو هم سبحان به. رهینگ  رو وقتت ادیز که شو کار



  جور رو یعروس  بساط بود  یاوک طشی شرا وقت هر

 باشه، هم فردا نیهم اگه یحت. میندار یمشکل  ما. کنه

 .کنمیم ایمه خودم  رو یچ همه

  بعد. کرد نگاه اسی به و د یجو را لبش ی  گوشه هیسا

 .دی بوس حرارت پر  را رضا صورت و دیپر هم

 یول یادونه هی! داداش  خان برم قربونت من یاله_

 !یانمونه 

  هی دلم به موند آرزو. ینکرد مونمیپش تا  کنار بکش_

 ! یزیچ  ،یخجالت ،یشرم. نمیبب  ازت ایح بار

 از که من برا اونم داره؟ خجالت مگه ازدواج ا _

 !خدامه

. دیبوس را  صورتش باز او و کرد نگاهش چپ رضا

  کاتیتبر جواب و زد رونیب آشپزخانه از صبر، یب

 را سبحان زودتر تا داد یسرسر  را اسی و یبیب

 هم در رضا و اسی نگاه رفت، که  او. کند باخبر

 هم اسی تا بود ت یموقع نیبهتر حاال. نشست

 .بگذارد انیدرم برادرش با را مشیتصم
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. داشت یبهتر  حال و بود شده شروع  خوب روزش

 از بعد. رضاست با یآشت لش،یدل نیترمهم دانستیم

 کرد طرح برادرش  با را شنهادش یپ خلوت، در کهنیا

  با شتریب تا کرد دایپ یبهتر فرصت د،یشن رد جواب و

  قابل طور به ی طوالن یفاصله نیا و شود  صحبتهم او

  او. انکار رضا از و اصرار او از. شود جبران   یتوجه

 را هشیتوج قصد یتند با رضا و د یتراشیم لیدل

 . کرد مجاب را او که بود  اسی نیا آخر، در اما داشت

 منم خوادیم دلم. هست منم  خواهر نه؟ یگی م چرا_

 رو بارمون یهمه شه ینم. باشم کرده یکمک هی

 .رضا باشه تو یشونه 

 خودم نرم،  دندم. فمهی وظ  د،یخواهرم ؟یبار چه_

  آخرش یخونه . کنمیم  جور ستین و  هست یهرچ

 . ییجا  از رمی بگ قرض بخوام نهیا

 خود. هستم من. یریبگ  قرض خوامی نم من خب_

  کار یگوشه هی تونهیم. کار سر رفته  تازه هم هیسا

 ... یول . رهیبگ رو

 واسه خودش عروس بگن مونده نمیهم ؟یچ گهید_

 مگه؟ مردم من! دهیخر هی زی جه خودش



. بگم رونیهم  خواستمیم منم! که یذاری نم! بابا یا_

 ادینم دلم ی ول کنه کمک تونهیم خودشم هیسا گمیم

  که من  رضا، بعدم. باشه داشته یادغدغه نیهمچ

 هم بخوام. براش رمی بگ نیسنگ یزا ی چ خوامینم

 .من  به بسپار رو زهاش یر خرده اما! تونمینم

 هی به بار هی بذار: گفت اسی که کند مخالفت باز آمد

 .رضا  میبخور دردت

 آخه؟ یجورنیا_

 تو یلیخ دمیم قول. شه یعروس یهی هد کن فکر_

 . فتمین خرج

  حاال. یدار طلب من از  هیزیجه هی هم  خودت تو_

 ... یخوایم

 ! رهیبگ رومن ادیم یک آخه_

  نیا از آمد درد به دلش اما دیخند یتصنع و هدف یب

  یرو به و دیدزد رضا از را زانشیگر چشمان . حرف

 و معرفتشیب قیرف به. کندی م فکر چه به  اوردین خود

  و پررنگ قرمز خط کی را دورش که یازدواج به

 . آورد خود  به را او رضا حرف. بود دهیکش قطور



 رو خونواده  سرپرست لقب که سال همه نیا من_

  وقتچیه. اس ی کردم فکر روزا نیا یهمه  به گرفتم،

 برا دیبا کنارش در اما بذارمتون قهیمض تو نخواستم

 تو واسه چه. کردمیم یاچاره  هم ییروزا نیهمچ

  کم. کردم اندازپس هاسال  نیا یهمه ه،یسا چه باشه

 که یخاص مشکل . کنمیم فیرد االن از هم ادشیز و

 .ستین ،یکن فکر

 به. کردیم افتخار برادر نی ا به شهیهم از  شتریب چقدر

  حواسش اما های ریسختگ  تمام با. داشت که یتیریمد

مت به . بود جمع یحساب بود، شده لیتحم او به که یس 

 و پدر همچون که دلسوز، برادر کی چون فقط نه او

 نیبزرگتر  دیشا. بود مراقبشان مسئول  یمادر

 کنار در برادر، نیا  یخوشبخت دنید ش،یآرزو

 .بود نینازن و خوب   یهمسر

: گفت باز و  کرد شکشیپ او به را طراوتش پر لبخند

 منم اما ی ایبرم همش پس از تنه هی خودت  دونمیم

 هی  فکرم تو. باشم نخور دردبه همه نیا دینبا

 گهید وقت چند. بزنم یحساب درست شگاهینما

. امیبرم پسش از دمیم قول. کنمیم شروع روکارهاش 

 .کنمیم ستی ل واست بخرم، براش من قراره که ییاونا



 .نکند یشتریب مخالفت تا کرد رها را او هم بعد

 *** 

 

 از بود یشعر . انداخت ز ی م یرو ینوشته به ینگاه

 یبرا بعد و خواند را آن لب  ری ز چندبار.  ینظر فاضل

 .شد کار به دست چوب، یرو  بر آن خلق

 

 دور از بود تو  ییتنها به رهیخ که یکس"

 ."نبود بیصل بر کاش یول بود حیمس

 

  یکلمه یرو دستش ،یگوش  زنگ یصدا دنیشن با

 به که بود یمدت. انداخت شماره  به ینگاه. ماند" تو"

  دادن یبرا معموال. داشت عادت ناشناس یها شماره

  در که یوقت از خصوصا. گرفتندیم تماس  سفارش

  و شده  عضو هنرمندان مختص یمجاز یهاگروه

 دهیچیپ شتریب کارش یآوازه و کرده دایپ یدوستان

 .بود

 بله؟ _

 . دخترم سالم_



 دیبا. شکفت گلش از گل د،یشن که را خط پشت یصدا

  دیچسب. کجاست از شماره،شیپ نیا زدیم را حدسش

 گوش به ترمحکم  را یگوش و یصندل یپشت به

 .بود  شده زدهجانی ه. چسباند

 شما؟ حال. سالم! یاعتماد یآقا: گفت شور پر

 . نشناختم رو شماره شرمنده

 چطوره؟ حالت. گلم دختر  سرت یفدا_ 

 خوبن؟ خانواده د؟یخوب شما. ممنونم  یلیخ_

 خانوم حاج و رضا. خوبن اونام. زمی عز خوبن_

 نا؟ یا خواهرت چطورن؟

 .رسوننیم سالم. خوبن همه خدا  شکر_

 دخترم؟  خبرا چه ! الحمدهللا_

 . شماست شی پ که خبرها_

.  بود آورده ذوق سر زین را مرد شوقش، و ذوق

 که؟ یاآماده! خوب یخبرها : گفت کنانخنده

 .آره که من_

 بابا؟ تمومه  کارها_

 .مشغولم سخت_



 ؟ یگفت رضا به . یباش موفق که شاهللان_

 .داد را جوابش و گرفت ینفس. کرد مکث

 حاال تا  آخه. سختمه. نتونستم نشد،.  راستش نه_

 . سخته اونم واسه مطمئنم. باشم دور ازش نشده

 جان؟  بابا روزه چند  مگه_

 .کرد  مزه سکوت در را گفتنش باباجان لذت

 بگم؟  بهش من یخوا یم_

 .بهتره  بگم خودم کنم فکر. دونمینم... راستش_

  فکرت خوادینم تو. گمیم بهش خودم. خوادی نم نه_

  یزیچ که ببند  رو ساکت.  یکن هیقض نی ا مشغول رو

  ده فقط. یباش جانیا دی با گهید یهفته آخر. نمونده

 .مونده روز

 به یخاص یسبک حس با شد، قطع که مرد تماس

 و بشنود  یگرید از رضا بود نگران. پرداخت  کارش

 او با آمد هربار  ر،یاخ چندروز نیا در اما  شود ریدلگ

 مجدد  او با هامدت از بعد. نتوانست کند، صحبت

  درست را درخواستش طرح و بود شده یمیصم

 .دانستینم
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 صورتش تمام دهد، انجام بود قرار که یر ی خ کار حس

 تر تند کردن کار یبرا دستش و کرد ی شاد از پر را

 .شد

 *** 

 

 و آورد نییپا را یگوش  یحرص و یعصب رضا

 یها حرف نداد مجال ی حت. گرفت را  اسی یشماره

  از خبریب دخترک. کند هضم درست را یحام پدر

 .آمد  حرف به و کرد وصل را  تماس جاهمه 

 !سالم.  رضا جانم_

 .لرزاند را شیهاشاخک  برادر،  یعصب یصدا

 گه؟یم داره یچ الیدان یی  دا نیا  اس،ی نمیبب_

 یخاص زیچ: گفت دهیترس و گفت یلب ریز یالیواو

 ...فقط ستشین

 یبر کرده دعوتت ه؟یچ  انیجر ست؟ین  یخاص زی چ_

 چند اونم ؟یکن کمک مسجد هی ساخت تو جااون

 ؟!مرز لب قایدق خودشون، از ترطرفاون  لومتریک



  بعدشم. که ست ین مرزم لب نیهمچ. باش آروم. رضا_

 ...مگه

.  توروقرآن نشیبب ا  ا  ا . نگو یچیه. اسی  نگو یچی ه_

  که کردن پاخت  و ساخت هم با چندوقته ستین معلوم

  زنگ تازه االن طرف و  کرده فیرد هم کاراش همه

 .یبر بدم اجازه گهیم من به زده

 یهمه از دعوت هی . رهیخ کار هی فقط... رضا_

 چون ندادم  تیاهم اول من. بود گروهمون یهنرمندها 

. ثابتشه  یپا باباش که داد  خبر بهم هاله اما. بود دور

  دمید کم کم . کنم رد نشد روم زد، زنگ هم باباش

  یطراح. بدم  انجامش حتما دارم دوست ی لیخ هم خودم

 .فرهنگسراست   هم سمتش هی که مسجده هی

  ریخ کار ی خوایم ؟یچ  یعنی نیا اس؟ی یچ یعنی_

 نیهم تو چشه؟   مگه جان یهم ،یبساز مسجد ،یکن

 م؟یندار مسجد شهر

 را یمنطق چیه که است یعصب حد چه تا دانستیم

 شب. رفت ینم اگر سوختیم دلش اما ردیپذینم هم

 کار نیا به را فکرش و وقت تمام یادیز یروزها  و

 .بود داده اختصاص



 ؟یباش آروم شهیم ؟یری نگ جبهه انقد شهی م رضا_

 !شهینم یتلفن م؟ی بزن حرف بعدا

 امیم گهید  کم هی. کرد سکوت و دیکش یکشدار پوف

 . م یزنیم حرف جا اون. دنبالت

 دنشیرس زمان تا که بود کرده اضطراب دچار را اسی

 قبل از آرامتر د،یرس یوقت اما باشد داشته  استرس

  ازدواجش و هیسا رفتن فکر. ترآرام یلیخ. بود

 را اسی از یدور و بود ختهیر هم به را او یحساب

 یدرست فکر دیبا تیعصبان یجا به اما دیتابی برنم

 و اسی به. داشت قبول قایعم را یحام پدر. کردیم

 ناتمام اشینگران  اما داشت مانیا هم اشعالقه و کار

  وقته چند: دیپرس مقدمه یب و کرد سوار را او. بود

 اس؟ی فکرش تو یافتاد

 . داد جواب  مکث یکم  با و آهسته

 !ماه دو کینزد_

  نکنه نمیبب ؟یبگ من به نبود قرار وقتاون دوماه؟_

 ...خاطربه هم  تییهوی کردن یآشت نیا

  چه نایا ؟یگیم یدار یچ! رضا ا : گفت معترض

 آخه؟  هم به داره یربط



. درآورد حرکت به فرمان  یرو را  شیهاانگشت 

:  گفت مستاصل و زد چنگ دست کی با  را شیموها

 آدم هم  طرفت. خوبه یلیخ هم تتی ن. هیخوب کار

  یخوایم چطور. نگرانم من اسی... آخه اما. هیدرست

 هی. نه هم شهر. بیغر  شهر هی تو یبر  تنها و تک

 ممکنه تنهام مرد هی برا که دورافتاده یمنطقه 

 !باشه  خطرناک

 . زد صدا  را نامش نرم

 یچهمه  یدار شهیهم مث بازم چرا من داداش! رضا_

 یکنیم فکر  که جوراماون خدابه ؟یکنی م سخت رو

 یکی نقاشه، یکی. انیم  جاها یلیخ از ایل یخ. ستین

  حیتسب و مهر قراره یکی بافه،فرش  یکی کاره، یکاش

  ارنیم نایا و  تابلو من مثل هم نفر چند. اره یب مشهد از

 تنها من. فرهنگسرا و مسجد یها وارکوبید یبرا

 اون. میریم میدار که مینفر سه تهران از. که ستمین

  دادن  قول هم باباش و هاله. شوهرن و زن دوتا

 طول هم یلیخ. باشن  همراهم برم،  که جااون

  قبل از کارها یهمه . روز ده هفته هی تی نها. کشهینم

 زهیر یسر  هی و مونهیم نصبش فقط. شده انجام

 . ها یطراح برا یکار



 . دادیم نشان فکر در را او رضا سکوت

 یتجربه . رو سفر نیا برم کندم دل وقته یلی خ رضا_

. خدابه کنمیم درک ،ینگران دونمیم. واسم  هیمتفاوت

 مراقب دمیم قول. رضا برم دارم دوست یلیخ یول

 .هستم که یدونیم. باشم

  یهاحرف به یشانیپر با و دیجویم را لبش رضا

 داشت، نگه در مقابل یوقت . دادیم گوش خواهرش

  رو تو دل یول. یبر ستین یراض دلم: گفت آهسته

 .کنم فکر بده زمان بهم. کنم چه

 را برادرش صورت تا  برد جلو را سرش  خنده با

  رونیب ایعرش و شد باز هی همسا یخانه  در که ببوسد

 یحرص هم رضا. گرفت فاصله و کرد ینوچ. آمد

 د،ینکن ادهیپ من رو تز هی دفعه هر. تو میبر ایب: گفت

 !ازتون نخواستم بوسه و ماچ

 .شد خانه وارد و دیخند زیر اشیحرص صورت به
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 هردو. دیرسیم گوش به هیسا بلند زدن حرف یصدا

 کردن بحث حال در که دندید را او و شدند خانه وارد

 .است  سبحان با

 . کمال و تمام یچهمه . باشه دارم دوست من یول_

 با ندارم یمشکل من. ستین واجب  واقعا زمیعز_

 هم نش ی بهتر ،یبخر یدار دوست یهرچ کهنیا

  گهید ستتیل نیا آخه یول . خودته یهی زیجه.  یبخر

 !شلوغه  یادیز

. مایبد لیتشک یزندگ هی قراره شلوغه؟ کجاش_

 ! باشه جور دیبا یچ همه که معلومه! صفر ازاونم

 .کرد مداخله یبیب

 دو ما زمان ؟یریگیم  سخت خودت  به چرا مادر_

 کینک یپ هی  با بشقاب کاسه دوتا و خواب رخت دست

 هم  تو حاال. بود مونیزندگ و زار یهمه   خچال،ی هی و

  یکن یم بحث  یدار االن از. نه ای یخری م ای نارویا

 .ومدی ن خوشت خودت و یدید د یشا ؟یچ سر

 شما زمان. ادیم خوشم حتما مطمئنم. جونم یبی ب نه_

 یکل. واجبه نایا یهمه  االن. االن با داشت فرق

 .مهشاد با میکرد رو و ری ز رو نترنتیا



 یتموم انگار! رینخ: گفت آهسته و دیکش یپوف رضا

 مونی همگ گاو  باشه، وسط مهشاد یپا  هرجام. نداره

 .دهییزا

  سالم. شد وارد اشیپ از هم اسی و گفت یبلند اهللای

 زد لبخند فقط سبحان شد، تمام که شانی احوالپرس و

:  بود گفته که رضا جواب در هیسا اما نزد یحرف و

 شروع  را حرفش و داد نشان را ستیل" ه؟ی خبر"

 .کرد

.  هیزیجه  واسه نوشتم که هیستیل نیا ! رضا نیبب_

 .نداره هم  اضافه. نداره  کم یچیه. لهیتکم  شیچهمه 

 باز و کرد ادا سبحان به رو را حرفش  آخر یتکه 

 .ادهیز اشیبعض گهیم سبحان ی ول: داد ادامه

 ینگاه ستیل به کهآن یب  و نشست سبحان کنار رضا

 یقات. شهی نم میحال زایچ نیا من: گفت ندازد،یب

 راه هم با جدتون سر. شمی نم شوهرم و زن یدعوا

 .  دیدونیم بهتر خودتون. نیایب

 دیفهم که هیسا و فروخورد را لبخندش سبحان

 اسی دامان به دست است، فیحر میت در زین برادرش

 او از را ستیل و رفت جلو اسی کرد، که نگاهش. شد

 زیچهمه  بایتقر. کرد خواندن به شروع  باال از. گرفت



 انهیم. داد ادامه طورنی هم. بود معقوالنه و درست

 هیسا به و شد چهارتا چشمانش د،یرس که  صفحه یها

 جلوتر هرچه. داد ادامه باز و ماند یکم. زد زل

  از دود بود مانده کم. کردی م رتیح شتریب رفت،یم

 کنار و کرد تا را برگه  شد، که تمام. زد یبرخ  سرش

 .بود واکنشش منتظر هیسا. نشست رضا

 ؟یگیم یچ  تو خب؟_

 خوره؟ یبرم بهت مهیبق میت  تو منم بگم_

 .دیکش هم در اخم

 ؟ یچ یعنی_

  هیچ نای ا آخه. قشنگم  خواهر که نداره یچ یعنی_

. دمینشن هم اسمش یحت  من رو اشیبعض ؟ینوشت

.  دادینم قد مغزم به کردم،ی م فکر صدسال اشمیبعض

  هیچ نایا بُر، آهن اره بُر،  چوب اره ، یبرق اره آخه

  نصف هی  چرا ابزارت جعبه لیوسا  ؟ینوشت گهید

 کار ینقاش و یقیموس مگه شما ای  شده؟ صفحه

 ؟یکرد فی رد  تنبک و ساز و ینقاش بوم که دیکنیم

 کرده رتی ح هیسا ستی ل اتیجزئ دنیشن از که رضا

 .کرد سبحان به رو بود،



 همه هامون،یدوندگ و ی دانیم   قاتیتحق کل تو واال_

 ته؟ یچ  برا ابزارآالت نیا! یبانک کارمند گفتن فقط

 چیه و  جنباند یسر فروخورده یخنده با سبحان

 . نگفت

 

 . انداخت پا  یرو پا و شد  ولو یمبل یرو ظیغ با هیسا

  تاحاال انگار کننیم رفتار  یجور هی!  هانشونیبب_

 . دنیند عروس هیزیجه

 یب را نگاهش او اما کرد نگاهش معنا  پر سبحان

 چرا: گفت کردنش آرام  قصد به اسی. گذاشت جواب

  که یزیچ از نداره قصد یشک یه آخه؟ یشیم ناراحت

 رو نظرمون همه ماها. کنه مونتی پش ،یخوایم

 که یاصفحه دو ستیل نیا  تک تک یتونیم تو. میگفت

. یکن طلب رو ینذاشت دیسف توش هم نقطه هی یجا

  ناراحت. میکنیم جور  برات هم حتما باش مطمئن

 برم؟  قربونت چرا یشیم

  ادامه در  رضا و کرد نگاه اسی به محبت با سبحان

 بارت ییزایچ هی کهنیا مث. ازت بودم دیناام: گفت

  خونه لوازم ستیل کهنیهم  حداقل! خانوم  هیسا هست

 البته. داره شکر یجا خودش  ،یسیبنو یتونیم رو



  یزیچ هی و ی بود ُچرت تو رو جاهاش یبعض که بماند

 .نمونه یخال ستتیل  یکرد هم سر

  زحمت یکل مبچه . دینکن تشیاذ: گفت یسادگ با یبیب

 . سهیبنو رو ستیل نیا تا مهشاد با دهیکش

 یتصنع یرتیح با بود، حرف نیهم منتظر که رضا و

 اد؟یب اسمش  دیبا جاهمه یعنی اون؟ بازم: گفت

 .بخواد هم دلت: گفت رلبیز هیسا

 .د یشن تعجب کمال در را رضا بلند یصدا و

  ور هی دیچی پ کرد ینامرد اون. خوادیم  یلیخ که دلم_

 کار ستهیل شدمیم مطمئن اگه هیسا  نیبب! گهید

 برند نیبهتر از رو همه میرفتیم االن  نیهم خودته،

! روآالتت آهن و چکش و اره یحت.  میدیخریم ها

 و یخودت  گهید. بختت به زد لگد مهشاد که فیح

 !گهیم یبیب که یستیل

 

 اگر. خنده ریز زد بلند و اوردین طاقت سبحان  بار نیا

 یب ه،یزی جه انتخاب یبرا اریمع شدیم یبی ب ستیل

 خنده به که هم رضا و اسی! افتادیم پس هیسا شک



  عقب خود موضع از و  شد باز زین هیسا خی افتادند،

 . نشست

 

 شد، تنها خواهرش  با آشپزخانه در یوقت بعد یقیدقا

 را زیچ  همه رضا که کرد راحت را الشیخ اسی

 هم را ادشیز و کم فکر. کرد خواهد  ایمه شیبرا

 .نکند

 

 آخه؟  بگذره سخت  ماها به ذاره ی م رضا_
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 یسر هی دنی خر  فکر تو یل یخ هم خودم من. دونمیم_

  که یهرچ خرم یم خودم. ادین فشار رضا به که زامیچ

 .ادیدرب جور پولم با

 دست دینبا  خانوم عروس.  نباش هیزیجه نگران تو_

  ستتیل خودت دور هی فقط .میهست  ماها. شن بیج به

  درد به اشیبعض واقعا یدید دیشا کن، نییپا  باال رو

 . بود نخور



  هست، نامیا گفت مهشاد دمید. آخه دونمی م چه من_

  یز یچ سبحان یخونواده  جلو  خوامینم منم. باشه دیبا

 . نوشتم و باشه گفتم. باشه کسر و کم

 قربونت دارن یفرق ما خود  با مگه سبحان یخانواده_

  رو مهشاد  اتینظر نیا. ترن  ساده ماها از خدابه برم؟

  باال باال چقد شخانواده که  یدونیم. ادیز ری نگ یجد

  ماها برا یول. باشه واجبات از اونا برا دیشا. پرنیم

 .واقعا  ستین سبحان امثال و

 نام و کشاند اوپن سمت به را او یگوش  امکیپ یصدا

 .کرد باز را امشیپ زود د،ید که را هاله

 " بهت؟ گفت یزیچ. زده حرف رضا با گهی م بابا"

 

 دستش در که یخودکار با که هیسا سمت به برگشت

 یرو گاه و خواندیم ابتدا  از را ستیل دقت با بود،

  جواب و زد یلبخند. دیکشی م خط را موارد یبعض

  شک. رفت  رونیب  آشپزخانه از هم بعد. نوشت  را هاله

  اگر حاال. استی حتم رفتنش و ردیپذیم رضا نداشت

  د،یام. باشد نگران یاذره توانستینم هم  خواستیم

  آخر بود منتظر  صبرانهیب و بود زده جوانه  دلش در

 تازه ریمس نیا در پا و برسد راه از گرید یهفته



  و شناختینم پا از سر ذوق، و یخوشحال از. بگذارد

 . داشت که بود یشب نیبهتر شب،آن دیشا
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  جواب رضا از هنوز و بود مانده رفتنش به روز سه

. نرفتن نه و زدیم رفتن حرف نه. بود نگرفته یدرست

 یاعجله  یکارها  و هیسا  یه یزیجه دیخر یهایدوندگ

 را برادر و  خواهر یصحبتهم  مجال سفر، یبرا اسی

 که یمعصوم چهارده یتکه  چند  یتابلوها. بود گرفته

  خود ی  طراح و بود بزرگ پازل کی به  هیشب شتریب

 فقط آماده، و براق. بود دهیرس اتمام به بایتقر اس،ی

 فکر. شدیم یبند بسته گرشید یکارها  مثل دیبا

 آن مسجد تنها که نوساز مسجد کی  یبرا کهنیا

  روز هر داشت،یبرم یقدم ، شدیم محسوب منطقه

 شبانه دو  ینیسنگ برف. آوردیم شوقش سر شتریب

 اسی و بود نشسته نیزم بر و دهیبار  زیرک ی روز،

  خانه ی  انبار  در را شیکارها دادیم ح یترج کماکان

 آمد و رفت هم و بود سرد هم کارگاه،. دهد انجام

  لیتحو. گرفتیم او از را کردن کار امکان گران،ید



  بعد دادیم  انجام دیبا را ش یهای مشتر از سفارش دو

 وقت سبحان با ای معمول طبق هیسا. شدیم یراه

  سرد یهوا و برف پر نی زم و مهشاد با ای گذراندیم

 و شال. دارد نگه خانه در  را او نتوانست هم روزآن

 نییپا و باال را هاابانیخ مهشاد، با  و کرده کاله

 یبیب. سردرآورد زیچهمه نوع و متیق از تا کردیم

  در تا بود دهیکش دراز یبخار به پشت شه،یهم مثل هم

 و ماندیم اسی. برود خواب به مطبوعش یگرما پناه

. رساندیم اتمام به دیبا  که ییکارها و  خانه  سکوت

  بعد کار شد،ی م تمام تابلو  نیا اگر کرد، که  را حسابش

  لیتحو راآن شب تا و کردیم شروع صبح هم را

. نداشت یادغدغه چی ه رفتن یبرا وقتآن. دادیم

 داشت دقت، و تمرکز حفظ با اما شهیهم از تندتر

 را طرحش و دیکشیم تخته یرو را اشیکمان یاره

 تمام تا و کرد ینوچ. شد بلند خانه در یصدا  که زدیم

 و دیکش طول یکم. نشد بلند شیجا از کلمه، نشدن

 و گذاشت زی م یرو را اره. برخاست دوباره در یصدا

 کرد، باز که را در. رفت رون یب کارش محل  ی  انبار از

 .شد رخ به رخ الیدان با

 



  ترعقب یکم و کرد  مرتب را چادرش دستپاچه،

  به لباسش ی رو  از چوب،  یهاتراشه کرد حس. ستادیا

  جواب آهسته را او بلند مهین سالم. انددهیچسب چادر

 .شد ریز به سر و داد

 نه؟ ومدهین رضا اس؟ی  یخوب_

 . هنوز  نه. ممنونم_

 زدن یبرا کردیم دست آن و دست نی ا داشت الیدان

 به کند تعارفش شدیم نه. بود معذب دخترک و حرفش

 !نکند تعارفش شدیم نه و داخل

 چون یباش بوده کاریب دوارمیام. شدم مزاحم ببخش_

 .برات دارم یزحمت هی

 . داد را جوابش نیسنگ و محجوبانه

 ! دییبفرما_

 رضا یاندازه به نه اما. بود نیسرسنگ هم  او با هنوز

  گرید هایلی خ با دلش ماجراها، آن از بعد! یحام... و

  یگرید به که یوقتهمان ال،یدان یول نشد صاف

 انیم یرابطه  سر بر را منتش هم بعد و کرد تعارفش

  چشمش از را خود یکل به گذاشت،  یحام و اسی

 یکس هم او بود افتهیدر زمان، گذشت با . بود انداخته



. است  ریاس گوشش و چشم کنترل در عقلش، که است

 خوب یبرا و کندیم قضاوت بشنود، و  ندیبب هرجور

 و ببخشد کرد یسع پس. اندازدی م چرتکه هاآدم بد و

 امثال و او از  بودن ناراحت ریدرگ هم را  فکرش گرید

 اما بود اششه یهم یشاخصه ،یریز به سر. نکند او

 .داشت یتازگ که بود یمدت  الیدان یبرا بودنش سرد

.  اومده شی پ برام یفور کار  هی. رونیب برم دیبا من_

 .کنم حساب کمکت رو شهیم

 .آمد حرف به کند،  نگاهش کهآن  یب هم باز

 ؟ یکمک چه_

 اتمام به را حرفش و  دیکش ییصدا یب آه پسرک

  کجا چیه به  سخت، و سفت اسی نیا با  دیشا. رساند

 را نیشیپ  تیمیصم یبرا خودیب تالش پس. دیرسینم

 حالم گهیم. تنهاست خونه زیعز: گفت و  گذاشت کنار

.  نگرانشم بوده، پا سر یل ی خ امروز و روزید اما خوبه

 گه ید ساعت دو یکی. بمونه تنها  خوام ینم

 ...گریبرم

 .هستم من. دیبرس کارتون به دیبر_

 نیترنیریش گفت، که ی" هستم من" نیا دیشا و

 و  آرام دختر نیا از هامدت بعد که بود یزیچ



 از خود، وقت از اگر اسی. دیشنیم ریزسربه 

 یگری د خاطر به خود، کار از و خود  استراحت

 و بود نیرتر یدلگ اگر یحت . نبود اسی که گذشتینم

 .نیترمحق 

 .نکنم رید دمیم قول . ممنونم_

 دیکش باال او  صورت تا را نگاهش دخترک لحظه کی

 .کرد القا  وجودش به را نانیاطم و

  راحت التونیخ. دیبرس کارتون به و دی نباش نگران_

 .می هست زجونیعز مراقب یبیب و من. باشه

. راحت راحت. شدی م راحت الشیخ  حتما بود، که اسی

 اسی که ختی ر یپررنگ لبخند در را  تشکرش تمام

  کالم هم بعد و دادینم خرج  به یکنجکاو دنشید یبرا

 .کرد محبتش سرباز   را

 دستت. کنم حساب  روت شهیم دونستمیم. گرم دمت_

 . کنم جبران  بتونم شاالیا. نکنه درد

 ؟!هیحرف چه نیا. کنمی م خواهش_

 به شیهابرف که یاکوچه از نشیماش سوار الیدان

 با اسی و رفت رونیب بودند، شده پارو  وارهاید سمت

 همان. شد زیعز یخانه  وارد ،یبیب به  دادن اطالع



 و بامزه یبرف  آدم کی به افتاد چشمش ورود، یابتدا

 کی و بود  تنش رنگ  ییمویل راهنی پ کی. بزرگ

  یخبر اشی نیب ج  یهو از نه. گردنش دور یآب کراوات

 .گردن شال از نه و بود
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 و شده داریب رضا که صبح. افتاد خنده به اریاختیب

  هاآن غرغرکنان بعد، دوساعت تا بود، دهید را هابرف

 یه یهمسا  دیدیم داشت  اسی حاال و بود زده کنار را

  ساخته یبرفآدم یسرمست تینها با ذوقشانخوش 

 و زد گره درست را نامرتب کراوات و رفت جلو! است

 به تعارفش و زیعز یصدا . کرد نگاهش لبخند با

 . کشاند خانه ی ورود سمت به  را او داخل،

 . ذوق سر  و بود سرحال که یزیعز

 .برم  قربونت یکرد  خی داخل ایب_

 .هیبرف آدم نیا سمت  رفت حواسم_



  مبچه  یحام. کردن سرهمش الیدان و ی حام یصبح_

 .واسش دیپوش خودشم یهالباس 

  جور و جمع یکم ز،یعز حرف با پررنگش، یخنده

 یکم. نزد یحرف یبرف آدم مورد در گرید و شد

 قدرآن نه اما بود انداخته رد  زیعز صورت در یخستگ

 و نشست کنارش . نباشد  اسی یبرا یخوب زبانیم که

 آرزو که بود یدختر اس،ی. زد حرف ش ی برا یحساب

 نداشت یفرق ،یحام ای الیدان. باشد عروسش کردیم

 شیبرا یشانس  چیه دانست آمده، شی پ اتفاق   با اما

 که بود ییهان یزتریعز از یکی  هنوز یول. است نمانده

 .داشت

 سر من به یکرد خوب چه. اسمی بگردم دورت_

 و یاومدیم که ییروزا اون واسه زده لک دلم. یزد

 هی وقته چند یدونیم. یپخت یم نایا و غذا کمکم یکل

 .زمیعز  یش گرم بخور روت ییچا دمت؟یند ریس دل

  یبرا الیدان اصرار از ز،یعز که شد دار خبر شستش

 را زن  دل نخواست و  است خبریب  آمدنش جانیا

 او مقابل را دم تازه یچا و زد یلبخند. بشکند

 .گذاشت



. دییبفرما شمام. نکنه درد دستتون. خورمی م چشم_

 هم یبیب که رمیدرگ روزا نیا انقد خدابه  من دیببخش

 به دشیبذار دنتون،ی د امینم اگه. دراومده صداش

 .فقط  مشغله حساب

 مگه؟  شناسمتینم. مادر دونمیم. برم قربونت_

  به لبخند با دو هر و دندینوش سکوت  در را شانیچا

 و پرس هیسا درمورد یکم زیعز. کردند نگاه یگرید

. زد حرف خودش اوضاع و  حال از هم یکم و کرد جو

 و اوردی ن شتریب سکوت طاقت شان،یهاحرف  انیم

 ؟یشی نم ناراحت بپرسم سوال هی اسمی: گفت

 حرفش آخر تا کرد حس و  داد لشیتحو بندم ین یلبخند

 .است خوانده را

 چرا؟  ناراحت. جون زی عز دییبفرما_

 

 دیبا و بود دلش حرف اما زدن حرف یبرا بود مردد

 .ردیبگ آرام تا گفتیم

 مادر؟ یحام و تو نیب شد یچ_

 . دهد ادامه او تا بست چشم کوتاه و دیگز  لب دخترک



  پنهون چرا تو از گلم، دختر ستین پنهون که خدا از_

 ادیب گرفت می تصم یحام یوقت  ماجرا، اون سر ؟!باشه

 .  بود زده حرف من با همه از قبل جلو،

  یباق دنی شن یبرا بود شده گوش جانش و تن تمام

 . زیعز حرف

 هم تو هم. دارم دوست تورو چقد من دونستی م خب_

 بزرگ یوقت از اما نیبود منداشته  یدخترا یجا  هیسا

 وقتچی ه نشست، دلم  تو شتریب مهرتون و نیشد

  خواستیم دلم. نمتونیبب  الیدان خواهر  مثل نتونستم

 .گلم برگ دختر. شدیم مخونه  عروس تونی کی

  یکم با و دی کش اسی دست یرو  محبت، با را دستش

 .آمد حرف  به باز مکث،

 بذاره، شیپ پا گرفت می تصم یحام که یروز اون_

 نیا اما ندارم، کار رو مردم حرف و مصلحت و صالح

  ییخبرا ه ی فهموند بهم  گرفت، اجازه من از اومد که

 اس؟ی بهم گفت یچ یدونیم. هست وسط نیا

  شده برآمده یها دانه از  پر تنش پوست کردیم حس

 .است



  پسرت یخوشبخت  یآرزو چقد که دونمیم عمه گفت_

 مث رومن هم مورد نیا تو شهیم ی ول. یدار رو

  ؟ یبدون پسرت

. یبش خوشبخت  خدامه از من عمه زیعز گفتم بش

  واست؟  بکنم تونمیم کار یچ واست؟ کنم کار یچ

 هم دمیم قول! بخواه من کنار رو اسی گفت بهم

 .  شم خوشبخت  خودم هم کنم، خوشبخت رواون

 

 باعث و شد متوقف اسی دست یرو دستش  نوازش

 . کند نگاهش  و کرده بلند سر شد

  رو یچهمه اول یجلسه  همون تو که نتونیب شد یچ_

 .دخترم بگو.  اسمی بگو بهم ن؟یکرد تموم

. مینبود هم قسمت. بگم یچ... من... زجونیعز_

 !نیهم

 

  زدن حرف قصد دخترک کرد فکر. دیکش آه زیعز

 د،یگزیم مداوم که ییهالب و زانشیگر نگاه اما ندارد

  وسط نیا یز یچ کی که کردیم شتریب را شکش

 حرف که او  و آورد شیبرا یگرید یچا. است اشتباه



 طعمش از  یزیچ بود،  ختهیر همش به  ز،یعز یها

 مدام اما کند ریدرگ را  فکرش خواست ینم. دینفهم

  ای نبودند؟ هم قسمت واقعا. شدیم پرت حواسش

 قسمت کار  تنه کی خودش یحام نخواستند؟ خودشان

 و یحام یپ بود رفته حواسش! بود کرده کسرهی را

 پر ای دوستانه . داشتند هم با که ییروزها  یایرو

 هم، کنار. بودند هم با حداقل. نداشت یفرق . کشمکش

 یصحبتهم و یدوست سمت رفت فکرش. هم نگران

  تا قبوالند اسی به را نیا که بود او! یحام  یلیتحم

 اما ماند  خواهد هم شهی هم و هست شهیهم کند باور

 ته و سر شد، اشدلبسته  و وابسته که دخترک

.  اشیزندگ یپ رفت و آورد  هم را انشانیم یرابطه 

 با زیعز. شد باز در آن بند پشت و آمد زدن  در یصدا

 . اومده یحام کنم فکر : گفت لبخند و باز ییرو

 یخال استکان بود، شده اضطراب ریدرگ  تماما که اسی

  مرخص یاجازه من، و من با و گذاشت زیم یرو را

 .گرفت شدن

 .گهید برم من نیبد اجازه اگه زیعز_

 . هنوز ینخورد وهیم_

 . تنهاست یب یب. گهید  برم. ممنونم_



. نکند اصرار شتریب زیعز که بود واضح قدرآن دردش

  از شدن ادهیپ حال در را او که نیهم و شد بلند پس

 .در سمت به کرد تند پا د،ید نشیماش
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 و یحام و  بود شده شروع که یباران و  اطیح از آمد

 که یلحن و بهت با او که  زدیبگر مشیمستق نگاه

 . کرد ادا را نامش بود، مشهود آن در ترس

   اس؟ی_

.  کردیم ثابت  یحام به را  زهای چ یلیخ رفت،یم اگر

 و دارد تی اهم شیبرا او حضور که نی ا نشیمهمتر

 هم خودش به دیبا. شود منکر را نیا خواستیم اسی

 وجودش، و حضورش ،یحام که قبوالندیم

  نگاهش و ماند پس. ندارد شیبرا یارزش نیکوچکتر

 .کرد

 افتاده؟ یاتفاق_

  هم آن ها،مدت از بعد اسی یناگهان دنید . بود دهیترس

 زیعز یبرا  بود نگران. بود بیعج ش یبرا جا،نیا



 اشیشان یپر از را نیا اسی و باشد افتاده یاتفاق

 .افتیدر

 !نیهم بزنم سر زیعز به اومدم! نه_

 خوبه؟ حالش_

 !خوبه_

 یباران از. کرد نگاهش حواس یب اما پروا یب و گفت

  نم یموها تا آمد،یم او  به یلیخ که  یبلند ی  مشک

 سمت به داشت و نگرفت چشم سش،یخ و گرفته

  یطنتیپرش لبخند که دیرسیم اششده  ویش   صورت

 .کرد متوجه را او و نشست یحام یها  لب یگوشه

 شد؟ پسند_

 یگاف عجب. گرفت آتش  و شد داغ وجودش یهمه 

 !  بود داده

 !نبود روم جلو هم یاتحفه  نیهمچ_

 زود و شود او یمضحکه   شتریب تا نماند گرید و گفت

  یحام دست کرد، بازش که نیهم. رفت در سمت به

 .کرد جفت هم به را آن و آمد شیپ

 .دارم  کارت سایوا_

 . بود کرده ریگ در قفل به اشی لعنت چادر



 داشت؟ کار یچ باهات شهرام_

  از حرف با دانستیم کاش. دیپرس ینم را نیا کاش

 :دیغر ظیغ  با. کندیم یعصب  شتریب را  اسی روز،آن

 !یچی ه_

  دور ابون،یخ  تو بود؟ شده شیریس انقد  یچی ه واسه_

 در؟ دم دون،یم

  نگاه با را صورتش تمام. کرد نگاهش گرید بار کی

 مرام خواستیم: گفت خشم همان با و  کرد رو و ریز

 و نشم سیخ بارون  اون تو بده نشون معرفت و

  که طورهمون! یکن شییجنا شما ستین الزم . برسونتم

 !کردم جوابش که یدید حتما ،یزدیم چوب اهیس زاغ

 

 سوز همان با. هاحرف  نیا با او از سوزاند یدل چه

 .راند لب بر را نامش دل

 ! اسی_ 

  مسلط خود بر تا کرد مشت چادر ریز از  را شیهادست

 .نبارد تا نترکد بغضش تا. شود

 .نکن یقات باهم  رو یچ همه. بزن سر عمه به یگاه_



 کی شد جوابش و زد او به قیعم پوزخند کی دلش

  عالم غم که  کرد نگاهش یجور  کی. حرف پر نگاه

  که دیدینم را خودش. مقابلش مرد قلب  یرو شد آوار

 اس  ی از بود؟ کرده یقات هم با  را زیچ همه 

 نگاه داشت؟ یانتظار  چه خودش یپرورده دست

  لیدخ مقابلش یبسته در به  دخترک، یرو اشی طوالن

  و نگاهش چادرش، همراه را دلش دخترک و بست

 .برد خود با دلش ینگفته یها حرف

 

 !یشد  سیخ تو ایب  مادر یحام_

  هنوز کراواتش گره اما شدی م آب داشت اشیبرفآدم

 . بود مرتب

 

 سه _و_شصت _و _ستیدو_پارت #

 

.  کردیم درد سرش مغز گذشته، روز دو یکی در

 اگر خانه در و بود شکافتن  حال در اش جمجمه

.  دادیم دستش کار الیخ  و فکر شک یب ماند،یم

 راه پس. بدهد هیسا ای یب یب به نداشت هم یجواب



 به کار لیتحو  یبهانه  به تا گرفت شیپ در را کارگاه

  و چشم هر از دور. کند  خلوت خود با یکم ،یمشتر

 یه. ماندینم بند جاک ی که  یفکر از امان اما. یسوال

 . دادیم ادامه یه شد،یم یاالتیخ یه د،یکشیم دست

. برداشت را یگوش و کرد ینوچ. بود دهیفای ب هم باز

 امیپ و کرد نییپا و باال را گروهشان  یها امیپ یکم

 " گه؟ید یا یم یک. "دید دوباره  را هاله

  انگار. گرفت را رضا یشماره  و بست را صفحه

 شبید.  زدی نم یحرف  و دادی نم یخبر. بود الیخیب

  تا سبحان حضور اما کند جو  و پرس او  از آمد چندبار

 .شد  مانع روقت،ید

 ! بله الو؟_

  بود شده گم  اطرافش یهمهمه  در رضا بلند یصدا

... الو: گفت بلندتر و دی نشن را اسی سالم که یطور

 اس؟ی

 . زدن حرف یبرا کرد بلند صدا هم او

 ! دورت شلوغه چقد ؟ ییکجا رضا_

 ... اگه ؟یدار یکار.  امیی جا  آره_

 رضا؟ یکرد کاری چ بگم زدم زنگ_ 



 کردم؟ کاری چ روی چ_

. من جز رفتن همه برام؟ یریگی م طیبل! رومن رفتن_

  خوامینم. دنیرس زود صبح  گفتم، که شوهره و زن

 .رضا هیبق از فتمیب عقب

 

  یزیچ و دیشن  یگوش پشت از را رضا نامفهوم یصدا

 گم؟ یم ی چ یشنویم رضا؟: گفت باز. نشد متوجه

. دیشن را گفتنش" باشه"یصدا و کرد مکث یکم

 کرد ینوچ. باشد مشغول ی گرید کس با دیبا زد حدس

 .دیشن را  شیرسا یصدا بعد یکم و

  خواستمیم  خودمم اتفاقا! آها ؟یگفتیم  یداشت یچ_

  من. بزن رو سفر نیا دیق نیبب. اسی بزنم زنگت

  یمناسب یجا اصال دمیشن. کردم جو و  پرس یحساب

 ای بود، ترخلوت  سرم منم که بود یوقت هی اگه. ستین

 یول. امیب باهات شدیم بود، تابستون و بهار مثال

 سرم االن. ی بر بذارم شهینم زمستون ی چله  تو االن،

 . زنمیم حرف بات خونه امیم بعد شلوغه،

  دادینم اجازه. رفتیم داشت و بود گرفته را گازش

 !بکشد نفس دخترک



 

 ؟یچ یعنی رضا؟ یگی م یچ_

 . دمیم حیتوض خونه امیم_

. مآماده روزه چند من. نکن تیاذ توروخدا رضا یوا_

 یگیم  یچ. مبسته  روساکم جمعه، لمیوسا همه 

 توروخدا؟ 

  اگه. من  خواهر دونمیم. زمیعز دونمی م! بابا یا_

 ...جانیا یول. نداشتم یحرف بود، گهید یجا

 . هستن باباش و هاله گفتم. ستمین تنها گفتم که من_

  شمنطقه . که ستنین تو شیر خیب همش که اونا_

 . کردم جو  و پرس یکل گمیم. اسی خطرناکه  یلیخ

 ییجا من ذارنیم باباش و هاله یعنی  آخه؟ یک از_

 یندار نان یاطماونا  به باشه؟ خطرناک برام که برم

 ؟یدار اعتماد یگیم یدار که ین یا به وقتاون

 که نهیا  سر بحثم. ندارم اعتماد اونا به گمینم من_

 که ییتو اونم تنها، دختر هی واسه جااون به رفتن

 ،ینرفت هم تهرون اطراف ییتنها وقت چیه تاحاال

 یلیخ منم  مطمئنه، گم،یم که نمیا. خطرناکه  یلیخ

 !بزنه حرف  ادینم که خودیب. کنمیم حساب روش



 .دیفهمینم  را رضا منطق. آمدیدرم  داشت اشکش

 چرا ؟یکنینم  قبول چرا. ستمین تنها گمی م دارم بابا_

 ؟یزنی م روخودت حرف باز

. است کرده یعصبان حد چه  تا را او بود دهیفهم رضا

 مگه: گفت و دیبخش شیصدا به متیمال یکم پس

  زیچ اون یهمه من خب ره؟یخ کار قصدت یگینم

 کنمیم پست امروز نیهم ،یکرد درست که ییزهایم

 ؟یشد یراض. جااون بره

 .دیفهمینم را حرفش رضا. بود بغض سر از سکوتش

 از خونه اومدم. کردم ریگ ییجا بد. برم دیبا  تو جون_

 ! کهیکوچ یآبج باشه. ارمیدرم دلت

 گونه نیا کند، خام را او بود قرار یوقت شهیهم

. بود اسی  یبرا موقع نی بدتر حاال و کردیم خطابش

 کرد پرت را یگوش ظیغ با  یجور شد، قطع  که تماس

 یپادر یرو اگر و افتاد سو کی اشتکه  هر که

 تمام تشیعصبان  مگر اما! شدیم خرد حتما  افتاد،ینم

 خود دربر را تمامش حرص، و اشک و بغض شد؟یم

  یادسته و برد دست. نبود بشو آرام و بود گرفته

. کوفت ز یم به محکم و  برداشت را ه یالسه یتخته 

  چسب یقوط . نکرد آرامش هم شانشکستن یصدا



  دهانش یرو را دستش شد، ختهیر نیزم بر که چوب

 و افتاد یصندل یرو. کند خفه را بغضش تا گذاشت

 کهنیا فکر. کرد کنترل  زحمت به را اشکش  قطرات

  اعتمادش مورد شخص و زده را حرف  نیا چرا رضا

 داشت  انهیمور  مثل که یفکر. کردینم شی رها ست،یک

  رضا حرف  دادی نم اجازه  کرد،ی م یشرویپ مغزش در

 را رضا یرا بود ممکن که یکس تنها. کند باور را

 برود، اسی بود قرار که یمکان درمورد و بزند

 فقط شدیم  کند، نظر اظهار اطالع و علم با نیچننیا

  جا از یناگهان یلیخ! یحام چون یکس! باشد نفر کی

 هم سر راآن زود. برداشت نیزم از را یگوش و دیپر

 به را انگشتانش کند، فکر کارش به کهآن یب و کرد

. دانستیم یحام قیال چهآن  نوشتن یبرا  گرفت کار

 را یگوش و  فرستاد را امیپ بخواند، کهآن یب و نوشت

 با یحام شد باعث که یامیپ. کرد وارونه ز،یم یرو

  به که دید را" یرازقاس ی"  نام ابتدا. کند  رتیح دنشید

 .کندیم اشتباه کرد فکر و  شد حک یگوش یرو نیالت
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 .شد ری متح شتریب کرد، باز که  را امشیپ اما 

  چطور هم دونمینم. هیچ  کارت نیا یمعن دونمینم"

 چیه من یآمدها  و رفت  من، یکارها که یبفهم دیبا

 چهارتا که رضام منم یکرد فکر. نداره تو به یربط

  باشه، بگه رفاقت عالم تو اونم و یبباف  براش خزعبل

  دیشا من! ینشناخت رومن! آقا ریخ نه ؟یگیم درست

 هی بدون اما بزنم، رو سفر  نیا دیق برادرم حرف به

 نیا وقتچ یه  محاله که یافتاد چشمم  از یجور

 !"درک به یبر دوارمیام! بره ادمی تییگشاعقده

 

  چشمانش هربار و خواند ابتدا از و برگشت  چندبار

 و شدیم دراز زبان مقابلش شهیهم اسی. شدند گردتر

 باد به را او  نیچننیا بخواهد کهنیا اما! درست محق،

 بددهن اسی. نداشت امکان  رد،یبگ ناسزا  و فحش

 و ادبیب اما بود خورده شکست و یعصبان. نبود

  دخترک اما کرد لمس را اششماره زود! نه گستاخ

 رد باز و گرفت را شماره گرید بار کی. کرد رد راآن

 نیا: "نوشت شیبرا شد، رد تماسش که سوم بار. شد

 " ؟ یچ یعنی امیپ



  با: "نوشت باز. نه جوابش اما آمد لشیتحو  گزارش

  یچ از یدار  ه؟یچ  حسابت  حرف نمیبب بگو. اسی توئم

 "؟ یزنیم حرف

 اسی که چرا. نگرفت یجواب و فرستاد هم را دوم امیپ

 و برد  یپ او ییپررو به شتریب امشیپ خواندن با

 چه رضا. کرد خاموش را یگوش ش،یپ از تریعصبان

 نیا یبرا خواهرش دانستیم! بود کرده تا دلش با بد

. زد را خودش حرف هم باز اما است کندهدل سفر

  اشک باران. شکست هم دلش  بود، شده دیناام دشیام

 ها چارهیب مثل وقتآن نشست، صورتش یرو که

 تمام که یکس مثل و گذاشت زیم ی رو را سرش

 .  شد نینشغم باشد، شده شکسته هم در شیاهایرو

 

 *** 

 دانستینم یکس اگر که بود نشسته عزا  به یجور

 سمت به رفتیم گمانش ست،یچ ماجرا تیواقع

.  کردیم درد انفجار حد در سرش! اتفاقات نیترشوم

 شده متورم اشینیب و کرده پف چشمانش کرد حس

  چه را پدرش و هاله جواب چ،یه که خودش دل. است

 زار انیم بود، نشسته جاآن که یوقت یهمه ؟!دادیم



  را هاآن جواب کردیم فکر نیا به داشت ش،یهازدن

  تمام لحظه نی آخر در رضا دیبگو  چطور بدهد؟ چطور

 است؟ ختهیر هم به را شیها  برنامه

 تکان سخت که بود یناگهان قدرآن خورد، در به یاتقه

: دیبگو بلند گرفته، یصدا همان با و بخورد

 !" لهیتعط"

  در. دنیشن یبرا بود فیضع یادیز شی صدا انگار اما

.  کند پاک را صورتش  عیسر شد باعث و شد باز

 او نداشت  انتظار. دیپر جا از افتاد، او به  که چشمش

  بزرگ   یتابلو کی که یمحل در! جا نیا هم آن. ندیبب را

  آن و. بود شده نصب درش سر" ممنوع  انیآقا ورود"

. بود خونش به تشنه اسی که یزمان درست هم

 مرد، چشمان و شدندیم فشرده هم یرو او یهادندان

 آن که یچادر  از دخترک، حواس! زتریر لحظه هر

 . بود پرت نداشت، سر بر لحظه

 اون به  یتابلو که ندارم تیینا یب مشکل به یکار_

 کهنیا مثل ! داخل یاومد و یدیند در دم رو یگندگ

 ...لیتعط گفتم واضح چون. داره مشکل هم تییشنوا

 



 شد باعث و سمتش به برداشت بلند  گام چند یحام

  که بود او د،یرس که رخش به رخ. بماند مهین حرفش

 .دیغریم

 و یدیم  امیپ هی چته؟  اس؟ی هیچ حسابت  حرف_

 چیه ی ب ،یکنیم آدم بار ادیدرم دهنت از یهرچ

  نه انگار خانوم ام،یپ زنگ، یهرچ بعدم! یحیتوض

 ندادنت جواب نیا ،یچ یعن ی تیکار فحش اون! انگار

 اس؟ی  ها ؟یچ یعنی

 ! اسی نگو من به انقد_

 خفه گلو در را یحام  یصدا که زد داد یجور کی

 در دوباره نگاهش و دیکش یا کالفه پوف. کرد

 .نشست او یکرده ورم صورت

 یحام  را لشیدل و  ادیز یلیخ بود، کرده هیگر

 .دانستینم

 ه؟ یچ هیقض_

.  کرد اشاره همش در صورت  به دست، با و دیپرس

 حال  از نشان اس،ی هم سر  پشت و یعصب یها نفس

  تند یهانفس انیم را یحام سوال جواب. داشت بدش

 . گنجاند خود کشدار و



  یندار خبر یبگ یخوایم ؟یپرسیم من از ه؟یقض_ 

  هر شما که نهیا هیقض.  بهت گمیم من باشه گه؟ید

 ،یباش دی نبا که جا هر و  یستین ،یباش دیبا که ییجا

 !یدار یفعال و گسترده حضور ماشاهللا،

 از شیب مهاجم، و یعصب اسی نیا به  یحام واکنش

  نگه را خود یسخت به که بود پررنگ یاخنده  ز،ی هرچ

 پاسخ افتنی اگر! نشود  متوجهش اسی تا داشتیم

 نبود، اسی  میعظ انفجار از ترس و سواالتش یبرا

 داشت یسع  که یلحن با. خورد ینم فرو را اشخنده

 کجا من حضور: گفت باشد، نداشته خنده رنگ

  ییجا تا واال ندارم؟ رو خبرش خودم که بوده پررنگ

 الزمه کردم فکر که جا  هر  یبچگ از  من ادمه،ی که

 نبوده،  الزم  هرجا و رسوندم  هم به  حضور باشم،

! روحالش  نه داشتم رو وقتش  نه چون. نشستم عقب

  نمیبب بگو داره، ربط بهم و بدونم منم قراره اگه حاال

 یتونیم ؟! اسی خانوم کرده لگدت یتیشخصیب کدوم

 ! هستم یخوب  حسابرس  یباش دواریام

 از پر  نگاهش رنگ  نشد متوجه و  زد را حرفش

  و یتهاجم هنوز اما اسی نگاه. تمناست و نرمش

 .بود نیخشمگ 



 . برسه  خودت  حساب  به یخوایم رو  یکی شما_

 ادامه را  حرفش شد باعث یحام یرفته باال یابرو

 .دهد

 مربوط تو به من نرفتن و رفتن یکنیم  فکر که نیا_

 با و یکنیم فیتکل نییتع من واسه کهنیا شه،یم

 ،یندازی م سنگ رفتنم یجلو رضا کردن مونیپش

 ! دینبا کجا و  یباش دیبا کجا ینگرفت ادی یبچگ تو یعنی
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 که نبود دگرشیتهد انگشت به حواسش و زدیم حرف

 دست یحام که یانگشت! شدیم نییپا و  باال او مقابل

 او، از زودتر اسی اما  کند غالف را آن  تا برد شیپ

 بر هم را کوتاه لمس ن یا داغ و دیکش کنار را خود

  و جمع را خود تا کرد صاف ییصدا مرد! گذاشت دلش

 چند نیهم تا ! هست ییخبرا هی پس: گفت و کند جور

  فکر یحت. نداره ربط من به کردمیم فکر شیپ قهیدق

  ،یفرستاد اشتباه و ینوشت اشتباه رو امت یپ کردمیم

  ربط بهم هم یکل نمیبیم دارم تعجب کمال در یول

 مادمازل؟ دیبریم ف یتشر کجا یبسالمت! داره



  پرسشگر، و بود رفته  باال هنوز ش،ی ابرو یلنگه 

 و کند باز دهان آمد بار چند دخترک. کردی م نگاهش

  بر یحرف چی ه اما شود خنک دلش دیشا  دیبگو یزیچ

  به وجب داشت که آمد خود به یوقت فقط.  امدین زبانش

 از شیپ. زدیم شخم نگاهش با را صورتش وجب

  دست کند، اشمسخره  کند وادار را او دوباره کهنیا

 سرش. دی کش خود دنبال به را او و گرفت را  نگاهش

 . داد نشانش را در و چرخاند  یگرید سمت به را

 .رونی ب برو_

 .نخورد تکان هم نچیا کی

 .گفتم رونی ب برو_

 در را نفرتش تمام خورد،ینم تکان دوباره دید یوقت

 .دیکوب او صورت به و خت یر  نگاهش

 کلماتش، و حرف تک تک و امیپ اون ه؟یچ یدونیم_

  ارسال یاشتباه نه و شدن  نوشته اشتباه کدوم چیه نه

  تنها مطمئنم که طورهمون بودن، درست کامال. شدن

  جلو سنگ کنه یراض  رو رضا تونستهیم که یکس

 رو سفر نیا دیق من باشه! ییتو بندازه، من یپا

. گهید تیموقع هی گه،ید ی جا هی. زنمیم  فعال. زنمیم

 ما یزندگ تو هم ته یسا  یحت موقع اون تا دوارمیام



  خراب یچهمه یشد باعث خودت که حاال فقط! نباشه

  دکردنیناام آدم   من! بده  خودت هم پدرت جواب شه،

 !ستمین هیبق

 و آورد او یرو به حرف نیا با را اشی دیناام تمام

. بود جیگ اما یحام. خواند هیمرث دلش یبرا خودش

 به اسی  حرف ربط. بود دهیشن که یحرف  از مبهوت

 دخترک شد   متوجه که چرا. دیفهمیم دی شا را خودش

 یهاحرف  ربط اما شده،  سوءظن و سوءتفاهم دچار

 !نه را خود  پدر به او

 ...تو با من پدر اس؟ی ی بزن حرف درست شهیم_

 زل سو آن به هراسان دخترک  و خورد در به یاتقه

 . زد

 ؟یهست! ماندگار خانوم_

  سمجش یمشتر . فرستاد لعنت هزاران  بدش بخت بر

  نه. بود دهیرس سر ت یموقع نیبدتر در باز و بود

  در. بود درست  سکوت نهو بدهد را جوابش  شدیم

 . شود داخل داشت امکان و نبود قفل

.  دیکش عقب دخترک و اسی سمت به رفت، جلو یحام

 زیم به را دخترک تن رفتنش، شیپ و رفت جلو باز او

 به دوباره دنشینام یصدا. چسباند سرش پشت



 نییپا و  باال که یدر یره یدستگ و دیرس گوشش

 .رفتیم

 دخترم؟ یستین_

 .نبود کن ول یحام  یول شدیم وارد داشت

 . برم جانیا از  محاله شده،  یچ ندونم تا_
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 اگر. شود یباز شیآبرو با گرید بار کی تا نماند

 که ییجا در همآن د،یدیم هم کنار را دو آن یکس

 در یخوب فکر شک یب بود، ممنوع هم  رضا ورود

 بایتقر در سمت به و زد کنار را او. کردینم موردشان

  به ش،یبازو بر یحام دست فشار با که  یدنیدو. دیدو

 . دیرس توقف

 !کن صبر_

  و زد داغ را اسی یبازو ی رو محکمش، و یقو دست

  یها مردمک در نگاهش. داشت نگه مبهوت را او

  دلش. آمد ن ییپا  آهسته او دست و دیچرخ مرد چشمان

  احساس خود یرو را یبد فشار. دی ترکیم داشت



  یحام خواستینم هم و داشت  هیگر یهوا هم. کردیم

 را خود  که حال همان در. باشد شیها  اشک شاهد

 یهادندان انیم از نزند، زار تا کردیم کنترل سخت

 آبروم از تو خاطر به  بار هی: دیغر اششده دیکل

.  دمیم پس  تاوان بابتش دارم هنوزه که  هنوز گذشتم،

 ...بذارم محاله گهید

  بود آشنا قدرآن داد،یم تکان مقابلش یحام  که یدیکل

  متوجه تازه. ماند رهیخ آن  به و خورد  را حرفش که

 به اشیمشتر و نشده باز در حال به تا چطور شد

!  بود کرده قفل را در یحام. است نکرده ورود داخل

  ،یعصب دخترک  و! ورودش نخست یلحظه  همان

 از چقدر کند اعتراف دل  در شدیم. بود نشده متوجه

 چشمان اما است شده او سپاسگزار بابت نیا

. دیرس خشم به دوباره هم  او د،ید که را  نشیخشمگ 

  دخترک، سرخ چشمان به نگاه یابتدا که یچشمان

 هاآن از  خشم فقط حاال اما حرف پر و بودند رهیت

 .دیباریم

  له،یتعط جانیا یگفت من  به که یجورهمون  شدیم_

 و بره تا یبگ زتیعز  یمشتر به هم  یطور  همون

 ! یرینگ شدن آبرو یب استرس انقد



  و چارهیب بغض، تا داد قورت زحمت به  را دهانش آب

 اما ردیبگ دهینشن را متلکش کرد یسع. نکند شیرسوا

 .بود تیعصب تینها  در جوابش

 نیا به درسته؟ کارت یکرد فکر و یکرد قفل رو در_

 از که نتتیبب یکی رفتن، یلحظه  اگه ینکرد فکر

 شه؟ بدتر ممکنه  رون،یب یریم  یدار جانیا

 .ستی ن مهم برام_

 .مهمه برام آبروم. مهمه  من برا یول_

  هی من صد یحرفا  منظورم! ستین آبروت منظورم_

 !ملته غاز

  ییهاهمان گفت،یم که یغاز کی من صد یهاحرف 

 هم به  را ماهش چند نیا یروزها  و شب که نبود

 بود؟ رفته ادشی را هانیا یحام بود؟ ختهیر

 بود، یگرید وقت هر که کمشان فاصله به توجه یب

 حرص با آورد،یدرم قرارشیب قلب روزگار از دمار

 آره؟ غاز؟ هی  من صد: دیغر صورتش در او، حرف از

  هی من صد یحرفا نیهم  رفته ادتی ی بگ یخوایم

 با. کردیم  یباز من یآبرو  با داشت ی جورچه  غاز

 ... با! امخانواده اعتماد



 .افتاد حرف به او و خورد را حرفش

 !نیبب  رومن! اسی_

  و یک نشد؟ لهیپ لهیش یب و آرام لحن نیا مسخ شدیم

 یسوخته  اهیس پسرک نیا یپ بود رفته  دلش کجا

 !دانستینم بود؟ قشیرف یروز  که یجنوب

  روزها، گذشت از بعد دانستی م خوب  یلیخ خدا اما

 مهین قیرف نی هم یدایش قلبش و رانیح دلش  هم هنوز

 .است راه

 ! اسی کن نگام_

 کالمش نرمش ریتاث منتظر  و گفت شمرده شمرده

 .ماند

  حرفام رو، من نرفته که ادتی! اسی امی حام من_

  آرامش یبرا که ام یکس  نیآخر ایدن نیا تو من ؟!رو

 ؟!یفهمیم! باشم خطرناک داره امکان تو،  یآبرو  تو،

 

 را قبل ی دفعه. برگرداند سر و زد پوزخند یخودیب

 ادی از را اشی صور یخواستگار بود؟ کرده فراموش

  آن کردن فراموش توان اسی چرا پس بود؟ برده

 نداشت؟ را روزها



 که یکنیم  نییپا باال کتی کوچ مغز تو رو  یچ یدار_

 ؟ !پوزخند شده شثمره

 .شد جوابش  سکوت

 ! گذشت بود، که  یچ هر گذشته! اسی نیبب_

 ... دینبا که افتاد یاتفاق هی

 .میکن درک که میشد  بزرگ دومون هر هم انقدر

 . شدی م بغض هیشب داشت اما آمد کش پوزخندش

 ؟ !هیچ مسافرتت داستان بگو و ایب حاال_

  دخترک ،یخونسرد  حفظ  نیع در ،یحام زدن حرف

  که یوقت نبود نیخشمگ کم هم او. کردی م تریکفر را

 جانیا از ه،یچ هیقض ینگ تا! اسی گفتم که بهت: گفت

  آشنا هی ممکنه لحظه هر که یدونیم. خورمینم جم

 وقت اون نه،یبب رومن نیماش و شه رد جانیا از

! بشه یزی آبرور چطور قراره یدونیم  بهتر خودت

  اصال که منم به و مهمه برات یلیخ  آبروت یگفت

 ! یندار اعتماد

  و دادیم آزارش  داشت ی حام. بزند زار بود مانده کم

 هردو. شی روبرو مرد از بود نسوزانده دل کم هم او



 یسو به ه،ی کنا و گوشه پر یها حرف نی هم با داشتند

 . شدندی م رهسپار گریکدی یها دل با کاریپ

 !االن نیهم. رونیب برو  جان یا از_

 !جوابتم منتظر_

 ! رونیب_

 بگو: گفت خونسرد دخترک، صالیاست به تفاوت یب

  همش به چطور من و بوده یچ سفر هیقض. شنومیم

 ؟!فحش باد به میگرفت بابتش که زدم

  نگاه یچوب چسب  یقوط به و برگرداند او از را سرش

  گند به را  جا همه و شده پخش نیزم یرو که کرد

 . بود دهیکش

 ...اسی_

 . نگفت چیه و کرد تر یلب

 تو، سفر زدن هم به واسه من یکرد فکر  واقعا تو_

  دیق که کنم یکار هی تونمینم خودم محتاجم؟ رضا به

 .هست که  کجا هر حاال ؟ یبزن شهیهم واسه  رو رفتن

 .کرد نگاهش یعصب

 ماریب آدم هی! یهست یآدم چه دونمیم قایدق من_

 ...یحاضر خودت خاطر به که الحال معلوم



  یبرا انتظارش و یحام  یابرو یرفته باال یلنگه 

 از. کرد ساکت را دخترک اس،ی یجمله   یانتها دنیشن

 . بود شده شرمنده ناتمامش، یهانیتوه از حرفش،
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  شد؟ینم سرد  دلش چرا شد؟ ینم آرام  دلش چرا پس

 .شدی نم خنک

 تری زخم خودش قلب د،یپر یم او به شتریب هرچه چرا

 شد؟یم تری کار دلش جراحت شد؟یم

 ! دیببخش-

  طورهمان هیثان چند نبود حواسش. دیگز لب و گفت

 هم به ییهالب  با و زده زل چشمانش به میمستق

 تکان را او یحام میمال یصدا. کندیم نگاهش فشرده

 . داد

  خودم خاطر به ستین قرار. اسی ستمین  دشمنت من_

 . بشم  تو آزار باعث

  را آزار یمعن کاش: زد  ادیفر دخترک  دل در ییصدا

 !یدانستیم



 چقد یدونستیم اگه. یشد هم یبدجور. یشد یول_

  قم،یعال یبرا درصد هی اگه مهمه، واسم سفر نیا

 یشدینم باعث وقت چی ه ،یبود قائل ارزش هدفم،

 .شه رفتنم مانع رضا

 نیهم همش کرده؟ ریگ  جمله نیا رو  سوزنت چرا_

 !یکنیم تکرار رو

  و نشده ی چی ه انگار یکنی م رفتار جور هی چرا تو_

  که یقرار از کنم باور بتونم دیشا ؟ینکرد یکار چیه

 نیا اما ،ی نداشت یخبر بوده پدرت و هاله  و من نیب

 باعثش بخوره، هم به یچ  همه رفتنم روز  درست که

 ،یکن انکارش یبخوا  باز و یباش تو یتون یم فقط هم

 !رهینم مغزم  تو جوره چیه

 مرد سر در داشت ی ها  چراغ کی  جمالتش، با

  اما برساند ییجاها به را  او که شدیم روشن  مقابلش

 خودش،  به نسبت اسی خشم و یدرماندگ همه نیا

 او دیبا چطور. ختیریم هم به را یحام روان داشت

 داشت خشم از که را یدختر کرد؟یم آرام را

 .دیلرزیم

  شدم؟ رفتنت مانع من یدیفهم  کجا از_



 رو  روستا اون ینقطه  به نقطه یک تو جز_

 شناسه؟ یم

 جااون مردم راداتیا و  اخالقا از تونهیم یک تو جز

 .دونهینم  رو جااون اسم یحت رضا  بگه؟ رضا شیپ

 قبول و  بود کرده نانی اطم ،یاعتماد  یآقا حرف به

  که بودم گرفتنش طیبل  هی منتظر. برم که بود کرده

 . یچ  همه ریز زد و شد نما خواب  هوی امروز

  موشکافانه ق،یدق ینگاه و زیر یچشمان با یحام

 دختر نیا ی برا زدیم پرپر داشت دلش.  کرد نگاهش

! کند خفه  را احساسش کرد  یسع اما! یاغی و یعاص

  جالب: گفت آرام پس. نبود هم وقتش. نبود شیجا فعال

 ! شد

 .نشست  و رفت زیم کنار یصندل سمت به و

 خود به را اسی تازه  انگار شدنش،  دور و رفتنش

 آن بر و بود در پشت که یکس شود متوجه  تا آورد

 !است رفته که است یمدت کوفت،یم

  نظر از را  او و نشست یصندل یرو  لکسیر یحام

 تر عقب سختش و سفت موضع از که را ییاو! گذراند

 .بود نشسته



 !  رو ماجراها نیا دونستمینم اصال من_

 را توپش باز دیفهم د،ید که را اسی یبرزخ  صورت

 . آورد باال را دستش اخطارگونه پس. است کرده پر

 ؛یبزن تهمت  بهم گهید کلمه هی عباس حضرت به_

 ! هم تو  رهیم کالمون

 باز را اسی دهان که بود خورده قسم یجور کی

 ! بست نشده،

 معارف تعارف من که یدون یم همه از بهتر خودت_

  رو شهیهم و ندارم هم یروکش  و ریز! ست ین کارم تو

  من گمیم نبودم،  انیجر در گمیم یوقت.  کنمی م یباز

 که بدون و ری نگ گارد خود یب. کن قبول نگفتم، یزیچ

 ! چشم یبگ و  یکن باور دیبا

  چند با و بست را گاردش او اما رینگ گارد بود گفته

 .رفت سمتش به تند قدم

 فقط! درست یبگ یهرچ! چشم باشه،! خب  یلیخ_

 عوض نظرش یجورچه هوی رضا دیی بفرما شهیم

 ؟!شد

  ؟یشد ی قات من یبابا  با وقته چند_

 



  که طور نیهم. نداشت را حرف نیا دنیشن انتظار

 پرسش نیا نیح  نگاهش، مدت یطوالن  یرگیخ  انتظار

 .نداشت را

 ! ینگفت_

 ندهد  جواب سوالش به تا دانستیم. دیکش یپوف کالفه

 .ستین ایب کوتاه

  راحت الشیخ که دیلولیم یحس دلش ته یطرف از

 .است نبوده ی حام کار شود

 طرف ی حام شدن مانع درد طرف، کی نرفتن درد

 .  کشنده و سخت! شی برا بود گرید

 !شهیم یماه چند هی_

 ترکامل شد  مجاب دخترک و رفت باالتر  او یآبرو یتا

 . دیبگو

 عضو کشور یجا همه  از که بودم یگروه  هی تو_

  هی هربار! هنردوست هیبق و هنرمند اکثرا. داشت

  یکارها برا فرستادنیم نامه دعوت و فراخوان یسر

... یخصوص سیتدر کالس شگاه،ینما مسابقه، ،یهنر

  بچه از  یکی طرف از اومد نامه دعوت هی روز هی

 هی ی برا مسجد هی ساخت درمورد. جنوب یها



. بهش نکردم یتوجه ادیز لیاوا. دورافتاده یروستا

. کنم شرکت ینیچن نیا  یکارها تو اومدینم بدم اما

 اون. جلو برم  داشت اصرار یلیخ هم ها  بچه از یکی

  چندتا ارسال به تشینها.  نبود حضورم  از یحرف روز

  کردم اعالم گروه تو ه،یبق  مثل. بودم کرده فکر تابلو

  زنگ بهم یاعتماد یآقا  روز هی نکهیا تا. هستم که

  جااون. گرفتن هاله از رو م شماره گفتن و زدن

 امنا ئت یه  یها یکار اصل از یکی  شدم متوجه

  تو منم شدن متوجه لمیفام و اسم یرو از و شوننیا

 .هستم میت اون

 

  در یحام  یرهیخ نگاه اما دیرس اتمام به حرفش

  را شیها حرف و کردیم  نگاه دقت با! نه صورتش،

 که اسی. شدیم ترفتهیش و دیبلعیم  جان گوش با

 .گرفت نگاه و دیگز لب د،ید را حالش
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 خود به تا کرد متوجه را او هم گرفتن  نگاه نیهم با

 .دیایب



 لنگه یکی گشته  قشنگ چه بابام! شد جالب_

 ! سمج کوکارین! ها کرده دایپ روخودش 

 .شد بلند یحام و نزد یحرف

 کامل کنم  فکر م،یباش نشناخته درست اگه یحت_

 خب. نبوده من کار یکن  باور که واست دادم حیتوض

 !کنم  یم زحمت رفع من گهید

 

  داشت. شد روانه دنبالش به رانیح و درمانده اسی

 !رفتیم

 ؟!شهیم یچ من سفر فیتکل پس ؟یچ یعنی_

   ؟!اسی خانوم  یفیتکل چه_

  طرز و بود دهیپرس که یسوال و صورتش حالت

 !بود یشی نما همه اس،ی به نگاهش

  مشخصش رضا داش که  یعنی! که مشخصه فتیتکل _

 !گمونم کرده

 

  یسراپا به دوخت را نگاهش و شد تر کینزد یقدم

 .نداشت که یچادر و او



 چه. اومد  خوشم منم ییخدا ! کرده روشن قشنگم_  

 و جهاد برا  یبر راه همه نیا یپاش شما داره یمعن

  رو جااون. هیجهاد یکارا پر خودتون تهران ؟!هیریخ

 !میکنیم آباد خودمون ما دیبذار

 و یعصب باروت؛ انبار نیع که یاسی به توجه یب

 رد کنارش از کرد،یم نگاهش داشت انفجار، یآماده

  دارند یم نگه را خود چطور هردو دانستیم خدا. شد

 !خنده از او و تیعصبان از اس ی. نترکند تا

 ! جهادگر هنرمند اسی خانوم خدانگهدارت _

 

 . برگشت دوباره و رفت یقدم

 ! یراست آها_

 خنده ریز  باشد مراقب تا خاراند را لبش انگشت با 

 آن. بود بخش لذت براش چقدر اسی دادن حرص.نزند

 به شتریب دادن، حرص نیا با که یط یشرا در هم

  تر یحرص اسی هرچه که چرا. کندیم  کمک خودش

 .بردیم ورشی سمتش به شتریب شد،یم

 و وهیآبم حرمت  به! بخشمتیم هم قضاوتت بابت_

 ! میخورد باهم که ییهاک یک



 ! خدافظ

  که در دم و شد رد کنارش از لب، یرو  یلبخند با

  نگاهش اسی حرف کند، قفل وارد را دیکل تا دیرس

 .داشت

 شب همون رفاقتت،  تموم کردمی م فکر_

  برام رفتارت، با حرفات، با  قضاوتت، با ،یخواستگار 

 ش،یپ قهیدق  چند نیهم حاال، نیهم یول. بازهی م رنگ

 نبوده، تو کار که یدیکشی م نشون و خط یداشت یوقت

  دمید ،یبود یآدم  چطور و یبود یک یانداخت ادمی که

 ! یهمون  هنوز من برا

 بعد یجمله   و خورد زیل اشکرده عرق دست در دیکل

 .بست را چشمانش اس،ی

  گناه جور هی داشتنش برام چه اگر که یق یرف  همون_

 و یهمراه  داشتنش، و بودنش یول بود، رهیکب

 ! گناهش به دیارز یم هاش، ی دلسوز

 

 .قلبش در کرد کیشل صاف را آخر ریت و کرد تر یلب

 داشته دووم حس نیا هم ه ی ثان چند یحت  ینذاشت یول_

 . هوا یرفت یشد دود برام! باشه



  که یمدت نی ا از بدتر یحت!  کردنات مسخره و حرفا با

 . بودم دلخور ازت

 

  پشت زیم  به دیبخش یخستگ با را اشه یتک و گفت

 نیا با داشت انتظار. دیترکیم داشت خودش قلب. سر

 درکمال  اما، مرد از باشد سوزانده دل ها،حرف 

 رونیب در از یوقت بود شده تر قیعم لبخندش رت،یح

 !رفتیم

 *** 

 

  یانبار به میمستق و کرد اط یح وارد را پر  مهین کارتن

. بود گذاشته جانیا را سفارشش  نیتر خاص. رفت

 تا که است یز یچ نیبهتر نداشت شک. دیجد کار کی

 داد جا هم را آن اطیاحت با. است کرده درست  حال به

  پست را  ها آن وقت اول فردا. بست را جعبه در و

 .کردیم

 . گرفتی نم آرام  و خوردیم را  خونش خون 

 خانه داخل سمت به راه کهآن یب و نشست جاهمان

 که یساعت  چند تمام مثل و  گرفت ریز به سر کند، کج



  بود، کرده حبس  کارگاه در را خود یحام رفتن از بعد

 اش،شده لغو سفر به. کرد فکر امروزش به باز

 و اش،یوص لیوک برادر اش،شده خراب یبرنامه 

  رفتارش و  یحام. شیها حرف  و یحام همه، از بدتر

 حالش و دی جوشیم دلش! لبخندش و یحام  از امان و

  افکارش کردن جور و جمع سرگرم قدرآن . بود خراب

 .بود کی تار اطرافش آمد، خود به یوقت که بود

 وارد. بست را یانبار در. تکاند را لباسش و شد بلند

  و انداخت یا گوشه را فشیک و چادر شد، که هال

  نشسته پرت و خرت مشت کی وسط که دید را هیسا

 . ختیریم هم به را ها آن و بود

 چند تا بود  مطمئن اسی که یا آشپزخانه سیسرو

 به را آن یلنگه  یا مغازه چیه شان،محله یلومتریک

  حوصله.  رفت جلو و کرد  ینوچ! است دهیند خود

 بانشیگر ورود، بدو همان از  هیسا یپرحرف اما نداشت

 . گرفت را

  مبارکشون  فیتشر عروس خواهر عجب چه! به به_

  یحمال بردنش انگار. توروخدا کن نگاش! آوردن رو

  ییکجا معلومه چیه اصال ه؟یخت یر چه نیا! یعملگ و

  حاال! یخاموش زنمیم زنگ بهت دارم ساعته دو تو؟



 که نظر هی نداره، بیع ، یومدین باهام  و ینداد محل

 یستاره یبد مدلشون و رنگ درمورد یتونیم

 ! لیسه

 تر شیپ کردیم وادار را او که بود ی اجبار  بد چه 

 .  ببوسد حوصله یب  را خواهرش  یرو و برود

  آن یب و کند نگاه شیدهایخر  به یسرسر و زور به

  یحت. کند فی تعر ها آن از شود، اتشانییجز متوجه که

 چیه که یحال در کردیم  ذوق خواهرش یبرا داشت

 هم را یب ی ب یچا. نداشت راه دلش در یذوق و شوق

. شد تر زهر اش،یکام تلخ و کرد مزه  یکم تشکر با

  داد کش یکم را اشمرده لبخند  ،یخستگ یبهانه  به

 .شد اتاقش یراه هالک، و خراب  و
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  چشمانش. دیرس هیسا حرف به و کرد نه یآ  به ینگاه

  حالش و بود دهیپر رنگش. رمغ یب  و بود خسته

 .  خراب



 بخوابد یکم و کند رها تخت یرو را تنش خواستیم

  شد زیمخین  جا در. زیم یرو یپاکت به افتاد نگاهش که

 گرد چشمان و کرد باز را آن. رفت پاکت سمت به و

. بود طیبل! کرد  حفظ را پاکت داخل کاغذ تمام اش شده

 به قرار که ییجا همان مقصد به و خودش  اسم به

. شدینم باورش اصال. شدی نم باورش. داشت رفتن

 بود؟  گرفته طیبل  شیبرا رضا

 

. برداشت را آن و زد رجهیش تلفن یگوش  سمت به

 قراریب. ماند پاسخ انتظار به و گرفت را برادر شماره

 . عجول و

 ؟ !جانم_

 : گفت شعف با و شیجا سر نشست صاف

 ! رضا_

!  یزد زنگ ما به شما عجب چه! گلم خواهر! به به_

 ... تا داره شاتیفرما خرده  باز و است هی سا کردم فکر

 .دیپر  صبرانه یب  حرفش، انیم

 ... شهینم یگفت که تو رضا؟ هیچ   طهیبل نیا_ 

 !ی مونیپش نکنه! شد که حاال_



  یرو شیجا. رساند لبخند به هم را او و گفت خنده با

 !زنان بال و کنان پرواز. بود ابرها

 !شهینم باورم رضا یوا_

 .است دنیجوش حال در  شوقش اشک کرد حس

  حرفت از محاله  گفتم برگشت؟ نظرت ی چطور آخه_

 .یبرگرد

  یها یدلخوش تمام کرد، احساس  برادر که را شوقش

  خوشحال را اسی. شد  زیسرر قلبش به جاک ی ایدن

 . خواستینم یزیچ نیا جز و بود کرده

 .درموردش  میزنیم حرف خونه امیم_ 

! یفضول و  جانیه از کردم غش من که یا یب تو تا_

 آخه؟ شد یچ . گهید بگو

 بغل را او محکم  تا بودیم  کنارش رضا داشت دوست

 را نفسش... رضا حرف اما. ببوسد تر محکم و کند

 .آورد بند

 و کرک و یدیپر بهش یاشتباه که  یهمون  واال_

 اومد یجور هی ش،یتکوند کامل و یخت ی ر رو پرش

  زمیچ ه ی من سر آخر که کرد مجابم و کرد قانعم

 ... شدم بدهکار



 

 ینم رونیب  آن از یحرف اما شدیم بسته و باز دهانش

 .زد

 بهت ممغازه  یبغل هیهمسا  یموس حرف  به من دختر_

 عاقله هی. که شیشناسیم.  یبر دینبا گفتم و زدم زنگ

 که ساله شصت مرد

 گهینم که دروغ گفتم. ان یجنوب  زنش خانواده

  یجا گفت برگشت حت،ینص  و دل درد سر  از. رمردیپ

 ...و تنها دختر  هی واسه  ستین یمناسب

  محبوس خون که بود گرفته دندان به ی جور  را لبش

 کرد وادار را او سوالش و رضا یصدا. آن در شد

 .بکشد خجالت شتریب

 بدبخت؟  اون به یدیپر  چرا تو آخه_

 

 همه آن که یکس همان بدبخت؟ گفتی م یحام به

 ؟!بود داده حرص را خواهرش

 را چشمانش بود کرده شیبرا که یکار  تصور از

 .بست محکم

 ومدین ذهنم به یا گهید کس... من... آخه_



 ... هم اطالعاتش و باشه  جنوب اهل انتیاطراف تو که

 !دیببخش! اون سمت رفت فکرم فقط من

 .بشنود رضا که بود نیا از ترآرام دشیببخش

.  خونه امیم گهید کم هی هم خودم که کن  جور و جمع_

 از حداقل. نشد هم بد بهش تو دنیپر نیا هرحال به

 .رومن آورد در اشتباه

 نیا. رفت وا و گذاشت تلفن دستگاه ی رو را یگوش

...  اما کند نرم بود بلد یحام فقط را  سخت یرضا

 چطور؟  واقعا

 از پر وجودش تمام و افتاد  طیبل به دوباره نگاهش

 .شد یشاد

  با. کرد روشن را آن و درآورد فشیک از را یگوش

  فرستاد هاله یبرا  را طیبل عکس ناتمام، یخوش همان

 خانوم؟ هاله یخوا ینم مهمون" نوشت و

 ساعت به نگاه با هم او و خورد   کیت کی  فقط امشیپ

 کنار را ی گوش خواست  و بست را صفحه دش،یبازد

 از دیبا. کرد متوقف را دستش ،یحام فکر اما بگذارد

 کرد؟ی م تشکر او



 آخر یلحظه  اما کرد لمس را شماره و کرد مکث یکم

  تمسخرش. امروز بود نداده  عذابش کم. شد مانیپش

 و کرد رها را یگوش. کند فراموش بود محال را

  از بهتر گرفت، که یدوش با خوبش، حال . برخاست

 را او مدام پررنگ، سوال کی با که یحال. شد قبل

 واقعا" گفتیم مغزش در ییصدا. کردی م بازخواست

 کار به یربط  است؟ رفتن یبرا فقط خوب، حال نیا

 با. بود برداشته شیبرا که یقدم به ندارد؟ یحام

 دل آخر، در و دیکشیم شی پ پا با و زدیم پس دست

  تا دانست یحام حق را  کوچک تشکر  کی تابش،یب

  و یمانیپش فرصت که آن یب. کارش از شود قدردان

 .کرد ارسال و نوشت شی برا عیسر دهد؛ خود به تعلل

 امروز، اتفاقات و کردنات تیاذ تموم وجود با_

 !یکرد صحبت رضا با که ممنون بازم 

  مرور را کلماتش دوباره داشت و شد  ارسال امیپ

 .دیرس جوابش که کردیم

 

 !جهادگر   خانوم  سالم کیعل_

 



 ...یبعد امیپ و

 یقابل امروز، یکردنا پهن و شستن تمام  وجود با_

 ! قیرف نداشت

 

 کنارش که یچشمک و قیرف یکلمه و خواند را نوشته

 .کرد رو و  ریز را تمامش بود، نشسته

  از شد چلچراغ چشمانش و شد تر باز بازش، شین

 کرده رفاقت حقش در شهیهم مثل قش،یرف! یخوش

 .بود
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  نگه ابانی خ یگوشه را نیماش شد، وصل که تماس

 در دیچیپ پدرش، دادن سالم  یسرزنده یصدا و داشت

 .گوشش

 !جان بابا سالم_

 د؟ ی روبراه د؟یخوب. بابا سالم_



  زنگ یصبح چطوره؟ تو اوضاع! روبراه و خوب_

  شه ما تنگ  دلت تند تند انقد نداشت سابقه. یبود زده

 !پسر

 پدرش دانست و کرد  رها یگوش در یاخنده  تک

 . دواند سر  را او بشود که است نیا  از تر باهوش

  یآقا دیچونیبپ رومن نداشت سابقه شمام آخه_

 نیا با دینترک  چطور هاله که نهیا از تعجبم! یاعتماد

 !ها موندینم دلش تو حرف وقت چی ه  حاال ؟!راز

  را انیجر یحام پس. شد بلند هم مرد یخنده یصدا

 .بود دهیفهم

 خودش؟  ای  رضا گفته؟ یک  نگفته؛ بهت هاله  اگه االن_

 ! خودش_

 باز خودش تا کرد ساکت را پدر ،یحام  کوتاه جواب

 . دهد ادامه

 به شما وقت همه نیا یعن ی! بابا واسم  جالبه  یلیخ_

 ازم رو اسی سراغ مدام و یزد یم زنگ من

  سرتونه؟  تو یچ یبگ بهم شدی نم بار هی ،یگرفتیم

 !وسط نیا خوردمیم یدرد هی به منم دیشا



 اگه دونم یم دارم، پسرم از من که یشناخت با_

 !گرفتی نم رودستمون یخوب یجه ینت  ،یدیفهمیم

 ن،یخواستیم که یاجهی نت االن گه؟ید هیطور  نیا_

 گرفت؟ رو دستتون

 گفته بهت  چطور خودش ینگفت! شهیم  معلوم اونم_

 نیا از دونستمیم دیبع! جالبه  یلیخ! ؟ی شد باخبر که

 ! دختر

 ازم زد صدام نیکرد فکر: گفت استهزا با یحام

  تون محترم  همکار دور، ه ی قشنگ ؟!خواست مشورت

  حاال!  فحش و اخم ترکش و ریت به  بست رومن

  خوب آخه. بهتره نیبپرس خودش از کنم فکر! مفصله

 !هم با نیشد یقات

  لحنش در  یبیعج حس اما دادینم هیگال یبو حرفش

 .دانستی م را شیمعنا خوب پدر که بود شده نهفته

 من هم! یگوهر  گوهر، قدر شناسد؛ زرگر زر، قدر_

 با زودم یل یخ! رومن اون هم شناختم  خوب رو آدمم

 .میشد اقیع هم

. بود نشناخته درست را اسی دیشا. بزند  نداشت یحرف

 آن. بود ندانسته درست را قدرش دیشا آن، از بدتر ای

 یکم از بعد! بود بودنش اسی یستهیشا که طور



 رضا: گفت ینگران با و کرد صاف ییصدا مکث،

 دونمیم. بابا سفر نیا رو بود یمنف فکرش یلیخ

 ...که گمیم بازم  اما هست حواستون خودتون

  هاله با دنش، یرس محض به! پسر هست  حواسم_

 .مشی اریم و میریم

 ام؟یب  رمیبگ یمرخص منم ازهین_

 زین پدرش جواب. طنتیش هم یکم و د یپرس خنده با

 .داشت خنده رنگ

 ! پسر نمتی نب استان یلومتریک چند تا_

 . حسرت پر و تلخ  یول بارنیا. دیخند شتریب

 . شکست پدر را سکوتشان

 راهه؟  به رو یچ همه_

  حال به تا. کرد فکر یکم بود؟ چه روبراه از فشیتعر

 اس،ی تشکر امیپ با و  خلوتشان بعد از اما نبود که

 . داد دیترد با یکم را پدرش جواب! چرا

 !ظاهر به البته! آره کنم فکر_

 بود شتریب ی لیخ ازت توقعم! پس کن درست باطنشم_

 !باباجان



 .بود شتریب یلیخ هم  خودش توقع

 ! شما دست افتاده یچیق و شیر فعال_

 آمده خطش پشت الیدان. گرفت خود مقابل را یگوش

 . بود

 میدار قرار! خطمه پشت الیدان! بابا گه ید برم من_

 . باهم

 . سالمت به برو_

.  نداد را ی حام دل یتمنا جواب و کرد  قطع را تماس

 یب اس،ی  از و جاآن اتفاقات از دیبگو داشت دوست

 ! نشد... اما دینگذار  خبرم

  جمله کی فقط ال،یدان تماس  جواب در و دیکش یآه

 !" برسم تا شه  سرد زیبر رو  میی چا! "گفت

 

 یگوش به ینگاه الیدان. کرد قطع را تماس و گفت

 !کرد قطع: گفت تعجب با و کرد

 گفت؟ یچ: دیپرس رضا

 .برسه تا شه سرد  واسش میزیبر ییچا گفت_

 !کهینزد حتما پس_



 ! البد آره_

  یبرا و  کرد پر یچا از  باز را شانی ها وانیل رضا

 سمتش به را  الیدان یچا. ختیر وانیل  کی هم یحام

  را صورتش در نشسته غم  و شده پرت حواس و برد

 . کرد شکار

. گرفت فاصله زیم از و آورد  لب به طنتی ش  پر یلبخند

 و نشد متوجهش که بود امی پ نوشتن محو قدرآن الیدان

 به اضطراب پر شد، دهیکش دستش از یگوش یوقت

 یصدا با را اشنوشته   داشت رضا. دی چرخ او سمت

 . خواندیم بلند

 ! نکن قهر الیدان جون"

 "؟!دلم زیعز

 

! شد بلند اشخنده  کیشل د،یرس که جمله  یانتها به

  کلیه آن به ابدا زدن؟ حرف جور نیا و الیدان

 زدن حرف  فیلط طور نی ا زمخت، یچهره و دهیورز

  خوش اخالقش شهیهم گرچه! آمدینم دنیکش منت و

 نیا بخواهد که نیا اما. یمهربان با رفتارش  و بود

  بخرد، ناز  و بکشد ناز و ببازد یکس نزد را خود طور

 .بود  محاالت از



 شنوهیم شاگردت االن نکن! رضا رو یگوش بده_

 !داداش رهیم شرفم

 .شد بلندتر رضا یخنده

 جون ستآموزنده امیپ هی! که ستین یزی چ مگه؟ بده_

  دیشا! کرده  قهر چرا مونی آبج یگفتیم کاش فقط! تو

 دوتا نباشه یهرچ. بده تون یآشت بود وارد من شاگرد

 !نهیزم نیا تو داده جر شتریب رهنیپ

 یصدا که بزند یحرف پرخنده یرضا  جواب در آمد

 . دیشن سر پشت از را یحام

 ؟!داده جر رهنیپ  شتریب نهیزم کدوم تو یک_

  دور یحام چشم از رضا، به الیدان التماس پر نگاه

  قصد به و داد تکان یسر خنده با رضا. نماند

  یابهانه آمدینم بدش الیدان اما. رفت جلو یاحوالپرس

  سمجش ییدا پسر سوال پر نگاه از تا کردیم دایپ

 به و کرد بهانه  را یحام آمدن رید پس. شود خالص

  است دفعه ده زیعز تو؟ یموند  کجا: گفت جواب  یجا

 ! بودم دهیرس حاال تا رفتمیم ادهیپ. زنهیم زنگ داره

 

 هفتاد _و _ستیدو_پارت #



 

 .دیرس ادشیفر به ،یحام  سوال از فرار  یبرا هم رضا

 من نیماش با ایب نگفتم بهت من بار ده همون نیع_

 !خوادینم و نه یگفت یکرد تعارف خودت برو؟

  پس؟ یچ خودت ؟!داداش هیچ تعارف_

 .رفتمیم آژانس  با من_

 خود. که شهی نم آژانس با. یدار دیخر جا  چند یگفت_

 دیبا هرجا. وردمین رو نیماش داشتم، د یخر چون منم

  هم آژانس با یول. بود فرد و زوج طرح تو رفتم،یم

 !آدم ستین راحت . شدینم

  بود زده زل او به حرف یب که بود یحام  به حواسش

 انیم در نشسته اخم. کردی م نگاهش  موشکافانه و

 را زیعز خواب  رگ. بودند عذابش یه یما ابروانش،

 خجالتش از خوب تا  یحام اما کردیم دایپ دیشا

 یهمه. شد هم طورنیهم! کردینم شیرها آمد،یدرنم

 و آمد رونی ب خود الک از بودند، جاآن که یساعت مین

  قصد که نی هم اما شاندوستانه خلوت  دل به داد دل

. برون تو: گفت الیدان به رو کردند، را  مغازه ترک

 !  خونه تا بزنم چرت هی من



 ینگران هرچه زد، که یحرف و یناگهان ی خنده با رضا

 .کرد زنده را همه داشت، الیدان شده خاموش

 شیش ایتازگ نیا! بهتره ینیبش خودت نظرم به_

  ،یباز  امیپ و شیگوش تو رهیم حواسش! زنهیم

 !عالمه خدا د،یاریدرب کجا از سر ن یماش با گهید

  یتلخ اما کرد یخداحافظ و زد لبخند فقط یحام

  ینوچ پس. کرد احساس خوب   یلیخ الیدان  را لبخندش

 هر از ی ریجلوگ  یبرا. نشست فرمان پشت و کرد

 را یگوش نوشت، که را  آخرش امیپ ، یگرید یسوت

 و زد راهنما. سراند بیج در کردن صدا  یب از بعد

.  میبخر خرما راتیخ برا گفته زیعز یراست: گفت زود

 که یدونیم. مینش رد دجاللیس یمغازه  از باشه ادتی

  حافظه من. داره قبول رواون  یخرماها فقط زیعز

! نگرفتم که ادیم ادمی  تازه و میرسیم هوی. ندارم

 چسبهیم شه،ی م الیخیب رو  دهامیخر یهمه  وقتاون

 ! یکسر قلم هی اون به

 

 چشم و یصندل یپشت به داد هیتک را سرش یحام

  هزار و هیعاشق! خب آره: گفت هم هیگال پر. بست

 !گهید یندار حواس! بتیمص



 ! نگو مزخرف:  زد لب یدستپاچگ با الیدان

 وجود در  را یباروت انبار  کوتاه، یجمله  نیهم و

 .کرد  مشتعل یحام

  حواس  ای یجنابعال شدن عاشق مزخرفه؟ شیچ_

  یلیخ که یاول چون! چکدومیه نظرم به! تی پرت

  یدوم. یکن  شیمخف یستین هم بلد! مشخصه و واضح

! پرته حواست  که البته! نداره گفتن  به ازین که هم

 هی ت،دوستانه روابط یقات منم یدونستیم وگرنه

 پنهون ی جا وقت اون.  دارم و داشتم  باهات ینسبت

 کلمه هی و یدونستیم رضا مث منم سکوت، و یکار

  از هاله یحت ! بدونم دینبا من که مرگته چه یگفتیم

 ...من وقتاون باخبره رازت

 سرش اما بود رانده لب بر را هاله  نام ناخواسته

  فکر. الی خ  و فکر همه نیا از دیکشیم  سوت داشت

  گفت،یم رضا که ییهاعاشقانه وسط هاله یپا که نیا

  منطق، یب یها یکار پنهان نیا و باشد شده باز

 و دیجویم را  مغزش داشت باشد، خواهرش درمورد

 دیناام الی دان دادن پاسخ از قبل؛ دفعات مثل. دیدریم

 کرد باز لب از لب که دیشن  تعجب، کمال  در... اما بود

 !آمد  حرف به و



 کم شیپ وقت یلیخ من دونست،ینم و نبود اگه هاله_

 !بودم آورده

 

  یتلخند با او و دیچرخ ال یدان سمت به  یآن به سرش

 . کرد نگاهش

  اون قد ذره هی اگه دیشا اما! یاکنه و  سمج یلیخ_

 به یچ یدیفهمیم صدبار  حاال تا خودت ،یبود فضول

 ! هیچ

 از که یراز و الیدان و هاله ربط هنوز. بود جیگ هنوز

 .دانستینم را بود  خبریب آن

  رو زبونش کنم یراض هیآ و قسم با تونستم رو هاله_

  چفت از ،یبخوا  رو راستش اما! نزنه دم و کنه غالف

 !ستمین مطمئن تو دهن بست و

 آدم مث چرا ال؟یدان هیچ  برا یکبر یصغر همه نیا_

  اصال ؟یزنی م حرف یدار یچ از ؟یزنی نم رو حرفت

 ؟یزنیم حرف یک از

 ! ساغر از_

 .شد تعجب عالمت کی  به هیشب یحام صورت تمام

 ...دختر ساغر ساغر؟_



  با ساله هی! زیعز یخورده قسم دشمن دختر! آره_

. کنمیم فکر بش دارم شب،  و روز روز، و شب. میهم

 باشه دینبا  اما است دوطرفه و نمونهی ب که یحس به

 ...غلطه چون

  یدیناام  همه نیا چرا باشه؟  دینبا چرا غلط؟ چرا_

 پسر؟

 

  وجودش از یرانندگ توان و نشاند لب به یپوزخند

 به یچنگ کالفه و داشت نگه را نیماش. بست رخت

 .زد مرتبش یموها

  یچ همه خودت که تو ست؟ ین غلط یبگ  یخوا یم_

 روآدم اون دنید چشم زیعز! یدونیم من از بهتر رو

 هم ییدا یحت. زنهی م ریت با رو شهیسا. نداره

 .باهاش نهیسرسنگ 

 درمورد  یدار تو یول. الیدان دونمیم  نارویا من_

 !خودش نه ساغر، پدر. یزنیم  حرف محمود

 که نگو بهتره؟  خودش  وضع نظرت به: گفت غم با

 هم بار ه ی یحت هاسال  نیا تمام تو زیعز یدونینم

 شدن اونا خاله،  مرگ بعد از. نهیبب رو  اونا نخواسته



  رو یکی اون اسم چکدومیه. هللابسم شد زیعز و جن

 . هم از متنفرن که انقد ارهینم

 درمورد ،یگیم یدار که نایا گمیم دارم بازم من_

 . ساغر نه. آقاست  محمود

 !پدره همون دختر هم ساغر_

 نیا نیهم خاطر به تو! ستین گناه که نیا! باشه_

 ال؟یخ   و فکر با یداد  زجر رو خودت وقت همه

 خود. گناهه نیبزرگتر خودش نیا ز،یعز نظر از_

 نه که ی دونیم هی وسط میموند من، از  بدتر ساغرم

 .اون حق  نه باشم تو اون منه حق

 

  هفتاد_ و_ست یدو_پارت _ادامه#

 

 اونم گوش در رو أسی یهاهیآ نی ا یهمه  البد_

 آره؟  یخونیم

 میدونیم هردو ما! مشخصه هم نگفته: گفت درد با

 . کجاست رابطمون خط ته و هیچ کارمون حساب



 و یلیل قراره البد کجاست؟ دییبفرما منم به شهیم_

  چون دیباش داشته وصال حسرت  فقط و د یبمون مجنون

 .رنیبپذ رو تون ن یآتش عشق هیبق دیدار شک

 ابانیخ سمت به کرد کج سر و دیکش یحرص  پر پوف

 . نبود بشو الیخی ب یحام اما

  هی شیبچگ مث ای دهیناام تو  مث ساغرم  ال؟یدان آره_

 کنه؟یم کار  تو از شتریب عقلش ذره

 حرف  راحت چه. کرد نگاه یحام به ه،یسف اندر عاقل

 !آمدیدرم گرم یجا از نفسش! زدیم

. گفتم بهت منم بگم، یگفت. کن ولش. داداش الیخ یب_

  به ستین قرار یوقت! بده وا و کن ول رو شیباق گهید

 ...پس برسه، ییجا

  یدار هرشب و  هرروز و نرسه قراره نرسه؟  قراره_

 ؟یدیم سر مستون کیج  کی ج چارهیب دختر  گوش تو

 

 حالم انقد خودم من! توروقرآن نذار دلم  رو دست_

 ...که خرابه

 تا دیبر شی پ یمواز جور نیهم یگرفت میتصم که_

 آره؟! شد هرجا



 .شد میمال یحام لحن افتاد، نیی پا که سرش

 یتوقع نی همچ اصال تو از من الیدان!  رومن نیبب_

 که ینشناخت اونقدر هنوز خودتم مادر یعنی! نداشتما

  در جونش باز اد،یب بدش محمود از چقدرم هر یبدون

 !امرزیخداب یرا یسم عمه یبچه  برا رهیم

 ازش سراغم هی ساله چند که هیاعالقه  چطور_

 ! نگرفته

 .بوده آقا محمود خاطر  به همش_

 ادامه سکوتش . گفتینم چیه و بود نییپا سرش

 خدا به: گفت یدلسوز با یحام که  جاآن تا داشت

 . یگرفت سخت  یخودیب

 .آمد حرف به

 . سخته چون_

 درستش خودم من. ستین که نیبب و ن یبش. ستین_

 ! ستین سخت که دمیم نشونت و کنمیم

  یحام اما کند ممانعت تا  آمد باال سرعت به سرش

 . دیبگو یز یچ نداد اجازه

 ! نباشه تیکار تو. فعال میبر کن روشن_

 



 ک ی_و_ هفتاد_و _ستیدو_پارت #

 

  ر،یمس طول تمام در تمنا  و خواهش یکل از بعد الیدان

  از همچنان اما کرد پارک  خانه مقابل را  یحام نیماش

 یبرا. نداشت شدن ادهیپ جرات. دیترسیم  زبانش و او

 .دهد تذکر هم باز دید بهتر بار، نیآخر

 ... من جان  یحام_

 !پسر یکنی م تکرار یه چقد!  بابا یا_

 کار نیا حتما ،یزیبر کرم یبخوا اگه دونمی م چون_

 !یکنیم رو

 .شد تر درمانده او و کرد نگاهش چپ یحام

  واسه جا،  چیه ،یچیه فعال! نگو یزیچ  ییدا جون_

 ؟ یحام باشه. نگو کسچ یه

 شد باعث شدنش ادهیپ اعتنایب و یحام یکالفه نوچ

 وقت چه! کند رضا و خودش نثار یظیغل لعنت ال،یدان

 کار که رضا یمسخره  یفضول. بود  کردن یفضول

  یجلو یشه یش به یاتقه یحام. بود داده دستش

! نمونه در دم تو اریب رومن نیماش: گفت و زد نیماش



 هی باز ادیم  خانوم انتر نی ا. رونیب ببر رو  خودت مال

 ! ندارم رواعصابش من گهی م یزیچ

 خندان یصدا و کرد روشن را نیماش عانه یمط الیدان

 . خشکاند چیی سو یرو را  دستش یحام

  ایدن نیا که دونهیم! روشن جون ساغر  چش گمیم_

 ؟ !نداره باهات خانوم

  زد،یم صدا گرخ یتوب را نامش  که الیدان داد با و گفت

 لب ری ز غرولندکنان. شد خانه وارد زنان قهقهه

 :دیغر

 کردم فکر! بوده الل وقت همه نیا! شفته یپسره _

 !  بوده یچ هاله با شه یقض حاال

 . زد صدا را زیعز بلند شد،  که خانه وارد

 ؟ی ستین! عمه_

. رفت  جلو دست به  فیک و کرد زانیآو را کتش 

  رفت اتاق به. دیند را او و  دیکش آشپزخانه در یسرک

 را زیعز و الیدان یصدا کردن عوض  لباس نیح و

 .دیشن

 . اتاقه تو حتما.  میبود هم با_

 ره؟ یم داره اسی ینگفت چرا  تو الیدان_



 ره؟ یم داره کجا اسی: گفت پرتحواس  و جیگ

 !که ی گرفت طیبل براش تو گفتیم یب یب! وا_

 کار خودش. گفت رضا آره ؟!یگیم رواون! آها_

 به دادمش خونه در منم. فرستاد رومن داشت،

 مگه؟ شده یچ  حاال... یبیب

 سوغات و سر کم هی دونستم،یم اگه فقط! یچی ه_

 !نایا تییدا برا  فرستادمیم

 رو ییدا پسر فعال: گفت و آمد رونیب  اتاق از یحام

 !شهیم تلف داره یگشنگ از که دیابیدر

 از بعد و دیچرخ  سمتش به کنان، تصدق ز،یعز

 زودتر تا برد آشپزخانه به خود با  را او یلحظات

 .کند ایمه غذا هم بعد و  یچا  شیبرا

 با خوردنشان غذا و دنینوش یچا لحظات تمام

  با الیدان . گذشت یحام  طنتیش و ال یدان استرس

 که او.نزند یحرف خواستیم او از چشمانش التماس

 نیا به هم آن هیقض  نیا کردن انیب قصد ابتدا از

 شدیم یکفر  الیدان اشارات و مایا با نداشت، را یزود

  خواستیم  هربار اما کند خالص را همه و دیبگو تا

  قرار مخاطب را زیعز که نیهم بزند، حرف  چه هر از



  رخسار از رنگ!"عمه گمیم: "گفتیم و دادیم

 .افتادیم  التماس به و دیپریم الیدان

 

  فوتبال یپا پسر دو و شد صرف شام یوقت عاقبت

  قا  یدق شد، یاطیخ مشغول زیعز و نشستند یآخرشب

 یارسال امک ی پ لیتحو گزارش  الیدان که یوقت همان

  متوجه و کرد بلند سر زیعز کرد، افت یدر را اش

 و زد یلبخند. کردیم نگاهش حرف یب که شد یحام

 ؟ یخوایم  یزیچ بگردم؟ دورت هیچ: گفت مهربان

 و هیحاش  هر گرید و  داد پاسخ یحام را لبخندش

 !شود مشخص فی تکل تا زد پس را یامقدمه

 فکرم آن هی راستش. خوامینم که یزی چ! عمه نه_

 . بپرسم ازت گفتم شد، یزی چ هی مشغول

:  گفت و زد کوک هم به را زده برش یهاپارچه  زیعز

 ه؟یچ درمورد. برم قربونت بگو

 !آقا محمود درمورد_

 .کرد نگاهش  یپرسش زیعز و دیبر  نفس الیدان

 ... کدوم آقا؟ محمود_



 در زیت سوزن و خورد  یتکان زن یهاشاخک  ناگاه

 یپشت از را خود تن یکم یحام. رفت فرو دستش

  داشت که یال یدان خراب حال به توجه یب و داد فاصله

  یرایسم عمه شوهر  محمودآقا: گفت زد،ی م پرپر

 . امرزیخداب

 خشم و کرد پرت خود کنار را ها پارچه یجور  زیعز

  تا بست  لیدخ یحام به یچارگیب با الیدان که گرفت

 .کند بس

  عمه؟ عمر یافتاد اون ادی قحطه آدم_

 مشکل که نی ا! نهیهم سوالم یهمه اصال آخه؟  چرا_

 ؟!هیچ مرده مادر نیا با شما

  حالش اما نبود خودش دست . بکشد غی ج بود کینزد

 . بود شده بد

 .  بزنه ریکه که  االنه تنم  همه بچه؟ یبود کاریب! اه_

  و بود شده تند که بود نفسش زدن، ری که یجا به و

 مادرش حال که نیا از زدهوحشت  الیدان! دار مشکل

  یوانیل با و دیپر جا از ندهد، دستش کار و نشود بد

 نه اما بود شده خراب حالش زیعز. نشست کنارش آب

  حال و ال یدان یدستپاچگ یمتوجه  که خراب قدرآن



 بود اشیسالمت  نگران پسرش.  نشود او یعاد ریغ

 ...یدستپاچگ نیا اما

 .افتاد حرف  به تر میمال یکم یحام

 به اسمش دنیشن با دیبا چرا. عمه آخه فهممینم من_

 ن؟ی فتیب روز نیا

 ادتی رفته؟ ادتی یبگ ی خوایم ؟یدونی نم خودت_

 ادتی کشت؟ آدم نیهم رومن مرگ جوون خواهر رفته

 شهر اون نرن میکرد التماس و میزد ضجه چقدر رفته

 دیکش نشون و خط براش چقد امرزیخداب آقام ب؟یغر

 !رفت که رفت و کرد روخودش کار بازم اما

  تند حرکت  با داشت الیدان و بود شده سرخ  صورتش

  دنید از یحام. دادیم  ماساژ را او پشت دستش،

 بکشد، پس پا اگر دانستیم اما شدیم متألم حالش

  بهتر پس. دیاین شیپ حرفش انیب فرصت گرید دیشا

 اش عمه زار حال بر چشم  یکم مورد نی ا در فعال دید

 .ببندد
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 با سال، همه نیا بعد نمیبب خوامیم یول.  نرفته ادمی_

  مثل هنوز شهیم باعث یچ وقت، همه نیا گذشت

 ...و شه  بد حالتون اول روز همون

 رو؟حالش ینیبینم! یحام بسه_

 و کرد ال یدان آلود اخم صورت بینص یاغره چشم

 !که نشده یزیچ. دمیپرس سوال هی بابا: گفت

 شده، جزم یعزم با و گرفت دندان به را  لبش یگوشه

 .زد هم را یاصل حرف  استارت

.  ندارم نفرتتون و اون به  یکار چ،یه محمود حاال_

  و خواهر یها بچه  عاشق  انقد که ییشما سواله برام

 عمه دختر  آرزو و ما به  نسبت همه نی ا د،یبرادرتون

  رو احساس اون از ذره هی چرا د،یدار محبت سوگل

 ! دیندار ساغر... به نسبت

  متوجه خوب یلیخ را نیا یحام و شد رهیت زیعز نگاه

 .شد

 چطوره؟ حالش نیدونیم ازش؟ نیدار خبر_

 داره؟  که یمشکل از نی دار خبر چطوره؟ اوضاعش

  به دیچسب  و شد کنده الیدان دست لمس از تنش زن،

 .شد ساکت یحام و اش یاطی خ چرخ



 سراغت؟ بود اومده ش؟یدید تو مگه؟ شده یچ_

  یجلو.  برخاست جا از و زد یبرق  یحام چشمان

. بود دهیرس  وقتش. نشست او به کینزد یلیخ ز،یعز

 خود ی برا الیدان که  یراز از برداشتن پرده وقت

 . بود کرده اش یافتنین  دست و سخت

  خبرم یب یول. سراغم اومده نه دمش،ید نه! عمه نه_

 . ازش ستمین

 دختر آرزو، از. خورد  تاسف خود حال به دل در و

 گاه ماه، چند نیا در و بود باخبر خوب گرشید یعمه

 اما زدیم سر مادرش و او به زیعز با همراه یگدار

  یتلفن یها ی احوالپرس حد  در فقط. کم یل یخ ساغر، از

 فوت که مادرش. او از هاله یهاصحبت  گاه و پدرش

. گسست کل به ،یمادر لی فام با او وندیپ  یرشته کرد،

  به مخالفت، یکل با که بود یپدر حضور  هم جرمش

  از خرش که نیهم و شد رفتهیپذ خانواده داماد عنوان

 یانقطه  به و گرفت را  همسرش دست گذشت، پل

  رایسم همسرش شدن مرگجوان. کرد کوچ دورافتاده

 و نهیک. کاشت گرانید و زیعز دل در را نهیک تخم هم

  قطع ها آن با ارتباطشان کل به شد باعث که ینفرت

 و پدرش مثل. شود فراموش ساغر رفته، رفته و شود



 مجدد داری د یآرزو در ساغر،. مرحومش مادر مثل

  ردیبگ سراغ هاآن از تا زد  یدر هر به ،یمادر اقوام

 . شدینم ریپذ امکان ها،ی توزنهیک و پدر  وجود با و

 غرق. نبود جان یا انگار. بود رفته فرو  فکر در زیعز

  خاطرات. شترشیپ هاسال  خاطرات  نیب بود شده

 حقش  در شدیم که  یادگاری و مرحومش خواهر

 . نداد اجازه محمود... اما کند یمادر

 دلم بچه؟  اون برا ستین خون دلم من یکنی م فکر_

 اما کنم؟  یمادر براش باشم؟ مادرش  یجا  نخواست

 هی! بود ضی مر محمود. نذاشت نامرد محمود اون

  ازدواجشون سر من ریپ پدر  حاال. معنا تمام  به یروان

 کرد؟یم تا  جورنیا دیبا پاش، شیپ انداخت یسنگ هی

 نیهم  با. داد دق خودش رو رایسم  خورمیم قسم

  نیع. هاشندادن اجازه نیهم با. هاشی ریسختگ 

 . کرده ساغر حق در  هاسال نیا که  یکار نیهم

 که یساغر حال به! آمد  در آخش و  دیچک اشکش

 .کردیم درک قا  یعم  را اش ییتنها

 شد،یم ها سال نیا یهمه: گفت دلسوزانه یحام

  اون شد یم  ی انجیم یکی ای. نیایب کوتاه نیتونستیم

 .  وسط



 بهت جون؟ عمه یچ  یانجیم مادر؟  یچ یانجیم_

 اون ستی ن معلوم. هیری زنج  یروان هی  آدم اون گمیم

 !دستش ریز آورده دووم چطور مادر یب دختر

  جانیه باشد، آورده ادی  به را یزیچ تازه  انگار بعد

 تو؟  یدار خبر ازش یگفت : گفت زده

 !یحدود  تا! آره_

 ش؟یدید کجا بگو. یحام بگو روراستش _

 !دتشید الیدان! دمشیند که من_

 یالیدان به داد پاس را توپ ظ،یغل یچشمک با و گفت

 .افتادیم کندن جان به داشت که

 

:  گفت زده رتیح. الیدان سمت به دیچرخ  زیعز بار نیا

 ینگفت چرا کجا؟ ؟یک ساغرو؟ یدید تو ال؟یدان آره

 پس؟

 را سواالتش باران و کند باز لب از لب نداد اجازه

 .کرد الیدان یروانه 

 ؟یدید رو ساغر دونهیم ؟یدید هم رو محمود نمیبب_

 پر و شدی م جا به جا  یحام و الیدان نیب  نگاهش

 .دی پرسیم را سواالتش جانیه



  شیبچگ شده؟  بزرگ بود؟ چطور ساغر نمیبب بگو_

  و یخوشگل همون به د یبا حتما بود،  خواهرم هیشب

 !باشه شده یخانوم

 پرداز ایرو و زدیم لبخند گاه. نشستیم غم به گاه

  فرو فکر به و زدیم پر لبش از لبخند گاه و شدیم

 . رفتیم

 مادر؟ خوبه اوضاعش_

  نگاه و کردیم نگاه ی حام به یدستپاچگ با الیدان

 .آمد حرف به تازه د،ید منتظر که را زیعز

 !ز ی عز آخه بگم تا بده امون_

 را اشخاله دختر با کردن تازه دارید یقصه تمام و

  قبل سال دو که یبار نیاول از. کرد بازگو مادر یبرا

 از ساغر  االرثسهم تا بود شده همراه ییدا با

 ادامه و کرد شروع بپردازند، را پدربزرگش یهانیزم

 . داد

 یحام. ییجا  هی تا ببرمش گفت فقط ییدا روز اون_

  ست،ین آشنا ادیز تهران با چون کردم فکر نبود، که

 نکردم جو و پرس ادیز  منم. برده خودش با رومن

  تازه خونه، تو میرفت و میدیرس یوقت. می بر قراره کجا

 آقا. هیچ  هیقض و میرفت کجا دمیفهم که بود جااون



 به نسبت یحت . باهامون بود نیسرسنگ   یلیخ محمود

. بود تخم و اخم حد در فقط اما! ییدا از شتریب من،

 .ازش دمیند یخاص یاحترام یب
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 و قائله احترام ییدا برا  یلیخ شدم متوجه جا همون

  ییدا م،ی ریگینم ازشون یخبر  چیه که  ما برعکس

! جوره باهاش  یلیخ ساغرم و تماسه در باهاشون

  چند و نزنم یحرف یکس به خواست ازم روز اون ییدا

 منم و سراغشون برم که زد زنگ بهم باز بعد ماه

 دایپ ادامه ها آمد و رفت نیا گهید دوبار یکی. رفتم

. شد بهتر باهام  کم هی آقامحمود رفتار که نیا تا کرد،

  دمیدیم اما گرفت ینم لمیتحو یلیخ. کردی نم اخم گهید

 .  شده قبل یها یسر از تردوستانه  تعارفش که

 بهم ساغر کهنیا تا. بود بیعج خودمم برا راستش

 خسته یتوز نهیک و کدورت از هم که نهیا لشیدل گفت

 جون از دور وقت هی  اگه که منه نگران هم شده،

 یب و یبیغر عاقبت مرد، و نیزم گذاشت رو سرش

  نگفته یزی چ میمستق گفت یم! شه یم یچ من یکس



 یخانواده سمت بکشم ادینم بدش ا، یآخر نیا اما

 !میمادر

 ! ذارهینم  غرورش کهنیا مثل یول

  نگاهش باز دهان با زیعز زد،یم حرف که یمدت تمام

 .کردیم

 و محمود یخونه  یدار آمد  و رفت دوساله تو یعنی_

 ؟ینگفت من به

 سه دو شهمه گمیم! زیعز که نبوده ی آمد و رفت_

 !ییدا درخواست به هم همش! بوده بار

 ! یدار خبر ازشون  دونستمیم دیبا. بهم  یگفتی م دیبا_

  یدیشن  رواسمش تا  االن نیهم خوبه!  بابا یا_

 بدم؟ بت یالحظه  آمار یداشت  توقع! باال رفت فشارت

  چرا ساغر از  گمیم من دارم؟ محمود به کار یچ من_

 براش؟ زنهیم پر دلم چقد یدونستینم  بهم؟ ینگفت

 .دیچرخ چشمانش در اشک

 نرفتم اگه من. ادگارشی تنها. خواهرمه ادگاری_

  باباش نخواستم که بود  خاطر نیا به فقط اش،یپ

 .کنه تشیاذ



 دست. ندیبنش جاآن  اوردین  طاقت و شد ن یسنگ نفسش

 یخفه  یهوا . برخاست آهسته و زد  پس را الیدان

 شب آن در. رفت اط یح به و کرد  بهانه را اتاق

  که او. بود شده شهیهم از  رتریگ بهانه دلش ،یمهتاب

 .دیتوپ یحام به کنان ظیغ الیدان رفت،

  گفتم! دهنم تو اومد قلبم قرآن؟ رو تو  یبود کاریب_

 از بندازه رومن ای فتهیب پس  جون از دور ای که االنه

 !رونیب خونه

 نگاه همان با را جوابش و کرد نگاهش چپ یحام

 . داد هیسف اندر عاقل

  احمق کردم  هموار برات روراه! سرت بر خاک_

 دیسف و سرخ محمود ی روبرو همچنان دیبا وگرنه

 هی که یبترس باز و رهیبگ لتیتحو ذره هی تا یشدیم

 !بکنه روتت یشکا تننه  به وقت

  ستیر و  راست روشهیبق یدار عرضه خودت نمیبب

 !محمود خود به بسپرم دی با اونم ای یکن

 از و دیکوب  سرش پس یمحکم نسبتا یگردن پس

 به و نداد  تیاهم هم اعتراضش به! شد رد کنارش

  تا ختیر خود  یبرا یچا وانیل کی. رفت  آشپزخانه

 زیعز. کرد نگاه اطیح به پنجره از. کند در یخستگ



 دلش. ستیگری م یها یها  و بود نشسته تخت یلبه

 به گذرا و گرفت او از  را نگاهش. بود آمده درد به

 روشن چراغش که یاپنجره. دوخت هیهمسا  یپنجره 

 . دهیکش اشپرده و بود

 دست به یچا . گرفت پنجره از زحمت به را  نگاهش

 و ستاده یا را الیدان و شد خارج  آشپزخانه از

 .دید فیبالتکل

 نیبش کم هی. عمه به بده ببر رو یی چا  نیا ایب_

 دیشا ؛یدید چه رو خدا هم کن، آرومش هم کنارش،

 روگلم  عروس نظر ه ی ببر رومن ای ب گفت خودش

 !نمیبب

 زیعز. بود ال یخ  خوش یادیز یحام. دیخند  تلخ الیدان

 پدرش از قدرهمان د،ی پرستیم را ساغر اگر یحت

  را یچا یحام. نبود یشدن تمام نفرت نیا و بود متنفر

 از. رفت اتاق سمت به خود، و گذاشت دستش در

 :گفت برگردد سر پشت به که آن  یب جاهمان

 !خودت با قندش_

  یها ییدمپا  کردن لخ لخ یصدا و بست را اتاق در

. انداخت تشک یرو را تنش د،یشن که را الیدان

 یرازق اسی نام به و گرفت صورتش مقابل را یگوش



 صفحه نیا در که یبار نی آخر از. زد زل شیهاام یپ و

 و گذشتیم ماه چهار حدود داشت، او از ینشان

 .داشت او با  دوباره شروع کی امروز،

 دلش و دیرقصیم کلمات تک تک یرو  چشمانش

 نه هم  آن. شود کالم  هم او با دوباره خواستیم

 !صداهم که ،ینوشتار 

  بهانه جور  بد دلش. بشنود را شیصدا داشت دوست

 او با که یطوفان روز کی از بعد هم آن. گرفتیم

 !داشت

 یدلتنگ همان جز زدن زنگ یبرا نداشت یا بهانه 

 شده ییهوا هزارباره  عصر، از که یدل یبهانه . قیعم

 . بود

 را شماره د،یرس ذهنش به یناگهان که یفکر با

 دیشا و شودیم حساب روقتید دانستیم. گرفت

  باشد، استراحت حال در سفرش از شی پ شب دخترک

 را دلش حرف و نداد ییبها عقلش  هشدار به اما

  حس نشست، او گوش در  که آرامش یصدا. رفتیپذ

  زدن زنگ  یبرا را ممکن زمان نی تربدموقع کرد

 . است دهیبرگز



.  است کرده زابراه و داریب خواب از را  او کرد فکر

 مدت تمام تماسش، و شماره دنید با اس،ی دانستینم

!  ندادن ای دادن جواب یبرا  رفتهیم کلنجار خودش با

 ...وقت همه نیا از بعد هم آن

  جواب در. آمدی م حساب  به متیغن کی تماس، نیا

  زدن پچ به هیشب هم یحام یصدا آرامش، گفتن الو

 .بود

 ! انگار شدم  مزاحم موقع بد! سالم_
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 ! اصال! نه د؟ یخوب سالم_

   اومده؟ شیپ یمشکل

  خبر؟ چه  تو. روبراهه یچ همه ؟یمشکل چه. نه_

 جهادگر؟  خانوم یبست روچمدونات 

 دیچیپ و شد  رها نفسش یصدا د،یخند که نرم دخترک،

 .کرد قرارترشیب و خط یسو  آن قراریب مرد گوش در

 ستین قرار ! کهیکوچ چمدون هی همش چمدونا؟_ 

 .کنمیم   سفر سبک من ،یطرف از. بمونم یلیخ



 را دخترک. زد لبخند یحام شدند، یطوالن که جمالتش

 هامدت بعد! یتند یب و تنش یب. بود گرفته حرف به

 ...یدور

  هاله! یاعتماد جناب پسند مورد کال! یعال  هم  یلیخ_

 ! آخه باباست مخ رو یلیخ   چمدوناش با

  یکم. شد یطوالن   او سکوت و دیخند نرم دوباره اسی

 ؟!اسی: گفت آرام بعد،

 .تمنا  و یدلتنگ پر. خواند را نامش احساس پر 

 ! بله_

 قبل فردا. گرفتم هاله  برا پرت و خرت  یسر هی_

  ستین یزحمت اگه ؟یببر براش  بدم بهت ارمیب رفتنت،

 !البته

 هم خودش اما بود نیهم زدنش  زنگ یبهانه 

 کدام د؟یخر  کدام زده؟ را حرف نیا چطور دانستینم

 ؟!پرت و خرت

 را اسی شدیم که بود یراه  تنها کرد؟ شد ی م چه یول

.  کند اشیراه بعد و ندی بب ریس دل کی  رفتنش قبل

 بود، آورده طاقت را اشی دور  هرچه حال  به تا انگار

 شهر نیهم یهوا در دانستیم که بود نیا خاطر به



 اما. یافتنی دست و کینزد قدر نیهم.  کشدیم نفس

 ! بود شده دلتنگش نرفته داشت، رفتن به قرار که حاال

 ارم؟ یب_

 !برمیم  حتما اره،یب برام جون زیعز به دیبد بله_ 

 . ترکاند را مرد احساس باد پر توپ

 را دستش اسی. دیکش  یحرص پر و قیعم نفس

 . بود واضح کامال! بود خوانده

 به را نفسش و!" سرتق: "دیغر رلبیز اما یعصب

 . فرستاد رونیب

 ن؟یگفت یزی چ_

 یبیب لی تحو خونتون، دم ارمیم! باشه! یچی ه نه_

 ! دمیم

  قصد هم دخترک. گرفت جواب  سکوت و  کرد سکوت 

 لب و زد ایدر به دل دوباره یحام. نداشت زدن حرف

 و یخواه حق قصد به اما بار نیا. کرد باز لب از

 !یتالف

 اس؟ ی_

 بله؟ _ 



 ! کنمیم یتالف رو کارت نیا_ 

 کار؟ کدوم د؟یببخش_

 یداد پاس رومن اما نمتیبب  خواستیم دلم که نیا_

 !بچه ریبخ شبت! عمه به

 اش نهیس یرو  اسی دست از یگوش و شد  قطع تماس

 خدا فقط و  دیکش باال چشمانش یرو تا  را پتو. افتاد

 گرفته آرام دلش. بگذارد نام احساسش بر بود قادر

 !آخر یجمله  نیهم  با فقط. بود

 

 *** 

 

 چهار _و_ هفتاد_و _ستیدو_پارت #

 

 سرد و بود  زمستان. دیچی پ خود دور ترمحکم  را چادر

 شود  مواجه سرما سوز نیا با کردینم  را فکرش اما

.  شدیم شناخته گرما به معموال که یشهر  در هم آن

 را جستجوگرش نگاه. بود سوز استخوان شیسرما

 . گرداند سو آن و سو نیا به یکم

 ! خوشگله میباش رکاب در_ 



  کرد شعف از پر را صورتش تمام هاله،  یآشنا یصدا

 .دیچرخ   او یسو به و

 . سالم! زمی عز! هاله_

  ولع همان  با را جوابش هاله  و دندیخز هم آغوش در

 . داد

 ! هنرمند  خانوم سالم_

 شده تنگ دلم چقد. نمتیبی م خوشحالم چقد  ؟یخوب_

 !واست بود

 با وقته یکل! یاومد رید چقد! یندار ما دل از خبر_

 !مینشست منتظر بابا

  حواسش مهربان، ییصدا که بزند یحرف  خواستیم

 .کشاند خود یسو به را

 ! دخترم یاومد خوش_

 به سر زود و داد جواب خود،  خاص یا یح و حجب با

 و داشت یشتر یب تیمیصم تلفن پشت از. شد ریز

 کوتاه یها نگاه. او از داشت  حضور شرم  رودررو،

  نثار یرگیخ تا  کردیم شکشیپ او به را تعدادش پر اما

  را تعارفاتش و آمدخوش   و کرد سالم. نکند  چشمانش

 .بود پاسخگو متانت و ادب با هم



 جون هاله به. انداختم زحمت به هم شمارو دیببخش_

 ...  یول  هابچه  شیپ  کمپ برم تونمیم خودم گفتم

 رو ما زحمت وقت همه نیا باباجان؟ یزحمت چه_

 !بوده دوشت

 !د یدار اری اخت_

 !یاخسته  یل یخ معلومه که میبر  زودتر_

 خسته. بود دخترک یکرده پف صورت به اش اشاره

 نیهم تا شبید تمام اما. نبود یراه چون! نه بود؟

 مرد نیهم  پسر به فکر با را مایهواپ در قبل قیدقا

 با حرفش، با یحام. بود دهینخواب و کرده یسپر

 و کرده رابیس  را او یتشنه روح اش،ییانتها یجمله 

 هرقدر که  بود کرده ارضا را احساساتش یجور کی

 قلبش کرد، یم فکر جمالتش و صدا به و گشتیبرم

 . کوفتیم نه یس به شتریب

  و جور و جمع  چمدان تنها به مرد شد، که رفتن وقت

 :گفت اسی به رو و کرد اشاره بود کنارش که یکارتن

 فقط؟  ناستیهم لتی وسا_

 . بله_

 ؟ ینذاشت جا یز یچ یمطمئن_



 مگه؟ چطور! نه_

 ! عجب_

 

 همه نیا . بابا نکن اسی به نگاه: گفت خنده با هاله

 هم چمدون تا دو خدا به وگرنه! خودشه  خاص شیچ

 ! روزه چند دور راه سفر هی واسه کمه

 حرف همان. بخندد پرده یب اسی شد باعث حشیتوض

  رنگ فکرش  در او ادی دوباره. بود زده را یحام

 نکهیا فکر از. شد جانی ه  و احساس  از پر و گرفت

 باشند، خوانده را دلش دست همراهانش دیشا

  هوا یسرما  به را آن  هاله و گرفت رنگ  صورتش

 .کرد ریتعب

 !یزد خی که میبر شو سوار ای ب زودتر_

 کنار عقب، یصندل یرو  هاله و شد روشن نیماش

 همه از و حرف به کرد شروع. گرفت جا مهمانش

 اسی زدنشان، حرف  انیم. زد حرف شی برا زیچ

 نیا و شود آنها  یخانه  مهمان دیبا را امشب که دیفهم

 . دادی م آزارش



  خوامینم. بودم تر راحت ها بچه شی پ من خدا به_

 .معذبم جااون اومدن برا کم هی اما کنم تعارف

 کمپ، تو یول ،یمعذب ما  خونه ؟یچ گهید! خودی ب_

 شون،یشناسی م یمجاز فقط که بهیغر  نفر ده نیب

 آره؟  یراحت

 ...یول نه_

 . زد پچ اس،ی خود مثل

 بابا، گوش به برسه اگه که نکن بحث! ی ول یب یول_

  که شباست اون از امشب بعدم! هاشهیم  دلخور ازت

 !واجب و الزم! هی اتیح  حضورت

 چطور؟ چرا؟_

  سوال جواب در و خواند را یحام یدهیرس  امکیپ

 " د؟یرس خبر؟ چه : "بود نوشته که برادرش

  فیک در را یگوش زود و" میهم با آره: "نوشت

 و خورد زنگ لحظه همان پدرش یگوش . انداخت

. بزند کنار را  نیماش ،یکوتاه یعذرخواه با شد باعث

 رفت، که او. دهد جواب را تماسش تا شد ادهیپ هم بعد

  به ینگاه می ن با و دیچرخ  اسی سمت به ترکامل  هاله



  واسم خواستگار هی شبید : گفت یدیقیب  با پدر، سمت

 !اومده

  هاله بزند، یحرف خواست تا و زد یبرق اسی چشمان

 .داد را جوابش

 !شد تموم یچ همه  هم شبید همون که_

 .شکفت صورتش قبل، از تر زده جانیه اسی

 بش؟ یداد بله_

 ! کردم جوابش  مجلس اول همون! بابا نه_

 پس؟ چرا! یوا یا_

 خونم به چقد مامان یبدون اگه. کن ولش روچراش _

 امان در کم هی تا ایب تو گمیم نیهم برا! ستشنه 

 !باشم

  خودت واسه حتما اما دونم ینم رو لتیدل ؟یچ یعنی_

 ای. یکرد جوابش که  بوده یاصول و  درست یلیخ

 مامانت چرا ،یکن فکر یحت بهش نخواسته دلت دمیشا

  ه؟یعصب

 ن،یالبنام چون یزن کردن یعصبان کرد  فکر خود با و

 ! باشد دیبا ایدن یکارها نیترسخت  از یکی



 خودش کردنم جواب آخه: گفت طنتیش و خنده با هاله

 ! داشت مسئله

 ؟یامسئله  چه_

: گفت عیسر هاله. آمد شیپ و افتی انیپا پدر تماس

 .شهینم جانیا. فرصت سر بعد تا  کن ولش فعال

 دختر دو هر از شدن، سوار ضمن مرد و شد باز در

 . خواست عذر

 گه؟ید م یبر! خب! بود واجب! جان  بابا دیببخش_

 را دستش  دو هر شوق با هاله و داد تکان یسر اسی

 .دیکوب هم به

 !ییبابا همکارت با دارم کار یکل که  میبر بزن_

 !ی کردیم مشغولش بعد برسه یذاشت یم_

  من دست. یکن مشغولش قراره شما که برسه_

 .گردو پوست تو مونهیم

 

 پنج _و_ هفتاد_و _ستیدو_پارت #

 

 گه؟ ید شما  کام به و اومده من نام به_



 کل پدرش  با خانه، به دنیرس یلحظه  تا  و دیخند زیر

  هم و هایشوخ  نیهم با را  اسی دور وارید و انداخت

 ته شی هاحرف  هم هربار. ختیر فرو ها یصحبت

 با را شهرشان یفضا اسی تا دادیم اجازه د،یکشیم

 .بودنش جانیا از کند  ذوق و بنگرد نیتحس یدهید

 

 نبود، هوا دی شد یسرما اگر و بود ییبایز  از پر آبادان

 آن در شتریب و بکشد ن ییپا را شهیش داشت دوست

  زیچ همه از شیبرا هم هاله. شود غرق  خوش احوال

 .زدیم حرف

 رو راه ی همه کاش. هاله  قشنگه یل یخ شهرتون_

 !میرفتیم ادهیپ

 نیا تو اونم ! راهو؟ همه اون رفتیم یک! اووه_

  یحساب برمتیم بود، یآفتاب  که روز ه ی بذار! سرما

 . یبگرد

 . رمیبگ عکس  هیسا واسه یکل میبر د یبا حتما آره_

!  خرمشهر  پل ریز میبر فرصت نیاول نظرم  به پس_

 واسه هم خودت، کردن فیک واسه هم خوشگله، یلیخ

 !گرفتن عکس



  مگه؟ چطوره  چرا_

  یراست آها! هیدنید. ستین یگفتن. ینیبب خودت دیبا_

 . بازار میریم هم شب هی

 شب؟ چرا_

 توش هم یچ همه! محشره  میدار شب  بازار هی_

 و ترمناسب   یلیخ شما سمت از هم هاش متیق. هست

  یکل. ستده یسرپوش  یها غرفه از پر. ترهارزون 

 که یهرچ خالصه کفش، و فیک عروسک، لباس،

  و کیش شم همه. یکنیم دایپ جااون یبکن  رو فکرش

 ؛یریم که بازار یورود همون از اصال! روز به

! یشیم جذبش خودت فته،یب اشیخوراک  به که چشمت

. خوشمزه و ی رنگ یها لواشک سس و  لواشک انواع

 ...برات نگم جاتشی ترش از آخ

 ! دختر افتاد آب دهنم! کن بس هاله یوا_

  شتریب  کم هی بذار. افتاد آب خودمم دهن  شییخدا_

  میچیبپ روامشب  فتهیب آب دهنش هم  بابا تا بگم،

 ! یوراون

 .داد را جوابش پدر داشت، نگه  که نیماش

 ! شماست دور دور جاست،نیا اسی دخترم یوقت تا_



 که یبزرگ در دنید و اطراف  به نگاه یکم با اسی

 و باشند دهیرس دیبا که زد حدس بود، شیرو شیپ

 .آمد در آب از درست  هاله حرف با حدسش

 ! خوشگلم میدیرس_

 ! خونتون داره یخوشگل ی نما چه! یقشنگ یجا  چه_

  مون خونه تو که نییپا بپر. نهیبیم قشنگ چشمات_

 که مامانه ش یکی . منتظرته قشنگ زیسورپرا یکل هم

  منتظره و یعرب کانال زده جانشیه از صبح، از

 !یبرس

 اسی که مرد.  شد ادهیپ خودش اس،ی از زودتر و گفت

  یمهربان با و برگشت عقب سمت به یکم د،ید مردد را

 معذب جانیا دوارمیام. دخترم یاومد خوش: گفت

  هم حتما که خودته ی خونه کن فکر. جان  بابا ینباش

 !نطورهیهم

 .خدا به شدم تون شرمنده. ممنونم  یلیخ_

 ! منتظرتن همه که میبر! بابا دشمنت_

 دختر واقعا  انگار که کردی م خطابش یجور کی

  چمدان هاله. کردیم احساسات از پر را  اسی و اوست



 نیزم بر  هم را کارتن و کرد خارج نیماش از را

 .گذاشت

 تو ساک نی ا آخه بهیعج یلیخ! داره حق  بابا ییخدا_

 سبکه؟ انقد چرا

 زین یسوغات حامل سبک، ساک همان  نداشت خبر و

 ! هست

 .گرفت دست به را کارتن و ساک و شد ادهیپ هم مرد

 نیا از شیب. یاعتماد یآقا ارمی م خودم دیبد_

 .دی نکن مشرمنده

  سرما تا تو میبر ایب. زمیعز یباش راحت شد قرار_

 . ینخورد

 و انداخت دی کل کوتاه، یزنگ تک با مرد  و رفت  جلوتر

 دو ابتدا تا ستادیا تر عقب هم خودش. کرد باز را در

 .شوند وارد دختر

. داشت دوست یلیخ را ساختمان  رونی ب  یسنگ ینما

  نتیز را خانه طرف هردو که ییشمشادها با خصوصا

  ینما وار،ید  از شده زانیآو یکاغذ گل. بودند دهیبخش

  اطیح و شد باز که در. بود کرده تر  ییایرو را آن

  شتریب نگاهش  شد، ری تصو مقابلش  یبزرگ اریبس



 که گذاشته بایز یبهشت در پا کرد حس. گرفت رنگ

  یهاباغچه. است دهید هاعکس  در فقط را هشیشب

 را طی مح یسرسبز  خانه،  سمت دو پرتعداد اما کوچک

  جا همه بای تقر ابوجهل نخل و شمشاد. بودند  دارعهده

  مستند کی در بارک ی که ییهانخل . خوردیم چشم به

  کینزد  از که حاال و بود دهید را هاآن یونیزیتلو

 شانیی بایز کردیم اعتراف شد،یم شاهدشان

 سرما که بود شده اطراف غرق یطور. ستیستودن

 حرف پدرش با زیر کی  هم هاله. آمدی نم نظرش در

. ببرد را  حظش راحت دخترک دادیم  مجال و زدیم

 یپسر دند،یرس که یاصل یطبقه دو ساختمان مقابل

 یطبقه  مدور بالکن در را خندان یاپسربچه  و جوان

  بود یحام  ینورچشم همان  پسربچه، ریتصو. دید باال

  از جلوتر. بود شده میتنظ اشیگوش یصفحه یبرا که

 نیب از  هم را نجال و دید را نیالبنام ،یورود در

  استقبالش به ییخوشرو  با. شناخت هاله  یهاحرف 

 پر آغوش در و دید که را رفتارشان. بودند آمده

"  بهشت" یواژه دانست رفت، فرو که محبتشان

 با نجال. است شیهاآدم  و خانه نیا  مناسب قتایحق

 . دلتنگ و مادرانه نیالبنام و کردیم نگاهش نیتحس



 هله... یتیبن هله... ی الغال زتیعز ه یبلغال اهلهی_

 ...یونیع انوری

... زانمی عز نیزتریعز ی زکردهیعز ی اومد خوش)

 ...!( یاومد خوش چشمام  یسو! دخترم

 

 دانستیم فقط و شدینم شیها حرف  متوجه چندان

  در  حرارت پر و گرم که نیهم اما کندیم  ییخوشآمدگو

 گرفت،یم محبت او از و شد یم فشرده آغوشش  انیم

  غربت احساس جانیا ستین قرار که کردی م دلگرمش

 .باشد داشته

 

 پنج _و _هفتاد_ و_ست یدو_پارت _ادامه#

 

  هاله از یز یچ ،یسرزندگ و بودن بشاش در هم نجال

 نیالبنام بارنیا و بودند ستادهیا هم کنار. نداشت کم

 .کرد دعوت داخل به یفارس زبان  با را دخترک

 .چشم به قدمت. زدلمیعز خودته یخونه _

  



  به لبخند با و ستادهیا ترطرف آن یکم صاحبخانه  مرد

 د،ید خود به رو که را اسی نگاه. کردیم  نگاه هاخانم 

.  داد تکان یسر و انداخت کتش بیج در را یگوش

 عاشق  و پررو پسرک جواب نیا از شیب دید بهتر

 قه،یدق چند نیا یهمه  مثل وگرنه. ندهد را اش شهیپ

 پدر دل آخرش، امیپ. کردی م جوابش و سوال  همچنان

  بود شده دلشاد شیبرا هم. فشرد هم در باره هزار را

 .مغموم هم و

 !"بابا باشه میامانت به حواست"

  روراست به و زدیم را دلش حرف  شهیهم یحام

. دیترسیم پدر  چشم مورد، نیا در اما بود شهره بودن

  که یدل  فیتکل نداشت، سرانجام  قصه نیا اگر

 شد؟یم چه نبود، بلد کردن فراموش

. شد وارد  هاخانم  سر پشت و گفت یلب  ری ز" رب ای"

 .بسپارد اهلش به را زیچ  همه بود بهتر
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 اسی یبرا  که انگار نه انگار زبانیم یخانه  یفضا

 تا گرفته مادرش و پدر  و هاله از. آمدیم بهیغر

 دخترک با  همه برخورد مادرش، و خردسال  یایلیا

  یهوا و گرفتندیم حرفش به. یمیصم و بود گرم

 بر سر حوصله شیبرا خانه جو تا داشتند را حالش

 خانواده نی ا با مصاحبت که بود افتهیدر اسی. نباشد

 یحت. کند خوب را آدم حال  ط،یشرا نیبدتر در تواندیم

 به را اسی و بود طنتیش پر ادب، کمال در هم ایلیا

 و جالب دخترک یبرا زیچهمه. انداختیم خنده

 اتیروح با یتقر ساعت، چند همان در. بود  زیشورانگ 

  همسرش و نیالبن ام. بود  شناخته خوب  یلیخ را همه

 و بودند گریکدی عاشق کلمه یواقع یمعنا  به هنوز

 و نجال. بودند دهیبخش هم فرزندان به را عشق نیا

 و کردند ی م رفتار هم با دوست دو  مثل پسرش

 مادر دلتنگ را اسی شان یفرزند و مادر یرابطه 

 با و بود خانواده عضو نیتر  پررنگ هاله. کردیم

 بود خانواده عضو نیکوچکتر پرهام، و... قیرف همه

 در انیدرم خط کی که ی پسر. اسی سال و سنهم و

  دهید دست به کتاب مدت تمام و شدیم  حاضر جمع

  یپررنگ حضور  هم بودنش قیدقا یهمه اما شدیم

 و ز یعز یارسال ی ها یسوغات به مدام. داشت



 آورده شان یبرا خودش طرف از اسی که یسوغات

 .بود راه به ش  چه چه و به به و زدیم ناخنک بود،

  به کی رفتار که یاخانواده افراد تمام انیم در و

  هم نفر کی انداخت،یم یحام  ادی به را  اسی کشان،ی

! آوردیم خودش ادی به را اسی رفتارش، که بود

 ساکت. نجال همسر و خانواده بزرگ پسر! هومن

  و همسر به  نسبت اتشیاخالق که خانواده عضو نیتر

  تناقض در نسبتا اشسرزنده و گو بذله اریبس فرزند

 بودند، طنتیش پر و صدا  و سر پر هاآن  هرچه! بود

  یرسم و خشک! بود افتاده بام ور آن از انگار هومن

 ممکن گاه اما برد،ینم سر  را مخاطب یحوصله  نبود،

 چیه و ندیبنش گوشه ک ی یطوالن قی دقا یبرا بود

 خنده گران،ید یپا به پا داشت امکان هم گاه. دینگو

 به هیشب بود  یکس قایدق. کند یشوخ همه  با و داده سر

 زدن حرف انیم که بار چند  دخترک و  اسی اتیروح

  نظر از کردی م احساس کرد،یم نگاه او به هومن،

. هست زین یحام به  شخص نیتر هیشب چهره،

  و بود قد همان قد، اما بود تر روشن یکم پوستش

 اش،دانه دانه و بلند مژگان و براق و دهیکش یهاچشم 

 . نداشتند برادرش با یتفاوت



 شیبرا اما  بود اسی سفر روز نیاول  گرچه روز آن

 خشت. شد یزندگ  یروزها نیتر زیانگ خاطره  از یکی

 احساسات از زیلبر را او شیهاآدم و خانه  آن خشت

 شان،خانه دنج ینمازخانه  در نماز وقت. کردندیم

  خودش یتابلو. دلش یتو بود ختهیر تی معنو ایدن کی

  یندتریخوشا حس د،ید وارید بر شده ز یآو که هم را

. بزند کتابخانه  به هم یسر تا کردیم دل دل. افتی

رق جاآن یرو پدرش  گفتی م یحام  که ییجاهمان   ع 

 .بود  کرده کنجکاو را اسی و دارد

 وقت. امدین شیپ دنشید تیموقع اول، روز در اما

 تیسرا هم او به زبانانیم تیمیصم د،ی رس که خواب

 تمام. کرد ترکشان هاله  همراه لبخند، پر و بود کرده

 افسوس دل در کامل، یاخانواده  نداشتن یبرا مدت،

  که بود خوشحال هاله یبرا هم یطرف از اما خوردیم

  هاله. است افتهی پرورش یاخانواده نیچن دامان در

 به دست ،یحام از ییرایپذ هنگام جز  معموال که یا

 هم اسی مقابل در شبآن اما زدینم دیسف و اهیس

  خودش یبرا  قهوه فنجان دو. بود شده ریپذت یمسئول

 فرصت هنوز اسی. رفت اتاق  به و ختی ر مهمانش و

  و دهیکش رونیب چمدان از را شیها لباس بود نکرده

 کمپ به فردا کردیم فکر. دهد جا کمد در را ها آن



 او به را  آخر  ماتومیاولت نیالبنام و هاله اما رودیم

 زده زنگ بار دو هیسا. شد ماندگار جاهمان و دادند

  تاب را اشی دور کی چیه. بارک ی هم رضا و بود

 با هم سبحان با یحت هیسا رفتار. آوردندینم

 را اسی از  یدور یسابقه. بود همراه یحوصلگیب

.  بود کرده دلتنگ را هاآن  اول روز نی هم و نداشتند

  یجا اما اوردین خود یرو به کردیم یسع هم یبیب

 هم ساعت چند نیهم در شانیزندگ انیم اسی یخال

 .بود مشهود  بدجور

  مرتب را لشیوسا داشت اتاق، به هاله  ورود از شیپ

! یحام از. کرد افتیدر قش یرف از یامکیپ که کردیم

 به مدام را دخترک که یاخانه  وسط  شیجا یحساب

 .خواند  را امکشیپ. بود یخال انداخت،یم ادشی

 "اس؟ی خانوم بود پسند مورد شهرمون ؟!خبر چه"

  آخر تماس و شبید از. ماند چمدان  یرو دستش

 ...حاال و نداشت او از یخبر  گرید اشیشب

  هاله، آمدن از قبل تا که نوشت را  جوابش عیسر

 .باشد کرده ارسالش

 !" هاش آدم یبعض از شتریب یلی خ خداروشکر! بله"

 



 شد، اتاق وارد که هاله و گرفت را لشیتحو  گزارش

  بار نیچندم  یبرا را چادرش و گذاشت کنار  را یگوش

 .زد تا

 .خب کن زونشیآو ؟یزنیم تاش چرا_

 .گذاشت کنار  را آن ع،یمط و هدف یب

 .نبود حواسم_

 ؟یا  خسته_

 اگه هم گه ید روز چند تا کنمیم حس! اصال نه_

 یکار ندارم حوصله اما دارم یانرژ  هنوز نخوابم،

 ! جاش سر ذارمیم باز زنم یم تا رو چندتا یه. بکنم
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 .کرد نگاه  جورش و  جمع چمدان به خنده  پر هاله

 یندار  حال و بود یکی نیهم فقط حاال خوبه_

 .بود یسوغات که نصفشم! شی بتکون

 . کن باور ستین  خودم دست_



 نیتر  زیانگ نفرت! کنمیم  درکت یحساب که یکی من_

 نیا ایب. کردنه باز ساک نیهم من واسه سفر تو کار

 تا خوادیم دلم. نبره خوابت که بخور ر یبگ رو قهوه

 !حرف به مینیبش صبح

 

  عیسر یزی چ یادآور ی با و گرفت را فنجان تشکر با 

  بود، اومده خواستگار یگفت! هاله یراست: گفت

 بود؟ یچ هیقض نمیبب کن فیتعر

 دهینوش که را قهوه ییابتدا یجرعه  همان اس،ی سوال

 باعث و  پراند شیگلو در ی ناگهان یاخنده با بود،

 .شد اشسرفه

  ؟یشد ی چ! یوا یا_

 

 کتفش دو انیم کوتاه ضربات با را او یدهیبر نفس

 و اسی  به نگاه با گرفت، آرام که نی هم و کرد باز

 .خنده ریز زد دوباره دن،یشن ی برا انتظارش

 !آخه یخندیم یچ  به! بابا یا_

 ! شبید یخواستگار به_



 دعوات خوادی م مامانت یگفتیم و بود دار خنده_

 کنه؟

 .آمد حرف به ولع با و گذاشت زیم ی رو را فنجان

  رو باجناقش پسر دست ورداشته  هاهیهمسا از یکی_

 مامانم با هم مامانش البته! یخواستگار آورده گرفته

  که گفت وجناتش از یتلفن  انقد. داره یمیقد یدوست هی

! است دونه هی نیهم گفتم! بود  دهیبر کفم من

 !نمونه کاله یب سرم بچسبمش

 ؟یکرد ردش چرا پس_

 .کرد دیتمد را اش خنده دوباره

 به گل دسته دمش ید تا اصال. خدا به دونمی نم خودمم_

 جلوم، شد خم   کوچولو هی  احترام، سر از و اومد دست

 . شد شل شمین

 و لباس شکلش؟ و  سر ؟یدیخندی م شیچ به_

 ...شافه یق ظاهرش،

 بدهد، را  جوابش اشتها با کند فرصت که نیا از قبل

 بود، برادرش. کرد ساکتش  و خورد زنگ یگوش

 به شد لیتبد صورتش، در خنده از مانده  جا رد! یحام



 برادر به نسبت خواهر، کی عشق سر از یا خنده

 .اشزکردهیعز

 !داداش خان سالم به به_

 زیم  یرو را یگوش و زد پخش ی رو را تماس

 ! اسی و خودش کینزد ییجا. گذاشت

 ! خوابخوش ینبود خواب تو بار هی  عجب چه_ 

  یروز چند هی قراره. داداش شد تموم  گهید خواب_

 !شم دار زنده شب رو

 ! باشه نداشته ربط شبید مهمون به لشیدل دوارمیام_

 زد،یم لب را  اش قهوه حرف، یب که اسی به نگاه با

 . داد ی بدجنس با را برادرش  جواب

 ! داره ربط  امشب مهمون به شتریب اتفاقا! ری نخ_

 دانستن قصد به که ی ا جمله بعد و  یحام  سکوت

 اسی قلب آورد، زبان به امانتش  روز و  حال  و طیشرا

 . انداخت لرزه به را

  ؟!یزونیم ؟یچطور  گهید نمی بب بگو! خب_

  زونه؟یم مهمونت

 



! زونیم زونیم: گفت قبل از تر بدجنس و دیخند زیر

 !شنوهیم رو صدات داره! کرهی اسپ رو اتفاقا

 . کرد سکوت یلخت یحام و دیگز لب اسی

. شود احساس که بود آن از تر کوتاه سکوتش اما

  اسی مخاطبش حاال. کرد  عوض را صحبتش طرف

 !بود

 هاله؟  مهمون یچطور! خوب هم  یلیخ_

 یحام  جواب. بود یفرار هاله  چشمان از دخترک نگاه

 .راند زبان به  احترام و ادب تینها در را

 ؟!دیخوب شما! ممنون  خوبم_

 ! ممنونم منم_

  زود داداش آقا: گفت خنده  با برادر، آزار قصد به هاله

.  یزد زنگ شب وقت نیا که یدار کار یچ  نمیبب بگو

 یشب نصفه که گمیم و بابا به دمیم تحواله  وگرنه

 !یشد خانوم دوتا شیآسا  مخل

  باشه! شناسهی م خوب یل یخ رومن بابا! زمی عز بگو_

 !شمینم مزاحمتون  پس

 بزند یحرف خواست خنده پر هاله و بود ساکت اسی

 !گرفت را حالش یحام که



 شلوغ؟ دورش بود خلوت سرش وسط یگفت فقط_

 و ذوق با که انقد آخه! گمیم رو کچلت خواستگار

 !یگفت ایچ  نشدم متوجه ی لیخ ،یکردیم فیتعر خنده

 خنده لیدل متوجه تازه اسی. بود گرفته اش  خنده هاله

 گوش به رونیب از نیالبنام یصدا. بود شده شیها

 .زدیم صدا  را دخترش داشت. دیرس

 ! زنهیم صدام مامان داداش_

   ؟!بود  مامان دوست داماد مادر یگفت یراست_

  باز ینزن یحرف مامان جلو. داداش یبدجنس  یلیخ_ 

 !فتهیدرب بام

 نظرت؟  به تونمیم_

 ؟ یبگ که_

 ! کنم سکوت و نگم که_

 !خورهینم آب چشمم! واال نه_ 

 را سرش  و زدیبرخ جا از شد باعث مادرش یصدا

 .ردیبگ ی گوش کینزد

 !امیب و گهیم یچ مامان نمیبب برم نکن قطع_



  از و انداخت حواس یب  اسی به معنادار ینگاه مین

 دورش شانی پر یموها و ماند اسی. دیپر  رونیب اتاق

 ! هاله یمانده  کریاسپ ی رو یگوش و

 اس؟ ی یهست_

 .نزد یحرف و داد یگوش به را فشیبالتکل  نگاه

 ! اسی رو ی گوش بردار کری اسپ رو از_

 آن و برد شیپ دست کرد،ی م فکر چهآن  از تر عیسر

  و شد متوجه یحام بزند، حرف که آن یب. برداشت را

 .گرفت حرفش به

 هاله؟ مهمون ییجا اون یک تا_

 ! شانی پر اما بود آهسته شیصدا

 !فعال هستم_

 

 نفس مراقب کرد وادار را دخترک  یحام  سکوت

 سکوت، ینیسنگ  نیا در تا باشد هم دنشیکش

 خود سمت از بعد یکم که یسکوت. نکند شیرسوا

 . شکست یحام

 ؟ !آره ؟!آدماشه از بهتر شهرمون یگفت پس_



 داره؟ یزبون سر چه  اسی دخترش دونهیم بابام

 را دلش هم که یبیعج اصطالح چه! اسی دخترش

 .کردیم القا او به تیامن حس هم و لرزاندیم

  حرص با اما کرد زده  خجالت را او ، یحام یجمله 

 !نبود هیبق و یاعتماد یآقا  به منظورم  من یول: گفت
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 بود یاعتماد یآقا  یگور به گور پسر  به منظورت_

 ؟!پس

 .چرا را حرفش اما دی نشن یحام را دیکش که ینیه

 . د ینگ  یجورنیا! جون از دور_ 

  و کرد زده خجالت  را خودش هم اش، عجوالنه جمالت

  آه از کم که دیکش ینفس. احساس ریدرگ را یحام هم

 . دخترک گوش در نبود

  تو، شهر تو جامنیا من یوقت . که نداره جون  از دور_

  نیا یزیچ  هی ما، یخونه  وسط درست ییجااون تو

 !گهید  اشتباهه وسط



 !چرا او و نزد یحرف اسی

 ...واسه نداره مرگ از کم که  یزی چ هی_

.  نداد ادامه را حرفش  و کرد سکوت  گرید بار نیا

 هم در ی قلب با اس،ی اما. ناتمام و یطوالن  یسکوت

 زار هردونفرشان حال به  داشت که یدل و شده مچاله

 ! داد او به یجواب بد زد،یم

 که خورنیم  رو یماتیتصم افسوس آدما وقتا یلیخ_

 !گرفتن خودشون

 آن اگر. بود  یحام خود  میتصم نیا. گفتیم درست

 او و خودش  به اگر زد،ینم پس را دخترک شب

  که یعشق و  الیدان به فکر با مدام اگر داد،یم فرصت

 را روحش و خودش داشت، او به  نسبت دخترک

 نیا به گرفت،یم که یمیتصم دیشا کرد،ی نم شکنجه

 .رساندی نم شیجا

 اجازه یحام یصدا اما گفت یجان یب خداحافظ لب ریز

 .شود قطع تماس نداد

 !اسی نکن قطع_

  یحرف هر یجا   را سکوت اما . کرد اجابت. کرد اطاعت

 .شیها حرف یبرا شد شنوا  و دیبرگز



  از که نیا واسه مدت،  نیا تمام کهنی ا منکر من_

 .شمینم بود، قلبم گوشه یدرد هی دادمت، دست

  واله و تشنه اسی که را یحرف! کردیم اعتراف داشت

  ابراز او سمت از که نبود  بار نیاول. بود دنشیشن

  فرق شهیهم با انگار بار نیا اما کردیم افتیدر عالقه

 با اما مرد نیا دست از  بود شکسته دلش. داشت

 . بود دنیشن یتشنه  شکسته، دل همان

 که نهیا زجرآورترش و... اسی دادمت دست از من_

 !یرفت دستم از  راحت یلیخ

 پا سرا. داشت نگه را یگوش  تر محکم  دخترک دست

. دیلرزیم  داشت نکهیا ن یع در بود شده عرق سیخ

 آن جواب از بعد ها حرف نیا دیبگو داشت دوست

 دلش با اما ندارند ارزش یزیپش برخوردت، و شب

 .بشنود خواستیم فقط که کردیم چه

 میبرگرد بارها و  بارها اگه! اسی یدونیم_

 دنیشن بعد تون،خونه   ییرایپذ وسط  شب، اون به

 به کنمیم رو بازم من ،یزد من به اتاق تو که یحرف

 بهشون ،ی خال تو یول محکم یصدا همون  با و جمع

 !تیواقع نیع! خواد ینم رومن اسی گمیم



  را شیهاگونه داشت اشکش و شدیم بسته و باز لبش

 . تاختیم قلبش به امان یب یحام. کردیم تر

 یدل  رومن که خوادیم دلم و خواستیم دلم من_

 !اسی دلت با! یبخوا

  کرده باز جا یا گهید زیچ که نیا نه... که نیا نه

 ! یشکیه... و یچیه! دلمون نیب باشه

  هاحرف نیا که بود اسی نیزم یرو آدم نیتر  چارهیب

 او به داشت یحام که دوباره .مردینم و دیشنیم را

 از گفتن یبرا  کند باز لب از لب بود محال. تاختیم

 و گفتیم.  بود شده دلش ریپاگ و دست که یاحساس

 ؟ !کردی نم باور او

 ؟ !کردینم باور  چرا چرا؟

  بود، کرده  فکر موضوع نیا به هم خودش که گرچه

 ریدرگ  برزخ در خود  با هم هربار. ادیز هم یلیخ

 .د یرسینم جواب به و شدیم

 کجا بود؟ رفته کجا الیدان به احساسش همه آن واقعا

 و کرده اشغال را دلش و ذهن تمام یحام که بود رفته

 بود؟ نگذاشته هم او به فکر یبرا جا

 اس؟ ی_



.  بود بد حالش. ترکاند شتریب را بغضش دنش،ینام

 به را قلبش  خواستینم. بدهد را جوابش  خواستینم

  دفاع مش،یتصم از خودش، از دیبا اما  فکندیب او یپا

 .کردیم

 حرف  دیبا... اما دهی فا یب چند هر  و رید چند هر

 .زدیم

 تو شب، اون به برگردم بازم اگه من خودت، قول به_

 رو هاحرف  اون بازم م،یبود زده حرف هم با که یاتاق

 یهاحرف  اونا که دارم مانیا و دونمیم  چون زنمیم

  کهنیا.  ینکرد باورش شما که یتیواقع  نیع. بود دلم

 دلشون دست و شنیم احساسشون تابع یگاه ها آدم

 .درسته رن،یم راه  سرش پشت و رنیگیم رو

  رومن احساساتم و بودم آدما همون از یکی منم کهنیا

 بهم شما که نیا درسته، گفت، یم دلم... که  جااون برد

 به اعترافم، به حرفم،  به نینتونست و نیکرد شک

 .دیداشت حق. درست همش د،یکن اعتماد احساسم

 شهیم. ستنین جور هی شهیهم هاآدم... یحام آقا یول

  رو تجربه شهیم. نبرد شی پ اشتباه با رو اشتباه یگاه

 دوبار سوراخ، هی از شهیم. نکرد  تجربه دوباره

 . نشد دهیگز



 با داشتن، دوست با رو یوابستگ  و عادت بار هی من 

 اشتباه که دمیفهم رید یل یخ و گرفتم اشتباه... عشق

 کردم دراز دست مییتنها از فرار یبرا چون. کردم

  رو مییتنها تونستیم و گرفت رو دستم که یاون سمت

 !کنه پر

  بهت رو هاحرف اون و برگشتم  که روز اون من یول

  اگه که ن یا به. بودم کرده فکر یحساب قبلش زدم،

 نبودنت یحت من... ینباش اگه و بشه یچ  قراره یباش

 . کنم تصور نتونستم رو

 ...اما بود قلبم و دل و عقل میتصم روزم، اون حرف

  هرچه بود بس. آورد کم نفس گرید و دیکش یقیعم آه

 .نفره دو یشکنجه  نیا بود بس. بود داده حیتوض

 

  هشت_و _هفتاد_ و_ست یدو_پارت _ادامه#

 

 !مینزن حرف موردش در  گهید بهتره_

 یاشک با و رساند مرد گوش به را لبش ریز خداحافظ

 . داد انیپا را تماس اش،زده خی صورت یپهنا به



  و یمهتاب شب. رفت پنجره سمت به خراب، یحال با

  را شیجو بهانه  چشمان بود، روشن یادیز که یاطیح

 شیدایش ورود بدو در که  یاطیح چقدر. کرد تر انیگر

 .آمدیم  رو و رنگ ی ب نظرش در حاال  بود، شده

 خانوم؟  ییکجا_

 اما دیبشو  چشم از اشک تا دیکش صورتش به یدست

 چشمان و سیخ صورت  متوجه هاله. بود رید

 و انیگر صورت نیا با اسی. بود شده آلودشاشک 

 یمخف را بودنش یتصنع نبود بلد که ی کمرنگ لبخند

 یحاو  ینیس.  آمد یم معصوم یادیز نظرش در کند،

  خواست. گذاشت  زیم یرو  را لیآج ظرف و آب پارچ

  پس. خوب ی کم را او حال و کند عوض  یکم را جو تا

 من و یبود لوس! توروخدا نشیبب: گفت خنده با

 نشده؟  یچ یه شده تونخونه   تنگ دلت! دونستمینم

 تیواقع از فرار در هم او فهماند او به اسی سکوت

 قت،یحق انکار یجا به پس! ندارد یاستعداد چیه

 آهسته. کرد روبرو  آن با را مهمانش و خودش

   ؟!گفت یزیچ رفتم که من: دیپرس

 ؟!کرد یکار  خراب باز

 .شد منتج را  اسی بندمین لبخند اش،مظلومانه  اعتراف



 بلده؟ یکار خراب  مگه_

 یبرا مغموم  و یجد یصورت با. دی نخند اما هاله

 .سوزاند دل برادرش

  چتر شهیهم! بابا زن خودش برا مادره، همه  یبرا_

 ...رسهیم که خودش به  اما همه واسه بوده نجات

.  کرد منقلب  را اسی و گرفت بغضش عی سر یلیخ

 پس باشد  زبانشیم ختنی ر اشک باعث نداشت دوست

 خان یگه ید یشاهکارها  درمورد بعدا: گفت خنده با

 یادامه نم،یبب بگو حاال. میزنیم حرف داداشت

 ؟!شد یچ یخواستگار 

  یادآوری  با بغض، انیم شد باعث خواستگار، اسم

 و بودند نبود یکی بود یک ی سرش یموها که یجوان

 ریز بزند یپق زد،یم  برق ییمو یب  از سرش پس

 .دیایب حرف به و خنده

 تا اول از کجاش؟ از ؟!آخه برات بگم ش یچ  یچ از_

 دمیخندیم یرک یز ریز داشتم من رفتنشون، اومدن آخر

 ... داشت مامان و

 .دیبر سر را حرفش اسی یگوش  زنگ بار نیا



 یآقا نیا از من شد قسمت اگه حاال !  بابا یا_

 ! فعال بده جواب برو! بزنم حرف پی خوشت

 آورد  حال سر را دخترک و بود منزلشان یشماره

 !سالم_

 نکردم؟ که دارت یب خوبه؟  حالت! سالم_

. برادرش. بود رضا اما  باشد هیسا دیشا  کرد فکر

 .زدیم موج شیصدا در یدلتنگ

  یب یب داداشم؟ یخوب تو. بودم داریب نه. برم قربونت_

 چطورن؟ هیسا و

  نیا در بود  رضا یآرزو اوج مجددش گفتن داداش

 .اسی  یریدلگ از بعد یروزها 

  نایا و پول اس؟ ی یندار کسر و کم یزیچ .  خوبم منم_

 برات؟  بفرستم

. برود رونیب اتاق از تا شد بلند که کرد نگاه هاله به

 هم با یخصوص حرف برادر، و خواهر دیشا کرد فکر

 را دستش اسی رفت، که قدم کی اما باشند داشته

 در. بماند تا خواست او از هالب حرکت با و گرفت

 نشده روزم هی: گفت خنده با هم برادرش مهر جواب

 ! شکرخدا نخوردم یخنس به  هنوز. رضا



 !اسی  خونه تو هیخال  یلیخ جات_

 

 از دیشنی م بخش  روح اعترافات امشب چقدر

 . زانشیعز

 !میندار رو نبودنت طاقت کدوم چیه یول ینش پررو_

 اشکش یچشمه  باز و شد عشق زیلبر قلبش

 اگر یحت. بود نازک دل برادرش. بجوشد خواستیم

  با هاله و زدند حرف  هم با یکم! بود نیزورگوتر 

  قطع که تماس. بود زده زل اسی به  مفرح، ینگاه

 رو داداشت کهنیا از قبل: گفت اسی به مقدمه  یب شد،

 دیشا کردمیم فکر اخالقش، و میقد حساب رو نم،یبب

 ازش یحام و الیدان که  هم یجور اون! بترسم ازش

 .رفتیم  انتظار نیا شتریب گفتن،یم

  و داده نیچ  ینیب با و گرفت اسی سمت به را لیآج 

 تنها نه دمش،ید یوقت یول: گفت معنادار یلبخند

  به سر مرتب خواستیم  دلم که نبود، ترسناک  واسم

 ! ادیدرب دادش تا  بذارم سرش

  را ظرف  و کرد نگاهش شده گرد یچشمان با اسی 

 . گرفت آهسته



 ؟ یگی م واقعا_

 .نزد یحرف و انداخت باال یا  شانه هاله

  رشیپ تونهی م ییتنها به ه یسا! هاله نباش بدجنس_

. نینب هاخواب  نیا از براش یکی تو. هاشتیاذ با کنه

 !داداشم داره گناه

 یعصبان کن قبول یول!  کنم یم یسع: گفت خنده پر

 داشته گناه اگه یحت! هیدنید یلیخ یآدم نیهمچ کردن

 !باشه

 او، برادر به فکر با و زد  یلبخند طنتشیش به اسی

  او. بود تعارف یب که خودش  با. باخت  رنگ لبخندش

 یبرادر! بود نکرده تیاذ را دختر نیا برادر کم هم

 .بود یخال شیجا یحساب... که

 

 نه _و_ هفتاد_و _ستیدو_پارت #

 

  را خواهرش یصدا رضا  که نیا با و شده تمام تماس

  ینیسنگ. بود او فکر در هنوز اما بود دهیشن هم

.  دادیم آزارش که نبود اول روز در فقط اس،ی نبودن

  و. بود کرده سخت هم را بعدش یروزها و بعد روز



  شتریب تا بماند کار سر کمتر بود شده باعث هم نیهم

 و بودند دلتنگ زین دو آن. باشد هیسا و یبیب نزد

. بگذراند وقت هاآن  با شتریب داشت دوست رضا

 از و گرفت یم تماس خواهرش با بار  چند یروز

  حال سر خود، اما شدی م ایجو احواالتش و اوضاع

 مهشاد با ای. بود رفته هیسا در هم هیسا. آمدینم

  پر دیخر  و سبحان با را  وقتش ای و رفتی م سرکار

 به را رفتنش غم شتریب گذشت،یم هرچه و کردیم

 یصدا بود شده باعث  که یغم. دیکشیم رضا رخ

  و کرده همراه خود با را او  زور به. دیای درب هم الیدان

 یسر شان، یشگیهم پاتوق  در نشستن یدم از بعد

 چه هر. کند سرگرم را او تا بودند زده باشگاه به هم

 اما امدین جا سر حالش گرفت، حرف به را او کافه در

 را اش ه یروح تواندیم کردن ورزش با که دانست

  و باشگاه یدوچرخه  یرو بود نشسته یول. بازگرداند

 دوخته چشم اخم، پر و ریز به سر. زدی نم هم رکاب

  دوتا دو خود یبرا و دستگاه یرو یهادکمه به بود

 .کردیم چهارتا

 !گه ید رو حالمون رینگ داداش؟ ییکجا_

 . کرد نگاه الیدان به و  فرستاد رونیب به قیعم یدم



 !جامن یهم_

 و افتاده نفس نفس به ع،ی سر نشست و  دراز با الیدان

 . بود شده کرخت یتحرک یب از رضا

 و سالن کف به یدوخت  چش ربعه هی! گهید یستین_

 بزن حرکت دوتا هی ایب. کجاست فکرت ستین معلوم

 .پسر یش حال سر

  یادیز نسبتا یسروصدا اما نبود شلوغ ادی ز باشگاه

 باعث رضا به رو ارشیک  پرسوال یها  نگاه و داشت

  یراحت احساس چندان مکان نیا در بودن از تا شدیم

 .باشد نداشته

  نجارمیا حوصله تنهاست یب یب. الیدان میبر کن جمع_

 .ندارم

  را تنش عیسر  نشست، آخر بار یبرا که نیهم ال،یدان

  یکی جبران  به خواستیم تازه. شد سرپا و دیکش باال

 درآورده عزا  از یدل ط،یمح نیا از بودن دور روز دو

 دو با. زدیم رفتن ساز رضا و کند ورزش سخت

 و برگشت بود، برداشته خچالی از که یدن ینوش یقوط

 قیعم. یکنار یدوچرخه  یصندل به چسباند را تنش

 پر قدر  نیهم شهیهم بایتقر رضا. کرد نگاه او به

 .دیفهمینم الیدان را دشی جد یدغدغه اما  بود دغدغه



  یچ فکر تو و چته بگو من به من، داداش آخه د_

 مطمئن مکانش و جا از مگه ؟یاسی نگران ؟!یهست

 هیبق و  ییدا که نیا  به یدار شک  مگه ؟یستین

 بکنه؟   ییتنها ای یبیغر  احساس یا  ذره ذارنینم

  خوب جاش داشتم شک اگه درصد هی فقط درصد، هی_

  عمرا ستن،ین یدرست ی آدما دورش ی آدما و ستین

 . جااون بذاره رو پاش ذاشتمینم

 نیا پس خب: گفت  و داد دستش به را یدن ینوش یقوط

  شیآبج هرکس مگه آخه ؟یچ یعنی هاترفتن  لک تو

 هفته هی واسه اونم ره؟یبگ عزا نهیبش دیبا سفر رهیم

 !روز ده فوقش

 الیدان سمت به بود، کرده خم شانه یرو  که یسر با

:  گفت درد با سرش، دادن  تکان تکان ضمن و دیچرخ 

 تازه دونمیم چون. ستی ن نبودنش و اسی فقط دردم

 یب و من دل ور بمونه شهیهم که ستی ن قرار. اولشه

 یزندگ سر رهیم هیسا  مثل اونم که باالخره. یب

 . خودش

 .دیکش  تر قیعم یآه

 چند و شدن بزرگ جفتشون. رهیم داره اونم! هیسا_

 . مغزم یخوره  شده که ناستیا  به فکر روزه



 نمیبب. گهید شیزندگ سر رهیم یدختر هر  خب_

 ... یزیچ ی پول ؟یدار یا  گهید مشکل

 .زد لب  را اشوهیم آب کنان نوچ

 ! پسر ستی ن پول بحث_

 ؟ یچ پس_

 وقته  چند یول  یبخند بهم و  باشه بیعج  تو برا دیشا_

 خونه. نبودنشون و رفتن از شهیم یخال  دلم ته یه

 نمیبیم و رمیم یوقت رهیگیم دلم. الیدان شده یخال

 اسی. ادی م رید ای ست،ی ن ای هم هیسا. تنهاست یبیب

 ...که هم

 را کتفش محکم . اش شانه یرو نشست الیدان دست

  بایتقر چون.  چیه هیسا حاال: گفت لبخند با و داد فشار

  بخت دیشا ؟یدید چه رو  خدا یول. گهید شده یرفتن

 !شد  باز اسی از زودتر خودت

 .زد لبخند حوصله یب اشی شوخ به

 و ریبگ  زن تو! بسه شده وا تو بخت که نیهم_

 طرف بخوام دمیخند خودم گور به من کن، بزرگش

 !برم  صحبتا نیا



  نطق جورنیا وگرنه! که  هیعالم چه یدونی نم آخه د_

 !یکردینم

 نرفته ادمی شده؟ وا یجنابعال  نطق که نهیهم پس_

 و التماس به یافتاد و  نهیسرسنگ  بات زیعز هنوز

 !عفو طلب

 .دیکشیم آه که بود  الی دان حاال

. شد یحام ریتقص همش. گهید کنم کار یچ دونمی نم_

 بودم نگفته حاال  تا. وقتش  به بذار گفتم نگو؛  گفتم یه

 برم  بعد شه راحت  المیخ محمود آقا  سمت از که

 مدتش نیا  یهاشدن حال بد با اونم که. زیعز سروقت

 بازم کردم، صبر همه  نیا گفتم. ترسوندتم یحساب

 کف گذاشت و رفت یول. شه بهتر اوضاع تا بمونم

 رو ساغر بگم  بود محال شدمی نم مجبور اگه. دستش

 رمیم ییدا طرف از گفتمیم که بود نیا تهش. دمید

 . نایا و االرث سهم واسه محمود شیپ

 دل از درد الی دان حاال. بود شده عوض شانیجا

 .شیبرا بود شده شنوا گوش رضا و گفتیم

 یکردیم  خالص و یگفتیم دیبا منم  نظر به یول_

 هی خودتم. واست رفت رو  راه نصف که  یحام. خودتو

 ! گهید  یگفتیم هم رو  یکار اصل. یگفت ییزایچ



 رو از برام هم شیجور  نیهم بابا؟ یگی م یچ_

 . بسته ریشمش

 

 هشتاد_و_ هفتاد_و _ستیدو_پارت #

 

  بابا. سرت  دور یچیپیم  رو لقمه یدار خودت  خب_

 !بدونه دیبا که تهش

 ...یول آره_

 ؟ یچ یول_

 !بهش بگم  تونمی نم_

 بگم؟ من یخوا یم_

 .داد تکان دستش در را وهیآبم و کرد ینوچ

 .دمینشن خودت از چرا کنهیم لج بدتر ! بابا نه_

  از تا بگو بش! هللابسم پس ،یدونیم نویا که تو خب_

 . بشنوه خودت

  اسمشونو سال همه نیا رو؟ زیعز یشناسی نم_

 یا هفته. نپرسم یسوال و  نزنم یحرف منم که اوردهین

 من آرزوشه و چهیپیم  نسخه برام رو آرزو بار هی



  و دمید رو ساغر دیشن  تا یول! جلو م یبر باشه بگم

  محمود، خونه رفتم یچندبار دیفهم تا زدم، حرف باش

 معذرت ازش چقد شب اون یبدون اگه. کرد ترش رو

 رمهیقض  اومدم یه. دمشونید گفتم که کردم یخواه

 یم اشک زیر هی ذاشت؟یم  مگه اما شم راحت و بگم

  دشمن. گفتیم راهیب و بد محمود جون  به و ختیر

  دهیند  ریخ محمود گهیم همش! شه خورده قسم

  یرفتارها  سر هم مرحومم پدر کشت، که  رو خواهرم

 نیا با بگو تو حاال! مرد و کرد دق نامرد نیهم

 که شی شناسیم آخه؟ بگم تونمیم چطور  اوصاف

 ! رو زیعز

 الیدان یروبرو  و آمد ن ییپا دوچرخه  یرو از رضا

 .ستادیا

 هی اونم. م یشناسیم رو  زیعز خوب یل یخ  جفتمون_

  روز چند  و بزنه بهت تشر  دوتا دیشا. مادر هی زنه،

 فیتکل که نه یا تهش یول  کنه تخم و اخم باهات شتریب

 . یفهمی م رو خودت

 ! فیتکل _



 کن باور: گفت غمزده و رضا چشمان در زد زل

 یسر هی از شه باعث ممکنه که یفیتکل از ترسمیم

 .بگذرم زایچ

 از هم را او یدنینوش  یقوط. دیفهم را منظورش  رضا

 .کرد رفتن عزم و گرفت دستش

  یطور هی باالخره. بزرگه خدا. نکن فکر بهش_

 .گهید شهیم

 ؟ !یدمغ روزه چند خودت و یبلد هام یی الال نیا از_

  سبک یحساب کرد حس و دیخند کوتاه الیدان حرف به

 او خود از دیبا و بود بزرگ شانیخدا واقعا. است شده

 . خواستندیم

 !شهیم یچ مین یبب وقتش به. فعال میبر ایب_

 ارشیک به را باشگاه و افتاد راه سرش پشت الیدان

 .سپرد

 یحام با بعدم ز،یعز و یب  یب به میبزن  سر هی میبر_

  یب یب. اصال وراون نیا یب شام. میبزن ی دور هی میبر

  ینگران میبرگشت رید اگه که بمونه زیعز  شیپ اریب رم

 . بابتشون میباش نداشته



  و زده رونی ب باشگاه از هم یشانه به شانه و هم با

 پشت رضا و راندیم الیدان. شدند سوار موتور بر

  او مشکل کردی م فکر خود با. بود گرفته جا سرش

 اندازه ک ی به هردو دی شا ؟!الیدان ای  است بزرگتر

 را زانشی عز از یدور  یدغدغه او. بود آور عذاب

  هردو از یکی دادن دست از غم هم ال یدان و داشت

  احساس کرد،  فکر شتریب که یکم. را اشکرده زیعز

 الیدان. است بزرگتر مراتب  به ال،یدان مشکل کرد

 از ،یکی داشتن نگه ی برا شود مجبور بود ممکن

  یپستو ینقطه  نیتر کیتار در نیا و بگذرد یگرید

 . دیگنجینم هم رضا ذهن

  داد دل و کرد ترمحکم  موتور ترک یرو را خود  یجا

 شروع  یبرا را خود دیبا دیشا. سرنوشت دل به

 ! کردیم آماده هیسا و اسی بدون یزندگ

 

 

 *** 

 

 شام به گرید بار کی و داد لیتحو رضا به را موتور

 را مادرش بار چند و  شد خانه وارد.  کرد دعوتش



 نبودنش، از متعجب. نبود یخبر او از اما زد صدا

 که ردیبگ را اششماره  تا  کرد خارج بیج  از را یگوش

  یحام ای. دیشن را اطیح  در شدن بسته و باز یصدا

 رد کوتاه ی راهرو  از دست به یگوش. ز یعز ای و بود

  که دید را مادرش. ستادیا اط یح یپله  تک یباال و شد

 از چادر آهسته  دست، در یاله یوس ای  دیخر چیه یب

 .آمد شیپ و دیکش سر

 خوبه؟   حالت ؟یبود رونیب! زیعز سالم_

 جواب اما دیشن آهسته یلیخ را سالمش  جواب

 !نه را سواالتش

 ز؟ یعز_

  هوا یسرما. گذاشت خانه در پا و شد رد کنارش از

 کی به هیشب بود، افتاده جانش به که ی آتش برابر در

 کرد زانیآو  یحال یب با را  چادر. نبود هم میمال مینس

  پر پر داشت نوا یب الیدان. رفت  آشپزخانه سمت به و

 درست. دی دی نم را او انگار زن و سرش پشت زدیم

  بود شده نیسنگ  اش هیسا که قبل روز چند  نیهم مثل

 . او سر بر

 

 . رفت جلو  قدم دو پسر،



  بگو یزیچ  هی. ینگران از مردم ز؟یعز شده یز یچ_ 

 خوبه؟ حالت! خب

 ؟!ینگرانش که بشه دیبا  یچ.  خوبم_

. کردیم رفتار نیسرسنگ هنوز . کرد نگاهش کرده بغ

 یچاره و کرده باز را خچالی در تا کرد که  او به پشت

 از. رفت جلوتر و اوردین طاقت گرید الیدان کند، شام

  متوقف جا در را او و گرفت آغوش به  را تنش پشت

 .کرد

 تا دلم با یدار بد خدا به. زیعز بگو یزی چ هی_

 آخه؟ دارم رو تو یمحل یب طاقت من. یکنیم

  الیدان دست یرو که اشکش. بود گرفته بغضش زن

 !مرد دلش شتریب او د،یچک

  یدلخور من از! من جون تو بخوره بالت و درد_

 ز؟یعز

 ! نکنه خدا: زد ادیفر دل در زیعز

 یلیخ: زد لب رفت،یم در تنش  از داشت  که یجان با و

 ؟یدار دوسش



  انتظارش. ماند باز دهانش و خورد یاکهی تنش الیدان

 بپرسد مقدمه  یب و دیا یب که نیا انتظار. نداشت را

 !دارد دوست را معشوقش چقدر

ت یلیخ گفت. دیهم با وقته یلیخ گفت_  و داره دوس 

 ...هم تو

 ! غصه با داد، ادامه درد با

 ترس از کردنات دل دل و یدار دوسش که گفت_

 !منه

 الیدان آغوش  مهمان  هنوز و دیچک شتریب اشکش

 .بود

 !هم با نیزد ازدواج حرف که گفت_

  یحرف و فشرد هم یرو محکم را چشمانش الیدان

 .بزند او به نداشت

 

 هشتاد _ و_ست یدو_پارت _ادامه#

 

.  شودیم نیی پا و  باال یسخت به مادرش نفس کرد حس

 با او، سمت کرد رو و شد  جا جابه آغوشش در یوقت

 در نکرد جرات  و انداخت نییپا را سرش یشرمندگ



 نیا با شهیهم که نیا از شرمنده. کند نگاه  چشمانش

 و کردیم رفاقت دیبا که  بار نیا جز بود قیرف زن

 !گفتی م را رازش

 ! بود شده مال بر که یراز

 

 *** 

 

 یوسرک رفت باال ابتدا خانه، به ورود محض  به رضا

 با را شان یخال  یجا. دیکش خواهرانش اتاق در

  نییپا ها پله از بعد. آورد خود یرو به کوتاه، یتاسف

 خود،  خلوت  در که دید منی نش اتاق در را یب یب و آمد

 صلوات، ذکر با داشت و  بود کرده پهن صلوات سفره

 بود بسته را  چشمانش. تنها و کهی! انداختیم حیتسب

  سمعکش دیبا که زد حدس. بود یپشت به اشه یتک و

  بود خسته رزن یپ. بود هم  طور نیهم و باشد خاموش

 رضا. کردندی م مقاومت یدار یب برابر در چشمانش و

 او اذکارش فرستادن در و  ندیبنش شیروبرو تا شد خم

 شد باعث و دیلرز بشیج در یگوش که دهد یاری را

  یکم د،ید که را مخاطب نام. ستدیبا شیجا در صاف



 لبخند با. نترساند  را یب یب شیصدا تا  ستادیا تر دور

 .کرد وصل  را تماس

 !مهندس چاکر_

 . نمتیبب دیبا رضا؟  ییکجا_

  شیصدا در یشانیپر... او اما داشت لب  به لبخند رضا

 .زدیم موج

 .ستین یکس! خونه ایب_

 

  ذکر حال در و بسته چشم که کرد نگاه یب یب به و

 . بود برده خوابش گفتن،

 

 ک ی_و_ هشتاد _و _ستیدو_پارت #

 

 

 شوم  دود خود   َدم از  مگذار یلیل

 شوم نابود همه نیا مپسند یلیل 

                 یکن گوش فقط که هستم تو مجنون

 یکن  فراموش باز و ام یبگذار



 هست،کجاست  یکس چه من از تر وانهید

 کجاست  دست نیا از گونه نی ا   عاشق کی

 شود چارهیب و درهم  ،یکن بغض تا

ش آه تا  شود پاره دلش بند   ،یک 

  شده مردم ی قصه ستنمیز من 

                           است

 است شده گم ام یزندگ وسط تو، کی

 . ام شده اهتیس   چشم آن ی آواره

 ام  شده نگاهت طرز  آن ی چارهیب

 رم ی میم ینگر ی م مرا بار هر

 رمیم یم ،یگذر یم ما  ی کوچه از

 آذر _ رضایعل#

 

  خانه باز مهین در به و فشرد دست در را یگوش یحام

 و اعصابیب را گذشته روز چند. کرد نگاه هیهمسا ی

 حس. سردرگم  و قراریب. بود کرده ی سپر  شانیپر

 یمیتصم. داشت  را بزرگ میتصم کی گرفتن از شیپ

 و شب آن یهاحرف  و اسی با تماس. ساز  سرنوشت



 که بود ختهی ر همش به یقدر به هم، از بودنشان دور

 اسی. بود گذشته  فکر با روزش  شبانه پنج نیا یهمه 

  کرده اشتباه. بود سوزانده بد را دلش هاحرف  آن با

 کند یصبور  خواست یم. دانستیم را نیا خود و بود

 یدرست نام  او به احساسش بر اسی و بگذرد  زمان تا

 یحام به عنوان چه به بداند و دیایب خود به. بگذارد

 کی مثل  ای همراز؟  قیرف کی مثل کند؟یم نگاه

 دیشا رفته؟ دست از یعشق یفراموش ی برا نیگزی جا

 ...هم

 ساعاتشان ی همه و بودند شده رد هم  یپ از روزها

 ماه، چهار حدود از بعد اما. بود گذشته هم  از فرار در

 داده مهلت اسی به. نبود کارشان یچاره فرار گرید

  تا بود داده  مهلت خودش به و کند دایپ  را حسش بود

 دیعا که یز یچ تنها اما ردیبگ را میتصم نیتر درست

 !بس و بود یدور عذاب شد، کی هر

 دایپ وضوح به نیا و بود زده پر وجودش از آرامش

 تا بود شده  چشی پاپ زیعز که قبل ساعت چند از. بود

  او و دیبگو شیبرا هست  که را هرچه ساغر درمورد

 شده هم  بدتر آورد، را انشانیم عالقه و الیدان نام

 مضاف شیهادغدغه به هم اشعمه ینگران حاال. بود

 رفت راه اعصابش یرو بدجور انیگر زن. بودند شده



  بلکه ببرد، ساغر کار  محل به را او شود یراض تا

 برده، پسرش کف از دل که یا خواهرزاده با بتواند

 . بزند حرف

 تا ستادیا دوآن از دورتر و کرد اجابت را حرفش

 هم او با ساغر. بکنند وا هم با را شانیها  سنگ

  تشکر سر از بار، آخر که یدست اما بود گانهیب بایتقر

 به شود گرم دلش یکم شد باعث داد، تکان شیبرا

 که را عمه. است برداشته الیدان و او یبرا که یقدم

  فکر گذاشت، شی تنها الیدان  با و کرد ادهی پ خانه  یجلو

 قلبش، و دل. اسی یهوا در زد پر دوباره ناآرامش

 به مدام را اشیرازق اسی که بودند شده گرشکنجه 

 رفتنش از روز پنج که یدختر. آوردندیم ادشی

  مرد تلفن، پشت شب آن ی هاحرف از بعد و گذشتیم

  جمع را افکارش هرچه. بود انداخته یبرزخ  بد در را

  حواسش  کرد،ی م جمع را  دلش یپا و دست کرد،یم

 نبود بلد  که یدختر به دیرسیم باز کرد،ی م جمع را

  روزها نیا چرا دینفهم هم خودش. کند فراموشش

 را قلبش شب آن تماس. است شده  تر ریگ بهانه

 ای او به دوباره نداشت جرات و بود کرده دار حهی جر

 و  پدر یهاتماس از امان اما بزند زنگ هاله



 اشخانه  عروس بود قرار که یدختر از  حاتشیتوض

 ! نشد که فی ح چه و باشد

  بار کی تا کرد یراض را خود  روز پنج از بعد باالخره

 به بخواهد و بزند حرف. بزند حرف او با گرید

 به احساس ابراز یبرا بدهند، گرید یفرصت  گریهمد

 ای. است هم یزندگ یکجا  شانیجا بدانند تا یگرید

  مشخص فشانیتکل که بود نیا حداقلش! نه ای شد،یم

. ماند پاسخ یب گرفت، تماس هرقدر اما. شدیم

 را قصدش که یکار  انجام به را او که ییهاتماس 

 متوسل رضا به اس،ی از دیناام. کرد ب یترغ داشت،

  یصدا و شد انجام یفکر چیه یب او با تماسش. شد

 یب تا نشد اش یشانیپر رفع باعث هم اشمانه یصم

 !" نمتیبب دیبا رضا؟  ییکجا: "دیبگو مقدمه

 

  در لحظه همان و فرستاد رون یب به قا  یعم را بازدمش

 .آمد رونیب رضا و شد باز کامل روبرو

 ؟ یحام داخل یاینم  چرا_

  ی احوالپرس از شش،یتشو. داد دست او با و رفت جلو

 داخل به کرد  تعارفش رضا. بود مشخص  اش عجوالنه

 . کند یشرویپ نشد اط،یح خود  از شتریب اما



 . باهات دارم حرف. خوبه  جانیهم. رضا بمون_

  حضور  نیا از یخوب حس. ستادیا کنارش  و ماند

 .گرفتی نم یشانیپر نیا و یناگهان

 !نمتیب ینم زونیم! یحام باشه ری خ_

 به را سرش بعد و کرد  نگاهش مکث  پر یکم یحام

 یگرید حرف حرفش، جواب در. چرخاند  گرید یسو

 .زد

 !آبادان رمیم دارم من... که بگم بهت اومدم_

 . داد ادامه او و شد هم در رضا یهااخم 

 !یکار یپ رمیم_ 

 او از نگاه کهآن یب دهیکش هم در اخم همان با رضا

 ؟!هیچ من به دخلش! داداش باشه ریخ : گفت ردیبگ

 .بود هم در رضا مثل هم  او یابروها . کرد نگاهش

 

 دو _و_ هشتاد _و _ستیدو_پارت #

 

 ! تو به رسهیم طرفش هی رفتنم_



  بابت کنم مشورت صالح ومدمین: داد ادامه ترع یسر

 بگم اومدم. دونمیم رو صالحم چون نرفتنم، رفتن

 مشخص رو میزندگ و  خودم فیتکل تا آبادان رمیم

 .کنم

 !کنم روشن! نه که مشخص

  نگاهش ظیغ با. یعصب و شده جیگ کرد حس رضا

 .کرد

 ... ربط چه من به تو یزندگ فیتکل! من  فهممی نم_

 .دیدو حرفش انیم یحام

 ! اسی به! تو به  وصله سرش هی میزندگ_

 رگ رضا شدیم باعث ،ینامحرم  هر زبان بر اسی نام

 که یفشار یهمه  اما  زدیبر خون و  دهد باد گردن

 به منقبضش فک فشردن با را بود آمده وجودش  یرو

  دست. داد  نشان یحام به دردش پر بستن چشم و هم

 حرف. بودند  حمله یآماده هم اششده مشت یها

 .باز بود شده خواهرش

  برو برو، بگم اصال ای شهرت؟ یرینم! نه  بگم رمیگ_

 ...  نه قرمزم خط طرف یول! برو ت،خونه  شهرت،

 .آمد حرفش انیم  یحام دوباره



 بدم خبر اومدم. برم رمی بگ اجازه و  بگم اومدم_

 .ازت بشنوم نشد و نه ومدمین. یبدون که. رورفتنم 

 نگاه و آمد جلوتر قدم دو ق،یعم خشم  همان با رضا

 . دوخت نگاهش به

 نیهم ییرا یپذ وسط شی پ ماه چند تیزندگ  فیتکل_ 

  حرف مگه؟ ینگرفت جواب مگه؟ نشد مشخص  خونه

 مگه؟  ینزد

 که نبود یاون اما. گرفتم هم جواب زدم، حرف  چرا_

 . خواستمیم

 .دیکش او رخ به را پوزخندش رضا

 !ما نه توئه مشکل نیا_

 .براند زبان  بر او مقابل را اسی نام  بود سختش و

 .کنم حل  رو مشکلم رمیم دارم منم_

 یچ یپ. شدی م حل موقع همون بود اگه یشدن حل_

 بس ؟یحام  ستین بس دادنش؟ آزار یپ تو؟ یهست

 من برا. گهید شه تموم روزا  اون کابوس بذار ؟!نبود

 .شه تموم گهید اون برا بذار شه،ینم تموم که

. نشستینم عقب یحام اما بود رفته باال شیصدا

 ! کنم تمومش خوامیم  منم: گفت و داد تکان یسر



 رو یفی تکل جااون یبر  یش پا آخه؟ یجور  نیا_

 یدونیم خودتم و شده مشخص  قبال   که یکن مشخص

 ! استی چطور و هیچ

.  نشد مشخص  یچیه!  دادا نکن اشتباه! رضا نه_

  مشخص نیا رهینم کتم تو چون رمیم من... یچیه

 !یگیم یدار تو که رو یشدن

 از شیپ. گذاشت رضا دوش بر و کرد بلند را دستش

 آوردن کم من  به: گفت دوباره بزند، یحرف او که نیا

 هم تو. رمیم من . ندادن ادی دادن وا. رضا ندادن ادی

 !رفتنم به یدیم اجازه نه، چه و ادیب خوشت چه

 .زد را آخر حرف و داد فشار را اش شانه

 ای! نیهم. یباش رفتنم ان یجر تو خواستمی م فقط_

 !یعل

 قدرت. یصحبت هم نیا از بود گرفته جرات  انگار

 در سمت به کرد تند پا. اجازه کسب نیا از بود گرفته

 .داشت نگهش رضا آن، به دهینرس و

 ! یحام  سایوا_

 .برنگشت و ستادیا



  جوابشو و بمون. یرفت و یزد یحرف هی یاومد_

 ! بشنو

 در اما  رضا سمت به شد کج شانه یرو سرش

 . سکوت

  برگشتنش تا و شماست یخونه  مهمون من خواهر_

  بگم رمیبگ رو تو جلو تونمینم. مونده  روز چند فقط

. رونیب بکشم جااون از رو  خواهرم تونمیم اما نرو،

 .سمتش بره هم ته یسا  نکهیا از قبل

 رضا نداشت شک. سمتش به برگشت کامل یحام

  جلوتر. دهدی م انجام حتما  بخواهد، اگر را  یکار نیچن

 ده؟ یتهد هی نیا االن: گفت شده کج یلب با و آمد

 .او به نسبت داشت غضب هنوز رضا

 من یول. یبذار روش یتونی م یخوایم  یاسم هر_

 ...بذارم محاله

 از محاله  منم. رضا نبر باال من برا رو صدات_

 تو از فیتکل  نییتع واسه گفتم بهت. برگردم ممیتصم

. برم تو از  خبر یب که نبود  یمردونگ رسم. ومدمین

 قراره خاک و گرد یهرچ پس. دادم بهت هم خبرش

 رون،یب برم که در نیا از من چون! هللابسم ،یکن بپا



. یر یبگ رو جلوم که یبکن یکار چیه ی تونینم گهید

 .بزنم حرف باهاش و  نمیبب رو اسی برم دیبا من

 ؟یحام یچ که ؟یچ که شینیبب! یکنی م جا یب تو_

  مگه؟ مونده یا  نگفته حرف

 !مونده_

 ،یدار هم  یحرف. بمونه که نرفته. باشه. خب  یلیخ_

 .تهران ادیب بمون

 تا کنم صبر تونمینم چون برم، خوامیم گمیم_

 .برگرده

 . یحام یکنیم  تا بد یدار_

 گرانید دنیشن مراعات و  بود رفته باال هردو یصدا

 یحام. شوند زیگالو هم با بود مانده کم. کردندینم را

 و بود سخت رضا یبرا رششیپذ و شد ی نم الیخیب

 . ناممکن

 هرچه تا کرد باز دهان  و کرد نگاهش یحرص رضا

  یکم. شد  مانع یحام اما کند بارش داندی م او قیال

 .آمد حرف به  قبل از تر نرم

  ای هتل رمیم شده. رضا ستمین حروم  به نمک من_

 .شه معذب مونتوخونه ذارمینم مسافرخونه،



 بگم کنم  خبرت اومدم. هست منم ناموس خواهرت 

 ناموس دزد. ستمین ق ینارف یبدون که رمیم دارم

 .ستمین شکن عهد و نامرد. ستمین

 

 !را همه. دانستیم رضا

 . بار هزار بود مرده رتیغ درد از وگرنه

 . شناختی م را یحام

 در پا یوقت و شد در یرهیدستگ بند یحام دست

  را توانش رضا دار زخم یصدا گذاشت، در یآستانه 

 .دیشن  و ماند جا بر پس. کرد سلب

 

 ؟یریم یک_

 . شب آخر! امشب  نیهم_

 ؟یری م یچ با_

 . خودم نیماش با_

 ییتنها  فکر به و  انداخت نییپا را  سرش رضا

. کرد بلند سر بعد و گرفت ینفس. افتاد  خواهرش

 .کردیم  نگاهش داشت منتظر یحام



 

 دو _و _هشتاد_ و_ست یدو_پارت _ادامه#

 

  رو پات قلم و کنم خرد رو هات دنده خواستیم دلم_

...  اما! ی خوایم که یاون  یپ یبر ینتون  که بشکنم

  ،یبر یخوایم. یچهمه رو بندمیم چشم بارم هی نیا

  تنها رو تنم ی پاره ندادن ادی منم به یول ! برو باشه

  شدن  مشخص و یزندگ  سر صحبت یوقت بذارم

 .امیم باهات.  فشه یتکل

 شد باز که در و زدیم دو دو هم نگاه در چشمانشان

 در از یحام دست آمد، شیپ صدا و سر  پر هیسا و

 .شد جدا

 !سالم_

  که داد جواب یحال در ی حام را هیسا متعجب سالم

 !گرم گرم دلش اما بود کمرنگ لبخندش

 

 *** 



 کار مس یرو  که ی"میالرح الرحمن هللابسم "  یتابلو

  وارید یرو یکم را بود کارش نیترخاص  و بود کرده

 .دیپرس نظر هاله از باز و کرد جاجابه 

 نظرت؟  به صافه االن_

 به را  یگرید خیم و کرد نگاه باال دقت با هاله 

 . داد دستش

 دونه نیا ای ب. وارید رو سهینمیوا صاف کنمی م حس_

 . نداره که ضرر ن،ییپا اون بزن رم

 یجه ینت از حاال . کرد را کار همان و گرفت را زیر خیم

 .بود تر یراض کارش

 .شد یعال گهید االن_

 .کرد دییتا هم هاله

 یمدل نیا شتریب کاش! شدا فیح فقط. حله  گهید آره_

 .دور از داره یبرق چه نیبب. یزدیم

. بود هاله  با حق. ستادیا کنارش و رفت تر عقب

 .دیدرخشی م خوش  داشت یحساب

 و دقت یکل. بود اولم کار! زدم یبختک هللا  نمیهم_

 . نشه خراب وقت هی گذاشتم براش زمان



 بهت خوادیم هم یمدل نیا هی گفتیم  شبید نجال_

 برا یدار  فعال گفت! پرش  تو زد بابا! بده سفارش

 .می ش مزاحمت دینبا و یشیم آماده شگاهینما

  حتما برگشتنم محض به ؟!هی حرف چه  نیا بابا یا_

 .زنمیم براش

 .داد قرار مخاطب را دو آن و آمد شیپ یکس

  سبزه پرچم نیا کنمیم کار هر کمک؟ نی ایم ها  بچه_

 .رسهینم دستم. بزنم تونمینم رو

 ریز بذار مگه؟ یدیند رو  هیچهارپا اون: گفت هاله

 ! خب پات

  هیچهارپا از. دارم ارتفاع  یایفوب من! نه یوا_

 .ترسمیم

 !حساس نشکنه النگوهات ! نایا مامانم یوا_

 .کرد ساکت را هاله خنده با اسی

 . بزنم من بده. نکن تشیاذ_

 یقفسه در  ها مهر دنیچ  هاله و رفت همراهش  اسی

 شده درست خرما یهسته با تماما که خودش   ساخت

 . گرفت سر از را بود



. زدیم لق اش هیپا یکم و بود بلند یاد یز هیچهارپا

 کردیم نگران یکم را اسی مکررش، خوردن تکان

 را چادر. کند  حفظ آن یرو  را تعادلش کرد یسع اما

 را پرچم. کرد بسنده کش، با آن حفظ به و کرد رها

  کرد یسع  ه،یچهارپا  تکان با و کرد نصب بایتقر

  ییصدا که دیایب نییپا و کند تمام را  کارش زودتر

 .شود پاکله  جاآن از بود ک ینزد و دیشن

  یرزنیش چه کوچولوش دختر دیدیم و بود بابا کاش_

 . شده

  نگه را خود زحمت به و کرد ستون بند را دستش

  به اول یلحظه همان در را اشدهیترس چشمان . داشت

 غیج شد، که  برادر چشم در چشم و چرخاند صدا سمت

 .شد آغوشش پرت و  دیپر نییپا هیچهارپا از زنان

 ! رضا_

 را سرش  یرو و گرفت آغوشش در  برادرانه رضا

 خود اما دادی م تیامن اسی  به شهیهم او  وجود. دیبوس

  با لحظه آن که یآرامش از بود خبری ب هم اسی

 .کرد قیتزر  برادر وجود به بودنش،

  که یاتفاق ؟یاومد یک ؟یکنیم کار یچ   جا نیا تو_

 فتاده؟ین



 نیهم دخترک اما بدهد را  جوابش تا کرد باز لب رضا

 درست سوتر، آن یکم آمد، رونیب او آغوش از که

 در به زده هیتک دید را  یحام برادرش، سر پشت

  و بود شده چشم سراپا که یحال در مسجد، یورود

 . کردیم نگاهش  داشت

 

 سه _و_ هشتاد _و _ستیدو_پارت #

 

 رضا.  هم حواسش تمام و بود یحام به نگاهش

 که بود او حاال. رفت تر عقب قدم کی  و شد متوجه

 و گرفت ی حام از نگاه. بود اسی دید ه یزاو در کامل

 .شد برادر یره یخ

 ... یاتفاق ؟یاومد یچ واسه یگفت_

 کن فکر. میاومد  یطور نیهم ؟یاتفاق چه. زمیعز نه_

 !دیبازد واسه

 ؟ یچ دیبازد_

 !یجنگ  مناطق_

 .دمیپرس یجد! رضا_



  هوا و آب. حیتفر کن فکر! یطور نیهم که، گفتم_

 .کردن عوض

  آخه؟ زمستون تو  کردن عوض هوا و آب_

 نیا از شیب نبود مجبور گرید رضا و شد کی نزد هاله

 .بدهد را اسی تی حساس  جواب

 !  نی اومد خوش. رضا آقا سالم_

 . ممنونم! شما حال. سالم_

 یرو ی ا ذره نگاهش اما داشت لب  به لبخند رضا

 اما. داشت  شهیهم بایتقر که یرفتار. دی چرخی نم هاله

 کی. نبود شهیهم و قبل یهاله  اس،ی  نظر از هاله،

 فقط که شد یم دهید رفتارش در یدستپاچگ یجور

 با" د،یشن که را رضا جواب. بود شده متوجهش  اسی

 عقبگرد برادرش، و اسی کنار از و گفت یا" اجازه

  دل دل و بود اسی محو که ییاو. ی حام سمت به کرد

  نشست اش شانه یرو یدست  یوقت یحت.  نداشت کندن

 .داد قرار مخاطب را او و

  ؟! بچه یکرد خودتو کار آخر_

. زد بوسه اش شانه بر و گرفت آغوش در را پدرش

 .دییپایم را اسی یچشم ری ز هنوز



  رو جوابم دخترت و یدیم باال سر جواب شما یوقت_

 رو حقم خودش از تا امیب بکوبم مجبورم ده،ینم

 ! رمیبگ

 یچ سرت مامانت! پسر ییپررو عجب ؟!حقت_

 ؟!یدار رو انقد خورده

  پررو: گفت لبخند همان با و دیخند پدر حرف به

 !گرفت دیبا رو  حق! حقمم  دنبال! ستمین

 !دونیم نیا و یگو  نیا! یکنیم  چه  مینیبب_

  چشمش که یحام و شد  جدا پسرش از لبخند با مرد

 . زد صدا  را پدر آهسته  افتاد، هاله به

 ! بابا_

 !بابا جان_

 ؟!مامان یخواستگار  یرفت بار شیش دونه یم هاله_

 

  شد گم یحام بلند مهین یخنده در گفتنش یصلوات پدر

 .ستادیا برادر کنار هاله و

 ! ورا نیا از! داداش خان  ریبخ اوغور_

 ! خان کچل  واسه قاتیتحق برم اومدم_



 . دیبوس آرام را اش ی شانیپ و گفت

 که هم  لشکر! خدا به مینبود زحمت به یراض_

 !یدیکش

 .بود آمده همراهش که بود رضا به اش اشاره

  شوهر هم  خواهر هی شتره،یب کم هی شتجربه  دمید_

 ! برسونه مشورت گفتم  داده،

 و یچ یپ ستین معلوم هم  اصال! یگیم راست  که تو_

 !یاومد یک

 .کرد همراه  خود با را او و دیکش را خواهر دست

  هرجا تا رو شیباق. میبکن یادب عرض هی میبر فعال_

 !گمیم بهت داد، اجازه تسن

 

 و رفتند ش یپ هم یپا به پا اعضا، گرید نگاه ریز از

 شدیم رضا چیپاپ داشت هنوز  اسی. دندیرس دوآن به

 پس نم رضا و دیبگو را خبرشیب آمدن لیدل تا

 شیصدا و نشست  اششامه در که یحام عطر. دادینم

  خود به کی نزد یلیخ را حضورش د،یچ یپ گوشش در

 . کرد احساس

 !اسی سالم_



  جور و جمع را خود نبود بلد رضا، میمستق  نگاه ریز

 . دوخت  چشم یحام  به گذرا و زد یپلک. کند

 !سالم_

 !ینباش خسته  ؟!بابا همکار  یخوب_

 را دنشیپرس احوال و گفت پاسخ آهسته را سالمش

 .داد جواب کوتاه  یلیخ هم

 ! ممنون_

 نداشت دوست ابدا بود، او به کینزد کامال که حاال

  باعث گرانید و رضا حضور ،یطرف از. کند نگاهش

 دانستی م خوب وگرنه. بماند بسته دهانش شدیم

  به احساسات او، به دنیپر و کردن ی تند با چطور

  فقط هم، کنار بودنشان. کند پنهان را اشافتاده انیغل

 با روستا، مردم از تن دو یوقت و دی کش طول یکم

  آمدند، نزدشان یخانگ  ییخرما یکلوچه  و یچا

 از اسی  فرار و گرانید استراحت یبرا شد یفرصت

 . بود آمده گرفتار آن در که یتیموقع

 

 ،یحام دست از دانستی م خوب هم  خودش اما

  رودررو او با باز و بماند امان در ی لیخ تواندینم



 یوقت بعد، یساعات مجدد، ییرودررو نیا و. نشود

 نماز به اسی و بودند شدن ییرایپذ حال در همه

 افتتاح نخست یروزها. افتاد اتفاق بود، ستادهیا

  نمازها،. بود امدهین جماعت امام هنوز و بود مسجد

  یبرا خودش الیخ به اسی و شدندیم اقامه یفراد

. بست قامت همه از شیپ  ،یحام با یکالم هم از فرار

  یبلند باال ی رو سبزه پسرک دنید. بود گرفته دلش

 متالطم را وجودش یایدر  بود، برده کفش از قرار که

 قلبش به بخواهد خدا از تا  بود بسته قامت. بود کرده

 یپ در  کمتر تا ،یصبور چشمش به و بخشد قرار

 هم قدرآن. دهد آزار را خود او، از ینشان دنید

 و رفت و زدن قدم یصدا که کرد یطوالن را نمازش

 انیپا استراحت زمان که فهماند او به  گرانید آمد

 بود، گرفته که یآرامش و  خاطر بیط  با. است افتهی

 .زد تا را سجاده

 ! اسی خانوم باشه قبول_

 چشم یگوشه از. نشست  تنش بر فیخف یلرز

  مثال. کردیم نصب را یپرچم داشت که  شد متوجهش

 از فرار یبرا بود پدرش ریتدب! کردیم کار داشت

 .اریاغ نگاه پرسش



 ! ممنون_

  کنده دخترک از او نگاه اما کردینم نگاه یحام به

 خیم باز و کرد اطراف به  یسرسر ینگاه . شدینم

 .شد اسی

  مال هم کارها نیتر خاص! نیآفر نیدیرس  بش یلیخ_

 !ظاهرا   بوده تو
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  با را خود شود، بلند که آن یب و برداشت را سجاده

. کرد مشغول چوب، به  ها پرچم از یکی کردن وصل

  پرچم و چاندیپی م رنگ سبز یاپارچه  با را چوب دور

  جواب به شد  معترض یحام. کردیم متصل آن به را

 .  اشی محل یب و ندادن

 مهم من  ،یشنوینم یعنی یدینم جواب که نیا_

   ؟!یقهر... ای ،یبد بهم یندار  یجواب ستم،ین

 کرد رها شی پاها یرو را رنگ سبز یپارچه  و چوب

 یکنیم ول دم،ینم جواب چرا بگم: گفت یعاص و

 ؟ یبر



  با که ومدمین رو راه همه نیا برم؟ چرا برم؟ کجا_

 .برگشت به رو کنم کجش بخوام تو اخم دوتا

  زنان قدم رضا . انداخت در یورود به ی نگاه دخترک

 خشم با. زدیم حرف یگوش با داشت مسجد، اطیح در

 .یحام  به کرد رو

 قول به یچ واسه ؟یکنیم کاری چ جانیا تو بگو_

  با هیچ کارت جا؟نیا تا یاومد رو راه همه نیا خودت

 رضا؟

.  نشست  تر ک ینزد یکم و شد خم زانو دو  یرو یحام

 دور را ازین سبز یپارچه  و گرفت دستش از را پرچم

 یوقت: گفت هم حال همان در. چاندیپ  چوبش دور تا

  راه مجبورم ،یدینم رو ریحق یبنده تلفن جواب شما

 !تونیپ امیب فتمیب

 ؟!من دنبال یا یب دیبا یچ واسه من؟ یپ_

 تر نییپا را شیصدا و کرد  ینگاه اطراف به محتاطانه

 .آورد

 خودت؟  با یآورد چرا رو رضا بعدم_



 شدینم شما  داداش  اذن یب  ؟!ادبم یب نظرت از انقد_

  شیریس نمه هی شما یاخو که ام ییجااون از! امیب که

 !نگم بش که نشد داره، فیتشر

 !نگو یجورنیا رضا  درمورد_

 ما برا! بال سپر یشیم اد،یم رضا اسم که  خوب  چه_

 !یکنینم  ها خاک و  گرد نیا از که

  جز کند نگاه جا همه به کرد یسع و دیجو لب دخترک

 !  داداشمه  رضا: گفت یحرص. او چشمان و صورت

 ! رو داداشت! واست داره نگهش خدا_

  دستش. زندی م حرف هیکنا و گوشه با کرد  حس اسی

  یصدا یول . نزد یحرف  اما شد فشرده سجاده یرو

 .دیشن  زمزمه به ه یشب را یحام

 اسی خانوم و کائنات اگه منم! یدید چه رو خدا_

  که شد دیشا وقت اون. شمیم دار نسبت بدن، اجازه

 !بال سپر یبش منم برا

 گفت وار زمزمه . یدلخور از پر اما بود شوخ لحنش 

  کرد، که  نگاهش دخترک. سوزاند اسی از دل و

 چشمانش، یرگیت. بود معلوم او چشمان  از رنجش

  یکم ،ی حام به نگاهش. زدیم ادیفر را اش هیگال



 گذاشته را  قرارش و قول خود با که ی حد از شتریب

 و بود حرف  از پر نگاهشان هردو،. شد  یطوالن بود،

 که گذشت فکرش از آن کی . یگرید از تر  ریدلگ یکی

 یبرا  جا و بود خواسته طورنیا  خودش یحام

 دستش و زد  پلک هم پشت بار چند. ستین یمندگله

  در که یبغض تمام با و شد بلند. شد چنگ سجاده یرو

 نسبت، یب: کرد زمزمه بود، آمده گرفتار شیگلو و دل

 ؟!نبودم بالت سپر

  رد که ی طور. گذشت سرعت به کنارش از و گفت

 به رفت. برد و کرد کول خود با هم را  اسشی عطر

  جلو داشت و بود شده قطع تماسش که رضا سمت

 حال. ندی بب را یحام حال تا برنگشت یحت. آمدیم

  دعوا یبرا بود؟ یبرخورد چه نیا.  را افتضاحش

  دخترک با ها کردن دو به یکی نیا پس. که بود امدهین

 اسی باز ،ی طی شرا هر تحت یوقت هم آن بود؟ چه بحر

  از یاجمله گفتن با و کردیم اوت ناک را او که بود

 دختر نیا.  ختیریم هم  به را روانش ،یر یدلگ سر

 با داشت خبر کند؟یم تا یحام دل با بد چه  داشت خبر

  کشد؟یم  را قلبش بار چند د،یگویم که  یاجمله  هر

 خبر زند؟یم  زخم را احساساتش برد؟یم سر را دلش

 داتریش را مرد نیا اش،جمله هر و حرف هر با داشت



 آورد، ادشی به که ی حق حرف با کند؟یم قبل از

 کی. گفتیم درست اسی. کرد شتریب  را افسوسش

 شود او یبال سپر تا کرد دار سر بر را  شیآبرو روز

 !شد هم موفق و

 

 نفسش و برخاست جا از بود، دستش در که یپرچم با

 .فرستاد رونیب به بلند کردن" هو" با را

 .بود زی چ همه گواه زارش  حال د،یرس که پدر به 

 ،یکن درست ابرو یبخوا که نیا واسه  یندار وقت_

 !یکنیم کور  هم چشمش یزنیم تازه که

 . داد تکان تأسف با یسر پدر، و کرد نگاهش جیگ

 آباد یاومد. نمونه سرت  پشت یپل چیه  نکن کار هی_

 !نسوزونش  فرصتته، نیآخر. خراب  نه ،یکن

 

 .گذاشت شی تنها و گفت

 محال گفت،ینم  اگر هم پدرش. دیند را اسی و برگشت

 .بسوزاند را فرصتش نیآخر بود

 



 *** 

 رفت دلش و دیکش یمحمدمهد  سر به یدست هیسا

 کرده پر را پسربچه صورت تمام که یاخنده  یبرا

 را پسرک آرامش، شهیهم یصدا  با وریز. بود

 .کرد سرزنش

 خاله؟  از ی کرد تشکر_

 یالمپا نیا! شده قشنگ چه. خاله ممنون_

 زده؟  برام رضا عمو رورهاش یتا

  وسواس شتریب هم تو از رضا عمو. برم  قربونت آره_

 نارمیا. داد  جوشش یحساب و درست. شواسه  داشت

 .یبچرخ  باش شب تو یکن فیک که برات زد

 رضا آقا. نکنه درد دستتون: گفت تشکر با هم وریز

  نگهش خدا. کنهیم خودش یشرمنده  رو ما شهیهم

 تیاذ چقد روز دو نیا یبدون اگه. تونواسه داره

 یه! شدوچرخه  واسه نداشت خوراک و خواب! کرده

 درست اصال شه؟یم درست گهید روز چند گفتیم

 ! بخرم براش دی جد فرمون هی دیبا ای شهیم

 بود آورده روزید همون رضا وگرنه. شد من ریتقص_

  من که صبح. رفت ادشی  خب یول. واسش ارهیب که



 و نشهی ماش عقب صندوق تو گفت زدم، زنگ بش

 .بدم لتیتحو ارمیب کرد اصرار
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 .  شیجوون از  نهیبب ری خ_

  را دوچرخه ستادن،یا جا آن از تاب یب ،یمهد محمد

 : گفت و چسباند خود به

 !دارم دوسش  یلیخ_

 رضا عمو ای رو؟ تدوچرخه : گفت طنتی ش با هیسا

 رو؟

 .داد جواب صادقانه و دیخند کودکانه

 !رو  دوتاشون_

 .  ختیر هم  به را شیموها دوباره هیسا

 گه؟ید درسته ن یبب بزن باش  دور هی برو_

. برگرفت در را تمامش خنده و کرد اطاعت خوشحال

 :گفت بلند یصدا با دن،یچرخ نیح



  نکنه درد دستت! دهیم  حال یلیخ. بهتره اولشم از

 ! خاله

 !داش میچاکر _

  ریز هایتازگ  که یآب و بازتر ییرو و  رنگ با وریز

  نگاه پسرش ذوق به یدلگرم  با بود، دهیخز پوستش

 .شد دعاگو را رضا باره هزار  دل، در و کرد

 

 او و گفت گوشش در یزی چ وریز آمد، که  یمحمدمهد

 اسی از و زد  حرف هیسا با یکم. فرستاد داخل به را

 در را مادر پول فیک برگشت، که یمحمدمهد. دیپرس

:  گفت و کرد باز را آن وری ز که نیهم اما. داشت دست

 !نکنه درد رضا آقا دست

 .شد مانعش و دیفهم را  تشین هیسا

 ؟یکنی م کار یچ_

 ...یول شهیم چقد دونمینم_ 

 واسه شهیم  بیج به دست  چه. نمیبب جاش سر بذار_

 مگه؟ زد پول حرف یکس! من

 شرمنده داره همش رضا آقا. نکن  تیاذ خدا  رو تو_

 ...یری نگ اگه خدا به. کنهیم مون



 رضا؟ کرده کار یچ انگار حاال! نمیبب  نخور قسم_

 .کنهیم ونیمد رو ما شهی هم. که ستین  اولش دفعه_

  پول شماها از رضا ه؟یحرف چه نیا ؟یچ ونیمد_

 خانوم منور یهانوه از! ها هیهمسا از آخه؟ رهیگیم

 !دوتان اونا تازه. نگرفت هم

 عباس  هم میشیم شرمنده ما هم یجور ن یا یول_

 در بره فردا خودش  خواستیم. شه یم ناراحت

 . خونه در شیاریم دونستینم مغازه،

 هاخانه  از یکی در که رفتند ی م کلنجار هم با داشتند

 به ینیس اقدس،  مش. کرد ساکت را دو هر و شد باز

 لبخند گل د،ید را او تا هیسا و آمد سمتشان به دست

 . شکفت صورتش در

 یبو نیا کردمیم رو فکرش دیبا! اقدس مش آخ_

 ساعته هی! بوده شما خونه مال داغ نعنا و داغ ازیپ

  یک گمیم کشمی م بو اطی ح تو حامله زن هی مث دارم

 ! پخته آش

 به آش تعارف ضمن و ستادیا کنارش اقدس مش

 : گفت او به ور،یز



 نیم   د   هیکیَ  چهی  نَپ بوش که پُخت م هونهَ   نیم   د   َدفه ا _

 !َوکنه هوس  ابویخ

  تو از یکی  چهینپ بوش که پختم خونه  تو دفعه نیا)

 !(کنه  هوس ابونیخ

  عقده  خوردم،ینم آش نیا از امروز من اگه خدا به_

 تو زد دیبا رو اقدس مش ی هانه یترخ آش! شدمیم یا

 ! نسیگ کتاب

 کاسه و کرد یا خنده تعارفش  جواب  در اقدس مش

 .کرد تعارف او به هم یا

 وا قوبی چون کمه نمکش فقط! نرز زو قهیا بور ایب_

 .برز  خود یاهاست. ین جور نمک

  ختمیر کم نمک فقط! زینر زبون انقد  بخور ببر ایب)

 اضافه خودت. ستین جور ادیز نمک با  عقوبی چون

 .(بهش کن

 ! میزد یحرف اگه م، یبخور ما بده کوفت شما_

 ! دختر جونت رید_

 !(دختر جون از دور)

  سرما یامرده مادر کدوم دفعه نیا نمیبب بگو فقط_

 ؟ی گذاشت بار لیپات  و گید براش که خورده



 . داد را جوابش خنده با

  شوید د هه وار،ید نیم ه یز ننیماش شوید! فرزانه_

 !حردمه سرما موئه جا، تو د ها

 از وار،ید تو دهیکوب رو نیماش زده شبید! فرزانه)

  سرما  گهیم شده خواب رخت پهن شبید همون

 !(خوردم

 خوادینم چرا. ادیدرنم راننده فرزانه از خدا  به بابا_

 شه؟ روبرو قتیحق با

 اتقابلمه : گفت و کرد ین یس به گرید ینگاه خنده با

 بماسه؟ ما به تر اضافه کاسه هی که بوده بزرگ انقد

 . ارمیم تیس. زکمیعز آره_

 .( برات ارمیم. زمیعز آره)

 ! خوامی م سبحان برا! طال دستت_

 و شد باز یگرید در که بزند یحرف آمد اقدس مش

  شد هم در یکم  هیسا یها اخم. آمد رونی ب ایدن بار نیا

  را آش یکاسه یداغ لمس حس. او به کرد پشت و

 مثل که ییایدن! نه را ایدن بودن اما داشت دوست

 مش با ش یهاه یهمسا مکالمات  به رتیح  با شهیهم

  ممکن چطور بود بیعج شیبرا. دادیم گوش اقدس



  انگار! شوند اشلهجه  و  او منظور متوجه همه است

 اشخانواده و او فقط محله،  نیا یجدابافته یتافته 

 !بودند

.  تشکر اقدس مش از و کرد یخداحافظ  وریز از هیسا

  رفتن قصد.  کردندیم یاحوالپرس ایدن با داشتند هردو

 :  گفت اقدس مش کرد، که

 ه؟یسا یاستی نم آش َمر_

 (ه؟ی سا یخواستی نم آش مگه)

 قربون. هیکاف نیهم  فعال! اومد اضافه اگه گفتم_

 .دستت

 اما گذشت کنارش از و داد نشان ایدن به را اخمش

 .زد  صدا را نامش او که دیشن

 ! هیسا_
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  اما ردیبگ دهینشن را نازش پر یصدا داشت دوست

 را او بخواهد که بود آن  از تر تیاهم ی ب شیبرا ایدن



 و چرخاند حدقه در را چشمانش. کند فرارش  متوجه

 .ستادیا

. روزه چند دمیند رو اسی خبر؟ چه ه؟ یسا یخوب_

 کجاست؟ 

  دیدیم را اس ی شهیهم انگار. کرد نگاهش پوزخند با

  و نبودن از حاال که داشت نشر و  حشر او با و

 .زدیم حرف دنشیند

 ! ستشین_

 .بود  بسته کارگاهش در رفتم  بار دو یکی_

 ! گهید نبوده حتما_

 .نداد جواب زدم زنگم آخه_

 ! بده جواب نخواسته ای دهیند حتما اونم_

  خوب ایدن و کردیم  باز خود سر از را او داشت

 .داشتم کار باهاش: گفت میمال ییصدا با. دیفهمیم

 !ادیب تا کن صبر پس_

 کجاست؟ آخه  خب_



  خود  ظاهر به یپرسش ا،ی دن که کرد نگاهش یجور

 کرد فکر اما نبود ظاهرش از رادیا هرچند. ستینگر

 .دارد را تمسخرش قصد هیسا

 رفت هم اقدس مش و شد  خانه وارد پسرش با وریز

 مانده ایدن و هیسا. دهد لی تحو را خانم  منور آش تا

 یطوالن  هیسا یرو که  ایدن نگاه. کوچه وسط بودند

 داشتن نگه و دست کی  با چادرش دنیچسب با شد،

 .دیتوپ  او به گر،ید دست با آش

 د؟ ییفرمایم یمرخص اجازه_

. نپرد  او به تا گرفت دندان به محکم را لبش ایدن

 را  خود یسخت به! نداشت را هیسا یحوصله وقتچ یه

 .نتوپد او به که کرد کنترل

 .دارم کار باهاش. بده رو  تماسم جواب بگو  اسی به_

 !بهش گمی م باشه_

 کار سفارش  براش یگالر هی از بگو! لطفا نره ادتی_

 .ببندن قرارداد باش خوان یم گرفتم

  اسی حق در  شدیم که بود یکار نیکمتر دیشا نیا و

 دوست قلبش میصم از را اسی شهیهم او. بکند

 . کرد دیناام را دشیام هیسا اما. داشت



 !ستی ن هم کاریب! شلوغه سرش_

 !کرد قبول د یشا بگو، بهش تو حاال: گفت یعصب ایدن

 ... کاریب ... که گمیم_

 بش تونستمیم خودم من! یکنی م بحث چقد! هیسا_

  واسطه تا  گفتم تو به اومدم یوقت اما. بگم  و بدم امیپ

  بهم ای بگو بهش! دمید وجودت تو یجنم هی البد ،یش

 !بده رو تماسم جواب ای  بزنه زنگ

 هیسا. رفت نشیماش سمت به خشم همان با و گفت

 آش با که  اقدس مش. بود کرده اش  خسته یحساب

 نگاه. گذشت کنارش از و گرفت را گازش د،یرس

. نشست  هم  در اقدس مش یپرسش و  هیسا یحرص

  خشمش و گرفت اقدس مش از هم را آش دوم یکاسه

 .آورد زبان به را ایدن از

 !هیک کرده فکر! اسب یدختره _

 تأسف  یرو از یسر فقط و نزد یحرف اقدس مش

 هم به  یجور را در. شد خانه وارد او و داد تکان

  آن گرید بارک ی شد مجبور و شد باز دوباره که دیکوب

  جلو کنان غرغر و دست به آش. کند چفت  هم به را

 .شد هال وارد و رفت



  داره شیخصوص  یمنش  با انگار. شعوریب یدختره _

 !کثافت خانوم انتر.  زنهیم حرف

 . زمیعز یکرد رید_

 .نکرد بس را اخمش و کرد نگاه سبحان به

 ! گهید دیکش طول_

 !ایبود تر سرحال  یرفتیم خانوم؟ هیسا شده یزی چ_

 رو و کرد یخال  یقرمز گل ینیچ  یهاکاسه در را آش

 .زدیم غر هم طورهمان. گذاشت زیم

 آدم؟ واسه مگه ذارنیم اعصاب و حال_

 شده؟  یچ یگی نم_

 خوادیم دلم فقط فعال. سبحان خدا به ندارم حوصله_

 رو حرصم همه بخورم، رو دوغنهیترخ آش نیا

 .ببره بشوره

 فراخواندن یبرا کرد رها را شیصدا  و رفت  جلوتر

 .یبیب

 مش آش برات که ایب بدو جونم، یب یب! یب یب_

 ! داغ داغ! آوردم پز اقدس



.  شد دهیکوب محکم یانهیس در سر، با که برگردد آمد

 شد له! سبحان آخ: دینال و زد اشینیب به یدست

 آخه؟ یکنیم کار یچ من سر پشت تو. دماغم

  یرو هنوز دستش. گرفت فاصله او از هم قدم کی

 و آورد نییپا را دست همان سبحان که بود اشینیب

 .دیکش  خود سمت به را  نگاهش

 شما و من  تا اتاق تو رفتن ساعته مین خانوم  یب یب_

 . میباش راحت

 م؟یناراحت باشه اون  مگه! وا_

. دیکاو را صورتش  هیسف اندر عاقل ینگاه با سبحان

: گفت استهزا با بود؟ نشده مقصودش متوجه  دخترک

! گهید خانومه یبیب یول! که نداره یناراحت  واال نه

 رو بودنه دور نیا که کرده یالیخ و  فکر چه نیبب

 !داده حیترج

 ؟یالیخ  و فکر چه: دیپرس قبل از تر جیگ هیسا

 دست با را اشینیب! کرد نگاهش لبخند با سبحان و

 .شد ترع یوس  لبخندش و کرد چک یکم

 یجواب یحرف   هر یبرا  و بود چموش هرچقدر هیسا

  یناش شهیهم شانیها خلوت در یول داشت، نیآست در



 یناش نیا سبحان، که بود ینیریش اعتراف و بود

 !داشت دوست یحساب  را بودن

 ؟یکنیم نگام  یجور نی ا چرا ؟!سبحان شده یچ_

 ؟ یجور  چه_

 که یترکوند یزد رودماغم نکنه! دونمی نم_

 ! یچرخیم  صورتم تو یدار  یجورنیا

 تمام د،یشن که یحرف از سبحان، بلند یخنده یصدا

 او و برد هیسا  کمر پشت را دستش. کرد  پر را گوشش

 .دیکش خود سمت به را

 ،یباش زیت دی با که ییجاها ! هیسا خدا کار تو موندم_ 

 یچ و هیچ  منظورم یریگینم و یستین باغ تو اصال

 ! دستم کف  برات قشنگ مواقع،  یهیبق ی ول سرمه، تو

 .کرد نگاهش و کرد زیر را چشمانش هیسا
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 یستین دست کف که سرته تو  یچ مگه یجنابعال  االن_

 ؟!برام



 .شد بلند شی پاها  یرو یکم  و برد جلوتر را صورتش

 ؟!خان  سبحان هوم_

 همان در دخترک. بود لبش یرو  هنوز سبحان لبخند

 کرد حلقه او گردن دور را دستش دو هر بود، که حال

  یدست کف امتیق ومیق تا شما: گفت ملوس و ناز پر و

 یدار جرات! نباشم چه و باشم باغ تو چه! آقا برام

 !برو کج

  د،ید که را سبحان یتمنا  پر چشمان و خندان  صورت

  شد قدم شی پ خودش و برد  کینزد کی نزد را سرش

 .فتهیش چشمان  نیا ازی ن اجابت یبرا

 

 *** 

 

 شاخ ایدن با بود کینزد کرد، کوچه وارد که را نیماش

  را صورتش از یمین اشیی طال  یموها. شود شاخ به

 پنهان را چشمانش هم یآفتاب  نکیع و بودند پوشانده

 بوق. دیتراویم وجودش از ت،یعصب  اما بود کرده

 همان با و داد جواب کوتاه  یبوق تک با را الیدان



  به شتریب را  یگوش الیدان. رفت و شد رد قبل سرعت

 . چسباند گوش

 ؟یکرد  ترمز هوی ال؟یدان شد یچ_

 آن یب. داشت نگه را نی ماش و رفت کوچه یانتها تا

 تمام ساغر با شیها حرف  تا ماند شود، خارج که

 .شود

 ؟ یگفتیم یچ یداشت تو! نبود مهم_

  هم تو حاال گفتم یم داشتم گهید یچیه!  آها  ها؟_

.   شده که هی کار گهید. یبخور غصه خواد ینم یلیخ

 درکش رو  خاله کم هی بهتره  خوردن، حرص  یجا

 حق. شده  دلخور دهیشن  گهید یکی از کن قبول. یکن

 !خب داره

 .کرد دییتا  را او و دیکوب فرمان به آهسته را دستش

 یم حق بهش خودمم خدا به. یگ یم ی چ دونم یم_

  بهتر که تو   من، زیعز آخه یول. کنم یم  درکش.  دم

 .دمیترس یم. بود خودش خاطر به همش یدون یم

 از بسته سر منم. دونم  یم:  گفت انهیدلجو یلحن با

 که نیا از ترست، از. گفتم خاله یبرا هات  یدلنگران

 .خاطرش به یکن اطیاحت یخواست



 دیبا کنم یم فکر دارم همش شه یم باورت_

  بخورم غصه ای دیفهم رو یچ همه که کنم خداروشکر

 ؟!شی محل یب و نی سرسنگ بابت

 یم حل هم دومش قسمت ،یاول بابت خداروشکر_

 از داشتم وحشت راستش منم یدون یم. مطمئنم. شه

.  بهم کنه رحم خودش خدا  گفتم دمش،ید تا. برخوردش

 ...  یول. شه  بدتر نشه یطور هی کردم یم  دعا دعا یکل

  دخترک، یگلو در یز یچ رفتن نییپا و  باال حس

 . رساند مکث  به را حرفش

 بو رو تنش عطر یوقت   کرد، بغلم یوقت یدون یم_

 همش دلم دم،ید رو خاله یوقت  از...  من الیدان  کردم،

  یم خداروشکر دارم همش. کنه یم رو مامانم یهوا

  بودن سال، همه اون بعد  تونستم بار  هی اقال که کنم

 . کنم احساس رو مامانم

 

.  بود آورده درد به را الیدان دل دارش بغض لحن

  از کرد یسع.  شود غرق غمش در شتریب  نخواست

 از. شود آرام و کرده افاقه دیشا شود وارد یشوخ درد

 یکار شیبرا شد ینم و بود بسته دستش دور راه

 : گفت طنتیش پر و خندان یلحن با. کند



  جبهه تو یرفت واضحه قشنگ! مامان و  نه خاله  اوال_

 !ش

.  خانوم ساغر شه تنگ من یبرا دلت هم کم هی دوما

 ما خدا به!  ها حالم به نداره یریتوف دورادور محبت

 .نازکه یلیخ دلمون

  خواست و کرد آرامش دخترک، نرم ی خنده یصدا

  به کلمات با را دارد چنته در که ییها عاشقانه تمام

 او و خورد ن یماش ی شهیش به یا تقه که زدیبر شیپا

 .داد تکان را

 

.  کرد یم نگاهش  داشت  آش یا کاسه با اقدس مش

 آش. شد ادهیپ و کرد تمام را تماس ناچار و دستپاچه

. بود باز در. کرد تشکر و گرفت اقدس مش از را

 با پس. باشد خواب دیترس کند، صدا را زی عز خواست

  متوجه لحظه همان اما رفت آشپزخانه به آش ی کاسه

 یبهانه  به و  بسته دستمال با را سرش که شد زیعز

 رونیب تنش از را پالتو. بود رفته خواب به سردرد

 در هم را آش از یکم.  انداخت یپشت یرو و دیکش

 . نشست  مادرش کنار رفت و  ختیر یبشقاب

  ؟یدار یب! زیعز_



  نیا بود مطمئن. رفت هم در صورتش و  دینشن یجواب

 .است یعمد ،ینیسرسنگ و سکوت

 از دور یشد هالک. بخور یز یچ هی شو  بلند! زیعز_

 . جونت

  یرو از را دستش نه اما خورد تکان ش یجا در یکم

  روز چند. زد یحرف نه و برداشت اش بسته چشمان

  روزید از  اما بود کرده تا  طورنیهم الیدان با گذشته

 بدتر داشت شد، ساغر و او انیم یعالقه متوجه که

  یفشار و بدش  حال اش، یمحل یب سکوتش،. کردیم

 شد باعث داشت، را رفتنش  باال از ترس  الیدان که

 از را مادرش دست. بترکد غم از و اوردیب کم پسرک

 مثال االن: گفت  حرص با و کرد جدا چشمانش یرو

 ز؟یعز آره من؟ با یقهر

 نیا و کردیم مقاومت او با شدن چشمهم برابر در زن

 .ترکاندیم را الیدان دل

 نگام چرا ؟یگینم یچیه چرا. ز یعز توئم با_

  ؟یکنینم

 آخه د: دینال صدا و سر پر و دیکش عقب را خود یکم

 کردم؟ کار یچ من مگه



 همشان به شتریب و دیکش اشآشفته  یموها  به یدست

 . ختیر

 رفته دلم چرا یناراحت ای نگفتم بت چرا که یناراحت_

 ت؟خواهرزاده یپ

  منتظر چشمان  جواب در اما کرد نگاهش چپ زیعز

 .کرد مشیتقد نگاه فقط پسرش،

 ؟ یببخش  کنم کار یچ_

 .آمد حرف به درد با و دیلرز  زن یچانه 
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 ؟ینگفت بهم چرا_

 . نوکرتم یش ناراحت دمیترسیم_ 

 ؟یکرد خوشحالم ینگفت  که االن_

 خاطر به یول. نگفتم که کردم غلط نگفتم،! نه! نه_

 بدت محمود از. خودت فقط خدا به . بود خودت

  جرات رو اسمش. یداشت نفرت نه، که  بد. اومدیم

 درشت ،یدیشنیم محمود اسم هرجا.  میبگ مینداشت



 اومدمیم کاره هی اوضاع، نیا با. یکردیم اون بار

 ...خوامیم  رو محمد دختر من گفتمیم

  غیج یحرص  یلیخ و نشست ناگهان زیعز حرفش، نیب

 .زد

 ال؟ یدان نبود مگه خواهرم دختر محمود، دختر_

 و بزند یگر ید حرف نکرد جرات. افتاد نییپا سرش

 . بود آمده حرف به تازه زیعز اما. کند ترش یعصب

  از من؟ از ؟یدیترسیم ؟یبگ بهم یومد ین ورا_

 رویک  گهید هم جز تو و من مگه ال؟ یدان مادرت

 که ترسوندمت کجا دم؟یپر بهت کجا جا؟ نیا میداشت

 ؟یبزن بهم رودلت حرف ینتونست

 اما دیجوش الیدان چشم یگوشه  از اشک قطره کی

 شاهد مادرش تا نداد اجازه اش افتاده ریز به سر

 را او هیگر  با و شکست هم  او چشمان در اشک. شود

 .بود  رفته لیتحل یکم  شیصدا. کردی م سرزنش

 درد شهیهم . الیدان باشم قتیرف کردم ی سع شهیهم_

 یک تو جز مگه. بفهمم رو تو درد تا رفت ادمی خودم

  و عزا و مرد بابات که بود سالم چند مگه داشتم؟ رو

 به که بود سالته چند مگه دلم؟ کنج گذاشت ماتم

 قت؟یرف بشم تا بهت دمیچسب و گرفتمت دندون



 .بود ریز به سر او و کرد نگاهش افسوس با

 به نرسم رید بار هی نکرده ییخدا که  بودم قتیرف_

 .مشکلت  و درد

 مادرش. دانستی م خوب ی لیخ را هانیا یهمه  خودش

 .بود قشیرف نیتریمیصم و نیبهتر شهیهم

  یگفت یول یبش یکس  و یبخون درس بود آرزوم_

. نداره بیع که دلم سر تو  زدم. تهعالقه یگفت! ورزش

 کم هرجا. اومدم راه دلت با منم. خودشه دل مهم

 حس وقت  چیه نذاشتم. گرفتم رو دستت  ،یآورد

 .روبابات  نبود حس. یکن کمبود

 داشت حاال که ییاو به و دیکش باال را اشی نیب آب

  هم تو. ستمای ن ناشکر: گفت کرد،یم نگاهش غمزده

 باعث. یبود مردم ،یبود  پسرم ،یبود اهل یلیخ

.  باشه باال هی همسا و در و  آشنا و لیفام تو سرم یشد

 رو دلم ت،ی کار یمخف و  یدلدادگ سال دو  اون... یول

 !ال یدان شکست

  جلو طاقت یب. آورد کم گر ید الیدان و زد هق و گفت

 .گرفت آغوش در را او و رفت

 ! الیدان جون به بالت و درد_



 و مبچه  دل محمود، با منه یک بخاطر یکرد  فکر چرا_

 شکنم؟ یم رو خواهرم  یبچه 

. دمیترس سالمتت از قسم خودت جون  به. دمیترس_

 .شه بد حالت دمیترس

 دمیشنیم  یحام از دیبا من ؟ینگ یخواستیم یک تا_

 ؟یشد عاشق تو

 و کرد غلط اون. خدابه  بگم خودم  خواستمیم_ 

 ! گفت جلوتر

 اکه. خواستهیم رو رتیخ. جورنیا مبچه  به نگو_

 .دمیفهمینم که نبود

 او به را عالم یهاحق  یهمه و دیبوس را مادر یموها

 . داد

 !خواهرمه هیشب_ 

 نفس الی دان لحظه کی شد باعث کوتاهش، یجمله 

 به تا بود کنده جان همه ن یا. دادیم گوش دیبا. نکشد

  جوارحش و اعضا تمام دیبا  حاال و برسد مادر جواب

 .بشنوند درست را  او یصدا تا کردیم جیبس را

 .مادرشه  مثل درست! صداش یحت اخالقش، افش،یق_



  که شدی م رها رونیب  یراحت سر از داشت نفسش

 .دیکش  شیهاگوش رخ به را یاصل یجمله  زیعز

 

 ! باشه خوب انقد تقهیسل شهی نم باورم_ 

 ه،یگر اوج در خنده. شد خنده از پر  صورتش تمام

 .بود دو هر حال

 :گفت مهر  با و برداشت پسر ینهیس  از را سرش

  یچیه که محمود شکنم،یم هم غول شاخ دلت برا

 ! ستین

  حل آغوشش در داشت که فشرد خود را  او یجور

  و خواب ها ماه که یدرد شدینم باورش. شدیم

  شده درمان یراحت نیا به بود، گرفته  او از خوراک

 . باشد

 !نوکرتم شهیهم که خدا به! الیدان سر  به دردت_

  مخالفت به  فکر با خوشش،  حال نداشت دوست ابدا

 .شود خراب ز،یعز با برخوردش  و محمود یاحتمال

 

 *** 
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 یپسرک از و گذاشت ینی س در را یخال استکان یحام

   بود، آورده یچا جمعشان افراد گرید و او یبرا که

  خوش عطر  و یچا طعم از یا ذره گرچه.  کرد تشکر

 یوقت. برد  لذت که شد ینم یعنی. نبرد لذت  نشیدارچ

  یحت روزید از که بود ی دختر دربدر فکرش  و نگاه

 جا نیا ی گرید کار که یدختر. بود نکرده  نگاهش

  شد یم همراهشان گران،ید به کمک ی برا و نداشت

! یحام جز! دیبا که آن جز د،ید یم را همه  انگار اما

 یآقا ی خانه در نه فرهنگسرا، و مسجد در نه

 برعکس. گشت ینم او سمت  ابدا نگاهش. یاعتماد

 خودش، از بود، یعصب.  دید ینم را او جز که یحام

 روز.  کرد یم محلش کم که اسی از طش،یشرا از

 یبرم رضا با فردا تا حتما  و بود اسی حضور  آخر

 نیا از یخال دست نداشت دوست اصال  یحام و گشت

 پدرش و بود گر نظاره دورادور هاله. بازگردد جا

 نیا با دانست ینم. بود کرده یهمکار قطع او با عمال

 یحت. شد صحبت  هم اسی با شود یم چطور  ط،یشرا



 برساند، را اسی او خواست  پدرش از یوقت صبح

 !بود گرفته  باال سر جواب

 راه مهین قیرف منم بوده، من با اول از آمدش و رفت_

 .ستمین

 داشتند همه. بود آه هیشب شتریب که دیکش یقیعم نفس

  حال به تا! رساندندیم اشیعرضگیب  باور به را او

  بود؟ آورده کم  یزندگ در یک

  به مربوط که یاناتیجر تمام در جز وقتچیه. وقتچ یه

  با کارش لحظه، نیهم  تا اول روز از. شد یم اسی

 . خوردیم  یلنگ به اسی

 از نشده وقت چیه که دانستیم هم را نیا اما

 که اس،ی به رسد چه . بکشد کنار اش خواسته

 دهیسر دل ی  خواسته. بود  قلبش ی خواسته نیبزرگتر

 .اش رفته و

  دلش د،ید  همکارش به رو که را او خندان صورت 

 . گرید یقدم برداشتن به شد ترقرص 

 گهید یراه از دیبا دیشا.  بود راهه یب  راهش دیشا

 .شد یم وارد

 



 یتلفن یکس با داشت. رضا سمت به کرد کج را راهش

 .دیشن  را شیصدا شد، که کشینزد. زدیم حرف

 ! گهید  مبارکه پس_

. شد تماسش قطع منتظر صبرانه یب و  ستادیا یحام

  هم صحبتش طرف. بود صحبت  گرم یاد یز رضا اما

  داره به نه هنوز بگم اگه: گفت خنده با که بود الیدان

 اولشه تازه یول! کردم یناشکر  که بار، به نه و

 .  داداش

 ؟یند ینیریش که یگیم جور ن یا حاال_

  یم. دمیم  ینیریش رو محل هی شه، درست من کار_

 !که یدون

 یآشت و یکش منت راه به راه گهید. انمیجر  در بله_

 ! آخه ادیدرم تر گرون کنون

  یحام تازه و کرد کج سر رضا و دیخند صدا پر الیدان

 و زد حرف  الیدان با گرید  یکم. دید خود  به کینزد را

 ی رهیخ هم در ییها اخم با یحام. کرد  تمام را تماس

 . بود روبرو

 

   مهندس؟ شده غرق  هات یکشت_



 یحرف که آن یب. رضا به داد را نگاهش اخم همان با

  یم! شد وا بختش زات عمه پسر:  گفت رضا بزند،

  ؟یدونست

  او حرف با ربط یب و حوصله یب و داد  تکان سر فقط

  سختت و  سفت خواهر ن یا با من کن یکار هی: گفت

 ! بزنم حرف

  حتما.  باهاش یزد حرف که دمید روز ید همون_

 . یگرفت جوابتم

 حرفام چون. نگرفتم یجواب: گفت رضا از تر یجد

 .نبوده ی حرف بگم بهتره. نبوده یکاف

  نجا،یا یاومد یدیکوب رو راه همه نیا!  یحام نیبب_

  ،یبزن رو  آخرت حرف که  خودت دنبال یکشوند منم

 ،یدیشن یچ و یگفت یچ  گهید. یریبگ آخرتم جواب

 رشیگ ونی درم خط هی ستین قرارم. ستین من دست

 ...منم ،یبزن  حرف باش یبخوا  و یبنداز

 .دیغر رضا به یعصب  و یعاص

 صالح آدم من که گفتم چندبار! رضا  نیبب تو_

 نیدار بابام و تو یول. چرا احترام اما. ستمین مشورت

 . پا جلو سنگ نیش یم برام



 .مخمه رو  احترامتون

 . بخندد اش ییپررو به رضا شد  باعث حرفش

 یاومد! منه دست نفست خوبه! پسر برم  رو روت_

 اون. یبزن  حرف باش یبر که من شیپ دعا التماس

 مختم؟  رو یگ یم وقت

 . نکرد رها و گرفت سفت  را جمله کیحرفش، تمام از

 !گهید دستته نفسم یگفت!  فهم زیچ آدم قربون_ 

 . دهد ادامه تا  کرد نگاهش  یپرسش رضا

 یم. رضا یستین بر نفس تو و دستته نفسم_

 . شناسمت

 ؟ یچ که_

  حاال ،یاومد باهام که حاال! پام جلو نباش سنگ  که_

 من برا اس، ی برادر یجا  بارم هی ،یشد همراه که

 دورتر که نیا جز  ازت،  خوام ینم یچی ه. باش برادر

  که جمله هر  واسه نباشم معذب که یجور هی.  یسیوا

 .  بزنم حرف  اسی با قراره

  نگاهش و حرف تحکم با را رضا ی شده باز دهان

 .بست



 لحظه تا پس. باشه آخرم تالش سفر، نیا شد قرار_

 .بده فرصت بهم  رو  آخرش ی

 که یسمت به کالفه، و شد  چشمانش حالت ریاس رضا

 . شد رهیخ داشت اسی به یکم دید

  رضا؟ بزنم حرف  باهاش برم_

  اگه. گه یم یچ خودش نمیبب برم بذار!  نه االن!  نه_

 . نسوزه آخرت فرصت تا عقب مونم یم بود، حل

 اصرار پر نگاه  تا برنگشت.  گذشت کنارش از و گفت

 .ندیبب  را نگرانش و

 

 را خودش نظر  و بزند حرف  خواهرش با  خواست یم

 همراه هم را  یحام د،یرس اسی به که نیهم اما بداند

  پر د،ید را او تا! بود پررو بیعج جوانک. دید خود

 جا نیا لحظه هی ایب: گفت اسی به اما او به رو اخم

 .اسی دارم کارت
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  شتریب را یحام  با فاصله  تا برد جلوتر خود  با را او و

 دهیناد را او که بود نیا  اش عمده تالش اسی کندـ

 . ردیبگ

 ! داداش جانم_

 تمومه؟ کارت_

 تو؟ یشد خسته.  بایتقر آره_

  کار باهات راستش. اصال نکردم  یکار که من بابا نه_

 ! نه که من یعنی. داشتم

  از دخترک نگاه. ماجرا یباق گفتن به کرد شروع و

  که یپسر. دیرس ینم یحام  به اما شد یم جدا برادر

 به! بگذارد دستش کف را  اسی نیا حق آمد ینم بدش

 ! خودش روش

  شتریب  د،ید یطوالن را شان بحث و امدین که رضا

.  چموش دخترک از گرفتن زهرچشم  به شد قیتشو

  کلنجار اما دیایب رضا دیشا تا کرد پا آن و پا نیا یکم

. اعصاب یب و شد یعصب د،ید که را اس ی با رفتنش

 بحثشان انیم را خود و زد پس را  یصبور پس

  و رضا داد اجازه  نه. برداشت نه و گذاشت نه. کشاند

 شیبرا را جهینت اعالم و بزنند یحرف  خواهرش

 .داد قرار مخاطب را اسی مقدمه یب. ندیبازگو



 رضا ساعته دو قد. خوام یم رو وقتت ساعت هی_

 :  داد ادامه و اطراف به کرد اشاره.  کنه تیراض قراره

 خان از گرفتم تم اجازه. تمومه که هم کارتون_

 !داداشت

  و متلک یبو  لحنش  شد متوجه خوب  یلیخ اسی

 یخونسرد کمال در و ریز به سر دادـ یم یریدلگ

 .گفتم رضام به. تونم ینم: گفت

 .کرد دییتا رضا

 ... حام آره_

 .دیتوپ رضا به یکفر

 !قهیدق هی رضا_ 

  با یجور! بکنم را کارم تا برو تر عقب یعنی نیا و

 نفر چند کنجکاو چشمان به نگاه با رضا که گفت خشم

 با و کرد عقبگرد. نداشت  یگرید ی چاره اطراف، در

 اسی به صبرانه یب یحام . ستادیا دو آن از فاصله

 .دیپر

 هات کردن فرار نیا.  اسی یچ  یعنی کارها نیا_

 رو من از فرار.  اسی ستی ن فرار وقت االن ؟یچ یعنی

. یدار فرار واسه  وقت. زتیدستاو نیآخر بعنوان بذار



  عمرت آخر تا. ایدن ته نشد، تهران. تهران  نشد، نجایا

  دیبا گمیم که االن نه. حاال  نه اما. کن فرار من از

 یبد گوش حرفام به دی با هم تو. بزنم حرف  باهات

 !بال سپر

 و ماند خودش و رساند ارتعاش به را دخترک تن

 .او صورت در نگاهش یرگیخ

 ...من اما_

 !اسی میندار اما_

 ...ینم آخه_

 پس بزنم حرف.خوام یم  گفتم. میندار هم اگر و آخه_

 .بده گوش فقط

 ...االن یول_

 .اسی  نگو یچی ه_

 نگاه با. برسد انفجار به تا  اسی به دیرس تشیعصبان

  شده دیکل یها دندان پشت  از زانیگر و کوتاه یها

 .دیکوب .او صورت  در را حرفش

  نویا یه. بزنم حرف منم بذار. گهید بسه  بابا یا_ 

  ،یخوا یم ازم وقت ساعت هی یگفت. نگو  اونو نگو،

 برم پدرتون با قراره چون. شه ینم بگم خواستم



 سر شعر، شب  خودشون، قول به ا ی. شعر محفل

  گروه یها  بچه از گهید تا سه. نه من  هم فقط! ظهر

 راه گهید کم هی و میندار هم وقت. باهامون هستن هم

 .بدم حیتوض که دیذار ینم. میافت یم

 را او اوقات که بود تلخ قدر آن ،یحام میمستق نگاه

 داد تکان سر  بار نیچند  هدف یب. کرد  زهر چون هم

 خودش حال به تاسف. دیبار  یم وجناتش از تاسف و

 ! روزگارش و

 !یدار وقت همه برا که  خوب چه! پس نیشد میت_

 

 !  من جز همه:  افزود دل در. و

 پا و کند دل دخترک از نگاهش، . اوردین زبان به اما

  سر، پشت از اما اسی نگاه. دور و رفت دلش یپا به

 .بود دنبالش هم بعد لحظه چند تا

 اسی از شناختش. زد  رونیب جا آن از  تیعصبان با

 بزرگ خود دامان در را فرزندش که بود یمادر هیشب

  ی همه دانست یم. است آگاه زشیچ همه از و کرده

. است یتالف  و حرص سر  از دخترک یرفتارها  نیا

 قبل، ها ماه بابت خواهد یم اسی نداشت شک

 .ماند یم شکنجه به شتری ب ه،یتنب نیا اما کند هشیتنب



  نیا اگر. شود خانه یراه تا شد نیماش  سوار رضا با

 از شک یب او، از دور  و اسی کینزد ماند، یم جا

 شدیم  اش جهینت که کردی م یکار  یفکر یب سر

 و شد باز عقب در کرد، روشن که را نیماش ! یمانیپش

 .شد  سوار هاله

 ؟ینداد جواب زدم صدات  یهرچ  چرا_

 دعوت شعر شب ؟یشد  سوار چرا ه یچ. دمینشن_

 شما؟ نیندار

 جام نیا. برم تونم ینم فردا، دارم امتحان یعنی! نه_

 یبیغر و ییتنها حس اسی خوام ینم چون ام،یم اگه

 .کنه

 او از محبت، خروار کی با رضا شد باعث  جمالتش

 مانهیصم توجه نیا به شود دلخوش او و کند تشکر

 . رضا ی

 از دونم ی م شرمنده،. دیدار رو هواش که ممنون_

 .رو شما انداخته یزندگ و کار

 خونم یم  یچ هر! ست کننده کمک یل ی خ اتفاقا نه_

 . ده یم  گوش دل و جون با دم، یم  حیتوض براش



  هرچه اما بود حیتفر  شیبرا لیاوا رضا، با کل کل

 در که یشرم از یپوش چشم با کرد حس گذشت،

  راحت یکم هم رضا با تواند یم ند،ینش یم وجودش

 . دنیچ مقدمه یب و ترس از دور. بزند حرف تر

 همه اون ،یگریباز به  عالقه همه نی ا با نظرم به_

 ! نشده گریباز اسی فهیح ،یینمایس اطالعات

 او سمت به و شد جا به جا یصندل در یکم رضا

 تند یادیز  خودش، حرص سر از هم  یحام. لیمتما

 گریباز خواهرش دهد اجازه بود محال رضا! راند یم

 . زد یم حرف موضوع نیا از داشت هاله و شود
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  هاله به ی درمان و درست پاسخ ت،یجد کمال در آمد

  و ازاردیب را او کالمش یتند دیشا کرد  فکر اما بدهد

 سر دوباره پس. نبود اش یمردانگ رسم در نیا

 ی جاده به رو میمستق نگاه با و نشست صاف شیجا

  حواس شتر یب دیبا ورا  نیا:  گفت یحام  به روستا

  زنهیم عابر طرفش  همه از.  پسر روستاست. بود جمع

 . رونیب



  اما بود نظر هم رضا با هم هاله. دینشن اصال یحام اما

 سکوت داد حیترج که بود بر از را برادرش قدر آن

  یم احساس اش ینیسنگ  هم خانه تا که یسکوت. کند

  ذره مرد، دو هر انیم کوتاه ی جمله چند با جز و شد

 نیالبن ام دند،یرس که خانه به. نشد کم حجمش از یا

 از یعنی  نیا و نگرفت را اسی و همسرش سراغ

  یا بهانه. داشت اطالع اسی رفتن شعر  شب یماجرا

 علنا و عمال.  رود فرو خود  در شتریب  یحام تا دیجد

 شد یم زجرش باعث ناخواسته و خواسته داشت اسی

  یبرا مادرش ییرایپذ.  رساند یم جنون به را او و

  چشمش به یلیخ هم نیا اما  بود شاهانه  نسبتا  ناهار،

  و کرد یم تشکر  راه به راه که رضا برخالف.  امدین

  یم خانواده نیا محبت و لطف ی شرمنده را خود

 اش یمهربان کرد، یم یشوخ زد، یم حرف. دانست

 گرفته صورتش. نبود شه یهم یحام... اما داشت را

  یکار پنهان که یچشمان. چشمانش غم از امان و بود

 ام برابر در حداقل. نبودند بلد اصال را  گفتن دروغ و

 در یجنگ  چه پسرش  دیفهم یم. نبودند بلد نیالبن

  که رضا. خورد یم را اش غصه و دارد خود با درون

  ام  خواندن، درس یبرا هاله  و رفت استراحت یبرا

 از غم تا گرفت کار به را ش یها مادرانه  ی همه نیالبن



 همدرد با شدن، گوش با حرف، با. دیبزدا پسرش نگاه

 یینوشدارو همان.  شدن مرهم و شدن محرم شدن،

  اش خانواده یاعضا ی  گرفته دل داد  به شهیهم که

 او، کنار و داد دستش به یچا یوانیل. دیرس یم

 . گرفت  قرار ،یوار ید ی نهیشوم به دهیچسب

 ! نکنه درد دستت_

 ینگاه پس از بود یکوتاه جان  نوش تشکرش، جواب

 . غمخوار یدل و قیدق

 بروحک؟؟ یشمسو متوجه انته_ 

 (  ؟ی آورد خودت روز  به یچ هست حواست)

 .دیخند تلخ

 خراب؟  یوضع  هدرجه یال_ 

 (  اوضاعم؟ داغونه انقد)

 وصلتو ی ال النفسکم نههیامصعب هدرجه یال شیل_ 

 حاله؟  هل یال

 (  ن؟یا شده جفتتون حال  که نیکرد سختش انقد چرا)

  ی برا  اسی دانست یم خوب. گرفت رنگ یکم لبخندش

 نیا اما آورده یرو او از فرار به  احساسش، از فرار

  بود، شده اس ی  رفتار متوجه هم خودش جز یکس که



 نگاه ادیص نیالبن ام. آمد  خوش یحساب مذاقش به

  یلیخ را گرانید رفتار یمعنا و بود زانیگر یها

  یعشق به مبتال خودش که چرا.  دی فهم یم خوب

 اش یا له ی قب رسومات و رسم سر از اما بود قیعم

  زدیبر خود در اسی مثل. کند شهیپ سکوت بود مجبور

 تا رود کلنجار خود با  یحام مثل و اوردیبرن دم و

  زده دل دـ یبا که چه آن بشود و شود مشکالت  حالل

 جنس از که شهیپ عاشق یمرد  خواستن یایدر به بود

 و اوردیب کم که نبود هم یآدم اما  نبود اقوامش و او

 از در ی پاشنه  و آمد و  رفت بار شش.  ندیبنش عقب

   شد، تا  زد، حرف و زد حرف و زد حرف و کند جا

 .بودند خواهانش هردو  پسر، و  دختر چه آن

 .داد تکان یسر و کرد نگاه پسرش به 

  گهید کار کردن، دست دست و خوردن حرص  جز_

 ؟یکرد هم یا

 

 خوردن حرص جز که فعال: گفت حرص با و تند یکم

 ! بدم انجام نتونستم یا گهید کار

  دست یرو دست و دیکش  جلوتر را خود یکم نیالبن ام

 واضح  اش یشانیپر. گذاشت پسرش ی شده مشت



  در هروقت د،یرس ینم اش خواسته به  وقت هر. بود

 . دیرس یم حال  نیا به افتاد، یم گره کارش

 و در به را خود و دیپر یم نییپا و باال  هم قدر آن

 را پسرش ن یالبن ام. کند دایپ قیتوف تا دی کوب یم وارید

  د،ید یم را زدنش پر  پر. شناخت یم  خوب یلیخ

 شانه و شاخ نیا لیدل اما دیفهم یم را  تشیعصبان

 . کرد ینم درک را ها دنیکش

 ،یداشت دوست رو یکی تو. جان  یحام_

. یگرفت یمنف  جواب... خب که یرفت هم ش ی خواستگار

 دلت باز ،یکن فراموش ینتونست  یدید گذشته، مدت هی

 . آوردنش بدست یبرا یکن تالش  خواسته

  اون. کن تالش  که گم یم بهت منم!  خوبه نیا نیآفر

  رو خواستنت. یخوا یم  که یزیچ به یبرس که قد

  رو تیشونیپر نیا لیدل جان مامان یول  کنم یم درک

 .فهمم ینم

  و خط پسرکش قلب بر حرفش  نیا اگر مرد یم دلش

 را شیصدا  پس. گفت یم  دیبا اما انداخت یم یخش

 ! پسرم ستی ن باهات دلش دیشا: گفت و  کرد تر آهسته

.  کند نگاهش حرف پر و رهیخ یحام شد  باعث حرفش

 یگرید کس هر از اگر که بود یجور صورتش حالت



 به جا به و درست  حتما د،یشن یم را حرف نیا

 .دیرس یم حسابش

 گم؟  یم بد ه؟یچ: دیپرس لبخند با مادرش

  دیگ یم  که دیگ یم بد. دیگ یم بد بله یول دیببخش_

 ینم. نباشه باهام دلش کنه یم بد. ستی ن باهام دلش

 .نخواد رو م عالقه و من. نخواد دلش که ذارم
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 .داد حرکت او دست یرو را دستش و دیخند نرم زن

 ! گو زور_ 

 . کرد اصالح و

 !  شهیپ عاشق یزورگو _

 ؟ !چربه ینم بهش زورم یوقت ییزورگو کدوم_ 

 

 .سوزاند مادر از دل اش رفته لیتحل یصدا



 نیا. ها نهی سنگ یادیز من  پسر یبرا اعتراف نیا_ 

 ! جان مامان ادینم اصال بهت  ف،یضع و دیناام یجور

 اتفاقا. طور نیهم هم فیضع. مامان ستم ین دیام نا_

  هر و شه یم که طور هر. رمیبگ رو حقم  بلدم خوب

 .هست  که جور

  رضا، از بابا، از دیبا االن یول. تونم یم  که دونم یم

  نیا و شم رد مالحظات یکل  و شئونات و  ها حرمت از

 .من برا رهیپاگ و دست

 باشم من نپلکه، برم و دور یکس روز نصفه هی هیکاف 

  فهیضع نه پسرتون  دینیب یم وقت اون. چغرش  خود و

 !ی نیزم بیس نه

 پسرش حال شد یم مطمئن داشت تازه انگار  نیالبن ام

 و شد بلند جا از. است شهی هم آدم همان  و است خوب

 .برداشت هم را شیچا ی نزده لب استکان

 شدن برات مجلس یبزرگترها! ادهیز  روت یلیخ_ 

. م بچه یفیبالتکل  واسه بودم نگران بگو منو. مزاحم

 ...خرابه گهی د طور هی فکرش آقا نگو

 . زد یم حرف  داشت هنوز شدن، دور نیح



 و آدما نیا ی همه کردم، بزرگ من که یپسر اون_

 کار و کنه یم قالب سنگ مالحظاتم و شئونات

 .کنه یم خودشو

 

  لبخند به هم  را یحام لب آخرش، ی خنده از و گفت

 .رساند
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 حس او به  آنقدر  بود، رفته که یشعر شب محفل

  پر ها مدت  تا توانست یم  که بود کرده قیتزر خوب

  جوان و ریپ شاعران از  تن چند. دارد نگاهش  یانرژ

  مهر سر از قدر آن رفتارشان و بودند آمده هم گرد

  احساس یا ذره  گرش،ید همراه سه و اسی که بود

  هر یورا یحظ با و نداشتند را جمعشان در یبیغر

 ها خاطره  خود یبرا   ،ینیهمنش  نیا از ،یذوق

 دوست دخترک شد، تمام یوقت که یمحفل . ساختند

 یپ تهران در گرفت میتصم و باشد ثابتش یپا داشت

 یکم با دیشا. کند شرکت آن  در مرتبا و  ردیبگ را اش

  که یاستعداد اندک و عالقه سر از تکرار، و نیتمر



 یآقا. شد یم هم موفقش یاعضا از  یکی داشت،

 داشت که بود شده حالش متوجه هم یاعتماد

 یم دل و جان با او و ی ر یگیپ به کرد یم قشیتشو

  زنگ دخترک  یگوش  شان،یها حرف انیم. دیشن

 از ،یا شرمزده دیببخش و کوتاه یلبخند با و خورد

 هیسا.  دهد پاسخ را هیسا  تماس تا گرفت اجازه مرد

:  دیپرس اسی یوقت و بود زده جانیه قایعم که یا

  سر رفت و کرد کوتاه را  یپرس احوال"  خبر؟ چه"

 . حرفش اصل

 .شد جور هم  ما ی خونه که نیا خبر_

 ه؟یسا یگ یم یجد: گفت ذوق پر و دیکش  خفه یغیج

 به. مینوشت رو قراردادش  هم االن نیهم! یجد  یجد_

 که دستت. بگم تو به گفتم بود، اشغال زدم  زنگ رضا

 نبود؟ بند

 زدلمیعز. خونه میر یم میدار یاعتماد یآقا با! نه_

 مبارک ی لیخ.  خوشحالم براتون یلیخ . خداروشکر

 .باشه

 . باباجان برسون سالم بهشون: گفت  یاعتماد یآقا



 هیسا کند، ابالغ را سالمش اسی که نیا از قبل اما

 سالم ،یاعتماد یآقا دیباش سالمت: داد  جواب و دیشن

 .قربان است بنده از

  یلبخند با اسی. کرد پر را یگوش هم اش خنده یصدا

 بازگو را خواهرش امی پ مرد، لبخند به  رو محجوب

 رضا به. بود یخوب خبر یلیخ: گفت دوباره و کرد

 ! بگم بهش برم خودم  تا نگو

 دونستم یم!  خونه یبرس تو تا کنم صبر من کن فکر_

 .یش یم زیسورپرا یحساب

 یم فکر! یکرد زمیسورپرا یحساب!  خدا به آره_

  حتما ل، یوسا انتخاب تو تیری سختگ اون با کردم

 !یبچرخون  رو سبحان آقا یکل دی با خونه واسه

 همه. ادیب خوشم زود  انقد شد ینم باورم  خودمم_

. کهینزد یل یخ که نیا هم  خونه، خود هم. هیعال شیچ

 .بود یعال  متشیق هم

  پس کند، اشاره پول لفظ به میمستق دیکش خجالت اسی

  ،یاعتماد یآقا به چشم ی گوشه از ینگاه مین با

 پس؟ نینداشت یمشکل: دی پرس  سربسته

 طرف اون از. شد جور  سبحان وام خداروشکر نه_

 یکل و نبود ریگ یلیخ  خدا بنده هه  خونه صاحب



 بهمون کرامت یآقا هم  یکم هی. اومد راه باهامون

! گلم عروس به هیهد گفت! نه که قرض. داد قرض

  ینمینازن عروس گلم عروس چه ینیبب  دیبا اسی یوا

 ...یراست یوا... انگار. بندن یم شمیر به

 را خود  حرف که آمد  جانیه به ی جور  ناگهان 

 . گرفت سر از را یگر ید حرف و کرد فراموش

   ره؟یگ یم زن داره الیدان نیدار خبر_

 گاز آهسته را لبش.  دیپر رنگش کرد  حس اسی

 یآقا و باشد ادیز یگوش یصدا دیترس.  گرفت

 مجال هیسا.  باشد دهیشن را  بحثشان موضوع یاعتماد

 حرف و زد حرف تاب و آب پر و دیبگو  یزیچ او نداد

 .زد

 یم گوشش و سر سال دو یکی کاه ریز  آب ی پسره_

  خاله دختر ؟یک اونم. دونسته ینم یشکیه و دهیجنب

 شه؟ یم باورت.  بودن قهر باشون که ش

  حالش  همه ن یا چرا دانست ینم. شد ینم! نه باورش؟

 یکم هم؟ هنوز داشت؟ دوست  را الیدان. شد دگرگون

 کرد حس اما. کوتاه ی  لحظه کی قدر به. کرد فکر

 بودن  یناگهان بابت شده شوکه ز،یهرچ  از شتریب



  یروز کی که یا عالقه سر از اما. دهیشن که یزیچ

 !نه داشت، او به

 یوقت داشت یذوق چه یدید یم دیبا رو  زیعز! اسی_

  سکته بود کینزد دور چند . درموردش زد یم حرف

  سرخ روش  و رنگ و شد زده جانیه که انقد بده مون

 .یب یب واسه رمیبم یاله. شد دیسف و

 و داشت نگه  ثابت شیپا یرو را لرزانش یکم دست

 . کرد  صاف را اش شده  گم یصدا

   چرا؟ یب یب_

 .دی خند زیر هیسا

 یم آه رزنیپ نیا یه زد، یم حرف زیعز یه  آخه_ 

  کردم یم یخال رو دلش تو بدتر منم! رضا واسه دیکش

 که نبند دیام بهش و ستی ن یازدواج پسرت گفتم یم

! که ستین یزندگ و زن اهل اصال. کنه یم دتیناام بد

 االن تا که کنه  مونشیپش رضا دیترس المیدان نیا گفتم

 هی دیبا االن تا وگرنه.  رو هیقض داشته  نگه مسکوت

 . گرمه جا هی سرش آقا دنیفهم یم محل

  خجالت اسی و زد یم حرف جانیه با همچنان هیسا

 متوجه شک یب که یمرد کنار در حضور از دیکش یم

  جز شد قطع که تماس.  شد خواهد احوالش انقالب



 حرف  همراهش، مرد با کوتاه ی  جمله دو یکی

 ینم.  ردیبگ آرام داد ینم اجازه فکرش  و نزد یگرید

 بر در را وجودش یسراپا شوک آن ک ی چرا دیفهم

 یحت. دارد ییمعنا چه حالش  نیا دیفهم ینم. گرفت

 را الیدان خواهد  یم تا چرا که دانست ینم هم را نیا

 پود و تار کند، تصور گفت، یم هیسا که یدختر کنار

 نفر کی ر یتصو و گسست یم افکارش ی رشته از

  کی ریتصو.  کرد یم نیگزی جا چشمش مقابل  را گرید

  چشمان اما یجد صورت  آن با! یحام ریتصو! مرد

 عنوان بود وقت  یلیخ که ی لبخند با. شی تمنا از خمار

.  بود گرفته دخترک نگاه قاب در را ریتصو  نیباتریز

 از امان و شیصدا ش،یها حرف و  یحام ریتصو

 عاشق را او بود گفته اسی به یوقت اش یقلب اعتراف

 .است
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. رها اش نهیس از قیعم یآه و شد نییپا  و باال قلبش

  یآقا که کشت یم را خود داشت . شد یم وانهید داشت

  نشده هی سا با اش مکالمه یمحتوا متوجه یاعتماد



  پسر به داشت کننده، رسوا افکار نیا با  حاال و باشد

  ختهیر همش به هیسا حرف. کرد یم فکر  مرد نیهم

 شتریب که بود  یحام  گذشت، یم هرچه  انگار اما بود

  شد یم تهران یراه رضا  با فردا. ختیر یم همش به

  یکینزد همه نیا گرفت یم بهانه دلش  نرفته، و

  کجا به کجا از را او داشت فکرش! را  ریاخ چندروز

 .نبود خودش دست و رساند یم

 !  باشه نداده بهت یبد خبر  که شاهللا ان_

 رونیب  فکر از و خورد یتکان  حواس، یب و جیگ

 . دیپر

  ن؟یگفت یزی چ!  دیببخش_

 .  زد لبخند قیعم  و کرد نگاهش کوتاه  مرد،

 تو بردت که داد یبد خبر.  گم یم رو  خواهرت_

  فکر؟

 لب  ،یشرمندگ عالم کی  با و جورکرد و  جمع را خود

 . دیگز

 ! خوام  یم معذرت. نبودم جا نیا اصال!  دیببخش_

 !باباجان یستین جا نیا هنوزم_



 فاصله که یا  خانه به شد  کینزد و زد دور را دانیم

 از مرد یم داشت اسی. نداشت جا نی ا تا یچندان ی

  دیفهم یم مرد اگر  بود؟ کردن فکر وقت چه.  خجالت

 ...  که کرده یم فکر یکس چه به

 هرگز!  نه.  گرفت گاز را  شیها لب قبل از تر محکم

 را مغزش داشت یحام مدت تمام شد یم  متوجه دینبا

 .کرد یم درو را توجهش و زد یم شخم

 که حد از! ش قاعده به یول! جان بابا خوبه  فکر_

 .خوره یم رو  آدم روح و مغز. خوره شه یم بگذره،

 نیعج  الیخ  و فکر با شبش و روز. گفت یم درست

 یم پرت شد، یم فارغ مکان و زمان از تا و بود شده

 . افکار یایدن در شد

   بابا؟ فکر  تو یرفت باز_

 

 با اما بود آورده شیرو به را اش دوباره شدن یفکر

 . لبخند

  گفت یم یوقت  که ینیدلنش لحن و مهربان یچشمان با

 را او  بود ها سال که یپدر یجا به دخترک بابا،

.  شد یم احساس زیلبر شی ها پدرانه به نسبت  نداشت،



  کرد، یم القا او به کی زماتیکار مرد نیا که یحس

 خاطرش در  شهیهم تا شود، گم شیایدن از بود محال

 گفتن جان بابا  یبرا  حتما رفت، یم که  فردا. ماند یم

  لبخند با و  خواست عذر  مجدد. شد یم دلتنگ شیها

 :گفت

 !دیببخش_

 کردنش، خاموش نیح و کرد پارک را نیماش مرد

 .داد قرار مخاطب را دخترک بار، هر از تر یجد یکم

 هی خواستم. کنه حفظت خدا. دخترم دیببخش  نگو_

 . بکنم  ازت یخواهش

 .دییبفرما. کنم یم خواهش_

  در را دیکل. شود ادهیپ هم  اسی تا داد اذن و شد ادهیپ

 ی اشاره با شد، باز که  در و چرخاند خانه در قفل

 .کرد تعارف داخل به را  دخترک دست

  به شد خی م مرد حرف با  گذاشت، اطیح در که یقدم

 . نیزم

  اگه شد، اگه فکرات،  اون یال به ال  که خوام یم_

 ما ی خونه ی کنده سر مرغ به هم کم هی ،یتونست

 !یکن فکر



 

   ده،یگز ی لب با دخترک.  گرفت باال را سرش و گفت

  مرغ! یحام  به دیرس و کرد دنبال را  نگاهش ریمس

 !خانه ی کنده سر

 !بود  اسی خود ی حال شانیپر باعث که یکس

  دست که بزند یحرف ا،یح از  تبدار یصورت با خواست

 .کرد ساکتش یاعتماد یآقا ی شده بلند

  فعال! جان  بابا کن فکر فقط هم بار نیا استثنائا_

 ! نگو یزیچ

  افکارش و خودش  با را او و گذشت کنارش از آهسته

 . گذاشت تنها

  سرش پشت آرام و کرد دنبال  چشم با را رفتنش اسی

  رفت هربار، از شتریب فکرش. گذاشت رفتن  راه یبنا

 .خانه ی سرکنده مرغ سمت

 چشم  و نشست باغچه نیاول ی لبه جلوتر، یکم

 بر شده پخش رنگ یسرخاب یکاغذ یها  گل به دوخت

 .نیزم

 ینم را عاملش ای دندید ینم را خودش یشانیپر

 حال نی ا ی همه مقصر که نیا نه مگر  شناختند؟



 ترک که یقلب مقصر. بس و بود او هم  اس،ی خراب

  یها ینگران دل به دل شد یم باعث و  بود برداشته

 کرد ینم هم یسع اما او به نبود توجه یب. ندهد یحام

 اتفاقات نیا مقصر  کم خودش یحام. باشد قلبش قرار

 دلش چرا. کرد تا چهار دوتا دو. کرد فکر یکم. نبود

 صاف محرمش، و مرهم و بود قشیرف که  یا یحام با

  که طور  همان ببخشد؟ را او نبود بلد چرا شد؟ ینم

 او از بود ها مدت. دیبخش را گرانید و  هیسا و رضا

 اعتراف شیبرا که یشب همان از قایدق.  بود نیدلچرک

 ... و بود کرده

  را، حرفش. گرفت یم اش یجد یکم  یحام کاش

!   نه ای.  گرفت یم ی جد را نوظهورش احساس

 کند اثبات را  قلبش و خودش دخترک داد  یم فرصت

  کرد، یم فراموش که هم را ها نیا ی همه. او نزد

 فاصله و یدور. دیتاب  ینم بر را کردنش  یدور

  اسی توقع و  بود ماجرا قسمت نیتر دردناک گرفتنش

   ،یشگیهم یحام  از  همراه، شهیهم و قیشف یقیرف از

  به بار هر و زد یم پرسه  افکارش انیم.  نبود نیا ابدا

 بود یوقت  اش یاصل اعتراف اما دیرس  یم یا جهینت

 را شدنش عاشق .  رفتارش بابت داد حق یحام به که

  یمیقد یعشق یبرا زدنش پر پر و بود گفته یحام به



 داشت حق پس بود، داده نشان او به قد تمام هم را

  چطور دیفهم  ینم هنوز هم خودش یوقت. نکند باور

  اش کرهیپ  دور شد دهیتن یحام ادی و یحام نام که شد

 .کرد او یدایش و فته یش را او و
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  محبوب و  افتاد دور بودن قیرف از یحام  شد چطور

َمتش؟ شد بودن .  نکند باور داشت حق یحام  دیشا س 

 ...  نبود وقتش ایآ اما

 شده؟  یچ. سرما نیا تو ؟ی نشست جا نیا  چرا  اس؟ی_

 . برادر به دوخت چشم  لبخند، با و کرد بلند سر

 ! سالم_

 . سالم_

 !هوا خوبه . نشستم ی جور نیهم_

 .یش یم  ضیمر تو، م یبر ایب. دختر یزن یم خی_

. میبزن حرف کم هی رضا؟  جا نیا ینیش یم قهیدق هی_

 .ستین سردت اگه



  جا؟ نیا آخه_

  باغچه ی لبه به اط،یاحت با رضا و کرد نگاهش  تمنا با

 . دوخت چشم

  یخور یم سرما یش یم سیخ. داره نم جا نیا_

 !  واال

 دلش اسی اما بود سرد. نشست کنارش آرام اما گفت

  دل درد برادرش با یک  از. خواست یم زدن حرف

 .آمد ینم ادشی بود؟ نکرده

  زد؟ زنگ بهت هیسا_

 . کردن دایپ خونه که گفت. آره_

 خودم تا نگو  رضا به گفتم بهش! لوس ی دختره_

 !  رمایبگ مشتلق ازت

 من. ریبگ خودشون از ،یرفت یوقت بذار رو مشتلق_

 به بدم مشتلق خودم به مربوط یزهایچ  واسه کنم هنر

 .یکس

  رنگ  به یحساب که ییبا یز اریبس اشارپ  با هاله

  خانوم: گفت بلند و آمد رونیب خندان آمد، یم پوستش

 !شد آب دلمون تو یا ینم چرا! وضعشه چه محترم

 .آمد نییپا شیصدا  د،ید کنارش که را رضا



 !دییجا نی ا هم شما دونستم ینم دیببخش! رضا آقا ا _

  نگاه و او از یا هیثان. گرفت جواب و کرد سالم اسی

 جمله هاله. برنداشت چشم رضا، یرو خجولش یها

  اصالح با و داد میتعم نفر دو هر به را مادرش ی

.  نیش یم  ضی مر جون از دور گه یم مامان: گفت

 ! داخل نیایب

 نیبش ایب هم تو یخوا  یم. زمیعز االن میایم_

 ! ها هیعال هواش. شمونیپ

 .است کرده پاچه دست ی کل را دخترک دیفهم و گفت

  ییچا واستون رم یم ... من پس. ممنون  نه نه_

 . ارمیب

 درشت و زیر اسی. بست را فلنگ زود و گفت

 کس هر. کرد یم درک و دیفهم یم  را احواالتش

 و سرخ هم  هاله باورکند بود محال بود، اگر یگرید

  باور اسی اما! است بلد را کردن شرم  و شدن دیسف

 به سر یرضا به. دانست یم را لشیدل چون کرد،یم

 مردد یکم و ربط یب   لبخند، با و  کرد نگاه ریز

 ؟یگرفت طیبل: دیپرس



  و خواهر و یحام. یعنی رمیبگ خواستم. هنوز نه_

 هی یا یب خودت تا بمونم گفتم کردن، کچلم مادرش

 . یبگ یزیچ

  دو دو کرد یسع اسی و کردی م نگاهش رهیخ داشت

 موفق چندان اما کند یمخف برادر از را چشمانش  زدن

 ،یحام که کردیم فکر نیا به یوقت ،ی طرف از. نبود

 است ممکن و دهید باال  ی پنجره پشت از را آمدنش

  یلیخ یرو را شیصدا تن بشنود، را شی ها حرف  حاال

  یشنوا ،یگوش چیه برادرش، جز تا داشت نگه کم

 .نشود شیها حرف

 مگه؟ گفتن یچ  ؟یچ واسه_

 و بوده مشغول روزا نیا یهمه  اسی گفتی م هاله_

  مامانش و  یحام.  بچرخه شهر تو کم ه ی نکرده وقت

.  میبگذرون حیتفر به و می بمون رو فردا هی گفتنیم هم

 دیبا و دارم کار گفتم یهرچ. میفتیب راه فردا پس

  یایب خودت گفتم که نهیا. کردنینم قبول برم، زودتر

 . نشن ناراحت م،یافتاد راه فردا اگه تا ، یبگ بشون و

 . کرد قطع را حرفش نرم، یلبخند با

 روزم؟ هی نیا میبمون شهی نم حاال_

 .برد را نامش مستاصل



  جا نیا سختمه چقد که یدونی م چرا؟ گهی د تو! اسی_

  ول تنها رو مادربزرگم و  خواهر که امآدم من. موندم

 سفر؟ برم خودم و کنم

 .هست که سبحان_

 .اومدمینم اصال که نبود اگه_

 !ادیب هم یحام ذاشتمینم: افزود دل در و

  لب بر متیمال و لطافت همان با که یلبخند با اسی

 .زد را خودش  حرف دوباره داشت،

  یدور یجا  میبمون هم رو فردا هی که من نظر به_

 .کنسل پروازها و  خرابه هوا کن فکر! رهینم

 تا رمیگیم دربست نیماش نشد. هست  که اتوبوس_

 . خونه خود

 برادرش ی صدقه قربان زنان، قهققه داشت دوست

 و زلزله و لیس کن فکر حاال: گفت خندان. شود

 !همش  روزه هی. شده طوفان

 بیعج یکم خواهر، اصرار همه نیا کرد حس رضا

 .کرد براندازش زیر یچشمان با. دیآیم

 ؟یکنیم اصرار موندن واسه انقد چرا تو_



 خودت م،یبمون: گفت یدلبر با و کرد کج سر

 .یفهمیم

 بدوش؟ یگیم تو نره، گمیم من_

 .کنمی م خواهش ،یداداش رضا_

  وسط نیا یز یچ کی. شد  مشکوک شیپ  از شیب رضا

 در شد رهیخ شده  زیر یچشمان با . نبود درست

 . چشمانش

  یم دم،ید ی نم امروز رو  یحام یها زدن پر پر اگه_

 پس! موندن رو یکن یم اصرار که اونه بخاطر گفتم

  هیچ انیجر نمی بب بگو خودت زود حاال!  کنسله یحام

 ؟!لرزونه یم رو آدم  بدن و تن چشات  برق که

. آورد نییپا را شیصدا زود و دیخند صدا با یکم اسی

 ! حاال: گفت کوتاه خنده، انیم

  ه؟یچ انیجر  بگو. میندار بعدا و حاال_

  دادن جواب   بار ریز  باز و جنباند ش یبرا ییابرو

 ! نرفت

   اس؟ی_

 !  هاله_

   ؟!هاله_



 ! داداش زن_

 دانست، ی نم را منطقشان که ییها کلمه تک از جیگ

  یچ نمیبب بگو درست. من برا نکن طرح معما: گفت

 ؟ یگ یم

 ! نگاه و  بود سکوت همچنان جوابش

 ...گم یم بودم تو  با... اسی_

 تمام که یلبخند و رهیخ  نگاه و اسی درشت  چشمان

 تا شد باعث بود، کرده غرق خود در را صورتش

  بچسباند هم به را ناقص یها  پازل تمام آن کی رضا

  جا از یجور! فتدیب جا تازه اش شده کج  یدوزار و

 . افتاد خنده به شتریب اس ی که جست
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 .بگه خواد یم یچ حاال گفتم! مسخره ی دختره_

:  گفت ی جد و ساختمان سمت به برداشت قدم کی

  یم یش یم پا هم زود صبح. شامه وقت میبر پاشو

 .تهران میگرد یبرم لهیوس نیاول با میر



 با  شود، رها جواب یب نداشت انتظار  که اسی

 !بودما یجد رضا؟:گفت  صالیاست

 .ای ب پاشو_

 در کی نزد و خواند  را نامش دوباره بلندتر یکم

 .داشت نگاهش یورود

 ! رضا سایوا_

 و یجد یل یخ. خواهر مقابل شد خم و برگشت کالفه

 دون نمک اهل مون ننه بابا: دیتوپ او  به معترض

 راحته؟  واست شکستن حرمت انقد که بودن  شکستن

 ؟ یشکستن حرمت  چه_

 تو  م،ینشست که ییجا نیا واقعا؟ یفهم ینم!  اسی_

 و نون میدار وقته همه نیا. اوناست ی خونه

 ...  وقت اون . میخور یم  رو نمکشون

  آهسته و نشست قبل یجا سر دوباره کالفه و یحرص

 !کنم زیت ناموسشون واسه چش مونده نم یهم: گفت تر

 .کرد مؤاخذه را  اسی نش،یخشمگ نگاه با و

 ...یدار  رضا اما_

 .اسی  نگو یچی ه_



 .نداره نایا و حرمت به یربط اصال نیا آخه_

 کرد یسع و کرد نییپا و باال  هم پشت و تند را نفسش

 .بکشد رونیب اشتباه از را خواهرش تر  میمال یلحن با

  یخوایم دونم یم. اسی کنم یم درک  رو تتین من_

  چیه و پاکه دلت دونم یم  نمیا!  یکن لطف برادرت به

 یم اشتباه یدار یول. ستی ن حرفت پشت یبد منظور

 .غلطه شهیر از شنهادتیپ. یر

 ... اما_

 :د ینال دخترک. برخاست  جا از رضا. کرد بق

 ! چرا  بگو حداقل_

 اسی دوباره تا نداد جواب و برداشت محکم قدم دو

 .شود چشیپاپ

 و بیع اشتباهه؟ چرا ل؟یدل چه به. چرا   بگو خب_

 ...یرادیا

 تمام. سمتش به دیچرخ  پا ی پاشنه یرو و کرد ینوچ

 یکس گوش به تا بزند حرف آهسته کرد یم را سعیش

 . نشود شکستن نمکدان به متهم  تا. نرسد

 رمی بگ نقص برات یدار انتظار  ؟یرادیا  و بیع چه_

  تر ایح با و  تر خانوم. من  خواهر نه. زمیعز نه ازش؟



  چون . اشتباهه چون نه گم  یم یول. دمیند حاال تا ازش

 ... دو! ستین من دهن ی لقمه ک،ی

 .دیدم رونیب را اش یعصب نفس و نداد ادامه

 رضا؟ یچ دو_

 .اس ی به دیبخش و کند آسمان از  را نگاهش 

 !ستین دهنم ی  لقمه بازم_ 

 

 زودتر: گفت هم بلند نسبتا. گذشت کنارش از و گفت

 !فردا واسه کن جور و جمع . داخل ایب

 

 بود مانده یچا  ینیس با هاله زدنشان، حرف مدت تمام

 گوش با را گفتند یم  هرچه و یورود در کینزد

  اما بود شده زانینام یکم قلبش تمیر. دی بلع یم جانش

 که اسی. بود دنیشن شتریب و برماندن حشی ترج

  هاله داشت، نگه را او  و زد صدا را رضا نام مجددا

 حرف کرد زیت گوش. ستادیا شیجا بر تر محکم

 دوشش بر یدست که بشنود تر واضح را شانیها

 و بازگردد عقب به کشان، نیه شد باعث و نشست

 .شوند ی خال ینیس در  ،یچا یها استکان از یمین



 !یآبج جهنم بره  یم رو فضوال گفته خدا_

. فرستاد رونیب آسوده یکم و آرام یکم را نفسش

  بود یحام  امنش ی نقطه انگار. بود دهیترس  یحساب

 و پدر اگر . رفت کنار  و شد دود اش ینگران که

 .مرد ی م خجالت از بودند، مادرش

 گوش یوقت ستین  قرار شهیهم!  نپره رنگت_

 .یبشنو  خوب یزا ی چ یسیمیوا

 یزدن مثال ییپررو با فتد،یب تا و تک از که آن یب

 ! داد را جوابش خودش،

  شهیهم اتفاقا! دمینشن یبد  زیچ وقت چ یه من یول_

 .دم یشن خوب خوب یزا یچ هم

 .  شد رد کنارش از و انداخت باال ییابرو

 ! یبود آورده  ییچا_

 .خورم یم خودم ییتنها رم یم ! مشغولن_

 پله آمد، یم  اطوار و قر که یحال در خرامان، هم بعد

 او به بود مانده رانیح یحام . رفت باال سمت  به را ها

  که کرد یم  نگاهش داشت! اش یوانگی د حجم نیا و

  یحام به که اش تنه.  شد وارد رضا لحظه همان

 .دیچرخ  شیسو به هم او خورد،



 ؟ی بود جا نیا_

 

 اش برافروخته  ی چهره   به طنتیش  از پر یحام

 رضا و دیخند یم او به  حیتفر با داشت. ستینگر

 .دیتوپ او به یشاک

 ؟یحام  گرفته ت خنده یدید یدار خنده زی چ_

 داشتم پنهون چه تو از واال: گفت و کرد یا خنده تک

  بلده فقط یجنابعال  گرام خواهر گفتم. شدم یم افسرده

 که نمیب یم دارم یول ! زهیبر رو من پر و کرک

 ... رینخ

 ی آشفته وضع و سر به کرد اشاره دست، حرکت با

  کم که آن یب هم رضا. خورد فرو را اش خنده و رضا

 یکم انگشتانش آرام حرکت با را او ی  قهی اورد،یب

 ممکنم. نباشه خوش دلت یلیخ: گفت  کوتاه و تکاند

 !وسط نیا یش  یسالخ هست

  حرصش تمام  کنارش، از  شدن رد نیح و  کرد شیرها

 .کرد یخال او سر بر جمله کی با را

 فرصتت بپا. میگرد یم بر فردا ما!  ی حام یراست_

 !داداش نسوزه



 بفهماند او به تا بود یحجت  اتمام گرچه  اش، جمله

  یگرید یمعنا  یحام یبرا اما ماند نخواهند را فردا

 که یکار یبرا دادن رخصت مثل ی زیچ.  داشت

.   بود فکرش در که یخلوت  یبرا. داشت را قصدش

 و اسی و خودش ف یتکل تا نفره دو خلوت کی

 یحساب و درست را انشانیم ی شده گم احساس

 .کند معلوم
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 یآقا اما باشند نجال و هومن مهمان را شام بود قرار

 زبانیم  خود زی ن آخر شب داشت دوست یاعتماد

 تا کرد دعوت خود  ی خانه  به هم را ها آن پس.  باشد

  جا به کمال و  تمام مهمانانشان حق در را یزبانیم حق

  هر یبرا  شد، صرف شب آن که یشام. باشد آورده

 به هاله.  داشت خاص یحس  خانه یها  جوان از کی

  پرهام. بود غصه پر درون از اما آورد ی نم خود یرو

  یجا  یبرا یدلتنگ  بود، شده قیرف یحساب رضا با که

 ی همه اسی. کرد یم  حس شیشاپی پ را اش یخال

 در یحام میمستق نگاه ریز از کرد یم یسع مدت



. بود دوستانه زدن  حرف مشغول  نجال با برود،

 ینم دور همسرش و  نیالبن ام چشم  از که یرفتار

 از رفتن طفره قصد اس،ی بودند افتهیدر هردو و ماند

 رفتن لو. دارد رفتنش لو  از ترس که  دارد را یزیچ

. داشت را سرکوبش قصد اما بود دیشا  که یا عالقه

  شام بساط زودتر داشت دوست  صبرانه  یب هم یحام

  فرق شهیهم با حالش که  رضا مثل درست. شود جمع

 جمعشان در احترام با کرد یم یسع هم رضا. داشت

  ختهیر هم به بد را او  اس،ی یها حرف  اما بماند

  خانه دختر سمت به زد یم  زیگر فکرش بارها. بودند

  افکار  خدمت به زیت و تند یاخم با دل  در هربار و

  هربار و نبود خودش دست اما. دیرس  یم شیزپایگر

 به دارد کرد یم احساس د،یشن یم را  هاله یصدا

 یکار. کند  یم انتیخ خانواده نیا و یحام اعتماد

 سمت به  نگاهش هم  لحظه کی یحت  بود، نکرده

 وسواس به را او اسی اما بود نرفته هرز دخترک

 فردا تا بگذرد امشب کرد  یم خدا خدا. بود رسانده

 کوته را اسی. شود رها برزخ نیا از شهیهم یبرا

!  یعقل یب سر از را شنهادشیپ و دانست یم فکر

 نیهم هم واقعا و ستین دهانش ی لقمه هاله بود گفته

 فکر او درمورد دادینم اجازه  خود به ی حت. بود طور



  یشکن حرمت و هاله موضوع، اگر که نیا چه. کند

 آدم خودش که نیا. داشت زی ن یگرید مشکل نبود، هم

  طشیشرا یوقت کرد یم ازدواج  چطور. نبود ازدواج

 فتق و رتق بند در شیپا و دست یوقت نداشت؟ را

 و اسی. بود ریاس مادربزرگ کی و خواهر دو امور

  یب یب  کرد، یم بخت ی  خانه یراه که  هم را هیسا

 را همسرش نبود حاضر او  و داشت جا چشمش یرو

 یم که را هی سا رفتار. کند  طشیشرا رشیپذ به وادار

 یابتدا همان در شدن  مستقل یبرا  تالشش و دید

 در پا اگر که یدختر به داد یم حق مشترک، یزندگ

 یب. باشد  یراحت و رفاه دنبال گذاشت،  یم اش خانه

 فکر ازدواج به دیبا چطور او و بود چشمش یسو یب

 به را مادربزرگش یکس نداشت دوست یوقت کرد یم

 نه کی فعال  که نیا اما کند؟ نگاه سربار کی چشم

 به گشت ی برم فقط و فقط بود، گفته اس ی به محکم

 در را هاله نام داد ینم  اجازه خود  به ابدا که نیا

  و بود شده عاشق بد که یا هاله. کند ادا هم فکرش

 یوقت شد یم  خبردار چطور. نداشت خبر دلش از رضا

  کس هر ای رضا داد ینم اجازه عنوان چی ه به دخترک

 درمورد جز و شود اش ی درون تألمات متوجه  یگرید

 .بود هم موفق اس،ی



 تا و شد صرف هم شام  ،یسخت ی همه با باالخره 

. افتی فراغت احساس رضا برخاست، زی م یپا  از هاله

  تر راحت تا بود کرده باز را راهنشیپ  یباال ی دکمه

 شیبرا ی انیپا ساعات ن یا در خانه جو. بکشد نفس

  پرهام به دیچسب  هم او رفت، که دخترک  و بود نیسنگ

  هم بهتر یطور  نیا. نکرد شانیرها گرید و هومن و

 را وجدانش و کند شیدرو چشم شد ینم  مجبور. بود

 .است شده  رد اش یحوال  از هاله چرا  که ازاردیب

 

  صاحب ی پا به پا اسی   قبل، یها شب ی همه مثل

  چشم نجال.  داد سامان را آشپزخانه و کرد کمک خانه

 کرد امتحان را شانسش دوباره  د،ید دور که را رضا

  از بعد نداشت دوست قا یعم. بزند حرف اسی با تا

  خود شهر یراه او اس،ی با یکینزد روز ده حدود

 . بود رضا حرف اس،ی جواب  اما شود

  نیا دادم زحمت یحساب که من. رفتنه وقت گهید_

 .مدت

 شام ،یبود من مهمون  فقط ناهار هی ؟یزحمت چه_

 .نیکرد کنسل که امشبم



  شما دفعه نی ا شاالیا. میشد تون شرمنده  یکل خدا به_

 .میکن جبران ما د،یایب

 : گفت خنده و طنتیش با

  و خودت  مرغ انگار یول . میایم حتما! بله که اون_

  نیگرد یبرنم حرفتون از که چالقه پاش هی داداشت

 نه؟

 !گهی د رضاست_

 که دیرس هاله  به نگاهش و داد را طنتشی ش جواب

 . ختیر یم یچا  حرف یب و  آهسته داشت

 دهیکش طول  یگرید شب هر از شتری ب  آخر، شب 

 حس یکس. نداشت کندن دل دل کس چیه.  بود

 ام تازه  د،یرس که شب آخر. کرد ینم  هم  یخستگ

  علم ارده  و خرما  بساط  نجال، و هاله کمک  با نیالبن

 .کند نیریش را همه کام حالوتش با تا کرد

 

 را فرآورده نیا ی مزه گذشته  یها شب در که اسی

 دست تا و  شکفت گلش  از گل بود، سپرده دندان ریز

 رو که یحرف با یحام ،یدست شیپ سمت به کرد دراز

 . کرد کور را ذوقش تمام  زد، جمع به



 به قبال البته. بگم یزیچ هی من یهمگ ی اجازه با_

 .  گفتم رضا

  باخبر را اسی شست گرفت، که یا اجازه و رضا نام

 را دستش! او به رسد یم  حرفش  آخر و اول که کرد

 . یحام به بدوزد چشم نکرد جرات  و دیکش عقب
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 اسی  از من یخواستگار انیجر در  تون همه_

 ! نیهست

 .  دخترک از دیبر نفس

 بار هی رمی بگ اجازه د،یجمع همه که االن خوام یم_

 باهم خوام یم قبلش...   البته. کنم تکرارش  گهید

 ! گرفتم رضا از نمیا ی اجازه. رونیب اونم. میبزن حرف

 متوجه اال و کرد ینم نگاه هم رضا به و زد یم حرف

 با را برادر و خواهر.  شدیم اش یبرزخ  چشمان

 مات و شیک را هردو و داد  قرار تیمعذور در حرفش

 یآقا خندان نگاه گرچه. کنند یمخالفت نتوانند تا کرد

 اجازه هم خانواده یاعضا گرید یشاد و یاعتماد



 چشمان. بکند یاعتراض  احترام، سر از رضا داد ینم

 ناچار دخترک و گرفت دهیناد هم را اسی ی زده وق

 و یاعتماد یآقا از مجدد ی اجازه کسب از بعد شد

 همراه او  با رضا، دادن  رخصت سر از گفتن هللا بسم

 تا شود تنها  او با بود منتظر  صبرانه یب اما. شود

 نیهم. برسد خدمتش به  ه،یسو کی میتصم نیا بابت

 یحام و بست سرشان پشت را در نیالبن ام که

 .کرد  فوران دخترک زد، استارت

 ؟ی چ یعنی نیا_

 

 . سکوت شد جوابش

 جمع جلو یچ  واسه کارتون؟ نیا یچ یعن ی. شمام با_

 ن؟یگفت یجور اون

 را یگوش  اس،ی ی برافروخته ی چهره به توجه یب

  ش؟یبرد یشد پا کجا. "خواند را رضا امیپ و کرد چک

 " ؟یحام دادم اجازه یک من

  و" رینگ  سخت: "نوشت کوتاه یل ی خ جواب، در

 دیچرخ سمتش به کامل اسی. سراند بیج در را یگوش

  نگاهش رفت، یم فراتر لحظه هر که ی تیعصبان با و

 .کرد



  یم اصال. کنم یم صحبت شما با دارم من یحام آقا_

   گم؟ ی م یچ دیشنو

  که شد  یکفر یجور  د،ید که را مجددش سکوت

 .  زد ادیفر تر خشم پر و رساند اوج به را شیصدا

 ستم؟ی ن تو با مگه_

 !یحام:  زد غیج و

  اسی آخر کالم با ،یحام ییاعتنا یب و سکوت ی همه

 به دیچرخ  انداخته باال ییابرو با و شکست  هم در

 اسی و بود کرده پر را صورتش لبخند،. شیسو

 .شد یم تر  یعصب داشت

 !یحام یگ ی م خوشگل ییخدا بلندت، یصدا از جدا_

 هم به اد،یز تیعصبان سر از را اسی فک و گفت

 نفس بار  چند هم، در دیکل یها دندان با. چسباند

 سر از نبود معلوم. کرد تکرار باز و دیکش قیعم

 یزشت  کار نبود لیما ابدا و بزند یحرف  چه خشم،

 .دهد انجام

 باش آروم:  "کرد  یم تکرار خودش با دل در

 ! " آروم!اسی



 تر آرام کرد حس که کرد تکرار را کار نیا قدر آن و

 تند رفته  رفته و آرام ابتدا بازکرد، دهان تا اما شده

 .کرد کیشل او یسو  به را اصوات رگبار تر،

 

 که نیزد یحرف هی نیبرگشت خانواده، نیب جمع تو_

  جواب برا موند بسته دهنم هم. دمیکش خجالت  یکل هم

 ... هم. دادن

  چله از اس ی اریاخت ریت شد باعث او خندان  صورت

 . شود رها

 با دارم دوست آره ؟ی خند یم یچ به  یدار االن_

  یعصب مرگ درحد چون.  بزنم داد بلندم یصدا همون

 یصدا از چ، یه یدینم که رو سوالم جواب چون. ام

 یپرون یم هم مزه بدتر همه از. یشد یشاک هم بلندم

 !یخند یم  تمسخر با و

  یخنث صورتش و بود داده روبرو به را  نگاهش یحام

 یفک با تا درآورد را  اسی  حرص که یسکوت. بود

 یمعن چه  سکوت نیا بگو: بنالد قبل،  از تر منقبض

 م؟یر یم میدار کجا ده؟ یم

 در که یآهنگ و ماند ساکت  تر، دراز پا از دست

  یملود تنها شد، یم خوانده کررات به نیماش پخش



  مقابله یبرا شد یسالح سکوت،. بود شان نیب یفضا

 دیبا هم اسی  زد، ینم  حرف او که حاال. مثل به

 یم قرار صحبتش طرف اگر یحت. ماند یم ساکت

 .دهد جواب بود محال هم گرفت

  وجودش بر قدر آن یحام  سکوت اما نبود یتالف اهل

  از شد درد پر هم دلش و کرد لج او با که آمد گران

 با داشت مدت تمام. بود کرده یمحل یب او به که نیا

  بعد، یکم و  داد یم را اش ییاعتنا یب پاسخ سکوت،

. دیرس انیپا به ناتمام، سکوت همان در راهشان

  شدند، ادهیپ دو  هر یوقت و کرد پارک را  نیماش یحام

  اریبس ییجا در که افتیدر اطراف، به نگاه با اسی

  محکم به اما بود کرده خی. اند ستادهیا ییتماشا  و بایز

 انیم در تنش گرفتن بغل  و خود دور چادر دنیچیپ

 نداشت ییمعنا سرما. کرد بسنده سردش یها دست

  مثل گرید  حاال. داشتیبرم قدم یبهشت ن یچن در یوقت

. نداشت بغض. نبود یعصب  شان، یهمراه  یابتدا

 تا ابتدا از دور کی  را نگاهش. نبود هم یحرص

  جلوتر هرچه  که دیفهم و داد حرکت ری مس یانتها

 خواهد مواجه یتر کننده رهی خ یها ییبایز با برود،

  داد دل و شد همقدم همراهش مرد با  حرف، یب. شد

 که یافراد توک و تک. رو شیپ یبایز  ی منظره به



 یم توجهش جلب باعث گاه گذشتند، یم جا آن از

 و یخانوادگ یجمع در یبعض  دو، به دو یبعض. شدند

  جالب اس ی یبرا که ی ز یچ یول. تنها و تک بعضا

 یقیموس بلند ینوا با که بود  افراد یبعض رفتار بود،

 گرم یصدا! پرداختند یم رقص به  ،ی بندر و یمحل

 را وجودش تمام شد، یم پخش که  یآهنگ و ساز

 جا آن مردمان به دانست ینم. بود کرده شور غرق

 به بدهد دل ای ببرد، لذت آهنگ دنیشن از ای کند، توجه

  یبهتر ی جلوه  جا آن و پل  به که ینور پر ی منظره

 حرف و  دید یم چه آن ی سهیمقا با. بود دهیبخش

 پل جا، نیا دیفهم بود، دهیشن هاله از که ییها

 به  اصرار هاله که ییجا همان. است  خرمشهر

 به داشت تازه. بود نشده فرصت و داشت دشیبازد

  جالب شیبرا زیچ همه. داد یم حق انتخابش و هاله

 . کننده رهیخ و بود
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 و دختر چند که ییاطوارها از بود گرفته اش خنده هم

 یم نشان  خود از آهنگ  تمیر با موزون جوان، پسر



  یبوها. بود شده پل خود ی  منظره مسحور هم دادند،

 تمام بود حاضر که دیرس یم اش شامه  به زین یخاص

 و بزند قدم  جا آن فقط اما  بخرد جان به را  هوا یسرما

 به تشان،یموقع و یحام  به توجه ی ب. بزند لبخند

  قدم بود، کرده جلب را  توجهش ابتدا از که یسمت

  و حظ از پر صورتش شد، که کشینزد. چرخاند

 و وشمشادها ها نخل از شد یم مگر. شد نیتحس

 که یجذاب اهانیگ و گل همراه ینییتز یها  درختچه

 سو و  بودند کرده قرق را بزرگ شط کی اطراف

 آب در نورشان انعکاس و  پل اطراف یها  چراغ یسو

 در گرفته  لنگر یبار یها  لنج برداشت؟ چشم شط،

 خود  یجا  که هم شط یرو  بر یسوار لنج و بندرگاه

  هیتعب ها لنج بر که ییها  چراغ با هم آن. داشت را

 در یرنگ  یها چلچراغ  سان به را ها  آن و بود شده

 وقت هر. داد یم نشان  باشکوه تاالر  کی  وسط

 .بگذرد یسوار لنج از بود محال بود، یگرید

  یلبخند با سوتر آن یکم که  یرمردیپ به افتاد چشمش

  شکشی پ را نرگس یها  گل از یا دسته  مهربان،

 یب  رزن،یپ ی موها  یدیسپ.  کرد یم همراهش رزنیپ

  شیها لب بر  نشسته لبخند و آورد یم ادشی به را یب

  احساس فاصله نیا از را  نرگس عطر کرد حس. زین



 یم شور پر را وجودش  رزن، یپ بلند ی  خنده. کند یم

 رها و بلند ،یتیمحدود و بند و دیق هر از فارغ. کرد

  یم دهان مقابل دست ن،یریش و نرم و دیخند یم

 یم گم شیصدا و دیخند یم او. دیخند یم  باز و گرفت

  از زیلبر. کرد یم عشق اس ی و یقیموس ینوا در شد

 یصدا که بود دو آن ی نفره دو یایدن غرق شوق،

 . دیشن گوشش  کنار را یحام

 شوتت رمردهیپ ،یبود مرد اگه دا،یش  نگاه نیا با_

 !شط نیهم تو بود کرده

.  شد منظورش متوجه اما خورد یا  کهی دخترک

  خجالت. کرد یم نگاهشان  چشمش و دل تمام با داشت

 یپران مزه و  یشوخ جواب ،یحام به اعتنا یب اما زده

 . نداد را اش

  ؟!طرف  اون از میبر_

. کرد نگاه دستش ریمس به فقط اسی و  دیپرس سوال

 خالف بر اسی اما بود  شط ی هیحاش به اش اشاره

 .کرد کج پل سمت به را راهش  او شنهادیپ

 را تنش. بود پل یباال رفتن هدفش آمدنش، اول از 

 .برداشت قدم و دیکش آغوش در شتریب



 از سکوتت، و کردن کج راه کنم فکر دارم دوست_

 !یشد جا نیا یفته یش و ستی ن یلجباز سر

 بود ییجا نیچن در شد یم مگر. بود شده فتهیش حتما

 یم چشم و ستادیا یم  پل یباال. نشد عاشقش و

 یم خود یسو به را همه که یا منظره به دوخت

 راهش و نراند  لب بر یحرف حالش نیا  از اما. خواند

 دو هر و شد  خیم شیپاها د،یرس که پل ی باال . رفت را

 بر تا شدند الیخیب را دورش ی دهیتن  حصار دستش

 مقابل یا منظره عجب. شوند ستون پل ی وارهید

 چه  یعبور یها لنج ! بود شده میترس  چشمش

  باال، آن از جا، آن. بودند دهیبخش شط به یشکوه

. بود سردتر  هوا اما دیرس  یم نظر به باتریز  زیچ همه

 یم سردتر و سرد لحظه هر و دیوز یم یسرد باد

 .شد

  ی غنچه نینش گوشه لبخند، و بود برداشته قدم نرم

  از یحام و داشت یبرنم چشم  منظره از او. بود لبش

  را آخرش زور  بکند، را آخرش یتقال بود قرار! او

. برساند دخترک گوش به را اش یاصل حرف و بزند

 فرصت بود گفته رضا  آخر،  فرصت بود گفته پدرش

 یب رد،ینگ  جواب اگر دانست یم اما خودش  آخر،

 .دیبخش نخواهد را خود شک



 

 یبخور   یزیچ هی نییپا  اون میبر ایب. اسی سرده_

 .یش گرم

 .نه حرف اما زد  پلک دخترک

  باال نیا  یخواست هروقت تا و میگرد یبرم بعدش_

 . میمونیم

  قدر آن. بود کشینزد. نخورد تکان و زد پلک دوباره

 اسی به دهانش از دهیدم بخار زد، یم حرف  یوقت که

 که شد  یم نیا از مانع  یحس کی اما دیرس یم

  باال اش نهیس در تپش پر قلبش . ستدیبا دورتر  دخترک

  یصدا یحام  دیترس یم  و آمد یم نیی پا و رفت یم

  گاز داخل از محکم را نشیریز لب. بشنود را کوبشش

  اگر که.  بودنش یچادر بابت  کرد خداراشکر و گرفت

 جان بر که هنگام نابه یا رعشه و لرزان یتن با نبود،

 . شد یم  رسوا حتما بود، افتاده دلش

 !  اسی خانوم_

 از تندتر که یا نهیس دوباره و او یصدا دوباره

  نیا بود آمده شی پ بارها. شد یم نییپا  و باال شهیهم

 اما رایگ یصدا نیا ی  مردانه تن دنی شن و یکینزد

 هم فکر یحت بود؟ دهینرس حس نیا به وقت چیه چرا



 نیا دلتنگ ها مدت او گذشت دلش از یوقت  نبود الزم

 .او با بودن کینزد و بودن یحام با. است بوده بودن

 !کنم  فکر اشتباه تو درمورد نشده وقت چیه_ 

 نگاه. نشنود که نبود یجور  اسی پوزخند  یصدا

 بند را دستش هم او که یحال در د،ید که را دخترک

  و بود شده خم نییپا سمت به و کرده پل ی وارهید

  گردن اسی سمت به کج بود، ها لنج به ابتدا نگاهش

 .گرفت سر از را حرفش و دیکش

  از سکوت، در یدار کردم فکر که بار هی نیا جز_

 !  هیلجباز سر از شهمه نگو ،یبر ی م لذت جانیا

  و سکوت با  شب آخر تا تواندیم کردیم  فکر که اسی

 نیا با برسد، خدمتش به  و دهد آزار را او ییاعتنایب

  ساکت شتریب که. کند تحمل شتریب که  نشد ها حرف

 .نکند اعتراض که بماند،

 

 نه _و _نود_و _ستیدو_پارت #

 

 موردت در چوقتیه که گفت یم داشت رو کدام با

 بود یبود؟عصب باور نی ا بر چطور ام؟ نکرده اشتباه



 دعوت و یپ در یپ قیعم یها نفس با  بود محال و

 .ردیگ آرام آرامش، به خود

 یها چراغ داشت و بود  دوخته باال به را  نگاهش

 تا دو دو سرش در و کرد یم نگاه را پل سقف یرنگ

 و دیبگو کجا از و دی بگو چه که کرد یم چهارتا

  قرار صورتش یجلو یحام صورت که دیبگو  چطور

 . گرفت

 ؟ ییکجا معلومه! اسی خانوم  باش ما با_

 مرد  چشمان در قفل چشمانش اما آورد نیی پا را سرش

 خورد، گره هم در که نگاهشان. بودند شیرو شیپ

  حرف پر چشمان به کرد یسع وجود تمام  با دخترک

 یکینزد به  همه از مهمتر و اشیذات  یمهربان و او

  لحن نیتر دلخور با پس. نکند  فکر شاناندازه از شیب

 . داد را او نیشیپ نطق جواب و گشود لب ممکن

 ،ینکرد فکر اشتباه درموردم وقتچیه یگی م چطور_

  باورت به که یوقت قایدق و  لحظه نیتر خاص  تو یوقت

 بود، وسط دومون هر یپا که یوقت همون داشتم، ازین

 .یکرد فکر اشتباه درموردم و یکن باورم ینتونست

 بوق و شدند  یم رد پل یرو از پرشتاب ها نیماش

 ینم انگار دو آن اما.  بود کننده کر  بلندشان یها



.  بود یعصب  اسی. دندید ینم  را خودشان  جز و دندیشن

 کرده خی هم تنش و رقصاند یم هوا در را  چادرش باد

 . کند داغ بود شده باعث تیعصبان اما بود

  فکر اشتباه ،یکرد فکر درموردم گم یم دارم االن_

  فکر یحت  لحظه اون کنم یم حس یگاه یول ،یکرد

 . ینکرد هم

 بود نمونی ب که یراز و الیدان و من و یبست چشاتو

 .یقاض یشد  هوی و هیدار رو یختیر رو

 و او ری دلگ چشمان و  اسی تیعصبان به توجه یب

  زد، یم رونیب صورتش ی   همه از انگار که یحرارت

 ادامه دینبا کرد ساکتش و گرفت او مقابل را دستش

  منشا سر  که را یزیچ کرد یم شروع  دینبا. داد یم

 .بود مشکالتشان تمام

.  کن تمومش جا، نیهم ! اسی نگهدار جا نیهم_

 اسم پل، ن یهم یرو آسمون، نیا ریز جا، نیا امشب،

 ! خودت و  خودم جز زبونت، رو نشنوم رو یشکیه

 . خودت و خودم جز وسط،  یارینم رو یکس چیه

 نفسش به نفس که ی دختر قرار یب. بود قرار یب

 و کردیم گله اشی مهر یب از داشت و بود ستادهیا



 لیدل که یلرز. دیلرز یم داشت درون از دخترک

 . داشت سرما به نسبت یتر یاصل

  بود، که حال  همان در و  کرد او چادر بند را دستش

  بگو رو هات هیگال رو، حرفت بده ادامه حاال: زد لب

 .شنوم یم

 

 تکان او یرو از هنوز که ینگاه همان با اسی

  ،یوقت هر از تر یجد و داد تکان یسر بود، نخورده

  مخالفتش و بود او مخالف هم بار نیا. زد را حرفش

 یم یحام سهم شهیهم که یخروش با. فهماند او به را

 !کرد

 یهمه  یوقت کنم تموم رو یچ کنم؟ تمومش  چرا_

 یدار توقع که ه ینیهم لشیدل ما  نیب اتفاقات

 . ینشنو درموردش

 

  یحام  اما باشد یرحم یب تینها دیشا دانست یم

 یوقت بماند مسکوت یز یچ  نیچن داشت توقع چطور

 دو؟ هر یزندگ به بود خورده گره



 شده رو برات دلم دست بگم، یزیچ که نیا یب من_

 ... تا یکن کمکم یخواست بخوام، کمک که نیا یب. بود

 .دیگز لب

 که یسال دو یهمه. خوام یم که یاون به برسم تا_

 یبرم روز هی که داشتم رو نیا استرس من ،ینبود

  دلم. یگ یم  همه برا رو من ی رفته لو راز و یگرد

 اما یکن یم فراموشش و ره یم ادتی بود خوش

 .بوده باطل المیخ دمی فهم و یاومد

 

 و داشت یبرنم  او از چشم و زد یم دو دو چشمانش

 .بشنود را شیها حرف تا بود مانده  هم یحام

  یرو به داشتم یسع من که ییروزا  اون ی همه_

  نیا یب که یبود شده کی نزد بهم یجور ارم،ین خودم

 بخوام، که نیا یب. محرمم همرازم، یشد بخوام، که

 ...و  نشکنه دلم تا  همراهم یشد

 .زد پس را اشک و لحظه  کی قدر  به بست چشم

  حرف هم با م،یبود هم با  که ییها لحظه اون دیشا_

 اسم به بعدها و همکار دوتا اسم به لیاوا م،یزد یم

 هی یکرد ینم  فکرشم م،یاومد یم و میرفت  یم همراز



 رو،  فکرم ی همه. یکن پر رو سرم یهمه  روز

 ... یحت   رو، حواسم

 اما شرم از شود یم  سرخ صورتش دانست یم

 !رو قلبم: افزود

 

  عقب یکم د،یوز یم که  یباد ی واسطه به چادرش

 اوج در و  دیکش جلو دست کی با را آن. بود رفته

 .داد ادامه را حرفش  یریدلگ

  از بود شده خشک چشمم ماه چند و سال  چند من_

 که یآدم وقت چیه دیشا که یاخونه  به  اتاقم ی پنجره

. کنه فکر بهم  بارم هی نخواست نشستم، یم منتظرش

  زدم یم  حرف خودم با ها سال و روزها اون تموم

 نهیآ تو اون، یجا نوشتم یم خودم یبرا . اون یجا

 و بودم رضا عاشق من. اون یجا دمید یم خودمو

  اما بودم شده اونم جذب بودمش،  دهید رضا با که انقد

  مثل. دید یم  رضا که د،ید  یم یجور همون منو اون

! شد دیشا که داشتم قلبم یگوشه دیام هی! خواهر هی

! شد خواستم  یم من که یاون! شد یا گهید جور دیشا

 رضا یحت ا ی نخواست، اون ای نخواست، خدا. نشد اما

 منتظر سال همه اون. نشد یول. دونم ی نم نخواست،



 یحس چیه دمیفهم که ی وقت درست و  بودم جهینت هی

  نه. دیکش پر حسم شد، دی ناام دمیام یهمه نداره، بهم

. کنم فکر بهش خواست یم دلم گهید نه شدم متنفر

 تو دمید نداشتم رو انتظارش اصال که روز هی هوی

  ی پنجره ی حت نه و اونه از یخبر نه دلم، تو و سرم

 چرا؟ یدون یم. خودش سمت کشونه یم منو اتاقم
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  و باال که  ییگلو بکیس  و یحام حرکت یب صورت

 با. است دنیشن  منتظر  داد یم نشان شد، یم نییپا

 ! ولع

 م خانواده با. بودم قهر رضا با که یروز دو همون_ 

 با اما. شتریب خودم با بودم، قهر محل هی با. بودم قهر

 همون! ها یکن ینم باور رو نایا دونم یم! نه... تو

 من اما. ینکرد  باور رو  هام حرف روز اون که جور

  قدر همون دم،یبر الیدان از ییهوی که قدر همون

 همه. کنم  فکر شتریب تو  به نمیبش خواست دلم ییهوی

 به کرد یم مجبورم هیسا که ییها ساعت ی

  با یلجباز سر از کنم، فکر تر یجد تی خواستگار



 خاطر به بودم کرده قهر و اتاقم تو بودم دهیچپ همه،

 .نداشتن بهم که یاعتماد

 . زد یتلخند و دیلرز لبش

  شب واسه  یحت... که بودم شکسته دل همه از انقد_

 همون قایدق! دمینخر هم لباس هی  م،یخواستگار

  یم خلوت خودم  با هربار دردا، اون تموم نیب لحظات،

 که یاعتماد دمید یم کردم، یم یقاض  رو دلم کردم،

 .مهمه برام مخانواده نظر مثل درست ،یداشت بهم تو

 .دندیلرز یم هم ش یها لب حاال

 یحت. شدیم  تکرار گوشم تو ونیم در  یکی حرفات_

 با. اسی ی زد یم صدام  خودت لحن با  که رو ییوقتا

 قیرف ما. شیدیکش یم حرفت ته که ی" نیس" همون

 که یبود یکس من واسه تو. میبود  همراز. میبود

 عادت سر از یکن یم فکر. بود نبود،  یشکیه یوقت

 الیدان به. بودم نکرده عادت تو به من . نبود بود؟

  اما بکنم دل اون از تونستم چون. نه تو  به اما! چرا

 تدلبسته یول  چوقتیه نبودم ت وابسته من. نه تو از

 ؟یکرد کار یچ تو و بودم تدلبسته ! چرا



  از بعد یحام  یها لب. بود گرفته لرز را شیسراپا

  ییآوا انشانیم از و خورد  تکان ها حرف نیا ی همه

 .آمد رونیب اسمش به هیشب

 ! اسی_

 نیماش تند مرور و عبور به کرد؟ یم  بس مگر اما

 : دینال بغض با. بود توجه یب هم  یگذر یها

 به بودن سادهیوا همه یوقت طیشرا نیبدتر تو_

 اون ی جهینت بودن منتظر همه یوقت تماشا،

 و یکرد رهام هوی آبرو، حفظ  عامل بشه یخواستگار 

 سر از بوده،  یپناه یب سر از تو به حسم یگفت. یرفت

 حرف االن ؟یچ االن. رشمیدرگ که یت یموقع از فرار

  بحث باز شده  باعث یچ االن ه؟یچ  حسابت

 من مگه ؟ی کن مطرح جمع تو رو دوباره یخواستگار 

 همون. اسمی همون من هنوزم. نشدم شدم؟ عوض

 ...پس. شکسته دل پناه یب دختر

 یم چطور.  دهد ادامه نداد اجازه و دیدو حرفش انیم

  دخترک یوقت دیشن ی م و کرد یم تماشا  و ستادیا

 افتاد؟ یم پس داشت

 . نیماش تو میبر ایب. اسی یلرز یم یدار_

 . بود انداخته نییپا که ی سر و بود سکوت جوابش



 میبر هم با  ایب. بذارم تنهات جا نیا تونم ینم من_ 

 . یلرز یم یدار. یبخور  گرم زیچ هی نییپا اون

 

  یعصب را نفسش یحام. نخورد تکان هم نچیا کی

 نیماش حرکت  به بود اعتنا یب هم او و دیدم رونیب

 اس؟ی بود یچ من از  توقعت تو: گفت ظیغ با. ها

 من یجا اگه بگو  و باش انصاف با کم هی. بگو خودت

  ؟یکرد یم  کار یچ یبود

 دست در را چادرش د،ید گر ید سمت را نگاهش یوقت

 . زد صدا را او و گرفت

 ...  کن نگام. منو نیبب... اسی_

  بود شکسته اشک. کرد  نگاهش و داد تکان سر آرام

 .دید را اشکش برق یحام و  چشمانش در

 .برات مردمیم که یمن از بود یچ توقعت_

 ! برات رمیمیم که: افزود  و داد تکان را چادرش

 اس؟ی بود یچ

 که یحس سر از بار نی ا. دیلرز شتری ب و نزد یحرف

 .بود خورده چیپ دلش یپا و دست دور



  رو، من دمی ترس. یبود یط یشرا بد تو تو  موقع اون_

 .یباش دهید حلراه نیآخر  رو، عالقم

 که یمطمئن کجا از ؟یترس ینم االن: دی پرس  تیجد با

 جلو؟   یاومد باز که ؟یشد سمج

 .داد را جوابش صادقانه. نزند لبخند نشد

. طور نیهم خودمم به. دادم زمان بهت چندماه  خب_

  واسه بهونه نشه هم یقبل رفاقت همون که موندم دور

  رو نداشتنت حسرت شتری ب و نمتیبب روز هر که نیا

  دور. کردم نگات  و سادمیوا هم دور همون از. بخورم

 که یاجه ینت به مشهیهم بودن با ینش مجبور که شدم

 یم االن اما هیخودخواه. یبرس باشه اشتباه دیشا

  خودت. سمتت نبوده هم یاجبار . ستی ن یبیرق دونم

  حرفت بازم ،یدور همه ن یا بعد یوقت. فکرت  و یبود

  حرف به خواست دلم منم  ،یکرد تکرار رو حست رو،

 . جلو امیب هم دلم یپا به پا. بدم گوش دلم

 نه؟  بگم اگه_

  چشمان در رهیخ. رساند  سکوت به را مرد  لحظه کی

 لبخند رنگ به لبش کم کم و کرد مکث دخترک،  تبدار

 .درآمد

 !نه ی بگ یتون ینم! نه یگ ینم_



 ادامه تا نزد  یحرف اما کرد نگاهش تر یجد دخترک

 .دهد

 یوقت نه، یبگ  و یکن نگاه  چشام تو یتون یم چطور_

 نفسم به نفس آسمون، نیا ریز پل، نی ا رو جا، نیا

 ؟یکنیم نگاه چشام تو یدار و یسادیوا

 باال ییابرو با و کرد ریاس او چشمان در را چشمانش

 . منتظرم! یتون یم اگه نه بگو: گفت پررو برده،

  جوابش. دخترک یها لب به دوخت را نگاهش و گفت

 . اسی لب ریز یجمله  شد

 !ادهیز  روت یلیخ_

 به سرش که یحال در خودش بلند اما کوتاه ی خنده و

  لحظه همان. دیخند یم صدا پر و بود شده پرت عقب

 در احساس هرچه با  و آورد جلو  را سرش هم

 لب دهیشور دخترک، چشمان در رهیخ  بود، وجودش

 ! عاشقته بد پررو، نیا: زد

 .گرفت رنگ شی ها گونه و زد  پلک دخترک

 یبد حیترج که نیا مگه. نییپا اون میبر حاال_

 .نیماش ری ز میبر ای میببند لیقند جا نیهم  ای جفتمون

 



 *** 

 

 ک ی _و_صد یس_پارت #

 

  از ش،یها دست تا فشرد دست در را نخودش ی کاسه

 یم نگاه اشتها  با را حرارتش. رندیبگ جان آن یداغ

 که هم طعمش . دییبو یم لذت با را عطرش و کرد

 با را درونش قرمز فلفل درشت یدانه. بود معرکه

: دیپرس بار نیچندم ی برا و گرفت ی باز  به قاشق

 بود؟ یچ اسمش یگفت

 ! لبو لب_

 یم فکر من لبو، لب زد یم داد داشت یجور هی_

 ! میبخور لبو قراره کردم

 ؟ یندار دوست پخته نخود_

. س خوشمزه یلیخ نمیا! ندارم دوست  لبو اتفاقا نه_

 !کرده شتری ب رو گرماش و هست هم تند که خصوصا

  بخور هم تیی چا ایب. نشده سرد تا بخور زودتر پس_

 .یش  گرم یحساب



 با. چرخاند اسی مخالف سمت به را سرش و گفت

 یم حس یخوب به آن  در خنده مانده  ته که ییصدا

 : گفت شد،

  معالقه مورد دختر یوقت کردم ینم فکر وقتچ یه_ 

 شم مجبور کردنش گرم برا لرزه،یم سرما از داره

 ! بخرم نخود و یچا

  بود، دهینوش که را شیچا از یکم ی جرعه متعجب،

 مگه؟ چشه نایا ؟!یچ یعنی: گفت و داد فرو

  و دیچرخ یم صورتش در  حیتفر با داشت یحام نگاه

 را مقصودش دخترک. دی رس شیها دست به هم بعد

 همان با اما یحام. شد  سرخ پا تا سر از و دیفهم

 :زد نق و گرفت آسمان یسو به سر گشاد، لبخند

 یبست رو پامون و دست  یجور نیا نبود حقش یول_

 !میکر اوس

  شده داغ حاال و انداخت ریز به سر خجالت  با اسی

 شیبرا که ییها حرف نیا و یکینزد نیا از بود

  یحام کنار یوقت داشت راه  کجا سرما. داشتند یتازگ

 :زد لب هدف یب بود؟ عالم پناهگاه نیتر امن بودن،

 روقته؟ید خونه؟ میبر_



 . داد را جوابش غره چشم با یحام و

 جوابم؟  هی لنگ هنوز من یوقت  میبر  کجا_

 و بود نیی پا سرش. دیند اسی را اش غره چشم اما

 .گفت ینم یزیچ

  اس؟ی_ 

 . بود متکلم باز یحام و فشرد لب شتریب او

 !اسی خانوم مونیزندگ سر میبر  بده بله هی_

 د،یشن یحام اما آرام شیصدا و بود ی طوالن مکثش

 .ترسمیم: گفت یم لب ریز که یوقت

 ؟یچ از: دی پرس و محکم  و یجد یحام

  یزیچ زد، یم که یحرف.  کرد نگاهش و کرد بلند سر

 که یوقت یحت. بود کرده فکر آن به ها مدت که بود

 .یحام بودن از بود دیناام

 شه باعث و کنه ریدرگ رو  ندهیآ گذشته، که نیا از_

 ...یچ همه

 نیا تا شد مانع و ربود او از را زدن حرف یگو

 .شود نفرشان دو هر آزار باعث نیا از شتریب بحث،

 ،یداد رو بله کهنیا بعد از نهیا ممیتصم من_



 همون تا االن از هم، با ما. اسی تو با. کنم یزندگ فقط

 و فکر یچ  هر بسه. بشه ساخته قراره که یا ندهیآ

 . بوده حسرت

 و آرام د،یکش خود چشمان به که را دخترک چشمان

  نخوردم حسرت یچیه  برا عمرم تو  من: گفت نرم

 و نیتر تنها شد ماه چند نیا تو تو نداشتن اما. اسی

 .میزندگ حسرت نیبزرگتر

. گرفت باال  را آن و بست لیدخ چادرش به دوباره

  حالت نی تر صادقانه با.  خود صورت کی نزد ییجا

  نخوام که شناسم یم رو خودم انقد من: گفت ممکن

  یم خواب هی حد در فقط که یا گذشته سمت برگردم

 دونم یم  و. گذشته و شده رد که یاتفاق هی. دونمش

 یاتیفرع محاله که شم  یم یزندگ نیا ری درگ یجور

 اس؟ی باشه. کنم شیقات

 

 را یحرف نی چن  چشمانش در رهیخ تیجد نیا با یوقت

 محال مرد، نیا که نکند باور شد یم چطور  زد، یم

 دهد؟ جا شان یزندگ در را گذشته از یرد  چیه است

 ...اسی بگو بهم_



 خورده را شیچا. نداد  یجواب اما کرد نگاهش یکم

  ی هیحاش در  و شد بلند. هم  را اش پخته نخود و بود

 ستاد،یا کنارش که یحام . برداشت قدم شط ساحل

 .بود پاسخ منتظر هنوز

 ...اسی_

. ستادیا ن یماش کینزد  و دیبخش او به را چشمانش

 قیدق اس،ی. هم بعد ی قطره  و دیچک باران  یا قطره

. رفت جلو  قدم کی و کرد نگاه یحام به قیعم و

 .گشود لب از لب که بود در ی رهیدستگ بند دستش

 چیه. نکن رها  آدما ی هیبق  نیب منو گهی د وقت چیه_

  کهن یا فکر  از من. بودن مخانواده اونا اگه یحت. جا

  یم... هم و ترسم یم هم ،یستین نم یبب و برگردم

 .رمیم

  جوابش ی حام. نشست ی صندل یرو و کرد باز را در

 .بود گرفته را

 

 *** 
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  یها کارتن یرو  گلخانه در  را یخال یها  کارتن اسی

  تا ندیبچ  را ها آن مرتب بود مراقب و  داد جا گرید

 با را ها آن  آمد، یم که  سبحان. نشوند ریجاگ  یلیخ

 نیچندم یبرا اش یگوش  امکیپ یصدا. برد یم خود

 را آن زود قبل، دفعات برخالف بار نیا و شد بلند بار

  شخوانی پ یرو یگوش سمت ینگاه  مین. نکرد باز

 در را نیزم  بر ختهیر  یخال یها لونینا و انداخت

. نباشند پا و دست ریز  تا ختیر یا  زباله ی سهیک

 که بردارد را  یگوش تا رفت شیپ  شد، تمام که کارش

  و شد خم. شد متوقف  و کرد احساس پا ریز  یزیچ

 و رفته ش یپا ریز زیت نوک  و زیر یخ یم. کرد نگاه

 . بود کرده پاره را جورابش

 

  را جوراب و  جوراب از را خیم و نشست نیزم یرو

 کنان غرغر هم حال همان در د،یکش رونیب شیپا از

 ساعته  دو شوهرت، به  میسپرد کار دونه هی: گفت

  یم جمع  رو شاهکارش ی مونده جا  به آثار میدار

 مگه چقد  تابلو دونه چهارتا و ساعت  هی آخه. میکن



  ره یم خیم هی م،یر یم ی ور هر که داشت الزم خیم

  جامون؟ هی

  یشانیپ به یدست  نداشت، نا یخستگ از که هیسا

. زد کنار را صورتش  بر دهیچسب یموها  و دیکش

 اسی یگوش یصدا دوباره که بدهد یجواب   خواست

 هیسا. زد چنگ را اش یگوش و دیپر هم او و شد بلند

 یکس سر بر را  حرصش دیبا و دید را بودنش هول که

  است، امکیپ هم باز که ن یا به فکر با کرد، یم یخال

. شود یخال تا کرد وجودش خشم یقربان را خواهرش

 جا ن یح و برداشت یتند با را بلور یها کاسه

 :گفت ظیغ با بوفه، در دادنشان

 . امیپ فرت  و فرت یه بابا گه یم یچ گهید نیا!  اه_

 به نه داره، به نه هنوز. خدا  به هیزیچ خوب خجالتم

 .باره

 من شیپ شب دو! خانوم  هیسا بار به هم داره به هم_

 ؟یعنی نی دیند چنار درخت اندازه گل دسته اون با رو

 

  بود شده. شود رها دستش از ها کاسه بود کینزد

 او و بود خط پشت یحام! یا سکته  آدم کی هیشب

  بخواهد اسی از مرد شد  باعث حرفش.  بود دهینفهم



 کند ادب عرض هیسا به  تا بزند پخش ی رو را تماس

 . شود ش یپاسخگو و

 اسی ادیز ت یعصبان و باز دهان همان با  که یا هیسا

 !  زده زنگ یگ ینم چرا : زد لب و  رفت نشانه را

  بال بال همه آن یوقت نداشت  شیبرا  یجواب اسی و

 . بود دهیند او و بود زده

 

  ییصدا با.  ببازد را خود بود محال و بود هیسا او اما

:  گفت کند، پنهان را حرصش کرد یم تالش سخت که

  وسط کاج یبود برداشته ادمه،ی خوب  اتفاقا نه

 ! یخواستگار  یبود آورده  رو خونتون

  انقد رضام واال خانوم؟ هیسا  هیچ رتی گ گهید پس_

 .شه  ینم ما چیپاپ

 یحام را اش خنده یصدا و افتاد خنده به اسی

 بزند، یحرف کند فرصت هیسا که  نی ا از قبل.دیشن

  زنگ! اسی خانوم ینداد  جواب که اموی پ: گفت یحام

 که ی حاضر . اونجام گهید ربع هی من بگم زدم

 بحمدهللا؟ 

 ؟یا یم االن_



 .گهی د راهم تو_

 .  منتظرم ایب حاضرم آره_

 .  دیکش شانه و شاخ شانیبرا دوباره هیسا اما

  یخوا یم.  مونده کار یکل  هنوز حاضرم؟ ویچ  یچ_

 ؟یبر  یبذار تنها دست رو من

  هیسا یپاسخگو  دوباره د،یشن که هم را نیا یحام

 .شد

  دونم یم. خانوم هیسا دارم رو تون خونه آمار من_

 مونده، دیگیم که ییکارها نیا از تا سه دو فقط

! بوسه یم رو خان سبحان دست اونم که نه،یسنگ

 و میکاردار یکل که کن یراه رو بنده خانوم  اجالتا

 .کم وقت

 

 اسی از و شده تنگ حرف نیا دنیشن با هیسا چشمان

 برداشت فونیآ یرو از را یگوش هم اسی. گرداند رو

 :گفت یحام  به یسرسر و

 . نییپا ام یم بزن تک ه ی یاومد پس.  حاضرم من_

  ییجا تا میبر یم رو اون.  باهامه هم هاله فقط باشه_

 .میر یم بعد و



 یکل با هیسا یوقت نشد یحام ی جمله  متوجه قیدق

: گفت فقط فکر یب پس. کرد یم کار تند تند داشت اخم

 .شد قطع تماس هم بعد و باشه

 .هیسا متلک با شد  همزمان کردنش یخداحافظ

 !بهش ید یم آمار یچ همه از نشده یچی ه چه_ 

 .آورد در را یحام یادا کج، یدهان با و

 ! نهیسنگ تاش سه دو فقط_

 .شد معترض او به و دیگز لب اسی

 کمک  مونده، ایچ دیپرس خب ؟یچ ی عنی. هیسا ا_

  یخاص کار و نه گفتم منم ارم؟یب رو هاله نیخوا ینم

 .نمونده

 

! ادیب یگفت  یم اگه خواهرش از اومد یم کم حاال_

 چرا ه؟یچ  واسه عجله همه نیا فهمم  ینم من اصال

  گذشت یم من یعروس موندن یم هفته هی هولن؟ انقد

 . جلو اومدن یم بعد تموم،

 خوب  یلیخ اسی. گذاشت سر یرو را ساعدش یعصب

  پشت از و  ستادیا کنارش.   کرد یم درک را استرسش

 .  دی کش آغوش به را تنش  سر،



  شوهرت هاتم جوش و  حرص نیا از ذره هی بده_

  اون یهرچ.  که ادینم کم ازش  خودت قول به. بخوره

 .  یکش یم  رو خودت جون از دور یدار تو  لکسه،یر

 جا نیا کرده ول رو  من. رسم یم  اونم خدمت_

 ... رفته

.  رضا سراغ بره شیفرستاد خودت. زمیعز! هیسا_

 بندازه؟  دیجد ورق رو نتیکاب نیا کف ادیب ینگفت

 

  یآرام هق هق و هیسا ی  شکسته بغض شد جوابش

 مثل و بود گذشته خانه گرفتن از هفته دو. کرد که

.  کرد یم  کار وار الکـپشت  ش،یپ یروزها  ی همه

 یبرا کنند کمکش بودند کرده اصرار گران ی د هرچه

 و دیتراش بهانه یه  کارها، انجام و خانه دنیچ

 .بکشد طول شتریب زیچ همه تا کرد رد را تعارفشان
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  کندن دل و رفتن تا  گرفته، اش خانه لی وسا دنیچ از

 پدر نبود. رضا ییتنها درد تحمل تا ،یپدر  ی خانه از



 و بود چشمش  خار  یجور  بد روزها نیا هم مادرش و

 تا که یا اندازه به نه اما آورد یدرم را اشکش مدام

 تنها غم بر و زد یم زار درد با آمد، یم رضا اسم

 هنوز و بود اسی به دشیام. ستیگر یم برادر شدن

 یسرعت با  هم آن. کرد یم  عقد داشت هم اسی نرفته،

 اگر نبود دیبع د،ید یم اش خانواده و یحام از که

 . کردند یم  یکی هم با را  ازدواجشان

 

 خود سمت به را او. شد ستنشیگر متوجه که اسی

 کند، آرامش تا بزند یحرف کرد یسع هرچه و چرخاند

. افتاد ه یگر به هم او و نشدند باز هم  از شیها لب

 یم شهیهم یبرا و شد یم عروس داشت خواهرش

  یم مجبور که نیا اما هم به کینزد هم هرقدر. رفت

 از کم کند، سر او بدون  و ییتنها اتاقش در شد

 کند؟  عادت نبودنش به شد یم. نداشت شی برا بتیمص

 ها مدت تا نبود، اش یزندگ در یحام وجود اگر دیشا

 .ماند  یم شکنجه سان به شیبرا  ییتنها نیا

 



.  کند آرام هم را او تا دیکش صورتش به یدست هیسا

 نبود، یمادر که حاال! تر مسئول  و بود بزرگتر  خواهر

 . داشت یم هم را کوچکترش خواهر  دل یهوا دیبا

  خانتون ی حام االن ندارم حوصله خودتو کن جمع_

 چه مردک. کنه بارم نی ا واسه هم کهیت تا دو ادیب

!  نشده یچ ی ه هنوز انداخته راه هم یخانومم  خانومم

 !روشن رضا چشم

 بلند که در  یصدا و افتاد خنده به اسی ه،یگر انیم

 .دیخند هم هیسا شد،

 نیهم درست! هست هم زاده حالل بد، شانس  از ایب_

 دماغتم آب و یمن زون یآو تو که برسه  دیبا االن

 !خودت  زونیآو

 !یترس یم  ازش ستین_

. بترسه من از دیبا که اونه اتفاقا بترسم؟ دیبا چرا_

 وگرنه! یلشیذل چقد دمیفهم که سوخته تو واسه دلم

 یم یکار هی رضا، شیپ اومدن سوسه دوتا با که

 ! شهرش برگرده و کولش رو بذاره رو دمش کردم

 ! شهرش برگرده یک_



 به نگاه با. برگشتند عقب  به سبحان یصدا با هردو

  ی زده نم چشمان متوجه او  و افتادند خنده  به گریکدی

  سبحان  به را خواهرش داد حیترج اسی. شد هیسا

 .است بلد بهتر  را کردنش آرام او دانست یم. بسپارد

 رو مون همه ی رهیش که  ابیدر رو خانومت ایب فعال_

 ! دنشیچ اثاث نیا با دهیکش

  ده ،یبود  جا نیا ساعت  دو! تو یحال  کمک چقدم_

 .بود یگوش  اون تو سرت همش! ینداشت ییکارا قهیدق

 را سالمش جواب. شد وارد و زد در به یا تقه رضا

 .رفت  سمتش به اسی و دادند  خواهر دو هر

 . یاریب  رو لتیوسا کنم کمکت من میبر  ایب رضا_

 رو بلند هم طور همان. بزند  یحرف رضا نداد مجال و

 شب باز من. رو خودت نکن  تیاذ ادیز: گفت هیسا به

 ! کنم یم خرجت ییکارا گهید  قهیدق دو امیم

 ! شعوریب یا دهیند شوهر که حقا شب؟ تا  یرفت یعنی_

  و خود سر  پشت هم را در و ماند جا بر اسی ی خنده

  شناخت یم که یکس هر  به شهیهم هیسا . بست رضا

 یم یکردن فکر چیه یب اسی اما زد یم را حرف نیا

  حضور ریدرگ  یجور وجودش کند اعتراف توانست



 یم او به حتما  ها متلک نیا ی همه که شده یحام

 !بس و است نی هم محض قتیحق و چسبند

  رفتن؟ کجا نایا: دیپرس  سبحان شد، بسته که در

 . دیخند  طنتیش  سر از و زیر

 دوتا ما خواستن که خودشون با کردن فکر یچ نیبب_

 !  میبمون تنها

  اما. کرد یم تکرار را  او خـود یقبل حرف داشت

. کرد  نگاهش تر قیدق لبخند، یا ذره یب سبحان

  ینیسنگ ریز که او و  دیایب حرف به تا ماند منتظر

 دستش دستمال کند، کار درست  توانست ینم نگاهش

 . نتیکاب به داد ه یتک  و انداخت نکیس در را

 . کم هی بود گرفته دلم_

 بازم؟ _

 ! گهید شد_

  بابت؟ دفعه نیا_

   ؟یچ همه_

 مثال؟_



  دیبا رو یچ! گهید یچ همه. نداره مثال  که یچ همه_

 بدم؟ حیتوض

 تو و سهی خ  چشات همش روزه دوازده ده یوقت_

  ،ید یم من به یتکرار جواب هی هربارم ،یخودت

 ... یدار توقع

:  گفت حرفش انیم. رفت  جلو و کند نتی کاب از را تنش

  دلم یدون یم خودت که تو . گهید نکن  تیاذ! سبحان

 . گرفته یچ از

  در را نگاهش.  او نگران چشمان در شد رهیخ و گفت

 دل سخت مرتبش،  کوتاه   شیر از و گرداند صورتش

  ل،یسب و شیر مدل نیا ببندد شرط بود حاضر. کند

 به دست یوقت. کند ینم  بایز همه نیا را کس چیه

 را کردنش لمس ی بهانه دلش و دیکش صورتش

. کشاند پنجره سمت به را سبحان رضا یصدا گرفت،

 فرصت هیسا و داد پنجره پشت همان  از را جوابش

 جعبه دنید از. بزند او یدها یخر انیم در  یچرخ کرد

 کیک. زد  برق چشمانش بود، آن در که یکیک ی

  یها بشقاب و چنگال همراه  بود محبوبش یشکالت

 کیک به یناخنک لذت، با داشت. مصرف بار کی

 یب را دستش و شد چدهیپ کمرش دور یدست که زدیم



 گوشش در سبحان مهربان یصدا. داشت نگه حرکت

 . نشست

 !خانوم هیسا رو ت ییتنها نمینب_

 

 کیک خوب، یحال با. کرد پر را صورتش تمام لبخند

 در شتریب  حاال. برگشت طرفش به  و کرد رها را

 .بود رفته  فرو آغوشش

 ! خانوم هیسا  رو سرخت  یچشا نمینب_

 تمام رونیب از رضا و اسی بلند ی خنده یصدا

 را نفسش و زد پلک بار چند. کرد  پر را گوشش

 .دیدم رونیب

 باشن، تحفه تا دو اون ،یباش تو! ینی ب ینم گهید_

 !ینیب ینم

 . دیبوس را اش چانه یزیت  آهسته و گفت

 .  آمد پنجره پشت از رضا یصدا

 نیا اسی ا یب پسر، ایب خودت ؟یموند کجا ! سبحان_

 ! ستین کاره

 



 چهار _ و_صد یس_پارت #

 

  سبحان و  دیبوس را جا همان  چندباره و  دوباره هیسا

 به! ها من ی چونه نیا به یداد ریگ: گفت خنده با

  نیا داداشم عقب برو گفت یم بود گهید یک هر خدا

 ! زشته جاس

  یطنتیش با. دیخند یم  صدا پر که بود هیسا بار نیا

 اما شد  بلند شیپاها ی   پنچه یرو دوباره  شتر،یب

 خم او سمت به را سرش و کرد یدست شیپ سبحان

 کوبش یصدا  که دیرس یم دلش مراد به داشت. کرد

  عقب کنان  نوچ سبحان. پراند ازجا را دو هر در،

  به یگرید  یتقه. بود گرفته اش خنده هیسا و دیکش

 .رضا بلند یصدا  آن بند پشت و خورد در

 کم هی. خدا به میزد خ ی زمستونه، مسلمونا  بابا_

 !تر خالصه

 و شد خفه  سبحان آغوش در هیسا بلند یخنده یصدا

 نیا و رضا. فتدیب خنده به  هم سبحان خود شد باعث

 در سمت به هم با. بود  محاالت از زدن؟ حرف مدل

  خود یخنده  یسخت به اسی کردند، باز را آن و رفتند

 را خود ی بدجور  امروز، یرضا. کرد یم کنترل را



 دو هر گرفتن آرام باعث نیهم و داد یم نشان سرحال

 .بود شده خواهر

 آقا شهیم وا  خمی نمیبب رو تییچا و کی ک اون اریب_

 ؟ !سبحان

  و خواهر تا گرفتند فاصله در از یکم رضا،  حرف با

 ینیس در را  ها فنجان داشت هیسا. شوند وارد برادر

 .شد بلند یگوش امکیپ یصدا با اسی که دیچ یم

 

 اس؟ی کجا_

 .بود دهیپرس رضا

 .دنبالم ادیم داره که گفتم_

  بر گرانید مقابل را یحام نام دیکش یم  خجالت یحت

 نگاه یکس چشم در او از زدن حرف نی ح ای براند لب

  احساس به یپ نگاهش از گرانید و  گفت یم. کند

 را اش عالقه که نبود هیسا مثل او. بردند یم قشیعم

 :گفت عیسر سبحان. دهد بروز

 .صبح از ینخورد  هم ییچا هی ؟یعنی یبر  یخوا یم_

  اعتراضم تازه. گهید شماست خانوم یها  یخوب از_

 !براش نبودم کارا که داره



. نندازا من گردن خودیب: گفت  بلند آشپزخانه از هیسا

 یم پر پر دارم بگو ازت؟ کردم غیدر و  بود امکانات

 .نمیبب رو سوخته اهیس اون برم زنم

 به همه اما  کرد اعتراض سبحان هرکس، از شیپ

 هم یحام خود حضور در او و بودند آگاه هیسا اخالق

 :گفت تر محق پس. کند خطابش  گونه نیا بود ممکن

 چند صبح از  یدار خبر رضا اصال! خب گم یم یجد_

 داده؟  امیپ و  زده زنگ بار

  رضا. انداخت باال ابرو اس ی یبرا طنتیش با و گفت

 را چادرش خجالت با اسی که بزند ی حرف  خواست

. برداشت بود،  کرده زانیآو که را فشیک و کرد مرتب

 .شد  رفتنش مانع دوباره  سبحان

 مامان. گرفتم کیک من. یر یم یدار شما که باز_

 .خب  باال ادیب بگم برم بمون. فرستاده ییچا

 .ادیب نکنم  فکر. دونم ینم... آخه_

 .ارمشیم رم یم من.  شما نیبش_

 هم نه اگه باال،  میایم که اومد اگه. رمیم  خودم پس_

 داشته جون! هیسا واسه باشه سهمم. گه ید یچیه که

 !خداحافظ فعال! تنها دست باشه



 نشان و  خط  باز و انداخت باال شیبرا ییابرو هیسا

 .کند تشیاذ  یکم که دیکش

  از تر پررو یند بش رو. اسی رقصه یم نزده اون_

 ! من خواهر  شه نیا

 . دیرس دادش به رضا و دیپوش را کفشش

 برسون کتمیک. ادیب و بره بذار. هیسا نکن تیاذ_

 .گهید

.  ها تهیسوگول اسی هنوزم داره زور یل یخ  شییخدا_ 

 .ینیب ینم گهید بعد، هفته هی از رو من خوبه

 .دینشن  را شانیها کل کل یباق و بست را در اسی

 رفت، یم که یقدم کی هر و داشت یبرم قدم آرام

  لحظه که یحس از شد یم  رو و ریز وجودش ی همه

 در خود ی  طرهیس در را دلش و قلب شتریب  لحظه به

  باره کی به کرد ینم باور کس چیه دی شا. آورد یم

 یجنوب یرو سبزه پسرک  نام به احساسش  تمام

  روز چند از کمتر در احساس، نیا ی همه و درآمده

 از بازگشتش از. باشد شده گسترده شکل نیا به

 تماس از ر،یتاخ روز کی  با یحام برگشتن و آبادان

  زیچ همه اس،ی خود با یحام  و رضا با  یاعتماد یآقا

 او که شیپ دوشب از و بود افتاده تند دور یرو



 آمد  یخواستگار یبرا زی عز و خود یخانواده همراه

 مثل درست. کرد رییتغ اسی یبرا  زیچ  همه رنگ هم

  خوش قلبش در یگرید مدل کی که او داشتن دوست

 به هیشب ابدا بار، نیا ی خواستگار. بود شده نینش

 نبود،  مخالف چکسی ه. نبود نیشیپ  یخواستگار 

 بود اسی مهمتر همه از و  نبود جهینت نگران چکسیه

  مراسم یبرا خودش انتخاب و خواست با بار نیا که

 . شد یم  حاضر و کرد یم دیخر اش یخواستگار 

 

 پنج _و_صد یس_پارت #

 

  رخنه وجودش در هم ی شتری ب یایح  و شرم گرچه

 کند یم نگاه رضا به هربار شد یم باعث که بود کرده

 .شود ریز به سر و ندازدیب  گل صورتش

 و یحام  شنهادیپ با  مخالفتش، تنها که ییرضا

  عقدشان، گرفتن سر بود، خواسته نیا بر  او یپافشار

 خانواده که  یطیشرا در هم آن. روز چند از کمتر در

 گرشانید دختر ازدواج مراسم ریدرگ عروس، ی

 که هیسا و رضا. اصرارش و بود یحام  اما. بودند

 به را اش خواسته تا کنند مجاب را او نشدند موفق



 او با زدن حرف مسئول را اسی خود  اندازد، ریتاخ

  کرد یم مجاب  را اسی که بود او جواب... اما کردند

 .رشیپذ به

 که یوقت د یچیپ یم گوشش در مهربانش یصدا هنوز

 کن فکر درصد هی: بود گفته اسی حرف  برابر در

 یی  تنها و اون رفتن از دلت تو و رهی م هیسا یوقت

  یاشک چشات ممکنه که یوقت ای س،گرفته  خودت

 دستت. نباشم کنارت  من  ،یری بگ آروم  ینتون و باشه

  بگم بهت تا نباشه گوشت تو صدام. نباشه  دستم تو

! رفتیم دیبا  که آخر تا اول! غرغروت  خواهر الیخیب

 ! بابا بچسب رومن ایب

 بردن دل یبرا کالمش قدرت یول بود گفته یشوخ به

 کرده رو رویز را دلش. اندازه و بود یکاف دخترک، از

 که بود واداشته تکاپو به  را احساساتش یجور و بود

 تمام اعتراف نیتر سخت و داد کف از قرار دخترک

 :بود گفته. راند لب به  او نزد یراحت به را عمرش

ت چقد یدونست یم کاش_  !دارم دوس 

 یوقت گفت یم چه. بود دهینشن یحام از یجواب و

 دست نش،یقوان با عرف، و شرع و حرفش با دخترک

 به را او به دادن  پاسخ راه تا بودند بسته را او یپا و



 تر مهم حاال اصرارش، لیدل. کند موکول فرصت نیاول

 تا داشت از ین دخترک به که بود او گرید حاال. بود

 نیهم با را اش یقرار  یب و یدلتنگ یها  لحظه

.  بخشد امیالت شرمزده یها  نگاه نیهم و  کوتاه جمالت

  شانیها امیپ . بود دهیند را  او گرید لحظه آن از اسی و

! نه ،یحضور اما. هم را  شانیها تماس داشتند، را

 با. شود برو رو او با است قرار چطور بود مانده یحت

 را نیا شک یب بود، شناخته او که یپسر ؟!رو کدام

 !آوردی م شیرو به

 

  یزیچ نیاول ،یحام خندان صورت کرد، باز که را در

 داشت و نیماش در به بود زده هیتک. دید که بود

  و گرفت تیعار به او از را لبخندش. کرد یم نگاهش

 . کرد سالم

 !سالم_

. داد جا خود ی مردانه دست در را دستش و آمد جلو

 شب یاعتماد یآقا که یاغهیص از بعد لمس، نیاول

 دست که یلمس. بود خوانده انشانیم یخواستگار 

 یم نییپا  و باال را قلبش و زد یم داغ را دخترک

 .کرد



 !دایناپ  خانوم   عروس! اسی  خانوم سالم_

 گرفت را کالمش یه یکنا اما حیمل و بود نرم لبخندش

  و داد فاصله یآرام به را دستش. داد حق او به و

 :گفت

 کو؟ هاله  ؟یخوب_ 

 م؟ یبر نهیماش  تو هاله! م یخوب شما، یاحوالپرس  از_

 !یحام گمیم: گفت مکث با

 و شد یم گوشت هربار شمارش انگشت گفتن یحام و

 .مرد جان به دیچسب یم

 ؟یگذاشت جا  یزی چ! جان_

 ...فقط. نه_

 .دیبر سر را حرفش هاله یصدا

 وقت! که یموند خودتم ش،یاریب یرفت داداش_

 و در  دم. دی دار ییدوتا یها  خلوت نیا واسه یاریبس

  جلو م،یکن ول که همشم. نداره تیخوب که هم کوچه تو

 !خواد یم دلم هوی جوونم  منم خدا به. دیکن تیرعا من

 .گهید نیایب. شد رمید بابا: دیغر بلندتر، ییصدا با و



  زد، یم حرف و بود کرده رونیب شهیش  از را سرش

  آقا اری: افزود طنتیش  با د،ید که را اسی ی خنده

 هی شما بکنن، دل تونن ینم اوشون حاال داداش،

 !گهید بخور تکون

 .داد را خواهرش  جواب اسی  یجا  به یحام

  هاله نشنوم غر که میافتاد راه زودتر ساعت هی_

 . میندار هم  کن عجله و شد رمید. خانوم

 .کرد  اسی به رو و

 ؟ یگفت یم  یچ یداشت_

  ییچا هی  باال دیایب دیتون یم اگه گفت یم سبحان_

 ...بعد و دیبخور

 . شد دهیشن  پنجره داخل از سبحان یصدا همزمان

 یفالسک یچا  باال دیایب. شه ینم رتونید شادوماد_ 

 . دیکن فی ک دیبخور بدم

  حال همان در و برد باال پنجره  به رو را سرش یحام

 را چشمش اسفند لیاوا  جان کم آفتاب بود مراقب که

 . داد را او  جواب نزند،



  باور ما گفتن،  باجناق درمورد ادیز میقد از داداش_

  و داد  هم  یفالسک یچا  م،یخودمون یول. میکرد ینم

 داره؟ هوار

 سبحان بعد تعارف یحام و کرد نگاهشان خنده با اسی

 .زد هوا یرو را

 .میدار  تنگش ونمی اشانت هی باال، ای ب شما حاال_

  

 :گفت و برگشت هاله به رو

  رتید یبخور رو ونشی اشانت و یفالسک ییچا هی_

 نده؟ یآ استار سوپر شه یم

  مشتاق هم اسی دید یوقت و کرد چک را ساعتش

 .رفتیپذ زین او است،

 . کنمی م ارفاق بهتون رو ییچا  دونه هی_

  نو از زیچ همه شدند، که خانه وارد. شد ادهیپ و گفت

 . دیکش یم خود  یسو به را  چشم و دیدرخش یم بودن

 شد قرار  یوقت و شد وارد اسی تعارف با هاله ابتدا

  خونه یبعد: گفت گوشش کنار یحام شود، وارد خود

 !اسی خانوم  شاالیا  باشه شما ی



 زد پرپر یکل اسی که تو نیایب! ممنوعه یگوش در_

 ! بمونه محفوظ شما یشکالت کیک سهم

 

 شش _و_صد یس_پارت #

 

 اسی گرچه و بود زده را حرف نیا  یرند با هیسا

 اما نداشت، یشکالت کیک از یاطالع نیکوچکتر

 او به گرم یلبخند شد  باعث ،یحام متبسم  چشمان

  یرو کنارش همه، با یحام یاحوالپرس از بعد و بزند

  هنوز  و بود محرمش. ندیبنش نفره دو مبل نیاول

 کنار یدم قدر به یحت. بودند افتهین بودن هم با فرصت

 .نشستن هم

 

  خواست  یم لحظه کی  اسی و کدبانو بود شده هیسا

 دست اما کند کمک او به ییرایپذ در تا  زدیبرخ جا از

 را او و شد بند کمرش ی رو  نامحسوس یلی خ یحام

  رخسار از  رنگ شد باعث که یدست. نشاند جا سر

 چشم سبحان، و رضا حضور شرم از و  بپرد دخترک

 هر کرد یم حس! یقال رنگارنگ یها گل به بدوزد

 اش یدگرگون و انقالب متوجه همه است  ممکن آن



 جا آن از شرم  از بخواهد شد یم باعث نیا و شوند

 صرف از بعد  که شد حالش متوجه هم ی حام. زدیبگر

 از یمین و دینفهم را اش مزه اسی که یکی ک و یچا

 .کرد رفتن عزم  د،یبخش او به  هم را سهمش

 هم کتونیک نداشت، حرف تون یفالسک  ییچا_

 واسه گفته باجناق درمورد یهرچ یهرک. طورنیهم

  اجازه با گهید یول م،یکن ینم دل که ما. گفته خودش

 .میکن زحمت رفع تون

  نگاه سوال پر بود، شده فوریک فشیتعر از که هیسا

 .کرد

 گه؟ید وقت هی دیبنداز  رو قرارتون شه ینم_

 . بازن  روقتید تا هم تهران یپاساژها : افزود هم رضا

 . گفت را کردنشان عجله ل یدل تشکر، از بعد یحام اما

 . تئاترش به برسه که میبر دیبا. شه یم  رشید هاله_

 .هاله به کرد رو لبخند با هیسا

 .نمایس ی پرده رو مینیبب خودتو لمیف بشه یک که آخ_

 ازش من که یپشتکار و  عالقه: افزود افتخار  با اسی

 هم کار به دعوت یزود ن یهم به نکن شک  نم،یب یم

 .شهیم



  یاستان تئاتر تا چند که فعال: کرد اضافه هم یحام و

  سقف مونیآبج یول. برده  هم زهیجا و کرده یباز

 .کنهیم  فکر اسکار و مرغیس به. بلندتره آرزوش

 .زد یحرف گرانید از تیتبع  به هم سبحان

  به گرده  یبرم هم زیچ همه. باشن موفق دوارمیام_

 . پشتکار و استعداد

  مرغتیس: گفت باز هیسا و کرد تشکر همه از هاله

 برا یول! بدن بهت زود میکن دایپ آشنا میتون یم رو

 !ور اون یبر  سر هی یپاش دیبا  اسکار

. قاف ی  قله نوک بگو تو: داد جواب خنده با هم او

 . هیگری باز هر یآرزو نره؟ که هیک

  ؟یبر یحاضر   یجد_

 خب؟ نرم چرا_

  یم باورت.  ستمین تو یجا من چون دیشا. دونم ینم_

 به که ادیب خوشم  حد نیا در  یزیچ از نشده هنوز شه

 ؟!بگذرم یچ همه از بخوام خاطرش

 برد فرو فکر به را سبحان و بود معنا  از پر حرفش

 کج راه بحث لحظه کی در شد باعث رضا  حرف اما

 . گرید ییسو و سمت به کند



 ! حاال ستین یآور   حسرت زی چ هم  یلیخ_

 ؟یچ: دیپرس یحام 

 یباق و شدن مشهور و  شدن گریباز ان یجر نیهم_

 ،یخوانندگ  یا رشته هر تو کال. هاش برنامه

 نظرم به! ی هرچ! هاستی فوتبال یبرا یحت  ،یگریباز

 میحر دی با گهید معروف، یچهره  هی شد یوقت آدم

 !کنار بذاره ببوسه رو یخصوص یزندگ و یخصوص

  به. بودند سپرده گوش حرفش به سکوت در همه

 . سختش  و سفت منطق

 از تونه یم  یجور چه آدم کنم درک تونم ینم کهمن_

  و کندن گذره، یم که یاون ؟!بگذره شی شخص میحر

 ! شهیم  آسون براش هم  کشورش و  شهر از رفتن

 .آمد در سخن به ش،یها حرف انیم هاله

  ؟!پس ادینم خوشتون  گرای باز از_

 یبرا کرد گوش  و چشم را  وجودش یسراپا  و گفت

  جواب نیح  بود الیخ یب ی ادیز که ییاو جواب دنیشن

 . دادن

  هم حرفم.  گم یم نمیب یم که رو یقتیحق دارم من_

 اونا درمورد تازه که نبود  جماعت گری باز سر فقط



 و طالق ریدرگ تیاکثر. هست هم تر میوخ اوضاع

  به دم یم  ربط رو همه من و شن یم  یباز طالق

 !ستین واسشون گهید که یایخصوص  میحر همون

 فقط را داد قورت شیچا با هاله که یبغض و گفت او

 . دندید نفر دو

 . داد را رضا  یها  یتاز کهی  جواب یحام

  پیکل چهارتا و یدید نستایا تو گریباز دوتا داداش_

 گم ینم بوده، کنارش دیشا هم کذب  خبر و خودیب

  ها شغل همه درمورد  اما. هست خب،  چرا ست،ین

 .ادی ب شیپ ممکنه

 همه. کرد قضاوت دیبا اتشون یاخالق و  آدما به بسته

 .ستنی ن هم مثل که

 .کرد دییتأ را  او هم سبحان

 از شونی شخص یزندگ هستن هام یل یخ. خب آره_

 ور، نیا چه. هستن هم موفق  تازه. جداست کارشون

 .میدار رو هاش نمونه. کشور از خارج چه

  باال یا شانه رضا کردند، دشییتا که هم هیسا و اسی

  هاش یاهیس  من دمیشا! واال  بگم یچ: گفت  و انداخت



 یم مشهور که یآدم دیکن قبول یول. دم ید شتریب رو

 .باشه خودش واسه تونه ینم گهید شه،

 حرف نیا با گرفت، یم آتش درون از داشت  که هاله

 چرا د؟یگ یم رو نیا چرا: گفت ظیغ با و کرد فوران

 قول به ای  گرا،یباز  انگار که دیزن یم حرف جور هی

  و تنیظرف  یب و تیشخص یب مشهور، یآدمها شما

 کنن؟ خراب رو خودشون شدن معروف تا قراره

  تر میمال کرد یسع نداشت، را او یتند انتظار  که رضا

 .کند برخورد

 نظرم. واقعا نبود یخاص  قشر منظورم  گفتم که من_

 ! شهرت درمورد گفتم رو

  ی همه رسما یول ندارم مشاغل هیبق به یکار نظر؟_

 !سوال  ریز نیبرد رو گرایباز

 

 .زد برپا و گفت

 . شد رمید م؟یبر داداش_

 و بود هرچه مردک. تر  پر چشمانش و بود پر دلش

  داشت انتظار و گفت اش  یشخص نظر سر  از را نبود

 . برنخورد هم یکس به



 

 شش_و _صدیس_پارت _ادامه#

 

 پژواک سرش در شان  خانه  اطیح در  روز آن حرف

 ای نبود دهانش  یلقمه!"  ستین دهنم ی لقمه. "شد

 دلش؟ و لیم باب

 و برادرش با و کرد اش روانه دل در یظ یغل جهنم به

 .زد رونیب  خانه از اس،ی

 و سن  یرو  یباز با را اش قهیعت نظرات  و رضا

 یم یفراموش به خوشش، یاها یرو به شدن کینزد

 !نداشت شک! سپرد

 

 از اما آمد یم در صدا نیماش  کریپ و در از

  خلوت سکوتش و خودش با هرکس. نه نانشیسرنش

 دوست را او که ییرضا و دلش یبرا هاله. بود کرده

. آسمان تا بود نیزم از  انشانیم ی فاصله اما داشت

 نیا و او با شد ینم  هم خواست یم اگر که یکس

 !برسد جه ینت به دیعقا



 فکر در هاله، با همزمان زین او. بود فکر در هم اسی

 یم اگر. بود گرفته برادر دست از دلش. بود رضا

  تا دوخته چشم دهانش به یولع چه با  هاله دانست

 یب نیچن  نیا را دخترک روح هم باز  رد،یبگ جواب

 کرد؟  یم یسالخ  رحمانه

 هم هرقدر که  یخواهر. بود هاله فکر در زین یحام و

 نیا یبرا دلش دست اما کرد یم پنهان گرانید از

 اما بود  دار غصه خواهرش یبرا. بود رو برادر

 چیه بود گرفته ادی  و بود یحام او که  چرا. نه دیناام

 .نباشد دیام نا وقت

  اگر شد، یم پس نبود؟ که او یبرا اسی  از تر محال

 ...خواست یم خدا

 

 هفت _ و_صد یس_پارت #

 

  هم سبحان. نشست رضا یروبرو  و  دیگز لب هیسا

 حضور، نی اول در شیها مهمان که نیا از  بود ناراحت

 با که بود رضا بدتر همه از اما اند شده یراه یتلخ با

  محتاطانه هیسا. بود کرده تماشا را رفتنشان  بهت،



  یحام و اسی کاش. شد ناراحت  یلیخ کنم فکر: گفت

 !رو تو اخالق بدن  حیتوض براش

 خودش به اون. آخه  نداشتم یمنظور اصال من_

 ! که باهاش ندارم دعوا. گرفت

  هوی نداشت توقع. پَرش  تو خورد بدجور یول باشه_

 االن شد  یجور هی آخه.  ش حرفه و  شغل به میبپر

  گشتن و کردن یزندگ طرز  از یخواست تو کنه یم فکر

 ! یری بگ رادیا اون

  یریگ آخه؟ چه من به اون گشتن و یزندگ! بابا یا_

 .مایافتاد

 سر را رضا بود بلد حتما بود، اگر شهیهم ی هیسا

  شهیهم ی  هیسا او نه روزها نیا اما بنشاند خود  یجا

 یحرف پس. براند خود از را رضا داشت دل نه و بود

 رضا و سبحان . برسد ش ی کارها به تا شد بلند و نزد

 مورد در کی  چیه گرید. رفتند کارشان سراغ هم

 مانده ری درگ فکرشان... اما نزد یحرف افتاده اتفاق  

 .بود

 هاله یرو  به را یزیچ داشتند یسع هم  یحام و اسی

  و بود گریباز که ییاو. شود نیغمگ کمتر تا اورندین

  از یجور  کی. بود بلد خوب یلیخ را کردن یباز لمیف



 خبر یب یکس اگر که بود آمده رونیب خود ی پوسته

 گرفته اش یروح حال چقدر کند باور بود  محال بود،

 .است

 

 از و داد تکان اسی و  برادرش یبرا یدست خنده با

  حرکت به را نیماش که یحام. گذشت  ابانی خ عرض

.  شد بد یل یخ: گفت فکر در رفته فرو  اسی درآورد،

  زور یچ هر یول بدم حیتوض  براش خواست یم دلم

 .  نشد زدم

 راه! باشه الزم حیتوض هاله کن فکر درصد هی_

 باش مطمئن. کنه یم خودشم کار ره،ی م رو خودش

 یم یطراح رو رضا قتل یویسنار داره االنش نیهم

 ! کنه

 بلند یا خنده با او و د یچرخ سمتش  به کامل اسی

 . شد میتسل

  یهرچ  حاال. میآزار ی ب یخانوادگ ما. بابا نترس_

 . کترهیبار مو از گردنمون  باشه، ظالم و  جالد طرفمون

  احساس از هم او یعنی. کرد  نگاهش زده رتیح اسی

 که یحالت و  اسی صورت که یحام بود؟ خبر با هاله

  کرده ری تعب یگرید زیچ را کرد یم نگاهش  داشت



  یها ساربون یول: داد  ادامه خنده انی م هم باز بود،

  و چطور می بلد رو شتره! یخانوادگ. میهست  هم یخوب

 ! م یبخوابون کجا

 دوست. ندهد بروز یزیچ فعال کرد یسع هم اسی

  به نسبت را یحام باشد، اشتباه حدسش اگر نداشت

 دانست یم خوب که هرچند. کند حساس خواهرش

  فرق هاله، و یحام انیم  یبرادر و خواهر  ی رابطه

  هرچه. است بوده رضا و ه یسا و او انیم  آنچه با دارد

 برادرشان از هاآن اند، راحت و یمیصم دو نیا

  مجبور  گاه شد یم باعث نیهم و بردند یم حساب

 لبخند یکم پس. یاجبار یا فاصله تحمل  به شوند

 ما یعنی پس : گفت مالمتگر و کرد احوالش یچاشن

 ! یخونوادگ م؟یظالم و جالد

. نداشت یمنظور  رضا آخه. ینبست ،ینبست هم جمع_

 رو نظرش. یاحترام یب نه بود تند  نه هم حرفش

 .گفت

  وسط؟ نیا بود یک جالد پس_

 عاقل دیبا رندهیگ. کرد رو خودش کار فرستنده گهید_

 ! باشه



 شجانب  به  حق صورت  به چشم ی گوشه از ینگاه

 ! یا فتهیش  خود که حقا:  گفت لب ریز  و کرد روانه

 . کرد  اصالح را حرفش یحام و

 ! یخونوادگ_

 یکم را اسی و کرد دراز دست. دیخند صدا پر و گفت

 پشت از مهین نصفه آغوش نیا. دیکش  خود سمت به

  را دخترک اما یناگهان و  بود اراده یب دیشا فرمان،

 . کرد یم خود ی وابسته  و معتاد حتما

 

 اما شد غیدر هم اول ی لحظه  همان که کوتاه یآغوش

 یبو و دیگز لب او. کرد خودیب خود از را اسی

 عطر از شد پر هم یحام  و دیبخش جان  به را عطرش

 یلیخ. بود کرده نیعطرآگ  را شیایدن ی همه که یاسی

 اما محبوبش یبو بود شده اس،ی یبو که بود وقت

 صی حر حتما  ها، یآغوش هم نیا و حاال از شک یب

 .اش یشگیهم داشتن یبرا شد یم تر

 

 تدارک هنگامشان زود عقد یبرا یکم تا بودند رفته

  شگاهشینما و کارگاه یبرا اسی  کنارش، در و نندیب



 از اصرار  هزاران با را ا یدن درخواست. کرد دیخر هم

  یکارها ابتدا که نیا به منوط اما بود رفتهیپذ او سمت

 مورد یگالر با بعد و ندازدیب روال یرو  را گرشید

  مشورت هم یحام و رضا با. کند یهمکار  او نظر

 یبرا بودند کرده اریاخت صاحب را خودش و بود کرده

 . یریگ میتصم

  و مختصر  یحت داشت دوست شهیهم را کردن دیخر

  خاطره کی  به را روز آن  دیخر که یز یچ اما. کوتاه

 و بود کنارش یحام حضور کرد، یم لی تبد نیریش ی

 یحام. نداشت وقت چی ه که یناب لحظات ی تجربه

  اما! یحام و مهربان همراه، ق،یرف. بود یحام همان

  را داشتنش دوست. بود شتریب شهیهم از تشیمیصم

 نه و بود یبی رق نه که حاال.  داد یم نشان تر راحت هم

 یم ییاو میتقد غیدر یب را عشقش تمام  ،یکی تشک

 .  بود برده را دلش که کرد

  احساس چیه یب و ماند یم حیتفر به شتریب دشانیخر

  نهار. گذراندند وقت هم با ها ساعت ،یخستگ

. حرف و زدند حرف و زدند قدم کردند، د یخر خوردند،

 کارگاه مقابل  و شد تمام کارشان که بود  غروب یحوال

 .کردند توقف



 

 هشت _ و_صد یس_پارت #

 

 نیا یذار یم رو کارگاه لیوسا همه:  دیپرس یحام

   ارم؟یب جا؟

 .  اصال ستین جا خونه  تو. لطفا آره_

 . کن باز رو در  پس باشه_

  یها سهیک و  ها جعبه تمام با هم یحام شد، باز که در

 . دیرس دیخر

 نایا تا  ،یدرآورد  تیممنوع از رو ونیآقا  ورود اگه_

 ! داخل ببرم رو

  در که ی بحث و آخر روز ادی به. افتاد خنده به اسی

:   گفت خنده با بود،  گرفته صورت  نشانیب کارگاه

  یول.  شده هم  تر سخت و سفت. ممنوعه هنوزم اتفاقا

 دور اد،یب بخواد که یاون چون. هیالک فاتیتشر همش

 ! بلده خوب رو قانون زدن

 از ورود، بدو همان. شد وارد او از تر شیپ و گفت

 چهار به کینزد. شد هم در اش چهره کارگاه  یسرما

 روشن  را اش یبخار و امدهین نجایا که بود روز



 تر تند کرد ی سع و کرد زانیآو را چادرش. بود نکرده

 .  کند ری جاگ را لشیوسا  شهیهم از

 .جا نیا سرده چه یوا_

 از دخترک که دید یم و شتافت اش یاری به هم یحام

 .لرزد یم خود به دارد سرما

  رو؟ یبخار کنم روشن_

 دارم کار رضا با هم. میبر  دیبا زودتر خواد  ینم نه_

 .کمکش رم یم گفتم هیسا به هم

 

  مانع یگوش زنگ یصدا اما داشت ادامه هنوز حرفش

 .شد

 . رضاست_ 

. شد صحبت مشغول برادر با و کرد وصل  را تماس

  قبال. کرد ی م نگاهش و وارید به بود داده هی تک یحام

 که یبتیه نیا به اما بود دهید چادر بدون را او هم

  رونیب یروسر ریز از شی موها. نه بود، مقابلش حاال

 ش،یمانتو ی زده باال یها نیآست و  بودند ختهیر

. بودند گذاشته دید معرض در را اس یمهتاب پوست

 بازتر  و باز یروسر ی شده شل گره زد، یم که حرف



  یم عقب  سرش فرق وسط تا را آن کم کم و شد یم

 .برد

 . میایم و کارگاه میذار یم  رو لی وسا_

 . بهش گم یم باشه

 . نکنه درد هم دستت. باشه! گهید فردا

 .  دینگو را نیا امدین دلش اما کند قطع خواست

 ! هست حواست که ممنون ! رضا_

 به که یتکان نیکمتر با و  انداخت بیج در را یگوش

 .یحام قراریب تن به  دیچسب پشت از داد، تنش

 

   ؟!هست یچ به حواسش_

  اما. هدف یب سوالش و بود زمزمه هیشب شیصدا

  یها گوش ی روانه کلمات یادا وقت  که یداغ هرم

 مشت دستش. بود کرده را خود کار کرد، یم دخترک

  نیکوچکتر که بود شده  فلج انگار و نه یس یرو شد

 از ای بود شده کرخت سرما از. کرد ینم یحرکت

 یحام یوقت فقط. دانست  ینم کننده؟ وانهید یاحساس

 وجودش، دور  شد چنبره دستش و برگشت سمتش به



 اش شده مشت دست فشرد، خود به شتری ب را او یوقت

 .آمد نییپا آرام و دیرس یحس  یب به هم

 کمر دور گرش ید دست با یا اراده چیه یب که یدست

 .شد قفل یحام

  یحام قلب یرو که سرش. افتاد سرش از یروسر

 شیها گوش در که قلبش کوبش یصدا نشست،

 چشم اراده یب د،یشن که  را منظمش نفس نشست،

 .بست

.  بخورد توانست ینم هم تکان د،یبگو نداشت یزیچ

  ها یتلخ ی همه گذشته، ی زجرها  و ها یدلخور  تمام

 نقطه نیا به تا داشت را ارزشش ها،  ینامراد و

 اما بزند یحرف نشد. ا یدن یجا نیتر امن به. برسد

 . شیموها یالبال دیچیپ یحام یصدا

! سَدله یبگ ترسم یم! شی آخ بگم بلند خواد یم دلم_

  نجام،یا االن که نیا! اسی  ستین یدلگ از  خدا به یول

 حل برامون برام، یچ همه که نیا ،یی جا نیا االن

  هم باورت د یشا که کرده خوب   حالمو یجور هی شده،

 . بودنت از. داشتنت از خوبه  حالم یول نشه



 که نیهم کردنت، لمس نیا بودنت، ک ینزد... اسی

  رو حالم یناجور  جور هی ،یمن یبرا مطمئنم ،یکنارم

 .کرده خوب

 

 درک: دیپرس و فشرد خود به شتریب را او فیظر تن

 ؟یکن یم

 او بودن  از هم خودش  حال یوقت نکند درک شدیم

 را سرش فقط زدن، حرف یجا به بود؟ خوب یحساب

 نفس تا شد  باعث و داد تکان  او ی نهیس  یرو آهسته

 بود شاکر دل در خدارا.  بکشد بلندتر را  یبعد راحت

  و حال یرو  از اسی انتخاب. خوشش  حال نیا یبرا

  ییآرزو اس،ی. نبود یا شهیکل یعشق و  یجوان یهوا

 را او. نرسد اجابت به قلبش یبرا بود ممکن که بود

 خود عقل با ها بعد و دل،  و نگاه با اول

  اسی خود با یحت خودش با ش،یبرا. بود کرده انتخاب

 .بود دهیجنگ  هم

  قیعم یلبخند دخترک، ی  بسته چشمان و کرد خم سر

 .  نشاند لبش یرو

 !  اسی_



 بلند که را سرش. گشود چشم او و زد شیصدا آرام

.  او بینج و بایز چشمان یرو ماند یحام  نگاه کرد،

  ییبایز به یچشمان کجا، چیه و وقت  چیه شک یب

 شیب که طور همان. آمد ی نم چشمش به اسی چشمان

.  بود کرده سر بایز چشمان نیا ادی با را سال دو از

 دوست. نبود بلد را کردنشان فراموش که یچشمان

  ظرافت از اما کند لمس دست با را مژگانش تاب داشت

 !دیترس یم دخترک

  شیها لب به و رقصاند صورتش در کامل را  نگاهش

  انشانیم یفاصله و کرد رها آرام را نفسش د،یرس که

 .رساند صفر به را

 

 تو یب

 است کرده توتهیب ییتنها  کنم، نگاه هرطرف به

 ،یکن  رمیخ به ختم ی ا بوسه با یآمد  اگر نباریا

 ...بروم باد بر خواهمیم

 فلور #

 

 *** 
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 ادهیپ هم خودش و کرد ادهیپ شان خانه  مقابل را اسی

   که دیکش یم رونیب را  لشیوسا یباق داشت. شد

 به یگوش الیدان و شد باز زیعز ی خانه در همزمان

 تا بود کرده باز را در. آمد رونیب یعصبان و دست

 و یحام دنید با اما. ببرد رونی ب اطیح از  را نشیماش

 تا کردند صبر هم دو آن. ستادیا  جا همان اسی

  شخص با و بود یعصب یادیز. شود  تمام تماسش

 .  زد یم حرف  خشم تینها با خط پشت

 ینم چرا گفتم بهت. زدم تو با رو حرفام قبال من_

 بارم نیچند. آوردم لیدل واست.  یباش جا اون خوام

  محاله  االنم. ینکرد  گوش بودم داده فرصت بهت

  که نیا. باشم  لنگت اگه یحت شه دراز سمتت دستم

 پولت؟. ستمین من مقصرش گهید یبفهم یخوا ینم

  حسابت؟ به  ختمینر رو آخر  قرون تا مگه پول؟ کدوم

  با  یکرد فکر برات؟ نفرستادم رو دشیرس عکس مگه

 ؟ یطرف بچه



 یی پررو از گاه.  شد یم عوض مدام صورتش حالت

  خنده شیها حرف از گاه و  شد یم یحرص مخاطبش

 یم ترش یکفر هم اش ینفهم زبان. گرفت یم اش

  نگاهش بود ستادهیا سوال پر یصورت با یحام. کرد

 سالم، عرض یب دیکش یم  خجالت هم اسی و کردیم

 کنار فیبالتکل بود مانده. خانه سمت  به کند کج راه

 دانستند ینم هنوز. کند تمام  را تماس ال یدان تا یحام

 اش یانیپا  جمله و بلند  داد با که ستی ک او مخاطب

 . شد رشانیدستگ زیچ همه

 کالهم اگه من کنم، راحت رو التیخ! ارغوان  نیبب_

  بکش پس. سراغش امی ب محاله  تو، سمت  فتهیب هم

 حواله گهید یجا  رو تی روز خدا برو.  من از رونیب

 .کنه

 

 با هم بعد. کرد قطع ت یعصبان با را یگوش و گفت

 را اسی سالم.  داد دست یحام  با و آمد جلو  یشرمندگ

  من: گفت خنده با یحام.  داد پاسخ گذرا ینگاه با هم

 یه بگم م  ساده ی دخترعمه به یچیه  خوام ینم یه

 از رو ارغوان بود، کم ایدن. خاره ی م تنت خودت

  ؟یدیکش رونی ب لپ لپ کدوم



. نگو که داغونم انقد خودم. یحام توروقرآن کن ول_

 گوشش به نارمیا  دارم،  یاخالق خوش زن پدر ستین

 .من چش تو  بکنه شتریب رو مامان از لجش تا برسون

 نرفتن؟ نایا بابا_

 فرستادم رو زیعز صلوات، و سالم تا هزار   با. چرا_

 بذاره پا بخواد محمود یول رم یم گه یم . بره باهاش

 . رونیب امیم زنم یم اعصابم، رو

  یجا  خودش ساغر.  عمه گفت یز ی چ هی حاال_

 داماد میخودمون یول. باشه کننده کمک بلده جفتتون

 .نکرده خلق خدا تو از تر چارهیب

 .کرد نگاهش کج الیدان

 واست داره آسمون و نی زم از هنوز؟ نشده باورت_

   ه؟یچ گهید دیجد یبال نیا. پسر باره یم

  حال همان در و گرفت یحام دست از را  لشیوسا اسی

 . دیشن را  الیدان حرف

 یم موس موس داره. جا  اون ندارم یمنش  دهیفهم_

 ادیم یک هر  هیچ  حکمتش فهمم ینم اصال! برگرده کنه

 .ره یم ارهینم دووم هم ماه هی شه، یم  یمنش جا اون



 یحام و گفت اس ی به ینگاه مین با را آخرش ی جمله

 .داد را جوابش

  مطب یمنش انگار یکن یم یمنش یمنش یجور هی_

 یمنش که نوشتن اسم دوتا گهید. رفته تیخصوص

 خودشو اسم خودش اومد یهرک بگو. خواد ینم

 !  راحت کن لیتعط خچالمی. سهیبنو

  ایب اسی. داخل نیایب چرا؟  در دم نیموند!  نگو چرت_

 .  خونه

   کند، ی خداحافظ شد یم آماده داشت که دخترک

 ممکن که آورد   خاطر به ی زیچ اما کرد رد  را تعارفش

 .کند کمک الیدان به بود

 

 ! الیدان آقا دیببخش_

 . بزند را حرفش تا کرد صبر

 به هی خانوم هی کارگاه، بغل سوپرمارکت دار صندوق_

. شناسمش یم شیکماب من ،یغالم خانوم اسم

 حقوقش از شدم متوجه هاش حرف نیب  یچندبار

 بچه هی. بهتره کار هی  دنبال یلیخ و ستین یراض

 گفتم. اونه مخارج و خرج ریدرگ که داره یا مدرسه



  باشگاه ادیب سر  هی کنم صحبت باهاش من د،یبخوا اگه

 . دشینیبب

 . شکفت الیدان گل از گل

 . هیعال که یبگ  اگه! نوکرتم_

  یاخالق نظر از. باشه حقوقش به دیبا حواستون فقط_

 مطمئن. طور  نیهم هم یکار. کنم یم دشییتا من

 .ندازه یم راه رو  کارتون دیباش

  که نیا از شد باعث الیدان دل ته از و مجدد تشکر

 خود از داشت، یبرم شیبرا یگیهمسا در یقدم

  د،ید که را  یحام زی برانگ نیتحس  نگاه اما باشد یراض

  را هردو دوباره الیدان. داشت یبهتر احساس  قایعم

  رد تشکر با باز اسی یوقت و کرد دعوت داخل به

  یوقت. بگذارد تنها را دو آن تا شد اطیح وارد کرد،

 . یحام به کرد. رو خجالت  با اسی رفت،

  ما؟ ی  خونه میبر_

 . گرفت  جواب خنده با

! خوره  ینم ما درد به ها کردن تعارف جور نیا_

 !امیم سر با کن، تعارف ی حساب درست

 



 را رضا تماس  لیدل تازه و دیخند نرم اش  یشوخ به

 . آورد ادی به

 فیتشر. دییما دعوت یجمع  دسته ناهار فردا اتفاقا_

  رو یحساب درست یی  رایپذ و ینواز مهمون  د،یاریب

 !یخونوادگ! مید یم  نشونتون هم

  خونه تو می دار ادیز بدخواه ما باال؟ با شده هماهنگ_

 !  یخونوادگ. شما ی

 از شد مغموم اسی دوباره  و بود هاله به اشاره دوباره

 یم آرامش رضا تلفن یپا  ی جمله یول . او به فکر

  دیشا.  م یباش هم دور جا  نیا انیب ناهار فردا. "کرد

 !" بکنم هم یعذرخواه هی شد الزم
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 همان به را  زیچ همه و دیبخش  لبخند یحام یرو به

 تا سراند او دست در که را دستش. کرد موکول فردا

 که شد یشنهادیپ قدردان باره هزار کند، یخداحافظ

  تیمحرم ی غهیص اگر. دیرس  اجابت به شب همان

 ،یاعتماد یآقا قول  به شد، ینم خوانده انشانیم



 یم سر  هم با چطور آتش  و پنبه نیا نبود معلوم

 !کردند

 

  اش یخداحافظ و یحام آخر چشمک از که  یلبخند اثر

 وارد یوقت  بود جا بر هنوز  شد، شیها  لب به هیهد

.  دید گوشت کردن خرد حال  در را رضا و شد خانه

  آشپزخانه ی گوشه را شی دهایخر و چادر و کرد سالم

 . کرد رها

 .خودم امیب یذاشت یم_

 . شه خراب دمیترس. یداشت کار هم تو_

 .کنه یم درد کمرت تو آخه_

 . گهید تمومه_

  دیکوب تخته و  گوشت یرو  ضرب با بار چند  را  ساطور

 که تمام. کرد تکه را ها دنده چاقو با  عی سر یلیخ و

 جا از یخستگ  با و فرستاد جلو یکم را ها آن شد،

 .برخاست

  من. بوسه یم رو خودت دست گهی د هاش دنبه_

 !ندارم ی چرب حوصله

 کو؟ یب  یب. امیم کنم ی م عوض لباس االن. باشه_



 یب یب. الیدان زن پدر ی خونه  بودن رفته نایا زیعز_

 .نباشه تنها یحام مامان شیپ رفت

  شیها دست هم رضا و کرد  عوض عیسر  را لباسش

 .داد لم ونیزیتلو مقابل مبل یرو  و شست را

  دم یب یب. نیبش بعد دستت قربون من  بده ییچا هی_

 .رفت و کرد

 . ارمیم االن_

 را ها دنبه  باال یسرعت با و گذاشت کنارش را یچا

  کرد یم خدا خدا. برد آشپزخانه به را همه و کرد تکه

 رضا خچال،ی در گوشت  یها بسته گذاشتن از بعد تا

 وانیل دو با یوقت. شد رایگ شیدعا و بماند جا همان

 . شد تشین متوجه رضا برگشت، گرید یچا

 

  گهید. بکنم هم  یعذرخواه که انیب میکن دعوت گفتم_

  ه؟ی چ از تی نگران

  هنوز اسی  اما. شناخت ی م را خواهرش خوب یلیخ

 . بود نگران

 خدا به چمیپ یم خودم به دارم االن تا موقع  اون از_

 . رفت شد  پا ناراحت یجور  اون بود  بد یلیخ رضاـ



 عذر همه از دیبا چندبار. ه یسا یشد هم  تو. بابا یا_

 همه.  نداشتم اون به یکار  اصال من گم یم  ؟!بخوام

 . گهید کردم ینطق هی منم  زدن، حرف

  دل حال از که نیا دانست ینم. کرد نگاهش قیدق اسی

 دانست یم اما! بد ای است، خوب  ندارد، خبر هاله

 از را نیا.  است شده برادرش ی دلباخته بدجور هاله

 را نگاه رنگ نیا اسی و خواند یم  نگاهش طرز

 . بود بلد خوب

 

  خاطر به نکنه کنم یم فکر دارم همش ظهر از_

 !  برجکش تو یزد یجور اون که بود من شنهادیپ

  یوقت بکنم رو کار نیا دارم یمرض چه چه؟ یعنی_

 .  نکردم فکرم شنهادتیپ به اصال

 خودت جون به  چرا؟ آخه . نهیهم از  منم یناراحت_

 و یخوب نیا به دختر. کنم درک رو منطقت تونم ینم

 ینم فکرم بش مید یم شنهادیپ بهت  میدار یخانوم

 ! یکن

  ده هیسا باز.  کنم ینم درک  رو تو منطق من واال_

 شنهادشیپ دیفهم خودش تهش مهشاد، گفت بار

 !گهید بده وا هم  تو مزخرفه،



 

 . کرد نگاهش یدلخور  با

.  ست هاله سر حرفم. من دارم کار یچ  مهشاد به_

 واسه ،یداشت هیسا واسه که ها بهونه  همون از دوتا

 اسمشم گهید. چشم توئه، با حق دمید اگه ار،یب منم

 . ارمینم

 داشت اسی دوباره. کرد یم داغ داشت رضا دوباره

 . شود منفجر تا دیکش یم را ضامنش

 دم رو پا انقد. اسی کارت به برس برو ایب کن ولم_

 .نذار من

 شیپ آهسته و لنگان بود، شده وارد تازه که یب یب

 .شد معرکه وارد و آمد

 هم؟ به دیپر یم چرا مادر؟ شده چتون_

 دوست را سکوتشان یب یب شدند، ساکت هردو

 .نداشت

   شده؟ خبر چه_ 

  شتریب رضا گفتن یچی ه و اسی ی افتاده نییپا سر

  دیگ ینم چرا: گفت ی ریدلگ با. کرد دارش غصه



 ازم رو ی چ همه نشدم که خرفت شدم، ریپ چتونه؟

 .دیکن یم پنهون

 !یب یب جون از دور: گفت حوصله یب اسی

 .دینشن او یول

 یزندگ سر نیر یم نیدار ن،یشد بزرگ نیفکرکرد_

 از  نه. نیبزن رو رزنیپ من دی ق دیبا هاتون،

  یچیه هاتون یخوش از نه دیکن یم خبرم مشکالتتون

 .دونم یم

 چه نی ا برم قربونت:  گفت غم با و دیگز لب اسی

  جونم؟  یب یب هیحرف

  و چتونه  دیگ یم من به مگه مادر؟ گم یم بد مگه_

 دلتونه؟  تو یچ

 .شد تر میمال یکم هم رضا

  صالح تو با ما. بگردم  سرت دور گهید یگ یم بد_

. نشده یچیه . میریبم میبذار سر دیبا که م ینکن مشورت

 . کرده  شلوغش اسی

  ؟یچ شلوغ: گفت تی شکا  با اسی

  در که یب یب . گفت را زیچ همه و یب یب به کرد رو و

 یم اش یپسر ی نوه تنها یعروس دنید حسرت



 به دردت یریگ یم بهونه چرا خب: گفت سوخت،

 ؟یب یب جون

  جواب اسی به یا غره چشم با و کرد ینوچ رضا

 .داد را رزنیپ

  لقمه گم یم که شتریب نی ا از لیدل! آخه چرا  بهونه_

 م؟ی ستین هم دهن

   ن؟ی ستی ن نظر چه از  ن؟یستین چرا  مادر؟ چرا_

 ...یخونوادگ. نظر همه از_

  چشه؟ مگه ما خونواده. ی خونوادگ نظر  از یچ یعنی_

 یم عروسشون داره خواهرت... اونا  ی خونواده ای

 .مادر شه

 دختر هی فقط که یا خونواده اما. ستی ن مونیچی ه_

  دامادشم داره توقع کرده، بزرگش قو پر  یال و داره

 به کجام من. کنه بپاش زی بر دخترش برا قدر همون

 ینم بتکونم، که هم میزندگ و خودم خوره؟ یم اونا

 .رمی بگ براش درمون درست یعروس  هی تونم

 پا که هنوز رضا؟ هیحرف چه نیا: گفت ریدلگ اسی

 خودیب چرا . خوان یم  ازت یچ ینیبب ینذاشت شیپ

 ؟یکن یم قضاوت
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 یعصب خواهر، دست از بود آمده در کفرش که رضا

 .دیکوب زیم یرو را بود برداشته تازه  که یوانیل

 ؟ینادون به ی زن یم رو خودت چرا دختر! استغفرهللا_

  مهم زایچ هیبق! سرم فرق بخوره ایدن مال حاال

  بخورن؟ هم  به دمونیعقا م؟ یبخور هم به دینبا ست؟ین

 حرف کلوم دو. یدید و  یبود امروز خودت که تو

 .رفت  شد پا برخورد قباش جیریت به بزنم، اومدم

 

 ناراحت  یلیخ که اسی  و زد یم حرف یعصب رضا

 به را او متیمال و نرمش یکم با کرد  یم یسع بود،

 .  کند دعوت  آرامش

 قایدق. خوردیبرم بم بودم منم! من برادر خب_

 . بود نیتوه  هیشب حرفهات

 با شود، ینم  درست تیعصبان  با یزیچ دید که رضا

  خودیب ریگ یدار خدا به: گفت ممکن یصدا نیتر آرام

. خوره ینم هم به مون یچیه اون و  من. ید یم



 یم کجا من .  اون قیعال نیهم شیاول. مون یچیه

 . امیب  کنار گریباز  زن با تونم

  شغلش؟ درمورد هیمنف فکرت انقد چرا_

 تو رو خونش  دونم یم. شناسم یم خودمو  چون_

 که ندادم عذاب کم رو  هیسا و تو. کنم یم شهیش

 .خودم با کنم ریاس رم گهی د یکی بخوام

 

 نیا یها شدن معصوم یبرا داد یم  جان دخترک

  تا انداخت ریز به سر و دیکش یم پس پا داشت. برادر

 سمتش به رضا که ازاردین را او. نکند  شتریب اصرار

 . دیبوس را شیموها یرو و رفت

 !  لک تو رفته خواهرش  نهیبب نباشه رضا_

 ! خدانکنه:  زد لب

 زن من به  شه یم دایپ هم یکی ن،یرفت  که دوتا شما_

 یطوالن ادیز مییتنها ذارم ینم منم  راحت، التیخ! بده

 ! شاهد یب یب. شه

 . دیبوس هم را او یشانیپ و یب یب سمت به دیچرخ  و



  رو فکرات شتریب هم تو. مادر باشه یچ  قسمت تا_

  و خونه نیهم تو. بود  جا نیهم قسمتت دیشا. بکن

 . خونواده

 را دهانش آب. نزد ی حرف و فرستاد رونیب ینفس

 .رفت فرو  فکر به و داد  فرو آهسته

. خواست یم اسی که باشد یهمان شد یم قسمت،

 دو تفاوتشان که یدختر کنار خانه همان  در جا، همان

 به یدست! شد یم  دیشا...  اما بود فاصله ایدن

  یروز چند اسی. شد دور دو آن از و د یکش شیموها

 دلش از خدا فقط و بود  ختهیر هم به را  فکرش بود

 . داشت خبر

 

 *** 

 

  خوشش، روز. رفت باال را  ها پله حوصله یب و خسته

 هم به اش یبرادر و  خواهر سرانجام یب بحث با

  ی حوصله  اما بود ختهیر هم به یکم اتاق. بود خورده

 یادیز نبودنش و نبود هی سا. نداشت را  کردنش مرتب

 هیتک آن تاج به و نشست تخت یرو. آمد یم چشم به

  یها تاول به و کرد جمع خود در را ش یزانوها. زد



 کفش جوراب بدون نداشت عادت. کرد نگاه شیپا زیر

 ن،یزم یرو خیم ی دانه  و سبحان شاهکار اما بپوشد

 میتصم.  بزند را آن دیق تا ساخت را جورابش کار

 و حیتفر اما باشد جوراب  جفت کی اولش دیخر داشت

.  بود کرده پرت پا درد از را حواسش بودن،  یحام با

 .شان دونفره یها  بودن پرت

 انیم دست و کرد رها سر ی رهیگ بند از  را شیموها

 داد خبر هیسا که کرد  شکر را خدا. انداخت ها آن

  یحوصلگ یب نیا با نبود مجبور و دیآ یم شام یبرا

. کرد نگاه خواهرش یخال تخت به. بازگردد جا آن به

 دانست یم اما نداشت یخوب حس نبودش از

  همان سبحان  نداشت شک که چرا. شودی م خوشبخت

 . کرد خواهد  خوشبخت را خواهرش که است یکس

 به داشت دوست اما بود دلخور یکم رضا دست از

 ازدواج و  نماند تنها بود قرار اگر. ببندد دیام حرفش

 همان و کرد یم تالش بودنش هاله با یبرا دیبا کند،

  یکم. داد رضا به و هاله به خودش، به را  قول نیا جا

! یحام به بار نیا. داد میتعم را قولش و کرد فکر

 دوست و است باخبر خواهر راز از یحام بود مطمئن

  یراه سمت به را هاله شده، که هم او دل یبرا داشت

 .  کند ت یهدا داد یم نشان قلبش که



 گلدار دفترچه  و دیکش فشیک طرف  به را خودش

.  دیکش رونیب را بود دهیخر که یا بامزه و یفانتز

. باشد شیها  عاشقانه محرم بعد، به نی ا از بود قرار

  صاحب به سپرد یم وقتش، به و کرد یم پر را آن

 قلم و کرد باز را اولش صفحه. یحام به. اش یاصل

 : نوشت و دیکش رون یب را دفتر همراه  کوچک

 ست یچ عشق نشان یپرس یم که یا

 .ستین  مهر ظهور جز  یزیچ عشق

 یکن اسان یمشکل یعنی عشق

 .یکن  درمان یا مانده در از یدرد

 شر و غوغا همه نیا انیم در

 بشر  رنج کاهش یعنی عشق

 باش خار یجا به گل یعنی عشق

 ...  باش وارید همه ن یا یجا به پل

 موالنا #

 

 از که یخط   نیباتریز با و کرد باز را یبعد صفحه 

 :نوشت  داشت، سراغ خودش



 ی حام

 ی حام

 ی حام

 یکی از یک ی . شکل کی  به و طرح کی به کدام هر

 .تر بای ز و تر خاص

  شده پر او  اسم از صفحه،  از یمین آمد؛ که خود به

 .بود

 .اش یزندگ و  جانش فکرش، دلش، مانند،

 مقابل، ی صفحه در و گرفت دست در دوباره را قلم

 .لغزاند را آن

 پسرک باعثش و خورد  رقم یگرید جور امروزم

  به جا کی بودنش، با را ایدن تمام که بود ییرو سبزه

 . ختیر  چشمانم یپا

 

 دوازده _و_صد یس_پارت #

 

  دنید از و  شود جمع حواسش شد باعث یگوش نور

 دفتر یرو را قلم. شد لبخند از پر صورتش زین او نام



  چسباند را یگوش.  کرد لمس را سبز کونیآ و گذاشت

  نه انگار. بشنود اسی و  دیبگو او فقط تا گوشش بر

  ی لحظه. بودند شده جدا هم از شیپ یساعت  که انگار

  عادت دیبا  میشگیهم دنید به: بود گفته یخداحافظ

  یها امیپ و  تماس به دوارمیام اون، از قبل یول یکن

 به برو زنم، یم زنگ بهت. ینباش حساس ناتمومم

 !سالمت

  ییصدا با. رفت و کرد نثارش ظیغل یچشمک هم بعد و

 :گفت یانرژ پر اما آهسته نسبتا

   جانم؟_

  بعد. شد جوابش که بود یز یچ نیاول یحام  سکوت اما

 اسی. نشست گوشش در مانند هو که ینفس یصدا

 .اسی جان هم او و بود جانش

 ؟ یحام الو؟_

  ؟ی نبود که خواب!  اسی خانوم بال یب جانت_

 . دیخند آرام

 االن؟ خواب؟_ 

  مگر آن، از جدا اما بود نخورده  هم شام هنوز

 دش یجد یها الیخ و فکر  با توانستیم



 بخوابد؟ 

  خسته یلیخ دیشا گفتم نشد، ازت یخبر گهید دمید_

 .کردم ت

 .اصال نشدم خسته. ستمین نه_

 !خوبه_

  خواستم یول: گفت احساسش تمام با و کرد تر یلب

  خواستم. یبخواب خوب  بگم خواستم. بگم  ریبخ شب

 ...بگم

 .آورد حرف به را اسی مکثش

  ؟یچ یبگ  یخواست_

 .کوتاهش ی جمله  و آمد آرامش یخنده یصدا

 !پنجره  دم ایب_

  را یروسر. رفت پنجره طرف به و شد پا سر زود

  را شیموها تمام که نشد اما  انداخت سر  یرو  نامرتب

 . بپوشاند

  یچوب مکتین تک یرو ز،یعز ی خانه اطیح داخل

 . پنجره ی روبرو درست! بود نشسته



 به یکم اسی و کرد بلند سالم  ی نشانه به را  دستش

 را شان فاصله بخواهد که  انگار. شد تر کی نزد پنجره

 ینم طاقت را آن گرید که یا فاصله. کند کمتر یکم

 قلبش یرو  را دستش. نداشت دوست را آن. آورد

.  دوخت چشم او به محجوب  یلبخند با و گذاشت

  ختهیر هم به  یموها و ماند ینم سرش  یرو یروسر

 هم فاصله آن از یحام. دیکش یم رخ به را اش

 دید شیموها از. بود بلد خوب  را او از ساختن ریتصو

 . کرد یم  احساسشان وجود یهمه  با اما داشت یکم

 !یلیخ. اسی دارم دوست رو موهات_

 بهم یخاص جور  هی قشون،یعم یاهیس اون  رنگشون؛

 سشونیگ  برات نمیبش دارم دوست. زنن یم چشمک

 !کنم

  انیم. بخندد هم او تا برد را دخترک دل و دیخند آرام

 .کرد اعتراف خنده

 !ستمین بلد کردن سیگ یول_

 ! دم یم  ادتی خودم_

 . دیشن یحام یول گفت آرام

 ! اسی خانوم  مخلص من_



 که یگوش در دنشیخند  یصدا و دیخند  آرام هم باز

  شتریب یبرا کرد یم دل دل بدجور اس ی د،یچیپیم

 .دنیشن

 ! اسی دمتیبوس یم دینبا_

 .داد تکان را دخترک اش، یناگهان جمله

 اسی دمتیبوس یم د ینبا ندارمت؛ کامل  یوقت تا_

 ...یبود کینزد بهم قداون یوقت! نشد... اما

 گرفت بهره مرد سکوت از و داد قورت  را دهانش آب

 : دیبگو تا

 خواستم ازت پل اون کنار که یوقت همون من_

 به سپردم  کامل رو خودم ،یباش کنارم شهیهم

 .باشم ش  هیبق فاتیتشر دنبال که نی ا یب. وجودت

 ...اسی: گفت تاب یب

 . گرفت تر تابانه یب یجواب و

.  یحام گرفته خواهرم نبودن واسه دلم یل یخ االن من_

  ادتی که قولت. بمونم ییتنها تو یذار ینم یبود گفته

 نرفته؟

 



 به رضا با شد یم مجبور اگر یحت. رفت ینم ادشی

 دیبا! شود بان یگر به دست ایدن یها  کلکل ی همه قدر

 یم تنها را او دینبا. کرد ی م وفا دخترک با عهدش به

 !گذاشت

 

 تو کنار هم آن زدن قدم دل یپا با

 تو  شرمسار بشود یخستگ که باشد

 شود یم ثبت من ی شهیهم دفتر در

 تو  ادگاری نیزتریعز ها لحظه نیا

 من  به ابد تا نرسد کس چیه دست تا

 تو  حصار در بشوم گم که خواستم یم

 یبهمن_یعل#

 

 ان یپا#

  یمانینم_یدانیم_ که_نیا _با#

 چهارصد_ و_ هزار_ بهشتیارد#


