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 بھ قھی دقستی بالشت در اورد ساعت بری از زشوی باز کرد ھوا ھنوز روشن نشده بود گوشچشماشو
 عادت کرد بلند شد و چراغو روشن کردبھ پرھام یکی تخت نشستچشماش کھ بھ تاریشش بودلبھ 

 کردی ھنوز کمرش درد مستادی سرش ای لبخند زدباالشبی دیاداوری بود با دهینگاه کرد اروم خواب
 گرفتی دوش مدی تکونم نخورد بای بود حتنی خوابش سنگدشی و بوسشد خم

 ھوا ھنوز ومدیتاق م اشھی بارون از پشت شی بود صداسی کھ نشست موھاش ھنوز خنھی ایجلو 
 لحاف کنار ری زدیخزی ومبافتی االن موھاشو منی ھمکردی امروزو فراموش مخی بود اگھ تارکیتار

 امروز لبخند زد امروز خی تاری اورادی نبودبا دنی اما امروز روز خوابدیخوابیپرھام تا ظھر م
 ھم از ذوق شبی دی خوابی بی بودحتدهی فقط سھ چھار ساعت خوابشبی اگر دی بود حتی خوبزرو

 و استرس امروز بود
 سرش بستھ بودبا لبخند و دقت الک قرمز زده بودبا لبخند و دقت یموھاشو اتو زده بود و باال 
  امروز نگھ داشتھ بودی را برادشی رنگ جدیشمی کرده بود بافت شی ارایشتریب
 شوینیددوباره خم شد و نوک ب رفتن بودبھ پرھام نگاه کرد ھنوز خواب بوی برداشت اماده فشویک 

 "دمتی بوسیفھمی میدارشیخوبھ ب" دماغش لبخند زد ی رد قرمز رودنی با ددیبوس
 دوباره خودشو نگاه کرد ھمھ ھی رفلکس ھمسای شھی شیدتویباریدر خونھ رو بست بارون نم نم م 

 ھی لب اری بھ لبخند زدن داشتبا لبخند زیبی عجلی ترامروز مقی عمنباری خوب بودلبخند زد ازیچ
 " تودی بھ امیالھ" خوند و بلندتر گفتیالکرس

  
 نگاشو از رد سر دادی بھش می حس خوبشھی شی بزرگ اتوبوس چسبوند سردشھیسرشو بھ ش 

 بشھ و با ادهی گرفت و بھ ساعتش نگاه کرد ھنوز وقت بود پشھی بارون رو شیخوردن قطره ھا
   بودنی دختر بدی بود برای خوبیلیر خوب بره دانشگاه اما امروز روز خ دختھی مثل یتاکس

  و سوم ابان استستی بامروز
  

 دشی اتو کشی شده بودشک نداشت موھاشتری بارش بارون بستادشدتی رنگ خانھ ااهی در سیجلو
 شده زونی اورد بھ عروسک زشت اورونی خونھ رو بدی کلفشی کی مخفبی بارون فر شدھاز جریز

 داشتھ دی خونمونو بادیکل: کف دستش گذاشتھ بود و گفتھ بوددینگاه کردھمان روز اول ھمراه کل
 خوشحالش کرده بودچقد یلی بھ خونھ خدهیچسب -مون-  سکرت موندنش باخودتاون روز ھگی دیباش

 دهینرس بودعمر خونھ دار شدنشون ھنوز پنج ماه ھم دی بود و بلند خنددهی پرنییاون روز باال و پا
 بود

 پر از برگ شده بود سرشو برگردوند سمت حوض کوچک و گرد اطیوارد خونھ کھ شد سراسر ح 
 شھی چونھ زده بودنداخرش مثل ھمی خونھ حسابراتی ماندن حوض بعد از تعمی برااطی حیگوشھ 

 از لی دلی بود بادشی ی رعد و برق پا تند کرد از وقتیبا قھر کردن مشکلشو حل کرده بود با صدا
 زد در یقی لبخند عمدی نچرخدی وارد کرد کلدوی کلستادی خانھ ای در ورودی جلودیترسیصداش م

 ی جای باشھبا لبخند وارد شد ھمھ نجای خبر اومده بودقول داده بود امروز ایقفل نبودمثل خودش ب
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 افتاده بود  اروم قدم برداشت ی راھرو ورودواری دی رونھی شومی بود نور شعلھ کیخانھ تار
 دهی و خوابدهی پرده ھا رو کشدونستی مدهیند
 شده زانی از انطرف اوشی بود پاھادهی خوابنھی رنگ سالن دست بھ سیشمی ی تک کاناپھ یرو 

 دھدی کاناپھ گفتھ بود کھ کفاف قد بلندش را نمدی بودلبخند زد وقت خرشی کفشش ھم پایبود حت
 در اورد و کنار چوندبافتشوی موھاشو باز کرد و درست نوک سرش پدیمقنعھ رو از سرش کش 
 بلند نی گذاشتخوب بود کھ صبح بافت نازک استنھی شومی جلوی شش متری چھی تنھا قالی روفشیک

  بوددهی پوششویمشک
 لذت بخش با بودن ی خونھ و گرماکی تارمھی نی فضانی ھوا با انی تو اییوارد اشپزخونھ شد چا 

 ی لبخند زدمرد دوست داشتننتی کابی رودھای خردنی ددبایچسبی مبی اس عجیمرد دوست داشتن
 اش شک نکرده بود از اومدنش

   دوست ندارمکیبدجنس من کھ ک: لب غر زد ریکزی بود با کدهی خرکسی میکاف 
گذاشتبوت ھاشو دراورد و  نھی شومی و قرمز بھ سالن برگشت ماگت ھا رو لبھ ی دو ماگت پر اببا

 شداھنگ مورد رهی سرش گذاشت و بھ سقف خری زددستاشوی دراز کشنھی شومی جلوچھی قالیرو
 دراز کرد و ومددستی خوشش می ترکلمی فتراژی از تبیدعجیچی پی خالی خونھ یعالقھ اش تو

 :دی کشرونی بفشی از کشویگوش
 سالم مامان- 
 ؟ییسالم کجا- 
 دانشگاه-اخم کرددروغ گفت 
 ؟یای ناھار م؟واسھیتاعصر کالس دار- 
 مونمی مکسرهی برگردم تاعصر اموی بشھی حوصلم نمگھینھ د- 
 ؟ی نداریباشھ مواظب باش کار- 
 خدافظ-سر تکون داد 
 رهی و بھ سقف خدی دراز کشکرددوبارهی نگاش میسرشو کھ برگردوند دو تا چشم خندون قھوه ا 

 شد
 دمی وجب جا خوابھی نی ایبدنم خشک شداز شش رو- 
  
 ی تر شده بودبا صدادی بارش بارون شدی شدصدارهی و مثل خودش بھ سقف خدیکنارش دراز کش 

 پر شده کنمی مزشی شده بارون قطع شد تمفیحوضم کث-  اشنھی سیرعد و برق سرشو گذاشت رو
 از برگ و اب

  باھام؟یمونیناھار م-  موھاشیدستشو کرد ال 
 - رو گرفت سمتشیھوومخم شد و ماگتا رو برداشتماگت اب- بلند شد ونشست سر تکان داد  
  کو؟کایک- 
  تو اشپزخونھ- 

   پالتومھپی تو جدمی خرتییواست بسکو- شد راه افتاد سمت اشپزخونھ بلند
  صبحونھ خوردم اومدم-  ھنوز داغ بوددی چشیکم

  است تنگ شده بود بانودلم و- نشست بھ چشماش نگاه کرد کنارش
  ومدی مادتی وقت رفتن یزاشتیم-  زد لبخند

 یتو ھنوز سالمم نکرد-دی موھاشو بوسی شد روخم
 سالم اقا- شده بود چال کنار لبش گود شدقیلبخندش عم 
 سالم خانم- 
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با  بودپرده ھا رو کنار زده بود تا خونھ روشن تر بشھبارون ستادهی تمام قد سالن ای پنجره یجلو
 دوست ی کنھاقازشی بتونھ تمادی بھ حوضش بودھنوز منتظر بود بارون بند بدچشمشیباریشدت م

 مردش ھم ی ھر دو افتاده بودقدش بھ شانھ ھاھی ساشھی شی بود توستادهی پشت سرش اشیداشتن
 سکوت رو ھم دوست نی کوچولو بودایادی وقت دوست نداشتکنارش زچی تفاوت قدو ھنیدایرسینم

 چھ خبر؟-نداشت
  اونجا باشمدی گرفتم فردا بای بھ زور مرخصسامروزوی نی خاصیخبر- 
 نجا؟ی ایمی نشد از پتروشیخبر- 
 ینھ فکر نکنم طرف بتونھ کار- شلوارش کرد سرشو تکون داد بی دستاشو تو جستادیکنارش ا 

  بھ سرم ول کنم برگردمزنھی میگذرھگاھی شدم از اونجاسخت مارھخستھیکنھ ھمش بھونھ م
 یمنم دوست ندارم اونجا باش- 
 از روز اولم مخالف گمتوی میمنو بگو بھ ک-  شد و لبخند زدرهیبرگشت طرفش بھ چشماش خ 

 میکنی می فکرھی جور نشد نجای کنم؟بزار اگھ کار اکاری چنجای اامی باگھیبود
 ی سوختھ شداهی تر شدھسرهیپوستت ت- 
  خانم دارم ھلوھیدر عوض - و چشماش بستھ شددیخند 
  از خودم؟فی تعریبزارمش پا- 
 بلھ خانم جان- 
  ندارهیفیابراز احساساتتم تعر- 
 دمیحاال ابراز احساسات مونده بھ وقتش نشونت م- 
  ازتدمی دو سال ندنی کھ تو ا؟منی بلدشترمیمگھ ب!!!!وا- 
 سی بلد نادیزبونم ز- دیباری مطنتیابروھاشو باال انداخت بھ سمتش خم شد از چشماشو صداش ش 

 من مرد عملم خانونم خانما
 مردش دور یالزم نکردھبرگشت خواست از کنارش رد بشھ کھ ار پشت دستا-دیخودشو عقب کش 

 کیدلم " بست شوختچشمای تئ دلش ریزی چھیزدی لحظھ نفس کم اوردقلبش تند مھیکمرش حلقھ شد 
 ش زمگونھی عزدونمیمن الزم م_ و تمام بدنش داغ شد دیکنار گوشش نفس کش" خواھدیبغل تو را م

 ام کندگرما نفس وانھی دتی گرم نفسھای صداخواھمیکترمی نزایب"شد چشماشو باز کرد دهیکھ بوس
 " ندارممانی ادی تواغوش تومن بھ خورشی تودست ھایھا
 دیباریباران با شدت م 
  
 بود و با حامد ستادهی پنجره ای چھارزانو نشستھ بودبھش نگاه کرد جلوشھی کاناپھ مثل ھمیگوشھ  

حامد تو - دی بلند خند؟باصدایای بابا تو کجا بی روزه ساھی می برگردم مرخصدیعصر با- زدیحرف م
 کھ نایا ان حامد نفھم مامنمتیبی مامی می سرھی ما نباش داداشعصر قبل رفتن اگھ شد یینگران تنھا

 زوده دونمی مکنمیباشھ حواسم جمع م-دی کار دارمدوباره خندگھی دری اومدمحاال وقتمو نگدوننینم
 ی علایواسمونقربونت 

 حامد سالم رسوند- برگشت سمتش  
 شب خطرناکھ جاده صبح برو- سرتکون داد 
 زیشب راحترم عز-کنارش رو کاناپھ نشست 
چرا انقد موھات کوتاه س؟حسرت بھ دل موندم - سرشو رو پاھاش گذاشتلبخند زددیدراز کش 

 دستامو بکنم تو موھات



 5 

   بھ دلم موندهزای چیلیمنم حسرت خ-دی خندطونیش 
  بچھ پرونمیپاشو بب- دی بھ سرش کوبی بلند کرد با مشت ضربھ ارومپاھاشو

 خودت؟کاش دستم زود تر باز شھ  ساختم واسھ خودم وی زندگنیطاقتم تموم شدھا- شدی جدھوی 
 نجای روشن کنممن اونجاتو افمونویتکل

  کم اروم شھھیخدا بزرگھ بزار اوضاع -  زدیلبخند کمرنگ 
  کردهی قاطی فرزاد حسابگفتی مامان مشبی اوضاع خراب تر شھدترسمیم- 
  بوددهی ترسی پرھام حسابدی کشغی کرد و جھی فقط گرروزیسدی حالش خوب ننویم- لبخندش محو شد 
 - کردیظیاخم غل 
 ترسمی مثل سابق شھخستھ شدممزیکاش ھمھ چ-بغض کرد 
  بغضتنی با ایکنیخرابم م- بلند شد وکنارش نشست سرشو گرفت تو بغلش 
 ترسمیم-فتھیانگار منتظر تلنگر بود کھ اشکش راه ب 
 شھی اروم درست مسیھ- 
 ی راحتنی بھ ادونستیخودشم م مردش دونستیگھمی اون می واسھ دل خوشدونستیخودشم م 

 شدی بھ روز اوضاع بدتر مشھروزیدرست نم
  
  واسمی بزنی حضوریتونی منینگار بب-
 کالغ جا ی ببرم جای طوطھی شھی نمشناسنی ھمھ استادا خانمو مدمماشاالی قول نمکنمی مشی کارھی- 

 بزنم
 گھی بکن دشی کارھیکالغ عمتھ- 
 تو رو تو خونھ تنھا گذاشتھ فکر وونھی دی د؟پسرهی بخره واسھ ناھار کھ کوفت کنیحاال رفتھ چ- 

  نداره؟ی درست و حسابکرینکرده اون خونھ در و پ
 !!! بھمبھی کنلی اضافھ مازی با پرهی بگدهی گلھ رفتھ کباب کوباقامونیی تووونھید- 
  اخھ؟کنھی مکاری اون وسط چازیپ! چندشیا- 
 شھی واسمون عاشقانھ مازی پنیتازه با ا!!یفھمی تو نمھازشی کباب بھ پفیک- 
 کنھ؟ی تو رو تحمل می چھ جورچارهیب! بھ ادم نرفتھتمیعاشق! بابایا- 
  خوردن منو دوست دارهازیتو نگران اون نباشاون پ- 
  بودسی خسی کوتاش خی در اومد سر برگردوند سمت راھرو دست پر برگشتھ بود موھایصدا 
 اونم مثل تو عقل نداره- 
 ؟ی نداریگھکاری خوردم دبتوی کنکالس صبح غی کارھی کالسم نی اینگار واسھ حضور- 
 ؟یای عصرم نمیکنمکالسای مشی کارھی- 
  دارهی اخالق گندیلی ھسمخی استاد مباننی کنمنگران ای عصرو بلدم راضینھ استادا- 
 باشھسالمشو برسون خدافظ- 
 خدافظ- 
  کنمزونی بده من پالتوتو اوی تا سرمانخورداریزود در ب- کرد سمتش پا تند 
  ادی میبد بارون- 
 خوبھ کھخداروشکر-
  نکردهخی تا می بخورایب-  نشست چھی قالیرو 
 راز؟ی شیای دوباره می کگمیاممیدستامو بشورم م-رفت سمت اشپزخونھ 
 مونمی دوھفتھ احتماال مھی احتماالاومدم گھیاخر ھفتھ د- 
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 ی زنگم بزنم بگدمیترسیای بکردمی فکر نمشبیدیمرس- نشست روبروش لقمھ رو از دستش گرفت 
  دپرس بشمیای بیرسینم
 نای جور شھاگھ جور شھ با مامان انجای جور کردمدعا کن کار ای مرخصیبا بدبخت- سرتکون داد 

 کلفت یت پاری بکننبدبختخوانی می و فرزاد ھر غلطنویدھمی صبرم تھ کشگھی دکنمیصحبت م
 رم؟ی بگکنھلقمھی نگاش می ھگھی باشھبخور دی فکر نکنم طرف مالخوادیم
 فرزاد ی کتک کارھبعدی عصبانخورمباباینھ خودم م-دیلرزی صداش ھنور میبغضشو قورت داد ول 

 گفتن ی چدونمی حرف زدننمی دوساعتھی عمو فرھاد زنگ زد بھ بابام شبی اوضاع بدتر شددنیو ام
  دراوردنوی سر مشمی تر شدتالفیبعدش بابا عصبان

 ھمھ رو انداختھ بھ جون ھمتو بغض کنھی می چھ غلطستیگند بزننفرزاد معلوم ن- اخم کرده بود  
 ؟ی واسھ چیکنیم
 نوی می زندگای دلم واسھ خودم بسوزه دونمینم- 
 ی حرف زده بودمبس کھ تو گفتیدلت فقط واسھ خودم و خودت بسوزھکاش زودتر با عمو عل- 

 ! زودهزوده
  بازم رو ھوا بودزی بھ ھر حال ھمھ چکردی میچھ فرق- 
 نوی فرزاد و می شوتو دھنمون زھر نکن امروزوگور باباالیخی جون من امروز بایب- 
 حواست بھ باباھاشون ھس مھندس؟-دی و خنددیدماغشو باال کش 
  مھندسی ھا نبودبخورخانم اقای بھ حاجادمینھ - لقمھ رو دستش داد 
  
  کنمزی حوضمو تمادیبارون بند نم-  شده بودنرهی بودن و بھ سقف خدهی دراز کشچھی قالیھر دو رو 
 دو سال زود نیچقدر ا-  سرش و روشو برگردوند سمتشری دستشو گذاشت زدی چشم دیاز گوشھ  

 گذشت
اون - شدهرهی مھربون مردش خی سرش گذاشت و برگشت سمتش تو چشماریمثل اون دستشو ز 

 م؟ی باشنجای دو سال بعدش اقی دقیکردی جلو مدرسھ دنبالم فکر می اومد کھیروز
 خودم گفتم نھ سالگرد اول فوقش سالگرد دوم حتما ارادم شیراستش نھمن از روز اول پ- دیخند 

 !!!! اومدهایدن
  دونھ؟ھی دوم و بچھ؟اونم وونھسالید- 
 میکردی سر مدیا دوقلو بھیمن تو رو نشناسمبھ تو باشھ کھ سالگرد اولو با - 
  ھم واسھ سالگرد دومچطوره؟نایاو! اراد و ازاد-  دل مردش با خندش رفتدی و نفھمدیخند 
  االن در خدمتمنی از ھممنیعال- 
 !! ادبیب-  زد غیج 
  جوونم چھ بسازم منیا- 
 وونھید- دیخند 
  وونتمید- 
 شمی و زنده مرمیمی من می و برسی بر؟تایفتی راه میکی دوست داشتنی وونھید-
 رسونمی تو رو مگھی دو ساعت دھی- نوک دماغ کوچولوش زدی کوتاھیسمتش خم شد و بوسھ  

  حامدشی برم پدی سرم قبلش باھی کنمیحرکت م
 رهیپس بخواب تو جاده خوابت نگ- 
 نمی ببنجای اایب!! درستھمیبخواب نھبخواب- دستشو بھ سمتش باز کرد 
  راحتمنجایھم من ی ولمیبخواب- دیخودشو عقب کش 
  تو جاده بودمھالکمشبمی نکن دتیمن ناراحتمجان من اذ-دیدستشو کش 
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 دو نی فقط ھمی ولیگور بابا"ی رو دوست داشت ولیکی نزدنی انداخت خودشم انییسرشو پا 
 باشھ-سرشو رو دستاش گذاشت" امروزنی فقط ھمینیساعتھا؟

 یقی بود و دست مردش محکم دورش حلقھ شده بودنفس عمدهی خوابشی بغل مرد دوست داشتنیتو 
 دی نوازششادیخواستشای مشتری مردش رھا کرداحساسات زنانھ ش بی نھی و بازدمشو تو سدیکش

 موھاش نشست چشماشو ی کھ روی ھر دوبا بوسھ ای بود براادی ھم زیکی نزدنی ھمدنامایبوس
  خانوم کوچولومیدا من بھ فیا-بست

  یوقتاست "قرص "دلم  
 ییتو" مسکنم"
 ترسمیتو م"اغوش " از رونی بیایمن از دن 
  
 گوشش ری زشدارومی گونھ ھاش نوازش مشتری بینجوریاصال دوست نداشت چشماشو باز کنھا 

 تونستی عطرش دماغشو پر کرده بود کاش می بازوش بود بوی سرش روزدھنوزیاسمشو صدا م
 زاشتی نمی وجدان لعنتنی ای برھولشی پشتری بدیببوستش و شا

 لوسخوشت اومده نازت ی پسره گھی بھترھپاشوپاشو دیفتی زودتر راه بگھی دپاشویداری بدونمیم- 
 کنم؟

 کتری بود چقدر موھاشو دوست داشت سرشو نزدختھی بلندش بھم ریاروم چشماشو باز کردموھا 
 ی ضعف رفت ولشددلی دخترک کھ دی لحظھ ترسو تو چشماھینی بوسھ کوچولو فقط ھمھیبرد 

 ی شد چشماشو بست پوف کالفھ ارهیسرشو عقب برددستشو از دور دخترک ازاد کرد بھ سقف خ
 خوردمتپاشو برو تا ن-  دیکش

 خنده اش بلند شد و دوباره دلش ضعف رفتصداش ھنوز خوابالود ی دستش رفتصدای روینیسنگ 
 ی درست کنم تو راه بخورکسی می منم تو فالکس واست کافیپاشو تا دست و صورتتو بشور- بود

 خواب از چشمت بپرونھ
 خواستی خوش رنگشو باز کرده بود و می بود موھاستادهیچشماشو باز کرد برگشت سمتش ا 

 گھی دزی چھی خوامی نمکسی میمن کاف:دوباره ببندتش بھ چشماش نگاه کرد مثل بچھ ھا بھونھ گرفت
 خوامیم
 بگھ ی چدونستی نمکردی من من مخترکرھدی ھوس کرد گازش بگدی گردشو کھ دیچشما 

 کھ از اغوشش ی بھ ارامشدی ارزی می راستش خواب رفتھ بود ولددستیچشماشو با دو دست مال
  نبند بزار باز باشھنمموھاتمیبی خوشمزه میی کاکائوکی کھی ھی تو رو شبگھاالنیبرو د:گرفتھ بود

  سفت ببندمشخوامی اصالمخوامینمی ادبی بیلیخ- 
-  و تند رفت سمت اشپزخونھصداشو بلند کردنی رو زمدی کھ پاشو محکم کوبدی شندیباصدا کھ خند 

 یشی خوشمزه تر میحرص کھ بخور
 !!!سیباشھ بابامن ھ-ییبا حرص کھ اسمشو صدا کرد بلند شد رفت سمت دستشو 
  
گشت  برکردی کاناپھ و بھش زل زده بودداشت مقعنھ شو رو سرش صاف میلم داده بود رو 

   جلومریبگ- داد دستشکوی کوچنھیسمتش ا
 معصومش نگاه کرداخم کرده بود و ی پاش رو زانو نشستبھ چھره ی نشستدخترک جلوصاف

 گھی درجلومی تکونش نده درست بگیھ- مقنھ ش بودی باالریھنوز درگ
 چشمش خوش حالت ترش ری زی پخش شده یاھی کم پف کرده بودسھی چشماش دنی خواببخاطر
 ابونی ھنوز سرخ بودخوب بود کھ عادت نداشت تو خی صبح نبود ولیبودلبش بھ سرخکرده 
 گھ؟ی دمیبریمرس- لبخند زدستادی صورتشبلند شد و ای توزهی خوشکلشو بریموھا
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  خونھرسونمتیم- کردستاداخمی رو داد دستش و انھیا 
 رسمی دانشگاھبھ کالس ساعت چھار مرمی مخوادی؟نمیچرا اخم کرد- 
  واسھ رفتن؟یکنی چرا انقدر عجلھ میتو کھ وقت دار-  تر شدقیاخمش عم 
 راحت المی خی برسی تو زودتر برخوامیاخماتو باز کن قربونت برمعجلھ ندارمم-لبخند زد 

  نرفتمچوندمی کھ کالسمو پزنھیبشھاالنم برم خونھ مامان غر م
-شدی خب میقھ دلش خوش بشھ ول سال سن با قربون و صد٢٨اخماشو باز کرد مسخره بود کھ با  

  حامدشی برم پدی سرم باھی دانشگاھرسونمتی ممیباشھ پاشو بر
  بد اخالقم بشم؟ی اقایمن بھ فدا- دستاشو حلقھ کرد دور بازوش 
 م؟ی زبونم بشمبرنیری خانم خوش اخالق شیمنم بھ فدا-لبخند زد با دست ازادش پالتوشو برداشت 
  ھمھ پنجره ھا بستسنی تو ھم ببکنمیتا من گازو چک م-دستشو باز کرد 
  
  
 کرده زونیدرو قفل کرد برگشت سمتشرد نگاشو دنبال کردچشم دوختھ بود بھ حوضش و لباشو او 

 ومدی لحظھ ام بند نھی نکردمبارون زیاخرم حوضمو تم- بود
  کنزشی خونھ تممیاماومدی مگھیھ د گفتم ھفتزمیعز-دستشو گذاشت پشت کمرش و بھ جلو ھلش داد 
  ھفتھنی تو اامیخودم اگھ شد م- 
 نجای ایایالزم نکرده تنھا ب- 
 باشھ- 
 ی نشدسیبدو تا خ- زدنوی ماشموتھیدر خونھ رو باز کرد و ر 
 ی اومددمی خونھ نفھمی اومدم تودمتای ندنوی اومدم ماشیوقت- 
 ادی می بارونچھی شدسی پارکش کرده بودمبدو خنیی پارک نبوداون پایجا- 
  
  
 نگاه کردبارون نی جلو ماششھی بھ چھار بودبھ شقھی بھ ساعتش نگاه کرد پنج دقستادیجلو دانشگاه ا 

  برسونمت خونھکالستو نروایدبیبارون شد- دیباریبا شدت م
  نبرمنی ماشھی کرد ھوا باروندی تاکشبی دگردمبابای با نگار برمرماحتماالینھ م- 
 فقطی بری بھتره با تاکسی بشسیاخی بشی سوار تاکسیفتی نداشت راه ننیاگھ نگار ماش- 

  خونھ بھم خبر بدهیدیاتوبوسرس
 ی تا زنگ بزنمونمی مداری اگھ نصف شب بودبی بھم زنگ بزن حتیدیچشمشما ھم رس- 
 باشھ- 
  ھم بزار توزارمی کنار بخورجان من مراقب باشمن صدقھ منجاسبزنیاروم بروفالکسم ا- 
 چشم- 
 اش بودسمتش فوت شھی ھمخونھکاری می الکرسھی داره ادونستیدستشو باال اورد کھ حرف نزنھم 

 فتی نمونزود راه بادی حامدم زشیمواظب خودش باشپ- کرد
 چشم- 
 ؟ی نداریکار-  بردرهیدستشو سمت دستگ 
 پگاه؟؟؟- 
 جانم؟؟- 
 دوست دارم-لب زد 
  صدا بود کھبلند بگو؟یب- شده بودقی عمقی بازم عمدچاالشیخند 
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 نچ-سرشو تکون داد 
 الد؟؟؟؟یم- 
 جان دلم؟- 
 منم دوست دارم-بلند داد زد 
  من بگو کھ عاشقتم-  بلندتر کرددصداشوی بلند خندیباصدا 
 و دستشو دور گردنش حلقھ کرد دستشو دور کمرش گذاشت و محکم دیپگاه خودشو جلو کش 

  کردمی ھا رو دودھشی خوب کھ شوونھید- فشارش داد
  جدا شدم؟یناراحت- 
 نی تری دوست داشتننیدستانت را دور گردنم حلقھ کن بانوا" خوبھیلی جات خنجایساییییھ- 

 " سرد من استباور کنیشالگردن شبھا
  
  
 دم امیالو حامد دارم م- زنگ خوردشی روشن نکردگوشنوی وارد دانشگاه نشده بود ماشیتا وقت 

 مغازه
  سال باھم بودنشون بودنی بودامروز سالگرد سومدهی کھ بوسیی گونھ شجای رودیدستشو کش 
  
 بود و خط چشمش را پھن تر ستادهی انھی ای کھ جلوکردی نگاه میینوی تخت نشستھ بود و بھ میرو 
  واسم خط چشم بکشھمیکاش رفتھ بودم مر- کردیم
 اونم ی مراسم خواستگارھی واسھ گمحاالی تازه دست کم دارم مننیبی بار تو رو مھی ی ھفتھ انایا- 

 شگاه؟ی ارای بریخواسی مشیشیاز نوع نما
  پگاه؟گمیم- 
  چتھ؟گھیھا؟د- 
 ھا؟! ترهیدمرسمیپوشی ممویکاش کت و دامن اب- 
 تو خوشش اومده؟من و خدا با ی فرزاد از چنی بکنایخوای می غلطھری کردوونمی دی درد بزنیا- 

 !میھم توش موند
  کم استرس دارمھیپگاه من - 
 ستنی کھ نبھی عمھغری خوب شد؟بخدایاسترس واسھ چ- 
  عموم بودن و خانواده اش امشب خواستگارنشھیخب ھم- 
 ندونم چند سال پسر عمو ؟منی پسر عموت بوده؟مطمئنشھیھم- دیابرو ھاشو باال انداخت و خند 

  کنارنی گذاشتدنیدختر عمو رو بوس
  پسر عموم بودهنیزتریز عشھیھم!خب حاال- دی ھم خندنویم 
 نو؟ی مگمیم-خودشو جمع و جور کرد 
 ھا؟- 
 ان؟ی امشب ھمھ میاگھ بدون- 
 گھ؟ی دالدیھمھ منظورت م-  کردکی چشماشو بارنویم 
 ھوووم-مظلوم شد 
 انی عمو بھ مامان گفتھ بود ھمھ با ھم مدونمزنینم- 
 شدمی ندشترهی ماه بھیادی نمالدی حواسش نبوده بگھ مدیشا-غر زد 
  اومدهگھحتمای تموم شده باشھ ددیامتحاناش با- 
  بخدایگھخوبی دای دل بکن بنھی ھم از انتویی برم پاادمنیخداکنھ ب- 
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 پگاه؟؟- 
 جونم عمھ؟- 
 ھم یی کساھی وسطا نی خب ایومدولی از فرزاد خوشم میمنم تو سن تو بودمدرستھ از ھمون بچگ- 

 نیادای خوشت نگمینم!ادی فردا نمادی خوشت مگم؟امروزی می چیفھمیبودن کھ حواسمو پرت کردنم
  نگو باشھ؟ی بھ کسھفقطیعیحسا طب

 گمی نمی کسبھیدونیچشمحواسم ھستتو فقط م-  انداختنویدستشو دور گردن م 
  دختر خوبنیافر- دی گونشو بوسنویم 
 !!! بخواماحی وسط ازت توضی بخاطر اون ادمامونھی مادمی- 
 گمشو لوس- 
  
 خوشحال بودچشم چرخوند سمت نتشی احتمال داشت امشب ببنکھی رفتاز انیی بپر بپر پااز پلھ ھا 

 نشستھ بودند و اروم حرف ی ناھار خورزی می صندلیاشپزخونھ مامان و مادربزرگش رو
 چھی بپی غذا کھ شب خواستگاریبو-  کل خونھ رو برداشتھ بودی مرغ زعفرونی بودی کشزدندبویم
 دختر کننی از وصلتمادر جون خب شام چرا بمونن؟دور از جون ھمھ فکر مندند ھمھ خرسیعنی

 میدیرو دستمون مونده کھ بھشون شام م
 زشت بودنھ کردمی شام نمھتعارفی وصلت شدننی ادوننی ھمھ عالم مگھی دورت بگردم دیالھ- 

 ؟یفاط
 یی اب بزار واسھ چاییاره مادر جونپگاه مامان سر پا- 
 ! س بھ من چھگھیمن کار دارمعروسم کس د- دییسمت سالن دو 
  واسماری اب بوانی لھیپگاه - از سالن اومدنی امیصدا 
 خودت برو بخور!بھ من چھ- شانھ باال انداخت 
- دی نشستھ بودنکنار پرھام نشستبھش لم داد و تو گوشش فوت کردپرھام خندونیزی تلویھمھ جلو 

 نکن پگاه
  دست مننھ؟ی اب بدوانی لھی یشیخستھ م- 
 اب بدم دستتبرگشت شمی کالس دنبال منمنم خستھ میای بیشیارھچطور شما خستھ م-سرتکون داد 

 پسر یلی خری ازش بگنوی دنبالمماشومدی التماسش کردم نیبابابزرگ عصر کل: سمت بابابزرگش
  شدهیبد
 چشم امر امر شماست- دیبابابزرگش خند 
 ! و امدت رفتسی عموتھ نھ سرونی امییبابا!پگاه- 
 ن؟ی نھ امکنممگھی جبران مشھیمن خواھش کردم بابابعدشم ھم- پشت چشم نازک کرد 
  دست منیدی اب نموانی لھیی جبران کردی کرشماینخ- 
  بخدا پرویی چشم و روی بیلیخ- 
 !!!پگاه- کننده باباش بلند شدخی توبیصدا 
  باھمانی ولشون کنخودشون کنار میعل- کردتشی حماشھیبابابزرگ مثل ھم 
  حاج ارسالنمیچاکر-  و بلند شد کنار بابابزرگش نشستدیخند 
 ؟ی چیعنی میجنبھ داشتھ باش دخترچاکر- اروم زد رو دستشحشیبا تسب 
  سرورممی دختر خانم صحبت کنکیچشم حواسمون نبود در شان - 
 اری اب بوانی لھی نویم-  نگاه کردزدی کھ داد منیچشم از لبخند مھربون بابابزرگش پرفت و بھ ام 

 واسم
  بخورایمن کار دارمخودت پاشو ب- از اشپزخونھ بلند شدنوی میصدا 
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  ھاھاھاوی- چشمک زدنیبھ ام 
 اری واسھ من بوانمی لھی اب خودت بخور وانی لھیداداش پاشو- نیباباش زد تو کمر ام 
 پرودارم واست- سمتش رفتی بلند شد چشم غرنھ انیدامی بلند خندیبا صدا 
  اومدنمن خوبم؟ی فاطیوا- اومدنوی می بلند شدضربان قلبش تند شدصدافنی ایحظھ صداھمون ل 
  خودش از استرس مشت دستاشو باز و بستھ کردیومدولی خنده مامانش و مامان بزرگش میصدا 
  داداشبرو در و باز کنخوامی اب نمنیام- 
  
 نسبتا ییموی لستادلباسی تمام قد سالن انھی ای بجز پرھام جلواطی حیھمھ واسھ استقبال رفتن تو 

 نوی اشمی مرتب کردنگاشو دوخت بھ الک صدفدشوی تنگشال سفدی بودبا شلوار سفدهی پوشیبلند
پرھام -  زدی لبخند پر استرسنھی خودش تو ای چھره ادبھی بھش میلیگفتھ بود رنگ لباسش خ

 خوبم؟ بنظرت
 ستی بستیبی ھسیاره عال-  اروم کردیپرھام با اون لحن بچگونھ ش دلشو کم 
 چرا من انقدر استرس ای باشھخداالدمی مکنمیصدتا صلوات نذر م!ایخدا" رفتاطیسمت ح 

 ی لحظھ بدجورھی نبوددلش الدی از می خبراطی حی خندون توتی جمعنینگاشو چرخوند ب"دارم؟
  بوددی کھ بای رفتھمھ بودن بھ جز اونتی بلند سالم کردسمت جمعی زد وباصدای لبخندیگرفت ول

  
 

 پرپشتشو با یدابروھای کوتاش کشی بھ موھای دستنی ماشی جلوی نھی ای خاموش کرد تونویماش
 ی بھی بود اما ی قراری بی از خوشحالشتری داشتحس امشبش بیانگشتش مرتب کردحس خوب

 ماه ھی بای بودشامشب بعد تقردهی ندگھی خرداد کھ رفتھ بود اصفھان دلی اواازی دوست داشتنیقرار
 کھ بھ نطوری زدھمموتوی شد و رادهی پنی بوداز ماشی عمو علطونی قرار دختر شیب دشدلشیدیم

 بغل ی شھی شی از پشت لباسشو کھ تو شلوارش بود مرتب کردتورفتی باز خونھ ممھیسمت در ن
 مردونشو صاف کردوارد ی سورمھ اراھنی پی قھی در خونھ پارک بود ی فرزاد کھ جلونیماش

 داشت ھمھ نشستھ بودندپگاه ی کمدی پنجره بھ سالن دری حری پرده تد و درو بستاز پشخونھ ش
 کرد تا صداش صاف بشھھمون لحظھ ی کوتاھی ومدسرفھی خنده شون می نبودصدادشی دیتو

  زنگ خوردشیگوش
 ؟یزنی زنگ میھا؟چتھ ھ- 
 ؟یسالم داداش خوش اخالق چطور- 
  خاموش کنم؟مویگوش! زی امشب کرم نرھی داداش دمجونیحامد تازه رس- 
  روشن شد؟اری دنی و چالت بھ دنمچشمی ببساینھ عامووا- 
 شھی روشن میشما اجازه بد- لبخند زد 
  خودتو پگاه خانمی روزشاالی دارم؟اکارتیباشھ داداشمن چ- 
 شاالیا- تر شدقیلبخندش عم 
  حتماای ب١٢ھ امشب ساعت از ذوقزنگ زدم بگم بچھ ھا سالنو جور کردن واسریحاال نم- 
 ن؟یزاشتی قرار مدی امشب بانیھم- 
  بودی امشب خالھیسالن پر بود- 
 امیباشھ بابا م- 
 ؟ی باریخوش بگذرھکار- 
 یاعلی- 
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 بود ستادهی در ای هللا گفت و وارد شدپرھام جلوای بلند یکفششو در اورد در سالنو باز کرد با صدا 
 پگاه بود اصال ھی اخمشم شبی پگاھو داشتحتی کردچشما چشماش نگاهکردبھیو با اخم نگاش م

 پگاھو نداشتاز ھمھ ی اون ظرافت چھره ی پگاه بود ولی شده کی کوچی بگھ نمونھ تونستیم
  عمو؟یسالم اقا پرھامچطور-  خوشکل پگاه رو ھم نداشتی چاالترمھم

 خوبم-با ھمون اخم جواب داد 
 گذاشت و مشغول سالم و رو نی سالن شد پرھامو زمدواردیجلوتر رفت و بغلش کرد و لپشو بوس 

 من نمیارای در بتیسرتو از گوش- نشست و اروم گفتعادی از پگاه نبودکنار می شدھنوز خبریبوس
  بدم؟ادتی دیبا
 ادی باال باشھ االن می طبقھ یمنو ول کنحواست بھ پلھ ھا- دادلشی تحویلبخند گشاد 
 یزاشتگاھیه بود گرفتھ بوداز اون موقع ھمش سر بھ سرش م شدرهی بھ پگاه خیچند بار مچشو وقت 

 پگاه رو ھم واسھ ی امار رنگ لباسای حتیدادگاھی پگاه رو بھش می اصفھان بود خبرایاوقاتم وقت
 کم اتو عادی مشدازی بد نمادمی زرسوندی خبر می وقتی ولدادی بھش رو مدی نباگفتیمسخره م

 خود پگاه شونمی دوستی از دوست دختراش دوست پگاھھواسطھ یکی دونستی میداشتحتن
 بخاطر ھم سن بودنشون پگاه کال با ھمھ راحت بود اال دی بود شایمی صمیلی با پگاه خعادیبودھم

 عادی کھ می بشھبا ضربھ کی نکرده بود بھش نزدی وقت سعچی خودش بود کھ ھری تقصدیخودششا
 سمت سالنخوشکل شده بودرنگ ومدی منییاپگاه با سر پابرگردوند سمت پلھ ھ بھ ارنجش زد سرشو

  جون داداششیخورد: دم گوشش اروم گفتعادیومدمی مدشی بھ پوست سفیلیلباسش خ
 شد و عادبلندیخفھ شو م- اخم کردیول" بشرنی اادیبس کھ خوشمزه بنظر م" کرددیی دلش تایتو 
  سالم-ستادیا

 دین؟ببخشیسالمخوب-  با لبخندش خودشو جمع و جور کنھکردی می کھ سعدی شدن پگاه رو دھل
  لطفادینی بشدییمتوجھ اومدنتون نشدمبفرما

 ن؟یممنون شما خوب-  چشم ازش نگرفتینشست ول 
 شلوغ بودما منتظر کردکوچھی پارک منوی ماشالدیم-مامانش وسط کنار مامان پگاه نشستھ بود 

 گھی دمینموند
 یای بمی صبر کنگفتی میھیران بود گم بشمامان نگ-  کنارش مزه پروندعادیم 
المصب چھ "دیخندی و مزدیبھ پگاه نگاه کرد کھ کنار فرزاد نشست و با فرزاد اھستھ حرف م 

 فقط خندهی کھ پگاه انقد خوشکل مگھی دم گوشش می فرزاد چدونستینم"خوشکلم شده امشب
 " شرفیفرزاد ب"کنھی و گود شدن چاالش ھوس گاز گرفتن لپاشو مدنشی با خنددونستیم
  
  
 ی نداشتقرار عقد و عروسی بھ مراسم خواستگاری شباھتچیبھ جمع نگاه کرد ھمھ مشغول بودنھ 

 ھم مشغول صحبت ھینندبقی اشپزخونھ تدارک شام ببیھم گذاشتھ شده بودخانمھا رفتھ بودند تو
 نیام" ھم مونده بودیمگھ حرف" حرف بزنند بقول پگاهاطی حی و فرزاد رفتھ بودند تونویبودندم
 کرده بود بقول خودش بره ی حرف زده بودند حاال ھم عذر خواھینشستھ بود ار ھر در کنارش

 ی نشستھ بود و پرھام توونیزی تلوی مبل روبروی سالن نگاه کرد پگاه رویدست بھ اببھ گوشھ 
 چونھ زدنشون یدصداستای سر پگاه ای باالنینتشامیبغلش لم داد بودکاش فاصلھ کمتر بود تا بھتر بب

  بزن سھ فوتبال دارهپگاه- ومدیم
 نھیبی ملمیپرھام داره ف- 
  مردمگھ نھ عمو؟ھیپرھام فوتبال دوست داره مثل - 
 پگاھم فوتبال دوست دارھپس چرا دختره؟- تو بغل پگاه جا کردشتریپرھام خودشو ب 
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 زمیفوتبال دختر و پسر نداره عز-دشیپگاه خم شد و محکم بوس 
 پگاه عمو فوتبال تموم شد- دیھم خم شد و پرھامو بوس نیام 
 سالن با نوریدست خانم درد نکنھ و رو بھ ا- دی لپشو محکم بوسنیپگاه کانالو عوض کرد و ام 

  شروع شدی بازنیایب- بلند اعالم کردیصدا
 فقط مبل دو دی رسونیزی تلوی راه افتاد جلوی نفر بلند شد و با تعارف پشت سر عمو علنیاخر 

 عطر پگاه ی بودکنارش نشستبوی بودچھ خوب کھ کنار پگاه خالی کنار پرھام و پگاه خالینفره 
 بابا چرا صدام یا-  فرزاد از پشت سرش اومدیصدا!مشامش را پر کردگرم و خوش بو

 ه؟ چندقھین؟دقینزد
ھوا چطور !نی خستھ نباشیراست!ی داشتی مھمتریشما کارا- جوابشو دادیطونیپگاه با لحن ش 

 رنگ و روت باز شده! خوش گدشتھ ھایبود؟حساب
 بھتر از حرف زدن ی اتفاقااطی حی تودونھی بود پگاه ھم مثل خودش مدمطمئنی بلند خندیبا صدا 

 نشستھ بود واقعا رنگ و روش باز شده نی مبل کنار امی دستھ یافتاده بھ فرزاد نگاه کرد رو
 حواست بھ خودت باشھ! بچھنیبش- دیاغشو کشبوددست فرزاد سمت پگاه دراز شد و دم

 !دست بھ خواھر من نزن- پرھام بلند شدیصدا 
 و زن عمو ارسالن از اشپزخونھ نوی می قربون صدقھ ی و صدادندیھمھ با صدا بلندخند 
  داره اقا پرھامخوش بھ حال پگاهرتیچقدرم رو خواھرش غ-دی مامانشو شنیومدصدایم
 سر لپات گل کنمیفرزاد دقت م-  وجب بودھی دی فاصلھ ش با پگاه شانھی سر خورد تا راحتر بشیکم 

 انداختھپگاه خوب متوجھ شد
پرھام - سمت پرھام خم شدزدفرزادی کھ پگاه سرشو چرخوند سمتش و لبخند مدیاز گوشھ چشم د 

  بزنم؟الدوی میدیاجازه م! عمو
 ی نبود ولیالت قلوه ا و خوش حیصورت!  پگاه بودی حواسش بھ لبایبرگشت سمت پرھام ول 

خجالت " زود بھ خودش تشر زدی لحظھ از فکرش گرم شد ولھی بودینازکم نبودخوب بود نھ عال
 " نشستھ چشمت ھرز نرهنجایبکش باباش ا

 !!بھ من چھ- 
 یکنیرم م- دی پگاه خورذ خندی و سرش بھ بازودیمشت فرزاد کھ سمتش اومد خودشو عقب کش 

 نمو باز نکنچرا؟خانواده نشستھ فرزاد دھ
 دیری اشپزخونھ گوشاتونو بگی پگاه از خودخانماالدیراحت باش م-دی خندنیام 
 اره پگاه؟راحت باشم؟- صاف نشست و بھ پگاه نگاه کرد 
  جاننی امرتی غیمرس- ادامھ دادنی ندارمو رو بھ امیمن کھ مشکل-دیپگاه خند 
  کردی کوتاھتتیپگاه تو جمع بگو عمونزار بفھمن داداشم تو ترب-  نشستنھی دست بھ سنیام 
 ! تو برادرزادھحرص نخور داداشمیوردیمنو تو شانس ن- زدنی امی بھ شونھ یفرزاد ضربھ ا 
  ندهتی کماھمھی کنھی منیری پلھخودشو شری فعال خرش با بارش گنیپگاه ا- راحت تر نشست 
 گفتی قبل اومدنت منی امنی قابل توجھ تھمیولی داداش داداش کننی دور امدمیگھبای راست مالدیم- 

 ری دوماد بگیخر ندار
 شرط گمخانمی من بخوام بگم جلو خودت میدونیفرزاد م-  خندشو خوردنی خنده ھا بلند شدامیصدا 

 ی صدامیینوی ھمھ مھمون می بستننیای کردشرطم بردشما ھم بدای بگھ بھت راھشم پنویبستھ بود ا
کھ  کنھی می پگاه شرط نبندماباز گول خوردمھر کارنیصد بار گفتم با ا- از اشپزخونھ بلند شدنویم

 شرطاشو ببره
  خانمنویدست شما درد نکنھ م- ستادیفرزاد ا 
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 ی خراب کردتک بھ تک بوداتو چارچوبم نبودبیتیچھ موقع!خاک بر سرت- بلند شدعادی میصدا 
 !شرف

پرھام - پگاه کنار گوشش اومدیننصداینھ اھستھ رو بب بود تا صحونیھمھ نگاھا سمت تلوز 
 برهی داره خوابش ممامان؟پرھامینخوابشام نخورد

  
  
 نوی بودبا مومدهیسر سفره نشستھ بودشلوارش تنگ بود اصال راحت نبودپگاه ھنوز سر سفره ن 

  دختراگھی دنیای پگاه؟بنو؟یم- مامان بزرگش بلند شدی اشپزخونھ بودندصدایھنوز تو
 اوردم واسھ ری سی زن عموترشمیاومد- بھ دست اومدی ظرف ترشنویبھ اشپزخونھ نگاه کرد م 

 عمو
  جدا کردمشوی اضافی اردالن من پوستانوعموی نکن مینیریخودش-بالخره پگاه با پارچ اب اومد 
 یشدی داشتم تو ھم عروسم مگھی پسر دھیدستت درد نکنھ پگاھکاش - 
 "خوب کھ ھمھ پسرات زن دارن بابابزرگ"اخم کرد  
 نی بشای خودمھبشی فقط پی خالی جاایب-فرزاد پارچو از دست پگاه گرفت 
-  فرزاد و باباش نشستھ بوددست باباش سمتش دراز شدنی روبھ روش بودببای پگاه نشست تقریوقت 
  کنارتو بده واسھ پگاهی بابا بشقاب خالالدیم
 بکشم واست؟ یچ-بشقابو برداشت 
 کشمی خودم میمرس- 
 یبسھ مرس- پگاه دستشو دراز کرددی پلو کھ کشری کفکھی 
 ن؟یفقط ھم-ناخوداگاه اخم کرد 
 خورمی نمادی شب زیارھمرس-دیبشفابو از دستش کش 
 ساالد کھ اشکال نداره-دی بشقاب واسش ساالد کشیتو 
 ھی کافگھیبسھ د- 
 زم؟یسس بر- 
 خورمی نمونزینھ ما- 
 خورهی متونی و روغن زموی ساالدشو با ابلرمردیپگاه مثل من پ-دیعمو ارسالن خند 
 اد؟یبابابزرگ شما ماشاال جووندلت م- 
  جونم زبونیا-دیفرزاد لپ پگاه رو کش 
 زم؟یپگاه نوشابھ بر-اخم کرد 
  لطفای مشکیاره مرس- 
 فرشاد یجا-گش بلند شد مامان بزری پگاه بھ دستش خوردصدای سمتش گرفتنوک انگشتاوانویل 

 بچم سبزه
 وقتھ باھاش یلیچھ خبر؟کارو بارش چطوره؟خ: از اونطرف سفره گفتی کردندعمو علدییھمھ تا 

 میحرف نزد
خوبھ خداروشکرامشب دوست داشت باشھسالم ھمھ رو -مامان بزرگش زودتر از ھمھ جواب داد 

 رسوند
 ؟ی از ھمھ چھیسالمت باشھراض- 
 بچھ ھم چند سال دوست داره برھخدا رو شکر نیکنھای میی ھواالدمیزنھمی زنگ میاره ھ- 

 سیدرسش ھنوز تموم ن
 ! باشھی جدکردمی بابات گفتھ بودفکر نم؟قبالی بریخوای عمو مالدیم- 
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 یای چند سال قبل برم عمو فرشاد گفت با مدرک بخواستمی ھست تو فکرشممی چند سالھیاره عمو- 
  ھنوز دو دلمکنمخودممی بھش فکر می جدرمیبھترھحاال فوقمو بگ

 تو دستش خشک وانی چشماشبھ دستش نگاه کرد لیسرشو برگردوند سمت پگاھزل زده بود تو 
  خوشکلشوی چشمای توی نگراننی اومدی بنظرش مدیشده بوددوباره بھ چشماش نگاه کردشا

  
 کھ از سرشب داشت جاشو داده بود بھ حس ی ظرف ساالدبغض داشتحس خوبی رودیسلفونو کش 

 ی کنکور نداده بود بھ جاش رفتھ بود سربازی بود وقتادشی" فرشادشی بره پخوادیواقعا م"ترس
 حواسش بھ ادی بعدش کھ رفت دانشگاه فکر کرد منصرف شدھاون موقعا زیبحث رفتنش بود ول

 عمو فرھادبھ سالن نگاه ی  دلش رفت واسھ پسر بزرگھی نبود کادشی قیدق  نبودخودشمالدیم
 پشوی تشھیومدھمی بھش می بودچقدر سورمھ ادای پشی سورمھ اراھنی پی ولدیدیکردصورتشو نم

 بھ یلی خکلشی اون بازوھا و ھدیپوشی می وقتی بپوشھولشرتی تومدی مشی کم پیلیدوست داشتخ
  قدبلندتر بوداصال از ھمشون گنده تر بودلی فامی پسرای ھمھ ومدازیچشم م

 ترسھی شھ مداری پرھام خوابھدر اتاقو باز بزاربنیمامان بب!پگاه- 
 خچالی ظرف ساالدو بزار تو نی انویباشھم- 
 بودشالشو برداشتموھاشو باز کرد و دوباره دهی شدپرھام راحت خوابنایوارد اتاق بابابزرگش ا 

کنارش رد بشھ  چشم تو چشم شدخواست از الدی راھرو با میبستچراغو روشن گذاشت و برگشتتو
 نگاه کرد الدی دست گنده می گرد شدبھ مچ دستش تودچشماشی لحظھ ترسھیکھ مچ دستشو گرفت

 نرفتھ پگاه ادتی یزی چھی- نگاه کرد معلوم بود جلو خودشو گرفتھ کھ نخندهالدی میچشما دوباره بھ
 خانم؟

 ؟یھا؟چ- 
- دی جلوتر اومد و پشت موھاشو کشالدی می دستادی صورتش برد سرشو عقب کشکیدستشو نزد 

 شالت کو خانم؟
  رفت دوباره بکنم سرمادمی!!ھا-  نبودری رو سرشنخدیدست ازادشو کش 
 الدی دستشو ول نکردبھ چشماش نگاه کردمالدی میخواست دستشو بکشھ برگرده تو اتاق ول 

 یص لحن خادبای لحظھ ترسھی صورتش نگھ داشتی شد بھ سمتش خم شدصورتشو جلوکشینزد
 زددستشو ول کرد و صاف شینی بھ نوک بیحواستو جمع کنوبا انگشتش ضربھ ا:کنار گوشش گفت

 با اجازه- بود اشاره کردیی بھ تھ راھرو کھ دستشوو برمیی جاخواسمیم-سادیوا
 اشپزخونھھنوز ی رفت توالدی قبل از اومدن معیخودشو انداخت تو اتاق شالو سرش کرد و سر 

 نگاه کرد کھ الدی و بھ مامانشو مامان مستادی ایی داغ بودکنار ظرفشویکی نزدنیگونھ ھاش از ا
  بخداشورمی کنار من منیاینبیخالھ پرو- شستندیظرف م

 نی کنم تو برو بشبتی با مامانت غخوامینھ قربونت برمم- 
 ی بدی دختراچھی وایوا- دیخند 
 ظرف ی ھا رو تووهی رو بھ روش نشستھ بود و با لبخند منوی نشستمیزناھارخوری می صندلیرو 
 ؟یخندیچرا م-دیچیم
 گھیخوشحالم د!واشی!سیھ- 
 ی چھ عروس خوشحالگنی ببندملتوی کم چھیزشتھ- 
  موضوع سر سفره؟؟بخاطری چرا پکرگھتویھستم د- 
 ھوم- سرتکون داد 
  ببرم؟ی اماده کردوهی منویم_ وارد شدنیھمون موقع ام 
  اول اونو ببرارمیبزار ظرف ھندونھ رو ب- ستادی انویم 
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 یچتھ وروجک؟تو خودت- بھ سرش زدی ارومی ضربھ انیام 
  کم خستمھھی یچیھ- 
 ؟یفردا جمعسکالس کھ ندار- 
  نچ- سرتکون داد 
 رونی بمیری منجافردایشب بمون ھم-
 اگھ حوصلم شد باشھ-شونھ باال انداخت 
 زهی مواظب باش نرنی امایب- دادنی ظرف ھندونھ رو دست امنویم 
 پگاه چشھ؟- 
  سر بھ سرش نزاردونمبروینم- 
 ای لحظھ بھی نویم- اومدرونی فرزاد از بیصدا 
 کم مونده امشب تو رو برداره با کشھی نمادھخجالتمی فرزاد روش زنی چقدر انوی میوا-اخم کرد 

 ن؟یخودش ببره خونشوننھ ام
 مامانش و ھنوزیی و باھم از اشپرخونھ خارج شدنروشو کرد سمت ظرفشودنی خندنوی و منیام 

 بودبھ دستاش نگاه شتری خودشونو ظرفا بی النگوھاشون از صدایشستندصدای ظرف منیخالھ پرو
 نرم دوی سفومددستشی دستش بودچقدر از النگو بدش مدی سفی طالفی دستبند ظرھیکردفقط 

 تپل بودھمھ یلی کم تپل بودبچھ کھ بود دستاش خھی ھم نبوددهیش بلند و کی نبود ولهبودانگشتاش کوتا
 تپل و پھن ی ھنوزم تپل بودبا خودش فکر کرد حلقھ ی حاال بھتر شده بودولکردندیذوق دستاشو م

 ی افتاددست گنده االدی دست بزرگھ مادی بود فی ظرنوی امشب می حلقھ ادیبھ دست تپلش م
  بوددی کوچولو و سفیلی خالدی دست مرابرداشتدستش در ب

  
  
 ی بودتمام فکش درد گرفتھ بود بس کھ مجبور بود جلوقھی دقستی و بازدهیبھ ساعت نگاه کرد 

 کالس ازدهی از ھشت تا صبحیخوابی مطمئن بود چشماش خمار شده از برھامای ھاشو بگازهیخم
 خرداد تموم نشده بود کھ باباش ی داشتھنوز امتحاناکیزی و فیاضی بودعصرم کالس ریمیش

 نگاه کردکنارش نشستھ بود از عادی کنکوربھ می بره انواع و اقسام کالسا براودمجبورش کرده ب
 نبود اصال ادشی خودش افتاد کھ ی گوشادی بودشی گوشی االن سرش تونی اومده بود تا ھمیوقت

 داغ تی گوشعادیم- گشتی م تابستون ولی کنکور داشت ولگھی بشرم مثل خودش سال دنیکجاستا
 نکرده پسرم؟

 نھ ھنوزعادت داره دخترم- 
  دختره بھناز؟نیچھ خبر از ا-صداشو اروم کرد 
 رهی گیلی خیھولی پگاه دختر باحالیوا-بشی گذاشت تو جشویگوش 
  ازشادیمن کھ خوشم نم- 
  تو مدرسھی ھسیی دارم چھ بالکنھامارتوی مفتوی تعری اون کلیول- 
 غلط کردھبھش رو ندھا- 
 بودمن با اجازتون ی عالیدستتون درد نکنھ زن عموھمھ چ- حواسشو داد اونطرفالدی میبا صدا 

 رفع زحمت کنم
 !کجا؟سر شبھ تازه- 
  برمدی ھستن زن عمو من با بچھ ھا قرار دارم باھیبق- 
 کجا بابا؟-  کردیعمو فرھاد عطسھ ا 
 م خونھ اماده بشم برم بردیبا١٢بچھ ھا سالن گرفتن واسھ - 
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  فرزادنی ھمھ تو ماششھیجامون نم- 
  پاشو برسونمت خونھعادیم- 
 امیباشھ م- 
 ! سالن؟بچھ ھا اشنانمی بریای نمنیام- 
 ای بی خواسمیزنی فوتبال ممیریگی دلقکتوندوشنبھ ھا سالن مشمی مامینھ بابا من بسکتبال بلدم؟م- 
 ع؟یسالن صنا- 
 ی قبلیاره ھمون جا- 
  پاشوعادیرممی حتمابا اجازتون من مامیاشھ مب- 
 کنمی مفی واست تعردبعدای بھنازو فھمھی قضالدیپگاھم- دم گوشش اروم گفتعادیم 
 د؟ی منم فھمانیجری عرضھ ایبس کھ ب- سرتکون داد 
  واستفعالگمیاره حاال بعد م- 
 شعوری بیابرومو برد- 
 نگاش سمت خودش بوداز ھمھ ی ولدیخندی دستش تو دستش باباش بود و مالدیسرشو باال اورد م 

 پگاه خدافظ-  کردیخدافظ
 رفتن اعصابشو خورد کرده ھیبھ سالمتناراحت بود اون از سر شب کھ باقض-با اخم جوابشو داد 

  رفتی مھی از االن کھ داشت زودتر از بقنمیبود ا
 

  چتھ؟یھو- داد زددفرزادی کش سر فرزادری رو از زیدپشتی دراز کشنی زمیرو
 ؟یکنی خودتھ تعارف مارخونھی واسھ خودت بیکیپاشو - 
 اری بالشت واسھ من بھینو؟ینو؟میم-  و داد زدی خوب اومدنویا- 
  خوابھ؟پگاهیزنیچھ خبرتھ؟چرا داد م- با دو اومد و بالشتو پرت کرد رو سر فرزادنویم 
 ھممونو شھپدریاگھ بد خواب بشھ بداخالق م- دی بالشتو از دست فرزاد گرفت و دراز کشنیام 

 ارهیدرم
  وقت خوابھ؟ادچھی معادمی االن ماری اصال دوتا باری بگھی بالشت دھی نویم- شدیفرزاد عصبان 
 ارمی حوصلھ ندارم برم بگھیمن د- ناخوناش شددنی مبل نشست و مشغول سوھان کشی رونویم 

  تا صبحی طفلخوندهیم دھدرسی نخوابشبمیخودت بروصبح ازمون داشتھ د
 ؟کنکور؟یازمون چ- بالشت گذاشتیفرزاد سرشو کنارش رو 
 نو؟ی داشتھنھ میشیخرھکنکور چھ موقع؟حتما ازمون ازما- سرشو جا بھ جا کرد 
 نود و نھ شیکی ھمشمو صد درصد زده باشھ اگھی واسھ علشھیارھامشب جوابش اس ام اس م- 

 زنھی غر می کلیدرصدعل
 خوش بھ حال خودم تھش دانشگاه ازاد-  نشستنوی کنار معادیم 
 ی بود جلودهی پوشی شرت صورتی بامزه شده بودتیلی سالم پگاه سرشو برگردوند سمتشخیباصدا 

 ھی بودچوندهی درست نوک سرش پموھاشوی طوسی خرس برجستھ بودبا شلوار ورزشھیلباسش 
 میدی عجب ما شما رو دسالم عروسک باباچھ-دی بودفرزاد خندختھیخوده ار موھاشم دورش ر

 !مھندس
 نباشبزار ی داماد سبک؟انقدیینجایتو چرا ھمش ا!عجب و کوفت- ازادشو پشت گوشش بردیموھا 

 دعوتت کنن
 اخھ بھ توچھ؟حونھ عمومھ- 
  گشنمھیلیحال ندارم جوابتو بدم ولم کنعمھ من خ- نشستعادیکنار م 
 کنمی قربونت برم االن واست ناھار گرم میالھ- 
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 !یچھ خوشکل شد- دی لپشو کشدعایم 
 زد و مشغول ی لبخندعادی رفتمعادی واسھ می دادچشم غره اھیپگاه چشماشو بست و بھ مبل تک 

 بنظر گرفتامروزی بره پگاه و بغل کنھ و محکم فشارش بدھدندونشم متونستی شدکاش مشیگوش
  المصبومدی خوشمزه میلیخ
 ؟ی غذاشو گرم کردنوی بخورمیزی چھیپگاه؟عمو بلند شو دست و صورتتو بشور - 
 ارمشیاره االن م- 
  بابام زنگ نزد؟نیام- پگاه چشماشو باز کرد 
 ی مطمئن بشھ ازمونتو دادخواستیچرام- 
 ایپاشو دستتو بشور ب-دی داد و دست پگاه رو کشعادی ظرف غذا رو دست منویم 
 مشی ببرنویم-ست  صاف نشنی راھرو امی تودیچی پرفتتای حال راه میبھ پگاه نگاه کرد ب 

  حالھی بیلیدرمونگاه؟خ
 شھینھ ناھار بخوره بھتر م- 
  شده؟یچ-دیخودشو جلو کش 
  ھم اومده جون ندارهی کھ رسوندمش ازمون بده حالش بد شداز موقعصبحیچیھ- 
 رنی فشارشو بگمشیخب پاشو ببر- 
  شدهفی کم ضعھیسی نشی طوریوا-دی خودشو جلو کشنویم 
  شده؟فیکردضعی مھی ظھر داشت گرنویم- 
  نبات دادم بھتر شدیی چاکردیدلش درد م- 
  
 دهی نشست و مشغول غدا خوردن شدبھ صورتش نگاه کرد رنگش پرنی کنار امنی زمیپگاه رو 

 االن نکھیاز ا" کجھتی نکبت چرا انقد دو زارنیام"ھی بود دل دردش واسھ چدهیبودخر کھ نبود فھم
 " نفھمنیام" اخم کردھیدردش چھمھ مثل خودش حدس زده بودن پگاه 

 و نوی کھ بزرگترھا رفتھ بودند بوشھرمشدی میخواھر شوھر عمھ باباش فوت کرده بود دو روز 
 عمھ نی خواھر شوھر ای کاش بجاگفتی ھم معادی عقب افتادھمی کھ مراسم نامزدزدندیفرزاد غر م

 تابستون یلتوی اردبرفتندی عمھ بابا مرده بود وگرنھ ھمھ با ھم میکیخواھر شوھر اون 
 پگاه یموندندولی باغ وشب مرفتندی می و پگاه نبودند مجردنوی کاش مزدی ھم غر منیدامیچسبیم

 شدندپگاهی بد پگاه بھ خودشم منتقل شده بودکاش ھمھ ساکت مکردحالی نگاه مھیساکت بودفقط بھ بق
 یده بودپوف کالفھ ا نخوریچی بگھ ھتونستی مبایبشقاب غذا رو برداشت سمت اشپزخونھ رفتتقر

 نداشتبلند شد ی ادهی بھش بخورھفاشتری گرم تر شده بودجا بھ جا شد تا باد کولر بنظرش بدھوایکش
 نشستھ بود و سرشو ی صندلی ھنوز مشغول حرف زدند بودندپگاه روھیسمت اشپزخونھ راه افتادبق

  دکترمی برسیحالت خوب ن- گذاشتھ بوداخم کردزی میرو
 سی نمینھ خوبم طور-! بلند کرد ترسونده بودشیسرشو ناگھان 
  دکترمی برداسپاشویاز رنگ و روت پ- 
 ؟یخواسی میزیگفتم کھ خوبمچ- 
  ابوانی لھی- 
  واستارمی ھسمخچالیشربت تو - 
  مسکن بخورھی اریواسھ خودتم ب-دی لبش دست کشیرو 
  فقط؟خستمھیمسکن واسھ چ- دیھول شدنو د 
  الزمھدونمیبخورم- داد بھ چارچوب اشپزخونھ ھی تکنھیخونسرددست بھ س 
  رفتلبخند زد لجباز بودنشو ھم دوست داشترونی شربتو داد دستش و از جلوش رد شد و بوانیل 
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 تا جملھ ھم حرف نزده ٥ ھم رفتھ ی رودی نبوداز بعدازظھر کھ اومده بودند شاشھیپگاه پگاه ھم 

 عادی سرش بوددوست نداشت می بودکاش روسر حالی ھنوز بیبودرنگ و روش بھتر شده بود ول
 بودمتوجھ شده بود ھم خودش و ھم دهی قبال ھم موھاشو دننی خوش رنگشو ببیو فرزاد ھم موھا

 نداشتچند بار از ی مشکلی وگرنھ عمو علپوشندی می احترام بھ عمو ارسالن روسراطر بخنویم
 پگاه ھستنداصال ذوست نداشت پگاه ی مثل داداشاعادی و مالدی بودکھ مدهی مامان پگاه شنیخالھ فاط

 ی فرزاد کھ روی کھ بھ فرزاد لم داده بود و دستانویبھ چشم داداش نگاش کنھحواسشو داد بھ م
- دی خودشو باال تر کشنوی جمعمی توی حتکردندی نمتی کرد اصال رعاشداخمی منیی و پااالکمرش ب

 رونی بمی بردیحوصلم سر رفتھ پاش
 گذرهی کھ بھت بد نمدتوی ھمتون بردیامپاشیمن نم- ختی دورگش دلشو بھم ریداپگاه با ص 
 لونی قھی پاشو نیام!چھ بداخالق- زدپگاه حرف دل خودشو زده بودفرزاد صاف نشستشخندین 
 می بکشاری بی اوهیم
 تو خونھ ندارمتو باغھ- 
 میای و بمی بکشرونی بمی بردیپاش- گذاشتبشی تو جشوی گوشعادیم 
  کارت دارمای پاشو بنویم-پگاه بلند شد 
  ھممون سر رفتھرون؟حوصلھی بمی بریپگاه عمو اگھ خوب-  صاف نشستنیام 
 میباشھ بر- بھ جمع انداختیپگاه نگاھ 
  
  
 شده بود شھی خنده ھاشو دوست داشتحالش خوب شده بودپگاه ھمنی ابیبھ پگاه نگاه کردعج 

 ازش نوی بودمی بستنری دستش بود دور لبش زی توت فرنگیفی قی و پر سر وصدابستنطونیش
 دندون سرلپاش ھی حداقل رھکاشی ازش عکس بگتونستیعکس گرفتھ بودکاش خودشم م

 ترصداتون واشیپگاه !نویم-زی می کرد و دستمالو پرت کرد روزیم با دستمال دستشو تنیگرفتامیم
  بودی پگاه نگاه کردبا اخمم خوردنی بلندھبھ اخمایلیخ
 بچھ ھا فردا چندمھ؟- تموم کردشویفرزاد بستن 
 نھم- 
  پگاه؟یمطمئن- نشستخیفرزاد س 
 اره امروز ھشتم بود- 
 چھاردھم تولد پگاھھ- لبخند زدنویم 
من پس فردا -  دستپاچھ شدھفرزادی وقت فکر نکرده بود کھ متولد چھ ماھچی بود؟چرا ھیپگاه مرداد 

  نبودادمی ھاصالیوقت وصول چکمھحسابمم خال
  اومده؟ادتی تازهیالیخیبس کھ ب- گفتی نسبتا بلندی اخم کرد با صدانویم 
 شھ؟ی درست میزیحرص بخورم چ-  باال رفتیفرزادم صداش کم 
 سی بد نی کم بفکر باشھیشھی باش درست مالیخی برینخ- 
 کنمی نمرمیی بودم تغنی سالھ ھمیمسی جورنی من ھمنویم- 
 ستی االن جاش ندیبچھ ھا بعدا بحث کن- رو گرفتونھیم 
 اقا یالیخی بنی روز سر امھری کردی ماھھ نامزدھی الدحدودینھ اجازه بده م-  دستشو باال گرفتنویم 

 حرص خوردم
  خونھ؟ای باغ بھتره ی تورمبنظرتونی امسال تولد بگخوامیمن م- زدی ضربھ ازی میپگاه رو 
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 ترهبھ نظر من تو باغ بھ- لبخند زد 
  بحثبھ نظر منم باغ بھترھدوستاتم دعوت کنریی تغیمرس-دی بلند خندعادیم 
 ی مشغولی بچھتو بھ اندازه کافنیبش- محکم زد پشت گردنشنیام 
  گفتمدی بھ ندا و درناو ساناز بگم اھان بھنازم شادیانبای بگمیباشھ بھ چندتا دوستام م-دیپگاه خند 
 شوی گوشیامای جا گذاشتھ بودپنی تو ماششوی گوشعادی مشی اسم بھناز لبخند زدچند مدت پدنیبا شن 

 بدھگفتھ بود حی مجبور کرده بود توضدی با تھدعادوی اسم پگاه کنجکاو شده بودمدنیخونده بود با د
شو بود شمار  بودامارشو از پگاه گرفتھ بود بعدم مجبورش کردهدهیتو راه مدرسھ بھنازو با پگاه د

 دی ام شدھی پاھمنیعال- زی می رودی دستشوکوبعادیبده بھ دخترھم
 ری بگی قاطچونی رو بپنای ھم با منپگاه جان من بابات ای جید-دیفرزاد خودشو جلو کش 
  بخدا فرزادینوبر!واقعا کھ-  برداشتفشوی بلند شد با حرص کنویم 
 کنمی خودم حلش مالیخیب- رفت فرزاد پشت سرش بلند شدرونی کھ از در بنویم 
 چونھ اش گذاشتھ بود ری مانتوش باز بوددستشو زی قھی شل بستھ بود شویبھ پگاه نگاه کرد روسر 

 کننی ھمش دعوا منایا- زی داده بود بھ مھیو تک
 باز پگاه اشاره کردپگاه با تعجب نگاش کردمتوجھ منظورش کھ شد اخم ی قھیاخم کردبا سر بھ  

 بازشو گرفتپگاه با اخم سرشو ی قھی ی سفت تر کرد تا جلوشوی روسریکردصاف نشست و گره 
 ومدی بھش مدشی سفی روسری رنگی گلھانچقدرییانداختھ بود پا

  
 دوختھ ومدچشمی اذون میکردصدای رو کنار زدافتاب داشت غروب منوی اتاق می پنجره یپرده  

 اون سر اتاق و ناخوناشو رفتی سر اتاق منی ازانویدندمیرسی مدی باگھی خونھدیبود بھ در ورود
 ومدی منیی بابابزرگش از طبقھ پای خودشم حالت تھوع گرفتھ بودھنوز صدانوی استرس مدازیجویم

 برگشت نوی کارت دارھمی علای بنویم-  وارد شدنیبود کھ واضح نبوددر اتاق باز شد و ام خوب
  کنم؟کاریپگاه چ-سمتش و چشماش پر بود

 گھی می بابا چنی ببنیی برو پادونمینم-ستھ کردمشت دستاشو از استرس باز و ب 
  ھنوز؟ھی عصبانیعل!نیام-  دستاشو گره زد تو ھمنویم 
 اره- 
 یوا- 
 حاال تو برو-رفت سمتش ھولش داد سمت در 
 پاھاشو ی گوشھ اتاق نشست و عصبری تحرزی می رونی تخت نشستامی رفت رورونی کھ بنویم 

 ! احمقینویم- تکون داد
 ساعت کنار ھم باشنحداقل سھ بار ھی نایا- شد و چراغو روشن کردومدبلندی اذون ھنوز میصدا 

  انقدر عجلھ دارن؟کنندچرایدعوا م
 ری عمو اومدندخدا بخیوا- بلند شدفنی ای لحظھ صدادونمھمونینم-  خاروندشویشونی پنیام 

 بگدرونھ امشبو
  
  
 نگاه کرد نوی پاھاش گذاشتھمھ ساکت بودند بھ می شربتو روی خالینی نشست و سنیکنار خالھ پرو 
 عمو اردالن چشم از ی صداھبای گرری کلمھ حرف بزنھ زکی زارش معلوم بود اماده اس با ی افھیق
 ھ؟یخب ارسالن نظرت چ-  برداشتنویم
  نبودنی اقرارمونیانی خودت در جریشما بزرگتر جمعول-بابابزرگش با اخم نشستھ بود 
  قرارمونری ززنمی دارم منجامیودمن بھ اصرار فرزاد االن ا نبنیقرار ا!بلھ- 
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 شھی سرشون نمیگنبزرگتری بھ ما مانی بعد مزارنی مزننقراراشونوی دو تا حرفشونو منیا- 
 مخالفتت بخاطر کار و بار فرزاد من حاضرم کمک ھ؟اگھی چفی دوره انحاال بگو تکلنیجوون ا- 

 ھی خونھ خالیکنمطبقھ باال
 کردنفرزاد روز اول ی نامزدستی نشتری دو ماه بنای انھی بحث سر ای ولی حاجکنمیمنم کمک م- 

  فرزاد؟یگفت نشونش کنم تا کارم درست بشھنگفت
 ھی دو ماه کافنی ھمنوی بھ نظر من و میاره عموول-فرزاد صاف نشست 
ر  بھتره برن سگمی من میحرف اخرو خودت بزنول!ارسالن- بھ فرزاد کردیعمو اردالن اخم 

 عمر باھم ھی پسر عمو دختر عمو ھستننایستنای کھ نبھیمغری و تو ھم ھستشونمنیخونھ و زندگ
  کردنشناخت دارن از ھمیزندگ

 باھم توننی مننی ببدی شناختشون در حد پسر عمو دختر عمو ھستاالن بای بگم اردالن بقول علیچ- 
  ندارهی ارزشنکھی مثل ای ولنوی با ممی حرفامونو زدی نھ من و علای کنن ی سقف زندگھی ریز
 نھ منم نی بگی و داداش علستشمای نینجورینھ بخدا بابا جون ا- ھول شد و اشکش راه افتادنویم 
  نھگمیم
  نبودی باباش اصال راضی ولستی مخالف نادمی بابابزرگش زدونستیبھ باباش نگاه کرد م 
  
  
 داخلھنوز بحث ی درد گرفتھ بود از بحثا پلھ نشستھ بودھوا نسبتا خنک بودسرشی لبھ اطی حیتو 

 اتفاق امشب بودسر نی بھترنی کھ وارد شد لبخند زداالدی اومدماطی در حی بودصدادهی نرسییبھ جا
 سالم-ستادیپا ا

 ی استقبال خوب؟چھیسالم چطور-  متوجھ بودنش شدالدیم 
  داخل موندنو نداشتمی نشستھ بودم خوشحال نشوحوصلھ اطیمن تو ح- پلھ ھا نشستیدوباره رو 
 خواستیکردمی حس مالدوی نبودحرارت بدن میکنارش نشستفاصلھ شون کم بوداصال فاصلھ ا 

 ن؟ی بھتر از ای چومدی دلش نی کم کنار بکشھ ولھیخودشو 
  شد؟یاخرش چ- 
 نجامی من کھ ادونمینم- 
 ایمامان زنگ زد گفت اوضاع خوبھ ب- 
 نی چرا انقد اصرار دارن افھممیکشننمی ھمو نمی کھ موھا بودهنی انیاحتماال منظور خالھ پرو- 

 دوتا؟
 ھی اوضاع خطردیشا- کم پاشو دراز کرد و راحت تر نشستھی الدیم 
 ؟ی چینیھا؟- 
 !فتادهی مدی افتاده کھ نبای اتفاقھی دیشا-  باال انداختشوی پر و مشکی و ابرو ھادیخند 
 الدی گاز گرفت بلند شد کھ بره داخل کھ منشویی بودلب پای بشرشچھییچشماش گرد شد از پرو 

 شمی کم پھی حاال نیبش-  خودشو نگھ داشتی تو بغلش ولفتھی بود بکی نزددیدستشو گرفت و کش
 عالقھ ش ببنده با ارنج محکم بکوبونھ تو صورت خندونش با اون ی چشم روخواستیدلش م 

 ؟یکنی مینجوریباشھ خبچرا ا- بستھ شدش چھ وضعش بود اخھیچشما
  از دستمیکنیپگاه دقت کردم ھمش فرار م- کنارش دوباره نشستدستش ھنوز تو دستش بود 
 ی چنھی ببیکی ول کن دستموالدیدقت نکن شمام- بکشتشرونی بدی زورش نرسی ولدیدستشو کش 

 کنھ؟یفکر م
 بدت دی ھم نباادتوی بکننمن کھ بدم نمخوانی می ھر فکرھیپگاه بزار بق- بردکیسرشو نزد 
  فکرا بھ نفع ھردومونھیادبعضیب
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 زدی خودش تند مستادقلبشی زود ادوی عقب کشالدیدنمی در کھ اومد ھر دو از جاپریصدا 
  دوساعت؟ی مامان؟کجا موندیینجای االدیم- 
با تلفن صحبت -  باعث شد تعجب کنھچھ خوب خودشو جمع و جور کردالدی خونسرد میصدا 
 ده؟ شی چدمیپرسی بود داشتم منجای اکردمپگاهیم
 گھی توتمومھ دنیایب- 
  موافقت کردن ھمھ؟یعنی- خونسرد باشھالدی کرد مثل میسع 
 کننی مشی دارند راضی بابابزرگت و حاجیھنوز بابات مخالفھ ول- 
  شد؟ی؟راضیبابا چ- از پلھ ھا باال رفتالدیم 
 نی ببایرسھبی دوتا منی زورش بھ ای مخالفت کنھکشتری بتونھی نمگھی دی ولستی نیاونم راض- 
 زهیری می چھ اشکنویم
  ببره؟شی با اشکش کارشو پھیمگھ بچھ باز- اخم کردالدیم 
  نگویزی چگھی داخل دی مامان جان اومدالدیم- 
 ؟یگی می ام اخھ؟پگاه تو چکارهی نظرمو گفتمتا بزرگترا نشستند من چشبیمن د- 
 یسولی اصال خوب ننیکننای دارن عجلھ میلیخ- گرفتزدنفسیھنوز تو شوک بودقلبش ھنوز تند م 

  تا بزرگترا ھستن بھ من چھیگیخودت م
 کنھی و فرزاد کار منوی از مشتری سنش عقلش بنیبفرما پگاه با ا- 
 ؟ی کار سن من داریتو چ-اخم کرد 
 نگاه الدی کھ رفت بھ منی پروگھخالھی داخل دایپگاه خالھ پاشو ب- دندی خندنی و خالھ پروالدیم 

  دوباره سراغمونومدنی داخل تا نایپگاه ب-  و زل زده بود بھشزدیکردھنوز لبخند م
  منظورتگمی مالدیم- 
 پلھ ھا نشستسرشو گرفت ی بودپشتشو کرد بھش و رفت داخلدوباره روی منطورم چگمی بعدا مایب- 
 رشی بوددوست داشت خوب تعبالدی می حرفاری شده بودذھنش درگشتری دستاش سر دردش بنیب

 خی خونھ بلند شد سی کل از توی کنھصدارشی تعبخوادیجور کھ خودش م اونیی جوراھیکنھ
  نشھمونی احمقانھ ش پشی عجلھ ی وقت از اچی ھنوی و دعا کرد مالنشستسرشو گرفت با

  
 

 و دیچیپی بازش می موھای الومدی کھ میمی مالدبادیی دوی برھنھ باد می ساحل با پای شن ھایرو
 الک خورده اش نگاه ی لذت بخش بودبھ پاھادی نور خورشیستادگرمایکردای ھوا پخششون میتو

 رشی حردی سفراھنی داغ دراز بکشدبھ پی شن ھای انگشتاش شن رفتھ بوددوست داشت رویکردال
 اش باز بودتا خط کمرش تنگ نھی داشت کھ تا وسط سی شل ھفتی قھی بودی حلقھ انیاستدیدست کش

 ی باسنش باز بوداگر رویکی تا نزدیھفت بزرگ زانو بودکمرش ھم ی باالیبوددامن کلوشش کم
 شن ھا ی رودنشی خوابلی می راه افتادنتونست روشددوبارهی مفی لباسش کثدیخوابیشن ھا م

 ی الی شن ھاامدی اب جلو مشمردی و پاھاشو دراز کردتا ھشت مدیخواب نی زمیمقاومت کندرو
 لبخند دیچی کھ تو ھوا پالدی عطر می بستبورفتچشماشوی و دوباره عقب مشستی مشوی پایانگشتا

 تر قی بلندش رفت لبخندش عمی موھای کھ الالدی گرم میددستایزداحساس کرد کنارش دراز کش
 خندونش نگاه ی بود و دکمھ ھاشو نبستھ بودبھ چشمادهی پوشدیف سراھنیشدچشماشو اروم باز کردپ

 و دی سفی نھی سی تا سرشو رودی خودشو جلو کشیدکمیخندی چشماش ھمراه لبش مشھیکردمثل ھم
 لذت الدی بدن می بخوابدداغشی مجبورش کرد کال رودشی بطرف خودش کشالدیلختش بذارھم

 دور کمرش حلقھ الدی مینھ ش بذاره کھ دستای سی شن ھا بودخواست سرشو رویبخش تر از داغ
 نگاه  بودبھ چشمانشالدی می صورت اصالح شده ی صورتش رو برودشحاالیشد و باالتر کش
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 لبش ی روشیدشلبای پشت گردنش رفت و جلوتر کشالدی شده بوددست مرهی بھ لبھاش خالدیکردم
 تمام ی خوبومدحسیم ای دری موجایومدصدای مییای مرغان دریقرار گرفتچشماشو بستصدا

 الدی داغ می گرفتھ بوددستای بلند مردشو بھ بازی موھاکرددستاشی مشیوجودشو گرفتھ بودھمراھ
 شدی منیی کمرش باال و پای لختیرو

  شده پرھام؟یچ- چشماشو باز کردھاج و واج بھ پرھام نگاه کردیدی شدیبا تکان ھا 
 می بری کنماماده بشدارتیمامان گفت ب- 
 ی جورھی شوک بودحالش ی رفت ھنوز تورونی کھ از اتاق بامپرھامی برو من مدارمنویباشھ ب- 

 الدوی عطر می صورتشو عقب زدبوی توی خواب بودکمرش داغ کرده بودموھاشدیبودباورش نم
 احساس کرد ھنوز دی لباش دست کشی بودروی از حد واقعشی بی چکردھمھیھنوز حس م

 ی اومد بھ لباساش نگاه کردتاپ قرمز با شلوار مشکنیی تخت پاز بودایداغھعجب خواب محشر
 می نکرده بودبھ ساعت نگاه کردنھ وندارشیپرھام ب بود کاش ی خواب خوبیلیتنش بودخندش گرفتخ

  تا لب پنجره اتاق اومده بودیزییبودافتاب پا
  
  
 نگاه کرد اونطرف تر نشستھ الدی مخوردبھی منی بشقاب امبی نشستھ بود و از سنیکنار ام 

 بودبھ الدی خود مومداصالی بنظر می واقعی خواب صبح افتادلبشو گاز گرفتھمھ چادیبوددوباره 
 بودسر تی مثل واقعزی چنھمھی وقت موھاش بلند بودھمی خوای نگاه کرد توالدی می کوتایموھا

 برگشت سمتش سرشو برگردوند سمت عمو فرشاد کھ کنار باباش نشستھ بودعمو فرشاد ھ کالدیم
 ی بزرگ شدھھمون دختر بامزه زتیپگاه تو فقط سا- نگاش کرد ولبخند زدلبخندشو جواب داد

 تر شده البتھ طونیاشتباه نکن داداش ش- کنارش نشستافتفرزادی اخالقت عوض شده نھ قنھیطونیش
 دهبماند کھ زشت ترم ش

 دمی پگاه ندیطونی بھ شی بچھ اچیتاحاال ھ- دی لپشو کشدفرزادیدی چشم لبخند مبالدو میاز گوشھ  
 امروز چرا دونمیاره ھمونھفقط نم- دستشو پشت سرش انداخت و بھ خودش فشارش دادنیام 

 !!ساکتھ؟
 بودباور نداشت ی واقعدنشمی بوسی نگاه کردحتالدی بھ می چشمریدمزی خوب نخوابشبیخستمھد- 

 دهی خواب بوسیاون لبا رو تو
 بسوزه پدر کنکور- فرزاد دستشو انداخت دورش و بھ خودش فشارش داد 
 " خالھ خرسھ سی دوسشونمیدوس" کرده بودری گنی فرزاد و امنیعمال ب 
  سر خاتون اورد؟یی چھ بالھاادتھی یعل- 
  خاطرات بشھمخصوصا خاطرات خاتوندی تجدادی خوشش نمادینگو فرشادپگاه ز- 
  خاتون و پگاه رو واست گفتم؟ی ماجرایناز-دندیھمھ خند 
 ی از پگاه واسم گفتادی زیادولی نمادمی- گذاشتنی پاھاش زمی و از رودی پرھامو بوسیخالھ ناز 
  نکن پگاه روتیفرشاد بابا اذ- گداشتزی می شو رووهیشقاب معمو اردالن ب 
 ستیاره بابااصال جالب ن- خالص بشھنی تا از دست فرزاد و امدیخوشو جلو کش 
  بستھدرست مثل خوابشی با چشمادیخندی نگاه کرد مالدی خنده ھا رو اعصابش بودبھ میصدا 
 بودندعمھ ھا و بچھ ناھمھی خاتون ااطی حی تومی نشستھ بودیناز- عمو فرشاد صداشو صاف کرد 

 چقد ترسو و حساس شده بود ادتونھی چشماشو عمل کرده بودرازخاتونیھاشونم اومده بودن ش
 نکرد ی ھم نامردنپگاهیای ھوا کھ طرف من نرفتی مغشیجیشدی رد مشی از ده مترگھی دیچیکھ؟ھ

 کرد تو ھمون چشمش کھ عمل کرده بود توپ رو شوت
 پگاه چند سالش بود؟!یعل- رفت ھوا ھمھی خنده یصدا 
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  تو؟ادتھی یقفاطی دقسی نادمی- 
 بره کالس اولخاتون کھ از ترس غش کردخانم دست بھ کمر خواستی بود کھ میارھتابستون- 

 بھ من چھ کھ توپ رفت تو چشمش و مرد:زدی بود داد مسادهیوا
  پگاه مودی نکنتیاذ- پاک کردشی چشمشو با روسریمامان بزرگش اشکا 
 درسش ی جورھی داشتکی کوچی گونھی پگاه ی رو ھم بگمنازیکینھ زن عمو اجازه بده اون - 

 صدا و تکونم حساس بود رونبھی توش گربھ سدم گربھ با پنجھ پاھاش رده بود بیعنیکرده بودند 
 ادمھی قی گوشھ نشستھ بوددقھی مخاتونمی بودی کردنھمھ خونھ علوی موی و مدنی بھ لرزکردیشروع م

 غی شروع کرد بھ جدی کرد خاتونم ترسوی موی و مدی اومد گربھ رو انداخت رو خاتون لرزدو با
 زدناوندفعھ ھم غش کرد

  نگھ داشتھ بودیادگاری خودشم خنده اش گرفتھ بودھنوز گربھ رو واسھ نباریا 
  
  
 خواستی و مکردی مھی عمو فرشادزن عمو اردالن گری بودند واسھ بدرقھ ستادهی ااطی حیھمھ تو 

 بغلقرار بود باباشو عمو فرھاد برسوننشون یتا فرودگاه برھعمو فرشادم گرفتھ بودش تو
 ی تو بشھبھ شکم کوچولویطونی کاش بچھ منم بھ شرمیپگاه عز-دشی بوسیفرودگاھخالھ ناز
 ادی از پشت سر دلشو لرزونبا الدی می سالم باشھصداشاالیا-  فقط چھار ماھش بوددبرامدش نگاه کر

 ی نازطنتشخالھی پگاه بشھ بھتره تا شھی شبافشیق- خواب لبشو گاز گرفتی توالدی می لبایاور
 ی چھی االن بقکردی پرو اصال فکر می بھ پگاه برھپسره افشیاره خدا کنھ ق- زدالدی بھ میچشمک
  خوشکل بودالدیلبخند زد بھ نظر م یکننولیفکر م

 رشی بند لباس زی روقی دقنویاد پشت کمر م وفرزاددست فرزنویسرشو برگردوند سمت م 
 و نوی می بود از عجلھ ی رو با اتاق خواب اشتباه گرفتھ بودھنوز عصباننجای نفھم ایبودپسره 

 بودند دنبال کاراشب دهیی گرفتھ بودندچقدر ھمھ دوی روز بعد از اون شب عروسستیفرزادب
 بازار لباس ی بعد از پنج روز گشتن توی غر زده بودوقتنویبودندچقدر بھ م  ھمھ خستھیعروس

 نی و فرزاد فحش داده بود ھمون شب با امنوی کرده بود و بھ مھی گریچھار ساعت-  سھھی بود دهینخر
 کوتاھعاشق پف دامنش شده ی عروسکی مشکی لباس دکلتھ ھی بوددهی و لباس خررونیرفتھ بود ب

 نی اعصابت خرد نباشھامگھی دیبخر بود صلوات نذر کردم امشب لباس فتھبودمامان بزرگش گ
 شده ی مراسم قاطنوی می خونھ ی ندارھبماند کھ اخر شب تویگفتھ بود چون مراسم جداست اشکال

 با اخم نگاھش کرده بود دنشی بودش و تمام مدت رقصدهی دالدی می بودند ولیبوددرستھ ھمھ خود
 و دی و لباس سفی رفتھ بود با اون کت و شلوار مشکلشی استوش مرد خیاونم قربون صدقھ 

 ھی ھا خوابن ھیھمسا: گفتھ بودتیکراوت شل دور گردنشاخرشم ضبط و خاموش کرده بود باعصبان
 نیدی تو تاالر کم رقصدی کنتیکم رعا

  
 ری از پشت تفشوی گشتگوشھ کعادی بھ چشماش زدبا چشم دنبال مشوی افتابنکی مدرسھ خارج شدعاز

 باال نکشوی عستادی ادی حرف زدنشو کھ شنی قدم برداشت سمتشصداتی عصباندبایبرق دچراغ 
 الدیزممی لحظھ صبر بده عزھی پگاھگوش کننیبب- و اخم کرددی موھاش زدابروھاش باال پریرو
 ھی اونجامپگاه جان من گھی دنی مامدوی زود مساچشمی جلو مدرستون وای بانک ملیلو جفھمھینم

 نمتیبینمیگھافری بکن دشیکار
  شد داداش؟حل شد؟یچ- باشھی کرد عادی خوردسعدشجایسرشو برگردوند و د 
 برسونمت خونھکار دارمقدم نی تو ماشنیبش-د؟یفھمی مدی نباوی بودبا پگاه قرار داشت؟چیعصبان 

  اگھوردی سر پگاه میی بالھی بھمدی کوبنوی حرص در ماشنبایتند کرد سمت ماش
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 یی باالابونی از خالدیم- از پشت سر بلند شدنای بوق ماشی از پارک دراوردصدانویبا سرعت ماش 
 بروکار دارم

 ؟ی دارکاریچ- بھش فکر کنھداد زدی حتخواستی اگھ با پگاه نمگذشتی نمالدمیاز م 
 رمی منتظر برم کتاب ازش بگ؟پگاهی ھستیچتھ؟چرا عصبان- دیجا خوردنشو د 
 از کردی نکنھ پگاه از دستش در رفتھ باشھفکر مدیلرزی مکرددستاشیکتاب؟احمق بود اگھ باور م 

 ی خوش اومدن فراتر بودگاھومد؟ازی خوشش مادواقعای کھ ازش خوشش مدهیرفتارش پگاه فھم
 زودتر درسشو دی باکردی فکر می طاقت نداشت اصفھان بمونھگاھگھیشددی اش موونھیاوقات د
 ابرو نذاشت رتونی پاکش کنممدامی گند بزن من بیھ-  پگاهکیرازنزدی شگشتی مبر کردیتموم م
  معلماشیواسم پ

  ھم توشمیولش کن امسال تموم شھھم من راحت م- 
  با پگاه؟ی دارکاری چعادیم-وردی نابونطاقتی خی تودیچیپ 
 رمی بره کتابخونھ گفتم برم ازش کتاب تست بگخوادینترس بابام- دیخند 
 کتاب تست؟من گوشم درازه نھ؟- شدیعصبان 
 دختره دوست پگاه قرار دارمپگاه نی نکنا با ایجون مامان قاط! بابای نھ؟ایدیحرفامو نصفھ شن- 

 نگھش داشتھ برم برسم
  نفھمیپسره - برداشتی گاز کمینفسشو ازاد کرد و پاشو از رو 
 رو بھ چشم زن داداش من پگاه!ایدیجون من ترس- بھ شونش زدی و مشتدی بلند خندیبا صدا 
  راحتالتینمخیبیم
 کدوم طرف؟!خفھ شوروتو کم کن-اخم کرد 
 کن ی کارھیپرھای تو بخدااز دستت می شلیلی؟خیستی پگاه رو بلد نچمدرسھیسمت راست بپ- 

 زودتر
 ھ؟یخبر-  تر شدقیاخمش عم 
 دمیمامان داشت واسھ مامان بزرگ گفت شن-سر تکون داد 
 زنھی حرف میمثل ادم حرف بزنقسط- دستش دور فرمون محکم شد 
 دشی دی فرزاد کلی شب عروسنکھی از پگاه خوشش اومدھمثل ای بابانوه عمھ شکوھعلیچیھ- 

  گفتندیزدھچون بالفاصلھ بعد عروس
 خوشکل شده بودبا اون لباس بازش وسط سالن یلی پگاه خیپاشو رو گاز فشار دادشب عروس 

 خنده ھاش تو گوشش بوداون شب تا ی و اون حرص خورده بودھنوز صدادیرقصیخونھ فرزاد م
 باھاش تونستی حداقل مشدکاشی کاش منکھیصبح خوابش نبرده بودھمش بھ پگاه فکر کرده بود و ا

 شده بودپگاه دختر مونی بودش پشدهی دی ظھرش کھ دست تو دست عمو علا فردیحرف بزنھول
  گفتھ؟ی چیعمو عل-  بدھاما االن باز دودل شده بودشنھادی بھش پی راحتنی بھ اشدی بود نملیفام

 دانشگاھسرعتتو کم کن رهی مگھی نترسگفتھ من دخترم ھنوز بچھ ستازه سال دیچیھ- 
 سادنی جلو بانک واالداوناھاشیم
 زرد ی مدرسھ سنشو کمتر کرده بودبا اون کولھ پشتی گشاد سورمھ ایبھ پگاه نگاه کرد مانتو 

 ی ترسھی ھنوز تھ دلش ی داده بود لبخند زد ولی کھ عمو علی جوابومدازی تو چشم میلیرنگ خ
  بفھمھ چند چندن با پگاهتونستیبودکاش م

 افشی انداختقی و بوق زدپگاه و دوستش متوجھ شدندبھ دوست پگاه نگاه کوتاھستادی بانک ایجلو 
  از اون دختراستزدیداد م

 جلوتر بود سرشو نپگاهی سھ تاشون اومدند سمت ماشقھی دقھیز  شد و سمتشون رفتبعد اادهی پعادیم 
  سالم- داد داخلشھیاز ش
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 ؟یسالم خانمخوب-  رو سرشی کج و کولھ ی بامزه شده بود با اون مقنعھ یلی دلش خزیعز
 ؟ی خوبتویمرس- 
  سالم-ستادیدوستش بھناز جلوتر اومد کنار پگاه ا 
 ن؟یسالمخوب-
 عادیھستم دوست پگاه و م بھنازیمرس-دستشو دراز کرد 
  پگاه بودی اخموی افھیخوشبختمحواسش بھ ق- دختره اخم کرددستشو کوتاه گرفتییاز پرو 
  خونھپگاھو برسونرمی داداشمن خودم مالدیم- 
 رمینھ خودم م:پگاه با ھمون اخمش جواب داد 
  زود برو خونھعادیرسونمتمیسوار شوم-خم شد درو باز کرد 
  
 ی بودندحس خوبنی تنھا تو ماشیی بار بود دوتانیروناولیبھ پگاه نگاه کردچشم دوختھ بود بھ ب 

 ؟یریکتابخونھ م-داشتنوک دماغشو خاروند
  درس بخونمزارهیارھتو خونھ پرھام نم-برگشت سمتش 
 ی از مدرسھ تازه اومدیسیخستھ ن- 
 خونمی دوباره مشمی تا شبشب پا مخوابمیبعدش کھ رفتم خونھ م٤ تا رمینھ م- 
 ؟یخوبھناھار چ- سرتکون داد 
 خورمی میزی چیچی ساندوھیاونجا- 
 م؟ھا؟ی با ھم ناھار بخورمیچطوره بر -  رو لبشدیدستشو کش 
  ندارمی حرفی مھمونم کنیخوایحاال کھ م- زنھی کھ لبخند مدی چشم دیبا گوشھ  
 من گفتم مھمون من؟- دیخند 
 پس مھمون من؟- 
 و بدھھا؟ دونگ خودشیھر ک- 
 می برباشھیسیچھ خس-  خوردنیدماغش چ 
 دوغو گرفت وانینھلی تخت نشستھ بودشلوارش تنگ بود کھ مثل پگاه راحت چھار زانو بشیلبھ  

 یخوری زشت غذا میلیدقت کردم خ- سمتش
 ؟ی چیعنیزشت؟-لقمشو قورت داد 
  کمھ بچھغذاتیکنی منم کور میاروماشتھا- 
 مقدارش خورمالبتھی خوب ممی باشخورمحودمونی بابا من تو جمع اروم میا-  و دلشو برددیخند 

 سیدست من ن
 یی انقد کوچولونیمنم از خودم راحت باشواسھ ھم- 
  راحت باشمای خودت گفتدوماینیبی مکی منو کوچی بزرگیادیاوال تو ز- 
  نباشھیباشھھر ک- 
 رو شیی بپر باال درست بشن مثل منخدای خوردراستازی با پدی رو بادهیادکوبی رد کن بازویپس پ- 

 دلم مونده بود بگم بھت
 شستمیشلوارم تنگھوگرنھ راحت م- دیخند 
 نھیشی بھ دلم نمینجوری باال دراز بکشمن اایبی شلوار تنگ بپوشیسیمجبور ن- 
 بود کھ نی مھم ای و دستشو ستون بدنش کردراحت نبود ولدیکفششو در اوردکنارش دراز کش 

 نھیدو نفره بھ دل پگاه بش ناھار نیاول
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 نوک چسبھتای شده بودندپگاه گفتھ بود چقدر خواب منی قول پگاه سنگرفتبھیداشت سمت کتابخونھ م 
 زود جلو زبونشو ی خوبھولیلی خی بغلم بخوابیزبونش اومده بود کھ بھش بگھ مخصوصا اگھ تو

 : کردشتری بنوی پخش ماشیگرفتھ بودپگاه صدا
  یدی قصھ خوابیکجا 

 دارمی بھی من تو کرکھ
 کھ ھر شب ھرم دستاتو 
 بھ اغوشم بدھکارم 
  منی ھایتو با دلتنگ 
 ی جاده ھمدستنیتو با ا 
 یتظاھر کن ازم دور 
 ی ھستکنمیتظاھر م 
  

  اھنگ سکوت توتو
 نمی تسکھیبھ دنبال  
 ستی تو جھانم نییصدا 
  نمیبی مریفقط تصو 
  
  
 شدمزهی مری ددیومدشای نمشی پگھی دتشی موقعدی شاگفتی داشت اگھ نمدیستادتردی کتابخونھ ایجلو 

 چشماش زل زدچشماش پر ی شد تورهی پگاه خشدبھی دلش اروم مدیدشایفھمی مدی دھن پگاه رو بای
 گھی برم دمنی حسابدی بابت ناھارچسبیمرس- نییاز ارامش بودپگاه سرشو انداخت پا

 پگاه؟- 
 - 
 فرمون ضربھ ی بتونھ حرف بزنھرودی ازش گرفت شاچشمکردیمنتظر بھ چشماش نگاه م 

 نگاه کرد نھی بھ ای عقبنی بوق ماشیگفتنش چرا سخت بود؟پگاه ھنوز ساکت بودبا صدا"یلعنت"زد
 شد سمت پگاھبا دست راست لیدمای کشوی جلو رفتترمز دستی کھ حرکت کنھکمزدیواسش چراغ م

 کردپخشوی می بازفشی کزی بھ دست پگاه بود کھ با عروسک اوچشمشزدی دنده ضربھ میرو
 پگاه؟- خاموش کرد

 ی اومدکالفھ پوفنی بوق ماشیسرشو برگردوند سمت باال و بھ چشماش نگاش کرددوباره صدا 
 می حرف بزندیامروز نرو کتابخونھبا- خوابوند و راه افتادوی ترمز دستدیکش

 ھا؟- 
  
  

 وسط اتاق ی بھ کوسن ھای تختبا پا ضربھ ای پرت کرد رولویا موبی ھمون دم در اتاق گوشاز
 شو باز کردلبھ تخت نشست و لباسشو ی زرشکی چارخونھ راھنی پیزدتا بھ تخت برسھ دکمھ ھا

 تخت نییدر اورد و پرتش کرد وسط اتاقکمربند شو باز کرد و شلوارشو در اورد ھمون جا پا
 شماره مکث ی کمرش در اورد و نگاش کردروری از زشوی گوشدی دراز کشتخت یرھاش کردرو
 "گندتت بزنن" گذاشتشیشونی پی با پاھاش جورابشو در اورددستشو رودهی خوابیکردھمونجور

 دی بای کالدیم-ومدی اتاق مرونی مامانش از بیشماره رو گرفت بوق نخورده قطع کردصدا 
 ؟یبرگرد
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 فردا قبل از ظھر-داد زد 
  بشورم؟ی نداری اگھی دزی سبد و شستم واستچی تویاسالب- تر شدکی مامانش نزدیصدا 
 لختش ی پاھای و رودی کشرونی بدهی بدنش ھمونطور خوابری مکافات از زی با کلویرو تخت 

 رونی رفتم بدمی پوشزینھصبح لباس تم-انداخت
  نگفت؟یزی چیعی رفیاقا- بودستادهی چارچوب در ایمامانش تو 
مامان -  کنار نرهی داد حواسش بود رو تختھی شد و بھ تاج تخت تکزی خمی و ندی کشیپوف کالفھ ا 

 پسرھھنوز دو ماه نگدشتھ از اول مھر اقا دوبار فرار کرده از نی ای مدرسھ رمیدفعھ اخر من م
  پسره رو ناکار کردهھی زده روزمیمدرسھ د

 میگیھ خودش م بمیکنی نمی ازت بابات مخفگھیدفعھ د- برداشت راھنشویمامانش جلوتر اومد و پ 
  بزاراالن حال و اعصاب ندارمکنمیبابا بلد ادمش کنھخودم جمع م- 
 حاال کجا رفت؟تو چرا اعصابت خورده؟- شلوارشو برداشت و پاچھ ھاشو درست کرد 
  داغون کردننویاز پشت زدن ماش-دی کجا رفتدوباره دراز کشدونمینم-اخم کرد 
 نمت؟ی نشد؟ببتی طور؟کجا؟خودتیک- 
  بدهلی داد تا فردا ظھر تحوقولی بردم صاف کارنوی ھم نداشتماشمھیطرف بنھ خوبم- 
  نشدتیزیخداروشکر خودت چ- 
  دو ساعت بخوابمھیمامان من لھ لھ ھسم-" اون نھی شده بود ولمیکاش خودم طور"سر تکون داد 
  خاموش کنم؟کنمچراغوی واسھ شام صدات مزمیباشھ عز-  گذاشتزی میلباسارو مرتب رو- 
 اره قربونت درو ھم ببند- 
  
 پی اس ام اس بده تاتونستی زل زد مشی و بھ گوشدی شده بودبھ پھلو خوابرهی بھ سقف خیکیتو تار 

 قھی زل زد تا روشن بشھدو دقی خاموش گوشیارسالش کردبھ صفحھ -؟ی حرف بزنیتونیم- کرد
فل کرد و بھ سقف  سرش قری سرش گذاشتدستاشو زری بالشت زری زوی نبودگوشیگذشتھ بودخبر

 مامان صداتو ترسمیسالمم-  درش اوردعی سرش سرری زی گوشی برهی بستبا وشو شدچشمارهیخ
 -بشنوه اس بده

 -می حرف بزندی بایی جاھیبرو - 
 اروم ی رفتبھ شماره نگاه کرد صداشو صاف کرد ولبرهی تو دستش ویچند لحظھ بعد گوش 

 ؟یخوب:گفت
 سی نمیسالمخوبمچند بار بگم طور- زدی اونم اروم بود و نفس نفس میصدا 
 ؟یزنی نفس نفس مینجوری ا؟چراییکجا- چشماشو بست 
  پتوریز- خندش اومدیصدا 
 س؟ی نتیپگاھمطمئن باشم طور- لبخند زد 
  حرف بزنمتونمی نمالدیارھم- 
 دمیباشھ قطع کن اس م- 
  االنبعداخونمینھ دارم درس م- 
  اس بدم؟؟اونموقعیاخر شب چ- 
  خوبمگفتم کھ- 
 ؟ی نداردمکاریاخر شب اس م- 
 نھ سالم برسون!!خوبما- 
  سالم برسونم؟یمطمئن- 
 نھ نھنرسونفعال- 
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 قربونت خانم- 
 یت"یدیپوشی نمنمیھم" لبخند زدنھی ای خودش تودنیلبخند زدبلند شد و چراغو روشن کردبا د 

 شویدگوشی تخت دراز کشی خاموش کرد و دوباره رودچراغوی شو پوشیشرت و شلوار ورزش
 وشی سدی شماره نگاه کردبادبھی کشرونی بوی بالشت گداشت وچشماشو بستدوباره گوشریز
 ممکن بود شماره رو شی سراغ گوشرفتندی کنھبچھ ھا موشی خودش سم نداشت بھ اسکرددوستیم

 vorujak سھی کرد نتونست ننویبردارندھر کار
  
  
 کنار گوشش عادی بودحواسش بھ فوتبال نبودموکاسلی منچستر با نی نشستھ بودبازونیزی تلویجلو 

 رفتی مداشتی باباشو برمنی ماشدی بازدندفردای مامان و باباش نگاه کرد اروم حرف مزدبھیداد م
 اصفھانپس فردا رفتی حتما مشدی شبم کھ مدیشدبای خودش تا ظھر اماده نمنی ماشدیسراغش شا

 کتابخونھ رفتھ بودند پشت چراغ ی کھ از جلونیھم" شانسنیلعنت بھ ا" داشتی کالس مھمبحص
 خودش کمربند بستھ بود نھ پگاھپرت شده ننھی از پشت زده بود بھ ماشنی ماشھی بودستادهیقرمز ا

 بخورھپگاه ھم خدا روشکر دستشو گرفتھ بود بھ شھیبودند جلو فرمون نذاشتھ بود سرش بھ ش
 ومدهی کرده بود نی شده بودھر کاروونھی اشک چشماش دندی گردنش درد گرفتھ بودبا دیلداشبرد و

 ی مسن بود کھ از اول عذرخواھرمردی پھی زنگ نزده بودندظرف سیبود ببرتش درمونگاھبھ پل
 یی اشنای باھاش بره صافکارخواستی رو گرفتھ بود ازشمیی شناسای ھم نداشتکارتامھیکرده بودب

 ولش کنھپگاه ی نشده بود ھمبنطوری خونھراض اصرار کرده بود خودش برهپگاهکھ سراغ داشت
 کم گردنش درد گرفتھ بودمجبور شده بود ھی از حد اصرار کرده بود قسم خورده بود فقط شیب

 شمارشو گرفتھ بود ھمون موقع زنگ زده بود کھ پگاه ھم شمارشو داشتھ باشھپگاه یبزاره بره ول
 ی پگاه جلوی اشکی بودھنوز چشمادهوری دلش طاقت نی بفھمھولید کسیگفتھ بود زنگ نزن شا

 چشمش بود
  
 شرتشو یت" گھیاخر شبھ د" بودمی و نازدهی اومدبھ ساعت نگاه کردساعت رونی بییاز دستشو 

بعاق - حامدو گرفتدشمارهی تخت دراز کشیدراورد پرت کرد وسط اتاقچراغو خاموش کردرو
  کاکا؟ی گلچطورالدیم
  واسھ مننتی ماشخواستفردای منوی حامد بابا ماشگمیقربون کاکام- 
  دم مدرسشون؟ی بریخوایم- 
  کتابخونھرهی دنبالشخودش گفت بعدازظھرا مرمیارھم- 
 می دخترونھ جلون دادی مدرسھ ھای افتادمچقدر جلوتی دوران جاھلادی-ومدی خندش میصدا 
 رستانی گرفتھ تا دبییاز ابتدا- دیخند 
  بخاطرشونمیکردی دعوا ھم مادتھی- 
  رفتنو خوب بلد بودنی ابریجون حامد از ھمون موقع دوست دخترات ز- دی بلند خندیابا صد 
  مال تو ھمشون خوب بودندیول- 
 دم مغازه ازت امی ممفردایکنی خاطرات مدیحاال بعدا تجد- بردی خوابش مدیبھ ساعت نگاه کرد شا 
 ؟ی وباریرمکاریگیم
 ی دخترا شبت شکالتنیبقول ا- 
 کیشب توھم ش- دیخند 
 اون موقع ی دوست شده بوددخترایادی زی با دخترای دانشگاھشیھنوز خنده رو لباش بودتا پ 

 ی بود ولی رختخواب طرف بشنھمھ جور دختری ھی مثل االن نبود کھ پادادنیدستم بھ زور م
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 و برگشت مجبور شد بخونھ واسھ ی رفت سربازی وقتی دوست شده بودولی خوبیخودش با دخترا
 و بھ چشمش شدی نبوداون موقع پگاه تازه داشت بزرگ مطنتی اھل شگھی دنشگاهکنکورتا رفت دا

 پگاه از ی نبود روادشی باباش نبودفقط ی عموی فقط براش نوه گھی خودش کھ اومد پگاه دومدبھیم
 ی جدی فکراھی کرده بودگھی دی فکرایک
 -؟یداریب- 
 -دمیخوابی داشتم مگھیسالماره د-بالفاصلھ جواب داد 
 -کنھ؟ی درد نمتییگردنت بھتر شد؟جا- 
 -خوبم!نع- 
 -؟یفردا صبح مدرسھ ا- 
 - کتابخونھاگ مث امروز نشھ البتھرمی بعدش ممیاره تا دوازده ون- 
 -؟یاالن طعنھ زد - لبخند زد 
 -نعبالنسبت- 
 ھمون بانکھ ی جلومیمن فردا دوازده ون- لبخند زدامشی شکلک زبونک اخر پدنیبا د 
 - ھمرات باشھتیستادمگوشیا
 -؟ی واسھ چیای بگھیمن کھ گفتم خوبمد- 
 حرف بزنھخنگ خوادی می چی درباره دونھی پگاه مدونستیم- منگفتم؟ی حرف بزندیامروز گفتم با- 

  تا ذھنش اماده بشھکردی اشاره مھینبود کھ حدس نزده باشھبھتره بود امشب 
 -ریمن بخوابمشب بخ- 
 - خانمری بخشبتینی خوب ببیخوابا- لبخند زد 
 ارهی نی فردا مثل امروز بدشانسکردیچشماشو بستتو دلش دعا م 
  
  

 قای دستش نگاه کردامروز دقری زی خط خطی زاده زل زده بودبھ جزوه بی گرد نجکلی ھبھ
 جلو ی ساعت نگاه کردعقربھ ھا با لجبازنوشتبھی نھ مدادی نبودنھ گوش مشتری بیمترسک

  چھ مرگتھ؟ی بگشھیپگاه م-دی پشت سرش شن ارام ندا رو ازیرفتندصداینم
 یچیھ- جا بھ جا شدیکم 
 بودشبو ری ذھنش درگشبی بھش بگھ؟از دی چخواستی مالدی چانھ اش گذاشتمریدستش را ز 

نتونستھ بود راحت بخوابھساناز کنارش اروم صداش کردسرشو چرخوند سمتشبھ دستش اشاره 
 بود و ستادهیلم ھندسھ نگاه کرد رو بھ تختھ ا لواشک رو از دست ساناز گرفتبھ معکردارومیم
 برگشت ددرنایچی در کالس پکی پالستی باز صدای اروم جدا کرد ولرو  لواشکنوشتپوستیم

 ؟؟؟یمن چ-عقب و متوجھ لواشک شد
  بھتدمیبرگردم!سیھ-اخم کرد 
  زدغی کمرش فرو رفت و ناخود اگاه جیانگشت ندا تو 
  

 درنا ی ابروری زی اگھی چشماش بستھ شدساناز نخ دشی دھنش گذاشت و از ترشی تولواشکو
  نشھواشزخمیساناز - گفتیبرداشتدرنا اخ

 خانم زارع نبودشوگرنھ میشانس اورد: پاھاش گذاشتھ بود گفتیندا ھمان طور کھ سرش را رو 
 وردیپدرمونو درم

 رو تو دھن ھیاز گذاشت و بق دھن سانی رو توی اکھی لواشکو نصف کرد و تی کھی تنیاخر 
 ی کردکاری لواشک چھی بخاطر نی ببرسھندای خبرا بھ گوشش مادیفردا کھ ب-خودش
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 یزنی مغی چمدونسم تو جمنیگی میشمردم بار سوم بود دار! بابایا- 
 رونی بندازنی کنھھمھ رو باھم می کارھی ھر کدوممون ادیخوشم م-دیدرنا خند 
  سر ھممونھری بھ پا بشھ زیشی ھر اتدوننیخودشونم م- سرتکون داد 
  بگو چت بوده؟یامروز از صبح پکر بوداالن کھ بھتر- دیندا سرشو بلند کرد و لپشو محکم بوس 
 کرده بودند سرگرم رونشی نداشتاالن کھ از کالس بیچی بودحوصلھ ھالدی مشیاز صبح حواسش پ 

  نبودحوصلھ کالسو نداشتممیزیچ- گذشتیشده بودوقتم زودتر م
 امتحانم متازهیکاش زنگ بعد با خودش نداشت- شکم ندای و سرشو گداشت رودیساناز خواب 
  راھمون بده؟می کنی عذرخواھمی بردی بارھاالنیگیم
 می منتشو بکشمینری کالس بعدی گور باباگمیمن م-ابروشو باال انداخت 
 من موافقم-  رو کنار گداشتنھیدرنا ا 
 یپاکنو نصف کرد و نصفشو پرت کرد سمت ساناز اونور کالسساناز از دور واسش بوس 

  با خودکارنفقظیبا مداد جواب ند- زاده بلند شدبی نجیفرستادصدا
 ھنوز داشتند چونھ ومدی بچھ ھا میصدا" پاکونو نصف نکنمیگفتیخبرت زودتر م"دی کشیپوف 
 کردم ادداشتیمن -فتاد برگھ ھا رو پخش کرد راده خودش راه ابیرھنجی کھ امتحان نگزدندیم
  ندارمی من مشکلرونی امتحان نده بره بخوادی می و سوم ابان امتحانھر کستیب
 شھی نمره اش وارد نمیعنیخانم -ندا دستشو بلند کرد 
 شماسرشو شھھمی زحمت من کم مذارمھمی صفر میعنی رینخ- گذاشتزشی میبرگھ سوالو رو 

 کنمی زنگ قبلو فراموش مھیقضی بش١٨ یتحانتو باالپگاه ام-  تر کردکینزد
 ی کالفھ ای بودپوفالدی مشی خونده بود مطمئن بود بلدھفقط فکرش ھنوز پشبیباشھد- سرتکون داد 

  زاده نفرستاده بود دنبالشون کھ برگردن کالسبی نجدکاشیکش
-  در اورد و روشنش کردتا روشنش کرد زنگ خوردرشی از لباس زشویاز مدرسھ خارج شدگوش 

 سالم
  خاموش بود؟تی تو؟چرا گوشییسالمکجا- 
 ؟یی ممنوعھکجایتو مدرسھ گوش- با دست پشت مانتوشو تکوند 
  بغل بانکی کوچھ ی دارمتوطی چھار بلاساعتیپگاه زود ب- 
 زود امی سمت راست مچی تھ ھمون کوچھبپنھبروی ببی کسترسمی اونجا نھمالدیم- 
 از اشنا نبودبچھ ھا ی بود و گرفتھپشت سرشو نگاه کرد حبریکف دستاش عرق کرده بودھوا ابر 

 ی حرفای حدسش درباره شدی مطمئن مدی بای بوددوست داشت بھ ندا بگھ ولچوندهی پیرو با بدبخت
 ود داده بھیرھتکی تنی بود با شلوار جدهی بافت نازک قرمز پوشھی الدی درستھوارد کوچھ شد مالدیم

  خودش نبوددی سفیای از زانتیخبری زرشک٢٠٦ ھیبھ 
  
  
 شھی مثل ھمی راحت حرف بزنشھیپگاھم- 
  چمھدونمی نمتونمخودممینم- راحت باشھصادقانھ جواب دادتونستی نمکردی می ھر کارتونستینم 
 باشھپس بگو ارھخالص- دیخند 
  بگم نھ وخالص؟شھینم- 
 چرا نھ؟- 
 ؟یبفھمھ چ یچقدر بگم؟اگھ کس- 
 تو بد ی اگھ بفھمن واسھ منم بھ اندازه دمپگاهی قول مفھمھمنی نمی فقط؟منم گفتم کسنھیمشکلت ا- 
 شھیم
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 تا صبح خوابم شبی بگھ دشدی درس بخونمروش نمتونمیشھنمی مری بگھ ذھنم درگشدیروش نم 
 -نیی عصر تاال پرت شدھسرشو انداخت پاروزی بگھ حواسش از دشدینبردھروش نم

 منوسنم نیببی کھ دارم دوطرفھ ساالن مطمئنم کھ تو ھم مثل خودمی حسنی اکردمیپگاه من فکر م- 
 بھ جون خودت بھ جون ل؟پگاهی دنبال دختر فامومدیکمھ؟بچھ ام؟اگھ دنبال دوست دختر بودم م

 بعدشی کار درست حسابھی برم سر رمی بمونھمن فوقمو بگینجوری رابطمون استیمامانم قرار ن
 کنمھا؟یش میعلن

اجاره بده حرفم تموم بشھپگاه من -  دستشو باال گرفتالدیسرشو باال گرفت تا اومد حرف بزنھ م 
 ی راضی بگو عمو علده؟خودتی رو بفرسم خونتونبابات تو رو بھ من منای جلومامانم اامیاگھ االن ب

 دست با امی وقتش ب نھ بشنومبزار بھامی درک کن من دوست ندارم بامپگاهی تا من بشھی مشھ؟اگھیم
 زنمی حرفا رو منی بھونھ واسھ نھ گفتن نداشتھ باشھاالنم اگھ اومدم دارم ای کھ عمو علامی بیپروقت

 فتھی بنمونی بی اتفاقسی نگدرھقرارمی می تو فکر من چی بدونخواستمیمیگی می تو چنمی ببخواستمیم
 ختر تو دی قبل از ھرچی ولخوامی من تو رو م؟درستھیشی منطورم ممتوجھیکھ بترس

 !یناموسمیعموم
  منمن- نفس گرفتالدی میبھ جا 
  حرف بزنیپگاه درست بدون رودرواس- 
 شھی حواسم پرت می تو باشیعنیشھی مریمن کنکور دارمذھنم درگ- مشت کردزی مریدستشو از ز 

  توشی پرهی حواسم می درس بخونمھمھ تونمینم
 زیعز-  گذاشتزی می دستاشو رودی بعدش خودشو جلو کشدی کشی داد و پوفھی تکی بھ صندلالدیم 

 ی اس ام اس بازی بچھ ھا شب و روزروز و شب ھی اممثلی باھم باشقھی دم بھ دقسیمن قرار ن
 ی بھ درست لطمھ ادمی قول مرونمنی بمی بری ھسی اصفھانم خودمم درس دارمقرار نممنیکن

 نخورھھا؟
 دونمینم- تونستی اون مگھی فکرشو کنترل کنھدتونستی نمدادخودشی فول میلباشو کج کردبابت چ 
 یگی تازه مزنمیچقدر مخ تو رو زدن سختھدو ساعتھ دارم حرف م- دی کشی پوف طوالنالدیم 

 دونم؟ینم
  ھم دلت بخوادیلیخ-اخم کرد 
 خوادی دلم میلی کھ خنھیمشکل ھم-صورتشو جمع کرد 
 ومدی بھش میلی بود کھ رنگ قرمز خی دراز کھ معموال جدی گنده ی پسره نیخندش گرفتھ بودا 

 استفاده شتھی پخوادفکرمی ماددلمی خوشم میدوساعت بقول خودش حرف زده بوداز ھمھ کلمھ ھا
  گفتھ باشمسمی اومدنم نرونی بماھلیدیفقط شبا اس م-خندشو خورد!!کرد بود اال دوست دارم

  سفارش بدم؟یمبستنیکنی ھا بعدا صحبت مھی حاشیحاال درباره -دیصورتش باز شد و خند 
 یاره توت فرنگ- دیخند 
 نالی برم ترمدی برسونمت ساعت سھ بامی بھ چشمزود بخوریا- 
 شھ؟ی درست می خودت کنیھ؟ماشی کنی ماشنیا- سرتکون داد 
 کردفردا کالس دارم مجبورم با ی قرار بود ظھر اماده بشھبدقولنی از بچھ ھاماشیکی نیماش- 

 اتوبوس برم
  
 
 اخماتمو باز کن-  گرفتنای رو از دست سوانیل
 ساعت نگاه کرد کردبھی حواسش نبود اخم میابروھاشو باال دادعادت کرده بود بھ اخم کردنوقت 

 افتادبالبخند بھ سمتشان اسمنی شلوغ بودچشمش بھ یلی بودسرشو دور سالن چرخوندخازدهی بایتفر
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 ون بلندشو باز گذاشتھ بودبا ای لخت مشکی بودموھادهی پوشی باز و کوتاھی کاربنی امدلباس ابیم
 چشم ادم نی ببکلویقد و ھ- کردکی سرشو نزدنایرفتسی راحت راه میادی پاشھ بلند زی مشکیصندال

 مناسیستادی بلند شد وانای با مکث بعد از سستادی اش ای قدمھی اسمنی کردکنھاخمیکورو روشن م
 ممنون- دست دادنکوتاهی خوش اومدیلیسالمخ- دستشو دراز کرد

 تونی سالگ١٢٠ تولد شاالیا- کردی ول نماسمنوی نگاه کرد دست نایبھ س 
 میمن بھ چھل راض!اووو- دی خنداسمنی 
 !سی نی مثل پارسال اونقدا ھم خودمونیمھمون- بھ اطراف نگاه کرد 
اره خبنسبت بھ پارسال شلوغ تر گرفتمبچھ ھا اصرار - شونھ ش نشستی رواسمنیدست ازاد  

 می کردمبچھ ھا دوست داشتن تا صبح دور ھم باشیداشتنواسھ ساعتشم نظر سنج
 دی حتما بگدی الزم داشتیزی خدمتونچرسمیمن برم دوباره م- صدا کرداسمنوی یدختر مو بلوند 
 بھ جرات بگھ ھمشون بھ جز تونستیدندم دانشگاه بوی گرفتاکثرا بچھ ھاتیسرشو سمت جمع 

 شونیکی نگاه کردلباس دندیرقصی کھ وسط می بودندبھ سھ دختری خوابگاھیپنجشش نفر بچھ ھا
 وانویومدلی خنده ھاشون می صدایقی بلند موسی بود با وجود صدابیزدعجی نور چراغ برق مریز

  و چشمشاشو بستوخت سدگلوشیسر کش
  
 گرفتبھی سالن درد می و گرمایقی بلند موسی بودسرش کم کم داشت از صداکی کیساعت نزد 
 ادیدزیرقصی بود اسمش ساراست مدهی فھماسمنی ی کھ با معرفی نگاه کرد با دخترک مو بلونداشاری

 داده امی پدنھی کشرونی شلوارش ببی از جشوی کرده بود از حرکاتش کامال مشخص بودگوشیرو
 بھ ی سردی باز شد و ھوای کاناپھ لم داددر ورودی روشتری و بدیکش ی زده بودپوفگبود نھ زن

 کنارش نشستھ بود تا چشمش نای وارد شد چشم تو چشم شدند و سمتش اومدسایصورتش خوردرو
 ؟یومدی خورده زود نھی خانم ایسالمرو-ستادی افتاد بلند شد و اایبھ رو

سالم اقا -  مھمون بودمدستشو سمتش دراز کردییسالمجا- دست دادوردیھمانطور کھ پالتوشو در م 
  اخموالدیم
 خودش اخم کرده بود الزم نبود بازش کنھ نباری باز لباس قرمزش افتادای قھیچشمش ناخوداگاه بھ  

 ستھی بود مجبور بود بازبانی ماسمنی خودشو جمع و جور کنھدی زحمت نکشینشستھ دست داد حت
 دی کشعیسالمدستشو سر- 
 گردمی برمھیم کنم بھ بقمن برم سال- 
 ھی حراست دانشگاه خالیجا-  کنارش نشستنایس 
  

 کاپشنش بی سرد بوداز جی نشستھوا حسابی کنار استخر خالمکتی نی و رودی کاپشنشو پوشکاله
 ھنوز یقی موسی زدصدایقی زدپک عمشی دونھ گوشھ لبش گداشت و اتھی دراوردگارویپاکت س

 ازش ی بھ اون تو موندناز صبح خبردادی محی سرما رو ترجی سردش بود ولیبلند بودحساب
 داده بود و امی بره مدرسھ پنکھی اس دادنشون خوابش برده بودصبح قبل از ام وسط اس اشبینداشتد

 کھ درس بخونھقول داده کنھی خاموش مشوی کرده بود وگفتھ بود فردا ازمون داره گوشیعذرخواھ
 خوب بودپگاه خودشو روز زی کھ باھم بودند ھمھ چی مدتنیو ابود بعد ازمون بالفاصلھ زنگ بزنھت

 لوس شدنا و یشدحتی موقع شوخ مشدبھی می و منطقی موقع جدکردبھیدلش جا م  توشتریبھ روز ب
 پگاه راحت لی نشستاوای دختر بھ دلش منی از ای منت کشبیقھر کردناشم سر جاش بودعج

 ومدی خوب کنار میلی خوب بودخزیھ چ روزا ھمنی ای شماولگفتی بھش می گاھینبودحت
 پگاه لبخند ی لوس شدنایاداوری کردبای رفتار مر دختر ھفده سالھ پختھ تھیباھاشنسبت بھ 
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 دگفتھی ابروھاش باال پرامی شدن پوریبا دل - صداتو کرده دنی شنیدلم ھوا-  اوردرونی بشویزدگوش
 -منم دلم تنگ شده-دی دستش لرزی تویکنھگوشیبود تا فردا صبح روشنش نم

 دنی روشنو درون استخر پرتاپ کرددوست داشت زنگ بزنھ دلش اون لحظھ فقط با شنگاریس 
 کھ دیپرسی حتما مدیشنی موی لعنتیقی موسنی ای صدازندی اگھ زنگ میشدولیصداش اروم م

 ھی بھش فکر کرده و جز نشستن و خورن ی کھ تمام مدت مھمونکردی وقت باور نمچیکجاستپگاه ھ
 کھ ی روشنھ؟مگھ صبح ازمون ندارتیچرا گوش- نکردهی اگھی کار دچی ھیدنی کم نوشھیکم فقط 

 -؟یداریب
 -الدی می دادامی پری دیلیخی شب روشن کردممنتظر بودم تو زنگ بزنخونمسری میمیدارم ش- 
 کھ ی دختر و پسرافھی قیکی خش خش برگ از پشت سرش اومد سرشو برگردوند تو تاریصدا 

 می گوشی گفتالدی دل مزیعز-  خراب کردی حالشو کمی معلوم نبود ولدندیبوسی مگرویھمد
 -خاموشھبعدشم قول دادم مزاحم درس خوندنت نشم

 لحظھ دست از سرش ھی خوشکلش ی پگاه با اون چاالی ھادخندهی کشیقینفس عم 
 -؟یداریچرا تو ب-دی لرزشیداشتگوشیبرنم

 -گرفتیدلم بھونھ م- 
 -؟یبھونھ چ- 
 -گرفتیدلم بھونھ اغوش تو رو م-گفتی بھش محیجسارت بھ خرج دادبار اولش بود انقدر صر 
 -مگھ تاال تجربھ کرده؟-  جواب دادرید 
 نداشت دلش ی دلش حوصلھ شوخی رد کنھ ولی بحثو با شوخخواستی خنده فرستاده بودمکونیا 

 -ی بودشمیدوست داره تجربھ کنھپگاه کاش االن پ-خواستی بودن می جدیکم
 ای؟بیی کجاالدیالد؟میم-  از پشت سرش مجبورش کرد بلند بشھ وسمت ساختمون برهنای سیصدا 
  حالش خرابھاشاری
 -ری بھتره من بخوابمشبت بخالدیم- دی پگاه رسامیقدماشو بلندتر برداشتھمون لحظھ پ 
 بودھمبن کھ دستتو ی کافی کھ کنارم بودنیخواستمتھمیامشب حالم خوش نبود پگاھم- دی کشیپوف 
 -زمی عزری بسم بودشبت بخگرفتمیم
 گندت بزنن پسر- گرفتاشاروی بغل ری گذاشت و زبشی جی توویگوش 
  

 راه افتادچشماش خورداشکشی اون ھمھ خون حالش داشت بھم مدنی نگاه کرداز دشی خونی دستابھ
 بن بست نگاه ی بودبھ کوچھ کی کرد چشماشو پاک کنھھوا تاری پشت دست سعدبایدیتار م
 ادشیینی نھ ماششدی رد می دو خونھ روشن بودنھ ادمیکی نبودچراغ ی چراغ برقری تچیکردھ

 ھمھ سوت و نی از ادی از اندازه خلوت بودترسشیشھر ھستندھر جا بود ب ی اصال کجاومدینم
 درو باز تونستی نمواری بود بھ ددهی در سمتش چسبی بشھ و دنبالش بره ولادهی پخواستیکور

 نداشت خودشو دحالیلرزی تار کردسردش شده بودتمام بدنش مدشویکنھچشماش دوباره پر شد و د
 نداشتسرما ی ادهی فای جمع کرد ولشتری بشھخودشو بادهی پاونطرف  راننده و ازی صندلیبکشھ رو

 نگاه چیی سوی خالی باال بکشھبھ جانوی ماششھی شخواستی استخوناش نفوذ کرده بودمیتو
 یکی تاریدتوی از جا پرنی در ماشی صداومدبای می شھی از شی برده بود باد سردچوییردسوک

 دوی خری کردھنشست و مشماھی گردیفھمی مدیننباییا باز ھم سرشو انداخت پی ولدیدیصورتشو نم
 خالص نویدماشیدی درست نمی ھم بود ولی اگھی دیزای بودچدهی خری بغلش گذاشت اب معدنیتو

  شوادهیپ- جلوتر رفتیکرد و کم
 ساعت گدشتھ کی ی اتفاقایاداوری باھاش حرف بزنھبا ی حتخواستیاز سرجاش تکونم نخوردنم 

 کنھدوست داشت برگرده خونھ شوندوست ھی بلند گری با صداخواستیدوباره چشماش پر شددلش م
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 بود کیتار بود کھ انقد ادخوبی ھم فشار داد تا صداش در نیداشت ازش دور بشھلباشو محکم رو
 دی بھمبا صداش پردی شد و درو محکم کوبادهی خودش پخورهی تکون نمدی دینھوقتینب کھ صورتشو

 ی دور زد و در سمتشو باز کردمشما رو از تونوی شدماشری پرشد و سرازشتریباال و چشمش ب
  دستتو بشورایب- رانندهی صندلی در اوردمشمارو پرت کرد روویبغلش برداشت و اب معدن

 -بازم تکون نخورد 
  ندارم زود باشساعصابی نیپگاھاالن وقت لجباز-  بلند شدیصداش کم 
 عیدمای دماغش کشی ھق ھقش بلند شدپشت دستشو روی بار نتونست خودشو کنترل کنھ و صدانیا 

 ی روالدی کردمھی گری بلندی با صدانباری گرفت اشینی بری شددستشو زری سرازشینی از بیگرم
 پگاه؟- اسمشو صدا زدی بشھعصبانادهی پنی دستشو گرفت مجبورش کرد از ماشزانو خم شد و

 -ھق زد 
 زی عزیکنی مھیپگاه؟اخھ چرا گر- تر شدمی پاشصداش مالری باز کرد و پرت کرد زویسر اب معدن 

  دستاتو بشورایدلم؟ھا؟ب
  ک نمی مخی خوامسر دمھین م- و ھق زددیدماغشو باال کش- 
 ری بگزمدستتوی عزای بودگرمھبخچالی رونی بھیاب معدن-دیدستشو کش 
 ومدی کھ می بازم با سوزی نبود ولخی ومدابشی خون نمگھی برداشتدشینی بیدستش رو از رو 

 با دست چپش اب الدی نھمای شده زی تمدیدی نمیکی تاری و محکم شستتوعیسردش شددستاشو سر
 وی خالیشو پاک کردبطر دستی خشک شده روی دست راست خودش و خونای روختی رویمعدن

 اوردکوچھ ی اگھی دی خم شد و چراغ جلو رو روشن کرد و بظرنیش مایپرت کرد اونطرفتو
 انگشتاش ھنوز رد خون ی دستاش نگاه کرد الستادبھی انی وجلو ماشدیروشن شده بوددستشو کش

   صورتتو جلوریپگاه بگ-  مشت ابو جلو اوردالدیبودم
 زمی عزگھی دایب- دوست داشتبی چشمارو عجنی چشماش نگاه کردھنوز ابھ
-  شدرهی کردبھ صورتش خزی با چندتا مشت اب صورتشو شستدماغشو تمالدیصورتشو جلو بردم 

 ی نکردخی تا نی شد برو تو ماشزیتم
 ابو ازش ی شده بودبدون حرف بطرزی دستاش نگاه کرد تمختبھی دستش ری جلو برد ابو رودستشو

 خون دماع شده ی شدوقترهی دست راستش خختبھی اب رالدی م دستیگرفت وجلو برد و رو
 شده بوددو تا دست خودشم پر ی اش گداشتھ بود و تمام دستش خونینی بری دست راستشو زالدیبودم

 بھش گفتھ ی اونوھرچینی با دست چپ فرمون گرفتھ بود و با دست راستش بالدیخون شده بودم
 با ھمون الدی گلوش و حالش بھم بخورھمی خون بره تودیترسی باال نگرفتھ بود مریبود سرتو بگ

 ھی بغل ی کوچھ ی بود تودهیچیدست چپش فرمونو گرفتھ بود دنده رو عوض کرده بود و پ
 با ھر پگاه گفتنش با ھر من دونستی نکنھنمھی رفتھ بود کھ گردقش قربون صتی اعصبانیتویسوپر

 نکنمرگ من ھیالمصب گر-  و داد زده بود شده بودی اخرش عصبانادی در مشتریفدات شم اشکش ب
 کھ اومده ی دست خودش نبود دلش پر بود بعد از اون روزی نکنھ ولھی کرده بود گری نکنسعھیگر

 ومدندی بار بود منی نشستھ بودند و قول و قرار گداشتھ بودند اولھ کافیبود دم مدرسھ دنبالش و تو
 ری بود درگومدهی واسھ فرجھ ھا ھم نرازی شادی بود نتونستھ بود بری اصفھان بود درگالدیرونمیب

 گرفتھ بود نی امتحانش ماشنی بودصبح بالفاصلھ بعد از اخرشاتشی نامھ ش و ازماانی پایکارا
 کھ گدشتھ ی دو سھ ماھنی االدتوی مشی با ندا اومده بود پدی خری بھانھ اومده بود خونھ عصر بھ

 سال ھا دوسش داشتکنارش اروم نی ای از ھمھ شتریھش وابستھ شده بودب عادت کردھبالدیبود بھ م
 ی بودولدهی پرنیی از صبح خوشحال باال و پاشدیم
پگاه -  بغلش گذاشتی درو بستخودش سوار شد مشما رو تورونی از بالدی نشست منی ماشیتو 

   بخوردمیشکالت خر
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 خورمینم-  درد گرفتشتری سرفھ اش ب بود درد گرفتھ بود باختھی کھ ریی کردسرش از اشکاسرفھ
   رفت بخورادی ازت زفتھخونیفشارت م-  و بازش کرددی کشرونیخودش شکالتو ب 

 رونی باز کرد وسرشو بنوی زددلش بھم خورددر ماشیکی از ذستش گرفت و گاز کوچشکالتو
  شد؟یچ- دیکشی کمرش می خم شده بود و دستشو روالدیگرفتم

  
 رنی شو فشارتو بگادهیپ- درمونگاه نگھ داشتی جلونوی ماشالدیم 
 خوبم- بودچشماشو بستادیلرزش بدنش ز 
  شوادهی صدام کنترل ندارمپیپگاه اعصابم خوردھرو- 
  شدادهیبا بغض پ 
 حالش نی نگاه کنھبا االدی بھ مشدی روش نمواری بود سرشو کرده بود سمت ددی تخت دراز کشیرو 

 بود حالت دهی بھ دکتر کھ فشارشو گرفتھ و پرسالدی مشی شده بود پزمجبوریگند زده بود بھ ھمھ چ
 ر عادت ھم شده دکتی بده کھ عالوه بر سرماخوردگحی شده توضینجوری خون دماغ اھیفقط بخاطر 

  درد خانممونیکلکس: بود و گفتھ بوددهی خندالدمی گفتھ بود سرت کاله رفتھمالدیبھ م
 ھفت بود مامانش زنگ زده بوددروغ گفتھ بود کھ ندا کیدست راستشو باال اوردساعت نزد 

 می بدم؟االن دوتامون ارومحی توضشھیپگاه م-دی جلو کشوی صندلالدی کامل نشدھمدشیخر
 دمی دتی تو گوشلمشوی خودم فی بدحی توضویچ-اخم کرد و سرشو برنگردوند 
  نگام کنالدیجان م- 
 ھا؟- خندونش نگاه کردیسرشو برگردوند بھ چشما 
 !!زھایجونم عز- 
 - 
 دانشگاه ی از بچھ ھایکی جشن تولد بابایکنی کھ فکر مسی نی جون خودت اونجورزمبھیپگاھعز- 

 رفتمی ممونمیبودمنم دعوت شدمپگاه بار اولم نبودقبل از دوست
 ؟یکنیافتخارم م- 
 اوضاع پشتش نی ایشی تولد رفتن تو ناراحت مھی با دونستمی مرفتماگھیپگاھبخدا زشت بود نم- 

 من تو رو دارم الدخانممی دل مزی بودنعزامی بخدا اونا فقط ھمکالسرفتمپگاهی مکردمی غلط مادیدرم
 لمی فمنم وردی درمی بازوونھی خورده بود داشاریامنی دارم اخھبھ قران فقط ھم کالسھی بھ بقکاریچ

  کنمتشیگرفتم بعدا اذ
 ؟یتو ھم خورده بود- 
 !نھ- 
  من؟الد؟جانیم- 
  کمھیبخدا فقط - مطلوم کردافشویق 
  دوستت؟؟مثلیمست بود- 
  نکردمی روادهی وقت زچیدونمھینھ بابامن حد خودمو م- دیخند 
 بگو بھ جون مامانم؟- 
 بھ جون مامانمبھ جون تو- 
 ؟ی مھمونی نرگھیقول مردونھ بده د-ذی کشی و دردسر امروزپوفشی ھمھ تشونیخستھ بود از ا 
 قول مردونھ- 
 مشروبم نخور من ذوست ندارم- 
 دمیچشمقول م- 
  خودم بفھممنکھی بھم بگو قبل از ازمیھمھ چ- 
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 چشمقول مردونھ- 
 گھی دمیخستم بر- بھ سرم نگاه کرد تموم بود 
  
 ؟ی نداریکار- کرده بودری دی ربع بھ ھشت بودحسابھیستادیسر کوچھ ا 
 چشماتو ببند- 
 ی ولدیکشی خجالت مدی شدچشماشو باز کردبادهیبوس گونھ اش یچشماشو بست و لبخند زدوقت 

 پروو- دینکش
 بدت اومد؟- دیخند 
 - 
 من ی نذاشتدنی کشغی بھ جی شروع کردیدی دلموی فیوقتیپگاه ببخش سرت داد زدمخون دماغ شد- 

 حرف بزنممنم داد زدم
 غی بھ داد زدن تو داشتدرضمن جی خشک بود خون اومدچھ ربطمینیچند بار بگمسرماخوردمب- 

 ھی چناینزدم فقط گفتم ا
  نشھرتیبرو د-دیخم شد دوباره گونشو بوس- 
 باشھ خدافظ- 
 پگاه؟- 
 جونم؟- 
  بگم دوست دارمخواستمیمن خبم- 
 بار اول بودا- دیخند 
  چشم و رو کم بت گفتم؟یب- 
  بودیمنظورم حضور- 
 گمی میارھحاال روم باز شدھھ- 
 ی قول دادیلیمرد ھو حرفشامروز خ-دیندسرخوشانھ خ 
 سادمی ھمش وایپا- شدیجد 
 خدافظ- لبخند زد 
 خدافظ- 
  
  

 دکنارشیشنی پگاه رو مدنی نفس کشی پگاه نرھصدای دستشو کنترل کنھ طرف دستاکردی میسع
 ری بودپاھاشو جمع کرده بود زدهی چونھ اش کشری رو تا زی مسافرتی مبل نشستھ بوذپتویرو

 بدنم درد دینالی مکردھمشی اعصابش بودھمش مامانشو صدا می خشکش روی ھابدنشسرفھ
 تبدارشو دوخت بھ چشماش و حالشو ی بھش نشستھ بودچشمالی ماشپگاه برگردوند سمتکنھسرشویم

 تب و لرز شبی بودددهی از پگاه نداشتبدن درد وگلو درد امونشو بریبدتر کردخودشم دست کم
 نھبھ جمع ای ادهی تبش زنھی ببشیشونی پی دستشو بزاره روخواستی امروز بھتر شده بودمیداشت ول

 بزرگش و زن گرفتمامانی نشستھ بود با دست اب پرتغال منیم زینگاه کرد مامانش روبرو رو
 اونطرف سالن نشستھ ی ناھار خورزی می و فرزاد ھم رونویعمو ارسالن اونطرف نشستھ بودندم

 شربت و دوتا قاشق اومدبھ پرھام نگاه ھی داشتندمامان پگاه با دی ھمھ ددی کشیدندپوفیخندیبودند و م
  بخورنویپگاه مامان ا-بود زونیکرد بھ شلوار مامانش او

  تلخھخورمینم- پگاه حرصشو دراوردی گرفتھ یصدا 
  قاشق بخورواسھ تو ھم اوردمھی ای خالھ تو بالدی لحظھ استچشماتو ببندمھیپگاھمامان - 
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  خالھیمرس-  خودشم گرفتھ بودیصاف نشستصدا 
 خورهی مھی پسر خوبالدی منیپگاه بخور عموبب- 
 " مزهی بیپسره "بھ فرزاد نگاه کرد 
  تو رو ندارماولم کنی خوشمزگیفرزاد حوصلھ - 
 گھی اش بشم بھم م شوھر عمھی وقتکردمی فکر ممنی داری ادب و بداخالقی خانم چھ دختر بیفاط- 

  ادب ترم شدی بیعموول
  بعد بھ تو بگم؟گمی خودم نمیمن بھ عمو- 
  بود؟انگار زھرماری چنی خالھایوا- شربتو از دست مامان پگاه گرفت و خورد 
 خوبھ واستونپگاه بخور- 
 "خورمتای کرده االن می چھ جورافشوی قنیبب"بھ پگاه نگاه کرد 
 خالھ بعدش ارپگاهی دوتا رو درننی ای صدایفرزاد ھ- اب پرتغال گرفت سمتشونیوانایمامانش ل 
  مامان بخور تو ھمالدی بخورمنویا
 خوادی داداش زن من حاملھ ست دلش مارم؟زنی صدا دارن من درش بنایاخھ ا- 
 ھی-  خستھ شدصداشو اروم کردرمامانمی واسھ زنت اب بگایخودت ب-دیاب پرتغال و درجا سرکش 
 میسی دست بھ خدمت اقا وخانمش وادی ماھا بابرهی حالشو مگھی دیک
 پگاه نگاه کردبا اون نبھیی صداشو بشنونسرشو انداخت پاکردی نمدفکریمامانشو مامان پگاه خند 

 بخور تا من نخوردم- اب پرتغال اشاره کردوانی لدبھیخندی قرمز تب دارش میچشما
 تو دھنم بدمزه ساخ یبخور من دوست ندارمھمھ چ-  نبودکشونی نزدیپگاه دور بر نگاه کرد کس 

  سرمامو دادم بھتریبم
  بودگھی دزی ھامن منظورم بھ چی سرماخوردگنیخدانکنھتا باشھ از ا-صداشو اروم کرد 
 ؟یچ- 
 تو رو- 
پگاه پاشو برو باالاگھ - شھی مکی کھ نزددی رو دنوی چشم می گوشھ دازی پگاه گرد شدخندیچشما 

  ما بخوابپاشو عمھ؟ی خونھیسی عمو راحت نیخونھ 
 کنھی درد مبرھبدنمیخوابم نم- 
 بخور فدات شمواست خوبھ-  برداشت داد سمت پگاهوانویل 
 شھیخودت بخورچشم بچھ ات چپ م- 
 نھ بابامن عصر فرزاد واسم گرفت خوردم- دیخند 
  پشتشزیشربتو بخور اب پرتغال بر- خوردی از دستش گرفت و کموانویل 
 دختر نی سر ای باالسای واالدیمیشی مضی تو ھم مرنی برو اونجا بشایب- دی رو کشنویرزاد دست مف 

 لوس تا اب پرتغالشو بخوره
  

 کردی گلوش درد می سفره نگاه کرد انواع و اقسام غذا ھا سر سفره بوداشتھاش باز شده بود ولبھ
  بخورهیزی چتونستینم
 د؟یدیزن عمو چرا زحمت کش- 
 زحمتا رو ی درست کردمالبتھ من کھ نھ فاطدی بھ ذھنم رسی چگھھری فرھاد جانرسم دیچھ زحمت- 

  درد نکنھددستشیکش
  و سالم باشھحی بچھ شون صحشاالی جون ھمتونانوشیچھ زحمت-- 
 دی رسمو دوست دارم شدنی من ااری ھر سال بچھ بنویم:  با خنده گفتعادیم 
 دی بکنالدی و منی بھ حال امی فکرھی بسمونھیکی نیما ھم: جواب دادیی با پرودندفرزادیھمھ خند 
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 منم ھستما- 
  بچھنیبش-  زدعادی میبابا پشت کلھ  
  ھمھ غذا پگاه فقط سوپ بخوره؟نی ای فاطگمیمنم ھنوز بچمم-  ظرف سوپو دست پگاه دادنیام 
  خالھ تو ھم سوپ بخور فقطالدیسمیھمش چربھواسش خوب ن- 
 دوست ندارمخالھ من سوپ - 
 ؟یشی لوس میضی تو ھم مثل پگاه موقع مرالدیم- دی خندیعمو عل 
 نھ عمومن؟اصال- 
 و بداخالقم ریپگاه کھ عالوه بر لوس شدنبھونھ گ- بشقاب سوپ رو دستش دادیخالھ فاط 
  جانالدی و برگشت حالش خراب شدبخور مرونی دوستش رفت و بای شبی شده بودادشھخوبیم
 تب و لرز رونشبی برداشت رفت بنوی ماشدی از اصفھان اومدتا رسروزیشھدی کم لوس نمالدمیم- 

 کرد
 تا چشم غره نوی برگردوند سمت معی سرنسرشویچھ جالب ھماھنگ- سرشو کنار گوشش بردعادیم 

 اد؟ی مای دنی من کی دختر عمونیحاال ا-نھینشو نب
  جونعادی مریاواسط ت- 
 ایبھ دلم افتاده زود دن- باال انداختشھابروھاشوی می خردادگمیھ ممن ک-دیپگاه دماغشو باال کش 
  تک دختر بمونمگفتھ باشمدی باکنممنی ضمن دخترم باشھ خودم خفش ماددریم
 واسھ نای گفتھ بود چرا امونھبھشی دختر حرف تو دلش نمنیدای پگاه نگاه کرد و خنددندبھیھمھ خند 

  پروندکشوی بار نرفتاالنم تری عجلھ دارندخانم زیعروس
  
  

-  ندا سرشو بلند کردی صدازدبای ضربھ ماطی اسفالت کف حی ساعتش نگاه کردبا نوک کفش روبھ
 پگاه؟

  خوندمیجمع کن لب و لوچتوتو کھ گفت-بھ سمتش راه افتاد 
 دونمیپگاه افتادم خودم م- 
 ادم اونجور کھ خوندم جواب ندکمنمیزی و فشتنی تو و انیتف تو رو- 
  بھ مامانم بگو کھ سخت بودباشھ؟ی ھجی امروز تا روز اعالم نتاایسخت بود نھ؟ب- 
 ؟یدی سخت بودساناز و درنا رو ندشیی خدایولیفتی نمشاالیا- 
  برسھیزی چھی بیھنوز نشستھ بودنددرنا منتظر بود از غ- 
 من برم خونھ؟خواب خوابم- 
 گھی دمیریبمون باھم م- 
 دمی فقط سھ ساعت خوابشبیکنمدیالن غش م بخدااتونمی نمگھید- 
 باشھ برو- 
 خدافظ-کولھ شو برداشت و راه افتاد 
 بشی از جشوی نقاب دارشو سرش گداشتگوشدکالهی اومدگرمش بود شدرونیاز در مدرسھ ب 

 ی زود تاکسکردی مابوندعایراه افتاد سمت خ" تا جوابتو بدم پرونیبش" کال داشتسیدراوردسھ تا م
 زنگ خورد بھ شماره شی موقع گوشسوختندھمونی می خوابی برسھ خونھچشماش از بادی برشیگ

 _تولد_نگاه کرد
 دهی عصر منتمو کشروزی گنده از دکلیپسره با اون ھ" خودشم دلتنگ بودیخواست جواب نده ول 

 "گھیبسھ د
 امرتون؟- 
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  خودمی خوابالویسالم بھ بانو- 
 ادیاصلنم خوابم نم- 
 ار شو سودونمبپریبعلھم- 
  نکنتمیھا؟اذ- بھ سمت چپ و راستش نگاه کرد 
 خواستی میلی دلم خکنمبخدای ھم کار مخونمی ھم درس منجای دارم اادھمنیپگاه کارو بارم ز- دیخند 
 امیب
 الیخی فردا تولدت بودبیباشھول-بغض کرد 
  من چقدر دوست دارم؟یانیشما در جر- 
 ھووم- 
 ؟ییکجا- 
 الدی برم خونھھوا گرمھ مخوامیرونمیتازه از مدرسھ اومدم ب- 
  برم خدافظمنی نداریباشھ کار- 
 پاش ی موتور جلوستادنیبا ا" شدهشعوری پسره بنیچقدر ا" نگاه کردقطع کرده بودیبھ گوش 

 و ی قدم عقب رفتاخم کردخواست رد بشھ از جلوش کھ پسر موتورسوار کھ کاله مشکھیدیترس
  ولم کنی دارکارمیچ-  زدغی اگاه جدناخودی داشت دستشو کشنکیع
  باال؟بپریزنی مغیچرا ج- 
 الدیم- زدغیج 
  

 محکم حلقھ کرد بودسرشو الدی نشستھ بوددستاشو دور کمر موندای موتور ھی روالدی سر مپشت
 زدیچسبونده بود بھ کمرش ولبخند م

  خانمگدرهیخوش م- 
 یلیخ- مثل خودش داد زد تا صداشو بشنوه 
 ن؟ی بھتر از ای تو بغلتچیمعلومھ منو گرفت- 
  نکن چتھ تو؟یا- فشار دادالدی کمر میدندونشو رو 
  کردشتریفشار دندونشو ب 
  

 ینجوری ای زشتھ نکنولگفتی مالدی جلو عقبمدادی نگاه کرددستشو تاپ مالدی دست می دستش توبھ
 رازقبولی شای بھش گفتھ بود بروزی بوددالدی خوشحال بودفردا تولد میلیدوست داشتخوشحال بودخ

 امتحانتون ی بود امتحانت ساعت چندھحوزه دهی پرسادھازشینکرده بود گفتھ بود کارم ز
 نگاه الدی صورت مرھبھی اومدنشو نگی بھونھ شتری بحثو عوض کنھ تا بخوادی مکردی مرکجاستفک

 بود بھش دهی پوشیشمی شرت سبز ی زده بودتی و کاله نقاب دار مشکنکی داشتعشی کم تھ رھیکرد
 بھ کردی سبز و قبول نمگفتی مشھی دوست دارھبماند کھ ھمیلی خیشمی مردش سبز دونستیومدمیم
 دستشو فشار الدیم!! ندارهی و اسمونیشمی و یگھچمنی سبز سبزه دگفتیمیشمی گنی سبز منیا

جھ  بلند جلب توی انقد با خنده ھامی تو چشیادیپگاه خودمون ز!سییھ-دی بلند خندیدصدایدادخند
 نکن

 م؟یوا چرا توچش- 
 ویرستانی دبی دختر بچھ ھی ابھت دست نی نگاه بھ خودمو خودت کنبا اھی-دستشو دوباره فشار داد 

 با کولھ و کفش و کاله زرد گرفتم اومدم کوه
  تو؟ی انقد گنده اچرایابھتو خوب اومد- دیخند 
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 نی بھ اکلیھ- اش عقب بردینی بی بادست ازادش رونکشوی سرش خم کرد و بھش نگاه کردعیکم 
 اد؟ی دلت میخوب

 دوست دارم: بلند گفتی و با صدادیسر تکون دادخند 
  خواستی خنده اش گرفتھ بود مالدیم 
 

  بچھی بردبرنمونابروموی مانی مزننیپگاه زنگ م-نخنده
 یکنی با پول حلش می ببرنمثل دقعھ قبلانیب- 
  مردونھی بوددهی تو رو پاک کنم ترسی ساعتم اشکاکیبعلھ تا - 
 ی خاطرات کندی تجدخوادیکوفتنم-اخم کرد 
  کار کنم؟یپس چ- 
 بھتر از ی چبھشتی؟؟اردی کوھاونم کی اوردی دست دوست دختر خوشکلتو گرفتزمیعز-لبخند زد 
  بکشقی بسازاز ھوا ھم لدت ببرنفس عمن؟خاطرهیا
 باشھ واسھ اون باال کھ می خوردنی با کوچولوی سازشنھادخاطرهی پیمرس-دیدماغشو گرفت و کش 

 خلوتھ
 جونم ندا؟- زنگ خوردشیھمون موقع گوش 
 ؟یالدی کھ با می اس دادومدبعدیتو کھ خوابت م- 
  شمامی گفتھ؟من خونھ یک- 
 ؟ییارواح اون عمھ تکجا- 
 ی روادهی ادبشونھ بھ شونھ عشقم در حال پیب- 
  شونھ بھ شونھ؟یمطمن- 
 ھی ی غول تشن دوست داشتننی ای از شونھ ی مغازه اھی ی نھی ای ندا نھاندازه گرفتم تویوا- 

  کوتاه ترمیچھار پنج سانت
  
  
 تلفنشو قطع کرد و الدیزدمی باد مکشیزی فی خودشو با جزوه ی سنگ بطرگینشستھ بود لبھ  

 یکی الدینکن م- داد کناردھولشی شو بوسقھی کرد و شقکشیدستشو انداخت دورش و بھ خودش نزد
 !!!ی گرمھ واادچقدریم
  ھم باشھ دختر و پسرنی موقع روز خلوتھکسنی ھفتھ اساوسطی خودم فوتت کنم خنک شایب- 
  منو؟ی جا بود اوردنجایا- 
 ؟ی خوبنیچشھ جا بھ ا- 
 تاپش نسبتا بستھ ی قھی مانتوشو باز کردی نداشتمقعنھ شو دراوردو دکمھ ھای ادهیخودشو باد زد فا 

 ادی مھوی یکیپگاه - برو نگاه کرد دور والدی نداشتمیبودمشکل
 سی نی کسی االن گفتنیھم- موھاشو بادست صاف کرد 
 از دست تو- 
 گرممھ خب- 
 - 
 ؟یکنی نگام مینجوریچرا ا- 
 ینجوریھم- 
 از یادی قسمت زیرفتی کم جلو کھ مھی درختا نشستھ بودندنی کس نبودبچیبھ دور و بر نگاه کردھ 

 بودندبا دهی رو ندی بودتو راه اومدنم بھ جز چند تا دختر و پسر کسی پرتی پات بود جاریشھر ز
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 وتور دوست دارھامروز با میلی گفتھ بود موتور خالدی بھ مشی موتور لبخند زدچند مدت پیاداوری
-  کردکتری دستشو گرفت بھ چشماش نگاه کردخودشو نزدالدی خبرمیدوسش اومده بود دنبالشاونم ب

 خب خانم چھ خبر؟
  چھ خبر؟کار و بار؟تویچیھ- 
  اونجاکنھی مری دستمو گنمیھببی عسلویمی از استادا اشنا داره پتروشیکی سرم شلوغھگدرھپگاهیم- 
 الدی؟می باشگھی شھر دھی بازم یعنیھ؟یعسلو- 
 خوادی می خدا چنمی بزار درسم تموم بشھ ببسی نھمعلومی خوبالد؟کاریجون م- 
  تمومھ درستگھی خوش بود دخوامدلمینم-بغض کرد 
 بھ وقتش حرف دحاالی شا؟گفتمیکنیبغض م- دستشو انداخت دور کمرش چسبوندش بھ خودش 
 میزنیم
 شی بھانھ زندگی صدانیدایشنی ضربان قلبشو می گذاشتصداالدی می نھیسرشو خم کرد و رو س 

ه  کھ با دلش رای مردمردنی بودن با ای خالصھ شده بود توشی بودتمام زندگیبودھفت ھشت ماھ
 ی کھ بوی مردنی اشھمنھی سی کھ سرشو گذاشتھ بود روی مردنی اومدبای راه ماشی بچھ بازومدبایم

 بود کھ ی مردنی اولکردی می کھ داشت با موھاش بازی مردنیدایکشیبا ولع نفس م عطرشو
 ھمھ ارامش کنارش داشت نیکردای کمرشو نوازش مالدی بدھدست مادی یتونستھ بود بھش عاشق

 الدم؟یم- دوسش نداشتھ باشھچشماشو بستتونستیمگھ م
 الد؟یجان م- 
 الد؟یم- 
 جانم؟- 
 الد؟یم- لبخند زد 
  جون دلم؟- 

 ی مردشو برای خندون مردش نگاه کردسرشو جلو برد و گونھ ی قھوه ای بلند کرد بھ چشماسرشو
تبھ  دستاشو پشت کمرش گداشت و نگھش داشالدی عقب بکشھ کھ مخواستیدمی بار بوسنیاول

 عالوه کردانگاری حسشو درک نمدخودشمیلرزی چشم بردارھدستش متونستیچشماش زل زده بودنم
 بھ لبش الدی میرھچشمای فاصلھ بگزاشتی ھم بود کھ نمگھی دیروی نھیکمرش   پشتالدیبر دست م

 توبھ دنی بوسی دارم خدابرانیقیمن " مانع شدچشماشو بستالدی میلبایبودخواست عقب بکشھ ول
 ییای شددرری تعبستادخوابشی مشت شدزمان االدی پھن می نھی سیمن لب و دھن دادھدستاش رو

 بوداما لبھا و یداری مدرسھ بودبی سورمھ افرمیونی نبودکوه بودییای نبودرویدینبودلباس سف
  درست مثل خوابش داغ و محکم بودالدی میدستاھا

  
 
 

 ھمھ بلند شدتمرکز ی وایطرف سبدخطا رفت و صدا از حامد گرفت بالفاصلھ پرتاب کرد توپو
 پرت کرد عقبحامد در سمت شوی خونھپشت فرمون نشست و ساک ورزشگشتی برمدینداشت با

 ؟یبھش زنگ نزد- خودشو بست
 نھ- 
 یچرا؟دست بردار از لجباز- 
 نھ- 
  نھ؟یچ- 
  خونھ؟یریم-  روشن کرد و راه افتادنویماش 
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 ؟ی دراورده تو ھم بچھ ای بچھ بازالداونیم- 
 کجا برم؟- 
 سر قبر من- 
 باشھ- 
  
 روشن نکردسمت ی چراغچی بودفقط المپ راھرو روشن بودھکی تارمھیوارد خونھ شد ھمھ جا ن 

 بود و بھ دهی خوابیکی تاریدتوی تخت دراز کشی رو انداخت دم دررویاتاقش رفتساک ورزش
 بلھ مامان؟- خوردی زنگ مشیر ورزش شلوابی از جشیومدگوشی مکردحتمایامشب فکر م

 ؟یومدین- 
 امی مرمیدوش بگ- 
 ایزود ب- 
 باشھ- 
 گرم بھتر بودچشماشو بستبعد از چھار روز امشب ی ھوانی ای سرد توستادابی دوش حمام اریز 
 یلی بوددلش خدهی صداشم نشنی چھار روز سخت گذشتھ بودحتنی خودش رو راست بودادشبایدیم

  داشتدنشوی دیھوا
  
 بغل مامانش بود نگاه کردحالت ی ماھان کھ تودادبھی تکون می نشستھ بود پاھاشو عصبنیکنار ام 

 یکردچشمای بود وسط سالن و کارتون نگاه مدهیلب و دماغش مثل پگاه بودبھ پرھام نگاه کردخواب
 دش بودسر درد رو بھونھ کرده بودھمھ باور کرده بودند فقط خوومدهیپگاه رو داشتپگاه نبودن

 ومدهی چرا ندونستیم
  نره؟ادتی اگھ شد پنج شنبھاش رشتھ درست کنمخوامی میفاط- نویمامانش ماھانو داد بغل م 
 !میستینذرت قبول باشھما کھ ن- 
 چرا؟؟-سرشو برگردوند سمت مامان پگاه 
 می سالصبر دادھی نی گفتھ پگاه خستھ شده تو ای مسافرتعلی چند روزھی میری ممیپس فردا دار- 

 می راحت برالی انتخاب رشتھ کنھبا خادیواب کنکورش بج
 دی بخوریی ھواھی دی بخدا برارهیبھ سالمت- 
 مامان منم کنکور داشتما- 
  شاھکارت معلوم بودازی بس کھ درس خوندی تو ھم خستھ شدرمیبم- 
 با بچھ ھااومدم کھ ناراحت یی برم جادی من بادی ببخشنویم-ستادی کس نداشتبلند شد و اچیحوصلھ ھ 

 ینش
 ی نخورد؟شامیکجا بر- و ماھان و بغل فرزاد دادستادی انویم 
 یعجلھ دارمگفتم کھ اومدم کھ ناراحت نش-دیجلو رفت و لپ ماھانو بوس 
  درست کردمکتلتی عجلھ داری بخوررمی بگچی ساندوھیباشھ بزار واست -سمت اشپزخونھ رفت 
  نموندمدی کنی عذرخواھی بھ عمو علدی فاطس سالم برسونلھدخای ببخشیخوامھمگی نمایب- 
  بھ سالمتابروی بود نتونست زود بری کارش گیزمعلیباشھ عز- 
  
 ی صندلی داده بود پرت کرد رونوی کھ میچی بھ ھم و ساندودیپشت فرمون نشست درو مھم کوب 

 مسافرت رهی داره منکھیبا فکر ا"دمینشونت م" روشن کرد و راه افتادنویماش" لجبازیدختره "کنار
 شتی پامی م؟دارمییکجا-  گاز فشار دادشماره حامدو گرفتیپاشو رو
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 تونستی رودخونھ ھم نمی کم خنک شده بودصداھی ی شده بودھوارهی خشی اتیبھ شعلھ ھا 
  روشن کردیگری دگاریاعصابشو اروم کنھس

 ی پاکتو خودت تنھا بھ کف رسوندھی داداش الدیم- 
  شو ارواح جدتالیخی امشب بھی- زدیمحکمپک  
 - 
 زاشتمی مشی پا پدیحامدکارم از اول اشتباه بودنبا- 
 دلتو زده؟- 
  ناجورهسجنسمیبحث سر دل زدن ن- 
  اون؟ایجنس تو - 
  سر پگاه ستپگاه ادمش نبودسبحثی نیتو اشغال بودن من کھ حرف- 
  فرق داشت؟یکردی کھ فکر میزیبا اون چ- 
 !یلیخ- شی اتی نصفھ رو پرت کرد توگاریس 
  بگم؟یچ- 
 - 
 تمومش کن- 
 تونمینم- 
 بھ نفع خودشھ- 
 بھ نفع اونھبھ ضرر من- 
 !!من کھ نگرفتم چھ مرگتھ؟- 
 مرگم پگاه ست- 
 - 
 حامد؟- 
 ھا؟- 
  کنم؟کاریچ- 
 ولش کن- 
 مو؟یزندگ- 
 نھ مرگتو- 
 مھیمرگم ھمون زندگ- 
 ؟ی مثل ادم گھ بخورشھی مالدیم- 
 یفھمی تو نمخورمیدارم م- 
  بخور من بفھممگھی جور دھی- 
 شمی ولش کنمولش کنم خودم نابود متونمی پگاه ستنمممیمرگم پگاھستزندگ- 
 ؟یزنیچرا بھش زنگ نم- 
  بفھمھ کارش زشت بودهدیبا- 
  بھ خودشدهی حقو میاون االن ھمھ - 
 شدی درست میامشب اگھ اومده بود خونھ فرزاد ھمھ چ- 
 یخوای می چیدونی خودتم نمشھتوی درست نمی راحتنیبھ ا! نچ- 
 کردمی کھ فکر مھیزی بھتر از اون چیلی خدونمپگاهیم- 
 ؟یخوای میچ- 
  پگاھمومویزندگ- چشماشو بست 



 45 

 گھیپاشو جمع کن خودتونصف شب منو اورده باغ نشستھ واسھ من شعر م-دیحامد خند 
 باشگاھکالس بھ قول خودش بزن و برقص رفتی دختر خرابم کردھفردا صبح منیا-لبخند زد 

 کردی رو روشن مییزای چھی فی تکلدی از مسافرتشبادشقبلیدی مدیداشتفردا حتما با
  

 زدنخی فرمون می روتمی زود اومده بودانگشتاشو با ری نشستھ بودبودکمنی ماشی باشگاه تویجلو
 گاروی بودبھ در باشگاه زل زد و دود سدهی کششھی از ھمشتری چند روز بنیدای کشرونی بگارویس
 بود جوابشو رھمطمئنی نھدوست نداشت تماس بگای امروز اومده دونستی داداصال نمرونیب

 قبال بھش گفتھ بود زود از دادپگاهی حقو بھ خودش میحامد و قبول داشتپگاه االن ھمھ  دھحرفینم
پگاه وقت !شدی می بد عصباندشی اگھ مای شدی نمی عصبانای قبول داشت خودشمیریکوره در م

 دلشو اروم کنھ نکھی ای پگاه بھ جای ھاھیکردگری مھی و در اخر گرزدی پا بھ پاش داد متشیعصبان
 ارهی اشکاشو طاقت نمدنی بارھا بارھا گفتھ بود دکردبھشی مشیشی اتشتری بزهی اب برشی اتیو رو

  یول
 نوی اومدماشرونی از دوستاش برتری اومدند نگاه کردپگاه درونی کھ از باشگاه بییبھ جمع دخترا 

 ھی و بوق زدندا دوست پگاه زودتر از بقستادی پاشون ایرونجلوی پرت کرد بگارویروشن کرد و س
 ن؟ین؟خوبییسالمشما- متوجھ شد

 ؟یسالم ممنونشما خوب- 
 ی دوستاش احوال پرسھی بقومدبای بود و جلو نستادهیحواسش بھ پگاه بودکھ عقب تر از دوستاش ا 

ھنوز بھ پگاه نگاه " دخترا منتتو بکشم؟نی ای جلودیاالن با" بودستادهیکردپگاه ھنوز عقب ا
بچھ -ختی صورتش ری ھاش روی چشماش گذاشت و چتری از باال سرش رونکشوی عکردپگاهیم

  باشھ واسھ عصرھی قضگھاونی دالدی مبا ھا من برم
 ھاشو دوست داشت بھش ی سالمم نکرده بودچتریحتبھ پگاه نگاه کردساکت نشستھ بود  
 موھاشو کوتاه ی وقت کوتاه نکنمطمئن بود از سرلجبازچی بھش گفتھ بود موھاتو ھیومدولیم

فقط خدات داده "ارهی بالھا رو سر خودش بیلی خی داشت کھ موقع لجبازنوی اتی دختر قابلنیکردھا
 بود کھ بعد از پنج روز اومده وردهی دوستاش بھ رو نی کھ جلونی ایول"ی باشردهپشتشم کوتاه ک

 اون اتفاق اخم یاداوری کردبای درک مطوی خوب شرایلی خی دختر گاھنیدنبالش دلشو اروم کردا
 "کنھی دختر دوسالھ رفتار مھی ھم مثل یگاھ"کرد

 یس نھ کنتشونی باھم ببیی بودنھ نگران بود اشنای خوبیستادجای ادی مرکز خرنکی پارکیتو 
 خب؟- خاموش کرد و برگشت سمتشنویشدماشیمزاحم م

 گداشتابروھاشو حالت داده بود بھش فشی کی برداشت و رونکشوی بھش کرد و عیپگاه نگاه کوتاھ 
 لبش ی االن وقتش نبوددستشو روی کرد ولدنشوی دلش ھوس بوسشی چتری اون موھاومدبایم

 ؟ی کوتاه کنینگفتم موھاتو حق ندار-دیکش
 - 
 پگاه؟- 
 - 
 م؟ی حرف بزنپگاهینی کھ ساکت بشومدمین-  صداشو کنترل کردی ولشدی میداشت بازم عصبان 
  حرف زدشدی پنج روز ھم منی واسھ حرف زدن؟تو اسیزود ن- 
 رفت ادشی حرف بزنھی جدخواستی رفت مادشی رفتادشی زی صداش ھمھ چی بغض تونیبا ا 

 دستشو باال دویواست بغلش کنھپگاه خودشو عقب کش کرده بودخم شد سمتش خکاریپگاه اونروز چ
 نھ- اورد

 - کردیقیاخم عم 
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  حد نبودنی تا االدقرارمونی نبود منیقرار مون ا- ھاشو کنار زدیاشکش راه افتاد و چتر 
 - 
 کنھ؟ی کارو منی با دختر عموش ای دختر عموتمکیزی من قبل از ھر چیتو گفت-دیدماغشو باال کش 
 ؟یخواسی انگار من بھ زور وادارت کردمتو نمیزنی حرف می جورھی- 
 الد؟یمنمنم-نییسرشو انداخت پا 
 ی چدونمی من خودمم نمپگاهیپگاه من خواستم تو ھم خواست- دی کوتاش کشی موھایدستشو کالفھ رو 

 ؟یخواستینمیخواسی فکر نکردمفقط بھ خواستن خودم فکر کردمتو ھم میچیشدمن اون لحظھ بھ ھ
 میکنی مکاری چدمی نفھمخواستممنمی منم منھیمشکل ھم-بلند شد اش ھی گریصدا 
 ؟یکنی مھیحاال چرا گر- 
 - 
  منو؟نیبب- 
 خوامی نمینجوری من االدیممی بھ رابطمون فکر کنی جدایمبی مدت دور باشھی ایب- 
 می فکر کنمیتونیبدون دور بودنم م- 
  بھترهینھاونجور- 
 خوامیخوادنمی کردنم نمگم؟فکری می چیفھمی رابطھ تموم بشھمنی اخوامی نمم؟منی فکر کنیبھ چ- 

 اصال بھش فکر کنم
 میکنی بھ تموم شدنش فکر کنمبھ حد و مرزاش فکر مخوامیمنم نم- 
 - 
 مھا؟ی خط قرمز بزاردیبا- 
 ی تودی بودپگاه ھم پا بھ پاش اومده بودنباکردخواستھی متشی خواستن ھا اذنیسخت بودمرد بودا 

 کھ افتاده بودنخواستنش سخت بود براشحرف پگاه درست بود از روز اول فتادحاالیکوه اون اتفاق م
  گونھ ھاشبھ ھمون دستاشو گرفتندنی اول بھ ھمون بوسی نبودروزایکی ھمھ نزدنیقرارشون ا

 گھی با پگاه داشتنو داشت دی رفتھ بودندسخت بود حاال کھ تجربھ شی پشتری االن بی بودولیراض
 دونمینم-نطورینخواداون لحظھ ھا لذت برده بود پگاه ھم ھم

 الد؟ی؟میدونی نمی چیعنی- 
 دونمخبیپگاھمننم- 
 الد؟یم- 
 - 
 منو برسون خونھ- 
 پگاه؟- 
  منوکردمتویمن فکر م- 
 می باشھفکر کنخواماصالی تو رو ممیچی دوست دارم بدون ھ؟منیمن تو رو چ- 
  مسافرترمیفردا م- 
 دونمیم- 
 میریگی درست ممی تصمھیدش کھ برگشتمبع- 
 باشھ- 
  باھممی باشینجوری اخوامی من نمیولی منم دوست دارمولالدیم- 
 ؟یگردی برمیک-  روشن کرد و راه افتادنویماش 
 گھی پنج شش روز دھیدی شادونمی نمقیدق- 
  خاموش نکنتویباشھگوش- سرتکون داد 
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 میقرار بود فکر کن- 
 یاجی احتمنمی فکر کنی شما پنج روز وقت داشتم؟بعدشمی فکر کنمیتونی نممیاگھ باھم درتماس باش- 

 دمی دستتم نمخوامتازیبھ فکر ندارممن م
  حد وحدودشم؟گفتمیمگھ من گفتم درباره خواستن و نخواستن فکر کن- 
 خوادیحد و حدودش فکر نم- 
 ؟ی چیعنی 
 - 
 الد؟یم- 
  دور بودننیمسخره س ا- 
 زمی عزمی خوب فکر کنخوامیم- 
 باشھ- 
 - 
 ی نرفتھ موھاتو کوتاه کردادمی- دیلپشو کش 
 ایدی کشگاری سدمی نکن خرم نفھمفکریغلط کرد- 
 واقعا؟بال نسبت خر- دیخند 
 شعوری بالدیم-  بھ بازوش زدیپگاه با حرص مشت 
  توی موھای من پاگاری حرص نخورسزمیعز- 
 ی روز بھم زنگ نزدرھپنجی نمادمی نوی ایباشھول- 
  بد بودیلی بودمقبول کن کارت خی دستت عصباناز- 
 م؟ی منوفراموشش کنی خواستیمی بودمکارم بچھ گانھ بودتو ھم بد کردیاون لحظھ عضبان- 
  صحنھ بھ صحنھادمھی قی فراموش کنمدقتونمینم- دی خندخواستمی نمیدونیخودتم م- 
 پروبدحنس نشو- 
  پگاه خودمیمن بھ فدا 
  
  
  روشن بزارھا؟توی گوشگمیخوش بگذرھمن م- ستادی اابونیسر خ 
 ؟ی نداری بھترھکارینجوری اگھی دگدرھنھیبدون تو نم- 
 تونم؟ی بوس کوچولو کھ مھینھبرو بھ سالمت- 
 الدیم- 
  خانم کوچولومی گونھ ی بوس کوچولو روھیپگاھ- 
 - 
 دیچسب!بھ بھ-دشیخم شد و بوس 
 خدافظ- دیخند 
 الدی دل مزیخدافظ عز- 
  
 بود بعد ی نسبتا خوبیشداشتی االن واسھ پگاه تنگ منیتاد سمت مغازه حامددلش از ھمراه اف 

 اون شب خودشم دونستی بودمی ادهی بودپگاه دختر فھمدهی منت نکشادمی قھرشونزنی تریطوالن
 ی باز شده بودچند بارشتری پگاه بیمقصر بودھرفتھ بود استخر دنبال پگاھبعد از اتفاق کوھرو

 پارک کرد بودپگاه یکی تاری کھ بلد بودتویی بودندرفتھ بود سمت کوچھ باغ ھادهی بوسروگیھمد
 شی بودپگاه ھمراھدهی رو بوسنتشونپگاهی ببی کسدیترسی خلوت برندمیخودش اصرار داشت جاھا
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 دونستی نم دار پگاه کھ بھ صورتش خورده بود حالشو بدتر کرده بودخودشم نمیکرده بودموھا
 شک ی بودھر دو تودی باز پگاه رفتھ بودپگاه خودشو عقب کشی ھقی یتو یدستش چھ جور

 اون حال بدش حوصلھ ی کرده بودتوھی بلند گری جفتشون با صدایبودندپگاه وسط نفس نفس زدنا
 پگاه داد زده بودو ی زده بودبا دادھای پگاه رو نداشتوسط حال خوبش پگاه ضدحال بدی ھاھیگر

 فکر کرده بود و ی اگھی پگاه جور دی قصدشم نداشت ولیحت نزد رو دستشو باال برده بودپگاه
 پشت یوقتی اصلابونی سرعت برگشتھ بود سمت خبای زده بودبھش گفتھ بود عوضغیحرفاشو با ج
 ی بودندپگاه در و باز کرده بود و فرار کرده بودتا خواست دنبالش بره جلوستادهیچراغ قرمز ا

 مطمئن شد سر ی رفتھ بود وقتنی رفتھ بودپشت سر ماشو  شده بودی شخصنیچشماش سوار ماش
  گاز گداشتھ بود و رفتھ بودی شد پاشو روادهی خودشون پابونیخ
  
  

 پخش نشودگردنبند ششی بود ارادمواظبی اش را ارام پوشی مشکی سھ سانتقھی نازک بافت
 گردنبند را با دست لمس کرد و ی سنگی اش را صاف کردگلولھ ی دوست داشتندوتیپر

 گردنش انداختھ ی بود و خودش تودی گردنبند سنگ ماه تولدشو خرالدی تولدش بودمھیدھدیبوس
 رونی برداشت و بشوی مشکی دستفی قرمزشو سرش کردکدشالیش کوتاشو پوی مشکیبودپالتو

 مامان من رفتم-رفت
 گرد بشھ برکی ھوا تارنکی از ااقبلیپگاه مواظب خودت باش- 
 چشم-دیکفش اسپرت قرمزشو پوش 
 برو بھ سالمت- 
 نی دور ماشادازی بھش می حس خوبزیی افتاب پای سرد بود ولی اومدھوا کمرونیاز در خونھ ب 
  و رحمت هللا حاج اقاکمیسالم عل-  بودالدی پا تند کردامروز روز خودشو مدی و دالدیم
 سالم از ماست حاج خانماحواالت؟-  و چشماش بستھ شددی خندالدیم 
  چطور؟شمایعال-دیدستاشو محکم بھم کوب 
 من توپ- راه افتاد 
 سالممن رفتم- اورد و شماره گرفترونی بشویگوش 
 دیسالممنم راه افتادمپگاه مواظب باش- 
 باشھخوش بگذره- 
 شتریبھ شما ب- 
  بد بگدره؟شھیمگھ م- دیخند 
 خدافظیای دوتا بی نریکیحواست باشھ - 
 مرگخدافظ- 
 ندا بود؟-دی کشنیی پای رو کمشھی شالدیم 
  اشکانشی واسھ ناھارندا خودشم قرار داشترفت پمییھوومگفتم خونھ ندا- 
 ؟یای تا شب نمیگفت- 
  خونھایمامان قبول نکردمامان ندا رفتھ مسافرتگفت زود ب- 
 میکنی مشی کارھیحاال - 
  خارج از شھر؟می برکچرای نزدی جاھی برو الدیم- 
 میگردی برممعصری کھ نگران باشسی ھم نییھاشنای خوبیجا- 
  سختی رفتم سنیقبال با ام- 
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 نداشتھوا سرد دنی بارالی خی شھر نشستھ بودبھ اسمون نگاه کرد ابر داشت ولی باالی تپھ یرو 
 یلی بنفشش خوریشستپل برگشت و کنارش نیی چاوانی با دو تا لالدی تو خودش جمع شدمشتریبودب

 ملوس شده بودخنده اش شی اون تھ رای افشی سرش بودقی روی ساده ای بافتومدکالهیبھش م
 ؟یخندی چرا مییا چایب-گرفت

 ؟یملوس شد- 
  بچھ؟ھیملوس چ- دیخند 
 سرده- رو از دستش گرفتییچا 
 ن؟ی تو ماشمیبر- 
 ادی می چھ بادنیمببی کاش بادبادک داشتالدینھ دوست دارمم- 
  ھم بکنمی بادبادک بازکلی ھنی کمھ با انیھم- 
 ؟یای کم راه مھی با دل من شھی میچ- 
 ام؟یمن با دل تو را نم-  تر شدکنارش جا گرفتو مثل خودش چھار زانو نشستکیبھش نزد 
  کارو نکن اون کارو نکننی ایگیھمش م- مردش گداشتیسرشو رو شونھ  
  نبود پگاهنی حال روزم اومدمی را نممن اگھ باھات-دستشو دور کمرش انداخت 
 رهی صدات مدنی اوقات دلم واسھ شنیشھگاھیدلم واست تنگ م-  بغلش جا کردیخودشو تو 
 برھدوستی اوقات شبا خوابم نمی مثل سابق باشم؟گاھیزاریچرا نم-دی شال سرش بوسیاز رو 

 م؟ی بار حرف بزنھی ی چند روزی چیعنی خانم قدغن کردھیدارم بھت زنگ بزنمول
  بھترهی ولگذرهی دور بودنا الزمھسخت منی االدیرھمیمنم خوابم نم- 
 گمی منایکارامو جفت و جور کنم بھ مامان ا- 
 س؟یزود ن- 
  شدهرمینھ د- 
 ی کم جمع و جور بشھیبزار درس من تموم بشھخودتم - 
 کارمو درست ی گفت از دنساستادموی شرکت کارم بد ننیمن تا چھار سال صبر دارم؟االنم تو ا- 
 ھی برم عسلوکنھیم
 ی برخوامینم- 
 گردمی چند سال بمونم اگھ خستھ شدم برمھیاونجا حقوقش بھتره پگاھبزار - 
 سرد شد- چسبوند بھششتری اومد و خودشو بیباد سرد 
 م؟یبر- 
 م؟یراه بر-ستادیبلند شد و ا 
 ی امروزتو دوست دارمخانم شدپیت- دستشو محکم گرفتستادی االدیم 
من امروزو دوست دارمتو -داشتی پاش رو بھش عقب عقب قدم برمیھر دو دستشو گرفت و جلو 

  دوست دارمادی زیلیدستاتم خ- دوست دارمدستاشو باال اوردپتویرو دوست دارمت
نم  پگاه خایمنم تو رو دوست دارمامروزو دوست دارمول- دی و ھر دو دستشو بوسدی خندالدیم 

 زشتھ درست راه بروارومم حرف بزن
  خانم کردن من شوالیخیامروزو ب-  بودستادهیدستاشو ول کرد و بھش پشت کردسر تپھ ا 
چقدر امروز - سرش گداشتی دور شکمش حلقھ کرد و چونھ شو روستاددستاشویپشت سرش ا 

  سال شد داشتنتھی دارم پگاھیحس خوب
 دوست شتری سال گدشتروز بھ روز بھی-اشت دست مردش گذیچشماشو بست و دستاشو رو 

 می خوب داشتی چقدر روزاالدیدارمم
  گذشتی ولمی بدم داشتیروزا- 
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  بدمونم دوست داشتمدعواھامونم دوست داشتمیروزا- 
  پگاهیبزرگ شد- 
 کنار تو بزرگ شدم- 
 الدی مزدلی بزرگ شدنتو دوست دارم عزنیا- 
 ؟ی چقدر دوسم دارالدیم- 
 ی کھ فکر کنیزی از اون چشتریبیلیخ- 
-  بغلش فرو رفتتمام وجودش حس خوب بودارامش بودلبخند زد و چشماشو بستیبرگشت و تو 

  دوست دارمیلیمنم خ
 کننی جمع مون مانیپگاه االن م- دیخند 
  باباشباشھییا- جدا شد 
 ن؟ی تو ماشمیبر- دیلپشو کش 
  ازاد بھترهینھھوا- 
 خواد؟ی می دلم چیدونیپگاه م-دستشو گرفت 
 ؟یچ- 
  بغلم بدون مزاحمی تختم توی اتاقم رویتو رو تو- گوشش کرد و پچ پچ کردکیسرشو نزد 
  منحرف زشتیپسره -  اش زدنھیبا مشت بھ س 
 خوامی منویبھ جون خودت االن فقط ھم- دیخند 
  لطفایخوامعروسکی میمن بستن-  نشستنی زمیپالتوشو باال زد و رو 
 می راضنمیبھ ماش-کنارش نشست 
 الدیم- 
 الدیجون م- 
 یشعوری بیلیخ- دیخند 
  دوست دارم پگاهیلیخنده ھاتو خ- دیسمتش خم شد ودرست کنار لبش چالشو بوس 
  تو رو داشتھ باشھی چشماادی برمونی گی پسرھیالدیمنم عاشق خنده ھاتم م- دیخند 
  خندون تو با دوتا چالیو لبا- 
  بشھ بچمیگریعجب ج- دیخند 
 ادی بای مامان دنگری جنی داره تا ایدمات مقھی یبعلھول- 
 الدیم- 
  دخترهنی خورده االدی بابا امروز قرص میا- 
   دوست دارمیلیخ- شونھ اش گداشتیسرشو رو 

 و بارون دی ھم بودخدا خورشزیی پادافتابیباری نم نم مشتربارونیمن ب- سرش گداشتی روسرشو
  و سوم ابان کنار گداشتھ بودستی بیرو باھم برا

  
 شنی می طوفاناھای دری ھمھ ی نباشتو
 کشنی پرستو ھا پر می ھمھ یتو نباش 
 شکننی ھا لحظھ بھ لحظھ منھی ایتو نباش 
 زننی غنچھ ھا پر پر می ھمھ یتو نباش 
 رمیگی تو اروم می ارامش چشمایتو 
 رمیمی بارون مری زنجای ھمویتو مبخند 
 پاشھی جھانم از ھم می ھمھ یتو نباش 
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  زنده باشھتونھی نمی ستاره اچی ھگھید 
 ی منری دلگیای دنھیتو ھمھ دلخوش 
 یزنی مشی کھ روح منو اتیتو خود من 
  
  
 زم؟یپگاه عز- چشمشو باز کردالدی میبا صدا 
 - 
 میدیرسیپگاه خانوم- 
 دارمیھومب- بودابونشونی نگاه کردسر خرونیصاف نشست بھ ب 
 شد ی چدونمیببخش نم-  جاده خوابش برده بودی بھ بدنش داد و شالشو سر کردتویکش و قوس 

 خوابم برد
 فی بغل خودماحی تخت خودم راحت بخوابونمت توی راست ببرمت خونمونروھی خواسمیم- 

 مامانم خونھ بود
 ی کارا رو نداریعرضھ ا- دیخند 
  مورد چقدر عرضھ دارم؟ھی نیپگاه نشونت بدم تو ا- 
  شدهکیھ باباعرضھ خودتمن برم؟ھواھم تارن- دیخند 
 زمیبرو عز- 
  سختو دوست دارمیدسی چسبیلی خوب بودکبابم خیلی خالدامروزیم- 
 زمی عزبرمتیبازم م- 
 ؟ی نداریباشھکار- سرتکون داد 
 ی بودنو دوست ندارکی نزدیکنھگفتی متی حد و حدودا منو اذنیایچراپگاه دست بردار از لجباز- 

  مسخره اسمی کمتر بھم زنگ بزنیگی کھ منی گفتم چشمامینی ببگروی کمتر ھمدیگفتم چشمگفت
  انقدر وابستت باشمخوامی نمگمیمن م- انداختنییسرشو پا 
  بھ من بده؟اره پگاه؟یوابستگ- 
 می کم عاقالنھ جلو برھی بفھمھبزار یکی ترسمی درک کنمالدیم- 
 دور بودن عاقالنس؟- 
 میری مشی احساساتمون پیما ھمش رو- 
  جلو بھت بگمومدمیخواستمنمی مینجوریپگاه من اگھ ا- 
 ؟یمونیپش- 
  باشم؟مونی پشی داشتماز چموی زندگی روزانی سال بھترھیپگاه من امروز - 
 نھی کار درست ھمگھی عقلم می ھمھ نبودنولنیدرک کنواسھ منم سختھ ا- 
  نشھرتی دمبرویباشھعاقل باش- دی کشیپوف کالفھ ا 
  اقام بشم؟یمن بھ فدا- لبخند زد 
  بخورمتخوادی دلم مبی برو کھ االن عجزمیخدانکنھ برو عز- 
   احساسات خرجت کنمخدافظیجنبھ ندار- 
 خدافظ-
 ی شالش گردنبد سنگشو لمس کرد و لبخند زدامروز روز خوبریبھ سمت خونھ راه افتاد از ز 

 کردنشو دوست داشتھرچند ی بود  عاشقعاشقدیخندی خوش بوداروم بوداز تھ دل مالدیداشتکنار م
 یلی واسش سخت بودخالدی عاقل بودن کنار عشقش بھ می عاقل باشھ تا عاشقولشتری بکردی میسع
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 ی با اینجوری طرف خانواده اش بودناعتمادشون بودابروشون بودعذاب وجدان داشتاونسختاما ا
 حد و حدودا وجدانش اروم تر بود

  
  

 ی تودیچی پر از تخمھ افتابگردون کرد و برگشت پشت دخل نشستحامد ماست ھا رو ممشتشو
 داشت دی سفدیپگاه پرا- حامد برگشت سمتشی کرده بودبا صداری ساعتش نگاه کرددخچالبھی

 ؟١١١نھ؟
 ارھاومد؟- نداشتدی دابونی بھ خیخم شد ول 
  بشھاره اومدماھانم ھمراشھادهی پسایوا- 
 ا؟ماھان چر-بلند شد 
 لحظھ بلند کرد ھی داشتسرشوی دست ماھانو گرفتھ بود و اروم قدم برمستادپگاهی ای اشھیپشت در ش 

 بلندشو یی خرمای موھای دست ازادشو بلند کردلبخند زدامروز خوشکل شده بود جلودنشیو با د
با  بود دهی دمپا پوشی سورمھ انی شونھ اششلوارجی شو بافتھ انداختھ بودروھیفرق کرده بود و بق

 ؟یالدخوبیسالم اقا م- باز کرد و نگھ داشت تا وارد بشھدروی کوتاه صورتیمانتو
 ؟ی اومدریزمدیسالم عز-دی بوسشوی شد سمت پگاه و گونھ صورتدخمیماھانو بغل کرد و بوس 
  کن جلو حامدتی کم رعاھی- دیخند 
  تو زن داداشمن از خودتونمایب- 
 ؟یسالم حامد خوب- 
 ی شھربازمی فرار بود دوباره با دوسات بریومدی نیسالم بھ رو ماھتشما رفت- 
 اقامون اجازه نداد- 
 یبس کھ اوندفعھ سبک باز-  و دستشو پشت کمر پگاه گداشت و بھ سمت جلو ھولش داددیخند 

  ھمتوننیدراورد
 میری با دوسات ممیچونیپی مالدویخفھ باباپگاه م- 
 زنمیممن رو حرف اقامون حرف ن- 
  داداش؟تفش کنیخورد- دیخند 
 تو روح جفتتون- 
 ؟ی چرا اورد؟ماھانوی اومدری چرا دینگفت- 
  ھم حوصلھ نداشتاوردمش با خودمنوی کرد پشت سرممھی گرامی بدمی باباپوشیا- 
 ھنوز خونھ شماست؟- 
  باھاشکنھی میھومبابابزرگ بدخلق- 
 ؟ی تو چیبابا- 
 بار ھی ی شدھماھی قھر کردنا واسھ ھمھ عادنی اگھیارھدی ننوی می کرد بھ روشیمامانم راض- 

 کنھی قھر منویشھمیدعواشون م
 ؟یخوری میپگاه بستن-  بردارهی رفت واسھ ماھان بستنخچالیسرتکون داد و سمت  
 م؟ی بری گرم شدکیلی اره ھالکمھوا خیوا- 
  حاالنی بشایب- و پرت کرد سمت پگاهی توت فرنگی بستنخچالی و ار ستادیحامد کنارش ا 
 شھی مریمدینھ پگاه بر- واسھ ماھان باز کردویوانی لیبستن 
  
 چتھ تو؟-دی بلند خندی نشست پگاه با صدانی ماشیتا تو 
 کھی واست کوچدیپرای مچالھ شدالدیم- 
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 می تو برنی با ماشیگیتو م-ماھانو تو بغلش جا بھ جا کرد 
 خوبھ بابا- 
  
 قولنامھ یتو امشب قراره بر-زدی داشت غر مومدھنوزی بھش می طبی مشکنکیبھ پگاه نگاه کردع 

 کنمچقدر کاری چدونسمی نمی از خوشحالی کھ زنگ زدشبی نگاه کنمپریبری می تازه منو داریکن
 من ؟ھا؟نظری چومدی اگھ من خوشم نشعوریاخھ ب! شکرتای خدایالدوای ممیشیخوبھ کھ خونھ دار م

 س؟ین مھم
 یی داشی سمت چپنظر تو مھمھپولم جور نبود تازه دو روز پابونیپگاه راھنما بزن برو تو خ- 

  داراطی خونھ حی گفتادخودتیرضا بم گفت وام جور شدھخوشت م
 ھ؟ی راھنما بزنموام بنام کدی بادونسمی نمیخوب کھ گفت- 
 دمیبنام خودش من قسطشو م- 
  پولش کال جور شد؟گھیدستش درد نکنھد- 
  بفروشمنوی ماشدینھ بازم کم دارمشا- بھ ماھان نگاه کرد خوابش برده بود 
 اشکال نداره خونھ مھم ترھکجاس بنگاھھ؟- 
 ابونی خنیشالتو درست بکن سرتافتادھتھ ھم- 
 ؟یریگی پولو از عمو فرھاد مھی سرمبقکنمیحواسمو پرت نکنبعدا م- 
 از دستت ھی خوبیودش گفت خونھ  مجبورمبابا خی ولخوادیدلم نم- شالو انداخت رو سرش 

  فکر کن قرض دادمبعدا پسش بدهرھگفتیدرم
  پولشم نگران نباشخدا بزرگھمواسھیشی خوشحالم خونھ دار میلی خالدیم- سرتکون داد 
 امی برمی بگدی تا کلری جاستماھانو بگنیبزن کنار ھم- 
  
  کوچمون خوشکلھالدیم-دی کشغی جیوارد کوچھ کھ شدند پگاه از خوشحال 
 داره کھ دوست اطی حی ھست ولکمی کمکوچھی خوادی مراتیادتعمیخدا کنم از خونھ خوشت ب- دیخند 

 یدار
 کدومھ؟- 
 ھی ھمون در بزرگ مشکسایوا- 
  
  بانودییبفرما-درو ھل داد تا باز بشھ 
 الدی می جونمچقدر باغچھ دارھوایوا- پگاه ماھانو بغلش داد و وارد شددستاشو محکم بھم زد 

  شدمنعاشقشیحوضو بب
 انگار ھیادچی خوشم نمادھحوضمیباغچھ اش ز- رو باز کردی در وروددیاز پلھ ھا باال رفت و با کل 

  عھد بوقیخونھ ھا
 گفتھیزنیبھ حوض و باغچھ ھا دست نم!یغلط کرد-  بھ بازوش زدی مشتستادویپگاه پشت سرش ا 

 !باشم
 برو تو حاال تا بعد- 
 یلی خی روزاتونستندیکردمید و وارد سالن شدندپگاه با دقت ھمھ جارو نگاه ماز راھرو رد شدن 

 ھ؟ینظرت چ- گداشتنی داشتھ باشندماھانو زمنجای ایخوب
  خوبھیھولیھا؟خب نقشھ ش معمول- 
 دوست بابا حرف زدماومد خونھ رو کنمبایدرستش م- سمت اتاق خوابادیدستشو گرفت و کش 
 شھی حوب مراتیی کم تغھی اش محکمھبا ی پدگفتید
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 ستنی نریاتاقاش نورگ- 
 میکنی حال مشتریبھترب- 
 الدیم- 
 میخوابی مشتریمنظورم ب- 
 نی تا سرھخوبھ اشمسریواری اتاق بزرگھ واسھ اتاق خواب بھترھکمد دنیا- 
 یلی پر تر شده بود خکلشی االن ھی تنگ بود ولیلی پگاه نگاه کردچاق شده بودمانتوش خکلیبھ ھ 

 ؟یپگاه چاق شد-  بودبھ باالتنھ اش نگاه کردواقعا بھتر شده بودبھتر
 !ی الغریلی خی اضاف کردمخودت گفتلویھووماز ماه قبل تا االنسھ ک- بھ خودش نگاه کرد 
 ؟ییلوی چاق نشواالن چند کگھیدی شدیاالن عال- 
 لوی ک٥٣خب شدم - 
 کمتر نھ نھی باش٥٣ نی ھمدیکنمبای وزنت مگھیدفعھ د- بوس کوچولوھی بتونھ ببوستشدیسمتش رفتشا 
 شتریب
 !!اخ- پگاه پاشو بلند کرد و اروم بھ ساق پاش کوبوند 
 حقتھبچھ پرو- بھ سمت در رفت و خارج شد 
 کفشش کل خونھ رو ری جری جیشلوارشو تکوند و پشت سرش خارج شدبھ ماھان نگاه کردصدا 

 می عوض کننتارویکاب-کردیرو باز م نتایبرداشتھ بودلبخند زد و وارد اشپزخونھ شدپگاه در کاب
 باشھ؟

  فرصت بسازهنی در اولگمیبھ فرزاد م- 
 ی دوست دارمچوبینجوری بسازھاخچالمی ی حتزی ھمھ چیگازش رو کار باشھبگو جا- 

  سوختھیباشھخب؟قھوه ا
 گمیچشمم- دیخند 
 م؟ی رو رنگ کنواراید- 
  خوشکلندای جدی ھاس؟طرحی بھتر نیواریکاغذ د- 
 دهی مفی بگوتخفنیھوومبھ دوست ام- 
 کفش ماھان ھنوز ری جری جی پگاھرو تنش نشستھ بودصدایچشمش دوباره رفت سمت مانتو 
 خوب یلی چقدر خوشحالمخونمون خالدیم- دی داد و دستشو بھم کوبھی تکنتای بھ کابومدپگاهیم
 شھنھ؟یم
 ھم دیگاه ھم قدش شده بودشا نشوندشاالن پنتی کابیسمتش رفت و کمرشو گرفتبلندش کرد و رو 

 گردنش بودسخت چشم ی بود تودی کھ براش خری پگاه افتادگردنبند سنگی قھیبلند ترچشمش بھ 
 پگاھم بودبعد حدود دو سال از قرارشون ی چشمای توی تابی پگاه نگاه کردبیبرداشت و بھ چشما

 کم از خط قرمزا رد بشنسرشو جلو ھی کم فقط ھی تونستی مدی کھ پگاه گداشتھ بودشاییمرزا و حد و
 شونھ ھاش ی پگاه روی شددستش دور کمر پگاه قفل شددستاشتری بدجراتشیبردپگاه کھ عقب نکش

 بود شدحواسشی منیی کمر پگاه باال و پای روکرددستاشی مشینشستوچشماش بستھ شدپگاه ھمراھ
 پگاه باز عقب دیرستی می بود روش ولدهی چرخادی پگاه نرھامروز چشمش زی نھسمت باال ت

 ترش کردبا صی پگاه دور کمرش حلق شد و حری بھ خودش فشار دادپاھاشتریبکشھپگاه رو ب
 و سمت نیی پادی زودتر بھ خودش اومدکنار زدش و پردندپگاهی ماھان ھر دو عقب کشھی گریصدا

نو بغل کرده  زانو زده بود و ماھانی زمی رفتپگاه رورونی کرد و بند پشت سر پگاه پا تدیسالن دو
 ھ؟یچ!سیزم؟ھی شده؟ماھان؟عزیچ- بود

 نمش؟ی شده؟ببیچ- دو زانو خم شدیکنارش رو 
 یشیپ-  ھاش بھ پنجره سالن اشاره کردھیماھان وسط گر 
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 بده یتو روحت بچھتف تو ذات باباتخواست فحش بدتر- دی و دستشو پشت گردنش کشستادیصاف ا 
 !سیالد؟ھیم-  وسط حرفاشدیکھ پگاه پر

  زدای چھ ضد حالنیبب-  نخنده نگاه کردکردی میبھ پگاه کھ سع 
 گھی دمیبر- ستادیپگاه ھول شد و ا 
 پگاه؟- کالفھ شد 
 ی شدوای چدونمی نمممنی فقط برمی حرف نزنالدیم- 
  خونھ بودینیری منو؟شنیبب-دسشو گرفت و با دست ازادش چونھ شو باال داد 
  رو جون منمتوی حرفم نزندربارشمی برالدیم-دیدستشو پس زد و نگاشو دزد 
 میباشھبابابر- 
 دور لبتو پاک کن-پگاه ماھانو بغل کرد و سمت در رفت 
  توش؟ی جوراب گداشتای پگاه؟ھمش اصلھ؟گمی بھ چشممیا-دیپشت سرش راه افتاد و خند 
 ؟یچ-برگشت سمتش 
  الدی میشعوری بیلیخ-  زدغیبھش اشاره کردپگاه ج 

 می زنگ بزنم بابا بردی بردارم بانوی نگفتممنو برسون دم مغازه حامد ماششتریزود برو تا ب-دیخند
  اومد داره واسمنای از اشتری خونھ بنیبنگاھا

  
 زدبالخرهی بار پنجم گرفتبازم رد تماس کردبھش نگاه کردداشت با دوتا پسر حرف می براشمارشو

 ؟یزدیاالنم زنگ نم- دی تو دستش لرزشی کردندگوشیخدافظ
  تو؟یی حرف بزنمکجاتونمی نمیعنی کنمی رد میاموقتی ھمکالسشی پی ابرومو بردالدی میوا- 
 ینیبی منو میسرتو برگردون- 
  
  عاشقتمالدی میوا- شدی خوشکل تر مدیخندی می نگاه کردوقتدبھشی بلند خندیدوباره با صدا 
 یگی منوی ھمی ھی ربع دارھیخب حاال- دی دست کشلشیبی سیلبخند زد و رو 
  بخدای خان جذاب تر شدیاز خود بال-  گرفتلشویبیدستشو دراز کرد و س 
 دونمیخودم م-  جلو بھ خودش نگاه کردنھی ایتو 
 ؟یری کجا مادحاالی بھت میپرو نشوول- 
  واسھ خونھمی کم خرت و پرت بخرھی میبر- 
 م؟ی بخریچ!اخ جون- 
 کردمی کھ فکر میزی از چشتری بیلی خراتی خرج کنمتعمادی زتونمی بستسنمیلیدست و بالم خ- 

 خرج برداشت
 خود مثلیدیپرسی رنگ میزدیپارکت کف خونھ رو من انتخاب نکردمفقط زنگ م!ی نامردیلیخ- 

 میخونھ کھ قبل از قولنامھ برد
 ی مطمئن شم پول جور بشھ الکخواستمی تو سرم گفتم می خونھ رو صدبار زدھیپگاه خانمقض- 

 بودمتو اون ھیگفت وام جور شد بھت گفتمواسھ انتخاب پارکتمعسلو زنگ زد ییدلخوشت نکنمتا دا
 بردمش گھی نمگھی دخانمی سفارش دادمشما اون دو روز مسافرت بودرازی کھ اومدم شیدو روز

  ھم خودش انتخاب کردییو دستشیکاش
 ؟ی چومدیاگھ خوشم ن- 
 ادیخوشت م- 
  خونھمینمبری ببمیزود بر- 
 می بخری چندتا چھی میاول بر- 
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  بخرم واسھ حوضمی شھ ماھدیکاش زود ع- 
 اط؟ی حی توھی چنی اگفتی محامدمی حوضت منو خفھ کردیبا ا- 
  جفتتوننیغلط کرد- 
  حاال؟می بخریچ- 
 ھی دستت خالیگیم؟می الزم داریزیچ- 
  موندهیزی چھی کھ بابا داد ی پگاھاز پولھیخونھ خال- 
  
اخھ پسر جان تا تخت - فروشنده ول کن نبودی بخنده ولاستخوی رفتنمسھیپگاه دوباره از خنده ر 

 خوابن؟ی کاناپھ میھست رو
  خانم قھر کردمنو تو اتاق راه نداددی گفتم شایحاج- 
  نکننکارایدختر جون از ا- 

 ی حاجشھی الزم میگاھ-دیخندی پگاه نگاه کرد کھ دستشو حلقھ کرده بود دور بازوش و مبھ
 مناسب نیدی دیزی چدی مغازه بچرختوی بچھ مردمو اواره سالن و کاناپھ کنادی قرار زرمعلومھینخ- 

 قد شازده من درخدمتم
 پگاه انقدر بلند نخند-  کھ رفت رو کرد بھ پگاهدفروشندهییچشمشما بفرما- 
  خوبھ ھاخوشکلھنی ھمالدیدمیباشھببخش- دیخند 
 لم بدمشما ونیزی تلویلومن ظھر خستھ و کوفتھ اومدم دوست دارم ج- گوشش بردکیسر شو نزد 

 شھی نمجامونیھم تو بغلم بخواب
 گھی دمی برری خوبھ بگنی بخداھمیشعوری بیلیخ- 
 ھی خونھ کال خالمھا؟کفی ھم بخری قالھیباشھ- 
 می رو موکت کردخواداتاقاینم- 
  کف اتاقای چقدر حرص خوردم بخاطر موکتااری نادمی- 
 می کوچولو بخرچھی قالھی خب دوست داشتم کف اتاقا موکت باشھالدیم- 
 م؟ی کنکارشیکوچولو؟قد منو چ- 
  توئھی از باال بلندکشمی میھر چ- دیخند 
  
 و باتلفن حرف کردی رو بالبخند باز مدای کف سالن و خرچھی قالیبھ پگاه نگاه کرد نشستھ بود رو 
 ننھی و فالکس با دوتا ماگتھمی کترھیدمی نخریچی اشپزخونھ ھدمواسھی خریاره نداشش متر- زدیم

 تی تو ساه مجبور شدم برم دانشگاھھمھ اومده بودناستادارھارهیکاناپھ رو حامد قراره با وانت بره ب
 ؟یری بھ حالتاز اول مھر مستخوشی فرستاده بود حضور در کالسا از شروع ترم الزامغامیپ
  بھتفدات بشم خدافظزنمی شب زنگ م کارم دارهالدیندا م-بھش اشاره کرد کھ بسھ 
 ؟یزنیچقدر حرف م- 
  رو دوست ندارمی ماگت ابیکردای می باباندا فضولیا- 
 من دوسش دارم- 
 پارکتا روشنتر بودگفتم الد؟کاشی فوتبال؟ممی تو انتخاب تیم؟حتی تفاھم نداریچی منو تو ھشچراییا- 

 امایبزار خودم ب
  برسونمتحامد منتظرمھمی پگاه جمع کن بریوا- 
 میباشھبر- 
 سکرت موندنش گھیدی داشتھ باشدی خومونو بادی کلای بیراس-  کت اسپرتشبیدست کرد تو ج 

 باخودت
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 خونمون خونمون- زدنغی و جدنی پرنیی حونمونوشروع کرد باال و پادی اخ جونکلیوا- زدغیج 
 رهی دمیپگاه بر- دیخند 
 الد؟یم-دسشو گرفت و راه افتاد 
 الد؟ین مجو- 
  خونمونمیای بگھی شھر دی اواره شدن توی امسال سالگرد بھ جامیتونیچقدر خوبم- 
  بودمچشمرازیاگھ ش- 
 ی نباشیکنیغلط م- 
  

 چشماشو پاک خوردنداشکی و وارد اشپزخونھ شدمامانشو باباش صبحونھ مدی کشی طوالنازهیخم
 ی و شادریصبح کانون داغ خانواده بخ- کرد

 تو؟ی با انرژری صبح بخنی اای باور کنم ازتویخم-دیباباش خند 
 کھ چقدر بد یدوای من خوابشی بود پدهی گل پسرتون ترسشھی مثل ھمشبیھر دوتاشد-غر زد 

 دمیخواب
 ی شدداریصبح جمعھ زود ب-مامانش بھ ساعت نگاه کرد 
 داری چرا زود ببرھشمای خوابم نمگھی شدم دداری ب٦ ھفتھ بس کھ صبحا نیتو ا- زینشست پشت م 

 ن؟یشد
  بره سرکاردیبابات با- 
 روز جمعھ؟چرا؟!!وا- 
  برمدیرسھبای منایاز تھران امروز قطعات و ماش-ستادیباباش ا 
  جمعھی روزای خودرو در خدمت مردم حترانیا!بعلھ- 
 ؟ی کار نداریفاط- 
 میی اونجاناناھاری خونھ مامانت امی برایزود ب- 
 رسمی مریددیبا پگاه بر- 
 باشھبرو بھ سالمت- 
 خدافظ- 
  نشد بگم واستشبی زنگ زد بوددنی پروروزید-  بردکشی نزدویتا باباش درو بست مامانش صندل 
  داشت؟کاریزن عمو فرھاد؟خب چ-  کردزیگوششو ت 
 تموم الدی می خونھ راتی گفتتعمنکھی و فرزادو انوی می دعواھای و بررسنقدی احوال پرسیچیھ- 

  دارهنمی سنش کارش بھ جاخونھ و ماشنیشدھماشا پسره با ا
 ھم شده توسط دختر دهی مامان خانمخونھ اش چھار روزه چی کاریکجا"خنده اش گرفتھ بود 

 نھی داغشو نبمامانشیبسالمت- "گلت
 ٨-٧گفتی االن مخواستھباباتی مراتی کھ تعمھیمیفکر کردم خونھ قد-مامانش زل زده بود بھش 

 ال ساختھس
 - 
 ھ؟ی پگاه؟فکر کنم خبرگمیم- 
 ؟یچھ خبر- 
 ! بده دست منی گوشخواستی مزدانگاری حرف می جورھی نی پرودونمینم- 
  بود؟ی دست کیمگھ گوش- 
 گفتی می بوداریزای چھی داشت نھی مزھمنظورم ایب- 
  حرفاش؟دادی می چیبو- 
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 ! حرفانی و ای زوده شوھرش بدگھی می علشھھنوزی درسش تموم میدکی تو پرسدونمازینم- 
 خب؟- نردھتوافق کرده بودند زودهی حرفالدیاب دھنشو محکم قورت دادمطمن بود م 
 شناسن؟ی مامانا بچھ ھاشونو خوب مھیپگاه مامان نظرت چ- 
  داره؟یھا؟چھ ربط- مشت کردزی مریدستشو ز 
 تو دل بچھ ھامون میدونی منی من و پرویعنی-کردی نگاش مقی و دقشی صندلیمامانش لم داد رو 

 گذرهی میچ
 ھ؟ی چھ حرفنیمامان؟ا-ستادیبلند شد و ا 
 ھم رفتار تو رو کنھ؟منی باھات رفتار می چھ جورالدی میدی خودت نفھم؟تویکنیچرا ھول م- 
 الدی ھم مدمید
 یگی میچ- "دن؟ی ھم فھمھی بودن؟نکنھ بقعی انقدر ضایعنی" صندل جمع کردیانگشت پاشو تو 

 مامان؟
 ھی پسر خوبالدی قسمت باشھمی چزمھری مامانتم عز؟منی گول بزنیخوایپگاه منو م- 
 شمابرگشت از ی رفتشی تا کجا پنیدببی کنبتی زنگ زده غھی نیخالھ پرو-خنده اش گرفتھ بود 

  رفترونیاشپزخونھ با لبخند ب
  صبحونو بخورای؟بیریکجا م- 
  بخوابمرمیخواممینم- 
  
 ؟ی حرف بزنیخوای نمنو؟عمھیم- دی و اشکشو پاک کرددماغشو باال کشدی چشماش دست کشریز 
 پگاھبرو حواست بھ ماھان باشھ- ھق ھق کردنویم 
 دراورد و بشی از جشوی رفت درو پشت سرش بستگوشرونی شد و بنبلندیی پارمیباشھ م- 

 ی رفتمامانش با اب قند باالنیی برگردوند و از پلھ ھا پابشی تو جویگوش-الد؟یم-  دادامیپ"تولدم"واسھ
 داشت با تلفن صحبت رفتباباشی راه می بودبابابزرگش کف سالن عصبستادهیسر مامانبزرگش ا

 نھ اجازه بده نخب؟درستھنھبزاری رو ببنوی مای؟بی اروم بودی من بودیبرادر من جا!فرھاد- کردیم
  چشمی رومقدمتی منتظرزنھباشھی حرف نمنوی شدھمی چمیدونیماھم نم

 دندسرشویدی بودند کارتون مدهی دراز کشونیزی تلوی جلوالیخیبھ ماھان و پرھام نگاه کرد ب 
  حاالانیفرھاد با عمو و زن عمو م-برگردوند سمت باباش

 ھ؟ی پسره فرزاد کدوم گورنی بشھ؟ای کھ چانیب- مبل کنار باباشیبابابزرگش نشست رو 
 تونستیفرھادم نم- 
 دهی دست ھممون می کارھی رسھجوونھی مادی منی مامان االن امیعل-ستادیمامانبزرگش ا 
  برسھ؟دی بانی امروز امنی ھفتھ ھمھیبعد - مامانش نشست- 
  نگران ماھانھحواستون باشھ بھشنویم- سمت پلھ ھا باال رفت 
  شده؟ی چگھی منیپگاه مامان بب- 
 از من ی خبرھیھ روز  عجب بعد س؟چھیجان دلم؟سالم خانوم خودمخوب-دی لرزبشی تو جشیگوش 

 -!یگرفت
 -زنھی ظھر اومد خونھ مامانبزرگنصف صورتش کبودھحرفم نمنوی اوضاع خرابھمالدیم- 
 - بزنم؟؟زنگی حرف بزنیتونی شده؟میچ- نشستی صندلی بودرودهی خوابنویوارد اتاق شدم 
 -ستشی ندونھفرزادمی نمیشکی ھستمھنوی مشینھپ- 
 -سابقھ نداشتھ بزنتش- 
 -ری کردبھ بابام گفت طالقمو بگھیتا اومد گر- 
 - خاموش بودشیچرت گفتھاالن زنگ زدم بھ فرزاد گوش- 
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 -ی بودنکاشی بابابزرگ عصبانھباباموی جدندفعھی االدیم- 
 -رازی شامی بتونمیزمنمی عزشھیحل م- 
 نھی رو ببنوی مادی بنیدمامی برمبعد اس منجامنی اانی قرار بود بنایبابات ا-  زنگ بلند شدیبا صدا 

 -کنھفعالیخون بھ پا م
 تو میبر-  نشستھ بودندسالم کردو ماھانو بغل کرد دست پرھامو گرفتیوارد سالن شدھمھ عصب 

 مینیاتاق کارتون بب
  
  
 غھی بخونن؟اگھ صغھی گفت صادتھی بابا بودریتقص-کردی مھی وپا بھ پاش گرنوینشستھ بود کنار م 

 بشھخود خرم یزی ابرو ردمی پگاه؟ترسگمی می چیفھمی کنممی زود مجبور نبودم عروسمینبود
 الھبخدایخی زد تو سرم عاشقش شدمپگاه انقد بخدای فرزاد نھ خونھ داره نھ کار درست حسابدونسمیم

 داشی پگھی تا طرف دکنھی می انقدر بد قولرهیگی دو تا سفارشم کھ مھیرھی کار در مری از زھمش
 شدمبخدا ازپس خرج و مخارج خودمون و مخستھی خونھ عمو ھستیال گذشتھ ھنوز باالنشھسھ س

 گھی کم بود دست روم بلند کنھ کھ کردد؟فقظی واسھ چخواستمی دوم می مبچھیایماھان ھم بر نم
 خوامی ھم نمھی بده مھرتونمطالقمی نمگھی دمبخداتونینم
 اشتباه یخوای االنم منی از اول اشتباه کردنویم- ھق زدنویبا دستمال اشکاشو پاک کرد و مثل م 

 ؟یری چند سال گذشتھ کھ طالق بگ؟مگھی ماھان فکر کرد؟بھی بکنیبزرگتر
  نباش درکم کنھیپگاه تو رو خدا تو مثل بق- 
 یی دستشورمی من ترسھبخوابی نکنخدا بزرگھماھان مھیباشھ عمھگر- 
  سرکوفت ندارمشمحوصلھی پادی نیباشھبروبگو کس- 
  بخوابسی خونھ نیکس- 
 الدوی سالن نشستشماره می رفتتورونی بدوی بود بوسدهی اروم خوابنوی ماھانو کھ کنار میشونیپ 

 زم؟یجانم عز-گرفت
 ؟یخوب- 
 ؟ی کردھیصدات چرا گرفتھ گر- 
  داغونھنویم- 
  سالم تو صورتش نذاشتھی جانیامینی صورت فرزادو ببیستین- 
 زنھی مغی ھم جنوی و مزننی داد منای بس کھ ادهی واسشپرھامم ترسرمی ماھانبمیطفل- دی کشیپوف 
 شھی درست میخدا نکنھپگاه ھمھ چ- 
 نیبابابزرگ و عمو اردالن عصبان- 
 الدی دل مزی عزکنننترسیبابامو بابات درستش م- 
 الد؟یم- 
 جونم؟- 
 شھ؟ی می منو تو چفی خراب بشھ؟تکلینکنھ ھمھ چ- 
  ندارهی بھ من و تو ربطشھدومای درست میاوال ھمھ چ- 
 دوست دارم- 
 دمیمن کھ عاشقتمپگاه کار دارماخر شب اس م- دیخند 
 زمخدافظیباشھ عز- 
 یاعلیبوسمتیم- 
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 خواستچھی مالدشوی روزا خستھ بوددلش اغوش منی و چشماشو بستاز تنش ادی مبل دراز کشیرو 
 روز گدشتھ بودخونھ جھنم دسھزی عاشقونھ می گوشش حرفاری االن بود زالدیخوب بود اگھ م

 دو ی بچھ نوی فرزاد بھ ھمھ گفت می شد وقتیامتی قنوچھی طالق ھم مگفتی بودھم فرزاد میواقع
 حقو بھ ی کسگھیددی باباش تنش لرزی دادای اورادی از فرزاد رفتھ سقط کردھبا خبر یماھشو ب

 گرفت رفتھ بود سراغ شی اتدی رو دنوی از مسافرت اومد و صورت منی امنکھی از ادادبعدی نمنویم
 " روزا رونی خودت بگذرون زودتر اایخدا"فرزاد

  
  

 غروب کرده بوددستاشو مشت کرده بودحال دیکردخورشی نگاه ماطی بود و بھ حستادهی پنجره اکنار
 کرده بودسرشو چرخوند سمت حوض گوشھ ری دشھی مثل ھمی ولادی نداشتمنتظر بود زودتر بیخوب

 کردنش بودبا زی قبل پگاه نگران تمی زدھفتھی میاھی خوشرنگش بھ سید و اب بوفی کثاطی حی
 قدم ی راھرو ورودرفتسمتی در کلنجار می تودی چشم دوخت بھ دراومدبا کلاطی حر دیصدا

زود -  داددر کھ باز شد اخم کردھی راھرو تکواری شلوارش و بھ دبی جیبرداشتدستشو کرد تو
 ؟یومدین
 خواستی میگشنم بوددلم ھات داگ تنور-در و بست و با لبخند سمتش اومد 
 کی بھش نزدبی گرفت و ھمان طور دست در جواری شو از دھی دستش نگاه کردتکی ھاسھیبھ ک 

 ستادگونھی نوک پاھاش ای قدمو برداشت روھی و بھش زل زدخودش با لبخند ستادی اشی قدمھیشد
 بودبھ ستادهی با اخم ادھنوزی سمتش خم شد و چونشو بوسرددوبارهکی با اخم نگاش مدھنوزیشو بوس
 ی نشون بدھاخم کرد و از کنارش رد شدکمی عکس العملستی قرار ندی دی زده بود وقتزل چشماش

 تا اعصابش راحت تر بشھحالش اصال خوب نبودوارد سالن شد و دی کشیقیمکث کردنفس عم
 نھ روز قی ھفتھ نع دقھیچقدر بداخالقبعد -د و غر زد دراورشوی مشکی بھش نگاه کردپالتوستادیا

 دونھ کلوچھ ھیگشنھ بودم از صبح تاحاال فقط -دی شو از سرش کشھمقعنھ اخم کرددهیمنو د
 کالس می با نگار برمیخوایم- در اوردشوی با نگاربافت طوسمیخوردمنھ کامل نصف کرد

 امبھشی بزدی بزار تابستون منم از گفتیندا م- کوتاشو صاف کردنی استدی شرت سفی تنییپایعکاس
 و دی کشنیی بوتشو پاپی کردمخم شد و زری ندا و نگار گنیمبستینگار گفت تابستون ن-نگاه کرد

 یاووف- دراوردشوی صورتیامجورابای باھات مگھی کالس دھی بھ ندا گفتم تابستون گھید- درش اورد
 ی معماریمی شی مھندسی بھ جامکاشیشت دای کار عملی تنمھ کلنایخالص شدم از صبح دانشگام ا

 چھی قالی دستشو مرتب گوشھ ی اخرو نموندمتمام لباساساعت تا ھفت کالس داشتما دویخونده بود
 بخاطر تو اومدم- گداشت

 ی امشب بمونشدیکاش م-  تا اعصابش راحتر بشھدی کشیپوف 
  کردم زبونتو موش خوردهزمفکری عزیاخ- 
 - 
  شده؟یزی چالدیم- 
  بروریپگاه امشب د- بھ طرفش راه افتاد ھنوز اخم داشت 
  شده؟یچ-چشماش نگران شد 
 - 
 الد؟یم- 
 ی کرده بودموھاسی گشوی سرش بستھ بود و بلندیدستشو سمت موھاش دراز کردموھاشو باال- 

 ؟یدی مییبم چا-ازادشو پشت گوشش برد
  چتھ؟یگینم- گاز گرفتنشویی پاکردلبیبھ چشماش نگاه م 
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 بود ادمیفالکسو - پگاه گذاشتی کولھ ی رودسرشوی دراز کشچھی قالیشو در اورد روکفش 
  تو اشپزخونھارمگداشتمشیب
  موندھدرست کنم؟یدی خرکسی میھفتھ قبل کاف- کفشش کردیپاھاشو تو 
 ییچا-  بزرگ بودیلی پگاه خی پاھای برادکفشاشیکشی منی زمیبھ قدماش نگاه کردپاھاشو رو 

 درست کن
 چشم- 
 عطرشو دوست داشتاالن ارومتر شده ی بودبودهیچی اش پینی بی عطر پگاه تویچشماشو بستبو 

 خوب بودکنار زی بودکنار پگاه ھمھ چخواستپگاهی نمیشتری بزی خونشون کنارش بودچیبودپگاه تو
 سرش با ی چشماشو باز کردپگاه باالختی اگھاب کھ رو صورتش ریپگاه حالشم خوب بود حت

 میپاشو دستتو بشور ھات داگ بخور-  بودهستادیلبخند ا
 پگاه؟- 
 جان دل پگاه؟- 
 یچقدر خوبھ کھ ھست- 
  شده؟ی چالدیم-  خودش گداشتی پایکنار سرش چھار زانو نشست با دست سرشو بلند کرد و رو 
 شھی ھمی باشخوامیسمی نیزیچ- دادی بھش ارامش می قھوه ای چشمانیبھ چشماش زل زدچقدر ا- 
-  وبستشوندی چشماش کشی تر اومد رونیی و پادی کششیشونی پی نرمشو روکی کوچیدستا 
  ھستمیھستمتا تو بخوا!سییھ
 شھی ھمیعنی- 
 شھیاوومھم- 
 پگاه چقدر بودنت خوبھ- 
 ی ھالکم از گشنگالدپاشوی میمثل بچھ ھا شد- دیخند 
  
ار دادو  ھم فشیدست دراز کردسمتش و سس دور لبشو پاک کردپگاه با دھن پر چشماشو رو 

 زم؟ی برییدچای شدمچسبریس!بھ-  قلوپ نوشابھ خوردھیلبخند زد
 شھی نشده بود اگھ مثل ھمری دونھ سھی نگاه کرد از نصف کمتر خورده بودخودش با چشیبھ ساندو 

 شد و خودشو خورمبلندینھ بعد م- االن حال خوردن نداشتی ولخوردی پگاھو مچی ساندوھیبود بق
-  شدکی اشغاال رو جمع کرد و خواست بلند شھ کھ ھمھ جا تاردپگاهی کاناپھ دراز کشیتکوند و رو

  برق رفتالدیم
 ایب-دشی کھ بھ دستش خوردکشردستشی جلو دستمو بگای اروم بسی نیزیچ- 
 دهی پروزی فدیپاشو شا- 
 نجای اایخوادبینم- 
  خبنیپاشو بش- 
 ؟تازهیکنی مکاریچ-  دست داد و افتاد روش ازدتعادلشوی دستشو کشیکیچشماش عادت کرد بھ تار 

 میغدا خورد
 سی خوش نسحالمیھ- مجبورش کرد روش دراز بکشھ 
  چتھ؟یگینم-  اش گذاشتنھی سی و سرشو رودیپگاه خودشو باال کش 
 خوامیارامش م- 
 - 
  ارامش دارمیینجایتو ا- 
 - 



 62 

 یموندیکاش امشب م-  دراوردبا دست موھاشو باز کردسشوی گنییدستشو پشتش برد و کش پا 
 م؟ی حرف بزنالدیم- 
  خوب کنسحالموی جا بخوابپگاه حالم خوش ننی ھمخوامفقطی نمیچی کم اروم بمونھھینھ - 
 یھستم تا خوب بش-دی چونشو بوسری و زدیپگاه سرشو باال کش 
 کمر ی روکرددستشوی می بازشراھنی اش گداشتھ بودبا دکمھ پنھی سیچشماشو بستپگاه سرشو رو 

 کردی حد بودن پگاه حالشو خوب منی ھمی ولخواستی مشتریپگاه گداشتدلش ب
  

  ماه تو ابھرھتمامی از مھتاب سر مشب
  جھان خوابھیدی خواباستتوی روکی عکس ھیشب 
  دست تو افتادهگردھزمانی دور تو منیزم 
  بھ شب دادهیتماشا کن سکوت توعجب عمق 
 ی از گل و مھتاب و لبخندیتو خواب انگار طرح 
 یبندی کھ تو چشماتو مشھی شروع مییشب از جا 
  شھای روزی سررمتنمیگیتو رو اغوش م 
  اغوش من جاشھی تویی الالھیجھان قد  
 شھی مکتری تاررمھوایگیتو رو اغوش م 
 شھی مکتری تو بھ من نزدیخدا از دستا 
  

 ییای روریو تصنی از اشھی خونھ پر متمام
 ییبای رحمانھ زیتماشا کن تماشا کن چھ ب 
  

 الدیچتھ م- رفتی مدی پگاه بای ھم نشده بودولمی ھنوز ھشت و ندساعتی خونھ رو محکم بھم کوبدر
 اروم

 رسوندمتی خودم میوردی مدی نبانیماش- 
 ای بیاز دانشگاه اومدمتو ظھر گفت- 
  خونھی تا برسامیبروپشت سرت م- 
 کنمی تعجب میی تا االن زنگ نزده بپرسھ کجاسمامانی بار اولم کھ نخوادینم- 
  گرفتارن- 
 ؟یدونی از کجا م؟تویچ-
 - 
 ی شده؟نگرانم کردیزیالد؟چیم- 
  واستگمیادمی میکی زشتھ نی تو ماشنیبش-  بودومدهی نگاه کردھنوز برق نکی تاریبھ کوچھ  
  
  چرا؟یکنی مھیگر- 
 شھی درست نمگھیشدد خراب زی چوونھھمھی دینویم- 
 عمو ارسالنخبر داشت اونجا ی رفتھ بودند خونھ تی با عصباننای نداشت بگھبابابزرگش ایزیچ 

 -ھیامتیچھ ق
  برم خونھاالن ھمھ افتادن بھ جون ھمخوامیمن نم- 
  خورد بوددمی بگماعصابم از ظھر کھ فھمخواستمیپگاه نم-دستشو گرفت 
  بود؟ی خراب بود؟عمو اردالن عصباندماوضاعیفھمی خونھ مرفتمیم-دیدماغشو باال کش 
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 - 
  پگاه راستشو بگوالد؟جونیم- 
 عمو ارسالن و گفتی خرابھزنگ زدم مامان می کھ فکر کنیزی از اون چشتریب-دی کشیپوف 

 بابابزرگ دعواشون شده
 یوا- 
 برگردن سرخونھ نای اکننی دو سھ ماھھ ھمھ تالش مگفتی بود میبابابزرگ عصبان- 

  اومده در خونھنوی درخواست طالق مشونامروزیگزند
  بھ بابابزرگ داره؟یچھ ربط- 
  بردهلوی کل فامی چشم و رو ابروی بی رھدخترهی جلو دخترشو بگتونھی ارسالن نمگفتیم- 
 نوئھی خود ممکاری نبودانیما در جر- 
 پشت یی چھ حرفایدونیدھنمیچی پھی قضلی خراب کردپگاه تو کل فامزوی ھمھ چنوی می ولدونمیم- 

 سرھممونھ
 شھ؟ی درست میگی مالد؟ھنوزمیم- 
 کنمی فکر نمگھی امروز بابابزرگ و عمو دیپگاه با دعوا- 
  
 باباشو یادھای فری تو خودش جمع شده بودصداکی اتاق تارواری دی سرد گوشھ یکایکف سرام 

اغوش مردشو کرده  ی دلش بازم ھوای ولدیشنی مامانشو می ھاھی گریخونھ رو برداشتھ بودصدا
 لک رده دناشدلشی بزرگ مردشنوازششبوسیخواستدستای مالدوی مادی زیلی نھ دلش خیبوددلش کم

 یھولی اون در چھ حالدونستی دارھنمی چھ حالالدی االن مدونستی چشماشنمدنید خنیبود برا
 نبودن مردش درد نیا!! نی و بعد مرگ ھمخواستی مالدوی مدنی بار دھی از خدا نجایخودش ا

 داشت زخم دردیی ابروی مامانشدرد داشت بی ھاھی باباشدرد داشت گریداشتدرد داشت داد زدنا
 ی و جملھ یی اعتنای بدنی شب دوم شکستنش بودشب درد کشمشبگوشھ لب مردششکستھ بودا

  مامانشدردونی گری چشمادنیدرد داشت د" پگاه؟ی کار کردیچ" از ھمھ درد داشتشتریباباش ب
 سرد بی اذر امشب عجی ھوادی سرد دراز کشنی زمی نکردنشروھی گریداشت التماش پرھام برا

 تمام ی نبود بھ اندازه ختنی ری برای بوداشکامدنشین ی داشتو چقدر ھوا ھواالدوی میبودچقدر ھوا
 قورمھ ی بود وگرنھ رد جا مانده کی اتاق تاری بودضعف داشتھواختھی اشک رشبیعمرش از د

  در چشمششدی می سبز اتاقش خارواری دی رویسبز
 اتاق خواستدری را مالدشی و جمع شدمدی خوابخی نی زمی در اشکش راه افتاد رودنی کوبیبا صدا 

 ی روی نگاه کرد رد قورمھ سبزواری روشن کرد بھ دیباز شد و نور المپ راھرو اتاق را کم
 پگاه؟-  داشتیشتری درد بدنشیداشت شن گرفتش درد ی مانده بودمامانش کنارش زانو زدصداوارید
 - 
 ؟ی کردکاریچ- 
 - 
 الدابرواعتمادی با ھم از دست داده بودمزشوی ھمھ چشبی نداشتدی نداشتاشکیحرف 
 پگاه؟- 
 بابا؟-  شددهیصداش بھ زور شن 
 رفت- 
 کجا؟- 
 دونمینم- 
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 خواستخونشونوی مالدوی مخواستفقطی نمزھاشکی تا دلش بخواد اشک برتونستیحاال اشک داشتم 
 خواستی مالدوی می رنگدلش ماگت ابیشمی اطکاناپھی حی حوض گرد گوشھ خواستاونیم
  
 ی چھار روز ھنوز رد قورمھ سبزھی از کردبعدی نگاه می بود و بھ اسمون ابربدهی تخت خوایرو 

  را داشت و ھنوزالدی می اتاقش بودھنوز درد داشتھنوز دلش ھواواری دیرو
 نجای اادی داره منیپگاه خالھ پرو-  شدمادرش وارد اتاق 
 ؟یواسھ چ-  رفتجی نشست و سرش گخیس 
 نجانگرانمی اادی گفت مسی بابات ندیفقط زنگ زد فھم-دیمامانش دستاشو بھم مال 
  
 نداشترو ی ادهی خشکشو با زبون تر کرد فای پلھ ھا نشستھ بودکف دستش عرق کرده بودلبایرو 

 ارام کردنش پا بھ ی بھ جانی و خالھ پروختیری سالن مامانش اشک می پلھ ھا تونییبھ روش پا
 دهیچی عطرش نپی اشفتھ بودبوکردمردشی داده بود و نگاش مھی بھ نرده ھا تکالدیدمیباریپاش م

 ی لبش زخم کوچککردگوشھی نگاش مرهی خدی کوتاه سفنی شرت استی تھی و ی شلوار ورزشبابود
 نیی از پلھ ھا پادخواستی چشماش کشری دستشو محکم زستادی شد و ازدبلندی مشیبود و دلش را ات
 خم شدند و لحظھ دزانوھاشی کشری کھ اسمشو صدا زد سرش تالدی رفت با داد مجیبره کھ سرش گ

  بھ نرده گرفتشو اخر دستی
 بالشت ی خوردسرشو رونی دست خالھ پرووانی اب قند از لی کج کرد و کمیسرشو کم 

 ی روی بود رد نگاشو دنبال کرد بھ رد قورمھ سبزستادهی مرد درون چارچوب اگداشتچشمش دنبال
 کردی نگاه موارید
  
 از کنار نی خالھ پروی ھی گری دھنش فرو کردصدای رو تویچشماشو بست و مامانش قاشق فرن 

 تمام قد نھی کھ بھ ای بوالدی می چشماش حواسش پی باز کرد و پشت تاردچشماشویشنیگوشش م
 دھنش جا گرفت دلشو بھم زد و ی کھ توی فرنی بعدکردقاشقی نگاش مرهیلم داده بود و خاتاقش 

  شدیکی نھی شکستن ای مامانش با صدای وای و عق زدصداواری سمت دوندسرشو برگرد
  
 خرد شده نھی ای تکھ ھای تخت افتاده بود و چشم از رد خون کف اتاق و روی حال رویب 

 سطل کنار دستش ی بار حواسش پنی دلش بھم خورد و اومدبازی داد باباش ھنوز میداشتصدایبرنم
 دھنش ی باباشچشماشو بست و با پشت دست روی ھاادی فری و صداومدی باد می سوزه یبودصدا

 شب ترسمیپگاه من م-  بودستادهی درگاه ای توونی گری با چشمازشی شد و عزز اتاق باددریکش
  بخوابم؟شتیپ
-  بغلش فرو رفتی فرو رفت و پرھام تویکی تاریتکون داد و دستاشو باز کرداتاق تو حال سریب 

  پگاهیخیچقدر 
  چشمش بودی ھنوز جلوالدی می خونیاشکش راه افتاددستا 
  

 یستی دردا کھ ندردای کھ دوردردادردا
  

 پاش نگاه کردپر از تھ ری زنبھی زمی پرتش کرد روتی بودبا عصبانی تکون دادخالگاروی سپاکت
 خنده ھاش یدصدایخندی و چشماشو بستپگاه مدی کاناپھ دراز کشی بودروگاریمانده و خاکستر س

 بودچشماشو بستپگاه گاری بودپر از دود سکی باز کردخونھ تاردچشماشویچیپی می خالی خونھ یتو
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 دلشچشماشو ید رو صداش زدچشماشو باز کردنبودنش ھوار شدادپگاهی گرفتھ بود و تاب مودستش
 بعلھ مامان؟- چشماشو باز کردشی زنگ گوشی مردانھ بغض کردبا صدادی بایبستبغض داشتگاھ

  خونھایالد؟بیم- 
  شد؟یراض- 
 
 مامان؟- 
 می خونھ حرف بزنای باھاش حرف زد بخدا نشدبھباباتی عصبانالداالنیم- 
 - 
 الد؟یم- 
  مامانسیحالم خوش ن- 
  مامان جانبزار اوضاع اروم بشھنی کردالدبدیم- ومدی مامانش مھی گریصدا 
 - 
 ھی عصباننباباتمی خودم دستشو بزارم تو دستتاالن ھمھ عصباندمیقول م- 
  کنھی رو راضی عمو علتونھیبابا م- 
  باھاش حرف زدی بخدا کلیھولیخودشم عصبان- 
 - 
  خونھ؟دستت بھتره؟یایم- 
 بودسھ ی بود خوندهیچی دور دستش پی کھ خالھ فاطید بود باندهیبھ دستش نگاه کرددرد امونشو بر 

  حالش بد بودپگاهیزنگ بزن بھ خالھ فاط-کردیتا مسکن باھم انداختھ بود باالھنوزم درد م
  خونھ اسیاالن عل- 
 مامان؟- گلوش راه نفسشو بستھ بودی تویزیچ 
 جان مامان؟- 
 پگاه- 
  شما دوتا؟نی کردکاری داغونھچپگاهی الھرمیبم- مامانش بھ ھق ھق افتاد 
 مامان؟- 
 جانم؟- 
  دست روش بلند نکنھ؟یعمو عل-  و با دردش صورتش جمع شددی زخم لبش کشیدستشو رو 
 ھی عصباننمشاالنی ببخوامی نمزنھگفتھی باھاش حرفم نمگفتی می جونشھفاطزمپگاهی عزکنھینم- 

 بزار اوضاع اروم شھ
 مامان؟- 
 شھی درست نمیزیا قھر تو چ خونھبا بابات حرف بزنبای بالدیم- 
 امی نکنھ نمی راضوی بابا عمو علامتای نمی خونھ عمو علمیتا نر-اب دھنشو بزور قورت داد 
  کنھصبریبچھ نشودرک کناالن عصبان- 
  حالو روز پگاه رویدی؟ندیتا ک- 
 - 
 مامان؟- 
 جانم؟- 
 خوامشی میلیمامان من خ- منمنچشماشو بست- 
 ی باشھ؟بابات حق نداره عصبانی عصبانی عمو علیدی نمنحقی بد کردیدونمولی بخدا مدونمیم- 

  بزارن؟شی بزرگترا پا پنیباشھ؟چرا نذاشت
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 - 
  خونھ؟یای خدا بزرگھ مامان جانمی تو ھم پگاھولنھمی اشتباه کردالدیم- 
 - 
 الد؟یم- 
 خوامشی میلی باشممامان؟من خنجای اامبزارینم- 
  
  
 صاحابویببند اون ب- خودش جمع شدی سردش شد و تویحامد پنجره ھا رو باز کردکم 
 ھمھ خونھ رو دود گرفتھ- حامد کنارش نشست 
  واسم؟ی اوردگاریس- 
  بخوریزی چھی کم خرت و پرتم اوردمھیارھ- 
 - دراوردگاروی ھا و پاکت سسھیدست دراز کرد سمت ک 
 می درمونگاه دستتو نشون بدمی بر؟پاشویری بمیخوای مالدیم- 
  حامدخرابم- 
 ؟ی خبر داردونمازشیم- 
 کلمھ حرفم ھی با مامان خونشونپگاه داغون بودتا اونجا بودم چھار بار حالش بد شدمیصبح رفت- 

 کردینزدفقط نگام م
  لبتو؟باباش نزدش کھ؟نمیبب- 
  خودشو کنترل کردی بزنتشولخواستی شب مزداونی سر پگاه دادم نمینھعمو عل- 
 بجاش کوبوند تو صورت تو- 
 حقم بود- سرتکون داد 
 یدونیخوبھ کھ م- 
 دلم تنگھ- 
 فھمھی نمی کسخورنی می شما؟ملت ھمھ گھنی بگم؟شانس داریچ- 
  از اوناش بودنی خورد تو پستمونبار اول نبوداایطرف بد- 
 ؟ی بکشدرد ندارگاری بخور بعد سیزی چھی- 
  بوددهی بغلش خوابی توی دو ساعتنجای پگاه ھمشی ھفتھ پچھدوی قالی رودیدراز کش 
  
 
 اتاقبھ ی شکستھ ی نھی بغلشزل زده بود بھ ای تخت نشستھ بود و پاھاشو جمع کرده بود تویرو 

 کی بودھمون زخم کوچدهی برالدی بود کھ دست مدهی بری انھیدستش نگاه کردانگشتشو با ھمون ا
 بودمامانش ھمھ رو جارو کرده بوددر اتاق باز الدی دست مشی و فکرش پسوختیسر انگشتش م

 زمی؟عزپگاه-شد
 - 
 زمیجانمعز- بھ سمتش اومد و محکم بغلش کرد 
 - توانشو نداشت بغلش کنھیومدحتیصداش درنم 
  ازت نموندهیچیرمھیمن بم- 
 نگار؟- ختی گونش ری روی اشکیچشماشو بست و قطره  
  شده؟یجانم؟پگاه چ- 
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 چشمام ی جلوالدی کتک خوردنگارمالدمیالدمینھمی منو ببخوادی نمگھیبام دبابامنگار با- ھق ھق کرد 
  با ھم از دست دادمزموی ابروم رفتنگار ھمھ چوردنگارنگاریکتک خوردسرشم باال ن

 شھیدرست م!سییھ-نگار با دوتا انگشت شسصتش اشکاشو پاک کرد 
  
 موھاش ی نگار الیکمشدستا شی نگار و پاھاشو جمع کرده بود توی پایسرشو گذاشتھ بود رو 

 ی چھ شکلیدی دخودتویخوری غذا منھیزنی نھ حرف مگھی شد؟مامانت می چی بگیخوایپگاه نم- بود
 ؟یشد

 درست شدھاومده بود بھم نجای ایمی تو پتروشمکارشی بودالدیبا م-ختیچشماشو بست و اشک ر 
 بھشون یزی چھی خواستی مالدی مدی بودگشت رسدهی خری نون خامھ اھواسمی عسلورهی نمگھیبگھ د

 شد ی عصبانالدی فحش داد بھشمیالدکلی می نھی زد محکم تو سسھیبده ولمون کننفبلنم شده بودپل
 بارمون ای چیدونی صورتشنگارنگار از صبحش بھ دلم بد افتاده بودنمیکوبوند تو محکم

 بودممجبورم کردند زنگ بزنمشماره عمو فرھاد و دهی ترسیلی بردن بازداشگاھخالدویکردندم
 بار ری زستی بابام ندندی فھمی اومد مردم از خجالتنگار مردموقتی شماره بابامو بدموقتدمیدادمترس

 فرھاد مجبور شد معمویداری نامزدندقبول نکردنگفتن نگھش منایعمو فرھاد گفت ا ینرفتندھر چ
 شدمرگو بھ امتینگار بابام کھ اومد ق-  کرذھی بلند گریزنگ بزنھ بھ بابامنگار بابام اومدباصدا

 ی گوشمبخدا راضری خواست بزنھ زرونی بمی اومدیچشمم دبدمنگار بابام اولش شوکھ بودوقت
 سرشم الدی زدمالدموی من می چشمای زد تو گوششجلوالدی برگشت سمت مجاش بودممنو نزد بھ

 نگاربابام اومد خونھفقط داد یفت اورد خونھوا دست منو گرگفتفقطی نمیچی فرھاد ھوردعمویباال ن
 گھیدی کرددمی بم گفت پگاه نا امدادبرگشتی نھ سر مننھ سر مامانمفقط بھ خودش فحش مزدیم
 نمتی ببخوامینم
 بود ستادهی پشت در اکردمامانشی مھی اش تمام خونھ رو گرفتھ بودنگار پا بھ پاش گرھی گریصدا 

 بد کردمنگار بابامو خرد کردم بابام خرد شدنگار دونمیبد کردمم-دی باال کشکرددماغشوی مھیو گر
  جلو چشمام کتک خوردالدیم
  
 شده بودنداروم تر شده بود انگار واقعا رهی بودھر دو بھ سقف خدهی تخت دراز کشیکنار نگار رو 
 ؟یبھتر- دی خم شد و گونشو بوسزدنگاری حرف میکی با دیبا
 ھووم-سر تکون داد 
 ؟ی دانشگاه؟اصال باھاش حرف زدیای بزارهی نمگھیشھ؟دی میحاال چ- 
  گفتن؟ی بھ بابام چیدونی مرمنگاری نمرونی خونھ اس بی حرف بزنموقتشھیروم نم- 
 ؟یچ- 
 دیری بگی پزشک قانونی نامھ دیگفتن بر- 
 ن؟ی نبودنی تو ماشمگھیوا- 
  دماغ طرفو شکوند لج کرده بودنالدی چون میچراول- 
  و ازاد کردن؟الدی میچھ جور- 
  نکننشی ھمون شب خرج کرد تا دادگاھیعمو فرھاد کل- 
  نگفت؟یزی چیبابات درباره نامھ پزشک قانون- 
 ازت نوی دارم ای چھ حالیدونی کردگفت نمھی ھم گریدکلیچرامامانم ازم پرس-ختیاشکش ر 
 پرسمیم
 خاموش بودزنگ زدم خونتونخالھ پشت تی گوشزدمی زنگ می خونھھر چدلشی خالھ فاطیاخ- 

  اتاقو شکوند؟نھی بابات اوردپگاهی طاقت نھدلمی بابات عصبانامی کردگفت نھی گریتلفن کل
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 اومد با مامانش الدی پرت کرد کف سالن خردش کردمویھمون شب بابا گوش-ختی رشتریاشکش ب 
 چوندی باند پی مامان کلرمی دستش پر از خون بودبمنھنگاری حالم بده با مشت رد تو ادیخونمون د

 ومدی بازم خون میدور دستش ول
 وار؟ی رو دھی چنیدایاری سر خودتون میی بالھی ینھی دارسمیجفتتون مازوخ- نگار لبخند زد 
 !!یقورمھ سبز- 
 کنھ؟ی مکاری چواریرو د- 
 شدم ظرف غذا رو پرت ی شکست نگارعصبیلی گفت دلم خیمامان کھ درباره نامھ پزشک قانون- 

 واریکردم سمت د
  مامانتچارهیب- 
 کنھی مھی من گری پا بھ پاچارهیارھب- 
 نھ؟ی و دوست دارالدی مدونستیم- 
 پشتمون بھ سوزھفقطی حالم بدھدلم کجاست دلش مدونھی می کارتون اشتباه بودھولگھیھوومم- 

 مامانامون گرمھ
 ؟یای دانشگاه بزارهیبابات نم- 
 دونمینم- 
  باھاتانی مراهیبا استادا حرف زدم گفتم مشکل دار- 
  با استادام حرف بزنھبگویری نصشیبرو پ- 
 شھپگاه؟ی درست می چشھھمھی دوست دارھباباتم اروم میلی تو رو خیرینگران نباشنص- 
 ھا؟- 
 رمی بگی خبرھی زنگ زد گفت ازت روزیالد؟دی زنگ بزنم بھ مگمیم- 
  نگفت؟یزیچ-صاف نشست 
 کنھی می نداشتگفت خونھ خودتونھگفت باباش داره باباتو راضیفیالش تعرخبح- 
 نگار؟- 
 جونم؟- 
  درست بشھیکاش ھمھ چ- 
  
 
 تا درک کنھ دی بھ دور و برش نگاه کردچند لحظھ طول کشجی و گدی از خواب پرشی گوشی صدابا

 بلھ؟- و اسم مخاطب اخم کردشی گوشدنی خودشھبا دیخونھ 
 الدیسالم م- 
 ن؟یسالمخوب- 
 نی از حال من باخبر شدیدونی کھ قابل نمزمشمای عزیمرس- 
 گرفتار بودم- دی چشماش کشیدستشو رو 
  اصفھان؟یای سر بھی یانقد گرفتار کھ نتون- 
 امینشد کھ ب- 
  نداشتم؟ی عذرخواھھی بھمارزش یمنتظر بودم کھ زنگ بزن- 
  واسھ جشنت برسمتونمی گفتم نمی زنگ زدیوقت- 
 یبچھ ھا ھمھ بودندوست داشتم باش- 
 ره؟ی مشیکارا چطور پ- 
  رفتمدیقبل ع- 



 69 

 یبسالمت- 
  درست شدرازی شیمی پتروشھکاری عسلویری نمگھی گفت دنای؟سیرازی ش؟منظورمییکجا- 
 اره- 
 شتی پمیای بمیخوایممی بچھ ھا اومدالدبای مرازمیمن ش- 
 ن؟یینجای ای کرمتای کم درگھیخبمن - 
 میدی رسمتازهی دو روز ھستیکیلوس نشوتا - 
 ن؟یھتل- 
  سر تومی گفت خراب شناینھس- 
 چرا خودش رنگ نزد؟-اخم کرد 
 نای سدمی موی بھت زنگ بزنمگوشخواستمیمن خودم م- 
  
  
  

 کھ دورش حلقھ شده ی خورده ای الک مشکی دهی کشی ماگت قرمز پگاه بود و دستای روچشمش
  دستھ اشی عروسک رونی ببایچھ خوشکلھرو!الدی میوا- بود

  اخھ؟ھی چنی؟ای بچھ شدیاسی یوا-دی خودشو جلو کشایرو 
 سی خونھ نی توی الھیوس-اخم کرد 
 نھی ھمگنی کھ میخونھ خال- بھ کمرش زدی محکمی و ضربھ دی خنداشاری 
  دارهی خوبی قھی چھ سلیھ؟اخی خونھ خالکی مال شروانمیل-دی بلند خندنایس 
 الد؟یاره م- گداشتنی زمی ماگتو رومناسی 
 دیمزخرف نگ- بلند شد و ماگت قرمز پگاه رو برداشت 
  اومده ازش؟خوشمیبری کجا منویا- دی از دستش کشوانوی لاسمنی 
  بار مصرف گرفتمھی وانیل-دی موھاش کشیکالفھ دستشو تو 
  خوبھیادگاری ببرمش کاناداواسھ خوامی با خودمم مخوامتازهی منوینھ من ھم- 
 ؟ی پرواز داریک- نشستنی زمیدوباره رو 
 رمیگی مطی مسافرت برم با بچھ ھابعدش بلھی سخواستمیھنوز معلوم ن- 
 خوبھ-سر تکون داد 
  شد؟ی؟چی بریخواسی مادمھی- خودشو کنارش جا کرداسمنی- 
  کارامو درست کنمدی دارمبایی کاراھی ی برمولخوامیھنوزم م- 
  دادا؟سی نی خونھ خالکی ھمون شرانایکارت اح-دی خندنایس 
 چرا خود خودشھ-اخم کرد 
 ی نفرو پشت سرت بکشونھی یخوای برومالدتنھای میتو کھ عاقل بود-دی دراز کشنی زمی روایرو 

 ؟یکجا ببر
 ؟یریتنھا م-  ادامھ داداسمنی گرفت و رو بھ ایچشم از رو 
 کیارھمن کھ شر- بھ ماگت پگاه زد ی بھ چشماش نگاه کرد لبخند زد و با ناخوناش ضربھ ااسمنی 

  نکردمدای پیخوب
 شھی جامون نمکھی کوچچھی قالنیچرا انقد ا- گداشتای روی پای و سرشو رودی خواباشاری 
  فکر رفتن بودهشھی ھمالدیھمی خوبکی بروشرالدی با میاسی-دی کاناپھ خوابی رونایس 
  رفتن ندارمالی فعال خمنیری لقمھ ھا بگنی واسھ من از اخوادی نمنایس- 
 ینگو کھ منصرف شد- پاش گداشتی دستشو رواسمنی 
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  راحت بشھ بعد اقدام کنمدی باییزای چھی بابت المینھ منصرف نشدم و خ- 
 شھی خونھ خالکیمنظورش شر- دی خنداشاری 
 دی پاشی سردھپتو ھم ننجایشب اا!ریخفھ بم-  زداشاری ی بھ پایاخم کردپاشو دراز کرد و ضربھ ا 

 ل ھتدیبر
 ؟یکنی مرونی ما رو از خونھ بیدار- دی خنداسمنی 
 سی امکانات ننجای سردھاگمینھ بابا م- 
  دوست دارمی خالیمن خونھ - دی رو بوسای خم شد و رواشاری 
 نزاره تونستی ازش نداشتبھ ماگت پگاه نگاه کرد کاش می خبرچی بھ پگاه افتادھادشیدندیھمھ خند 
 نگار روزی فقط واسھ پگاه بوددستاش مشت شددلش واسش تنگ شده بوددنی بھش لب بزنھااسمنی

 الدی نگار راستشو نگفتھمدونستی می بوده حالش بھتر شده ولششیزنگ زده بودبھش گفتھ بود پ
 بده بھ پگاه بتونھ باھاش حرف بزنھنگار گفتھ بود یواشکی ببره ی گوشھی ادی کرده بود براصرا

 و اشاری دونستی مرفتندیھ ساعت نگاه کردتازه شش بودکاش م درست نکن واسشبشتریدردسر ب
 نجای پاشو اگھی ددیفھمی شدپگاه اگھ می رو بھ گند بکشنبا فکرشم عصبنجای قراره اایرو
 تا نی ماشی بود توکردحاضری بھ حال شب می فکرھی دی شب بمونھباتونستیم نزاشتخودشمینم

  باباشو تحمل کنھی حرفاتونستی بره نھ مشدی خونھ نرھنھ روش می بزنھ ولخیصبح 
  
 
 ؟یچرا منو نبرد-  صورت و اشکاشو پاک کردی رودیدستشو کش 
 پگاه تو خودت حالت خوب نبود- 
 امیمن م- 
 ستیبخدا الزم ن- 
 نھی منو ببخوادینم- ختی رشتریاشکش ب 
 بخدا ھمش نگرانت بود- 
 ؟یگیراست م- 
  تنھاست خونھحالش بد نشھگفتیاره بخدام- 
  منھریھمش تقص- ھق ھق کرد 
  بخداستی نشی کم روش فشار بودھطورھی روزا نیچند بار بگم؟ا- 
 یگی خونھ؟دروغ منیایپس چرا نم- 
 چپش درد ی کم پشت شونھ ھیبھ جون خودت بھ جون پرھاماصال بھ جون خودشحالش خوبھ- 

  راحت شھالمونی خمیگرفتھدکترا گفتن نگھش دار
  االن خوبھ؟ینین؟یھم- 
 اره مامان جان خوبھ- 
  شدهینجوریبخاطر من ا- 
 یپگاه تو جون بابات- 
 نھی منو ببخوادی نمگھی کردمبابا ددبدیتو و بابا ھم جون من- کردھی بلند گریبا صدا 
  دارهی تاوانھی ی اشتباھشھھریاالن ناراحتھکم کم اروم م!مامان!پگاه- 
 د؟یدیچرا تاوان اشتباه منو تو بابا م-  ضربھ زدنی زمیبا پاش رو 
  مامان و باباشوننی بچھ ھا ھمھ زندگزمی عزپگاهی از ھمھ تاوان دادشتری وسط بنیتو ا- 
 شت؟ی پامی بییتنھا- نفس گرفت 
 نی زنگ زدم بھ امنجاستاالنمی رفتھباھاش اومدھاادمی فروش بابات ھستاسمشم رینھ مد- 
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 دن؟ی ھم فھمنایبابابزرگ ا- 
  االنگھی درسھی منینھ گفتم نگھام- 
 امی بھم؟جون پرھام زنگ بزناصال میزنی شد زنگ میطور- 
  خونھمیای خورده بمونھ مھیستی نشی ظوربخدایری حال مازیستی خوب ناخودتیپگاه ن- 
 مامان؟- 
 جانم؟- 
 دیببخش- 
  نبودنیراھش ا یگدرھولی می تو دلت چدونمی شد؟مامان جان می چیدیدی اشتباه کردھی- 
 دونمیم- 
  نھ؟مگھی کنکاری چدی بایدونی مگھی دستخودتی نحتیاالن وقت نص- 
 - 
  قسمت باشھمن برم؟ی چشھھری اروم مشھباباتی درست می ھمھ چشاالیپگاھا- 
 ایبروخبر بد- 
 باشھ خدافظ- 
  
 چشماش گود شده بودبافت ری دم در نگاه کردزنھی ای ھمراه پرونده ھا برداشتخودشو توفشویک 

 دختر بھی ورزشی رو سرش بود با شلوار مشکی مشکی ساده زدشالی بدنش زار می توشیمشک
 پشت فرمون رونیاز خونھ زد ب"چقدر خوردم چاق بشماز قبلم الغرتر شدم" پوزخند زدنھی ایتو

 مارستانی سمت بدنشستراه افتا
 مامان؟- ختیقلبش ر ccuم اسدنینشستھ بودندبا د ccu ی و مامانش جلونیام 
  پرونده ھا رو؟ی پگاه؟اوردیاومد- 
  حالش خوبھیتو گفت- 
  بردنش اون توشاتیپگاه دوباره شروع نکنابخدا خوبھبخاطر ازما- 
 یگیدورغ م-اشکش راه افتاد 
عمو بخدا خوبھچون قبال بالن زدھبردنش اون !پگاه- دشی دست انداخت دور شونھ اش و بوسنیام 

 توبھ جون خودت خوبھ
 ؟ی ھاشو اوردشترپروندهی باطی احتگھواسھیراست م-دیمامانش گونھ شو بوس 
 ؟یپرونده ھا واسھ چ-  پرونده ھا رو دراوردفشیدست کرد تو ک 
 امی رو بدم بنای من انی برو خونھامگھی کنھتو دسھی رو مقاشاتشی جواب ازماخوادیدکترش م- 
  ماپرھامم اونجاستتنھا نرو خونھیباشھ بروپگاه عمو برو خونھ - 
 نجای امونمیم- 
  فدات شمبرویسی گفت خوب ندھمامانتیرنگ و روت پر- 
 مونمیم- 
  غش تو رو ندارمجون بابات برو خونھیپگاه عمو حوصلھ - 
 جون بابامو قسم نده-  و اخم کرددی کشرونیخودشو از بغلش ب 
  
 رو نوی می نالھ ھای طرف خونھحوصلھ خونھ مامان بزرگشو نداشتحوصلھ رفتیداشت م 

 جلو ی چند مدت حسابنی تنھا باشھدل دردش بھتر شده بوداز استرس و فشار اخواستینداشتم
 سمت چپاما دلش دیچیپی مدی خونھ رفتن بایستادبرایانداختھ بودسر چھارراه پشت چراغ قرمز ا

 نبود کھ زنگ بزنھاما نگار گفتھ بود خونھ خودتونھبھ ساعت نگاه یدگوش رو بھ رو بوابونیخ



 72 

 خونھمامانش متوجھ دیرسی مری ساعت دمی حدود نیی رو بھ روابونی خرفتیکردھفت بودم
 بودحالش مارستانی تخت بی روموندباباشی منتظر نمگشتی خونھ نبود زود برمالدی مشداگھینم

 بودبخاطر خودش اونجا بوددو دل بوددوست داشت بره نمارستایتخت ب ی بازم رویخوب بود ول
 پشت سرش ھول شد و راه افتاد ی بودبا بوقامارستانی تخت بی باباش روی خودش ولیخونھ 

  خونھ باشھالدی بود مدواری بھ خودش اومد چھارراه رو رد کرده بود و امیوقت
  
 بد بوددلش درد گرفتھ بود ی حالش حسابی لبخند زدولالدی منی ماشدنی در پارک کرد با دیجلو 

 اظی در چرخوند و وارد حی تودوی شدکلادهی دراورد و پفشی ار تو کدویدوبارھسردش شده بودکل
 پشت سرش ی سالن نگاه کرد اوناھم روشن بودندبا صدای روشن بودبھ پنجره ھااظی حیشدچراغا

 سالم- برگشت سمتش دیترس
 سسالم-  رو بھ روش ھول شدی بھی پسر غردنیبا د 
 دهی خانم خوشکل و ترسنی بدونم اشمی مالدخوشحالی ھستم دوست منایس-پسر دستشو جلو برد 

 ھ؟یاسمش چ
 س؟ی خونھ نالدیم-بھ دست دراز شده جلوش نگاه کرد و اخم کرد دستشو پشت سرش برد 
  بکشمگاری س تومن اومدمدییچرا با بچھ ھا داخلھبفرما-دی و خنددیپسر دستشو عقب کش 
 نی تو اشھی دوستاش؟بھ درک کھ ناراحت مشھی ناراحت بشھ پدیشا"سمت خونھ راه افتاد و اخم کرد 

نکنھ "دیومدترسیدر و باز کرد و وارد راھرو شدپسر پشت سرش م"ھ؟ی بازقی وقت رفتیوضع
 سرش خراب شدچشماش ی روایختدنیپا تند کرد سمت سالنوارد سالن کھ شد دلش ر" نباشھالدیم
 ی و اسمشو صدا کرد توجھومدی کھ سمتش مالدی لجز با شدت ازش خارج شدبھ معیما رفتنیاھیس

 بازش ی قھی بود و دهی پوشیدی سفی بود کھ تاپ بندی دختر قد بلند مو بلوندینکردچشمش رو
 نشون تونستی نمی عکس العملچی بغلش کردخشک شده بود و ھالدی چشم بودمی تویحساب

 سمت دی نشستھ بودچشمش چرخالدی کنار مشی پقھی دقھی ھ بود کی دختریبدھچشمش ھنوز رو
 ھل داد عقبھمون الدوی قرمزش دست اون بودبھ خودش اومد و میدست دختر ماگت دوست داشتن

 تنھ لخت و دختر با تاپ قرمز می خارج شدندچشم از پسر با نیلحظھ در اتاق باز شد و دختر و پسر
 پر رنگ ی اروزهی فی ابی ھاواری خوابشون با دتاقوارونھ برداشت و بھ پشت سرشون نگاه کردا

 پر ی صورتی با طرح ھا برجستھ و گلھاشونوی اومد قرار بود رو تختادشیکردی میبھش دھن کج
ز با شدت خارج  لجز ھنوعیزدمای ھنوز صداش مالدی ست کننمی اروزهی فواری دیرنگ رو

 خواستی نمدمیدشایشنینم ی ولخوردی نگاه کرددھنش تکون مالدی ضعف رفتبھ مشددلشیم
 دختر دی چشمشدری دستشو گذاشتھ بود زدیدودی شنالدوی مالداخی دستشو پرت کرد سمت مدیبشنوھکل
 و با دی دوی گاز گرفتسمت در ورودکردلبشوی و اسمشو صدا مالدی پا تند کرد سمت مدیتاپ سف

 شد و سمت کردبلندیم  صداشالدینمی کھ مات مونده بود کنار زددم در خونھ خورد زمیدست پسر
 محکم بھ الدی درو بست و قفل کردمدی رسالدی منتای دوباره خورد زمنی در ماشیدجلوی دونیماش

 و محکم بھ ی اصلابونی خی تودیچی دنده عقب گرفتو گاز داد پکردی و صداش مکوبوندی مشھیش
 نبودکنار زد دشید  توگھی دالدی میروندوقتیستون برق خورددنده رو جا زد و گاز داد با سرعت م

  کردھی و گردی کشغی بلند جیو با صدا
  
  
  کردمی نکنباشھ؟بھ زور پزستارو راضھی سرش گریاباالیپگاه زود ب- 
 شده بودلبشو گاز رهی بھش خستادباباشی تخت باباش ایسرتکون داد حال حرف زدن نداشتجلو 

 بابا؟-گرفت
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 - 
 بابا غلط کردم- ختیاشکش ر 
 - 
  پگاه ببخشمونمجانیبابا ببخشبابا پش- 
 پگاه؟- باباش چشماشو بست 
 یبخشیجانم؟جانم بابا؟م- کردھی و گردی شددستش باباشو گرفت و پشت دستشو بوسکترینزد 

 رمیمی بشھ من متیپگاتو؟طور
 سی نمی نکنطورھیسگرییھ-کرد و اشکاشو پاک دیباباش دستشو کش 
 ؟یبخشیم- دی لبش برد و کف دستشو بوسیدست باباشو جلو 
 بھ سرتون ی من نباشم چدمیدمترسی بشھ از مرگ نترسمی ظوردمی ترسپگاهیاره باباتو جونم- 
  از مامانتو پرھام نگران تو بودم پگاهشتریاد؟بیم
 بابا؟- 
 جان بابا؟- 
 وددلم واست پگاه گفتنت تنگ شده ب- 
  
  

 ومدی کھ از بلندگو می قرانیدادصدای تکون می پالتوش مشت کردپاھاشو عصببی جی تودستاشو
 بھم ی اعصابشو حسابھی گری پوش و صدای مشکی اون ھمھ ادمادنیکرددیحالشو خراب تر م

 ستادهی پگاه کنار پگاه ایی پسر دامانیکردای مشی رو بھ رو عصبی صحنھ شتری بوداز ھمھ بختھیر
 صداش کردپوف کالفھ نوی ارومش کنھمکردی میدور شونھ ھاش انداختھ بود و سع بود و دستشو

  دست باباش؟شیدیرھمیگیماھان بھونھ م-  و سمتش رفتدی کشیا
  بچھ اوردنھ اخھ؟یقبرستون جا- ماھانو از بغلش گرفت 
 یزی چنویم- کردکی فقط نگاش کردسمت فرزاد رفت و ماھانو بغلش دادفرزاد سرشو نزدنویم 

 نگفت
 رینخ- با اخم نگاش کرد 
 بودچشماش سرخ بودو ختھی ررونی ش از شالش بختھیدوباره سمت پگاه نگاه کردموھاش بھم ر 

 نی کرد و سمت امی خدافظی چند نفررفتندبای نگاه کردھمھ داشتند متی داده بودبھ جمعھی تکنیبھ ام
 کھ د افتامانی بھ ادچشمشیبوسی و سرشو مزدی با پگاه حرف مواشی نیستادامی انیو پگاه رفتکنار ام

  کم اب بخورھی ایپگاه ب- شدی مکی اب نزدیبا بطر
 خورمینم-دیپگاه دماغشو باال کش 
  ادی در نمزمصداتیبخور عز-  دھن پگاه گرفتی رو باز کرد و جلوی سر بطرمانیا 

 ی تفاوتیتوش نبودب ی حسچی پگاه نگاه کرد ھی سرشو برگردوند و چشم تو چشم شدندبھ چشماپگاه
 چشماش حالشو خراب کردپگاه روشو برگردوند

 کردی میبا اخم از پگاه چشم برداشت و سمت مامانش کھ کنار مامان پگاه نشستھ بود و سع 
  رفتن مسجدمھمھیخالھ رو بلند کن بر:ارومش کنھ خم شد و کنار گوشش اروم گفت

  مسجدمی پاشو برزمی؟عزیفاط- کردیمامانش بھ دور و بر نگاھ 
 ولش کنمبزار بمونمپگاه کنار مامانش نشست و سرشو تونمینم- کردھی بلند گری با صدایخالھ فاط 

  کردھی بلند گریتو بغل گرفت و با صدا
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 ھی بودندپگاه ھنوز گرستادهی ای سر مامانشو پگاه و خالھ فاطی باالنیھمھ رفتھ بودندفقط خودشو ام 
  مسجدمیبابا بود گفت بر-  تلفنشو قطع کردنیکردامیم
 میای ممیخونی کم قران مھیمونمی و پگاه می فاطشی شما برومن پنیام-ستادیمامانش ا 
 می مسجد زشتھ نباشمیپاشو زن داداشسرد شدھبر-  رو بلند کردی خم شد و خالھ فاطنیام 
  تو رو خدا بزار بمونمنیام- 
 می تو رو خدا بزار بمونعمو- دیپگاه استاد و دماغشو باال کش 
 ارمی خالھ و پگاه رو ممونمیتو برو من م- گداشتنی امی شونھ یجلو رفت و دستشو رو 
 سی حالت خوش نمبخدای برایزن داداش ب- 
  بمونمبزار حاال بمونمنی نذاشتعی موقع تشعنیام- نشستیخالھ فاط 
 مونھی برو من ھستممامانم منیام-کردی مھیبھ صورت پگاه نگاه کرد ھنوز گر 
 میای می با پگاه و فاطمیمونی مالدی من و مدی شما برنیارھام- 
  
 ینی و چشماشو بستھ بودمتوجھ سنگشھی جلو بھ پگاه نگاه کردسرشو چسبونده بود بھ شی نھی ایتو 

بستھ  پگاه ی نگاه کرد چشمانھی از اکرددوبارهینگاه مامانش شدبھش نگاه کردبا اخم بھش نگاه م
 ؟یخالھ فاط-دی کشیبودپوف

 جونم خالھ؟- 
  کجا؟مبرمیرسی نمگھیمسجد تمومھ د- 
  برو خونھزمی عزالدیم- بلند شدی خالھ فاطھی گریصدا 
  شده بودرهی خرونی بھ پگاه نگاه کردچشماش باز بودند و بنھیباشھچشمدوباره از ا- 
  
 ستادهی سرش ای باالمانی و ارختی می داشتپگاه داشت چادی سالن نشستھ بود و بھ اشپزخونھ دیتو 

 شلوغ بوداز ی پاھاشو تکون دادشب ھفتم بودخونھ حسابیزدعصبی گوشش حرف میبود و اروم تو
 یی اعتنای و بگرفتشی مدی ندی جدی از سر خاک اومده بودند پگاه نگاشم نکرده بودجدیوقت

شپزخونھ خارج شدبھ اشپزخونھ نگاه کردفقط زن  رو از پگاه گرفت و از ایی چاینی سمانیکردایم
 پگاه یی اشپزخونھبلند شد و سمت اشپزخونھ رفتزن دای خانماس تونی از بشناختی پگاه رو مییدا

 پگاه؟-  بخورھوارد اشپزخونھ شدکردی دھن پگاه و اصرار می از حلوا گرفتھ بود جلویلقمھ ا
 من ییزن دا-  گرفت و سمتش اومدشیی اخم کردلقمھ رو از زن دادنشیپگاه سمتش برگشت و با د 

  صدام کنی کارم داشتترکھیبرم تو اتاقسرم داره م
 ن؟یخوای میزی چالدی مزماقایباشھ برو عز- 
  کم ابھیارھ- پگاه زل زدیبھ چشما 
  بھشوندمی من مییزن دا-دیپوف پگاه رو شن 
 گرفت از دستشاروم وانویکردلینداختھ بودو نگاش نم انیی پر کرد و سمتش گرفتسرشو پای ابوانیل 

 می حرف بزندیپگاه با:کنار گوشش گفت
 از اتاقا رفت و در و بستبھ دور و برش نگاه یکیپگاه نگاشم نکرداز کنارش رد شد و سمت  

 تی سمت اتاق برھبا عصبانتونستی بازم نمی شلوغ بودھمھ حواسشون بھ خودشون بود ولیلیکردخ
  زدرونی و از خونھ بدی اپن کوبی رووانویل
  
 
 پگاه؟-  کنارش نشستمانی بودای اگھی دی حواسش جای چشم دوختھ بود ولونی تلوزبھ
 ھوووم- 
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 ؟یکنی فکر میبھ چ- 
 ؟ی ندارفی پرو تشریادیز- لبخند زد 
 ی ما فاطشی پنیای بدیع- ھر دو برگشتند سمتششیی دای شدبا صدارهی لبخند زد و بھش خمانیا 
 ھی ھوا بھتر از دوبنجاین؟ایای شما نمخوادمگھی می خدا چنمیبب-دیمامانش شلوار پرھام باالتر کش 
 اومدن رانی ای صفام؟تمامیای کجا بستی نگھیعمھ کھ د-  کردی با دستمال دستش بازشییزن دا 

  بھ خونھ عمھ بوددیواسھ ع
  سبحانم ھستییمدای ما کھ ھستییزن دا- دیخودشو جلوتر کش 
 م؟یایفدات بشم پگاھمن و زن سبحان باھم کنار م- 
  نھشییخدا- دیخند 
  چھ برسھ بھ االنگھیمامان کھ زنده بود اوضاع اون بودد-دی برھان خندییذا 
 احترام عمھ واجب بود- دی دماغشو باال کشییزن دا 
 میانی در جرییبلھ زن دا- 
 ری مثل شی فاطستعمھیادر جون نم!مامان- صداشو صاف کردمانیدندای بلند خندیھمھ با صدا 

 نی صدا بدنی جرات دارسادهیوا
 بھ ندازتشونی مشتری اکشنھبیلمای نکنزن من عاشق فھی عمتو وارد قضمانیا-باباش وارد سالن شد 

 جون ھم
 ی و بھ جمع خندون نگاه کرددو ھفتھ گذشتھ بود از مرگ مامان بزرگشفردادی کشیقینقس عم 

 ماه گدشتھ اونقدر بد بوده کھ االن کی ی مامانبزرگش فوت کرده بودحالش توالدی خونھ و مھیقض
 فتھازی اتفاق بد بھی منتظر بود گدشتھمشی کند مشی زندگی روزانی نداشتھ باشھبدتردنی بھ خندیلیم

 ی کرده بود باھاش حرف بزنھ ولی سعالدی دوھفتھ می بودتو االدیھمھ بدتر رابطھ خودشو م
 بھ ی خونھ و از طرفی توی کنھ حضور اون دختراحی نتونھ توجالدی مدیترسی بشنوھمخواستینم

 باباش گھی مدت فقط بخشش باباش بوداالن دی اتفاق انی ادامھ ندھبھترگھیباباش قول داده بود د
 دی شکر داشتبھ قول مامانش بای ھم جاینجوری ای مثل قبل نشده بود ولزدھنوزیحرف م باھاش

 دانشگاه بره دادی کھ دوباره اجازه منی باباش اروم بشھ و فراموش کنھھم زمان بگذره تاگذاشتیم
 دی بادونستی تنگ شده بود خودشم مالدی دلش واسھ مکردامای داشت دوباره بھش اعتماد میعنی

 افھی و قختی با اون ردی دختر نباکرداونی فکر می بودھر جوری عصبانی بده ولحیضبزاره تو
 کرده بود باھاش حرف ی سعالدی قرمزش دست اون بوده باشھھر بار کھ موانی خونش بود و لیتو

 بوددلش شی بھ حرفاش گوش کنھاون شب شب سخت زندگتونستی و نمفتادی اون اتفاق مادیبزنھ 
 کنار اون دختر نشستھ الدی می بوده وقتی خودش تو چھ حالکردین فکر میشکستھ بودھمش بھ ا

 بغض کنھ و شدی فکرا باعث منی ادتمامیخندی با اون دختر مالدی مدی شاکردی مھی خودش گریبودوقت
 کارای چالدی بخاطر بودن مکردی فکر منی بھ اکردوی مھی تا صبح گرشدشبایدوباره حالش بد م

 الدی ابرو شدنشو اون موقع میو باباش تا ب کردھاز شکستن دل مامان
  
  
 برھتمامی و خوابش نمدهی تخت خوابی ھست روی چند ساعتدونستی ساعت چنده فقط مدونستینم 

 کرده بودکار ھر ھی لحطھ بھ لحطھ اش گری اورادی چشمش بودبا ی جلوالدیحرفا و خاطرات م
 رفتبا رونی کارو کردبلند شد و از اتاق بنی باھاش االدی چرا مکردی فکر منیشبش بودھمش بھ ا

 ستی راھش ننی ایول ی علدونمینم-ستادی اومدی کھ از اشپزخونھ می ارومپچ  پچیصدا
 سپسری نشی صبر بده حالگنی بھش می کردھھر چوونشونی دالدی مگفتی مدونمفرھادیخودمم م- 

 می ما ھنوز عذادارکنھیدرک نم
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 پگاه جلو چشمم داره یمامان دو ھفتھ س فوت کرده درستاحترام مرده واجبھ درستول! جانیعل- 
 شھیاب م

  کارشون درست نبودهالدی انقد اسون بگذرمپگاه و منونمیمن نم- 
 پس ربطش نده بھ مامان من- 
 ؟یفاط- 
 میکنی بگو بعد چھلم صحبت میدونمعلیباشھ م- 
 ام؟یکارشون خوب بوده کھ با دلشون راه ب- 
  ازش نموندهیچینھی و روزشو ببمونھحالی کردھبخدا پشیپگاه بچگ!یعل- 
 و فرزاد نوی مھی قضستی نیراض موال ستبھی نی دلم راضی فاطیحواسم بھش ھسمنم نگرانمول- 

 تجربھ نشد؟
 نوی مھی فرزادھنھ پگاه شبالدینھ م- 
 من یسولی ننوی مھی خداروشکر شبستادھپگاھمی خودش ای پاھروی کاری عاقلترھبچھ الدیاره م- 

 و الدی باھم بودندسر منوی فرزاد و می خواستگارھی قبل ار قضوردمی بھ رو نتیخودمو زدم بھ خر
 کنبابا وعمو رابطشون خراب نی کم اوضاع رو سبک و سنگھیت؟یپگاه ھم بزنم خودمو بھ خر

 یزی چگھی کھ درنی برندارن طالق بگی دست از لجبازنای اساگھی و فرزاد معلوم ننوی مفیشدھتکل
ھ  کھ بھ خواھرم بی دخترمو دوباره بفرسم تو اون خانواده؟تو خانواده امونھمنی دو خانواده نمنیب

  بفرسم کھ حماقت عمشو بزنن تو چشمم؟؟پگاهیکنن؟فاطی نگاه ماری احمق تمام عھیچشم 
 سی حرفا ننی ارھاھلی مثل خواھر نداشتمھجونش واسھ پگاه منیپرو- 
 بنظرت فقط اون یدمولی منیمن دخترمو دست فرھاد و پرو!نھ؟بلھیاون خانواده فقط پرو- 

 شن؟خواھرمی با ھم چشم تو چشم می وصلت ھنی و فرزادو نکنم کھ با انوی مستن؟فکری نھیدوتان؟بق
 نی و فرھاد ھمنی و پرومیی کنم؟اگھ من و توکاری بگن؟اقامو چیبھ کنارمردم قراره پشت سر من چ

 الدی دست پگاه رو بزارم تو دست مانی بافرد
  دخترت؟ی زندگایحرف مردم واست مھمھ - 
 االن نایخوامای پگاھم مھمھ کھ نمی زندگی مھمھفاطکنمحرفشونی می مردم زندگنی انیمن دارم ب- 

  و فرزادنوی مشنی مانیکلشون داغھفردا خودشون با حرف مردم کنار نم
 خدا نکنھ- 
  نھ؟ای رمی جلوشو بگدیبلھ خدا نکنھمن بنده با- 
 ؟ی دل پگاه چیحرفات درستول- 
 فتھیزمان بگذره از سرش م- 
  رو خرد نکنپگاهیلج نکن عل- 
 کارش نی با اکردی منو داشت خرد می لج نکن؟در ضمن پگاه وقتیگی ھمھ حرف زدم تازه منیا- 

  ظرفارونیفکر باباشو کرد؟من رفتم بخوابمتو ھم ول کن ا
 تو نمی برو بخواب ظرفارو بچتوی بشمونی نکن کھ فردا پشی ھستتو کارمونمی کرد پشیپگاه بچگ- 

 امی منیماش
تن نداشتتمام زورشو زد و خودشو زود رسوند بھ اتاقش و درو اروم بستپشت در اتاق توان راه رف 

 یکردصدای نرھتمام وجودش درد مرونی دھنشو گرفتھ بود کھ صداش بینشست و زار زدجلو
 کنھدوی مکاری بود فکر نکرده بود داره با باباش چالدی با می وقتگفتیباباش تو گوشش بودراست م

 دی اون دختره فھمدنی با اون دخترھبا دالدی می ھنوز دوست داشت ولالدویودم کرده بوونشی دیدل
  رو ندارهزای چیلی ارزش خالدیم
  



 77 

  
 شدوارد دانشگاه شد پگاه کنار دوستاش ادهی در دانشگاه پارک کرد و پی جلونوی ماشتی عصبانبا
 کردی بھ زورم کھ شده مجبورش مدی بای ولرفتی جلو مدیشناختنبای نگارو منشونی بودفقط بستادهیا

 سالم-بھ حرفاش گوش کنھجلو رفت
 الدیسالم اقا م- خودشو زودتر جمع و جور کردی نداشت ولیپگاه ھول شدنگار دست کم 

  پگاه ھستنی پسرعموالدی ھا اقا من؟بچھیخوب
 م؟یخوشبختمپگاه بر- دخترا تکون دادی برایسر 
  من االن کالس دارمیعنیم؟یھا؟نھ کجا بر-پگاه ھنوز ھول بود 
 کارمون مھم تره-دست پگاه رو گرفت و فشار داد 
 دی کھ ھستانی دارھدر جربتی غیلی ترم خنی پگاه االدیاقا م- دینگار خودشو جلو کش 
  کارمون مھمھبا اجازتونیبلھول- دیدست پگاه رو کش 
  
پگاه بچھ : گفتدی باز کرد و پگاه رو ھل داد داخلخم شد روش و کمربندشو بست و با تھدنویدر ماش 

  حرفم نزننی تو ماشنی دختر خوب بشھی با دلت راه اومدم بسھمثل ی بسھھر چیباز
 میزنی خونھ حرف ممیریم- دور زد و نشست پشت فرمون و راه افتادعی سرنویماش 
 زارمینممن پامو تو اون خونھ - پگاه داد زد 
 تو اعصابماز در ی گھ زدیپگاه بھ انداره کاف-با اخم برگشت نگاش کرد و مثل خودش داد زد 

  نشونت بدمی نشو؟لج کردن؟نگفتمیشی می سوار تاکسیکنی من لج مومدمبای دنبالت منجایخونھ تا ا
  
د گذاشتھ بود  راه حرف نزده بودخوب بوی تا پگاه وارد بشھپگاه توستادیدر خونھ رو باز کرد و ا 

  توایب- بودستادهی ااطی باز کرد بھ پگاه نگاه کرد با اخم وسط حوی کم اروم بشھدر ورودھیاعصابش 
  حرف بزننجایامھمینم- 
 شنونی ھا صدامونو مھی توھمساایب-چشماشو بست تا داد نزنھ 
 پگاه زدبای داد مدیشدنبای اروم مدیدبای کشقی و نفس عمستادی بھش زد و وارد شدایپگاه محکم تنھ ا 
 کاناپھ نشستھ ی بھ داد زدنوارد سالن شد پگاه روکردی و گرنھ اونم شروع مزدی اروم حرف مدیبا

 کھ یببودو زل زده بودرد نگاشو دنبال کردچشمش بھ در اتاق بستھ بوداتاق خوابشوناتاق خوا
 اب ری شد و از ش بودوارد اشپزخونھدهی بد موقع رسیلی تحملش کنھپگاه ختونستی نمگھیخودشم د

 ی من اونجورزیپگاه؟عز- گرفتی و کنار پگاه نشست نفسدی دھنش کشیخوردپشت دستشو رو
 ی دانشگام بودندبچھ ھای دوره یای جون خودتبھ جون مامان اونا ھمکالسبھیکنی کھ فکر مستین

 نجای اارمشونی مجبور شدم بیسی رو دروای ھتل نرفتن من تورازی بودند شنناومدهاصفھا
 بود؟اصالاصالچرا اومده بودند ی فقط ھمکالسافشی و قختیاون دختر با اون ر-پگاه بغض کرد 

 راز؟یش
 ی پارتی کاناداگود بارهی داره ممدخترهی قراره حرف بزنافقطی نکردی کردھیگر-  شدکیبھش نزد 

 یدافط مسافرتزنگ زد با منم خرازیگرفتھ بود خبرش اصفھان بود من نرفتمبا بچھ ھا اومده بود ش
 کنھ

 باور کنم؟-دیپگاه دماغشو باال کش 
 من تاال بھت دروغ گفتم؟- 
 دونمینم- 
 ؟یدونی نمی چیعنی؟یدونینم-اخم کرد 
 ن؟ی چرا شما دوتا تنھا بودکردند؟اصالی می اتاق خواب من داشتن چھ غلط؟توی اون دوتا چالدیم- 
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 ھم نایمسی تنھا نبوداسمنی و د؟منیگم نر بتونسمیاون دوتا نامزد بودندرفتن تو اتاق م!زمیعز! پگاه- 
  بکشھگاری سرونیبود اون لحظھ رفتھ بود ب

 ؟جالبھیکنی صدا مکی بھ اسم کوچاتوی ھمکالساسمن؟ھمھی!ھھ- 
 پگاه- دی کشیپوف 
 از اون اتاق متنفرماون اتاق فقط واسھ من و تو بوداز ؟منیزنینامزد بودن ھا؟بچھ گول م- 
 ؟؟یفمیدھمی کثافت می بوبارھخونمونی اون اتاق کثافت میواراید
 میکنی اتاقو عوض مکنماصالی اتاقو عوض میواریکاغذ د-  پگاه دستاشو مشت کردھی گریبا صدا 

 خوبھ؟
 ؟یفھمی مخورهی خونھ بھم منی از اخوامحالمینم!نھ- 
 ری کم اب بخورانقدر زود نزن زھی ایب-  واسھ پگاه اوردی ابوانیبلند شد و سمت اشپزخونھ رفتل 

 می بود فقط حرف بزنھقراریگر
-  ازش گرفت و پرت کرد کف سالن و شکوندشداد زدوانوی قرمز دستش بلند شدلوانی لدنیپگاه با د 

 زنممنی بھش لب نمگھی دست اون دختره؟؟من دی منو دادوانیخورھلی بھم موانی لنیمن حالم از ا
 یغمبری پ؟ھا؟پسری نکردی کارچیھ جلوت نشستھ بود افھی و قختیاز کجا باور کنم دختره با اون ر

 ؟؟ی نکردی کارچی و ھنیتو؟تنھا بود
 بسھ پگاھبسھ-ختی سرش عقب و جلو کرد و موھاشو بھم ریدستشو محکم رو 
 گھی دیکی بھ یتونیمیشی مکی بھ من نزدی کجا معلومھا؟؟وفتکنمازیبس نم-زدی مغیپگاه ھنوز ج 

 ی بشکیھم نزد
 ؟؟یگی می چی داریفھمیپگاه؟م-داد زد 
 یدی؟فھمیدی مردفھمدی تو رو تو اون حال با اون دختره دیپگاه مردوقت- مخش بودی پگاه روغیج 

 بودبخاطر من کثافت قلبش درد گرفتھ بودمن مارستانی من رو تخت بی مدت؟بابانی تو ادمی کشیچ
 اون  توالدیمی پر بوداومدم تو ارومم کندلمیاحمق حالم خراب بودمن احمق اومدم تو حالمو خوب کن

 ؟ھا؟یکردی مکاری کھ من حالم خراب بودتو چیلحطھ ا
 - 
 الدی میوایم؟وای کردکاری ما چیوایوای کردکارای باھام چادی بادتی ن؟؟یمنو بب-زدیپگاه ھنوز داد م 

 بابام یدونیمیالد؟وای میفھمیکشھمی رفتھ خودشو مشی دخترش تا کجا پکنھبفھمھیبابام بفھمھ سکتھ م
 چھ دی پرسم ازی وقتیدونی مرمامانمی بگی پزشک قانونی بھش گفتن برو برگھ ی شد وقتیچھ حال

 ستی بخدا کھ نستیھ؟نی من اب شدم؟دختر بودنم کافیدونیدم؟می کشی من چیدونی داشت؟میحال
 -نییسرشو انداخت پا 
 ی فکر کردی کھ بھ زور وادارم کردیاون موقع-  شد و با دو دست ھولش دادکیپگاه بھش نزد 

 ؟ی روز منو نخواھی دیشا
 بھ زور؟-  سرشو بلند کردتیبا عصبان 
 اره بھ زور- دی کشغیپگاه ج 
 زورو یبھ زور؟؟معن -  زدادی فردیلرزیاز درون گر گرفتداغ شداز خشم دستاش و دندوناش م 

 یدونینم
 کاناپھ ی سمت پگاه رفت و پرتش کرد روبھی نامرد بھ زور وادارم کردیاره تو -دی کشغیپگاه ج 

 ھنوز دشپگاهی بوسی و طوالندشخشنی بوسزدمحکمی بدنش دست و پا مری زدپگاه زمھیروش خ
 و دیکشی مغی پالتوشو بازشون کردپگاه جی برد سمت دکمھ ھازددستشوی مغی جزدھنوزیدست و پا م

  شرت پگاه روی پگاه رو گرفتو پالتوشو دراوردتی دستش دستاھی دبایکوبی اش منھی سیتو با مشت
 و التماس زدی مغی و ھمراه مقعنھ اش پرت کرد کف سالنپگاه ھنوز جدی کشرونیبھ زور از سرش ب
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 پگاه رو باال زد و خم شد روش دستشو برد سمت ری زد با دست لباس زمھی دوباره خکردروشیم
 شدداشت چھ دشوکھی اسم خدا تمام تنش لرزدنی زد و خدا رو صدا کردبا شنغیکھ پگاه ج شلوار پگاه

 ھی بلند گری شد کھ با صدارهی پگاه خستادبھی بودبلند شد و ازشی عزنی پگاه بودانیکردای میغلط
 راھرو یدتوی سمت درپشت سرش دودی اش و دونھی سی لباساشو جمع کرد رودی پرکردپگاهیم

 من  کردمپگاھمنزم؟غلطیپگاه؟عز-  گرفتشزدمحکمی و دست و پا مدیکشی مغی جپگاهگرفتش از پشت
پگاھبخدامرگ -  ولش کنھکردی و التماس مزدی ھنوز دست و پا مخورمپگاهی می دارم چھ گھدمینفھم

 بغلش ی خودت غلط کردمپگاه؟پگاه رو برگردوند و محکم بغلش کردپگاه تودمجونیمامان نفھم
 و کردی مھی پگاھپگاه ھنوز گردمی ط کردمنفھم؟عمرمجونمپگاھغلپگاه-  کرددبغضیلرزیم
 نی زمی نداشتپگاه رو ھمراه خودش روستادنی بستھ بودتوان ادنشوی راه نفس کشیزیدچیلرزیم

 پگاه؟-نشوندصداش بغض داشت
 ترسمی می حرفیبھ من تھمت بزن بانومن از ب 
  پستم بگو ھرزمبگوی کھ دوس داریبگو ھرچ 
  
 ختیری صدا اشک می شرت پگاه رو ازش گرفت و با دست لرزون تنش کردپگاه بیت
 فھممی اصال نمستبگوی نمی حالیزی چچیبگو ھ 
  جور دامھی چشمامفقط حربھ اس یبگو معصوم 
  لبھامھی روشھیبگو طعم ھزارتا لب ھم 
  

  زل زده بود بھ چشماشدپگاهیلرزی برداشت و تنش کرددکمھ ھاشو بستدستاش مپالتوشو
 ستمی نقتیبگو بانوبگو بازمبگو کھ ال 
 ستمی ھرگز گلم عمرمنگو کھ عاشقت نیول 
  

  خودش پر شدی شو سرش کرد و مرتبش کردبا انگشتاش اشکاشو پاک کردچشمامقعنھ
  مفتنی من کال دروغنحرفایبگو حرفا 
  بھت گفتمیزی اصال اگھ چیایکوتاه ن!گلم 
  کردھی پگاه بغضش شکستمرد بود و شکستمرد بود و گری ھی گریمحکم بغلش کردوبا صدا 
 بر کردم ھمھ شھرو خی بھم گفتیبگو ھر چ 
 مراعاتم نکن اصال بگو نامرد نامردم 
 بزن 
 بزن 
  روح سردرگمنی واسھ ایبزن ھر قدر کھ دوست دار 
  مردمکننی می کھ چھ فکرسیواسم اصال مھم ن 
  
  
 ھنوز بغض داشتپگاه ھنوز ساکت بود و حرف نزده بودپگاه درو باز ستادی انای پگاه اابونیسر خ 

 پگاھببخشفقط ببخش-فتھ بودکرددستشو محکم گرفت صداش گر
 الدخستمیخستم م- چشماش حلقھ رده بودیپگاه بھش نگاه کرداشک تو 
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 بلند شدبرگھ شو داد دست مراقب ی صندلی بھ نگار کرد و از روی پشت سرش نگاه کرداشاره ابھ
 پگاه؟پگاه؟- اومد نگار ضداش کردرونی کھ از ساختمون بنی اومد ھمرونیو ب

 چطور بود؟- برسھ تا نگار ستادیا 
  ترم مشروطمنینگار ا- گذاشتفشی کی و خودکارشو توییکارت دانشجو 
  مگھ؟؟ینخونده بود-باھم راه افتادن 
  بکنم فقط فکر کردنھتونمی کھ می روزا تنھا کارنیتو ا- 
 شھی معدلت خوب نمفوقشیشی نمدونممشروطیم- 
 تو؟منو یوردماوردی ننیماش!الیخیگدرھبی نمی اسوننی بھ ادونمی می بگذردولزی ننی اگمیھمش م- 

 برسون جون خودت
  پگاه؟گمیاره اوردمم- 
 ھا؟- 
  بھم اس داد؟شبی دالدیم- 
 خب؟- و نگاش کردستادیا 
 یسادی راه وااوسطیب-دینگار دستشو کش 
 خب؟-دیدستشو کش 
 - 
 نگار؟- 
 ن گفتم مدی خودش پرسینیمیباشھ باباداد نزنگفتم امروز ساعت چند امتحان دار- 
  نگارریبم- 
 شینی ببی نخواشھیپگاه باورم نم- 
  خراب شھخوامی ھستمبابام تازه باھام دوباره خوب شدھنمری درگی بھ اندازه کافنروزاینگار من ا- 
  کردمی کردم کار خوبدفکریببخش- 
 نجاست؟ی امتحانمون ای کھ نگفتمتوی دانشکده خودمونکنھیاشکال نداره حاالفکر م- 
 - 
  کامل باشھگزارشتیگفتی مرممیرنگ لباس ز! نگار جان- 
 ؟یدی پوشی چگمامروزی مدی جونماگھ پرسیا-دینگار خند 
  باشھومدهیکوفتخدا کنم ن- حوصلھ نداشت 
  
  
 دازیباری نگاه کردبرف اروم مرونی پارک کردھبھ بابونی کنارش نشستھ بودکنار خنی ماشیتو 

 نگاش ی چشمری نزده بودندزی حرفچیھ جز سالم ھ دانشگاه کھ سوارش کرده بود بیجلو
 کرده بودسرشو انداخت یقی لباشاخم عمی رودیکشی و انگشتو مشھی شیکرددستشو گذاشتھ بود لبھ 

 یلی بوداون روز روز مرگش بودخادشی اتفاق اون روز کردھنوزی می بازتاش با انگشنییپا
 دست ری خالص شدن از زی برای زده بود و دنبال راھغی بود و اونقدر جدهی بوداونقدر ترسدهیترس

 داشت بھشبا انھی داشت کھ وحشیالدی بھ می نبود اون لحظھ چھ حسادشی گشتھ بود کھ اصال الدیم
 با بغض حرف زده بودبغلش کرده الدی راھرو می افتاد توادشی کرداما غض اون روز بیاداوری

 اومده رونی از بغلش بی بودوقتدهی چشمشو دیبودلباساشو خودش تنش کرده بودلرزش مردمک ھا
 کردھدلش با کاری چالدی رفتھ بود مادشی بوداون لحظھ دهی چشم مردشو دیبودتر بودن مژه ھا

 کھ ی از اون شبشتری چشمش شکستھ بودبشی مردش پرور بودغختھی مردش ری چشمایسرخ
 شدی نبخشھ؟مگھ مشدی و بغض صداشمگھ مالدی می چشماش از باباش کتک خورده بودچشمایجلو
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 یولی کرده بود فراموش کنھ ولی کرده بود ببخشھسعی مردشو؟سعی التماس صدارهی بگدهیناد
 زور از کجا اومده بود سر ی  کلمھدونستی بود اما فراموش نکرده بودخودشم نمدهیبخش

 الدوی خودش مھنکی نھ اخواستمگھی خودشم مخواستی مالدی ھر وقت منکھیزبونش؟مگھ نھ ا
 خودش خواستھ بود و با ناز صداش مردشو بھ خودش لی اون اوانکھی کرده بودمگھ نھ ایھمراھ

 ی لحظھ چشماداون زود از کوره در رفتھ بوشھی بازم مثل ھمالدی کرده بوداما اون روز مکینزد
 گرفتھ بودشاب دھنشو بھ زور قورت داد تا بغضش ھوی بود کھ ی جنونی مردش نشونھ یوحش

 بعد کردی بود بھ جز مراسم مامانبزرگشاونم از دوراحساس مدهی ندالدوی مگھینشکنھاز اون روز د
  کھیاز دو ھفتھ بازم زود بوده واسھ رو درو شدن با مرد

 پگاه؟- 
 - 
 اون می فراموش کنای بدالی باشمپگاھمن اون روزجان منجای االن حق ندارم ادونمیپگاه من م- 

 روزوھا؟
 سختھ- لبشو گاز گرفتصداش اروم بود 
 دونمیم- 
  بکنمتونمی فراموشش نمی ولدمتیمنمن بخش- 
 دونمیم- 
 شناختمی نمالدوی اون روز اون ممنی بودگھی دالدی مھی بودماون روز تو دهیاون روز ترس- 
 دونمیم- 
 -ختی صدا اشک ریب 
  شدموونھی دھوی شد؟ی چدونمیمونمنمی پشی علخورھبھیپگاھخودمم حالم از خودم بھم م- 
 دونمیم-لبشو گاز گرفت 
 ارمی دووم نمینباشی نفسمتویپگاھتو ھمھ کسم- 
  نگوگھیدونمدیم-  حالشو خرابتر کردالدی می صدایدگرفتگیباری صدا میھنوز ب 
 م؟یفراموشش کن-دستشو گرفت 
 میفراموشش کن- بھ چشمش زل رد 
 کنمی پگاھبھ موال جبران مکنمیجبران م-دی نفسشو ول کرددستشو باال برد و پشت دستشو بوسالدیم 
 باشھ- پاھاش مشت کردی و رودیدستشو کش 
  حرف بزنمی برم خودم با عمو علخوامیپگاه؟م- 
 نھ- دیترس 
 کنمی مشیچرا نھ؟؟خودم راض- 
 ھیبابام عصبان- 
 ھم از اونطرف بگو زنمتوی مامانبزرگتم تموم شدخودم باھاش حرف مسچھلمھی نلیمثل اوا گھید- 

 شھی میراض
 نھ- 
 خورمی مگھی کتک دھی ھ؟فوقشی واسھ چتی من نگرانزیعز- 
 خوامینم- 
  کنم ھمون کارو بکنمکاریپگاه؟بگو چ- 
 دونمینم- 
 کنھی قبول ممیاری کم فشار بھیاگھ دوتامون - 
 خوام؟ینم- 
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 ؟یخوای نمی؟؟چی چیعنی- 
 تونمی نمگھی منمن دالدیم- 
 ؟؟یتونی نمیچ- اخم کرده بود 
  رو حرف بابام حرف بزنمخوامی نمیعنی نمتونمگھیمن د-دستاشو تو ھم گره کرد 
 پگاه؟- شد و تو چشماش زل زدکی بھش نزدالدیم 
 سرش یی بالترسمی من مالدیکشممی خجالت مضھمنی بابام قلبش مرالدیم- انداختنییسرشو پا 
 دوباره دلشو بشکونمبابامھ خوامی بشھنمشی طورخوامیستمنمی تو روش باتونمی نمالدیادمیب
 خوامی واقعا نمیعنی تونمیالدنمیم
 ؟منی پس خودمو خودت چ؟پگاهی من چ؟پسیگی می چیفھمی؟می چیعنی-  بلند بودالدی میصدا 

 ھ؟پگاه حرفات مسخرس نای یخوای می بفھمھ تو چدی کنمباشی راضتونمیتنھا نم
  رفت مسخرس؟مارستانی تحت بی بابام تا روالدیمسخرس؟م-  خودشم باال رفتیصدا 
 شھ؟ی می من و تو چفیتکل- 
 دونمینم- 
  تادونمی بگو نمگھی بار دھی- 
  دوبارهیخوای؟می نھ تا چ؟؟بگویتا چ- 
 پگاه؟- دی دادش از جا پریبا صدا 
 - 
 ؟بھمی ھمھ ادم؟تو حرف نزننی جلو اسمیمن تنھا وا- ومدی مالدی و تند می نفساس عصبیصدا 

 ؟یزنی مشی خودتو بھ اب و اتی واسھ کی تو دارخوادی دختر تو رو نمنی اگنینم
 دوننیھمھ م- 
  نکنی پشتمو خالدونن؟ھا؟پگاهی میھمھ چ- 
 کنمی نمی بخدا خالالدیم- 
 ؟ی بگو چقد منو دوست دارینیپگاه راست و حس- 
 یلیخ- 
 می کنی تا باباتو راضایپس پا بھ پام ب- 
 شھینم- 
 ؟یخوای نمای شھینم-داد زد 
  رو حرفش حرف بزنمقول دادمونمی نمگھیمن د- 
 ی پام بمونیبھ منم قول داد- 
 قول دادم پات بمونمسر قولمم ھستم- 
  داره؟ی ادهی چھ فای کنی پشتمو خالیسیپام وا- 
  کنیبامو راض من بخوام؟خودت بای ھر چیگیمگھ نم- 
  حرف اخرتھ؟نیا- 
 اره حرف اول و اخرم- 
  کنمشی عقب تا من راضینیشی تو مینی- 
 امی جلو ھم نمی ولنمیشیعقب نم- 
  حساب کردمیخاک بر سر من کھ رو ک- 
  شدم بخاطر توکی ھمھ کوچنی خاک بر سر من کھ ارینخ- 
 خونتون میای بکنمی می رو راضی منو من عمو علنیبب!بسھ پگاھبسھ-دی کشی پوف کالفھ االدیم 

 کنمی مکاری چنینببی اونجا تو ساکت بشی بھ جون خودتبھ موال علیولیخواستگار
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 ؟یکنی مدیتھد- 
  کنرشی تفسی دوس داریھر جور- 
 روشن کرد و با نوی پگاه سرجاتماشنیبش-دی از جا پرالدی بشھبا داد مادهی رو گرفت تا پرهیدستگ 

 یکنی با قھر میکنی مھی گرای می حرف بزنمیای مادتای بدت می بچھ اگمیمیبچھ ا- کردسرعت حرکت
 ی منو تحمل کنی بچھ بازیستیمجبور ن- 
 تا اخر ی عمو علشی پرمی خونھ مرسونمتی نگومیچیپگاه ھ!سیھ- دیکشی میی النای ماشنیاز ب 

 ینی ساکت بشی داده پگاھخدات داده شب خواستگارمخداتیھفتھ خونتون
  طرفخود خاک بر سرم وسطھی طرفتو ھی منگنھبابام نی منو نزار بالدیم-بغض کرد 
 کنھمن تورو نذاشتم وسط ھی گرفتھ گرادی کنمفقطی مکارتی چنی کن ببھیگر-زدی ھنوز داد مالدیم 

 مال شیسختی واسھ باھم بودنمون توقع دارم تو ھم تالش کنکنمی اگھ من تالش مگمیمنگنھ فقط م
  نھ؟ای یخوای توھم منو مخوامتی بفھمن اگھ من مدیجفتمونھمنم غرور دارم پگاه ھمھ با

 
  

 سرشو باال تونستی بودنمنی سنگی حسابکردجوی می دستش بازی توی بود و با چاقونیی پاسرش
 دهی اومده بودن دم در دی تر بشھوقتی و عصباننھی ببی عمو علدیترسی نگاش کنھ مارهیب

 شده بود با ی خواستنیحسابی مشکی بود با جوراب شلواردهی پوشی کوتاھیون نارنجبودشساراف
 و بھ ارهی جمع رو شکوند و باعث شد بتونھ سرشو باال بنی سکوت سنگامانش فرشمیاون موھا

 میوردی نینیری دست گل و شی فاطامرزهیراستش ما بھ احترام مادر خداب- پگاه نگاه کنھ
بعدشم !نی پرومیستی کھ نبھیغر- بھش انداخت و رو بھ مامانش ادامھ دادی نگاه کوتاھیعمو عل 

 میامشب قراره فقط حرف بزن
درستھجلسھ - پاش تا ارومش کنھی کنارش نشستھ بود دستشو گذاشت رودباباشی کشیپوف کالفھ ا 

  ھم باشننای بابا و عمو ادی باشھ بعدا بایاصل کار
 تا بعدچرا میارھحاال امشب خودمون حرف بزن-ت گرفت رو دسوهی بلند شد و ظرف میخالھ فاط 
 دی بخوروهیومد؟می نعادیم
 خودمون میستی نبھی ما کھ غری فاطنیبش- گرفتیمامانش بلند شد وظرفو ازدست خالھ فاط 

  اومدن تاراحت بودی تا لحظھ ادبچمی نعادی گفت ممفرھادیداریبرم
  اخھ؟ومدی کجا معادیممی کرد فقط حرف بزندی امشب تاکیعل- 
 پگاه نگاه کرداروم بدون حرف نبھی کردیکار خوب- بھش کردی دوباره نگاه کوتاھیعمو عل 

 حرف زدنشونھمون روز رفتھ بود نی ماه گذشتھ بود از اخرکی بودحدود نیینشستھ بود و سرش پا
 ختھی پگاه اعصابشو بھم ری حرفای حرف زدن نبود ولی برای خوبی شرکت جایتوی عمو علشیپ

 از عمو ری بھ غی ھر کسکرداگھی بھش زده بود کھ تا عمر داشت فراموش نمییرفا حیعمو علبود
 تونستی خودشو پگاه دستش بود نمندهی و ای زندگی جواب بدھولی چھ جوردونستی بود میعل

 عمو ی حرفای اورادی پگاه گفتھ بود حرفش حرف باباشھبا نکھی بزنھمخصوصا اییحرف نا بھ جا
 نبض دار درد گرفتدستاشو مشت کردھنوز تی ھاش از عصبانقھیشق  داغ شد و کلش دوبارهیعل

 ی توی عمو علادشھی بھش گفتھ بود نامردی زبونی با زبون بی عمو علی بود چھ جورادشی
 دنبال ی کھ دست دختر منو گرفتی مردیلی خیفکر کرد:چشماش زل زده بود و بھش گفتھ بود

 گھی دی حرفایوکل! من پگاه رو بدم بھتینی بببخوا: و اونور؟بھش گفتھ بودنوری ایخودت کشوند
 بزنھانقدر گفتھ بود تا شی االن بلند شھ کل خونھ رو اتنی داشت ھمنوی اتی قابلشونیاداوریکھ با 

 کرده بود دی حرف زدن برن خونشونتاکی پگاه برای کرده بود بعد امتحانای رو راضیعمو عل
 مدتنرفتھ نی سراغ پگاه بره تو ادی بود نباکرده ی حرف زدنتھدی فقط براستی نیمراسم خواستگار
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 ستادهی ای انقدر اضافھ کاری ندھسخت بود ولیبودپا رو دلش گذاشتھ بود تا بھونھ دست عمو عل
 مدت تموم بشھدوباره بھ پگاه نگاه کردسرشو باال اورده بود و چشم تو چشم بودنپگاه نیبود بود تا ا

 ی اگھ خبر داشتپوزخنددھعمرای کشی چھ خفتدونستیم بارش کرده؟ییزای باباش چھ چدونستیم
 ی حرفایمجبور بود واسھ داشتن پگاه ھمھ " ھم فکر نکنم واست مھم باشھیبدون" لبش اومدیرو
 کھ امشب اگھ پگاه کردی فکر منی بھ اادھمشی تحمل کنھ و صداشم درنگرانوی و درشت دزیر

 گھی دادی و پشتشو درنخوادشی نگھ مهھقسم خورده بود اگھ امشب پگا تمومگھیساکت بمونھ د
 کردی شدنو تحمل مری شدن و تحقکی پگاه سخت بودخواستنش سخت ترکوچکنھنداشتنیتمومش م

 پگاه باھاش باشھ تا ده اداگھی کھ پگاه پا بھ پاش بی فقط بھ شرطکردی اگھ الزم بود التماسم میحت
 کھ پگاه باشھاگھ ی بھ شرطشنفتیم  حرفای از ھمھ دنکشھی رو مایسالم طول بکشھ منت تمام دن

 نباشھاگھ ساکت باشھتمومھ
  
  
 تو ای بالدیم- نگران از پشت سرشو جلو اورددمامانشی محکم کشوی و ترمز دستستادی خونھ ایجلو 

 مامان؟
 - 
 با بار اول جواب یشکیباباجان ھ!الدی مایب- دستش کھ رو دنده بود گذاشتیباباش دستشو رو 

 میری اوضاع اروم بشھ باز مھبزاری ھنوز عصبانیرھعلیگینم
 سی ندنیدردم نھ شن-دی فرمون کوبیبا دست ازادش رو 
  مامان جان؟ھا؟ھیپس چ- 
 امی حامدو مشی پرمی خونھمن مدیشما بر-  بگھدادیغرورش اجازه نم 
  
  
 و گلوش سوختسرش داغ دی باال کشوی روشن دستش روشن کرد و بطرگاری با سشوی بعدگاریس 

 دنوی نوشی پاش نگاه کردبطرنیی کوه بھ پای بوداز باالنی بودچشماش سنگنیشده بوددلش سنگ
 ی رو سرش خراب شده بودحتای امشب کھ دنی وقت اھل مست کردن نبودحتچینھییپرت کرد پا

 ھی پگاه فقط خواستامشبی مدنی امشب کھ دلش مردونھ باری کرده بودحتیعرفت میامشب کھ پگاه ب
خرد شده بودھمون لحظھ شکستھ بودھمون لحظھ تموم شده " بابام بگھیھر چ"جملھ گفتھ بود

 بھ پگاه نگاه نکرده گھی بھ خودش بوددی پوزخندشتری بھ پگاه بیبودبنظرش طرح لبخند عمو عل
ستنش گفتھ  کرده بوداز خوای حرف زده بودعذرخواھیسی رودروانبودتا قبل از حرف پگاه بدو

 کھ پگاه نی بود نظرشوھمدهی کھ باباش از پگاه پرسنیھمیبوداعتراف کرده بود کارش اشتباه بود ول
 نباش حرف بزن کھ بگوساکتی اھی قضنی طرف اھیعمو تو ! پگاه:در جواب باباش کھ گفتھ بود

 گھی ساکت شده بوددگھی بابام بگھدی بود و گفتھ بود ھر چھیدزد  نگاشوپگاهی نشمونیفردا روز پش
 گفتن نداشتغرورش شکستھ بودبھ پگاه گفتھ بود غرورشو نشکونھبھش ی برایحرف نزده بودحرف

 خراب کرده بود ھمھ زوی نکنھبھش گفتھ بود خردش نکنھپگاه ھمھ چیگفتھ بود پشتشو خال
 دیلرزیکوه نشستھ بودسردش بودداشت از سرما م ی شب بودتنھا باالمھی نمی سھ و نزوساعتیچ
 نی اولی کھ برای بود کھ بارھا با پگاه اومده بودھمون کوھی ھمون کوھنجای رفتن نداشتاالی خیول

 ادی جا گفتھ بود دوسش دارھفرنی کھ پگاه بارھا بارھا ھمی بودھمون کوھدهیبار پگاه رو بوس
  دوستی کردن پشت من بود؟ھمھ ی داشتنت خالت قدر بود پگاه؟ کل دوسنیدوست داشتنت ھم:زد

 با تمام وجود داد یکی تاری پرت کرد توی ھمھ بود؟دست کرد سنگیداشتنت خرد کردن من جلو
  دوست داشتنت درد داره پگاهیچقدر دوست داشتنت کم بود پگاھچقدر کم:زد
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 ددادی اومدلرزی گونھ اش و باد سردی روختیگلوش سوختدلش سوختچشماش سوختاشکش ر 
 مونمی نمگھی تمومھ پگاھدگھید:زد

  
 ی بررمی بستم رو خودم از مرز تقدچشمامو

 ی بررمیمی بار منی خودتایدونی منکھیبا ا 
  شممی تصمنیچشمامو بستم رو خودممغلوب ا 
  شممی وقتشھ تسلنھی نردنمی عمر جنگکی 
 یری بن بست مبھیری شم از دست ممیتسل 
 شھی اوار مشھی تکرار مامیدلتنگ 
 شمی موونھیشمدیبا فکر تو ھمخونھ م 
  نگو از مقصدت تا من نرم دنبال تویزیچ 
  بپرسم حالتوی بدماز کیاما بگو وقت 
  کم کم نگاه کن تو خودتویی تنھایاواره ا 
  وا کن رو خودتچشماتوی بربندمیچشمامو م 
  
 
  
 و دیلرزی سرما بھ خودش مومدازی مسجد می اذون از بلندگوی صداومدی منیی از کوه پایوقت 

  داشت حتما بھ عمو فرشاد زنگ بزنھمیتصم
  
  

 ی تند کرد و از دانشگاه خارج شدبھ دور و بر نگاه کرد خبردپای لرزبشی جی دوباره توشیگوش
  تو؟ییکجا-  بار جواب دادنی زنگ خورداشینبوددوباره گوش

  واست بد شھنھی نبی کسستادمگفتمی ایی باالابونی خ؟تویدیچرا جواب نم- 
  تر سوارم کنکی نزدای بام؟خبیھمھ راه ب نیا-پا تند کرد 
  ندارمنی ماشایب- 
  شده؟ی چنتیماش- 
  بودرگاهیتعم- 
 یگرفتی رو میکی نیخب ماش- 
 نمی ببای زود بیزنیپگاه چقدر حرف م- 
  اومدمیشعوری بیلیخ- 
  
 وقت بود یلیکردندخی می پارک نشستھ بود و زل زده بود بھ بچھ ھا کھ فوتبال بازکمتی نیرو 

 بغلش ی توی بھونھ اھی ساکت شده بودھر شب بھ یلی روزا خنیپرھامو پارک نبرده بودپرھام ا
 گداشتھ بودکنارش نشست و ری سالھ ھم تاث٦ پسرک ی خونھ روی روزا تنش و فشار تونیدایخوابیم

 وقت چی سبز خمارش نگاه کردچرا ھی دراز کرد پشت سرشسرشو برگردوند و بھ چشماودستش
 شتری نھ بقی بودواسھ خودشم شده بود رفالدی مکی فابرقی رفشھی بودحامد ھمدهی حامدو ندی رونیا

 ی حامدنی نبودای وقت حامد جدچیذاشتھی سر بھ سرش مشھی بودھمطونی شوخ و ششھینھ کمترھم
 تازه کشف شده بود واسشازش چشم گرفتحامد دستشو زدی باھاش حرف مشت ساعت دامیکھ ن

 پگاه؟- زدی زانوش ضربھ میبرداشت و رو
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 - شمشادا افتاده بودنی بود کھ بی توپ فوتبالیچشمش پ 
 ؟ی حرف بزنیخوای من؟نمزیعز- 
 - 
 پگاه؟- 
 شدبھ خودم کھ اومدم ی چدونمینم- کردی گلوش داشت خفش می تویزی چھیاز شمشادا چشم برنداشت 

 کھ چشمم دنبالش بود بازم ین ھمون بودناشم واسھ می وقت نبودشولچی ھالدی بودمالدی مشیدلم پ
 و سھ ابان تا تھش برو ستی بگمی و سھ ابان تا صبح خوابم نبردحامد مستی بودشب قبل بیلیخ

 الدی می جونم پرھامھ ولکردمنی با ھمھ فرق مالدی جنس دوست داشتن ممھحامدی روز زندگنیربھت
 قول داد منو واسھ ستممردونھی رابطھ ننی اول گفتم ادم ایجونم بودنش با پرھام فرق دارھروزا

 رفتنو دی قیخوای گفتم منو ملی رفتن دارھحامد ھمون اواالی خدونسمی مخوادحامدیتموم عمرش م
 بابات بفھمھ یفھمی ابروم رفتدل بابام و مامانم شکستممنی ببگھمنوی حرف رفتنش نبود دحامدبزن

 ؟حامدی چیعنی یرفتی می ابری بابات بفھمھ دو سال زیفھمی؟می چیعنی یاون دختر خوبھ نبود
 محامدی سال سومو شروع کنمی خواستالدی ماه نشد کھ با م٦ کدومتون؟حامد ھنوز چی ھدیکنیدرک نم

  راه نفسش باز شدختی کھ ررھاشکشی داره مدالیم
 کنمی بھ موال درک مفھممیم- شدکشیحامد نزد 
  نکن؟ی لجبازیگی میپس چرا االن اومد- 
  غرورشو واسھ تو گذاشت وسطالدیھ؟می غرور مرد چیدونی من تو مزیاخھ عز- 
  من با بابام بد کردموردم؟حامدی دل بابامو بدست مدیبابام بودحامد نبا- 
 ؟ی چالدیم- 
 بھش گفتم منو نزار وسط- 
  گفتھ؟الدی بھ مای بابات چیدونی مپگاهی وسط بودی نخوایتو بخوا- 
  گفتھ؟یچ-برگشت بھش نگاه کرد 
  تحمل کرده واسھ خاطر تودهی شنزای چیلی خالدیگفتھفقط بدون م ی چستیمھم ن- 
 رهی مکنھیاالن داره ولم م- دستشو جلو دھنش گداشت تا صداش بلند نشھ 
  ی تو بھش بگزمیپگاه عز- 
 رفتیاگھ من مھم بودم نم- ستادینذاشت حرفشو کامل بزنھ اشکشو پاک کردو بلند شد وا 
 کنھی می داره چھ غلطفھمھی نمھی نفھم لج کردھاالن عصبانی کھیلج کردھمرد-ستادیحامد ا 
 - 
 پگاه؟- 
  مھمھ؟الدی غرور مرفتفقطی خردم نکناگھ بودم نمنی از اشتری حامدبگھی دستمی نستممھمیمن مھم ن- 
 گھی اگھ رفت دشعوری بی دختره ناخھی مردشور خودتونو غرورتونو ببرنجفتتون احمقیا - 

 دیشی ممونی من فردا جفتتون پشزیز عسپگاهیبرگشت تو کارش ن
 لحظھ ھم دست از ھی الدی میشدچشمای مادی سرش فری توالدی نداشتاسم مستادنیپاھاش توان ا 

 شھی ھمالدی نکنھمھی گرششی نبود کھ پبھی غررختحامدی نشستاشکاش مکمتی نیداشترویسرش برنم
 بگو رتوی تو جلوشو بگگفتی اومد خونموناونم منی خالھ پروروزید- عادی حامد مثل مگفتیم

 فکر رفتن بوداالنم شھی ھمالدی مرفتحامدی کھ نمخواستی حامداگھ مخوادی منو نمگھی دالدینرھم
 رهی دادم دستش داره می بھونھ خوبگشتمنمیدنبال بھونھ م

 اشاره از ھی فقط منتظر کنھپگاهی مکاری داره چدونھیبخدا خودشم نم!پگاه- حامد کنارش نشست 
  بھشی خشک شد تو زنگ بزنی چشمش بھ گوششناسمی مقمویتوئھمن رف
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 درست نشھ یبھش گفتم بھ بابام فول دادمبھش گفتم قسم خوردم تا ھمھ چ-دیمالیدستاشو محکم بھم م 
 ھمھ گذشتھ زنگ نزدھحامد نی بھم زنگ بزنھاالدیباھاش نباشمحامد من خطمو عوض نکردم کھ م

 ی من انتخاب کردمصداشمیی دستشویقول خودش کاش کھ بیخبرشو دارم خونھ رو فروختھخونھ ا
  بلند شداش ھیگر

 ی نکنبخدا داره لجبازھی گرزمیپگاه؟عز-دشی کشواشیحامد دستشو گرفت بھ مقعنھ اش و - 
  نکنھی خودم نوکرتم گرخرھبخدای خونھ بھتر مھیکنھیم
  منو زدهدی قیعنیخونھ رو کھ فروخت - بوددهی امونشو برھیگر 
 خورهی حالت از خونھ بھم میپگاه خانم خودت گفت- 
 مشوی تصمالدی؟میگی چرا بھم دروغ ممحامدی من اون لحظھ عصباندونستی مدونستخودشیم- 

 گفت خونھ رو کردخالھی اومدھاگھ دو دل بود انقدر زود کاراشو نمزاشی وگفتی منیگرفتھخالھ پرو
  کنھھیفروختھ کھ وامشو تصف

  برگردهنونھی نمگھی اگھ رفت دالدی مرھپگاهی نرونمیپگاه بخدا منتطر تو بگ- 
 چرا؟-  چشماشری زدیصاف نشستدستشو کش 
 رهی میداره قاچاق- 
 ھا؟-داد زد 
  بابای؟ایدونسیچتھ تو؟نم!سیھ- 
 حامد؟- 
 رهی می قاچاقشوی بقرهی تا فرانسھ راحت می کھ فکر کنی حامد نھ اونجورزیعز- 
 ھ؟جان من؟خطرناک- 
 نھ بخدانھ بھ جون خودتو اون- 
 اد؟ی نمگھی دیگیپس چرا م- 
 شھی بره پناھنده مینجوریچون ا- 
 خب؟- 
 رانی برگرده اتونھی تا پنج سال نمنھیپگاه قانونش ا- 
 ره؟ی نمیچرا قانون-اشکش دوباره راه افتاد 
 چون خرھچون نفھمھچون احمق افسار پاره کرده صبر نداره عموش کارشو درست کنھ- 
 من یگی می تو برو باھاش حرف بزن ھا؟چیگی می تا تھش رفتھچینیبیم-  کردھی بلند گریبا صدا 

  بودم؟؟الدی می زندگی باشھ؟حامدمن واقعا کجاگھیبگم نرو اون م
  
  

 خانواده عمو ارسالن ی رو نداشتھمھ بودند حتی شلوغنی ای جمع شلوغ خونھ نگاه کردحوصلھ بھ
 قلبش بودو ی کھ از صبح روی ساعت دردی نبودندبھ ساعت نگاه کردعقربھ ھانای ایفقط عمو عل

 ھاش بلند شد و سمت اتاقش رفتدرو یی بوداز کنار پسر دادهی درد نفسشو برنی کردنداشتریب
 سرش گذاشتھوا ری رو زی بزرگ رنگی ھاسندکوی اتاق دراز کشدادکفی محی رو ترجیکیبستتار

 شماره مکث کردقبل از ی دراورد و روشوی نفس بکشھگوشتونستی ھم خودش نمدی بودشانیسنگ
 شدرمزشو وارد کرددوماه بود مسکن درد قلبش شی گوشی دستش شمارو لمس کنھ وارد گالرنکھیا

 بودبھ عکس ھا شی گوشی رونشیزتری کال از عزسی مھیچشم انتطار   عکسا بوددوماه بودنیھم
 گوشش بودعکس ی خنده ھاش توی با انگشت شصتش لمس کردصدادصورتشویخندی شدمرهیخ

 نفس ھاش کنار گوشش یدندصدایخندی دستاشو دور گردنش حلقھ کرده بود از پشتھر دو میبعد
 یا اب از موھکردندھنوزی می اب بازایدر  با ماھان و پرھام بود وسطیھنوز گرم بودعکس بعد



 88 

 رخش بوداخم کرده بود پشت فرمون نشستھ بودصداش می از نی بعددعکسیچکی فرش مییخرما
 حوض ی لبھ ی دوتامونعکس بعدمیشی جوون مرگ مشھی حواسم پرت مری عکس نگالدیم:ومدیم

  زده بودومدولبخندیگردش نشستھ بودموھاش باز بودباد م
 ستادهی درگاه در ای توونشی گری شدمامانش با چشمازی خمی قفل کرد و نشوی در گوشیبا صدا 

 الد؟یم- بود
 جانم مامان؟- نشست 
 - 
 یدستاشو باز کردمامانش طرفش اومدبغلش کردمحکم دستاشو دورش حلقھ کرد گذاشت جلو 
 بوداز لباش معلوم ستادهی درگاه در ای بود توعادی بشھچشمش بھ مسی از اشک مامانش خراھنشیپ

 کھ؟ی داداش کوچچتھ- بود بغض داره
 ھی گریکردصدای ھر دو تاشونو بغل معادی درو بست و سمتش اومد دستشو انداخت دورشمعادیم 
 کنھدو بار ھی حاضر نبود گرگھی دی شده بودولشتری اش بنھی بلند شدخودشم بغض داشتدرد سعادیم

 ی بھ بھانھ ستتونی اگھ می کرده بود بھ خودش قول داده بود بھ بار سوم نرسھحتھی پگاه گریبرا
  کنھھی خانواده اش گری برایلتنگد
 مامانشدوست ی پاھای گذاشتھ بود رورختسرشوی اشک مصدایمامانش نشستھ بود کف اتاقش و ب 

 شی گوشنی اسکری روشی و اسم زندگچھی اتاق بپی توزلی اھنگ ای االن صدانیداشت ھم
 ی سرشو گذاشتھ بود روعادی باشھمیکی اومد پگاه مجبورش کرده بود زنگخورشون ادشیباشھ

 تپل ی اون دستای دستای االن دوست داره جادونستی بودداداشش مرفتھپاھاش و دستاشو محکم گ
 داداش بزرگش بغض کردھبغض کرده از نبودن دونستی دستاش بود؟می پگاه تویو کوچولو

  بغض کرده از رفتن و دل کندن؟دونستی پگاھمی محلیپگاھبغض کرده از ب
 دامن کردپرھامی مھی بود و مامانشو بغل کرده بود و گرستادهی نگاه کرد دم در ایفاطبھ خالھ  

 و ادی بگھ نرھپگاه بادوی بادپگاهیمامانشو محکم گرفتھ بودحواسش بھ پشت سرش بود کھ پگاه ب
  ترکی و پرھام بودندنزدی نبود فقط خالھ فاطی خبری رفتن نداشتھ باشھولی برای خودش دلگھید

 سالم-رفت
  دردت بھ جونمالدیم- مامانشو ول کرد طرفش پا تند کردمحکم بغلش کردیخالھ فاط 
 ی زن اغوشش مثل پگاه نبودبونی زن مادر عشقش بودانی حلقھ کردای فاطیدستشو دور خال 

 کمرش گذاشت ی بوددستشو رومعرفتشی عشق باداوری بی زن عجنی ایعطرش عطر پگاه نبودول
  معرفتھبھ خودت نرفتھ خالھی ببیخالھ دخترت عج- بغض داشت

نگو خالھپگام - دی بوسشویشونی دستاش گرفت و پنی ازش جدا شدوصورتشو محکم بیخالھ فاط 
  بخداسی معرفت نی بچم بالدیداغونھم

 کن درحقشولش یاخواھری مامانمو داشتھ باشیخالھ ھوا-دیلرزی صداش مدی موھاشو بوسیرو 
 اینکن

 با پرھام واسم فرق الدبخدای فدات شم می راحت خالھالھالتیخ-خالھ دوباره محکم بغلش کرد 
 بمونھ الدی تو راه گفت کاش ممی بخدااومدی دوست نداره بری باباتعلشی پستادهی ارونی بیعلیندار

 نی فرھاد و پروشیخجالت زده نشم پ
 ی پرھامو گرفتبھ چشماش نگاه کردچشمایزانوش نشستدستا ی زداز خالھ جدا شد رویلبخند تلخ 

-دی موھاشو بوسی دوباره خم شد و رووردی شدطاقت ندبلندیپگاه بودسرشو خم کرد و چشماشو بوس
 بارش کرده بودحاال ی بدیحرفای نداشت از عمو علنھی داخلسمت در رفتکادی بی بگم عمو علرمیم

 دخترش بودناموسش بوددلش فقط از یزم پدر بودابرو بای ولدی نفھمیشکی ھداددرستھی محق بھش
  پگاه گرفتھ بودیمعرفتیب
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 دهی فاچی اب خوردھی بطرکازی تاریلی بود خکی نگاه کردتاررونیکمربند شو بستاز پنجره بھ ب 
 نگاه شی گوشنھی اورد بھ عکس پس زمرونی بشویکردگوشی نداشت ھنوز بغض داشت خفش میا

 ی بود کسدهی ترسپگاهیی بودرفتھ بودند باغ دو تاادشی بوداون روزو خوب ادشیکردپگاه خواب بود
 کالس و ی کھ پگاه بھ بھانھ ی چھار ساعتکردسھی خودش فقط بھ بودن پگاه فکر میلبفھمھ و

 انداز انداختھ بودند تا پگاه ری بزرگ زی درخت گوجھ باغری ھمراش باشھزتونستی بودن مرونیب
 بدن پگاه رو بی عجی بودشھنوز داغدهی بودبوسدهی بغلش دراز کشی بخورھتوری دل سھیبتونھ 

 راھنی دو پکردھری تو بغلش خوابش برده بودپگاه ذوق ست کردن لباسشونو موم بودبعدش ارادشی
 و ی بود واسھ پگاه نارنجی خودش بنفش و زرشکراھنی بودندچارخونھ پدهیچارخونھ پوش

 ی سر پگاه بود توری تو بغلش خوابش برده بود ازش عکس گرفتھ بوددستاش کھ زیقرمزوقت
 ھی موھاش بودسرشو تکی بود ھنوز تودهی وسط باغ چاز  کھ پگاهیعکس معلوم بوداون گل زرد

 بلند شدگوشش گرفتدستاشو مشت مای ھواپیومدوقتی ممای مھماندار ھواپیصدایداد بھ صندل
  گوشش بودی پگاه توی خنده ھایدصدای چشمش چکیکردچشماشو بستاشک از گوشھ 

  
  دلبانھی غروب غری اسالم

  طلوع سحرگاه رفتنیسالم ا 
  یی جدای غم لحظھ ھایسالم ا 

  روشنی شعر شبھای اخداحافظ
  عاشقانھی قصھ یخدافظ ا 
  روشن عشقی ابیخدافظ ا 
  عطر شعر شبانھیخداحافظ ا 
 شھی ھمنی ھمنشیخدافظ ا 
  داغ بر دل نشستھیخداحافط ا 
  منی مانده بی ایمانیتو تنھا نم 
  خستھی بھ دلھاسپارمیتو را م 
  مھتابینای بھ مسپارمیتو را م 
 ای بھ دامان درسپارمیتو را م 
   اگر شب شکستھنمیاگر شب نش 

  فردایای بھ روسپارمی را متو
  تو را تا نسوزدسپارمیبھ شب م 
 ردی تو را تا نمسپارمیبھ دل م 
  ر چشمھ واژه از غم نخشکداگ 

 ردی صدا را نگنی روزگار ااگر
  برگ و بار دل منیخداحافظ ا 
 شھی سار ھمھی سایخدافظ ا 
  اگر زرد ماندمیاگر سبز رفت 
 شھی نو بھار ھمیخداحافظ ا 
  

 شیگی حوصلی وبشی باعث خوابالودگی بھاری دانشگاه نشستھ بودھوای محوطھ ی چمن ھایرو
 داری نداشت کھ فردا صبح از خواب بیلی فردا بوددلری درگکندفکرشی دستاش چمنا رو مشدبایم
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 امشب نفسش قطغ بشھدوست داشت بھ فردا اصال نرسھفردا نی نشھھمداری بدادی محی ترجشتریبشھب
 بود کھ ھر ی ماھھی کرده بود ری گلوش گی توی بغض بزرگھی نبودنجای االدی و مبود الدیتولد م

 از ھمون کرددرستی عادت مدنی سخت نفس کشنی داشت بھ اگھیشددی نفسش ازاد نمدکری میکار
 کرده بود نتونستھ بود ی کھ ھر کاری براش سخت شده بودھمون شبدنی رفت نفس کشالی کھ میشب

 بھش زنگ بزنھ الدی برھاون شب خونھ مونده بود منتظر بود مالدی بدرقھ مواسھ نایھمراه مامانش ا
 ی بھ چشماستادی اومده بودندوسط سالن انای شب بود کھ مامانش امھی نکی حدود رھساعتیبگھ نم

 گھیندیرفت؟مامانش سرشو تکون داده بودھم- بوددهی کلمھ پرسھیسرخ مامانش نگاه کرد فقط 
 کردن رو فراموش کرده بوداون شب تا صبح ی زندگگھیرفتھ بودد ادشی دنیراحت نفس کش

 از دیکشی باباش خجالت نمی جلوگھی بوددختھیبود و اشک ر مامانش گذاشتھ ی پایسرشو رو
 بود دهیخواسمشدیبابا من دوسش داشتمبابا من م-  ھاش داد زده بودھی بگھوسط گرالدیخواستن م
 مامانش ی پای نشستھ بودتا خود صبح سرشو روتاقش زانو خم شده بودو کنار در ایباباش رو

 ی قراری ھاشاز بیگفتھ بوداز شکستن دلشاز دلتنگگداشتھ بود و دردودل کرده بوداز خواستنش 
 راه اون بوده مھی نقی رفنکھی ولش کرده و رفتھانکھی گفتھ بود اشتری بالدی می معرفتیھاشاما از ب

 بودگفتھ بود ھمھ نگفتھ ھاشو گفتھ بود دهی نترسگھی بوددھنھ خودشباباشم بودباباشم ھمون جا نشست
 کرده ھی گرنی خالھ پروی اروم نشده بودفردا عصرش با مامانش رفتھ بود خونشونپا بھ پایول

 دهی تخت خوابنی ھمی روالدی تا صبح میی اومد چھ شباادشی بود دهی دراز کشالدی تخت میبودرو
 شب تا صبحا قبض تلفن نی بخاطر ھمشونی دوستلیوال اومد اادشیبود و باھاش حرف زده بود

 شھی ھمالدی اومده بود مادشی بخرنی اومد مجبور شدن خط اعتبارادشی اومده بودجفتشون چقدر
 فرودگاه چشم ی تا توالدی بھش گفتھ بود معادی ماونروزی تخت بودی کاش االن کنارم روگفتیم

سالم -ستادی اشک چشمشو گرفت و اکردی مش کھ صدای عرفان نظریانتظار اومدنش بودھبا صدا
 یانیخانم ک

 سالم- نداشتی ادهی فایسرفھ کرد تا صداش باز بشھ ول 
 ؟ی نظری اقانی داشتیامر- بھ چشماش زل زده بودیعرفان نظر 
 کھ باھاتون صحبت ی درمورد ھمون موضوعیانیبلھخانم ک-کردیھنوز بھ چشماش نگاه م 

  شماره منزل رو؟دیکنیکردملطف م
 ی ارشد رشتھ ی بود دانشجودرشونی گریظر بودگفتھ بود بھشعرفان نادشی نییسرشو انداخت پا 

 مقدمھ گفتھ ی ھم برندچقدری کھ خانوادش تماس بگخوادیخودشونقبال گفتھ بود شماره خونشونو م
 من قبال ھم گفتم-بود و پگاه ھول کرده بود

 بد رهی خانواده ھامون صورت بگنی بیی اشناھی اگھ کنمی فکر مینولی فصد ازدواج ندارنیبلھ گفت- 
 رندی اصرار دارم مادرم حتما تماس بگسمنین
 موھاش نگاه کرد بلند دندبھیخندی چشماش نگاه کرد نمزدبھیسرشو باال اورد بھش نگاه کردلبخند م 

 و پر پشت بودند
  
  
 بھ ی جدیادی داشتبرعکس شوھرش کھ زی پوش رو بھ روش نگاه کردلبخند مھربونکیبھ خانم ش 

 باباش نگاه گفتبھی مندشی ای و با تسلط از برنامھ ھاحیصر نگاه کرد ی عرفان نطرومدبھینظر م
 ی توالدی مامانش بوداسم می لب ھای روی لبخند کمرنگدادطرحیکرد با لبخند بھ حرفاش گوش م

 نشستھ بوداونم خوب حرف زده بوداز خواستن و عالقش گفتھ نجای شب ھمشداونی مرارسرش تک
 زده شویشگی ھمعطری مشکنی بود با شلوار جدهی پوشی نفتی ابراھنی کرده بودپیبودعذرخواھ

 گفتھ بود ی وقتادشھیومدی بھش می بلندتر ولشھی صورتش از ھمشیبودموھاش کوتاه بودند و تھ ر
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 شھی نگاه کردمثل ھمی بشقابشبھ عرفان نظری دستشو پرت کرده بود تویچاقو  بابام بگھیھر چ
 نداره و بھ خاطر اصرارش االن ی بھش عالقھ ادونستی بااعتماد بھ نفسمشھی پوشمثل ھمکیش
 اماده شده بودگفتھ بود اماده اس دنی نھ شنی از غرورش زده بود و بھ قول خودش براینجاستولیا

  کنھلھ کھ نھ رو بادیانقدر ب
  
 

 از حد شی و فرزاد بنوی می خنده ھای شده بودندصدارهی دو بھ روبرو خعادھری بود کنار منشستھ
 ی خوشبختیچھ خانواده -دی کشی پوفعادیبلند بودم

 کھ یشی تھ رنی اش با اافھی زل زد قمرخشی ندبھیکشی پوف مالدیسرشو برگردوند سمتش مثل م 
 ھی تر شده بودسرشو برگردوند سمت دستاش مشت شده بودند اصال شبھی شبالدیگداشتھ بود بھ م

 رو نای ای شور زندگالدیچقدر من و م-  و فرزاد نگاه کردنوی و بھ مدی کشی نبودنداھالدی میدستا
 میزد

 پگاه؟- 
 ھا؟- 
 ؟یدیچرا جوابشو نم- 
 عاد؟یم- 
 جانم؟- 
 ازش برام بگو- 
 ؟ی لجبازسیپگاه؟بس ن- 
 گذره؟یکارش خوبھ؟بھش سخت نم- 
 خوبھ- 
 ورپولھی لگفتیمامان م- 
 ھووم- 
 تنھا؟- 
 تنھا- 
 - 
 مونمی پشگھیپگاه جوابشو بدھھمش بھ مامان م- 
  برگردهتونھی نمگھید- 
 پرسھیھمش از تو م- 
 ابیی اومده بودنددو تاالدی با می روزھی اونطرف باغ نگاه کردیبرگشت بھ درخت گوجھ باغ 

 بودندھنوز عکساشو داشتھمھ دهی بودندخوابدهی کرده بودندجوجھ کباب درست کرده بودندخندیباز
  رفتیدلم شکست وقت- عکساشو داشتچشمش پر شدی
 ی بغض داشتداداشم بد بغضیومدی بودماون شب کھ ندهی شکست بخدامن تاال بغضشو ندالدمیم- 

 داشت
 زی برھاون پشت کرد بھ ھمھ چخواستی داشت؟می ادهی فاومدمیم- 
 شیخوای نمگھیفکر کرد د- 
 جونم بھ جونش بستھ بوده- 
 س؟ی نگھید- 
 - 
 پگاه؟- 
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 کنھ؟ی میچھ فرق- 
 گردمی پگاه بخواد برمگفتی مامان مکنھبھی فرق مالدیواسھ م- 
 رهی دیلیعادخی مرهید- نداشتالدی می بھ چشمای شباھتچیبھ چشماش زل زدھ 
 سین- 
 شھی وقت دلم باھاش صاف نمچی ھگھیشھدی باھاش صاف نمگھیدلم د- 
 شھی میبخوا- 
  بد کردیلیبد کرد در حقمخ- 
  
  
 زی دستشو با دستمال محکم تمنوی بھ شلوارشمدیمالی مفشویماھان کنارش نشستھ بود و دست کث 

  شلوار پگاه لک افتادنینکن مامانبب- کرد
 نجا؟؟ی تک و تنھا ای نشستھی تو باغچمی کم بچرخھی میپاشو بر-دی دستشو کشنیام 
 ؟یای باھام م برم تھ باغخوامیپگاه م-  شو گرفتگھی با لبخند دست دنیخالھ پرو 
 اره- 
  تو ھمای پاشو بیفاط- 
 دستشو نی قابل تحمل تر بودخالھ پرونجای گرم تابستون ایرفتھوای راه منیوسط مامانشو خالھ پرو 

  ھا؟یی سھ تامی مسافرت برھی نیای بگمیم-گرفت
 دونمینم-  زدیلبخند کمرنگ 
  مشھد؟میبر-مامانش دستشو انداخت دور شونھ اش 
 دونمینم- 
 گمی بھت بگمجلو مامانت میزی چھی خوامیپگاه؟خالھ؟م-  بھ دستش دادیکی فشار کوچنیخالھ پرو 

 دلش بی تو کشور غرگھبچمی از تو مزنھی ھر دفعھ کھ زنگ مالدیم! زترھپگاهیکھ از خواھرم عز
 دلت ھنوز پگاهی تو خودتھمشی شدساکتی اب شددمی مدت جلو چشام دنی کھ رفتھامونھیخونھبخدا پش

 الده؟یش میپ
 - 
 شھ؟ھا؟ی می داره جدی انگاررھگفتی و مادی میلی ختی پسره ھم دانشگاھنیپگاھمامانت گفت ا- 
 -دستاشو مشت کرد 
 عادیزنھمی داره بال بال مای بچمو روشن کناون سر دنفیخالھ؟من مادرم تو رو خدا تکل! پگاه- 
 پگاه بخواد گھی میشھولی خواستگارتو گفتبچم اروم قرار ندارھبرگرده واسش بد مھی قضشعوریب

 گردمیبرم
 - 
 پگاه بھ خاطر من جواب تلفناشو بدھباشھ؟- 
 تونمینم- نگاه کردنی خالھ پروسی خیبھ چشما 
 رم؟یچرا عز- 
 من بگم خوامی تنھا نبودمنم مقصر بودمخالھ نمالدی مرھمقصری شدن دمونی خالھواسھ پشرهید- 

  واسھ ھمھ بھترهینجوریبرگرده واسش دردسر شھخالھ بزار زمان بگذرھا
  
  

 نی زمفشوی و کستادی در سالن اکدمی تاری و باز کرد و وارد خونھ شدخونھ گرم بود ولدر
 و پرت کرد وسط سالنکمربندشو دی کشرونی از سر بورشوی کاناپھپلیگذاشتکاپشنشو پرت کرد رو
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 پوش دی پاش نگاه کرد سفری زیابونای خدبھیباری مستادبرفی بزرگ سالن ای پنجره یباز کردجلو
 یلی نبود راه افتاد سمت اشپزخونھخبشی جی دراورد فندک توگاروی پالتوش پاکت سبیج بودنداز

 نبود اب بخورھگازو رو روشن کرد زی تموانی لھی یشلوغ و درھم بودپر از ظرف نشستھ بود حت
 گرفت و از یقی باھاش روشن کرد و گازو خاموش کردپک عمگارویکردس نگاه شی ابیبھ شعلھ ھا

 سردرد نی از ادی اب شاری ابو باز کرد و سرشو کرد زریخچال اب خوردشی رونی اب بیبطر
 برداشت و سرشو خشک نی زمی از روورشوی افتاد سمت سالنپلدراهیخالص بشھبھ خودش لرز

  بستدچشماشوی کشگاری و سدی کاناپھ دراز کشیکردرو
 دیدی بودواضح نمستادهی نشستھ بودچشم دوختھ بود بھ پگاه کھ وسط اب اھی انداز کنار بقری زیرو 

 ویکی کوچی بادقی داشتن قاکی با پمپ کوچی و عمو علکردباباشی می و فرزاد اب بازنوی مبایول
 و زردی بادقیا شدقکی ھوا تارنی زود باشزدی بود و غر مستادهی سرش ای باالعادیکردمیباد م

 غی سوار بشھپگاه جخواستی معادیستادمی پگاه ارفتکناری منوی گرفتھ بود سمت پگاه و معادیھمراه م
 کمرشو نیدامیپری منیی پگاه باال و پاقی قای رو بلند کرد و گذاشت رونوی اول منفرزاد مزدیم

 دست ونی گرفت و جلوتر رفتمقوی بھ قازونی ظناب اوعادی نشوندشمقی قایگرفت بلندش کرد و رو
 قی پشت سر قادی رو کھ دعادی مرموز مدلبخندیخندی بلند مزدپگاهی مغیفرزاد و گرفتھ بود و ج

 بازم ی پگاه شنا بلده ولدونستی و پگاه افتادن تو ابمنوی برعکس کردندمقوی و فرزاد قاعادی مھویرفت
 دور ردنشدستشوشو انداختھ بود دور گ دسترونپگاهی بدشی اب کشری پا تند کرد و از زدسمتشیترس

 ی اب بود و دستش کھ دور کمر پگاه بود کسریکمر پگاه حلقھ کردخوب بود کھ تا کمرش ز
 ای اب درنکھی و فرزاد از اعادی زدن و فحش دادن بھ مغی پگاه کھ جا اومد شروع کرد جدحالیدینم

 شده رزاد فزونھی کھ اونوی پگاھبھ میغای بودخندش گرفتھ بود از جی دھنش عصبانیرفتھ بود تو
 پگاه رو نگاه نی کردامنی امزونھی خودشو اونویدمی بھشون رسنی تو سرش نگاه کردامزدیبود و م

  بچھنیی پاایب- کرد
 نی سر امزدپشتی مغی ھنوز جنوی جلوترمارمشی منی بھ زمرسھیپاش نم- کمر پگاه رو فشار داد 

خوش بھ حال تو : کنار گوشش اروم گفتزدپگاهیغلش لبخند مراه افتاد سمت ساحالز بودن پگاه تو ب
 شد

 نی بزارم زمکشمی خجالت منایجلو بابا ا-دیخندی پگاه نگاه کرد مبھیلیخ- دیخند 
 ننیبی نمادهی زسفاصلھیعمراحواسشون ن- 
 دی لباس عوض کندیجفتتون بر- داد زدتی با عصباننی گذاشت امنی و پگاه رو زمستادی انیکنار ام 
  بوست کنمایالبیخی بی عمو گلیوا-  اش بودنھی سریبھ پگاه نگاه کرد اب تا ز 
 الزم نکرده-  خندش گرفتھ بودنمیدامیخند 
 شعورایرمبیمن م- زدغی جنویم 
 اب بود تا ی از صبح تورپگاهی ھمھ رفتھ بودند دی بوددو سھ روزادشیچشماشو باز کردلبخند زد 

 تونستندی ازش گرفتھ بودنمیواشکی عکس ی کلادشھیوردشی مرونی بھ زور بیشب کھ عمو عل
 و بھ تنش سھی لباسش خی باھم حرف بزنندمجبور بود بھش اس بده کھ وقتادی زگرانی دیجلو
 کردی مشی و عصبانزاشتی ھم محل نمادپگاهین رونی بدهیچسب

 ی مسافر کھ منو در من شکستی ایتو کھ بود 
 ی زنده ھستشھی اما در دل من تو ھمیرفت 
  اواره بمونمدی باادتی کھ بھ یتو کھ بود 
  باد شبگرد برم و از تو بخونمیپا بھ پا 
 نوی بودندماری نی امکردندبای می فوتبال اونجا بازنی زمیدتویچشماشو بسترفتھ بودند تخت جمش 

 کھ زدی دروازه بھش پاس دادفرزاد داد می زدجلوبلی درعادی منی دروازھامیرو گذاشتھ بودند تو
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 شت گرفتھ بود دختره دااخندشی بھ من گل نزنالدیم-  نزاره گل بخورنپگاه خودشو مظلوم کردپگاه
 یزنی تو چرا نمالدی تو بچھ؟میگی میچ-  سمتش پگاه رفتنیستادامیکردایخرش م

 نی امکنھی مھیاگھ بھش گل بزنم کھ گر- 
 الدیھومنزن م- کردنییپگاه سرشو باال و پا 
  دل عموشھزی عزنی بزناایب-  دست انداخت دور کمر پگاه و بلندش کردنیام 
شرمنده - دی رفت و خندزدجلوی دست و پا منی دروازھپگاه تو بغل امیجلو رفت و توپو اروم زد تو 

  پگاه خانممیشما ھم شد
  بھش نگاه نکرده بودشبگھی بودند ددیدارم واستتا شب کھ تخت جمش- تو سرشدیپگاه با مشت کوب 

 شھ تا صبح باھم ی بود تا پگاه راضدهی ساعت پشت تلفن منت کشکیکھ رفتھ بودند خونشونتا 
 حرف بزنن

 زارهی تو منو اروم نمدنیانتظار د 
 بارهی اما نمبارھبستھی کھ گلومو بستھ اما نمیمثل بغض 
 بلند بلند واسھ ستادمامانشی انوی بود و چشماش پر بودکنار مامانشو مستادهی ایپگاه با چادر مشک 

 حاجتتو شاالی دلت پاکھامام رضا ازمیخالھ پگاه دعا کن عز-  برگشت سمت پگاهکردیھمھ دعا م
 وقت تو رو ازم چی حرم دعا کردم خدا ھیبدھپگاه چشم چرخوند سمتشبعدا بھش گفتھ بود تو

  دعا رو کرده بودنی خودشم ھمادشھیرھینگ
  ربودهیی کھ چشامو برق تنھایچھ نشست 
  از سحر نداشتم اگھ داشتم از تو بودهیمچش 
  بار غم غربتری کھ شکستم زیچھ نشست 
  مھنتی شوقمپرم از قصھ ی از نغمھ یخال 
 داد بھ پنجرھتمام تنش از ھی تکشویشونیدپیباریبلند شد و رفت سمت پنجره ھنوز برف با شدت م 

 پا برھنھ ایخی ی ھاشھیش بده بھ ھی دوست داشت سرشو تکشھی اومد پگاه ھمادشیدی لرزشیسرد
 بودبھ ادی از اندازه زشی بدنش بی بود کھ دمانی بخاطر ادی کف خونھ راه برھشاخی پارکت یرو
  داغیلی داغ بودخشھی نگاه کرد پگاه ھماشدست

 گم شدم تو شھر ظلمت 
 ستی تو شبام نییرد پا 
   ھق ھق منیبا صدا 

 ستی اشنا ننجای ایکس
  ی اسمونی صدایا 

 دمی از ھر چھ شنپرم
  رفتذی پر کششدیکاش م 
  با تو بودنیبھ ھوا 
 و سوم ابان ستی شکمشفردا بی جمع کرد تودپاھاشویباریکنار پنجره نشست ھنوز برف با شدت م 

 بود
 زارهی تو منو اروم نمدنیانتظار د 
 براهی کھ گلومو بستھ اما نمیمثل بغض 
  

 کوبوند نوی بغل ماشی نھی بود کھ متوجھ نشد ایخال ی پارک کرد انقدر ھواسش بھ اون جانویماش
 ی بودند روختھی رخی اب ھی بودانگار ختھی دلش ردنشی چشم برداره ازشبا دتونستیوارنمیبھ د

  قرمزشو برداشتی کرد بارونددستیباری اواربارون نم نم منی زده بود از اخی ان کیسرشکمرش 



 95 

  بارونی صداشنومیباز م 
  چشمامو ارومبندمیم 
  دل داغونھیمنمو  
 ادی تو رو از برمی نمی وایا 
  بود کھ افتادیاتفاق 
 خوادیدل من باز تو رو م 
 شی گوشومدبھی میلی خدشی تنش بودبھ پوست سفتی اتاق پرو بھ خودش نگاه کردفی نھی ایتو 

 یلیچھ خوشکلھپگاه بخرشخ- بودستادهی اومدنگار در ارونی و از اتاق پرو بدینگاه کردپوف کش
 ادیبھت م

 خوب نشون یلی کمرشو خیکی دوباره نگاه کرد و کمربندشو محکمتر کردباری نھی ایخودشو تو 
  اصالرهی نمفھی ضعالدنتیھومخودمم دوسش دارمعکس گرفتم فرستادم واسھ م-  لبخند زددادیم
  نداره؟ی فای وانجایفھای ضعشھیاره نت ھمراه ھم- 
  بزار بپرسماقا مسعود؟دونمینم- مغازهشخونیراه افتاد سمت پ 
  خوبھ؟یلی کھ خنیجانم؟اندازه بود؟ا- 
 ادی بخاطر رنگش خوشش نالدی مکنمیاره خوبھفقط فکر م- 
  بزن بپرس ازشغھزنگی کم جھیاره بھ نظر منم - 
 د؟ی نداری فای وارھشمای نمفھیعکسشو فرستادم نت ھمرام ضع- 
  بگھیزی چکنھی غلط مالدی ببرمنوینھ راستشھم-زدیبھ پشت سرش بود و لبخند ممسعود چشمش  
 سرشو از پشت جلو اورد و الدی زدمغی دور کمرش حلقھ شد و جی دستھیتا اومد حرف بزنھ  

  داش مسعود خودم؟اجالتا منظورت کھ من نبودم؟احوالیابرومونو برد!سییھ-دی بوسقشویشق
 کھ الدیبھ دور برش نگاه کرد بھ جز خودشون چھرتا دوتا دخترم بودند سرشو برگردوندبھ دست م 

 کھ کرد ی با نگار احوال پرسالدی دور کمرش بودمالدی مگھیتو دست مسعود بود نگاه کرددست د
 سی نرونی دارھمناسب بی رنگ جلفیلی خنیارایپگاه بدون چونھ درش ب-برگشت سمتش و اخم کرد

 اصال
 باھام یرسی نمی کار داری کھ گفتگھتویخوبھ د- دستش کھ دور کمرش بودیدستشو گداشت رو 
 ؟یایب
 چوندمیکارمو پ- کرد و ھمراه خودش کشوندش سمت اتاق پروی از نگار و مسعود عدرخواھالدیم 

 اریاومدمبرو درش ب
خوبھ -دی بوسعی سرالدوی می و گونھ ستادی نوک پاش ای نبودند رودی دیبھ دوربرش نگاه کرد تو 
  من؟جون من؟گھجونید
 ھولش داد داخل و درو بستبھ عی سمت انبار تھ مغازه وسردی دور و برشو نگاه کرد دستشو کشالیم 

 کھ جلو اومد و از الدی بزرگ بودسر میکای بود و شلوغ پر از پالستکیدور برش نگاه کرد تار
 نگار و مسعوداالن شی پی ابرومو بردالدی؟میکنی مکاریچ- دی عقب کشدی شالش گوششو بوسیباز

 کنن؟ی فکر میش خودشون چیپ
 نجای امی کھ اومددنیند!سیھ-دی بوسعی دوباره جلو اومد ولبشو سرالدیم 
  رفتالدابرومینکن م-  رونیروشو برگردوند کھ بره ب 
 خوامتینچم-دیدستشو کش 
  بخرم؟نوی ایزاریکوفتم-خندش گرفت 
 نچ- 
 الدیم- 
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 نچ- 
 ؟یحاال چ- دشی بوسعیسر 
 نچ-چشماشو بست و لبشو جلو برد 
 حاال؟-دشیدوباره بوس 
 کم بود- 
 حاال-  تری طوالننباریدشایدوباره بوس 
 تو یکی من زنگ بزنم بھ مسعود بگم ما تا ھینظرت چ-  چشماشو باز کرد زل زد تو چشماشالدیم 

  حساب کنم؟نجای رو با اجاره ای باروننی پول ارونی بمی برمبعدشیساعت تو انبارت کار دار
 قبول- دیخند 
 واقعا؟- 
 اره قبول- رفترونی در انبارو باز کرد و بعیسر 
 ھی شھر مھموننی اھتویھوا باز بارون 
 یستیھنیرونیدلم رو بھ و 
 تنم سردھحالم بده 
  شب کھ بارون زدهنیتو ا 
 یستی زدھنخیحاال کھ قلبم  
 بافت کوتاه و ی روالدوی می ھی قرمز ھدی شد و اشک چشمشو پاک کردبارونادهی پنیاز ماش 

 بلھ نگار؟-  زنگ خورد صداش گرفتھ بودبشی تو جشی افتادگوشدراهی پوششینازک مشک
 ؟ییکجا- 
  مشت خاکھی ازش نمونده جز یچی کردنھستخرابشینگار خونمون ن- 
 شت؟ی پامی نکن بتیپگاه خودتو اد- 
  تنھا باشمخوامینھم- دومینم نم بارون م 
 پگاه خدا بزرگھ- 
  سر ھردومونی باالاخدای اون سر دنالدینجاممیارھبزرگھمن ا- 
 ام؟یب- 
 نھ- 
 گرفتیعرفان سراغتو م- 
 دیباریدستاشو مشت کرد و چشماشو بستھنوز بارون نم نم م 
 زهی عشق لبرھیزھییبارونھپا 
 سھی کوچھ سکھ خھی 
 چھیپیعطر تو م 
 بد میفتیعمھ بزار راه ب- دی بلند خندزدی مغی نشستھ بود و جوپی تی روعادی وسط خودشو منویم 

 گوشمونو کر بکن
  شمادهی پخوامیمن م- 
 وبا سرعت یری سرازی کشوند تووپوی تعادی اشاره کردمعادی رو گرفت و بھ منویمحکم کمر م 

 برفا پخش ی روییونھ شد و سھ تا واروپی تدندی کھ رسنییزدپای مغی جنوی رفتنھمراه منییسمت پا
 ییمن برم دستشو- رفتنوی نگاه کردسمت مالدیشدندبرفارو تکوند و بھ اخم م

 ام؟یھمرات ب- 
 رم؟ی بگدیخوری میی برمچادیمنم با-  خودشو وسط انداختعی سرالدیم 
  کوتاسیلی المصبت خی پالتونیپگاه ا- دستشو گرفتالدی کھ دور شدند منیھم 
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 دهی سوز میلی شده؟خن؟زخمی ببالدیم-  گونشی رودیدستشو کش 
  نپوششگھی گفتم؟دی چیدینھ نشدھشن- با دقت نگاش کردالدیم 
 دهیسوز م-  لپشی رودیدستشو کش 
  
 نکی عالدی بود با لبخند جلو رفت و دستشو گرفتمستادهی منتظرش االدی اومد مرونی بییاز دستشو 

 ؟ی کجا اوردتو رژ لب از- برداشت و بھش نگاه کردشویافتاب
  دونھ داشتمھی شلوارم بیتو ج- دیخند 
 از دست تو- 
  ضد افتاب بزنمدین؟بای تو ماشمی برالدیم- 
 بتی تو جیزاشتیاونم م- 
 نی طرف ماشمی بگو رفتنی بزن بھ عمو امشدزنگیجاش نم- 
  
 رهی بھش خالدیکردمی جلو ضد افتابو رو صورتش پخش می نھی ای نشستھ بود و تونی ماشیتو 

 ھا؟- انداختیشده بودبھش نگاه کوتاھ
 ادیخوابم م- 
 وا؟- 
 واال- دی پاھاش و شکمشو بوسیخم شد وسرشو گذاشت رو 
 ادی مھوی یکینکن - 
 ادی نمگھید- رو زدیدستشو بلند کرد قفل مرکز 
  تنھا بودشھی تو نممبای پاشو برالدیم- 
نکن -  بزور عقب برددشسرشوی و سرشو خم کرد و بوسدی دست بلند کرد و شالشو کشالدیم 
 شھی ناراحت منیمامی برایالدبیم
 بھ خودش نگاه نھی ای بھمتودی زد و درو محکم کوبرونی بنی بلند شد و از ماشتی با عصبانالدیم 

 الد؟یالد؟میم-دیی رفتدنبالش دورونی بعیکرد و سر
 ؟یفھمیپگاه خستھ شدمم-برگشت سمتش 
 از دست من؟- ستادیا 
  کم منو درک کنھیرینخ-  سرش فشار داد کالشو روسالدیم 
 تو ھم منو درک کن- 
 ای بری خواسیی دستشوھیپگاه؟- ھر دو رو برگرشتندنی امی عصبانیپگاه من با صدا- 
 یلی خسوختمبرفیاومدم ضد افتاب بزنمداشتم م- و دستشو دور بازوش حلقھ کردنی ظرف امدیدو 

 سوزونھیبد ادمو م
 ؟یای مگھ نمالدیباشھم-  ھنوز اخم داشتنیام 
 نی بخوابم تو ماشخوامی مکنھینھ سرم درد م- کرده بودی بھش نگاه کرداخم بدالدیبرگشت سمت م 

 تا دو الدی خوش گدشتھ بودمی رفتھ بودندجاشون تنگ بود ولالدی منی با ماشستھمھی بودند پرفتھ
 الدی کنھمی رو ببوسھ تا اشتالدی بوداخرش مجبور شده بود بعد دو روز منیروز باھاش سرسنگ
 شمی خر مدنتیبھش گفتھ بود با بوس

 زدی ضربھ مشھی فرمون برداشت و بھ حامد نگاه کرد کھ بھ شیسرشو از رو 
 پگاه انقدر خودتو ازار نده-  بھ داشبرد زدی ضربھ ایحامد عصب 
 نجام؟ی ایدیاز کجا فھم- 
 نگار بھم زنگ زد- 
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  بود؟نگار؟شماره تو رو از کجا اورده- 
 اون روزا کھ نگرانت بودم ازش گرفتم- 
 انقدر حالش بد بود کھ ھمھ رو نگران کرده الدی رفتن ملی بود اواادشی فرمون زدی رویضربھ ا 

 ھر روز نی باباشخالھ پروی و حتھمامانشی خبرھی بود دهی ھم فھمنی امی ادحتعیبودندنگارنداحامدم
ازش خوشت - بار دم دانشگاه و باھاش حرف زده بودھی فرھاد اومده بود زدعمویبھش زنگ م

 اد؟یم
 ؟یاز ک- 
 نگار؟- 
 دیشا- 
 ھیدختر خوشکل- 
 خوشکلھ- 
 ھیدختر خوب- 
 خوبھ- 
  ولم کردی گفت ولزای چیلیمخی من خوشکلم من دختر خوبگفتی مالدمیم-سرشو فرمون گذاشت 
 زمیپگاه؟عز- 
  دادامی بھم پشبید- 
 - 
 دی کھ با عشق ساختمش واستبرو شای من برو خونمونھمون حونھ ای جانوشتھ بود پگاه فردا- 
 برج خوانی معلومھ مشی خونھ رو خراب کردناز گود بردارنی چقدر عاشقتمحامد اومدمببادی بادتی

  و سوم ابان درد دارهستی چقدربمحامدی مثل امروز شروع کردشیبسازنحامد سھ سال پ
 ھی شھر مھموننی تو اھیھوا باز بارون 
 یستی نھیرونیدلم رو بھ و 
 تنم سرده حالم بده 
  شب کھ بارون زدهنیتو ا 
 یستی زده نخیحاال کھ قلبم  
 حالم بده 
 بارون زده 
  
  
 عطر ی در قابلمھ رو برداشت بوستادی ژلھ ھا لبخند زدسر گاز ادنی رو باز کرد و با دخچالیدر  

 بود ستادهی اششی ارازی منھی ای خوب جا افتاده بودجلودخورشتشیچی خونھ پی تویقورمھ سبز
 بلندش ی موھای کف دستشو موھاشو چنگ زدحاال فرھاختیموھاش ھنوز نم داشت ژل ر

 دی شو محکم کشی دوست داشترژلب نارنجینجوری کرده بود ااهی سودندچشماشوخوشکل تر شده ب
 نی از اشتری شدبریباس کوتاش درگ پشت لپی لباش و برق لبو زد روشلبخند زددوباره با زیرو
 لباسش دست ی معلوم بودروپورشی گدی سفری لباس زنھی باال بکشتشبشتشو کرد بھ اتونستینم

 زاشتی اگھ باز مومدموھاشوی کھ کرده بود میشی بھ ارادشی سفاھنری پی رنگارنگ رویدگلھایکش
 از کمد دشوی پاشنھ تخت سفی عروسکگرفتکفشی باال بکشھ متونستی لباسشو کھ نمپی زیرو

الو - دی سمت سالن دوشی زنگ گوشی صداشدبای ست مدشی لباس سفی نھی با زمدیبرداشت و پوش
 مامان؟

 پگاه غذات خوب شد؟- 
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 اره ماماننگران نباش- لبخند زد 
 ؟ی خوبیمن نگران حالتممطمئن- 
خوشکلشو با اون  کھ مردش کمک کرده بود اون لباس عروس دکلتھ یخندش گرفتسھ روز از شب 
 بھ بھانھ زشی بھ مامانش بگھ ھنوز دوماد عزشدی گذشتھ بودروش نمارهی پشت کمرش دربیپورایگ
 خوبم مامان بخدا خوبم-  نکردهی اماده شدن دخترش کاری
  نصف شبی زنگ بزنحتی داشتیشتھمشکلی دورت بگردمدلم پیالھ- 
 تا رفتی نمشی پادی زکردی بودبھ قول خودش امادش می اگھی دزیلبشو گاز گرفتنصفھ شبا برنامھ چ 

 باشھ چشم-عادت کنھ
 ومده؟یھنوز ن- 
 ادی مری داشت گفت دی کارھینھ امشب -  بودمیبھ ساعت نگاه کرد نھ و ن 
  تو خونھ؟یترسیباشھ تنھا کھ نم- 
 یمامان خانم من بزرگ شدم کھ شوھرم داد- 
 یدیترسی از شب تنھا موندن مشھی تو ھمادی مادمیپگاه تا -دیمامانش خند 
  کجاست؟باھاش حرف بزنم؟ترسمپرھامی نمگھید- 
 رهیگی تورو می ھمش بھونھ رونبچمی اومد بردش بنیام- 
 مامان من برم؟-  در لبخند زدی تودی چرخش کلیمن قربونش برمبا صدا- 
 اومد؟- 
 اره- 
  مامان حالت بد شد بھم زنگ بزنمن مامانتم خجالت نداره کھزمپگاهیباشھ عز- 
باشھ مامان سالم بابارو برسونپرھامم -  ش گرم شدرهی چارچوب در نگاه کرد با نگاه خیبھ مرد تو 

 ببوس خدافظ
 سالم-  گداشت و سمتش رفتزی می رو رویتوھم سالم برسون خدافظگوش- 
 سالم خوشکل خانم-کردی نگاش مرهیھنوز خ 
 کنمی اماده مزوی ممنیتا دستتو بشور-  لباسشو با دست گرفتیمن کوتاذا 
 دهیچی تو ساختمون پی خوروش سبزیبو- باز کردنشوی استیکتشو دراورد و دکمھ  
 یخدا کنم مزه شو دوست داشتھ باش- لبخند زد 
 حتما خوشمزه اس- دشی فرش کرد خم شد و بوسی موھای شد دستشو الکیبھش نزد 
 چپ مردش گذاشت و خودشو باال ی پای راستشو رویدور گردنش حلقھ کرد پا دستشو دیخند 

 ھوم حتما خوشمزه اسدسرم درست کردم- دشی و بوسدیکش
 خوبھ-دستشو دور کمرش حلقھ کرد و اروم لپشو گاز گرفت 
  لباسمو نتوستم بکشم باالببندشپیز-  و جدا شد پشتشو کرد بھش و موھاشو جمع کرد باالدیخند 
دوست دارم -  دورگھ مردش لبخند زدیش بھ کمرش کھ خورد مور مورش شدبا صدادست مرد 

 بازش کنم
  
 کنار ی اش جمع کرده بودسرشو کرده بود سمت پنجره نھی سری بوددستاشو زدهی شکم خوابیرو 

 تا صداش گرفتی تار کرده بودلبشو گاز مدشوی دکرداشکی شب نگاه میاھیتخت و بھ س
 سرشو چرخوند سمتبھ دهی خوابکردھمونطوری کمر لختشو نوازش می روی داغیاددستایدرن

 ؟یخوب- دی کشترچشماش زل زدمرد خودشو جلو
 ھووم-لبشو گاز گرفت 
 ببخش- 
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تو - روشدی پھن مردشدستشو دراز کرد سمتش و اروم کشنھی سینگاش افتاد بھ رد ناخون رو 
 ببخش

  مشتات نموندهیجا- دیخند 
 ببخشدست خودم نبود-ختیلبشو گاز گرفت و اشکش ر 
  بودمدونمبدیم-دی اش گرفت و بوسنھی سیدستشو از رو 
 ینبود-دیدماغشو باال کش 
  کردم اروم باشمیسع- دستشودیدوباره بوس 
  لوس شدممنیاروم بود- 
 ؟یدرد ندار- و بغلش کرددی جلو کششتری موھاشخودشو بیدستشو ول کرد و دست کرد ال 
 رهیدلم ضعف م-ختیردش و بھمش ر موھاش بلند میدستشو کرد ال 
 می بخورکنمی شامو گرم مرمیم- 
 نروتنھام نزار- دستشو گرفت بغض کرد 
  پر کنم؟زارموانوینم!سیھ-دشیخم شد و بوس 
 ادینھ بدم م- 
  شدهزتری از روز اولش تمبخدایپگاه ده بار اون وانو شست- 
 شھی می جورھی خوامدلمینم- 
 ی ضعف نکنی بخورارمی بیزی چھیبزار - 
  بخورمیزی تو رختخواب چادیبدم م- 
  بخور تا شام گرم شھنیری شزی چھی- 
 خورمی بعد شام مرمی مسکن بھم بدھاول دوش بگھی- 
 باشھ- 
  
  بخوابمخوامیم- و عسل و زعفرون خوردری شبیمسکنو با اون ترک 
  بعد بخوابمیشام بخور- 
  کمھیتو رو خدا - 
 رم؟ی دوش بگھیباشھمن - 
 برو- 
 امی حالت بد بود صدام بزن زود مزارمیدر حمومو باز م- 
 ی توالدی شده بوداسم مادی ھق ھقش بلند شددردش زیختصدای اب حمام کھ اومد اشکش ریصدا 

  کردھی بلند گری اسمشو لب زدبا صدادارومیچیپیتمام ذھنش م
  
 اب شی فر مشکیھا سرش نشستھ بود از مویبا حس نوازش گونھ ش چشماشو باز کرد باال 
 ؟یپگاه خوب-دیچکیم
 می بخوررمشامیبھترمبرم دوش بگ-  فرش بردی موھایدستشو دراز کرد و ال 
 خوادی نمیستیاگھ خوب ن- 
 یخوایم- نگران مردش نگاه کردی گذاشتبھ چشمانی زمی دورشو دم در حمام روینھ برممالفھ - 
 ام؟یب
  رو تختکشمی مزی مالفھ تم؟اومدمیکنینھفقط مالفھ رو جمع م- از درد صورتش جمع شد 
 ؟ی خوبیکشممطمئنیباشھخودم م- 
 ھی کمد اتاق بغلیتو- سرتکون داد 
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  شد صدام بزن باشھ؟تیکنمطوری گرم ماغدارویطولش نده زود ب- 
  
 راه افتاد ھنوز داشکشی کشری دلش تری لحظھ زھیکردی گرم حالشو بھتر مستادابی دوش اریز 

  کردھی بلند گری دوش با صداری جلو چشمش بودزالدیصورت م
  
 بھ نطر دهی شونھ اش انداختصورتش رنگ پری بافت و روسی بلندشو ھمونطور خیموھا 
 ی گشاد نسبتا بلندی شرت صورتی نگاه کردتنھی ای بھ لبش زدبھ لباسش توی صورتومدرژلبیم

 بود دوست نداشت شلوار سی تر بود پاھاش خنیی از باسنش پای کمشی بودبلنددهیپوش
 خچالی ی بودتا کمر تودهی نگاه کرد غذا رو کشزی شدبھ ماشپزخونھ  رفتواردرونیبپوشھھمونظور ب

 ! سھسھ رنگکدوی درست کردیی چھ ژلھ ھانیبب-خم شده بود
 ھیاون کھ روشھ بستن-  نشستزیلبخند زد و پشت م 
 ند خودمخانم ھنرم-دشی گداشت و خم شد بوسزی میظرف ژلھ ھارو رو 
  ساعت چنده؟یدونینم- نداشتدی دیواریبھ سالن نگاه کرد بھ ساعت د 
 زمی ماستپگاه عزی خونھ نجای بامداد استامیساعت دو و ن-بشقاب پر از پلو رو جلوش گذاشت 

 دی دوسش دارم شدممنمیامشب خانم شدھقراره شام بخور
  نھ شامھی سحرنیا- لبخند زدیھنوز درد داشت ول 
 یکنیپگاه خوب بخوربخدا ضعف م-دیت و بوسدستشو گرف 
 باشھ- لبخند زد 
  

 از اشپزخونھ زدصداشی پاشو الک می وسط سالن و ناخونای اشھی شزی می گذاشتھ بود روپاھاشو
 پگاه؟پگاه خانم- ومدیم
 جانم؟- زدومدلبخندی بھ پوستش می رنگ صورتنیبھ دستاش نگاه کرد ا 
  ناھاردیاری بفیتشر-  بوددرست از پشت سرشکیصداش نزد 
  خجالت؟ای می باباناھار بخوریا- 
  مننیری شیبچھ پرو-دی لختشو محکم بوسیاز پشت خم شد روش و شونھ  
  دومھی کشوی توخوره؟سفرهی مزی رو میجوجھ کبابو ک-خودشو لوس کرد 
 دیشھ؟خندی تموم می امروز کایخدا-صداش دور شد 
  
 شدبھشی از لواشک انارش چشماش بستھ مکھی و با ھر تدادی کانتر نشستھ بودپاھاشو تاپ میرو 

  موقعھیبد نگذره - خشک کرددشی سفی و دستشو با رکابدی رو اب کشوانی لنینگاه کرد اخر
 نچدستتو با لباست خشک نکن- 
 یتپل شد- لختشو دندون گرفتی و بازوستادیجلوش ا 
 ریتمام بدنم کبودھانقدر دندون نگ- 
  دارمدوستیمال خودم-دی باال زد و شکمشو محکم و پشت سر ھم بوسدشویخم شد تاپ سف 
نکنمور مورم - و سرشو بلند کرددی کششوی فر مشکی کنار گذاشت دست کرد موھادلواشکویخند 
 شھیم
 زنمیچرا تا بھت دست م-دی شو بوسنھی سی کبودیدستشو دراز کرد بند نازک تاپشو کنار زد و رو 

 یشیکبود م
 دونمینم- دیخند 
  دستمزد منم بدهم؟ی بخوابمیپگاه خستھ شدم بر- 
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 منم مو بھ مو ی خونھ با تو باشھدستورای ھمھ کارالی تعطی بود روزاھ؟قراریدستمزد چ-اخم کرد 
 اجرا بشھ

  انصاف از صبح ھمھ کارارو من کردمی کنم؟بکاری چگھیپگاه د- شدزونی اوافشیق 
 ی کولم کندیبایشی مھی تنبیغر زد-ابروشو باال انداخت 
 یپگاه بخدا تپل شد- 
  کھ گفتمنیھم- 
  تا تخت خواب جانمانکنمی کولت مایب-پشتشو کرد سمتش 
 ادیخوابم نم- کولش و دستاشو دور گردنش حلقھ کردیخودشو انداخت رو 
 مای گفتم از اون بخوابابم؟منیمن گفتم بخواب-راه افتاد سمت اتاق 
  سالن تومینرو تو اتاقبر- شونشو دندون گرفت 
  کاناپھ؟ی کھروسیجاش مھم ن- دیخند 
 ونیزی جلو تلوچھی قالینھ رو-دیموھاشو کش 
  
  
 پشت دستاشو محکم دورش حلقھ کرده دازیدی مدوی غروب خورشی سالن سرخیاز پنجره  

 درد گرفتھ بود دلش ی خواب بودگردنش کمدھنوزیشنی ارومشو کنار گوشش می نفسایبودصدا
 اش حلقھ شده بود نگاه کردنسبت بھ نھی کھ دور سیی کنھبھ دستادارشی تکون بخوره و بومدینم

 از اندازه شی شده بودخودش برهی نور افتاب تری زی بود ولدی سفبودمردشم رهی تیلیپوست بدنش خ
 ی و پھن بوددرست کھ خودش انتخاب نکرده بود ولنی دستش نگاه کرد پرنگی بودبھ حلقھ دیسف
 چشماش نگاه کرد ھنوز دبھی چرخی دورش کمی شل شدن دستاخواستبای بود کھ می ھمونقیدق

  شدگھشبیپاشو د- مردشگوش یخمار خواب بودانگشتشو کرد تو
 ادیاوومھنوز خوابم م-دی گلوشو بوسری دورش محکمتر شد وخم شد زیدستا 
 پاشوحوصلم سر رفت-دی بلند پاشو کشی مردش و موھای پاھای رودیانگشت پاشو کش 
  بخوابموامخینکنم- 
 خشک گھیپاشو د- دیسرشو جلو برد و محکم بازوشو دندون گرفتاخ مردش کھ بلند شد عقب کش 

 نجایشدم ا
 رمیگی منم دندونت می دندون گرفتنتو ترک نکننی کھ ایپگاه تا زمان- دستشو بازکرد 
 یریگی تو محکم مرمیگی مواشی منیکنی میتو نامرد- دیبلند شد و لباساشو پوش 
 حداقل درست لباس یکشی دارھاگھ پرده رو نمدی المصبو بکشپگاه دیصدبار گفتم اون پرده - 

 بپوش
من افتابو دوست - دی سرش کشری از زشویداخری مبل چی وسط سالنو جمع کرد و رویکوسنا 

  اخھ؟کشھی ما سرک می تو خونھ ی افتاب روم باشھکخوابمی میدارمدوست دارم وقت
 ھیپگاه بخدا -  بلند بودی کمدصداشی پا تند کرد سمت پنجره و پرده رو کشدیوشبلند شد و لباساشو پ 

  دارندی ساختمون روبرو داتمامیدی صاحابو کشی بنی اگھیبار د
 ابونی تا اونور خادهیفاصلھ ز-اخم کرد و صداش باال رفت 
 ننتی نبی لباس تو خونھ بچرخینھ اونقدر کھ شما ب-اونم اخم کرد صداش ھنوز بلند بود 
 ھم صداش کرد برنگشتوارد ی وقتی شد پشتشو کرد بھش و راه افتاد سمت اتاقحتشتریاخمش ب 

 تپل شده بودتمام موھاش بھم گفتی بھ خودش نگاه کردراست منھی ایاتاق شد و حولشو برداشتتو
 کی بھش نزددی دنھی ای کرد و چشماش پر شدتودبغضی گردنش دست کشی کبودی بودروختھیر
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چرا چشات پر -  اروم بوددصداشی گردنشو بوسیکمرش حلقھ کرد و کبود  دورشد و دستشو
  ندارم؟ستوی خی طاقت چشمایدونیشد؟ھا؟نم

 انقدر سرم داد نزن-دی شو بوسنھیسمتش برگشت و س 
 من داد زدم؟- پاھاش نشوندشی تخت نشست و رویبغلش کرد و لبھ  
 اره- اش فرو برد وبرد و ھق ھق کردنھی سیسرشو تو 
 یلوس شد-ستشو دور کمرش محکم تر کردد 
 نشدم-دیدماغشو باال کش 
 ؟یدماغتو با من پاک کرد- دیخند 
 نھ- 
 م؟ی بزنی چرخھی رونی بمیبر- 
 ھووم- 
  من؟یحوصلھ ش سر رفتھ جوجو- 
 ھووم- لوس کردشتریخودشو ب 
  ھا؟رونی بمی بعدش برمیری دوش بگھی میبر- 
 رون؟ی بمیتا صبح بمون- 
 میای مروقتیشھدیتا صبح نم- 
 رونی بمی خود صبح بمونشھتایم- 
 اگھ شد باشھ- 
 میشامم نخور- 
 چرا؟- 
  چاق شدمیگیتو م- 
  دوست دارممنیخوشکلتر شد- دشی و محکم بوسدیخند 
 ؟یگیراس م- 
 اره- 
 چقدر خوبھ- 
 ؟یچ- 
  با تویزندگ- 
 پگاه؟- 
 جانم؟- 
  چقدر من دوست دارم- 
 

 ی سرش برداشت و برگشت سمتشبھش پشت کرده بود از ھمون اول شب کھ روری از زدستشو
 ھمون موقع کھ با دازی ھمون موقع کھ عقب کشدشازی کھ بوسی ھمون موقعدازیتخت کنارش خواب

 ی عادت نداره رو پھلودونستیھمون موقع پشتشو کرده بود بھشم"امشب نھ" لرزونش گفتیصدا
 مدت عادت کرده سرشو بزاره نی تو ادونستی نور بخوابھمی نداره توادت عدونستیچپش بخوابھم

 دی شد و شلوارشو پوشکردبلندی اش تا خوابش ببرھامشب داشت عادت ھاشو ترک منھیرو س
 سالن ی پنجره ی اومدحواسش بود در اتاقو نبنده کھ نترسھجلورونیچراغو خاموش کرد از اتاق ب

 بلند ی بستموھاخواستچشماشوی مدنی کشگاریس تا صبح خدلش نھی خواستنھی مگاری سستاددلشیا
 درشت ی ھمون فرای بلندشالی موھای کنار لبشدست کرد الی خنده ھاشاون چال ھایپگاھصدا

 غی موھاشپگاه جی روختی ابو روانیکردلی با اتو صافش مشھی کھ ھمییشھمونایی خرمایموھا
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 اون فرا یپگاه موھاتو صاف نکن دلم ال-ختشونی موھاش و بھم ری دست کرد تودخودشیزدخندیم
 کھ از اون پسر یمی مری حوضش نشستھ بودگلھادکناریچی خونھ پی پگاه توی خنده یرھصدایگ

 گل نرگس واسم الدیم-  اب حوض شناور بودی بود تودهیسرچھارراه پشت چراغ قرمز واسش خر
 کھ دور کمرش یی دستاانفس بانو شما جون بخواھب- دونھ گل برداشت گذاشت کنار گوششھیبخر

 فرش با اون رنگ محشرش جلو چشماش بودکمر لختشو یحلقھ شد چشماشو باز کردبازم موھا
 ی دستاشو باز کرد برگشت سمتشخودشو جا کرد توی کمرشحلقھ ی رودیکشی و گونھ ھاشو مدیبوس

 نیی تا پاشی بودصاف بودبلندیبغلش و دستاشو دور کمرش حلقھ کردبھ موھاش نگاه کردمشک
 من ببخش امشب الدیم- دیلرزی دستاشو محکمتر کردصداش مثل سر شب می دحلقھیرسیگردنشم نم

 حالم خوش نبود
 سرکوب شده بودمھم نبود کھ حالش بھم ازشیمھم بود؟مھم نبود کھ پسش زده بودمھم نبود کھ ن 
ت  دسشی مشکی موھای بوداروم دستاشو باال اوردروزونی بوددستاش ھنوز کنارش اوختھیر

 ھم یی خرمادیشدشای بلندم مدی موھاش فر بشھشای روزهی اب بروانی لھی تونستی مدکاشیکش
 خوب نبودحال خودشم خوب نبودحال م؟؟حالشی بخوابمیبر- اومدلرزونش یبشندوباره صدا

 یلی خوب نبودفقط حال خاطرات گذشتھ خوب بوددستاشو دورش حلقھ کرد و بلندش کردخشیزندگ
 دھنوزی تختکنارش خوابی کردراه افتاد سمت اتاقخوابوندش روخی بدنش ی سردازیلیسبک بودخ

 تو بخواب- رو انداخت روشخواستپتوی مگاریدلش س
 ؟یتو چ- صداش بغض داشت 
 ادیخوابم نم- 
 چرا؟- 
  سالن نشستمیتو بخوابمن تو- 
 سیامشب حالم خوب ن- 
 دونمیم- 
 ؟یناراحت- 
 ؟یاز چ-  کوتاه تر شھیم کوتاه بودنداز ھم خودشی سر خودشموھای رودیدستشو محکم کش 
  نخواستم باھمنکھی امشباز انکھیازاز ا- 
 ھق ھق دختر از ی رفتوارد راھرو کھ شد صدارونی شد و از اتاق برونبلندی برمینھبخواب من م- 

 کاناپھ دراز ی ھاشو بشنوھروھی گری صداخواستی تند کرد سمت سالننمدپای کشیومدپوفیاتاق م
 نپگاهی پھن پالتری گردنش کردزنجری زنجری دستشو گیکی سرش گذاشتاون ری دستشو زھی دیکش

 دپگاهیخندی مدت از خودش جداش نکرده بودچشماشو بستپگاه ھنوز منی تمام ای بودتودهیرواسش خ
 الد؟یم- کردی بازرشی پاھاش نشست و با زنجیرو

 ناز یعنی لوس شدھیعنی  لحن صدا زدنشنی با ادونستیدمیخم شد و محکم گونھ شو بوس 
 الد؟یجون دل م- نازشو بخرھچنگ انداخت دور کمرش بھ خودش فشارش داددی االن بایعنیکنھیم
 گمایم- 
 ایگیم- 
 ھوا گرمھ- دیخند 
 خب؟- 
 موھام بلند شده- 
 خب؟-اخم کرد 
  کوچولو موھامو کوتاه کنم؟ھی کوچولوفقط ھی- دوتا انگشتشو باال اورد 
 حرفشم نزن- دیحم شد و نوک انگشتاشو بوس 
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 چرا؟- 
 چون من عاشق موھاتم-دی موھاش و بو کشیسرشو کرد ال 
 ؟یستیعاشق خودم ن-دی گلوشو بوسریز 
 چرا- نرم گوششو لب زدیاللھ  
  موھامو؟ای ی دوست دارشتریمن و ب-کردی می بازرھنشیانگشتاش با دکمھ پ 
 ھردو-دشیکوتاه بوس 
 واقعا کھ- اشنھی سیرو زد یمشت اروم 
  دوسشون دارمنی توئھواسھ ایموھا-دیمشتشو بوس 
  رنگش کنم؟ای روز کوتاش کنمھیاگھ - 
  وقت نھ رنگشون کن نھ کوتاشون کن باشھ؟چی وقتھچیپگاه ھ- 
 باشھ- 
 قول؟- 
 قول- 
  دختر خوبنیافر- 
  خودم عمرا موھاموکوتاه کنممنیگی می چنمی ببخواستمیم- دیخند 
 رسمی االن حسابتو م؟ھا؟یزاریمنو سرکار م-قلقلکش داد 
 دپگاهییدوی خونھ دنبالش میدتویخندی بلند میدباصدایخندیچشماشو باز کرد و لبخند زدپگاه م 
  بودی پگاه زندگی خنده ھایدصدایخندی مدخودشمیخندیم
  

 روبھ رو ی  مغازهنیتری رو نشستچشمش بھ لباس قرمز کوتاه درون وادهی کنار پکمتی نیرو
 شویشونی تا پدی تر کشنیی دادکاله شو پارونی بنفسشی ولادی رنگ قرمز بھش منیبودمطمئن بود ا

 سال نو ی رو نگاه کردھمھ در تکاپوادهی پی شلوغومدبھی می سرد بودسوز بدرھھوایبگ
 دی خونھ بود بای کھ توی روزا تمام ساعتنی رفتن بھ خونھ نداشتای برایلی ماما بودندسردش بود

 بھ چشمش یلی مغازه نگاه کردلباس قرمز خنیتری شد بھ وکردبلندی تحمل مغاشوی ھا و جھیگر
 جانم مامان؟-  اسم مامانش لبخند زددنی زنگ خوردبا دشیاومده بودگوش

  خوبھ؟ن؟اوضاعی بال مامان جانخوبیجانت ب- 
 ن؟یخداروشکر شما چطور-"اصال"اخم کرد  
 د؟یستیخونھ ن الدیممیماھم خوب- 
 رونمیمن ب- 
 تنھا؟- 
 اره- 
  جواب ندادزنگ زدم اول بھ اون خاموش بودی زنگ زدم خونھ کسیھر چ- 
 حتما خوابھ-اخم کرد 
  شده؟ضی صداش گرفتھ بودمرروزمیچھ موقع خوابھ؟د- 
 دونمینم- دی کشیپوف 
 ن؟ی داریالد؟مشکلیم- 
 نھ- 
 اد؟ی از دست من برنمی کمکفقطیگیخوبھ کھ نم- 
  شدهری کم بھونھ گھی- دی کالھش کشیدستشو رو 
 ایدرکش کنباھاش راه ب- 
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 ن؟ی از اشتریب- 
 ؟یبرو خونھچرا تنھاش گذاشت- 
 ادی نمرونیاصال ب-بھ دوروبرش نگاه کرد 
 الدیتنھاش نزار م- 
  خونھ حاالرمیم-  کرده بودریبھ ساعتش نگاه کردد 
 زدینگرانش شدمھر روز بھم زنگ م- 
 خونھ زنگ رمیم- نداشت ازشی خبررونین شداز ظھر کھ از خونھ زده بود بخودشم نگرا 
 خونھ رو گرفتبازم ی بھ ساعتش نگاه کرددوباره شماره شدی رد متی جمعنی عجلھ از بزنمبایم

 جواب نداد
  
 رونی تنھا بدونستی بودبلند صداش کردھمھ جا رو با عجلھ گشتمکیوارد خونھ شدخونھ تار 

 کردی منیی باال و پاروی دستگی چومدھری اب مفی ضعی اتاق خوابم نبوداز حمام صدایرھتوینم
تو رو - کوبوندی در می نشستمحکم روشیشونی پی رویخی کردعرقی صداش مشدھنوزیدر باز نم

 بود در حمام ی زدچند روزشیشونی پی روشھمحکمیدر باز نم- اومدفشی ضعیخدا جواب بدھصدا
 واری بھ در زددر محکم بھ دی محکم ضربھ اومدی باز کنمصداش ن دروسایعقب وا- مشکل داشت

 یتو از ک-  وان نشستھ بود و خودشو محکم بغل کرده بودجلو رفتیخوردبھش نگاه کردلبھ 
 ؟یینجایا
 یببخشتو- بغلش کردمحکمی اومدری دیلیخ-دیلرزیبھ چشماش نگاه کرد قرمز شده بوددوندوناش م 

 تخت خوابوندش پتو رو محکم دورش ی کرده بودروخی تنش دشتمومی کردبوسدبلندشیلرزیبغلش م
 !سیجونمھ-کردی مھی گرچوندھنوزیپ
  
  

 ی رودی سفی از کنار کاله بافتنشی مشکی خاموشموھاونیزی نگاه کرد زل زده بود بھ تلوبھش
وز  کرده بود پاش ھنجورابمی زده بوددو تا بافت کلفت تنش کرده بود با شلوار بافتنرونیسرش ب

 تا خنک زی می داغو گذاشت روری شوانی بودکنارش نشستلدهیلباش کبود بودرنگ و روش پر
 ھنوز سردتھ؟-  بغلشوبشھگرفتش ت

 -سرتکون داد 
 ؟یزنیباھام حرف نم- دی کاله بوسی از روشویشونیپ 
 - 
 ؟یقھر- دستاشو محکم تر کردیحلقھ  
 - 
 ؟ی کنی کنم اشتکاریچ- دی کشیپوف 
 - 
 نگاه ھی نکنتمیخستھ شدمچت شده؟باھام حرف بزناذ- سرش و چشماشو بستیسرشو گذاشت رو 

 از لج نیھببی شده گرکارتیکنی می بد خلقھمشیگی دردتو بھم نمی اومدھحتمونی بھ سر زندگیکن چ
-دشی ناراحتت کردھبگو چتھ؟بوسی بگو چالدی بزن باھام؟جان محرفی بھ سر خودت اوردیمن چ

 زنجون من حرف ب
  چمھدونمیخودمم نم- کردھیا بھ جادستاشو انداخت دور گردنش و گر بغلش جیتو 
  نکنھیسگریھ-دیکمرشو ماساژ داد و گونھ ھاشو بوس 
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 سرش ی کاناپھلپ تابو بست و با دست چشماشو فشار دادباالی بود رودهیبھش نگاه کرد اروم خواب 
  سر جات بخوابمیپاشو بر-  صداش کردستادارومیا
 دمی خواب بد دشبیم؟دی بخوابنجایھم- بغلش گرفتیبلند شد و نشستپاھاشو تو 
  واسم کھی؟نگفتیچھ خواب-کنارش نشست و دستشو گرفت 
  اصالی باھام حرف نزدی کھ اومدظھرمیصبح کھ خواب بودم رفت- چشماش پر شد 
 ؟ی روزاحاال بگو چھ خوابنیببخشاعصابم خورده ا-دیپشت دستشو بوس 
 ؟یازم خستھ شد-خودشو تو بغلش جا کرد بغض داشت 
 نھ- چشماشو بست 
 الد؟ی بخدامسی دست خودم ندونمحالمیمیشد- 
 جونم؟- شی مشکی موھایدست کرد ال 
 ؟یھنوز دوسم دار- 
 دارم- 
  شدم؟ینجوریچرا ا- 
 ؟ی شدیچھ جور- 
 ارومم ی تو ھست بازم فقطی وقتا دوست دارم ازت دور باشمولی حوصلھ شدمبعضی شدمبیعصب- 
 ! چھ برسھ بھ توادی از خودم بدم محودممیکنیم
  دکتر؟میبر-  بودشی موھاش مشکیھنوز دستش ال 
  شدم؟وونھی دیگی مینی- ھق ھق کرد 
  دکتر بتونھ کمک کنھدیزمشاینھ عز- دیخم شد و سرشو بوس 
  فقطمن فقط دلم تنگھخواممنینم- کردھیبلند گر 
 دونمیم- دستاش مشت شد 
 ؟یمونیپش-  اش بلند بودلبشو گاز گرفتھی گریھنوز صدا 
بخدا نھبخدا -  و بغلش کرددی بھش زل زدمحکم پرسشی خی ساکت شدبلند شد و نشست با چشماھوی 

 ستمی نمونیپش
 دونمیم-چشماشو بست و نفسشو ول کرددستاشو محکم دورش حلقھ کرد 
  
 الد؟یم- شاشی ری رودیکشی بود و دست مدهی بغلش خوابیاروم تو 
 جان؟- 
 دمی ترسرافتادمیتو حموم کھ گ- 
 کنمی نرو حمامفردا قفلشو درست میی تنھای گفتم وقتشھیھم-دشیبوس 
 ی اومدرید- 
  واسم؟ی کنفی خوابتو تعریخواینم-دشیدوباره بوس"لعنت بھ من"از خودش بدش اومد 
  تو بغلتی رو گرفتی دختر موبلندھی دمیخواب د-  اشنھی سی رودیبا مشت کوب 
چرا از اتاق خواب بدت -  زدشلبخندیی خرمای خوشکلشموھای بلندشفرایچشماشو بستپگاه موھا 
 ی اوارمون کردنیاد؟ببیم
 ی اتاق خواب من بودیتو- اشنھی سیدوباره مشت زد تو 
 م؟یکردی مکاریچ- از حرص صداش خنده اش گرفت 
 واسھ من لبخند یھ- و برگردوندکوفتنخندچھ خوششم اومدھروش-دی سرش کوبی مشتشو تونباریا 
 زنھیم
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-  پشت محکم بغلش کردومدازی مرونی بشی کم از اون فاز افسردگھی دداشتی بلند خندیبا صدا 
  ھم باشھیی باشھفر باشھخرمابلندی بزارسی تو ھم کاله گیتونی نداره میکار

 الدیم- زدغیج 
 از دعواھا یدندخبریخندی ماه دوباره مکی جونمامشب بعد از حدود یا-محکم فشارش داد 

 دیکردشای مشی افسردگنی بھ حال ای فکرھی دی ھنوز نگران بودبای نبودولایری از بھونھ گینبودخبر
 شدیبدتر م

  دلم لک زده 
  ارامی عاشقانھ کی یبرا

  امنھی سی رویکھ سرت را بگذار 
  نبودنمی شب ھای از تمام کابوسھایگلھ کن 
  
 

 عقب رفتبھ عکسا نگاه ی کردکمزونی اوواری دی روخی و بھ مدی قاب عکسو دستمال کشنیاخر
 و نوی قسمت خونھ بودپر بود از خاطراتعکس ھمھ بود مامانش باباشپرھاممنی بھترواری دنیکردا

 نی بزرگتری لبخند زدھمھ بودندھمھرونی امی گونھ ھای رژلب قرمزش رویفرزاد و ماھانبھ جا
 شی با گوشنوی عکسو منیکردای مھی بغلش لم داده بود و گری مکث کردتوشتری بواریقاب عکس د

 دی بای بخاطر چدونمی می وقتادیاز خودم بدم م-گفتی اون لحظھ داشت دم گوشش مادشھیگرفتھ بود
 تا شونی عروسدشبی شکم برامدش دست کشی زدرولبخندی کنھی گرینجوری امونیشب عروس

ب ساکت بود با نوازشاش با بوسھ ھاش  کرده بودمردش اون شھی صبح تو بغلش گریکاینزد
 ارومش کرده بود

  
 نی جا بشھی مثل ادم گمیبھت م-ستادی سرش با اخم ای کاناپھ نشست و پاھاشو دراز کردباالیرو 
 بخورم اخم اقامونو- لبخند زد 
 پگاه؟- 
 خورمی بابا نم؟باشھیزنی چرا داد میوا- دیخند 
  بزنمتخوادی دلم میعنی- دادرونینفسشو ب 
 یغلط کرد-اخم کرد 
 کرده بس کھ ی چھ پفنی ببزمنیعز- بغلش و ماساژشون دادیکنارش نشست و پاھاشو گذاشت تو 

 یستادیسرپا ا
 خونھ رو خاک برداشتھ بود- تپلش نگاه کردیموھاشو باز کرد و بھ پاھا 
 نیا نیکشم؟بشیمن نگفتم ظھر کھ اومدم خودم دستمال م-  کردزونیپاھاشو اروم از کاناپھ او 

 ارمیروغننرو ب
  

 کھ مامانش ی نشستھ بود و روغننی زمی روخوردمردشی می بود و تمر ھنددهی کاناپھ خوابیرو
 گنی بھ تو میمرد زندگ- زددلبخندیمالی شکم گرد براماده ش میداده بودو رو

 خانم ھی مونموی اومد فسقل باباشمن مای کھ دنکنمفردای کارو منیپرو نشومن واسھ خاطر خودم ا- 
 چاق با بدن ترک خورد

 یشعوری بیلیخ- با انگشت دماغشو گرفت 
 رهیگی مادینچپگاه حرف بد؟فسقل بابا - دیخند 
 رهیدلم ضعف م- 
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  بده بخوره بچتون خوشکل بشھبی سگفتی م؟؟مامانیخوری مھی چنایا- دیتمرو از دستش کش 
  دوست ندارمبیس-  افتادنیدماغش چ 
  کمرتم بمالمنیپاشو بش- 
 خوادینم- 
 ی شدنمتنبلیپاشو بب- 
  بخورمیزی چھیبزار -بلند شد 
 ؟یخوای مینچیبش- 
  بپوشماری لباس بھیاول برو واسم - 
 گھی بپوش دنویھم- 
 اری خودتو برھنی پھینچ- 
 ی کردی منو روغنیرھنایپگاه تمام پ- 
 گھیبرو د- 
  
 اریبرو رب گوجھ ب-زدی بود و تخم مرغو ھم مستادهیسر گاز ا 
 ؟یکنی تو ھوس مھی چنایا- باز کردخچالویدر  
 خوادیفسقل باباش م- 
 فسقل باباشھ-دیرب گوجھ رو داد دستش و خند 
 بزار تو ارنونمی بخچالیدوغو تو -  ضعف کردشتری کرد از بوش بیرب گوجھ رو با تخم مرغ قاط 

  کھ خشک بشھکروفریما
  روش بخورزی کنجدارو برنیپگاه ا- باز کردخچالویدر  
 ادینگو بدم م-  دادنیماغشو چد- 
  
  ھمسرم دلم سوخت واستایب- دی دستشو گرفت سمتش و خندیلقمھ گنده  
 دست طال-  دھنشیلقمھ رو از دستش گرفت و چپوند تو 
  کم دراز بکشمھی اری شدمبرو بالشتمو بری شکرتسیالھ- دی دوغو سرکشوانیل 
 گھ؟یامر د-ی تھ ظرف تخم مرغدینون دستشو کش 
 گھیبرو د- 
  دارم واستادی بایبزار فسقل بابا دن- 
  جمع کن جون پگاهنارمیبا دھن پر حرف نزنا- 
  
 خورهی تکون مگھدارهی دایب-زدی دست چپشبا تکوناش لبخند می بود رودهیخواب 
  بکارام برسم نھ فسقل باباشکو؟یزارینھ خودت م- شکمشی و دست گداشت رودیکنارش خواب 
 نجایا- شکمشریدستشو گرفت و گذاشت ز 
 خورهی جونمچقدر تکون میا- دیبلند خند 
  بچموی ترسوندواشی- 
  بھ صدام عادت کنھدیبا-دشیمحکم بوس 
 طونھی گفت بھ خودت رفتھ شخورهی تکون میلی خگفتمی داشتم واسھ مامانت مشبید- لبخند زد 
  اروم بودمی بھ تو رفتھمن از بچگگھیراست م- 
 مامانتم گفت- 
 پگاه؟- 
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 جون پگاه؟- 
  باشمشتی پمانتیدوست دارم وقت زا- 
 -اخم کرد 
 یباشھ اخم نکنھرجور تو بخوا- 
 ی ولخوامیمنم م-دشیخم شد و بوس 
  
  
 بود و اخم دهی شکم خوبی بودعرق کرده بودسرشو کرد سمتشروکی جا تاردھمھیاز خواب پر 

 بوداروم از تخت نی سنگیدایکرده بوددستشو دراز کرد و اخمشو باز کردتکون نخوردخوابش ز
 کھ یی باز کرد و لواشکاخچالوی خواستدری ترش مزی چھی رفتدلش رونی اومد و از اتاق بنییپا

 کنار پنجره ی مبل نارنجی رو برداشتروی گوجھ باغی اوردکاسھ رونی بود بکرده مامانش درست
 نرفتھ ادشیبخند زدمردش  کاسھ گوجھ سبزا نگاه کردلومدبھی نگاه کرد بارون مرونیسالن نشستبھ ب
 رهیگیپگاه دلت درد م-  دونھ خورد و چشماشو بستھی روشزهی خشک و نمک بریبود واسش نعنا

 رهیگینچنم- 
  بھ حالت اگھ درد گرفتیوا- 
 ؟یکنی مکاریمثال چ- 
  کنمیمن غلط بکنم کار- دیمحکم گرفتش تو بغل و لباشو بوس 
  تو گلومپرهی مالدینکن م- 
  نمبپرهگھید-رونی بدیگوجھ سبزو با دندون و زبونش از تو دھنش کش 
 من یتو دھن- دیلرزی چارخونشو چنگ زد صداش مراھنی خمارش نگاه کرد و دستاش پیبھ چشما 

 بود
 مگھ بار اولمھ؟-  لباش صداش گرفتھ بودی رودیزبونشو کش 
 نھ-ومدی صداش درنمدی گردش و عطر بدنشو با ولع نفس کشی گودیسرشو کرد تو 
  پگاهوونتمید-ومدی اونم درنمی کرد صدانیی کمرش باال و پایگردنشو لب زد و دستاشو رو 
 خاموش کن چراغو-  چشاشی پا چشماشو باز کرد و دستشو گرفت جلویبا صدا 
 ؟ی چرا نشستیکیتو تار- 
 ینجوریھم-  پاک کردسشوی خیچشما 
 ؟یکنی مھیگر-  تر اومدکینرد 
 ادی از چشام اب مھی چھینھ باباگر- دیخند 
 نجا؟ی ایکنی مکاری چینصف شب- 
 ؟ی شدداریدلم خواست چرا ب-کاسھ و لواشکارو باال اورد 
 یستی ندمی شدمدداریاز دست توتشنم شد ب- دیخند 
 ارمیبرات اب م-  بھ خوردنشون نداشتیلی مگھی باز کرد دخچالویراه افتاد سمت اشپزخونھ و در  
  اب تو رو بخورم؟ی بھ جاشھیم-دی کشازهیش تو بغل و خماز پشت گرفت 
 نچ- دشیسرشو برگردوند و بوس 
 شتریمن ب- دشی تو ھم خشک شدھخم شد و بوسی لبانیبب-  لباشی رودی و دستشو کشستادیصاف ا 

  تو ھسمیار اب تشنھ 
 می بخوابمیبر- دیخند 
 دی کھ خواب از چشمم پرمیبر-دی ابو سرکشیدستشو گرفت و بطر- 
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 رونی کردو نفسشو بی اش بازنھی سی فر کوتاه روی لختش و با موھای نھی سی رودیدستشو کش 
  از داده و ندادت شکرایخدا- داد

  
 عقب مونده رو انجام ی لپ تاب بوداز صبح داشت کارای بود و سرش تودهی تخت خوابیرو

 ازیا بھ کمکت ن من واقعالدیم_ پگاه اخم کردامی پدنی رفتبا دبرهی کنارش وشیدادگوشیم
 ی کھ رودشی بالشت و لب تاپ بستراه افتاد سمت سالن از پشت دری پرت کرد زشویگوش_دارم

-زدی حرف مظی غلیسی انگلیلی نگاه کرد خی نشستھ بودبھ زن مجرونیزی تلوی روبرویکاناپھ 
 گھ؟ی می چیفھمیم
  بھ صورتت؟ی زدھی چنیا-  سرشی بود باالدهیرس 
 - 
 ؟یزنیچرا حرف نم- 
 با خوردی مری کھ شنجوری حرف بزنھکنارش نشستبھ اراد نگاه کرد ھمتونھیبھش اشاره کرد کھ نم 

 دهیپسرم ترس- دی درشت بھ صورت مامانش زل زده بودخندیچشما
 !ھی خدا زن اللم نعمتیا-دی پھلوشبھ اخمش نگاه کرد و بلند خندی تودیبا ارنج محکم کوب 
 بغل باباشھمون ایب-کردی و بھشون نگاه مخوردی نمری شگھید بھ پھلوشاراد دیدوباره ارنجشو کوب 

 کم ھیمامانت -دیخندیی سمت دستشودیی اومدارادو گذاشت تو بغلش و دوشی االرم گوشیموقع صدا
 !خلھ

 ی بلند اراد توی خنده ھایدصدای پاش خوابوندش و شکمشو بوسیوردرویاراد با دھنش صدا درم 
 نامفھوم ی و صداھادیپری منیی نگھش داشتاراد باال و پاستادهی پاش ای کرد و رودبلندشیچیخونھ پ

  اومد جوابشو بدهتاینجوری خوردھنکن اری تازه شالدیم-  پگاه برگشت سمتشغی جی صداوردبایدرم
 درشت شده ی بود و با چشماستادهی حرکت ای پاھاشبھ اراد نگاه کرد کھ بی روختی داغ رزی چھی

 ؟ی کردکاری باباتپدر سگ چی تف تو رویا-کردینگاش م
 دوس داره کھ یلی اخھ؟بچم باباشو خیدیچرا بھ خودت فحش م- و زد پشت گردنشدیپگاه بلند خند 

 ؟ی نھ مامانکنھمگھی مشیروش د
 نوی شکر زبونت باز شد؟تو چرا ایالھ-  پگاه نگاه کرددبھیخندی و مدی پرنییاراد دوباره باال و پا 

 ؟یپوشک نکرد
 صورتم روشن تر الدی کم ازاد باشھمھیمان گفت ھمش پوشکش نکنم بزارم ما-کنارش نشست 

 فتادی چروک مزدمی حرف مدینشده؟جوانھ گندم با ماست زده بودمنبا
 می بچھ رووسط کاروزندگنمی ببری نورتبگزنھی چشامو می روشن شدیلیخ-ارادو ھول داد تو بغلش 
  برم لباس عوض کنمرشی کارت دارمبگای داده بامیپ
  واسشارمی تا شلوار برشیبگ-پگاه بلند شد 
 دارم واستھمون موقع انگشتشو یکنی مھیرو من تخل- خوردیبھ اراد نگاه کردانگشت اشاره شو م 

  لباسشی روختی ری ماست ماننددی سفھیدراورد و ما
 نمپگاه؟ی ببایپگاه ب-داد زد 
 یچتھ تو؟بچمو ترسوند-  با دو اومدھپگاهی گرری دادش اراد زد زیاز صدا 
  کردکاری چنیبب- 
 یکنی منشیی باال و پای خورده ھری نکنحقتھ تازه شھیجانم مامان گر- ارادو ازش گرفت 
 دی حمام بودماباز بامصبحیبدھکارم شد-بلند شدراه افتاد سمت حمام اتاق خواب و غر زد 

  واسماریبرمصدات کردم حولمو ب
  پشت در حمامزارمیپرو مگھ من نوکرتم؟حولتو م-  پگاه اومدیوارد حمام کھ شد صدا 
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 دواردی شلوارشو پوشرفتی مرونی کھ سمت بنطوری مبل اتاق و ھمی دستھ یحولھ رو انداخت رو 

 دهی نور افتاب دراز کشری کف سالن زکی کوچچھی قالیسالن کھ شد لبخند زدپگاه و اراد رو
 ن؟یدی خوابنجایچرا ا- دی بوسشویی خرمای فرای و رودیبودندسمتشون رفت و کنار پگاه دراز کش

 کم ھی بچم ھی کھ افتابھامروزی ھمش ھوا ابرنجای افتاباری کم زھی برھگذاشتمشی خوابش مسدارهیھ- 
 بدنش حال اومد

 خمار شده خوردچشماشی مری پگاه رو گرفتھ بود وشری حررھنیبھ اراد نگاه کردچنگ زده بود پ 
 نور ری مثل توئھ از زیفکر کرد-  گرفت و پچ پچ کردیرو دندون اروم گوش پگاه یبوداللھ 

 اد؟ی خوشش بدنی خوابدیخورش
  مامانم گفت افتاب واسش خوبھی ولادنھینکن قلقلکم م-دیپگاه خند 
 باشھ- دی پگاه و اروم ارادو بوسیخم شد رو 
  بزار بخوابھ از صبح خستھ شدم بس کھ سر بغلم بودهالدیم- 
 داشتمببخش ادیامروز کار عقب مونده ز-دی و پشت سر پگاه دراز کشدیلب پگاه رو اروم بوس 

 کمک نکردم
 ھم دونمفردایم-دی بوسشویشونیپگاه اروم از اراد جدا شد و لباسشو صاف کردبرگشت سمتش و پ 

  جبران کنلھیتعط
 شھی تا خوابھ مزاحممون نمایباشھب- بغلشو باز کرد 
  باشھ؟امیتا خوابھ برم حمام؟زود م-دشیپگاه خم شد و بوس 
 زمیبرو عز- لبخند زد 
 امی تا بنی باشی خوبیپسرا- سرش گداشتری مبل کوسن برداشت و زیپگاه بلند شد واز رو 
 ایزود ب- جدا شددشازشی بوسیسرشو بلند و طوالن 
 ھی شبافشیقدادی خوابم لباشو با صدا تکون میکردتوی بود و بھش نگاه مدهیکنار اراد دراز کش 

 خودش شده بودپگاه عاشق چشماش بود ھی پرھام شده بود فقط چشماش و موھاش شبیپرھام بودکپ
 بودندبرعکس خودش کھ ی دوست داشت چون فر و مشکشدموھاشمی بستھ مدیخندی میکھ وقت

 از ازدواجشون بھ اصرار پگاه کردبعدی کوتاه کوتاشون مشھی ھمنی واسھ ھمداشتموھاشو دوست ن
 دی پگاھدخترشون باھی شبی دخترھی دختر بشھی بعدی گذاشت بلند بشندوست داشت بچھ یچندبار

 ی پگاه از سر لجبازومدی مادشی ی روشن فرھنوز وقتی پگاه رو ھم داشتھ باشھو موھایحتما چاال
 خوب زین ھمھ چ بوداول ازدواجشوی بدشددورانی می کرد عصبانیکموھاشو کوتاه و مش

 شدھمش قھر و ری از خانوادش بھونھ گی کم کم پگاه از غربت و دوری بودولیبودخوب نھ عال
 از صدبار بھش شتریدبیکشی مغی جی شده بودپگاه با ھر بھونھ ای جھنم واقعشونیدعوا بودزندگ

 نجای نبود از اومدنامونی پشمخودشیینجایبود کھ ما االن ا  و حماقت تویگفتھ بود بخاطر بچھ باز
 نبود از ی خبرگھی دی ولشدی داشتخودشم دلتنگ مزمی چکردھمھی خوب کار مشگاهی ازماھی یتو

 نی مھم ای کھ ھنوز باھم اختالف دارند ولدیرسی منوخبرشی فرزاد و می زندگیدعواھا و جنجاال
 بود  خودشو پگاه ارومیبود کھ االن زندگ

  شکرتایخدا- لب زمزمھ کردری زبدنشو کش داد و بھ اسمون نگاه و 
  بودن تویعنی یخوشبخت 
 
 کوتاش دست ی بستشبھ دامن مشکپسی سرش با کلی شدباالسشی خی خشک کردن موھاالیخیب

 اومده بود کمتر بھ خودش ای اراد دنی صاف کرداز وقتشوی سرخابی و تاپ گردندیکش
 رنشی داشت از پشت بگگرفتدوستی بغل بود وگرنھ اروم نمدی شده بودحتما بای بغلدپسرشیرسیم
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 ی و سمت در رفت ولدی مرطوب کننده رو پشت دستاش مالنھکرمی ببرو  بغل تا بتونھ ھمھ جایتو
 رونی بلندشو گوش کرد و رژ قرمز زدبا لبخند از اتاق بی شد و برگشتگوشواره ھامونیپش

 ی روالدی ضعف رفتمندنشوی خواب بودنددلش واسھ مدل خوابستادھردوی سر پدر و پسر ایرفتباال
 ساعت دور زده بود و ی کرده بود و اراد مثل عقربھ ھاز بود و دست و پاھاشو بادهیشکم خواب

 اوردارادو درست خوابوند ی نازکی اتاق و پتوی بودبرگشت توالدی سمت شکم مدشی تپل سفیپاھا
 بعد دی بوسالدوی می پدر و پسر انداختاول موھای نشھپتو رو روداری کمرش زد تا بیو اروم رو

 سرشون نشست و کتاب دعاشو دست گرفت و یاال بودبیکی ی ارادوجنس موھاشونم حتیموھا
  اباعبدای کیالسالم عل-زمزمھ کرد

 از ی و با ارامش چشماشو بستحدود دو سال و خورده ادیکنار شوھر و پسرش اروم دراز کش 
 الدی بود نبود مادشیاشی و دلتنگی قراریالدبی باباشرفتن مدنیگذشتفھمی مشی سخت زندگیروزا

 ی مامانش و نگرانیتدلسوزی ترم مشروطھیکردی مھی کھ تا خود صبح گرییسخت گدشتھ بودشبا
 و جواب وردی طاقت نگھی شب ددھمونی کھ رفت خرابھ خونشونو دی اون شبشھادی باباشیھا
 حالشو بدتر کرده الدی میتھ  گرفی کرده بود و صداھی دادتا خود صبح پشت تلفن گرالدوی میامایپ

 پناھنده شده الدیستمی برگشتنش اسون ندونستی نکرده بود مگردھقبولی گفتھ بود برمالدیبودم
 ھی باھاش حرف زده بود تا خود صبخ التماس کرده بود دوباره الدیتنشمبوددردسر داشت برگش

 ی با شرط راضنباری کرده بود اما اکردقبولی حس مالدوی میفرصت بھش بدھدلش تنگ بوددلتنگ
 ی وقتالدیسمی بود حاضر بخاطرش بره انگلستھگفتھی خواستنش بایبودن باباشگفتھ بود حاضر رو

 زنگ زده بود بھ باباششبش عمو الدیداده بود جبران کنھفرداش م  کرده بود قولھی بود گردیشن
 تا چند ساعت از یباش و عمو عل و باالدی اومده بودند خونشوناون شب منیفرھاد و خالھ پرو

 دستش و بھش دادی موهی کنارش معادی حرف زده بودندخودش حرص خورده بود و مپیاسکا
 ی توی بود اشکاادشی اومده بودالدمیشمیی دای نھ خوی ھمھ رفتھ بودند دبدی زن داداشعگفتیم

 بار خودشم گفتھ بود نی شدای زده بودندباباش سخت راضدنشحرفی وقت دالدوی میچشما
 الدوی ھمھ بھ باباش گفتھ بود می ھمھجلوی کرده بود جلوھی فقط نگاش کرده بودگرخوادباباشیم
 سالم طول بکشھباباش ساکت مونده ه اگھ دی حتی بشیراضی بشی از تھ دل راضدی بای ولخوامیم

مو فرھاد و باباش رفتھ  برگشتھ بود با عرونشبی زده بود بتی با عصبانشیی از خونھ داالدیبود و م
بھ خودشم :  شب کھ برگشتھ بودند باباش محکم بغلش کرده بود دم گوشش گفتھ بودروناخریبودند ب

 ادشی بود دهی پرنییزده بود و باال و پا غی ھمھ جیکنمجلوی رو سرش خراب ماروی دنیگفتم اخ بگ
 تابستون طول رانتایھ بود ا عقد کرده بودند و برگشتدیمونده بود پشت دست باباشو ببوسھھمون ع

 بود و دهی عروس پوشلباسی رفتنش درست بشھتابستون ھمھ رفتھ بودند دوباره دبی کھ کارادیکش
 کمک کرده بود لباس الدی مشیی دای خونھ  اتاقی بودندشبش توایجشن گرفتھ بودندفقط خودشون

 اومده بودند الدی کرده بود فرداش با مھی و تا صبح تو بغلش گرارهیعروس خوشکلشو درب
 شھر بدش نی کم کم از ای ولکردی ارومش مالدی می داشت ولی خوب بود دلتنگزی ھمھ چلینجااوایا

 ھر دوتاشون سخت کرده بودخم یا رو بریاومده بودخودشم قبول داشت بداخالق شده بود و زندگ
 داد کھ خودشم  وری سخت گذشتھ بودتو ھمون گیلی بھ مردش خداونروزای بوسالدوی میشونیشد و پ

 کرده بودحالش خوب ریی تغی ھمھ چشی حاملھ شده بودبا حاملگشھیباورش شده بود داره افسرده م
 شونوی زندگدارادیکرد و بوس شده بودبھ اراد نگاه کرد و دستاشو مشت کرده بودکف دستشو باز

 ی ولادی بایراد دن اونجا ارانی بودقرار بود بره ادهی ترسمانی بود چقدر از راادشینجات داده بود
 اومده نی مامانش و خالھ پرومانشی مونده بودسھ روز قبل از زاالدی ناراحت شده بودبخاطر مالدیم

 شروع کرده الدی رفتن می از فردادرست بغلش فشار دادی وکتاب دعاشو تودی کشیقیبودندنفس عم
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 کرده بودخدا خواستھ بود و ی عاشورا خوندن و تا االن ادامھ داشتخدا بزرگارتیبود ھر شب ز
  شکرتیالھ-  و پسرش زمزمھ کردالدی بودکنار منجای بود و االن ادهیبخش

  
خوابم - لبخند زدکرندی نگاش مالدمی شدبرگشت سمتشون نگاه کرداراد و مداری بالدی میبا بوسھ  

 برد
  من خانمشی پیای بیری دوش بگھیشما قرار بود - دشی دوباره بوسالدیم 
 اومدم خوابت برده بود- 
 زاره؟ی لحظھ راحتمون نمھی بچھ نیم؟ای کنکاریحاال چ- 
 ینجوری بھ بچم ااد؟نگوی جون مامانشھ دلت منیا-دیارادو بغل کرد و بوس 
 اراد فسقلھ باباشھ- دی بغل و ھر دو روبوسی دوتاشونو گرفت توالدیم 
 الد؟یم-الدی فر می موھایدست ازادشو کرد تو 
 جون مبالد؟- 
  دوست دارمیلیمن خ- 
 شتریمن ب- دی بوسشویشونی خم شد و پالدیم 
 الد؟یم- 
 الد؟یجون دل م- 
  مگھ نھ؟می خوشبختیلیما خ- 
 بابا جان بزا مامانت داره دلمو اب سیھ-  دستشو تنگ تر کرداراد وسطشون غر زدی حلقھ الدیم 
 کنھیم
  واسھ باباتامی کم من ناز بھی یمامان اگھ گذاشتاراد - زدی تنگش غر میاراد ھنوز بھ خاطر جا 
 پگاه؟- بلند شد و نشستالدیم 
 جونم؟- 
  تو اتاقمیپاشو بر- 
 م؟ی کنکارشیارادو چ- دیخند 
   بچھادی بابات بیتف تو رو- دی موھاش کشی توی کالفھ دستالدیم 

 الد؟یم-دیحند
  ناز صداتنی با ایکنی موونمی دیپگاه دار- 
 ی منزیتو عز-دیبلندتر خند 
پگاه -  لحظھ جدا شدھیکردی ارادم توجھ نمی بھ غر زدنادشی خودشو اراد و بوسی خم شد روالدیم 

 تاال گفتم چقدر دوست دارم؟
 نھ- و سر تکون داددیخند 
 اراد ی و اصال بھ غر زدنا و دست و پا زدنادشی زد روش و بوسمھیزھخی خاطرت عزیلیخیلیخ- 

 توجھ نکرد
 
  

 رمیگی کھ دستتو می وقتیعنی عشق
 رمیمی میمطمئن باشم کھ از خوش 
 شمی مقرارتی کھ بی وقتیعنیعشق  
 شمی پیمونیمطمئن باشم کھ تو م 
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  قلبمبا ھمھ احساسممیاز صم 
  تو موندم تاخودمو بشناسمیپا 
  نور ماھھری توزداریوقت د 
  راھمون کوتاھھیباتو تا خوشبخت 
  
  بمونبتابویتو ماه من 
 ندمونیدلم روشنھ بھ ا 
  تو رفتارتھی ارامشھی 
 دل من تا ابد گرفتارتھ 
  
 شمی مقرارتی بی وقتیعنیعشق  
 شمی پیمونیمطمئن باشم کھ م 
  
 ١٨/١٢/٩٣ انیپا 
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