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 سايت كاربر sun daughter48 | سرويس راننده

 

 : مقدمه

 

 مدرسه راه هاي بازي بوي***  مدرسه ماه بوي امد باز

 

 درسهم پگاه خورشيد بوي***  مهربان ماه مهر ماه بوي

 

 مدرسه پناه در گريزم مي***  خستگي هاي كوچه ميان از

 

 مدرسه نگاه در اشتياقي***  ها بچه شوق ز بينم مي باز

 

 مدرسه قاه قاه هاي خنده***  نشاط هياهوي و تفريح زنگ

 

 مدرسه صبحگاه سرود از***  شنيد خواهم را باغ بوي باز

 

  مدرسه سياه تخته بر سرخ***  كشيد خواهم اي الله اول روز
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 : اول فصل

 مهر اول- بخش شهيددانش ي دخترانه دبيرستان

 دوستان دنبال به ديگر برخي و بودند نشسته زمين روي برخي.بودند نشده صف به ها بچه هنوز.بود جمعيت از پر حياط
 .بودند داده تكيه ديوار به يا ميزدند قدم تنها اكثرا ها اولي سال.ميچرخاندند چشم خود

 .بود جمعيت اين توصيف از عاجز هم غلهغل ي واژه

 داده جا خود در را بندي كالس هاي برگه كه رنگ سبز ي شده كن غلوه برد روي روبه حياط از ديگر اي گوشه در اما
 .بود

 .بودند خيره ان به مشكي ي مقنعه و تيره طوسي شلوار و مانتو با زده بهت نفر چهار

 :راست به چپ سمت از...هم رد هايشان چهره و بود اويزان لبهايشان

 نه چشمهايي با.بود عام و خاص زبانزد هميشه مدلش و رنگ كه طاليي فر متوسط،موهاي قد با دختري يوسفي ترانه
 .كشيد اهي...نازك لبهايي و قلمي درشت،بيني چندان

 سنگ به گندمي پوستي و رنگ سبز چشمهايي و مشكي وز باموهاي ترانه از كوتاهتر كمي قدي با پارسا پريناز دوم نفر
 ...لعنتي...اه:گفت و زد اي ضربه پايش جلوي ي ريزه

 برجسته و تراش خوش هاي گونه و گرد صورت و مشكي ريز چشمهاي با پريناز قد هم درست كريمي سحر سوم نفر
 ...اي عقده عوضي ريخت، خودشو زهر اخرشم:گفت حرص با و كرد شانه ان به شانه اين از را اش كوله عادت طبق

 تا بود ريخته چشمش روي طرفه يك را اش مشكي لخت موهاي كه درشت نسبتا دختري دهكردي شميم نفرچهارم و
 دندانهايي با...تركيب خوش اي چانه و برجسته لبهايي و خونگرم و مهربان اي چهره با. بپوشاند را چپش پلك افتادگي
 گرم لحني با...شد هويدا هايش گونه روي چال دو و زد شدوستان به لبخندي...بودند مخفي ارتودنسي پشت كه سفيد
 نه؟...باهميم كه ها تفريح زنگ....نيست بد اونقدراهم:گفت

 بد هم خيلي ميگه راست اره:گفت ترانه و شدند خيره او به و گرفتند بندي كالس هاي برگه از را نگاهشان سه هر
 ....تننگرف ازمون كه تفريحم زنگ....باهميم دو به دو...نيست

 ...بده حرص مارو ميخواد فقط اي عقده اين:گفت و زد لبخندي سحر

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  4 

 خارج....نگرفتن ازمون كه رو ها تفريح زنگ....كنه جدا چي؟كالسامونو حرص....بده حرص مارو بخواد كرده غلط:پريناز
 ميتونه؟...كنه جدامون نميتونه كه مدرسه از

 ....مياد داره.....بيخيال ديگه.....اره:گفت دلنشينش لبخند همان با شميم

 .امد مي انها سمت به بود كرده قالب كمرش پشت را دستهايش كه درحالي مشكي پا سرتا مرموز لبخند با دلفان خانم

 باهم چهارنفر امسال ديگه:گفت و انداخت انها سرتاپاي به نگاهي و داد تكان سري دلفان خانم و كردند سالم ها بچه
 بده مانتو؟استيناتو يا پوشيدي كوتاه استين يوسفي:گفت ترانه به رو و كرد كريهي ي خنده و...بسوزونين اتيش نيستين
 ...پايين

 ....بدم تذكر بايد سال اول از...تو بده موهاتو دهكردي:شميم به رو و

 ...پارسا كردي تنگ مانتوتو تو باز:گفت و كرد ريز را چشمهايش و كرد پريناز تنگ مانتو به نگاهي

 ...بود همين سايزش اول از...خانم خدا به نه:پريناز

 .شد دور انها از زنان قدم و....ببينم دفترم بيا بعد زنگ:دلفان

 استين زدن تا مشغول و كرد استفاه فرصت از رفتنش با بود داده پايين دلفان خانم جلو را مانتويش هاي استين كه ترانه
 .شد هايش

 ....موهام تو شد ريده اه...بده اتو هاين:گفت سحر به رو كنان غر غر هم شميم

 .شوند صف به بچه كه كرد اعالم گو بلند لحظه همان

 ارزوي و دعا خواندن و ناظم و مدير زبان از تكراري سخنان همان شنيدن و صبحگاه تكراري و كننده كسل مراسم از بعد
 حركت ها كالس سمت به كنند سپري هم ركنا در را خوبي سال همه اينكه و دبيرستان اول واردين تازه براي موفقيت
 .كردند

 امور و تجربي ازمايشگاه و ها معلم و ناظمان و مدير دفتر به مربوط كف هم ي طبقه كه طبقه پنج.بود بزرگي ي مدرسه
 چهار و بود دبيرستان اول به مربوط كالس چهار اول ي طبقه.داشت كالس هشت طبقه هر.بود انجا در همگي پرورشي
 ...دبيرستان دوم ضيريا كالس
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 ...رياضي سوم كالس چهار و تجربي دوم كالس چهار سوم ي طبقه

 .نداشت مقطعي هيچ در انساني...رياضي پيش كالس دو و تجربي پيش كالس ،دو تجربي سوم كالس چهار چهارم ي طبقه

 هم با راهنمايي اول از...اشتنند زدن حرف ي حوصله كدام هيچ....ميرفتند راهرو انتهاي به سالنه سالنه سوم ي طبقه در
 .بودند شده جدا...سال همه اين از بعد...حاال اما...ميكردند قرق را اخر نيمكت دو كالس انتهاي در هميشه كالس يك ودر

 ...باهم پريناز و شميم و بودند كالس هم سحر و ترانه.كردند خداحافظي هم از ناراحتي با

 قبل از بيشتر را حرصش وهمين است خودشان جمع پارسال هاي بچه از اكثرا كه شد متوجه كالس جمع به نگاهي با ترانه
 .ميكرد

 ....شكست كمرمون...جلو بدين رو ميزا ها بچه:زد فرياد ننشسته هنوز ترانه و رفتند كالس انتهاي به هميشه مثل

 ....كن شروع بعدا برسي بذار:گفت و زد لبخندي پارسالش كالسي هم هديه

 دوم تفريح زنگ و بود پريده صبحگاه بود طوالني خاطر به كه اول تفريح زنگ...كردند سكوت اجبارا معلم امدن از بعد
 .بودند دمق هنوز...گذشت چطور نفهميدند اصال...بود كوتاه انقدر هم

 ...كنيم عوضش بريم.... گنده خيلي شميمون معلم اين:گفت سحر به رو ترانه خورد كه اخر زنگ

 ...كردي عوض و فيزيك مه پارسال مثل اره:فتگ پوزخند با سحر

 ...ميكردم عوضش نميكردين خالي و پشتم شماها پارسال اگه:گفت و داد باال را دماغش ترانه

 ...ميگي راست كه سحركتو

 ميگم؟ دروغ:گفت و رفت اي غره چشم حرص با ترانه

 ...نه:گفت و زد لبخندي ميكرد انداز ور را خودش راينه د كه همانطور سحر

 راستي:گفت ميكرد درست را موهايش كه همانطور و...اخه....ميكنه نگاه رو تو كي:گفت و كشيد دستش از را اينه ترانه
 همسادتون؟....خبر چه پيشه عاشق جناب ازون

 ....ميره مياد...هست همسادمونم:گفت و كرد نگاهش سحر
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 ....داره گناه...نده جز رو پسره اين اينقدر:ترانه

 تو مثل موهاشون....خوشگلن چقدر نميدوني...داره افغني كارگر تا چند يه....ميسازن خونه دارن سركوچمونو هتران:سحر
 پرت اجر...ور اون و ور اين....ميدون دست به فرقون طوري چه نميدوني...چهارشونه هيكالي...عسلي چشماي..طالييه
 ...بگيريم تو واسه يكيشونو بيا...نازن خيلي...ميكنن

 خارجي همين از يكي با هست خدامم از كه من...پسر قحطي اين تو:گفت و زد لبخندي ترانه...خنده زير زد پقي دشخو و
 .خنديدند بلند صداي با دو هر و....خارجيه...شوووووورم ميگم....داره كالسم تازه...كنم عروسي ها

 ...ديمبخن ماهم بگيد خبره چه:گفتند و شدند كالس وارد هم با پريناز و شميم

 ..كنه شوهر ميخواد ترانه:سحر

 بدبخت؟ مفلوك اين هست كي حاال...مباركه...ترانه جدي:شميم

 ...سركوچمون كارگراي:سحر

 ....ما روسر راستت دست...جون ترانه باشه مباركت...اي شرافتمندانه شغل چه....شهرداري كارگراي اوخي:پريناز

 نعمتي اقاي...من گوسپندان بريم:گفت و كشيد سحر و شميم و پريناز رس روي ماليمت با را دستش و زد لبخندي ترانه
 ...ميكنه سرو غذاتونو االن

 از همه از زودتر خودش و...اه....ديگه بريم....شد سبز پاش زير علف خدا به:گفت ترانه و خنديدند بلند صداي با سه هر
 .شد خارج كالس

 اخر تا اينو ميخواد كي...دماغ گند اه...چسه خيلي ادبياتمون معلم تكاينگف شميم.ميشدند حياط وارد زنان قدم كه همانطور
 ...كنه تحمل سال

 ...كنه عوضش واست ترانه بده:سحر

 ...جون ترانه نكن لطفا اين از شما....بود كافي كرد عوض و فيزيك پارسال...ترانه اونم كسي چه:پريناز

 كو؟ نعمتي اقاي ماشين پس:گفت نكند اذيتش افتاب تا بود كرده چشمش سايبان را دستش كه ترانه

 ...كرد دير بار يه نعمتي اقاي نمرديم:سحر
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 بيارم؟؟؟ كجا از علف من حاال...شد دير شماها ناهار اخ:گفت مادرانه و نگران لحني ا ترانه

 گوسفند؟ ميگي ما به نميفهمي خر قد...لووووووس:گفت خنده با شميم

 كجايين؟...اباد امير هاي بچه:زد فرياد ها سرويس راننده مسئول باقري اقاي عموق همان و اورد در شكلكي ترانه

 .كردند سالم و رساندند باقري اقاي به را خود تند گامهايي با دخترها

 به..بجنبين...كردين دير چقدر...كرده پارك حياط بيرون نعمتي اقاي برين:گفت ميجويد را سيبلش حرص با باقري اقاي
 ...سالمت

 پدر يك مثل دختر چهار هر و.بود پاكي و مهربان مرد.بود نفر چهار اين سرويس ي راننده دبيرستان اول از نعمتي اقاي
 .داشتند دوستش

 گرم نعمتي اقاي.كردند سالم ذوق و باشوق و رفتند جلو دخترها.ميزد برق تميزي از هميشه مثل نعمتي اقاي سياه پژوي
 بازكرد برايشان را جلو و عقب درهاي ادب رس به و كرد احوالپرسي انها با هصميمان پدر يك مثل و داد را پاسخشان

 .نشستند ماشين داخل و كردند تشكر دخترها.

 ....بود شده تنگ براتون دلمون نعمتي اقاي: گفت نعمتي اقاي به رو ترانه

 پدرشون از سراغي هيچ كه نم دختراي...بود شده تنگ واستون دلم خيلي....دخترم منم:گفت و زد لبخندي نعمتي اقاي
 به رو نعمتي اقاي و رامد د حركت به ماشين.كرد سكوت و كشيد اهي...زندگيشون خونه سر رفتن همشون....نميگيرن

 ...ببند كمربندتو دخترم:گفت ترانه

 ....خيابونيم تو همش نعمتي اقاي:ترانه

 ...عقله شرط احتياط ولي....دخترم باشه:نعمتي اقاي

 .بست را كمربندش و شد نعمتي اقاي اميز محبت و گرم لحن اين مغلوب يشههم مثل ترانه

 و داريوش نوار هنوزم راستي...ديگه كنين خور سي و ماشينتون اين بابا نعمتي اقاي:گفت جو كردن عوض براي ترانه
 ....بذارين اونو الاقل...دارين

 .شد خشپ فضا در داريوش صداي بعد كمي كرد قبول لبخند با نعمتي اقاي
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 ...نعمتي اقاي ديگه دقيقه 7.25:گفت در بستن از قبل و شد پياده نفر اولين هميشه مثل ترانه

 .سالمت به...دخترم اره:نعمتي اقاي

 .شد مجتمع وارد خداحافظي از بعد وترانه

 و بود تصادرا و واردات شركت يك عامل مدير ترانه پدر و بود سنگي نماي با زيبا و شيك برج يك در انها منزل
 تمام و بودند تحصيلكرده و منطقي ادمهايي دو هر.بود كار به مشغول شركت همان در و حسابداري ليسانس هم مادرش

 .بود ترانه دخترشان يگانه نيازهاي تامين ذكرشان و فكر

 بد تنها نه ميرسيد نتيجه اين به ميكرد فكر تنهايي هاي مزيت به خودش با بيشتر وقتي اما ناليد مي تنهايي از گاهي ترانه
 .بود ارزويش بلكه نيست

 بد تنها نه ميرسيد نتيجه اين به ميكرد فكر تنهايي هاي مزيت به خودش با بيشتر وقتي اما ناليد مي تنهايي از گاهي ترانه
 .بازنگردند خانه به هم شب8 همان مادرش و پدر كه بود ارزويش بلكه نيست

 تا رفت يخچال سراغ به لباس تعويض از بعد....بده انجام ميخواهد دلت ركاره يعني كامل رفاه يعني بودن فرزند تك
 خبر انكه ضمن مادرش با تماس از بعد و رفت تلفن سراغ به كند،سپس گرمش و بگذارد ماكروفر دورن را غذايش

 درست.است رسيده االن كه ميدانست.زد زنگ پريناز به تكراري حرفهاي گفتن و شنيدن و بدهد را خانه به رسيدنش
 .داشتند اختالف هم با كوچه يك

 يك در اش خانواده و پريناز...بهتر نسبتا ماليشان وضع و بودند شلوغ و جمعيت پر پريناز ي خانواده ترانه برعكس
 چهار و خودش براي را ان پدرش كه شيك اپارتمان يك..ميكردند زندگي بود خودشان به متعلق كه طبقه پنج ساختمان
 كرده ازدواج بود ماهي هشت كه پرويز برادرش چهارم ي طبقه و مينشستند خودشان پنجم ي طبقه.بود هساخت فرزندش

 .بود نشين مستاجر فعال ديگر ي طبقه سه و بود

 .ميخواندند درس شهرستان در دو هر پريچهر و پرهام هاي نام به پريناز ديگر خواهر و برادر

 ...ساختمان و راه مهندس هم پدرش و بود دار خانه پريناز ادرم انكه ضمن.بودند مذهبي اي خانواده نسبتا

 ...زده زنگ ترانه بيا:گفت و امد جلو مادرش كه بود كفشش بند كردن باز مشغول

 .سپرد پريناز دست به را تلفن
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 قيقهد پنج و 7 ساعت فردا پس:گفت و شد پياده نعمتي اقاي اتومبيل از پريناز ي خانه با كوچه سه اختالف با شميم
 ...خداحافظ...منتظرم

 خواهر يك.ميكردند زندگي طبقه چهار اپارتمان يك دوم ي طبقه در و داشتند متوسطي سطح اش خانواده و شميم
 .بود دبستان مقطع در و محصل كه داشت شيدا نام به خودش از كوچكتر

 .بود مشغول غذايي هاي اوردهفر شركت يك در هم مادرش و بانك كارمند پدرش.بودند شاغل هردو هم مادرش و پدر

 بود پراكنده پذيرايي سالن در همه كه خواهرش ي ها رنگي مداد و پاستيل و دفترنقاشي و عروسكها به نگاهي شميم
 فهميدي؟...نيست خبري ناهار از يا.....كن جمع االن همين رو اينا يا شيدا:گفت عصبانيت وبا انداخت

 يك در پيش سالها سحر پدر.بودند كرده اجاره را همكف ي طبقه كه قديمي ي دوطبقه ي خانه يك.شد خانه وارد سحر
 اضافه هفته در شيف چند از بيش بود مجبور نيازهايشان تامين براي مادرپرستارش و بود داده دست از را جانش تصادف

 كرده رها نيمه تا را سشدر....داشت دانشگاه و درس به كه اي عالقه و عشق تمام با سهيل بزرگترش برادر و بايستد كار
 جايي به خودش كه حاال:  بود اين ارزويش نهايت هميشه و.كند كم مادرش دوش از را باري تا بود رفته سركار به و بود

 هميشه مادر و ناكامش پدر روياهاي و كند كسب را علمي مدارج باالترين و دهد ادامه را درسش سحر....است نرسيده
 .كند ديلتب واقعيت به را اش خسته

 .دارد نگه راضي را انها بود توانسته و بود سپاسگزار را برادرش و مادر بيكران لطف هميشه انصافا هم سحر و

 .امدند مدرسه به و شدند سوار يك به يك تاخير بدون دخترها بعد روز صبح

 .خداحافظ...ميكنم موفقيت ارزوي براتون ها بچه:گفت و شد پياده اتومبيلش از باز اولين براي نعمتي اقاي

 .كند خداحافظي انها از اينطور و شود پياده ماشين از نداشت عادت نعمتي اقاي.ميكردند نگاهش متعجب دخترها

 .ميكرد تعريف ترانه براي معروف ي همسايه پسر همان از داشت سحر و نداشتند دبير سحر و ترانه اول زنگ

 سبز سحر جلوي نحوي به هردفعه و بود سحر دنبال ميكرد زندگي انها روي به رو ي خانه در كه پسري كه بود مدتها
 .بدهد او به را اي نامه زور به ميخواست بار اين و بود شده

 .ميكرد تعريف را نامه جريان داشت سحر و

 ...ها ميشي بدبخت...كني قبول نامه يهو نشي خر:ترانه
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 ....مذخرفيه ادم خيلي...نمياد خوشم كنه ادماي از اصال بعدشم....ديوونم مگه:سحر

 ...داري تو كه داداشي اون با اونم...نميكنن ولت ديگه بگيري نامه و شماره بار يه جماعت اين از: ترانه

 چشه؟ داداشم مگه:گفت و انداخت ترانه به نگاهي سحر

 ...نميشناسه و هيشكي ديگه ميشه عصباني هم وقتي... غيرتيه خيلي...گوشه نيس چش:ترانه

 ديدي؟ كجا از اونو انيتعصب تو:سحر

 ...تو بده موهاتو:زد داد تو سر بيرونه موهام ديد منو... دنبالت بود اومده...بوديم راهنمايي..نيست يادت بار يه:ترانه

 ....وحيوونيه مهربوون خيلي داداشم وگرنه...حساسه ذره يه اره چيزا اين رو خوب:سحر

 ...يه حيووني اره:گفت خاص لحني با ترانه

 ....عوضي بيشعور:گفت و زد ترانه پهلوي به محكم حرص با بعد كمي....نشد ترانه منظور متوجه اول سحر

 .ميخنديد بلند صداي با فقط ترانه و

 .ميكرد تعريف جديدش پسر دوست از داشت خاصي هيجان و باشور پريناز و بود تفريح زنگ

 پولي يه....بده اين به عقلي يه خدايا:گفت و گرفت اسمان به رو را دستهايش ترانه.بودند نشسته زمين روي نفر چهار هر
 ...بكني و كارار اين ميكني جرات جوري چه نميفهمم من...ميكشتت بفهمه پرويز نميگي دختر...من به

 ...خودش واسه هنريه:گفت باشد كرده فتح را اورست ي قله انگار كه حسي با پريناز

 ...بده ياد هم ما به تعدادتاس اين از ذره يه هنرمند خانم خوب:شميم

 ...باشه قبلي وقت با بايد ولي...حتما...كردم فرصت چشم:پريناز

 ....كالس سر بريم پاشين...اومد پير دلفين:گفت اهسته ترانه كه بگويد چيزي خواست و اورد در شكلكي سحر

 .رفتند باال را ها پله ود به و كردند فرار دستش از زرنگي با نفر چهار هر ولي رسيد انها به دلفان خانم

 .شد سپري اتفاقي هيچ بدون هم مهر دوم....بود لق و تق مدرسه اول روزهاي
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 وقت خوش و مرتب و پوش خوش مرد ان از خبري اما..نعمتي اقاي منتظر و بودند ايستاده مدرسه حياط در نفري چهار
 .نبود

 .رفتند او سمت به دخترها...اباد امير ها بچه:زد فرياد باقري اقاي

 و....كيه جديد ي راننده بگم بهتون تا كنيد صبر اينجا لحظه چند...شده عوض سرويستون راننده ها بچه:باقري اقاي
 .بودند ايستاده حياط از اي گوشه كه رفت ها راننده از جمعي سمت به خودش

 ..كردن عوضش چي براي..........چي يعني:گفت حرص با ترانه...بودند ايستاده بغض با نفر چهار هر

 ...لعنتي........بره پايين ازگلومون خوش اب روز يه گذاشتن اگه:شميم

 ........خداميدونه بشه رانندمون ميخواد دماغي گند ادم كدوم حاال.......امروز از اينم ديروز از اون: گفت غيظ با هم پريناز

 ....نباشه پرايد ماشينش كنه خدا:سحر

 ....ميخوره هم به پيكان بوي از حالم من واي.........نباشه پيكان:گفت و كرد گرد را چشمهايش ترانه

 ....داره بو ماشينم مگه:گفت سحر و خنديدند ناراحتي وجود با ديگر دختر سه

 ..........داره بو..........اره:گفت و داد باال را دماغش ترانه

 اون با.....بيريخت كچل.....گنده شيكم ي مرتيكه:زدن غر به كرد شروع بود ايستاده انجا هنوز كه باقري اقاي به رو و
 .....چندش نكبت....ميخوره بهم ازش حالم اه.........اش دررفته بناگوش از سيبيالي

 ادرساتونو برين...كرده پارك در جلوي اي نقره سمند يه بيرون برين....اباد امير هاي بچه:زد فرياد انها به رو باقري اقاي
 ...سالمت به بريد.....كنيد طي باهاش همرو...بياد كي ظهر...بشين سوار ساعتي هچ صبح...بدين بهش

 .بود شده پارك مدرسه در روي به رو اي نقره سمند يك فقط ها ماشين بين در..شدند خارج حياط از سالنه سالنه دخترها

 به هم سحر و پريناز و شميم...داد لو صندلي روي را خودش راننده به توجه بدون و كرد باز را جلو در هميشه مثل ترانه
 .شدند سوار شدن پياده ترتيب

 حد در چشمهايش خشكيد گلويش در كلمه و ماند باز نيمه دهانش كه كند سالم خواست و برگشت راننده سمت به ترانه
 .بودند هشد خيره او به مبهوت نفر چهار هر...نداشتند او از كمي دست هم ها عقبي.بود شده گشاد پونگ پينگ توپ

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  12 

 طرفه ويك داشت جعد كمي كه مشكي موهاي با بود استخواني و گرد صورتش...بود نشسته فرمان پشت جواني پسر
 اي وچانه رنگ صورتي ولبهاي كوچك گوشتي بيني و سفيد پوستي ، روشن ابي چشمهايي و بود ريخته اش پيشاني روي

 ...تركيب خوش

 ...شديم سوار اشتباه كنيم فكر...فك....خشيد....بب....  ب: گفت لكنت با ترانه

 رنگ تضاد....داشت فردي به منحصر و جذاب ي چهره...كند بيهوش را بقيه و ترانه بود نزديك كه زد لبخندي جوان پسر
 .بود زيبا واقعا روشنش ابي چشمهاي با سياهش موهاي

 ...سالم: گفت لبخند همان با جوان پسر

 .كردند سالم تك تك هم عقب دخترهاي و... سالم:فتگ و كرد جور و جمع را خودش ترانه

 كجاست؟ مسيرتون... هستم سزاوار من:جوان پسر

 ...اباد امير:گفت و كرد صاف را صدايش اي سرفه تك با ترانه

 .كنيد راهنماييم ممكنه اگه....نيستم وارد ها ادرس به خيلي من:  سزاوار

 .شد پخش ماشين فضاي در راهنما تيك تيك صداي و كرد روشن را ماشين سپس

 اينقدر پسر يك مقابل چرا كه بود گرفته حرصش خودش از.كند نگاه رو روبه به ميكرد سعي گفتن ادرس حين ترانه
 .بيندازد او به اينه از نظري سزاوار تابلكه بود خيره ماشين جلوي ي اينه به فقط پريناز....است كرده گم را وپايش دست

 ي مردانه پيراهن يك همراه به مشكي جين يك.دراورد را لباسهايش بم و زير داشت يسع و بود نشسته وسط شميم
 شميم.امد مي بلند نظر به قدش.بود زده تا ارنج تا را هايش استين...مشكي استار ال كفشهاي با....بود پوشيده خاكستري

 ...بود كرده نصيبشان را سيسروي راننده چنين كه ميكرد باقري اقاي جان به دعا لب زير و بود شده مرگ ذوق

 چيزهايي چه ماشين داخل تزيينات ببيند تا ميچرخاند چشم هينطور و....بود شده حرصي ماشين داخل سكوت از هم سحر
 .است

 جلو ي شيشه به خاكستري موش و سفيد خرگوش...عقب ي شيشه به دوتا و جلو ي شيشه به كوچك عروسك دو
 درست وحش باغ:كرد فكر خود با سحر....عقب ي شيشه به صورتي خوك يك و اي قهوه ميمون يك و بود چسبانده

 ...اينجا كرده

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  13 

 اي كشيده و بلند گردن...سزاوارافتاد به چرم مشكي روكش با ها صندلي از سحر نگاه.ميرسيد نظر به قديمي ماشين
 .بود ماشين سقف نزديكي تا سرش و داشت

 كجايين؟...الوووووو:گفت و زد پوزخندي ترانه...ميكردند نگاه سزاوار هب چشمي زير نفر سه هر...چرخيد عقب به ترانه

 ...شدند خيره ترانه به و امدند بيرون رويا از دخترها

 به وقتي و...ميكرد تعريف كيش به سفرشان و تابستان از اي خاطره داشت اش هميشگي شوق و شور همان با ترانه
 .دريابد ا ر ارو ي چهره حالت تا ميشد خيره سزاوار به اراده بي رسيد مي دارش خنده و بانمك جاهاي

 .نداشت ها دختر كار به كاري و بود شده خيره رو به رو به جدي اي چهره با سزاوار اما

 .نداشت ها دختر كار به كاري و بود شده خيره رو به رو به جدي اي چهره با سزاوار اما

 .شد پياده نفر اولين ترانه

 دنبالتون؟ بيام دچن ساعت صبح:سزاوار

 ....من دنبال ميومد دقيقه پنج و بيست و7 نعمتي اقاي:ترانه

 كم يه نميشه ببخشيد:گفت و امد خودش به سزاوار.ميكردند نگاهش متعجب دخترها چند؟:زد فرياد تقريبا سزاوار
 ....دارم كالس....دانشجوام بيام؟من زودتر

 پنج و بيست و 7 هميشه نعمتي اقاي...خودتونه مشكل ديگه اون:گفت و بست محكم را در و زد لبخندي بدجنسي با ترانه
 ...شما خداحافظ...دنبالمون ميومد دقيقه

 .شد دور اتومبيل از خونسرد و ارام قدمهاي با و

 .شد دور انجا از سرعت با و كرد عوض را دنده حرص با سزاوار

 .شد خانه وارد اش پيروزمندانه لبخند همان با ترانه

 .شد بلند هم باز تلفن زنگ صداي مادرش با خداحافظي از بعد

 بله؟:ترانه
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 ....شششششششششششششششششششقشم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا عا: كشيد جيغ تلفن پشت از پريناز

 ...خودتو كن جمع...دادي قورت بلندگو...مار زهر:زد داد و كرد دور گوشش از را تلفن ترانه

 ....بكش منو ا ا ا ا ا خد.........دبو جيگري چه...ترانه واااااي:پريناز

 نه؟...نيست اونورا ات ننه:ترانه

 ....ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه نه:پريناز

 ...سرت بر خاك:ترانه

 ....گرفته هم تو چشم كردي غلط:گفت و شد پرينازجدي

 ...را ر ر ر ر عمر!من؟:ترانه

 بودم؟؟؟ داده وا اونجوري بودم من....ديديم هم تو عمرررررا و نمرديم:گفت كجي دهن با پريناز

 ...نيومد خوشم ازش اصال من: ترانه

 ...ميسوزي داري نذاشته محلت...ات عمه ارواح اره:پريناز

 ..سوختم اخ:گفت و پاشيد دستش به داغ روغن...بود دست يك با كردن درست نيمرو مشغول كه ترانه

 .خنديد بلند صداي با جوجو؟؟؟و سوخت كجات:پريناز

 ...ميگما بهت چيز يه...پري كوفت:گفت بود گرفته اش خنده كه ترانه

 ...اينه ات نگفته هيچي كه برم قربونت:پريناز

 بميري؟ بري نداري كار پري:ترانه

 ...نپرسيديم اسمشو راستي:گفت و خنديد او حرف به توجه پرينازبي

 ...باحاله فاميليش ولي...بپرسم رفت يادم....ميگي راست:ترانه

 باشه؟ چي اسمش ميكني فكر:پريناز
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 .خنديد بلند صداي با و....اسمش؟؟؟جعفر:ترانه

 ...پرسيدم جدي...كوفت:پريناز

 و پري...جون غضي....باشه غضنفر اسمش كن فكر... حسن...جواد... اكبر......  ندارم كه غيب علم.....ميدونم چه من:ترانه
 ...مياين بهمم چه...غضي

 ديدي؟ رو اينا سحر ي وچهك سر ي عمله:گفت خنده با پريناز

 نه؟ كردي نكردي؟تورش رحم اونم به:ترانه

 خيلي خداوكيلي ترانه....ديدمش رفتم پا توك يه فقط...نميكنم خيانت رفيقم به من....توه مال اون نه:گفت خنده با پريناز
 ....زد قهقهه بلند صداي با و... خوشگله

 ..رگ ر ر ر ر ر مر:ترانه

 چيه؟؟؟ اسمش خوشگلي ههم اين با بگو:پريناز

 ....غضنفر:ترانه

 حاال؟ هست كي...ها گرفته چشتو خيلي اينكه مثل غضنفر اقاي اين:پرسيد جدي پريناز

 ...ميكرد غرغر تلفن پاي پريناز ، خنديد خودش و... روياهام ي شاهزاده:ترانه

 چيه؟ اسمش حاال نگفتي:گفت بعد كمي و شد ساكت ترانه

 ....طالب:پريناز

 .خنديدند بلند صداي با دو هر سكوت كمي از بعد

 ...باي....اومد مامان ترانه:گفت سريع كه بگويد ديگري چيز خواست پريناز

 .شد نيمرويش خوردن مشغول محوي لبخند با و كرد خداحافظي هم ترانه

 نگاه رو به رو ي خانه به چشمي زير.شد هميشگي سنگين نگاههاي متوجه سزاوار از خداحافظي و شدن پياده از بعد سحر
 به عصبانيت و حرص و غيظ با هميشه برخالف و...ميكرد نگاهش خيره پنجره پشت از شان همسايه پسر حميدرضا.كرد

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  16 

 اش خنده او ي چهره ديدن از سحر.بود شده سرخ لبو مانند و بود كرده باد بادكنك مثل صورتش و بود دوخته چشم او
 .شد خانه وارد و گرفت

 .شد سوار قصدي معطلي كمي با نهترا بعد روز صبح

 از را ريلكسش نعنايي ادامس ي دوستانش،جعبه با عليك و سالم از بعد ترانه و داد را سالمش جواب حرص با سزاوار
 ...ادامس:گفت و گرفت سزاوار سمت به و اورد در كيفش جيب

 ...ندارم ميل...ممنون:سزاوار

 بود؟ چي وناسمت راستي:پرسيد و زد دخترا به چشمكي ترانه

 ...هستم سزاوار:سزاوار

 .بودند ساكت نفر چهار هر مدرسه به رسيدن موقع تا و...اهان:گفت اهسته و اورد كم ترانه

 .شد دور انها از سرعت با و گرفت را ماشين گاز شدن،سزاوار پياده از بعد

 ...ميكنه ناز ما ي واسه اينم حاال...كنا نيگا و چلغوز ي پسره:ترانه

 مريضي؟...ديدم و ات بودي؟سايه وايستاده راهرو تو الكي چرا تو صبح راستي...رو بيچاره دارين ارشچيك: سحر

 ....چيه دانشجوي راستي...نرسه كالسش به...بشه ديرش ميخواستم:گفت و زد لبخندي پيروزمندانه ترانه

 ...تو داري ساديسم قران به:شميم

 ....بده كامل بيوگرافي واست بياد...نميگه اسمشو يارو:سحر

 ....ميفهمم كه باالخره:گفت و داد باال را دماغش ترانه

 ميكني؟ خيانت داري ميدوني هيچ:گفت جدي سحر

 كي؟ به خيانت؟خيانت:پرسيد و كرد گرد را چشمهايش ترانه

 ...طالب:گفتند باهم نفر سه هر

 ...خواستگاريش رمب نميتونم كه من...جلو بياد بايد اون خوب:گفت و كرد نازك چشمي پشت ترانه
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 نمياد؟؟؟ بدت اينكه مثل نه:پريناز

 ...ميشه دورگه بچمونم باشه؟؟؟تازه خارجي شوهرش مياد بدش كي تازه...غنيمته همينم....پسر قحطي اين تو:ترانه

 با فرن هرچهار بعد و كردند نگاه هم به خيره خيره كمي...ميشن ناز خيلي هاتون بچه....افغاني و ايراني ي رگه دو:شميم
 .خنديدند افكارشان به بلند صداي

 :دوم فصل

 .داد تكيه پشتي به را سرش و كرد رها كاناپه روي را خودش.نبود بند پايش روي كه بود خسته انقدر

 .بود شده چيره وجودش تمام بر خستگي...بود بسته را چشمهايش

 ...سالم عليك:گفت و امد جلو فرزين

 ...ميميرم دارم سالم:سزاوار

 ...شام بيا بگير دوش يه برو پاشو...معلومه:نفرزي

 خونش ميزدي كارد و شمقدري...اومدي دير چقدر صبح:گفت باز فرزين و شد بلند جايش از سختي به سزاوار
 ....درنميومد

 ...هستن هايي فتنه چه نميدوني....ديگه انچوچكه تا 4 اون تقصير:سزاوار

 ...كن صبر حاال...ميگيرن شمارتو هم...ميدن شماره بهت هم گهدي روز دو:گفت و خنديد بلند صداي با فرزين

 ...مگه خلم....تا چهار اون دست بدم و ام شماره من...عمرا:سزاوار

 ...نيستن موشگل خوشگل...ديگه كن تور يكيشونو خوب....پايي و دست بي خيلي...پايي و دست بي:فرزين

 ...معمولين:سزاوار

 خوشگل؟؟؟ ميگي كي به شما...ااااااا:فتگ و داد باال را ابرويش فرزين

 ...بردار دست فرزين:گفت و شد خيره فرزين چشمهاي به سزاوار

 ...باشه داشته بايد هايي ويژگي چه تو نظر از خوشگل دختر...بدونم ميخوام نه:فرزين
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 ...مهمتره من براي چيز همه از پاكي و نجابت:سزاوار

 ...نجيب پسر.........بابا:فرزين

 كنم؟؟؟ جورش تو ي واسه ميخواي:گفت و زد لبخندي سزاوار

 ....بهتره بچسبم رو حنانه همون منم...ميكني ازشون تو كه تعريفايي اون با...دستت قربون...نه:فرزين

 .شد حمام وارد لبخندي با سزاوار و

 .نكند فكر چيزي به دكر سعي و بست را چشمهايش...سپرد اب به را اش خسته تن كردو گرم اب از پر را وان

 .بود جاري اشكهايش و بود پياز كردن خرد مشغول فرزين

 ...اشكتو نبينم:گفت و شد اشپزخانه وارد شهاب

 ...عليك:گفت و كرد فيني فين فرزين

 .داد تكان سري و برد فرو دهانش داخل و گذاشت نان الي پياز كمي و كرد جدا را نان از اي تكه شهاب

 ...شده استخون و پوست كه بچم واسه بميرم:گفت نانهپيرز لحني با فرزين

 .ريخت تابه داخل را پيازها و شد بلند جايش از و

 چه:پرسيد ميكرد درست فرنگي گوجه با بار اين را ديگري ي لقمه داشت كه همانطور و نشست صندلي روي شهاب
 خبرا؟

 ...امانه و امن جا همه:فرزين

 هنوز؟ نيومده امين:پرسيد باز شهاب

 خبر؟ چه شما:گفت خاصي لحن با شهاب به رو و... مياد صبح....كشيكه:فرزين

 خبر؟ چه چي:شهاب

 ايا؟ درازه گوشام من شهاب:فرزين
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 ...نگي بگي گوشات؟اي:شهاب

 ...درك به:فرزين

 ...خودش سي رفت هركي و نپسنديديم همو...ديد منو...ديدمش رفتم... نكن قهر بابا خوب:شهاب

 گفتي؟ بهش و اصلي جريان حاال...خوشگله خيلي ميگفت كه حنانه: فرزين

 ....پره مي يارو كه اينطوري...خوردم خر مغز مگه...  بابا نه...بود مدلي يه... نيومد خوشم اخالقش از:شهاب

 چي؟ حاال...خوب: فرزين

 ...ندارم دختر دوست من...خوردم گه ميگم ستاره به ميرم:شهاب

 ميذاره؟؟؟ قراري و قول همچين لجبازي و لج سر عاقل دما....عقليات بي اين با:فرزين

 جمعه؟؟؟ تا كو حاال:شهاب

 ....است جمعه بذاري هم رو چشم:فرزين

 ...چي كه خوب: گفت و انداخت باال اي شانه قيدي بي با شهاب

 ....ميزنم كيو جوش من...هيچي:فرزين

 .شد بلند حمام از فريادي صداي كه بگويد چيزي خواست شهاب

 حالت:پرسيد و زد در به ضربه چند و رفت حمام سمت به و....نسوزه.باشه پياز به حواست:گفت شهاب به رو زينفر
 خوبه؟افتادي؟

 ...خوبم...افتادم... اره...اره:گفت اهسته و باشد عادي لحنش كرد سعي سزاوار

 ......ميخوريم ما نيومدي.........حاضره شام ديگه ساعت نيم:فرزين

 ...باشه:سزاوار

 .رفت فرزين و
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 امد سراغش به هميشگي كابوس همان كي و برد خوابش كي كه نفهميد اصال.بود گرفته دستهايش ميان را سرش سزاوار
 ...نه...بود زده فرياد باز و

 ميخواست دلش...ميكشيد تير هايش شقيقه و بود گرفته بدي سردرد.شد تر خسته و بود بود،خسته شده دگرگون حالش
 ...ميشدند تمام لعنتي هاي كابوس اين كي...كند گريه بلند صداي با همانجا

 ...ببخشيد:گفت و شد اتومبيل سوار عجله با ترانه

 ....ميكنم خواهش:سزاوار

 اش صورتي استار ال بغل به كه پيكسلي سنجاق چرا نفهميد هم خودش...شد كفشش بند بستن مشغول و شد خم ترانه
 ...انداخت يلاتومب كف و كرد باز را بود زده

 ...داغ خبر يه ها گفتكبچه و كرد جا جابه شانه روي را اش كوله شميم

 ...شنيدن مشتاق و شدند خيره او به نفر سه

 ........اومده خواستگار بزرگم مامان واسه:شميم

 ها بچه يوا...كالس با و تيپ خوش خيلي پيرمرد يه:داد ادامه ذوق با شميم....شدند خيره شميم به مات نفر سه هر
 ما فاميلي كل...كوچيكتره من بزرگ مامان از سال دو...خارجن هاش بچه تا سه...بود مهندس... بود حال با چقدر نميدونيد
 ...كه شده خري تو خر يك واي....راضي هام عمه...عموهاممخالفن...نمياد در خونش بزنين كارد و بابام...هم به ريخته

 و گرفت اسمان به رو را دستهايش....ما و مياد خواستگار شميم بزرگ ننه ي واسه....بميريم بريم هاما بچه واي:ترانه
 ...درياب مارو خدايا:گفت

 ...ميگه چي بزرگت مادر حاال:سحر

 ....راضيه اون:گفت قهقهه با شميم

 حاال؟ شدن اشنا كجا:پريناز

 ...ديگه اورده مامانيم امم كوله اين...  هعمر حج بود رفته تابستون بزرگم مامان بودم گفته... حج كاروان تو:شميم

 ...شووووور دنبال بود رفته يا...ديگه كنه زيارت رو خدا حج، بود رفته بزرگت مامان:گفت و زد چشمكي ترانه
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 ....دربيار تنهايي اين از منو خدا:گفته... طواف رفته:پريناز

 ....كن جور برام خوب شوهر يه: گفت حرفش ي ادامه سحر

 ....كرده رواش حاجت هم خدا:...گفت خنده اب پريناز

 ....باشه زدنتون حرف مراقب:گفت حال اين با بود گرفته اش خنده شميم

 مرده؟ زنش بزرگت پاپا اين حاال:ترانه

 حرفايي يه وقتها بعضي باشه؟؟؟ترانه شده من پيري مامان عاشق و باشه داشته زن:گفت جدي لحن با بعد...اره:شميم
 ...ميزني

 ....درمياد تنهايي از بزرگت مامان بده مخالفن؟خوب اينا بابات چرا حاال:هتران

 سكته بود نزديك...شدن اشنا كجا فهميد بابام ها بچه واي.... حرفها جور اين از و داريم ابرو ما ميگه بابام:شميم
 ....نبود زيارت اين.... نيست قبول طواف اون.... نيست قبول حج اون ميزد داد همش....كنه

 ...بود بازي عشق:گفت و امد كالمش ميان ترانه

 شروع سرعت با و داد خالي جاي خنده با ترانه و كرد حمله ترانه سمت به و برداشت اش شانه روي از را اش كوله شميم
 .شد پريناز و سحر ي خنده باعث كه...دنبالش به هم شميم و...كرد دويدن به

 داره؟؟؟؟؟ كي مشكي نويس روان:كشيد فرياد ترانه

 ...شديم كر زهرمار:هديه

 كالس يه ميبريد و مياريد هلك و هلك خودتون با و دستگاه و دم همه اين.....همتون بميريد:گفت مانند ناله لحني با ترانه
 .........نداره مشكي نويس روان نفر يه نفره سي

 خبرته؟ دادي؟چه قورت بلندگو ترانه:پرسيد و كرد بلند كتابش روي از را سرش سحر

 ....برسونيا سحر... كلمه يه بگو...نخوندممممممممممممممم: گفت ناله همان با ترانه

 نداره؟؟؟ كسي هم مشكي خودكار بابا:زد داد باز و
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 ....بابا اي....هنوز اوله ماه اخه...و امتحان كنيم كنسل بابا:گفت و گرفت سمتش به را خودكار كيميا

 يم؟؟؟كن كنسلش بريم ها بچه اره:ترانه

 ...ميده دستمون كار پايين نبر اينو... روميز بنويسه تقلبشو بشينه اينجا بذار كيميا قربونت:سحر

 ...بيخيال....مياره در همونو پدر ببينه اينو...است تشنه اين خون به كشور خانم....ميگه راست:هديه

 .شد ميز روي نوشتن مشغول و اورد در شكلكي برايشان ترانه

 ...ترانه نميخوني چرا بنويسي؟؟؟ ميتوني رو صفحه چند:گفت سرزنش سحربا

 ...ميكشمت نرسوني...بنويسي ريز حالت به واي:گفت مينوشت كه همانطور ترانه

 .بود نوشتن مشغول همچنان ترانه و داد تكان سري سحر

 .ميرفت راه بقيه از تر تند و جلو جلو ترانه

 چشه؟ اين:پرسيد سحر از پريناز

 من از ميخواست و بود نوشته ميز رو هرچي...نشوندش جلو برد و كرد عوض جاشو سهيلي:گفت و كشيد اهي سحر
 ...منه تقصير انگار كرده قهر من با حاال...كشك شد... بنويسه

 االن؟؟؟ كردم قهر من:گفت عصبي لحني با و ايستاد ترانه

 نمياي؟ راه ما با ادم عين چرا پس:شميم

 سحر اغوش در را اش پشتي كوله حرص و خنده با و...دستشويي برم ميخوام:گفت و ردك جا جابه را اش كوله ترانه
 .كرد پرتاب

 .كرد جا به جا چشمش روي را عينكش غر غر با سحر و گرفت اش خنده پريناز

 شماها؟؟؟ كجايين پس... اباد امير هاي بچه:زد فرياد حرص با باقري اقاي

 ....ميايم االن:پريناز
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 جا سزاوار ماشين در را پيكسلش... افتاد صبح ياد كه بزند حرفي خواست و كرد خشك دستمال با را صورتش ترانه
 حركت ماشين سمت به اهسته و زد كنار چشمش روي از را موهايش نشست لبهايش روي مرموزي لبخند... بود گذاشته

 .كرد

 .امدند مي سرش پشت هم بقيه

 نكردين؟؟؟ پيدا پيكسل ماشين تو شما... ببخشيد:گفت سكوت كمي از بعد ترانه و داد پاسخ را سالمشان سزاوار

 هست؟ چي:پرسيد و كرد نگاهش متعجب:سزاوار

 ...داره روش هم عكس يه...ميمونه سينه سنجاق مثل كه كوچولو گرد چيز يه:گفت و داد ادامه لبخندي با ترانه

 عكسي؟ چه:پرسيد سزاوار

 …Play...پلي عكس: ترانه

 بزند زل سورن چشمان در صاف.... Play boy…... بگويد ميخواست چه....  گرفت دندان به را بشل... شد ساكت و
 Play boy ….... بگويد

 ...سفيد خرگوش...  يه... يه عكس:گفت و انداخت سزاوار به نگاهي

 ...اهان:گفت و زد پوزخندي سزاوار

 ... داشت خنده كجاش:گفت حرص با ترانه

 ديدني سفيد خرگوش يه اداي حين ترانه ي چهره... ميشد منفجر خنده شدت از داشت واقعا اما... جاش هيچ:سزاوار
 ...بود

 اينه؟:گفت و گذاشت ماشين داشبورد روي را پيكسل و كرد كتش جيب در دست

 ....ممنون:گفت لب زير و اهسته و شد خيره او به حرص با ترانه

 ...ميكنم خواهش:سزاوار
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 تلفنتون شماره لطفا... سزاوار اقاي:گفت است نشده ضايع اينقدر عمرش در ميكرد حس كه انهتر حال به توجه بي پريناز
 ...بديد و

 چي؟ براي:گفت و شد خيره او به اينه از سزاوار

 ...بديم خبر شما به چطوري... بيايم نتونيم ماها و بياد پيش مشكلي صبحا ممكنه:گفت و زد اي پيروزمندانه پوزخند پريناز

 ...باشه... اهان:گفت بود شده سالح خلع كه سزاوار

 .كردند يادداشت را سزاوار ي شماره بقيه و پريناز وكه بود ايستاده قرمز چراغ پشت

 خبر ما به قبلش... بيايد روز يه نتونستيد اگه.... ماها تلفن شماره اينم:گفت و گرفت سزاوار به رو كوچكي كاغذ شميم
 ...بديد

 ميفهميد اگر سمانه... بود گرفته اش خنده... افتاد فرزين حرف ياد... گرفت را كاغذ و داد فرو را دهانش اب سزاوار
 ...گذاشت داشتبورد داخل را كاغذ... ميكرد ته و سر را او..... دارند هم ديگر دختر چهار خودش جز به را اش شماره

 افكارش در... نبود كافي شدن ضايع تالفي رايب اما... بود زده او به خوبي ي ضربه پريناز... كشيد عميقي نفس ترانه
 ...سزاوار اقاي:گفت شميم كه ميچرخيد

 بله؟:سزاوار

 چيه؟؟؟ شما اسم: گفت و كشيد باال كمي را خودش بود نشسته وسط كه شميم

 مهمه؟ اينقدر:گفت و زد لبخندي سزاوار

 قاطي ماها بعد.... هستن راننده هم ديگه زاوارس اقاي يه شما جز به.... ميدونيد اخه.... ديگه بله... خوب..خوب:شميم
 ...ميكنيم

 ميگي؟ چيه پرتها و چرت اين:گفت گوشش زير سحر

 ...خوب:گفت سزاوار

 .دهد ادامه شميم تا بود منتظر و
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 ...نكنيم قاطي سزاوار اقاي يكي اون با كه بدونيم رو شما اسم ما بياد پيش مشكلي اگه خوب:گفت و كشيد اهي شميم

 اسمش حاال... ايشونم... هستم سزاوار من...نميكنيد قاطي ديگه بدونيد و سزاوار اقاي يكي اون اسم اگه خوب: سزاوار
 ...نميكنيد هم قاطي اينطوري... بزنيد صدا كوچيك نام به رو هست كه هرچي

 بد شدن ضايع چقدر ردميك دركش ترانه و بود شده خيره او به اخم با سحر و بود گرفته اش خنده پريناز... وارفت شميم
 .است

 .بود كمدي فيلم هر از تر ديدني انها ي كرده بق هاي چهره.... بود كرده پا به جشن دل در هم سزاوار

 ...بگه اسمشو ميميره:گفت اهسته پريناز

 ...خورد بهم حالم... اه....مذخرفيه ادم چقدر... اره البد:سحر

 ...ازش متنفرم:شميم

 ...شده چي:پرسيد چشم ي اشاره با و چرخيد انها سمت به ترانه

 ...ميگم بعدا:كرد اشاره هم پريناز

 خودته؟ مال ماشين:پرسيد هوا بي و انداخت خاموش ضبط به نگاهي و نشست عادي حالت به ترانه

 ...ميكرد استفاده جمع شخص دوم از وگرنه نداشت را گذاشتن احترام ارزش پسر اين

 بله؟؟؟:گفت متعجب سزاوار

 ندزديديش؟ طمئنيم:ترانه

 ...خودمه براي بله:گفت قبل از تر زده بهت سزاوار

 ...كني روشن راديوشو ميتوني پس:ترانه

 ...خرابه راديوش: گفت و داد تكان سري سزاوار

 ....كرد روشن را راديو و برد جلو را دستش و... جدي:گفت بود گرفته حرصش كه ترانه

 ...شد درست.. ..بود سبك دستم.... ا:گفت و زد لبخندي
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 .بود نديده او از تر رو پر دختر... ميكرد نگاه او به اخم و حرص با سزاوار

 اشكالي:گفت سزاوار به رو و....  بيار و من دي سي فردا پريناز:گفت ميكرد تنظيم را جوان راديو فركانس داشت كه ترانه
 بديم؟؟؟ گوش اهنگ ماشين تو نداره كه

 ...نزد حرفي...بود نوبر...رو همه ناي... بگويد چه ماند سزاوار

 ....ميمونه يادم حتما:گفت لبخند با پريناز

 دقيقه پنج و سه ساعت االن و ميشد شروع سه ساعت كالسش... كرد حركت دانشگاه سمت به دخترها شدن پياده از بعد
 .برسد هم ديگر ساعت يك تا ميدانست بعيد وحشتناك ترافيك اين با و بود

 زير راحتي همين به كه نبود استادي اقبالي چون ميزد را ترم امتحان قيد بايد ديگر ميكرد غيبت هم را جلسه اين اگر
 ...بزند حرفش

 رفت جلو ميليمتر يك و كشيد اهي... ميداد صفر يعني... ميدهم صفر غيبت جلسه سه از بعد ميگفت وقتي

 به را ارنجش.رفت جلو ميليمتر يك و كشيد اهي... دميدا صفر يعني... ميدهم صفر غيبت جلسه سه از بعد ميگفت وقتي
 جريان كه هايي زندگي و... ها ادم به... ها ماشين به... بود خيره رو به رو به... دستش كف به را سرش و داد تكيه پنجره
 ....الودگي و غبار و دود همه اين ميان در حتي... داشت

 :شيدك فرياد باز و....اينجا بياي داده اجازه بهت كي

 :زد نعره بار اين....نايست اونجا احمقها مثل-

 .بست دررا و زد پهلويش به را لگدي و... كن گم گورتو....خر كره تونيستم با مگه-

 اما بود اشك از پر چشمهايش...ميكشيد تير پهلويش.... بود شده خيره بسته در به لرزان و بود همانجا هنوز ولي
 ...بكند نميتوانست كاري اما... ميشد فهخ داشت بغض شدت از... نميباريد

... ميزد نفس نفس... داد تكيه ان به و رساند ديوار به را خودش... بود بريده را امانش پهلويش درد... ميخزيد زمين روي
 چشمم جلوي در همه ها تصوير و ميپيچيد سرش در صداها... بود امده بند نفسش.... بود انداخته چنگ گلويش در بغض
 تاثيري اما...  داد فشار هم روي محكم را پلكهايش... بست را چشمهايش....امدند مي در نمايش به فيلم يك مثل

 ...ميشنيد هم باز اما... گرفت را گوشهايش دستش دو هر با....ميديد هنوز....نداشت
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 ...ميديد... ميشنيد... ميديد

 در....ميسوخت چشمهايش... ميكشت را او داشت بغض... بود بريده را امانش خفگي حس... بود افتاده شماره به نفسش
 را صدايش كسي چه...برد مي پناه كسي چه به...امد نمي بر دستش از كاري... پيچيد مي يكنواختي زنگ طنين گوشهايش

 ...زد فرياد را خدا نام دل در... خدا جز... شنيد مي

__________________________________________________ 
____________________________________________ 

 

 ....اصال نياي ميخواستي... خير به اوقور:گفت گوشش زير اهسته فرزين

 ....بيرون ميان مدرسه از نفر اخرين كه جونوره تا چهار اون تقصير:گفت اخم با سزاوار

 بيان؟؟؟ زودتر كم يه بگي بهشون نميتوني كلمه يه خوب:فرزين

 .كرد سكوت و شد اقبالي چشم در چشم در كه بزند حرفي خواست سزاوار

 ....دارم كارت بمون:گفت سزاوار به رو اقبالي كالس پايان از بعد

 ...بگير تحويل بيا:گفت گوشش زير اهسته فرزين

 ...منتظرم خوب:گفت سزاوار به رو كالس شدن خالي از بعد

 استاد؟ چي منتظر:سزاوار

 نداري؟ اومدنات دير براي توضيحي هيچ بگي ميخواي يعني: اقبالي

 ....ميشه دير اينجا برسم تا... ميرم كار سر... استاد ببخشيد:گفت و انداخت پايين را سرش سزاوار

 بذارم؟؟؟ميخواي؟؟؟ فرق بقيه و تو بين نميخواي من از كه تو: اقبالي

 ...استاد نه:داد پاسخ شرميگين همچنان سزاوار

 روند دانشجوهام تمام اول روز از و... منه كار قانون جز اين... ميشم شرمندت من... كني غيبت ديگه ي جلسه يك:اقبالي
 بهت پس... درسي همين مديون... بشي چي هر اينده در.... بگم بهتر... توه تخصصي درس اين... ميدونن و من كاري
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 را جزواتش و دفترها كه همانطور و دچرخان ميز سمت به را سرش و... كالس سر نيا هم دير... نكن غيبت ميكنم توصيه
 نداري؟ مشكلي صبحا... دارم صبحم كالس يه من:گفت ميكذاشت كيفش داخل

 ساعتي؟ چه: پرسيد و شد خيره او به اميدوارانه سزاوار

 ...ده ساعت:اقبالي

 بيام؟؟؟ ميتونم.... استاد عاليه: گفت و زد لبهايش پهناي به لبخندي سزاوار

 اين...ميكنم كمكت منم... بپرسي ها بچه از ميتوني...نيست مشكل خيلي....جلوتره شما از لسهج يك درسشون:اقبالي
 فهميدي....تاخير بدون... ده ساعت اينده ي هفته از.... باشه نداشته تاثيري نبودت و بود كه... بذار عمومي يه و ساعت
 ....دقيقه يك حتي... تاخير بدون ؟؟؟....سزاوار

 ....ممنونم واقعا...ممنونم..... استاد... بله... بل:گفت بود افتاده پته تته به ذوق شدت از كه سزاوار

 ...گذشت مقابلش از خداحافظ گفتن با و زد لبخندي اقبالي

 تا چهار اون منت نيست الزم ديگه.... شد حاال.... ول اي:گفت و چرخيد خودش دور دور يك و زد بشكني سزاوار
 را سزاوار و شدند كالس وارد دختر دو كه ميزد بشكن و ميكرد صحبت خودش براي داشت رهمينطو....بكشم و انچوچك
 ...ميكردند نگاه خيره خيره و متعجب

 ...خداحافظ... سالم:گفت و انداخت پايين را سرش شرميگين... شد انها متوجه كه سزاوار

 ...خداحافظ... سالم:گفتند تعجب با همچنان هم دخترها

 خارج كالس از باز اي چهره و لبخند با و داد تكان سري سزاوار... خنديدند حالتشان اين به بلند صداي با نفر سه هر و
 .خورد سمانه ي سينه به سينه كه....شد

 .ميكرد نگاهش غيظ با سمانه

 طوره؟ چه حالشون من بانوي... به به:گفت و زد لبخندي سزاوار

 ...هتريب خيلي تو اينكه مثل:گفت و زد پوزخندي سمانه

 ...باشم بد ميتونم مگه ميبينم رو شما وقتي:سزاوار
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 ...گذشت كنارش از سرعت به و....ندارم رو ات حوصله اصال كه كنار برو راهم جلو از:سمانه

 ....ميپيچيد راهرو فضاي در كفشش ي پاشنه صداي و كرد تر تند را گامهايش سمانه....افتاد راه دنبالش به سزاوار

 ناراحتي؟ شده؟؟؟چرا چي سمانه:سزاوار

 مگه كن صبر لحظه يه:گفت سزاوار... بايستد سمانه....شد موجب كه كشيد را كيفش حرص با سزاوار...نزد حرفي سمانه
 دنبالتن؟؟؟

 ....دنبالمه عوضي ادم يه.... اره:گفت كرد نگاهش تمسخر با سمانه

 كنم؟؟؟ نفصش بزنم.... بده ادم اون كوش... جووونم يا:گفت بچگگانه لحني با و كرد نگاه را اطرافش مسخره به سزاوار

 سزاوار دست از را كيفش بند و.....نيا من دنبال هم ديگه... نيار در بازي مسخره:گفت بود شده قرمز حرص از كه سمانه
 .شد دور او از و... افتاد راه به قبل از تر تند و كرد ازاد

 ....جهنم به:كرد زمزمه لب زير سزاوار

 دستهايش چقدر ديد كه بزند زنگ او به موبايلش با خواست.... كند پيدايش نتوانست اما... گشت فرزين دنبال به چشم با
 ...بردارد را انها بود رفته ويادش بود كالس در هنوز كه افتاد كالسورش و كيف ياد... است خالي

 ...فيزيك سوال يك كردن حل مشغول...ندبود همانجا هنوز دختر دو ان...بازگشت كالس سمت به و شد سمانه بيخيال

 ....سالم...  ا: گفت انها از يكي

 ....ها خانم ماست از سالم:گفت و خنديد سزاوار

 داريد؟ كالس اينجا شما::پرسيد ديگري

 ...شده تموم... داشتم كالس:گفت ميكرد مرتب را جزواتش داشت كه همانطور سزاوار

 كي؟ با:اولي دختر

 ...اقبالي با:سزاوار

 ...گيره سخت خيلي... گذروندم باهاش ترم يه منم... گفتم بهت كه ميگه رو دادهه قروت عصا همون واي: دوم دختر
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 ...جديه كم يه فقط... مهربونه خيلي اتفاقا.... بابا نه:سزاوار

 ...است ديوانه ميگيريد؟؟؟مردك اندازه چقدر و كم يه شما كم؟؟؟ يه:دوم دختر

 ...نيست هم جوريا اون:سزاوار

 ...ميده درس خوب خيلي ميگن ولي:اول دختر

 ....ميده درس ناز خيلي خدايي.... مامان.... عالي:گفت و زد سوتي سزاوار

... ماسيد لبهايش روي خنده كه كند خداحافظي انها از خواست و زد لبخندي هم سزاوار و خنديدند لحنش به دخترها
 ...حرص و قهر و ها شماتت و ها سرزنش از بود طوفاني نگاهش و بود ايستاده كالس در جلوي سمانه

 ...بابا اي....كن صبر سمانه:گفت و دويد دنبالش به كشيد اهي سزاوار.. رفت و برگرداند رو او از اخم با

 با سمانه...دويد مي دنبالش به كه هم سزاوار و كرد تر تند را هايش قدم بود شده جمع چشمهايش در اشك كه سمانه
 ...دنبالش هم سزاوار و ميرفت پايين ها پله از شتاب

 ...نيست ميكني فكر تو كه اونطور خدا به... بدم توضيح برات بذار:سزاوار

 .رفت و... باش خوش برو... بدي توضيح برام خواد نمي ديگه... شد تموم:گفت سزاوار به رو و ايستاد اي لحظه سمانه

 .داد تكيه ها پله ي نرده به و شد منصرف كه برود دنبالش به خواست سزاوار

 .داد تكيه ها پله ي نرده به و شد منصرف كه برود دنبالش به خواست سزاوار

 كجايي؟؟؟... الو:گفت و داد تكان او صورت مقابل را دستش فرزين

 .شد مبيلش اتو سوار و گذشت فرزين كنار از حرفي هيچ بدون سزاوار

 ...ببينم اينجا بيا:گفت و زد صدا را فرزين بلند صداي با امين

 جون؟ امين شده چي:گفت و رفت اشپزخانه سمت به اهسته فرزين

 وضعشه؟ چه اين... كوفت و جون امين:گفت حرص با امين

 مگه؟؟؟ كردم چيكار من خوب: فرزين
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 يخچال؟؟؟اين تو بذاريش مردي مي:گفت و گذاشت فرزين دست در را بادمجان كشك ي زده كپك دستي پيش امين
 جونوري همه اون كن لطف هم االن.... بيرون ميريختي ادم عين دور بريزيش ميخواستي ظرفشوييه؟؟؟ سينك تو جاش

 مورچه عالمه يك و ميچرخيدند ظرف روي كه مگسي سه به نگاهي فرزين...كن جور و جمع رو شده جمع سينك زير كه
 ...كشيد اهي و انداخت ميرفتند سو ان و سو اين به و بود شده جمع ظرفشويي سينك زير درست اطراف ان كه

... نباشم خونه اين تو روز دو:داد ادامه زنان غر....پيچيد مي اشپزخانه در ترشيدگي و كپك بوي كرد باز را پنجره امين
 ....برميداره گند رو جا همه

 خبرتونه؟؟؟ چه:پرسيد خميازه ميان ودر امد بيرون خواب اتاق از الود خواب سزاوار

 ....ما سر رو شده خراب... نيست كشيك اقا امشب هيچي:فرزين

 رو اينجا بيا... كني جمع اين به حواستو نبايد تو... نيست ادم اين: گفت سزاوار به رو كه بود شده خيره او به اخم با امين
 ....جونور و جك پر شده ببين

 ...ميخورم دارم مرغ با پلو زرشك. ..ميديدم خواب داشتم كنه خفتون خدا.... اه:گفت و ماليد را چشمهايش سزاوار

 ...زهرمار واست ميشه مرغ با پلو زرشك داري عمر تا ببيني رو صحنه اين:گفت و زد پوزخندي امين

 ...رفت اشپزخانه سمت به كنجكاوانه سزاوار

 چيه؟؟؟ بوي اين.... گندي بوي چه اه: سزاوار

 كشك كه پيشه هفته يك مال... نيست روز دو روز يه لقمرا شق اين... ميكنيد زندگي خونه اين تو شما جوري چه:امين
 ....نيست ادميزاد مثل حساتونم اخه د نكردين؟؟؟ حس رو بو اين مدت اين تو واقعا... داشتيم بادمجون

 كه گندي بوي.... ميچرخيدند دورش كه خرمگس سه ان و بود سياه ظرف ان به نگاهش فقط نميشنيد چيزي سزاوار اما
 انجا هم ريز سوسك چند و مگس دو.... ميكرد جمع را ها مورچه داشت دستمال با فرزين.... بود يچيدهپ مشامش در
 تهوع... اش زده يخ دستهاي.... سرد عرق.... تعفن بوي... ميلرزيد پا تا سر... ميشد تر دور سرش در امين صداي... بود

 ...تميرف گيج سرش... بود شده پيچيده گلويش در سخت بغضي... داشت

 سياه ظرف ان به داشت هنوز.... نبود حواسش اما... ميكرد نگاه را او و بود ايستاده فرزين.... نشنيد اما... زد صدايش امين
 ...ميشد تر تار لحظه هر ديدش.... ميكرد نگاه زده كپك و
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 و امين... كشيد يرونب امين دست از را بازويش....رفت عقب قدم يك سزاوار... داد تكانش و گرفت را بازويش امين
 گلويش.... ميرفت گيج سرش... بود افتاده شماره به نفسش... ديگر قدم يك و.... ميكردند نگاهش متعجب فرزين

 و سياه ظرف ان از دست مگسها ان از يكي... ميشد خفه داشت.... بود شده خشك لبهايش... بود تلخ دهانش.... ميسوخت
 كر داشت..... بود بلند چقدر وزش وز صداي.... بود بزرگ چقدر.... امد مي او تسم به داشت حاال... كشيد الود كپك
 ان اما.بود معلوم نا اي نقطه به نگاهش.... ميشد تر نزديك او به لحظه هر...بزند پس را ان نداشت قدرت حتي... ميشد

 در وزش وز.... امد يم جلوتر... نميداشت بر سرش از دست مزاحم مگس.... بود ديدش ميدان در بزرگ خرمگس
 كمرش ي تيره و برپيشاني عرقي... بود سرد و منجمد دستهايش.... بود سنگين سنگ مثل سرش....پيچيد مي گوشش
 هجوم و ميديد تار قبل از بيشتر اشك ي پرده پشت از... ميشد نزديكتر او به لحظه هر مزاحم مگس ان...بود نشسته
 ....دويد دستشويي سمت به و كرد جمع پاهايش در را قدرتش ي همه...حاال....گلويش در چيزي

 ...بود ايستاده سرش پشت فرزين... كوبيد مي در به هراسان امين

 شور دهنش.... بود زير سرا چشمهايش از مهابا بي اشكها..... بياورد باال كه بود نخورده چيزي ظهر از.... ميزد عق فقط
 كاش... ميكرد نگاه اشكش درشت قطرات به... بود نشسته دستشويي كف... بود خراب حالش..... لرزيد مي... ميشد
 ...كند پاك ذهنش از را وقايع تمام ميشد

 .داد تكان سري سزاوار... دارين نگه سوپر يه جلوي ميشه: گفت و نشست اتومبيل در ترانه

 ...گذاشت بيست روي را ولوم....كرد تنظيم را صدايش... گذاشت ضبط داخل را مانكن ساسي جديد دي سي ترانه

 ترانه به نگاهي... بود متنفر مانكن ساسي از... ميگذاشت را ديروزي تتلوي همان اقل ال كاش... مرد مي داشت سزاوار
 و بود حفظ را اهنگ كل پريناز... كرد نگاه عقب به اينه از... ميداد تكان سر اهسته و بود اش چانه زير دستش كه انداخت

 كه هم سحر حتي... ميكرد همراهي... ميجويد ادامس كج كج فكش با كه همانطور هم شميم... ميكرد همراهي خواننده با
 نوبت ساسي از بعد كه خصوص به.. بميرد كه بود االن... ميداد تكان سر.... بود ترينشان محجوب و ترين ساكت

 هر... كرد خاموش را ضبط حرص با و برد راجلو دستش.... ميشد رواني داشت.... بگويد پرت و چرت كه بود عليشمس
 ...رفت سرم:گفت جانب به حق اي قيافه با سزاوار اي لحظه از بعد و شدند خيره خاموش ضبط به سزاوار به نه نفر چهار

 انها با را تكليفش بايد... داشت نگه را ماشين سزاوار... كند روشن را ضبط تا برد جلو را دستش او حرف به توجه بي ترانه
 تنهايي به كدام هر كه بچه دختر چهار.بودند كرده متشنج را اعصابش كافي ي اندازه به ماه دو اين در... ميكرد هيكسر

 .كنند ويران را ادم لشگر يك اعصاب ميتوانستند
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 حرفي بود كافي... داشت باهم را تهاجمي و تدافعي حالت كدامشان هر ي چهره... ميكردند نگاه او به متعجب دخترها
 ...كنند حمله او به جيغويشان جيغ لحن و خيره هاي نگاه ان با نفر چهار اين تا بزند

 چيه؟:گفت و كشيد عميقي نفس سزاوار

 داشتيد؟ نگه چرا:پرسيد عصبي و تند ميكرد را فكرش كه لحني همان با ترانه

 به لبخندي موزيانه و جانب به حق برد باال را ابروهايش از يكي نبود، كتاب حساب وقت حاال.... كشيد عميقي نفس سزاوار
 ...سوپر اونم:گفت و كرد اشاره سوپر به دستش با.... دارم نگه سوپر يه جلوي نخواستيد مگه خوب:گفت و اورد لب

 خرگوش ان اسم ميخواست كه وقتي از حتي.... بود تر ديدني لحظه هر از اش چهره... رفت وا و شد خالي ترانه باد انگار
 .بود كرده پر را ماشين فضاي كل اش بيني سوختگي بوي و بود زده بهت فقط بود نكرده اخم... بياورد زبان به را سفيد

 ...كنم شديد؟حركت منصرف:گفت اي فاتحانه لبخند با سزاوار

 ان نعمتي اقاي ماشين اگر.كرد برخورد خيابان كنار جدول به صدا با در كه محكم انقدر........ كرد باز را در حرص با ترانه
 ...بسوزاني دل برايش نداشت ارزش رواني پسر اين اما... ميشد ناراحت بود داشتني دوست و محترم مرد

 امده بيچاره در سر بر چه ببيند تا شد پياده ماشين از داشت، را ببخشيد يك انتظار حداقل... شد ناراحت سزاوار
 بدتر.... انداخت در پايين به نگاهي ترانه.... بود ايستاده رد كنار سزاوار... بازگشت چيپس و پفك بسته دو با ترانه...است

 فرو يك ي اضافه به سانتي ده خراش يك... بود شده خراشيده جوري بد در... ميكرد را فكرش كه بود چيزي ان از
 ...داد فرو را دهانش اب... گرفت باال را سرش... رفتگي

 ....بشود اينطور نميخواست

 ...ببخشيد:گفت مرتعشي صداي با اخر در و كرد من من كمي ترانه.... بود خيره وا به مستقيم هم سزاوار

 ....نداره ايرادي... ميكنم خواهش:  كشيد اهي سزاوار

 .نگفت چيزي انداخت پوك كله سه ان خودش قول به اغوش در را پفك و چيپس و ايرانسل شارژ حرص با ترانه

 ...سوال از بود پر ذهنش تمام
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 بابا خوبه.... ببرن و نحست دست و هيكل اون تو شور مرده.... سوخت واسش دلم.... بيچاره بكنم؟؟؟ طيغل چه حاال-
 سر.... كرد پارك جدول ي لبه با لب به لب اينقدر چي واسه اون... منه تقصير مگه خوب.... سنگينه دستت ميگه هميشه
 ....كنم چيكار حاال... خدا اي.... ببرنت تخته

 خيره رو به رو به جدي و خشك و روح بي و سرد هميشه مثل.... نبود چيز هيچ اش چهره در... شد خيره وا به چشمي زير
 ...بود شده

 بود؟ خودش براي ماشين اين... بود ساده دانشجوي يك فقط كه او.... ميكرد عذرخواهي بايد هم باز... ميزد حرفي بايد
 خسارت برابر دو بايد يعني.... نيست خودش براي ماشين يعني چه؟؟؟؟ ندميك كرايه ماشين كه باشد انهايي از اگر... نبود
 ...بدهد

 ...است ساده دانشجوي يك فقط كه او... واي اي

 .ميگفت چيزي بايد

 ...سزاوار اقاي:ترانه

 بله؟:گفت و كرد عوض را دنده سزاوار

... ميدم خسارتشو من:گفت سكوت كمي از پس الح اين با.... نه يا هست عصباني نفهميد ترانه....نبود.... بود عادي لحنش
 ...وقت اول صبح فردا

 ....نداره اشكالي... كردم عرض:گفت تر مهربان سزاوار

 ....شد بد خيلي... ببخشيد... اخه...  نه:ترانه

 ...سرتون فداي: گفت ترانه به رو.... ميگرفتند دلغشه ها بچه كه زد لبخندهايي ان از سزاوار

 ...باريد مي نتشيط اش چهره از

 و شد خيره رو روبه وبه داد باال را دماغش... ميشن پسرخاله ميدي رو بهشون بيا:گفت دل در و زد پوزخندي ترانه
 ...باشه كافي تومن صد كنم فكر:گفت

 كنين؟ كمك من به ميخواين شما: سزاوار
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 ....كنم جبران و كردم وارد بهتون كه خسارتي ميخوام:ترانه

 كنم؟ پارك خيابون ي گوشه لحظه يه مميتون:  سزاوار

 .داد تكان مثبت ي نشانه به سري و انداخت نگاهي ها عقبي به ترانه

 لبخند... بگيرند قرار نگاهش مسير در همه تا نشست طوري و داد تكيه در به داشت نگه را اتومبيل اينكه از بعد سزاوار
 ...كرديد وارد خسارت من به اينا از شتربي شما:گفت ماليمت با... بود فرصت بهترين االن.. زد ي

 ....هستيم درها كردن باز و بستن مراقب هميشه ما خسارتي؟ چه: پرسيد و گرفت خودش به تدافعي حالت باز ترانه

 ...ام دانشجو من.... نبود اون منظورم: گفت تر اهسته... بود گرفته اش خنده سزاوار

 ؟اي رشته چه: پرسيد حرفش ميان فوري پريناز

 ...معماري: سزاوار

 ارشد؟: شميم

 ...كارشناسي:گفت و خورد فرو را لبخندش سزاوار

 ...بودند رفته فرو فكر در عجيب شميم و پريناز و... بودند ساكت سحر و ترانه

 .گفت گرفته اش خنده.ميشد شروع عناوين همين با ها اشنايي... است شده روم چت وارد كه داشت را ادمي حس سزاوار

 ...بعدش خوب:گفت و امد حرف به مه سحر

 و شد درست روزش يه كه... دارم كالس صبحا هفته در روز سه... ام دانشجو من.... ميگفتم اينو داشتم.... اهان:سزاوار
 كالس به برسونتمون من و بشيد سوار همتون هفت تا... كنيد لطف اگه... ها دوشنبه و ها شنبه يعني... ديگه روز دو موند
 ....ميرسم دير يا.... ميخورم غيبت يا ماهه دو االن... ميرسم مصبح هشت

 ...روز دو فقط.... دنبالتون بيام زودتر من صبحا ممكنه اگه:گفت و دوخت انها سمت به را خواهشمندش نگاه

 ...نگفتين اسمتونو راستي: گفت و انداخت ها عقبي به نگاهي ترانه

 ...سزاوار:گفت و زد لبخندي... كنند قبول انها تا بدهد باج بايد حتما انگار
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 ...سزاوارِ  سورن:گفت دوباره سزاوار كه بكشد جيغ سرش خواست ترانه

... بود كرده ذوق شميم... بود ترانه لبهاي روي محوي لبخند.... كشيد خفيفي جيغ و... انداخت شميم روي را خودش پريناز
 ...زد ترانه به چشمكي هم سحر

 نميخوره؟؟؟ بر بهتون ، بگم چيزي يه من: گفت و وردخ فرو را لبخندش ترانه

 ...بفرماييد نه: سورن

 ميداد بهمون و كردن روشن ضبط ي اجازه... بود مهربون خيلي ما قبلي ي راننده... هستيد جدي و خشك خيلي شما:ترانه
 ...شما ولي... ديگه بود خوب خيلي خالصه و

 ...ميگفتن اي ديگه چيزاي باقري اقاي: سورن

 مربوطه؟ چه باقري اقاي به اصال... ممنوعه بخند بگو و گذاشتن دي سي... ميگن چي باقري اقاي:پريناز

 ميفهمن؟؟؟ كجا از اصال: ترانه

 هاي اهنگ تازه.... بودند مهربون و شوخ حال عين در محترم خيلي نعمتي اقاي.... كنيم رفتار دوستانه ميتونيم ما:شميم
 ...مميگرفتي ايشون از ما جديدو

 ....فقط... ندارم مشكلي اهنگ و باضبط من خوب:  سورن

 چي؟ فقط:ترانه

 ....متنفرم مانكن ساسي از: سورن

 ....ميزنه همفكري و اول حرف دوستانه ي رابطه در... كنيم همفكري ميتونيم: ترانه

 ...دارين دوست و هايي خواننده چه:شميم

 هستين؟؟؟ رپ اهل: سورن

 .گرفت را دهانش جلوي شميم... رپيم عااااشق ما:گفت و كشيد جيغي عادت طبق پريناز

 ....قبول.... شماها ي سليقه هفته يك من ي سليقه هفته يك: گفت و خنديد سورن
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 ...قبول:گفتند نفر چهار هر

 نميدونم؟ شماهارو اسم من... راستي... بريم خوب:گفت سورن

 .خنديد و... دهكردي:شميم اخر در.. كريمي: سحر به... اپارس:  كرد اشاره پريناز به... هستم يوسفي من:ترانه

 تالفي دارين.... دوستانه ي رابطه نشد كه اين.... اينجوريه... ا:گفت و دراورد را ادايش و كرد روشن را ماشين سورن
 ....ميكنين

 رفتارهايشان حاال... چيست اسمهايشان ميدانست سورن هرچندكه.... كردند معرفي را خودشان و خنديدند بقيه و ترانه
 .بود گرفته بهتري شكل

 .بودند شده صميمي زود چه

 وايسم؟؟؟ چند ساعت فردا من: گفت شدن پياده حين ترانه

 خوبه؟؟؟ نيم و شيش... ميشم سوار نفر اولين من:گفت سحر

 ...عاليه:سورن

 ...دقيقه پنج و سي و شيش منم:شميم

 ...ترانه نره يادت... شو سوار شيش به ربع يه فردا: گفت انهتر به رو... شيش به دقيقه بيست منم:پريناز

 ...است بسته هم مدرسه درهاي... زوده خيلي:زد غر ترانه

 ...است دوشنبه فردا... رفته كه روزشم يه... دوروزه فقط:گفت و دوخت او به را خواهشش پر دريايي نگاه سورن

 ...خداحافظ... شيش به ربع يه فردا تا:گفت و بست را در و دراورد شكلكي ترانه

 ...شد پنهان كوچه پيچ در و كرد خداحافظي گرمي بالبخند سورن

 .ميگشت سورن معناي دنبال به ذهنش لغات ي دايره در... بود ايستاده هنوز ترانه اما

 مثل... هميشه مثل ...بود گرفته نظر زير را او و بود ايستاده قدي تمام ي پنجره كنار... لبخند همان و نگاه همان هم باز
 ...ديگر وقتهاي ي همه
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 در ذهنش روز همان از... بودند امده محل اين به كه اولي روز از... ميكرد نگاه را او حميدرضا... نبود حواسش اصال سحر
 تا دبدان انكه بدون خودش... اش داشتني دوست حياي و شرم.... متانتش و رفتار اما... نبود زيبا خيلي... بود اوشده گير

 ايد مي وقت چه كه ميدانست حاال...شدي گرفتار بود گفته او به دوستش... چرا فهميد بعدها... ميكشد را كشيكش مدتها
 از گرم اما... نبودند صميمي خيلي...  برادرش با خودش و داشت عليك و سالم او مادر با مادرش.... ميرود وقت چه و

 .ميپرسيدند هم احوال

 .ميشناخت كه دختريبود بهترين سحر... خودش براي بود مردي حرس مادر پدرش نظر به

 .بپوشاند را چيز همه باز تا كرد رها را پرده و كشيد اهي

 هنوز مادرش و پدر و بود شده 9 ساعت... نداشت را خواندن درس ي حوصله.بود شده پهن كتابهايش دفتر روي ترانه
 .بودند نيامده

 .ميزد زنگ انموبايلش به گرنه و بود دور تلفن

... بود نوشته را سوال صورت... مينوشت دفتر در را فصل اخر هاي تمرين بايد... شد خيره فيزيكش كتاب به و كشيد اهي
 )...ميكرد كپي(ميزد كپ فردا هم حلش

 اتاق از و كشيد اسودگي سر از نفسي... شنيد در قفل در را كليد چرخش صداي باالخره... گذشت هم ديگر ساعت يك
 .امد يرونب

 ...سالم:ترانه

 خودش و... انداخت مبل روي و اورد در را اش مقنعه و مانتو و داد تكان سري... نبود بند پا ي رو خستگي از كه مادرش
 .رفت خواب اتاق به

 از بدتر سكوتي و رفت خواب اتاق به هم او نداد تكان هم را سرش ترانه جواب در حتي... بود تر خسته مادر از پدرش
 .گرفت فرا را خانه پيش لحظه ندچ

 .شد بيدار خواب از كه بود نشده شش هنوز ساعت

 رويش را پتو شميم.بود باز نيمه دهانش و بود ريخته صورتش روي موهايش... بود كرده جمع را پايش و دست شيدا
 ...خواب در فقط ولي... بود فسقلي و كوچك خواهر اين عاشق خواب در...كشيد
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 بيرون دستشويي از...  كشيد اتو را موهايش جلوي... خرچنگ صابون با صورتش شوي و شست و مسواك از بعد
 .كرد مرتب را وسايلش صدا و سر بي... بازگشت اتاقش به و كرد اب از پر را كتري.امد

 ...بود شده بيدار خواب از تازه مادرش

 ...كه نيمه و شيش تازه ساعت... شميم:پرسيد اهسته

 ...سالم:شميم

 ...شدي بيدار زود اينقدر چرا.... سالم عليك:درشما

 ...خداحافظ... رفتم من... همين بخاطر... شنبه و امروز... مياد زود سرويسمون راننده امروز:شميم

 ...پايين برو بعد ديديش اگه وايسا راهرو تو شميم:مادرش

 ...خداحافظ... باشه: شميم

 ...سالمت به:مادرش

 مانتويش استين يك...بود شده بسته باال و پايين مانتويش هاي دگمه... بود كج اش مقنعه... بود ديدني ترانه ي قيافه
 .گفت سالمي خميازه ميان در... بود نبسته هم را هايش كتوني بند...بود باز هم كيفش زيپ... بود باال ديگري و پايين

 ...سخته ميدونم... ببخشيد:گفت لبخند با سورن

 .رفت خواب به و داد تكيه شيشه به را سرش... شنيدن چون نزد حرفي ترانه

 به بود نزديك ترانه...  كرد باز هوا بي را جلو در پريناز... بود دقيقه پنج و هفت ساعت... داشت نگه مدرسه مقابل سورن
 ...مامان:زد داد... پريد زخواب ا...شود پرت بيرون

 ...ايم مدرسه جلوي االن ما... چل و خل:شميم

 هان؟:گفت يجگ ترانه

 ....اه... بجنب... ديگه...شو پياده:گفت و كشيد را دستش سحر

 .خداحافظ:گفت و شد پياده ماشين از... شد تر باز چشمهايش ترانه
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 .كرد خداحافظي خنده با سورن

 ...ديوونه دختر.. نذاشتي برامون ابرو:گفت حرص با سحر

 ...زمين تو رفتم....شدم اب كه يكي من:شميم

 مگه؟ نخوابيدي ديشب تو.... ترانه كنم سرت تو خاك: پريناز

 دستش پريناز... بخورد ديوار به سكندري بود نزديك و رفت پايش زير كفشش بند... ميكشيد زمين روي را كيفش ترانه
 ...را كيفش هم شميم و گرفت را

 گوارشي؟؟؟ يا داري تنفس مشكل: گفت بست مي درست را هايش دگمه كه همانطور و ايستاد مقابلش سحر

 ...جفتش:شميم

 كردي؟ كار چه حاليته: پريناز

 ...بود ها معتاد مثل لحنش... كردم كار چي:گفت زور به ترانه

 ....رسيديم كه اخرش تا كشيدي خرناس اولش از:پريناز

 ...همين:گفت زحمت به باز ترانه

 بودي؟ خورده چي شام ديشب... بود همين فقط كاش:شميم

 ي خميازه... انداخت اش شانه روي و گرفت شميم از را كيفش... بود ايستاده راست حاال... كرد تر باز را چشمهايش ترانه
 ...الويه: گفت و كشيد بااليي بلند

 ...ميومد كالباسم بو قاطيش... زدم حدس من اره:پريناز

 نرفتي؟ دستشويي صبح:سحر

 ....نشد وقت: گفت و رفت قوسي و كش ترانه

 كردي؟ طيغل چه ميدوني:شميم

 ...نه:ترانه
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 ...شميم ديگه بسه: سحر

 شده؟؟؟ چي:پرسيد كنجكاو ترانه

 ...بيخيال هيچي:سحر

 ...شده چي... بگو... نه:ترانه

 ....ميكنن شلوغش زيادي اينا... افتاده طبيعي اتفاق يه هيچي:سحر

 ميگي؟ و كشيدن خرناس:ترانه

 ...بود همون فقط كاش:پريناز

 ....چيه انجري:پرسيد مستاصل ترانه

 ...نيست حاليش چيزي كه خوابه وقتي ادم:گفت ترانه به ماليم و رفت اي غره چشم پريناز به سحر

 ...ميكرد نگاه خيره پريناز به هنوز ترانه

 نفر سه هر و... اش نامه يا مياد خودش يا... هپروت تو نرو... هوووي:گفت و داد تكان ترانه جلوي را دستش شميم
 .ميكرد نگاه انها به بهت با داشت هنوز ترانه اما... خنديدند و... ترحيمش اگهي يا:گفتند همزمان

 چته؟خوبي؟:سحر

 نه؟ يا كردم غلطي چه ميگين: ترانه

 ...بيخيال بابا:شميم

 ...باشه نشنيده شايد اصال:پريناز

 چيو؟:ترانه

 ...اومد ازبيرون كه هم بو.... نشنيدم خودم من.... اره:سحر

 ...بود باز هپنجر مگه: شميم
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 ....كردم باز پنجره من اره... اهان:گفت شميم و زد شميم به اي سقلمه پريناز

 .گرفت دندان به را لبش و... بودي نشسته وسط كه تو:گفت هوا بي سحر

 ...نكردين بيدارم چرا:گفت لرزاني صداي با....سفيد بعد و شد سرخ ترانه

 ....بودي خواب غرق تو... زد صدات اول بار سحر خدا به:شميم

 ....بود بار چند مگه:گفت مبهوت و مات همانطور

 زير زديم ما اخه... نشنيده هيچكدومشو مطمئنم من ولي... بار دو: گفت پريناز و كشيد را شميم موهاي پشت از سحر
 ...ترانه نشنيد.... سرفه

 .گرفت دستهايش ميان را سرش و نشست زمين روي همانجا ترانه

 مطمئنم... سرت فداي.... بيخيال بابا... عزيزم... ترانه:گفت و نشست زمين روي و رفت غره چشم نتكشا تك به سحر
 .....عزيزم ببينمت... خله ترانه.... نشنيده

 ...ميخنديد غش غش و وبود شده سرخ لبو مثل صورتش. گرفت باال را سرش سحر.... ميلرزيد هايش شانه همچنان ترانه

 ...خلي خيلي تو بابا:گفت متعجب شميم

 مدلي چه سورن ي قيافه.... دختر واي.... دادم دست از و اي صحنه چه صبح:گفت بود امده در اشكش خنده از كه ترانه
 بود؟

 ...سرت بر خاك:پريناز

 ...ميشي ناراحت كرديم فكر بگو رو ما... كه واقعا:سحر

 ....كه نبود قصد از.... نفهميدم. بودم خواب خوب چي؟ ي واسه ناراحتي:گفت و ميخنديد همچنان ترانه

 ...ميكشتيم خودمونو بوديم ما اگه:شميم

 و... ميشه عاشقم سورن.... اگين عطر ي زنده موسيقي... صبح گذشته خوش بهتون خيلي... بيخيال بابا.... چي ي واسه:ترانه
 ...خنده زير زد پقي باز
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 ...شده عاشق حاال تنميدونس اسمشو ديروز تا... ميكنه هم سورن سورن چه:پريناز

 ...دارد جا ما قلب در... اي هم سورن خوب ولي... ايه ديگه كس من عشق گلم نه:ترانه

 ...نيست كه قلب... پاركينگه:شميم

 ...قلبش تو ريخته بيخوده ادم و اشغال ات چيه؟هرچي پاركينگ... انباري:پريناز

 ...كرديد معرفي خودتون كه و طالب بابا اي:ترانه

 كردي؟ قبولش المتيس به:سحر

 ....ميكنم جبران باهات رفتگر يه با ايشاال نكنه درد دستت...ماهه خيلي سحر واي.... اره.... جووونم اي:ترانه

 ...كن جبران خودت ي واسه... گمشو:سحر

 ...ديدمش رفتم پيش روز چند:ترانه

 ...من بر داد اي.... شدي قدم پيش رفتي تو اخرشم:گفت و خنديد پريناز

 نه؟ يا بگم ميذاري:گفت و كرد نازك چشمي پشت انهتر

 ....بنال:شميم

 ...بود... برونزه صورتش... سحر بلند چه.... متر دو قد:ترانه

 ...كيو اي ميدونستيم خودمون كه رو اينا:شميم

 نگم؟ تيپشو خوب:ترانه

 ...بنفش پيراهن با اي پليسه جين يه.... بگم من بذار: پريناز

 ...بود قشنگ خيلي ديروزشم تيپ...نيست سليقه بد من طالب:گفت و رفت هغر چشم باز ترانه

 ...تو طالب بود پوشيده چي خوب:سحر
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 كردي شلوار يك با... سفيد زيرپوش يه:گفت رويايي لحني با و كرد قالب هم در سينه جلوي را دستشهايش ترانه
 و... بودند خيره هم به ساكت نفر چهار هر اي لحظه... .ميكرد) لگد( لقد گل داشت و باال بود داده هاشو پاچه.... مشكي
 .خنديدند بلند صداي با همه بعد كمي

 بري؟ نميخواي:امين

 ...ميشن تعطيل نيم و دو ساعت:سورن

 .كرد اي اشاره سورن به رو و انداخت بود پياز كردن خورد مشغول هميشه معمول طبق كه فرزين به نگاهي امين

 راه اشكي چه: گفت فرزين به رو و رفت سورن به اي غره چشم كالفه امين و داد تكان يدننفهم معناي به سري سورن
 انداختي؟

 ...تنده خيلي پيازاش:گفت و كشيد باال را دماغش فرزين

 زير از نتونست كرد كاري هر شهاب... خودشه تو االن تا ديروز از:گفت گوشش زير اهسته و رفت سورن سمت به امين
 ...بكشه حرف زبونش

 ...شده بد مادرش حال دوباره البد:گفت و كرد نگاه امين به سورن

 ...برم بياد ديگه من خوب:گفت و شد خيره ديواري ساعت به سپس و انداخت باال اي شانه امين

 نميموني؟ ناهار:پرسيد اي گرفته صدايي با فرزين

 ؟گرفته صدات پياز از: گفت فرزين به رو و كرد سورن به اي اشاره امين

 .شد كارش مشغول حرفش به توجه بي و انداخت پايين را سرش فرزين

 .كرد ترك بيمارستان مقصد رابه خانه سپس كرد خداحافظي فرزين و سورن از بعد كمي و رفت خواب اتاق به امين

 رزيدهو اندام... مشكي وابروي چشم و سبزه صورتي با پسري... بود اش چهره به نگاهش... نشست فرزين مقابل سورن
 ...هيكلي عجب:بود گفته دل در بود ديده را او بار اولين براي وقتي حتي... داشت اي

 .كشيد پر روزها همان به ذهنش
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 .داشت نگه پاركينگ مقابل ميكرد حمل را وسايلش كه بزرگي كاميون... بود كرده مكان نقل خانه اين به تازه

 ...بشه تموم ظهر تا بجنبونين دست زود:گفت جوان پسر دو به ه اشار با... بود هم كارگر سر راننده

 .بود حااليش از تر الغر روزها ان... امد نمي بر گاز و يخچال كردن بلند پس از اما امد كمكشان به هم سورن

 همراه به مشكي جذب شرت تي يك كه خودش سال و سن هم پسري... ديد كارگر دو همان جمع در بار اولين را فرزين
 دوازده فرش تخته يك تنه يك و.... بود بسته كمرش به اي قهوه كلفت كمربند... بود پوشيده ابي ي رفته ور و رنگ جين
 .بود كرده بلند را متري

 تنهايي به را گاز اجاق چطور ديد وقتي... ديگر پسر ان از قويتر حتي... است قوي قدر چه او كه بود اين حول ذهنش تمام
 خيره برد مي خانه داخل به را وسايل كرده اخم و جدي كه او به مبهوت و مات... وردخ زمين به فكش گذاشت كمرش بر
 شكم مرد ان كاميون ي ازراننده...  ميكرد دود سيگار و بود ايستاده راننده كنار... نميكرد كار اصال ديگر پسر ان... بود

 لباس ماشين و گاز اجاق مثل سنگيني وسايل هب برسد چه بيايد بر كردن بلند اب ليوان يك پس از كه بود بعيد هم گنده
 ...شويي

 ياميز... كوبلن ي ها تابلو اين يا... ميكرد چه فرش دو ان با... انداخت برهم و هم در ي اثاثيه به نگاهي... شد خانه وارد
 سرش و ايستاده هاشپزخان در جوان پسر.... گذشت ميانشان از كالفه... نداشت تلويزيون هنوز كه صورتي در... تلويزيون

 .بود داده تكيه ديوار به را

 خوبه؟ حالت:بود پرسيده او از سورن

 ...بديد من به اب ليوان يه ممكنه:جوان پسر

 ...البته:سورن

 گازش اما... بود مي چاي كردن دم فكر به بايد... اورد بيرون ان از ليوان يك... رفت بود اُپن روي كه اي جعبه سمت وبه
 ....بودند هنكرد وصل كه را

 هيچ كه زد بيرون شير از رنگي اي قهوه مايع... ناهنجار صداي چند با... كرد باز كه را اب... رفت ظرفشويي سمت به
 ...نداشت اب به شباهتي

 ...كه بينيد مي:بود گفته و بود شده خيره او به مستاصل سورن
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 كدوم اكبر: شد بلند راننده مرد صداي لحظ مانه و... نيست مهم:گفت و بود پاشيده رويش به لبخندي هم جوان مرد
 ...شد ظهر بجنب... تو موندي گوري

 .رفت بيرون اشپزخانه از سرعت با بود شده خطاب اكبر كه پسري و

 .رفت حياط به و امد بيرون اشپزخانه از هم او... نيامد خوشش گنده شكم مردك ان لحن از اصال سورن

 بي اش پيوسته ابروهاي كه جوان پسر... شد خيره ظاهرشان به.بودند صحبت ولمشغ ديگر جوان پسر و راننده هنوز
 ... باشد ميانشان فرزندي و پدر مثل اي رابطه كه زد حدس نبود راننده ابروهاي به شباهت

 بدي؟ ما به نميخواي چايي يه:پرسيد راننده

 .كرد سكوت... ريختيد عرق... ميكنيد كار خيلي اينكه نه:گفت دل در سورن

 ....اما تو با.... عمو... ي هووو:راننده

 ...نيست وصل گازم: داد پاسخ غيظ با سورن

 ...نون حيف... ديگه بجنب... د: كشيد فرياد اكبر سر بلندي باصداي برگرداند رو او از حرص با هم راننده

 .گذاشت اُپن روي اكبر را جعبه اخرين... بود گذشته ظهر از ساعت يك

 ...نباشي خسته:تگف لبخند با سورن

 ...باشيد سالمت:گفت و زد لبخندي هم اكبر

 ....بريم كه بكن رو ما كتاب حساب اين جوون خوب:راننده

 بدم؟ بايد چقدر:پرسيد و رفت او سمت به سورن

 هشتاد كه اش مزنه:گفت بازاري كوچه لحن با ميخاراند را دارش ريش ته ي چانه كه همانطور و زد مرموزي لبخند راننده
 ...ببيني خيرشو بده پنج و هفتاد... شوما ولي... تومنه

 امده؟؟؟ كوه پشت از او.... بود كرده فكري چه خودش با مرد... شد تا ده سورن چشمان

 .داد راننده دست به توماني هزار پنجاه تراول يك و كرد جيبش در دست سكوت در سورن
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 پرداخته او رابه مبلغ چانه و چك بي كه افتاده ناداني ادم چه گير بود كرده فكر و بود خوشحال ابتدا در كه راننده
 و رفت هم در اخمهايش... كرد لمس را پول چك همان فقط وقتي...  نگفته باالتر را قيمت چرا اينكه از ناراحت...است

 بقيش؟؟؟:پرسيد

 داره؟ هم بقيه مگه: سورن

 ....تومن پنج و هفتاد شده ما چيه؟حساب يعني:  راننده

 كردنه؟؟؟ خالي بار ساعت چهار حساب؟منظورتون: نسور

 ....بود همين اول از قرارمون... مياري در بازي داري عمو ببين: راننده

 ...نميكني ضرر گفتي... ميگيري چقدر كه پرسيدم شما از من... گذاشتم قراري شما با من مگه:سورن

 دلت كه كي هر از برو ميخواي.... اينه رنجش... ِنگفتم زياد شوما جون به... ميگم هم حاال:گفت و امد كالمش ميان راننده
 ...كردم حساب خوب باهات خيلي تازه....  بپرس خواست

 ...شرمنده.... بپردازم نميتونم اين از بيشتر من: داد پاسخ خونسردي همان با سورن

 ...تيگرف كارگر... كردي كرايه كاميون... اومدي نداشتي پول كردي غلط:زد داد راننده

 ...نميگم بهتون چيزي سفيدتون موي احترام به:داد پاسخ خونسردي با سورن

 ....جوجه... بزني حرف من به بخواي ميكني غلط تو: زد داد راننده

 نداده انجام كاري كه مردك اين... خنديد دل در بعد...  پيشونيتون روي عرق بخاطر اونم زياده سرتون از همينم: سورن
 .بود

 كه هم رقمي و است زياد گفته كه رقمي ميدانست.... بود حرفها اين از تر گرد دندان... بود شده سرخ حرص از راننده
 ...ميكني هاپولي پولشو كه بكش خجالت جماعت كارگر عرق از: گفت حال اين با... زياد شده پرداخت

 ....جماعت راننده نه.. جماعت كارگر:گفت و زد لبخندي سورن

 ...ميشد تر سرخ لحظه هر راننده
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 .بود شده خيره او به لب بر تبسمي با.... افتاد اكبر به نگاهش سورن

 ...كرد شان بدرقه در دم تا اكبر احترام به سورن... شدند خارج خانه از اكبر و جوان پسر همراه به راننده

 ...بخت بد كنس: شنيد را راننده ي صدا.... بست را حياط در

 مناظره به و ايستاد پنجره پشت چرا... نميداست هم خودش اما.... شد خانه وارد و... ميگه يك به كي:زد پوزخندي سورن
 .بشنود را صدايشان كه كرد باز كمي را پنجره حتي.... شد خيره راننده و او ي

 براك به رو.اورد بيرون كهنه اسكناس چند پولش كيف از و گذاشت جيبش در را پول چك... كرد جيبش در دست راننده
 ...تو سهم اينم بيا:گفت

 كريم؟ اقا تومن هشت فقط:گفت كه شنيد را اكبر صداي

 چقدر؟ پس:پرسيد و كرد اخم...  زد صدايش كريم ، اكبر كه راننده

 ....كمه خيلي اين... اين... اين... بخرم دارو براش بايد... مريضه مادرم... من... من: گفت پته تته با اكبر

 از ساعت چهار جغله... بود گندي ادم چه كه بيني مي بسه؟... ديگه تومن دو اينم بيا:گفت و دكشي عميقي نفس راننده
 ...سالمت به برو... اين شد اخرش و كشيد كار هممون

 اكبر به نگاهش ولي. راشنيد رفتن و دادن گاز و كاميون استارت صداي و... زياد عزت....منتظرتم انبار تو صبح شيش فردا
 .داشت امد و رفت موهايش الي البه در ارامي باد و و بود ايستاده وچهك وسط كه بود

 و دويد سمتش به سورن....شد نزديك كوچه سر به خسته هايي گام با اكبر....شد خراج خانه از سرعت به سورن
 ....وايستا:گفت

 شده؟ طوري:پرسيد متعجب اكبر

 بخوريم؟ هم با ناهارو... نخوردم ناهار من:سورن

 ...شد متعجب بيشتر دعوت اين از اكبر

 ...چاپيد ازت رو همه... بود كالش خيلي:گفت سورن
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 ....همينطوره هميشه:گفت و كشيد اهي اكبر

 .ميكرد زندگي تنها بود سالها.... ميگفت دروغ ولي... نميده مزه بهم تنهايي ناهار من:سورن

 ...هست رستوران يه ها ينزديك اين:گفت و گرفت را دستش نگفت،سورن چيزي زد لبخندي اكبر

 .بودند كرده حركت رستوران سمت هم با و

 :بود پرسيده اكبر از و

 كجايي؟ اهل-

 ...بوشهر-

 سالته؟ چند-

 ...سه و بيست-

 ...بزرگتري سال سه من از:گفت و زد لبخندي سورن

 :رسيدپ سورن باز بعد كمي...باشم بزرگتر بيشتر ميكردم فكر:بود داده پاسخ لبخندي با هم اكبر

 هستي؟ راضي كارت از-

 .داد تكان منفي ي نشانه به را سرش... سكوت لختي از بعد

 تهران؟ اومدي چرا اصال-

 ...مريضه مادرم... كار سر اومدم-

 پدرت؟-

 ...شد فوت بودم بچه وقتي-

 برادري؟ و خواهر تا چند-
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.... انداخت روز اين به خودشو اون جهاز كردن جور ي واسه مادرمم... رفت... كرد ازدواج اون البته... خواهرم و منم-
 ....افتاد پا از كه كرد كار اونقدر

 داري؟ و جايي يا كسي تهران تو-

 ...نه-

 ميكني؟ زندگي كجا پس-

 ... خونه مسافر-

 كجاست؟-

 بلدي؟... خيابون-

 ميز روي را غذاهايشان هلحظ همان و... نه:گفت و كشيد اهي... بود كرده تجربه را خوابيدن انجا خودش... بود بلد
 .گذاشتند

 ميز روي را غذاهايشان لحظه همان و... نه:گفت و كشيد اهي... بود كرده تجربه را خوابيدن انجا خودش... بود بلد
 .گذاشتند

 ...ناهار از بعد.نگفت چيزي هم اكبر...نپرسيد چيزي خوردن غذا حين در سورن

 ..بودم وردهنخ هيچي حاال تا ديشب از.... اخيش:گفت سورن

 ...جان نوش:گفت و زد لبخندي اكبر

 خوندي؟ درس:پرسيد من من كمي با سورن

 ...رياضيم ديپلم:گفت و كرد نگاهش اكبر

 ندادي؟ ادامه چرا... منم:سورن

 ...داره خرج دانشگاه: اكبر

 ...ديگه شغل يه دنبال نميري چرا: سورن
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 هست؟ ديپلمه يه براي كار ميكني فكر: اكبر

 خورده سنگ به تيرش و... بود رفته زيادي هاي شغل دنبال خودش... نبود ميگفت راست... ميكرد فكر خودش با سورن
 .بود

 ...برم بايد من:گفت و انداخت رستوران ديواري ساعت به نگاهي اكبر

 ...چطور نميدانست اما كند كمكش ميخواست دلش... زد لبخندي سورن

 .گذاشت ميز روي را كاغذي خدمتي پيش

 فكر...ميكرد نگاهش سورن... شد دور سورن از و... كرد جيبش در دست اكبر... بود شده زياد چقدر غذا پرس دو يمتق
 از صبح كه را پولي تمام.... بود رفته صندوق سمت به.. نميشد باورش... برود ديگري جاي يا دستشويي به ميخواهد ميكرد
 او ميخواست سورن... شد غذايشان خرج... بود گذاشته رويش كه گريدي تومان هزار چهار ي اضافه به بود گرفته كريم

 ...نداشت را يكي اين توقع... بود كرده حساب او اما... كند مهمان را

 ...برم بايد ديگه من خوب:گفت و امد سمتش به اكبر

 ...مني مهمون تو: گفت و گذاشت جلويش را پول و كرد نگاهش سورن

 ميكنه؟ جيبش تو دست بزرگتر جلوي كوچيكتر حاال تا كي از:گفت و كرد اخمي اكبر

 ...من پيش بيا شب:گفت و زد لبخندي سورن

 ...مسافرخونه اون تو برنگرد ديگه... ميكنيم زندگي هم با بعد به اين از: گفت سورن... كرد نگاهش اكبر

 و... منتظرتم: گفت مكثي از پس... ندارم و كسي... ميكنم زندگي تنها من: گفت دوباره سورن... بود مانده واج و هاج اكبر
 او با و اورد راجلو دستش كمي مدت از بعد... بود خيره او ابي چشمهاي در هنوز اكبر... كرد دراز اكبر سمت به را دستش
 .داد دست مردانه

 اما.... نيامد مه بعدش شب چند... بود گذاشته روشن را چراغها و بود مانده بيدار صبح تا سورن... نيامد اكبر شب ان
 از سورن... امد در صدا به خانه زنگ هفته يك از بعد... ميماند منتظرش و ميگذاشت روشن را چراغها دليل بي... سورن
 ...بود داشته نگه در جلوي زمستاني سرد هواي در را او دقيقه بيست حدود مدتي تا كه شد خوشحال انقدر اكبر ديدن

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  52 

 ...باشد اكبر ي عهده بر خانه كارهاي تمام ازايش در نميخواست اجاره او از سورن. ...شد شروع بودن باهم روزهاي و

 او از چيز هيچ... بود ديگري چيز سورن رفتار اما... است دين زير ميكرد حس هرچند... بود پذيرفته هم اكبر
 باز خانه به شبها و بود خانه از خارج اوقات بيشتر سورن... نميداد اكبر سوالهاي جواب در هم حرفي هيچ... نميدانست
 ماه يك از بعد... بود شده مكانيك شاگرد... بود تر راضي يكي اين حقوق از و بود رفته ديگري سركار هم اكبر... ميگشت
 او همپاي هم او و گذاشت اثر اكبر در هيجانش و شور و تصميم همين و بدهد كنكور و بخواند درس گرفت تصميم سورن
 .شد مشغول

 ...ببر لذت داري دوست كه اونجور زندگيت از... بود اموخته او از بزرگ چيز يك بود شده اشنا سورن با كه مدتي متما در

 به و داد تغيير را اسمش سورن كمك با... بود متنفر اسمش از هميشه... نبود قوي ان يادگيري در هرگز اكبر كه چيزي
 در رشته يك در دو هر كه اين ديگري و بود همين زندگيش كار نتري مثبت شايد... شد مبدل فرزين به سورن پيشنهاد
 .بود كرده رو هردويشان به خوب روزهاي... شدند پذيرفته سراسري دانشگاه

 چرا ساله بيست پسر يك نفهميد هم وفرزين نميداد پاسخ سكوت جز چيزي فرزين سوالهاي جواب در سورن چند هر
 سوال هزاران و كند خريداري شهر مركز در خوابه دو و بزرگ نسبتا ي خانه يك توانسته چطور و ميكند زندگي تنها

 ....داشت خود حمايت تحت را او سورن ميدانست را چيز يك فقط... ميزد پرسه ذهنش در كه ديگر

 .ميكرد رو و زير را.... خاطرات تمام لبخند با سورن

 ميخندي؟ الكي خوبه؟چرا حالت:گفت متعجب فرزين

 .كرد پيدا سوق سمت ان به ذهنش چطور و چيست جريان كرد فراموش اي لحظه براي... امد خودش به سورن

 .بود ناراحت فرزين... امد يادش بعد اي لحظه

 شده؟ طوري فرزين:پرسيد و كرد اي سرفه

 چطور؟. نه:گفت و زد لبخندي فرزين

 مطمئني؟:سورن

 مهمي چيز:گفت اهسته... ميشد سالح خلع ميشهه زيركش ابي چشمهاي مقابل در انداخت سورن به نگاهي فرزين
 ...نيست
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 چيه؟ چيز اون خوب... نيست مهم.... هست چيزي پس.... هوووم:سورن

 .كشيد اهي... ميزد هم را پيازش كه همانطور... هيچي: گفت و شد بلند مقابلش از فرزين

 شدم؟ غريبه: سورن

 .....حرفيه چه اين: گفت و برگرداند او سمت به را سرش سرعت به فرزين

 ...ميگفتي. .. نبودم اگه: گفت بلندي صداي با اما... شد خارج اشپزخانه از و شد بلند جايش از سورن

 ....ميكرد قهر ها بچه مثل.... كرد نگاهش فرزين

 ...رفت سورن سمت به و كرد خاموش را پياز ي تابه زير

 ...ميخواند مجله مثال و بود كشيده دراز تخت روي سورن

 برنداشتي؟ بازيات بچه اين از دست هنوز تو: گفت و نشست كنارش زينفر

 خوبه؟ خانم حاج شده؟حال چي:گفت و كرد نگاهش سورن

 ...خوبه:گفت و زد لبخندي فرزين

 چي؟ پس:سورن

 ...شديا پيچ سه:فرزين

 ...مرگته چه بفهمم بزن حرف ادم عين خوب:سورن

 ...همين... درگيره هنمذ فقط... نيفتاده خاصي اتفاق خدا به: فرزين

 چي؟ درگير:سورن

 ...هيچي: فرزين

 ...سورن جون به بگو:سورن

 ...نميخورم الكي قسم من:گفت و كرد اخم فرزين
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 ...هست چيزي يه پس:سورن

 ....كرد ازدواج حنانه:گفت اهسته.... شد خيره ميزد ورق را مجله حرص با كه سورن به و كشيد اهي فرزين

 همان از... داشت دوست را حنانه چقدر ميدانست... ميكرد نگاهش مات...كردند خالي سورن روي يخ اب پارچ يك انگار
 چرا؟ پس.... امد مي راضي نظر به كه حنانه... واحد انتخاب روزهاي همان از... دانشگاه اول روز

 ...بود شده خيره معلوم نا اي نقطه به فرزين... نشست تخت روي و داد فرو را دهانش اب سورن

 واقعا؟:گفت و گذاشت فرزين ي شانه روي را دستش سورن

 .داد تكان سري فرزين

 چرا؟:سورن

 ...رفت اونم... نرفتم من: فرزين

 چي؟ يعني:سورن

 ...خواستگاريش برم زودتر بايد.... ميخوامش اگر: بود گفته.... داره خواستگار بود گفته بهم:فرزين

 نرفتي؟ چرا خوب:سورن

 عقدش پول؟سرمايه؟خونه؟كار؟ كدوم با نشدم؟ كار به دست و داشتم موقعيتشو:گفت و شد بلند يشجا از كالفه فرزين
 ...نشينه اجاره هنوز مادرم مياوردمش؟ كجا ميكردم

 ...صبركنه ميگفتي بهش:گفت و كرد نگاهش سورن

 ...گفتم:گفت و كرد فوت كالفگي با را نفسش فرزين

 ....ميكرد صبر داشت دوست اگه:سورن

 .....اره: ينفرز

 ...فكرنكن بهش:سورن

 ...ميشد كاش: گفت ناله با و كشيد اهي فرزين
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 .بود خيره رو به رو به و بود داده تكيه ديوار به فرزين... نميزد حرفي... ايستاد كنارش هم سورن

 ...نشست زمين روي همانجا فرزين بعد اي لحظه.... همينطور هم سورن

 خوبي؟:گفت و كرد نگاهش سورن

 ...نه:گفت بود شده رگه دو بغض از كه صدايي با زينفر

 .كشيد اه باز... گذاشت ان روي را اش چانه و كشيد اغوش در را زانوهايش فرزين... نزد حرفي سورن

 ...نميگيره طالق... تو هاي كشيدن اه با:گفت حرص با سورن

 .نگفت چيزي و كرد نگاهش فرزين

 ...راحتي همين به... نميكني فكرم بهش يگهد وقت اون... باش نداشته دوستش: سورن

 ...نيست تو ي سمانه من ي حنانه:فرزين

 ...گهن يه همشون:گفت و زد پوزخندي سورن

 ...سوررررن:گفت بار شماتت لحني با فرزين

 هوم؟:سورن

 ...نگفت وچيزي رفت او به اي غره چشم و كشيد عميقي نفس فرزين

 چي؟ كه گرفتي بغل غم يزانو.... كن جمع خودتو پاشو:گفت سورن

 .كشيد اه هم باز و... داشتم كار يه اگه: فرزين

 ...كار دنبال ميرفتي داشتي عرضه:سورن

 همونا؟؟؟چرا سراغ برم ميشمم مهندس دارم كه حاال... كردم شروع شوري زمين و كارگري و حمالي از نرفتم؟؟؟:فرزين
 خوندم؟؟؟ درس ديگه

 كنم؟ چيكار من ميگي: سورن
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 ...هيچي:گفت و گرفت دستهايش ميان را سرش فرزين

 .ميكرد تالش بيشتر بايد شايد... بود فكر در هم فرزين...  نزد حرفي سورن

 !سورن؟:گفت فرزين

 ...هاااان:سورن

 كني؟ ازدواج نميخواي تو:فرزين

 ....ميده زن من به كي:گفت و خنديد سورن

 داري؟ كم چي مگه:گفت و كرد نگاهش فرزين

 ...عقل جو يه:گفت و خنديد تري بلند يصدا با سورن

 سورن؟: گفت سورن به رو بعد كمي...گرفت اش خنده هم فرزين

 هاان؟:گفت بود اش چهره در خنده اثار هنوز كه سورن

 ...هيچي: فرزين

 ...بگي ميخواستي چي: سورن

 كجان؟ مادرت و پدر بگي... بگي نميخواي هنوزم... هنوزم:گفت پته تته با فرزين

 پاشو:افزود مانند ناله لحني با سپس..........شدن فوت: گفت اتاق از شدن خارج حين و شد بلند جايش از.نزد حرفي سورن
 .شد خارج اتاق از و....گشنمه من... كن اماده ناهارو بيا

 فرزين و بود كتابش در سرش امين.شد تلويزيون كانالهاي كردن عوض مشغول و كرد پرت مبل روي را خودش شهاب
 .بود خيره معلوم نا اي نقطه به و بود گوشش در نزفريه

 خورده؟؟؟؟ كي منو پرتغال اب باز: گفت بلندي صداي با بعد كمي... شد اشپزخانه وارد سورن

 ....نخوردم بيشتر قلوپ يه:گفت جانب به حق لحني با شهاب
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 اين:گفت و ريخت شهاب ايموه روي قطره چند و گرفت سرش روي را پاكت و امد سمتش به دست به پاكت سورن
 خوردي؟؟؟ قلپ يه... بود پر پُِر صبح

 ....بودم حموم صبح.... احمق.... نكن سورن...  اه:گفت و برخاست جايش از زنان غر شهاب

 ...بازگشت اشپزخانه به باز و... حقته:گفت و خنديد سورن

 ...يدنشن مشغول فرزين و ديدن مشغول شهاب و بود خواندن مشغول همچنان امين

 اتاق وبه كشيد اهي... حاال اما ميكرد صحبت سمانه با االن بود پيش روز چند تا اگر... بود رفته سر اش حوصله سورن
 ...يانه بزند زنگ سمانه به بود دل دو... كشيد دراز تخت روي... رفت

... بود هميشه مثل روم چت... بود صفحه شدن لود منتظر... كرد روشن را ان و رفت كاپيوترش سمت به شدو منصرف
 ترانه از پيش ي هفته امد يادش... بود شده وارد خودش اسم با.... وجق عجق اسمهاي با بعضي... تكراري ادمهاي بعضي
 ...امد لبش به لبخندي... است سايت همين ثابت پاي... بود شنيده

 .بود كرده سالم او به دختري اصلي اتاق در

 ...سورنه هم ما سرويس راننده اسم:نوشت بود مزرعه در دختري حنا شنام كه دختري... داد را جوابش

 ...بود نشسته صندلي روي سيخ حاال.... داد راباال ابرويش تاي يك سورن

 ...چيه شما اسم:گفت و داد ام پي او به خصوصي

 ...سالم عليك:مزرعه در دختري حنا

 .كرد اضافه ان به را اي خنده ايكون و...سالم.... ببخشيد:نوشت سورن

 ...خوبي:سورن

 ...مرسي:مزرعه در دختر حنا

 عزيز؟؟؟ سالته چند:سورن

 ....شدي پسرخاله سريع چه: مزرعه در دختري حنا
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 سالته؟؟؟ چند:نوشت.... بود شده تر مشتاق سورن

 چي؟ تو17... :  حنا

 ...رفتم پيش ماه... 24:سورن

 هستي؟؟؟ اذري... اه: حنا

 ...رگم دو لتااصا... تولدم ماه فقط:سورن

 كجا؟؟؟: حنا

 ...كرد مادرم و بود فارس پدرم:سورن

 ...جالب چه:حنا

 ....نيدونم: سورن

 اذري؟ چند:حنا

 چي؟ تو....دوازده:سورن

 ...مهر هشت:حنا

 هستي؟؟؟؟ حال اهل:سورن

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ نم جااااااااااااااااااا:حنا

 بسته را شما ي پنجره مزرعه در دختري حنا:شد نوشته بعد اي لحظه و بود گذاشته اش جمله انتهاي را عصبانيت ارم و
 .است

 ....بود لبهايش روي اميزي شيطنت پوزخند سورن

 چرارفتي؟؟؟... گفتم چي مگه:نوشت

 نميكشي؟؟؟ خجالت: حنا
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 .گذاشت اش جمله انتهاي هم را متعجب ارم و چي؟ براي: سورن

 بود؟؟؟ يچ حال اهل از منظورت: حنا

 داري؟؟؟ دوستي حال.... دوستي... بود رفاقت منظورم.... شده تعبير سوء ميكنم فكر: سورن

 ...واقعا:حنا

 ...خدا به اره:سورن

 ....اشنابشيم بيشتر بايد: حنا

 داري؟ ياهو:سورن

 ...زوده ياهو واسه هنوز:حنا

 زوده؟؟؟ اينم البد بزنگي؟؟؟ بدم تل:سورن

 ...بده خوب: حنا

 ...زد را ارسال و نوشت را اش مارهش سورن

 صحفه به چشمش يك...بود زده زنگ نه...بود داده ام پي نه نبود ازش خبري كه بود دقيقه ده نزديك... نبود خبري حنا از
 .بود منتظر همچنان و بود اش گوشي به مستقيم ديگري و بود مانيتور ي

 پس؟؟؟؟... شد چي:نوشت اخر دست

 ....شد خارج روم از و... وارسزا اقاي خداحافظ: حنا

 كدام پس... نه اگر بود؟ ترانه يعني....بود گرفته اش خنده... بود سرويس هاي بچه از يكي... نبود سخت خيلي فهميدنش
 پرتاب تخت روي را خودش باز و شد خارج نت از... بود امده برايش كه امي پي چند به توجه بي... ميدانست خدا.... يكي
 ميزد؟؟؟ زنگ سمانه به بايد... بود مردد هنوز... كرد

 يكي كدام بداند دارد عالقه اينقدر چرا نميدانست هم خودش... بود شده دقيق نفر چهار هر ي چهره حالت به صبح
 .است كرده چت او با ديشب
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 ...بود الود خواب ترانه

 .ميداد گوش دو ان هايحرف به داشت ولي بود دستش در كتابي شميم و بودند صحبت مشغول سحر و پريناز

 ترانه؟ نوشتي حسابان: گفت ترانه به رو سحر

 ....بنويسم قراره:گفت الود خواب ترانه

 وقت؟؟؟ اون كي از:سحر

 ...جونم سحر از:ترانه

 ...نداشت كردن حل حال بود سخت.... ننوشته جونت سحر:سحر

 شتي؟؟؟ننو چرا... پشتش هفت و كرد غلط جون سحر:گفت و برگشت عقب به ترانه

 ميميري؟؟؟.... بنويس تو بار ميشه؟يه چي بزنم؟؟؟ كوپ تو رو از من بارم يه چيه:سحر

 ...داريم حسابان هم ما واي: گفت شميم كه بگويد چيزي خواست ترانه

 نوشتي؟؟؟ تو:پريناز

 .....نه:شميم

 ....بود سخت خيلي... كردم حل تاشو سه فقط.... منم:پريناز

 ...ميخره بهم حسابان از حالم:سحر

 ...ازش متنفرم:پريناز

 ..دنياست درس ترين چندش:شميم

 ...رو زنيكه اين كنيم عوض بيايد ميگم بهتون هي... اه... معلمش ي اضافه به بيارم باال روحسابان ميخواد دلم واي: ترانه

 ...پارسال مثل:گفت خنده با سحر

 .باشد مصون او مشتهاي از تا ترف فرو شميم اغوش در سحر و زد او بازوي به را مشتي ترانه
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 دارين؟ چندم زنگ:گفت پريناز به رو ترانه

 ...داريم امتحان اول زنگ... اخر:پريناز

 كنيم؟؟؟ چيكار حاال... داريم اول زنگ ما: ترانه

 ...سرت تو خاك:گفت دست ي اشاره با پريناز...نشد متوجه ترانه كه كرد اي اشاره شميم

 ...بپرس سورن از:گفت اهسته و كرد پيدا مقنعه روي از را ترانه گوش سختي به و كشيد جلو را خودش سحر

 .خنديد غش غش و... ها شده باز يخت....سحر شدي خاله پسر چه:خنديد بلند صداي با ترانه

 ...بود ترانه پس... كرد نگاهش سورن

 وار؟سزا اقاي ببخشيد:گفت و چرخيد ، ميكرد نگاهش موشكافانه كه سورن سمت به ترانه

 بله؟:سورن

 درسته؟؟؟.... ديگه بوده فيزيك رياضي رشتتون شما:ترانه

 چطور؟... بله:سورن

 هست؟؟؟ يادتون دبيرستان سوم حسابان از چيزي:ترانه

 مبحثي؟؟؟ چه: سورن

 ...سازي بهينه: ترانه

 ...چيزايي يه... اهان: سورن

 كنيد؟ حل برامون رو نااي ممكنه:گفت و اورد در را كتابش و دفتر ذوق و شوق با ترانه

 ....كنم پارك بديد اجازه خوب: گفت و زد لبخندي سورن

 ...شد جوان دختر چهار لبهاي مهمان لبخندي

 ...ببينم بديد.... خوب:گفت و كرد پارك مناسب اي گوشه سورن
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 ...گرفت ترانه از را دفتر و

 بدم؟ توضيحم يا كنم؟؟؟ حل فقط: رسيدپ ميكرد شان حالجي ذهن در و بود خيره سواالت به كه همانطور سورن

 ....كنيد حلش فقط نه:ترانه

 لبش. بودند گرفتن بشكون و سقلمه مشغول سحر و شميم...كرد حس اش شانه و پهلو در را عميقي سوزش بعد اي لحظه
 شنگاه كش نشان و خط نگاهي با پريناز و غضب با چنان شميم و سحر.... چرخيد عقب به و گرفت دندان به را

 ...ميكردند

 ...بديد توضيحم ممكنه اگه:گفت ميماليد را اش شانه كه همانطور و كرد انها به اخمي و كشيد عميقي نفس ترانه

 ...حتما:گفت و زد كش دختر لبخندي و دوخت او به را اش ابي نگاه... گرفت باال را سرش سورن

 شماست؟ خط: گفت سپس

 ...داريد قشنگي خط:گفت سورن و داد تكان مثبت ي نشانه به را سرش ترانه

 كرد حس باز.... بود شدن پاره حال در لبخند شدت از لبهايش و.بود رفته بيهوشي مرز تا...كند غش بود نزديك ترانه
 .بود كرده فرو اش شانه در را نوكي مداد نوك كه بود سحر... كردند فرو اش شانه به سوزن

 در ابد تا ميخواست دلش....شد خيره بود تمرين حل مشغول كه ورنس رخ نيم به سپس و كرد نگاهش حرص با ترانه
 .بماند حال همان

 بود شده ظاهر ابرويش دو ميان تمركز براي كه اخمي به شميم و.... شد خيره بود نوشتن مشغول تند تند كه او به پريناز
 مطرح سوال يك نفر چهار هر ذهن در و... ميخواند را مسئله صورت البد و ميخوردند تكان ارام كه لبهايش به سحر و

 است؟؟؟ جذاب اينقدر پسر اين چرا:بود

 ...خوب:گفت و گرفت باال را سرش سورن

 ...ميبردند سر به ديگر فضايي در دخترها اما... كند شروع خواست

 بدم؟؟؟ توضيح:گفت رسايي صداي با سورن
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 تو مشغول و داد تكيه در به سورن...  كشيدند جلو ار خودشان كمي و شدند خارج رويايي و روحاني حالت ان از دخترها
 .شد دادن ضيح

 .شدند خيره سزاوار اتومبيل شدن دور مسير به نفر چهار هر

 ...ا ا ا ا ها بچه:پريناز

 ...بلللللللللللللللللله: شميم

 ...داد توضيح قشنگ چقدر:سحر

 ...ميشود شيرين حسابان... اينك و: ترانه

 ناناسه؟؟؟ پسره اين قدراين چرا خدايا:پريناز

 ....پريييييييييي:ترانه

 ...پرييييي زهرمار:پريناز

 اذره؟؟؟ متولد ميدونستيد ها بچه:گفت باشد افتاده مهمي چيز ياد انگار كه شميم

 ميدوني؟؟؟ كجا از تو:ترانه

 گفتم.. دادم بدي سوتي اخرشم... ميكردم غش داشتم زد كه شمارشو... نميشه باورم اصال واي... بود روم تو ديشب:شميم
 منم؟؟؟ فهميد... سزاوار اقاي خداحافظ

 ....برسرت خاك:گفت و زد او سر به محكم اش كوله با ترانه

 كردي؟؟؟ چكار حاليته... شميم بميري:سحر

 ...ماهن اذري پسراي... جووونم اي.... اذره متولد بگردم الهي... نداره عيب:گفت ميكرد سير اسمان در هنوز كه پريناز

 ...رفته يادت.. بود اذري هم علي امير:گفت و كرد نگاهش ترانه

 .كرد جا جابه شانه روي را اش كوله و... هست بد و خوب جا همه:گفت و انداخت ترانه به نگاهي پريناز

 ...ميگيريم رو تمرينا ازت ميايم بعد زنگ:شميم
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 كرد ته و سر را اش كوله و نشست زمين روي عجله با....  دافتا بهايي گران چيز ياد بعد اي لحظه اما داد تكان سري ترانه
 .كرد پياده حياط اسفالت راروي كيفش محتويات تمام و

 كرد ته و سر را اش كوله و نشست زمين روي عجله با....  افتاد بهايي گران چيز ياد بعد اي لحظه اما داد تكان سري ترانه
 .كرد دهپيا حياط اسفالت راروي كيفش محتويات تمام و

 ...اورد بيرون را دفترش ترانه.... ميكردند نگاهش متعجب پريناز و سحر و شميم

 ...داد ادامه او اما... شد پاره وسط تا صفحه دو كه كرد را كار اين تند انقدر... زد ورق عجله با را صفحه چند و

 ...شوند ترانه كنجكاوي متوجه تا كردند دفتر داخل را سرشان و نشستند كنارش سه هر

 سورن خط دست هدفش....كرد رها پريناز روي را خودش و كشيد عميقي نفس... رسيد نظر مورد ي صفحه به ترانه
 .بود زيباتر نستعليقي هر از نظرشان در...ميكردند نگاه ريز ي قورباغه خرچنگ خط ان به ذوق با دخترها... بود

 ....من لما خطش:گفت و كشيد ترانه دست زير از را دفتر پريناز

 ....نوشته من دفتر تو..  كردي غلط:گفت و نشست سيخ ترانه

 ....منه مال... هيچكدوم مال: گفت و گرفت پريناز از را دفتر شميم

 ....منه مال نيست قبول... ه ه ه نه:گفت شميم با كشمكش حال در خنده با هم سحر

 و گرفت شميم از را دفتر زور به سحر كيه؟؟؟ مال پس.... منه دفتر تو هم سورن خط.... منه مال دفتر... كنين صبر:ترانه
 ...قاپيد هوا روي را ان پريناز

 پيشنهاد؟؟؟ يه: گفت و كشيد عميقي نفس شميم

 ...شدند ساكت ها بچه

 ...ميكنيم تقسيم:شميم

 ...قبول:  ترانه

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  65 

 مسئله دو كدام هر به....نبود ربيشت تمرين هشت هم روي بود شده حل مسئله چهار صفحه هر در... كرد باز را دفتر و
 .ميرسيد

 ....عااااااششششقشم:گفت خنده با و گذاشت اش سينه روي را كاغذ تكه شميم... شد كردن پاره مشغول كش خط با ترانه

 .شدند خيره او خط به باز و خنديدند دخترها

 :چهارم فصل

 اش برهنه پاي كف بدي سرماي و بود تاريك نيمه اتاق فضاي... ترسيد مي... امد مي شيشه به برخورد حين باران صداي
 .ميسوزاند را

... بود بلند اش سكسكه صداي... ميخنديد و ميزد نعره و ميكشيد زمين روي را خودش خوران تلو تلو چگونه كه ديد را او
 كرد سعي نشست شكنار زني... ميكرد نگاه بود افتاده زمين روي كه او به در الي از... مفهومش بي هاي قهقهه صداي و
 ...كشيد خود سمت به را زن... نشد موفق اما كند بلند را او

 .بود سردش چقدر... گرفت را گوشهايش.داد تكيه ان به و بست را در... ميپيچيد گوشش در ها نعره و ها خنده صداي

 

 سالم-

 ...چرخيد صدا سمت به سحر

 ميكني؟ چيكار اينجا... سهيل:سحر

 ...بخوريم ناهار بريم دنبالت ومدما شدم تعطيل زود:سهيل

 ...راداد پاسخشان گرمي به سهيل... كردند سالم سهيل به و امدند جلو دخترها

 ...اند گرفته گرم جوان پسر ان با چگونه كه ميپاييد را انها اينه از و بود نشسته ماشين داخل سورن

 ...باشيم خدمت در بياريد تشريف:گفت ها دختر به رو سهيل

 ...بگذره خوش... ماست از خدمت:ترانه
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 ...حرفيه چه اين... ميكنم خواهش:گفت و زد لبخندي سهيل

 ...بزنيم بهم برادرانتونو خواهر خلوت نيست درست... داريد اختيار:ترانه

 ...ميشيم هم خوشحال اتفاقا:داد پاسخ محو لبخند همان با سهيل

 ....نميشيم مزاحم... ممنون:ترانه

 ....كردم زيارت رو ها شما بوده سعادتي: سهيل

 ...شده نصيبمون افتخاري:ترانه

 برگردن بايد جان سهيل:گفت سحر اخر در... ميكردند نگاه نفر دو اين تعارفهاي به متعجب سحر و شميم و پريناز
 .كشيد را سهيل دست و... خونه

 ...ديگه بسه:گفت اهسته و زد او پهلوي به اي سقلمه هم پريناز

 .افتاد راه سحر همراه و كرد خداحافظي سهيل

 ...كنه خفت خدا... پري كري سوراخ پهلومو:ترانه

 .....قلم لفظ جووونم:گفت خنده با شميم

 نگم؟؟؟ منم... نميگيد هيچي شماها:ترانه

 .زد شميم به چشمكي و.. گلم گفتي زياد:پريناز

 ...بودن هم شبيه چقدر:ترانه

 ...اينكه مثل برادرن خواهر:شميم

 ...مودبه خيلي ليو:پريناز

 .كردند حركت سورن اتومبيل سمت به هم با و بريم كرد درست زار چمن سورن....شخصيته با خيلي... اره:ترانه

 ميزني؟ مشكوك-
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 .پرسيد مي كه بود سحر

 چطور؟:سهيل

 ...و ناهار دعوت و اومدن زود:سحر

 كردم؟؟؟ دعوت ناهار يه به خواهرمو بده:سهيل

 ؟....چي مامان ولي... نيست بد هن:گفت و زد لبخندي سحر

 خوبه؟....ميبريم ميگيريم ناهار براش:سهيل

 ...عاليه:گفت و زد لبخندي سحر

 چطوره؟؟؟ درسشون دوستات اين راستي:سهيل

 .كند جو و س پر انها به راجع او از نداشت عادت سهيل.شد خيره برادرش به شده گرد چشمهاي با سحر

 چيه؟؟؟:گفت و كرد نگاهش سهيل

 ...مگه چطور... هيچي:گفت و انداخت باال اي شانه سحر

 ...همينطوري:سهيل

 ...خوبه درسشون پريناز و شميم ترانه جز به:سحر

 بود؟ كدوم ترانه:سهيل

 ....كرد بش و خوش خيلي باهات كه همون:گفت و زد اي مرموزانه لبخند سحر

 .داختان پايين را سرش و... اهان:گفت و زد شرمگين لبخندي هم سهيل

 .شد خيره برادرش به مستقيم و بود برده چانه زير را دستش سحر

 نميكني؟ كمكش: سهيل

 ....ميفته وگرنه... برسونم تقلب بهش بايد.. چرا امتحانا تو:سحر
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 ...ميشي تنبليش باعث بيشتر...نيست صحيح كه اينطوري اونم... امتحان تو نه... كن كمكش درسها تو خوب:سهيل

 .نزد حرفي سحر

 ....بده توضيح و كن اشكال رفع براش... باشه نكن كمكش اينطوري بعد به اين از:سهيل

 كيه؟ منظورت:پرسيد محو لبخند همان با سحر

 ...ترانه.... تر... ت به:داد جواب من و من با سهيل

 ...يوسفي خانم: گفت و اورد باال اميز تهديد را اش اشاره انگشت سحر

 .نگفت چيزي و خنديد سهيل

 ميكني؟ كمكش پس:گفت بعد اي لحظه

 كنم؟ كمكش موردي چه تو:پرسيد باز سحر

 ...نيستي دوستش مگه... ديگه درساش تو خوب:سهيل

 .كرد ادا را دوم عبارت كيد تا با... دوستش فقط ولي... دوستشم فقط... اره:گفت و زد لبخندي سحر

 .بود انداخته پايين را سرش و بود ساكت سهيل

 كي؟ از:پرسيد مقدمه بي سحر

 كي؟ از چي:پرسيد و كرد نگاهش متعجب سهيل

 ....داداشي... گرفته چشمتو كي از:گفت بازجويانه لحني با و بود نشسته سينه به دست سحر

 ....سحر.. چيه حرفها اين:گفت اهسته و زد لبخندي سهيل

 سهيل؟؟؟:سحر

 .كرد نگاهش منتظر سهيل

 ...نكردي دعوت اينجا بيخود منو:گفت و زد لبخندي سحر

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  69 

 ...زدي حدس درست.... اره:گفت و شد خيره او به مستقيم و و زد لبخندي سهيل

 ...بگو پس... خوب:سحر

 نه؟ يا... يا بوده زندگيش تو كسي حال به تا... حاال تا... ميدوني... ميدوني... دوستشي تو:گفت پته تته با اهسته سهيل

 ره؟پس دوست منظورت:گفت و كشيد عميقي نفس سحر

 .داد تكان مثبت عالمت به را سرش و شد خيره او به نگراني با سهيل

 ...نداشته پسري دوست هيچ... نبوده هيچكس با حال به تا... نه:گفت و زد لبخندي سحر

 .شد لبهايش مهمان لبخندي و كشيد راحتي نفس سهيل

 چي؟ ديگه:گفت سحر

 باشه؟.... كن كمكش درساش تو فقط...كافيه همين فعال:گفت ارامش با سهيل

 .اوردند را غذاهايشان لحظه همان و داد تكان سري و زد لبخندي سحر

 توقع اما... نبود مهم برايش كاوه... نميدانست را دليلش هم خودش... بود اشك از پر چشمهايش.بود شده خيره سقف به
 ....هيچ.شد خيره اش گوشي به باز.نداشت هم را يكي اين

 چنين اين بايد پس چرا... ها شده ارسال به... ها شده دريافت تمام به.. انداخت اش قبلي ياسها ام اس به نگاهي
 .ميشد سرخورده

 ها واژه بين ميان در يكي... كالن سودهاي از... ميزد حرف معامالت از داشت باز... امد مي تلفن با پدرش صحبت صداي
 ...ميشنيد الحمداهللا و اهللا شا ان تجاري ي

 .بود جدال در خودش با. بود كشيده دراز تخت روي او و بود افتاده زمين وير كتابهايش

 كمتر پسرهايش دوست با اش اشنايي مدت از ميرفت جلوتر چه هر... بود نگذشته هم ماه سه هنوز... كرد تمام كاوه چرا
 .ميشد كمتر و
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 جلوي فروشي روزنامه كيوسك جلوي هك چهره خوش و قامت بلند پسري... علي امير...نميكرد فراموش هرگز را اولي
 هفته يك به اما.بود ترسيده چقدر.بود لرزيده دلش و دست چقدر اول بار.بود داده شماره او به راهنمايي ي مدرسه
 اوري ياد توانست دادن ادرس كلي با پريناز.... نبود او تماس منتظر... شنيد پاسخ بوق سومين از بعد.. زد زنگ كه نكشيد

 .ميشناسد را او كجا از و تكيس كه كند

 مادرش جلوي را خودش بود مانده كم حتي.بود عرق خيس اضطراب و دلهره از... نرفت زبان كالس بار اولين براي وقتي
 و سحر.بود زده ركورد هايش همكالسي ميان در... بود دوست او با سال يك... است نرفته زبان كالس بگويد و بدهد لو

... انداخت مي راه را كارش روم چت و تلفن با بيشتر...خيلي نه هم شميم... نبودند كارها طور اين اهل وجه هيچ به ترانه
... بود باالتر قربش و ارج داشت پسر دوست بيشتري تعداد كس هر... بود شده عادي حاال... بود مشهور جسارت به او اما

 ...امد مي شاقي كار چه نظرش در قبال... بود مسخره

 ....گرفته شماره پسره اون از اين واااي-

 ...داري نترسي سر چه دختر-

 ....نميفهمن اينا مامانت طوري چه-

 ميذاري؟؟؟ قرار باهاش جوري چه-

 بگيره؟؟؟ دستتو ميذاري-

 .كرد پاك را چشمش ي گوشه اشك و زد پوزخندي

 :شنيد را مادرش صداي

 ...شما خداحافظ...چشم... بله... بله... ندارن تشريف منزل اقا حاج نه... شكر...اهللا الحمد... شما احوال... عليكم سالم-

 چرا؟؟؟؟ پس... بود خانه كه پدرش

 .شد خيره موبايلش ي صفحه به چشم ي گوشه از اراده بي باز

 .نبود خبري كاوه از
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 اس اخرين....كاوه از هم ان... بود خورده بدي حرف... كشيد اغوش در را زانوهايش و نشست تخت روي... نداد اهميتي
 ....خواند باز را اس ام

 .خداحافظ... نميخوام جايي هر ي هرزه من-

 پشت.... ميخوردند سر گونه ي رو اشكهايش.... ها شده ذخيره و ها شده دريافت و ها شده ارسال ي همه... كرد پاكش
 اما بيشتر شدت با و گذاشت هايشزانو روي را سرش و... نيستم هرجايي ي هرزه... من:ناليد لب زير...تعلل بي...هم سر
 .گريست صدا بي

... اورد بيرون را اش فندكي نوكي جا و كرد باز را اش جامدادي... كرد پرت كتاب روي را اش وكي مداد حرص با سحر
 !مصيبتي چه... نداشت نوك

 سرش در را باحثم داشت سعي و بود افتاده كتابهايش روي دمر ساعت سه از بيشتر... شد بلند جايش از رخوت با
 با معمولي مداد نوك خورد بر صداي... نداشت را نوشتن مداد با اعصاب... داشتند هم نهايي امتحان امسال... بگنجاند

 .ميكرد خرد را اعصابش كاغذ

 بود داده معلمشان كه شيمي نهايي امتحان سواالت ي جزوه براي هم شيرازه و طلق و بود شده تمام هم غلطگيرش الك
 .داشت الزم

 .خريد چقدر... اه:گفت لب زير

 .نكند فراموش تا ميكرد تكرار مدام را ميخواست كه چيزهايي... شد خارج خانه از و پوشيد را لباسهايش

 .كرد سالم اي مردانه صداي كه بود نرسيده كوچه سر به هنوز

 سر كه بود پنجم بار اين... دنبو مشكل چندان حدسش... كرد نگاه سرش پشت به ارامي به و شد حبس سينه در نفسش
 .ميگرفت را راهش

 ...شد عرض يالم:گفت باز و زد لبخندي رضا حميد

 .افتاد راه... باشد تند ميكرد سعي كه لرزاني گامهاي با و برگرداند را رويش... برود خواست سحر

 ...خانم سحر ها واجبه سالم جواب:گفت و كرد اي سرفه تك... امد مي دنبالش رضا حميد
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 ميخوايد؟ چي من از:گفت و شد خيره او به اخم با.....چرخيد او سمت به و ايستاد... گرفت حرصش سحر

... كند نگاه ظاهرش به او تيز و تند نگاه از ترس بدون و ارامش با توانست سحر. انداخت پايين را سرش رضا حميد
 ي تيره پوست و داشت اي قهوه لخت وهايم... بود نشده متوجه پيش ماه... بود كشيده قد پيش سال دو به نسبت
 .بود رفته سحر استخوان مغز تا عطرش بوي... بود پوشيده طوسي پليور همراه به ابي جين... گندمي

 .گرفت او سمت به و اورد در جيبش از را پاكتي ارام رضا حميد

 ...بود خلوت انداخت كوچه به نگاهي.... گرفت دندان به را لش سحر

 ....هستم جوابتون منتظر:گفت و گرفت باال را سرش رضا حميد

 ...مرسي:گفت و زد لبخندي رضا حميد...گرفت را نامه سحر

.... انداخت مكانيزه سطل داخل و كرد پاره وسط از را نامه... رفت كوچه سر سمت به تند قدم چند با و زد پوزخندي سحر
 .گذاشت كوچه در مبهوت را رضا ميدح و.بازگشت خانه به برود تحريري لوازم سمت به اينكه بدون

 سرحالي با سورن و كرد سالم زور به ترانه... گرفت اش خنده سورن... نشست ماشين داخل آشفته شكل همان به باز
 .راداد پاسخش

 .برد باال حد اخرين تا را صدايش و...كرد راروشن ماشين ضبط

 .شود خيره سورن به متعجب و بشيند سيخ... شد باعث تهي حسين وحشتناك صداي

 كنيد؟ كمش نميخوايد:ترانه

 ...نه:سورن

 وقت؟ اون چرا:پرسيد و داد باال را دماقش ترانه

 ...همينطوري:گفت و انداخت باال اي شانه سورن

 ...ازش متنفرم... تهي چرا حاال:گفت اهسته شميم

 ...خوبه نه:خورد گوشش به پريناز صداي كه كند عوضش خواست

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  73 

 .بود خيره رو به رو به حرص با بود پريده خوابش...  اورد پايين را ولوم كالفه ترانه...  شد منصرف سورن

 شد؟؟؟ خوب امتحانتون:سورن

 ...نداشتيم امتحان كه ما: گفت و كرد نگاهش ترانه

 حسابان؟؟؟.... چرا... ا:سورن

 ...فهميدم خوب يخيل... ممنون واقعا:افزود سپاسگزارانه لحني با سپس... داشتيم امتحان ما:پريناز

 ...خدمتم در... خواستيد كمكي اگر... ميكنم خواهش:گفت و كرد نگاه پريناز به اينه از و زد لبخندي سورن

 .ميكرد صحبت انها با كمي و بود امده در سابق خشكي ان از ديگر.بود انها ي همه از تر سرحال سورن معموال صبحا

 .رسيدند كه بود بيدار و خواب ترانه

 .گذاشت او ي شانه روي را سرش بالفاصله و كشيد پايين را شميم و نشست زمين روي ترانه

 ...است خونه بالشت ترانه:گفت و شد حرصي شميم

 ....ميگيري بالشمو جاي.... خوبي گوشتالويي.... ام تو.... نه:گفت مانند ناله ترانه

 .زد حرفي شميم

 .نشستند رويشان به رو پريناز سحرو

 شميم؟؟؟:سحر

 هاااااان؟:گفت و دوخت سحر به را نگاهش بود خيره رو ه رو به كه ميمش

 چيه؟دپي؟:پريناز

 ...بابا نه:شميم

 خوب؟؟؟ چته:سحر

 ....نخور تكون اينقدر:ناليد ترانه كه اورد در را كتابي كيفش از تا شد خم شميم
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 ...شدم له پاشو ترانه:گفت و كشيد عميقي نفس شميم

 ...دقيقه پنج فقط خدا رو تو... ه ه ه ه ه نه: ترانه

 شده؟ شميم؟طوري چيه:پرسيد پريناز و زد ورق را كتابش حرص با شميم

 .كرد ازدواج بزرگم مادر:گفت و كشيد اهي شميم

 ...كشيد كل ناشيانه و... مباركه:گفت الود خواب و خمار چشمهاي با...  كرد بلند او ي شانه روي از را سرش ترانه

 .شد دوال ترانه كه زد مششك به اي سقلمه شميم

 ...دلم شد سوراخ... بپوشم رو تو عزاي رخت... شميم بميري:گفت ناله با ترانه

 نداره؟ ناراحتي اينكه:پرسيد سحر و زد اي پيروزمندانه لبخند شميم

 .كرد رابطه قطع... بود موافق وصلت اين با كه هركي خالصه و مادربزرگم و هام عمه كل با بابام:شميم

 ...بهتر:زپرينا

 ...بهتر زندگي كمتر فاميل... واهللا:ترانه

 .نگفت چيزي و شد خيره دور اي قطه به شميم

 ناراحتي؟ چي از شميم:سحر

 ...بابام:شميم

 خوبه؟؟؟ حالش بابات:پرسيد مضطرب پريناز

 ...سكته: شميم

 چطوره؟ حالش االن خوب:گفت ترانه و كشيدند هيني دختر سه

 ...كرده رد رو سكته:شميم

 شد؟ اينطوري چطوري... بميرم الهي... اخ:پريناز
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 .كرد سكته كه بود عصباني اونقدر... ميگشت بر بزرگم مادر ي خونه از وقتي:شميم

 بيمارستانن؟ االن:سحر

 ...ايشاال ميشن خوب... ديگه كرده رد خوب:گفت ترانه و داد تكان اره معناي به را سرش شميم

 ...شكر رو خدا اره:گفت و زد ي لبخند باالخره شميم

 مامانم... شديم خبردار و زد زنگ تلفن وقتي...ترسيديم خيلي ديشب ولي:داد ادامه شميم و كشيدند راحتي نفس ها دختر
 ...كنم چيكار نميدونستم... تنها دست....نميومد در نفسش گريه شدت از شيدا.. كرد غش

 نه؟ مگه... گذشت خير به چي همه شكر رو خدا خوب:سحر

 ...نبرد خوابم صبح تا ولي... اره:گفت و كشيد عميقي نفس مشمي

 ...نيستم گوشتالو تو مثل چند هر... بخواب من پاي رو بيا.... بشم تو فداي:ترانه

 ...ترانه نميري:گفت و خنديد بلند صداي با شميم

 ...بياد ما ي اسهو خواستگار تا دو بلكه... بكشه ما سر رو دستي يه بياد بگو خانم عروس به راستي:ترانه

 .زد ترانه به لبخندي سحر

 ....تكميله جهازم بياد؟؟؟من ميخواد كي طالب اين سحر:  داد ادامه و نشد متوجه را سحر عميق لبخند منظور ترانه

 ...ميچپوند كمد تو و تايي شيش ليوان ست داشت مامان پيش روز دو... منم:گفت و خنديد پريناز

 ....پريچهره مال اونا.. ..نزن صابون دلتو تو:ترانه

 ...منه مال راستيه.... پريچهره مال چپي دست كمد.... خيرم نه:گفت و كرد اخمي پريناز

 .خنديدند نفر چهار هر و اورد در شكلكي برايش ترانه

 باشه؟؟؟ جوري چه ايندتون شوهر دارين دوست... ها بچه راستي:گفت و گرفت اغوش در را زانوهايش شميم

 ....واقعي عاشق يه.... عاشق:گفت و كشيد عميقي نفس پريناز

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  76 

 توچي؟:پرسيد سحر به رو شميم

 ...نميدونم:گفت و انداخت باال اي شانه سحر

 ...فقط... باشه پولدار:ترانه

 من... باشه پولدار اما.... باشه چي هر... باشه كچل... باشه كپل... باشه چاق:داد ادامه ترانه و... شد گرد چشمهايش سحر
 هفوي هف مرد پير يه....ندارم رو اينا و خوردن غذا گلي ي كوزه كاسه تو و شصت منهاي ي خونه تو زندگي اباعص

 ....من به برسه ارثش... بميره اول شب همون كه... ساله پنج و هفتاد كم كم... ساله هشتاد

 چي؟؟؟ وقت اون.... نمرد اول شب اومديم:پريناز

 ...ميميره:فتگ محكم لحني وبا زد چشمكي ترانه

 ميكني؟ چي و اول شب...مرد بعد روز سه...نمرد اومديمو:شميم

 اون رفته برسونم بهش زبونيشو زير قرص تا..... داره هيجان طاقت كه پيرمرد... ميميره كرده ثابت علم ها بچه:ترانه
 ...دنيا

 ....ترانه نميري:گفت وسحر خنديدند بلند صداي با شميم و پريناز و سحر

... رو و بر خوش ي ساله 17 دختر يه... هيجاني چه اونم.... داره ضرر مرد پير يه ي واسه هيجان... ميميره ديديد:ترانه
 ...ماه ي كره ميرم.... دنيا دور...اروپا سفر..... پوالش و منم... مرد كه وقت اون.... گلوش تو ميكنم گير... وقت يه نچاد

 ...بشيم خالص ازشرت... ماه ي كره كنيم پرتابت...ميكنم جور تواس...اومدي خوب اينو:گفت و خنديد شميم

 نميدوني؟؟؟ واقعا تو:گفت سحر به رو پريناز

 هاان؟:گفت و گرفت باال را سرش... بود شده پرت موضوع از سحر

 ناخن ي هگوش دندانش با كه شد خيره ترانه به و.... نيست مهم برام پول... باشه عاشق.... ديگه همينا... خوب... خوب-
 شميم؟؟؟؟ چي خودت:پرسيد حال همان در...  ميداد فرم را بلندش

 بدم شوهرمو پز ميخوام دنيا روز دو.... سرش تو بخوره عشق و پول.... خوشتيپ و خوشگل.... فقط...باشه خوشگل:شميم
 ....دوستام به
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 ....نميگيره رو تو كه باشه خوشگل: گفت و خنديد ترانه

 فراموشي به مشكالتش ي همه اينجا در... داشت دوست را مدرسه محيط چقدر... بود بهتر شميم.خنديدند نفر چهار هر
 .ميشد سپرده

 .شد نازل سرشان باالي خبيث ارواح مثل دلفان خانم

 تنگي تا پوشيد را كاپشنش پريناز.....فرستاد مقنعه داخل را موهايش شميم و داد پايين را هايش استين اراده بي ترانه
 .نيايد چشم به ويشمانت

 يوسفي؟؟؟ هاتو ناخن ببينم:دلفان خانم

 ...خانم ميكنم كوتاهشون فردا:گفت و گرفت دندان به را لبش ترانه

 .كرد يادداشت چيزي دستش به هميشه مشكي دفترچه داخل كردو نچي نچ دلفان خانم

 .بكشد پايين را شلوارش ي پاچه... داشت سعي كه شد خيره پريناز به سپس

 پوشيدي؟؟؟ مچي جوراب... پارسا: گفت و داد باال را ابرويش تاي يك دلفان مخان

 ...بود كثيف جورابام ي همه خدا به:پريناز

 اب متوجه بگويد چيزي سحر و شميم به انكه از قبل و. شد يادداشت مشغول و زكرد با را اش دفترچه باز دلفان خانم
 وقت... صبحي اول صبح:زد فرياد و رفت انها سمت به تند گامهايي با. ..شد خوري اب كنار در دبيرستاني اول دو بازي

 اينكاراست؟

 ...شوهرش ي واسه بميرم:ترانه

 ...ايه عقده اينقدر كه است ترشيده....باشه داشته شوهر اگه عمرا:شميم

 ....بكشه دلفان خانم روسر دستي يه بياد اول بزرگت مادر كنم فكر:پريناز

 ....كنيم پيدا واسش اقيانوس از پير دلفين يه ...اره... اره:ترانه

 ...نمك بي: سحر
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 ....نداد گير سيبلها به خوبه:پريناز

 ...كه دادي صفا تو باز:شميم

 ميكردم؟؟؟ چي... چايي تو ميرفت خوب:پريناز

 ...چندش..... ايييييي:سحر

 .شدند بلند دخترها و شد خورده صف زنگ و نزد حرفي پريناز

 .شدند صف به و شدند بلند دخترها و شد خورده صف زنگ و نزد حرفي پريناز

 .داد تكيه جاميز به را زانويش و داد لم نيمكت روي ترانه

 درس و جبر از فصل دو هنوز سليمي:سحر.... اوله ترم امتحاناي ديگه ي هفته دو:گفت بود نشسته ميز روي كه پريناز
 ...نداره

 ...سختگيره خيلي ميگن... رهدربيا و هندسه سواالي قراره مهدوي:شميم

 نه؟؟؟...ميرفتيما جايي سينمايي... اردويي يه امتحانا قبل كاش... داره امتحان حال كي... وووووواي:  ترانه

 بگويد چيزي خواست شميم بريم؟؟؟ شنبه پنج:گفت و نشست سيخ ترانه نرفتيم؟؟؟ سينما وقته چند ميدوني واي:سحر
 .شد اي همهمه كالس در جلوي كه

 خبره؟؟؟ چه:زد داد ترانه

 خبره؟ نماينده؟چه چيه:گفت بود كالس ي نماينده كه هانيه به رو و ايستاد ترانه نميدونم؟:هديه

 .ميداد ها بچه دست به را كاغذهايي هانيه... گرفتن ارام كمي دخترها... اه... جاتون سر بشينيد:زد داد كالفه هانيه

 پاي به و شد بلند طناز... بنويس تخته رو و تاريخ و قيمت پاشو:گفت طناز به رو و... نامه رضايت: هانيه ؟....چين اينا:سحر
 .رفت تخته

 شنبه چهار قراره: گفت و داد رو نامه رضايت هاي برگه سحر و ترانه به شميم و پريناز جز به رسيد كالس ته به هانيه
 نه؟ باحاله.... عصر جمعه تا.... بمونيم ااونج روز دو قراره... رسميه تعطيل هم شنبه پنج...اردوگاه بريم
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 كالسا؟؟؟ ي همه:گفت ميزد موج صدايش در كه دلهره كمي با و انداخت پريناز و شميم به نگاهي ترانه

 شميم و پريناز به رو و سوم ي پايه فقط... اوهوممم:گفت بود اش چانه روي جوش كندن مشغول انگشت دو با كه هانيه
 ...بگيريد نمايندتون از هاتونو نامه رضايت:گفت

 ...پايين بياد سقت ترانه: گفت خنده با شميم و كشيدند راحتي نفس دخترها

 ....ميخواستما ديگه چيز يه خدا از كاش خدايي ولي... مرض:گفت و خنديد ترانه

 چي؟؟؟ مثال:گفت بود لبهايش روي لبخندي كه سحر

 ...شووووووووور:ترانه

 ...ترانه يرينم:گفت و خنديد غش غش پريناز

 ...ميخوابيم هم پيش اونجا.... ميشه معركه خيلي... باهميم دوروز نزديك حال با چه واي:گفت و داد قوسي و كش ترانه

 ...شميم ميخابم تو پيش من:داد ادامه شميم به ورو

 ..بخوابم تو پيش عمرا من... شو ساكت:گفت و خنديد شميم

 ....ميده كيف خيلي... ها بچه واي:پريناز ببريم؟؟؟ بايد خودمون با چيا حاال:سحر

 ...عاليه... ميفهمي...است معركه... زكي گفته كيف به:ترانه

 زد ميز روي سحر و كشيد داري كش سوت و گذاشت دهانش در را انگشتش دو و

 سر به كاكل كفتر: كرد شروع شميم

 هاي هاي: صدا يك كالس ي ها بچه

 ببر من از خبر اين

 واي واي: صدا كي كالس ي ها بچه

 .شدند جواد خودشان قول به رقص مشغول نيمكتها رديف دو ي فاصله در ديگر نفر چند و وهديه پريناز
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 ...پيوستند جمعشان به هم ديگر كالسهاي هاي بچه از تا چند

 بقيه و ميزد تسو ترانه و ميزدند ميز روي دو هر و سحرامد كمك به طناز و ميداد را دلفان نگهباني كالس در جلوي هانيه
 .ميكردند همراهيشان دست و جيغ با

 :خواندند يكصدا باهم ها بچه ي همه

 يارم به بگو

 دارم دوسش كه

 من براشم چشم برگرده بگو

 من خواشم خاطر

 ميگفتم چي هر برات من

 بود دل از همه

 بود دل از همه

 بود دل از همه

 گفتي مي چي هر برام تو

 بود باطل همه

 بود باطل همه

 بود باطل همه

 سر به كاكل كفتر

 هاي هاي

 ببر من از خبر اين

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  81 

 واي واي

 يارم به بگو

 دارم دوسش كه

 برگرده بگو

 من براشم چشم

 ...من خواشم خاطر

 ...دلفين ها بچه:گفت نگراني با هانيه

 كنار ري تي پي ام ات چهار تا چهار و تا سه تا سه و بردند يورش نيمكتها به مانده النه از بيرون هاي جوجه مثل دخترها و
 .نشستند هم

 با و شد خيره انها نماي معصوم و مظلوم هاي قيافه به بود ايستاده كالس در جلوي عصبانيت و حرص با دلفان خانم
 كرد؟ شروع كي: گفت عصبانيت

 .بود پايين سرش ترانه

 ...ميشه كم همتون انضباط از نمره يك نفري:گفت غيظ و حرص با ديد را كالس متحد سكوت كه دلفان خانم

 خارج و انداخت كالس كل به خشم از نگاهي دلفان خانم. بودند كرده سكوت وهمچنان بود پايين سرشان همگي دخترها
 .شد

 .كشيدند عميقي نفس دخترها

 ....ميمونه سيمرغ پر عين چه... اوووف:ترانه

 كجا؟:وپرسيد گرفت را دستش فاطمه كه شود خارج كالس از كه خواست و

 ....بگيرم پس نمرتونو... ديگه بودم من بگم برم:گفت و كشيد عميقي نفس هتران
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... سرت فداي نمره يه....نكن ضايع رو ما و خودتو الكي... و اي عقده خله اون.... بابا كن ولش:زد فرياد كالس ته از صنم
 ...كرده كم ازم حاال تا نمره هشت كه يكي من

 ...انضباطم ي نمره بشه هزار منهاي يدبا من اوصاف اين با.... واهللا:فاطمه

 .بودند عقيده هم انها با هم جمع

 . فرستاد فاطمه و صنم براي اي بوسه و زد لبخندي ترانه

 . كشيدند هيني دخترها.... كنسله اردو نگفت شكر رو خدا:هانيه

 و جيغ و دست با دخترها و زد يا دوباره سوت و كرد هانيه ي حواله را چشمكي... جاشه سر اردومون... بابا نه:  ترانه
 ...آموزي دانش اتحاد بود اين...  و... ديگر جواد اهنگ يك شروع باز و شدند همراهش خنده

 جارو و بود گوشش در هنزفري كه فرزين به رو و كرد باز را چشمش.بود سرش در برقي جارو صداي. شد ولو مبل روي
 فرزين؟؟؟:ز فرياد ميكشد

 .نشنيد فرزين

 .بست را ودر رفت اتاق به و شد خيال بي سورن

 .ميخواند درس و بود كرده فرو گوشش داخل پنبه دو و بود نشسته تختش روي امين

 ...ميخواند درس چقدر.شد خيره امين به و نشست فرزين تخت روي سورن

 نگاهب طرف از.داشت سن سال هشت و بيست.بود گوارش تخصص دانشجوي... ميشناخت كه بود سال دو را امين
 در شد مجبور...بودند قرض بار زير خانه ي وسيله چند خريد براي فرزين با كه زماني.شد معرفي او به ملكي معامالت
 و. بود باهوشي و خوب پسر.بود ديده را امين كه بود شامس خوش چقدر...بدهد دانشجو مستاجر پذيرش اگهي روزنامه

 حساب در تاخير بي را اش اجاره و. ميكرد كار... ميخواند درس رانته در و بود اهوازي... كوش سخت و مهربان البته
 .بود العاده فوق لحاظ اين از.ميكرد واريز سورن

 شقيقه سمت در و بود ريخته كمي جلو از موهايش.... اي قهوه چشمهاي و مانند بيضي صورت و داشت اي تيره پوست
 اخالق خوش اما..نبود چهره خوش و تيپ خوش خيلي كل رد... استخواني و الغر و بود متوسط قدش.بود سفيد هايش

 .نبود زيبا ولي... بود
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 همه اين... كرد خفمون...واي:گفت و اورد بيرون گوشش از را ها پنبه خوشحالي با امين... شد قطع برقي جارو صداي
 ...نميفهمه رو زده كپك بادموجون بوي وقت اون.... ميده خرج به وسواس

 .كرد مشت را دستهايش و كشيد عميقي نفس حنهص ان ياد به سورن

 نيستي؟ خودت اتاق تو چرا:پرسيد سورن و بست را كتابش امين

 ...اينجا اومدم اجازت با... بخوابه ميخواست شهاب:امين

 ....حرفيه چه اين... بابا نه: گفت و كشيد دراز تخت روي و زد لبخندي سورن

 .شد خارج اتاق از امين

 با سمانه اگر.... بود اش زندگي روز ترين كننده كسل جمعه هاي روز... بود رفته سر اش حوصله... بود سقف به نگاهش
 ...بودند بيرون هم با االن نميكرد قهر او

 پوست... بود معمولي اش چهره...شد خيره سمانه عكس به و برداشت را اش گوشي... چرخيد پهلو به و كشيد اهي
 اما... اندام وخوش بود متوسط هم قدش... درشت و كوچك لبهاي و استخواني ينيب و مشكي چشمهاي و داشت سفيدي
 .بود بد اخالقش

 منت از ديگر كه هم اخري بار اين... بيايد كنار او اخالق اي با چطور نميدانست سورن و... شكاك نهايت بي... بود شكاك
 .بود شده خسته كشي

 نميشد؟؟؟ قدم پيش او بار يك چرا ؟؟؟...ميزد زنگ او به بايد.خوابيد باز طاق و كرد پرت ديگري سمت به را اش گوشي

 ...بود كرده قهر بار صد از بيشتر شايد سمانه مدت اين تمام در و بودند هم با كه بود سال يك نزديك

 گفته ترانه ...داريوش اهنگهاي... كند پر اهنگ دي سي او براي بود قرار.. افتاد ترانه ياد ناگهان...  كشيد عميقي نفس
 ...عاششششششششششقششم:بود

 ديگه؟؟؟نه؟؟ هست ساله هشتاد پيرمرد همون:بود گفته سحر

 .بودند خنديده نفر هرچهار و.... برسه من به ارثش قراره كه همون.... اررررره:گفت و زد چشمكي ترانه
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 انهاست با وقتي بگويد اگر.... ميشد مگر... نخندد و باشد انرژي پر جمع ان با... ميداد گوش انها حرفهاي به هم سورن
 ...است نگفته دروغ ميشود پاك اش ذهني مشكالت تمام

 زنگ سمانه به... بود مردد هنوز اما.... ميكرد فكر كمتر و ميشد مشغول دقايقي الاقل.... نشست كامپيوترش ميز پشت
 بزند؟

 .شد بلند شهاب فرياد صداي كه بود صفحه امدن باال منتظر هنوز

 ....كن صحبت درست الاو-

 ....بده اجازه... بده اجازه-

 ...جونت نوش... بخور خواست دلت كه هرگهي..... نداره من به ربطي هيچ ميگي كه اينا ستاره ببين من؟؟؟-

 ازت حالم... همينطور منم...مياد خوشم ازت من كردي فكر... بودي تو شد من دماق موي كه اوني اوال...عوضي اخه... ِ  د-
 ...مادر ي دختره... ميخوره همب

 .گرفت دستش ميان را سرش و نشست تخت ي لبه.كرد پرتاب ديگر اي گوشه به و كرد قطع را تلفن و

 .ميكرد تماشا اورا و بود ايستاده چوب چهار در كه سورن

 .رفت بيرون اتاق از هم او و زد صدايش فرزين

 ...قاطيه ديشب از اين... كن ولش:فرزين

 چرا؟:گفت و پيچيد كاهو ميان را گوجه هتك يك سورن

 ...پيشش برگشته باز ستاره: امين

 خوب؟:سورن

 ....باال شيكم يه با: گفت و گذاشت شكمش روي دستي فرزين

 ...شهابه كار ميگه ستاره:داد ادامه امين و... شد خيره فرزين به مات سورن

 ...نبندين خالي:گفت و داد فرو ار دهانش اب سورن
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 همون.... ديگه يكي با رفت ستاره... كردن تموم باهم كه پيش ماه دو.... ميگم جدي:گفت و انداخت باال اي هشان فرزين
 يه شهابم... بدن نشون بهم جديدشونو دوستاي كدوم هر...  هم با كني كم رو واسه بود قرار يادته؟ كه توچال ي قضيه
 شهاب پيش برگشته حاال و كرد ول دوستشو ستاره... نرفت و نشد اخرشم كه...ميگشت دختر يه دنبال در به در هفته
 ...حاملم من گفته

 گفته؟ راست حاال:پرسيد و كرد مكث كمي سورن

 ....شده چي ميدونه خدا فقط... من گردن بندازه ميخواد پسرست اون كار ميگه شهاب:امين

 .شد خيره ساالد ظرف به و كشيد اهي سورن

 تمام كه افتاد مي اتفاقي است شناخته را او ميكرد فكر وقت هر...نميشناخت يعني ...ميشناخت بود سال يك را شهاب
 بماند درخوابگاه نميخواست دلش پدرش... ميخواند درس تهران ازاد دانشگاه در و بود قزويني... ميزد بهم را معادالتش

 و بود محترمي مرد... امد خوشش يخيل شهاب پدر از سورن...  شد اشنا سورن با و بود كرده مراجعه بنگاه چند به و
 پدر از را اش ميشي چشمهاي و اي قهوه روشن موهاي و گندمگون ي چهره فقط...  شهاب اما... متشخص و مودب بسيار

 خوب اما... نيست بدي پسر بگويد ميتوانست كل در. شد امين اتاق هم شهاب....هيچ... اخالق از و بود برده ارث به
 .نميپسنديد را انها كدام هيچ سورن كه اشتد خصوصي به اخالقيات

 عميقي نفس.... باشد داشته واقعيت اگر.... ميسوخت ستاره براي دلش...ميشه چي حاال:كرد زمزمه لب زير و كشيد اهي
 يك طي در... بود متفاوت ميشناخت نه و بود ديده را او نه كه ستاره با او چقدر.بود شده تنگ سمانه براي دلش... كشيد

 نگرفته هم را دستش حال به تا سورن و كند رعايت را خودش حد بايد كه بود فهمانده سورن به رفتارش و اخالق با لسا
 تصميمش...ميگرفت رنگ هايش گونه شرم از سمانه و ميزد سمانه براي عاشقانه حرفهاي وقتي ميكرد ذوق چقدر...  بود
 .رفت اتاقش به و شد بلند جايش از... ميزد زنگ او به بايد گرفت را

 :پنجم فصل

 نميريم؟؟؟ چرا:گفت و كوبيد زمين به محكم را پايش ترانه

 ...وايستاديم حياط تو ساعته نيم:گفت و انداخت ساعتش به نگاهي سحر

 ...نريم نكنه:پريناز

 ..داره ايرادي من نظر از.... شي خفه ميتوني:گفت و كرد نگاهش اخم با ترانه
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 چي؟...نياد اتوبوس: گفت نگراني با شميم و رداو در برايش شكلكي پريناز

 ...ميشم ممنون ببندي دهنتو اگه هم تو: گفت و كرد باز بع اي لحظه و بست را چشمهايش ترانه

 بندي كالس ترتيب به و بشيد صف به دخترها: كرد اعالم بلندي صداي با دلفان خانم لحظه همان و گرفت اش خنده سحر
 ....بشيد اتوبوس سوار

 ...شيد سوار ها بچه: داد ادامه و... بندي كالس ترتيب به.... غلطا چه: گفت دوستانش به اهسته نهترا

 كالس اتوبوس سوار... دهكردي... پارسا:گفت و امد جلو دلفان خانم... افتادند راه دنبالش به مطيع سحر و پريناز و شميم
 ...بشيد خودتون

 اونا اگه.... نشستند دوستاشون پيش همه.... بندازيد اتوبوسا به نگاهي يه... ندلفا خانم:گفت و داد باال را دماقش ترانه
 از سحر.داد هل اتوبوس هاي پله سمت به رو انها و كشيد را پريناز و شميم بازوي و... ميان هم پارسا و دهكردي... رفتن
 .ودندب شده خيره دلفان درهم ي چهره به پريناز و شميم و ميگزيد را پايينش لب خنده

 ...شدند سوار خوشي سر با دخترها... رفت ديگري اتوبوس سمت به و نزد حرفي ميخورد را خونش خون كه دلفان خام

 گنج فيلمهاي در فردين علي محمد از عكس چند و داشت بزرگي ترك شيشه جلوي و بود اي كهنه و معملوي اتوبوس
... بود جلو ي شيشه تزييات تنها بلوند موهاي با عروسك رتصو يك و بود شده چسبانده اينه كنار فلك و چرخ و قارون

 .داشتند قرمز روكش كه قديمي و كهنه هايي وصندلي

 .....بدتره هم پيكان مال از...اه.... بويي چه واي:ترانه

 ....است راه ساعت يه همش:گفت و خنديد سحر

 .كردند قرق ار انجا معمول طبق و رفتند اتوبوس ته به و زد سحر به لبخندي ترانه

 ...افتاد راه اتوبوس دقيقه بيست از بعد

 ....نداشتند خوردن تكان جرات دخترها و بود شده انها همراه دلفان خانم اما بود سخت باورش

 ....سكوتي چه:گفت ترانه به اهسته هديه

 ....اه....مااومد با چي واسه... برده شور مرده:شميم
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 ...بياد ما با بايد اين.... توبوسا تا پنج.... ميبيني و شانس:پريناز

... رسيد جلو به... گوش به گوش همينطور و كيميا گوش در و زد لبخندي هديه... گفت چيزي هديه گوش در ترانه
 هم سحر و شميم و پريناز و ترانه.... نشستند زمين روي اتوبوس عقب هانيه و كيميا و طناز و چرخيدند عقب به دخترها

 ... نشستند زمين روي

 بخونيم؟ چي حاال:طناز

 ....خاهش.... بخونيم تهي از:فاطمه

 خوبه؟؟؟ كليد: شميم

 ....رقصيد نميشه كه تهي با... نه.... نه:پريناز

 برقصيد؟ قراره مگه:پرسسيد بود امده اتوبوس عقب به كه دلفان خانم

 ...خوب... خوب:ترانه

 ...ردك راننده به اي اشاره و..... نميكشيد خجالت:دلفان خانم

 ...سرود مثل... ميخونيم فقط:گفت و كشيد پوفي ترانه

 ...برگشت جايش سر به و نزد حرفي دلفان خانم

 .اورد بيرون كيفش از را ماستي خالي سطل ترانه و كشيدند هوراااااايي دخترها

 چيه؟؟؟ اين:پرسيد متعجب سحر

 ....توه ساز:گفت و زد لبخندي ترانه

 ...تانداخ سحر اغوش در را سطل و

 بزنم؟؟؟ چه خوب:گفت و زد لبخندي سحر

 ...كرم بابا:فاطمه

 بخونيم؟ چي بگيد اول:شميم
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 ....بهتره اين:گفت و داد سحر به و دراورد سيني كيفش توي از هم طناز

 ....بخونيم جواد: گفت كيميا و خنديدند دخترها

 براتون؟ بخونم چي:ترانه

 ....بخون و زيارت:شميم

 ....ميكنيم شروع خوب... باز هم از دستها... كمر تو قرا... باشن اماده خانما: گفت عشوه از پر لحني با ترانه

 كنيد؟؟؟ گرم خودتونو نميخوايد:گفت ميكردند نگاهش كه ها بچه به رو و ميچرخاند هوا در را دستش مچ و

 گفت؟رقص چي دلفين نفهميدي:گفت و اورد پايين را صدايش... نديدي مگه بعدشم... كن شروع شما... گرميم ما:پريناز
 ...ممنوع

 خياليه؟؟؟... بكنيد خواست دلتون غلطي هر درجا اينكه دو... يك... كرد غلط:ترانه

 ...يانه ميخوني:كيميا

 ...شميم برو:گفت شميم به رو ترانه... گرفت ضرب سطل روي سحر و كرد صاف را صدايش ترانه

 :گفت و كرد كلفت را صدايش شميم

 خبرها گزيده

 رسيد سرقت به تهي حسين طاليي كليد

 باشد مي تومان ميليون 60 مبلغ يابنده براي شده گرفته نظر در ي جايزه

 :داد ادامه ترانه و

 كليده يه معطل و شده قفل من دل

 ديده كي اونو بينم بگو رفت و دزديد اونو يكي

 كليده يه معطل و شده قفل من دل:يكصدا جمع
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 ديده كي اونو بينم بگو رفت و دزديد اونو يكي

 كرده خاك جايي يه رفت و كرد قفل و دلم

 كرده پاك رفتنش قبل و قلبم مموري

 بيا كي اون نميدونم

 بيا مشكي چشماشم

 نوح كشتي تو انگار بوديم آدم دوتا ما

 صد در صد دلم مرگ وقت يه نياد اون اگه

 تره بد قتل ي پرونده از مسئه اين حتما

 مردست صاب دله اين نگهداره نگهبانه مثه اون

 ....سالخوردست كه انگار نميكنه شيطوني جوونه دلم ولي

 ....لحظه يه... بچها.... ها بچه:گفت و امد جلو هانيه

 ...پارازيت اه:ترانه

 ايا؟ هستيد بلد هم قديمي اهنگهاي فرمودن... راننده اقاي از داريم درخواستي اهنگ:گفت و خورد فرو را لبخندش هاينه

 دارين دوست چي:گفت بلند صداي با و نشست سيخ بعد و انداخت سحر روي را خودش و خنديد بلند صداي با ترانه
 راننده؟ اقاي

 اما... چي هر:گفت و كرد پاك را اش پيشاني روي عرق كثيفي قرمز لنگ با.... بود مشربي خوش مرد پير كه راننده مرد
 ...نيست خوب اصال ميخوني كه ايني

 ...مخلصم... راننده اقاي چشم:ترانه

 بود ناياب لبخند اين شاهد كه دخترها از يكي و شد كج لبخندي به لبهايش هم دلفان خانم...  خنديد صدا با راننده مرد
 .....رو قشنگه كف بزن دلفان خانم افتخار به: زد فرياد خواري پاچه لحن با
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 كرد صاف را صدايش و گرفت سحر از را سطل ترانه. ...شد ارام جو كه بعد كمي و شدند همراهش ستو و جيغ با دخترها
 ...راننده اقاي افتخار به اينم:گفت و

 ...گرفت ضرب انگشتهايش با...  كرد صاف را صدايش و

 نبود يكي بود يكي

 كبود گنبد زير

 بود فشفشه ممل يه

 ميزد كاله سر رو از

 ميزد هوا رو و جيب

 ميزد كجا از ببين

 داره خيلي رو و زير زندگي

 واهللا اره:شد همراه انها با هم راننده اقاي و....  باهم همه ها بچه

 تاره شام ها بيچاره روز

 اقا جون:يكصدا همه

 نميكرد پر پول از رو جيبش فشفشه اين

 نميكرد اجر پولو بي و فقير نون

 .... داد پاس كارشو تومن ده يه اخه روز يه

 انداخت رو يارو مردونگي و غيرت از

... 

 ميخنديم زمين بر و وناسم بر
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 ميخندم اين به هم اونو به هم من

 كارم هر اوستاي دارم غم چه ديگه

 ....عارم بي و كار بي دنيا اين در كه من

.... 

 داره خيلي رو و زير زندگي

 واهللا اره:يكصدا جمع

 تاره شام ها بيچاره روز

 اقا جون:يكصدا جمع

 گريون چشم با من كه شب اون مياد يادت

 انسون يه مثل تو به دادم گل شاخه يك

 بند اين از نيست فراري راه هيچ حاال

 ....بند گلو اين از بهتره گل اون فهميدم

 اون تو بردي منو... دخترم ممنونم:گفت و شد خيره موطاليي دختر به اينه از راننده اقاي و كردند تشويق را ترانه دخترها
 ...روزا

 ....دارم خواهش:گفت و كرد تعظيمي ترانه

 .رسيدند اردوگاه به باالخره.....شاد و غمگين درخواستي اهنگ چند از بعد

 .بود ايستاده اتوبوس يازده اردوگاه ي دروازه جلوي حاال و بودند افتاده راه اتوبوس پنج با كه بود اينجا جالب اما

 به هراسان دلفان خانم و بودند كرده احاطه را كشور خانم مرد چند... بود همهمه اردوگاه جلوي... شد پياده دلفان خانم
 ...ميرفت سو ان و سو اين

 شده؟ چي:ترانه
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 برگرديم؟ بايد نكنه:پريناز

 ...نداره ايرادي... بشي خفه ميتوني ترانه قول به:سحر

 ...رو اونجا ها بچه:فاطمه

 اتوبوس به متعجب هم نهاا كه بود پسرها از اي عده شامل اتوبوس شش... كردند تعقيب گفت فاطمه كه را مسيري همه و
 .بودند شده خيره دخترها

 بخوابيم؟ جا يه اينا با بايد ما:ترانه

 ميشه؟ مگه... سرت تو خاك: گفت و زد سرش به اي ضربه شميم

 ...ميشه چي... بشه اگه: گفتند همزمان پريناز و ترانه و

 .شدند پياده اتوبوس از يك به يك و خنديدند دخترها

 .شدند پياده اتوبوس از يك به كي و خنديدند دخترها

 ديد را پسرها اتوبوس و بودند ايستاده اتوبوس كنار دخترها...ميرفت سو ان و سو اين سركنده مرغ مثل دلفان خانم
 .ميخنديدند اوردند مي در انها كه صداهايي به و ميزدند

 و ساختمون ما.... محترم اقاي يول:رسيد گوش به ميركرد صحبت پرخاشگرانه و عصبي لحني با كه كشور خانم صداي
 به را كاغذي و... باشند ما ي مدرسه هاي بچه فقط امروز بود بنا... كرديم هماهنگ پرورش و اموزش با... كرديم اجاره
 ...بود،داد ايستاده رويش به رو كه مردي

 ...كرديم هماهنگ تلفني داريد؟ما توقعي چه ما از حاال:گفت... بود كشور خانم از تر ارام كه مرد

 روزي؟ شبانه اومديد هم شما:پرسيد انها از يكي... امدند دخترها سمت به پسر دسته يك هنگام همان

 ....سالم عليك:ترانه

 خانمهاي شد عرض سالم:گفت و امد جلو خودش و... سرت تو خاك:گفت و زد اي ضربه دوستش سر به ديگر پسري
 ....محترم
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 ....قلم لفظ چه...اُه:گفت خنده با ترانه

 .ميكردند نگاهشان حرص با پسرها و خنديدند دخترها

 هستيد؟ چندمي كالس:پرسيد بود خودش قد هم كه پسري از شميم

 ...دوم:اول پسر

 مقطعي؟؟؟ چه:پريناز

 ....دبيرستان:دوم پسر

 ....كوشولوترين ماها از..... ناسي..... اووووووخي:ترانه

 ...ميخنديند دخترها و كردند صدا و سر به شروع پسرها

 ....باشيم اينجا روز دو و دوشب دو قراره بله... سوميم ماها... ميگم راست خوب.... ها بچه:ترانه

 ....همينطور ماهم باحال چه:اول پسر

 ...باشيم دوست پس:دوم پسر

 ...نشده سبز لبتم پشت هنوز كه تو اخه... باشيم دوست باشه... بشم تو فداي:پريناز

 ...ببين ها شده سبز من مال:گفت و خنديد اول پسر. ..شد سرخ دوم پسر

 ...نمياد خوشم كلفت سيبيل ادماي از:پريناز

 باهم دارن چطوري... نشده هيچي هنوز ميبينيد:گفت مقابلش مرد به رو كشور خانم هنگام همان و كردند هووو ها پسر
 ن؟داري نگه الحفظ تحت رو اينا شب دو ميخواين ميكنن؟؟؟چطوري بش و خوش

 بچه پسرها... نيست سخت هم ها اونقدر... كشور خانم:گفت داشت نام كمالي و بود پسرانه دبيرستان مدير كه مردي
 ...ميدم قول بهتون من... نمياد پيش مشكلي... اصيل و دار خانواده همه... هستند هوشان تيز هاي
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 خوابگاه ساختمان تا چهار.... هست بزرگي دوگاهار اينجا: داد ادامه كمالي اقاي و...كرد نازك چشمي پشت كشور خانم
 هاي چهره به نگاه.... ميشن خورده سر ها بچه... شما نه.. برگرديم ماميتونيم نه.... نكنيد عصباني خودتونو پس... داره

 ميشيد؟ راضي چطور... بكنيد بشاششون

 و رفت دلفان خانم سمت به.... شماست با حق:گفت و داد تكان كمالي اقاي حرفهاي تاييد ي نشانه به سري كشور خانم
 محوطه وارد ديگر تن چند و پرورشي مربي.... دلفان خانم و كشور خانم دنبال به و هم سر پشت...شدند صف به دخترها

 ميان كه وخياباني...بزرگ باغ يك مثل.... بود شده پوشيده برف از زمين سطح و بود بزرگي اردوگاه... شدند اردوگاه ي
 زيبايي طبيعت.... برسند انجا به تا ميكردند طي را مسافتي بايد و بود دور خيلي ها خوابگاه ساختمان... داشت قرار غبا اين
 ميرفتند راه سرهم پشت دخترها... بودند شده تزيين برفي هاي شكوفه با كه برهنه ي كشيده فلك به سر درختان با بود
 اش كوله و... ما بكنيم بازي برف چه:گفت دخترها به رو ترانه...ميكردند هنگا يكدست و سفيد برفهاي به ذوق و شوق با و
 .كرد جا به جا شانه روي را

 ....برميداشتند قدم ديگر تن چند و ناظم و مدير سر پشت فاصله با انها موازات در درست هم پسرها

 ...من بده سنگينه بارت:گفت شميم به انها از يكي

 با ترانه و زد را حرف همين ترانه به رو ديگري پسر....كرد شانه ان به شانه اين از را اش هكول و ساك و نزد حرفي شميم
 .داد پسرك را بود اورده خودش با كه ساكي دو و كيف خوشحالي

 نداشت انتظار و ميكرد تماشا را او مبهوت كه پسرك به رو و... بودا سنگين:گفت لبخند با و كرد باز هم از را دستهايش و
 ....بجنب... واستادي چرا: زد تشر بپذيرد را تعارفش و بكند كاري چنين ترانه كه

.... افتاد راه ترانه ي كوله و ساك دو ي اضافه به خودش ساك و پشتي كوله با هلك و هلك و داد خود به تكاني پسرك و
 ....ميرفت راه ال دو ال دو بود هايش شانه روي كه ها بار سنگيني شدت از

 ....كشتي و مردم پسر........ترانه:سحر

 چيه؟؟؟ اسمت:گت ك پسر به رو ترانه

 ....حامد: گفت زنان نفس نفس و ريزان عرق پسرك

 ميميري؟ داري:ترانه
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 ...ترااااانه:گفت و زد پهلويش به اي سقلمه شميم

 تا هشت بايد عسل ماه بعد... بياري و ببري باراشو خواستي... گرفتي زن كه فردا پس واسه تمرينه...نداره عب:ترانه
 .خنديدند پسرها....ببري بياري چمدون تا هشت

 اينبار و....ميده زن تو به كي... ميكنه ذوقم چه... ببند نيشتو:گفت و زد پاتك ترانه و اورد لب به لبخندي ذوق از حامد
 .زدند قهقهه بيشتري شدت با پسرها

 ... كه حيف: گفت و كرد نگاهش حامد

 چي؟؟؟ كه فحي:گفت فوري ترانه

 چيم؟؟:گفت اخم با ترانه... بودند هم قد هم درست....  گرفت قرار مقابلش درست ترانه كي نفهميد و.... اي ضعيفه: حامد

 ....بده اينم سنگينه اگه:گفت و كرد اشاره ترانه گردني كيف به.... اين ميگم... هيچي:گفت پته تته با حامد

 ...نيست:گفت و كشيد باال را دماقش ترانه

 ....نداد اهميتي ترانه...كرد نگاهش كش نشان و خط دلفان خانم... برگشت صف داخل به و

 ....ميرسيم كي پس... تنديه سربااليي چه:گفت.... بود افتاده هن هن به كه پريناز

 ...برد مي لذت برفي طبيعت از نگاهش با و بود كرده قالب كمر پشت در را دستهايش كه كرد نگاه ترانه به و

 نميبيند.... بگيريد ياد رفيقتون از.... داشتيد غيرت شماها ذره يه كاش....كه واقعا:گفت ها پسر صف به رو غيظ با پريناز
 درس هوشان تيز مثال كمك؟؟؟ بيايد بايد نميرسه ناقصتون عقل به... دستشونه وسيله همه اين محترم خانم تا چهار

 ميخونيد؟؟

 وسيله و ساك و امدند دخترها سمت به و شدند خارج صف از يك به يك.... بود ردهخو بر غيرتشان رگ به كه پسرها
 ....راگرفتند هايشان

 ...ممنونم... ندارم احتياج كمك من:گفت بود شده دماقش موي كه پسري به رو سحر

 ....كنم كمكتون بذاريد:گفت بود سمج پسرك اما
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 دورو: داد ادامه بعد و... نميخواد كمك اين.... ببين:گفت پسر به رو و گرفت را موضوع ترانه و كرد ترانه به نگاهي سحر
 ناراحتي ميدوني؟؟؟.... داره مغزي:داد ادامه و زد اش شقيقه به را اش اشاره انگشت و...... مشكل يكم اين... نپر اين بر

 ....كنار برو حاال... شده بستري تيمارستان تو بارم چهار... كرده كشي خود بار دو... اينا و رواني روحي هاي

 وارد و رفت عقب وعقب داد فرو را دهانش اب و بود شده گچ مثل رنگش ترس از پسرك كه بود گفته جدي انقدر ترانه
 .شد خودشان صف

 ديوونم؟؟؟ من: گفت ترانه به حرص با سحر

 اورد در اش گردني كيف از را پرتغال و فرنگي توت طعم با چوبي نبات اب ودو.... نگير سخت:گفت و زد چشمكي ترانه
 حامد؟؟: گفت حامد به رو و

 هوووم؟؟؟:گفت و كرد نگاهش اخم با حامد

 فرنگي؟؟؟ توت يا پرتغالي.... بذاري احترام بايد.... بزرگترم ازت من... بله نه... هوووم:ترانه

 ...نگفت چيزي و كرد كجي دهن حامد

 كدوم؟؟؟: ترانه

 ...نگفت چيزي باز حامد

 ...شيرينه فرنگيش توت و.... ترشه پرتغاليش:گفت گرمي بازار نلح با ترانه

 ....نزد حرفي هم باز حامد

 خوب... تره ملس و تر ترش پرتغاليش اما... تره خوشمزه همه از ليموييش... داره ادامس وسطشونم تازه:داد ادامه ترانه
 كدوم؟؟؟

 ....پرتغالي:گفت وباالخره داد قورت را دهانش اب حامد

 ...تو به ميدم بخواي اگه و فرنگي توت.... منه مال پرتغالش.... كردي غلط:ترانه

 ...نگفت چيزي اما....بود گرفته اش خنده حامد
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 است بند دستهايش شد متوجه... ديد خود بر را حامد ي خصمانه نگاه اما... گرفت سمتش به را نبات اب و......... بيا:ترانه
 ....بگيرد را نبات اب نميتواند و

 يك در و رفت حامد سمت به.  كرد جدا را نبات اب دور وكاغذ.... نداره عب... خو... بنده دستات.... من واي هي:ترانه
 ...كرد دهانش در را چوبي نبات اب ناگهاني حركت

 ...بود ثابت رويش دلفان خانم نگاه باز و... بازگشت صف به ترانه....شد تا چهار چشمهايش حامد

 حس زبانش زير را پرتغال ترش طعم و زد مك كمي و فرستاد دهانش ي گوشه به را نبات اب هايشدندان با حامد
 زمين به كمي كه را ترانه ساك و زد لبخندي حامد...كرد اش حواله را چشمكي ترانه و كرد نگاه ترانه به متعجب.... كرد

 .گرفت باالتر را ميشد كشيده

 ...شدم خسته....نميرسيم چرا:گفت كالفه و خسته سحر

 ...بكن هم و كار عاقبت فكر... ميكني ناز كه موقع اون:ترانه

 نميخوايد؟ كمك هنوزم:گفت...نماند پنهان امد سراغش به يكبار كه پسري همان ديد از كه...  اورد در سحرشكلكي

 ...ممنون نه:گفت اهسته.... كرد نگاه ترانه به و داد فرو را دهانش اب سحر

 با دلفان خانم... برداشت هم را سحر ساك و دويد جلو پسر و افتاد دستش از سحر ساك كه زد او هب اي سقلمه ترانه
 ....چرا ديگه تو سحر:بود اين نگاهش مفهوم...ميكرد نگاه سحر به شده گرد چشمهاي

 ...ميشدند جدا هم از بايد كه... رسيدند راهي دو يك به باالخره

 چيه؟؟ اسمت:گفت ترانه به رو حامد

 ...يوسفي: رانهت

 ...نامرد:حامد

 ....ترانه....نكن ترش:وگفت خنديد ترانه

 لطف خيلي ممنونم:گفت و گرفت را ساكش و رفت جلو سحر و داد هادي نام به پسري به را موبايلش ي شماره پريناز
 ...كرديد
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 ...حسينم من:گفت و زد لبخندي پسر

 .گرفت فاصله حسين زا اي اضافه حرف هيچ بدون و كرد اي دوباره سحرتشكر

 هر... بردند يورش ها اتاق سمت به همه...داشت اتاق شش كه شده موزاييك سالن يك... شدند ساختمان وارد دخترها
 كه شوفاژي دو...داده نم سقف و...سربازي خاكستري پتوهاي و رفته در زوار تختهاي.... داشت طبقه سه تخت پانزده اتاق

 ...نميشد اين از بهتر. ..نه يا است روشن نبود معلوم

 ...بويي چه واي:ترانه

 ....اينجا كثيفه چه: سحر

 ...سرما از ميزنيم بندري صبح تا:شميم

 ....جونم جوني:زد داد و زد وسوتي... بريم بندري االن از بيا خوب: ترانه

 ...شدند ساكت كشور خانم ورود با كه اهنگ يك شروع براي اماده دخترها و

 راحت كه نميشه اينطوري... قراره چه از جريان كه شديد دار خبر حتما... خوب:گفت سكوت لختي از بعد كشور خانم
 ....نريد بيرون و بمونيد خوابگاه در شما كه... گرفتيم تصميم هم همفكري با دلفان خانم و من... بيرون بريد و بچرخيد

 بود؟؟؟ اردو وضع چه اين... بگويند چه نميدانستند... رفتند وا دخترها.... شد خالي سرشان روي سردي اب پارچ انگار

 بمونيم؟؟؟؟ خوابگاه تو چي يعني.... خانم:گفت و امد جلو دخترها از يكي

 چي؟؟؟ ي واسه خانم: ديگري

 هستن؟ هم پسرا.... نديديد:گفت تندي لحن كشوربا خانم

 

 داريم؟ اونا به چيكار باشن؟ما خوب:گفت داري كش لح با هم ترانه

 را چادرش حال همان در و... برميگرديم صورت اين درغير... ميمونيد خوابگاه تو:گفت و كرد نگاهش غيظ با شورك خانم
 .گذاشت تنها خورده سر را دخترها و... كرد باز سرش از را بود گرفته دهانش جلوي كيپ لحظه ان تا كه
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 را چادرش حال همان در و... برميگرديم صورت ناي درغير... ميمونيد خوابگاه تو:گفت و كرد نگاهش غيظ با كشور خانم
 .گذاشت تنها خورده سر را دخترها و... كرد باز سرش از را بود گرفته دهانش جلوي كيپ لحظه ان تا كه

 بمونيم؟؟؟ خوابگاه تو چي يعني:ترانه

 اومديم؟ چي ي واسه اصال نكنيم بازي محوطه تو و نريم بيرون بود قرار اگه:پريناز

 ...بمونيم...ميتونستيم خوابمونم اتاق تو... واهللا:هانيه

 ...نميومديم اصال كاش: سحر

 كنيم؟ چي حاال:گفت و نشست تختها از يكي روي شميم

 بمونن؟؟؟ اونا بمونيم؟؟؟ ساختمون تو ما چرا:گفت و كشيد عميقي نفس ترانه

 چيه؟ منظورت:سحر

... ميشيم دوست و ميكنيم بازي پسرا با محوطه تو بريم ما اگه نگرانه كشور خانم:گفت و زد اي پيروزمندانه لبخند ترانه
 خوشان خوش خيلي....بمونيم اينجا ما االن....  ميكنيم بازي اسودگي با ما بمونن خودشون ساختمون تو پسرا اگه خوب
 ...ميشه خنگها بچه اون

 ...بريم پس خوب:گفت هانيه و زدند لبخندي دخترها

 شماها... هما.... ارزو:گفت ديگر كالسهاي از نفر چند روبه و..... سحر... برن زرنگها بچه....شيمبا هماهنگ بايد همه: ترانه
 و فرستادند را خودشان بين از نفر شش دخترها...شماست به چشممون....بريد... داره برو حرفتون... خرخونيد همتون

 .شدند وسايلشان و خوابشان رخت كردن مرتب مشغول بقيه

 :ششم فصل

 كرده نفوذ سرما استخوانش مغز تا... ميلرزيدند سرما شدت از دندانهايش... نداشت پاياني انگار برف امان بي رشبا
 ...بود
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 شدت از هايش گونه و ميسوخت سرما از اش برهنه پاهاي... برميداشت گام اهسته... نداشت هم رفتن راه رمق ديگر
 كه پاهايي درد از كسي بي از سرما از.... بودند گذر در پيوسته يرچانهمس تا پيوسته اشكهايش...ميكشيد تير زمستاني سوز
 ...كرد نگاه زد بيرون دهانش از كه بخاري به و كشيد اه باال بلند... كشيد اه... بودند رفته فرو برف در مچ تا

 ...بود پايين همچنان سرش...اورد لب به لبخندي زور به

 هستي؟ راضي كارت از:امجد اقاي

 ....بله:گفت و زد بخنديل سورن

 نكردي؟ پيدا مشكلي باقري با:امجد اقاي

 ...نه بعدش.... فقط اوايل اون:سورن

 مشكلي؟ چه:گفت و انداخت ابرويش به چيني امجد اقاي

 .خورد را حرفش ي ادامه و... ولي....نداشتم شرايطشو من... قضايا باقي و تجردم... من شرايط:گفت و زد لبخندي سورن

 ...اهان:گفت و زد لبخندي جدام اقاي

 راضي تا كشيد وسط رو شما ضمانت و شما اسم بار صد باقري اقاي... نميكرد قبول اصال مديرشون:داد ادامه سورن
 ...شدند

 ....ممنونم:افزود گزارانه سپاس لحني با سپس

 ...نكردم كاري...سورن: گفت و زد لبخندي امجد اقاي

 .بود برقرار بينشان سكوت مدتي

 خبر؟ چه ديگه:پرسيد امجد قاا

 ...نيست خبري:گفت ارامي به و گرفت باال را سرش سورن

 ميره؟ پيش خوب درسها:پرسيد و كرد پر داغ چاي از را سورن مقابل فنجان امجد اقاي

 ...شدم ممتاز قبل ترم: سورن
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 ....بشي ممتاز بايد هم ترم ناي پس... عاليه:گفت و داد باال را ابرويش تاي يك و اورد لب به لبخندي امجد اقاي

 .نگفت چيزي و زد لبخندي سورن

 خبر؟ چه ديگه:گفت سكوت دقيقه بيست از پس امجد اقاي

 خوبن؟ جون فرح خبر؟ چه شما:پرسيد و انداخت شان نخورده دست چاي فنجان به نگاهي.... گرفت باال را سرش سورن

 ...شلوغه سرش خيلي اروزه اين... خوبه... اره: گفت و زد لبخندي امجد اقاي

 ... زد لبخندي سورن

 ...رفتنه وقت ديگه: گفت سكوت لختي از پس امجد اقاي

 ...شد خيره امجد اقاي چشمهاي به و گرفت باال را سرش متحير سورن

 .ميكرد نگاه را او مهرباني با امجد اقاي

 سمج ي قطره دو اما... سالمتي به:گفت و خورد فرو را بغضش سختي به ميكرد نگاه ميز به اش طوفاني چشمهاي با سورن
 .چكيد ميز روي به پلكهايش ميان از كوچك و

 ...چيه كارا اين... سورن شدي بزرگ ديگه تو: گفت ارامش با امجد اقاي

 ...متاسفم... بله:گفت و كرد پاك را اشكش رد دست پشت با سورن

 ....ميمونيد چقدر:پرسيد سورن و زد لبخندي باز امجد اقاي

 ....سورن برنميگرديم ديگه:گفت و كشيد اهي امجد اياق

 و... ميلرزيدند اشكارا لبهايش و چانه بار اين... كرد فراموش هم را كشيدن نفس حتي لحظه چند براي... برد ماتش سورن
 .بودند ور غوطه اشك از موجي در اش دريايي و ابي چشمهاي

 ...ديگه تو... سورن:گفت و گذاشت بودند شده قالب هم در كه سورن دستهاي روي را دسش امجد اقاي

 ...ميدونم... بله:گفت لرزاني صداي با و داد تكان سري سورن
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 پك چند...كرد روشن را ان و كشيد بيرون ان از وسيگاري اورد در جيبش از اي نقره ي جعبه... نگفت چيزي امجد اقاي
 .....گرفت برگش سيگار از هم سر پشت و محكم

 ادا لوكنت با را اخر ي كلمه.... فروختين رو خونه: پرسيد اهسته.. داشت رعشه صدايش اما... بود شده تر امار حاال سورن
 .كرد

 ...چيزو همه... بله: گفت امجد اقاي

 ...هميشه براي پس:كرد زمزمه لب زير سورن

 فرودگاه؟ بيام ميتونم:گفت و زد تلخي لبخند سورن... كرد خاموش را سيگارش امجد اقاي

 ....البته:گفت و زد لبخندي امجد اقاي

 ساعتي؟ چه: گفت و خورد فرو را بغضش... و روزي چه:سورن

 ...نيم و ده ساعت... امشب: امجد اقاي

 قورت را دهانش واب كشيد اهي. كرد كنترل را اشكش و بغض اما.... نداشت را يكي اين توقع... ماند حيران باز سورن
 ....زود چقدر:وگفت خورد فرو را بود زده چمبره گلويش در كه سختي بغض و داد

 ...منتظرتم شب: گفت و كشيد اهي هم امجد اقاي

 ...داد تكان سري سورن

 ...هم سورن.... ايستاد امجد اقاي

 ...فشرد را امجد اقاي دست گرمي به سورن... گرفت سورن سمت به را دستش امجد اقاي

 ...شد خارج شاپ كافي از و... كرد رها را سورن دست ارامي خداحافظي با و امد بيرون ميز پشت از

 ...دويد در سمت به و برداشت را ان... افتاد امجد اقاي سيگار اي نقره ي جعبه به نگاهش....بود ايستاده هنوز سورن

 !امجد؟ اقاي: سورن...  بود ايستاده ماشين كنار هنوز امجد اقاي
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... اه:گفت لبخندي با امجد اقاي و گرفت سمتش به را سيگار ي جعبه نسور... چرخاند او سوي به را سرش امجد اقاي
 ....ممنونم...سورن

 ....شد منصرف اما....بزند حرفي خواست...زد لبخندي سورن

 ...بگو:گفت امجد اقاي

 يادگار مميخواست.... فقط...من... سيگارتونو جعبه... ميشه... ميخواستم... ميخواستم:گفت مرتعش لحني و لبخند با سورن
 ...باشمش... داشته ي

 ...گرفت او سمت به را جعبه و.... سورن البته:گفت امجد اقاي

 ميكني؟سيگار؟؟؟ پر چي توشو ولي:گفت اخم با امجد اقاي و زد لبخندي سورن

 ...هرگز:گفت و زد لبخندي سورن

 ...دوخت او ابي چشمان به را نگاهش رضايت با هم امجد اقاي

 ...بوسيد پياپي بار چندين را امجد اقاي دست و شد خم اگهانين حركت ييك در سورن

 ....گرفت اغوش به محكم و كشيد باال را او و گرفت را سورن هاي شانه و شد متاثر امجد اقاي

 ...ميلرزيدند هايش شانه... ميكرد گريه اشكارا سورن

 ....اند شده خيس پلكهايش كرد حس امجد اقاي

 هرچي.... ممنونم چيز همه بخاطر.... وقت هيچ... نميكنم فراموشتون وقت هيچ: گفت يشصدا بي هق هق ميا در سورن
 ...شمام زحمات مديون عمر اخر تا...شماست زحمات بخاطر هستم امروز كه هرچي....هستم

 فرح و من زندگي به تو... ممنونيم تو از ما سورن:گفت و گرفت دستهاش ميان در را اشكش خيس صورت امجد اقاي
 سرعت به و شد اتومبيلش سوار و كرد خداحافظي و بوسيد را اش پيشاني... مديونم تو به من... بخشيدي اي دوباره ونج
 ...شد دور انجا از

 .بود زندگي از سهمش تنها اين... بود شده تنها باز... ميفشرد دستش در را اي نقره ي جعبه سورن
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 ...ميرفت سو ان و سو اين به نگران فرزين....بود بازنگشته خانه به هنوز سورن و بود گذشته يازده از ساعت

 ....نباش نگران فرزين: گفت ارامي لحن با امين

 ....برگرده دير اينقدر نداشت سابقه... خاموشه موبايش:گفت حرص با فرزين

 است؟؟؟ سمانه با البد:گفت ميزد گاز سيب كه حيني در بيخيالي لحن با شهاب

 ...نيستن تو مثل همه:گفت بلندي صداي و اخم با فرزين

 با...ميزنه پس دست با...خره پسره... اره:گفت... كردند اشتي مگه:  بود پرسيده كه امين جواب در و نداد اهميتي شهاب
 ...است ديوانه... ميره اش صدقه قربون روز دو... ميده فحش بهش روز چهار.... ميكشه پيش پا

 ...ببند دهنتو:گفت حرص با فرزين

 ....خفه:گفت و كرد نگاهش چپ چپ هابش

 .شد پديدار در چوب چهار در سورن قامت سپس و كليد چرخش صداي كه ميگرفت باال بحث داشت

 كجايي؟ معلومه هيچ:پرسيد و كشيد راحتي فس فرزين

 ؟...باشم ميخواستي كجا:گفت و اورد در پا از پاهايش كمك را كفشش... بود پايين سرش سورن

 ...نهسما پيش:شهاب

 .شد خيره شهاب چشمان به مستقيم سورن

 خشم از پر نگاه ان با... بود كرده احاطه را اش ابي چشمهاي دور كه قرمزي هاي رگه و بود كرده پف و سرخ چشمهايش
 خوردي؟ شام:پرسيد بود شده راحت خيالش كه فرزين.... كند سكوت شهاب تا شد موجب حرص و

 .رفت فرزين و خودش مشترك اتاق سمت به و... اره:گفت فرزين به رو و برگداند بشها از بيزاري با را نگاهش سورن

 بود؟ چش اين:  امين

 .كند صحبت تر راحت تا رفت اتاق به خورد زنگ موبايلش هم شهاب و انداخت باال اي شانه فرزين

 .بود زده زل سقف به و بود كشيده دراز تخت روي باز طاق سورن
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 .كرد روشن را چراغ. ..كرد باز را در فرزين

 نكردي؟؟؟ عوض لباسهاتو چرا:فرزين

 ...كن ولش:  سورن

 زدين؟؟؟ بهم سمانه با باز شده؟ طوري:فرزين

 ...نه:سورن

 ميز كنار را سيني... بود شده وارد ماست كاسه يك و اب و نان و جو سوپ بشقاب يك محتوي سيني يك با كه فرزين
 ....نبودي كه ناهارم... .نخوردي شام ميدونم:گفت و گذاشت تخت

 لبخندي... بود دوست وقتش به... بود برادر وقتش به.... بود سورن مراقب مادر يك.. پدر يك مثل... كرد نگاهش سورن
 تنها را او روزي هم فرزين اما.... اي خرده و سال سه اين تمام... ميكرد چه نداشت را او اگر... پاشيد فرزين روي به

 .رفت هم در صورتش و داد اخم به را خود جاي خندشلب... گذاشت خواهد

 ...سورن شد سرد:فرزين

 ...نيستم سنه گر: گفت لجوجانه لحني با سورن

 خانم حاج ماستم... بودي عاشقش كه جو سوپ... ببينم پاشو.... نيستم گرسنه چي يعني: گفت مصرانه لحني با باز فرزين
 ....خورد ظهر نصفشو شهاب... گوسفندي و چكيده... فرستاده

 در را او وقتي... بود امجد اقاي همسر فرح ي تابانه بي هاي گريه در فكرش تمام... بود شده خيره سقف به ساكت سورن
 شنيدن بد و خوب.... شنيدن نصيحت چقدر... بود شنيده نصيحت بار اولين براي مادرانه... بود بوسيده و بود گرفته اغوش

 ...شد اشك از پر چشمهايش... است شيرين داري دوستش مادرانه.. .داري دوستش كه كسي زبان از

 شده؟ طوري سورن:گفت اهسته فرزين

 و مقتدر بايد پس... بود مقتدر او فرزين نظر در.... ببيند فرزين را اشكش نميخواست دلش بست را چشمهايش سورن
 ....ميماند هم محكم
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 پس... داشت عهده بر را او سرپرستي نوعي به اما..بود كوچكتر او از سال سه... داشت خود حمايت تحت را فرزين سورن
 ...نيست بردار دست فرزين ميدانست... دهد نشان ضعف خود از او جلوي نميتوانست

 در بغض سنگيني شدت از... داد فرو زور به قاشق چند سورن و زد اي پيروزمندانه لبخند فرزين...شد خيز نيم رخوت با
 ...نتوانست قاشق چند همان از بيشتر اما.... نداشت حرف فرزين دستپخت... بود خفگي حال

 نشده؟ خوب:پرسيد متعجب فرزين

 ...هميشه مثل..فرزين چرا: گفت ظاهري اما هميشگي ارام لحن با سورن

... ميكشيدند تير هايش شقيقه... گرفت دتايش ميا در را سرش سورن كه....خوردي كم چرا پس بپرسد خواست فرزين
 مياري؟ قرص يه برام:گفت فرزين به اهسته

... است نخورده چيز هيچ ظهر از سورن بود مطمئن....كند اصرار بيشتر ميخواست.شد بلند جايش از حرف بدون فرزين
 .است خورده نياندازد زمين را فرزين روي اينكه بخاطر سورن هم را همان و است فايده بي ميدانست اما

 از و كرد باز ارامي به را چشمهايش سورن... شد خارج اتاق از اهسته... بود نظرخواب به نسور بازگشت اتاق به وقتي
 .چكيد پايين اشكي چشمش ي گوشه

 !ترانه؟:گفت و كشيد اهي شميم

 ...هوووم:ترانه

 خوابيدي؟؟؟ گرفتي:سحر

 خود ا ا ا ا ا ا ا ا تا ميخواست:گفت بار شيطنت لحني با شميم و سحر به رو و.... خنده زير زد پقي پريناز و نزد حرفي ترانه
 ...بشينه بيدار صبح

 به....  بود خمار خوابي بي از چشمهايش....بود فراگرفته را اش چهره دور اش اشفته موهاي.... نشست تخت روي ترانه
 ....صبحه سه ساعت:گفت زور

 ....باشه خوب:سحر

 بخوابين؟؟؟ اومدين اصال مگه:گفت بود كشيده دراز رو به رو خواب تخت روي كه هانيه
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 چيكار پس:گفت و اورد بيرون تخت باالي فلزي ي نرده الي از را سرش بود خوابيده سحر سر باالي تخت روي كه فاطمه
 ....ها سه كنيم؟؟؟ساعت

 ...شد بلند خرناسش صداي بعد اي ولحظه ؟؟؟...كنيم چيكار ميخواي:گفت و گرفت ش اغو در را بالشش ترانه

 ...خنديدند بلند صداي با ديگر نفر چند و پريناز و شميم و سحر

 شده؟ شده؟صبح چي:پريد ترانه

 ....ميبره خوابت فرتي چه:گفت خنده با و نشست ترانه تخت ي لبه كيميا

 ....اه...همتون...بميريد:گفت و كشيد اي خميازه ترانه

 ...سررفته حوصلم ها بچه:گفت و كشيد اهي سحر

 ...منم:شميم

 ...بياد خبرمرگتون...بخوابيد هاتون ننه ي خونه خوب هاي بچه مثل بگيريد:گفت ظغي با ترانه

 .كشيد سرش روي را پتو و كشيد دراز خودش و

 انداخت ترانه روي را خودش جهش يك با كيميا...داد عالمت فاطمه به بالبخندي پريناز و زد شميم به چشمكي سحر
 صداي بود پريناز و سحر دستپخت كه قلقلكهايي و ميكشيد جيغ... يشدم نثارش كه هايي لگد و مشت شدت از ترانه...

 ...پريد شان سرهمه از خواب كه انقدر... ميخنديدند ه بقيه...ميكرد نثارشان كه بود فحش و بود بلند اش قهقهه

 بهتون ونه؟موادچت:گفت و انداخت نگاهي بودند شده الود خواب كه دخترها به حاال ترانه... بود صبح چهار نزديك ساعت
 نرسيده؟؟؟

 ...بود داده تكيه بالشش به سحر

 ...پريد چرت از او و برخورد شميم صورت به بالش اما داد را جوابش هم سحر و كرد پرتاب سحر سوي به را بالش ترانه

: گفت انرژي از پر و مانند فرياد صداي با.... ميكنه كار هميشه كه برم ات دوگوله قربون:گفت ترانه به رو خنده با پريناز
 ....بازي بالش بياين ها بچه
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 چهره و الوصف و زايد انرژي با....ميزدند چرت و بودند رفته فرو خود در الود خواب همه پيش لحظاتي تا انگار نه انگار و
 به كه دبودن بالشها و بودند گرفته سنگر ها تخت فاصل حد در خوشي جز به چيزي هر از فارغ لبخند از پر و بشاش هايي
 ....بود برداشته را ساختمان كل شان خنده و جيغ صداي....ميشدند شليك هم سوي

 مگه:گفت ي مانند فرياد صداي با بود سرش روي كه اي كوله و كج روسري و ابي دار گل چادر با دلفان خانم....شد باز در
 ....ميكنم كم همتون انضباط از مرهن دو نفري....بخوابين بگيرين.... صبحه پنج ساعت.... ندارين خواب شماها

 .كردند حركت تختهايشان سمت به ارام مليح لبخندهايي و باز هايي چهره با دخترها

 ...شد خارج اتاق از غرغركنان لب زير دلفان خانم

********************* 

 ...اومديم زودتر ما-

 بازي فوتبال ميخوايم ما....بريد خوب هاي بچه مثل نخودتو....كنم بحث باهاتون نميخوام من ببين: گفت قامتي بلند پسر
 ...كنيم

 ...خالي فضاي همه اين خوب:  پريناز

 ...ور اون برين شماها خالي فضاي همه اين......  دهنت قربون: گفت قامت پسربلند همان فرشاد

 ...نميشه:ترانه

 ....شد ظهر لعنتي:داد اداه وار زمزمه و چرا؟: گفت اخم با فرشاد

 ...ور اون بريد شما...ميكنيم بازي اينجا ما.... اومديم شما از زودتر ما....ميكنيد بحث چرا خوب:نهترا

 ....فوتباله براي شده كشي خط زمين تنها اينجا:فرشاد

 ....ندارين كشي خط به احتياج... ور اون بريد واليبالتون براي:داد ادامه و

 ...دروازه ي واسه اجره پاره تا چهار اش چاره...نميخواد كشي خط زمين فوتبالم ي واسه...رونالدو كريس:ترانه

 كنيم؟؟؟ بازي واليبال قراره ما گفته كي اصال:گفت مكثي از پس و
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 ميشه بردارين اجر تا چهار.... نيست كشي خط زمين به احتياج هم بازي خاله براي:گفت بود ايستاده فرشاد كنار كه سپهر
 .خنديدند پسرها....بكن بازيتو روب.... جون عمو برو... خونتون

 گفتي؟؟؟؟ چي:پرسيد خشونت پر وبالحني برد يورش سمتش به ترانه

 محترم خانمهاي اين با چرا... ور اون بريم ما بيا جون فرشاد... هيچي:گفت بود خورده جا او ناگهاني حركت از كه سپهر
 ...ميكني لج

 ....نميخواد زمين اصال ديگه كه واليبال... نميرين چرا شما:فتگ ترانه به رو وفرشاد كشيد باال را دماغش ترانه

 كنه؟؟؟؟ بازي واليبال ميخواد كي اصال اخه:ترانه

 ...واليباله مال ابي و سفيد و زرد توپ ما دهات تو:سپهر

 است همين شانتوپ تنها و ندارند را كردن بازي واليبال قصد هيچكدام بگويد بود ضايع.... انداخت توپشان به نگاهي ترانه
 ....كنند بازي فوتبال هم همين با است قرار و

 ...كنيم بازي فوتبال ميخوايم هم ما:گفت ترانه

 جدا؟؟؟: پرسيد شده گرد چشمهاي با فرشاد

 ...اوهوم:ترانه

 نشيم؟؟؟ تيم تا دو چرا:گفت بود ساكت لحظه ان تا كه پريناز

 ....عاليه:سپهر

 .رفت دوستانش سمت به و زد پريناز به چشمكي... ليدي بود جايي به پيشنهاد: گفت و كرد ريز را چشمهايش فرشاد

 ....اللي نميگه كسي نزني حرف اگه تو پريناز:گفت حرص با و بود شده سرخ ترانه

 ....خوشگله پسره اين چقدر:پريناز

 ......كن جمعش اينو سحر:گفت ناالن بود ايستاده كمر به دست ترانه

 ....امدند فرشاد سمت به ديگر نفر چند و حامد
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 ...ترانه هي:حامد

 نبودين؟؟؟ حياط تو خوبي؟؟؟ديروز.... سالم:گفت و چرخيد سمتش به ترانه

 ....نداد اجازه مديرمون:ترانه

 داده؟ اجازه حاال پس:پرسيد بود سحر به نگاهش كه حسين

 ...بيرون زديم يواشكي ما....نه:داد پاسخ سحر جا به پريناز

 ....انداخت راه كارمونو...التماس و ونوز ناز كم يه فقط... نه هم يواشكي يواشكي:گفت و گرفت را حرف ي ادامه شميم

 حرف؟؟؟ به نشستين:فرشاد

 ميشناسيشون؟؟؟:گفت حامد به رو و

 ...شد نصيبمون اشنايي افتخار ديروز:گفت و كرد ترانه به رو تعظيمي حامد

 ....ديگه كنيم شروع:تگف شميم و گرفت اش خنده حامد لحن از ترانه

 ...داريم كم نفر دو ما ولي...زياده تعدادمون خوبه: فرشاد

 اوانس بهمون بايد.... دختريم ماها...پسرين شماها....هشتيم به ده: گفت و كشيد فرشاد دست از را توپ ترانه
 ....ميكنيم شروع و بازي ما... تازشم....بدين

 ....ضرر و جهنم....باشه...ديگه ساالري نز:گفت و كشيد اهي و داد تكان سري فرشاد

 ...نميكنم بازي من:گفت ترانه به رو سحر و

 ....تماشاچي و داور تو:گفت و زد لبخندي ميداست را سحر اخالق ترانه

 .كرد قبول و زد لبخندي سحر

 .كرد سكوت به وادار را او سحر اخم اما كند بازي نميخواهد بگويد خواست هم حسين

 ...زديم جيم يواشكي هم ما...نياد كسي بده هم نگهباني قربونت:گفت سحر به رو فرشاد
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 .شد شروع بازي و

 ...داشت تفريح و شوخي ي جنبه بيشتر...ميگرفتند ايراد بازيشان به و انداختند مي تيكه پسرها مدت تمام

... بود دخترها نفع به كه عادالنه كامال اوري يك با اخطار بدون و اخراج بدون دوستانه بازي ساعت نيم از بعد اخر در و
 ...زد خودي به ترانه را گلها از يكي نماند گفته نا البته... بردند چهار بر يازده پسرها تيم

 .....نبودا بد بازيتون:گفت فرشاد و شدند ولو زمين روي پسرها فوتبال از بعد

 كجايي؟:گفت بود شده خيره نقطه يك به متفكر كه ترانه به شميم

 بازي؟؟؟ برف بريم:گفت و داد باال را ابرويش تاي يك ترانه

 . كرد شليك ترانه به برف ي گلوله يك ناگهاني و.... پايم من:  حامد

 ...دخترها مقابل در پسرها.... شدند تيم دو هم باز

 ...ميكردند پرتاب برفي هاي گلوله هم به خنده و جيغ با

 .بود كرده پر فضارا انرژيشان از سرشار هاي خنده صداي. ..نميكردند رحم شان تيمي هم و خودشان به حتي

 ...برخورد دماغش به درست يكي و... سرما از ميسوزه صورتمان.. نزنين گلوله صورت زدكبه جيغ ترانه

 ...چپش ي گونه به ديگر يكي و... نزنين ميگم... اخ:ترانه

 ...رفت دهانش داخل هم برف هكميك برخورد اش چانه به ديگري.... اخ.. صورت به ميگم بابا:ترانه

 ...زد اش پيشاني به گلوله يك كسي چه نفهميد و... نزنين صورت به:زد جيغ باز و كرد تف را برف

 پرتاب برف صورتش به هيچكس...ايستاد اي لحظه... بزنين...درك به:گفت هم اخرش... بود شده خيس موهايش
 ....نكرد

 ....انجاميد طول به بازيشان ظهر تا

 ...داشتند فرصت ساعت يك موقع ان تا...ميشد پخش يك ساعت راس ذاغ

 ...نشستند زده يخ زمين روي بازي از خسته
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 ....بهش شد زده گند موهام.....واي:گفت ناله با پريناز

 ....برفه كفشم تو:گفت خنده با شميم

 ....رفت خورديم رو سرما... سرده چقدر:گفت و زد لبخندي هم سحر

 ...كرد گل ات مادرانه حساسا باز: هانيه

 ...برميگرديم ظهر از بعد فردا........ شد تموم زود چقدر: گفت و كشيد اهي ترانه

 ...ها بچه:فرشاد

 .كردند نگاهش همه

 هستيد؟؟؟ برفي ادم موافق:فرشاد

 ....صد در صد:گفت و شد بلند جا از زودتر ترانه

 با...بودند همكار هم با كه گروه دو مثل درست... شدند گروه دو مه باز...نداشت معنا هيچكدامشان براي خستگي انگار
 .شدند مشغول هم

 با و... ميساختند برفي ادم... بود شده چيره انها بر درونشان كودك اما....  نبودند بچه خيلي...  هيجان و وشوخي لبخند با
 ...ميخواندند شعر هم

 ....بخونيم ديگه چيز يه.... نيست قشنگ اصال شعره اين:فرشاد

 خوبه؟ زيارت:ترانه

 ....چين اينا... جواد همه مياد خوشم:حامد

 ميدين؟ گوش هم همتي جالل: گفت خنده با فرشاد

 ؟؟؟....بخونيم رو پلو لوبيا.....عاشقشم كه اون:ترانه

 خواندن مشغول ها بچه و گرفت ضرب اش ديواره روي و رفت اي مكانيزه سطل سمت به حامد و داد تكان سري فرشاد
 .شدند برفي ادم كردن درست و
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 جون آخ....تيرم تيرم

 جون واي... برم خوام مي

 جون آخ....جلو بيا

 جون آخ....نو توباغ

 جون آخ....پلو عدس

 جون آخ....برو و بخور

 من داشم داش، داش.. داش داش.. داش داش

 من خشخاشم نئشه

 من آبپاشم چمن تو

 من تنبكم عاشق

 من اردكم صياد

 واي يوا واي

 چطوره حالت مامانم

 چطوره احوالت و حال

 چطوره حالت من جون

 چطوره امسالت حال

 نبودي همچنين كه تو

 اومدي دير چرا مامان

 نبودي غمگين كه تو

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  114 

 نبودي سير خود عمر از

 واي واي واي

 ---- 

 جون آخ....تيرم تيرم

 جون واي... برم خوام مي

 جون آخ....جلو بيا

 جون آخ....نو توباغ

 جون آخ....پلو عدس

 جون آخ....برو و بخور

 من داشم داش، داش.. داش داش.. داش داش

 من خشخاشم نئشه

 من آبپاشم چمن تو

 من تنبكم عاشق

 من اردكم صيادم

 واي واي واي

 چطوره حالت مامانم

 چطوره احوالت و حال

 چطوره حالت من جون

 چطوره امسالت حال
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 نبودي همچنين كه تو

 اومدي دير چرا مامان

 نبودي غمگين كه تو

 نبودي سير خو عمر از

 واي واي واي

 ----- 

 جون آخ....تيرم تيرم

 جون واي... برم خوام مي

 جون آخ....جلو بيا

 جون آخ....نرو نرو

 جون آخ.... دري پنج تو

 جون آخ....قركمري

 ياال ، خواهم مي شراب

 ياال ، خواهم مي كباب

 ياال ، خواهم مي شراب

 اليا ، خواهم مي كباب

 واي وانفساي دنياي عجب

 واهللا دونه نمي ، بگه چي چي آدم

 ...واهللا دونه نمي ، بگه چي چي آدم
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 .ساختند را هايشان برفي ادم دغدغه بي و خنده با

 .مينشاند بود ادمشان ي تنه روي كه برفي گردي بر خندان لبي ريزه سنگ با شميم و كند شاخه چهار درخت يك از سحر

 ...كرد شان برفي ادم تن و دراورد را بود پوشيده كتش زير كه كوتاهي استين و رفت درختي پشت فرشاد

 ....بست ان سر دور روسري يك مثل و دراورد را شالش ترانه

 ...بيني و چشم بود مانده فقط... كردند درست ادمك دو ان ميان برفي قلب يك هم بقيه

 ...بازگشت سياه و درشت سنگ دو با هم سحر.... گذاشت غدما جاي به و كرد پيدا نارنجي ي نوشابه در دو حامد

 .بودند كردن صاف و كاري ظريف مشغول دخترها و ميكردند نگاه پسرها.... شد تمام هم بود ادمك دو ميان كه قلبي كار

 ....شد چيزي عجب:فرشاد

 بگيريم؟؟؟ عكس:ترانه

 ...كردند قبول همه

 ....هم روي به رو...نه ميساختيمشون هم كنار كاش:حامد

 ...نميشه... ور اون ميبريمش ميكنيم بلندش خوب:حسين

 ....شدند كار به دست پسرها و... ببريم و اش تنه بعد....كنيم جدا سرشو اول بايد فقط... ميشه: فرشاد

 ...بود گذشته دو از ساعت

 ....ميگشتند دنبالشان جماعت يك

 .بودند خيره شان برفي ادمهاي به خسته نگاهي با دخترها و شدند پهن زمين هاروي پسر...عكاسي مراسم از بعد

 ...گرسنمه من ها بچه:گفت ترانه كه بود شده ظهر سه ديگر ساعت

 .........پريد نهار كاري كجاي:گفت خنده با فرشاد

 ....كنيم بازي ساعت يك بود قرار فقط ما:شميم
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 ...ها بچه برگرديم: فاطمه

 ...گذشت خوش:حامد

 .كردند حركت خوابگاه ساختمان سمت به تند قدمهاي با ودخترها كردند خداحافظي هم از ها بچه

 حرف ساعت يك به نزديك.... كشيد طول داشتند نظر در انها كه تايمي از بيشتر شماتت و سرزنش و جنجال و دعوا
 ...خوردند

 يكي اين... شد كم انضباطشان از هم مرهن سه نفري...خوابگاه ساختمان ابدارچي تا...گرفته دلفان خانم و پرورشي مربي از
 .بود عريضه نبودن خالي براي

 ....گشنمه من:گفت و شد ولو تختش روي ترانه

 ....بخوريم چي: شميم

 ....بود چي ناهار:پرسيد كيميا به رو سحر

 ....رشت زرشكهاي....زعفروني پلوي.... مرغ با پلو زرشك:گفت تاب و اب با شيطنت پر لحني و لبخند با كيميا

 .......شووووووووو الل:گفت حرص وبا داد قورت را دهانش اب ترانه

 .....ميگرفت پاچتو ميذاشتي سگ جلوي كه بود گندي غذاي يك.... ميزنه زر:گفت هديه و كرد فرار خنده با كيميا

 ......نخورد هيشكي....سوخته زرشك و خام برنج و پز اب مرغ

 نمياد؟؟؟ كسي.... بخرم نسكافه كيك رممي من:گفت و برداشت را كيفش ترانه

 ميدن؟؟؟ شام چند ساعت: گفت و برد فرو بالشش در را سرش و..... بود بسته بوفه....نرو:پريناز

 ...نيم و 9 گفتن امشب.... دادند ده كه ديشب....نيم و 9 يا 9:گفت بود موهايش بستن مشغول كه هديه

 چند؟؟؟:گفتند شده گرد چشمهاي با دخترها

 بدن؟؟؟ بابام ننه تحويل جنازمو ميخوان.....من ميميرم....نيم و 9 تا:نهترا

 ..بيخبر اونم سوتي صفا ميري كه موقع اون:هديه
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 ....تيزهوشاني موشگل خوشگل پسراي با.....چي اونم:كيميا

 ...پولدار بچه كه همشونم:داد ادامه صنم و

 ...ميزنيد دور ماهارو:هيده

 ....بمونيد گشنه....دراد چشمتون:كيميا

 بچه؟؟؟ نه مگه...گرسنگي به ارزيد مي:گفت و انداخت شان سه هر به نگاهي ترانه

 و.... ندارم حال گشنمه كه حيف... بديم نشون عكساشونو ميخواستيم:گفت ترانه و دادند مثبت جواب خنده با دخترها
 .كشيد دراز تخت روي

 ....دارم پچ پچ من:گفت و زد لبخندي هديه

 ....ميخوام پلو زرشك من....كنم چي ميخوام پچ پچ..نميخوام:گفت گريه و ناله با ترانه

 .....دارم باي هاي منم بيا:صنم

 كن رد گوشيتو:گفت و كشيد عقب را دستش صنم كه بگيرد خواست را بود شده دراز سمتش به كه بيسكوييتي ترانه
 ....بياد

 ...هستي نقطه سه..... خيلي:ترانه

 منظور؟؟؟؟:صنم

 ...بذار برادر و مادر و خواهر فحش يه ها نقطه از هركدوم جاي:گفت و گرفت را بيسكوييت انهتر

 ....ندادي تو گالري پسورد...جون ترانه:پرسيد و كرد سكوت بالبخند كه بگويد چيزي خواست صنم

 اجازه(توش بري ري نَه هايز شوما يعني داره پسوورد وقتي:گفت مشتي داش لحني وبا داد باال را ابرويش تاي يك ترانه
 ).....توش بري نداري

 ....گلم ترانه....عزيزم.....جونم ترانه...جون ترانه:گفت كيميا و كشيد اهي صنم

 ....يكه تا شيش رمزش....ميشي پير نخور حرص:شميم
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 و سحر و مشمي و رفت اي غره چشم ترانه....بردند يورش گوشي سمت به دخترها و فرستاد شميم براي اي بوسه كيميا
 !!! اموزي نهاردانش يك...بود نهاري عجب....نشستند دورش پفك و چيپس و كيك با خنده با پريناز

 و ميگرفت را شماره كه بود پنجم بار اين... نه يا است درست كارش نميدانست.بود ايستاده تلفن كنار مستاصل سورن
 ...ميكرد قطع

 .ميكرد قطع فوري.. .نميداد هم را خوردن بوق تك يك ي اجازه حتي

 شد؟؟؟ چي:پرسيد و ايستاد سورن كنار....ميكرد خشك حوله با را موهايش كه همانطور فرزين

 فكر ما كه نباشه چيزي اون اصال....اصال شايد....كنيم اشتباه شايد فرزين...شايد:گفت و كشيد عميقي نفس سورن
 ...ميكنيم

 بدبخت داره ستاره... سورن كرده پيدا بيخ كار:گفت و گرفت رنسو دست از را تلفن گوشي و داد تكان سري فرزين
 سورن دست را تلفن و گرفت را شماره و.... نيست خيالش عين شهابم...بره شون دانشكده تو ابروش مونده كم.... ميشه
 ...سپرد

 ....كرد قطع را تلفن و.... فرزين...نه:گفت اهسته و انداخت بود دستش در كه گوشي سپس و فرزين به نگاهي سورن

 نيست؟؟؟ مهم برات بيچاره دختر يه ابروي:گفت و كرد نگاهش اخم با فرزين

 و خورد را حرفش و كشيد عميقي نفس....نميومد.... ميشد سرش ابرو بيچاره دختر: گفت و كرد تكيه ديوار به سورن
 .شد ساكت

 ......سورن:فرزين

 فرزين؟؟؟ ميگي چي: گفت تر عصبي سورن

 ....بودم مخالف خونه اين به شهاب اومدن با اولشم از: گفت و داد تكان سري فرزين

 ابرو برامون اش خانواده و ستاره فردا پس... نيست حاليت چرا...سورن:داد ادامه غرغركنان فرزين و نگفت چيزي سورن
 رو تو ي يقه ميان فردا سپ...خودمون ي كوچه سر اونم....ميكنن اش نفله اونطوري و شهاب سر ميريزن وقتي.... نميذارن
 ...ميچسبن
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 مربوطه؟؟؟ چي من به:گفت و خنديد اش فكري ي دغدغه تمام با سورن

 كنه گم گورشو اينجا از فردا پس..... ميكنه زندگي خونه اين تو شهاب.....اي خونه صاحب تو: گفت و كشيد پوفي فرزين
 ....رفته نقبرستو كدوم ميپرسن تو از....ميگيرن رو تو خرِ ميان..بره

 ....ميگي چرند چرا فرزين:گفت و خنديد تر بلند سورن

 خبرتونه؟ چه:گفت و امد بيرون اتاق از موقع همان امين

 چطوره؟ حالش:گفت سورن و نزد حرفي فرزين

 ....شده كبود خرده يه... ناقابله مشت تا چهار همش... كرده شلوغش الكي..نشده هيچيش:امين

 بيمارستان؟؟؟ ببريمش نميخواد: گفت و داد تكان سري سورن

 ديگه من...بگيريد براش....مسكنه....نسخه يه اينم....كن درست براش سبك غذاي يه فرزين.... نيست الزم.....نه:امين
 خانه از كوتاهي خداحافظي از بعد و...  برداشت را كيفش و كت و رفت جارختي سمت به عجله با و.....برم بايد....ديرمه
 .شد خارج

 .شد خيره تلفن به و نشست مبل روي ورنس

 گند شهاب..سورن...بخوره كتك...ايستاد واينمي ماست عين....نبود كفشش به ريگي اگه: گفت مطمئني لحن با فرزين
 .داد سورن دست به را تلفن و........وايسته پاش بايد.... زده

 خوابش تخت راروي خودش و رفت اتاق به و شد بلند جايش از حرف بدون و انداخت فرزين و تلفن به نگاهي سورن
 .كرد پرت

 .... ايستاد در چهارچوب در فرزين

 ....نميتونم....نشم مطمئن تا....بگذره مدت يه بذار:گفت بگويد چيزي فرزين اينكه از قبل سورن

 .شد خارج اتاق از و داد تكان سري فرزين

 .شد بلند اش گوشي اس ام اس صداي كه كشيد عميقي نفس... كند چه نميدانست... بود كالفه سورن
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 ...شد خوب خوبي؟؟؟سردردت...بخير عصر سالم:بود نوشته و بود سمانه

 .زد زنگ سمانه به و نشست زانو چهار تختش روي و برداشت را اش گوشي...اورد لب به لبخندي سورن

 ...پيچيد گوشش در سمانه ظريف صداي

 ...بله:سمانه

 ...سالم سالم:سورن

 خوبي؟...سالم:داد جواب خنده اب سمانه

 ميگذره؟ چطوري؟خوش...مرسي:سورن

 خبر؟ چه..نميگذره بد اي:سمانه

 ...مياد صدا و سر چقدر....سالمتي:سورن

 ....داريم مهمون:سمانه

 ...گرم دمت...يادمي به مهمونيتونم وسط:گفت و زد و لبخندي سورن

 چي؟؟؟:گفت و نشست تختش ي لبه سمانه

 ....پرسيدي حالمو...ستاديفر كه اسي: سورن

 انكه بدون...خنديد ريز و.... بپرسم ازت حالي يه گفتم بودم بيكار....فرستادم بيان مهمونا اينكه قبل كه اونو... آهان:سمانه
 .بشنود سورن

 ....اهان:گفت اهسته و شد جمع سورن لبخند

 .....علي اومدم:سمانه

 كيه؟؟؟ علي:گفت و كرد اخم سورن

 ....مهپسرعمو:سمانه
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 .كرد حس را خون شور ي مزه و كند دندان با را لبش پوست حرص با سورن

 ؟....نداري كاري خوب:سمانه

 ...برس جونت علي به....نه:سورن

 را اش گوشي حوصله بي... امد اسش ام اس صداي.كشيد دراز تخت روي باز و كرد قطع را تلفن خداحافظي بي و
 .برداشت

 .گذاشت اش جمله انتهاي هم را خنده ارم و... باي... الشهس پنج علي:بود نوشته سمانه

 ت ز ز ز ززززززززززززززز ز دو:نوشت و گفت روزگاري هي....ميده دق منو... اخرشم: گفت و خنديد سورن
 ...باي...دارم

 سگ عين يبزار هم گربه جلو:گفت اهسته... بيايد در اشكش بود مانده كم ترانه.... پياز سوپ و بود مرغ شنيسل شام
 ...ميندازه چنگت

 ....ميگي پرت و چرت چي... زديا قاط گشنته: شميم

 ....كنن استفاده كوهانشون از موندن گشنه اگه.... پروارباشن نيستن تو مثل همه:ترانه

 بود دلفان خانم جايگاه كه پشتي صندلي به چنگال و داد خالي جاي ترانه كه كرد پرت ترانه سمت به را چنگالش شميم
 .كرد برخورد

 .انداخت انها به شماتت از پر همچنين و چپ چپ نگاه ي عالوه به غره چشم و چرخاند انها سمت به را سرش دلفان خانم

 ...گيري نشونه اين به يو الو آي:گفت و زد چشمكي ترانه

 .داد قورتش جويدن بدون و بست را چشمهايش و گذاشت دهان به و زد ماست در را ناني تكه وپريناز زد لبخندي شميم

 بخوري؟؟؟ مجبوري نداري دوست ماست و نون خوب:گفت خنده با سحر

 خالي وگرنه...بياته نونش.....خوب گرسنمه:گفت هم در اي چهره با اب هم سر پشت ليوان دو خوردن از بعد پريناز
 ...ازمون گرفتن پول همه اين لعنتي... اه...ميخوردم
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 ....ميميري....سحر نخور:گفت بلند صداي با ترانه و گذاشت دهانش در سوپ قاشق يك سحر

 ...غذا شد اينم....اه.....اينجا ميشيم شهيد ما:شميم

 ....نيست بد سوپش ها بچه:سحر

 ......داره پياز توش خر دم قد: گفت شده گرد چشمهاي با ترانه

 ....كن جدا پيازشو خوب:سحر

 ...ميشه چندشم من:ترانه

 ...گذاشت دستي پيش داخل را پيازها قاشق و چنگال با و گذاشت خودش ابلمق را ترانه ي كاسه سحر

 ....بفرماييد كوفت حاال:سحر

 .....شد مشغول اشتها با و... كنه درد دستت:گفت و شد باز نيشش ترانه

 ...شد مشغول درهم اي چهره با و كرد را كار همان هم پريناز

 پري؟؟؟ چته:شميم

 ...كنه درست پلو لوبيا ميخواست امشب مامان:گفت داري غصه و تلخ لحن و ناله اوب كشيد حسرت پر اهي پريناز

 بود كرده غش مثال كه لحني با و داد ول بود نشسته كنارش كه شميم راروي خودش و افتاد ترانه دست از قاشق
 ....امشب ميميرم من...پلو لوبيا...هاااا بچه:گفت

 .....شد وفتمك....من رو از شو بلند....شكم اسير:شميم

 ....بشه كوفتمونم ميخوريم كه كوفتي اين كن فكر: گفت و خنديد ترانه

 نميميري...كن كوفت و كوفتي اين بوقلمون و نون جاي به و امشب حاال:گفت شيطنت با وترانه كشيد انگيزي غم اه پريناز
 ....كه

 ....خنديدند نفري سه و
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 سير...ميخوري همونو ميزني توهم وقت اون....كن فكر خوردي كه غذايي ترين خوشمزه به ببند چشماتو:سحرگفت
 ....ميشي

 تو نگو...مياورد در و بشقاب ته داشت ديشب ميگم من...ميخوردي غذا اينطوري داشتي مدت اين پس:گفت خنده با ترانه
 ...ميخورده كباب جوجه داشته فضا

 ....بسته چشمها همه حاال خوب:گفت سحر و خنديدند نفر چهار هر

 .خنديدند دخترها... بگيريم اوج ميخوايم:ترانه

 ....ميخورم برگ كباب دارم من ها بچه:شميم

 ...الزانيا: گفت خنده با ترانه

 ....پلو لوبيا:پريناز

 ....ابگوشت:سحر

 داري؟؟؟؟ دوس ابگوشت برسرت خاك:گفت و كرد باز را چشمش يك ترانه

 ...دوغ و سنگك نون و ترشي با....اشو كوبيده گوشت مخصوصا.....اره:سحر

 ....افتاد اب دهنم....سحر شو الل:شميم

 ...دارم دوس من شيردونم سيراب:پريناز

 ....خورد بهم حالم.... اه....پري واي: ترانه

 ؟؟؟ ها بچه:شميم

 ...كنم كوفت الزانيامو بذار....هان:ترانه

 ميشه؟؟؟ چي بخوره پشه ادم:گفت و داد فرو را دهانش اب شميم

 ...ميميره:نازپري

 ....باش راحت...نميده تكون هيچي رو تو هيكل نترس:سحر
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 خوردي؟ پشه حاال:گفت خنده با ترانه

 ...شنيدم دهنم تو صداشو... كنم فكر:شميم

 . ....چندش..............ايييييييي:دختر سه هر

 .دش ساكت و..... ميكنيم كوفت چي ببينيم بذاريد چشاتونو اين كنيد باز بسه:ترانه

 ....كردند باز را چشمهايشان متعجب او ناگهاني سكوت از دخترها

 .ميكردند تماشا را انها مبهوت....پرورشي مربي همداني خانم و كشور خانم...دلفان خانم

 بستين؟؟؟ چشماتونو چرا:دلفان خانم

 .....خانم همينطوري.....همينط:گفت پته تته با ترانه

 ؟ميكرديد چيكار داشتين:كشور خانم

 ...ميخورديم شام:پرسيد بود گرفته حرصش كه سحر

 بسته؟؟؟ چشم با:دلفان خانم

 داره؟؟؟ اشكالي:شميم

 .شد دور انها از حرف بدون و انداخت نفر چهار هر به نگاهي دلفان خانم

 ميز از همداني خانم با هم او بعد كمي..ميكرد نگاهشان مشكوك بود كرده ريز قصد از كه چشمهايي با هنوز كشور خانم
 .گرفتند فاصله

 ...شد كوفتمون جدا:وگفت كشيد پوفي ترانه

 ....بودند كشيده دراز خوابهايشان تخت روي

 كنيم؟؟؟ بازي چه ها بچه:هانيه

 ....سررفته حوصلم:كيميا
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 ...فكري يه: گفت و نشست تخت روي سيخ ترانه

 .بودند شده خيره او به مشتاق دخترها

 ....بازي بيان بايد همه ولي.....بگير بغلي:ترانه

 ...پذيرفتند ذوق و شوق با دخترها

 و شد انها اتاق وارد خودش انها سروصداي از نگراني و خطر احساس با دلفان خانم..بود گذشته يازده از ساعت
 ..ميخوابم اينجا من امشب:گفت

 .بود هشد خيره ميكرد پهن زمين روي را اش سجاده كه دلفان خانم به فقط باز دهان با ترانه

 .....نه:كرد ناله سحر و كشيد عميقي اه شميم

 .........خدايا:گفت و كشيد را موهايش كمي و زد چنگ سرش به پريناز

 ....بازي يخ بازي...  الال...مسواك...جيش...شب.....ها بچه:گفت دار غم لحني با ترانه

 ...گرفت خواب به تصميم باالخره سجاديه ي صحيفه و عاشورا زيارت و مناجات و نياز و راز ساعت نيم از بعد دلفان خانم

 ترانه.بود لبش روي هم مليحي لبخند...ميكرد رياست دلفان خانم...شد خاموش دخترها از مشورت بدون هم چراغها
 ...بيرون بره بايد:گفت اهسته

 چطوري؟؟؟:كيميا

 ...بيرون گمشه فقط...طوري هر:هديه

 ....ميكنيم شروع و بگير بغلي ها بچه خوب:گفت مليحي و موزمر لبخند با و كشيد عميقي نفس ترانه

 طوري؟؟؟ چه:شميم

 تخت روي ارام بودكه دلفان خانم به نگاهش.... بگير بغلي:گفت بلندي صداي با پريناز به رو و داره؟؟؟ طوري چه:ترانه
 نگاه دلفان خانم به هم او كه مانطوره و زد لبخندي پريناز.......بود داده باال گردنش روي تا را پتو و بود كشيده دراز

 بگيرم؟؟؟ چيو:گفت تري بلند صداي با ميكرد
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 ....پرو كالغ يه:ترانه

 كنم؟؟؟ چيكارش:پريناز

 ....بغلي بده:ترانه

 .....بگير بغلي:زد فرياد فاطمه به رو پريناز

 ....نميخوابيد چرا:گفت عصبانيت با دلفان خام نرسيده پر كالغ دو به

 ...بازي بياين هم شما....شبه سر تازه خانم:گفت شميم و پريناز كالس ايه بچه از هما

 ....بخوابيد بگيريد:دلفان خانم

 ....كه بخوابيم نيومديم خانم بابا اي:صنم

 ....زياده وقت خواب واسه:كيميا

 ريز دخترها....ميخوابيم همش قبر تو رفتيم:گفت بود كرده پنهان ديگر نفر چند پشت را خودش كه دخترها از يكي و
 ....خنديدند

 ....كشيد دراز دوباره ميخورد را خونش خون كه دلفان خانم

 و پتو و لحاف غرغر با دلفان خانم ساعت يك از بعد....ميكردند بازي را پر كالغ يك جيغ و نعره و فرياد با هم حاالبقيه
 .شد خارج اتاق از چراغ كردن روشن بدون و برداشت را بالشش

 ...شد حاكم فضا بر اي لحظه براي سكوت

 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا هورا:كشيدند فرياد جيغ وبا زدند دست هم با همه خوشحالي با دخترها كوتاهي مدت از پس
 .................ا

 .....برو ترانه.....رو قشنگه كف بزن:فاطمه

 :كرد شروع وترانه ايستادند پريناز و هديه و صنم

 زيارت بوديم رفته جمعي دسته بهار پارسال
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 محبت با و خوشگل دختري يه برگشتني

 ميومد ،همراهمون بود شده ما همسفر

 مروت بي دل اين بود افتاده پام و دست به

 بگو بهش... برو ميگفت

 گو و گفت يه....دارم دوسش

 بشه بشه ميخواد چي هر.....  بگه بگه ميخواد چي هر: صدا يك همه

 : شنفتم جواب نوع اين.... فتمگ رو دلم راز

 :گفت عشوه از پر لحني با شميم

 ....؟؟؟ چروني چشم يا زيارت اومدي... نادوني چقدر پسر زواري تو

... 

 :ترانه

 رفتم كه زيارتي اون به گفتم

 كردم كه عبادتي اون به قسم

 بستم كه دخيل و قفل اون به قسم

 ميپرستم رو تو من خدا بعد

 جواب: گفت بود ثابت نقطه يك به نگاهش كه درحالي وار زمزمه لحني با و....  نوع ناي گفتم رو دلم راز
 .…………شنفتم

 با و بود ايستاده اي گوشه كه افتاد كشور خانم به چشمشان و كشيدند دست سوت و خنده و وجيغ دست از دخترها
 .ميكرد نگاهشان وغيظ حرص
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 پنهان پشتش را ميگرفت ضرب ان روي كه سيني فاطمه و گرفتند صلهفا هم از ميرقصيدند تانگو مثال كه صنم و پريناز
 ....كرد

 كشور خانم به همچنان و بود شده خشك هم از فاصله با هوا روي دستهايش بود خواندن و زدن دست مشغول كه ترانه
 .ميكرد نگاه

 مادر و پدر بدون شنبه.... طالبي.. .زاده محمود...  پارسا...  يوسفي:گفت و زد فرياد سرشان بلندي صداي با كشور خانم
 .شد خارج اتاق از و برگرداند را رويش خشم با و... نميذاريد مدرسه تو پاتونو

 رو دلم راز: داد ادامه و....بريم..... ها بچه بود بازرگاني پيام:گفت لب زير و كرد اي سرفه تك و كشيد عميقي نفس ترانه
 :شنفتم جواب نوع اين.... گفتم

 : گفت لحن همان و خنده با هم شميم

 .....؟؟ چروني چشم يا زيارت اومدي... نادوني چقدر پسر زواري تو

 رفتم كه زيارتي اون به گفتم

 كردم كه عبادتي اون به قسم

 بستم كه دخيل و قفل اون به قسم

 ...بخوابيد بگيريد:زد داد سرشان كشور خانم و شد باز ناگهاني اتاق در كه........... ميپرستم رو تو من خدا بعد

 ...شدند پنهان پتو زير و رفتند خوابهايشان تخت به سرعت به دخترها

 ....شماها و ميدونم من.....كرديد شروع باز ببينم:داد ادامه كشور خانم

 كنيم؟؟؟ چي حاال:گفت بود كشيده دراز كه پريناز

 .....بگير بغلي:ترانه

 جوري؟؟؟خوابيده؟؟؟؟ چه:پريناز

 ...ميشه باحال............ اره: زد فرياد رو به رو تخت از هانيه
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 ...ميده حال.. ديگه ميريم تخت به تخت:ترانه

 ....بگير بغلي:گفت زنان بشكن و اورد باال را دستش وترانه

 ....بود شده اضافه هم گردن چرخش پايشان دو و دست دو بر عالوه حاال....بود صبح دو نزديك ساعت

 ...اوردم كم بدن اعضاي من ها بچه:گفت بلند صداي و خنده با ترانه

 ....كند وارسي را اوضاع تا شد خيز نيم ترانه و خنديدند دخترها

 ....برسد انها نوبت تا بودند زدن چرت حال در ميدادند تكان را پاهايشان و دست كه حالي در ها بعضي

 ...بود چرخش حال در هايشانپا و دستها هم همه...بودند جوش و جنب حال در كش دراز و درجا همه

... رفتند خواب به كم كم بازي مسخره و خنده از بعد...ميخنديدند بلند صداي با بقيه هم بعد و خنده زير زد پقي ترانه
 هر بدون...استرس بدون....مشكل بدون... دغدغه بي...باشد داشته زندگي در ميتوانست فرد يك كه خوابي ترين ارام

 .بود لبخند با همراه خواب در هايشان چهره حتي...ارامش جز به چيزي

 ....بگين نرين خدا رو تو:گفت اهسته فرشاد

 .گرفتند فاصله انها از دوستانشان از نفر چند و وسحر پريناز و شميم همراه به و برگرداند را رويش نگفت چيزي ترانه

 ..........ترانه:گفت و رساند او به را خودش دو به حامد

 ....گذشت هم حامد نارك از ترانه

 .....بگن نرن:گفت و رساند حامد به را خودش فرشاد

 بساطو؟؟؟ كنيم جمع:گفت هادي و امدند جلو هم وسپهر هادي

 ....بگن كمالي به نرن حاال....ميدنا دستمون كار گفتم:سپهر

 ....كنيد صبر دقه يه:گفت و رساند انها به را خودش تند گامهايي با فرشاد

 ....نداريم كاري شما با ما:گفت و داد باال را شدماغ ترانه

 ....كه نشده چيزي اخه:حامد
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 بشه؟؟؟ ميخواستي چي:گفت حرص با ترانه

 باشه؟؟؟.....بگين نرين:گفت و كرد خم را گردنش فرشاد

 ...بياره جا حالتونو تا.....كمالي اقاي پيش ميرم دارم اتفاقا:ترانه

 ....نكن نامردي ترانه: حامد

 ...ميكني غلط تو:گفت سپهر و كشيد اهي فرشاد

 ...ببند دهنتو:گفت سپهر به رو حامد

 لو رو ما برين كه....بود همين دوستيم دوستيم...دراز زبون و لوس و ننه بچه همينن دخترا.....ميگه چي ببين:سپهر
 ....نيست رفاقت رسم اين اما...برين جهنم به....بدين

 فرق هنوز كه تو....جوجه اخه د: گفت عصبي لحني با سپهر به رو... بكنيد واستيدخ غلطي هر...چيه رفاقت رسم:ترانه
 ......غلطا اين به چه رو تو....نميدوني چپتو و راست دست

 ميگي؟ هان؟؟؟؟چي:گفت و ايستاد رويش به رو بلند گام دو با هم ترانه و امد جلو قدم يك سپهر

 .ميشدند بسته و باز اش بيني هاي پره و بود شده سرخ حرص از ميكشيد نفس تند سپهر

 .كشيد عقب را او و گذاشت سپهر ي شانه روي را دستش فرشاد

 ....ديگه بسه...ها بچه:گفت ارامي لحن با حامد

 داره؟؟؟ اشكالي چه مگه:گفت فرشاد

 خوردي؟ حال به تا:وگفت كرد باز و بست را چشمهايش اي لحظه و كشيد عميقي نفس ترانه

 ....نه:گفت واهسته انداخت پايين را سرش فرشاد و كرد نگاهش تند ترانه... اره:تگف محكم فرشاد

 چي؟؟؟ تو:پرسيد حامد به رو

 ....نه:گفت اهسته و انداخت پايين را وسرش.... يعني...چرا....هان:گفت پته تته با حامد

 ...نه:گفت و كشيد پوفي ادعا همه ان با هم سپهر...دوخت سپهر به را نگاهش
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 ....چي كه خوب:هادي

 كوچيك درمانگاه يه فقط اينجا....كنه جمعتون بياد ميخواد كي....ميشه بد حالتون....احمقها:گفت و زد پوزخندي ترانه
 ...استثنا بال..... ميشيد اخراج همتون...بعدشم راهه؟؟؟ چقدر بيمارستان تا ميدونيد....داره

 ....نكنيد خرابش... اخره روز ها بچه:گفت شميم

 .....مربوطه خودمون به شدنمون اخراج:هرسپ

 ....نميگيم چيزي كسي به....نترسيد.... رفتيم ما...بكنيد خواست دلتون كاري هر...درك به:گفت و زد پوزخندي پريناز

 ميكنيد؟؟؟ قهر چرا حاال:گفت و زد لبخندي فرشاد كه برود خواست و.... كه واقعا:كرد زمزمه هم ترانه

 .....نداريم كاري ماش با ديگه ما:ترانه

 ....نميخورم من خوب خيلي:گفت و كشي اهي فرشاد

 ...منم:گفت ميكرد نگاه ترانه به هنوز كه هم حامد و

 ....خان هادي:گفت و زد صدايش پريناز كه بازگردند انداز زير سمت به خواست هادي

 ...بازگشت عقب عقب هم هادي

 .بازگشت اندازشان زير متس به خودش و.... جهنم:گفت و زد پوزخندي سپهر

 اش سرفه نتوانست كرد سعي چه هر....گذاشت دهانش ي گوشه را ان خاصي ژست با و كرد روشن را سيگاري حرص با
 ...دارد نگه را

 بچه؟؟؟ نميشه حاليت حرف:گفت و اورد در دهانش از را سيگار و رفت جلو ترانه

 ....مردم واي: گفت و كشيد عميقي نفس سپهر و داد دستش به را اب بطري فرشاد...ميكرد سرفه هنوز سپهر

 و ماست كاسه يك و ويسكي قوطي دو....كرد خاموشش پايش زير و انداخت بود دستش در كه سيگاري به نگاهي: ترانه
 .بودند گذاشته وسط هم پفك و چيپس و اجيل و خيار

 نه؟؟؟ بلديد اداشو فقط....تكميله مزتونم سيني چه:گفت و زد پوزخندي ترانه
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 .خنديدند دخترها و

 كين؟؟؟ مال:گفت و برداشت را ها قوطي ترانه

 ....ما:گفتند بود شده بهتر حاال كه سپهر و فرشاد

 اورديد؟ كجا از:گفت و انداخت انها به سوالي پر نگاه ترانه

 ....برادرم از:فرشاد

 داد؟ خودش:ترانه

 ....نه:گفت و انداخت پايين را سرش فرشاد

 ....ام پسرخاله از :گفت هم سپهر

 .شد رد كنارشان از و...انداخت فرشاد و سپهر اغوش در را ها قوطي

 .....ميريد حاال چرا...نميخوريم گفتيم كه ما: گفت و رفت ترانه سمت به فرشاد

 ....ها اخره روز: گفت ميكشيد نفس خس خس با هم سپهر

 ...ارينبرد چشمم جلو از و اشغال تا دو اون:گفت و كشيد اهي ترانه

 ...انداخت اش كوله داخل را قوطي دو و زد لبخندي فرشاد

 نخوردن؟؟؟ اينا بابات حال به تا ببينم:هادي

 ؟....ميكني مقايسه من باباي با خودتو تو:ترانه

 بشه؟؟؟يانه؟؟؟ شروع جايي يه از بايد كه باالخره خوب:فرشاد

 بشه بد حالتون... يواشكي كاراست؟؟؟اونم اين جاي االن... يستن كلتون تو عقل جو يه....بگم چي شماها من به اخه: ترانه
 ....ميشيد اخراج ها چل و خل بده؟؟؟؟ خونوادهاتونو جواب ميخواد كي

 ....باشن اينطوري تيزهوشان ي ها بچه نميكردم فكر اصال:هانيه
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 نيستن؟؟؟ ادم....ندارن دل تيزهوشان ي ها بچه ببخشيد:سپهر

 خوردنه؟؟؟ ويسكي به بودن ادم: گفت تشر با و ردك ريز را چشمهايش ترانه

 شد؟؟؟ چي پس....ميخوندين نماز ديروز شماها:گفت و زد پوزخندي ترانه....اورد كم سپهر

 مي در گاو صداي خنده از حامد و بود امده در اشكش كه سپهر.... بود افتاده قهقهه به فرشاد و خنده زير زد پقي هادي
 .ميكردند اهشاننگ متعجب دخترها....اورد

 شد؟ چي:سحر

 .......نماز به ميسن واي اجباري....نيستن بلد نماز هيچكدمشون:گفت و زد لبخندي حسين

 نيست ادمي كمالي.... نميخونم اما...بلدم من.... ميشه همين....  ميكنن مجبورمون زوري وقتي:گفت و نشست سيخ فرشاد
..... نداريم قبول و كمالي ماها...باشه داشته قبولش كه وايسه كسي شتپ بايد ادم.....بخونه نماز وايسه پشتش ادم كه

 ...اونه گردن گناهمم

 .....ميخنديم چقدرم واي... ميشيم راست دوال فقط ماها: گفت و گذاشت دهانش داخل را چيپس هم سپهر

 كش لحن با و...جلويي نفر نكرد اذيت تا گرفته بيني پاكسازي از..... كمديه كه سجده سر....سجده:گفت خنده با حامد
 ....ميده حال خيلي:.افزود داري

 ...خنديدند هم با دو هر و.....  چسبونديم ادامس رحيم جوراب به يادته: گفت حامد به رو خنده با فرشاد

 خيلي خدا واي... نميشه كنده زمين از پاش كرد حس كنه سجده دوباره خواست و وايستاد وقتي بدبخت رحيم:گفت حامد
 ....بود باحالي ي حنهص

 .بود گرفته اش خنده ترانه

 ميشه؟ چند انضباطاتون نمره شماها:پرسيد شميم

 ....هفده عالي خيلي پونزده و چهارده:حامد

 به..... زير به سر. …مودب خانماي... ديگه ميگرين بيست حتما شماها: گفت بود خوردن پفك و چيپس مشغول كه سپهر
 ....اكبر و اهللا هزار....ماشاال هزار....به به
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 .خنديدند پسرها

 به را سرش ترانه... گرفت ده پارسال و انضباط ترانه:گفت محكمي لحن و خاص اداي با و كرد صاف را گردنش پريناز
 ......اورد پايين كمي تعظيم عالمت

 و يازده خودمم: گفت پريناز و.... زد انها به چشمكي هم شميم... دوازده دهكردي خانم: گفت و كرد اشاره شميم پرينازبه
 هستن ما اكيپ ابروريزي ي مايه....گرفت شونزده هم خر ي كّره اين:گفت و زد سحر به محكمي گردني پس و... نيم

 .ميكردند نگاه بود مانده باز دهانشان تعجب از كه را انها امريكا ي قاره كشف حس با دخترها.... ايشون

 ...بود برده ماتشان پسرها

 .افتادند خنده به شان قيافه زا دخترها

 كنن؟؟؟ كم ازتون بيان چي خاطر به....عمرا...  نبدين خالي:گفت و كرد جمع را دهانش سپهر

 ...نميندازين راه دعوا و نميشكنين ميشه شيشه كه شماها:فرشاد

 ....متفاوته كم يه ما كاري روش اصوال خوب: ترانه

 بازي اب تا هست معلم صندلي روي گذاشتن گرد ته سوزن از ما كاري ي هحيط توي:افزود كارشناسانه لحن با هم شميم
 ...ميشه انجام خودمون بين كه

 ...موهامونه و سيبيل...ابرو روي بحث مهمترين، البته و اصلي ي نكته اما:گفت و نشست سيخ ترانه

 كه شريفي پيرمرد جلوي مقنعه رداشتنب...مانتو كردن تنگ.....  مانتو باز هاي دگمه....مانتو استين اينكه ضمن:پريناز
 مزوزوييك ي دوره از و داره رو ما جد هزارمين جاي. چسبيده زمين به كمرشه و نميبينه رسما و ميبينه تا به تا چشماش

 ...گرفت ناديده نبايد هم... هستش ها

 ....قوانينه خالف هم پوشيدن مچي جوراب:شميم

 انتن چون مربوطه كالس جو به اين البته...ميكنه كم هامون نمره از هم معلم ويضتع و معلم اداي تقليد اينكه ضمن: ترانه
 ....باشه پامون شصت نوك از تر پايين بايد اش پاچه چون....ميدن گير شلوارمونم به.....ديگه خالصه...و ماهواره و

 ...نميدن گير ماها لباس به حداقل... است پيچيده چقدر:گفت و خاراند را سرش فرشاد
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 ...ميدن گير كوتاه فاق جين به... نميدن گير چرا:حامد

 ...ميكردم اخراجت كه باشم من....شلوارات اون با....نزن زر يكي تو:فرشاد

 .خنديدند خودشان پسرها و..... شدم مشكيه لي اون عاشق..... بخرم برم من بده ادرس:گفت خنده با سپهر

 ....ميكنن كم ازمون يد سي و موبايل گوشي سر بيشتر ماها:گفت هادي

 اش خنده فرشاد....كه نميره گوششون تو حرف...اموزشيه اينا بابا ميگم بهشون هي....دي سي اين از امان..ميبيني اخ:ترانه
 .گرفت

 .......ميكنن رايتم ماها رومال از خودشون قران به:هانيه

 ....شد اخراج ما ي ها بچه از يكي دي سي سر: فرشاد

 ...ميگردن مارو كيفاي ميان وقتا بعضي:گفت و كشيد اهي و..... زندگيه از بخشي يه اينم....ديگه كنيم چي: ترانه

 .....نميرسه ماها به زورشون.....نميذاريم اما...همينطور ماهم:سپهر

 ...خارجه ما ي عهده از ديگه يكي اين با مقابله:ترانه

 چيه؟؟؟ رشتتون....هوش تيز پسرهاي راستي:شميم

 ....يتجرب:سپهر

 ؟....همتون:ترانه

 ...اره:فرشاد

 بشين؟؟؟ دكتر ميخواين تجربي؟؟؟همتون اومدين چرا:سحر

 ....ام پزشكي دندون عاشق من:فرشاد

 ......منم:حسين

 ...دارو:سپهر
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 ....ژنتيك: هادي

 نميخواين؟ پزشكي هيچكدومتون يعني:گفت شميم و خنديدند دخترها.... كنه قسمت خدا چي هر:حامد

 ...عمره اتالف فقط....نداره صرف زشكيپ:فرشاد

 ....رياضي اومدم...نداد اجازه برادرم اما بخونم پزشكي تجربي برم داشتم دوست من:سحر

 ....قويه فيزيكتم رياضي... بهتره خيلي اونطوري...بخون تجربي برو پيش:حسين

 ....كردم كارو همين شايد:سحر

 ...ميكنم غش ببينم خون اگه يعني....نمياد خوشم پزشكي از من: ترانه

 ...بيخوده خيلي دخترها واسه پزشكي:فرشاد

 .كردند دفاع به شروع و گرفتند جبهه دخترها

 طرح سالم دو...عمومي پزشك ميشي تازه...ميخوني ميري سال هفت كن فكر.....خوب....ميگه راست:گفت سپهر
 بشي ميكشه طول سال چهار... نشي...بشي قبول ايا تخصص بعد.... نداره برو جا هيچ عمومي پزشك...بگذروني
 همه يعني....تخصص فوق پيش ميري باشي داشته هم سرماخوردگي يه...بشي مريض كن فكر خودت حاال.....متخصص

 اين تازه...است معركه پس كالهت وگرنه كني در اسم بايد....اون دوسالم...شدي قبول تخصص فوق حاال... همينطورين
 ...نموني كنكور پشت سال يك و بشي قبول كنكور اول الس همون كه وقتيه مال

 دو...بشين دار بچه بعدشم....هاش برنامه اون و ازدواج ي واسه ميذاريد سال يك.... دخترين شماها تازه: داد ادامه فرشاد
 بياي شتنذا كرد كاري خوب داداشت...ببينيد مريض تا چهار سالگي چهل سن تو شايد..... ميشه سوخت اونطوري سالم

 ...تجربي

 ...ندارم ازدواج قصد كه من:پريناز

 به بيست از همتونم....شوهر دنبال ميفتي كردي رد و پنج و بيست كه هميچين ميگي اينو االن: گفت و زد پوزخندي سپهر
 ....ميبينيد حاال....ميكنيد جمع جهازتونو خواسته نا و خواسته دارين بعد

 ...ميكنم جمع جهازمو دارم ناال از كه من....نخور حرص:ترانه
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 .خنديدند هم با همه

 شان همه ذهن. كنند جمع را وسايلشان تا كردند حركت خوابگاه سمت به...نهار صرف و بخند بگو و بحث كمي از بعد
 ...گذشت زود چقدر:ميچرخيد چيز يك حول فقط

 .....ميچپاند اش كوله و ساك داخل ار وسايلش حرص با ترانه

 ؟....نميكني شونتا چرا:سحرگفت

 ....شد تموم زود چقدر....اه:ناليد پريناز و نگفت چيزي ترانه

 ها؟؟؟ بچه نه....ميمونديم اينجا هفته يك ميداد حالي چه:فاطمه

 ....ميشه شروع امتحانا ديگه هفته يه برگرديم تا حاال:شميم

 ........داره امتحان حس كي:كيميا

 ....ميشم بدبخت نخوندم هيچي حال به تا سال اول از كه من: گفت كشان اه ترانه

 !ترانه؟؟:گفت و خاراند را چشمش ي گوشه سحر

 هوووم؟:ترنه

 بخونيم؟؟؟ درس هم با ميخواي:سحر

 ...نيستم كه من....بخونيم درس بتونيم عمرا چهارتايي:پرياز

 ....نيستم...ترم راحت خونه تو منم:شميم

 تمايلي هم انها اينكه از خوشحال و نزد حرفي حال اين با بود ترانه مخاطبش فقط نبود چهارتايي منظورش اصال سحر
 .ندارند

 .داشت اشكال درسها از خيلي در....نبود بدي پيشنهاد....بود ساكت ترانه

 بخونيم؟ درس باهم ترانه؟؟؟ميخواي چي تو:گفت سحر

 ....نيست حاليم رو مبحثا از خيلي من.... اخه.... نميدونم:گفت مكث با ترانه
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 ....ميخونيم هم با....ژو ژو نداره اكشال: گفت و زد لبخندي سحر

 خونتون؟ بيام: گفت و زد لبخندي ترانه

 ....ترانه بانو بدين افتخار اگر البته:گفت و كرد تعظيمي سحر

 و كرد خم هم را زانويش و كشيد را ان كمي و گرفت دست به را شلوارش ي گوشه و داد باال را ابرويش تاي يك ترانه
 ....سحر دوشيزه مباهاته ي مايه:گفت

 .اورد لب به ارامش روي از لبخندي سحر و خنديدند دخترها

 .بودند ايستاده ها اتوبوس جلوي رفته فرو خود در و هم در هايي چهره با همه

 .امدند جلو پسرها

 .ميكشيد باري حسرت اه مدام پريناز و....بود شده اشك از پر چشمهايش ترانه

 ...گذشت خوش خيلي:تگف فرشاد

 ....هم ما به:ترانه

 ...بودين حالي با و پايه هاي بچه خيلي خدايي:سپهر

 ...هم شما:ترانه

 .....منه ي شماره اين:گفت و كرد جيبش در دست و كشيد اهي و... ميمونديم بيشتر كاش: حامد

 ....بود كاغذ به نگاهش ترانه

 ...نكنيد خرابش كارا اين با....بمونه قشنگ ي خاطره يه يدبذار:گفت و زد پس را كاغذ كوتاهي مكث از بعد

 ....دوستيم ما:متعجب حامد

 ....بمونيم دوست بذار.... اره:ترانه

 ...نيست ميكني فكر تو كه اوني منظورم من:گفت حامد
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 ...نكن خراب دوستيمونو.... ميشه همون فردا پس نباشه اين االن اگه..... همونه چرا:تارنه

 ...ندارن اعتماد ما به شايد حامد كن ولشون:گفت فرشاد و شد خيره او به خما با حامد

 كرد دراز حامد سمت به را دستش و.... نيستم اهلش من: افزود و...... اصال.... نه شايد:گفت و زد لبخندي ترانه
 ...خداحافظ:گفت

 ...نيستي اهلش كه:گفت پوزخند وبا شد خيره ترانه دست به مات حامد

 ...نيستم نه: گفت و زد لبخندي هم باز ترانه

 ...راحتي هرجور باشه:گفت و فشرد دوستانه را ترانه دست حامد

 .كرد خداحافظي انها از و داد دست دوستانه و صميمانه هم حسين و هادي و سپهر و فرشاد با ترانه

 .كردند خداحافظي پسرها از ترانه از تقليد به هم دخترها ي بقيه

 ...ميمونم زنگت منتظر:گفت پريناز به هادي

 ....بمونه خوب ي خاطره يه بذار ترانه قول به:گفت و زد لبخندي پريناز

 ...انداخت پايين را وسرش نزد حرفي هادي

 ....خداحافظ....هستي خوبي دختر خيلي سحر: گفت و امد جلو حسين

 ....برسي ارزوت به اميدوارم...خداحافظ:گفت و زد لبخندي سحر

 ...گرفت فاصله سحر از و زد يلبخند حسين

 دلتنگ كه بود گذشته خوش بهشان انقدر....رفته فرو خود در و هم در هايي چهره ا همه...شدند هايشان اتوبوس سوار
 .باشند نشده تكراريشان و يكنواخت زندگي و خانواده

 .نبود خبري هم بكوب و بزن و اهنگ و شوق و شور از.....بود خودش در كس هر

 :مهفت فصل

 ! تومان پنج و بيست و هفصد و هزار هشت

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  141 

 لب زير... بود راهنمايي چراغ به نگاهش... ميرسيد نظر به عالي....مبلغ اين ساعت سه عرض در....بود سخت باورش
 ... پنج ، ،شيش هفت ، هشت: ميكرد زمزمه را معكوس شمارش

 و گرفت خودش به را حالت همان حال اين با....بود خورده ترك سرما از دستهايش...داد باال را پيراهنش ي يقه
 خجالت هنوز مدت همه اين گذشت از بعد.....انداخت پايين را سرش و كرد متمايل زمين سمت به را زانوهايش
 از هم انها حتي اما....شد اشك از پر چشمهايش... كشيد عميقي اه... نداشت ديگري اي چاره...بود راضي اما.....ميكشيد
 ...داشتند شرم امدن پايين

 ...ميكرد اماده سه ساعت كنفرانس براي را خودش بايد... بود گذاشته فرمان روي را اش جزوه

 پنج و بيست از.....كشيد عميقي نفس سورن...بود مانده باقي ديگر ي صفحه پنج...خدايا... بود دو به ربع يك ساعت
 ميكرد ارزو هميشه برخالف....انداخت مدرسه در به نگاهي.. ...صفحه پنج اين حاال و بود كرده حفظ را تا بيتس....صفحه
 ...بيايند ديرتر

 ....كرد سالم و شد سوار...بود شده سرخ صورتش كه ترانه....گذاشت داشتبورد روي را اش جزوه و كشيد بااليي بلند اه

 ...بود گرفته گر صورتش هم سحر

 سبز هم سحر براي...كرد نگاه هم را بقيه شلوارهاي...بود طوسي ششلوار ديروز تا....افتاد ترانه صورتي بهشلوار نگاهش
 ....بود يشمي

 ....داشتيم ورزش:وگفت زد متفكرش ي چهره به لبخندي ترانه

 .گذاشت را داريوش دي سي ترانه و زد لبخندي متقابال هم سورن

 و... برداشت را اش جزوه زده ذوق ورنس...ميداد نشان را دويست عدد شمار ثانيه....بود ايستاده قرمز چراغ پشت سورن
 ....شد مشغول

 شده؟؟؟ چيزي:گفت و ميكردند نگاهش متعجب كه انها به و كرد بلند را سرش....كرد حس را نگاه چهار سنگيني

 ميزنيد؟؟؟ داد چرا:ترانه

 زدم؟؟؟ داد:گفت و داد فرو را دهانش اب سورن
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 ....فرياد هاي مايه تو چيزي يه:پريناز

 لحظه همان و... بشم حفظ رو اينا سه ساعت تا بايد: گفت مانند ناله و كشيد اهي... بخواند بلند بلند داشت تعاد سورن
 ...شد سبز چراغ

 اهنگ گاهي...ميكند رانندگي يا ميخواند درس...ميكند كار چه نميدانست هم خودش....بود فرمان روي اش جزوه هنوز
 بود هم پيش روز سه اردوي درباري كه دخترها حرفهاي به حتي و....ميكرد زمزمه هم را ميشد پخش كه هم را داريوش
 كار چه پسرها دخترانه اردوي در اينكه از متعجب و....بود خورده گوشش به هم پسر اسم چند... ميكرد گوش

 ...انداخت نگاهي اش جزوه به... ميكردند

 ....باشين مراقب: شد بلند ترانه جيغ صداي

 سبز ون يك شكم وارد بود نزديك و است شده منحرف كناري الين به كه نبود حواسش اصال..پيچيد خيابان ي گوشه به
 ...بشود رنگ

 ....ببخشيد:گفت سورن و....كشيدند عميقي نفس دخترها....كرد پارك خيابان ي گوشه

 ....بخونيد درس دبشيني بعد برسونيد رو ما.... كنار بذاريد رو جزوه اون:گفت شميم و بود گرفته حرصش ترانه

 ......واهللا:گفت غيظ با هم پريناز

 مهمه؟؟؟ خيلي:پرسيد سحر

 ....اخره ي صفحه پنج همين اصليشم مطالب ي همه... داره نمره ده...بله متاسفانه:گفت و كشيد اهي سورن

 مونده؟؟؟ چقدرش:گفت و برداشت را جزوه ترانه

 ....صفحه چهار:سورن

 دارين؟ هنزفري:گفت و ختاندا ها عقبي به نگاهي ترانه

 ...داشتبورده تو:گفت اوردو در حركت به را ماشين سورن

 بديد؟؟؟ گوشيتونو:گفت و كشيد عميقي نفس ترانه
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 ببخشيد؟؟؟؟؟؟؟:گفت سورن

 بخونيد؟؟؟؟ميتونيد؟؟؟ نميتونيد اينطوريكه:ترانه

 ....گذاشت داشتبورد روي را اش گوشي و كني؟؟؟؟ چيكار ميخواي:سورن

 جزوه و كرد روشن را ضبط....نگفت چيزي و زد لبخندي و..... شد ها برنامه ليست وارد و برداشت را سورن وشيگ ترانه
 .كرد باز را

 ...كرد جزوه خواندن به شروع و داد فشار را صدا ضبط ي دگمه و گرفت دهانش مقابل را سورن گوشي

 ....بشنود را باقيمانده صفحات ميتوانست هدانشگا مسير تا...بود خوبي فكر......ميكرد نگاهش مبهوت سورن

 ....بود عالي فكرت....ترانه مرسي... واي:گفت بلندي صداي و ذوق و شوق با و زد لبخندي سورن

 .انداخت پايين را سرش و زد لبخندي...بود نشنيده سورن زبان از را اسمش حال به تا...كرد نگاهش متعجب ترانه

 ....ميكنه ضبط داره:گفت اهسته و زد سورن ي شانه به راميا ي ضربه اش جامدادي با پريناز

 ...ببخشيد:كرد زمزمه اهسته و.... اهان:گفت بلند صداي با سورن

 ...خنديدند ريز دخترها

 ترانه به شده گرد چشمهاي با سحر....سپرد سحر دست را جزوه و شد پياده ترانه....بود مانده باقي ديگر ي صفحه دو
 .كرد نگاه

 ....ميخونه سحر بقيشو:وگفت زد چشمكي شيطنت با ترانه

 ....داد فرو را دهانش اب سحر

 ....خداحافظ:ترانه

 ...كنم جبران..... مرسي:گفت لبخند با سور

 ...ميكنيد بيدار خواب از سحر ي كله منو كه باشين روزايي اين حال به فكر يه...كنين جبران ميخواين:ترانه

 ....ميكنم درستش ترم اين...احتم....چشم:گفت و خنديد سورن
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 ....خاحافظ:گفت و دز لبخندي ترانه

 ...سالمت به:سورن

 ....شود تمام تا بخواند تند كرد سعي حال اين با... ميلرزيد صدايش....شد خواندن مشغول اجبار روي از سحر

 ....دارين نگه لحظه يه:گفت شميم كه افتاد راه سورن و كرد خداحافظي اهسته پريناز

 ....شد خيره عقب به متعجب رنسو

 ...شده چيزي يه انگار...بگيريد عقب دنده ميشه:شميم

 ....خونه نميري پري؟؟؟؟چرا شده چي:پرسيد شميم و كرد پارك بود ايستاده خانه جلوي مستاصل كه پريناز مقابل سورن

 ....نيست خونه كس هيچ....نياوردم كليد:گفت و كشيد اهي پريناز

 ....ونهات همسايه:سورن

 ....نيست خونه كسي....زدم همرو زنگ:پريناز

 ....ما ي خونه بريم بيا:شميم

 ...نميذاره...ميشناسي كه و مامان...نه:پريناز

 ....نياوردي كليد خوب:شميم

 .....مياد پرويز ديگه ساعت يك تا:پريناز

 ...كه نميشه...وايسي كوچه تو ساعت يك:شميم

 ...ما ي خونه بيا پاشو:سحر

 ....كن خاموش اينو:گفت و زد سحر به اي سقلمه شميم

 .شود حل پريناز مشكل تا ماند منتظر و.....خوب خيلي: گفت و خنديد سحر
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 برام و در باال بره بگم همسايمون پسر به برم بذار: گفت فكر اي لحظه از بعد و.....منو ميكشه مامان...نميتونم....نه: پريناز
 ...كنه باز

 ناهارم هم با ما خونه بيا پاشو...تشنه..گرسنه....بشيني راهرو تو ساعت دو چي؟؟؟؟ بعدش.....خونه تو رفتي خوب:شميم
 ....بخوريم

 اون.... گلدونه تو زاپاس كليد اخه.... حله مشكلم راهرو تو برم....مرسي شميم نه:گفت سپاسگزارانه و زد لبخندي پريناز
 ....خونه ميرم وقت

 برم؟؟؟ من ميخواين: گفت بود ساكت هنگام ان تا كه سورن

 .....مرسي....نه:گفت اهسته و كرد نگاهش پريناز

 ....نكنيد تعارف: سورن

 .....ميشه زحمت:پريناز

 ...زحمتي چه:گفت و شد پياده سورن

 باالي به را خودش حركت يك با و كرد جاگير را دستش و رفت گاز ي لوله سمت وبه پاشيد رويش به لبخندي سورن و
 .ساندر ديوار

 ....ميره باال ديوار از قشنگ چقدر:گفت اهسته پريناز

 ...ديوار رو پريد پلنگ عين چه ديدي خدايا....عاشقشم من:شميم

 ....كن نگاه رو باال و قد خدا....جونم اي:پريناز

 اورده؟؟؟ كجا از و خوشگلي همه اين......بيشعور نفهم ي پسره....تيپه خوش خيلي: كرد زمزمه هم سحر

 ....خنديدند ريز دختر سه

 .....عاشقشمممممممم:پريناز

 .....ديوونشم من:شميم
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 ...كنه دود براش اسفند يه مامانش بايد واقعا:گفت و زد لبخندي هم سحر

 .بود ضبط حال در شان سه هر صداي اينكه از غافل...بود سورن بودن جذاب سر بحث ميانشان هنوز

 ......شد حل:گفت و كرد باز را در سورن كه ميگفتند همچنان

 ...واقعا ممنون: گفت اميز تشكر لحن و لبخند با پريناز

 ....اجازتون با:گفت و انداخته پايين را سرش نگفت چيزي سورن

 ....دستتون: گفت نگراني با ولي كند خداحافظي خواست پريناز

 .....نيست مهمي چيز: سورن

 ....مياد خون داره واي... شدين اينطوري چرا: پريناز

 ...بود خرده شيشه ديوار ي لبه: سورن

 .....شرمنده خدا رو تو واي.... شكست المپ پيش وقت چند.... نبود حواسم اصال: گفت و كشيد پيشاني به را دستش پريناز

 ...كه نشده چيزي نيست مهم كردم عرض:گفت و زد لبخندي سورن

 ....داره الزم پانسمان ...بيارم بتادين خونه از برم: گفت بود شده هول كه پريناز

 ....مياد بند خونش االن.... نيست مهم: گفت بخشي ارامش لحن با و زد پريناز دستپاچگي به لبخندي باز سورن

 ...گذاشت جلو صندلي روي را جزوه و گوشي.رساند پايان به را باقيمانده متن و كرد استفاده فرصت از هم سحر

 وبه كرد پيدا را مرطوبش دستمال ي بسته باالخره و ميكرد وارسي را كيفش گر جستجو كه شد خيره پريناز به پنجره از
 .داد سورن

 .شد اتومبيلش سوار كوتاهي خداحافظي با و كرد تشكر او از انگيز شگفت لبخند همان با سورن

 ...ممنونم واقعا:گفت سپاسگزارانه لحني با و چرخيد عقب به...ديد را موبايلش و جزوه وقتي

 ....ميكنم خواهش:گفت لبخند با...بود پايين سرش سحر
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 گوش ترانه صداي به رانندگي حي و گذاشت گوش در را اش هنزفري و رساند هايشان خانه به را انها سورن و
 اراده بي...ميكرد

 .ميزد موج شيطنت هم ترانه صداي طنين در...بود كرده خوش جا لبهايش روي هم ي لبخند

 .كرد پرت خانه خلدا را خودش هول با پريناز

 .شود خالص شرش از نميتوانست راحتي همين به و بود بسته پايش مچ دور را اش كتوني بند كه بود اين بدبختي

 .دراورد سرش از را اش مقنعه ترانه ي شماره گرفتن حين در. برد يورش تلفن سمت به كفشهايش از رهايي از بعد

 ....بود اشغال تلفن

 .خورد زنگ تلفن گوشي بالفاصله.رفتميگ تماس داشت ترانه پس

 كجايي؟؟؟ دوساعته:ترانه

 ...م م م م م ميميرم االن من واي اي.......... انه ا ا ا ا تر:گفت اش هميشگي دار كش لحن با پريناز

 شدي؟؟؟؟ عاشق باز:گفت و داد لم كاناپه روي ترانه

 ...ن ر ر ر ر سور... شدم تر عاشق....بودم عاشق: پريناز

 ....نداره تازگي اينكه خوب: گفت و خنديد ترانه

 ......بريد دستش: افزود دار گريه لحن با و..... بشم فداش...... شد چي نميدوني كه تو اخه: گفت و نشست سيخ پريناز

 چرا؟؟؟؟؟.... ا: پرسيد متعجب ترانه

 .كرد تعرف برايش تاب و اب با را ماجرا پريناز

 ......دمدا دست از و اي صحنه چه: ترانه

 .......بگردم... بريد دستش من خاطر واسه خدا واي.... براش ميميرم...... ديوونشم: پريناز

 تو؟؟؟ بخاطر:گفت و زد پوزخندي ترانه
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 .....نازي..... من خاطر به.....اره: گفت رويايي لحن با پريناز

 ....ميكرد همينكارو براش سورن بود تو جاي هم اي ديگه هركس: گفت و كند حرص با را ناخنش ي گوشه ترانه

 صداي با و.... شد اوخ دستش خانم پري خاطر واسه و نبود هركسي اونجا ولي... هركسي اره:گفت و خنديد شوق با پريناز
 .زد قهقهه تري بلند

 ....چي كه خوب:  گفت و كشيد پوفي ترانه

 ...خوشحالي از ميميرم دارم..... خدا واي: پريناز

 ....زودتر پس:گفت حرص با ترانه

 شده؟؟؟ حسوديت: پرسيد لبخند با و شد ترانه تند لحن متوجه پريناز

 .....عمرا بشه؟؟؟ حسوديم تو به من!..... من؟:ترانه

 ....نداره خوردن حرص اينكه..... بذار جا كليدتو فردا هم تو: گفت خنده با پريناز

 ....خلم من مگه بابا برو: ترانه

 .خنديد بلندي صداي با و... .خل از فراتر كمي:پريناز

 .بود شده حسوديش جدا.... نگفت چيزي ترانه

 ....ها ميكنه ولت طالب ميشي پير... نخور حرص تو.... نمرده هنوز كه طالب بابا مردي؟؟؟:پرينازگفت

 پري؟ نداري كاري: گفت حرص با ترانه

 ...خانم حسود خداحافظ: گفت خنده با پريناز

 .كرد قطع را ارتباط حرف بي ترانه

 ناخنش ي گوشه حرص با همچنان ترانه و بود كشيده دراز سالن وسط مدرسه شلوار و مانتو همان با سرخوشي از پريناز
 ميجويد را

 .كرد برخورد اتومبيلش فرمان به اش پيشاني هم كمربند بستن وجود با كه زد ترمز روي دفعه يك و مقدمه بي انقدر
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 ...ميكشيد سوت مغزش

 درشت پونگ پينگ توپ دو حد در چشمهايش.بود برده ماتش... نميشنيد را ها راننده توهين و فحش و بوق صداي اصال
 .بود مانده باز بهت و تعجب فرط از دهانش و بود شده

 .شد خيره مبهوت.... ميزد ضربه شيشه به كه مردي به و كرد جمع را حواسش...خورد شيشه به كه اي ضربه چند با

 .بود مسني مرد

 .كشيد پايين را يشهش

 شده؟ طوري جوون؟؟؟ خوبه حالت:پرسيد مرد

 و داد فرو را دهانش اب... بود كرده ترمز مقدمه بي اتوبان وسط.... شد اطرافش متوجه تازه... بست را دهانش سورن
 .كرد كپار اي گوشه و كرد پيدا را مناسبي جاي... اورد در حركت به را ماشين و داد تكان تاييد عالمت به سري

 .كرد گوش دوباره را بود شنيده پيش ي لحظه چند كه را صداهايي و برداشت را موبايلش گوشي

 ....ميره باال ديوار از قشنگ چقدر:پريناز

 ...ديوار رو پريد پلنگ عين چه ديدي خدايا....عاشقشم من:شميم

 ....كن نگاه رو باال و قد خدا....جونم اي:پريناز

 اورده؟؟؟ كجا از و خوشگلي همه اين......بيشعور نفهم ي پسره....تيپه خوش خيلي: سحر

 .شد پخش هايشان خنده صداي

 .....عاشقشمممممممم:گفت پريناز باز و

 .....ديوونشم من:شميم

 ...كنه دود براش اسفند يه مامانش بايد واقعا:سحر

 ....هاست اروپايي بازيگر اين عين.... هيكلش و اندام و قد... ابيش چشمهاي: پريناز

 ...بگير امضا يه ازش برو پس: سحر
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 ......شد حل: بود داده قرار مخاطب را پريناز كه خودش ي صدا بعد لحظه چند و بود هايشان خنده صداي باز و

 صداي و بودند وار زمزمه بيشتر قسمتها اين چند هر....  بود كرده پريناز با دستش زخم ي درباره كه صحبتي همان و
 .ميرسيد گوش به تر رنگ پر ميخواند را درس متن كه سحر

 شده عاشقش جدا يا.... اوردند مي در بازي مسخره داشتند انها يا..... نداشت بيشتر حالت دو... كشيد عميقي نفس سورن
 ...بود نزديك بيشتر واقعيت به اول حالت البته.... نداشت خبر خودش و بودند

 تعريفات از... امد نمي بدش هم خيلي بود توجه مورد ازاينكه... برد عقب به را شده ضبط صداي باز و زد لبخندي سورن
 از بعد... خنديد بلند صداي با خودش و.... ها خانم دارين لطف: گفت خنده با و داد تكان تعظيم عالمت به را سرش انها
 ...امد خودش به ثانيه چند

... ميدانست خودش به راجع هم را ترانه نظر كاش كرد ارزو هلحظ يك اما... ميخنديد خودش به خودش... بود شده ديوانه
.... كرد مرور ذهنش در را سحر جمالت باز... داشت اي عقيده چنين بود ساكت و خجالتي و محجوب كه هم سحر حتي

 هوي و هاي كه نترس از معروف قول به.... باشد نميتوانست خجالتي سحر هم ها انقدر... "نفهم بيشعور ي پسره"
 بلند صداي با باز.... ترانه حال به واي...بود شيطان و باز زبان اينچنين دوستانش ميان در سايلنت هميشه سحر....اردد

 ...خنديد

 در.... اورد در حركت به را ماشين بشاش اي چهره و لبخند با بود شده حفظ را متن تقريبا... بود سه به ربع يك ساعت
 و قند... مخالف جنس از هم ان... ميخورد وول رگهايش در انرژي....بود نگرفته نديگرا از مثبت انرژي اينقدر عمرش
 ...  ميشد اب دلش در تن تن و كيلو كيلو عسل و شكر

 .شد سبز راهش جلوي سمانه كالس اتمام از بعد

 چطوره؟؟؟ حالش...من بانوي سالم:گفت گرمي لبخند با سورن

 ...خوبي يخيل كه تو... مرسي:گفت و زد لبخندي سمانه

 چطور؟:گفت و داد باال را ابرويش تاي يك سورن

 عالي خيلي.... نداشت حرف كنفرانست راستي... ات چهره از معلومه: گفت و كرد جا به جا شانه روي را كيفش سمانه
 ...بود
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 ......چاكريم: گفت و كرد تعظيمي سورن

 ....نكن صحبت اينطوري بگم مرتبه چند:تگف ظريفي اخم با و زد پهلويش به ارامي ي ضربه كيفش با سمانه

 موافقي؟؟؟...شام بعدم و پارك بريم: پرسيد تكراري بحث اين از او كردن منحرف براي و خنديد سورن

 ؟...نداري كاري خوب... خونه برم بايد... نميتونم نه: سمانه

 ميري؟؟؟ داري زود چه:سورن

 ...حترمهم مادر تجويز: گفت و انداخت ساعتش به نگاهي سمانه

 ...ميرسونمت: سورن

 قبول؟؟؟... خيابون سر تا فقط: سمانه

 ....كوچه سر تا حاال: سورن

 ....خيابون...  سر.... تا...  فقط: گفت شمرده و اميز تحكم لحني با و زد لبخندي سمانه

 ؟؟؟ مياد دلت:گفت و كرد جمع را لبهايش و كشيد اهي سورن

 ...حركتيه چه اين... زشته. ..مياد دلم اره: گفت و خنديد سمانه

 ....ميديد و همراهي افتخار كه داريم را تشكر نهايت بانو:  گفت و كشيد اه باز سورن

 .... نمكي بي اون به نه... شوري اين به نه:  گفت و خنديد سمانه

 .رفت سورن ماشين سمت به خنده با و

 .شد پخش فضا در داريوش صداي و كرد روشن را ضبط سمانه

 ...شد پخش حسابي و درست اهنگ يه ضبط اين از بار يه عجب چه: سمانه

 ...ميدادم گوش هميشه كه من: سورن

 دادم؟ بهت من كه است دي سي همون اين: سمانه
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 ...اره: سورن

 ....ديگه هستن ته و سر بي همشون اهنگها اون رسيدي نتيجه اين به خوب: سمانه

 ....نيستن ته و سر بي اونا... نه نه نه: سورن

 ...نميكنم ارامش احساس شنيدنشون از اصال من اما: سمانه

 ...دارم عالقه موزيك سبك اون به واقعا من ولي: سورن

 ...نميرسيم تفاهم به وقت هيچ مورد يه اين تو:  سمانه

 ...نميرسيم تفاهم به وقت هيچ تو و من: گفت اهسته و زد لبخندي سورن

 ؟؟؟گفتي چيزي:پرسيد و كرد نگاهش سمانه

 هان؟؟؟:سورن

 ...بله نه هان:سمانه

 ...آهان:گفت شيطنت با و كرد نگاهش سورن

 ...شد سبز:گفت و كشيد پوفي سمانه

 ...اورد در حركت به را ماشين حرف بي سورن

 .بود خيره خيابان به سورن و ميكرد زمزمه خواننده با را شعر لب زير اهسته سمانه

 ...كنسرت متنياورد: گفت بود گرفته حرصش كه سورن

 ....نيومدم كنسرت منم:گفت و كرد نگاهش متعجب سمانه

 ساكتي؟؟؟ چرا پس: سورن

 ....ساكتي كه تويي اين: سمانه

 .ميكرد نگاه ها خيابان شلوغي به سينه به دست و ساكت هم سمانه و شد خيره رو به رو به حرف بي باز سورن
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 سمانه؟: گفت كالفه سورن

 بله؟؟؟:سمانه

 نموندي؟ و عصر كالس چرا حاال: گفت و شد منصرف بود نظرش در كه سوالي يدنپرس از سورن

 ...داريم مهمون:سمانه

 ...ديگه اينا اقا علي همون: سورن

 ...است ساله پنج پسر يه علي: گفت و دوخت او به را نگاهش سمانه

 ؟....معلوم كجا از:گفت و انداخت باال را هايش شانه سورن

 ...نكن باور:گفت و دوخت چشم خيابان به سمانه

 نه؟ ؟ نيست مهم برات من باور: سورن

 .نگفت چيزي سمانه

 كين؟ مهموناتون نگفتي: پرسيد سورن

 ....پدرم همكاراي از يكي:گفت ميكرد مرتب را اش مقنعه مستطيلي ي اينه در كه همانطور و زد پايين را گير افتاب سمانه

 ....داره اصيخ مناسبت هفته؟؟؟ وسط: پرسيد كنجكاو سورن

 ...جورايي يه: سمانه

 مناسبتي؟؟؟ چه: سورن

 شدي؟؟؟ كنجكاو كه....مهمه اينقدر: سمانه

 ...جورايي يه... اره خوب: سورن

 ...خواستگارن كن فكر: سمانه

 .نگفت چيزي و انداخت مي راه جنجال كه هميشه خالف بر سورن
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 ...بودم مخالف من تهالب: گفت است دلخور دستش از سورن اينكه احساس با سمانه

 ...شد خاموش هم تندي همان به اما... شد زنده دلش در اميدي ي جرقه سرعت به

 كردي؟ موافقت چرا پس: پرسيد اي گرفته صداي با

 ...پدر اصرار:سمانه

 ...تو جواب و:  پرسيد من من با سورن

 .....بود خيابون سر قرارمون.... كوچه تو نپيچ: گفت و كرد نگاهش سمانه

 .داشت نگه و كرد كم سرعتش از سورن

 ....باشه مبارك: گفت سورن كه شود پياده خواست سمانه

 ....منفيه من جواب: گفت و زد دمغش ي چهره به لبخندي سمانه

 .شد دور او از و گفت كوتاهي خداحافظ سمانه و پاشيد رويش به لبخندي سورن

 .كرد حركت خانه سمت به و كشيد بااليي بلند اه سورن

 .بود امده در اشكش خنده از كه فرزين

 ....رعشق پد بسوزه: گفت قهقهه با شهاب

 ....ميكرد جلو و عقب را شده ضبظ صداي مدام فرزين

 .خنديدند غش غش شهاب با همراه و... اوردي دستت سر باليي چه..... پلنگ:گفت دخترانه اداي با امين

 ...مرگتونه هچ زهرمار...... بابا اي: گفت و زد لبخندي سورن

 ...رفت هوا به سورن فرياد كه ريخت دستش كف روي را بتادين امين

 ...ميخواد بخيه اين.... كردي سر باز زخم اين با چطور حال به تا ظهر از تيپ خوش مستر: امين

 ....كه دراوردي رو بچه صاحاب پدر.... يواش: گفت ناله با سورن
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 ....كردي خودت شيداي و عاشق رو دخترا...  چطوري:گفت و خنديد باز فرزين

 ....بده قرض ماهم به سنگتو اون روز دو بابا.... داري مار ي مهره خودم جون به:  شهاب

 كنم؟ چيكار من حاال:گفت و انداخت نگاهي بودند شده سرخ خنده از كه انها به سورن

 باهاش خرم و خوش...  كن انتخاب تره عاشق كه يكيشونو كني؟؟؟ چيكار چيو:گفت و كرد پانسمان را دستش امين
 ....ميشه پيدا كم زمونه دوره اين تو عاشق دختر.... كن زندگي

 .خنديدند باز پسرها و

 ....ديووووووونته كه اون با برو:فرزين

 ...مياد نظر به عاشقتر اون... بيشعور نفهم گفته بهت كه اون.... نه نه:  شهاب

 .....ديديش حال به تا بار چند انگار مياد ظرن به ميگي همچين:گفت و كرد نگاهش سورن

 ....بكن حالشون به فكري يه... شدن خوات خاطر بدجور اينا بابا: شهاب

 ....نگو نه ميگم بهت چيز يه فرزين مرگ.... سورن:گفت فرزين و خنديدند.... پلنگ: فرزين

 چي؟؟؟:پرسيد و داد تكان خنده با را سرش سورن

 ...دارم ازت كوچيك خواهش يه: گفت جدي يلحن با و نشست سيخ فرزين

 ....بگو:سورن

 ....ها نگي نه: فرزين

 ...مرگته چه ببينم بگو: سورن

... كردي شيدا رو اينا طوري چه ببينم باال برو ديوار از ما جلوي بار يه فقط.... بار يه داري دوست كي هر جان رو تو:فرزين
 ...زد فرزين زانوي به محكمي لگد و امد دنبالش به سورن و خنديد بلند صداي با و

 ... نگير پاچه... پلنگ:زد داد باز فرزين
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 ديوانه در شما موفقيت رمز: گفت و گرفت سورن دهان جلوي ميكروفون مثل را خياري شهاب و نشست مبل روي سورن
 چيست؟؟؟ عشق روي از دبيرستاني دختران كردن

 .....تيپم شخو: گفت خوردن حين در و زد خيار به گازي سورن

 .خنديد باز و... پلنگ مثل...  ميرم باال راست ديوار از: گفت و امد حرفش ميان فرزين

 ....گرفت درد خودش دست كه زد اش شانه به مشت با سورن

 ....ها اصولشونه ادا اينا... شدن عاشقت كني فكر نشي گير جو جدي حاال: گفت و داد تكان سري امين

 ....شدن عاشقم جدا ميگه حسم... نكنم فكر: گفت خنده با سورن

 بعد...  ميخره و رادان بهرام هاي پوستر و مجله فقط ميده تومن هزار چهل ماهي من ي زاده خواهر.... جون احمق: امين
 ممحمد كردي فكر.... همونطورن اينا.... عااااشقشم من: گفت و كرد نازك را صدايش ، ميكنه ضعف و غش خونه تو مياد
 ....ريگلزا رضا

 ....پشتم جيب تو ميزارم و گلزار و بهرام مثل تا صد من:گفت نفس به اعتماد با سورن

 اَي... ديوونه يكي...عاشق يكي.....گرفتن دورتو ورگل و ترگل دختر تا چهار... حالت به خوش: گفت و خنديد شهاب
 .خنديدند بلند صداي با باز و.... بيشعور نفهم ي پسره

 .....مشترك زندگي براي ميكني كانديد كدومو حاال:  شهاب

 ...بگم چي واهللا: سورن

 ...نشه دعواشونم بذار.... كن انتخاب چهارتاشونو: فرزين

 ...تا پنج ميشن باسمانه: گفت و خنديد سورن

 .....اومد در كارت: امين

 ....نفهم بيشعور ي پسره اي: گفتند همزمان امين و شهاب و فرزين و

 .پرداختند بازي مسخره و بخند گوب به شب از پاسي تا
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 در خودش با و... بود شده خيره سقف به...داشت بدي حس... كشيد دراز تخت روي و رفت اتاقش به سورن وقتي
 سرش در مزاحمي افكار... بردارد سرش از دست نداشت خيال كه بود شده گيرش گريبان تلخي حس...بود كشمكش

 بودند خنديده كلي اينكه با... نبود راضي اصال بود كرده شان مسخره اينكه از... نوجدا عذاب مثل شايد... ميخوردند چرخ
 يك وسط اين حاال... بود او به كمك دخترها هدف... ميكرد پخش دوستانش براي را انها صداي بايد چرا اصال... حاال اما

 ...كند تفادهاس سو نداشت حق او.... نبود روشن ضبط به حواسشان و بود داده رخ هم اشتباه

 ميخواد دلشون چي هر... بيشعور...نفهم... پلنگ.... ميكنن مسخره منو اونا وقتي: گفت احساسش توجيه براي لب زير
 ...نميفهمن كه اونا.... شده چي مگه حاال... ميگن

 ...زد غلت پهلو به

 ...گفتم امين و فرزين و شهاب به... چي براي اصال-

 به فرزين و بود كرده مسخره را ترانه جيغ صداي امين و... بود اومده خوشش پريناز صداي از شهاب... بود كنفرانس مهم
 ....بودند كرده خطاب مجنون و ديوانه را شميم و بود داده فحش سحر

 به هم رفتارهايش و سمانه خواستگاري حاال.... بود مشغول ذهنش... ميشد مگر اما... باشد بيخيال كرد سعي و كشيد اهي
 داشت دوست.... امد نمي خوشش خيلي او اداب مبادي و جدي رفتارهاي از... بود شده اضافه اش فكري هاي هدغدغ
 مثبت جواب خواستگارش به اگر.... نميكرد برخورد راحت او با سمانه... باشد حرفها اين از تر صميمي او با سمانه

 ميداد؟؟؟

 سوق ديگري سمت به را فكرش كرد سعي و كشيد ميقيع نفس.... داشت وجدانش عذاب به نسبت بدتري حس حاال
 ....دهد

 هم باقري اقاي به... ميكرد پاس هم را ماشين چك اخرين بايد شنبه تا... بود فريزر و يخچال قسطهاي مهلت اخرين فردا
 كرد سعي.... كار چقدر..... اووووووف... كند كار رياضي خصوصي اي جلسه چند پسرش با تا بود داده قول

 .بست را چشمهايش...خوابدب

 غريبه پسر تا سه ي واسه صداشونو نبايد... اره: داد جواب خودش به و كردم؟؟؟ اشتباه: پرسيد خود از ذهن در باز
 ...ميذاشتي

 ....شد منصرف چرا نفهميد هم خودش... اما... كند حذفش خواست و برداشت را اش گوشي و كرد باز را چشمش
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 .كشيد هم را انها كمي حتي و برد موهايش در دست و كشيد پوفي سحر

 ...ميجويد را بود گذاشته رينولدزش خودكار ته كه را خودكارش در ترانه

 ....مياري در بازي خنگ چرا... ترانه: گفت و كرد نگاهش سحر

 ....سخته خوب:ترانه

 .....ونديمم مسئله اين تو ساعته يك.... ميدما توضيح اخره بار اين ببين..... سخته كجاش:سحر

 ....داده دست از عقلشو كشور.... ميذاره فيزيك و امتحان اولين ادم اخه: ترانه

 ....بده گوش:گفت و زد پهلويش به اي سقلمه سحر

 ...ها خواسته و ها داده و مسئله توضيح به كرد شروع و

 فهميدي؟؟؟؟:سحر

 .....ديگه فهميدم ميكني؟؟؟ نيگا اينجوري چرا خوب.... اره..... اره: ترانه

 ....ببينم كن حل و بعدي:گفت و كرد جا جابه بيني روي را عينكش و داد باال را موهايش سحر

 ...ميكنم حل بعديشو... سخته بعدي:گفت و كرد تا چهار را چشمهايش ترانه

 ...كن حل:گفت و داد تكان سري سحر

 ...ميجويد را خودكارش در دندانش با فقط ترانه

 .نبود هم مسئله خواندن به حاضر حتي

 ....خواسته ازت چي ببين.... بنويس رو ها داده.... ترانه: گفت و كشيد اهي سحر

 ...خوب خيلي: گفت و خاراند را سرش ترانه

 ....نداشت هم را خواندن مسئله صورت ي حوصله.... بود تنبل... نبود خنگ ترانه... شد خيره او به حرص با باز سحر

 ...ماليد را شمهايشچ و برداشت را عينكش سحر
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 ...شد نواخته اتاق در به ضربه چند

 بله؟؟؟:سحر

 ....بگير من از رو اينا بيا.... جان سحر: سهيل

 ...انداخت سر روي را شالش ترانه و شد بلند سحر

 .كرد باز را اتاق در سحر

 ....شدم مزاحم ببخشيد.... سالم: گفت و شد بلند جا از سهيل احترام به ترانه

 ...نكنيد شرمنده.....بفرماييد..........  مراحمين... ميكنم خواهش:گفت و پاشيد رويش به گرمي خندلب سهيل

 داشتند پرتغال اب نه يخچال در بود يادش كه انجا تا... گرفت سهيل از را كيك و ميوه و پرتغال اب محتوي سيني سحر
 يك و پرتغال يك و خيار يك و موز يك و سييب يك زور به دستي پيش در... كيوي و موز حتي نه و...اي خامه كيك نه

 ....بود چپانده را كيوي

 .زد برادرش ي شده سرخ ي چهره به هم ي پوزخند و.... كنه خريد همه اين كرده وقت كي سهيل:گفت دل در

 ......كن پذيرايي ترانه از...  دستشويي برم دقه يه من:گفت سهيل به رو و گذاشت زمين روي را سيني

 ....گذاشت تنها را دو ان تريتب اين هب و

 .بود ايستاده در چوب چهار در خجالت با سهيل

 .ميكرد بازي شالش ريش ريش با و بود انداخته پايين را سرش هم ترانه

 ....بفرماييد:گفت لرزاني صداي با و كرد اي سرفه تك سهيل

 .برداشت را ميوه اب حاوي ليوان و شد وخم كرد تشكر عادي و زد لبخندي ترانه

 ميره؟؟؟ پيش خوب درسا: پرسيد پته تته با سهيل

 ...گرفتم جونم سحر وقت..... خيلي....نه: گفت و زد لبخندي ترانه

 .....وظيفشه سحر: گفت جدي سهيل
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 .....لطف من به سحر....نفرماييد: گفت متعجب ترانه

 ...بده انجام هست شتوان در كاري هر دوستانش براي بايد كسي هر: گفت و زد لبخندي سهيل

 ...كنم جبران اميدوارم.... بله: گفت و زد لبخندي ترانه

 ...كرد پار ان و پا اين كمي سهيل

 ....ميكرد اميد نا را سحر نبايد... كند حل را مسئله تا برداشت را فيزيك كتاب و شد تمام پرتغالش اب ترانه

 ...نداريد الزم كمك:پرسيد سهيل

 ...برسونيد من به تقلب يه ممكنه اگه... چرا راستش:  ترانه

 كجاست؟ مشكلتون: گفت و خنديد سهيل

 ...ندادم گوش سحر حرفهاي به اصال: گفت شرمندگي با ترانه

 ميده؟ توضيح بد:سهيل

 ...كنم جمع و حواسم نميتونم خيلي من.....نه: ترانه

 كجاست؟؟؟؟ حواستون:پرسيد نگراني با سهيل

... نميفهمم وقت هيچ ديگه....  نفهمم و ندم گوش كالس سر و چيزي وقتي ولي.....  جا هيچ: گفت مكثي از بعد ترانه
 مشغول فكرمم اصال.... بخونم هم كلمه يك حتي اينكه بدون ميشم خيره كتاب به الكي ساعت يك گاهي...ميدونيد
 ....نميگيره ام حوصله بازم ولي... نيستا

 ....ميكنه كمكتون سينوي خالصه: گفت و كشيد اي اسوده نفس سهيل

 ....نكردم امتحان:ترانه

 ...ميكنم جمع حواسمو نويسي خالصه با هميشه من: سهيل

 ....بده جواب اميدوارم....ميكنم عملي پيشنهادتونو:گفت و زد لبخندي ترانه

 ...اميدوارم منم:گفت لبخند با سهيل
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 مسئله سه كه خوب انقدر... شد متوجه ترانه... ميكرد ار فكرش كه انكه از زودتر.داد توضيح را مسئله ترانه براي سپس و
 حالي در حتي كه متفكرش ي چهره به لبخندي... بود باهوش پس.... كرد حل راحتي به را بود سخت نسبتا كه را بعدي ي
 .زد برداشت در را شيطنت از موجي هم بود شده خيره مسئله صورت به كه

 راحت چقدر.... ميگفت شيرين چقدر.... زد لبخندي... ميداد توضيح حسابان برايشان سورن كه افتاد روزي ياد ترانه
 ...فهميد

 .بود موت حال در نگراني از سحر

 شده تعيين وقت پايان تا تقريبا.... ميداد مراقب به را اش برگه نفر اولين كه هميشه خالف بر... شد پيدايش ترانه باالخره
 .دبو نشسته اول ترم امتحانات ي جلسه سر

 ...باريد مي ياس اش چهره از... شد پيدايش باالخره

 شد؟؟؟ چي:پرسيد و پريد جلو سحر

 ....ريدم.... هميشه مثل: گفت و كشيد اهي ترانه

 .انداخت پايين را سرش و كشيد پوفي سحر

 خيلي... رمب بونت قررررر: گفت فرياد و جيغ با و انداخت سحر گردن در دست و خنديد ي بلند صداي و ذوق با ترانه
 ...شقتم ا ا ا ا ا ا عا سحر... كنم نگاه هيشكي رو از اينكه بدون..... دادم عالي.... دارم دوست

 بيست؟؟؟... ول اي:  گفت و خنديد ذوق با سحر

 اجازه؟؟؟ معلم خانم ديگه؟؟؟ خوبه... اينا...  هفده شايد ولي... نه كه بيست: ترانه

 ...عزيز اموز دانش بفرماييد: سحرة

 ...كمه بازم بگيم چي هر.... عالمه يه داريم دوستون خانم: ترانه

 ...نيستا القمر شق هفده ترانه: شميم

 .خنديدند صدا با دخترها و...  القمره شق هم ده ترانه ي واسه: گفت خنده با پريناز
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 كاغذ به او و بود 79 شماره اخرين. ..انداخت ها باجه تمام به نگاهي... شود نوبتش تا ايستاد اجبارا... نبود نشستن براي جا
 با تا ميرفت باقري اقاي منزل به بايد سه ساعت... كرد نگاه ساعتش به و كشيد اهي... 179... شد خيره دستش در

 .كند كار رياضي پسرش

 را بود دهدا او به فرزين كه ليستي اخر در و... دهد تحويل را فرزين تايپي هاي متن تا ميرفت شركت به بايد ان از بعد
 ...امد مي نظر به سبكي ي برنامه... باشد داشته را شام ي تهيه فرصت فرزي تا باشد خانه هم شب هشت تا و بخرد

 بوشهر به فرزين.... امد نمي خوشش اصال اخري اين از... تعطيالت و زمستاني ترم ازن بعد و بود امتحانش اخرين فردا
 خانواده و سمانه حتي... ميگذراند تنها و تك خانه در بايد را روز ده تمام... وينقز به هم شهاب و اهواز به امين و ميرفت

... كرد نگاه ساعتش به باز... ميشد تعطيل هم گذار و گشت و رفتن بيرون پس بروند كيش به داشتند تصميم هم اش
 :شد پخش سالن در داري كش و پرعشوه و ظريف صداي

 ...شش ي باجه به 80 ي هشمار... شش ي باجه به 80 ي شماره-

 كه اي كوچه سمت به و رفت بيرون بانك از... شود نوبتش تا بود مانده خيلي هنوز... بود كرده پارك جايي بد را ماشين
 .كرد حركت بود كرده پارك ان در را ماشين

 ...ميكرد نگاه ، ميشد پخش كه اي برنامه به اسودگي با فرزين

 نداريم؟؟؟ شام فرزين: شهاب

 كنم؟ اشپزي تو واسه چي با... زهرمار نه.... كوفت نه....  گوجه نه...  مرغ تخم نه... زميني سيب نه...  داريم پياز نه: زينفر

 بود؟ كي نوبت خريد: گفت و كرد نگاهش امين

 ...سورن: گفتند همزمان فرزين و شهاب

 ...ميخرم چيزي يه سوپر از ميرم من....  نمياد اگه....  كجاست ببين بزن زنگ: گفت و داد تكان سري امين

 ...خاموشه گوشيش: گفت درهم اي چهره با بعد اي لحظه.... رفت تلفن سمت به فرزين

 ....بزنه زنگ يه نميتونست: گفت و كشيد اهي امين

 ...هشته ساعت كني؟ درست ميخواي چي: گفت فرزين به رو و
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 ...يروقتهد... ديگه املت امشب...  بگير مرغ تخم و گوجه: فرزين

 .شد خارج خانه از شدن حاضر از پس دادو تكان سري امين

 ...بود داده لم كاناپه روي شهاب

 چته؟:  فرزين

 ...هيچي:گفت و كشيد اهي شهاب

: پرسيد باز حال اين با اما.. بود افتاده چشمش از ديگر... بود اورده ستاره سر كه باليي از بعد... كرد نگاهش فرزين
 ....ناراحتي

 ...كنيم ازدواج داده گير ستاره: گفت و كشيد پوفي ابشه

 ....سالمت به رو شما... خداحافظ بگه... كنه چيكار داشتي توقع پس: گفت و كرد نگاهش غيظ با فرزين

 سوخته؟ دهن و نخورده اش: داد جواب حرص با هم شهاب

 تو كار بميره تن اين... ايم همخونه ساله كي.... نيستم كه غريبه... بگو راستشو... شهاب: گفت و نشست كنارش فرزين
 نبوده؟

 ...نه بابام مرگ به.... نه پيغمبر به پير به: گفت مستاصل شهاب

 داري؟ شك ميگفتي قبال كه تو: گفت و كرد نگاهش پرسشگر فرزين

 ...ندارم حاال: گفت و كرد نگاهش شهاب

 ....خورد را حرفش ي ادامه و.... يا.... كنيم جازدوا يا گفته ستاره: گفت حرص با شهاب... نگفت چيزي فرزين

 چي؟؟؟ يا: گفت متعجب فرزين

 ...خواسته پول ازم: گفت درماندگي با شهاب

 واقعا؟: گفت و داد فرو را دهانش اب فرزين

 .كرد اكتفا سري تكان به شهاب
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 چقدر؟: گفت حال همان در... بود خيره ميز ي پايه به فرزين

 ...تا پنج:  شهاب

 ميليون؟ پنج: زد فرياد زده بهت فرزين

 .داد بيرون اه با را نفسش شهاب

 ...كن شكايت ازش: گفت و گذاشت او ي شانه روي را دستش فرزين

 ...ميكشه منو بابام: گفت ميكشيد كمي را موهايش كه حالي در و گرفت دستهايش ميان را سرش شهاب

 .دنميكر پيدا دلداري براي حرفي هيچ... نگفت چيزي فرزين

 ......كردم جور ميليون دو: گفت شهاب

 ...داري شك هنوزم نكنه.... نكنه نكردي؟؟؟ كه كاري بخاطر..... بدي باج بهش ميخواي: زد داد عصبانيت با فرزين

 .نگفت چيزي شهاب

 ميفهمي؟... اويزونته عمر اخر تا بدي بهش بار يه: گفت خشم با فرزين

 ....ميكنه سكته بابام: كرد زمزمه لب زير... بست را چشمهايش و داد تكيه مبل پشتي به را سرش شهاب

 .است نداده خبر شهاب پدر به سورن هنوز كه كرد راشكر خدا دل در فرزين و

 ي بقيه تا باشد امين منتظر و كند خرد و بشويد را فرنگي گوجه دو تا... رفت اشپزخانه سمت به بگويد چيزي انكه بي
 .برساند او به را داشت الزم كه چيزهاي

 در... بود كرده پارك كوچه سر هم باز اي سرمه ماكسيماي... كرد عبور خيابان از داشت دست در كه هايي كيسه با امين
 بخاطر... ميديد را اتومبيل اين بود مداوم ي هفته يك اينكه خصوص به... بود عجيب كمي اتومبيلي چنين حضور محل اين

 .گذشت كنارش از خيال بي ديگر بار هر مثل... ببيند را شينشسرن بود نتوانسته دودي هاي شيشه

 .رفت خانه به و

 ....شد اشپزخانه در كسي حضور متوجه... برداشت اب ليوان يك... كرد پيدا را اشپزخانه راه كورمال كورمال امين
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 .بود گرفته چشمهايش جلوي را دستش و بود نشسته صندلي روي فرزين...... كرد روشن را چراغ

 ...كن خاموشش:گفت اهسته فرزين

 .كرد خاموش را چراغ امين

 نخوابيدي؟ هنوز چرا... فرزين: پرسيد متعجب و

 ...نيومده هنوز سورن: گفت نگراني با فرزين

 جدا؟؟؟: گفت بود كرده عادت تاريكي به چشمش حاال كه امين

 .كرد سكوت و كشيد اهي و... خاموشه تلفنش... اره: فرزين

 .نگفت يچيز هم امين

 ...امين بخواب برو: فرزين

 ...كن بيدارم... شد چيزي اگه: داد ادامه من و من با....  خبري... اتفاقي... احيانا اگه: امين

 ...باشه: گفت و فشرد را بود اش شانه روي كه را امين دست فرزين

 .چرخاند در قفل در را كليد اهسته... بود صبح شش ساعت

 در فرزين... كشيد اسودگي سر از نفسي... شد خارج اتاق از هول با... نبود فرزين از خبري... فتر خوابش اتاق به مستقيم
 .بود رفته خواب به و بود گذاشته ميز روي را سرش اشپزخانه

 مجبور و رفت گيج سرش كه شود خارج اتاق از خواست... برداشت را كتابهايش و كيف و شارژر... بازگشت اتاق به باز
 ...بشيند شد

 ...بود گذاشته هم روي پلك حتي نه... بود خورده چيزي نه صبح ديروز از

 براي نه... ميام نهار براي نه: نوشت كاغذي تكه روي و رفت اشپزخانه به... برداشت را وسايلش ايستاد پا روي سختي به
 ...نباش نگرانم... شام

 ...شد خارج خانه از و
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 اخرين درست.... نميشد باورش... اورد مي فشار گلويش به سنگيني بغض... دميكر نوازش را هايش ريه زمستاني سوز
 ... را اتومبيلش... كند پرداخت را ماشين چك اخرين ميخواست كه روزي

 سر ماشين به تا رفت وقتي... نيامد پيش فرصتش اصال يعني.. نپرداخت را چك ديروز... بود شده پر اشك از چشمهايش
 ...پيوست وقوع به لحظه ان در كه بود اي واقعه بدترين... نبودش.. .اش خالي جاي... بزند

 واحد درآن كه شومي فكر و... نباشد جايش در بود خريده را ان بدبختي با كه را اش اي نقره سمند كه بود سخت باورش
 به تا برود باقري اقاي منزل به نداشت فرصت حتي... بود برده دزد را ماشينش... شود تبديل واقعيت به زد سرش به

 ...زد پرسه ها خيابان در را شب و... كرد سپري كالنتري در را ديروز عصر و ظهر تمام...كند تدريس رياضي پسرش

... بشه پيدا ماشينت وقتي تا: بود داده پاسخ خشكي لحن با او است افتاده اتفاقي چه كه داد اطالع باقري اقاي به وقتي
 .بود كرده قطع را تماس خداحافظي بي و... ميشه كسر حقوقت از مدت اين... ميبرم سرويس خودم

 به و... گرفت دستهايش ميان را سرش... كرد رها زده زنگ و سرد نيمكت روي را خودش.شد پارك وارد سورن
 نقره سمند همان را ديگر چيز هر و پوشاك و خوراك و دانشگاه خرج و قسطهايش و خانه خرج تمام... زد چنگ موهايش

 را؟؟؟ چيز چه چك اخرين...  كند پرداخت را چكش اخرين بود قرار ديروز ظهر كه اورد مي در دوم دست يا

 نميچرخيد؟؟؟ او براي چرخهايش ديگر... نداشت وجود ديگر كه اتومبيلي

 ...بعدي و...  بعدي و... بعدي بالفاصله و...چكيد پايين چشمش از اشك كوچك ي قطره يك

 :هشتم فصل

... باشد قبل مثل كرد سعي... ميشنيد را ها همهمه و صداها... بودند بسته چشمهايش... پيچيد تنش تمام رد بدي درد
 به... ميلرزيد تنش... بود شده خيس موهايش... ميكرد حس را خون گرماي حال اين با... بود گرفته ياد ديگر... عادي
 ...خورد فرو را اش ناله زحمت

... ميكرد حس را خون شور ي مزه... داشت بدي لرز...كردند بلندش كرد حس.. .بود شده اشك از پر چشمهايش
 ...بود تاريك برايش جا همه بعد اي لحظه و شد بسته چشمهايش

__________________________________________________ ______________________ 

 ...ميچرخيد خودش دور اشپزخانه در كتابش با شميم
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 با را پسرها بودند توانسته اقوام سفيدان ريش و خواهرها باالخره... بودند رفته مادربزرگش ديدار به دو هر مادرش پدرو
 ....دهند اشتي عروسشان تازه مادر

 و شميم... نبود هم شيدا جاي كه انجايي از و باشد داشته حضور فاميل جمع در بود نتوانسته امتحانش ي بهانه به شميم
 ...كند فراهم خواهرش و خودش براي را غذايي داشت سعي شميم و بودند اتنه خانه در شيدا

 خط هم ان دور پس نداشتند هم سوسيس.... بخواند را املت و نيمرو ي فاتحه بايد پس امد نمي خوشش مرغ تخم از
 ..كشيد

 بكند؟؟؟ ميتوانست كار چه انها با... انداخت پياز و زميني سيب به نگاهي

 . بود كرده اش بيني در انگشتش كه داختان شيدا به نگاهي

 ....شيدا نكن: زد داد سرش شميم

 ...ماليد شلوارش به و اورد بيرون دماغش از را انگشتش فوري شيدا

 مادرش اتاق سمت به كنان غر غر و.... زدي بهم حالمو اه.... كن عوض شلوارتم... بشور دستتو برو: گفت كالفه شميم
 .كند پيدا را اشپزي كتاب تا... رفت

 .داشتند خانه در را اش تهيه وسايل نه بود خورده نه را غذاها اسامي از كدام هيچ

 ...رفت اتاقش سمت به ناراحتي با و كشيد پوفي

 اين پس... بخرد پيتزا دوتا ان با بتواند كه بود بينانه خوش زيادي... تومان هشتصد و هزار سه...  برداشت را پولش كيف
 ...شد پاك فكرهايش ليست از هم يكي

 ...رفت اشپزخانه به و كشيد عميقي نفس

 .كرد باز همزمان را فريزر و يخچال در... نداد اهميتي... بود پوشيده رو و پشت را شلوارش شيدا

 .ميكرد نگاه را او و بود ايستاده اي گوشه شيدا

 كني؟ درس ميخواي چي: پرسيد سكوت كمي از بعد
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 ...كوفت: گفت و كرد نگاهش اخم با شميم

 ...ميگم مامان به: گفت اخم با شيدا

 ...برسم كارم به بذار برو... شيدا اتاقت تو برو: شميم

 ...كن درست مرغ: گفت و نشست اشپزخانه در صندلي روي شيدا

 فهميدي؟... شيدا نده دستور: گفت غيظ با شميم

 ...اسونتره همش از مرغ: شيدا

 ...دمبل من: گفت شيدا و كرد نگاهش شميم

 ...داشت پي در را تمسخر رنگ نگاهش بار اين اما.... ميكرد نگاهش همچنان شميم

 ....بلدم خدا به: شيدا

 ....بكش نقاشي برو پاشو... نخور دروغ قسم: شميم

 ...بپزه ميذاري و قابلمه تو ميريزي هم با همرو: شيدا

 ...بابا نه: گفت كجي دهن با شميم

 ...خدا به:  شيدا

 و ميريزي اب بعد...  ميكني خرد پيازو اول: گفت تند تند شيدا كه بيرون كند پرتش خواست و گرفت را دستش شميم
 ....باچي نميدونم ولي... ميكني قرمزش اخرشم.... توش وميندازي هويج و مرغ بعدم

 ...نميگفت بيراه پر... كرد رها را دستش شميم

 ...ميكرد درست شمادر كه امد مي طوري همان نظر به... شد مشغول و

 نميريزه؟؟؟ چيزي توش مامان: پرسيد شيدا از شميم

 ..شيرين ليمو: شيدا
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 ترشه؟ ليمو منظورت: گفت و.... خنديد شميم

 ....ها گنده ليمو اين از... ديدم خودم من... شيرين ليمو.... خدا به نه: شيدا

 ...چكاند قابلمه داخل و اورد رد را يكي يخچال از و.... ترشن ليمو اينا: گرفت شدت اش خنده شميم

 ...بگير هاشو هسته جلوي چنگال با: شيدا

 .كرد عمل گفت، شيدا كه همانطور... بود دقيق و تيز چقدر... كرد نگاه خواهرش به لبخند با شميم

 .شد بلند تلفن صداي كه بپرسد چيزي خواست شميم

 :شنيد را صدايش... دويد بيرون اشپزخانه از عجله با شيدا

 ....جون ترانه سالم-

 ....مرسي خوبم-

 ...ندارم دوست امال منم: داد ادامه و خنديد و... شدم بيست نقاشي فقط-

 ميگي؟؟؟ راست... نداد نه-

 ...بزنه حرف ميخواد صبح تا: داد ادامه غرغركنان لب زير و.... بيار و تلفن شيدا: گفت و زد صدا را شيدا شميم

 ميقاپي؟ ازش رو بچه اين تشكال نميكشي خجالت تو:  ترانه

 ...سالم عليك: شميم

 ....اهللا رحمته و عليكم سالم: ترانه

 ميقاپي؟ ازش رو بچه اين شكالت نميكشي خجالت تو: داد ادامه و

 خبرا؟؟ چه خوبي؟؟؟: گفت خنده با شميم

 خبر؟؟؟ چه تو... سالمتي... خوبم... نيستم بد اي: ترانه

 ميقاپي؟ ازش رو بچه اين شكالت نميكشي خجالت تو: گفت باز بدهد جوابي شميم نداد اجازه و
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 كردي؟ تموم عربي: شميم

 چي؟؟؟ تو.... خوندم صفحه چهار فقط... نه: گفت زاري و ناله با ترانه

 ميقاپي؟ ازش رو بچه اين شكالت نميكشي خجالت تو: گفت شميم جواب از قبل و

 ...اه.... بگير دهن به نزبو... نميكشم خجالت نه: زد ياد فر باالخره شميم

 ...كردي ما از يادي عجب چه: گفت شميم و خنديد ترانه

 بكنيم؟؟؟ ميخوايم چي.... پري تولد ي واسه: ترانه

 چي؟ تو عروسك من... ميدونم چه: گفت و زد هم را قابلمه محتويات شميم

 ...تزييني... نميدونم من... بخره عروسك ميخواست سحرم: ترانه

 ...بخرم سشايدخر: شميم

 ....خريدي خرس بوديم هم راهنمايي... خريدي خرس پارسالم: ترانه

 بخرم؟ چي: شميم

 ....ميدونم چه من: ترانه

 خوبه؟ سگ: شميم

 ....رفت يادت... خريدم من پارسال و سگ: ترانه

 ...ديگه ميخرم كوفتي يه... ميدونم چه.... خوك... گربه: شميم

 ....ندارم خوك من.... بخر خوك من تولد ي واسه... شميم: ترانه

 ....تابستون تا كو: شميم

 ...باشه صورتي خوكشم: ترانه

 ...چشمت رو بذاري بايد بخرم برات هم تخمه پوست من... نيست كه رو... اشتها خوش چه... خوب خيلي: شميم
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 رم؟بخ چي من: گفت و كرد اي ناله و...بگيري تخمه پوست من براي ميكني غلط اوال تو: ترانه

 ...شمعي جا: شميم

 ...ميخوره دردي چه به: ترانه

 ....باشه يادگاري قراره: شميم

 ...ميده يادگاري دونه يه ادم... يادگاري راه به راه هي.... ميديم يادگاري داريم همش ساله چند: ترانه

 ...گرفت ته غذام اوا: گفت قابلمه به نگاهي و كشيد عميقي نفس شميم

 ...كن جمع حواستو... خواهر اوا :گفت خنده با ترانه

 ...ترانه كوفت: شميم

 ....خونه نيومده اقاتون خواهر: ترانه

 خوبن؟ خان طالب.... نياوردن تشريف خير: شميم

 ...خونه دلم كه خواهر نگو هي: ترانه

 باهم؟؟؟ نميسازين چرا؟؟؟ اوا: شميم

 ...سرساختمونه همش: ترانه

 ....خان طالب نام به طبقات كل و ميالده رجب انگار ساختمون ميگي همچين: شميم

 ...مهنسه پا يه خودش طالب: ترانه

 مهنّس؟؟؟ ميگن جماعت عمله به شما دهات تو: شميم

 ميشه؟؟؟ حسوديت چيه؟: ترانه

 خبرا؟ چه ديگه خوب... گمشو:شميم

 ...باشه باال ها بچه وت جلوي سرم بايد من ميگه... نكش كار خودت از اينقدر... مرد... ميگم بهش هي: ترانه
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 ....مردم اخ

 چرا؟؟؟: گفت خنده با شميم

 ...نمياد باال نفسم اخري دم اين ديگه... ميزنه) لگد( لقد جور بد هشتميه اين: گفت خاصي لحن با ترانه

 ...دارين بچه تا هشت... ترانه نميري: گفت و زد قهقهه شميم

 ...فوتباله تيم يه طالب اقا نظر تازه.... ديگه اره: ترانه

 پسر؟ تا چند دختر تا چند: شميم

 پقي هم با دو هر و...بشن يِر به يِر...  باشه دختر هم يكي اين داره دوست طالب اقا... دختر تا سه پسرو تا چهار:  ترانه
 ....خنده زير زدند

 ...نه يا دختره... ببينين...  بدين ازمايش يه برين: گفت شميم

 يوهو داره دوس... نيس خوب بچه واسه سونوجرافي ميجه... موخالفن طالب اگا: گفت يترك غليظ ي لهجه با ترانه
 ...بشه سورپوروز

 موكونن سورپوروز يوهو كه اونايي.... مرد ميجم بيهيش هي: داد ادامه ترانه و بود امده در چشمش اشك ديگه شميم
...  كرد ميشه چه ديجه.... مومونه اولي عينهو من ي اسيهو.. هشتومي اين ميگه... هشتوم نه.. اوله ي بچه ي واسه خودشونو

 ...مياد خوشش... ديجه مرده

 ...ميخنديد او ي خنده از هم ترانه و ميزد قهقهه شميم

 ....ميكني هم طالب اقا طالب اقا چه: گفت خنده ميان در شميم

 ....ميجيرم ور طالب اگا جلو من موكوني؟؟؟ صدا اسم به اگاتو شوما مجه خواهر واه:ترانه

 تولد ي هديه خريد به هم با نفر سه هر كه رسيدند نتيجه اين به بازي مسخره كمي از بعد... ميخنديد همچنان شميم و
 .بروند پريناز

 ....كنم درست شوم برم من خوب: ترانه
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 ...ناهاره كه االن: شميم

 ...باشم شوم فكر برم...  نساختمو سر ميبرن ناهارو هم طالب اگا... خوردن ناهارو ها بچه: ترانه

 ....خواهر سالمت به: شميم

 ....ديو عين شدي كه قاپيدي اون و اين از اينقدر... خريدم اون ي واسه من... بده بهش رو بچه اون شكالت...  شميم: ترانه

 ....نداره دوس شكالت شيدا:  شميم

 .... گفته كي: گفت غيظ با شيدا

... ميگره يختو... قيومت روز تو...نخور رو بچه اين حق: گفت ترانه و داشت وا سكوت به را او صورت ي اشاره با شميم
 ...دادند رضايت خداحافظي به وباالخره خنديدند هم با... خور مردم شكالت... پيشونيت به ميچسبونه داغ شكالت

 نمك نه اينكه با... بود گذشته مرغ كردن سرخ خير از و بود كرده درست پز پلو در را برنج... شد اماده هم شميم غذاي
 و بود كرده لج و بود دلخور شميم دست از ولي.... بود امده خوشش هم شيدا..... بود نشده بد اما ادويه نه و داشت

 .نميخورد

 ... بخورد انتها تا را غذايش شد راضي ترتيب اين به و... بخرد شكالت برايش داد قول شميم

 ساختمان از و بست را ان... بود شده باز كفشش چسب... امد مي پايين هم ها پله از ميزد قور را كتابش كه همانطور ترانه
 ميكرد؟؟؟ چه اينجا باقري اقاي ماشين... برد ماتش... شد خارج

 بود؟ كجا سورن پس... شد سوار متعجب اي چهره و سست قدمهاي با

 .داشت تهوع حالت... بود شده اميخته هم در پيكان شخود قول به بوي و سيگار بوي.  داد را سالمش پاسخ باقري اقاي

 شده؟ چي: پرسيد چشم ي اشاره با. بودند نشسته درهم و كرده بق هايي چهره با دخترها....  چرخيد عقب به ترانه

 ...برده دزد و سزاوار اقاي ماشين: گفت ناراحتي با شميم

 ميكردند؟ تحمل را باقري اقاي بايد كي تا يعني... شد هخير كتابش وبه... نشست عادي حالت به و كشيد هيني تراهنه
 پيدا زودتر كنه خدا: كرد زمزمه لب زير و كشيد اهي... كند متمركز عربي عبارات مفهوم و لغات در را ذهنش كرد سعي
 ...بشه
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 توهين و ها شفح خصوص به... بود تحمل قابل غير باقري اقاي... ميكردند دعا دلشان در و بودند ساكت نفر چهار هر
 ...نبود صبور رانندگي در اصال...  هايش

 

 ميكشه؟ طول خيلي: پرسيد سورن

 اقاي... اينجا مياين بار چند روز در شما: گفت باريد مي خشم ان از كه صدايي با... بود شده نصيبش اي حوصله بي سروان
 ....ميكنم خبرتون...  شد پيدا عزيز

 ه؟؟؟ميش پيدا: گفت ملتمس لحني با سورن

 ....اهللا شا ان: گفت بود اش پرونده ميان سرش كه حالي در جدي و خشك سروان

 ...اهللا شا ان: نميگفت راحت اينقدر.... كند جور را خريدش پول بود توانسته بدبختي با چطور كه ميدانست اگر

... بود پرت حواسش... كند كار هچ نميدانست اصال... بود كالفه.... شد خارج كالنتري ساختمان از و... شد بلند جايش از
 ...لنگه پاي مال... سنگه چي هر: كرد زمزمه لب زير... ميكردند اش شكنجه انگار

 ..كرد سالم اهستگي به... تلويزيون تماشاي مشغول و... بودند تنها شهاب و فرزين... شد خانه وارد

... اوردين تشريف عجب چه: پرسيد او زا فرزين رختي چوب به كتش و گردن شال كردن اويزان حين در بعد كمي
 ...شد روشن جمالتون به چشممون

 .دهد فرزين متلك به پاسخي بخواهد كه بود آني از تر خسته سورن

 .داشت بدي درد سر... كرد پرت تخت روي را خودش و رفت اتاق به حرفي هيچ بدون

 هستي؟؟؟ گوري كدوم حال به تا يروزد از معلومه هيچ: گفت غيظ با و كرد باز را اتاق در حرص با فرزين

 ....بعد براي بذار فرزين: گفت حال همان در بود بسته را چشمهايش سورن

 اونطوري امتحان از بعد چي ي واسه شده؟ مرگت چه سورن بزني؟ زنگ يه نميتونستي: گفت بيشتر حرص با فرزين
 ....ام تو با سورن: زد داد تر عصبي.... بود بسته چشمهايش سورن اما بريم؟؟؟؟ هم با نكردي صبر چرا... رفتي گذاشتي

 ...بود خمار خستگي و خوابي بي از نگاهش... كرد باز را چشمهايش سورن
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 ...بود نگران... باشد عصباني انكه از بيشتر فرزين

 ...بعد براي بذار: گفت الود خواب لحني با زحمت به سورن

 است؟ ديگه روز ده منظورت بعد: گفت تاقا از خروج هنگام در و شد بلند جايش از فرزين

 ...اوهووووم:گفت بردارد سرش از دست اينكه براي اما... نشد منظورش متوجه سورن

 ...دارم بليت عصر براي من: فرزين

 ...بود خواب... نشنيد سورن

 .رفت بيرون اتاق از و... خداحافظ: گفت وار زمزمه و كشيد اهي فرزين

...  شد بلند جايش از كسلي و رخوت با... بود ساكت خانه چقدر... بود گذشته هشت از... داختان ديواري ساعت به نگاهي
 .ميكرد فرمايي حكم سكوت و بود تاريك خانه

 سرك هم امين و شهاب اتاق به... نبود خانه در كس هيچ.... كرد روشن را چراغ ميگشت برق كليد دنبال ديواربه لمس با
 به و كشيد بلندي اه... ترم ميان تعطيالت.. امد يادش... نبود وسايلشان از خبري و بود مرتب هايشان خواب تخت... كشيد
 ...ميخورد چشم به كاغذي ورودي در روي... بازگشت هال

 ...خداحافظ بعد روز ده تا... هست فريزر و يخچال تو غذا... باش خودت مراقب...:  بود گذاشته يادداشت برايش فرزين

 به... نداد اهميتي... ميپيچيد اش معده در بدي درد... كرد مچاله مشتش در را كاغذ... داد بيرون اه با را نفسش سورن
 ...داشت نياز صبور سنگ يك... شنونده يك... مونس يك به برداشت را موبايلش گوشي... رفت اتاقش سمت

 ...بله... الو-

 ....سمانه سالم: سورن

 تويي؟؟؟.... سالم: سمانه

 بي؟خو: سورن

 چطوري؟ تو... مرسي: سمانه
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 ...نزد حرفي سورن

 شده؟؟؟ طوري: پرسيد عجوالنه سمانه

 ...نه: سورن

 ...هستي مدلي يه چرا پس: سمانه

 ...ديروز:گفت مكث كمي از بعد سورن

 ....نرو حاشيه: گفت و امد كالمش ميان سمانه

 ...برد دزد و ماشينم: گفت حرص با سورن

 ؟؟؟؟؟؟چي؟؟؟؟؟: گفت شوكه سمانه

 ...بردن و ماشينم: گفت و كشيد اهي سورن

 ...كردند صدا را سمانه انگار

 ...ببخشيد خدا رو تو... ميشيم رفتن ي اماده داريم... برم بايد ولي... متاسفم واقعا.. سورن: گفت عجوالنه لحني با سمانه

 ...سالمت به: سورن

 ...كرد قطع را استم... نماند سورن خداحافظي منتظر حتي و خداحافظ:سمانه

 اس زنگ صداي... است مانده حال همان به چقدر نميدانست... بود خيره سقف به... كرد رها تخت روي را خودش سورن
 ...شد بلند اش گوشي اس ام

 چهار هر... پيام چهارمين و بعدي و... رسيد ديگري پيام بالفاصله و... بود شده نوشته كه متني اما... بود اشنا نا شماره
 .بود بسته نقش سورن لبهاي بر لبخندي... اما.... بودند اشنا نا شماره

 كه ال شا اي... شديم اندوهناك خيلي... شنيديم باقري مستر از و خبر خوشين؟ خوبين؟....  سزاوار اقاي سالم: اول متن
 ....خوش شب... مرسي...  بدم خوب و امتحانم من كنيد دعا هم شما.. ميكنم دعا براتون من... ميشه پيدا
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....  بشه پيدا زودتر.... ميكنم دعا براتون... گريه ارم كلي از بعد....  وحشتناكه خيلي... واي خوبين؟؟؟... سالم: دوم متن
 .....نباشيد نگران... ميشه پيدا

 ...يشهم پيدا حتما... شديم ناراحت خيلي... شنيديم كه و خبر... سزاوار اقاي خوبه حالتون... سالم: سوم متن

 ...بشه حل مشكلتون زودتر هرچه اميدوارم... سالم: چهارم متن

 دختر چهار اين با رفتارش... افتاد سمانه پيش ي لحظه ياد... نبود سخت خيلي فرستاده را متني چه كي اينكه زدن حدس
 ...نبود قياس قابل اصال.... بودند فرستاده پيغام شان راننده دلداري جهت فقط كه دبيرستاني

 دختر چهار اين با رفتارش... افتاد سمانه پيش ي لحظه ياد... نبود سخت خيلي فرستاده را متني چه كي اينكه زدن حدس
 ...نبود قياس قابل اصال.... بودند فرستاده پيغام شان راننده دلداري جهت فقط كه دبيرستاني

 احتياج دعا به واقعا... ممنون خيلي... سالم.... تنوش است، ترانه ميكرد حس كه نفر اولين براي... برداشت را اش گوشي
 زد را ارسال ي دگمه و.... باشيد داشته خوبي شب...خدمتم در خواستيد كمكي اگر.... ميشه عالي امتحاناتون حتما... دارم
 ...شد همراه تلفن زنگ صداي با كه

 .رفت تلفن سمت به و گذاشت تخت روي را اش گوشي

 قطع را تماس فرزين از شنيدن مادرانه سفارشات كلي از بعد... داشت دلخوري رنگ لحنش اما... نكرد گله... بود فرزين
 ...كرد

 مكالمه مدت تمام تقريبا... بود نظير بي فرزين دستپخت... رفت يخچال سراغ به... ميكرد ناله گرسنگي از اش معده ديگر
 را فرزين اگر... ميخنديد اش مهرباني و او به دل در سورن... نخورد را بيرون غذاي بود كرده التماسش فرزين شان

 ...ميكرد چه نداشت

 اي چاره اما... امد مي بدش تنهايي از... شد مشغول داغ و سرد نيمه همانطور... شود داغ غذايش كامل نكرد صبر حتي
 .بود غنيمت هم همين... ميكرد حس را فرزين حضور غذا طعم با اقل حد... نبود

********************** 

********************** 
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 معمول طبق... بود اي ساده امتحان... بودند داده تحويل مراقب به را ها برگه زود خيلي دخترها... بود امتحان اخرين اين
 ...بودند نشسته زمين روي

 پرت سحر روي را خودش هنال با و... بود خرداد االن كاش.... اخي... شد تموم باالخره: گفت و كشيد عميقي نفس ترانه
 ...كرد

 ...دادم اس سورن به روز پري من ها بچه: گفت شوق با پريناز

 چي؟: گفت و نشست سيخ ترانه

 .....ماشينش دزدي ي واسه: گفت و برد باال را ابرويش تاي يك پريناز

 ...دادم بهش منم.... نباشي خسته: گفت و زد پوزخندي شميم

 ....داديم هم ما... تفاهم بابا: گفت ترانه و خنديدند همزمان سحر و ترانه

 ...نداد جوابمو حيف ولي:گفت و كشيد اغوش در را زانوهايش پريناز

 ....داد منو جواب ولي: گفت و كرد صاف را گردنش تران

 ....نبند خالي:شميم

 ...شاهد سحر.... ايناها: ترانه

 ....مزن گفت... كيه شاهدت گفتن روباهه به: گفت غيظ با پريناز

 ....نيست مردونه جمع تو ضعيفه جاي... كن درس شوم برو سحر: گفت و خنديد ترانه

 داد؟ جوابتو جدا حاال: پرسيد شميم و خنديد سحر

 ...خدمتم در خواستيد كمكي اگه:  بود نوشته تازه... داديم اس ام اس هم با... بودم منم... بابا اره: سحر

 ...شدم سابانح عاشق رسما من... جونم اي: ترانه

 .بود فرستاده پيام ترانه التماس و زور به نبود مهم برايش هم سحر... بود مبهوت هم شميم و... بود شده سرخ پريناز
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 دلشان در... رفتند سرويس سمت به دخترها... امد باقري اقاي... نداشت خوبي حس... سورن از... ترانه از... بود نگران اما
 ...بازگردد زودتر هرچه سورن ...بود مشترك چيز يك فقط

 .شد خانه وارد و كرد باز را در كليد با... نداد اهميتي... ميكشيد خود دنبال را هميشگي نگاه همان باز سحر

 ...است رخانه د سهيل كه بود عجيب

 ...بود نشسته تلويزيون مقابل سهيل...  شد وارد سحر

 ...سالم:سحر

 ...سالم: سهيل

 اي؟ خونه رچطو: پرسيد متعجب سحر

 داره؟ اشكالي: گفت و كرد نگاهش سهيل

 .كند عوض را لباسهايش تا رفت اتاقش به و انداخت باال قيدي بي با را هايش شانه سحر

 ...بود نشسته تلويزيون مقابل هنوز سهيل

 خبر؟ چه: سهيل

 ....المتيس: گفت و انداخت برادرش بشاش ي چهره به نگاهي شانه باالي از و چرخيد او سمت به سحر

 ....ميزد چشمك شيريني جعبه يك... كرد باز را يخچال در و

 چيه؟؟؟ اين: پرسيد متعجب سحر

 ....شيريني: گفت و زد لبخندي سهيل

 .....چيه مناسبتش ميگم.... بابا نه: گفت و كرد نگاهش سحر

 ....مامانه تولد.... پرت حواس خانم: گفت و زد لبخندي سهيل

 ...بود كرده فراموش كامال... نبود حواسش اصال... برد ماتش سحر

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  180 

 ....خريدم كادو جفتمون جاي معمول طبق....  نترس: گفت و خنديد او ي زده ماتم ي چهره به سهيل

 خريدي؟ چي حاال... داداشم قربون: گفت و خنديد سحر

 ....خوند بايد و يكي اون ي فاتحه... نو گوشي يه: سهيل

 ...من طرف از: گفت و زد لبخندي سحر

 بخوره زنگ يا بياد اس ام اس.... داره چراغم تازه... گوشيش به كنه اويزون مامان كه كوچولو عروسك يه: سهيل
 ....خنديد صدا با و... ميشه روشن چراغش

 .ميكرد نگاهش لب روي لبخندي با اما حرص با سحر

 ....پول كيف يه.... ميكنه وحشت ادم نكن نگاه اونجوري.... باشه خوب: گفت سهيل

 خبر؟؟؟ چه ديگه: پرسيد سهيل و فرستاد سهيل براي درهوا اي بوسه سحر

 خبر؟؟؟ چه ترانه از يعني خبر چه ديگه: گفت و زد لبخندي سحر

 ....نزد حرفي سهيل

 ....هست اونم: سحر

 داد؟ چطور امتحاناشو: سهيل

 ....اورده باال گندي چه ميشه معلوم ديگه روز ده: سحر

 ...باهوشيه دختر اون..... حرس... نگو: سهيل

 ....ميگم جدي: گفت سهيل و.... خنده زير زد پقي سحر

 .....ديديم هم ترانه هوش و نمرديم: سحر

 ....ر ر ر ر سحر: سهيل

 ...ميريزم حسابشو فردا پس... ميكني دفاع ازش هم حاال از چه....اُه: سحر
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 .....بياي بر پسش از بتوني نكنم گمون: سهيل

 هم بااليي بلند اهي و... باشه اين ادم برادر وقتي..... ذليليه زن و ساالري عروس.... ديگه اره: گفت اه با و زد ديلبخن سحر
 .كشيد

 ....ميكنم افتخارم: گفت و زد لبخندي سهيل

 .خنديدند بلند صداي با دو هر و

 ....نميفهميد ميشد پخش كه اي برنامه از هيچي...بود نشسته تلويزيون مقابل سورن

 ...امد در صدا به باالخره... بود خبر يك منتظر... ميشد خيره موبايلش گوشي ي صفحه به هم گاهي از هر

 ...ارش الو: سورن

 قطع تماس هم اخر در... ميشد وصل و قطع مدام و امد مي خش خش با صدا.... بود اش اي دانشكده هم و دوست ارش
 .شد

 تمام صدا ان ي جمله تا نكرد صبر... نيست دسترس در: ميگفت كه شد شپخ صدايي... گرفت را شماره كالفه سورن
 .كرد قطع را تماس...شود

 ... داد تكيه مبل پشتي به را سرش

... نكرد قبول سورن... شود مشغول اش شده افتتاح تازه كه بوتيك در كه بود داده پيشنهاد او به ارش پيش وقت چند
.... حاال اما... امد مي در خرجش... بود نشده نازل برسرش ماشينش شدن دزديده يبال هنوز روزها ان.... نداشت را وقتش

 ....نداشت پايان وقت هيچ كه هراسي و ترس... ميترسيد بيشتر... نه كه متنفر بيكاري از

 .بلندشد موبايلش زنگ صداي

 .امد مي خوب صدا بار اين.... بود ارش

 چطوري؟؟؟... سالم: ارش

 بودي؟ كجا... سالم: سورن
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 خوبه؟ صدا االن.... نميداد انتن مرده صاحاب: ارش

 خبر؟؟؟ چه خوبي؟... خوبه... اره: سورن

 كردي؟ فكراتو شد چي.... نيست خبري: ارش

 كنم؟ شروع كي از... اره: گفت و كشيد اهي سورن

 االن؟ همين ميخواي... فدات: ارش

 االن؟: پرسيد متعجب سورن

 ...تنهام دست.... اره: ارش

 بگي؟؟؟ نميخواي شرايطشو.... خوب: گفت من من كمي با رنسو

 بيكاري؟ كه صبحا... تعطيليم پس ترمه بين چون: ارش

 ....اره: گفت و كشيد اهي... نبود بيكار هم ها قدر ان قبال كه افتاد يادش سورن

 اوكي؟.... شب يازده تا ده از: ارش

 چقدر نپرسد نميشد دليل اما... بود دوستش ارش.... كرد دداشتيا را ادرس و.... باشه: گفت و كشيد عميقي نفس سورن
 ...ميگرد حقوق

 ...كرد قطع را تماس و.. فعال... منتظرم.... اومديا... ميدارم نگهت راضي: گفت بعد كمي اما... هيچي: گفت خنده با ارش

 ....بود دوازده تازه ساعت... شد بلند جايش از

 روي... داشت شيكي ويترين.... تجريش در امد و رفت پر پاساژ يك وسط در. ...بود مدرني و جور و جمع بوتيك
 از بود پر ويترين... مشتري جذب براي جمالتي و زمستاني فروش: بود شده نوشته فانتزي فونت با رنگي كاغذهاي
 ....مانتو انهم اال بودند هرچيزي مشابه كه مانتوهايي انواع و.... مختلف طرحهاي و پوست و روز مد پالتوهاي
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 چكار نميدانست كالفه ارش و.... بودند ايستاده ارش مقابل پيشخوان جلوي دخترها از جمعي... شد بوتيك وارد سورن
 زير فقط.... رفت مغازه انتهاي به خودش و نشاند دخل پشت را او.... شكفت گلش از گل.... ديد كه را سورن... كند

 .......قرون يه حتي... تخفيف بي تخفيف.... هشد نوشته قيمتها اتيكت روي: گفت گوشش

 .....اومدم: گفت ميزد صدا اقا را او كه دختري به و... بدم يادت بيام تا... بدي نميخواد هم فاكتور

 تمركز نه نشسته... گذاشت كناري را صندلي... امد خودش به بعد اي لحظه... بود شده شلوغي همه ان مبهوت سورن
 ...ببرد پيش از اريك ميتوانست نه داشت

 مقابلش كه زني اگر البته.... اورد مي فشار ذهنش به بايد فقط.. بود كرده كار ميكرد صادر فاكتور كه دستگاهي با قبال
... ميزد حرف فقط خالصه...  و بنداز راه زودتر رو ما كار و شلوغي و وقت از حرف مدام... ميداد اجازه... بود ايستاده
 اما... بود شده هم هول... بود كند كمي...كرد پيدايش باالخره...  بود نايلوني يا ساك دنبال... يدكش عميقي نفس سورن
 ...ميداد انجام را كارش ارامش با ولي... بود كند همچنان اما.... شد ارام نسبتا.... انداخت راه را نفر چند كار وقتي

 سرش پشت... بگويد چه نميدانست... ميخواست تخفيف ودب مقابلش كه زني... بود كرده دم هوا... كشيد عميقي نفس
 اب هم ارش... نزنيد چانه لطفا... است مقطوع قيمتها: بودند چسبانده ديوار روي فونت همان با ها رنگي كاغذ همان روي
 نينچ از اومدي چرا پس نداري اگه: گفت دل در سورن كه ميكرد التماسي چنان زن... بود ريخته دستش روي را پاكي
 به كه انداخت جوانش دختر به نگاهي زن... باشد كالم يك و نشنود كرد سعي و كشيد اهي و... كني خريد اي مغازه
 ...خداحافظ: گفت و كشيد اهي زن... بود دوخته چشم رنگي صورتي مانتوي

 ...كرد خواهد رداختپ را بود اتيكت روي كه قيمتي همان زن نيايد كوتاه اگر كه بود مطمئن تقريبا برد ماتش سورن

 برعكس... نبود غريبه اصال نه... ها كشيدن اه... ها نگاه اين با خيلي.... نبود غريبه خيلي... زن اه... دختر بار حسرت نگاه
 ...بود اشنا هم خيلي

 مي نبايد ارش... گذاشت دخل در جيبش از سورن... پرداختند را قيمت نصف... زد صدا را زن و كشيد عميقي نفس
.... اورد مي دوام بايد حال هر به... نبود جور كار اين با وجه هيچ به اش روحيه... كشيد عميقي نفس... فهميد اما... هميدف

 ...شود پيدا ماشينش كه وقتي تا حداقل

 .بودند مشغول ظهر سه ساعت تا كه انقدر... بود شلوغ خيلي سرشان

 ...گذاشت مقابلش ار ساندويچي و... بيا: گفت و نشست سورن مقابل ارش
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... بود نظم بي خيلي ارش... مينوشت رسيد سر داخل بايد را خريد هر... شد كتابش حساب مشغول و كرد تشكري سورن
 همين تا... بيخيال بابا: گفت و انداخت بود مشغول دقيق كه او به نگاهي ارش....بود كرده هم كشي خط را دفتر سورن
 ...درست دستت جاشم

 ....شد مشغول كارش به باز ولي زد لبخندي سورن

 ...همينه ترفندشون... نباش دلسوز: ارش

 ...بود فهميده پس... گرفت باال را سرش

 ....ميكني عات: وگفت كرد اش حواله چشمكي و زد لبخندي ارش

 همان ماا... نميخريدند هم چيز هيچ گاهي حتي.... ميچرخيدند مغازه داخل ملخ و مور مثل.... شد شلوغ باز سرشان
 .بود فرسا طاقت شلوغي و چرخش

 البته... دارد اعتماد او به حد اين تا كارش دوم روز ارش كه بود عجيب...... كرد وصول را ارش چكهاي از يكي بعد روز
 گيرد قرار سنجش و امتحان مورد اينقدر امد نمي خوشش خيلي چند هر... بود داده پس تست روز طول در هم باري چند
 .نبود او از خبري ساعتها تا و ميرفت و ميگذاشت سورن امان به را مغازه كه انقدر... بود راضي ارش... نميگفت چيزي اما

 حوصله... بود سختي كار چند هر... بود افتاده جا بوتيك در... نبود اتومبيلش از خبري... ميگذشت منوال همين به روزها
 ...سمج هاي مشتري ان به برسد چه نداشت را خودش ي

 ...بود زود خيلي بوتيك به رفتن براي هنوز

 .ميشد بلند چاي از كه بود بخاري به نگاهش. . .  بود نشسته ميز پشت

 .شود بلند جايش از شد باعث ايفون زنگ صداي

 ...فرزين... نميشد باورش

 ...سالم عليك:  فرزين

 ...شد داخل فرزين و رفت كنار در جلوي از سورن

 .....برگشتي نرفته چطور:  سورن
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 ...مشهد بره ميخواست خانم حاج:  گفت و زد لبخندي فرزين

 با همين خاطر به.... بگذارد تنها را او اين از بيشتر نميخواست دلش كه بود سورن نگران انقدر... فرزين خود زور به البته
 دار تو هميشه مثل چند هر.... اورد ينم در سر سورن رفتار از وجه هيچ به اواخر اين... فرستاد مشهد به را مادرش التماس

 ...بود معمول غير كمي بودنش ساكت اما.... بود

 ...ميكرد نگاه سورن به فرزين

 كنم؟ جمع و ميز: پرسيد سورن

 كجا؟؟؟:  فرزين

 ....گفت جديدش شغل از مختصر سورن

 ...نباش منتظرم شب: گفت سورن و نزد حرفي فرزين

 ....ميكني پارك كجا و ماشين: پرسيد فرزين

 ...گاهه تعمير ماشين: گفت پته تته با... است افتاده اتفاقي چه كه بود نگفته انها به هنوز... ايستاد در چوب رچهار د سورن

 ...كه كردي تعميرش تازه: گفت متعجب فرزين

 ...خداحافظ... ديرمه من... ديگه شد خراب خوب: سورن

 .كرد خالص زينفر سواالت رگبار از را خودش ترتيب اين به و

 ضربه پايش جلوي ي ريزه سنگ به كشيدو اهي... كند پنهان ميتوانست تعميرگاه و كارواش ي بهانه به ديگر وقت چند تا
 ...كرد دويدن به شروع ايستگاه سمت به....بود ايستاده ايستگاه در اتوبوسي... گرفت باال را سرش ، زد اي

 و ايستاد اي گوشه... نبود نشستن براي كه هم جا خوشبختانه... رساند قعمو به را خودش اما... ميرفت داشت اتوبوس
 پيدا ماشينش كاش... امد مي بدش شلوغي همه ان و اتوبوس بوي از... بقيه مثل درست...شود اويزان اي ميله از كرد سعي
 ...ميشد

 و جنب در كجا به رسيدن براي همه... ها همهمه اين... جمعيت همه اين... شلوغي همه اين... داد بيرون اه با را نفسش
 بودند؟؟؟ جوش
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 ...داشت نگه صالح زاده امام از بعد اتوبوس

 يا ميفهمند را ميكند حس وجود تمام با را ان او و ميرسد مشام به صالح زاده امام از كه را عطري ديگران نميدانست
 شهر به انگار... زاده امام خاطر به شايد... بود پاك انگار... بود متفاوت اينجا هواي چقدر... كشيد عميق نفس چند...نه

 ...مغازه و ارش اما... ميزد چشمك زاده امام... است امده ديگري

 ...باشد فرجي شايد... كرد كج صالح زاده امام سمت به را راهش...بگذارد دلش روي پا نتوانست كرد چه هر

 ميكرد را فكرش كه انچه از بيشتر... بود چسبانده ضريح به ار خودش و بود جواني پسر نحيف ي ها شانه روي پيرمردي
 انگار. ...  بخواهد چيزي خدايش از حال همان در و ببوسد را ضريح و برود بايد چرا نميدانست هم خودش... بود شلوغ
 را صدايش خدا واسطه بي همينطوري شايد...ميشد اجابت اش خواسته نه.... ميديد را او خدا نه نميكرد را كارا اين اگر

 چه با واقعا... رويي چه با اما... امد زبان نوك تا اش خواسته... بوسيد را ضريح... رفت جلو... شد خلوت كمي... نميشنيد
 شايد... ببخشه هام بدي بخاطر منو بگو بهش: گفت اهسته...بود حقش حتما نه... شايد... بود حقش شايد.... رويي؟؟؟
 ....نميشد حتما نه... ببخش منو خدايا :بگويد مستقيم نميشد رويش

 باز... ميلرزيد لبهايش... بود كرده خود مهمان را ضريح سرماي اش پيشاني... چكيد پايين پلكش از كوچك ي قطره يك
 ... افتاد مي هق هق به داشت كم كم... ميلرزيد زانوهايش... ببخشه منو فقط: كرد زمزمه

 :نهم فصل

 بي اما نداشت درد... امد مي نظر به مهربان مرد نگاه...كرد تالقي بود ايستاده سرش باالي كه مردي نگاه با چشمهايش
 و چيزگنگ همه... ميزد لبخند و بود شده خيره او به الود اشك چشمان با زني... چرخاند اطراف به را نگاهش... بود حال
 ...ها همين ومشابه... باشد شناور ضاف در اينكه مثل يا...بود معلق انگار... بود حس بي تنش... بود مبهم

 را دستش مرد... بوسيد را اش پيشاني زن... رسيد مي نظر به مهربان و گرم هايشان چهره اما... نميشناخت را نفر دو اين
 ...نميدانست وقت هيچ انگار و...نميدانست... ميشناخت شايدهم.... نميشناسدشان بود مطمئن... ميكرد نوازش

__________________________________________________ 
____________________________ 

 به باراني و ابري هوا البته... داشتند ورزش زنگ اين... ميكرد محكم را اش كتوني بند سحر.... پوشيد را شلوارش ترانه
 ...ميرسيد نظر
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 ابري و سرد هوا هم قدر چه هر... باشند حياط در ميدادند ترجيح دخترها اما... مانند مي كالس در: گفت ورزششان مربي
 ...ميشد محسوب بهشت ميداد گچ بوي هميشه كه نمور كالس ان برابر در حياط... باشد

 محسوب بهشت هم روي بوفه و حياط... مدير دفتر.... كالس... بوفه.... حياط... داشت اصلي چهارركن مدرسه اصوال
 انجا به هركس... بود جهنم هم مدير دفتر و.... ميكرد مبدل بهشت به را ان زنگ صداي كه بود برزخي كالس و... ميشدند

 ....بود الكاتبين كرام با حسابش ميكرد پيدا راه

 

 ...حياط بره ميتونه بخواهد كس هر: گفت ورزش مربي

 .ميشدند نفره هشت جمع ان شامل هم ترانه و سحر... رفتند حياط به نفر هشت جمعا... بودند خوشحال دخترها

 ...مقابلش هم سحر و نشست زمين روي ترانه

 ...ميكرد تعريف سحر براي را بود شده پخش ديشب كه را سريالي داشت ترانه

 ...ميدهد گوش ميكرد وانمود ساده تبسم يك و سر تكان و نگاه با گاهي فقط... نميداد گوش اصال هم سحر

 ...كند شروع ميخواست كه بعدي بحث براي كند تازه نفس تا شد ساكت اي لحظه.... شد تمام ترانه تعريفات باالخره

 ...ترانه: گفت سحر

 هوووم؟؟؟: گفت حال همان در بود خيره بودند درگير پفك يك سر كه گنجشكي دو به ترانه

 ...شد پيدايش پريناز كه بزند حرفي خواست سحر

 ندارين؟؟؟ كالس مگه: ترانه

 ....كردم مومت زود من.... داشتيم امتحان: پريناز

 .شد پيدا هم شميم ي كله و سر بعد لحظه چند... نشست كنارشان و

 رو؟؟؟؟ سوال اون نوشتي: گفت پريناز به رو

 ....نبود يادم هيچيش... گرم دمت واي... اره: پريناز
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 داشتيد؟ چي امتحان: سحر

 ...شيمي: پريناز

 ...است باز چرا در بود؟؟؟ كجا... نبود مرادي بابا از مه خبري... بود باز در... دوخت مدرسه در به را نگاهش ترانه

 ...شد مدرسه وارد چيپس جعبه يك با بوفه فروش مسئول

 ...شد بوفه وارد زن.... اوردند مي جنس بوفه براي داشتند آهان

... داد فرو را نشدها اب ترانه... بود كننده وسوسه واقعا... ميزد چشمك بودن باز اين اينقدر چرا... بود باز همچنان در
 نه... بود انگيز هوس خيلي... مدرسه بازِ درِ... بود شده خشك گردنش... بچرخاند ديگري سمت به را سرش كرد سعي
 ...نبود هم مرادي بابا اينكه مخصوصا... خيلي از بيشتر خيلي

 كجايي؟ ترانه: گفت و كرد رها كاره نيمه را حرفش پريناز

 بيرون؟؟؟ بريم: گفت و زد لبخندي.... داشت زنيا را جرقه همين فقط ترانه

 هان؟؟؟: شميم

 ...بيرون: ترانه

 ...ترانه: كرد زمزمه... داد فرو را دهانش اب سحر

 ....سحر: گفت لبخند با ترانه

 ....نه: گفت و كرد اخم سحر

 ...اره: ترانه

 ... ترانه... نه: سحر

 ...سحر... اره: ترانه

 ...نه... ترانه...  نه: سحر

 ....اره.... سحر.... اره: رانهت
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 ...تررررانه: گفت ناله با توأم دار كش لحن با و كشيد اه سحر

 ....سحرررررر: گفت لبخند با اما خودش مثل ترانه

 ....برميگشت مگر ديگر ميگرفت وقتي را تصميمش ترانه... شد ساكت و كشيد سحرپوفي

 ...دل هم... فكر هم... بودند مچ هم با زيادي... بود خوانده را فكرش پرينازهم و شميم

 ...نيست مرادي بابا از خبري: گفت و زد لبخندي پريناز

 ....نيست نه: گفت مرموزانه مليح لبخند همان با ترانه

 ...خطرناكه: شميم

 ...ارزه مي: ترانه

 ...نكند فكر نگهبان بي باز در ان به ميتوانست مگر... بود چشمش در جور بد مدرسه باز در

 ...نكند فكر نگهبان بي باز در ان به ميتوانست مگر... بود چشمش در جور بد مدرسه باز رد

 .....ها بچه: گفت سحرمستاصل

 ....شد بلند جايش از باالخره ترانه

 شميم و

 ....بود نشسته هنوز وسحر... پريناز و

 ....نكن لوس خودتو پاشو: شميم

 ....شد ايستادن به مجبور واستهخ نا سحر....كشيد و گرفت را سحر دست پريناز

 هرچهار كه بود جالب... بودند ايستاده مدرسه باز در جلوي افقي ي نفره چهار خط يك بعد اي لحظه.... ميرفت جلو ترانه
 تر عقب و جلوتر اسفالت از قدم يك.... ارزيد مي خيلي انگار اما... بود شده گچ مثل رنگشان ترس از و لرزيدند مي نفر
... نداشت فرقي اصال يعني... امد مي ساده و تفاوت بي نظر به خيلي... بود نگهبان بدون باز اهنين در يك صلشفا حد كه
 ...ولي

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  190 

 ...لرزيد مي پاهايشان... بودند ايستاده كوچه سر

 پك؟؟؟ ايس بريم ها بچه: شميم

 ....ميكرد نگاه را طرف ان و طرف اين مدام سحر

 ....كيفهامون: ناليد باالخره

 ...ميبندن و در االن... برگرديم: گفت بود ترسيده كه هم ينازپر

 نه... پك ايس بريم.... نميبرن كه ها بچه كالسه تو كيفهامون... كن ولش: گفت ميكرد نگاه را خيابان كه همانطور شميم
 ؟؟؟...پيتزا بريم ها بچه... كه نيمه و يازده تازه ساعت... ها كبابه بوي واي... بخوريم اسنك بريم

 ...كنيد رو رو پوال خوب: گفت و بود گرفته اش خنده ترانه

 ...گذاشتند وسط داشتند چه هر دخترها

 اين؟؟؟؟ پايه... ميرسه پيتزا تا دو و پك ايس به: ترانه

 ...اره كه من: شميم

 ...ديگه بريم:  پريناز

 . . .ها بچه: سحر

 پيتزا دونه يه اگه... پولمون ميرسه هم اسنك به: گفت ناله با و كرد جيبش در دست سحر و رفت اي غره چشم ترانه
 ...بخريم

 .زد لبخند يك باالخره همش در ي قيافه با هم سحر... خنديدند دخترها و

 

************************** 

 

************************** 
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 ميكني؟؟؟؟ چيكار اينجا... فرزين: سورن

: گفت فرزين به رو و كرد حساب را بود ايستاده پيشخوان جلوي منتظر كه يزن پول ي بقيه... كرد نگاهش فقط فرزين
 شده؟؟؟ طوري

 بردن؟ كي از: گفت فرزين و داد تكان سري سورن و كرد خداحافظي زن

 بود؟؟؟ فهميده كجا از... كرد نگاهش مات سورن

 .خورد را حرفش و... از بايد من: گفت و كشيد پوفي فرزين

 .بود گفته او به سمانه البد... داختان پايين را سرش سورن

 ...بشه چي كه ميگفتم: گفت اهسته بود داده تكيه پيشخوان به سورن...نشست كنارش فرزين

 نه؟؟؟ خودت تو ميريزي مياد خوشت: فرزين

 .بود ساكت هم باز سورن

 ...برگشتند شهاب و امين: وگفت... كرد عوض را بحث سكوتش همه اين از كالفه فرزين

 ...زود چه :سورن

 ....كنه نگاه باباش چشم تو نداشت جرات خودش قول به شهابم.... داشت كشيك امين: فرزين

 دادي؟ خبر كالنتري به: گفت و كشيد عميقي نفس سورن

 ...داد تكان را سرش فقط سورن

 رفته گود هم چشمش زير... بود شده الغرتر اش چهره... كند تكه تكه را سورن ميخواست دلش... نگفت چيزي فرزين
 ...بود

 كه بود دوخته زمين به را غمگينش نگاه و بود ايستاده وار مظلوم انقدر.... نياورد طاقت دلش... بود ساكت هنوز سورن
 ...ميشورند رخت دلش در كرد حس فرزين
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 ...بگير شيريني خونه مياي شب: گفت و كشيد عميقي نفس

 ...كرد نگاهش مبهوت سورن

 ...برداشت در را شادي از موجي نگاهش رنگ اما.. .بود كرده اخم فرزين

 ...بزن هم كالنتري به سر يه: فرزين

 ...ميگفت چه فرزين... بود باز نيمه دهانش... بود مات هنوز سورن

 چته؟؟؟ زهرمار: گفت و زد پوزخندي اش زده حيرت و خيره نگاه به فرزين

 ؟؟چي؟ ي واسه.. واس...  شيريني: پرسيد پته تته با سورن

 ...من ي عمه ي واسه: فرزين

 شده؟؟؟ چي: گفت و داد فرو را دهانش اب سورن

: پرسيد اهسته و فت گر را بازويش سورن كه شود خارج مغازه از خواست و... شديا خنگ: گفت و كشيد پوفي فرزين
 شده؟؟؟ پيدا

 را اش خرخره ميخواست لشد كه بود خورده حرص دستش از پيش ي لحظه چند تا انقدر... كرد نگاهش فقط فرزين
 ...بجود

 اره؟... خانم حاج جون: گفت باز سورن

 ...رفت و... فعال.... بگير تَر: گفت و كشيد پوفي و داد تكان سري فرزين

 اشتباه را اتوبوس نفهميد اصال كه بود هول انقدر... برود بايد: گفت ارش به هول با و زد خوشحالي سر از فريادي سورن
 اين.... بار اين اما نميكرد ها ولخرجي اين از چند هر... گرفت دربست خوشحالي از.... رفت پياده ايستگاه يك و شد سوار
 ....ميكرد فرق خيلي خوب بار

 نبودند؟ خانه نفر سه هر مگر... بود تاريك خانه... چرخاند در در را كليد

 بودند؟ن خانه نفر سه هر مگر... بود تاريك خانه... چرخاند در در را كليد
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... شد روشن چراغ و.... يوهووووووو:  كشيدند فرياد بلند صداي با فرزين و امين و شهاب كه كند روشن را چراغ خواست
 ....بودند گذاشته صورتشان روي انها كه اي خبيسه ارواح ماسكهاي ان با... شود ترك زهر بود نزديك

 .داد فرزين دست به را شيريني ي جعبه و داد تكان سري...كردمي نگاه ميرفتند ريسه خنده از كه انها به حرص با سورن

 حياط؟ تو نذاشتي چرا و ماشين پس: پرسيد عليك سالم از بعد شهاب

 شد؟؟؟ پيدا دزدش:  پرسيد بالفاصله امين

 نكردن؟ پيداش مگه شده؟ طوري:گفت سورن اه از متعجب فرزين و كشيد اهي سورن

 ...بود شده تموم بنزينش... كردن اشپيد زنجان ي جاده تو... چرا: سورن

 ...خوب: امين

 ...بودن برده و برداشت ميشد كه ي چيز هر خالصه و ضبط و ماشين روكش و تاير تا پنج: سورن

 ...ميگي دروغ: گفت متعجب شهاب

 و ماشين كه همين: كالنتري تو يكي قول به... نكردن پيدا دزدشم: گفت و نشست مبل روي و داد تكان سري سورن
 رحم خدا... گذاشته دستم رو خرج كلي: داد ادامه كوتاهي مكث از بعد و... اوردي شانس دادن تحويلت و كردن پيداش
 .كشيد اهي باز و... نشده كم چيزي موتورش از كرده

 ...شد پيدا خوبه باز: گفت و كشيد پوفي فرزين

 ...نگفت چيزي و اورد لب به لبخندي سورن

 ست؟كجا ماشين االن: فرزين

 ...زيرش بندازن هم تاير تا چهار... بكننش اساسي سرويس يه بردمش... بود كرده قاطي روغن اب: سورن

 سرويس؟ ميري فردا: فرزين

 ...اُ اُ اُ اُ اُ اُ: پسرها و زد لبخندي اراده بي سورن

 :كرد سرايي نوحه ها مداح مانند و اورد بيرون جيبش از كاغذي تكه و ايستاد فرزين و
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 ....دخترانه ي مدرسه دم ميرم ميشه كه ظهر

 ...بيرون ميريزن دخترها گله گله مياد در صدا به مدرسه زنگ كه همين

 ...ه ه ه ه ترانه: ميزنه صدا سورن... سحر: ميزنه صدا يكي... پريناز: ميزنه صدا يكي... شميم: ميزنه صدا يكي

 ...ميرفتند ريسه خنده از پسرها

 ...يو الو آي... يو الو آي... يو الو آي هم با همه.... مجلس اشقايع آي: داد ادامه فرزين و

 ....ميكردند اش همراهي خنده با اما زاري و ناله لحن با پسرها و

 ....نداري دوست منو كه تو... نميدوني منو قدر كه تو: خانم سمانه ميگه بهم... خانم سمانه پيش ميرم كه وقت اون: فرزين

 ...ميگم بهش منم

 :داد ادامه ميزد بشكن كه حالي در ينفرز

 ندونستي وفامو قدر كه تو

 نتونستي بموني رنگ يه ميشد

 اسيرم يه دستات تو نكن گمون

 ميگيرم پس تو از قلبمو ديگه

 من ميرم ميخونه به همش شبا

 من ميرم پيمونه و مي سراغ

 دردم خسته ها ميخونه اين تو

 ميگردم خودم دل بدنبال

 دردم خسته ها ميخونه اين تو

 ميگردم خودم دل بدنبال
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 من ميكنم پيداش شده گم دلم

 حالش به واي عاشقته اگه

 من ميكنم رسواش

 من ميكنم پيداش شده گم دلم

 حالش به واي عاشقته اگه

 . . . من ميكنم رسواش

 . بود مداح فرزين ي شده رحمت پدر كه ميدانست سورن. بود امده در اشكشان كه بودند خنديده انقدر

 ....بود سمانه... پراند جا از را او موبايلش صداي

 .....ميدونه ترانه فقط رو تو مثل پلنگي قدر... بره بگو سمانه به: گفت خنده با فرزين

 ...هيس: گفت اخم با ولي زد لبخندي سورن

 ...بهتره... شميم... نيست خوب ترانه: زد داد شهاب

 خبره؟؟؟ چه.... سورن.... الو: سمانه

 ...گوشي دقه يه: سورن

 ...موافقم ترانه و شميم با من: گفت سرايي نوحه لحن هم با فرزين ولي شود ساكت خواست انها از ملتمس نگاهي با و

 ......بهتره سحر.... سحر... نفهم بيشعور: گفت خنده با هم امين

 ايستاده در پشت سورن اما شوند اتاق وارد زور به كه ميخواستند پسرها... رفت اتاق به ناچارا انها حرفهاي بخاطر سورن
 و زد ترفندش به لبخندي سورن و كشيد عقب فرزين... شكست دستم: ناليد هم اخر در... ببندد را در كه ميزد زور و بود
 .كرد قفل سريع را در

 .....سمانه الو: سورن

 ...سالم عليك: سمانه

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  196 

 .بود كرده برخورد سرد چقدر بار ريناخ افتاد يادش كه كند بش و خوش او با قبل مثل خواست سورن

 خوبي؟... سالم: گفت جدي و خشك سورن

 زدم؟ زنگ موقع بد: گفت متعجب سمانه

 خبر؟ چه: سورن

 ...بپرسم حالتو خواستم... سالمتي: سمانه

 ....ام زنده هنوز: سورن

 شده؟ طوري: سمانه

 ...نه: سورن

 مطمئني؟: سمانه

 ...اره: سورن

 ؟شد پيدا ماشينت: سمانه

 ...اره: سورن

 ...سالمتي به...خوبه: سمانه

 ...ممنون: سورن

 ...خوش شب... زدم زنگ موقع بد انگار: گفت حرص با سمانه

 ...خوش هم شما شب: سورن

 كار: كرد فكر خود با... گرفت دستهايش ميان را سرش و كرد پرت تخت روي را اش گوشي... كرد قطع را تماس و
 كرد؟ اشتباهي

 ...بود الزم تالفي گاهي... اورد مي در را لجش وقتها بيشتر سمانه
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 به كفش لنگه با و برد يورش فرزين سمت به... بيايد بند لحظه يك نفسش شد باعث يخ اب سطل يك كه كرد باز را در
 .افتاد دنبالش

 .ميزد چشمك ورنس اي نقره سمند... كرد باز را در باالخره... شود پرت كامل را طبقه يك بود نزديك ذوق از ترانه

 .شد سوار عادي و كرد جمع را لبخندش

 ...كرد روشن را انگارترانه. داد را ترانه ي نداده سالم جواب لبخند با سورن

 اينقدر خدا به... شد پيدا ماشينتون واي... خبر چه خوبين؟؟؟... سالم....  ببخشيد... : ميزد حرف تند تند لبخند با ترانه
 ي واسه دزديدنش؟؟؟ طوري چه اصال نه....  شد پيدا طوري چه راستي.... اخالقن بد خيلي اقريب اقاي... شديم ناراحت

 يك... نداره امنيت كرد زندگي نميشه اينجا ديگه كه كرد نصيحت ساعت يك... شد ناراحت خيلي كردم تعريف كه بابام
 .ميزد حرف داشت نفس

 طور چه كه كرد تعريف برايشان... بود شده تنگ نفره چهار جمع اين براي دلش... ميكرد گوش مشتاق هم سورن
 پنج... نميشد ديگر كه امروز... است نپرداخته را چك اخرين هنوز افتاد ويادش... شد پيدا چطور و بردند را ماشينش

 اقاي... پرداخت مي را چك اخرين اين بايد حتما... شنبه براي ميماند پس... داشت كالس سه ساعت تا و بود شنبه
 .بود نگفته چيزي طوالني نسبتا تعويق اين خاطر به بود كرده مردانگي چقدر سهرابي

... نفر چهار اين چقدر... زد لبخندي... داشت اش گوشي در را نفرشان چهار صداي هنوز... انداخت نگاهي عقب به اينه از
 .بودند بسته پشت از را شيطان دست.... نميرد پيدا صفتي هيچ

 .رسيدند مقصد به

 .شدند پياده دخترها

 زد ترانه به اي تنه و... نگيري نفس تنگي... بكش نفس تا چهار ميخواي: گفت حرص با پريناز و كشيد عميقي نفس ترانه
 .شد مدرسه وارد و

 ....ميرفتند كالس به يكراست... نميشد برگزار صبحگاه مراسم ديگر هوا سرماي خاطر به

 حرف سورن سمند به راجع داتشند... رويشان به رو هم ترانه و سحر و.... دندبو نشسته نيمكت روي پريناز و شميم
 ...بود سابق از تر نو انگار كه ميزدند
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 چطورين؟... پيچش اكيپ بر سالم... به به: گفت و امد جلو پريناز و شميم كالس دخترهاي از يكي هدي

 ...ميره و مياد نفسي اي: پريناز

 ....كردين در دو رو مدرسه: داد ادامه و زد چشمكي... دادين رجخ به شجاعت ديروز شنيدم: هدي

 ...است ترانه اين تقصير: سحر

 ؟....نفهميد هيشكي چطور: هدي

: بود گفته دارامند به ماست كالس ي نماينده ميشناسي كه رو هانيه... برگشتيم ظهر كه ما: كرد تعريف ب تا و اب با ترانه
.... بله ما كه بودن فهميده... بودن حياط تو هم اونا....  بده خيرشون خدا... بردنشون اومدن والدينشون يوسفي و كريمي
 دفتر داشت كه هم هانيه... كرد رد غيبت ما واسه هم داركوب اين هيچي خالصه... رفتيم كال ما كه بودن برده بو انگار

 ....اسودگي همين به.... ميگيره الك رو ما اسم ميبرده پايين و غياب حضور

 چي؟ شماها: گفت پريناز و شميم به رو هدي

 .....داد صفا خيلي ديروز ولي واي... افتاد زاريمون دو برداريم رو كيفا اومديم كه ظهر... نداشتيم معلم اخر مازنگ: پريناز

 .....بود اسنكي چه: گفت و داد ول پريناز روي را خودش شميم

 اسنك؟؟؟ ي فروشنده يا اسنك؟؟؟: ترانه

 .رفتند كالسهايشان به ديروز افتخار تعريف و صحبت كمي از بعد و خنديدند دخترها

 نميشه؟؟؟؟ ظهر چرا: نوشت سحر زبان دفتر ي گوشه ترانه

 ....شده تنگ سورن ي واسه دلت: نوشت ترانه كتاب ي گوشه سحر

 ...ريخت هري سحر دل... كرد تاييد سر تكان با ترانه

 ......دارم دومسش خيلي: نوشت باز ترانه

 ...باشه داشته دوز قدر همين رو ما اونم كنه خدا: نوشت باز ترانه و كرد نگاهش سحر
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 اش خنده هم سحر... خنديد ريز و... بشه كاش...  شكر كرمتو.... ميشه يعني.... خدا هي: گفت اهسته و كشيد اهي و
 ...كند ساكت را دخترها تا كوبيد تخته به بار چند گچ با زبانشان دبير.... بود گرفته

 ...بود منتظرشان و بود داده تكيه اتومبيلش به سورن

 ...زيبا كاري برق... بود زيبا مغازه نام.. گذشتند الكترونيكي ي مغازه يك كنار از... شدند سوار تك تك

 ...مغازشون رو ميذارن بچشونو اسم ها دار مغازه اين مياد بدم اينقدر: ترانه

 چرا؟؟؟: پريناز

 ....باشه فروشگاه يه رو اسمت مثال كن فكر... است عضاي: ترانه

 ...شادي بوتيك مثال... نيست بد: گفت و انداخت باال يا شانه شميم

 ....بوتيك ميگي خودت... بوتيك: ترانه

 ...بدهد انها به را ارش ي مغازه كارت حتما كرد فكر خود با سورن و

 پپروني پيتزا ياد بشنوه و اسمم هركي ، مياد بدم من..... سحر پيتزا... نرستورا روي بذارن اسمتو مثال فكر: گفت باز ترانه
 ....بيفته

 ...نمياد خوشم منم.... است ضايع ذره يه اره: پريناز

 كله مثال يا... شميم فروشي گوشت... تازه گوسفند بنويسه اش مغازه باالي... باشه داشته قصابي بابات مثال كن فكر: ترانه
 ...پريناز پزي

 .كند له را ترانه اش كوله با ميخواست پريناز و خنديدند دخترها

 ...مياد خوشت اسمس چه از: سحر

 ...شايلين اسم من: شميم

 ....ندارم دوست من... شايلين... هاشون بچه رو ميذارن وجق عجق اسمهاي د ميا بدم اينقدر من... اسميه چه اين: ترانه

 ...دارم دوست دريا من: پريناز
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 چي؟ خودت :ترانه

 ...دارم دوست رو ها اسم تيپ اين... روناك.... كژال مثل... كُردي اسمهاي من: سحر

 ترانه؟ چي تو: شميم

 ...دارم دوست خيلي و آينوش اسم من: گفت فكر كمي از بعد ترانه

 چي؟؟؟ يعني اما... قشنگه: سحر

 ....منيست كه سيار ي نامه لغت..... شنيدم فقط.... ميدونم چه من: ترانه

 ...هست هميشگي و فروغ پر كه ماهي...  جاويدان ماه يعني: سورن

 ....قشنگيه اسم: گفت سورن و زد لبخندي ترانه

 ؟...داريد دوست و اسمي چه شما: پرسيد سورن از ترانه

 ...باشيد مراقب: زد فرياد ترانه بعد اي لحظه و شدند رد انداز دست يك روي از كه بدهد پاسخ خواست سورن

 .رسيد گوش به جيغ و ناله صداي يك فقط و

 بهش؟ زدين: ترانه

: گفت بغض با ترانه كه...كند حركت خواست سورن... كنم فكر: گفت و كشيد عميقي نفس... بود داشته نگه سورن
 ...وقت اون ميشن رد روش از هم ديگه ماشين تا صد...  بمونه؟؟؟ خيابون وسط همونجوري

 رفته تاير زير رنگي خاكستري ي گربه... شد پياده اتومبيل از ناچار و انداخت نگاهي ترانه اشك از پر چشمهاي به سورن
 زير از را گربه ي الشه چوب تكه دو به... بود كرده الوده را ماشين نوي هاي تاير بود ريخته اسفالت روي كه خوني... بود

 شده خيره او به اينه از گريان چشمهاي با هتران گرفت باال را سرش.بود شده چندشش هم خودش... زد كنار چرخها
 ...بود

 ...شست را دستهايش بود اورده بيرون عقب صندوق از كه ابي بطري با شد تمام كه كارش

 ...ميكرد نگاه او به و بود نشسته كرده بق الود اشك چشمهايي با ترانه نميشد باورش
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 ...ميريخت اشك اينطور گره يك خاطر به فقط

 .شد سوار سورن

 مرده؟: پرسيد لرزاني صداي با ترانه

 سياهي در و امدند مي پايين پلكش از ارام اشكهايش... بود شده سرخ هايش گونه و اش بيني نوك... كرد نگاهش سورن
 .ميرفتند فرو اش مقنعه

 .داد تكان را سرش فقط سورن

 چقدر.... ميريخت اشك اينطور گربه هبچ يك خاطر به فقط... بود كرده خرد را اعصابش ترانه ي گريه نفسهاي صداي
 ...باشد رنج زود و احساساتي اينقدر امد نمي اش زندگي سر و شيطنت همه ان به... بود حساس

 روي را كاغذي دستمال ي جعبه فقط سردرگم و كالفه هم سورن... ريخت اشك ريز يك برسند ترانه منزل به وقتي تا
 ...بود داده هول سمتش به داشتبورد

 ...گربه بچه يك خاطر به فقط... بود غمگين و كرده بق شان همه هاي قيافه... ميداد دلداريش سر پشت از ارام هم سحر

 ...شد پياده خداحافظي بي ترانه

 .نزد حرفي و بود ساكت هم سورن

 .رفت بوتيك سمت به دخترها كردن پياده از بعد

 همچنان اما بياورد در حالش از را او تا بود اورده در بازي مسخره ازپرين پيش لحظه چند تا اينكه با... بود دمغ هنوز ترانه
 چند ي صحنه تا پيچيد پتو زير را سرش باز ولي... رفت اتاقش به و كشيد اهي... بود ها گربه عاشق... بود گرفته و دمغ
 همين به ميكرد يهگر وقتي هميشه.... ميرفت گيج هم سرش و ميسوخت اشك از چشمهايش... برود يادش پيش ي لحظه
 ....افتاد مي روز

 

***************************** 

 ...كشيد پايين را كركره ارش
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 اتوبوس با... بود گذاشته خانه را سمند... شود او اتومبيل سوار شد مجبور ارش اصرار با كه كند خداحافظي خواست سورن
 در پس... ميكرد كشي مسافر ان با گاهي هم فرزين... نميداد هم پاركينگ ي اضافه پول... بود تر اسان امدش و رفت
 .بود بهتر ميماند خانه

 .شد رو به رو ارش ممانعت با اما شود داخل كه كرد خواهش او از بار صد و كرد تشكر ارش از

 بار چند اينكه شمار ديگر... بود ايستاده كوچه سر رنگي اي سرمه ماكسيماي... شود محو كوچه پيچ در ارش تا ايستاد
 .شد داخل و كرد باز را در كليد وبا و نداد اهميتي.بود رفته در دستش از بيند مي ناشناسش سرنشين با را ماشين اين است

 بار چند اينكه شمار ديگر... بود ايستاده كوچه سر رنگي اي سرمه ماكسيماي... شود محو كوچه پيچ در ارش تا ايستاد
 .شد داخل و كرد باز را در كليد وبا نداد اهميتي.بود رفته در دستش از بيند مي ناشناسش سرنشين با را ماشين اين است

 .بودند تنها وشهاب فرزين

 .بود گذشته عصر هفت از ساعت

 اومدي؟ زود چه: شهاب

 ...داشت كار جايي ارش: سورن

 خبر؟ چه: فرزين

 ميشه؟ پيدا چيزي مذا غذا: سورن

 نخوردي؟ ناهار... مونده ناهار از...  اره: فرزين

 ...ميكني داغش قربونت... خوردم چايي ليوان يه فقط صبح از.. نه: سورن

 .شد بلند جايش از و داد تكان سري فرزين

 .برد پناه گرم اب دوش و حمام به يكراست سورن

.. . ميكرد خشك كوچكي ي حوله با را موهايش كه همانطور... بود شده تر حال سر داغ اب استحمام ساعت نيم از بعد
 ...بشه داغ گذاشتم غذاتو: اوگفت به فرزين
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 ...بدم قورتت درسته ميتونم كه گرسنمه اينقدر... فرزين عاشقتم: سورن

 خبرا؟ چه:پرسيد بعد كمي و خنديد فرزين

 ...شد بلند ايفون زنگ صداي لحظه همان و... هيچي... سالمتي: گفت و زد ي لبخند سورن

 .رفت ايفون سراغ به و... باشه ميتونه كي عنيي: گفت سينمايي فيلم اداي با شهاب

 ...دوخت سورن به را نگرانش نگاه...  جاست همين...  بله-

 شده؟ چي: پرسيد صورت ي اشاره با متعجب سورن

 .گذاشت دستگاه روي را ايفون گوشي و... چشم... بله: شهاب

 شده؟ طوري: فرزين

 كردي چيكار مگه: گفت و شد خيره سورن به مستقيم و...سورن... با... اب... يعني.... چيزه... خوب: گفت پته تته با شهاب
 سورن؟

 كردم؟ چيكار چيو شده؟ چي: پرسيد گيجي با سورن

 شده؟ چي بنال... شهاب بزنن گندت: فرزين

 ...در دم برو... اومدن كالنتري از: شهاب

 .رفت در سمت به و دوخت او به را اش زده حيرت نگاه سورن

 ...بودند ايستاده هم كنار مرد دو و سرباز يك و پليس ماشين

 ....بفرمائيد... بله: گفت و كرد نگاهشان سورن

 ...خودشه... سروان جناب خودشه... خودشه: گفت سبيلش جويدن حين در چاقي مرد

 سزاوار؟ سورن اقاي: پرسيد بود ايستاده در كنار كه مردي

 ...هستم خودم... بله: سورن
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 ...دارم جلبتون حكم... اگاهي ي اداره از... ستمه كوثري سروان من-

 ...ببينم كارتتونو ممكنه: پرسيد متعجب سورن

 .داد اونشان به را است سورن جلب حكم ميكرد ادعا كه را كاغذي و كارت كوثري

 سورن؟ شده چي: پرسيد نگراني با... بود ايستاده سورن سر پشت فرزين

 شهر كردي فكر... ميكشي؟ باال و مردم پول نميكشي خجالت: فريادزد چاق دمر و داد تحويل را كارت و كاغذ سورن
 هرته؟

 ....بودم بدهكار سهرابي اقاي به من اما: سورن

 ابم يه و ميكشي باال پولشو راحت ديگه سفر رفته مدت يه چون كردي فكر.. ببوه سهرابي اقاي كردي فكر: چاق مرد
 ...ميكنم پولت امشب من... بكشه باال رو ما پول بچه الف يه بود ندهمو همين... نميكشي خجالت مرتيكه... روش

 ...خبرته چه پايين بيار صداتو اقا: فرزين

 ...باقيه تونيمشم قر دو تازه... روش ابم يه خورده منو پول پسره اين... الناس ايها...  آي: زد فرياد تر بلند مرد

 ارام را امد مي نظر به شرخر كه را مرد ان داشت كه كوثري به رو و شد مانع سورن كه بگويد چيزي خواست فرزين
 ...كنم چيكار بايد من حاال: گفت ميكرد

 ...كالنتري بياريد تشريف ما با بايد: كوثري

 بيام؟ بايد حتما: سورن

 ...نگيريد رو ما وقت.... سريعتر لطفا...... بله: كوثري

 نيست؟؟؟ راهي هيچ يعني سروان جناب: شهاب

 و؟ نظر مورد مبلغ دارين... بديد االن رو اقا اين پول اينكه مگر... خير :كوثري

 ...اخه... االن: سورن

 كشيدي؟ وچك نداشتي پول كردي غلط تو: گفت حرص با و عصباني مرد
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 ..نميگيم هيچي چي هر... كن صحبت درست اقا: فرزين

 ...اورد جلو را دستبندي كوثري و گرفت را فرزين بازوي شهاب

 .برد ماتش سورن

 ...سروان جناب: ناليد و داد فرو را دهانش اب فرزين

 ...خدا رو تو... داريم ابرو همسايه و در تو ما: گفت و گرفت را حرف ي ادامه شهاب

 .گرفت بند در را سورن دستهاي مچ سنگين و فلزي دستبند سردي و نزد حرفي كوثري

 .گرفت بند در را سورن ستهايد مچ سنگين و فلزي دستبند سردي و نزد حرفي كوثري

 كنيم؟ چيكار بايد ما سروان جناب: ناليد باز فرزين

 ...چيزي...  اي وصيغه...  سند يه يا كنيد جور و مبلغ يا: كوثري

 ...ميدم بهشون پولو شنبه من... فرزين نميشه طوري: گفت و زد لبخندي سورن

 ....بموني شنبه تا اخه: فرزين

 .شد ماشين سوار و... افتاد راه كوثري سر پشت ارامي به و كرد خداحافظي سر با سورن.. ..كنيد عجله: گفت كوثري

 .ميكرد نگاه خيره هنوز فرزين

 ...بردنش جدي جدي:شهاب

 ...شهاب بود خيس موهاش... بود نخورده هيچي صبح از: كرد زمزمه فرزين

 ...ميرسيد شام به خانه داخل از اي سوخته بوي

 .بود ايستاده كوچه در مبهوت هنوز فرزين و دويد داخل به شهاب

 را شركت رئيس طريق اين به نداشتند ضامن... بود شده مشغول ان در تازگي به فرزين كه بود شركتي گروي خانه سند
 .زد چنگ موهايش در و كشيد عميقي نفس... بودند كرده راضي
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 .بودند خوابيده اي گوشه كه افتاد رديم چند به نگاهش... بود سردش كمي... كشيد اغوش در را زانوهايش

 بغضش زور به... ميشد تر رنگ پر اور خفقان حس همان لحظه هر... خورده ترك سقف به... داد تكيه ديوار به را سرش
 را زانوهايش... داد بيرون اه با را نفسش... نبود نه... نبود ناراحت بود اسير بيغوله اين در حاال اينكه از... خورد فرو را

... شد باز اهنين در... بود انفجار حال در درد از سرش... گذاشت انها روي را اش پيشاني... كرد جمع شكمش در بيشتر
 ...بود گرفته وضو انگار... بود خيس دستهايش و صورت... شد وارد استينهايش اورد پايين حين در مردي

 از غير قطعا... ميكرد ارامش كمي نماز خواندن شايد... بود تهنبس كامل را در هنوز سرباز... ايستاد پا روي سختي به سورن
 .نبود اين

__ --__ --__ 

 را پولش وقت اول شنبه كه بودند گرفته رضايت كلفت سبيل خر شر ان از باالخره... بود ايستاده اي گوشه فرزين
 ....كنند پرداخت

 ....بود نشسته ميز پشت سالي ميان سرگرد... رفت جلو سورن

 ...باش خودت مراقب: گفت و انداخت سورن ي پريده رنگ و زرد ي چهره به نگاهي اش مستطيلي عينك يباال از

 .گفت خداحافظي وار زمزمه... كرد امضا را بود جلويش كه اي ورقه... نزد حرفي سورن

 .ميشد بيشتر لحظه هر لرزش.... بود كرده جمع بغل زير را دستهايش

 .كرد تن به را ان حرف بي سورن.... داد او به را كتش و كرد نگاهش فرزين

 .كردند حركت ماشين سمت به هم با

 شده خيره راهنمايي چراغ شمار ثانيه به و بود داده تكيه اتومبيل ي پنجره به را سرش... بود متعجب فرزين سكوت از
 .بود

 .بود دوخته او به را اش خصمانه نگاه فرزين

 صورتش زواياي تك تك.... بودند خورده گره ابروهايش كه دوخت او به چشم و كرد حس را نگاهش سنگيني سورن
 ...بود شده چه مگر... بگويد چه نميدانست سورن.... ميداد عصبانيت و حرص از نشان
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 سرعتش لحظه هر... كردند حركت كه بود نشده سبز كامل چراغ... بود گرفته مشت در را فرمان... كشيد پوفي فرزين
 ...كند تصادف ديگر سمند يك با بود نزديك... يشدم بيشتر و بيشتر

 ...نميفهميد اصال.... بود ساكت هنوز سورن

 ....كرد بيشتر را سرعتش فرزين

 ...تر يواش... فرزين خبرته چه: گفت اخر دست... بود شده كالفه سورن

 ....داري سابقه پس: گفت تلخي و محكم لحن با و دوخت او به را حرصش از پر نگاه فرزين

 بود؟ فهميده كجا از... برد ماتش سورن

 بود؟؟؟ چي جرمت: گفت افزود مي سرعتش به كه حالي در تر تلخ فرزين

 .بود شده خيره خيابان به مستقيم ساكت سورن

 ...داشت خيابان به كه اي خيره نگاه و بود سكوت فقط سورن پاسخ.... بودي زندان وقت چند: پرسيد بلند فرزين

 .....لعنتي كري مگه: زد داد تر بلند بعد كمي فرزين

 ...بود ساكت همچنان سورن

 ....شد كوچه وارد فرزين.... بودند رسيده تقريبا

 .شد پياده و كرد باز را در.... دارد نگه را اتومبيل كامال فرزين انكه از قبل سورن

 .نكرد حاصل اطمينان هم درها شدن قفل از حتي.... شد روان دنبالش به هم فرزين

 .امد مي تند گامهايي با سورن دنبال به بياورد حياط داخل به را ماشين انكه بدون

 .كرد پرت تلويزيون ميز روي را سوييچ فرزين... اويخت رختي چوب به را بود تنش هنگام ان تا كه را فرزين كت سورن

 ....بود حمام داخل شهاب پس... شنيد مي را اب ريزش صداي.... كشيد عميقي نفس سورن

 و دور كسي حاضر حال در كرد شكر را خدا... بود گذشته ظهر يك از ساعت... بود نيامده هنوز پس.... نبود هم امين
 .نيست برشان
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 .ميكرد متشنج بيشتر را اعصابش بود خشمش و حرص اوج نشان كه فرزين تند هاي نفس صداي

 نگه باز رفتن از را او و كشيد پشت از را اش يقه شيانهوح فرزين كه برود اتاق به خواست و كشيد عميقي نفس حال اين با
 .داشت

 ....بود شده پاره انگار اش يقه... چرخيد سمتش به سورن

 .بود شده منقبض صورتش عضالت تمام... ميفشرد هم روي سخت و سفت را فكش و بود شده سرخ فرزين

 ...ميكرد عصبي بيشتر را فرزين همين و.... است نيفتاده اتفاقي هيچ انگار... هميشه مثل... بود عادي سورن نگاه

 ....التهاب و تشويش از پر ديگري و ارام يكي وجود... بودند دوخته هم چشم در چشم

 ....ندادي جوابمو: زد فرياد ي بلند صداي با فرزين

 ....گرفتي جوابتو: گفت مطمئني لحن با سورن

 ...نشنيدم تو از حرفي من: فرزين

 تكرارش به لزومي پس... چطور و چرا گفته قطعا.... داده بهت و خبر اين كه اوني مطمئنا: گفت و زد لبخندي سورن
 ....نيست

 ...بود صدايش در كه ارامشي اين با... ميكرد تر تند را فرزين اتش فقط سورن

 ....ميگفت راست سورن.... امد دنبالش به فرزين.... شد اتاق وارد ديگري ي اضافه حرف هيچ بدون

 شده محكوم زندان يكسال به شتم و ضرب و دزدي جرم به بود ساله هفده وقتي سورن كه ميدانست... ميدانست رزينف
 ...شرخر مرد همان و او به... بود گفته او به را اين سورن چك به رسيدگي مسئول سرگرد همان.... بود

 ...فرزين اما

 .ميكرد مرتب بود اكندهپر تختش و ميز روي كه را هايش جزوه... بود ارام سورن

 داره؟ حقيقت پس: گفت خشم از پر اما ارام لحن با فرزين

 ...كرد نگاهش سورن
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 ....دزدي پس... جالبه واقعا.... جالبه: داد وادامه زد حرص از پوزخندي فرزين

 .شد مشغول كارش به و برگرداند رو او از نفرت با سورن

 ....سال چهار از بعد: گفت ميكشيد را انها حتي و بود رفته فرو موهايش در دستش كه حالي در و رفت راه قدم چند فرزين

 ....غيظ با.... حرص با... انزجار با... نفرت با... كرد نگاهش ايستاد

 لعنتي؟ دزدي پس: كشيد فرياد

.... امد نمي ظرن به ارام ديگر... كرد جستجو ميشد را خشم رنگ هم او نگاه در حاال... ميكرد نگاه او به مستقيم سورن
 .بود شده سخت و منقبض صورتش اوهم

 بود پيچيده گلويش در كه سختي بغض همراه به را حرفش... و رذل اينقدر بودي؟ پست و كثافت اينقدر: داد ادامه فرزين
 در... ابلشمق در.... ايستاد اما... فرزين...نكرد حركتي هيچ سورن... برد يورش سورن سمت به بلند گام دو با.... خورد را

 را اش شقيقه نبض... ميكرد حس هم سورن را فرزين تيز و تند نفسهاي گرماي... بودند قد هم كامال... نزديك ي فاصله
 ...بود شده سرخ قبل ي لحظه چند از بيشتر... ميزند تند چگونه كه ميديد هم

 ...بار يك حتي... دمنكر فكرشو هم لحظه يك حتي... سورن باشي اشغال اينقدر نميكردم فكر: فرزين

 جمله انتهاي هم اميزي تمسخر پوزخندي و... كني فكر بدترشم به ميتوني بعد به حاال از پس: گفت محكمي لحن با سورن
 .چسباند اش

 ....باشه كثافت ميتونه اينقدر ادم يه نميدونستم: گفت اهسته.... بود كرده مشت را دستهايش فرزين

 چي؟ كه...  ميدوني حاال خوب: گفت مضحك لبخند همان با... داد تكيه ديوار به سورن

 ...سورن ميشه روت چطور... ميشه روت چطور: گفت ي بلند صداي با و كوبيد كمد در به را مشتش فرزين

 ....نداره ربطي تو به اصال قضيه اين فرزين: گفت و امد حرفش ميان سورن

 حروم يه با... بودم خونه هم دزد يه با تمام سال چهار احمق نم سورن نداره؟؟؟ ربطي: كشيد داد بيشتر حرص با فرزين
 ...فطرت پست اخه...  د.... نداره ربطي من به ميگي حاال.... خور

 ....باشي زدنت حرف مراقب بهتره...  هي.....  هي: گفت و امد حرفش ميان سورن
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 چهار كه كودن من... باشم مراقب بايد من...  من... اره! .... من؟: گفت نبود خودش كنترل تحت صدايش ديگر كه فرزين
 به چيني و داد باال را ابروهايش... باشم مراقب بايد بودم كثافت خور حروم يه ي سفره هم بسته گوش و چشم سال

 ....باشم مراقب بايد هم خيلي: گفت بيشتر غيظ با و انداخت اش پيشاني

 ....نگفت چيزي و دز خندي زهر.... برد فرو جيبش در را دستهايش سورن

 ميشه روت چطور... هست دارم خنده ديگران بودن ابله.... خندي به بايدم... ارررره: گفت تمسخر با فرزين
 ...ميتوني چطور....سورن

.... فرزين... ميشه روت چطور تو:  گفت ارام لحني اما ميزد موج صدايش در كه حرصي با و پريد كالمش ميان سورن
 بياري؟ زبون به رو حرفها اين و من جلوي وايسي وقيحانه اينقدر ميشه روت چطوري تو هان؟

 همه اين عوضي توي..... كردي كاريات كثافت شريك منو سال چهار كه تويي وقيح.... من نه.... تويي وقيح: زد داد فرزين
 ساله بيست پسر يه ورچط ميپرسيدم خودم از هميشه احمق من: گفت و زد پوزخندي و... تو... گفتي دروغ من به مدت
 ...سورن درستي تو ميكردم فكر من... ادمي تو ميكردم فكر خر من... بشه زندگي و خونه همچين يه صاحب ميتونه

 و ديگران؟؟؟ بودن نادرست از داري؟ حسي چه حاال: گفت بود شده صورتش الينفك جز كه لبخند همان با سورن
 ....خنديد بلندي نسبتا صداي با.... خنديد

 يه... شده شريك اي زاده حروم كثافت چه با منجالبي چه تو نفهميد كه احمق يه: گفت و زد پوزخندي متقابال هم فرزين
 ...خور حروم ي زاده حروم يه... شده شريك خور حروم يه با نمكشو و نون نفهميد كه كودن احمق

 فرزين... اورد پايين را دستش سورن... بود شده خيره او به خشم با سورن...كرد حس صورتش روي را بدي سوزش و
 .....نبود عجيب برايش سورن رفتار اين ديگر كه بود شنيده انگيز شگفت خبر امروز انقدر

 از پر نگاه همان با... بود شده عصبي بيشتر حتي فرزين ي اندازه به هم او حاال ، دوخت او به را اميزش تحقير نگاه سورن
 به نگاهي يه... فرزين رويي و چشم بي خيلي: گفت حال همان در...  ميكرد انداز ور را رزينف پاي تا سر كه تحقير و خشم

 رفته يادت انگار ولي: كشيد فرياد تر بلند... نرفته يادت مطمئنا.... منه ي خونه اينجا.... وايستادي كجا ببين... بنداز خودت
 ...كردي فراموش انگار... بنداز خودت به نگاهي يه ...هستي چي...  حاال... امروز و بودي چي و بودي كي ديروز
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 پر لحن و خند زهر با... فرزين بودي واينستاده اينجا االن.... نبود زاده حروم دزد اين اگه: گفت و كرد اشاره خودش به
 حرمت پس... ميكردي حمالي... ميكردي جا جابه بار خر يه عين داشتي.... رفته؟ يادت...اكبر: گفت تمسخر و تحقير
 ...دار نگه و حروم خودت قول به نمك و نون اون حرمت...دار نگه و سال چهار اين... منو.. خودتو

... بگذارد منت سورن روزي كه انديشيد نمي هم خواب در شايد....... كند كنترل را بغضش توانست فراوان سعي با فرزين
.... تو با سفرگي هم به داشت شرف باربري... بودم شريف اام... حمالم من... اره:گفت نلرزد ميكرد تالش كه صدايي با

 ... ي زاده حروم... باشم خور حروم تو مثل منم كه اين به داشت شرف

 را او پيراهن متقابال هم فرزين... داد هول را او و گرفت مشت در را فرزين ي يقه و داد ازدست باز را كنترلش وسورن
 هم خودش... امد بند نفسش لحظه يك درد از....برخورد ديوار به كمرش.... داد مي هولش مخالف جهت در و بود گرفته

 فرياد هم سر... زد مشت فرزين شكم به قوا تمام با... برنداشت هم تقال از دست اما... ايد نمي بر فرزين پس از ميدانست
 نرفته فراتر خنده و شوخي از بحثشان هم ريكبا حتي كه سالي چهار اين تمام ي اندازه به.... ميگفتند بد بهم... ميكشيدند

 جان به ديگري خاطر به كه نميشد باورشان... نميشد باورشان لحظه ان در هم كدامشان هيچ شايد... گفتند بد بهم... بود
 روزي چنين اعالم كسي ديروز تا اگر حتي شايد.... ديگري ي گذشته خاطر به... ديگري حرف خاطر به... باشند افتاده هم
 ...حاال اما... ميخنديدند حرفش به ميكرد را

 تمام با فرزين... شد سست اي لحظه براي...  پيچيد دهانش در خون شور طعم... زد سورن صورت به را مشتي فرزين
 استفاده زورش از او عليه اينچنين حاال فرزين كه فردي ان نبود مهم ديگر... كرد پرت ديگري سمت به را او قدرت
 بود تختش كنار كه ميزي همراه به سورن.... نبود مهم وقت هيچ انگار و.... نبود مهم ديگر.... نباشد يا باشد سورن ميكند

 كه سكوتي اب ليوان يك و ميزي رو ساعت شكستن صداي... شدند واژگون همه ميز روي وسايل و افتادند زمين به هم با
 .شكست را بود برقرار ميانشان در حاال

 ...شود خارج اتاق از هول با شد باعث شيشه شكستن صداي... بود لباسش كردن مرتب حال در يگريد اتاق در شهاب

 ....بود ايستاده اتاق در چوب چهار در مبهوت

 ....بود چرخش در زمين روي شده پخش وسايل و دو ان بين نگرانش و متعجب نگاه...... شده چي.... ها بچه: پرسيد

 خبره؟ چه اينجا: پرسيد و شد مسلط تعجبش به باالخره
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 تنها فرزين و سورن شتاب پر و تند نفسهاي فقط.... بودند ساكت سه هر.... بود نشسته زمين روي ديگر حاال سورن
 .بود فضا متن موسيقي

 ...شد وارد امين بعد اي لحظه و امد كليد چرخش صداي

 .....رسيد مي نظر به اشفته خانه جو... گذاشت جا همان را خريدهايش و كرد سالم لبخند با

 ...امد شهاب كنار تندي به

 خبره؟ چه: پرسيد حيرت پر و اهسته

 اتاق وسط سورن و بود ايستاده اي گوشه فرزين... بود شده خيره فرزين و سورن به و.... بود ايستاده بهت با همانطور
 .بود نشسته الود خون اي چهره با برهم و هم در وسايل ميان

 ...داد بيرون حرص با را نفسش سورن

 جاري اش بيني از خوني زياد شدت با... زد زانو زمين روي مقابلش و رفت سورن سمت به اش زده حيرت نگاه با امين
 ....بود

 ....بگير باال سرتو: گفت اهسته و گرفت دست در را اش چانه امين

 به دهانش... خورد فرو را بغضش.... ادايست پا روي سختي به و گرفت ديوار به را دستش و زد پس را امين دست سورن
 ....بود گرفته خونه طعم كل

 .ميكرد نگاهش نفرت با فرزين

 و لب از مسيري در ديگري از پس يكي خون قطرات... ميگشت سوييچش دنبال به چشم با.... شد خارج اتاق از سورن
 ....امدند مي فرود پيراهنش روي به چانه

 ...ايستاد اي لحظه... جالباسي از هم ار خودش كت... برداشت را سوييچش

 .بود گرفته فرا را چشمهايش اشك از اي پرده حاال.... كرد نگاه سرش پشت به

 ديگري دو ان... داشت هم با را خشم و نفرت رنگ بود مهمتر انكه نگاه... بودند ايستاده اتاق در چوب چهار در سه هر
 ...تعجب هم
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 ...داد بيرون سنگين را نفسش

 ...كرد نگاهشان.... چرخيد انها سمت به كامال

 رو خونه اين و من نميتونه كه كدومتون هر... كسي هر... منه ي خونه اينجا: گفت بلند صدايي اما... ارام و محكم لحني با
 شوموندن منت... بره و كنه گم گورشو ميتونه: كرد ادا تر تحكم پر و نفرت با.... كنه تحمل رو خونه اين قوانين.... 

 ...وجه هيچ به... نميكشم

 سكوت جايگزين اي نقره سمند هاي الستيك كشان جيغ صداي تر بعد كمي و... در محكم برخورد صداي بعد اي لحظه و
 .بود فضا سنگين

 :دهم فصل

 ...ميكرد گوش ميداد توضيح برايش سحر كه اي مسئله به بود دستش اش شيركاكائو قوطي كه حالي در شميم

 ...كشيد عقب سريع ترانه.... شد جا به جا جايش سر لحظه يك شميم....  كشيد جلو را گردنش موزيمر با ترانه

 ....پرسيد مي را اشكالش داشت شميم

 ...برد فرو دهانش در را ني ترانه... شدند مشغول دو ان دوباره

 ....نگفت چيز هيچ اما بود گرفته اش خنده پريناز

 ...بود شير خوردن مشغول ترانه

 ...است ترانه دهان در ني ديد و برگشت يكباره به ميمش

 ...افتاد سرفه به و شود خفه بود نزديك ترانه

 ...اه.... ترانه برسرت خاك.... نميكشي خجالت: زد داد شميم

 ...شميم كشتيش: پريناز

 ...بيايد جا حالش بلكه كوبيد مي ترانه پشت محكم و حرص با و... بميري: شميم

 ....رواني.... خوردم ازش همش ذره يه.... شميم بتركي: گفت بعد كمي ترانه
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 ...بخر دونه يه برو خوب: گفت سحر و خنديدند سحر و شميم

 ...بكنم جيبم تو دست نميتونم خودم... نه: ترانه

 ...بوتيك بريم كي ها بچه: گفت و كشيد اغوش در را زانوهايش پريناز

 ...بريم فردا پس فردا: شميم

 ...امروز نه: پريناز

 ....نيست خودش ي مغازه كرده رحم خدا: ترانه

 ...مدليه چه اونجا ببينم برم دارم دوست خيلي من ولي: سحر

 ...افتاده چشمم از: گفت و داد باال را دماغش ترانه

 چطور؟: گفت و داد باال را ابرويش تاي يك شميم

 نديدي زيرشو.... بشم روح قبض بود نزديك ديدم صبح چشماشو... معتادا اين عين... اش قيافه شده عوض خيلي: ترانه
 ...بود سياه چقدر

 ...صورتش روي كبودي اون با... بود شده وحشتناك خيلي ديروز... ميگه راست: سحر

 ....نمياد بهش اصال.... داشت ريشم ته تازه: ترانه

 ...مياد بهش بيشتر خيلي ريش ته اتفاقا... گمشو: پريناز

 ...بود شده تر جذاب ريش هت با... اره: شميم

 ...گذاشته ريش اونطوري كبوديش خاطر به كنم فكر ولي: سحر

 ...الهي بشكنه زدتش اينطوري اونكه دست: گفت و كرد پرت ترانه روي را خودش پريناز

 .خنديدند و... امين الهي: گفتند سه هر دخترها

 و بوفه صف در يكي و دستشويي به يكي و شدند متفرق سرعت به دخترها كه امد مي سمتشان به داشت دلفان خانم
 ...شد كتابخانه وارد هم ترانه و برگشت كالس به ديگري
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 . بودند ايستاده راهرو در

 ؟....بريم پس امروز: پريناز

 ...داد كارتو بهمون ديروز تازه اخه نيست؟ زشت: ترانه

 مگه؟ نه... ديگه عيد خريد بريم ميخايم... بريم كن ولش: شميم

 .شد كالس وارد و گذشت كنارشان از داشت دست در را كاغذ اي دسته كه حالي در نيهها

 بودن؟ چي اونا: ترانه

 ...داري دوست خيلي تو كه چيز يه: گفت و كرد نگاهش هانيه

 ...ها كارنامه سرم به خاك: گفت و زد صورتش به شميم

 .شدند خودشان كالس وارد پريناز و شميم و

 ...ميگرن هاتونو كارنامه ميان فراد... كنن امضا...  مادراتون به يدميد رو اينا: هاينه

 .بود شده ايجاد اموزان دانش بين در همهمه و ترس و دلهره و هراس از موجي

 ...شديم بدبخت... سحررررر:  ترانه

 ...كنه خير به خدا: گفت و كرد نگاهش سحر

 . كرد شفروك دخترها صداي رو س دبير ورود با بعد ي دقيقه چند

 -- - -  -  - 

 ...خريد برم بذاره عمرا ببينه امو كارنامه من مامان فردا... بريم امروز همين پس: شميم

 بريم؟ تنها تا چهار خودمون: سحر

 چيه؟ مگه: ترانه

 ...بذاره نكنم فكر سهيل: سحر
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 بريم؟ ميخوايم كجا مگه: پريناز

 كردي؟؟؟ خودتو مامان فكر: ترانه

 ...دارم زبان كالس كه من: گفت و زد باري شيطنت لبخند پريناز

 .....بپيچون فقط: شميم

 ...دوره خيلي تجريش: گفت و كشيد پوفي سحر

 ....نميذاره منم مامان: شميم

 نه؟ بذارن اينطوري كنم فكر... برميگرديم آزانسم با... ميريم اژانس با: گفت و كرد فكر كمي ترانه

 ...بذارن هكن خدا:  گفت و كشيد عميقي نفس شميم

 .كردند حركت حياط سمت به متفكر هايي چهره با دخترها

 و ژوليده موهاي و پريده رنگ همانطور... نداشت فرقي صبح با چندان اش قيافه.. بود ايستاده ماشين كنار سورن
 ي گوشه و بيني پايين و گونه سمت... بود حصار در سرخي ي درياچه ميان در اش ابي نگاه... نشسته گود به چشمهايي

 .بپوشاند را ها كبودي ان... بود نتوانسته هم اش روزه چند ريش ته حتي...بود شده كبود كامال لبش

 .شدند سوار يك به يك دخترها

 .بود رفته فرو خود در و ساكت هميشه از بيش حاال اما... نميزد حرف خيلي هم قبال چند هر... بود ساكت سورن

 بازه؟ هميشه بوتيك: پرسيد و كرد اي سرفه تك ترانه

 ...بله: گفت و كرد نگاهش سورن

 ...نداره اشكالي كه بيايم امروز اگه ما: ترانه

 حال اين با.... ميكرد درد صورتش چون عميق خيلي نه البته... داد دخترها تحويل را لبخندهايش همان از يكي سورن
 ...بودند مرگ حال در دخترها

 ...شماست به لقمتع.... بياريد تشريف حتما: سورن
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 . چرخاند پنجره سمت به را سرش لبخند با ترانه

 حال اين با.... ميكرد درد صورتش چون عميق خيلي نه البته... داد دخترها تحويل را لبخندهايش همان از يكي سورن
 ...بودند مرگ حال در دخترها

 ...شماست به متعلق.... بياريد تشريف حتما: سورن

 . چرخاند پنجره سمت به ار سرش لبخند با ترانه

 .نكردند رضايت احساس يك هيچ ترانه به سورن عميق نگاه از.بودند كرده اخم دو هر سحر و پريناز

 ...بريم ميخوايم كجا انگار... ديگه بسه: ناليد شميم

 ...ترانه بده اتو رژگونه: پريناز

 ...پريناز بسه: سحر

 صافه؟:  ترانه

 ...شد بدتر نه: گفت و كرد نگاهش شميم

 ...اه... ه ه ه ه نه: ترانه

 ...بريمممممم: گفت شميم و خنديد سحر

 نيست؟ بد موهام: گفت و دوخت اينه به را نگاهش پريناز

 ...كن درست چتريتو:  شميم

 كجاست؟ موت اتوي ترانه: پريناز

 ...ريختين اشغال ات چقدر... نيگاكن.... ميكشه منو مامان... ها بچه واي:  ترانه

 ...ترانه خورديم چيپس يه فقط: سحر

 ...ببينه خاك دونه يه اگه ميكشه منو طالب اقا... شد كثيف خونمون... ميخوردين نبايد همونم خوب: ترانه
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 ...كرد پرتاب سمتش به.... بود افتاده اي گوشه كه را ترانه روفرشي دمپاي شميم

 شد؟ خوب حاال:  پريناز

 ...شد بهتر: شميم

 .شد لمشغو دوباره پريناز

 واسم؟ ميكشي.... شميم... ميكشم مداد.... نميكشم چشم خط... كن ولش: ترانه

 ...بخواب بيا: شميم

 .افتاد رويش شميم و كشيد دراز زمين روي ترانه

 ميكنين؟ غلطي چه سرم بر خاك: پريناز

 ....نزن پلك ترانه..... اه.... پري ببند دهنتو: شميم

 ...نميشكافي كه اتم بكشي ميخواي مداد يه: گفت خنده با سحر

 بدم؟ گوشه ترانه: شميم

 ...قربونت اره: ترانه

 پايين؟ يا باال: شميم

 ...مياد بهم بيشتر كدوم: گفت و نشست سيخ ترانه

 ...پايين: گفت و كرد ترانه به نگاهي اينه از بود مشغول فرمژه با كه پريناز

 ...پايين: سحر

 ....باال ميگم من: شميم

 ....مساويه ها راي... پيليش پولوم پاالم بياين ها بچه.... باال يگمم خودمم:ترانه

 ...باال بده.... ميگيرم پس رايمو من: سحر
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 ...نميدم پس رايتو من سحر ديگه نه: ترانه

 ...كردي غلط: گفت خنده با سحر

 ....ندي راي ميخواستي... ديگه سال چهار ي واسه رفت.... ديگه نه: ترانه

 .كشيد دراز باز ترانه و خنديدند دخترها

 .ميگشت مداد در دنبال شميم

 ...ماشاال كول هر.... نيست كه هيكل... كردي خفم شميم واي: ترانه

 ...ميزنمتا ترانه: گفت حرص با شميم

 ...ميخورمتا: گفت و داد باال را دماغش ترانه

 .ايستاد خنده با ترانه و كند را لبش پوست باحرص شميم

 ...آژانس بزن زنگ ترانه: گفت و رداشتب را شالش پريناز

 ...ميزنگم...بپوشيم كفشهامونو تا... زوده هنوز: ترانه

 .كرد تجديد را اش ساعته هشت و چهل رژ و رفت اينه جلوي باز پريناز

 ...پري نميري كه عروسي: گفت حرص با سحر

 ...مهمتره هم عروسي از: پريناز

 ...خيليه رژت پري... مبارك دا با دا با و خان سورن بغل تو بندازن خودشونو قراره خانم بله: ترانه

 ...بيرون برم املي ي قيافه با نميتونم من: گفت و نداد اهميتي پريناز

 امليم؟ ما االن... مرسي: ترانه

 .داشتند دت عا نسبتا دخترها... ميشد تند لحنش گاهي... بودند شده خيره پريناز به گرفته هايي قيافه با سه هر

 ...نزد حرفي رينازپ
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 .... دادند رضايت رفتن به باالخره

 .شدند سوار و كردند سالم يك به يك دخترها و... نشست جلو ترانه... بود ترانه پدر دوست اژانس ي راننده

 .كردند پيدا را نظر مورد ي مغازه كوتاهي مدت از بعد... بود شلوغ تصورشان حد از بيشتر پاساژ

 .بود نشده انها حضور متوجه هنوز... دميز حرف تلفن با سورن

 مدادي نوك شلوار و طوسي پليور و ريش ته ان با و بود داده باال را موهايش... رسيد مي نظر به تر حال سر صبح برعكس
 .ميكرد صحبت و بود داده تكيه رويش به رو ميز به

 ...كنم كمكتون ميتونم...  بفرماييد: گفت بار شيطنت لحني وبا امد جلو ارش

 ....ميكنيم نگاه داريم: پريناز

 ...ميكنم خواهش بفرماييد... خودتونه به متعلق مغازه: گفت و زد پريناز به لبخندي ارش

 رنگ خردلي بندهايش كه مشكي هاي كتوني با طاليي دور مشكي ساتن روسري...  بود پوشيده مشكي پا تا سر سحر
 .بود اسپورت و معمولي تيپش... بود صورتش ارايش تنها لب رژ ميك و گونه رژ كمي....... داشت جالبي ست... بود

 نشان تر درشت را لبهايش كه دهنده حجم جز به.. بود ريخته صورتش روي يكطرفه را موهايش معمول طبق هم شميم
 يمانتو.نباشد مشخص خيلي دندانهايش كشي سيم كه بود كرده جفت سخت را لبهايش... نداشت ديگري ارايش.... دهد

 ...بود پوشيده مشكي اسپورت كفشهاي و خاكستري شال و مشكي

 سرش باالي تپه يك از فراتر البته تپه يك مادرش اصطالح طبق...  بود كرده جمع سرش باالي را فرش موهاي ترانه
 .بود كرده درست

 از قدش بود شده باعث دارش پاشنه كفشهاي... بود چسبيده كمرش به سخت و سفت مانتويش و داشت ماليمي ارايش
 هايش استين... ميرسيد نظر به هم بزرگتر حاال اما.... بود تر بلند كمي هم عادي حالت در چند هر... باشد بلندتر سه هر
 مغازه رنگي نورهاي زير بود شده داده زينت مشكي چرم بند دستبند به كه ش سفيد دستهاي و بود داده باال ارنج تا هم را

 .ميزد برق

 هم خودش... افتاد مي پايين سرش از كامل بار يك لحظه هرچند شالش و داشت تن به كوتاهي سبز مانتوي هم پريناز
 .گرداند باز اش اصلي جاي سر به را ان نداشت تمايلي خيلي
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 ...بود گرفته گرم خيلي ارش با

 .كرد قطع را تلفن سريع و زد لبخندي... ديد را انها باالخره سورن

 ...اومدين خوش خيلي: گفت رويي خوش با و امد سمتشان به

 ...بدين تخفيف بايد ولي... مرسي:  ترانه

 ...البته صد كه اون: ارش

 ؟...ميشناسيشون: گفت گوشش زير و امد سورن سمت به و

 ...اشنان... اره.... ميگم برات بعدا: گفت گوشش زير هم سورن

 اشنا؟ چقدر: ارش

 ...كرد نگاهش سورن

 نيستن؟ كه دخترات دوست: ارش

 ...بابا نه: سورن

 نميشي؟ سگ پس: ارش

 چي؟ واسه: گفت و كرد نگاهش مشكوكانه سورن

 جوشي چرا... بابا خوب خيلي: گفت ارش و كرد ارش به تندي اخم سورن... كرد پريناز به اي اشاره ابرو و چشم با ارش
 ....ميشي

 .....ميكرد نگاهش اخم با همچنان سورن

 .رفت... بودند شده وارد تازه كه شوهري و زن سمت به و.... برس بهشون خودت.... چه... نم به اصال:داد ادامه ارش

 ...ميكرد فرق مدرسه با تيپهايشان چقدر... كرد نگاهشان سورن

 هاست؟ همين اتون بهارانه مانتوهاي: پرسيد و زد كنار را موهايش و داد سرش به حركتي طنازي با شميم

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  222 

 ...هست هم قسمت اين: گفت و رفت كنار بود ستادهاي كه قسمتي جلوي از سورن

 ...نكن ترانه زشته: گفت ترانه گوش زير پريناز

 .بود كارش مشغول خيال بي ترانه

 ...ترانه نكن: گفت و ايستاد كنارش هم سحر

 ...دارم دوست: ترانه

 ....دوستش و سورن جلو زشته: سحر

 مغازه وسط در كه را چرخشي لباسي جا... شد مشغول كارش به باز و. ..ميچرخه باحال چه ببين... مياد خوشم اخه: ترانه
 ...بيندازد نگاه ها مانتو از يكي به حتي انكه بدون... ميچرخاند را بود شده تعبيه

 ... كشيد و گرفت را دستش پريناز

 ...خدا رو تو... ديگه دور يه:  ترانه

 .كرد متمركز ديگري جاي را حواسشان و داد خاتمه بحث به... چطوره اين سوال پرسيدن به شميم

 ؟...ميره تو تن اخه اين: ترانه

 ...داره بندي سايز: گفت خيال بي شميم و خنديدند دخترها

 ....نيست اصل.. تابلوه... نيست خوب جنسش: گفت و گرفت دستش در را مانتو ترانه

 .ميكرد نظر اظهار هم جانب به حق چه.... باشد شناس جنس ترانه ميدانست بعيد... بود گرفته اش خنده سورن

 ...خوشگله چقدر... اينو ها بچه واي: پريناز

 ...نميخري لباس بچه واسه پريناز واي: ترانه

 .داشت اغوش در را رنگ سبز نماي بدن و كوتاه ي مانتو ان همچنان پريناز اما

 كنم؟ امتحانش ميتونم: پريناز
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 ...البته: سورن

 امتحان هم يكبار فقط حتي را رنگ بد نماي بدن مانتوي ان پريناز نميخواست دلش اصال.. .كرد ادا را كلمه اين سست
 ....ميكردند فكر چه خودشان پيش انها... كند

 چشمش مانتو مشكي بند كمر سگگ بيشتر البته... بود گرفته را چشمش رنگي زرشكي مانتوي كه افتاد ترانه به نگاهش
 ...ميكرد بازي ان با مدام چون... بود گرفته را

 سحر ميكرد اعتراف خودش به بايد.بود برگزيده را دوخت خوش و مشكي بندي كمر با سوخته اي قهوه مانتوي هم سحر
 ...انهاست از تر سليقه خوش

 ...اش قيافه و شكل تا داشت توجه بيشتر مانتو هر سايز به البته... بود پسند سخت نظر به هم شميم

 صورت فرم البته... بودند الغر خيلي ديگر سه ان... بود انها ي همه از تر متعادل... نبود اصال يعني.... نبود چاق خيلي شميم
 نميشد باعث داشت كه بلندي قد و ترانه موهاي. بود دار گونه و پر صورتش... بود پوشانده را حد از بيش الغري ان سحر
 ...نميرسيدند الغر نظر به ترانه و سحر...... است الغر زيادي او كند فكر كسي

 چطوره؟ اين: گفت و گرفت سمتش به را چرم كمربند با دوختي خوش مشكي مانتوي... رفت شميم سمت به

 ...شد فعال هايشان شاخك و.... شنيدند تر بلند صدايي هر از را سورن ي اهسته صداي دخترها

 ...كرد انتخاب مانتو شميم براي سورن

 ...نميرسيد نظر به خوب اصال اين

 سايزتون؟: پرسيد سورن

 و كشيد بيرون را مانتويي اندامش به توجه با خودش سورن... گفت چيزي و انداخت پايين را سرش كشيدو خجالت شميم
 .داد دستش به

 .بود شدن ذوب حال در شوق و شور از... گرفت خجالت با شميم

 ميشد؟ مگر اصال... نخرد را مانتو ان ديگر ميشد مگر

 .داد باال ار دماغش ترانه
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 انتخاب را طاليي سگك و اي قهوه كمربند با رنگ كرم مانتوي ان ترانه ميخواست دلش... بود متنفر رنگ ان از سورن
 ....را دار چين يشمي ان... رنگ بد و دوخت بد مانتوي ان جاي به هم پريناز يا... ميكرد

 .بگويد چيزي نداشت لزومي پس بود خوب انتخابش سحر

 .بودند پرو اتاق دنش منتظرخالي

 تو سحر: گفت و اورد بيرون را سرش ترانه بعد لحظه چند... شدند وارد هم با ترانه و پريناز... شد خالي ها اتاق از يكي
 ميشي؟ جا بيا هم

 ...بازيه شهر مگه:  شميم

 ....نميشي جا تو حيف: گفت خنده با ترانه

 ...رفت بغلي اقات به و اورد در شكلكي هم شميم... خنديدند دخترها

 ....بداند را دوستانش نظر ميخواست دلش شميم... بود برداشته را مغازه كل صدايشان و سر و خنده صداي

 ...امد بيرون اتاق از

 ....داشت اي سليقه عجب... ديد را او اينه از شميم. انداخت پايين را سرش بالفاصله اما كرد نگاهش سورن

 به اما كند برخورد پرو اتاق در كنار مانكن به سكندري بود نزديك... انداخت بيرون را دشخو و كرد باز را اتاق در ترانه
 ...ايستاد راست و كرد حفظ را خودش موقع

 ...بود گرفته را چشمش بندش كمر اما بود رنگي بد و كوتاه مانتوي

 ...ببيند را خودش كمد در قدي ي اينه در تا امد بيرون هم پريناز

 اين: گفت و داد نشان پريناز و ترانه به را اش انتخابي مانتوهاي ان امد جلو... باشد تفاوت بي نتوانست كرد هرچه سورن
 ديدين؟ رو ها مدل

 .برگزيد را هايش كوتا همان از يكي و انداخت رگال به نگاهي پريناز

 .سپرد دستش به را يشمي مانتوي ان و كشيد عميقي نفس سورن
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 ...ميجويد را لبش حرص با ترانه. كرد پنهان كوتاهي لبخند در را ذوقش پريناز

... كرد تصديق ترانه اما.. گفت همينطوري... نبود البته... عاليه جنسش اين: گفت و داد او دست به را كرم مانتوي سورن
 ...شد خارج خودش مانتوي با سحر.... شدند اتاق وارد هم با ترانه و پريناز. بود گرفته اش خنده

 خانمي؟ شد واقع پسند مورد: گفت باري شيطنت لحن با و مدا جلو ارش

 ؟...نداريد اين از ديگه يكي: گفت سورن به رو ميكرد وارسي را مانتو كه حالي در جدي ي چهره با و كرد اخمي سحر

 ...برگشت پيشخوان سمت به اخم با... شد ناراحت شدنش گرفته ناديده از ارش

 بود ديگري دهان و چشم در دستشان اينكه با... بودند كيفور اتاق در پريناز و ترانه ...اورد سحر براي ديگر يكي سورن
 .ميكردند سير ابرها در انگار اما

 راننده اينكه از.. ميرسيدند نظر يه راضي اما... بود ماسيده صورتش روي ارايش پريناز و... بود شده سرخ ترانه
 .ميبردند سر به اسمان اوج در است كرده خابانت مانتو خودش ي سليقه با برايشان سرويسشان

 .داشت پوشيدن واقعا لباس اين

 حرف گاهي... بود رفته فرو خود در و ساكت كه وقتهايي ي همه مثل... ديگرش روزهاي ي همه مثل بود عادي سورن
 .داشت را اسلوموشنش حالت همان هنوز اما....  ميزد

 .داد ره شما پريناز به سورن از پنهاني ارش... ميزد فاكتور و ميداد قرار ساك در را لباسها ارامش با

 ...كشيد اهي... نگيرد پريناز ميخواست دلش اقل حد... شد متوجه سورن هرچند

 ...بود اي العاده فوق خريد. كردند حساب نصف را قيمتها

 بيان؟ بگيم دوستامونم ميخواين: ترانه

 ....ميشيم هم ممنون كنيد تبليغ برامون اگه... البته: گفت پريناز به رو ارش كه بدهد پاسخي خواست سورن

 ...ميگيريم پورسانتشو: گفت لبخند با ترانه

 ...نميشه فراموش شما اشانتيون... باشه عالي بهارانه فروش اگه: ارش
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 .كرد خداحافظي و داد انها به را مغازه كارتهاي از اي دسته سورن و زد لبخندي ترانه

 به نگاهي وشميم ميكرد فكر ارش ي شماره بودن رند به پريناز.... ميكرد كتاب حساب سحر... شيدك عميقي نفس ترانه
 ....نميگردد باز نقاشي كالس از ديگر ساعت يك تا شيدا كرد شكر را خدا و انداخت ساعت

 .ميشد ختم نقطه يك به شان همه ذهن انتها در اما

 ...افتاد اتاقش ي گوشه ي جعبه و ساك به نگاهش

 ...ميرفت داشت فرزين... داشت واقعيت پس

 .شد خيره سقف به و كرد پرت تخت روي را خودش... كشيد عميقي نفس

 در به در فرزين... بود گذشته كذاييشان دعواي ان از هفته دو... بست را چشمهايش و كرد قالب سرش زير را دستهايش
 ...نداد اهميتي...  شنيد را در صداي... بود خوابگاه دنبال

 قرار اش كوله در را انها... نميشدند جا جعبه داخل ازكتابهايش تا چند... رفت وسايلش سمت به گرفته و مغموم فرزين
 .بود كرده جمع داشت چه هر تقريبا... داد

 .دهد انجام را كارش ارام كه بود اين سعيش نهايت فرزين چند هر... ميشنيد را وسايل برخورد صداي سورن

 .بود پيدا ابرويش دو ميان در هم كوچكي اخم... بود جدي اش چهره... نگريست را او و كرد باز را كهايشپل الي سورن

 ...ميرفت داشت واقعا يعني

 .شد خيز نيم تخت روي سورن

 تخت روي سورن كنار را پول چك از اي دسته و پاكت و شد بلند جايش از ارامي به... كرد نگاهش چشمي زير فرزين
 .گذاشت

 .است فرزين انداز پس تمام ميدانست... انداخت پولها و پاكت به نگاهي نسور

 چيه؟ اين: گفت و شكست را سكوت باالخره

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  227 

 حين در.... كردم حساب شهاب و امين مثل...بودم اينجا كه روزهايي تمام ي اجاره: گفت و كشيد عميقي نفس فرزين
 .كرد نگاه سورن به جمله اين اداي

... شد مسلط خود به اما... افتاد تپش به قلبش لحظه يك حتي... ميخورد حرص درون از... اهان :گفت تفاوت بي سورن
 .شد شمردن مشغول و برداشت را پولها

 .بست را ساكش زيپ و كشيد اهي فرزين

 .ميكرد خالي پولها چك و ها اسكناس سر را حرصش تمام... ميشمرد همچنان سورن

 ....كمه تاش پونصد: گفت بعد لحظه چند

 .بود شده خيره او به عادي سورن... كرد نگاهش فرزين

 ....ميكنم جورش: گفت و انداخت پايين را سرش فرزين

 .خورد را بغضش دهانش اب با و

 ميري؟ كي: سورن

 ...امروز همين: فرزين

 ...بياد جات يكي سپردم اخه: سورن

 ...ميرفتم بايد اينا از زودتر: گفت بعد كمي... نزد فيحر فرزين... اورد زبان به را جمله اين حرص با اما ميگفت دروغ

 ....اره: گفت و انداخت باال قيدي بي با را هايش شانه سورن

 ...نگفت چيزي فرزين

 را بود خريده تولدش براي پيش سال دو سورن كه را ساعتي فرزين... كشيد عميقي نفس... ميجويد را لبش پوست سورن
 ...اورد در دستش از

 ...ميشد تر عصبي لحظه هر... ميكشيد نفس تند حاال.... ستاداي سورن

 ....ديگر وقت هيچ نه... امروز نه....  حاال نه... بدهد پس را اش هديه نداشت حق
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 ...گذاشت ميز روي را ساعت فرزين

 ...نگفت چيز هيچ سورن

 ...گذاشت ساعت كنار هم را كليدها و برد جيبش در دست فرزين

 ...كرد حس سرش در را بدي درد سورن

 ....برداشت را اش كوله فرزين

 .ميكرد نگاهش فقط سورن

 ...انداخت شانه روي را ساكش بند فرزين

 ...بود كرده مشت را دستهايش سورن

 ....گرفت دست به را هايش ريز خرده و ها كتاب ي جعبه شد خم فرزين

 ....كرد بغض سورن

 ...خداحافظ: فتگ بيندازد او به نگاهي نيم انكه بدون فرزين

 ...سورن و

 ي بقيه شد باعث... خورد بدنش به محكمي ي تنه...بود حياط هاي پله روي هنوز... ميرفت راه ارام... كرد باز پا با را در
 ...داشت نگه را خودش...كند طي تند را ها پله

 .شد بلند ها شيشه لرزش صداي كه انقدر... بست محكم را در... شد خارج خانه از سورن

 .افتاد راه و كرد جا به جا دستش در را جعبه... كشيد عميقي نفس فرزين

 صداي... نبود كسي... كوچه روي پياده در.... افتاد راه و كشيد عميقي نفس... بود سرد و الوده تهران هواي... بست را در
 ...نبود كسي ميرفت كوچه انتهاي به او جهت خالف كه مردي و خودش جز به... ميرسيد گوش به كالغ چند غار غار

 چيز همه هفته دو اين در انگار اصال... نداشت حق... داشت حق... بود شده چه را سورن... ميكشيد عميق نفس پي در پي
 ....بود شده رو و زير
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 زير كه بود سو ان به نگاهش... بود كرده پارك كوچه سر رنگ اي سرمه ماكسيماي.. ميشد نزديك كوچه سر به كم كم
 .افتاد زمين روي كتابهايش تمام و شد باز ناگهان بهجع

... شد خارج ان از مردي كه شد معطوف اي سرمه ماكسيماي به نگاهش......بردارد را وسايلش تا شد خم و كشيد اهي
 .ايستاد رويش به رو مرد همان بعد اي لحظه اما... شد مشغول و نداد اهميتي... ديد را او و شكست طلسم باالخره

 ....بود تيپ خوش حد از بيش... بلند قد و شانه چهار... مشكي چرم كفشهاي... داشت تن به رنگي دودي شلوار و كت

 برمياد؟ من از كمكي: گفت و شد خم فرزين مقابل

 .كرد تشكر و زد لبخندي... كرد نگاهش فرزين

 .ميرسيد نظر به ساله اي خرده سي و جوان نسبتا مرد

 هستيد؟ نهخو اين براي شما: پرسيد

 ...بودم بگويد كه ندانست جايز.داد تكان سري فرزين

 ؟ سزاوار سورن: پرسيد مرد

 ...نيستم من: گفت مضطرب فرزين

 سورنه؟ براي... خونه اين... ميدونم... اه: گفت و زد لبخندي مرد

 .كرد تاييد مطمئن نا فرزين

 ....سزاوار داريوش... ستمه برادرش من: گفت و اورد جلو اشنايي ي نشانه به را دستش مرد

 ....سزاوار داريوش... هستم برادرش من: گفت و اورد جلو اشنايي ي نشانه به را دستش مرد

 اش خانواده به راجع حرفي هيچ سورن كه ميدانست ميكرد ياري ذهنش كه انجا تا. فشرد را مرد دست زد بهت فرزين
 و داريوش بين تشابهي وجه هيچ... ميشنيد او از كه بود اي جمله تنها اين.... اند شده فوت مادرش و پدر... است نزده

 شبيه اصال مشكي ابروي و چشم با شانه چهار مرد اين... همين... مويشان سياهي و قد بلندي فقط شايد... نميافت سورن
 ...نبود سورن
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 هستيد؟ دوستش شما: گفت داريوش

 دانشجويين؟: پرسيد داريوش.. .  نگفت چيزي فرزين

 ...معماري: رزينف

 سورن؟ و: داريوش

 ...ايم رشته هم: گفت و گذاشت بود كرده درستش تقريبا كه جعبه داخل را كتابهايش از يكي فرزين

 ...بگيرم وقتتونو لحظه چند ممكنه: گفت و داد باال را ابرويش تاي يك داريوش

 ..ميكنم خواهش:فرزين

 ؟...بخوريم باهم و ارناه چيه نظرتون... نيست صحيح كه اينجا: داريوش

 .كنند اغاز نهار صرف از را اشنايي باب هر داشتند عادت انگار برادر دو... زد سردي لبخند فرزين

 

************************* 

************************* 

 و داشت كار سهيل ...بود خانگي خريد ليست... انداخت بود داده او به مادرش كه كاغذي به نگاهي... كرد باز را در سحر
 ...برود بود نتوانسته

 لحظه يك و كشيد عميقي نفس...ميشنيد را ميشد همگام او با كه را قدمهايي صداي... ميرفت راه رو پياده در ارام
 .باشد مسلط خودش به تا كرد باز و بست را چشمهايش

 ...خانم سحر: زد صدا رضا حميد

 .ميرفت هرا حاالكنارش رضا حميد... نداد پاسخي سحر

 ...خير به عصرتون... سالم: رضا حميد

 .افزود گامهايش سرعت به... نگفت چيزي هم باز سحر

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  231 

 خوبن؟ خان سهيل و كريمي خانم: رضا حميد

 .امد مي راه او با قدم هم درست سماجت با رضا حميد اما... بگيرد فاصله او از داشت سعي.بود ساكت همچنان سحر

 ...كنيد قبولش خدا رو تو: گفت و اورد در جيبش از پاكتي رضا حميد

 .نداد انجام واكنشي سحر حال اين با... بود ملتمس لحنش

 ....سحر: گفت و كشيد اهي رضا حميد

 ....خانم: بگويد زود تا شد موجب سحر تيز و تند نگاه

 ...نيستم پسرها اون از من خدا به: گفت رضا حميد و كشيد عميقي نفس سحر

 پاكي از چقدر همسايه و در كه بود گفته رضا حميد نجابت و خوبي از بارها مادرش... ميدانست را ييك اين اقل حد سحر
 ...نميدانست را سماجت همه اين علت ولي... ميكنند تعريف او

 .نميشنيد اصال... بود خريدش فكر به سحر... ميزد حرف همچنان رضا حميد

 ...معرفتي بي خيلي: رضا حميد

 .نگفت چيزي باز و... گرفت اش خنده سحر

 ...سربازي ميرم دارم: رضا حميد

 ...انگار بود كرده بغض... كرد نگاهش چشمي زير سحر

 برگردم؟ ميموني منتظرم: رضا حميد

 .بود ساكت همچنان سحر

 ....بدين جواب كلمه يه اقل ال... خانم سحر خدا رو تو: رضا حميد

 .كرد جا جابه شانه روي را كيفش و كشيد عميقي نفس سحر

 باشه؟...  كسي با نرين: افزود پته تته با.... كسي با وقتي يه مدت اين تو: رضا حميد
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 .نزد حرفي همچنان بود خته دو زمين به چشم كه حالي در سحر

 .امد نمي بدش خيلي حميدرضا كردن ولز و جلز از

 ميموني؟ منتظرم: حميدرضا

 .بود شده اشك از پر چشمهايش... كرد نگاهش سحر

 ؟...نرين كسي با مدت اين تو وقتي يه... خدا رو تو: رضا ميدح

 ...گذشت خيابان از و... نباشين چه... باشين شما چه نيستم كارا اين اهل من: گفت باالخره سحر

 .ميكرد نگاهش لبخند با... بود ايستاده هنوز رضا حميد

 .بگذارد پاسخ بي را لبخند اين جواب نيامد دلش سحر

___________ 

 و اجر سهيل به خداوند.... بود حلي راه عجب... ميكرد نويسي خالصه... بود شده پهن كتابهايش و دفتر روي ترانه_
 ...دهد منزلت

 ياد ترانه اقل حد اما... بود كردن نقاشي شبيه بيشتر هرچند... امد مي خوشش مينوشت را مطالب رنگي خودكار با اينكه از
 ...ميگرفت

 ...نداشت مشكلي خواندن درس با خيلي ديگر بود شده خوب نمراتش و بود امده اش كارنامه وقتي از

 .بود خريده برايش پدرش كه بود اي جايزه.... افتاد كامپيوترش دي سي ال مانيتور به نگاهش

 جديدت دبستان شكوه با دوران از بعد البته بار اولين براي دخترش اينكه خاطر به فقط يوسفي اقاي كه بود سخت باورش
 ...بخرد دي سي ال يك برايش... است نياورده

 .ميدرخشيد اش كارنامه در هم بيست چهار تصور حد از خارج حتي... نبود كمتر چهارده از نمراتش البته

 اول شاگرد نيم و نوزده معدل با پريناز و شد سوم ي پايه اول شاگرد بيست نزديك اي خرده و نوزده مدل با سحر
 .شد كالسشان
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 .بود كرده كسب را تجديدي بدون افتخار هم ترانه... سوم شاگرد هم شميم

 ...است زياد سرشان از هم همين يوسفي خانم قول به

 .شد اش نويسي خالصه البته... نقاشي مشغول لبخند با ترانه

 ......ا ا ا ا ا ا شيدا: گفت عصبانيت با شميم

 ...شد خيره شميم به مضطرب و دويد بيرون اتاق از شيدا

 ....وضعشه چه اين: گفت عصبانيت با شميم

 ...بود ريخته ان روي گواشش رنگ از كمي كه انداخت فرش به نگاهي شيدا

 ...ريخت خودش خدا به: گفت و انداخت راپايين سرش شرمندگي با

 كردي؟ چيكار و فرش نيگا كنم؟ چيكار من حاال: شميم

 ...هميشه... ميكنه تميزش ابليمو و ماست با مامان: گفت ميكند را لبش پوست كه همانطور شيدا

 .بود تر بلند او از دوبرابر... كرد نگاه شيدا به و ايستاد شميم

 ...نوشتي غلطهاتو: شميم

 .بياورد را دفترش كه رفت و داد تكان را سرش شيدا

 ...شد رنگها كردن پاك مشغول گفت شيدا كه ترفندي همان با هم شميم

 ...شد پاك: گفت لب زير و داد باال را ابروهايش شميم

 .زدود مي ابليمو و ماست از را فرش خيس دستمال با بايد حاال

 ...بود اشپزي ي برنامه ديدن ومشغول بود نشسته مبل روي كه شيدا متوجه شد تمام كه كارش

 و اشپزي ي مهبرنا ساعات وقت ان او نميگذشتند صورتي پلنگ و جري و تام از او ساالن و سن هم... گرفت اش خنده
 .بود حفظ را پزي شيريني
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 ...ببينم دفترتو من بده: شميم

 .داد او به را دفتر شيدا

 .ميكرد گوش اشپز زن ان حرفهاي به دقيق... كرد نگاهش شميم

 ...بود غلط ان تاي هشت... كلمه دوازده از... انداخت دفتر به نگاهي

 ...مينويسي خط دو كدوم هر روي از... يميكن پيدا درستشو خودت ميري: گفت و كشيد عميقي نفس

 ...نبود حواسش اصال شيدا

 ...پزي شيريني بري مگه... نميشي هيچي درس تو تو: گفت و انداخت او اغوش در را دفتر شميم

-  -  - - -  - 

 ---------- 

 ....مامانمه ارش واي-

 ...بده جواب خوب: ارش

 ...ارش واي...بدم جواب چطوري... مكالس سر مثال االن: گفت و كشيد عميقي نفس پريناز

 ...خنديد و... عشق كالس سر: ارش

 ...كنم چيكار حاال: گفت نگراني با پريناز

 .شد بلند اش گوشي ي ويبره صداي

 ...بود پرويز بار اين

 ...پرويزه... كنم چي ارش: پريناز

 ...كالسم سر من بزن اس ام اس يه... كن ريجكتش: ارش

 .ردك را كار همان پريناز
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 ...فهميدن نكنه واي: گفت و خورد نوشابه كمي پريناز و گذاشت دهانش داخل را پيتزا از اي تكه ارش

 ....واست حاضربزنن نسپردي دوستات به مگه... كجا از خانمم نه: ارش

 ...ولي... چرا خوب: گفت خوردن حين در و زد سس پيتزايش روي: پريناز

 ...نگراني چرا عزيزم:  ارش

 ...برگرديم نيست بهتر...دوريم اموزشگاه از خيلي.. رشا:پريناز

 ...نديدمت حسابي و درست هنوز من... عزيزم... پري: ارش

 ...رش ر ر ار: پريناز

 ...بخور غذاتو اقل حد... برميگرديم... چشم... من پري باشه: گفت ناراحتي با ارش

 ...ندارم جا.. شدم سير ديگه من عزيزم واي: پريناز

 ارش نبود فرصت از و كرد تميز را لبهايش و خورد ديگري ي تكه پريناز... كند حساب كه رفت و زد ديلبخن ارش
 سمت به و اورد در كيفش از را اش مقنعه... بود خوب.. انداخت خودش به اينه در نگاهي... ماليد رژ كمي و كرد استفاده

 اين... او تنها نه... كند استفاده روسري و شال از نداشت حق اموزشگاه براي... كند عوض را شالش تا رفت دستشويي
 .بود مقررات

 .اورد در حركت به اموزشگاه سمت به را ماشين ارش و... شدند ارش اتومبيل سوار هم با

 .شدند خيره در به همه كليد چرخش صداي با

 بودي؟ كجا معلومه هيچ:  زد داد و ايستاد عجله با پرويز

 ...بودم زبان كالس خوب... داداش... واه... ام ا ا الس: گفت خونسردي با پريناز

 هان؟ نميدادي؟ جواب ميزديم زنگ چرا چند؟ تا چند ساعت از: گفت حرص با پرويز

 ...بدم جواب استاد جلوي چطوري... بودم كالس سر.. . شيش تا سه از من داداش: گفت جانب به حق پريناز

 ...گفتم بهت چقدر من پرويز:گفت بود شده ارام حاال كه انداخت پسرش ي چهره به نگاهي پارسا خانم
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 ....دادم اسم ام اس خوبه: پريناز

 .نگفت چيزي پرويز

 كالس از منو دستمه گوشي و دادم اس ام اس كسي به حتي من ميفهميد استاد اگه ميدوني داداش: گفت حرص با پريناز
 كالس ي واسه پول همه اين بابا ميكنين فكر شما اصال هيچ. ..نميداد راهم ترمم اخر تا وقت اون... بيرون ميكرد پرتم
 ميشه؟ چي بشم محروم اگه من وقت اون داده؟ من زبان

 ...ابجي شديم نگرانت خوب: گفت شرمندگي با پرويز

 ...كردم داغ غذا برات بيا...  مادر بيا... ريخت تنت گوشت همش كالس سر البد... دخترم واسه بميرم: پارسا خانم

 ...ندارم اشتها: گفت و رفت پرويز به اي غره چشم نازپري

 بيا... ميخوني درس اينقدر چرا... زبان كالس االن... مدرسه صبح هفت از... دخترم نمونده روت به رنگ: پارسا خانم
 ...بخور لقمه يه بيا... برم قربونت

 كرد كم را صدايش و رفت تلويزيون سمت به...سيرم... خوردم حرص كافي ي اندازه به... نيستم گرسنه مامان نه: پريناز
 ....دارم امتحان فردا... نكنيد بلندش ديگه: گفت و

 ...بست را در و رفت اتاقش به

 ...نيومد پيش مشكلي... عزيزم: زد اس ام اس ارش به

 .بوس... دالم دوشت... خانمي شكر رو خدا خوب: داد پاسخ ارش

 .باي... عشقم همينطور منم: پريناز

 !بود مخصوصي پيتزا عجب.كرد باز را كتابش راحتي و ارامش با...  كشيد عميقي سنف

 تحويل سورن به هم را ان بود كرده فراموش... بود كرده باز را در زاپاس كليد با...  ميكرد نگاه اتاق ديوار و در به فرزين
... بود بسته نقش رويش بزرگي ركت كه اش روميزي ساعت... تختش كنار ميز... بود سورن تخت به نگاهش... دهد

 ...كه جانمازي
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 درست هم را يكي... بود اورده فرزين براي كربال از خودش مادر كه تسبيحي همان... كشيد سورن جانماز روي دستي
 ...بود جانمازش در هم كوچكي قران... بود داده سورن به همان مثل

 ...داد بيرون سنگين را نفسش

 .شنيد ار درحياط شدن بسته صداي

 ...افتاد فرزين كفشهاي به نگاهش

 ...ميگردد باز ميدانست... نميرود ميدانست... ميدانست... كرد باز را در خوشحالي با

 ...فرزين: زد صدايش خوشحالي با

 .بود ايستاده اتاق در چهارچوب در فرزين

 نوبت حاال... بود برداشته را خودش قدم نفرزي... امد مي كوتاه بايد يكي باالخره...  رفت سمتش به و زد لبخندي سورن
 ...برميگردي ميدونستم: گفت و كشيد اغوش در را او ناگهاني حركت يك در...  بود سورن

 ...نكرد حركتي هيچ فرزين

 .بود نكرده باز را وسايلش چرا... ماند ثابت فرزين ي شده جمع وسايل به فرزين ي شانه از سورن نگاه

 ...كرد نگاهش سورن... دبو ازاد دستش دو فرزين

 .داشت خود بر را سورن نگاه همچنان و داد تكيه ديوار به فرزين

 ...برگشتي كردم فكر: گفت و كشيد اهي سورن

 ...ميكنن زياد اشتباه فكرهاي وقتها بعضي ادمها: فرزين

 تو از كسي: گفت و گرفت فرزين سمت به را پول چك اسكناس ي دسته و پول پاكت... نزد حرفي...كرد نگاهش سورن
 ...نخواست پول

 ...ناچيزه خيلي اين... كردي لطف حقم در خيلي: گفت و كشيد اهي فرزين

 ...برآشفت را سورن اما بود غرضي و قصد هيچ بي لحنش
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 ...قضيه اون بخاطر: گفت و نشست تخت ي لبه سورن

 ...داشتي حق: گفت و امد كالمش ميان فرزين

 ...نداشتم: گفت و كرد نگاهش تند سورن

 ...بودم تند خيلي منم... ببخش منو تو: فرزين

 ...بود كدامشان هر از عاري.. فرزين نگاه اما... رفاقت... محبت مثل... ميگشت چيزي دنبال فرزين نگاه در سورن

 ...كن حاللم: گفت فرزين

 برگشتي؟ خواستن حالليت ي واسه: سورن

 ...نگفت چيزي فرزين

 ...داري اعتماد بهم ميكردم رفك: گفت و كشيد اهي سورن

 ...ميكردم و فكر همين منم: فرزين

 جدا؟: سورن

 ...نبود اين غيراز: فرزين

 چي؟ حاال: سورن

 .كرد سكوت فرزين

 بخواي؟ حالليت خور حروم ي زاده حروم يه از اومدي: گفت و زد خندي تلخ سورن

 ...ميداد تمسخر بوي لحنش... شد تند فرزين

 ...كنم حاللش بخواد خور حروم ي زاده حروم اين شايد اومدم: گفت كوتاهي مكث از بعد

 ...نميخواست اصال... كند دعوا نميخواست... شد پشيمان حرفش گفتن از فرزين كه تلخ انقدر... زد لبخندي سورن

 ...گذاشتم احترام بهت هميشه: گفت و دوخت او به را مغمومش نگاه سورن
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 ...نكردم احترامي بي منم: فرزين

 ...بطلبم حالليت ازت بخاطرش بخوام كه ندارم چيزي من... برو راحت خيال با پس: سورن

 واقعا؟: گفت دادو باال را ابرويش تاي يك فرزين

 ...نميشه اين از بدتر باش مطمئن... بگو و مياد زبونت نوك تا كه حرف اون: گفت و كشيد عميقي نفس سورن

 ...د با سال چهار اين تمام: گفت و كشيد عميقي نفس هم فرزين

 گردن گناهش... مني با سفرگي هم نگران اگه... نيستم االن اقل حد... نيستم دزد من: گفت و امد كالمش ميان سورن
 .خورد را حرفش و... پس... من

 سورن؟ چرا: فرزين

 ...دوخت او به را نگاهش سورن

 تونستي؟ چطور مدت همه اين: فرزين

 ...بگو راستشو... ميپرسم ازت سوال يه... زينفر: گفت و كرد نگاهش سورن

 ...بود منتظر فرزين

 ديدي؟ خطا من از سال چهار اين تو: سورن

 .بود منتظر منقبض اي چهره با سورن... كشيد اهي... استيصال از پر... كرد نگاهش فرزين

 اره؟؟؟: پرسيد عصبانيت با سورن

... بود شده متزلزل باورش اما... بود سخت هم بداند گناهكار را ورنس اينكه اعتراف شايد...  نه: گفت زحمت به فرزين
 .بود نداده دست از را اعتمادش از اي مانده ته هنوز انگار... هنوز اما... بود شده متالشي جمله چند با اش ساله چهار باور

 ...كرد پرت فرزين سمت به را همه... اورد بيرون را اي پوشه... رفت ميزش كشوي سمت به سورن

 چين؟ اينا بگو بهم... كن نگاه خودت بيا: گفت عصبانيت با... ايستاد
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 كه هايي وسيله قسط هاي دفترچه از... ميدانست... نبود سورن توضيح به نيازي... بود انداخته پايين را سرش فرزين
 ...و ماشين ي شده وصول هاي چك تا...  بود گرفته بودند خريده

 نميزدم دو سگ صبح تا شب... شب تا صبح... بودم دزد اگه من: گفت محكمي و تند لحن با خشم با اميخته بغض با سورن
 باشه ساله يك داد قرار با كار دنبال برام نميزدم رو كس نا و كس هر به بودم دزد اگه من... بيفته عقب قسطم يه مبادا كه
 دزد اگه من... ميشه چي بعدش بدم دست از و كار اين كه بلرزه دلم و دست كرد رد و ماه سه مرز تا كه ماهه شيش نه

 و صندوق و مغازه يه ارش بودم دزد اگه من... باشه دراز كسي جلو دستم ماه سر مبادا كه نميكندم جون اينقدر...بودم
 ....خدا امان به بره... دزد من دست نميسپرد

 زير... كسي هر ي واسه... نه؟ مگه.... ميكردم كار چطوري من ديدي تو: گفت و خورد فرو را بغضش... كشيد عميقي نفس
... ميديدي تو.... دستم كف بذاره سرماه ميخواست كه پولي غاز چندر ي واسه ميكردم جارو نامردي و مرد هر پاي

 نه؟ ميديدي

 ...بتراشم سفره هم خودم ي واسه نداشتم مرض بودم دزد اگه من:زد داد تر بلند

 .نگفت چيزي... بود پايين سرش فرزين

 ...كن نگام فرزين: سورن

 كن؟ نگاهم.. ادمم من...فرزين كن نگام: گفت محكمتر سورن... نكرد حركتي فرزين

 ...شد خيره او دريايي چشمهاي به فرزين

 ادامه و كشيد عميقي نفس... كرد مكث...  نه... دارم فرق باهات نه... همه مثل... تو مثل... ادم يه: گفت بلند بغض با سورن
 چون... نيومدم كوتاه... ساختم ها بدبختي ي همه با... خودم كار و كس شدم خودم.... خوندم درس بدبختي هزار با: ددا

 ...بشم فاسد نميخواستم... بشم كشيده گند به نميخواستم... داشتم عرضه

 ...انداخت پايين را سرش فرزين

 ...كن نگام: كشيد فرياد تر بلند بار اين سورن

 ...نميخواست نه... بشنود را حرفها اين نميخواست.... دوخت او به چشم و گزيد ار لبش فرزين
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 كه خودمو داشتم نگه... داشتم نگه اينجا تا خودمو... ...نشدم عياش... نشدم فاسد... نشدم كشيده گند به: داد ادامه سورن
 وقت هيچ... نيستم شرمنده احدي يچه به من: گفت و كرد مكثي.... خورد را حرفش... يه تو بگه بهم نشه روش كسي
 ميون... دره جهنم اين تو الشخور همه اين ميون... گرگ همه اين ميون... كردم حفظ خودمو... خدا اون به حتي... نبودم
 بهترين... معماري اخر سال دانشجوي... سزاوار سورن... سورن... منم اين حاال... كردم حفظ خودمو... خور حروم همه اين

 و چي همه... هست نه بود پشتم كسي نه... باال كشيدم خودمو خودم... ميخواد اينو روياش تو هركسي... تهران اهدانشگ
 ...بگه بهم... بگه روم تو نشه روش كسي روزي يه كه... باشه باال سرم روزي يه كه كردم تحمل

 ...بود افتاده نفس نفس به

 ...نگن بهم كه... نگن كه: سورن

 ...گرفت دستهايش ميان را سرش و نشست تخت ي لبه... كرد سكوت ديگر... ميلرزيد صدايش

 رو و... امد جلو قدمي... بزنم حرفي بهت نميخواستم من كن باور... منظورم من... من سورن: گفت شرمسار لحني با فرزين
 ....فقط من... كن باور سورن: گفت و نشست سورن روي به

 ...نميداد را ريزش ي اجازه هم باز اما... بود اشك از پر يشچشمها... گرفت باال را سرش سورن

 ...ميخوام معذرت: فرزين

 ...فرزين ببينم اش غريبه از بخوام كه نديدم خيري ام خانواده از من: گفت و ايستاد...  اورد لب به غمگيني پوزخند سورن

 ...كه هم نخواستي... بمون خواستي... ندارم توقعي ازت من... اي غريبه پشت هفت كه تو: گفت و كشيد اهي

 ...شد خارج اتاق از و

 ... بود دستش اب ليوان يك... بود اشپزخانه در سورن... ايستاد چوب چهار در... شد بلند و كشيد اهي فرزين

 شدن؟ فوت مادرت و پدر: پرسيد هوا بي فرزين

 ...اره: گفت كند نگاهش انكه بي سورن

 نداري؟ برادري خواهر هيچ يعني: فرزين

 ...نه: سورن
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 ...ساييد مي هم روي را دندانهايش... بود شده مشت دستهايش فرزين

 فرزندي؟ تك پس: فرزين

 ...اره: گفت ميكرد اب از پر را ليوانش انكه حين و برگرداند را رويش بعد و كرد نگاهش سورن

 ...زد تكيه ديوار به و كشيد اهي فرزين

 كه سورن نفسهاي و امد مي اب ريزش صداي... بود ايستاده يخچال باز در كنار... يكردم پر را ليوانش اب، پارچ از سورن
 ...بود شده تر ارام

 رو تو داره دوست... نيست خوب اصال پدرت حال بگم بهت گفت... دنبالت بود اومده داريوش برادرت صبح:  فرزين
 ...ببينه

 چندين به وحشتناكي صداي با و افتاد زمين به سورن دست از همزمان ليوان و پارچ كه بود نشده كامل اش جمله هنوز
 .شد تبديل تكه

 چندين به وحشتناكي صداي با و افتاد زمين به سورن دست از همزمان ليوان و پارچ كه بود نشده كامل اش جمله هنوز
 .شد تبديل تكه

 خارج خانه از... بيندازد سورن به گاهين نيم انكه بدون و برداشت را وسايلش... بازگشت اتاق به و كشيد پوفي فرزين
 ...شد

 ...ببندد را كفشش بند تا شد خم و گذاشت اي گوشه را وسايلش... بود باز كفشش بند

 ...بست را كفشش ديگر ي لنگه بند فرزين... شنيد مي را تلفن زنگ صداي... شد بسته بدي صداي با در و زد باد

 را وسايلش... انداخت بسته در به نگاهي... شد قطع تلفن... ايستاد و شد بلند... نميداد جواب تلفن به سورن چرا
 يك.... خورد زنگ بار يك... رفت جلو قدم يك... شد بلند باز تلفن زنگ صداي و بود ايستاده حياط وسط حاال... برداشت

 نميرفت چرا... بود اشپزخانه رد سورن... ميزد شور دلش... داشت بدي حس... ايستاد باز... خورد زنگ دوبار... ديگر قدم
 ...شد قطع بوق هفتمين از بعد تلفن...  بدهد را تلفن پاسخ

 .بود ايستاده حياط وسط هنوز فرزين
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 ...گذاشت اي گوشه را اش جعبه و ساك باز... رفت عقب و شد منصرف كه بردارد جلو به ديگر قدم يك خواست

 ...زد در به ضربه چند

 ....كن باز و در... سورن... سورن: فرزين

 ...نيامد جوابي

 ...گذاشتم جا وسايلمو از يكي سورن: گفت تر بلند و كوبيد در به تر محكم

 ...نيامد جوابي هم باز

 ...نبود هال در هم سورن... نبود مشخص اشپزخانه از چيز هيچ... انداخت سالن به نگاهي پنجره از

 خوبه؟ حالته سورن: گفت و كوبيد در به باز

 ...سكوت هم باز

 ...ميشكنمش نكني بازش: گفت كوتاهي مكث از پس... كن باز و در: گفت و ايستاد اي لحظه نگران و عصبي فرزين

 ....سورررررررررررررن گفتم؟ چي شنيدي: فرزين

 ...سكوت

 ...جهنم به: گفت كالفه و برد فرو موهايش الي البه در دستي اشفته فرزين

 ....ميشد تر مشوش لحظه هر فرزين... برگشت باز و رفت پايين پله دو.. .نتوانست هم باز كه برود خواست

 ...نبود ديگري صداي هيچ ان جز به... امد مي خفيفي بوق صداي... نه... امد نمي صدايي...چسباند در به را گوشش

 ....كوبيد در به لگد و مشت با هم باز

 ...كن باز و در... سورن: فرزين

 ...كن باز و لعنتي در اين ميگم بهت دارم ورنس: كشيد فرياد بار اين

 ...سووووووووووووورن-
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 ...ميشكنمش قران به-

 :ناليد مستاصل

 نميكني؟ باز و در چرا سورن-

 خوبه؟ حالت سورن-

 ....خواستي خودت... تو ميام دارم من: گفت و زد ديگر مشت يك

 ...شد باز بدي صداي با در و زد در به محكمي لگد

 ....بود شده خشك دهانش دلهره و نگراني شدت از... ميزد فسن نفس فرزين

 در گذاشتن قدم جرات... نبود سورن.. انداخت اتاق به نگاهي... بود شده تر بلند بوق بوق صداي... شد خانه وارد
 ...نداشت را اشپزخانه

 ...تميرف اشپزخانه سمت به ارام... بود شده بلند در ماندن باز خاطر به يخچال بوق صداي

 ...دويد بود افتاده زمين روي كه سورن سمت به... شد حبس سينه در نفسش

 . . . ابوالفضل يا: فرزين

 ...بست داشت اي دهنده ازار صداي كه را يخچال در مشت با

 ...ميزد صدايش و... گرفت دراغوش را سرش

 شده؟ چت...  سورن...... سورن:  فرزين

 ...بود كرده يخ صورتش هاو دست و بود شده ديوار گچ مثل رنگش سورن

 ...دويد بيرون خانه از و برداشت كليدي جا از را سوييچ و گذاشت اش شانه روي را او حركت يك با

 ...ميخوردند غلت صورتش روي ارام اشكهايش فقط... نشكند بلند صداي با كه... ميكرد كنترل را بغضش زحمت به

 ...بود خوابانده عقب صندلي روي را سورن
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 ...بزن حرف سورن.... بود من تقصير همش... سورن... داداشم: ميزد حرف ميزد حرف فقط باخودش انگار ناله با رزينف

 ....ميشنوي صدامو...... كلمه يه... سورن.... بري حال از نبودي اينطوري كه تو... سورن: گفت و كشيد عميقي نفس

 ...بگيريد زير را موتوري يك بود نزديك

 ...مرتيكه چته: موتوري

 ...دارم مريض: گفت داري خش صداي با فرزين

 ...بود سرد هنوز... گرفت دست يك با را دستش... انداخت سورن ي پريده رنگ ي چهره به نگاهي اينه از

 ...سورن ميرسيم االن:  گفت ناله با فرزين

 .داد گاز باشدت و

 ...سورن... ميشه خوب حالت:فرزين

 ....االغ احمق: زد ادفري... پيچيد جلويش وانتي

 ....بگيرد پيشي ان از توانست سختي به

 ....ميرسيم االن... بيمارستان ميريم االن.......  سورن: فرزين

 ...فشرد و گذاشت بوق روي را دستش... ميكرد حركت پشت الك مثل جلويش اي لكنته و سفيد پيكان

 .كشيد راحتي نفس ديد را انبيمارست ساختان وقتي... كرد رد را قرمز چراغ چند نفهميد

 ...سورن.... پاشو....  سورن رسيديم... رسيديم:  فرزين

 ...دويد بيمارستان سمت به و... انداخت اش شانه روي و كرد بلند را سورن... شد پياده ماشين از عجله با

 ....بستند رويش به را در اما شود داخل ميخواست فرزين... بردند اتاقي به را او و گذاشتند برانكارد روي را سورن

 .بود گرفته فرا را انها بدي لرز حاال كه هايش شانه و چسباند در به را اش پيشاني

 .كرد خفه زحمت به را هقش هق
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 ...امد سمتش به سرعت به فرزين... شد خارج اتاق از پوشي سفيد مرد

 ....بود يعقوبي مرد نام

 هستيد؟ همراهش شما: يعقوبي

 .داد مثبت جواب پته تته با فرزين

 دارين؟ باهاش نسبتي چه: يعقوبي

 ...دوستشم: گفت و شد مسلط اضطرابش بر فرزين

 خوبه؟ حالش: پرسيد او از فرزين كه بود كردن يادداشت حين و داد تكان سري يعقوبي

 ساعت نيم هر وعالئمش لطفا جهاني خانم: گفت بود شده خارج اتاق از تازه كه زني پرستار به رو... نيست بد: يعقوبي
 ...بگيريد

 .رفت و داد تكان سري زن

 .كرد تكرار را سوالش فرزين

 شده؟ بيهوش هم قبال: يعقوبي

 ...نه: فرزين

 چي؟ تشنج و غش ي سابقه: يعقوبي

 ...نه: گفت و داد فرو را دهانش اب فرزين

 مطمئني؟: يعقوبي

 ....نميدونم... من... من: فرزين

 . نوشت ديگر طخ چند و داد تكان سري يعقوبي

 ..نداره كه اعتياد: يعقوبي
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 ....نه: گفت مطمئن و محكم بار اين فرزين

 ...الكلي مشروبات: يعقوبي

 ....نه: گفت باز لحن همان با فرزين

 ...خوبه: گفت و انداخت فرزين منقبض ي چهره به نگاهي نيم يعقوبي

 ...دكتر اقاي: گفت فرزين كه بگذرد كنارش از خواست

 شوك دچار اينكه مثل... كرده تشنج: گفت باشد فرزين سوال منتظر انكه بي... بپرسد ميخواهد چه دانستمي يعقوبي
 به هم را اي نسخه... بده ازمايش بايد: ....  داد ادامه... نگريست فرزين به... چي از ناشي شوك حاال... بيهوشه هنوز... شده

 .رفت و.... كنيد تهيه رو ها دارو اين: گفت و سپرد دستش

 .بود ايستاده راهرو وسط زده بهت فرزين

 :يازدهم فصل

 .بود ايستاده كوچه در كه بود ساعتي نيم.... ميكرد پايي ان و پا اين ترانه

 .بازگشت كوچه به دوباره.گرفت تماس آژانس با و بازگشت خانه به.... بود صبح هشت نزديك ساعت

 سر به منتظر و.... كشيد اهي....  نداشت تها عاد اين از سورن.... بود دهديركر دقيقه پنج فقط او....  نيامده سورن چرا
 .ماند خيره كوچه

 .شد كالس وارد كه بود گذشته نيم و هشت از ساعت

 .بود نشسته سحر... كرد صادر تخم و اخم با را ورود ي اجازه دبير

 ... نشست كنارش ترانه

 .كرد سالم سحر

 .بود رفته فرو خود در و ساكت همچنان تفريح زنگ تا. نداد را جوابش و بود كرده اخم ترانه

 ...شدند كالس وارد پريناز و شميم
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 شده؟ طوري ترانه: سحر

 نموندين؟ منتظرم چرا صبح: گفت حرص با ترانه

 اومد؟ شما دنبال سورن صبح مگه: شميم

 ...نيومد كه من دنبال: گفت شميم به رو سحر

 ...اومدم خودم من: گفتند همزمان وترانه پريناز

 شده؟ چي يعني: سحر

 دزديدن؟ ماشينشو باز... بگردم الهي: گفت و اورد در را اش مقنعه ترانه

 ...بگرده اون... بگردي چرا تو: شميم

 هم... دارن هواشو خيلي دانشگاه تو ميگه.... ميكنه تعريف ازش انقدر ارش: گفت و نشست ميز روي و زد لبخندي پريناز
 ....مودبه خيلي ميگه... جوهادانش هم استادها

 ... اه... نميكنه نگاه و ادم ذره يه... بخوره سرش تو مودبي: ترانه

 بشه؟ چي كه كنه نگاه رو تو: گفت و داد باال را ابرويش سحر

 ...بشه باز بختت بلكه... نگاه رو تو نه: ترانه

 .برگداند را سرش حرص با و زد پوزخندي سحر

 .بود نيامده معلم هنوز.رفتند كالس به دخترها و خورد گزن... نداد اهميتي ترانه

 داري؟ دوست و سورن تو: پرسيد هوا بي و نياورد طاقت كرد چه هر سحر

 ....ممممم عاااااااااااااااااااشقشمم....... ه ه ه ه اره: گفت و كرد نگاهش ترانه

 ...ميگم جدي... نكن مسخره: گفت غيظ با سحر

 ميكنم؟ شوخي كردي فكر چرا: گفت ميگذاشت دستهايش روي را سرش كه درحالي و شد پهن ميز روي ترانه

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  249 

 .شدند ساكت معلم ورود با كه بزند حرفي خواست... ميكرد شوخي داشت قطعا ترانه... برد ماتش سحر

 ...بگم بهت بايد و چيزي يه تفريح زنگ: گفت اهسته سحر

 ...بگو االن خوب: گفت و كرد نگاهش ترديد با ترانه

 .كرد سكوت به وادار را ها ان تيزش نگاه با شيمي دبير

 .كرد باز را اموزان دانش اسامي معروف دفتر همان... دار... اعدام... مرگ دفتر

 ...شد حبس سينه در نفسها

 مي را مدرسه پير هاي ديوار فغانشان و جيغ صداي پيش لحظات همين تا كه انگار نه انگار... امد نمي در صدايش كسي
 ...زاندندلر

 و..بودند خيره شان شيمي كتاب به مظلومانه وحشي گرگ چنگال در هايي بره همچون رفته فرو خود در و ساكت همه

 چه و... هستند دردمند چقدر انها.... ميساخت اگاه را انساني هر كه هايي چهره.. سفيدشان رنگ... قلبشان تپشهاي
 به استوكيومتري شان آتي زندگي در فردا پس بگويد انها به نيست كسي خرا... اند شده قطر كم كتاب اين اسير مظلومانه

 ...متفاوتند C) سي( چند در الكن و الكان و اتان و متان كه مربوط چه انها به اصال يا... ميخورد دردي چه

 مفتولي عينك كه هستند زني اسير انها... ميخوانند الكرسي ايه و ميكنند نذر صلوات دل در كه هستند معصوماني انها
 اش مستطيلي

 وسط در... ميخورد سر پايين به دفتر باالي از نگاهش.... ميكشد عميقي نفس... ميكشد جلو مرگ دفتر كردن باز حين را
 ....ميكند مكث ليست

 براي دوستان بسا چه... است شده قفل درهم جاميز زير دستها... اند كرده فرار رخ از رنگها.... است حبس سينه در نفسها
 ....اند گرفته را يكديگر دست دلداري

 . . .ِ ِ ِ ِ ِ  خانم:  ميگويد شكارچي زن

 ...است حبس نفسها

 ....تخته پاي بياد يوسفي: ميخواند را صيدش زن
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 ...ميشود خالي ترانه

 . ..ِ ِ ِ ِ ِ  خانم و: ميخواند زن

 ...زاده لطفي-

 ...نگاهشان... نخواندن از پر... تشويش از پر.. . است ماسالت از پر نگاهشان... ميشوند كنده جا از رخوت با

.... كسي از كتاب درخواست بدون.... پرسش اولين... ضربه اولين.... ميشود مايل انها به زن... ميروند قتلگاه سمت به... اه
 ! ! ! پرسش بعدي دور تا... ميكنند رها را نفسهايشان ديگران و... ميپرسد سوال و... است حفظ را متن

 و گرفتند پنج از پنج دو هر... باشد بلد را سوالها تك تك كه بود بعيد ترانه از... ميكند جا جابه را عينكش دارامند خانم
 ...نشستند

 .نميپرسيدند چه... ميپرسيدند درس چه... بود خيال بي كال ترانه

 .ميكرد نگاهش لبخند با سحر

 .نگفت چيزي و انداخت او به پرسش از مملو نگاهي ترانه

 ...كند صحبت ميخواست موضوعي چه به راجع سحر

 ... ازاد وقت زنگ پايان تا: گفت حياتي خانم

 .شدند خوشحال دخترها

 ..شدند يلدا شان همكالسي اشكهاي متوجه كه بودند صحبت مشغول پريناز و شميم

 .است كرده مبحوس را اشكها سالهاست انگار كه ميكرد گريه چنان يلدا... رفتند او نيمكت سمت به متعجب

 شده؟ چي: پرسيد و كرد ي هد به اي اشاره پريناز

 ....زد بهم باهاش مهدي: گفت شميم گوش زير اهسته زينب

 ...ميكني گريه اينطوري پسر يه خاطر به ها خلي دختر... درك به خوب... واه: پريناز

 .گرفت شدت اش ريهگ و... دارم دوستش... دوس خيلي من: گفت هقش هق ميان در يلدا
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 .كرد بغض هم او... داشت دوست بقيه از بيشتر را نفر دو اين... افتاد كاوه و علي امير ياد پريناز

 بود؟ كدوم مهدي: شميم

 ....گرفت ساعت) ولنتاين( ولن كادوي براش كه همون: هدي

 ...گرفت ساعت ياشار براي... گرفت زنجير كه اون براي: پريناز

 ....زنجير مهدي براي گرفت ساعت سعيد ايبر... ساكت: زينب

 داد؟ چي ياشار به پس: شميم

 ...ياشار به داد و بود گرفته براش سعيد كه جاشمعي و شكالت جعبه همون: هدي

 .كردند تاييد دخترها

 ...بخرم مجتبي تولد براي ميخوام من... بود خوشگل خيلي زنجيرش ها بچه واي: هما

 زدي؟ بهم ميالد با مگه :گفت و پريد حرفش ميان شميم

 خريدي؟ كجا از گفتي يلدا: گفت و دوخت يلدا به را نگاهش... كرديم تموم توافقي اره: هما

 ...تيراژه: گفت بريده بريده يلدا

 چند؟ خريدي؟ تيراژه از: زينب

 .....تومن هشتاد: گفت فكر كمي از بعد و داد تكان سري يلدا

 كردي؟ خرج تومن هزار هشتاد رپس يه ي واسه: گفت و كشيد سوتي شميم

 ...تومن بيست و صد شد... پيرهن يه و جعبه با كاري كجاي:  هدي

 ....تومن پونزده و صد شد.... كجا: يلدا

 اون برم عمرا... كنم خرج همه اين پسر يه ي واسه بيام... بخرم تومني صد مانتو نميرم خودم ي واسه من گمشو برو: هما
 ...بخرم و زنجير
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 داد؟ چي بهت اون: شميم

... شكالت جعبه يه... عطري شمع دونه يه... جاشمعي يه... ... قلبي گوي يه... خرس يه: ميكرد حساب انگشتهايش با يلدا
 .كشيد باال را دماغش و.... بود ريز خرده همش

 نكرده خرج يلدا براي هم ريال يك و گرفته هديه ديگرش دخترهاي دوست از مهدي را انها بگويد نخواست پريناز
 .نگفت چيزي اما... است

 شد؟ چي پول همه اين نميگه مامانت بعد: هما

 ....خريدم مانتو رفتم گفتم بهش: يلدا

 كو؟ مانتو نگفت: شميم

 ...دادم نشون بهش و خواهرمو مانتوي: يلدا

 ...كه اورده مانتوهايي يه نور ميالد ها بچه واي: گفت فورا بود افتاد چيزي ياد كه هدي

.... اونجا رفتم مهدي با منم پيش ي هفته: گفت و ناليد يلدا كه دهد ادامه خواست... شدند خيره او به زده شگفت رهادخت
 ...گرفت شدت اش گريه وباز

 ...بيخيال بابا يلدا: زينب

 ...كرد زاري باز و.... داشتم دوست خيلي و مهدي: گفت و كرد فيني فين يلدا

 ...اريد دوست همرو كه تو بابا: شميم

 ...بود تموم چي همه مهدي: يلدا

 نداري؟ عكسشو: پريناز

 روي هاي شويد... ببخشيد... هايي جعفري با كه بچه پسر يك... داد نشان انها به را عكس و اورد در را پولش كيف يلدا
 ... !بود داده انجام مينياتوري طراحي لب زير و چانه تا گوش پايين از ريشي خط صورتش

 ...نيست بدك: گفت نشود ناراحت يلدا اينكه براي شميم
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 سالشه؟ چند... است بچه خيلي بابا: هدي

 ...نوزده: يلدا

 ....زشته خيلي ها نشو ناراحت يلدا: زينب

 ...هاست اي تيله اين از... نگاه چشمهاشو زينب... شو خفه: گفت بود شده فارغ گريه و زاري از ديگر كه يلدا

 ....انداخت باال اي شانه زينب

 ....ميگي چي ببيني و ارش: پريناز

 ؟ بازم مگه: هدي

 ...ديگه ديگه: گفت و زد لبخندي پريناز

 ...بشم دوست كسي با كنم غلط من كاوه بعد: گفت و كرد كلفت را صدايش بود من ي عمه: گفت زينب

 ....ميكنه فرق اين: پريناز

 فرقي؟ چه: گفت و داد باال را ابرويش تاي يك هدي

 ....ازدواجيم تريپ... ارشم با فقط ديگه: پريناز

 ...راوردند د زدن عق و تهوع صداي يكصدا همه دخترها

 شدين؟ اشنا كجا: يلدا

 ....مفصله: پريناز

 ...نبوديم ازدواج تريپ... بودم مهدي عاشق من... سرت تو خاك: يلدا

 ميذاري؟ الش ال به لي لي اينقدر چي براي پس: هدي

 ...دارم دوستش اخه: يلدا

 ...كرد بغض باز و
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 نداري؟ دوست و سعيد و ياشار چرا: هما

 ...پسرمه دوست مهدي... دوستامن اونا: يلدا

 نيستن؟.... پسرن كه تاشون سه... بگه من براي رو اينا فرق بياد يكي اقا: شميم

 ...محلمونه بچه سعيد.... داداشمه دوست ياشار)... فابريك( فابمه رفيق مهدي: يلدا

 ....ميخري كادو ولن همشونم ي واسه: گفت حرصي لحن با پريناز

 ...ندم بهشون هيچي كنم قبول كادوشونو من... زشته: يلدا

 زدين؟ بهم شد چي: پرسيد شميم... نگفت چيزي پريناز

 خالي و خشك دوستي من: گفت.... ندادم جوابشو من...چيه دوستيمون از هدفت: گفت ديشب... نميدونم اصال: يلدا
 ...امنميخو

 ...افتاد دوزاريم كنه بوسم خواست كه بعد... چيه منظورش نفهميدم منم

 كردي؟ غلطي چه: گفت عصبانيت با پريناز

 ...بابا هيچي: يلدا

 ...يلدا بگو راست:  پريناز

 ...بوسيد صورتمو فقط... نشد هيچي ميگم... پري: يلدا

 بعدش؟: پريناز

 ...شمال فتنر اينا مامانش... خونشون بريم: گفت: يلدا

 خوب؟؟؟: گفت و كشيد هيني شميم

 تموم... خداحافظ: گفت... زدم) پيامك( اس بهش كه شب... خونمون رسوند منو.. نميام گفتم... ديگه نرفتم خوب: يلدا
 ...شد

 زدي؟ زنگ بهش بازم تو بعد... گفته بهت چي ميفهمي: گفت و كوبيد سرش به محكم جامدادي با پريناز
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 ....دادم اس بهش يگمم چي؟؟؟: يلدا

 كنه؟ چيكار ميخواست مگه مثال:  گفت بعد كمي و

 ميخواست مثال: كرد تكرار را يلدا سوال تمسخر با.... گذشته گوشت بيخ از خطر: گفت بود ترينشان تجربه با كه پريناز
 كنه؟ چيكار

 ....اوردي شانس خيلي: شميم

 ... ميخوند مازن... نبود اونطوري بابا:  گفت و نداد اهميتي يلدا

 ...كن جمعش فقط بيا... ميخونه نماز منم داداش: گفت و زد پوزخندي هما

 ...نميشد هيچي خونشون ميرفتم... نيست اونطوري.... دارم اعتماد چشمم از بيشتر مهدي به من: يلدا

 بدبخت عمرت اخر تا فقط ها نميشد چيزي..... خونشون تو اخه ميكنن پخش حلوا... هيچي.... اره: گفت تمسخر با پريناز
 ...كه نيست خاصي چيز... ميشدي

 ...نرفتي چرا پس نميشد چيزي اگه: شميم

 .شد ساكت شميم پرسش مقابل در يلدا

 ...اي بچه ذره يه يلدا: گفت هدي و خورد زنگ

 .شدند خارج كالس از و... ذره يه از فراتر: پريناز

 ....بود دلي ساده جوان دختر چشمان مهمان كه بود اشك باز و بوسيد را صورتش... شد خيره مهدي عكس به يلدا

 پوزخند باشيم؟ دوست هم با ميكردم فكر:  گفت سكوت لختي از پس نداشت؟؟؟ هم فكر ساعت يك لياقت من برادر-
 .... زد تلخي

 ...گذشت كنارش از... بزند ديگري حرف انكه بي سحر..... نبود اين از غير... بگويد چه ماند ترانه

 ...بود اشك از پر چشمهايش... بود ايستاده حياط وسط ترانه
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: گفت شوخي با هديه... امد مي باران نم نم... داشت معني چه اين... امد مي فرود سرش بر پتك مثل سحر حرفهاي
 ...ريخت اب مانتويش روي بطري با و... ترانه كجايي هوووي

 .ميزد حرف سحر با بايد... كرد حركت ها پله سمت به... نگفت چيزي ترانه

 كل اخم رنگ و كرد جمع را لبهايش سحر جمع به ترانه باورود... ميخنديدند و بودند نشسته سحر كنار پريناز و شميم
 به و كندند دل راهرو از دخترها و خورد زنگ... نگفتند چيزي اما... شدند متوجه پريناز و شميم... پوشاند را اش چهره
 ...رفتند كالس

 ...مينوشت جزوه تخته روي از سحر... بود زيكفي زنگ

 ...بود دلخور سحر... ميكرد را فكرش كه انچه از بيشتر... ميپاييد را او چشمي زير هم ترانه

 ...مينشست جلويش هانيه... بود نوشته غلط را سطر يك... كشيد اهي سحر

 داري؟ گير غلط هاني: گفت و زد يش صدا

 ...است هديه دست: هاينه

 از... نينداخت او به هم نگاهي نيم حتي سحر... گرفت سحر سمت به و كشيد بيرون جامدادي از را گيرش غلط فورا هتران
 ميدي؟ گيرتو غلط هديه: پرسيد... مينشست كناري رديف در كه هديه

 ...كرد تشكر لبخند با سحر... گرفت او سمت به را گيرش غلط الك هديه

 .بود شده خشك هوا و زمين بين شدست... ميكرد نگاه مبهوت ترانه

 .بود داده ازاد وقت را اخر ي دقيقه چند دبيرشان.بود جدي و خشك همچنان سحر

 !سحر؟:  ترانه

 هووم؟: گفت اش جامدادي و كتاب كردن جمع حين سحر

 

 مطلب كه انگار نهترا...  ميگذاشت را خودكارهايش در دانه دانه... نميكرد نگاهش سحر... يافت نمي حرفي... چيزه: ترانه
 خونه؟ ببرم ميدي فيزيكتو دفتر... اهان: گفت باشد امده يادش مهمي
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 ....دارم الزمش... نه: سحر

 ...ميارمش برات فردا: گفت و كشيد عميقي نفس ترانه

 ...بخونم و جديد مبحث ميخوام... كه گفتم: سحر

 ...اهان:  گفت غيظ با ترانه

 ...ميارم برات فردا ميدي؟ يزيكتوف دفتر... سحر: گفت و امد جلو صنم

 ...ميكرد نگاهش ترانه

 ...بود گانه بچه سحر رفتار... نگفت چيزي اما... بود شده سرخ حرص از ترانه... داد صنم به را دفترش سحر

 ديگه؟؟؟ بخوني ميخواستي: گفت پوزخند با ترانه

 ...نداره ربطي شما به: سحر

 بود؟؟؟ چه ديگر گفتن شما اين از منظورش...  ؟؟؟؟ شما... بود شده گرد چشمهايش ترانه

 شده؟ چت سحر: پرسيد باالخره

 ...نيست مهمي چيز: سحر

 ...كن نگاه منو: ترانه

 .نداد اهميتي و... ميكرد بازي انگشتهايش با سحر

 )كردي قهر( كلدي؟ گهر من با نكنه...سحري: گفت خنده با و كودكانه زبان با ترانه

 ...سكوت اين از... محلي بي اين از... ميشد عصبي كم كم انهتر... نزد حرفي سحر

 .بودند ايستاده منتظر در جلوي پريناز و شميم... خورد زنگ

 ...شدند ملحق انها به هم ترانه و سحر
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... دادند ترجيح اما... شدند قضيه بودن جدي متوجه هم پريناز و شميم... بود ساكت هم سحر و نميگفت چيزي ترانه
 .نكنند دخالتي

 ....امد جلو باقري اقاي

 ...بود وضعش چه ديگر اين.... باقري اقاي هم باز... شود نازل سرشان بر نميشد اين از بدتر مصيبت

 ...نيومدن سزاوار اقاي صبحم باقري اقاي: گفت پريناز و راداد سالمشان پاسخ عصبانيت با باقري اقاي

 غر غر... ميرفت اتومبيلش سمت به دخترها همراه به كه حالي در و داد تكان سري... ميجويد را سبيلش خشم با باقري
 .بود گرفته ناسزا باد به را سورن كنان

... بودند كرده سكوت ناچارا اما... ميشنيدند را محبوبشان سرويس راننده به را باقري اقاي ي توهينها وتوك تك دخترها
 نمي مصون هم پرخاشهايش و فحشها از راهنمايي چراغ و گربه و پرنده حتي كس هيچ كه دهن بد مرد ان براي جوابي
 .نداشتند.... ماندند

 ...خداحافظ سحر: گفت سحر به شدن پياده حين ترانه

 .نداد جوابي.... ميكرد تماشا را بيرون پنجره از مثال و بود برده چانه زير را دستش كه درحالي سحر

 ...بست را در و كرد خداحافظي حرص با ترانه

 .نداد پاسخي كه بود كسي تنها سحر

************************* 

************************* 

 داخل به را شهاب تلفن زنگ صداي... ميكردند نگاه بود در ي شكسته لوالي تعمير حال در كه مردي به امين و شهاب
 ...كشاند خانه

 ...بود فرزين مادر

 مادرش جواب و كجاست است روز دو فرزين بگويد شهاب تا بود چسبانده ادافر ومرگ جان و قسم به را شهاب بار اين
 ...نميدهد را
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 فرزين خدا به خانم حاج: گفت و كشيد عميقي نفس... ديگر بار اين اما.. بود گفته دروغ ميتوانست كه انجا تا شهاب
 ...خوبه حالش

 ...گذاشت گريستن بناي و.... ميزد زنگ من به بود اگه.... نيست خدا به...  نيست: گفت بغض كمي و ناله با خانم حاج

 جان؟ مادر باشه... بگيره تماس ديگه ساعت يك تا ميگم: گفت مستاصل شهاب

 .بود نگران دلش فرزند از دور ديگر مادر هر مثل....  بود تاب بي دلش... كرد قبول نارضايتي با خانم حاج

 جاي... بود خواب هم حاال... بود امده هوش به لحظه چند براي صبح امروز تازه... ميكرد نگاه سورن به ساكت فرزين
 .نداشت نگراني

 و تشنج و شوك به منجر درانتها كه عصبي فشار يك... شده روحي دچاربحران... نيست خاصي چيز بود گفته هم پزشكش
 سورن لحظه چند براي صبح وزامر و... نيست مشكلي ديگر بيايد هوش به كه وقتي تا داشت اعتقاد دكتر... شده بيهوشي

 دو اين تمام مثل... ميجوشيد سركه سيرو مثل دلش... فرزين اما... نبود نگراني جاي پس... بود كرده باز را چشمهايش
 چيز: بود گفته يعقوبي... ميدانست مقصر را خودش... بگزارد هم روي پلك لحظه چند براي حتي بود نتوانسته كه روز

... خون فشار افت و خوني كم و ضعف جز به البته... نميدادند نشان را خاصي مشكل ازمايشها از امكد هيچ... نيست مهمي
 ...ميشد مافات جبران غذايي رژيم يك با... نبود بحراني خيلي هم اين كه... اهن فقر و

 پوشانده را رويش گردنش از تر پايين كمي تا سفيد ي ملحفه... انداخت اش استخواني و زرد ي چهره به نگاهي فرزين
 تا... بود وصل دستش به بود سرم مخزن منبعش كه باريكي ي لوله...برسد نظر به تر پريده رنگ بود شده باعث و بود

 ...كشيد اهي...نميكردند دريغ هم اكسيژن ماسك از ديروز

 ودر وبازداشت اشينم دزدي... بود شده استرس متحمل و بود كشيده كار خودش از حد از بيش اخير ماه چند اين در
 ...است بوده تر مهلك برايش همه از اخري اين ميرسيد نظر به... برادرش بازگشت انتها

 به به تا ميكرد وارد خودش به او كه فشاري همه اين... نميكرد درك را روزي شبانه كار همه اين... نميكرد درك را سورن
 ي همه از ساله چهار و بيست پسر يك بايد چرا كه نميكرد درك... نميكرد درك را نياورد كم و بماند سرپا خودش قول

 در... داشت هم را ماشينش... داشت كه را خانه... ميخواست چه ديگر مگر... باشد سرمايه و پول دنبال و بزند وقتش
 يك در ان از قبل... دميكر كار آژانس با بوتيك از قبل تا... بود ها اولي ترم تمرين حل استاد اقبالي استاد مدد به دانشگاه
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 اين.... ميدادند خانه ي اجاره هم امين و شهاب.... بود سرويس راننده ها ظهر و ها صبح... بود دادي قرار حسابدار شركت
 ....ميگزارد تدريس كالس اموز دانش و دانشجو چند براي هفته در كه بماند... داشت درامد منبع همه

 ديگر پس...... رفت كار سر به هم او كه وقتي از اما... ميداد سورن حدي تا ار خرجش پيش سال يك تا كه داشت قبول
 .اورد مي كم جايي يك هميشه معادالتش... نميفهميد هم باز... نميماند باقي مشكلي

 ...بود خاموش شارژي ازبي خودش گوشي... رسيد گوشش به موبايلي زنگ مبهم صداي

 ...ميزد زنگ پيراهنش جيب در سورن تلفن... بود درست حدسش... كرد باز را كمد در عجله با...افتاد سورن يادهمراه

 .كند صحبت مادرش با تا گذاشت تنها را سورن مدتي براي كوتاهي ي مكاله از پس... بود شهاب

 .داشت شارژ خط يك فقط هم سورن گوشي

 .بود ايستاده عمومي تلفن صف در سالن در

 و اورد در را كارتش... شد خالي تلفن ي باجه كه برود سمتش به خواست... است اسانسور منتظر كه ديد را داريوش
 .گرفت را شماره

 و رفتن راه طرز از. داشت تن به كرم پيراهن و تيره اي قهوه شلوار و كت يك امروز... شد معطوف داريوش به نگاهش
 .باريد مي اصالت ايستادنش

 براي وسيله كمي.... بزند خانه به سري است بهتر پس... است سورن دنز داريوش كه حاال ميكرد فكر خودش با فرزين
 ...باشد بستري روزي دو اقل حد بايد سورن داشت عقيده يعقوبي.... داشت نياز وسورن خودش

 پرستاري او ورود از قبل را سرمش... بود پنجره سمت به سرش و بود بيدار سورن... كرد باز را اتاق در ارامي به داريوش
 ....بود اورده در

 .بست ارامي به را در داريوش

 اومدي؟ فرزين: گفت داري خش و گرفته صداي با بيندازد در به نگاهي انكه بي سورن

 ...نشنيد جوابي

 ...امد او سمت به قدمي داريوش
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 چشم دو با نگاهش. كرد باز را چشمهايش ترديد با... ميپيچيد مشامش در فرانسوي عطر... بست را چشمهايش سورن
 .كرد برخورد تيره

 حاال او كه بود سخت...بود سخت باورش.... سال هشت از بعد.... نداشت شك..... بود خودش..... انجا او..... نميشد باورش
 ......باشد ايستاده رويش به رو

 .....تانداخ مي خاطرات ان ياد به را او اش چهره خطوط تك تك..... مينگريست او به ناباوري واقعي معناي به

 اش شبانه كابوس و بود حك ذهنش در كه خاطراتي... نميشد و كند فراموش داشت سعي سال هشت كه خاطراتي تمام
 ....بود

 برايشان تنهايي به انگيز غم.... بود سبك برايشان تنهايي به تلخ.... دهد نسبت اي واژه چه انها به نميدانست كه خاطراتي
 ...ميگشت انگيز غم و تلخ از فراتر اي ژهوا دنبال به بايد نه.... بود كم

 بود گرفته جا درتخت داشت جا كه انجا تا... بود كرده عرق... ميرفت گيج سرش... بود مبهم نگاهش.... بود شلوغ ذهنش
 ..........بود رفته فرو بالش داخل سرش و

 .....بود وقوع حال در دوباره چيز همه انگار.... ميكرد عبور چشمهايش جلوي از فيلم ي پرده يك مثل چيز همه

 ضربه جانش بر صاعقه چون بار اخرين خاطرات....  بار اخرين.... بار اخرين مثل.... بود كرده گير گلو در نفسش
 ....ميزدند

 ....ميكرد نگاهش هنوز.... بود شده تند تنفسش

 ......بود بيزار ان از كه نگاهي

 محافظ يك مثل صالبتش پر چشمان باالي چتر مثل كه ابروهايش.... اش همردان و كشيده صورت..... بود همان اش چهره
 از...ميكرد ياري ذهنش كه انجا تا..... اش شانه چهار هيكل... بلندش قامت.... اش مشكي صاف موهاي..... ميكردند عمل
 نظر به هم تر تنومند قديم از كه امروز به واي.... ميترسيد... بود بزرگتر او از سال چهارده كه برادري از.... ميترسيد او

 ....ميرسيد

 ضعيف هنوز....بود شده تر بلند قدش فقط امروز تا زمان ان از.... يافت نمي بيشتر نحيفي موجود او برابر در را خودش
 دوباره ار بود اورده سرش به قبال كه بالهايي تمام ميتوانست او..... ميتوانست پس... جسمي نظر از.... روحي نظر از... بود
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 سال ده مثل.... پيش سال هشت مثل درست.... لرزيد مي ترس از.... نبود چيز هيچ او مقابل در او كند؟ نازل برسرش
... را او كه بود چيزي تنها ترس... ميترسيد و بود او كنار در كه روزهايي تمام مثل..... پيش سال پانزده مثل.... پيش

 ....بود نگفته ترك سال چهار و بيست اين در سال هشت اين در را زندگيش... را وجودش

 چرا؟؟؟؟

 بود؟ بازگشته چرا

 بود؟ كرده پيدايش چرا

 .....بود گرفته فرا را جانش ي همه خوره مثل ترس..... بود امده سراغش به چرا

 ...بنشيند تخت روي توانست فقط

 ...مينگريست را او مبهوت سورن... اورد لب به لبخندي داريوش

 ...جهيد عقب به سورن... سالم: گفت و گرفت او سمت به را دستش داريوش

 ....واجبه سالم جواب... سورن.... آه: گفت و كرد اخمي داريوش

 .ميكرد عمل خشك چوب يك مثل دهان در زبانش... بود شده خشك گلويش سورن

 ....ميشد عصباني كم كم... بود منتظر داريوش

 ...شنيد را سين صداي فقط داريوش. داد پاسخ ختيس به... ميكرد نگاهش ترس با سورن

 ...ترس يك از البته و...  ميزد دو دو حيرت از سورن ابي چشمهاي...  كرد نگاهش داريوش

... صورت همون... لبها فرم همون... چشمها همون... مادرت مثل شدي درست: گفت و اورد جلو را سرش داريوش
 داريوش...... ميفشرد بهم را لبهايش و بود دوخته او به را نگاهش سورن... راگي نگاه همون... و: گفت و زد لبخندي
 و زيبا زن يك اون... لوندي همون به: گفت اهسته و اورد جلوتر را سرش داريوش... حتي و: داد ادامه و زد لبخندي
 ...زيبا پسر يك تو...  تو و... بود خواستني

 سينه... عقب سمت به كتش ي لبه اگاه ناخود و ميرفت فرو شلوارش جيب در دستهايش كه حالي در سكوت لختي از پس
 ...نيست اينطور... خوبه:.... گفت و زد ي لبخند.... داشت جلوه اش قوي و ستبر ي
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 ....بود تاييد منتظر

 .بود تاللو در چشماش ابي ميان در نفرت و خشم رنگ حاال... بود دوخته او به را انزجارش از پر نگاه سورن

 .... انداخت اتاق فضاي به نگاهي داريوش

 ....انداخت اتاق فضاي به نگاهي داريوش

 شده؟ سكوت همه اين باعث زمان گذر... بودي حراف خيلي بودي بچه: گفت بعد كمي

 ....ميداد تمسخر بوي كالمش

 نيست؟ اينطور.... داري هم قشنگي صداي حتما... سورن بزن حرف: داريوش

 اينجا؟ اومدي چرا: پرسيد اش شده قفل فك ميان از... ميساييد هم روي را دندانهايش سورن

 ...رفت پنجره سمت به و خنديد تر بلند داريوش

 به بيشتر مسلما... سورن ميشدي دختر بايد تو... داري قشنگي و رسا صداي حتي: گفت بود سورن به پشتش كه همانطور
: گفت و داد باال را ابرويش تاي يك... ميكرد نگاه سورن به شانه روي از... چرخاند او سمت به را سرش... بود نفعت
 نيست؟ اينطور

 ...كرد نگاهش فقط سورن

 .ميكرد تماشا را بيرون.... برگرفت ازاو را نگاهش داريوش

 چطوره؟ پدر حال: گفت سكوت مدتي از پس

 ...گذاشت انها روي را اش پيشاني... بود گرفته اغوش در را زانوهايش سورن

 بايد تو: گفت بود زانوهايش روي سرش و بود برده فرو موهايش در را دستش يك كه حالي در و زد پوزخندي ورنس
 ....بدوني بهتر

 ....برگرداند او از را رويش بعد كمي... شد خيره او به خشم با داريوش

 ؟چرا... سورن چرا؟: گفت ميكرد كنترل را صدايش بلندي كه حالي در عصبانيت با داريوش
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 چي؟ چرا-

 كني؟ فرار دستم از ميتوني كردي فكر: گفت و چرخيد سمتش به تندي به داريوش

 كنم؟ فرار تو از بايد چرا فرار؟: گفت... بكشد باالتر تخت روي را خودش كرد سعي و زد پوزخندي سورن

 ...بگي بايد تو اينو: گفت غيظ با داريوش

 براي جوابي من: گفت نبيند تار را داريوش و كند غلبه سردردش بر داشت سعي كه حالي در چاه ته از صدايي با سورن
 ...ندارم تو مفهوم بي سوال

 و... مادرته مثل لحنتم حتي... من خداي... سورن: گفت و خنديد بلندي صداي با بعد لحظه چند... كرد نگاهش داريوش
 ...خنديد تر بلند

 ...دوخت زمين به را نگاهش نفرت با سورن

 يادته؟ مادرت تو سورن استير: داريوش

 ي شاخه به شاخه يك از هميشه... كند كار چه ميدانست داريوش... بود گذاشته دست ضعفش ي نقطه روي درست
 ...جهيد مي ديگري

 اين بعد: گفت و داد بيرون سنگين حرص با را نفسش.ميكرد حس اش معده در را بدي سوزش... بود كرده لرز سورن
 ميخواي؟ چي من از... سال همه

 نه؟ ميخوام چي بدوني ميكنم فكر شده؟ زياد روت خيلي: گفت و امد سمتش به داريوش

 ...بود داده تكيه تخت هاي ميله به سورن

 ...شد سيخ اندامش به مو ميكرد طلب را ان داريوش كه چيزي فكر از...  داد بيرون را نفسش زور به

 ...خدا امون به يكرد ولش ساله يك: گفت و نشست تخت ي لبه داريوش

 ....ببينه منو نخواست خودش: گفت حال همان در... ميفشرد را هايش شقيقه دستش دو با سورن

 ...خواسته خدا از هم تو:گفت و زد خندي نيش داريوش
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 ...نيست بد جاش: گفت و دوخت داريوش غضب پر ي چهره به را تارش نگاه سورن

 ...نداشتي نگهش خودت پيش چرا: داريوش

 ...ميسوخت هم گلويش خشكي شدت از... بود خشك هنوز دهانش... كرد باز و بست را چشمهايش اي لحظه نسور

 كرد مكث كمي...  داشت احتياج دكتر و پرستار به اون... كنم مراقبت ازش نميتونستم من: گفت اي خسته لحن با سورن
 ...ميرسن بهش اونجا... داره: گفت و

 ميرسن؟؟؟ بهش كه ميشه ادعاتم تازه.... دوني اشغال يه توي انداختي و پيرمرد: فتگ فرياد با و ايستاد داريوش

 ...خودت پيش ببرش نگرانشي خيلي: گفت تمسخر و نفرت با سورن

 ....ميكشيد سوت مغزش كه بود سريع و هوا بي انقدر...  زد صورتش به محكمي سيلي داريوش كي نفهميد و

 عصبانيت با داريوش... كرد خفه را اش ناله سختي به و كشيد هم در چهره سورن ...گرفت چنگ به را موهايش داريوش
 ...بيفتي در من با مونده خيلي هنوز... سورن نكن گوزي گنده من ي واسه: گفت

 ...بود شده جمع اشك چشمهايش در سرش درد شدت از سورن... كرد رهايش داريوش...نزد حرفي سورن

... باشد شده چندشش انگار كه حالتي با.... بود دستش كف در سورن موهاي از مشت يك.. كرد باز را دستش داريوش
 با بود شده تر حال بي سورن.... زدود هيچ از را دستش كف دستمال با و كرد جيبش در دست... انداخت زمين روي را انها
 .زد پوزخندي مسخره به... نماند چشمش از دور داريوش كار اين حال اين

 شده؟ اينطوري پدر وقته چند: پرسيد سكوت لحظه چند از بعد... نداد ميتياه داريوش

 ؟...ميخندي چي به... :  فشرد محكم و گرفت دست در را اش چانه داريوش... گرفت اش خنده پدر ي واژه از سورن

 شول سال هشت بودي شناس پدر تو: گفت و كرد رها او قدرت پر دست از را اش چانه و فك سختي به سورن
 ...نميكردي

 نه؟ مگه... شد تو نفع به: گفت و زد پوزخندي داريوش

 ...كردم ضررم تازه بردم؟ نفعي چه! نفع؟: سورن
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 ضرر؟: گفت و... كرد نگاهش خيره داريوش

 خوابوندنش؟؟؟ اسايشگاه اون توي مجاني اونو كردي فكر نكنه چيه: سورن

 ...ميكن رفتار بيماراش با سگ مثل كه دولتي شگاهاساي يه ؟...اينه دردت... هان: گفت و خنديد داريوش

 نيمه.... نيست دولتي...  اسايشگاه ضمن در.... اونجا نرفتي بارم يك حتي مطمئنم: گفت و امد كالمش ميان سورن
 .نگفت چيزي و زد زهرخندي داريوش... خصوصيه

 ...نيست بد خيلي وضعت انگار... بهتر جاي يه ببرش پدرتي نگران: داد ادامه سورن

 ...تو چشم كوري به:  داريوش

 ...هست هم تو پدر... پدرمنه اندازه همون كه نره يادت: گفت و ايستاد رويش به رو داريوش و زد لبخندي سورن

 ...نيستم شما خون هم كه ميبالم خودم به من... نچسبون من به رو ها وصله اين: گفت و زد اي فاتحانه لبخند سورن

 ....امد در صداي كه بزند حرفي خواست...  فشرد و گرفت را گلويش و امد جلو داريوش

 مهرباني لحن با افزود مي دستش فشار به كه حالي در و چسباند اش سينه به را سورن سر داريوش... شد وارد فرزين
 ...ديدنت از شدم خوشحال خيلي من... سورن: گفت

 رفتار ادم عين بهتره: كرد زمزمه گوشش زير داريوش... ندبك نميتوانست حركتي هيچ.... بود امده بند نفسش سورن
 ....كرد حلقه داريوش كمر دور را دستش سختي به سورن... كرد تر تنگ را دستش ي حلقه و... كني

 خم داريوش.... ميكرد سرفه شدت با و بود افتاده نفس نفس به سورن... برداشت او گلوي از را دستش لبخند با داريوش
 ......نشده خوب حالت هنوز انگار: گفت مهرباني با و بوسيد را سورن يپيشان و شد

 به را دستش... نزد حرفي سورن... نشده تموم هنوز تو منو كار: كرد زمزمه گوشش زير باز داريوش...نگفت چيزي سورن
 .امد مي باال سخت نفسش هنوز... نكرد حركتي سورن... اورد باال خداحافظي ي نشانه

... ميفشرد دستش محكم داريوش... اورد باال را دستش حال بي سورن... كرد ريز را چشمهايش... بود ظرمنت داريوش
 .رهاكرد را دستش و....گلم داداش خداحافظ: گفت لبخند با داريوش... كرد جمع شكم در را زانويش درد از سورن
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 خداحافظي هم از تر صميمي چه و كشيدند غوشا به را يكديگر صميمي چه كه ميكرد نگاه برادر دو به لبخند با فرزين
 .كردند

 خداحافظي هم از تر صميمي چه و كشيدند اغوش به را يكديگر صميمي چه كه ميكرد نگاه برادر دو به لبخند با فرزين
 .كردند

 .بود بازگشته پولش كيف گذاشتن جا خاطر به...  نمود مشايعت را داريوش در دم تا فرزين

 .مينگريست فرزين به كند مهار را دستهايش لرزش داشت سعي و ميكشيد نفس سختي نوزبهه كه حالي در سورن

 خوبه؟؟؟ حالت: گفت نگراني وبا امد جلو سورن ي پريده رنگ ي چهره باديدن اما....  زد لبخندي فرزين

 لباسهام: گفت بريده بريده ميرساند زمين به را پاهايش كه حالي در و كشيد تخت ي لبه را خودش زحمت به سورن
 كجان؟

 خوب حالت هنوز تو سورن: گفت و داد هولش عقب به كمي ماليمت با و گذاشت او ي سينه روي را دستش فرزين
 ...نشده

 و... نداد مجالش سرفه كه بزند ديگري حرف خواست... خوبم: گفت داري خش صداي با و زد پس را دستش سورن
 .كرد حس گلويش در را اي توده هجوم

 ...مياري در بازي بچه چرا.. سورن بخواب: گفت شماتت با و شود شدنش بلند مانع تا گرفت را بازوهايش فرزين

 ....بمونم اينجا نميخوام: گفت چاهي ته صداي با سورن

 ....بود زده يخ دستهايش و بود كرده عرق صورتش... ميگرفت بهانه ها بچه مانند درست

 ...ميخوره بهم داره حالم: دنالي سورن كه بزند حرفي خواست فرزين

 درحال بيحالي با انتها در و... ميريخت بيرون دهانش از سياهي و غليظ خون.. گرفت مقابلش را ظرفي عجله با فرزين
 ...ميزد بيرون خون دهانش از هنوز... بخوابد پهلو به كرد كمكش فرزين كه بود تخت عرض در افتادن

 .دويد بيرون اتاق از رچطو نفهميد و زد اش پيشاني به فرزين
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 از بعد. بود خوابيده آسوده نظر به... بود نشسته سورن تخت مقابل سينه به دست فرزين... بود گذشته عصر پنج از ساعت
 برايش شارژر و لباس و پرت و خرت كمي بود خواسته شهاب از... بگذارد تنها را او باز نميخواست دلش اصال صبح اتفاق
 .بياورد

 ....ميخورد هم سورن گوشي به ارژرشش خوشبختانه

... عصبي شوك يك از ناشي معده خونريزي... ميداد نسبت عصبي فشار به را چيز همه يعقوبي... كشيد عميقي نفس كالفه
 عصبي يعقوبي قول به امد مي پيش كم... بود ديده كه بود پسري ترين ارام سورن... عصبي وزن كاهش... عصبي ميگرن
 ...شود

 .كند معاينه را او روانپزشكي بود قرار فردا... است عصبي شوك برادرهم ديدن مگر.... ميرفت كلنجار خودش با

 مشاوره به نيازي... بود تر عاقل ميشناخت كه هركسي از سورن... بود متنفر... بگويند رواني بيمار او به ديگران كه اين از
 براي جوابي و ميرسيد ذهنش به پرسشي سويي هر از... بفهمد كه نميخواست يا... نميفهميد فرزين. نداشت روانكاوي و

 كالفه.... نميكرد درك را سورن دروغهاي... نميكرد درك را چيزها خيلي معني... گم سردر... بود اشفته... يافت نمي آن
 ...كشيد عميق نفس باز

 ....بود داريوش ي زجويانهبا سواالت پاسخگوي فقط او... بود كرده مالقات داريوش با كه افتاد روزي ياد

 مدام كه اخير ماه چند اين جز به البته... نداشت وجود بدتريني چند هر... بود كرده بازگو را ها بهترين مدت تمام و
 كه بود نشده متوجه روزها اين از كدام هيچ در و....  ميگفت بودن باهم روزهاي از فرزين... ميشد جديد اتفاقات درگير
 به سري هم هيچوقت هرچند.... است كرده بستري سالمندان مخصوص خصوصي نيمه اسايشگاه يك رد را پدرش سورن

 نيمه اسايشگاه ي هزينه.. باشد امد در نگران.... باشد شغل نگران داشت حق...  داشت حق پس...  پس.... اما نميزده او
 ....ميرسيد نظر به گزاف خصوصي

 اتاق و شد مرخص بود بستري كناري تخت در كه ديگري بيمار صبح شبختانهخو....  كشيد دراز سورن كناري تخت روي
 به... ميكرد فكر... مينگريست را سورن ي پريده رنگ رخ نيم و بود خوابيده پهلو به كه حالي در...بود انها اختيار در كامال
 ...ميكرد فكر. ودندب كرده خود به مشغول را فكرش و بودند گرفته محاصره در را ذهنش كه پرسشهايي همان

 ...بود بهتر نظر به اين... نميدانست چيز هيچ حتي اگر يا.... ميدانست بيشتر كمي اگر
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 يك مقابل كه زماني از بزرگتر حتي..... ديگر وقتي هر از...  هميشه از تر مقتدر و تر بزرگ... ميديد بزرگ را سورن
 با كه وقتي از بزرگتر و... داد فرزين به را شان قبولي خبر كه مانيز از بزرگتر حتي... نكرد خم سر ميداني چاله ي راننده

 سفر به تا بود شده برنده كه اي هزينه كمك تولد ي هديه عنوان به كه زماني از حتي و... نميكرد خم سر مشكلي هر
... حاال اما... ميشد حسوديش كمي هميشه...  را سورن... بفرستد زيارت به را مادرش تا كرد اهدا فرزين به را... برود كربال
 نتيجه از ترس....  ترسيد مي برساند پايان به ذهنش در را همه اينكه از شايد... ميچرخيد ذهنش در نصفه تفكراتش تمام
... نداشت... داشت ربطي او به مگر... كند دخالت چرا اصال... نميكرد كاري بايد شايد... غلط احساسات تفسير از... ان ي

 ...بود كالفه.. .نميدانست

 .بود داشته نگه باز زحمت به را پلكهايش... ميخوابيد كمي بايد ديگر... كشيد اهي

 داخل به پنجره از را پرتوهايش افتاب حاال... بود عصر ميخوابيد وقتي.... كرد باز را چشمهايش سريع فريادي صداي با
 ....بود فرستاده

 كار كردن دقيقه پنج دقيقه پنج انگار اما... بود برخاسته باري چند شب. .. بود؟ خوابيده چقدر... بود شده صبح يعني
 ...امد مي خوابش اماهمچنان.. بود كرده را خوابي بي روز دو تالفي... بود شده صبح جدا... داد دستش

 ...نيستم ديوونه من: شد بلند باز سورن صداي

 .كند ارامش داشت سعي و بود ايستاده كنارش پوشي سفيد مرد و... بود نشسته هم سورن... نشست تخت روي فرزين

 .كرد سالم اي گرفته صداي با فرزين

 و پريده رنگ هرچند... رسيد مي نظر به خوب گذشته روز چند به نسبت... نگفت چيزي و انداخت او به نگاهي نيم سورن
 ...حال بي

 شده؟ طوري: پرسيد و پوشيد را كفشهايش و ايستاد سريع فرزين

 ...بشم مرخص ميخوام من: گفت غيظ اب سورن

 ...چرخاند مي مرد و او بين را نگاهش فرزين

 ...پزشك روان.... هستم صدر: گفت و پاشيد او پرسشگر ي چهره به لبخندي مرد

 ام؟؟؟ رواني من كردين فكر: گفت بلندي صداي و حرص با سورن
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 ميزني؟ داد اچر.. باش اروم سورن: گفت فرزين بدهد پاسخي صدر اينكه از قبل

 ...بريم شده خوب حالم من: گفت و زد كنار خودش روي از پتورا سورن

 .برد ماتش فرزين

 ...ندارم مشاوره به احتياجي من: گفت و انداخت بود ايستاده ارام همچنان كه صدر به نگاهي سورن

 .بود متصل دستش به كه... بود سرم كباري ي لوله منظورش.... دربياره اينو بياد بگو يكي به: داد ادامه فرزين به رو و

 .زد لبخندي و... باشه جاش سر اون فعال بهتره: گفت صدر و كرد صدر به مستاصلي نگاه فرزين

 ...ندارم... پزشك روان...  به احتياجي... من....بگم بار چند: گفت قاطع لحني و شمرده و كرد اي قروچه دندان سورن

 از رنگي سرخ خون بعد كمي و... شد هم در اش چهره كرد حس كه سوزشي از.. .كرد جدا ازدستش را سرم هوا بي و
 .جوشيد همانجا

 ميدي؟ و لباسام فرزين: گفت و گذاشت ريزي خون جاي در را دستش

 ...مياد خوني چه: افزود باهول... سورن كردي كار چي ببين: گفت نگراني با فرزين

 .ميكرد چكه خون ان الي البه از كه انداخت نشانگشتا به نگاهي و... مياد بند االن:  سورن

 را تخت باالي زنگ خواست فرزين از.... شده ايجاد زخم روي فشردن حين و گرفت دست در را دستش ارامش با صدر
 ....اورد در صدا به

 ...زدن ديوونگي اَنگ بهم.... شدم بستري اينجا نيست روز چهار: داد ادامه كنان لند و غر سورن

 .داد او به مختصري توضيح صدر و شد وارد پرستاري

 كردي؟ كار چه خودت با ببين: گفت بود شده ظاهر اش پيشاني روي كه اخمي ضمن و امد سمتش به جوان زن

 شكر رو خدا.... ميخواد بخيه: گفت دستكش پوشيدن حين و كشيد خودش سمت به را تخت كنار فلزي چرخدار ميز و
 ...نكردي پاره تو رگ... كن

 .بود خيره اسمان به پنجره از دور ي فاصله همان از و بود داده تكيه تخت باالي را سرش ورنس
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 ....كرد بيرون را فرزين صدر

 .بود گفته را امدنشان خبر...  شهاب به... بود گذشته ظهر يازده از ساعت

 بايد كه چند هر... شود مرخص ميتواند: بود گفته و كرده معاينه را او هم يعقوبي...  رسيد مي نظر به صبح از ارامتر سورن
 مصرف روي بر تاكيدش ولي. بود شرط هم سورن رضايت اما.... ميكرد سپري بيمارستان در كامل را روز ان اقل حد

 .نخورد دارو ميتواند ببيند را گوشش پشت سورن.... بود گزار اثر فرزين روي بر داروها

 ....ميكرد تن به را پيراهنش ارام سورن... ايستاد كنارش فرزين

 ...كنم كمكت بذار: گفت كالفه فرزين

 ...ميتونم خودم: سورن

 و كشيد عميقي نفس فرزين... شد هم در اش چهره و امد فشار زخمش به...  ببرد استين داخل تا كرد تا را دستش
 تا سورن... ميداد انجام را رشكا... نميخوام كمك... ميتونم خودم:  ميزد غر مدام كه سورن به توجه بي و.... كرد كمكش
 باال انتها تا هم را زيپش و كرد تنش هم رنگي اي سرمه شرت سويي... و بست را هايش دگمه فرزين.... بجنبد بخودش
 ....كشيد

 گي دنده يك....... ميشد مريض دركل يا ميكرد تب يا ميخورد سرما احيانا... بود همينطور هميشه... بود كرده اخم سورن
 و بيست فقط سورن ميفهميد كه بود هنگام ان فرزين و. اورد مي ستوه به را فرزين هايش زدن نق و لجبازي و يلوس و

 .است تر بد هم ساله چهار ي بچه يك از اخالقش و دارد سن سال اي خرده

 هر سورن... فشرد را دستش تر محكم فرزين كه بكشد پس را دستش خواست سورن... گرفت را بازويش زير فرزين
 ...نزند فرياد درد از توانست كرد چه

 ...ميفشرد وحشيانه چان ان را اش ديده اسيب دست فرزين

 .....خ آ آ آ آ: ناليد سورن

 ....نبود حواسم.... اصال...واي: گفت و كرد رها را دستش هول با فرزين
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 به در پشت.... شد روان دنبالش به و كشيد عميقي نفس فرزين... شد خارج اتاق از تنهايي به خودش و... كن ولم: سورن
... تونستي كه چقدرم: گفت طعنه با و گرفت را دستش احتياط با فرزين... ميكشيد تير هايش شقيقه... بود داده تكيه ديوار

 ...ميكردند طي را بيمارستان راهروي ارام هم با. ميزد غر خودش وبا...ببينم بريم بيا

***************** 

***************** 

 :دوازدهم فصل

 ...ان ا ا ا ا ماما: زد غر ترانه

 ميخواي؟ چي... بردي و سرم ترانه واي: گفت بيندازد نگاهي ترانه به انكه بدون يوسفي خانم

 .....عيد خريد بريم...مامان....: ميكرد تكرار كه بود هزارم بار اين... كشيد عميقي نفس ترانه

 ...نمياد در جور چرا ...چه يعني: گفت لب زير يوسفي خانم

 ...ان ا ا ا ا ا ا ا ا ماما: ناليد ترانه

 هان؟؟؟: يوسفي خانم

 گفتم؟ چي شنيدي اصال: ترانه

 گفتي؟؟؟ چي... نه: گفت كوتاهي مكث از پس... بود خيره رويش به رو هاي پرونده به متفكرانه يوسفي خانم

 محكم را در و رفت اتاقش به و.... ه ه ه ه ه ا... بشه خراب شكاركنان تمام سر رو شركت اون: زد داد و كشيد پوفي ترانه
 ...كوبيد

 و در نميتوني.... ترانه: گفت يادداشت حين..... شد ترانه عمل متوجه اما... بود ها پرونده گير در همچنان يوسفي خانم
 ميگن؟؟؟ ادم به مرتبه چند و حرف يه....ببندي؟ تر يواشت

 ....نيستم ادم من كنيد فكر: گفت و دكر باز را در وحشيانه ترانه

 ...بست محكم را در باز و

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  273 

 .شنيد را همسرش صداي چشمهايش ماليدن حين و كشيد عميقي نفس يوسفي خانم

 ...اي جمعه ظهر از بعد خبره چه باز: گفت عصبانيت با...  بود ايستاده در چهارچوب در الود خواب يوسفي اقاي

 عيد؟ خريد بريم عصر... بابا: گفت و كرد باز را در ترانه

 چي؟؟؟ خريد خريد؟؟؟: گفت كشان خميازه يوسفي اقاي

 رفتي پيش وقت چند همين داري؟ چي همه كه تو بخري؟ ميخواي چي ترانه:گفت مادرش كه بدهد پاسخ خواست ترانه
 ....خريدي مانتو

 نميشه ياوري اين به:  گفتم بهت مرتبه هزار ندارن؟ همخوني هم با چرا حسابها اين ببين بيا: گفت همسرش به خطاب و
 ...نداريم هم و غذايي محصوالت فاكتور االن... كرد اعتماد

 هيچ... ميكرد نگاه را دو ان و بود ايستاده سالن وسط ترانه... شد بررسي مشغول دقيق نگاهي با و امد جلوتر يوسفي اقاي
 .نداشت اهميتي برايشان مسخره شركت ان جز به چيز

 .كوبيد حكم را در و رفت اش هميشگي پناهگاه به زبا ترانه

 .ميكرد تكرار را هميشگي اي كليشه ي جمله همان كه شنيد را مادرش صداي

 كه بود شده كمرنگ انقدر كه دور ي خاطره يك... ميگذشت خيلي بود رفته بيرون مادرش و پدر با كه باري اخرين از
 .اورد مي ياد به را ان زواياي سختي به ترانه

 ...بود سحر ي هديه... كشيد اغوش در را داشت هيكل خودش برابر دو كه اش عروسكي خرس... بود سقف به نگاهش

 بود؟؟؟ نزده حرف سحر با ديگر بود وقت چند

 اين خاطر به بايد چرا... كرد شورش سحر... نكند قبول را سحر پيشنهاد داشت حق ترانه... بود بيخود قهرشان اصال
 سحر كه روزهايي تمام يعني... رفاقت سال همه اين از بعد....نزند حرف او با بخواهد است ترانه طبيعي حق كه موضوع
 هدف يعني چه؟؟؟ شان دوستي پس... برادرش ي خواسته خاطر به بود؟؟؟ برادرش خاطر به فقط... ميكرد شان همراهي

 بود؟ اين سحر

 ميشود؟؟؟ مگر....چرخيد مي ذهنش در كه بود تهي و سر بي فكرهاي چه اين... داد تكان را سرش
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 ...شده عاشقت بوديم راهنمايي كه روزايي همون از سهيل: گفت خودش سحر اما

 گفت؟؟؟ چه... نكرد استفاده عاشق لفظ از حتي نه

 ...امده خوشش... هان... بياورد ياد به بهتر را كذايي تفريح زنگ ان تا بست را چشمهايش ترانه

 براي يعني... سحر پس... بود سهيل پيشنهاد هم شان خانه در تدريس حتي سحر هاي گفته طبق .. كشيد عميقي نفس
 ...بتركي... سهيل... اخ: .... كرد زمزمه لب زير بود؟؟؟ مهم برادرش براي فقط نبود؟ مهم سحر

 وضعي و سر چه و است شكلي چه سهيل كند فكر تا نداشت احتياجي.... سهيل... سهيل.... سهيل... كشيد عميقي نفس
 ... تر مردانه اما... بود سحر مانند درست اش چهره... بلند قد... معمولي... دارد

... سهيل... سورن... سورن... سورن... مثل درست... بود ابي چشمهايش... انداخت اش اهدايي سفيد خرس به نگاهي
 ...سورن

 لبخندي... مياد در جونش بگيري ثانيه چهار و دماغش: ميمش قول به... بود الغر سورن... داشت تري مردانه استيل سهيل
 ابي چشم پسر اين بود؟ عالي سورن يعني... سورن... نبود عالي... نه... سورن مثل اما... بود خوب سهيل... نشست لبش به

 سرويسشان راننده با را دوستش برادر داشت لزومي چه اصال... بود امده سرش بر چه... نشست سيخ ترانه... راننده
 گوشي به چشمش... است ممكن غير رسما باقري اقاي تحمل بود؟ كجا روزها اين راستي... كشيد اهي... كند مقايسه

 است؟ درستي كار يعني... افتاد موبايلش

 سرويس راننده براي دلش بگويد؟؟؟ خودش به ميخواست چه... دلش... بيشتر نه... است سرويس راننده يك فقط او
 ؟شده؟؟ تنگ

 ...چشيد را خون تاطعم كند را پوستش انقدر... افتاد لبش جان به

 شده؟؟؟ تنگ چلغوز ي پسره اون واسه دلت... تو چته: گفت خودش با

 مهرباني ي چهره... جدي رخ نيم ان... شده تنگ هم مهربان لبخند ان براي حتي دلش... شده تنگ كه ميكرد اعتراف بايد
 راننده براي دلش داشت حق مگر... شده تنگ اموخت مي او از حسابان كه لحظه ان براي دلش... بود خشكي با توام كه

 اش اينه و تخت بدنه... بود ابي اش تختي رو... چرخاند اتاقش دور تا دور به را نگاهش شود؟؟؟ تنگ ابي چشم سرويس
 رنگ از امسال... ميديد را اتاقش تازه انگار... بود روشن ابي و مشكي و نيلي از تركيبي هم اتاقش ي پرده... اي سورمه
 ...بود گراييده ابي به نارنجي
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 كنار ميز به را نگاهش بود؟؟؟ كرده انتخاب را ابي رنگ هدفي چه با... بودند اورده پيش ي هفته را توالتش ميز و تخت
 .دوخت تخت

 تا و... برميداشت را ان امد مي كسي شكا.... ميگرفت قرار سختي سر با نگاهش مسير در كه بود وامانده تلفن اين باز و
 همانطور... گوشي ي بدنه لمس با... كرد دراز را دستش... نبود كسي اما... ميكرد دور نگاهش تيررس از نهايت بي

 بود؟؟؟ درست كارش... داشت نگه را دستش

 ميزد؟؟؟ را ارسال بايد يعني... لرزيد مي شصتش انگشت... بود نوشته را متن

 اي؟ اماده االن گفتم من نشدي؟ اماده هنوز تو: گفت بود ايستاده در جلوي اماده مادرش... شد زبا اتاق در

 .كرد دخترش نثار لبخندي و...بيارم در پاركينگ از و ماشين ميرم: گفت كه شنيد را پدرش صداي و

 ...ترانه ديگه شو بلند: گفت لبخند با يوسفي خانم

 ...ثانيه چند فقط... ثانيه چند اگر... بود امده سراغش به مادرش دير درچق... شد كنده جا از رخوت با ترانه

 .بود رفته ها همسايه از يكي ي خانه به مادرشان... بود نشسته تلويزيون مقابل حرف بي سهيل

 .بود شميم و پريناز با بازي اس ام اس مشغول اتاقش در سحر

 .گذاشت كناري را اش وشيگ هدف بي و كشيد اهي افتاد ترانه ي شماره به نگاهش

 و ميزد حرف... نبود و بود كنارش...بود شده ذره يك ترانه براي دلش... دهد ادامه ميخواست كي تا... بود درگير ذهنش
 سمتي هر از اما... امد مي بدشش ترانه از ميفتاد ترانه محكم و صريح جواب ياد به وقتي... نميشنيد و ميشنيد... نميزد

 براي مطمئنا.... بود سخت است كرده رد را سهيل ترانه اينكه پذيرش خودش براي شايد... بود ترانه با حق... مينگريست
 ....مينمود هم تر سخت سهيل

 ....كشيد عميقي اه

 ميخوندي؟ درس: پرسيد سهيل و كشيد عميقي نفس... بگيرد باال را سرش... شد باعث سهيل صداي

 ....ميكردم جمع و اتاقم داشتم.... نه:سحر

 كردي؟ چيكار و امتحانت خبرا؟ چه: پرسيد و برداشت را سحر فيزيك كتاب و زد لبخندي سهيل
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 ...شدم نيم و هجده: گفت و شد خم بود تحريرش ميز ي گوشه كه كيفش سمت به سحر

 چرا؟:سهيل

 ...بودم نخونده تعريفي: سحر

 ميخوره؟ درد چه به خوندن فيزيك نصفه.... كامل يدهم انجامش اگر يا نميكنه و كار يه يا ادم: گفت و زد لبخندي سهيل

 ...ميخوره بهم فيزيك هاي تعريفي از حالم: سحر

 شد؟ چند ترانه: گفت و زد لبخندي سهيل

 ...چهارده سيزده: گفت و كرد فكر كمي سحر

 چرا؟: پرسيد سهيل

 ...چرا ميگي تو...  زياده سرشم از: گفت حوصلي بي با سحر

 نميكني؟ كار باهاش ديگه مگه: گفت و كرد كوچكي اخم سهيل

 ....نه: گفت غيظ با سحر

 چرا؟؟؟: پرسيد متعجب سهيل

 بريدن؟؟؟ چرا با نافتو: گفت عصباني سحر

 شده؟ چيزي: گفت و داد باال را ابروهايش سهيل

 ...بشه ميخواستي چي... نه: سحر

 ...دمغي: سهيل

 ...نه: سحر

 يدن؟بر نه با رو تو ناف: گفت لبخند با سهيل
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 تا ميزد حرف راضي خود از و غرور دختر ان با اصال بايد چرا... بود گرفته لجش خودش از. نزد حرفي كشيد اهي سحر
... است كرده دار جريحه را سهيل غرور حرفها اين با كه ميكرد احساس... داشت بدي حس.... كند كوچك را برادرش

 ...ميكرد فرق وضع قطعا يدادم مثبت جواب ترانه اگر.... ميزد حرفي نبايد شايد

 مزاحم حس اين هم تا نميزد حرفي اصال كاش... كشيد اه باز و.... ميكني كاري يه سرخود ديگه همينه: گفت دل در
 ...نميكرد قهر ترانه با هم نميشد گريبانگيرش

 ...نشنيد را سهيل صداي كه بود كشمكش در خودش با انقدر

 كجايي؟ سحر: سهيل

 ...يستمن دوري جاي: سحر

 شده؟ چي نميگي: گفت و زد لبخندي سهيل

 ...ميدي قول: گفت ارام... مكرد حس خود در شدت به را صحبت نياز سحر

 قولي؟ چه: سهيل

 شي؟ عصباني ميدي قول: گفت خوردن چرخ حين و نشست كامپيوترش صندلي روي سحر

 كردي؟ چيكار... اره: گفت و گرفت اغوش در را زانويش سهيل

 ....اصال هيچي: گفت و رك اخم سحر

 افتاده؟ اتفاقي.... كردي سرم به جون سحر ديگه بگو: سهيل

 ...نميدونم... نه يعني.... اره: سحر

 شده؟ چي سحر: پرسيد اهسته.... بود شده نگران سهيل

 نفهميدم اصال بعد ...كنم كمك تو به ميخواستم فقط من.... ميدوني يعني.... چيزه... ترانه.... ت با من: گفت من من با سحر
 ...ميدوني يعني.... اصال....  من... اخه....  خوب... شد چي
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 ترانه.... شده چي ببينم بگو پوستكنده و رك.... شد خرد اعصابم.. نزن حرف پراكنده اينقدر سحر: گفت حرص با سهيل
 شده؟ طوريش خوبه؟ حالش

 ...مينگريست برادرش تشويش از پر ي چهره به لبخند با سحر

 ....خوبه حالش ترانه سهيل: گفت ارام

 چي؟ پس:  گفت اسودگي با و كشيد عميقي نفس سهيل

 ....كرديم قهر: گفت كالم يك سحر

 چي؟؟؟ ي واسه قهر!... قهر؟: سهيل

 چشمي زير و... سهيل نميخواد رو تو اون: گفت و كشيد عميقي نفس....  اون... اخه....  خوب: گفت و كرد مكث كمي سحر
 ....شد خيره درشبرا به

 چي؟ يعني: پرسيد گيج و مبهوت سهيل

 ترانه به و چي همه من ميدوني: گفت و كرد تر را لبهايش زبان با و نشست سيخ صندلي روي و كشيد عميقي نفس سحر
 به سهيل راهنمايي از كه گفتم يعني... باهاش ميخواد دلت كه وقته خيلي و داري دوستش اونو تو كه گفتم يعني.... گفتم

 نگران خيلي گفتم بعدشم... مياد خوشش شميم و پريناز از بيشتر تو از گفتم... ها عاشقشي نگفتم... داشته حسي يه تو
 رو اينا مجبوري كنم تعريف ازت ميخواستم خوب... كنم كمكت ترم امتحاناي تو كرد پيشنهاد بهم اون اصال... درسته
:  گفتم منم بعد... كردي كار من با برادرت بخاطر: گفت خورد بر بهش اون اما... نگفتم كه دروغم... ديگه گفتم براش

 من....معرفته بي دوست يه برادر مثل برام.... ندارم نظري گفت: چيه سهيل به راجع نظرت پرسيدم ازش كه بعدشم... اره
 ...نميزنيم حرف هم با وقته يليخ االن... شدم عصباني ذره يه منم كه بعدشم.... حال به تا نكردم هم فكر سهيل به اصال

 ...انداخت پايين را سرش و كشيد عميقي نفس و

 ...!خوب: گفت ارامش با هم سهيل

 چي؟ خوب: سحر

 زدي؟ بهش بود حرفهايي چه اين... ديگه داره حق خوب: سهيل
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 ....گفتم راستشو من: گفت و شد خيره سهيل به مستقيم و گرفت جبهه سحر

.... كنه جبران بايد حتما كردي كمكش ترم امتحانات تو اينكه خاطر به كرده فكر اون خوب: گفت و زد لبخندي سهيل
 يه منتظر خودم من... ميزدي حرف من طرف از نبايد تو ضمن در... نبود درست كارت اين.... منه با اشنايي جبرانشم
 بچه جورايي يه... دبيرستانيه... موزها دانش هنوز اون... سحر زوده مسائل اين براي خيلي االن... بودم مناسب فرصت
 ...است

 ام؟؟؟ بچه منم يعني: گفت و شد براق سحر

 كردي؟ منو چغلي اون پيش رفتي كه تري بچه اون از تو: گفت و فشرد انگشت دو با را اش بيني سهيل

 ...كردم تعريف ازت همش من... كردم چغلي كي من: گفت و برچيد لب سحر

 ....هاست بچه مال قهر.... كن اشتي باهاش ولي... شده كه كاريه ديگه.... نداره بعي: گفت و شد بلند سهيل

 ...بكشم منتشو من عمرا: گفت و نشست سينه به دست سحر

 ...كوچولوهاست ني ني مال قهر اما.... كن پيدا ديگه راه يه... نه كشي منت: سهيل

 هان؟؟ باشم؟؟ نيومده دنيا اصال ميخواي شدم؟؟؟ هم كوچولو ني ني حاال نكنه درد دستت: سحر

 ...زدم حرف ترانه خود با اومدم روزي يه شايد... زدي حرفشو ديگه كه حاال راستي.... بيخيال سحر: گفت و خنديد سهيل

 واقعا؟؟؟: گفت و كرد درشت را چشمهايش سحر

 دويد دنبالش به و شد بلند كش خط با سحر و وخنديد... ديگه كنم درست رو شما كاري گند بيام داره؟؟؟ اشكالي:  سهيل
 غرش ميخواي تو... منه دوست ترانه كرده رحم خدا..... منه تقصير... كردم كاري گند من: ميگفت خنده و بلند صداي با و

 ....بزني

 خبره؟ چه: گفت و شد وارد لبخند با و كرد باز را در مادرشان

 ...خنده به هميشه: گفت يكريم خانم و دادند را مادرشان پاسخ خنده با سحر و سهيل

 عيد؟ خريد بريم امروز مامان:  سحر
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 خريدي؟ كه هم مانتو... نداري الزم ي زياد چيز كه تو: گفت و پاشيد رويش به لبخندي كريمي خانم

 چي؟ من پس... ديگه سحر همش: سهيل

 ...پسرم خودته جيب تو دستت كه تو: گفت مهرباني لحن با كريمي خانم

 هست؟ نيست؟ توجيبم كه ام سليقه: سهيل

 كش نشان و خط كه سهيل براي و... است سلقيه بي زنشم انتخاب تو حتي... است سليقه بي سهيل... ميگه راست: سحر
 بريم؟؟؟... ماماني: گفت و كرد لوس مادرش براي را خودش كمي و كرد درازي زبان ميكرد نگاهش

 ...شمام اختيار در امروز من: كريمي خانم

 ..اصال نيستيم ادم كه هم ما: گفت غنگيم سهيل و بوسيد را مادرش ي گونه محكم سحر

 ...كنه بوست بياد زنت بگو برو تو... لوس داداشي: سحر

 ....پروندي فعال شما كه رو ما زن: سهيل

 ....كردم كاري خوب: گفت لبخند با سحر

 ..ستب را در و رفت اتاق به خنده و صدا و سر با سحر و دويد سمتش به سهيل

 ...ديگه كن بس... فرزين رفت سرم... ـي وايــــــــــــــــــــــ: گفت حرص با شهاب

 زدي؟ زندگيت به اتيشي چه ميدوني: گفت و داد تكان سري امين

 ...ميداد اس ام اس در هم را ترانه جواب كتش اور پوشيدن حين... ميشنيد را صدايشان سورن

 نبود راضي سورن اينكه با.... بود كرده قرض سورن از هم كمي حتي... بود داده ستاره به را مبلغ ان باالخره شهاب
 .بود كرده سادگي واقعا شهاب... بود داده قرض او به پول كمي و بود سوخته شهاب براي دلش ناچارا اما كند كمكش

 ...بميداره سرم از دست حداقل... درك به:گفت كه شنيد را صدايش

 عرضه بي ادم يه از.... ميكشه چيلي و چرب ي لقمه ازاين دست راحتي همين به كردي فكر... كردي خيال: غريد فرزين
 ...اورده گيرت احمق بدبخت... ميكشه چك ميليون پنج خوردن اب عين كه
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 ...ميليون چهار: گفت اش شده كليد دندانهاي الي البه از شهاب

 چرا... اينه شغلش ستاره... خر شهاب: گفت و كرد رها مبل روي را خودش فرزين و كشيدند پوفي كالفه فرزين و امين
 نميفهمي؟

 چي؟؟؟ باشه من تقصير واقعا اگه: گفت مستاصل شهاب

 .بود داده اب را بند هوا بي... نبود حرفش متوجه اصال شهاب... شدند خيره او به سوظن با فرزين و امين

 .خورد را حرفش ي مهادا و... واقعا تو پس: گفت و كرد ريز را چشمهايش امين

 و طول عصبي كه حالي در و شد بلند و... بودم مست لعنتي شب اون من: گفت بود خيره زانوهايش به كه حالي در شهاب
 . برد فرو موهايش در را هايش پنجه... ميزد قدم هال عرض

 .نگفت چيزي فرزين

 .شد باز اتاق در

 .بود كرده كاله و شال سورن

 كجا؟: گفت و برخاست سرعت به فرزين

 ...بيرون: سورن

 ....بيخود: فرزين

 ...گرفتي اسير: گفت و كرد نگاهش مات سورن

 ....كن فكر داري دوست چي هر: فرزين

 فرزين؟ داري چيكارش... كن ولش و بدبخت: گفت خنده با امين

 ...نشده خوب حالت هنوز تو: گفت و انداخت بود شده سرخ عصبايت از كه سورن به نگاهي فرزين

 ...كنار برو فرزين:گفت تحكم با فرزين به اشاره ضمن و سر حركت با سورن

 ...نداره راه: گفت و زد باري شيطنت لبخند... بود ايستاده جايش سر سخت سر فرزين
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... بود شوخي با توام حركاتش... ايستاد مي جلويش فرزي ميرفت سمتي هر... نتواست كه... بزند دور را او خواست سورن
 .بود هم ديج اما

 ...فرزززززززين: گفت و كوبيد زمين به را پايش اخر در سورن

 برف؟ اين تو بري ميخواي كجا: گفت خنده با فرزين

 مياد؟؟؟ برف داره مگه: گفت متعجب سورن

 ...خواب ساعت: شهاب

 ...اما... دويد در سمت به ناگهاني حركت يك در اما رفت پنجره سمت به و گذشت فرزين كنار از سورن

 .بود قفل در... خنديدند غش غش شهاب و امين و فرزين

 كوش؟ من كليداي... بميري فرزين: سورن

 ...بگذر خيرش از بيا... بيمارستان ي گوشه ميفتي باز... سرده هوا.... بري نميذارم خانم حاج جون به... كوه پشت: فرزين

 ...ميكشه منو سمانه: گفت ناله با سورن

 ...اينجا بياد بگو خوب: شهاب

 ...ساكت تو: گفت و زد شهاب به گردني پس امين

 .نگفت چيزي و برچيد لب شهاب

 .گرفت اش خنده سورن

 .شد بلند زنگ صداي كه بزند حرفي خواست فرزين

 .رفت ايفون سمت به خنده با و... اومد خودش سمانه بيا: شهاب

 .بودند اشپزخانه داخل امين و شهاب و فرزين

 ...داراست مايه بچه اين زا سورنم پس: شهاب
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 ...ما زندگي كل به ارزه مي ماكسيما اون: گفت باز شهاب و نزد حرفي فرزين

 نياورد؟ در صداشو چرا پس: گفت ادامه در و كشيد اهي

... بيرون زده خونه از. ..  كرده قهر اش خانواده با البد: گفت بدهد جواب خودش به كه انگار كوتاهي مكث از پس و
 .نگفت چيزي و رفت اي غره چشم شهاب... رفت سرمون: گفت تشر با امين كه بزند ديگري فحر خواست

 يهو؟ شد چت:پرسيد و انداخت فرزين به نگاهي امين

 پس... بگويد پدرش بودن زنده از حتي سورن تا نبود اليق اينقدر وقتي... نكند دخالت ميداد ترجيح... بود ساكت فرزين
 ...ريخت انگشتش روي جوش اب كمي پرتي حواس اب... بود مورد بي دخالتش

 .بود چاي منظورش... ميريزم من بده: گفت و امد جلو امين

 انها دنبال به بود اورده داريوش كه فرانسوي شكالت جعبه همان با شهاب و ميوه ظرف با فرزين و برداشت را سيني امين
 .شدند خارج اشپزخانه از

 ....ممنونم... نيست پذيرايي به نيازي: گفت و انداخت سه هر به نگاهي لبخند با داريوش

 كني؟ معرفي من به دوستاتو نميخواي: گفت و دوخت سورن به را نگاهش و

 مگه: گفت حرص وبا دوخت او به را نگاهش...بود گذاشته مبل روي اي وگوشه بود اورده در را شالش و كت كه سورن
 شهاب....دراوردي رو رزومه بچيگيشونم پوشك مارك تا حتما... ميدي رو اينجا كشيك داري ماهه دو... نميشناسيشون؟

 .شد ساكت امين ي سقلمه با كه...خنده زير زد پقي

 .كند كنترل را خودش عصبانيت لبخند با كرد سعي داريوش

 ؟.... خوب: گفت چاي ليوان يك برداشتن حين سورن

 جمع تو ميخواي: گفت و برگشت سورن سمت به باز راخ در و چرخاند دوستانش سپس و او به را نگاهش داريوش
 كنيم؟ صحبت

 ...نداره ايرادي: گفت جدي و انداخت باال اي شانه سورن
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 اين تو سورن: گفت و كرد مزه را چايش كمي و انداخت ديگرش پاي روي را پايش و داد لم مبل روي تقريبا داريوش
 به را اش خورده نيم چاي ليوان... بگم بهت اينو راستي... ندتببي داشت دوست پدر... شده عوض خيلي ايران وقت چند
 ...بودم نخورده ايراني چاي بود وقت خيلي... بود طعم خوش واقعا: گفت و كرد تشكر امين به رو و برگداند سيني

 ...بيارم ديگه يكي... ميكنم خواهش: گفت و داد تكان سري امين

: گفت اي ثانيه چند مكث از بعد بگم؟؟؟ ميخواستم چي: داد ادامه سورن به رو و... ممنونم: گفت و زد لبخندي داريوش
 چنين ميگفت قبرستون متصدي... رفتم كلنجار نفر هزار با.... بود سختي كار چقدر نميدوني... كردم پيدا مادرتو قبر... هان

 ...كه ساله چند ميدوني... باشي فكر به بايد.... ها نداره هم سنگ سورن راستي... نداره وجود اصال قبري

 ...اتاق تو بريم شو بلند: گفت و امد كالمش ميان به سورن

 ....شد وارد زودتر خودش و

... بود شده عرق از خيس كمرش ي تيره... بود كرده مشت را دستهايش... امد نمي باال نفسش... بود شده گچ مثل رنگش
 ...خشكاند را چشمش ي شده جمع اشك زحمت به.. .ميكرد نوازش را صورتش برف سوز.... كرد باز را پنجره

 ...شد خيره او به خشم با... بست را پنجره... كرد استشمام را داريوش عطر

 ...قشنگيه اتاق: گفت و زد لبخندي داريوش

 امدند در لرزه به ها پنجره كه انقدرمحكم... كوبيد لگد با را اتاق در عجله با سورن

 ...شد خيره او به خشم با... بست را پنجره.. .كرد استشمام را داريوش عطر

 ...قشنگيه اتاق: گفت و زد لبخندي داريوش

 .امدند در لرزه به ها پنجره كه رمحكم انقد... كوبيد را اتاق در عجله با سورن

 .نگريست مي وسايلش و اتاق به كنجكاو نگاهي با داريوش

 ؟ميخواي؟؟ من جون از چي: گفت خشم با اما مستاصل سورن

 ميكرد تماشا را بيرون كه حالي در و رفت پنجره سمت به او سوال به توجه بي و كرد مرتب را كتش ي يقه داريوش
 ...قشنگه خيلي خونه اين ويوي... سورن: گفت
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 ...ميرفت گيج سرش كمي... كشيد عميقي نفس سورن

 هستي؟ كي تو ميدونن دوستات: گفت و... چرخيد سمتش به داريوش

 ...اره: گفت و زد يپوزخند سورن

 ...تحسينه قابل نفست به اعتماد: گفت و زد لبخندي داريوش

 اجازه او به كسي چه.... ميخورد را خونش خون... افتاد داريوش كفشهاي به نگاهش...  دوخت زمين به را نگاهش سورن
 از فرزين مادر بود يكادي ان و خواندن حين در داريوش... گرفت باال را سرش... شود؟ او زندگي وارد كفش با بود داده

 .بود اورده او براي مشهد

 تو اومدي كفش با حقي چه به: غريد اهسته و كرد اي قروچه دندان سورن و زد او عصبي ي چهره به لبخندي داريوش
 خونه؟

 ...بگيري سخت نبايد ديگه تو... سورن... اه: داريوش

 توه؟ تخت كدوم: گفت داريوش و داد يهتك ديوار به... داد بيرون فوت مثل را نفسش سورن

 .داد نشان را تختش چشم ي اشاره با و رفت او به اي غره چشم سورن

 .نشست ان روي و رفت فرزين تخت سمت به داريوش

 .كند مخفي را اش ناخوانده ي قهقهه نتوانست كرد هرچه... فهميد را حركتش معني سورن

 ...نجسه تو وسايل تمام: گفت و داد تحويلش نفرتي پر لبخند متعاقبا هم داريوش

 ...خوب: گفت داريوش و نزد حرفي سورن

 .بود اشنا خيلي برايش كه بود چيزي تنها نفرت برق داريوش چشمان در... كرد نگاهش سورن

 .بود منتظر سورن
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 رنگش الييط خودكار با و كشيد بيرون چكي دسته و كرد جيبش در دست... ممنونم ازت پدر نگهداري بابت: داريوش
 سودش با... ميدي بابارو خرج داري ساله پنج... كردم حساب: گفت بود پايين سرش كه حالي در... شد نوشتن مشغول
 .شكست هم در را اتاق سكوت پر فضاي چك ي ورقه شدن كنده چرخ صداي انتها در.شد ساكت و... مينويسم برات

 ي؟ميكن تخليه كي: گفت و گرفت او سمت به را چك داريوش

 چي؟: گفت و كرد مهار سختي به را بود كرده سد را كشيدنش نفس راه حتي كه بغضي و داد فرو را دهانش اب سورن

 ميكني؟ تخليه كي... رو خونه: گفت و ميزگذاشت روي را چك داريوش

 .بود شده اشك از پر چشمهايش... برگداند را رويش سورن

 ...دارم عجله من: گفت باز داريوش

 ...منه نام به خونه اين: گفت و كرد مهار را دستهايش و صدا ي رعشه تيسخ به سورن

 ...كردم اقدام هم محضر براي اتفاقا... ميدونم: داريوش

 ندم؟ پسش اگه: گفت و گرفت باال را سرش سورن

 ....ميدي پسش قطعا: گفت وعامرانه برد باال را ابرويش تاي يك داريوش

 ...تحسينه قابل نفست به اعتماد:گفت طعنه با سورن

 و اميز تحقير لحن با و خنديد...اره بيفتي؟ در من با ميخواي نكنه سورن: گفت و ايستاد سورن مقابل و شد بلند داريوش
 باشه؟؟؟... ندارم و كردن بازي ي حوصله من... سورن: گفت اي گانه بچه

 ...كنه بازي باهات نميخواد كسي: گفت و زد تلخندي سورن

 ام؟ حوصله كم خيلي من ميدوني... سورن: گفت و كرد نثارش حقيراميزيت لبخند داريوش

 ...بردم ارث به مادرم از خصلتمم اين... دارم حوصله خيلي من اتفاقا: گفت و كرد نچي سورن

 ...نمياد خوشم شوخي اين از اصال... سورن: گفت داريوش و زد زهرخندي

 ...شوخيم قعاش من اما: گفت و كرد جيبش در را دستهايش سورن
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 .رفت عقب قدم يك بالفاصله سورن... امد جلو سرعت با قدم يك و انداخت تاپايش سر به نگاهي داريوش

 ...خنده زير زد پقي داريوش

 ...اش احمقانه عمل از.ميخورد حرص خودش دست از سورن و ميخنديد كمر به دست داريوش

 كن سعي ميگم خوش زبون با بهت...  سورن... باش رو ام حريف: گفت بود صورتش روي لبخند اثار هنوز كه داريوش
 خوب؟؟؟ ميخوام؟ خونمو هفته اخر تا من... باشه.... كني رفتار ادمها مثل

 ...توه براي اينجا كني عا اد توبخواي كه نيست هم ورقي و سند هيچ... منه نام به خونه اين دنگ شيش: سورن

 سند؟؟؟:  داريوش

: گفت و زد كوتاهي لبخند مكثي از پس.....  تو متروكه قبرستون يه... دارم هم سند يه اتفاقا :گفت و خاراند را اش چانه
 ....نداره هم قبر سنگ... كجا بماند

 بند دارد امكان لحظه هر ميكرد حس كه اورد مي فشار انشگتانش به محكم انقدر... بود كرده مشت را دستهايش سورن
 ...شوند خرد انگشتانش بند

 سورن؟ نه... حرومه قبر نبش: داد ادامه داريوش

 ...چكيد پايين سورن ي گونه از و يافت راه اجازه بي اشك قطره يك

 ...باش نداشته كاري اش مرده به ديگه... كردي بدبخت اشو زنده: گفت وار زمزمه صداي با

 ...ندارم كاري هيچكدومتون با من... باشي پسرخوبي تو: داريوش

 ...منه مال خونه اين: سورن

 ...كني تكرار حرفتو ديگه بار يه ميخواد دلم... سورن: گفت و كوبيدش ديوار به وحشيانه و گرفت را اش يقه داريوش

 ...منه... مال... خونه اين: گفت شمرده و قاطع لحني با سورن

 ...بگي ديگه بار هي ميخواد دلم: گفت ميفشرد را سورن گلوي هايش پنجه كه حاكي در و زد صورتش به را مشتي داريوش

 ....نه. . م.... ل... اا ااا اا اا ماا..... نه...... خو......... ..... اين:...گفت سختي به امد نمي در نفسش سورن
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 ....... دوباره.... بگو بازم: گفت و زد پهلويش به لگدي بازانو داريوش

 ....اما... بود افتاده خر خر به سورن

 ....شد شل ناگهان به داريوش دستان

 فكر... سزاوار اقاي زياده روت خيلي: گفت بريده بريده يافت مي باز را اش رفته دست از نفس كه حالي در سورن
 سالم؟ چهار ي بچه همون هنوز من.... كردي

 زير را چاقويش همچنان اما لرزيد مي دستش سورن. نزد حرفي بود باخته رنگ كمي چاقو سردي و تيزي از كه داريوش
 بدي سوزش... ميچكيد دارداريوش مارك كت ي يقه روي به فلزي ي تيغه روي از خون رد... ميفشرد اريوشد گردن
 .ميزد دو دو ابي موجهاي ان در كينه و حرص و خشم و انزجار و بود دوخته او چشم در را چشمهايش سورن... بود

 ...ندارم دعوا تو با من: گفت ارام داريوش

 ...دارم دعوا تو با كه منم اين.... نداري دعوا من با تو.. .نه: گفت و زد لبخند سورن

 ...كرد نثارش همزمان را محكمي لگد و مشت و

 ...افتاد زمين روي و داد دست از را تعادلش داريوش

 نه؟ هواست باد همش پس: گفت و خنديد دست به چاقو سورن

 يادته؟؟؟... كردي باهام كارو همين عين بودم بچه وقتي: گفت و افتاد اش سينه زانوروي با سورن كه شود بلند خواست

 .داشت بر در را سرخي و اي نقره رنگ كه بود چاقو ان به نگاهش داريوش

 بيارم؟؟؟ در سگ صداي گفتي بهم يادته: گفت غيظ با سورن

 .يزدم بيرون سرخ و ابي هاي رگه الي البه از اش وحشي خوي و گي درنده... ميترسيد سورن چشمان از داريوش

 يــــــــــادته؟: زد فرياد سورن

 ...يادمه... يا.... اره: گفت لكنت با داريوش

 ....باش زود... توه نوبت حاال: گفت و گذاشت او ي گونه روي را چاقويش سورن
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 ...برد ماتش داريوش

 بدم؟ يادت ميخواي: گفت ارامش با سورن

 ....بخورد نميتوانست هم تكان.... نميزد حرفي داريوش

 ...كشيد زوزه سگ يك مثل درست و...  اينطوري: گفت سورن

 .ميشد بسته و باز تند اش بيني هاي پره حرص از سورن و بود افتاده نفس نفس به داريوش

 ...باش زود.... توه نوبت حاال... گرفتي؟ ياد: گفت و زد لبخندي سورن

 گلويش از جاني بي ي ناله ، رفت هم در اش هچهر و كرد حس اش گونه روي شديدي سوزش اما... نكرد كاري داريوش
 .يافت راه بيرون به

 ....كن واق واق... كن پارس... بجنب نكردم پاره شاهرگتو تا: سورن

 .بود تر ديوانه اي ديوانه هر از سورن لحظه ان در.... كرد زدن پارس به شروع سختي به داريوش

 ...تر بلند... بيشتر.... بيشتر: سورن

 ...سورن خدا رضاي محض: دنالي داريوش

 ميشناسي؟؟؟؟ خدا تو مگه: زد نعره ؟....اره ميشناسي؟؟؟ خدا تو: گفت خشم روي از فريادي با سورن

 ...ميشم خفه دارم: ناليد داريوش

 ي بچه همون ابد تا كردي فكر.... افتادي التماس به سزاوار اقاي چيه.... ميشدم خفه داشتم كه بود وقتها خيلي منم: سورن
 نه..... رنگه يه دنيا هميشه فكركردي اره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.... ميكرد خيس خودشو تاريكي ترس از كه ميمونم ساله چهار

 ....نداشتم تو به كاري كه من.... تله تو انداختي خودتو خودت.... برگشتي خودت.... نيست اينطوري... بزرگه داداش

 خود به انتقام رنگ كه باچشمهايي و جوان ببر يك... بود شده زخمي برب يك مانند و چسباند ديوار به را او و كرد بلندش
 ...كنم تالفي ميخوام و اوردي سرم كه بالهايي تمام: گفت اهسته... بود گرفته
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 دردناك زخم روي زخم... فشرد كوچك خراش همان روي گلويش روي را چاقو ي تيغه سورن كه كرد تقاليي داريوش
 ...بود

 ...نيست خوب حالت تو... سورن: فتگ زحمت به داريوش

 تو به... باشم وحشي نمياد بهم چيه؟؟؟.... ديگه وقت هر از.... بهترم ديگه وقت هر از: گفت و خنديد بلند صداي با سورن
 ....كردي تظاهر هميشه.... جنتلمن اقاي... نمياد هم

 ....مادرت خاك رو تو سورن: ناليد باز داريوش

 ...نيار نجست زبون به منو مادر اسم: كشيد فرياد سورن

 انطور دست به چاقو كه بود سورن اين.... نبود باور قابل كدامشان هيچ براي ميديدند كه اي صحنه... شد باز اتاق در
 ....بود گرفته چنگ در را داريوش وحشيانه

 ...امدند جلو شهاب و فرزين

 ...نكنين دخالت شماها: سورن

 ...سورن يكشيشم داري: گفت عصبانيت با امين

 سيلي و زد پوزخندي... كردم كم زمين رو از سگ يه.... بهتر: گفت و انداخت داريوش ترسان چشمان به نگاهي سورن
: كشيد فرياد باز ميدي؟؟؟ جون داري چيه؟؟؟: گفت و سورن و كرد كوتاهي ي ناله داريوش...  زد صورتش به محكمي
 نه:گفت كوتاهي مكث از بعد.... دادي عذابم چقدر يادته دادي؟ بمعذا چقدر ميدوني.... بدم عذابت مياد خوشم

 .....نيست يادت.... نميدوني

 از تنه يك فرزين....كن ولم: زد نعره باز سورن... كشيد عقب را او و گرفت را سورن بازوي پشت از و امد جلو فرزين
 .شتافت داريوش مكك به امين و رفت دو ان سمت به مبهوت شهاب... امد نمي بر تقاليش پس

 ...خوبه حالتون شما: امين

 ...ممنونم:گفت ارام داريوش

 ...بيرون برو من ي خونه از شو گم پاشو:  سورن

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  291 

 ......باشي اروم بهتره سورن: گفت طمانينه با و زد او به لبخندي داريوش

 .شد تر تنگ شهاب و فرزين دستهاي ي حلقه كه كند حمله سمتش به خواست سورن

 ...داره پانسمان به احتياج... نيست عميق خيلي زخمتون: گفت داريوش به او فرياد به توجه بي امين

.... بيرون كن گم من ي خونه از گورتو: گفت نفرت با سورن.ايستاد پا روي امين كمك به و كرد تشكري ش داريو
 ....گمشو

 ا پس... كرد حركت در سمت به حرف بي و ممنونم:گفت وار زمزمه كشيد بيرون امين دست از را دستش داريوش
 .شد خارج خانه از كوتاهي زمكث

 ...كشيد عميقي نفس امين

 ...مينگريست بود سورن لرزان دست در كه چاقويي به گنگي نگاه با فرزين... كرد رها را سورن بازوي شهاب

 .بود سكوت جايگزين تنها سورن خشم از پر نفسهاي صداي

 .....ميكردند فكر مشترك ي انديشه يك به باتقري مشوش ذهني با نفر سه هر

 .بودند نديده عصبي چنين اين هرگز را سورن

... نشست مبل روي و بازگشت هال به باز.... برد اشپزخانه به و كرد جمع را بودند اورده پذيرايي براي كه وسايلي شهاب
 .امد نمي در كسي از صدا

 كه افتاد شكالتي ي جعبه به نگاهش... زدود خون از نفرت با ار چاقويش ي تيغه... رفت اشپزخانه سمت به سورن
 .انداخت بيرون را ان اشپزخانه ي پنجره از... بود اورده داريوش

 .نشست مبل ي دسته روي و داد تكان تاسف روي از سري فرزين

 چيه؟ شام... فرزين: پرسيد اورد مي بيرون يخچال از را پرتغالش اب پاكت كه حالي در سورن

 .اورد پايين را پاكت بعد اي لحظه.... دوخت او به را نگاهش پاكت با سركشيدن حال در سورن.... نداد پاسخي زينفر

 ....كرد پاك دست پشت با.... را بود ريخته اش چانه روي كه پرتغالي اب كمي
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 .بودند خيره او به ساكت سه هر

 چيه؟چتونه؟: سورن

 ...دارن تشريف كش قمه اقا نميدونستيم: گفت و زد پوزخندي امين

 ....بدون حاال: گفت و دوخت او به فرزين از را نگاهش سورن

 فرزين؟ چته: گفت و نگريست فرزين به سپس

 .ميرفت فرو سورن استخوان مغز تا كه بود تلخش نگاه فقط... نداد جوابي فرزين

 شده؟ چي: گفت و امد سمتش به سورن

 .شد مانع و گرفت را دستش سورن كه دبرو خواست... هيچي: گفت و ايستاد فرزين

 ...كردم سوال ازت: سورن

 ...دادم جوابتو منم: گفت و كشيد بيرون سورن مچ از را دستش فرزين

 هست؟ مشكلي: گفت و امد دنبالش به هم سورن... رفت اتاق به فرزين

 .بود كرده سكوت فرزين

 ...نمياد خوشم هيچ نگاهت از: گفت ارامي به سورن

 .نداد پاسخي هم باز فرزين

 داري؟ طلب ازم چيه؟: گفت و ايستاد مقابلش سورن

 به چشمان در و گرفت باال را سرش و... كنيم دعوا هم با نيست قرار...  سورن: گفت و دوخت زمين به را نگاهش فرزين
 .شد خيره سورن ي نشسته خون

 ...فرزين نمياد خوشم نگاهت از: گفت شمرده سورن

 .نزد حرفي و زد پوزخندي فرزين
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 .دوخت ديگر اي گوشه به را نگاهش و نشست تخت ي لبه

 مرگته؟ چه: گفت و رفت راه قدم چند كالفه سورن

 ....هيچي: گفت مينگريست فضا در نامعلوم ي نقطه همان به هنوز فرزين

 ...بگيرد قرار نگاهش مسير در كرد سعي و شد خم سورن

 .دوخت چشم اش پريده رنگ ي هچهر به و داد باال را ابرويش تاي يك فرزين

 ...ميخوره بهم سفيه اندر عاقل نگاه اين از حالم: گفت اهسته سورن

 .كرد سكوت باز و انداخت باال اي شانه فرزين

 ....لعنتي چته اخه د: سورن

 ...سكوت

 !فرزين؟: گفت و رفت رو قدم كمي سورن

 ...سكوت

 ...نكن نگام اينطوري ميگم بهت: سورن

 .بود ساكت هم باز و شيدك پوفي فرزين

 چشمهاي ي زمينه پس در انعكاسش... ميزد برق اش فلزي ي تيغه...  كشيد را ضامنش و اورد در را چاقويش سورن
 ....بود شده خشم و نفرت برق به مبدل سورن

 ...سكوت هم باز و زد اميزي تمسخر لبخند... مينگريست سورن به كه چاقو به نه فرزين

 ...نكن نگاه اونطوري منو: گفت ميلرزيد دستش كه حالي در سورن

 ...حرف بي... ميكرد نگاهش هنوز فرزين

 گفتم؟ چي شنيدي: گفت تر عصباني و بلندتر سورن
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 .بود ساكت فرزين

 نه؟ مگه شنيدي: گفت و گرفت فرزين صورت سمت به را تيغه سورن

 .زد صدا را امين نگراني با شهاب

 گرفته فرزين به رو را چاقو كه سورن به دلهره با اميخته ترس كمي با و متعجب و ندبود ايستاده در چهارچوب در هردو
 ....مينگريستند بود

 سورن؟ ميكني غلطي چه داري: امين

 .داشت فرزين چشم در چشم هنوز سورن

 ....بيخيال بابا... ها بچه: گفت هم شهاب

 ...سورن كن غالفش: گفت عصبانيت با امين

 نگاه اينطوري منو گفتم بهت: گفت باز فرزين به رو خودش و... نكنه نگاه اينطوري منو بگو شبه: گفت مستاصل سورن
 ...نكن

 .بود ساكت همچنان فرزين

 نميگي؟ هيچي چرا ؟... مرگته چه.... لعنتي: گفت و زد فرياد باز سورن

 ...ديگه كن بس... سورن: گفت ارامش با امين

 ...شدند جا جابه جايشان سر شهاب و امين... رفت جلو قدم يك سورن

 ....نكن...  نگاه اينطوري منو... گفتم بهت: گفت و كشيد فرزين گردن به چاقورا ي لبه بغض با سورن

 بكشي؟؟؟ منو ميخواي چيه؟: گفت و زد لبخندي فرزين

 ...بكشم؟؟؟...: كرد زمزمه باز و...  بكشم؟؟؟: گفت لب زير اهسته سورن

 تلو تلو... نداشت مساعدي حال....  كشيدند راحتي نفس امين و شهاب... رفت عقب به كمي ، كشيد پس را ودستش
 ....چسباند ديوار به را خودش و رفت عقب خوران
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... عصبانيت... سوال... حرص از پر... بازجويانه نگاه... نبود نگاهش رنگ متوجه اصال شايد... ميكرد نگاهش باز فرزين
 دست به چاقو جواني به متعجب كه بود گذري عابر يك نگاه مثل درست نگاهش...بود تمسخراميز نگاهش... نگراني
 ...است خيره

 ...نكن نگام اونطوري: گفت و گذاشت خودش گلوي زير را چاقو... نه رو تو: گفت ارام سورن

 ميكني؟ چيكار داري سورن: گفت و برخاست نگراني با فرزين

 سورن صورت...دويد جلو فرزين... نشد ايجاد زخمي اما... رفت فرو يكم پوستش... فشرد گلويش زير را چاقو سورن
 ...ميزد نفس نفس... بود عرق خيس

 ...سورن من به بدش: گفت ارام فرزين

 ...مياد بدم ازت: گفت بغض با سورن

 ...من به بده رو چاقو اون حاال... باشه: گفت و كشيد عميقي نفس فرزين

 ...كردي اذيتم هميشه: ناليد اهسته

 ...سورن نكردم اذيتت من: گفت ماليمت با متعجب و امد جلو ديگر قدم يك فرزين

 ....بود هويدا اش پيشاني روي عرق درشت قطرات

 ...ميترسم ازت: گفت باز

 ...كرد نگاهش مبهوت فرزين

 ...باش نداشته ي كار من با: گفت سورن

 ...سورن نيست خوب حالت تو: گفت مهرباني لحن با اهسته فرزين

 ...نميديد هم را فرزين حتي... نبود حرفهايش متوجه.... بردار سرم از دست: گفت بريده بريده سورن

 ...داريوش مياد بدم ازت: گفت چاهي ته از صداي با سورن.... برد ماتش فرزين

 ...فرزينم من... سورن نيستم داريوش من: گفت و امد جلو ديگر قدم يك.... ميفهميد بيشتر حاال فرزين

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  296 

 ...ديدمت من: ناليد سورن

 را چاقو.... كشيد بيرون سورن لرزان انگشتهاي ميان از چاقورا و برد دست... بود ايستاده رويش روبه درست حاال فرزين
 ...نيومده كسي سر باليي تا كن گورش و گم جا يه ببر: گفت وار زمزمه شهاب به و كرد پرت شهاب سمت به

 .....امد جلوتر امين

 ...نميگم چيزي بابا به ديگه خدا به: گفت اي خفه صداي با سورن

 ...ميلرزيد و ميسوخت تب در سورن... كشيد اغوش در را هايش شانه فرزين

 ...نيست چيزي... سورن نيست چيزي: گفت اهسته

 ...نداشتم كاريت كه من... داريوش خدا رو تو: گفت داري خش و گرفته صداي با باز سورن

 ....نيست هيچي.... سورن باش اروم... هيششش: گفت بغض با و چسباند سينه به را سرش فرزين

 اي گوشه شهاب.ميلرزيد همچنان و بود نشسته زمين روي سورن برگشت وقتي... شد خارج اتاق از سرعت به امين
 .ميكاوييد فضا در را نامعلومي ي نقطه نگاهش كه بود خيره او به نگراني با و بود ايستاده

 ...بگيرش محكم: گفت فرزين به رو...  فرستاد داخلش به را مايعي و برداشت را گيسرن امين

 .نشد چيزي متوجه ديگر بعد اي لحظه.... نيافت تقال فرصت سورن

 :سيزدهم فصل

 و بيست تقريبا از بعد... داد دست دوستانش با و چرخيد عقب به و گفت سالمي... نشست ماشين داخل ارامي به ترانه
.... بود افتاده جمعه به كه فروردين چهاردهم... بودند نرفته مدرسه به اسفند از كه روزهايي حساب با البته... روز اي خرده
 فقط.... بود شده تنگ بكند را فكرش حتي يا بداند بخواهد كسي انكه از بيشتر خيلي هم براي دلشان وقت همه اين از بعد

 ترانه فقط.... بياورند در هم سر را نزدن حرف و نديدن وقت همه اين دلي و دق تا شوند پياده مدرسه جلوي بودند منتظر
 داده باال بار اين... ميريخت صورتش روي كه هميشه برخالف... بود داده باال را موهايش... بود شميم ي قيافه از متعجب

 .بود
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 اما.بگيرد اطالعات خواست رينازپ از چشم ي بااشاره.بود زده چشمش به هم بزرگي دودي عينك و بود گذاشته ماسك
 .نميداند فهماند او به انداخت باال كه اي شانه با هم پريناز

 دستي ساك از ترانه.... بودند ايستاده قرمز چراغ پشت كه حالي در بعد اي لحظه... چرا نپرسيد شميم خود از هم ترانه
 :گفت سزاوار به رو و اورد بيرون كلوچه بسته يك اش صورتي پلنگ

 ...سزاوار اقاي...نداره رو شما قابل-

 نگاهش شيطنت با ترانه... انداخت ترانه سپس و انداخت كلوچه ي بسته به نگاهي و داد باال را ابرويش تاي يك سورن
 .ميكرد

 ...يوسفي خانم ممنون: گفت خاص لحني با و كرد لندي غرو لب زير سورن

 .شد خيره بيرون به پنجره از و برگرداند را رويش محو اي غره چشم با ترانه

 .اورد در حركت به را ماشين و خنديد ريز سورن

 ...رسيدند شان ماه شش پاتوق به باالخره

 .كشيدند اغوش به را همديگر محكم سحر و شميم و را يكديگر ترانه و پريناز مدرسه در جلو

 .بود ترانه و شميم نوبت سپس

 ...نمياري در عينكتو و ماسك چرا...وضعشه چه اين: پرسيد و نياورد طاقت ترانه

 ...ميگم براتون بعدا: گفت و كشيد اهي شميم

 ...كنم بوس اناريتو لپ نميتونم خر... شميم: ترانه

 ...ببينم گمشو: گفت و خنديد شميم

 ...ميكنه ناز من واسه....ها ببين رو برده شور مرده... سرم فداي... درك به: گفت و اورد در برايش زباني ترانه

 شميم و پريناز يان و كرد نازك چشمي پشت و انداخت او به نگاهي نيم ترانه... ميكرد نگاه ترانه به و بود ايستاده سحر
 ها؟؟؟ بچه نه... ميكنن چس خيلي خودشونو ها بعضي: گفت و ايستاد
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 ...درميارن شورشو دارن ديگه خيلي هم ها بعضي: گفت غيظ با پريناز

 بعد....چيزيه خوب خجالتم... ديگه كنين تمومش: گفت ميرسيد نظر به بم كمي ماسك پشت از كه صدايي با هم شميم
 ...وقت همه اين

 ...بود گرفته را بود هايش شانه روي كه را اش كوله بند دستهايش با سحر

 سفيدو مچش و مذخرف و لوس دختر هر... خدا اي: گفت و گرفت باال را دستهايش و انداخت ابي اسمان به نگاهي ترانه
 بهش تف يه و دوستي سال شصت كه گاو ي بچه و كرن پاپ ببخشيد و فيل چس و پررو و مرام بي و نامرد و معرفت بي

 بعد كمي....داد تكان تند را لبهايش و بست را چشمهايش و... كن منقرض نسلشو.. چيز همه به ميكنه پشت و ميندازه
 .كرد فوت سحر به و كرد باز را چشمهايش

 ...شم منقرض من يعني اهان: وگفت داد باال را رويشاب سحر

 و مرام بي و نامرد و معرفت بي و سفيد چشم و مذخرف و لوس دختر اون... كه نبودي شما منظورم من اصال....نه:  ترانه
 همه به ميكنه پشت و ميندازه بهش تف يه و دوستي سال شصت كه گاو ي بچه و كرن پاپ ببخشيد و فيل چس و پررو

 ....ميديا نسبت خودت به همرو داري خودت ببين... كه نيستي شما يزچ

 كردي؟؟؟ فوت من به چرا پس: گفت و زد لبخندي سحر

 ... بموني مصون تو ميخواستم: گفت ميرفت عقب عقب كه همانطور ترانه

 ....گردو: گفت و امد جلو قدم يك... ايستاد االخره ترانه... بود گرفته اش خنده سحر

 ...شكستم: گفت و امد جلو قدم يك سحرهم

 ...ساعت: گفت و امد جلو پرش با ترانه

 ...تاك تيك: گفت و پريد تقابال هم سحر

 ...سيگار: ترانه

 ...كشيدم: سحر

 ...دو دو: ترانه
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 ...چي چي: سحر

 ....اختالف قدم دو با تقريا...بودند ايستاده هم مقابل حاال

 آشتي؟: گفت لبخند وبا امد جلو قدم يك و كرد خم را گردنش ترانه

 ....آشتي: گفت و امد جلو سحر

 .كشيدند اغوش در اشتي و قهر يك ي اندازه به را يكديگر و

 . كشيدند هورايي پرينازهم و شميم

 چيه؟؟؟ عينك و ماسك اين جريان نميگي شميم: گفت ترانه و نشستند زمين روي

 ...قابل نا: گفت و گرفت انها هب رو و اورد بيرون بسته سه و كرد كيفش در دست شميم

 كرمانشاه؟ رفتين بازم.... برنجي نون... جون جونمي: ترانه

 ...شما سهم اينم: گفت و گذاشت مقابلشان را سوهان بسته سه هم پريناز

 رفتين؟ اصفهان: ترانه

 ....نگو كه بود گرم اينقدر... يزد... بابا نه: پريناز

 ...نرفتم يزد حال به تا من: سحر

 ...منم: انهتر

 .بودند رفته شمال به جفتشان هر... كردند تقسيم را كلوچه هاي بسته هم ترانه و سحر

 ....بودم اونجا خودم من: گفت خنده با ترانه

 ...توه طرف از اين ولي... بودم اونجا منم خوب: سحر

 ميداري؟؟؟ نيگهش ياداقاري نميخوريش؟ يعني اهان: ترانه

 ....نيكوست رسد دوست از چه هر كه اينه منظورم... رما زهر: گفت و خنديد سحر
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 من به و عيد نكشيدي خجالت..... نونور لوس... بودي دشمن... نبودي دوست كه پيش دقيقه پنج تا... شو خفه: ترانه
 ...نگفتي تبريك

 ...دادم اس ام اس كه من: گفت و كرد گرد را چشمهايش سحر

 ...ميگه شيطون.... بدي يخواستينم هم اس جواب.... نباشي خسته: ترانه

 ...ترانه با كرد غلط شيطونه: گفت است شدن وخيم حال در اوضاع كرد حس كه پريناز

 ناگهاني را دستش و... بياري درش نميخواي... شدي مگس شبيه عينك اون با: گفت و چرخاند شميم به را رويش ترانه
 .كشيد عقب شميم اما بردارد را ان تا رد جلوو

 شده؟ چي بنال خوب: زپرينا

 .نگفت چيزي و كشيد اهي شميم

 شده؟ طوري شميم: سحر

 ...خوردم كتك: گفت رفتن حاشيه بي مغمومي لحن با شميم

 .كردند نگاهش نگراني با دختر سه

 كي؟ از: گفت و داد فرو را دهانش اب ترانه

 ...بابام: گفت و كشيد اه باز شميم

 ...نگو دروغ:  پريناز

 .داد تكان را سرش فقط شميم

 داغونه؟ خيلي صورتت االن يعني: پرسيد پته باتته ترانه

 .داد تكان مثبت ي نشانه به را سرش شميم

 شده؟ كبود يعني... يعني: پرسيد نگراني با سحر

 .داد تكان را سرش فقط شميم
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 ...بشكنه بابات دست چي؟ ي واسه اخه: گفت و گرفت را شميم دست بغض با ترانه

 بهتري وضع هم دو ان. چكيد پايين ارام يكي... بود شده جمع اشك ترانه چشمهاي در.... ردك نگاهش شميم
 ...ميكرد بازي ا كوله بند با سحر و بود شده خيره معلوم نا اي نقطه به پپريناز.نداشتند

 ...بشه بد حالتون شايد بردارم و عينك و ماسك اگه: گفت ناراحتي با شميم

 ...دار برش ميكنه اذيتت اگه... نميشه بد... نه: تگف و كرد فيني فين ترانه

 دارين؟ طاقتشو: شميم

 چي؟ سر اخه زدتت؟ چطوري بابات مگه... خدا...  واي: پريناز

 ...بيخيال:  گفت و كشيد اهي شميم

 .نكند تر بد را شميم حال اش كنجكاوي تا كرد اي اشاره پريناز به هم سحر

 ...ميشه خوب دير... نميخوره زخمت به هوا بعدشم... ميشي يتاذ اونطوري... بيار درشون: پريناز

 ...ميشه بد حالتون...اخه: گفت اهسته شميم

 .ميريخت اشك ارام ارام داشت هنوز ترانه

 ...ديگه بسه: گفت و داد دستش به دستمالي سحر

 .شود خالي يكباره اشكش تا اورد فشار چشمهايش به دستش كف با و... واست بميرم: گفت ترانه

 .برداشت همزمان را عينك و ماسك و انداخت پايين را سرش شميم

 .بودند نديده را شميم حال به تا انگار كه ميكردند نگاهش حيرتي چنان با دخترها

 .ميكرد نگاهشان لبخند با شميم. نبود زيبا اينقدر شميم... نبود شميم قطعا دختر اين

 و خونگرم و مهربان اي چهره با.بود كرده جمع سرش باالي اي گيره با و بود داده باال كل به را اش مشكي لخت موهاي
 چال دو و زد دوستانش به لبخندي... سفيد دندانهايي با...داشت متوسطي بيني.... تركيب خوش اي چانه و برجسته لبهايي
 خبري.... بود؟ رفته كجا چپ پلك افتادگي ان... چشمش دو هر... بود كشيده چشمهايش... شد هويدا هايش گونه روي
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 رفته اب انگار هم ابروهايش... بود شده هم تر سفيد انگار... بود سفيد پوستش... نبود هايش دندان كشي سيم از هم
 را صورتش... بود جمع سرش باالي كه موهايي...... نبود جعفري و شويد و جوانه و شكوفه از خبري هم لبش پشت... بود
 .ميكرد نمايان جذاب و باز

 ...شميم: گفت بهت با ترانه

 شدي؟ خوشگل چه: گفت لبخند با سحر

 كردي؟ عمل چشمتو: پريناز

 شده؟؟؟ بد... اره: گفت خنده با شميم

 شدي؟ ناز چه شميم واي... اصال: گفت و خنديد پريناز

 كردي؟ عمل عيد تو: گفت سحر

 ....بودم چشم يه دريايي دزد عين عيد نصف... كردم عمل اسفند شيشم و بيست... نه: شميم

 چي؟ ارتودنسيت: پريناز

 ...نزدم اونو امروز... داده متحرك بهم... برداشتم پيش ي هفته اونو: شميم

 و كرد نثارش محكمي لگد و خوردي؟ كتك تو... خر شميم: گفت ميجويد را لبش پوست حرص با كه حالي در ترانه
 ...ميكنم گريه كلثوم ام ي ننه ي واسه دارم ساعته شيش من...  ايكبيري ي گوساله: گفت

... كردم غلط...كردم غلط: گفت و شد بلند جايش از اخر دست... ميخنديد فقط هم شميم... افتاد جانش به مشت با و
 ...نزن... ترانه

 تو به اتباب زور اخه... خوردم كتك بابام از.... مياد هم فيلمي چه... بيشعوري خيلي... ببرن شورتو مرده...  ديوونه: ترانه
 ...داري هيكل بابات تاي شيش تو... برمياد پست از ميرسه؟

 .نشستند سرجايشان دلفان خانم ترس از حياط دور دوندگي كلي از بعد ترانه و شميم

 ...بشين سورپرايز خواستم: گفت و كشيد عميقي نفس شميم
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 ...خر... رواني... كن سورپرايز خودتو عموي: ترانه

 شدم؟ چطور نگفتين حاال: گفت و چرخاند پريناز و رسح به را نگاهش شميم

 ...گرد خيابون ي ها كولي اين عين: ترانه

 ...شو ساكت: شميم

 ...شدي خوشگل خيلي: سحر

 ...شميم بميري... شدي ناز خيلي... ميگه راست اره: پريناز

 ...مغسي: گفت و كرد كوتاهي تعظيم شميم

 .ميكرد نگاهش حرص با هنوز ترانه

 ...كن بوسم بيا حاال: گفت و بوسيد را صورتش هوا بي شميم

 ...نميخوام: ترانه

 قهري؟... ترانه: شميم

 ...دربياد اشكم زدم زور كي واسه بگو منو: ترانه

 ؟ بزني زور كه ميكني تخم داري مگه: پريناز

 ...خنده زير زدن پقي نفر چهار هر

 ...پري بميري: ترانه

 ..من دست از بشي ناراحت نبينم.... ترانه: گفت و انداخت گردنش دور دست شميم

 كه شميم به و كرد تر تنگ را دستش ي حلقه و... عزيزم بكنم غلط من: گفت و انداخت گردنش دور را دستش هم ترانه
 .كرد رهايش و بوسيد را صورتش... بكني غلطها اين از ديگه نبينم: گفت... ميشد خفه داشت

 .نداشتند فرار فرصت متاسفانه دخترها. ..امد جلو دلفان خانم لحظه همان
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 .ميزدند حرف بود شده انجام پلكش روي كه كوچكي جراحي و شميم زيبايي از روز مدت تمام

 ...يانه كند تعريف انها براي را افتاد برايش عيد در كه اتفاقاتي بايد نميدانست.... ميداد گوش بيشتر ترانه

 .چرخيد او سمت به بود داده قرار مخاطب را او كه شميم صداي با

 ...ميشينيم جلو نوبتي رو باقيمونده ماه چند اين بعد به اين از... ترانه: شميم

 هان؟: گفت شده گرد چشمهاي با و داد باال را ابروهايش ترانه

 ...نشستي جلو تو سال اول از:  پريناز

 چي؟ يعني... خوب: گفت و داد فرو را دهانش اب ترانه

 ...ميشينيم نوبتي بعد به اين از: پريناز

 .نزد حرفي ترانه

 پيش سحر كه كند تكرار را حرف همان خواست سحر به رو... تو فردا: گفت پريناز به رو... ميشينم من امروز: شميم
 ...راحتم عقبم من: گفت و كرد دستي

 ه؟تران باشه: داد ادامه ترانه به رو و... راحتي جور هر: گفت و انداخت باال اي شانه شميم

 .داد تكان را سرش فقط ترانه

 بي كرد سعي و كشيد عميقي نفس.است شهر ي ملكه... كرده خودش با فكري چه شميم حاال... ميخورد را خونش خون
 .اند ننشسته جلو افتاده يادشان تازه ماه شش از بعد ميشد؟ مگر... باشد اهميت

 ...نگو كه نازه اينقدر... خريده نبندگرد يه برام ارش... ها بچه واي: گفت دخترها به رو پريناز

 انداختيش؟: شميم

 ...ميندازم فردا.... است خونه تو... نه: پريناز

 ..مناسبتي چه به: سحر

 ...داد بهم عيدي: گفت بود لبهايش ي پوشيه لبخندي كه حالي در و داد گردنش به تابي پريناز
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 ...ها عيدي اين از باشه تا: گفت و زد لبخندي شميم

 .بود رفته فرو خود در كه كرد نگاه ترانه به و كشيد عميقي نفس سحر

 كجايي؟...ترانه: سحر

 كردي؟ چيكار...شده سفيد خيي صورتت... شميم راستي... ورا همين: ترانه

 نفهميدي؟ يعني: گفت و خنده زير زد پقي شميم

 چيو؟: ترانه

 ...ميكردم گيس چهل بايد خودت قول به... داشت مو چقدر نيست يادت... كردم ليزر رفتم: شميم

 بود؟ داده انجام چه براي را كارها اين ي همه... كرد اكتفا لبخندي به ترانه و خنديدند سحر و پريناز

 نگاه چي همه خالصه و ناخن موهاو و صورتها دارن فيوز و دلفين... ها بچه: گفت و رساند انها به را خودش هول با هديه
 ...ميكنن

 ....فيوز به سنَنَ رو ما:فتگ غرزنان پريناز

 ...ناظمه چي هر شور مرده: گفت و نشست كنارشان هم هانيه

 ...ديگه داره و دوم ي پايه ماست؟؟؟ ناظم مگه فيوز... هست مبهم ي نكته يه االن: پريناز

 هستن؟ امروز مگه دومها... خلوته چه مدرسه كن نگاه اوشگول: هانيه

 كجان؟ ميگي راست: سحر

 ....دوار: هانيه

 نبردن؟ رو ما چرا چرا؟؟؟: گفت و گرفت جبهه فوري ترانه

 ...بردن امروز رو اونا... رفتيم ما... روزيه شبانه اردوي.... خل: هانيه

 ....شدن تعطيل ماه يه رسما.... حالشون به خوش: گفت حسرت با ترانه
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 ...اردو شاگرداش با نرفت چرا خوب ؟ مونده بيكار فيوز: پريناز

 ....ميكرديم تحمل و دلفين بايد مدت تمام ما وقت اون... هاشون بچه حال به خوش...بردنشن: سحر

 ...مياد داره ها بچه: هديه

 شيم؟ لخت بايد: ترانه

 .خنديدند ريز دخترها

 ...ميشد نزديك انها به فيض خانم عبارتي به يا.... فيوز خانم

 ...بشين متفرق زودتر... ركالستونس برين خورده زنگ دخترها: گفت و ايستاد سرشان باالي

 ...نظاميه حكومت مگه: گفت اهسته ترانه

 چيه؟ اسمت: گفت و كرد نگاهش غضبناك اي چهره با فيض

 ...يوسفي ترانه: ترانه

 ..حسين امام يا:گفت اهسته و كشيد عقب را خودش ترانه... او روي شد خم فيض

 .بودند كرده حبس را شان خنده زور به دخترها

 برداشتي؟ ابروهاتو: غريد حرص با فيض

 ...نازكن خدادادي... خانم خدا به... نه: ترانه

 ...ببينم شو بلند:  فيض

 ..ايستاد ترانه

 ...زدي كه هاتم سبيل: گفت و گرفت دردست را اش چانه فيض

 يه: گفت و انداخت فشاطرا به نگاهي و... ببافينش ميتونين وگرنه.. نميكنه معلوم... بورم من خانم: گفت حرص با ترانه
 ...بياين لحظه
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 خودنمايي خورشيد تابش اثر در كه بود ريزي موهاي منظورش... ميبينين كه اهللا شا ان: گفت و ايستاد افتاب جلوي و
 .ميكردند

 .خنديدند بلند صداي با دخترها. شد دور انها از تند هايي قد با و گذشت كنارش از سر تكان با فيض

 .بودند ناظم يك شدن ضايع ي صحنه شاهد ندرت به

 ...بازگشت دوستانش نزد به ترانه

 ...پريد فيوز: گفت باري شيطنت لبخند با

 ...خوبه نسوزه... بود باال خيلي ولتاژت: سحر

 ...شد جزغاله نديدي مگه: پريناز

 ...اومد در ازش هم بويي چه: گفت شميم و خنديدند دخترها

 ...ببينه رو اونا نيست اليق كسي هر... ميخواد بصيرت چشم ترانه صورت موهاي ديدن: گفت خنده با هديه

 ...كني نيت بايد اول: گفت اش قهقهه ميان در پريناز

 داشته نيت خلوص بعد... باشه پاك دلت باد اول: گفت خنده با و امد كالمش ميان ترانه كه بزند حرفي خواست شميم
 ...كني اهنگ دلت چشم با و ببندي چشمهاتو بعدشم... باشي

 .رفتند ريسه دخترها و گفت ترانه تفريح زنگ پايان تا.ميخنديدند فقط دخترها

 .شد مواجه سورن ي زده بهت ي باچهره.... جلو در كردن باز با شميم

 .گفت سالم لبخند با

 ترانه راچ... ميچرخيد ذهنش در بزرگ سوال عالمت يك... بود نشسته در كنار ترانه... انداخت عقب به نگاهي سورن
 بود؟ نشسته عقب

 .اورد در حركت به را ماشين سورن.بود داده تكيه در به ارامش با شميم
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 ياد به كه انجا به تا... شد تغيير اين متوجه.... نيافت را سوالش جواب انكه از بعد سورن... بود كرده تغيير خيلي اش چهره
 كشي سيم بخاطر لبهايش...برميگرفت در را صورتش شتربي نصف موهايش هميشه... نبود جذاب اينقدر شميم... داشت
 مي چشم در خيلي نوعي به.... كشي سيم نبود و بود شده اش گونه چال متوجه حاال اما.... داشت نامتناسبي فرم هميشه

 جلو ترانه چرا نكند فكر اين به تا نميشد باعث اينها از كدام هيچ اما... حدش از بيش تغييرات خاطر به فقط اما.... امد
 .است ننشسته

 .داشت عادت كارهايش شلوغ به

 را راديو فركانس و موج... رفتن ور ضبط با... هايش شدن راست و چپ....... هايش ن شد جا به جا صندلي در فنر مثل
 عقب به و ميبرد جلو را ها اهنگ انقدر گاهي... گشتن نظر مورد اهنگ دنبال.... گذاشتن دي سي..  كردن تنظيم

... هايش زدن حرف تند... نميكردند پيدا را كامل اهنگ يك به دادن گوش توفيق مقصد به رسيدن تا كه ميگرداندبر
 يو يو مثل.... غشش و غل بي هاي خنده و ها لبخند... ميشد تعريف شيريني بيان با كه اي روزمره اتفاقات... خاطراتش

 و ببرد باال افتاب ي بهانه به را گير افتاب... زدنش حرف دوستانش با و چرخيدنش عقب به...  هايش رفتن عقب جلو
... بكشد پايين را ان اتومبيل گرفتن سرعت با بعد كمي و ببرد باال را ماشين ي شيشه...بچرخاندش باز و... بياورد پايين
 را اش مقنعه و كند نگاه بود شده تعبيه گير افتاب در كه اي اينه در را خودش... كند بازش گاهي و ببندد كمربند گاهي
 ...و.... كند بازي.... بود اويخته اينه جلوي سورن كه عروسكهايي با... كند مرتب

 بود؟ نشسته عقب ترانه چرا واقعا

 ...ميكرد فكر همين به مسير تمام

 باال از و شود اباد ميرا وارد بااليي خيابان از و بزند دور بود مجبور... نميشد اين از بهتر... بود شده مسدود اباد امير خيابان
 داشت؟ ادامه كي تا وضع اين.... بيايد پايين به

 .رساند مقصد به را ترانه انتها در و.... پريناز و شميم سپس و سحر ابتدا

 .بود خوبي فرصت

 .نيست بدي چيز وقتها بعضي هم تنوع: گفت اهسته سورن كه شود پياده ميخواست ترانه

 ....ميشينيم نوبتي بعد به اين از: گفت اهسته... شد منظورش متوجه.... داد باال را دماغش ترانه

 ...نداشتم توقع اصال... ممنون سوغاتي بابت: گفت و زد لبخندي و كشيد راحتي نفس سورن
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 واسه دختر ديگه... ميكنم خواهش: گفت و خنديد و شد غرق مواجي درياي در نگاهش و گرفت باال را سرش ترانه
 ...بياره كي... يارهن سوغاتي باباييش

 ...بابايي خدافظ: گفت شدن پياده حين ترانه و پاشيد اش چهره به لبخندي سورن

 !ترانه؟: سورن

 بله؟: ترانه

 ....ناقابله: گفت و گرفت سمتش به و برداشت را كادويي كوچك ي بسته داشتبرد از و شد خم سورن

 منه؟ مال: گفت و انداخت داشت رويش دلقك طرح كه وييكاد كاغذ به نگاهي و داد باال را ابرويش تاي يك ترانه

 ...نه: سورن

 ....ديگه اره خوب:گفت سورن و كرد اخم ترانه

 وقت؟ اون مناسبت چه به.... امم: ترانه

 ...عيدي.... امم:سورن

 ...بابايي كشيدي زحمت: گفت و خنديد ترانه

 بده؟؟؟ كي.... نده عيدي دخترش پدربه ديگه... ميكنم خواهش: گفت ترانه مثل لحني با و خنديد سورن

 ....خدافظظظظظ و... ممنون:گفت و خنديد ترانه

 ...سالمممممت به و...ميكنم خواهش: گفت كشداري لحن با هم سورن

 ....كرد حركت ساختمان سمت به خندان ترانه و

 خودنويس يك.... كرد باز را بسته.. .. بياورد در را بود هايش شانه روي كه اش كوله حتي و مقنعه و مانتو انكه از قبل
 .شد منعكس ترانه چشمان در اش طاليي برق... بود طاليي و مشكي

 گران خيلي عطرش... ميكرد استفاده ان از هميشه سورن كه هماني... ميداد عطر بوي خودنويس... كشيد عميقي نفس
 .دبو ماليم بوي ان عاشق ترانه... بود تلخ و بو خوش اما... نبود قيمت
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 سقف به ميكرد قالب سرش زير را دستهايش و ميكشيد دراز زمين روي كه حالي در و بود نشسته هال وسط هنوز ترانه
 .شد خيره

 .كرد باز را دريافتي ي ذخيره هاي پيام ي پوشه... برداشت را اش گوشي بعد اي لحظه

 زده؟؟؟ ماشينتونو دزد بازم خوبه؟ حالتون... سزاوار اقاي سالم-

 ...خنده ارم... نه...نميزنه... بره مي ماشينو خوبي؟؟؟دزد... سالم-

 فرستاده پيام سورن به جمعه روز ترانه... عيد از قبل روز ده حدود شايد.... ميكشيد را اخرش نفسهاي زمستان كه روز ان
 .شد وپاسخ پرسش كلي شامل پيام يك.بود رفته خريد به اش خانواده همراه به كه اي جمعه همان.بود

 ي دگمه و كرد تايپ را متن سريع انقدر احساسي چه با نفهميد روز ان هم خودش اما.. بدهد پاسخ نميخواست ترانه
 هم باز شايد... شايد... سوال بازهم و جواب هم باز و بردارد در ديگري سوال پاسخ همان كه ميداست اگر و. زد را ارسال
 .ميداد پاسخ

 .نيتعصبا ارم...زده دزد ميگن اصوال-

 ...زده دزد نه... برده دزد ميگن ضمن در... ميبره و ماشين دزد-

 ...زد و فالني كيف دزد ميگن شنيدم من چرا-

 ...برد فالنيو كيف دزد... شنيدم منم-

 ...بود نداده پاسخي پيام ان به ترانه

... 

 شدي؟ ناراحت-

 ...نه-

 ...بيخيال-

 ...اكي-
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 ...كردي ما از يادي-

 ...بپرسم ازتون حالي يه...نيست ازتون خبري وقته چند راچ ببينم خواستم-

 ...يو معرفت بازم-

 ...لبخند ارم-

 ...احوالپرسيت از مرسي-

 كجايين؟ وقته چند حاال-

 ...بيمارستان-

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چــــــــي؟؟؟؟؟؟چرا؟؟؟؟؟؟-

 درسته؟...خوبم...يو احوالپرسي با كه...االنه مهم...نبود مهم-

 مياين؟ فردا از...كامال...بله-

 ...فكرنميكنم-

 .گريه چرا؟ارم-

 .عصبانيت ارم... بد دختر نكن گريه-

 ...ميترسيم ازش...بده كشتنمون به بود نزديك دفعه شيش...روانيه خيلي باقري اقاي-

 .خنده ارم...ميترسونه منو دختراي حاال...ميكنم شقه شقه و باقري اقاي بيفته بهتون خال يه-

 مياين؟ كي از حاال...خشني ايباب چه واي-

 ...ال شا اي زودي به-

 .باي...بااجازه...خوبه-

 .سالمت به.باش خودت مراقب. ممنون...بودي يادم به اينكه بابت-
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 ...بگزارد كنار را اش گوشي...شد باعث تلفن زنگ صداي

 ...پيچيد گوشش در يوسفي خانم نگران صداي

 ...رفت راه هزار نزدي؟دلم زنگ خونه؟چرا رسيدي...ترانه-

 ...رفت يادم... برد خوابم: گفت كوتاهي مكث از پس... سالم:ترانه

 ...خداحافط...ديگه اي خونه خوب...بخواب بعد بخور غذاتو ميگم بهت مرتبه هزار:يوسفي خانم

 .كرد قطع كند خداحافظي ترانه تا بماند منتظر انكه بي

... باشد خودش مراقب بود خواسته او از خداحافظي از قبل سشسروي راننده... خورد اش گوشي ي صفحه به نگاهش
 ...نماند هم ناقابل ي كلمه يك پاسخ منتظر مادرش

 .بود سوري شنبه چهار به مربوط...رفت ديگري ي پوشه به

 .بود فرستاده تبريك پيام برايش سورن

 شاد باشيم امروز كه باغ بدان بامداد از هم »چارشنبه« بشد

 باد گرامي سوري چهارشنبه

 .بود داده پاسخ متقابال هم ترانه

 ...گفت تبريك را نو سال... كرد دستي پيش ترانه... بود تحويل سال به مربوط اين.... ديگر اي پوشه هم باز

 .داد او به را پاسخ همين درست هم سورن... شما براي ها بهترين ارزوي با... مبارك نو سال

 ...اما... نميكرد ارسال پيامي هم او نميكرد دريافت سورن از پيغامي سوري شنبه چهار اگر شايد

 ...بود نوروزي ت تعطيال اواسط... ديگر ي پوشه باز

 .نكند فراموش را تكاليفش و درس تا بود شده اور ياد او به سورن

 .بود گفته سورن به... بود دريا نزديك لحظه ان ترانه
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 .گرفت تماس او با سورن

 تنها تناقضي هيچ بدون... ميكرد سوارشان كه بود روزهايي عليك و سالم مثل درست لحنش. داد پاسخ خجالت با ترانه
 چه با افتاد يادش... اقاجون....بابا... پدر را او شوخي به ترانه.... ميزد صدا دخترم را او سورن.... داشت ساده فرق يك

 ...بود رسانده انپاي به را تماس ارامشي چه با و بود زده حرف پسر يك با تشويشي

 .ببرد لذت دريا تماشاي از او جاي به ميتواند تا بود خواسته او از سورن

 .رسيد پايان به دقيقه ده از كمتر شان مكالمه

 .ميپيمود را عرش ترانه

 مه براي روز همان مبناي بر پيغامي بهم ثانيه چند ي فاصله با تقريبا دو هر... بود در به سيزده به مربوط پوشه اين
 .بودند فرستاده

 به باز و كشيد اهي.ميرسيد پايان به سرويس و درس و مدرسه ديگر ماه دو ميشد؟ چه اخرش.... كشيد عميقي نفس ترنه
 استرسي چه با و برد مدرسه را اش گوشي امروز.كرد نگاه خيره بود اش گوشي ي صفحه عكس كه سورن اي نقره سمند

 خودش از ميخواست.بود گرفته سورن اتومبيل از تار عكس يك لرزاني دست چه با و.... بود كرده پنهان لباسش در را ان
 .بود نيافته را يكي اين جرات هنوز... بگيرد عكس

 .گرفت تماس دلي دو و استيصال كلي از بعد پريناز

 بله؟-

 ...سزاوار اقاي سالم: پريناز

 ...سالم: سورن

 هستين؟ خوب: پريناز

 ...ردمنياو جا به... ببخشيد: سورن

 ....سرويس هاي بچه از... پارسا... پرينازم من... من: پريناز

 ...شما خوبين.. سالم... بله.... اُه: گفت متعجب سورن
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 ...ممنونم... مرسي: پريناز

 ...شدم مزاحمتون ببخشيد: گفت سكوت كمي از پس و

 ...بفرماييد... ميكنم خواهش: گفت و نشست نيمكتي روي سورن

 بگيرم؟ وقتتونو لحظه چند ميتونم من: گفت و كرد اي سرفه تك پريناز

 ...خدمتم در من.... بله: گفت ميشد افزوده تعجبش بر لحظه هر كه سورن

 .كرد سكوت و...  من.... من....  راستش: گفت من من با پريناز

 اومده؟ پيش مشكلي: سورن

 ...نميدونم يعني... تقريبا: گفت اهسته پريناز

 ...بفرماييد... شمام برادر مثل من: گفت ارامش با سورن

 پريناز حال هر به... بود زده زنگ او به پريناز اينكه از... نداشت خوشايندي حس...كرد ادا محكم و غليظ تعمدا را برادر
 مسلما پريناز... ميداد پاسخ نبايد اصال شايد... ارش هاي رفيق ترين صميمي از يكي هم خودش و بود ارش دوست

... داشت بدي حس... تلفني تماس اين و... بزند حرف او با كند غيبت فردا شايد اينكه و سرويس ي درباره نميخواست
 صحبت او با ميخواست موضوعي چه ي باره در پريناز.... كند قطع نميتوانست هم طرفي از... نگراني با توام ي دلشوره

 ....كند

 .شد ساكت باز و نكرد پيدا ديگري ي واژه... خواستم...خواستم حساب همين روي... منم... بله: گفت پريناز

 روي را خودش...بود شده خشك چوب مثل دهانش كه بود شده هول انقدر....ميگشت نظرش مورد ي كلمه دنبال به
 .كشيد عميق نفس چند و كرد پرت خوابش تخت

 ...ميشه مربوط من به: گفت كوتاهي مكث از پس... كه شده طوري: پرسيد سورن

 ....حدودي تا: گفت اهسته ينازپر

 .بگويد او به ميخواست چه دختر اين... شد كشيده هم در اخمهايش سورن
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 ساكت و... من... نيست واجب خيلي كارتون اگه... ندارم فرصت خيلي من...  ببخشيد: گفت و كشيد عميقي نفس سورن
 .شد

 ...ميشم مزاحمتون دابع... نداريد وقت اگه اما... هست كه واجب: گفت اهسته پريناز

 انداخت مي ديگرش پاي روي را پايش كه حالي در و سپرد ديگرش دست به دست اين از را اش گوشي كالفه سورن
 نيام صبح بياين؟ نميخواين فردا...نكنه... نكنه كنيد؟ صحبت موضوعي چه به راجع ميخواين نميدونم هنوز من ولي: گفت

 دنبالتون؟

 .نيست اون قضيه اصال... رداف ميام... نه نه: پريناز

 نگاه دوستانش و سمانه به كه حالي در و كشيد عميقي نفس... بود خورده سنگ به تيرش.. بود درست سورن حدس
 چيه؟ مشكلتون پس: گفت ميكرد

 .شنيد را ان سورن كه كشيد عميقي نفس پريناز

 ...بكشد او زبان زير از حرف خودش بايد انگار

 ...كرد عبور مقابلش از سورن به نگاهي نيم بدون انداخت مي اش شانه روي را كيفش بند كه اليح در و شد بلند سمانه

 ؟...خوب: پرسيد سورن

 ...ميزدم زنگ بهتون نبايد كنم فكر: پريناز

 امري پس... باشه: گفت بود گرفته را سمانه عمل از عصبانيت رنگ كه صدايش در تغير كمي با...شد بلند جا از سورن
 ...دنداري

 ...شدم مزاحمتون ببخشيد: گفت داري خش صداي با پريناز

 بود؟ چي موضوع بدونم حداقل: گفت تري ماليم لحن با... شد اش گرفته صداي متوجه سورن

 ....ارش: گفت اهسته سكوت كمي از پس پريناز

 ارش؟؟؟: گفت اهسته و نشست جايش سر... باشند ريخته رويش داغ اب پارچ يك انگار سورن
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 شده؟ چي پريناز: گفت و كشيد عميقي نفس.... بود اورده هجوم سرش به يكباره بود وحشتناك فكر چه ره

 شده؟ چي چي: گفت سورن نگران لحن از زده بهت پريناز

 افتاده؟ اتفاقي: پرسيد مضطرب سورن

 اتفاقي؟ چه: پريناز

 .خورد را حرفش باقي و... كه اينه منظورم يعني... كاري ارش... ارش: گفت اهسته سورن

 شده؟ چي نميگي: پرسيد سورن سكوت كمي از پس

 او تشويش به تا بود تر واجب خودش كار... نداد اهميتي... سورن ي اشفته و نگران صداي از... بود شده گيج پريناز
 ....بيانديشد

: گفت بود گرفته تازه انج كه صدايي با و... مشورت... شما با... خواستم من.... من...  من: گفت دخترانه شرمي با
 ....كنم مشورت باهاتون ميخواستم

 ....بود يافته باالخره نظرش مورد ي كلمه... كشيد عميقي نفس و

 منو كه تو دختر: گفت لب زير اهسته ميكشيد راحتي نفس كه حالي در و كرد منتقل دستش به را سرش سنگيني سورن
 ...كشتي

 نه؟... ديگه ميخواي مشورت چي به راجع بدونم بايد.... خوب: پرسيد و

 ...ارش به راجع: پريناز

 بهش؟ راجع بگم چي خوب: پرسيد حال اين با... بود گرفته اش خنده سورن

 كنيد؟ كمكم ممكنه حاال... بدونم بيشتر بهش راجع بايد من: گفت وار زمزمه پريناز

 بگم؟ زهاييچي چه بايد نميدونم من... بپرس... خوب: گفت و كشيد عميقي نفس سورن

 داشته؟ دختر دوست: گفت كوتاهي ازمكث پس پريناز

 نبوده؟ كسي با تو از قبل ميكني فكر: گفت ميكرد نگاه هايش كتاني به و بود شده خم كه حالي در سورن
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 بوده؟ يعني: پريناز

 ميكني؟ فكر چي تو: سورن

 داره؟ دوست و رنگي چه ميدونيد: گفت و كشيد اهي پريناز

 ...نه: سورن

 برادرن؟ خواهر تا چند اهان.... خوب: گفت اهسته رينازپ

 ....بپرسي ميتوني خودشم از رو اينا: سورن

 ....رفته يادم من... گفته بهم بار يه خودش: پريناز

 ....كند مهار را اش خنده نتوانست سورن

 خودشه؟ براي مغازه اون: گفت و كشيد اهي پريناز

 ...ميكنيم كار اونجا ارش و من... پدرشه براي: سورن

 ان؟ هستن؟مذهبي ادمايي جور چه اش خانواده: پرسيد بعد كمي و كرد تاييد را سورن حرف... اهان گفتن با پريناز

 ميخواي؟ چي ي واسه و اطالعات اين: پرسيد مشكوكانه سورن

 دهانش اب.... ببيند فرنگي گوجه ي چهره اين با را او تا نيست كسي ميكرد شكر را خدا و بود شده سرخ صورتش پريناز
 ازم ارش: گفت ارامي و زير صداي با طوالني نسبتا مكث از پس... راستش... من... خوب...خوب: گفت و داد فرو را

 .كشيد عميقي نفس و.... كرد خواستگاري

 ي هدربار خودش زبان زير از حرفهايي بسته سر قبال ارش... داشت را انتظارش... مباركه: گفت و زد لبخندي سورن
 ....بود كشيده بيرون پريناز

 ...كنم تحقيق موردش در خواستم... خواستم من: گفت بود شده تر ارام كه پريناز

 .كرد سكوت و... اما...شدم متوجه: گفت سورن

 چي؟...اما: پريناز
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 ...بيشتره تو از اشون تجربه مسلما بذاري؟ خانوادت ي عهده به و كار اين باشه بهتر نميكني فكر: سورن

 نميگيد؟ بهم چيزي شما يعني: گفت بود برچيده لب كه پريناز

 ....ميپرسي تو كه مسائلي اين... بگم چطور... اخه... ولي... نيست بدي پسر ارش.... ميگم... چرا خوب: گفت كالفه سورن

 ...خانوادت ي عهده به بذاريش ميكنم پيشنهاد من

 از سريع...كند صحبت او با تا بود مناسبي موقعيت... بود تنها.... شدمي خارج دانشگاه ي محوطه از كه ديد را سمانه و
... سركالس برم بايد... دانشگاهم االن من: گفت پريناز به افزود مي هايش قدم سرعت به كه حالي در و شد بلند جايش
 ؟...هست مرخصي ي اجازه

 ...شدم مزاحمتون ببخشيد.... ميكنم خواهش:پريناز

 باشه؟... بزرگترها ي عهده به بذار هم رو قضيه اون: گفت انمهرب و ماليم سورن

 ...باشه: گفت ارام ميلش برخالف.... بود نشده متقاعد كه پريناز

 نيست؟ امري ديگه... خوب دختر افرين:  سورن

 ...مرسي... نه: گفت ناراحتي لحن با پريناز

 ارتباط و كرد خداحافظي... يابيد نمي گفتن براي هم حرفي يعني... نگفت چيزي اما... شد دلخورش لحن متوجه سورن
 .شد قطع

************** 

************** 

 .شد رفتنش از مانع و ايستاد رويش روبه و رسيد او به باالخره ميري؟ تند اينقدر چرا سمانه؟؟؟-

 داشتيد؟؟؟ امري: گفت تلخي لحن با سمانه

 ...ميدوم دنبالت دارم تساع يه كه دارم امري يه البد: گفت شيطنت با سورن

 .گذشت خيابان از تندي به و زد دور را سورن سمانه
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 .شد رفتنش از مانع و ايستاد رويش روبه و رسيد او به باالخره ميري؟ تند اينقدر چرا سمانه؟؟؟-

 داشتيد؟؟؟ امري: گفت تلخي لحن با سمانه

 ...ميدوم دنبالت دارم ساعت يه كه دارم امري يه البد: گفت شيطنت با سورن

 .گذشت خيابان از تندي به و زد دور را سورن سمانه

 ...دويد اش پي در هم سورن

 ...لحظه يه... سمانه: گفت ميدويد كه حال همان در

 .بايستد سمانه تا... شد موجب و گرفت را كيفش بند.... رسيد او به باز و

 ....هديگ وايستا دقه يه... بابا: گفت ميزد نفس نفس كه حالي در سورن

 ....كرد ازاد سورن دست از را كيفش بند اخم با سمانه

 ...يا باشم دلخور بايد من شده؟؟؟ چي بگي ميشه: گفت سورن

 ...سورن كه واقعا... باشي دلخور تو... تو: گفت عصبانيت با و پريد كالمش ميان سمانه

 .امد مي او پاي پابه هم سورن...برد باال را هايش قدم سرعت باز و

 اش همراهي سكوت در و بود كرده مساوي او با را هايش گام هم سورن... بود خيره پايش زير زمين به سكوت در هسمان
 .ميكرد

 جواب اشو دونه يك... زدم زنگ.... دادم اس ام اس بهت... تحويل سال...  عيد تو همه اون: گفت كوتاهي مكث از پس
 دادي؟هان؟ جواب كدومشو گوب خودت اما... نزنم زنگ بهت كه نبود روزي دادي؟

 ....تو به كه واقعا... اينطوري كه هم حاال

 ....بريد ميتونيد هم حاال... خوب خيلي... ميگي راست كه تو: گفت و زد پوزخندي سمانه

 چيه؟ مشكل بگي ميشه.... سمانه: گفت و كشيد عميقي نفس سورن

 ...نداريم مشكلي ما: گفت هاهست بود چرخانده خيابان سمت به را سرش كه حالي در سمانه
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 ...چرا پس: سورن

 .خدانگهدارتون.... بدم توضيح براتون نيستم مجبور من سزاوار اقاي ببينيد: گفت و پريد كالمش ميان از سمانه

 !سزاوار؟ اقاي شدم حاال: گفت امد مي دنبالش او پاي پابه كه حالي در سورن

 .نگفت چيزي سمانه

 بدقولي؟؟؟ بار يه خاطر به فقط: گفت بعد كمي.ميكرد نگاه خيره رو به رو به سورن

 را حرفش ي ادامه و... ِ ادم خيلي... من خداي... سورن بار يه... بار؟ يه: گفت و چرخيد سمتش به عصبانيت با سمانه
 .خورد

 ...بگو...  چي؟؟؟: سورن

 نتونستم اومد پيش مشكلي يه وزر اون... كردم عذرخواهي ازت بار هزار من: گفت سورن و كشيد عميقي نفس سمانه
 ...بيام

 ...نيست روز اون سر فقط من بحث: سمانه

 چي؟ پس: گفت مستاصل سورن

.... زدي زنگ خودت نه چرا قبلش هوووم؟ سورن؟؟؟ چي قبلش: گفت و انداخت اش استخواني رخ نيم به نگاهي سمانه
... نيست... ميداد باال سر جواب فرزين... نميومدي هدانشگا... بود خاموش گوشيت... دادي منو هاي تماس جواب حتي نه

 ....نيومده.... رفته... كاره سر...... حمومه.... خوابه

 ...داد تكان تاسف روي از سري و انداخت سورن ي چهره به نگاهي

 ...بودم بيمارستان:گفت ميكرد فرو جيبش در را دستشهايش كه حالي در سورن

 ...شد خيره او به هسفي اندر عاقل نگاهي با سمانه

 نميكني؟ باور چيه؟: گفت و كرد نگاهش سورن

 ...است بهانه يه اينم... كنم باورش بخوام ندارم دليلي: گفت و زد پوزخندي سمانه
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 ...بپرسي هم فرزين از ميتوني: گفت دلخوري لحن با اهسته سورن

 ...مياورد بهانه برام كه بود فرزين خود: پرسيد غيظ با سمانه

 ...نميگزه ككتم و نيست مهم چيزها اين تو براي نميدونست... نشي نگران تو ميخواست خيالش به :سورن

 خوب؟:گفت و كرد نگاهش ترديد با سمانه

 چي؟ كه خوب:گفت و انداخت باال القيدي با را هايش شانه سورن

 بودي؟ بيمارستان چرا: گفت و برد ديگر ي شانه به شانه اين از را كيفش سمانه

 ...مهمه مگه: گفت و كشيد اهي سورن

 ...نه: گفت و شد خيره رو به رو به سمانه

 ...نگفت چيزي سورن

 نيومدي؟ چرا روز اون: گفت سكوت دقيقه چند از پس... ميكرد نگاهش چشمي زير سمانه

 .داد بيرون فوت مثل را نفسش فقط.... نزد حرفي سورن

 ...نيومدي... نياي نميشد باورم... بودم منتظرت برف تو ساعت دو نزديك: گفت حرص با سمانه

 ...بيام نتونستم... اومد پيش مشكلي يه: گفت اهسته سورن

 به كه مشكليه چه اين: گفت و كشيد عميقي نفس و...مشكل... مشكل: گفت تكرار ب و برگرداند از را رويش سمانه
 ...خاطرش

.... گرفت دندان به را لبش و...  رو تو بشم مجبور كه بود مهم برام اونقدر البد: گفت و امد كالمش ميان حرص با سورن
 .بشود حرفش ي ادامه گفتن از مانع تا

 ...نميدونستم... جالبه... هست زندگيت تو منم از تر مهم پس... ا: پرسيد استفهامي لحن با سمانه

 .شد منصرف اما بدهد را جوابش خواست... كرد نگاهش غيظ با سورن

 .كشيد اه او از بلندتر هم سورن و كشيد اهي سمانه
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 و...ميرفتند راه هم كنار در ساكت و صامت در دو هر... بودند شده دانشگاه حوالي همان در پاركي وارد كه بود وقت خيلي
 ....ميكردند دعوت هايشان ريه به را بهاري هواي

 خبر؟ چه ديگه خوب: پرسيد و شد كار به دست خودش... سورن طوالني سكوت از متحير سمانه... بود خلوت پارك

 ... هيچي:  سورن

 ...امد نمي خوشش سكوت از... كرد نگاهش حرص با سمانه

 هوووم؟: گفت و شد خيره سمانه عصبي چشمان در... كرد حس را نگاهش سنگيني سورن

 ...ندارم رابطه اين ي ادامه به اصراري من: گفت هوا بي و شد خيره رو روبه به سمانه

 .ميگرفت فاصله او از ارام هايي گام با سمانه... بود برده ماتش.. .ايستاد سورن

 گفتي؟ چي تو: گفت و رساند سمانه به را خودش و كرد غلبه بود پيچيده اش شقيقه در كه دردي به زحمت به سورن

 ...شدم خسته وضعيت اين از: گفت و كشيد عميقي نفس سمانه

 ...قبليت ي جمله ...نه: گفت و كشيد اش پيشاني به دستي سورن

 ...شنيدي: گفت حوصله بي سمانه

 ...بشنوم دوباره ميخوام: گفت بلندي نسبتا صداي با سورن

 ميترسم؟ ازت ميكني فكر: گفت و شد خيره سورن تشويش پر و مغموم چشمان در و ايستاد سمانه

 .بود شده خيره او به اخم با... نزد حرفي سورن

 به را طوفاني درياي اين ديگر ميتواند ايا ميكرد فكر خود با و بود شده خيره وا دريايي چشمان در مستقيم سمانه
 !بسپارد؟ فراموشي

 .بود منتظر سورن

 .كرد حركت اهسته سمانه

 چته؟؟؟ معلومه هيچ تو: گفت سورن كوتاه مكثي از پس... دنبالش به هم سورن
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 ...شدي عوض: داد ادامه ترديد با.... كردي فرق كه تويي اين... نيست چيزيم من: سمانه

 باز و... ميخواي اينطور تو اگه: گفت دلي دو با حال اين با... بود مردد حرفش گفتن در... داد فرو را دهانش اب سورن
 .شد حاكم سكوت

 ميتوني... سورن شدم خسته من: گفت باريد مي ان از اشفتگي كه لحني با.بود شده عوض سورن واقعا.... شد باروش سمانه
 بفهمي؟ اينو

 ختم هميشگي و كوتاه سوال اين به سمانه هاي شكوه و صحبتها تمام ميدانست... بود حرفش ي ادامه منتظر سورن
 .نميشود

 ....سورن گذاشتن فشار تحت منو ام خانواده: گفت و كشيد اهي سمانه

 فشاري؟ چه: پرسيد سورن

 ...كنم ازدواج: سمانه

 .ميشد بيشتر لحظه هر سرش درد... ايستاد سورن

 و ناراحتي انتظار.نميداد بروز خاصي چيز اش رفته فرو درهم ي چهره در... شد خيره سورن به... ايستاد هم سمانه
 كار موضوع اين كردن حس.. بود شده عوض سورن..... بود بيخود انتظارش... اما... داشت را غيرت حتي شايد و دلخوري
 عاشق هم خودش حتي... نيست عاشقش ميدانست... نميخواست اورا رديگ سورن... كشيد عميقي نفس... نبود دشواري

 مسخره خيلي عشق واقعا بود اين اگر كه... بود خودشان بين ي رابطه همين شايد... چيست عشق نميدانست اصال... نبود
 دست نباشد راغب هم يكبار حتي سورن كه اينقدرسرد...نيست سرد اينقدر عاشقانه ي رابطه بود مطمئن... نه اما... بود

 خودش منش از تمجيد و تعريف به سورن ي عاشقانه حرفهاي تمام... بگويد برايش عاشقانه ي زمزمه و بگيرد را سمانه
 گاه گه كه هكالسي دو... كالسي هم... بودند دوست مثل... همين... شخصيتش فقط.... اش قيافه از نه حتي... ميگذشت

 هرچند... همين... رستوران يا سينما يك فوقش... هستند هم كنار در... ميروند راه پارك در شده گير همه عادت طبق
 به منحصر ي چهره براي دخترها كه دانشكده خجالتي نسبتا و ارام هميشه سورن اما... باشد نميتوانست همه ازاين بيشتر
 بي نهايت با... ميداد اسخپ تكشان تك هاي سوال به بودن عادي نهايت با او و ميشكستند دست و سر انطور فردش
 سورن اين... بود انها معتمد... ميزد موج رفتارش در كه صادقي و سادگي نهايت با و بود حرفهايشان شنواي بودن احساس
 او اينكه به علم با هم سمانه و... خواست شماره كه بود همان... داد را دوستانه نهار يك پيشنهاد سمانه به كه بود همان
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 مايل سمانه كه هم راهي ان اما... نرفت بيراهه سورن... سپرد دستش به را رابطه افسار.. همه نظر طبق تاس خوبي پسر
 حساب به را ان همه... بود ساكت هميشه... ميزد حرف جدي روابط در اديبانه فوق كمي كه ميدانست سمانه... هم بود

.... داشت باري شيطنت لحن گاهي... بود خاص سورن. .. سورن و... بود مغرور هم كمي هم شايد... ميگزاشتند غرورش
 را يكي اين نه.... شاد... گاهي... سرد گاهي... كند رفتار خودش مثل او با ميشد مجبور سمانه كه ميشد جدي انقدر گاهي
 با يا دقيقه چند ي مكلمه تفريحش زنگ... درس در... كار در... بود غرق هميشه سورن... بود نديده او از وقت هيچ

 هم اخرين اينكه توقع... بود اولين برايش سورن... همين... ميگزراند بيرون او با را ساعتي يك جمعه روزهاي... بود سمانه
 .ميكرد تقبل سورن بايد را اين... باشد

 .برداشت شان رابطه مدت طول كنكاش از دست و گرفت جان چشمش پيش سورن ي چهره دوباره

 .ميرفت فرو هم در بيشتر و بيشتر هرلحظه نگارا و...بود هم در....سورن

 خوبه؟ حالت: پرسيد باالخره سمانه

 ...ميره گيج سرم: گفت اهسته.... بود شده تار ديدش... كشيد عميقي نفس سورن

 را دستش خواست.داشت قرار شان قدمي چند در كه بود خالي نيمكت منظورش... بشين اينجا بيا: گفت نگراني با سمانه
 ...اما.. .بگيرد

 رها ان روي را خودش.... داشت فاصله زده زنگ نيمكت ان با كيلومتر صدها انگار... ميكشيد زمين روي را خودش سورن
 ...كرد

 خوبي؟: پرسيد اهسته سمانه

 .داد تكان تاييد عالمت به سري ميگشت ميگرنش قرص دنبال شرتش سويي جيب در كه درحالي سورن

 .كشيد بيرون مخصوصش قوطي از كوچك قرص سه و رسيد هدفش به باالخره

 .ميكرد استفاده ان از بود عمر يك مادرش... ميشناخت قرص داري؟اين ميگرن تو: گفت متعجب سمانه

 ...اره: گفت بود اشاميدني اب دنبال و ميچرخاند اطراف به را نگاهش كه حالي در سورن

... هست يكي طرف اون: گفت و گذاشت سورن كنار را كيفش ...شد متوجه را سورن پي در پي هاي نگاه منظور هم سمانه
 .كشيد بيرون كيفش جيب از را كوچكي فلزي ليوان و
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 .ميفشرد دستهايش كف ميان را سرش و بود داده تكيه زانو به قائم را دستهايش سورن... بازگشت كوتاهي مدت از پس

 ...داري ميگرن نميدونستم:گفت اهسته سمانه

 ...ميدوني من به راجع چي تو: گفت و زد خندي تلخ سورن

 بدونم؟ كه خواستي تو: گفت ميكرد پنهان را كالمش ميان حرص كه حالي در و كشيد پوفي سمانه

 .بودند رفته فرو خود در هردو... نزد حرفي سورن

 بهتري؟: گفت و انداخت ساعتش به نگاهي سمانه

 .كرد اكتفا مثبت عالمت به سر تكان به فقط سورن

 !سمانه؟: پرسيد اهسته... بود پراكنده سرش در كه فكرهايي نظم از پس و دوخت سمانه متفكر نيمرخ به نگاهي سورن

 .دوخت او به را منتظرش نگاه سمانه

 بود؟ چي جوابت... بدم ازدواج خواست در بهت من اگه: گفت و كشيد عميقي نفس سورن

 كه كسي با... داشت ارزويي ديگري دختر هر مثل هم او... نبود شايد و اما و اگر توقعش... نه... كرد نگاهش بهت با سمانه
 اما... و... بگذرد خوشختي مرز از و... كند ازدواج دارد دوستش كه كسي با... عشق مطلق حس نه حاال... دارد دوستش
 چيه؟ منظورت: گفت ارامي به سمانه... ترديد يك... بود اورده ميان در را شك يك سورن

 ميدي؟ بهم جوابي چه...بدم ازدواج پيشنهاد بهت كن فكر: گفت بود برده نگاهش بين ذره زير را او كه اليح در سورن

 ولي... كند سكوت دخترانه شرمي با او... بدهد را پيشنهاد اين قاطع سور ميخواست دلش... كند فكر نميخواست اما سمانه
 .بزند دامن سورن ترديدهاي به ستنميخوا دلش اصال... نه... ميكرد امتحانش سورن شايد...

 .نگفت چيزي و انداخت پايين را سرش سمانه

 .ميكرد حس برخود را او نگاه سمانه... بود منتظر سورن

 .نگفت را حرفش باقي شرم از و... هم خوانوادت با بايد من... خوب: گفت بود زير به سرش كه حالي در ارامي به

 ...تهس مشكلي يه:... پرسيد تر ارام سورن
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 كه مزاحمي موي تار چند سمانه كوتاهي مدت از پس.... نزدي حرف مشكل اين از وقت هيچ تو و: گفت زير سربه سمانه
 مشكلي؟ چه: گفت و زد كنار را بود امده فرود اش پيشاني روي

 ....خواستگاري بياد برام كه ندارم و كسي من:گفت و كشيد عميقي نفس سورن

 .كرد نگاهش مبهوت سمانه

 حاضري؟ حاال: گفت مكثي از پس ورنس

 .نگفت چيزي سمانه

... دارم كوچيك انداز پس يه... دارم سرمايه... دارم كار... دارم ماشين... دارم خونه: گفت مقتدري و محكم لحن با سورن
 اخالقمم... هميش تموم درسم ديگه وقت چند... ام دانشجو... هستم خودم اندازه به...  مذهبم و دين و روزه و نماز اهل

 كني؟ ازدواج من با حاضري اما... چي بماند.... ديگه چيز يه و... ندارم خانواده فقط... ميدوني

 نداري؟ خانواده چي يعني...يعني... اخه... اخه: گفت پته تته با سمانه

 من... شدن فوت تصادف يه تو همشون كن فكر... ام پرورشگاهي كن فكر: گفت تندي كمي با... اشفت بر سورن
 ...ندارم و هيچكس

 .نزد حرفي سمانه

 نه؟ مگه... نيست قلبي رضايت احتماال سكوت اين معني: گفت سورن

 ...كنم فكر بايد من: گفت و كشيد عميقي نفس سمانه

 ...داد تكان سري سورن

 ....يابيدند نمي گفتن براي حرفي

 ...داد تكان تاسف روي از سري... كرد عبور مقابلشان از مردي

 .شد پشيمان اما... راستي: گفت بعد كمي.... بود شده خسته سكوت از مانهس

 ...كرد نگاهش منتظر سورن
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 .نداشت گفتن براي حرفي چون... بود اي جمله كردن جور حال در سمانه

 .شد بلند سورن گوشي كوتاه پيام صداي

 ؟چي: گفت و دوخت سمانه به را نگاهش باز اما... انداخت ان به نگاهي سورن

 اين ي رابطه در بحث ي حوصله ديگر... داد تكان را سرش...  كرد ب قال هم در را دستهايش و كشيد عميقي نفس سمانه
 ...كنم كامل امو جزوه نتونستم من كردي؟ ضبط و اقبالي صداي امروز: گفت ارامي به.... نداشت موضوع

 .گذاشت سمانه مقابل را اش گوشي سورن

 .ميكرد مرتب را لباسش و... بود ايستاده كه داختان سورن به نگاهي سمانه

 كجا؟:سمانه

 بود؟ كجا خوري اب: سورن

 .كرد اشاره ميگفت كه جايي به هم دست با و....  طرف اون... درختها پشت: گفت چشم ي اشاره با سمانه

 ...رفت سمت همان به سورن

 .برداشت را سورن گوشي سمانه

 ضبط ي پوشه وارد... نداد اهميتي سمانه... بود نكرده باز هم را قبلي پيغام ان هنوز... شد بلند كوتاهش پيام زنگ صداي
 .شد ها شده

 به تا ميكرد گوش را مورد چهار هر بايد... نبود اي چاره.بود شده بندي ترتيب شماره اساس بر كه نبود بيشتر فايل چهار
 .كند پيدا دسترسي نظرش مورد فايل

 ...سورن و خودش ي خنده صداي بعد و... بود چرخ چرخ صداي... دكر گوش را اول فايل سمانه

 .داشت را گذشته سال تابستان به مربوط شده ضبط صداي اين هنوز سورن.... زد لبخندي سمانه

 ...بود هرمز استاد صداي كرد باز را بعدي فايل

 ....بود عالي فكرت....ترانه مرسي... واي: سورن صداي سپس و... بود دختري صداي... كرد باز را بعدي فايل
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 .بود خواندن مشغول متني روي انگاراز كه امد مي دختر صداي باز و

 ...نبود اشنا نا برايش خيلي متن

 .بود كرده سد را گلويش راه تلخي بغض... كرد قطع را ا صد... داد فرو را دهانش اب

 ...شد باز جديد پيام... خورد دستش هوا بي

 .شود عوض داشت حق سورن پس... بود ترانه... كرد نگاه فرستنده نام به

 .گرفت پيش در را خروجي راه ارامي به... گذاشت همانجا را سورن گوشي... شد بلند جايش از حرف بي

 .بود خوانده را ترانه پيام... برداشت را اش گوشي... نبود سمانه... بازگشت جايش سر به سورن

 .ميشد كوچكتر چشمش پيش لحظه هر كه ديد را او.... كشيد اهي

 ....رفت دنبالش به

 ....من صبر سمانه-

 .ميچكيد اش مقنعه روي به چانه از ميخورد سر اش گونه روي اشكهايش ارام... نايستاد سمانه

 ...سرويسه هاي بچه از... ميكني اشتباه: سورن

 ...ميكني ضبط و سرويس هاي بچه ي همه صداي: گفت و زد پوزخندي سمانه

 ...دوخت او به را اهشنگ سورن

 ...ترانه پيش بمون: گفت و كشيد عميقي نفس سمانه

 .نيست حرفي: كرد كامل را اش جمله و... ميخواي اينطور تو اگه باشه: گفت و كرد تر زبان با را لبهايش سورن

 پايين را سرش سورن... كردي فرق اينقدر چرا ميفهمم حاال نه؟ بودي بهانه منتظر فقط: گفت و زد خندي زهر سمانه
 ...رفت و.... خداحافظ:شنيد را سمانه صداي... انداخت

 .نداشت فرقي برايش واقعا ديگر انگار... بود ايستاده سورن
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 كشيده را كردنش باز زحمت سمانه كه را دومي... ترانه طرف از اما... بود خالي پيغام اولين... كرد باز را ترانه پيغام سورن
 ...بود

 .لبخند ارم...فرستادم خالي خورد دستم بازم... شد پاك متنم خورد دستم خوبين؟ببخشيد... باييبا سالم: ترانه

 ...ساكن الكتريسيته بپرسم؟ ازتون فيزيك سوال يه ميتونم

 .گرفت را ترانه ي شماره و...زد لبخندي سورن

 ....كردي غلط تو: گفت اخم با فرزين

 ...برادرشه.... چه من به: شهاب

 ...بودي شاهد دفعه اون خوبه... تشنن هم خون به تا دو اون: گفت رصح با فرزين

 ....خودشونه بين... گيه خانواد دعواي يه: گفت ارامش با امين

 بكشن؟؟؟ چاقو هم روي حد؟؟؟ اين تا: گفت و برد باال را ابروهايش فرزين

 اخالقشو خوبه..... مربوط چه تو و من هب.... البد دارن خانوادگي مشكل يه: گفت ميپوشيد را كتش كه حالي در امين
 ....ميدوني

 ....خداحافظ... رفتم من: گفت امين و داد تكان سري فرزين

 ؟....دادي داريوش به چرا و ارش ي مغازه ادرس: گفت باز شماتت پر نگاهي با فرزين

 برادرشو ادرس ازم:گفت اميزي متحك لحن با... كردي ديوونم... فرزين... واااي: گفت تكراري سوال اين از كالفه شهاب
 ...دادم منم.... خواست

... ببيند نزار و درمانده را سورن باز نداشت حوصله... نداشت را ديگر جنجال يك ي حوصله... كشيد عميقي نفس فرزين
 ....ببيند پريده رنگ و سكوت و تشويش از پر حال ان در را او... نميخواست باز نه

 .گرفت دستهايش ميان را سرش و كشيد اهي

 .شد وارد سورن... كرد بلند را سرش كليد چرخش صداي با
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 ...سالم: سورن

 .دادند را پاسخش فرزين و شهاب

 ....خوبي بوي چه: گفت و كشيد عميقي نفس سورن

 .كند اماده را شام بساط تا رفت كمكش به هم شهاب.رفت اشپزخانه به يكراست و نزد حرفي فرزي

 كه بود اي هفته چند تقريبا... انداخت فرزين درهم ي چهره به نگاهي... گذاشت اشپزخانه ميز روي را خريدهايش سورن
 دست به براي سورن... بود نرفته بوشهر و بود مانده سورن نزد را عيد تمام... ميكرد سر ناراحت و دلخور اينطور فرزين
 به رو ي مغازه از كه شلواري و پيراهن بود اميدوار... كرد نگاه فرزين به.... بود خريده كوچك ي هديه چند دلش اوردن
 كتان شلوار و رنگ كرم پيراهن ان در حتما... نبود هيكلي كم... باشد فرزين ي اندازه است خريده ارش بوتيك روي
 پيرپسر يك با و است داده دست از را شخصي چنين ميفرستاد لعنت خودش به هم حنانه... ميشد عالي سوخته اي قهوه
 شاسي ماشين از ديد را حنانه كه امروز.... باشد فرزين از بيشتر ارزشش پول شايد چند هر.... است كرده ازدواج دارپول

 مرد ان كه شد خبردار شصتش.... كرد خداحافظي صميمانه كوتاهي قد و گندمي و كچل مرد از و... شد پياده بلندش
 .بود مسخره.... پول به را عشق.... است تهفروخ چيز چه به چيزرا چه حنانه و... است حنانه شوهر

 چنگال با و بود كرده درست فرزين كه كتلتي اولين ياد... ميپچيد سرش در جوري بد كتلت عطر... كشيد عميقي نفس
 ...ميداد پالستيك ي مزه كتلت.... بود اورده در هم را تفلن تابه كف

 ...كشيد دست خاطرات كردن تداعي از... كرد صدايش فرزين

 .بود اماده چيز همه ميزاشپزخانه روي

 ...گذاشت دهانش را اول ي لقمه سورن

 نميكني؟ عوض لباسهاتو: فرزين

 ....گشنمه... كن ولش: پر دهان با سورن

 شستي؟ دستهاتو: فرزين

 .....ميشم مريض من.... بابا اي: گفت لجوجانه و كرد اخم سورن
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 ....ميكنه جمعت كي:  فرزين

 ...خودم گالب فرزين داش: گفت و زد چشمكي سورن

 ...برداشت مقابلش از را سورن بشقاب و.... ديگه ام گالبي كه: فرزين

 ...نخوردم هيچي صبح از من.... فرزين جون نكن اذيت: گفت و خنديد سورن

 ....نمردي تا بخور:  فرزين

 ...كه....كمه نمكش باز فرزين واي: گفت و زد لبخندي سورن

 اما... نزن حرفم... بخور جلوت گذاشتم چي هر... نگير ايرادم...كن اضافه خودت: گفت و گذاشت لشمقاب را نمك فرزين
 ....ميكرد تعريف هم ميگرفت ايراد هم پر دهان همان با سورن

 .باشد تفاوت بي چيز همه به بود اموخته رسما... نميداد اهميتي فرزين

 با ننشسته هنوز كه بشيند خواست.... ميكرد خشك شلوارش با را شدستهاي كه همانطور و... بيام منم كنيد صبر: شهاب
 .رفت ان سمت به و گفت اهي و داد تكان سري....شد مواجه فرزين و سورن خواهش پر هاي چهره و تلفن صداي

 ....گوشي... اومده... بله... بله: شهاب

 .گرفت شهاب دست از را گوشي سورن

 .رسيد گوشش به وصلي و قطع صداي

 .بود امجد ياقا

 .رفت اتاقش به خوشحالي با سورن

 ...امجد اقاي سالم: سورن

 خبرا؟ چه: گفت امجد اقاي احوالپرسي از بعد كمي.... شد گو پاسخ متقابل شوقي با هم امجد

 ...نيست خبري: سورن

 خبر؟ چه دانشگاه: امجد اقاي
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 ....ميگذره: گفت و زد لبخندي سورن

 ممتاز؟ هم باز كردي؟؟؟ يكارچ ترم اين.... خوب: امجد اقاي

 ....شما ي اجازه با: گفت اهسته سورن

 ...ميكنم افتخار بهت: گفت تر سرحال امجد اقاي

 ...شماست زحمات ي نتيجه: گفت بود كرده خوش جا لبش روي كه لبخندي با سورن

 كردين؟ من از يادي چطور: گفت سورن ، سكوت لختي از پس

 ...هستم يادت به هميشه: گفت امجد اقاي

 ...شده تنگ.... براتون دلم... همينطور منم: گفت از سورن

 .نزد حرفي امجد اقاي

 نمي باقي حرفي ديگر پس... بود گرفته تماس منظور اين به فقط امجد اقاي اگر... بود شده تمام هايشان پرسي احوال
 .ميكردند خداحافظي بايد... ماند

 ميكني؟ چه ديگه... خوب: گفت امجد اقاي

 ...دارد ساده احوالپرسي يك از فراتر حرفي امجد اقاي يافت ورنس

 ...شما سايه زير... هستم: سورن

 .كرد سكوت هم باز امجد اقاي

 ...افتاده اتفاقي: گفت و شتافت كمكش به باالخره سورن

 ...نه من براي: امجد اقاي

 ...خوبه حالش جون فرح گفتيد شما: گفت نگراني با سورن

 ...خوبه حالش... سورن.. اُه: گفت بود شده او نگران لحن متوجه كه امجد اقاي

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  333 

 افتاده؟ اتفاقي: پرسيد ترديد با و كشيد عميقي نفس سورن

 ...بگي نميخواي تو: گفت بازجويانه لحني با امجد اقاي

 چيو؟: گفت متعجب سورن

 ؟...سورن برگشته داريوش: امجد اقاي

 .شد ساكت سورن

 ...بشنوم خودت از داشتم ظارانت: داد ادامه امجد اقاي

 .نگفت چيزي هم باز سورن

 ...خوب: گفت و كشيد عميقي نفس امجد اقاي

 ...برگشته چرا بدونيد بهتر بايد شما: گفت و زد پوزخندي سورن

 ...كه ميدونم اينم و: امجد اقاي

 ...بده عذابم باز تا برگشته كه ميدونيد: گفت تمسخر با سورن

 ...تنيس اينطور: امجد اقاي

 !واقعا؟:  سورن

 ...بده بهش رو خونه: امجد اقاي

 چيكاركنم؟ چي؟؟؟: گفت عصبانيت نهايت با سورن

 ميخواي؟ بيفتي؟ در باهاش نميخواي كه تو: امجد اقاي

 ....ندارم ترسي من: سورن

 ...داريوشه االرث سهم... خونه اين... جان سورن: امجد اقاي

 نه؟ مگه... بدم قسطهاشو من تا كشيد طول سال چهار فقط: سورن
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 ي ادامه از مانع فرياد با سورن و... وليعصر ي نقطه بهترين تو خونه يه... كردم هم رو تو فكر: گفت ارامش با امجد اقاي
 ...بديد خونه بهم صدقه شما ي شائبه بي لطف از كه گدام من مگه: گفت و شد امجد اقاي حرف

 ...كن درك ميكنم خواهش سورن... داره احتياج خونه اين پول به داريوش: گفت ارامش با امجد اقاي

 نميكنه؟ درك منو كسي چرا بپرسم ميشه: گفت عصبانيت با سورن

 .نزد حرفي امجد

 با تازه... ميگيره دستشو اينها از بيشتر مسلما....بريزيد داريوش حساب به و وليعصر ي خونه فروش پول ميتونيد: سورن
 ....داره قيمت خونه اين و من صدتاي رنگش اي هسرم ماكسيماي: افزود تمسخر

... وگرنه...خاليه دستم منم.. اينجاست از كمتر وليعصر ي خونه قيمت.... ليزينگه ماشين اون: گفت متاسفي لحن با امجد
 و داريوش من از بهتر خودت سورن... ميكنه فروش خوب... بفروشي بساز و كلنگي ي خونه:... داد ادامه كشيد اهي
 ...نميكنه دريغ كاري هيچ از سرش به بزنه اگه سورن... نكن لجبازي باهاش... نميزنه حرفش زير... شناسيمي

 .....نميگذرم حقم از من: گفت و كشيد عميقي نفس سورن

 توه؟ حق داريوش بزرگ پدر ي خونه! ... حق؟: گفت و كشيد پوفي امجد

 و بود بانك گروي كه سندشو ازادي زحمت شما... شد من نام به خونه اين وقتي: گفت و كشيد عميقي نفس سورن
 شما دين زير از كامل منم.... ميشه تموم خونه قسطهاي ديگه وقت چند تا... نيستم شما دين زير من اما... قبول... كشيديد
 ....ميام بيرون

... نزدم دست ميكني اريزو پول بهش سرخود ماه هر تو كه حسابي به من ميدوني خودتم:گفت باري سرزنش لحن با امجد
 ...خودت تو... نيست كارا اين به نيازي گفتم بهت من... ميدم پسشون بهت

 ...ديگه كس هيچ نه....شما نه... باشم شما دين زير نخواستم اينكه براي:گفت و امد حرفش ميان سورن

 ازت من رو خونه اين اصال. ..بوده توجهي قابل مبلغ و... داده چك بهت ميگفت داريوش: گفت سرخوردگي با امجد
 ...ميخرم

 ...ندارم هم فروش قصد ضمن در... نيستم شما و اون پول محتاج من... بگيره پس چكشو بياد: وگفت زد پوزخندي سورن
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 ...رفته كي به تو يكدندگي: گفت اشفتگي با امجد

 ...نداشتم پدر به زياد احتمال به: گفت تلخي پوزخند با سورن

 ...بدهكاره... داره نياز پول به داريوش: گفت نارحتي با امجد

 .خنديد تر بلند و... رفته پدرش به جالب چه:گفت و خنديد سورن

 ...بيفته برات اتفاقي نميخوام... ميكنم خواهش ازت من.... سورن:  امجد

 .....مهمم براتون نكنيد وانمود: گفت تلخي با سورن

 .خورد را حرفش و...  ســـــورن ...مهمي مسلما: گفت زده حيرت لحني با امجد

 نيست؟ اينطور... زادتون خواهر از مهمتر نه اما... شايد... اره: سورن

 .كرد سكوت امجد

 اين كه باشي شده بزرگ اينقدر ميكردم فكر... مهمي برام تو: گفت و كشيد عميقي نفس امجد كوتاهي مكث از پس
 ....باشي فهميده و موضوع

 كه هست محكم اونقدر فاميلي روابط بفهمم كه شدم بزرگ اونقدر... شدم بزرگ خيلي... هبل: گفت تمسخر با سورن
 ....باشه داشته محكمي پاي جاي نميتونه وقت هيچ جمع اين ميون غريبه يه حضور

 ....مني پسر مثل تو... سورن: گفت دلخوري با امجد

 ... نيستم پسرتون من كه اينه اصلي موضوع اما:سورن

 ...باشم گذاشته كم برات كنمفكرن: امجد

 ...نكردم فكري چنين ابدا:سورن

 ...داره حق داريوش: امجد

 ....ندارم حق من فقط وسط اين... اره: سورن
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 ياد به و داريوش خونه اين... كن درك سورن... داره نياز پولش به و... داريوشه به متعلق خونه اين: گفت جديت با امجد
 ...ميندازه بچگيش خاطرات

 اين وپذيرش شنيدن براي نميكنيد فكر: گفت و كشيد عقب را انها كمي و برد موهايش الي به را را دستش ورنس
 رو خونه اين قراره داريوش كنم فكر: افزود اميزي تحقير لحن با باشه؟ گذشته من سال و سن از كمي مضحك توجيهات

 ...نميمونه باقي هم خاطراتي پس... بفروشه هاش بدهي بابت

 ...نگرانتم من... توام فكر به فقط من حاضر حال در.... سورن: گفت و كشيد اهي جدام

 ...خواهرتون هووي پسر تا هستيد زادتون خواهر بچگي خاطرات نگران بيشتر كه كنيد قبول: گفت و زد پوزخندي سورن

 ....سورن: امجد اقاي

 .خداحافظ... نديد دخالت خودتونو شما... وشهداري و من بين مشكل: گفت كوتاهي مكث از پس....نزد حرفي سورن

 .كرد قطع را تماس... باشد امجد اقاي حرف اخرين منتظر انكه وبدون

 ...گرفت دستهايش ميان را سرش.... گذاشت تخت روي را تلفن

 ...كرد حس اتاق در را كسي حضور

 .ميكرد نگاهش نگراني با فرزين... گرفت باال را سرش

 ...كرد يخ غذات: گفت ارامي به

 ...مرسي... شدم سير: گفت و پاشيد رويش به گزارانه سپاس لبخندي سورن

 ...نخوردي چيزي كه تو: گفت و داد تكيه ديوار به و كشيد اهي فرزين

 حال همان در.داد تكيه ديوار به را كمرش و نشست تخت عرض در كه جايي تا كشيد عقب را خودش و كشيد اهي سورن
 ...شد كور اشتهام: گفت

 بود؟ كي: پرسيد ترديد با فرزين

 ...هيچكس: گفت و دوخت نامعلومي ي نقطه به را نگاهش سورن
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 كرده كار چه شهاب ميگفت سورن به بايد... كرد مزه مزه را حرفش كمي... شد خيره پايش زير فرش به حرص با فرزين
 ...است

 ...شهاب: گفت و اورد باال را سرش باالخره

 شده؟ چي: يدپرس نگراني با سورن

 .نزد حرفي فرزين

 است؟ ستاره ي قضيه بازم: سورن

 ...رفته و گرفته... بوده ميليون پنج دردش فقط انگار... شده تموم ميگه كه اونو... نه: فرزين

 چي؟ پس: سورن

 ...داده داريوش به و ارش ي مغازه ادرس... شهاب: فرزين

 ...عمليال عكس هيچ بدون.... كرد نگاه فرزين به فقط سورن

 خوبي؟: فرزين

 ...نيست مهم: سورن

 هستيد؟ ناتني برادر...داريوش و تو: گفت من من با بعد كمي و... كشيد راحتي نفس فرزين

 .كرد نگاهش سورن

 نه؟ مگه... جدا مادر دو از انگار يعني: داد ادامه فرزين

 ....همين فقط... ايم غريبه تا دو داريوش و من: وگفت زد لبخندي سورن

 ...كردم تموم سمانه با: گفت كوتاهي سكوت از سپ

 ...دنبالش ميري ديگه روز دو... ديگه هميشه مثل: گفت و زد لبخندي... كرد نگاهش مبهوت فرزين

 ...جديه بار اين: گفت و خنديد سورن
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 ....ميبينيم: گفت شوخي لحن با فرزين

 .گذشت كنارش از لبخند با و... شام بريم اشوپ... شد ام گرسنه دوباره: گفت بعد كمي و.... ميبينيم: سورن

 .ميزد حرف همچنان پريناز... بود شده سركنده مرغ مثل ترانه

 ...چرنديات اين از... كنن تحقيق بزرگترها و ام خانواده بايد: گفت بهم... زدم زنگ بهش وقتي هيچي خالصه-

 ...گفته درست كه من نظر به: سحر

 پيدا كجا از و ارش بگي؟؟؟ چي بابات مامان به ميخواي حاال: گفت و گذاشت انها مقابل و كرد باز را پفكش ي بسته شميم
 كردي؟

 ارش... بخرم مانتو...  مغازشون رفتم من.. بگم اينا بابا به: گفت ارش... كرديم فكرشو: گفت و كشيد عميقي نفس پريناز
 ....كرد دنبالم خونه تا ديد منو

 ميفته؟ راه مشتريش هر دنبال كه پسريه چطور اين نميگه بابات وقت اون: گفت و زد پوزخندي ترانه

 داري؟؟؟ سراغ بهتري راه: گفت و كشيد اهي پريناز

 ...بود اخر زنگ كه شكر را خدا... شدند بلند جايشان از زنگ صداي با كه بودند رفته فكر در ترانه و شميم و سحر

 ...ميشه شروع ترم نيم امتحاناي ارديبهشت از... ها بچه واي: گفت كالسشان سر به رفتن حين در سحر

 ...ارديبهشت دوم ي نيمه خبر؟؟؟ چه: گفت حرص با ترانه

 ...ميشه شروع ترم نيم ارديبهشت اول ي نيمه همون... شده عوض برنامه....  نه: شميم

 ...بزنن گندشون اي: پريناز

 .ميزد غر هم ترانه

 دفتر بره بكنه ميتونه غلطي هر كي هر معلم روز ي واسه ها بچه: گفت كالس عجم به رو هانيه.شدند كالس وارد باالخره
 ...ثابتين پاي كه هم تا دو شما: گفت سحر و ترانه به رو و... پرورشي

 ...كنم اجرا برنامه امسال عمرا من... چندش زنيكه گمشو بره: ترانه
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 ام؟؟؟ قاري من مگه: سحر

 ...هستي گاري تو عزيزم نه: ترانه

 ....خنده زير زد پقي و.... هستن گاري ايشون... ميكنم معرفي دوستان: گفت باز ترانه و خنديدند رهادخت

 ....بگيري كوفت: گفت و گرفت بازويش از محكمي بشكون سحر

 ...نداره بيشتر زن ويولن دونه يه مدرسه اين.... حال هر به: گفت شد تمام كه اش خنده هانيه

 :خواند...ميگرفت ضرب ميز روي كه حالي در و زد چشمكي و داد االب را ابرويش تاي يك ترانه

 باش رو دنبكي تتق تق تق ترق

 باش رو عينكي ي زنه ويولون

 لوتي تارزن اين كار تو برو

 !باش رو اونيكي پيشكشتون اينم

 ناش ناناش ناش ناش نيناش

 باش رو مخملي كاله

 !چشماش تو پاش شصت

 ...دلفين.. ساكت: زد داد طناز

 ميدي؟ توضيح برام و سوال اين سحر: گفت ميكرد باز را كتابش كه حالي در ترانه و

 .بود دوخته چشم ترانه به خونخواري نگاه با و بود ايستاده در جلوي دلفان

 ...ببينم اينجا بيا يوسفي: دلفان

 خانم؟ بله: گفت شود جا به جا ميليمتري انكه بي جا همان از ترانه

 رقصه؟ كالس يا درسه كالس اينجا: دلفان
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 ...رقصهِ  درسِ  كالس: گفت سحر گوش زير اهسته ترانه

 ...خندد تا گرفت دندان به را لبش سحر

 كردي؟ شروع تو باز: دلفان

 ...ميكرديم حل فيزيك تمرين داشتيم ما خدا به... خانم:ترانه

 ...وتهه سر كتابت: گفت و داد باال را ابرويش تاي يك دلفان

 ي دفترچه در... بينهايتم بار براي را يوسفي ترانه نام كه حالي در و داد تكان سري دلفان و داد فرو را نشدها اب ترانه
 .نوشت... ميكرد سياهش ليست وارد مشكي

 پارتي سر حتما حالئل زهر مثل بايد هم او... ميرسيد گوش به ديگري كالس از برقص و بزن اواي... شد خارج كالس از و
 برقرار مدرسه نظم... باشد حالل بايد حقوق... كرد ميشه چه... ديگر است الهي مسئوليت... شود خراب هاان اموزي دانش
 !!! باشد حالل مصب بد حقوق اين تا داد جز را اموزان دانش ميشود كه انجا تا و... باشد

 .شدند شميم و پريناز منتظر ترانه همراه به و... انداخت كيفش داخل را اينه سحر

 .كنند صبر كه كرد اي اشاره افتاد انها به چشمش تا باقري اقاي... شدند حياط وارد

 شده؟ چي باز: گفت دلهره با ترانه

 ...نمياد ديگه سورن نكنه: گفت و كوبيد زمين به را پايش شميم

 ...كردي خودت خرج همه اين ميشه حيف خيلي تو واسه: گفت پوزخند با ترانه

 .دوخت چشم بود شده خيره باقري اقاي به حرص با كه ترانه به مبهوت باز دهان با شميم

 . كرد منصرف جواب از را او باقري اقاي ي مردانه صداي كه بزند حرفي خواست

 بفرستمتون؟ يا ميكنيد صبر...ميرسه دير: گفت... زد زنگ سزاوار... پسره اين: باقري اقاي

 ....ميكنيم صبر: گفت پريناز و كشيدند اسودگي سر از نفسي نفر چهار هر

 ...رانندگان جمع سمت به رفت و... ميبندن و حياط در ديگه دقيقه پنج... مدرسه جلوي برين پس: باقري اقاي
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 .ميكردند نگاه خيابان سوي دو به منتظر نگاه با و... بودند ايستاده مدرسه اصلي در جلوي دخترها

 ....بست را لوج در و امد مرادي بابا.... بود شده خالي تقريبا مدرسه

 .بودند ايستاده هنوز دخترها

 ...رفتم من ها بچه... شد دير واي: شميم

 چرا؟؟؟: ترانه

 .رفت و... خداحافظ... شيدا دنبال برم بايد: شميم

 .زد زنگ ارش به و اورد بيرون را ميكرد پنهان مانتويش زير پيراهن جيب در مخفيانه كه را اش گوشي پريناز

 كجا؟ تو: ترانه

 ديگه؟ زبان كالس: نازپري

 ...خودت جون: سحر

 رو شما ارش بياين... نرم نميشه... ميفتم و ترم ديگه ميشه غيبت جلسه چهار....نرم دفعه اين... ببرتم مياد ارش: پريناز
 ...بياد سورن نكنم فكر... ميرسونه

 ...ميمونم من نه: گفت و انداخت پيشاني به نازكي چين ترانه

 ؟چي تو سحر: پريناز

 ...ميمونم منم: سحر

 .رفت هم او و... خداحافظ پس:پريناز

 پك؟ ايس بريم سحر... گرمه قدر چه واي: گفت و زد اي ضربه پايش جلوي ي ريزه سنگ به ترانه

 ...جا همين وايسا... ميره...نيستيم ما ديد... اومد سزاوار ديدي يهو.... نه:سحر

 .كرد نگاهش بدبختها مثل ترانه
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 ...مفلوكانه نگاه ان به نسبت باشد تفاوت بي كرد سعي سحر

 ...بخر برو اينجام من خوب خيلي: گفت و نياورد تاب هم اخرش

 ....كن ولش... ندارم پول: گفت و خنديد ترانه

 ...بگيرش نه.... كنه ول چيو: گفت كه امد پسري صداي

 .نزد حرفي و كرد اخم ترانه

 ...دنبالتون نيومده مامانيتون... اوخي: گفت ديگري پسر

 ....نشيد مزاحم: گفت اخم با سحر

 جا... ميكنم سوارشون خودم: گفت واري چندش لحن با و كرد خطاب پسرها به رو كه امد موتوري دادن گاز صداي و
 ترانه پدر سال و همسن شايد... بود دار سال و سن... كرد نگاه وارد تازه مرد به چشمي زير ترانه.... جفتشون واسه دارم
 ...ميبلعيد را دو ان داشت هيزش چشمهاي... بزرگتر شايد... دبو

 .بودند كرده يخ دو هر ترس از... بودند گرفته را يكديگر دست ترانه و سحر

 ...نصف...  نصف... ميكنيم تقسيمشون اصال: گفت تر جوان پسر

 ....بود خلوت رو پياده.زدند قهقهه وحشتناكي صداي با سه هر

 رفت براي بود مربيان اوليا مخصوص و داشت فاصله بودند ايستاده انها كه انجايي با كمي كه روديو در به چشمش ترانه
 و گرفت محكم را كيفش كسي كه كشيد را سحر دست....شوند مدرسه وارد ارامش با و راحت كه خروج و دخول و امد و
 .بود شده تند نفسش ترانه.... كشيد عقب به

 .بود موتوري مرد همان

 نرمي پوست چه: گفت و گرفت دست در را ترانه سفيد ساعد دنبالش به و.... كوچولو خانم كجا: گفت اوري تهوع نلح با
 ....داري

 ...كن ولش: گفت بغض با و زد مرد زانوي به لگد با سحر
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 ...كشيد بيرون مرد دست از را دستش سختي به ترانه

 ...ميخنديدند و ميزدند حرف ريز جوان پسر دو

 نميفهميد كسي كه بودند كرده رامحاصره انها جوري نفر سه... بودند افتاده دام به سحر و ترانه كه بودند ستادهاي طوري
 .اند شده گرفتار حلقه اين در جوان دختر دو

 و جيغ و تكلم قدرت... بودند شده الل دو هر... نداشت او از كمي دست هم سحر... بود اشك از پر چشمهايش ترانه
 .بودند داده دست از را فغانشان

 ....شيد سوار: گفت موتوري مرد

 .رفتند فرو ان در داشت جا كه انجا تا و دادند تكيه مدرسه ي گرفته چرك و اجري ديوار به ميلرزيدند كه حالي در دو هر

 .ميكرد نگاه انها به... ساييد مي هم روي را دندانهايش كه حالي در الود غضب اي چهره با سهيل

 فرار به پا صحنه اين ديدن با جوان پسر دو ان و.... افتاد جانش به لگد و مشت با سهيل... بجنبد خود به تا يموتور مرد
 ...گذاشتند

 ....كشتيش...كن ولش... سهيــــل: كشيد جيغ سحر

 .ميلرزيد ترس از... بود گرفته اغوش در را اش كوله محكم كه حالي در ترانه و

 .گذاشت فرار به پا و برداشت را بود شده واژگون زمين روي كه را موتورش يافت رصتف كه اي لحظه در موتوري مرد

 .كشيدند اسودگي سر از نفسي دخترها

 از ساعت... باشي خونه نبايد االن مگه تو هاااان؟؟؟ ميكني؟ غلطي چه اينجا: كشيد فرياد سحر سر بر عصبانيت با سهيل
 چيكار خيابون تو روز از موقع اين كجايي؟؟؟ معلومه هيچ نميشدي؟؟؟ تعطيل يك به ربع يه ساعت مگه... دوگذشته
 ميكني؟؟؟

 .نميداد را سحر به جوابگويي ي اجازه و ميزد حرف وقفه بي هم سر پشت سهيل

 .بود انفجار در نگراني و عصبانيت و حرص از
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 يك ساعت تا... كنند صرف هم با ار نهار كه بود خانه در سحر ومنتظر بود رفته خانه به اشتياق با ظهر دوازده ساعت
... ديد چشم به را دادنش جان نگراني از كردند تجاوز هميشگي زمان از كه ها عقربه اما.... بود خانه در سحر هميشه
 كردن دير علت تا بيايد سحر ي مدرسه به گرفت تصميم اخر دست و بود امده ذهنش به بود تلخ و اشفته فكر هرچه

 خون... اند گرفته محاصره در انطور را كوچكش خواهر مزاحم مرد سه ميديد اينچنين حاال و شود جويا را خواهرش
 و ترس از و است ايستاده تر طرف ان كمي سحر همراه هم ترانه كه كرد فراموش لحظه چند براي... ميخورد را خونش
 .ميلرزد خود به دلهره

 .كند ارام را سهيل نيمتوانست سحر

 .كرد سالم پته تته با و شتافت كمكش به ترانه

 .داد پاسخ ارام. شد خيره او به اش عصبي نگاه با سهيل

 ...رانندمون اومد دير....  ما... ما: گفت من من با ترانه

 ...بده منو جواب سحر؟؟؟ نيستي خونه االن تو چرا: گفت سحر به رو.. نشد ترانه منظور متوجه سهيل

 .نكند باز اشكهايش روي به را چشمهايش در داشت سعي و بود انداخته زير به را سرش سحر

 .ميزد غر همچنان سهيل

 ...كه نيافتاده اتفاقي اخه: گفت ترانه اخر

 .بود گرفته دست در را او دست چطور مرد ان بود ديده خيابان سوي ان از... برداشت او سمت به گام يك سهيل

 ...بدتر اين از: گفت عصبايت با

 .بكشد فرياد سرش سهيل نداشت توقع. ..چسبيد ديوار به ترانه

 سحر كه ميرفت كناري در سمت به داشت و... نداره كتاب حساب... نداره نگهبان يه شده خراب ي مدرسه اين: سهيل
 ...نكن ابروريزي... خدا رو تو سهيل: گفت بود شكسته ديگر كه بضي ب و گرفت را بازويش

 كه بزند حرفي خواست و گرفت را سحر دست... امد رحم به دلش و انداخت سحر اشك از پر چشمان به نگاهي سهيل
 .است خيس اشك از صورتشان جفتشان ديد
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 رو ارامش با و خورد فرو را لبخندش سهيل كه ميدويدند هم پي در تند چنان ترانه اشكهاي... بود گرفته اش خنده سهيل
 ....خونه نيومدي شده چي ميكنم فكر خودم با بونخيا تو دارم ساعته يك... بشم نگران دارم حق خوب: گفت سحر به

 ...كنيد بس هم شما خانم ترانه... ديگه بسه: گفت و گرفت را سحر بازوي باارامش سهيل. ميكردند گريه داشتند هنوز

 ...كشيد بيرون او دست از را بازويش حرص با سحر

 ...خانما خانم: سهيل

 ...بود بيدهچس ترانه به و بود ايستاده سينه به دست سحر

 .ميكرد گريه هنوز و بود كرده اخم... نداد اجازه سحر كه بگيرد را دستش خواست باز سهيل

 ...ديگه بسه... خونه برگرديم بياين... خيابون تو زشته: سهيل

 .داد هولش عقب از كسي كه بگيرد را سحر دست خواست باز

 نداري؟ ناموس خودت مگه تو: گفت و گرفت را اش يقه وحشيانه سورن

 مرتيكه؟ چته: گفت و گرفت را بود شده سرخ عصبانيت و حرص از اش ابي چشمهاي كه را جوان پسر ي يقه هم سهيل

 كه سحر و سزاوار اقاي: گفت ترانه... اورد خود به را او ترانه صداي كه كند حواله صورتش به را مشتي خواست سورن
 .شود منصرف حركتش از شد باعث...سهيل: بود كشيده جيغ او با همزمان

 . كرد نگاه سحر به سورن و ترانه به سهيل

 .كرد رها را سهيل پيراهن ي يقه و شد شل دستش سورن

 .كشيدند اسودگي از نفسي دخترها

 اينطور ترانه كه بود كه ديگر رو پر پسرك اين... است طرف ادميزاد غير يك با كه ميكرد نگاه سورن به طوري سهيل
 .است شنيده را او نام باري چند هم قبال انگار بود اشنا برايش سزاوار نام چند هر... بود زده صدايش صميمانه

 !شما؟: گفت عصبانيت با ام تو تعجب با سهيل

 ....بپرسم شما از بايد من اينو: گفت و انداخت او ي مردانه سرتاپاي به نگاهي غيظ با او از تر عصبي سورن
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 نكند بود؟؟؟ شده خواهرش دوست و خواهرش حامي كه بود كه ديگر اين.... كند خرد را اش چانه يخواست دلش سهيل
 هست؟ ميانشان ارتباطي چه يعني.... ميشناسد را او سحر

 ...ميشد تر وخيم وضع

 .كرد ساكت را او نگاه اشاره با سهيل كه بدهد توضيح خواست سحر

 غره چشم سحر به اينطور و بود زده فرياد نهترا سر بر حقي چه به پسرك اين اصال كرد ريز را چشمهايش سورن
 ....ميرفت

 سحر برادر ايشونم... سرويسمون راننده سزاوار اقاي: گفت اشفته ترانه كه كردند مواخذه را يكديگر نگاه با انقدر
 ....كريمي اقاي... هستن

 .كشيد عميقي نفس و

 متعجب هم كمي و بودند كرده رجوع ذهنش به كه افكاري از شرمگين كمي... كرد تغيير يكباره به نگاهش رنگ سورن
 ...زد لبخندي سهيل به رو ترانه دقيق اشنايي از

 تصنعي لبخند...  ديد اينطور را وضع كه سورن. ميكرد ورانداز تلخي نگاه با و بود برده بين ذره زير اورا همچنان سهيل اما
 .برد جلو ستانهدو را دستش و... كردم جايي به نا فكر... شرمنده: گفت و زد

 همين با يعني... است خواهرش سرويس راننده جوان پسر اين يعني! سرويس؟ راننده... ميكرد نگاهش ترديد با سهيل
 اي ثانيه... دوستانه خيلي نه فشرد را دستش.... است ارتباط در ساله هفده شانزده دختر چهار با بار دو روزي جواني
 هستيد؟ متاهل شما: گفت طعنه با كه نكشيد

 .بود شده سرخ خجالت از سحر. داد فرو را دهانش اب سورن

 ...خير: گفت ارام سورن

 ...باشه همين كار ي اوليه شرايط از يكي ميكردم فكر: گفت تلخي با و كرد رها را دستش سهيل

 ...داشتم ضامن: گفت بخشي ارامش لبخند با سورن
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 اين تمام بود كمتر شايد سال بيست خور در زور به اش چهره كه جوان پسر يك اينكه درك... داد باال را ابروهايش سهيل
 مدرسه اين اموزشي كادر و جوجه پسر اين برسر را دنيا بود نزديك... اورده مي و ميبرده خانه به را خواهرش را ماه شش

 .كند خراب پيكر و در بي ي

 ...همين! ضمانت؟: گفت حرص با

 ...بود ويژه مشرايط: گفت و كشيد عميقي نفس سورن

 شد؟ راضي چطور كشور خانم: سهيل

 ...من تاييد در هم من ضامن و... دادن رضايت خودشون كشور خانم: سورن

 ...كه باشن احمق و فكر بي اينقدر مدرسه اين مسئولين نميكردم فكر: گفت و... امد كالمش ميان سهيل

 ....افتاد مي ماه شش اين در بيفته اقياتف بود قرار اگر مطمئنا: گفت و بريد را حرفش اخم با سورن

 ....ميگفت راست شايد

 بتوني تر راحت كه اخر روزهاي براي گذاشتي شايد: گفت بشنوند خودشان فقط كه اي اهسته لحن و پوزخند با سهيل اما
 نيست؟ اينطور: گفت حقيرانه لحني و بازجويانه سپس و... كني ميدون ترك

 تحقير و توهين اش نتيجه بهاري روز يك در كردن تمام بنزين و ماشين پنچري يك دنميكر را فكرش... شد سرخ سورن
 .باشد پاسخگو نتواند هم كالم يك او و باشد

 به رو را نگاهش و... كنيد صحبت بهش راجع كشور خانم و باقري اقاي با ميتونيد: گفت و كشيد عميقي نفس سورن
 ميارين؟ تشريف من با: گفت و انداخت بودند ايستاده بالتكليف كه دخترها

 ...نداد را جوابگويي ي اجازه سهيل

 ...بفرماييد شما... هست وسيله... خير-

 .برد فرو جيب در را اش شده مشت دستهاي سورن

 ...بريم: گفت دخترها به رو سهيل
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 .داشت پي در سنگيني مجازات قطعا ان با مخالفت كه طوري... بود دستوري كامال لحنش

 .كرد حركت خيابان سمت به بودند ايستاده انجا بود مدتها انها كه رو پياده از خودش و

 .رفتند سمتش به زير به افكنده سري با هم ترانه و سحر

 اگر بودند داده تذكر او به قبال باقري اقاي و كشور خانم... بود كننده نگران سهيل حرفهاي.... بود ايستاده هنوز سورن
 ...كشيد عميقي نفس... سهيل حاال و... داد خواهد دست از را شغلش قطعا كنند گله اي شكايت او از اي خانواده

 !؟...برد خودش با زور به را ترانه چرا

 ...توه تقصير همش: گفت كنان لند و غر و زد چرخش به لگدي و رفت اتومبيلش سمت به

 .كرد حركت ارش بوتيك سمت به و خزيد ماشين داخل به ارامي به و

 ...بود دوخته زمين به را نگاهش... برد فرو جيبش در را ودستهايش كرد پارك پاركينگ در ار ماشين

 اتومبيلش سوار كه بود خودش نداشت شك.... امد مي رو به رو از رنگي اي سرمه ماكسيماي.. گرفت باال لحظه را سرش
 .گذشت او مقابل از تندي وبه بود

 .افزود هايش گام سرعت به فقط نداد اهميتي

 از اتيكتي روي را همي در خطوط خودكار با... ميكاويد را معلومي نا ي نقطه نگاهش و بود نشسته پيشخوان پشت ارش
 .نبود حواسش اصال... ميكرد رسم شده فروخته هاي مانتو

 ...نخورده دست ديگري و خورده نيم يكي... افتاد پيشخوان روي چاي ليوان دو به نگاهي سورن

 داشتي؟ مهمون:گفت برميداشت را ها ليوان كه اليدرح و گفت سالمي

 .داد را سالمش جواب فقط اهسته و دوخت او به را اش خيره نگاه ارش

 خبر؟ چه: پرسيد باز سورن

 او از چيز هيچ كه روزهايي... كند مقايسه قبلي روزهاي با را سورن ميكرد سعي حوصله بي و كسل.... هيچي: ارش
 .ميشدند پديدار ذهنش پس در باز اما.... زد كنار را مزاحمش و گنگ افكار ....حاال اما... نميدانست
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 داشتي؟ فروش چقدر صبح از: پرسيد... ميشست....داشت قرار مغازه از كنجي كه كوچكي سينك در هارا ليوان سورن

 .نزند حرف هم خودش است بهتر دريافت او طوالني سكوت از هم سورن. بود ساكت هم باز ارش

 و انداخت مبلغش به نگاهي.اورد بيرون را چكي و كرد باز را داشت قرار پيشخوان كنار درست كه ميزي از وييكش ارش
 .انداخت سورن و چك به نگاهي.بود او به پشتش سورن. گذاشت پيشخوان روي را ان لرزان دستي با

 !سورن؟: گفت و كشيد عميقي نفس

 بله؟: گفت كند نگاهش انكه بي سورن

 ...صادقي حاج دست ميرسوني و كچ اين: ارش

 كدوم؟: گفت شد فارغ ها ليوان شستن از وقتي سورن

 ...پاساژه از تر پايين مغازه تا چهار... داره تصويري صوتي: ارش

 .گذاشت ان روي را دستش كف فوري ارش كه بردارد را چك وخواست... باشه: سورن

 ...كرد نگاهش متعجب و ساكت سورن

 ...بود چك ورق منظورش.... نكن تاش: گفت كنجكاوي و نگراني از لومم نگاهي با هم ارش

 ان راحتي به ميتوانست... كه مبلغي و... حامل وجه در... برداشت را چك و... باشه: گفت بهتش كردن پنهان بدون سورن
 .كند وصول بانكي هر در را

 .زد بيرون مغازه از و كرد خداحافظي ارش از

 كسي حضور از وقتي زد بيرون بوتيك از باشد خودش ي مغازه به حواسش كه رويي روبه بوتيك شاگرد به اشاره با ارش
 .افتاد راه سورن دنبال به راحتي خيال با شد مطمئن مغاز در

 .پرداخت تعقيبش به و كرد تنظيم او با را اش فاصله

 دل در ارش... نبود دور خيلي صادقي حاج ي مغازه... دنبالش به فاصله با هم ارش... ميرفت راه ارام رو پياده در سورن
 متنفر خودش از... باشد داشته نقيض و ضد افكار اينقدر دوستش مورد در بايد چرا كه بود گرفته ناسزا و فحش به را خود
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 اينچنين حاال و... نميكرد خطا پا از دست وقت هيچ كه دانشكده محبوب پسر به.... بود كرده شك سورن به كه بود شده
 كه بود برادري از رسمي چه اما... است برادرش ميكرد ادعا كه كسي حرفهاي خاطر به... بود داده قرار ازمون مورد را او

 انكه از ولي... بود خودش با جدال در... كه بزند حرفهايي و.... كند مخدوش را برادرش شخصيت برادرش اينطور
 ....ندكرد رد را صادقي حاج ي مغازه... امد سرش به ميترسيد

 اما... شد خيابان وارد هم او.... امد مي دنبالش به دو حالت به ارش... پيچيد خياباني داخل ميرفت؟؟؟ كجا داشت سورن
 ...است نگذاشته خيابان اين داخل به را پايش وقت هيچ اينكه مثل... نبود سورن... سورن

 ميليون صد مبلغ...بود گرفته لجش چيز همه از... ادشاعتم از... خودش حماقت از... توپيد مي خودش به... ميناليد ارش
 ...نبود مقداري كم چك

 دلش... كشيد را انها و گرفت چنگ به را موهايش... ميداد چه را پدرش جواب... ميرفت بايد كجا حاال... كشيد اهي
 به... نميكرد فكر دشبع به... بكند او با را كاري چنين بود توانسته چطور سورن... دهد عذاب را خودش ميخواست

 ....ميكرد چه بايد حاال...  خدايا... ميشدند چشم در چشم هم با... ميديد دانشگاه در را او كه فردايي

 قضيه اين متمركز را ذهنش راحت خيال با تا ميبست را انجا بايد فعال... بازگشت مغازه سمت به ارام و سست گامهايي با
 .كند

 جواب و بود ايستاده مغازه داخل سورن... رسيد خودش ي مغازه به و كرد عليك و سالم رنف چند با... شد پاساژ وارد
 ...اقا ممنون... برميگرديم ميزنيم دوري يه ميريم: گفت كه داد را مشتري

 و برداشت را ريزش خرده چند و كالسور و كيف و شد خم... ماند ثابت ارش باز دهان به نگاهش و... امديد خوش:سورن
 ...هپروتيا تو كجايي؟؟؟: گفت و ايستاد ارش به رو

 .داد فرو را دهانش اب ارش

 از را چك برگ كه وحيني شد خيره ارش چشمان در مستقيم... بكش خودت و چك زحمت: گفت و زد لبخندي سورن
 كه نياو: گفت و گذاشت ارش پيراهن جيب در را شده تا چك... اعتمادشه به رفاقت ارزش كل: گفت.... كرد تا وسط
 ...خداحافظ... داري حق... گفت راستشو گفت بهت چي هر...  اينجا اومد امروز

 .رفت و... همين

 .فرستاد مي لعنت خودش به و بود ايستاده مغازه وسط كالفه وارش
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 كنم؟ گرم خودمو غذاي فقط من: گفت و انداخت بود كرده اخم هنوز كه سهيل به نگاهي سحر

 .فتر اتاقش به و شد بلند سهيل

 .نميداد مزه اصال تنهايي... كرد نظر صرف شام خوردن از.بود گرش نظاره دلخوري نگاه با سحر

 چرا كه گذشت مدت چه نفهميد.شد خيره سقف به و كشيد دراز تخت روي و... كرد خاموش را چراغ و رفت اتاقش به
 .شد روشن اتاق

 .بود ايستاده درگاه در سهيل

 .بود خيره سقف به همچنان نزد حرفي سحر

 نخوردي؟ شام چرا: گفت و كشيد عميقي نفس سهيل

 .كرد سكوت باز سحر

 ...ببينمت: گفت و نشست تختش ي لبه سهيل

 ميكردي؟ گريه داشتي: پرسيد نگراني با سهيل.برگرداند را رويش سحر

 ...سكوت هم باز و كشيد نفسي سحر

 ...رو تو ببينم... سحري: گفت ماليمي لحن با سهيل

 .كرد گريه بلند صداي با و شكست شبغض سحر

 ببينمت؟؟؟ ظهره؟سحر ي قضيه سر: گفت و كرد حلقه سحر هاي شانه دور را دستش.برد ماتش سهيل

 ...ميريخت اشك ارام سحر

 ...ها مزاحم اون: گفت و گرفت دستهايش ميان در را صورتش سهيل

 .گرفت سهيل از را ديگري فكر هر مجال و... نه: گفت تندي به سحر

 چي؟ پس:  سهيل
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 تو چطوري فردا من حاال بردي سرويسم راننده و ترانه جلو ابرومو چي ي واسه: گفت و كرد پاك را چشمش اشك سحر
 كنم؟ نگاه چشمشون

 همين؟ خاطر به فقط: گفت و كشيد راحتي نفس سهيل

 كمه؟؟؟! همين؟: گفت غيظ با سحر

 مهمه؟ واست سرويست راننده ناراحتي اينقدر: فتگ و خورد فرو را لبخندش... بود گرفته اش خنده سهيل

 .بود فهميده را منظورش اشتباه سهيل... گرفت دندان به را لبش سحر

 بود؟ چي اسمش راستي چيه؟؟؟: گفت و زد لبخندي سهيل

 هاورد زبان به را اي ممنوعه ي كلمه افتاد يادش و... سورن: گفت و انداخت نگاهي اش خورده چروك ي ملحفه به سحر
 ...سزاوار... نه يعني: گفت كه كند جبران خواست فوري... است

 ...سورن... داره عجيبي اسم چه: گفت لبخند با سهيل

 ...توانا يعني: گفت و انداخت زير به را سرش سحر

 ميدوني؟ خوبي همين به منم اسم معني: گفت متعجب سهيل

 ...اصال..  خدا به... اخه... اخه: گفت من من سحربا

 ...فهميدم... خوب خيلي: گفت و زد لبخندي سهيل

 ...است ترانه تقصير همش: گفت ارام سحر

 چطور؟: گفت و انداخت او به پرسشگري نگاه سهيل

 ...ميزنه حرف بهش راجع خيلي ترانه:سحر

 ازش اي... ميكنه اش مسخره يا... ميزنه حرف بهش راجع هميشه: گفت سحر طوالني سكوت از پس... رفت وا انگار سهيل
 ...ميكنه تعريف

 ادميه؟ چطور: گفت مكثي از پس و كشيد هووومي سهيل
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 از اهي و... گريه زير ميزنه ميخوره توقي به تقي... رنج زود العاده فوق انرژيو پر و كار شلوغ و بازيگوش و شيطون: سحر
 .كشيد كالفگي سر

 هم را پسرك ان ي گريه حتي... ميشناخت را زچلغو پسر ان حد اين تا خواهرش... ميكرد نگاهش باز دهان با سهيل
 ديگر حاال داشت تعلل كمي تصميمش در اگر... نميگذرد كه ها چه اي نقره سمند سقف ان زير در ميداند خدا.. بود ديده
 .كند صحبت مدرسه مدير با حتما كه بود شده قاطع

 شده؟ چي: گفت و شد خيره سهيل عصبي ي چهره به سحر

 ...ميشناسيش خوب چقدر ماشاال: گفت حرص با و شد دبلن جايش از سهيل

 ...هميم با راهنمايي از خوب... واه: گفت متعجب سحر

 چندشي حالت با سحر... شد بلند گردنش هاي استخوان كردن ترق ترق صداي كه چرخيد سمتش به سريع انقدر سهيل
 .شد جمع اش چهره

 ...ميگي كيو: پرسيد سهيل

 ...ترانه خوب: سحر

 ...شد خاموش يكباره... ريختند اتشش روي يخ اب پارچ يك انگار سهيل

 نگاهي ميكرد بازي بود اورده تولدش براي ترانه كه رنگش خاكستري موش دم با داشت كه سحر به و كشيد راحتي نفس
 .انداخت

 ادميه؟ جور چه پسره ان: پرسيد ارامش با

 كي؟: سحر

 ...سزاوار سورن: گفت طعنه با سهيل

 ...باشه ميخواستي چطوري: گفـت و كرد اخم سحر

 كه خلوت جاهاي از هان؟؟؟... نميشه كه مزاحمتون نميكنه؟؟؟ كه بخند بگو باهاتون... هست رنگين سنگين: سهيل
 ؟...نيست دهن بد ميره؟... نميره

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  354 

 .ميپرسيد همچنان سهيل و

 اصال كه ديروز تا شده؟؟؟ مهم برات شبه يه راچ تو حاال: داد ادامه و...اصال نيست اينطوري خدا به: گفت تعجب با سحر
 ...ميام كي ميرم كي من نمپرسيدي

 .خورد را حرفش باقي و... اينقدر رانندتون نميدونستم ديروز تا: گفت استيصال با سهيل

 ...جوونه بودم گفته كه من: سحر

 ...باشه نشده سبز لبشم پشت كه اينقدر نه اما... اره: سهيل

 هر چرا.گرفت دندان به را لبش باز و... قبال بود گذاشته ريشم چرا: گفت هوا بي و افتاد قبلش ماه ندچ ريش ته ياد سحر
 .اورد مي زبان به را حرفي

 ....باشد مهم حد اين تا برايش غريبه پسر يك كه نبود شخصيتي اين اصال خواهرش... شد خيره او به بهت با سهيل

 فهميدي؟... ميارمت خودم... تميبرم خودم فردا از: گفت مستاصل سهيل

 ...باشه خوب:  سحر

 مهم اصال يعني... نرود يا برود پسره ان با كه نبود مهم سحر براي چرا... بود وضعش چه ديگر اين... برد ماتش سهيل
 ...نيست مهم كه ميكرد وانمود يا نبود

 ...بيا سرويس با خودت... رمندا وقت من نه: گفت بالفاصله سهيل... ميكرد نگاه را او متعجب هنوز سحر

 ...باشه خوب:گفت باز سحر

 تظاهر شايد... نبود اما بود مي خوشحال سحر بايد االن.. امد نمي در اب از درست حدسياتش چرا... بود كرده گير سهيل
 .ميكرد

 بياي؟ كي با نيست مهم برات: گفت و برد فرو موهايش در دست اشفته

 ....نـــــــه:سحر
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 انقدر البد ماه شش اين در اما... نبود مورد بي اش نگراني... كشيد عميقي نفس... شود ارام سهيل كه گفت محكم انقدر
 از خواست.... نيست ميشود سرويس سوار كه فردي تنها سحر اينكه ضمن... نيافتاده خاصي اتفاق هيچ كه بوده خوبي پسر
 !سحر؟: گفت و برگشت باز كه برود بيرون اتاق
 

 بله؟: سحر

 نه؟ ميگي بهم... كرد خطا پا از دست اگه: سهيل

 ...بگم كي به پس: گفت ارامش با و انداخت سهيل چشمهاي به نگاهي سحر

 ساالد منم: گفت و پريد پايين تخت از و زد لبخندي هم سحر... ميكنم صدات شد اماده شام: گفت و زد لبخندي سهيل
 ...كنم رستد ساالد ميخوام: گفت خاصي اهنگ با و ميكنم درست

 ميگي؟ چي مامان خوب: گفت و كرد تر زبان باز را لبهايش ترانه

 مطمئني؟ تو: گفت و انداخت او به دقيقي نگاه يوسفي خانم

 ...اره: ترانه

 نيست؟ بهتر رياحي خانم ترانه ببين: يوسفي خانم

 ....شاز نمياد خوشم... ميزنه داد خيلي رياحي خانم مامان... نه: گفت كنان غرغر ترانه

 ...نمياد خوشت باشه منضبط و گير سخت كه كي هر از: گفت و داد باال را ابرويش تاي يك يوسفي خانم

 چي؟؟؟ شيمي و فيزيك براي...  حسابانت از اين خوب: گفت و انداخت ديگرش پاي روي را پايش يك كه حالي در

 ....ميده رسد بهت هم و فيزيك بياد رياحي اگه: گفت حرفش ي ادامه يوسفي خانم و

 ...بده درس بهم قراره هم و فيزيك: گفت ارامي به ترانه

 گذاشتين؟؟؟ هم با هاتونو قرار: گفت طعنه با و انداخت دخترش سرتاپاي به نگاهي يوسفي خانم

 .انداخت پايين را سرش ترانه
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 بگيره؟ قراره چقدر حاال:  يوسفي خانم

 ...نميدونم: ترانه

 ؟...ميكنه تدريس جايي وزشگاهيام تو... ترانه: يوسفي خانم

 ...اره... قبلنا: ترانه

 نيستي؟؟؟ تر راحت رياحي با مطمئني: يوسفي خانم

 ...مــامـــــان: گفت اشفته ترانه

 ...ميزنم حرف بابات با... باشه... نميخوره اب چشمم كه من: گفت و كشيد پوفي يوسفي خانم

 .داد نشان ها پرونده سرگرم را خود و

 ؟.... بهش ميگي پس: گفت زبا ترانه

 تو ميشد چي: داد ادامه و كشيد اهي و... كنه تدريس بهت مرد يه كه نده اجازه شايد... ميگم بابات به حاال: يوسفي خانم
 اه و دارن؟؟؟هان؟؟؟ سرخونه معلم دوستات اين از يكي كدوم... ميخوندي درستو خودت شميم و پريناز و سحر مثل هم
 را نفسش و.... ميبينم من كه وضعي اين با... كني چيكار ميخواي و كنكور... تو دست از.... ترانه: گفت و كشيد بااليي بلند
 نشين خونه دخترمو بايد من وقت اون ميشه قبول رشته بهترين فردا پس ات دخترخاله: گفت و داد بيرون فوت مثل
 ...من دق ي اينه بشه وميخواد گرفته زور به ديپلمشو كه ببينم

 تجديد خانم... چي كه كنيم خرج كلي بايد ترم امتحاناي دم سال هر سال هر... كرديم خرجت كم: داد ادامه همانطور و
 بعد.... ميكنه پاس درساشو زور به كالس و معلم و فنگ و دنگ همه اين با تازه... نكنه راه زابه رو همه تابستون... نياره
 يكي... بزنه حرف تيزهوشانيش پسرهاي از زهره....  شده دوم نفر كه بگه دخترش المپياد از من گوش دم بشينه زهرا
 ...بشه نشين خونه قراره و....ميگيره ديپلمشو زور به من دختر مثل هم

 .رفت اتاقش به الوصفي زايد خوشحالي با....كند تحمل بود هميشگي روند كه را مادرش هاي غر غر تا نايستاد ديگر ترانه

 .بود پيام رچها حاوي اش گوشي

 ...پريناز طرف از هم پيام چهار هر
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 ...شدم بدبخت ترانه... سالم-

 كجايي؟؟؟ ترانه-

 ...مخالفن ارش اومدن با بابام و مامان ترانه-

 ...بده جواب لعنتي... اه-

 .گرفت پرينازرا ي شماره فورا و برد هجوم تلفن سمت به ترانه

 بفرمايين؟... عليكم سالم: پارسا خانم

 شما؟ خوبين... ام ترانه... پارسا خانم سالم: ترانه

 چطوره؟ حالت... گلم دختر خوبي: پارسا خانم

 هست؟ پريناز.... مرسي:ترانه

 ...حموم رفته... نيستش نه: پارسا خانم

 ...امده پيام برايش كه خورد اش گوشي به نگاهش ترانه

 ....خداحافظي و كرد و تشكر ترانه

 .كرد باز را پيغامش

 .باي.فعال...ميكنم تعريف برات مدرسه تو فردا... بدم جواب و تلفن نميذارن... بود كجا حموم-

 .ميداد باد به را خودش سر پريناز اخر... كشيد عميقي نفس ترانه

**************************** 

**************************** 

 ...خسرو بفهم دهنتو حرف: گفت عصبانيت با فرزين

 ...ميرسه زود خبرا: گفت و زد پوزخندي خسرو
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 ...نداره امكان: گفت بود دوخته چشم خسرو به نگراني با كه ارش به رو كالفه فرزين

 ...بودن شاهد همه نداره؟؟؟ امكان چي داداش؟؟؟ چي: گفت جانبي به حق با خسرو

 ...ببينم كن رو كي؟: گفت و برد عقب به را موهايش دست كف با فرزين

 ...بشنوند هم بقيه تا بگيد بفرماييد.... نگفتيد من به خودتون شما مگه جوادي خانم: گفت يدختر به رو خسرو

 ما تا... بودن ملكي خسرو اقاي سركيف باالي سزاوار اقاي ديديم دوستم و من: گفت بود شده خطاب جوادي كه دختري
 ..بيرون رفتن كالس از و كردن خداحافظي سريع... ديدن رو

 ..نداره امكان: تگف حرص با فرزين

 ارش به نگاهي و... نيست بعيد ازش... درخشانش ي سابقه اون با... ميبيني كه حاال: گفت و كرد ريز را چشمهايش خسرو
 .بود افكنده پايين را سرش كه انداخت

 بگيره؟ امتحان ميخواد اقبالي: گفت و شد وارد سورن. شد باز كالس در

 بين ذره زير نگاه با را او و بودند ايستاده كالس كنج در دختر و پسر چند.ودندب دوخته چشم او به غيظ با ساكت همه
 .نميرسيد نظر به خوب اصال اين... بودند برده

 شده؟ طوري: پرسيد باالخره سورن

 ...كردن بلند ازم تومن پنجاه و دويست: گفت اميزي تمسخر لبخند با.جلوامد قدم يك خسرو

 ميگفت ها اولي ترم از يكي هم ديروز اتفاقا: گفت اي دهنده دلداري لحن با و.... اواقع: گفت متاثر و متعجب سورن
 ...زدن ازش و گوشيش

 ...بوده كي كار ميدونيم ما: گفت و امد جلو ديگر قدم يك خسرو

 ...نكردي ضرر هم خيلي پس... خوبه خيلي كه اين: گفت و زد لبخندي سورن

 با را سورن ي كوله و... بگردم و كيفت بايد: گفت و برد جلو را دستش... بود دهايستا سورن روي به رو دقيقا حاال خسرو
 .كشيد بيرون اش شانه روي از حرص
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 بود؟ چه خسرو منظور يعني... نشد متوجه اصال سورن

 ....كرد ته و سر را ان حركت يك با و كرد باز را كوله زيپ خسرو

 ...ديگر ريز خرده چند و قرص قوطي دو و عينك و جزوه و كتاب... ريخت زمين روي صدا با پرت و خرت كلي

 .ميكرد كنترل را تندش نفسهاي و بود ايستاده فقط سورن

 .مينگريست بود كرده عرق صورتش و بود پريده رنگش كه او به شكاكي نگاه با فرزين

 ....نبود كه اينجا خوب: گفت و زد كنار را ها كتاب و ها جزوه پا با خسرو

 قسم بود حاضر... انداخت دستش مچ به نگاهي... بود زده بيرون كتابها الي البه از دستبندش... امد جلو مقد يك سمانه
 !ميكرد؟ چه سورن كيف در حاال و بود كرده دست به را دستبند اين صبح بخورد

 ...منه مال اين: گفت و امد جلو قدم يك

 .برداشت را دستبندش و

 ...كردن بلند و خانم دختر يه دستبند نيست قشنگي كار اصال: گفت و زد پوزخندي خسرو

 .بود گرفته واقعيت رنگ تكشان تك نگاه حاال

 .ميكرد نگاه خسرو غيظ از پر چشمهاي به مبهوت سورن

 ...هست اجازه... نبود كه ات كوله تو... منه پول كيف نوبت حاال: خسرو

... كند بدني بازرسي را سورن ميخواست خسرو كه شد نمي باورش فرزين....ميكرد بازي پيراهنش ي دگمه با كالفه ارش
 ...انداخت پايين را سرش فرزين

 هم اينجا اينكه مثل خوب: گفت و كرد او جيبهاي در دست و انداخت نگاهي بود شده سرخ حرص از كه سورن به خسرو
 ...نيست

 ...كنم نگاه تو پشت جيبهاي... بچرخ

 .ودب سرزنش و تمسخر و تحقير از پر لحنش
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 بود؟ كيفت تو چقدر: گفت حرصي از دورگه صداي با و داد هول عقب به را او سورن

 نميدوني؟ تو يعني: گفت و كشيد هم در را اخمهايش خسرو

 ...رفته يادم كردم خرجش: گفت پوزخند با سورن

 ...روداري خيلي: گفت عصبانيت با خسرو

 ؟ چقدر: گفت صالبتي پر لحن اب مكثي از پس... گفت ميشه: گفت و داد تكان سري سورن

 ...پول چك... تومن پنجاه و دويست: گفت و كرد فرو جيب در را دستهايش خسرو

 ...بيا: گفت و كشيد بيرون توماني صد تراول سه و اورد در را پولش كيف عقبش جيب از سورن

 ...بگيرش: غريد عصبانيت با سورن... ميكرد نگاهش خسرو

 سمت به حرص با و... مني مهمون... بمونه باقيش: وگفت زد صورتش به محكم را ها پول چك سورن.نكرد ي كار خسرو
 و... تو به بدمش كه من به دادش زاده سميع... بود افتاده كتابخونه تو دستبندت: گفت و ايستاد اي لحظه.. رفت كالس در

 .شد بسته بدي صداي با در... بيرون رفت

 تكيه ديوار به ارش... بست هم را زيپش و ريخت كوله داخل را همه... اردبرد را سورن وسايل تا شد خم فرزين
 ....ميكرد نگاه بود افتاده زمين روي كه مقابلش پولهاي چك به هم خسرو.داد

 ديد كه ي چيز از... انداخت سطل داخل را اش كاغذي دستمال... رفت زباله سطل سمت به و كشيد عميقي نفس جوادي
 .برد ماتش اي لحظه براي

 ...ملكي اقاي: گفت لرزاني صداي با

 .گرفت باال را سرش خسرو

 ...پولتون كيف: گفت پته تته با و كرد اشاره زباله سطل پشت به دست با جوادي

 محتويات از وقتي و برداشت را ان....بود افتاده سطل كنار درست پولش كيف... رساند انجا به را خودش عجله با خسرو
 بهش: گفت او به رو و گرفت فرزين مقابل و برداشت زمين روي از را ها تراول... كشيد اهي كرد لحاص اطمينان داخلش

 ...بده پس
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 .بود تازه و نو پول چك سه ان منظورش

 . ميكرد پيدا را سورن بايد. شد خارج كالس از و زد پس را انها حرص با فرزين

 .برد دفترش به را سورن اقبالي شد متوجه خروجش محض به

 !شده؟ طوري: گفت و انداخت سرخش ي چهره به نگاهي اقبالي

 .كرد تعريف را ماجرا كوتاهي مكث از اماپس.نزد حرفي و گرفت باال را سرش سورن

 .خوندم اتو پرونده: گفت و داد دستش به ابي ليوان اقبالي

 .گذاشت ميز روي را ان بزند اب ليوان به لب انكه بدون و انداخت پايين را سرش سورن

 .نيست قشنگي ي سابقه زندان در حبس سال يك: گفت اقبالي

 .بودم كانون ، نبودم زندان: گفت ارامي به سورن

 .بود تربيت و اصالح كانون منظورش

 نميكني؟ اصالح و سال يك: گفت و زد لبخندي اقبالي

 ! داره اختالف كامل الس يك با روز هفت و ماه يك فقط ، روز سه و بيست ماه ده: گفت و كشيد عميقي نفس سورن

 نگراني؟: گفت و زد لبخندي اقبالي

 بابت؟ چه از:  سورن

 ...بپيچه دانشجوها ميون اينكه از: اقبالي

 ...پيچيده االنم همين: گفت و زد تلخي لبخند سورن

 ...شده بهت كه پيشنهادي به راجع:  اقبالي

 بزنم؛ حرف بهش راجع نميخوام: گفت و امد كالمش ميان سورن

 .بگيري درستي تصميم اميدوارم: گفت و كرد تاييد سر با بالياق
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 .نزد حرفي و شد خيره ميز ي پايه به سورن

 فهميدي؟... ببري بين از و شخصيتت كوچيك اتفاق يه خاطر به ندارم دوست: گفت اقبالي

 مونده؟ برام شخصيتي ديگه مگه: گفت وار زمزمه سورن

 ...كن حفظ خودتو: گفت و انداخت ديگرش يپاي رو را پايش و داد تكيه مبل پشتي به اقبالي

 .ميكنم و كار همين دارم عمره يه: سورن

 گذشته كه تصميمي... بگيري درستي تصميم ات اينده براي بايد تو سورن: گفت و داد تكان تاييد معناي به سري اقبالي
 ...كنه متالشي زندگيتو كه بشي اشتباهي مرتكب نميخوام من و... مني پسر مثل درست تو... بپوشونه و ات

 ...ندارم نصيحت به احتياجي: گفت و انداخت اقبالي به نگاهي سورن

 براي اتونو پدرانه هاي نصيحت: گفت اتاق از خروج ضمن و شد بلند جايش از سورن كه بزند حرفي خواست اقبالي
 ...اب بابت مرسي... داريد نگه پسرتون

 .بست را در و

 .شد كالس اردو و كشيد عميقي نفس

 .شد روان دنبالش به بود ايستاده اقبالي اتاق در پشت مدت تمام كه هم فرزين

 .نداشت خوبي حس هيچ بود شده دوخته او به كه سنگين هاي نگاه ان زير

 .گذاشت صندلي ميز روي را اش كوله و ايستاد كنارش هم فرزين.بود اش كوله دنبال به. رفت اش صندلي سمت به

 وسه... بيا: گفت و ايستاد مقابلش خسرو كه شود خارج كالس از خواست و انداخت شانه روي را بندش فحر بي سورن
 .گرفت سمتش به را پول چك

 .شد پيدا كيفم: گفت زير به سر خسرو

 معذرت: گفت و چرخيد بود خسرو به پشتش كه او سمت به دنبالش به خسرو... كرد رد را او و زد او به اي تنه سورن
 ...امميخو
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 چي؟ بابت: پرسيد كند نگاهش انكه بدون سورن

 .برساند پايان به چگونه را اش جمله ماند و اصال من...  كن باور ، بود افتاده زباله سطل پشت كيفم: خسرو

 . منه دست پولت كيف اما: گفت عادي لحني وبا چرخيد سمتش به سورن

 !نيست؟ اين مگه: گفت و اورد بيرون ار چرمي پول كيف جيبش از سورن. كرد نگاهش مبهوت خسرو

 .بودند خيره منظره اين به متعجب بقيه.گشت كيفش دنبال به و كرد فرو جيبهايش در دست اراده بي خسرو

 خم را وسرش گذاشت اش سينه پيراهن جيب داخل را كيف خسرو؛ پولهاي چك برداشتن حين و كرد باز را كيف سورن
 حساب جماعت دزد باشه يادت... داشتم بدهي بهت قبل از تومن پنجاه راستي: فتگ وار زمزمه خسرو گوش زير و كرد

 .شد خارج كالس از و زد چشمكي و كرد نگاهي خسرو تعجب فرط از شده گرد چشمهاي به و... نداره خور رد كتابش

************************* 

************************* 

 فهميدن؟؟؟ وچي همه يعني: گفت و كشيد هيني ترانه

 رو اونا كه مامانم...خواستگاري بيان بگيرن وقت ظهر از بعد يه واسه كه خونمون زد زنگ ديشب ارش مامان: پريناز
 شما دختر كه ميگه و ميكنه تعريف رو قضيه همون هم ارش مامان! ميشناسيد؟ كجا از منو دختر شما: پرسيد نميشناخت

 بهونه به مامانم... نه يا بشيم مزاحمتون ما حاال... هيچي خالصه و اومده خوشش ممن ارش و خريده مانتو من پسر از اومده
 ....بگيريد تماس بعدا: گفت و... پيچوند رو هفته اخر اين انعام ختم ي

 فهميد؟ چيو مامانت چي؟؟؟ بعدش... خوب:سحر

 ....ميدونستن اينو مامانم... تجريش اومدم شماها با و پيچوندم و كالس من كه فهميد: پريناز

 فهميدن؟ و ارش و تو دوستي: پرسيد متعجب شميم

 مانتو رفتم و پيچوندم و زبانم كالس بار يه من فهميدن فقط ، نه: گفت و گرفت اغوش در را زانوهايش و كشيد اهي پريناز
 .خريدم

 يه؟ كمي چيز اين:  شميم
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 اومدم يهو بعد...  خريده برام پريچهر رو مانتو اون ودمب گفته مامانم به قبال من ، دادم سوتي جور بد: گفت كالفه پريناز
 بخرم رو مانتو اين رفتم وقتي: گفتم مامانم به: گفت خودش اداي اوردن در حال در كجي دهن با... دادم لو خودمو خودم
 .فرستاد لعنت زيرلب خودش به و... كنن سرم بر خاك... ديد منو مغازه صاحب

 ؛ ميشه رو باالخره وغدر ميگن... ديگه همينه: سحر

 ... نباف فلسفه من واسه: گفت غيظ با پريناز

 بگرين؟ آمارتو زبان اموزشگاه نزدن زنگ: گفت باري تمسخر لحن با شميم

 كه بپرسه ازتون بزنه زنگ شما ماماناي به قراره مامانم امروز ولي... نه: گفت و داد تكان منفي عالمت به را سرش پريناز
 ... نه يا بودين من با تا سه شما

 ...بگي راستشو اول از ميمردي: شميم

 بدتره؟ اينا سحر اين سهيل از پرويز بود؟ چي مگه خريدن مانتو يه واهللا: ترانه

 .خنديد ريز ترانه و رفت او به اي غره چشم سحر

 همراه لشكركشي با بايد منم ي ساده خريدن مانتو يه! كردي؟ فكر بعدشم...ميدونستم چه: گفت و كشيد اهي پريناز
 كه اينه من به اجازشون تمام... برم نميتونم جايي تنها هم كوچه سر تا من... حبسم خونه تو كه بس كردن ام خسته... باشه

 ....دنبالم ميان... ميارن منو خودشون هم برگشتني تازه... زبان كالس برم اتوبوس با دارم حق زوج روزهاي

 ...نميري جا هيچ كه واست بگردم: شميم

 .ميبري كافي ي بهره ساعت سه همون از هم تو: گفت خنده با هم ترانه

 مبادا...  بشناسه رو ما يكي مبادا... ببينتمون اشنا مبادا... يواشكي... نگراني و استرس با ميرم جا هر ميرم؟ كجا: پريناز
 .شدم خسته خدا به... بفهمن اينا مامان

 شد؟ چي ارش حاال خوب: گفت متفكرانه ترانه

 اينقدر زنش واسه سر بر خاك... كشي عربده خونشون دم بره پرويز بود نزديك ديشب... بشه ميخواستي چي: پريناز
 ...نيست غيرتي
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 ...بعدش بگيرم و ديپلمم من بذاره... گفتم ارش به: گفت سكوت لختي از پس و

 تابستون؟ يا االن ميكنه فرقي چه: سحر

 ...شوهر واسه است رسيده ي ميوه مثل گرفت ديپلم كه دختر ما فاميل تو... كردنمه شوهر وقت موقع اون هيچي: پريناز

 .افتادند خنده به او ي تمسخرانه تشبيه از دخترها

 !نه؟ يا بگويد انها به را ميداد رخ جمعه كه اي واقعه ان تا بود مستاصل ترانه و برخاستند جا از زنگ صداي با

 :چهاردهم فصل

 شال هم ترانه.ايستاد در مقابل و داد پاسخ يوسفي خانم... ميتپيد تند گنجشك يك مثل قلبش ايفون زنگ صداي با
 .كشيد تر جلو را اش صورتي

 ...بفرماييد: كند زمزمه لب زير توانست زده بهت فقط يوسفي خانم.شد خارج اسانسور از سورن

 .اورد در پا از را كفشش اهسته و كرد سالم زده خجالت سورن

 رنگ پر صورتي بلند استين بلوز يك و روشن ابي جين شلوار و اي سورمه كوتاه لي سارافون يك با ترانه.شد نهخا وارد و
 .كند مهار را لبخندش نتوانست.بود ايستاده مقابلش رنگ كم صورتي شال و

 .كرد سالم شرم با ترانه

 .داد را پاسخش لبخند با هم سورن

 ...كن راهنماييشون انهتر... بفرماييد: گفت اخم با يوسفي خانم

 .شد روان دنبالش به اجازه با:  گفتن با سورن و كرد حركت اتاقش سمت به ترانه و

 .بود ايستاده پذيرايي وسط مستاصل يوسفي خانم

 جوان زيادي يعني... باشد جوان اينقدر ميزند حرف جوان ي راننده يك از ترانه وقتي نيمكرد را فكرش اصال نه كه شايد
 .بود كرده تغيير ابي چشم ي بچه پسر يك به ساله سي جوان مرد يك از تصورش او.نبود جوان... بود بچه واقع رد... بود
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 هيچ حاال... بود پذيرفته يوسفي خانم و باشد اش راننده فيزيكش و حسابان معلم ميخواهد امسال: گفت ترانه كه زماني و
 .نداشت خوبي حس

 خانه سر معلم عنوان به را او بود شده حاضر چطور ترانه و بود خوانده اش ادهس و جوان دختر گوش در چه پسرك اين
 .ميفرستاد لعنت خودش به وقفه بي و... بود داده ترانه دست را علمش و عقل كه بود عقل بي چقدر خودش و كند معرفي

 .رفت اتاق به و گذاشت سيني داخل و برداشت را شربت ليوان سه

: گفت قروچه دندان با يوسفي خانم اما داشتند مطلوبي نظر به ي فاصله... بود نشسته ترانه كنار در صندلي روي سورن
 ...بفرماييد

 ...كشيديد زحمت: گفت اهسته و برداشت پرتغال اب ليوان يك خجوالنه و زد لبخندي ارامش با سورن

 يك محتوي سيني با و كرد ريز را شچشمهاي تشابه وجه اين از يوسفي خانم و برداشت پرتغال اب هميشه مثل هم ترانه
 .رفت اشپزخانه سمت به و. گذاشت باز كامال را اتاق در البالو اب ليوان

 چه در او اينكه با رابطه در... ميزد حرف ترانه با داشت سورن... بازگشت اتاق به اي وسيله برداشتن ي بهانه به دوباره
 .دارد مشكل هايي مبحث

 سابقش معلم رياحي خانم نپذيرفتن در را دخترش هاي بهانه حاال... بود شده سرخ و دميلرزي دستهايش عصبانيت از
 .ميكرد درك

 .باشد داشته ترانه با مفصل دعواي يك و كند بيرون اش خانه از را خجالتي ظاهر به پسرك اين ميتوانست كاش

 ...هستم سزاوار: گفت و زد لبخندي سورن و... اقاي ببخشيد: پرسيد سرن به رو و نياورد طاقت اخر دست

 ...باشم داشته حضور اتاق در منم ممكنه...  سزاوار اقاي بله: گفت جديت با يوسفي خانم

 ...البته: گفت و زد گرمي لبخند سورن

 .كاوييد مي را مادرش عادي نگاهي با هم ترانه

 .شد خيره سورن نيمرخ به و.نشست ترانه تخت ي لبه و برداشت اي مجله يوسفي خانم

 .بود داده باال هم موهايش و اي سورمه جين و داشت تن به اسماني ابي پيراهن
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 اورده هجوم ذهنش به چطور و ايا و چرا هزار و... بود اشتراكشان وجه پرتقال اب چرا بود؟؟؟ پوشيده ابي هم ترانه چرا
 .بودند

 و... است تنها خانه در شب تا ترانه كه ها ظهر و.هستند مطلع يكديگر عاليق از دارند قطعا.دارند ديگري ي رابطه انها ايا
 اش خانواده اعتماد از مطمئنا ترانه... نداشت امكان اين نه... شد سيخ تنش به مو ميرفت رژه ذهنش پس در كه فكري از
 ...نميكرد استفاده سو وجه هيچ به

 دو؟؟؟ هر چرا... خورده نيم پرتقال اب ليوان و و ابي؟؟؟ دو هر چرا... بود ديدش در جفتشان لباس باز

 .كشيد اه مثل عميقي نفس و... بپوشد را لي سارافون ان كرد مجبور را ترانه خودش افتادكه يادش و

 براي رفتن معلم كلي از بعد يوسفي خانم... بود اي حرفه كامال بيانش نوع..... ميداد توضيح را مباحث جدي كامال سورن
 .بود شده خبره مسئله اين تشخيص در ديگر ترانه

 دفتري به نگاه يك و داشت سزاوار به نگاه يك... ميداد گوش مثال هم ترانه و ميداد درس شوخي و لبخند بدون وقفه بي
 .بود شده گرفته نديد كامال يوسفي خانم حضور و. ميشد نوشته هايي مثال كه

 .بود باز نانهمچ در اما.... شد خارج اتاق از اهسته و شد بلند جايش از ساعت به نگاهي با

 .بود شده خيره پريناز به معترض نگاهي با شميم

 .مينوشت شميم به توجه بي و بود افتاده برگه روي همچنان نميكرد درك اصال پريناز

 ...پري: گفت اهسته شميم سر اخر

 ...پريناز: گفت باز اي خفه صداي با شميم...نفهميد پريناز

 افتاب در كه خطي ان نميتوانست شميم اما... كشيد عقب را خودش و گرفت را موضوع و انداخت او به نگاهي نيم پريناز
 .بخواند را ميدويد ميگذاشتي

 نيمكت روي بينشان معلم درخواست به كه كيفي وجود با... بود اي مسئله حل مشغول و برداشت را نويسش چرك پريناز
 .باشند داشته تميزي تقلب نميشد بود
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 روي كاغذ و بگيرد را ان نتوانست شميم... بدهد شميم به ميز زير از و بنويسد كاغذي روي شد مجبور پريناز اخر دست
 سينه در نفس كه دو ان به تيزي نگاه و امد كالس عقب به كنجكاوي با رسولي خانم كاغذ چرِخ چرِخ صداي از. افتاد زمين
 .انداخت بود شده حبس شان

 تر ساده زبان به... نمود پنهان اش كتاني كفش كف زير را كاغذ كهت شميم زيرا... نشد دستگريش چيزي خوشبختانه
 .گذاشت تقلب روي را پايش

 .نميشد اين از بدتر. بگذراند كالس انتهاي را مانده باقي وقت باقي گرفت تصميم

 و بيست و نمره يك ديگري و نمره دو يكي اتفاقا اخركه سوال دو نوشتن خير از بايد انگار انداخت پايين را سرش شميم
 .بگذرد داشت صدم پنج

 اميدانه نا... بگيرد قرار ديدش ي محدوده در ساز سرنوشت كاغذ ان تا كرد جا به جا را پايش... انداخت پايين را سرش
 خوشحالي با.خواند فاصله همان از را ها ان بشود كه بود بزرگ انقدر پريناز خط بزرگ خداي....انداخت پايين به نگاهي
 .شد نوشتن مشغول و انداخت زير به تربيش را سرش

 راحت خيال با جاميز در كه ميپاييد را كالس جلوي هاي جنبنده... كنند تقلب ميتوانند اينكه از مفتخر هم رسولي خانم
 خانم حضور با چراكه... ميخواندند پريناز و شميم جان به دعا و مينوشتند دقيق را ها فرمول و بودند كرده باز كتاب
 ..كرد باز كتاب نميشد كالس جلوي در رسولي

 ------- 

 يعني اين... كرد مشايعت معلم ميز به رسيدن تا را او اه با سحر. داد مراقب تحويل را برگه و اورد باال را سرش ارامش با
 يعني ميداد تحويل را برگه شده منظور وقت از زودتر خيلي خيلي خيلي وقت هر.است كرده خراب معمول طبق ترانه

 .كند باز حساب نظر مورد ي نمره روي نميتوانست هم كردن پاس براي تيح

 زمان اين در بتواند بود بعيد. شد خيره ترانه خط خوش نسبتا و تميز ي برگه اي موشكافانه نگاه با فيزكشان دبير جعفري
 !!! بود كرده تراوش اش يا عقده ذهن از ان منشا كه سواالتي ان هم ان. كند حل راحتي به را فيزيك سواالت تمام كم

 سواالتي با... بود تر وحشتناك ترم از ترم نيم مذخرف امتحانات. بازگشتند كالس دخترهابه امتحان، وقت اتمام از پس
 محترمه دبيران كه بود اين روند بهترين اموزان دانش ي روحيه تخريب البته و تقويت براي.... سخت و استاندارد غير
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 ي جرگه در نظر اين از انصافا و... بچزانند را انها دارند علمي و عقلي انداز پس شان ذهني توان در كه انجا تا بتوانند
 .امدند مي حساب به ها بهترين

 اينقدر نميتواند هم دوم ترم نهايي امتحان كه بخوردند قسم اطهار ي ائمه و عزيزانشان جان به بودند حاضر اموزان دانش
 .باشد دهشتناك

 !يوسفي؟: گفت و كرد او به تيزي نگاه كالس به ترانه ودور با جعفري

 .شد خيره او اي گرگينه چشمهاي در مستقيم ترانه

 ...بده هم توضيح... كن حل و سواالت تخته پاي: گفت و گرفت سمتش به را امتحان سفيد كپي پلي جعفري

 چرا حاال... سحر از تر خوان خر ي هانيه يا بود خرخوان سحر برعهده يا هميشه موهبت اين داد فرو را دهانش اب ترانه
 !او؟

 .ميخواند الكرسي ايه ترانه براي... نشست جايش سر متعجب هم سحر

 سرش سورن انقدر... بود حفظ را همه... بود تعريفي اول سوال شش... برداشت را كپي پلي و كشيد عميقي نفس ترانه
 ... نميشد حفظ اگر كه بود كشيده فرياد

 .شد حفظ حال هر به

 .خواند را بود بر از واو به واو كه را ها تعريفي بلند بلند

 .كرد حل درست اما برهم و درهم هرچند... كرد حل تخته پاي را مسائل... بود مسئله بعدي سوال ده

 !بود؟ خوانده را درس ترانه!!!.... توضيح!!!.... حل!!!... درست... ترانه. بود شده مبهوت جعفري خانم

 عالي ي نمره... نيم و نوزده. ميكرد تصحيح را او ي برگه جعفري خانم ميداد توضيح گريخته جسته ترانه كه حين اين در
 فاعل جاي يا... نداشت "است" جمله اينكه يا و "ويرگول" نگذاشتن مثل دليلي هر به حاال او از بود كرده سعي خيلي... بود
 را سواالت چرا ميفرستاد لعنت خودش به كه بود دقيق انقدر... نتوانست اما كند كم نمره... بود شده جا به جا مفعول و

 ...بعدي امتحانات اهللا شا ان.بود نكرده تر سخت

 .كرد كم صدم پنج و بيست يكي بود ننوشته را فرمول مسئله دو در اينكه خاطر به هم را نمره نيم ان
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 !!!كرد؟ ميشود چه... ديگر است عقده

 و... بود دستش فيزيكش امتحان كپي پلي. بود شده سرخ ذوق از ترانه. كردند حركت سرويس سمت به دخترها
 شود پانزده باالي فيزيكش امتحان ي نمره اگر بود گفته يوسفي خانم زيرا...  بدهد نشان مادرش به را ان ميخواست

 ....امد هدخوا رياحي خانم همان صورت اين غير در كند تدريس او به هم باز سورن تا ميدهد اجازه

 كه بود گرفته قول او از... بود كرده مخالفت سورن اما بگويد سورن به حاال همين را درخشانش ي نمره ميخواست دلش
 .كند تدريس نفرشان چهار هر به تا نداشت فرصت واقعا ،چون بماند باقي خودشان بين منزل در تدريس اين

 ...برميگردم االن: گفت دخترها به رو و شد پياده ومبيلات از سورن عليك و سالم از پس شدند اتومبيل سوار

 .رفت ، بود مدرسه داخل كه باقري اقاي سمت به و

 ... زد ضربه چند ترانه سمت ي شيشه به و گفت ببخشيدي مردي

 را شيشه بتواند تا چرخاند دور يك را سوييچ.بود خاموش كامال ماشين اما... بكشد پايين را برقي ي شيشه خواست ترانه
 .بكشد پايين

 .شد دور انجا از شتاب با و شد اش اي سرمه ماكسياي سوار و كرد خداحافظي لبخندي با اش خواسته اجابت از پس مرد

 داشت؟ كار چه ترانه با داريوش... بود ايستاده مدرسه در جلوي سورن

 ميگفت؟ چي:پرسيد معطلي بي و شد سوار.برداشت گام ماشين سمت به عجله با

 ميگين؟ كيو:پرسيد متعجب ترانه

 گفت؟ چي... مرده اين: گفت باز ببرد ياد از خداحافظي حين را داريوش ي وقيحانه لبخند داشت سعي عصبانيت با سورن

 ...پرسيد ادرس فقط: گفت متعجب ترانه

 ادرس؟ فقط: گفت غيظ با سورن

 !ميزد؟ داد سورن چرا... داد تكان را سرش ترانه

 .بود كرده كز جلو صندلي در وار مظلوم... نشنيد ترانه... لعنتي غريد لب زير و كشيد عميقي نفس سورن
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 ديگري موضوع خوشبختانه... كرد معطوف ديگري سمت به را ذهنش... كشيد عميقي نفس... نداد اهميتي سورن
...  كشيد اهي... بفهمد را امتحان ي نتيجه ميتوانست او و نداشتند حضور نفر سه ان كاش... فيزيك ترم نيم امتحان...يافت
 .ميفهميد جمعه اين البد

 .دارد نگه سوپري جلوي سورن خواست كوتاهي عذرخواهي با شميم

 بايد... بود خيابان سمت ان مغازه يك حاال...  بود كرده رد را تايي چند سورن.بخرد لپ لپ برايش بود داده قول شيدا به
 .ميزد دور

 .نبود اي چاره انگار اما... ميشد دور راهشان

 .ميام ميخرم زود... داريد نگه طرف همين: گفت اهسته شميم

 خيابان سمت ان به و ميزد دور اگر حاال... بودند شده خالص قبل چهارراه ترافيك ازشر تازه... پذيرفت چار نا سورن
 .نداشت برگردان دور كذايي راه چهار ان تا ميرفت

 .نداشت هم عابر خط خيابان كه خصوص به... ميرفتند هم دنبال به تسرع با ها ماشين.شد پياده اتومبيل از شميم

 به حواسش كه انقدر شميم... امد مي او سمت به زدن چرخ تك حين در سرعت با موتوري... رفت جلو قدم چند ارامي به
 .نداشت توجهي ان به بود كپسول بار محتوي وانتي پيكان

 .كشيد عقب را خودش موقع به اما... شود هول شد باعث... باش مراقب: زد فرياد كه سورن صداي

 رد اضطراب خاطر به شميم اما... بود پرانده شميم به وحشتناكي ي تكه موتوري... شد پياده اتومبيل از حرص با سورن
 .نشد متوجه حادثه يك كردن

 ؟... كجاست حواست: گفت عصبانيت با و بست محكم را اتومبيل در سورن

 .شد جاري برزبانش اراده بي ببخشيد ي كلمه... انداخت پايين را سرش شميم

 بخري؟ ميخواي چي: گفت سپس و خيابان سوي ان ي مغازه و انداخت خيابان به نگاهي سورن

 .كرد ادا سريع را دوم عبارت اين.... خواهرم براي... لپ لپ: گفت بغض با شميم

 ...ماشين تو بشين:  گفت تحكم با قروچه دندان حين در سورن
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 ...گرفت سورن مقابل را اسكناس شميم

 .رفت خيابان ديگر سمت به احتياط با خودش و برگرداند او از را رويش غره چشم با سورن

 .بودند كرده سكوت نفر چهار هر

 ...شده وحشي امروز چرا اين: گفت پريناز اخر دست

 .امد سورن و كشيد عميقي نفس سحر

 طفلك شميم... زد تصنعي لبخند و... باشه خوبي شانس اميدوارم: گفت و داد مشمي دست به... بود دستش بزرگي لپ لپ
 .بود كرده بق جوري بد

 .بگيرد را پول سزاوار كه بود اين منظورش.... بفرماييد: گفت و كشيد جلو را خودش سزاوار لبخند ديدن با اما

 سالشه؟ چند خواهرت... جيبت تو بذارش:  سورن

 ...سالشه هشت شيدا... يشهنم كه اينطوري نه: شميم

 تو بذارش... گفتم بهت:گفت و كشيد عميقي نفس... قشنگي اسم چه... شيدا اخي: گفت و زد تري پررنگ لبخند سورن
 ...جيبت

 ...نيست درست اينطوري اخه... اخه: گفت من من با شميم

 ...نباشه درست بارم يه بذار: گفت معكوس دنده حين در سورن

 ...بشه برابر دو اينه جلو بذارش: گفت باري شيطنت لحن با سورن كه بزند يگريد حرف خواست شميم

... هيچي... يعني... نداشت حق سورن... نداشت خوشي حال هيچ... عصبانيت و حرص از ترانه اما.خنديدند باالخره دخترها
 چيزي واقعا اما بود خيره رو به رو به... داد تكان را سرش... شميم و سورن اينكه حس. بود درگير خودش با هم خودش
 .پريد يكباره به اش نمره خوشحالي تمام... نميديد

 .گرفت را شماره عصبانيت با

 .پيچيد گوشش در داريوش گفتن انزجارالو پر صداي
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 ...ببينمت بايد: گفت سالم بي سورن

 فرصتشو هرچند.. كني سالم بزرگتر به بايد نداده يادت جونت مامان.... سالم عليك: گفت طعنه وبا زد پوزخندي داريوش
 . خنديد بلند و.... نكرد پيدا يعني.. نداشت هم

 گفتم؟ چي شنيدي: گفت بود كرده فرو موهايش داخل را هايش پنجه كه حالي در حرص با سورن

 ...كن خبرم بزني نامم به رو خونه شد قرار وقت هر:  داريوش

 .كرد قطع را تماس و

 ....الو: گفت حوصله بي داريوش.. .گرفت را شماره باز سورن

 چيه؟ هميشگي گريز و تعقيب اين از منظورت: سورن

 ...هستن خوشگلي هاي سگ توله: گفت پيروزمندانه داريوش

: گفت... بود داده تكيه دستش كف به را اش چانه و بود گذاشته فرمان روي را ارنجش كه حالي در قروچه دندان با سورن
 ...اشب نداشته كاري اونا با

 بذارم؟ دلت به داغشونو شماره سه به ميتونم كه ميدوني نگرانشوني؟ اينقدر: گفت و خنديد داريوش

 باشي؟؟؟ كي سگ: زد فرياد عصبايت با سورن

 ....وخنديد...نداري تو كه پدري از: گفت ميگرفت مناش سورن حرص از كه ارام لحني با داريوش

 پاي... هست جاش سر خودمون بين تو و من مشكل: گفت محكمي نوبالح شد مسلط خودش به سورن سكوت از پس
 ...نكش وسط رو بقيه

 اعتماد بهت چطوري نه؟؟؟ نداره خبري درخشانت ي سابقه از هيچكس راستي: گفت او حرف به توجه بي داريوش
 ميكنن؟

 توضيح منم نيست لزومي... ميكشي و رساني اطالع زحمت تو: گفت بود امده در لرزه به حرص از كه صدايي با سورن
 ...بدم
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 ...بيني پيش قابل غير... هستي مادرت عين درست: گفت و خنديد داريوش

 با و.... خوري ميوه چاقوي يه از ترسيدي؟ ازم اينقدر... ميكني عمل دور دورا چطور ها تازگي: گفت و زد لبخندي سورن
 .خنديد بلند صداي تمسخربا

 هرزه زن همون از هم تو... ته خون تو زدن خنجر پشت از: گفت كند مخفي ان در را غيظ نميتوانست كه لحني با داريوش
 ...نميره ازت بيشتري توقع... اي

 بيرون چشمت وجلوي اون من ضمن در....بود كوچيك تيزي يه.... نبود خنجر اوال: گفت تحقير با و زد لبخندي سورن
 .خنديد وباز....اوردم

 داشته امني جاي ميدم ترجيح من..... نداره اشكالي من نظر از.... شدي برنده كن فكر تو بارم يه: گفت موزيانه داريوش
 ....باشم

 ...باشي شده قايم موشت سوراخ تو خوري ميوه چاقوي يه ترس از كه نمياد تو به اما: گفت تحقير با سورن

 .بود شده شوكه ميديد كه چيزي از.... چرخاند راننده سمت به را گردنش... كرد پارك كنارش كه ماشيني صداي با

 تلفن گوشي در و داد تكان دستي فاتحانه لبخندي با. بود كرده پارك سورن اتومبيل كنار درست فرمان پشت داريوش
.... ميدوني: گفت مكثي از پس و... نمياد بهت اصال بازي سورن؟زرنگ چطوري: گفت بود گوشش كنار هنوز كه همراهش

 .خنديد بلند صداي با و... كني خيس شلوارتو تاريكي ترس از مياد بهت بيشتر

 .داد فرو را دهانش اب سورن

 .خزيد بيرون به ماشين از ارامي به هم سورن. شد پياده داريوش

 ميگم؟ چي كه ميدوني... برسم بخوام كه هرچي به دارم عادت: گفت و ايستاد مقابلش داريوش

 ...ميدم عادتت ترك: گفت و داد باال را ابرويش تاي يك سورن

 ...است مرگ: گفت و كرد ايجاد تغييري مكث با... موجب عادت ترك: داريوش

 بميري؟ تو اينكه از بهتر چي:  گفت لبخندي با سورن
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 يعني.... كنه پيدا درز ديگران به مشكالتمون ندارم دوست: گفت و دوخت او مصمم ي چهره به نگاهي حرص با داريوش
 .....فتهبي اتفاق اين كه نذار تو

 ...دخترها تهديد.... ديگران تهديد... خودش تهديد نه حاال.... بود بيزار تهديد از... كرد تغيير اش چهره رنگ

 ...باش نداشته كاري اونا با: گفت اش شده كليد هاي دندان الي البه از زحمت به

 اتومبيلش بهسمت عصبي اي هقههق با و... بچسب سفت هاشونو قالده پس: گفت و انداخت ساعتش به نگاهي داريوش
 .رفت

 .ميشناخت حال تابه كه بود فردي ترين ديوانه داريوش! بيفتد؟ اتفاقي مبادا.... بود دوخته چشم اسمان به سورن

 .ميكرد رو و زير را اش برگه دقيق سورن.بود تحسين انتظار به لبخند با ترانه

 .شد خيز نيم احترامش به سورن. شد وارد پرتقال اب دوليوان با يوسفي خانم

 ...پسرم باش راحت: گفت وصف قابل غير شوقي با يوسفي خانم

 جاي سورن كه بود اني از جوانتر خيلي يوسفي خانم كه ميگفت حتما نبود پررويي نظرش در اگر زد لبخندي سورن
 .باشد پسرش

 اميدي اصال ترانه به ما... باشم ممنون ازت بايد واقعا: گفت بود نشسته تحريرش ميز مقابل كه ترانه كنار يوسفي خانم
 ...نداشتيم

 ...نفرماييد...  ميكنم خواهش:گفت و كشيد دست امتحاني ي برگه كاوش و كند از باالخره سورن

 ...ميكرد برخورد قبل ي دفعه از تر راحت يوسفي خانم

 باالي اينم ديگه شااهللا ان.... رهدا امتحان شنبه اين چطوره؟ حسابان... خوبه كه فيزيكش وضعيت: پرسيد سورن به رو
 ديگه؟ مياره نوزده

 ...نيستم راضي اصال فيزيكش ي نمره از من: گفت و انداخت ترانه به نگاهي سورن

 .ريختند ترانه سر روي يخ اب پارچ يك انگار
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 !چرا؟:پرسيد و زد لبخندي يوسفي خانم

 يا....  ندونه كه نبود اي نكته هيچ... كردم كار اشباه خيلي من: گفت پرتقالش اب خنك ليوان برداشتن درحين سورن
 جالب چندان: گفت ناراضي لحني و مكث كمي با... گرفتن كم نمره فرمول ننوشتن و دقتي بي خاطر به... باشم نگفته
 ...نيست

 رضايت با گيري سخت اين به باتوجه يوسفي خانم و انداخت راپايين سرش ترانه.بود وحشتناك واقعا سورن اخم
 .شد خارج اتاق از شادي از سرشار اي وچهره وخشنودي

 !بود باز همچنان اتاق در اما

 ...ميكنيم شروع تابع مبحث از خوب: گفت بود كشيده هم در چهره كه حالي در و عصبانيت با سورن

 و بود رفته فرو دخو در انقدر. بودند شده غنچه و بودند اويزان چانه سمت به نازكش لبهاي... بود شده خم گردنش ترانه
 .نشد متوجه را سورن حرفهاي از يك هيچ ابتدا در كه ميفرستاد لعنت خودش به

 .جاپريد از ترانه... كوبيد تحرير ميز به محكم را دستش كف عصبانيت با سورن

 ...كن وحل تمرين اين! كجاست؟ حواست: گفت كنترل تحت صدايي و خشم با سورن

 مشغول بود دستش در كه ونارنجي صورتي و ابي خودكار دو وبا. كشيد جلو را ثالشم حل دفتر لرزان دستي با ترانه
 .شد نوشتن

 .دراورد دستش از را رنگي خودكار دو و... ميكشي نقاشي داري مگه: غريد باز سورن

 .بود پيش ي جلسه از تر عصباني سورن... بيايد در بهت از كرد سعي مكثي از پس ترانه

 .كشيد عميقي نفس و نداختا راپايين سرش دوباره

 نداشت دوست اصال.مينگريست ياو كرده بق ي چهره به بود داده تكه صندلي پشتي به كه حالي در سينه به دست سورن
 گاهي بود مجبور پس... ببيند را او ي شده غنچه لبهاي نميتوانست هم نميزد داد سرش اگر اما... كند بغض اينطور ترانه

 .بكشد فريادي طاليي مو دختر اين سر بگذارد مرز پاروي اش خواسته به رسيدن براي بيخودي

 ...كرد حل غلط ترانه
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 ميكنم حل غلط... ميكشه داد سرم الكي چيزايي سر... رواني ي ديوونه: ميگفت خود با ترانه.داد توضيح ارامش با سورن
 ...نميگه هيچي

 .شد ساكت سورن

 !دم؟ يا دماور در شاخ: گفت صدايش كنترل بدون بار اين

 سورن فقط ميداد توضيح او كه مدتي تمام و بود زده زل سورن صورت به كه نميشد باورش. ميكرد نگاهش ترس با ترانه
 .بود نشده متوجه را چيز هيچ و بود نگريسته را

 ي اشاره وبا... خودته مشكل ديگه نفهميدي... ميدم توضيح اخره بار... كن جمع حواستو: گفت و كشيد تندي نفس سورن
 ...من صورت نه....  باشه كتاب به حواست: گفت چشم

 ان با ترانه و بنشيند بود خدايش از وگرنه... بود تر واجب درس مقطع ان در خوب اما.... نبود دلش حرف هرچند
... انرژي و عطوفت از پر و سادگي از پر چشمهاي... كند نگاهش باريد مي ان از شيطنت و شرارت كه حالت بي چشمهاي
 .خورد فرو را لبخندش

 ... بگويد او به ميتوانست سورن كاش... اش شده سرخ بيني نوك خصوص به ترانه سرخ صورت

 .رانداشت يكي اين توقع. شد سرخ ترانه

 ناخود ؛ضمير نفهمد ميخواست هم خودش اگر يعني... نفهمد نكند جرات ترانه كه بود متحكم و بت صال پر انقدر لحنش
 .نميداد او به را بزرگي تخطي چنين ي زهاجا هم اگاهش

 !!!نفهمي؟ و دهد توضيح برايت مقبول ابي چشم پسر يك ميشد مگر

 با رفتن كلنجار ساعت دو از بعد زد لبخندي ترانه... شد اتاق وارد بستني محتوي سيني با و زد در به اي تقه يوسفي خانم
 .ميچسبيد اخالق بد پسرك اين

 ...نداره وقت ترانه االن ولي... منونم:گفت و كرد تشكري سورن

 ي بهانه به نميگذشت شكمش از سختگيري همه ان با هم رياحي حتي ، نبود بند پا روي خوشحالي از يوسفي خانم
 .بود متين و اقا پسر اين چقدر ولي... اورد مي در عزا از دلي ترانه استراحت
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 بستني به افتاده اب بادهان ترانه شد، خارج اتاق از لبخند با و ميارم براتون درس شدن تموم از بعد پس: گفت لبخند با
 خانم.... باشد داشته مفيد ي مطالعه ساعت ترانه كه اين از بهتر چيز چه.... ميكرد نگاه ميشد تر دور و دور كه هايي

 .بود راضي كامال يوسفي

 ترانه تا ميكرد طرح و ميكرد حل مثال و ميداد درس وقفه بي نبود او متوجه اصال سورن... ميپيچيد خود به كم كم ترانه
 ...و كند حل

 دستش و ميكرد گز گز تحركي بي از پاهايش... بود شده كالفه.بماند منتظر اين از بيشتر نميشد... ميرفت حتما بايد ترانه
 بود داده تكيه صندلي پشتي به مدام اينكه خاطر به هم كمرش تيره و بود داده تكيه ارنجش با كه بس بود رفته خواب
 .بود شده عرق خيس

 غلط به ترانه.ميزد حرف بند يك و بود نشسته صاف حالتي تغيير هيچ بدون خشك چوب يك مثل ورودش اول از سورن
 .بود افتاده كردن

 ...باشه اينجا حواست: داد تذكر سورن شدكه جا جابه جاش سر انقدر

 !دارد؟ ظرفيت چقدر انسان مگر.... نميشد... بود فايده بي مقاومت

 ...بيرون برم بايد لحظه يه من: گفت شرمگين و اهسته لحني با باالخره

 ...كن حل و مثال اين... نكرده الزم: غريد سورن

 و... دارم كار خوب! چه؟ يعني: گفت نميكرد استفاده ازان بود وقت خيلي كه تهاجمي حالت با و داد باال را دماغش ترانه
 .ميكرد تكليف كسب باي اما هاجمي همت قدر هرچه... ايستاد

 ...برگرد زود: گفت اهسته سورن

 .دويد دستشويي سمت به پذيرايي به ورود محض به اما... شد خارج اتاق از طمأنينه با ترانه و

 .بازگشت اتاق به دقيقه پنج از پس

 .بود شده باز رويش و رنگ

 ...شود باز ترانه روي در رويش ميداد اجازه يدنبا... شد منصرف اما! گذشت؟ خوش بگويد او به خواست سورن
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 .بود كرده طرح دار اب تمرين چند برايش سورن

 .بكشد عميقي نفس ميتواست حاال... ارامش با... شد مشغول ترانه

 به متفكرانه كه ميكرد نگاه را ترانه رخ نيم...  داد لم صندلي روي و كشيد جلو به را خودش كمي سينه به دست سورن
 راجع چطور و... ميداد نسبت را القاب اقسام و انواع دوستانش و او به كه افتاد روزهايي ياد.ميكرد حل و بود خيره تسواال

 .ميكرد نظر اظهار فرزين براي بقيه و ترانه به

 ..انچوچك-

 ...برنج شير ي دختره-

 ...ميمونه دلقك عين-

 ...ميمونه بزرگها ننه اين عين -

 ...كيبتر بد و ايكبيري همشون-

 ...زشت خيلي... زشت-

 ...نيست اش كله تو عقلم-

 ...نميدونه و محيط با رفتار شرايط اصال-

 ...خونگرم...ساده... مهربان... بود شيريني دختر.امد نمي بدش اصال يعني... امد نمي بدش او از حاال... حاال اما

 در... دوخت صورتش به را نگاهش باز.داشت بلندي هاي ناخن و كشيده انگشتهاي... انداخت ترانه سفيد ساعد به نگاهي
 كامل را او صورت بود توانسته بار دو شايد ماهه چند اين طي در بگويد اگر.ببرد نظر زير را او نميتوانست خيلي سرويس

 .است نگفته دروغ ببيند

 معمولي... حالت بي شمهايچ و نازك لبهاي... كرد محو را ان نميشد رخ نيم در كه قوسي با قلمي بيني و بيضي صورت
 تر زيبا بود شده باعث متاتش و وقار اما...بود نمك با هم سحر... كرد مقايسه او با را سحر و پريناز و شميم ي چهره... بود
... بود رنگي چشمهايش پريناز....بود نبرده ياد از را شعور بي ي پسره دوصفت ان هنوز هرچند....نظربيايد به كسي هر از

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  380 

 زيباتر نفر چهار هر از شميم ميكرد اعتراف بايد.بود شده زيبا واقعا روزها اين هم شميم.... نبود دلنشين اما... سبز
 ...ترانه اما...يعني... ترانه حال اين با...نبودند فاخر... بودن معمولي هم باز اما.است

 .كرد تالقي ترانه شيطنت پر چشمان با نگاهش

 .رابشنود حرفش تا بود منتظر داشت لب به ترانه كه اي موزيانه لبخند با

 !دم؟ يا دراوردم شاخ: گفت و داد باال را ابرويش تاي يك ترانه

 كردي؟ حل: گفت اخم با اما.بود خوبي مثل به مقابل.... گرفت اش خنده سورن

 ...شو همه:گفت بود شده خيره معلمش سرويس راننده چشمهاي به مستقيم كه حالي در نفس به اعتماد با ترانه

 .بود راضي كارش از. باشد مانده كه نبود اي نكته.شد تصحيح مشغول و زد خشكي لبخند سورن

 .ميرفت بايد ديگر... خواندن وقفه بي حسابان ساعت چهار

 كنم؟ تقدميتون چقدر خوب: گفت ميگشت پولش كيف دنبال به پذيرايي در كه درحالي يوسفي خانم

 بيشتر برايش ترانه به تدريس... بود نكرده نگاه كار اين به درامد و حقوق ي قضيه اطرخ به اصال... بگويد چه ماند سورن
 .بپيذرد نميخواست... بود تفريح

 بيشتر برايش ترانه به تدريس... بود نكرده نگاه كار اين به درامد و حقوق ي قضيه خاطر به اصال... بگويد چه ماند سورن
 .بپيذرد نميخواست... بود تفريح

 كه را كاري نميخواست دلش اصال... ميگفت چه حاال و رايگانه اوله ي جلسه چون:  بود اورده بهانه را پيش ي جلسه
 .برود سوال زير مسئله اين با بود كرده پيشنهاد ترانه به خودش

 !بگويد؟ چه وماند... من... نه: گفت خجالت با

 ...نگرفتنش براي نه... داشت پول گرفتن براي اي بهانه نه.... بدهد درس ترانه به تا بود امده علت چه به ميگفت چه

 .ميديد را ان سورن.بود ميز روي درست يوسفي خانم پلو كيف

 ...بستني ظرف و بود او فقط انگار نبود اطرافش متوجه اصال.بود اش بستني خوردن مشغول همچنان ترانه
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 ...كو كيفم واي اي: گفت يوسفي خانم

 .گذاشت بشجي داخل را پول كيف سورن

 ...خواهرمه مثل ترانه...  يوسفي خانم نيست الزم واقعا:گفت ارامي به

 .بود گرفته اش خنده... برادرش حاال بود پدرش اول... انداخت سورن به نگاهي ترانه

 ...كن صبر لحظه يه.... نيست كيفم ولي... ميدونم....شده ديرتم: يوسفي خانم

 .رفت اتاق به و

 .بود ايستاده همانجا ناچار سورن

 ...كن دقت خيلي: گفت ترانه به رو

 ...داداش چشم:گفت پوزخندي با ترانه

 .امد يوسفي خانم لحظه همان... برد كار به ترانه كه لفظي از.انداخت پايين را سرش سورن

 ...بفرماييد: گفت و گرفت مقابلش را توماني هزار پانصد پول چك

 بله؟: تگف زده بيرون حدقه از چشمهايي با سورن

 ...كجاست پولم كيف نميدونم كنيد باور... كن خردش:گفت خنده با يوسفي خانم

 ....نيست همراهم االن مبلغ اين منم بعدشم...نيست نيازي اصال... ميفرماييد شرمنده يوسفي خانم:سورن

 ....ميكنم حساب ترانه با فردا: گفت او دست از رهايي براي سورن و كشيد اهي يوسفي خانم

 ...پسرم شرمنده خدا رو تو... باشه: گفت و زد ي لبخند خوشحال يوسفي نمخا

 .شد اسانسور وارد و كرد خداحافظي لبخند با سورن

 نظر به ضايع خيلي يكي برداشتن.ميكرد خودنمايي ان در ترانه چهار در سه عكس دو.كرد باز را يوسفي خانم پول كيف
 !نميرسيد؟
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 لبخندي را لبهايش.نميشد بهتر اين از... درچهار سه عكس قطعه شش محتوي وچكك پاكت يك.كرد وارسي را كيف كل
 .داد زاويه

 .گذاشت پيراهنش جيب در و برداشت را يكي و رسيد مقصودش به باالخره

 كيفش در را دخترش عكس يوسفي خانم كه بود شده متوجه كند حساب او با ميخواست يوسفي خانم كه قبل ي دفعه
 ...دارد

 .ميكرد كار چه حاال...كشيد عميقي نفس.. .حاال و

 .است كرده پيدايش اسانسور در بگويد و بدهد ساختمان نگهبان دست را كيف كه بود اين راه بهترين

 .گرفت باال را سرش ايستاده مقابلش كسي كرد احساس

 .سزاوار اقاي سالم: گفت پته باتته شميم

.... شده ديرم من شرمنده: افزود عجله با و گفت سالمي لبخند با و كرد كنترل را خودش اما زد بهتش اي لحظه سورن
 .ورفت

 .شد اسانسور وارد مبهوت شميم

 .ميكرد راعوض ها كانال كنترل با بود نشسته مبل ي دست روي ترانه

 .بود شميم منتظر

 .كرد سالم اخم با شميم

 ي شبكه به و... بودها تتلو ي جديده اهنگ اين:گفت تندي به و.... اومدي خوش:گفت لبخند با و داد را جوابش ترانه
 .كرد اشاره ميكرد پخش را ان كه اي ماهواره

 كجاست؟ مامانت:پرسيد دلهره با شميم

 ...همسايه پيش: گفت بيخيال ترانه

 !بودند؟ تنها خانه در ترانه و سورن يعني.... برد ماتش شميم
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 بيارم؟ بستني برات بشين: ترانه

 ..بده تو شيمي ي جزوه... دارم كار: گفت باغيظ شميم

 ....ديگه بيارش برو: گفت عصبانيت با شميم كه بكند تعارفي خواست ترانه

 .داشت عجله خيلي حتما.پذيرفت ترانه

 مانده هنوز فضا در سورن ي مردانه عطر بوي.بود ديده خودش چشم با اما.... بود بعيد ترانه از... ميخورد را خونش خون
 .بود

 .شد خارج ميپيچيد سرش در گندش بوي كه خانه ان از بيخداحافظي شيم و گرفت سمتش به را دفتر ترانه

 ...بود ديده خودش چشم با... حاال ولي... شود سلب ترانه به نسبت اعتمادش نميخواست دلش

 مشغول و نشست ماهواره جلوي و شست الو زرد و سبز گوجه خودش براي.داشت عجله خيلي حتما... نداد اهميتي ترانه
 .شد

 .ميكرد تقويت را خودش كمي بايد خوب....بود خوانده درس خيلي

 .برخاست خواب از اش گوشي زنگ صداي با صبح

 ادامس دو با صبحانه خوردن بدون هميشه عادت مثل. بود ايستاده در جلوي سورن سمند. پوشيد را لباسش عجله با
 .ودب پايش مچ دور كفشش بند بستن مشغول ريلكس پرتقالي

 .نميكرد استفاده اسانسور از ها پله از امدن پايين براي وقت هيچ

 .بود نشسته عقب چرا پس بشيند جلو كه بود شميم نوبت امروز

 نشسته اخم با و ساكت بقيه. داد را جوابش سورن فقط. كرد سالم انرژي پر دخترها و سورن به و شد سوار خوشحالي با
 .بودند

 جواب ن بودند گفته سالمي نه دخترها امروز.انداخت نظري او رخ نيم به متفكر هم سورن دوش خيره رو به رو به متعجب
 .ندهد اهميتي كرد سعي.ميكردند برخورد اينچنين ترانه با كه هم حاال. بودند داده را سورن سالم
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 !شده؟ چه مگر ميكرد فكر دلخور ترانه اما

 .بود شده گرد چشمهايش متعجب سورن.ذاشتندنگ ترانه به محل هم باز نفر سه ان شدن پياده حين

 .شد مدرسه داخل انها سر پشت رفته هم در اي چهره و سست گامهايي با هم ترانه

 .ميشد اجرا صبحگاه و بود بهاري هواي

 اي گوشه و كشيد عميقي نفس. نبود مشكل خيلي ، نيست ترانه براي جايي اينكه فهميدن. نشستند زمين روي نفر سه
 .نشست زمين روي زانو چهار و داد باال را مانتويش و كرد كز ياطح از ديگر

 نزده حرفي خودشان تا ميداد ترجيح اما ميشد سحر هاي نگاه متوجه. داد خوب ممكن نحو بهترين به را امتحانش ترانه
 .نگويد چيزي هم او اند

 .انداخت پايين را سرش ترانه.بود سحر. گرفت را بازويش كسي كه ميرفت راه راهرو در امتحان از بعد

 ...سالم عليك: گفت و كرد تر بازبان را لبهايش سحر

 .نداد جوابمو كسي...كردم سالم صبح: گفت داد تكيه ديوار به كه حالي در ترانه

 دادي؟ چطور حسابان: گفت و انداخت او مغموم ي چهره به نگاهي سحر

 .نزد حرفي و انداخت باال را هايش شانه ترانه

 شده؟ چي ميدوني: گفت سحر

 ...نميگه چيزي بهم كسي: گفت غيظ با ترانه

 ...نكردم باور من: گفت اهسته سحر

 !است؟ نپذيرفته او كه ميكرد باور بايد را چيز چه... كرد نگاهش ترديد با ترانه

 دوستي؟ سورن با تو: پرسيد وار زمزمه شد ترانه پرسشگر نگاه متوجه سحر

 .شد تر متعجب شنيد او از كه ديگري ي جمله با كه بود سحر سوال مبهوت ترانه

 نه؟ بزني حرف سهيل با نخواستي همين خاطر به پس: سحر
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 .خورد را حرفش و... تا نه اما... داري دوستش ميدونستم: گفت سحر باز و

 سحر؟ ميگي چي: گفت و فرستاد عقب را موهايش ترانه

 غلطي چه داري معلومه: گفت عصبانيت و اشفتگي با و... تنها سورن و تو.... بود خونتون سورن ديشب: گفت ناالن سحر
 ميكني؟

 هم خودش كه بودند كرده غلطي چه... تنها... سورن.... ديشب... ميشد كوبيده ترانه سر بر پتك مثل سحر حرفهاي
 !!!نميدانست؟

 ...اخه نداري تبم: تگف و گذاشت سحر پيشاني به را دستش خوبه؟كف حالت سحر: گفت و كرد تر را لبهايش ترانه

 ديده؟ هم با رو شما شميم: گفت و كرد ريز را چشمهايش سحر

 .ببيند را انها بخواهد تازه هم كسي كه بودند هم با اصال مگر انها... داد فرو را دهانش اب ترانه

 شده؟ چي ببينم بگو اول از: گفت و كشيد عميقي نفس ترانه

 بوديد تنها شما ي خونه تو سورن و تو ديشب: گفت شميم: كرد شروع تند دتن و بود فرصت يك همين منتظر انگار سحر
 ...بخند كي نخند حاال... خنده زير زد پقي ترانه و.... بعدش... شون همسايه ي خونه بوده رفته هم مامانت و

 !بود؟ نكرده زياد را ربش داغ پياز كمي شميم

 برادر كه خانه سر معلم از... دختري و پدر كوتاه هاي پيام از... نايياش شروع از. كرد تعريف ترانه ها خنده اتمام از بعد
 .چيز همه از... مادرش مرخصي از.است سورن مديون كه عالي نمرات از... چيز همه از... بود

 ..مياد پري با داره اوناهاش....گفت ماها به چيا نميدوني.... هي نميره شميم: گفت و كشيد راحتي نفس سحر

 هستي؟؟؟ ازار ي پايه: گفت و زد يچشمك ترنه

 ...نميزنم حرفي من: گفت اهسته سحر

 .نشستند سحر طرف دو داشت غيظ رنگ كه نگاهي با پريناز و شميم
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 ديروز اينا مامان كه ميدوني... كردم دعوتش خودم من يعني... خونمون اومد كه ديشب...  اره: گفت تاب و اب با ترانه
 ...شركت بودن مونده كار اضافه

 ادامه گفتن براي موضوعي كردن جور حال در مكثي از پس... زديم حرف هم با كلي... بود اورده گردنبد يه برام اومد
 حالجي پسرهايش دوست به راراجع پريناز حرفهاي كرد سعي.اورد كم وباز.... رفــــــــت ام صدقه قربون اينقدر: داد
 .نميكرد ياري ذهنش اما بگويد را انها و كند

 .كند تحمل كه اورد مي فشار خودش به بخندد نميتوانست اينكه از سحر و بودند شده سرخ حرص از پريناز و شميم

... جون ترانه: ميگفت همش... رمانتيكه چقدر نميدونيد... بود عشقوالنه خيلي خالصه: گفت عشوه و تاب و اب با ترانه
 ديگه... دارم دوستت: گفت بهم بار هزار صد... برات ميميرم... الهي برم قربونت... بشم قلميت دماغ فداي... برم قربونت
 ...عشقي ي ترانه... مني زندگي ي ترانه: ميگفت من به هي...فهميدم... بسه جان سورن: گفتم بهش سري اخر خودم

 و ها هوار دادو تمام ي اضافه به را سورن تدريس ساعات تمام ترانه... كند كنترل را خودش نميتوانست ديگر سحر
 .بود كرده تعريف سورن جديت

 .گذشت خوش چقدر نميدوني.. بوديم من اتاق تو همش: داد ادامه ترانه

 .داد گردنش به وتابي

 ..هستي مذخرفي دختر خيلي:گفت عصبانيت با پريناز

 ...دارد توي به سر كه بترس ان از... دارد هوي و هاي كه نترس ان از: گفت حرص با شميم

 ...كرد بوسمم تازه: گفت رمفتخ ترانه

 ...لعنتي... كنم دارش نكته ميخواستم..بميري: گفت وباخنده كرد نثارش لگدي ترانه و خنده زير زد پقي طاقت سحربي و

 .ميكردند نگاهشان مبهوت هم نفر دو ان

 .نميشناختند اصال هم را سورن و... بودند نشناخته هنوز را ترانه

 اومدي شب تو... بياد خبرت: گفت و زد بود نيامده در هنوز ماجرا شنيدن بهت از كه شميم پهلوي به مشتي ترانه
 ديديش؟ كجا از و سورن اصال تو بامداد؟؟؟؟ مهتاب شده حاال ظهر لنگ افتاب خونمون؟
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 ....بيرون اومد اسانسور از: گفت پته تته با شميم

 ...نه يا بودم اتاقم تو منم ديگه؟؟؟ منه خواب اتاق اسانسور: ترانه

 .انداخت پايين شرمندگي با را سرش شميم

 بده؟ درس بهت بياد داد پيشنهاد بهت خودش يعني: گفت و كرد رجوع و رفع را بهتش باالخره پريناز

 درس بهت بيام ميخواي: گفت اخر بار اونم... ميپرسيدم سوال ازش ميزدم زنگ بهش گاهي من ميدوني اخه... اره: ترانه
 .كرد ل قبو... گفتم مامان به منم... دادم درس مختلف هاي اموزشگاه تو قبال من... كن صحبت يناا مامانت با... بدم

 قدر؟ چه ساعتي: گفت و خاراند را اش بيني سحر

 اصال... سرايداره دست اومد عمل به كاشف بعد بود كرده گم كيفشو مامان ديشب... بود رايگان كه اول ي جلسه: ترانه
... ميده درس عالي خدايي ولي... هيچي فعال... بدم سورن به و بود گذاشته كه پولي رفت يادم نم صبحم.. نگرفت پول
 ....بكوب ساعت چهار

 ....معلومه هات نمره از:وگفت زد لبخندي سحر

 ...ميده درس هم ما به: پرسيد شميم

 ...نــــــــــــه:غريد ترانه

 .كرندمي نگاه او اي دفعه يك عصبانيت اين به مات سه هر

 .نبود متوجه اصال ترانه

 بده؟ درس بهت مياد ترمم براي خوب: گفت انها حواس كردن پرت براي سحر

 درس برام يعني... كردم دوره اول از و فيزيك و حسابان ي همه ترم نيم االن اخه... نميدونم: گفت عادي حالتي با ترانه
 ...داده

 .رفتند كالسشان سمت به دو به دو ترانه و سورن ي باره در بحث كمي از بعد

 ...شده پيشقدم ترانه خود كه من نظر به: گفت شميم به رو پريناز
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 خنديده روش تو بار دو سورن حاال... باشن اونجوري دوست هم با نكنم فكر: گفت و انداخت باال را هايش شانه شميم
 ...خبريه كرده فكر

 ...داره دوستش معلومه رانهت ولي:  گفت و شد خيره جلويي ميز جامدادي به پريناز

 ...داشت دوستش اول از: گفت و زد پوزخندي شميم

 !نداشتيم؟ ما: گفت و كرد نگاهش پريناز

 ....داري و ارش تو: گفت مكثي از پس.شد ساكت شميم و

 !قياسه؟ قابل اصال سورن با ارش: وگفت كرد او به نگاهي پريناز

 كني؟ عروسي باهاش ميخواي چرا پس:شميم

 ...ميزنه من نام به رو مغازه اون مهريه واسه: گفته بهم... پولداره چون: زپرينا

 ...باباشه مال كه مغازه اون: گفت خاصي لحن با شميم

 من نام به سندشو ارشم...  ارش به ميدتش عروسي كادوي ي واسه: گفت ميكرد باز را ادبياتش كتاب كه حالي در پريناز
 .خنديد و... ميزنه

 .نشد بدل و رد حرفي هيچ هم هايشان كالسي هم ديگر بين معلم ورود با.بود رويايي چقدر پريناز.دنز حرفي شميم

 .ميداد عذابش ميكنند نگاه او به همه اينكه حس. نداشت را سنگين نگاه همه ان طاقت. بود انداخته پايين را سرش سورن

 .نسور سالم: گفت و امد او سمت به و شد جدا دوستانش جمع از سمانه

 .افتاد راه به هم باز ولي ايستاد لحظه يك سورن

 ...كردم سالم: گفت و گرفت قرار كنارش سمانه

 داشتيد؟ امري: گفت و برد فرو جيبش در را دستهايش سورن

 .بزنم حرف باهات ميخوام... سورن: گفت ميفشرد مشتش در حرص با را كيفش بند كه حالي در سمانه

 ....محترم خانم ندارم شما با حرفي من: گفت غيظ با. تبراشف را سورن اش دستوري لحن
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 .داشت مهمي كار اقبالي با افزود گامهايش سرعت به و

 ...هستي تالفي اهل خيلي: گفت بالفاصله و محترم؟ خانم شدم حاال: گفت حرص وبا امد دنبالش اما سمانه

 ...گفت ميشه: گفت داشت پيروزي رنگ كمي كه لحني با سورن

 .بايستد شد مجبور سورن و ايستاد رويش هروب سمانه

 ...بشينيم اونجا بريم: سمانه

 .ميكرد نمايي خود بودنش خالي درختي زير درست دانشكده ي محوطه در كه بود نيمكتي منظورش

 .نميرفت خاطرش از كه بود چيزي تنها ابي چشم دو اين مدت اين تمام. كرد نگاهش سمانه

 .نبود ها حراستي از خبري.كرد نگاه اطراف به سورن

 !نه؟ بود همين بودي نگرانش كه اي گذشته اون: گفت ارامش با سمانه نشستن حين

 .شد خيره اش كتاني كفشهاي نوك به و انداخت پايين را سرش.كرد اكتفا عميقي نفس به.نزد حرفي سورن

 .كرد تاييد فرزينم.... شنيدم ارش از: سمانه

 .بود كرده سكوت هم باز سورن

 ....مهمه االنت من براي مربوطه خودت به تو ي گذشته: سمانه

 ...كردم فكرامو من: گفت ارامش با سمانه

 .كرد نگاهش نگراني با سورن

 ...من جواب: گفت و كشيد عميقي نفس سمانه

 ....كن صبر: گفت و امد كالمش ميان سورن

 .بود نكرده را موقعيت اين بيني پيش اصال سورن. كرد نگاهش زده بهت سمانه

 .شد حرفش ي ادامه از مانع بغض و... ميكرم فكر: گفت تلخي با سمانه
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 ...من... سمانه: گفت و انداخت اشكش از پر چشمهاي به نگاهي سورن

 شود بلند خواست.... نميدونست قضيه اين از چيزي جديه؟فرزين برات خيلي ترانه پس: گفت داري خش صداي با سمانه
 ...نرو نطورياي... كن صبر: گفت سورن كه

 تا كند كنترل را دارش بغض نفسهاي ريتم داشت سعي و. شد خيره اش شده قالب دستهاي به نكرد نگاهش سمانه
 .نبرد بود كشيده اتش به كه درونش به پي سورن

 ميان سمانه و...  مشترك زندگي و ازدواج براي نميكنم فكر... ديگه هيچكس نه ترانه نه: گفت شرمندگي با سورن
 !دادي؟ پيشنهاد چرا نداشتي امادگي: گفت محوي حرص با و امد مشكال

 .دوخت سمانه مبهوت نگاه به را نگاهش و... ندارم لياقت... دارم امادگي: گفت و كرد نگاه اسمان به رو را سرش سورن

 ...ام زاده حروم يه من: گفت و شد خيره او چشمان در سورن

 چي؟ يعني... يعني: پرسيد پته تته با. دده فرو را دهانش اب نتوانست حتي سمانه

 .بود خيره او به مستقيم هنوز سورن

 .همين... كرد خيانت شوهرش به مادرم... نامشروعم: گفت ارامش با

. شد خارج ديدش از. شد خارج محوطه از.رفت سورن. بود نشسته زده بهت هنوز.ميزد زنگ سمانه گوش در همين اواي
 ... هم فكرش از

 اين... نيست خانه اينجا كرد حس لحظه چند براي. بود برداشته را خانه كل دود.چرخاند قفل در را كليد رصح با فرزين
 .نميداد سيگار بوي وقت هيچ خانه

 تماشاي حين و بود داده لم كاناپه روي سورن. كرد روشن را هود و رفت اشپزخانه سمت به گذاشت باز را ورودي در
 ...برداشته دود رو خونه: گفت تعجب با توام حرصي با رزينف.ميكرد دود سيگار تلويزيون

 .شد خيره تلويزيون ي صفحه به و زد سيگارش به محكمي پك.شد حضورش متوجه تازه سورن
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 ي گوشه كنجكاوي با فرزين.بود اصلي زبان به فيلم. بلندشد بود شده پاره كامال پيراهنش كه بازيگرزن جيغ صداي
 از پوششي چنين ميدانست بعيد. ميكرد پخش را فيلم اين كه بود اي شبكه ارم دنبال به كرد نگاه را تلويزيون ي صفحه
 .بود روشن افتاد دي سي دستگاه به نگاهش.بگذارند نمايش به وطني هاي شبكه را بازيگر يك

 .بود داده قرار لگد و مشت زير را زن همان وحشيانه كه شد بلند بازيگر مرد فرياد صداي.كشيد عميقي نفس

 .ميكرد نگاه خيره ميشد پخش كه تصويري به سيگار گرم سورن.دوخت سورن به را نگاهش بار رقعت فرزين

 !ميكشي؟ سيگار نميدونستم: گفت غريبه لحني با فرزين

 .نداد جوابي سورن

 .ميزد حرف سورن با بايد كرد كم را تلويزيون صداي فرزين

 تلويزيون ميشد پخش كه فيلمي از ناشي صداي و سر از عصبانيت و حرص با فرزين. برد باال را صدايش كنترل با سورن
 .كرد خاموش را

 تلويزيون ميز كنار درست ديوار به كه.شد خيره فرزين به و.كرد خاموش سيگاري درزير را سيگارش.نزد حرفي سورن
 .مينگريست را او وعصباني بود ايستاده كمر به دست و بود داده تكيه

 خوندي؟ سمانه گوش تو چيه مذخرفات اين: تگف حرص با فرزين

 .ميكرد نگاهش فقط... خشك.... تلخ... سرد.ميكرد نگاهش فقط سورن

 از رو سمانه اينك ي واسه نميكشي؟ خجالت هستي؟ كي كردي فكر سورن؟ هستي كي كردي فكر: گفت باز فرزين
 چند هر! نه؟ ؟.....مياد در ميگي كه دروغايي گند نميكني فكر: گفت ديگري ي جمله و خورد را حرفش...  كني باز سرت

 كمي با........ دخترا احساسات با كردن بازي به.... كاري ريا به... گويي دروغ به كردي عادت...  كه نيست دومت و اول بار
 ههم با مونده پات دوسال كه نيست؟سمانه سرويس هاي بچه از هان؟ كيه؟ ترانه اين: گفت اميز تحقير لحني و مكث
... سال يه....هفته يه ماه؟ ميموني؟يه باهاش وقت چند حاال اي؟ مدرسه ي بچه دختر يه به فروختي رو اومده كنار چيت
 پر نفس بره؟ ميكني ردش احمقانه داليل و بهونه با ديگه وقت چند... ميندازي دور اشغال تيكه يه مثل كي خاطر واسه اينو

 فكر بدبخت ات؟اخه نداشته مردونگي اون بود اين معرفتت؟ و مرام بود اين:گفت و. داد بيرون فوت مثل را حرصش
 اونا امثال واهللا.... بودي كاش.... نميسوخت دلم بودي اگه كه بودي زاده حروم كاش نميمونه؟ دروغ هميشه دروغ نميكني

 ...تو مثل اي هرزه و خاصيت بي موجود به دارن شرف هم
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 .شد خيره خورده ترك سقف به داد تكيه مبل پشتي به را سرش سورن

 به لبخندي و تمسخر با...داري پدر گفتم سمانه به: گفت عصبانيت با نگرفت او از جوابي انكه بعد.ميكرد نگاهش فرزين
.... شده فوت اون: ميگفت داريوش هرچند... ميشه پيداشون مادرعزيزتم و خواهر البد فردا پس... داري برادر: گفت لب

 ....گفتي راست و قلم هي همين فقط انگاري

 شدي؟ الل چيه:گفت كوتاهي سكوت از پس فرزين

 شد؟ تموم حرفات... ميگفتي داشتي تو بگم؟ چي: گفت و كرد تر را لبش زبان با سورن

 .نكرد نگاه فرزين به و نشست سيخ و

 .اورد بيرون را سيگارش پاك و برد شلوارش جيب در دست

 .كرد روشنش ياهيس فندك با و كشيد بيرون ان از نخ يك

 و وسط انگشت دو ميان در گرفتن طرز حتي... ميكشيد هم قبال پس... بود ماهرانه كشيدنش سيگار. كرد نگاهش فرزين
 عفه اين بود نكرده شروع هم تازه... نبود مبتدي پس... ميداد بيرون بيني از را دودش وقتي حتي....  گرفتنش كام يا سبابه

 .ميكشيد كه بود سالها انگار.نبود كشيدن سيگار دوروز روز يك ي تجربه ها

 .نشست كنارش فرزين

 .نگفت چيزي ديگر فرزين. كرد نگاهش سورن

 شدي؟ جيك تو جيك سمانه با خيلي روزا اين: پرسيد سورن

 ...بفهم دهنتو حرف: غريد فرزين اما بود گفته منظور بي

 ....قافله شريك و دزد رفيق.... وت دست كف ميذاره مياد ميشه هرچي: گفت و زد پوزخندي سورن

 .خنديد بلندي صداي با و

 .....رفتيم بيرون باهم چقدر تايي چهار كه نرفته يات... بود حنانه دوست زمان يه اون: گفت خشم با فرزين

 ...بود روزايي چه:گفت و كشيد اهي سورن
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 ...باشه شتهدا ادامه سمانه و تو براي ميشد اقل ال: گفت غيظ با و كرد نگاهش فرزين

 گفتي؟ چي بهش: گفت مكثي از پس.شد خيره المپ به سورن

 .نفهميد را سورن منظور.كرد سكوت فرزين

 ...سزاوار اقاي و داريوش به راجع: كرد تكرار سورن

 .كند خطاب پدر را پدرش نبود حاضر حتي.... بود كه ديگر اين خدايا

 خانوادت از چي: پرسيد ازم... زد دستي يه سمانه... اب رو ريختم اتو پته شرمنده: گفت فاتحانه لحني و غيظ با
 انزجار با و..... نامشرو كه گفته دروغ بهم چرا پس: گفت بهم گريه با اخرش.... گفتم بهش و چيز همه منم...ميدونم
 درمياري؟ كجات از رو دروغا اين بگي ميشه... سورن: گفت

 فتي؟گ چي ديگه: گفت و زد سيگارش به ديگري پك سورن

 ...ميدونم ازت كه چي هر.... چي همه: گفت بلندي صداي و عصبانيت با فرزين

 .بود شده سرخ چشمهايش. دوخت او به را نگاهش سورن

 .داد تكيه مبل پشتي به را سرش دادو لم باز و.... نميدوني ازمن هيچي تو: گفت متحكمي لحن با

 ...بدونم تا بگو: گفت و كرد نگاهش فرزين

 ...بگي نخواستي وقت هيچ: گفت و گرفت را ساعدش فرزين.شد بلند ايشج از سورن

 ....نيست شنيدني: گفت تلخي با سورن

 ...بدونم ميخوام من اما: گفت اصرار با فرزين

 .كشيد بيرون او دست از را دستش سورن

 ...بدونم كه نيستم اليق من البد: گفت رنجيده لحني با فرزين

 .دوخت فرزين به را نگاهش.... نشست سورن

 ...بدونم كه نيستم اليق من البد: گفت رنجيده لحني با فرزين
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 .دوخت فرزين به را نگاهش.... نشست سورن

 مهمه؟ برات چرا: گفت كالفگي با

 ميخوام شب.... ندارم ازش شناختي هيچ كه ام خونه هم ادمي با ساله چهار من نباشه؟سورن: گفت متعجب لحني با فرزين
 نشده شب... نبوده قبر تو اصال كه مياد عمل به كاشف و بيرون مياد قبر از پدرت نشده عصر.... دزدي تو شممي بيدار صبح
 فردا پس اگه دروغات اين با خدا به سورن... بشه قراره چي ديگه ببينم منتظرم فقط فرداش سحر تا.... ميكني كشي چاقو
 نشستم؟ كي ي سفره سر وقت همه اين مبفهم بايد مرگم خبر.... ميكنم باور كشتي ادم بگن بهم

 .شد خيره فرزين مشتاق ي چهره به... ميترسيد شايد يا... بگويد نميخواست سورن

 !باشيم؟ برادر مثل ميكردم فكر: گفت ارامش با. ميخواند صورتش در را ترديد رد فرزين

 ...بود رسيده وقتش شايد.... ميگفت كسي هچ به نميگفت او به... داشت اعتماد او به فقط سورن.... بود اي كاري ي ضربه

 ...فهميدم و چيز همه بود سالم شونزده وقتي: گفت ارامي لحن با طوالني سكوتي از پس داد تكيه مبل پشتي به را سرش

 .بود تاييدش مهر سزاوار اقاي سكوت و گفت داريوش

 پدرم شايد كه نكردم فكر بارم يه اصال يعني: تگف و زد پوزخندي... ميزدم صدا بابا و سزاوار اقاي روز اون از قبل تا
 :داد ادامه مكثي از پس...االنم حتي... نباشه

... ميخوردن غبطه نفر سه اون خوشبختي به همه ميگفتن... بود سزاوار اقاي اول زن پسر داريوش... داشتند خوبي زندگي
 تصميم هم اونا... شد مريض داريوش مادر اللي... زدن چشمشون گفتن هم اخرش.... تمومه چي همه زندگيشون ميگفتن
 اقاي... كنه رجوع و رفع رو خونه كارهاي بتونه هم كنه پرستاري ليال از هم تا بيارن خدمتكار عنوان به و نفر يه ميگرن
 چند. ..ابي چشم زن يه... ميكنه معرفي سزاوار اقاي به و داشت نياز كار به كه رو مطلقه و جوون زن يه ليال برادر امجد
 من خيالش به كنه صيغه رو رعنا مادرم ميشه مجبور سزاوار اقاي... ميام دنيا به من بعدشم... ميشه حامله زن اون بعد وقت

 همه... كرد دق ليال: داد ادامه و كشيد اهي... ميكرد فكر.... پسرشم من ميكرد فكر: گفت و زد خندي تلخ.... پسرخودشم
 ...شوهرش اگه ...بمونه زنده كه ميشد: ميگفتن

 مرد سزاوار اقاي...ببينم خوش روز يه نذاشت وقت هيچ... هميشه... بود بد من با داريوش: گفت و كشيد عميقي نفس
 يه بود اعيوني ي خونه يه وسطش كه بزرگ باغ يه... بود تهران ي نقطه بهترين تو خونشون.... خيلي.... بود پولداري

 ....هست: افزود ثمك با بود من شب هر كابوس كه...قصر
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 ازش كه اتاقك يه و زده زنگ هاي وسيله باكلي بود متروك زمين يه خونه پشت:گفت و كرد تر زبان با را خشكش لبهاي
 تو واقعا من ميكردن حذف خونه كل از و قسمت دو اين اگه تاريك؛ زمين زير يه با.ميكردند استفاده انباري عنوان به

 زير تو ميبرد يا ميزد كتكم و باغ پشت ميبرد منو يا هميشه من اذيت واسه داريوش... ميكردم زندگي بهشت از جزيي
 جهنم رو ما زندگي مادرت و تو: ميگفت... قاتل: ميگفت من به هميشه... بماند هاش عذاب ي بقيه... ميكرد حبسم و زمين
 هم... داشت دوستم خيلي سزاوار اقاي... اشتمد پدر... داشتم و مادرم... ميگذروندم بازم ولي ها ازار اين تمام با... كرديد

 يادم خيلي من... بود خوب بازم... ميشد حسوديش من به سنش اون با... ميخورد حرص داريوش ولي....و مادرم هم منو
 يعني... منميديد و مادرم... بود سالم پنج كه وقتيه مال ذهنمه تو كه تصويري تنها... افتاد اتفاقي چه يا... شد چي كه... نمياد
 ام گرسنه... نبود خونه هيچكس... ميگشتم دنبالش داشتم صبح روز اون ولي... بودمش نديده كه بود وقتي چند كه يادمه
 برام كه باغ پشت حتي... حياط توي... باغ توي رفتم... نبود اما...  رو خونه كل... ميگشتم مادرم دنبال در به در منم... بود
 پايين رفتم ها پله از اروم... من هميشگي زندان... بود زمين زير جا اخرين... نبود خونه جاي چهي اما....بود جهنم مثل

 خورد گند بوي يه تو رفتم وقتي... اما.... كنه اذيتم ميخواد داريوش باز كردم فكر.بود باز درش هميشه برعكس
 :داد فرو سختي به را دهانش اب... يادمه هنوزم كه... كه... توصورتم

 كليدش.... كنم روشنش نميرسيد قدم من كه داشت المپ يه فقط نداشت بيرون به اي پنجره... بود تاريك هميشه نجااو
 اون تو ميزد نور در بودن باز از فقط و بودم وايستاده تاريكي تو لحظه اون. بود تر بلند من از خيلي ديوار روي
 زمين زير تو ميچرخوندم چشم داشتم.... بودم گرفته و نور ويجل تقريبا و بودم ايستاده در جلوي هرچند...همين.اتاق

 وزچند وز صداي كه جلو رفتم قدم يه... ميومد نظر به جاها ي بقيه از تر سياه ديوار كنج اي توده يه كه كنم پيدا و مادرم
 .شد بسته در كه برگردم جا همون از تاخواستم و اومد مگس خر تا

 التماس داريوش به... ميشدم خفه داشتم ديگه... ميخورد بهم گند و تعفن بوي اون از حالم.... بست روم و در داريوش
 ...نميداد گوش و حرفم هميشه مثل اما.... كنه باز و در كردم

 ....اونجاست مامانتم... نترس: گفت بهم

 سير يا بازم بود اومده بدال.ميداشتن نگه زمين زير تو رو چيزها جور اين و مربا و ها ترشي هميشه اخه... شدم خوشحال
 جوابي... زدم صدا مامانمو و نشستم در كنار گوشه يه.... داشت دوست خيلي سزاوار اقاي اخه..... انبه مرباي يا ببره ترشي
 كردم كاري هر.... نكنه باز رومون رو در نميتونست داريوش ديگه ميومد مامانم اگه.... بياد تا شدم منتظر.... نيومد

 بلند جام از... بشم خالص وحشتناك بوي اون از زودتر تا مامانم پيش برم ميخواستم... كنم تحمل و گند بوي ناو نتونستم
 لباس مثل چيزي يه... نبود سياه اما بود چسبيده ديوار به كه سياه ي توده اون جلوي... نزديكتر رفتم كم يه... شدم
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 تاريكي اون تو رنگش توده اون فهميدم كه ميزد بيرون در زير از كوچيك روشنايي يه فقط..... كردم نگاه بيشتر....داشت
 تعفن بوي....تر نزديك رفتم ديگه يكم.بود روشن رنگش بود چي هر.... صورتي شايدم... نميدونم.... ابي يا...بود سفيد
 تاريكي اون تو صورتش و.. .بود باز نيمه چشمهاش كه ادم يه.... بود ادم يه....  نزديكتر بازم....ميخورد صورتم تو بيشتر
 ....نبود معلوم

 .كرد نگاهش فرزين

 را سرش و گذاشت زانوهايش روي قائم را دستهايش....جلو به شد خم و برداشت مبل پشتي روي از را سرش سورن
 .گرفت انها ميان

 .بود عرق خيس سورن صورت.شد تر نزديك اون به كمي فرزين

 !خوبه؟ حالت: پرسيد نگراني با

 بلند موهاش.... بود ها ادم مثل سرش... داشت مو... ديوار كنج ي توده اون به كشيدم و دستم: گفت او به توجه بي سورن
 ي توده همون مال گند بوي اون بود رفته يادم ديگه... بود موهاش رو خشكي چيز يه... بودن چسبيده هم به ولي... بود
 ....ديواره كنج

 .داد بيرون زور به را نفسش

 ...نيست خوب حالت تو سورن: گفت و گذاشت اش شانه راروي دستش نفرزي

 معلوم چشماش سفيدي... بود خودش.... مامانمه فهميدم تاريكي اون تو... بود مامانم: داد ادامه...نميشنيد انگار اما سورن
 ....يدمكش صورتش به دستمو... ميومد لعنتي مگساي اون صداي فقط... نداد جوابمو...زدم صداش... بود

 بيرون سرش پشت از چشمهايش لحظه همان كرد حس فرزين كه محكم انقدر فشرد چشمهايش رابه دستهايش كف
 .ميزند

 .فشرد او ي شانه روي را دستش فرزين

 دستش دنبال تاريكي تو... نشد اما.... بشه بلند تا دادم تكون مامانمو ولي... نكردم گريه: گفت اي خفه صداي با سورن
 ...نكرد بغل منو اما... دستم تو گرفتم دستشو. ...گشتم
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 سياه خرمگس يه لبش روي... بود سياه صورتش تمام... افتاد مامانم به نگام.... شد روشن جا همه يهو بعدش لحظه چند
 زده كتكش... بود شده خشك خون همش كمرنگش سبز لباس روي... تر سياه هم تاريكي اون از... بود نشسته بزرگ
 زده قدر اون زدن كتكش كه فهميدم بچگيم همون با... بودن كبود بازش نيمه دورچشمهاي.... بود افتاده ريخت از ...بودن

 شده؟ خوشگل چه ميبيني: گفت... پيشم اومد داريوش.... هست.....  بود سرم تو هنوز گندش بوي... بود مرده كه بودنش

 ...هميشه.... ميكرد وديحس مامانم و من چشمهاي به...ميكرد حسودي هميشه اون

 .بود افتاده نفس نفس به

 ....بگي نميخواد... بسه: گفت اهسته فرزين

 و داد تكيه مبل پشتي به باز سورن.بازگشت اب ليوان يك با و شد بلند فرزين... كشيد عميقي نفس.نكرد نگاهش سورن
 .....دستش كف به را سرش و داد تكيه كاناپه ي دسته به را ارنجش

 :گفت مكثي از پس و خورد اب از كمي فرزين زور به

 لحظه اون...بودن خوابيده پيشم كه بودم ديگه ي بچه تا چند كنار... شدم بيدار از وقتي... شد چي نفهميدم ديگه
 اومده يكي.... بيرون برد منو و كرد تنم لباس و كرد بغلم... سرم باالي اومد خانمي يه... كجاست اونجا يا كجام نميدونستم

 ...داريوش دايي... بود امجد اقاي... دنبالم بود

 منو امجد اقاي اما.... پرورشگاه بودن برده منو: داد ادامه و كرد فوت را نفسش....  نداشتم اونو اگه من فرزين ميدوني
 ...برگدوند

 اون.... ميومد بد ازش ديگه ...شد چي نفهميدم مامانمم... خونه اون به برگشتم باز اما... نميخواست منو ديگه بابام هرچند
 بويي چه يا... بود شكلي چه قبال نميومد يادم ديگه روز اون از بعد.... دارم ازش كه تصويريه اخرين و تنها صحنه يه

 ...كابوسهام تو مياد شكلي همون هنوزم... بود برداشته گند ي جنازه يه مادرم از من سهم تمام.... ميداد

 و امجد اقاي... نميذاشتن محلش... بود حاشيه تو كه ادم يه.... ميگذروندم منم... داشت ارك من با كمتر ديگه داريوش
 اقاي ي خونه تو پاشو بود زنده مادرم وقتي تا.... ميخوردن قسم سرش به ادم و عالم كه بود خير ادم يه... داشتم دوست
 .كرد تر بان باز باز را لبهايش.... مرگش از بعد اما نميذاشت سزاوار

 جون فرح... چيز همه.... شريك.... همبازي.... بود من دوست تنها اون... بود كوچيكتر من از سال دو... داشت پسر يه-
 سزاوار اقاي به كه يادمه اش جمله يه هميشه... داشت دوست خيلي منم.... بود خوبي زن خيلي امجد اقاي خانم هم
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 كه من... بمونه پرورشگاه تو نذاشتين كردين صواب...حقش در كردي بزرگي لطف شما... نداره گناهي اين: ميگفت
 صدا بابا اونو من... ميكنه نگاه مزاحم موجود يه مثل من به سزاوار نبود مهم برام.... چيه كباب و صواب نميفهميدم

 باحرف... نميكرد نگاهم اون... بزنم صداش كه.... باشم داشته كارش من كه نميومد پيش وقت هيچ البته.... ميزدم
 ....داشتم فرزينو... داشتم و جون فرح من... نداره حاال و داشت دوستم قبال كه نبود مهم اينم... نبود مهم...نميزد

 ...بود فرزين اسمش: گفت و نگريست فرزين به

 !بود؟: پرسيد متعجب فرزين

 يه بعدشم و ميرفتم مدرسه... شد فوت و كرد تصادف بود كه بچه... اره: گفت و شد خيره نامعلومي ي نقطه به سورن
 داريوش... مكيرديم ي باز هم با...  سزاوار باغ تو ميومد برميگشتم تا.... بود نزديك اينا فرزين ي خونه...  خونه راست

 ...نداشت كارم به كاري هم

 خراب چيز همه ازب...  و زد بهش ماشين كه برميگشت مدرسه از داشت... شد فوت تصادف يه تو فرزين كه بود سالم ده
 منم... نشدن هم دار بچه اون از بعد ديگه... بود درمونش و دوا دنبال مدام هم امجد اقاي.... شد افسرده جون فرح... شد
 وا اگه... باشي جون سگ بايد كردن زندگي براي كه بودم گرفته ياد....باشم تفاوت بي شد چي هر كه بودم گرفته ياد
 ...باختي رو قافيه... بدي

 با شب هر.... ميرسونه سحر به و شب و ميكنه شب و صبح چطور ميديدم.... نفر يه با شب هر بود عياش الت يه داريوش
 بهم سري يه روز هر امجد اقاي فقط.... ميومد گاهي... ميرفت گاهي...  كجاست نبود معلوم هم سزاوار اقاي... يكي
 ميذاشتن كه همين... نداشتم كارشون به كاري ميل كمال با منم.... باشم نداشته كاري پسر و پدر اين به ميگفت بهم...ميزد

 زيادي توقع پدري و برادري محبت... بود بسم... غذا ظرف يه... داشتم خواب جاي يه..... بخونم درس... برم مدرسه
 نگام ديگه جور هي.... ميزنن بهم راجع حرفها سري يه ميكردم حس هميشه.... نداشتم مدرسه تو دوستي هيچ... بود

 چيزايي اينا بازم... فهميدم هم ها زمزمه و ها نگاه اون معني... فهميدم و بودن نامشروع معني شدم كه بزرگتر... ميكنن
 با كه بود راحت خواب شب يه مهم.... دارم برادر....دارم پدر ميكردم فكر من حال هر به ، باشن مهم برام كه نبودن
 ...نداشتم مها كابوس و داريوش كاراي

 و زد كتكم داشت جا كه اونجايي تا مستي تو داريوش. شد ورشكست سزاوار اقاي شركت....بود سالم شونزده وقتي
 بعدشم... ميومد برف... بود زمستون... نيستم اونا ي قبيله و خون از من و كرده خيانت پدرش به مادرم كه گفت اخرشم
 مهم اينم... كرد تماشا منو رفتن فقط....نگفت هيچي سزاوارم اقاي....بيرون تانداخ ماتمكده قصر اون از منو راحت خيلي
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 رفتم... شد شروع من گردي خيابون و.... دادم دست از و نرمم و گرم جاي من كه بود اين مهم..... پدرم بي من كه نبود
 يه با دره جهنم يه و موندم من.... شورك از خارج بودن رفته جون فرح درمان براي اونا... نبود كسي اما امجد اقاي ي خونه

 .داد بيرون زور به را نفسش و... كشنده سرماي يه و صفت گرگ جماعت

 ...شدي خسته.... ديگه بسه: گفت اهسته فرزين

 .بود انفجار حال در سرش.... بست را چشمهايش سورن

 ....يبدون نميخواستي مگه: گفت وار زمزمه لحني با و گذاشت پيشاني روي را دستش

 ....نيست خوب حالت االن تو... بعد باشه بقيش: گفت بياورد را او هاي قرص تا ميشد بلند كه حالي در فرزين

 حتما صورت اين غير در نكند فكر ميداد ترجيح. بكشد دراز كاناپه روي كرد كمكش و خوراند او به را قرصش زور به
 ميشد ديوانه

 :پانزدهم فصل

 اين. بود شده چيده مربعي كالس دور تا دور ميزها ي همه ميشدي وارد كه كالسي هر.بودند هكرد گرد را ميزها دخترها
 مجبور دخترها ديگر.ميبخشيد ديگري هواي و حال مدرسه به سال پاياني روزهاي در كه بود هميشگي نظم ان شكستن
 را خواندن درس و نشستن هم كنار معناي حاال... ميديدند را يكديگر هاي چهره... بنشينند هم سر پشت نبودند

 بزنند غر لب زير دوستانشان قد كوتاهي و بلندي خاطر به و باشند نشسته قطار هم سر پشت كه موقع ان نه.... ميفهميدند
 روي جلويي فر كه باشند شانس خوش چقدر يا... بزنند ديد را تخته از اي گوشه بلكه كردن قوز و نشستن سيخ مدد به و

 ديوار به نصب هميشه سياه تخته ان به نظري بلكه دوستشان التفاط سر از انها و شود خم خورده موريانه چوبي نيمكت ميز
 خيلي اموزي دانش حرفهاي. نميداد انها به را كارها قبيل اين ي اجازه اصال اموزي دانش حرفهاي هرچند... بياندازند
 پرتي حواس روي از اموزان دانش گاهي چند هر...سرنزند كس هيچ از خطايي و خبط چنين كه هستند مهم انقدر... مهمند

 مسائل ي همه بر مقدم اموزي دانش حرفهاي باز اما... دارند نظري نيم لطف سر از هايش نوشته و تخته به گاهي اشتباه و
 گفتا ان از ورشمنظ حافظ و گفته را شعر اين چرا سعدي بدانند انها اينكه يا بود مهتر اموزي دانش حرفهاي واقعا.... است
 هم با همه خواهر و مادر و پسر و پدر كه سروده شاهنامه سال سي بيكاري روي از چرا فردوسي اصال يا بوده چه ها گفتن
 مجبور انها كه سرود چرا اصال كنار به اينها......رستم جمله از اقايان فراش تحديد غلط تروجي اين واصال دارند مشكل
 فالن چرا و چيست از كنايه بيت فالن ايد مي كارشان چه به... بياموزند را پارادوكس و تشبيه و بگيرند ياد ارايه شوند
 !دارد؟ تلميح ايه فالن به مصرع
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 به حواسش تمام هم سحر. ميكشيد نقاشي خودش براي و بود نياورده كتاب ترانه بود كننده كسل هميشه ادبيات زنگ
 سپهري اشعار ي باره در ميكرد تغييري اصال نه ميشد ريز نه ميشد بلند نه كه اي زنبورانه صداي با كه بود ادبيات معلم
 .نگردد مبدل زدن گند ميدان به بود رو پيش در كه نهايي امتحان تا ميشد اور ياد را نكات و ميزد حرف

 دو به را هكول و كج قلب اين خطي و بود كشيده قلب يك نيمكت روي سفيد گير غلط با... دوسخت ترانه به چشم سحر
 !ميداد؟ چه را سهيل جواب.كشيد اهي... بود نوشته راT التين حرف طرفش يك وS التين حرف طرفش يك.بود كرده نيم

 گناهي چه برادرش خوب اما. نداشت قضاوت حق كشيد اهي...  سرويسش راننده با شفيقش رفيق كه نميدانست هنوز
 .است سرتر يمردن ريغوي ان به سهيل ميديد سو هر از.بود كرده

 .اميخت هم در زنگ خراش گوش صداي با كه كشيد اهي

 .داد راپس سحر گير غلط ترانه

 نداري؟ گير غلط خودت: گفت و افكند اش پيكاسوي اثر به نگاهي سحر

 ...چرا: ترانه

 نميكني؟ استفاده ازش چرا پس! خوب؟:سحر

 ....نبود سرش مقنعه اصال مدرسه كنار گوشه از كه جايي هر كال و حياط و كالس در ميكرد سر را اش مقنعه ترانه

 واسه بابام... كاراست جور اين و نقاشي واسه تو گير غلط... گيريه غلط واسه من گير غلط: گفت حال همان در ترانه
 ...داده پول من وسايل

 ....بررررررات ميخرم: گفت و خنديد ترانه.بجود را اش خرخره ميخواست سحر

 از ترانه.نشست جلو نبود نوبتش اينكه با شميم.كردند حركت سرويسشان سمت به پريناز و شميم ههمرا به ترانه سحرو
 .بود زشت سورن جلوي....  اما كند اعتراضي خواست ميجويد را لبش پوست فقط حرص

 را خالقشا ترانه. ميكرد راننگي كسل و بود نشسته حال بي حالي و ريش ته با كه بود شده چه باز.افتاد او به نگاهش
 .بودند ايستاده چراغ پشت.بود كسل يعني ميكرد رانندگي دستي يك وقت هر ميدانست

 .خريد دسته يك شيم.امد انها سمت به ارديبهشت افتاب در پالسيده رز گل چند با اي بچه پسر
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 ...كنم بوش منم بده: گفت سحر

 ترانه؟ نه... ان وخوشب چه: گفت و كشيد عميقي نفس پريناز.بود پيچيده فضا در رز عطر

 ...ندارم دوست رز... ياسم و ليليوم عاشق من: گفت و كرد جمع را لبهايش ترانه

... تفاهمي چه.بود كرده مسخره را او سمانه ايد مي بدش رز از بود گفته بار يك سمانه به وقتي شنيد را حرفش سورن
 .بود گل اين عاشق هم او... ليليوم

 تري مناسب ي گزينه ارش.بود برداشته تكاپو از دست بود وقت خيلي پريناز. داشت ظرن زير را سورن مدت تمام شميم
 .بود مانده باقي گام چند فقط او به رسيدن براي كه.بود

.... يا بگويد اصال... بگويد را موضوع اين بايد چطور.... انديشيد مي سهيل به. ميكرد تماشا را بيرون پنجره از هم سحر
 .ميفهميد باالخره سهيل... كند سكوت بود بهتر

 تغيير شان حوزه وانها.... ميشد شروع ديگر وقت چند ماه خرداد امتحانات... بود خيره خيابان سفيد هاي خط به ترانه و
 !!!ميكرد؟ چه را سورن پس... ميكرد تغيير هم سرويسشان البد.... ديگر ي مدرسه يك به ميكرد

 ...رانندگي ميرم من امتحانا از دبع ها بچه راستي: گفت هيجان با پريناز

 ...كنم صبر شهريور تا بايد من.... حالت به خوش:  ناليد ترانه

 ...گفتي خودت دفعه اون... بلدي كه تو: سحر

 خيلي... بشينم هم ديگه بار يه دارم دوست اينقدر... نذاشت ديگه ولي.... بشينم گذاشته بار چند بابا... كم يه اره: ترانه
 ...ميده كيف

 بريم دنبالتون ميام بگيرم ياد رانندگي ميده حالي چه واي.... كنه نام ثبت منو تابستون گفتم پرويز به: گفت شوق با پريناز
 ...سيتي صفا

 كه پريناز بعد و دومي نيمه و بود مهر متولد كه سحر.... بود كوچكتر همه از دوستانش بين در او.... بود دار غصه ترانه
 ...كوچكتر همه از.بود شهريوري كه خودش هم اخر در بود فرورديني كه شميم وبعد بود اسفند متولد

 ...نمياد خوشم رانندگي از من: شميم
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 ...دستم بده ماشين عمرا سهيل بگيرم يادم: گفت هم سحر

 .....ميده كيف خيلي رانندگي خدايي... بگيرم گواهينامه دارم دوست اينقدر من: گفت ناراحتي با اما ترانه

 از تا شد خم سورن.بودند افتاده گير قرمز چراغ پشت باز.بود رانندگي تعليم ي درباره بحث كه كوتاهي مدت از پس
 .بود كرده گل اعتيادش هم باز.بردارد سيگار پاكت يك داشتبورد

 .دبو شده اغاز ها زدن اتش سيگار ي دوباره شروع... اش گذشته قبر نبش با حاال و بود كرده ترك پيش سالها

 صداي با سياهش فندك ي جرقه صداي و. كشيد بيرون ان از نخ يك ماهرانه تكان يك با و كرد باز را وينستونش پاكت
 .اميخت هم در شد روشن كه ضبطي

 است كهنه و پير زخم يه....... گذشته

 نميشه خوب

 ابرا تو

 نميشه دور سازه گريه ابر يه

 نميره وقت هيچ كه جلده مرغ يه

 ميگيره جون اشك با هك خشك دشت يه

 بنده يه زنجيره يه

 بلنده ديواره يه

 سنگه مثل كوهه جنس گذشته

 سخته چه/ سخته چه

 گذشته ديوار تو از گذشتن

 خوابه يه

 نشسته اون پشت كه فردايي به رسيدن
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 هامي گريه تموم فرياد تو گذشته

 هامي قصه تلخ بيداري تو عمره يه

 كشوندي بيزاري به شبهامو تو

 سوزندي و بيخوابي يه يدخورش تو

 ...بلندي ديوار يه دردي تو ازاري تو

 !ميشد؟ چي

 !ميشد؟ چي

 ميرن كه من هاي لحظه تموم

 بميرن

 بميرن

 ....نگيرن من از منو امرزو كه

 ....نگيرن من از منو امرزو كه

 .بود سحر.... بيايد خودش به شد عث با سرفه تك دو صداي

 ميكنه؟ اذيت: گفت و ختاندا ترانه به نگاهي اينه از اما

 اما... گرفتيم سيگار بوي... نه كم: گفت غيظ با پريناز... بكشد سيگار او نميكرد هم را فكرش اصال...  نزد حرفي ترانه
 كه بود شجاع قدر ان اقل حد... ترانه خاطر به فقط. انداخت بيرون را زا سرطان باريك ي لوله ان ترانه خاطر به سورن
 باز... بود ممكن يعني.... نكشد وقت هيچ ديگر شايد نكند اذيت را او ان دود انكه خاطر به فقط كند اعتراف خودش پيش

... بود بسته بود؟خيابان شده خبر چه باز.ميكرد سرانجام بي افكار اين حال به فكري بايد! بود؟ كشيده پر كجا به ذهنش
 ....نميشد بد سورن حال به اين

 .بود خوبي فرصت... دميش پياده نفر اخرين ترانه
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 شدن؟ تموم امتحانات: گفت و چرخيد عقب به سورن شدن پياده حين

 ...وقته خيلي... بله: گفت و كرد نگاه سورن به بود نشسته عقب صندلي ي لبه ترانه

 خوب؟: سورن

 ...كه دادم نشونتون و فيزيك: ترانه

 ...نگفتي و حسابان ي نتيجه اما: سورن

 ...نبود بدك: گفت و زد باري نتشيط و گرم لبخند ترانه

 ات؟ نمره: سورن

 ...ببخشيد: گفت و انداخت پايين شرمندگي با را سرش ترانه

 ...بگو: گفت و زد لبخندي سورن

 ...شدم بيست: ترانه

 پاشيده مهر از زيبايي رنگ عنقش ي قيافه به.داد زاويه را لبهايش لبخندي وهمزمان رفت باال ابرويش تاي يك سورن
 .شد

 ...افرين: گفت لبخند با ورنس

 ...شمام زحمت مديون: گفت و خنديد خودش خاص شيطنت با ترانه

 بدم؟ بهت چي جايزه خوب: گفت و زد لبخندي سورن

 جلوي را اين... ميدهد هديه يك او به شود بيست حسابان اگر بود گذاشته شرط سورن كه بود رفته يادش كل به ترانه
 .بود گفته مادرش

 ....نميدونم: گفت و انداخت باال را هايش شانه و كرد پنهان را شعفش و شور ترانه

 ...شو پياده: گفت و زد لبخندي سورن

 .شد پياده هم سورن كه بود عجيب اما. كرد اطاعت ترانه
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 بود مصر و بود زده سرش به لحظه يك كه آني فكر در و ايستاد ترانه روي به رو ماشين جلوي كاپوت مقابل سورن
 ....شو سوار: گفت كند يشاجرا

 كنم؟ ار....چيك...من... م....مـــَ.... چيكار.... چيك چي؟: گفت متعجب و متحير و مبهوت و بريده بريده و لوكنت با ترانه

 صورتش اجزاي تك تك نه لبهايش...ميزد برق اش ابي چشمهاي.... داري دوست خيلي نگفتي مگه.... كادوته: سورن
 .نخنديد ميشد مگر... نهترا كنار در.ميخنديد

 ...نيستم بلد هيچي من... ناكه خطر... نه: گفت حال اين با اما بود شده وسوسه. داد فرو را دهانش اب ترانه

 ...ميدم يادت اصال نگفتي؟ مگه... نشستي باري چند گفتي االن: گفت و كرد اخمي سورن

 ....اخه... خوب.... بلدم.. نه: گفت اوردن كم حس با ترانه

 .بود جا به ،بسي پيشنهاد پس... خلوت كوچه و بود ظهر سر

 چكار حاال: وگفت بست را كمربندش ترانه.نميشد جدا لبهايش روي از لبخند.نشست كنارش هم سورن.شد سوار ترانه
 ...كنم

 نيستي؟... بلدي حد اين تا ديگه كنم فكر: سورن

 ....ها نميدم خسارت من.... بشه چيزي يه.... سزاوار اقاي خدا رو تو: ترانه

 ...بيفت راه... من پاي مسئوليتش: سورن

 ...خواستيد خودتون خوب خيلي: گفت بود دار خنده سورن نظر در كه جدي اي چهره با و انداخت باال اي شانه ترانه

 . داد پدالها ي باره در مختصري توضيح سورن. كرد روشن را ماشين و گفت اهللا بسم لب زير و

 در حركت به اي نقره سمند باالخره كردن خاموش درجا بار چند از پس.... ميكرد هول نبايد فقط... بود ستهنش قبال ترانه
 .امد

 .ايستاد و... رفت شان كوچه انتهاي تا.... بود ارام سرعتش

 ايستادي؟ چرا: گفت سورن
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 .بود شده سرخ هيجان از صورتش... ميپريد پايين و باال هم فرمان پشت حتي ترانه

 ...بود خوب خيلي: گفت خوشحالي با

 ...نميشه ديرت اگه البته... برو بازم: سورن

 و شد همانجا وارد... ميشد ختم طويل خلوت خيابان يك به شان كوچه انتهاي.... افتاد راه و زد جا را دنده اشتياق با ترانه
 ....تنهام موقع اين من نه: گفت

 ...نزد حرفي سورن

 بدم؟ گاز: گفت شيطنت با ترانه

 ....اره: سورن

 ...كالج رو بذار پاتو: گفت سورن. فشرد انتها تا را پدال ترانه

 هم سيصد از ترانه نظر در... بود رسيده پنجاه به سرعتشان... سه... دو... كرد عوض را دنده سورن.... كرد عمل ترانه
 .بود باالتر سرعتش

 .ذاشتنميگ بيشتر تا ده پدرش.بود نكرده ذوق اينقدر عمرش در

 ...كن كم و سرعتت... بسه خوب: سورن

 او دست روي را دستش هوا بي ترانه و بود دنده روي هنوز سورن دست. كند عوض را دنده خواست وقتي پذيرفت ترانه
 .گذاشت

 .كشيد بيرون او دست زير از را دستش ارامي به سورن. شدند خيره هم به لحظه يك

 .بود برده ياد از را ماشين كنترل كل به ترانه

 .بود باال نسبتا سرعتشان. شد موقعيتشان متوجه سورن

 .برميخوردند بود خيابان كنار كه درختي چند به داشتند

 ...كن ترمز: گفت زد داد سورن
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 ...كجاست سورن چي؟: گفت ترانه ولي گرفت را ان سورن و كرد رها را فرمان... بود شده هول ترانه

 متوقف ماشين باالخره..... چرخاند خودش سمت به را فرمان فقط و بست را هايشچشم و... وسط: زد داد باز سورن
 به... اما... ميشد خطايش متوجه هم ترانه و نيست سزاوار اقاي ديگر كه ميفهميد سورن قطعا بود بهتري موقعيت اگر.شد
 ..... يدكش عميق نفس چند ترانه... خنده زير زد پقي بلند صداي با سورن.گذشت خير به حال هر

 كجاست؟ ترمز حاال كه: گفت و زد او ي شانه به اي ضربه و برداشت را كاغذي دستمال ي جعبه سورن

 برگرديم؟: افزود و... شدم هول خوب:ترانه

 ...برگرد پس: سورن

 ...نيستم بلد زدن دور من: ترانه

 در به باالخره اما كشيد طول خيلي هرچند داد توضيح برايش لبخند با.دهد ياد او به را چيز همه سورن كه بود منزل وحي
 .رسيدند خانه

 .شد پياده سزاوارش اقاي از تشكر ساعت يك از بعد ترانه

 .داد دستش به را اي شده كادو ي جعبه. كرد صدايش سورن اما

 .رفت و كرد خداحافظي او از بشاش اي چهره با سورن. نچرخيد هم تشكر به زبانش حتي مبهوت ترانه

 حلقه ي گوشواره يك با.... نسبتا... بود گران...  كلين كلوين عطر يك. كرد باز را اش اهدايي ي جعبه سانسورا در ترانه
 تمام سورن.... بياويزد گوشش به را ها ان اسانسور ي اينه در همانجا كه بود امده خوشش انقدر... زيبا اما... بود بدل... اي
 ارامش اينطوري.... بود داده هديه ان خريد به بود گذاشته ان روي خودش كه مبلغي ي اضافه به را التدريسش حق

 .داشت بيشتري

 را يوسفي خانم نگراني توانست وترافيك اتوبان تصادف- سرويس امدن دير- دخترها كردن معطل كوچك ي بهانه چند با
 .بود ناراضي عملش از چند هر.سازد برطرف

 خود كمي و بوييد را جديدش عطر.شود منكر نميتوانست را اي لحظه چند همراهي اين لذت اما. نداشت كاري چنين حق
 دركش.بود خريده را ارزشمند ي هديه اين انكه كنار شيريني به نه اما بود شيرين گرفتن هديه لذت. كرد معطر ان به را

 .نميخواست كردن درك چندان خوشش حال و لذت اما... ترانه براي اقل حد... بود مشكل كمي
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------ - 

 خبرا؟ چه: گفت احوالپرسي كمي از پس بود شميم.رفت سمتش به تلفن صداي با

 .ميدانست را اين... بود دلخور اما.... نميدانست را اش دلخوري اصلي منشا. بود دلخور او دست از ترانه

 ....بود گرفته خيلي امروز: پرسيد شميم

 .نبود گرفته هم ها درانق دادن تعليم حين كرد فكر خود با بعد و... اره: ترانه

 ...بودم كوكش تو خيلي من... ميدوني: گفت شميم

 چه كوك در! گفت؟ چه شميم. كشيد دست ظهر دلپذير اتفاقات ازمرور و كرد شميم حرفهاي متمركز را ذهنش ترانه
 !بود؟ كسي

 ...بود تو به حواسش ي همه ميدوني: گفت بود كشيده دراز تخت روي كه حالي در بود عادي لحنش شميم

 ميگي؟ كيو چي؟ يعني: گفت ترانه

 ...سورن: شميم

 اشاره حتي يا... بزند حرف جلويش سورن از كسي نداشت دوست اصال ها تازگي... بود برخورده رگغيرتش به كمي ترانه
 به جعرا داشت حق او فقط... امد نمي خوشش.نزنند حرف او به راجع اصال... نداشت فرق تمسخر چه تعريف چه...بكند اي

 .كرد پنهان خوب ي واژه گفتن در را اش اشفتگي حال اين با...ديگر هيچكس نه... او فقط... كند نظر اظهار معلم ي راننده

 ...حالت به خوش: هوا بي داد ادامه شميم

 چرا؟: پرسيد متعجب ترانه

 ...توه به حواسش خيلي نظرم به... نميدونم... هان: گفت و امد خود به شميم

 طاقت هم اخرسر.امد مي در حرصش بود نشسته جلو امروز شميم اينكه از اما.... ميشد لذت غرق توجه اين زا ترانه
 تو؟ به بدم پاسش ميخواي.... چي كه خوب: گفت و نياورد
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 به بگم خواستم فقط من... نداري تجربه خيلي تو ميدوني... باش خودت مراقب: گفت و گرفت ديده نا را اش طعنه شميم
 .كرد اعتماد نميشه پسرا

 ....نداريم هم با كاري اون و من اما: گفت خودش از دفاع براي اما. بود موافق شميم حرف اين با

 .خنديد دل در و.... تدريس و تعليم جز كرد زمزمه باخود و

 ...ميشه دختر يه غرور عاشق پسر يه... باش داشته غرور ولي... ميدونم: گفت شميم

 !بود؟ نشده ترانه عاشق سورن يعني پس... دنبو مغرور اصال ترانه

 اجبار به هم ان.... بود ديده را ان از نمودي فارسي ادبيات ابيات در فقط.... عشق. ميكرد گيج داشت را او شميم... عشق
 اما... گرفتمي اش خنده عاشقانه اشعار از قبال.... عنوان هيچ به.... نبود مسائل اين اهل او نه....صورت اين غير در... نمره
 گذشته با خودش نظر به حال اين با... اما نبود تفاوت همه اين متوجه ترانه هرچند.... نداشت قبال با فرقي هم حاال.... حاال
 . نداشت فرقي هيچ

 جلو خودت ديگه فردا از: شنيد خوب را شميم اخر ي جمله ولي.نشنيد را نصفش ترانه... ميكرد نصيحتش همچنان شميم
 .خنديد و.... خودت ارزوني قليون ني اون ....بشين

 .نشود تكرار كه شرطي به. نداشت عيبي بار يك.نشود ناراحت او تمسخر از كه شد خوشحال انقدر ترانه

 ...ميشه قشنگ... سزاوار و يوسفي.... بنويسن عروسي كارت باالي كن فكر... سورن و ترانه: گفت لودگي با شميم

 احتماال.. ميكرد انتخاب را كارتش رنگ داشت هم ترانه... ميبرد رويا به را ترانه چرا.... دبو دشمن... نبود دوست شميم
 ...ابي

 خبرا؟ چه: گفت خنده با شميم

 .ماند نمي دختري هيچ دهان در حرف اصوال. گفت باالخره اما.... نه يا بگويد را ظهر اتفاق نميدانست...  بود سرحال ترانه

 ....مياره جدايي عطر: گفت اما بود گذاشته كنار كمي را حسودي هرچند شميم

 .پيچيد مشامش در كلين كلوين عطر كشيد عميقي نفس ترانه

 گذشته؟ خوش خيلي پس خوب:گفت شميم
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 ....جدايي... ميگذراند ذهن در را شميم ي جمله ترانه

 .كرد خداحافظي ترانه پراكنده موضوعاتي ي باره در صحبت كمي از پس

 ....جدايي.ميپيچيد سرش در مشمي ي جمله اما

 زبان زخم تمام به مسير تمام در كرد سعي و كرد هماهنگ هم پري با... برود پريناز ي خانه به گرفت اجازه مادرش از
 قبال كه چرا.. ميكرد مافات جبران داشت و ميرود قرار سر سورن با بود كرده فكر پريناز.... باشد توجه بي پريناز هاي
 .... هم خودش حاال و... بود ترانه و سحر ي عهده بر ها دنز زبان زخم اين

 انقدر... االن همين... نه هم ديگر ساعت يك... نه هم فردا پس... فردا....ميخريد اي هديه سرون براي بايد امروز همين
 طبق.. يخريدم بايد هم او... بود خريده هديه سورن. بدهد دست از را وقت نميخواست دلش اصال كه بود فكر اين در

 !بودن رويايي... دخترهاست صفت... ميخريد بايد اما.... نوشته نا قانون كدام

 .گرفت قيمت فروشنده از...  كرده خرجش چقدر سورن بداند اينكه ي وسوسه.. شد فروشي عطر ي مغازه وارد

 .نبود زياد كمي حسابان بيست ي نمره ي هديه براي مبلغ اين... كشيد سوت مغزش

 را تهش و سر جاشمعي و عروسك با بود دختر طرفش اگر نكرد فكر ديگري چيز به ان جز به يعني ميگشت عطر دنبال
 ...معلم ي راننده... بود راننده معلم طرفش... اما اورد مي هم

 را play عطر باالخره اما.بود گرفته مردانه عطر بوي تنش تمام... ميكرد تست فقط ترانه.... بود شده كالفه فروشنده
 .ميزد ان از هميشه سورن كه هماني... يافت

 ! ؟....ميكرد او تقديم را اش هديه اي بهانه چه به... اما... خريد را ان وافري شوق با

 .گذاشت ميز روي را داغ سوپ ي قابلمه احتياط با فرزين

 .كرد صدا را سورن

 ...نميخورم:گفت و كرد نگاهش سورن

 ...جوه سوپ پاشو... بيخود: گفت و ايستاد بود داده لم كاناپه روي كه مقابلش و كرد اخمي فرزين
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 چطور واقعا نميشناخت را او كه قبال.... بود گرفته و كسل باز.... بود سخت شدن جدا ترانه از... نداشت حوصله سورن
 !ميگزراند؟ روزگار

 ...پاشو... حلقت تو ميريزم زور به... نخوري: گفت بودند گود چشمهايش زير كه او به رو و كرد اخمي فرزين

 يك به هم را او.... بود نكرده قبل با فرقي... بود محسوس نا زيادي تغييراتش كه بود اين اش خوبي... كرد نگاهش سورن
 ننگ ي لكه اينكه از.... بدانند ادمها از ديگر جزيي را او.... ميترسيد هميشه ان از سورن كه چيزي... نميديد ديگر چشم
 با فرزين....هيچ.... نداشت كسي با فرقي... نبود كه حالي در بدانند سياه را او... بدانند ازسياهي جزيي را اش پيشاني روي
 .رفت اشپزخانه به و... منتظرتم: گفت لبخند

 مايه... بودن خراب... بودن نجس...  نشستن حرام يك با سفره سر: امد مي فرود برسرش پتك مثل داريوش هاي طعنه
 چرا پس... دينداري در بود تر مقيد كه فرزين! نميكرد؟ را فكرها اين او به راجع فرزين... بودن پدر بي.. دنبو ننگ ي

.... بود عالي... نبود بد حاال يعني...  بود تر بد خيلي است دزد كه بود فهميده وقتي نگاهش رنگ... نميزد او به حرفي هيچ
 بيزار ترحم از هرچند.... اميز محبت شايد نگاه يك حقير اينقدر... بود تشنه رچقد... محبتانه.. برادرانه... دوستانه نگاه
 .بود رفاقت رنگي بي رنگ به... نبود دلسوزي رنگ.... نميداد ترحم بوي فرزين رفتار اين.... بود

 زور به سورن.ميگفت او براي را اولش دسته جوكهاي بيشتر... ميكرد صحبت فرزين.شد مشغول و نشست فرزين كنار
 ...اصال... نداشت جبر و زور به احتياجي ترانه حضور در اما... نكند ناراحتش اينكه خاطر به فقط شايد... ميخنديد

 ميخواست دلش. نداشت رانندگي ي حوصله.كند روي پياده داد ترجيح.رفت بيرون به كاري انجام براي غذا صرف از پس
 ....و نارشك هم او و بنشيند ماشني فرمان پشت ترانه ميشد

 .كرد توقف سورن پاي مقابل امجد

 .كرد نگاه او به مبهوت سورن

 .شود سوار كه كرد اشاره او به لبخندي با امجد

 !اينجا؟... شما: پرسيد بودند شده گرد تعجب فرط از كه چشمهايي و حيرت با سورن

 ؟....برگشتم كه شدي ناراحت: گفت و داد پاسخ سوال با را پسوالش لبخند با امجد
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 براي من... موند فرح نه: گفت و امد كالمش ميان امجد و... جونم فرح يا اومديد تنها: گفت و كرد جمع را خودش سورن
 ...اومدم كاري

 درسته؟ زادتون خواهر مشكالت براي: گفت پوزخند با و شد خيره رو به رو به سورن

 ...بشه متوصل ديگران به نميكردم فكر: داد ادامه مكثي از پس

 ديگرانم؟ جز من: گفت خونسردي با امجد

 ....حال اين با.... نداشت را توقعش.نزد حرفي سورن

 ....هم با و ناهار چيه نظرت: پرسيد ارامي لحن با امجد

 ....ندارم فرصتشو من: گفت و امد كالمش ميان سورن

 شدم؟ مزاحمت: گفت نگه اي گوشه و زد تلخي لبخند امجد

 حرفيه؟ چه اين: گفت شرمگين كشيد خجالت سورن

 ....بزنه بهت اي صدمه داريوش خواد نمي دلم: گفت و كشيد پوفي امجد

... نبود تاريكي هيوالي.... بود انسان يك هم داريوش بود شده خسته.. بشنود را جمله اين بار چند.نزد حرفي سورن
 خشك حس شد باعث امجد اقاي ي لهجم... حال اين با.... بود تاريكي هيوالي يك از بدتر برايش كودكي در هرچند
 .دهد دست او به شدگي

 ....شد فوت سزاوار: گفت اهسته امجد

 .شد خيره امجد ارام ي چهره به مبهوت.... خورد اي يكه سورن

 كي؟ واقعا؟: پرسيد سورن

 .....ميشه ماهي يك: گفت حال همان در ميكرد نگاه رو به رو به امجد

 اليق مگر او.... نكرد پيشروي اين از بيشتر فكرش.... بود ندانسته اليق را او حتي يوشدار... بكشد اه توانست فقط سورن
 ...همين فاميل نام يك فقط.... كلمه يك فقط... ميكرد متصل خانواده اين به را او قابل نا ي كلمه يك فقط.. ؟..بود

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  413 

 كه شوهري... بود مادرش مرگ مصبب يدشا نرساند او به ازاري بود كه چه هر سزاوار.... داد فرو را بغضش زور به
 شايد هزار و... بود پاك ترانه نه.... هم او شايد.... نداشت هم شايد... داشت حق كمي... كشت خيانت جرم به را همسرش

 .بشنود را خبر اين نميخواست دلش اقل حد يعني....  لحظه ان اما... ديگر

 .بود شده تر الغر خيلي دفعه اخرين از سورن. دوخت متاثرش رخ نيم به را نگاهش امجد

 شدي؟ ناراحت: گفت و گذاشت او دست روي را دستش امجد

 ...كنه رحمتش خدا: گفت ارامي به سورن

 بود؟ جمله اين اليق: امجد

 ...نميدونم: گفت و شد خيره بيرون به سورن

 ....داري بزرگي دل: گفت و زد لبخندي امجد

 ...داره شايد... يا... داشت بزرگي دل مپدرم البد: گفت و زد خندي زهر سورن

 .گذاشت سورن زانوي روي و اورد بيرون را پاكتي داشتبورد از و....خونه با رابطه در: گفت و فشرد را دستش امجد

 ....است خونه همون سند اين-

 ....بود خيره رو به رو به همچنان سورن

 ...ميكنم خواهش ازت: گفت ارامي به امجد

 ...بگذرم حقم از نكنيد خواهش ازم: گفت قاطع لحني با سورن

 ...است هميشه از تر خورده زخم داريوش... سورن: گفت تشويش با امجد

 !من؟ زخم از تر عميق: گفت تلخي با سورن

 .نياورد زبان به اما... نه انديشيد امجد و

 و انداخت پايين را سرش بديد؟امجد بهم و سزاوار اقاي قبر ادرس ميشه... متاسفم داريوش براي: گفت ارامي به سورن
 ...خواسته داريوش: گفت
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 ....باشه: سورن

 .... وگرنه...نيست سرش تو عقل داريوش... ميگم خودت خاطر به: امجد

 ندونم هم دارم شناسنامه ازش كه كسي قبر ميكنه فرقي چه... كجاست مادرم قبر نميدونم هنوزم من....نيست مهم: سورن
 ....كجاست

 .گرفت سورن سمت به را ان و نوشت چيزي اورد در كتش جيب از كه كاغذي تكه يرو امجد

 به متعجب نگاهي....نيست سزاوار ارامگاه قطعا اينجا... دور شهر يك در قديمي ي محله... انداخت كاغذ به نگاهي سورن
 ميدونستيد؟ شما: گفت و انداخت او

 ....فهميدم تازگي:  امجد

 .برد فرو جيبش در را وكاغذ... ممنونم: گفت داشت اش رعشه كردن مخفي در سعي كه لرزان دستي با سورن

 به خشنودي رنگ. زد لبخندي رضايت با امجد. ميگفت هايش موفقيت از سورن و كشيد دانشگاه و درس به را بحث امجد
 .بود اورده ارمغان به درخشندگي اش چهره

 .بود رفتن وقت

... دارم خونه من اما ممنون: گفت ميگذاشت جلو ي شيشه زير را پاكت كه حيني و گرفت دستگيره به را دستش سورن
 .خداحافظ

 سورن؟ ميخوني نماز: پرسيد اهسته او خداحافظي به گفتن پاسخ بدون امجد

 ....بله: سورن

 ميشه؟ هم قضا: امجد

 ...گاهي اما... بخونم وقت سر ميكنم سعي: سورن

 !نه؟ مگه... باطله....  غصبي ي خونه تو خوندن مازن: گفت و دوخت و ا به را نگاهش امجد
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... داريوشه حق: گفت و كشيد پايين را شيشه امجد... ساييد مي را هايش دندان.بست محكم را در فقط نزد حرفي سورن
.... نگتهدلت خيلي فرح... بياره بار به پشيموني كه نكن كاري... ميدم قسمت فرزين روح رو تو... ميدوني خوبم ميدوني اينو
 .بود گرم چقدر هوا.بود ايستاده سورن.رفت و كرد روشن را ماشين خداحافظي بي و

 .چسباند اتاقش ي بسته در به را گوشش سحر

 .ميگفت من بر داد اي يا ميكرد هين يا كريمي خانم

 فقط.ميكند صحبت تلفن با و است نشسته مبل روي نگران اي چهره با كه ديد را مادرش و گشود را در ارام سحر
 .ميشنيد را مادرش صحبتهاي

 ...خدا رو تو-

 ...بميرم الهي اخ-

 !تهران؟ فرستادنش حاال-

 ...حتما.... اره... اره-

 ...بريم امروز همين اصال ميخواي-

 ...ام بچه واسه بميرم واي-

 !بود؟ افتاده اتفاقي سهيل براي يعني

 صحبت كسي چه به راجع داشت او. ببرد رشماد حرفهاي به پي داشت سعي هايش ناخن جويدن حين سحر
 .نبود ارام اينقدر كريمي خانم اگربود....نبود سهيل مسلما!ميكرد؟

 پشت سهيل خدا به... ان بچه هنوزم بشه سالشونم تاصد اينا واهللا.... كني بزرگ بچه ارزو و اميد هزار با: كريمي خانم
 وقتي هر پس جون هديه... نيست اعتباري هيچ زمونه و دوره اين به.. .اره... ميره راه هزار دلم برگرده تا ميشينه فرمون

 با غروبي شايد... ميومدم منم ميگفتي كاش اخ رفتيد؟ شما ؟ چي... بيام منم بديد من به ندا يه مالقات برين خواستيد
... ببوس دخترتو ماه روي... هگاز رو منم غذاي... برم قربونت.... باشه... شرمنده دشمنت.... عزيزم نه... سر يه برم سهيل
 .خداحافظ...  برسون سالم اقا به... بوسن دست باشي سالمت
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 شده؟ چي: پرسيد نگراني با سحر

 ...كرده تصادف رحيمي خانم پسر: گفت ميكرد، جمع سرش باالي را موهايش اينكه حين در كريمي خانم

 كه او... بود؟ كرده تصادف رضا حميد يعني.... رحيمي خانم پسر... رضا حميد... رحيمي خانم پسر....رحيمي خانم پسر
 .بود پادگان

! چرا؟ اما...بود ريخته هري دلش ته... بود شده خالي... ميكشيدند صالبه به را او داشتند انگار. زد خشكش لحظه يك سحر
 كند كنترل ميقع نفس كشيدن با را قلبش ضربان داشت سعي كه حالي در.گرفت جان چشمش مقابل رضا حميد ي چهره

 شده؟ چي... االن يعني... خوب: گفت من من با

 با بايد...  براش بميرم الهي... تهران كردن منتقلش صبحي ديروز...  ارتشي جيپ با... كرده تصادف ميگن: كريمي خانم
 ...مالقاتش بريم سهيل

 را ديدش و بود اشك از پر چشمهايش كه يحال در و كرد مقاومت زور به حال اين با... گريه زير بزند بود مانده كم سحر
 خوبه؟ حالش حاال: گفت اي گرفته صداي با بود كرده تار

 پاش و دست فقط... الحمداهللا... اره: گفت جا همان از و رفت اشپزخانه به نبود سحر حال متوجه خوشبختانه كريمي خانم
 تهران بيمارستان كردن منتقلش اهواز از كه ديروز اام... بوده كما تو هم روزي سه دو ميگفت خانم هديه اما... شكسته
 ....اومده بهوش...ميگن

 مياي؟ هم تو.... مالقاتش ميريم سهيل و من عصري: گفت حرفش ي ادامه ودر

 خواهر... نياي زشته... بيا هم تو: كرد فراهم برايش دليل يك كريمي خانم... نداشت دليلي اما... بيايد ميخواست سحر
 ...كوچيكتره تو از سال سه دو فقط حميدرضا

 ...ميام: گفت اهسته سحر

 كه هميگشي هاي نگاه ان... همسايه پسرك... رضا حميد. ميخورد تاب و پيچ گلويش در بدي بغض. بازگشت اتاقش به و
 وشاغ در را زانوهايش... چكيد پايين اشك قطره يك... بود بهره بي ان از بود وقت خيلي و بود شده عادت سحر براي
 !داشت؟ گنگي حس چه...كشيد

 .بود اش چاشني دلتنگي كمي شايد و... اضطراب... نگراني
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 ور بود خريده كه گلي دسته روبان با كه حالي در اماده و حاضر و مرتب سهيل و شد عصر بكند را فكرش كه ان از زودتر
 .خنديد و... خواستگاري ميريم داريم انگار: گفت ميرفت

 .كند حاصل اطمينان او سالمتي از ميخواست.نداشت ار خودش ي حوصله سحر

 رو كمپوتها اون: گفت سحر به رو و اورد بيرون يخچال از را شيريني ي جعبه و... شاال اي: گفت لبخند با كريمي خانم
 ...سحر بردار

 نيستن؟ زيادن؟ شيريني و گل دسته ديگه... ها بود بس كمپوت همين: گفت سهيل و... كرد اطاعت سحر

... نزن حرفها اين از ديگه! پس؟ ميخوره دردي چه به همسايگي رسم! سهيل؟... حرفيه چه اين: گفت اخم با كريمي خانم
 مالقاتت؟ بياد خالي دست كسي داري دوست... بشه طوريت الل زبونم... نكرده خدايي

 باشه بذاريم مامان ميگم. ..همين... زياده شيريني... بود بس كمپوت و گل ميگم خالي؟ دست گفتم كي من: سهيل
 ...بخوريم خودمون

 بهوش تازه... بوده كما تو ميگن معصوم طفل... من با نكن بحث حاال... گرفتم خودمون براي... شيكمو: گفت كريمي خانم
 ...خوشه خبر اين واسه شيريني... اومده

 .كشيد استيصال روي از اهي و... ديگه بريم: گفت خودش با سحر

 ...ديگه بريم خوب: گفت باشد خوانده را دلش حرف نگارا كريمي خانم

 خواهر به راجع كريمي خانم. بود سحر نميكرد نظر اظهار كه كسي تنها ماشين در.شدند خارج خانه از هم با سه هر و
 .ميگفت او خانمي و خوبي از و ميزد حرف رضا حميد

 !كوچيكتره سال سه سحر از اون مامان: گفت غيظ با سهيل

 بعدشم... سالن و سن كم دختراي دنبال پسرا همه شده مد االنم داره؟ اشكال چه... باشه: گفت جانب به حق كريمي خانم
 ...گرفتنته زن وقت االن ديگه تو

 چه... نداد نشان العملي عكس هيچ سحر البته... كند كمكش سحر كه بود التماس از پر نگاهش. كرد نگاه سحر به سهيل
 كلين عطركلوين برايش سورن كه وقتي تا نميكرد حساب ادم جز را سهيل اصال كه ترانه.... ودب ساخته او از كمكي

 .ميخريد

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  418 

 را خود ترجيحا... كند كار چه نميدانست سحر... بود كرده ارسال پريناز و سحر براي كوتاه پيام در را جزييات تمام شميم
 .بود زده بيخيالي به

 .ميكرد لند غرو خودش با هم هيلس ؛ ميكرد تعريف همچنان كريمي خانم

 .ميكرد خرد بيشتر را اعصابش همين نميكرد كمكي هم سحر

 ...ارايي سفره كالس ميره هم ها تازگي... نقاشه.... سهيل هنرمنده... خوشگليه و خانم دختره: گفت كريمي خانم

 كدو روي اينكه از بود متنفر!...  ارايي سفره كالس... امد نمي خوشش ها بازي قرتي اين از اصال كرد جمع را لبهايش سحر
 كه را هندوانه ان داشت فرقي چه ديگر ميشدند معده وارد و ميشدند خورده باالخره كه انها... كنند طراحي هندوانه و

... ديگر بود هندوانه هندوانه.... را داشت جقه بته طرح رويش كه ان يا بخوري را بود گردان افتاب گل عكس رويش
 ؟...ميكرد فرقي چه طعمش

 شنيده سحر زبان از چيزهايي او به سهيل ي عالقه و ترانه از توك و تك كريمي خانم چند هر.ميكرد فكر ترانه به سهيل
 .نميكرد فرض جدي را قضيه اما بود

 او با سحر دوست عنوان به... ميدانست باز زبان و جلف دختري را ترانه... ميپسنديد بيشتر را رحيمي خانم دختر او
 حد... بود رحيمي خانم دختر به تمايلش... عروس عنوان به اما... بود مند عالقه او به هم خيلي تازه هيچ كه نداشت مشكلي

 يك ي يكدانه يكي و دردانه دختر تا داشتند بيشتري اشتراك نقطه انها با طبقاتي سطح و خانوادگي فرهنگ لحاظ از اقل
 ...صادراتي و واردات شركت صاحب

 ...!ترانه اما.... بود خواستني و زيبا خيلي فاطمه تازه

 را ها نقشه ي همه گفتن نه كالم يك با سهيل هرچد كرد مشخص هم را عروسي و عقد تاريخ كريمي خانم بيمارستان تا
 .كرد اب بر نقش

 .ميگشت بهتري فرصت دنبال بايد كريمي خانم

 و اش پرستاري كارت دادن نشان با كريمي خانم اما...نبود اتمالق وقت غروب وقت ان... شدند بيمارستان وارد هم با
 از پرسشي از پس و كرد جذب را نگهبان رضايت بازي پارتي با خالصه.... است پرستار و است همكار اينكه گفتن

 .اسانسوررفتند سمت به است بستري بخش كدام در رحيمي رضا حميد اينكه شدن جويا و اطالعات
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 .رفت سمتش به رضا حميد خواهر فاطمه باديدن اما شود اردو ميكشيد خجالت سحر

 .بود خواب رضا حميد.بودند اتاق در هم بزرگشان پسر و رحيمي اقاي و خانم

 هم سهيل.شدند صحبت مشغول رحيمي خانم و كريمي خانم و نشست فاطمه كنار.كند نگاه را او بود نتوانسته سحرهنوز
 .ميكرد صحبت رضا برادرحميد و پدر با بودو ايستاده او تخت باالي

 هامونو بچه ما... كنه لعنت و مصببش خدا... اومده سرش بال اين... بريده ترمز پادگان جيپ: گفت بغض با رحيمي خانم
 كريمي خانم همراه به تا... شدند بلند فاطمه و سحر. گذاشت گريستن بناي و بگيريم؟ تحويلشون اينطوري كه ميفرستيم

 .كنند ارام را او

 ميبيند خواب اينكه احساس با.... بود ديدش مسير در كه بود نفري اولي سحر.كرد باز را چشمهايش ارامي به رضا حميد
 ...زد صدا را او

 .نرسيد ، بود او به حواسشان تمام كه سحر و فاطمه جز هيچكس گوش به و شد بلند سخت صدايش هرچند

 داداشي: گفت او گوش در اهسته و بوسيد را برادرش ي گونه و شد خم و زد لبخندي فاطمه...شرم از شد سرخ سحر
 ...اينجاست كي ببين... بيداري

 ...بخشي لذت واقعيت چه نميديد؟ خواب يعني... شد تر باز چشمهايش رضا حميد

 .كرد سالم اهسته سحر

 .چرخيد حميدرضا سمت به ها نگاه او گفتن سالم با

... ميگرفت اغوش در را واو ميپريد بود نشكسته چپش پاي همراه به هايش ستد جفت اگر.... بود عالي حالش حميدرضا
 .نميتوانست كه شكر را خدا

 بايد... ميزد حرف صادقانه خودش با بايد حاال... داشت شك قبال چند هر... ميشد خود در جديدي احساسات متوجه سحر
 چه از ناشي غريبه يك براي نگراني اما...بود زود عترافا براي هرچند.... ميگرفت بيگاه و گاه هاي حس اين از اي نتيجه
 ي غريبه يك... مجرد ي غريبه يك... غريبه پسر يك... غريبه يك سالمتي خبر از خوشحالي! باشد؟ ميتوانست حسي
 ...بود همسايه اتفاقا كه جوان و مجرد ي غريبه پسر يك... همسايه ي غريبه يك... جوان

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  420 

 كه بود ماهي چند هرچند... شد لذت.شد عادي...بود عادي كه عادتي... داشت عادت. ردك حس را نگاهي سنگيني سحر
 ...ميشد سيراب بايد حاال.بود بخش لذت عادي عادت اين دلتنگ... بود نشده نصيبش بخش لذت عادي عادت اين

 .شد مهمان هايش گونه به شرم سرخي توجه اين از... انداخت راپايين سرش سحر.ميكرد نگاهش لبخند با حميدرضا

 :هجدهم فصل

 دليلي باالخره.نميدانست كند اهدا سورن به را ان ميخواست اي بهانه چه به.گذاشت كوله در را اش كادويي ي بسته ترانه
 .يافت مي

 هرچند... بود پسرانه دستبندش.كرد دست به بود كرده دريافت دار مغازه از اشانتيون كه هم مشكي چرم دستبند يك
 .امد مي خوشش ترانه. بود قشنگ... ميزد گره بايد دست دور كه هايي مدل ان از... بود قشنگ و اسپورت.. .نبود مهم

 .دويد پايين هارا پله باعجله

 .بود درمنتظر جلوي سورن سمند

 .انداخت پايين را سرش شد سرخ ترانه.داد صميمانه را سالمش پاسخ سورن.شد سوار لبخند با

 .ميخنديدند ريز ها عقبي

 و گرم اشعار لب زير پنهاني شعفي با ضبط كردن روشن حين و زد لبخندي سورن.ميپيچيد فضا در كيلين كلوين عطر بوي
 .بودند سورن و ترانه ي عالقه مورد هاي ترانه... ميكرد زمزمه را داريوش دلپذير

 .امد مين اصال يكي ترانه به خجالت... بخندند سير دل يك شوند پياده بودند منتظر ها عقبي

 صورت شنودي و گفت دخترها ميان خيابان داخل ي همهمه و داريوش صداي جز... نميشد بدل و رد حرفي هيچ
 .نميگرفت

 عاشقانه هاي زمزمه ترانه براي سورن مثال... رمانتيك ي واقعه يك وقوع... بودند عاشقانه رخداد يك منتظر ها عقبي
 ! دريغا اما... بخندند... نندبز حرف هم با... بگيرن را هم دست... بگويد

 .بود كردن عوض رنگ حال در پرست افتاب مثل خجالت از... برسند مدرسه به زودتر ميكرد خدا خدا ترانه و

 .شدند پياده و گفتند خداحافظي.رسيدند باالخره
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 ...امروز بودين شده ناز چه خدا واي: گفت خنده با پريناز

 ...نمياره در رو ها حسابي ادم اداي ما جلوي نكنه ؟نميذاره محلت اصال چرا: گفت هم شميم

 بوسيدين؟ همو حال به تا:گفت و گرفت را ترانه دست پريناز

 ميزنيد؟ زر چرا.... ها بچه: گفت و كشيد بيرون پريناز دست از را دستش ترانه

 ايا؟؟؟ ستا دراز گوشهايمان ما: افزود كتابي لحني با....خودتي... برووووو: گفت و داد هولش شميم

 بتركونن؟ الو مزاحم تا سه ما جلوي داريد توقع نكنه: گفت انها به بود ايستاده سينه به دست سحر

 .نيست خبري هم واقعا كرد فكر خود با و... نيست خبرا اين هيچم: گفت غيظ با ترانه

 ....بگيريم عكس اوردم يندورب امروز من: گفت اهسته و....ميره اب خجالتتون كم كم... اوالشه االن: گفت پريناز

 ميكني؟ چي و دلفين... شجاعت بابا: گفت و زد برقي چشمهايش شميم

 ...كربال رفته... نيستش: كرد اعالم فاتحانه و داد باال را ابرويش تاي يك پريناز

 ....كمرش به بزنه ابوالفضل الهي: گفت دل ته از ترانه

 خودتون سر... ها بچه نكنيد نفرين: گفت و گرفت دندان به را لبش حرس و.... ال شا اي: گفتند همزمان پريناز و شميم
 ...ها مياد

... حميدرضا فقط.بود راز اين...  گنگش احساس منهاي... رضا حميد فقط البته! نه؟ يا بگويد رضا حميد از بود دل دو و
 .بخورد خيس دهانشان در حرف دنيستن راكن دخترها... ميگفت باالخره... نميخواست كردن فكر هرچند نه؟ يا بگويد

 .كرد تعريف سحر. شدند مستقر حياط اسفالت روي اينكه از بعد

 بده؟ نامه بهت ميخواست كه است پسره همون: ترانه

 ...اوهوم: گفت خجالت با سحر

 ...نيست ات كله تو عقل جو يه... مياد خوشت اون از...  آره هم تو ميكنه فكر االن بدبخت... مالقاتش رفتي يعني:  شميم

 .نزد حرفي دوستانش پيش اما... نيست نه مسلما: گفت خودش با سحر و
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 ميشه؟ معاف يعني... طفلكي... اخي: گفت و كرد بغل را اش كوله پريناز

 سوال زير ميره ارتش كنيم شكايت اگه: گفت برادرش... كنن شكايت پادگان از برن قراره اش خانواده... احتماال: سحر
 ...ميدن رو رضا حميد خدمت كارت ما دهن بستن يبرا هم اونا

 عجيبي حس... انداخت او چشمان به نگاهي.كرد ادا راحت را نامش سحر چقدر... حميدرضا انديشيد خودش با ترانه و
 !است؟؟؟ خوب باشد رنگي چه انها عروسي كارت رنگ... رضا حميد و سحر... همدردي شايد... بود

 ...نيومده دلفين ها بچه: گفتند سه هر سرود گروه مانند شوق با و امدند سمتشان به عجله با هدي و طناز و يلدا

 ..ميدونستيم خودمون... نباشي خسته:پريناز

 هستيد؟ ابادي ي پايه: گفت و نشست كنارشان هدي

 ...اره كه ما: گفت و خاراند را اش بيني ترانه

 اُكي؟... ابخوري جلوي تفريح زنگ: طناز

 .پذيرفتند ميزد برق كه انيچشم با دخترها

 كالس وقت بيشتر و بودند رسانده پايان به را درسشان اكثرا دبيران... داشت ديگري حس و شور مدرسه پاياني روزهاي
 .بود بهتري ي گزينه دومي.... ازاد وقت يا ميشد طي درسي كتب ي مانده باقي هاي فعاليت حل به يا

 ....كنند نگاه انها به كنجكاوي با بقيه تا بود شده باعث انها تجمع.... بودند ادهايست ابخوري جلوي كل به رياضي ي پايه

 تا كرد تقسيم دوستانش بين را سبزهايش گوجه هاو الو زرد ترانه و اورد بيرون فريزر كيسه چند مانتويش جيب از هدي
 ....ببرد فريزرش ي كيسه از كافي ي بهره بتواند

 و چيپس خالي ي بسته دو با شميم و...بود حيف معدني اب...  نوشيد مي سرعت با را اش معدني اب بطري اب پريناز
 ...پاييد مي را اطراف پفك

 چي؟ من پس: ناليد سحر

 ...رسوند خدا: گفت و داد نشانش را بود افتاده زمين روي كه كرانچي خالي ي بسته شميم
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 .خنديد و برداشت را ان سحر

 ...شد اغاز همگاني معكوس شمارش

 از پر را پفك و كرانچي و پفيال و چيپس خالي هاي بسته و ها بطري و ها كيسه دخترها و... يك... دو... سه... چهار... پنج
 .شد اغاز بازي اب قيامت... نفر اولين شدن خيس با... كردند اب

 ...كنند خيس را يكديگر تا ميدويدند هم دنبال به نوجوانانه حال و شور و فغان و فرياد جيغ و صدا و سر با

 هم... رقيب... حريف... يار كه بود اين مهم... بوده چيزي چه داخلش قبال است اب از پر كه نايلوني ان نبود مهم اصال
 موهايشان شلوارشان ، مقنعه... مانتوهايشان جلو يا سر پشت از كه بود اين مهم... كنند خيس را دوستشان... كالسي
 ...شدند خيس كودكانه بازي يك در و... هستند اب خيس انها اينكه هب كنند افتخار و... شود خيس

 ...دغدغه بي هاي خنده و بود محض شدن خيس مهم.... بنويسد اسم... كند فرياد تا نبود ناظمي كه بود اين مهم

 !همين... ميكردند شادي كه بود اين مهم

 جيغ فيوز... شدند پراكنده ابخوري جلوي از دهكشي اب موشهاي فيوز سوت صداي با بعد كمي و.شد بلند زنگ صداي
 .بودند يافته فرار فرصت پريناز و سحر...  شميم و ترانه جمله از... ميكشيد فرياد نفر چند سر زنان

 كارت بهش باشه خيس مانتوش كسي هر: زد فرياد بلندي صداي با و... ببرد كشور خانم دفتر به را انها ميخواست فيوز
 فهميديد؟.... يدمنم نهايي امتحان

 .است محال... كنند معاف نهايي امتحان از را انها شدن خيس خاطر به ميشد مگر اما... بود مذخرف هاي تهديد ان از

 ...كشور دفترخانم بياين من با: گفت و كرد نگاهي بود انداخته دام در كه دختري پنج به فيوز

 ساختمان سمت به ايند مي دنبالش به انها اينكه گمان با فيوز و ندرفت افتاب سمت به نفر پنج... افتاد راه جلو خودش و
 !باطلي؟ خيال چه... كرد حركت

 .نشستند زمين روي افتاب در و پيوستند شميم و ترانه جمع به هم پريناز و سحر

 ...داد كيفي چه واي: گفت خنده با سحر

 ...خنديد و... شده خيس تاپم ها بچه واي.... حالمون تو ريد كثافت: ترانه
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 ...سرده چه: پريناز

 ...پفكه خرده موهات رو پري: گفت خنده با شميم

 ساعت چهار صبح...  لعنتي... شد فر موهام باز: ناليد و.... اه... ديگه توه تقصير: زد غر و كشيد موهايش به دستي پريناز
 ....كشيدم اتو

 ميشه چندشم اينقدر: گفت و كشيد انگشتش دو نوك با را بود چسبيده پايش ساق به كه را شلوارش هاي پاچه سحر
 ...ميچسبه تنم به خيس لباس

 ....گذاشت ناقص را اش جمله بااليي بلند ي عطسه و... مگه بابا كن ول:  ترانه

 ...نخوريم سرما امتحانا دم: شميم

 ....شد سردم من واي: ترانه

 ...كالس تو بريم پاشين: پرناز

 هم صورت به اب مشتي چند تشنگي رفع ي بهانه به رفتند ابخوري سمت به باز ان از قبل اما... شدند دخترهابلند
 اب از پر دهانش در پريناز... بروند كالس سمت به شد باعث زنگ ي دوباره صداي... شدند خيس هم باز.... پاشيدند

 ...ميكنم خواهش... پري نه: گفت و رفت عقب عقب سحر... بود

 ...خنديدند صدا با و كرد خالي او مانتوي روي را دهانش اب پريناز و كشيد جيغي و

 ...ابخوري از نميكندند دل... امد زنگ صداي سوم بار و پاشيد شميم صورت به اب مشتي ترانه

 ....شد بلند فيوز فرياد صداي باالخره

 .بروند كالس به تا رفتند ها پله سمت به و شدند پراكنده ابخوري جلوي از عجله با

 ...وجود گرماي از شايد...  هوا سرماي از شايد... بود سرخ صورتشان

 او با و برود سراغش به خواست... گذشت كنارش از توجه بي سمانه. ميرفت راه اهميت بي... سنگين هاي نگاه ان هم باز
 نور... نميرفت كه هم بار اين... بود بس بود نرفته كه بار يك همان.بود كرده دير كلي هم االنش همين اما... بزند حرف
 .ميشد نور علي
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 .شد وارد و زد در به اي تقه... رساند اقبالي استاد دفتر به را خودش عجله با

 هاي گنده كله ان از و...دانشگاه علمي هيئت اصلي عضوهاي از يكي...بود انجا هم الزماني منتظر مهندس... بود خبر چه
 .بودند هم ديگر تن دو نيالزما منتظر و هرمز استاد و اقبالي جز... متصل

 ان با... بود متنفر او از صد در صد تقريبا... خوار پاچه هاي كن عوض فاميلي ان از.... افتاد الزماني منتظر اقاي به نگاهش
 داغ قاشق جاي احتماال كه پيشاني روي سياه ي لكه يك و... است خفگي حال در مردك كرد حس سورن كه كيپ ي يقه
 .بود معروف نافله ي سجده سر مهر بر پيشاني ي لحظه ره جاي به اما بود

 ...بنشيند بفرماييد: كرد اشاره سورن به داشت دست به سيدي سبز درشت مهره تسبيح كه حيني در الزماني منتظر اقاي

 سورن... انجاميد طول به ساعت يك از بيشتر شنودهايشان و گفت... نشست اقبالي و هرمز كنار و كرد اطاعت سورن
 ....نميشد كنده... بكند را ان داشت سعي... بود اويزان پيراهنش پايين نخي يك... نميداد هم گوش ترجيحا.نميزد حرفي

 ...هستند دانشگاه اين دانشجويان بهترين از يكي سزاوار اقاي: گفت هرمز استاد

 ...افرين افتخار و: افزود قلب صميم از اقبالي و

 .انداخت پايين را سرش فقط.. .بود مرگ حال در خجالت از سورن

 قراره... هستند بوم و مرز اين افتخارات از ايشون حال هر به... نيستيم موضوع اين منكر... بله: گفت الزماني منتظر اقاي
 سزاوار؟ اقاي نداريد مخالفتي كه شما... بديم ترتيب هم جشني اهللا شا ان تقدير عنوان به

 ...نيفته اتفاق اين ميدم ترجيح.. اما.... نه: تگف اهسته و گرفت باال را سرش سورن

 كرد خشك ي سرفه چند گرفت باالتر را تسبيحش كه حالي در و گذاشت ميزش روي را هايش ارنج الزماني منتظر اقاي
 نه؟ چرا... برمياد ما از كه هست كاري تنها اين: گفت و

 !بود نرفته جنگي در شدن شيميايي از ناشي احتماال... پيچيد اتاق در سرفه صداي باز و

 ...ام روزه: گفت اهسته و گرفت باال نميخورم ي نشانه به را دستش.. ريخت اب ليواني برايش كسي

 .كرد خفه زور به را پوزخندش سورن

 .كرد ترك را جلسه كوتاهي خداحافظي با بدهد پاسخي انكه بي هم سورن... راكرد سعيش تمام الزماني منتظر اقاي

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  426 

 .تربود بد دهني تو هر از سورن سكوت.كردند ترك را اتاق خوشحالي با هم مزهر و اقابالي

 .شد تدريس مشغول و پاشيد او روي به گرمي لبخند... شد كالس وارد اقبالي

 ...بود سورن منتظر اقبالي... بود كالس پايان

 درستي تصميم خوشحالم :گفت و گذاشت او ي شانه روي را دستش اقبالي استاد و نگريست او به لبخند با سورن
 ...بدي انجام ميتونستي كه بود كاري بهترين اين... نكردي حروم خودتو خوبه... گرفتي

 ....نه يا است درست تصميمش ميدانست بعيد كه خودش... كشيد اهي سورن

 اهميت بي سمانه.اندرس او به را خودش سورن... امد مي پايين كتابخانه هاي پله از او... ميگشت سمانه دنبال به درمحوطه
 سورن ديگر او... بود شده خيره زمين به و ايستاد باالخره سمانه...  ايستاد مقابلش بلند گام چند با سورن و افتاد راه او به

 .نميشناخت را سزاوار

 ...كن حاللم: گفت اهسته سورن

 ...كشيد عميقي نفس فقط سمانه

 به... گرفت باال را سرش سمانه... پسرخوبيه فرزين: افزود ارام يمكث از پس و... باش خودت مراقب: گفت ارام سورن
 اي برازنده صفت پاكي شايد... امروز اما... بيابد ابي نگاه ان براي صفتي چه ميماند هميشه...  شد خيره او ابي چشمهاي

 ...اكپ نگاه اين اما....نميكرد باور هرچند... نميگفت دروغ سورن چشمهاي چرا دانست نمي.... بود

 ...تو دست سپردمش... باش داشته هواشو:گفت و زد لبخندي سورن

 زد خود پيشاني به و گرفت دو حاال به را وسط و اشاره انگشت دو و... خداحافظ: گفت واهسته...رفت عقب لبخند همان با
 .كرد خداحافظي باز نوعي به و

 .يدميبخش قطعا... ميبخشيد را او.بود گر نظاره را او رفتن سمانه

 .رفت خانه به و شد اتومبيلش سوار عجله با

 ...بود وسايلش بستن مشغول شهاب

 نميخواي؟ كمك: گفت و شد اتاق وارد شرمندگي با
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 ...داديم زحمت مدت اين: گفت و زد لبخندي شهاب

 ...اگه...ام شرمنده من: گفت ارام و... حرفيه چه اين: گفت و زد خندي تلخ سورن

 ...ندارم اعصاب نزن رز... بابا ببند: شهاب

 ...ديگه نيستي ادم: گفت شده گرد چشمهاي با سورن

 قزوين؟ برميگردي: پرسيد سورن و زد لبخندي شهاب

 ...دارم فرصت خيلي حاال كه مونده ام نامه پايان فقط ديگه... اره: شهاب

: گفت و گرفت سمتش به و اورد بيرون را پاكتي و خزيد كيفش سمت به عجله با... باشد افتاده چيزي ياد كه انگار و
 ...شد دير شرمنده

 داشتيم؟: گفت اخم با... است داده قرض پول او به كه نبود يادش اصال سورن

 ...برادر كاكا... حسابه حساب: شهاب

 ...حسابه حساب: گفت كجي دهن با و.... نكرده الزم... دار برش... بستي: گفت غيظ با سورن

 ...ها رتتبخو فرزين ميدم: غريد شهاب

 ...بود امين... چرخاند در سمت به را سرش كليد چرخش صداي با و.... ساكت: سورن

 خبر؟ چه: گفت سورن و كردند سالم

 ...شده گرون خيلي خونه: ناليد ناراحتي با امين

 ...بخري ميخواي مگه: سورن

 ...باالخره خوب: وگفت زد كجي لبخند امين

 دعوتيم؟ هم ما: گفت و خنديد سورن

 ...بشه حل خونه مشكل كن دعا تو... شاال اي: امين
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 كيه؟ طرف نفهميدم هنوزم من: شهاب

 ....داييمه دختر... نيست غريبه: گفت خجالت با امين

 ...داره چنته تو و يكي نگو... يبسه و يخ اين اينقدر چرا ميگم من... نسناسي خيلي: گفت و زد بلبلي سوت شهاب

 ...شن عاشق پاشن صبح... شن فارغ بخوابن شب... توان مثل همه ديكر فكر: گفت و زد لگدي امين

 نزدي؟ حرفي وقت هيچ: گفت و گرفت را بحث ميان سورن

 ...است طرفه يه ميكردم فكر... نبود جدي اخه خوب: امين

 ....است طرفه دو به وسط از نگو: گفت خنده با شهاب

 تضمين چك دو با و رفت اتاق به سورن بحث كمي از پس...دبكش را شهاب ميخواست غيظ با امين و...  خنديد سورن
 ....شما پول اينم: گفت و برگشت شده

 .بود شده خالي جوري بد اتاق.پذيرفتند خنده و بحث كلي و تعارف با كند قبول نميخواست امين

... كند پا و دست اي خانه تا ماند مي دوستانش از يكي ي خانه در فعال امين و برود قزوين به تا بود گرفته وانت شهاب
 .بود اش عروسي و عقد بساط ديگر وقت چند

 بفروشي؟ ميخواي: پرسيد امين

 ...بزنم حرف داريوش با بايد... نميدونم: گفت و انداخت او ساك به نگاهي سورن

 بخورن همو شتگو اگه برادر تا دو اما... سرچيه اختالف نميدونم... برادرين باشه هرچي: گفت برادرانه لحني با امين
 ...نميندازن دور همو استخون

 .كرد اكتفا تلخي پوزخند به سورن. كرد تاييد را او هاي گفته هم شهاب

 .بود افتاده گير سكوتي بد در خانه...  كردند خداحافظي سورن و او با امين و شهاب و امد فرزين

 ...ميرفت مدرسه به بايد كرد راعوض هايش لباس عجله با سورن
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... وجه هيچ به تكي... نفري دو... كالسي... گروهي... جمعي دسته... انداختند مي عكس حياط در خيس لباسهاي با خترها
 ي همه

 .بودند جمعي دسته ها عكس

 ....اموزي دانش هاي عكس.... اموزي دانش هاي دوست...اموزي دانش هاي گروه

 مشخص پارك جاي و ميرفت راه كنان لك لك هم باقري اقاي... شوند وارد ها سرويس تا كرد باز را در مرادي بابا
 .بود خيس لباسهايشان هنوز... بود سردشان كمي دخترها... ميكرد

 .كرد پارك كوچه در هميشه مثل سورن ماشين

 ؟...بندازيم سورن سمند با چهارتايي عكس يه: گفت شميم

 ...سزاوار... .نه سورن: گفت غيظ با باالخره بجود را اش خرخره ميخواست ترانه

 ....غيرت بابا.... چچچچشمممم: گفت خنده با پريناز

 ....اورد مي گير را بهترش سهيل... كند قالب او به را برادرش نميتوانست كه زوري... كرد ميشه چه.... ميخنديد هم سحر

 بندازه؟ ازمون كسع يه مياد بگو بهش برو: گفت و داد ترانه به را دوربينش پريناز... شدند كوچه وارد دخترها

 .رفت ميكرد نگاهشان اينه از متعجب كه سورن سمت به و كرد اي عطسه.... كرد قبول ترانه

 ...شده طوري: گفت و كشيد پايين را شيشه سورن

 .ديد ترانه دست را دوربين و

 ميندازيد؟ يعني بندازيم؟ ماشينتون با عكس يه: گفت و كشيد باال را اش بيني ترانه

 و انداخت پايين خجالت با را سرش ترانه ماشينم؟ با فقط: گفت شيطنت با و كرد خم را گردنش و زد لبخندي سورن
 .نگفت چيزي

 خيس انها چرا پس... بود نيامده باران امروز ميكرد ياري ذهنش كه انجا تا... كرد انها سرتاپاي به نگاهي شد پياده سورن
 بودند؟
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 ...دادند تكيه ماشين ي بدنه به دخترها

 خالي؟ و خشك اينقدر چرا پس: گفت و كرد نگاهشان دوربين از سورن

 سپر به بديم تكيه و چپ پاي كف هممون... گفت دوستانش به رو و... دقه يه: گفت ترانه و زدند لبخندي دخترها
 خوب؟...ماشين

 .كردند موافقت دخترها

 ...عقب صندوق روي بشنيد اصال: گفت سورن

 خجالت بي هم ديگر نفر سه و نشست عقب صندوق كاپوت نفرروي اولين خودش و... جون خا: گفت خوشحالي با ترانه
 !نداشت اشكالي... بود دوستشان پسر دوست ماشين... نشستند

 .نشستند چهارتايي

 ....بشيد جا كادر تو بشينيد تر صميمي: گفت سورن

 را سرش ترانه كنار پريناز و بودند نشسته سطو سحر و ترانه... كردند حلقه يكديگر گردن دور را دستشان نفري چهار
 شميم و پريناز ديگر طرف از... بود گذاشته سحر ي شانه روي را سرش سحر كنار شميم و بود گذاشته او ي شانه روي

 ...شد باز عميق لبخندي به لبهايشان... بود نمكي با حالت.... بودند كرده درست قلب يك انگشتانشان با

 ...شد قشنگي عكس... گرفت را عكس سورن

 .شدند سوار و پايين پريدند دخترها

 خيسيد؟ چرا: پرسيد باالخره سورن و كرد پي در پي عطسه دو ترانه

 ...كرديم ي باز اب: داد جواب ترانه و خنديدند ريز دخترها

 .داشت را خودش سوز بهاري هواي

 ...بست كامل و داد باال خودش سمت از را ان سورن اما... كشيد پايين را شيشه هميشه مثل ترانه

 ...ميخوري سرما ها امتحان موقع: گفت تحكم و اخم با سورن كه كند اعتراض خواست ترانه
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 ...ترانه به سورن توجه از بودند مرده ها عقبي و

 .كند نوازش را صورتش سرما و سوز و بخورد صورتش و سر به باد داشت دوست... بود كرده اخم اما ترانه

 .شد كوك نا كيفش... لعنتي... سورن اخم اما

 .رسيدند باالخره

 .بود عالم خدا بيايد ميخواست خيابان سر باليي چه باز... شد پياده نفر اخرين هم باز ترانه

 بديد؟ درس بهم داريد وقت هم شيمي ي واسه... اهان:  گفت شدن پياده حين

 خوبه؟ چهار ساعت فردا: گفت و زد لبخندي. ..نگفت ولي... دارم وقت هميشه تو براي: بگويد خواست سورن

 ...خداحافظ... مرسي... عاليه: ترانه

 ...سالمت به: گفت وار زمزمه سورن

 امتحان از قبل يوسفي خانم... نبود وخيم اوضاع خيلي... بود شده يازده حد در را اش شيمي ترم نيم... شد ساختمان وارد و
 ترانه ترم نيم براي و بگيرند معلم ترم بري را شيمي است بهتر كه بود گفته قبال و بود شده عوض نظرش شيمي ترم نيم

 خصوص به ميكرد كار شيمي جلسه يك بايد بود نزديك ترم امتحانات كه حاال... بود پذيرفته هم ترانه و بخواند خودش
 بايد اما... بود سخت... يشودم شروع امتحاناتش ديگر ي هفته اينكه باور.ميشد اغاز شيمي با هم اولش نهايي امتحان كه
 .ميكرد باور

 مي شان خانه به سورن چهار ساعت فردا كه گفت و... رسيده كه گفت و زد زنگ مادرش به هميشه مثل خانه به ورود با
 .كرد خداحافظي صحبت كمي و عاليه گفتن با هم يوسفي خانم... ايد

 .امد مي افرد سورن... كند مرتب را وسايلش تا رفت اتاقش به ترانه

 ان كه نگفت اصال ترانه هرچند. بود امده خوشش خيلي هم مادرش حتي... بود خوشبو خيلي... افتاد عطرش به نگاهش 
 خانم خوشبختانه.... است خريده خودش پريناز منزل از بازگشت حين بود گفته ، است خريده سورن را گوشواره و عطر

 ....ندارد يا رددا پول چقدر ترانه نميدانست وقت هيچ يوسفي
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 چه اش چرمي دستبند... خورد دستش به نگاهش... كنسولش ميز ي نقطه بهترين... گذاشت ديد معرض در را عطرش
 بود؟ شده

 ي هديه راستي... بود نداده او به سورن كه را ان... نبود مهم... لعنتي.... بود امده در دستش از بازي اب در حتما... آه
 !ميداد؟ او به اي بهانه چه به! ميكرد؟ چه را سورن

 !بود؟ خوبي روز چه فردا... بود كنم چه كنم چه درگير ذهنش عصر تا

 ... رفت سمتش به تلفن صداي با

 .بود پريناز

 خانم ترانه دونه يه وسط اين... ميمونن سالم عالم ادماي كل... ديگه ميخوري سرما تو فقط... نتريكي: گفت خنده با پريناز
 ....ميخوره سرما

 ...ميخنديد فقط ترانه

 ...بچه نميري هي: گفت خنده با پريناز

 ...درآد چشمت... بيرون رفتم ارش با منم....  خريدي عطر رفتي كه ديروز: داد ادامه و

 چي؟: زد جيغ بلند صداي با و... گرخيد ترانه

 خالصه... ترانه پيش ميرم گفتم مامانم به منم... مايي ي خونه بگم زنگيد مامانت باشم مراقب... گفتي كه تو هيچي:  پريناز
 ...نميكنه كار ديگه بوتيك تو پيشش سورن: ميگفت ارش... گذشت خوش خيلي خالي جات.. ديگه هيچي

 .است حلقش در قلبش ميكرد احساس... بود سكته حال در فقط ترانه

 ...ميكشمت پري... ميفهميد مامانم اگه: گفت لرزاني صداي با

 بدي؟ بهش ميخواي مناسبت چه به خريدي؟ براش چي راستي... حاال فهميد كي. ..اووو: پريناز

 ...نكند هماهنگ فكر بي پريناز با بعد ي دفعه داد قول خودش وبه كرد كنترل را متشنجش اعصاب ترانه

 ...عطرخريدم: گفت خلقي بد با
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 ...ها مياره اييجد عطر...داده عطر بهت كه اونم... خريدي عطر... وسيله همه اين: پريناز

 ...است خرافات.نداشت اعتقادي كه او... درك به... بود گفته هم شميم... بكشد را موهايش ميخواست ترانه

 بدي؟ بهش ميخواي چطوري حاال: پريناز

 ...ميكنم فكري يه حاال... نميدونم: ترانه

 ميشه؟ عوض سرويسمونم... ميشه عوض هامون حوزه ميدوني: پريناز

 ....ميدونم: گفت لهنا با ترانه

 .كرد قطع باالخره گويي مسخره كمي از بعد...  كشيد قرارشان و ارش سمت به را موضوع... نزد حرفي پريناز

 !آورنده جدايي ي هديه... عطر به ميكرد فكر ترانه و

************************ 

************************ 

 گذشته انتظار به هم اش جمعه ظهر... بود گذرانده انتظار به ار اش جمعه صبح... بود شده خشك ساعت به چشمش
 .شد بلند زنگ صداي چهار ساعت راس باالخره. بودند لجش اوردن در حال در ساعت هاي عقربه كه هم حاال....بود

 .دويد بيرون اتاق از و زد لبخندي.باشد مشخص اش گوشواره تا كرد مرتب طوري را شالش ترانه و

 .كرد سالم رفت جلو هم ترانه... كرد دعوت داخل به را او صميمي و گرم يليخ يوسفي خانم

 عطري. كرد راهنمايي اتاقش به را سورن ترانه.بود نظير بي ترانه نظر در مشكلي جين و خاكستري پيراهن ان با سورن
 ترانه خود به ترانه ولكنس ميز از را نگاهش زد لبخندي سورن. بود ديد معرض در فجيعي طرز به بود خريده خودش كه

 كردي؟ كه مرور رو درسها خوب: گفت و زد لبخندي....  دوخت

 ...قسمتي تا كمي: ترانه

 .بود امده دستش جوان ي راننده معلم ي سليقه ديگر. شد وارد پرتقال اب ليوان دو با يوسفي خانم

 !ديگه؟ بيست اهللا شا ان: گفت يوسف خانم و كرد تشكري سورن
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 ...بخواد خدا اگه: گفت و زد يلبخند هم سورن

 .شد خارج اتاق واز... شما دست سپردمش: گفت لبخند با يوسفي خانم

 .ميدرخشيد او گوش در بود خريده خودش كه اي گوشواره... انداخت ترانه به نگاهي سورن

 .كرد شروع و بخشيد اش چهره به جديت رنگ كمي. خورد فرو را ان بعد اي لحظه اما زد لبخندي باز

 ... داد توضيح و كرد حل سورن دور يك را مسائل... ميكرد گوش جمع حواس بار اين ترانه

 .بود ترانه نوبت حاال... كن حل اينو: گفت و كرد طرح مثالي سورن

 چنين منتظر وقت همه اين... برد ماتش سورن.... نگاه دو تالقي... گرفت باال را سرش لحظه يك... بود پايين سرش سورن
 .بود گرفته گر تنش تمام.بود يافته بچه دختر يك اي قهوه چشم دردو را ان حاال بود سمانه سوي از نگاهي

 .داد هول او سمت به را دفتر و... كردم حلش: گفت و انداخت سورن به نگاهي ترانه

 ...بود پرت حواسش كمي

 چي؟:پرسيد سورن

 ...كردم حلش: گفت ارامش با ترانه

 .بود دفتر روي هنوز كه خورد ترانه دست به دستش... برداشت خودكاري و... شد جا جابه يصندل روي اشفتگي با سورن

... بود مستاصل. كرد تر را لبهايش سورن. انداخت پايين را سرش. كرد قفل هم در و برداشت را دستش خجالت با ترانه
 اي نقره بدل ي گوشواره دو ان رقب... بود عمرش ي شيشه انگار... خورد كلي كلوين به نگاهش... داشت خفقان حس

 !چرا؟... ميكرد كورش

 حبس را انها زور به.امدند مي زبانش نوك تا وار جمله ها كلمه... ميچرخيدند ذهنش در ها واژه. كند فرار ميخواست دلش
 ...نبايد ترانه... نه... افتاد اتفاق اين چرا... ميكشيد تير اش شقيقه.بود افتاده دوران به سرش.بود كرده

 بياري؟ اب ليوان يه ميشه:  كرد زمزمه سختي به

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                          كاربر انجمن نودهشتيا sun daughter 48 – راننده سرويس                 

w W w . 9 8 i A . C o m  435 

 چه بود قرار!!!ميكرد؟ چه او!!! بود؟ كرده چه او... گذاشت ميز روي را اش پيشاني.شد خارج اتاق از و پذيرفت ترانه
 زبان به ميكرد؟ كار چه بود؟بايد گرفته محاصره در را وجودش تمام كه واري پيچك حس بيان... اعتراف.... اقرار!!! كند؟

 ميتوانست؟ ميشد؟ بياورد؟

 بيرون؟ اومدي چرا: پرسيد ترانه از بود نشسته مبل روي يوسفي خانم

 ...خواست اب: ترانه

 ...ميارم من اتاق بروتو: گفت رويي خوش با يوسفي خانم

 .پذيرفت ترانه

... "داشت دوست"...  را او ترانه چقدر... بود ريخته پيشاني روي موهايش و بود داده تكيه دستش به را سرش سورن
 ...."داشت خواهد"... "دارد"

 دختر يك براي عشقي... بود برداشته را بزرگي گام... خودش به بود كرده اعتراف كه بود مدتها...كرد اعتراف ترانه
 ! ساله هفده

 ...ميارن االن مامان: گفت اهسته

 .شد جديد مبحث توضيح مشغول و كشيد يپوف. كرد تصحيح را بود كرده حلش درست ترانه كه مثالي سورن

 .گذاشت ميز روي را اب ليوان...  شد اتاق وارد يوسفي خانم اثنا رهمان د

 .كرد تشكر اهسته سورن

 .شد خارج سرعت به يوسفي خانم تلفن صداي امدن با

 نگراني اين. نگيرد رنظ در را او ي سوزاننده نگاه كرد سعي سورن. شد نگران ترانه. انداخت دهانش در را قرصي سورن
 كرده درست خودش براي خودش كه باتالقي از ميكرد پيدا نجات كاش... خدايا... بزرگي حماقت چه. بود زياد سرش از

 .بود

 اتاق در را سرش... گوشي: گفت خط پشت مخاطب به اي لحظه... شد متوجه خودش... ميكرد صحبت بلند يوسفي خانم
 ...بست را ترانه اتاق ودر.... يدببخش كرد اذيت صدا: گفت و اورد
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 ...باشه اينجا حواست: كشيد فرياد سرش اختيار بي... نگاه ان. بود منتظر ترانه... كشيد عميقي نفس سورن

... باشد درسش جمع حواسش كه بود خودش خاطر به سورن فرياد... نشد دلخور... شد متعجب... بود ترانه حواس اما
 .شود دلخور نميتوانست پس

 .ميداد توضيح بلند بلند ، تند تند و وقفه بي... گذاشت توضيحش روي را حواسش رنسو

 ...اور زجر... كشنده ساعت سه... تلخ ساعت سه... اور خفقان ساعت سه... رسيد پايان به باالخره ساعت سه

 ...شد تمام كه دب چقدر... گذشت زود قدر چه... ميداد توضيح زيبا چقدر... رسيد پايان به زود چقدر ساعت سه

 .شد بلند جا از سورن

 .بود منتظرشان كيك و باچاي يوسفي خانم.كرد باز را اتاق در

 .گفت نباشيد خسته و زد لبخندي

 ترم براي: گفت و زد لبخندي هم يوسفي خانم... وجه هچ به... نپذيرفت سورن. گرفت سورن سمت به توجهي قابل مبلغ
 مياريد؟ تشريف هم

 ...نميدونم: گفت لب زير... انداخت رانهت به نگاهي سورن

 ...مرسي:  گفت لبخند با ترانه

 .رفت اتاق به يوسفي خانم... شد بلند يوسفي خانم موبايل زنگ صداي

 ...بخون خوب درستو: گفت اهسته سورن

 ...چشم: گفت اهسته ترانه

... بايد....  بايد كه بود بدبخت قدر چه... ميزد پس بايد كه بد چقدر و بود خواهان قدر چه... شد غرق او نگاه در سورن
 ...بايد

 ............................ دوس من: گفت ارامي به

 ....همشو... بشي بيست درستاتو دارم دوست من: كرد اصالح تندي به... نداشت حقي.... نه
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 ....ميدم قول: گفت و زد لبخندي ترانه

 .نفهميد را سورن حاصال كه بود بچه انقدر او كه بود خوب چقدر

 مادر از: گفت ارام... بود شدن ذوب حال در نگاه ان زير ، كند تحمل نميشد ديگر... بود يوسفي خانم منتظر سورن
 ...خداحافظ... كن خداحافظي

 ... خزيد بيرون به

 ...فردا تا: گفت لبخند با... ايستاد در درگاه در ترانه

 ...فــردا تـــا: داد پاسخ چرا نفهميد... پوشيد را كفشش سورن

 .شد خانه وارد

 .بود حمام در فرزين

 گذاشته فروش براي هم را اقالم از بعضي... بودند كرده جور و جمع را وسايل... چرخاند خانه جاي جاي به را نگاهش
 خيره سقف هب.كرد پرت مبل روي را خودش. ببرند را ديگر ي وسيله چند و يخچال و گاز و بيايند فردا بود قرار... بود
 ...ميچرخيد سرش در بزرگي ي چرا... شد

 .شكست هم در را افكارش تلفن صداي

 ...سزاوار اقاي منزل-

 ...بفرماييد... بله: سورن

 هستن؟ فرزين اقا-

 شما؟... نه:سورن

 ؟.... نامه لقو براي بنگاه بيارن تشريف صبح اول فردا بگين خان فرزين به ممكنه..... رو بنده ميشناسن... هستم هاشمي-

 تا و... دارد را خانه ي تخليه قصد بود كرده اعالم امين و شهاب به فقط پيش ماه داشت ياد به كه انجا تا.برد ماتش سورن
 ...فرزين حاال... ميگشت خانه دنبال امين داشت ياد به كه انجا
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 ...بيايد خودش به شد باعث هاشمي گفتن الو صداي

 ...چشم بله: گفت اهسته

 .بياورد خود به را او ازاد بوق صداي و نشنود را او خداحافظي كه بود درگير انقدر

 .ميكرد خشك را موهايش حوله با فرزين

 .بود خيره معلوم نا اي نقطه به زده غم نگاهي با و بود رفته فرو خود در كه ديد را سورن

 شده؟ طوري: گفت و ايستاد مقابلش فرزين

 ...باشه مبارك: تگف و دوخت او به را نگاهش سورن

 چي؟: گفت متعجب فرزين

 ....جديد ي خونه:سورن

 ديكته برايش را هاشمي پيغام اهسته سورن. بدهد نشانش را نامه قول ميخواست... بگويد او به حاال نداشت قصد فرزين
 .كرد

 ...بياد كنار شرايطم با گرد دندون هاشمي نميكردم فكر: وگفت نشست كنارش زد لبخندي فرزين

 چي؟ خانم حاج: پرسيد رنسو

 ...كردم راضيش باالخره... كنيم زندگي هم با تهران بياد قراره:فرزين

 دمغي؟: گفت فرزين و داد تكان سري سورن

 كردي؟ اجاره: گفت او پرسش به توجه بي سورن

 .داد پاسخ سر عالمت با فرزين

 پس كلي خانمم حاج اخه.... رو اونجا بخرم ونستمميت... داشتم بيشتر ميليون چند اگه: گفت كننده دل و درد بالحني و
 .كشيد اهي و... كه حيف... داره انداز

 .گذاشت مقابلش را چكي سورن.بود داده لم مبل روي فرزين... رفت اتاق وبه شد بلند سورن
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 چيه؟ اين:پرسيد و برد ماتش فرزين

 ...خودته پول: سورن

 ازت كسي گفتم بهت هم قبال: گفت حرفش ي ادامه در سورن... بود ادهد سورن به كه بود اي اجاره... امد يادش فرزين
 ....نخواسته اجاره

 پس... نميشه جور ريزها خرده اين با خونه خريد پول: گفت بود شده حرفهايش از سورن بد برداشت متوجه كه فرزين
 ...نزن حرفشم

 .بود خسته... نداد اهميتي سورن

 ....راستي: گفت و ديد مناسب را موقعيت فرزين

 .ديد خود بر را سورن ي خسته نگاه

 .شد منصرف حرفش گفتن از

 ....بگي ميخواستي چي: پرسيد سورن

 ...نيست مهم: فرزين

 .كند صحبت ميخواست موضوعي چه ي باره در فرزين كند فكر نداشت حوصله... فرزيـــــــن: گفت لجاجت با سورن

 ...اي خسته... اخه:گفت پته تته با فرزين

 ....بگو: گفت حال اين با..... ميماند خسته هم ابد تا... كرد نگاه سقف به سورن

 كني؟ تعرف برام ديگه نميخواستي: فرزين

 بزنيم؟ دوري يه بريم: گفت و زد كجي لبخند سورن

 را كفشش و... اومدي حموم از تازه نخوري سرما بپوشون خودتو: گفت در چهارچوب در شد بلند جايش از حرف بي و
 ...منتظرتم ماشين تو: گفت و پوشيد

 ...ميگشت ان دنبال داشت و بود شده گم ، بود كرده نصب شيشه جلوي كه عروسكهايي از يكي... نشست ماشين داخل
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 ...ترانه براي... بود اشنا. بود هم مشكي چرم بند يك كنارش... بود افتاده شاگرد صندلي زير

 .ميكرد نگاهش متعجب كه شد فرزين متوجه ماشين در شدن بسته با

 ميكردي؟ بازي عروسك: گفت خنده با فرزين

 .كرد سكوت هم فرزين. نگفت چيزي و كرد نصب اينه زير شيشه جلوي را كوچك عروسك سورن

... شود تمام... ابد براي... هميشه براي... شود دور و برود و برود... برود ميخواست فقط... ميرود كجا نميدانست سورن
 ...چيز همه

 .داشت نگه شهر خارج جايي

 ديگه؟ كجاست اينجا: پرسيد زده بهت فرزين

 ...نميدونم:  سورن

 ...بود تند سراشيبي يك... گرفت فاصله اي نقره سمند از كمي.... شد پياده سورن

 .مينگريست اطرافش و او به متعجب و داد تكيه در به هم فرزين

 به را نگاهش...  بود سالم شونزده: گفت وار زمزمه بود رفته فرو تاريكي در و ميكرد نگاه پايين به كه حالي در سورن
 ....داد تكيه اتومبيل در به و رفت سمتش به هم او... بود داده تكيه اتومبيل در به كه دوخت فرزين

 ...بودم فهميده ديگه.... فهموندن بهم... فهميدم كه بود سالم شونزده: داد ادامه

 بودم فهميده.... است چيكاره و كيه نميدونم و ندارم پدر بودم فهميده... كاره خيانت و هرزه زن يه مادرم بودم فهميده
 يدك خودم دنبال بايد ابد تا و ننگ يه بودم فهميده... نيومدم دنيا دين و شرع طبق بودم فهميده.... نيست برادرم داريوش
 ...بودم فهميده چيزها خيلي..... بودم فهميده.... بكشم

 اقاي از.... بودم متنفر ادمها ي همه از.... برم كجا بايد كه ميدونستم نه... كنم چيكار بايد ميدونستم نه: گفت و كشيد اهي
 جرات موقع اون كاش... بودم متنفر بود مربوط من ي گذشته به كه هركسي از... امجد اقاي از... داريوش از... سزاوار
 ...كاش اي... ببرم بين از خودمو داشتم

 ....شدم بيهوش يا برد خوابم نميدونم... نشستم كوچه يه توي سرما تو گوشه يه: داد ادامه و كشيد عميقي نفس
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 كاكائو شير و كيك يه اول.... درشته و ريز هاي اسكناس و خرد پول كلي اطرافم و دور ديدم... كردم باز و چشمهام وقتي
 ...يادمه اش مزه هنوز: گفت و زد خندي زهر... خوردم خريدم

... پارك... پل زير هم شبها...  يا ميفروختم گل يا چهارراه سر... نميداد كار بهم كسي... شد همين هم بعدش روزهاي
 ...ميخوابيدم ميومد گيرم هرجا

 ها بچه از يكي از... بود فريدون اسمش... ميفروخت گل من با چهارراه سر... بود بزرگتر ازم سال يك... بود پسري يه
 كه طرفي... ترسيد خيلي... بهش زدم زل ديد وقتي خالصه...  و طرف جيب تو كرد دستشو چطوري ديدم... كرد بلند پول

 ...ميكرد اش نفله ميفتاد دوزاريش اگه ميكرد بلند جيبشو داشت

 .ايستاد سرش پشت هم فرزين... ايستاد پرتگاه ي لبه و رفت جلو قدم چند باز سورن

 ...نياد در صدام فقط... نصف نصف: گفت بهم جلو اومد: گفت سورن بعد كمي

 ...بده يادم... نميخوام نصفشو: گفتم

 .داد ياد بهم و خنديد فريدون

 داد؟ يادت چيو: پرسيد متعجب فرزين. كرد سكوت و

 .ايستاد ماشين روي روبه فاصله قدم چند با و زد او به اي تنه و برداشت گام سمتش به و چرخيد او سمت به سورن

 .كرد نگاهش متعجب رزينف

 داري؟ اينو هنوز تو: وگفت اورد بيرون را عكسي ميكرد وارسي را فرزين كيف كه حالي در و چرخيد سمتش به سورن

 ....بود فوتبال بازيكنان از ازيكي كوچك عكس يك

 !!!سورن؟: گفت و كرد جيبش در دست مبهوت فرزين

 تا سه... انگشته تا دو اش مايه: گفت و ايستاد پرتگاه ي لبه باز و كرد پرت سمتش به را فرزين كيف و خنديد سورن
 ....داره شرط

 ...نلرزه ات سبابه و وسط انگشت: اول شرط
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 ...نلرزه وسطت و سبابه انگشت: دوم شرط

 ...افتادي گير... بلرزه انگشتات: سوم شرط

 بهتر يكي اين... ميومد بدم گدايي از...افتادم هرا كم كم... بود سخت اوايلش... شد شروع من اموزشي: داد ادامه و خنديد
 هست؟... نيست رنگي سياهي از باالتر... نداشت فرقي ديگه بودم رسيده خط ته به كه منم مثل يكي براي... بود

... تنگش بزن ببخشيدم يه... بزن بهش محكم ي تنه يه...اومد رو به رو از اگه طرف: گفت و چرخيد فرزين سمت به باز و
 ...بشه مماس اون با ات شونه كه طوري فقط

 ...برعكس يا... راست جيب ، چپ دست

 ....شو خيال بي دستت تو نيومد اگه.... كني تعلل نبايد... بيرون بكشي كيفو ثانيه صدم تو... ببيني پولشو كيف بايد

 كم سخته اوالش... كني خالي و جيب انگشت تا سه با... بري راه طرفت پاي هم بايد... كني خالي و پشت جيب بخواي اگه
 ...باشي فرز خيلي بايد.... ميگيري ياد كم

 ....ميكني نگام اينطوري چرا چته؟: گفت و خنديد بلند صداي با

 ...نميشه باورم: ناليد فرزين

 چرا؟: سورن

 ميكردي؟ بري جيب يعني: گفت و كرد پنهان را عصبانيتش زحمت به فرزين

 ، اون بعد... كردي خالي و اولي جيب وقتي... گرفتي ياد خالفي يه وقتي.... بود كوچيكم فخال تازه اون... اووووو: سورن
 ....بكشي ميتوني ادمم

 ....سورن: گفت بهت با فرزين

 ...كرد سكوت يانه رسيد نگفت و كشي ادم به كارم.... نترس: گفت و خنديد باز سورن

 ....رفتم افتادن گير مرز تا هم باري سه دو... مميزد كيف... تا هشت هفت روزي: وگفت كشيد عميقي نفس
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 گير اتاق مسافرخونه يه تو... ميگذرونديم... بود من مثل فريدونم.... بود تاكسي خوراكم... افتادم راه اتوبوس تو كم كم
 ....كار سر ميرفتيم ظهر سر بعدشم... ميخوابيديم ظهر لنگ تا دوتايي... بوديم اورده

 ...دهخن زير زد پقي باز و

 ترياك فريدون.... نميومد در خيلي دزدي از: گفت هايش خنده اتمام از بعد سورن و ميكرد نگاهش حرص با فرزين
 ...كه منم... ميداد موادشم خرج بايد... ميكشيد

 بودي؟ معتاد نگو چي؟ تو: پرسيد هول با فرزين

 ...بعدش... كشيدم اريسيگ بعدش... شدم سيگاري ها موقع همون از: گفت و زد خندي زهر سورن

 ...خدايا: گفت مستاصل فرزين

 ...فرزين بزنم حرف بذار خدا رضاي محض: گفت و خنديد سورن

 ؟ نيستي االن: گفت اهسته فرزين

 معتادم؟ ميكني فكر واقعا: گفت و برد فرو موهايش در را هايش پنجه سورن

 ...برمياد تو از... بگم چي: فرزين

 روز يه وقتي... بودم اتاقش هم منم.... ميكشيد كه فريدون.... شدم معتاد... اره ترياك بوي به: گفت و زد لبخندي سورن
 مردم درد بدن از اتاق تو غروب دم تا... مرگمه چه نميفهميدم اصال.... بودم فنا حال در من... نكشيد اتاق تو فريدون صبح

 خبر شصتم بعدش اما... گرفتم اروم... خورد بهم ودشد كه همچين.... انداخت راه بساطشو فريدون شب.... شدم زنده و
 سرم از كم كم بوش ديگه... كشيد طول هفته يك... كردم جدا فريدون از و اتاقم.... اومده سرم به باليي چه كه شد دار

 ...تراش گنده واسه كم كم... ميبردم جنس فريدون ي واسه... شدم ساقي اما... نرسيدم قلم يه اين به... رفت

 ...ميكشمت خدا به سورن: گفت اهسته رزينف

 ...ميكنه تو حال به فرقي چه: وگفت خنديد سورن

 نگفتم؟... كن فكر بدترش به گفتم: گفت سورن و نزد حرفي فرزين

 بود؟ اينم از بدتر: پرسيد اهسته فرزين
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 خالي رو مغازه يه فريدون با شد قرار.... كردم طمع... نميدونم: گفت و انداخت باال قيدي بي با را هايش شانه سورن
 خواب از نگهبان يه... كرديم باز و قفل تا اما... نداشت دزدگير... ميگفت راست... نداره دزدگير سوپره بود گفته.... كنيم
 فرزين راستي... بود چاقوه اون... نميكرد ولم و بود گرفته منو بازوي طرف اما.... كرد فرار فريدون...  پريد

 كجاگذاشتيش؟

 ...دور انداختيمش: گفت غيظ به فرزين

 .شد خيره پرتگاه سياهي به و... شد حيف: سورن

 خوب؟: گفت ديد طوالني را او سكوت كه فرزين

 كنم فرار خواستم وقتي... كردم فرو پهلوش تو بار دو... اوردم در رو چاقو... كنه ولم اينكه ي واسه: گفت اهسته سورن
 .كرد سكوت ازب و... و اومد پليس اژير صداي

 كشتيش؟: پرسيد پته تته با... بود عرق خيس صورتش فرزين

 ...فرزين نيست معلوم تهش اما... نيست عميق خيلي اينجا: گفت او سوال به توجه بي سورن

 .بود سراشيبي ان منظورش

 كشتيش؟:  پرسيد باز فرزين

 ...بياد ارونب كاش... بود الوده خيلي هوا امروز: گفت و شد خيره اسمان به سورن

 .گرفت چنگ در را موهايش فرزين

 لحن با... كانون فرستادنم... بريدن حبس برام... عضو نقص... تركيد اش كليه يه اما...نمرد: گفت و كرد نگاهش سورن
 ...بشم اصالح: گفت اي مسخره

 ...بودم تو اون روزش سه و بيست و ماه ده فقط من.... حبس سال سه

 كردي؟ فرار: پرسيد عجله با فرزين

 ...نخير: گفت لج با سورن
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 فكر نشستم... شده خراب اون تو اونجا... بودم فهميده و ازادي معني تازه: داد ادامه سورن و... كشيد راحتي نفس فرزين
 هر به خالصه و خريد و حبسم ي بقيه و گرفت وكيل برام امجد اقاي... نرسيدم اي نتيجه هيچ به هم اخرش... كردم

 ...شدم ازاد مكافاتي

 دستش از و دستم بيرون اومدم كه زندان در از كه امجد اقاي با وخالصه سزاوار و امجد پيش برگردم نميخواستم اما
.... تصادفه همون يادگاري هم ها سردرد اين.... زد بهم ماشين يه كه ميشدم رد خيابون از داشتم... الفرار و كشيدم بيرون
 اينكه از بعد... ميچرخيد دورم پروانه مثل مادر يه مثل جون فرح... بودم گرفته فراموشي... احرفه اين از و كما رفتم گفتن

 يه فقط... ديگه چيز هيچ نه... رسمم نه اسمم نه... نميومد يادم هيچي من... خودشون ي خونه بردن منو شدم مرخص
 .خورد فرو را تلخش بغض و...  كه ادم يه از وحشتناك تصوير يه... بود شبم هر كابوس كه... تصوير

 وسيله يه برم كه فرستاد منو بار يه امجد اقاي... داشتن زمين زير يه...  چيم و كيم بشه حاليم تا كشيد طول ماه دو يكي
 مدرسه يه فرستادتو منو امجد اقاي... اومد يادم ديگه اون از بعد.... ديدم بيداري تو و كابوسهام همه و تو اون رفتم... بيارم
...  داشت دوستم خيلي جون فرح... نداشتم جا معمولي ي مدرسه هيچ تو درخشان ي سابقه اون با... بخونم درس شبانه ي
 از من خاطر به انگاري اما... بود شده افسرده... بود دلش به شدن دار بچه داغ فرزين از بعد طفلك... بود مهربوني زن
 چه و بخونه درس كه خارج بودن فرستاده و داريوش.... بودم بمعذ من بود هرچي... بيرون بود اومده خودش الك

 داده دست از و ندارش و دار تمام شبه يك....  بود شده ورشكست سزاوار اقاي شركت.... من بهتر.... نبود... ميدونم
.... بود كردن يزندگ واقعي معناي...  كردم زندگي امجد اقاي ي خونه تو كه سالي سه دو اون... كرد سكته بعدشم... بود

 يعني.... ميدادن كار بهم ديگه... شدم معاف و سربازيم كما و تصادف ي سابقه خاطر به... بودم ديپلمه شد كه سالم بيست
 هم خواهش و التماس... نذاشت... خودم زندگي دنبال برم بذاره گفتم امجد اقاي به... تعطيل خالف.... كار پي ميرفتم بايد
 رو همونجا... بود سزاوار اقاي پدري ي خونه اون... بشم مستقل من كرد راضيش جون فرح اينكه تا.. .نرسوند جايي به كار
 قاتل... كنم مراقبت ازش خودم ميخواستم.... اسايشگاه يه تو فرستادم و سزاوار اقاي... كار سر ميرفتم منم... كرد نامم به

 خنده وبا كرد فرو جيبش در را دستهايش.... نميدونم...شايدم اميليف بخاطر هم شايد...  چرا نميدونم... ولي... بود مادرم
 و.... من سر رو شدي آوار... جهازيه سر كه هم تو... بود كرده اماده جهاز برام جون فرح هم بعدش وقت چند: داد ادامه

 كه هم اش بقيه.... مكرد خودم شريك هم زده مصيبت يه.... داشتم مصيبت كم خودم: گفت خنده وبا كرد نگاه فرزين به
 ...ميدوني

 سكوت به كه مدتي از پس. بود برده بين ذره زير را او كه دوخت سورن به را نگاهش.... كشيد راحتي نفس فرزين
 ...ميخوام معذرت ازت حرفهام تمام خاطر به: گفت ارامي به فرزين. گذشت
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 سورن موبايل صداي. نبود حواسش سورن. تبرخاس ماشين داخل از اهنگي صداي. كشيد عميقي نفس نزد حرفي سورن
 ...اومده پيام برات: گفت و گرفت سورن سمت به و برداشت را ان فرزين. بود

 ....بخونش: گفت و بود شده خيره سياهي به سورن

 :بود ترانه طرف از... كرد باز را پيغام فرزين

 ...ميكنم دعا هميشه هايت غصه ي صفحه ماندن سفيد براي زندگيت دفتر در

 ...باشد شده سورن ي شيفته نميشناخت كه دختركي اين كه نبود عجيب خيلي... زد لبخندي

 و اورد در را كارتش سيم... كشيد بيرون دستش از را گوشي..... برداشت گام فرزين سمت به و داد فرو را بغضش سورن
 ...شد گم سياهي در... انداخت پرتگاه در را ان

 سورن؟: گفت اهسته... برد ماتش فرزين

 هان؟: گفت داري خش صداي با سورن

 ميكني؟ چيكار: فرزين

 ...كنه فراموشم بايد: سورن

 ...حاال و.... بود كم سمانه... برد ماتش فرزين

 ...سورن: گفت غيظ با فرزين

 ...ببنده دل بهم نداشت حق: گفت و خورد فرو را بغضش زور به سورن

 ....ميزني حرفيه چه اين.... سنگن از اادم مگه: گفت و كرد نگاهش متعجب فرزين

 ...ببنده دل بهم نميخوام: گفت غيظ با سورن

 ...كرد نگاهش فرزين

 ...گذشته كار از كار... شده دير هرچند:  داد ادامه سورن

 ...خوبيه دختر حتما: گفت اهسته فرزين
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 ...هاست فرشته مثل: گفت اراده بي سورن

 كني؟ چيكار يخوايم: گفت باري شيطنت لبخند با فرزين

 ...ميكنه فراموش منو... هيچي: گفت اهسته سورن

 .كرد رفع چي پرسيدن با را بهتش... برد ماتش فرزين

 ....ديگه نميرم سرويس فردا از... كنه فراموشم بايد: گفت شمرده و اهسته سورن

 ....كنه؟ فراموش ميتونه ستهب دل بهت كه ساله هفده دختر يه ترانه؟ كنه؟ فراموشت كي: گفت عصبانيت با فرزين

 

 ...كنه فراموشم بايد... اره: گفت لجاجت با سورن

 خودت با و كار اين يكي حاضري ؟....بشكني و نفر چند دل... شد اضافه اينم بود؟ كم سمانه: گفت مكثي از پس فرزين
 بكنه؟

 خيلي تو.... سورن ميبري؟ لذت دادن يباز از نميكني؟ فكر اونا به چرا چرا؟؟؟ هان مغروري؟ و خواه خود اينقدر چرا
 ...مغروري

 سمانه؟ يا نميشناسيش كه دختري ميزني؟ سينه به كيو سنگ تو: سورن

 دروغ و كاري ريا با كرده عادت كه و نارفيقم رفيق سنگ: گفت ميداد دست از را كالمش كنترل عصبانيت حين كه فرزين
 ...ببره پيش كارشو

 ...نكن دخالت من زندگي تو... نداره ربطي تو به: گفت و كرد نگاهش سورن

 بي چرا نفهميد و.... خودش ي واسه هنريه هم شكستن دل هرچند بكني؟ خواستي غلطي هر كه نكنم دخالت: فرزين
 ....نداري هنر كم كه هم تو: گفت اراده

 .فرستاد لعنت خودش به.... گزيد را لبش... زد را حرف اين چرا

 من؟ جون از ميخواي چي: گفت و زد پوزخندي سورن
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 .نگفت چيزي فرزين

 ميميرم... عاشقتم... دارم دوست منم بگم كنم؟ چكار: گفت بود شده رگه دو بغض از كه اي گرفته صداي با سورن
 از من.... كجاست از... كيه نميدونم اصال.... نبوده... نيست سرم باالي پدر من.... هست كوچولو مشكل يه فقط... برات
 بايد ابد تا.... نامشروع نوشته پيشونيم رو.... كثافته پام تا سر...... نجسه نفسم..... ام زاده حروم من ولي مندهشر ؟ كجام
 يه اهان.... دزدي جرم به بودم زندان من... هست هم ديگه مشكل يه ببخشيد.... بكشم خودم دنبال و صفتي بي صفت كلي

 جنازه جز ندارم ازش تصويري هيچ من و كشت اونو شوهرش كه بود زههر و كثيف زن يه مادرم... دارم هم ديگه مشكل
 ميخوام معذرت... بخندم دل ته از نميتونم وقت هيچ كه شرمنده.... دارم مشكل همه اين من ببخشيد.... برداشتش گند ي
 فقط كه ببخشيد... شدم عاشقتون كه ميخوام معذرت..... لجنه و چرك پر وجودم كه داغونم و خراب اينقدر... كه...  كه

... براتون كمم اينقدر من ببخشيد... باشه داشته ميتونه حسي چه بخنده دل ته از ميتونه كه ادمي با كنم تجربه ميخواستم
 ...كمم

.... نه ميفهمي؟... كمم خيلي... فرزين: گفت بود فرياد مثل اراده بي كه اي گرفته صداي و بغض با و كرد سكوت اي لحظه
 از پر هم اش نطفه حتي كه ادم يه كيم؟ من چي؟ من.... داشتي مادر.... داشتي پدر تو... چي يعني بودن كم نميفهمي
 .....كثافته و سياهي

 هم اهريمن تا صد از تو فرشته يه ي واسه كه بفهمي اينو نميتوني.... ميكنن نگات چطوري بقيه كه بفهمي اينو نميتوني
 كه كسي واسه كمم من....  ميخنده غش و غل بي دل ته از دنيا اتفاق كوچيكترين با كه كسي واسه كمم من... تري پايين

... فرزين كمم خيلي.... اون پاكي ي واسه كمم من....مياد در ميميره خيابون وسط كه گربه بچه خاطريه به پاكش اشكهاي
 اونقدر اون.... براش كمم خيلي خدا به... مهربونيش ي واسه.... صداقتش ي واسه كمم... كه نگاهي اون ي واسه كمم

 به... كنه خراب خودشو نميذارم.. بشه اينطوري نميذارم... وقت هيچ.... كنه فكر حتي من به اصال نبايد اون.... كه معصومه
 .... كه زاده حروم من

 مثل... باشم هداشت عادي زندگي يه نميخواست دلم من ميكني فكر:داد ادامه باز حال اين با امد مي باال زور به نفسش
... كنم محبت بلدم منم.... دارم قلب يه همتون مثل خدا به... ادمم منم... سنگم از من ميكني فكر... همه.... تو مثل... بقيه
 ...بود من تقصير اصال مگه.... باشم اينطوري نميخواستم من خدا به... نيستم سياه ميكنيد فكر اونقدر خدا به

 .كرد پاك دست پشت با را اشكش فرزين

 .نشست زمين روي همانجا سورن
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 ...ميكرد گريه سورن... نميشد باورش.رفت كنارش فرزين

 كس هيچ... نميشه خوشبخت من با اون: گفت داري بغض صداي با.... ميچكيد پايين اش ابي چشمهاي از ارام اشكهايش
 من... است فرشته خيلي فرزين... كه پاكه و بخو اينقدر اون... هاست بهترين اليق اون.... نميشه خوشبخت نامشروع يه با

 به... سخته اون از كندن دل خدا به.... است طرفه يه ميكردم فكر خدا به... داشتم كه و حق اين ديگه... شدم عاشقش فقط
 دل نبايد اون... فرزين نداشت حق اون.... نداشت حق اون.... من... من اصال خدا به... بدم بازيش نميخواستم من خدا

 كرده گناهي چه من خدايا.... چرا... فرزين چرا... شد اينطوري چرا... فرزين... من... كه من مثل لجني يه به ميبست
 ...چرا... فرزين... شد اينطوري چرا..... بود

 .ميپيچيد سياهي در هقش هق صداي و

 ...امد مي ظهر حتما.... مدا مي ظهر شايد... شد سوار ارامي به... بود باقري اقاي اتومبيل مبهوت ترانه

 !است؟ نيامده سورن چرا بپرسند ترانه از تا برسند بودند منتظر دخترها

 نيومده؟ چرا ترانه: پرسيد پريناز رسيدن محض به

 ...نميدونم: گفت دماغي تو لحني و حالي بي با بود خورده سرما... بود داغ تنش كمي... بود حال بي ترانه

 خوبي؟: سيدپر و گرفت را دستش شميم

 ...ميارم برات بده: گفت و گرفت را او ي كوله سحر و داد تكان را سرش فقط ترانه

 كالس وارد هم با صبحگاه پايان از پس...داشت درد بدن صبح از... برود راه خودش پاي روي نميتوانست حتي ترانه
 .نميداد گير انها به كسي اخر وزر. شدند انها كالس وارد سحر و ترانه همراه به هم پريناز و شميم... شدند

 .بودند صحبت مشغول. بود انرژي پر هم باز اما بيحال هرچند ترانه.بود گرد همچنان ميزها

 رسيده پايان به دبيرستان روزهاي بود سخت باورش... بود گرفتن فيلم مشغول و بود اورده برداري فيلم دوربين هديه
 .بود

 ديگه: مثل حرفهايي گفتن با كال هاي بچه... حاال و بود زده چنبره گلويش در تلخي بغض صبح از.... بود كرده بغض ترانه
 .ميزدند دامن بغضش گرفتن وسعت به... و و و.... ميشه تنگ نيمكتهامون واسه دلم... نميبينيم همو
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 .ديد خواهد را او ظر حتما داد اميد خودش به ترانه

 ميريد؟ كجا نشگاهيدا پيش ها بچه: گفت و نشست جمعشان در هاينه

 ...نيستيم اينجا مسلما: پريناز

 ...نيافت صورت كه بود ديداري مهم... نبود مهم ترانه براي.... كردند تاييد هم سحر و شميم

 ...بخونم تي آي دارم دوست من: گفت شميم

 ...ام معماري عاشق من ولي: پريناز

 گلويش...داد فرو دهان اب با را بغضش سختي به... پريناز اما... امد نمي خوشش خيلي معماري از.... خورد تكاني ترانه
 .ميكرد درد

 ...ديگه ميخونه معماري خودشم... كمكه خيلي ارش اخه: افزود پريناز

 ...ميدم رشته تغيير پيش من: گفت سحر و كشيد نفسي ارامش با ترانه

 ..بخونم پزشكي ميخوام: گفت وسحر كردند نگاهش مبهوت دخترها

 ...سخته خيلي زيستش: هاينه

 ...حفظيه همش بابا نه.... معلومه هدفم من ولي: سحر

 ..سخته كه اينقدر... انداخته پوست ببين بيا... تجربيه من ي دخترخاله... ميكني فكر: شميم

 ...ميطلبه سخت راهي واال هدفهاي: افزود شعاري لحني با سحر

 ...شوند قبول پزشكي دو هر اگر و است تجربي هم حميدرضا يكردم فكر اين به سحر و اوردند در زدن عق اداي دخترها

 مينويسي؟ اخره روز: گفت ترانه به طناز

 به را كارتها و نوشت را امتحاني ي حوزه ادرس و امد كالس به فيوز... غيره و عقايد و خاطرات دفترهاي شدن بدل و رد و
 .كند پخش اموزان دانش ميان تا داد نماينده

 .بود اشك از پر همه چشمهاي... بود اخر زنگ
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 ....بودند نشسته كالس در زمين روي... نداشتند معلم

 ايد؟ ناله چرا: گفت و ايستاد ترانه

 .بودند افتاده هق هق به توك و تك... كرد پاك را چشمش اشك سحر

 ...بخونيم شعر يه: گفت داري بغض صداي با شميم

 ...بود دار بغض و هم در صورتشان...  ايستادند فاطمه و صنم

 ...تاج مهين: گفت اي گرفته صداي با ترانه

 آفت: شميم

 شهپر: پريناز

 مهوش:صدا يك كالس جمع

 :خواندند بغض با هم با و

 كرد بد چه پريوش

 كرد شوور كرد غلط

 كرد در دربه را همه

 كرد جيگر خوني و خاك

 مونه؟ مي آدم به حالي ديگه

 واال نه –:صدا يك

 مونه؟ مي آدم به احوالي

 اال به نه –: صدا يك

 جمالت به گلي! پري
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 كالمت شكر! پري

 .داشت را عروسش نو هواي جواد دامادهاي مثل مقابلش هم صنم.... ميرقصيد عشوه با پريناز

 پري

 پري

 پري

 الهي نميري

 پري

 پري

 ماهي تو چقده

 خوند مي كه بود همون پريوش

 خوند؟ مي چي

 :خواند داري خش صداي با ترانه

 خجالت ديدم دختري ، دختري ، يدختر

 كشيد مي لت لت لت لت: خواندند صدا يك كالس ي ها بچه

 ...ميكرد همراهي ترانه با شميم و بود گرفته ضرب ميز روي سحر

 كشيد مي لت لت لت لت ماللت شوهر غم از ، غم از ، غم از

 كشيد مي تيك تيك تيك تيك ماتيك كه ديدم دختري ، دختري ، دختري

 كشيد مي ريك ريك ريك ريك باريك خط يك لب دور ، لب دور

 كشي؟ مي لت لت لت لت خجالت دختر گفتمش ، گفتمش ، گفتمش
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 كشي؟ مي لت لت لت لت لت لت ماللت شوهر غم از ، غمِ از ، غمِ از

 كردي شوور رفتي! پري

 كردي در به در را همه

 كردي سفر وقتي از

 كردي جگر خونين منو

 ديكر سر به دست را همه

 كردي تر آشفته منو

 كردي بال رفع اگه

 كردي خيال! كردي فكر

 كردي شر دفع تو اگه

 كردي ضرر كه بدون اينو

 جمالت به گلي! پري

 كالمت شكر! پري

 و كشيدند اغوش در را يكديگر... دست و جيغ و سوت از پس دخترها... اميخت هم در اخر زنگ صداي با اهنگ پايان
 .امد مي يينپا چشمشان از كه بود اشك

 The…:نوشت سياه تخته روي برداشت سفيدي گچ ترانه... كردند خداحافظي زاري و گريه و هق هق صداي با باالخره

End 

 نفر چهار هر.بود تلخ...  اموزي دانش روزهاي پايان اين... اخر روز... بود پيچيده تكشان تك گلوي در كه بود بدي بغض
 اين با... ميرفت راه سالنه سالنه حال بي ضعف و سردرد از ترانه...ميكردند حركت حياط سمت به آلود اشك اي چهره با

 بود ايستاده اتومبيلش كنار باقري اقاي... شد سنگين سرش.. بود رفته كه اويي... ميگشت او دنبال و ميچرخاند چشم حال
 ...بود منتظر و
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 .گشت زمين نقش چطور نفهميد و شد سياه جا همه كرد حس ترانه

.... رويش هم قلم يك اين... بود كرده دزدي همه اين.. بود دستش چرم دستبند ان... انداخت ماشينش داخل به نگاهي
 اشك از پر چشمهايش.... كشيد ان به دستي...  كرد نگاه ترانه صندلي به... زد ان به محكم پك چند و اورد در سيگاري

 هق صداي و... او... نميشوند حرام مردها.. بود حرام او.. نبود مرد كه او هن... نميكنند گريه ها مرد... ميكرد گريه چرا.شد
 روي را نجس اشكهاي ان چشمهايش تا گرفت اسمان به رو را سرش. ميكشيد عميق نفسهاي... كرد خفه گلو در را هقش
.. بود سياه وجودش... بود تلخ سشنف... كند الوده را هوا اين تا بود افريده را او چرا خدا... هم نفسش... نكنند جاري گونه

 .ميزد ضربه پتك مثل سرش در كه چرايي باز و

 .گرفت سمتش به را چكي و امد جلو مردي

 ...باشه مبارك: گفت وار زمزمه سورن

 حتي ...پدر به... مادر به.... خودش به... دنيا به.. فرستاد لعنت... زد اتش سيگار با سيگار...  زد پرسه ها خيابان در صبح تا
 ....نيايد شب است ممكن بود گفته فرزين به... خدا به

 خواب هنوز فرزين. كرد پهن را اش سجاده. بود گرفته را وضويش... امد مي اكبر اهللا صداي.رسيد خانه به وقتي
 ...خواند را نمازش.بود

 چمدانش... بوسيد را او پيشاني... كشيد را رويش... گذاشت فرزين تخت كنار را اش اي نقره سمند فروش وچك پاكت
 .شد خارج خانه از و برداشت را

 به را سرش... نشست اش صندلي روي...شد هواپيما وارد و دهد تحويل را بارهايش تا كشيد طول ساعت دو از كمتر
 .بود باراني اش ابي چشمهاي.داد تكيه شيشه

 همچنان هم مشكي چرم دستبند... ميكرد هنگا را ترانه كوچك عكس... كرد جيبش در دست...  ميكرد فكر سال يك به
 تلخ لبخندي... درخشيد مي شيطنت از حالتي هم بودن جدي ان در حتي.شد خيره عكسش در او چشمهاي به. بود دستش

 .نشاند عكس به اي بوسه و راند لب به

 عكس. بست را يشچشمها... ميپيچيد سرش در ترانه صداي... گذاشت گوشش داخل را هنزفري و اورد در را موبايلش
 ...گذاشت قلبش روي... كرد مشت را دستش... بود دستش كف

 ------------------- 
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 به وسايل تمام... بود رفته فرو سكوت در بود خاطره سراسر كه خالي اي خانه... بود خيره ها پول چك به مبهوت فرزين
 بود امجد بهرام اسم به اقايي نام به كه الوكاله حق كي... بود مقابلش پاكت دو حاال و بود رفته فروش به فرزين وسايل جز
 مشكلي موضوع اين با... ميرساند نظر مورد فرد دست به را ان بايد پس... بود اتاقي و هتل ي شماره ان روي.... 

 را نظر مورد ي خانه ان ميتوانست ان با... كه شده تضمين چك يك و پول چك از بود پر ديگري پاكت اما...نداشت
 ...سورن خدايا... خردب

 ! غريبه رفيق خداحافظ: بود خوانده را ان بار صد بود شده بيدار وقتي از كه افتاد ورقي به نگاهش

 !بود؟ رفته كجا

 ....ميديد تار را ها كلمه اشكش از پر چشمهاي... برداشت را ان موبايلش صداي با

 ...بود سمانه صداي

 ...فرزين سالم: سمانه

 ...سالم: گفت اهسته فرزين

 ...سورن ميدونستي تو: گفت بغض با كند چيني مقدمه چطور نميدانست سمانه

 ...رفت: ناليد... شد جاري اشكهايش بكشد خجالت انكه بي فرزين

 ...داشت پرواز امروز... ميدونم: سمانه

 ميدونستي؟: پرسيد زده بهت فرزين

 ...فرستادن نامه دعوت براش نلند دانشگاه از... داد خبرشو اقبالي استاد... اره:سمانه

 !بگريد؟ يا بخندد نميدانست... شد خيره سقف به فرزين

 .گرفت باال را سرش هتل مسئول

 ....امجد بهرام... هستم امجد-

 ...هستن منتظرتون رستوران در سزاوار اقاي: گفت لبخند با مرد
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 به دعوت را او و... ميبينمتون كه خوشحالم چقدر... جان دايي: گفت و برخاست داريوش... رفت داريوش سمت به امجد
 چطورن؟ فرح دايي زن خبرا؟ چه: گفت ميكرد پر چاي از را فنجاني اينكه حين و كرد نشستن

 نامه وكالت ان با. كرد پرت مقابلش را خانه سند و كرد جيبش در دست اخر در.... ميكرد انداز ور را او تلخي نگاه با امجد
 .بود زده داريوش امن به را نحس ي خانه ان

 ...ميدونستم... اومد عقل سر باالخره پس: گفت و داد باال را ابرويش تاي يك داريوش

 ...بپلكي ورش و دور نميخواد دلم ديگه: گفت تندي لحن با امجد

 ...متنفرم نجس ي پسره اون از من: گفت و زد لبخندي داريوش

 ...كن تصحب درست بهش راجع: گفت و امد كالمش ميان امجد و

 از دست ديگه... كشيد شما دست از عمر يك: گفت بود شده كنترل كه صدايي با امجد و كرد نگاهش مبهوت داريوش
 ...بردار سرش

 خواهر.. ليال انتقام.. بگيرم ازش و مادرم انتقام ميخوام من... نشده تموم اون و كارمن اما: گفت موزيانه لبخندي با داريوش
 .....شما

 ..بشه پايمال مادرم خون بديم اجازه نبايد.... كنيد كمكم بايد هم شما تازه

 ....بشي پشيمون بودنت زنده از كه ميكنم كاري بياري سرش به باليي: غريد امجد

 باشه؟ ميتونه چي دفاع اين علت: پرسيد مبهوت داريوش

.... دارم كينه ازتون ات شده گور به رگو پدر اون و تو از سال چهار و بيست ي اندازه به: گفت شده كنترل لحني با امجد
 ....كنه باز سر زخمم كه نكن كاري

 ...نميشم متوجه من: گفت ميشد افزوده تعجبش به لحظه هر كه داريوش

 ...متاسفم برات... نميشي متوجه هم ديگه وقت هيچ: گفت و زد پوزخندي امجد

 شما... رفته يادتون اينكه مثل... بشه ما زندگي خونه دوار هرزه ي زنيكه اون شديد باعث شما: گفت عصبانيت با داريوش
 ..زاده حروم اون از بيشتر حتي... بوديد مقصر مادرم مرگ در هم
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 .رفت و برخاست جا از باعجله و.... باش زدنت حرف مراقب: گفت و زد صورتش به محكمي سيلي امجد

 چرا؟....  كرديد ايتشحم هميشه... كنيد صبر: گفت و... شد روان دنبالش به هم داريوش

 .نگفت چيزي و افكند داريوش به تلخي نگاه و ايستاد امجد

 خدا فرزين همبازي و دوست اون اينكه خاطر به فقط نگيد.... كرديد دفاع ازش كه بوديد شما هميشه: گفت داريوش
 ...بوده بيامرز

 كه لرزان صدايي و افتخار با... بود كافي داري راز عمر يك... بود كافي داري راز... بود اشك از پر چشمهايش امجد
 ...پسرمه اون چون.... چون: گفـت ميشد ناشي ازهيجان

 ...كرد نگاهش مبهوت داريوش

 .بودند نشسته هتل ي محوطه در نيمكتي روي دو هر بعد كمي

 ....كه... مديد و دختري كردستان حوالي كه بودم سرباز من... داشتيم ازدواج قصد رعنا و من: گفت ارام امجد

 ...كاش اي.... نميديدم كاش اي:داد ادامه و كشيد اهي

 خبر من ي خانواده... اومد در من عقد به باالخره خانوادگيش اختالفات تمام وجود با كه بود شهرستاني دختر يه اون
 اون و من و خوند نمونبي اي صيغه رعنا پدر رعنا و من هاي التماس تمام وجود با باالخره و كردم اصرار من... نداشتند

 همه عروسيمون مراسم براي و... كنم مراقبت چشمهام مثل دخترشون از تا دادم قول اونها به منم... اومديم تهران به باهم
 جايي اون پدري ي خونه در... بودند رفته فرح خواستگاري به من از خبر بي من مادر و پدر اما...كنم دعوت و ده ي

 مريض ليال اما... كنه صبر مدتي كه خواستم رعنا از...... دوستانم از يكي خواهر ي خونه تمشبفرس شدم مجبور نداشت
 اومد شما ي خونه به اون.... نداشتم حرفي من... كنه مراقبت شوهرش خواهر از كه كرد پيشنهاد خودش رعنا.... بود شده

 ...مكن باز خودم سر از و فرح تا بودم كشمكش و دعوا حال در مدام منم و

 ام خانواده اما... بود واقعي معناي به فرشته يه زيبا يه ملكه يك اون.... بودم رعنا عاشق من.... نميخواستم و زن اون من
 ترسش از كه بود مدتي رعنا... رگهاته تو اون خون... رفتي اون به هم تو..... بود كثافتي مرد پدرت... نميكردند درك

 از كار كه گفت بهم رعنا... اما... داشتم اعتماد دامادمون به خيالم به من... داره نظر زير واون مدام كه تو پدر از و ميگفت
 ...و ميكنه حمله من رعناي به مستي حين در پدرت شب يه... گذشته كار
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... ميخواست پناه سر يك رعنا: گفت بود گرفته دستهايش ميان را سرش كه حالي در و فرستاد بيرون را نفسش زور به
 من... شدند پسر صاحب وقتي... نداشت بياد در سزاوار عقد به اينكه جز اي چاره هم رعنا و شدم ام خانواده مغلوب نم

 داشتم...رفت بين از زود خيلي و بود شده فراموش هم ليال.... ميشكست گردو دمش با سزاوار و بودم مرگ حال در
 تصديق و حرفم.... پرسيدم رعنا خود از وقتي... نميكردم باور... .منه پسر سورن كه اورد خبر كسي كه... ميكردم فراموش

 تو پدر دست كف و حرف اين بود شده پيداش كجا از نبود معلوم كه رسون خبر پيك اون كه بودم نگران مدام.... كرد
 اونقدر... خودت ثلم... بود وحشي سزاوار...  منه پسر سورن اينكه جز ففهميد و چيز همه سزاوار هم باالخره و... بذاره

 گزاري سرمايه تو.... بود پدرت اصلي دشمنهاي از يكي رسون خبر اون كه فهميدم بعدها... داد جون... كه زد كتكش
 بگي بهش و بشكني و مرد يه كمر اينكه از بهتر انتقامي چه... بود انتقام فكر به هم اون و بود گذاشته كاله سرش سزاوار
 ...كرده خيانت بهت زنت

 خودم... كشيدنش گند به بقيه كه بود عشقي ثمر... بود تنم ي پاره... بود پسرم اون... پرورشگاه فرستادن و رنسو
 و پذيرفت و سورن... نميكرد حالش به فرقي كاري هيچ و خبري هيچ و اتفاقي هيچ ديگه... بود داغون سزاوار... اوردمش

 فرزين و سورن... بودم خوشحال من اومد دنيا به فرزين وقتي... بود مهربوني زن فرح.... ميكردم تقبل مخارجشو تمام من
... 

 رو و زير زندگيم... بود افسرده فرح... دادم دست از و فرزين.... نبود يار ما با شانس: گفت و داد فرو زحمت به را بغضش
... من زندگي به زديد اتيش م باز پدرت و تو... شما كه شدم غافل ازش سال يك فقط... داشتم و سورن اقل حد... بود شده
 دنبالش هم باز اما... و گفتيد اون به و حقيقت شما... بودم برده فرانسه در روانپزشك يك پيش درمان براي و فرح وقتي
 حاال... كردم كمكش... بود كه چي هر... بود فرزين همبازي چون شايد.... داشت دوست اونو فرح... كردم پيداش و گشتم
.... زندگيم ي شيرازه پاشيدن هم از دوباره از ترس خاطر به كردم پنهان سال همه اين... ميدونه و چيز ههم هم فرح
 حاال... بدي زجرش نميذارم ديگه... داد پس سورن رو نكرده گناهي تاوان عمر يك... از ترس.... سورن واكنش از ترس
 ...ما پيش سورن برگشتن به راضيه... داره خبر چيز همه از هم فرح

 ...بردار ام خانواده و من سر از دست... داريوش نميشناسمت ديگه من: گفت و كرد او به تندي نگاه

 ...امجد سورن: ميكرد فكر اين به مبهوت داريوش و رفت اتومبيلش سمت به سرعت با امجد و

 ...يوسفي خانم-

 ...كنيد صبر ميكنم خواهش... لطفا لحظه يه... يوسفي خانم-
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 جوانرودي؟ اقاي داشتيد امري: گفت و ايستاد لند غرو با ترانه

 ...باشيد داشته وقت امروز اگه: گفت بود شده خطاب جوانرودي كه جواني پسر

 من از گرفتن وقت دنبال شما اينقدر كه نيستم هم مهمي ادم درضمن... ندارم وقت من... شرمنده: گفت غيظ با ترانه
 .ميدويد دنبالش تقريبا گفتن لحظه لحظه يك با هم جوانرودي و افتاد راه و... هستيد

 ....يوسفي خانم باشين كرده اخم... نبينمتون: گفت بود شنيده را او صداي كه جواني پسر

 ....رو خنده چه...  كرده اخم چه... ببينم رو شما نميخواست دلم اصال هم بنده خوشبختانه: گفت و كشيد پوفي ترانه

 ...نداره غمزه و نازه اينقدر كه دادن شماره يه ترانه بابا: گفت هخند با وارد تازه پسر دوست

 بخوريش؟ كني؟ چيكار بدم شمارمو: گفت و انداخت اش بيني به چيني ترانه

 ... گرسنمه خيلي خدا به: گفت فرشيد اسم به پسري

 ...يوسفي خانم: گفت جوانرودي... شد دور انجا از ترانه و خنديند پسرها جمع

 ...ديگه كن ول... يوسفي خانم مرد: گفت و ادايست ترانه

 ...سريد تاج شما يوسفي خانم نفرماييد: فرشيد

 خوش روز... زارع اقاي... نميشينم شما سر رو باشم كسي هر سر تاج: گفت شده ريز چشمهايي با و كرد نگاهش ترانه
 ...اقايون

 ...شد اش اي نقره سمند سوار هم ترانه و خنديد بلند صداي با جمع

 ....شد بلند موبايلش صداي كه بود افتاده گير قرمز چراغ پشت....  راند مي شركت سمت به

 ....دارم دوست ميگم بهت ارش-

 .پيچيد ماشين در صدايش... بود پريناز يعني خصوص به زنگ اين

 ..ترانه... الو: پريناز

 مكه؟ حاجي حاجي رفتي... سالم عليك: ترانه
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 خبرا؟ چه خوبي؟.... بود شلوغ يخيل سرم خدا به: پريناز

 ...بود خالي جات حسابي پيش دقيقه دو... خنديدم خيلي خالي جات.... سالمتي: گفت ذوق با ترانه

 بود؟ شده كنه بازم جوانرودي واي:پريناز

 ...اره: ترانه

 ....ارش به لعنت... دادم دست از اي صحنه چه اخ: گفت پريناز و

 ...جونه ارش. ..نگو واي: گفت ناز با ترانه

 گفت؟ بهت شميم راستي.... مرض: گفت خنده با پريناز

 چيو؟: گفت و شد شركت پاركينگ وارد و چرخاند را فرمان عجله با چراغ شدن سبز خوشحالي از ترانه

 ...اومدم: گفت كسي به و... ميگه بهت خودش كن صبر: گفت و خنديد شيطنت با پريناز

 ....نكشتتت اقاتون تا برو: ترانه

 .كرد خداحافظي ترانه از سريع خيلي و... جان ارش اومدم: گفت باز و.... ماهه ارش... نگو: پريناز

 .شد شركت ساختمان وارد ترانه

 شادماني شادي بنگاه ايجا: گفت حرص با و كرد اي سرفه تك ترانه. بودند كردن پچ پچ حال در باز ارجمند و سماواتي
 ....نيدك رعايت و شئونات لطفا... نيست

 ....يوسفي خانم ميخوام معذرت: گفت و شد بلند ميز روي از فوري ارجمند

 شركت: گفت صالبت پر لحني با و بديد ادامه ميتونيد هم منزل تو دلهاتونو و درد مسلما ارجمند اقاي: گفت غيظ با ترانه
 كنسل رو قرارها... دارم مهم ي هجلس يه دو ساعت: گفت بود شده سرخ كه سماواتي به رو و... نيست كارها اين جاي
 .كوبيد محكم هم را در و رفت اتاقش به و... كن

 .شد بلند تلفن صداي نشست تا

 ...سماواتي بگو: ترانه
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 كنم؟ وصل... گرفتند تماس...  شركت از

 .شد صحبت مشغول و كرد اي سرفه تك و... اره: ترانه

 شنيدي؟: گفت غيظ با سهيل

 ....ميگي دفعه چند...بابا اره... هان: گفت سهيل به رو و گذاشتمش؟ اكج: گفت لب زير اهسته سحر

 ....مامان... مامان: گفت بلند صداي با و

 اينه؟ كردم پيداش سحر: گفت كريمي خانم

 ...عاشششقتم: گفت و گذاشت كيفش در را اش جزوه باخوشحالي سحر

 .ميكرد نگاه او عتسر پر حركات به غيظ با و بود گذاشته جيب در را دستهايش سهيل

 سر بنشونمش زور به كنم؟ چيكار نكرده قبول رو تو دعوت ترانه... سهيل: گفت و شد برادرش عصبي نگاه متوجه سحر
 عقد؟ ي سفره

 .كرد مرتب را اش مقنعه و كشيد اهي و... كن فراموشش سهيل

 ...منتظرته ساعته كي رضا حميد سحر: شد بلند كريمي خانم صداي و برگرداند را رويش حرص با سهيل

 مقصر من بدون كنه رد و دعوتت باز اگه... نخور حرص اينقدرم... ميرسيد بهم... باشه قسمت اگه: گفت سهيل به سحر
 .شد رضا حميد اتومبيل سوار و... داداشي خداحافظ... نيستم

 ...موندي منتظر خيلي شرمنده: گفت و پاشيد رويش به لبخندي

 ...تو براي كشيدن انتظار از بهتر چي: گفت و زد نديلبخ متقابال هم رضا حميد

 و بريم فردا چيه نظرت... ديدم شيك خيلي لباس يه راستي: گفت ميكرد بازي اش حلقه با كه حيني در و خنديد سحر
 ببينيمش؟

 زده تشگف منو كه چيه نظرت... بشم سورپرايز دفعه يه دارم دوست من سحر ولي... عاليه: گفت لبخند با رضا حميد
 كني؟
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 كدومش؟ تاالر؟... باغ... هتل: داد ادامه رضا حميد و.... عاليه: گفت و زد گرمي لبخند سحر

 ...مونده خيلي غدير عيد تا: سحر

 ...ميكنن رزرو و باغ و تاالر هميشه اعياد:  رضا حميد

 ...بيارم كمپوت... هبكش زندان به كارت زندگي اول ندارم دوس... ارزونتره كدوم هر: گفت و زد لبخندي سحر

 ديگري بيمارستان سمت به هم خودش و رساند بيمارستان به را او...  گرفت دست در را سحر دست و خنديد حميدرضا
 .نميكردند كار جا يك در هم با كه بود اين اش بدي تمام.رفت ميگذراند را طرحش كه

****************** 

 ...شام...  ترانه: وگفت انداخت ترانه ي خسته ي چهره به نگاهي يوسفي خانم

 .كرد خاموش را چراغ و... مامان ام خسته: گفت و شد پهن تختش روي ترانه

 ...دارم كارت شو بلند...  ترانه... شركت اون بشه خراب: گفت غيظ با يوسفي خانم

 ...ميكنم خواهش.... مامان: گفت و شد خيز نيم تخت روي ترانه

 ...تو دست سپرده رو كارا ي همه مطمئنم.... باباته رتقصي: گفت حرص با يوسفي خانم

 منه؟ تقصير داره عرضه دخترت: گفت پذيرايي از جانب به حق يوسفي اقاي

 داري؟ كارم چي مامان؟ شده چي: گفت ترانه و خنديد يوسفي خانم

 نه؟ بگيرم قبلي وقت دخترم با كردن صحبت براي بايد حاال: گفت و كرد اخمي يوسفي خانم

 خودش هووي را ان و بود متنفر ان از كه شركتي نميكرد را فكرش هرگز شايد... بود اشنا ترانه براي وضعيت اين رچقد
 .شود غرق دادنش سامان سرو و كارها در چنين اين ميديد

 ...بود زده زنگ زهره ديروز: گفت و كرد استفاده ترانه سكوت از يوسفي خانم

 .ميزد زنگ زياد عموما زهره خاله

 ...اينجا بيان شنبه پنج اين ميخوان: گفت ميزد برق كه چشماني با يوسفي انمخ
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 .امد مي زهره خاله يا زهره خاله ي خانه ميرفتند انها يا ها شنبه پنج... ميداد رخ زياد عموما هم اين و

 ....خوب: گفت خميازه ميان در كسل ترانه

 ...دكنن خواستگاري عرشيا براي رو تو ميخوان: يوسفي خانم

 قبول دانشگاه در دو هر كه زهره خاله تيزهوشاني پسرهاي... بود نرفته يادش مادرش هاي كنايه...  زد لبخندي ترانه
 .بود تهران هاي دانشگاه بهترين از يكي... ترم ترانه حاال و... بودند نشده موفق هنوز و ميزدن درجا شدن

 ...بيان: گفت و كشيد دراز تخت روي ترانه

 بيان؟ واقعا: فييوس خانم

 ...چايي ليوان چهارتا با... ميوه ظرف يه و شيريني جعبه يه....  چقدره خرجش مگه نه؟ كه چرا: ترانه

 .بود شده ترانه تمسخراميز لحن متوجه يوسفي خانم

 چيه؟ عرشيا به راجع نظرت: پرسيد يوسفي خانم

 ...بود پسرخاله يك او ترانه براي

 ميدي؟ جواب چي :پرسيد بالفاصله يوسفي خانم

 ....منفيه من جواب: گفت و زد لبخندي ترانه

 بياري؟ بهانه باز كه نيست غريبه.... اشناست اينكه چرا؟: گفت غرزنان يوسفي خانم

 .بود غريبه هم خيلي... بود غريبه ترانه قلب براي.... بود غريبه چرا

 ..شو بيخيال... ماماني: گفت و زد غلتي ترانه

 نجات دختر اين دست از منو خدايا... تو و زندگيشون خونه سر رفتن دوستات تمام ترانه: گفت ظغي با يوسفي خانم
 ميزني؟ خودت بخت به لگد چرا جون دختر اخه.... بده

 ....ببند وهم در بيرون رفتي مامان: گفت و بست را چشمهايش ترانه

 .كشيد نيهي ترانه كه كوبيد را در چنان و رفت بيرون اتاق از يوسفي خانم و
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 .ميكرد غرغر ترانه پدر سر داشت هم حاال

 همان پريناز.... بودند كرده ازدواج زود كمي دوستانش كه نبود او تقصير...  بود شده خيره سقف به تاريكي در ترانه
 حاال و كردند عقد دانشگاهي پيش اتمام از بعد حميدرضا و سحر و امد در ارش عقد به امد ديپلمشان نمرات كه تابستاني

 از يكي با كه بود ماه شش... بود عروس نو هنوز شميم و بودند عروسيشان بساط كردن جور حال در كم كم هم
 كه باالخره... بودند رفته زندگيشان سر سريع خيلي و بود كرده ازدواج بود تحصيل مشغول كه دانشگاهي دانشجويان

 ...هيچ كرد فكر خود با و! چي؟

 ..خوابيده جون شميم نه: ميگفت كه شنيد را مادرش صداي

 ...بيدارم من مامان: زد داد ترانه

 ...برسون سالم خان افشين به.... برم قربونت.... بيداره ترانه... عزيزم گوشي لحظه يه: گفت يوسفي خانم

 .ميدانست ترانه را نگاهش معني.... انداخت نگاهي ترانه به غيظ با و

 ...نخوابيدن هم ها مرغ االن..... وووويهوووووووو: پيچيد سرش در شميم صداي

 ....سالم عليك: ترانه

 خوبي؟...سالم: شميم

 خبرا؟ چه... قربونت: ترانه

 خبر؟ چه تو... سالمتي:  شميم

 ....هستيم هيچي: ترانه

 خبر؟ چه جوانرودي اقاي از: گفت خنده با شميم

 ...نيست كن ول... عوضي ي كنه: گفت غيظ با ترانه

 كنه؟ چي خوب... شده اشقع بدبخت: شميم

 ....زيادي غلطهاي: گفت حرص با ترانه
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 .گذاشت منتظر را ترانه و...  راستي: گفت باالخره احوالپرسي كلي از بعد شميم

 ...بشم ميانجي اومدم: داد ادامه شميم

 سهيل؟ كي؟: ترانه

 فهميدي؟ كجا از... كيو آي بابا: شميم

 چي؟ كه خوب... نبود سخت: ترانه

 ميچزوني؟ اينقدر و داداشيش چرا... خواسته ازم سحر: شميم

 .نزد حرفي ترانه

 ....بود ديگه كس هر خدا به: گفت باز شميم

 .... بشينه پام به نخواستم ازش من: گفت و امد كالمش ميان ترانه

 چي؟ كه باالخره... بنداز كار به عقلتو كم يه خدا رضاي محض ترانه... سال همه اين بعد ولي... اره: شميم

 ...هيچ كرد فكر باز ترانه و

 ... برو هم دفعه اين: گفت شميم

 ..شدم گاو عين... بخورم غذا سهيل با بايد هفته و ماه طول در دفعه چند اخه: گفت و پريد او حرف وسط باز ترانه

 ...پارك برين.. نخور غذا حاال: گفت و خنديد شميم

 ....ميشه چي ببينم: گفت و كشيد اهي ترانه و

 خبر؟ چه جون افشين از: پرسيد ترانه و كردند مكث كمي

 ....نميزني صدا دوستت مثل منو چرا تو ديروز افشين... نميره پري: گفت خنده با شميم

 كنه؟ زندگي عشقوالنه اينطوري پريناز ميكردي فكرشو هيچ: گفت شميم و خنديد بلند صداي با ترانه و

 ....پري كن فكر... اصال: ترانه
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 .كرد حيف خودشو ولي: گفت و كشيد اهي شميم

 چرا؟: گفت متعجب ترانه

 !است؟ نگفته او به پريناز يعني كرد فكر خود با و... خوب هوووم؟:  شميم

 شده؟ چي: پرسيد ترانه

 ...نيست خاصي چيز يعني... هيچي: شميم

 ......شميمممممم: گفت و زد غلتي ترانه

 ...شن دار بچه نميتونن ارش و پريناز: گفت اهسته شميم

 ... امد در كمرش هاي اتسخوان قرچ قرچ صداي كه نشست تخت روي چنان ترانه

 گفتي؟ چي: پرسيد پته تته با

 و تيپ به بودن زده پارسال نيست يادت: گفت و كشيد اهي و چرخاند دست به دست را تلفن گوشي و كشيد اهي شميم
 بشن؟ جدا ميخواستن هم تار

 نبود؟.... بود ساده دعواي يه فقط اون.... خوب... اره.. اره:  گفت بهت با ترانه

 ...بده طالق و پريناز ميخواست ارش نه: گفت و كشيد اه باز شميم

 پريه؟ از مشكل يعني...  يع... يعني: گفت و شد براق ترانه

 بده طالقش ميخواست پريناز خاطر به اونم... بشه دار بچه نميتونه ارش.... ارش... بزنم و حرفم من بذار... بابا نه: شميم
 ....ديگه مونده يعني... نرفت هم پري كه

 ...آفريد را عشق وخداوند: گفت و زد تلخي لبخند ترانه

 .كرد تصديق را جمله اين اه با هم شميم و

 نيست؟ راهي هيچ يعني: گفت مغموم لحني با ترانه
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 خوش خيلي بابا... تگزاس بردن تشريف كه دفعه اين.... كيهتر.... دبي روز يه... خرمن و خوش كه فعال... نميدونم:  شميم
 ...پريه نام به كه هم ندارشون و دار ي همه.... حالشونه به

 ....مياد در بغلش از جون ارش تا صد ميگه جون ارش يه... نميذاره كم كه هم اون: گفت خنده با ترانه

 .كرد همراهي را او خنده با هم شميم

 .ميخورد داشت شميم صحبت اول از... بود كرده خرد را اعصابش شميم مولوچ ملچ صدي

 نخوردي؟ شام: گفت حرص با ترانه

 ....شامه بعد دسر اين... چرا: شميم

 ميخوري؟ چي حاال:  ترانه

 ...ترانه داره دستپختي چه نميدوني... كرده درست سوخته پدر شيدا... لواشك: شميم

 ...است خوشمزه خوب: گفت ميكرد صاف را بود شده لوله زيرش كه را اش ملحفه كه حيني و خنديد ترانه

 ...چيه نظرشون بگن بايد هام بچه ميخورم فقط من: شميم

 ....ها بچه!بچه؟. ماند و.... نظرشو هات بچه... خوب: گفت ترانه و

 بچه؟؟؟؟؟؟؟: گفت جيغ با سپس

 ...شديم كر.... مار زهر: گفت و كرد دور خودش از را تلفن گوشي شميم

 نفرين؟ چند مگه: پرسيد پته تته با ترانه

 ....نفر سه: شميم

 ميكني؟ مسخره منو داري: گفت بازجويانه لحني با و نفر؟ سه: كشيد جيغ باز ترانه

 چيه؟ مسخره... خره نه: شميم

 ...بگو راستشو سوال يه شميم: ترانه
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 بپرس؟: شميم

 ميشي؟ مامان... داري تو....  تو: ترانه

 ...بله بزرگترها ي اجازه با: گفت مسخره يلحن با شميم

 .نداد نشان واكنشي هيچ شميم اما..  كرد خوشحالي اظهار داد و جيغ با ترانه و

 نيستي؟ چته؟خوشحال: گفت تعجب با ترانه

 ؟...كنم بزرگ چطوري رو بچه تا دو... بابا نه: شميم

 ان؟ قلو دو... عزيزمممم: ترانه

 ...اوهوم: شميم

 ...نميشم ماله خاله من... ها جون ترانه بگن من به بايد... ميكنم بزرگشون خودم: ترانه

 ...بشي افشين زن بگيرم طالق ميخواي ام؟ كاره چه من... كنيد بزرگشون افشين و تو قراره: گفت و زد پوزخندي شميم

 ......خنده زير زدند پقي هم با دو هر و

 ...افشين بابا... نازي: گفت خنده با ترانه

 و كشيد اهي و... ميگم هركي به... ماه شيش بعد... بگذره ازدواجمون از سال يك ميخواستم حداقل.. نميخواستم: يمشم
 .كردند قطع را تماس ساعت دو از بعد باالخره گذاشتن سر به سر و شوخي كلي با ترانه

 خاطر به ميخواي كي تا ي؟خال عطر شيشه يه چيه؟ گانه بچه عشق تواز سهم: ميچرخيد سرش در شميم اخر ي جمله
 ...كني صبر هيچي

 .نداشت را مورد يك اين به كردن فكر ي حوصله

 مادر زودي به و بود كرده ازدواج تازه كه شميمي به ميكرد فكر و كشيد دراز تخت روي.... بود شده داغ گوشش ترانه
 !بودند شده بزرگ رچقد...  زد لبخندي و... ماند مي حسرتش در عمر يك شايد كه پرينازي و ميشد
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 از اينكه با... بود رگوشش د هنوز گوشواره همان... كشيد گوشش به را دستش و افتاد خالي عطر شيشه ان به نگاهش
 ...اما.. بود افتاده جال و رنگ

... بود زده هم خودش هميشگي حرفهاي.... بود شنيده را سهيل حرفهاي... شد خيره ابي اسمان به و نشست نيمكتي روي
 ازدواج تو: بود همين حرفش... نبود ساز كار سهيل در هم منفي جواب ترين قاطع ميداد؟ جوابي چه... ميكرد بايد كار هچ

 بود فشار تحت انقدر.. بكند را فكرهايش هم باز ديگر روز دو تا بود قرار.... هم با دو هر.... اينكه يا... من هم بعدش كن
... داشت هنوز را بود خريده پيش سالها كه عطري ان... بود باز كيفش در..... كه نكند فكر اما بميرد ميخواست دلش كه

 .اورد جدايي واقعا... كشيد اهي...كه بود خريده كسي براي

 .اورد جدايي ، جدايي واقعي معناي به

 عشق كرد فكر و... داشت سهمي او اقل حد باز... بود خالي عطر شيشه يك بچگانه همه قول به عشق يك از خودش سهم
 .است طرفه يك هم سهمش... طرفه يك

 .ميكشيد را اخرش نفسهاي تابستاني هواي.شد خيره ابي اسمان به باز و زد پوزخندي

 به را اش بچه دو كه كرد تصور را شميم. بودند مشغول بازي وسايل با ها بچه.گرداند پارك دور تا دور به را نگاهش
 .افتاد زمين روي جلوتر كمي و دويد مقابلش از كوچولويي دختر.... تنشس لبهايش روي لبخندي... اورده پارك

 ...بود اشك غرق سفيدش صورت... شود بلند كرد كمك ميگريست كه كوچك دختر به و شد بلند جا از هول با ترانه

 زار و بود و بسته را چشمهايش كوچولو دختر...  كن نگاش... كه نشده چيزي... نكن گريه دلم عزيز: گفت اهسته ترانه
 .اورد بيرون را زخمي چسب كيفش از ترانه.بود شده زخم كمي زانويش... ميزد

 ...بود ابي چشمهايش. مينگريست خيره را او هق هق با كه افتاد دختر به نگاهش

 .گرفت اغوش در را كوچكش دختر و رساند انها به را خودش دوان دوان زني

 .بود او ابي چشمهاي مبهوت هنوز ترانه

 ..كرديد شرمنده خانم: گفت سپاسگزارانه لحني با نز

 و زد لبخندي... بود رفته پدرش به اينوش يعني... بود اي قهوه او چشمهاي... انداخت زن به نگاهي امد خود به ترانه
 . داد جوان مادر دست به را زخم چسب
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 جاويدان ماه يعني........ آينوش كردي؟ رتشك خانم از جان آينوش: گفت دخترش به رو و كرد تشكر هم باز لبخند با زن

 ...هست هميشگي و فروغ پر كه ماهي يعني

 چشم اينوش به ميكرد فكر ترانه و... شدند دور او از كوچكش دختر و زن و كرد تشكري اينوش و زد لبخندي ترانه
 ...ابي

 باز را كيفش.... بود انداخته لنگر لويشگ در بعدي بغض.... كرد جا به جا شانه روي را كيفش.داد بيرون آه مثل را نفسش
 ميتوانست كي تا... نبود مهم ديگر... بود شده پاره اش كادو كاغذ جاي چند.... اورد بيرون را كادويي ي بسته ان... كرد
 انتظار مدتها كه باشد فردايي تا اميد چقدربه ؟ ديگر سال چند... ماه چند...  ديگر ي هفته چند... ديگر روز چند كند؟ صبر

 بود؟ كشيده

 باز و...  بلرزاند را او دل ميتوانست آبي نگاه چند و بودند؟ دنيا اين در ابي چشم آينوش چند... نميتوانست... نميشد ديگر
 .انداخت مي چنگ گلويش در كه بود بغش

 .انداخت زباله سطل در را اش كادويي ي بسته

 .بود شده برداشته دوشش روي از سنگيني بار

 :كرد زمزمه لب زير و كرد نگاه نارنجي اسمان به... ميشدند اغاز مدارس فردا... بود شهريور روبغ اخرين

 ... مدرسه راه هاي بازي بوي***  مدرسه ماه بوي امد باز

 چندمه؟ امروز سماواتي: پرسيد ترانه

 ...مهر دوم: سماواتي

 بايد. داشت مالقات قرار سهيل با. بود داده مرخصي خودش به را ديروز.... شد اتاقش وارد و گفت اوهومي ترانه
 .ميكرد رديف را كارهايش و ميشد اماده بايد عصر براي. ميزد را حرفهايش

 .بود پرداخته شركت رسي حساب و ها پرونده به وقفه بي ظهر با

 .اورد خود به بود كارش غرق كه را او تلفن صداي

 ....سماواتي بگو: ترانه
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 .ميزند صدا پيشوند و پسوند بدون را او است كوچكتر خودش از كه دختري اينكه از وردميخ حرص هميشه سماواتي و

 ...اومدن قبلي قرار بدون اقايي: گفت حال اين با

 نبود؟ زود سهيل با رفتن بيرون براي كمي.... بود ظهر دو... كرد نگاه ساعت به و.... كشيد اهي ترانه

 ....داخل بياد بفرستش: گفت حال اين با

 فضا در اي مردانه عطر بوي... شد باز اتاق در...  بود نوشتن مشغول و ميكرد كار اي پرونده روي كه حالي در ترانه و
 .شكست را سكوت مردانه هاي گام صداي و پيچيد

 ...بدم تحويل كارهامو كني صبر بايد... اومدي زود: گفت بود مشغول كه همانطور...بود پايين سرش ترانه

 او ميدانست كجا از سهيل وگرنه. بود سحر كار حتما. گرفت قرار ميزش روي ياس و رنگي هاي ليليوم ايه گل از سبدي
 ان چشمي زير و بود پايين سرش هنوز.كشيد عميق نفس لذت با. پيچيد مي سرش در ياس عطر.دارد دوست گلي چه
 .مينگريست را سبد

 فكر ترانه... نبود مالكيتي برق دوم انگشت روي... چپ دست. گرفت قرار ميز روي بود شده مشت كه اي مردانه دست
 .امد مي خيلي سهيل دست به حلقه. كرد

 .نداشت ها بازي قرتي اين به عادت سهيل آه... بود پوسيده چرم دستبند يك هم دستش مچ روي

 .بود نمانده باقي بيشتر سطر چند... شد مشغول هم باز..  زد لبخندي

 ان با همزمان و بود ميز روي بود شده كهنه و خورده چروك جور بد كه ترانه چهار در سه عكس يك... شد باز مشتش
 .بود خودش صداي.... پيچيد فضا در صدايي

 ....بود عالي فكرت....ترانه مرسي... واي: بود گفته خوشحالي با كه ديگري صداي و

 ...گرفت باال را سرش ترانه

 روي طرفه ويك داشت جعد كمي كه مشكي موهاي با بود استخواني و گرد صورتش... بود ايستاده مقابلش جواني پسر
 خوش اي وچانه رنگ صورتي ولبهاي كوچك گوشتي بيني و سفيد پوستي ، روشن ابي چشمهايي و بود ريخته اش پيشاني
 مينگريست مبهوت هنوز ترانه... و...  ابي پيراهن و خاكستري شلوار و كت ان با... داشت لب روي زيبايي لبخند... تركيب
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 آن تر سخت دو اين از اما... تر ناك درد كردن فراموش و.... است ناك درد كردن صبر: كه عبارتي به انديشيد مي و
 .بود آمده او....فراموش يا كند صبر ديگر نبود الزم او و!  فراموش يا كني صبر نداني كه است

 ابي رنگ به عشقي امواج از پر دريا دو در نگاهش...رسيد امروز. ..بود منتظرش كه فردايي تا... زد عميقي لبخند ترانه
 .شد غرق

 اوست زيبايي به نه عشق بهاي

 ...اوست دارايي به نه

 " اوست داري وفا به"

************************** 

 *=*موخرّه*=*

************************** 

 كردند اغاز صفر از كه كساني ياد به نوشتم

 پاك هاي رفاقت ياد به نوشتم

 آموزي دانش شيرين روزهاي ياد به نوشتم

 چوبي نيمكتهاي ميزو ياد به

 شكنجه در هميشه سياه تخته آن ياد به

 رفته خواب در هميشه ساعت عقربه ياد به

 آزادي خراش گوش طنين ترين خوش ياد به

 چركي ي خورده جوش هاي پنجره ياد به

 بيروني ارتباط هاي مانع ياد به

 دست به جارو هميشه پيرمرد ياد به
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 گذشت خوش درنگ بي كه لحظاتي ياد به

 مدرسه شيرين روزهاي ياد به

 ...گذشت زود چقدر كه واي

 12:09. 24/3/90 شنبه سه - پايان -  سرويس راننده

 ر.خورشيد

 پايان

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «

wWw.98iA.Com 
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