
 میالرح الرحمن هللا  بسم•

 نام رمان: صبوِر وحشی

 نویسنده: مرضیه

 

 

 

 

 

 :مقدمه•

 باشد رفته ادی کز یریاس بر یوا •

 باشد رفته ادیص باشد مانده دام در

 الله چو او داغ با تنها، که یدم از آه•

 باشد رفته باد چون باشم نشسته خون در

 امدین ستونیب از شهیت یصدا امشب•

 باشد رفته فرهاد ن،یریش خواب به دیشا

 بادا حالل رب ای حسرت غیت به خونش•

 باشد رفته آزاد کمندت از که یدیص

 را دلت خبر سازم یدردناک آه از•

 باشد رفته باد ه صبرم کوه که یوقت

 زلفت؟ دام گرد کز یریاس بر است رحم•

 باشد رفته ناشاد یدواریام صد با

 یگذشت کشان دامن بانیرق از که شادم•

 باشد رفته باد بر هم، ما خاک مشت گو

 صحرا و امروزکوه است" نیحز" از پرشور•

 باشد رفته فرهاد باشد گذشته مجنون

 یجیاله نیحز: شاعر•

 (ادیشه)



 زیم یرو را کرکره قفل. شد بزرگش نسبتا ی مغازه داخل. دیکش باال را اش مغازه ی کره کر•

 یها جام  یرو خاک و گرد و شد نور غرق یبر شهیش ی مغازه. فشرد را مغازه برق دیکل و گذاشت

 اتوریگالد را اسمش که ادیشه یجنگ خروس بهنجارنا یصدا. کردندیم یکج دهن وارید کنار شهیش

 و نشست اششلوغ زیم پشت روزه هر عادت طبق ادیشه. شکست را صبح سکوت  بود؛ گذاشته

 و بلند قد. شد مغازه وارد پاالن ایک دینکش طول ادیز. دیکش اشییخرما پرپشت یها لیبیس به یدست

 یکاسب و کار حاال و بود بکس یمرب ها سال. دادیم کردن ورزش ها سال از خبر اشدهیورز کلیه

 بود مرسوم الوات یتمام نیب که یلحن با و شد بلند زشیم پشت از ادیشه! بود شده کساد یحساب اش

 :گفت

 

 .میهست پاالنم آقا چاکر-

 :گفت و نشست شده ریتعم یصندل یرو پاالن ایک

 . ییآقا-

 مهاوا یب و  یباک یب دیشا. زدنیم صدا پاالن ایک اورا محل یاهال اما بود؛ ایک اسمش اصل در

 فوت را دودش و زد شیآت یگاریس پاالن ایک! بود آورده ارمغان به شیبرا را مستعار اسم نیا شبودن

 :دیپرس. داد ادیشه به را گاریس عادت طبق و کرد

 غوله؟ روزیف خروس با داره مسابقه اتوریگالد امروز -

 :گفت و گرفت گاریس از یسبک دم ادیشه

 .بدم نشیتمر کمی شم بلند دیبا آره، -

 را قفس در و شد خم. شد شخروس قفس کینزد و داد پس پاالن ایک به را گاریس حرفش اتمام از بعد

! اشیجنگ خروس دادن نیریتم کرد شروع و نشست زانو یرو. کرد باز بود شهیش برش زیم ریز که

 :گفت و داد رونیب دهانش از یظیغل دود ایک

 !یدار یخوب گریج و دل تو پسر بدم ادی بُکس بهت ایب -

 :گفت و زد یخند پوز ادیشه

 .که شنیم سوارم محله نیا تو اونوقت بنوشم؟ ریش وانیل هی هم صبا ورزش؟ امیب -

 :گفت و گذاشت لبش ی گوشه را گارشیس از نخ کی ایک

 .کنمیم تفیرد من یا هیپا بگو تو. قیفیر داره فرق انشیجر بُکس -

 :گفت و کرد ستادنیا به  وادار ند،یبنش بود کرده مجبورش که را شخروس ادیشه

 .ام هیپا کن فک تو -

 :گفت و کرد سرفه بار چند ایک

 رو مغازه یوقت هر! وارید درخت، تو بکوب مشت با. یببر نیب از دیبا هاتو ِکنیسِ  حس اول! حله -

 .باهات کنم کار ایب شو الیخیب



 یسال هشت نکهیا یبرا ترس، یرو از نه. بود قائل شیبرا یخاص احترام. داشت قبول را ایک ادیشه

 :گفت و شد مغازه داخل ماین. بود تربزرگ ازش

 !مرام با یالتا  به -

 :گفت و کرد خاموش زیم یرو یگاریس جا یرو را گارشیس ایک

 .خرمگس سالم -

 :گفت و دیچرخ پا پاشنه یرو ادیشه

 مخدر مواد از را گاریس /گاریس کردن چاق یمعن به یالت زبان در دنیچاق) ؟یدیچاق یصب اول باز -

 ( کردن پر

 :گفت و خاراند را ششیر ته ماین

 .داره مسابقه اتوریگالد دهیچیپ محل تو -

 :گفت و کرد نشستیم ایک یرو روبه یصندل یرو که ماین به ینگاه ادیشه

 !کنهیم سوکسش -

 :گفت و زد یپوزخند ایک

 .بُر شهیش ادیشه لعنت منکرش بر -

 جمع بُر شهیش ادیشه ی مغازه یرو روبه بودند؛ شده خروس جنگ ی متوجه یکسان ی همه ظهر تا

 قرارشان، طبق دوازده ساعت. داشت یزیر ی ُجسته مستعارشاسم خالفِ  بر که غوله روزیف. شدند

 از یشتریب نصف. برد رونیب را اتورشیگالد هم ادیشه. شد حاضر یبُر شهیش مغازه یرو روبه

 برد یرو نیهم یبرا بود؛ شده موفق ها جنگ یتمام در ادیشه یجنگ خروس که داشتند خبر ُحضار

 خروس مسابقه اول. رفتند دانیم به ها خروس و زد را سوت داور! بستندیم شرط باهم  اتوریگالد

 نیا. نشست غوله روزیف خروس که رساند بیآس روزیف خروس یها چشم به چنان شیپا خار با ادیشه

 خروس و زد سوت داور! شهیم اعالم خروس طرف از شکست قبول یمعن خروس جنگ در حرکت

 و دنیکشیم هورا بودن بسته شرط اتوریگالد برد یرو که یکسان ی همه. کرد اعالم برنده را ادیشه

 :گفت و برداشت نیزم یرو از را خروسش یعصب روزیف. بودند انداخته راه صدا سرو

 !بُر شهیش ادیشه یشانس رو امروز -

 :گفت و مغازه تو کرد شیک را شخروس ادیشه

 . سبرنده شهیهم اتوریگالد -

 :گفت تیجمع یرو و کرد جمع را خروسش لَش غوله روزیف

 .سافسانه -

 :گفت و دیچیپ راستش دست دور را شیزدی دستمال ادیشه

 !کرد شوور افسانه -



. برگشت اشمغازه داخل ادیشه. شدن متفرق و دندیخند بودند؛ ستادهیا دورتادور که یتیجمع ی همه

 انداخته راه صدا سرو یحساب باهم و بود ستادهیا خانوم حنا مرغش، قفس کنار اش یجنگ خروس

 کنار یصندل یرو. زد قفل راهم درش و کرد تیهدا قفس داخل را اتوریگالد عیسر ادیشه! بودن

 . بود مغازه از رونیب به نگاهش و نشست زشیم

               ****** 

 (ترانه)

 اطرافش ی شده مچاله یها روزنامه. گذاشت کوچک نتیکاب داخل ها بشقاب یرو را بشقاب نیآخر

 یرو خانه فیکث و کوچک ییرایپذ وسط بهرام، پدرش. کرد بلند را جعبه و ختیر جعبه داخل را

 :گفت و کرد بود؛ ستادهیا سرش یباال که بهزاد روبه تملق با بهرام. بود نشسته لچرشیو

 میزدیم چادر دیبا من وضع و خونه شیپ کم پول بااون ینبود تو اگر. یکرد شرمنده واقعا داداش -

 .ابونیخ تو

 :گفت و گذاشت راهنشیپ بیج درون را اشیدود نکیع بهزاد

 دیبا االن. یشد نخاع قطع و اومد سرت بال نیا من ساختمون زدن داربست تو تو بعدم. بود فهیوظ -

 .باشه بهت حواسم

 یجنوب در یمتر پنجاه ی خانه نیا. گذاشت یخروج در کنار یها جعبه هیبق کنار را یخال جعبه ترانه

 یمکان لحاظ از یکم هم و بود تر بزرگ هم شانیقبل ی خانه. بود ننشسته دلش به شهر ی نقطه نیتر

 :گفت و کرد بهزاد عمو به یاجمال ینگاه. بود گرفته را قلبش دور دورتا چکیپ مانند غصه! بهتر

 تهرانه؟ از یجزو واقعا نجایا -

 :گفت و کرد قفل اشنهیس یرو را شیها دست بهزاد

 .آره -

 :گفت و رفت آشپزخانه سمت به ترانه

 داره؟ ام مدرسه -

 ؟یریگیم پلمید امسال. داره که معلومه -

 :داد پاسخ ترانه از زودتر بهرام

 .شده سالش هفده دخترم آره -

 :گفت و کرد یساختگ ی خنده بهزاد عمو

 .ماشاهلل -

 قصد. انداخت تشت درون یدستمال و کرد یقاط ندهیشو مواد با را آب و برداشت یکوچک لگن ترانه

 رنگ ها یفیکث یول بود کیسرام دانه چندتا فقط که هرچند. کند دستمال را آشپزخانه نیزم داشت

 را دستمال کرد شروع و زد زانو نیزم یرو وسواس با ترانه! بودند ربوده هارا کیسرام یدیسف

 :گفت ترانه روبه بهزاد. دنیکش ها کیسرام یرو



 کمکت؟ ادیب عموت زن بگم -

 :گفت و زد چنگ تشت درون را بود شده اهیس نیزم یفیکث از که یدستمال ترانه

 .امیم بر پسش از خودم نه، -

 خانه صاحب آن از! بود یشاک یتیگ ی همه از. دیکش ها کیسرام یرو را دستمال حرص با باز و

 نخاع قطع را پدرش شداربست که یساختمان آن از کرد؛ رونشانیب هیکرا افتادن عقب یبرا که شان

 عمو. بود داده دست از را خود مادر شآمدن ایدن به وقت به که! خودش از ها؛ یفیکث نیا از کرد؛

 کیسرام کردن زیتم از بعد ترانه. شد کم تشیعصبان شدت از یکم. رفت و کرد یخداحافظ بهزاد

 درد و شد بلند آرام. دیکش دستمال را کوچک خواب اتاق کف بعد و آمد ییرایپذ سراغ آشپزخانه، یها

 کرد یخال بود ییرایپذ گوشه که حموم داخل را تشت فیکث آب. گرفت دهیناد را کمرش و زانو فیخف

 را شده لوله کیکوچ فرش. داد ُهل کنار را پدرش لچریو. گذاشت ها یخال جعبه داخل را دستمالش و

 ترانه. کرد پر را ییرایپذ تمام فرش با  یتقر. کرد پهن زدندیم برق یزیتم از که ییها کیسرام یرو

 سوخت الجونش دختر یبرا دلش که بهرام. داد هیتک وارید هر یجلو را نیسنگ یپشت چندتا یسخت به

 :گفت

 .یشد خسته یلیخ تو کنه جابجا نارویا بهزاد یگفتیم -

 :گفت و دیکش خواب اتاق سمت. کرد بغل را یا شده لوله فرش ترانه

 .ستین نیسنگ اونقدراهم نه -

 گفت؟ یچ یدینشن کنه کمک تو به شه فهیوظ اون -

 :گفت و داخل کرد پرتاب را فرش زنان نفس نفس د؛یرس که اتاق در به ترانه

 جاش همه نیبب رو خونه نیا واقعا بابا. کنهیم عمل بهش شکل نیبدتر به داره که سفهیوظ اگر -

 اون شیپ پول با ؟یذاریم خودت سر منت یخودیب چرا ن؟یدید رو کوچه سر یلوتا و الت واره،ید

 .دهیخر رو خونه نیا خونه

 :گفت یبلند یصدا با و ترانه طرف داد هل را لچرشیو چرخ حرص با بهرام

 زدن داربست سال ستیب و خودم پول با اگر. بهزاد از باشم داشته یتوقع تونمینم دختر؟ هیچ چاره -

 نزن غر توام. میشد خونه صاحب خودمون پول با مطمئنم ینجوریا بهتر چه که دهیخر رو خونه نیا

 .یریم یکنیم شوهر فردا پس یمونینم من دل ور توکه

 اتاق ی شده کیسرام نیزم یکل طور به فرش تا داد ُهلش و کرد باز را شده لوله فرش دور بند ترانه

 جواب زندیم داد پدرش یوقت توانستینم هم تیعصبان اوج در یحت چوقتیه. بپوشاند را خواب

! داشت یستیرودربا بااو هم باز اما بود؛ کرده یزندگ تنها پدرش با سالها نکهیباا. بدهد را اشدلخواه

 با پدرش و کند یاعتراض شدینم چوقتیه. کردیم مالمت را خود بارها و بارها شاخالق نیا بابت

 مشغول باز که ترانه. کردیم یخور خود هربار شدن قانع نیا از ترانه و نکند قانع اورا دنیکش داد

 :گفت رلبیز. رفت کندیم دایپ را اشحوله بود مطمئن که یا جعبه سمت بود؛ خودش کردن سرزنش

 .هست کار بازم کنم،یم کار ستریب یهرچ! شستم فقط صبح از شدم؛ فیکث یحساب -



 از که یکیپالست یها ییدمپا. رفت حمام داخل وقفه یب و دیکش رونیب را رنگش یصورت ی حوله

 حمام نشست،ینم دلش به. دیپوش را حمام یها ییدمپا و گذاشت حمام گوشه و دراورد بود؛ پاش صبح

 سفت بود دهیکش بند به را اشیطالئ و پرپشت یموها صبح از که ییمو کش! حمام شستن بدون کند

 بعد. دادیم مال و مشت را اشخسته کمر داشت انگار حمام گرم آب. شد حمام شستن مشغول و کرد

 سمت آمد، که فونیآ زنگ یصدا. رفت رونیب حمام از و دیپوش را پوشش تن حوله کردن؛ حمام از

 :گفت و برداشت را فونیآ یگوش و رفت فونیآ

 ه؟یک -

 :دیچیپ یگوش در شیعمو زن فروزان، یصدا

 .جان ترانه مییما -

 از مسابقه یتماشا مشغول که بهرام. گذاشت را یگوش و فشرد را در شدن باز ی دکمه حوصله یب

 :دیپرس بود شانینچیا پنجاه ونیزیتلو

 بود؟ یک -

 :گفت و رفت خواب اتاق سمت ترانه

 .نانیا عمو -

 د،یرسیم کمرش آخر تا که را اشیطالئ یموها. دیپوش و آورد در لباس جعبه از و بست را اتاق در

 به اوشیس پسرش و بهزاد. رفت رونیب اتاق از و کرد سر یینخ یروسر. بافت عیسر و زد شانه

 :گفت و داد تکان سر ترانه. بودند داده هیک یپشت

 .سالم -

 :گفت آشپزخانه داخل از فروزان

 .یکرد جابجا رو یچ همه زود چه ها تنده دستت توام ماشاهلل جان ترانه سالم -

 :گفت و رفتشیپ آشپزخانه سمت ترانه

 .ندارم رو یفیکث و یشلوغ طاقت بود فیکث یلیخ -

 :گفت و کرد باز را نتیکاب در فروزان

 کجاست؟ سفره -

 :گفت و برداشت را سفره خچالی یباال از ترانه

 .میدار خچالی تو مرغ تخم چندتا -

 :گفت شمردیم هارا چنگال و قاشق که یدرحال فروزان

 .یتر زرنگ من از ماشاهلل دمید که کنم کمک تو به اورد منم. راه تو گرفته غذا بهزاد -

 :گفت و زد یلبخند ترانه

 .ممنون -



. شدند ناهار خوردن مشغول و دنیچ را سفره فروزان کمک با. کرد پهن و ییرایپذ داخل برد را سفره

 :گفت و دیکش سر را شدوغ وانیل بهزاد

 .دیکن نام ثبت مدرسه دیبر فروزان با فردا ترانه -

 :گفت و کرد پر برنج از را اشقاشق ترانه

 کجاست؟ هنرستان ور دورو نیا دیدونیم شما -

 :گفت و داد قورت را دهانش یمحتوا فروزان

 .راهه قهیدق ده نجایا از یبر یبخوا ادهیپ حدودا. داد نشونم بهزاد میاومدیم میداشت -

 :گفت و کرد پر را وانشیل دوغ بلور پارنچ از اوشیس

 . کردم نگاه  رو سشیتاس خیتار من شهیم ییبازگشا تازه امسال. هست هم سیتاس تازه -

 :گفت بشاش یا چهره با ترانه

 .دنبالم نیایب فردا زحمت یب عمو زن پس -

 :گفت بهزاد

 .شب تا میبد انجام اوشیس منو رو مردونه یکارا کمی  میهست ما که فعال -

 کنار یخال یها جعبه در را مصرف بارکی یها ظرف ترانه. شد خورده سکوت در ناهار ی هیبق

 :گفت اوشیس به رو صحنه نیا دنید با بهزاد. انداخت اتاق

 .ببر آشغاالرو برو پاشو -

 :گفت و کرد دنبال را اوشیس  راه چشم با بهرام. شد بلند ناچار به اوشیس

 .یبش داماد شاهللیا پسرم دردنکنه دستت -

 بهزاد. ببرد هارا جعبه تمام اوشیس تا رفت کنار. کرد کم حجمشان از و کرد باز هارا جعبه ترانه

 :گفت و دیخند

 .خانوم ترانه یعروس شاهللیا -

 قدم آشپزخانه سمت تشیموقع از کرد فرار یبرا و انداخت گل دشیسف یها لپ خجالت از که ترانه

 دم از بعد هم فروزان. شد ها ظرف شستن مشغول و کرد یکف هارا چنگال قاشق و ها وانیل. کرد تند

 . وستیپ بهرام و بهزاد جمع به ،یچا کردن

 با ها کمد. کردن نصب خواب اتاق در بهرام تخت. شد زده آشپزخانه کیکوچ پنجره پرده شب تا

 پهن خواب رخت تعداد به ترانه شام خوردن از بعد. شدن پر ها نتیکاب و شد دهیچ فروزان کمک

 از بعد. کرد پهن تشک ییرایپذ در فروزان و خودش یبرا و اتاق در اوشیس و بهزاد و بهرام. کرد

 و دیخز پتو ریز فروزان. کرد باز را شیموها بافت. دراورد را اشیروسر ترانه اتاق، در شدن بسته

 :گفت

 .شدن خشک حالت خوش چقدر یبافت سیخ سیخ نکهیباا -



 :گفت و دیکش دراز ترانه

 .شد فر کمی اره -

 :گفت و دیچرخ ترانه سمت فروزان

 کجاست؟ یدونیم رو بابات و خودت ی شناسنامه. میش بلند زود دیبا فردا بخواب -

 :گفت و دیکش خودش یرو را پتو ترانه

 .کمد تو گذاشتم آره -

 .خوبه! خب یلیخ -

 :گفت و بست را شیها چشم ترانه

 .ریبخ شب -

 :گفت و دیکش اشکرده رنگ کوتاه یموها یال البه یدست فروزان

 .زمیعز ریبخ شب -

 بحث و جر یصدا با. شد نیسنگ شیها پلک و کشاند یخبر یب عالم به را ترانه زود یلیخ یخستگ

 :شد اریهوش یکم فروزان و اوشیس

 .میایب هم ترانه منو تا شو حاضر برو مادر -

 .شد متوجه را اوشیس یکالفگ حالت خوب اما بود، بسته شیهاچشم نکهیباا

 صب تا نجایا نیکشوند منو شبمید. که ستمین دختره نیا عالف. دارم کار هزارتا من مامان کنا ولم -

 .گهید دیکن بس بابا گرفتم درد کمر سفت نیزم رو. نبرد خوابم

 !پسر نکن یدیسف چشم برو! اوش؟یس -

 و زد یتصنع لبخند داد حالت ریتغ عیسر فروزان. کرد باز را شیهاچشم در، شدن بسته یصدا با

 :گفت

 زم؟یعز یشد داریب -

 نسبت که بود یاهیس حس مقابل در یریحق حس یریدلگ. بود شده ریدلگ اوشیس یها حرف دنیشن از

 او ماندن از چکسیه گفت،یم و کردیم باز چشم موقع همان خواستیم لشد چقدر! داشت اوشیس به

 جالل پر عمارت یباال که نرمش و گرم تخت از نکرده مجبورش یکس ای. بردینم یلذت شانخانه در

 چیه که بتوپد اوشیس به شود بلند ها لمیف مانند تا دیکشیم پر دلش. بکشد دست است شانشکوه و

 !شدیم دلش دادن جوالن مانع اشیخجالت یخو بازهم اما. ندارد دنشید به یلیتما

 :گفت و کرد تا بود ترانه تشک کنار که را خود تشک فروزان

 .نام ثبت میبر اوشیس با بخور صبحانه -

 :گفت انزجار حالت با و دیکش قیعم نفس. زد کنار شیپا یرو از را پتو و شد بلند ترانه

 .مینش اوشیس آقا مزاحم گهید راهه، قهیدق ده ادهیپ که دیگفت -



 :گفت عیسر. باشد دهیشن را شانیها حرف ترانه که برد شک یوقت فروزان

 . ستفهیوظ جان ترانه نه -

 دست ریز از را پتو. کرد یدستشیپ ترانه که کند تا را بود ترانه یرو که ییپتو تا شد خم فروزان

 :گفت و دیقاپ فروزان

 .دینکش زحمت -

 :گفت و رفت خانه آشپز سمت فروزان

 شل؟ ای یخوریم سفت زرده مروین -

 :گفت و کرد جم را شیجا. بود شده معذب دادیم ریتزو یبو که ییها محبت نیا از  ترانه

 .خورمیم ییچا کمی همون ندارم لیم -

 :گفت و کرد باز را خچالی در فروزان

 .یدار دوست کردم فکر دیخر مرغ تخم رفت صبح اوشیس -

 :گفت و گذشت اش شده تا تشک یرو را بالشش ترانه

 .ندارم صبحانه به لیم االن یول دارم دوست -

 :گفت و ستادیا آشپزخانه یدرگاه در فروزان. رفت اتاق سمت و کرد بلند هارا خواب رخت

 .نهیسنگ نکن بلند -

 :گفت و داد هل را اتاق در راستش یپا با ترانه

 .ارمیب لباسامم رمیم -

. نکند لگد بود دهیخواب نیزم که را بهزاد عمو تا برداشت قدم مالحظه با. شد اتاق وارد اطیاحت با

 لباس. دیکش ها خواب رخت یرو را مخصوصش ی ملحافه و گذاشت اتاق کنار هارا خواب رخت

 . رفت رونیب و برداشت یا ساده

                ****** 

 (ادیشه)

 را کرکره و کرد خاموش هارا برق. گذاشت بشیج داخل بود یادیز مقدار که را دَخل یها پول ادیشه

 بود؛ مخدر مواد ی معامله مشغول که ماین. دادیم زییپا آمدن از دینو دیوزیم که یتند باد. اورد نییپا

 :گفت ماین و دیکش باال را اشینیب ادیشه. کرد تند پا ادیشه طرف و دیکش الجون معتاد دست از را پول

 خونه؟ یریم یدار -

 :گفت و رفت یاصل ابانیخ داخل ادیشه

 .آره -

 .یچیه پس باشه -



 .رو کارت خو بگو -

 .کردیم کار یزمان هی خودش که یباشگاه ؛یبر باشگاه سر هی بگم بهت دمتید گفت پاالن ایک -

 :گفت و داد تکون سر ادیشه

 .رمیم فردا -

 :گفت یلودگ با و افتاد  دخترانه هنرستان به شیچشمها ماین

 .باش داشته اونجارو! هه -

 نجایا کمکم داشت انگار. افتاد یساز نو ساختمان به چشمانش و گرفت را ماین اشاره انگشت رد ادیشه

 تمسخر با افتاد؛ هنرستان بودن دخترانه به نگاهش ناگهان. شدیم فراهم یزندگ ابزار و کردیم رشد

 :گفت و دیخند

 نجا؟یا بره ذارهیم دخترشو یک -

 :گفت و زد یا قهقه ماین

 !برنیم زیم و تخته با رو دخترا مکان یفر و یا ممبه بهادر وجود با -

 :گفت و انداخت ماین به ینگاه ادیشه

 .الشخور ماین گنیم بهت سین خودیب. یندار یکم دست خودتم تو -

 دختر نبود علت به ماه سر بندمیم شرط! کردن وا خودیب نویا نشده وا تاحاال دختر پا نجایا کال دادا -

 .شهیم بسته یکاف

 :گفت و دیخند ادیشه

 !نشو پاچهدس نجایا نستایوا نشده مهر هنوز. بکن تویکاسب تو حاال برو -

 :گفت و گذاشت شینما به را هشایس و خراب یها دندان زد که یینما دندان لبخند با ماین

 .رفت یلیو یلیق دلم االن از یرینم تو -

 تا نماند منتظر ادیز ادیشه. برگشت محله سمت ماین. ستادیا یاصل ابانیخ کنار و داد تکان یسر ادیشه

 نیهم یبرا کردیم یط دیبا را یطوالن راه خانه تا. شد سوار و کرد ترمز شیپاها یجلو ینیماش

 را راه تمام که داشت کردن فیتعر یبرا داستان آنقدر. کرد باز را صحبت سر هرروزه عادت طبق

 حساب را هیکرا و شد ادهیپ کرد؛یم یزندگ اشخانواده با که شهر شمال ی محله کینزد! نماند کاریب

 یرو و اورد رونیب یبقال خچالی از یچهارگوش ماست. رفت شانکوچه سر یبقال طرف. کرد

 :گفت و زد لبخند شناختیم را ادیشه  که بقال. گذاشت شخوانیپ

 .ریبخ وقت -

 خانه تنها سمت. کرد حساب را ماست پول شبیج شیش شلوار پشت بیج از و داد تکان یسر ادیشه

 مشغول دیجمش پدرش،. رفت داخل و شد باز در. فشرد زنگ یرو را دستش و رفت کوچه ییالیو ی

 :گفت و نشود سیخ که شد رد کنارش از یجور ادیشه. بود ها گل و ها درخت به دادن آب

 .سالم -



 :گفت و انداخت شدست یتو لونینا به ینگاه دیجمش

 !یبخر نیماش یتونیم ماه سر قلک تو بنداز رو ماستا نیا پول -

 :گفت و رفت ساختمان طرف داشت؛ عادت پدرش یها هیکنا دنیشن به که ادیشه

 !بخورم غذام با تونمینم که نویماش -

 :گفت و آمد جلو فلور مادرش؛. ودوبلکس بزرگ ی خانه: شد عمارتشان وارد و کرد باز را در

 ؟یخوب پسرم سالم -

 :گفت و زد یلبخند ادیشه

 .سالم -

 :گفت و گرفت ادیشه از را ماست فلور

 نکنه؟ تیسرد ماست با میدار یماه شام -

 :گفت و رفت آشپزخانه به مادرش دنبال ادیشه

 !نخور نگو رو ماست یول نخورم شام تونمیم من -

 :گفت و داد یجا شخچالی در را ماست فلور

 .آرمیم شامم یکن عوض لباس تا -

 برادرش؛ از یخبر امدین دلش. رفت باال آشپزخانه در کنار یسنگ یها پله از و گفت یچشم ادیشه

 ادیشه کوچک برادر شهرام؛. کرد باز را شاتاق در و داد ریتغ شهرام اتاق به را شراه. ردینگ شهرام

 را یگوش یدهن قسمت د؛ید را ادیشه تا. کردیم پچپچ تلفن با و بود داده لم  فرفروژه تخت یرو

 :گفت آرام و گرفت

 .ینباش خسته سالم -

 :گفت و کرد تلفن به یا اشاره ادیشه

 ! ینباش خسته شما -

 :گفت و گذاشت گوشش کنار مجددا   را یگوش و دیخند شهرام

   الو؟ -

! گرگ انواع یها پوستر و یآب یها وارید رنگ با ،یمتر دوازده اتاق. رفت خودش اتاق سمت ادیشه

 .دیپوش یراحت لباس

 .شهیم سرد غذا انداختم سفره نییپا نیایب شهرام اد،یشه -

 مادرشان و پدر جمع به ادیشه و شهرام. بود دهیرس ادیشه اتاق به شیب و کم شیصدا که بود فلور

 :گفت و نشست فلور کنار ادیشه. وستنیپ

 م؟یدار ام مویآبل به به -



 :گفت و گرفت ادیشه سمت را مویآبل یبطر دیجمش

 !مو؟یآبل و ماست آخه -

 :گفت و گذاشتبشقابش یرو کوکو یبرش فلور

 .بخوره خوادیم یهرچ بذار حاال سخونه وعده هی همش بچم -

 :گفت و ختیر اشیماه پلو یسبز یرو را مویآبل یادیز مقدار بحث به توجه یب ادیشه

 .کرد سوکسش اتوریگالد امروز! غوله روزیف گنیم بهش محل تو مغازه بغل هست یکی -

 :گفت و دیخند شهرام

 غوله؟ حاال چرا -

 :گفت و داد باال شود؛ چرب  مبادا که نیا اطیاحت با را اشیطب نکیع دیجمش

 .زدن حرف لوتا و الت مثل ینجوریا ستین درست  ادیشه آقا درضمن. هیکلیه حتما -

 :گفت پدرش اخطار به توجهیب و گرفت را اشیماه غیت ادیشه

 .داره داستان نه -

 :گفت مشتاقانه فلور

 مادر؟ هیچ داستانش -

 :گفت و دیجو را دهانش یمحتوا ادیشه

 هوی یول اط؛یح تو تنشگذاش یزار هیگر با ناهمیا. ُمرده گفته قابله اومده ایدن به یزمستون یوقت نیا -

 !سزنده که ننیبیم رنیم و شنونیم هیگر و غیج یصدا

 :گفت فلور

 .شکر یااله بوده ایدن به عمرش -

 :گفت و خورد ماست یقاشق اش،یخور ماست بزرگ ی الهیپ از ادیشه

 ؟یخواینم ماست تو شهرام -

 :گفت و گذاشت بشقاب یرو و کند کوکو یا تکه شهرام

 .که خورمینم ماست یزیهرچ با من بابا نه -

 :گفت و گذاشت وسط زیم یرو را یچا ینیس فلور. شدن جمع ونیزیتلو دور همه شام از بعد

 کو؟ شهرام -

 :گفت و کرد یباز شیها با لیبیس ادیشه

 .بزنم زنگ رمیم گفت باال رفت -

 :گفت و داد تکان تاسف به یسر دیجمش



. رهیگیم رو درس بهونه ادیشه مغازه در برو گمیم بهش. هیباز دختر دنبال سالشه ستیب بچه نیا -

 نیا یک خوادیم نیا فهممینم من. ستین من ی رشته تو گهیم بدم؛ ادتی کار بهت کارخونه ایب گمیم

 کارست؟ یچ رفوضه داماد یآقا یخواستگار چهارجا میبر قراره فردا پس بابا! ره؟یبگ رو پلمید

 :گفت و دیکش شکوتاه یموها یتو یدست فلور

 نوبت اول باشه ازدواج به قراره اگر تره بزرگ دوسال ادیشه بعدم. شهیم رد دوساله شبانه بره دیبا -

 .ادهیشه

 :گفت و برداشت ینیس یتو از را شبزرگ وانیل ادیشه

 ویک من!باشه؟ ینوبت که یِ باز تاب مگه.  مغازه در فعال برمشیم من تابستونه اواخر  که حاال -

 ؟یگرفت لقمه من یبرا باز وخانوم نیپرو دختر من؟ مادر رمیبگ

 .رفت کرد شوهر یگذاشت چارهیپ نیپرو دختر رو رادیا هزارتا که دفعه اون رینخ -

 !ها رمشیبگ یشیم خوشحال اگر شما -

 :گفت دیجمش

 !کرده شوهر گهیم -

 !رمیگیم هم رو  شوهرش رمش،یگیم من باشه خوشحال مامان باشه -

 :گفت و شد بلند. گذاشت اشیراحت شلوار بیج داخل قند چندتا و برداشت را وانیل و دیخند ادیشه

 .بومپشت رمیم من -

 وارد و گذاشت سر پشت هارا پله تمام. برسد خانه بام پشت به تا کردیم یط دیبا را یادیز یها پله

 وارد و کرد باز را بام پشت در قفل. نخورد سقف به سرش تا کرد خم یکم را سرش. شد آخر پاگرد

 از. کرد باز هارا کفتر ی گنجه در. کرد نوارزش را صورتش  وریشهر اواخر خنک یهوا. شد

 اصالت با یها کفتر. ختیر بام پشت کف یرو بر یمشت و برداشت هارا ارزن ی سهیک گنجه یباال

 بام پشت یشرق ضلع ادیشه. شدن دانه خوردن مشغول و آمدن رونیب یگرید از پس یکی یمتیق و

 عشق. ندارد ازدواج قصد دانستیم خوب خودش. کرد مزه گرمش یچا از و نشست هیپا چهار یرو

 .شدیم خالصه شیها کفتر و خروسش در او

 صورتش به دیخورش نور خوردن مانع اش سورمه یها پرده. شد داریب هشت ساعت راس صبح

 دیبا افتاد؛ شقراره ادی ساعت دنید با. شد بلند جا از و دیمال را شیهاچشم نشست تختش یرو. شدیم

 ها پله از و دیپوش را بشیج شیش شلوار عیسر. رفتیم ساز نو ساختمان ی شهیش یریگ اندازه یبرا

 :گفت و دیمال نان یرو ریپن یمقدار فلور. بودن صبحانه خوردن مشغول پدرش و مادر. رفت نییپا

 .بخور صبحانه ایب مادر ریبخ صبح سالم -

 :گفت و رفت ییدستشو سمت ادیشه

 .شدم داریب تازه االن بودم داده قول هشت ندارم وقت نه نه -

 :گفت فلور به رو دیجمش



 .باهاش بره کن داریب شهرامم برو -

 :گفت و کرد ترش رو فلور

 کنم؟ داریب من -

 . شده رممید کارخونه رمیم دارم من -

 دست ادیشه. رفت شهرام اتاق سمت ناچار به فلور. رفت یخروج در سمت و شد بلند نیزم یرو از

 :گفت و انداخت پله یها نرده یرو را حوله و کرد خشک حوله با را صورتش و

 .برم من آدینم اگه مامان -

 :دیشن را شهرام یصدا بعد و

 .اومدم -

 یخو و ُخلق و اتیادب از باشد؛ ادیشه کار محل تو داشت دوست شهرام. شدن یراه ادیشه و شهرام

 دربست کلمه گفتن با. داد تکان دست ستاد؛یا یاصل ابانیخ لب ادیشه! آمدیم خوشش ادیشه دوستان

 :گفت و داد نییپا را شهیش ادیشه. افتاد راه نیماش و شدن سوار عقب یصندل هردو. ستادیا نیماش کی

 .یریبگ اندازه ییباال ابونیخ ساختمون یبر دیبا -

 :گفت و دیکش موهاش به یدست شهرام

 .رمیم من باشه -

 را قفس در. رفت شخروس قفس سمت ادیشه. رفت یریگ اندازه یبرا شهرام دن؛یرس که مغازه به

 تا کردیم را کار نیا روز هر اتوریگالد دادن نیتمر کرد شروع نشست، زانو یرو و کرد باز

 !نشود تنبل شخروس

 :گفت و نشست زیم یرو پاالن ایک

 .باشگاهه یومدین -

 :گفت و رفت پاالن ایک سمت و کرد رها مغازه وسط را خروسش ادیشه

 امر؟ گفت؛ بهم ماین خونه یرفتن -

 :گفت و آورد در شبیج از را گارشیس ی جعبه پاالن ایک

 .یومدین یمشت باشگا یایب خونه یرفتن گفتم -

 رو و آمد مغازه تو الغر و جوان پسرک. گرفت پوش ژنده و الجون یمعتاد را دادن جواب فرصت

 :گفت پاالن ایک به

 .بده بهم یروزید متاع همون از -

 :گفت و انداخت بهش ینگاه ایک

 بدم؟ برابره، دو متشیق -



 !ها گذشته روز هی یمشت گرم دمت -

 معتاد و انداخت باال شانه. گرفت ازش یقیعم دم و کرد روشن را هاش لب نیب گاریس پاالن ایک

 :گفت و گرفت ایک طرف درآورد؛ بیج از شده مچاله پول یمقدار. آمد کشینزد

 !دارمه یهرچ نیا -

 پاالن ایک. رفت پسرک و گذاشت معتاد دست کف را یمواد  از و گذاشت لبانش نیب را گاریس ایک

 :گفت خنده با و داد قرار شیهاانگشت نیب را گاریس

 !بهش دادم اعالء قورتقره -

 :گفت و دیخند مردانه ادیشه

 !هایباقال تو رهیم کنهیم دود رهیم -

 زیم یرو را یریگاندازه دفتر. نشست زیم پشت و داد سالم پاالن ایک به مودب. آمد مغازه تو شهرام

 :گفت و گذاشت

 .نوشتم هارو اندازه -

 کرده محدود را ادیشه دید رهیدا پاالن، ایک کلیه. گرفت را بود حفظ که یا شماره و برداشت را تلفن

 :گفت بلند. ندیبب را شهرام توانستینم کردیم یسع هرچه. بود

 ؟یصبح اول  یزنیم زنگ یک به -

 :گفت ادیشه روبه و شد بلند زیم یرو از پاالن ایک

 ؟یزد صبونه -

 :گفت و داد تکان یسر ادیشه

 .نه -

 .آرمیم واست خونه رمیم -

 .درست دست -

 :گفت بود؛ تلفن با صحبت مشغول که شهرام روبه باز ادیشه و رفت ایک

 گم؟یم هیک -

 :گفت و گرفت را تلفن یدهن قسمت شهرام

 ! سالیسه -

 :داد ادامه کالفه

 !تومرغ یصدا یکردیم خفه کاش -

 :گفت و کرد بود قفس یتو که شمرغ به ینگاه ادیشه

 !؟یزنیم حرف دخترت دوس با یدار تو چون نکنه تخم بهش بگم -



 .شد شزدن حرف مشغول باز و فشرد بهم را لبانش شهرام

                ****** 

 (ترانه)

 دادیم یجا یا طبقه درون زور با داشت را شمجالت و روزنامه. داد یجا قفسه در را شیها کتاب

 و داشت شوننگه ترانه کنار و داد هل هارا چرخ بهرام. دیشن را پدراش لچریو یها چرخ یصدا که

 :گفت

 دردت چه به دختر ناریا دور بنداز کتاباشو اوف ؟یبخر روزنامه و مجله نقدریا یمجبور -

 خورن؟یم

 :گفت و کرد تا هارا روزنامه مالحظه با ترانه

 دنبال دارو دنبال یها داستان ها مجله نیا تو بابا، کن نگاه. کنهیم خوب وحالم خوندن روزنامه -

 .شهیم تازه مروح خونمیم رو میفارس یکتابا یها شعر و داستان یوقت. کنمیم

 :گفت و داد تکان هوا در را دستش کرد؛ینم درک را ترانه حس چیه که بهرام

 .یکنیم اضافه ها پاره کاغذ نیا به ام گهید کتاب چهارتا یریم مهره اول فردا -

 بر یدست ترانه. بود یمولو شعر کتاب. افتاد رونیب قفسه از یکتاب لحظه همان. رفت و گفت را نیا

 :خوند رلبیز و دیکش کتاب جلد یرو

 (یمولو)امدین ترم خوش تو ز ازمودمیب را همه -

 ی تابهیماه داخل و کرد رنده گوجه کمی. رفت آشپزخانه طرف به. داد جا یا گنجه درون را کتاب بعد

 مشغول یبزرگ قاشق با و شست را بود گرفته خارش گوجه آب از که را شدستان. ختیر کوله و کج

 :گفت  و کرد کم را ونیزیتلو یصدا بهرام. شد زدن هم

 هنرستان؟ یبر خودت یتونیم یمطمئن -

 :گفت و بست را خچالی در. برداشت مرغ تخم چهارتا و رفت خچالی طرف ترانه

 .ستین یراه آره -

 یبرا را املت. کرد تابهیماه داخل اتیمحتو زدن هم به شروع و انداخت تابهیماه داخل هارا مرغ تخم

 دوتا و کرد پهن یکیکوچ ی سفره. دیکش خودش یبرا هم یمقدار و ختیر ظرف یتو پدرش

 سفره، طرف داد هل را شچرخ و کرد خاموش را ونیزیتلو بهرام. آورد سفره سر را یدستشتیپ

 مشغول شام از بعد ترانه. شد خوردن مشغول هم خودش و گذاشت شیپا یرو را بهرام بشقاب ترانه

 :گفت و دیکش یقیعم نفس بهرام. شد ها ظرف شستن

 .کنه درست ادیب عموت بگم دیبا رو آشپزخونه در -

 :گفت و دیکشآب هارا قاشق ترانه

 . بابا ستین الزم نه -

 ؟چرا -



 .متوننیبیم باشم امآشپزخونه من یوقت ینجوریا -

 :گفت و زد یلبخند بهرام

 .ستین نیا همش اما. برم مهربونم دختر قربون -

 شهیهم. ندیبب را شخانواده و بهروز بارکی روز چند هر خواستینم شدل ترانه بود؛ بهرام با حق

 ! کشدیم شعله مچهول یزیچ بهروز یها چشم در کرد،یم تصور

 برگشت آشپزخانه به باز بعد و بخوابد تخت یرو تا کرد کمک پدرش به ترانه ها ظرف شستن بعد

 که یشعر. شد یماکاران پختن مشغول و برداشت ازیپ دوتا. کردیم حاضر ناهار فردا یبرا دیبا

 :کردیم زمزمه را خوندیم خودش یبرا شهیهم

 ساخت خواهم یقیقا -

 .آب به انداخت خواهم

 بیغر خاک نیا از شد خواهم دور

 عشق شهیب در که ستین یکس چیه آن در که

 .کند داریب را قهرمانان

  یته تور از قیقا 

  د،یمروار یآروز از دل و

 راند خواهم همچنان

 بست خواهم دل هایآب به نه

 آرند یم بدر آب از سر که یانیپر ـ ایدر به نه

  رانیگ یماه ییتنها تابش آن در و

  سوهاشانیگ سر از فسون فشانند یم

 راند خواهم همچنان 

 خواند خواهم همچنان

 (یسپهر سهراب)

 :خواندیم که یبخش مخصوصا. دادیم ترانه به یبیغر حس شعر نیا خواندن شهیهم

 .کند داریب را قهرمانان عشق شهیب در که ستین یکس چیه -

 در که یکیتار همه نیا از. داد خواهد نجابت هم اورا یقیقا یوقت ،یروز که گرفتیم دیام شعر نیباا

 وا رقص به را پرده باد یسنفون بود؛ شده باعث آشپزخانه باز ی پنجره! بود شده متولد اشیزندگ

 تا رفت پنجره کینزد یقدم چند. کرد سیخ هارا ایسو. آمد شسراغ ییتنها احساس هم باز. دارد

 یاشک قطره. بود کرده را مادرش یهوا باز دلش. دیکش یقیعم نفس. ندیبب را ماه قرص بتواند

 کنار را پرده ترانه. زد یآرام ی ضربه شصورت یرو آشپزخانه ریحر پرده. کرد تار را شیهاچشم



! سوزدیم شیفردا یغذا کند تماشا را ماه شتریب اگر که داد بهش را هشدار نیا ازداغیپ یبو اما زد

 . کند مهار را اشک قطره تا دیمال را شیآب یهاچشم نیهم یبرا

 نیپاورچ. شد بلند و داد قوس و کش شبدن به یکم. شد داریب ساعت، زدن زنگ از قبل صبح

 زدن شانه مشغول و برداشت را شبرس. نشود داریب پدرش بهرام، تا رفت اتاق سمت نیپاورچ

 کش. برگرداند شکمد داخل را برس رفت؛ ریگ از که فشینح یهادست. شد پشتش پر و بلند یموها

 ی ساده کش و بافت سرعت با را شیموها. ستادیا اتاق ی نهیآ یجلو و برداشت را شیهامو

 به. کرد سر مرتب را اشیمشک مقنعه د،یپوش را فرمش لباس. زد بافتش نییپا را اشیمشک

 و کوچک یها لب ش،درشت و یآب یهاچشم! بود زده زل بهش نهیآ در که کرد نگاه یدختر  عکس

 :زد لب! نندیبب بایز و مظلوم را اشچهره تا بودند داده هم دست به دست شدیسف پوست

 !ساخت خواهم یقیقا -

 و بکشد بوم یرو را افکارش. بزند ساز. کند هیعال التیتحص یقیموس ی رشته در که بود نیا دشیام

 یرو را اشیمشک ساده فیک. دیایب رونیب ندهیآ افکار از تا داد تکان را سرش. بزند یبزرگ یگالر

 نگیس یتو آب ریز. برداشت سرخ بیس دونه کی خچالی از. رفت رونیب اتاق از انداخت؛ دوشش

 کهنه یها یکتون. رفت یکفش جا سمت زد؛یم گاز بیس به که نطوریهم. زد یمحکم گاز و شست

 رونیب خانه از. ببندد را شیها کفش بند بتواند تا کرد ریاس شیها دندان نیب را بیس. دیپوش را اش

. بود درختان یحوال یها گنجشک یصدا آمد،یم که ییصدا تنها و بود شیم و گرگ هنوز هوا. رفت

 ییها ینشان طبق. زد مهرماه اول صبح بر یلبخند و کرد قیتزر شیها هیر به را صبح خوش عطر

 سن هم از یریکث حجم با و شد وارد. کرد دایپ را اشمدرسه و رفت شیپ بود گذاشته شیپ ی دفعه که

 راه هم ها یبعض. زدنیم گپ و بودند نشسته نیزم یرو شانیها یبعض. شد رو روبه شیها سال و

 زنگ بشود دسته کدام جزو کند انتخاب بخواهد ترانه تا. بودند نشسته یا گوشه یبعض و رفتنیم

 بینص وسط فیرد سوم زیم. شد منتقل مربوطه کالس به صف هر یبند کالس از بعد. شد زده کالس

 را خودش عیسر ترانه. ستادیا سرش یباال یا دهیپر رنگ دختر. گذاشت کنارش را شفیک. شد ترانه

 یرو را کالس ها دختر. ندیبش کنارش حال یب دخترک تا کشاند یگرید سمت یچوب مکتین یرو

 :زد داد کالس ته از یکی. بودند گذاشته سرشان

 نه؟یبچ گل رفته معلم -

 :گفت کالس یشرق ضلع از گرید نفر کی

 .مونده خواب دمیشا -

 را سرش! نداشت شدن بلند ینا اشیدست بغل دختر اما شد بلند ترانه. شدند بلند همه معلم آمدن با

 یصندل یرو. دیرسیم نظر به یخشک و یجد خانوم ساعت نیا معلم. بود گذاشته زیم یرو

 :گفت و نشست خودش مخصوص

 .دیبفرمائ -

 :گفت یفیظر اخم با و کرد تر را شلب معلم. نشستند یهمگ

 بهتون رو دیجد یلیتحص سال. شما یسیلیانگ زبان ریدب. شهست یصابر من یلیفام ها بچه خب -

 .بخونه برامون و بشه بلند حفظه اگر یشعر ای یتیب یکس هر دارم توقع نکهیا و گمیم کیتبر

 :گفت و کرد شانتخاب یصابر بود؛ نهیگز تنها چون. برد باال یدودل با را شدست ترانه



 .کن یمعرف رو خودت شو بلند -

 :گفت نلرزد تا کردیم کنترل را شیصدا که یحال در و شد بلند ییرو کم با ترانه

 .یمراد ترانه هستم، یمراد -

 ه؟یک از یبخون یخوایم که یشعر نمیبب بگو خب -

 مراست که گنه نیاز محالست خالص اگر -

 هست یدواریام یدار تو که کرم بدان

 .خانوم هیسعد از شعر

. دانست جدا جمع یمابق از را او حساب  .برد لذت ترانه انتخاب حسن و تسلط از یحساب که یصابر

 :گفت و داد تکان یسر

 .نیبش. ادهیز اریبس خدا رحمت و لطف کرد یآور ادی بهمون نکهیا. بود یخوب شعر. یمراد نیآفر -

. داد هیتک و گرفت باال را سرش یسخت به اشیدست بغل دخترک. نشست شیجا سر لبخند با ترانه

 :دیپرس خشک. افتاد دخترک به شیهاچشم آن کی بود؛ ترانه یپ شحواس که یصابر

 ه؟یچ لتیفام و اسم -

 :گفت دهیبر ده،یبر

 .ییصبا... بهاره... بهاره -

 ؟یدار یمشگل ؟دهیپر ترنگ چرا -

 ن؟ییپا برم شهیم -

 .برگرد زود برو -

 جمع را شصورت درد از. افتاد مکتین یرو ناچارا   و رفت جیگ سرش ؛کرد شدن بلند قصد تا بهاره

 :گفت ترس با ترانه. کرد

 .بده یلیخ شحال انگار باشم؟ شمراقب برم منم شهیم -

 :گفت و کرد یباز شکیبار ساعت با یصابر

 . برو -

 بعد و کالس از آهسته آهسته هم با. شود بلند تا کرد شکمک و گرفت را بهاره سرد یها دست ترانه

 سمت حال همان با و بود شده خم. کرد جدا ترانه دست از را شدست بهاره. شدند خارج ساختمان

 را خودش عیسر ترانه. نشست مکتین نیاول یرو. زد شصورت به آب مشت چند و رفت یخورآب

 درشت یزن شد؛ آشپزخانه وارد. راهرو ی گوشه نمور و کوچک ی آشپزخانه: رساند خانه آبدار به

 :گفت و زد یفلز در به یآروم ی ضربه ترانه. بود یچا کردن دم مشغول او به پشت کلیه

 .سالم -

 :گفت یمهربان ی چهره با و برگشت زن



 .دخترم سالم -

 ن؟یبد نبات و جوش آب بهم کمی ممکنه -

 :گفت و گذاشت کرشیپ غول سماور یرو را قرمز بزرگ یقور فراش خانوم

 ؟یخوایم خودت یبرا -

 .بده یلیخ شحال میهمکالس نه -

 و کرد جوش آب پراز را وانیل خت،یر نبات یزیناچ مقدار و برداشت را یا شهیش وانیل فراش

 شد؛ که اطیح داخل. کرد تشکر و گرفت را وانیل ی دسته اطیاحت با ترانه. گذاشت شداخل یقاشق

 :گفت و گرفت شطرف یمهربان با را وانیل. نشست کنارش و کرد تند پا شسمت به. دید را بهاره

 ؟یخورد صبحانه -

 :گفت و زد یتمسخر پراز لبخند وانیل دنید با کرد؛ بلند را سرش بهاره

 .شهینم حل ایباز سوسول نیباا من مشکل -

 نیا ییگو. فشرد هم یرو را شیهاچشم و دیگز را شلب بهاره. کرد نگاه بهاره به مبهم ترانه

 ششکم یرو را شدست یکی آن بهاره و گرفت را شدست ترانه! بود یمیعظ درد مقابل در واکنشش

 :گفت و دیکش

 !شد ِسقط بچم شیپ دوروز -

 :گفت. بزند یحرف کرد یسع و داد قورت را شدهان آب ترانه

 ؟یکرد ازدواج... تو -

 :گفت و انداخت بهش ینگاه بهاره

 شمخانواده شخواستمینم خودم اما اومد،یم رفتیم. کنم ازدواج باهاش کردیم مالتماس دوسال -

 گفت مادرش. نبودن یراض پدرش مادر بازم شدم؛ یراض شیپ سالکی نکهیا تا. بودن مخالف

 رو گهیهمد باشه، یراه دیشد مونیپش اگر دیجوون هردوتون دیبش محرم د؛یباش غهیص سالکی

 !رو مدخترونه یایدن یحت گرفت ازم وداشتم یهرچ سالکی نیا تو. دیبشناس

 :گفت و دیکش یآه ترانه. دیچکیم شمقنعه یرو یگرید از پس یکی شیها اشک

 خب؟ -

 کرده تیوص پدرش بود دهیفهم چون. مادرشه با حق گفتیم و گرفتیم بهونه همش اواخر نیا -

 یلیخ. شد ضیمر سخت پدرش که هم اواخر نیا. کنهیم محرومش ارث از کنه ازدواج بامن اگر

 غهیص میبر گفتم روز هی و شدم خسته هاش زدن غر از منم. بود پسر تک هم نیرام و داشتن ثروت

 من که نبود یزیچ ریتحق عمر کی یول کردمیم دغ داشتم. نه ها، باشه آسون نکهیا نه میکن فسخ رو

 نیرام. بود الزم یباردار عدم یگواه فسخ یبرا. رهینم کتم تو زور حرف کال. امیب بر پسش از یکی

 منو. شده منصرف غهیص فسخ از گفت فقط نگفت یچیه من به و گرفت رو شیآزما جواب خودش

! زد منو تونستیم تا رفتن رونیب خونه از مادرش و پدر تا اما. خوردن ناهار بهانه به شونخونه برد



 پرستار. شدم هوشیب درد از نکهیا تا! دونستمینم هم لشیدل یحت من و زدیم کتک منو کش قصد به

 .شده سقط بچم گفت بهم مارستانیب

 بدتر نه دیدیم او یدلدار به موظف را خودش. ندینب بهاره را شیها  اشک تا دیگز را لبش ترانه

. بود آمده بند اشهیگر یحت  بهاره نکهیا! سوختیم بهاره حال به شدل یجد یجد اما! حالش کردن

 :گفت و دیکش یقیعم نفس. کرد درک را کردیم حس که یدرد نگاهش از ترانه

 .یکن تیشکا ازش یتونیم یدونستیم. متاسفم واقعا -

 کارو نیا که یآدم ؟یچ یبرا تیشکا. دیخواب داشتن منو سالکی تو یعاشق شور. میشد جدا هم از -

 یسع شتریب که داشتم یبد حال یقدر به ییجدا بعد من. مونهیم وجدانش زندان تو ابد تا کرد بامن

 .اون حال کردن بد تا بذارم وقت خودم حال کردن خوب رو کرزم

 :گفت مغموم ترانه

  ؟یدار مادر -

 .شد جدا ازش بابام یبرشکستگ بعد مامانم -

 خودش مشکالت کرد؛یم فکر موقع آن از. بود ناراحت بهاره یبرا واقعا مشکالت حجم نیا از ترانه

 ادی. بود کرده فراموش را خودش یذهن یها یریدرگ ی همه بهاره دنیباد اما! استیدن مشکل نیبدتر

 باشد اگر نباشد؛ غم یب یکس ایدن نیدرا" بود خوانده شعرش یها کتاب از یکی در که افتاد یشعر

 :گفت و کرد نیف نیف بهاره" نباشد آدم یبن

 .یداد گوش که ممنون شدم؛ سبک یلیخ اما... گفتم بهت نارویا چرا دونمینم -

 :گفت و فشرد مهربان گرفت، را بهاره دست ترانه

 ؟یبهتر االن حاال. کنهیم سبک آدمو زدن حرف یکرد خوب -

 :گفت و داد تکون یسر بهاره

 انتقام من. کنهیم سوراخ روحمو داره مته نیع قلبم تو یزیچی اما. کرد بهتر حالمو آزاد یهوا آره -

 !ور احساساتم انتقام. رمیگیم ازش وبچم

 اوضاع نیا تو مه مخالفت یول. نبود جو انتقام چوقتیه! نداشت یا هیروح نیهمچ اصال که ترانه

 :گفت و شد بلند نیهم یبرا. زدیبر بهم را بهاره اعصاب بود ممکن

 .کالس سر میبر ایب -

 به شحواس کالس طول تمام. رفت ترانه همراه کوتاه و فیضع یها قدم با و شد بلند اطیاحت با بهاره

 که یپسر شد؛یم نیرام ریدرگ فکرش یگاه! یِ نیسنگ یروح درد چه متحملِ  نکهیا. بود پرت بهاره

 حس اما بود دهیند را پسر اون تاحاال درسته! بود داده حیترج اش بچه به را اشیپدر ارث و پول

 و دیخر را روز ی روزنامه رفت؛ دکه طرف مدرسه یلیتعط از بعد! استیدن آدم نیتر حیوق کردیم

 به هیتک که یپسر. گرفت شیپ را خانه راه اطراف و دور آن پسران ییگو متلک به توجه یب بعدش

 :گفت بود داده وارید

 !یِ ا گلخونه خوشگله هلو نیا حتما ها، زوده هلو فصل یبرا -



 :گفت و سرداد یآور چندش ی خنده یکی آن

 .متونیبرسون -

 :گفت و زد اشیدست بغل به آرنج با داشت؛ ادیاعت شدت به ییگو که یگرید و

 زدم؟ اعالء جنس ای هیآب چشاش واقعا نیا -

 تعداد از اما بود آورده کم نفس. رفتیم خانه سمت تند یها قدم با و بود انداخته ریز را سرش ترانه

. سوختیم نفسش هر با هوا یخشک شدت از اشینیب! بود شده ام اضافه چ،یه بود نشده کم ها مزاحم

 و کرد پرت رونیب را نفسش دیرس خانه به باالخره. کند یط یتند نیهم به را راهش بود ناچار اما

 :گفت بلند و کرد باز دیکل با هم را آن. بود شانآپارتمان در در، یرو روبه. چرخاند قفل در را دیکل

 .سالم -

 ترانه به ینگاه بود؛ یونیزیتلو مسابقه دنید مشغول و بود نشسته دارشچرخ یصندل یرو که بهرام

 :گفت و انداخت

 بابا؟ دهیپر رنگت چرا دخترم سالم -

 :کرد انکار و رفت اتاق سمت. شد خارج بهرام دید ی هیزاو از عیسر ترانه

 .گرسنم حتما خوبه، که رنگکم -

 دنید و دنیشن از شرنگ داد پدرش به را حق. کرد نگاه اتاق زیم یرو نهیآ در را خودش سپس

 حرف نوع و پیت رینظ. بود کرده احاطه را وجودش ی همه ترس. بود دهیپر واجور جور یها متلک

 است افتاده نهیآ در که یعکس از چشم شد باعث بهرام یصدا! بود دهیند حاال تا هارا پسر نیا زدن

 :بردارد

 ؟یموند کجا بکش ناهارو ایب -

 و کرد گرم را بود پخته ششبید که یماکاران. رفت رونیب اتاق از و کرد عوض را شیها لباس فورا  

 و برداشت را افتاد نتیکاب یرو بشقاب رونیب که ییایسو. دیکش ها ظرف در خودش و بهرام یبرا

 .شدند ناهار خوردن مشغول و کرد پهن را سفره. گذاشت شدهان داخل

               ****** 

 (ادیشه)

 ایک. شد بود؛ مغازه وسط که مخصوص زیم یرو ها شهیش دنیبر مشغول ادیشه غروب، کینزد

 خواندیم دفترچه یرو از هارا اندازه شهرام. ماندن تنها ادیشه و شهرام. رفت رونیب مغازه از پاالن

 :خواندیم دقت با شهرام. زدیم برش هارا شهیش اندازه به ادیشه و

 اِ؟...ستیب صدو در شصت -

 :گفت و کرد جدا را شهیش کهیت یخاص ِلم با ادیشه

 ه؟یچ -

 :کرد اشاره شهرام



 !شده خیس موت سرت راست سمت -

 :گفت و دیکش بود مو از یخال شوسط که شیموها به یدست تفاوت یب ادیشه

 .بخون -

 :گفت کالفه شهرام

 .من داداش یکن شونه دیبا نشد درست -

 :گفت و داد تکان هوا یرو را شدست ادیشه

 !کنمیم شونه رفتم حموم هروقت -

 ل؟یتحو سال حموم؟ یریم یکِ  -

 .تو نیع که ستمین یمرغاب گه؛ید بسه کباری یا هفته دو -

 :گفت و داد تکان تاسف از یسر شهرام

 ؟یدیبر رو ستیب صدو در شصت اون. خب یلیخ -

 :گفت شهرام. گذاشت نشانه شهیش یرو متر عدد بغل کیماژ با ادیشه

 قهیدق هی! داره؟یم نگه خروس و مرغ یبر شهیش مغازه تو یک آخه خروس، و مرغ از منیا -

 .کرد صدا تمرغ بس از رفت آبروم مبزن حرف یکی با مخواست

 :گفت و زد برش را شهیش ماهرانه ادیشه

 .دارم نگه اژدها اصال خوامیم خودمه ی مغازه -

 .رونیب تندازتیم خان درڗا آخرشم -

 .بخون هارو اندازه تو. هاستحرف نیا تراز یمشت مملک صاب -

            ****** 

 (ترانه)

 مورد لوازم دیخر یبرا که بود دودل و گرفته آغوش در را شیها زانو. بود داده یپشت به را شپشت

 یا چاره اما! ستین او مثل یدختر آمد و رفت مناسب چیه محله نظرش به! نرود؟ ای برود ازشین

 بدون بشود که ندارد وجود ییغذا چیه. داشت اجیاحت ازیپ به فردا ناهار و امشب شام یبرا نبود؛

 کرد؛یم نگاه ونیزیتلو کوچک یصفحه به داشت پدرش راههم ظاهر به! کرد شدرست ازیپ مصرف

 :گفت و شد بلند. شد کالفه آخر که رفت کلنجار خودش با آنقدر. زدیم پرسه هزارجا فکرش اما

 .دیخر رمیم من بابا -

 :گفت و کرد کم را ونیزیتلو یصدا بهرام

  بده؟ انجام دارویخر بهروز بگم یخوایم -



 خودش سخت هرچند بود حاضر! گرفت یا تازه جان کردن دیخر یبرا انگار بهروز اسم آوردن با

 :گفت و افتاد راه اتاق سمت! وفتدین جلو شیعمو با دارشید اما کند دیخر

 .بلدم بهتر خودم نه نه -

 اش شانه یرو را شفیک. نکرد شیآرا معمول طبق. شد شیها لباس نیگشادتر دنیپوش مشغول عیسر

 :گفت و رفت رونیب اتاق از و گذاشت

 .بابا خداحافظ -

 :گفت و ندیبب بود شیهایکتون دنیپوش مشغول که ترانه تا کرد جابجا را چرخش یکم بهرام

 ؟یبرد رو داد بهزاد که یپول -

 :گفت و ستادیا صاف شد؛ فارغ شکفش بند بستن از که ترانه

 .هفمیک تو دهیم ماهانه که همون. بردم بله -

 :گفت و داد تکان یسر بهرام

 .ترانه ها ایب نشده کیتار تا -

 بدن در ینامحسوس لرز و دیوز یدیشد باد رفت که خانه از رونیب. بست را در و گفت یچشم ترانه

 بارتره نیادیم از یخبر زد، دید را شاطراف و دور کمی. داشتیبرم قدم مصمم اما آرام. دیچیپ ترانه

 :گفت و رفت جلو ستاده؛یا شچهارچوب در یمرد ریپ که دید را یمیقد یِ بقال. نبود

 ست؟ین بار تره دونیم اطراف نیا سالم، -

 :گفت و گرفت در از را شهیتک مرد ریپ

 ستگاهیا تر جلو! راهِ  ستگاهیا هی حدود دونیم نیتر کینزد شده؛ اسکان قابل تازه جانیا دخترم -

 .کنهیم ادتیپ دونیم در دم یبعد ستگاهیا شو سوار هست؛ اتوبوس

 :گفت مغموم و داد تکان یسر ترانه

 .ممنون -

 نگاه و نشست ستگاهیا یصندل یرو. کرد دایپ را اتوبوس ستگاهیا و رفت مرد ریپ آدرس طبق

 :گفت اشیکنار خانوم شود؛ غرق افکارش قیاعم چاه در خواست تا. دوخت ابانیخ به را منتظرش

 تو؟ چندسالته -

 :گفت و دیکش اشیروسر به یدست ترانه

 چطور؟ -

 !خوره؟یم ریخ امر به تسن منیبب دمیپرس یطورنیهم -

 :گفت و زد لبخند ادب یرو از ترانه

 .سالمه هفده من -



 :گفت و شد بَشاش زن

 .یتر کیکوچ کردم فکر من اندازه غلط تافهیق پس زمیعز یآخ -

 :داد ادامه گشت؛یم را شبزرگ فیک داخل که نطوریهم زن

 .یخوشگل ماشاهلل -

 یا شهیکل شیبرا که آنقدر د؛یشنیم بارها و بارها را جمله نیا. گرفت اشیکنار خانوم از چشم ترانه

 !بود شده

 !کردم داشیپ بفرما، -

 :گفت و کرد شنگاه متعجب ترانه

 و؟یچ -

 :گفت و گرفت ترانه طرف را یچهار در سه عکس

 .براش گردمیم تو مثل خوشگل و خانوم دختر هی دنبال براش! پسرمُ  عکس -

 :گفت و انداخت یگذرائ نگاه داشت؛ لب به یمضحک لبخند عکس در که یپسر به ترانه

 .ندارم ازدواج قصد من اما باشن زنده -

 :گفت و شد جمع لبخندش زن

 ...مارو یشناسینم که تو آخه -

 تا گرفت را لهیم. شتافت اتوبوس سمت و گذاشت مهین و نصفه را زن حرف ترانه اتوبوس آمدن با

 قول به یدختر کرده فکر خودش شیپ چطور زن نیا کردیم فکر خودش با. کند حفظ را شتعادل

 متفاوت ها آدم ی قهیسل که هرچند! کند؟ ازدواج افهیق بااون پسرش با شودیم حاضر خوشگل خودش

 ستگاهیا در که اتوبوس. دیایب بایز یخاص َکس چشم به یانسان هر شودیم باعث نیهم و است

 ترانه. بود بارتره دانیم ستگاهیا یرو روبه. شد ادهیپ و رساند در به را خود یسخت به ترانه ستاد؛یا

 نباشد مجبور تا بخرد ادیز یزیچ هر از کردیم یسع. کند دیخر تا رفت جاتیفیس سمت و شد وارد

 دنیکش مانند و رساندیم بیآس شقلب به یازهین مثل ها آدم از کدام هر نگاه. دیخر دیایب زود به زود

 به. بود شده نیسنگ یحساب شدست! ختیریم بهم را شاعصاب یگچ یا تخته یرو بر ناخن

 دانسنگ یمقدار نیهم یبرا دادینم بهشان بهزاد یادیز پول. رفت نیپروتئ بخش سمت یسخت

 از یکم و دیخر مرغ تخم شانهکی هم را شفیک یها ُخرد پول تا! گوشت گرم ستیدو و دیخر مرغ

 کرد سالم. یفروش یسبز غرفه سمت رفت را یمابق و داشت نگه شاتوبوس  هیکرا یبرا راهم پول

 :گفت و

 .کوکو لویک دو و آش لویدوک. قرمه یسبز لویک دو -

 انگشت بند هر. شد ها یسبز کردن جور مشغول و گرفت ترانه از را نگاهش یسخت به جوان پسره

 دست یرو تیحساس با را مرغ تخم ی شانه و شدیم متحمل را سهیک هر از یادیز وزن دستش

. شد اتوبوس منتظر و نشست ستگاهیا یصندل یرو. شد غروب کند دیخر تا. بود داشته نگه شچپ

  و آمد اتوبوس زود یلیخ



 یخال یصندل کی ششانس از و شد سوار یسخت به. بود شتوان از شتریب بارش ینیسنگ و ها سهیک

 دیخر نیسنگ یها سهیک! گسسته هم از کمرش یها مهره تمام کرد حس نشست یوقت. بود در کینزد

 هم و بود خانه مرد هم که بود سال چهار. داد جا شیپا یرو را مرغ تخم شانه و دیچ شیپا نییپا را

 شانه یبرا. بود دهید ینخاع بیآس شیعمو ساختمان داربست از پدرش که شدیم چهارسال خانه؛ زن

 ابانیخ سمت افتاد راه و شد ادهیپ شانمحله ستگاهیا! نیسنگ یلیخ بود؛ نیسنگ بار نیا شفیظر یها

 برود کنار بلکه کرد یمحل کم ترانه. شد سبز شراه یجلو قواره بد یپسر دیرس که ابانیخ در. یاصل

 روادهیپ از نکهیا یجا به و کرد کج را شراه ترانه. شد مانع ماین برود؛ خواستیم یطرف هر از اما

 باال یسخت به شنفس و دندیلرزیم ترس شدت از شیها دست. شد رد ابانیخ کنار از شود رد

 یزیانگ رغت حالت با و خاراند را ششیر ته! دیرس او به ماین اما کرد تند را شیها قدم. آمدیم

 :گفت

 .میکن اختالت باهم سایوا عجله؟ نیا با کجا خوشگله خانوم -

 :گفت و دیکوب نیزم به و برداشت شانه از را مرغ تخم کی ماین. کرد تند پا ترانه

 .گفتم سایوا -

 را یبعد مرغ تخم ماین! کندیم سکته قطعا تپش نیباا کردیم حس و دیشنیم را شقلب ضربان ترانه

! خورد نیزم تر طرفآن متر چند که زد ماین ی نهیس تخت یجور لگد با محکم نفر کی که شکست

 بر اما. کند تشکر یکس چه از دیبا ندیبب تا کرد نگاه را سرش پشت ترانه. دیدو و شد بلند ترس با ماین

 را شلوارش نییپا یها خاک داشت که افتاد خودش سنهم دختر کی  به شیهاچشم انتظارش خالف

 :گفت ناباورانه. تکاندیم

 ؟یتونست چطور...تو...تو -

 :گفت و اورد باال را سرش دختر

 . کنمیم کار یشخص دفاع که چندساله من -

 :گفت بغض با ترانه

 .ممنونم یداد منجات واقعا -

 :گفت و زد لبخند دختر

 !گهید خورهیم وقتا نیا درد به یهمکالس -

 .دمتیند امروز ؟یهمکالس -

 .نییپا یبرد رو دختره اون که نشون اون به نشون دمتید من یول -

 :گفت و دیکش یقیعم نفس ترانه

 . یکرد یبزرگ لطف هرحال به -

 .جان ترانه نداشت تورو قابل -

 :دیپرس شک با و کرد مکث یکم



 گه؟ید بود ترانه اسمت -

 ه؟یچ تو اسم...آره -

 .منیریش من -

 .بختمخوش -

 :گفت و گرفت ترانه از را مرغ تخم شانه نیریش

 .کنم تکمک بذار -

 حال هم هنوز یول شدند یبلند ی کوچه وارد. داد یشاد به هارا سهیک از یبخش ادیز تعارف با ترانه

 پشت مدام! رفتیم باال ترانه کول سرو از یموذ جانوران مثل هم باز ترس و نداشت یفیتعر ترانه

 :گفت و دیخند مستانه یشاد. کردیم نگاه را سرش

 . رفت گهید نترس -

 :گفت و داد تکان یسر ترانه

 ؟یکرد کارو نیا یچجور یراست. کرد فرار آره -

 چون کرد فرار ضمن در. بدم انجام ورمیگیم ادی که یینکارایا بتونم تا کرد نیتمر باهام یلیخ بابام -

 .دید پاالنُ  ایک دختر

 :گفت و دیخند داشت که یترس عالرغم ترانه

 ؟یک دختر -

 .پاالن ایک -

 :گفت تعجب با و دیپر جوب از ترانه

 !پاالن؟ -

 :گفت و دیخند نیریش

 .گنیم داره که یادیز زور خاطر به البته! پاالن گنیم خر بگن شهینم روشون آره -

 :گفت و ستادیا شون خونه در دم ترانه

 .تو ایب -

 :گفت و انداخت شیرو روبه ی زده زنگ در به یاجمال نگاه نیریش

 .مخسته یلیخ آمیم که باشگاه از بخورم و مبخواب فقط خونه برم دیبا ممنون نه، -

 :گفت و زد یلبخند ترانه

 .ممنون بازم. پس نمتیبیم فردا -

 :گفت و گذاشت نیزم هارا سهیک نیریش



 .خداحافظ حتما ، -

 را دیخر یها سهیک. کرد باز را در و کرد دایپ را دیکل یکیتار در یسخت به ترانه. رفت و

 :گفت و رساند در به را خود عیسر بهرام. کرد باز را آپارتمام در و تو  دیکش

 ؟یایب غروب قبل مگه منگفت -

 :گفت و خانه داخل دیکش را دیخر یها سهیک ترانه

 .نبود کینزد بارتره -

 نکهیا وجود با. کرد بسته و باز را شدستان انگشت. دیکش یراحت نفس و بست شپشت را در

 و رفت ییدستشو سمت عیسر. کردیم ِگز ِگز انگشتانش بند بند هم باز بود یخال االن شیهادست

 فورا  ! د؟یرسینم سر نیریش اگر کرد؛یم تکرار خودش با مدام. زد شصورت به آب مشت چندتا

 رونیب ییشودست از. شود دور سرش از یمنف یها فکر که داد تکان راست و چپ به را سرش

 :گفت و چرخاند را دارشچرخ یصندل چرخ بهرام. رفت

 ؟یخوب -

 :گفت و برد آشپزخانه سمت وسواس با را سهیک تا چند ترانه

 .نشده نیسنگ امدرس تا کنم پاک مگرفت امیسبز خوبم، -

 . دردنکنه تدست -

 شیها لباس. رفت اتاق به و گذاشت معجومه در هارا یسبز و کرد جابجا هارا سهیک یاتیمحتو ترانه

 :گفت و بست را خچالی در بهرام. آشپزخانه در برگشت. بست محکم را شیموها و کرد عوض را

 کمه؟ دوتاش مرغِ  تخم شونه نیا چرا -

 و کرد دست را شیها کشدست شد؛یم شچندش شیهادست به یسبز ِگل برخورد از که ترانه

 :گفت را دیرس شذهن به که یزیچ نیاول پاچهدست

 !افتاد بشم ادهیپ اتوبوس از اومدم بود بند مدست راه یتو -

 فقط اتفاقات نیا دانستن. بشود بود؛ شده متحمل او که یسخت همهنیا ی متوجه پدرش خواستینم

 اورا که دیترسیم یطرف از و کند ناراحت را بهرام خواستینم ترانه. کردیم خاطر آزرده را بهرام

 :گفت و یرائیپذ طرف داد هل را لچرشیو چرخ بهرام،! کند منع مدرسه به رفتن از

 .گرسنم من. کردن پاک یسبز سر نیبش بعد کن درست شامُ  اول -

. شکست تابهیماه در مرغ تخم دوتا خت؛یر روغن یکم و گذاشت گاز یرو یکیکوچ تابهیماه ترانه

 را خنک آب وانیل و کرد تا کنارش هم نان یا تکه. گذاشت ینیس در و گرفت دستمال با را تابهیماه

 .گذاشت بهرام یپا یرو و برد یرائیپذ به را ینیس. داد یجا ینیس کنار

 همراه کرد خواهش نیریش از ترانه روزه هر عادت طبق. بود گذشته مدارس ییگشا باز از هفته کی

. کرد اشیهمراه و کرد قبول بود؛ یمهربان و مشربخوش دختر که هم نیریش! دیایب شانخانه تا او

 :گفت و انداخت شدوش یرو را شفیک نیریش



 . بابا بخند ذرهی ،یخودت تو و یساکت نقدریا تو ستین خوب -

 :گفت و کرد تر را شلب ترانه

 !بخندم؟ یچ به آخه -

 انداختن ابرو چشم و خنده با نیریش. دندیچیپ یپهن ی کوچه در که بودند نشده دور مدرسه از ادیز

 :گفت و داد نشان ترانه به را  بُر شهیش ادیشه یبر شهیش یمغازه

 ! داره مو دورش دورتا کچلِ  شوسط ن،یبب موهاشو بُر شهیش ادیشه سر به -

 همان در. کرد نگاه مغازه داخل به و دیخند اراده یب. گرفت اشخنده نیریش حرف لحن از ترانه

 ادیشه یهاچشم با شیهاچشم خوردن گره از ترانه. کرد بلند را سرش هم بُر شهیش ادیشه لحظه

 شیهادست در نیریش دست چون. کرد تند پا جلو طرف به و دیماس لب یرو اشخنده د؛یکش خجالت

. ستادیا و درآورد ترانه دست از زور با را شدست نیریش. دیکشیم خودش دنبال راهم نیریش بود؛

 :گفت زنان نفس نفس نیریش. ستادیا اند؛گرفته فاصله یحساب مغازه از شد مطمئن که ترانه

 .مغازه تو برم ینذاشت! یکند مودست چته؟ -

 :گفت و کرد خشک یها سرفه هم سر پشت ترانه

 !کار؟یچ تو یبر ؟یاوونهید -

 !بُرِ  شهیش ادیشه کِ یفابر قیرف بابام. بود مغازه تو بابام خب -

 :گفت و دیکش شمقنعه به یدست ترانه

 .دیببخش -

 :گفت و دیخند نیریش

 . الیخیب نداره؛ یاشکال بابا نه -

 در کراهت با را دیکل و گفت ینوچ بهروز نیماش دنید با ترانه و کردن یخداحافظ شانکوچه کینزد

 :گفت و زد یپهن لبخند ترانه دنید با بهروز. شد آپارتمان داخل و دراورد را شیهاکفش. چرخاند قفل

 .گل دختر سالم بهبه -

 :گفت و بست سرش پشت را در ترانه

 .سالم -

 :گفت و زد گاز را اشکنده پوست اریخ بهرام

 !بده ُمشتُلق -

 :گفت بهزاد. دیچرخ بهروز و بهرام نیب شنگاه جیگ ترانه

 .میگرفت براش جشن هی فردا پس برگشته سفر از روزه چند دهیسپ -

 ندیبب را دخترک آن یحت خواستینم! شاتاق در برود و درک به دیبگو خواستیم شدل ترانه

 :گفت و کرد تر را شلب! ند؟خواستیم یمژدگان او از خبر نیا یبرا  آنوقت



 .عمو یسالمت به -

 را شانکوچک ی سفره. برگشت اتاق به باز و کرد عوض را شلباس. رفت اتاق در و گفت را نیا

 :گفت و کرد پهن نیزم یرو

 ن؟ینخورد که ناهار -

 :گفت و دیکش شیموها در یدست بهزاد

 !نه مزاده برادر خوب دستپخت دیام به -

 با کتلت گفت؛یم خودش با. دیچیم را سفره اتیمحتو و دییسایم هم یرو را شیها دندان ترانه

 وهیم با که بردارد را آب پارچ تا کرد باز را خچالی در! گذاردینم آدم یبرا دستپخت مرغ سنگدان

 :گفت ییرایپذ از بهرام. شد رو روبه یرنگ یها

 .اورده وهیم برامون دهیکش زحمت عموت -

 :گفت و خورد نان یا تکه بهزاد

 .نداره یقابل -

 که یمقدار از ترکم بود مجبور. نشست سرسفره و اورد رونیب را رنگ یآب یکیپالست پارچ ترانه

 :گفت و انداخت ترانه به ینگاه بهروز. برسد بهروز به هم یعدد چند تا بخورد شدیم ریس

 .یشیم مادرت غزل، هیشب شتریب یشیم تر بزرگ یهرچ -

 :گفت و کرد درست نان و کتلت از یا لقمه بهرام

 .بود یخوب یلیخ زن غزلُ  کنه رحمت خدا. واقعا آره -

 را وانیل. ختیر آب یوانیل خودش یبرا و برداشت را پارچ. کرد خانه شیگلو ته یبغض ترانه

 هاست؛حرف نیا از تر سمج بغض نکهیا از غافل. کند ِکش فرو شبغض بلکه د؛یکش سر الجرعه

 راه از یوقت گرم یغذا یبو یبرا مادرش؛ داشتن یبرا زدیم لهله. شد اشک لبالب اشیآب یهاچشم

 نشان شیغذا خوردن مشغول را خودش و نشود ریسراز اشک تا گرفت گاز را شنییپا لب. دیرسیم

 نیتسک را دردش خواندن شعر بخواند؛ شعر یکم تا برد پناه اتاق به ترانه. رفت بهزاد ناهار بعد. داد

 یشعر زد؛ ورق و برداشت را شحافظ اتیغزل کتاب. زد زانو شعرش یها کتاب قفسه کنار. دادیم

 :کرد زمزمه را همان کرد جلب را شتوجه

 ارزدینم سر کی جهان بردن سر به غم با یدم -

 ارزدینم بهتر نیا کز ما دلق بفروش یم به

 رندیگینم بر یجام به فروشانش یم یکو به

 ارزدینم ساغر کی که تقوا سجاده یزه

 برتاب رخ باب نیا کز کرد هاسرزنش بمیرق

 ارزدینم در خاک که را ما سر نیا افتاد چه

 است درج او در جان میب که یسلطان تاج شکوه



 ارزدینم سر ترک به اما است دلکش یکاله

 سود یبو به ایدر غم اول نمودیم آسان چه

 ارزدینم گوهر صد به طوفان نیا که کردم غلط

 یبپوشان مشتاقان ز خود یرو که به آن را تو

 ارزدینم لشکر غم یریگ جهان یشاد که

 بگذر دون یایدن از و کوش قناعت در حافظ چو

 ارزدینم زر من صد دو دونان منت جو کی که

                  ****** 

 (ادیشه)

 !بده پول اول -

 روبه و زد ادیشه به یچشمک ماین. گذاشت ماین دست کف خورد پول یمشت دهیخم و الجون معتاد

 :گفت مرد

 .ارمیب خونه از برات سایوا -

. بست درم و بود یبُر شهیش مغازه یبغل کوچه که شانخانه داخل رفت. رفت رونیب مغازه از بعد و

 :گفت و زد شیآت یگاریس پاالن ایک

 !آدینم نستایوا -

 :گفت و خاراند را الغرش یبازوها معتاد

 !وا رهیم آبروت تمغازه تو رمیمیم افتمیم. مخرا شخونه در میبر ایب بُر شهیش ادیشه -

 :گفت و شد بلند کنان خنده ادیشه

 .بدم تنشو شوخونه ایب دنبالم -

 :گفت و برد ماین ی خانه دم را مسن مرد! داشت خبر ماین کلک از چون دیخندیم ادیشه

 .بزن زنگ ه،نیهم -

 :گفت کرشمه با یازنانه یصدا. فشرد زنگ یرو را شدست مرد

 بله؟ -

 :گفت و دیکش درهم را شیهااخم مرد

 .خوامیم الشخورو ماین -

 :آمد زن یصدا دوباره

 !میندار مرد نجایا اصال   ما. میندار -



 :گفت کالفه

 .خونه نیا تو اومد دمید خودم -

 !سرتا زنیبر محل اهل مکشیم غیج یبزن زنگ گهید بارکی م؛یندار مگفت -

 دانستیم چون دیخندیم و بود داده هیتک کوچه وارید به ادیشه. رفت دیام نا و داد تکان یسر مرد

 یآب یآهن در به رفت جلو شیها دنیخند انیم! کندیم دیتقل خودشان بهتراز یحت را زنان یصدا ماین

 :گفت و زد رنگ

 !الشخور رونیب ایب -

 :گفت زنانه لحن با و آمد رونیب ماین

 !عالم خاک اوا -

 یها تکه بود؛ دهیبر هارا اندازه شتریب با  یتقر ادیشه. شدند مغازه یراه و زد بهش یگردن پس ادیشه

 و بزند بشکه ی لبه به تا برداشت را بود ختهیر شهیش دنیبر مخصوص زیم یرو جام از که یااضافه

 مغازه درب به کینزد که یآب بشکه ی لبه به و برداشت یبلند ی شهیش. کند شلیتبد خورده شهیش به

 یب سر بر یدست پاالن ایک. افتادیم بشکه در و شدیم میتقس ترکوچک یها تکه به شهیش. زد بود؛

 :گفت و دیکش شیمو

 .تودست ینبر -

 :گفت و برداشت شهیش از یا گهید ی تکه ادیشه

 .میانکارهیا ما یمشت نه -

 :گفت و نشست زیم یرو ماین

 آد؟یم یکار چه به نیا حاال -

 .خرهیم آدیم یکی شب -

 :گفت ایک

 !دهیم پول ادیشه به امیلیخ دمید من -

 :گفت و زد یسوت ماین! بشکه در گرداند برش ماهرانه و عیسر ادیشه برگردد آمد تا شهیش

 !گرم دمت بابا ول،یا -

 :گفت و برداشت را شهیش از یبزرگ ی تکه و شد خم ادیشه

 !سخورده شهیش از مجنس من بره؛ینم یُ کی من دس شهیش -

 شیپ را کارش یخاص فن و فوت با و بود جمع شحواس. زد بشکه لب را شهیش ممحک بعد و

. بندازد نگاه مغازه رونیب به کرد وادارش. عشوه و ناز از مملو: یا خنده یصدا ناگهان. بردیم

 و تمرکز و شحواس که یآب درشتِ  چشم دو با یدختر درنگاه خورد گره شنگاه کرد؛ بلند را سرش

 خودش افسون را ادیشه باشد یقابل ساِحر که ییگو گرفت؛ او از یزدن برهم چشم به را شدقت

 ش،مچ از باالتر ابتدا شهیش و زد بشکه ی لبه بر را شهیش لحظه همان ادیشه. شد رد و دیخند او! کرد



 قاچ را شنییپا لب گوشه و دیپر باال زیت یا شهیش تکه د؛یایب خودش به تا و براند را شدست یرو

 یب دختران. کرد رها بود شدست در که یا شهیش و گفت یبلند آخ شلب درد و دست سوزش از. زد

 شدست یرو و دیچکیم یظیغل خون شلب از. رفتن ادیشه سمت ماین و ایک. شدند رد عیسر و اعتنا

 :گفت ماین روبه ایک. ختیریم بشکه در شیهاخون و شده جادهیا یقیعم شکاف

 .ایب و بخر باند هی بپر -

 با همراه و قیعم و ادیز آنقدر شدست سوزش. نشست مغازه کنار یصندل نیترکینزد یرو ادیشه

 یرو شخون و کردیم گز گز شنییپا لب فقط. کردیم حس را شلب زخم درد کمتر که بود درد

 :گفت و نشست کنارش ایک! دیچکیم ششرتیت

 !بهم بچسبونش -

 جمع درد از صورتش و چسباند بهم بود دستش یرو که را خون غرق شکاف چپش دست با ادیشه

 سکوت و خورد را حرفش عیسر! رفت فرو لبش گوشه زخم در لشیبیس نوک بزند، حرف آمد تا. شد

 و کرد پاره شیجلو دندان با را باند کاغذ ایک. داد ایک به را باند و اومد مغازه داخل مهیسراس ماین. کرد

 :گفت و رفت جلو ماین. درآورد شداخ از را باند

 .داد مماسکماس نیا یِ نجوریا یِ ا داروخانه به مگفت -

 :گفت ماین و دیقاپ ماین دست از را نیبتاد کوچک بسته گرفت؛ باال را سرش ایک

 هس؟ یچیچ -

 ایک. فشرد هم یرو درد از را شیهاچشم ادیشه. ختیر ادیشه دست یرو و کرد باز را درش ایک

 رونیب شدهان راست سمت ی گوشه از را شزبان نوک و شد ادیشه دست دور باند دنیچیپ مشغول

 :گفت و کرد رد اشاشاره و شصت انگشت نیب از را باند نوار ؛ بود آورده

 !سواد یب نِ یبُتماد شاسم -

 :گفت بهش رو و گذاشت ادیشه لب گوشه یرو خت،یر باند یکیآن یرو ازش یمقدار

 .آدیب بند شخون بده فشار -

                ****** 

 (ترانه)

 روبه یکاش یرو آب یها قطره گرفتن سبقت به حمام دوش ریز که است ساعت چند دانستینم ترانه

 از ؛باشد گانهیب ها آدم نیب انگار. نبود یمهمان نیا به رفتن یرضا چیه شدل! بود؟ شده رهیخ شیرو

 شدست کف یمقدار برداشت قفسه از را شامپو ناچار به! داشت میب هاآن جمع در گرفتن قرار

 یراحت لباس. رفت اتاق سراغ راستکی آمد رونیب که حمام از. گرفتن دوش به کرد شروع. ختیر

 که یالک. کرد دایپ الک کی کمد در شیها قفسه داخل. دیچیپ یا حوله در را شیموها و دیپوش

 دست. گرفت آغوش در را شیها زانو و نشست نیزم یرو. بود دهیخر او یبرا فروزان عموزن

 مواد با ادیز برخورد از: که ییها دست ،ییهادست چه هم آن. گذاشت شیزانو یرو را شچپ

 کار بابت کردیم مالمت را آن شدرون یصدا هرچند. زبر و بود شده پوست پوست ندهیشو

 با زد؛ یآب رنگ را انگشتانش ناخن دَه یوقت. دیکش شیها ناخن یرو را الک فرچه اما اشمسخره



 یتناسب چیه! زدیم زار شیهادست به الک انگار واقعا یول. شود خشک تا کردیم فوت شدت

! بزنند روغن رنگ را یا خرابه وارید که ماندیم نیا مثل! الک و خشک یها دست نداشت؛ وجود

 رهنیپ کی رشیز. آورد رونیب کمد از را شنیج جنس یشبندیپ شلوار. شد بلند نیزم از و دیکش یآه

 ماهرانه. کرد خشک دقت با و زد شانه را شیموها. دیپوش را یشبندیپ شلوار بعد و دیپوش یمشک

 شال د؛یپوش شیپ دوسال به داشت تعلق که را اشمانتو نیدتریجد. بافت را اشیطالئ سوانیگ

 و کت تا کرد کمک پدرش به. کرد یاسپر شیها نبض به یکم عطرش از و کرد سر را اشیمشک

 را پدرش بود یجوان مرد که آژانس راننده کمک با بود؛ فرستاده آژانس شانیبرا بهزاد. بپوشد شلوار

 یرو موذب ترانه. دادند یجا عقب صندوق در را لچرشیو و نشاندن نیماش یجلو یصندل یرو

 کی یال دوساعت حداقل بهزادش عمو ی خانه تا. کرد حرکت نیماش و شد ریجاگ عقب یصندل

 خانه در یجلو! شانیهاچشم یها یشاد به ها، آدم به راه، به بود رهیخ ترانه! بود راه ربع و ساعنت

 بود گفته بهزاد. نشست لچرشیو یرو بهرام مرد کمک با مجدد. داشت نگه نیماش بهزاد ییالیو ی

 دادن هل مشغول یجد و خشک یتشکر با ترانه نیهم یبرا بود؛ کرده پرداخت را آژانس پول که

 اطیح سمت به را لچریو. شد باز در یکوتاه مدت از بعد و فشرد زنگ یرو را شدست. شد لچریو

 برده تاراج به را سبزشان یها برگ زیپائ یهوا نفس اما داشت  یادیز یها درخت اطیح. داد هل

 نیشه زد؛ در به تقه چند. برسد شیعمو عمارت به تا گذاشت پا ریز را درختان ریپ یها برگ! بود

 :گفت نیدروغ یلبخند با و کرد باز شانیبرا را در شیعمو ی خانه ی ساله نیچند خدمتکار  خانوم،

 .نیاومد خوش سالم -

 :مگفت و دادم تکان یسر

 .دینباش خسته د؟یخوب خانوم نیشه سالم -

 :گفت مجمالت یادا از بعد بابا

 کجاست؟ برادرم سالم، -

 :گفت و رفت کنار خانوم نیشه

 .هستن حمام آقا داخل، دیاریب فیتشر -

 هم خودش و گذاشت مبل کنار را لچریو  !بزرگ و لوکس یا خانه خانه؛ داخل داد هل را لچریو

 :گفت و آمد نییپا پله از فروزان. نشست مبل یرو

 .نیاومد خوش یلیخ به به -

 :گفت و اورد رونیب شبغل از را خودش ترانه. فشرد آغوش در اورا فروزان و شد بلند ادب یرو از

 .ممنون -

 :گفت و انداخت ترانه یپا سرتا به ینگاه کرده، شیآرا یها چشم با فروزان

 ؟یبش حاضر یمهمون یبرا یخواینم جان؟ ترانه -

 :گفت بلند یصدا با ینامشخص ی نقطه روبه فروزان و انداخت باال یا شانه ترانه

 ن؟یشه ن؟یشه -



 دستمال که یدرحال و رسوند فروزان به را خودش عیسر قد کوتاه و کلیه درشت خانومِ  ن،یشه

 :گفت فشرود؛یم شتپل یهادست نیب را یاپارچه

 جان؟ خانوم جانم -

 :گفت دستور با و گذاشت ترانه کمر پشت را شدست فروزان

 .اریب شربت وانیل هی هم بهرام آقا یبرا. بشه حاضر و کنه عوض لباس تا مهمون اتاق ببرش -

 :داد ادامه من به رو و گفت یچشم خانوم نیشه

 .خانوم دیبفرمائ -

 :گفت خانوم نیشه و کرد یط را نیمرمر یها پله. افتاد راه خانوم نیشه دنبال ترانه

 .سوم اتاق نیبر زحمتیب خانوم -

 :گفت خودش با اتاق دنید با. کرد باز را سوم اتاق در و داد تکان سر ترانه

 !ماس ی خونه برابر دو راحت -

 را اتاق در و کرد فوت را شنفس. شیهالباس کردن عوض کرد شروع و ستادیا یقد نهیآ یرو به رو

. آمد رونیب و کرد باز بود مهمان اتاق یرو روبه که را شاتاق در اوشیس لحظه همان. کرد باز

 ییصدا و گذشت یمدت. ماند اوشیس کردن سالم دنیشن منتظر و انداخت ریز را سرش عیسر ترانه

! شد درشت ینعلبک ی اندازه به شیها چشم اوشیس یخال یجا دنید با و اورد باال را سرش د؛ینشن

 لب! بود نکرده جان نوش هنوز نیتوه نوع نیا از! ترانه به یاعتنائ و توجه بدون بود، رفته اوشیس

 شتریب. نماند ییکذا یمهمان نیا در امشب توانستیم خواستیم شدل چقدر و دیگز محکم را شنیپائ

 :گفتیم خودش با و بود یعصب خودش از اوشیس یادب یب از

 !احمق ی دختره! یکرد شنگاه یسادیوا بز نیع کنن برسرت خاک -

 و بودند بهزاد دوست بود؛ آنجا که هرکس. بودند آمده ها مهمان از یریکث جمع. رفت نییپا ها پله از

 ی پله ترانه یوقت! زد نیتخم را کدام هر بودن یخال شدیم یاجمال ینگاه با. دخترش دهیسپ دوست ای

. شد شکینزد بود؛ شده پنهان شصورت شیآرا ظیغل بار ریز که یمسن خانوم کرد، یط هم را آخر

 :گفت و زد یتصنع لبخند

 !عروسکه هیشب نیبب نویا زمیعز -

 :گفت و زد یلبخند ترانه

 .نیدار لطف -

 :گفت و دینوش را شدست ستالیکر وانیل درون پرتقال آب از یقلوپ زن

 ه؟یچ اسمت. تو یدار یناز یصدا چه واو -

 :گفت و زد زن ی شانه یرو شد، خانوم آن و ترانه به کینزد که فروزان

 .سترانه شاسم -

 :گفت و کرد دراز ترانه به رو را شدست زن



 .فروزان خواهر م،روزهیف منم -

 :گفت و فشرد را خانوم روزهیف دست ادب یرو از ترانه

 .خوشبختم -

 :گفت و کرد اشاره یا نقطه به روزهیف

 !نیبب اونجارو -

 :داد ادامه روزهیف و دوخت چشم سالن شرق شمال سمت به گنگ ترانه

 .داره خودش اندازه اموال و مال از یزیچ هر ماشاهلل.منه پسر یِ ا سورمه کت اون -

 یها چشم در و برگرداند یرو سمت آن از نیهم یبرا. نکرد دایپ را جوان پسر تیجمع در ترانه

 :گفت و کرد نگاه روزهیف

 .باشن زنده -

 ...اومده خوشم ازت یلیخ من جان ترانه راستش. بزنم باال نیآست واسش خوامیم من -

 :گفت و دیپر روزهیف حرف تو بود؛ شانمکالمه گرنظاره فقط موقع آن تا که فروزان یصدا

 .ادیب کن صداش دهیسپ اتاق باال برو جان ترانه -

 :گفت و کرد نگاه فروزان به تعجب با روزهیف

 !زنمایم حرف دارم -

 :گفت و کرد اشاره باال طبقه اتاق به فروزان

 .چشم اد،یب کنه صدا بره -

 و شک اما. رفت باال ها پله از و کرد یخواه عذر. نزد یحرف اما شد متعجب روزهیف مثل هم ترانه

 طبقه به رو و ستادیا شد؛یم ختم دوم طبقه به که آخر پله یرو. برود دهیسپ اتاق به نگذاشت دیترد

 و کرد یفیظر اخم ترانه! زدیم حرف تند تند روزهیف گوش ریز کنان پچپچ فروزان. برگشت نیپائ

 :گفت خودش با

! ذاره؟یم ونیم در باهاش رو مونیمال اوضاع داره نکنه گه؟یم یچ بهش داره یعنی چه؟ که یعنی -

 صدا شهیهم! اهیس نخود دنبال هبفرست منو خواهرش حرف وسط داره یلیدل چه وگرنه هنیهم حتما

 . بود نیشه کار افتادش لیف دماغ از یها بچه زدن

 ده،یسپ شیآرا از مملو صورت با و برگشت شده ُشک ترانه. نشست شچپ ی شانه یرو یدست

 :گفت و زد یمضحک لبخند دهیسپ. شد رو روبه شیعمو دختر

 ! ترانه تو یشد بزرگ چقدر یوا -

 :گفت دار منظور و زد یچشمک

 َکلک؟ یزدیم دید رویچ باال نیا از -

 :گفت و کرد فوت کالفه را شنفس بکشد؛ غیج بود مانده کم تیعصبان فرط از که ترانه



 .کنم صدات بودم اومده...یچیه -

 و بود دستپاچه دهیسپ دنیرس سر از هنوز ترانه. رفت نیپائ ها پله از و داد تکان یسر دهیسپ

 دهیسپ و زدن دست به شروع حضار ی همه. شود مجلس وارد دهیسپ سر پشت زود یلیخ توانستینم

 را شربت ینیس نیشه. رفت نیپائ شلیم مخالف ترانه. کرد یپرساحوال شانکیکای با غرور با

 هم با و بودند ستادهیا همه. بود شده بسته شقوت که بود مشغول شذهن نقدریا اما. گرفت شتسم

 آمد کنارش روزهیف. ستادیا آشپزخانه کنار یا گوشه ترانه. زدندیم گپ خودشان یها سن هم ای صنف

 :گفت و

 .کردمینم یخواستگار ازت وگرنه دونستمینم من دیببخش زمیعز -

 :گفت و دیرس سر فروزان عیسر دانستهینم را یزیچ چه روزهیف که کند سوال خواست ترانه تا

 .دورهم شدن جمع جوونا اونجا دهیسپ یادوست جمع تو برو ترانه -

 :گفت و داد خانه آشپز وارید به را شهیتک ترانه

 .ممنون مراحت -

 :گفت و گرفت را ترانه فینح دست فروزان

 .ایب نکش خجالت -

 را روزهیف هم باز یمهمان آخر تا که بود خوش شدل ته اما. شد دهیکش فروزان دنبال اجباربه ترانه

 عالوه به جوان دختران. برد خانه یغرب ضلع به را ترانه فروزان. کند سوال او از بتواند و ندیبب

 از دهیسپ و بودن نشسته نیزم یرو گرد بود؛ بهیغر ترانه چشم به که روزهیف پسر و اوشیس

 :گفت و نشاند اوشیس کینزد دختر دو نیب را ترانه فروزان. کردیم فیتعر شخاطرات

 .دیباش خوش -

 دوخت ترانه به را شیعسل یهاچشم و زد شگوش پشت را شیموها از یا شاخه از یا شاخه دهیسپ

 :گفت و

 . عموم دختر ترانه ها بچه -

 :گفت و انداخت بهش ینگاه. بود نشسته ترانه راست سمت که یدختر

 سالته؟ چند -

 :گفت و کرد مرتب را ششال ترانه

 .هسالم هفده -

 :گفت و زد یلبخند دختر

 .مفرانک منم مخوشبخت. خورهیم کمترم بهت -

 :گفت و داد شگردن به یقر دهیسپ

 !زدمایم حرف مداشت خب، -



 چه کرده؟ چه کشور از خارج یسالگ ستیب تا یسالگ هجده از کند فیتعر دهیسپ تا شدن ساکت همه

 بود؛ نشسته فرانک کنار که اوشیس و فرانک آرام زدن حرف پرت شحواس ترانه! ده؟ید چه و دهیشن

 :گفت آرام و دیجو را شناخن گوشه فرانک. شد

 .نشدا خوشحال من دنید از ادیز تمامان -

 :گفت آرام فرانک مانند بود، دهیسپ به شیهاچشم که طورهمان اوشیس

 .بابا یِ مهمون ی خسته االن -

 :گفت سمج فرانک

 ده؟ینم  ِ رو مهمونش سالم جواب خسته آدم -

 :گفت و شسمت برگشت اوشیس

 .میهم شیپ شب هی رینگ بهونه یهان -

 و بُرنز پوست کرده، عمل ینیب: انداخت فرانک به ینگاه. هست راه در یعروس قطعا   کرد فکر ترانه

 که یکس به جورهچیه فرانک. برنزه شکم یرو یکوبخال تنه، مین تاپ شده، رنگ کوتاهِ  یموها ره،یت

 ترانه! کردینم رنگ را شیموها ازدواج قبل یکس ها زمان آن! خوردینم باشد شده یمرد یاهل

 د؛یرسیم نظر به نرم ترانه دست خالف بر الغرش یهادست پوست. رفت شیها دست یپ شهواس

 تک او دست دنید از ترانه! زندینم دیسف و اهیس به دست دادیم نشان اشزده الک و دهیکش یها ناخن

 از بعد. گرفت شدل نبود، ترانه دست هیشب کدامچیه دست نکهیا از. کرد نگاه رو جمع یهادست تک

 و انواع از بود پر سالن ته یبزرگ زیم. شدن شام به دعوت ها مهمان ی همه دهیسپ خاطرات دنیشن

 یمبل یرو و کردیم پر زیم اتیمحتو از را یبزرگ بشقاب کس هر! نیسنگ و یونیع یها غذا اقسام

 اما! بود نخورده ازشون بود وقت چند که رفت ییغذاها سمت یلیم یب با ترانه. شدیم ریگ جا

 یکم شبشقاب ی گوشه. کندیم مصرف غذا نوع نیهم از هرروز ییگو که بود یحد در شمتانت

 تیجمع انیم د،یند را بهرام چرخاند چشم هرچقدر. کرد نوشابه پراز را شوانیل و گذاشت یماه

 روزهیف دنید یبرا نباریا. گذاشت شیپا یرو را شبشقاب و نشست مبل یرو! بود شده گم ها مهمان

 نگاه راس ریت در روزهیف. بود روال نیهم یمهمان آخر تا! بود شده بیغ انگار اما چرخاند چشم

 !امدین ترانه

                 ***** 

 (ادیشه)

 :گفت و داد ماین به را شکوچک چندان نه ی قابلمه ادیشه

 !یشگیهم همون گفت بُر شهیش ادیشه بگو نبش سر یکباب چلو برو -

 :گفت و دیخند غش غش ماین

 !دهیم استفاده بار کی خودش چرا؟ قابلمه -

 :گفت و کرد مرتب را شیهالیبیس ادیشه



 ییتنها من نفره کی مال مصرف کباری سوما   ومده،ین تو به شیفضول دوما،  مصرف بارکی اوال   -

 !نفرم چهار

 با و بود نشسته زشیم پشت که ادیشه طرف برگشت دیرس که یدرگاه به. رفت مغازه در سمت ماین

 :گفت یلودگ

 !یلوت منوکرت وَمنِدشیسِ  م،یمخلص یخعل دوما   م،چاکرت اوال   -

 :گفت و داد تکون سر و دیخند ادیشه

 !داش بگذره تامورات تا باش -

 بودند کرده شروع ومردم بود شده سرد هوا کمکم. گذراندیم نظر از را روادهیپ  ادیشه رفت؛ که ماین

 یرو از گرفته برق ادیشه شدند، رد نیریش و ترانه کهنیا محض به. ها گرمکن و کاپشن دنیپوش به

 رفتندیم که یسمت به را سرش. بودند شده رد دختر دو اما. دیدو در سمت به. شد بلند اشصندلب

 رساند ترانه طرف به را خودش و رفت شاندنبال فِرض ادیشه. بودند نشده دور ادیز هنوز. چرخاند

 به را خودش افتاده، قفس در یشکیگنج مثل شقلب. کرد نگاه ش صورت راست ی مکرهین به و

 :گفت و نکرد یتوجه. دیکوبیم اشنهیس وارید

 .سالم -

 :گفت و زد لبخند شناختیم را پدرش یمیقد دوست اد،یشه که نیریش

 .سالم -

 آفتاب در یالماس و نینگ مانند که ترانه راست چشم یرو د،ینشن را نیریش سالم کل به که ادیشه

 :گفت و شد قیدق د؛یدرخشیم مهرماه فیضع

 !کردم سالم توام، با -

. کند تند را شیهاقدم داشت یسع و زدینم هم پلک یحت د،یلرزیم وضوح به شیپا و دست که ترانه

! کندیم سالم او به باز شین با بزند لگد هم الت پسرک نیا به نکهیا یجا نیریش چرا دانستینم

 به که یحس نیا دانستینم. انداخته گل شیها لپ االن دانستیم و آورده کم نفس کرد،یم حس

 .دانستینم! ا؟یح ای بود ترس شاسم است افتاده شجان

 سمت درمانده ادیشه! ماند عقب ادیشه و کشاند خودش دنبال را نیریش ترانه تند یها قدم باالخره

 که ادیشه. آمدیم رونیب شدهان از یظیغل دود و ستادهیا مغازه یدرگاه در پاالنایک. برگشت مغازه

 :گفت ایک مغازه، به دیرس

 شقاچ چهار بود تو ریغ هرکس یدونیم خودت ؟یافتاد راه من دختر دنبال یمشت گرم دمت -

 !کردمیم

 :گفت و کرد ممحک را شانگشت دور باند ادیشه

 ؟یشناسیم رو آدیم رهیم باهاش که دختره نیا -

 :گفت و رفت مغازه داخل ایک

 ه؟یک دختره دختر؟ -



 :گفت و نشست زیم یرو ادیشه

 .دمیکش چاقو پات به پا بهش کردن نگا چپ سر یدید خودت خواهرمِ  دخترت یدونیم خودت -

 :آمد رونیب گاریس دود شزدن حرف همراه و گرفت گارشیس از یمحکم دم پاالن ایک

 ...یگفت که دختره نیا اما. باشه شد، میحال پسر یمشت -

 :گفت و گرفت یباز به را شیها لیبیس شسالم دست با ادیشه

 .اون یهوا به مرفت باهاِش  که دختره -

 ؟یخوایم خاطرشو -

 هم خودش. دیکش شیمو کم سر به یدست دستپاچه باشد؛ آمده خودش به تازه انگار که ادیشه

 :گفت و کرد تر را شلب! کند فرار تیموقع از خواستیم شدل اما چرا؟ دانستینم

 ؟یمشت شد یچ ،یبد ادی بُکس ما به یبود داده قول -

 یرو را ادیشه مادر فلور، یروح ی قابلمه. گرفت پاالن ایک از ماین دنیرس سر را زدن حرف فرصت

 :گفت و گذاشت ادیشه کنار زیم

 !بُر شهیش ادیشه خدمت دهیکوب پرس پنج منیا -

 :داد ادامه ایک به رو

 .مدست داد رو قابلمه نفر نیاول بُر شهیش ادیشه مگفت تا اونجا تا نجایا از بود صف یرینم تو -

 مغازه وسط شهیش برش مخصوص زیم یرو هم را گوش چهار ماست و خانواده یمشک ی نوشابه

 :گفت و گرفت ادیشه طرف پول یمقدار و برد شلوارش یپشت بیج یتو را شدست. گذاشت

 .داش تپول هیبق منیا -

 دهیشن را قلب اسم فقط سال دو و ستیب کرد؛یم فکر خودش با. بود رهیخ ینامعلوم ی نقطه به ادیشه

 :گفت و داد تکان ادیشه صورت یجلو را شدست ماین! بود نکرده اندام عرض نیچننیا شقلب و بود

 ؟یراه روبه -

 :گفت و کرد ماین دست یها پول به ینگاه بود؛ گسسته هم از افکارش ی رشته که ادیشه

 .دخل تو بزارش -

 یکشو. کرد باز یسخت به را زیم ی کشو در و رفت بود نشسته آن یرو ادیشه که یزیم پشت ماین

 شانه یرو پاالن ایک. بست را کشو در و گذاشت کشو داخل را پول یمابق ماین! بود پول از مملو دخل

 :گفت و زد ادیشه ی

 .فعال. میکن کار آمیم من یبود آماده هروقت -

 :گفت ادیشه که برود مغازه در سمت خواست

 .باهم میبخور ناهارو بمون -



 :گفت و رفت در سمت ماین

 .میرفت ما -

 :گفت ماین به رو بارنیا و دیپر نییپا زشیم از ادیشه

 .بمون توام -

 :گفت و برگشت ادیشه سمت ماین

 نکن دعوت مهمون! یبخور منم یایب یبشور تمصورت و دست یدار جا یبخور رو قابلمه اون تو -

 .تجون نوش بخور

 زبان به تابحال که کرد یجیه را یا جمله و برداشت شگردن دور از را اشیزدی دستمال ادیشه

 :بود اوردهین

 .بخورم منم توک توک دورهم دیبمون ندارم، لیم -

 از شده جادیا یصدا از که پاالن ایک. نشست و زیم تا دیکش مغازه گوشه از یایصندل درنگیب ماین

 :گفت بود کرده جمع را شافهیق کیموزائ با کهنه یصندل یفلز یها هیپا کشش

 .باشه -

 غذا قاشق کی یحت. بود بسته شقوت ادیشه انگار اما. شدند قابلمه داخل غذا خوردن مشغول سه هر

 عرصه انگار. شود رها حال نیا از خواستیم شدل! ماست کمک به یحت نرفت، نیپائ شیگلو از

 جوالن شچشمان یجلو شخاص حالت و براق ی لهیت مدام! شدیم ترتنگ و ترتنگ شیبرا یه

 ی همهمه یصدا! باشد شده گرفتار گونآتش باتالق در ییگو گرفتیم ُگر درون از مدام. دادندیم

 دهان با ماین. بودند ستادهیا هم گرد محل یها الت و ها پسر از یجمع. دیدر را افکارش نباریا مردم

 :گفت پر

 خبره؟ چه -

 :گفت و کرد پر برنج از را شقاشق ایک

 !عالف ن،عالف -

 افکارش ش،روح خودش، از خواستیم. شد جمع کینزد. رفت رونیب مغازه از و شد بلند ادیشه

 پسر به رو و بود گرفته شدست را(کفتر نژاد از ینوع) یدیسف دمزاق کفتر یاممبه ایپو  !کند فرار

 :زدیم داد سن کم

 !خودمِ  مال نزن زر -

 :گفت و زد یپوزخند ایپو شد، بُر شهیش ادیشه حضور ی متوجه جمع تا

 !زنگُ  بزن -

 :گفت بلند یصدا با بود؛ شتیعصبان کردن یخال ی تشنه که ادیشه

 ؟یریگیم معرکه من دکون دم یایم دهیرس ییجا به کارت -

 :گفت جانب به حق پسرک



 ...منِ  کفتر -

 :گفت و شد ظیغل شاخم ایپو

 .زنهیم مفد حرف -

 :گفت و کرد دراز ایپو سمت را شدست ادیشه

 .بده رو کفتره -

 .ستین یباز کفتر مال اون نکن باور رو بچه ذرهی حرف خودمِ  مال -

 آن و انداخت کفتر به ینگاه ادیشه. داد ادیشه دست را کفتر ناچار به  ایپو و کرد شنگاه مصمم ادیشه

 :گفت ایپو به رو. کرد میقا شپشت را

 .بهت بدم کفترو یِ رنگ چه پاش تو ی حلقه بگو -

 :گفت و نداختین تا و تک از را خودش بود، خورده کهی ادیشه ی منتظره ریغ سوال از که ایپو

 .دهیسف پاش تو ی حلقه -

 :گفت و کرد پسرک به رو ادیشه

 ؟یِ رنگ چه پاش تو ی حلقه بچه منیبب بگو -

 :گفت یمعطل بدون پسرک

 نداره حلقه اصال -

 :گفت و آورد جلو شپشت از را کفتر ادیشه. بودند زده زل ادیشه به منتظر جمع تمام

 .کن شیچیق نشده تبوم پشت َجلد یوقت تا اما ه،خودت کفتر بچه؛ ایب -

 نیتحس و قیتشو به کرد شروع جمع. دوخت چشم ادیشه به ظیغ با و زد کمرش به را شدست ایپو

 :گفت ایک به رو. اشمغازه داخل برگشت تفاوت یب ادیشه و ادیشه

 .میکن شروع. مآماده من -

 :گفت و دیکش سر را نوشابه شهیش با ایک

 .بزن مشت صدتا شتنه به ت،مغازه جلو درخت به برو -

 :گفت و گذاشت را بود یخال با  یتقر که را قابلمه در ماین

 !الیخیب بابا شدست شکنهیم -

 :گفت و زد یخند پوز ایک

 .که سین یا شهیش یِ آهن مونداِش  -

 حال و حس نیا اما چدیبپ شجان به درد بود حاضر. رفت تنومند درخت سمت ادیشه و دیخند ماین

 دیشد درد از. دیکوب درخت تنه به شیها کنیس با و آورد باال را مشت نیاول! برود نیب از ناملموس

  .خورد گره هم در شیهااخم



                ***** 

 (ترانه)

 ؟یاومد باالخره بهار یوا -

 :گفت و گذاشت ترانه و خودش نیب را فشیک بهاره

 .شهیم پرت مهوس ینجوریا. ستین یا چاره -

 :گفت نیریش به رو ترانه. ندیبش ترانه کنار خودش، یجا خواست و شد کالس وارد نیریش

 .اومده بهاره -

 :گفت و انداخت باال یا شونه نیریش

 .نمیشیم یقبل یجا رمیم -

 :گفت و شد بلند بهاره

 .نیبش ایب کنمیم حال باهاش من کالِس  ته جات -

 زنگ. شد ساکت همهمه از یریکث جمع بایتقر معلم آمدن با و نشست ترانه کنار بهاره، یجا نیریش

 :گفت و رساند بود کرده پنهان زیم یرو را سرش که بهاره به را خودش ترانه حیتفر

 بهتره؟ حالت -

 :گفت و کرد بلند را سرش بهاره

 !مداغون ام یروح دارم یزیخونر هنوز که یجسم -

 :گفت و نشست مکتین یرو کنارش ترانه

 .زد شور برات دلم یبود بیغا هفته کی -

 :گفت حرص پر بهاره

 !سگ توله شده میقا فعال االن. ترانه رمیگیم ازش رو روزا نیا انتقام...کنمیم داشیپ -

 و نون لقمه. دهد نشان یواکنش چه دیبا دانستینم! شد بهاره ی نهیک از حجم نیا مرعوب ترانه

 :گفت و دراورد شبیج از را رشیپن

 .یریبگ جون بخور یزیچی ایب -

 :گفت و زد یکمرنگ لبخند بهاره

 .دختر یمهربون چقدر تو -

 :گفت و کرد نازک یچشم پشت ترانه

 !یبابام سنهم انگار دختر یگیم من به نیهمچ -

 :گفت ترانه به زمانهم و کرد جمع را شلیوسا. آمد خلوت کالس داخل نیریش



 .رمیم دارم مدنبال اومده ممامان من ترانه -

 سر. کرد النه شدل در عالم غم! بود رفتن خانه تا تنها کرد، خطور شذهن به که یزیچ نیاول ترانه

 گاز بود، شده ترانه ریپن و نان چیساندو نصف صاحب که بهاره. شد یراه نیریش و داد تکان

 :گفت و زد بهش یکوچک

 .بودم گرسنه یلیخ -

 :گفت و زد یمحزون لبخند ترانه

 .بخور هم رو شهیبق جانت نوش ایب -

 ؟یخورینم تو مگه -

 :گفت و داد تکان یسر

 .ستین مگرسنه...من نه -

 ینجات راه. داشت محل از یپر دل. بود متوحش دهن بد یها الت یادآوری از مدرسه وقت تمام

 :بود کرده زمزمه را یسپهر شاهکار ها بار خودش نداشت،

 .کند داریب را قهرمانان عشق شهیب در که ستین چکسیه -

 :بود خوانده حافظ اتیغزل در شمقابل در اما

 دشیبا تحمل افتد دام به چون رکیز مرغ -

 کار چه ینیب مصلحت با را سوز عالم رند

 دشیبا تأمل و ریتدب که آن است ملک کار

 ستیکافر قتیطر در دانش و یتقو بر هیتک

 دشیبا توکل دارد هنر صد گر راهرو

 مصرع! بزند بند توانستینم را آن یزن بند چیه که یجور. بود شکسته و ذله ترانه صبر کاسه اما

 :رفت روادهیپ سمت و شد رد جوب از و کرد تکرار لب ریز را آخر

 ! دشیبا توکل دارد هنر صد گر راهرو -

 :گفت خوردیم ترانه گوش به بود دوم بار که یا مردانه یصدا

 .سالم -

 یآناتوم! زدیگریم یریش چنگال از شجان نجات یبرا که ییآهو مانند درست. کرد تند پا ترانه

 شیپاها بود، شده خشک شیها رگ در خون د،یکوبیم سرش در شقلب: بود ختهیر بهم شبدن

 به تا برداشت تر بلند را شیها قدم هم ادیشه. داشت انجماد حس یکتان و جوراب در یحت و کرخت

 :فرستاد رونیب شیگلو از شیپ دفعه از تر بلند را شیصدا! برسد دشیص

 !سایوا قهیدی دِ ...کردم سالم -



 ترانه. گرفت سبقت ترانه راست سمت از آنکی و کرد سواستفاده رو ادهیپ بودن کیبار از ادیشه

 خارج که ییها پفک قفسه به ممحک اش شانه و دیکش کنار را خودش ادیشه با نکردن برخورد یبرا

 ادیشه و ستادیا دستپاچه ترانه. افتاد نیزم یرو پفک عدد چند و کرد یتالق بودن، شده گذاشته یبقال

 :گفت یبلند یصدا با و آمد رونیب اشیبقال از مسن مرد. کرد توقف مغازه در کنار هم

 !؟ینیبینم رویبزرگ نیا به قفسه دختر مگه یکور -

 :گفت و چسباند وارید به محکم و گرفت را مرد یقهی ادیشه

 ! ارم؟یب در کاسه از چشاتو جفت بزنم! هان؟ کور -

 ادیشه دست یتو یچاقو به ترس با بود، افتاده شماره به شیهانفس ادیشه دست فشار شدت از که مرد

! کرد نفوذ شجان عمق در اشدهیتن هم در ترس و بغض صحنه نیا دنید ترس از ترانه. کردیم نگاه

 دانه و کرد شمعلق و انداخت قفسه به دست ادیشه. افتاد سرفه به مرد و کرد رها را مرد ی قهی ادیشه

 که یجوب در و کردیم باز چاقو با هارا پفک از یبعض پاکت! انداخت جوب در هارا پفک دانه به

 ترانه. بود شده رهیخ اشرفته هدر مال به یتوان نا و عجز با مرد! انداختیم بود هیشب زارلجن به

 تا بود؛ داشته برش ترس هم خودش. دارد بر مرد سر از دست تا کند مهار را ادیشه چطور دانستینم

 قدم با و داد حیترج را خودش نجات اما سوختیم مرد یبرا دلش! بود دهیند وجنات نیا با چاقو حاال

. بود آورده بار به ینحس و تیمشئوم شیبرا  محله نیا مردم اقیس و سبک  !شد دور بلند یها

 گم راه یوحش یها سگ ی گله در که یاگربه بچه مانند. ستخسته کردن فرار از کردیم احساس

 .رفت خانه به رمق یب! کرده

 :گفت یشاد با و فشرد را یشاد برف دهیسپ داد هل را آپارتمان در تا

 !مبارک تولدت -

 کرد فکر یکم. دهیسپ و اوشیس عمو، زن ش،یعمو پدرش،: کرد نگاه نیحاضر جمع به مبهوت ترانه

 تولدش امروز! سوخت خودش یبرا شدل دم کی. است تولدش مهر نهم و ستیب امروز افتاد ادشی و

 یبرا روز نیا در دادیم حیترج او. نداشت یزندگ یها پله از رفتن باال یبرا یاقیاشت چیه او و بود

 خاموش اشدخترانه ذوق مانند را ها شمع یلودگ با تا کند هیگر مادرش ی مظلومانه مرگ سالگرد

 :کردیم راتکرار خود حرف موضون حرکات با دهیسپ  !کند

 !مبارک تولدت... تولد... تولد -

 در را شیها دست. بود نشده گرم شیها دست هنوز. بست سرش پشت را در و آمد جلو یقدم ترانه

 :گفت آرام و دیتن هم

 .سالم -

 :گفت و زد یگشاد لبخند فروزان

 .گل دختر مبارک تولدت سالم -

 :گفت و جنباند یسر ترانه

 .دیآمد خوش ممنون، -

 :گفت و رفت رونیب اتاق از. کرد عوض رونیب لباس با را شلباس و رفت شاتاق یتو



 .زهرا بهشت برم من توناجازه با دیببخش -

 :گفت و نشست اوشیس کنار دهیسپ

  وا؟ -

 :گفت بهزاد

 .که اونجا یبر تولدت روز نداره شگوم -

 :گفت و داد هل را شچرخ بود؛ شده محزون ها مهمان با ترانه بودن نیسرسنگ از که بهرام

 .فردا یبرا بذار دخترم -

 :گفت و رفت در طرف به مصمم ترانه

 .مامانمِ  سال امروز یول دیببخش -

 :گفت و شد بلند نیزم یرو از بهزاد

 .رستوران میریم ما. نیبخور رو ناهارتون شما خاک سر میریم ترانه و من -

 :گفت و دیکش یا ازهیخم اوشیس

 .برسم باشگاه به رمیم منم پس -

 :گفت و دیپاچ شیرو به یظیغل اخم بهزاد

 .میایب ترانه و من تا یرینم جا چیه تو -

 اشک ترانه راه طول تمام. شدند بهزاد رنگ دیسف بنز سوار و رفتند رونیب خانه از بهزاد و ترانه

 شیها روز از ترانه نکهیا از غافل است، مادرش یدلتنگ فرط از بردیم گمان بهزاد و ختیریم

 گالب شهیش کی و گل شاخه نیچند و داشت نگه بهزاد راه چهار سر. شبودن فیضع از بود، خسته

 نیزم کهنیا اطیاحت با سرش پشت بهزاد و رفت جلو ترانه. شدند ادهیپ و کرد پارک را نیماش. دیخر

 نکهیا تصور با است نشسته مادرش قبر سر که دید را یخانم دور از ترانه. داشتیم بر قدم نخورد

 :گفت بلند شد کینزد یوقت و برداشت بزرگ یها قدم باشد؛ اشخاله غزاله،

 .خاله سالم -

 هق به که کرد باز سر تازه شبغض ترانه انگار. دیکش آغوشش در را ترانه پروا یب و شد بلند غزاله

 :دیپرس و کرد دور خود از را ترانه ترس با غزاله. افتاد هق و

 ترانه؟ تو؟ یشد یچ-

 :گفت و اورد باال را سرش ترانه

 .مینیبش... یچیه -

 که بود یسرد سنگ شیرو یجلو اما بود مادرش دل و درد مشغول شدل در. نشست خاک سر بعد و

! شده پر عمرش مانهیپ دخترش دانهکی تولد روز درست راد غزل دادیم نشان شبزرگ یحکاک

 :گفت و خوند یا فاتحه بهزاد. کردند یپرس احوال و سالم مودب و شد بلند بهزاد دنید با غزاله



 .امیب و بزنم گذشتگان یمابق به یسر هی رمیم من -

 برهم چشم به بهزاد و جنباند یسر فقط بود نشده خشک شاشک خروشان ی چشمه هنوز که ترانه

 :گفت و نشست زانو یرو ترانه یرو به رو غزاله. شد دور یزدن

  ؟یتابیب نقدریا چرا ترانه -

 :گفت و دوخت غزاله یها چشم به چشم ترانه

 .بودم دهیخواب نجایا مامان یبجا من کاش -

 :گفت تشر با و کرد ترش رو غزاله

 کنه؟یم تتیاذ بهرام کهیمرت اون. بگو من به هست دلت تو یحرف اگر. دختر ریبگ گاز توزبون -

 :گفت و کرد نیف نیف ترانه

 و الت از پر کنن،یم تیاذ منو همه اونجا خاله. ماست دیجد خونه موضوع. ستین نیا موضوع نه -

 .دیکش چاقو شونیکی خودم چشم یجلو امروز. لوته

 :گفت و خورد گره شیها اخم غزاله

 .رهینم شخرج به یکن یزندگ من با تو بذاره مگفت بهرام نیا به صدبار -

 :گفت و کرد پاک را شگونه یرو شده خشک یها اشک ترانه

 .که گمینم بابا به نارویا من -

 :گفت و گذاشت شیهاچشم یرو را اشیدود نکیع بهزاد. ماند کاره مهین بحث بهزاد آمدن با

 جان؟ ترانه میبر -

 :گفت و شد بلند غزاله

 .میبگذرون باهم رو روز کی بخوام دارم حق شمخاله منم. بمونه من شیپ خوادیم امروز ترانه -

 :گفت و انداخت باال شانه بهزاد

 .ندارم یاریاخت من، دست امانته ترانه -

 :گفت و شد بلند ترانه

 باشم؟ مخاله با امروز شهیم -

 :گفت و داد تکان یسر بهزاد

 !میدید تدارک یکل میدیخر کیک برات ما -

 :گفت و گذاشت ترانه کمر پشت را شدست غزاله

 .بمونه دیبذار مهمِ  ترانه یشاد واقعا   اگر. دیرینگ سخت یمراد یآقا -

 :گفت ناچار به و کرد فوت را شنفس بهزاد



 .خداحافظ ترانه خب یلیخ -

 در غزاله. کردند حرکت خود یها نیماش سمت هرکدام و کردن یخداحافظ بهزاد با غزاله و ترانه

 و زد استارت. شد ریگ جا فرمان پشت غزاله و نشست جلو ترانه. کرد باز را شرنگ دیسف ی رنو

 :گفت

 ؟یزنینم حرف بهرام با چرا -

 بگم؟ یچ آخه -

 .دیبر محل اون از بگو -

 :گفت و دیکش یقیعم نفس ترانه

 .خوبه اومده رمونیگ منیهم که میندار یادیز آنچنان پول -

 :گفت و کرد عوض را دنده غزاله

 .کن شوهر خب -

 :گفت و گرفت شخنده آن ی خنده از غزاله. دیخندیم تیعصبان شدت از حرف نیا دنیباشن ترانه

 ؟یخندیم چرا گمیم یجد -

 :گفت و دیکش نییپا را شهیش ترانه

  اوضاع؟ نیا با رهیگیم منو یک آخه -

 .دونستینم  ُخودش قدر چوقتیه یغزل ی لنگه توام! ترانه یخوشگل نیا به تو -

 .ساخت دیبا یقیقا. کند داریب را قهرمانان عشق شهیب در که ستین چکسیه ،یسپهر سهراب قول به -

 :گفت و داشت نگه یبزگ یفود فست یجلو غزاله

 هم ها شعر نیا از. میبخور خوشمزه یغذا هی پاشو یافتاد ضعف یکرد هیگر بس از شو ادهیپ -

 .شو ادهیپ! دواست یدرمان یب درد هر بر شوهر خودم، قول به. نده من لیتحو

 پوست به یمحکم یلیس زیپائ خشک یسرما و شد ادهیپ. گرفت اشخنده غزاله لحن از ترانه

. نشستند هم یرو به رو و کرد انتخاب زیم کی غزاله. رفتند رستوران داخل فورا  . زد شانصورت

 :گفت ترانه

 .دیبگ خودتون از شما -

 . میدار یسن فاصله سال هفده فقط تو با من ترانه مگه؟ نفرم چند ما؟ -

  ؟یکنیم کارا یچ تو خب یلیخ -

 .دارم رو مقبل شغل من -

 مجالس؟ از یبردارلمیف -



 مهندس و دکتر یها شوهر ییهاافهیق چه با دخترا شانُس،خوش یعروسا نیا یدیند ترانه. آره -

 .آدیم رشونیگ

 :گفت و داد هیتک یصندل یپشت به ترانه

 .گهید قسمتِ  -

 :گفت ترانه به رو غزاله. آمد سفارش گرفتن یبرا گارسون

 ؟یخوریم یچ -

 و کند را شلب پوست! بود برده ادی از راهم شجواب بود، دهینشن را کلمه نیا بود سالها که ترانه

 :گفت

 !دونمینم -

 :گفت تعجب با غزاله

 !واقعا ؟ -

 :گفت گارسون پسرک به رو غزاله. داد حرکت" آره" یمعنا به را سرش ترانه

 .نوشابه دوتا و تزایپ دوتا -

             ****** 

 .بُر شهیش ادیشه اوردم لمیف -

 یمشت اتوریگالد ش،خروس مرغ خانوم حنا یبرا. بود مانده ناکام دخترک یصدا دنیشن از که ادیشه

 :گفت و رفت تر جلو یفِر. نداد یجواب و ختیر دانه گرید

 .یجنگ اومده دیجد دونهی -

 :گفت یفر به رو و شد بلند بود، زاریب روزش و حال از که ادیشه

 هست؟ یچ د؟یجد -

 !خودتِ  خوراک. دل شجاع -

 یفر. دیکش رونیب شیها پول نیب از پول لمیف کی اندازه به و برد اشیخلبان کاپشن در دست ادیشه

 و غرور تمام با دیخورش. بود غروب دم. دیقاپ شدست از را پول و گرفت ادیشه سمت را یدیس

 دیخورش غروب انگار! ساخت تر فیبالتکل را ادیشه اشینارنج نور و رفت مغرب سمت شقدرت

 گرگ پوستر از کند، هیتنب را خودش داشت قصد. انداختیم ظهر اتفاقات ادی شیب از شیب را ادیشه

 ! بود خجل وارید یرو یها

 :گفتیم خودش با و انداخت شدخل یکشو در را یدیس

 ! درک به نداد داد داد، جواب ؟یِ درد چه نیا -

 وارید یرو بزرگ یروغن پوستر کنار! کردیم حاشا مدام را شحس و رفتیم راه اش مغازه در

 :دیغر حرص با و زد گرگ یهاچشم به یمحکم مشت. گرفت قرار



 !شنینم خواه خاطر اگرگ -

 شلوار بیج در را دخل گذاشت، اشیخلبان کاپشن بیج یتو را یدیس. زد جرقه سرش در یفکر

 پاالن ایک ی خانه را خودش عیسر یلیخ. زد یبزرگ قفل و آورد نیپائ را کرکره. داد جا شبیج شیش

 را شهالب ادیشه. کرد باز را در ایک درنگ یلخت از بعد و فشرد زنگ یرو را شدست. رساند

 :گفت. دیکش ریت شزخم یجا فشرد، هم یرو

 !نیتمر ابونیب میبر ایب -

 :گفت و کرد یفیظر اخم ایک

 االن؟ -

 .االن آره -

 ...کنم تیمعرف باشگاه ببرمت فردا بذار -

 :گذاشت شضعف ی نقطه یرو دست و دیدو حرفش وسط ادیشه

 !شتره؟یب یک زور مینیبب میبر ایب ن؟یتمر یآینم -

 :گفت و داد تکان یسر ایک

 .میبر داش حله -

 هنوز که ییجا رفت؛یم متروکه نیزم سمت ادیشه. رفت ادیشه دنبال کاپشن و خانه لباس همان با

 کنار را شکاپشن ایک کرد؛ پرتاب یمانند تپه یرو را اشیخلبان کاپشن ادیشه. نداشت سکونت یکس

 کند یآور ادی شقلب ش،اروح به خواستیم ادیشه! بردند هجوم هم سمت به و گذاشت ادیشه کاپشن

 تصور عکس بر! نشود خورده تا باشد گرگ کرده یسع را عمرش تمام او ستین یمعمول آدم کی او

 یتداع شیهاچشم شیپ شتریب را چشم دو آن کرد،یم اشیزخم که ییها فن و ها مشت انتظارش و

 شروان با که یا تازه روسیو  کردیم الیخ و زدیم ضربه ایک به وجود تمام با ادیشه! کردندیم

 تپه یرو زنان نفسنفس و خسته هردو ها، ساعت گذشت از بعد !است انداخته ریگ را کرده یباز

 :گفت و کرد پاک دست پشت با را اشینیب از دهیچک خون پاالن ایک. نشستند یمانند

 !یزور خر توام اومد خوشم -

 :گفت و شد بلند ایک. شود یجار شلب از یظیغل ی هیما شد باعث اشخنده نیهم د،یخند ادیشه

 .یکرد مخسته خونه برو پاشو پاشو -

 سمت لنگال لنگال! بود شده کوفته شبدن ی همه  .کرد یخداحافظ ایک با و دیپوش را شکاپشن ادیشه

 استخوان در یحت سرما زد،یم سوزن را شیها زخم یجا تند باد. ردیبگ نیماش تا رفت یاصل ابانیخ

 ادیشه کردن سوار به یراض یا قراضه نیماش  یمعطل یادیز مدت از بعد! بود کرده نفوذ شیها

 :گفت و گرفت ادیشه سمت را یکاغذ دستمال مرد ریپ. شد

 .آدیم خون تلب گوشه از -

 .گذاشت شلب زخم یرو و گرفت را دستمال ادیشه



 ارید عازم باز و. داد هیتک یصندل یپشت به را سرش نداشت، زدن حرف حال چیه که ادیشه

 تا آمده بهیغر دخترک بردیم گمان کند، انتیص شقدرت و گاهیجا از خواستیم شدل. شد افکارش

 با! بود شده ادیشه یباطن ناجوانمردانه نبرد ی حربه شیها چشم آن! ببرد تاراج به را او  نفوذ و روین

 مبدل لباس در یا زادهیپر ستین دیبع چیه! نباشد؟ ها زادیآدم از دخترک  اصال نکند: گفتیم خودش

 نکند! کند شیجادو و ِسحر را او خواهدیم و شسربخت آمده یرستانیدب دختران پوشش در انسان،

 !سازد؟ مجنون و وانهید اورا تا باشد آمده

 یگوش چهار ماست و رفت یبقال در. کرد حساب را هیکرا دند،یرس که سرسبزشان ی کوچه به

 . گذاشت شخوانیپ یرو. برداشت

 .آدیم خون تونینیب از جناب...اِ  -

 که دیفهم اطیح داخل یها نیماش از. شد خانه یراه و کرد حساب را ماست پول توجه یب ادیشه

 :شد بلند و دید اورا شانبزرگ ییرایپذ ی گوشه از شیعمو کرد، باز را ساختمان در. دارند مهمان

 !عجب چه ادیشه آقا به -

 صورت فلور مادرش، تا  !آمدینم کش لبانش اما بزند لبخند کردیم یسع. رفت ییرایپذ سمت ادیشه

 :گفت و زد چنگ را شلپ دید را شزدن لنگ و کبود

 ؟یافتاد روز نیا چرا برسرم خاک یاِ  -

 :گفت تعجب با شهرام

 !کنه؟ بلند بُر شهیش ادیشه رو دس اونجا داره جرئت یک -

 :گفت و خورد اشیوانیل یچا از یقلوپ دیجمش

 !شهینم کاسب مآخرش بچه نیا -

 :گفت و رفت ییرایپذ گوشه یها پله سمت حوصله یب ادیشه

 .رمیبگ دوش برم من دیببخش -

 .گذاشت اول پله یرو را ماست و گفت را نیا

 :گفت و کند پوست را اشیدستشیپ در اریخ شیعمو زن

 !میخندیم گهیم آدیم ادیشه االن میگفت ما -

 :گفت و گذاشت اشیجار یجلو وسط زیم یرو از را نمکدان فلور

 .بود خسته یلیخ مبچه -

 تا را سرد آب. رفت شاتاق گوشه حمام سمت و درآورد را شلباس. شد شاتاق وارد رمق یب ادیشه

 از. داد نیتسک یکم را اشگرفته ُگر تن آب یسرد. دیخز دوش ریز درنگ یب و کرد باز آخر

 یرو و دیپوش زیتم یها لباس. است گرفتن دوش مشغول ست قهیدق چند که بود رفته در شدست

 :گفت و بست را شیهاچشم ادیشه. زد در به تقه چند فلور. دیکش دراز شتخت

 د؟یبفرمائ -



 :دیپرس نگران و رفت شیپ اتاق در یقدم چند. کرد باز را در و دیکش نییپا را در رهیدستگ فلور

 مادر؟ تاتاق تو ارمیب شام -

 :گفت و کرد باز را شیهاچشم ادیشه

 رفتن؟ نایا عمو -

 :گفت و نشست تخت ی لبه فلور

 ؟یافتاد روز نیا به چرا یبگ یخواینم. پسرم آره -

 :گفت و کرد کج فلور سمت را سرش ادیشه

 !بود ییآزما زور جوری کردم، دعوا -

 .چشت یپا بذار بهت بدم مخی سهیک هی ارمیب توشام برم -

 :گفت و برداشت نیزم یرو از را فیکث یها لباس و رفت حمام سمت فلور

 ه؟یخال باتیج -

 .شلوارمِ  بیج تو امروز دخل نه -

 کمکم. رفت رونیب اتاق از و گذاشت شکوچک ونیزیتلو زیم یرو را پسرش بیج اتیمحتو فلور

 ادیشه. شد ادیشه اتاق وارد غذا ینیس با شهرام که دادیم یآلودگخواب به را شیجا یخستگ داشت

 :گفت و دیکش یا ازهیخم

 .کن خاموش مبرق رونیب برو خورمینم -

 :گفت و انداخت ینیس به ینگاه شهرام

 .سرجاش آدیم اشتهات ینیبب یُ سبز قورمه گفت مامان -

 .برو ندارم حوصله شهرام -

 شده؟ یچ منیبب خب بزن حرف پاشو -

 :گفت و زد هیتک شتخت فرفروژه تاج به و شد بلند بود، آمده ستوه به شهرام یِ حرف پر از که ادیشه

 .من به بدش ایب خب یلیخ -

 :گفت و داد ادیشه به را ینیس شهرام

 ...بگو خب یکردن فیتعر و زدن حرف عاشق که تو -

 :دیکش شهرام رخ به را شیصدا نیبلندتر فکر یب و ناخودآگاه ادیشه

 من اتاق از گمشو! شنینم عاشق چوقتیه هاگرگ! ؟یدیفهم ستمین کسچیه و زیچ چیه عاشق من -

 .نده ملیتحو مفدت یحرفا نیا از ام گهید رونیب

 پشت. شد خارج اتاق از و رفت عقب عقب بود، خورده جا ادیشه ی منتظره ریغ رفتار از که شهرام

 :گفت و انداخت باال شانه شهرام. بود ستادهیا ینگران فلوربا در



 ! شده وونهید -

 تخت یرو. گذاشت تخت نیپائ را ینیس و انداخت یاجمال نگاه اشعالقه مورد یغذا به لیم یب ادیشه

 بلند! کردینم شیرها و بود آورده هجوم او به یخوابیب غول اما. بست را شیهاچشم و دیکش دراز

 ششرتیت یکالفگ با ادیشه  !دیبلع را اتاق تمام یزییپا دیشد باد کرد، باز ته تا را شاتاق پنجره و شد

 یدیوید داخل را یدیس. افتاد یدیس به شچشم کرد، پرتاب شتخت رو و دیکش رونیب شتن از را

 کسالت یدوا شهیهم. برگشت شتخت یرو ها کنترل با و داد یجا شکوچک ونیزیتلو زیم نیپائ

 اساس بر لمیف گفت دوبلر یوقت. گرفتیم آرام و کردیم ُگم لمیف در را خودش. بود دنید لمیف شیها

 لم،یف از قهیدق چند گذشتن از بعد. زد زل اشینچیا چهارده ونیزیتلو صفحه به تر قیدق ادیشه قتهیحق

 دل هم باز صحنه نیا دنید با. شدند یسوارکار مشغول و رفت اشمعشوقه دنبال داستان قهرمان

 قورت قدرت با را شدهان بزاق! بود کرده خشک جا شیگلو در یابهیغر زیچ شد، قراریب ادیشه

 را بود ینیس در که یخنک آب! نبود موثر هم باز اما ببرد نیپائ را یخفگ مسبب نیا بلکه دادیم

 .دوخت چشم لمیف به اخم با و دیکش سر الجرعه

               ***** 

 (ترانه)

 ؟یخوریم یچا -

 :گفت و داد هیتک نفره تک مبل یرو ترانه

 .زمیریم من نیبش ایب -

 :گفت و رفت اشآشپزخانه طرف غزاله

 !بده لَم شما زمیریم خودم -

 :گفت و دیخند زیر ترانه

 ؟یکرد عوض رو تخونه خاله -

 نیا از تر معرفت یب ما زاده خواهر نگو میقبل خونه دم یبر بودم نگران شه،یم یماه دو آره -

 .حرفاست

 غزاله ریغ ممامان ادگاری از من. بود شده تنگ برات دلم وگرنه کردمیم یکش اسباب تنها دست منم -

 دارم؟ یُ ک جونم

 :گفت و گذاشت زیم یرو رو یچا ینیس غزاله

 قشنگه؟ تونخونه نمیبب بگو ز،ینر زبون خب یلیخ -

 :گفت و دیکش یآه ترانه

 ...یلیخ تره کیکوچ یلیخ نجایا از -

 :گفت و نشست ترانه کنار غزاله

 !یکن یزندگ خونه اون تو که تو فیح -



  ما؟ خونه یآینم چرا خاله -

  بهرام؟ اون با واه واه -

 داره؟ شما کاریچ یطفل بابام -

 :گفت و برداشت را یچا فنجان غزاله

 .کرد شبدبخت نشست غزل یپا ریز آدیم بدم ازش -

 :گفت و کرد مزه را شیچا فنجان ترانه

 نبود؟ بود، عاشق خودش غزل مامان -

 ! بود بهرام دهیبر ناف غزل البته. زد شگول بهرام -

 :دیپرس تعجب با و کرد یفیظر اخم ترانه

 !ده؟یبر ناف -

 .بود دهیبر دورمون لیفام نیا اسم به شوناف بابام شینوزاد وقت از آره -

 ؟یچ یعنی -

 ییکسا. بودن مادرت عاشق تر یحساب آدم بهرام از یلیخ وگرنه کنه ازدواج بهرام با دیبا فقط یعنی -

 اما بزنه رشیز راحت یلیخ تونستیم مادرت بگم بهت منیا! ارزهیم شونتن به سرشون شماالن که

 .کرد شخام بهرام

 مادرش کردیم فکر امروز نیهم تا. سوخت مادرش حال به شدل و شد اشک مملو ترانه یها چشم

 :گفت و شد بلند غزاله! شده پدرش همسر و زن عاشقانه

 . بخرم برات تولدتُ  کادو میبر شو حاضر پاشو ،یگرفت آبغوره من سه ظهر از بسه بسه -

 :گفت و کرد تر را شیهالب. ردیبگ دهیناد را یبزرگ نیا به موضوع توانستینم ترانه

 نداشت؟ بابام به یاعالقه چیه خودش یعنی -

 :گفت و کرد عوض نیج شلوار با را شچسب شلوار غزاله

 ! نده ریگ یزیچ هی به نقدریا ترانه -

 .بدونم که حقمِ  و مهمه برام -

 :گفت و دیکش باال را شلوارش پیز غزاله

 خواستگار و شهیم تر خوشگل روز به روز غزل دید یوقت اما کرد کارونیا بابام نیبب! خب یلیخ -

 در خودش از اطفار ادا جور هزار بهرام... اما شحرف ریز زنهیم بابا بخواد اگر گفت داره ادیز

 .بشه شعاشق غزل که کرد یکار دونمیم چه اورد،

 :گفت و دیکش یقیعم نفس شد؛ جمع خاطر پدرش به مادرش بودن مند عالقه از که ترانه

  ادِت؟ی نارویا یچجور -



 !میبر پاشو بوده وونهید عاشق هی مادرت یشد مطمئن که حاال. کرد فیتعر برام شمرگ قبل مادرم -

 :گفت و شد بلند ترانه

 .خاله ستین هیهد به یازین -

 :گفت و بست را اشمانتو ی دکمه غزاله

 .دارم زیسورپرا هی برات -

 را نیماش دندیرس یوقت. راند دیخر مرکز سمت را نیماش غزاله. رفت غزاله دنبالِ  حرفیب ترانه

 :گفت و شد رد یپسر. شدند ادهیپ و کرد پارک

 !ییهاکهیت عجب -

 ! آورد نیپائ پسر ی گونه یرو و برد باال را شدست د؛یرس پسرک به و کرد تند پا غزاله

 !؟یزنیم چرا وونهید -

 :زد داد پسر خود مثل و کرد یا قرچه دندان غزاله

 !نکن هم غلطا نیا از گهید گمشو برو! ؟یزنیم دید مردمُ  دختر یندار مادر خواهر خودت مگه -

 :گفت شگوش کنار آرام و رفت غزاله سمت ترانه

 .کننیم موننگاه دارن همه! ترسمیم من کن ولش خاله -

 :گفت غزاله. شدند پاساژ یراه هم ترانه و غزاله و رفت مزبور پسرک

  ترسم؟یم ترسمیم یه توام هیچ -

 :گفت و کرد مرتب را اشیروسر ترانه

 ؟یگذاشت دهن به دهن باهاش چرا خب -

 :گفت و رفت یفروش لیموبا سمت غزاله

 .شنیم پرو یند شونُ جواب -

 داره یکِ  از لوته و الت گفتم، که پسره نیهم. شهیم قفل مدهن منیبب پسر میلومتریک کی تو من وا؟ -

 .بگم بهش یچیه تونمینم من دهیم سالم من به

 :گفت و شد یفروش لیموبا نیتریو دنید مشغول غزاله

 !بده جواب نباش، ُعرِض  یب -

 ؟ ُرو سالمش جواب -

 !ادین تدنبال گهید که پرش تو بزن یجوری دونمیم چه کن شمسخره. کن نیتوه بهش نه؛ -

. آمدن رونیب و دیخر کارت میس و لیموبا عدد کی ترانه تولد یبرا. رفت مغازه داخل و گفت را نیا

 :گفت و فشرد شدستان انیم را لیموبا جعبه ناباورانه ترانه



 .که شدن گرون یلیخ نایا منه؟ مال واقعا   نیا -

 :گفت و کرد عوض را دنده غزاله

 !میکن یباز اس ام اس باهم توش کن ویس منم شماره. زمیعز نداره قابل -

 . غزاله شماره کردن پیتا کرد شروع و آورد رونیب اشجعبه از را یگوش ترانه

 .بمون مشیپ شبُ  -

 !بابامِ  اجازه بدون هم جانیهم تا -

 .شدیم عوض هوات و حال یاومدیم دارم یبردار لمیف یعروس هی فردا یموندیم کاش شد، فیح -

 :گفت و گرفت یگوش صفحه از را شیهاچشم ترانه

 خاله؟. بگذرهخوش. ممنون -

 جان؟ -

 .زیچ همه از ممنون -

 !خانوم خوشگل که نکردم یکار -

 :گفت و آورد رونیب پنجره از را سرش. گرفت عقب دنده غزاله ترانه، رساندن از بعد

 !هستم تاس ام اس منتظر -

 و خورد گره شیها اخم پدرش شد، که آپارتمان وارد. چرخاند قفل در را دیکل و دیخند زیر ترانه

 :زد داد با  یتقر

  ؟یبود یگور کدوم االن تا -

 :گفت و دیگز لب ترانه

 ...بودم غزاله خاله با -

 :دیلرز خود به ترانه که دیکش ادیفر یجور تر بلند و دیدو شحرف در بهرام

 !شب؟ وقت نیا تا تنها؟ جوون، دختر و زن -

 زانو نشست، وارید کنار و کرد عوض را شلباس. رفت اتاق سمت کنان هیگر و دیترک ترانه بغض

 فقط نه اشهیگر! دندیدو اش برجسته یها گونه یرو شیهااشک آرام آرام و گرفت بغل را شیها

 همراه را اشخنده و یخوشحال بود معتقد او! اشیخوشحال کوتاه عمر یبرا بلکه پدرش زدن داد یبرا

 ! بود زاریب خودش بودن منحوس از! سپردند خاک به مادرش

               ***** 

 (ادیشه)

 شقدرت همه آن با واالس امیلیو کرد،یم فکر خودش با. کرد خاموش را ونیزیتلو ادیشه لمیف اتمام با

 شمست دختر کی یموها عطر اما بود جنگنده او... زد زانو آمد، شخواب به که شعشق مقابل در



 شسرکش مغز شدل کمکم! بود دخترک لبخند و نگاه محتاج شقدرت و بازو زور ی همه با! کردیم

 قلب پس! دارد یجفت و معشوقه یوحش گرگ هر یقو مرد هر کرد قانع را خودش او کرد، رام را

 درخت کی که انگار نداشت؟ را یفیلط جنس یتمنا و بود مرد شودیم مگر باشد، استثنا دینبا ادیشه

 که یدانشمند مثل شد بلند یجا از! بچرخد برعکس ساعت در عقربه کی ای باشد؛ سبز زیپائ وسط

 رفت رونیب اتاق از آرام. کرد تن را آن و رفت ششرتیت سمت باغرور باشد کرده یمهم کشف تازه

. شد بومپشت وارد و کرد خم یکم را سرش دیرس که آخر پاگرد به. گرفت شیپ را بامپشت راه و

 با ادیشه. بود دهیبخش آسمان به یقشنگ جلوه یاهیس همه آن وسط در ماه قرص و بود صاف آسمان

. کردیم ییخودنما ادیشه یزندگ یاهیس وسط دو یبراق ماه مانند دختر آن افتاد، دخترک ادی ماه دنید

 ادیشه. بودند خواب خودشان مخصوص چوب سر ها کفتر تمام شد، کینزد شیها کفتر ی قفسه به

 داخل هوا شدن روشن محض به. دوخت چشم آسمان به باز و نشست زانو یرو بومپشت نیزم یرو

 باال را کرکره! رفت مغازه سمت و رونیب خانه از یزدنبرهم چشم بر. شد حاضر و رفت شاتاق

 :گفت و رفت جلو. شده روانه اشمدرسه سمت ترانه که دید و برد

 .سالم -

 :گفت و کرد تند را شیها قدم مصمم ادیشه! نداختین او به ینگاه مین یحت و کرد تند پا ترانه

 !گرم؟یج خورده موش زبونتُ  ؟یدینم رو من جواب چرا -

 :گفت آرام و لرزان یصدا فبا دخترک

 !بشه؟ یچ که یافتاد راه من دنبال کچل سر و پیت نیباا ؟یخوایم یچ هان؟ کچل؟ یگیم یچ تو -

 سمت و کرد برداشتن قدم به مجبور را شیپاها! دیجوش شبدن در خون انگار گفت که هارا نیا

 !دیدو اش مدرسه

 انداخت ریز را سرش د،یکوبیم اش نهیس وارید به دخترک دنید از شقلب هنوز که یحال در ادیشه

 پف کاپشن با سبز بیج شش شلوار! دندیدینم شیها چشم موقع آن تا انگار! ندیبب را شلباس و پیت تا

 با یا خانه سمت به و کرد باز را شدست دور یزدی دستمال! زرد و یمشک یها یکتون ،یخلبان دار

 یبرا یِ خوب لیدل نیا اما بود پشت کم شیموها وسط کمی داد، ترانه به را حق. رفت مانند نهیآ در

! شد زدهدل خودش از ادیشه! نشدن؟ فتهیفر و عاشق یبرا ستیمناسب برهان ایآ! شدن؟ نداشته دوست

! دیرس شروح گوش به تا شقلب یشکستگ یصدا که شکست چنان و کرد حقارت احساس کالبدش از

 محزون یصدا با و رفت تر جلو. بود ستادهیا مغازه کینزد مضطرب یپسر اشمغازه سمت افتاد راه

 :گفت

 !آقا سبسته -

 :گفت و رفت جلو پسرک

 د؟یهست شما بُر شهیش ادیشه جسارتا ، -

 :گفت و رفت مغازه داخل ادیشه

 ...نذار برو من داداش برو لهیتعط امروز مغازه یول منم -

 :گفت ادیشه حرف وسط موذب پسرک



 !مغازه نه مداشت کار خودتون با -

 :گفت و دیکش نییپا را شکاپشن پیز ادیشه

 فرستاده؟ تورو یک دورور نیا بودمت دهیند نمیبب سایوا ؟یخوایمیچ -

 :گفت و رفت تر جلو پسرک

 ما وجدان یب طرف نیا. بود کم محساب تو پول بود دهیرس مِچک خیتار شراست الده،یم اسمم من -

 مچک الاقل رمیبگ دیرس هی نشد محواس اما شرخر به دادم شد حاضر مپول من شرخر دست داده چکُ 

 همه! کنم تول تا بده رو چک مبلغ برابر دو گهیم روزید م،مغازه آدیم شرخره باز االن! رمیبگ رو

 گفت گفتم براش که انُ یجر ام،یپ اسم به داره لیفام هی خانومم من! شکسته زده عطرمُ  یها شهیش ی

 !شما بوس دست امیب

 یبرا موها نیا تمام اگر گفت،یم خودش با! بود دوخته چشم الدیم پرپشت یموها به مدت تمام ادیشه

 !داد؟یم او به یجواب چه دخترک امروز بود ادیشه سر

 :گفت و کرد یفیظر اخم ادیشه. دیدر را ادیشه افکار و کرد یمصلحت ی سرفه الدیم

 ام؟یپ کدوم -

 تو نیدیکوب یفلز پارچ که ینشون اون به نشون بوده، تونرستانیدب دوران دوست گفت. گهید امیپ -

 !شصورت

 پدرش که یدوران همان رستانیدب دوران! بود ادیشه یزندگ یها یتلخ یادآوری روز امروز، انگار

 الدیم به رو و فشرد را مغازه برق دیکل ادیشه. فرستاد سرکار و کرد منع شلیتحص ی ادامه از را او

 :گفت

 . تو ایب -

 یرو به رو. شد مغازه داخل و زد یبخش تیرضا لبخند ادیشه توسط شدنش رفتهیپذ از شاد الدیم

 :گفت و نشست دادیم دانه شخروس و مرغ به که ادیشه

 د؟یکنیم مکمک -

 خانوم؟ پونه خواهرش شوهر اره؟ یینایا امیپ داماد تو -

 .درسته -

 آد؟یم بر من دست از یکمک چه خان زبل خب -

 .کنهیم یزندگ نجایا گفت قدرِت، شاسم -

 :گفت و نشست یصندل یرو ادیشه

 خب؟ شناسمیم قدرت؛ آهان... قدرت -

 دست دیبگ شهیم یشونبزرگ شما دارن، یشنو حرف شما از دیکنیم امر همه به شما نجایا گنیم -

 .دادم رو چک پول منکه برداره؟ من سر از

 :گفت و دیکش اشییخرما یهالیبیس بر یدست ادیشه



 کنه؟یم کارا یچ چطوره؟ امیپ. گمیم بهش خب یلیخ -

 .باهم میمشغول خوبه -

 .کنمیم خبرت گفتم بهش بذار شماره -

 ادکلن کارت و برد شوشرتیس بیج در دست لبخند با شد، بلند شیجا از و دیکش یراحت نفس الدیم

 :گفت و گرفت ادیشه سمت را اشیفروش

 .کنمیم میتقد چشمم رو دیخواست یهرچ. دیاریب فیتشر دیخواست س،مغازه کارت نیا -

 :گفت و فشرد اشیچوب ی صفحه و زیم شهیش نیب را کارت ادیشه

 .برسون سالم امیپ به. ستمین ایباز سوسول نیا اهل من -

 شدل. دیکش نییپا را کرکره ادیشه. رفت رونیب مغازه از و داد تکان یسر تیرضا با الدیم

 کنون تا. کرد نگاه خودش به و نشست مغازه کنار نهیآ یرو روبه! ندیبب را چکسیه خواستینم

 را اقیس و سمت نیا اگر بود؟ که انتخاب تن و جسم نیا! بود نشده زاریب خودش از نگونهیا چوقتیه

 ریز و شسراغ برود که یکس دنبال گشت،یم مظنون و مقصر دنبال! شد؟ینم مو کم گرفت،ینم شیپ

 یگاه. دیکشیم ادیفر زد،یم ضربه مغازه یها وارید به مشت با و شد بلند! بدهد جان لگدش و مشت

 یحت خواستیم دلش یگرید زیچ هر ای باشد یقو خواستینم شدل گرید  !کردیم بغض ناباورانه

 کرده دایپ دوسال و ستیب از بعد  را شدل او! داشت مو یکم الاقل یول بود ُعرِض  یب الدیم نیا یجا

 نفس نفس و گرفت آرام ادیشه. زد کرکره به ضربه چند یکس  !بود شده خورد یمدت از بعد و بود

 :گفت زنان

 .لهیتعط -

 :گفت و زد یا ضربه تک پاالن ایک

 ؟یمشت ما یبرا یحت -

 ادیشه شد داخل که پاالن ایک. فرستاد باال را کرکره و کرد پاک ششرتیت با را شیها عرق ادیشه

 :گفت و انداخت کرکره به ینگاه ایک !داد نییپا را کرکره باز

 ؟یستین فرم رو هیچ -

 :گفت و دوخت هم در را شیها اخم ادیشه

 ؟یدار... گاریس -

 :گفت گرفتیم ادیشه سمت به را گارشیس پاکت که یحال در و زد پوزخند ایک

 !؟یدار دست بپرسن تو از مونهیم نیا مثل -

 و زد گاریس به قیعم پک چند وقفه یب. کرد شروشن فندک با و دیقاپ پاکت از را گاریس نخ ادیشه

 را مغازه در و داد باال را کرکره ایک. افتاد یقیعم ی سرفه به زمانهم و فرستاد رونیب را دودش بعد

 :گفت ایک و گرفت گاریس از گرید دم چند ها سرفه به توجه یب ادیشه. کرد باز

 خودُت؟ یند کشتن به. آدیب تازه یهوا مگذاشت باز درو -



 روشن را یبعد گاریس شیها لب نیب گاریس آتش با و برداشت زیم یرو از را گاریس پاکت ادیشه

 :گفت و نشست یصندل یرو ایک! کرد

 .بزن حرفتُ  نیبش پسر، نزن قدم نقدریا -

 :گفت و کرد روشن را یبعد گاریس ادیشه

 !شدم متنفر همه و خودم و افهیق نیا از -

 .خورهینم حرفا نیا به ما یخون گروه الیخیب داش -

               ***** 

 (ترانه)

 .بابام به بدم نُ یا گفته ممامان -

 :گفت و دیگز را شلب ترانه

 ؟یبُر شهیش یبر دیبا حتما   -

 :گفت و کرد مرتب را اشمغنعه نیریش

 .بخره دیبا شوقطع نیا خرابه مونخچالی خب، آره -

 !آمینم من... پس -

 :گفت و انداخت ترانه به یا پرسشگرانه نگاه نیریش

 .گهید میریم باهم نداره یکار یکس رو تو -

 !بشم عیضا دیبا امروز نیهم کنار، بذارم مُ بودن یخجالت میزندگ کل تو اومدم کباری -

 ه؟یچ ادیشه آقا با تمشکل ترانه؟ هیچ انیجر -

 !روز هر ن،یریش شهیم ممزاحم روز هر -

 :گفت و ستادیا ابانیخ کنار نیریش

 یپاک چشم به بُر شهیش ادیشه ضمن در بابا؛ شیپ برم من ابونیخ نطرفیا بمون تو خبیلیخ -

 .یدید ازش یچ تو دونمینم من محل تو معروفِ 

 :گفت و زد یپوزخند ترانه

 تر؟وحشتناک نیا از یچ ش،بیج تو دمید زیت یچاقو هی -

 :گفت ترانه. انداخت شیها شانه یرو مجدد و درآورد اش یکول فیک داخل از را قطعه نیریش

 .منتظرم نجایا من تو برو -

 دست و کرد خارج شفیک از بود نیسنگ که را حافظ شعر کتاب ترانه و شد رد ابانیخ از نیریش

 بود برده خودش با را حافظ اتیکل ندارد، تیفعال ادیز دانستیم که ورزش زنگ یبرا امروز. گرفت

 . کردیم دنبال هارا نیماش چشم با و گرفته بغل را کتاب! شود گرم سرش تا



              ***** 

 (ادیشه)

 .یبخر رو شلنگه یکی گفت داد بابا رو قطعه نیا بابا -

 :گفت و کرد خاموش را گارشیس ایک

 .میبر باهم سایوا -

 :گفت عیسر نیریش

 .شبرسونم برم دیبا ابونِ یخ اونطرف مدوست نه نه -

 گرفته یصدا با و کرد بلند زیم یرو از را سرش ادیشه شد، یجیه" دوست" ی کلمه نکهیا محض به

 :گفت

 ؟یآبج کو تدوست -

 :گفت و کرد اشاره ابانیخ طرفآن به نیریش

 .سادهیوا ینجار رو به رو اونجاست، -

 در ند،یبب را زارش حال دخترک خواستیم شدل. رفت رونیب مغازه از و شد بلند شیجا از ادیشه

 یها چشم حال به دلش دختر آن خواستیم اما! بود نکرده استقبال ترحم از چوقتیه کهیصورت

! ندازدیب یگرید یکس گردن را ریتقص بدهد، حیتوض خواستیم! بسوزد شده کبود یها مشت و قرمز

 مسائل نیا ی همه از جدا! محله مردمان به کرده هیشب را خودش محل نیا در ماندن یبرا دیبگو

 صدا آنکه هرچند کند، شیها گوش جان نوش را کرشمه پر یصدا آن دوباره تا دیکشیم پر شدل

 ترانه رفت،یم تر جلو ادیشه چه هر. شد کینزد او به آرام آرام! باشد ریتحق و نیتوه ها صد متحمل

 :گفت آرام ادیشه. بود چسبانده شقلب به را کتاب ترس از و رفتیم عقب عقب

 ...من... من -

 بساط مثال را نجار بساط هم نباریا تا بگذارد فرار به پا رو ادهیپ از و برگردد عقب به دیترس ترانه

! کرد تند پا ضیعر و پهن ابانیخ طرف به فکر یب د،یدو ابانیخ سمت نیهم یبرا! زدیبر بهم بقال

 شد؛ کینزد ترانه به ادیز سرعت با ینیماش نکهیا تا. بود زده زل او به ترانه کار از متعجب ادیشه

 نیماش به ضرب با ادیشه و شد پرت ابانیخ طرفآن ترانه! داد شُهل محکم و دیدو ترانه سمت ادیشه

 و شد ادهیپ راننده. شد بلند نیزم یرو از یسخت به و دیچیپ اشینیب در یدیشد درد. کرد برخورد

 :زد ادیفر طلبکارانه

  ن؟یماش جلو یپریم چرا وونهید بابا هوووش -

 رونیب مغازه از پاالن ایک. کردند یریدرگ به شروع و برد حمله راننده سمت زنان نفس نفس ادیشه

 بود، رفته هوش از که ترانه به نیریش! بودند افتاده راننده جون به ینفر دو! رفت ادیشه کمک و آمد

 :گفت و دیکش غیج ترس با نیریش! دادینم نشان یواکنش و خوردینم تکان ترانه اما زدیم یلیس مدام

 .مارستانیب میببر رو ترانه نیایب د،یکن ولش اونُ  -



. دیشن بود، کرده شیهاچشم مهمان را یخوابیب روز نیچند که یدخترک اسم اول بار یبرا ادیشه

 :گفت ترس با و نشست زانو یرو نیریش مثل و دیدو ترانه سمت و کرد رها را راننده مرد ی قهی

 شده؟ یچ ی...چ -

 :گفت و داد تکان سر نیریش

 .دیریبگ نیماش هی شده، هوشیب احتماال   -

 و کرد اشاره کرد،یم یکج دهن شیاسورمه فرمیونی یرو که خون قطره چند به اضطراب با ادیشه

 :گفت

 !؟یِ خون چرا ششکم... ش -

 :گفت و کرد ادیشه صورت به ینگاه نیریش

 ! روش دهیچک شماست ینیب خون -

 :گفت و زد راننده صورت به یمحکم یلیس پاالن ایک

 !؟یدیفهم مارستان،یب ببرشون بتمرگ کور کهیمرت -

 اما کند بلند را ترانه آمد نیریش. نشست فرمان پشت نداشت مخالفت ینا ادیز خوردن کتک از که مرد

 ریز را شدست کی باشد گرفته دست را یگل برگ انگار که یجور اط،یاحت با ادیشه! دینرس زورش

 و شد سوار جلو هم خودش  .برد نیماش داخل و گذاشت ترانه یزانو ریز را گرشید دست و سر

 شتاب با ادیشه. دنیرس یاصل ابانیخ درمانگاه به زود یلیخ. شد ریجاگ ترانه یپا کنار عقب، نیریش

 :گفت رشیپذ به رو دستپاچه و رفت درمانگاه داخل

 .فورا  ... دارم ازین بالنکارد هی -

 :زد داد کالفه ادیشه. بود پخش پزشک با یکار صحبت مشغول رشیپذ مسئول

 .خوامیم بالنکارد! یحساب زن توام با -

 :گفت و کرد قطع را شصحبت رشیپذ مسئول

 !آروم نطوریهم و آقا دیباش مودب زنم؛یم حرف دکتر با دارم منم -

 کرد نگاه ادیشه به متعجب پرستار. برد هجوم بخش گوشه بالنکارد سمت به و گفت ییبابا برو ادیشه

 :گفت و

 آقا؟ یبریم کجا بالنکاردو -

 ترانه وضع دنید با نگهبان. رساند نیماش به را بالنکارد سرعت با صداها سرو به توجه یب ادیشه

. خواباندند بالنکارد یرو را ترانه ادیشه کمک با نیریش. کرد صادر را اطیح به ورود ی اجازه

 با رشیپذ مسئول. کندیم حمل را یارزش با زیچ انگار. دادیم هل را بالنکارد دقت با و آرام ادیشه

 :گفت و رفت رشیپذ سمت نیریش. برگرداند رو و کرد یظیغل اخم ادیشه دنید

 د؟یکن یدگیرس بهش ممکنه رفته هوش از ما ضیمر خانوم، سالم -

 :گفت رشیپذ مسئول



  ؟ییآقا اون همراه -

 :گفت مضطرب نیریش

 .دوستمم همراه من داره؟ یفرق چه -

 ه؟یچ  بگو رو شیلیفام و اسم خب یلیخ -

 .یمراد ترانه ترانه، -

 .صندوق برو خب -

 و کرد نهیمعا قاتیتزر تخت یرو را ترانه دکتر. داد انجام هارا کار تمام سرعت تینها با نیریش

 :گفت حرص با ادیشه. زد یا شده کنترل لبخند

 ...به -

 :گفت عیسر پرد،یم رونیب ادیشه دهن از یکیرک حرف االن دانستیم که نیریش

 افتاده؟ یاتفاق دکتر خانوم -

 :گفت و زد مهر را اش نسخه دکتر

 چشه؟ تونِض یمر گفتم سرت رو یبود گذاشته درمانگاهُ  چنان -

 :گفت و شد باز یکم شیهااخم ادیشه

 ه؟یچ شمشکل حاال -

  افتاد؟ یاتفاق چه! حد ازشیب دنیترس ای زده جانیه. نیهم فشاره اُفت فقط یچیه -

 :گفت و دیکش جلو را اشمغنعه نیریش

 ...و کنار داد هُلش آقا نیا که کنه تصادف بود کینزد -

 :گفت و شد قیدق ادیشه صورت یرو دکتر

 .شکسته تونینیب گمانم به د،یبش نهیمعا دیبا شما آقا -

 :گفت و کرد جمع را صورتش ادیشه

 .خورد بهم تند یلیخ نیماش -

 .من اتاق داخل دیاریب فیتشر شما -

 :داد ادامه نیریش به رو بعد و

 به و ریبگ براش برو بشه قیتزر سرم یتو دیبا که یتیتقو آمپول چندتا و سرم هی هم دختر نیا نسخه -

 .آدیم هوشبه کنن قیتزر براش بگو پرستارا از یکی

 :گفت و دیقاپ نیریش دست از را نسخه ادیشه

 .چمیپیم خودم -



 . ماند ترانه سر یباال نیریش و رفت دکتر اتاق داخل ادیشه سرم شدن وصل از بعد

                 ***** 

 (ترانه)

 .شکسته شینیب گفت دکتر اد،یشه آقا طفلک -

 :گفت آرام و زد یپلک حالیب ترانه

 رفت؟ -

 .فعال   دکتره اتاق تو -

 !دمید هامچشم یجلو مرگُ  یوا -

 :گفت و زد یطونیش لبخند نیریش

 .ها داره دوست یلیخ -

 :گفت و کرد جمع را اشافهیق کمر درد از ترانه

 روم یبخوا راستشُ  یول. که بشه مزاحمم شهینم لیدل بود حقش اما زدم حرف باهاش بد یلیخ صبح -

 !کنم تشکر ازش یحت شهینم

 !نکن ماوج و کج تُ افهیق ینجوریا گفتن موقع منتها. نیهم ممنون بگو که خوادینم شدن رو -

 :گفت و نشست تخت ی لبه نیریش و دیخند ترانه

  ؟یکنیم ینجوریا تُ افهیق چرا حاال -

 ! شد داغون کمرم کرد پرتم چنان -

 :گفت و آمد تو. گرفت نیریش از ادیشه آمدن را کلمات یادا فرصت

 ...بهوش -

 لب اشینیب باد و یکبود دنید از ترانه. خورد را شحرف و زد لبخند ترانه باز یهاچشم دنید با و

 را سکوت و شد بلند تخت ی لبه از نیریش. شد شرمسار بود داده دستش که یکار بابت و دیگز

 :شکست

 .بزنم یقدم هی اطیح تو برم من خب -

 را اشخنده یجلو یسخت به  نیریش. دیکش تخت طرف و انداخت چنگ نیریش یمانتو نیآست به ترانه

 مات مدت تمام که ادیشه. رفت رونیب و گرفت ترانه مشت انیم از را نشیآست زور با و گرفت

 :گفت و رفت تر جلو یکم نیریش رفتن با بود ترانه چشمان

 ؟یخوب -

 و کند حس را آن ادیشه یچشمها  دینبا دانستیم! داشت یا کننده رهیخ سیمغناط یآب ی لهیت دو آن 

 مین شیچشمها که کردیم گوشزد او به شهیهم غزاله! شود عاشقش دل صد نه دل کی غزاله قول به

 لرزه به و شد سرد شیهادست شد، ناآرام شقلب باز ترانه! دهدیم لیتشک را اشییبایز از یشتریب



 یول باشند امان در ادیشه ی رهیخ نگاه از خواستیم. چرخاند حلقه در را شیها چشم مردمک. افتاد

 جلو ادیشه. بود زده قفل را شزبان و شده زیر سر وجودش در ایح و خجالت حس! نبود موفق چندان

 اگر کرد گمان و داد خودش به یتکان موذب ترانه! بود کرده یط را تخت طول نصف حاال رفت، تر

 :گفت لرزان یصدا با و چرخاند ادیشه مخالف طرف را سرش. شود بهتر اوضاع برگرداند را شیرو

 .رمیبم من... ینذاشت نکهیا... بابت... یمرس -

 :گفت یتر بلند صوت با مجدد دینشن یجواب که ترانه 

 د؟یدینم جواب چرا... ممنون گفتم -

 :گفت و رفت طرفآن و زد دور را تخت ادیشه

 !بشنوم خوامیم تورو یصدا شنوم،یم دارم دوساله و ستیب خودمُ  یصدا -

 به باز را سرش! دیلرزیم خودش بر دگونیب بود، نشده کالم هم یا بهیغر مرد با تابحال که ترانه

 سردش حال نیع در و گرفته ُگر شتن بود، موذب حالت نیا از. ماند ساکت و چرخاند مخالف سمت

 که را ادیشه. آمد داخل و شد حالش یناج پرستار که! شود سکته به ختم حس نیا عابقت دیترسیم! بود

 :گفت متعجب دید

 د؟یرفت دکتر شیپ شکسته تونینیب شما آقا -

 :گفت و رفت یخروج در به رو آمدینم خوشش مزاحم نیا از چیه که ادیشه

 .رفتم بله -

 ادیشه. رفتند ادیشه مغازه سمت به آژانس با سه هر ترانه، دست از سرم سوزن شدن خارج از بعد

 یا تنه ناچارا   بود، قهر اتاق کردن ترک یبرا نیریش با که ترانه. رفت آژانس و کرد حساب را هیکرا

 :گفت و زد بهش

 کو؟ مفیک -

 :گفت و بدهد باال را کرکره تا بود ستادهیا ادیشه پشت نیریش

 .سمغازه تو -

 :گفت و شد وارد نیریش سرش پشت و شد مغازه داخل ادیشه

 .ببرم براش رو ترانه فیک من دیببخش -

 کینزد که یقطور کتاب دنید با ادیشه. برداشت بود، مغازه نیزم بخش که را فیک و گفت را نیا

 :گفت و رفت جلو بود افتاده نیزم یرو یصندل

 .باشه دهینچسب بهش خورده شهیش بتکونش خوب -

 :گفت و داد تکان سر نیریش

 .آژانس از ممنون -

 :دیشن را ترانه  یصدا بردارد را کتاب شد خم تا ادیشه. رفت رونیب و



  کو؟ محافظ وانید پس -

 .ترانه الیخیب -

 .بگرد رو مغازه نیزم برو! برهینم خوابم نخونم اونو خوابم رخت تو هرشب من -

 .بگرد برو خو -

 .که شهینم روم من  -

 :گفت و شد مغازه داخل نیریش لحظه نیهم در و داد هل یصندل ریز را کتاب  ادیشه

 وفتاده؟ین کتاب نجایا دیببخش -

 :گفت و انداخت یسر سر نگاه ادیشه

 .نمونده جا یچیه نه نه -

 و داد هول در طرف به را شچرخ یعصب بهرام. برگشت خانه به نیریش حرف از دیام نا ترانه

 :گفت

 یب ی خاله اون با یکرد خی رو سنگ نایا عموت یجلو منُ  که شباون! نیآفر یشد یدختر خوب -

 .یکرد رید که یبود یگور کدوم ستین معلوم امروزم حاال فکرت

 :گفت و رفت شیپ قدم چند خانه در ترانه

 !بودم گور تو واقعا   داد،ینم مهُل نیماش یجلو از یکس اگر -

 :گفت و کرد نگاهش مشکوک بهرام

 ؟یچ یعنی -

 !نیماش ریز رفتمیم داشتم یعنی -

 :گفت و رفت اتاق در ترانه دنبال چرخ با بهرام

 کج پاتو رفته ادمی کردن یپدر نمینش خونه و لیعل چون نکن فکر دمیم اخطار بهت دارم ترانه -

 !شکنمیم پاتو قلم یبذار

                *****   

 :گفت و انداخت چنگ رو شگونه فلور

  ؟یِ اافهیق و ختیر چه نیا! عالم خاک یوا -

 :دیپرس نگران فلور. نشست سفره سر و داد تکان سر تاسف با دیجمش

 ؟یرفت دکتر -

 :گفت و گذاشت سفره سر را ماست پاکت ادیشه

 .بندازم جاش دارم وقت هفته کی تا گفت رفتم دکتر بعدشم. نیهم کردم کیکوچ تصادف هی -



 :گفت و کرد یط یرائیپذ سمت را ها پله شهرام

 . صورتت شده کبود ینجوریا که شکسته دماغت -

 :گفت دیرس شهرام به یوقت و رفت ها پله سمت ادیشه

 ...بهت داد یکرد قهر باهاش دختره اون یداشت آهنگ یسر هی -

 خب؟ وش؟یدار آهان -

 .من اتاق اریب ضبط با میخورد شام -

 کرده باد اشینیب: انداخت صورتش به ینگاه اتاقش یقد نهیآ در شیها لباس ضیتعو از بعد ادیشه

 سرش سمت شیها چشم باز. کردیم ینمائ خود یمشهود یِ کبود تماما   اشیعسل یها چشم ریز و بود

 و جلد نیا در را خودش! بود نشده یُکفر شیمو کم سر از قدر نیا به بحال تا چوقتیه شد، دهیکش

 به شاتاق از و برگرداند نهیآ از رو  انزجار با. خواستینم بود شده ترانه تمسخر موجب که یکالبد

 الجرعه را آب وانیل دیجمش. کردیم یباز بشقابش برنج یها دانه قاشق با سفره سر. رفت ییرایپذ

 :گفت و دیکش سر

 .پدر بخور شامتُ  خب؟ چته -

 :گفت و دیجو را دهانش اتیمحتو شهرام. دینشن را دیجمش حرف بود غرق افکارش در که ادیشه

 .خورده شام مغازه در حتما   -

 :گفت زده هول و دیباالپر که زد ادیشه به یتلنگر آرام بود نشسته ادیشه کنار که فلور

 شده؟ یچ -

 :گفت و کرد اشاره ادیشه ی نخورده دست بشقاب به فلور

 .شد سرد بخور شامتُ  یچیه -

 را افتاد دخترک فیک از که یمیزخ کتاب کرد یسع راه یتو بار نیچند بود، قرار یب دلش ادیشه

 :گفت و شد بلند! نبود یکاف نور اما بخواند

 .ممنون رمیس -

 مادر؟ ینخورد یزیچ که تو -

 :گفت و رفت ها پله طرف ادیشه

 .ندارم یلیم -

 ی صفحه" حافظ وانید" بود نوشته جلدش یرو. کرد باز را قطور کتاب و نشست اتاقش فرش یرو

 :بود شده نوشته اولش

 .مشاعره ی مسابقه برنده یمراد ترانه به میتقد -

 :کرد جلب را نظرش یشعر باالخره و کرد مشاهده را کتاب یها برگ ادیشه

 ما جام برافروز باده نور به یساق -



 ما کام به شد جهان کار که بگو مطرب

 میادهید اری رخ عکس الهیپ در ما

 ما مدام شرب لذت ز خبریب یا

 عشق به شد زنده دلش که آن ردینم هرگز

 ما دوام عالم دهیجر بر است ثبت

 قدان یسه ناز و کرشمه بود چندان

 ما صنوبرخرام سرو جلوه به دیکا

 اتاق در یصدا با. کردیم گم را خودش کلمات از هرکدام یمعن در هربار و کردیم یجیه را کلمات

 :گفت و گذاشت ادیشه یجلو را کاست نوار چند و ضبط شهرام. گذاشت تختش ریز را کتاب

 .قشنگن نایا ایب -

 آخر پاگرد. رفت بوم پشت سمت و رونیب اتاق از. شد بلند و برداشت هارا کاست و ضبط ادیشه

 یرو ارزن مشت چند شانیبرا و کرد باز هارا کفتر گنجه در. شد بوم پشت وارد و کرد خم را سرش

 ادیشه. کردند غذا خوردن به شروع و رفتند ها دانه سمت صانهیحر ها کفتر. ختیر بوم پشت نیزم

 یالک فرش شیرو که یچوب کوچک تخت یرو. آمد کنار و گذاشت ها دانه کنار هم را آبشان ظرف

 اما کردند؛یم خوب ها بسته زبان نیا شهیهم را حالش. کرد روشن را ضبط و نشست بود کرده پهن

 بیج در! ردیبگ آرام توانستینم یا لحظه که بود یقو یا اندازه به مجهولش و نامعلوم حال نیا

 یجا درون هارا کاست از یکی. آورد رونیب را بود دهیخر که یگاریس جعبه و برد دست کاپشنش

 :زد شیآت را شیها لب نیب گاریس و گذاشت ضبط مخصوص

 قیشقا خون دلت مثل دلم -

 قیشقا بارون یایدر هامچشم

 قیشقا آسونه بستن دل یدنولیبر دل  مونهیم مردن مثل 

  ستین دوتا یکی من درد قیشقا 

 جدا من از نفس  کی یحت که دستهاش رو من خون دهیخشک یکس ستین هاگانهیب از من درد آخه

  ستین

 قیشقا عاشـق شهیهم گـل قیشقـا یوا قیشقا

 شهینم عاشق یکس نجایا آخه بمیغر یلیخ من  نجایا

 ( قیشقا_وشیدار)

 گارشیس! دادیم قورت را شبغض امروز بود بار نیچندم بود، برداشته ترک ترانه حرف از دلش

 رخش به را او ییمو کم ترانه. کرد له شیپاها ریز را یقبل و کرد روشن انگشتانش نیب گاریس با را

 زد گاریس به یقیعم پک. بود نکرده نگاه بیع عنوان به موضوع نیا به چوقتیه ادیشه و بود دهیکش



 سرکوفت خودش به! داشت مو دیبا شدن عاشق یبرا دانستینم او. شود تکرار تا زد باز را آهنگ و

 ! گرفتیم ُگر تنش تمام و آوردیم ادی به را ترانه زیبرانگ نیتحس یصدا یگاه و زدیم

               ****** 

 (ترانه)

 بر دلش کردیم فکر خودش با هرچه. دوخت مانتواش یرو خون یها لکه به را اشقیعم نگاه

 مانتو و بست را حمام در! باشد شده ختهیر شیرو یگرید کس خون که بپوشد را یلباس که داشتینم

 را گاز ریز. داد یجا ها آشغال داخل و زد گره را مشما در. انداخت یبزرگ ی سهیک درون را

 هم خودش. شود خنک تا گذاشت خانه آشپز پنجره یرو به رو را فردا ناهار قابلمه و کرد خاموش

 آن غذا یخنک بعد. برد آباد ناکجا تا را او رنگارنگش و گوناگون افکار. نشست آشپزخانه نیزم یرو

 که ییها حرف وجدان عذاب با ضعف و یخستگ. رفت خوابش رخت در و داد یجا خچالی داخل را

 انگشت دور را شیموها از یا رشته! بودن جنگ در یداریب و خواب یبرا بود، زده ادیشه به

 مالمت ادیشه تمسخر بابت را خودش. شد غرق تصوراتش قیعم یایدر در و چرخاند اشاشاره

 نیب در. کند دفاع خودش از توانست جاکی باالخره که کردیم افتخار خودش به یطرف از و کردیم

 !ربود چشمانش از را یاریهوش خواب افکار نیا

 دل نرمش و گرم خواب رخت از و دیکش یبلند ی ازهیخم. شد داریب خواب از زنگ یصدا با صبح

 داخل نیپاورچ نیپاورچ و کرد باز را خواب اتاق در آهسته صورتش، و دست شستن از بعد. کند

 .رفت رونیب خانه از و دیپوش را اشمدرسه فرم لباس رفت خواب اتاق

. داد قرار  ریتاث تحت را بدنش تمام یفیخف لرز و کرد النه شیها سلول تک تک درون سرما

 ادیشه کرد، عبور ادیشه ی مغازه یجلو از. کرد مشت و برد فرو کاپشنش بیج در را شیهادست

 تملق و حرف وسط ترانه دنید محض به که بود قدرت به الدیم چک مورد در دادن دستور مشغول

 :گفت و رفت ترانه سمت قدرت

 ؟یخوب -

 :گفت و برداشت یتر بلند یها قدم ادیشه اما نرسد او به ادیشه تا کرد تند پا دستپاچه ترانه

 ؟یافتاد راه صبح اول یپاشد فهیرد حالت باتوام، -

 :گفت لرزان یصدا با ندازدیب ینگاه ادیشه به نکهیا بدون و نگذاشت محل را قلبش تپش ترانه

 ... این من دنبال گهید اما! ممنون م...ریبم... ینذاشت -

 نفس و داد هیتک بزرگش در به دیرس که مدرسه به. دیدو مدرسه ابانیخ سمت و گفت تند تند هارا نیا

 باز را شیها چشم زدهوحشت نشست اش شانه بر یدست. گذاشت هم یرو را شیها چشم زنان نفس

 :گفت و دیکش یراحت نفس د،ید را بهاره و کرد

 !میترسوند -

 چته؟ چرا؟ -

 .نجایا تا دمیدو بعدم زدم حرف پسره نیا با -

 :گفت و زد پوزخند بهاره



  کدوم؟ -

 .ادین دنبالم گفتم بهش گه،ید بر شهیش ادیشه نیهم -

 دنبال وفتنیم یبخند روشون به که بعدش اوفتنیم دنبالت یند رو بهشون یوقت تا ،یکرد خوب -

 !یبعد

 :گفت و کرد جدا مدرسه در از را کمرش ترانه

 ؟یدیرس ییجا به تو -

 .کننیم عوض آدرس من واس هه. نییپا اوردم شونُ  خونه یها شهیش تک تک شبید آره، -

 بند بهاره کردن خطر همه نیا از زبانش یطرف از و ردیبگ را شدنش متعجب یجلو کرد یسع ترانه

 :گفت و آورد نییپا را اش مانتو یها نیآست بهاره! بود آمده

 معرفت یب اون اگر یحت خواستم؛یم رو بچه اون من. رمیگیم ازش گناهمُ  یب ی بچه اون تقاص -

 !کردمیم بزرگش تنه کی من کردیم گم گورشو

 :گفت و دیکش یآه ترانه

 ! شد خم کمرش من کردن بزرگ بار ریز یول بود مرد من یبابا بهاره، آسونه حرف به -

 تونهیم کشهیم دندون به رو شبچه مادر هی کن باور ترانه توننیم زنا اما. کنه رحمت مادرتُ  خدا -

 . ادهیز یلیخ مادرا قدرت

 و گرفت را دستش ترانه. خورد زیل بهاره چشم گوشه از یسمج اشک قطره حرف نیا گفتن از بعد

 :گفت

 .یدار وقت یلیخ هنوز تو ،یبش مامان یتونیم دوباره بهاره باش آروم -

 کنم؟ اعتماد شونیکی به دوباره چطور ترانه کشمیم عذاب مردا دنید از من -

 به گروه گروه ها بچه هوا یسرد لیدل به. آمد در صدا به مدرسه زنگ که دیکش یآه ترانه

 نشستنش یبرا را پنجره کنار فیرد نیهم یبرا داشت یخفگ احساس ترانه. رفتند شانیسهایکال

 داخل سرد البته و آزاد یهوا راحت نداشتن شهیش مدرسه ساختمان یها پنجره هنوز چون. دید مناسب

 :گفت معلم به گونه اعتراض ها بچه از یکی! دیچیپیم کالس

 .شهیم سرد داره یلیخ هوا ذارن؟یم هارو شهیش نیا یک پس خانوم -

 :گفت و کرد مرتب را زیم یرو یها گچ معلم

 که البته. نکنن یط رو دور راه که ساختن مدرسه کی ها بچه یبرا شده سکونت قابل تازه نجایا -

 . خوبه یلیخ شد کردن سیتدر قابل ماه مهر یبرا باز که نیهم اما گردنیم یبر شهیش دنبال

 :گفت و برداشت فشیک داخل از را نکشیع معلم. برد باال را دستش نیریش

 .جان نیریش بگو -

 .یِ فرع ابونیخ تو نیهم دارم، سراغ خوب یبر شهیش هی من خانوم -



 ی مغازه از حرف چرا دانستینم. شد وادار شتریب تپش به باز ترانه قلب نیریش حرف دنیشن با

 !کردیم احاطه را او یدودل و ترس و  دلشوره شدیم که هم ادیشه

                ***** 

 (ادیشه)

 .سالم -

 :گفت و انداخت ریز را سرش است، خانوم کی صبَحش امروز یمشتر که دیفهم یوقت ادیشه

 د؟یبفرمائ -

 ایگو که گفت. داد بنده به شمارو یبر شهیش آدرس من مدرسه یها شاگرد از یکی شیپ روز سه -

 .هستن دوست شما با پدرشون

 :دیپرس کنجکاوانه روند،یم مدرسه کی ترانه با که رفت نیریش یپ حواسش ادیشه

 ه؟یچ امرتون -

. هست دخترانه هنرستان کی م،یکرد سیتاس یا مدرسه ما یتازگ به دیدونیم که نطوریهم پسرم -

 شه؟یم چقدر ها شهیش تمام انداختن متیق دیکن حساب شهیم

 :گفت ریز به سر و شد بلند بود قرار یب مدرسه آن به رفتن یبرا که ادیشه

 .میریبگ اندازه میبر -

 مهم و بخوره بهم ممکنه کالس نظم نظرم به هستن ها کالس داخل دخترا بگم چطور االن،... آخه -

 ...شونیسالمت یبرا اون تراز

 :دیپر زن حرف در عجوالنه و کرد جمع راهم خودکارش و دفتر ادیشه

 .که نداره یخطر رم،یگیم اندازه فقط -

 آموزان دانش و وفتدیب راه کارش زودتر آمدینم بدش شد مطمئن کار یخطر یب از که ریمد خانوم

 خواستیم دلش که هرچند. رفت ریمد همراه و دیکش نییپا را اش مغازه کرکره ادیشه! شوند گرم

 یاجمال نگاه شدیم داخل که یکالس هر در! کند پرواز ترانه دنید و دنیرس تا هارا فاصله تمام

 و گرفتیم هارا اندازه وقت فوت بدون دیفهمیم را نیا یوقت و! نبود ترانه از یخبر یول انداختیم

 که بزند خواست را کالس نیاول در دیرس که دوم ی طبقه به. شدیم خارج کالس از ریز به سر

 ایگو. چسباند کالس ی بسته در به را گوشش و شد خشک هوا یرو شانگشت د؛یشن را ترانه یصدا

 دنیشن صیحر او یها گوش نداشت یتیاهم ادیشه یبرا موضوع اما. دادیم جواب درس دلشت ترانه

 شد، سیتدر مشغول و کرد قیتشو اورا ترانه کامل نمره گرفتن یبرا که معلم. بودند ترانه یصدا

 :گفت و انداخت ینگاه اشیمچ ساعت به زبان معلم. زد در ادیشه

 .دیبفرمائ -

 لبخند نشسته پنجره نیپائ که ترانه دنید با. رفت کالس داخل و دیکش نییپا را در رهیدستگ ادیشه

 و بود رهیخ ترانه به ادیشه! ختیر نییپا یهر دلش و شد پاره دلش بند ادیشه دنید با ترانه. زد یمحو

 :گفت و زد تخته به گچ با معلم. دادیم فشار دستش کف گوشت به را شیها ناخن ریز به سر ترانه



 ه؟یچ کارتون شمام با آقا -

 :گفت و برداشت ترانه از چشم زور به ادیشه

 .رمیبگ هارو شهیش اندازه اومدم -

 !نیبد جا رو خودتون هیبق کنار دیپاش پنجره کنار فیرد اون ها، بچه خب یلیخ -

 :گفت و شرفتیپ پنجره سمت عیسر ادیشه

 .رمیبگ اندازه خوامیم فقط ست،ین ازین نه -

 هردو انگار ترانه اما. کردند یخال هارا زیم تک به تک ادیشه حرف به توجه بدون ها شاگرد ی همه

! داد تکان را زیم شود بلند خواست تا و رفت شطرف ادیشه! بود شده نیسنگ و و رفته خواب شیپا

 اما نشست نیریش و بهاره کنار! شد خارج زیم از عیسر و کرد حفظ را خودش کنترل یسخت به ترانه

 یریگ اندازه مشغول و آورد در کاپشنش بیج از را مترش ادیشه. بود ادیشه نگاه راس ریت در هم باز

 نگاهش و ها چشم ینیسنگ چراکه کندیم نگاه کجا به دارد ادیشه دانستیم که بود ترانه فقط اما. شد

! کند استفاده آمده دست به فرصت نیا از شده طور هر خواستیم ادیشه! کردیم ینیسنگ ترانه یرو

 :گفت معلم به رو

 من؟ دفتر تو کنه داشت ادی رو گمیم که یا اندازه هاتون شاگرد از یکی هست امکانش خانوم -

 :گفت کالس به رو و تکاند را اش یگچ دست معلم

 .دیکن داشت  ادی رو دیجد درس گرامر ها بچه -

 با و کرد یظیغل اخم د؛یرس ترانه به و کرد دنبال را ادیشه نگاه معلم. کرد تکرار را حرفش ادیشه

 :گفت تحکم

 .دیبد انجام رو کارتون محترم یآقا ستنین بر شهیش شاگرد من یها شاگرد -

 شمخصوص متر با مجدد را اندازه و گرفت کرد،یم نگاه اهیس تخته به دقت با که ترانه از رو ادیشه

 نگاهش پرسشگر و مشتاقانه نقدریا ترانه  که خورد حسرت کالس اهیس تخته به دلش در! گرفت اندازه

 به رو نیریش و شد بلند بهاره. رفتند رونیب ها شاگرد از شتریب مین حیتفر زنگ خوردن با! کندیم

 :گفت ترانه

 .میبر پاشو -

 ستادنیا توان قلب اپش شدت از! بود افتاده ریگ مانیس بلوک در شیپاها کفش یجا ترانه انگار اما

 ترانه زیم سمت و کرد اضافه را یزیچ دفترش در ادیشه که شد ها بچه از یخال کالس با  یتقر. نداشت

 :گفت لبخند با. رفت

 .سالم -

 :گفت یزیآم ریتحق لحن با بهاره

 !زهرمار -



 با اگر بود گفته غزاله افتاد، غزاله حرف ادی باز ترانه. انداخت ریز را سرش و دیگز لب نیریش

 :گفت و دیکش یقیعم نفس نیهم یبرا! رودیم و گذاردیم کولش یرو را دَُمش کند یخلق بد ادیشه

 و پیت نیا با یکنیم سالم یه دارم یسَنم چه باتو من آخه ؟ینشد خسته یکرد سالم همه نیا -

  ت؟افهیق

 :گفت ترانه و نیریش روبه و انداخت ادیشه به یچپ چپ نگاه بهاره

 .نییپا میبر پاشو -

 خوش اورا دوستانش تمام که کرد فکر باخودش. رفت رونیب کالس از و فشرد بهم را لبانش ادیشه

 را کرکره رفت، مغازه داخل. کردیم یبد یپوچ احساس ترانه مقابل در هم باز اما! دانندیم پیت

 کرد روشن را بود آورده خانه از که ضبط. زد آتش گاریس و نشست کارش زیم پشت دلزده. داد نییپا

 پک دهیها یرسا یصدا با. گذاشت ضبط نوار یجا داخل زیم یکشو از را اشیمیقد کاست نوار و

 :زد گارشیس به یمحکم

 زمونه یکرد بد چه یگرفت رو راهم سر -

 زمونه یرحم یب چه یشکست رو غرورم

 یکشونیم خوب منو سو اون و سو نیا بازم

 زمونه یآ زمونه

 زمونه زهیلبر چه صبرم ی کاسه نیبب

 (دهیها-زمونه)

                ***** 

! را ترانه یها حرف تاب نه و داشت را حالش گفتن توان نه. گذشتیم ادیشه بد حال از ماه پنج

 پنچ و ستیب از. نشست شمخصوص تخت یرو و ختیر بام پشت نیزم یرو هارا ارزن از یمشت

 لیتعط را خودش! نداشت  مغازه رفتن به یاقیاشت هم ادیشه بود، نرفته مدرسه به ترانه که ماه اسفند

! کردیم حالش ی روانه را یپادزهر بدون شین یگاه هراز یدلتنگ اما ردیبگ آرام کمی بلکه بود کرده

 :گفت و آمد بوم پشت داخل شهرام. زد شیآت اشیقبل گاریس ته با و برداشت یگرید گاریس

 .ادیشه پاکت دو یروز به دهیرس مصرفت -

 :گفت و فرستاد رونیب دهانش از را یظیغل دود لدیشه

 .خودمِ  جون خودِم، پول -

 :گفت و داد قرار ادیشه و خودش نیب را صبحانه یحاو ینیس و نشست ادیشه کنار شهرام

 .نکش یخال کمیش الاقل ایب -

 .ببرش ندارم لیم -

 اد؟یشه-

 هان؟ -



 ؟یدار دوسش -

 :گفت و برگشت شهرام به رو گرفته برق ادیشه

 ؟یچ -

 :گفت و کرد اشاره بود؛ کرده بازش باد که حافظ وانید اول ی صفحه به شهرام

 .رو یمراد ترانه نیهم -

 وقتش مدام که شهرام مثل یکس با بود راقب هم خودش. گشود لب یسخت با و کرد یظیغل اخم ادیشه

 .بگذارد انیم در را موضوع هست هم اعتمادش قابل و گذراندیم ها دختر با را

 ...اما بزنم حرف باهاش کردم یسع یلیخ من آد،یم بدش ازم -

  نکرده؟ حموم پ؟یت اون با -

 !گهید رمیم کباری یا هفته من ستمین که اردک  .یدیم لمیتحو رو ترانه نیهم حرف که توام بابا یا -

 .ینرفت سهفته دو فعال   -

 .گفتم تو به کردم اشتباه اصال   شهرام کن ولم -

 .ایکن جلب رو نظرش کنم کمک بهت خواستمیم من -

 :گفت و کرد له شیپا ریز را گارشیش ادیشه

 ؟یچجور -

 :گفت طنتیش با و شد زیخ مین شهرام

 .کنمیم ولت گهید نه -

 :گفت و دیکش را دستش ادیشه

 .باو مینیب نیبش -

 :گفت و نشست شهرام

 .یکن گوش گفتم یهرچ نکهیا شرط به -

 :گفت و دیکش هورت اش شده نیریش یچا از یقلوپ  ادیشه

 !یکنیم بدبختمون یزنیم یندار یحساب و درست عقل تو عمرا   -

 .کمه عقلمم چون نییپا برم من خب -

 .یبگ تو یهرچ خب یلیخ! دشیبا تحمل افتد دام به چون رکیز مرغ -

 بود؟ حافظ وانید نیا تو هم شعره نیا -

 !خوندمش که دور ده شهیم شبید با آره -



 و مرغ آدم یحساب مرد آخه. بخوابم صبح تا من نذاشت شما مرغ خانوم حنا نیا مرغ، یگفت یراست -

 اط؟یح  تو ذارهیم خروسُ 

 کنم؟ کار یچ دیبا یگفت ال،یخیب نارویا -

 .بگم بهت  حموم برو پاشو -

 :گفت و کرد جمع را اش افهیق ادیشه

 !یباز مسخره یب -

 :گفت و دیمال نان یرو ریپن یمقدار شهرام

 .داره ریتاث باورکن ستین یباز مسخره -

 :گفت و شد بلند ادیشه

 .دوارمیام -

 رفت موتورش سمت شهرام. شدن حاضر رفتن رونیب یبرا هردو اد،یشه یطوالن گرفتن دوش از بعد

 :گفت و دیکش گل کاشتن از دست و درآورد را شیها دستکش فلور. کرد باز را خانه در ادیشه و

 کجا؟ -

 :گفت و نشست شهرام موتور ترک ادیشه

 .میگردیبرم زود -

 رو؟ تصبحانه یخورد مادر ادیشه -

 .آره آره -

 :گفت ادیشه که بود نکرده یسپر را یادیز راه شهرام

 ؟یریم یدار کجا -

 .الدیم شیپ -

 ؟یشناسیم کجا از الدویم تو -

 .داره یخوب یلیخ یها عطر برداشتم رو کارتش مغازه اومدم یسر اون -

 چه؟ من به -

 :گفت و داشت نگه یبزرگ پاساژ یجلو شهرام

 !یند انسان یبو یبخر ادکلن دیبا -

 :گفت و شد ادهیپ موتور از ادیشه

 !ییشما اوستا که فعال   خب یلیخ -



 مغازه داخل. کردند دایپ راحت یلیخ را الدیم کیش و بزرگ ی مغازه و رفتند پاسارژ دوم ی طبقه به

 :گفت شهرام. بود بخش لذت شیبرا که کرد پر را ادیشه مشام یخوش عطر شدند، که

 .شد عرض سالم الدیم آقا -

 از گل ادیشه دنید با و آمد رونیب یاتاقک پشت از الدیم. کند دایپ را الدیم بتواند بلکه تا دیکش سرک

 :شگفت گلش

 امرتون؟ ن،یگذاشت بنده سر منت چقدر جناب به به -

 :گفت و گرفت ادیشه از را دادن جواب فرصت شهرام

 ش.دیبد بهش رو کارتون نیتر خاص حا  یترج داداشم، خواستیم ادکلن هی -

 :گفت و انداخت گردنش پشت را اش یزدی دستمال بود، جمع خاطر پولش پراز بیج از که ادیه

 .برام ستین مهم متشمیق -

 :گفت و کرد ادیشه به ینگاه الدیم

 گرم؟ سرد، ن،یریش تلخ، د؟یپسندیم رو یا حهیرا جنس چه ،یاک -

 :گفت شهرام. کرد نگاه شهرام به جیگ ادیشه

 ن؟یدیم شنهادیپ یعطر چه خودتون کنه مالقات دختر هی با قراره بارِش  نیاول -

 :گفت شهرام حرف از بعد بالفاصله بود، کرده فکر ها حهیرا انواع راجب موقع آن تا که ادیشه

 !کنم بو اریب رو تلخا نیا از دونهی -

 :گفت و گذاشت خوان شیپ زیم یرو ادکلن چند الدیم

 ..شما خدمت -

 ها ادکلن کردن بو مشغول دیترد با بود؛ نکرده یداریخر یا کننده خوشبو مواد چیه کنون تا که ادیشه

 :گفت الدیم به رو لبخند با ادیشه. داشت یخوب حس خوردیبرم مشامش به که یتلخ یبو از. شد

 ان؟یچجور سرد یها بو -

 :گفت و کرد باز ادیشه صورت به رو را یفانتز ی صندوقچه الدیم

 .آرمیم االن کن؛ بو قهوه کمی -

 :گفت و شد ظاهر ادیشه یجلو یکیش ی جعبه با هیثان چند از بعد

 اون بر عالوه محدوده، تعدادش و آدیم فرانسه از چون کنمینم یمعرف چکسیه به رو ادکلن نیا من -

 و سرد عطر دیکرد امر شما. داره یخوب و یاستثنائ یبو هم یلیخ و داره رو خودش  خاص یمشتر

 .دینرس ذهنم به تر خاص ادکلن نیا از ادکلن تلخ

 و. شد جعبه پلمپ کردن باز مشغول الدیم و کرد تشکر شهرام. کردیم نگاه جعبه به کنجکاو ادیشه

 :داد حیتوض همزمان



 .هست ادکلن و کرم و ویش افتر یدارا که هستش جیپک هی نیا -

 :گفت و گرفت الدیم از را ادکلن  شهیش ادیشه

 ه؟یچ فیتکل شم شیمشتر منم اگر -

 جذب ادکلن نیا ادیشه آقا ضمن در! یدار حق یلیخ بنده گردن شما کنمیم میتقد مغازه دم آرمیم -

 !داره مخالف جنس یبرا یخاص ی کننده

. کرد اش یراض خورد مشامش به که یخاص و آرام یبو برد، اشینیب کینزد را ادکلن در ادیشه

 :گفت و گذاشت شخوانیپ زیم یرو را کلن اد شهیش

 چنده؟ متشیق برم،یم نُ یهم -

 :گفت و انداخت باال ییابرو الدیم

 .دیکرد زنده رو من پول ونیمل چند شما رم،یبگ پول شما از من عمرا   -

 :گفت و برداشت را یفانتز ی سهیک ادیشه

 .نکنه درد دست -

 :گفت و رفت مغازه از رونیب شهرام دنبال

 !ها هیباحال زیچ هم ادکلن نیا -

 :گفت و شد روانه پله سمت شهرام

 .یدینم گوش بزن گمیم منکه -

 مُن؟ یبریم کجا یدار حاال -

 .کنار یبذار ام یخلبان کاپشن و ها شرتیت نیا دیع بعد هم دتیع یبرا هم میبخر لباس -

 بخرم؟ کمیمات یخوایم -

 ؟یکرد حال ادکلن با چقدر یدید کن مسخره بازم -

. زد دید هارا مانکن و شد وارد سرش پشت ادیشه. شد یفروش مردانه ی مغازه داخل و گفت را نیا

 :گفت فروشنده به رو شهرام

 م؟ینیبب شهیم رو اسپرتتون یها شرتیت -

 :گفت و انداخت شهرام به ینگاه فروشنده

 ن؟یخوایم خودتون یبرا -

 .داداشم یبرا -

 مت؟یق رنج چه تو -

 :گفت و رفت شخوانیپ کینزد ادیشه



 .ستین مهم اصال   -

 سمت ینکردن باور طرز به ادیشه مت،یق گرون و مارک یها یکتون و ها شرتیت دنیخر از بعد

 ترانه تا  شکست؛یم را درونش گرگ دیبا. دیخر روشن و ریس رنگ چند و رفت نیج شبلور مغازه

 :گفت و رفت همکف ریز ی طبقه سمت شهرام! بخواهد اورا

 .ها خوبه تقهیسل ینخور یترش توام -

 :گفت و کرد جابجا دستانش در هارا سهیک ادیشه

 ؟یاریب من سر یخوایم یبالئ چه گهید -

 .داره یسلمون مغازه نجایا ام،یپ شیپ میبر -

 در سفت را ادیشه و دیکش دست مغازه دنیکش جارو از دست امیپ شدند، که یسلمان مغازه وارد

 :گفت و کرد خارج امیپ ی احاطه از خودش ادیشه. فشرد آغوشش

 ؟یچطور -

 .نشست مغازه گوشه یصندل از یکی رو و کرد سالم آرام شهرام

 !ها یرفت که یرفت اد؟یشه خبرا چه تو گل، شهرام آقا سالم -

 ما دیگه کاسبی کردیم دیگه. -

 به تو ستین یزیچ باد و خاک جز که اونجا. یشد مشغول توام یکن ش اجاره داد پول بابات ادمهی -

 ؟یفروشیم شهیش یک

 .رهیگیم جون داره کم کم االن -

 :گفت و دیپر شانحرف نیب شهرام

 !لِش یبیس زدن ادویشه سر کردن مرتب مزاحمت از غرض -

 :گفت و برداشت زیم یرو از ادیشه یبرا را مخصوص شبندیپ امیپ

 .رحمتِ  ادیشه آقا -

 :گفت و نشست نهیآ یرو به رو یصندل یرو ادیشه

 .ها ینزن رو لمیبیس -

 :که کر اشاره نهیآ داخل از شهرام

 !منم سیرئ -

 :گفت و دیکش اش ییخرما بلند لیبیس یرو یدست ادیشه

 !باداباد یهرچ بابا بره بزن -

 :گفت زد که را یچیق نیاول امیپ

 !تیداماد شاهللیا باشه، مبارک -



 شب چقدر ترانه کنار در یداماد لباس با کرد تصور! شد آب دلش در قند و زد یمعن پر لبخند ادیشه

 :دیکش رونیب نیریش یایرو نیا از را ادیشه شهرام. شودیم لیتشک یشکوه با

 .جان امیپ دهیپر رنگت چقدر -

 :گفت و برداش را پاشش آب امیپ

 .همونه یبرا کنم هیتصفو خون کمی انداختم زالو رفتم -

 :گفت و دیخند ادیشه

 هم بره ازت خون هم که زدنتیم چنان یسیوا یقید دو ما محل یاومدیم ؟یانداخت زالو چرا -

 ! بشکنه قُلنجت

 !دندیخند ادیشه حرف از سه هر

                ***** 

 (ترانه)

 !میباش خودمون ی خونه تو رو لیتحو سال داشتم دوست من -

 :گفت رسوندیم آپارتمان در به یسخت به هارا چمدان که ترانه سمت را لچرشیو چرخ بهرام

 .مسافرت یریم باش خوشحال غرغر یبجا -

 که بود اش مانتو یها دکمه بستن مشغول. کرد چک را گاز و ها برق تمام وسواس با مجدد ترانه

 :گفت و فشرد را در شدن باز ی دکمه یسخت به بهرام. آمد در صدا به در زنگ

 !ترانه ایب بدو -

 :گفت و گرفت هارا چمدان ی دسته بهروز

 .یهمگ بر سالم -

 گمان چراکه. نبود خوش شیبرا چیه سفر نیا. داد سالم آرام و گرفت را پدرش لچریو ی دسته ترانه

 و تفکر نوع بلکه را زبانشان تنها نه! دیفهمینم را زبانشان انگار ست؛بهیغر ها آدم نیا نیب کردیم

 طلبکار را خودش پدرش که ای دندیکشیم رخ به را شانییدارا از یزیچ مدام نکهیا را، شان یزندگ

 عقب یصندل یرو را بهرام بهزاد! ردیبگ خدمات بهروز از خواستیم دلش مدام و بود کرده فرض

 :گفت و نشاند

 .اوشیس نیماش تو برو تو -

 :گفت بود، پودرش کرم دیتجد مشغول که فروزان

 .خوشن هم کنار ها جوون آره -

 :گفت خود با و زد یپوزخند دلش در ترانه

 ! فروزان یحت از شتریب ام یزیچی رمیپ من جوونه اگر دهیسپ نیا -

 :گفت پنجره نییپا شهیش از دهیسپ و زد بوق بار چند اوشیس



 .ترانه ایب -

 :کرد زمزمه آروم. شد سوار عقب و رفت اوشیس نو نیماش سمت ترانه

 ...باشه مبارک -

 :گفت و گذاشت شیها چشم یرو را اش یدود نکیع دهیسپ

 !ِش  زهییجا -

 :گفت و زد گره شیپ از شتریب را شیها اخم اوشیس

 .ندارم رو یکی تو حوصله دهیسپ ببند -

 دلش که بود نیسنگ یقدر به نیماش یهوا. چرخاند پنجره سمت را سرش و فشرد را شفیک بند ترانه

 بهزاد نیماش دنبال خورده گره یها اخم با کرد، اوشیس به ینگاه یچشم ریز! بکشد غیج خواستیم

 :گفتیم دلش در! شود آرام یکم حرصش بلکه تا داد نییپا شتریب را شهیش ترانه. رفتیم

 اون با نخور درد به یِ خال تو ی پسره... ارهیب فیتشر کردن مجبورش انگار که کرده اخم یجور -

 نیا پس از دم،ید من که یدختر هرچند! کنه تحمل زهرمارو نیا قراره که زنش یطفل! شیعمل نامزد

 تنها نه کنهیم اخم یوقت گفتم؛یم بهش االن و نبودم یخجالت شدیم خوب چقدر آخ. آدیم بر شفته

 یجور ن؛یبب رو شافتاده لیف دماغ از خواهر اون اوه اوه! شهیم ام مسخره بلکه شهینم ترسناک

 ! سسانسهیل خانوم کنهیم فکر ندونه هرکس گرفته افهیق

 :دیدر را ترانه افکار اوشیس یگوش زنگ یصدا

 کندم نیماش هی عوضش برم کرد مجبورم بابا... اوهوم... توعه شیپ من دل... آره... زمیعز جانم -

 .یبا یاک... اصال   فهممینم گهیم پرت و چرت نه که مهم... دونمینم... ازش

 :گفت و دراورد فشیک از یمتیق گرون آدامس دهیسپ

 بود؟ فرانک -

 :گفت و فشرد گاز یرو شیپ از شیب را شیپا اوشیس

 .خورد بهم باهاش قرارم که شده ناراحت آره، -

 :گفت و گذاشت دهانش داخل را ها آدامس از یکی دهیسپ

 شه؟یم یاک باهات بابا یباش مار زهر برج مثل تو حاال -

 :گفت و دیکش نیپائ را شهیش اوشیس

 !نشه خوادیم بشه، خوادیم -

 به را یزندگ عطر باران برکت از و  سرسبز بهار پاقدم از که درختان به چشم ترانه راه طول تمام

 را روزش دهیسپ یخوش سر و اوشیس یقرار یب کردیم یسع داشت. بود دوخته رساند،یم مشام

 سال هر نکهیا کند؟ فراموش را اشیهمشگ یها غم شدیم مگر شد؟یم مگر آخر یول. نکند خراب

! بود دهیبر را امانش بهزاد ترحم ی هیسا نکهیا ست،یخال نیس هفت ی سفره کنار مادرش یجا چقدر

 سنگ از یکی شد، ادهیپ ترانه. کردن پارک باغ داخل هارا نیماش از هردو دند،یرس الیو به یوقت



 شیهاکفش یپارگ به توجه یب ترانه. رفت کفش داخل شیهاکفش یپارگ ی روزنه از نیزم یها زهیر

 نیا در را سال آمدیم ادشی یوقت از. لچریو دادن هل کرد شروع و رفت پدرش لچریو سمت به

. شد باز الیو خدمتکار خانوم نیمه توسط در رفت، که ساختمان سمت! کردیم لیتحو مشئوم یالیو

 خانوم نیمه! داد صشونیتشخ شدیم شون لحجه از فقط که بودن ییقلو دو یها خواهر نیمه و نیشه

 :گفت و زد یگشاد لبخند

 .خانوم دیبفرمائ -

 الیو کنار  یها پله ریز خواباتاق به یا اشاره نیمه. شد الیو داخل دهیسپ سپس و بهرام و ترانه ابتدا

 :گفت و کرد

 .هرسال مثل برادرشون، یبرا کردم زیتم تر رو اتاق نیا آقا دستور به -

 :گفت و زد یمصنوع لبخند ترانه

 .ینباش خسته ممنون -

 :گفت و شد اتاق وارد بهزاد عیسر. آورد نییپا لچریو ی دسته از را ساکش و شد اتاق وارد ترانه

 .کنه آماده برات رو اوشیس اتاق کنار اتاق گفتم نیمه به سالمه پاهات که شما دخترم ترانه -

 :گفت و فشرد را ساکش ی دسته موذب ترانه

 .بابا کنار اتاق نیهم تو هرساله عادت طبق راحتم من -

 :گفت و کرد نگاه بهرام به معنادار بهزاد

 . رو چندروزه نیا الاقل یباش داشته مجزا اتاق هی حقته خودت واسه یشد یخانوم تو گهید -

 از حداقل کند، مخالفت پدرش تا بود منتظر بود، کرده قفل را زبانش یستیرودربا و خجالت بازهم

 متعجب! کردیم قیتصد را بهرام یها حرف یحت و بود کرده سکوت پدرش ناباورانه اما! اتاق مکان

 به وارید بود، دهید را اتاق نیا قبال  . کرد یط را یچوب یها پله و کرد جابجا دستش در را ساکش

 تمام تم رنگ ترانه یهوا و حال مثل. شد وارد و داد هل را اتاق در ترانه. بود اوشیس اتاق وارید

 در درسته. نشست مالحظه با تخت یرو و گذاشت اتاق کنار را اش کهنه ساک. بود یخنث رنگ اتاق

 باز یپشت باغ به رو که یا پنجره دنید با! بود دهینخواب آن یرو چوقتیه اما بود دهید تخت شانخانه

 را دیسف و یخاکستر ریحر ی پرده و رفت پنجره سمت به! نشست دلش ته یدیام یکورسو شد،یم

 یکم را او روح پرندگان آواز یصدا و خورده باران یها یسبز عطر. کرد باز را پنجره و زد کنار

 :گفت خودش با. کرد آرام

 ! خوندن شعر کتاب یبرا دهیم جون پنجره نیا -

 :گفت و گرفت باغ از چشم ترانه و خورد در به ضربه چند

 .دیبفرمائ -

 :گفت زنان نفس نفس و کرد یباز تپلش یها دست انیم دستمال با نیمه

 .ناهار دیاریب فیتشر... خانوم -



 :گفت متعجب ترانه

 ؟یزنیم نفس نفس چرا -

 :گفت و دیکش یقیعم نفس نیمه

 .رو پله همه نیا کشمینم میدار وزن اضافه ما خانوم یالغر و کلیهخوش شما -

 :گفت و دیکش رونیب یروسر کی و راحت لباس ساک یتو از و شد خم ترانه

 .باال یایب من خاطر به بعد به نیا از ستین الزم خب -

 :گفت و زد چنگ را لپش نیمه

 .سفهیوظ خانوم سرم به خاک یوا یا -

 :گفت و زد یمهربان لبخند ترانه

 .آمیم کنمیم عوض لباس. یزد صدام که ممنون دوما   خدانکنه، اوال   -

 :گفت تند و کرد سفت را اشیروسر گره نیمه

 ! دیببخش کردم یپرچونگ یلیخ یوا یا -

 و کرد سر را رنگشخوش شال شیها لباس کردن عوض از بعد ترانه. بست هم را اتاق در و رفت

. کرد آب از مملو را شیجلو وانیل و یصندل یرو نشست پدرش کنار. شد روانه نیپائ ی طبقه سمت

 را بشقاب ترانه. گرفت ترانه طرف را بشقاب و گذاشت پلو یسبز از یکوه یرو یماه تکه بهزاد

 :گفت و گرفت

 کنم؟ یخال نیبد رو سید شهیم اده،یز یلیخ من یبرا نیا -

 :گفت و کرد یمصلحت اخم فروزان

 زکم؟یعز یکنیم تعارف وا؟ -

 :گفت و زد هم به را چنگالش و قاشق دهیسپ

 .برهیم آدم سر از هوش که  نیمه پخت دست اونم داره، خوردن دیع شب یماه -

 :گفت مصمم ترانه

 .خورمینم نقدریا من آخه -

 :گفت فروزان

 .دخترم یراحت جور هر -

 ی همه ناهار از بعد. کرد یخال سید در را پلو یسبز از یادیز مقدار و دیکش جلو را سید ترانه

 دسته ترانه. ببرد آشپزخانه به هارا ظرف تا کرد کمک نیمه به ترانه اما رفتن یرائیپذ سمت خانواده

 خچالی درون را آب پارچ نیمه. گذاشت ییشوظرف نگیس کنار نتیکاب یرو هارا بشقاب از یا

 :گفت و گذاشت



 .نکن شرمنده جان خانوم -

 :گفت و شست را شیها دست ترانه

 .شرمنده دشمنت -

 :گفت باز یرو با فروزان. وستیپ هیبق جمع به بعد و

 .زمیعز نیبش ایب -

 تکرار را سال لیتحو یدعا ونیزیتلو یمجر با کردیم یسع. نشست دهیسپ و بهرام لچریو نیب ترانه

 را سال لحظات نیآخر داشت شمار هیثان. شدیم دهیشن که بود ییصدا تنها ساعت کیت کیت. کند

 و خواستیم را شیها ینقاش یگالر کی دلش. دید مناسب کردن آرزو یبرا را وقت ترانه. شمردیم

 شد، پخش که نو سال مخصوص آهنگ! بنوازد را یا قصه انگشتانش با خودش که آهنگ نیچند

 بلند عیسر ترانه. داد یدیع همه به بهزاد و کردن یروبوس خوش یرو با همه. کرد باز را شیهاچشم

 . دیبگو کیتبر او به را دیع و بزند زنگ غزاله به تا شد

                  ***** 

 (ادیشه)

 :گفت و کرد ترش رو دیجمش! گرداند ادیشه سر دور را دان اسپند فلور بار نیچندم یبرا

 !گرفته دود رو خونه یدیع دم زن گهید بسه -

 و گذاشت یورود در کنار را اسپنددان و چرخاند هم گهید دور چند دیجمش حرف به توجه یب فلور

 گونه فلور! خورد و کرد سمنو یفانتز ظرف در را انگشتش شهرام. نیس هفت ی سفره دور برگشت

 :گفت و زد چنگ را اش

 ؟یبردار هایباز دَل نیا از دست یخوایم یک تو -

 :گفت شهرام

 ارمیب برات نوه نیج سه دو موقع نیا گهید سال کن دعا. کن دعام گه،ید نکن دعوام دیع دم حاال -

 !یکن فیک

 :گفت فلور و دیخند ادیشه

 .بشن داماد هامگل دسته هردوتا کنمیم دعا -

 :گفت هیکنا به دیجمش

 !رهیگیم پلمید نه کنهیم کار نه کرده مسخره مارو فعال   گلت دسته هی -

 خواسته چیه لحظه آن در کرد گمان کرد،یم را ترانه داشتن یآرزو فقط و فقط جمع از فارغ ادیشه

 .شود حاضر ها یدنید دیع یبرا تا رفت اتاقش به ادیشه لیتحو سال از بعد. ندارد او داشتن جز یا

 منتظر ادیشه. شد اتاق داخل شهرام و خورد در به یا تقه که کرد یاسپر چندبار هم دشیجد ادکلن از

 :گفت و کرد نگاهش

 خب؟ -



 :گفت و نشست ادیشه تخت ی لبه شهرام

 ده؟یم کار بهم کارخونه تو نظرت به بابا... بدم رو امتحانام اگر دیع بعد -

 .دیکش رونیب جعبه از را نو یها یکتون ادیشه

 .دارم شغل بگم الیسه یخواستگار رفتم یوقت خوامیم من -

 :گفت و دیکش دست متشیق گرون یها یکتون دنیپوش از ادیشه

 .شهیم عوض نظرش نهیبب پیت نیا با رو من حتما   ترانه! شب کی وفتهیب تو منُ  یداماد کنم فک -

               ***** 

 (ترانه)

 را شیها چشم تا. بود کرده قهر شیهاچشم با خواب شد، دنده آن به دنده نیا تخت در چقدر هر

 شکسته ینیب و کبود صورت با همان یجور را رشیتصو مدام. رفتیم ادیشه سمت فکرش بستیم

 درون از وضوح به اوشیس یصدا. رفت رونیب اتاق از آهسته و شد بلند تخت یرو از کالفه. دیدیم

 :شدیم دهیشن اتاقش

 ...گذرهینمخوش بهم جوره چیه تو بدون... یبود نجایا االن خواستیم دلم چقدر یدونینم -

 :گفت یلب ریز خودش با و داد تکان تاسف به یسر

 !ه؟یچ ایباز مسخره نیا رن،یبگ یعروس زودتر خب -

 سمت و دیکش یراحت نفس خانوم نیمه دنید با. رفت آشپزخانه سمت و کرد یط هارا پله پا نوک با

 :گفت و گذاشت کشو در آبچکان از هارا قاشق نیمه. رفت شیپ خچالی

 .خانوم براتون آوردمیم دیگفتیم -

 :گفت و دیسرکش الجرعه را آب وانیل ترانه

 د؟یداریب چرا شما. بزنم یچرخ هی خواستم بردینم خوابم هیچ حرفا نیا -

 .کنمیم جابجا رو شام یها ظرف دارم من -

 .برهینم خوابم اصال   من -

 :گفت و بست هارا نتیکاب در نیمه

 !نطورهیهم هم نیشه خانوم، شده عوض جاتون حتما   -

 :دیپرس و داد هیتک نتیکاب به ترانه

 تهران؟ رفت خانوم نیشه شد یچ -

 .تهران بردش شوهرش یسالگ چهارده -

 در به رو! بود نگرفته گرم یکس با نقدریا تابحال. گرفت نتیکاب از را کمرش و دیگز را لبش ترانه

 :گفت و رفت آشپزخانه یخروج



 .ریبخ شبتون -

 از. گذاشت پنجره کنار و برداشت را اتاق کنار یصندل. نشود داریب یکس تا رفت، باال ها پله از آهسته

 .شد اشهیقاف و وزن در غرق و برداشت را موناال شعر کتاب ساکش داخل

 یبد درد و کرد بلند یصندل یپشت از را سرش. شد اریهش اوشیس و بهزاد بحث جرو  یصدا با صبح

 داد بدنش به یقوس و کش! بود رفته خواب وانید یها کاغذ نیب اش اشاره انگشت. دیچیپ گردنش در

 .کرد کنجکاوش دیشن پنجره از که ییصدا اما

 .کرده فرق زمونه االن بنداز نگاه هی رو متیتقو ؟یچ من ی ندهیآ پس بابا -

 !هیچ سادنیوا من یرو تو عاقبت یدونیم خوب خودت چون اوشیس نزن حرف من حرف رو -

 گذاشت تختش یرو را شعر وانید. ندارد یتیاهم چنان ها اون یشگیهم یها دعوا  که برد حتم ترانه

 یظیغل اخم با که اوشیس به خطاب بهزاد صبحانه صرف از بعد. رفت نییپا صبحانه خوردن یبرا و

 :گفت بود لشیمبا ی صفحه به رهیخ

 .ایدر لب نیبر ریبگ ترانه با رو خواهرت دست شو بلند -

 :گفت بهزاد حرف ی دنباله به بهرام

 د؟یهست ییجوونا چجور شما میشدینم بند خونه تو قهیدق کی میبود جوون ما دیش بلند بابا آره -

 در که کرد سرزنش را خودش یریحق پدر نیهمچ داشتن یبرا. کرد نگاه بهرام به متعجب ترانه

 از پدرش که دانستیم خوب ترانه! دیبگو را اشیواقع نظر ندارد جرئت یحت مسائل نیترکوچک

 یرعد مانند اوشیس یصدا. ردیگیم سخت چقدر و است مخالف برود رونیب ها پسر با ترانه نکهیا

 :شکافت را افکارش

 .شن حاضر پاشن ندارم، یحرف منکه -

 :گفت ترانه به رو دهیسپ

 .میش حاضر باال میبر ایب -

             ***** 

 (ادیشه)

 !آدینم در زن نایا از من از کنم؛یم ناقص هم دمبکت نیا زنمیم شهرام شو من الیخیب -

 :گفت و دیچ تارشیگ یها تار یرو را ادیشه یها انگشت شهرام

 دمید رفتم رو کالسش یوقت اما ستمین بلد کردمیم فکر منم درضمن تاره،یگ ستین دمبک اسمش -

 . آسونه امیلیخ

 :گفت و دیخند غشغش ادیشه

 .اورد بر شهیش ادیشه روز به چه بچه الف هی نیبب ینمر تو -

 :گفت و گرداند راست و چپ به را سرش کالفه شهرام



 .ندازمیم رات در به زدهیس تا من کار به بده دل -

 :گفت و شد لبخند به لیتبد اشخنده ادیشه

 .بهتِ  حواسم داداش، بگو -

 از. بود غرق افکارش میعظ انوسیاق در ادیشه و کردیم زد گوش ادیشه به را نکات دقت با شهرام

 اسم دانستیم خوب ادیشه! افتاد شیبرا تاریگ آموزش فکر به شهرام گرفتیم بهانه خانه در بس

 ادیشه اما! یآدم درون کردن بپا قشقرق به یشگیهم مضنون و بارمشقت یحس. ستیدلتنگ حالش

 دلش بود که هرچه! یبردگ یریاس به و یآزاد یبالندگ به یحال! داشت دوست هم را حالش نیا

 رونیب اتاق از شام صرف یبرا دو هر نیتمر یساعت از بعد. کند انتیص حس نیا از خواستیم

 با فلور. شد بلند و خورد ماست زور و ضرب به غذارا قاشق چند فقط قبل روز چند مثل ادیشه. رفتند

 :گفت ینگران

 .مادر موند شامت که باز -

 :گفت و رفت ها پله سمت بام پشت به رفتن قصد به ادیشه

 .ممنون شدم ریس -

 :گفت و برداشت ساالدش ظرف از کاهو تکه چند چنگال کمک با شهرام

 !رهیگیم میرژ داره بهش تنگه شلواره و کت دست دو پول دهیخر شرتیت هی نباش، نگران -

 :گفت و برداشت سفره وسط از را بلور پارچ دیجمش

 بخره؟ رو تنگش مجبوره! نبود؟ همراهش خودش مگه -

 :گفت شهرام

 .دیخر اومد خوشش خاصه دید نمیا حرفا نیا از و س دونهی گفت اروی -

                 ***** 

 و رفت شهرام اتاق به اول. نیپائ برگشت و بست هارا کفتر ی گنجه در ادیشه هوا شدن روشن با

 :گفت و دیخز پتو ریز شهرام. کرد روشن را برق

 .کن خاموش -

 :گفت و دیکش شیرو از را پتو ادیشه

 . میکن یزکاریتم دیبا مغازه؛ میبر پاشو -

 .بابا بخواب برو چنده؟ ساعت -

 :گفت و شد ترکینزد شهرام تخت به قدم چند ادیشه

 بخوابم؟ االن نبرد خوابم یدلتنگ از من بود شب که شب دمشیند روزه هجده نه که زدهیس -

 :گفت و خاراند را سرش. بود بسته شیهاچشم هنوز اما نشست شد بلند شهرام

 .شم حاضر من تا حموم برو -



 !رهینم حموم نقدریا که مرد بابا -

 :گفت کشان ازهیخم. کرد باز را شیها چشم و دیخند شهرام

 از سمیپ چندتا بپوش تدهیرس نو یلباسا از خوشگل ست هی حموم برو ؟یخواینم رو ترانه مگه -

 .بدو امیب من تا بزن تیلعنت خاص ادکلن اون

 باز را حمام آب ریش ناچار به. شد روانه حمام سمت. رفت رونیب اتاق از و دیکش یقیعم نفس ادیشه

 و کند ست متیق گران شرتیت کی با را رنگشخوش نیج شلوار ریناگز بعد و. رفت رشیز و کرد

 شهرام. رفت رونیب اتاق از و کرد یاسپر ادکلنش از شیها نبض به. دیپوش هم را نشیج کت اور

 :گفت و انداخت ادیشه به یا دارانهیخر نگاه

 !ادهیز یزیچی -

 :دیپرس پرسشگرانه و ندیبب را پشیت تا انداخت نییپا را سرش ادیشه

 !؟یچ -

 :گفت معترض ادیشه دست یزدی دستمال دنید با شهرام

 .من بدش اخه؟ هیچ نیا بابا یا -

 هیتک یکفش جا به. رفت نیپائ ها پله از و سپرد شهرام دست را اشیزدی دستمال حرف بدون ادیشه

 :گفت لب ریز و انداخت خود به را آخر نگاه یکفش جا نهیآ در. کرد پا را مارکش یها یکتون و زد

 !یکچل بازم -

 :گفت و دیکش را دستش. رفت رونیب شهرام همراه و

 .شد رید دِ  برو -

 :گفت شدیم دهیکش ادیشه دنبال که نطوریهم شهرام

 شد؟ رید یچ صبحه شیش ؟یدید ساعتُ  یحساب مرد -

 :دیپرس بود داده هیتک نشیماش به که مسن مرد به رو و کرد باز را خانه در ادیشه

 آژانِس؟ -

 :گفت و بست پشتش را خانه در شهرام

 ؟یگرفت آژانس تو -

 :گفت ادیشه و نشستن عقب هردو

 !روز چند نیا گرفتنیم گازم داشتن ساعتا شهرام بشن راه نیماش معطل تونستمینم -

 :گفت و زد راننده ی شانه یرو بعد و

 !دمیم بهت هیکرا برابر سه نه برابر دو ریبگ گازشو ته تا -

 :گفت و رفت یبقال طرف شهرام. دندیرس مغازه به ساعت کی از بعد



 .بخرم ندهیشو مواد رمیم -

 اتوریگالد و خانوم حنا قفس. دیکش باال را اشمغازه کرکره بعد و کرد حساب را آژانس هیکرا ادیشه

 مشغول هردو آمد که شهرام! کند وارید از را گرگ انواع یها پوستر و عکس و انداخت رونیب را

 رونیب ی شهیش پشت هم را مغازه شماره شهرام. کردند رفوع یحساب را مغازه و شدند یکار زیتم

 غوله روزیف. آمدند مغازه داخل ماین و غوله روزیف که بودند شده ولو ها یصندل یرو هردو. چسباند

 :گفت و داد نشان را ادیشه

 !زده الشویبیس بر شهیش ادیشه نگفتم بفرما -

 :دیپرس حال همان در و بود رهیخ ادیشه به زده بهت ماین

 ؟یکرد قمار -

 :گفت و دیخند شهرام

 !ییجورای -

 :گفت و دیخند مردانه ادیشه

 قمارم؟ اهل من نخور درد به کهیمرت آخه -

 :گفت و زد ماین ی شانه یرو غوله روزیف

 .منو پول( دادن یمعنا به یالت زبان در)  بِتِخ دِ  -

 :گفت شهرام

 ؟یپول چه -

 :گفت بود شک تو هنوز که ماین

 !باشه زده کردمینم فکرشو اصال   بستم شرط ادیشه لیبیس زدن سر -

 :گفت و آمد مغازه داخل پاالن ایک

 ...گنیم که راسته -

 : گفت و دیخند غشغش ادیشه! دیماس دهانش در حرف ادیشه دنید با و

 !بامرام سالم به -

 :گفت زده بهت و انداخت ادیشه یپا سرتا از ینگاه ایک

 ؟یمشت کو التیبیس -

 :گفت شهرام

 .گهید کرده اصالح -

 ؟یلوت ینکن گم روخونه راه -

 :گفت ادیشه و دندیخند حضار



 ا؟یک آق میداشت -

 :گفت و نشست ییرو به رو یصندل یرو پاالن ایک و رفتن ماین و روزیف

 !زده رو الشیبیس بر شهیش ادیشه دهیچیپ محل تو -

 :گفت و دیکش بو چندبار

 ده؟یچیپ مغازه تو هیچ یبو -

 :گفت شهرام

 .سوزوندم اود کمی بود گرفته ندهیشو یبو مغازه اوده -

 :گفت و کرد ادیشه به یمعنادار نگاه پاالن ایک

 خاطر باس نه گفتنا زور خاطر باس نه شه فیلط جنس خاطرخواه باس مرد یشد خاطرخواه مهیحال -

 .کنه گرم یُ کی دل دمه باز و دم نیا بمونه، زنده نکهیا

 :گفت و داد تکان یسر ادیشه

 !یمرد یخعل کم غمت گرمُ  دمت -

 :گفت بود فکر در که شهرام

 ؟یکن جلب مغازه و خودت راتیتغ به رو توجهش یخوایم یچجور حاال -

 :گفت و انداخت رونیب به ینگاه ادیشه

 .کردمیم فکر داشتم صبح تا داشتم شبید -

 جه؟ینت خب -

 !نمیچیم گل رو مغازه تا مدرسه از راهِ  کل -

 :دیپرس متعجب شهرام

 نشه؟ رد یکس گفت شهیم مگه ؟یچ مغازه دم ابونیخ نیا ؟یچطور -

 :گفت و زد شیآت را گارشیس پاالن ایک

 !شهیم بده دستور ادیشه -

 :گفت و دیخند تعجب شدت از شهرام

 ؟یگذاشت سرکارم -

 :گفت ادیشه

 ؟یچطور -

 را جانش خواست و کرد اشاره شهیش برش مخصوص زیم ریز که اتوریگالد یشگیهم یجا به ایک

 :گفت و زد گارشیس به یقیعم پک. شد مواجه اشیخال یجا با که که بخورد قسم



 ؟یبرد کجا رو بسته زبون نیا -

 :گفت و نشست یصندل یرو صاف ادیشه

 ؟یچطور ینگفت. سخونه اطیح -

 :گفت و شد بلند ایک

 .بخر رو اتقهیسل مورد یها گل برو توام بده نشون رو مغازه تا مدرسه راه ایب بامن شهرام -

 :گفت و کرد نگاه ادیشه به گنگ شهرام

 !ستمین بلد رو مدرسه منکه -

 :گفت. شد بلند و دیکش یپوف ادیشه

 .یفروش گل میریم شهرام و من. ستمدرسه همون تو نمیا ا؟یک یبلد رو دخترت مدرسه -

 :گفت و رفت یفروش گل نیتر کینزد داخل ادیشه. رفتن رونیب مغازه از هرسه

 .سالم -

 :گفت و زد یتصنع لبخند. بود جوان نسبتا   پسر فروشگل

 .جناب درخدمتم -

 نم؟یبب شهیم رو هاتون رز گل نیتر گرون -

 :گفت آروم و دیکش رو ادیشه کت اور نیآست شهرام

 !نداره ارزون و گرون گهید رزه رز، -

 :گفت و کرد جمع خودش به را ادیشه حواس پسرک

 و سرخ رنگ دو. شنیم فروخته یمعمول یها رز برابر دو متا  یق هستن نابلُس رز ها رز نیا -

 .موجوده هم یصورت

 :گفت و انداخت پسرک دست در رز به ینگاه ادیشه

 .باشه سرخ همش بذار ها غنچه رز پونصدتاهم بده نیا از شاخه هزارتا قشنگن، -

 :گفت و کند پنهان را تعجبش کرد یسع فروشنده

 کنم؟ درست گل تاج -

 .نکن کوتاه هم رو ش شاخه نکن هاشم برگ و شاخه نه -

 شهرام. گذاشت یفروش گل شخوانیپ یرو را الزم پول مقدار و برد بشیج در را راستش دست سپس

 گل یباق. ندیبچ شیدستها یرو را گل شاخه هزار فروشنده تا تا کرد خم باال به آرنج از را دستش دو

 را شیپا یجلو یسخت به که یحال در شهرام. شدند خارج مغازه از نوبت به و برداشت ادیشه راهم ها

 :گفت دیدیم

 !یگرفتیم یزیچ یوانت یگر کار هی کرده گل تیباز دل و دست که تو داداش -



 :گفت و دیخند ادیشه

 مغازه؟ شهیش به یچسبوند رو مغازه شماره پسر، کن تند پا -

 .آره -

 :گفت و چرخاند چپش دست در را رشیزنج ایک ا؛یک دنیرس با شد مصادف مغازه در به دنیرس

 !ادیشه زمخته تمیخاطرخواه تو -

 :گفت و گذاشت زشیم یرو هارا گل ادیشه

 ؟یکرد فیرد رو ابونیخ -

 !یمشت حله -

 :گفت و کرد ادیشه سر یباال شکل یب ساعت به ینگاه شهرام

 .هاشنیم لیتعط ها مدرسه االنا -

 :گفت و شد بلند ادیشه

 !دهیرس موقعش که ببند ابونُ یخ درست دستت ایک داش -

 جمع ارازل عیجم که زد سوت یجور برد دهان در را انگشتش دو و رفت مغازه رونیب پاالن ایک

 و! نشود رد یکس هم ها رو ادهیپ یحت را مغازه تا مدرسه از راه تمام داد دستور کی هر به و شدند

. داشت عهده بر را مغازه در یجلو ابانیخ تیمسئول او بود، اپاالنیک خود گردن به ریخط فهیوظ اما

 غنچه رز گل کی و نابلس گل دو: که بیترت نیا به ها؛ گل دنیچ به کردن شروع ادیشه و شهرام

 بلند ایک. زد بوق بود نشسته سنگفرش یرو که ایک پشت ابانیخ در نفر نیاول. رندیبگ قرار هم کنار

 :گفت پرخاشگرانه و شد

 ؟یزنیم بوق یچ یبرا! درمون یب درد زهرمار، مرض، هان؟ -

 :زد ادیفر یعصب و شد ادهیپ راننده

 ؟یروان کهیمرت چته -

 سمت را آن کشان کشان و گرفت شمردانه رهنیپ ی قهی پس از و برد هجوم راننده سمت ایک

 :گفت مرد ی وحشتزده صورت به رو  !دیکوب نشیماش سپر به سپس نش،یماش

 .نتیماش تو بتمرگ یدار الزم درست سالمتُ  تن و جون اگه -

 !ماندند ساکت و دندیترس ایک رفتار از بودند مانده کیتراف در که ها نیماش یباق

                  ***** 

 (ترانه)

 

 دونمینم ن،یپائ اومد منُ  دید انگار. دمیکش گند به نشویماش زدم شدشون خراب در رفتم باز شبید -

 !داشت؟ تیواقع ای گفت رو نیا من کردن آروم یبرا



 :گفت و زد رشیپن و نون ی لقمه به یبزرگ گاز نیریش

 ؟یچ -

 :گفت و داد قورت نامحسوس را بغضش بهاره

 همه اول از و گردهیم بر بشه زده نامش به هیارث یوقت گفت بوده، یباز هی نایا ی همه گفت بهم -

 .میکنیم شروع رو زیچ

 :گفت و داد هیتک زشیجام به را شیها زانو ترانه

 یکس گم،یم ستین کالس تو یکس نفر سه ما جز به االن کنم ناراحتت خوامینم بهاره ؟یکرد باور -

 !باشه؟ داشته دوست رو تو یدار توقع کشهیم لگد با رو خودش ی بچه که

 :گفت و شد اشک از مملو یها چشم بهاره

 ...باشه عاشقم واقعا   دیشا گفتم -

 :گفت و داد تکان یسر پوزخند با ترانه

 شدیم تیحال توام یبود خونده اگر گهید زایچ نیهم یبرا خب! چرا؟ یگیم بخون شعر کمی گمیم -

 قهرمانان عشق ی شهیپ در که ستین چکسیه" گهیم یوقت معناس پر چقدر یسپهر سهراب حرف که

 ! "کند داریب را

 از بعد. ماند مهین و نصفه دختر سه نیا بحث و آمدند اتاق داخل ها بچه تک تک آخر زنگ یصدا با

 یرو را اشیکول فیک ترانه. شد خارج کالس از همه از زودتر و کرد یخداحافظ بهاره کالس اتمام

 :گفت نیریش به رو و کرد زانیآو فشینح یها شانه

 !سوزهیم براش دلم -

 !هیواقع احمق هی که برمیم نیقی کنه قبول دوباره نامردو اون یها حرف اگر -

 دم یادیز تیجمع. شدند خارج مدرسه از و کردن یط را طبقه نیریش همراه و داد تکان یسر ترانه

 چشمش ترانه. شدند رد تیجمع نیماب از و دیکش را ترانه دست نیریش. بودند کرده تجمع مدرسه در

 نوشته شیرو که بود یکوچک ی برگه کنارشان. کردنیم ییخودنما یقشنگ یها گل که افتاد نیزم به

 :بود شده

 !کن دنبال هارا گل ترانه -

 :گفت و زد یآروم ی ضربه کند؛ عبور بتواند بلکه تا بود شهرام با بحث مشغول که نیریش به ترانه

 !شده نوشته من اسم نجایا -

 را دختر دو نیب ی مکالمه تا کرد زیت را شیها گوش اسمش به ترانه ی رهیخ نگاه دنید با که شهرام

 : گفت و رفت جلو نیهم یبرا شدیم مانع تیجمع ازدحام یشلوغ اما. بشنود

 ست؟ ترانه شما کدوم -

 :گفت دیترد با ترانه

 ...من -



 نگاه ریز که ترانه! کرد نیتحس را برادرش ی قهیسل و انداخت ترانه به یا دارانهیخر نگاه شهرام

 :گفت موذب شهرام

  برم؟ تونمیم -

 :گفت شهرام

 .برو آره -

 :گفت ترانه گوش ریز و شد باز شیها اخم نیریش

 .ادِ یشه کار بندمیم شرط -

 :گفت و زد یمحو لبخند ترانه

 ؟یمطمئن نقدریا کجا از -

 .بدو نشده دعوا تا برو بدو ببنده؟ ابونیخ تونهیم ادیشه جز یک -

 :گفت و فشرد را نیریش دست. بود شده رشیگ بانیگر یسمج ترس و اضطراب ترانه

 .ایب توام -

 :گفت شهرام به رو نیریش

 .رمیم باهاش من -

 نکنه، لگدشون تا کردیم حرکت ها گل کنار از ترانه. شدند یراه ترانه با شهرام جواب از قبل و

 کمکم! لذت یمقدار هم دیشا و یشاد یکم ،غرور یکم: بود کرده خوش جا قلبش درون یخاص حس

 :دیشن را ادیشه ضبط یصدا شدند کینزد مغازه به که

 دلم محبوب یشو تو خواهم -

 من ی وانهید من، نرگس همچون

 من َره تیسو من، رخ تیرو

 من ی کاشانه بهشت چو یهست

 (من ی وانهید_یفروغ دونیفر)

 از را شیهاچشم. شدیم تر واضح و واضح صدا شدیم تر کینزد ادیشه ی مغازه به که قدم کی هر

 یگرما و شود تند قلبش ضربان که آرام آرام چنان. گرفت باال را سرش آرام آرام و گرفت ها گل

 دونیفر. کرد نگاه ادیشه یهاچشم به بار نیاول یبرا و ستادیا مغازه یجلو باالخره! دیبربا را بدنش

 :دیکشیم ادیفر همچنان یفروغ

 من ی نغمه هم شد تو یآوا -

 من دل یبرد من ی الله یا

 :گفت طنتیش با ترانه گوش کنار نیریش



 !عشق ی شهیب در کردن داریب آقارو که نیا مثل -

 یبو یمتر ده از ترانه حاال و نبود فیکث و الت ادیشه آن دگر ادیشه! بود شده ادیشه مبهوت ترانه

 حرف د؟یبگو توانستیم چه بود، قاصر یحرف هر انیب از زبانش! کردیم استشمام اورا عطر خوش

 کار نیا از اد،یشه یوانگید از بزند قهقه خواستیم دلش! کردندیم فرار زبانش ریز از کلمات و ها

 از نگاه و آمد کش ترانه لبان. بود کرده تر یخواستن بارها و بارها را آن که زشیانگجانیه یها

 که ییها خنده همان از د؛یخند مستانه و شد روانه خانه سمت سپس. دیدزد ادیشه یعسل چشمان

 را تازه یها گل نیا از یا شاخه شیپا با داشت یسع ترانه! کردیم رو رویز را ادیشه قلب شیصدا

 رساند بود رفته جلوتر قدم چند که ترانه به را خودش ادیشه. شدینم موفق اما کند تیهدا کوچه سمت

 شکل باران همراه برق و رعد لحظه همان. گرفت ترانه سمت را نابلس رز گل ی شاخه شد خم و

 : گفت گرفته یصدا با ادیشه. کردیم نگاه ادیشه دست به مردد ترانه و گرفت

 .نوشتم تو عشق به فقط رو شهیش یرو شماره -

 را شیها قدم باران شدت از که یحال در نیریش. شد رد ادیشه کنار از و زد یینما دندان لبخند ترانه

 :گفت بود کرده تند

 ؟ینگرفت گل ازش چرا یروان ی وونهید -

 یمحکم شگونین نیریش! کند فکر یزیچ چه به دیبا طیشرا نیا در نبود بلد یحت دیخندیم فقط ترانه

 :گفت و گرفت الغرش یبازو از

 ؟یخندیم یچ به نخند، -

 ی خنده از نیریش. کرد سرفه بار نیچند و ستادیا نبود، ستادنیا به قادر دشیشد یها خنده از که ترانه

 :گفت و دیخند ترانه

 چته؟ -

 .داره دوست... منُ  واقعا! هیواقع من به... حسش -

 :گفت و نشست کنارش هم نیریش افتاد؛ کوچه آسفالت یرو خنده شدت از ترانه

 !یترکیم االن نخند نقدریا -

 به بدنش، محصوص لرزش به دیخندیم او. بود تعجب شدت از! نبود یاراد ترانه یها خنده واقعا   اما

 ریز خواستیم دلش بود؛ کرده زده شگفت اورا عالقه ابراز نیاول! قلبش تپش و دلش کردن هرهر

 یلیخ کلمه نیا! دارد دوست را دخترک یکس کی دیبگو آدم و عالم به و بخندد بدود، یباران یهوا نیا

 . کردینم تلفظش او یبرا چکسیه و خوردیم خاک ترانه ی نامه لغت در که بود وقت

                 ***** 

 (ادیشه)

 به رو پاالن ایک. رفت مغازه سمت و دیبوئ را بود برداشته نیزم از ترانه یبرا که یگل شاخه ادیشه

 :گفت ادیشه

 حله؟ -



 :گفت و داد تکان سر سرخوش ادیشه

 .یمرد یخعل -

 از دهیآبکش و سیخ شهرام. دیرس سر خان اژدر ، بدهد راه مردم به خواست پاالن ایک نکهیا محض به

 :گفت ادیشه به و رفت مغازه داخل باران

 !مغازه صاحب رونیب کنه پرتت اومد اوه اوه -

 از دور و شد مغازه وارد خان اژدر و کرد زانیآو وارید یرو بزرگ خیم به را نشیج اورکت ادیشه

 :گفت انتظار

 شد؟ تموم ها گل نیا با کارت جان ادیشه -

 :گفت و داد هیتک زیم به ادیشه

 ...میکرد امیجوون هی ازدواجه قصدم من خان اژدر -

 :گفت و دیدو ادیشه حرف وسط اژدرخان

 واسه ببرم کنم جمع من شده تموم گال با کارت اگر بگم اومدم ،یعاشق شور و یِ جوون پسرم نه -

 !دییزا امروز دخترم

 ادیشه. نشود بُرروده خنده از تا بود داشته نگه اشاشاره انگشت و شصت با را شیها لپ شهرام

 :گفت و دیخند مردانه

 .مبارک دتمیرس نو قدم اژدر عمو خودت مال -

 :گفت و داد تکان دست شیبرا یخوشحال با اژدرخان

 .یهست یدار َجنَم جوون که باشه خودت به دست -

 :گفت و کرد نگاهش ادیشه. دیخند بلند بلند ادیشه رفت رونیب مغازه از

 .شد اژدر دختر قسمت گال نیا آخر -

 :گفت شیها خنده انیم شهرام

 .نیا بابا باحاله یلیخ -

 :گفت و شد مغازه وارد تکاندیم تگرگ و باران از را اشیخلبان کاپشن که نطوریهم اپاالنیک

 ؟یمشت مرادت به یدیرس -

 :گفت و دیکش یقیعم نفس ادیشه

 ! گرمه دمتم. آره بود، خندش مرادم -

 :گفت و شود گرم یکم تا دیمال بهم را دستش هردو کف شهرام

 برداشت؟ رو شماره -

 .نوشتم اون یبرا که گفتم بهش اما نه -



                 ***** 

 (اوشیس)

 :گفت و نشست ییرایپذ آخر ی پله یرو

 .دارم دوست رو فرانک من -

 :گفت بود، داده لم یسلطنت مبل یرو که یحال در بهزاد

 !جهنم -

 :گفت کیریستیه اوشیس

 !مفد یها بحث نیا از شم راحت من بره دختره اون -

 :گفت و گذاشت یعسل یرو بهزاد یبرا را پهلو قند یچا فروزان

 ! دیاگهیهمد ی دهیبر ناف ترانه و تو پسرم؛ کنهینم عوض رو یزیچ حرفات نیا -

 :گفت و نشست شان ییطال مبل یرو بهزاد یرو به رو و شد بلند پله یرو از اوشیس

  باشه؟ من نام به سندش نهیماش ترانه مگه چنده لویک حرفا نیا ه؟یچ دهیبر ناف بابا -

 و گرفتن زن وقت االن من گذشته نایا از ؟یدید رو شخانواده ؟یدید رو فرانک پدر اموال شما بعدشم

 ... باشم راحت خوامیم ستین شدنم ریاس

 :گفت شیصدا نیتر بلند با و کرد جدا مبل از را اشباالتنه بهزاد

 .کردن شوهر و گرفتن زن روال نیهم طبق لیفام تو آدم همه نیا و مادرت و من بهرام، و غزل -

 :داد ادامه تر بلند و دیکوب وسط زیم یرو محکم دستش کف با

 یدهن تو چنان یبد من لیتحو اساس و مغز یب و مفد یحرفا نیا از گهید کباری فقط کباری فقط توام -

 .یبش آدم که یخوریم

 :گفت یعصب و شد بلند تصور خالف بر اوشیس

 !کنمیم عمل شیپ صدسال مثل درست هشت هفتادو سال تو و شمیم خفه باشه -

 سمت و کرد قطع عیسر بود تلفن با زدن حرف مشغول که دهیسپ. رفت رونیب خانه از و گفت را نیا

 . کرد تند پا اوشیس

 ؟یجنگ خروس باز چته -

 .سرش به زده بابا نیا -

 بود؟ ترانه بحث باز -

 !نکبت آره -

 :گفت و ستادیا بود، افتاده نفس نفس به اوشیس ادیز سرعت از که دهیسپ



 !گلو تو برو هلو خوشگله؛ انصافا   مگه؟ بده -

 و برگشت دهیسپ سمت سپس کند باز شیبرا را نگیپارک در گفت صفا ن،یشه شوهر به رو اوشیس

 :گفت

 !پوک کله ام هیگذار هیسرما دنبال من سرش تو بخوره بودنش خوشگل -

                  ***** 

 (ترانه)

 مشغول جانیه با نیریش! بود کرده یخال کالس یپرچونگ یبرا را دانیم آخر ساعت معلم امدنین

 :بود ادیشه و روزید انیجر کردن فیتعر

 !بود شده یجوری اصال   وقار با پ،یتخوش ز،یتم -

 :گفت و زد یگشاد لبخند ترانه. دیکشیم یچوب زیم یرو را یآهن کش خط حرص با بهاره

 به من شد باعث روزید ادیشه اما... اما نداره دوست منُ  یآدم چیه کردمیم فکر روزید تا من بهاره -

 !دوارشمیام خودم

 :گفت و گرفت ترانه یبازو از یشگونین نیریش

 !وونهید یخوشگل یلیخ که تو -

 :گفت و کرد فوت هارا چوب خرده بهاره

 !دختر نده وا گه؛یهمد ی لنگه همه دارم تجربه من ترانه رشینگ یجد ادمیز -

 :گفت و برد فرو وهیم آب یقوط داخل را ین نیریش

 دهیکش زحمت نهمهیا چارهیب پسره ننداز؛ ششیآت تو زمیه گهید تو رقِص یم نزده ینجوریهم نیا -

 .ننوشت هم رو ششماره ترانه

 :گفت و زد رشیپن و نان ی لقمه به یکوچک گاز ترانه

 !بودم هوشیب کال   من -

 :گفت و درآورد بشیج از یکاغذ تکه و زد یطونیش لبخند نیریش

 .بودم کرده اونجاشم فکر -

 :گفت زده جانیه شماره دنید با. دیقاپ نیریش دست از را کاغذ و گذاشت زیم یرو را اشلقمه ترانه

 !اِد؟یشه ی شماره -

 :گفت و انداخت باال ابرو نیریش

 ؟یگرفت کم دست رو سوسن و اپاالنیک دخترِ  -



 با. گرفت آغوش در محکم را نیشر  سپس زد؛ یا خفه غیج و گرفت دهانش یجلو را دستش ترانه

 و گرفت را بهاره سرد شهیهم دست. شد جمع اشخنده و کرد رها را نیریش بهاره، وهق هق یصدا

 :گفت

 شد؟ یچ -

 :گفت و کرد نیف نیف بهاره

 .شدم خوشحال نقدریهم نامرد اون شماره گرفتن با بار نیاول منم -

 :گفت و کرد ینوچ نیریش

 .یشیم نابود ینجوریا کن یسع الاقل بهاره، باش آروم -

 :گفت و کرد یخندتلخ بهاره

 !کنهیم نابود منم داره کرد نابودش که بچم مثل -

 حس داشت؛ یبیعج حال ترانه اما. دنیدو در طرف ها شاگرد از کدام هر زنگ یصدا دنیشن از بعد

 یحس از عوض در اما گرفتیم قلب تپش! درمان هم و است درد هم شیبرا ادیشه دنید کرد،یم

 ترانه دست نیریش! بگذارد هم بر پلک توانستینم شب آخر تا که شدیم یانرژ از مملو چنان ناآشنا

 :گفت و دیخند! خورد جا شیهادست یسرد از کنند؛ عبور ابانیخ از تا گرفت را

 م؟یکن عوض راهو یخوایم حاال، دختر یرینم -

 رلبیز و رفت مغازه سمت یروادهیپ سمت مصمم ترانه

 :گفت

 .کنهیم نگاهمون داره ارین در یباز مسخره -

 :گفت آرام ادیشه شد، کینزد ادیشه به یوقت

 .صداتم دنیشن منتظره -

 از باالخره! دیشنینم چیه انگار و بود راتشیتغ به نگاه محو ترانه دشیجد پیت و عطر وجود با اما

 :گفت نیریش. کردند عبور مغازه یجلو

 ؟یزنیم زنگ بهش امروز -

 :گفت و گذاشت مغنعه درون را بود زده رونیب اشمغنعه از که ییمو تار ترانه

 ؟یزنیم نهیس به رو ادیشه سنگ نقدریا چرا -

 . ستین یگرهرزه و یزن الف اهل دونمیم شناستش؛یم بابام وقته یلیخ چون -

 .داره یآروم یها چشم هاشیباز َشرور ی همه با! دمیفهم زدم زل هاش چشم تو یوقت -

                ***** 

 (ادیشه)



 کار نیا انگار! کردیم باز و کردیم لوله مدام را یکیبار کاغذ تکه و بود نشسته زیم یصندل یرو

 طیمح یخنک مینس همزمان و شد باز یمشتر توسط مغازه در. دادیم سامان را اشختهیر بهم اعصاب

 .کرد پر را مغازه

 ...نهیآ هی دیببخش آقا -

 :گفت نشده تمام یمشتر حرف و دیچیپ دوباره را شیها دست انیم کاغذ ادیشه

 .داداش لهیتعط -

 رنگ کرم ی هیاول تلفن به باز نگاهش ادیشه. کرد ترک را مغازه یااضافه حرف چیه یب یمشتر

 :داد جواب را تلفن عیسر و دیپر باال ضرب کی زد زنگ تلفن یوقت. موند مات مغازه

 د؟یبفرمائ -

 رم؟یبگ رو وقتتون شهیم سالم -

 ست؟یچ کارش دخترک نیا بفهمد بود کنجکاو اما ستین ترانه یصدا نیا که داشت نانیاطم ادیشه

 .بگو -

 عاقل اگر تو سرکار گذاشتت دختره نیا بگم خواستم برداشتم؛ شهیش از رو تشماره روزید من نیبب -

 ...یدخترا یلیخ خب یباش

 از بود؛ داده قرار ریتاث تحت را ها دختر از یلیخ روزشید کار نیا. گذاشت را تلفن یگوش ادیشه

 یبر شهیش کار چیه نیهم یبرا و بود ترانه منتظر ادیشه اما بودند گرفته یادیز یها تماس روزید

 :گفت و برداشت را تلفن و شد دواریام باز ادیشه تلفن دوباره زنگ با. کردینم قبول

 د؟یبفرمائ -

 .شد پاره دلش بند ترانه یصدا دنیشن با و

 .سالم -

 :گفت و زد یینما دندان لبخند ادیشه

 ؟یخوب سالم -

 :گفت لشیم عالرغم نیهم یبرا ندهد رو ادیشه به خواست بهاره حرف ادی به ترانه

 من؟ دنبال یاوفتیم راه یه چرا -

 شیبرا کردیم جان نوش را شیصدا که نیهم فقط کرد؛ینم ترانه حرف یمحتوا به یتوجه ادیشه

 :گفت و چسباند گوشش به شتریب را تلفن یگوش! بود یکاف

 ؟یزنیم حرف آروم نقدریا چرا -

 .بشنوه رو صدام خوامینم حمومه بابام چون -

 :گفت و زد ترانه محسوس لرزش به ینیریش لبخند ادیشه

 ؟یخوب ،ینگفت -



 ده؟یم یمعن چه ها گل اون ؟یکنیم دنبالم یه چرا... خوبم -

 تلفظ ترانه که یکلمات د،یبوس صداهارا شدیم کاش کهنیا یآرزو! بود کردن آرزو مشغول ادیشه

 ! دیبوئ را کندیم

 :گفت یگوش در آرام و دیگز لب ترانه شد، بسته آب دوش که نیا محض به

 .برم دیبا من -

 .مینزد یحرف هنوز ماکه کجا؟ -

 :گفت و شد بلند اتاق کنج از ترانه

 .خداحافظ -

 از تندتر قلبش و بود کرده خی دستانش هنوز. فشرد را همراهش یگوش تماس قطع ی دکمه بعد و

 ! دیتپیم معمول مواقع

 و گذاشت قلبش یرو را دستش. داشت را قلبش تپش هنوز و زد هیتک اشیصندل یپشت به ادیشه

 :گفت رلبیز. شد تر قیعم لبخندش

 !نکردم؟ کشفت من و یبود من از یعضو سال دو ستیب تو یعنی -

 صفحه یشانس و شد خم درنگ یب. افتاد زیم یرو ترانه، از یادگاری تنها حافظ، وانید به شیهاچشم

 :خواند آرام و کرد باز را یا

 ناولها و کأسا ادر یالساق هایا ای اال -

 هامشکل افتاد یول اول نمود آسان عشق که

 دیبگشا طره زان صبا کاخر یانافه یبو به

 هادل در افتاد خون چه نشیمشک جعد تاب ز

 دم هر چون شیع امن چه جانان منزل در مرا

 هامحمل دیبربند که داردیم ادیفر جرس

 (حافظ)

 اما کند سرگرم را خودش خواستیم. بست را کتاب عیسر و شد مانیپش شعر خواندن از ادیشه

 .بود افکنده جانش در را یموذ ترس شعر دوم مصراع

                ***** 

 (ترانه)

 را اشکوله نیریش. جست رونیب یا مدرسه هم دختران یها خنده کیشل و ها ادیفر انیم از ترانه

 :گفت و داد قرار شیها شونه یرو

 .باشه یازین من به نکنم فکر گهید خانوم خب -



 :گفت و گرفت را دستش ترانه

 .دارم الزمت شهیهم ها؛یدوستم تو وانهید -

 :گفت و زد یدار معنا لبخند نیریش

 .هست حتما   که باشه بهتر دیشا ش؛مغازه تا برو تنها -

 :گفت و چرخاند کاسه در را شیهاچشم تخم ترانه

 ؟یبلد هارو زیچ نیا کجا از تو -

 .نشده رید تا بدو خواهرام، از -

 باز مغازه یها کینزد. افتاد راه خانه سمت. کردند یکوتاه یخداحافظ و فشرد را نیریش دست ترانه

 رد که ابانیخ از. بود کرده پر را سرش تمام یسنفون نیا. کرد نواختن به شروع قلبش ناکوک ساز

 یها دندان تمام زد که یلبخند با. رفت ترانه سمت سرعت به و داد انجام را اشمعامله ماین شد؛

 :گفت بود، کرده تند قدم که ترانه به یبالودگ شد که تر کینزد. دیکش رخ به را اهشیس و خراب

 !برسونمت بگو خوشگله خانوم یریم کجا -

 و کرد سواستفاده ادیشه مغازه به دنیرس از بود؛ دهیترس حد ازشیب شدن کینزد نیا از که ترانه

 :زد شیصدا بلند یصدا با ریناگز

 !ادیشه -

 ماین یوقت. دیدو رونیب مغازه از اریاخت یب زدنش صدا از شناخت؛یم را اشمعشوقه یصدا که ادیشه

 ادیشه. گذاشت فرار به پا زد،یگریم یا گرسنه ادیص دست از که یدیص مانند شد؛ ادیشه ی متوجه

 :گفت ترانه به رو

 شد؟ مزاحمت -

   .رفت مغازه تلفن سمت و شد خشک شیها رگ در ادیشه خون. داد تکان سر مثبت ی نشانه به ترانه

 تازه صورت. کردیم نگاه ادیشه یپ در یپ یها زدن تلفن به مغازه ی شهیش پشت از فقط ترانه

 و گذاشت شیجا سر را تلفن یگوش. بود دهیکش هم در را شیها اخم و بود شده سرخ اشکرده اصالح

 :گفت و آمد رونیب مغازه از

 !رسمیم حسابش به من خونه برو -

 پشت به اپاالنیک یصدا با. کرد رخنه دلش بر وقفه یب اضطراب و بود مانیپش خودش رفتار از ترانه

 :گفت داشت دست در چاقو کهیحال در برگشت؛ سرش

 کرده؟ یادیز غلط یک -

 دنید از ترانه. بودند ستادهیا ایک پشت داشتند ادیشه با ییآشنا ییگو کدام هر که یموتور یادیز تعداد

 :گفت و شد سوار ها موتور از یکی  پشت ادیشه. شد متعجب ترس بر عالوه الوات از تیجمع نیا

 .برو نمون نجایا برو -



 ی همه رفت جلوتر یکم. برود خانه به تا گذاشتینم اشیکنجکاو حس. نرفت اما داد تکان سر ترانه

 زد حدس ترانه که رفت یا خانه سمت ادیشه و ستادنیا ادیشه مغازه کنار ینینش عقب در ها موتور

 تیجمع نیب که ترانه. دندیکوبیم یفلز در به لگد با ادیشه و پاالن ایک. باشد مزاحم همان ی خانه

 که یبلند قد مرد اما ند؛یبب را ادیشه بتواند تا دیکشیم سرک استرس با بود شده گم کمکم یانبوه

 :دیکش ادیفر ادیشه. بود گرفته او از را دنید فرصت بود ستادهیا شیجلو

 .رونیب ایب الشخور رونیب ایب -

 :گفت بلند ادیشه مانند و شد ادهیپ ها سوار موتور از یکی

 زنمیم برمتیم کنان ِخِرِکش آمیم شکنمیم درو ای یش آش میبزن رونیب ایب محترمانه خودت ای -

 !کنمیم آشت

. ندیبب را وضع نیا ی جهینت کینزد از بتواند تا رساند ییجا به را خودش باالخره ادیز یتقال با ترانه

 :گفت هیگر با همراه خانه داخل از یا زنونه یصدا

 .ببخش شما کرد یکار هر ماین کرد غلط -

 :گفت و کرد در ی حواله یمحکم لگد ایک

 .رونیب ایب شناسمیم خونتم خفه یصدا اون یهست یجونور چه دونمیم من مازمور رونیب ایب -

 :گفت و کرد پاک اشیروسر ی گوشه با را شیها اشک. امد رونیب ماین مادر و شد باز در

 هاقلچماق کنهیم آرومتون من زدن اگر تنهام رزنیپ هی من شده؛ میقا بوم پشت رفته دهیترس ماین -

 !دیبزن نیایب

 :گفت و کرد پاک را اشیشونیپ یرو یها عرق شد؛یم نیپائ باال اشنهیس حرص با که ادیشه

 اون اونم که دارم کار زیچ همه یب الشخور بااون ندارم یکار تو با من من، بزرگ مادر مثل توام -

 .نییپا آدیم باالخره مونهینم باال

 :گفت و دوستانش به کرد رو و گفت هارا نیا

 .وقتش به تا دیبر -

 .شد روانه خانه سمت دید آرام را اوضاع که ترانه

            ***** 

 (اوشیس)

 !من پدر پرسنینم که شما از نه ای بله پرسنیم زده فلک من از عقد سر -

 :گفت و انداخت راست یپا یرو را چپش یپا بهزاد

 آخر تا که آرمیم سرش ییبال آخر میس به بزنم من بگو بهش. زنهیم غر مدام ار؟یخشا ینیبیم -

 !رهیبگ رو یدختر چیه نتونه عمرش

 :گفت و دیخند مستانه بود بهزاد ی ساله چند و نیچند دوست که اریخشا



 !هیقاط یلیخ چینپ پاش پرو به ادیز ها گهیم راست -

 :گفت فروزان

 یبرا تو که مگه داره یبیع چه چارهیب دختر نیا بابا شد؛ زبون بلبل دید رو یکی اوشیس نیا باز -

 !یشیم همه دامن به دست نگرفتنش

 :گفت و داد گردنش به یقر دهیسپ

 .واقعا   ستین جور اخالقشون خب -

 :گفت و خورد فنجان ی قهوه از یقلوپ اریخشا

 !نکنن ازدواج ای بشن دور هم از دینبا یعنی نیا جان دهیسپ دنیبر هم اسم به رو نافشون -

 :گفت و شد بلند بود؛ کالفه بحث نیا از باز که اوشیس

 باشم؟ داشته دوست رو فرانک ندارم حق من یعنی -

 :گفت و کرد یا جذبه پر و مردانه اخم بهزاد

 یس دوست اریخشا نکهیا. یندار یحق چیه نیا جز یکن گوش من یها حرف به یدار حق فقط تو -

 !تو یِ باز سوسول نه بود من پشت و دادیم من به رو حق باش مطمن بود زنده پدرمم اگر سالمه

 :گفت و کرد بود ستادهیا خشم ی نشانه به که اوشیس به رو اریخشا

 داره؟ یمشکل چه عموت دختر مگه پسرم حاال -

 :گفت و کرد یدستشیپ فروزان

 نیهم! خوادیم ُعرضه یزیچ هر منتها مونهیم ماه قرص مثل خانوم پارچه هی اریخشا آقا یچیه -

 کرده شیخواستگار پسرش یبرا ازش خواهرم بودم دهیرس رید میگرفت دهیسپ برگشت یبرا که یجشن

 .بود اومده خوشش یلیخ وگرنه اوِش یس ی کرده نشون بهش گفتم یواشکی من. بود

 :گفت ییروترش با بهزاد

 امروز گم،یم یچ من نیبب کن باز گوشاتو خوب. نداده راه یخواستگار چیه بهرام داداشمم -

 میبر یبگ و یایب آدم مثل تا بعد ی هفته ی شنبه کی تا یدار مهلت هفته کی تا سدوشنبه

 پس شمال یایب تا دمیخر یرفتن شمال روز همون که نمیماش خرمیم خونه برات ،یخواستگار

 !آدیم راه یپدر نیهمچ با یعاقل آدم هر نیبنابرا. مونمیم قولم سر یدونیم

             ***** 

 (ترانه)

 ه؟ینجوریا چرا صدات -

 بلند و شد پاره دلش بند ادیشه یصدا با بود؛ کرده باز را شیهاچشم لشیموبا زنگ یصدا با که ترانه

 آروم ستین یکس دروبرش شد مطمئن یوقت و انداخت ینگاه خواب اتاق ی بسته در به. نشست شد

 :زد لب



 !خب خوابالوام -

 :گفت و دیخند مردانه ادیشه

 .خوامتیم یباش یجور هر -

 :گفت و دیگز لب د؛یکوبیم اشنهیس به قفس در گرفتار یا پرنده همانند قلبش حرف نیا از که ترانه

 ؟یکرد دایپ کجا از رو من ی شماره ؟یزد زنگ االن چرا -

 .کنم دارتیب رفتن مدرسه یبرا گرفتم نیریش از رو تشماره -

 ؟یا مغازه االن -

 امر؟ بله -

 :گفت متعجب ترانه

 ؟یزود نیا به صبح -

 .مدرسه یبر یایب تا نشستم منتظر کردم جارو و آب هم در دم تازه -

 :گفت و انداخت وارید یرو گرد ساعت به ینگاه ترانه

 .بشم حاضر برم دیبا من -

 :گفت یا معترضانه لحن با ادیشه

  ؟یآریم بهانه میزنیم حرف میدار که بار هر چرا -

 :گفت و شد منکر ترانه

 .آدیم شیپ کار واقعا   که ستین من دست خب نه -

 از! ندارد را ادیشه یصدا دنیشن توان کردیم حس. است ادیشه با حق دانستیم خوب ترانه خود اما

 !دیترسیم منظمش نا یها نفس و ضربان

 .شد حاضر مدرسه یبرا و کرد جمع را تشک و پتو. دیکش یراحت نفس تماس؛ شدن قطع از بعد

 ده؛یکش قد کردیم حس. بود نشسته یخاص برق رنگش یآب نگاه یتو زد؛ مغنعه و ستادیا نهیآ یجلو

 که یطور آرام و زد ینینشدل لبخند! شدیم جانش به گوشت ادیشه زیآممحبت یها حرف تک به تک

 یکفش جا کنار و کرد خاموش را ییرایپذ برق. برداشت تخت کنار از را اشکوله نشود داریب بهرام

 و فینح پوست نیفرورد یهوا یخنکا. افتاد راه و بست را شکهنه و اسپرت یها کفش بند و شد خم

 به غرور حس بابت نیا از. کردینم نگاهشم یحت چکسیه قبل برعکس. کرد نوازش آرام را فشیظر

 همه. بود امدهین شیپ که بود وقت یلیخ شیبرا نیا و کرد محافظت او از ادیشه. دادیم دست دخترک

 که دید ماراین. بود یبیعج و تازه حس ترانه یبرا نیوا و انداختندیم نیپائ را سرشان ادیشه ترس از

 لب ترانه. شد ادهیپ شانخانه یجلو یتاکس از شده یچیپ باند سرش و گچ در شیپا کی و دست کی

 همه نیا که ادیشه. سوخت دادیم پسرش بغل ریز عصا که ماین مادر حال به دلش و دیگز را نشییپا

 دیرس مغازه به یوقت! باشد خشن قدر نیا به توانستیم چطور زدیم حرف ترانه با محترم و فیلط

 .زد یینما دندان لبخند ترانه و داد تکان دست شیبرا مغازه داخل از ادیشه



 :گفت و رفت استقبالش به نیریش. رفت مدرسه داخل باالخره و شد رد ابانیخ از

 !خانوم عروس سالم -

 :گفت و شد گرد ترانه یها چشم

 گفته؟ بهت یزیچ ادیشه -

 یخواستگار یبرا بده مامانشم به نیندار خونه تلفن که چون بدم بهش رو تشماره بود گفته بابام به -

 .باشه داشته خواست اگر

 هالک دارد نیریش حرف آتش یها شعله در و گرفت ُگر بدنش تمام کرد حس یا لحظه یبرا ترانه

 :گفت و دیکش یقیعم نفس. شد ستاره پر چشمانش و شد باز خنده به لبش کم کم! شودیم

 .آرمینم روش به یزیچ منم نگفته یزیچ خودش فعال   -

 .ییدایش مثل برام واقعا   تو ترانه یراحت طور هر -

 کرده؟ ازدواج وقته یلیخ دایش -

 :گفت نیریش و مدرسه اطیح در زدن قدم کردن شروع هردو

 !شهیم یسال دو حدودا   آره، -

 :گفت و دیکش یآه ترانه

 .اوردیم خواهر هی منم یبرا و بود ایدن به مادرم عمر کاش -

 :گفت نیهم یبرا نشود؛ تلخ ترانه کام تا کند عوض را بحث خواست نیریش

 .ندارم سالم کتاب و دفتر دونهی دستش از گهید شهیم ما یوایش نیع کیکوچ خواهر -

 :گفت و زد لبخند ترانه

 !بحالت خوش -

 :گفت و چرخاند چشم بعد و

 کو؟ بهاره پس -

 .مدرسه باشه اومده امروز نکنم فکر دمشیند -

             ***** 

. بودند شده وابسته گریکدی به خاطر تعلق بر عالوه حاال. گذشتیم ادیشه و ترانه یدوست از هفته کی

 او به هرروز مانند هم امروز. کردیم داریب مدرسه یبرا را ترانه یگوش زنگ با ادیشه صبح هر

 .زد زنگ

 گذاشته ادیشه یبرا که یرمز اسم دنید با و آورد رونیب را یگوش بالشت ریز لیمبا برهیو از ترانه

 :فشرد را اتصال ی دکمه و برد شیپتو ریز را یگوش بود؛

 .داشتم کارت زدم زنگ زودتر امروز اگر ببخش زدلمیعز الو؟ -



 :گفت و کرد نوازش را بود سرش یباال که یگلبافت یپتو یرو اشاره انگشت با ترانه

 .بگو سالم، -

 .میکن صحبت باهم کینزد از قشنگ مینیبش. نمتیبب خوامیم -

 :گفت و نشست شد بلند بود؛ شده وارد بهش که یشُک از ترانه

 شه؟یم مگه -

 .شهیم من شیپ یایب و ینر مدرسه امروز اگر -

 بود دورش که ییپتو گردن را اشیخفگ احساس! شدند زیگالو باهم اقیاشت و ترس ترانه دل در

 :زد لب آروم و آمد رونیب پتو ریز از و انداخت

 .کنم فکر دیبا -

 .بگو مغازه در ایب رو جواب -

 خانه از و دیپوش را اشمدرسه لباس و شد بلند. فشرد بهم را شیها لب و کرد قطع را تماس ترانه

 که است کرده رخنه بدنش بر سرما دانستینم و کرد تند قدم نیریش ی خانه سمت. رفت رونیب

. آمد رونیب در از نیریش دیرس شانخانه در به تا! شده؟ رشیگبانیگر ترس که ای لرزدیم نطوریا

 :گفت و کرد سرفه چندتا ترانه

 .سالم -

 :گفت و شد کینزد دخترک به یقدم چند و کرد نگاه ترانه وضع به نگران نیریش

 !افتاده؟ یاتفاق -

 :گفت و درآورد وشرتشیس از را اش شده مشت دستان ترانه

 .اون شیپ برم مدرسه یجا به گفت بهم نتم؛یبب خوادیم -

 ده؟یپر روت و رنگ که هیچ بشیع خب اد؟یشه آهان ه؟یک اون -

 :گفت و شد روانه دنبالش هم نیریش و افتاد راه مدرسه سمت ترانه

 ه؟یچ مشکلت نمیبب بگو خب -

 :گفت و انداخت باال شانه ترانه

 ! دونمینم -

 .گهید دیبزن حرف یعموم مکان هی تو دیبر -

 ...داره محل تو که یقدرت ترسمیم ن؛یریش امیحال هی -

 :گفت ترانه به رو و ستادیا یبر شهیش ی مغازه یِ نینش عقب در نیریش

 !نیهم د؛یبزن حرف قراره فقط که نداره تیکار باش آروم -

 :گفت و داد تکان سر ترانه



 .آمینم من مدرسه برو تو پس باشه -

 :گفت و زد یچشمک نیریش

 !خوشبگذره -

 از سرعت به ادیشه. شد مغازه وارد و کرد دلِ  کی را دلش آخر در و دیکش قیعم نفس چند ترانه

 :گفت و رساند در به را خودش زیم پشت

 .یباش خبر خوش -

 :گفت بود نیپائ سرش که همانطور ترانه

 !مدرسه نرفتم... من -

 :گفت و زد پلک آرام ادیشه

 دیخر یخوایم هرچقدر و ابونیخ ور اون یشیآرا لوازم یبر که نهیا تزهییجا حاال! گرم دمت -

 .یکن

 ناخودآگاه ناز با. بود نیپائ سرش همچنان یول بزند حرف قلبش ضربان تراز بلند کردیم یسع ترانه

 :گفت شیصدا

 .ستین کار نیا به یازین نه -

 دیخر یتونیم هرچقدر برو اونا یجا به. دادم بهش که ییکایکوچ نهیآ بابت طلبکارم ازش زمیعز -

 !بمالم بخرم رژ برم تونمینم منکه. کن

 :گفت و ردینگ اشخنده ادیشه لحن از تا دیگز را لبش ترانه

 .قبول باشه -

 گوش به وضوح به شیصدا اما رفت مغازه داخل تنها ادیشه. رفتند آنطرف ی مغازه سمت هردو

 :دیرسیم ترانه

 !تو نرو رونیب ومدهین خانوم نیا تا رونیب برو پاشو نیمت -

 !هستم مخلصتم داش چشم -

 تا. رفت مغازه داخل ترانه. آمد رونیب مغازه از بود یکن گوش حرف ظاهرا   و قدکوتاه پسر که نیمت

 است خواب ایآ که انداختیم شک به اورا حس نیا یتازگ و بود نگرفته قرار یتیموقع نیچن در حاال

 !دار؟یب ای

 یانگشتها ناخن ییگو. رفت ها الک سمت نیهم یبرا کند؛ یرو ادهیز تا دادینم رخصت ییرو کم

 را توجهش یرنگ یها رژ بار نیا! گرفتند تمسخر به اورا شیهادست ی شده خشک پوست و کوتاه

 غزاله که یکار. بود رفته ییجا نیچن غزاله با کباری! کرد بو هارا تستر اول و رفت جلو. کردند جلب

 رژ یسرخ از. دیکش پوستش دیسف دست یرو را رژ تستر یمقدار و کرد دیتقل را بود داده انجام

 ی شماره د؛یکش رونیب یفانتز ی سهیک کی مغازه شخوانیپ پشت از و شد خم نیا بنابر آمد خوشش

 سراغ و برداشت ام گهید رنگ چند. انداخت سهیک درون را رژ و داد مطابقت رژ ی جعبه با را تستر



 را آخرش یها نفس چشمشخط د؛یکش چشم خط دهیسپ جشن یبرا که بار نیآخر. رفت چشم خط

 کند استفاده فرصت از نبود بد. برداشت کوچک نهیآ کی و کرد باز را ها جعبه از یکی در! دیکشیم

 یآب یها چشم یباال خط دو تمرکز با! دیآیم بهش یلیخ که بکشد ییها چشم خط مدل همان از و

 یطالئ یموها یرو بر یدست. کرد چندان دو را شیهاچشم یلوند و ییبایز ها خط. دیکش رنگش

 هم کاسه کی. کرد مرتب را بافتش نیپائ کوچک ونیپاپ د؛یکش بود زده رونیب مغنعه از که اشبافته

. زدیبر سهیک درن مغازه یها الک از هم رنگ چند تا شد راقب نطوریا برداشت؛ کننده مرطوب کرم

 شلوارش یرو سمج ی لکه با و بود داده هیتک مغازه وارید به را شیپا ادیشه رفت؛ رونیب مغازه از

 :گفت و زد یلبخند ترانه. رفتیم کلنجار

 .میبر -

 :داد ادامه و انداخت ریز را سرش ترانه آورد باال را سرش ادیشه که نیهم

 !دیشد بدهکار دوستتون به هم یزیچی کنم فکر شد ادیز دامیخر -

 :گفت و آورد نییپ را بود داده هیتک وارید به که راستش یپا ادیشه

 ؟یخورد صبحانه عروسک؛ باشه مبارکت -

 :گفت و فشرد دستش انیم را سهیک ی دسته ترانه

 .نه -

 .میبخور صبحانه میبر پس -

 :گفت و شد تر یجد یکم ترانه

 کجا؟ -

 .میبخور یزیچی راه؛ چهار بغل یِ فروش وهیآبم نیهم میبر -

 و رفتندیم شانه به شانه افتاد؛ راه ادیشه دنبال و گذاشت اشمدرسه فیک داخل را شیها دیخر ترانه

 یفروش وهیآبم به زود و نکردند یط را یطوالن راه! کردیم سست را ترانه یپاها ادیشه عطر یبو

 :گفت باز یرو با و آمد رونیب زیم پشت از دید را ادیشه تا مغازه صاحب. دندیرس

 شما؟ احوال بُر، شهیش ادیشه سالم بهبه -

 :گفت و فشرد را قشیرف دست ادیشه

 .بگو متشویق خانوم؛ و من ُغرق تمغازه ساعت چند هی نیافش -

 :گفت ترانه به ینگاه یحت بدون نیافش

 !میدارشیسرا ما ادهیشه آقا خود به مطلق مغازه ما؛ قیرف نیا هم و شما هم خانوم دیاومد خوش -

 :گفت و زد نیافش کمر به ضربه چند ادیشه

 .ییآقا -

 .رونیب شاگردام با برم بعد زویم کنم آماده من نیدار لیم یچ -



 :گفت یمعطل بدون ادیشه

 .بزار حاضره هم کتیک اگر و بذار برامون هات رکاکائویش اون از دوتا -

 زیم کی تنها کوچک ی مغازه. شدند داخل دنبالش ترانه و ادیشه و رفت کوچک ی مغازه داخل نیافش

 کارکنان ی همه. شد دهیچ زیم یرو شانیها سفارش زود یلیخ و شدند ساکن هردو. داشت نفره دو

 .آوردند نیپائ مهین تا را کرکره و رفتند رونیب نیافش کوچک ی مغازه از نیافش همراه به مغازه

             ***** 

 (ادیشه)

 

 :گفت و خورد کاکائو ریش بلند وانیل از یقلوپ ادیشه

 .کردمیم دل دل یول بگم یه رو یزیچی خواستمیم تلفن یپا روزه چند نیا -

 :گفت حال همان در کند؛ کم لرزشش از که مگر هم بر بود زده گره را دستانش ترانه

 .بگو -

 کم دخترک یبرا عشق بود یاتفاق بیعج! ختیریم لیقند کلماتش از و بود آتش ی گرنازه درونش

 گذاشت کیک ظرف کنار زیم یرو و آورد رونیب را ترانه ی شده گم حافظ وانید سهیک از ادیشه! رو

 :گفت و

 .مغازه تو بود افتاده شعرت کتاب نیا روز اون -

 از را یاهیثان خواستینم که ادیشه. داد قرار فشیک یتو و برد هجوم وانشید سمت جانیه با ترانه

 :داد ادامه بدهد دست

 داشتم بر یواشکی منکه کار اما هیخوب کتاب. نگفتم دروغ خوندم رو کلش بار ده شترازیب بگم اگر -

 . نبود درست

 ادیشه. کردیم ترانه کردن نگاه به وادار را ادیشه که ینیسنگ سکوت. شد فرما حکم سکوت آن کی

 و اقیاشت با آرام،: کندیم نوازش را یگل برگ یباغبان ییگو که گذراندیم نظر از را ترانه چنان

 نیا! بشنود تر واضح را ترانه یها نفس یصدا تا کند حبس را نفسش یحت خواستیم دلش. فیلط

 دُر مانند بود؛ رهیخ شیها دست به شیها چشم و نییپا سرش و دیلرزیم خود بر دگونیب که دخترک

 تماما   و ندارد بدن در روح و جان کردیم حس ادیشه! دیدرخشیم زرگر مغابل که بود یگرانبهائ

 :گفت و زد پلک اجبار به. بود ترانه چشمان یایدر دنید ی تشنه. است شده کرخت

 !ترانه کن نگام -

 خوان شیپ یباال ینیتزئ ی وهیم سبد به چشم گرفت؛ ضربان قلبش ادیشه حرف نیا دنیشن با که ترانه

 :گفت و دوخت

 .راحتم -

 :شد وارد یگرید در از ادیشه نباریا



 !نیجوری هات چشم نم؛یبب رو هات چشم بذار -

 :گفت و چرخاند حلقه در را شیها چشم ترانه

 ن؟یچجور -

 !ختنیر میزندگ فنجون تو یعاشق َسمِ  که بهم بگن خوانیم انگار -

 نفس ادیشه. داد ُسر ادیشه منتظر یها چشم یرو را نگاهش و نشست لبانش یرو یمحو لبخند ترانه

 مغازه داخل ترانه سر پشت ی شهیش از آفتاب یوقت. بود ترانه خاص یها چشم و نگاه مسخ دهیبر

 دارد دوست را یعسل رنگ نقدریا که دانستینم کنون تا ترانه. شد دایهو ادیشه چشمان رنگ د؛یتاب

 :گفت ناخودآگاه کرد دقت که شتریب! دید را ادیشه یعسل و مهربان یها چشم نکهیا تا

 !قشنگه چه یوا -

 :دیپرس باشد؛ دهیپر خواب از ییگو که ادیشه

 شد؟ یچ -

 :گفت متعجب ترانه

 یعسل رنگ از که خط دوتا! داره خط دوتا ها عروسک نیا مثل چشمت یاهیس تو راستت چشم -

 .دمید افتاد آفتاب یوقت تره روشن درجه هی چشمت

 :گفت و زد تیرضا سر از یلبخند دهید درآن ییبایز ی نقطه ترانه باالخره نکهیا از ادیشه

 .باهامه خط نیا ینوزاد از -

 .قشنگه -

 زدنم حرف و رفتار کم کم نجا؛یا اومدم کردم ول رو درس یکیکوچ از! ستمین یبد آدم من ترانه -

 .ادین طرفم یکس تا بزنم من رو اول َچک اوُل، مشت طیشرا تو الاقل گرفتم ادی. شد ها آدم نیا هیشب

 ؟ینخوند درس چرا -

 مغازه نیهم قا  یدق بود؛ کرده شاجاره خان اژدر نیهم از داشت مغازه پدرم بودم سن اون یوقت من -

 فمیح منم. کرد دیتول یکیپالست توپ و دیخر رو کارخونه که اومد شیپ شنهیزم یمدت هی بعد خب رو

 به یحساب و بودم بابام شاگرد قبال  . بگذرم دار یمشتر و سابقه با یبر شهیش مغازه نیا از که اومد

 !بُر شهیش ادیشه شدم که شد نیهم. بودم آشنا کار فن و فوت

 :گفت و کرد یفیظر اخم ترانه

 نگرفت؟ رو جلوت چکسیه -

 .نخواستم خودم اما کنه نام ثبت دوباره رو من که کرد یدوندگ یلیخ مامانم چرا -

 بود؟ یچ ترشته -

 .بگو خودت از توام ؟یچ تو. نخوندم یول گرفتمیم پلمید خوندمیم گهید سال کی. یتجرب -

 :گفت کند؛ کنترل را شیصدا لرزش تواندیم شد مطمئن یوقت و کرد تر را لبش ترانه



 عموم که یپرستار کمک به و سخت یلیخ پدرم رفت؛ ایدن از مادرم اومدم ایدن به یوقت من خب -

 .بود کنارم دبستان اول کالس تا پرستار خانوم البته شدم بزرگ بود کرده استخدام

 نکرد؟ استخدام پرستار پدرت چرا متاسفم؛  بابت -

 :گفت و رفت فرو اندوه در ترانه

 و موندینم خونه ادیز نیهم یبرا زدیم داربست ساختیم عموم که ییها ساختمون یبرا پدرم -

 . کردیم تیمسئول احساس بابت نیا از عموم

 :داد ادامه و دیکش یآه ترانه

 .دید بیآس نخاعش و افتاد داربست یباال از یول شیپ چندسال -

 که داد قول خود به دلش در بود؛ شده متحمل اشیزندگ اول از ترانه که یسخت نیا بابت ادیشه

 :گفت  اشمعشوقه زیانگغم گذشت سر از متاثر پسرک! کند خوشبختش

 . کنارتِ  ست،زنده پدرت که خوبه باز اما. متاسفم واقعا   مادرت یبرا -

 اور بیج در را دستش ادیشه.  فرستاد لعنت خودش بر بارها محبوبش کردن آزرده یبرا پسرک 

 گذاشت یا شهیش زیم یرو. آورد رونیب را داشت یارغوان ربان که یآب مخمل ی جعبه و کرد کتش

 :گفت و

 .نداره تورو قابل اصال   -

 :گفت و داد نجات شیها دندان انیم از را نشیپائ لب ترانه

 .کنم قبول تونمینم واقعا   رو یکی نیا من ؟یمناسبت چه به آخه -

 :گفت و خورد وول یصندل یرو ادیشه

 ممیتصم من! دارم یقشنگ اسم چه دمیفهم تازه ؛یکرد صدا رو اسمم مغازه یجلو یوقت روز اون -

 !باشه عقد سر انگشتر میبعد یکادو دمیم مردونه قول کن قبول ازم رو گردنبند نیا ترانه؛ یِ جد

! بکشد نفس درست توانستینم و شده زانیآو قلبش به ییلویک ستیدو یها وزنه کردیم حس ترانه

 :گفت دیلرزیم محسوس کامال   که ییصدا با و فشرد هم یرو را شیها لب

 ؟یدار عجله -

 :گفت و زد زل ترانه متعجب چشمان در ادیشه

 .دارم عجله آره -

 :گفت و ترانه طرف داد هل را جعبه

 .باشه مبارکت -

 رشیزنج انیم نوار قلب به هیشب پالک کی. کرد بازش آرام و دیخز جعبه یرو ترانه راست دست

! نکشد غیج طال گردنبند نیا دنید با لحظه آن در بتواند که است قدرتمند نقدریا دانستینم ترانه. بود

 :گفت بود؛ مهمان لبانش یرو صبح از که یلبخند با ادیشه



 !منه ی کوله و کج ی قهیسل گهید دیببخش -

 :گفت و کند جور و جمع را شینما دندان لبخند کرد یسع ترانه

 . قشنگه -

 وانید و کرد بود زانیآو دستش بغل یصندل پشت که اشیکول فیک در دست و کرد فکر یکم

 وانیل! دیلرزیم هم قلبش یحت اما بود مصمم دادیم انجام که یکار از. آورد رونیب را حافظش

 را یخودکار فیک داخل یجامداد از  گذاشت؛ شیجلو را کتاب و برد تر عقب را رکاکائویش بزرگ

 روان ما رگِ  در را، عشق اتِ یح آبِ " نوشت خوش خط با مشاعره داور داشت ادی ریز و دیکش رونیب

 :گفت و گرفت ادیشه سمت و بست را کتاب"  یکرد

 . دارم که ییها زیچ نیتر ارزش با جز کنمیم فکر -

 :گفت و انداخت ریز را سرش خجالت با ترانه خواند؛ شوق با و کرد باز را وانید اول کنجکاو ادیشه

 ...یول بود" کن" فعل موالنا شعر تو البته -

 .هستم هم موالنا و تو نوکر من یول -

                   ***** 

 (ترانه)

 از که یطنتیش با. دیرس و برداشت تر بلند را شیها قدم. رفتیم خانه به که دید را نیریش دور از

 :گفت و ستادیا نیریش. گرفت را نیریش یها چشم پشت از بود؛ دیبع ترانه

 سرد نقدریا هاش دست یکس تو جز ییتو ترانه ؛یدختر هی مطمئنم چون کنمینم استفاده خشونت از -

 !ستین

 :گفت و برداشت ترانه چشمان از را شیهادست ترانه

 :گفت و زد یکوتاه لبخند نیریش! که بود یکی درجه روز چه یدونینم نیریش یوا -

 !ترسو نخوردت یدید -

 فیتعر نیریش یبرا را مکالماتشان تمام شوق با ترانه گرفتند؛ شیپ را راهشان هردو و دیخند ترانه

 از را طال گردنبند! انداختینم قلم از هم را ادیشه حرکت نیتر کوچک یحت و مو به مو. کردیم

 :گفت و آورد رونیب بشیج

 ش.داد یچ بهم نیبب -

 :گفت زده جانیه و ستادیا نیری

 !که طالست نیا -

 .هیجد براش هیقض گفتم بهت یدید -

 :گفت و دیقاپ نیریش دست از را گردنبندش ترانه

 ن؟یریش -



 :داد ادامه و رفت اششانه به شانه هم ترانه و افتاد راه نیریش

  زه؟یبر یهر دلت شده حاال تا -

 داشت دفتره تو دمید رو پدرش کنم؛ جو و پرس دفتر رفتم نبود بهار بازم مدرسه رفتم که امروز اره -

 !مارستانیت بردنش کردیم فیتعر داشت و گرفتیم رو بهاره ی پرونده

 :گفت و دیماس ترانه یها لب یرو خنده

 چرا؟ آخه خونه؟ وونهید -

 .عشقش ییوفا یب و بچش سقط غم از -

 :داد ادامه و آورد فشار شیگلو به بغض

 کم کم. کردهیم عوضش داده،یم ریش بهش نه؛یبیم رو بچش که کردهیم ادعا گفت پدرش -

 !بوده توهم همش که یصورت در زدهیم حرف باهاش و دهیدیم شوهرشم

 :گفت و دیکش یآه ترانه

 .اورد طفلک دختر نیا روز به چه مردک نیبب -

 معمول طبق کرد؛ باز را آپارتمان در. رفت خونه داخل و کرد یخداحافظ نیریش با کوچه کینزد

 :گفت ترانه دنید با. بود سلایر دنید مشغول پدرش

 .ینباش خسته دخترگلم سالم -

 :گفت و گذاشت یکفش جا داخل را شیها کفش متعجب ترانه

 .ممنون سالم -

 بود دوسال! او یسالگ پانزده به گشتیم بر بود؛ کرده خطاب نگونهیا را ترانه بهرام که یبار نیآخر

 ساک در بود؛ دهیخر شیبرا ادیشه که را یلیوسا و رفت خواب اتاق در. بود دهینشن را یلفظ نیچن

 را ونیزیتلو بهرام. برگشت یرائیپذ به و کرد عوض را شیها لباس. کرد میقا تخت ریز یمسافرت

 :گفت و کرد خاموش

 .بابا میبزن حرف باهم دیبا یخورد رو ناهارت -

 :گفت و داد پدرش دست را غذا بشقاب ترانه

 شده؟ یطور -

 :گفت و داد تکان سر بهرام

 .یِ دختر پدر -

 :گفت خودش با و کرد نگاه پدرش به دقت با و نشست سفره سر ترانه

 رو نشسته من یرو به رو که مرد نیا واقعا   شده؟ عوض نکنه! بودم دهینشن عمرا   رو قلم هی نیا -

 مِن؟ پدر لچریو

 :گفت و گرفت بشقابش از چشم بهرام



 .شهیم سرد ترانه بخور رو غذات -

. شد فردا ناهار یبرا دنید تدارک مشغول و شست هارا ظرف یخوش سر با ترانه غذا خوردن از بعد

 :گفت بهرام. کردن رنده به کرد شروع و شست زیتم هارا گوجه

 .گمیم یچ من نیبب ایب کن ول اونارو -

 :گفت یکالفگ با بهرام که برداشت را یگرید ی گوجه و گذاشت ظرف کنار رو گوجه پوست

 .دارم کارت نیبش ایب رو صحابا یب نیا کن ول دِ  -

 در سرش در موضوع نیا داشتن نگه از هم بهرام خود. شست را شیها دست و شد بلند عیسر ترانه

 :گفت و نشست نیزم یرو شیرو به رو ترانه! بود عذاب

 ؟یشد یعصبان هوی چرا فردا؛ یبرا ذاشتمیم گوجهیدم داشتم -

 :گفت و کرد نگاه ترانه یها چشم به بهرام

 .سخته یلیخ من یبرا حرف نیا گفتن بود؛ زنده غزل کاش -

 :گفت و دیکش یقیعم نفس ترانه

 .هیخال خونه یها لحظه تک تک یتو مامان یجا واقعا   آره -

 .نجایا انیم شخانواده با عموت... امشب ترانه -

! زدیبر بهم را حالش توانستینم هم بهزاد آمدن که بود فوریک یقدر به ادیشه با برخورد از ترانه

 :گفت و زد لبخند

 .ذارمیم شام رمیم االن نداره یبیع -

 :گفت و دیکش صورتش یتو را دستش بهرام

 !آنیم خواستگار عنوان به آن؛ینم شهیهم لٺم -

 :زد لب آروم و شد خشک شیگلو راه تمام آمد؛ بند ترانه نفس یا لحظه یبرا

 ...اوشیس -

 :گفت و کرد تر را لبانش زبانش با بهرام

 !میدیبر اون اسم به رو نافت ؛یِ خوب پسر -

 از چشمش ی کاسه تا ستیکاف زدن پلک بار کی و شدند خشک هم شیها چشم یحت کرد حس ترانه

 :دیچیپ سرش در غزاله یصدا! بخورد ترک ادیز یخشک

 ... بودن هم ی دهیبر ناف بهرام و غزل -

 :شدیم اکو سرش در پدرش یصدا بعد و

 .میدیبر اون اسم به رو نافت -

 :دیبر را نفسش ادیشه یصدا آن کی



 ...میبعد یکادو دمیم مردونه قول -

 و کرد درست قند آب وانیل کی یسخت با بهرام. دیچک اشگونه یرو یگرید از پس یکی شیها اشک

 سمت را وانیل. برد ختیریم اشک و بود زده زل شیرو روبه وارید به دهیپر رنگ که ترانه یبرا

 :زد شیصدا بار نیچندم یبرا و گرفت دخترک

  دخترم؟! ترانه؟ -

 دست ریناگز بهرام! باردیم امان یب اشک شیها چشم از که بود شده زمیپنوتیه آدم کی به هیشب ترانه

 :زد صدا تر بلند و دیپاچ ترانه صورت یرو قطره چند و برد وانیل در

  ترانه؟ -

 زنده از الشیخ که بهرام. افتاد هق هق به تازه شده؛ داریب یوحشتناک کابوس از که یکس مانند ترانه

 :گفت شد؛ راحت دخترش بودن

 آخه؟ یکنیم هیگر چرا -

 :زد لب و کرد پاک را شیها اشک دست پشت با ترانه

 ست؟ین یراه چیه -

 :گفت و کرد یباز بود دستش که یوانیل با بهرام

 ؟ینش اوشیس زن نکهیا یبرا -

 :گفت محکم بهرام و داد تکان سر تند تند ترانه

 .داره زیچ همه اوشیس ترانه، چته فهممینم من! نداره امکان وجه چیه به -

 !ترهبزرگ من از سال شونزده -

 :گفت و کرد فکر یکم ترانه

 شه؟یم یچ دختره اون فیتکل پس -

 رو یخواستگار من که نطوریهم نرفته؛ یخواستگار جا چیه ها سال نیا تو عموت دختره؟ کدوم -

 .ندادم راه

 عذر اشیخواستگار بابت فروزان خواهر که انداخت یمهمان شب آن ادی را ترانه بهرام حرف نیا

 :گفت و کرد جذب را عزمش نداشت؛ هم شدن بلند یبرا یجان یحت ترانه! خواست

 !هیمنف من جواب دیبگ یخواستگار آنیم اگر -

 یبرا دیبا. داد ادامه و کرد بغل را شیها زانو بود؛ متعجب حرفش زدن از هم خودش که ترانه

 :انداختیم چنگ یسمانیر هر به اوشیس با یزندگ قیعم چاه در افتادنین

 .خوامشینم من بابا -

 :گفت عاجز بهرام



 گرفت، پرستار تو یبرا کار، سر برد رو من گرفت؛ رو دستم بهزاد شناختم رو خودم یوقت از -

 پدرت از که یِ زیچ نیا واقعا   نه؟ بگم بهش االن داد شدنم نینش خونه از بعد تورو و من خرج

 ...ترانه ونمیمد بهش من ؟یخوایم

 یبرا دیبا. بزند را زورش تمام دیبا دانستیم ترانه داد؛یم یانرژ ترانه به ادیشه یها حرف ادی

 سمانیر ترانه و انداختیم چنگ توانستیم که یسمانیر هر به و زدیم پا و دست خودش نجات

 به شودیم محکوم باشد رو کم همه مقابل هم بار نیا اگر گفتیم خودش با! بود دهیچسب را یگستاخ

 یا ذره یبرا دیجنگیم دیبا! یشرم یب و وقاحت انزجار، تنفر،: از یا مجموعه سیتند همان اوش؛یس

 تا کردیم مبارزه توانش تمام با دیبا! است عشق اسمش که یا معجزه همان کرد رو رویز را قلبش که

 که ستیاترانه مقابل ی نقطه که رود فرو یکس جلد در بود مجبور! شود بخش لذت شیبرا بردن

 :گفت و کرد پاک را شیها اشک. شناسدیم سالهاست

 ونیمد رو خودت چرا! ینبود چوقتیه که ییجا یباش پشتم خوامیم بابا؛ خوامیم رو نیهم بله -

  بدم؟ شمارو منحوس نیدِ  نیا تاوان دیبا من چرا  ؟یدونیم

 که یکار از بهرام و شد خشک دستش راه وسط اما بزند یلیس دخترش به تا برد باال را دستش بهرام

 فکر به پدرش دید که ترانه. آورد نییپا شده مشت را دستش و دهیکش خجالت  بده انجام خواستیم

 :داد ادامه و کرد یروزیپ حس رفته فرو

 ...کنمیم خواهش بابا -

 :گفت و انداخت ریز را سرش بهرام

 اوشیس زن دیبا تو رسِم؛ بحث نباشه منم یونیمد بحث! غزل یها چشم وارث نکن من دختر نکن -

 دینبا شده منم خاطر به یحت ره؛یگیم پرستار برام تو ازدواج بعد گفت بهزاد اون از جدا. یبش

 .دارم  کردن کار توان من نه و یکردن کار آدم تو نه چون یکن مخالفت

 :گفت و شد بلند ترانه

 .غزاله خاله شیپ رمیم. خونه نیا از رمیم من -

 :زد ادیفر شیصدا سطح نیتربلند با بهرام

 بشنوم یا اضافه حرف نیترکوچک انیم نایا عموت که امشب ا؛یح یب ی دختره جات سر بتمرگ -

 االناس. کن جمع رو حواست پس. کنم کبودت و اهیس نزنم اگر ستمین مرد دارم که تیوضع نیهم با

 .گمشو. نشن آگاه تیشعوریب به همه که کن رفتار یجور هی و حموم برو برسن که

 از صبح. سوختیم خودش حال به دلش. دیکوب بهم را در و رفت اتاقش به بلند یها قدم با ترانه

 کمرش! شد دایهو یبزرگ اندوه چه ی نطفه اشیشاد ی بحبحه در! غم از االن و دیکوبیم دلش یشاد

 تکان و ندیبش تخت یرو کرد یسع گفت؛ یبلند آخ و کرد حبس را نفسش که چنان دیکش یدیشد ریت

 شد بلند شد تحمل قابل دردش که کمی. دادیم جوالن بدنش در و نبود ترانه کن ول درد نیا اما نخورد

 درد شد باعث کار نیا بدهد ماساژ را کمرش گرم آب ریز کرد یسع. رفت حمام سمت اطیاحت با و

 و دیپوش یا ساده لباس اتاق در. آمد رونیب حمام از و دیکش قیعم نفس چند. بشود ترکم و ترکم

 خودش محو نهیآ در و کرد سر را شیرو و رنگ یب یِ روسر. بافت کردن خشک از بعد را شیموها

 :کرد زمزمه رلبیز. شد



 !کشمیم خجالت خودم از یفیضع یلیخ نکهیا از -

 هل در کینزد را چرخش بهرام. فشرد را در شدن باز ی دکمه و رفت رونیب اتاق از زنگ یصدا با

 :گفت و داد

 ؟ینداشت بهتر لباس -

 . دندیرس سر ها مهمان کند، حاضر یجواب بخواهد تا

 :گفت خوش سر و گذاشت بهرام یپا یرو را ینیریش بهزاد

 .باشه قرمز گلم عروس قشنگ یها چشم نمینب -

 :گفت و دیخند بهرام

 !چشمش یتو رفته شامپو کف بود حموم شما یپا شیپ -

 :گفت و دیبوس را ترانه یرو یمهربان با. شد وارد فروزان و داد حیترج را سکوت ترانه

 زم؟یعز یخوب -

 شیپا یجلو را گل و نشست بهزاد کنار. داد یآرام سالم و شد وارد اوشیس. زد یتلخند  مودب ترانه

 که کردیم فکر خودش با شد ختنیر یچا مشغول که یحال در و شد آشپزخانه داخل ترانه. گذاشت

 مخالف هم او پس نبود؛ رسندیم مرادشان به که یعاشقان به اشافهیق! کند؟ینم یمقاومت اوشیس چرا

 یها سلول یا انهیمور مانند سواالت نیا تمام شد؟ ازدواج به حاضر آسان نقدریا چرا اما هست

 از دور یا گوشه و گذاشت یقال گل یرو. برد یرائیپذ به و برداشت را ینیس! دیجویم را مغزش

 :گفت و شکست را سکوت بهرام. نشست همه

 پس؟ کجاست دهیسپ -

 :گفت فروزان

 .رونیب رفت داشت قرار دوستاش با -

 :گفت و برداشت ینیس یتو از ییچا بهزاد

 .کنِ  قبول رهیم توقع ترانه از که داره شروط یکسری اوشیس جان بهرام مطلب؛ اصل سر میبر خب -

! بود شده تار کامال   دشید اما کردیم کنترل چشمانش در را سمج اشک قطره قدرت تمام با ترانه

 :گفت یقاطع لحن با اوشیس

 گیرم.ام نمیعروسی !نره مدرسه زنم خوامیم من -

 :گفت ممکن حالت نیتر ملتمسانه با و کرد نگاه بهرام به زده بهت ترانه

 چرا؟.. آخه -

 :گفت و کرد نگاهش انهیخگرایتوب بهرام

 !جان عمو یاریاخت صاحب -



! ستین بند جا چیه به دستش و زدیم پا و دست باتالق در دارد کردیم حس ترانه حرف نیا دنیشن با

 درد ی بهانه به باالخره سمج اشک قطره! تر یجد و تر رینفسگ: نباریا اما آمد سراغش دوباره درد

 :دیپرس نگران. رفت سمتش فروزان و گفت یبلند آخِ  درد از ناخودآگاه. شد یجار ترانه ی گونه یرو

 هو؟ی آخه یشد یچ -

 :گفت دیچیپیم خودش به درد از که نوا یب دخترک

 ... کمرم -

 :گفت و شد بلند بهزاد

 .مارستانیب میبر یش بلند کنم کمکت بزار -

 :گفت خونسرد بهرام

 مگه؟ یکرد نیسنگ سبک امروز -

 :گفت رمق یب فرستادیم رونیب هنجره از زور به که ییصدا با ترانه

 !داره درد یلیخ رهیم نفسم... بخورم تکون -

 یرانندگ به وادار را اوشیس و نشاندن نیماش یتو. کردن بلندش آرام آرام بهزاد و فروزان کمک با

 بهزاد یبازو از یشگونیو عقب یصندل از بهزاد! بماند بهرام شیپ داشت لیتما نه وگر کردند؛

 :گفت و گرفت

 !بده فشار گاز یرو پاتو اون خب شد تلف چارهیب دختره -

 باالنکاد فروزان دندیرس اورژانس به تا. کرد شتریب را سرعتش و داد تکان سر تیاهم یب اوشیس

 یمقدمات مراحل اتمام از بعد. نشاندن تخت یرو  را ضیمر یسخت به ها پرستار کمک با و اورد

 :گفت و زد چشمانش یرو را نکشیع. آمد ترانه سر یباال دکتر

 .باشن رونیب هیبق لطفا   باشه ماریب تخت کنار نفر کی فقط -

 :گفت فروزان به رو بهروز

 .هست شوهرش رونیب میبر ما ایب -

 از کردن جدا یبرا تخت، دور تا دور که یا پرده کنار و دیکش شیموها داخل یدست کالفه اوشیس

 :گفت و داد انجام یمختصر ی نهیمعا و دیپرس را درد االئم دکتر. ستادیا بود شده دهیکش بغل تخت

 خب اما دیهست جوان یلیخ هنوز یعصب مشکالت یبرا هرچند دخترم؛ گرفته شما کیاتیس رگ -

 .دیشد متحمل رو یادیز یعصب فشار انگار

 :داد ادامه اوشیس به رو

 شتریب کمی ضمن در کنن قیتزر انیب سمینویم براشون یبرا مشکل رفع یبرا هست آمپول هی -

 !دیباش خانومتون مراقب



 درد تا بخورد یزیناچ تکان و بکشد نفس دیترسیم یحت ترانه. رفت رونیب اتاق از و گفت هارا نیا

 از بلکه تا گرفتیم گاز شیها دندان انیم را لبش قهیدق چند. بشود برابر نیچند شیفرسا طاقت

 :گفت و آمد داخل پرستار و گذشت یمدت. بود دهیفا یب اما کند کم دردش

 گرفته؟ کتیاتیس رگ بچه الف هی تو -

 :گفت بود کرده جمع را اشافهیق درد از که ترانه

 .بله -

 :گفت و داد قرار مخاطب را اوشیس بود، یمسن خانوم که پرستار

 .رونیب برو -

 ترانه که یطور. کرد قیتزر یادیز درد همراه را آمپول پرستار و رفت رونیب مخالفت بدون اوشیس

 شیها اشک بود دهیکش دراز که همانطور ترانه! کرد فراموش را کمرش درد آمپول، درد بابت

 :گفت و شد داخل اوشیس پرستار رفتن موقع. رفتیم

 !عسل ی خمره تو یوفتیم زور با یدار بدبخت ؟ییعصب چرا گهید تو -

 :گفت و کرد پاک را شیها اشک بود؛ شده تر آرام دردش که ترانه

 ی خمره یگیم بهش تو که یاون ز؟یچ همه ریز یزنینم چرا شترهیب من از سنتم و یپسر که تو -

 .تره تلخ مار زهر از من یبرا عسل

 :گفت و زد یپوزخند اوشیس

 .نشد اما بزنم بهم رو رسم نیا تا کردم یسع یجور هر من -

 ترانه. شد خم یکم و گذاشت ترانه صورت طرف دو را دستش دو رفت؛ ترانه تخت کینزد

 :گفت لکنت با و موذب و برگرداند را صورتش

 !ها کشمیم غیج عقب برو -

 :گفت آرام و انداخت ترانه صورت به یا دارانهیخر نگاه اوشیس

 هی یستین بدک توام! دیآ خوش دیآ شیپ هرچه الیخیب گفتم خودم با نشد و زدم زور یلیخ یوقت -

 .یدار افهیق یسوزن سر نیهمچ

 ادیشه با  درمانگاه نیهم در. بود موذب تندش عطر و اوشیس گرم یها نفس ُهرم خورد بر از ترانه

 شدیم شرمسار هم ادیشه الیخ از یحت. کردیم انتیخ او به اوشیس توسط حاال و داشت خاطره

 :کرد خواهش جون یب. کردیم استشمام را اوشیس یها نفس یوقت

 !عقب برو -

 کند؛ فرار اوشیس با ییتنها از شده طور هر خواستیم که ترانه. ستادیا صاف و رفت عقب اوشیس

 :گفت و کرد مرتب را اشیروسر. شد بلند آرام و کرد تحمل را دردش آخر ی ذره

 !میبر -

 :گفت و کرد نگاهش اوشیس. رفت صندوق سمت لرز و ترس با ترانه و رفت جلو اوشیس



 .کرده حساب بابا میبر ایب -

 . رفت اوشیس دنبال و داد تکان یسر ترانه

              ***** 

 (ادیشه)

 :گفت و آمد رونیب آشپزخانه از باز یرو با فلور. شد خانه وارد و داد هل را ساختمان در ادیشه

 .یاومد زود ینباش خسته پسرم سالم -

 :گفت و داد فلور دست را ینیریش ی جعبه ادیشه

 .داشتم کارت. یباش سالمت -

 ؟یِ خبر مادر باشه ریخ -

 :گفت و دیکش اطراف به یسرک ادیشه

 ؟ییتنها ست؟ین یکس -

 :گفت و برد آشپزخانه در را ینیریش ی جعبه فلور

 .برد خودش با شهرامم یسلمون رفت اومد زودتر امروز هم بابات -

 :گفت و ستادیا آشپزخانه یدرگاه در ادیشه

 مگه؟ خبره چه -

 :گفت و کرد اضافه اشنفره کی یچا ینیس به استکان کی فلور

 بدم؟ رو جوابت من که یداد مگه رو من جواب تو -

 :گفت و رفت شیپ آشپزخانه در خچالی طرف ادیشه

 .بگو شما اول مفصلِ  من جواب -

 :گفت و کرد یچا پراز را استکان فلور

 .یخواستگار میبر شهرام یبرا قراره امشب -

 :گفت و برگرداند خچالی به بود دهیکش سر که یبطر ادیشه

 ال؟یسه یِ خواستگار مبارکه -

 !مارو کرده کچل گهید آره -

 :گفت و خورد را ییچا ینلبک فلور. رفت ییرایپذ به و کرد عوض را شیها لباس اتاقش در ادیشه

 ؟ینیریش نیا هیچ یبرا نمیبب بگو خب -

 :گفت و نشست فلور یرو به رو ی کاناپه یرو ادیشه



 !اومده خوشم یدختر هی از من مامان -

 :گفت و زد یقیعم لبخند. کرد پر را فلور وجود سراسر مادرانه یحس ادیشه حرف نیا از

 شناسم؟یم من ش؟یدید کجا -

 :گفت درنگ یب زد؛یم جسورانه را حرفش شهیهم و نبود یخجالت اصال   که ادیشه

 .سالشه هفده و ترانه اسمش. سمدرسه اون شاگرد ، مغازه کینزد هست دخترونه مدرسه هی -

 ؟یکرد صحبت باهاش -

 مدت تمام زدمیم حرف باهاش امروز یوقت ؛یِ مظلوم و آروم دختر یلیخ زحمت و زور هزار به -

 !دیلرزیم داشت

 :گفت ادیشه! شد اشک غرق اشیعسل چشمان و کرد بغض فلور

 ؟یکنیم هیگر چرا مامان -

 .دیبذار تنها منُ  نیخوایم  ییدوتا حاال د؟یشد بزرگ یک وروجک دوتا شما آخه -

 :گفت و دیبوس را فلور یهادست و شد بلند ادیشه

 .هستم چاکرتم خودم من ه؟یچ تنها -

 :گفت و دیکش زشیعز پسر سر بر یدست فلور

 فیتکل نمیبب کن صبر نده ساعت و روز قول یول یِ چجور تقهیسل نمیبب برم سر هی ریبگ آدرس -

 .بعد هیچ الیسه با شهرام

 .دیبوس را ادیشه صورت و دیکش را دستش فلور که ببوسد را مادرش یدستها دوباره تا شد خم ادیشه

                 ***** 

 (ترانه)

 سمت را لچرشیو بهرام. کرد پاک را اشکش دستش پشت با و کرد یکف را یخور پلو بشقاب

 :گفت و داد هل آشپزخانه

 گاز؟ یرو هیچ ی قابلمه -

 :گفت بود؛ گرفته ادیز کردن هیگر از که ییصدا با آرام ترانه

 .فرداس ناهار -

 !یبر مدرسه یندار اجازه گفت شوهرت -

 :گفت و زد کف اسکاج با را یگرید  بشقاب ترانه

 .رمیبگ الاقل رو پلممید آخرسال تا برم فعال   ستین یخبر که هنوز -

 .مدرسه یب مدرسه گهید وفت؛ین لج سر من با ترانه هست یخبر -



 شست؛ که هارا ظرف. ندارد ختنیر اشک تاب گرید و شده خشک شیها چشم تخم کردیم حس ترانه

 اطیاحت با و رفت اتاق یتو. کرد خاموش هارا برق و کرد خشک را شیها دست شرتشیت بغل با

. بندازد بهرام به گذرا ینگاه نداد اجازه یحت یدلخور. بست را اتاق در و آورد را خود خواب رخت

 یلیخ داد؛ غزاله به یکوتاه اس ام اس و نشست تشکش یرو. کرد رها کش بند از را شیها مو

 :کرد افتیدر را جوابش یفور

 خاله؟ جانم -

 اشک یها قطره. دیترک بود کرده النه شیگلو بر ظهر از که یبغض جمله نیا خواندن با انگار ترانه

 :کرد پیتا. دادندیم مسابقه شیها گونه یرو

 تون؟خونه میبر دنبالم یایب شهیم فردا خاله -

: تضاد پراز داشت؛ یسخت روز چه  امروز  .گرفت بغل را شیها زانو و فشرد را ارسال ی دکمه

 بود عشق یایدر در غرق که صبح امروز به دانستینم! دیشد و میمال با،یز و زشت تلخ، و نیریش

 و فکر از را ترانه یگوش ی برهیو حس! خت؟یر فرو شیها آرزو کاخ تمام که عصر به ای کند فکر

 :دیکش رونیب الیخ

 .باش حاضر ده ساعت صبح فردا. حتما   آره -

 کردن فکر توان باشد، دهیخواب مغزش که انگار. بود مانده رهیخ شیرو به رو دیسف وارید به ترانه

 ساعت کرد؛ نگاه اشیگوش ساعت به متعجب و آمد رونیب یزدگ مات از دیخورش طلوع با! نداشت

 انگار اما گذشته یاهیثان چند فقط آمد  نظرش به ترانه! بوده خواب باز یها چشم با ترانه دادیم نشان

 ذره یحت. کرد جمع را تشکش و داد اش شده خشک کمر به یقوس و کش! کرده یط را یطوالن شب

 یکتر. بود شده متورم شیها پلک و کردیم درد شیها چشم تخم اما نداشت؛ یخوابالودگ احساس یا

 سمت و شد لچرشیو سوار یسخت به تخت یرو از پدرش. گذاشت گاز یرو و کرد آب را شانیمیقد

 در سمت بهرام. شد یکوچک ساک کردن جمع مشغول و شد خواب اتاق وارد ترانه. رفت ییرایپذ

 :گفت و آمد اتاق یگاه

 ه؟یچ نیا -

 :گفت و کرد تا را اشرفته در زوال کیتون ترانه

 .غزاله خاله شیپ برم کمی خوامیم بابا اجازه با -

 :گفت و داد تکان یسر بهرام

 نیهم ازدواجتم بعد بودم راحت باهاش ادیب یشیآزما روز چند نیا بگه صفا آقا به بگم بهزاد به پس -

 .ادیب صفا

 :گفت و دیکش یبلند آه ترانه

 .باشه -

 تماس هم باز ترانه. شدند غزاله  نیماش سوار باهم و آمد ترانه دنبال غزاله صبحانه خوردن از بعد

 دنده غزاله! بود رفته در ترانه دست از بود زده زنگ که یدفعات شمار صبح از. کرد رد را ادیشه

 :گفت و کرد عوض را



 ؟یدار یتلفن مزاحم -

 :گفت و دیگز را لبش ترانه

 ...نه -

 چه اما بود ادیشه ی مردونه یصدا دنیشن ی تشنه خودش. دیلرز ترانه دستان در یگوش باز و

 یطرف از! گذاردینم زنده را اوشیس ادیشه بزند یحرف اگر دانستیم خوب ترانه د؟یبگو خواستیم

 .دانستینم را غلط و درست که بود کرده جشیگ یقدر به اتفاقات نیا

 کرده؟ تتیاذ بهرام دختر؟ چته یبگ یخواینم ترانه -

 !نه -

 یخال دلت هم بده فحشش بردار خب مرد تلفن پشت المصب اون خوِن؟ ی کاسه چشات چرا پس -

 !کارش رد رهیم اون هم شهیم

 :گفت و کرد خاموش را اش یگوش کالفه ترانه

 کجاست؟ تهران یجا نیبلندتر -

 :گفت و دیچیپ را چیپ غزاله

 ؟یکن یخودکش یخوایم -

 :گفت و انداخت نییپا را سرش ترانه

 .میبزن حرف اونجا میبر -

 .تهران بام برمتیم باشه -

 را تشیعصبان مدام بود ادیشه ریدرگ فکرش. شکستینم را سکوتش ترانه اما شد یط یطوالن راه

 دارد یزار حال چه ادیشه که دانستیم ترانه! رفتیم ضعف شیها اخم یبرا دلش و کردیم تصور

 :گفت و دیکش را یدست غزاله! بود خبر نیا دنیشن بهتراز هم باز اما

 .قربان دیبفرمائ -

 سرش یرو را یروسر  عیسر. شد اشیروسر افتادن باعث باد شدت و شد ادهیپ نیماش از ترانه

 شدو جان یب شیپاها داشت یبلند به نسبت که یدیشد ترس از. رفت جلوتر یکم ترس با و دیکش

 :گفت و ستادیا کنارش غزاله. داد هیتک نیماش کاپوت به عیسر. رفت جیگ سرش

 .شدم عمر نصف ترانه بزن حرف -

 :گفت و کرد تر را شیها لب ترانه

 همه. آدینم طرفت گهید کن نیتوه بهش یگفت بُِر، شهیش ادیشه اسمش دارم شیریس مزاحم هی گفتم -

 .شکستم دلشو کردم، رشیتحق اوردم، روش به رو راداشیا ی

 :داد ادامه و فشرد را شیگلو بغض

 .مهربونِ  و صاف شمغازه یها نهیآ مثل که دلش همون -



 ؟یدونیم کجا از تو -

 ! قشنگه چقدر صدات تو نارویا حاال کن ول گفت شکستمیم دلشو داشتم که بار کی -

 :گفت یخونسرد با غزاله. کرد فیتعر غزاله یبرا را ریاخ چندوقت نیا یماجراها تمام ترانه

 اونجا یدیکش یسخت ُعرضه یب بهرام نیا ی خونه تو یهرچ! سدغدغه یب اوشیس با یزندگ ترانه -

 ...باالترن یلیخ یمال لحاظ از اونا. شهیم جبران

 سرد دستام انداختمیم نگاه رو نیپائ سرسره یباال از یوقت یحت... دمیترسیم یبلند از شهیهم -

 و باال نچارهیب بدبخت یماها باالتراز که ییاونا  دمیفهمینم گه،ید بود یبچگ... کند هام نفس و شدیم

 ! آرهیم یخودخواه و لذت! آرهیم غرور براشون یبلند

 :داد ادامه شیها اشک خوردن غلط به توجه یب ترانه

 نیب از منو تا گرفته قدرت که اونقدر باالهاس، اون بهزاد عمو... بشم له پاهاشون ریز قراره حاال -

 .ببره

 کند ادا مفهوم را کلمات داشت یسع که یحال در یبلند یصدا با و دیرس هق هق به شیها هیگر آستانه

 :گفت

 ستمین بلد من ستم؛ین بلد من. بده  نجاتم... ستمین یزندگ اون آدم من خونه؛ اون تو رمیم نیب از من -

 ....کن کمکم رو یپولدار

 و فشرد بغلش در دیلرزیم مظلوم و دفاع یب ؛ شده سیخ گنجشک مثل که نوا یب دخترک غزاله

 :گفت

 .نبود نیا اوضاعش االن رفتینم عشق دنبال اگر اون. ییاحساسات غزل مثل توام ترانه؛ باش آروم -

 :گفت کنان نیف نیف و آمد رونیب اشخاله بغل از ترانه

 بهم زدیم زل دادیم هیتک وارید به یوقت اما بشم؛ ادیشه مثل یپسر عاشق کردمینم فکر چوقتیه -

 براش دلم و هست مشامم تو هنوز یحت عطرش یبو! رمیبم براش خواستیم دلم دیکشیم گاریس و

 .شده تنگ

 :گفت و دیکش ترانه صورت یرو را انگشتش نوازشگونه غزاله

 بهرام کن باور یول َکسم؛ تنها دارم دوست چقدر یدونیم که تو. شد شیر دلم ینجوریا زینر اشک -

 بهرام شده باعث یچ دونمینم بود؛ شده تموم شیپ وقت یلیخ رسم نیا. دهینم گوش من حرف به

 .کنه تکرارش

 :گفت و دیکش یآه ترانه

 !منِ  شانس -

 :گفت و انداخت ینگاه اشساده یمچ ساعت به غزاله

 هی شهیم خوب تهیروح میبر باهم ایب سالن بعد و باغ بعد دارم؛ قرار هیآتل دوازده ساعت من -

 .کن من به ام یکمک



 :گفت و داد یجا یروسر داخل را شیموها ترانه

 .میبر -

 :گفت و دیبوس را شگونه غزاله

 !دارهینم بر بهرام سر از دست بهزاد کردینم یفرق یبود ظالمم البته ؛یمظلوم نقدریا که بشم فدات -

 .دندیخند هردو و گرفت اشخنده غزاله لحن از ترانه

              ***** 

 (ادیشه)

 اتاقش درون تلفن با را ترانه ی شماره بار نیصدم یبرا و کرد روشن یقبل گاریس با را گارشیس

 به یقیعم پک. دادیم ترانه یگوش بودن خاموش از خبر یتکرار یصدا همان هم باز. گرفت

 اگر دانستیم فقط! بترسد یزیچ چه از و کند فکر یزیچ چه به دیبا دانستینم یحت. زد گارشیس

 مکالماتشان مدام! سابقه یب یکالفگ نیا از شودیم وانهید قطعا   بماند خاموش اشیگوش شب تا ترانه

 دیتمج ها حرف ی همه اما باشد ترانه قهر لیدل که کند دایپ را یحرف و کلمه بلکه کردیم چک را

 را گارشیس. دیرسینم ذهنش به زیچ چیه و شده گم ذهنش سواالت خم و چیپ در. بود عشقش و ترانه

. رفت بام پشت سمت و کرد باز را گاریس ی تازه ی بسته و کرد خاموش سازش دست یگاریجاس در

 قلب زیچ چیه! کندیم اشتباه که دیفهم زود یلیخ اما رد؛یبگ آرام دلش شیها کفتر دنید با کردیم الیخ

 پشت در ادیشه تخت سمت یچا ینیس با شهرام و شد باز بام پشت در. کردینم آرام را اشگرفته ُگر

 :گفت و نشست کنارش. رفت شیپ بام

 ؟یناراحت من دست از -

 :گفت و کرد روشن را گارشیس فندک با ادیشه

 .باو نگو چرت -

 :گفت و گذاشت ادیشه ی شانه یرو را دستش شهرام

 ؟یتوهم چرا پس -

 :گفت و داد رونیب دهانش از یظیغل دود ادیشه

 یها نیهروئ نیا یخمار از صداش دنیشن یخمار کرده؛ کارم یچ نیبب الکردار. صداشم نََسخ -

 !تره نیسنگ فروشهیم پاالن ایک که ییکوفت

 :گفت و برداشت را دستش شهرام

 تاحاال؟ یدیکش مگه -

 .باالخره دمید نه -

 .شد سرد بخور رو تییچا -

 .خورمینم -

 .نگرانته یلیخ مامان ؛ینخورد که امصبحانه -



 :گفت و تکاند بام یرو را گارشیس خاکستر ادیشه

 .ششیپ آمیم کنم دایپ خودمُ  سرجام امیب بهم ختهیر حالم من نباشه، بگو -

              ***** 

 (ترانه)

 :گفت و رفت شیپ خانه داخل ترانه. کرد باز را آپارتمانش در و انداخت دیکل غزاله

 .یکن خاموش هارو برق بود رفته ادتی -

 .نشست کاناپه یرو و گذاشت ییرایپذ وسط زیم یرو را غذا پرس کی غزاله

 .برات ارمیب داد ینخورد غذا دید داماد مادر ایب -

 :گفت و درآورد شرتشیت داخل از را شیموها ترانه

 !شبه نصف دو که االن برسه چه نداشتم لیم سرشب -

 :گفت و دیخند غزاله

 .یدار نامزد گفتم من بودا؛ گرفته تورو چشمش یحساب خانوم عمه -

 :گفت و دیپوش را اشیراحت شلوار ترانه

 ه؟یک خانوم عمه -

 .گهید داد طال سیسرو سرعقد که نیهم -

 تازه! ندارم؟ خواستگار اصال   چرا من کردمیم فکر قبال   گه،ید کردم عادت کال   من دمش،یند -

 !کردهیم رد رو همه دم از بابام و داشتم فهممیم

 :گفت و رفت اتاق سمت غزاله

 .کن روشن رو یکتر ریز یخوریم ییچا -

 ادیشه حال به دلش خودش شترازیب. نشست کاناپه یرو و داد انجام را گفت غزاله که یکار ترانه

 یب! بوده نحس شیبرا چقدر افتاده ترانه مثل یآدم ریگ ادیشه که بود نیا فکر دخترک! سوختیم

 ! نشد اشیخوابالودگ باعث یجسم یخستگ یحت. کرد صبح را شب رمق

 از اصال  د؟یبگو چه ادیشه به دیبا که کرد نیتمر ها نهیآ تمام یرو روبه غزاله، ی خانه هفته کی

 یوحشتناک کابوس با آنکه مگر امدین چشمانش بر خواب روز هفت نیا تمام کند؟ شروع دیبا کجا

 اشخاله ی خانه در ابد تا خواستیم دلش! دیکشیم غیج و دیپریم خواب از که یطور بود؛ همراه

 تعجب کمال با بهرام. برگشت اشخانه به اشیباتن لیم عالرغم و ناچار به صبح امروز اما شود میقا

 :افتاد ونیزیتلو یباال ی برگه به شیهاچشم و بست سرش پشت را در  !نبود خانه

 .بزن زنگ عمو یگوش به خونه یاومد دکتر میرفت عموت و من ترانه -

 خاموش اشیگوش! مانده خاموش اشیگوش هفته کی افتاد ادشی تازه داشت ادی ی برگه نیا خواندن با

 تا شود میقا کلمه کدام پشت دیبا دانستینم. کردیم تر فیبالتکل را ترانه ادیشه زنگ هر چون بود



 رونیب را یگوش اشیدست فیک یتو از و کرد رها نیزم یرو را ساکش! کند قانع آرام را ادیشه

 یگوش ی صفحه یرو پاسخ یب یها تماس از یمیعظ لیس یگوش شدن روشن محض به آورد؛

 دهدیم زجر را ادیشه اندازه نیا به کهنیا بابت را خودش و دیگز را نشییپا لب. کردندیم یکجدهن

 با و نبود هم بهرام که چرا دانست؛ ادیشه ی مغازه به رفتن یبرا فرصت نیبهتر را االن. کرد مالمت

 و سست یجور. رفت رونیب خانه از و کرد دله کی را دلش! بدهد طولش توانستیم راحت الیخ

 زودتر موقع هر از نظرش به! داردیم بر قدم قتلگاهش به رفتن یبرا ییگو که داشتیبرم قدم مردد

 زدن حرف مشغول که ادیشه به افتاده خون حاال و مظلوم یها چشم با! دیرس یبُر شهیش ی مغازه به

 ایک. افتاد ترانه به چشمش و زد گاریس به یقیعم پک ادیشه. کرد نگاه بود؛ پاالن ایک با زدن گپ و

 یکودک حس ادیشه دنید با ترانه. شد رد ترانه کنار از و کرد ترک را محل  عیسر دید را اوضاع که

. کرد ختنیر اشک به شروع صدا یب و مظلوم! دهید را مادرش خوردن کتک از بعد که داشت را

 :گفت و شد بلند دستپاچه ادیشه

 .تو ایب شده؟ یچ -

 ادیشه. دیکش نفس ها بار را ادیشه یخوشبو عطر یچاشن با گاریس یبو و رفت مغازه داخل ترانه

 :گفت و کرد نگاهش موشکافانه. نشست ترانه یرو روبه و دیکش نییپا را مغازه ی کرکره

 ترانه؟ یبود کجا مردم؟ بار چند هفته کی نیا تو یدونیم -

 .آوردند هجوم شیهاچشم به دخترک یها اشک هم باز

 :دیپرس بلندتر یصدا با نگران ادیشه

 زنهیم حرف باهاش پشتتم من نترس نداره بیع ده؟یفهم بابات اخه؟ افتاده یاتفاق چه ؟یبود کجا -

 .بابام

 !شد تر دیشد هقشهق فقط ادیشه یها حرف جواب در ترانه

 از و دیپر باال گرفته برق ترانه کند؛ پاک را شیهااشک خواست تا و نشست ترانه کنار رفت ادیشه

 :گفت بلند یصدا با و شد بلند کنارش از ادیشه. گرفت فاصله ادیشه

 !نکن هیگر وونهید من یجلو کنم پاک رو اشکات ندارم اجازه منکه الکردار بزن حرف خب -

 :گفت اشگرفته یصدا با و کرد دایپ را شیصدا ترانه

 .گمیم نشو یعصبان -

 .کرد نگاهش منتظر و نشست ترانه یرو روبه ادیشه

 ازدواج رسم نیهم با منم ی عمو و پدرم و مادر ش،یپ سال نیچند به گردهیم بر م؛یدار رسم هی ما -

 .کردن

 :گفت و داد سرتکان بود؛ شده کالفه  ینیچ مقدمه از که ادیشه

 خب؟ -

 رسم نیا وقته یلیخ  البته. برنیم یکی اسم به رو نافش د؛یآیم ایدن به یدختر هر که نهیا رسم -

 ...شده برداشته



 :داد ادامه و دیدزد ادیشه یها چشم از را شیها چشم ترانه

 !کردن نکارویا منم با چرا دونمینم اما -

 :گفت و کرد یفیظر اخم ده؛یشن اشتباه کرد فکر لحظه کی ادیشه

 ؟یچ -

 :زد لب دوباره و دیچک چشمانش از یاشک قطره همزمان کرد؛ بلند را سرش موذب ترانه

 !کنم ازدواج باهاش مجبورم دن؛یبر پسرعموم اسم به منُ  ناف -

 :گفت و پوشاند را صورتش هاش دست با

 !ادیشه ببخش منُ  -

 :گفت قدرت با کشد؛یم گرنازه آتش پوستش ریز کردیم حس که ادیشه

 تا رو تو که هیقو هام پنجه اونقدر  بجوم؛ رو شونهمه رگشاه که هست زیت اونقدر دندونام من -

 .ببرم خودم با یبخوا که هرکجا

 :زد لب آرام. شد ظاهر اشگونه یرو اشک قطره چند باز و داد تکان یمنف عالمت به را سرش ترانه

 بده؟ رو بابام خرج یک نکنم ازدواج باهاش من اگر -

 :گفت بود کرده عرق خشم شدت از که یحال در و دیکش رونیب گاریس پاکت از  را گاریس ادیشه

 .من -

 .بگه نه تونهینم ونِ یمد بهش بابام -

 :گفت و زد گاریس به ینیسنگ پوک ادیشه. بود شده ادیشه بد حال آبروغن ترانه یها اشک

 !شکونمیم رو استخونش هی اشکت قطره هر بابت قبلش اما کشمیم رو شون همه کشمشونیم -

 .کنمیم خواهش باش؛ آروم -

 :دیپرس تمسخر با ادیشه

 شناسنامه تو یگیم اسمت از حاال. کنمیم شکهیت کهیت باشه گهید یکی سر تو فکرت! باشم؟ آروم -

 ...ی

 !نداشت را یزیچ نیهمچ آوردن زبان به تاب یحت ادیشه

 !باش صبور اما سخته منم یبرا سخته دونمیم. کن یصبور -

 :زد داد با  یتقر و کرد فوت رونیب دهانش از را گاریس ظیغل دود  ادیشه

 ! امیوحش گرگ هی هنوزم من شده عوض ظاهرم نینب -

 :گفت و شد بلند آرام. دیترس ادیشه حرف دتیجد و تحکم از ترانه

 !؟یزنیم بهم رو من یعروس  ...تو -



 و ها حرف هضم. کرد نگاه ترانه به فقط و شد بلند نداشت؛ نشستن توان تیعصبان فرط از که ادیشه

 :گفت قلبش مخالف ترانه. بزند یحرف یحت توانستینم بود؛ نیسنگ شیبرا کلمات

 جان تورو ادیشه! ترانه جان به عشقمون، به خودم، به دمیم قسمت پس... یدار دوستم دونمیم -

 ؟یزنیم بهم رو من یعروس تو اوصاف نیا با! ارین چکسیه سر ییبال ترانه

 :گفت و دیچک چشمش از یاشک قطره اریاخت یب ادیشه

 !نه -

 یبو و ادیشه ریگ هنوز دلش یپا اما گذاشت کوچه در را شیپا کی داد؛ باال را کرکره ترانه

 فکر از آن کی باشد؛ شده داریب خواب از انگار ادیشه. آمد رونیب مغازه از کامل! بود گارشیس

 قدم چند مغازه از وحشت با ترانه! کرد شکستن به وادار هارا شهیش تمام کشان عربده و آمد رونیب

 و قیعم یها خط. دیکشیم خط دستانش یرو شکسته یها شهیش با ادیشه یوقت. گرفت فاصله

 نیا کردیم حس ترانه. بود کرده پر را محل تمام شیصدا که دیکشیم داد چنان زخم هز با.  دلخراش

 مشت با  ادیشه!کندیم جادیا ادیشه ی مردانه یها دست تراز قیعم ییها زخم آن قلب یرو ضربات

 یرو را اشک برق فاصله همان از ترانه. زدیم عربده و دیکوبیم وارید به هیتک یها جام به

 کنار ی شهیش جام یوقت. بود ربوده آن از هم را دنشیکش نفس توان یحت و دیدیم اشمعشوقه صورت

 :دیکش داد توانش باتمام دیلرزیم ترس از که ییصدا با ترانه کرد؛ افتادن به شروع آرام آرام مغازه

 !کنه کمک یکی! کمک -

 که را ادیشه چشم یباال و دیپر باال آن از یا تکه و کرد برخورد مغازه آلود خون نیزم با شهیش جام

 شده جمع سرش پشت که یتیجمع به رو و دیکش غیج ترانه. دیبر زدیم ادیفر مفهوم یب همچنان

 :گفت ملتمسانه بودند

 !دیکن کمکش -

 یب شیپاها آمده؛ جود به قیعم یدگیبر چشمش یباال و جون یب ادیشه دید که برگشت مغازه سمت

. دیدو ادیشه سمت و زد کنار را تیجمع پاالن ایک. آمد فرود ابانیخ سرد آسفالت یرو و شد جان

 :آورد جا سر را ترانه هوش لیموبا زنگ برد؛ که را ادیشه نشیماش با اپاالنیک

 دنبالت؟ بفرستم رو اوشیس خونه؟ یرفت بابا ترانه سالم -

 :زد لب آرام و کرد اش دهیخراش و خشک یگلو ی روانه را دهانش آب ترانه

 !بفرست -

 :گفت و گذاشت ترانه شانه یرو به دست یمسن خانم. کرد قطع را تماس

 ؟یش بلند کنم کمکت یخوایم ؟یخوب دخترم؟ -

 سوال نیا کرد؛ را مادرش یهوا دلش خانوم نیا مهربان ی چهره دنید با و گرفت باال را سرش ترانه

 عاشقانه خواهرش گفت غزاله! نه شده؟ بهرام زن کراهت با نقدریا هم غزل ایآ آمد شیپ شیبرا

 :گفت و داد تکان ترانه یها چشم یجلو را دستش مسن زن! بود بهرام خواهان

 ؟یخوایم کمک مادر؟ یکنیم نگاه یچ به -



 کندیم درد شدت به شیزانو هردو که دیفهم تازه. شد بلند آرام و گذاشت زن دست در را دستش ترانه

 خانوم. شد جمع اشافهیق اشکهنه شلوار شدن پاره دنید با و انداخت نیپائ را سرش. دهید بیآس و

 :گفت و کرد رها را ترانه دست رهگذر

 !یکرد ادیز رو تچارهیب مادر کار یدقت یب نیا با آخ آخ -

. شست را شیزانو یها زخم و کرد عوض را شلوارش خانه؛ سمت افتاد راه حرف یب ترانه

 در نیریش ی صدا که دینکش یطول. گرفت را نیریش ی خانه ی شماره و برداشت را اشیگوش

 :دیچیپ یگوش

 بله؟ -

 :گفت و کرد نیف نیف ترانه

 .گفتم بهش نیریش الو؟ -

 :گفت داشت خبر ماجرا تمام از که نیریش

 خب؟ -

 :گفت و امدین نیپائ یاشک اما سوخت شیها چشم ترانه

 !کرد یزخم شهیش با دستاشو تمام -

 ا؟ -

 !احمقِ  منه ریتقص همش. شد یعصبان بستم روش به درهارو ی همه دید یوقت -

 .یندار یریتقص که تو نباش ناراحت -

 نه؟ ای خوبه ادیشه حال نیبب خونه اومد اگر ،ییجا یمارستانیب بردش بابات کنم فکر نیریش -

 .باشه -

 و بست را خانه در اوشیس دنید با. کرد سر را اشیروسر و کرد باز را در ترانه فونیآ یصدا با

 :گفت و برداشت شیهاچشم از را اشیدود نکیع اوشیس. نشست جلو. رفت نشیماش طرف

 !یشد کور ،یگرفت درد کمر حاال یش من زن یخواست تا ماس شانس نمیا ایب ؟یزد مژه گل -

 :گفت و داد تکان یسر شکند؛ینم را سکوتش ترانه دید که اوشیس

 !یشد اللم ایب -

 :گفت و کرد مکث گهید یکمی

 ؟یشد کرم نکنه -

 :گفت و گرفت نیماش یجلو ی شهیش از چشم ترانه

 .شهیم خوب بذارم خی سهیگر مال چکدوم؛یه -

 :گفت و زد استارت اوشیس



 شاسگول رمشون؟یبگ من تا زدن زار ،یزد زار تو که ینجوریهم دختر چندتا یدونیم تو چرا؟ -

 !تو نه کنم هیگر دیبا بدبخت من ستین تیحال خودت یاورد شانس

 :گفت دلخور و برگرداند یرو اوشیس از ترانه

 .باش مودب لطفا   -

 !بود اشیسالمت و ادیشه به ترانه حواس دنگ شیش اما زد؛مي حرف مدام اوشیس پاساژ به دنیرس تا

 دلواپس ترانه یول کردیم نگاه ها مغازه به اوشیس. شدند ادهیپ هردو و کرد پارک نگیپارک داخل

 :گفت و داد نشان را یفروش ریز لباس ی مغازه. نداشت قرار و آرام و بود ادیشه

 !کردم داشیپ آهان -

 :گفت و انداخت گل شیها لپ مغازه دنید با ترانه

 .میبخر االن ستین یازین -

 :گفت و رفت مغازه سمت مِصرانه اوشیس

 .گهید یش تحمل قابل دیبا یجوری هست؛ یازین اتفاقا   -

 اوشیس یها حرف از یدلخور یبرا ییجا که بود یدلواپس آنقدر دلش در و فشرد را مشتش ترانه

 داخل که برد هجوم و ستادهیا در یجلو اوشیس. کندینم دیخر و رودیم داخل گفت، خودش با. نبود

 :گفت و دیگز لب ترانه! شود مغازه

 .رمیم تنها -

 !امیمشتر من رم؛یگیم فیتخف امیب من -

 :دیپرس متعجب ترانه

 !؟یاومد نجایا قبال   -

 !بخرم کادو اومدم نکن، گرد من یبرا چشاتُ  -

                 ***** 

 (ادیشه)

 :گفت و شد بلند یصندل یرو از پاالن ایک اتاق، از دکتر آمدن رونیب با

 دکتر؟ یآقا -

 .کرد نگاه ایک به منتظر و ستادیا دکتر

 !راهه؟ به رو ادمیشه داش همراه من -

 :دیپرس نشد ایک یها حرف ی متوجه که دکتر

 د؟یهست ماریب کدوم همراه -

 .مهرداد ادِ یشه اد؛یشه -



 :گفت و داد تکان یسر ادیشه یادآوری از دکتر

 کی. بشه عوض روز هر بهتره  بستن باند براش. خورد ادیز هم هیبخ داشت؛ ادیز یزیر خون -

 قرص کی نشن یعفون ها زخم تا کنه مصرف ساعت شش هر نوشتم براش هم کیوتیبیآنت یسر

 .اندقیعم اریبس چون بخوره تونهیم داشت درد احساس که موقع هر کردم زیتجو هم فیضع مسکن

 :گفت و دیکش کچلش سر بر یدست ایک

 شه؟یم فیرد بخوره کیاتیب کیآنت... نیهم.. حاال -

 :گفت و کرد جابجا اشینیب یرو را نکشیع دکتر

 .اجازه با بهتره؛ حالشون االن بله! کیوتیبیآنت -

 و شد بلند تخت یرو از رو و رنگ یب ادیشه. رفت ییسرپا یها عمل اتاق داخل ایک رفت که دکتر

 :گفت و رفت در سمت اشجهیسرگ عالرغم

 .خونه برم من آژانس بزن زنگ هی -

 .ما خونه ایب یخوایم! شهیم نگران تننه که یبر رنگ نیا با -

 دنبالش ایک. شد خارج مارستانیب از ها هیبخ پول کردن حساب از بعد و رفت رونیب اتاق از ادیشه

 :گفت و رفت

 !که بود نوشته برات کیمانت کیآنت -

 :گفت و کرد جمع را صورتش دستش سوزش و درد از ادیشه

 ؟یاورد نیماش. خوامینم -

 :گفت و رفت اشیتصادف  کانیپ سمت  پاالن ایک

 .ایب آره -

 یبو نیماش اما شد سوار جلو! نبود گاریس از یخبر اما برد شلوارش بیج در را دستش درد با ادیشه

 :گفت ادیشه! بود یخون ییرپایز و بود گرفته خون

 همراهته؟ گاریس -

 شیدستها آوردن باال توان دستش درد از. داد ادیشه دست و آورد در را گارشیس پاکت داشبرد از ایک

 فندک رشیز. گذاشت ادیشه یها لب نیب یگاریس و کرد عوض صدا سرو با را دنده ایک. نداشت را

. زد یپ دریپ یها  پک گاریس به بار چند ادیشه. انداخت داشبرد یرو را فندک بعد و کرد روشن

 :گفت گرفته یصدا با. بردارد خشکش یها لب انیم از را گاریس کرد یسع

 .خونه برو مغازه دم برسون منُ  -

 :گفت و داد تکان سر ایک

 !؟یکرد پوره پاره رو خودت یزد چرا کهو؟ی شد یچ -

 :گفت و گرفت دم کباری. بردارد شیها انگشت نیب از را گاریس تا شد خم ادیشه



 .عقد سفره سر نهیبش قراره... خوادینم اون... خوادیم -

 شتریب شیدستها درد و شد نیسنگ شیها نفس. کرد حس قلبش در را آتش یها گرنازه درون از باز

 !شد

 !مشیآریم باهم عقد سفره با میریم یمشت نباشه غمت -

 :گفت و داد قورت را بغضش ادیشه

 .خونه برم خوامیم ندارم حال اپاالنیک برو تند -

 خون! خون و بود خورده شهیش شد؛ که مغازه داخل. بود ساکت مغازه تا ایک که بود یجد لحنش انقدر

! کند هیگر خواستیم دلش چقدر. بود پوشانده را مغازه کف ها نهیآ و ها شهیش و  شده لخته یها

 را دخل. بود بسته را شیگلو راه سنگ قلوه مانند بغضش حاال اما بود برده ادی از بود سالها که یکار

 در شد؛ که آژانس سوار. زد قفل را مغازه در و گرفت آژانس کی ایک کمک با و گذاشت بشیج داخل

 بود؛ بایز آنقدر مدرسه ی ساده لباس با  که ترانه. کرد آغاز را زدن پا و دست مشئومش افکار باتالق

 با کرد الیخ ادیشه اما. شد ریسراز باالخره اشکش سمج ی دانه تصورش با یحت  ...عروس لباس در

 خشمش و حرص نیا یگرید جور تا بود نداده قسمش ترانه کاش! ختیر هم غرورش اشکش، ختنیر

 کند؟ یزندگ چطور بدهد؟ ادامه بتواند موضوع نیا با چطور کردیم فکر خودش با. کردیم یخال را

 ترانه یعمو پسر و ماند زنده اگر! ماند؟یم زنده اصال   شود؟یم باز دنیخند یبرا لبانش بعد به نیا از

 :شد دهیکش رونیب فکر از راننده یصدا با! بدهد؟ چه را اشمردانه رتیغ جواب نکشت را

 .میدیرس -

 جانش در سرما سوز. فشرد زنگ یرو را دستش مالحظه با. شد ادهیپ و کرد حساب را هیکرا ادیشه

 و ییتنها برد گمان ادیشه نیهم یبرا باشد سرد نقدریا دینبا نیفرورد اواخر یهوا بود؛ نفوذکرده

 ازش یعمر ادیشه که ییها زیچ آورندیم ارمغان به را بودن فیضع و بودن ییسرما یدلشکستگ

 یگاریس پاکت از یگاریس رفتند؛ شمال به الیو دیخر یبرا پدرش و مادر که بابت نیا از! بود یفرار

 و کرد نگاه ادیشه به وحشت با شهرام در شدن باز محض به. زد آتش زور به را  بود داده ایک که

 :گفت

 شده؟ یچ -

 :گفت یرلبیز. شد خانه داخل و زد کنار را برادرش ادیشه

 .موندمینم زنده داشتم رتیغ -

 از ده،یپر رنگ رفته، گود چشمان: دید یکفش جا کنار یقد ی نهیآ در را خودش شد؛ که یرائیپذ وارد

 هم راستش یابرو یباال داشتند، خون یقرمز از ییها رگه که ییها یچیپ باند شیهادست مچ تا آرنج

 بود او عاشق ترانه اگر باز کرد فکر خودش با! بود ترانه دردناک یها حرف ادآوری یکوچک پانسمان

 اوضاع است ناالن و انیگر اشیزورک ازدواج از که حاال اما گرفتیم آرام ادیشه روح یکم دیشا

 !شودیم  بدتر بدتراند

               ***** 

 (ترانه)



 دراز تختش یرو عادت طبق پدرش. گذاشت شانخانه اتاق تنها کنار را دیخر بزرگ یها سهیک

 نیا در هرگز که ییجا. نشست پدرش تخت کنار و درآورد را مانتواش و یروسر ترانه. بود دهیکش

 :گفت و چرخاند ترانه طرف را سرش بهرام! بود ننشسته سال چند

 ؟یدار یکار من با -

 ترانه. بود گرفته را یدلواپس یجا وجدان عذاب امده؛ین جا حالش ادیشه بود گفته نیریش یوقت از

 :گفت آرام و زد پلک بار نیچند

 بابا؟ -

 :گفت دیلرزیم بغض از که ییصدا با ترانه و داد تکان را سرش بهرام

 ینیبب یکرد فکر شم؟یم بزرگ من یکردیم رو فکرش چیه یکرد من با کارو نیا که موقع اون -

 که یپسر دیبا چرا ینکرد حس ؟یداشت خبر ازدواج موقع دختر کی یها حق از چیه دارم؟ هم قلب

 صبح فردا بشم؟ عاشق ممکنِ  یروز هی یکرد فکر! قنداقه؟ تو که بشه یدختر شوهر سالشه شونزده

 از رو یینها ی بله پدر ی اجازه بعد چرا دینرس فکرتون به بابا محضر؛ بعد و شگاهیآزما میریم

 رن؟یگیم دختر

 :داد ادامه کردیم لیتبد جگرسوز کلمات به را دشیام نیآخر که یحال در کنان هق هق ترانه

 ربط یب ازدواج نیا شر از ببوسم دستاتُ  کنم؟یم التماس بگم بابا؟ یهست پشتم عقد سر نه بگم -

  بابا؟ یگذریم

 :گفت و دیکش دخترک سر بر یا نوازشگونه دست بهرام

 پس خوامیم رو تیخوشبخت پدرتم من! میکرد امضا رو خودمون ییرو چشمُ  یب سند یبگ نه اگر -

 .شیآزما دیبر دیبا صبح بخواب برو. کن اعتماد بهم

 .شد خوابش رخت یراه و شد بلند رمق یب و خسته کوبد؛یم هونگ در آب کردیم حس که ترانه

 :گفت و آمد رونیب آشپزخانه از پدرش. شد داریب خواب از فونیآ یصدا با

 .اوِش یس حتما   -

 سمت! سوزاندیم را شیها چشم یخوابالودگ هنوز بود؛ برده خوابش صبح کینزد تازه که ترانه

 اتاق از صورتش شستن یبرا و بست یسرسر هم را شیموها د،یپوش یدست دم لباس و رفت اتاقش

 یخداحافظ بهرام از و شست را صورتش. بود امدهین داخل اوشیس تصورش خالف بر. رفت رونیب

 به اوشیس نکهیا از ترانه. کرد حرکت شگاهیآزما سمت اوشیس و نشست جلو انزجار حالت با. کرد

 اون داخل یوقت از که چرا. بود یراض و خوشحال اریبس مانده، ساکت اشیخوابالودگ ی لهیوس

 اوشیس یبرا که ییها زیچ. بود شده تیاذ اوشیس بودن حیوق و ییایح یب از ترانه بودند رفته مغازه

 خرجش یادیز دقت و کرد پارک را نیماش کالفه اوشیس! کردیم زده خجالت را ترانه بود یعاد

 ها آن دنید محض به. بود دنیکش یط مشغول مستخدم شدند؛ شگاهیآزما داخل اوشیس و ترانه. نکرد

 :گفت و دیکش دست کارش از

 .لهیتعط -

 :گفت و کرد یفیظر اخم اوشیس



 .بهمون دادن نوبت میگرفت تماس روزید ما ست؟ین شگاهیآزما نجایا مگه -

 .شهینم درست یادار وقت تا گهیم هم رکارشیتعم شد خراب دستگاه صبح اول یول پسرم هست -

 :گفت و انداخت باال شانه اوشیس

 .پس گهید شگاهیآزما هی میبر دیبا -

 :گفت و برد فرو کف و آب تشت در را چرکش یط خدمتکار

 .دیندار یقبل وقت اخه د؛یبتون نکنم فکر امروز -

 :گفت و دیکش یراحت نفس ترانه

 .فردا یبرا میریگیم وقت امروز خب ستین یاعجله -

 ترانه. برگشتند خانه به گرید شگاهیآزما در گرفتن وقت از بعد و کرد موافقت ترانه با هم اوشیس

 :گفت و آمد رونیب خواب اتاق از پدرش. کرد سالم بلند و شد خانه داخل

 کو؟ دامادم خانوم؛ عروس ماهت یرو به سالم -

 :گفت و کرد باز را اشیروسر ی گره ترانه

 .فردا یبرا افتاد داشت مشکل شگاهیآزما -

 :گفت و کرد نگاهش مشکوک بهرام

 !؟یختینر کرم که تو -

 :گفت و رفت اتاق سمت ترانه

 .نبود نیا االن اوضاعم بودم بلد ختنیر کرم اگر من -

 ی صدقه قربون تا بود نزده زنگ ادیشه صبح امروز. زد زل اشیگوش به و نشست تخت یرو

 :کرد زمزمه و دیکش یآه! برود ترانه ی گرفته یصدا

 امدین ستونیب از شهیت یصدا امشب -

 باشد رفته فرهاد ن،یریش خواب به دیشا

 (یجیاله نیحز)

 یجسم حال دهد نشان دگانشید به خواستیم. دیدیم را ادیشه اوشیس به تعهدش از قبل شدیم کاش

 رونیب اتاق از و کرد سر را اشیروسر! ردیگ آرام قرارش یب دل و روح بلکه است خوب ادیشه

 :گفت و فشرد دستش در را آب وانیل بهرام. شد شیها کفش دنیپوش مشغول. رفت

 کجا؟ -

 :گفت و گرفت را در ی رهیدستگ ترانه

 .دوستم نیریش ی خونه برم بعدش دیشا. کنم دیخر کمی رمیم -

 خب؟! چشم کالم، کی فقط کن گوش رو اوشیس حرف عقد بعد یول برو رو امروز ترانه -



 و دیگز را لبش. شد پاره دلش بند دید که را مغازه نیپائ ی کرکره. رفت و داد تکان سر تند تند ترانه

 :گفت ترانه. بود یدست جارو کردن درست مشغول یدار سن مرد. رفت یکنار ی مغازه سمت

 آقا؟ دیببخش -

 :داد ادامه ترانه و کرد بلند را سرش مرد ریپ

 ...یبر شهیش مغازه نیا -

 :گفت و دیدو ترانه حرف در مرد ریپ

 .کنه باز رو مغازه دمیند گهید کرد خورد هارو شهیش که شبید از -

 سمت عیسر نرفته؛ مدرسه امروز و بود سرماخورده نیریش آمد ادشی. آمد رونیب و کرد تشکر ترانه

 آشفته یقدر به اما داد؛یم نشان را صبح نُه ساعت اشیگوش ساعت. کرد کج را راهش ایک ی خانه

 مقصودش فقط بد؟ ای است خوب نیریش ی خانه در رفتن صبح وقت نیا دادینم صیتشخ که بود

 :گفت و کرد باز را در یال سوسن. ماند منتظر و زد زنگ بار دو. بود ادیشه حال دنیفهم

 !یاومد اشتباه تره اونور راه چهار هی یپز کله -

 :گفت و دیگز را لبش ترانه

 .شدمینم مزاحم نبود واجب کار خانوم؛ سوسن شرمنده -

 شما؟ -

 هستش؟. نمیریش دخترتون، دوست من -

 .مدرسه نفرستادمش بود ناخوش نمور هی آره -

 :آمد نیریش که دینکش یطول. رفت داخل و گفت را نیا

 ؟یچطور ترانه سالم -

 :گفت و کند را لبش پوست ترانه

 .نیریش کنمیم سکته دارم من نرفته مغازه ادیشه -

 :گفت و گذاشت دهانش داخل را کوچکش ی لقمه نیریش

 بوده؟ رفته ازش خون چقدر یدونیم خب، داره حق -

 .ارهیب خودش سر یتر یجد یبال ترسمیم من دش؛ید بشه بگو یراه هی نگرانم یلیخ من نیریش -

  نیریش

 :گفت و کرد فکر یکم

 .یداشت رو عشقش اقتیل کن ثابت بهش دنش،ید برو خب -

 :گفت و کرد زیر را شیهاچشم امد،ین بدش نیریش شنهادیپ از که ترانه

 ؟یچ مادرش و پدر -



 .نشیبب ادیب بزن زنگ بهش کوچه سر یریم که، شونخونه برو نگفتم من ترانه؟ -

 .ستمین بلد رو شونمحل و کوچه که من یول هیخوب فکر آره -

 .یریگیم ازش یریم که نداره آژانس شتریب دونهی محل نیا خونه رفته آژانس با گفت بابام شبید -

 :گفت و دیبوس محکم رو نیریش ی گونه ترانه

 !میبر بپوش برو نیآفر -

 :گفت متعجب و کرد درشت را شیها چشم نیریش

 !میش خالص کال   ببر منُ  یجهاز سر ام؟یب کجا من! من؟ -

 :گفت و دیخند نیریش حرف به یمدت از بعد ترانه

 .ریبگ آدرس بزن حرف هیآژانس با یدار زبون و سر تو نیریش میبر بپوش برو -

 :گفت و داد سرتکان ناچار به نیریش

 . امیب لباسامُ  کنم عوض صبرکن -

. آمد نیریش تا ماند منتظر یکم مدت. زدیم ضربه نیزم یرو پا با و داد هیتک در کنار وارید به ترانه

 رو نیریش. آمدیم پشتش هم ترانه و رفت داخل نیریش. رفتن آژانس سمت هم دست در دست هردو

 :گفت آژانس رزوشن به

 .داشتم سوال هی. دینباش خسته سالم -

 :گفت و گذاشت شیجلو یچوب زیم یرو را آرنجش هردو سال انیم مرد

 د؟یبفرمائ -

 ما رسوندن؛ رو مهرداد یآقا هاتون راننده از یکی عصر شیش و پنج ساعت یها طرف شبید -

 .میخوایم رو مهرداد یآقا آدرس

 :گفت و خاراند را اشچانه مرد

 ؟یآقا -

 :گفت دلواپس ترانه

 .ابونیخ آخر بر شهیش همون مهرداد ادِ یشه -

 .بذارم همه اریاخت در رو شونیا یشخص اطالعات تونمینم من خانوما متاسفم -

 :گفت و رفت جلو یکم نیریش

 .میرسونینم یآزار شونیا به ما دیکن باور. میشد شما مزاحم که یِ مهم موضوع -

 :گفت و داد هیتک چرخدارش یصندل به مرد

 .باشه کار در یشخص خصومت دیشا فرستاده؟ شماهارو یک دونمیم چه من یول نه شما -



 :زد لب بود گرفته بغضش یدیناام از ترانه

 .نیریش میبر ایب -

 :گفت یعصب ترانه آمدند، رونیب که آژانس از

 کنم؟ کار یچ حاال -

 :گفت و گرفت شیپ را میمستق راه نیریش

 !نمیبیم ییزایچ هی دارم دور از! صبر -

 :گفت و زد یتلخند شیها اشک وجود با داد، باال را مغازه ی کرکره که یپسر دنید با ترانه

 ؟یعنی هیک -

 :گفت و گرفت را دستش نیریش

 !خب؟ ه؟یک یبفهم که یجور آهسته نشو؛ رد مغازه جلو از تند -

 :گفت و دیکش یقیعم نفس ترانه

 .باشه -

 را حافظ کتاب زیم یرو از! بود شهرام. شد رد مغازه یجلو از بود گفته نیریش که یشکل همان با

 :رساند را خودش عیسر نیریش و ستادیا مغازه کنار ینینش عقب در ترانه. برداشت

 ه؟یک -

 .دمشید ادیشه شیپ بار چند شهرامِ  -

 مطمئن؟ -

 .ادیشه شیپ رهیم قطعا   برداشت رو حافظ وانید. خودشه آره، -

 :گفت و دیکش را دستش نیریش

 !نشده رید تا بدو پس -

 :گفت کند خالص نیریش دست از را دستش کردیم یسع که یحال در ترانه

 کجا؟ -

 .ایب فقط سیه -

 جوان پسر به رو نیریش و شدند سوار عقب هردو. گرفت نیماش کی و رفت آژانس داخل نیریش

 :گفت

 ؟یشناسیم پاالنم؛ ایک دختر من -

 :گفت و داد قورت دهیترس را دهانش آب پسرک

 .یآبج بله -



 !کن بشیتعق رونیب آدیم مغازه از پسره هی بُر؛ شهیش ادیشه ی مغازه کنار برو. خوبه -

 :گفت نشنود راننده که یطور و گرفت نیریش از یآروم شگونین ترانه

 ؟یکرد یمعرف رو خودت چرا -

 :گفت یآهستگ به ترانه مثل هم نیریش

 !بذاره کج پاشو دینبا بفهمه بهتره میبر رو یطوالن راه قراره چون -

 .کنم جبران تیعروس دوارمیام ازت ممنونم واقعا   نیریش -

 !رهیبگ منُ  کنه جرئت یکس پاالن ایک مثل یپدر وجود با نکنم گمان -

 :کرد اشاره شهرام موتور به و کرد قطع را صحبتشان راننده

 ؟یآبج یگفت رو نیا -

 :گفت عیسر ترانه

 .نهیهم بله -

 :گفت و آورد رونیب را یزیناچمبلغ فشیک از ترانه. بود شهرام موتور بیتعق مشغول نیماش

 .میرفتیم اتوبوس با دادیم آدرس مرده کاش شه؟یم چقدر حاال -

 :گفت و دیخند نیریش

 !ازت رمیگینم رو پولش نباش نگران -

 ؟یبد دیبا یچ یبرا تو -

 .تیعروس یکادو -

 :گفت و دیکش یآه ترانه

 !یبدبخت نه دنیم کادو یشاد یبرا -

 .شیپ شیپ تولدت یکادو پس -

 :گفت و ستادیا شهرام موتور از فاصله با جوان پسر. شد تموم باالخره آمده کش راه

 د؟یشیم ادهیپ -

 به ترانه. شدند ادهیپ هردو و داد را هیکرا انداخت، دیکل ییالیو ی خانه در شهرام دید که نیریش

 :گفت و کرد نگاه اطراف

 .دوره ما ی خونه از چقدر -

 :گفت و دیکش کوچه داخل به یسرک نیریش

 !ِزمنیعز شهره باال نجایا -

 کنم؟ کار یچ دیبا حاال -



 .بزن زنگ بهش بردار رو یگوش -

 زنگ یادیز تعداد از بعد. ماند منتظر و گرفت را ادیشه خانه ی شماره لرزانش یها دست با ترانه

 :دینال ترانه. زد اشغال بوق خوردن

 .نمشیبب دیبا من افتاد؛ روز اون به من خاطر به اون. دارهینم بر -

 .بزن زنگ گهید کباری -

 .بود ممتد یها بوق به دادن گوش مشغول دیام نا و گرفت تماس دوم بار یبرا ترانه

 الو؟ -

 :گفت دستپاچه ترانه شهرام یصدا دنیشن با

 هست؟ ادیشه سالم، -

 شما؟ بله، هست -

 بزنم؟ حرف باهاش شهیم. امترانه... من -

 .دارنگه رو یگوش -

 :کرد قرار یب را دخترک ی چارهیب دل ادیشه آرامِ  و گرفته یصدا یکوتاه مدت گذشت از بعد

 الو؟ -

 !نمت؟یبب یآیم تونمسرکوچه االن من بهتره؟ حالت... سالم -

 :گفت بار چند نیهم یبرا کرد تیاذ را ترانه سکوت

 الو؟ -

 :گفت نیریش به رو

 .شد قطع کنم فکر -

 :کرد عوض را نظرش ادیشه یصدا

 !تو ایب -

 :گفت و فشرد را نیریش دست ترانه

 .رونیب ایب تو -

 .بزن یدار یحرف اگر ایب میاخونه فقط شهرام و من -

 :گفت آرام و کرد نگاه نیریش به مردد ترانه

 .کن باز درو -

 :گفت متعجب نیریش. کرد قطع را تماس بعد و

 !کنه؟ باز درو -



 ترانه به را خودش دو حالت با نیریش. داشتیم بر قدم لرزان یها دست و قراریب قلب با ترانه

 :گفت و رساند

 اره؟یب سرت ییبال اگر ؟یکرد فکر بعدش به تو؟ یبر یخوایم -

 :گفت و ستادیا ترانه

 !یبلد یخوب یرزم حرکات ا؛یب باهام تو -

 .رسهینم که مرد تا دو به زورم یول بلدم -

 تا یقشنگ ی جاده درختان. دیکش داخل را نیریش سرش پشت تو رفت و داد هل را بزرگ در ترانه

 ترانه و نیریش ی متوجه که بود کباب زدن باد مشغول شهرام ساختمان کینزد. بودند ساخته ساختمان

 :گفت و زد لبخند. شد

 .اتاقشه تو ادیشه. نیاومد خوش سالم -

 :گفت نشود شهرام که یجور آرام،. و داد هیتک درخت ی تنه به نیریش

 !بزن غیج رو اسمم کرد دتیتهد یخطر اگر باش در کینزد تو برو -

 :گفت  شهرام. رفت ساختمان طرف مصمم ترانه

 .گرگِ  پوستر هی درش یرو اِد؛یشه اتاقِ  وسط در دوم طبقه -

 در به هرچه رفت ها پله طرف! شد صفا با اما مجلل ی خانه داخل و کرد باز را یورود در ترانه

. زد در به ضربه چند و داد قورت را دهانش آب. آمدیم تر نیپائ بدنش یدما شد،یم تر کینزد اتاق

 وجود به را یظیغل مه گاریس دود. شد اتاق داخل و دیکش نیپائ را رهیدستگ دیشن که را ادیشه یصدا

 ی پنجره و شد بلند تختش یرو از آرام ادیشه. انداخت سرفه به را ترانه اتاق بد یهوا. بود آورده

 در قدم چند ترانه. نشست تختش یرو دومرتبه و آورد نییپا را ونشیزیتلو یصدا کرد؛ باز را اتاقش

 :گفت و رفت شیپ اتاق

 ...سالم -

 :گفت بود زده زل ترانه چشمان در کاوشگرانه که یحال در و زد هیتک تخت تاج به ادیشه

 .سالم -

 هیبخ! بود هیبخ از پر و کبود و متورم ادیشه یها دست خورد؛ سر شیها دست یرو ترانه چشمان

 تخت ی لبه یرو ناخودآگاه و ختیر فرو یزیچ قلبش درون. قشیعم یعمود یها زخم یرو ییها

 :زد لب و نشست

 کنه؟یم درد یلیخ -

 .خوردینم بهم خودم از حالم یبود نبسته قسمت با رو پام و دست اگر -

 :گفت و انداخت نییپا را سرش ترانه

 !کنهیم درد پس -



 یمرد و زن. کرد جلب ادیشه تخت نییپا ونیزیتلو به را ترانه ی توجه ینوازروح آهنگ یصدا

 . شد ریسراز ترانه یها اشک اما نبود یدلخراش ی صحنه. تاختندیم اسب بر سوار

 !دیجنگ عشقش یخواهخون یبرا که یمرد شده؛ درست خیتار اساس بر. دله شجاع اسمش -

 :گفت و کرد پاک لرزانش و سرد یها دست پشت با را شیها اشک ترانه

 باهم و میمردیم باهم هم کنار درخت تا دو! درخت تا دو ای م،یبود لمیف هی کاراکتر... تو و من کاش -

 چکسیه کاش. میکردیم خورد بر بهم دانشگاه تو که میبود یمعمول آدم تا دو کاش! میشدیم سبز

 !نبود من متنظر

 بودنم لیزل یاومد حاال. باشم رتیغ یب یخواست ازم و یگفت بهم خودت نُ یا یا گهید مرد هی زن تو -

 ؟ینیبب رو

 . بزند آتش را گارشیس توانست تا شد جمع درد از صورتش ادیشه

 ببرمت؟ یذارینم چرا ؛ینباش کهیمرت اون زن یباش درخت یحاضر تو -

 :گفت و نشود بلند هقش هق یصدا تا گرفت را دهانش یجلو ترانه

 .هستم قسمم سر من -

 :گفت یبلند یصدا با و شد ترانه ی زده اشک چشمان مسحور ادیشه

 و ارمیب جلو دستمُ  میقد مثل خوادیم دلت بابات؟ دختر یاومد یچ دنبال ونیگر یچشما نیا با پس -

 !زنمینم یکس ناموس به دست من یاومد اشتباه نه کنم؟ پاک اشکاتو بخوام

 :گفت ادیشه درهم یها اخم و مات چشمان جواب در آرام ترانه

 .تو سمت کشوندمیم یه و کردیم بهونه رو ینگران دلم چون اومدم! اومدم دلم دنبال -

 :گفت و زد گارشیس به یطوالن پک ادیشه

 .کن نگاه ماه به گرفت بهانه دلت اگر بعد به نیا از -

 ادامه و دیچک شیها گونه یرو و آمد جلو کردنش رسوا و دنیچک ی آستانه در یسمج اشک قطره

 :داد

 ماه با زدن حرف کردیم آرومم که یزیچ تنها یگرفتینم لمیتحو که اوال اون. بزن بهش رو حرفات -

 !بود

 ادیشه! بود زده زل ادیشه یها چشم به یدلتنگ یطوالن انیسال یبرا و ختیریم اشک فقط ترانه

 :داد ادامه اشگرفته یصدا با و تکاند گاریس از مملو یگاریجاس در را گارشیس خاکستر

 به شرفم من نه بذار برو ؛یکن نگاهم ینجوریا تو و نمیبش ندارم توان نیا شترازیب! برو ترانه برو -

 ...نه بره باد

 :گفت عاجزانه و خورد ُسر ترانه ی شده خشک لبان یرو نگاهش

 !برو -



 ای. کند نگاه ادیشه یعصب  یها زدن پک به و ندیبش همانجا ابد تا خواستیم دلش چقدر ترانه و

 و جان یب یها لب یرو را ارشی دار تب نگاه آن اندازه چه به و! ببوسد را شیها زخم یرو نکهیا

 :ستدیبا بتواند تا شد یتلنگر ادیشه ی گرفته یصدا! بود یستودن شیبرا روحش

 ...بدم ینیتضم تونمینم لحظه نیا از -

 لیم عالرغم. کرد زمزمه را" یخداحافظ"  ی کلمه آرام و شد دور ادیشه از عقب عقب ترانه

 دادیم گواه دلش ست؟یک به مطعلق دگر دانستینم هم خودش. کردیم یط هارا پله اشیباطن

 اسم ینیسنگ توانستیم چطور است؛ رممکنیغ کوتاه و ناب یروزها آن و ادیشه کردن فراموش

 !کند؟ تحمل اششناسنامه در را یگرید

                  ***** 

 ؟یکرد فیکث نجارویا نقدریا هفته کی نیا تو -

 :گفت و انداخت مبل یرو را متشیق گران کت اوشیس

 گرفتم؟یم اجازه تو از دیبا -

 را نوشابه در و شد خم. رفت شیپا ریز یسخت جسم و رفت شیپ خانه در قدم چند کراهت با ترانه

 اوشیس با شدن تنها از. انداخت بود شده خشک سس و پسیچ خرده از مملو که وسط زیم یرو

 اتاق طرف اکراه با! نکند دایپ را ضعفش نقطه اوشیس تا اردین شیرو به خواستیم اما بود دهیترس

 و لباس نیا شر از و تو برود تواندیم ندیبب تا کردیم چک را تیوضع داشت اتاق در یال از و رفت

 نگاهش در یال که دید را ترانه و برداشت کشو از را را مسواکش اوشیس شود؟ راحت ییکذا شیآرا

 :گفت و زد پوزخند کند؛یم

 !یت یت تو ایب -

 زیم و نهیآ کمد، نفره، دو تخت: داشت را باشد داشته خواب اتاق دیبا که زیچ همه. شد اتاق وارد ترانه

 شیآرا آن با رنگش یآب چشمان. برداشت را سرش یرو گل ی حلقه ستاد؛یا نهیآ یجلو ترانه. شیآرا

 ی ساده رهنیپ و بست را اتاق در! نه شاد، اما بود شده یخواستن و جذاب شگریآرا ی ماهرانه و ظیغل

 هول باعث و کرد باز را در هوا یب اوشیس. کرد عوض دهیپوش با  یتقر و یراحت لباس با را دشیسف

 :گفت و کرد خشک را دهانش دور حوله با اوشیس. شد ترانه شدن

 !ها مونهیعروس شب سرمون ریخ ؟یدیپوش هیلباس چه نیا ؟یدیترس -

 :گفت و شد رنگش دیسف ی راسته و یماکس لباس کردن زانیآو مشغول ترانه

 بترسم؟ ازت دیبا یچ یبرا -

 شدن حلقه حس با! کند زانیآو یلباس چوب یرو را لباس توانستینم شیها دست لرزش وجود با

 و فشرد هم یرو را شیها چشم. شد حبس نهیس در نفسش گرفته برق کمرش دور اوشیس یها دست

 :گفت دهیبر نفس آمدیم چاه ته از که ییصدا با

 .عقب... برو -

 :داد غلغلک را گوشش اوشیس آرام یصدا



 .کنمینم تتیاذ نترس؛ -

 لبان از یابوسه تا شد باعث اشزهیغر ی ساعقه برگرداند؛ خودش سمت را ترانه حرفش ی ادامه در

 را شیموها یرو اوشیس. کردیم تقال شدن رها یبرا قفس در یا پرنده مانند ترانه! دیبُربا ترانه

 :کرد زمزمه و کرد نوازش

 !یبترس ستین یازین بلدم خوب رو کارم من -

 اوشیس. دوخت شرتشیت ی قهی به و گرفت وشیس یها چشم مخوف شب از را شیهاچشم ترانه

 :گفت و فشرد ترانه کمر یرو را دستش

 .ارمیب برات آب وانیل هی تخت یرو نیبش -

 رفته تنش کردیم حس و بود شده قفل مغزش. نشست تخت ی لبه داشت؛ یخفگ احساس که ترانه

 ترانه کنار. شد اتاق داخل دستش در قرص و آب پراز یبلور وانیل با اوشیس! شودیم گرم رفته

 :گفت و  نشست

 !یبخور رو قرص نیا دیبا -

 :گفت و کرد نگاه اوشیس رنگ یمشک یها چشم به ینگران با ترانه

 .یکن انتخاب یا گهید راه بهتره یبکش منُ  یخوایم اگر -

 :گفت و دیخند اوشیس

 بکشم؟ رو تو من دیبا یچ یبرا وونهید -

 ه؟یچ یبرا قرص نیا پس -

 !مینش دار بچه نکهیا یبرا -

 :گفت و برد جلوتر را آب و قرص اوشیس. انداخت نییپا را سرش و دیگز لب نیشرمگ ترانه

 !ندارم طاقت گهید من گه؛ید بخور ایب -

 .داد قورتش آب جرعه نیچند با و گذاشت زبانش یرو را قرص ترانه

 در زده خجالت شبید اتفاقات یادآوری از. کرد باز را شیها چشم دیشد ضعف و کمرش دنیکش ریت با

 که یزیچ بود؛ شده دهیکش رونیب اشدخترانه یایرو از حاال. دیپوش را شیها لباس هیثان از یکسر

! عشق نه و بود جبر حالش تمام چون بود باخته! بود باخته را کردیم انتیص ازش سال نیچند

 نکرده یزنانگ یایدن به  بدرقه اورا عالقه یرو از هرگز اوشیس چون دانستیم بازنده را خودش

 اتاق از شدیم چرخانده قفل در که دیکل یصدا با. دادیم آزار را ترانه که بود مطلق هوس نیا! بود

 ناهار شلوغ زیم یرو را مصرف کباری ی استوانه ظرف یورزش پیت با اوشیس. رفت رونیب

 :گفت و گذاشت یخور

 چطوره؟ حالت یتیت سالم -

 :گفت و کرد یباز شیموها نوک با کند؛ نگاه اوشیس یها چشم در توانستینم ترنه

 !خوبم -



 کند نگاه او به کرد وادارش و داد قرار ترانه ی چانه ریز را اشاشاره انگشت و شد کشینزد اوشیس

 :گفت و

 یبد کار کنار؛ یبذار رو خجالت که یشرط به شهیم بهترم حالت گرفتم یمقو ی صبحانه ایب -

 .یندازیم نییپا رو سرت که ینکرد

 اوشیس. خورد صبحانه از قاشق چند. نشست اوشیس یرو به رو و شست را صورتش و دست ترانه

 :گفت و کند نان یا تکه

 !برد خوابت بغلم تو ملوس یها گربه بچه نیع بزنم حرف اومدم تا شبید -

 مثل یخجالت دختر یبرا اوشیس یها حرف بار. کرد سرفه هم سر پشت و دیپر ترانه یگلو در لقمه

 !بود نیسنگ یلیخ ترانه

 . دمید ادیز زایچ نجوریا از من! نبوده که اولم بار نکش خجالت من از -

 :گفت و گرفت کمک اوشیس یقبل حرف از بحث کردن عوض یبرا ترانه

 .بزن رو حرفات االن خب -

 من. افتاده که یِ اتفاق ؟یفهمیم رو منظورم کن؛ یزندگ لحظه تو بگم بهت خواستمیم اول نیبب. یاک -

 هی یوحش نه وید نه غولم نه من. میکنیم استفاده خودمون نفع به طیشرا نیا از میباش عاقل اگر تو و

 رو شیزندگ داره دوست که هرطور یهرک. کنمینم تتیاذ منم یبترس من از ستین الزم پس آدمم

 تنها. بگذرونم خوش دیبا جوونم هنوز من رو هام عالقه منم کن دنبال رو هات عالقه تو کنه؛یم

 !نیهم فقط منه کردنِ  نیتمک ازت انتظارم

 :داد ادامه و داد هل ترانه سمت را زیم یرو قرص ی جعبه

 .بخور ازش حتما   سهیشبید قرص نیا از -

 :گفت و کرد تر را لبش ترانه

 مدرسه؟ برم تونمیم پس -

 !نه عتا  یطب شهره شمال نجایا شهره؛ جنوب تو ی مدرسه -

 .داره حتما   داره مدرسه نجایا -

 :گفت و داد قورت را دهانش اتیمحتو اوشیس

 . بده انجام خونه تو یدار دوست که ییکارها یبر رونیب خونه از خوامینم که گفتم گهید الیخیب -

 زند؟یم اوشیس به یبیآس چه رفتنش رونیب دانستینم. نداد یجواب و رفت اتاق سمت محزون ترانه

 حمام به و کند تحمل را خودش توانستینم گرید! باشد؟ مدرسه مخالف اوشیس که شدیم باعث یچ

 را بود کشو در که یینو و مرتب لباس. آورد جا را حالش گرم آب دوش. رفت خواب اتاق ی گوشه

 را ییرایپذ ف،یکث ظرف خلوارها شستن از بعد. کند مرتب را خانه که کرد جذب را عزمش و دیپوش

 شروع مخصوص دستمال و شور شهیش سپس. یحاضر یغذاها و یخوراک انواع آشغال از کرد جمع

 اما بودند؛ یخستگ از یجد ییها اخطار درد کمر و جهیسرگ. دنیکش جارو بعد و یریگ گرد به کرد



 درد کمر از و نشست یراحت مبل یرو! انداخت برق را خانه یها جا همه و نبود بردار دست ترانه

 :گفت و نشست ترانه کنار بود مشغول اشیگوش با مدت نیا تمام که اوشیس. کرد جمع را صورتش

 .یکن استراحت دیبا امروز الاقل یتیت یبد خرج به وسواس نقدریا دینبا -

 :گفت و کرد بسته و باز را شیها پلک ترانه

 .خوبم من -

 ه؟یچ تعالقه ینگفت -

 .دارم دوست یلیخ هم شعر خوندن. کردم ینقاش باهاش کباری قلم؛ اهیس با کردن ینقاش -

 :گفت و دیپر باال اوشیس یها ابرو

 ینقاش باهاش شهیم که یهرچ هست کشو تو که یپول با یتونیم یول. آرمینم در سر چکدومیه از -

 !یبخر رو کرد

 :گفت بود، مشهود شیصدا در که یذوق با ترانه

 واقعا ؟ -

 .کنهیم رو شیزندگ راحت ما از کدوم هر گفتم صبح منکه -

 :وگفت شد بلند ترانه

 برم؟ االن تونمیم -

 :گفت و کرد روشن را سالن نییپا بزرگ ونیزیتلو اوشیس

 .نجایهم برگردونت بگو بعد کن دیخر یخوایم هرجا ریبگ آژانس ؛یشیم گم ینجوریا -

 خانه از و دیپوش لباس سرعت نیباالتر با بود؛ کرده دایپ ینور روزنه ها یکیتار انیم که ترانه

 :گفت و نشست نیماش عقب. رفت رونیب

 .دیخر ینقاش یاحرفه لوازم بشه که جای سمت دیبر اول -

. خورد زنگ اشیگوش که بود نشده دور خانه از ادیز. افتاد راه و کرد زمزمه یآرام چشم راننده

 :کرد وصل را تماس دیترد با. شناختینم را شماره ترانه اما بود ثابت ی شماره

 الو؟ -

 .بخر هم ناهار برگشت راه تو بگم خواستم یتیت منم -

 بخرم؟ یچ -

 .نداره یفرق یخواست یهرچ -

 

. رفت ادیشه سمت هم باز فکرش یبر شهیش ی مغازه دنید با. شد قطع تماس و گفت یا باشه ترانه

 دایپ ها مغازه یحت ها، آدم انیم را ادیشه لحظه هر و هرجا ترانه انگار اما نبود ادیشه ی مغازه که آن



 آلودش اشک و قرمز یها چشم توانستینم. شدیم ترتنگ و تنگ شیبرا دلش رفته رفته و کردیم

 خودش دارد خاطر به را ادیشه چشمان هنوز نکهیا بابت. ببرد ادی از گاریس دود از یمه انیم در را

 :کردیم مالمت را خودش دلش در کرد سرزنش را

 همه دیبا. یباش ادیشه فکر شوهرته رسما   که یکس اوش،یس کنار در که یباش شرف یب دیبا یلیخ -

 دیبا ؛یمتعهد اوشیس به تو. دتیجد یزندگ یرو یکن متمرکز رو فکرت تمام و یزیبر دور رو زیچ

 !یباش

 :گفت و شد متوقف یبزرگ ی مغازه یجلو راننده

 .دارن نجایا ینقاش ابزار -

 :گفت و زد یلبخند بود، خرسند دشیجد میتصم از که ترانه

 .گردمیم بر دیباش منتظر نجایهم -

 قلم اهیس با کردنش ینقاش یبرا را یا حرفه زیچ هر! کرد پرواز فروشگاه سمت و شد ادهیپ نیماش از

 را هیکرا و شد ادهیپ در یجلو قهیدق چند از بعد و دیخر فالفل چیساندو دوتا برگشت راه سر. دیخر

 را سوم ی طبقه زنگ و آورد باال را راستش دست زور به پس بود پر دستش دو هر. کرد حساب

 . فشرد

 دنید با و یچیساندو پاکت به برد هجوم اوشیس. گذاشت نیزم یرو را لیوسا و رفت باال یسخت به

 :گفت فالفل

 !؟یِ سوخار نخود حد در تقهیسل -

 :گفت و برد داشت ریتحر زیم که خانه اتاق نیدوم به را اشینقاش لیوسا ترانه

 .که سخوشمزه -

 یصندل یرو. گذاشت زیم سر نوشابه یبرا وانیل دوتا خانه آشپز از و کرد عوض را لباسش ترانه

 :گفت و نشست

 .ممنونم ینقاش لوازم دیخر یبرا -

 :گفت و زد چشیساندو به یبزرگ گاز اوشیس

 .بود تو سهم نمیا اموراتمون گذروندن یبرا دهیم ما به رو پول نیا بابا -

 و کرد پهن زیم یرو را مخصوص کاغذ. کرد آماده خودش یبرا را ریتحر زیم ترانه ناهار از بعد

 یهوا کردیم حس اما. گذاشت کاغذ یرو و کرد انتخاب را نرم کُنته لشیوسا مخصوص وانیل از

 و بود ینقاش ی تشنه روحش. نشست زیم پشت و گشود را اتاق پنجره نیهم یبرا ستخفه خانه

 را یلیوسا نیچن دیخر ی اجازه او به یمال یها تیمحدود چوقتیه! بودند درآورده بال انگشتانش

 یمانند برف ی منظره در را کبوتر نیچند نقش توانست تا بست کار به را متفاوت یها قلم. دادینم

 در هم خودش که چرا بود یعیطب بزند ها حرف کاغذ با ها یسخت از دیکشیم لشیم که یا. بکشد

 کش دخترک. گذاشت ترانه زیم یرو را قهوه فنجان اوشیس. بود افتاده ریگ یفراموش سخت زمستان

 :گفت و داد بدنش به یقوس و



 .ممنون -

 یچ یعنی ؟یخوریم بدم سفارش غذا خوامیم باشگاه برم نتونستم ضعف از بابا گشنمه من -

 ؟یخوریم

 :گفت و انداخت باال را شیها ابرو ترانه

 م؟یبخر رونیب از چرا کنمیم درست شام خب گشنته اگر -

 :گفت و کرد مزه بود دستش که یفنجان از اوشیس

 رستوران تو آدم همه نیا. شو الیخیب یتیت ندارم سوخته و شور یغذا خوردن حوصله اصال   یوا -

 !گهید پزنیم ما یبرا دارن صبح از

 :گفت و شد بلند یصندل یرو از ترانه

 .پزمیم خوب هم یلیخ اتفاقا   پخت؟یم غذا یک ما ی خونه تو یکرد فکر پس -

 ؟یبسوزون یبلد ایچ دختر کالیبار -

 خوبه؟ یسبز قرمه -

 !نمیریش یغذاها عاشق من. آدینم خوشم اصال   نه یوا -

 :گفت و رفت خانه آشپز سمت ترانه

 .بخور شکر با کنمیم درست پلو عدس خب -

 :گفت و نشست اپن یرو اوشیس

 .یدیم کشتن به آخر منو غذاها؟ نیا به یدار عادت -

 .بگو رو اون یخوایم یچ خب -

 ؟یبلد ن؛یریش فسنجون -

 :گفت و داد تکان سر ترانه

 .کنمیم درست االن آره -

 !هاش فسنجون مخصوصا   بود یعال غذاهاش داشتم؛ دختر دوست هی -

 نیا اما نداشت شیبرا یتیاذ یکیزیف اوشیس دیشا! شد خشک ترانه دست در گردو یا استوانه ظرف

 اپن از اوشیس. گرفت را بغضش یجلو اشیگوش زنگ یصدا. کشاند آتش به را دلش بدجور حرفش

 :گفت و دیپر نییپا

 .آرمشیم -

 :گفت بود گوشش کنار ترانه یگوش که یحال در اوشیس د؛یکش سرک اتاق به کنجکاوانه ترانه

 ...یگوش جون؛ غزال خوبه حالش -

 :گفت و گرفت ترانه طرف را یگوش



 .خالته -

 :گفت و گرفت را یگوش ترانه

 .خاله سالم -

 ؟یخوب زخاله،یعز سالم -

 .خوبم -

 کنه؟ینم که تتیاذ -

 .خوبه نه -

 نبود؟ خوشحال چرا اما ینقاش لوازم و داشت بزرگ ی خانه! دروغ و دادیم کوتاه یها جواب ترانه

 یها جواب و غزاله یها سوال از بعد. بود شده ادا ناخواسته دیشا که اوشیس دار شین حرف یبرا

 :گفت دلخور و ختیر ابیآس داخل هارا گردو. شد قطع تماس ترانه ته سرو یب

 ؟یداد جواب رو من یگوش چرا -

 :گفت و دیکش سر را آب یبطر اوشیس

 !بکنم یسالم هی گفتم هیباحال زن آد؛یم خوشم تخاله از یلیخ آخه -

                 ***** 

 (ادیشه)

 .یبخور هارو قرص  نیا دیبا کرده چرک هات زخم گفت دکتر -

 :گفت و نداشت بر شیها کفتر از چشم ادیشه

 .خورمیم بعدا   بذار -

 .بکن رو مراعاتش کمی رفت؛ حال از دنتید یوقت مامان یدید -

 :گفت و زد گارشیس به یقیعم پک ادیشه

 !باشم خودم تو بذار برو پسر؛ دمینخواب روزه دو من -

 :گفت رلبیوز گذاشت ادیشه کنار تخت یرو را آب وانیل و قرص شهرام

 !یخورد که یِ مشروب اون مال -

 بو! باشد دهیرس آن یآرزو به گرید مرد کی که بود سخت ادیشه یبرا. نییپا رفت زد که را حرفش

 به کند؛ باور توانستینم. گرفتیم را بانشیگر عمر آخر تا که بود یحسرت ترانه یموها کردن

 همانقدر و نیریش همانقدر: بود صبح دم خواب همانند شیبرا ترانه حضور. بکند دل دیبا یزود نیهم

 لبخند با شهرام. تکاند را گارشیس خاکستر و زد پس را خورد سر ششیر ته انیم که یاشک! کوتاه

 :گفت و داد هیتک سرش پشت وارید به را سرش ادیشه. شد بام پشت کنار تخت کینزد

 .شو من الیخیب داداش برس تیداماد به برو -



 .بدم خوب خبر هی اومدم -

 ادیشه! ندیبگو ییبایز از مادرزاد کور به نکهیا مثل! بود شده یمعن یب ادیشه یبرا کلمه نیا چقدر و

 :گفت دید را ادیشه سکوت که شهرام. ندیبب خوب توانستینم گرید را زیچ چیه

 .توام کن عوض هوا و حال نجایا انیب ستاره ی خانواده قراره امشب -

 :گفت و دیپاچ شیها کفتر یبرا نیزم یرو ارزن ی دانه یمشت ادیشه

 !آمینم شبم آخر تا رون؛یب برم خوامیم من -

 :کرد زمزمه ادیشه و برگشت نییپا به ناکام شهرام

 برفت و میدینچش لعلش لب از یشربت-

 برفت و میدیند ریس او کریپ مه یرو

 بود آمده تنگ به کین ما صحبت از ییگو

 ...برفت و میدینرس گردش به و بربست بار

 (حافظ)

 کی. رفت رونیب خانه از و کرد انتخاب میقد شکل همان به را شیها لباس. بود تنگ شیبرا خانه نیا

 تار همانند شیبرا شب آن آخر! کند صبح را شب بود توانسته تا بود خورده شبید الکل شهیش

 دربست مغازه تا! نداشت آرامش یا لحظه و دیکشیم بند به را شیپا و دست مدام که بود یعنکبوت

 استشمام را مادرش ینوزاد که دیکش بو چنان را جا آن یهوا عطر د؛یرس محل آن به یوقت و رفت

 مشغول دخل پشت اژدرخان. رفت اژدرخان ی خانهسفره یسو به و زد کنار را بغضش! کندیم

 :گفت و زد یینما دندان لبخند ادیشه دنیباد بود یچا خوردن

 .بودم نگرانت ؟یخوب پسرم سالم -

 :گفت و داد یسالم نیسنگ سر ادیشه

 !کن فسخ رو معامله بردار؛ شمیپ پول یرو از رو ماه نیا هیکرا پول -

 :گفت و دیکش دشیسف و پرپشت یها لیبیس بر یدست خان اژدر

 .مهمه برام چراش ؛یلوت نداره رو قابلت حرفا نیا و هیکرا -

 :گفت و داد رونیب حسرت پر را نفسش  ادیشه

 اونم پول کنه جارو و آب اریب مستخدم هی اجاره قبل فقط. خرابه یبدجور حالم کنم؛ یکاسب تونمینم -

 .بردار مغازه شیپ از

 از قبل ادیشه و برگرداند ادیشه به را یادیز پول معامله فسخ از بعد و کرد کتاب و حساب خان اژدر

 کوچه در هم هنوز ترانه نگاه سیمغنات و صدا سنگ. دیکش نفس هوا آن در ریس دل کی خانه به رفتن

 !شدیم دهید و دهیشن محله آن ابانیخ و

               ***** 



 (ترانه)

 گمان دید را اوشیس یخال یجا و کرد باز را شیها چشم یوقت. شد اریهش ترانه فونیآ زنگ یصدا با

 با! دیپر باال شیها ابرو صبحانه زیم دنید با و کرد باز شیبرا را در. است در پشت اوشیس که برد

 :گرفت زیم از چشم اوشیس یصدا

 خوشگله؟ -

 :گفت زده بهت و گرفت اوشیس دست از را نان ترانه

 ...نداشتم توقع. یِ قشنگ زیم آره -

 !بخورم؟ صبحانه من که -

 :گفت و گذاشت سبد در هارا نان تکه ترانه

 .گفتم رو یباش زیخ سحر نکهیا -

 :گفت و نشست یصندل یرو اوشیس

 .کنم یرو ادهیپ صبح به صبح دارم عادت من! ییخوابالو یادیز تو دمیشا -

 خورد یچا از یقلوپ. نشست یصندل یرو و شست را صورتش  بست؛ و زد شانه را شیموها ترانه

 :گفت و

 .دارم الزم ها زیچ یلیخ پختن غذا یبرا د؟یخر یبرا فروشگاه برم... امروز نم تویم -

 :گفت و کرد درست خودش یبرا یبزرگ ی لقمه اوشیس

 م؟یبخر آماده و حاضر میتونیم که یصورت در یبپز هست یاجیاحت چه -

 .شنیم تموم پوالمون زود یلیخ یلیخ ینطوریا خب -

 !ارهیب پول خان بهزاد جناب زنمیم زنگ بشن خب -

 :گفت و کند نان یا تکه ترانه

 ؟یندار دوست رو من دستپخت -

 .انصافا   بود یعال چرا -

 د؟یخر برم پس -

 ؟یدار دوست یَخَرمال -

 :گفت دلخور و محزون و زد گوشش پشت را شیموها ی شاخه ترانه

 .یباش هم تر مودب شهیم -

 .داره شرط هی فقط باشه خب یلیخ -

 :گفت و کرد فوت رونیب را نفسش ترانه



 ؟یشرط چه -

 :گفت و کرد نگاه را ترانه یخاص برق با اوشیس

 قبول؟ ؛یبپوش ممیدیخر که ها قشنگ خواب لباس اون از -

 یبرا هم تصورش یحت یتور یها لباس شبه آن دنیپوش. شد بلند و خورد هم را استکانش ته ترانه

 :گفت و کرد براندازش انهیموذ اوشیس! داشت شرم ترانه

 قبول؟ -

 گرم را خودش سر دیبا. کند عوض لباس تا رفت اتاق داخل عیسر و داد تکان یسر تنها ترانه

 به ادیشه فکر و یدلتنگ هجوم از خواستیم فقط نداشت شیبرا یفرق دیخر ای یآشپز کرد؛یم

 !ببرد پناه ییسرگرم

 و رفت در سمت. بود بودن متعهد ترانه لحاظ از بگذارد یهرچ را اسمش خواستیم اوشیس حاال

 :گفت

 .فعال   -

 !یتیت ینش گم -

 :گفت و برداشت یکفش جا یرو از پول یمقدار ترانه

 .دمید ابونیخ سر بزرگ فروشگاه هی روزید نه -

 !بخر تنقالت یحساب پس ارین در یباز سیخس -

 برداشت را دیخر چرخ شد که فروشگاه داخل. افتاد راه فروشگاه سمت و دیپوش را شیها کفش ترانه

! برداشت نداشت هم الزم اصال   که زهایچ یبعض د؛یخر اندازه به یزیهرچ از. داد هلش آرام و

 فروشگاه در را یادیز ساعت ترانه شد باعث زیانگ هوس و رنگارنگ یها غرفه با زیترتم فروشگاه

 است دوساعت حدود که کرد یادآوری بهش ستادیا تنقالت ی غرفه مقابل یوقت شیپاها درد. بگذراند

 عرض در رفت؛ صندوق سمت و داد جا کودش کله چرخ در یخوراک بسته چند! چرخدیم دارد که

 یسخت با و داد صندوق به را یتوجه قابل مبلغ! کردیم دیخر مهابا یب نیچن نیا بود بار نیاول عمرش

 رفت؛ خانه سمت به که قدم چند. رفت رونیب و گرفت شیهادست در را میحج و نیسنگ یها سهیک

. بخرد ینیریش یکم اگر ستین بد کرد فکر. داد غلغلک را اشمشامه ییقناد ینیریش یتازگ یبو

 نکهیا بابت یحت! کرده تشکر میمستق ریغ ینقاش لیوسا بابت دیشا ینطوریا داشت؛ دوست هم اوشیس

 لویک مین ترانه. شد یمجلل یفروش ینیریش وارد و کرد دله کی را دلش. گرفتینم سخت بهش

 سر پشت چندبار دیرس در به نیهم. گرفت اشیخال یها انگشت نیب ترفند هزار با و دیخر ینیریش

 کارساز اما زد زنگ یشتریب شدت با دوم بار یبرا! نشد شدن باز از یخبر اما فشرد را زنگ هم

 :گفت پشت از یکی. نبود

 د؟یهست خونه نیا یبرا خانوم -

 :گفت پیخوشت مرد به نگران یها چشم همان با و برگشت ترانه

 .میهست سوم ی طبقه ساکن که دوروزه ما بله؛ -



 :گفت و کرد ها سهیک به یا اشاره سال انیم مرد

 ن؟یدار الزم کمک ن؛یاومد خوش -

 :گفت و داد تکان یسر ترانه

 .دیکن باز رو در اگر شمیم ممنون فقط نه -

 :گفت و کرد باز را در و آورد رونیب را در دیکل و برد بشیج در دست مرد

 .دیبفرمائ -

 :گفت و آمد سرش پشت مرد و شد ساختمان داخل ترانه

 .خانوم خوشحالم اریبس تونییآشنا از اول؛ ی طبقه ساکن و ساختمان ریمد هستم ینوروز من -

 :گفت و کرد یط هارا پله نگران ترانه

 .نیهمچن -

 کوتاه! نشد یخبر هم باز. دیکوب در به زدن زنگ همراه و گذاشت در پشت را دیخر یها سهیک یهمه

 :زد صدا را اوشیس اسم بار نیاول یبرا نباریا و فشرد را زنگ هم باز و امدین

 اوش؟یس -

 عیسر! شد باز در. کردیم نگاه د،یدرخشیم ییطال صورت به سه ی شماره که یاقهوه در به دیناام

 :گفت و گرفت اوشیس ی برهنه ی باالتنه از را شیها چشم

 حموم؟ یرفت ندارم؛ دیکل یدونستیم که تو -

 :داد ادامه و شد خانه داخل و زد چنگ دیخر یها سهیک به

 ! کرد یاتصال زنگ زدم زنگ اونقدر کنم فکر -

 :گفت و گذاشت اپن یرو را ینیریش ی جعبه برد؛ آشپزخانه داخل هارا دیخر

 .یدار دوست ینیریش که دمیخر تو یبرا -

 اصال   شد متوجه که نه؟ ای هست بوده ادشی به نکهیا گزارسپاس اوشیس ندیبب تا کرد بلند را سرش

 ی افتاده بند! آمد رونیب اتاق از یا پرعشوه دختر شود، رشیگیپ خواست تا! ستین ییرایپذ تو اوشیس

 :گفت و آمد اپن سمت یلودگ با و گذاشت فشینح ی شانه یرو را خوابش لباس

 !افتاد فشارم ایس نیا دست از ؛یدیخر ینیریش یکرد خوب چقدر یوا -

 خواب لباس جزو نیا شد؛ قیدق دختر راهنیپ به و زد پلک چندبار! کرد شک شیها چشم به ترانه

 :گفت و آمد رونیب اتاق از اوشیس! دندیخر روز آن که بود ییها

 !دار نگه منم یبرا گامبو نخور رو همش -

 اوشیس وقاحت شاهد نیچن نیا که است خانه نیا در روحش و مرده دیشا کرد الیخ نوا یب دخترک

 :زد لب  زده بهت! است



 ...نیا -

 دستش در نیریش از یا تکه اوشیس. دیدیم تار را اوشیس ی چهره و بود اشک لبالب شیها چشم

 :گفت و کند

 !ترانه مخونههم نمیا شبنم،  دخترم دوست نکردم؛ یمعرف دیببخش آهان -

 :گفت رلبیز و رفت رونیب آشپزخانه از  و موند مات شبنم ی شده دراز دست به چشمش ترانه

 !یعوض -

 یرو را سرش و آمد فرود در پشت. دیکوب بهم محکم را در و بود اشینقاش زیم که رفت یاتاق داخل

 نیزم بر که یستالیکر مانند به دلش. بردند ورشی شیها گونه به اشک یها قطره. گذاشت اش زانو

 را او کمرش درد هم باز  !کردیم حس یدیشد سوزش قلبش در و بود شده تکه هزاران باشد افتاده

 انت،یخ ،یپناه یب حس: بود ریناپذ وصف حالش! ختیریم اشک فقط ترانه اما کرد احاطه

 یبرا یمرد هر آغوش که ستین نیا مگر! بود کرده کوفته را روحش که یجبر احساس دلشکستن،

 تعفنِ  یبو اوشیس آغوش آغوش؟ نیا در دیایب تعهد یبو  دینبا مگر هاست؟ درد تمام پناه همسرش

 !دادیم یهرزگ و بهیغر و انتیخ

 دست را آن یآوروحشت کابوس اما برد خوابش حالت همان به تا ختیر اشک آنقدر  دخترک

 را اششده خشک گردن! شده؟ هوشیب تیعصبان فرط از ای برده خوابش دانستینم. سپرد یاریهوش

 حس یا آزاردهنده ضعف. داد بدنش به یکوچک قوس و کش دردش کمر ترس از آرام و دیمال یکم

 اگر شد؛ مشغول و نشست زشیم پشت. دادینم را یزیچ خوردن اجازه خرابش حال اما کردیم

. شد باز هوا یب در که بود خودش کردن آرام مشغول! شدیم وانهید نیقی به قطع کردینم یطراح

 وفتادهین یاتفاق انگار که یطور اوشیس. کرد نگاه اوشیس قامت به اشنشسته خون به چشمان با ترانه

 :دیپرس

 ؟یخوریم یچ بدم سفارش ناهار خوامیم -

 :گفت و رفت شیپ ترانه سمت اوشیس. نداد جواب و انداخت اشمهین و نصبه طرح به چشم ترانه

 .باتوام... ؟یکن یآشپز که من به یبود نداده ریگ صبح مگه اصال   -

 :گفت و ستادیا ترانه

 و تخت و خونه و اتاق نیا حرمت چرا اتاق؟ تو یآیم نزده در چرا ؟یدیم جواب رو میگوش چرا -

 کثافت ی دختره نیا که یا لحظه ؟یآدم خودت فقط یکنیم فکر! چرا؟ ؟یدارینم نگه رو یلعنت من

 ؟یکردیم فکر یچ به یداشت یداد راه من ی خونه تو رو

 !بگذرونم خوش باهاش یساعت چند نکهیا به -

 ...باشه ناپاک چشمهاش که یمرد ؟یمرد تو. زنتم برگشته بخت من اوشیس یدار زن تو -

 نفسش اوشیس. بگذارد ناتمام را اشجمله کرد مجبورش و آورد کمرش به یاناجوانمردانه هجوم درد

 :گفت و کرد فوت را



 که بود نیا اول روز از قرارمون! ره؟ینم نمایس شخونه داره ونیزیتلو که یآدم داره؟ یربط چه -

 توقع! مموردعالقه کار دنبال رفتم من یدیخر مداد و کاغذ یرفت تو. خودش ی عالقه یپ بره یهرک

 !یِ ادیز توقع کنمیم فکر چون بمونم؛ تو بندیپا باش نداشته

 توعه خونِ  ی مزه و رنگ هم که یخون خون؛ از پره من یها رگ تو کن باور بدبختم؟ چون چرا؟ -

  ؟یکنیم خارم ینجوریا یدار چرا پس

 یبرا رینگ آبغوره و سایوا توام سادم؛یوا قرارمون سر فقط من دوما   اوال   بزن حرف من با پلمید ریز -

 !منِ  کلیه یتا سه زبونت وقتش به ها؛ یدیم جلوه مظلوم رو خودت یالک درضمن. یخودیب زیچ هی

 !رهیگیم گازت یبد فشار هم یکیکوچ اون به مورچه -

 توان تا گذشت یا قهیدق چند. بردارد قدم توانستینم کمر درد از ترانه و رفت رونیب اتاق از اوشیس

 و روح یآتش ی کوره دلش در و دیچک اشک شیچشمها از هم باز و نشست آرام. کند دایپ نشستن

 ترانه یکس یب و ییتنها کار نیا با بود؛ اوشیس کار غلط نفس یبرا اشغصه! سوزاندیم را جانش

 اشجهیسرگ و رفتیم باالتر بدنش یدما مدام! شد انینما تر برق و زرق پر و ترپررنگ شیبرا

 پوستش ریز آتش از کردیم حس ترانه. شد کیتار هوا و کرد غروب آفتاب کم کم. شدیم تر پررنگ

 احساس هم باز اما. دیکش قیعم نفس چندبار و رساند پنجره به را خودش نیبنابرا سوزد؛یم دارد

 از چشم اوشیس که بزند صورتش به یآب تا رفت رونیب اتاق از. بود گرفته را بانشیگر یخفگ

 :گفت و گرفت ونیزیتلو

 .اپنِ  رو ناهارت -

 را دستش ترانه؛ سمت رفت و شد بلند اوشیس! بخورد یسکندر تا شد باعث ترانه ی جهیسرگ اما

 :گفت ترس با اوشیش. شد بلند و دیکش را دستش عیسر ترانه اما کند بلندش تا برد دستش کینزد

 !؟یینجوریا چرا! سوخت شد دستت کینزد دستم -

 :گفت و زد پس را دستش ترانه بگذارد؛ ترانه یشانیپ یرو تا برد جلو را دستش

 .خوبم نزن؛ دست من به -

 :گفت و چسباند ترانه یشانیپ به را دستش توجه یب اوشیس

 .دکتر ببرمت شم حاضر رمیم من خوبم؟ یگیم یدار تب درجه چهل -

. افتادند راه و دیپوش ییدست دم لباس. نداشت مخالفت یبرا یینا که بردیم رنج تب از یقدر به ترانه

 ترانه به نوبت زود یلیخ نیهم یبرا   .کردیم تصور ترانه که بود یزیچ از تر خلوت درمانگاه

 :گفت رمق یب ترانه. آمد هم اوشیس سرش پشت و رفت دکتر اتاق داخل. دیرس

 .داره یکوفتگ حالت و رهیم ضعف بدنمم البته داغم، یکمی و دارم جهیسرگ -

 :گفت و کرد نهیمعا را ترانه مذکور پزشک

 تیتبع روح از یجسم یها یماریب از یلیخ. نداره وجود بدنت در ییزاتب روسیو ای چرک -

 .شهیم تب باعث یموارد در یروح فشار. تب مثل قا  یدق کنه؛یم

             ***** 



 

 (ادیشه)

 نیتسک و دندیتن درهم آرام آرام ادیشه دست یها زخم. گذشتیم ادیشه کنار از ترانه رفتن از ماه کی

 را خون هم هنوز خاطرات یها انیشر و بود تازه همچنان بود روانش و قلب بر که یزخم اما افتندی

 :گفت و کرد نگاه بود شیغذا با یباز مشغول که ادیشه به تاسف با دیجمش! زدندیم فواره

  ؟یبخور غصه قراره عمرت آخر تا -

 :گفت و انداخت باال شانه است دهیپر گران خواب از انگار که ادیشه

 نخورم؟ غصه رفته؛ دستم از داشتم دوسش که یکس -

 آمد و رفت منتظر روز تمام اونقدر نکهیا مثل! بخور غصه تر یاساس زیچ کی یبرا نظرم به -

 .یپاس و آس حاضر حال در و یشد برشکسته یبود دختره

 :گفت و ختیر برنجش یرو را خورشتش از یقاشق فلور

 !ادهیز غصه یبرا وقت دیبخور رو غذاتون سفره سر -

 :گفت قاطع و نکرد فلور حرف به یتوجه دیجمش

 هات سال و سن هم از امیکل چ؛یه یندار خودت از یچیه ینیبیم یآیم خودت به گهید سال ستیب -

 .یعقب

 :گفت و کرد رها بشقابش در را چنگال و قاشق کالفه ادیشه

 !زمیریم سرم تو یخاک هی فردا از خب یلیخ شه؟یم حل مشکل سرکار برم من -

 :گفت و رفت ها پله سمت

 .ریبخ یهمگ شب -

 به یبرزرگ کمک دیشا رفتن سرکار یبرا دیجمش شنهادیپ. بود کرده کز خانه کنج تمام ماه کی

. شد اتاق وارد و زد در به ضربه چند شهرام! شود؟ کارهچه توانستیم ادیشه اما. کردیم احواالتش

 :گفت و دیکش رونیب تنش از را شرتشیت حرکت کی با ادیشه

 هان؟ -

 :گفت و نشست ادیشه تخت ی لبه شهرام

 هی از حرف. گفتم تیبرشکستگ از منم و دیپرس تو از ام؛یپ یِ سلمون رفتم ستاره با عقدم مراسم یبرا -

 ادمی زد کار حرف بابا االن نایا و لباس یها بازار نیا از یکی یتو ها، نه پاساژ تو زدیم فروشنده

 .افتاد

 :گفت و زد سرش ریز بالش به ضربه چند ادیشه

 !کنهیم اموونهید بخواد دقت که یکار -

 .نیدار مغازه تو ایچ که یزنیم داد آدما جذب یبرا در دم فقط تو که خوادینم دقت -



 :گفت و نشست شد بلند ادیشه

 !؟یچ -

 :گفت و دیخار ررا سرش شهرام

 .نرو هم یندار دوست خب -

 دارم گرمیج بزنم ادیفر خوادیم دلم ماهه کی من پسر بزنم؟ داد تونمیم یگفت ؟یگفت یچ االن نه -

 !شنومیم هاشو بلز و جلز یصدا شب هر سوزهیم

 .کنه جور برات رو کاره نیبب بپرس امیپ از پاساژ میریم فردا پس خب -

 .یمرس. خودم رمیم دارمیم بر رو موتورت صبح -

 .کنمیم شدنت خوب یبرا یکار هر من ادیشه -

 :گفت و زد یتلخند ادیشه

 !داداش گرمه دمت -

 خواب تا ماند ماه به رهیخ اتاقش ی پنجره از آنقدر شب هر مثل ادیشه و رفت اتاقش به شهرام

 ! بدزدد را اشیاریهوش

 او خاطر به بخواهد ادیشه که نبود یا ترانه گرید. رفت رونیب خانه از اشیقبل پیت همان با صبح

 طرف راست کی و زد قفل پاساژ در دم را شهرام موتور. کند عوض را ظاهرش ای و باشد پیخوشت

 :گفت بلند و داد هل را در. رفت امیپ شیرایپ

 .سالم -

 :گفت و نشناخت را ادیشه یصدا بود؛ اشمغازه یپستو در یچا کردن دم مشغول که امیپ

 .آمیم االن دینیبش آقا -

 .ادمیشه رونیب ایب -

 و کرد یپرس احوال باز یرو با. آمد رونیب پستو از و گذاشت کوچکش یکتر یرو را یقور امیپ

 :گفت

 ؟یکرد گم راه -

 ...تو یبود گفته شهرام به انگار کار؛ سراغِ  اومدم یمشت نه -

           :گفت و دیدو ادیشه حرف وسط امیپ

 ؟یریم آره اومد؛ ادمی -

 !رمیم -

 :گفت و آورد رونیب یکارت زشیم یکشو از امیپ

 .فرستاده منو امیپ اومدم یفروشندگ یبرا بگو پاساژ نیهم دوم ی طبقه برو -



 :داد ادامه و گرفت ادیشه سمت طرف را کارت

 .کار واسه یبر کنهیم هماهنگ که سمغازه اون کارت نیا -

 :گفت و گرفت امیپ از را کارت ادیشه

 !یمشت درست دستت -

 .کنم اصالحت نیبش -

 .شتیپ آمیم کاره؛ دنبال برم نه -

 و کرد نگاه ادیشه به منتظر فروشنده. شد یبزرگ کیبوت داخل و رفت شیپ امیپ آدرس طبق ادیشه

 :گفت

 .نیاومدخوش یلیخ -

 :گفت و گذاشت مغازه شخوانیپ یرو را مذکور کارت ادیشه

 .یفروشندگ یبرا برم من یبگ یبزن زنگ کارت صاحب ی شماره به بگم بهت گفت امیپ -

 :گفت و داد تکان یسر بود؛ یجوان مرد که فروشنده

 دندون حقوق فعال   نایا و یمشتر جذب یبرا اونجا یریم تو هستش بِرلن ی کوچه یتو مغازه -

 .یکن ثابت رو خودت تا یندار یریگ

 :گفت و زد پلک کباری ادیشه

 .بزن زنگ. ستین مهم -

 نیا اما رفت یادیز راه مغازه تا. فرستاد یمعرف یبرا را ادیشه و گرفت ییکذا تماس جوان مرد

 هم حقوق بابتش ضمن در و کند افشا را اششده خاموش یها ادیفر تواندیم که بود مهم شیبرا

 را موتورش. بود یبزرگ فروشگاه. کرد دایپ را مغازه بود دستش که یکارت یرو از! کند افتیدر

 یها شرتیت به مردد. بودند شرتیت دیخر مشغول دختر دو. شد فروشگاه داخل و کرد ریزنج در دم

 :گفت و رفت جلو ادیشه. کردندیم نگاه شخوانیپ یرو ی شده باز

 ...یبرا هستم؛ مهرداد ادِ یشه من -

 :گفت و کرد دراز ادیشه سمت را دستش بود؛ ستادهیا دختران یرو روبه ریناگز که یپسر

 .هستم رادیه هم بنده د؛یشد یمعرف تلفن پشت بله -

 وارد یگرید جوان مرد که بود نگذشته یادیز مدت. رفت شخوانیپ پشت و فشرد را دستش ادیشه

 :گفت و شد مغازه

 د؟یگرفت میتصم باالخره خانوما -

 :گفت رادیه و رفت شخوانیپ طرف هومن. داد تکان دست بزرگش برادر هومن، یبرا یدست رادیه

 .همکارمون ادیشه آقا -

 :گفت و داد تکان یسر هومن



 .خوشبختم هومنم منم -

 :گفت هومن گوش کینزد آرام ادیشه

 بفروشم؟ بهش یدار دوست رو کدومش -

 و دخترک! کرد یزبان چرب به شروع ادیشه که بود نکرده هضم را ادیشه حرف هنوز هومن

 :دادیم ادامه مسلط کامال   ادیشه. کردندیم نگاه را ادیشه مجذوب دوستش

 .آدیم بهتون یلیخ یآب رنگ که من نظر به -

 :گفت یفتگیش با مزبور دختر دوستِ 

 آخر ی جمله از مقصودتون دونمیم قطعا   دیکرد شرتیت نیا و یآب رنگ از که ییها فیتعر نیا با -

 درسته؟. منم

 :گفت و داد تکان سر ادیشه

 !گفتم رو دوستتون من نه، -

 :گفت و زد چنگ را بلوز دوستش، شدن عیضا به پوزخند با دختر

 .دیکن حساب رو شرتیت نیهم لطفا   خب -

 :گفت و رفت ها نیج شلور سمت ادیشه

 .دینکن ست باهاش برمودا شلوار هی نینخوا دهیبع شما ی قهیسل از -

 :گفت آمدیم خودش سن هم نظر به که رادیه به رو و کرد بلند را دستش یمیصم

 .بده خانوم نشون هارو نیج ایب جان رادیه -

 :گفت و رفت گهید دختر طرف خودش

 !داره یهماهنگ پوستتون با یلیخ نیا نظرم به ؛یِ گندم پوستتون شما -

 که یپول مقدار هومن! فروخت نیج شلوار دو و بلوز دو کارش ساعات نیاول در روال نیهم به

 :گفت  تیرضا با و گذاشت دخل داخل را بود کرده افتیدر

 ؟یا فروشنده ساله چند ادیشه آقا خب -

 :گفت و دیکش پشتش کم یموها یرو یدست ادیشه

 .نکردم شکل نیا به یفروشندگ وگرنه بُرم؛ شهیش ساله یلیخ من -

 :گفت و انداخت باال را شیها ابرو رادیه

 ؟یبلد خوب نقدریا یچجور پس -

 هم یا حربه هر از! بپره یمشتر نذارم گرفتم ادی کفتر، شتریب فروختم؛یم دمیخریم وونیح من -

 .دینکن ضرر کردم استفاده

 :گفت و زد تا را شخوانیپ یرو یها لباس هومن



 . یهست یباهوش پسر -

 :گفت و گذاشت شیجا سر هم را شخوانیپ یرو نیج شلوار نیآخر رادیه

 ؟یدراورد خودت از ،یآب رنگ راجب ها فیتعر اون -

 :گفت و زد یلبخند ادیشه

 .داشت قتیحق نه، -

 خواص از شد، یآب رنگ به ادیشه ی عالقه ی متوجه که یوقت بود؛ داده او به ترانه را اطالعات نیا

 :شد کمرنگ یکم هرگز که محو را اشییایرو دلبر ریتصو هومن یصدا. گفت تشیخصوص و

 زنونه بخش راِد،یه با مردونه رهنیپ و نیج قسمت میدیخر رو مغازه نیا میبرادر رادیه و من خب -

 .خوبه فروش یبرا ام تو استعداد اما بود یمشتر جلب یبرا فروشنده هی از هدفم من. من مال

 :گفت و رفت رونیب شخوانیپ پشت از عیسر ادیشه

 .ترم راحت در دم من نه نه -

 .یراحت هرطور -

 :زد داد توانش تمام با بود، شده سرکوب ها مدت که ییصدا با و ستادیا لباس فروشگاه کینزد ادیشه

 !داخل برو مردونه و زنونه لباس! داخل برو نیج شلوار -

               ***** 

 (ترانه)

 از که یروز یس در. داشت کراهت دیخوابیم  شیرو که نبود یزن تنها او که یتخت به رفتن یبرا

 اوشیس نش؛یآخر نه و بود دختر نیاول نه دختر آن. داشت را حس نیهم گذشتیم منحوس روز آن

 و آمدینم خانه به یریکث یها شب و شدیم همراه یادیز دختران با باشگاه از برگشت راه در یگاه

 و ماندن طاقت یگاه! نبود موفق هم چندان که کردیم مبارزه ترسش با صبح تا را شب نوایب دخترک

 از گفت؛یم اشیزندگان یها یسخت از. رفتیم بهرام دنید به و نداشت را نیرنگ دختران دنید

 اشک اشپدرانه غم با فقط پدرش! ستین شیسرجا شانیزندگان زیچ چیه و پردیم هرز اوشیس نکهیا

 پدرانه حس نیا اما. بود شده رید یلیخ یمانیپش یبرا اما اش کرده از خوردیم افسوس و ختیریم

 !کردیم سازش به حتینص را ترانه و افتادیم نشیسنگ نیدِ  ادی بهرام و کردیم فروکش زود یلیخ

 یها نفس ترکم تا آورد نیپائ را سرش. بود زاریب صورتش به اوشیس نفس یگرما هرم برخورد از

 :گفت خودش با. افتاد اوشیس شکم پککسیس حالت به شیچشمها. کند لمس را اوشیس

 دست نه اوشیس باشه؟ زیانگنفرت اندازه نیا به تا کلیه و افهیق نیا با یپسر کنهیم رو فکرش یک -

 کاش. باشه تونهیم مرد کی صفت نیبدتر یبارگزن! ستبارهزن اما داره فحش زبون نه داره بزن

 ! نبود هرز چشمهات اما یداشت یا گهید بیع هر اوشیس

 را ترانه ماه ی جلوه! زد برق ترانه مغموم چشمانِ  در ماه. رفت کنار کنان رقص باد یسنفون از پرده

 یبغض" کن نگاه ماه به" دیچیپ ترانه گوش در ادیشه خشدار یصدا و انداخت ادیشه یها حرف ادی



 با و برد فرو شیموها ییطال خلوار در دست. گرفت ماه از چشم و انداخت چنگ شیگلو در نابکار

 :گفت دلش در یشخندین

! بود مهم شهیهم برام که ییها زیچ. کلهیهخوش ست،افهیقخوش ِپ،یخوشت که امیمرد کنار در من -

 با اخالق! موعه کم و داره شکمم بلکه نداره پک کسیس تنها نه که هستم یمرد آلودبغض و دلتنگ و

 .دارم نفرت اوشیس از و شدم ادیشه ی فتهیش من که کنه؟یم کار یچ ها آدم

 از شهیش شکستن یصدا با صبح. شد رهیچ چشمانش به خواب برسد، یا جهینت به که نیا از قبل

 :گفت و رساند آشپزخانه به را خودش عیسر. دیپر خواب

 شد؟ یچ -

 :گفت و شد بلند اپن پشت از اوشیس

 .افتاد دستم از آب یبطر یچیه -

 مشغول بود آشنا یلیخ ترانه چشم به که ییها برگه با اوشیس. شد آشپزخانه داخل و گفت ینوچ ترانه

 غیج ار،یشهر شعر کتاب ی شده کنده و آشفته یها برگ دنید با ترانه! بود ها کیسرام آب گرفتن

 :گفت و زد یا خفه

 ه؟یچ اونا -

 را تنش گوشت که آمد نیچن نظرش در ترانه و کند وانید از یمتیمال یب با گرید برگ چند اوشیس

 :گفت ظیغل اخم با. برداشت را کتابش و رفت جلو عیسر! کندیم

 !کنه؟یم یکار نیهمچ کتاب با آدم -

 کنار آشغال سطل داخل و کرد مچاله هارا برگه شد؛ مطمئن ها کیسرام شدن خشک از یوقت اوشیس

 :گفت و انداخت آشپزخانه

 .نقدریا رینگ سخت یتیت گهید کاغذه -

 :گفت کنترل بدون و آمد جوش به خونش ترانه

 که ییها نیا به تو. دارن فاصله ها فرسنگ تیزندگ و تو از که یزیچ شعرن؛ کتاب یها برگه نایا -

 نامربوط من به رو تو که نِ یا. توعه و من نیب فرق نیا کاغذ؛ یگیم تره باارزش طال از من یبرا

 .کنهیم

 یمادر مانند. نداشت را اوشیس چشمان در نگاه تحمل ها روز نیا. رفت اتاق به و زد هارا حرف نیا

. دیکشیم دست شده پاره یها برگ ی مانده یباق به ترانه کشد؛یم دست کودکش جراحت به که

 :گفت و دیکوب اتاق در به ضربه چند اوشیس. آورد رونیب خلسه از را ترانه زنگ یصدا

 .بپوش رو شیزآرایم یصندل رو گذاشتم که ییها لباس یتیت -

. آن ست ی تنهمین با دیسف شلوارک کی! خورد جا ها لباس دنیباد. رفت شیزآرایم سمت ترانه

. کرد باز را کمد در" رهیبگ میتصم من لباس مورد در گهید نداره حق" گفت خودش با و زد یپوزخند

 گود چشمان. بست یاسب دم مدل و زد شانه را شیموها. دیپوش چسب نیج شلوار با بلند زیشوم کی

 با و شد خارج اتاق در از! کشدیم یسوز جان درد چه دادیم نشان یهرکس به اشخفته هم در و رفته



 به سپس و انداخت شیموها یرو یدست دم شال و رفت اتاق سمت عیسر خونه، داخل یها پسر دنید

 خانه آشپز وارد خواست. نشد حضورش ی متوجه کس چیه تصورش خالف بر. برگشت ییرایپذ اتاق

 :گفت و آورد باال یکم را سرش ترانه. کرد برخورد دخترک به رو به رو از یپسر که شود

 ...دیببخش -

 :گفت و کرد دراز را دستش مذکور مرد

 .خانوم خوشگل نداره یبیع -

 :گفت متعجب ترانه

 شما؟ -

 :گفت و کرد جمع را دستش پسرک

 تو؟ و سروشم -

 :گفت بود ستادهیا ترانه پشت که اوشیس یصدا

 !کنمیم صداس یتیت من البته سترانه اسمش -

 :گفت خشم و اخم با ترانه کرد؛ دراز ترانه سمت را دستش دومرتبه ییپرو با اوشیس

 .کنار دیبر لطفا   -

 در مدام را اوشیس رفتار نیا و شد آشپزخانه وارد ترانه. رفت کنار و انداخت باال ییابرو سروش

 چشمانش یجلو ترانه از ادیشه دفاع ریتصو یامنتظرانه ریغ طور به بعد و. کردیم مرور ذهنش

 دوستش زیه نگاه راحت نقدریا شوهرش حاال و دید بیآس چقدر ساده حرف کی یبرا تنها ماین. دیدو

 :شد دهیکش رونیب افکارش مرداب از اوشیس یصدا با! ردیگیم دهیناد را

 .گرفتن ناهار ها بچه -

 اوشیس و زدیم یحرف دل و جان با ترانه نکهیا! بود زاریب اوشیس آور انزجار رفتار نیا از ترانه

 کی چیه زبان چکدامیه و است متفاوت هرکدام اوشیس و ترانه زبان انگار! نداشت یالعملعکس چیه

 :گفت و داد تکان سر ترانه. دندیفهمینم را

 .اندازمیم سفره االن -

 .مینیشیم وسط زیم دور وان،یل و اریب قاشق چندتا بابا الیخیب -

. برد داخل و گرفت دست یسخت به را بود گفته که یلیوسا همان اوشیس کند، یمخالفت بخواهد ترانه تا

 نشسته دختر دو نیب که اوشیس دنید با. رفت زیم سمت کمرش و دل در یفیخف درد احساس با ترانه

 آنها به که کرد جور و جمع یجور را خودش و نشست یگرید مرد و سروش کنار اجبار به بود؛

 :گفت و انداخت اوشیس و ترانه به ینگاه دانست،ینم را اسمش که یپسر. نکند برخورد

 !ایس یکرد تور یچ ولیا بابا -

 :گفت و کرد قطع اشیکنار دختر با را حرفش اوشیس

 .تورم تو افتاد خودش نکردم تورش من -



 یچ شوهرش از و داشت رتیغ توقع. کرد نگاه اوشیس به دلخور و دیکش غذا خوردن از دست ترانه

 :گفت مالحظه یب و پر دهن با سروش د؟یدیم

 !خرچنگه فقط بدبخت من تور تو من؛ بده شیخواینم -

 :گفت وضوح به و گرفت دیناد را شیچشمها داخل اشک ی پرده ترانه

 ...ایب لحظه چند اوشیس -

 آب ترانه. شد وارد سرش پشت اوشیس و رفت اتاق سمت. شد بلند نفر دو ان نیب از معذب بعد و

 :گفت آرام و کرد رد شیگلو بغض نیالب از زور به را دهانش

 ؟یمرد تو -

 بهت؟ نشده ثابت -

 چشمان مبهوت ترانه. دیچک و کرد دایپ ترانه ی گونه یرو را راهش باالخره سمج یاشک قطره

 :گفت اوشیس

 .مونخونه شونیاوردینم کاش معذبم من زنیه یلیخ دوستات -

 :گفت و انداخت باال شانه اوشیس

 !یریبگ آبغوره یگردیم بهانه دنبال توام. نیهم شوخن فقط اونا -

 :دیپرس باورانه نا ترانه

 ؟یندار یمشکل من به نگاهشون سبک نیا با یعنی -

 !بردارن ازت مالقه کی که یستین آش کنن نگاه بذار نه، -

 :گففت حرفش ادامه و برود رونیب تا کرد باز را اتاق در

 !کرد خی غذامونم ایب -

 :گفت لب ریز ترانه

 .ترمراحت اتاق تو -

 رتیغ بود، معتقد روز آن تا ترانه. نشست و خورد سر در پشت و بست اوشیس سر پشت را در

 را ترانه یها باور کاخ تمام یا زلزله همانند اوشیس حرف نیا اما است الزم نفس مانند مرد یبرا

 را آخرش ی ضربه تحوع حالت آخر در و گرفتیم جان هیثان هر دردش دل! کرد بیتخر و لرزاند

 اوشیس دوستان جمع به توجه یا ذره بدون ترانه و شد جمع هانش در اشمعده اتیمحتو تمام. زد

 جمع. آمد رونیب و کرد خشک حوله با زد؛ صورتش به بار نیچند را خنک آب. دیدو ییدستشو سمت

 اتاق در حال و جان یب دخترک. نشدند ترانه حال ی متوجه و بودن خنده و گفتگو مشغول فیسخ

 تخت یرو کراستی و نداشت هم نشستن حال که بود ستانده را اشیانرژ یقدر به تحوع. رفت

 به در. کرد خرابش حال نثار" یلعنت"لب ریز و شد جمع خودش در وارنیجن دلش درد از. دیخواب

 نقدریا به را اوشیس کنون تا که ترانه! شد بسته سپس و خورد وارید به تحکم نیا از و شد باز شدت



 یرو و شد بلند زده بهت. نکرد یتیشکا هم در کردن باز هوایب به یحت بود دهیند یعصب و براشفته

 :گفت بود شده جمع درد از که یصورت با و نشست تخت

 شده؟ یزیچ -

 دم؟یفهم درست خورد؛ بهم حالت تو -

 :گفت آوردینم سردر اوشیس حال از که ترانه

 چطور؟ آره -

 سوزش از! کرد برخورد صورتش راست سمت به که یمحکم یلیس با شد مصادف حرفش شدن تمام

 را اوشیس ریتصو اشک حلقه. گذاشت اشگونه یرو را دستش و کرد فراموش را دلش درد پوستش

 نرود رونیب تا کردیم کنترل یسخت به که ییصدا با زدیم نفسنفس خشم از که اوشیس. کرد تار

 :گفت

 آدینم بدت که تو کردم؛یم اعتماد تو به دینبا من هرچند کن؟ کوفت قرصارو اون نگفتم مگه -

 ...وارثِ  یبش توام. یکن سفت رو پات جا یخواست

 :گفت اوشیس یها نیتوه جواب در و زد هق ترانه

 !ستمین حامله من -

 :گفت و زد یپوزخند اوشیس

 هست؛ و بوده دورم دختر سرم یموها ی اندازه! بندازش نگم بشه ادیز بچه سن یخوایم ُحقته نمیا -

 ؟یبر یرآبیز من یبرا یخوایم جوجه یتو اونوقت

 بود؛ شده ینیسنگ یها تهمت موجب ایح حفظ. نداشت را نیتوه همه نیا طاقت گرید دخترک

 :گفت ترانه و دیدر را ایح ی پرده اوشیس یها حرف بار ینیسنگ

 نیا باشه؟ سفت پاش... زندگي نیچن تو خوادیم دلش یک... خوردم قرصا اون از شهیهم... من -

 .دارم که یِ دیشد یخون کم یبرا... من تحوع

 :داد ادامه لرزان یصدا با و دیگز را نشییپا لب شرم با و انداخت نیپائ را سرش

 .رنیگیم تحوع ماهانه یها عادت موقع دارن یخون کم که ییکسا -

 ...تـ -

 :گفت و کرد قطع را حرفش کرد؛ بلند را سرش ترانه اوشیس یصدا دنیشن با

 ! رونیب برو -

 روحش که یقیعم درد با سهیمقا در فشینح پوست سوزش. گرفت اوج اشهیگر در شدن بسته با و

 بهار مثل عاقبت نکند کرد فکر خودش با. بست نقش ذهنش در بهاره ریتصو! بود چیه شدیم متحمل

 از چقدر ؟یچ ترانه اما داشت؛ دوست را شوهرش یکم او الاقل بکشد؟ مارستانیت به کارش

 مالحظه با ترانه. ردیبگ را اوشیس زدن یلیس یجلو نتوانست یحت چرا نکهیا بود یشاک اشیناتوان

 یها نفس یلیس کی با چگونه که بود فکر نیا در و کرد پاک اشگونه از را خورده سر یها اشک



 یها شراره و ها شعله چون عشق با که یدخترک آن دیدیم چشمانش با. رفت محاق به غرورش آخر

 خاکسترش! شد خاکستر به لیتبد اشزننده رفتار و اوشیس با چطور بود شده فروزان و زنده سر آتش

 آفتاب غروب با. سازدیم نابود یگردباد همچون گذاردیم اشخانه میحر به پا که یدختر هر هم  را

 زیم پشت و رفت کردیم یطراح که یاتاق به. رفت رونیب اتاق از ترانه. شد ترکم همهمه و صدا

 یلیس انگار شد کم شتحوع و کرد یطراح به شروع. بود شده روحش نیتسک تنها ینقاش. نشست

 و دیکشیم کاغذ یرو را مخصوصش مداد ظرافت با! بود گذاشته ریتاث هم اشمعده یرو اوشیس

! آوردیم رونشیب شهیر از دارد زمستان گردباد ییگو که ساختیم گرجلوه را یدرخت یها شاخه

 :گفت و کرد باز هوا یب را در عادتش طبق اوشیس

 درست باطله کاغذ نجایا ینشست. بخور کن گرم رو ناهارت پاشو ؟یازنده هوا باد با تو یتیت -

  ؟یکنیم

 کردیم رفتار یطور اوش،یس اخالق نیا هم باز. برداشت وانیل از را کن محو و مداد توجه یب ترانه

 هل ینقاش یجایجا را کن محو و فشرد بهم را شیها دندان ترانه! است فتادهین یاتفاق چیه انگار که

 :گفت و شرفتیپ اتاق در یقدم چند اوشیس. داد

 !ها یکر یوارید کاغذ رو وارید درو -

 یرو را دستش دو. داشت اشاره بود شده نصب وارید به چسب با که ییها ینقاش به کلمات یادا موقع

 :داد ادامه و گذاشت ترانه کار زیم

 تون؟خونه یبر یخوایم... ستین خوش حالت -

 :گفت لرزان یصدا با بود شده گردتر تعجب سر از که ییچشمها با ترانه

 هفته؟ کی! مون؟خونه برم -

 !خونه تو تنها ینکن غش هوی یخون کم که توام. سفر رمیم دارم منم چون خب؛ اره -

 :گفت رفتهلیتحل یصدا با ترانه

 سفر؟ -

 دوست که یکار هر یآزاد توام رمیم امشب دوازده ساعت من. میگذاشت قرار ها بچه با االن آره -

 .یبد انجام یدار

 :گفت و شد بلند یصندل یرو از ترانه

 !رمیم االن نیهم از من -

 روشن ظلماتش دل در یشاد نور نیریش دنید شوق. ببندد یکوچک ساک تا رفت و گفت هارا نیا

 در به مبل نیترکینزد یرو کوچکش ساک با و زد زنگ آژانس به شد حاضر که ساک. کرد

. خورد زنگ ترانه یجلو زیم یرو اشیگوش که بود چمدان بستن مشغول اوشیس. نشست یخروج

 متاسف" فرانک" اسمِ  دنید با. ندیبب را یگوش یصفحه یرو بسته نقش اسم بتواند تا شد خم یکم ترانه

 شرتشیت نیتر متیقگران که یلباس چوب همراه اوشیس. زد هیتک مبل یپشت به باز و داد تکان سر

 :برد گوشش کینزد را یگوش و زد چنگ را اشیگوش. امد رونیب اتاق از بود زانیآو آن به



 ییبو هی یگل هر خب یول یدار جا من سر رو که تو... انیب امهیسا و الیژ بگو جونم؟... الو؟ -

 !...داره

 باال ضرب کی اوشیس یمردانه و بلند یخنده با که بود افکارش منجالب در غرق یقدر به ترانه

 بوق کی از بعد. زد را تکرارش و برداشت را مبل کنار یعسل یرو میسیب یگوش حرص با. دیپر

 :دیچیپ یگوش داخل آژانس صاحب مسن یصدا

 د؟یبفرمائ -

 د؟یفرستاد نیماش هستم؛ نه هفتادو کد -

 .خوامیم عذر شما از من شده؛ راننده دنیرس رید باعث بارون بارش خانوم بله -

 :گفت رلبیز و کرد قطع را تماس ترانه

 !واقعا   داره دنید تابستون اول بارون -

 که ساختمان یخروج در از. شد یراه یخداحافظ بدون و برداشت را ساکش ترانه زنگ زدن با

 سالم بود؛ محترم یرمردیپ که راننده. شود نیماش سوار زود یلیخ شد باعث دیشد باران رفت، رونیب

 گذاشته مبادا روز یبرا فیک در که یشکالت کرد مجبورش دشیشد ی جهیسرگ. کرد حرکت و داد

 از که شیچشمها و داد هیتک زده باران ی شهیش به را سرش شکالت ینیریش حس با! بخورد را است

. دیپر بود ضعف سر از که یخواب از زدهوحشت نیماش دیشد تکان با. بست را سوختنیم هیگر زور

 کارش نیا با که کرد باز را در متوحش! دادیم نشان را شب ده ن،یماش ساعت نداشت راننده نیماش

 بدون ترانه! وفتدیب بود شده پر باران از که اتوبان کنار جوب در بود زده چمباتمه در پشت که یجوان

 :گفت بود جوان کرد بلند و دادن نجات مشغول که راننده به رو آمده شیپ وضع به توجه

 کجاست؟ نجایا ؟یداشت نگه چرا -

 :گفت و بکشد رونیب قیعم جوب از را جوانک شد موفق باالخره مسن مرد

 . شماست ریمس به انبریم هی هم نجایا. شد پنچر نیماش خانوم -

 :گفت بود رفته باال ترس از که ییصدا با یشاک ترانه

 آقا؟ دیریگینم یپنچر چرا نیماش شده پنچر دوساعتِ  -

 :گفت بود شده سیخ کامال   جوب داخل آب از که جوان

 کیتراف نیا تو اوردم براش من زد زنگ نداشت که زاپاس دوتا بود؛ شده پنچر پدرم چرخ تا دو -

 ! دمیرس رید یلیخ

. بست را در و نشست اشیقبل یجا و کرد باز را در. خوردیم ترانه سر به باران یها دانه ضربات

 نییپا را شهیش! کند یعذرخواه جوان آن با رفتارش یبرا دیبا افتاد ادشی تا دیکش قیعم نفس چندبار

 :گفت و دیکش

 .دیببخش کردم باز هوا یب رو در نکهیا بابت آقا یراست -

 :گفت و داد تکان یسر د،یلرزیم فکش هوا سوز از که پسرک



 .کنمیم خواهش نه نه -

 .نیماش داخل نیایب هستش سردتون یلیخ اگر -

 :گفت و آورد باال را سرش راننده

 نداره؟ یمشکل شما نظر از -

 :گفت و کرد تر را لبش ترانه

 .من برادر یجا هم شونیا نه -

 از بعد. دیکوب بهم محکم را در و نشست جلو عیسر باشد ترانه حرف منتظر که انگار جوان پسر

 نیماش که بود مین و ازدهی ساعت. افتاد راه مقصد سمت به دیکش طول ساعت مین حدود که یریپنچرگ

 اشیدلتنگ مغازه روشن چراغ دنید با. دیرس ادیشه ی مغازه کینزد یعنی ترانه، دلخواه  محل به

 حیتوج عشق را کارش نیا. شود ادهیپ کرد مجبورش و گرفت را بانشیگر ریگبهانه یکودک همانند

 با اما. دیکوبیم اشنهیس ی وارهید به قلبش و ناآرام دلش. شد کینزد مغازه به آرام. کردیم

 یقیعم نفس ترانه" کولر راتیتعم" بود شده نوشته  شهیش یرو! شد دیناام دشیام مغازه به  دنیرس

 !بست خی مغزش تا ماین یصدا دنیشن با. شد رد مغازه از و دیکش

 !اومده؟ یک نیبب بهبه -

 زیل باعث نابکار بودن زیل نیهم و بود زیل نیزم اما! قلبش ضربان مانند کرد؛ تند را شیها قدم

 و سرد آسفالت لمس و نیزم یرو سقوطش با. شد نیزم یرو افتادنش آخر در و ترانه یپا خوردن

 شکارش سر یباال که یکرکس مانند ماین! کرد سقوط هم ماین دست از فرار به دشیام ییگو سفت،

 با و نشست زانو یرو. کردیم نگاه بکشد عقب را خودش داشت یسع که ترانه به و ستادیا ستد؛یایم

 :گفت یپهن لبخند

 ! کن صدا ادویشه! بزن غیج -

 توجه با که ترانه! دیکوب نشیزم به محکم و گرفت را اششانه هردو ماین اما شود بلند کرد یسع ترانه

 ترسش از. دیکش غیج درد از و شد برابر هزار دردش ضربه نیا با داشت درد کمر اوضاعش به

 :زد لب ملتمسانه ختیریم اشگونه یرو اریاخت یب شیاشکها

 .کنمیم خواهش برم؛ بزار -

 :گفت و انداخت باال را شیها ابرو ماین

 !الشخور ماین گنیم بهم چرا بدم نشونت سایوا ؟یبر -

 مغزش در که قلبش نامنظم ضربان یصدا با شیصدا و خوردیم بهم ترانه یها دندان وحشت از

 :دیکش غیج و کرد جمع را توانش تمام اما! بود دهیشن کنون تا که بود یسنفون نیترترسناک د،یکوبیم

 !کمک -

 .داشت تیواقع اما بود مشکل شیبرا باورش که دیشن را ییآشنا یصدا

 !؟یکنیم یدار یغلط چه نمیبب سایوا -



 کی. کرد بلند و گرفت قهی از را ماین. آمد ابانیخ طرف نیا سرعت با و زد داد را جمله نیا ادیشه

 و کرد غلبه دردش بر ترانه. بود یفحاش و زدن لگد مشغول ن،یزم یرو کرد پرتش و زد بهش کله

 ترانه سمت ادیشه. دیدینم را ادیشه تا افتهی نجات کند باور توانستینم. رفت ادیشه طرف. شد بلند

 شکستن باعث کردن دایپ نجافت حس و ترانه دلتنگ دل. کرد نگاهش زنان نفسنفس و برگشت

 از جیگ و الجون ماین. شود بلند تا داد ماین به یفرصت نیا و بود تماشا غرق که ادیشه. شد بغضش

 اشیدلتنگ یروزها یبرا را رشیتصو خواستیم بود؛ ادیشه یتماشا محو ترانه. برخواست نیزم

 اشقراره یب دل. بود کرده سخت شیبرا را کار تند باران وجود اما! کند رهیذخ شلوغش ذهن در

 و کرد خارج ضامن از را چاقواش ماین. دیکوبیم اشنهیس ی قفسه به افتاده دام به گنجشک همچون

 :گفت و دیکش غیج ترانه! زد را ترانه چشم یرعد مانند برقش

 !باش مواظب -

 و دیکش یانعره یاشده شکار ریش چون ادیشه و آمد فرود شکمش بر ماین زیت یچاقو برگشت تا ادیشه

 . دیدو ینامعلوم مقصد به بعد و کرد نگاه ادیشه به ترس با یاندک ماین. افتاد نیزم یرو سپس

 یقدر به شیرو شیپ ریتصو. بود جیگ و مبهوت دخترک باشد؛ زده ترانه جگر بر را زخم ماین ییگو

 یپ در یپ یِ سمفون شب، نفوذ رقابلیغ یکیتار! ندیبیم خواب برد گمان که بود درک رقابلیغ شیبرا

 دیترد و بغض با ترانه! چدیپیم خودش در ابانیخ آسفالت یرو خشم و درد از که یا معشوقه باران،

 :دیکش غیج

 !اد؟یشه -

 شیپاها! بود شده خیم نیزم در ییگو اششده کرخت یپاها اما کند؛ پرواز را فاصله خواستیم دلش

 فکرش ی همه. دادندیم مسابقه اشگونه یرو اشک و باران و دیکشیم سرد و سیخ آسفالت یرو را

 به! کنند؟یم لمس را نیزم شیپاها چرا که کند دایپ را نیا لیدل توانستینم لحظه آن در و بود ادیشه

 که را، شیموها سمج ی شاخه. آمد فرود ادیشه کنار ترانه و شدن جان یب شیها زانو دیرس که ادیشه

 یرو را شیچشمها درد و باران قطرات دنیچک از ادیشه. فرستاد گوشش پشت بود سیخ باران آب از

 از ادیشه دستان. بود مهم ترانه یبرا که یزیچ تنها! است زنده هنوز دادیم گواه نیا و بود فشرده هم

 سرش به که یفکر نیاول به خون؛ از حجم نیا دنید با ترانه. خون از بود قرمز قشیعم زخم بتیه

 را آدرس فشردیم را شیگلو یدار طناب سان که یبغض با و زد زنگ اورژانس به. کرد عمل زد

! ترس از دیشا سرما، از دیشا داشت؛ لرز ترانه. خورد زیل نیزم یرو بر دستش از یگوش و داد

. نکند تیاذ را محبوبش چشمان باران درشت قطرات تا داشت نگه ادیشه چشمان یباال را دستش

 :گفت و کرد تر را خشکش لب. نداشت را بار همه نیا تحمل ترانه کوچک روح

. گرفت هم رو تو  دامن من یشوم! صبورم گرگِ  باش یقو... ادیشه ارین کم تو اما... اوردم کم -

 ...باشه آخرش نیا دمینم اجازه من! پدرمم دامن گرفت، مادرمُ  دامن

 :داد ادامه و کرد هقهق

 دعام  ی همه االن باورکن اما... اما! لبخندم و یخوشبخت ی تشنه آرامشم، ی تشنه اد،یشه تشنمه -

 .بذارم جونت یرو رو جونم حاضرم قسم، ماه نور نیهم به. توعه دنِ یکش نفس

 است سالهاست  ییگو که ماند حرکت یب یجور! بست را شیچشمها جان یب و رمق یب ادیشه

 نیبلندتر با و زدیم چنگ را ابانیخ یها سنگفرش ترانه. دیکش غیج وجودش تمام با ترانه! دهیخواب



. دیدو شیجلو چراغ نور سمت آمبوالنس ریآژ یصدا با! زدیم ادیفر را اشمعشوقه تنها اسم شیصدا

 :گفت و آورد رونیب پنجره از را سرش راننده! ستادیا نیماش کنترل و بوق نیچند زدن با آمبوالنس

 ...یک نیماش ریز یرفتیم اگر خبرته؟ چه خانوم -

 :گفت و دیکوب آمبوالنس در به ترانه

 .رفته حال از... کمک نیایب... ادیشه -

 یرو را ادیشه. دندیدو ادیشه ی دهیپر رنگ و جان یب جسم سمت و شدند ادهیپ آمبوالنس از مرد دو

 :گفت ترانه به رو آمبوالنس راننده. دادند شیجا نیماش داخل و گذاشتند بالنکارد

 د؟یهست آقا نیا همراه شما خانوم -

 :زد لب ترانه

 مونه؟یم زنده -

 :گفت و زد استارت شد، مطمئن عقب در شدن بسته از که راننده

 .حاله بد ضتونیمر خانوم دیکن عجله ن؟یآیم ما همراه شما. دوارمیام -

 :گفت اشگرفته یصدا با و زد دور را نیماش ترانه

 ...آمیم -

                ***** 

 (ادیشه)

 از تا فشرد هم یرو را شیها دندان تمام. دیکش ریت شکمش یها هیبخ تمام کرد، باز که را شیچشمها

 :گفت و شد بلند همراه مخصوص یصندل از ایک. نکشد ادیفر درد

 !بدوزن پیز برات بگو گهید نکن هیبخ یشیم پاره همش نقدریا که تو داداش -

 :گفت و انداخت ینگاه اتاق به. بزند ایک یشوخ به یلبخند توانست فقط ادشیز درد وجود با ادیشه

 شد؟ داتیپ کجا از تو -

 درد از ادیشه یچشمها هم باز تخت فیخف خوردن تکان از. داد هیتک تخت یرو را دستش دو هر ایک

 :گفت و برداشت را شیدستها فورا   اپاالنیک. شد بسته

 !داش شرمنده -

 :دیپرس خشدارش یصدا با باز و کرد باز چشم ادیشه

 ؟یاومد یک تو -

 :گفت و خاراند را طاسش سر ایک

 .ختهیریم اشک تختت کنار صبح تا یطفل دختره. اومدم بود صبح هفت ساعت حدودا   االن نیهم -



 غیدر اما. اوردیب خاطر به را ترانه آخر یها حرف کرد یسع و گفت ینوچ شب،ید یادآوری با ادیشه

 ترانه ی خورده ترک و خشک لبان خوردن تکان شاهد توانستیم فقط آخر لحظات! کلمه کی از

 :گفت و ربت درهم شیها اخم باشد، کرده هیگر ترانه نکهیا دنیشن از. باشد

 باشه؟ کرده هیگر معلوم کجا از -

 :گفت و کرد اشاره تخت ی لبه به ایک

 نیریش یبرا رو ماجرا و خونه به زد زنگ صبح. اشکاِش  یجا! یمشت که یندار یادرار شب -

 انگار بره راه درست یول تونستینم. تخت ی لبه گذاشته رو سرش دمید اومدم یجلد منم. گفت

 .رفت بعد زد سرم هی نیهم یبرا داشت جهیسرگ

 نمناک ترانه اشک از هنوز تخت ی مالفه. برد بود، داده نشان ایک که ییجا سمت را دستش ادیشه

. کرد مشت را مالفه و بست را شیچشمها کرد، لمس را اشمعشوقه یها اشک ادیشه دست یوقت. بود

 :گفت آورد،یدرنم سر ادیشه رفتار از که ایک. دیکش پر خاطرش از درد و بود شده تند قلبش ضربان

 !ج؟یهو امسال دوست، پارسال ما؟ سمت یآینم محل تو یآیم اد،یشه آق یشد مرام یب یراست -

 :گفت و کرد باز را چشمانش لشیم عالرغم ادیشه

 . یعشق خب یخواب آمیم من یوقت -

 :گفت و برد شلوارش بیج داخل را دستش هردو پاالن ایک

 !زودتر نمور هی خب مگه؟ یجغد -

 . شهیم آزاد وقتم اونموقع سرکارم -

 اونجا؟ یآیم چرا پس -

 یبرا محل اون یها آجر تکتک! رو خاطراتم کنمیم بو آمیم دستم، رمیگیم خوب عرق شهیش هی -

 .ستخاطره من

 دیکشیم بو را محله ها شب  ادیشه. بود ترانه خاطره، از ادیشه منظور دانستنیم ایک هم و ادیشه هم

 از بعد! دیدیم ها کوچه در را محبوبش سرابِ  یچندبار. شوند زنده شیبرا نشیریش یها روز تا

 یها پاکت و مشروب یها یقوط فقط کارش نیا با او اما. گشتیم بر اشخانه به گذراندن وقت یمدت

 :گفت و انداخت باال ییابرو ایک! کردیم یخال را گاریس

 .یاومد هوش به بدم خبر برم من -

 :گفت و دیکش یاازهیخم. برگشت برگه کی با یمدت از بعد و رفت رونیب اتاق از ایک

 .میبر میتونیم. دادم انجام هاتو کار! پوشوندن مارستانیب مخصوص لباس برات بوده فیکث لباسات -

 یرو وجود نیا با. کرد زمزمه یواشی  آخ و دیکش ریت شیها هیبخ کرد؛ شدن بلند قصد تا ادیشه

 کرد اشاره یصندل یرو یها قرص به. برداشت قدم چند اشجهیگ سر به توجه بدون و ستادیا شیپاها

 :گفت و

 ؟یخوایم دکتر؛ بهت داده مسکن -



 :گفت شدو خم یکم درد از ادیشه

 .بده تا سه دو آره -

 خانوم. خواست کمک و رفت یپرستار ستگاهیا سمت آورد،ینم در سر ها قرص از که اپاالنیک

 :دیپرس خشک و کرد ادیشه به ینگاه. آمد اتاق داخل یپرستار فرمیونی با یجوان

 ؟یدار درد -

 دو و برداشت یصندل یرو از را قرص ی سهیک پرستار. داد تکان مثبت ی نشانه به را سرش ادیشه

 :گفت و گرفت ادیشه سمت مسکن عدد

 .یکن مصرف رو هات کن خشک چرک خونه یبر تا بخور رو هات مسکن فعال   -

 :کرد دیتاک و گذاشت ادیشه دست کف هارا قرص

 .بشه مصرف سرساعت حتما   ها کیوتیبیآنت -

 ی سهیک پرستار. دیبلع هارا قرص ادیشه وقت فوت بدون و داد ادیشه دست را یمعدن آب یبطر ایک

 :داد ادامه و گذاشت اولش یجا را قرص

 .نشو خم نکن، بلند نیسنگ لیوسا ها هیبخ نخوردن جوش تا -

 :گفت و انداخت گردنش دور را ادیشه دست ایک

 !باشه گرم شما دم -

 :گفت ادیشه دند،یرس که مارستانیب یخروج در به ایک و ادیشه. رفت رونیب اتاق از پرستار

 .ریبگ من یبرا یتاکس هی -

 :گفت و رفت یاصل ابانیخ سمت ایک

 .یمشت هست من نیماش -

 بعد و شود سوار تا کرد کمک ادیدشه به ابتدا. شد باز ها در و چرخاند نیماش قفل در را دیکل ایک

 :گفت زنان نفس نفس ادیشه. شد سوار و زد دور را نیماش خودش

 دادن؟ رو خودم یهالباس -

 :گفت و زد استارت ایک

 .گذاشتم سهیک تو آره -

 .رمیم خودم آژانس هی دم برو هیطوالن راهم خونه برم خوامیم من -

 .ببرمت بده آدرس ستمین بلد رو تخونه -

 .دمینم زحمت داداش جون -

 !بده آدرسُ  نبر حرف -



 کرده تازه را شیها زخم ی همه ترانه دنید. شد ها ابانیخ محو و گفت ایک به را آدرس تمام ادیشه

 قسم نکند گفت؟یم ادیشه به را یزیچ چه ناله و بغض با ترانه که اوردیب ادی به توانستیم کاش. بود

 ؟یچ یتمنا اما. غم و بود تمنا پراز اشیآب ی لهیت دو آن باشد؟ خواسته یکمک نکند باشد؟ شکسته

 به آمده کش راه نیا یک نشد متوجه گرید که زد پا و دست شیها سوال و افکار باتالق در آنقدر ادیشه

 کوچه اسم بلند غلوط و غلط نفس به اعتماد با و کردیم نگاه ها کوچه به گردان سر ایک! دیرس انیپا

 :گفت و کرد یامالحظه با ی سرفه ادیشه. خواندیم هارا

 .همنجاست دارنگه -

 :گفت و کرد ترمز ایک

 ...کنم کمکت بذار -

 :گفت و گرفت را دستش ادیشه شود ادهیپ خواست تا و

 .گرم دمت نجاشمیه تا. رمیم خودم نشو؛ ادهیپ گهید نه -

 را دستش. رفت خانه تا دخرت زبر یها تنه کمک با ادیشه و رفت ایک کردن پاره کهیت تعارف از بعد

 به. رفت خانه داخل و دیکش نییپا را رهیدستگ و دیکش قیعم نفس ا. شد باز در و فشرد زنگ یرو

 :گفت و زد چنگ را لپش فلور. بودند ادیشه به رهیخ حضار یهمه! دیخواب ها همهمه تمام باره کی

 پسر؟ یاورد خودت سر به بال چه عالم، خاک یوایا -

 :گفت و کرد یفیظر اخم ادیشه

 .ستین یمهم زیچ -

 :گفت و گذاشت دهانش داخل را بود کنده پوست شیبرا شهرام که یاریخ از یاتکه ستاره

 .ادیشه آقا گهید کردن تونیبستر که بوده مهم حتما   -

 زده نم گل چشمان با فلور. کرد یعذرخواه لب ریز رفتیم ها پله طرف به که همانطور ادیشه

 اشکش لبالب چشمان با و اتاق داخل دیخز فلور که ببندد را اتاقش در خواست ادیشه. رفت دنبالش

 :گفت

 ؟یبود کجا شبید -

 :گفت و درآورد را مارستانیب رنگ یآب و نازک رهنیپ یکند با ادیشه

 .خوردم چاقو ؟یخوایم راستشو... مارستانیب -

 :گفت تعجب با  و شود فارغ راهنیپ درآوردن از تا کرد کمکش فلور

 ؟یکنینم رو بدبخت مادر دل فکر تو ادیشه! چاقو؟ -

 :گفت یرحمدل با و دیگز را نشییپا لب فلور. شد دایپ  ها هیبخ یجا آمد؛ در که راهنیپ.

 کرده؟ کاریچ نیبب بشکنه دستش -

 :گفت و زد یپوزخند ادیشه



 !نداشت شدن رو روبه گریج ترسو و بود یموذ چون چرا؟. زد ینامرد به پشت، از -

 :گفت و رفت درهم شیهااخم فلور

 راجبمون؟ کنهیم فکر یچ ستاره  االن ؟یشیم ریدرگ ییپا سرو یب هر با چرا -

 :دیغر و فشرد بهم را شیها دندان سوزانش خشم و اخم با ادیشه

 ...خفت رو مردم دختر الکردار -

 :گفت و رفت در کینزد فلور. شد ادیشه دادن ادامه مانع خورد تاق در به که یاتقه یصدا

 ؟ییتو شهرام -

 را چشمانش یاهیس ظلمات  براقش طونیش چشمان. اومد تو در یال از ستاره ی کله و شد باز در

 فلور. نداشت ادیشه از یکامل دید ستاره بود، ستادهیا ادیشه به پشت فلور چون. دادیم جلوه باتریز

 :گفت

 جان؟ ستاره بفرما -

 :گفت و زد یلبخند ستاره

 .شده بلند بوش جان مامان بوده ادیز انگار خورشت ریز -

 :گفت و داد تکان یسر فلور

 .زمیعز آمیم االن -

 :گفت و دیکش اتاق داخل یسرک ستاره

 .دیش خوب زودتر هرچه دوارمیام -

 :گفت و دیکش یپوف ادیشه. بست را در و رفت رونیب اتاق از بعد و

 نجا؟یا گهیم یچ نیا صبح ی کله -

 :گفت و زد ادیشه حرف از یلبخند فلور

 .اومد شبید -

! شد مانیپش راه ی مهین اما. افتاد راه اتاقش حمام طرف راست کی ادیشه و رفت رونیب اتاق از فلور

 اتاق به و دیپوش یسخت به را اشخانه رهنیپ. اوردیب کاغذ یرو خواستیم که بود ذهنش در یشعر

 اتاق وارد. شود دایپ شیهالهیوس در کاغذ و مداد کی دیبا و بود محصل او نباشد هرچه. رفت شهرام

 کی و مداد. رفت ریتحر زیم سمت. زدیم چشمک ادیشه به اتشیادب کتاب ریز دفتر و مداد شد که

 را مداد. اتاقش به برگشت و برداشت هارا وهیم پوست یشتدستیپ یتو یچاقو. برداشت دفتر از برگ

 ادیشه. داشت وا نوشتن به را قلم بود ذهنش در آنچه هر سپس. دیتراش چاقو توسط مهارت با

 :ندیچیم هم کنار یپازل مانند را ادیشه حس هم ی دنباله کلمات و نوشتیم

 گرفت نگاهم بودم که زلفت ریتصو َگه تماشا

 گرفت امانم نگاهت دمیرس چشمت به



 افسونگرند چه سوانتیگ

 گرفت جانم و کرد رها چله ز تو یابرو کمان

 نیمادر آرامش ادآوری تو جمال

 گرفت جانم تو عشق و داد جان مادر عشق 

 شدم گل ی االله یپ در منم

  گرفت نگاهم یخار که دم همان

 عطش سراب زلفت انوسیاق موج

 گرفت جانم مشتلق؛ و آورد عطرت سحر مینس

 بود تو یایدن مبهوت مجنون که دم همان

 گرفت نگاهم از نفس یلیل که ییگو تو

 بود سرو سرم و غرور پر رگم در خون

 گرفت جانم که ییگو تو سرفکنده غرورم یشکست

 بود سنگ از آزر تو لبخند ادی هردم به

 گرفت جانم ز را نفس اری دارید ادی

 تو خرامان یها قدم زنگ فراموش شودیم مگر

 گرفت جانم که یالتهاب همان

 دیرس هانیک به قلبم یها تپش یصدا

 گرفت جانم که چشمت یاهیس

 توست؟ یوحش کار یعاشق مگر صبورا

 .گرفت جانم که یاشتباه همان یصبور

 (ادِ یشه خود از شعر)

 از و خواند را شعر ها بار و ها بار( یوحش صبورِ )نوشت پرانتز در رشیز و نوشت را شعر نیا

 به ریمتح و زد ینیریش لبخند دارد؛یم بر قدم بار نیاول که یکودک مثال. برد لذت کلماتش لمس

 :گفت وارزمزمه و کرد نگاه اشنوشته

 !دختر؟ یکرد کار یچ من با تو -

              ***** 

 (ترانه)



 شد؛ینم دهیشن ییصدا اما دیکشیم غیج وجود تمام با. کیتار و بود بستبن دیچیپیم یا کوچه هر در

 فرو ترانه قلب در زورش تمام با را چاقواش ماین و کرد برخورد زبر و سرد وارید به پشتش باالخره

 یقند آب یدلسوز با غزاله. دیپر خواب از خودش غیج یصدا با و دیکش غیج دلش ته از ترانه! کرد

 شیها اشک و سرد یها عرق ترانه. گرفت ترانه سمت را زندیم بهم است وقت یلیخ بود معلوم که

 غزاله. بود دهیخراش شیگلو راه تمام. خورد وانیل داخل خنک و نیریش آب از یقلوپ و کرد پاک را

 :گفت و نشست تخت یرو کنارش

  ؟یبهتر -

 :گفت غزاله و داد تکان مثبت ی نشانه به را سرش ترانه

 .میبخور ایب زدلم؛یعز حاضره ناهار -

 :گفت و دینوش آب از گرید ی جرعه چند ترانه

 .گذشت سال هزار برام روزید. خاله ندارم لیم -

 کنه؟یم تتیاذ اوشیس. قبل از شتریب یحت ترانه یشد فیضع تو ؟یچ یعنی ندارم لیم -

 :گفت و کرد اشاره چشمش نییپا دلخراش یکبود به ترانه

 ه؟یچ اسمش نیا گوشم؛ تو زد الشیخ و وهم یبرا -

 :گفت ریمتح و خورد جا غزاله

 ست؟ین مزاحمه کار مگه شده؟ مزاحمت ابونیخ تو یکی ینگفت مگه -

 .اوِش یس کار... نه -

 دونه؟یم بهرامم -

 :گفت و دیکش صورتش یرو یدست ترانه

 .شدم تو مزاحم که خونه برم حال اون با نتونستم -

 :گفت و گرفت ترانه دست از را یخال وانیل غزاله

. بزنه پسره نیا به یزیچ یتشر تا بگو بهرام به گمیم من. یمن مهمون نیتر مراحم تو ه؟یچ مزاحم -

 کرد؟ نکارویا یچجور بود یخوب پسر که اوشیس

 :گفت و زد یعصب پوزخند ترانه

 نندازه؛ عقب رو مواجبش رهیج وقتی تا کرد مشیتقد یدست دو بابام ترانه گفت تا بهزاد عمو تشر؟ -

 پسرش؟ به بزنه تشر اونوقت

 :گفت و شد بلند غزاله

 .یریبگ جون بخور ناهار ایب بهتره؟ کتیاتیس درد ؟یش بلند یتونیم -

 سنگفرش با برخورد از کردیم درد شیپاها کف هنوز. آمد نییپا تخت از و داد تکان سر فقط ترانه

 یصندل یرو و رفت رونیب اتاق از. بود داده دستش کار و بود آمده در کفشش ی کهنه یکف. ابانیخ



 یجلو را بشقاب و دیکش خودش به نسبت ترانه یبرا یشتریب یغذا غزاله. نشست یخور ناهار زیم

 اواخر. کرد ناهارش خوردن به شروع یمعتل بدون که بود گرسنه یقدر به دخترک. گذاشت ترانه

 :داد جواب و برداشت اپن یرو از را میسیب یگوش و شد بلند غزاله. خورد زنگ خانه تلفن شانیغذا

 باشه... آها... تهران ارشیب آره بهتره؟ جون پدر حال... خوبه؟ امیت ؟یخوب جان نیرام سالم... الو -

 .خداحافظ قربانت...منتظرتونم پس... پدرجونِ  مهم راحته هرجا

 :گفت و کرد آب پراز را شیجلو وانیل ترانه

 تهران؟ گردنیم بر امیت و نیرام -

 :گفت خنده با بود شگفته گلش از گل که غزاله

 ؟یبود سادهیوا گوش آره، -

 !یزدیم حرف غیج با با  یتقر ذوقت از -

 :گفت و گذاشت نگیس درون آشپزخانه داخل زیم یرو از هارا بشقاب غزاله

 دم؟یند رو پسرم و شوهر وقته چند یدونیم -

 :گفت و گذاشت نگیس داخل را یترش یها الهیپ ترانه

 .ینباش تنها شتیپ موندیم امیت پدرش؛ درد و دوا دنبال رفتیم نیرام آقا خب -

 :گفت و کرد یکف را اسکاچ غزاله

 .موندیم تنها دست نیرام خب نه -

 یبردار لمیف یک هارو مردونه! یموند تنها ها داماد و عروس و یبردار لمیف با تو امینجوریا -

 وقت؟ چند نیا کردیم

 :گفت و زد کف هارا بشقاب غزاله

 .پدرشون شیپ بره شوهرم برادر گردنیم بر دارن که هم حاال ن؛یرام یدوستا از یکی -

 :گفت و کرد روشن را یکتر ریز ترانه

 د؟یداشت نارویا و دنیبر ناف ی هیقض هم نیرام آقا و شما سوال؟ هی خاله؟ -

 فرق قبال   با زیچ همه خب. نذاشت اسم ها بچه و نوزادا رو گهید یکس بهرام و غزل ازدواج بعد نه -

 ؟یکنیم روشن رو ونیزیتلو کنار ضبط. بود کرده

 :گفت و رفت ییرایپذ سمت ترانه

 بذارم؟ رو اوردم خودم با که ینوار شهیم -

 .بذار -

 را شیصدا و گذاشت ضبط داخل را کردیم ینقاش آن با که یکاست نوار کوچکش ساک داخل از ترانه

 :کرد ادیز



 صدا یب یصدا با

 بلند کوه هی مث

 کوتاه خواب هی مث

 مرد هی بود مرد هی

 ریفق یدستها با

 محروم یچشمها با

 خسته یپاها با

 مرد هی بود مرد هی

 اهیس تابوت با شب،

 چشمهاش یتو نشست

 ستاره شد خاموش

 خاک یرو افتاد

 موندینم هم اش هیسا

 سرش پشت هرگز

 خسته و بود نیغمگ

 تنها یتنها

 تشنه یلبها با

 چشمه هی عکس به

 نهیبب تا دینرس

 قطره قطره،

 آب قطره   آب، قطره  

 تپش یب شب در

 طرف اون طرف، نیا

 بشنفه تا افتادیم

 ... صدا صدا؛

 ...پا یصدا

 (تنها مرد_فرهاد)



 :کرد اعتراض و کرد خشک را شیدستها ییشوظرف کنار ی حوله با غزاله

 .کن عوضش بذار، شاد زیچ هی ترانه یوا -

 :گفت و داد قورت شیها غصه تمام با رو بغضش ترانه

 د؟یدار آژانس اشتراک -

 :گفت و رساند بود نشسته ضبط کنار که ترانه به را خودش غزاله

 کجا؟ -

 :گفت و برداشت ضبط داخل از را کاستش نوار ترانه

 .بزنم بابام به سر هی برم دیبا -

 :گفت و کرد یفیظر اخم غزاله

 .رسونتتیم نیرام صبح بمون -

 :گفت و رفت اتاق سمت ترانه

 .بشم مزاحمت خوامینم دیبش جمع دورهم قراره وقت چند بعد -

 :گفت و رفت ترانه دنبال غزاله

 .ذارمینم عمرا   که یبر قصد نیا به یبخوا -

 :گفت کردیم جمع را لشیوسا که نطوریهم ترانه

 کو؟ لباسام. برم بذار جان خاله موذبم واقعا   -

 :گفت و داد تکان سر ناچار به غزاله

 .آرمشیم االن بالکنِ  تو ؛ییلباسشو نیماش تو انداختم حموم یرفت -

 ثابت نگاهِ   .کرد یراه را ترانه و گرفت آژانس غزاله ترانه، دنیپوش لباس و شدن حاضر از بعد

. وفتدیب راه راننده تا انداخت ریز را سرش. کردیم موذب را او ترانه چشم ریز جوان ی راننده

 خورد، ترانه گوش به که بوق نیسوم. گرفت را نیریش ی شماره و درآورد فیک از را اشیگوش

 :دیچیپ تلفن در نیریش یصدا

 بله؟ -

 :گفت اشگرفته یصدا با ترانه

 ؟یدار یخبر ادیشه از. منم نیریش سالم -

 ؟ییکجا خوبه؟ حالت تو. شونخونه بابام بردش شده مرخص آره -

 :گفت و کرد بلند را سرش ترانه

 .بابام خونه رمیم دارم خالم خونه از. راهم یتو -



 .رو گهیهمد مینیبب بذار قرار هی پس خوبه -

 .فعال   باشه -

 شانیهانیماش داخل که ییها مرد و ها زن به. کردیم نگاه اطرافش ی منظره به و کرد قطع را تماس

 و. شدند زانیآو مادرشان گردن از عقب یصندل یرو نیماش پشت که یاقبالخوش کودکان به. خوشند

 نیا نیب دیبا چرا شودد؟ رسم ریاس دیبا او آدم همه نیا نیب چرا  .خوردیم قبطه شانهمه حال به چقدر

 !دارد فاصله ترانه با ها فرسنگ رفتارش و افکار که یکس! باشد؟ شوهرش اوشیس مرد، قدر

 ساک با و کرد حساب را اشهیکرا. شد ادهیپ خانه در دم درست و نکرد سکیر ترانه بار نیا

 فونیآ پشت از  را پدرش پرستار مراد، یصدا. فشرد را زنگ. رفت شخانه در طرف کوچکش

 :دیشن

 ه؟یک -

 :گفت و کرد نگاه را اطرافش ترانه

 .دیکن باز لطفا   ترانه منم -

 در را شیها کفش. رفت داخل و دیکش دست اطراف زدن دید از دیشن را در شدن باز یصدا یوقت

 مرد و بود پدرش سال و سن هم با  یتقر مراد آقا. کرد سالم بلند و داد هل را آپارتمان در و آورد

 را لچرشیو یها چرخ بهرام. داد را ترانه سالم جواب برود آشپزخانه به نکهیا از قبل. بود یفیشر

 :دیپرس یجد سالم کیعل قبل و در سمت داد هل

 نجا؟یا یاومد که یگرفت اجازه اوشیس از -

 و کرد تر را لبش! دادیم جواب را سوال نیهم ستیبایم اول آمدیم که بار هر چون نخورد جا ترانه

 :گفت

 .آره گرفتم، اجازه -

 :گفت و برد تر عقب را چرخش بهرام

 .یاومد خوش پس تو ایب -

 :گفت و زد پوزخند ترانه

 !باشه چشمم ریز بنفش رنگ مورد در تونیبعد سوال کردمیم فکر -

 !االن مثل قا  یدق ؛یکرد یدراز زبون حتما   -

 :گفت گله با و رفت شیپ بهرام سمت یقدم چند ترانه

 ! بابا؟ یدیشن یجواب حاضر و دراز زبون من از یک -

 :گفت و برگرداند یرو ترانه از بهرام

 .یشد گستاخ سقف کی ریز یبر اوشیس با شد قرار یوقت از -

 :گفت و رفت اتاق سمت ترانه



 توان که نبوده هضم قابل برام زیچ چیه وقت چند نیا تو! رهیگیم گاز یبد فشار هم رو مورچه -

 .باشم داشته هم رو حرفام خوردن

 :داد ادامه و کرد باز هم را شیمانتو آخر ی دکمه

 !کابوس ای نمیبیم خواب دارم کنمیم الیخ همش -

 :کرد اضافه تر آرام و بست را اتاق در

 !بود کاش یا که -

 ینیس مراد آقا رفت رونیب که اتاق از. کرد سر هم شال و دیپوش یا دهیپوش لباس مراد آقا وجود با

 :گفت و داد هل آرام را ینیس ترانه. گرفت سمتش را یچا

 .خورمینم ممنون -

 :دیپرس بهرام

 ؟یکرد عوض لباس که یبمون چقدر قراره مگه -

 :داد ادامه ترس با و کرد یفیظر اخم

 ؟ینر خونه گفته یزد یگند هی نکنه -

 :گفت رمق یب و داد هیتک یپشت به را پشتش ترانه

 دیناراحت نجایا اومدم دمیترسیم تنها منم شمال رفت دوستاش با نکردم؟ یکار من بگم دیبا چقدر -

 .برم

 :گفت و انداخت باال را شیها ابرو بهرام

 .بمون یبمون گفته اوشیس اگر -

 :گفت بود، ستادهیا آشپزخانه یدرگاه کنار فیبالتکل که مراد آقا به رو ترانه

 .یمرخص یبر یتونیم شماهم -

 :گفت دودل مراد

 برو بگن شونیا. رمیگیم دستور بهروز آقا از من یول خانوم ترانه واجب پدرتون و شما احترام -

 .رمیم بنده

 :گفت رلبیز و انداخت مراد به سپس و بهرام به ینگاه

 .خب یلیخ -

 به شروع و آورد رونیب فیک از را اشیطرح لیوسا. بست را در و رفت اتاق تنها داخل و شد بلند

 شده قلبش ی ناخوانده مهمان که یپسر. زدیم پرسه ادیشه یِ حوال افکارش هم باز اما. کرد دنیکش

 کمرنگ افکارش در را حضورش اوشیس به تعهدِ  زور با ترانه اما. رفتینم رونیب چجورهیه و بود

 یمعرف اوشیس ی همخانه همه به را خودش بود خواسته ازش که یکس ؟یک به تعهدِ  اما. بود کرده تر

 ! کند؟



 با و کرد پاک را بود دهیکش که یدختر متوحش و مغموم صورتِ  اطراف اشیمداد پاککن با ترانه

 ی وزنه بتواند که ستین یقدر به روحش قدرت که! ندارد را بودن لجن توان که. داد ادامه خودش

 شبید یحت ترانه و اوست یعقد شوهر اوشیس باشد هرچه! بکشد دوش به را انتیخ فیکث و نیسنگ

 حس کارش نیا از و. بود نشده ادیشه زخم یجا پراز و دهیپر رنگ یها دست گرفتن به یراض

 انتیص اشیپاک از داشت او! است نزده آب به گداریب اشیحال بد ی همه با که. داشت یخوب

 تا کند دنبال را ها عقربه نیا تمام خواستیم دلش چقدر  !بود بهیغر آن با اوشیس که یکار کرد؛یم

 ادیشه به دنیرس ترانه یآرزو. شود برداشته اوشیس و ترانه نیب از وارید نیا که یروز برسد زودتر

 که شود یکن پاک آن به لیتبد اوشیس کردیم آرزو پس. است ممکن ریغ دانستیم که چرا نبود؛

 تمام گران او یبرا زد ترانه به که ییلیس و اوشیس یها حرف! کند پاک ذهنش از را ادیشه ریتصو

 به وادار را ترانه موضوع نیا! بود تحمل به محکوم باز و بود دهیرس استخوانش به کارد. بود شده

 و دیکش یآه ترانه! کند ریتغ باره کی به ها قصه مردان مانند اوشیس نکهیا کرد،یم محال یها آرزو

 :خواند لب ریز

  منست دلسوز که بستیغر نه یآشنائ -

 برفتم شیخو از من چون

  بسوخت گانهیب دل 

 (حافظ)

! باشد پدر و دختر خدمت در و بماند جا همان بود گفته او به بهروز اما گرفت تماس بهروز با مراد

 قرار و ماند مراد ناچار به ند؛یبب خانواده نیا از یا نشانه برود طرف هر که بود متنفر نیا از ترانه

 .بود نوا یب دخترک ی شکنجه ی هیما  فقط ها کار نیا ترانه نظر از. بخوابد اتاق در بهرام با شد

 رونیب گهید هم خودش و برد اتاق داخل را بهرام شام، صرف بعد و کرد درست یدستدم شام مراد

 تمام. شدینم دایپ صورتش در یخوابالودگ از یرد چیه و بود یفرار ترانه چشمان از خواب. امدین

 را خودش یکودک که عالوه به کرد ینقاش را مادرش ترانه. پرداخت ییایرو ینقش یطراح به را شب

 ساعت به و داد بدنش به یقوس و کش. شد داریب خواب از مراد زودتراز ترانه صبح. دیکش بغلش هم

 مشغول. زد شونه را شیموها کرد، حاضر صبحانه و شد بلند! بود دهیخواب ساعت سه فقط. کرد نگاه

 و زد شیموها نییپا یفیظر کش عیسر. خورد اتاق در به درون از یا تقه که بود شیموها بافتن

 :گفت سپس. کرد سر را اشیروسر

 .دیبفرمائ -

 خانه یفضا یتحمل قابل ریغ سکوت. دادیم هل را بهرام چرخ مراد و شد دهیکش نییپا رهیدستگ بعد و

 ییچا قاشق برخورد یصدا فقط. نشد بدل و رد یحرف امصبحانه خوردن موقع یحت. بود کرده پر را

 و ستین یراض هم مراد بود مشخص کامال  ! نان کردن تکه فیظر یصدا و بود ها استکان با یخور

 زنگ توسط مرگبار سکوت نیا باالخره. برود یحساب و درست یمرخص کی خواستیم دلش

 :گفت و خورد را نشیریش یچا از یا جرعه بهرام. شد شکسته ترانه لیموبا

 .اوِش یس حتما   نشده قطع تا دار برش بدو -

 :گفت مراد. کرد فوت کالفه را نفسش ترانه

 ارم؟یب براتون -



 :گفت و شد بلند ترانه

 .ممنون نه -

 دنید با اما ستین اوشیس بود مطمئن. آورد رونیب را اشیگوش و رفت فشیک طرف لشیم عالرغم

 :فشرد را اتصال ی دکمه و شد راحت الشیخ نیریش ی شماره

 الو؟ -

 ؟یآیم بهار، دنید برم خوامیم خونه؛ اومدم دادم امتحان من سالم -

 استقبال شوق با کند؛ فرار یبدبخت حس و یفیبالتکل نیا یهوا و حال از تا بود بهانه دنبال که ترانه

 :کرد

 جاشو؟ یبلد. آمیم آره آره -

 !منم کنندش مالقات تنها متاسفانه. رمیم مالقات وقت هفته هر من -

 .دنبالت آمیم شو حاضر -

 .یبا باشه -

 :گفت و کرد ینوچ بهرام. رفت اتاق سمت. کرد قطع را تماس

 کجا؟ -

 :گفت و دیکش رونیب ساک از را چروکش یمانتو ترانه

 .کهینزد شونخونه دوستمم با -

 .ریبگ اجازه اوشیس از بزن زنگ -

 :گفت و دیکش رونیب تخت ریز از را اتو ترانه

 .باشم راحت تونمیم گفت بهم اون بابا باورکن ستین یازین -

 :گفت و ستاندیا اتاق درگاه در و چرخاند را چرخ بهرام

 !شد؟ رفهمیش. رونیب یبر یندار حق ای یریگیم اجازه یزنیم زنگ االن نیهم ای -

 :گفت یکالفگ با و کرد میتننظ را اتو ی درجه ترانه

 !کنمیم خواهش بابا؟ -

 :گفت داشت ریتاث ترانه یرو فقط که یتحکم با بهرام

 .یبزن زنگ منتظرم -

 شماره و برداشت را اشیگوش. دهدینم ریتغ را حرفش دانست،یم و شناختیم را پدرش که ترانه

 یگوش تو اوشیس یصدا که شدیم دیناام  داشت ترانه گرید. زد بوق نیچند. کرد دایپ را اوشیس

 :دیچیپ

 ه؟یچ -



 .یباش زیسحرخ تهران مثل کردم فکر -

 شده؟ تنگ برام دلت. دارمیب وقته یلیخ اره -

 .رونیب دوستم با برم خوامیم رمیبگ اجازه... بزنم زنگ بهت... گفت بابا... اصال   نه -

 :گفت داشت خنده از ییها رگه که ییصدا با! زیآم تمسخر و بلند: دیخند اوشیس

 ،یکن یکار هر یآزاد تو ؟یاک. میاخونه هم تو و من. گمیم هم باز گفتم، بهت اول روز من یتیت -

 من. نزن زنگ من به بود هم پسر دوستت دفعه نیا اگر. بگذرون خوش برو. کردنم یجوون دنبال منم

 !امیباز وسط

 کی هم باز همه نیا با. شد پخش دهانش در خون شور طعم و زد نشیریز لب به یمحکم گاز ترانه

 اتاق داخل را چرخ بهرام. شد قطع تماس یحرف هر از قبل. دیچک کبودش ی گونه یرو اشک قطره

 :گفت و داد هل

 ؟یموند مات شد یچ -

 تکرار بهرام. شد اشیمشک یمانتو یرو اتو دنیکش مشغول و کرد پاک متیمال با را اشک ترانه

 :زد لب آرام ترانه و کرد

 .برم تونمیم گفت -

 چشمان در را درد رد ترانه. رفت رونیب اتاق از و شد راحت الشیخ حرف نیا دنیشن با بهرام

 بهرام ها عصر یگاه که بود گفته ترانه به مراد! بود شده هم تر ریپ ماه کی نیا در. دیدیم پپدرش

 داشت، خبر آن از خودش فقط که ییجا از و رفت کمد سمت ترانه. است تلخ اوقاتش و کندیم هیگر

. دیکش پوستش یرو آرام و برداشت سهیک داخل از را پودر کرم. دیکش رونیب را ادیشه یها یادگاری

 همان درست  .زد را اشیمشک پیت و گذاشت شیجا سر را سهیک. کردیم محو را یکبود یجا دیبا

 خارج خانه از و کرد یخداحافظ. رفت در سمت و برداشت را فشیک ترانه. شد زده در زنگ موقع

 در را نیریش و رفت جلو اشیمیقد دوست دنید با. اوست منتظر در یجلو نیریش بود مطمئن شد

 :گفت و فشرد آغوشش در را او نیریش. گرفت آغوش

 !یمعرفت یب یلیخ -

 :گفت و آورد رونیب نیریش آغوش از را خودش ترانه

 .دیببخش. دارم قبول رو یکی نیا -

 نیریش. دندیرس خانهوانهید به تا کردند یط را اددیز راه. رفتند شیپ شانه به شانه و دیخند نیریش

 سمت و آمد روتنیب سپس. برگه کی به هیشب یزیچ. کند بدل و رد را یزیچ تا رفت ینگهبان داخل

 :گفت بود آورده بند را نفسش یبلند سر که ترانه. شدند یراه دانستیم خودش فقط که یمقصد

 م؟یریم درست میدار یمطمئن -

 را ترانه دست شد، هماهنگ زیچ همه یوقت. رفت یبلند ساختمان داخل مجدد و داد تکان سر نیریش

 کم عقلشان که یدختران و زنان! گرفت قبل از بدتر دلش ها آدم آن دنید با ترانه. دیکش محوطه داخل

 :گفت و زد ترانه به اش شانه با نیریش! الیخ و فکر برابر در بود آورده



 .اونجاست -

 در و بود زده غمبرک اطیح ی گوشه کی که کرد اشاره یریگ گوشه و فینح دختر به انگشت با و

 :گفت و گذاشت دهانش یجلو را دستش ترانه! خواندیم ییالال یفرض نوزاد گوش در آغوشش

 شناسه؟یم مارو بهاره؟ نیا -

 :داد جواب نیریش رفتندیم سمتش به آهسته که نطوریهم

 .شناسهیم آره -

 تر باز یکم را آغوشش. شد بلند آهسته دند،بهاریرس بود نشسته نیزم یرو که بهاره سر یباال یوقت

 :گفت ترانه به رو. بود آغوشش در یابچه انگار هم باز اما کرد

 .ها عشقمه و من ی بچه نیا نیبب دخترُم؟ یدید -

. کردیم آب را سنگ دل اشدهیپر رنگ و رفته گود چشمان. بود بهار صورت خکوبیم ترانه

 یب بغضش. نداشت را چشمش مردمک به کردن نگاه تحمل ترانه که سرد آنقدر بود، سرد چشمانش

 :گفت لب ریز و کرد ینوچ نیریش. افتاد هقهق به و دیترک اریاخت

 .یکنیم بد رو حالش ینجوریا ترانه باش آروم -

 :دیپرس تمام یخونسرد با و آمد ترانه کینزد بهاره

 . نترس مراقبشم من ؟یکنیم هیگر فهیضع و کوچولو یلیخ نکهیا یبرا ست؟ین خوشگل دخترم -

 :گفت و زد یساختگ لبخند نیریش

 من؟ بغل شیدیم. قشنگه هم یلیخ دخترت. ناراحتِ  خودش یبرا اون بهار نه -

 :گفت و ترکرد تنگ را دستش ی حلقه و کرد نگاه نیریش به یدل دو و شک با بهار

 .یکنیم دارشیب تو دهیخواب االن نه -

 :گفت و کرد پاک تند تند را شیها اشک ترانه

 .ندارم رو توانش من نیریش -

 :گفت و گرفت را ترانه دست نیریش

 .گردمیم بر بدم نشون رو راه ترانه به برم من -

 ی محوطه از دور را ترانه نیریش  .ماند رهیخ ترانه و نیریش راه به منجمد چشمان آن با بهار

 :گفت و برد ساختمان

 .ختمیر بهم رو حالت که منو ببخش ترانه متاسفم -

 :گفت و دیکش قیعم نفس بار نیچند ترانه

 .بذاره ریتاث روم نقدریا کردمینم فکر -

 . تنهاست که سوزهیم دلم. کردم عادت گهید من -



               ***** 

 (ادیشه)

 :گفت و زد تا را شخوانیپ یرو شده باز یها نیج شلوار رادیه

 ! داره ریتوف تومن پنجاه ساعت تو ادیشه آقا نبودت و بود -

 :گفت و داد جا قفسه داخل را شده زده تا یها نیج شلوار ادیشه

 .اومدمیم وگرنه نبود راه به رو حالم -

 :گفت و کرد یخداحافظ ها یمشتر نیآخر با هومن

 .یکنیم مغازه جذب رو همه بلندت یصدا با گه،یم راست رادیه -

 :گفت و زد یتلخند ادیشه

 .دل بر الجرم ندینش دیآ برون جان از هرچ که -

 (یسعد)

 :گفت و گذاشت یکیکنیپ گاز لک پراز یکتر یرو را یقور و کرد دم ییچا هومن

 .نطورهیهم. بله -

 و انداخت نیدورب به ینگاه ادیشه. گذاشت یخال ی قفسه داخل شخوانیپ یرو از را نشیدورب رادیه

 :گفت

 ؟یکنیم یعکاس -

 .ابرِ  جنگل سوژم روزا نیا. آره -

 .هیخوب و دنج یجا حتما   -

 .تو مثل یمشرب خوش آدم مخصوصا  . باشم داشته همراه هی آدینم بدم آره -

 :گفت و کرد استفاده فرصت از بود، افتاده واج جنگل اسم دنیشن با اول همان از که ادیشه

 .میبر یبر یکرد عشق وقت هر داش مهیپا من -

. داشت دوستش که یکار ز،یم ادیفر هم باز دیبا. رفت در سمت شخوانیپ پشت از و گفت را نیا

 درد از سوخت جگرم زد،یم ادیفر اصل در. دیبخر لباس و نیج دشلواریبشتاب گفت،یم ظاهرا   ادیشه

 یصدا که سرم بر عالم خاک یا زد،یم داد! نگذاشت یجا بر یادگاری درد و زخم جز که یعشق

 را ادیشه شیرو لیاستر گاز حس یحت و اشهیبخ درد! دمینشن را عشقم دلنواز صوت شدن انداز نیطن

 حواسش اشیجسم درد. کشدیم درد اشمعشوقه جسم ماندن سالم یبرا که بود آرام یآر! کردیم آرام

 حالت از تر خم یکم درد از. بود بخش نیتسک ادیشه یبرا نیا. کردیم پرت اشیروح درد از را

 حس دیخورش زیت اشعه ریز اشیشونیپ یرو را سرد یها عرق خوردن زیل و بود ستادهیا معمول

 درد از داشت حاال دیشا. دادیم ادامه دیخر یبرا مردم توجه جلب و جذب به هم باز اما. کردیم

 که برد یپ دیرس تا و دیدو یسراب یبرا را ریکو کل که بود یاتشنه آن حالِ  حالش! دیکشیم ادیفر

 را یمسافت که بود یپلنگ آن حِس  حسش دیشا. خسته همانقدر و دیناام همانقدر  !ستین شیب یسراب



 همانقدر و نیخشمگ همانقدر  !شودیم پرت پرتگاه نیبلندتر یباال از شکارش و دهیدو شکارش دنبال

 و کرد ادیشه به ینگاه ازدحام نیب از شدیم جا بزرگ ی مغازه آن داخل که یمشتر نیآخر. تابیب

 :گفت ادیشه گوش ریز و کرد یفیظر اخم. آمد جلو

 آقا؟ خوبه حالتون -

 :گفت و کرد پاک را شیها عرق مشتش داخل یکاغذ دستمال با ادیشه

 .خوبم آره -

 :گفت بلند یصدا با مغازه داخل از هومن

 .کمک تو ایب ادیشه -

 داخل. خورد سر شکمش یرو یگرم و زیل ی هیما کرد حس برود مغازه داخل خواست ادیشه تا

 حدسش. داد باال را شرتشیت و کرد قفل را در. شتافت یخال پرو سمت عجله با اما. رفت مغازه

 خون از مملو لشیریاست گاز و پانسمان کل که یطور هم آن. داشت یزیخونر اشهیبخ بود، درست

 رادیه. رفت رونیب پرو از و انداخت نییپا را رهنشیپ. نبود خودیب درد همه نیا پس! بود شده

. دید خراب حال با را ادیشه برگردد، قفسه سمت خواست و کرد باز شخوانیپ یرو یگرید شرتیت

 پرو اتاق کنار وارید به را خودش عیسر رادیه. بود آورده طاقت شیپا یرو زور به نوایب پسر

 :گفت ترس با  .شد سیخ خون از دستش گرفت که را ادیشه دست. رساند

 شد؟ یچ -

 حلقش تا لبانش. ختیریم عرق و بود کرده جمع را اشافهیق درد از. نداشت درد تاب گرید ادیشه

 .بودن افتاده شماره به شیها نفس و بود شده خشک

            ***** 

 (ترانه)

 ؟یبهتر یمطمئن -

 :گفت و فشرد زنگ یرو را فشینح انگشت ترانه

 .خوبم آره -

 .شد یچ نیبب شه عوض حالت خواستمیم -

 :گفت و داد هل را در ترانه. شد باز در

 .بارم رو بذار بار توام دارم یبدبخت کم خودم من بگو، رو نیهم -

 :گفت و دیخند نیریش

 .یبا یبا ق،یرف گهید دیببخش -

. کرد باز را در مراد که بود دهینرس آپارتمان زنگ به دستش. بست را در و داد لشیتحو یلبخند ترانه

 :گفت ترانه. دیپوش را شیها کفش و آمد رونیب

 .بودم رونیب من نیگفتیم نیداشت دیخر خب -



 :گفت و برگشت رفتن، تا داشت کردن فرار به شباهت شتریب که مراد آقا

 .کنمینم جسارت خانوم نه -

 :گفت و کرد اکتفا لبخند کی به بود، گرفته اشخنده مراد ی افهیق از که ترانه

 .سالمت به -

. بودن شده استفاده رقابلیغ اشیمیقد یها کفش شب آن! بود غزاله خاله یها کفش همان ش،یها کفش

 آرام. است خواب بهرام بود معلوم خانه سکوت از  .گذاشت یکفش جا داخل را اشخانمانه یها کفش

 یچا بودن داغ دنید با و رفت یکتر سمت. شد شیهالباس  کردن عوض مشغول و بست را خانه در

 را شیگلو راه ییچا فقط بود، داده خوردش به نیریش که یمزخرف یها فالفل آن با. دیکش یراحت نفس

 و دینوشیم مطلوب یدما با ییچا. ماند رهیخ ینامعلوم ی نقطه به و خورد یچا چند! کردیم باز

 فکر شانیکدام به دانستینم یحت که آنقدر. بود ریدرگ یلیخ فکرش. داشتینم بر را اشرهیخ نگاه

 در پشت مراد نکهیا به نانیاطم با و گذاشت نیزم یرو را یچا وانیل فونیآ زنگ یصدا با! کند

 همان. دید را بهروز در، شدن باز با و دیکش نییپا را آپارتمان در ی رهیدستگ. کرد باز را در است،

 رو بااو و فشرد را ترانه دست بهروز! ستین یندیخوشا روز شیبرا اصال   امروز که برد حتم موقع

 اتاق در بهروز. دیکش عقب زود ترانه و گرفت درد اوشیس یلیس یجا اشبوسه با اما  .کرد یبوس

 :گفت و رفت شیپ

 صورتت؟ رو هیچ یکبود -

 :گفت و کرد یخال شانه جواب بار ریز از ترانه

 ن؟یاومد تنها -

 :گفت و زد یپوزخند شد، ترانه یکن گم راه ی متوجه که بهروز

 .تنهام آره. دمیم تورو جواب پس! شهیم سوال تو سوال یلیخ کو بابات بپرسم اگر -

 :گرفت ترانه از را جواب فرصت بهرام یصدا

 .کمک ایب ،ترانه -

 یرو تا کرد کمکش آروم آروم. کرد یاحوالپرس گرم بهرام با و گرفت سبقت اتاق در رفتن در بعروز

 :گفت و کرد تیهدا ییرایپذ سمت را چرخدار یصندل ترانه. ندیبش لچرشیو

 .لچریو رو نیشستیم خودتون قبال   -

 :گفت و آمد رونیب اتاق از بهروز

 رو آدم دختر صورت یک هر باالخره. آرهیم در پا از رو آدم الیخ و فکر. دخترم ستغصه مالِ  -

 نه؟ خوره،یم بر آدم به کنه کبود

 ی رفته لیتحل یصدا دنیشن با. دارد وجود هیکنا و زیت غیت صدها بهروز یصدا در داشت حتم ترانه

 :است نشسته بهرام جان بر ها غیت نیا شد مطمئن پدرش

 .کرده عادت بد مارو یحساب هم مراد آقا نیا -



 را سوال نیا خواستیم دلش ترانه برسد؟ خواستیم یزیچ چه به بهرام قلب دادن قرار هدف از

 چه که بود کرده ریدرگ را ذهنش نیا اما. گرفت را شیجلو اشیزبان و سر یب هم باز اما بپرسد

 را بهروز رفتار بود وقت یلیخ کند؟ نگاه بهرام به نفرت با نقدریا کردیم مجبور را بهروز یزیچ

 لچریو. بود ورشعله شهیهم آتش یها زبانه مانند یدلخور دیشا و نفرت کرد؛یم لیتحل و هیتجز

 نتیکاب داخل از هارا فتجان. زدیبر یچا تا رفت آشپزخانه به خودش و گذاشت یا گوشه را پدرش

 سر تا گذاشت ییظرفشو تو هارا فنجان! زدیم یزرد به رنگش یاشهیش یها وارهید. برداشت

. کرد بلند را یقور رهیدستگ با و گذاشت ینیس داخل را یدست دم یها وانیل. بزند تکسیوا فرصت

 :دیشنیم را بهزاد یصدا همزمان

 .ارمیب پول برات کمی گفتم. شهیم شتریب خرج حتما   نجاستیا ترانه هفته کی گفتم اومدم -

 آزار بهزاد گزاف یها حرف توسط گوشش همچنان و. کرد میتقس ها وانیل داخل را جوش آب ترانه

 :دیدیم

 ...تنگه بشیج شلواره نیا بابا یا... دونمینم... بود بمیج تو -

 یچا ینیس ترانه. داد بهرام به و دراورد بشیج از را پول بهزاد شد، که ییرایپذ وارد ینیس با ترانه

! بود یحرف هر از دردآورتر بار هزاران سکوتش که بهرام یرو به رو نشست و گذاشت نیزم را

 آرام. برداشت را ینقاش و رفت جلو. افتاد یونیزیتلو ریز دکور به چشمش که ندیبش خواست بهروز

 :زد لب

 درسته؟... غزلِ  نیا -

 :گفت و کرد یمصلحت ی سرفه بهرام

 .نبود اونجا غزل عکس -

 :گفت و شد بحث وارد ترانه

 .شبید... دمشیکش من -

 :گفت و برگشت ترانه طرف بود، دستانش در ینقاش که نطوریهم بهزاد

 ؟یریم کالس مگه -

 چطور؟. دمیکش کاغذ یرو رو قلم و گرفتم ادی رو اصول چندتا نه -

 .یِ عیطب و قشنگ یلیخ اخه -

 :گفت و داد تکان سر بهرام. کردیم غرور حس بود، کرده فیتعر نرش از بهزاد نکهیا از ترانه

 ده؟یکش یچجور حاال نمیبب بده -

 :گفت و گرفت غم رنگ نگاهش بهرام. نشست لچرشیو کنار و داد بهرام دست را ینقاش بهزاد

 .بود خوب شینقاش یبچگ از ترانه -

 ترانه. کرد عوض یکار سواالت با را بحث بهرام. کرد دییتا را بهرام حرف سرش حرکت با ترانه

 تشت در و برداشت را تکسیوا یبطر. برد پناه خانه آشپز به آور،ینم در ها حرف نیا از سر که



 نیا. کرد دست را اشیمیقد یها دستکش و گذاشت تکسیوا و آب داخل هارا فنان. ختیر یکوچک

 نیا با را نجایا توانستینم بماند، یروز چند بود قرار اگر. بودند نشده شسته خوب اصال   ظروف

 حس نکهیا هم کند؛ پرت بشینش و فراز پر یزندگ از را حواسش هم خانه یها کار. کند تحمل وضع

 پسر! اوشیس یها اخالق با هم آن. کردیم تشیاذ یگاه که یحس. ردیبگ آرام یکم بودنش وسواس

 یرو توانستینم! بود اشیروتخت شستن و کردن عوض مشغول ترانه اوقات اکثر. زیر بهم و شلخته

 ی رشته بهزاد یخداحافظ یصدا! بوده کرده جاخوش آن یرو یگرید دختر که یدرحال بخوابد آنها

. بست سرش پشت را در بهزاد و کرد یخداحافظ آشپزخانه داخل از ترانه. گسست را ترانه افکار

 زمانش ترانه است؟ مسافرت هفته کی اوشیس که دانستیم کجا از بهزاد کرد فکر خودش با ترانه

 :آورد ریگ یسرنخ پدرش حرف با. بود گفته بهرام به فقط را

 تو نه گهید اونوقت. عموت دست کف ذارهیم. نگو بد اوشیس راجب نقدریا مراد نیا جلو دتر -

 !رو خودت نه منُ  نه نکن بدبخت! ماهانه مواجب من نه یدار شوهر

 :گفت و گذاشت چکون آب داخل را بود شسته که یفنجان ترانه

 !جاسوِس  پس آهان -

 .نیهم کن اطیاحت -

 .دمیم رو خونه خرج یکلفت رمیم شد خودماگر بهتر چه هم بده طالقم. نباش نگران شما بابا -

 :دیکش ادیفر با  یتقر خشم و تحکم با بهرام

. یکن یادیز یغلطا یبر نمیشیم ساکت من بده طالقت نکن فکر ترانه کن باز رو هات گوش خوب -

 بشنوم ام گهید بار کی! چشم فقط ؟یدیفهم بمونه، یباق نطوریهم طیشرا تا چشم یبگ بهش دیبا فقط تو

 .تو و دونمیم من یاورد زبونت رو رو طالق مزخرفِ  ی کلمه نیا

 ! کند تحمل دیبا سخت، هرچقدرم سازشکند دیبا دانستیم. بود بر از هارا حرف نیا خوب دخترک

 یه بشقاب و ها فنجان دنید از. کرد نگاه چکون آب به یروزیپ با و داد بدنش به یقوس و کش ترانه

 . شد شیها لب مهمان تیرضا لبخند  زدنیم برق آشپزخانه فیخف نور ریز که زیتم و یبلور

              ***** 

 (ادیشه)

 ی روانه تختش نیپائ ی مانده شب آب وانیل با. آورد رونیب قرص عدد دو شیها مسکن ورق از

 نیهم یبرا. ردیبگ را رفتنش جنگل به شوق یجلو که نبود یقدر به اشیآلودگخواب! کرد شیگلو

 همراه را دلخواهش یها آهنگ نوار. شد حاضر بودند گذاشته قرار رادیه با که یمحل یبرا زود یلیخ

 راه اطیاحت با کرد یسع ادیشه. بود یاصل ابانیخ سبز یفضا قرارشان. برد همراهش کوچکش ضبط

 نیماش هم قبال  . دیرس یرنگ یطوس نیماش به باالخره. نکند یزیرخون زخمش دوباره که کند گز را

 :گفت و زد یا مودبانه لبخند رادیه. شد سوار و کرد باز را رادیه دیپرا ییجلو در. بود دهید را رادیه

 سالم -

 :گفت و داد تکان یسر ادیشه

 .گل رادیه آقا سالم -



 :گفت و کرد روشن را نیماش رادیه

 .میشد شرمنده ما که ینجوریا. یکنیم یزندگ نجایا یبود نگفته -

 .مهیپدر ی خونه نجاهمیا. کنهیم خوب رو حالم واقعا  . رادیه دارم دوست رو کارم من -

 لباس فروش و دیخر اهل اصال   بودم یعکاس عاشق اول از من. ندارم دوست رو کارم من یول -

 .کنه کیشر فروشگاه یتو منُ  داشت اصرار هومن یمنته. نبودم

 :گفت و دیکش قیعم نفس ادیشه

 .یدار کارت کنار در عشقتم که خوبه -

 .بذارم وقت یعکاس یبرا شتریب خواستیم دلم خب یول آره اونکه -

 :گفت و گذاشت ضبط داخل دا کاست نوار ادیشه

 .میبزن صبحانه دار نگه خونه سفره هی دم -

 . چشم یرو به یا -

 :گفت و دیکش نیپائ را نیماش پنجره. کرد ادیز را شیصدا و کرد روشن را ضبط ادیشه

 .بکشم گاریس هی من که کنهینم تتیاذ گاریس یبو -

 :گفت و کرد ادیز را سرعتش اتوبان به توجه با رادیه

 .داداش باش راحت -

 :نیماش در یفروغ دونیفر یصدا دنیچیپ با شد مصادف ادیشه گاریس کردن روشن

 

 نداره رفتن یاری پا قوزکِ  نیا گهید

 نداره گفتن واسه یحرف م دهیخشک یلبا

  نداره شستن آخه ونیگر شهیهم یچشا

  نداره گفتن برا ییجا گهید سردم تن

  نداره رفتن یاری پا قوزکِ  نیا گهید

  نداره گفتن واسه یحرف م دهیخشک یلبا

 بکشم ادیفر پنجره از تو دست از خوامیم

 بچشم سردت لب از بودنو تو یب طعم

  بکشم م نهیس یتو رو دنتید باز ینطفه 

 نکشم همرام رو تو من پام به پا هیسا مث

 نداره رفتن یاری پا قوزکِ  نیا گهید



  نداره گفتن واسه یحرف م دهیخشک یلبا

 رمیبم تنها که خوامیم باشم تنها من بذار

 رمیبگ غربت و ییتنها ی گوشه برمو

 غمت ریزنج ریز رمیاس که ستیعمر هی من

 موندنت بسه گهید شد خون به غرق پام و دست

 (پا قوزکِ _یفروغ دونیفر)

 یخنک ،یفروغ آهنگ لحن و صا. شدیم ترخنک و خنک هوا شدندیم تر کینزد جاده به چه هر

 یخوب ی خلسه قیعم یها پک و متیق گران گاریس بود، کرده دوچندانش نیماش سرعت که ییهوا

 که یاخانه سفره کنار جاده کنار یخاک در رادیه. بود آورده وجود به تابیب شهیهم  ِپسرک یبرا را

 :گفت و کرد پارک کرد،یم صرف صبحانه فقط

 .داره یخوب حال و حس بیعج جنگل نیا ینیبب من با یایب سفر هی شد باعث زخم نیا -

 :گفت و گرفت گارشیس از دم نیچند ادیشه

 !یمرخص رفتم ومدهین اره -

 به رادیه. دادند ترجح مغازه داخل یها یصندل و زیم به را مغازه از رونیب تخت و شدند ادهیپ هردو

 :گفت و داد هیتک یپشت

 .میهست که سالم و سن هم گه؟ید میقیرف تو و من -

 :گفت و دیکش عقب یکم را خودش اطیحت با ادیشه

 ه؟یچ منظورت. خب آره -

 نیا در ادیشه. ردیبگ میتصم توانستینم. بود دودل حرفش زدن در. دیکش شیموها به یدست رادیه

 :دیپرس ادیشه مغازه کارگر رفتن با. داد نوشابه دوتا و املت دو سفارش فاصله

 بود؟ یچ حرفت خب؟ -

 :گفت و کرد دله کی را دلش رادیه

 یدگیبر نیا ه؟یچ دستتون رو یها زخم نیا... نیا... شده سوال یلیخ برام خب اما... یِ شخص یلیخ -

 .اندقیعم یلیخ ها

 به لیتبد داشتند کمکم که قیعم یها یدگیبر ،یعمود و یممواز خطوط. رد دستانش به ینگاه ادیشه

 که یکوتاه نیآست. گرفتیم مچ تا آرنج از را ادیشه دست تمام وسعتشان. شدندیم اضافه گوشت

 :گفت و دیکش یآه ادیشه. بود گذاشته شینما به هارا زخم نیا دیپوشیم ادیشه

 .بودم بُرشهیش قبال   که گفتم. دمیبر رو دستم شهیش با -

 .یلیخ شمیم تیاذ سوزهیم جاش روز سه تا ببره دستم منکه. داشته درد یلیخ حتما   -

 :گفت و زد یپوزخند ادیشه



 !چربهیم دردا یبعض به دردا یبعض -

 مقصدشان یراه صبحانه بعد. شد اشصبحانه خوردن مشغول. ادنشدیشه حرف ی متوجه که رادیه

 راه. کردیم فیتعر آهنگ هر از یحساب و بود گرفته انس ادیشه یقیموس ی قهیسل با رادیه. شدن

 یصدا با. شد گرم پسرک چشمان و گذاشتند ادیشه یرو را رشانیتاث  کمکم ها مسکن. بود یطوالن

 و بود یسرسبز کردیم کار چشم تا اطرافش و دور. دیپر گران خواب از ادیشه رادیه دنیکش یدست

 :گفت و زد یلبخند رادیه  .تازه یهوا

 !ها یدیخواب تخت ساعت شیش -

 :گفت و دیمال را شیچشمها ادیشه

 .الکرداره یها قرص نیا ریتاث -

 .شهیم عوض هوات و حال نجایا یقشنگ از االن شو ادهیپ -

 رونیب بشیج از را گارشیس ی جعبه. کرد نفوذ شیها هیر تا جنگل خنک یهوا و شد ادهیپ ادیشه

 :گفت و آورد

 !یِ ِدبش یجا عجب -

 دایپ مشغول نیدورب داخل از. بست را نیماش در و انداخت گردنش به را اشیعکاس نیدورب رادیه

 :گفت و کرد روشن فندکش با را گارشیس ادیشه. گشتیم ثبت یبرا منظره کردن

  نه؟یبیم رو ییجا چشمت مه نهمهیا نیب -

 :گفت و آورد نشیدورب صفحه یرو دکمه چند با را بود انداخته که یعکس رادیه

 .گهید کنهیم خوشگل رو عکسم ها مه نیهم -

 نداره؟ یادکنندهیبازد چیه جنگل نیا -

 .جلوترن هیبق. تره خلوت معموال   نجایا. جنگل تو اومدم یلیخ من اما. شهیم شلوغ ام یلیخ داره -

 :گفت و زد گارشیس به یقیعم پک ادیشه

 .میکن درست شیآت کنم جمع زمیه کمی -

 با و کرد نگاه دقت با را خودش ور و ور ادیشه. کرد ثبت ریتصو چند باز و رفت تر جلو یکم رادیه

 بود مانده جا چوب تکه یرو که بارون نم یبو از داشتیم بر که زمیه هر  .داشتیم بر قدم اطیاحت

 باران یها چوب یبو پرندگان، یصدا. آورد خاطر به را ترانه یچشمها ریتصو آن کی. بردیم لذت

 نطوریا! بود کنارش هم ترانه کاش اما بود بایز یسرسبز ماه، ریت رمنتظرهیغ خنک یهوا خورده،

. داشت دوست عتیطب نیا در را اشمعشوقه و داشت دوست را عتیطب او. شدیم لیتکم ادیشه عشق

 ای کند نیتحس را یزیچ خواستیم تا. ستین کنارش بکر عتیطب نیا در ترانه که خورد افسوس چقدر

 یبغل با و دیکش یآه  .بستیم نقش ذهنش در ترانه اشکبار چشم دو آن ریصو ببرد؛ لذت یچ هر از

 در و کردیم چک را بود انداخته که ییها عکس تک به تک رادیه. برگشت نیماش سمت زمیه پراز

 :گفت و گذاشت نیزم هارا زمیه ادیشه. بود تیرضا شیچشمها

 ؟یدار زاپاس نیبنز کمی -



 .عقبه صندوق آره -

 افتاده نیزم یرو که یدرخت یتنه یرو ادیشه کنار رادیه. انداخت راه یگداز و سوز پر آتش ادیشه

 :گفت کرد،یم جابجا را آتش یها زمیه چوب با ادیشه که نطوریهم. نشست بود

 .کنم درست یشیآت یچا برات اریب من ساک از رو یکتر و خشک ییچا اون -

 :گفت و برد آتش کینزد را دستش رادیه

 ؟یبلد -

 :گفت و کرد روشن آتش با را گارشیس ادیشه

 ؟یلوت مارو یگرفت کم دست -

 که یالزم مواد و رفت ادیشه ساک و نیماش سراغ. گرفت اشخنده ادیشه زدن حرف لحن از رادیه

 را شیابروها رادیه. کرد یچا کردن درست صرف را دقتش ی همه ادیشه. آورد را بود گفته ادیشه

 :گفت و انداخت باال

 ؟یبلد زیچ همه چرا -

 :گفت و دیخند ادیشه

 کوهستان تو دارم نمیزم هی. اونور نوریا و کوه رمیم ادیز که نهیا یبرا ،ییِ چا به منظورت اگر -

 گفتم دروغ بگم که کردم جمع نداشتم؛ امیخرج و بودم کاسب خوب ممغازه تو من. لواسون یها

 رفتمیم خودم اوال. صفاست با یلیخ یول پرتِ  جاش نمیزم. دمیخر نیزم هی! شد جمع خودش

 .گرفتم ادی زایچ یلیخ کمکم موندمیم اونجا که اوال. رمیدرگ یحساب وقته چند االن ،یهرازچندگاه

 ؟یرینم گهید -

 .قربان مییشما استخدام در که فعال   -

 !یلوت ییما بزرگ -

 :گفت تعجب با رادیه لحن از ادیشه

 .ایافتاد راه -

 .میکنیم یشاگرد -

 ادیشه. شدندیم دهید دار موج آن پشت ی منظره آتش بتیه از. شد آتش محو ادیشه و دندیخند هردو

 :بشکند را سکوت داد حیترج. شدیم کالفه انداختیم ترانه ادی را او یزیچ هر نکهیا از

 .مغازه میگذاشت تنها دست رو هومن -

 !موجهِ  بتمیغ عشقم دنبال اومدم که منم ییمرخص یزد که ییها داد فشار خاطر به که تو -

              ***** 

 (ترانه)



 که چرا! کردیم جمع را لشیوسا اشخونه به رفتن یبرا مشتاقانه ترانه. بود گذشته ییکذا ی هفته کی

 رفتارش و حرف مراقب دیبا مدام بلکه نداشت، همراه به یآرامش تنها نه شیبرا خانه نیا در ماندن

 خودش ی خونه یخنث حالت! نشود مالت پر اشینیچ خبر مراد نکهیا ای. نشود یشاک بهرام تا بودیم

. رفت در سمت و برداشت را ساک در زنگ با. کردیم تشیاذ شتریب ماندن نجایا. دانستیم بهتر را

 :گفت بهرام

 .باشه مراد دیشا -

 :گفت و برداشت را فونیآ یگوش ترانه

 ه؟یک -

 .آژانِس  -

 :زد لب آرام. گذاشت شیسرجا را فونیآ یگوش و گرفت ترمحکم را ساکش ی دسته ترانه

 .خداحافظ -

 :گفت و داد هل جلوتر را چرخدارش یصندل بهرام

 !نکن فکر گهید خطرناکم ی کلمه اون به. بابا ینکن یناسازگار -

 :گفت پوزخند با برگردد بهرام سمت آنکه بدون ترانه

 خطرناکه؟ طالق -

 :گفت مصمم و محکم بهرام

 .آره من یبرا. آره تو، یبرا -

 در توانستیم حاال. آمد فرود خود یزانو یرو و برگشت پدرش طرف. دیکش یقیعم نفس ترانه

 :گفت و زد پلک چندبار. بزند زل بهرام نگران چشمان

 ،یخورد غصه ،یدیترس ؟یداشت یحس چه ،یبذار نیزم رو پاهات گهید یتونینم گفتن بهت یوقت -

 زور گهیم عقلت و یدیرس بستبن هی به یول یکشیم درد. شده یعاد برات االن اما. یبود یعصبان

 .ینیبش یلعنت یصندل نیهم یرو یمجبور آخرش یزیبر اخماتو هم هرچقدر. نداره یا دهیفا زدن

 تو که پروانه هی نیع ؟یچ االن اما. بودم یعصبان خوردم، غصه دم،یکش درد اولش. بابا توام مثل منم

 ! نداره یا دهیفا زدن پا و دست گهید کردم، درک فهمم،یم شده گرفتار تارعنکبوت

 اشگونه یرو مزاحم اشک قطره ترانه. بود گرفته بهرام چشمان در را ینگران یجا یقیعم غم حاال

 :زد لب بود هیشب تلخند به شتریب که لبخند با و کرد پاک را

 .خداحافظ -

 مگر هم مکررات تکرار جز ترانه یزندگ! آوردند هجوم اشیتکرار افکار هم باز و شد نیماش سوار

 از انگار اشخانه تا آمده کش راه. بودند یتکرار همه شیها یدیناام و غصه نفرتش، و عشق بود؟

 :گفت و کرد تر را لبش زبانش با. بود شده دورتر شهیهم

 .دیبر تر تند لطفا   آقا -



 نیا چقدر!" بالشیاست نرفته تو از زودتر گهید یکی تا بدو بدبخت ی چارهیب" کرد سرزنش را خودش

 را در دیکل با. کرد حساب را اشهیکرا و شد ادهیپ. دیرس مقصد به باالخره! بود زیانگ نفرت کارش

 را دیکل. شد آپارتمان یراه و دیکش یراحت نفس ست،ین نگیپارک داخل اوشیس نیماش دید و کرد باز

 معمول طبق. بود ونیزیتلو دنید مشغول شلوارک و یرکاب با اوشیس. داد هل دررا و چرخاند قفل در

 :گفت و بست سرش پشت را در ترانه. خوردیم تخمه و بود شده ولو کاناپه یرو

 .یسفر هنوز کردم فکر نبود، نگیپارک تو نیماش. سالم -

 :گفت بردارد ونیزیتلو از را نگاهش نکهیا بدون اوشیس

 .میندار نیماش گهید شما لطف از -

 :گفت تعجب با. آمد کاناپه سمت و کرد رها در دم همانجا را ساکش ترانه

 من؟ لطف -

 :گفت و کرد فوت را بود دهیچسب لبانش یرو که یا تخمه پوست اوشیس

 !باختم ،یریبگ اجازه من به یزنیم زنگ ها یاول کالس مثل یه. بله -

 :گفت و شد بلدتر یکم شیصدا حرص از ترانه

 ...یکرد یکار ثافت چقدر یبود تنها چندساعت نیبب. نیزم نکن تف هارو تخمه پوست -

 اوشیس یها حرف ی هیبق که بود شده یعصب و ناراحت اوشیس خوردن تخمه طرز از انقدر انگار

 ادامه یگرید لحن با و کرد قطع را حرفش. دیچیپ سرش در اوشیس یصدا آن کی اما. بود دهینشن را

 :داد

 ؟یباخت رو یچ! ؟یباخت -

 .گهید باختم رو نیماش -

 :دیپرس ناباورانه ترانه

 ؟یکنیم قمار تو -

 حاال که ییکبود دنید با اما. بدهد را جوابش و ندیبب را ترانه تا برگشت راستش طرف اوشیس

 :کرد ریتغ حرفش موضوع و خورد جا بود، شده کمرنگ

 شد؟ کبود... یوا -

 یکبود تا کرد بلند را دستش. رفت ترانه سمت و شد بلند. زد را لمیف استپ و برداشت را ویدیو کنترل

 :گفت و رفت عقب قدم کی ترانه که کند لمس را

 !نهیسنگ یلیخ دستت. کنهیم درد هنوز -

 :گفت و دیکش صورتش به بار چند را دستش کالفه اوشیس

 ...خواستمینم من یتیت ببخش -



. شهیم آروم دردش هم شه،یم پاک یبود نیا هم یروز هی. نباش یزد گوشم تو که یلیس ناراحت -

 .مونهیم قلبم تو جاش ابد تا یزد بهم که ییحرفا اما

 برداشت که را ساک. رفت ساکش طرف و داد قورت را بغضش ترانه. رفت اتاق سمت اوشیس

 و گرفت ترانه سمت را کادو. آمد رونیب اتاق از کادو کی با اوشیس که اتاق داخل برود خواست

 :گفت

 اونجا دادم. کردمیم بلند روت دست و کردمیم قضاوت زود دینبا دمید خورد هوا سرم کمی رفتم من -

 .بخوام عذر امانهیوحش کار بابت خواستم فقط. گرفتن نویا برات

 :گفت و داد هل اوشیس سمت بود، میزخ و بزرگ لیمستط کی که را کادو ترانه

 .ستین الزم -

 کار یبرا فقط یزیچ نه ستعالقه ی نشونه نه نیا یتیت نیبب. میاخونه هم خب نه م،یدوست باهم ما -

 . کردم یعذرخواه ینجوریا میرانسانیغ

 :گفت و دیکش یراحت نفس اوشیس. کرد زمزمه"  ممنون"  هیشب یزیچ رلبیز و گرفت را کادو ترانه

 .کن بازش -

 :گفت و درآورد را شیروسر. رفت اتاق داخل اتاق یدرگاه از ترانه

 .بعد یبرا باشه -

 :گفت و نشست تخت ی لبه اوشیس

 .کن بازش گهید ارین در یباز مسخره -

 بود شده متوجه اوشیس. دیکش شییطال یها خرمن داخل یدست و کرد باز را شیموها کش ترانه

 مانیپش نه چوقتیه اوشیس! داشت نیتحس یجا ترانه یبرا خودش نیا. کرده اشتباه که باالخره

 با ترانه! است وفتادهین یاتفاق چیه انگار بود یطور رفتارش شهیهم. کردیم یخواه عذر نه شد،یم

 جا لبانش یرو یپهن و بزرگ لبخند شوق از کتاب یرو اسم دنید از و کرد باز را کادو یکنجکاو

 ازشان باطله کاغذ و دستمال یبجا اوشیس صبح روز آن که یکتاب همان. جیوشیماین وانید. گرفت

 یبو. دیکش بو و کرد باز را کتاب. بود دستانش انیم زیتم ترو و نو نسخه کی حاال. بود کرده استفاده

 دکمه با. ستادیا ترانه یرو روبه و شد بلند اوشیس  .کرد آرام یکم را تابشیب و خسته روح نو کتاب

 :گفت و کرد یباز ترانه یمانتو اول ی

 آره؟ شد؛ خوب که حالت -

 دست. گرفت غم رنگ نگاهش هم باز! کرد پر را مشامش فرانک عطر بزند، یحرف خواست تا ترانه

 :گفت و زد پس را اوشیس

 .کن عوض رو رهنتیپ -

 :گفت و دیکش بو را خودش اوشیس. کرد باز را مانتواش یها دکمه یعصب و تند تند و گفت را نیا

 چرا؟ -



 :گفت و دیکش رونیب ساکش از یراحت شلوار ترانه

 ...دهیم رو فرانک یبو -

 ه؟یچ بشیع -

 :گفت و ستادیا صاف ترانه. آوردیم بند را ترانه زبان اوقات یگاه اوشیس وقاحت

 الاقل درسته؟ گهید میبذار احترام هم ی قهیسل به قراره. آدینم خوشم یبد دخترو هی یبو نکهیا از -

 .کنمیم خواهش. شو کینزد بهم بعد کن عوض رهنتویپ

 : گفت و زد یبدجنس لبخند اوشیس

 .خانوم یتیت هستم تمیحسود هیپا -

 :گفت و دیکش رونیب تنش از را شرتشیت حرکت کی با اوشیس

 .شما ی قهیسل به احترام نمیا -

 !بدهد تن حرکاتش در نهان ی خواسته به بود مجبور پس. نداشت مخالفت یبرا یا بهانه ترانه گرید و

 . کرد باز را شیها پلک اوشیس ی مکالمه یصدا با

 در. نداشت شدن بلند توان ضعف از. بود دهیخواب ساعت سه درست انداخت، نگاه روبه ساعت به

 :گفت و کرد باز را اتاق در اوشیس. خوردیم وول تخت

 .نشده سرد تا پاشو! خوابالو خانوم دیرس غذا -

 :گفت و داد تکان یسر ترانه

 .خورمیم اومدم حموم رمیم -

 دل تیوضع نیا بار هر. رفت آشپزخانه سمت خواب اتاق در یدرگاه از و انداخت باال شانه اوشیس

. بود اوشیس کردن رفتار ماهرانه هم آن و رنجاندیم را ترانه دل زیچ کی. کردیم نیچرک را ترانه

 تبحر نیا ترانه. کردیم فرق هیقض نیا اما شود محسوب ازیامت یکار هر در یکاربلد و مهارت دیشا

 یبار و بند یب یخبرگ نیا چراکه! دیترسیم ازش بلکه. نداشت دوستش خواست،ینم را یتردست و

 تنها او کردیم یادآوری ترانه به اشیزبردست هردفعه و هربار انگار. کردیم ثابت را اوشیس

 و مشئوم حد نیا تا ترانه یبرا توانستیم یزیچ چه و. گذاردیم اوشیس میحر به پا که ستین یدختر

 یدست ی حوله کی با را شیموها. دیپوش لباس زود یلیخ و کرد حمام یسرسر! باشد؟ زیانگنفرت

! ستیحتم مرگش نخورد را شیغذا االن نیهم اگر داشت نیقی. رفت رونیب اتاق از و کرد جمع

 یها دانه شدن گرم ولز جلز یصدا. ختیر داخلش را شیغذا پرس و گذاشت گاز یرو را تابهیماه

 ناهار ظرف شیغذا شدن گرم تا ترانه. زدیم کنار را سکوت خانه در که بود ییصدا تنها برنج

 :گفت و کرد روشن را ونیزیتلو  اوشیس. شست را اوشیس

 ! اومد نیا باز یوا -

 :گفت و کرد خشک رهنشیپ بغل با را شیدستها ترانه

 .برم یناراحت -



 !یسابیم ظرفارو نیا یاونجور دارم؛ جذام من که انگار  -

 :گفت رلبیز و گذاشت مبز سر وانیل کی همراه و برداشت کشو داخل از چنگال و قاشق ترانه

 .دورازجون -

 :گفت و دیپر باال متر مین ترانه. زیم سمت دیپر مبل یرو از اوشیس

 خبره؟ چه. دمیترس -

 :گفت و اورد ترانه یبرا گاز یرو از را غذا ی تابهیماه اوشیس

 تو من شانس  حاال. ها خورده بهش دستم باالخره. بشور نمیا یخوایم شه؟یم خراب نتینازن مبل -

 .یکردیم کچلم وگرنه یوردین جهاز

 ی شکسته قلب یسو به را همشان که بد حس از مملو. بود هیکنا پراز پدرش مثل درست حرفش

 را زیم یرو وانیل اوشیس. افتاد سرفه به و دیپر ترانه یگلو در غذا اول قاشق. کرد پرتاب دخترک

 آب یکم ترانه. اشیشگیهم پاتوق. شد کناپه یراه خودش. گذاشت ترانه یجلو و کرد آب پراز

 زد،یم را حرفش  .بود گرفته را بانشیگر همچنان اوشیس حرف اما شد رد شیگلو از غذا. خورد

 یخونسرد نیهم. دادیم ادامه اشیعاد یزندگ به بعد و کردیم ریدرگ را ترانه افکار روز تمام

 کرد غلبه ترانه بر یگرسنگ حس باالخره. بود حساس دخترک یبرا یا سوزاننده آتش یگاه اوشیس

 .شد شیغذا خوردن مشعول و

            ***** 

 (ادیشه)

 !سخوشمزه ادیشه یغذا -

 :گفت و داد هل رادیه سمت را کوچکش ی قابلمه و دیخند ادیشه

 .بفرما -

 :گفت و زد چشیساندو به یبزرگ گاز هومن

 .یامغازه صاحب تو کنهیم فکر نهیبب مارو چیساندو و تو کباب چلو هرکس -

 و فشرد را اتصال ی دکمه ادیشه. خورد زنگ ادیشه ییابتدا و نو یگوش. دندیخند سه هر نباریا

 :گذاشت گوشش کنار را یگوش

 بله؟ -

 !پسر یمشت سالم به -

 امر؟. میهست شماهم مخصلص -

 داره؟ مسابقه ریت اول غالم که یدار خبر. ییآقا شما -

 :گفت و کرد برنج پراز را قاشق ادیشه

 .ادمهی داش آره -



 .یباش داورا جز تو گفته غالم -

 :دیپرس متعجب ادیشه

 من؟ -

 !کرده خوش جا درخت َگل ای دهیپر رو میتا کل کفتر بده صیتشخ تونهیم تو جز یک -

 :گفت و زد لبخند ادیشه

 .یمشت یکنیم شرمندمون -

 .میبر باهم ما خونه دم ایب. منتظرم وقت اول فردا -

 :گفت و کرد د،یجویم را دهانش داخل ی لقمه حوصله با که هومن به ینگاه ادیشه

 .شم چ یرو به رمیبگ تونستم یمرخص اگر -

 .یلوت تو از خبر پس -

 .فعال -

 :گفت و دیکش سر را اشنوشابه رادیه

 ؟ینداد وقت که امروز بعدازظتر یبرا -

 :گفت و گذاشت قابلمه کنار را اشیگوش ادیشه

 .دنیم یمرخص نمیبب تا! ندادم وقت اصال من -

 :گفت و داد تکان  یسر هومن

 داداش که کنم چه یول! تو؟ اومدیم یمشتر یچجور استخدامت قبل دونمینم اصال. لنگم تو بدون -

 !شگاهشینما اول از اورده در کیج کهیکوچ

 :گفت دلخور رادیه

 .شگاهِ ینما آخر روز امروز کال   بود روز پنج اول؟ -

 :گفت و خورد شیجلو گوش چهار ماست از یقاشق ادیشه

 .داور کردن منم کفتره؛ پرواز زمان مدت ی مسابقه. فرداس موضوع آخه -

 :گفت و دیکش یقیعم نفس هومن

 ؟یگردیم بر یک -

 .دیخورش غروب قبل -

 .یباش یراض توام خوامیم امیراض کارت از چون. خب یلیخ -

 .گرم دمت چاکرم -

 :گفت و انداخت اشیمچ ساعت به ینگاه رادیه



 .باشم شگاهینما گهید ساعت کی تا دیبا من دیبجنب -

 که ییهاروزنامه و شدند بلند مغازه نیزم از عیسر کدام هر. شد خورده سکوت در ناهار یباق

 شگاهینما تا را رادیه اد،یشه و هومن که بود نیا بر قرار. کردند جمع را بودن انخداخته رشانیز

. بود شهر شمال در ادیشه ی خانه کینزد با  یتقر شگاهینما! بزنند چرخ آنجا داخل هم یکم و برسانند

 :گفت و رفت جلو رادیه. شدند ادهیپ سه هر و کرد پارک را نیماش دقت با هومن

 !یعکاس سال دو حاصل نمیا -

 از ییها عکس از پر شیها وارید درو که یمتر شصت ی دهیسرپوش محل آن ادیشه تصور خالف بر

 از شده گرفته یها عکس ها آدم یبعض یسرگرم شدینم باورش ادیشه! بود شلوغ اریبس بود، رادیه

 بودند بایز ها عکس. شد گم تیجمع انیم ادیشه کمکم! بود شلوغ یحساب صندوق کینزد. باشد مناظر

 عکس زدن دید مشغول  .است عکسشان ترازقشنگ صدهزاربار یسرسبز نیا لمس ادیشه نظر از اما

 کوچک یها چراغ ریز شیموها و بود افتاده سرش از شال که یزن. شد یمخانو ی متوجه که بود ها

. انداخت ترانه یموها ییطال یها رشته ادی را ادیشه زن نیا ییطال یموها. زدیم برق مخصوص

 کرده حس را ادیشه نگاه ینیسنگ که یخانوم. رفت جلوتر یکم. شدیم دهیکش زن نیا سمت ارادهیب

 و زد لبخند زن انتظار خالف بر. بود رید گرید اما بدزدد را چشمانش خواست ادیشه. برگشت بود

 :گفت

 م؟یشناسیم رو گهیهمد ما -

 :زد لب و کرد اکتفا سر داد تکان به تنها بود شده هول که ادیشه

 .خانوم افتاده شالتون -

 :گفت و انداخت شییطال یموها یرو را اشیآب ریحر شال مذکور خانوم

 .ها شگاهینما تو دمتیند من ،یکار تازه شما بود؟ نیهم زدنتون زل لیدل -

 قهوه مصرف کباری وانیل کی وستیپ جمعشان به رادیه بزند، یحرف خواست ادیشه نکهیا محض به

 :گفت و داد ادیشه دست

 !هایبزن گپ ما ادیشه آقا با تنها تنها نست قبول جون ایرو -

 :گفت و انداخت باال را شیابرو کی ایرو

 شونن؟یا یکردیم فیتعر که یادیشه آقا ا؟ -

 :دیپرس. بود شده جیگ ادیشه

 ؟یکرد یمعرف رو من چرا تو رادیه -

 . کبوتره پراز شخونه تو ایرو -

 :گفت و داد تکان هوا یرو را دستش ایرو

 .گمیم خودم کن صبر -



 بود سوخته یاقهوه ش،یموها رنگ انعکاس از که چشمانش با ایرو. کرد نگاه  ایرو به منتظر ادیشه

 :داد ادامه حرفش به و کرد نگاهش یسیرودربا بدون

 .یوارد وونیح تو یلیخ تو گفت رادیه ؛یکن پر به افتاده طفلک. دارم یطوط من جان ادیشه -

 یسع! باشد رادیه دختر دوست یحت ای و نامزد آمدینم ایرو به. بود خورده جا ایرو اخالق از ادیشه

 کردیم گمان ادیشه هم باز اما کند کم را سنش یجراح یها عمل انواع و ظیغل شیآرا با بود کرده

 . .باشد تربزرگ او از یلیخ

 بشه؟ خوب یکن یکار یتونیم -

 به را دستش کف یها عرق زود یلیخ اما. بود شده ایرو یموها رنگ غرق فقط لحظه آن در ادیشه

 :گفت و خورد اشقهوه از یقلوپ. کرد دایپ را تشیموقع و دیمال شلوارش

 .نیبد انجام خودتون بگم اصال   تونمیم. بله -

 .بهتره یایب خودت نه -

 :گفت و گذاشت چشمانش یرو. برداشت فشیک داخل از را اشیدود نکیع

 .میش هماهنگ ریبگ ازش نطور،یهم منم شماره. داره رادیه رو آدرسش. لواسونِ  من یخونه -

 :گفت و کرد یمصلحت یسرفه ادیشه

 .رمیبگ یمرخص بتونم نکنم فکر من -

 .باشه یاخالق بد یکرفرما و سیرئ آدینم بهش. کن هماهنگ زادیه با -

 :گفت و دیخند رادیه

 ؟یریم زود چرا. اونجا داره نیزم ادیشه آقا خود اتفاقا  . کنمیم هماهنگ باشه -

 شد اندازنیطن حضار ی همهمه انیم سالن در  ایرو یها پاشنه یصدا. افتاد راه یخروج سمت ایرو

 :گفت و

 .رفتنم از قبل بفرست برام صندوق، دادم دمیپسند که ییعکسا ستیل. دارم کار -

 :گفت رادیه به رو ادیشه شد، گم تیجمع انیم که ایرو

 !ره؟یبم قراره -

 :گفت و دیخند غشغش رادیه

 !چندسالشه یبزن حدس یتونینم یحت بندمیم شرط ا؟یرو ؟یک -

 چندسالشه؟ -

 بهش؟ آدیم! سالشه چهل -

 به واقعا   اما! ترهبزرگ مادرش فلور، از هم سال کی ایرو شد متوجه یسرانگشت حساب کی با ادیشه

 بود، کرده ریدرگ را ذهنش که یسوال باالخره و دیکش سر را اشقهوه یمابق ادیشه! آمدینم ایرو

 :دیپرس



 نه؟ کنهیم رنگ رو موهاش -

 .گهید بپوشونه داشویسف کنهیم رنگ آره -

 ره؟یم کجا... ینگفت -

 ؟یدار دست رو عکسخ نیا ادیشه. کانادا -

 را یآدم هر دل که یطالئ رنگ. بود یعیطب ترانه یموها رنگ. بود رفته فرو فکر به ادیشه

 یحت. نداشت زر و طال براق یها رشته از کم بودیم دیخورش ی اشئه معرض در یوقت. لرزاندیم

 ادیشه به عشوه با که ،یآب سرزنشگر چشمان آن ادی. انداختیم راه زلزله پسرک دل در اشیادآوری

. نشد رابیس شیصدا از هرگز که شیصدا سنگ آن! ادیشه به بسته دل سشانیخس صاحب فهماندنیم

 شده لیتبد محال یایرو به که ستییآرزو ترانه ی شده بافته یموها دنیبوس و دنییبو داشت نیقی حاال

 ادیشه زبان انگار. انداخت شیها یناکام ادی را ادیشه شده، بافته و دهیتن درهم یها شمیابر آن ادی. بود

 گسسته هم از کالمش یرشته ادیشه دارشانید موقع که بود شده بافته ترانه براق یموها الب البه هم

 !شدیم

 ؟یدار دوسش ه؟یچ نظرت حاال! ملثِ  شیعکاس یجا که خالصه -

 :گفت و داد سرتکان حوصلهیب بود، دهیشن را رادیه آخر ی جمله تنها که ادیشه

 . کنمینم قبول ازت یول. اره اره -

 ؟یکنیم تعارف چرا؟ -

 .برم راه کیبار دیبا فعال   من رادیه گرونه یلیخ -

 .ستهیهد -

 :گفت و زد یلبخند ادیشه

 .تولدم روز بده، بهم مرداد -

 یبرا! ردیبگ یزیچ یکس از نداشت دوست. کردینم ییتقاضا ای و طلب یکس از پچوتیه ادیشه

 زد،یم ادیفر که همچنان. برگشت مغازه به هومن همراه. کرد حواله تولدش به را رادیه لطف نیهم

 یگرید زیچ ای ستیخودآزار اسمش دانستینم. بود ترانه مهر و فکر همه افکارش ودر و دردلش

 تالش و عالقه یا ذره بدون یکس! است گرید یمرد تصرف در که کردیم تصور را ترانه مدام یول

 ها فکر نیهم! بود دهیرس ادیشه یآرزو به یگرید کس که بود تلخ چه. بود شده عا چشم آن صاحب

 نیا بعد معموال  . آوردیم جوش به را خونش و دادیم قلقلک را رتشیغ. آزردیم را ادیشه روح

 به و خواستیم کمک او از ترانه اگر کردیم تصور. کند آرامش تا زدیم سرش به یفکر افکار

 را نامعلوم ی چهره با یمرد ذهنش در آنوقت چه؟ شدیم آن هدف هم و پاهم ادیشه دادن قسم یجا

 !کردیم یسالخ

 خورد اتاقش در تنها را شام هرشب مثل. رفت اتاقش در خانه، به دنیرس محض به معمول طبق شب

 گاریس و ختیریم اشک صدا یب بود مست یوقت! آورد یرو یمست از بعد ی خلسه به بعد و

 به که یبندین هر یها کفتر به و بکشد گاریس بامپشت یرو پاکت کی یشب توانستیم. دیکشیم



 با و رفتیم خواب به بالش بدون سفت تخت همان یرو هم آخر. کردیم نگاه بودند رفته خواب

 .دیپریم خواب از یکابوس

 ادیشه. آمدیم سراغش به یمست صبح هر درد سر. زد را چشمش دیخورش نور و کرد بلند را سرش

 ی محله به و زد را اشیمیقد پیت. کردیم محارش بود داده شیها هیبخ یبرا دکتر که ییها مسکن با

 ی خانه یراه. دیبوئ را خاطراتش نباریا و دیکش یقیعم نفس شد، ادهیپ نیماش ار یوقت. رفت مشیقد

! رفت تفره فقط شانیها ییچرا جواب در و کرد یاحوالپرس و سالم آشنا نیچند با راه سر. شد ایک

 همسر شد متوجه ادیشه که یا زنانه یصدا فشرد، را در زنگ. دیرس پاالن ایک ی خانه به باالخره

 :گفت است سوسن ا،یک

 ه؟یک -

 .ادیشه منم، -

 .ادیب ایک گمیم االن -

 پشت را در. آمد رونیب خانه از اپاالنیک زد،یم ضربه شیرو روبه وارید به پا با ادیشه که همانطور

 :گفت و بست سرش

 .چاکرم -

 :گفت و زد استارت ایک. رفتند ایک کانیپ سمت اتفاق به و فشرد را ایک دست ادیشه

 شده؟ یطور. یدمق -

 :گفت و کرد روشن را گارشیس ادیشه

 .نشده یدیجد طور -

 .بگم یمطلب هی میدینرس غالم ی خونه تا خوامیم -

 گاریس به یقیعم پک. گذاشت پاالن ایک یها لب انیم و کرد روشن ایک یبرا هم گاریس کی ادیشه

 :گفت و زد خودش

 .بگو -

 :گفت و گذاشت انگشتانش نیب را گاریس ایک

 .گنده یکارا تو بزنم خوامیم. شدم خسته ها داستان نیا و یفروش خورده از -

 .سگنده خطرشم داره سکیر گنده کار -

 .فروشا خورده به فروشمیم و خرمیم جا اصل از عمده -

 ش؟یشناسیم ه؟یک جا اصل -

 !شناسمشیم بهتر ننم از -

 .بگذر و ایب. یمشت نکن دار دردسز رو دردسرت یب سر گمیم منکه -

 .گذاشتم قرارمم من بگذرم؟ یچ از -



 را بشییج شش شلوار پیز. انداخت رونیب نیماش ی پنجره از و زد گاریس به هم آخر پک ادیشه

 :گفت و بست

 ؟یک -

 .دو ساعت امشب نیهم -

 .ها باشه خودت به حواست -

 :گفت و کرد پارک غالم ی خانه ی خرابه مقابل را نشیماش ایک

 .تخت التیخ هست -

 :زد شیصدا اپاالنیک که شود ادهیپ خواست و دیکش را در ی رهیدستگ ادیشه

 اد؟یشه -

 :گفت و شد سوار دومرتبه ادیشه

 بله؟ -

 ؟یخوایم هست، بالم و دست تو هنوز خورده -

 اک؟یتر و نیهروئ -

 ؟یخوایم -

 :گفت و داد تکان سر ادیشه

 .خوامینم ،نه -

 .کنهیم خوب رو بدت حال -

 !کنهیم تر بد رو بدم حال چون یلوت دمیم حیترج رو الکل من -

 حاضر مسابقه یبرا غالم ی طبقه دو ی خانه. شد قدم هم او با هم ایک سپس. شد ادهیپ و گفت را نیا

 و بودند نشسته ریپ تا جوون از! نبود هم گذاشتن و برداشتن قدم یبرا جا یحت صبح آنوقت و بود

 داخل شده تکه نان که همانطور غالم شدن، وارد که بُر شهیش ادیشه و اپاالنیک. خوردنیم صبحانه

 :گفت شود ساکت جمع ی همهمه که یطور بلند، و دیخند گذاشتیم سفره

 !زنگُ  بزن -

 یفلز زیم. برد بام پشت یرو ها داور و ژهیو مهمانان یجا هارا آن و کرد یاحوالپرس ادیشه و ایک با

 چهار ی عالوه به صبحانه لیوسا تمام زیم یرو. بود شده گذاشته کفترها ی گنجه دورتراز که بزرگ

 ساعت مسابقه انیپا. داد انجام نحو نیبهتر به را مسابقه یها کار ادیشه. داشت وجود تازه نان نوع

 ادیشه یگوش. بود ناهار خوردن مشغول کس هر و گرفت را مسابقه زهییجا برنده. بود بعدازظهر سه

 :خورد زنگ

 ؟ییکجا ادیشه الو؟ -

 .آمیم االن جانم؟ ؟ییتو رادیه الو -



 .دنبالت امیب ییکجا بگو -

. کند دایپ نجات تیجمع یها همهمه انیم از بتواند تا رفت ها گنجه سمت و شد بلند زیم سر از ادیشه

 :داد ادامه رادیه

 .کردم یط باهاش من دهیم بهت یپول خوب. حاله بد شیطوط حال گفت ایرو -

 .تنهاست دست مغازه؛ دم نجایا از برگردم دادم قول هومن به -

 .نباش اون ران نگداره نداره یبیع! ها یهست منم استخدام  رهومنیغ تو -

 .کنمیم اس ام اس برات رو آدرس. خب یلیخ -

 نییپا و کرد یمفصل یخداحافظ. فرستاد رادیه یبرا را قیدق آدرس ادیشه تماس شدن قطع از بعد

 ادیشه به زود یلیخ و بود محل در او بود، گفته رادیه به را مسابقه یبرگذار محل ادیشه چون. رفت

 :گفت و شد سوار ادیشه. دیرس

 داره؟ عجله نقدریا چرا -

 : گفت و رفت عقب دنده رادیه

 .کانادا برگرده خوادیم مگه؟ یدیند -

 ه؟یچ باهاش تو نسبت -

 :گفت و زد لبخند رادیه

 . نامزمِ  خواهر -

  تو؟ مگه یمتاهل -

 .یعروس تا میکرد عقد که فعال  . آره ییجورای -

 ...خواهر هی سالشه چهل خواهر هی یِ چجور -

 .شده زنش یاول از ییجدا بعد البته. زنمِ  پدر دومِ  همسر من نامزد مادر. گهید هستن یناتن -

 .میافتاد امیعروس ینیریش هی پس -

 :گفت و دیخند رادیه

 ؟یراست. چشم به یا -

 :گفت و درآورد گارشیس پاکت از گاریس نخ کی ادیشه

 هوم؟ -

 .یبد ما نشون رو لواسونت نیزم بود قرار -

 .نجایازا دورعه با  یتقر کوهستانِ  تو من نیزم -

 یبساز یخواست اگر گفتم. کِ یش و بکر یالهایو ساختن خوراکش مهندِس، داره دوست هی هومن -

 ـ.ساخته نیهم هم رو ایرو یالیو. کن حساب روش



 :گفت و فرستاد رونیب دهانش از را گاریس ظیغل دود ادیشه

 .کنم نهیهز تونمینم واقعا   کارم، مشغول نشده ماه کی هنوز من -

. دهیم الرویو پول یمابق و کنهیم کم رو ساخت پول سازهیم الهارویو یلیخ. هومنِ  یآشنا که گفتم -

 .خودتِ  با کارگر و بنا پول گهیم فقط! کنهیم قبول امیقصط ها آشنا یبرا صورت نیا ریغ

 :گفت و برداشت شیها لب انیم از را گاریس ادیشه

 .خوبه یلیخ اولش ی نهیگز -

 بود یزیچ آن شترازیب ایرو بزرگ یالیو. شد یط رادیه با زدن گپ و گاریس دنیکش با آمده کش راه

 یزرشک و اعال موکت با ساختمان یاصل درب یجلو ی پله سه هر. داشت را تصورش ادیشه که

 یپهن لبخند رادیه دنید با. کرد باز را در شدت با یدختر بزند، در رادیه خواست تا. بود شده نیتزئ

 :گفت و زد

 .یاومد خوش سالم -

  ادیشه

 :گفت و کرد یط را گپرید ی پله کی

 هستن؟ خانوم ایرو سالم -

 :گفت و دیچرخ ادیشه صورت یرو دخترک چشم

 .داخل دیبفرمائ هستن بله -

 :گفت و رفت سرش پشت رادیه. آمد نییپا هارا پله و گفت را نیا

 .خداحافظ ججون ادیشه خب -

 :گفت و کرد گرد را چشمانش ادیشه

 کجا؟ -

 :گفت و گرفت را نامزدش دست رادیه

 .فعال  . میاطراف و دور نیهم -

 نفس ساختمان؛ به نگاه کی و کرد بود هیخرد راه سر که یازین مورد موارد به نگاه کی ادیشه

 را سکوت ییخارج آهنگ آرومِ  یصدا در شدن باز با. رفت شیپ خانه سمت مصمم و دیکش یقیعم

. بود شده یطراح ییطال و یزرشک خانه زیچ همه  .بست سرش پشت را در ادیشه. شکستیم درهم

 وضع. آمد نییپا د،یدرخشیم دیسف یها مرمر یرو قرمز موکت وسطشان که ییها پله از ایرو

 دوخت نیزم به را نگاهش ادیشه نکهیا از ایرو! بدزدد را نگاهش تا دادیم هشدار ادیشه به لباسش

 :گفت و رفت جلو. کرد یسپر را یآخر ی پله و دیخند

 .اونجا یایب دیبا یطوط ی نهیمعا یبرا. یاومد خوش خب -

 لبش ادیشه. کرد اشاره سالن یانتها در یاتاق به اشزده الک ناخن و انگشت با کلمات نیا یادا از بعد

 :گفت و کرد تر را



 .دیبلد رو راه که دیبفرمائ اول شما -

 قدم اطیاحت با چسبش دامن وجود با که همانطور. کرد حرکت تر جلو یمخالفت چیه بدون ایرو

 :گفت و کرد بلند را شیصدا داشت،یبرم

 .من اتاق تو اریب خنک شربت دوتا گالب، -

 یسر ادیشه. گذاشت اتاق به پا ادیشه سرش پشت. شد داخل و کرد باز را مزبور اتاق در ایرو

 اتاق کی انجا که ساختندینم آگاه اورا لیوسا. انداخت گذرا ینگاه لیوسا تک تک به و چرخاند

 و رفت بود زیم کی یرو که یطوط مخصوص قفل سمت ایرو! تمام زیچ همه اتاق کی. است خواب

 :گفت و گذاشت قفس کنار لوازم از. داد انجام را الزم یها کار و رفت جلو ادیشه. زد سوت چندبار

 ..صبح روز هر پراش به بمال نیا از -

 :گفت و نشست ششیزآرایم گرد یصندل یرو ایرو

 باهام؟ نکنه قهر -

 .دینباش نگران نه -

 کزده عرق شربت یخنک و یسرد از که ییعا وانیل با شربت عدد دو خانوم گالب ایرو دستور طبق

 :گفت و دلد تکان سر ادیشه. آورد بودند

 .ندارم لیم -

 باشد، دهینشن را ادیشه یصدل انگار. رفت رونیب و داد جا شیآرا زیم یرو را ینیس خانوم گالب

 :دیپرس منتظرانه ریغ ایرو! یآهن آدم مانند درست. کرد رفتار آنگونه

 چندسالته؟ -

 . بود زجرآور شیبرا ترانه سواتیگ یادآوری. کند نگاه را ایرو خواستینم ادیشه

 چطر؟ -

 !یافرانسه آچار گهیم رادیه ییجورای. زیچ همه به یوارد یلیخ آخه -

 .داره لطف من به رادیه -

 سالته؟ چند ینگفت -

 ادی یباز یباز منم و دیخریم برام بابام. بودم کفتر کار تو یسالگ هفت از اما سالمه دو و ستیب من -

 .دینیبیم که ینیا شدم و یکن غکرشو که یا جنبنده هر. وونیح دنبال رفتم کمکم. گرفتم

 .یباش موفق خوبه -

 سوال آنقدر یگاه و شناستتیم سالهاست انگار که زدیم حرف یجور یگاه! بود یبیعج آدم ایرو

 چرب با ادیشه! یطوط درمان تا یرفت سراغش شناسنامه ثبت یبرا یبردیم گمان که کردیم چتیپ

 دستمزد کرد یطوط یبرا که یکار بابت آخر دست و دادیم را هابش سوال جواب حوصله و یزبان

 . گرفت

 :گفت و کزد عوض دنده رادیه. گذاشت شلوارش بیج داخل هلرا پول ادیشه



 ده؟یم یخوب چول گفتم یدید ؟یشمرد -

 .انداختم راه کارشو منم خب اما یِ باز دل و دست آدم آره -

 !درست دستت خودت، قول به -

 :گفت و دیکش یوقت یب یازهیخم ادیشه

 االن؟ نجاستیا آشنات مهندس نیا -

 .آره -

 

              ***** 

 (دوم فصلِ )   

 که بود بار نیچندم یبرا. بود کرده سیخ نگیس در که رفت ها کاهو سراغ و کرد سیخ را برنج

 دست شستن از ترانه اما کرد،یم گزگز سرد آب ریز الغرش و فینح دستان. دیکشیم آبشان

 خشک حوله با را شیموها که همانطور اوشیس. ختیر سبد داخل هارا کاهو باالخره. دیکشینم

 :گفت و برداشت ها کاهو ار یبرگ کرد،یم

 .اومدیم حموم تو تا غذا یبو. یکرد چه -

 :گفت و برداشت نتیکاب از را زشیت یچاقو و تخته ترانه

 ی خونه انیب شام یرسم قراره  خانوادت که باره نیاول نیا میکرد ازدواج مثال ما که سال پنج بعد -

 .گهید نمیبب یتدارک هی دیبا. ما

 جدا ساالد یبرا گوجه و اریخ و بود شده خم  خچالی یکشو در و آوردیم زبان به را کلمات نیا

 هم واقعا   که! زندیم حرف قرن پنج از انگار گفت بلند و کشدار یطور را سال پنج ی کلمه. کردیم

 :گفت و برداشت سبد یها کاهو از یگرید برگ اوشیس. بود گذشته ها نیا بر بالغ ترانه یبرا

 آن؟یم یچ یبرا نگفتن -

 :گفت و کرد پاک را اشیشانیپ یرو عرق دست پشت با ترانه

 لیدل بعدم. شهیم بد یزیچ هی تو اوفتهیم موت نزن، هم آشپزخونه تو رو موهات نیا نقدریا -

 .پسرشونِ  ی خونه که خوادینم

 :گفت بود ساالد کردن درست مشغول که ترانه گوش کنار و شد خم اوشیس

 !شه؟یم پرت حواست تو ای غذا تو افتهیم -

 یترقهیسل با زیم تواندیم چطور نکهیا جز به یزیچ چیه به که بود خسته آنقدر ترانه

 :گفت و کرد فوت کالفه را نفسش. کند فکر توانستینم ند،یبچ

 .نکن تیاذ رونیب برو اوشیس -

 !شب یبرا بمونه شماهم کردنِ  تیاذ بپوشم لباس رمیم من خب یلیخ -



 شیغذا جور دو. شد ساالدش نیتزئ مشغول راحت الیخ با. شد مطمئن اوشیس رفتن از که ترانه

. رفت اتاق داخل و دیکش یآسودگ سر از ینفس  .گذاشت خچالی داخل هم را ساالدش  .بود حاضر

 لڗ یمشت با مدام! رفتیم نهیآ یجلو شتریب ترانه از. بود شیموها کردن خشک مشغول اوشیس

 حمام وارد کراهت با و کرد روشن را حمام برق ترانه. دادیم ریتغ ریتغ را اشیمشک یموها حالت

 از بعد. کتد تحمل قابل خودش یبرا را فضا نیا زودتر هرچه تا کرد باز را آب. شد بخار پر و نمور

 دار حالت یموها  .رفت شیموها دنیکش شانه سراغ عیسر یلیخ و دیپوش یمناسب لباس کردن، حمام

 و کرد خشک را شیها شمیابر. کند رنگشان امدین دلش  چوقتیه  .دیرسیم کمرش نییپا اا اشیطالئ

 بتواند تا فرستاد گوشش پشت را شیموها از یمقدار. گذاشت بازشان لباسش ی قهی مدل به توجه با

 اشرفته محاق غرور و یزخم دل امشب خواستیم دلش  .اوردیب حال یکم را روحشیب صورت

 و ملیر ی بسته داخل را درشتش و یآب چشمان یها غم! کند پنهان الک و لباس و شیآرا پشت را

. دیکش اششده پوست پوست و خشک لبان یرو را قرمزش رژ  .شود دلربا و بایز تا سپرد چشم خط

 با. بود مانده رهیخ ینامعلوم یجا به روحشیب یها چشم نهیآ در  !بود شده ها عروسک مثل درست

 گرم را شانیزندگ تابان دیخورش مانند یخوشبخت که است شده یکسان هیشب حاال کرد،یم فکر خودش

 نیآخر کند؟ شیبایز صورت یچاشن لبخند یکم چطوراست کند؟ وانمود تواندیم گهید چطور کند؟یم

 مهمان را یسمج بغض بدتر مضحکش لبخند! آمدینم ادشی بود؟ دهیخند شاد و آزادانه طور به یک بار

 به خواستیم دلش  .کرد یاسپر از بار چند ترانه فونیآ زنگ یصدا با! کرد شیگلو ی ناخوانده

 زیچ همه کند ظاهر بود مصر امال دانستینم هم خودش را لشیدل! است خوب حالش بفهماند بهزاد

 اوشیس. ستادیا بود داده هیتک آپارتمان در بع که اوشیس کنار و رفت رونیب اتاق از  !اوست لیم باب

 :وگفت کرد تراتنه به یادارانهیخر نگاه

 .کردمیم دعوت مهمون هرشب خب یشیم خوشگل نقدریا مهمون یبرا دونستمیم اگر -

 یاندک یحت ای و عشق نه رد،یگیم اوشیس هوس و هوا از منشا کلمات نیا یادا دانستیم خوب ترانه

 هر از خانهزن یهوا که یاخانه. بود کرده پر را خانه یفضا مهرماه یهوا و بود باز در. محبت

 ترانه یکس اگر. ربطشیب و سبک ظاهر همان با. آمد باال دهیسپ همه از اول! بود تر زدهخی یزمستان

 از خبر  چشمانش یسرخوش و یشاد.باشد بزرگاتر او از ترانه بردیم حتم دیدیم هم کنار را دهیسپ و

 ی جعبه و دیبوس را دهیسپ ترانه. باشد دهیند را یزندگان یها یسختیرو هنروز که دادیم یکس

 یرو فروزان. بست را در اوشیس و آمدند داخل هم فروزان و بهزاد. گرفت دستش از را شکالت

 :گفت و نشست کتناربهزاد یراحت مبل

 ن؟یکرد عوض نجارویا دمانیچ -

 :گفت بستیم را کوچکش سماور ریش که یحال در ترانه

 .ندادم ریتغ رو یزیچ ادیز نه  -

 اشیدرون لیم مخالف و قصد از و کرد پخش را ییچا نوبت به. شد جمع وارد یچا ینیس با بعد و

 یوقت از. کرد پر را فاصله یبدجنس از و دیپر باال لبش ی گوشه اوشیس. شد ریجاگ  اوشیس کنار

 بود، رنجونده را پدرش دل و بود زده پوزخند ترانه ی گونه یِ کبود برار در تمام خباثت با بهزاد

 یندا! بهرانم،پدرش کردن تیاذ یبرا جستیم یا حربه دخترک دنیکش عذاب با او داشت نیقی ترانه

 به تظاهر با ترانه بازهم اما. زدیم ینیب بد برچسب او به و کردیم سرزنش را حس نیا درونش یِ قو

 :گفت و کرد مزه فنجان داخل یچا از یقلوپ بهزاد. بود تر آرام یخوشبخت

 .ستدهیسپ برونبله شب فردا -



 :گفتم و زدم لبخند. بود نشسته من مقابل درست که کردم نگاه دهیسپ به

 .مبارکِ  ا؟ -

 :گفت و انداخت چپ یپا یرو را راستش یپ دهیسپ

 .یباش سالمت کنمیم خواهش -

 :گفت و کرد یفیظر اخم اوشیس

 ...و اسم بندو و ناف ؟یِ باز مسخره دوبارع -

 :گفت و داد تکاتن سر فروزان

 .بودِ  آشنا پسره با خودش اول اصال   موافِق، خودش دهیسپ. مادر نه -

 :گفت و دیکش یقیعم نفس بهزاد

 که نهیا هیقض اصل. ارهیب شام بره ترانه که دیکن شخالصه! برنگ بو نیا با که افتاد ما ی بچه بابا -

 . دیبش آشنا دهیسپ ی ندهیآ شوهر با اونجا نیایب شب فردا

! کند کمکش که نکرد تعارف هم دهیسپ یحت انتظارش برخالف. رفت خانه آشپز داخل و شد بلند ترانه

 سفره سر همه از اول بهزاد. تنها دست هم آن کرد، پهن را اشقهیسل با و نیرنگ ی سفره ترانه

 یمحتوا بهزاد. شد مستقر اوشیس کنار سرسفره ژله یها ظرف با ترانه همه از آخر و. نشست

 :گفت و داد قورت را دهانش

 .بشه چاق نقدریا داره حق اوشیس واقعا  . یِ عال  شمزه -

 :گفت و دیخند اوشیس

 !شه؟ینم چاق چرا خودش موندم من. آره -

 افکار و غصه و غم آنقدر گفت،یم خود با دردلش. کرد ریسراز بشقابش در برنج ریکفگ کی

 هارا یچرب تمام اشخانه در مختلف دختران نگاه دِ یاس بخورد هم تُتن کی اگر  که دارد آزاردهنده

 ! سوزاندیم

 شکمش یرو را دستش. شد رها دستش از سید بارهکی اوشیس اما داد اوشیس دست را سید ترانه

 :گفت و زد کار را سیدس زده شک ترانه. شد جمع درد از صورتش و بود  گذاشته

 اوش؟یس کهو؟ی یشد یچ -

 :گفت ینگران با و دیکش بود، شده خم شکمش یرو که اوشیس سر یرو یدست فروزان

 آخه؟ شد یچ برات رهیبم مادر یا -

 :گفت و دیکش دستش از را وانیل بهزاد. کرد آب پراز را وانیل دهیسپ

 .کنهینم دوا ازش یدرد که یخال آب. بده بهش نبات و آب -

 :گفت و دیک عجقب را اوشیس یشانه ترانه

 .نمیبب بذار دلِت؟ یکجا اوشیس -



. داد نشان را شیپهلو به کینزد و رفت عقب یکم د،یچیپیم خودش به درد از که همانطور اوشیس

 :گفت بود نبات و آب کردن درست مشغول که دهیسپ به آشپزخانه روبه و دیگز لب ترانه

 .ِس یآپاند ادیز احتمال. بخوره یزیچ دینبا. ایب دهیسپ خوادینم -

 :گفت و داد تکان هوا یرو را دستش فروزان

 ترانه؟ یدونیم کجا از تو -

 .مارستانیب مشیببر دیپاش. نِ یهم دمید رو جاش قا  یدق من. کرده عمل سیآپاند من ی خاله -

 :گفت و شد بلند بهزاد

 .میبر دیش حاضر -

 آرام را اوشیس دهیسپ و فروزان کمک با. دیپوش را اشیروسر و مانتو و شد بلند یمعطل بدون ترانه

 مارستانیب به یوقت  .رفت مارستانیب سمت ممکن سرعت نیشتریب با بهزاد. بردند نییپا پله از آرام

 یصندل یرو ترانه! بود کرده اود سشیآپاند اوشیس. کرد لیتبد نیقی به را ترانه حدس دکتر دند،یرس

 زهیخ مارستانیب سکوت یتابلو به ترانه. بود بهتر دادیم یدلدار را فروزان دهیسپ همان. نشست سرد

 و شود اشیفراموش باعث یهوشیب نیا داشت دوست یلیخ اما ردیبم اوشیس خواستینم دلش. بود

 و دیکش طول اوشیس عمل ساعت کی. اوردین ادی به را اشیرنگ یرنگ یها دختر دوست از کیچیه

 هوش به بعداز اوشیس. ختیریم اشک عمل بودن ساده به توجهوجه بدون فروزان ساعت کی کل

 مذکرور اتاق تا آرام و آهسته ترانه اما بردند هجوم اتاق به اشخانواده تمام. شد منتقل بخش به آمدنش

 گفت و آمد رونیب اتاق از بهزاد د،یرس اتاق به تا. داشتیبرم قدم

 گه؟ید یمونیم ششیپ. سپرده شما دست امانت ما پسر گل نیا خب -

 :گفت دهیسپ به تشر با و آمد رونیب فروزان

 !تاحاال نمرده کردن هیگر از یکس نکن نکن هیگر یه. گهید بسه -

 :داد ادامه  روبهترانه و

 .بده خبر شد مرخص وقتم هر. باش مراقبش -

 :گفت و داد تکان سر ترانه

 .خدانگهدار. باشه -

 لبش اوشیس. شد بود، گرفته اوشیس یبرا بهدزاد که یخصوص اتاق داخل ترانه. شدند یراه هرسه

 :گفت و کرد تر را

 .تشنمه -

 :گفت و نشست همراه یصندل یرو ترانه

 . یگفتیم پرستار به -

 .نه... گفت... گفتم -

 :گفت و شد بلند ترانه



 ؟یمطمئن -

 :گفت ترانه. بود کاغذ یرو یمتن نوشتن  مشغول پرستار. رفت یپرستار ستگاهیا سمت به

 بدم؟ آب بهش شهیم تشنِش، ما ضیمر -

 یزیچ ساعت چهار و ستیب تا تونهینم اومده عمل ریز از تازه صدوسه اتاق چند؟ اتاق ِض یمر -

 .بخوره

 .شده خشک هاش لب اخه تشنِش  یلیخ -

 :گفت و کرد بلند ها برگه یرو از را صورتش کالفه حالت پرستار

 ضرر براش سم برابر گلوش تو بره آب قطره کی فقط. لباش رو بکش کن سیخ بردار پارچه هی -

 !خرسه خاله یدوست نشه. ها داره

 اوشیس ی دهیپر رنگ صورتِ  حال به دلش لحظه کی. رفت اتاق سمت و داد تکان سر تند تند ترانه

 زیم یرو یکاغذ دستمال از برگ کی ترانه. کرد باز را شیچشمه رنمقیب اوشیس  .سوخت

 یب و رفت اوشیس تخت سمت. ختیر دستمال یرو اتاق خچالی داخل یمعدن آب از یکم و برداشت

. رقصاند آن ییباال لب یرو را دستمال بعد و. دیکش اوشیس نییپا لب یرو را نمدار دستمال دیترد

 یادآوری با! بود ها آن تک تکبه شاهزد ترانه و بودند کرده عالقه ابراز نفر هزاران به که ییها لب

 را شیچشمها اوشیس. بود شده تر اوش،یس لب هردو. برداشت را دستمال ترانه مشئوم خاطرات نیا

 :گفت حالیب و کرد باز بود، بسته شیها لب به آب برخورد لذت از که

 .یتی یمرس -

 نگرفته یفراموش اوشیس! بود خورده سنگ به رشیت باز. انداخت آشغال سطل داخل را دستمال ترانه

 .برد خوابش همانطور و نشست همراه یصندل یرو! بود

              ****** 

 (ادیشه)

 آقا؟ اد؟یشه آقا -

 به و زد کنار خودش یرو از را پتو. بود کرده کالفه را ادیشه سوزان مکرر یها زدن در یصدا

 بلند ادیشه. شد تکه هزار و افتاد کیسرام یرو مشروبش ی شهیش ،یزیم رو ساعت کردن دایپ دنبال

 :گفت و نشست شد

 !نیبب تو ایب یکنینم باور. شدم داریب خانوم سوزان -

. شد بود الیو یا یها اتاق نیبزرپگتر از که ادیشه اتاقِ  وارد و دیکش نییپا را رعیدستگ سوزان

 خودش ادیشه. وفتدین ادیشه لخت ی باالتنه به چشنم کرد یسع و گرفت ادیشه سمت را میسیب یگوش

 :گفت و دیقاپ سوزان دست از را یگوش و دیکش جلو را

 .برهیم رو پات شهیش این جلوتر -

 :گت و چسبانزد گوشش به را یگوش بعد و



 بله؟ -

 .زدم حرف مغازه یکی اون صاحب با جان، ادیشه هومنم -

 :گفت گشت،یم شرتشیت دنبال دونفره تخت یرو ادیشه که همانطور

 .بزنم شعبه خوامیم گه؟ید بزرگه و دهنه دو که همون -

 ؟یامغازه ؟ییکجا االن تو. آدیم راه باهات صاحبش. همون آره -

 :گفت و رفت یبهداشت سیسرو سمت. نبرد شیپا تا آمد نییپا تخت گرید طرف از ادیشه

 کی صاحب خودم که االن. میشدیم داریب زود صبح میبود تو استخدام در و شاگرد ما که ها اونوقت -

 !بهخوابم ذرهی نداره یبیع که اممغازه

 !نرمت و چرم زبون بااون بهم یختیر رو همه یِ کاسب کارو پاساژ اون تو بندمیم شرط -

 .داش بوده چشم که خودت یبرا بوده، گوش هرکس یبرا -

 :گفت و دیخند هومن

 پس؟ گهید دوساعت یبرا بمونه مغازه ی قالمه قراره -

 :گفت بود مانده ییدستشو ی رهیدستگ به دستش که ادیشه

 .فعال   آره -

 و کرد عوض لباس شست، صورت و دست. کرد یدگیرس اشروزانه یها کار تک به تک به سپس و

 رفت راستش سمت. شد ییرایپذ وارد و کرد یط را شیالیو دیسف مرمر یها پله. رفت رونیب اتاق از

 زدن دستمال از دست سوزان شد، وارزدآشپزخانه تا ردیبپگ را دلش ته صبحانه با آشپزخانه داخل تا

 :گفت و نشست یخور ناهار زیم یصندل یرو ادیشه. دیکش نگیس

 .میکرد زحمت رفع یبد ما به نیریش ییچا هی خانوم سوزان -

 یجلو ییچا لبخندزنان. کرد سفت را اشیروسر ی گره و برد یروسر داخل را شیموها سوزان

 :گفت و گذاشت ادیشه

 .آقا نیرحمت شما -

 کو؟ کمال -

 .دهیم رو سگتون ی صبحانه داره -

 ریدزدگ. شد خارج ساختمان از سوزان با یمختصر یخداحافظ با و خورد را صبحانه ادیشه

 ادیشه. کرد باز شیبرا را یخروج در کمال و گذشت شیالیو باغ از. شد سوار و زد را اشسانتافه

 با و کرد روشن را ضبطش. رفت و زد سوزان همسر مال، یبرا بوق چند یگزارسپاس یبرا هم

 محل به بعد و تهران به راندیم که ییباال سرعت با. فشرد را کن پاک برف باران یها دانه دنید

 یقبل صاحب روه و کرد امضا شاهزد عنوان به هومن داد، قرار عقد از بعد. دیرس هومن با قرارش

 :گفت مغازه

 .استعدادِ  و پشتکال با یلیخ ادیشه نیا -



 :گفت و داد تکان سر مسن مرد

 .معلومِ  خب التیتشک همه نیا و اون سال و سن با جوون -

 :شد مهمان لبانش یلبخندرو فلور، اسنم دنید با. خورد زنگ اشیگوش که بزند یحرف خواست ادیشه

 جانم؟ الو؟ -

 .مادر بود شده تنگ برات دلم. بال یب جانت -

 :گفت و کرد جمع زیم یرو از را اشیشخص لیوسا ادیشه

 خوبه؟ باشم، شما رکاب در آمیم امروز رمینم کیبوت -

 .منتظرتم. ذارمیم ناهار پس -

 ؟یخواینم رونیب از یزیچ -

 .مادر زِ یعز نه -

 م؟یدار ماست -

 .آره -

  تماس

 سه به کینزد که ییجا. رفت اشیپدر ی خانه سمت و کزد یخداحافظ نیحاضر با ادیشه. شد قطع

 نشیماش در یجلو ادیشه. نبود یطوالن راه خانه تا قرارداد عقد محل از! برود کردینم وقت بود ماه

 دیرس که ساختمان در پشت به و کرد یط را اطیح. فشرد زنگ یرو را انگشتش و کرد پارک را

 :دیشن را فلور مادرش یصدا

 ..کالر اونجا سال کی آره -

 :رفتشیپ خانه در و داد ادامه خودش و کرد باز را در باشد، خبر چه زدیم حدس که ادیشه

 زیت که بود اونجا. کردن ادیز رو حقوقم بفروشم تونمیم خوب دنید. بودم فروشنده سال کی بله -

 .کتونیشر منم ای رمیم من ای گفتم و اوردم در یباز

 یادبیشه انما کردندیم نگاه ادیشه به تعجب با بود، نشسته او یرو روبه که یجوان دختران و فلور

 :دلد ادامه توجه

 تو توپ یالیو هیدهینکش سال بعه. شدم کیشر منم و کردن قبول اوناهم! خواهر بگه برات جونم -

 یزخم و نر سگ هی راه تو روزم هی  .بکارن درخت بزنن، استخر و باغچه انیب دادم. ساختم نمیزم

 مامانم شیپ پوالم. کنهیم یزندگ من با دلره. خوبه حالش االن. کردم مراقبت ازش و خونه بردم دمید

 کاسبم توش هم االن. دمیخر رو مغازه همون. دراوردم خوب چ کردم اجاره جدا مغازه کی و شد جمع

 یول نِ یج شلوار کی ی شعبه البته. قالمهکردم مفغازه یدو ی شعبه یبرا مغازه کی  امروز و

 ی سانتافه نیماشس سالمه، هفت و ستیب برات بگم گهید. زمیبر بچگونه لباس دو ی شهبه تو خوامیم

. ندارم ازدواج قصد ابدا   نکهیا تر ذکر انیشا همه از و. لواسون یها کوهستان تو دارم الیو هی ده،یسف

 ! یبا یبا



 یبرا تا رفت از سمت و برداشت آبچگالن از وانیل کی. رفت آشپزخانه داخل و گفت هارا نیا

 دخترک کردن، پاره کهیت تعارف و یشرمندگ باهزار که دیشنیم را فلور یصدا. زدیبر یچا خودش

 ادیشه یبرا وانیل داشتن نگه تحمل که چنان. شد ترگرم و گرم وانیل یها وارهید. کرد یراه را

 . گذاشت نتیکاب یرو را وانیل. شد سخت

 .دیکش خجالت مردم دختر زشته ؟یکنیم تو یِ رفتار چه -

 :گفت و داشتنگه لبانش نیب درشت قند کی ادیشه

 رو محل ی دخترا نقدریا. ندارم ازدواج قصد من زم،یعز مامانم، کنم؟ تکلم دیبا یزبان چه به من -

 !نکن اسگل

 :گفت و کرد خاموش را خورشت ریز فلور

 مخالفت که کزد یمعرف بابات که دخترِ  با  .یبمون تنها یتونینم که عمرت آخر تا اد؟یشه چته تو -

 .یکرد خی یرو سنگ مارو اونجا میرفت ؛ینکرد

 :گفت و خورد شیچا از یقلوپ ادیشه

 !گفتم پرت و چرت بودم مست ؛یزد زنگ شب نصفه -

 :گفت و کرد باز را آب ریش. کرد فوت را ظشیغل بخار و کرد یخال ، آبکش داخل را ها برنج فلور

 خانواده یلیخ شتر؟یب نیا از یزیر آبرو! هستم چرا یگیم ست؛ین یگاریس من پسر گهیم بابات -

 .ننداختن رونمونیب بودن یخوب

 .دینپرس سوال ازم مستم من یوقت -

. بفهمن همه کن هوار و داد یه یکنیم یخوب یلیخ کار. بودم مست بودم، مست یه. نزن حرف -

 نایا از. یشکست رو دلش بدجور توام یول بودم مخالف منم هرچند یکن ازدواج باهاش گفت ایرو اون

 !ینپوس ییتنها از زد حرف باهات نه دتید شهیم نه سرما، و سوز و کوه اون تو یدیچپ یرفت گذشته

 :گفت و ختیر خودش یبرا یگرید یچا  ادیشه

 رو ماهت یرو آمیم االن مثل شع تنگ برات دلمم. هستن کمال و سوزان. مامان ستمین تنها من -

 چرخه؟یم خوب فودشفست خبر؟ چه شهرام از. نمیبیم

 :گفت و گذاشت را برنج ی قابلمه در د،یکش قابلمه در یرو را یکن دم فلور

 گه؟ید یدیم افتخار. مرصادِ  تولدِ  گهید ی هفته چند ادیشه. خوبه اونم -

 نه؟ گه،ید شهیم ساله سه -

 .زدیم جلو تبچه مرصادم از االن ،یجنبوندیم دست توام اگر -

 ...داشت دوستش که کرد ازدواج یدختر با شهرام  دوما   اوال ؛ زهیعز آدم بچه مثل امبرادرزاده -

 یها حال تمام شاهد فلور د؟یبگو توانستیم چه. کرد بسنده آه کی به  د،یرس که حرف یجا نیا به

 و غم دست دیدیم وضوح به یحت. خواندیم اشیعسل چشمان از را پسرش درد او. بود بهرنجش

 ! بود کرده دیسپ را اشجگرگوشه انیدورمکی یموها چطور حسرت



                      ***** 

 (ترانه)

 امروز. بود کرده آمدیم بر دستش از یکار هر اوشیس تخت کنار مارستانیب در که بود پنجم روز

. بود سالانیم مرد مربوط پزشک. شود مرخص اوشیس موافقتش درصورت و دیایب دکترش بود قرار

 :گفت و شد بلند یصندل یرو از ترانه. شد اوشیس اتاق داخل

 .دکتر. سالم -

 :گفت و داد انجام یکامل ی نعهیما سپس. خواند آرام و دقت با برگه یرو را پرستار گزارشات دکتر

 ؟ینکرد حس که یرعادیغ مشکل خودت. خوبه تتونیوضع یمراد یآقا خب -

 :گفت و داد تکان نیطرف به یسر اوشیس

 .خوبه زیچ همه نه -

 ورزش سمت فعال   خوامیم ازت من اما. مشخصه هات عضله از یکنیم حتما   ؟یکنیم ورزش -

 خانوم؟. نکن هم حمام باش، خودت مراقب هفته کی. نیسنگ اقال ،ینر

 :داد ادامه ترانه روبه دکتر و زد پلک بار کی ترانه

 و سرفه موقع. زیتم گاز و نیبتاد با بشه؛ یضدعفون اما هیبخ یجا.  ارهین فشار شکمش به ادیز -

 .دیکن صشونیترخ دیبر ستین یمشکل. داره نگه رو زخم یجا عطسه

 کل ی نهیهز شب همان بهزاد که گفت صندوق مسئول اما رفت صندوق سمت و کرد تشکر ترانه

 شیچشمها با اوشیس. کند جمع را لشانیوسا تا برگشت اتاق به باز ترانه. کرده حساب را مارستانیب

 آورده خانه از که یکول فیک ترانه. کردیم دنبال رفتیم اونطرف و نطرفیا اتاق در که را ترانه

 :گفت و انداخت کولش یرو را بود

 .یکن عوض رو لباسات دیبا -

 :گفت و دریبگ را لبخندش یجلو کرد یسع اوشیس

 !کن تنم. که شم بلند تونمینم -

 :گفت و کرد جابجا اششونه یرو را اشکوله ترانه

 .نشو لوس بکش خجالت سالته هشت و یس اوش؟یس -

 .روش ابنم یکرد لطف همه نیا  که تو. دارم زرد یتیت شمینم لوس -

 را پرده ی کرکره  و بست را اتاق در. برداشت تخت یرو از را اوشیس شرتیت و وشرتیس ترانه

 :گفت و دیکش ششیر ته به یدست اوشیس. دیکش هم

 !شد یمکان عجب -

 برعکس طرف را آن بود؛ دستش پرده ی کرکره بند هنوز کخ یدرحال و کرد یفیظر اخم ترانه

 :گفت و چرخاند



 .بپوش خودت پاشو پاشو -

 .کردم یشوخ یتیت جون نهنه -

 اگر. بود نکرده عوض را اوشیس لباس خودش کنون تا دیلرزیم دستش دخترک. رفت طرفش ترانه

 یچ واچه! بود شوهرش بود سال پنج که یکس از. دیکشیم خجالت واقعا   باشد، روراست خواستیم

 در بود نتوانسته کردیم سیخ اول روز را لبش یوقت یحت بکشد؟ خجالت بازهم ترانه شدیم موجب

. کرد باز تک به تک را مارستانیب لباس یها دکمه! کند نگاه شیها پلک به بسته هرچنز ش،یچشمها

 باز ام ترانه نفس راه دکمه نیآخر شدن باز با.  بودش گرفته نظر ریز اورا اوشیس ترانه خالف بر

 نیماش داخل. کند خبر ژانسڌآ شانیبرا گفت رشیپذ به شد؛ فارغ ها لباس کردن عوض از یوقت! شد

 :گفت اوشیس گرفتند؛ قرار که آژانس

 کو؟ لمیموبا -

 :گفت و گرفت شدیم ترکوچک و کوچک چشمش شیپ لحظه هر که مارستانیب یتابلو از چشم ترانه

 .کردم خاموشش ارمیب گرم لباس خونه رفتم که بار نیآخر -

 به شکستش دل به یتوجه چیه بون ز رو پنج نیا! شد شکنجه افکارش شنجهگاه در ترانه باز و

 بشر نیا. گرفتیم را رانگش رنگ یها دختر دوست دنبال اوشیس حاال! بود داده خدمات اوشیس

 نداشت؟ انصافم یحت عمرا ، که دل

 در را دیکل کالفه ترانه دند،یرس آپارتمان در به تا. کند یط تا دادیم طول قهیدق کی را پله هر اوشیس

 چندان نه یصندل یرو تمام روز پنج! بود شده تنگ دنیخواب یبرا دلش انگار. رفت تو و چرخاند قفل

 :گفت و آمد خانه داخل اوشیس. بود دهیخواب مارستانیب راحت

  نداده؟ مسکن -

 :گفت و کرد  تیهدا داد،یم لم آن یرو شعیهم که اشکاناپه یرو را اوشیس ترانه

 .االن هونمیم رو دستورشون.  هست کن خشک چرک هم چندتا چرا -

 با و کرد جدا مسکن کی. بود آنجا اوشیس یداروها کوچک ی سهیک. رفت اپن سمت حرفش دنبال به

.  بود براشفته شیموها داشت، شیر ته شهیهم برخالف اوشیس. برد اوشیس یبرا آب وانیل کی

 :گفت و داد ترانه دست را وانیل اوشیس

 .اریب منم یگوش اون دستت قربون -

 :گفت و نشست اوشیس یرو روبه ی نفره تک مبل یرو م،یتصم و فکر یاذره بدون ترانه

 من حال به وگرنه. خودت یسالمت یبرا ،یزیچ ای و یکس بخاطر نه. کن ولشون هفته کی یبرا -

 استراحت خودت به هفته کی. حاضره ناهارم یبش بلند بخواب یخورد مسکن االن. کنهینم یفرق

 ! تو نه شنیم تموم اطرافت دورو یدخترا نه نترس. بده

 :گفت و انداخت باال شانه اوشیس

 . خبره چه نمیبب خواستم نجا؟یا انیب کنمیم دعوت افهیق و خختیر نیا با یکرد فکر -



. گذاردینم مشیحر پابه  یکس هفته کی الاقل که بود شاد دلش در. شد بلند و دیکش یقیعم نفس ترانه

 با را بازدمش بتواند باز تا بود زهیانگ شیبرا نیهم. کردینم یدلبر اشیزندگ مردِ  یبرا یدختر

. کرد ایمح ییمقو یغذا ناهار یبرا سپس و کرد یاری تختش تا را اوشیس! بدهد رونیب آرامش

 بدحال اوشیس که حاال. فشرد هم یرو را سیها دندان. خورد زنگ فونیآ که بود نهار پختن مشغول

 :برداشت را اشیگوش و رفت فونیآ کنار تمام یلیم یب با! گذاشتندینم شانیتنها ها نیا بود

 ه؟یک -

 !کرد خاموش را دلش آتش مردانه یصدا

 هست؟. شدم نگرانش خاموشه شیگوش روزه چند. سروش منم -

 :گفت و فشرد را فنیآس ی دکمه ترانه

 .دیببرمائ -

 و داد هل را آپارتمان در اوشیس. زد گرت را اشیروسر. دیپوش یادهیپوش لباس و رفت اتاق در

 :گفت و آمد داخل

 ؟یتیت یچطور سالم -

 :گفت و کرد اشاره اتاق به ترانه

 .اتاقِ  تو اوشیس -

 با و رفت اتاق داخل سروش. بود معذب سروش زِ یه نگاه ریز. رفت آشپزخانه داخل عیسر ترانه

 :گفت بلند یصزا

  باز؟ چته -

 یناهارخور زیم یصندل یرو ترانه! گفتند هم براب دخترانشان دوست از و زدنز گپ ساعت چند

 حرف کردن تمام قصد سروش و اوشیس و بود اش گرسنه. دادیم تکان را شیپاها و بود نشسته

 انگشت با در به چندبار رفت، اتاق در پشت و زد ایدر به را دل باالخزه ترانه. مداشتند را شانیها

 :گفت و زد هیضر

 .حاضره ناهار -

 :گفت و کرد باز را در سروش. شدند ساکت هردو آن کی

 !بشه کوفتتون رم،یم دارم که من -

 :گفت و ندیبش کرد یسع یسخت به سروش

 .نرو خب -

 .دارم کار یلیخ شهینم -

 !درک به برو پس -

 و رفت جلو ترانه. شدد بلند کرد قصط اوشیس. رفت یخروج در سمت دوان دوان و دیخند سروش

 :گفت



 .نجایا آرمیم نیبش. فعال   ینر راه ادیز گفت دکتر -

 یپا یرو را ینیس سپس. دیچ آن یرو را بود کرده حاضر که زیهرچ و برداشت را معجومه کی

 :گفت و گذاشت اوشیس

 . کن صدام یخورد -

 ؟یریم کجا -

 .گهید بخورم ناهار -

 ؟یبد رو من ناهار اول شهیم -

 :گفت و کرد گرد را شیچشمها ترانه

 !پاته رو که تو ناهار -

 :گفت دلخور لحنِ  با اوشیس

 دهنم؟ یبذار یخواینم -

 نگه؟ بوده دستت تو سیآپاند -

 :گفت و آورد باال را شیدستها اوشیس

 .رفته خون ازم عالمه کی. ندارن جون ها دست نیا -

 :گفت بلند آشپزخانه داخل از. رفت رونیب اتاق از ترانه

 ؟یِ چ االنت ب بهانه. یخورد خودت که روز پنج نیا تو -

 :دیشن را جوابش و

 !یندار احساس باال، برو -

 ترانه مزاحم دختران نبودن با انگار. خورد غذا شتریب شهیهم از کرد،یم یپسروز احساس که ترانه

 اتاق داخل و برداشت را گاز و نیبتاد ها ظرف شستن از بعد! است گذاشته نیزم را یتن چند یاوزنه

 ی لبه ترانه. کرد باز را شیچشمها که رفت شیپ قدم چند ترانه. بود بسته را شیچشمها اوشیس. شد

 :گفت و نشست تخت

 ؟یبود خواب -

 .بودم بسته رو هام چشم یکاریب سر از. سررفت امحوصله دمیخواب روز چند نیا تو نقدریا -

 مشغول و کرد دست را مصرفش کباری یکیپالست یها دستکش. زد باال را اوشیس شرتیت ترانه

 :گفت و دیخند اوشیس. بود نیبتاد در کردن باز یبرا زدن زور

 گرفته؟ لرزش دستات حاال چرا -

 .زهیریم بهم تمرکزم خورهیم تکون دلت نخند -

 :گفت و زد یبلند داد اوشیس. کند باره کی را چسب و گفت ضیغ با را آخر ی جمله نیا



 .شد کنده پوستم واشی -

 :گفت و دیکش یبعد چسب یها کناره دار نم دستمال ترانه

 .باشه بهتر ینجوریا کنم فکر -

 را ترانه دست مچ و  گفت یبلند یآ اوشیس نباریا. کرد بلند را چسب نهیطمئن با نباریا و گفت را نیا

 :گفت و دیکش عقب را دستش عیسر ترانه. فشرد

 .سادس چسب هی فقط نیا. اوشیس یینازناز یادیز گهید تو -

 :گفت ناله با و دیگز را نشیریز لب اوشیس

 .خب رهیگیم درد. خورده هیبخ شده، پاره صاحابیب گاز نیا زدر -

 تازه یها هیبخ یرو. ختیر لیاستر گاز یرو یاندک. برداشت را گاز اطیاحت با و گفت ینوچ ترانه

 شدند، ظاهر اوشیس یِ شانیپ یرو که را عرق درشت یها دانه وضوح به و. گذاشت اوشیس ی

 نیهم یبرا. یزیهرچ از تراست مهم زخم یضدعفون که کردیم یراض نطوریا را خودش فقط! دیدمد

 چسب چهار. گذاشت ها هیبخ یرو و برداشت یزیتم گاز. کرد ینیبتاد را زخم درم بار یبرا

 چسب یها دستکش اسارت از را دستش. آورد نییپا را اوشیس رهنیپ و زد ان یرو مخصوق

. بود بسته شیچشمها درد از اوشیس هنوز. آورد باال اوشیس عمل یجا یرو تا را پتو. کرد خالص

 آن به فشیخف تحوع حالت. دیسرکش نفس کی. کرد آب پراز را وانیل کی و رفت آشپرخانه به ترلنه

 اوشیس ادی نیب نیهم در. گذاشت دهانش داخل اپن یرو قندان از قند کی.  است افتاده فشارش فهماند

 مجدد. همزد را شیها قند بلند قاشق با و کرد درست قند و آب وانیل کی. داشت یبد حال یطفل افتاد،

 :زد لب و برد اوشیس دهان کینزد را وانیل. شد اتاق داخل

 .بخور نیا از کمی -

 از جرعه چند. گرفت ترانه از را وانیل و آورد جلو را دستش و کرد باز را چشمانش خسیب اوشیس

 اتاق از وانیل با ترانه. داد لیتحو بود ستادهیا سرش یباال که ترانه هی را وانیل و خورد قند و آب

 اوشیس حال به دلش و فرستاد گوشش پشت را شیموها کش از ختهیر رونیب یموها. شد خارج

 فکر خودش با بعد. بکشد درد حد نیا تا اوشیس خواستینم دلش اما بود یراض طیشرا از. سوخت

 دختهیر بهم ی چهره است؛ خوب حالش گفت دکتر. باشد مورد یب شیها یدلسوز تمام دیشا کرد

 زیت چنگک از کردن فرار یبرا هم باز ترانه. بود نرفتن حمام به و نکردن اصالح یبرا فقط اوشیس

 کردن پهن و شستن مشغول ترانه و بود خواب اوشیس شب تا. آورد رو خانه یزکاریتم به افکارش

 کشان را یجاروبرق ترانه! نشد داریب اوشیس هم جارو دنیکش موقع یحت. بود یریگردگ ها،لباس

 پنجره و کرد پاک راهنشیپ نیآست با را اشیشانیپ یرو یها عرق.  برد اتاق یکی آن داخل کشان

 زیم یرو از ترانه چهار آ یها برگه شد باعث آورد، هجوم اتاق به که یزییپا باد. کرد باز را اتاق

 قرص افتاد؛ ماه به شیهاچشم که شود بلند خواست. کرد جمع را تمامشان و شد خم دخترک! کند فرار

 و داد تکان را سرش ترانه. دیدرخشیم یبرق و زرق پر نینگ مانند شب یاهیس در که ماه ینوران

. داد قرار ها بزگه یرو را کنش پاک نباریا گذاشت؛ زشیم یرو هارا برگه. رفت درهم شیاخمها

 را اشچهره حاال که یشخص ترانه بود روا داد،ینم راه شانخانه به را یابهیغر  چیه شوهرش حاال

 به را اوشیس سالهاست که شود یجررم مرتکب خودش دهد؟ راه افکارش میحر به بود، برده ادی از

 یسع. نبود کار نیا آدم او نه. دیگز را لبش و دیکش رونیب خچالی ورااز کتلت مواد کرده؟ محکوم آن

 :خواند رلبیز. بکشند او بانیگر از دست کننده مالمت افکار نیا تا کند زمزمه را یکردشعر



 ماند نخواهد غم امیا که مژده دیرس -

 ماند نخواهد هم زین نیچن نماند چنان

 شدم خاکسار اری نظر در چه ار من

 ماند نخواهد محترم نیچن زین بیرق

 (حافظ)

 :کرد قطع را حرفش اوشیس

 حاضره؟ شام -

 یرو دهیچسب دستش به که یکتلت مواد تا کرد جمع یکم را دستش و کرد کم را تابهیماه ریز ترانه

 :گفت و زدینر فرش

 .شهیم تموم االن گذاشتم بزرگ ی تابهیماه -

 :گفت و اوشیس یصدا طرف برگشت

 ؟یشد بلند تخت یرو از چرا -

 :گفت و رفت ییدستشو سمت آهسته یها قدم با اوشیس

 .هست گشنمم. یستشوید برم -

 اوشیس و شست هارا ظرف ترانه شام بعداز. کند حاضر را شام زودتر تا داد ادامه کارش به ترانه

. کرد نگاه را کردیم دنبال که را سلایر چند برد،ینم خوابش که دخترک. برد پناه خواب تخت به باز

 قا  یدق اوشیس. رفت اتاق سمت و شد بلند مبل یرو از! گرفت خوابش اشحرصله سررفتن سر از آخر

 یبرا و رفت ها اتاق از یکی آن به دخترک. نبود ترانه یبرا ییجا. بود برده خوابش تخت وسط

. خورد وول اوشیس که بود نیزم یرو نیسنگ تشک دنیکش مشغول. آورد خواب رخت خودش

 :گفت ترانه دنید با و کرد باز یکم را شیچشمها

 اومده؟ مهمون -

 :گفت و کرد رها نیزم یرو شود؛یم ترنیسنگ لحظه هر کردیم حس که را تشک ترانه

 .گرفته خوابم نه -

 :گفت و دیکش یکشدار ی ازهیخم اوشیس

 ؟یِ چ براد تشک -

 :گفا سپس. کرد باز را تشک و شد خم ترانه

 .باشه باز جات گفتم -

 :گفت و دیکش کنار را خودش اوشیس

 .بنواب سرجات ایب -



 . دیخز تخت یرو پتو ریز و نکرد یمخالفت بود، شده تنگ نرمش و گرم تخت یبرا دلش که ترانه

 بازم بود، دهیخواب زود شبید نکهیا وجود با. کرد باز را چشمانش زور به زنگدار ساعت یصدا با

. شد بلند تخت یرو از آرام و کرد خاموش را زیم یرو زنگدار ساعت. سوختندیم شیچشمها هم

 را آشپزخانه برق. کند مصرف ساعت هشت هر تا بود گذاشته ساعت اوشیس کن خشک چرک یبرا

 نیهم عرض در بار چند. برد اتاق به را اوشیس بقرص و آب وانیل کی یحالیب با و کرد روشن

 دهیخواب آرام که اوشیس به رو خشک یگلو با و نشست تخت ی لبه! شد گرم شیچشمها کوتاه مدت

 :گفت بود

 .بخورد رو قرصت شو بلند -

 انگشتانش یمابق با بعد داشت؛ نگه شصتش و  اشاره انگشت با را کپسول ترانه. نخورد یتکان اوشیس

 :برد باالتر را شیصدل کمی و زد اوشیس یبازو به

 اوش؟یس -

 :زد پچ کند باز را شیچشمها ای بخورد تکان آنکه بدون

 هوم؟ -

 :گفت شمرده شمرده نداشت را شیچشمها داشتن نگه باز توان گرید که ترانه

 .قرص پاشو -

. دیبلع آب کامل وانیل کی با را قرص یمعطل بدون و گرفت فاصله تخت از کمی اطیاحت با اوشیس

 نکاریا اما خورد وول بار نیچند برد؟یم خوابش مگر اما. دیخواب و گذاشت زیم یرو را وانیل ترانه

 بود؛ افتاده ریگ یتیموقع بد در! نداشت ترانه خوابِ  در یریتاث و شدیم تخت جر جر باعث فقط

 بلند ترانه. زد نیزم به را خواب پشت یاریهوش جدال نیا در آخر! بردینم خوابش و آمدیم خوابش

 کی گرفت میتصم. نداشت دادن انجام یبرا یچکاریه. بست شتانهزدن از پس را شیموعا. شد

 گاز یرو. بست آب و ختیر قابلمه داخل را الزمش مواد. کند درست یمقو و یکالر پر خورشت

 پس. بود کردنش سرگرم یبرا یخوب ی نهیگز ینقاش. پذاشت راهم درش و کرد روشن راهم رشیز

 از و داشتیوام رقص به برگه یرو را قلم ترانه. شد کار  به دست و رفت نخصوصش اتاق به

 پر را خانه ی همه خورشتش یبو. نشست لبانش بر لبخند یصبگاه مینس یبو و گنجشکان یصدا

. رفت آشپزخانه سمت داد،یم قوس و کش بدنش به که همانطور و شد بلند یصندل یرو از. بود کرده

 اوشیس یصدا که بود یکتر کردن آب  مشغول. بود انداخته ضعف به را دلش شیغذا آور اشتها یبو

 :خورد گوشش به خوابالوده

 .ریبخ صبح -

 :گفت و بست را آب ریش ترانه

 .کنمیم حاضر صبحانه و ییچا االن. گذشت زمان چقدر دمینفهم بودم ینقاش گرم دیببخش -

 :گفت و رفت شیپ آشپزخانه در اوشیس

 .کن ینقاش برو یه تو رسهینم قمیعال به دستم من که حاال ؛یتیت ینامرد یلیخ -

 :گفت و کرد ادیز و کم را گاز ی شعله مقدار ترانه



 داره؟ یطیر چه -

 .یدار عالقه اون به توام باالخره -

 :گفت و برداشت پرتقال چندتا وهیم سبد یتو از و شد خم رفت، خپالی سمت ترانه

  شه؟یم مگه نکنم؟ ینقاش یگیم -

 :گفت و نشست یناهارخور زیم یصندل یرو اوشیس

 !ینسرزوند من دل الاقل. بشه دیشا -

 است؟ساله هشت و یس اوشیس واقعا   که کردیم مفکر نیا به و شست هارا پرتقال تک بع تک ترانه

 یریگوهیآبم ترانه! دادیم ساله هشت ی پسربچه کی از خبر که اتشیادب نیا  دارد؟ سال هشت تنها ای

 قبلش یجا به سپس.  بپزد تا آب داخل انداخت مرغ تخم عدد چند و گذاشت نتیکاب یرو را یدست

 کارش به دخترک اما رفتیم ریگ از و بود جانیب اش پنجه. شد پرتقال آب گرفتن مشغول و برگشت

 :گفت و انداخت باال ابرو اوشیس. دادیم ادامه

 ندفعهیا کت ولش! یبش یریگوهیآبم سوار مونده کم! یزنیم زور چقدر پرتقال هی دادن فشار یبرا -

 .خب بخر هاش آماده نیا از تا دوسه اورد پول بابا

 کف پوست ادیز فشار از هنوز. گذاشت زیم سر و ختیر وانیل دوتا داخل را یریگوهیآبم مخزن ترانه

 : گفنت و گذاشت دهانش داخل یریگ وهیآبم در یرو پالم از یکم. کردیم گزگز دستش

 !یریگینم درد سر بخور، رو تازه پرتقال آب نیا حاال -

 آماده را صبحانه و شدیم داریب زودتر اوشیس شهیهم گرفتیم آب ترانه که بود بار نیاول نیا

 :گفت و رفت کاناپه سمت آهسته اوشیس. خوردند سکوت در را صبحانه. کردیم

 .بهتره یکن عوض رو پانسمانم صلح توام. زدنیم نیبتاد رو مهیبخ یرو ها صبح مارستانیب تو -

 :گفت و کرد خشک راهنشیپ بغل با را خبسش دست ترانه

 .آرمیم رو لشیوسا االن تخت  برو باشه -

 داخل و گذاشت یروزید ینیس همان داخل را گاز عدد دو ن،یبتاد مصرف، کباری یها دستکش ترانه

 بود، داده هیتک تخت تاج به که اوشیس. کرد دست را شیها دستکش و نشست تخت ی لبه.  شد اتاق

 :گفت و زد باال را شرتشیت

 .کنمیم رو هاش چسب خودم بذار -

 :گفت و دیخند. گرفتـ اشخنده اوشیس بودن ترسو از ترانه

 .باشه -

 و هیبخ یها نخ دنید از هربار. کرد یضدعفون را اشهیبخ وسواس با ترانه و کند هارا چسب اوشیس

 از را ترانه رمنتظرهیغ و کوچک عمل نیهم افتادیم ادشی یوقت اما خوردیم بهم دلش نیبتاد بوس

 ترانه! کردیم تر تحمل قابل را طیشرا است؛ داده نجات رنگارنگ دختران ی روزع هر دنید

 عملش یجا یباال تا را پتو و آورد نییپا را اوشیس رهنیپ. دراورد دستش از را چسب یها دستکش



 و شد خم نییپا به یکم اوشیس. شد اوشیس صورت کینزد صورتش درسا کرد رها که را پتو. دیکش

 :کرد زمزمه گوشش کنار سپس! دیبوس را ترانه ی گونه

 .ممنون -

 انگار! بود؟ شده هول آنقدر چرا دانستینم. شد خارج اتاق از ینیس با و جست عقب گرفتهبرق ترانه

 هرشب که او! کرد فرار یواکنش چیه بدون و کرد خی دستانش باشد؛ شده دهید یبد عمل انجام نیدرح

 شده دستپاچه نقدریآ  یاساده ی بوسه از بود، اوشیس آغوش ریاس و هوس در غرق سال پنج نیا در

 تلفن سمت و کرد دایپ را تشیموقع زود یلیخ اما. دیپر باال متر مین ترانه تلفن بلند یصدا با! بود؟

 :برداشت را یگوش و نشست مبل یرو. رفت

 الو؟ -

 :دیچیپ یگوش داخل فروزان نگران یصدا

 اوش؟یط به یدیم رو یگوش. سالم -

 :گفت و کرد اتاق در به ینگاه ترانه

 .تلفن به برسه ریتاخ با دیشا زنمیم صزاش سخت؛ هم و بده براش هم رفتن راه -

 .رمیبگ رو خونه شدم مجبور. بود خاموش اما شیگوش به زدم زنگ نیهم یبرا دونمیم -

 .یگوش -

 :گفت اندازدیب ینگاه اتاق داخل به نکهیا بدون. شد بلند جا از و گذاشت تلفن بغل را یگوش ترانه

 .مامانتِ  -

 :دیشنیم را اوشیس یصدا. رفت آشپزخانه به خورشت به یدگیرس و برنج کردن درست یبرا بعد و

... نباش نگران... گهید خوبم خب زنه،یم حرف باهات داره روحمه مردم من نه... بله...  الو؟ -

... شد؟یچ دهیسپ هیقض... نه... نکن هیگر من یبرا نقدرمیا باش خودت مراقب شماهم... چشم... چشم

 .فعال  ... حاال باشه...  من؟ بدونِ 

 :گفت و گذاشت را یگوش

 !رهیگیم آبغوره فقط -

 :گفت و برداشت قدم ییرایپذ سمت ترانه

 .یزد حرف بد باهاش یلیخ -

 .کشمیم یچ من یبدون چه تو -

 :گفت و نشست اوشیس روس روبه مبل یرو ترانه

 .شدیم نگرانم ینجوریا بود زنده مادرم منم کاش -

 .بود تو رنگ قایدق امه،چشمهاشی رو زغزل عمو زن من -



 یخوب به تونهینم ایدن تو چکسیه. اوشیس بدون رو مادرت قدر یجد. ستگهید زیچ هی من بحث -

 . باشه آدم مادر

 نبود، خودش دست. کردیم آماده دنیچک یبرا هارا اشک و گرفت یجا ترانه چشمانم در بغض

 نبود دادیم نشانش و بود تیرو قابل دلش دردِ  خواستیم دلش زدیم حرف بد مادرش با هرکس

 . بودیم تحمل رقابلیغ و سخت چقدر مادرش

 .حس تو نرو توام حاال خب -

 :زد حرف دلش حرف برعکس و داد تکان را سرش ترانه

 .خوبم -

 .خب -

  کنم؟ کاریچ حاال یکرد ممنوع که هم کردن ینقاش خب، که خب -

 !یکنیم یدگیرس من ی حوصله به رهیم سر تحوصله -

 کنم؟ کار یچ -

 .میش سرگرم. بگو یزیچ هی. دونمیم چه -

 اخ؟ بکنم یچ -

 ؟یاورد کجا از شعر کتاب نهمهیا نمیبب بگو -

 یوقت ش،یپ سال یلیخ. خب دمیخر رو هاشون یبعض و هستن مشاعره ی زهییجا هاشون یبعض -

 !کردیم کار خودش هنوز پدرم

 ؟یخوند رو شونهمه نارویا واقها تو -

 !حفظم و -

 :گفت تعجب با اوشیس

 !نمیبب بخون دونهی واقعا؟ -

 با و دیکش یقیعم نفس ترانه! کند رسوا را یکس دروغ حرف خواهدیم انگار که بود یطور لحنش

 :خواند اصول

 یکنیم خوارم اریاغ خاطر یبرا از -

 یکنیم اعتبارمیب نینچنیکا کردم چه من

 تو یاستغنا کرد من با آنچه یروزگار

 یکنیم روزگارم بر هاهیگر میبگو گر

 ستیشرمندگ از بزمت یسو به میآینم گر

 یکنیم شرمسارم یجمع شیپ دم هر زانکه



 اریاختیب یشو انیگر من حال یبدان گر

 یکنیم ارمیاختیب هیگر منع که یا

 منال یوحش کنمیم کارت ریتدب یاگفته

 کنیم کارم ریتدب یک دست از کار رفت

 (یبافت یوحش)

 !یدار یاحوصله چه ؟یکرد حفظ رو نهمهیا او -

 .مونهیم خاطرش تو آدم خب باشه آدم وضع و حال وصف یوقت -

 :گفت و کرد اشاره ونیزیتلو زیم به اوشیس

 .مینیبب بذار دونهی اورد اوشیس که ییها لمیف از برو آرم،یدرنم تو یحرفا از سر منکه -

 را اوشیس و دیچ را زیم. شد ناهار یها کار به مشغول خودش و گذاشت دستگاه در را لمیف ترانه

 :گفت و داشت نگه را لمیف الوشیس. زد صدا

 .آمیم االن -

 :گفت و داد قرار زیم یرو را آب پارچ ترانه

 .ایب واشی -

 !امیب واشی تونمینم بخوامم که گشنمِ  نقدریا -

 .کنهیم گرسته تند تند رو آدم. هاست کنخشک چرک نیا مال عملت، از جدا -

 :گفت و نشست یصندل یرو اوشیس

  شد؟ حاضر زود یلیخ ناهار نیهم یبرا -

 :گفت و گذاشت زیم یرو شیجلو را برنجش و خورشت بشقاب ترانه

 .بله -

 :گفت و دیکش یسرک گاز یرو اوشیس

 ؟یخورینم خودت -

 .رمیس من نه -

 و نرفت رونیب آشپزخانه از ناهارش بعد. شد شیغذا خوردن مشغول و نکرد یاصرار اوشیس

 یرو به د،یدیم را اوشیس مرخین از که ترانه. کردیم نگاه را او شستیم ظرف ترانه که همانطور

 :گفت و دیکش ازهیخم اوشیس. داد ادامه کارش به و اوردین خودش

 !رمیگیم بو دارم کمکم -

 :گفت و گذاشت آبچکان داخل راهم ظرف ی تکه نیآخر ترانه



 .ترع مهم زخمت خوردن جوش -

 :داد نجات اوشیس ی رهیخ نگاه از را ترانه فونیآ زنگ یصدا

 ه؟یک -

 .بزن درو یتیت سروشم -

 یخور ناهار زیم یصندل یرو هنوز که اوشیس به رو و گذاشت شیجا سر را فونیآ یگوش ترانه

 :گفت بود نشسته

 .سروش دوستِت، -

 آپارتمان داخل سروش آمد رونیب یوقت و کرد تن را اشیروسر و مانتو رفت؛ اتاق به و گفت را نیا

 یرو راستش دست که همانطور اوشیس. رفت یچا ختنیر سراغ و کرد سالم ریز به سر. بود آمده

 و برداشت یکتر یرو از را یقور ترانه. کرد تیهدا ییرایپذ سمت را سروش بود، اشهیبخ یجا

 نشسته یطور هردو. سروش یبرا یکی ان و اوشیس یبرا یکی. ختیر یچا هارا فنجان تک به تک

 را کنسرو یِ حاو یمشما اوشیس. گذاشت زیم یرو را ینیس دخترک. بود ترانه به پشتشان که بودند

 :گفت و داد هل

 .خچالی بذار هارو نیا زحمت یب -

 :گفت و برداشت را سهیک ترانه

 .دیدیکش زحمت ممنون -

 :گفت و زد یا ثانهیخب لبخند سروش

 .جان نوِش  -

 :گفت و شد بلند سروش. داد یجا خچالی داخل تک به تک سپس. برد آشپزخانه به را سهیک ترانه

 ...آب وانیل کی -

 :داد ادامه و مودیپ را خانه آشچز تا ییرایپذ راه

 .ممکنه اگر -

. بود ستادهیا ازش یکینزد ی فاصله به سروش زد، چرخ نیهم. آورد رونیب خچالی از را پارچ ترانه

 :گفت و زد گره را شیها اخم ترانه

 .کنار برو -

 :زد لب آرام و برد فرو نشیج شلوار بغل یها بیج داخل را شیدستها سروش

 هشونیشب کارات که اریدرن رو ییکسا ادا م؟یشد یاَخ ما فقط ،یشد ما قیرف ی همخونه که شما -

 .بزن ما به سرم هی! ستین

 گریهمد یرو شیها دندان دادن فشار اخم از زدیم حدس که دیجوشیم تنش در خون چنان ترانه

 را دستش اریاختیب ترانه کرد، زمدمه هم را اشجمله نیآخر سروش یوقت. برود در فکش االناست



 سروش صورت به که یلیس نیا انگار! بست نقش سروش صورت یرو انگشتانش یجا و کرد بلند

 :گفت بلند یصدا با و داد هل عقب را سروش. کرد ادیز را ترانه زور زد

 !رونیب گمشو من ی خونه از آشغال کثافت -

 :گفت و شد آشپزخانه وارد اوشیس

 خبره؟ چه -

 :گفت یلودگ با بود یلیس یجا یرو دستش هنوز که سروش

 .گرفته یجد یلیخ تورو انگار!  کنهیم یلطف کم تهمخونه -

 :گفت و داد نشان را یخروج در یظیغل اخم با و گرفت ترانه از را دادن پاسخ ی اجازه اوشیس

 .گمشو گفت؟ یچ یدینشن -

 :گفت رلبیز و زد چنگ اپن یرو از را اورکتش سروش

 !دیاچونهید تونهمه -

 نیزم یرو و خورد زیل بود، داده هیتک خچالی به که همانطور ترانه. کوببد بهم محکم را در و رفت

 یبزرگ اندوه و غصه به را خود یجا ششیپ لحظه چند خشم و تیعصبان حاال. زد چمپاته آشپزخانه

 شیهاشانه و پوشامد را صورتش دستش هردو با. نداشت را بغضش داشتن نگه توان گرید. بود داده

 مواجه ها هیبخ دیشد درد با که شود خم خواست بود، ده ب ادی از را سشیآپاند عمل اوشیس. دندیلرز

 :گفت کنان نیف نیف و کرد بلند را سرش ترانه. گفت یبلند آخ اریاخت یب. شد

 شد؟ یچ -

 :گفت و ویگز را لبش اوشیس

 .هو کی دیرکشیت -

 :دیتوپ ،شد مطمئن اوشیس بودن خوب از که ترانه

 رو خونه نیا حرمت تو. دارن جا یب توقع هیبق  تمهمخونه من یگیم یوقت تو ترئه؛ ریتقص همش -

 زدم! زدم آدم هی گوش تو بار نیاول یبرا من. گهیم آدیم دهنش به یزیچ هر یکس هر که یشکست

 نایا! دمینم راه رو یکس شوهرم میحر تو من که. دارم فرق دخترا اون و خودش و تو با من بفهمه که

 ...بخشمتینم. توئه رِ یتقص همش

 گوش شد؛یم دهیخراش بلندش یصدا از شیگلو و دیلرزیم دستانش که گفتیم یصورت در هارا نیا

 :گفت و دیکش صورتش یرو یدست اوشیس. بود شده پیک شیها

 .صورتت سرو به بزن آب شو بلند -

 :گفت خشدار یصدا با آرام و زد پلک بار کی فشرد، بغلش در را شیزانوها ترانه

 خجالت بگو یباخت و یکرد قمار بابات یپوال و نیماش و ساعتت اون نیع منم سر اگر. خوامینم -

 .نکش

 :گفت تر یجد یلحن با و زد گره را هابش اخم اوشیس



 .گفتم شو بلند -

 ریز را سرش اما. کرد ستادنیا به وادار اورا اوشیس یصدا تحکم کرد؛ پاک را شیهااشک ترانه

 هنوز. گرفت قلب را صورتش بعد و داد هل باال سمت را ترانه ی چونه دستش با اوشیس. بود انداخته

 :زد لب اوشیس. خوردندیم زیل اششده سرخ یها گونه یرو شیها اشک

 .کن نگام ؟یتیت -

 دستش انگشتان از را نگاهش و کند باز شتریب را شیها پلک تا کرد یراض را خودش زور با ترانه

 رمنتظرلنهیغ اوشیس. انداخت اوشیس به را خونش در غرق یچشمها. ندازدیب اوشیس صورت به

 به هیثان دستش ی حلقه. ردیبگ قرار اوشیس قلب یرو گوشش که یجور. دیکش آغوش به را دخترک

 رمنظمیغ ضربان بع متعجب ترانه. بود کرده یزندان آغوشش انیم را ترانه شد،یم تر تنگ هیثان

 :گفت و زد پلک بار کی سپس. کزدیم گوش اوشیس

 اوش؟یس -

 :کرد زمزمه دوباره! دیشن سیه کی فقط و

 !ستین خوب براش فشار نقدریا باش، عملت یجا فکر -

 با بار چند ترانه و رفت اتاق بع اوشیس. آمد رونیب اوشیس بغل از تا خورد وول یکم و گفت را نیا

 .شست را صورتش، نگیس داخل خنک آب

                         ***** 

 (ادیشه)

 یکوتاه میتعظ و کرد باز را در هردو کمال. زد برق بار چند شیالیو کیش و بزرگ در دم ادیشه

 کاشته یها اهیگ و گل به که یا گوشه را نشیماش. شد الیو داخل و داد تکان دست شیبرا ادیشه. کرد

 از گرگ ی زوزه یصدا. سوزاند را پوستش زیپائ سوز. شد ادهیپ و کرد پارک نزنه یاصدمه شدع

 ،یفِِرد ی النه طرف به ها سنگفرش یرو از کرد شروع. بود بخش لذت ادیشه یبرا ها دودست

 دنید با یفرد. رفت بود بسته را زخمش خودش ادیشه و بود پریژ ژرمن نژاد از که ینر سگ

 و کرد نوازش را وانیح سر ادیشه. جلورفت بود کرده مشخص حد شیبرا قالده که ییجا تا صاحبش

 :گفت بالبخند

 پسر؟ یچطور -

 سمت سنگفرش همان از. خورده را شامش شد مطمئن دید کاره مهین را یفرد یغذا ظرف که ادیشه

. گرفت نییپا را سرش بود کرده رنگشاشان زییپا که ییها برگ و شاخ وجود با. برگشت ساختمان

 ی رهیدستگ دیرس ساختمان به و زد دور را یخال استخر بعد و ،ینارنج و زرد شمار یب درختان

 :گفت و آمد جلو سوزان. داد هل را بود گرگ سر طرخ که یبزرگ

 .دینباش خسته آقا سالم -

 :گفت و داد تکان سر ادیشه

 .ینباش خسته شماهم سالم -



 شزه ختهیآم ادیشه یپا یصدا با مخصوصشان اتاق از ها یقنار یصدا و رفت پله راه سمت ادیشه

 داد تکان یسر ادیشه. بود ادیشه اتاق در به زدن روغن مشغول که دید را کنال دوم ی طبقه در. بود

 :گفت و

 !میهست کمالم آقا چاکر -

 :گفت و برداشت لوال یرو از را روغندان کمال

 . امروز دراومد یِ قنار ی جوجه آقا -

 :گفت و شد اتاقش وارد ادیشه

 ...تیدگانڗم نمیا ایب. یمشت یباش خبر خوش -

 لبخند کمال. گذاشت کمال دست کف یادیز مبلغ و کرد نشیج کت داخل را دستش حرفش ی دنباله به

 :گفت و زد یپهن

 .دردنکنه شنا دست... ادهیز یلیخ نکهیا -

 :گفت و کرد خارج تنش از باهن را شرتشیت و کت ادیشه

 .ریبخ شبتم -

 یمعن با که کمال. نرود ادیشه سراغ شب در یکس گرید نکهیا یمعنا به بود یرمز واقع در جمله نیا

 :گفت و زد لوال یرو روغن گرید یکم بود آشنا حرف نیا

 کنه؟ گرم شان بگم سوزان به فقط. رمیم االن چشم -

 :گفت و رفت اتاقش کنار ی ستادهیا یلباس جا سمت ادیششه

 . خوردم کیبوت تو شام. نه -

 فندکش و گاریس و دیپوش یراحت ی رجامهیپ ادیشه. بست سرش پشت راهم در و رفت حرف یب کمال

 و نشست تخت یرو شب هر عادت به. کرد پرتاب اتاق وسط تخت یرو شلوارش بیج داخل از را

. اشزننده یبو و الکل از پرشد مشامش. کرد باز بود تختش کنار زیم یرو که یمشروب یبطر در

 و دیکش رونیب پاکتش از گاریس نخ کی. گذاشت زیم یرو را شهیش و دیکش سر شهیش با قلوپ چند

 اتاق باغ به رو ی شهیش. کرد فوت را یظیغل دود و داد هیتک تختش تاج به. دیکش آتش به لبانش انیم

 تکه یگاه هرازچند و بود ابر آسمان. دیدیم را ماه قرص ریتصو یراحت به ادیشه و بود تیگوریس

 کرد، دراز را دستش. کز گاریس به ییپ دریپ یها پک وجود تمام با ادیشه. کردیم کدر را ماه یابر

 ریاس لبانش نیب را گارشیس. گرفت دستش را مشروب سرد ی شهیش بعد و زد را ضبط ی دکمه اول

 اتاق به یفیخف ییروشنا ادیح یها چراغ نور. کرد خاموش را اتاق برق آزادش دست با و کرد

 را اشیاریهوش کمکم بود، رهیخ ماه نور به که همانطور. خورد گرید قلوپ چند ادیشه. بودند دهیبخش

 وشیدار خواندن. کردیم کم را جگرش یرو زخم سوز داشت انگار. دیکش یبلند آه. داد دست از

 :زد یبلند برق و رعد با مصادف

 رمیگیم شیآت دارم یوا 

 رمیبم خوادیم غمدلم و غصه از گهید



  شمینم جدا ازش شمیم پروانه براش شمیپ برگرده اگه یوا

  دونه ینم بخونه یحسود از دلم مرغ تونه ینم

 بمونه دیبا شاخه کدوم یرو

 رهیمیم براش یکس نمیبب روز هی اگه

 رهیگیم شیآت دلم ارهیم رو یحسود

 بخونه گوشش یتو یخوب یحرفا ترسمیم

 بمونه خلوتش تو سحر به تا اون ترسمیم

 (وشیدار_حسود)

 نیا نکهیا فکر. خوردندیم زیل اشگونه یرو ادیشه اشک قطرات شه،یش به باران درشت قطرات  

 بود یداغ چه نیا. بود شده تمتم گران شیبرا است، خفته یگرید کس آغوش در اشمعشوقه شب وقت

 ییجادو یگو دو آن شدیم مگر. بود نرفته شیچشنها یجلو از ارشی چشمان هنوز شد؟ینم سرد که

 آتش یداغ به رپوستشیز! رساندیم لب به را یآدم جان عمقش که یاچاله اهیس آن برد؟ ادی از را

. کند فرار خودش از خواستیم دلش شد،یم نطوریا یگاه! بود رار مجنون اشیقراریب و ماندیم

 بود دهیرس اوج به اشهیگر! کشاند آتش به دلش مانند را گاریس ی جعبه از نخ نیآخر. افکارش نیا از

 یب دبش گرفت،یم را دیخورش یجا ماه تا. گذشتیم سال هزاران شیبرا ها شب. دزدش همانند

 .شدند گرم چشمانش کمکم! دندیکشیم بند به را قلبش که ییخاردارها میس افکارش و شدیم قرار

 سر زدتا پلک بار نیچند و داد بدنش به یقوس و کش. کرد باز را شیچشهما د،یخورش نور تابش با

. دیپوش لباس و شست را صورتش و دست روزه، هر روال طبق.  شود بهتر کمی اشیشگیهم درد

. رفت نییپا ها پله از سپس. کرد چک را دانشان و آب. زفت شیها یقنار داشتن نگه اتاق به اول

. نشست صبحانه زیم سر ر کرد یبلند سبام ادیشه. بود ستادهیا در یجلو دست به تازه نان سوزان

 :گفتت و کرد نیریش را شیچا

 ؟یینونوا یرفت تو چرا -

 :گفت و گذاشت زیم وسط را نان سوزان

 .گرفتم دستش از فقط من رفت، شدوچرخه با کمال -

 : گفت و برد فرو یشکالت خامه در را اشلقمه ادیشه

 .رو نونَ  میبخور نشده سرد تا دیایب هم شماها کن صداش پس -

 :گفت و فشرد دستانش انیم را آشپزخانه دستمال سوزان

 .شهینم باز دهنم یزود نیا به صبح منم کنه، دیخر شهر از بازم رفت کمال آقا نه -

 :گفت و داد تکان سوزان یبرل یدست. شد بلند یصمدل یرو از و دیکش سر هم را ییچا ته ادیشه

 .فعال -

 :گفت و رفت دنبالش سوازن



 .زدن رنگ مادرتون آقا یتیرا -

 :گفت و گرفت را در ی رهیدستگ ادیشه

 ؟یزود نیا به صبح -

 نرصاد آقا تولد برادرتون ی خونه امشب گفتن. شده خارج دسترس از لتونیموبا گفتن. شبید نه -

 .نره ادتونی

 :گفت و کرد باز را در ادیشه

 .دادنت خبر از ممنون باشه! آ گذشت روز پنج زود چه -

 انیم در روحش ای سرداست روزها نیا یهوا دانستینم. شد خارج ساختمان از حرفش ی دنباله به

 سمت ممکن سرعت نیشتریب با شد، سوار و رفت نشیماش سمت. است افتاده لرز به ییتنها سوز

 آسانسور سوار و کرد پارک پاساژ نگیپارک داخل را نشیماش. رفت کسیبوت سمت سپس و تهران

. شد کشیبوت وارد. کرد مرتب را پشتش کم یموها اشیقد نهیآ داخل شد بسته که آسانسور در. شد

. کرد زمزمه را سالم و داد سرتکان ادیشه. کردند سالم و شدند بلند بودند ادیشه استخدام که یپسران

 صرف را وقتش یمابق. دیکشیم سرک شیها یمشتر دیخر به یگاه گه و نشست دخل پشت

 و ها کاتالوگ به چشمش کی هم ناهارش وقت یحت. کرد اششعبه یکی آن داخل اجناس سفارشات

 اکثرا   بود؛ کداریبوت هم یقبل نفر چون. رفت دوم ی شعبه به سفارشات و تماس از بعد. بود ها ژرنال

 از بعد. ها قفسه البته و نیتریو و شخوانیپ جمله از. داشت وجود شروع یبرا ازین مورد لیوسا

 در اشیآگه که شد مطمن. کرد یریگیپ خانوم فروشندگان یبرا را اشیآگه ادیشه ها، لیوسا لیتحو

. داد یجا مغازه کوچک انبار و ها پرو داخل هارا لباس از بسته نیچند. است شده چاپ هایازمندین

 اشیخال اما بزرگ ی مغازه یصندل تنها یرو کرد؛ وصل مربوطه زیریپ به را ییابتدا تلفن پسپس

 شیجلو دفتر یها برگه یرو را هرکدام طیشرا ادیشه. گرفتند تماس خانوم نیچند انتظار طبق. نشست

. کرد یبند دسته خودش یها تیالو طبق هارا مورد بعد. گرفتیم راهم اشانشماره و کردیم لداشتی

 با اشیگوش با خواست. کرد ویس یلیفام به را شانیها شماره و کرد انتخاب را نفر دو شروع یبرا

 زنگ شب موقع نیا خانوم دو به بود ادب خالف و دادیم نشان را شب نه ساعت اما ردیبگ تماس آنها

 و کرد خاموش را مغازه یها چراغ. شد بلند و داد قرار بشیج داخل دوباره را اشیگوش پس. بزند

 اشگوشد زنگ یصدا که بزنز استارت خواست. شد نشیماش سوار و زد قفل را درش. آمد رونیب

 و بوده مرصاد تولز یش امشب که آورد ادشی کبارهی اشیگوش ی صفحه یرو شهرام اسم. شد مانع

 :بود کرده فراموش پاک او

 الو؟ -

 :شدیم  دهیشن یشغلوغ نیماب از شهرام یصدا

 .میببر کیک میتوایم ایب! مهربان؟ یعمو پس ییکجا -

 :گفت و کرد یباز فرمان روکش با ازیشه

 !دمیرس زیم سر یبذار خچالی از رو کیک تا -

 .سوتِ  سه زیم تا خچالی از ما ی خونه بزرگه، یلیخ تو ی خونه بابا -

 .فعال  . دمیرس سوت سه ،یدید منُ  رانندگب که تو -



 کادو مشعول فروشنده و دیخر مرصاد یبرا بزرگ یلیر قطار کی راه سر و کرد قطع را یگوش

 نیماش شانخانه در یجلو. دیرس شهرام ی خانه به زود یلیخ داشت، که یادیز سوعت با. شد کردن

 زنگ فونیآ یرو. برداشت عقب یصندل یرو از را یبزرگ ی شده کادو ی جعبه و کرد پارک را

. منم گفت و کرد تر یلب ادیشه ه؟یک دیپرس که داد صیتشخ را ستاره یصدا. فشرد را شش ی شماره

 و بود باز واحد در. رفت ششم ی طبقه به آسانسور با. فشرد را آسانسور ی دکمه و داد هل را در

 :گفت و زد لبخند ادیشه. بود ستادهیا در یجلو فلور

 ؟یچطور خودم، مامان سالم -

 :گفت و آمد در دم اشیبوق کاله با. گرفت فلور از را پاسخگوسس فرصت مرصاد

 ؟یاورد برام یچ. عمو سالم -

 و کودکانه صورت و داد مرصاد دست کادورا. شد آپارتمان داخب و دراورد را شیها کفش ادیشه

 یطول! کرد فرار ادیشه دست ریزو از باالخره و کرد تقال مرصاد. کرد باران بوسه را معصومش

 رنگ چشمانش هنوزم سال چند گذشت بعز ستاره. رفتند جلو استقبال یبرا شهرام و ستاره که دینکش

 :گفت و داشت نگه را لبانش یرو پهن ی خنده. داشت طنتیش

 .نیاومد خوش سالم -

 :گفت یروبوس بعد و رفت جلو شهرام

 !زادت برادر تولد الاقل بده قر دوتا عی ایب -

 برادر و بودند ستاره مادر و پدر فقط ها بزرگتر از. رفت ها مهمان ی هیبق سراغ و دیخند ادیشه

 گرم یحساب که دیجمش! کردندیم بپر بپر آهنگ تمیر با کنان یباز ها بچه ی هیبق نیماب که کوچکترش

 . کرد باز ادیشه یبرا خودش کنار ییجا بود ستاره پدر با صحبت

                                ***** 

 (ترانه)

 هوس. گشتیم بود شده مرخص که یروز از روز شش قا  یدق.  بود اوشیس نقاحت دوران اواخر

 ها ینیزم بیس کرزن خالل مشغول دخترک! بود داده مهیق سفارش ترانه به و داشت شام یبرا مهیق

 از بودن دور یمدت یبرا حالش نیا دانستینم. شد حلقه کمرش دور اوشیس ی مردانه دستان که بود

 بود سال پنج نیا در بار نیاول نیا! ختیر یهر نطوریا دلش که اوشیس یناگهان رفتار ای بود اوشیس

 که یطور گوشش، ریز و داد تکه ترانه ی شانه به  را  اشچونه. کردیم دا کار نیا شوهرش که

 :زد پچ بخورد ترانه گوش بع نفسش هرم

  شه؟یم حاضر یک پس -

. دیکش ینیزم بیس یجا انگشتش یرو را چاقو بودند، کرده دنیلرز به شروع کمکم دستانش که ترانه

 کی اوشیس. گفت یآرام آخ و کرد رها کبارهی را چاقو دخترک. داشت سوزش اما کوچک زخم

 نیا از ترانه. کرد نوازش اشاشاره انگشت با بار چند را ترانه فِ یخف زخم یرو و برد جلو را دستش

 :گفت یقیعم نفس و کرد تقال یکم کند، فرار تیوضع

 .شهیم یخون توام دست ینجوریا. رنیبگ آب رو روش نگیس طرف برم خوامیم -



 راهم او بود ترانه کمز دور تنگ دستش ی حلقه چون و دیچرخ نگیس سمت حالت همان در اوشیس

 ریز را ترانه دست بود، شده قدم شیپ نوازش یبرا که یدست همان با اوشیس. کرد چرخش به مجبور

 حاال.  نشاند اپن یرو و کرد بلند پر کردن بلند یآسان به را ترانه آب، ریش شدن بسته بعد و گرفت آب

 ترانه فیظر انگشت دور و برداشت سب کشرو از و شد خم. بود اوشیس چشم یجلو ترانه دست

 به اما. بود شده سکوتش باعث تعجبش. بود دهیند اوشیس جانب از یتوجه چنان چوقتیه ترانه. دیچیپ

 بیس مشغول شیمو کش نکهیا دنید با ترانه ست؟یچ اوشیس سکوت لیدل که کردیم فکر هم نیا

 شده خالل یها ینیزم بیس یحاو سبد پسرک! اوشیس کار نیا با تا شدیم متعجب کمتر باشد خوردن

 :گفت و گرفت آب ریز را

 .یدار گناه توام! گهید گرفتم زادیآدم بو. رمیبگ دوش هی من یباش نداشته یکار آب با که شستم نمیا -

 :گفت گرفته یصدا با و آمد نییپا اپن یرو از اطیاحت با ترانه

 .کنمینم حس یزیچ اون جز من که یِ قو ادکلنت یبو اونقدر -

 خودش بر ترانه آن کی که منظور و مفهوم پراز و دار تب چنان. زد زل ترانه چشمان در اوشیس

 طور بود رفته سروش که یروز از چشمانش چرا آمد؟یم اوشیس سر ییبال چه داشت! دیلرز

 :زد لب و زد پالک بار کی شد؟ یگرید

 !یلعنت نباش مهربون نقدریا -

 روانه حمام سمت سپس! ندارد ینفس دگر و دهیدو ها کلومتر انگار که کرد ادا یطور را جمله نیا

 از االن نیهم نکند است؟ داریب واقعا ندیبب کرد فکر خوب. بود مانده اوشیس ریمس به مات ترانه. شد

 که بود اوشیس. خورد زیل انگشتش دور چسب یرو چشمانش بود؟ اوشیس همان نیا بپرد؟ خواب

 آب وانیل کی و رفت ییظرفشو سمت دخترک بود؟ زده چسب او انگشت دور حوصله با نطوریا

 یجا به انگار! ردیگیم آتش و سوزدیم دارد درون از کردیم حس. دیکش سر نفس کی را خنک

 راه به رو را شام زودتر و دیآ رونیب خلسه نیا از کرد یسع! داشت انیجر آتش شیها رگ در خون

 یها لپه به رهیخ آنقدر. بود نشسته منتظر و دیچ را شام زیم ترانه. بود شده یطوالن اوشیس حمام. کند

 یصدا با! خورندیم تکان ها لچه کردیم حس و بود کرده دایپ دید یخطا بود، یخور خورشت داخل

! ابدی انیپا که هاست االن اشیگرسنگ که شد دواریام ترانه آمدیم خواب اتاق داخل از که سشوار

 که بود تنگ چنان بلوزش. ستش یورزش شلوار و دیسف  جذب شرتیت با. آمد رونیب اتاق از اوشیس

 و بود شده اصالح غیت شیش صورتش! بشمارد بلوزش یرو از توانستیم را شیها پک کسیس ترانه

 اش شده سشوار یموها داخل یدست. بود شده باز شیرو و رنگ. بود بهتر حالش یلیخ بود معلوم

 :گفت و دیکش

 !بزنم؟ هم چرخ هی یخوایم -

 :گفت و کرد سرگرم بشقابش در برنج دنیکش با را خودش ترانه

 .یبود دهینپوش چوقتیه رو لباسات نیا -

 :گفت و نشست یصندل یرو اوشیس

 . شهینم الزم خونه تو گهید دمید هست ستش هم وشرتیس هی البته. ستدهیسپ سوغاتِ  -

 :گفت و داد اوشیس دست را برنج بشقاب ترانه



 ؟یبود دهینپوش مدت نیا تو چرا نهیا منظورم نه -

 امشب خواستمیم ضمن در. اوردش نجایا اومدن. هام لباس کمد تو بود کرده دایپ مامانم روزید -

 ! باشم دهینپوش چکسیه یجلو تاحاال که بپوشم رو یزیچ

 :داد ادامه یخاص لحن با و کرد پر برنج ریکفگ چند با را ترانه یجلو بشقاب

 !نده رو یخر چیه یبو خودت قول به  -

 یبو راهنشیپ بود شده متذکر اوشیس بع که موقع همان. افتاد شیپ سال چند ادی ترانه حرف نیا با

 حرف خورد؟یم چه دینفهم درست که بود غرق افکارش تالتم پر یایدر در آنقدر! گرفته را فرانک

 به تا! کزدیم جیگ اورا گرداب به نگاه مانند و دیچیم هم کنار را اوشیس حرکات و امشب یها

 خواست ترانه.  گذاشت نگیس داخل و کرد جمع را زیم یرو یها ظرف تمام اوشیس بجنبد خودش

 :گفت و گرفت را شیبازو که شود بلند

 .ها ظرف شستن شهینم رید. بشور صبح -

 یبرا لرزش تنها گفتیم او به یحس بعد و! لرزدیم نگاه نیا از وجودش بند بند کردیم حس ترانه

 یها چشم از چشم! باشد شده عوض اوشیس نگاه کردیم فکر خودیب او و بوده صبح کردن حمام

 :گفت و گرفت اوشیس

 .باشه -

 ینطوریا دیشا بزند ینفهم به را خودش خواستیم. نشست کاناپه یرو و رفت ییرایپذ سمت ترانه

 کامل گریباز یاکلمه هنوز کرد، روشن را ونیزیتلو. دیشنیم خودش زبان از را اوشیس نگاه یمعن

 :گفت و کرد تر را لبش. کرد خاموشش ونیزیتلو یجلو یها دکمه از اوشیس که بوز نشده ادا

 .دارم کارت اتاق تو ایب قهیدی یتیت -

 :گفت و شد اتاق داخل پشتش  ترانه. رفت خواب اتاق سمت بلند یها  قدم با و گفت را نیا

 ...کارت -

 از متریلیم چند یرینفسگ یبرا اوشیس. شد قطع گرفت اریاخت در را لبانش که یا بوسه با حرفش

 نداشت شک او. است شده عوض هم شیها بوسه نوع یحت داشت نیقی ترانه. گرفت فاصله ترانه

 کینزد را او و چرخاند را ترانه اوشیس.  بود کرده جاخوش اوشیس گرم چشمان در یاتازه حرف

 :زد لب شمرده و آرام و برد گردنش یگود در را سرش.  برد تختشان

 .دارم... دوست -

 یراحت به که بود شده سست جمله نیا از شیپاها دخترک. داد هل تخت یرو آرام را ترانه بعد و

 .افتاد تخت یرو

 کنار حمام سمت و زد یجون کم لبخند شبید یادآوری از. داد بدنش به یغوس و کش رمق یب دخترک

 دورش و کرد خشک را شیموها و دیپوش یقشنگ و کیش لباس گرمآب دوش از بعد. رفت اتاق

 سمت و شد بلند شیآرا زیم یصندل یرو از. دیچرخ قفل در دیکل و دیکش لبانش یرو رژ یکم. ختیر

 باشد، داخلش یتولد کیک دادیم نشان که بزرگ یاجعبه. آمد داخل پر دست با اوشییس. رفت در



 کرد کمک ترانه. بود کرده پر را شیدستها شده نیتزئ گل دسته کی و زده ربان کوچک ی جعبه کی

 :گفت یپهن لبخند با و ببندد را آپارتمان در تا

 ه؟یچ نایا -

 و دیگز را نشیریز لب. گرفت ترانه سمت را گل دسته و گذاشت زیک روب را کیک ی جعبه اوشیس

 :گفت

 فقط ما اصل در ترانه، بودمت نشناخنه واقعا   من. دیببخش... کردیم تتیاذ هام کردن یجوون اگز -

 .میکردیم یزندگ باهم روز دوازده

 :گفت و زد خندد پوز ترانه

 .میکردیم یزندگ ینفر هشت هفت اره -

 :گفت و سپرد ترانه دست را گل اوشیس

 .دیببخش که گفتم گهید الیخیب جونم؟ یتین -

 به نگاهش همواره.  کرد میترم یکم را ترانه روح مختلف یها گل یبو. کرد بو هارا گل ترانه

 روز که همان باشد؟ اشبچه مادر خوادینم  بود گفته او به که بود یمرد همان واقعا نیا. بود اوشیس

 ی یتمن بود ییدارا هر از یعار که ترانه از حاال!  است؟ تجارت کی ازدواج زد تشر او به اول

 را بسته چشم نیا ، را سنگ دل نیا محبت سحر با باالخره. فشرد هم یرو را لبانش داشت؟ بخشش

 بود؟ کرده باز

 .کنون یآشت کیک نمیا -

 را ذهنش شیپ سالها از سوال کی. برگشت رفتیم ور ینیریش ی جعبه نخ با که اوشیس سمت ترانه

 :پرسددیم دیبا امروز. بود کرده مشغول

 بپرسم؟ سوال هی -

 :گفت و آورد رونیب جعبه از را کیک یحاو ینیس اطیاحت با  اوشیس

 .بپرس -

 چرا؟. نه مدرسه اما پسر درست داشتن یحت بکنم، آزادم یکار هر یگفت مدرسه؟ برم ینذاشت چرا -

 نگم؟ شهینم... خب -

 جعبه از را کیک ینیس وسواس با اوشیس. کرد نگاهش منتظر و انداخت  باال ابرو سماجت با  ترانه

 :گفت و آورد رونیب

 .دیببخش... خب کردم اشتباه ،یکن دایپ تیشخص! یبر باالتر ازم خواستمینم صادقانه؟ -

 اوشیس اما برع تلفن سمت خواست ترانه. خورد زنگ تلفن که بود اوشیس حرف هضم مشغول ترانه

 :گفت و گرفت را دستش

 هوم؟. کن باز رو کادوت ایب اصال! خودت و خودم فقط امروز -



 باز را جعبه در کامل هنوز. شد زده ربان کوچک مکعب کردن باز مشغول و انداخا باال شانه ترانه

 ترانه خوب حال سر بر یپتک مانند حرفش و بهزاد یصدا و رفت ریگ غامیپ ی رو تلفن که بود نکرده

 !خورد

 ...زهرا بهشت دیایب دیگرت رو نمن امیپ موقع هر د؟یستین اوش؟یس ترانه؟ -

 را بهزاد یصدا ترانه گرید حاال. برداشت را یگوش و دیدو تلفن سمت اوشیس مکان نیا دنیشن با

 کادو دخترک. کرد حس را ترانه یرو موندنش مات و اوشیس رنپ دنیرپر وضوح به فقط دیشنوینم

 :دیپرس نگران ترانه و کرد قدع را تلفتن پسرم. رفت اوشیس سمت و کرد رها زیم یرو را

 شده؟ یچ -

 :گغت و کرد نگاه ترانه چشمان به مات اوشیس

 ...زرا بهشات میبر بپوش لباس برو -

 :گفت مظطرب و جیگ ترانه

 .ینگران از من مردم خب شده یچ بگو -

 :گفت و دیگز را لبش اوشیس

 توا.کنارتم پشتتم، چدر صدتا مثل خودم من. باش یقو فقط -

 :دیپرس زدع مات نه

 .بزن حرف دِ  اومده؟ بابان سر ییبال چه اوظیس... تو؟... بابام؟ -

 :گفت و انداخت ریز را سرش اوشیس

 !شده فوت -

 آرام یرعادیغ طور به. برگشت باز اما رفت اتاق سمت. دیپرخیم خردش دور مبهوت و جیگ ترانه

 :گفت اوشیس به رو و کرد یفیظر اخم. بود

 یچطور ستین ادمی. بودم کیکوچ یلیخ خب اما ها مرده مادرم کباری کنم؟ کار یچ دیبا من حاال -

 دلم ینجوریا مرد؟ بابام شد یچ اوش؟یس!  تولدم اول روز از. بودم تنها یلیخ من اخه. کنم یعزادار

 بابا شهیهم! داشتم سن دوساعت فقط مرد مادرم وقتب من اوسیس کخه شهیم تنگ زدناش تشر یبرا

 یدار مامان که تو. بخورم ریش کنی تا گرفتمینم رم شهیش یحت و کردمیم یقرار یب گفتیم

 .اوشیس کارم و کس یب یلیخ من کنم؟ ،کاریچ االن من دیبا یدونیم

 با اوشیس! بود شیها حرفف مفهوم تراز سوزناک یخبل ترانه معصوم چشمان با کلمات نیا گفتن لحن

 بغضش تازه ییگو و زد پس اورا ترانه اما ردیبگ آغوش در زا ترانه خواست اشک از سیخ چشملن

 :کردیم تکرار را آخرش ی جمله زنان زجه. دیترک

 .کارم کس،و یب یلیخ من -

 چقزر هر راه در و زد زنگ آژانس به. کند عوص لباس تا کرد کمکش اوشیس بود که یسخت عر با

 کر ترانه نکهیا از غاقل. کند آرام را ترانه تا خوتیم اش یدرآورد من کلمات به بود بلد اصطالح



 دلتنگ دیبا ابد تا که نداشت، هم را پدر کی هنان گرید که خودش یبرا. کردیم هیگر فقط و بود

 که ترامه دست و رفت شیچ بهزاد آدرس طبق اوشیس دند،یرس زهرا بهشت به یوقت. ماندیم پدرش

 ترانه یمعرف از بعد. پرفتند گرم اوشیس با یجوان پسر  آن کی.  دیکشیم خودش دنبال بود دستش در

 و دیپرس اوشیس از را آدرس یمابفق کنان نیف نیف. است اوشیس یمیقد و یمیصم دوست شد متوجه

 که رود رونیب ها آن یتنومند پشت از خواست و دیرس درخت چند به. کرد گز ییتنها را را ی هیبق

 :کزد خکوبیم را او درهت پشت ییصدا

 .نیکردیم خاکش بعد الاقل ادیب ترانه یذاشنیم -

 !مرگِ  قیال مرد نیا! بشه چال یکن هیگر چیه بدون حقشه نیا -

 دنید با که است؟ بهزاد به مطعلق صدا نیا واقعا   ندیبب تا شد خم یکم. کرد شک شیها گوش به ترانه

 .سپرد گوش شانیها حرف به و ستادیا جا همان. شد مطمن یا بهیغر مرد و بهزاد شلد ی چهره

 .ادیب حال گرمیج نایا از شتریب یلیخ کودمیم فکر اریخشا یدونیم. بودم روز نیا منتظر بود سالها -

 .بهزاد بردار دسا شد فوت هم غزل ؟ینشد آروم هنوز و یکرد چالش بانهیغر و فلج -

 کتک دخترش شد، سقط. توعه با حق درسته. ومدهین حال گرمیج نیهمچ. ستمین آروم ار،یخشا ته -

 با و بود مشتم تو غزل قیرف یدونیم! نکرد آرومم بهرامم مرشدن دغ یول من پسر دست ریز خورد

 !اوردت درش دستم از مسخره رسم هی

 ارمغان به شیبرا را یزیچ چه تحمل و سکوت سال نهمهیا. نداشت را سکوت طاقت گرید ترانه

 یوقت ردیبپذ را مادرش انتیخ توانستیم چطور! شوند دار جواب شیها سوال بود وقتش بود؟ آورده

 نییپا را سرش بهزاد. رفت رونیب درخت پشت از گفت؟یم غزاله و بهرام عشق از دائما غزاله

 :زد غیج رفتیم نییپا و باال اشنهیس حرص از که یحال در ترانه. انداخت

 یکرد آرزو که یهست یاون پس تو. دمیشن رو حرفات همه ،یکن یباز نقش من یبرا خوادینم -

 یخال تو و مسخره عشق هی بخاطر. ینکرد رحم هم خودت زن و پسر به یحت تو رنـیبم ارزوهام

 هان؟ بشه؟ یچ که یکرد تباه رو من یخوشبخت.  یسوزوند رو پسرت و من عمر یها سال نیبهتر

 :گفت جانب به حق و رفت فرو هودش جلد در بهزاد

 بابا، یبیج تو پول مامانم، یها صدقه قزبرن یبچگ از. بود بهرام به متعلق یخوب چدز هر شهیهم -

 من یجا خورد، رو من حق گذاشت ایدن به پا یوقت او. خورشت نیتر گوشت پر مرغ، قسمت  نیبهار

 دستم از ممموردعالقه دخار یحت. بود من مشت تو غزل بچه؟ اخه یفهمیم چه تو. گرفت رو

 ساختن و سوختن ه؟یچ عشق یفهمیم چه تو! اوردن درش بهرام عقد به رسم نیا اسم به و دراوردن

 ه؟یچ یجگرسوز و

 هی شهیهم. بچشم رو یخوشبخت طعم نمیبب رو عشق رنگ من ینذاشت تو چون توعه با حق آره من؟ -

 من یگیم راست تو اره. یباش حیوق نقدریا شدینم باورم و دمیدیم چشمهات یرو نفرت ار البه

 تو. یستین عاشق توام بدون اما. یلعنت ینداد فرصت بهم. نمیبب من ینذاشت تو چون هیچ عشق دونمینم

 دنینرس یدونینم هم تو بود، الیل مجنونِ  عاشق بچد، کن کوه فرهاد عاشق. یباش عاشق یستین بلند

 یکن هیگر تو که هیا عشق رسم. یگرید یبرا یش خاکستر یعنی ققنوِس  رسم یعاشق رسم. یچ یعنی

 تو اما. بشه خوشبخت اون که یبش بدبخت. شه اروم تا یش داغون نه،یبش تا یستیبا ، بختده اون و



 تو?   یچ پسرت درک به من. من یزندگ به یزد گند هات یخودخواه با هان؟ یکرد کار یچ

 .کرن باور رو نیا و یستین... یستین مرد خودت چون یاریب بار مرد رو پسرت یپنتونست

 :زد داد ترانه سر پشت از اوشیس

 ؟یگیم یچ یدار یفهمیم دختر باش مودب -

 یبزا ترحشح به قادر دهانش یحت و دیکشیم نفس یسخت به  که یحال در. برگشت سرش پشت ترانه

 دا ازامه نبود

 مهیخ عروسک مثل که تو و من با یمضحک یباز چه پدرش از انتقام یبرا بابات نیبب ایب چارهیب ایب -

 اشک تا داد باج د،یخر خونه و نیماش برات. انداخته راه میگذاشت ارشیاخت در رو خودمون یباز شب

 کاش یا. باشه وونیح نیا خون هم اگر من خون به تف یا.  خونهسه هم که یکس اشک. نهیبب رو من

 .کنم عوض هم رو خونم شدیم شدیم

 :گفت و آمد جلوتر قدم چند مبهوت و جیگ اوشیس

 خبره؟ چه نجایا اریخش اقا بابا؟ -

 دست پشت با یمتیمال چیه بدون را شیها اشک و گرفت مرد هردو از را زدن حرف فرصت ترانه

 :گفت و کرد پاک

 پدرم از شد، پدرش از پدرت انتقام یِ قربان مونیخوشبخت تو و من اوشیس. خبره چه گمیم بهش من -

 من یول. شده من پدر زن مادرم رسم نیاا طبق و بوده مادرم عاشق کنهیم ادا آقا نیا پدرت! یحت

 . بوده پدررم عاشق مازرم غزل، بخورم، قسم نشده خشک هنوز که پدرم نیهم خاک به حاضرم

 :کرد فطع را ترانه حرف  یبلندتر یصدا با بهزاد

 تو اریخشا بگو تو حاضره، و یح اریخشا نیا ؟یخوریم قسم که یبود ایدن نیا یکجا موقع اون تو -

 . بهرام مثل یچلفت پا و دست و عرضهیب آدم دست دادن رو من غزل ناف اسم به یچدور. یدید که

 :دیغر درهم یها اخم با اوشیس

 بسته پا و دست رو من ؟یچ که یکرد یباز نقش سال همه نیا ؟یچ مادرم فروزان پس بابا؟ -

  داشت؟ رو ارزشش ستم؟ین تو ی بچه مگه من ؟یبود خورده زخم ازش خودت که ییچاه تو یانداخت

 :زد ادیفر و برد هجوم بهزاد سمت

 ...رو خودت و خودم تا بزن حرف...  بزن حرف -

 :گفت و دیپر بهزاد یجلو اریخشا

 .پدرته باش خوددار عموجان، زشته -

 :گفت زنان سر سو اوشیس

. نشوند اهیس خاک به رو من کرد، بدبخت رو من مادر عمر کی که زشته کهیمرت نیا یکارا زشته؟ -

 . نکرد رخم هم پناه یب دختر نیا به یحت



 و بود شده شروع باز دردش کمر. دیلرزیم دستانش و خشک شیگلو. بود یجار شیها اشک  ترانه

 مقصد به و انداخت پدرش ی تازه قبر به نگاهب ترانه. بود برده دخترک از امان رشیگ نفس زرد

 سمتشان مجدد. کرد نگاه بهزاد و اوشی ی مرافه به و رگشتی باز راا یها مهین. رفت ینامعلوم

 :گفت و برگشت

 یلیخ قتیرف و پسرت با اپر زهیعز برام مِن، پدر یکرد خاک که یکس نیا ،ییززایم مهندس یآقا -

 .دیبر نجایا از اما. دیریبم تا دیبزن رو گهیهمد اونقدر یابونیب تو دیبر دیگمش دیدار مشاجره

 :داشت وا سکوت به هم اوشیس یها یپرون کهیت یبلند یصدا با

 .دیبر نجایا از -

 ادشی. رفت رها آن مخالف سمت هم ترانه. بردیم دورتر و دیکشیم را بهزاد دست خشم با اوشیس

 تا آمده کش راه. داشتیم بر قدم و جنگهیم کمرش درد با.  بماند منتظر بودند گفته آژانس به که بود

 :گفت دهیخراش یصدا با و نشست نیماش عقب آرام. کرد یط را آژانس

 .گردمیم بر -

 او با کردن یباز سال پنج.  ختیریم اشک کنان هقهق ترانه. افتاد راه و خورد استارت نیماش

 بهرام، غزل، بلکه او نه شده بهزاد ی چهیباز کردیم حس. دیایب کنار باهاش ترانه که نبود یزیچ

 ی هیال آن آمد ادشی. داد پس را بهزاد بودن ضیمر تقاص ادیشه تلخ چه و! اوشیس یحت  فروزان،

 یرو از بهزاد خدمات بود نکرده باور چوقتیه او. کردیم حس بهزاد نگاه یرو شهیهم که نفرت

 مرد که راننده!  کند نوش را بهرام یچارگیب و یضیمر تا بود نیکم در شهیهم بهزاد. باشد محبت

 :گفت و گرفت عقب را یکاغذ  دستمال ی جعبه. بود یمسن

 .زدخترم بده صبر بهت خدا -

 را راننده ی هیکرا  خانه در دم. کرد تشکر رلبیز و برداشت یکاغذ دستمال از برگ چند ترانه

 هرآن کمرش درد. شد داخل و انداخت دیکل. شد ادهیپ آران کمرش درد ی مالحظه با و کرد حساب

. کند یدگیرس کمرش به توانستینم گرید  که بود خراب چنان حالش اما. شدیم تر دیشد و شنریب

 یحت که یکوچک ی جعبه و کیک و گل دسته از بود پر وسد زیم. بود آرام و گرم خانه. شد خانه وارد

 گوشش کنار اوشیس که همانجا رفت اتاق در. کرد عبور توه یب. سنتیچ داخلش ندیبب نکرد وقت

 روز که یکوچک مکمدساک یباال از! تدارد یغم چیه  گرید کرد فکر او و دلرد دوستش کرد زمزمه

 و شیها ینقاش عالوه به کرد جمع یادیز چندان نه یها لباس. برداشت بود آورده شیپ سال پنج اول

 شماره دنبال. کوچک ی جعبه کی بود، ساک کی ببرد خواستیم که وسابل کل. شعرش یها کتاب

 با  اوشیس. گشتیم شماره دنبال توجه یب و مسر ترانه. چرخبد دیکل در قفل که گشتیم آژانس  ی

 :گفت ساک و جعبه دنید

 ...ربمیم. خودش یارزون شخونه آره -

 :گفت و نشود گم تا گذاشت شنناره یرو را اشاشاره انگشت ترانه

 .باشه بهزاد یآقا اون از میزندگ تو یرد چیه خوامینم. رمیگیم دالقمم رمیم من م؟یریم -

 :گفت و نشست ترانه کنار مبل یرو اوشیس



 خوشم ازش من یکرد فکر تو. میریم باهم اصال میبخور ییچا هی ایب. رینگ میتصم تیعصبان تو -

 آد؟یم

 :گفت و گرفت را آژانس ی شماره دانه به دانه ترانه

 بهم رو آژانس هیکرا هی سهم فرفتن، و پختن و شستن سال پنج قد اما الیخیب دینذاشت برام که هیمهر -

 ؟یدیم

 شد بلند و کرد قطع را تلفن دخترک. گرفت ترانه از و آدرس رزوشن یگوش برداشتن از بعد و

 :گفت و دیکش شیموها داخل یدست کالفه اوشیس. ستادیا

 ...یفیضع یدختر تو. یآرینم طاقت اونجا غولت؟یب اون تو برب؟ یخوایم کجل -

 بر شدن نداشته دوست پس از کع باشت یقو یلیخ دیبا زن هی. امیقو چقدر دادم نشون سال پنج من -

 !ادیب

 نقدریا که یتیه یدختز همون تو شهینم باورم  ؟یبذتر تنها حال نیباا رو من آدیم دلت اصال تو -

 کرد؟ یمهربون من به

 نشه بچت مادر نکهیا یبرا که یکن دایپ یدختر دوارمیام اوش،یس برم بذار برم خوامیم که حاال -

 .گوشش تو ینزن

 کنم؟ خواهش ازت دیبا! نرو -

 یزنگ و میکن انتخاب آزاد میتونیم. میدیفهم رو زیچ همه سال پنج بعد حاال ؟یفهمینم چرا اوشیس -

 رو یروان مرد اون یرو دنید تاب گعید من. میکن استفاده فرصتمون از بذار باشه، مرادمون وقف

 .خوادیم دلم که یاونجور کنم یزندگ خودم یبرا برم خوامیم. نزارم

 :گفت کشسده درهم اخم با. بود ستادهیا ترانه یرو روبه درست حاال. شد بلند اوشیس

 جز چکسیه دختر ؟یحساب آدم هی زنه؟یم رو تخونه در یک  یکرد فکر بشه؟ یچ کع بدم طالقت -

 بامن هاطراتت کل یریبگ رو مرد کی دست یحت که بار هر. بشه یخوب شوهر برات تونهینم من

 !چشمته جلو

 تو اون از یرد خوامینم. کنم باز رو ساخته برام پزرت که یریزنج خوامیم چون طالق گمیم من -

 ییتنها برم خوامیم. دمینم چکسیبه ازدواج به تن خفت نیا بعد من وگرنه بده جوالن میزندگ

 گذاشت دهنم ییرزایم مهندس که ینوم ریغ ینون نمیبب خوامیم. کنم یزندگ نتونستم سالها که اونجورد

 . دهیم مزخ بهم یبدجور چون ببلعمش جسمم و ح رو با کردم دایپ وگر کنم؟یم دایپ

 را اشیگوش و رفت فونیآ سمت ترانه. گرفت اوشیس از را دفاع فرصت فونیآ زنگ صداب

 :دیپرس دهیخراش ییگلو با. برداشت

 ه؟یک -

 د؟یبود خواسته آژانس -

 جعبه. انداخت کوچکش فیک کنار دوشش یرو را ساک. گذاشت را یگوش و گفت آرام یا بله ترانه

 :گفت و کرد بلند را



 .نمتیبیم محضر تو -

 :گفت عاجزانه و گرفت را ججعبه سر اوشیس

 .میریم باهم سایوا خب؟ نکن، من با کارو نیا ؟یتیت -

 :گفت و داد تکان یسر ترانه

 پا تو! نباش خودخواه تو یپ خودخواه یگفت بهش تو. کردم منم ،یکرد سرزنش خاک سر رو بابات -

 یدار دوست یدار دوستم اگر که باش خوشحال دلت تو و بده طالقم ایب. اوشیس نذار پدرت یپل جا

 تو پدرن هیشب یزیچ یزد حرف ازش شبید که یداشتن دوست کن ثابت بهم بده طالقم. باشم یشاد

 دهیم مزه یزندگ اونوقت اومدد سراغم و یاوردین دوام من بدون اگر و برم بذار.  ستین یخال

 !کنترت

 ؟یزنیگولم تبچه سراغت؟ امیب دوباره بعد بدم طالقت -

 یخانه سمت و شد آژانس سوار. دیپوش را شیها کفش عیسر و دیکش اوشیس دست از را جعبه ترانه 

 یداریخر خانه یکی آن شیپ پول با و ستین بهزاد از یرد بود مطمئن که ییجا. افتاد راه اش یپدر

.  نداشت دنیجنگ یبرا یتوان گرید. کردیم نابودش داشت ساده ی جمله نیا بود، خراب حالش. شده

 :زد شیصدا ترانه. بود خانه در زدن قفل مشغول که دید را مراد شد، ادهیپ اشخانه در دم یوقت

 خونه؟ ینرفت مراد؟ آقا -

 :گفت متثاثر و دیکش آپارتمان در قفل از دست مراد

 نیا غصه از آخر من که گفتیم لب ریز روز هر. بود یخوب مرد رو بهرام اقا کنه رحمت خدا -

 !کنمیم دغ دحتر

 برداشت در یرو از را دیکل کرد، دراز را دستش بود، شده خشک شیاشکها ی چشمه ییگو که ترانه

 :گفت و

 .سالمت به -

 وارد! بود خسته کردن مالحظه از. باشد راحت خواستیم! نداشت راهم بودن مودب توان امروز

 در کناز. کشددیم ادیفر جا همه پدرش نبود. کردند پررنگ را اش ییتنها ها وارید شد که خانه

 مرگ یبرا نه. بود شیها روز نیا صالح تنها اشک. کرد یخال را خوزش داشت جان تا و نشست

 حال به دلش! کند تحمل جگرش ی گوشه را زخم نیچند دیبا حاال که خودش یبرا بلکه پدرش

 وادار اورا دشیشد ضعق آمز؟ینم راه او با او یزندگ در زیچ چیه چرا! سوختیم خودش یچارگیب

 بعد. کرد پا و دست غذا خودش یبرا تابهیماه در و برداشت مرف تخم عدد دو. کرد خوردن ناهار به

 مشغول. بود هم بدتر حالش ظروف یرو یها لکه و ونیدیتلو یرو خاک از شیغذا خوردن از

 در یگاه!  ادیشه یحت و اوشیس گذشته، نده،یآ به کردن فکر از. کردیم فرار داشت او.شد یزکاریتم

 :دیغریم شیها دندان نیب از ها ظرف شستن نیح

 !بکشه رو همتون ادیشه ذاشتمیم کاش -

 دستکش  یرو ها اشک قطرات و کردیم کار! دیروف را خانه یاساس یتکان خانه کی ی اندازه به

 زیتم به مجلور اورا یکس کردیم گمان دیدیم سهوا   اورا یکس اگر. ختیریم تشیکیپالست یها



 عاجز کمرش درد از. شد دراز نیزم یرو ضواریمر و الجون کارش اتمام از بعد! است کرده یکار

 همان آنقدر. بود نمدار فرش شامپو یجا از هنوز فرش. دیکوبیم نیزم به مشت با حرص از و بود

 . برد خوابش تا ماند حالت

 تمام. درآمد اشناله گردنش شدن خشک از. دیپر جا از کهوی. شد داریب فونیآ زنگ یصدا با صبح

 :زرداشت را یگوش و رغت فونیآ سمت یسخت به.  بود کوفته بدنش

 مرده؟ بهرام میبفهم دیبا ها بهیغر از ما -

 :گفت کردیم درد ها خراش از همچنان کع ییگلو با ترانه

 .خاله تو ایب سالم -

 با. بود مرتب خانه و زدیم برق زیچ همه انداخت اتاق به ینگاه. فشرد را در بازشدن ی دکمه

 ترک و خشک لب. داشت سوزش و رفتیم چشمانش در غیت یها براده انگار زدن پلک هربار

 :گفت و کرد نگاه ترانه به وحشت با غزاله. گشود را آپارتمان در و کرد تر را اشخورده

 ؟یموند نجایا تنها شبمید حتما. اورده خودش سر ییبال چه کن نگاه رمیبم یااله -

 برگشت یوقت. انداخت سرش یرو یروسر و رفت اتاق سمت اش شوهرخاله ن،یرام یصدا دنیشن با

 :گفت و زد یمسخره،ا لبخند. بودند شده ریجاگ نیزم یرو امیت و نیرام و غزاله سه، هر

 .شرمنده. بخرمـ شد وقت خرما نه داشتم حلوا مواد نه متاسفانه. نیاومد خوش -

 :گفت و دیکش یآه نیرام

 .شو حاضر برو  دخترم ترانه، متیببر میاومد ما -

 :گفت و بذارد یچا تا رفت آشپزخانه سمت ترانه

 .ممنون دارم خونه خودم من -

 :گقت و رفت آشپزخانه داخل و شد بلند نداشت نشستن طاقت غزاله

 تو؟ یکرد لج یک با -

 :گفت نشنون نیرام و امیت که یطور آرام و گذاشت گاز یرو را یکتر ترانه

 ؟یگفت دروغ من به پدرم و غزل به راجع تو -

 ؟یدروغ چه -

 !بوده؟ بهزاد عاشق غزل -

 :گفت و کرد نگاه ترانه به متعجب غزاله

 ازش بود، دهید رو غزل بابام کار محل  بار کی فقط بهزاد گفته؟ رو مزخرفتات نیا یک -

 نبوده ییعاشق و عشق. یخواستگار خانواده با اومد بهرام عیسر یلیخ بعدش! نیهم کرد یخواستگار

 .که

 ؟یگیم راست باشم مدمن یگفت چندبار رو نیا هرحال به -



 .آره -

 :گفت و شد خانه آشپز داخل امیت

 ببندم؟ ای ساکتو یبست -

 :گفت و کرز فوت کالفه را نفسش  ترانه

 ام؟یت. ییجا من آمینم -

 هوم؟ -

 .کنمیم خواهش بذار تنها رو خاله و من لطفا   -

 :گفت غازاله به رو و داز تکان یسر امیت

 .نیماش تو میریم بابا و من -

 :گفت و زد پاک بار کی ترانه در، شدن بسته و پسر و پدر رفتن از بعد

 کارهام دنبال دیبا! کنم یعزادار صرف روز کی شترازیب رو وقتم که ستمین یطیشرا تو من خاله -

 .بشم جدا اوشیبس از خوامیم... خوامیم. باشم

 :گفت و کرد یفیظر اخم غزاله

  ؟یچ که یریبگ طالق. اومده دستت زدش و خوب یاوشیس زن ساله پنج االن تو. نشو بچه ترانه -

 رسم و بهزاد شر از شم راحت و ازش بشم جدا خوامیم! تره نیسنگ هاش یبد اومده دستم اره -

 آزادم االن اما! میشیم چارهیب گفتیم چون. بود بابام یبرا فقط کردم تحمل اگر اونموقع تا!  مسخره

 .رینگ من از رو حق نیا. رمیبگ طالق ازش

 ...ستین نیحال دختر ینیبیم رو دماغت نوک تا فقط تو -

 :گفت و دیپر غزاله  حرفف در ترانه

 .نیهم یند جواب رو اوشیس زنگ و تلفن باشم گفته که گفتم. نده لمیتحو رو بابام یها حرف -

                         ***** 

 ی کمر درد دارید؟خانوم شما سابقه -

 بله. -
 خب فشارم که بهش اومده، شده این!  -

 ترانه کیفش را که روی پاهایش جای داده بود فشرد و گفت:

 دردش برام جدیدا  غیر قابل تحمل شده. -
 شاغلید؟ -
 دم.کنم و اگر کسی سوالی داشت جواب میرم قفسه هارو پر میفروشگاهم. راه میبله خانوِم دکتر. راهنمای خرید  -

 هایش را جلو آورد و گفت:دکتر دسته ی نسخه
اصال اینکار برای کمر شما که حساس هم هست خوب نیست. اگر فرد عادیی این کار رو انجام بده اونم با کفش مناسب و طبی  -

 ستید؟بهتره. چند وقته مشغول این کار ه
 دخترک لبانش را بهم فشرد. بعد از طالقش در اینکار استخدام شده بود. اخم ظریفی کرد و گفت:

 سه ماِه. -

دقیقا  از یک ماه بعدش دردا شروع شده دیگه. از نظر من قدم اول این هستش که شما از این کار استعفا بدی. بعد بیا مطب تا  -



 شتم دردش زیاد شد تزریق کن.بیشتر بررسی کنم. این آمپول هم برات نو

 از یتاکس شدن سوار یبرا. سوار اتوبوس شد و سمت خانه رفت ترانه نسخه را گرفت و از مطب بیرون رفت.

 مراد. باشد کار دنبال و بخرد روزنامه پولش یمابق با تیخوایم. نکرد توقف اشخاته تا ستگاهیا

. ترانه هم دوماه با حقوقش لوازم خورد و بود دهیخر را موردنباز یها لهیوس تمام ماه کی ی اندازه

 ابد تا توانستینم آن از گذشته. شدندیم تمامداشتند  لشیوسا کمک اما کم خوراک را تهیه کرده بود

 خودکار کی با و کردرد عوض را شیلبا. رفت خانه به و دیخر روز ی روزنامه کی! بماند بدکار

 و مهارت به ازین گرید یبعض داشت، تخصص به ازین کارها از یبعض. نشست ها یازمندین کنار

 کند دایپ زا یکار بتواند گرید ستون چند در بود دواریام ترانه.  بودند دانسته مهم را سواد هیبق سابقه،

 برداشت را همراهش تلفن! آمد کارش به یآگه کی باالخره. باشد ندلشته تبحر ای و سواد به یازین  که

 :خورد گوشش یدختر یکرشمه پر یصزا بوق چند با. گرفت دقت با را شماره و

 د؟یبفرمائ دایپارم ییبایز سالن -

 :گفت کردیم پررنگ را یآگه دور خودکار با که همانطور ترانه

 ه؟یچجور طشیشرا نمیبب خواستم. زدم زنگ تونیآگه یبرا سالم -

 .شماست با قهوه و ییچا و شهیش کردن پاک و جارو یکارها یباش سالن من قبل صبح دیبا گلم نیبب -

 :گفت و جوبد را لبش ترانه

 ! بلدم دنمیکش سشوار من -

 .کن کمکش شد شلوغ سشوارکارمون سر اگر نه چراکه آره -

 ام؟یب تونمیم یک من -

 .ممتیبب االن ایب -

 کندیم که یکار برابر در که بود نیا مهم کردینم فکر کارش به. شد قطع تماس و کرد قبول ترانه

 به را خودش هینقل لیوسا و اتوبوس با و شد حاضر عیسر! ستین بهزاد به یاجیاحت و ردیگیم مزد

 پخش که یقیموس یصدا دنیرس در سشوار یصدا. بود یمجلل و بزرگ شگاهیآرا. رساند شگاهیآرا

. بود جا آن یفضا معرف مو رنگ و تافن با توام یشیآرا لوازم یبو. بود کرده جادیا اختالل شدیم

 :دیپرس یمسن خانوم به رو و رفت در یجلو کوچک زیم سمت ترانه

 برم؟ زیبا کجا. اومدم استخدام یبرا -

 :گفت و کرد قطع را تلفن یگوش زیم پشت خانوم

 .تیریمد نوشته روش هست، در هی سالن ته برو زمیعز -

 آمد و رفت در شده ونینیش ری با که ییها ادم و ها زیم یال البه از و رفت شیپ آدرس طبق ترانه

. شد داخل و کرد باز را در یس یصدا دمنیشن از پس. زد در به محکم ی تقه چند. کرد عبور بودند

 یجوان ظاهر به دختر.  نبود مختلف یها بو و صداها از یخبر گرید بست سرش پشت را در یوقت

 :گفت و کرد سالم زیم پشت از

 نگه واست بخوام که ندارم جلوتر وقت اصال چون باشه گهید ماه کی تیعروس مجلس دوارمیام -

 .دارم



 :گفت و رفت شیپ اتاق در قدم چند ترانه

 .اومدم تون یآگه یبرا -

 کارهاب نه تا دیبا رنیمب ها کن کار همه که شب هشت و یباش نجایا هشت دیبا صبح بگم دیبا. خب -

 ؟یندار یمشکل کردم دیق روزنامه یتو که یحقوق با. یرکاریتم جمله از. یبد انجام رو سالن

 :زد لب و نکرد کار یباال حجم به یتوجه ترانه

 .هیکاف -

 :گفت و داد تکان سر ییرو خوش با سالن صاحب

 هست؟ همراهت ییشناسا کارت. پس هیعال خب -

 به ینگته دختر. داد جوان دخترک دست را اششناسنانه. برد اشکهنه و کوچک فیک در دست  ترانه

 :گفت و انداخت اش شناسنامه

 !باشه؟ مبارک بگم ای متاسفم بگم دونمینم! ِس یخ هنوز که هم طالفت مهر -

 !باشه مبارک دیبگ -

 .بهت بدم پس رمیبگ ازش یکپ هی فردا تا باشه؟ شمیپ نیا اگر نداره یمشکل زمیعز خب -

 کنم؟ شروع دیبا یک از رو کارم. ستین یمشکل نه -

 :گفت و آمد کش لبخندش بود، دهید آن ی شناسنامه اول از را ترانه اسم که دختر

 .میکرد کف عا  یجم که کن دم ییچا هی حساب علل. جون ترانه االن نیهم از -

 اتاق بغل یاتاق داخل و رفت رونیب اتاق از. کرد اششده خشک لبان مهمان را یلبخند زور به ترانه

 آب یفلز پارچ با را یبزرگ سماور ترانه. بود یجور و جمع و ییابندا ی آشپزخانه. رفت تیریمد

. دید مناسب سالن در زدن گدار و گشت یبرا را فرصت دیآ جوش آب تا. بجوشد تا گذاشت و کرد

 لبخند همان با شگریآرا. بود یا بچه دختر یمو کردن کوتاه مشغول یدختر که ربت یبخش سمت

 :گفت

 ؟یداشت یکوتاه وقت شماهم -

 :گفت و برداشت  شدیم کوتاه زیت یچیق توسط کا دخترک لخت یموها از چشم ترانه

 ...و نظافت... یبرا. شدم اسنخدام من نه - ت

 تو. اونجاست بلند دسته جارو اون. کن جارو پارو زبر یها خورده مو نیا کن، یلطف هی پس -

 .آبدارخونه

                       ***** 

 (ادیشه)

 هرا نیماش در و گذاشت داشپرد یرو را اشیدود نکیع. شد ادهیپ دشیجد شش و ستیدو از ادیشه

. بودند انیمشتر با صحبت  مشغول ها خانوم هرسه. شد داخل و کرد بار را مغازه در. کرد قفل



 لباس و ها سارافون پرو به لیتما وجه چیه به که ییها بچه و نوزادان هیگر یصدا و مغازه  یشلوغ

 دیخر راحت ها خانوم  تا ستادیا مغازه از یاگوشه ریز به سر.  آورد ادیشه لبان یرو لبخند نداشتند

 شدند، خارج مغازه از که امخانواده نیاخر. شد تر خلوت فروشندگان سر یطوالن مدت از بعد. کنند

 یپول مبلغ بشیج از سپس. کرد یهمگان سالم بود شخوانیپ به سرش که همانطور و رفت جلو ادیشه

 :گفت و انداخت نیتریو به ینگاه.  کرد میتقس حقوقشان مبلغ حد به توجه با و آورد در را

 .کنم عوض نمیتریو دیبا برامون آدیم بار امروز -

 کاپشنش بیج داخل هارا پول  ادیشه. گذاشت زیم یرو و کرد دسته را دخل کل یزیعز خانوم

 :گفن و فشرد را لبانش.  شد برجسته یمغمول ریغ شکل به شیباال حجم از و گذاشت

 .داشبرد تو بذارم هارو نیا برم من -

 :گفت کنان دل دل یزیعز خانوم

 مهرداد؟ یآقا -

 :گفت و برگشت ریز سربه ادیشه

 د؟یبفرمائ -

 :گفت طنتیش با یریش خانوم

 .نکش خجالت بگو  ماست برادر مثل هم مهرداد یآقا -

 :گفت و داد تکان یسر ادیشه

 .خدمتم در من خواهرم بفرما -

 :گفت لکنت با و موذب یزیعز خانوم

 .سرکار امیب تونمینم گهید من... راستش -

 :گفت ادیشه

 در من همسرهاتون چه خودتون چه نیخواست قرض و وام  گفتم، اولم روز من که یِ مال مشکل اگر -

 .هستم دخدمتتون

 :گفت و کرد زانیآو را ینوزاد یسرهم ست یگل خانوم

 شماهم و میشیم خاله میدار یریش خانوم و من گمیم من. بگه شهینم روش رو راستش  مهرداد آقا -

 !یشیم ییدا یدار

 :گفت و شد ترمحسوس لبخندش ادیشه

 مهمانتون آژانسم هی. دمیم انجام برپردم شمارو کتاب و حساب من چشم بله یسالمت به. مبارکه بهبه -

 .منزل در دم تا کنمیم

 حقش یرو هم هیهد یبرا یمبلغ. مغازه داخل برگشت و گذاشت داشبرد داخل را صندوق یها پول

 خانوم. بود نیتریو کردن عوض مشغول ها جنس آمدن از بهد. کرد اشیراه آژانس کی با و گذاشت



 و دیکش یقیعم نفس. گذاشت شخوانیپ یرو و ختیر مصرف بار کی وانیل داخل یچا سه یریش

 :گفت

 .ها کنهیم نمود واقعا   ظیخال یجا -

 :گفت و گذاشت شخوانیپ یرو را قند یمشما یگل خانوم

 .ادیب هم مانشیزا بعد نکنم فکر -

 :گفت کند مانکن تن را یاکودکانه عروس لباس داشت یسع و بود چشتش که ادیمشه به رو

 آد؟یم -

 :گفت و کرد پاک لباسش نیآست با را عرقش ادیشه

 . آدینم نه -

 :گفت و کرد جابجا یکم  را ینیس یریش خلنوم

 .ییچا دیبفرمائ -

 با. کرد مزه یچا از یکم و برداشت را وانیل مشتاقانه بود، شده فارع زدنش نیتریو از که ادیشه

! بودن کم ییپاسخگو یبرا واقعا نفر دو یمشتر حجم نیا با. شد ریجاگ یصندل یرو یمشتر آمدن

 گردانند؟ به را یبزرگ نیا به مغازه کی توانستنیم چطور شد،یم یدگیرس ها یمشتر به هم اگر

 مرد فروشنده سه آن کمک ها روز آنکه یجا به دید بهتر. شدیم خارج دستشان از زیچ همه کنترل

 داریخر  اکثر اما کند جذب یمشتر توانستیم شاریب ینطوریا. کند ها خانوم نیا کمک و بماند برود؛

 اقدام خانوم کی یبرا یآگه به فورا  . شدیم سخت بود بینج که ادیشه یبرا کار و بودند خانوم ها

 دیبا. راند مغازه یکی آن سمت و زد قفل را مغازه در آخر در. بود یمشتر ریدرگ وقت آخر تا. کرد

 . کردرفت شیالیو سمت کتابش و حساب از بعد.  گرفتیم لیتحو هم کیبوت دهاخآن

                              ***** 

 (ترانه)

 ها برق تمام دیکل کی زدن با و کرد باز را سالم در. باشد سالن هشت تا افتاد راه صبح پنج ساعت از

 شد روشن

 رفو به شروع و زد ماسک و دستکش نوایب دخترک. کردیم یکج دهن یفیکث نیزم یرو و لک. 

 دایپارم یحت. گفتندیم شگهیآرا یزیتم به راجع رلبیز همه آمدند یکی یکی کارکنان یوقت. کرد کردن

! کرد موافقت بودن مزد روز با نیهم یبرا. بود یراض ها یچا رنگ و طعم از هم شگاهیآرا ریمد

 دیام برق. آمد عروس کی ها یمشتر تیاول نیب ما. داشت ازین حقوقش به روزانه واقعا ترانه

 کنده جا از دلش ادیشه دارید یبرا چطور که انداخت خودش چشمان  برق ادی را ترانه شیچشمها

 شکوه و پرجالل لباس به ینگاه ترانه. کردیم کار عروس یرو خودش تصص در یهرکس! شدیم

 آخر و خواستیم ها لباس نیا از دلش یبچگ در چقدر. سوخت خودش یبرا دلش دلش در و کرد

 یچا تعداد به. شد آشپزخانه داخل و دیکش یآه! دیسف یماکس ی ساده لباس کی با شد؟ عروس چطور

 کردن دکلره و رنگ مشغول یکس سالن آنطرف در. پذاشت لیایو زیم یرو را هرکس یچا و ختیر



 که شگریآرا. شد جان یب شیپاها و رفت جیگ سرش رتگ سمت آن به تا ترانه. بود یمشتر یمو

 :گفت بلند و دیبنش یخال یصمدا یرو تا کرد کمک اورا و گرفت ازش را ینیس عیسر دید اورا وضع

 ...کمک ایب ده؟یفر -

 :گفت او به کار رنگ. آمد جلوتر بود؛ ییکلیه دختر که دهیفر

 .داره تیحساس دکلره به ادیز احتمال ببند درم تیریمد اتاق تو ببر رو ترانه -

 و آمدیم اشک قرمزش  یچشمها از که یحال در. رفت تیریمد اتاق داخل دهیفر کمک با ترانه

 تیریمد زیم کنار نرم یصندل یرو بود شده تنگ نفسش و رفتیم جیگ یاسابقه یب شکل به سرش

 :گفت دایپارم روبه و کرد درست بود افتاده بازواش یرو که را تاپش بند دهیفر. نشست

 .داره تیحساس دکلره یبو به -

 و زد بادش زیم یرو یها مجله با. رفت ترانه کنار و وشد بلند زیم پشت از متعجب و دهیترس دایپارم

 :گفت دهیفر به رو

 دختره تا بدو. بخرن ریش پاکت هی براش نهییپا یکس آشناها از اگر نیبب. اریب خنک آب وانیل هی برو -

 !نشده تلف

 :گفت و دیکش قیعم نفس چندبار ترانه. شد خارج اتاق ار دهیفر

 .ممنون بهترم -

 :گفت شمرده و لبخند با یزن. شد باز هوا یب اتاق در

 ؟یکنیم جابجا. آدینم در من نیماش یکرد پارک بدجور رو نتیماش جچن دایپارم -

 :گفت و برگرداند زیم یرو را مجله دایپارم

 .نییپا آمیم االن حتما بله -

 :گفت و کرد ترانه به ینگاه زن

 .یبرگرد تا زنمیم خشگله نخانومیباا گپ هی من پس -

 او شدن خارج محض به. شد خارج اتاق از یروسز و مانتو دنیپوش از بعد و داد تکان سر دایپارم

 :گفت و نشست ترانه کنار مذکور خانوم

 ؟یکرد هیگر -

 :گفت و کرد پاک را شیها چشم. برداشت زیم یرو از یکاغذ دستمال برگ کی ترانه

 .حساسم رنگ یبو به انگار نه -

 ؟یگذاشت یرنگ چه رو موهات -

 .کنمیم کار نجایا نکردم؛ رنگ کت رو موهام من نه -

 ؟یشگریآرا -



 !دمیم ییچا... نه -

 ؟یمجرد ،یندار که امحلقه -

 :گفت و کرد تر را لبش بود، شده خسته سوال همه نیا به چاسخ از که ترانه

 .شدم جدا -

 ؟یکش جارو یاومد رو و بر نیباا  کرده؟ بیع مغزت دختر به -

 :گفا و داد باال را شیابروها ترانه

 کنم؟ کار چب -

 "!کن سوهر -

 :گفت و آمد داخل دایپارم حرفش ی دنباله به

 .خانوم سرور دییبفرما -

 و کرد زانیآو را مانتواش دایپارم. کرد ترک را آنجا یخداحافظ با و ندزد یحرف گرید خانوم سرور

 :گفت

 آره؟! دهیپرس هم تشناسنامه شماره تا زنمیم حدس -

 :گفت حال یب و زد لبخند ترانه

 !زدم حرف بس از گرفت درد فکم -

 :گفت و دیخند مستانه دایپارم

 .خونه برو پاشو -

 از ترانه. داد ترانه دست را یپاکت ریش و شد اتاق داخل دست به ریش کوچک پاکت کی تازه دهیفر

 :دیپرس فقط. کند تشکر دهیفر از رغا پازش یحت دایپارم حرف شک

 اخراجم؟ -

 :گفت و گذاشت زیم یرو را ترانه د روزانه مبلغ دایپارم

 .یکن استراحت رو امروز یمجبور یول نه -

 .خوبه حالم.  ستین الزم -

 :گفت و زد را اشیطب نکیع دایپارم

 .ایب فردا برو! امروز یبرا یاخراج روز کی مدت به پس باشه -

ترانه لباس هایش را پوشید و از آرایشگاه بیرون رفت.  .خورد شکست دایپارم اصرار برابر در ترانه مقاومت

همین از در بیرون رفت مرد جوانی را دید که جلوی در آرایشگاه منتظر است. بی توجه خواست آن طرف خیابان برود که مرد 

 رش قرار گرفت و گفت:جلو رفت. کنا
 زنن؛ شما که رنگ خودت هم پریده!رن آرایشگاه هزار رنگ به خودشون میهمه می -

دادند. مرد کارتش را از ترانه سعی کرد محلش نگذارد. اما پسرک ول کن نبود مثل ماشین هایی که اجازه ی عبور به ترانه نمی



 جیبش بیرون آورد و سمت ترانه گرفت. 
 ِم. هروقت زبونت باز شد زنگ بزن بهم. من اکثرا  تو خونه تنهام...بگیرش شماره -

 با تاکید گفت:  صدایش را آرام کرد و
 تنهای تنها! -

 صدای داد بلند فریده از پشت سر فرصت هر واکنشی را از ترانه گرفت:
ست بیاد جون بکنه و خرج حیوونی دونی چرا؟ چون پی کثافت کاریِش و یه اسگلی مثل من هگه تنهاست آقا میآره راست می -

 آد!مثل این رو بده. ای تف تو روت بی
 پسر مذکور اخمهایش را درهم گره کرد و بلندتر از خودش دفاع کرد:

 خفه شو من هیچکاری نکردم. -
 فریده اشکهایش را پاک کرد و گفت:

 وجدانم یکی از همون حیوونا.بیکنم. این شرف هر شب یه تیکه از لباساشون رو پیدا میبی  -

توجه به خیابان شلوغ فقط رفت! چه اش را که ادا کرد. سیلی بی مهاوایی به صورت ترانه زد! ترانه بی امان و بیجمله

 تر شود.اش مالید تا درد و سوزشش کمشناخت. دستش را روی گونهتوانست بگوید؟ آن زن بیشتر از هرکسی شوهرش را میمی
 یبرا. کردیم خرج دیبا یتر مهم یزهایچ یبرا را پولش. آمد اشخانه طرف به و شد وساتوب سوار

 ترانه نازک و دیسف پوست به ماه آبان  یسرما سوز. کرد گز ادهیپ و نگرفت یتاکس خانه تا نیهم

 نوک هم باز انا برد وشرتشیس بیج در را دستش دخترک.  بود شده گلگون که ،زدیم انهیتاز چنان

 بخارش با همراه غذا دیلذ و گرم یبو. شد رد فروشد هیاغذ کنار از. کردیم گزگز سرما از اشینیب

 هوس چقدر! دیکش بو بار نیچند و گذشت آنجا از کند یها قدم با ترانه. دیزسیم نیعابر مشام به

 بیس کی د،یرس که خانه به.نداشات ها برنامه نطوریا یبرا یکاف پول اما. بود کرده رونیب یغذا

 دیپوش را شیها یراحت لباس.  دیکش رونیب خچالی از را مانده روزید از پخته مرغ تختم بک و ینیزم

  شیبرا فونیآ یصدا. شد اشینیزم بیس کندن پوست به شروع شیرو و دست شستن از بعد و

. اردیب خبر شیبرا یابهانه به و اوشیس شیپ برود بود خواسته امیت از خودظ. نبود انتظار رقابلیغ

 بهم را آپارتمان در و دیچپ خونه داخل زود امیت. شد امیت آمدن منتظر و و فشرد را فونیآ یدکمه

 بشقاب ترانه. کند ستریب را ییرایذ رکنار یبخار تا شد خم دیلرزیم سرکا از که یحال در. دیکوب

 :گفت و گذاشت ییرایپذ نیزم یرو نتیکاب یرو از را مرغ تخم و ینیزم بیس یحاو

 سرده؟ نقدریا واقعا امیت -

 :گفت و داد زیب شیموها یرو از را اشیبافتن کاله امیت

 گرمته؟ تو -

 :گفت و کند را ینیزم بیس پوست یمابق. داد هیتک یپشت به و نشست  ترانه

 .یرفتینم جلو که؟ نشناختت اونجا؟ یرفت -

 :گفت و داز تکان سر امیت

 !دختر دوتا با نه که تنها... خونه اومد شیپ ساعت کی حدودا  . دمیکش کیکش فقط یگفت که همونجور -

 یها دارم دوستت برد حتم اما نداشت تیدو را اوشیس. شد خشک حالت همان ـدر ترانه دست

 حساب نیباا شود؟ فراموش بعد ماه چند  جنس نیا تمام عشق نکند!  ستیمشق پدرش همانند اوشیس

 تیوضع بود خواسته امیت قیطر از ماه سه از بعد ترانه آورد؟ینم خاطر به را ترانه چکسیه االن

 چشم یجلو را کالهش امیت. بردارد ترک باز دلش شد باعتث کارش نیا امگار اما. ندیبب را اوشیس

 :گفت و داد تکان ترانه

 ؟ییکجا -



 :گفت  گرفته یصدا با و دیپر باال متر میم باشد، دهیپر گران خواب از انگار که ترانه

 هان؟ -

 .میبر ایب ما؟ خونه یآیم گمیم -

 :گفت و داد تکان سر ترانه

 .برسون سالم سرکتر برم دیبا صبح -

 :گفت و رفت جلوتر ینشستنک امیت

 ترانه؟ -

 ادامه امیت تا داد سرتکان. نشود ریسراز شیچشمها از بغضش امیت یجلو تا دیکش یقیعم نفس ترانه

 :گفت و داد قل بشقاب داخل رغ بتخم امیت. دهد

 قرصه؟ دهنت -

. بزند امیت ی نهیس به رز دست آمدینم دلش اما بود غصه و حرف از زیلبر یکاف اندازه به دخترک

 :کرد نگاهش منتظر و گذاشت بشقاب دلخل را ینیزم بیس

 خواهر مثل تو. بگم کنمینم جرئت کال که بابامم با. نشد روم تو جون بگم مامانم به خواستم چندبار -

 زن خوامیم من که یبگ مامانم به شهیم خانومه یلیخ.تیه دختره هی دانشگاهمون تو. ترانه ینداشتم

 رم؟یبگ

 .ناستیا و خونه و کار منظورم ؟یآیم بر پسش از! که سالته ستیب فقط تو -

 مامانم به یچجور بگو  کنمیم خواهش ترانه. گهید خونمیم درسم دارم مشغولم خودمون ی هیآتل تو -

 !ها شمینم آدم  گعید من بره دستم از نیا اگر. بگم

 انتخابت؟ از یمطمن ؟یشناسیم رو دختره -

 .آره -

 .گمیم غزاله خاله به خودم ،یبگ یزیچ خوادینم تو خب یلیخ -

 هی شدیم یچ!  برم خواهرم قربون -گ سرش یرو را کالهش. شد بلند و زد یگشاد لبخند امیت

 .داشتم تو نیع خواهر

 .ونیبر سالمم برو. زیبر زبون کم برو -

 کردیم حس ترانه چه؟ باشند کار فراموش ندوریا مردها ی همه اگر. دیترک ترانه بغض رفت، که امیت

 و کند حس حا کی را زیچ همه نیا  خال توانستیم چطور. هاست آدم تمام نیب آدم نیتر تنها حاال

 جز یزیچ چه شیها شب نیا همدم. شود پخش آهنگ تا زد و رفت صوتش ضبد سمت بماند؟ زنده

 باشد؟ ،توانستیم ها آهنگ نیا

 چشمان با لب ریز ترانه. شد شروع آهنگ و دید شان ییرایپذ داخل ی نهیآ در را صورتش عکس

 .دادندیم قلقلکش قدره قطره شیها اشک و زدیم لب آهنگ با مراع به مصراع بار اشک

 نهیآ تو صورتمو نمیبی



 ؟ خوادیم یچ من از ؟ هیک بهیغر نیا: خودم از پرسمیم خسته یلب با

 ؟ شدم رهیخ اون به من ای من به اون

  ذارم یم هم رو لحظه هی ،چشامو نمیب یم یچ هر شهینم باورم

 امصورت یرو وامدست کشمیم!دارم ورش صورتم از تونمی،م صورتکه نیا که گمیم خودم به

 گهیم امدست بدونم دیبا یچ ،هر

 !گهید کس چیه نه ،یا تو نیا: گهیده،میم نشون نهیآ یتو و،من

 هاقصه تموم یپاها یجا

 هالحظه تموم تو غربت ،رنگ

 !جا به مونده ازت یچ امروز حاال یبدون تا اتصورت یرو ،مونده

 یریبگ دست با دویخورش یخواستیروزم هی که یا همون تو: گهیم نهیآ*

 شده تخونه شب شهر امروز ی،ول

 یریمیم اتقلب تو صدایب ی،دار

 (نهیآ_فرهاد)

 مثل دهیفر یها حرف. سوزاندیم را یآدک هر دل نهیآ در قرمزش چشمان. کرد پاک را شیها اشک

 انگار. شیبرا بود یخالص ریت مامنند امیت خبر و ها حرف و بود افتاده اشخسته قلب جان به خوره

 بود؟ ترانه انیپا نیا ایآ" انیپا'بزنند نمایس پرده یرو و شرد کیتار زیچ همه لمیف کی جانیه وسط

 انتیخ تصور فکر از دلش! بزنز؟ محک راهم ادیشه نگونهیا داشت جرعت ش؟یها یدلدادگ تنیپا

 و نشست یاگوشه شده؟ خوب دستانش یرو زخم یجا کرده؟ فراموش اورا هم ادیدشه. دیلرز ادیشه

 به رهیخ شب تمام! بود پر آدم و عالم از دلش. بود اش شکسته دل ی روزنه تنها هیگر. کرد هیگر باز

 دهیپوس ساختمان مانند درست. بود زده آتش را دلش یاکوره همانند تهمت. ختیریم اشک و بود ماه

 یوقت از. نداشت ادیشه از یخبر هم نیریش گرید یحت! ختیر فرو دهیفر هاب حرف تلنگر با که یا

. بود دهیند را ادیشه گرید نیریش مرد و کرد اوردوز مخدر مواد حد از شیب مصرف توسط پاالن ایک

 !کردیم کیتحر را ترانه  یها اشکدان فرهاد  کالم یب آهنگ تمیر

 سید داخل را حلواها.  شد حلوا پختن مشغول و برداشت را خچالی ی مهین و نصف گالب صبح

 مادرش و پدر که ییجا. رفت زهرا بهشت سمت و دیپوش را اشیمشک لباس. دیکش سلفون و ختیر

 رشیز پارچه کی باران، نم به توجه بدون. کرد دایپ را مادرش قبر زود یلیخ! کند حسشان. ندیبب را

 یمقدار و گالب ی شهیش ته با. داد هیتک پشتش تنومند درخت به نشست مادرش قبر کنار و انداخت

 مشعول رلبیز. شد ریسراز شیها اشک زود یلیخ. گذاشت کنارش را حلوا سید و شست را قبر آب

 :شد دلش کردن یخال

 دوام تو بدون یچجور بزرگ شهر نیا ونیم کوچولوم، دختر نیا ینگفت! یمعرفت یب یلیخ مامان -

 سرم االن یبود تو. بشم کفتار اون پسز زن یذاشتینم و یبود کاش. بودم تنها اول روز از من اره؟یب

 .کردمیم تیشکل کرد خورد رو من یاونجور که دهیفر از و پات یرو ذاشتمیم رو



 . داشتینم بر مادرش قبر یرو ار دست ترانه اما. شد خلوت اطرافس کم کم و گرفت شدت باران

 دیبگ مامانتون به شبا گفتیم معلم. خونه رفتیم مامانش با ظهر یکس هر بودم که اول کالس -

 نبود. بگه کتهید

 .یبگ کتهید بهم که ینبود! ی

 کو؟ مامانت دنیپرسیم ازم دخترا تاب نوبت تو. پارک بردمیم شدیم خلوت سرش بابا اوقات یگاه

 .پزهیم شام برام داره ستخونه گفتمیم! کردمیم چاخان

 :گفت و دیخند اشک با

 بابا شیپ. نخورده رو مادرش پخت دست که امیدختر من! مامام بخورم رو پختت دست ینبود -

 دعام اما سرت یفدا کنار، به کتهید و پخت دست. کن دعام تو مامان یول. قرم باهاتش  که رمینم

 . شکسته دلش یبدجور که رو کوچولوت دختر کن دعا شونهمه یجا. کن

 :دیپر ترانه حرف وسط بود، سرش یباال چتر که یمسن مرد

 .سرتِ  رو بارون شرشر ینشست درختم ریز ؟یبر یخوایمم تو دخترم -

 :گفت و داد مزد ریپ دست را حلوا. شد بلند و کرد پاک بود مخلود بارون با که را شیها اشک ترانه

 .رلطفا دیکن پخش رو نیا شد شلوع نجایا -

  -:گفت و داد تکان سر رمردیپ

 .رمیبگ آژانس برات دفتر تو ایب ؟یدار نیماش  -

 شد که آژانس سوار. رفت مرد ریپ همراه دیلرزیم خوز به سرما از هم وشرتشیس ریز که ترانه

 خانه ی دکه کینزد. شدیم شگاهشیآرا در کار مزد نصف آژانس پول. بود کناب و حساب کشغول

. نشود سیخ نیا از شیب تا رفت خانه سمت بدو بدو.  دیخر روز ی روزنامه از هم باز و شد ادهیپ اش

 و گرفت یگرم آب و عیسر دوش. رفت حمام داخل و کرد ادیز را یبخار عیسر شد، که کخانه وارد

 تن کی. کرد خشک را شیموها خرمن و دیپوش گرم لباس. بود گرفته هوا خانه آمد، رونیب یوقت

 لرز هنوز اما بود یبخار کنار. بود مانده گرسنه ظهر روزید از. خورد لواش نان با و کرد باز یماه

 :گفت کالفه و کرد فوت را نفقس. شد شیگلو سوزش د متوجه خورد آب از که یقلوپ. داشت

 !داشتم کم رو نیهم -

 نشکل بازهم. کرد باز هارا یازمندین ب صفحه. رفت روزنامه سراغ و خورد هم را شیغذا یمابق

 نخواخد؟ تجربه و التیتحص و تخصص که بود یشغل چه!  اشیشگیعم

 جهت خانوم کی" افتاد یآگه کی به چشمش نکهیا تا. کردیم دنبال چشم با هارا ستون کنان نیف نیف

 دنید با ترانه." شب نه یال صبح نه: یکار ساعت. بچگانه لباس  و یسمونیس فروش ی مغازه در کار

 زد گوش او به. کردیم سرزنش اورا اما درونش یندا. ردیبپ تماس تا شد وسوسه حقوق زانیم

 همه و نکند گمش تا دیکش خط را یآگه دور ترانه. ندارد کار نیا یبرا یمناسب زبان سرو که کردیم

! بود گرفته را چشمش ش حقوق بود دهید را یآگه نیا اول چون انگار. کرد رو و ریز را روزمامه ی

 تلفن یتو یخانچم یصدا بوق سه با: گرفت را یفروش یسمونیس ی مشاره و زد ایدر به را دلش

 :دیچیپ



 د؟یبفرمائ یتپل یِ سمونیس -

 :گفت و نشست لبانش یرو لبخنز مغازه اسم دنیشن با ترانه

 .گرفتم تماس تونیآگه یبرا سالم -

 .باهاتون میریگیم تماس دیشد انتخاب اگر کنهیم یبررس کارم صاحب. دیبفرمائ رو مشخصاتتون -

 بگم؟ یچ دیبا گهید. سالمه دو و ستیب هستم یمراد ترانه من. خب یلیخ -

 تاهل؟ تیوضع -

 :گفت و کند  را لبش پوست ترانه

 . شدم جدا -

 د؟یداشت کار ی سابقه -

 !شستم ظرف رستوران ی آشپزخونه یتو ماه سه خب اما راستش نه یفروشنزگ یتو -

 .دیبد بهم هم تماس شماره هی یمراد خانوم خب -

 .کرد قدع را تماس و داد را لشیموبا ی شناره ترانه

                       ***** 

 (ادیشه)

 رونیب دهنش از را گاریس ظیغل درد. کرد له شیها یکتون ریز مغازه در یجلو را گارشیس ادیشه

. بود رفته اشیفروش یسمونیس دخل سراغ یهرش از تو رید امشب. شد مغاده باعود و کرد فوت

 :گفت و زد یمصنوع لبخند یگل خانوم. کرد موش را برق نیآخر یریش خانوم

 .دینباش خستت سالم -

 -گفت؛ ها پول ادیز حجم دنید با و رفت دخل پشت ادیشه

 .دینباش خسته شما -

 بود اشیپشت کوله یتو ها پول دنیچ مشغول که ادیشه یجلو هارا فرم از برگ نیچند یریش خانوم

 :گفت و گذاشت

  نوشتم بپرسم دیبود گفته که یمشخصات نمیا. بودم تلفن یپا فقط منکه. امروز میداشت خور زنگ یلیخ -

 .رو شون همه

 دو با همراه. داد جا اشکوله بزرگ بیج داخل و کرد دسته هارا کاغذ. بست را اشکوله پیز ادیشهه

 :گفت و کرد باز را نیماش در.  شد خارج مغازه از فروشنده خانوم

 .دینش سیخ بارون نیا تو برسونمتون دیندار نیماش اگر -

 :گفت گشتیم شماره دنبال اشیگوش داخل که همانطچر یگل خانوم

 .ممنون باهم میریم آدیم االن اطرافِ  نیهم شوهرم -



 شهیهم مثل یبارندگ. رفت الیو سمت سرعت نیباالتر با. شد نشیماش سوار و داد تکان یسر ادیشه

 باز را در و آمد چتر با کمال تا زد برق چند ادیوه! بود یبرف الیو یکاینزد شهیهم. بود شده شتریب

 را چتر کمال. شد ادهیپ اشکوله با و کرد پارک ساختمان به کترینزد را نیماش شهیهم از ادیشه. کرد

 :گفت و داد ادیشه به

 .ایا دینش سیخ -

 :گفت و باشد چتر ریز هم کمال تا گرفت یجور را چتر ادیشه

 داخل هردو و دیخند کمال. میخوریم سرما زود خلوته سرمون میکچل هردوتامون چتر ریز ایب توام -

 گفت؛ و برد آشپزخانه سمت عیسر را سیخ چتر  سوزان.  رفتند عمارت

 .ینباش خسته. آقا سالم -

 :گفت و گذاشت یکفش جا داخل را شیها کفش ادیشه

 حاضرت؟ شام -

 :گفت و گذاشت زیم یرو را برتج سید  شهان

 .إقا بله -

 پول. بود زیم یرو آکبند مشروبش ی شعیش و زیتم اتاقش معمول طبق. رفت باال ها پله از ادیشه

 گاوصندوق کنار یچوب زیم یرو را ها فرم و گذاشت اتاقش کنار گاوصندوق داخل را اش کوله یها

 دیکش سوزان یبرا اول. رفت نییپا شام صرف یبرا و کرد عوض یراحت کی با را لباسش. داد یجا

. کرد شزوع ملست از مملو قاشق با را لقمه نیاول و گذاشت خودش یجلو را سید سپس کمال بعد و

 :دیپرس کمال به رو که بود شده نقف شیغذا

 سازن؟یم خوب ما یفِرد با یبِالند نادِه، سگ نیا -

 :گفت و دیجو را دهانش داخل ی لقمه کمال

 .شدن جور آره -

 :گبت و دیکش سر را آبش وانیل سوزان

 !جورن؟ کجا سرشون رو گذاشتن رو خونه دوروزه که نایا -

 :گفت و دیخند ادیشه

 .دیفهم کمال اقا که بود نیهم منظورم -

 بود نگفته ریبخ شب چون. شد اتاقش یراه سوزان از تشکر با و خورد گرید ی لقمه چند ادیشه

 :دیپرس سوزان

 ارم؟یب براتون ییچا آقا -

 :گفت و کرد یط راهم آخر ی پله چند ادیشه

 .اریب نکنه درد دستت آره -



 که داشت کمد ی رشیز وکه یصندل با یچوب زیم کی. بود کارش به مرتبط ادیشه اتاق از قسمت کی

 کی. شد ها فرم یبررس مشغول و نشست زیم چشت ادیشه. بود شده جاساز آنجا ادیشه گاوصندوق

 مشغول! بود زیم نیا پشت گفتیم که ییشعرها اکثر! برداشت اش یمداد جا داخل از هم خودکار

 :گفت و گذاشت دیم آنطرف را برگه ادیشع. خورد در به یاتقه که بود ها فرم یبررس

 .دیبفرمائ -

 را یگرید ی برگه ادیشه. رفت و گذاشت زشیم یرو قنددان کی با را ادیشه بزرگ وانیل کمال

 :خواندیم لب ریز. برداشت

 یمراد... ترانه -

 راحت قیتفر و جمع با بلندتر و بلندتر هربار خواند باره سه... خواند دوباره. شز قفل مغدش آن کی

 دور و شده بلند بود، گرفته باال را کاغذ نیمجان نیع! ستساله چند اشمغشوقه االن بفهمد توانستیم

 :زدیم ادیفر و دیچرخیم خودش

 ...یمراد ی ترانه... ترانه -

 :زد ادیفر و شد زانیآو بله یها نرده از. رفت رونیب اتاقش از

 کمال؟ اقا... خانوم سوزان -

 :گفت زنان ینف نفس بود سوزان از جلوتر که کمال! دندیدو باال هارا پله دستپاچه کمال و سوزان

 شدخ؟ یچ آقا؟ جانم -

 :گفت و گرفت کمال طرف را برگه ادیشه

 .بلند بخووون -

 کش از شیها لپ که یحال در ادیشه و کرد کم ادیشه با را اش فاصله. کرد نگاه برگه به جیگ کمال

 :گفت رفتیم ریگ از هاش لب آمدن

 .بشنوم بخون بلند -

 .مطلقه ،یفروشندگ ی سابقه بدون سالخ دو و ستیب یمراد ترانه نوشته...  فرمِ  اقا -

 :گفت و کرد جا کمال بلغل یتو را خودش ادیشه

 !کنهیم پرواز دنشید هیثان کی یبرا داره دلم -

 :گفت و گذاشت لششانه یرو یدست کمال

 اورژانس؟ بزنم زنگ -

 بزگه که همانطور گرفت گاریس از یمحکم کام.  زد اآتش را گاریس نخ کی و بست اتاقش در ادیشه

 برف یها گلوله! دیکش را گاریس پاکت کی.  رفت بود گوربتیس که اتاقش وارید سمت بود دستش

 برداشت را همراهش تلفن ساعت به توجه بدون ادیشه. پوشاندنیم دیسف لباس باغ به شتریب هیثان هر

 :برداشت را یگوش مرصاد شخیهم مثل. گرفت را شهرام ی خانه ی شماره و

  شما؟ سالم الو؟ -



 :گفت و کرد باز گارشیس باکس از یگرید گاریس باکت ادیشه

 هست؟ بابات عموجان منم -

 سگ هی منم بدم؟ غذا سگت به بازم تخونه یببر منو روز هی شهیم خوبت؟ جوجوهات حال عمو -

 ...گفـ متمانم عمو؟. دارم امیکیپالست ی گربه تازشم. یِ کیپالست منتها دارما

 :گفت و دیپر حرفش وسط مرصاد یپرحرف از کالفه و داد رونیب را گاریس دود ادیشه

 ؟یزنیم صدا رو بابات! یبگ تو یهرچ باشه -

 .سپرد شهرام به مقدمه یب را یگوش مرصاد

 داداش؟ جانم الو؟ -

 :گفت و کرد روشن یکی آن با را یگرید گاریس ادیشه

 ادته؟ی رو ترانه. ترانه ادته؟ی اونو... اون یعنی نه... منـ. شهرام کن گوش -

 خب؟ ادمعی آره -

 .بشه فروشنده دهیجد مغازه تو نکهیا یبرا کرده پر فرم شهرام -

 مگه؟ نکرد شوهر ؟یعنی نیدید رو گهیهمد -

 :گفت و تکاند یگاریس جا داخل را گارشیس خاکستر ادیشه

. شده جدا پسره اون از یعنی مطلقه زده تاهل تیوضع تو شهرام. زده زنگ خانوما به دمشیند من -

 کاش گفتم شهیهم من. شده اما... اما نخواستم چوقتیه رو نیا من بابت نیا از ستمین خوشخال من

 .دمینکش آه... یول کنه فراموش رو من که بشه خوشبخت اونقدر

 .من برادر یگرفت درد وجدان یالک تو. که شعینم نیا بهتراز یاجبار ازدواج ته -

 .دارم اجیاحت کمکت به اما کنم استخدامش خوامیم شهرام -

 .بگو کنمینم غیدر ادیبرب دستم از یچ هر -

 مغازه صاحب رو خودش خوامیم ؟یسمونیس مغازه ادیب من با زود صبح ستاره شه،یم فردا -

 .نشه کلر به مشغول اونجام مالک من بفهمه اگر ترسمیم. بکنه یمعرف

 :گفت و کرد فکر یکم شهرام

 دنبالش؟ یآیم. گمیم بهش باشه -

 .فعال. تو از خبر پس. آمیم حتما -

 .کنمیم کار همه شما یبرا ما -

 یحت. بود کاغذ به رهیخ و کرد زوشن یگاریس. خورد قلوپ چند و کرد باز را مشروب در ادیشه

 امانش یوانگید ی نطفه همان یدلتنگ! کردیم داغ را تنش الکل برابر هزار ترانه دنید دوباره فکر

. داشتینم بر ترانه اسم از چشم و بود شده ولو تختش یرو. خورد دگر قلوچپ چند! بود دهیبر را



 ی شهیش. دیخندیم لیدل یب و خواندیم خواننده با بلند بلند و کرد روشن را سرش یباال صوت ضبط

 :کردیم تکرار بلند بلند و بود گرفته دهانش یجلو کروفنیم مانند را مشروبش

 دنشمید منتظر من که ادیم نفر کی -

 دنشمییبو تشنه من که ادیم نفر کی

 اومده کتابا تو اسمش معجزه هی مثل

 بلده گفتن عاشقانه یشعرا اون تن

 کنهیم قیشقا از پر سفرمونو یخال

  کنهیم قیقا رو دستا اهیس یموجها واسه

 (یفروغ دونیفر_بیغا شهیهم)

 ! بود خوب یبد جور کی حالش! زدیم قهقه اما دیچکیم شیچشنها از اشک ادیشه

 .برد شیخوا تا ماند رهیخ برف یها دانه  به آنقدر

 دیپوش لباس یسرسر! بود نکرده طلوع کامال هنوز دیخورش! شد داریب خواب از همه از زودتر صبح

 آب وانیل کی. هنود خوابند کمال و سوسزان یحت بود مشخص یخال زیم از. رفت نییپا ها پله از و

 را ادیشخ توانستینم هم یبرف ی منظره یسرما سوز. رفت برون در پاز عیسر و دیکش سر وهیم

! شودیم آب بگذارد برف یرو را دستش کف اگر کردیم حس. بود داغ درون از بس از! بدهد سرما

. کرد یط زود یلیت را ساعته کی راه. فشرد گاز پدال یرو را شیپا و نشست نشیماش رل پشت

 فونیآ در ستاره خوابالود یصدا تا کرد کارا نیا چندبار. فشرد شهرام ی خانه زنگ یرو را دستش

 :دیچیپ

 بله؟ -

 :گفت و رفت جلوتر ادیشه

 .دنبالتون اومدم. داداش زن سالم -

 .نیبخور صبحانه تو دییبفرما تهران؟ دیدیرس صبح هفت ساعت نیافتاد راه چند ساعت شما -

 .براتون خرمیم ام صبحانه راه سر من دیبش حاضر شما. شهیم رید نه نه نه -

 .آمیم االن خب یلیخ -

 از بود گرفته  بغل را مرصاد که یحال در ستاره که دیکوبیم وارید به شیها کنیس و مشت با ادیشه

 :گفت و تکاند را دستش ادیشه. آمد رونیب در

 ه؟یچ نیا ا؟ -

 :گفت و دیخند ستاره

 .ادیشه آقا گهید مرصادِ ! ستهندوانه -



 را اشیمسافرت یپتو و خواباند عقب یصندل یرو را مرصاد آرام ستاره. کرد باز را پشت در ادیشه

 :گفت و نشست فرمان پشت ادیشه. شد سوار جلو و بست را در. دیکش شیرو

 گفته؟ رر زیچ همه شما به شهرام خب -

 :گفت و داد تکان سر ستاره

 .هیک یموند وفادار بهش نهمهیا شما  که یکس مشتاقم یلیخ -

 :گفت و دراند را شیچشمخاا ادیشه

 ...که دیبزن زنگ لطفا االنم. بهش یزیچ ینگ -

 :گفت و دیپر ادیشه حرف در ستاره

 .راهه سر اتفاقا اشخونه خواهرم؟ خونه میبذار رو مرصاد شهیم اول -

 ستاره که بگوبد یزیچ دیترسیم دلشوره از. رساند خواهرش ی خانه به را ستاره سکوت در ادیشه

 یرو را سرش ادیشه. انداخت گل بحثشان و داد خواهرش بغل را مرصاد ستاره. کند ناراحت را

 به گرفت میتصم قهیدق پنج و چهل گذشت از بعد! خوردیم را خونش خون و بود گذاشته فرمان

. بگذارز خواهرش سیپ را اش بچه دارد یکار چه یبرا وفتدیب ادشی بلکه. بزند زنگ ستاره لیموبا

 نفس نفس و شد  سوار. آمد رونیب ساختمان از فیسر و کرد جکتیر ستاره خورد بوق چند یوقت

 :گفت زنان

 .آرهیم در شاخ فهمهیم رو داستانتون یک هر -

 :دیپرس متعجب و گرفت عقب دنده ادیشه

 ؟یکردیم فیتعر دیداشت -

 .دیببخش دیپرس سوال یلیخ وسطش آخه ن؟یشد معطل یلیخ -

 :گفت آرام رلبیز و کرد پارک یخلوت ی گوشه ادیشه

 !شهرام چارهیب -

 :گفت و دیکش شالش به یدسا ستاره

 ؟یچ -

 :گفت و درآورد بشیج از را ترانه ی شماره ادیشه

 .باشه مغازه نه ساعت. شده استخدام که دیبگ دیبزن زنگ شماره نیا به. یچیه -

 :گفت و فشرد بهم را لبانش ادیشه. گرفت خودش یگرش با رو شماره ستاره

 .فونیآ یرو بذار -

 ترانه ی گرفته یصدا بوق قیچند از پس. گرفت انشانیم را اشیگوش و زد را یگوش ی دکمه ستاره

 :دیچیپ فضا زر

 د؟یبفرمائ سالم، -



 هرروز ادیشه یوقت. برد شیپ سالها به اورا صدا نیا. کرد پنهان را صورتش دستش هردو با ادیشه

 . دارد دوستش دیبگو او به تا زدیم زنگ قبخ

 ن؟یهست یمراد خانوم شما. یتپل یِ سمونیس صاحب فروزان  ستاره امستارع من -

 .بله -

 .زمیعز یبود خواب گرفتم تماس موقع بد انگار  دیببخش -

 امرتون؟. خوردم سرما گمانم من نه -

 که بود تند آنقدر قلبش ضربان یصدا! ردیبم او ی سرماخورده یصدا یبرا خواستیم دلش ادیشه

 . دیشنیم یسخت بع  را ترانه نواز گوش  یصدا

 .دیکن کار به شروع و میکن صحبت باهم  مغازه دیایب زودتر کمی لطفا. دیاستخدان شما بگم خواستمیم -

 .حتما چشم ممنون -

 یصنزا به بود دهییچس فقط ترس از ستاره که رفت مغازه سمت تند چنان ادیشه تلفن شدن قطع از بعد

. رفت آنطرف ستاره با و کرد پارک مغازه  ابانیخ ننطرف ادیشه. بود گرفته کمربند  به را دستش و

 گاریس و کردیم نگاه مغازه در به فقط پنجره از. رقت نیماش داخل دوباره و دیکش باال را کرکره

 و نه ساعت! دهیرس زود برسد مغازه به هم نه همان کند یزندگ تشیپدر ی خانه ترانه اگر.  دیکشیم

 بهتر تا کرد زیر را چشمانش ادیشه. رفت مغازه سمت و گزفت قرار رو ازهیپ در ترانه که بود مین

 نقش خوش ی پروانه نیا یادیص مانند  و شود ادهیپ خواستیم دلش و بود شده سر تنش تمام. ندیبب

 نیبهتر به نیماش با. کرد یعمل یزود به وا زد سزش به که یفکر! اندازدیب اش عالقه تور به را

. کرد سوا راهم درشت مرغ کی. دیخر را قارچ از،یپ  گوجه، ج،یهو نیبهتر. رفت محل یفروش وهیم

 . افتاد راه اشیپدر ی خانه سمت و کرد اضلفه نیماش پشت یها دیخر مجموع به هم را یفرنگ رشته

 بهار را ترانه حال تواندیم و است دیمف یسرماخوردگ یبرا چقدر سوپ که بود نیا فکر به راه تمتم

 پشت سرحال و زیسحرخ فلور حدسش طبق. فشرد را زنگ و شد ادهیپ.  کرد پاوک خانه کینزد. کند

 ":دیپرس فونیآ

 ه؟یک -

 .مامان منم -

 .دیبفرمائ گلم پسر به به -

 ساختمان به تا برداشت بلند بلند را شیها قدم. شد وارد و داد هل را در کمر با و بود پر دستش هردو

 :گفت و کرد تند پا آشپزخانه سمت. برسد

 "!هستم نوکرتم بپز سوپ هی -

 :گفت و آورد در را اشییشو ظرغ دستکش. کرد نگاه دیخر یها سهیک به متعجب فلور

 .یخورینم سوپ چوقتیه که تو چرا؟ بپزم؟ وپی -

 :گفت و درآورد را کاپشنش ادیشه



 بشه؟ حاضر کشهیم طول چقدر. خوبه یسرماخوردگ یبرا سوپ یگیم شهیهم شما یول -

 .نزده برف چشات وقته یلیخ تو. خبره چه نمیبب بگو قشنگ خل سایوا -

 گفت. اوست ی مغازه در االن و بازگشته اشمعشوقع گفت. گفت و دیآبکش هارا طرف یمابق ادیشه

 با و دیویپ بقچه داخل را قابلمه ادیشه. بود خاضز سچپ ساعت سه از بعد.  خوادین او یبرا را سوپ

 .کرد یخداحتفظ تشکر

 داخل را پدرش و فلور و ستاره و خودش سهم. گرفت غدا یحساب و درسا رستوران از راهش سر

 با دیرس که مغازه به. گذاشت جلو یصمدل یرو جدا را سوپ با همراه غذا پرس سه. گذاشت نیماش

 : برداشت را یگوش ستاره تماسش ماندن پاسخ یب دوبار از بعد. گرفت تماس ستاره

 الو؟ -

  دنت؟یند که خانوما  شکا؟ ییکجا -

 .چرخمیم ها مغازه تو دارم االنم. رونیب رفتم من اومدن ازدهی ساعت اونا نه -

 .کردم تونادهیپ که همونجا دیایب -

 .دمتونید اره اره -

 :گفت و کرد اشاره ها غذا به ادیتشه بشود سوار تا کرد باز را شاگرد سمت در ستاره

 .یکرد تموم حقم در رو یخواهر یبکش هم نارویا زخمت -

 :گفت و دیکش یقیعم نفس ستاره

 !جادو ای ،کنهیم یآشپر ستین مغلوم یوا مامانِ  یها سوپ یبو -

                          ***** 

 (ترانه)

 یپالتو کی یم موفق گرفتیم روزانت را پولش یوقت. دیپوش لباس اشیکار روز نیدهم یبرا ترانه

 دوست را کارش ترانه. باشط دامان زر ماه ید آور لرز یسرما از تا بخرد خودش یبرا متیق ارزان

 یها بچه با یوقت. دیرس کارش محل به باالخره اتوبوس و یتاکس با. را همکارانش نطوریهم داشت

 ای لدای.  شد داخل و داد هل را مغازه در.  بود بهتر حالش داشت مراوده باردار یها خانوم ای کوچک

 :گفت و کرد باز را تشیسکوبیب یریش خانوم همان

 !یشد یبز پاچه من؟ خواهر بردار هارو ابرو اون نگفتم مگه -

 :گفت و برداشت شخوانیپ یرو از را فالکسش هیسا همان ای یگل خانوم

 .ینار نیا به دختر لدای نکن تیاذ -

 :گفت و رفت شخوانیپ پشت ترانه

 .ندارم کارارو نیا حوصله گهید من اما باشه لدای با حق دیشا -

 ':گرفت یجوان مرد را لدای دادن جواب فرصت



 .رسمیم خدمت  یدیتول از ریبخ روز سالم -

 :گفت و داد تکان سر یریش خانوم

 د؟یهست خوب یلین یآقا سالم -

 :گفت و گذاشت شخوانیپ یرو قطور ژرنال چند جوان مرد

 و میبرس خدمت موعد سر شونیا تماس قبل میگفت ما که آقان و حساب خوش یقدر به مهرداد یآقا -

 .میریبگ سفارش

 :خگفت و خورد اشییچا از قلوپ چند یگل خانوم

 .که ستنین مغازه نیا االن مهرداد یآقا نیکردیم هماهنگ کاش -

 ان؟یب دیریبگ تماس شهیم -

 :گفت و کرد تر را لبش ترانه. شدند دور یلین یآقا با همراه و رفت تلفن سمت یگل خانوم

 ه؟یک مهرداد آقت نیا -

 :گفت و کرد مرتب را شالش لدای

 .مهرداده ادِ یشه! که ستین اسمش ِش یلیفام مهرداد. مهرداد یآقا -

 لیتبد رانهیو به را ترانه روز دارد قصد که ستیاسم تشابه کی فقط نیا گغتیم خودش به ترانه

. دیبگوب شتریب او ادِ یشه از ددیترسیم یحت. کشددیم ریت سرش و شد سرد دستانش وجود نیا با! کند

 در اشمردانه یصدا از تلفن پشت یگرید کس نکهیا از! داشت وحشت تاهلش تیوضع دنیشن از

 . شود آب قتز دلش

 . یِ خوب مرد یبرادر یجا -

 :گفت و دیمال یکم را سرش ترانه

 هست؟ یک حاال -

 !یِ ا َعرضع با پسر یلیخ گهید ستمغازه صاحب -

 .فروزنده ستاره ست؟ین فروزنده خانوم مغازه صاحب مگه -

 :گفت و کرد یفیظر اخم لدای

 .ادِ یشه اقا مال نجایا نه -

 شیبرا که ییها دوروغ تمام و آمد ذهنش در ستاره ی چهره. شنودینم یژیج گرید کرد حس ترانه

 ادیشه با داشت هیسا که همانطور. رفت وا یصندل یرو و رفت جیگ سرش کمکم. بود کردت قطار

 :گفت و زد چنگ را لپش صحنه نیا دنید با رفتیم کلنجار تلفن پشت

 .رمیگیم تماس باهاتون بعدا من. کرد غش یمراد خانوم مهرداد یآقا یوا یا -

 دیگز را لبش هیسا. ،کردینم یکار ادیشه ورد و اشک جز اما کرد لبانش کینزد را قتد آب وانیل لدای

 :گفت و



 .بخور نیا از کمی الاقل -

 ناراحت؟ ای بودیم خوشحال دیبا. ندیبب را دوستانش واضح توانستینم. رفتیم یاهیس ترانه چشمان

. شد باز شدت بع در است؟ مهرداد ادیشه نفر کی همان مگر اصال ؟یک  ی مغازه در بود؟ آمده کجا

 شد بلند ادیشه ترسان ی چهره دنید با. گرفت باال را سرش ترانه. آمد ترانه سر یباال هراسان ادیشه

 .زد هیگر ریز و کرد نگات صورتش به یکم. نشست

 ا بعد

 که یمرد. کرده هیتک آن به بارها که بود ستادهیا یمرد مقابلش در حاال یاریبدب و بتیمص نهمهیا ز

 و هیسا و لدای به رو ترانه هق هق دنید با ادیشه! نه را شیهایمهربان اما بود برده ادی از را اشچهره

 :گفت یلین یاقا

 .دییبفرما خواهشا. هاتون خونه دییبفرما  لهیتعط -

 به رو و زاد هیتک شخوانیپ به را دستش هردو. دیکش نییپا را کرکره و کرد رونیب هارا ان ی همه

 :کرد زمزمه برد اشک لبالب که یچشمان با. شد لیما بود نشسته ترانه که آنطرف

 نرو کنم،ینم هیگر -

 نیبش کشم،ینم آه

 بمون زنم،ینم حرف

 نیبب کنم،ینم بغض

 (وشیدار)

 مزه قند آب از یقلوپ و کرد پاک را شیها اشک لرزان دستان با. بروز نفس از  بود مانده کم ترانه

 چشمان در هردو. وزاندی را گرشیج ادیشه ی مظلومانه لحن اما بایز هرچند وشیدار شعر نیا. کرد

 لهیت نیا با اش یمهربان عطش بلکه نبود رابیس ها چشم نیا از ترانه. کردندیم رو و ریز را گریهمد

 که است نیا مناسب یا کلمه چه! بود شده الل باطنن اما بود کرده سکوت ترانه. کردیم دایپ جال ها

. نگاه و بود فکر در زین ادیشه باشد؟ داشته را سکوت شکستن ارزش معشوقه دنیند سال شش از بعد

 :رساند انیپا به را سکوت نیا ادیشه

 خوادیم دلم! بود گرفته آتش دنتید یبرا دلم. نبود تنگ دلم چون گفتم دروغ بودم دلتنگت بگم اگر -

 گرفتت دماغ خس خس و ادیم رونیب لبات نیب از که ننفست قداب بت و نجایهم سمیوا ایدن آخر تا

 .بود برداشتت ترک برات شهیم قاچ قاچ آب یبرا که رایکو نیزم نیا مثل دلم! کنم گوش

 :شکست بغضش و گفت جمله کی فقد ترانه

 .یلیخ... کردن نمیاذ یلیخ. دلموشکستن دنمید مرد یچ هر دمتیند گهید یوقت از -

  ؟یگینم نه بخوام ازت یزیچ کی -

 :داد ادانه. بود ادیشه مبعوت توانه

 .نگو نه فقط. هستن ام گهید دونفر ستین تنها من خونه اون ؟  من ی خونه یآیم شام امشب -



 :گفت دیترد یب و کرد نیف نیف ترانه

 . خودم ی خونه برم اول دیبا فقط آمیم -

 :گفت و برداشت شخوانیپ یرو از را نشیماس دیکل ادیشه

 .رسونمتیم -

. نبود دنیچرخ به قادر یزیچ چیه گفتن یبرا زبانش. زدینم یحرف چیه خانه راه در ترانه

 آن یفدا ای برود؟ بود اخم رد که یشونیپ یها هخط اون قربون توانستیم د؟یبگو یزیچ توانستیم

 ساکت که بود بهتر نداشت را چکدامیه گفتن یرو اگر بشوز؟ ادیشه پست کن یموها نیب دیسف یتارها

 خانه داخل فقط. نداشت هم را ادیشه به کردن تعارف توان یحت شد ادهیپ نیماش از در دم یوقت! بماند

 و دیلذ همان مانند موقع، به همانقدر: بود شبانه کابوس از بعد خنک آب وانیل آن شیبرا شهبااد. رفت

 ندلش تنها. زاتو تا بلند نیآست رهنیپ سپس و دیپش پررنگ یطوس میزخ یشلوار جوراب کی. دلچسب

 کش و پشیکل نیماب که شیموها. شده درخته پوریگ اشقهی یرو و است دامن حالت نشییپا که بود نیا

 سر هم را طرحدارش شال و دیگوش را اشتازه یپالتو. بست باکش و زد شانه را بود گرفته حالت

 ته از. پوشاند را اش خورده ترک لبان یرو رژ کی و رکشز شیچشمها یباال چشم خط کی. کرد

! کردیم استفاده را طال نیا که بود بار نیاول نیا. تیب گردنش زود هم را قلبش ضربان گردنبند سهیک

 .رفت رونیب خانه از و زد شیاسپر از چندبار

 ادیز سرعت از و نداشت ادراف از یدید چیه ترانه! همانا دادنش گاز و همانا ادیشه نیماش در نشستن

 رفتندیم شیپ شتریب هرچه! رندیگیم لهیفاص نیزم از دارند کردیم حس یگاه. بود آمده بند زبانش

 گذاشته ولوم نیلباالتر با را الکس از  willtsdu   آهنگ ادیشه. دادیم برف به را خود یجا باران

 که بود مین و ساعت کی حدود کرد نگاه ساعت به ترانه! بردیم باالتر هارا دنده آهنگ تمیر با و بود

 دوتا با. داشت نگه یقشنگ در یجلو نکهیا تا. شدیم شتریب و شتریب سرعتش ادیشه و بودند راه یتو

 با همراه باغ دمبن نکهیباا. کردیم نگاه را ادراف فقط ترانه و کرد باز هارا در یمرد  ریپ بوق

 ادهیپ ادیشه! صفلست با چقدر خانه نیا بود مغلوم بازهم بودند، دیسف برف از  رفته خواب به درختان

 نظرش به سردتر هوا. شدیم شتریب لحظه اهر ترانه قلب تپش. کزد باز ترانه یبرا را در و شد

 :دیپرس و کرد مشت را دستانش. دیسیر

 .سرده چقدر نجایا -

 :گفت و بست را نیماش در ادیشه

 !سرده شهیهم لواسون از قسمت نیا -

 :دیپرس متعکب ترانه

 !لواسون؟ -

 :گفت و کرد نگاهش قیعم ادیشه

 . نداشام ییجا آدما نیب تو بدون -

 داخل را ترانه اول. کرد باز را در و دیکش نییپا را رهیدستگ ادیشه. رفتند ساختمان سمت هردو

 چرخاند شانیهردو سر دور را اسپند یدار یمعن لبخند با سوزان. رفت داخل خودش سپس و فرستاد

 :گفت و



 .حاضره ناهارمونم دیکن عوض لباس تا -

 :گفت و زد لبخند ترانه

 .نباشد خسته. ممنونم -

 دوسنش نداشتم پسو نیع که نمیبب مردارو نیا گرفان سامون سرو خواستیم دلم یلیخ من خسته؟ -

 .دارم

 :گفت و کرد یمصلحت یا سرفت ادیشه

 ..کنه عوض لباس تا مهمان اتاق باال ببر رو ترانه -

 ترانه به رو و گذاشت در رونیب را دان اسپند سوزان. رفت باال ها پله از و گفت هارا نیا ادیشه

 :گفت

 آمیم پشتت من برو اول شما. سوم اتاق باال طبقه میبر دیبا -

 :گفت و گذاشت پله نیاول یرو پا ترانه

 .ممنون رمیم خودم -

 همرا را اش پالتو. بود یزیتم و مجلل اتاق. کرد باز را اتاق نیآخر در و رفت باال مرمر یها پله از

 زیم سر که بود ادیشه فقط نییپا برگشت یوقت. کرد مرتب را شالش نهیآ یجلو و کرد زانیآو فشیک

 ادیشه. دازمدیم نشان را اضافه یها گوشت یخوب به کوتاهش یها نیآست. بود نشسته ترانه منتظر

 :گفت دید دستانش یرو را ترانه نپاه که یوقت

 .بپوشم بلند نیاست برم کنهیم تتیاذ خوردن ناهار موقع اگر -

 :گفت و نشست شیرو به رو ترانه

 .بختشمینم رو خودم یدیکش درد چقدر بابتش کنمیم فکر یوقت -

 رو قشنگ یچشما اون هم و شد دیسف من یموها هم که و جات یب قسم بابت نبش رو خودت آره -

 !یکرد ختنیر اشک به وادار

 یغذاها به ادیشه. بود افتاده بشقابش داخل قاشق در مضحکش عکس. انداخت نییپا را سرش ترانه

 :گفت و کرد اشاره زیم یرو رنگارنگ

 . یشد فیضه یلیخ بخور رو ناهارت -

 :گفت و کرد یصندل کی حد زر ترانه با را اش فاصبه و شد بلند ادیشه

 هی شکستن نداره گفتن... و و شدیم شب یوقت! رمیمیم شباش دارم روزه ده و ماه سه و سال پنج -

 همه نیا بعد رواست ترانع؟! گذشت سال صدهرار من به شبش کی هر که بگم داره؟ گفتن. مرد

 ؟یبش خبره قاشق به یبدزد ازم رو چشمات یصبور

 :داد ادامه و کرد تر آرام رو صداش

 . کن نگاه من به -



 ادیشه بزند، یحرف هواست تا. شد قفل ازیشه چشمان در پشمانش باز. آورد باال را سرش آرام ترانه

 :گفت و شد گرد چشمانش ترانه. دیکش غذا نیتر دیلذ از ترانه یبرا و برداشت را بشقلبش

 .خورمینم نقدریا من واقعا نکش من یبرا همه نیا -

 .بخور یکردیم غش یداشت شیپ ساعت دو ادیب ادتی -

 یداغ یحت. کردیم مزه شیخذا از قاشق نوک قاشق نوک ترانه و کرد غدا خوردن به شروع ادیشه

 همه نیا ادیشه کند؟ باور توانستیم چطور! ندیبینم خواب که کند ثابت او به توانستینم هم غذا

 ادیشه. بکشد غیخ یشاد از شیها یبچک مثل توانستیم کاش! بود مانده وفادار ترانه ادی به یحت سال

 :گفت و دیکش سر را اشنوشابه لبوان

 ...بگم کردم فراموش  چطوره؟ پدرت یراست -

 :نداد را اشجمله گفکردن تمام ی اجازه ادیشه به و کرد زیتم را دهانش دور یکاغذ دستمال با ترانه

 .شد فوت شیپ ماه سه -

 :گفت متاثر کردیم شلرژ را ترانه ی نوشابه وانیل  که یحال در و گفت ینوچ ادیشه

 کردد؟یم یزندگ خونه اون تو تنها پدر بدون ؟یومدین سراغم زودتر چرا. متاسفم واقعا -

 :گفت و پشباند وانیل ی وارهیز به را دستش ترانه

 .باشم تنها هواستمیم. بودم گذرونده رو یسخت دوران  -

 :گفت و شد بلند ادیشه

 ؟یآیم من با -

 کنار. برد ییرایپذ سمت وورا ادیشه. رفت ادیشه همراه و شد بلند. گذراند نظر از را اطراف ترانه

 به گرید. رفت نهیشوم سمت به سرما از ترانه. سوختندیم کداز پر اشتازخ یها زمیه که یا نهیشوم

 ادیشه بود اطراف زدن دید مشغول تا. بود سپرده ریدتقد دست در را خودش و کردینم فکر زیچ چیه

. بود خبره سرش یباال یبایز یبر گچ به زیچ همت از فارغ ترانع. رفت یبزرگ زیم یکشو سمت

 بکیس.  فشردیم اشمردانه دستان نیب در را یارغوان مخمل کوچک ی جعبه. آمد ترانه سمت ادیشه

 :گفت شدو ن ییپا و باال شیگلو

 ادته؟ی رو آهنگ نیا -

 آن ی خاطره. گذاشت هم یرو را شیها چشم دل شجاع متن کیموز ، یاسکاتلند آهنگ دنیشن با

 گز دوونش ادیز یسرما از دستانش. کردیم یقرار یب قلبش باز. شد زنده شیبرا ادیشه اتاق در روز

! سوزاندیم را ترانه قلب تا داشت دارش تب نگاه با ادیشه. کرد باز را شیچشمها آران. کردیم گز

 :گفت و شد خم ترانه. زد زانو ترانه یجلو و زد پلک بار کی

 ؟یبکن یخوایم کار یچ -

 :گفت و ستادیا شیزانو یرو ادیشه

 ... سایوا صاف تو -



 قرارش یب قلب یصدا و نهیشوم در زمیه سوختن یصدا ،یاسکاتاند یقیمچس یصدا. ستادیا ترانه

 :گفت و آورد در جعبه از را هیحل ادیشه. کردیم فیتزر آن به یبیعج آرامش

 ؟یکنیم ازدواج بامن -

 برق یشاد از نباریا چشمانش. نکشد غیج ناخودآگاه تا بود گذاشته دهانش یجلو را دستش هردو ترانه

 مصمم و دیگز را لبش. آمد فروز نهیشوم کنار ی نفره تک مبل یرو و شد گرفته شیپاها از کان. زد

 :گفت

 ...آره -

 از و دیکش یراحت نفس ادیشه. گرفن ادیشه از را داشت براق انشیبرل فیرد نیچند که یا حلقه بعد و

 یرو را لشحلقه دخترک.  گرفت ترانه طرف و دیکش رونیب را برگ صد دفتر چهار یم یکرو

 :گفت و کرد یفیظر اخم. گرفت هارا دفتر نیسنگ حجم و داد قرار شیپا رون

 ام؟یچ نایا -

 :گفت و کرد باز را دفتر کی ادیشه

 .صداتو بشنوم بذار... بخون -

 :کرد شعر خواندن به شروع ترانه

 دیگرد جگرم داغ معشوقه رخ نقش -

 ماند تنها و دهیآک دل رفت بیرغ وصال به او

 گفتیم نفسش عطر از یمینس که هردم

 ماند تنها و شد ایدر دل، اندر شد طوفان

 شد ها شب ییالال حجران غم سوگ

 ماند تنها همه ها غم و رفتند همه ها شب

 دهمینم نوازش ی وعده امشکسته دل آن ز

 ماند تنها همه ایدن رفت محبت یسودا

  کرد یصبور همه آه دل خالف که یوحش

 ماند تنها و وامانده دید یجواب نه آخر

 (یوحش صبورِ )

 :کرد تکرار بار چنز لبش ریز ترانه

 ...صبورِ ... ؟یوحش صبورِ  -

 :گفت اشیناباور تینها با و شد گرد شیچشمها

 ؟.توعه مالِ  نیا ؟یگیم شعر تو -



 وسط زیم یرو را ینیس. دیدو ثشان۸ب در اشییچا ینیس و سوزان و داد تکان لبخندسر با ادیشه

 :گفت و گذاشت

 .اجازه با زیم رو گذاشت هم رو تون شهیش کمال. دیخر شهر میبر کمال و من توناجازه با اقا -

 :گفت و نشست نهیشوم آنطرف و شد بلند ادیشه

 .سالمت به برو -

 :گفت و برگشت ادیشه طرف ترانه شد خارج دید از سوزان یوقت

 ؟یکنیم یبر شهیش مگه هنوز شه؟یش -

 .کردیم پر برام تورو یجا ها شهیش نیا. نه -

 یرو دفترهارا. شد بلند. باشد ممشروب یها شهیش شه،یش از منظور که زد حدس یمعطل بدون ترانه

 :گفت و داد قرار آنها یرو راهم حلقه و گذاشت زیم

 .برم خوامیم اریب رو فمیک و پالتو -

 :گفت و شد بلند زده شوک ادیشه

 کجا؟ ؟یچ یعنی -

 :گفت و نکند نگاه شیچشمها در کرد یسغ ترانه

 االن که ییتو اونم. مونمیم الیو نیا تو تنها تو ال من و رهیگیم ننقشه یکرد فکر اگر یخوند کور -

 .یشیم محسوب الخمردائم هی

 :رفت باال تیعصبات دشدت از شیصداا و ستادیا ترانه یجلو ادیشه

 اتاق هی یقنار اتاق هی. باالرو یکوفت یها اتاق اون کن نگاه. ینبود تو چون الخمرم،دائم من آره -

 بهم تو چون دارم درست رو کزومشون فهممینم خودمم ؟ینیبیم. ادیح تو سگ اتاق عی یطوط

 رویچ که رمیبگ میتقم نتوستم باشم نداشته دوست تورو شد قرار یوقت از! نباشم تیعاش یداد دستور

 .باشم داشته دوست

 مدام اما بماند شتریب خواستیم دلش. داشت یخودآزار که انگار! بود جنگ سر بر نودش با ترانه

 :زد لب و فشرد هم یرو را لبانش! برود خواستیم

 .ادیشه برم بزار -

 گه؟ید سال ده ؟یبرگرد یک که یبر -

 ه؟یسخت کار.  ـیکن ترک رو یکوفت نیا ازت خوامیم دارم؟ رو توانش خودم یکنیم فکر -

 ترانه که ببرد شال داخل را افاده ن رویب ترانه شال از که ییمو شاخه تا برد جلو را دستش ادیشه

 یجد. رفت یعق

 :گفت دیترد و لرزش یا ذره یحت بدون و 



 یحت ای یکتیم لمس رو موهام یوفت خوامیم فقط من. دازم شرود و شرط نه خوام،یم هیمهر نه -

! شمیم زنت خودت جان ادیشه کن ترکش ؟یِ ادیز زیچ. باشه یعاد حالتت یکنیم نگاه رو من  یوقت

 .اریب رو فمیک و پالتو لطفا   حاال

 :گفت و انداخت نییپا را سرش ادیشه

 .رسونمتیم -

 سفت هارا آن بودنشان نیسنگ وجود با. برداشت را ادیشه شهز یها کتاب و اوردین طاقا دلش ترانه

 کرد تن به را اش پالتو  ترانه.  بود شده حاضر هم خودش آمد نییپا ها پله از یوقت ادیشه. بود گرفته

 یسرما سوز. دیباریم بسشتر شدت بل  و قبل از تر درشت برف یها گلوله. شد خارج خانه از و

 :گفت و شد خارج ساختمان از ترانه پشت ادیشه. زدیم یسبل ترانه فیلط پوست به زمستان

 .سرده شو نیماش سوار برو -

 روشن را نیماش ادیشه. بود دهیچسب کفشش به برف زیر یها دانه هنوز. شد سوار نیماش یجلو ترانه

 در نیهم. بود آرام نباریا بلکه گرفتینم را توانه دل نباریا هوا شیم و گرگ. رفت عقب دنده و کرد

 دیکش نییپا را سمشاگرد سمت ی شهیش و ستادیا ادیشه. دادند عالمت جاده کنار نفر چند.  افتاد ریمس

 :گفت و

 .دینباش خسته -

 :گفت چ آمد جلو بوز پوشانده را خودش یحساب که یمدرد

 .دیبرگرد  بستس راه نِ یسنگ برف. دینر جلو دیتونیم اگر -

 :گفت ییخوشرو با و داد تکان یدست ادیشه

 . دردنکنه دستت گرم دمت -

 درجه چند ادیشه. بود گرفته اشخنده ادیشه لبخند از ترانت. زد دور یمعطل بدون و داد باال را شهیش

 :گفت و برد باال را نیماش یبخار

 .برن ییجا نتونستن احتماال کمالم اقا و سوزان نداشت معذب-

 خانه به زود یلیخ بودند نشده درور الیو از ادیز چون.  دیخند حرف ی کامه بدون و دیخند ترانه

 با. کرد تند پا ساتتمان سمت  نیهم یبرا بچشد را سرما از یا ذره گرید خواستینم ترانه.  دندیرس

 :گفت و گرفت جان لبخندش بودند تهینش نهیشوم کنار که وکمال سوزان نیدید

 !شدم موندگار من -

 :گفت و دیمال را تپلش دستان سوزان

 .زدلمیعز یکرد خوب -

 به رو و شد ریجاگ مبل یرو ترانه. اورد هجوم خانه به سرد یهوا در شدن باز با. آمد داخل ادیشه

 :گفت ادیشه

 .برن تنینتون. بود درست حدست -



 :گفت و آورد در را کاپشنش ادیشه

 !پزهیم خوشمزه شام برامون پس -

. شدند محو خانه از یگرید ی گوشه سمت کمال با برود؛ اوهیس نخود دنبال دیبا دیفهم که سوزان

 :گفت و نشست ترانه یرو به رو ادیشه

 .یینجایا که خوشحالم یلیخ -

 :گفت و کرد ربز را چشمانش ترانه

 .ینر ها شهیش اون سراغ گهید امشب از قراره که خوشحالم منم و -

 :گفت دلشت اعتراض درش که ییصدا با ادیشه

 امشب؟ از ترانه؟ -

 .نجامیا امشب من -

 .کنارم فقط! بغلم تو نه -

 ادامه طنتیش با ادیشه. بوگرداند نهیسوم سمت را سرش و زد یخجالت با لبخند ادیشه حرف از شترانه

 :داد

 اصطالح به و بره رونیب خونم از الکل شتا کشهیم طول دوهفته. دارم شرط شرطت یبرا من -

 که یجور ،یندروریا نه کنارم. باش کنارم هغته دو نیا تو فقط. شو زنم گمینم من زره؛ شیخمار

 . بکنم بو رو موهات بتونم

 :گفت و نگرفت آتش از چشم ترانه

 ؟یچطور -

 .آرمینم طاقت کن باور ینباش کنارم اگر. میخونیم تیمحرم ی غهیص هفته دو یبرا -

. دوخت ادیشه یها چشم اتش به و گرفت اتش از چشم. بود اشگرفتهخنده ادیشه حرف ابن از ترانه

 :گفت و کرد تر زبان با را لبش

 آد؟یم بر تو زبون پس از یک -

 :گفت و دیخند ادیشه

 پس؟ قبوله -

 بچرسم؟ سوال هی. بزنم سر بهت دمیم قول یول نه -

 :گفت و شد جمع اشخنده ادیشه

 .یبپر -

 .دمشید اول روز که همون ه؟یک ستاره -

 .برادوم شهراِم؛ زن -



 ترانه جور کی کدام هر. خواند غذاها کردن گرم تا شعر ده از شیب و کرد باز را یگرید زفتر ترانه

 شام. رفتند زیم سر مجدد ادیشه و ترانه داد، که را شام بودن حاضر خبر سوزان. کردمد مجذوب را

 مهمان یبرا سوزان که یاتاق به شعر یها دفتر با ترانه و شد خورده سکوت در ناهار برعکس

 :گفت و دیگز را لبس ترانه که برد رونیب اتاق از خواست سوزان. رفت بود دهید تدارک دشیعز

 خانوم؟ -

 دیکل چند و کرد گرمکنش بیج در دست. خواند را اشینگران ترانه نگاه از ازیشه و برگشت سوزان

 :گفت و گرفت ترانه سنت. آورد رونیب

 .کن قفل روم رو در اتاق تو رمیم من -

 :گفت و شد مانع ادیشع که دیبگو یزیچ خواست ترانه

 ! من یبرا سخته کن قبول -

. کرد قفل شیرو به را در دخترک و رفت اتاقش داخل ادیشه. رفت ادیشه دنبال و داد تکان سر ترانه

 :دیپرس معذب. بود رهیخ دو آن یکارها به تعجب با که سوزان

 خانوم؟ برم من دیندار یامر -

 :زد لب و فشرد مشتش داخل خارا دیکل ترانه

 .نه -

 دراز راحت و نوم تخت یرو. کرد قفل داخل از را در و رفت اتاقظ در درترانه سوزان رفتن از بعد

 از بردن لذت مشغول. کرد نگاه اطراف به و بست را دفتر. خواند دانه به دانه هارا شعر و دیکش

! رفت فرو لحاف ریز شتریب و زد گره بهم را دستانش. ترساند اورا یگرگ ی زوزه که بود اسیموقع

 را شیچشمها  و گذاشت پر بالش یرو را سرش.  دیترسیم داشت فقط. کردینم کار ذهنش گرید

 هالوژن. رفت رونیب اتاق از شالش کردن سر بدون. ،بردینم خوابش کردیم یکار هر اما.  بست

 یلیخ. رفت نییپا هارا پله آرام آرام ترانه. بود دهیکش رونیب محض یکیتار از را فضا سقف یها

 :دیشنیم را کمال آقا و سوزان یصدا واضح

 ..کنار ذارهیم رو الکل شده که خانومم ترانه یبرا آقا -

 .نشه سردت نیبش نهیشوم دم تو بزنم ها سگ به یسر هی رمیم من باشه -

 آشپز سمت و کرد  یط راهم آخر ی پله چند. شد خارج الیو از کمال که دید ها پله اواسط از ترانه

 :گفت و گشگفت گلش از گل ترانه دنید با سوزان. رفت خانه

 .خانوم دیدار یقشنگ یموها چه -

 :گفت و زد لبخند ترانه

 . ممنونم -

 :گفا و دیکش دستمال را نگیس سوزان

 .ارمیب زرات یگفتیم یخواستیم یزیچ -



 :گفت و داد هیتک اپت به ترانه

 ن؟یینجایا وقته چند شما -

 چطور؟.  میاومد ماهم ساخت الرویو آقا یوقت از -

 .بدونم ادیشه یهوا و حال از خواستمیم -

 . نداره کم یچیه ییآقا از -

 . گرفت خوابش تا کزد صحبت سوزان با یدر هر از ترانه

                         ***** 

 .کن باز رو هاتچشم آروم یلیخ -

 نقلط ماهرانه شگریآرا. دید شیرو به رو بزرگ ی نهیآ در را خودش و کرد باز را شیچشمها ترانه

 و پرپشت یموها! دیبالیم خودش ییبایز  به او حاال و بود کرده پررنگ را صورتش قوت

 سیها موه مبان سرش یرو و براق تاج و بود شده ونینیش یخاص هنر و یدست زبر با خوشرنگش

 کشیبار کمر به چقدر عروس دار پونیج لباس. ندیبب کامل را لباسش تا رفت عقب یکم. دیدرخشیم

 اششانه یرو را نشیدورب و دیکش کل غزاله. زد خودش دور به یچرخ یشاد از  او و آمدیم

 نییپا اورا تور شگریآرا شاگردان.  ردیبگ لمیف شگاهیآرا از ترانه رفتن رونیب ی لحطه از تا گذاشت

 در تا کمکش با و بود گرفته را ستاره دست ترانه. دادند قرار دوشش یرو را شنلش و انداختند

 زدن دید محو او یرل آورد هجوم ترانه به سرما سوز شد، بار که شگاهیآرا دربب. شرفتیپ یخروج

ترانه . کرد قراربی را ترانه دل بازهم مهربانش صورت و متیق گران شلوار و کت آن در. بود ادیشه

خیلی یک ماه پیش را به خاطر آورد. وقتی که شهیاد بخاطر او الکل را ترک کرده بود. دخترک  

 سمت ترانه نفس راحتی کشید و مشروب چقدر سختی کشید. خوب به یاد داشت که شهیاد برای ترک 

 تاالر به. نذاشت کم زیچ چیه و گذاشت تمام سنگ یبردار عکس و لمیف در الهغز. رفت گلزده نیماش

 ترانهوبا خطبه خواندن از بعد. شدنز گبر جا عقد اتاق در مخصوص یصنزل یرو دو هر دندییر که

 :گفت مصمم و نانیاطم

 .بله -

 که انگار آورد باال ادیاحت با را ترانه چپ دست ادیشه. کرد پر را النی ها دنیکش کل و دست یصدا

 نیباا. کرد انگشتش داخل را حلقه سپس و دیبوس را ترانه دست اول! کند لمس را یگل برگ خواهزیم

 :گفت بلند ستاره.  دزدند دست مجدد همه کار

 .بردار رو خانوم عروس تور -

 :گفت و امز کش لبخندش ادیشه

 دیکش یقیعم نفس!  گرفت ادیشه ینف یا لحظه کرد حس ترانه. برد سرش یباال را ترانه تور ادیشه 

 :گفت دار تب و

 را ما وانهید دل کن ییدوا خود وصل به -

 (یسعد)



 یخساب و باشد کرده ریتغ اشگونه رژ رنگ زدیم حدس خجالت از و انداخت ریز را سرش ترانه

 :گفت و فشرد را نسیدورب از یادکمه غزاله! باشد شده سرخ

 .دیش بلند. بذارن رقص مخصووص اهنگ براتون قراره ن؟یدینشن -

 :گفت و خورد اشوهیابم از یاجرغه ادیشه

 .که ستمین بلد من -

 :گفت و دیخند غزاله

 .ایب بدع قر هی  که نداره یکار -

 لحظه کی. دادیم تکان را خودش اهنگ تمیر با ترانه. شد شروع آهنگ و وسط رفتن ادیشه و ترانه

 :کردیمزمزمه را اهنگ لبخند همان با. شدینم محو لبانش از لبخند

 شم ها ستاره همدم ابرا رو خوامیم یگفت -

  شم ها قصه یپر من عاشق سوار تک تو

 گونه بچه یها قصه و شعر یجا به گفتم

 عاشقونه رو یزندگ میبساز ایب باهم

  میعشق مرغ پرواز بال دو ما

 (پرواز_نیآر گروه)

 لبخندش ترانه. دیبوس را ترانه بعد و ادیشه اول و رفت جلو طاقت یب فلور دندیرقصیم که همانطور

 باازدواج او.  بود دلسوز و مهوبان یها مادر از نمونه کی فلور نظرش از. شد تر پررنگ کار نیباا

 گاهیجا هردو رقص بعد. رفت کنار و دیرقص یکم فلور!  بود کرده تصاحب هم را مادرش ادیشه با

 :گفت و خورد شربتش از ین با ترانه. کرد پاک را شیها عرق ادیشه. ربتند مخصوصشان

 ؟یکنینم نگاهم چرا -

 !تاالر باغ تو درخت پشت ببرمت گهید دیبا کنم دقت. کنمینم دقت یلیخ کنمیم نگاه -

 را شانیجا و گسستند هم از شیها غم یها تکه که یطور. مستانه و بلند. دیخند ادیشه حرف از ترانه

 نشست فرمان پشت زود یلیخ ادیشه. رفت شیپ مرسوم روال طبق زیچ همه. دادند یخوب و عشق به

 در کردن باز یبرا خودش ادیشه دندیرس که بایو به. راندیم الیو  سمت ممکن سرعت دیباالتر با و

 ! یمرخص بود فرستاده را کمال اقا و خانوم سوزان که چرا شد ادهیپ

 ریتغ با حاال که ادیشه سابق خواب اتاق به. نماند رونیب نیا از شیب تا دیدو عمارت داخل ترانه

 زیم یرو را گلش گدسه و گذاشت یجالباس یرو را شنبش. رفت بود ها آن یهردو اتاق ونیدکراس

. گرفت را زدن حرف ی اجازه ترانه به ادیشه عشق عطش. شد باز ادیشه توسط در. داد یجا شیآرا

 نفس خواستیم دلش. شدیم گرم هم دلش بلکه صورتش تنها نه ادیشه گرم یها نفس با که  ترانه

 ... کردیم تریجر. اورا دخترک یهمراه! کند رها را او اشمعشوقه لبان تو رید یاهیثان اما دیکشینم

    



                   ***** 

 کنارش که کرد ادیشه به.  بود دهیبر را امانش شکمش در فیخف درد. دیگز را لبش اطیاح با ترانه

. شد رهیخ بود نیسنگ خوابش بود گذاشته شیچشمها یرو را ترانه یموها نییپا ی دسته که یدرحال

 یرو را ترانه بلند یموها.  کردیم را نکاریا هرشب ادیشه بودند، کرده ازدواج باهم یوقت از

 باز چشم هروقت شب آن. زد یحیمل لبخند ازدواجش شب نیاول یادآوری با!  گذاشتیم چشمانش

 و بخوابد سدیترسیم گفتیم او. کندیم تماشا لذت با اورا و است داریب که دیدیم را ادیشه کردیم

 مرور را خاطراتشان تک به تک ترانه! است بوده الیخ کی اشمعشوقه آمدن ندیبب شود، دلریب

. داشت دوست را بودند دهیخر تهران در تازه کع یاخانه نیا. چرخاند حلقه در را شیچشمها. کردیم

. شد تند آنکی دردش. دیایب سراغش به مرگ االن خواستینم! کند ترکش خواستینم که ادیشه مثل

 نه او. شیبرا ودین یاتازه حس ترس. بود دهیترس دخترک. برد هجوم ترانه چشمان به اشک درد از

 زورش درد شدت. شود دچار مادرش عاقبت به دیترسیم. بود کرده رخنه دلش در ترس که بود ماه

 زیپر دیکل  و دیپر جا از زده شک ادیشه. کشدد یبلند غیج اریاختیب او و شد ترانه تحمل از شتریب

 :دیپرس ینگران با ادیشه و شد محو اتاق یکیتار. فشرد را سرشان یباال

 زم؟یعز یخوب -

 :گفت کنانهق هق ترانه

 .نه -

. بزند صدا را بود مانده شانخانه در شیپ شب از که را فلور تا رفت رونیب اتاق از  زدهشتاب ادیشه

 کردیم یسع که یحال در فلور. کرد پاک را شیاشکها و دیکش یقیعم نفس نترانه. آمد کوتاه یکم درد

 تخت ی لبه فلور. زد هیتک تخت تاج به و دیکش باال را خودش آرام ترانه. آمد داخل باشد  خونسرد

 :دیپرس مهربان و نشست

 مادر؟ یدار درد -

 .شد بهتر -

 :گفت و دیکش ترانه شکم یرو دست فلور

 زنگ رمیم من. برات شهیم سخت بشه پاره آبت سهیک راه تو. ببمارستان میبر ایب کمه دردت تا -

 .اورژانس بزنم

 او مادرش ادی اما بود فیخف درد. دیلرزیم شیصدا ترس از ترانه. بست را در  و رفت رونیب فلور

 ترانه یبرآمده شکم کنار تخت ی لبه. نشست مادرش یجا و رفت جلوتر ادیشه. ذاشتینم راحت را

 را اشک برق وضوح به ترانه. کرد نوازش را فشینح صورت و زد کنار را ترانه یمو تار. نشست

 :زد لب. دیدیم ادیشه یعسل چشمان در

 جونم؟ به دردت یدار درد -

 یب تو کنار هفته کی فقط من یعنی... نمیشد دار بچه مونیعروس بعد هفته کی تو و من... ادیشه -

 ...مردن الیخ و فکر

 حرفا نیا اخه بنده جونت به جونم من یدونیم که تو ؟یکرد بد یفکرا باز ؟ گرمیج جانم، ترانه -

 ه؟یچ



 بزرگ فلورجون شیپ بذار رو دخترمون  من باد ادیشه. بزنم رو حرفام دهینبر رو امونم درد تا بذار -

 یوقت یحت. بهنون کرد یمهربون چقدر ماه نه نیا تو که یدید. بلده رو کردن یمادر خوب اون... بشه

 .بزنم بشقاب هی به دست من نذاشت ممیکن یکش اسباب لواسون از میخوایم دیفهم

 لوس دختر نیا چون. کن بزرگ خودت دخترمونم. شو حاضر پاشو فقط.  نگو یچیه  گهید! سیه -

 .ادیبرب پسش از تونهینم جونش مامان جز چکسیه رو ننر و

 غیج درد ار که صدالبته و لرزاندیم را بدنش  تمام وحشت. کردیم یح یشتریب درد ترس از ترانه

 ! دیکشیم

 . بردند را ترانه و داد خبر یآمبوالن به فورا دید را موجود وضع که فلور

                ***** 

 ( ادیشه

 را اشیجار یها اشک. شدیم کنده وجودش از یا تکه انگار آمبوالنس پشت زر ترانه غیج هر با

 فلور دند،یرس مارستانیب به یوقت. کردندیم دایپ را خود راه باز لجوج قطرات  اما کردیم پتک مدام

 کردیم حس  فشرد بهم را شیها دندان آنقدر زر پشت تنها ادیشه و رفت زنان بخش تا ترانه همراه

 . است شدع سر فکش

 دلش هم فلور. دیکش آغوش به را ادیشه و آمد رونیب زنان بخش از فلور تا گذشت یدیمد مدت

 و فشرد را اتاق در پشت زنگ فلور. گرفتینم آرام چجورهیه ادیشه اما کند آرام را پرش خواستیم

 را خوب خبر خواست تا. آمد پزس درف خنده با دیشنینم تیعصبان شدت از ادیشه که یا مکلمه بعد

 و کرد شکمش به نگاه کی و ترانه به ناباورانه ادیشه. آوردند روتیب اتاق از را ترانه تخت با بدهد

 :گفا

 ؟یندار درد ؟یخوب شد؟ تموم -

 لبخ جان یب دیرسیم گوش به خشدار ادیز غیج از که ییصدا با رمق یب. بود دهیپر رنگش که ترانه

 :گفت و زد

 . ادیشه خوبه حالم و زندم من...  زندم و کردم یعیطب مانیزا... من -

 :گفت و داد هل را تخت پرستار ختندیریم اشک یشاد از شانیدوتا هر

 گه؟یم یچ هیگر ادیب قشنگ رتیش تا یبخواب دیبا االن تو دختر. نیوردین در منم اشک تا ببرمت -

 :گفت و رساند فلور به را خودش. است مشغول یپرستار تگاهیا با فلور دید آمد که خودش به ادیشه

 نم؟یبب کجا رو دنترم -

 مامانش بردن هرموقع. بشورنش بردنش گهیم پرستار خانوم پرسددمیم رو نیهم داشتم االن -

 .شینیبب یتونیم بده رشیش

 :گفت و داد نشان را راهرو ته انگشت با ستگاهیا پشت پرستاره

 . برنیم دارن شماست توزاد ابن کنم فکر اونجاست -



 دستش یرو را دخترش  ترانه شدند، اتاق داخل یوقت. دندیدو ترانه اتاق سمت هردو فلور و ادیشه

 . شد رفتن صدقع ربونی مشغول و رفت جلو فلور. دادیم ریش او به و بود خوابانده

 (ترانه)

 ترانه و خوردیم ریش ولع با دخترک! بود کرده زنده را  ترانه شیزدتنها کیم با کوچولو دختر انگار

 :زدلب و کرد نوازش را صافش و بور یموها. کردیک نگاهش لذت با

 .دارم دوستون یلیخ. تو کنار در... باشم پدرت کنار در بازم تونمیم که خوشحالم یلیخ -

 را اشنوه کمی و دیبوس را او فلور. افتاد در به شیچشمها ترانه فلور کردفتن قطفه قربون یصدا با

 !کرد یخال ادیشه امدن یبرا را اتاق زود یلیخ اما. کرد نگاه

 ی ثمره خوردن ریش به رهیخ هردو و دیبوس را ترانه یِ شرنیپ. ستادیا تخت کنار اتاق، داخل ادیشه

 :گفت ترانه. بودند عشقشان

 م؟یبذار یچ رو اسمش -

 :گفت و کرد نوازش را ترانه یمرها ادیشه

 .کن انتخاب تو! ستترانه اونم بلدم، دخترونه اسم هی فقط من -

 :گفت زنان لبخند و کرد نوازش را دخترش دیسف و تپل یها لپ ترانه

 خوبه؟ پَِرنسا -

 :گفت ردیبگ چشم پرنسا از نکهیا بدون ادیشه

 هست؟ کچلم چاق مرد هی هاش عاشق نیب شه بزرگ یوقت یعنی توعه هیشب مون بچه  گرمیج. یِ عال -

تونه خوشبختش کنه. هیچ چیز باید خودش انتخاب کنه . اما باید یادش باشه اون کچله شاید بیشتر ب -

 نمیتونه  اندازه اخالق آدم ها مهم باشه.

 اونوقت؟ چرا ا؟ -

 خوش و خوشگل مرد صدتا به ارزهیم مهربون ی گنده کمیش کچل عاشق مرد یمو تار هی چون -

باید بهش یاد بدیم دلم نمیخواد دخترم درگیر ظواهر بشه.  !ندارن وفا و نجابت و یمردونگ که کلیه

 خیلی با ارزشه. خیلی! باطن آدم ها 

 

                              ***** 

همانطور که با دست های تپل و کوچکش کاله بوقی اش را محکم چسبیده بود؛ مستانه میخندید و دنبال 

دوستانش میدوید. به درخواست پرنسا فلور هم قاطی بازی شده بود! ترانه چشم از مرصاد و باقی 

 رو به ستاره بحث را ادامه داد:پرنسا گرفت و 

نمیخوابید ولی االن اصال دیگه ظهرا نمیخوابه کل روز رو از وقتی به دنیا اومد درست و حسابی   _

 بیداره.



 کردن به آشپزخانه آمده بود؛ قالبی که داخل ظرفشویی بود را کفی کرد و گفت:ستاره که برای کمک 

 !مونده تا پدرت رو دربیاره سال بچه داری کردیپنج  حاال اولشه   _

 ترانه از لحن ستاره خنده اش گرفت و هردو شروع به خندیدن کردند. 

برای سیگار کشیدن به بالکن اتاق پناه برده بود! مدل تاق خوابشان به پذیرایی آمد. ا شهیاد از در

طراحی خانه شان به گونه ای بود که اول باید از جلوی اپن رد میشد تا به پذیرایی که صدای موزیک 

جعبه سیگارش را همراه فندکش روی اپن گذاشت و ضاش را پر کرده بود برود. شادی  همه ی ف

 ترانه شد و ایستاد. هنوز هم عطش دلتنگی اش سیراب نبود! محسور خنده ی 

ستاره دستهایش را با حوله ی بغل سینگ خشک کرد و از آشپزخانه بیرون رفت. لبخند معنا داری به 

 فت:شهیاد که متوجه عبور او نشد زد و گ

 بارک باشه آقا شهیاد. جشن عروسیش بیایم.م  _

 شهیاد به اجبار دل از نگاه کردن ترانه کند و گفت:

 المت باشید.س _

ستاره که به جمع پیوست؛ شهیاد داخل آشپزخانه شد. ترانه با ظرافت کیکی که خودش پخته و تزئین 

کرده بود از یخچال به روی میز ناهارخوری انتقال داد. از همان کیک هایی که شهیاد دوست داشت. 

ینی نگاه ترانه سنگاز همان هایی که ترانه هر عصر به اصرار شهیاد میپخت و در پختنش خبره بود! 

 بخند دلبرانه ای زد و گفت:ل شهیاد را حس کرد و سرش را باال اورد. 

 رو پیش مهمونا عزیزم تنهان!ب _

با لحن از سیگارش کام میگرفت.  چشمانش را ریز کرد. درست مثل همان موقع هایی که       شهیاد

 تب داری گفت:

 _ نگفتم این رژ  رو فقط برای من بزن؟

با آغوش شهیاد یک سانت فاصله داشت. چشم در چشمان شهیاد دوخت و با شیطنت ترانه  دیگر 

 گفت:

 _ با لباسم ست بود. 

 و بعد لحنش را تغیر داد و گفت:

 _  حاال یه شب تولد دخترمونه!

ترانه کمی از شهیاد و بعد لبخندش را عمیق تر کرد. طوری که قلب شهیاد مجبور شود تند تر بکوبد! 

اصله گرفت تا شمع عدد پنج را جای مناسبی از کیک بگذارد که تزئینش بهم نخورد. اما هنوز هم ف

ترانه دیگر فاصله نگرفت. او خوب میدانست از جایی میکرد.  نفس های شهیاد را به خوبی استشمام 

سیگار را که مهمان هایشان هستند آشپز خانه دیده نمیشود. پس تقالیی برای دور شدن نکرد. اما بوی 

 حس کرد. شمع را آهسته در کیک فرو برد و گفت:

 _ باز سیگار کشیدی؟ 



 یاد عطر ترانه را نفس کشید و بعد نفسش را با صدا بیرون فرستاد و گفت:شه

 _ از فرط شادی!

 _ برات ضرر داره. برای منم که شد ه مراقب خودت باش.

 _ باشه پس یچیزی رو  جایگزینش میکنم.

 دستی های یکبار مصرف را نزدیک سینی کیک گذاشت و گفت:ترانه پیش 

 _ چی رو؟

 لبات!_ 

 ترانه خندید و برگشت با بهت گفت:

 _ چی چی؟

 غرق شد گفت:شهیاد همانطور که در سبز و آبی چشمان ترانه 

 _ هر وقت خواستم سیگار بکشم بجاش ...

 پَِرنسا قطع شد:دای حرف شهیاد با ص

 _ آی مامان...

رانه هر کدام از طرف خود میز را دور زدند تا به پرنسا که جیغ میکشید برسند. شهیاد شهیاد و ت

 سریع پرنسا را در آعوش  کشید و گفت:

 _ چی شده عروسک بابا؟

پرنسا همانطور که لبانش را پیچانده بود؛ به کش مویش اشاره کرد که از سه شاخه موهای نرم و 

 از دردی که میدانست االن پرنسا حس میکند جمع شد و گفت: قیافه اشطالیی اش آویزان بود. ترانه 

 _ بگردم مامان. االن بازش میکنم فدات بشم.

و بعد آرام کش را رها کرد. پرنسا با پشت دست اشک هایش را پاک کرد و چشمهایش به کیک افتاد. 

 هر دو دستش را بهم کوبید و گفت:

 _ آخجون کیک.

 ترانه وارد آشپزخانه شد. غزاله رو به ترانه گفت:فلور همراه  غزاله خاله ی 

 بابا پس کو این کیک خوشمزه؟_ لیلی و مجنون باهم خلوت کردین خبر از شیکم مهمونا ندارین ها! 

 فلور خندید و گفت:

 _ عطرش خونه رو برداشته.

 ترانه لبخند زد و گفت:

 _ چشم االن میارم.



سمت ترانه بروند. پرنسا هم دنبال آن ها روانه شد.  شهیاد صبر کرد تا همه از آشپز خانه بیرون

 برگشت و آرام گفت:

 _ 

 _ دوست دارم!

لبخند ترانه کش آمد. سینی کیک را بلند کرد و همانطور که دنبال شهیاد داخل پذیرایی میشد؛ از پست 

 سر کنار گوشش گفت:

 _ من بیشتر!

وی میز وسط قرار دهد و شهیاد با فندکش و بعد وارد جمع شدند. همه دست زدند تا ترانه کیک را ر

روشن کند. ترانه در آن لحظه حس شمع را برای پرنسا که شگفت زده منتظر فوت کردن شمع بود 

در کنار شهیاد خودش بود! آنطور که همیشه دوست داشت. میکرد و باور داشت خوشبخت است! 

کمک کرد تا شهیاد هم دیپلم بگیرد.  شهیاد به ترانه کمک کرده بود دیپلمش را بگیرد؛ و بعد ترانه

 نفس عمیقی کشید و با لبخند به دو عزیزش؛ شهیاد و پرنسا نگاه میکرد. ترانه

 

        

 

 (انیپا)                      


