
 نفر ن یرمان: آخر نام

 ی : عاشقانه طنز فانتزنرژا

 یدریح  حانه ی : رسندهی نو

 

 :نمار  خالصه 

و    دشخو  یابر   تفاقاتیا   ستهاناخوداره    عالقه  هنر   به  که   خترید  یحانهر
  کا آر   سما  به   جنی  با   منجاا  سر و    میکنه  رزهمبا  نباهاشو   ما ا  میفته   ادشخانو

 .بخونید نتو دخو  نمیگم ین از ا بیشتر  جالبه  نفر دو  ینا ی اماجر  میشه   شناآ 

 هست  قعیت وا  سساا بر  هم  ن مااز ر  کمی 

*** 

  دسر   یاهو  ین ا  تو  باید  منو    دبو  نیروبا  ا هوروزه    ر چها  سه  ینا  مثل   وز مر ا
  هند ز سا  دباو آ   جد  به  لب  یر ز   که  حالیدر   مکشید  یا  کالفه  فپو  سهر مد   میرفتم 

ر   باباو    نماما  رم بخو  صبحونه   که پایین  فتم ر   ادممید  فحش  سهر مد   ها و 
 ردن میخو   صبحونه  دنبو نشسته

 ؟ ینر میخو ا چر  تنها   تنها:من

  ؟کو  سالمت:هار 

  مسال :گفتم و    مچرخوند  اشبر  چشمامو 



 م ختر د بشین بیا:گفت  لبخند با  بابا

ذره    یه  یداربز   خب  صبحونه  ردنخو  دمکر   وعشر و    نشستم   بابا  ر کنا  فتم ر 
 کنم  معرفی  نتو ا بر  مودخو

  قتاصد  شمهرنو  مامانم   محمدی  سهیل  مبابا   هست   محمدی  یحانه ر  سمما
 هاست ر  نچسبم  هر ا خو نشسته م جلو که  نم و او 

 میخونمدارم  فیکاگر   شته ر  سالمه   17  من

  پوست   خوشرنگ   عسلی   فتهر   م بابا  به  مچشما  ما ا  هستم  مشکی   وبر و ا   چشم
 م مددر او باباو   نماما  بین هست شنرو گندمی  تمم ر صو 

رو   سه ر مد م فر  باال  فتم ر  سریع   میشه یر د سه ر مد  نال ا که  یم ر بگذ بحثا  ینا  از 
 م پوشید

 پایین   فتم و ر   دمکر   للوو  شتمدا بر رو  دم بو ه کشید  که  نقاشیو  کوله 

 ؟بیخیالی  ر نقدا  همیشه: گفت  کالفه  هار 

  ؟یدار مشکلی : اره گفتم   لبیخیا

 ته دخو مشکل م عزیز  خب: گفتم   ر همونجو زم با:آره دارم گفت  حرصی هار 

  ن ماما   فتو ر   پوشیدو    شتدابر   کفشاشودر و    سمت  فتو ر   نگفت  هیچی
 ف حر   ساغر   با  ینستیوا  باشیا  خونه 3  ساعت  ن ماما  نیحا :رگفت  مسر   پشت از  

 بزنیا 



 م میازود  ن ماما  چشم -

  اتغذ ینما بفرما:گرفت  مجلورو  امغذ تاپر 

 مرسی : گفتم و    مبوسید لپاشو 

  اختر د  بریم : گفت و   ون بیر  مداو  قتااز ا بابا

 دبودر  جلو  ساغر  ل معمو طبق سوندر  منو  اول

   رو؟ نقاشی یدکر   ر چیکا:م جلو  پرید  سریع

 م کشید  هیچی:گفتم   سکال  سمت میرفتم   که  ر همونجو

 ب خو  یا  کشیدی   بد که   دبو  ینا  رممنظو کل   عقل خب-

 ه مید   گیر   فرهمند  ین ا میکشم  ب خو همیشه من-

  یدکر   چه ختر د ماشاال : گفتزد و   سوتی دکر   هنگا و   گرفت  نقاشی ستم د از 

 شد شتز   خیلی من  لما: گفت  دهکر   بغ بعد

 رو اورد  نقاشیش فتر 

 همه   نیس  چیزی  هنیومد در    قرینه  شچشما   یکم   یونهد  که  کشیدی  بخو-
 عالیه   چیش

 مرسی:گفت   دبو گرفته  میدا یکم که  ساغر 

  ل بیخیا  لمعمو  طبق  من و    شتیم دا  یاضیر  نمتحا ا   وز مر ا   هم   ر کنا  نشستیم 
 خخخ  حترا رم نمیخو ص حر  کنم   ر چیکا خب  دمبو



  کثریت داد ا  قتو   هم   قیقهد  40  ودحد  دکر   پخش  رو ها  برگه   ی رستا  م خانو
 نستمونمیدرو  یا ه نمر  1.5 ال سو  تا سه فقط دم بو بلدرو 

  که   لیاسواون    ساغر   یابر و    دمکر   کج کلمو  یکم   یم دبو  نشسته  تهاون    ما
  بلد شو تادو یکی نماو  لیو  نوشتم  تاشودو نوشتم و  دمکر   هنگارو   ستم امیخو

  ن مامادادن    نشد  بلند  هم   بقیه  من  سر   پشت  بعددادم    برگمو   مناول    دنبو
  دم کر   نمتحاا  یرچندبا   خب   ما ا   دبیا  دت یا  شاید   بشین   خر آ   تا  میگه   همیشه 

 ون بیر   فتیم و ر  ردخو  تفریح نگ ز  ادند اب جو

  فحر   شتیم دا  موندیم   پایین  سالن   تو  همین  ابر   میومد   رون با   شتدا  ط حیا
  مین رو ز  دفتاا سایلشاز و  تا  چندو  بمن ردخو یهو  فرهنمد دستاا که  میزنیم 

  متاسفم  اش بر   قعاوا   چنو   چ نو  فتر   تشکری  ونبد و    بهشو دادم    دم کر   جمع
 د میز   ف حر   شجدید پسر از دوست   شتدا  که   مشد  ساغر  با   صحبت   ل مشغو

  میگمدارم    ؟چته  ن یحا:رگفتو    شد  حرصی  خر آ   دممیکر   شنگا  خنثی   منم 
 یگه داره د قفر

 ما ا   میفرمایید  همینو  شما   ر هربا   بعله: گفتم و    م کشید  نمایشی  یا  زهخمیا
 کاسس   نهمو آش و  نهمو

 بمداره  عالقه  کهداده   بم نخ ییراجو یه  دتخو نجا  به نه-

  ضافهرو ا  شخر اون*ه*آ   نیحار  میگی  باشه  تخر ا   ر با  فقط  خوبی  تو  باشع-
  کن

 نگفت  چیزی و   فتر   یا هغر  چشم



  که  یکم   صندلی رو    نشستو    مداو   فرهمند  دستاا  تو  فتیمر   باهم و    ردخو  نگز 
 ببینه  ببریم  همیزن ا صد هامونو  ر کا  گفت  دکر   یسرتد

و    گرفت  ادیر ا  چشماشو  فقط   بهش  دم بو  گفته  که  ر همونجو رو    ساغر   ر کا
  شت دا  بکشم   عالی  که  دمبو  دهکر رو    سعیم   متما  ر ینبا ا  منم   عالیه  بقیش  گفت

 نقاشی   به یکم   بعدو  دکر   هنگا بمن یکم  دمیکر   رهنظارو  نقاشیم

 19.5  خوبه: گفت  لب یر ز فقط

 همین  بله:باالداد    شو و بر ا  تای   یه   د؟ستاا   همین: گفتم آره    ما ا   مشد  عصبی  یکم

 ساغر  پیش نشستم  فتم ر  صحر  با ستمرو داد د  نقاشیم و 

 پیس   پیس-

 ؟چته-

 ؟چیگفت-

 خوبه  میگه  مرتیکه  هیچی-

 داره؟  ادیر ا  شکجا  ینا خب-

  که   هستی.  نگفت  چیزیو    چیه  رممنظو  فهمید  که  دمکر   هشنگا   حرصی 
  دستاا   پیش  فتر   د بو  قابت در ر   باهم  ننقاشیامو   که  دبو  هایی  بچهاز    یکی 

 بیست  هستی  عالیه :  گفت  دستاا

  کن  حفظرو  دتخو مش:آرا گفتآروم   ساغر 



 مکشید   عمیق  نفس تا  چند ساغر  فحر  با

  نبضاز درد    م سر   پس  دمبو  هشد   خسته  خیلی   یگهد  سکال   سر   خر آ   ساعت
  محمدی   م خانو:گفت  دستاا  یهو   میزکهرو    لحظه  چند  شتماگذ  سرمو  دمیز 

 نیست  ابخو  جای ینجاا

درد    مسر   دمنبو  ابخو  هبند  ماا  دستاا  ببخشید:گفتم و    دمکر   بلند  سرمو  کالفه
درد    ت سر   یا   ا خد  همیشه   که  تو:گفت  هستی  میز رو    شتم اگذ  سرمو  د میکر 

 ت پا یا  ستت د یا میکنه

 برگشت و    دکر   خم ا که  دمکر   بهش کجی  هند

  بزنید روآب    نتتو ر صو  برید  بفرمایید:گفت و    دکر   رهشادر ا  به  فرهمند  دستاا
 ید دبرگر 

  لم د  تو  لبتها  فتم ر   صدقش  نقربو   ر با  صددارم    ز نیا آب    به  د بو  هفهمید   ینکها  از 
 تمر صو و    سر آب زدم  شویی  ستد  توی فتمآره ر  ها

  شویی   ستاون ور د  شویی  ستد  مایع   که   دممیکر   مرتب ام رو    مغنئه   شتمدا
  گفتمزدم    توهم  ز با  نجا او   نیست   کسی  میدد  برگشتم  مترسید  مین ز   د فتاا  یهو 

و    م شد  ل بیخیا  میزنم  دیاز   تتوهما   یناز ا   من   نما عزیز آره    ه مدروح او  شاید
 س کال  تو  برگشتم 

  نمو   سایلو   پاشدیم   ماهم داد    حتاستر رو ا  خر ا  قیقهد  پنج رو داد و    درس
 یمدکر   جمعرو 



  کشید  منو  ستد  ساغر   رد خو  نگز   گذشت  نقر  یه   که  قیقهد  پنج  بعد   ه باالخر 
 ون بیر   دبر و 

  ن چوو    د بو  بری ا  هم  ا هو  یمدمیز   فحر و    یمدمیز   م قد  نمو دخو  ابر   شتیمدا
و    ن تمار پاآ   یه   تو   ینا  همسایه   ساغر   منو   دبو  ه شد  دسر   ا هو  د بو  وب غر دم  
ا   همیشه   ن ماما    ید ا  همسایه   نمیشه  لیل د  میگفت و    ردمیخو  ص حر   یناز 

از    تا دادم    ن تکو  سری  دممیکر   تسکو   همیشه  ه بندو    خونه  بیای   یر د  ر نقدا
  شم رجخا ر فکا ا ینا

د   نی ز پیر    فتیمر   میومد  سنگین   بنظر   د میبر   هاشو   خرید   شت دا  که  یدیم رو 
 کمکش

  که دم در    یمدبرگر رو    فتهراه ر   یم دنبو  ر مجبوو    ما  با  دبو  مسیر   هم  شکر ارو خد
 د کر   تشکر   نمواز  سیدر 

 میرفت  شتدا لی و   یستهوا  گفتم  که  تر   جلو فتر  ساغر 

 گرفته   یاصد  با گرفت  منو  ستآورد د  جلو  ستشو د زنپیر 

 ببینی  خیر  ونجو  ممنونم:گفت

  بلندی آخ    م سر رو    شتماگذ  ستموو د  کشید  بدی  تیر   مسر   چیشد   منفهمید  یهو 
 نیست  زنپیر  میدد دم کر   بلند سر  گفتم 

 ؟ یهو چیشد م یدو د  ر نو او  ر ینو ا تعجب  با

  یحانه:رگفت  بلند ساغر 



  ض مر   کوفت:دمکر   شنگا   حرصی  برگشتم   دبو  مسر رو    ستمد  که  ر همونجو
  ر نگاا  حاال  توعم   خبه:گفت  که  یم دفتاراه ا   باهم   نکبت  ننز   اصد  سمموا  بلند
 هست   مهمیآدم 

 ؟فتر  کجا   نهز پیر  ندیدی تو   هوی:گفتم زن   پیر آورد  دیا  به با

 ر؟ چطو مندید نه-

 شد  غیب   یهو هخآ -

 ؟ یزد توهم   تو ز با-

 شد  غیب  یهو قعا وا  نخیر  کوفت: گفتم   حرصی 

 میشی   بخو  شنبا  اننگر  خوندنه درس  دیاز اتثر :اگفت  و شونمورو  زد

  تیر و    دمیز   نبض  ز هنو  مسر   فتنراه ر   دم کر   وعشر   تند  تندزدم و    پس  ستشود
 توهم  هبر  مخما ا میشد باعث و    میکشید

  تعجب  با  ونبیر   میومد  سوپری از    شتدا  که   میدرو د   محمدی  دستاراه ا  سر 
 شد  هکشید   پشتاز   ستمد  یهو دکر   هنگا  منو

  نگفتم   بدی  چیز ...میری   تند   ر چقد...خترد  ی :واگفت  ننوز   نفس  نفس   ساغر 
 که 

 د ستاا  مسال  عه:گفتزده    لهو دفتاا دستاا به چشمش یهو بعد

 داد  سالمشو اب جو  لبخندی نیمچه  با



 ؟ سرتهرو  ستتدارن د اعز  که   یناا  عین ا چر  تو-

 میکنه درد  مسر -

 که  یدبو ب خو واا؟ -

 ید بو میگی  دتخو-

  شدیم  ا جد هم از   خونه  سیدیمر  قتی و   دمفتاراه ا دستااون و ا به  توجه ون بد
 د کر   وعشر   هاشوزدن    غر   ز با  نماماو    د بو  3:15  ساعت  نهامو   خونه  فتیم و ر 

 ؟نزنید ف حر  نگفتم  مگه ؟مدیاو یر د اچر 

 رو درآوردم  ملباسا باال  فتمر   نماما   به  توجه بی هادادن  گیر   ر ینجو از ا و 

  هم  ر همینجو و    شم   بهتر   شاید  تم ر صو   بزنم آب    گرفتم   تصمیم   دمیکر درد    مسر 
  تمدعا  طبق   م مداو   ر ناها   ردن خو  بعد  پایین   فتمر   شد  کمتر دردش    یکم  شد

 رد خو نگز  گوشیم   که  هم رو    دبو  فتهر  م چشما م بیداخو گرفتم

  د بو  ن مامانجو  میدد  نشزد  نگز   موقع  بد   ا بر دادم    فحش  تونستم  تا   فطر   به
 گرفتم  پس  موزد که   حرفایی گرفتم   ز گا  لبمو

 م عزیز   مبر  قربونت مسال-

 ؟ یرچطو دمخو  نمامانجو مسال-

 ؟خوبید هاو ر  بابا  ن مامادرس و   ؟خوبی تو  م بهتر  در ما شکر -

 شکر  خوبه ساممدر  همه  خوبیم م عزیز آره   نمامانجو  یکی   یکی-



 ؟ بمونی من پیش  بیای هفته  خر آ  میتونی  در ما-

 ؟مگه   هشد  چی اچر -

 ه نشگادا هبر  باید گفت  هم  ن ماآر  ینا متنها  من  در ما  هیچی-

 د بو هشد  تنگ ات بر  لممد تفاقا ا ممیا  مبر  قربونتآره -

  که   میگی  چی  تو  ببینه  باید  گفت   گفتم   هم   مامانت   به   در ما  نکنهدرد    ستتد-
 هستی  ضی را

 حتما  م میاآره -

 ؟یارند  یرکا   معزیز  باشه-

 حافظ اخد فعال کن  حتا ستر ا وبر  نه-

  گوشیم  شکر ارو خد  یگهو د  مبید اخو  گرفتم   تخترو    م مداو   دنکر   قطعاز    بعد _
 رد نخو نگز 

  میکنم   یدشا  دمخو   ا بر دارم    هستم  مهمونی   یه   تو   که   ممیدید   اب خو  شتمدا
  حرفم  ینا  بعدو    میکنم   غش  لکیا  مثال  من  که  میگم   ر نگاا   ابخو  تو  نم ونمید

 مین ز   میفتم 

  ه مید   ار هشد  ممغز   رهمیخو  تم ر صو   به  شها  نفس  مسر   باال  دمیا  یکی  بعد
 م میپر   ابخواز  یهوو  نباشه  جالب   بتاخو ارهقر 



  به   که   دمبو  هیدد  ها   ابخو  ین از ا  حاال  تا   مید زمیلر و    دبو  ده کر   یخ  تنم   م تما
  قعیوا  ر نقدا  حاال  تا   ما ا  میکنم  ار برقر   طتبا ار   یکی   با  اب خو  تو  قعیوا  رت صو 
 .دهنبو

  نمتحا ا   دافر   بخونمدرس    میشستم   بایدو    اد مید  ننشو رو    وبغر   5  ساعت
 بطیر   چهدرس  ینا خهآ  نم و نمید   من  شتم دا فاعی د گید ماآ 

  ببینم  پایین  فتم ر   ن خوند  ساعت  نیم از    بعد  مشد   افکر   ینا  لبیخیاداره    هنر   به
 دمیز  فحر   تلفنی خاله با شتدا  نماما   هخبر  چه

  تا  اچر   لبتها  چیه  یا بر   نستم و نمید   منو    دبو  اننگر   لحنش  ل معمو  طبق
 ن گتر ر بز ازش  که   بابا شایدادا نستمو مید یودحد

  توی   سحر   شختر د  نمداو  بدنیااز    بعد  دبو  معمو  گترینر بز   که  محسن  عمو 
 ن شد  ر مجبو و    دبو  دحا  خیلی  که  شد  نگیایود  ر چاد  شختر د  سالگی  17
 ده کر   ار فر  نجا از او  میرسه   خبر  ه مااز دو بعدو   نستا ر تیما نشار بز 

  میبینن روز   یه  نبچشو  که  ر ینجو ا  فقط  شد  ر همینجو  هم  انمهر   سطیم و  عمو
 ده کر   کشید خو

رو    ه گتر ر بز   بابا از    ل سا  سه  که   عمم   گها   لبتها  ادسخانو   خر آ   بچه  من  بابای
  با   شحرفااز    لبتها   دبیا  م سر   بال   ین ا  من   میترسه  نماما   حاال   بگیریم  ر فاکتو 

 رم نمیا دمخو یرو  به  لیو  میفهمم تلفنی  یا  مهمونا

  هشد   ر ینجو ا   باشه  ده کر   نیتشواذ  ممکنه  کسی   ینکه ا   بحسا   به  رونااو   منم 
 باشن 



  فتمو ر   شتم دابر   نچیاکر   دمکر   ز بارو    لیخچا   بغل  کابینتدر    خونه  شپز آ   فتم ر 
 دمکر   توقف ن ماما فحر  با  که  باال طبقه

 کنه   کشید خو  سته امیخو اچر -

 شد  بیشتر  تعجب  نماما  که  گفت  چیزی یه  خاله

 بیایم نبالمد دبیا میگم   سهیل به  باشه بابا یا ؟ میشه  مگه-

 دم یستاوا  منتظر   ها  پلهرو  که  یدد  منو  گوشی  دنکر   قطعاز  بعد

 ن؟ ماما  هشد  چی :مپرسید ددمر 

 کنه  کشید خو  ستها خو  انمهر   عمو   هیچی: گفت  قتاا  تو   میرفت  که  حالیدر 
 ان مهر دراورده  یز با یونهد ز با دارن   گید فسر ا تها   عمو  جفت که   نیومید

     دمیستاوا هشد خشک ها  پله  رو 

ا   بخاطر   فقط  ا؟چر   خهآ -   م میا   منم :  نماما   ق تاا  مییددو  سریع  ق؟تفااون 
 ن باهاتو 

 میایمزود    میریم  ماهم  خونه  د بیا  هار  خونه ن بمو تو ن ماما نمیشه -

 م بیا اممیخو منم ها  منه  عموی ن ماما  عهه:مینز   مکوبید  پاهامو

  ش بپو  و بر   خب  خیله  ینکها  گفتن به  فقط  دمکر  لج  رهبا دو   یدد  که نماما 
 د کر   متمو  صحبتو



  با   دبو  م نوهازا  یرو  تا   که   یا  سرمه   مانتو  با   سفید  جین  ار شلو  باال  فتم ر   سریع 
 م سر   ختم اندرو ا  یم ا سرمه لشا

رژ   حددر    گاهی  فقط  منم   دبو  گرفته  امبر   بابا  لیو   دمنبو  دیاز  یشآرا   هلا
 نمیشد و   شتم دا عجله ر ینبا ا ما ا  دممیز 

  یمدبو  تاقی ا  توی   بعد  ساعت   نیم  دبیا  میگفت   بابا   به   شتدا  ن ماما   پایین   فتمر 
  باال   فتمر   دبو  گشاز ر   تر   باال   یکم  دبو  ردهخو   بخیه   ستشد  دبو  نجااو   عمو  که
 عمو  سر 

 ؟جونم  عمو ید کر   یرینجوا اچر -

  ار تکر   یگهد  جکورو   مشرمند:گفتو    دکر   منگا  محبت  با  گرفت  منو  ستد 
 نمیشه 

ازم    عمو  خر آ   لحظه  لیو   دنبو  هم   تمالقا  قتو   نچو  موندیم   بعر   یه  خالصه
 بمونم ق تاا تو   ستاخو

  محسن   منو  یاماجر از    که  نم و مید  مختر :دگفتو    دکر   یا   سرفه  تک  یه  عمو 
  خیلی   سهیل  گرنه و   د نیا  تو   سر   بال   ینا  که  باشی  قب امر ازت    اممیخو  یدار  خبر 
 میشه  خم ش کمر 

 ؟چی  عمه پس  عمو  باشهدادم:  نتکو  سرمو 



  من   همید  تشکیل  اده خانو  که  هست  کسایی   جز   عمه:  دکر   قطع  حرفمو
داره   پسر   تادو ارهند ختر د عمه که  نشد ی رینجو  هاسا محمدی ه نو رممنظو 
 دادم  نتکو  تفهیم   معنی  به سرمو 

 _؟عمو  دبرمیا من از  یرکا  چه-

  سعی و    خونه  بیایدزود    میشی  تعطیل  سهر مد از    که  موقعی  اممیخوازت  -
 نمونی  تنها  کن

  نکنید   رو ینکا ا  یگهد   که  بدید  لقو  شماهم  بایدو    حتما  باشهدادم:  نتکو  سرمو 
 ن منتظر   و بر  حاال باشه:گفتو   دکر   بیحالی هخند  تک

  بابا و    نماما  نستار بیما  جیو خر   سمت  دمفتاراه ا  عمو  با  حافظیاخداز    بعد
 دن میز   فحر  شتندا دنبو دهیستاوا   عمهو  عمو و زن 

  جلو   دمکر   سعیو    دم کر   ننگاشو   کمشکو   شد  قطع  نحرفشو   من  نسید ر   با
  قتی و   خونه   سمت  یم دفتاو راه ا  نشستیم  ماشین   تو  م بگیر رو    پرسیدنم  السو

 ن خونمو دبیا  ادمیخو  مینو را مها ر  با عمه   گفت  نماما   خونه سیدیم ر 

  ارم ند  ی رکا  عمه  به  نه   ها   دنیا  خوشم  عمهاز    ینکها  نه   دممیز   غر   فقط   لب  یر ز
  با  سمونی آ   بیآ   بلند  ستینآ   یه   باال   فتمر   من آد  مخرو    خیلی  شه اپسر   مشکلم

 د بو  تنم   سفید  جین  نهمو

  یه   قل احد  ادممید  ترجیح  دم خو  ماا  دن نبو  مذهب   پایبند  دیاز   ن موادخانو
 د بو  همین مامانم  باشه  م سر رو  لشا



  ا چر   که  عجبم و در    منه از    گتر ر بز   لسا  5  نیشوا   ستیرا  دبو ول    کلن  هار   ماا
  اده خانو  ندز فر   میندو   اختر د  همه   میدد  دم کر   فکر   یکم   ننشد   نه ایود  نیشوا

 دم کر   مرتب  مودخو ینه آ  جلو  فتم ر  م ترسید یکم  فکر  ینا با دنبو

  پاشو   نکبت:دبوداده    مپیا  دبو  ساغر   هیبر رو و  فتر   گوشیم   تخترو    نشستم 
 دارم  رتکا  نخونمو بیا

 د بیا ادمیخو  ن مهمو ساغر   منمیا-

 باشه  نوشتم  فقطو    مکشید   پوفی  که  نمیمیری  بیا   قیقهداد:دو د  اب جو  سریع 

 داره  رمچیکا ینا  ببینم  قیقهدو د م میر  گفتم   نماما  بهو   پایین  فتم ر 

 کنه   ز بادر و   دبیا  مشد منتظر در زدم و   بیازود    گفت  که

 منو و   دکر   ز بادرو   ردخو تقه لیناو  تا  نچو دبودر   پشت   اظاهر  که

 کندی و   ستمد  ؟حشیو   چته:گفتم   عصبی  تو  کشوند

 قیقهد یه  بیا  ن نز فحر :گفت  تاقشا  سمت میرفت  که  ر همونجو

 دارم  رتکا

 ترکیب   دبو سمونیا بیو آ   نیلی ترکیب ساغر   قتاا فتمر   نبالشد

  کمرنگ   تیر صو   ترکیب  دمخو  قتاا  شتم اند  ست دو   دیاز  من   ماا   دبو  قشنگی
 دبو خاکستریو 



 نشونم رو    میکشید  شت دا  که   یا  ه چهر   نقاشی   ساغر   مشد  رج خا  افکر   ینا   از 
 داد

 _هرچی  میکنه  یتاذ شچشما  ین ا میکشمرو   نستو ا ما ا دارم

  قیقه دو د  گفتی:دمکر   شنگا  تعجب   با   بکش  امبر   بشین  بیا   میشه   بد   میکشم
 ن میا   مهمونا ن الا  ر بیشو

 رو داد  دبو  نقاشیشروش  که  شاستی تختهو   تخترو   نشوند منو

 ستمد

  دم کر   وعشر و    مکشید  پوفی_  تمومه   بعه ر   یه   کنی   وعشر   تو ر کا  تر زود    گها
 م کشید 

 مشخص  همرو   دمیز   سایه باید که   هایی  قسمتو   مکشید   کمرنگ

 دم کر 

 _؟؟یارند یگهد یرکا

 _تمهمونا   به س بر  و بر  نه

 _ها  نکنه درد   ستم د

  سمت   دم فتادادم و راه ا  ن تکو  تاسف   ی از رو   سری_  مرسی  شبا  هم  تو   خبه
و    جی و خر    دم کر  بلند  سر   دمکر  ردبرخو  کسی  با  که مبر   ستم اخو  بستم در 
 ه فرهمند  د ستاا میدد



 _باشید  نجلوتو  ظبا مو  محمدی م خانو

 فتمو ر   ر کنا   مشو زد   میمونه دم یا ن توصیتواز   نممنو :گفتم   خنثی

  نتما ر پاآ   تو  یشونم ا   فتر   دمیا  ینوا  باال  طبقه  فتر   نم او   نمو د خو  خونه  سمت
 ماست 

 ؟یدکر   یر د ا چر  نیحا ر نیستی  فکر  به صالزد:ا غر   لمعمو  طبق هار 

  چشمی   پشت _  یحانهو ر   نه   ن یحار  ضمن در    م؟بد  پس   ابجو  شما  به   باید
  ی ا  هخند   تک  بابارو داره    ر چقد   کن  شنگا   بابا :گفت  بابا  بهو رو   دکر   زکنا

 ا ختر د  نکنید یت اذ همو  ر نقد:اگفتو    دکر 

 منم نشست بابا بغل فتو ر  دکر   سلو شودخو لمعمو  طبق هار 

 اره ند یرکا  ببینم  خونه  شپز آ  فتم ر 

 _؟ یارند یرکا   نماما 

  دم بر و    دمکر   رو کا  همین_  میز رو    ار بز   ببر رو    ه میو  فظر   ینا  نماما   بیا   اچر 
 دبو بابا مبل جلو  که  میزیرو   شتم اگذ

 ن مداو ینا ا عمه  ساعت  نیم  بعد

 ......نیحو : ر پرسید مین را  که  ممیدید نتلویزیو   دمخو ابر  شتم دا

  ی رینجوا   گفتم   ر با  صد  ردخو   حرفشو   که  دمکر   شنگا   ها  قاتل   عین   م خانو
 ها   نکنن امصد



 نکن  ه مسخر رو   یحانهر  سم ا مین: راگفت  مینرا  به رو   عمه

  تیر   دبو  دهکر   وعشر   رهبادو   مسر   مشا   موقع  گفت  لب  یر ز  چشمی  مینرا
 عصابمو و ا   نکشید 

 ردم نخو مو ا غذ نصفو  شد  کوفتم   شامم  دبو دهکر   ردخو

 ؟ بابا یرنمیخو اچر : گفت   من  بهرو  بابا

 ره بخو بهم هیکلش  میترسه مخانو : ند و پر  همز   هار  ز با _ یگه د نمیکشه میلم 

 شد  ساکت نم او  فتر  هار  به  یا ه غر   چشم و   گرفت  ز گا   لبشو نماما 

 شتماگذ  خونه شپز آ  پن رو ا دم بر  ظرفمو مشد بلند شد  اغذ  لمشغو

 روظرفا  که   کمک  بیا بگه  نماما   مشد منتظر  ییاپذیر  توی نشستم

 کنیم  جمع

 ر کا: گفت  گوشم   تو م هارو فتنر   موقع فتن ر  ینا ا عمه  یگهد 11ساعت

 فتزد و ر  خندز پو که  دمکر   شنگا  تعجب با ساختس توهم

 دم بو هنخوند دبو هموند  نصفش عربیم درس  باال  فتم ر  خستگی  با

 بمابخو بعد بخونم  گرفتم   تصمیم 

 یکم  منو   دبو فتهر  وفر  ت سکو  تو  خونه م میخوند شتمدا 12:20 تا

 یکیه ر تا توی  که  چیزیاز   یکی رتااز  نه م میترسید  شبا



و    دکر   غلبه  تشنگیم   خر ا  لیو   پایین   مبر   شتم اند  جرعت  ما ا  دبو  تشنم   خیلی
 پایین   فتم ر 

 شتاند دت عااول   چشمم 

 س حساا  یهو  بستم  یخچالودر  قتیو  ردم خو شتمدابر  بمو آ  بطری

 دنبو  کسی  ماا  برگشتم  سریع سرهم   پشت   کسی  دمکر 

 مبیدا خو گرفتم  بستم و در و   باال  فتم ر  تند

 ون بیر   ممدو او یس وسر  فتمر   مشد بلند  مجااز   خستگی  با  صبح

 ه نیومد  ساغر  فتو ر  سهر مد سوند ر   منو  بابا صبحونه  ردنخو  بعد

 وز مر ا  دمبو کسل  کلنو    وز مر ا دبو

و    کالسش  خب  لبتها  دبو  گرفته درد    م سر   شد   که   فرهمند  س کال  سر   رهبادو 
 د بو  طبیعیو  دبو 15 ساعت 1 قبلی  کالسای و   دبو خر آ 

 و  هم رو   دفتاا م چشماو    شد سنگین  مسر   یهو س کال  سطایو 

 سیاهی .....

 م پرید  سریع تمر صو به  یا هقطر  چند ردبرخو با

 د بو مسر  باال نگین

  م سر   یهو  نمونمید: مسر رو    شتماگذ  ستمود  ؟ یحانهر  چیشد:گفت  نیانگر   با
 یر ینجوا  شد سنگین 



 مشد

 _؟ خوبی نالا

 نشست  فتداد و ر   نتکو  سرشو_ بشین  وبر   خوبم اره  اره

ا ها   بچه  ن جاتو   سر   بشینید و   ن شد  ق متفر  همه  که   گفتش  فرهمند  ینو _ 
 نشستن 

 و شتمدابر رو   کولم   مپوشید کاپشن  سریع ردخو نگز   ینکهاز ا بعد

 ون بیر  فتم و ر   دمفتاا راه

 دم میکر   هنگاو   برمیگشتم و  نبالمهد کسی  دممیکر   حس  همشراه   تو

 منمیدید رو   کسی  ماا

 درس دیاز  اتثر ا  ساغر  لقو به  قعاوا  شایددادم  نتکو  سرمو 

 خوندنه 

 رو نشست ستید که   میرفتم راه  دم خو لحا  تو   شتم دا ر همینجو

 ه فرهمند   دستاا م یدد برگشتم و  م کشید  کوتاهیو   خفه  جیغ شونم 

 آدم  سر   باال جن مثل   چی یابر  فرهمند ب جنا: گفتم   عصبانیت با

 ؟ میشید  ظاهر 

 من  بعد  به ین از ا سهر مداز  بعد گفته  مامانت: گفتزد و   نیشخندی



 ر هربا میکنی   یر د ن چو متر بیا

 به   بفرمایید میشه   نوقت... او صحیح  ها:آ ختم اندا باال موو بر ا تای  یه

 داره؟ بطی ر  چه  شما

 فرقیاز اون   ون بیر و  سهر مد  تو محمدی  مخانو: گفتو    دکر   خم ا

 ن تور فتار  باشه شتهدا نباید

 _نه  یا گفته  قعاوا  ببینم  تا مامانم   به بزنید نگز 

 م شد ضایع  شیک خیلی ینکها بعد زد و   نگدر اورد و ز  گوشیشو  نم او 

 م شد ماشینش ار سو

 و  خفه خیلی ماشینش  فضای تو   دمبو هخیر  ون بیر  به  همشراه   تو

 پایین رو دادم   شیشه همین  ابر   دبو سنگین 

 _باال بدیدرو   هپنجر  لطفا ده سر  ا هو

 نگفت چیزیو  دکر   کمرنگی   خم _ اسنگینه  نماشینتو  فضای

 م شد متوقف  لشاسو  با که  شم ده پیا  ستم اخودم در  سیدیمر   قتیو 

 _؟یددکر   کمک  نیز پیر   به وز یر د شما

  خیله :گفتو    کشید  عمیقی  نفس   ر؟چطوب دادم:اره    اجو  گیجو    تعجب   با
 منتظرته   درتما  بفرمایید خب



 پس  نمیگه   بهم  چیزی پرسیدی ینو ا اچر  بپرسم  السو گه ا نستمومید

 م شد ده پیا بخو  های  بچه   مثل

 وااا  د نبو خونه  کسی   ماا       تو   فتم و ر   دمکر   ز باو درو   ختم ا ندا کلید

 دبو   برگه یه  پن او  یرو  ؟فتنر  کجا   یناا

 عمت   خونه فتیم ر   همداو پیش مشکلی  یه  مختر :ددبو نوشته  بابا

 بیایم شب  خر آ  حتمال ا

 پیش وبر  که   نه گه ا خونه   نبمو نمیترسی  گها  تو  ینجاا  دمیا  هم   هار 

  ضعو  لباسامو   باال  فتمدادم و ر   نتکو   سر   ل بیخیا       عجب  نجا   بابا   ساغر 
 کنم

  دمکر   سحساا  که  دم میکر   مرتب  هامو  چتریو    دممیکر   شونه  موهامو  شتم دا
 م یدو د   برگشتم  س تر  یکمی  با  ردخو  ن تکو  ممانتو

 دادم  رتقو سختی به   هنموآب د  رهمیخو  ن تکو اش یو داره

 تعجب  با!  ردنخو  نتکو  یگهد  ممانتو  گوشهاون   یهو  چیشد نمونمید

رو   شونه و    برگشتم  دنبو  چیزیزدم    ست د  ممانتو   به  جلو  فتمر    میز   ی رو 
 شتماگذ

:  چشمم  جلو   مد او   انمهر   عمو  تصویر   یهو   دبو  مانتواون    پی   ز هنو  مفکر   لی و 
 نمونی تنها کن   سعی



 دم کر   هنگارو  مبر دور و  ستر  با شد  رممو  ر موو   شد سیخ تنم موهای یهو 

 ه نیومد  م سر  بالیی یه  تا  ساغر  پیش  مبر  گرفتم   تصمیم 

  کسی در زدن    قیقهد  پنج  بعد  ماا   کنه ز بادرو    ساغر   مشد  منتظر زدم و    در 
 نیومد 

 م بر  کجا   یا کنم   ر چیکا نال ا باید نستم و نمید و   مکشید  یا کالفه  فپو

  ن مکاا  نه   نه   نه دادم    ن تکو  سرمو  ما ا  هنم ذ  تو   مداو  فرهمند  د ستاا  خونه آن    یه
 نجا او  ارم بز   پامو  من  ارهند

 !یحانه:رگفت  میآرو یاصد  یه یهو 

 مصمم نال ا مبر  ستم انمیخو  ن ال ا گها  دنبو کسی  ماا  برگشتم  س تر  با

 نیست  مسر   لشا دفتاا دمیا پله  سطایو  م بر  مشد

 ؟ پیشش  مبر  اممیخو  بگم  لیلید چه  به خب  و 

 ه؟ ترسید تنهایی از    هگند  س خر  هختر د نمیگه 

 خونه   مبر  جت  مثل   گرفتم   تصمیم 

  تو   کنم   فکر   شتم دابر   گوشیموو    شکستیم   تختهو    حیم اطر و    یادجامدو    لشا
 همه  تاقم ا خها  مبد م نجاا رارو ینکاا  تونستم  قیقهد 5

 ال و   میرقصه گربه   میزنه سگ مامانم لقو به:/ رهنواو  ر ینوا  چیش

 دادم و در زدم  رت قو هنمو ... آب د دمیستادر وا پشت



 فک مشد  شناآ  عسلی موهایو    ز نا  خیلی کوچولو   ختر د یه  با یهو 

 دبو سالش 6 ودحد  کنم 

(و    پشت   کی  نیا:واگفت نیز   یاصد   لحن (  شد  ننمایا زن    هچهر   بعد دره؟ 
 خخخ  نحلقتو  تو کتابیم

 ؟ یدار یرکا  معزیز  بفرما زن: اون 

 ستممدو متنها خونه  مناره  یعنی...  نه.. مم :آ مشد ستپاچهد یکم

  مبابا و    ن ماما  تا  اره؟ند  یادیر ا  گه ا   باشم   ینجاا      ستم اخو  پیشش  م بر   نیست 
 ن بیا

  فتمر  خجالت  کمی   با تو   بفرما م عزیز  حتما :گفتزد و    مهربونی لبخند  ه ختر د
 م شدرو  بهرو فرهمند با که   تو

  نگو  یرینجوا  حیدو  ععه:مشنید رو    و ختر د  ی اصد_  ؟میکنید  ر چیکا   ینجاا   شما
 مهمونه 

 شتن دا سی در  السو نم و بد ستماخو نم و مید:باالداد   شو و بر ا تای  یه

 ؟ نه یا نمد او 

 و دکر   هنگا بمن... نکنم  هشتبا ا گه:ا دیستاوا  رمکنا   مداو هختر د

 دادم  نتکو اره    معنی  به سرمو   ؟یگهد باشی  باید م خانو   یحانه:رگفت

 ما   پیش ستناخو هستن تنها خونه  فعال مخانو  یحانهداد:اره ر مهادا



ر   نگفت  چیزی  یگه د  فرهمند  دبیا  ادش خانو  تا  بمونن   شو در   قتاا   تو  فتو 
 بست 

 بمن   شتیدا ی رهرکا: گفتو   دکر   هنماییرا  مبل سمت به  منو  هختر د

 فتزد و ر  قشنگی لبخند  ممنونم  باشه:گفتم  خجالت با بگو

 دمکر   هنگا   دبو نیا وا سمشا که   شختر د به

  فتو ر   خندید خجالتی ؟خوشگله مخانو چیه شما سم :اگفتم   نمهربو  لحن با
 من  م شد خل ا چر اوا  دبو گوگولی  خیا  شپزخونها  تو

 حیاطر رو    ه چهر   حالت  شتم دا  بکشم   بشینم و    کنم   اپید  حطر  یه  گرفتم   تصمیم 
 ده یستاوا  بغلم  کسی   دمکر   حس که  دممیکر 

 هنشه د تو  رششاا  نگشتا دهیستاوا   نیاوا  میدد

  م شد نقاشیم بقیه لمشغو بگم بهش  چیزی  ینکه ا  ونبد میکنه  ه نگا منو  داره
  ر کنا   نیاوا  ت مد  متما  شتم اندزدن    سایه  حوصله   یگه د  لی و   مکشیدو    ه چهر   کل
 د میکر  ه نگاو  دبو دهیستاوا  من

 مبل رو  د بو نشسته  نستمو نمید     لحمدا سمشو ا  که  هم   مامانش

 ششوهر   ر کناروم   به رو 

داد و    ن تکو  شودخو  یکمی  ؟بکشم   اتبر   یدار  ست دو   چی:  گفتم   نیاوا  به رو 
 زدم لبخندی بچگونش لحن به س طابو:گفت



 شتمدابر  برگم یر از ز  یگهد برگه  یه

 مشدکر   برجسته قشنگ کن  محو  بازدم و  سایه نکشید  دمکر   وعشر 

 رو دادم نقاشی زدم و  برگه پایین   کوچیک  مضاا  یه  شد  متمو  قتیو 

 شد  قشنگ  خیلی:گفتذوق   باو    گرفتازم   بهش

  نیا ذوق وا  به  لبخندی  کن  هنگا   مامانیداد:  ننشو  مامانش  به  فتر   و بد  و بد
 م عزیز  قشنگه  چه  ی:واگفتزد و  

 ؟ یحانهر میری  نقاشی  سکال :گفت  من به رو 

 _هما  هفت شش همین   تا  یعنی میرفتم  پیش  لسا  سه ودحد  آره

  با  خیلی  معلومه :د کر   هنگا  نقاشی   به  رهبادو   سالگیم   14از    میرفتم   پیش
 ی ادستعدا

 نگم ر نقدا  بپرسم  سمشما گرفتم  تصمیم  گفتم  لب یر ز مرسی 

 مامانش|:

 _؟نم و بد  میشه  سمتوا معزیز   ببخشید

 _عه ایدو سمما

 نگفت  چیزیزد و   لبخندی_ یدار قشنگی سم ا خوشبختم 

 ه؟ شد چی ببینم  ن ماما  بزنم   نگز   گرفتم   تصمیم 

 شت دابر  قبو سه با



 _ن؟ ماما  جانم 

 _ه؟شد  چی ؟ خوبی نماما  مسال

 _ن شد  گم   تها  عمه  پسر  هیچی ...  مسال

 ن؟ها :گفتم   تعجب با

 _ نیستن  نشد گم  یشباز د یگهد آره

 _؟خها یرچجو ؟لکیه ا مگه   نماما  واا

  م هار   با _  گفت  دبودر    جلو   نی ز پیر   یه  تو  میرفتیم  شتیمدا  یشبد  گفت   عمه
 ن میا   گفتن  ناهماو  ینکها مثل  بعدداره  ر کا  مینو را 

  ن گوشیاشو  به  هم  هرچی   ننیومد   میبینه  قیقهد  20  بعدو    تو  ه میر   عمه   لیو 
 خاموشن و  ن نمید  ابجو میزنیم  نگز 

 نگمر  نالا  کنم   فکر } زنپیر  یه{ دممیکر   ور مر رو   نماما  حرفای شتم دا

 باشه  ه پرید

 _زن؟پیر   یه  گفتی  نما...  ما

 _ر؟چطو  نماما  آره

  بمن  دنبوزل زده    تا اون دو   تمد   متمادارم_    ر کا   یکم   مبر   من  هیچی ...  اها
 از  قضیه  نستن ومید که  ر نگاا

 نکنم توجهی  دمکر   سعی اره قر  چه



 _پیش موند   تبابا  شاید لیو   یگهد میایم  شب  ماهم ن ماما  باشع

 ؟ یارند یرکا   عمه

  ببینم  ه شددر    بهدر   ساغر زدم    نگ ز   سریع   دن کر   قطع  بعد_  حافظاخد...  نه
 بی  وسخر  چته:گفت  دبالواخو یا صد با و   شتدابر  ق بودو  بعد  س کجا

 ؟ محل

 ؟ تو  کجایی : گفتم   کالفه

 _مسرجا

 ؟یا خونه ینه ا  رممنظو      کوفت:گفتم  اشیو

 _بیا پاشو   آره

 _؟یدنکر  ز با در زدم  اچر 

  قیقهدو د  خب  خیله:گفتم و    مکشید  ی ا  کالفه  فپو_  ؟نیست  ممعلو   امصد  از 
 م نجااو  یگهد

 دم کر   قطعازش  بیاجو ون بد  و 

 هم   ن حمتوا مز  ببخشید  م عزیز  ممنونم: گفتم   اپید به رو  دمکر   جمعرو  سایلمو 
 ستمدو  ساغر   پیش م بر  من  مشد

  گرفت  منو  ستد  نیاوا  میشدیم  ل خوشحا  معزیز   میموندی: گفت  لبخند  با   ا یدو 
 ن بمو خاله:اره گفتو  



:  گفتو    شد  حترانا   یکم   ؟باشه  پیشت  ممیا   رهبا دو   معزیز :گفتم   نیاوا  بهرو 
 ها  بیایزود  باشه

 _چشم

 پایین   فتم ر   نسنگینشو های  هنگا  یر ز  نباهاشو حافظیاخداز  بعد و 

 د کر   ز با درو  ساغر  قیقهد  چند  بعدزدم و  در 

 بستمو درو  تو   فتم ر 

 دبو دهکر   پف  شچشما پای

 صندلیشرو    نشستم و    شکامپیوتر   میز رو    شتم اگذ  سایلمو_ وه؟ شد  چی   ؟چته
 و

 ن شد گم  مینو را   م هار  هیچی:گفتم 

 ؟چییی:گفت  تعجب با

 _ن شد گم  هگند  سخر  تادو  ین ا میگم... ینچیداو  ردو لئونا 

 گفتمرو    دبو گفته   نماما  که   ییا چیز  اشبر _ ؟یرچجو خب

 باشه  همدآدم او با نهز  پیر  نکنه  میگم :گفتو   دکر   فکر  یکم

 ن؟غشو اسر 

 ؟ یم دکر   کمکشاون روز   ته دیا  نهز   پیر اون   ببین:گفتم   کالفه

 داد  نتکو آره   معنی به  سرشو



 _میزنن  فحر  نهز پیر  یه   جبرا همه روزه    چند  ینا ببین خب

 _؟ چی که  خب

  معلومه   زنپیر _  ینا   ماا   باشه  نهز پیر   ینا  ر کا  دتخو  لقو  به  میزنم   س حد  ببین
 هست   سمشا  جا  همه که   عجیبه

 ؟ کنیم   ر چیکا  میگی  خب لیو میگی  ست را م هو:ا گفت  دکر   فکر  یکم

  تعمو از    بریم   بیا  ببین   هویی:گفت  یهو  حشیاو   ین ا  مثل _  منم  نمونمید
 بپرسیم

 م؟ عمو وم کد: گفتم   گیج

 _؟تری صمیمی ن مشووکد  با

 _ان مهر  عمو 

  ها _ و ر تبابا   نماما  هم   یعنی  نااو   مطمئنا  بپرسیم ازش    بریم   بیا  یگهد  خب
 پنهونش تواز   که   ننو مید  چیزی یه  عمت  همو    تها   عمو هم

 نمیگه  اهبیر  میدد دمکر   فکر  یکم  میکنن

 _شو   حاضر  پاشو  خب خیله

 خونه   بریم   ینکها  یا بر :  فتم ر   بهش  یا  هغر   چشم   ؟چی  یا بر :گفت  تعجب  با
 هم  تو یگهد معمو 



ر   نتکو   سرشو  شبا ر   شتم دابر   سایلمو و   منم   شکمد  سمت  فتداد.    فتم و 
 ن خونمو

 با  دمکر   سعی  لمد تو  دبو دهفتا ا نخونمو از  لم د  تو   که  ترسیاون   از 

 م پوشید کمرنگ  تیر صو   هپاییز   مانتو  یه  شم حاضر   سرعت ترین   سریع

 با  که   مپالتوو   مسر  ختم اندا م سفید لشا م پوشید  سفید جین  ار شلو

 ، منتظر  ساغر دم در    فتم ر   شتمدا  بر   گوشیمم و    کیف  دمکر   تنم رو    ممیبند   بند
 د بیا تا  مشد

  نخونشو   انمهر   عمو  خونه  شما  یم دفتاراه ا  باهم   دبوزده    یا  سرمه  تیپ  یه
 ن مو د خو کنیم  کهال   دنبو ز نیاو   دبو تر  پایین  کوچه  تادو 

 رو

  خونه   محسن  عمو   برعکس   انمهر   عمو   خونه   یمزد  نگز   سیدیم دم در ر   قتی و 
 دبو  بلکس دو  لیو  شتدا یالییو حالت

  م میومد  قتی و   همیشه  که   شتندا  ب تا  یه   شتمدا  ست دو   خیلی رو    ن حیاطشو
 ینجا ا

 و م میومد  دن نمیکر  ب حسا نجاشو  هیچ   به منو  اگتر ر بز   که  قتاییو 

  نگ و ز   ونبیر   ممداو  افکر   یناز ا   دممیکر   تخلو  دمخو  یابر و    ینجاا   میشستم 
 درو زدم 



 ماییم: گفتو    نیفوآ   یرو   بهرو    دبر   کلشو  ساغر   ؟بفرمایید:مداو   عرشیا  یاصد

 _؟کیه  ماییم 

 کن   ز با  یحانه ر منم   عرشیا : گفتم   کالفه

 تو  فتیم و ر   شد ز با در  فتمر   نیفو آ  به  یا ه غر   چشم _ نمیگیاز اول  اچر  خب

 به رو  عرشیا ونخند هچهر  با  شدیم که  خونهوارد   گذشتیم   طحیا از 

 شدیم و 

 فکر   منمیدیدرو    شها   مناسبت   بی  های  دو کاو    عرشیا   دیا ز   های  توجه  گها
 ما ا  نیستما  ضیرا دخواز      نیست  عاشقم  دم میکر 

 میزنم سحد خب

زن    پیش  فتو ر   ن ممنو:گفتو    دکر   زکنا  چشمی   پشت  ساغر _  ؟یدرچطو
 عمو 

 ؟ هست  عمو  خوبم  نممنو : گفتم   یرمجبو منم 

 ؟یدار رش کا  تاقشا تو داد:آره  ن تکو  سرشو

 _یم امیخو  یا قیقهد چند  ساغر  منو  ارهند یر کا  گها  سبپر  آره

 عمو  ق تاا فطر  فتداد و ر  ن تکو  سرشو  بزنیم  فحر  ش باها

  علیک   م سال  عمو زن    با   بشی   حمشامز   اهو  بی  شت اند  ست دو   معموال  عمو 
 ما  یابر آورد   چایو   یم دکر 



 بریم میتونیم   که  گفتو    مداو  عرشیا  هباالخر زدن  فحر  بع ر   به بعد

 تو 

 _ورا؟   یناز ا     م خانو یحانهر  مسال

  ا چر :گفتو    دکر   ی ا  هخند   تک  ؟ببینم   مبیا  نباید  عمومو:گفتم  موزد   لبخندی
 ت سکو  ثانیه چند  بعدو    نشستیم  ساغر  منو عمو  بشین نه  که

 بگید ؟خب:گفت  عمو

 جب را همه ا چر  عمو  میگم :گفتمو   دمکر   ستاون د ستد ین ا یکم

 میزنن ف حر  نیز پیر  یه

 ؟ چی یعنی:دکر   هنگا منو  گیج  عمو

  ن ماما _  ؟ نه  یا  یم دکر  کمک نیز پیر   به   ما  پرسید  وز مر ا  ن مودستاا  که میگم 
 گم  اشپسر اون   بعد که  هیدد  نشودم در  عمهرو   نیز پیر  گفت

 ن شد

 ؟ باشن شته دا بطر  بهم  ینا ا  نکنه    میگم : دمکر   مکث یکم

  ختاندا   سرشو  هشرمند  که  دمکر   هنگا  بهش  خم ا  با  مپهلو  توزد    یکی  ساغر 
 پایین 

 ا چر  ن؟ جو  عمو  میگی  چی: گفت  باشه هشد  ل هو  ر نگا ا یکم عمو 

 باشن  شته دا بط ر   بهم  باید



 _شد غیب یهو  یم دکر   کمکش  که  نیز پیر اون   نمونمید

 _؟ میشه مگع 

 _ن پنهو  مناز    یددار ن همتو  چیزی یه  شما      عمو  هشد  که  حاال

 ساغی  ر همینطو توهم: گفتم   ساغر  بهرو   نم و مید   من  میکنید

 ل هرحا به: ختم اندا باال شونمو  ؟ خهآ  چه بمن  عههه: گفت  اضعتر ا با

  یدبو  و کنجکا  بچگیت  ن همواز    عمو  ببین :گفتو    کشید  یا  کالفه  فپو  عمو 
 ما ا  هستی زمهنو  نیه و بد رو  چی  همه ستی امیخوو  

  ن کشید  تیر   دکر   وعشر   رهبا دو   مسر   ؟باشه  بهت  میگم   بشه  سالت  18  ار بز   ببین
 م ند همیتی ا  دمکر   سعی ماا

 _داره؟  فرقی چه  یگهد  هفتهو  ن الا خهآ 

  لقو  ماا   باشهدادم:  ن تکو  حترانا   سرمو _  عمو  میگم   بهتدارم    کهداره    حتما 
 یاداد

 خونه  سمت یم دفتا راه ا حافظیاخداز   بعدداد  ن تکو باشه معنی به  سرشو

 خیلی و  د بو ه شد نجی ر نا  هم  اهوو    میومد  ف بر  شتدا یز ر  یز ر

 د بو ه شد قشنگ

 

 مین ز  دمفتاو ا شد ه سیا چشمم  جلوآن   یه  میکشید تیر   شت دا مها شقیقه



 م نشد شبیهو  ماا

  هیچی..  هی:گفتم   سختی  به  ؟ یحانهر   چیشدی:مسر   باال  مد او   اننگر   ساغر 
 دم فتاو راه ا  مشد بلند  ساغر  کمک  با بریم  بم .. خو

  د ستاا  سفید   سمند باو    برگشتیم  دشکر   جلبرو    نتوجهمو   ماشینی  قبو  یهو 
 شدیمرو   بهرو   فرهمند

 گفتن   نیستن ن باباهاتو نماما   مشبا  ها  بچه:گفتو    شد دهپیا  ایدو 

 یمدکر   هنگا  وهمدیگر  تعجب  با نبرسونیمتو   نال ا  بیاین   ما  پیش بیاید شب

 _ن؟ کجا  من  بابای نماما 

داد و    ن تکو  سر   ددمر   ساغر _  ن صفهاا   فتن ر   مداو  پیش  ن شو ابر   جبیوا  ر کا
  ید د  منو   تا و    د بو  نشسته   ماشین  عقب  نیا وا  شدیم  ماشین  ار سو  فتیم ر   باهم 

 بغلم  پریدذوق   با

 نشوندمش دمخو  ر کنا و    دمکر   سبو  سرشو _  مداو حانهر  خاله  نجو اخ

  ده پیا:گفتو    عقب  برگشت   ایدو  دنکر   توقف  یدفو  فست  یه  بغلراه    تو 
 ن شد  دهپیا ف حر  ینا  بعد ن شودخوو   ها  بچه شید

 م شد دهپیا و  م کشید  پوفی

 حتما زدم: بهش مهربونی  لبخند_ ! ؟کنی  بغلم  میشه  خاله



  منو   بین  نیاوا  یدفو  فست  سمت  یم دفتا و راه ا  دمکر   بغلش  حرفم   ینا   بعد  و 
 نشستن  هم  ر کنا  هم  حیدو و  اید و و   نشست ساغر 

 فتمر  وفر  فکر  توو  مشد  هخیر  ون بیر  به

 بهم چیزی یه  شد سالم  18 ینکه از ا   بعد ان بخوداره  لیلید چه خهآ 

 ؟بگن

  که   سالگیه 17 سن  عموضو همین بخاطر  شاید گفتم   دمکر   فکر  دمخو با  یکم 
 شم  یونه د  مها  عمو یاختر د مثل  من  شاید

 م مداو  دمخو  به  ساغر   یاصد با

 _؟ توعه با  نجو   ایدو 

 ؟ جانم :ا یدو   سمت برگشتم 

 _م؟عزیز   یرمیخو چی

 _اره ند فرقی امبر 

 _؟ میکنی رفتعا یگه د بگو خب

و    نتکو   سرشو_  دبو  هرچی  رممیخو   یچوساند  من  ؟چیه  رفتعا   نه داد 
 داد نسو ر گا  بهو   رشسفا

 ؟حانهر  خاله:گفت  بونیشز  شیرین  با نیا وا

 ؟ جانم :گفتم  بهش لبخند با



      نه  یکی رتا  دخو:از  گفتمو    ون بیر دادم    نفسمو_  ؟میترسی  یکی رتااز    تو   میگم 
 که   چیزی... از ماا

 میترسم  یکیرتااز    من  ماا    م هوداد:ا ن تکو  سرشو اچر  هست   یکیرتا  توی

 توی   که  هرچیزی  معزیز   ارهند  س تر   یکیرتا: گفتم زدم و    بهش  ی ا  یگه د  لبخند 
 ن جا  نهمو  نا او  یکیرتا توی  هست شنایی رو 

 ماا   باشن   یکی ر تا  توی  سایلاز اون و   غیر   یی ا چیز   ممکنه  بگم   بهش  ستمامیخو
 نگفتم  چیزی  همین یابر   میترسه  نستمومید

 _؟جدی

 _تو   پتوی  ونبد  ینوا  تپتو  یر ز وبر  ترسیدی  قتو هر .معزیز   آره

 میکنه  محافظتازت  همیشه

 ؟جدی:گفت  رهبازد و دو  برقی ش چشما

 داد  نتکو  پاهاشوذوق  باو  شد لخوشحا  م هودادم:ا  ن تکو مصمم سرمو 

 به ابخو  دش خو  قتا ا   تو   شبا  یمدمیکر   یرهرکا  ما :گفت  لبخند  با   ا یدو 
 دکر   دو جا  تحرفا ر نگاا تو   ما... ا ما  پیش میومد و    بیدانمیخو

 د بو گرفته   مخند منم خندید یز ر  بعدو   بهابخو مشبا وارم مید ا

 بمامیخو  ممیگیر  میزنم  لگو  مودخو یرینجوا  مم دخو ستشرا خب

 خونه   فتیم ر  م شا ردنخواز  بعد تونید دخو  هم   ترسو:/الوا|:



 یمداربر رو   یم امیخو که   سایلیاز و  سری  یه  میریم   گفتیم   ساغر  منو

 ن شودخو خونه فتن و ر   باشه  گفتن  ناهم او 

 هم مشکی   ار شلو یه  خاکستری  یدهو یه با دمکر   ضعورو   ملباسا

  هاها   یگهد  حتم را  منم   پس  ما  خونه  تو  شبا  حترا  گفت   ایدو  مپوشید
 د بو شنبه  پنج دافر  شتمدابر و   رژرمشا و   گوشیمو

 زدم  نگز  نمامانجو   پیش مبر  هفته بن ا خر آ  دبو  ار قر  ینکها  فکر  با

 شت دابر  ق بو  تا  چند بعد بابا

 _م سال  بابا  جانم 

  ن ماآر   گفتزد_    نگز   پیشروز    چند   نمامانجو   که   میگم  بابا  ؟ خوبی  بابا  مسال
 پیشش م بر  من  م تنها من هنشگا دا ه بر  ادمیخو

 _؟ نگفتی   بمن چیزی ا چر  عه

 _؟ببری منو  دافر  میتونی  شما حاال فتشر  دمیا

 _م میا  دمکر رو   شرکت یراکا   یکم   شبا حاضر  10  ساعت آره

 میبرمت 

 _؟نشد خبری ستی ... را باشه

 _باهم  میزنن ف حر  فعال هم  عمهو    نماما  ننمید  اب جو ز هنو  نه

 _نیدومید  منم باشه  ن هاآ ....



 ستماخو  ن شوزدم از   نگز  دمخو  بابا:آره گفتو    مبد مه ادا شتانز 

 دن کر   لقبو  هم  ا خد های  هبند

 _؟ یدارند ی رکا  فعال مبر  من  باشه هاا

 _بابا   حافظاخد نه

 _حافظاخد

  ست دو د  شتمدابر رو    جایی   م بر   ستما خو  می   قتیو   همیشه   که  پشتی  کوله 
 باال  فتمو ر   شتم دابر  دمخو با هم  م مانتوو    شتم اگذ  سلبا

 دبو همد او  من از  تر زود  ساغر 

 ؟بری ی امیخو  کجا: گفت  یدد منو   تا

 _پیشش  مبیا گفت  نمامانجو  خونه  مبر  ام میخو  دافر  هیچی

و    کشید  منو  ستد   نیاوا  شد  ایدو  با  صحبتش  بقیه  لمشغوو    گفت  هانیآ 
 تاقشا دبر 

 د بو قشنگ دبو سفیدو   کمرنگ  تیر صو  ترکیب

 _؟باشه اب بخو من  پیش  مشبا ن جو خالع

 _داد؟ زه جا ا مامانت

 _گرفتم   زهجا ازش ا آره



و معزیز   میمونم  باشه   نقاشی  لمشغو  نیاوا  شتم اگذ  قتاا  گوشه   سایلمو_ 
 شد  نکشید 

 گذشت در   جلو از  کسی  دمکر   سحساا

  د نبو  هیچی  ووفهو  تا  200رو    فتر   قلبم  نضربا   مچرخوندرو    نم دگر   سریع
 فکر  یرینجوا   دبو یک رتا  یهرو بهرو  قتاا  نچو  فقط

 دم کر 

 ما ا  شتم دا هم  قبال  یعنی هشد دیا ز  توهماتم   ینا هست  هما   سه ودحد

 نیا وا ر کنا  فتم دادم و ر  ن تکو  سرمو تشد  ینا  به نه

 ی راو :

 .....میکند طی را  قتاا  لطوو  ض عر  ر همینجو  که  هست ساعت  نیم

 کند   چه  حمق دو ا ینا  با ندا نمیدو  ست ا کالفه

 میدیم ل قو بدید  بما یگهد فرصت  یه:گفتو    مداو جلو  م هار 

 دبو تلنگری منتظر  ر نگا ا  یمشربیا

 ما ... اشید ربیا پیش  هما دو   تا  دبو ار قر  تادو شما:شد بلند  یشاصد

 ش؟ کو؟چی نالا

 یر ز  میدیم   لقو ما  بدید ش گو  بانو:گفت  دبو هترسید  کمی  که  مینرا

 یمشر بیا سالگیش 18 قبل  هفته یه



 _نتو ا بر رو  ندگی ز  گرنه و  یزبا شهر   نهمو  به شید ر بیا نفعتونه  به

 زووود  گمشید   حاال میکنم  جهنم

 دن بو کجا  ینکها  یابر  یا بهانه لمشغو باهم و   نشد  رجخا قتاا از 

 بکشانند  یزبا شهر آن  بهرو  ختر اون د ر چطو: و  دن میکر  فکر 

 )یحانهر(

 دنمیبر  بماخو ز هنو  من  ماا  دبو 3  ساعت

  م بیداخو  مپهلو  یکیو رو اون    مکشید  یا  کالفه  فپو  مسر   دبوزده    بیابیخو
 ووفهو       من  ماا  دنبو هبید اخو نیاو وا ساغر 

 اون  یا     دممیکر   فکر  ن کجا  نالا  یلر گو  تااون دو   ینکها به شتم دا

 بگه  بهم  دبو ار قر  عمو که  حرفی یا    نهز پیر 

 نشستمو  گفتم  میاخ ارو  کشید   تیر  مسر و    مشد عصبی   زمبا

 ارم بز  گوشیمو   گرفتم   تصمیم   دممیکر  ی ریکا باید و    دنمیبر  بم اخو

 بخونم نما ر 

 ما ا د میبر   بم اخو شتدا  یگهد صفحه  20 ودحد  نخونداز  بعد

 دمکر   سعیو    ر کنا   شتم اگذ  گوشیو  ووفپو   دبو  صبح  4  د؟بو  چند  ساعت
 مپرید  ستر   با میکنه  امصد کسی   ینکها نشنید  با ما ا بما بخو



  پتو   یر ز  فتم ر   دمبو  هترسید   خیلی  لیو   مندید  یکیرتااون    تویرو    کسی
 گرفتم  گوشاموو   م بیداخو

  تق   ردم میخو  که   تکونی  یه   هر   مپاشد   اب خواز    بدیو    عجیبدرد    تن   با  صبح
  م مداو  فتمر   یسو سر   سمت   به   مشد  بلندو    گفتم  خیآ   اد مید  اصد  تنم  تق
 دم کر   شونه موهامو   ونبیر 

 ر کنارو    دبو تشر صو  یرو  ش موهااز  یا ه تر  دبو  ابخو ز هنو  نیا وا

  صبحونه   ل مشغو  میز دور    همه   ونبیر   فتم و ر   گرفتمرو ازش    لبخند  با  زدم
 دن بو

  دبو  دهنز   فحر   مباهادو روز    ینا  میگم   ینوا  دستاا  نگم   هی  ینکها  ابر (  حیدو (/:
 دادن  بمواجو نهمشو   کهدادم   سالمی شتم دا قتو   ز هنو و    دبو 9  ساعت

 مشد  لمشغوو  نشستم

  جیغ   دبو  هموند  کم   گرفتازم    گونی  نیش  یه  ساغر   که  دمبو  دمخو  لحا  تو
 دمکر   ختمش بلندآخ  یه به  فقط لیو   بزنم 

 ؟ ها  بچه چیشد: گفت  هشد دگر   چشمای با  حیدو 

 یدیاز  یکم     ه شرمند دستاا  هیچی: گفتزده    خجالت کمی   ساغر 

 میشد  قغر شتدا

 _؟ چی قغر



 شد نپشیمو  حرفشاز   که   دمکر   نگاهش خما با_ تشاتفکر 

 ماا  داا بو  نگفته   هم  چیزی   ینکها   با  کنم   اعود  ش باها  ستا میخو  لم د  عجیب
 کنم  ر ختیاا ت سکو دمکر   عی  کنمس  چه

  خونه   سوندر   منوو    نبالم د  مداو  بابا  که  مشد  دهماا  صبحونه  ردنخو  بعد
 ن مامانجو

 نکنم  یتش... اذکنم   کمک  نمامانجو  به  مثال شد وعشر  شها  رشسفا

 زم با خب لیو   بچم  مگه   میگفتم  همیشه  خریآ   ینا ابجودر  من  و 

 بابا  با حافظیاخداز   بعد  دن میز رو   ن شودخو فحر 

 رو به رو   ن مامانجو  مگر   شغو آ  با دم کر   ز با درو  تا خونه تو   فتم ر 

 مشد

 _درما  دبو هشد تنگ اتبر  لمد ر چقد

 شدیم اجد هم_ از  معزیز  ر همینطو   منم 

 بیا و   نجااو  ار بز رو  سایلت و  در ما   بیا:دکر   رهشا ا تاقشا بغلی  قتاا به

رو    سایلم و و  فتم ر  حرفی   هیچ ونبد  هم با  یمر بخو  پخته ر ناها  نجا   ز گلنا  که
 شتماگذ

 ما ا  سرمه پشت کسی   دمکر   حس ره با دو  ز با دمکر   مرتب  موهامو

 باشم وتتفا  بی  دم کر   سعی دنبو کسی  برگشتم   قتیو 



  ی اغذ  نشستم  میز   پشت  فتمر   شپزخونهآ   سمت  بهو    ممد او   ونبیر   قتاا  از 
 د بو عالقم  رد مو

 میفهمید  همهاز   بهتر  منو  همیشه  ن مامانجو  بجنو   ماهی با  پلو سبزی

 د یاز  نمامانجو  ما ا  نیهانگر  همش نمومید ها میزنه  غر  مامانم  نمیگم 

 شتاند ی رکا  ادمید  گیر   مامانم  که  ییا چیز  به

 بعد   مخانو ز گلنا   کمک  باو  دمکر   جمع ظرفاشو ر ناها  ردنخو از  بعد

 زدن   رفتعا کلی   از 

 خیس  ظرفای شتا ند ستدو  ن مامانجو   یم دکر   نخشکشو و    شستیم 

 شویی   فظر  تو   یم اربز  رو 

  ینا   ردمیخو  اغذزود    نمامانجو   فتر   مخانو  ز گلنا  که  دبو  1  یوداحد   ساعت
 د بو تشدعا

 شتدا نگهرو  شتندا که  لیروا   نهمو  دن کر   تفو  ن باباجو  قتیو   از 

 _هبد  منجاا یدار یرکا  گها  توهم  بما بخو  م میر   یکم   من  در ما

  نشسته   تهنا   ییاپذیر   تو  من   نجو در ما  فتناز ر   بعد_  اب بخو  و بر   م عزیز   باشه
 تنها  فقط و   دمبو

  خوبی  حس  باشم   تنها   ره بادو   ینکها  به  صال ا   میومد   ساعت  کتا   تیک  یاصد
 شتماند



 راه  برگا یرو  کسی   ینکها  مثل  دمیا  ییاصد ط حیا از   دمکر   حس

  ما ا   مندیدرو    کسیزدم    ر کنا رو آروم    دهپر   فتم و ر   مشد  بلند  ید دتر   با   همیر 
 میومد اصداون   ز هنو

 دنبو  کسی  ماا برگشتم ستر  با_ یحانهر

 ز با ماا  باشم  وتتفا بی دمکر   سعیدادم     رت قودار   اصد  هنمود آب

 دبو هشد  سیخ  تنم  موهای ستر از  طحیا  بیا .. ارمند یترکا:گفت  ییاصد

 کسی   ماا  برگشتم و   مکشید   یا خفه  جیغزد  ضربه  شیشه  به کسی

 م ندید رو 

 18 قبل  مها عمو  ختر د که  سمتیاون  میرفت  مفکر  کم   کم   شتم دا

 نه  نه ی ؟ وا   دهبو  اچیز  یناز ا  نکنه  ن شد یونه د  سالگی

 نشه  ار بید که  بستم درو آروم  لیو  ن مامانجو قتا ا  تو م ییددو  سریع

 چی  باید نستم و نمید  ن چو  دبو هنشد  ار بیداوردم  که   شانسی تنها 

 نشستمدر  پشت همونجاو    مکشید  پوفی  ؟بگم 

 عمو  چیزیاون  حتمال ا بگم  عمو یا  ساغر   به ستمامیخو  گها

  که   جونم در ما  به  بهم   دمیز   یونگید  نگا  هم   ساغر   نمیگفت  بهم   ست امیخو
 هیچی   صالا

 همرو  مپلکا  دنفتاا با ما ا گذشت  ر چقد  نم و نمید دمبو هشد  کالفه



 م شد  ار بید ستید  نتکو  با دبر  بم اخو

 _؟بیدیاخو ینجاا  ا چر  شم  اتفد در ما

 ممالوند  چشمامو یکم

 خب   خیلهداد:  ن تکو  سرشو_  دبر   بم اخو همینجا  بشینم  پیشت  ممداو  هیچی
 دم کر   ز بادرو  مشد بلندو   گفتم   چشمی یمر بخو نهو عصر  بریم بیا

  تویاز    کنم  کمکش  شم   بلند   شتانز   ن مامانجو.  نشستیم  خونه   شپز آ   تو 
 د بیا ش جو  شتاگذ  هم  چایی آورد  ونبیر رو  کیک   تاپر   لیخچا

 _؟یدار ستدو   ببین ر بخو  یکم بیا

 ستدر  شما که  ییاچیز   میشه مگه : گفتم زدم و    بهش چشمکی

 ؟ باشم  شتهاند ست رو دو   میکنی

 کیک .  هنشد شت اگذ  کیک  تیکه  به هم  دشخوو   دکر   یا هخند  تک

  یمزد  ف حر   یکم  نشستیم   نهوعصر   ردنخو  بعد   دم بو  عاشقش  د بو  چینی دار .
 نشونم  نهدو   نهدو   روعکسارو اورد و    ن عکسشو   ملبوآ  فتر   نمامانجو   بعد
 اد مید

از    یکی  دبو  جونم   باباو   دشخو  سی و عر   عکس دبو  ش تو  هم بابا  های   بچگی 
 دکر   جلب  توجهمو عکسا 

 دور  هم  بقیهو  دن بو دهیستاوا  هم ر کنا   نباباجوو  ن مامانجو  که



 مد او شنا آ  کمی   امبر   ینجاا  قیافش نفر  یه  دماو دا وس عر 

 _؟ کیه  ینا ن مامانجو

 _از قبل دبو  چشاون روز  نیم ونمید ما... ادادهمهر  عموی  ختر د ینا

 نشد اشپید یگهد بعدشم زد و   غیبش مشا

 _عجیبه!

 _شعمو زد از   نگ ز  بهش دادمهر   هرچی عجیبه خیلی در ما ارع

 نن و نمید   گفتن  ناهم او گرفت  غشواسر 

 _؟ باشم  شته دا عکسو میشه

 _ا؟چر 

د  عکسو _  باشه  ستمد  مانت ا   تمد  یه ...  یرهمینجو داد  و    تا: ستم دراورد 
 ستی اخو قت و هر 

  ن باباجو  عموی   ختر د  ه چهر   بهو    گفتم   چشمی  نکن  گمش  فقط  باشه   ستتد
 میدد چهرشو  کجا  منفهمید گشتم  هنم ذ تو هرچی  مشد ه خیر 

 کولم  جلویی جیب تو شتم اگذ  دمبر  عکسو و    مشد بلند

 گذشت  تفاقیا هیچ ونبد  یگهد شب اون 

 رک پا تو  ن خونشو هتر  پایین   کوچه   به فتیم ر   نمامانجو با  صبح دافر 

 نبالمه د  کسی  دممیکر  حس  همشاون روزم  یرو   دهپیا ن شو



 م نمیدید رو  کسی  دممیکر   هنگا رو   ر نو او  ر ینوا که   ر هربا   ماا

 منه   تولدو روز  شنبس 3  وز مر ا

  حرفای  بهدارم    نشستم   عربی  هکنند   خسته  سکال   سر   حاضر   لحادر    نالا
 م مید  شگو  میگه چی نیست م معلو که  نمعلممو  قشنگ

  برگشتم دکر   امصد  هستی ردخو  که  خر آ  نگاز ز  بعد خب  سخته عربی الوا|:
 بگه   حرفشو  مشد منتظر و  

 د میکر  م نگا  دبو دهیستا وا  لال فقط  ماا

 یمدفتاراه ا  ساغر  با و   فتم ر  ی ا هغر  چشم نمیگه چیزی م یدد منم 

 خونه  سمت

 ر هربا  دکر   ار سو یر مجبو  رو ما  فرهمند  رهباراه دو  سطایو 

 د بو خفه  خیلی میومد   مبد ماشینش  فضایاز  نمیشد  مبر در  ستمامیخو

 م میشد ر مجبو   دمیز  غر  ساغر   پایین م میکشیدرو   شیشه  که  رمهربا

 م شد  دهپیا حرفی  هیچ   ونبد  سیدیم ر  قتی و   باال  بدمش

  یناا  عمه   با  که   تو  فتم ر   باشه   قبم امر   یکی   دمیا  م بد  من  تونیددخوادب    بی
 م شد جه امو

 دن میکر   یتشاذ شتندا ها ر   با ل معمو طبق  مینم و را  م هار 

 دادن  بموا جو که  دمکر   مسالدادم  نتکو  نشو ابر  تاسف   یاز رو  سری



 شهر  میریم شب  یابر  یحانه:رگفت  نماما که  باال میرفتم  شتم دا

 ینا ا  ن جو ایدو و   انمهر   عموو  عمه   با یزبا

 باال   فتم و ر   گفتم   یا باشه

 ر ناها ینکه ا  بعد پایین فتم ر   سرمو ختم اندا لشا دمکر   ضعو  لباسامو

 مشد  یدگر وب    لمشغوو   نشستم  ردمخو

 ضمر  مگه : گفتم   نبهشو رو عصبی   تاو اون دو ها ر  سیخونکای با

 ؟یددار

 ؟ مشکلیه:آره  گفتو    خندید هار 

 _گرنه و  نریز   ضمر  هستآره  ...

 ه نیومد   تو   به  فضولیش:گفتم   دخونسر   ؟چی  گرنه :و گفت  جانب  به  حق  م هار 

 رد برخو  تباها  فیزیکی کنی  یتاذ ر ینبا:اهار  سمت  دم کر رو   بعد

 داد ل هو  نمایشی رتصو به  منو دمبو  نشسته مبلرو  که   ر همونجو میکنم

 م پیچوندو    گرفتم   مچاز   ستشو د م شد کالفه

 زد غر  نجفتمو  سر  کلی  مداو  نماما  شد وع شر  جیغش جیغ

  میشه   متمو  رتکا  توهم   ه باالخر :گفت  عصبی  ها....ر   د بو  ن شودخو  تقصیر   ماا
 حت را



 رد خو حرفشو بقیه که  شپهلو تو زد   نجآر  با یکی م هار .

 وردن نیا شونم د خو یرو  بهو  دمکر   ننگاشو  کمشکو 

در    یاروز    ن همو  میگرفتم   بد  حس   قتی و   شتماند  خوبی   حس  مشبا  به  صال ا
 دمیفتا بد  قتفاا یه  بعد هفته   یه  تا  نهایت

 نشه چیزی وارم مید ا

  بعد   یمدکر   ستیرا  ست در   هامو   دوکاو    کیک  ینکهاز ا  بعد  8  ساعت   ه باالخر 
 ی زبا شهر  سمت  یم دفتاراه ا جشن

 میشد   بیشتر  سترسما میشدیم  تر   یکدنز  هرچی 

 یخی  اچر   ؟یحانهر  هشد چت: گفت  تعجب باو  گرفت  ستامود ساغر 

 م شد هخیر  ون بیر  بهو   گفتم   لب یر ز هیچی   یه ؟خترد

  الچیق از آ  تا دو  توی  ها  الچیقاز آ  دبو  پر   که   دبو  ی زبا  شهر   همین   بغل   رک پا  یه
 نشستیمو   یم دکر   پهن از ندا یر ز  بهم  یک دنز  های

  بلند   حید و و   ایدو و   منو    ساغر و    نیاو وا   مین و را   مها و ر   هار   بع ر   یهاز    بعد
 بگیریم بلیط  که   یزبا شهر  سمت  یم دفتاو راه ا  شدیم 

 لی و   میترسم   من  نستنو مید  دن کر   بنتخا ا  حشت و   تونل   نکبتا اول رو    یزبا
 ووفپو      ز با

 د کر   یتم اذ تونست  تا که  ساغر 



و    ممیدید   چیزی  یه  ر با  یه  قیقهد  هرچند  تونل  خلدا  فتر   شدیم   ار سو  قتیو 
 یکی رتا  فقطو  دنبو هیچی یگه راه د ی اخر آ  یمد میز   جیغ

  شد   سنگین   م سر و    گفتم  خیآ   یمدکر   س حسارو ا   شدیدیدرد    لمد  یر آن ز   یک
 م نکر  حس  چیزی و 

 )یراو (

 د میز  اصداو را  ر یکبا  لحظه چند هر   ادمید  نتکااو را  اننگر  ساغر 

  کنن   ور با   ستنانمیخو  ماا   ستا  دهفتاا   تفاقیا   ندچهدمیز   س حد  حیدو و   ایدو 
 ست ا دهفتا ا قتفاا  یناو ا  تولد شبدر  ا چر  که

 دبوزل زده  دسر و   شبیهو یحانهر  به ان نگر   ساغر  ر کنا  هم  نیا وا

 و  ادننمید ننشا  دخواز  کنشیوا  هیچ صال ا  که  دنبو نفر  سهآن  تنها 

  خبر   با   را هاو آن    میزند  نگ ز   ش مهرنو  به   ر ناچا  به  ساغر   دن بو  لخوشحا  زه تا
 میکند

 باید و   کنند  جمع راها  سایلو  که   میگوید همه به زود  شمهرنو

 دنبر  نستا ر بیما بهاو را  قتیو  ببرند   نستار بیما  بهرا  یحانهر

  صل و  مسر و    گرفتن  مایشاز او آز   دنکر   منتقل نساورژا بهاورا    سریع  اکتر د 
 دن کر 

 



 چه  بگوید  ستاخو کتر و از د   فتر   ایدو   دنبو سشاحو  کسی   قتیو 

 ه شد

 ما ا     نه  یا  بگم  هست شجا  نم و نمید:گفت  یددتر   کمی  با کتر د 

 د میکر   همشاهداو را  ز با  هنو د  تعجب  با ا یدو   هستن ردار با ا ظاهر  نیشوا

 لد زاد و و   مثل   باید قلاحدداد  ننشا را  دشخو  سریع  ر نقدا  ر چطو

 ادمید  ننشا   بعد ه مادو   ها  ن نساا های

 یدرزگو   مخانو زد:  اصداورا  کتر د  خر ا لحظهو   دکر   تشکر  کتر د  از 

و    دکر   کتفاا  باشه  یک   بهداد و    نتکا را    شسر   بدید  عطالا   ادشخانو  به  باید
 شد  رجخا قتااز ا

 ؟چیشد :سانداو ر  بهرا  د خو سریع   حیدو 

را    عموضو  که  ر نگاا   حیدو   ؟میکنی  فکر   چی  دت خوداد:  نتکا را    ش سر   میدا   نا
 نشیند   می  ها  صندلی  یرو   دبو  هفهمید

 د بوزل زده  م معلو نا یا نقطه به  ور نابا

 بر  ی وا یا ؟ فتندر ر  ستشاز د حتیرا همین  به ؟شد  چه قولش پس

 د بو توجه بی  ینگونه ا  که  او 

 کنه   یرکا  میتونه  حتمااون  بگی  شعمو  به  باید: نشستاو  ر کنا  ایدو 

 میگم  باشهداد: نتکا را   ش سر  حید...



 راه  نساورژا ف طر  بهو   نشد  بلند باهم داد  نتکارا  ش سر  هم   ایدو 

 دفتاا

 )یحانهر(

 دم کر   ز با چشمامو  کم   کم   دبو دورم  که  نامفهومی  های  اصد سر  با

  خشک   گلویی  با  سختی   به   ؟ یحانهر  چیشدی :مشنیدرو    ن ماما   ان نگر   یاصد
 ن ماما.. خوبم :گفتم 

  ست ا خو  ساغر   منواز    ایدو  ونبیر   مدیم او  نستا ر بیمااز    سرمم   نشد  متمو از    بعد
 نا او  ماشین  تو   فتیم ر  ما ار صر ا  کلیاز   بعد باشیم ن باهاشو

 وه عال  به  دبو خفه ماشین   فضای زم باو   دنبو  دهکر   تسکو دوهر 

 د بو نبینمو  که   سنگینی جو  اون 

  نه :گفتزد و    مصنوعی  لبخند  ه؟شد  چیزی   نجو   اید:و گفتم و    وردمنیا  طاقت
 دا فر  باید لیو   هشدآره   یعنی... معزیز 

  و کنجکا   من  مثل  نم او   دم کر   هنگا  ساغر   به دادم    ن تکو   سرمو   ؟باشه  بگم  بهت
 دبو هشد

 دنبو  چیزیم   که  من  مشد شبیهو  یهو  اچر  دممیکر  فکر  ینا  به  زمهنو

 یمدکر   حافظیاخد هم از   خونه  سیدیمر   قتیو 



  تصمیم   رهبا دو   دبو  گرفته درد    عجیب  تنم   بستم و در و    تاقم ا  تو  باال   طبقه   فتم ر 
 م حمو م بر  گرفتم

 دم ستاوا  ش یر ز   فتم و ر   دمکر   ز با  گرمو آب    م شد  م حموو وارد    شتماگذ  لباسامو

 نمیکنه  ب خو  مو اد  لحا مگر اب    مثل هیچی   خیشا

 پشت  یدمر  سایه  دم کر   سحساا که   میشستم  ینهآ  جلو سرمو شتم دا

 ار یود  به  مچسبیدو    برگشتم  ستر  با سرمه

  سحساا  زم هنو  محمواز    بعد  ر کنا   ممداو  ینها  جلوی دادم از    رتقو  هنمود   آب
 تاقمها  تو کسی  دممیکر 

 گرفتم  دبو نیاوا  فطر از   که  سکیو عر  ز مو باو   مپوشید  لباسامو

 م بیداخو

و   مپرید  ابخواز    میکنه  امصد  کسی  ینکها  سحساا   با  ز با  شب  نصف دور 
 مد او  بند نفسم  میدد که  چیزی باو  دمکر   هنگا رو  افطر ا

 دبو نشسته مکامپیوتر   صندلی  یرو  که  دبو قتاا  گوشه  دمر   یه  سایه

 د میز   1000 باالی کنم   فک قلبم  نضربا 

او  شد  بلند   بهمو  سوندر   شودخو   سریع  که  بزنم   جیغ  ستم ا خو  طرفم   مدو 
 شت اگذ  ستشود

 د بو شنرو  سبز  خشید در  می  یکیرتا  همین  توی  ش چشما هنم د  رو 



  ز با  نبو ز   زادهنو  ر نگا( ادکر   ز با  نبو ز   یهو  دممیکر   نگاهش  ه خیر   که   ر همینطو 
 نزنیا  جیغ فقط ممید   توضیحو    ارممید  بر  ستمو :)/:ددهکر 

  تک   مبلعید رو    اهو  که  شتدابر   هنم اروم از رو د   ستشودادم د  نتکو  سرمو
 م شرمند:گفت  اشیوو  دکر   یا هخند

 ؟میکنی ر چیکا من قتاا  تو   ؟هستی  کی  تو:گفتمو   دم کر   خمیا

 ؟میشه   ورتبا  بگم  گه:ادکر   نگاهم  ه خیر 

  یه   من :گفتداد و    ونبیر   نفسشو!   ؟بگی   یامیخو  چی  مگه : گفتم   تعجب   با
 تنیس   پتو   ازهندا شد  مچشما  جنم 

 _؟چی

 _خوبم  جن  من  نزنیا جیغ ... جنم  یه  من گفتم 

 ؟ مخفیه بیندور  ؟کنم   ور با  کجا:از  گفتم   ددمر   ماا

 ظاهر   تجلو  که  کنم   یتتاذ ستمامیخو  گه:اگفتزد و    لبخندی

 ب خو  ختر د منمیشد 

 فقط و  تاقما  تو دمیفتا  کوچه  توی اغچر  ر نو  یکم نمیگفت بد

 ببینمرو   تشر صوذره از  یه میتونستم 

 _؟بگی یانمیخو چیزی

 _؟بگم  چی ... مم آ 



 _ر چیکا من  ینجاا  که  نیست ینا ن الا  هنتذ  توی  السو مثال نمونمید

 هست دادم:اره اره    ن تکو  سرمو دارم؟

 _بری هرجاو    شم  ظاهر  مشد  ر مجبو ن الا  تواز   محافظت ی ابر  من

 هما همر   تباها  منم 

  هپیچید   تو  یابر   ممکنه  یکم داد:  نتکو   سرشو   ؟مناز    محافظت:گفتم   تعجب  با
 ات بر  دافر  باشه

 دا؟فر  تا  ی ارند که  مشکلی م مید  توضیح

  یگه د  ی ا  ه خند  تک_  ه نمیبر   بم اخو  یو کنجکا از    دافر   تا   که  من  ما .. ا ارمند...  نه
 نیمشه  ضعو  خالقت:اگفت  لب یر ز  اشیوو   دکر 

 ن نشنیدزدم   مود خو ما ا  مشنید من

 ..._شوخیه مقصد نه بدیم جن  نه من اب بخو حت را لخیا با خب

 ؟باشه کنم   محافظتازت  اممیخو فقط

 دادم ن تکو باشه  معنی  به سرمو 

  با  شد  غیب  حرفش  ینا  بعد  بالفاصله_ و  میشم  غیب  من  پس  خب  خیلع
 دم کر   هنگا و    ر نوور و او   ینا تعجب

 هست  بهت  سم احو من  اببخو:گفت  گوشم   ر کنا  میارو  یاصد

 و دمکر   طالعتا حرفشاز   سریع خیلی لیو   شد  چی نمونمید



 م بیداخو

 سعی   لیو   دمیکر درد    زمبا  تنم   مپاشد  اب خواز    گوشیم   نگز   یاصد  با  صبح
 نکنم توجهی  دمکر 

 دم فتاا  یشبد قتفاا دیا ونبیر  م مداو   که  یسو سر از  بعد

 دم یساوا  هشد  خشک ق تاا سط و 

 ؟ هستی ز هنو : گفتم   ددمر دادم  رت قو  هنمود آب

  حرصیو    قلبمورو    شتم اگذ  ستمود  ؟یدار  ی رکا:آره  شد  ظاهر   م جلو  کسی  یهو
 ی داد سکتم :گفتم 

 موهای  مشکی وبر ا چشم  سفید پوست ببینم  تشور صو  تونستم  زه تا

 دبو خوشگل خیلی ش چشما  لی و   هتیر   خرمایی

 لبشرو  مد او  لبخندی نیمچه  میدد

 هیچی :دکر   ر جو و  جمع  شودخو ؟میخندی  چی به:دمکر   یز ر چشمامو 

 رم بخو  صبحونه  که  پایین فتمو ر   مکشید  پوفی شد  غیب بعد و 

ر   بابا   وز مر ا  بابا:گفت  شتامیز   امبر   چایی  حالی در   نماما   دنبو  ابخو  هاو 
 ها ر   دبو  خسته

 عالی هم  خیلی:گفتم   لخوشحا میبرمت  من  اره ند  سکال  هم 

 رد خو  صبحونه  من  با نشستزد و   لبخندی



 و  سریع  ر نقد ا یرچجو دممیکر  فکر  ین ا به  باال میرفتم  که  ها پله از 

 ممد او  ر کنا  جنه رو یا ین ا قضیه  با  حترا

 قبلمرو  شتماگذ  رهبادو  ستمود که  مداو گوشم   ر کنا  اشیو یی اصد

  فتمو ر   دم کر   خم ا  سنتر   میای  ر کنا:  گفتو    خندید   م نیومد  ر کنا  ز هنو  ر نگا ا  نه
 تاقما

 ین ا دفتاا  دمیا  که  کنم   ضعو  سه ر مد م فر  ار شلو با  موار شلو ستم اخو

 س ینجاا رو یا

 _ونبیر   بری تاقم از ا میشه

 ا؟ چر :گفت  ییاصد

 کنم  ضعو ار شلو  اممیخو  نمیبینی:دمکر   رهشاا دم خو به

  یی اصد  خب   لیو   دم کر   اشصد  ر با   چند  شم  مطمئن   ینکه ا   ابر _  فتمر   باشه  هاآ 
 نیومد 

 کنم  ر چیکا خب  ال:/وا دمکر   مپا موار شلو سریع

 سمت یمدفتاراه ا ن ماما با و   پایین  فتم ر  کولم   شتندابر از  بعد

 د بودم در  ره بادو  ساغر  سهر مد

 میشه   یر د ن الا  بریم  خوبمدادم:آره  نتکو  سرمو _  ؟ بهتری یرچطو

 ندی عطال ا من  جبرا  کسی  به قتو   یه:گفت  گوشم   ر کنا   ییاصد



 ؟ ها

 ؟ قتاون و  اچر : مپرسید  هنم ذ  تو

 _م مداو  نشناهاتو از آ  یکی  فطر از  من  مبعد نمیکنه ور با  کسی   نچو

 کن   صحبت  من  جباون را با

 _مبد شگو درس   ار بز   نشو حمامز  خب خیلع

 _میدی  شگو  تو که  مچقد

 ؟ حیاناا شدی  خل:نجم آر  توزد   یکی ساغر  که  دمکر   کجی  هند

 نهدادم: نتکو  گیج  سرمو

  حمامز  جنه اون  نگز   خر آ  تا یگه د تخته   سمت برگشت و   دکر   منگا یکم   نم او 
 نشد 

  فرهمند   دستاا   وز مر ا  نچو   مدیم او   نمودخو  برگشتنه  ؟نه  ها   خوبیه  بچه  چه(:
 د بو  هنیومد

 جنه  قا:ادمکر   اشصد  هنم ذ  تو

 دارم  رتکا: گفتم   رهبا دو  م نشنید بی اجو

 _بگو

 _؟چیه سمتا

 _؟جنی یا  نسانیما سم ا



 _ممید  ترجیحرو   نسانی ا

 _کاآر 

 _حافظ اخد خب  قشنگیه سما  ومهو 

 م مداو دمخو به حرفش ین ا با _ میگه   چی  ستت دو  ببین

 _اما دکر   اتصد  ر باده   ؟کجایی  یو هو 

 _؟ بگو چتع

 

 _نتا مهر   عمو خونه  بریم  برگشتنه   گفت  من  به یشبد فرهمند  میگم 

 داره  نمور کا  نجااو 

 به  گفت  ما...انم و نمید:ختاندا  باال  یا   شونه  ه؟شد  چی: مپرسید  کمشکو 
 داده  خبر  ن مامانامو

  عموو    فرهمند  با  شدیم  کهوارد    عمو   خونه  سمت  فتیم دادم ر   نتکو  سرمو 
 شدیم جه امو

 ها  بچه   بشینید خب:گفت  تادو   ما بهرو  عمو  دننبو عمو و زن  عرشیا 

 نشستیم حرفشاز   تابعیت  به

 ؟ بگید خب:گفتم   عمو به رو 



  میگم   ن بهتو  چیزی  یه  من  ها  بچه  ببینید:دکر   وعشر   فرهمندو    دنکر   هنگا  بهم 
 به و   بیاید ر کنا   شباها باید لی و  تلخیه قتفاا  چند هر 

دورغ    یمداد  ن تکو  سرمونو   ددمر   ؟باشه  کنیم  ستشدر   تا  نگید   چیزی   کسی
  حت را  میتونی   کا:آر دکر   هنگا   من   ستد   بغل  به   عمو   دمبو  ه ترسید   یکم   ا؟چر 

 باشی 

 تر اون ور   یکم که  بغلم  به بعد و   دمکر   هنگا عمو  بهاول  تعجب  با

 مین ز  دفتازد و ا کوچیک   جیغ یه  ساغر  د بو نشسته  کاآر 

 _تو .. ت..  ت

  باال  بشین  بیا  سنتر :گفتم   ساغر   بهرو    ؟چی  من:م.. م..  گفت و    خندید  کاآر 
 نشست  مداو  هشد  مسخ نم او 

 هستن   خوبی جن ن یشوا س نتر   نجو عمو:گفت  ساغر  به رو  عمو 

  خندید  عمو   ؟جنن  ؟ چیییی:تنیس ازه ند ا شد  ش چشما من  یشبد مثل   ساغر 
 از  محافظت  یابر  ش نبا ان نگر   ماا  عمو:آره  گفتو  

 ستیماخو کمکازش   ما یحانهر

 ختاندا  حتیرانا  با   سرشو   ؟عمو  ه شد   چی:گفتم   عمو  به رو    ان نگر 
 یه   شدی شبیهو تو  که   یشب:دپایین

  حرفش  مه ادا  منتظر و    دمکر   شنگا  هترسید  کمی  دمیفتا  نباید  که  دفتاا  تفاقیا
 م موند



 _؟تهد یاو  گفتی   جبشرا  بهم  که  نهز پیر  اون 

 دادم  نتکو  سرمو 

 که_  ری  ّش  های   جناز    دهستفاا  با و    دهبو  پرست   نشیطا  زن پیر اون    خب
 تسخیر  نباهاشو رو  مین و را  م هاو ر   هار  دهبو ده کر   ر حضا ا

 که ......   دن کر   بنتخاا  حشت و   تونل رو    ی زبا  لین او   قصداز    نا و او   دشکر 
 و  ازنبند گیر   یکیر تااون  تویرو  تو   انبخو

 ؟ عمو چی :و گفتم   هترسید 

 کنن   وز تجا  بهتداد:و  ون بیر  مانندآه  نفسشو

  سهاون    د بو  ه پرید  نگشر   من  مثل   هم   ساغر   دمکر   شنگارو    عمو  تعجب  با
 پایین  ختن اندا سرشونو تا

  شوخی !   یددار   گه؟؟ا عمو  میگی   یدار  چی   ؟ چییی:گفتم   بلند  یاصد  با   یهو 
 نیست  ی ا هبامز  شوخی  صال ا  میکنید

 نمیگیم: دروغ  گفت  گرفته  یا ه چهر  با  فرهمند

 ر نقدا ر چطو که  موندیم   مونم د خو... گفت  ینوا بما کتر د  دخو یشبد

 شد  م معلو  سریع

  ه ما دو    بعد   باید  قلاحد: گفت  کالفه  اد؟؟ مید  ن نشو   نباشد  مگه:گفتم   عصبی
 میشد   یرینجوا



 بدنم میشد  یخ م میشد عصبی  هم  قتی و   رهبادو  د بو گرفته درد   مسر 

  ده کر   خم ا نمیگفت  هیچی   هم   کاآر  دبو  پایین ش سر و  دبو  دهکر   بغض ساغر 
 دبو

 ؟ کنیم   ر چیکا باید حاال:گفتم  میومددر  هچا  ته از  که  ییا صد با

 روم  عمو م شرمند من  معزیز  یحانه :رختدو  بمن  غمگینشو   هنگا  عمو 

 اره ند شکالیا وفهو :مشدآروم  یکم قعاوا ه سیا

 من ن ال... ا ینی:گفتم   غمگین یکم بعد...

 ه نشد  هیچیت   تو  یحانهر  نه :گفت  سریع  چیه  رم منظو  نستو مید  ر نکاا  عمو 
 شی  ردار با  که   ننفرینشو  با  دنکر   یرکا  نااو  فقط

 ؟ نه یگهد یمازبند و بچر  ینا باید ن الا  خب: گفتم و   م شد کالفه  کمی

 نمیشه  یشرکا  هیچ باشه  نفرین  قتیو   نمیشه:گفت  کاآر  ر ینبا ا

 کنی  صبر   بچه نمد او   بدنیا تا باید    دکر 

 ..بابا. نماما  ن؟ال ا کنم   ر چیکا  من  وو عمو :گفتم   هشد  دگر   چشمای با

 ن؟بهشو  بگم  چی  بقیه

 _نمیکنه  ممعلو که  ینهداره ا  که  خوبی تنها نفرین ینا  عمو  ببین

و    فرهمند  جلو  مکشید  خجالت  یکم   نمیشه   چیزیش  شکمت  یعنی  یرداربا
 کاآر 



 ر چیکا باید ن الا  خب: گفت  شتدا بغض که  ییا صد  با ر ینباا ساغر 

 ؟ کنیم 

 ین ا  تو  د بیا ستیماخو کااز آر  ما : گفتو    دکر   رهشا ا کا آر  به  فرهمند

  کنن  یتشاذ  ان بخو  ت مد   ین ا   تو  نااو  ممکنه   ن چو  باشه   یحانهر   قبامر   ت مد
و    دمکر   یزنا  سرشو  هریا خو  اتبر   مبمیر   لهی:اگفت  بغلمو  پرید  یهو  ساغر 
 که   مبمیر   امنمیخو خله:گفتم 

 به  بچسبی بزنمت ؟ کمیه  چیز  قتفاا  ینا  نال:ا دکر   منگا کغضبنا 

 ار؟ یود

 ی رگاد یا کی   ار یورو د ش با رو مازد:  غر  لب  یر و ز   شد  اجد من از  بعد

 مینویسیم

 ست امیخو  ر نگا ا  نگاهش که  دمکر   هنگا   عمو بهدادم و   نتکو سری

 بگه هم   یا یگهد چیز 

     گذشته  به  ده برمیگر   ع موضوداد:  ن تکو  سرشو _  ؟ بگی  یا میخو  چیزی  عمو 
 از  بیشتر  ام نمیخو

 یرفشا  تو نمو مید  النشم ا  همین رمبیا ر فشا روت  ینا

 بگو : مبشنو ستمامیخو لحا ین ا با  لیو  دم بوزده  یخ میگفت  سترا

 م میشنو  من عمو 



  تبدیل  قتیو   لی و   ینه ا  ش ظاهر   یدید  تو   که   نیز پیر   ینداد:ا  نتکو   سرشو  ددمر 
 میشه  تبدیل  انجو زن  یه  به میشه

 مند   عالقه  نباباجو  به  نیشوا    دن بو نباباجو  عموی ختر زن د ینا

دو  ن مامانجو   ن باباجو  لی و   ده بو از    ینا   شته دا  سترو  روز    نهمو زن 
و    نکشید   نقشه  میکنه   وعشر   اسپید  که   ر ینطوو ا   میشه  غیب  نسیشو و عر 
 ره میارو   پرستی  نشیطا  به موقع  نهمو از  

 تا   شهو میفر   طوالنی عمری ضعو در  حشوداد: اون رو مهادا  فرهمند

 ه بگیر  منتقا ا بتونه 

  ه نو   ادمیخوداده    که  حشرو  ض عودر    که   میکنه  معامله   شیاطینو    جنا  با
 نه ایود سالگی   18  قبل ن مشودو ندز فر  ها  محمدی   های

 بشن 

اون زن    بهرو    نتامهر  عمو  بعد و   محسن  عمو   بچه   یل اون اوا  مهاو ر   مین را
 که   حشتناکیو  یا چیز  با  دشخو جادادن و اون زن در 

د  ننشو   نبهشو    تجزیه   حرفاشو  شتمدا  دکر   مکث  یکم  نشد  یونهداد 
 ده بو میاد عجب ... دممیکر 

  که  هم   مهار   باشه  تادو  ینا  ر کا   دمکر   شک  مختر د  گ مر از    بعدداد:  مهادا  عمو 
اون زن و ازش   پیش  همیبر   نمداره او   عالقه   هار   به   که  نجایی از او   نی ومید

 کنه   نشو دخو مثل رو   ها ر   ادمیخو



 باید  تو لیو  ن ببر بیناز  رو تو  که   هستن  شتالدر  تا سهاون   حاال و 

 ؟ عمو  باشه  کنی  متومقا

 دادم  نتکو  سرمو 

  گرنه و   فت_ ر ن شود یا  روتو  دن بو  ن شود خو  های  نی روگذ  شخو  پی   ن چو  نا او 
 میرفتی  بیناز  ل ال بونم ز  پیش  قتو  خیلی  تو

  سخته دادم:  نتکو   سر   ور نابا !   میکشه   رو نااو  ش خر اون زن آ   نکن   ه نگا  رمنااو 
 ورش با

 باید  تو ماا     سخته چی  همه  سخته عمو  نمو میدداد: ن تکو  سرشو

 ؟ باشه موندنت  هند ز  یابر   کنی  شتال

 توهم قبتهامر و  هست   پیشت کاآر  هما  نه  ینا توداد: مهادا  فرهمند

 دادم ن تکو باشه  معنی  به سرمو   باشی   جمع توو  نباشی تنها کن   سعی

 ن؟ یحا ر میبخشی  منو:ختا ندا بهم  غمگینی   هنگا  ساغر 

 _م؟عزیز   چی یابر 

  نگم  ستا خوازم_    ت عمو  نگفتم   لیو   نستمو مید  یودحد  تا   وقضیر   ین ا   من
 ن ال ا خب  لیو   میکنیم   محافظتازت   یرینجوا دکر   فکر 

  ینها مهم   ارهند شکالیدادم:ا نتکو   سرمو هبهتر  خیلی شدی  هگاو آ   گفتیم   که
 نمو مید   من  نال ا من



 ینا  ینکها  بگم  بهت  هم   چیزی  یه:گفت  دبو  ساکت  موقعاون    تا  که  کاآر 
 یدرد هیچ ون بد بدی  منجاا ماهت  نه توی اره قر  که   یمانیزا

 میشه  م نجاا

 اره ند  نستار بیما  به یزنیا  یعنی: مپرسیدو   مکشید  خجالتذره  یه

 ؟

  خوبی   تادو   تنها  نفر   ینو ا   هست  نفرین  نچو  نهداد:  نتکو  نه  معنی  به  سرشو
  هم   یکیو اون    یدار   عالئمشو  لیو   ی رداربا  نمیکنه  ممعلو  ینها   یکیشداره  

 یدرد هیچ  ونبدو  یارند ی زنیا  نستار بیما به

 که   دمیا بدنیا   بچه....

 ؟؟ کاآر  چی  که: گفت  ر ینبا ا عمو 

  ببرتش  بین از_    که  رمپد  پیش  ببرمش  مداو  بدنیا  ینکه ا   بعد  وبچر اون    باید   من
 و  میشه  دیاز شها  رت قد بچه اون   هما  یک  بعد گرنهو 

 میشه  سر درد

 بشو اجو  کاآر   ؟شیم   حترا  نه اون ز   ستاز د  ی رچطو  میگم :گفت  یهو  ساغر 
 اون  ببرتش  بیناز  بگم  باید رمپد  به یگهد  نوداد:او 

 دهکر   عمر  ها  ن نساا طبیعی سن از  بیشتر 

 ؟سالشه  چند مگه:گفت  تعجب  با ساغر 



 نگفت  چیزی یگه و د موند   ز با  هنشد 124_  سالشه

 چ نو چنو  ها   دهبو میآد عجب  لیو   دمکر   تعجب  منم ستشرا

 عمو   لقو بهو   مبیا  ر کنا  مشنید  که  هایی قضیه  ینا  با کنم  سعی باید

 م بیا  بر  ن پسشو از 

دم    میرسونه   رو ما  گفت   فرهمندو    یم دکر   حافظیاخد  عمو  با و    شدیم  بلند
 یه   فرهمند هم را  توو   گفترو    تشاتذکر   عمو زم با فتم ر 

 گفت   یگهد تا  چند

 قتفاا  کلی  ارهقر  ر نگا ا    م شد هخیر  ون بیر  به و   مکشید  هوفی

 خونه  سیدیمر  د بو  5 ساعت  بیفته

 دنبو خونه کسی   زمبا م شد که   خونه وارد

  خونه   فتیم ر   تبابا  منو:دبو  نوشته  نماما  شتم دابر   دبو  پنرو ا  شتددایا  یه
 ن پیشمو  بیا ستیاخو گها  عمس  خونه  هم  هار  ن مامانجو

 که   دمبو فکریو   جسمی خسته ر نقدا ما ا ستما میخو  که  ستناخو

 مبر   شتم اند حوصلشو 

 کاآر  مداو دمیا  که  کنم   ضعو  سلبا ستما خو رهبادو  باال فتم ر 

 س ینجاا

 _؟بکنم ازت  ستیاخو در  یه  میشه



 بگو :گفت  ییاصد

 _تاقماز ا م حمو مبر  ستم اخو یا  کنم   ضعو سلبا  ستم اخو قت و هر 

 ون؟ بیر  بری

 دن کر   ضعو سلبا  یابر   قلاحد  خب:  گفتم   کالفع_  اتبر   بیفته   تفاقیا   ممکنه

 _فتمر  ننز  شجو باشه

 ار شلوو   یاسی  هکوتا  ستینآ  یه با  لباسامو مشد  مطمئن  ینکها بعد

 دم کر   ضعو  بنفش

 

 بمابخو یکم میتونستم  شکر ارو خدو  د بو  شنبهر چها وز مر ا

  هی   که   ییافکر   با  ما ا  اد میخو  اب خو  دمیز داد    بدنم   دمیبر   بم اخو  مگه  لی و 
 ه نمیبر  بما خو میرفتو    هنم ذ تو   میومد

رو    مکشید  پوفی   قلاحد  ساغر   پیش  مبر   گرفتم   تصمیم   نشستم   تختو 
 ه نمیر  سر  حوصلمم

 ؟ میری  کجا:گفت  کاآر  یهو  که  ونبیر  میرفتماز در  شتم دا

 _م؟بد اب جو باید

 _بله

 ن خونشودر  جلو فتم ر   منو    نگفت چیزی_  ساغر   پیش م میر 



 مامانشو   خونه میومد شب  ش بابا همیشه و   دبو ندز فر  تک ساغر 

 د کر   ز بادرو   مامانشدر زدم و   ها  ظهر از  بعد

  ونبد   م مداو   ر نقدا   ره بیچا   گلم  تو  بیا   ن جو   یحانهر   مسال:گفت زد و    لبخندی 
 خخخ تو بیا میگه  یا  ضافه ا ف حر  هیچ

 دمیز   یتاد یدیو و  شتدا ساغر  قتاا فتمر  سترا  یه  فتم ر 

 _خوشگله  مسال

  عین   رمبا  یه   چیه: تختشرو    نشستمو    م خندید  ن؟؟جا: برگشت  تعجب   با
 زدم  اتصدادم 

  بهت   اروخبر   تر زود  مداو  خوشم  بابا  نهداد:  نتکو  سرشو  ؟شتدا  تعجب
 میگفتم

 و  نمو دخو کنم  فک نجبشورا  ام نمیخو فعال:گفتم و    مکشید  هوفی

 یتشاد سر  برگشت داد و  ن تکو  سرشو بابا  بچسب 

 پیشتا  ممداو قیقهدو د ساغر  عهه:مشد کالفه  قیقهد چنداز  بعد

 چند مسابقس  یابر  یستا :واگفت  دبو کامپیوتر   تو  کلش  که  ر همونجو

 فتمر   بهش یا  هغر  چشم بگیر  هند به  نبو ز  قیقهد

 ه مسخر !  مسابقس  یابر  دمیا سکال   من  سهوا  حاال



  بشو اجو  هنم ذ  تو  ردمخو  کوچیکی  نتکو   یه  رشکا   ینا  بخاطر _  رنخو  صحر 
 یگه د  کنم  رشچیکادادم:

 _؟کنم   یتشاذ  یامیخو

 شدی خل: برگشت ساغر  لحظه ن همو  یهو که  شدذوق زده  تم ر صو 

 ه هندد مسابقه  مخانو رتکا  سر  دبرگر : دمکر   خم ؟ ا لحمدا

 برگشت و   د کر   یدراز نبو ز 

  هنم ذ  تو   یا  ه خند  تک   یاصد_  شه  خنک  لمد  بکش  بگیر   موهاشو   ین ا  ببین
 باشه :مداو 

 شد  هکشید   کمی  ساغر  موهای  حرفش ین ا بعد و 

  م خندیدو    پایین  ختم اندا  سرمو   ؟نکبت  یآزار دار  مگه:دکر   هنگا   منو  برگشت
 شد ه کشید  شموها  رهبادو  برگشت رهباو دو   دکر   هنگا  منو  یکم

اوج   مخند   ر ینبا ا  خوبه  نمیکنم  یرکا  صالا  بیا   ر ما  هر :ز برگشت  عصبی   ر ینبا ا
 د میکر  م نگا تعجب  بااون   گرفت

 د نبو من  ر کا :گفتم   شد متمو  که  مخند  ؟میخندی  چی یابر :گفت  و کجکا  خر آ 

 هم یا یگه د کس  مگه  تو غیر   د؟بو کی   ر کا  پس:گفت  تعجب با

 ؟ هست!

 گفت   عمو  نیست دت یا مگه : گفتم و    دمکر   رهشا ا قتاا افطر ا به



 ؟ هست  هم  جنه قااون ا مبر   هرجا

 منو  موهای اون.. اون   نال ا یعنی.. ی:گفت  ستر   یکمیو  تعجب  با

 گفتمآره   بشاجوو در  م خندید یز ر ؟ کشید

 تو   یم زد  ر نقداز اون ا   بعداورد    خونگی  کیکداغ و    شیر   ن موابر   ساغر   نماما 
 ن مودیا رویناو ا جن  عموضو  که  هم   کلهو    سر 

  بچه   ینا  جب را  تپر و    تچر   یافکر   ر نقد ا  من!  اا نکنید  هنگا  یرینجوا  منو  لبتها
 که   هنم ذ تو   دمیا  منه شکم  تو  ا ظاهر  نالا  که  جنه

 یختشر  بهم  عصابموا

 که   هنم ذ تو   رنمیا  که  ارهشر ا  جنای نهمو   ر کا  ینا  که  گفت  هم  کاآر 

 کنن   یتم اذ

 یگه د چیز  لمشغو فکرمو  میکنم   سعی میشه یر ینجوا  قتو هر   منم 

 کنم  یا

 )ها (ر رخیانتکاو اون  بابا و   نماما   ز هنو و  دبو 7  ساعت خونه  فتم ر 

 د بو گشنمم و    دبو فته ر  سر  حوصلم  دن بو  هنیومد

 شتمدابر رو   دبو هموند   اظاهر  ظهر از   که  نیرو ماکا لیخچا تو   فتم ر 

 شهداغ   تا  شتم اگذ  و 

 ؟ شی ظاهر  میشهزدم:  اصدرو   کاآر 



 م؟ هو:گفتو   شد  ظاهر 

 _؟بکشم   ات بر  یرمیخو اغذ

 _؟بگی نمیشد یرهمونجو ینو ا

  طریق از    من  نهداد:  نتکو   نه  معنی  به  سرشو  ؟یرمیخو:گفتم و    مکشید  پوفی
 ن نساا  یاغذ ن کشید  بو

 رم میخورو   ها

 ن؟ کشید  بو:گفتم   تعجب با

 _ارع

 سمت   فتمر   بعد_  شو  سیر   بکش  بو  بشین   ارم میز   تو  ی ابر   ببشقا   یه  پس   باشه
 شتما گذ  یکی  فظر  تو یختم رو ر   نیرو ماکا و   قابلمه

 شدیم لمشغو  باهم  دمخو  یابر   یکیم اون   ابر 

 یمر بگذ حاال  نکنی  هنگا   شچشما  به نمیشد المصب دممیکر   یرهرکا

 د بو اب جذ تشر صو   که

 چه  بمن فریدیآ  تو   که  جنیه ینا  کنم   ر چیکا یگه):دببخش منو  یااخد

  د کر   جمعش  سریع  که  لبشرو    مداو   لبخندی  نیمچه  زمبا :؟  /خوشگله  ر نقدا
 دبو   ز هنواون    لبتها شد متمو  که  نمواغذ

 شجا  سر  شتم اگذو   دمکر   جمعرو   بشقابا



  تو   ین ا  با   ه موند  کم اه اه    د بو  ها ر   ردخو   نگ ز   نیفو آ   که  باال  میرفتم   شتمدا
 شم تنها   خونه

 بدی  حس  صالا  تیندا موجو چه  تا  سه ین ا گفته   بهم  عمو  که   قتیو   از 

 دم کر   اپید ن بهشو  نسبت

 یگه ا    آره د الا له ا ال... جای دمکر   هنگارو  نشدگر      تو مداو هار 

 بهش  ازمبند تیکه  ستامیخو لمد خیلیداره  نگا://چیه

 _و بر  م حمو یه

  دت خو:گفتم زدم و    خندیز پو  ر؟ منظو:  دکر   منگا   خما  باو    پله   سط و   برگشت 
 گرفتی رو   رممنظو ب خو

 فت و ر   کوبید  پاشو صحر  با و   دکر   خمیا دفتاا  چیزی دیا که  ر نگاا

 باال 

 به داد و رو  نتکو  سر  اشبر  تاسف  با و   دبو دهیستاوا  یا گوشه  کاآر 

 بدبختی  به: گفتم و   م کشید  هوفی  ؟میکنی تحملش ی رچجو:گفت  من

 ؟ندید رو تو یرچجو :مپرسید  تعجب  با بعد

 _منو ببینه  ستم انخو ن چو

 _میبینمتدارم   من  نال ا خعا

 _کس   نه  ببینید  منو  ساغر و  حید و و  عمو  یا  تو  ینها فقط  زهجاا خب



 مد او پایین  ها  پلهاز    هار  گفتم   هانیآ  یا یگهد

 ؟ میزنی ف حر  کی  با :دکر   یز ر  چشماشو

 _؟ فضولی

 _آره

 ی در اورد ن بوز  خیلی:گفتو   شد یکدنز   بهم _ ره پا  جر آ 

 خونه   شپز آ  فطر  فتداد و ر  ون بیر  نفسشو  حرصی _  مربوطه دم خو به

 تاقما  فتم دادم و ر  نتکو سری

  میکنم  ر کا   قلم   هسیا  همیشه  خهآ   بکشم  نگیر   نقاشی  بشینم   یکم   گرفتم   تصمیم 
 نه  یا  ه موند دمیا صن ا  نم و نمید:|

 قشنگ رز   گل  ونگلد   یه  عکس که   گشتن  دمکر   وع شر  ینترنتا  تو از 

 حی ا طر  دمکر   وعشر و   دمکر   اپید  رو 

 ر همینطو بعدرو زدم  شن رو  سایه های  قسمت شد  کامل   ینکهاز ا بعد

 نگاهش ور غر و    تحسین   با  شد کامل  نصفش قتیو  ترتیب به دادم  مهادا

 دم کر 

 دو چشم  چشم   نیستم  بلد()):پ.ن:هه   هه  هه ش نقا میگن من  به

 وازم پر  بلند یدیاز  ینجاا  بکشم   و بر ا(



 فتهر  پایین تخت   لبه م یدو د   برگشتم  خم ا  با_ نشی قغر  بپا

 باشه  نشسته نجازدم او  سحد

  باو    گوشم   شتم اگذرو    هنذفریم  گوشیم   سر   برگشتم _ و  نمیشه  چیزیم   س نتر 
 ث بلوتو 

 شتماگذرو  Here هنگآ  دمکر   متصلش

 فک چیزی به  دمکر   سعیو  بستم چشمامو و   میز رو   شتم اگذ  سرمو

 نکنم

 خما ر یبا  لحظه هرچند   میشد باعث  که   میومد مسر  سطو   به یرفشا

 شد قطع  ثانیه  چند بعد کنم 

 ن؟ ال ا بهتری: گفت  کاآر  هنم ذ  تو

 ؟نظر چه دادم:از  بشواجو

 _دردسر 

 _د؟بو تو ر کا

 _شه  بهتر  حالت یکم   دمکر   قطعش آره

 _ممنونم (:

  مموند  ز هنو   من  نشد  لبدرد و    نبینمو  گوییو    گفت  یگهو د   گفت  هشیاخو
 کنه   تحملم   اره قر  یرینطوا هما  نه  ین ا ی رچجو ینا



 نمیزنه  فحر  هیچی  صالا  نو او  من  یا

  تحمل   قابل   غیر   هایی  موقع   یه  شتم دا   لقبو  دمخو  ممیپر   هی   کال که منم 
 ینما  ماا  ممیشد 

 س نااو تقصیر   دبو  گفته  کاآر 

 و نیش یا بخو گها  یعنی  میکنن  هم ا فر  نموا بر رو  یم ا بخو که  هرچی

 ر کا   ینا تو  میکنن کمکت  کسی  به بزنی کنایه

 س یناا  ر کا  بفهمماول  مبپر  بهش اممیخو که   ر هربا میکنم   سعی منم 

 حرفماز  بشم نپشیمو  بعد

 ه خیر و  سرمه  باال میدو د مپرید  ب ضر  با  نشست شونه رو  ستید

 دادم ن تکو چیه  معنی  به  سرمو میکنه  نگاهم 

 نشست روم  بهرو  صندلی و رو   گفت   هیچی

 دارمبر  چشم  قشنگش سبز  چشمایاز اون  نمیتونستم زمبا  من

 دم کر   یرینو ا مورو  سختی به  لیو 

 دراوردم هامو هنذفری

 ؟ بگم  چیزی یه: مداو  فحر  به ه باالخر  کاآر 

 بگو دادم: ن تکو  سرمو!



 _بخونم  هنتوذ میتونم   من

  موقع یه  ما ا   همیشه  نه:گفتو   دکر   ی ا  هخند   تک ان؟جا: دمکر   دگر   چشمامو
 میخونم ا چر  هایی

 ؟؟ باشم  شتهدا هم  هنیذ  مشآرا  نباید من  یعنی:گفتم  یزار  حالت با

 _مرسی  ستیرا هایی  موقع یه  نه همیشه   گفتم !

 تعریف :ازم  گفتو    خندید   ن شیطو   ؟چی   ی ابر :گفتم   تعجب  با  ره بادو   ز با
 یدکر 

 ش چشما گفتم   مداو دمیا  گفتم   چی ببینم  دمکر   فکر  لحظه  چند

 پایین  ختم اندا سرمو   خجالت با قشنگه

 خترد اره ند خجالت:دکر   بلند سرمو و   نشست چونم  یر ز  ستید

داغ    م لپازد    قبر  م چشما  دم کر   حسᵕ̈ قشنگه  ت چشما  خیلی   توهم ...بخو
 ه کشید دراز    تختمرو    فتو ر   شد   بلند  صندلیاز رو    گفتم  لب   یر ز  مرسی و    شد

 تعجب   با  د بو  ساغر   ردخو  نگز   گوشیم   کنم   ر جوو    جمع   مو د خو  دم کر   سعی
 مسال  لو دادم:ا اب جو

 نهایحا:رگفت  جیغ با

 ؟چیههه:گفتم   هترسید 



  تخت رو    من   مثل   هم   کا_ آر ببینیم   کافه  تو  همو   دافر   گفتزد    نگ ز   بهم  یادبر 
 د بو ه شد خیز  نیم

 خب   ترسیدیم  شتدا حق||:

 ؟ بگیآدم  عین  ینوا نمیتونی  نکبت خب :گفتم   کالفه

 _؟گفتم   یرچجو مگه  وااا؟

 ی

 _کنن  تتسخیر  نمد او جنا  دم کر   فکر  ی زد جیغ یرجو یه

 _بدیم خبر  کی  به مدیم او ش با رو ما  صال ا  گمشو  و بر 

 د کر   قطع بمندادن   زهجاا ون بد

 د کر   قهر  کنم   فکر :گفتم   کاآر  به رو 

ارزش    ات بر   خیلی   معلومه   ش نبا  اننگر :بیداخو  تخت داد و رو    نتکو   سرشو 
 میکنه   شتیآ  سری دمیا  گفت  تو به مد او  که  دبو قائل

 دن بو  هنیومد  ینا ا  نماما  ز هنو   دبو 9:10  ساعتدادم  نتکو  سرمو 

 خب  ه بید اخو گرفته  ینا ما ا  بم ابخو ستمامیخو منم   دمکر   پوفی

 :؟ /کنم   ر چیکا



از   من   ر نگا ا   باباو بر در اوردم    شو _ :/ادامتر نمیخو  س نتر   اببخو  ر ینوا  بگیر   بیا
  پتو   یر ز  م بیدا خو  کاآر   ر کنا  فتم و ر   دکر   غلبه  بهم  خستگیم   ه باالخر   میترسم  ینا

 م بیداخوو    شتم دابر رو   سکیهو عر   ز مو و    مخزید

  نشسته   تخت رو    کا آر   مپاشد   اب خواز    شدید   خفگی   سحسا ا  با   شب   نصف 
 د میکز  منگا خما با منو و  دبو

 ه؟شد چی:گفتم  اشیو

 _کنن  خفت  دبو یکدنز   هیچی

 ؟کیا: شد دگر   نچشما 

 

 پوفی  میگه روکیا   مفهمید که  دکر   بهم  سفیهی ر ندا  عاقل  هنگا

 م کشید 

 آوردن  مسر رو   بال  ین ا ینکه ا بعد من شتندا توقع  ینکها بخاطر   حتما

  یز ر   دم خو  فکر   به  بیخیالیم  چه   من   نن و نمید  لی و   مسر   به   بزنه   بشم  خل
 م خندید

 _؟ میخندی  چی یابر 

 _هنموذ نخوندی مگه   هیچی

 _نمیخونم همیشه  گفتم 



  کنم ر تصو و    متعجبش  رتصو  میتونستم   مبیداخو  گرفتم   بعد_  خوبه   خب
 خخخ

 م شد  ار بید ابخواز  نماما  های غر  غر   با صبح ره بیچا 

 دبو 10:20 دمکر   هنگا  ساعتو _ شد ظهر  لنگ یگه د پاشو 

 میگید   صبحه  10 ساعت من  در ما :تخترو   نشستم  خم زدن و ا غر  با

 پایین فتو ر   دنکر  توجهی  لیو   ظهر  لنگه

 من  نماما از  ینم ا  بیا

 یس وسر  فتم و ر   مکشید  پوفی......

 س حسا ا مسر  پشت رو   سیاهی  جسم  که   میشستم  تمو ر صو  شتم دا

 ون بیر  مپرید و  مکشید   جیغی دمکر 

 ن نمیشنید یناا ن ماماو    دبو باال طبقه  شکر ارو خد

 یتت اذ ؟یحانهر چیشد:گفتو   شد  ظاهر  اننگر  ی ا هچهر  با یهو کاآر 

 دن؟ کر 

 ن تکو نه معنی  به  سرمو مید زمیلر و  دم بو دهکر   یخ  که  ر همونطو 

 دادم

پ..  کسی..  یه  فقط ..  ف امید د  مسر   پشت رو..  ر   دکر   خمی_    ف طر   فتو 
 یس و سر 



 م بر  دکر   رهشاا ستد با  دبو یس و سر  ینه آ  فطر  ش سر  که  ر همونجو

 سمتش

آب  میشه  متمو  رت کا٭   دبو  نوشته   بدی  خط   با  ینهآ   ی رو   فتمر   ستر   با ٭ 
 دن کر   منو ن جو قصد قعا وا  یناا  ر نگا ا نهدادم   رت قو  هنمود

 د بو یکدنز  فتر   سیاهی مچشما ضعفمو  صبحونه  ردن نخو بخاطر 

 م سر رو    شتم اگذ  ستمود  بشینم   دکر   کمکو    گرفتو    بغلمو   یر ز   کاآر   که   بیفتم 
 دبو  ه شد سنگین  که

  چند از    بعد  بست  چشماشو و    مسر رو    شتاگذ  ستشود  د میز   نبض از درد    و 
 دم نمیکر  حس  چیزی  یگهد ثانیه 

 ممنونمدادم: ن تکو  سرمو ؟بهتری نال:انشست شپاها  یرو 

 ر بخو صبحونه  و بر  شو  بلند حاال... دبو ظیفهزد:و   لبخندی نیمچه

  وع شر و    پایین  فتم ر   ممد او   دم خو  به  شکمم   ضعیف   یاصد   با   یدکر   ضعف
 ردنخو صبحونه  دمکر 

 و دکر   منگا  یکم   کنه  ردخو  دساال تا  میز  پشت نشست نماما 

 ؟ یحانهر هپرید  نگتر   اچر :گفت

 داد ن تکو  سرشو ؟نگم :ر گفتم   تعجب با

 شد  کاهو  دنکر   ردخو  لمشغوو  نگفت چیزی!؟_ نمونمید



 بمن  دبوزل زده  همش  هم   هار 

  چاییشوو    دکر   زکنا  چشمی  پشت  ؟ندیدی آدم    ؟چیه  هادادم:  نتکو   سرمو 
 رد خو

 

  ض عر   با( لدنگ ا  تا  تادو   اون با  هبگیر   جونمو   ستاخو  می  مفهمید  قتیو   از 
 ر بیشو هختر د نباشه تنش به  سر  ام میخو) زشپو

 باال  فتمو ر   شستم  ظرفاشو صبحونه  ردنخو  بعد

 بریم   یداربز   هعید دم    بابا  موآد  نمیکننول    مخر آ   هفته  ین) اه ابعد  هما دو  (
 خرید

 خر آ  هفته  باید  حتما ینکها جبرا حرفش نناظممو  هایی ر   ینکها بعد

 ونبیر   سکالاز   فتر  سه ر مد  بیایم  سفندا

 ه بگیر  تو ز جاا بگو  مامانت به : گفت  هنم دو ذ هما دو   ینا  مثل کاآر 

  بکشم  جیغ  ستشاز د   ستم امیخو  نیست  بخو  بچه  یابر   ر نخو   صحر   ر نقدا
 سط اون و 

 جنه  بچه  ین ا با  منو  میکنه  همسخر  ز با  لی و   ااها دمیا  م بد من  نهومید

 م کشید   حرصی ف پو  مشنید خندشو یاصد  شکمم   تو

 ه شد  بهتر   خیلی کاآر  منو  طتبا ار  دمکر   فکر  کمی  گذشت  که  ماهیدو   ین ا به



  18  مثبت   گاهی   ازهمیند  تیکه   هی   من  با   ه شد  حترا  خیلی  یگهد  ین ا  لبته ا
 بعد   چیه   رش منظو  میفهمم  ها   لسا  گذشتاز    بعد   خنگ  منهو    بمن   ازه میند

 م مید فحشش کلی  میتونم   تا

 یه  ر هربا نچو  دن کر   شک بهم   میکنم  س حساا هاممو ر   مینو را  هار 

 یگه د هستم  خب: /خله ر نگا ا ینا که  یرینجوا  میکنن  منگا خاصی ر جو

 گفتم  بهش لب یر ز کوفتی_  یدار  لقبو تم دخو خوبه

  وعشر و    دم کر   ستم د  ستکشامود  ط حیا  فتیمر   باهم  ساغر   منوو    ردخو   نگز 
 ی زبا ف بر  یم دکر 

 دبو  همد او  که  دبو برفی  بیشترین ین ا لسا  چند گذشتاز   بعد

  فرهمند  د ستاا  دنمیکر   ه نگا   رومادم در    دنبو  ه مد او   ن سریاشو  یه   هم  معلما
 یه   با ه خیر   منوو    دبو ده یساوا  کا آر  بغلش  دبو هم

 د میکر  ه نگا همیشه  مثل لبخند  نیمچه

 باید  کاو آر   ممیشد تنها  که  گاهی  همادو   ینا    گذشتروزم   اون 

 کنه  صحبت  شباها تا عمو  پیش  میرفت

  ینهآ   جلو  دممیکر   شونه  موهامو  شتم دا  مهدیا  ر یبا  دنمیکر   یتاذ  منو  جنا  اون
 بستم نمی چشمامو   موقع   به گه و ا شکست ینه آ  یهو بعد

 م میشد   ر کو 



 شتدا بر  اشخر  ستم و د  تم ر صو   همونم   لیو 

  شکسته   ه شد  چی  میگفتن   که  گرفته  باباو    نماما از    شتم دا  سر درد  کلی  شبعد
 اب جودر  منم و  

 ینه آ  تو  رد خو شونه  میگفتم

 جیغای  جیغ و    بختی بد  با کاآر  با ستمد تو   دبو فته ر  شیشه ینکه ا تا

 درش اورد من

 تلفن   با شتدا ن ماما لی و  دنبو  ل معمو طبق  بابا  خونه م سیدر   قتیو 

 میدید  فیلم شتدا  هم  هار  دمیز  فحر 

 ن تکو   سرشو هبد  مسال نمیتونست نچو   نم او  دمکر   مسال  ن ماما به

 یا دنکر   مسال بمن:گفت  هار   که  ها پله سمت  میرفتم   شتم دا داد

 م نمید ر هدازش   بی  مایآد یا بر  حنجرمو : گفتم   دمبرگر  ینکها ون بد

  م جلو  کاآر   مها   سلبا   تعویضاز    بعد  کنم   ر تصو رو    نشردخو  صحر   میتونستم 
 شد  ظاهر 

 _؟یر بخو ر ناها  نمیری

 _ربخو یکم وبر  گشنته  تو گه ا  بم ابخو  اممیخو خستم نه

 هستم پیشت من اببخو  بگیر  نیست  گشنم   من نهداد: ن تکو  سرشو

 



 نمو میدزدم: لب زدم و  لبخندی!

 یه  تخیلی  علمی قفسه از  خونم  بکتا   فطر  فتزد و ر   لبخندی نم او 

دراز    تخترو    فتم ر   منم   کامپیوتر   صندلی  یرو   نشستو    شتدابر   بکتا 
 م شد ار بید گوشی  نگز   یاصد با  م بیداخوو   مکشید 

 دم کر   اشپید یرکو  ر کو   هباالخر 

 عمو  جانم:گفتم   یا  گرفته  یاصد  با د بو ان مهر  عمو 

 ن؟ جو عمو  چیشدی:شد  اننگر  یکم اشصد

 _مپاشد  اب خواز  زهتا  نیست چیزیم 

 _ببخشید عه

 _بگو جانم  بابا  نه

 _هست   پیشت که   کاآر    بپرسم  حالتوزدم  نگز   هیچی

  هنگا  دبو  ش چشمارو    ش ساعدو    دبو  ه بید اخو  منو   ستد   بغل   که  کاآر   به
 هست   هم  کا آره آر  عمو  خوبم :  گفتم و    دمکر 

 دن؟ نکر  یتتاذ یگه د خبر  چه  خب:گفت  هومیا

 _ارنند یرکادو روزه   نه

 _باشید میگم  زمبا  قبامر   خوبه

 فت ر  گوشی  پشتاز   عرشیا  یاصد  با عمو و    گفتم   چشمی



 ست( در ژورباآ  بغل عسلیرو   شتم اگذو   دمکر   قطعرو  گوشی

 ؟ نوشتم /: (

 دم بو خسته خب  گرفتم   پبشرو در  بم اخو مهو ادا   مخزید پتو  یر ز

 ؟ کنم   ر چیکا!

 م پاشد ابخواز  بابا  یاصد با

 _با  مشا بریم   یم امیخو یگهد ساعت  نیم  شو  حاضر  پاشو  نجو بابا

  دم کر   هنگا  کاآر   خالی  بجای دادم        نتکو   گیج   سرمو  ون بیر   تها   عموو    عمه 
 دش نبو

 شستم رتصو ستو د  یسو سر  فتم ر  دلوآ اب خو چشمای با

  م پوشیدرو    کمرنگم   تیر صو  مانتو   مپوشید  کالباسی   تیر صو   نکتو   ار شلو  یه
 م سر   ختم اندا  هم  نگی ر  ن همو  تیر صو لشا

  خیلی   باهی رو   چشم  خط  بکشم  چشم  خط  یه  حددر    یشآرا  گرفتم  تصمیم 
 م کشید  خوشگلی

 شد ظاهر  مسر  پشتاز  کا آر  خخخ دبو گرفته   سگ م چشما

 _ش با یرینجوا بعد  به  یناز ا  میشی   خوشگل یشآرا با نستمونمید

 _ا؟چر 



  ه پسر در اوردم    شو و ادا   دم کر   خمی_ اد کر   تحملرو    قیافت  میشه   ی رهمینجو
 نمیگم  هیچی  هی وپر 

و    مکشید  پوفی  نبر   انمیخو  بیاداد:زود    ن تکو  سری و    دکر   یا  هخند   تک
 دنبو تو عمه و    مهار   پایین فتم ر  شتمدابر  گوشیموو   کیف 

 دمیز  فحر  نماما   با شت دا هم  عمه دبو  هار  پیش که  مهار 

 دادن  منو   ابجو اهکر ا با  که  دمکر   مسال

 چه  من  به جهنم/:

  یک دنز و    دکر   ردبرخو  بهم   قصد از    هار   که   ممیپوشید  سفیدمو   کفش  شتم دا
 پایین  نخونمو  رکمبا  های پله از   مبر  سر   با دبو

 زد ار یود  بهو   گرفت  منو  ستد کا آر  که

 ت نجا  گها  یداد ت نجا تو دخو دتخو مثال  یرینجو:ا گفت  هنم ذ  تو

 میخوندی  فاتحتو باید  مت ادنمید

 _توعم   خب خیله

 _؟ تشکرته ض عو

 _مرسی  فپو

 م مداو دمخو به ن ماما ی اصد  با_ هشاخو

 _؟ میکنی  ر چیکا   نمیکنی هنگا  ا چر  یحانهر



  نتو ر کو  ختر د  به   بزنی   غر   من   سر   ینکها  جا   م خانو  ن ماما : دمکر   کمرنگی  خم ا
 ببینه  شچشما  جلو رو   گندگی  ینا  به منه   بگو

 بگو  بعد  کن   همز  ه مز   هنتو د  فحر : گفتو    دکر   خمیا م هار 

 یگهد  ن ماما  گفتن٭بسه ٭  یاصد  با_  و پر   بچه  کن  یزبا  نخونتو   جلو   وبر   بیا
 محسن  عمو  غبا سمت  یمدفتاراه ا نگفتیم چیزی

 یگه د دبو  خوبم شانس از  دنبو  نشسته من  پیش عقب  هاو ر  م هار 

  ین ا  نحس  یاصد که  دمکر   شگو  هنگآ   دمکر   یکی ثبلوتو با  هامو  هنذفری
 سیدیمر  ساعت   نیم از   بعد  منشنو رو   تادو 

اول    همه  ببریم رو    سایلو   که  دمکر   کمک   بابا  نماما   باو    شدیم   دهپیا  همه
 شتیماگذ  سری یه رو ها  سایلو   خونه تو فتیمر 

  خوشگله   ن یحار  یر چطو:پیشم   مداو  یا در  دم کر   مسال  بقیهو    ها  عمو زن    با
 یرچطو تو   معزیز  مرسی زدم:  بهش  لبخندی

 _کن  ضعو  لباستو  من  قتاا  بریم  بیا  خوبم منم 

 ا پسر  سرشم   پشت  میومد شت دا هم  هار  یمدفتاراه ا باهم 

 سلبا  ت پسر   ست دو   پیش  وبر   م عزیز :گفت   هار   به رو   مشآرا   ل کمادر    یادر
 جونه   یحانهر منو  ص مخصو  ینجاا کن  ضعو

 تو   فتیم و ر   خندیدیم  یمد کر   وعشر   باهم فتو ر   کوبید  پاشو  حرصی هار 



 ط حیا تو فتیمرو ر  ونبیر  مدیمو او   یم زد  فحر  باهم یکم

 دن بو ها  جوجه  دنکر   ستدر  لمشغو بابا و   انمهر و    محسن عمو 

 سایل و و   دساال دنکر   ستو در  ن چید لهامشغو  عموو زن    نماما 

 میز 

 ده یستاوا   ستخر ا یکدنز اون ور  هم   عرشیاو  هاو ر   مینو را  م هار 

 نا او  پیش فتو ر  ده میگر   بر  نال ا گفت  یادر  دن میز  فحر  دنبو

و    گوشم مو  هنذفری  ممیشد  تنها  قتیو   که همیشه  مثلو    م کشید هوفی
 دمکر   شگورو رو   شتم اگذHelloهنگهآ 

  نمیومد   خوشم   دیاز  نیایر ا   هنگایاز آ   من   هنگشو آ   شوا صد  شتدا  مشآرا
 دم بو پایه ها جی ر خا  لیو 

 د بو نجااو  که  تابی سمت  دمفتاا راه

 حس  دمخو بغلرو  کاآر  ر حضو   که  دممیکر   سیر   دمخو نیاید توی

 دم کر   شنگا و   برگشتم  دمکر 

 ه فکر  توی نماو  دبو  ممعلوو    دبورو  بهرو  به  نگاهش

 ه؟ شد  چیزیدر اوردم: هامو  هنذفریاز    یکی

 ؟میدی  شگو  چی    نهزد: بهم  بخشی  مشآرا  لبخندو   برگشت

 ه بد  شگو  بیا:سمتش گرفتمو   دم بودر آوردع  که رو   هنذفری اون 



 گوشش  تو شتاگذو    گرفتازم   قشنگه

 پیشم یا  ه میر  شه  متمو ه ما  نه قتی و   ینکها  سمت فتر  مفکر 

 ؟ میمونه

  لی و   کنم  منیتا  س حساا  میشد  باعث  همیشه   رشحضو  خهآ   نمونمید
 باشم شته اند حسو   ین ا یگه د ه بر  پیشماز   قتیو  میترسم

  لیو   مشد  بستشوا  دممیکر   حس  دممیز   لگو  مودخو   شتم دا  مشاید
 ون بیر  ممداو  افکر  ین دادم و از ا نتکو  سرمو_  کنم   لقبو ستمانمیخو

 _ینوا     م بر  پیشت از  شم  ر مجبو  من و  شه  متمو  هما نه گها  حتی

 هستم  قبتامر  همیشه از دور  شبا مطمئن 

 ورد نیا روم  به حاال خوبه  خونه هنذ  دنبو سم احو خخآ 

 گفتم  کلنی  من ما ا    ممنونم دادم: نتکو  سرمو 

 نستمونمید  دبو  دشخو  تو  خیلی   مشبا   نگفت   چیزی داد و    نتکو   سرشو 
 نستمومید   لیو  ه شد چی

 دبو ساغر   ردخو نگز  گوشیم  میپیچونه  بپرسم  هم

 _؟یرچطو مسال لوا

 _؟خوبی تو مرسی   مسال

 _یداد ابجو آدم  عین   کهو ا



 بچه  بگو   تور کا: گفتم و    مخندید_ که  یار ند لیاقت  یششا

 _هبگیر  خریآ  هفته   ینا  نتو ز جا ا بگو مامانت به بگم ستماخو هیچی

 باشیم حترا  هبگیر  بگو  توهم  گرفت  مامانم   من

 _نگفتم بهش چیزی ز هنو  که   فعال باشه ممآ 

 مداو  مامانش یاصد

 _؟ یارند یرکا  ممیا  ز با  مبر  من  نیحا ر

 _شتم اند لم از او  من  نه

 عجب  دکر   قطع مبد اب جو  ممد او  تا_ !من  خر  فعال  یربیشو خیلی

 ه میخند   یز ر یز ر  کاآر  میدد

 ؟ چیه:زوشبا تو آروم زدم  مشت یه

 نمو مید:دمکر   زکنا چشمی  پشت _  یدار باحالی ستدو  هیچی

 رم بخو م شا مبر  دکر   امصد ن ماما گفت   لب یر ز  عجبی

 راه   همه ش بعدو  عمو   خونه نشستیم یکم  مشا ردنخو از  بعد

 دم میمر   خستگیاز  شتم دا که   من خونه   سمت یمدفتاا

 خونه سیدیم ر  که  دبو 1 یوداحد  ساعت

 سریع و   ابخو  خت ر  تو مشد  تشو زدم و  اک مسوو  باال  فتمر  فقط



 م یدد بدی اب خو رم ینباا  دبر  بم اخو

 نشستم تاقم ا صندلی  یرو که  میدد اب خو

  عجیب   حس   یه و    دم کر   ردبرخو   جسمی  با   که   فتم ر   عقب  مقد  یه   م شد  بلند
 م یدد اب خو که  فعهد نهمو  مثل  شد بدنموارد   بدیو 

 بچرخونم سرمو  که  شتم ا ند ینوا  رتقد حتی

  د نبو  دم خو  ستد  بونمز   ؟ کنم   بیهوشت  ی امیخو:  گفت  م سر   پشتاز    فطر 
 نه  بگم  ستمامیخو

 نمیتونی :گفتم   ماا

و    دشکر   ر نو او   ر ینوا  ر با  چندو    ستشد   توی  گرفت   سرمو_  میکنیم  ن متحاا
 م سر  بعد

 م پرید اب خواز  شدنم ش بیهو محض به و   مشد شبیهو و   شد سنگین 

 م یدز میلر و    دمبو هشد  یخ ز با کاآر  بغل  تو   فتم ر  که

  بیشتر   که  منیو    شد  متمو  یحانهر  نیست  هیچی:گفتاروم    کاآر   گوشم   بغل
 بهش دمبو  هچسبوند مودخو

  بعد   قیقهد  چند   باشه  قبمامر   نمیتونه   کسیاون    جز   دممیکر   سحساا  نمونمید
ُُ شد اجدازش  مشدآروم   که  ُمُُ

 دمیکر   نگاهم   ت سکو  تو  فقط  نماو  تخت  به دادم    تکیه و    م شد   جمع  دم خو  تو 



 ام میخو ا چر :گفتم   ضعیفی  ی اصد با _ ه؟ شد چی نیو بد  یانمیخو

  رو تو  ادمیخو  بینیش  می   ر هربا   اب خو  توی   که  یدمر داد: اون    ن تکو  سرشو 
 ش باها که   ر هربا  همینه  ی ابر  بکنه نشو دخو نیایوارد د

 میگیری   بدی حس میکنی   ردبرخو

 ن بز  ینا یا بر  ی زور دار هرچی   تو شه  یکدنز  بهت ست اخو ر ینبا ا  گها

 کنی   ار بید اب خواز  تو دخو که

 ن نیاشووارد د  مشد نمی  ار بید موقع به  گها  هم  شدنت  شبیهو اون 

 عجب دادم  رت قو  سختی به  هنمو آب د  د بو  سخت ندنتدو گر   بر و   میشدی 
 ا ها  دمبو دهکر   گیر   مصیبتی

 ش با بیشتر  لی .. و هستی... باشی قوی اممیخو:ازت  یکم دنز  مد او 

 _کاآر  نیستم   قوی من

  پوفی_  یوردنمیا دووم    نالا  تا  که   یدنبو  قوی  گها  ؟گفته  کی
 ارم ند خوبی  سحساا نم و نمید:مکشید 

 دم کر   شنگا و    باالو آوردن   مسر  هگا داناخو_ یحانهر کن  هنگا بمن

 _؟باشه بیفته اتبر  تفاقی ا ارمنز  بهت  ممید لقو

  مخزید  پتو   یر ز   ب خو  ختر د  اب بخو  حاالزد:   لبخندی   ممنونمدادم:  ن تکو  سرمو 
 م بیداخوو 



 .چسبید  لیو   مبیدا خو ر چقداوه   م پاشد 11 یودا حد  ساعت صبح

  لنگه   صبحیاول    دبو   عصابمرو ا   شها  فپوو    خر   یاصد  دبو   اب خو  ز هنو  کاآر 
 هاها  گرفتش  کرمم   هظهر 

و    گیجو    شتدابر   شچشمااز رو    ساعدشو  ثانیه  چنداز    بعد   گرفتم  ماغشود
 :شتدابر و   گرفت  ستمود  مخندید یز . رمن هب زل زد  دلوآ اب خو

 بیمابخو  ذار ب ؟ بچه شد وع شر  یختنتر  ضمر   تو ز با-

 یگهد پاشو   همیر   کوچه  سر  تا  پفتو  خر -

 وپر   بچه بیداخو گرفت  رهبادو   من  هب  توجه ون بد

 تی دخو-

  توجهی به اخو ز هنو  م یدد ون بیر   ممد. اویسو سر  سمت  فتمر  م پاشد حرصی 
  .پایین   فتم و ر   دمنکر 

  با   ها   شنبه جپن  لمعمو  طبق  هم   ها ر   د بو  ر ناها  دن کر   ستدر   ل مشغو  نماما 
 .ونبیر  ه میر  ش ستادو 

 .خونه بانو کد  بر  مسال-

  :سمتم  برگشت  بدست  کفگیر   نماما 

 یگه د یهو  نمیشدی پادوم  مسال اول -

 :نشستم و   عقب  مکشیدرو   صندلی 



  ؟ شد وعشر  تها زدن غر  م پاشد من  ز با نماما  بابا یا-

 ل ستقباا  با.  ما  ن مامااز    ینما  م کشید  پوفی.  زگا  سمت  برگشتو    دکر   خمیا
  :گفتم   قیقهد  چند از بعد. گرمش

 ن؟ ماما -

 ؟ بچه یامیخو چی-

 ن ماما  عهه-

 :برگشت

 یگه د بگو  خب-

 ازش  بگیر رو   خر آ  هفته   زهجاا  بهش ن بز نگ رو ز   هاییر  ینا میگم -

 :داد ن تکو  سرشو

 .کنم   دهما رو آ  ر ناها  تا ر بخو  دار بر  چی  یه هم  حاال.  خب خیلی-

 :دمکر   بوسش فتم ر 

 ! م بر  قربونت-

 :باالآورد   کفگیرشو

 ووبر  و بد-

 م میر   فنا به  نال اوه اوه ا-



آر باال   فتم ر   قاشق  باو    شتم دابر   ز مو  نتد  تادو   لیخچا  تواز    فتم ر    ز هنو  کا. 
. آره  بخونم درس   بشینم   لبیخیادادم.    نتکو   تاسف  یاز رو   سری.  دبو ابخو
  گی د ماآ   شد   متمو   که  بعد.  مخوند  عربی  ساعت  یه .  کالسم   نخو   خر   مثال   من

 :سمتش  برگشتم . پاشدداد  حمتز  هباالخر  کاآر  ش سطا. و مخوند

 د؟ بو خوشگل-

 :گفت  تعجب با و   گیج

 ؟ میگی کیو   ن؟؟ها-

 میگمرو   هشتم  هشادپا-

 :گفت  دبو دهفتاا  یشدوزار  که  ر نگا ا 

  دن کر   ییاپذیر ازم  هم  کلی   زهتا آره -

 سمتش دم کر   تپر رو  قاشق و  نتد

 ؟میکنی یرینجوا اچر -

 قتو   یه  نکنی ضعف   ر بخو -

 دبو  همد او   هم   بابا.  رمبخو   ر ناها  مبر   دکر   امصد  نمامادرس    نخونداز    بعد
 والل   بهتر  دنبو ها ر   لیو 

 بشینم گفت   بابا که  شم  بلند ستم اخو  ر ناها   ردنخو  بعد

 :گفت  بعدو   دکر   مکث یکم



 بهت بگم   ستم اخو چیزی  یه ن جو بابا -

 بگو  بابا جانم -

 د بیا ر ستگااخو اتبر قراره -

 ؟ کیه  عجبدر اوردم   خشا

 ؟ بابا کیه-

 عرشیا -

 :نمیشد تر   دگر   یناز ا م چشما

  ؟چییی-

  گفت   من  هب   انمهر   ماا   نیو مید   دت خو  ر هرجو  نجو   بابا   ببین:گفت  اننگر   بابا
  .ذارمب ن میو در  تباها  که

ا  عصبی.  اننگر   ینکها   هم   دمبو   هشد   عصبی  هم دادم    نتکو  سرمو   ینکه از 
  گها   ینکه از ا   ان نگر و    د کر   شودخو  ر کا  ز با  ماا  ارم ند  توجهی  بهش  من  میبینه 

 میشه  ی رچجو بفهمهرو   من  نه اب جو

 :دادم نتکو  سرمو 

 ن؟ میا   کی  بابا خب خیله-

 را ینطوا  7 ساعت  مشبا-

 .باال فتم ر  نسنگینشو  های ه نگا یر و ز گفتمآروم   باشه



 رهبیچا .  ونبیر   فتهر   کنم   فکر .  دنبوزدم    اشصد  هرچی  دنبو  قتاا   تو  کاآر 
 دم کر   اشصد هنمذ تو .  خب پوسید منه   پیش همش

 ه؟شد  چیزی ؟بله-

 ؟ کجایی  نم و بد ستم ا خو ه نشد نه-

 نباشیا  تنها  ممیا دارم زود  ر کا  یکم  ونبیر  ممد او  هیچی-

 د بو فتهر  سر  حوصلم دبو  2:30 ساعت فعال  باشه: دمکر   یا هخند  تک

  معلومه !  نه   ؟یدیدد  تر   ل بیخیا  مناز    ؟نیستم  رمکنکو  فکر   به   صال ا  یددکر   قتد
  نستمومید  گرنه و   خوبه   نسبتا  سمدر   خوبه   حاال  مکشید   پوفی.  ندیدید  که

م دراز    شتمدابر و    گوشیمو .  رکنکو  سر   شدمینابود  و    تخترو    مکشیدو 
 .مشد  ینستا ا  لمشغو

  زم باو    میکنه   نگاهمداره    کسی   دمکر   حس.  مشد  خسته  ش بعدو    گشتم   یکم
  تنها   گفت  کاآر   خوبهدادم.    رتقو   هنمو. آب ددبو  هشد  سنگین   قتاا  فضای

  کم و    خفیف  جیغ   یه .  شد  ظاهر   م جلو  یهو  کا آر   لحظه   همین  تو !  ا ها  شنبا
 .قلبم رو  شتماگذ  ستموو د  مکشید 

 ؟ مگه  یدید جن چیه:گفت  تعجب با

 ! ؟ هستی  چی تو پس-

 میگیا  سترا عه:ند رو خا  سرشو پس  

 شو   لخوشحا بفرما:سمتم  گرفت  ستشود تو پالستیک



ازش. ذوق   گرفتم و    دمکر   هنگا   دبو  شتر   پاستیل   کلی  یو حا   که   پالستیکی  به
  منو و  خندید  شبعد دکر   تعجب. اول بغلش مپرید رم کا  به توجه ون بد زده 

 .دکر   اجد دشخواز 

 میگرفتم تر زود   میشی  لخوشحا نستمو مید   هگا-

  شت دا  هخیر   نم. او ردمخو  نشستم و    دمکر   ز بارو    پاستیل  بهش  توجه   ونبد
و    شد  خالی   دمیا  ن بیا   ان میخو   یناا  عمو   ینکها  ی آور  دیا   با.  دمیکر   نگاهم

 د؟بو موقعش  نال ا خه. اه آ بهم شد هر ز   پاستیال

 ؟ یارند ستدو ؟یرنمیخو اچر -

 شد  کوفتم   دمفتاا  چیزی یه  دیا فقطدارم   ستدو  اچر  اچر :باالآوردم  سرمو 

 ؟چی-

 ؟ هنموذ نخوندی بگی  یامیخو یعنی -

 نمیخونم  همیشه  گفتم   من-

 نبیا  مشبا  انمیخو  عمو و زن    عرشیاو   ان مهر  عمو  هیچی-

 ست؟کجا   مشکلش خب-

 .یرستگااخو یابر -

 ؟بگیرتت   ادمیخو  یکی مگه   هبد  خب:باال فت ر  وشبر ا تای  یه



 گتر ر بز   ادر بر   یه  چشم   خب  من  نیست  ین ا   بحث:فتمر   بهش  بدی  هغر   چشم 
  قتو   هیچ  لیو   دمیکر   کمکم   دممیفتا  سر درد  تو  قتیو   همیشه  میبینمش
 شه  حترانا  بم اجواز  میترسم  م نشد عاشقش

 نی و مید  دت خو نمیکنم  خالتید من: کشید  پوفی

.  بپوشم   لباسی  چه  مموند   رهبیچا  من   ن ال ا  خب .  نمیشه  م گر ازش   بی آ   ینم ا
 ق تاا تو  مددر زد و او نماما 

 ؟؟ نپوشیدی س لبا ز هنو  یحانه ر-

 بپوشم  چی  خب نم و نمید-

 ش بپورو  ی ا پسته  مندا کت   نهمو -

آر دمکر رو    نماما  ر کا  نهمو از    بعد.  بپوشم   سلبا   تا  ونبیر   دمکر رو    کا. 
  کا . آر مکشید  کم   چشم   خط  یه رو زدم و    کمرنگم  تیر صو رژ    س لبا  ن پوشید
.  چشماشه  تو  غمی  یه   دمکر   س حساا  لیو   اچر   نم و نمید   میدد  مسر   پشترو از  

 .سمتش برگشتم 

  رم؟چطو-

 شدی  خوشگلزد: لبخند 

ا  گرفتم  خوبی   حس  تو   ن الا   منو    ن مداو  مهمونا.  دکر   تعریفازم    ینکه از 
.  موآد   میکنه  یتاذ  هی   هم  هندید   خیر   کا آر   ین . اممیریز   چاییدارم    شپزخونهآ 

  تک   با  انمهر   عمو  اگتر ر بز   صحبتایاز    بعد.  دمکر   رفتعا  همه   به  دمبر   چایی



و    کند  رو ما  کله  پوست  ما  عرشیا ین ا هشرمند داداش  نجا  سهیل:گفت  هخند
 بیایم باید گفت

 :داد بشواجو  لبخند با مبابا

 بزنید فحر   هم  با قتا ا برید  ها  بچه  خب حرفیه چه ینا-

ا   عرشیا   با و    مشد   بلند  یرمجبو   آر قتاا  سمت   یمدفتاراه  د  کا .    که  مید رو 
و    کا آر   ر کنا  نشست  عرشیا .  میبینمش  من  فقط   نستم و مید.  تخترو    نشسته

 .صندلیم   یرو  منم 

 ؟ کنیم   صحبت      خب:گفت  تسکو لحظه چند  بعد

 .بگم  بهش  باید مکشید  هوفی

 عرشیا -

 ؟ جانم -

 من  هچیز .... نیبب-

 :مبد  مهادا شتذان

 ارم ند مشکلی  من  کیاو  حرفا ینو ا  شبعد بخونم درس   بگی یامیخو گها-

 ارم ند بهت  حسی... من  ست ینجاا مشکل  فقط...نیست  ین ا مسئله  نه...نه-

 دخو  به دخو میشه دیجاا  حس ینا خب-



  حاالزدن رو درآورد.    عق   یو ادا  شد  جمع   ح ضوو   به   که  میدرو د  کا آر   ه چهر 
 مبخند نمیتونستم  منم 

  که   میبینم   بخوو   نمهربو  خیلی  رگبز داداش  یه چشم به  رو تو  من  عرشیا-
  بعد   ل سا  چند   گذشت  با  حتی   م همسر   ان عنو  به   ما ا  بجیشه آ   فکر   به  همیشه 

 .میگم   بهترک   اممیخو  رتمعذ ببین .  کنم   لقبو نمیتونم هم

در   لی و   کنم  نمتحا ا  شانسمو ستماخو  اره ند لشکا:اشد غمگین  یکم ش چشما
 ؟ باشه کنی  بحسا روم   همیشه  میتونی ون بد  کل

 .ونبیر  فتیم ر  هم  با. بهشزدم  لبخنددادم و  نتکو  سرمو 

  ؟ کنیم   شیرین: گفت  عمو زن

 :ختم اندا عرشیا  به هنگا  یه

 .نرسیدیم تفاهم به عمو زن  ببخشید-

  فتن از ر   بعد  وردننیا   نشودخو  یرو   به   لیو   میدرو د  نهمشو   نشد  شوکه
  اچر   فالنه  اچر   ؟ید نکر   لقبو  اچر .  شد  وعشر   نماما   هایزدن    غر   یناا   عمو

 گذشت  هم  شب اون  خالصه ؟آرهیرینجوا

*** 

 سلبا و    دم نکر   خشک  موهامو   ز هنو   منو    میشه   تحویل   لسا   یگه د  ساعت   نیم
و    مکشید  پوفی.  فته ر   هپاشد  یرگو  ومکد  نیس  ممعلو  هم   کاآر   منپوشید



روز    چند   موهامو .  مپوشید  تیر صو   نکتو   بارو    یما   گلبه  س لبا.  مشد  لبیخیا
 .دنکر   کالفم و    دنبو هشد  بلندزدم  مصری   فتم ر  پیش

ا  ن همو  کاآر   لیو  میومد  بهم   خیلی  در    گریم  خر آ   که  د کر  ممسخر   ر نقدروز 
اون    منم   مداو    مد او  رمبا  چند  ینکه ا   با  حتی  دمنز   فحر   شباها  موقعاز 

  مو   تو ا   با   بعد   دمکر   ار سشو  خشک   نیمه   حد در    موهامو   دکر   هیا خور عذ
  برگشتم  کاآر   یاصد  با.  رمنخو  چشم   ماشاال  به   به  دمکر   فصا  موهامو
 .سمتش

 م؟ شد ر چطو-

 د بوداده    حالت   موهاشم   دبو  ه پوشید  بی ا  لی   ار شلو  با  بلند  ستینآ   ت تیشر   یه 
  قابل :دمکر   زکنا  چشمی  پشت  دبو  هشد  خوشگلو    ابجذ  کلدر    عقب  سمت

 تحملی 

 گفتی   یا یگه د چیز   لی: و دکر   یا هخند  تک

 :مکشید   پوفی ه خوند  هنمو ذ که   مفهمید

 پایین  بریم  بیا توعم   حاال خبه-

  شت دا  ؟؟مداو   کی  ینا  موند  ز با  هنم .دمبلرو    نشستم   کاآر   میدد  پایین  فتم ر  
داره    مید د  دمکر   کا آر   به   هنگا   یه و    قتا ا   به  ه نگا  یه!  که  میومد  من  سر   پشت

  تحویل  لسا وبغر  7:15 یوداحد  ساعت.  یگهد  عه و پر . بچه  همیخند  یز ر   یز ر
 .دنمیکر  ر نواو  ر ینو ا تند تند ها و ر  بابا و   نماما . میشد



  تصمیم   منم  خخخ  یم دبو  نیایشو    عاد  لمشغو  همه   نشستیم   همدور    ه باالخر 
  ر کنا در    همهو    بشه  شتهدابر   همهاز    مشکله  هرچی  دمکر   عا. دکنم   عاد  گرفتم
  تو  که   جنی  بچه   ین ا  شر   که  ستم اخو  خر و در آ   باشن  دشا   نهاشو   اده خانو
و شه   هکند   منه  شکم    همه و    شد  تحویل  لسا  هباالخر   ؟خو  کنم   ر چیکا  ال. 

 .یم دکر   بوسیرو 

  لشا  یه   فقط  منم .  دبیا  ستاخو  مامانم   به زد    نگز   مامانش  یناا   ساغر   اول
 فتن و ر   شد م تموو    گفتیم   تپر و   تچر  کلی  مداو  ساغر  قتی . و مسر  ختماندا

  شتمدا  قتی. و دکر ذوق    من  نیدد  با  کلی   نیاوا  نمداو  فرهمند  دستاا  شبعد
  بریم  میشه  یحانهر  خاله :گفت  اشیو  گوشم در    ممیکند  سپو  سیب   اشبر 
 تاقت ( ا؟تاخت)ا

  سکایی و عر   ن یدد  با .  فتیم و ر   گرفتیم  زهجاا  همه از    لبخند   بادادم و    ن تکو  سرمو 
 یگهد  منم   مبد  نبهشو   ست اخوذوق زده ازم.    دم بو  شتها گذ  ر کود   تویک  

ا   بعد  رم بیا  نه  نتونستم         بیدیما خوو    یم ردخو  م شا  ،فتن ر   ناهم او   ینکه از 
 .بگورو   دافر  یوااا

 ست دو   خیلیرو   تمسافر   بخشداره   حوصله  کی  یوا یدنید  عید  بریم  باید
 ش نبا ان نگر   یحانهر  میشه م تمو ووفهو   صالرو ا یدنی د عید ما دارم ا

 ؟ قهری ز هنو -



  شب از اون    ره بیچا   خخخ.  دبو  نشسته  د بو  دهکر   پهنک    تشکی  یرو   مینز   رو 
ادا دبو  دهکر   ممظلو  قیافشو.  به ابخو  تخترو    شتم ذان رو در   دنکر   فکر   ی. 

  اب بخو بیا  پاشو  میبخشم   هجدید لسا ن چو  حاال مممآوردم:او 

 مد او پاشد یداد ب تیتا  نبهشو  که   اخر  ین ا عین  

 ؟ گفتی  چی-

  هیچی  هه  ههزدم:  یا  همسخر   لبخند   میخونه   هنموذ  ینا  دنبو  سم احواوه    اوه 
 .بیداخو من  ر کنا  گرفت  مدو او دکر   یز ر  چشماشو دمبو یگهد یکی با  ابخد

  لی و   مداو  ن مهموو    یدنید  عید  فتیمر   بساز    مددر او  رمپدروزه    ر چها   سه   ینا
 خوبه  خیلی گرفتن  عیدی  بخش خب

  یه   میگم  سهیل :گفت  بابا  بهرو  ن ماما   که   ممیدید  نتلویزیو   دمخو  ا بر   شتمدا
 ل شما یالی و   تمسافر  بریم هموند رو ک   یا هفته یه ینا

 م؟ هو  دبیا بگیم هم   نشو ز   حامد  به فقط    فقماموداد: ن تکو  سرشو بابا

 ن؟ بیا  ناهماو  میشه  نجو بابا:آره  گفتم   من  ر ینبا ا

  ؟ما  گیاد خانو تمسافر  ن بیا باید چی ا بر : شد یتراز پا  هار 

 نیا  ی دار مشکل  تو:باالدادم  موو بر ا تای  یه

 ن بز  فحر  ستدر  تهر ا خو با یحانه:ردکر   خم ا نماما 



  ر ینو ا  ونبیر   هبر   بزنه  فحر   ادبخو  ر هرجواون    ر چطو  نماما   ععه: دمکر   اضعتر ا
 ه؟ بد میرسه   من  به  نوبت کنه  ر نو او 

 گترته ر بز -

  ن بهشو  باشه:گفت  بابا  بهرو   نماما  مبل  بهدادم    تکیهو    م چرخوند   چشمامو
 میگم

 دن کر   لقبو دبو م معلوک   یرجو ین زد و ا نگو ز  شتدابر  گوشیو  نماما 

  به رو    بابا   دم میکر  کیف  نشردخو  صحر از    منمو   ردمیخو صحر   شت دا  هار 
 دافر  یابر  کنید  جمعرو   نسایلتو و   برید ها  بچه:گفت  هار  منو

  کن  جمع  رو ینا ا  سایلو   بدی  منجاا  یا میخو  یرکا  هم   شما  خانم :نماما  بهرو 
 .شد بلند داد و   ن تکو سرشو  نماما 

 له  ت شد   با   یهو   که  دمبو  ق تادر ا  یکد نز   باال   فتیمر   ها   پله از    هم  ها ر   منو
 .دبو ها ر  لیو  کاعه آر  دن کر   فکر  برگشتم  قتاا  تو  مشدداده 

 ؟یدار ضمر  مگه : دمکر   خم ا

 ؟هست  کسی  تاقتا  توداد: ابجو ر همینجو نم او 

 چرخوند   قتاا  افطر ا سرشو  ؟ میبینی کسی :  باالدادم  موو بر ا تای  یه

 ده کر   شک  کنم  فکر :مداو کاآر  یاصد  هنم ذ  تو

 نمو نمید-



  یدبر   پی   قضاو از    میزنی   ف حر   جن   یه  با   نمو مید  ببین :ونبیر داد    نفسشو   ها ر 
ر   من   که را  م هاو    ونبد   ینو ا  ما ا   شیم   صخال  ت شر از    ستیمامیخو  مین و 
 .هبر  پایین  تگلو از   شخو آب   یه ذارم نمی

 ؟ چیه من  با مشکلت تو :  دمکر   کلید  هم رو   ناموو ندد

 من  ال ا ِانتو  اننگر  همه ...  تهدجوو  مشکلم: خندید 

 ه نمید همیتا  بهت کسی  که  یدار مشکلی  شاید زدم: خندیز پو

 ستشو د  مچو    شد  ظاهر   کاآر   که  هبگیر   یقمو  ست اخو  شتدابر   مقد  سمتم 
 هنشرو د شتا گذ  ستشود که  بزنه جیغ   ستاخو هار   پیچوندو   گرفت

  بشی   یحانهر  یکدنز   یگهد  ر با   یه  میکنم   تاکید  یگه د  ر با  یه:گفتوار    تهدید
 ؟فهمیدی  میکشنم نهدو  نهدو  نگشتاتوا صدمه  بهش ی ابخو

 دکر   لشو  هم  کاداد. آر  ن تکو تند   تند  سرشو

  معنی   ه نگا   یه   لی و   دبو  ه ترسید  ینکه ا  با  هم  ها ر   ونبیر   وبر   حاال زد:  ره شادر ا  به
 ون بیر  فتو ر  دکر   یدار

  ؟ خوبی:من سمت  برگشت کاآر 

 ؟ میشه چی  حاال وف پودادم: ونبیر   تشد  با نفسمو دادم  نتکو  سرمو 

 باشیم قب امر  بیشتر   باید  ماا  نم و نمید-

 دادم ن تکو باشه  معنی  به سرمو 



 ده ستفاا  ها  تمسافر   یابر   همیشه  که  کوچیکی  ونچمد  مکمد  سمت  فتم ر 
  بعد   م نظر   رد مو  های  سایل و   شتندابر   به   دمکر   وعشر و    شتمدابر رو    دم میکر 

  کا آر   لباسیم   ب چو  پای  شتماگذو    بستمرو    ونچمد  سایلو   کل  شتندابر از  
 ه میگیر  ادیر ا  مناز   قت:اون و دبو  گوشی   تو شسر 

  بیا   خب خیله: دکر   یا هخند  تک

  میگم :نشستم   رشکنا   تخت  لبه  فتم ر   ر کنا   شتاگذ  گوشیشو  حرفش  ینا   بعد  و 
 چیزی  یه

 ه؟ شد چی  ز با :دکر   یز ر  چشماشو

 دارم  السو  باشه  ه شد چیزی باید حتما  مگه عهه-

 بگو   خب-

 ؟ باشم   شتهروش دا لکنتر  هنموذ من میشه ی رچجو میگم -

 ؟چی  یعنی: شد گیج  یکم 

  به   طمربو   چیزی   قتیو   که  گفتی  توهم   بگم  چیزی  یه  تو  جبرا  ام میخو  مثال -
 نفهمی   کنم  یرکا  یه اممیخو  میفهمی  باشه  تو

 که   ارهند مشکلی  ینا  هنتذ اتتفکر  به  منمید شگو  بگو من  به خب-

 خب  خها نه-

 ببین  منو  نیحا ر-



 دم کر   بلند سرمو 

 ؟ من ستاز د  شدی حترانا-

 ه باش شتهدا منیتا م فکر  ام میخو  فقط منشد  نه نه-

  م نمید  شگو  بعد  به   یناز ا   یگه د  شبا   مطمئن :بست  نطمینا ا  با   چشماشو  
 کنی   امصدک   مانیز  فقط

 میگم سترا که  بلهزد: لبخندی ؟میگی ستزدم:را  نگیر  پر  لبخند 

 گفتم  چی  خخخ.نجو کاآر  خها  یو گا  ر چقد  کنم   نمتحا ا  ذار ب خب

ک    گفتم   چنو:ختاندا  باال   شو وبر ا  ؟گفتم  چی  نفهمیدی: دمکر   شنگا  منتظر 
 باشه  حت را خیالت یگهد

 هم  یکم  مشا از  بعد.  رمبخو مشا مبر  که  دکر   امصد  نماما دادم   نتکو  سرمو 
 ادند  حمتز   حتی  مخانو   هار   ماا   کنه  جمعرو    سایلو   که  دمکر   کمک  نماما  به
 توی   چت یاصد  ئم دا فقط دشخو به

  س حساا  با  شب  نصف   بیدیم اخو  نهمموک    دبو  1  ساعت  میومد  پتسا وا
  شستم  ستامود  قتیو   یسو سر   مبر   که  ابخواز    مپاشددارم    یرشود  ینکها

رو    م مداو    مو د جوو   کل  حشتو   ستر .  نمیشه  ز با  میدد  که  کنم   ز با در 
ادمکر   سعی  شد  شخامو  برقا  یهو...گرفت   هنمذ  تو .  نکنم   هنگا  و ینر آ   صال . 
 ه؟ شد چی چیه:گفت  هباالخر  تازدم  ا صدرو   کاآر  هم سر   پشت و    تند  خیلی

 خاموشه  غاا چر  نمیشه ز بادر   دم کر   گیر   یسو سر  تو   اخدو تر  کاآر -



      …نرک   قبر-

در    گریم   شتدا  یگهد  اد ند  ابجو  دمکر   اشصد  هرچی  رد خو  حرفشو  بقیه
  شتم اند  ردنخو  نتکو   رت قد  ما...اسرمه  پشت  کسی   دمکر   سحساا  میومد

 خفیف   جیغ   یه   شد  باعث   که   شد  پایین  باال در    هستگیر د  دم برگر   م میترسید
  باال  تند  تند  سینش  کاآر   فتم ر   و فر   غوشیآ   توی  که  چیشد  منفهمید.  بکشم 
 .دمیز  نفس  نفسو   میشد پایین 

 دم؟میکر   ر چیکا  میشد  چیزیت گها-

. د کر   هنگا  مچشما   تویو    گرفت  هاموزو با.  ونبیر   مبیا  بغلشاز    دمکر   سعی
اون    ادممید لحتماا   حاالو    دمیکر   ادبید  شچشما  توی  ید یاز  ستر و   نیانگر 

  یرینجوا  ر هربا  خه. آ هشد  تبدیل   یک   تا  جنگلی  به  حاال   شنشرو   سبز   چشمای
 ادن مید نگ ر  تغییر   شچشما میشد 

  تو   خوبم  که   حاال  ش با:آروم  گفتم   باشه آروم    دم میکر   سعی  که   لحنی   با
 ؟ نشد چیزیت

  یختهر   بهم   قتاا  شد  اجد  من از    وفپو ...خوبم   نهداد:  نتکو   نه   معنی  به  سرشو  
 ن نشد  هم  بقیه حتی دمبو  هنشد ها اصد  سر   متوجه و  دبو هشد

 ن؟؟نشد  متوجه  بقیه یرچجو-

 دن بو دهکر   نبیهوششو -



.  ننمیا  هکوتا   حتیارا   ینا   به  یناا  ر نگا ا  هنم رو د   شتم اگذ  ستموو د  مکشید  هینی
  تارو    پتو و    کشید دراز    تخترو    د کر   جمع  چیو   همه  حرکت   یه   با   سریع   کاآر 

  به   خب  نستم و مید!  منمیفهمید  نیشوا نگر   همه  ینا  لیل. دباال  کشید  نشدگر 
  جملش     عبد  ستاز د  منو  دبو  اننگر   ینکها  ماا  دمبو  مانتا  ستشد  لحا  هر 

 .دکر   منتقل  بهم رو  عجیبی  حس

  فتمر   شبعد  دمکر   یدراز  نبو ز   یه  دبو   ز با درس    ز هنو  که   ستشویید  بهرو 
 بستم شودر 

*** 

  شد دگر   ردخو  ساعت به مچشما  مشد  پا ابخواز  نماما   نایزد اصد  با صبح
  در ما:گفتم   غر   با   کهزود    ر نقدا   نه  ممشید  پا   7  سهر مد  یا بر   من   دبو  صبح   5

 ؟ خها میفته راه  صبح پنج کی   من

 میفتیمراه   یگهد ساعت  نیم  بکن تو را کا  و بر  پاشو  ن نز غر  ر نقدا-

  ی راکااز    بعدو    یس وسر   فتم ر   دبو  ه فاید   بی  نماما  با  بحث   مکشید  پوفی
  قت د  که  یکم .  میکنه  مرتب  ینم آ   جلو داره    هم   کا آر   میدد  ونبیر   ممداو  مربوطه

از    کا . آر مکمد  سمت  فتم دادم. ر   نتکو   سری   دبو  دهکر   ضعو   لباساشو   دمکر 
 کن   تنتزود    یمیستم در وا  پشت من: گفت  مسر   پشت

  لشا.  مپوشید   مشکیمو   جین   ار شلوو    خاکستری   مانتو دادم    ن تکو  سرمو 
  با   بعد   دم کر   مرتب  هامو  چتری و    موهامو. اول  ینهآ   جلو  دم بر رو    مشکیم

  حدرو در    جیگریم   لب . رژ  دمکر   مسر رو    لشا  رنبخو   بهم   ینکه ا   ونبد  قتد



  ش هازدن    غر   کاآر   بزنم  کامل  ستم امیخو  گها   نچو   لبم  به زدم    گرفتن  نگر 
  ظاهر   مسر   پشت   کا آر   کنیم   شگو  فحر   بچه   یگه د  کنم   چه.  میشد  وعشر 
 یگه د بجنب :شد

 خب  یسا :وا گفتم   حرصی

  شتمدابر رو    یکیم ژ ما  چشم   خط   بهش  توجه  بی  دمیکر   غر   غر   شتدا  لب  یر ز
  م نگا   صحر   با  شتدا  که کاآر   سمت  برگشتم .  مکشید  زکنا  چشم  خط  یه

  پایین  پله . از  شتم دابر   گوشیمو و    کیف و    ونچمدو    مچرخوند  چشمامو.  دمیکر 
 ؟؟ فتنر  من ون بد . وا نیست  هیشکی   میدد  فتم ر 

  نشما منتظر   س نتر داد: له  جلو  به و   مکمر   بهزد  ستشود پشتاز  کاآر 

  ها   پلهاز    تند  تند.  م پوشیدرو    مشکیم   ت سپر ا  اسیدآد  مشد  مقد  هم   شباها
و   شبابا  نماما و    ساغر   که  میدد  طحیا   تو.  پایین  فتم ر  رو    نسایلشو دارن 

او  دفتاا  من  به  چشمش  ساغر   تا.  ماشین  تو  ذارن می زده  و    طرفم  مدذوق 
 همو   یم دکر   بغل سفت

 ؟نه ره بگذ ش خو ر چقد-

 رم جو چهآره -

و    دمکر   ز با درو  فتمور  ماشین  بسمت  شدیم اجد هم از   مبر  دکر   امصد  نماما 
 د بو ایدو   رهشما  ردخو نگز   گوشیم راه    سطایو  نشستم

 میکنی   محلی  بی خانوما مخانو مسال-



 بزنم نگز  نشد هشرمند  چیه  محلی  بی بابا  نه:دم کر   یا هخند تک 

 ؟ خوبی  ا خبر   چه خب...ذارممی  تسر  به  سر  م عزیز   ارهند لشکاا-

 ؟ خوبید همه شماها خوبم  مرسی-

  با   اممیخو  گفت  بس از    کندرو    حیدو و  منو   کله  که  نیاوا   ینا  خوبیم آرع  -
 بزنم  فحر  یحانهر

 بهش هبد  گوشیو  جانم  یا-

 جونم یحانهر  مسال:مداو  نیاوا یا صد  بعد ثانیه چند

 ؟شما یرچطو لم د عزیز  مسال-

 جونم یحانهر کجایی.. خوبم -

 ؟ نرفتی شما معزیز   تمسافر   مدیم او -

 دبو چی  سمشا یسا وا  عع   مدیم او ماهم اچر -

  ما ا   منشنیدرو    ایدو  یاصد ؟مامانی  چیه  سمشا  ینجا:اپرسید مامانشاز   بعد
 اژ شیر  مدیم:او گفت   نیاوا  شجا به

 جکورو از شیر :مخندید

 ؟ پیشم  میایزود -

 م میا  حتما م عزیز آرع -



  پوفی  دبو  10  دمکر   هنگارو    ساعت  دمکر   قطعزدن    فحر   یگه د  یکماز    بعد
زد   نگز   ینکها مثل  بابا .  دمبو  دهکر   ضعف هم   بم ابخو  ستم ا میخو هم   مکشید 
  یم ر بخو  صبحونه   بریم   نجااو   که   هتر   جلو  رانستور   یه   گفت  بهشو    ساغر   بابای
  ت مد   متما رو    کاآر   ر حضو.  سیدیم ر   بعد  قیقهد  20  ودحد.  بیفتیم راه    رهبا و دو 
  بهم  هست یکی  ینکهاز ا  ادمید  ست د  بهم   خوبی  خیلی  حسو   دم میکر  حس
ر کنه  توجه  که  دبو  ین ا  بخو و    جالب  لی و   شتدا   سنتی  حالت  رانستو. 

  قتی . و یم داد  رشسفا  بستنی  ساغر   منو  شتدا  هم  بستنی و    ی ا  کافه  شیدنینو
 .زدم  اصدرو   کا آر  رمبخو  ینکه از ا  قبل مد او 

 ه؟ شد چیزی جانم -

  بگم  ستم ا میخو  نه: دمنکر   توجه   خب  لی و   مشد  یرجو  یه  گفتنش  جانم از   
 ر بخو تو بیا  یکم بزنم هن د  من  ینکها قبل

 باشه-

  که  شور کا  کنه  متمو  کاآر   که  دممر   به  دمبوزل زده    یرهمینجو  قیقهد  چند
 ؟ یرنمیخو اچر :گفت  ساغر 

 رم میخو  نال ا هیچی دادم: نتکو  سرمو 

  هشا خو  منم ازم و    دکر   تشکر   هنم ذ  تو   کاآر   ردن خو  دمکر   وعشر   ش بعد  و 
  ر ینبا ا  یگه د  منم   یم دفتاراه ا  یم ردخورو    نصبحونمو   ینکها  از بعد.  گفتم   میکنمی 

 .مبیدا خوو  دم نکر  متی ومقا  اب خو بر ابر در 



.  نه  بابا   یالیو   ماا  ل شما  یم دبو  ه سیدر   اظاهر .  مشد  پا   ابخواز    بابا   یاباصد
 تقریبا  ر ناها  خونه  بریم   شبعدو    یمر بخو  اغذ  بریم   که  شتدا   نگه  ران ستودم ر 
  ستیم امیخو  کال  خخخ...ساغر  منو  بجز   زمبا و    یم داد  رشسفا  اغذ  یکی  همه
 باشیم ست

  دبو  پایین  اب خو  قتاا  تادو   نهممو   یمدبو  خسته  خیلی  یالو   سیدیم ر   قتیو 
  پن ا  یرو   به. رو دبو   شپزخونهروش آ   به رو   پایین  های  ابخو  قتا. ا باال  تا  سه

  که  ردمیخو ها  پله  نا از او   تر   جلو   یکم د بو  یکی   ل هاو   یی ا پذیر  هم  شپزخونهآ 
  تو تاهم دو  دبو ها  قتااز ا  رجخا باال طبقه توی یسو سر  به  باال طبقه میرفت

 .پایین های  اب خو قتاا

  نلباسامو  باهم . دمخو قتاا فتیمر  باهم  ساغر  منو   دبو من  قتاا  توی هم یکی 
  یم زد  گپ   یکم   نشستیم  شبعد  یم دکر   ز جاسا   روها  سری  یهو    یمد کر   ضعورو  

  سته اخوازش    پیشدو روز    شپسر   ستدو   ن همو  یا  یادبر   که  میگفت  نم و او 
 موال  به  خله دهکر ذوق   خر  عین ینم ا ون بیر و   خرید نبر باهم عیداز  بعد که

 .بیدیم اخو تاقم ا سفید خاکستری تخت یرو  گرفتیم  باهم 

  اغچر   خه آ   دمکر   ز با زور    بهرو    م چشما  مشد   بلند  پایین   طبقه   یاصدو  سر   با
  ز با   چشمامو  هباالخر   ؟؟شنهرو   چی  یا بر   ببینم   یسا . وا دبو  شنام رو   مطالعه

  کشو    م کشید  پوفی  میخونه  بکتا داره    م میز   پشت  نشسته  کا آر   مید د  دمکر 
 .دادم  دم خو به  قوسیو 

 ؟بیدیاخو  بخو-



  تو  مهو:اگفتم   بسته  چشم   یه  بازدم و    لبخندی  نیمچهدادم و    نتکو   سرمو 
 ؟ بیدیا نخو

 بمابخو نشد دبو ابخو  تخترو    شما ستدو  نه-

 ست؟ کجا  من ست دو  ین ا حاال-

 ق تاا  یکیاون  فتر  د کر   جمعرو   سایلشو   هیچی-

 ا؟ چر :اوا!!  شد دگر   مچشما

 ه بر  گفتم   بهش من-

 ؟ بمونه شتدا شکالی چ ا مگه   خب ا چر  ععه-

  پیشاون    گه ا  مبعد  مبد  پوششرو    نفر دو    نهمزما   نمیتونم   من   خب...  خب-
 ه بهتر  باشه اجد تاقشا همین  ابر   ببینه  سیبآ  نم او  دبو   ممکن میموند   تو

ادب.   بی   ون بیر   میکنه  ق تااز ا  مهمونو  اخد  و تر   هنگا   فتمر   بهش  بدی  ه غر   چشم
  .پایین  فتم و ر   مسر  ختم اندا لشا  یه و  دن کر   مرتبرو  م لباسا مپاشد

  تو  ساغر   نماماو    ساغر و    نماما  دنمیز   فحر   شتندا  ساغر   بابایو    بابا
  ستدر  لمشغو خونه شپز آ  سمت  فتمر  نا او  به م سالاز   بعد  دن بو شپزخونها

  کتلت  ینکها  سر   ساغر  با  شتندا  «ساغر نماما » نجو   راسا. دنبو  کتلت  دنکر 
  ن ماما.  دمیکر   خسر  مینی ز   سیب  شتدا   هم   ن ماما  دنمیکر   بحث   کنن  ستدر 
  روها  گوجهو    ر شور خیا  ینا  بیا   ن ماما   یحانه :رگفت  من  به   دفتاا  چشمش  تا

 کن   ردخو



  گوجه   دنکر   ردخو  دمکر   وعشر .  هعی   ادمیخو   ر کا  یابر رو    ما  ما  نماما   کی د ِ 
  کا آر   ینکه ا   بابت   دمکر   هیا خو  رت معذ  ساغر از    م شا  ه سفر   سر .  ها  ر شو  ر خیا و  

 ده کر   نشوبیر 

 گفته   که  نهومید چیزی یه ل هرحا  به نم او  حرفیه چه  ینا  بابا نه-

 ه شرمند زمبا  لیو -

 اره ند لشکاا گفتم   بابا تتار صو   تو میکوبم   بشقابتو بگی  یگه د ر با یه-

 که  ی ارند لیاقت یشها-

 ون؟بیر  هم  با  بریم  دافر :گفتم   یهو  قیقهد چند  بعد

 !؟برید کجا : شنیدرو  نمو ا صد ن ماما ر نگاا

 میایمزود  همین  یمدبگر   بریم  یکم  هیچی-

  هم  به  یم ذوق زد  سر از    لبخندی  باشید  ظبامو  خب  خیلهداد:  ن تکو  سرشو
 یگه د

  هینامه اگو   لنباد بری هم  کم  کم   باید-

 چشم مبد مو ر کنکو  ذار ب حاال:دم کر   هنگا دبوزده  حرفو  ینا که  بابا به

و    شد  ساغر   منو   هعهد  به   مشا  ظرفای  شد   اش غذ  بقیه   لمشغوزد و    لبخندی
  ن ممو و کد   بکشیم آب    ن ممووکد  یم دبو   هموند   حاال   حتاستر ا  فتنر   بقیه
 .شدیم  لمشغو  مدیم او ر کنا  یگهد باهم خر آ  یمر بشو



  د بیا  اد میخو  م معد  تمحتویا   دمکر   سحسا ا  یهو   بمابخو  قتا ا  فتمر   قتی و   شب
 آوردم   باال   ن تورو  به  ب گالو   دمبر  هپنا یسو سر   به  سریع همین   یابر .  ونبیر 

  ؟خوبی ن یحار چیشد :گفتو   شد ظاهر  اننگر  کاآر 

 یهو  شد چم نم و نمید  نه :گفتم   بدیزار و    لحا با

 ته یردار با لما-

ا  بعدآوردم.    باالو    شد  بد  حالم   رهبا دو   که  مبد  اب جو  ز با  ستم اخو    ینکهاز 
  کمک   با.  ونبیر   ممدزدم و او   دسر آب    تمو ر صو  دمنکر   سحسا ا  چیزی   یگهد
  ردمخو چی  هر   خب شتم دا  شدیدی   ضعف  س حساا  نشستم   تخت یرو   کاآر 

  چیزی   ن یحار  ه پرید  نگت:ر نشست  شنو زا   یرو   م جلو  اننگر .  منددوبرگر رو  
  رم؟بیا  یرمیخو

  قیقه د  چند  از بعد.  شد   غیب  م میا  ن الا  ینکه ا  گفتن   بادادم.    نتکو   ل بیحا  سرمو 
  ام بر   رمکنا  نشست  دبو  ننو و    کتلت  شتو  که  بشقابی  باو    شد  ظاهر   مجلو
 .ادمیدو    میگرفت لقمه

 دم خو  رممیخو   منشد که  قچال:گفتم   حرصی

  بهت  مبد دمخو  باید :دکر   نوچی

  فظر  ا غذ ردن خو. بعد از گرفتم   ستشاز د  ولقمر و   فتم ر  بهش یا ه غر  چشم
  نرسید   سه   به   منم   بید اخو  من   ر کنا.  گرفتو    تخت   ر کنا   عسلی  یرو   شت اگذرو  
 .دبر  بم اخو



  بهتر   حالم   یکمدادم    دمخو  به  قوسیو    کش  مپاشد  10  ودحد   ساعت  صبح
  م مداو  مربوطه   یراکا از    بعد و    یس و سر   فتم ر   شتمدا  ضعف   ز هنو   لی و   دبو  هشد
  حالم   گها   که  دبو  ار بید  2  ساعت  تا  شتدا  حق  دبو  ابخو  ز هنو  کا. آر ونبیر 
  ن جو   را ساو    ن ماما.  پایین  فتم زدم و ر   بهش  لبخندی  باشه  ظبم امو  شد  بد

 .دبو تاقشا ا ظاهر  هم ساغر  دنبو نتلویزیو   نیدد  لمشغو

 اب جذ  بانویدو   بر  مسال-

 م عزیز   بخیر  صبحت جکورو   ی:ادکر   یا هخند  تک ن جو راسا

 ن جو راسا  ممنونم زدم:  لبخندی

 ن؟کجا  یناا بابا  ن ماما: گفتم   نماما  به رو 

  یدا میخو  شماهم   ده بگر   ونبیر   فتر   هم  هار   ساحل  فتنر   قاا  حمدو ا  تبابا-
  برید

 باشهدادم: نتکو  سرمو 

  ساغر   قتا. ا تو  دمکر   تپر   مودخودر زدن    ونبد   بضر   یهو   باال  ها پلهاز    فتم ر 
 بهت  نکبت : سمتم   برگشت  حرصی.  قلبشرو    شت اگذ  ستشوزد و د  جیغی  که
 ؟ بزنیدر  ادنند دیا

 تربیتم تو  دع کر   کوتاهی  تو نماما   مثل مامانم: ختم اندا باال  هامو وبر ا 

 ز؟ با یدار  ر چیکا چته:فتر  بهم   یا هغر  چشم

  ونبیر  بریم   شو حاضر  پاشو   هیچی-



 عشقم گمشو   شو حاضر  و بر  وبد کی : او دبو منتظر  که  ر نگاا

ا   تعجب  با و   هشد   ار بید  کاآر   مید د  تاقم ا  فتم ر   عجب... مشد  رجخا  تاقشاز 
 نشی  قغر  عمو ی دادم:او  ن تکو شجلو  ستمو د سخیر  نقطه  یه به  گیج

 نمیشه  چیزیم  سنتر :سمتم  برگشت

 بپوشم سلبا  ونبیر  وبر   هشااخو  میترسم  گفته   کی-

 ؟بری  یامیخو  کجا-

  مبر   ساغر   با یکم :گفتم   بپوشم   لباسی  چه  دم میکر   ب نتخاا  شتمدا  که   ر همونطو 
 دم بگر  ونبیر 

 اه  مپاشد  اب خواز   زهتا  من  بابا زد: غر  

 پیشم بیا مداو باال وزتیند و   قتو   هر   خب:باالدادم  موو بر ا تای  یه

 باشم باید نمیشع-

 یگه د بیا یدکر   توراکا   مبر  اممیخو  من خب :مکشید  پوفی 

 ون بیر  فتم ر   من  خب خیله-

  قبر  شتمدابر   هم  مسفید   لشا  مپوشید  سفید   ن کتو  با  شنرو  لیمویی  مانتو   یه
 که  ونبیر   فتم ر   شتم دا بر   گوشیمم و    کیف.  مکشید  چشم   خط  یهرو زدم و    لبم 

  ن مامااز    پایین   فتیمر   باهم.  دبوزده    سفید  مشکی   تیپ   یه  نم او   مد او   هم  ساغر 
 .ی رو  دهپیا یمدکر   وعشر و  یمدکر   حافظیاخد ن جو راسا و 



.  دیشن   شو ا صدو    حس رو    یا در  بوی   میشد  دبو  یا در  یکدنز   تقریبا  ما  یالیو 
 ینجا داره ا  مشآرا بوی مم:اوگفتو   کشید   عمیقی  نفس ساغر 

 ؟بریم  کجااول   میگم :آره..  مکشید  عمیق  نفساون  مثل منم 

 خرید بریم  نم و نمید-

  فقط خرید  بزنن  تهتو و  سر :مخندید

 کنم  چه خب : ندرو خا  کلشو

  ها  ادهخانو.  اپسر   ختر د  میرفتنو    نمیومد   نشو دخو  یا بر   خیابونا  تو  دممر 
  شیو فر   سلبا   زهمغا  یه.  نمیشد رد    ارا سو   چرخهدو   گاهی  حتیو و    ماشین

  چند   خونه  تو  سلبا  هم  شتدا  مانتو   هم.  دبر و    کشید   منو  ستد  یدد  ساغر 
 .دبو یزبا  بسبا ا زهمغا فتیمر  جلوتر  ون بیر  مدیم و او   گرفتیم   ستد

 ؟بخری ی امیخو  کی  یابر :گفتو    نبالم د مداو ساغر  که  تو  فتم ر 

 نیا وا-

 ؟فرهمند د ستاا ختر د-

 دادم  نتکو آره   معنی  به سرمو 

  شت دا  یناو ا  بیر با  که  دمکر   اپید  یزبا   بسبا ا  خونه  یه  ه باالخر ..یکم   گشتم 
  ناله   با  ساغر   که  یم دکر   یرو   دهپیا  هو را   بقیه .  ونبیر   ممدو او   م خرید  اشبر 

 گشنگی و   تشنگیاز  دم مر :گفت



 دمبو  ردهنخو  هم  صبحونه   خع آ   دممیمر   شتمدا  گشنگی از    منم  میگفت  سترا

 دبو چیزی یا کافه  کافه  شاید جلوتر  یکم  بریم: گفتم   بهشرو  

  شی و فر   بستنی   یه فتن راه ر  کلی  بعد  ه باالخر .  مداو   نبالمداد و د  نتکو   سرشو 
  نشوبیر   های  صندلیرو    نشستیمو    گرفتیم  بستنی  نتامو دوهر   یم دکر   اپید

ا   بعد.  یم خورد ا  شد  متمو   ن هامو  بستنی  ینکهاز    خونه   سمت  یم دفتا راه 
  پوفی .  شتو  ها   بچه  عین   فتر   ساغر   که  دبو  کت ر ما  سوپر   یهراه    سطایو 

  رد میخو   که  هپسر   بهرو    کیرا خو  تا  چند  گرفتناز    بعد  خلدا  فتم و ر   مکشید 
آب    ین از ا  قاآ  ببخشید:گفت  خرمایی  موهای   با   باشه  سالش  ی ا  ردهخو   20
 …یدارند ها تنبا

  ه خند داده    سوتی  فهمید  که  ساغر   ؟ چیه:  شد  دگر   یکم   شچشما   هپسر 
 مه ر منظو  ها چوبی  همین  ه چیز ...عه: دکر   مصنوعی

  تشو ر کا  ساغر   بهشداد    چوبی   ت نباآب    تا دو   میز   یر و از ز   گفت  هانیآ   هپسر 
 کنه   بحسا تاداد 

  خیلی   هپسر   قیافهو    لحنش  خهآ   دبوداده    که  سوتیاز    دمبو  تمو   بهرو    من
  فتیم ر   مدیم او  ونبیر   زهمغا بود. از   یتو فکر چ  رهپیچا  نیس  ممعلو   دبو  لباحا
 .نخندید یم دکر   وعشر   باهم  ن همزما  تر اون ور  یکم

 تو  ستاز د یونهد یوا-

 رفت ادمی  کنم   ر چیکا  خب-



 بابا   بریم  بیا  هیچی دادم:  نتکو سری

ر   ساغر   باالیو    بابا   خونه  سیدیمر   قتی و    هم  ر کنا .  خونه  دنبو  ه مداو  ها و 
  د بو ساغر   منو  عالقه ردمو یاغذ  که  دبو   قاتق  باقالی  قضااز    نماما   که  یرناها

  نمو د خو  خونه   ومهرکد  فتیمر   ردن خواز    بعد .  یم ردخو  دبو   ده کر   سترو در 
 ن مودخو   قتاا ه چیز  یعنی

 دم کر   شنگا تعجب با. میدد  هم در  های  خم ا بارو   کاآر  م شد قتاوارد ا   تا

 ؟ یدبو  دهکر   قطعرو  تباطتار  اچر -

 ؟؟من: پرید  باال  مهاوبر ا

 من  دم نکر  یرکا-

 ؟ کجایی  بفهمم  نمیتونستم  ا چر  پس-

 دم نکر  یرکا  من   نم و چمید من :ختم اندا  باال ی ا شونه

  دش خو  مقد  چند   با  کا آر   نجا او   ذارم برو    ام خرید  که  مکمد  سمت  دم فتاراه ا  و 
  به  وچیز   همه  اچر   تو ... که  نیست  شوخی  قضیه   ین ا  یحانه:ربهم   سوند رو ر 

 ؟ میگیری  بیخیالی

 رو؟ کا  ینا دم کر   من  مگه ؟کنم   ر چیکا میگی:سمتش برگشتم  حرصی 

  بعصا ا   ه بلد  فقط . اه  استر   سمت  فتداد و ر   ن تکو  سرشو و    کشید   پوفی 
  جن اون    تقصیر   شاید  ه شد  ی رینجوا   نم و بد  کجااز    من   خب.. هبریز   بهم  موآد
 کنن   گم رد    ستناخو که   سها



  ودحد   ساعت   م شد  ار بید  قتی و   م بیداخو  کاآر   به  توجه  بی   گرفتم   تخترو    فتمر 
 ستد  به آب    یه  دنبو  قتاا   تو  هم  کاآر   دبو   فتهر   و فر   تسکو   توی   خونه.  دبو  4
 .دنبو خونه کسی   د بو عجیب  پایین  فتم زدم و ر  تم ر صو و  

 بیا   پاشدی  قتو هر   جونم   نیحو :ردبو  ساغر   فطر از    شتددا یا  لیخچا  یرو 
 من   هخر   فعال. بریم   باهم  نبالتد م بیا  نبز نگز  یا  ساحل  ما  پیش

 فتن ر  شتنا گذ  منو یناهم ا  فپو

 شتمدابر   سیب  یه  لیخچا   توی. از  دبیا  ساغر   میگم   یگهد  قیقهد  چند  یه  لبیخیا
  چیزی  یه  که  دمبو  شستنش  لحا. در مشر بشو  که  شویی  فظر   سمت  فتم و ر 
  جیغی .  شکستروم    به رو   ار یود  به  ردخوو    شدرد    تم ر صو  ر کنااز    سرعت  با

  س تر   با .  چشمم   تو  هنر   ردهخو  شیشه  که   گرفتم   تم ر صو   جلوی  ستموزدم و د
  های  س لبا  مشکی   عجیب  موهای  با  ه پرید  نگر   پسر   یه  میدد   که  برگشتم 

  .دبو  ن خو کاسه  شچشما دبو تنش فشن

  میومد  شت دا  یرهمینجو   ه پسر   م چسبید  سینک   بهدادم و    رت قو   هنمو د   آب
  یاصد  با  هپسر .  ادنمید  ابجو  لیو   دممیز   اصدرو    کاآر   شتم دا  هنم ذ  تو.  سمتم 

 تو و   منم   فقط ینجا ا گرمه   شسر  فعال جونت  کا:آر گفت  مختیز 

.  کن  ار فر آره    شنبا  ترسو  لخیا  بی  یحانهر   فپو  ؟؟کنم   ر چیکا  حاال  پرید  نگمر 
. اون ور  دمکر   تپر   باال  مکشید  مودخو  حرکت  یه  باو    پنا   سمت   دم کر   تند  پا

 .میومد  من  سمت دو میکر   منگا شتدا نیشخند  یه  با  دموجواون 



  یآ   مین . ز ردمخوو    د کر   گیر   شفر   لبه  مپا   که   باال  های   پله  سمت   دم کر   ار فر 
ا   د یا  با اه.    بمیری..شد  رد خو  م نوزا  ننه   سریع   کنم  ار فر   باید  نال ا  ینکه آورد 
 .مکشید  جیغی  تم ر صو  سانتی دو    توی  دموجواون    نیدد  با  که  پاشم   ستم اخو

     شبیهو   ینکها   قبل  خر آ   لحظهو    شد  سنگین  م سر   نشست   م سر   ی رو   ستشد
 .بیهوشیو    شد هپسر   یقه  به ستد که  مید رو د کاآر  شم 

*** 

  کم  دکر   ردبرخو  شدیدی  ر نو  با  که  دمکر   ز با   چشمامو  کم   کم  هنم د  خشکی  با
  نشسته   تخت  یرو   بهرو   صندلیرو    نماما .  مچشما   شد  ز باو    دکر   دتعا  کم 
  بستم چشمامو دبو گوشی  تو شسر  رمکنا   هم  غر . سادبو پایین  شسر و  دبو
  .زدم اصدرو   کاآر  هنم ذ  توو 

 ؟خوبی نیحا ر  جانم داد: ابجو سریع

 ؟ کجایی  مهوا-

 پیشتم  تاقم ا همین  تو-

  چشماموو    شتدا  مبر   ستر   میکشه  نفس  گوشم  ر کنا   کسی  ینکها  سحساا  با
 دم کر   ز با

 با با منم سنتر -

 ی داد نجاتم  که   مرسی وفهو -

 د بو ظیفمو -



  ل هو  با   نماما   شد  ار بید  ن یحار   شمهرنو  خاله   عهه :مشنیدرو    ساغر   یاصد 
  ؟ خوبی  نماما   دمبگر   لهی:افتنر   صدقه  ن قربو  دکر   وعشر و    سمتم  مد او 

 ؟ یهو چیشدی مبر  قربونت

 ؟ یکم   میدی...آ.. آب  نماما  خوبم :گفتم   یا گرفته  یاصد با

ازش    کمی.  بهم و داد    دکر   ز بادر آورد و    کیفش  تویاز    معدنیآب    یه  سریع  
 .ردمخو

  هیچی زدم:   بهش  جونی  کم   لبخند  ؟هریا خو  چیشدی:گفت  نیانگر   با  ساغر 
 فتر  گیج   مسر  شم اتفد

 رم کنا  نشست حترا نا  مشد  یرینجوا

 ون بیر   فتر   ن ماما  فحر   ینا  بعد_  کنه  مرخصت  دبیا  بگم   ر پرستا  بگم   مبر   من

 شد  مرگت  چه نابالغ غمر  شتر : بهم  پرید ساغر  فتر  ن ماما  که  همین

 د؟ کر   یرینجوا جنه  قااون ا  نکنه ؟؟تو

  به   نه   پیشش  قیقهد  چند   مهربونی اون    به  نه   دم کر   هنگا   بهش  تعجب  با
  دم نکر   یرکا  من  خیر :گفتو    شد  ظاهر   کاآر   که   مبد  ابجو   ستم اخو.  النشا

  ند دکر   حمله  بزنن  سیب آ   ن یشوا   به  ستنامیخو  که   هایی  جن  نهمو از    یکی 
 بهش

 ؟ خاصیت  بی یدبو  رهچیکا  نجا او  تو   پس:بهش  توپید  حرصی ساغر 

 شبا آروم  ساغر :گفتم ...آروم  مگزید  لبمو



  .شجا سر  نشستو    بست ص حر  با چشماشو  

 م سیدر  یر د دمبو یگهد جن تادو  با  گیریدر  لمشغو من موقعاون  -

  غیب   کاو آر   شد  ز با . در  نمیگفت  هیچیو    دبو  هشد   مشت  شستاد  فقط  ساغر 
  یه در آورد  ستماز د م سر  ینکه از ا بعد.  قتاا ن مداو بابا و  ن ماما و  ر پرستا شد
  بابا .  ماشین  سمت  یمد فتاو راه ا  پایین  م مد. او تختاز    شت اگذروش    پنبه 

 «خ سر  گل  رانستو»ر   دبو  نوشتهدرش    سر   رگبز   شتدا  نگه  انستور   یه  جلوی

  سوند ر   شودخو  سریع  بریم   باهم  دبیا  ساغر   م شد  منتظر   شدیم   دهپیا  ماشین   از 
 .یم دفتاو راه ا  بهم 

  زه کو  یه  که  شتزن رو دا  یه  مجسمه  که  دبو  باغش  سطو  رگبز   ضحو  یه
  که   دنبو  ده کر درس    مانندی  بجو   یه  ضحو دور اون    تا دور    بعد   شونشه رو  

 .شتو دبو نجریا  ل حاآب در 

  تخت   ی رو   یکی   دبو   صندلی  یکی   که  د بو  ض حو  ین دور ا  تا دور    هایی   تاقکا
  یو رو   د بو  گتر ر بز   که   ناییاز او  یکی   سمت  فتنر   قاا  حمدو ا  بابا.  میشستی

  چیزی   یه   ومهرکد  نشستیم و    یمدر آورد  کفشامونو   فتیم ر   میشستی  تخت 
  .گرفتیم   ست یگه د باهم ز با ساغر   منو  یم داد رشسفا

 رده خو  لشما  همین  های  انستواز ر   یکی  توی   ر با   یه  قبال  ماهی   هکوبید   بکبا 
 ال و   چه شما  به رم بخو ستما خو زم با  لیو   دمبو

  ینکها  از بعد  دبو  دهکر   سترو در   باحالی  فضایآب    یاصدو    باغهر قو  یاصد
آوردن    نهامو اغذ و شدیم   ردن خو   ل مشغورو    سرمو  ردنخو   اغذ  سطای. 



  تی ر صو و    مشکی  موهای  با  شونه  ر چها  تقریبا  پسری  به  میدو د  باالآوردن  
از   یکی   توی  ه بر   که  فطر   ینا  دمیاداره    لی   ار شلوو    سفید  تتیشر   با  گندمی

 ها   ها  ها  ینجاا دمیا  ید دکر   فکر  چیه ن ها  بشینه  الچیقاآ

  جلوتر   قتی و   دبو  کاآر   شبیه   ش چهر   ته  ر چقد  دمکر   قتد  تشر صو  توی   یکم
  مگه   ینا  ؟میکنه  ر چیکا   ینجاا  نیا  عه  عه .  سکاآر   دخو  ینا  بابا  نه  میدد  مداو 

رو    ا غذ  بوی  فقط  هم  ه بد   رش سفا  ن ال ا  ره میخو   ا غذ  دن کر   بو  با  نگفت
 ؟ چی ره نخو   چی ا بر  بگه نسو ر گا  بعد کنه  مستشماا

  ی ابر   خب....همد او   یا  یگهد  ر کا  یابر   دشای...قیقهدو د  شو   خفه  نیحار  ااه
ازش   میپرسم .  خونه  فتم ر   قتیو   لبیخیا  ستشویید  هبر   که  ه نیومد  همداو  چی

 طرفو یداد  رتقو: ممداو دمخو به ها ر  تیکه با

د   دم کر   خمیا   موقع.  مشد  ام غذ  بقیه   لمشغوو    دمکر   بهش  کجی   هنو 
ا  بابا  ر نقدا   دنکر   بحسا   نجو را سا  که  دنکر   رتپا  رفتعا   تیکه  قاا  حمدو 

  معطل  ما  یگهد  کنید  بحسا   نصف  نصف  خب  نقایو :اگفت  ن بهشو  حرصی
 شماییم

 دبر  بم اخو شدیم  ماشین  ار سو  قتیو   که  دمبو خسته  ر نقدا 

  م سر   یهو   م شد  دهپیا   ماشیناز    گیج.  م شد  پا   اب خواز    نماما  نای زد  یاصد  با
 گرفت رو   بغلم یر ز  ساغر  که  بیفتم  دبو یکدنز   فتر  گیج

  ن؟یحا ر  خوبی:گفت  اننگر 

 دادم  نتکو آره   معنی  به سرمو 



  میگفتن   هم  اکتر د   که   ییرا کا  شترو دا  ت مشکال   ین ا  هم  شتندا  خونی  کم
و    خونه  سمت  یم د فتاراه ا  باهم .  ادنمید  اب جو...خب  لیو   ادم مید  م نجارو ا
 .دمیکر درد  ر ناجو مسر . دمکر   ضعو   ساغر  کمک   بارو  م لباسا تاقم ا بعد

  مسکن   صقر   که  کابینت   سمت  فتمر   ل بیخیا  نیس  کسی  م یدد  که   پایین  فتم ر 
 پشت  کسی  پای  یا صد. با  ردمخو و    یختم آب ر   انلیو  یه   رمبخوو    دارمبر 

  تای   یه ...لباسا  ن همو با!  م شدرو   بهرو   کا آر   ه چهر   با   که  برگشتم  ستر  با   مسر 
 تو  عه : باالدادم  مو وبر ا

 ؟ چی که ...  من:آره  گفتو    خندید

 ران؟ ستور  یدبو همد او  مشبا تو: مندرو خا  کلمو

 داد  نتکو آره   معنی به  سرشو

 ؟ی دبو ه نیومد که  شویی ست د بخاطر -

 رم بخو ا غذ دمبو همد او  نه: هنخند دکر   سعی جویید لبشو 

 ؟یرمیخو  اغذ، هاا غذ دنکر   بو با که  نگفتی مگه :گفتم   تعجب با

 داد  نتکو آره   معنی به  سرشو

 ؟یارند  ن بو:ز گفتم   حرصی

! آدم  ه مسخر زدم   رش کنا  عصبیداد  ن تکو  نه معنی  به سرشوزد و  لبخندی 
 تاقما فتم ر  فتمو ر  باال  ها  پلهاورده از   گیر 



 م ترسید  ضمر :م کشید  هینی  شد ظاهر  م جلو یهو کاآر 

 ؟ یگهد بگو پس  خب:م کشید  پوفیو   مچرخوند چشمامو .  ابیصد  لیو   خندید

 ؟ بگم  چیو :دکر   ر جو و  جمع  خندشو

  به   ستشود  که  تشر صو  تو  بکوبم  کهآوردن    باال   مشتمو   گزید   لبشو  رهبادو   و 
 م شد ننسا ا من ننز  بابا باشهآورد: باال تسلیم  معنی

  ش نگا  ر علیصد   ر غا  ازهندا  هنید  با.  شد  خشک  اهورو    ر همونجو  ستم د
  پشه   ببند:گفت  هخند  با  بست  هنموو د  فکم   یر ز  شتاگذ  ستشو. ددممیکر 

 ؟یرچجو:گفتم   یا  فته ر  تحلیل یاصد  با ..ارهند تعجب هم  ر نقدا ش تو فتر 

  که   نیاون ز   عوضشدر    گفتم   دمکر   صحبت   رمپد  با  کلی  دنبو  سونی آ   ر کا-
  که   نبهشو  م بد شکمت تو  بچه باید رو و   بزنه  سیب آ  ن توادخانو به  سته اخو
 .کنن   سیدگیر   نبهشو  نشو دخو

 یرچجو  پس:اوه...پرید باال  مها و بر ا جفت

 ختر د که  نمیشه گرفتهازم   یگهد مها  رتقد:گفتو    خوندو   هنموذ

  هعی   یآورد  گیر   بچه  مگه : دمکر   بهش  خمی. اکشید  گرفت  لپمو  بعدو    ب خو
 ؟ میکشی  منو لپ

  گرفتم و    تخت  فطر   فتم و ر   بستم  صحر   با   چشمامو داد    ن تکو  سر و    خندید
  س کال  قتی. از و مپاشددرد    سر درد و    تن   کمیو    خستگی  با  صبح  م بیداخو



 ستانیا  مسابقه  تا دو   همیگیر درد    هیو    ه شد  خشک  بدنم   منمیر   و ندا تکو
 .دممیکر  ر کا   که  سالیر چها اون  توی  فتم ر  همش

  ش چشمارو    شساعد  کاآر   ره بادو   کنم   منا  ثبت  حتما   رمکنکو  بعد  باشه   دمیا
  جالبی  شخصیت.  دمیکر   حفظ رو    جدیتش  بم ا خو  توی  دبو  ابخوو    دبو
 گاهی ...مصمم و    جدی  گاهیدرار    صحر   گاهی..  هبامز و    خشو   گاهی    شتدا

 .حتراناو    عصبی

  ه بیشتر   یکیش  ینا ا   ن ممووهرکد  ا بر   لیداره و   دجوو  نسانی ا  هر   توی  ینا ا  لبتها
  هم   هیکل   ش خوو    خوشگلو    ابجذ  دبو  ازهندا  یه   به رو    ومهرکد   کاآر   لی و 
 .دبو

  د بو  نشو و آرزو   دن میز   اش کر روش    میدیدنش  بقیهو    د نبو  جن  گها   شاید
  تحلیل   تجزیه  ینو ا   نشستم   من  اچر   حاال. واه... دبیا  نگیرشو  پسری  همچین

.  یونهد  نکنهاخددادم    نتکو   تند  تند  سرمو    مشد  عاشقش  نکنم   غلط  ؟میکنم 
  ن نساا  گفت   خهآ   لی و   کنید  ندگیز   نمیتونید  نشی   یا   بشی   عاشقش  جنه   ینا

 که ه  شد

  یسو سر   سمت  فتم و ر   مکشید  دمخو  با  گیریدر   دخوو    کالفگی   سر از    پوفی
  ل مشغو  نجو راساو    نماما و    دنبو  خونه  بابا.  پایین  فتم و ر   ممداو  ون بیر ازش  
  بمو اجو  ییرو   شخو  با  که دادم    نبهشو   سالمی.  دنبو  ردهخو  کیکو    چایی 
  .دادن



  یناز ا   رهبیا  اخدداد     بمواجو  ستدر   ر یبا   عجب  چه  من  نماما   خالق   جلل
 شتمدابر  طالبی شیر و   فرنگی تتو  شیر   یه و   ز شیرمو یه لیخچا   تو. از مهمونا
  توی  شسر   که  ساغر   قتاا  فتم ر   بفهمه  نماما  ینکها   ونبد  سنامحسو  خیلی

اون    کلشو   دکر   رهبا و دو  ختاندا   بهم  ییراگذ  هنگا  یه  منورود   با   دبو  گوشی
 فتمر  بهش یا ه غر   چشم  تو

 ؟یرمیخو  موو کد : سمتش گرفتم   رو کیاراخو...نشستم  رش کنا  فتم ر 

 فرنگی  ت تو :گفت  کنه  هنگا ینکها ون بد

 د کر   منگا  عصبیو    دکر   بلند  سرشو  که  بغلش  تو  ختم اندرو ا  فرنگی  تتو  شیر  

 ت لمعد زالو گوشه  ار بز   ر بخو منو  بیا  انها-

  س حد  میتونستم.  شد  دنکر   تایپ  لمشغو  عصبیو    فتر   بهم   یا  ه غر   چشم  
  کاآر   به   هنمذ  تو  دمنکر   توجهی  لیو   میکنه بحث  شپسر   ست دو   باداره    بزنم

 .ساغر ق تاا دبیا گفتم 

 رهشا ا  میز   صندلی  بهداد    نتکو   چیه   معنی  به  سرشو و    شد  ظاهر   مجلو  کاآر 
.  دمیکر   تایپ   عصبی  شتدا  ن همچنا   ساغر   نشست  فتر   نم او   بشینه   که   دمکر 

و    ز مو   شیر .  دمیستاوا  کاآر   جلوی  مشد  بلنددادم و    نتکو   تاسف   یاز رو   سری
 ؟یرمیخورو  وم کد :سمتش گرفتمرو   طالبی

 عین و    شد   دگر  شچشما   کا آر   نیدد  باو    باالآورد    سرشو  تعجب  با  ساغر 
  ش خند  دش خو  هم   کا آر   مخندید   یز ر  دکر   مرتب  شو دخوو    نشست  ادمیز آد

 .دبو گرفته



 س بر دادش  به  و بر   مرسی:شتدابر  ستمرو از د  ز مو   شیر 

 .دمفتا راه ا ساغر  سمتو    مکشید  هوفیزد  رهشاا  ساغر  بهو  

 ؟ شدی ر ها  ز با ؟چته:نشستم  رش کنا

 م؟ بد نشونترو  قعی وا  ر ها  یامیخو : طرفم  برگشت ها  حشی و   مثل

 نیحا :رگفت  عصبی  که   مقاپید  ستشرو از د  گوشی  سریع.  پرید  باال  م هاوبر ا 
 مخمرو   و نر  ر نقد ا مبد عصابو رو ا  ین ا اب جو هبد

  من  تا  تسرجا   بشین  ننز   ضافها  فحر :گفتم   جدیو    دم کر   بهش  خمیا
ا  تکیه و    شدآروم    یکم   کنم   ستشدر  .  دبو  هم  تو  شخماا  نهمچنا  ماداد 

 سپیکر رو ا  شتم اگذ  شتدابر  قبودو   با فطر  به  بزنم   نگز   گرفتم   تصمیم 

 ؟ تو  چته هست   م معلو  هیچ  ساغر -

 ؟کنی  مسال ادنند  دیا ت بابا نماما -

 ؟ هستی کی   تو-

 ؟ هستید  کی  شمادارم   شمااز    من  لواسو  ینا-

 ؟نچسبشی ست اون دو  نکنه نگو مفت-

 ؟یدار مشکی مم دخوآرع -

 آره دارم -

 ت باها  کنم   ردبرخو میشم   ر مجبو ال و ا  ساغر   به هند  م پیا  یگهد خب-



 نکن   خالتد اتر  رگبز  ر کا  تو  بچه و بر -

 ؟ هومم  ه؟ میگیر   جلومو کی   کنم  خالتد ادمیخو لم د-

 ساغر هبد رو  گوشی -

 ؟ فهمیدی نمیدی مپیا هم  یگهد منمید-

 ؟ چه تو  به-

 فظاخد-

  ساغر   بغل  تو  دمکر   تپر رو    گوشی.  دمکر   قطعرو    گوشی  بهش  توجه  بیو   
 قلپ   یهو    طالبی  شیر   توی  دم کر رو    نی  دمیکر   هنگا   منو  شتدا  دهبر   تما   که
 ؟یدید  جن ؟ چتهدادم: نتکو   سرمو. ردمخو

 ؟یدکر   یرینجوا ا چر  نیحا :ر گفتآروم   لحن  باو   مداو دشخو به

دا  زش شیرمو  نهیجا  با    و پر   بچه   سینما   دبو  ه مداو  ر نگاا  که  کاآر    شت رو 
  چیه :گفتم   ساغر   بهرو   فتم ر   بهش  یا  ه غر   چشم  دمیکر   هنگا   رو ماو    رد میخو
  ؟کنه  یتاذ هرمو ا خو ذارمب  شتی دا توقع   نکنه

  قیقه د  چند  تااون    که  شبا  ین ا  ان نگر     باشی  من   ان نگر   ادنمیخو :گفت  حرصی
 به  زن میسا  مجسمه   نمو از   تو   هم   من  هم  قتاون و   خونسدم در    یگهد

 کنن   یم  دیا یآزاد ونمید سط و   شریفآدم  تا دو  انعنو 

 ؟ نهو میدرو   ینجاآدرس ا مگه: شد دگر   مچشما



دادم    حمقا  منه:دمیز   ف حر   دشخو  با   شتدا  که  ر نگا ا    حاال   بهشآدرس 
 بکنم  غلطی  چه نمونمید

  ا چر   گ مر :شد  بلند  ضشا عتر ا  یاصد  که  بهشزدم    محکم   نیدگر   پس  یه
 ؟ میزنی

  خب صلوات    رمپدو    رتپد  بر   م؟؟بر   صدقت  نقربو  یسم وا  یدار  توقع  کوفت-
 ن؟؟؟سرمو  به  بگیریم  گلی   چه نالا

 دونمینم-

 م یدد  که  ارهند  نظری  کاآر   ببینم   برگشتم   پایین  ختاندا   حتیرانا  با  سرشو
  یمدبو  نشسته  یرهمینجو   نیست  یشامیخو  که   موقعی  ینما  ووفپو   نیست

 .در زدن یهو  که

  بیایمو    بگیریم  اغذ  ون بیر   میریم   یمدار   ما  ن یحا:رگفتدر    پشتاز    نماما 
  نماما  ابجو  سریع.  یم دکر   هنگا  هم   به  خوشحالی و    تعجب  با  یدانمیخو  چیزی

 م بر   قربونت و بر  نماما  نه رو دادم:

 فتمر  من  باشه خا-

.  کوبیدیم  هم   بهذوق    با  ستامونود  ادمید  فتنشاز ر   ننشو   ن پاهاشو  یاصدو   
 ؟ مداو  نخوشتو:گفتو    شد ظاهر  قتاا  سطو کاآر 

  د؟؟بو تو ر کا: گفتم   خوشحالی با

 داد ن تکو  ور غر   با  سرشو



 ؟ یرچجو: گفتذوق   با ساغر 

  باشید   حترا  شماها  که   دمکر   یرکا  ست رو د  ن هاشو  ستهاخو  یکم   هیچی-
 مرسی : دمکر   بغلش موقعیت  به  توجه بی

 م شد اجدازش  و 

  اظاهر  یدیم رو د  هپسر  یه  که  شیشه پشت فتیم ر  مددر او  اصد  به خونه نگز 
 دمیز   نگز  یگهد هم  سر  پشت هی ن چو دبو  عصبی

 ن یحا ر  مد:اوگفت  هپرید نگی ر   با ساغر 

 ده؟ کر رم    چی یابر : مچرخوند چشمامو 

  یر د  من   یمد کر   می  صحبت  شتیمدا  فقط  هیچی...  هیداد:  رتقو  هنشود  آب
  تسر   همش  تو  یر نمیخو  ردبد   تو  میگه  من  به  ینم ا  ادممید   بشواجو  یر د  به
 ش سر  یم دکر   بحث ساعت  سه  ینا و ا   گرمه  یکی با

  میشه  نشواعود  یی ا چیز   چه  سر   رنبیکا  چه  ملت  اخد  و تر   نگا  مکشید  پوفی
  ساعت   نیم  تا  هار   شکر ارو خد.  پایین  سمت   دمبر   مکشید   گرفتم   ساغر   ستد
 عین   هم   کا . آر شتا ند  می دو  دبو  لقی  هند  یک   گرنه و   نمیشد  اشپید  یگهد

  شتماگذ  کاآر   پیشرو    ساغر   خونه دم در    میومد   نسرمو   پشت  بخو   های  بچه
 ؟ میری کجا :گفت  که  مبر  ستم خوا

 م بد  بشواجو  م میر دارم   کا:آر سمتش برگشتم  کالفه 



 ینکه ا  نه   برسم   خدمتش  دمخو  که  دمکر   خالی  وخونر   من :توهم   کشید   خماشوا
  شماها 

  نتکو   منوزده    لهو  ساغر .  نمیشه  یناز ا   بهتر   شد  عالیدر    سمت  دفتاراه ا  و 
 بگیر  جلوشو و بر   نیحا :رگفتداد و  

 نبالشد دمفتاو راه ا م کشید  پوفی

 یگه د و بر  کنمردش    دمخو ذار ب کاآر -

  ؟یکنیرکا  تو ذارم ب غیرتم  بی من  مگه :توهم  کشید  بیشتر   هاشو خما 

  با   که  دکر   ز با . درو  گرفته  دنبو  ننساا   جو  من  ابر   حاال  م چرخوند   چشمامو
 ؟ باشی کی   شما: گفت  ر طلبکا  هپسر . شدرو  بهرو  هپسر 

 آدم  یه-

 دم در دبیا بگو ساغر  بابا  نه عهزد: خندیز پو

  توعه  ببینم   ام میخو دنمیا  جایی  نگم  من تا ساغر   رتکارد   وبر : گفتم   من ر ینبا ا
  !؟بکنی  یامیخو ر چیکا یدوزار

 .نشد  گیر داد و در   هلش  کاآر  که  من  سمت مداو عصبی

 شعور ی ب کشتیش  بابا  کن  لشو   کا:آر میگفتم  جیغ  جیغ با 



  هنشد ماغشواز د هپسر  عقب  یکم و آوردم  م کشیدرو   زوشبا  نم اتو متما  با
و    شد  بلند ش جادرد از  با هپسر . دبوزده  خشکش ره بیچا  ساغر   میومد ن خو
 ببینمش ر کنا   و بر  قلاحد:گفت  کاآر  بهو رو   تکوند  شودخو

  رکنا  یکم  فتر   هم در  هایی  خما با

  م خانو ساغر  ه نمیر  دمیا  تور کا  ماا  کنم   شکایت م نمیر  ها  بچه  مثل   که  من-

 فت و ر   دکر   پشتشو بعد و 

 کم  تشر :گفتم  حرصیو  بلند

  ه نگا  کاآر   به   گرفته  سرشوو    ها  پلهرو    نشسته  میدو د  ساغر   سمت  برگشتم 
رو    ساغر   پیش  دمبر و    م کشیدو    گرفتم  ستشود  میومد  ن خو  ماغشاز د   دمکر 
 ؟میکنی  گریه  اچر  ساغری:دمکر   بلندرو   ساغر  سر  نشستم   نوزا

 ؟ چی کنه  ستدر  سر درد اتبر  گه :ادکر   هنگا منو نگریو   چشمای با

 نمیشه  هیچی  لمد عزیز ...هیییش-

 ؟ شد ب خو بیا:گفت   حرصی دفتاا که   کاآر  به چشمش

از    سری   کا آر   یمدکر   هنگا   رش کا   به  تعجب  با  کاآر   منو   تو   فتو ر   شد   بلند و   
 تشکرشع  ض عو  ینم ا  بفرماداد: ن تکو  تاسف

 کنم  کپا   ماغتود نخو   بریم  بیا النم ... ا میشه ست در  نگیر  سخت-



و دادم   شتمدابر  کاغذی  لستماد تاقما  سمت فتیمو ر  شدیم خونهوارد   باهم 
 درو یس وسر  تو  فتر   که  ستشد

 نمو نمید بشه چی ادمیخو ن ستادا خر ...آ مکشید   هوفی.  بست

  بی   دمیکر   گریه   دبو   نشسته.  ساغر  قتا ا  خل دا  فتمر   بهو    فتمر   ون بیر   قتاا   از 
  دم خو  بغل  تو  مکشیددورش و    ختم ا ندا  ستمو. دنشستم   رشکنا  فتمر   اصد

  شد  م تمو  گریش  قتیو   دنکر   گریه  دکر   وعشر   بیشتر   رم کا   ینا  با  نم او 
 مرسی گفت:

 ا یادکر   کثیف  لباسمو: گفتم   مسخرگی با  موزد  لبخندی

 .دکر   یا  ه خند  تکو  زوم با به آروم زد  مشتی

 ن میا  ینا ا  نماما  نال ا ر بشو  تتور صو وبر   پاشو-

از    ساغر   منو.  ره بشو  تشو ر صو  تا  فتر   حرفی   هیچ  ون بدداد و    نتکو   سری 
  صمیمی   باهم  کلی   لسا  ر چها  گذشتاز    بعدو    یمدبو  هشد  شنا آ   باهم   هشتم

 .بدیم هم  نجونمو  یم دبو حاضر و   یم دبو هشد

  رم کنا  ونبیر   مداو  د میکر   خشک  تشور صو   حوله  با  که  حالیدر    ساغر   هم   یابر 
 دمکر   رو کا   همین  منم . کشید دراز   یهو   بعدو   نشست تخت رو  

 .شد کم   ششر  نشد هم  بد میکنم  فکر  که   حاال میگم :گفت  قیقهد چنداز  بعد

 ؟چند شبی ره جاا دبورو داده    باالخونه رویا  بابا-



  ساعت   نیم دادم.    ن نشو  تسر   بر   کخا  معنی  به   ستموو د  خندیدیم   باهم  
  دم کر   سعی  نبیا   که   موقعی تا یم ردخو  مشا هم   ر کناو   نمداو  بابا  نماما   بعد

  تاقما فتم ر  هم مشا  بعد دمبو موفق  هم   یودحد تا و  نمو بخند رو  ساغر  فقط
 .ذارمب کپمو   تا

  میرفت   م ه  تر اون ور    کوچه   هفت  تا  پفشو    خر   یاصدو    د بو  اب خو  کاآر 
 منوو    دکر   ز با  چشماشو  یهو.  بستم   نفسشوو راه    گرفتم   ماغشوو د   جلو  فتم ر 
 بچه  نکن: گفت  ماغید تو  یاصد   باو    خندید یدد

 دم کر   یدراز نبو و ز  تی دخو بچه-

 .شتدابر و   گرفت  ستمود

  اببخو بگیر  بیا :دکر   رهشاا  ستشرا سمت  به

  خستگی   با  صبح  مبید اخو  فتمو ر   دمکر   شخامورو    اغچر   حرفی  هیچ  ون بد
 ده میگر   کمدموداره   تاقمه ا  تو  نماما  مید د مپاشد

 ؟ کنی  اپید ی امیخو  یا  میکنی ز جاسا  ادمو  نماما :گفتم   دگر   چشمای با

  ینجاا  دبیا  ادمیخو  بابا  ستایاز دو   یکی   نخیر :دکر   منگا  کغضبنا و    برگشت
 نپوشی  جقو عجق   سلبا قتو  یه   بپوشی  بهت مبد  سلبا دممیگر دارم 

  عجق   شما   ل قو  به   های   س لبا  کجا  من، من   در ما:نمیشد  تر   د گر   یناز ا  م چشما
 ؟ باشه ممدو ر با  که   مپوشید  جقو 



و    یس وسر   فتم ر   مپاشد  شد  لمشغوو    برگشتو    دکر   زکنا  چشمی  پشت
 .ونبیر  م مداو  شستم  تمور صو و    ست د ینکهاز ا بعد

  هم  طالیی   کمربند   یهو    دبودار    مچ  که   شیری  سفید   مانتو  یه   تخت   ی رو 
 من   یرستگااخو ن بیا انمیخو  ر نکاا دبو شتهاگذ  سفید ل شا با شتدا

  م بعد م پوشیدو    شتم دابر  مشکی   جین  یه  کمد  تواز  فتمدادم و ر  ن تکو سری
در  یهو  دم بو  گرفته  سمیر   تیپ   تقربیا  مپوشیدرو    م مانتو  فتمر  و    شد  ز با . 

 ساغر  جز  دنبو کسی  تو  مداو  انحیو بالنسبت لبتها  که  نجیب نیاحیو

  مد او   بزنم   حرفی   ینکه ا   ونبد_ و  ه بد  شتماگذ  جا  خونه   چشممو  خط   نیحا ر
 شد  نکشید   لمشغوو  شتدابر 

  فتیمر   ونبیر   قتااز ا   باهم .  دبو  سفیدو    یا  پسته  سبز   دبو  سمیر   تیپش  نم او 
 ن مد او  قیقهد بیستاز  بعد نکمکشو   بریم  که   دنکر   نمواصد  نهامو   نماما 

  نشز   با   خترشو د  ماا  دم بو  هید رو د بابا  ست دو   ر یبا  قبال  دنبو یلچیا   اده خانو
  بابا   که  ر ینطوا  دبو  هم  خوبی  خیلی  سرهنگو    دبو  پلیس  بابا  ستدو   نهرو  

 .دکر   نهنماییشو را  ییاپذیر   سمت به  باباازش   د میکر   تعریف

  ته   شت دا  یا  ده فتاا  جا و    نهدو مر   رتصوو    نگی ر   های  چشم   یلچیا  قایآ
 میکشید رخ   بهرو   نشدبو دمر   بیتاجذ هم  ش سفید های  یشر

  خیلی   چشمایو    سفید  پوستو    دهفتا ا  جا  رتصو  ر همینطو  هم   خانومش
 .هست آرام   سمشا  مفهمید  که   ر ینطوا هم ش ختر د قشنگ



  که  وتتفا   ینا  با  فقط   دبو  همد در او   ش باباو    نماما   هچهر دو    بین  هم   آرام
 .شتدا سفیدی پوست  دنبو نگیر  شچشما  ش بابا  مثل

  هم  شلباو    شتدا   فرمی  شخو  بینی  دبو  هشتیو    هفت  تقربیا  شهاوبر ا
 .دبو  یا هقلو

 هنگا  لین او   توی  فطر و    د بو  ه شد   ابجذ  خیلی   چشمش  خطاون    با   ش چشما
 حاال  نمیری دمکر   صیف تو   ر چقداوووف    ره میخو  شچشما به  نگاهشاول 

 ؟ خریآ  لسا لمساا  شما  مختر د خب:ممد او  دمخو به بابا  ستدو  یاصد با

 بله :گفتم زدم و   کمی  لبخند 

 هه  هه  هه  کنید   لحا من  بمدمو چه

 ؟ میخونی چی-

 :گفتم زدم و    پس مور فکاا ها   نهو مید رو   ز پیا  تا  سیر  خوبه حاال

  میخونم  فیکاگر -

 شی  هنرمند  یه  یامیخو پس به  بهزد:  لبخندی

 نه  هم آره   هم -

 ؟ چی یعنی -

 رازه  یه  یگه د بماند  حاال-



  ل مشغو  هم   نشز   شد  بابا  با  صحبت  لمشغوو    دکر   یا  نهدو مر   هخند   تک 
  د بو  نشسته  جا  یهآروم    سمشا  مثل  قعاوا  هم . آرام  دبو  نماما   با  صحبت

  صحبت   هار   با  شتدا  گفتم   کی  ببینید  فیلمشه   نال ا  ینا  نمومید  که  من  لیو 
 .دمیکر 

و و    لساو   میخونه  نشناسی آرام داره روا که  مفهمید ن هاشو صحبت   بین از 
 یعنی   ه گتر ر بز   مناز    هم   ل سا  ر چهاو    هخوند  جهشی رو    لسا   چند  هخر آ   لسا
  دنبو  فته ر   ساغر   بابای   نماما .  تونیدد خو  هم   ل فضو  ضمندر    سالشه   22
  صحبتآرام    با  مبر   گرفتم   تصمیم   دبو  تاقشا   تو  که  هم   ساغر   دننبوو    ونبیر 

 .زد قشنگی لبخندو  رد خو من  به  چشمش که   تر   جلو فتم ر  یکم. کنم 

 م سالزدم: لبخندی  متقابال منم 

 ؟ جونم ... معزیز  مسال-

  همین   به  هه  هه  ردمیخو   منو  شتدا  فتمر   کشرو ازش    باباارث    ر نگاا   که  هار 
 .کنیدر   بهاز راه  مو د مر  ختر د ذارمب که  شبا لخیا

 مه آرو   نظاهرشو   که  هستی  ییاختر د  نهمو از    توهم زدم:  بهش  چشمکی
 ؟شیطونن  خیلی   لیو 

 ؟ هستی  توهم :آره گفتو    دکر   یا هخند  تک

 رم جو چه-

 عالی  هم  خیلی-



 شو  شناآ  ستم دو با  تاقم ا  بریم  یامیخو    میگم -

 ؟ یدار ن مهمو:دکر   تعجب یکم

 ش بابا نماما  نال ا که   تمسافر  مدیماو  ستم دو  ادهخانو   با نه نه-

  نتکو   سری  ددمر .  دمکر دراز    شجلو  ستموو د  بیا  تاقم ا  تو اون    ونبیر   فتنر 
  لمد  خیآ    دبو  قبو  که  هم   ها. ر باال  یم د فتاراه ا  باهم و    گرفت  ستموداد و د
 بگه   دهنکر   بر   حاال در زدم    به   یا  تقه   نسوخت  هم  صالا  یسیدوا  نه ...سوخت

 ؟ کیه:شد بلند ساغر  یاصد.  ده کر   ار فر  جنگلاز 

 کن   ز با منم-

 ؟ کیه  منم -

 ه نخند  که  دبو ه گزید  لبشوآرام  کیه   بگم   تا  کن  ز با:دمکر   عصبی  هخند

 ؟ شما  ببخشید :دکر   تعجب  د فتاآرام ا  به   چشمش  دکر   ز بادر رو    ه خند  با   ساغر 

د  لبخندی  آرام و    بابای  ستدو   ختر د   هستم آرام    من:جلو آورد    ستشوزد 
 خوشبختم نجا  یحانهر

  دممیکر   فکر   که  رمتصو   فخال  بر   ساغر .  مدآ   ن خوشمازد    فحر   قلم   لفظ   چه   اوه 
  هستم  ساغر   منم : گفتو    دفشر   گرمی  به  ستشود  هبد  ابجو  ر طلبکا  نالا

 یحانه ر ستدو 

  تو بفرما-



  پشت  که  گفتآرام    به  ساغر و    شدیم وارد    باهم .  فتر   ر کنادر    جلویاز    بعد  و 
او  اشبر   گوشیم  بشینه  صندلیش  ی رو   میز  اس  ام    پشتی   جیب از    مداس 
 .شتم دابر  ارم شلو

  فقطروزه    90  ینترنتا   گیگابایت!  وز مر ا   شگفتانه  بسته   دبو   نسلایر از اا   مپیا!
  من  نسلایر ا  پلیکیشنا  طریقاز  خرید  15 ن توما  ار هز   41

  که  باالآوردن    سرمو   م کشید  پوفی .  مهمیه  مپیا  یمد کر   فکر   ش با  رو ما  کید 
  یه  ودحد  باهم  نشد   ر جو   یناا   ز با   خوبه  گرفتن  مگر   باهم و آرام    ساغر   میدد

 دبو   همداو  پیش  اشبر   ر کا  اظاهر آرام    بابای  نچو   فتنو ر   نشستن   ساعتی
 .می ردخورو  ر ناها  هم   ر کنا و   ن مداو هم  ساغر  نماما و    بابا

  بریم   بیدیم اخو  تچر   یه  ینکهاز ا   بعد  که  گرفتن  تصمیم   نباباهامو   ر ناها  بعد
و    د بو  ب خو   خیلی   مسر را   تلکابین   یمد کر ذوق    چی   عین   ساغر   منو  تلکابین
 دبو گوشی  تو  کلش  کاآر  قاآ ز با که  تاقم ا  تو فتمر   نگیز ا ن هیجا  ر همینطو 

 ؟ تو نیس گشنت -

 دمکر   ضعف  اچر :ختا ندا بهم  نگاهی  نیم

 رم بیا اغذ  اتبر   بگی میمیری خب-

  همشو    میومد  گلوله  شلیک  یاصد  شد   یشزبا   لمشغو  من  به  توجه  ونبد
 ؟ نمیمیرید اچر  خب:اه  میگفت لب  یر ز



  نیرو ماکا  یکم  فتم ر   منم  دنبو  کسی   شکر اروخد.  پایین  فتم دادم ر   ن تکو   سری 
  جلب   توجهمو  هار   ق تاا  تو زدن    فحر   یاصد  باال   م بر و    ب بشقا  تو   مکشید 

 در  به مچسبوند سرمو . دکر 

 بهش ه چسبید چی مثل  رو یا  ینا  بابا نه-

_......... 

 شیما  صخال باید  مها...ر کنم   ر چیکا نم و نمید وف پو-

_.... 

 به  میرسهارث   های  سهم بیشتر  بمونه ه ندز  گها  عم  تو   حاال خب-

  با دادم و    فاصلهاز در    سرمو.  میشیم   بخت  بد  ما  قتاون و   ها  میدو  بچه
 ن هامو  رگ بز  بابا هایارث  سهم  بخاطر  ینا یعنی  مشد هخیر در  به ز با هند
 د؟میکر   یرینجوا باباو 

  ما   ن میکنتشو  ازشنوو    ز نادارن    هر ا خو  ملت   ووفپو  کثافتیه آدم    عجب 
 .داره جونمونو  قصد یم دار هر اخو

  با   که  گرفتم   کاآر   سمت   بهرو    اغذ  تاقم ا   فتم ر   یا  یگهد  یا صدو    سر   هیچ  بی
 لونبوند می شتدا  نشد آزاد  زهتا  که  ها  سیریا ینا  عین  گرفتازم   تشکری

  ممیخوند  ن مار   شتم و دا  دبو  گوشی  توی   کلم   منم و    دبو  ر چها   ودحد   ساعت
 .تو  مداو ن ماماو  شد  ز با  بعدو  مداو قتادر ا  یاصد  دبو ابخو هم  کاآر 

 بریم یما میخو  شو دهماآ  نماما  نیحا ر-



  فتم و ر   مشد  بلند  اصدو    سر   بی.  گفتم   لب  یر ز  یا  باشهدادم و    نتکو  سری 
 قبل از    که  مسفید  جین  با  مکشید  ونبیر   دار مچ  یا  سرمه   مانتو   یه   کمد  فطر 
 م پوشید دبو مپا

  باهی رو   لمد  چشم   خط  یه  یشآرا   میز   فطر   فتم و ر   شتم دابر   هم   مسفید  لشا
 .مکشید  لبم  یرو رو  تیر صوو رژ   مکشید 

آروم    فتمر   کاآر   فطر   به و   اش صدو   س خرنا  شت دا  لمعمو  طبق   لیزدم 
 .نمیشه ار بید ی رینجوا  نخیر ...مکشید  پوفی  میکشید

  هنگ آ   یه  بعد  باال  دمبر   گوشیمو  یاصدآوردم اول    ونبیر   کیفم از    گوشیمو
 .دمکر   پلی ا صدو  سر  پر  پ پا

 س تر   با  شد  بلند  خیز   نیم  ها  گرفته قبر   ینا   عینزد    ناقص  سکته  رهبیچا 
 .مخوند فاتحه ردخو که  من  به چشمش دکر   هنگارو  فشاطر ا

  من داد و    له  سریع  که  مببنددرو    ستم اخو  محمو   تو  فتم ر   نبالم د  دفتاا  پاشد
  نفسم آب    شیر   به  ردخو   رمبیچا  هکمر   که  عقب  فتم ر   لهو  با  برگشته  بخت

 .گفتم   خیو از درد آ   مداو بند

 تو و  نمو مید  من  بزنی بهم ست:دگفتم   که  سمتم   مد او  نیانگر   با کاآر 

 چیشد  ببینم  ذار ب:گفت  کالفه

 شو   حاضر  و بر ...ادنمیخو-

 مد او ن سرمو به چه حاال  کنیم   ارشبید مدیم او ش با رو ما زدم:  غر   لب یر ز 



  شد   بهتر   مکمر درد    یکم   ینکه از ا   بعد   منم   ونبیر   فتو ر   دکر   نگاهم   هخیر   یکم
 .ونبیر  فتم ر 

  یه  حطر .  لباسش  ی و رو   د بو  ه پوشید  بلند  ستینآ   ی ا  سرمه  ت تیشر   یه   کاآر 
  من   مثل  میدد  دمکر   قتد  یکم   دبو  هپوشید   هم   سفید  نکتو   ار شلو  دبو  چیتا

 ؟پوشیدی من  مثل  چی ی ابر :گفتم   صحر  با.  هپوشید

 بماجذ تیپ ینا با نچو :من  به  شبعدو   دکر   هنگا   دشخو به  یکم  

  فتم ر   ط حیا  فطر   به و    ونبیر   فتمر   قتا از ا   دمکر   بستهو    ز با  محکم   چشمامو 
 .یم دفتاو راه ا  مشد  ماشین ار سو

  من  فقط   خب  لیو   هار   منو   سط و   یعنی   دبو  نشسته  ستم د  بغل  کاآر 
  سیدیم ر   قتی. و مشد  ه خیر   ونبیر   به و    دم کر   لشاحو   نگاهی   نیم   یه  میدیدمش

 .فتیم و ر   یم دکر   رکپا  یزشهربا کینگر پا توی رو   ماشین  دبو غشلو خیلی

  یه   توی  فتن ر   شباباو    ن ماماو    ساغر   ن بگیر  بلیط   که  فتنر   قاآ  حمد و ا  بابا
 .ونبیر   به دمبوزل زده  تسکو  توی یگه د یکی  تو فتیم ر   ماهم .  تلکابین

و دبو  ه شد   سخت  ون بیر   ن یدو د  دبو  هشد   دلوآ  مه  ا هو   باال   سیدیم ر   قتی . 
  غشلو  خیلی   بشه  ن بتمونو  شدیم   منتظر   گرفتیم   بلیط  رهبا و دو   شدیم  ده پیا
  یر ز  جنگل   پایینش  که  دبو  پل   یه  الو   ملت   نندید  تلکابین  چ نو  چنو  چنو   دبو
 .دم کر   حسرو  کاآر  ر حضو  که  دممیکر  هنگا  شتم . دادبو ت پا

 ؟ یحانهر-



 طرفش برگشتم لی اسو

 ؟میدی   بهم  قولی یه:  گفتو    دکر   مکثی

  ؟چی:گفتم   هنم ذ تو دادم و   باال موو بر ا تای  یه

 بمن   نچشمشو   یر همنجو  همه...بپرسم ازش    ملت  جلو  یدار ند  توقع   ها
 خوشگلم  خیلی  مثال هست 

  تحویلش  باید   من  بچه   نمد او   نیا د  بهاز    بعد :ممداو  دمخو  به   کا آر   یاصد  با
  قب امر  کن  سعی...که  بگم  اممیخو  میشیم  ا جد  هم از    شبعد ... خب...و  مبد

 باشی   دتخو

  پس...قبتم امر   هماز دور    همیشه   من: گفتزل زد و    مچشما  بهو    برگشت
 ؟میدیهف ا ها  بکشم   گوشتو  مبیا نکن یرکا

  میکنم   سعیمو  منو ننز  حاال  باشه  خخخ:گفتم   هنم ذ  توو   دمکر   یا هخند  تک

 میشه   ننوبتمو ن ال ا بریمزد: لبخندیداد و  نتکو سری

ا  باهم  ر   شدیم   ها  کابین   ار سو  رهبادو   باباو    ن ماما  سمت  یمدفتاراه    فتیم و 
 بریم  بیا:گفتم و    فتم ر   ساغر   سمت  به  سریع  پایین  سیدیم ر   قتی. و پایین  سمت

  س ستر ا باداد  رتقو هنشوو آب د پرید  نگش. ر شیم  ار سورو  رز مبا بتا   اون
از    ست د  تجد   کخا ارواح    وتر :  میچرخید  باال اون    شتدا  که  تابی  به زل زد  

 وردار   من  کچل  سر 



 بخو   اتبر   اچیز   ینا   یرداربا  مثال   تو  تسر   خیر :گفت  میآرو  یاصد  با  بعد
 ست ین

 بریم بیا قلاحد! ؟کنم   ر چیکا میگی  خو:مچرخوند کالفه  چشمامو

  میومد   شتدا  که  نماما   بهداد. رو  نتکو   سری  ر ناچا   به  یشز با  ماشین  اون
 ان ماما زدم: اشصد  یور  ینا

 ه؟ شد  چی...نیاما:سمتم   مدزد و او   لبخندی حرصیو   برگشت

و    کوندیژ   لبخند    پوفی  کالفه  یارسو  ماشین  میریم  ساغر   منو: گفتم زدم 
 بیاید زود  برید خب خیله : کشید

 زت کو   عین  دمبو  یناا همسن  من :فتو ر  د میکر   غر   غر  لب  یر ز  مبعد

 ینا ا دم میکر  ر کا .....

  تا و دو   شیو فر   بلیط  کهد   سمت  فتم ر   شواصد  منشنید  یگهد   شدنشدور    با
  ار سو  شد  ننوبتمو  قتیو و  یم دیستاوا صف  تو  باهم   گرفتم   ماشین  یابر   بلیط

 .شدیم 

  ن چنا  یگهد  یکی  لیبترسونمش و   که  ممیشد   یکدنز   ساغر  به  پشتاز    شتم دا
 .شتافتم باقی ر یاد به که  بهم زد   بغلاز 

  پسر   یه  دبو  دهکر   یرینجوا  که  کسی  به  ختم و دو   دمکر   ز با   چشمامودرد    با
 ردمیخو   بهش راینطو ا  25 ودحد

 ض؟ مر   یا یدار  مکر :  بهش متوپید



 داره   شکستنک سر داره  شکنک ا   یگهد یهزبا:وا  گفت  تعجب با 

  م معد تمحتویا  دمکر   سحساا  که   بگم   چیزی   ستماخو  دمکر   بهش  بدی  خما
  مپرید   ماشین از    سریع  دمبو  یشدر ورود  یک دنز   نچو .  هنم د  تو   دمیاداره  

  سریع و    مپرسید  یکیاز    هباالخر   سکجا  نستم و نمید  شویی  ستد  حاال  ونبیر 
آوردم    نماهتو   یرو   به   بگال رو    دمبو  رده نخوو    ردهخو   هرچی.  طرفش  فتم ر 

 باال 

 بگم بهت  چی  یه نیستی   هم ادم  خه آ  وف هو...شکممرو   شتم اگذ  ستمود

 شویی  ستد توی  مداو هم  ساغر  بالفاصلهو  شد  ظاهر  اننگر  تیر صو  با کاآر 

  د؟کر   رتچیکا رو یا ؟؟خوبه حالت یحانی:رگفت   دیاز  نیانگر  با

  بابا   ن ماما  پیش  بریم ...  بابا  خوبم :گفتم   میسوخت  م گلو  که  حالیدر   ل بیحا
 میشن  ان نگر  نالا

 د؟بو  کی : گرفت  موزو با کاآر  که   مبر  ستم اخو

  بوی   ینجاا   خیلی   بریم  لبیخیا  من   ن جو  کا :آر گفتم  هپرید  باال   های وبر ا  با 
 میشه  بد  حالم   ز با  نال ا ه مید  بگال 

 د کر   یتاهددر  سمت به پشتمو   ختاندا ستشو و د  کشید   پوفی  کالفه

  نیفتی پس   بکن کوفت  بیا:بهم دراورد و داد  تشکال  یه کیفش  تویاز   ساغر 

از د  فتم ر   بهش  یا  هغر   چشم   رد خو  نگز   گوشیم  ردمخوو    گرفتم   ستشو 
 د بو نماما 



 ن؟ ماما  جانم -

 یمر بخو مشا  بریم   یم ا میخو اختر د بیاید-

 میریم  یم دار یکیم دنز -

 باشه-

 دم کر   قطع فظیاخد ونبد 

  داره؟  ه نگا ها:دکر   منگا لیاسو ساغر 

 داره  صفا  تو مثل یو گا   نیدد نخیر : فتر   یا هغر  چشم

 د؟ نبو خر  حیاناا-

  دمیا  تو  یه  بیشتر  و گا   صفت لی و  اچر -

 ات صلو کنه   ناکامت نزنه: گفتو   خندید کاآر 

رام    بدیم   اغذ  بهش  بریم   ونبیر   میزنه  شجا  هفتاز    جونشداره    فعال  ینا-
 میشه 

 ؟شدی ر ها   هاپویی  بگو بیا یهو ... تو بگیری  ق حنا:گفتم   حرصی

  یار ندازش  کمی   ست:دگفت و  خندید

و   میگم  بیا :گفت  خیآ   که  زوشبا  تو  مکوبید  مشت  با   رهمیخو  بر   قتاون 
  بهت



  کا آر   میرفت  گیج  هم  مسر   ر ناجو   دمبو  ده کر   ضعف  بهش  فتم ر   یا  ه غر   چشم
  سعی   حرفی  هیچ  ون بد   نکنی  غش  که   بریم   تر   سریع   یکم : گفت  گوشم   ر کنا 
 م بر راه   تر   تند  دمکر 

  یکم   دکر   منگا  عقبو  برگشت  نماما .  شدیم   ماشین  ار سو  سیدیم ر   قتیو 
 ه؟ پرید  نگتر  اچر :گفتو   دکر   یز ر  چشماشو

 ؟ بگم  چی نالا  شت اوه 

 دبو باال  هیجانش  یکم   هچیز -

 دفتاو راه ا دکر   شنرو  ماشینو   هم   باباو   برگشت لیو   نشد قانع نماما 

  ؟مگه  دنبو  پیشت  تعزیز  جنه  قا:اون اگفت زد و آروم    خندیز پو   هار 

 باشه   دتخو ک ال تو   تسر  هنیومد  تو   به فضولیش:دم کر   خمیا

  بابا   قیقهد  20  ودحد   بعد  گوشی   تو  د کر   مینز   یر ز  تا  کلشوو    د کر   خمیا 
  گیج   تشد  به  مسر   شدیم   دهپیا  همه  شتدا  نگه  رانستور   کافه  یه  جلوی

 .کنم   ر جوو   جمع مودخو دمکر   سعی لیو   بیفتم  دبو  یکدنز و   میرفت

  هشد   شتهاگذ  مربعی  های  شلف  شها  ار یود   ی. رو شتدا  شیکی  نسبتا   فضای
  طبقهدو    ک کوچی  سکاکتو  ونگلد  یا  دبو  مجسمه   یا  ومکد   هر   توی  که  دبو

 باال فتیم ر  دبو غشلو ن چو پایین  دبو هم

  یه   گرفتم   تصمیم   دم میکر   هنگا  شتم دا  منو  توی  نشستیم   ه نفر   ر چها   میز   تادو 
  بتونه  هشد   ن نساا   که   ر با   لین او   یابر   کا آر   که   کنم   بنتخا رو ا  هخوشمز   چیز 



و    ببینیم  بشینه   دبیاآدم وار    رت صو  به  اد میخو  بگم  بهش  گفت   لبتها  ره بخو 
 قاههآ هوی: دمکر   اشصد  هنم ذ  تو کنیم  تعریف

 ؟ چیه هوی  چنو چ نو چنو-

 نشینه  هم  ات ثر ا-

 ست؟؟ یا رینجوا عه-

 ر بخو بیف   ستر  ا غذ میگم  یم ربگذ حاال   بله-

 وم؟ کدداره   غمرو    گوشت-

و   ستدو   بیشتر   گوشتشو   من-   یرچجو  ف طر داره    بستگی   خب  لیدارم 
 کنه   ستدر 

 گوشت  پس  صحیح-

 نکنه درد  ستم د-

 دبو ظیفتو -

 تونید دخو هم  خل ..جالب چهآدم   خخخ   میهآد عجب شد  دگر   مچشما 

 ؟ یرمیخو چی  بابا ن یحازدم:ر  پس مور فکاا بابا  یاصد با

 :گفتم و    دمکر   منو   به  لکیا هنگا  یه

 رم میخو گوشت  بیف ستر - 

 د بوآرام  ردخو نگز  گوشیم  گفت  یا  باشه زد و   لبخندی



 زده  نگز  کی  ببین به به-

 م شد حمامز  موقع   بد ببخشید ؟ خوبی  ن جا یحانه ر مسال-

 من  با  شبا حترا ن نز ف حر  سمیر   من  نجا آرام، -

 ؟یگهد مطمئنی: گفتو    دکر   یا هخند  تک

 هستم که  بله-

 ؟خبر  چه حاال کیاو -

 ؟چی  شما نیم و بیر  هچ-

 یمدمیگر   بر  یمدار  مداو  پیش یر کا  بابا ی ابر  ماعم -

 صحیح  م هوا-

 ؟ بخونی  یامیخو  چی تو نیحا ر-

 ر؟چطو-

 ؟ ستهدر  بخونی فسریا یا میخو  دمکر   حس-

  خسته....  هوشت  ینا   با  مختر د  یکالربا...مداو   خوشم   هممم -
 در ما  ننو و  ر پد شیر ...ورال ...دنباشی

  تعجب   با   ها و ر   نماما   م یددادم. د  فگا   یوااا  دم کر   همز   ه مز   حرفمو آن    یه
 ه میخند یز ر یز داره ر  باباو   میکنن منگا دارن 

  ؟خطی پشت:آرام گفتم و   م گزید  لبمو



 مداو هخند  شلیک  یاصد یهو 

 نکشتت  اخد... نیحار  حترو  تو یوا-

 خندید ره بادو  بعد و 

 شتما اند یرمنظو-

 نمو مید   یونهد-

 د کر   وعشر  نچسب ینا  ز با:اه  گفتآرام   بعدو   مد او  کسی  یاصد

 ؟ منی  با:گفتم   تعجب با

  م بر   باید  من  میگم   بهت   ابعد  حاال  نیستم   تو  با  هچیز ...  نه  نه:گفت  دهکر   لهو
 ؟ یارند یرکا

 ش با دتخو قبامر  لمد عزیز  نه-

 بای  سبو-

و    مشا .  کیفم   تو   شتماگذ  گوشیو  آوردن  ا  شبعدو    یم ردخورو    یمدفتاراه 
دل    لیو   د بو  هشد  بهتر   حالم  یکم   یدرمیبا  کولمو    سر از    خستگی.  خونه  سمت
 .دمبو دهکر   بدیدرد 

 یه  خونه  سیدیم ر   قتیو   رهمیخو وول    تو داره اون    چی  یه  دممیکر   سحساا
  ز با رو    سر آب    یسو سر   توی  فتمر   دمبو   گرفته  گیجه  سر .  تاقم ا   فتم ر   سترا

 تمر صو توی یختمر  مشت مشت   دمکر 



  یت اذ  بچه   ینا   بساز    کنم   کوفت  نشد  یرنقدا  هم  اغذ...دبو  ز هنو  لم د  درد
  لحا  تخترو    نشستم و    ونبیر   ممداو  شویی   ستاز د  کالفه  ردخوو وول    دکر 
  تتیشر   یه  مشد  بلند  یرمجبو  لیو   شتم ا ند  هم   دنکر   ضعو   سلبا   حوصلهو  

  یو رو   مپوشیدزرد    حترا  شیورز   ار شلوو    لیموی  بعر   سه  ستینآ   دگشا  نسبتا
 .مشد لوو   تخت

  من  گند  شانس  ینا   به  تف   ی. ابیداخو  گرفت  یختنیر  مکر   هیچ  ونبد  کاآر 
  دم خو  تودارم    نشستم   مین ز   یرو   ینجاا   من  لی و   شبه   نصف   3:30  ساعت 

درد    میپیچم   هم  طرفیاز    شتا ند  تاثیری  لی و   ردم خو  هم   مسکناز 
  یه  شاید  کنم   ارشبید  مشد  ر مجبو  خر آ   لی و   کنم   ار بیدرو    کاآر   خواستمی نم
 شت دا ب بیصاحا ین ا ی ابر  مونیدر 

  سمت  فتم ر   پا و    ستد  ر چها  مشد  نهایو د  ااخد  ف پو.... منم   که  صاحبش...عه
 کا زدم:آر  اشصد م کشید  جلو مو د خو یکم مکشید   باال  مودخوو   تخت

     فتمر   بهش  یا  ه غر   چشم   دمیکر   ف پو  ر خو   شت دا  ل معمو  طبق  اد ند  اب جو
  من   بهو رو   پاشد  ابخواز    گیجزدم.    اشصددادم و    تکونش  پاشو  عمت  نجو
  ؟بیدیانخو اچر :گفت  اشیو

 ممیمیر :از دل درد دارم  گفتم   لیو   ببینه  شتمدا  شک  که  دمکر   ممظلو   چشمامو

 ا؟ چر ..نکنه اخد-

 م شد یرینجو ا رد خو  بهم  ضربه ینکها  بعداز  نم و نمید-

 م میا نال ا کن   صبر  قیقهد چندداد: ن تکو  سرشو



  نونت   خهآ   شکممرو    شتم اگذ  ستمود   مکشید  پوفی.  شد  غیب  که زدم    پلکی 
  ش خو  جا  من  شکم   تو   مدیاو   دبو  کم  چیت..دبو  کم  بتآ   د بو  کم
 زه بسو حالت به لم د که   نیستی ننسا ...ایدکر 

  یه  با   م جلو  قیقهد  چند  بعد.  دبیا  کاآر   م شد  منتظر دادم و    تیکه   تختی   پا  به 
رو    انلیوو    تنشس   نوزا  ی. رو دمیز   همش  شتدا  لیو   شد   ظاهر آب    انلیو

 ر بخو شمنو د  عنو یه ینا بیا : سمتم  گرفت

 ی دکر   ستدر  ش منود سریع  چه-

  طمخلو   شباهارو    هگیا اون    رهعصا   شتدا  ز نیا   فقطو    دهسر   نیستداغ  -
  کنم 

 یکد نز و  شد  بد  حالم  ردمخو  که ذره   هی   گرفتم رو ازش   انلیوو   گفتم   هانیآ 
  بهشرو    دمکر   ر جوو    جمع  مود خوو    مکشید  عمیق  نفس  که  بزنم   قعو  دبو

 ؟ یهرما  هر ز  چه ین :اگفتم 

 ببینم ر بخو  ه؟بد  لبالوآ  شربت  همز  که  یارند  توقع:دکر   خمیا 

رو دادم    انلیوو    مشرد خو  بختی  بد  ار هز  با  هنم د  سمتداد    لهرو   انلیو  و 
  بهشرو    مشد  بمعذ   یکم .  دکر   نگاهم   هخیر و    نشست  نورزا چها  نم او  ستشد

  ؟ندیدی:آدم گفتم 

 بینم می  زه تا دارم  نه:گفتزد و   محوی  لبخند 

 ؟ هستی چی  پس   تو:دمکر   رهشاا  دشخو به



 نمایشی   حالت با  فرشته:گفت  ور غر   باو  ختا ندا باال هاشووبر ا 

 یفت ین بپازدم: عوقی 

 هست  سماحو:دکر   میآرو  هخند  تک

 م بیداخوو   مکشید  تخت ی رو  مودخوو   گرفتم رو ازش    صحر  با

 بعد   هما  دو 

و    میشد  وعشر   سهر مد  یگه د  بعر   یه.  دممیکر   تنمرو    ملباسا  شتم دا  لهو  با
و    مکر   ر نقد ا  هندید  خیر   کایآر   ینا  ر نقدا   یشبد  مموند  ابخو  خنگ  منه
 بما بخو شتذان گفت  همسخر  یاچیز 

  تیر   که   میرفتیم  بایدو    لشکاا  فع ر   یا بر   دن بو  شته اگذ  سامونو در   سری   یه
  لقمه  یهداد و    مواغذ  فظر   نماما.  پایین  فتم ر   جت  مثل  سریع  شتیم دا  ر کنکو

  نکنی  ضعف  ر بخو نیحا ر  بیا:ستم داد د دو گر   پنیر  ن نو

 ن یحار بریم:گفت   لبخند باو  مداو ونبیر  قتااز ا بابا

  طوسی   کتونی  گرفتم رو    و لقمر   ن ماما از    کوتاهی   تشکر   بادادم و    ن تکو  سری
  ماشین   ار سوو    فتیمر   پایین   ها  پله از    بستم  هاشو  بندو    دمکر   مپارو    تیمر صو 
 .یم دفتا و راه ا  شدیم  بابا

د  دبو  هشد  یر د  قیقهد  پنج   معلم  یزار  یوسف  م خانو  دممیکر   عا د  عا و 
 نگو  که  شتدا گندی  قخالا یک باشه ه نیومد نفاعیمو د



و    ش سر  پس   ختامیند   شو اصد  س کال  تو خوشگله   خیلیم   اش صد  دمیکر   فکر 
 .ادمید  حتوضیو درس   دمیز داد 

  یکم   سکال  تو  ختم اندا  مودخو  سریعو    د بودم در    یزاد  یوسف  مسیدر   قتیو 
  یر ز  یشی ا   دبو  کبریت  بچو   مثل  شمیز   سمت  فتر   بعدو    دکر   نگاهم   هخیر 
 .نشستم  ساغر  ر کنا  فتم و ر  گفتم  لب

  شت دا  ساغر .  مپاشددادم و    بدنم   به  قوسی و    کش  سکال  نشد   متمو از    بعد
  مو وبر ا  تای  یه .  ما سمت  ن مداو  نکیپشو و ا  هستی  دمیکر  جمعرو    سایلشو 

 باال دادم 

  ؟خبریه نکنه...نجو  یحانه ر خب:گفت  هعشو با هستی

  دمکر   هنگا شکمم  به  تعجب  با. د کر   رهشاا  شکمم  به

ورم   یه   فقط   نیست  چیزی  ینکها  کبر ا   او    د یاز  ات ثر ا  نم او   دبو  دهکر ذره 
 ال وا  نهردخو

 ؟ محلی لفضو شما: دمکر   حفظرو  دم خو موضع 

 ؟ بزنی فحر  تستادو با  یرچجو ادنند دیا: دکر   خمیا

واگفتم   دخونسر    هم  سوسک   روتو  من  ؟ نیو مید   من  ست دو   تودخو  قعا: 
  ییدا  نمیکنم  ب حسا

 وووز بسو  ها  ها   ها شد  یا هقهو  قشنگ



رو   شد  ن پشیمو  که  بگه  چیزی  ستا خوو    دکر   خمیا آوا    سحر   بهو  و 
  ها   بچه بریم :گفت

 ده فتاا عقب ین ا با  نکن کل  کل  ر نقدا کن :ول  گفت  من  بهرو  ساغر 

 ؟ که  کنم   هنگا یسموا  ی ارند توقع-

 نفهم بفهم  باشی عاقلدارم  توقع-

  م مداو   خستگی   با  ظهر .  طحیا   تو   فتم دادم و ر   ن تکو  بابا  وبر   معنی   به   ستید
 بوی از    لشاو   یکم   عالقم   رد مو  یاغذ.  دبو   ده کر   ستدر   نیروماکا   ن ماما  خونه

 چه   بگم   ید ذارب  خب  خب  دبو  کم   خیلی  لی و   میشد  بد  شتدا  حالم  اغذ
 .دفتاا هما دو  ینا توی تفاقاتی ا

  ش باها  کال  ساغر   ساغر   پسر   ستدو   همین  هاآ   د؟بو  کی  رو یا اون    ینکها  اول
 .دکر   بخو  خیلیم  دکر   تکا

 جبو را  دکر   تعو د  خونش  رو ما  نجودر ما  هم   پیش  قتو   چند  ینکها  بعد
  تا دو  شباون    که  نباهامو زد    فحر   نباباجو و   دشخو  اثمیر ارث و   تقسیم 

  شوخی   به و    دنمیز   ف حر   خیلی  مین و را   م هاو ر   ها ر   ینکها   یکی  د فتاا  قتفاا
از    یا و در  عرشیا   ر چقد  که  یم ربگذو    ضافیم ا  سط و   ین ا  من  میگفتن   جدیو  

 گرم   نمشود دن کر   یارطرفد من

  به  دمبو گرفته   عتهو حالت  دن بوزده   عطر  ر نقدا  همه شباون   ینکهدوم ا و 
  به   بگال   که  نجودر ما  خونه  سالن  ته  قتاا   فتم ر   میکنهدرد    مسر   ینکها  بهانه



اون    کاآر   خب   لیو   شتم اندرو    به  نگر   صال. ا همش  وردممیا  باال  نیباتو ز  یرو 
 .مشد  بهتر  که  ردمخو بهداد   میز  چیز   کلی  شتدا مو ا هو خیلی شب

رو   ملباسا.  خالیه  منم   مغر و    شکم   شد  د سر   ا غذ  که   یم ربگذ  ها  بحث   ینا   از 
 .کنم   حتاستر ا تا  تاقما  فتم ر  ر ناها ردنخو از بعد پایین فتمو ر   دمکر   ضعو

  حالت و    گیجه  سر   بشم   م خر آ   های  هما   یک دنز   بیشتر   هرچی  میگفت  کاآر 
  ه نگا  سقف   به   شتم. داکنم   حتاستر ا  بیشتر   باید و    میشه   بیشتر   خیلی   تهوعم
  نستم و نمید ...دبو  کجا   حاال.  ردخو   نگز   گوشیم   که  دممیکر   یابافی و رو  دم میکر 
. سمتم   گرفت  گوشیموو    شد  ظاهر   مجلو  کا آر   دنبو  دشخو  لی و   میومد  اشصد

 داد  بمواجو لبخند با  نم او   دم کر ازش   تشکریزد و   برقی  م چشما

  ز با  که شد  قطع   کید   شد  قطع   م بد  اب جو  ستماخو  تا ...سوخت  گوشی  اوا
 صفحهرو   مداو Shahla سم ا ردخو  نگز 

 دادم  بشواجوزدم و   لبخندی

 ن جو  شهال   چشم  مسال-

 ؟یرچطو لم د عزیز  مسال-

 ؟ی رچطو  تو  وبخو-

 ذارن ب سادر  ین ا گه ا  خوبم  منم-

 شی  کتر د  مخانو ذار ب نبخو  ارهند لشکاا حاال: دمکر   یا هخند  تک



  قابل   غیر   کال  خشو  گاهی  جدیه   گاهی   هگیر   سخت  ر نقدا  نموداستااز ا  یکی-
 بینیه  پیش

 جالب  چه  ومهو -

 ان تهر  مبیا  سر  یه  اممیخورو دادم  متحانم ا  ینکها  بعد میگم  ستیرا-

 ؟پونه از   خبر  چه.... بیا   حتما  عالی  چه-

 نگو  که  گیریه  یک  بابا  هیچی میگی  نو او  هاآ -

 ذاره نمی   نماما  اکنما  یشا ه قهو اممیخو  هی

  یتت اذ  تا  میزنمش  رهمیخو   تا  رممیا  ش گیر   دمخو  جا  یه  نشاالا  ر نخو   غصه-
 خخخ  نکنه

 د کر   یرکا   نمیشه مشکلن  سطو  ینا  خالم و   مامانم  مبلد منم   تو ستاز د-

 ش نبا اننگر  میشه ستدر -

.  کنید  بحسا  کمرو    ساعت  1  گها   لبتها  یم دکر   قطع  یمزد  ف حر   که  یگهد  یکم  
  د بو  گرفته  ز با   کاآر   یدبیخو  یم دشا  کنیم   چه  میخندیم و    میگیم  تپر و    تچر 
 .میدیدرو  هفتم ه شادپازن  ابخوو   دبو هبید اخو

  سری  باشه  من  ظبامو  باید  مثال  شخبر   همیر   ابخو  به  ابخو  هی  که  ینم ا
 م پاشدزدن   ف حر  یاصدو    اصد  سر   با م بیداخو فتم ر   منم دادم و   نتکو 



  وزم یند و  ینکهاز ا  بعد  شباآروم    قیقهااا دو د  دم؟کر   یرکا  من  ه؟چیشد  اخد  یا
رو    مپاشد  مد او   باال   س لبا  همه   پایین  م کشید  مسر و    دمکر   ز با  ال  نیمهدر 

 د؟بو هچیشد ...دشکر   یستا ر نگاا قلبم  دن بو حترانا و   دبو نتنشو   مشکی

 د بو ب خو ملباسا لبتها پایین  فتم ر   نیست مسر  لشا ینکها به  توجه ون بد

  ن ماما و    عمه و    ها  عمو و زن    بابا و    محسن و    ان مهر   عمو   گنگی و    تعجب   با
  ن چشمامو انمهر   عمو  وبابا . دنبو من ه خیر  که   دممیکر  ه نگا هاشونو   بچه و  

  هنمو. آب د دمیکر   م نگا   غمگین و    ده کر   خم ا  هم   محسن  عمو و    د بو  ن خو   کاسه 
  ه؟ چیشد... نماما..  ما: مپرسید سختی   بادادم و  رت قو

 ن جودر ما ...معزیز   هیچی:دکر   منگا و  شد شکا  پر  شچشما  نماما 

 ؟؟ چی  نجودر ما: گفتم   عصبی

  دبو هنم ذ  تو که  چیزیاون   کنم   ور با  ستمانمیخو ر نگا ا 

 نیحا ر  دکر   تفو نجودر ما:گفت  عرشیا

 ستمو د  فتر   گیج   مسر   شد وارد    بهم  بدی  ک شو   ن همشو  به   م شد  هخیر   ور نابا
  باال   م بر   ستم اخو   که  همین  لیدارم و   نگه   مو دخو  دمکر   سعیو    گرفتم  دهنر   به

 یکی ر تاو   شد بسته  مچشما...میفتم دارم   ینکها س حساا با یهو 

*** 



  بابا  دم کر   ز با   چشمامو و    م شد  ر هوشیا  کم  کم   فم اطر دور و ا  های   اصد  سر   با
  صندلی رو    هم  ساغر .  دنبو  ده یستاوا  گوشه   یه  مشکی  سلبا   با   ها و ر   ن ماماو  

 .دبو تنش مشکی س لبا نماو  دبو نشسته رمکنا

  ها ر   با   هم  نماما .  دبوزل زده    گوشه   یه   به   غمگین و    همدر   های  خما  با  بابا
  .نقاجوآ پیش  فتیر   توهم  هعی  نجو در ما دنمیز   فحر  شتندا

  الحوا  مسر   باال  نمداو  همه داد و    خبر   بقیه  به  ممد او   شبهو   من  یدد  تا  ساغر 
  یمد فتاراه ا  شدنم   مرخصاز    بعد.  دمیکر   هنگا   بز   مثل  فقط  ها ر   لبتها  پرسی
  خونه   دسر   فعال  اظاهر   نجودر مازد    نمی   حرفی  کسیراه    توی.  خونه  سمت

 .دبو  یشر خاکسپا سم ا مر  که   دافر  تا  دهبو

  رم بخو  که  بهم داد    کتلت  لقمه  تا  چندزور    به  نماما   لیو   نمیکشید  میلم   چیزی
 دم کر   اشصد  هنمذ  تو   دنبو  کا آر   دم کر   ز باو درش رو    قتاا   سمت   فتمر   ل بیحا

 ن؟یحا ر خوبی  ؟جانم -

 ؟ کاآر  کجایی-

 ن؟مداو  نااو  هشد چیزی عموتم   پیش-

 ن نیومد  نه نه-

 خونم یگه د قیقهد 20 تا  من  باشه-

 باشه-



  تو   مداو  بدی  بغض  هگا داخو  نا  مکشیددراز    تخترو    فتم و ر   م کشید  پوفی 
 ده فتاا  تفاقیا چه دم میکر  هضم  شتم دا زهتا  ر نگا ا م گلو

  به   بغضم   فت ر   نم او  هعی  نقاجوا  مثل  شتم دا  ستدو   خیلیرو    نجودر ما  من
و    مکشید عمیق  نفس   یه  همین  ابر .  شم   خفه  دبو  یکد نز   که  سیدر   حدی

و    م شد  ه خیر   باال   بهدادم و    ر فشاو    گوشم   لهال  توی  شتما گذ  مور شاا  نگشت ا
 .مداو  کاآر  هباالخر  که   دبو  شب 10  ساعت شد ستزدم در  پلک  ر با  چند

 ؟ خوبی:نشست رمکنا   مداو نیانگر  با

  نیستم بددادم:  نتکو  سری ل بیحا

 گوشم  پشترو داد   تم ر صو تو   دبو  همداو که   مموهااز  یا ه تر 

  ؟که  نیو مید  هستی   سختیدوران  تو   نالا  باشی  قبامر  بیشتر  باید-

 کنم  ور با  نمیتونم  ز هنو وف هو نمومیددادم:اره  نتکو  سرمو 

  که   هم   اخد  ه بند اون    لی و   شی  حترانا  ی دار  حق   یحانه ر   همس  حق   گمر -
 ه شد  حترا نال ا پس  میشد  یتاذ یابتشد  مشکلاز  گفتی 

 .زل زدم هپنجر  ون بیر  به  نگفتم  چیزیدادم و   نتکو سری

  ن باهاشو بری باید دافر  اببخو  یکم -

 م بیداخوو    فتم ر   پتو یر ز  فحر  بی



  سمت   فتم ر   ا صد  سر   بی  د بو  اب خو  کا. آر م پاشد  اب خواز    کوفته  نبد  با   صبح
زدم و   تم ر صوو    ستد  به   بیآ   دمکر   ه نگا و روم    نگر   بی  رتصو  به   یسو سر 
 .ونبیر  م مداو 

  میشن   ده مادارن آ  که  ادمید ین از ا  ننشو   که  میومد همهمه یاصد ون بیر   از 
د  یدنمد  با   خلدا  مداو  نماما   یرخاکسپا  سم امر   نبر رو  و    ستشزد 

 ؟ لم د عزیز  شدی یرینجوا  اچر  تو  ن ماما  ن یحا:رگفت

.  دبو  دهکر   پف  مچشما  دمکر   گریه  پتو  یر ز  یشب د   دمکر   هنگا   ینه آ   تو   دم خو  به
 مامانم  به   نجو   کم   لبخندی  ل حا  ینا  با .  دبو  ه شد  گچ  عین  که  نگمم ر 

 باهم بریم  م میا  شم  حاضر  منم پایین و بر  دم بگر دورت   نیست چیزیزدم:

 ه نگا خهآ  ماا-

 وبر  ن ماما خوبم-

 شتم دابر رو    مشکیم   لباسای و    م کشید  پوفی.  فتداد و ر   نتکو   سری  ف حر   بی
  بهم  عتهو  حالت  س حساا  ون بیر   ممداو   قتیو   دم کر   تنم و    محمو  تو   فتم ر 
  خالی  ممعداز    هیچی  لیو   یسو سر   فتم ر   سریع   همین  یا بر   دبوداده    ستد

 هیچی   ز با  لیو  میسوخت  مگلو .  نمیشد

  خه ا  میکنی  ضعف  ر بخو  چیزی  یه  و بر   بیا   نیحا:ر شد  ظاهر در    جلو  اننگر   کاآر 
 م عزیز 

  محسن  عموو    بابا  پایین   فتم ر   گوشیمو    کیف  شتندابر   بادادم و    نتکو   سری 
  دن کر   مرتب  ل مشغو  هم  ن ماماو    یاو در  عمو. زن  دنمیز   فحر   دن بو  نشسته



  حوصله   کی  حاال  بهتر   دنبو  حاضر   صحنه  تو   همیشه  مثل  هم  ها. ر خونه  شپز آ 
 .خونه شپز آ  سمت فتم ر  ل بیحاداره  نحسشو یخت ر

و    یختر  ینا   با  نمیگی   ؟شی  نصف  بزنم:سمتم   مد او   اننگر   ید د  منو  تا  یادر
 ؟ میکنی  غش  نال ا حالتو  قیافه

  های  رتصو  با  عموو زن    نماما .  نشستم   پشتشو    دبر   میز   سمت  به  منو 
  نتونستم  بیشتر   لقمه  پنج زور    با   لیو  رمبخو  وردن میا  میز   چیز   امبر   ان نگر 

 .رمبخو 

رو از    نجو در ما  که  خونه  لغسا  سمت  فتیمر   کوچیک  یرا کا  سری  یه از    بعد
و زن    ان مهر   عمو و    ها ر   سیدیمر   قتی . و نقبرستو   ببریمو    بگیریم   تحویل  نجااو 

  میت   ز نما   شتو دا  دبو  همد او   قاآ  جحا و    دن بو  نجااو   لمشغو   عرشیا و    عمو 
 .شسر   پشت  هم   بقیهو  میخوند 

  بهم   عتهو  حالت   جمع  توی   مبر   ینکها  فکر   صالو ا  دمبو  دهیستاوا  گوشه   یه  من
  دن بر   من  شکیا  چشمای  جلویرو    نجودر ما  زهجنا  ینکهاز ا  بعد.  ادمید  ستد
 .فتیم ر   نسرشو پشت   ماهم و  

  ن تکو  نتکو  قبر   تویو    گرفتنرو    نجودر ماو    قبر   خلدا  فتنر   مباباو    مها   عمو 
  ر کنا  کاآر   یاصد.  د نبو  جمع  سم احو  که   میگفت  ییاچیز   قاا  جحاو    ادنمید

 میشه   بد حالت بشین نیحا :ر مشنید گوشم 

و    دمکر   اپید  سکو  یه و    بشینم   کنم   اپید  چیزی  تا  دمکر   ه نگا رو    مسر   پشت
  دم کر   نمی  توجهی  لیو   نمیومد  بند  گریم و    میرفت  گیج  مسر روش    نشستم 



ا  دبو  عزیز   ام بر   ن جو در ما از    پیششرو    بیشتری  ن ماز   که   پشیمونم   ین و 
 .پیشش م بر  قلاحد  ها هفته  خر ا دم میکر رو    سعیم   ما...ا دمنبو

  ران ستور   یه  سمت  فتیمر   میگفتیم  یادارعز   یکمو    ی رخاکسپا  سم امر از    بعد
  مهمونا   به  مدآ   شخو در    جلوی  انمهر   عمو و    من   دن بو  مهمونااز    ییاپذیر   یابر 

دیگهد  قسمتای  توی  محسن  عمو و    باباو    عمه   سرپا  دیاز  نمیتونم   مید . 
و    میز   یه  سمت  دبر   گرفترو    بغلم   یر و ز  فهمیدرو    حالم   انمهر   عمو  یستم وا

 .نشوند پشتش منو

  فعال بشین ن جو عمو یدار شیشه  ر با  نال ا تو:گفت  هخند تک با

  بکشید   خمر   به هی   کاآر  مثل  شماهم  حاال  عمو   عه :گفتم   ضیا عتر ا

 روما  ن نز بابا  باشه:باال گرفت  تسلیم   معنی  به ستاشو د

 فت ر  ش بعد کهزد    اش صد کسی   ر نگاا

 کسی  دمکر   سحساا   میز   ی رو   شتم اگذ  سرمو  همونجا  میرفت  گیج  مسر   ن چو
  منگا داره    کاآر   جنگلی  چشمای  میدد  که  دمکر   بلند  سرمو.  میکنه  منگا داره  
 .میکنه

  که   یدزلر   چیزی  یه  رهبادو   لم د  مهای  ته اون   یریو  و هیر   ین ا  تو  اچر   نم ونمید
  م کشید  پوفی  شتدا   نهیجا  خب  شد  ع تهو  حالت  باعث   هم  مداو  خوشم   هم
 .زدم ر کنا رو   مزخرفم  ر فکا ا ینو ا 



  د یاز   هم   عمو  رمبخو   دیاز  نتونستم   ش بو  بخاطر   من  لیو   دبو  جوجه  ر ناها 
  ن جو در ما  ی ابر   فاتحه   یه همه  خر در ا  ر نو او   د بر   م جلورو از   ا غذو   دنکر   ار صر ا

 .خونه برگشتیم  که  دبو یا ردهخوو   6  ساعت خوندیم 

  دنبر   منوو    دنکر   کمکم  انمهر   عموو زن    یادر  دبو  کوفتهو    خسته  خیلی  تنم 
  .دننمیکر  ش گو  لیو   بابا خوبم  گفتم   هرچی  کنم   حتاستر ا  تا  تاقم ا

 دم نکر   ور مر   هیچی دارم و    ر کنکو   یگهد  ه ما   یه  تقریبا   مشد   ه خیر   سقف   به
  سمتم  مداو   اننگر اون.    توسط   قتاا  نشد   ز با   بعد و    مشنیدرو    ساغر   یاصد
  با   چی  یابر ...هبد  حالت   تو   برقی  عنتر : گفتو    گرفت  ستشد  تورو    تم ر صو 

  شی  نصف تا بزنمت جمعیت   جلو ستم امیخو ون بیر  میای حالت  ینا

 خوبم میبینی که  حاال:گفتم   لبیخیا

 مد در او خم آ  کهزد    زومبا تو   مشتی

 ؟یدار ضمر   مگه دهکر   ار فر  ن ستا ر تیما از  هوی-

 یدنکر  کوفت  هیچیم و روزت  لحا  ین ا با  که  من نه  یدار تو رو   ضمر -

 گرنه و  یدبو شبیهو  یردخو  مسر -

 زوره  مگه  نمیکشه  میلم  خب-

 ؟بهت  بزنن  م سر   شتیذامی  یدبو  ر هوشیا  گها   شما  که  یربا  چند  ینآره زوره ا-

 شدیم ساکت کاآر  یاصد با  که  بگم  چیزی ستم اخو  مچرخوند چشمامو 



  ینکه ا  ضعو... هم   ن جو   به  یددفتاا  گربهو    شمو  عین  یگه د  بسه  بابا  یا-
 و؟ همدیگر  ید رمیخو ا چر  کنید  همو  لحا ت عاامر 

 فتیمر  بهش  حشتناکیو   هغر  چشم  نتامودو  

 میاین   وبر و ا  چشم  من  ابر  شماهم  حاال خبه-

 سمتم مد او  دبو ستشد  که  نیالیو با  کاآر  

 گیاهیه   شمنو د  میشی  بهتر  ر بخو ینو ا بیا-

  ساغر   که  دبو  ن بینمو  تسکو   قیقهده د  تقریبا.  گرفتم دادم و ازش    نتکو   سری
 رو  تسکو  شکست

 دمیا بدنیا   بچش کی  ما  ستدو  ین...اجنه قاآ میگم -

 ساغر  عهه-

 م پرسید  السو چیه خب-

 ردم خورو  ش منودر اوردم و د شوادا 

 نیا د به  دمیا بچش دادمر   سطایو   تقریبا شما  ست دو  ینا-

 ؟ بشم  خاله  ارهقر ! جانم ی:ا گفتذوق   با ساغر 

  که   ادمیز آد   بچه  ینا  ؟خوبه  حاال:  گفتم   ساغر   به رو   تعجب  با  شد  دگر   م چشما
  نفهم  بفهم جنه  نیست

 شم  خاله  ادمیخو لمد ر بیشعو  خب :گفتو    بیدا خو قشذو  خر 



 میشی دور  هیند درآ  شنبا اننگر :شونشزدم رو  

 دور؟  اچر :دکر   منگا لی اسو

 ارم ندازدواج  قصد حاالها  حاال ه بند نچو-

 ااام؟ نمیخو  میگی  بعد شم خاله ام میخو من یردخو  ضافه ا غلط   تو-

  تعجب   با   ن ماما.  تو  نمد او   محسن   عمو و زن    ن ماما  که  مبد   بشواجو  ستماخو
 ؟میکنید ا عود  اچر  ا؟ختر د خبرتونه  چه:گفت  کمی

 اد میخو  لم د  من  میگم   کن   شنگا  نجو  ش مهرنو:گفت  لوسی  حالت   با  ساغر 
 نمیکنمازدواج  من  میگه ین ا شم خاله

  ته   با  ن ماما.  میگرفتن  شونودخو  جلو  شتن دا  خیلی  ن ماماو    کاو آر   عمو   زن
  ی رکا  ادنخو  فتهر   ش بابا  به  ختر د  ینا  ن؟جا  ساغر   بگم   چی  ال:وا گفت  هخند
 ه نمید ه بد منجا رو ا 

  م؟ خانو یذاری م  مایه   مناز   چی ا بر :میگفت که  مداو   پاییناز  بابا  یاصد

 .منخند  که  گرفتم   ونند د به لبمو 

 یگهد  حساسها بی:گفت  قهر  حالت با ساغر 

 ها   مینجاا  من  هوی-

  یکماز    بعد   ون بیر   فتن و ر   دن کر   کتفاا   هخند   تک  به  ن ماماو    عموزن    ر ینبا ا
  فتن ر   مها   عمو  اظاهر و    نخونشو  فتر   ساغر زدن    فحر و    دنکر   کل  کل  یگهد



  کاآر   شد  سته آرا  نیز   هسبز   به  دبو  گل  به  به .  نموند  اشپسر و    عمه   فقط و  
 .دکر ول    بغلم   شودخو

 شدما   خسته خیشآ -

 ؟ شدید  خسته که  یددکر   ر چیکا  قیقاد  شما بفرمایید میشه:دمکر   شنگا پوکر 

 کمک -

 ؟ کی  به-

 شماها  به-

 . …تو که  نکنه ببینم  یسا :وا سمتش مشد خیز  نیم  پهلورو   تعجب با 

 دم کر   کمک  تباباو   تها   عمو  به:اره دکر   یا هخند  تک

 ؟ میدیدنت  همه هم  رانستور   توی یعنی س-پ

 ین ا  مولکیهر ما  عجبداد  ن تکوآره   معنی به سری

 .مبیدا خو  گرفتمو   شتماند بحث حوصله یگهد  دمبو خسته ن چو

  لت د  به  بد   ن یحار  م بد  بدرو    ر کنکو   میترسم   رم میخو  ناخونامو دارم    س ستر ا  از 
و دل    س ستر ا  ینا  بخاطر   نمیشد   ما ا  نمیشه  هیچی   یدکر   تالشتو  کلی   هندراه  

 .شد  پخش  هباالخر   ها  برگه  دمبو  گرفته  هم   عتهو  حالت  شتمدا  که  یا  شوبهآ 



  ساعت   4از    بعد.  دمکر   وعشر و    گفتما      بسم   لب   یر و ز   مکشید  عمیق  نفس  یه
دادم    تحویلرو    برگه  ننوشتم رو    الاسواز    تا  چند  ما ا  دمکر   متمو   هباالخر   کوفتی

 .دبیا نماو  که  مشد ساغر  منتظر   ونبیر  م مدو او 

 یه  شد  ظاهر   بغلم   کا آر   دمبو  دهکر   ضعف  نال و ا  دم بو  رده خو  کم   صبحونه
 .سمتم  گرفت  بنباتیآ  تشکال 

 کوچولو   مخانو بفرما-

 ردم خوو   گرفتمرو   تشکال ازش  مبعد  تید خو کوچولو : دمکر   کمرنگی  خم ا

  بانو  ه باالخر   دن بو  معطل   قیقه د  10از    بعد  دکر   کتفاا   هخند  تک   یه   به  نم او 
 د کر   مسال  کا آر  منو  نید د با. نشد  فرما تشریف

 میموندی بیشتر   یکم -

 داد  نتکو  بابا و بر   معنی  به ستشو د

ا  م کشید  پوفی  بشر   ینا  میع آد  عجب    تاکسی .  هیستگاا  سمت   یمدفتاو راه 
 برگشتیمو  دکر   نموا صد کاار 

 ن میرسونمتو  من  بیاید-

 ؟ نجااو تا  نبهمو  بدی کولی  یامیخو:  باالداد  وبر ا تای  یه ساغر 

 !ساغر :زوشبا تو زدم  ه خندو  تعجب  با



  ماشین  با  ممحتر  ان بانو نخیر :گفتو    خندید کاآر  دبو گرفته  شخند شم دخو
 د کر   رهشاا  بغلش مشکی   نایرا به و 

 ؟جنه قاآ یدبو  بلد را کا  یناز ا ال ال زد:او  سوتی  ساغر 

  منو .  ماشین  سمت  دبر و    گرفت   منو  ستد  ساغر داد    نتکو   سرشو و    خندید
 شدیم  ده پیا  ن کوچمو. اول  نشست  دشخو  مبعد  دکر   تپر   پشتی   کوله   مثل

 د کر   متوقف منو  کاآر  یا صد  شم  دهپیا ستما خو قتیو   من  لیو 

 ؟بله :سمتش برگشتم 

 ؟جانم بگی شد ر یبا-

 بهت نمیگم  هم  بله  همین نگی  تو ر کا  گها-

 میگم  بهت ا بعد لبیخیا...تسلیم  خب  خیله:خندید 

 ؟یدکر   فعال ینجاا منو  یدار ضمر :باالآوردم  مشتمو 

 میگم بهت م میا  ابعد و بر  بابا ن نز:تشر صو   جلو  گرفت  ستشود یه

  بای  بای باشه: فتم ر  بهش  یا هغر  چشم

وارد    کوفتهو    خسته.  خونه  سمت  یم دفتا راه ا  ساغر   باو    مشد   دهپیا  ماشین  از 
 م شد خونه

 ؟ یداد  ب خو... معزیز  نباشی خسته  مسال:گفت  یدنم د با نماما 

 ن ماما  دنبو بددادم:اره  نتکو سری



 ر بخو اغذ  بیا کن  ضعو  لباساتو و بر -

 .نمیخندید و    میگفتن  شتندا دن بو نشسته نیو زتلو   جلو مها و ر   هار 

  عنتر   هپسر   کن  هنگا:اه اه  میگفتم   باال   میرفتم   که  ر همونجو   یر ز   بلند  بلند  قصد  از 
 ون یز آو ر ینقدا  دما... داماعه  خونهروز   هر 

 .شد قطع  نخندشو  یاصد لحظه  یه

 هوی:دکر   امصد  هار 

 ت کال   تو:گفتم   دمبرگر  ینکها ون بد

  سه   ستین آ   یه  بارو    ملباسا   ق تاا  فتمازش ر   یا  یگه د  فحر   به  توجه   ون بد   و 
  پایین   فتمو ر   دمکر   مرتب  موهامو .  دمکر   ضعو  ی دود  ار شلوو    مشکی   بع ر 

  حالم  اغذ  ین ا  بویاز    شکر ارو خد  به  به.  دبو  دهکر   ستدر   سبزی  قرمه  نماما 
  .شستم  ظرفامو  دمخو اغذ ردن خواز   بعد  ردم خو  مواغذ تلذ  باو   نشد بد

  شا دبو  گرفتهآروم    هم  تقریبا.  دبو  اهورو    ستشو د  دبو  مهار   ست د  لکنتر
 م قاپید دبو شته اگذرو   پری  کیتیاز  365  هنگآ Chanel4ستشاز د

  ؟یهرکا  چه ینا  نماما  عه:گرفت  ز گا   لبشو نماما 

زدم    خنثی  چشمای  با   دنکر   هنگا   نتلویزیو   حق  نماما   چیه: نماما   بهزل 
 ارم؟ ند

 دن میکر  ه نگا شتن دا نااو  ما ا اچر -



ذره    یه  نمایشی  رتصو  به   نمیبینم   رو نااو  ر نگاا  که  بیخیالی  بهزدم    مودخو
 ن ماما  نمیبینم  کسیو   من:دمکر   هنگارو  ر نواو  ر ینو ا

  ی رهمینجو  هار   ینا  با   من   خب   چیه.  شد  دگر   نچشماشو  ن تاشو  سه   هر  
 به لبیخیا بشه ما ونیز آو  دمادا دبیا ادمیخو   هم   مهار  ینا بعددارم  مشکل
  فتن ر   نشد   بلند  م هاو ر   هار   م میخوند  هنگا   با  لب   یر زل زدم. ز  نتلویزیو

 .تاقشا فتداد و ر  نتکو  سری هم   نماما .  البا

  پیشروز    چند  دموجو  ینا  که  بگه  نتوابر   جونم   خب...دمادا  اچر   میگید  حتما
  ها ر   فحر   حددر    ه بند  بابایاز    نمد دارن او   تشریف عالقه مندن    که  بساز  

 بعد   رهبگذ  نجودر ما   چهل  بعد  ذارنب   گفت   هم   بابا  دکر   یرستگااخورو  
 .ستگهیروز د پنج  تقریبا ن جودر ما  چهل میزنن  فحر  جبشرا

و    ساغر آرام و    خب  لیو   دم بو  یخته ر  بهمروز    شیش  پنج   تا   فوتشاز    بعد  من
 تصمیم و    شد  ضعو  حیم رو  یکم   تا  نندوخند   منوزدن و    فحر   مباها  کلی  کاآر 

 بخونم ر کنکو  یابر  بشینم  گرفتم

 دادم  ابجو وزم مر و ا   مخوند دبو سختی هر  با

 

  گوشیت   ن یحا:رمداو  هنم ذ  تو  کاآر   یا صد  باشم  شبااجو  منتظر   مباید   حاال
 فتمر   باال  ها  پلهاز    تندو    دمکر   شخامو  سریع رو    نتلویزیو   ه بد  اب جو  بیا  دمر 

 رد خو نگز   رهبادو  دبوShahlaسم ا شد قطع مبد ابجو ستم اخو تا



 دادم  ابجو سریع

 _من مشآرا  بر  اامسال

 _نمیدی اب جو  گوشیتو   اچر   ؟خوبی من  نیحا ر  مسال

 _ببخشید دنبو ستد دم

 _خبر چه  معزیز   ارهند لشکاا

 _؟خبر چه نتو ز مرمو   دستااز اون ا  تو...بیخبر سالمتی

 کالسم  سر _  ماشاال   رمبیاازش در    ر ما آ   خیلی  نتونستم   که  فعال  هیچی...ک کوفد 
 میشه   ز نیا ار شلو  میکنه  هنگاادم   به جدیه  ر نقدا

 جالبه عجب :مخندید

 _؟ جالبه ش کجا

 _شاید  من  بدی ن نشو بهمرو   نتودستاا ینا  ر یبا باید حتما  هیچی

 تونستم

 _؟بتونی تو   نتونستم  سرهنگم  یه  بچه من

 _نباشه رت کا   یگهد  تو

 _هنریز  بپا سقفتو

 _قبم امر 



 _؟بگیری  هینامتوا گو  تو  میری  کی

  بکنم  اممیخو  رهکا  کلیدادم...   ر کنکو  وز مر ا   که  زهتا  نم و نمید :   مکشید  پوفی
 هینامما گو  لنباد م بر  باید بعد  و ند اتکو م بر  رهبادو 

 مبگیر  میز   چیز  سری یه نقاشی   سایلو  لنباد مبر  شد هم  گها

 _نمو د ستاا ین ا با دافر   بخونم درس  مبر  باید منم   باشی موفق

 یمدار  سکال

 _؟چیه فامیلیش گفتی 

 _سپهری

 _؟سپهری چیه

 _سپهری ضا ر  کنم   فکر 

 _مرسی   باشه هاا

 _؟یارند یرکا   مبر  من  هشاخو

 _فظیاخد شی  امفد نه

 _بای  نمیشم 

و    دمکر   شنرو   نتشوو    شتم دابر   گوشیمو  منم   دبو  هکشید دراز    کاادب! آر   بی
 ی دگر وب    فتم ر 

 و میز   یرو  شتم ا گذ  سرمو فقط  دبر  بم اخو  یرچطو م نفهمید



 مشد  ار بید یکرتا مینز سر  یه  توی م بیداخو

  بعضی   مینشز   ماا   شت اند  حتی  هم  رهستاو    هما   ه تیر   یا  سرمه   سمونشآ 
  دجوو   با  زه تا  دبو)/:؟سته(در ازه گد  به  شبیه   چیزی   که  دبو  هایی   گهر   ش قسمتا

 شتدا بدی  ز سو  خیلی   اهو دبو  مگر   مپا  یر ز که   یناا

 جنگل  یه  م سر  پشت   ینکها جز  لی و   ر نو او  ر ینو ا مچرخوند  چشم  یکم

 ه فاید  لی و   گرفتم   ننیشگو   مم دخو  دمنکر   اپید  چیزی  دبو  کحشتنا و   خیلی
 شتاند

  چیزی   بلکه  جلو  مبر و    ارمبز   ر کنا   ترسو  گرفتم   تصمیم   نیستم   اب خو  ر نگا ا  نخیر 
 کنم  اپید

 سریع  مسر   پشت چیزی دمکر   سحساا  که  کنم   حرکت  ستم اخو ماا

 شد رد

  به   ما ا  شت دا  مبر   ستر   یکم   مندیدرو    کسی   ماا   برگشتم و    شد  ر مو  ر مو  تنم!
 زدم  نهیب دمخو

 میشه   اپید چیزی شغالی گرگی   یه فوقشم نیست  هیشکی   بابا

 یحانه:رگفت  ییاصد! یارلدد عجب   به به:|  تتر میخو ه میگیر 

 از اون  یکی هم  ینا  نکنه د؟بو کی  ینا اخد  یا  شد دگر   مچشما

 باشه منی  جنی بایاخو



  ب خو  سامودر   ممید  لقو  ازم نند  تیکه  مها و ر   هار   به  یگهد  م مید  لقو  یااخد
 شم ار بید فقط میخونم زمنما زهتا بخونم

 دبرگر :گفت  ر ینبا ا اصد

 توی اون روز  که  پسری  نهمو  با برگشتمدادم و  رت قو  هنمود آب

 به  مپاو  فتم ر   عقبو  مکشید  یا  خفه جیغ  م شد  جهامو   نشدبو  هید د  خونه
 دم فتاو ا  دکر   گیر   چیزی

  حتی   دبو  دخونسر   خیلی   ر نگا ا   پسر اون    فتر   فنا  به  ممحتر   هنشیمنگا  ننه  یا
 شتاند خشم یذره ا

  پادو   یرو  م پا جلوی جلو  مد آروم آروم او  بهشزل زدم   م ترسید چشمای  با
 ازش نو ستشو د ماا  کنه  شتکم   جلوآورد  ستشود نشست 

 بزنه   ادمیخو  دمکر   فکر  بستم چشمامو 

 دم کر   ز با  چشمامو تعجب  با کشید  تم ر صو رو   گونه 

 م شد  موفق  هباالخر :گفت  شیباز اننچند یاصداون   با

  نیاید  متر بیا  ینکهزد:ا  شتیز   لبخند  ؟شدی  موفق  چیو: دفتاا  ر کا  به  بونم ز 
 اون  حمتامز  ون بد    نمودخو

 جن

 _؟چی  چ



 _می دخو پیش  فقطو  فقط  نالا   من  کوچولوی  آره

 که  دبو ین ا بخاطر  پس... ببینم  یسا ...وا چندشه چه  ینا    قعو

 شموارد   دنکر   خر از راه  گرفتم   تصمیم  م نشد  ار بید گرفتم   ننیگشو مودخو

  لم د  نچو :دکر   کمرنگی  خم ا  ؟میکنی  رو ینکا ا  اچر :دمکر   ه نگا  شچشما  توی
 اد میخو

 دبو روش  که  کمرنگی  عالمتو    زوشبا سمت  فتر  م چشما

 ...؟ یعنی..اوه  شتدا هم  کارو آر  عالمت  ینا

 بیشتر   خمشو ا  شتدابر   ستشو _ د؟ید بو  ب خو   های   جن  و جز   قبال   توهم
 نیست   طمربو   تو به:شد

 یسا :واگرفتم   ستشود که  شه بلند  ستاخو!

 د کر   هنگا   بهم 

داد   صحر   پر   نفسشو  ؟یدبو:گفتم  میارو   لحن   باو    مکشید عمیقی  نفس
 داد ن تکواره   معنی  به سرشو و   ونبیر 

 میکنم  هشاخو  بشین:م کشید  ستشود خیخی  شد جالب  قضیه هوممم ((:

 ین ا یگهد  من  کنی   ضفر  خر  منو   نکن سعی:کشید  ستم از د ستشو د

 دم یستاوا  شجلوو   م شد بلند سریع  که  هبر  ست اخو نمیکنم  ش گورو   حرفا

 _؟شدی یرینجوا  که  چیشد بگو  بهم میکنم  هشاخو



 یه و کنجکا :باالدادم  مو  و بر ا  تای  یه فضولی خیلیزد:  یور  یه لبخند 

 د فتاراه ا  مناز   تر  جلو دشخوو   بیا نبالم داد:د نتکو  سرشوو  کشید   پوفی

  میومدیم   یا  تپهاز    شتیم دا  ر نگاا  دمفتا راه ا  شسر   پشت  حرفی  هیچ  ونبد
 پایین 

  های  جن   د بو  ستا رو  به   شبیه   که  گیر بز   تقریبا   محوطه   یه   به   سیدیمر   و 
 دن بو نجااو  شتی ز  های  رتصو   با حشتناکی و 

 تا  مشد یکد نز  چیه سمشم ا  نم و نمید که   رو یا ینا به همین بخاطر 

 تو  و بر :دکر   ز باو درش رو   دکر   یستا ی ا خونه جلوی رن نخو منو  یناا

 ؟ کنم   د عتماا  باید بهت کجا:از  مپرسید شک با

 وبر  پس  یرمجبو زد:  نیشخندی

 دبو  یک رتا  خیلی...خونه تو   فتم ر  یددتر  با فرهنگ  بی  چه..واه

 و گرفت  ستمود رو یا  ینا  که  بیفتم  دبو یکدنز  دکر   گیر   چیزی به  مپا

  پا و    ست:دگفت  که  مشنید   اش یو  شو ا صد  کنم  حفظ  لشو دتعا  شد  باعث 
 چلفتی 

  اف طر ا  شمع  تا  شش  یا  پنج  ثانیه  چند  بعد  یکهر تا  ینجاا  چیه   من   تقصر   خب
 شد  شن رو   خونه



  دش سر   چشمای   با  ؟یدمیکر   شن رو   روینا اول ا   ی دمیمر   خب:سمتش  برگشتم
 د کر   رهشاا چوبی   صندلی   بهو    بشین نجا:او بهم زل زد 

 یگه د  صندلی یه  یرو  تر اون ور   یکم   شم دخو دم کر   رو کا  همین

 یمد کر   هنگا  وهمدیگر   هخیر  یکم  نشست 

 _؟خب

  س بپر   خب:کشید  تشر صو  تو  ستید  کالفه  ؟خب:دمکر   شنگا  منگال  عین...
 رو تال اسو

 فتر  بهم یا هغر   چشم _ بگو  تر زود خب  اهاا

 یر ینجو. اچی بخاطر :م شد جدیو   دمکر   ر جوو   جمع مودخو

 ؟شدی

 _ادرمبر 

 ا؟ چر  ادرت؟بر :پرید  باال ومبر ا تای  یه

 ت؟ ال اسو شد م تمو...نیست مهمزد: خندیز پو

 ا؟ چر   مهمه خیلیم  ا چر :دمکر   خمیا!

  خیر و    کپا   های  جنها   و قلمر   و جز   قبال  منم : کشید  پوفی  م نمیا  هکوتا  که  یدد
  میشم  عاشقش  میکنم   خالصش....میکنه  جلب  توجهمو  ختریروز د  یه...دمبو



  ستدر   ر کا   ینا  میگهو    میفهمه  دارمبر ...شتدا  ستدو   منم   نم او   ظاهر و در  
 دبو دهکر   ر کو  چشمامو عشق  من  ماا  نیست

 _؟چیشد خب

 _مبر  ان میخو  قصر روز از  یه  ش بعد هیچی    نپر  حرفم سط و 

 توضیح رو   قضیه بهم  دبو هشا دپا  نهمو  که  نمور پد    نپیششو 

و   یهز سا  ظاهر   قعدروا  ماا   پاکیهو   خیر  جنها  ظاهر در    ختر د   ینا   میگهو  همید
 بکشه   نواو  ادرمبر  که   ادمیخوو    وهقلمر  یکیاز اون  

ر   شتم اگذ  ش تنها  قیقهد  چند  ازه ندا  بهروز    یه  لی و   شتمانز   من  ماا و    فتمو 
 دنیستا وا   هم  یرو در رو  مید و د  برگشتم 

 م یدو د  کشت  نواو  ادرمبر  خر و در آ  نمیشد  ورم با  دنمیز  که   حرفایی

  ین ا  د بوآوردع    که  لیلید  تنها  شد   رجخا  ختر اون د  نبداز    ه سیا  یی و نیر   که
 کنه   محافظتازم  ستا میخو  که  دبو

  که   کسی  زمبا   ماا   دمبو  هشنید و    دمبو   ه یدد  دم خو  چشمای  با   من  ینکها  با
 د بو ه شد کشته  مچشما جلو  شتم دا ستشدو  خیلی

 م بگیر  منتقا ازش ا گرفتم  تصمیم   همین یابر 

 م مید بشاعذدارم  دمکر   تو با که   یرکا  ینا  با که  دم کر   رمکا  همین  و 

 شد  هخیر  ها  شمعاز  یکی  بهو  دکر   تسکو  کافیه   امبر  همین  و 



 ختراون د ؟ کیه  ششدادا دم میکر  تحلیل تجزیه حرفاشو  شتم دا

 ؟میکنه ر کا   گفتن  کاو آر   عمو  که  نیز پیر  نهمو   ابر  ینم ا  ؟کیه

 نپرسم روینا ا  گرفتم   تصمیم 

 خیلی  که  کسیدادن   ستاز د م میفهمید...سوخت اشبر   یکم  لم د

 سخته  خیلی  یدار سشدو 

 گفتم  بهش رو همینا

 _ببین ...

 دکر   منگا لیاسوو  طرفم  ند دو برگر   سرشو

  میکنمدرک    تشد  به  ما ا   منشد  عاشق   حاال   تا   من : گفتم و    مکشید   عمیقی  نفس
 ر چقد یدار سشدو خیلی که   کسیدادن   ستاز د که

 سخته 

  صدمه   بهت  دهبو  ممکن  همیشد  یکدنز   بهت  ختر اون د  گها  ونبد   ینوا  ماا
 هم  هکشند   ممکنه گاهی   ما... ا شیرینه  ستهدر  عشق   بزنه

 باشه 

 گفتن   بهم  همه   ر بارو ده   یناا  همه   نمومیدداد: ن تکو  عصبی   سرشو

 کنم  نقبولشو  ارهنمیز  نم درو  ییونیر  یه  نمو نمید  ماا

 _رویناا   میشه  ستدر  قتاون و  چی همهرو   ادرت بر  ببخش  تو



 ستت دو  ادرتبر  بفهمی  تا میگم رو یناا    د میا حمر  به  لتد نمیگم 

 نمیگفت  چیزی بهم  دبو  هشد  هخیر  فقطداده  منجا ا  اتبر  رو کا  ینو ا شتهدا

 _میکنم  کمک  بهت من

 ؟کنی  دو جاو  سحر  یا میخو نکنه  ؟یرچطوزد: تلخی خندز پو

 زم با نمیفته   قتفاا ر یبا فقط عشق... نخیر:گفتم   جدیو  دم کر   خمیا

 فقط  بشی عاشق  میتونی...

 _؟چی فقط

 _ندگیز  ما  نیاید بیایو   بشی ن نساا نیمه توهم  کا آر  مثل  باید فقط

 م خندید خبیث حرفم ین ا بعد میشی یکی   عاشق  م مید  لقو من  کنی 

 ؟ کلته  تو چی: دکر   منگا کمشکو 

 _؟ کیه  ادرتبر  بگی  میشه  ستی...رامن  با  بقیش بیا فقط تو   هیچی

 نهدادم: ن تکو  سر  گیج... ؟نفهمیدی یعنی زد:  خندیز پو   زمبا

 _میکنه محافظتداره ازت  که  فوکولی جوجه همین

داد    نتکو اره    معنی  به  سرشو   ؟کازدم:آر   لبو    دمکر   شنگا  تعجبو    بهت   با..
 شد  بلندو 

 _ستت دو  ینا  میکنه غش ن الا  نم دو گر   تبر  بیا   خب خیله



 و سبز  چشمای  باو   مپاشد  اب خو از  کنم  تجزیه حرفشو  ینکها قبل

  شت دا  رهبیچا   که  ساغر   دنبو  مجلو   اننگر   کاو آر   ساغر   مشدرو    بهرو   یا  هقهو
 میریخت  شکا

 روما که   تو: گفت  نیانگر و  خشونت با  شودخو بغل تو کشید   منو کاآر 

 ؟ یهو  چیشدی...خترد یداد سکته

  ز با  هیچی: گفتم   همین  ابر   بگم   م یدرو د  ادرشبر   ینکها  جبرا  چیزی  ستم ا نخو
 ن شو دخو نیاید دن میبر  منو  شتندا کنم   فکر  رهبادو 

 ین از ا   ننشوو   میکشید نفس تند تند دفشر  دشخو به  بیشتر  منو

  خفه :گفتم   دبو  کاآر   شکم  تو  فتمر   و فر   ثر در ا  که  ییاصد  با   هترسید   که  ادمید
 کا آر  مشد

  شموها  توی  ستی د  کالفه  دکر   منگا  ه خیر   یکمو    دکر   ا جد  دش خواز    منو
 شد  غیبو  کشید 

  م ییددو  منم   من  ل نباد  پرید  واگا   ینا   عین  ساغر   ینا  میموند  شکا  یا  لیو 
 رش نواو نماو  تخت   ر نو او 

  هه در آوردم:   اشبر   بونمو_ ز بگم   بهت  تا  یساوا  یدار  جرعت...نیحار   یساوا
 شبا  لخیا  همین به  هه

 من رو  دفتاا  من  اغ سر  مداو تختاز رو  باشن زده  تیششآ که  ر نگاا



 د میز  منوو    شتدابر  بالشت

 یا  نشم  ر کو  یا قتو   یه که  دمبو گرفته  تم ر صو  جلو ستامود منم 

 نکشنه خوشگلم غماد

 شدیم اجد  هم زدن از   هم  کلهو   سر  تو کلی از   بعد

زود    که  دکر   بلند  بالشتو  اد؟نمیخو  شوعر   لتد  میگم:گفتم   نشیطو   ساغر   به رو 
 عه  بابا  ن نز:گفتم 

 اد نمیخو نه:گفت  حرصی

 ؟باشه خوشگل گها  حتی: گفتم   نشیطو  زمبا

  ا خد  به  هیچی:گفتم و    مخندید   ؟کلتهاون    تو  چی  ز با  ؟چیه :گفت   کمشکو 
 لمد میترشی  یدار میدد فقط

 ن یحار شو  ساکت:کشید  یا خفه  جیغ ات بر  سوخت

 یگهد باهم  خندیدیم 

 یکم شب  نن و بیر  ها و ر   بابا با   که  گفتزد و   نگز  گوشیم   به نماما 

 رم بخو  کنم رو داغ   ا غذ دمخو نمیا  یر د

 د بیا  نبیا یناا مامانم   که  موقعی  تا  گرفت  زهجاا مامانشاز   هم  ساغر 

  با   تا  قتاا  فتمر   دمخو   کنهرو داغ    اغذ  تا  ز گا   پای  م یسوندرو وا   ساغر   پیشم 
 کنم  صحبت کاآر 



 اد ند اب جو که  دمکر   اشصد

رو    کالفگی  قیافش  شد   ظاهر   مجلودارم_    رتکا  بیا  میشنوی  نم و مید   کاآر 
 ید رمیبا  خستگی

 ختاندا پایین  سرشو

 ؟کا:آر گفتم  میآرو  لحن  با

 تو   باالآوردم    تشور صو   یر ز  شتم اگذ  ستمود  ؟جانم داد:  ابجو  من  مثل  نم او 
 چی :دم کر   هنگا  ش چشما

 پایین   بریم ...هیچی:بست کالفه  چشماشو ه؟شد

 نشست   صندلیم  یرو  فتو ر   کشید  پوفی_ بشین  و بر .. نه

 _یا کالفه  چیاز  بگو خب

 _؟یدید بت اخو تویرو   پسر ..اون تو

 ؟ پسر وم کد: باالدادم  موو بر ا تای  یه

 خیله :گفتم آروم    لحن  با  ؟نه  یا   یدید  میگی  کیو  نیومید  نم و مید:گفت  عصبی
 م ید...اره دشبا اروم  خب

 د؟ کر   یتت:اذ گرفت  هاموزو با سمتم مد او  شد بلند

 دادم  ن تکو نه  معنی  به سرمو 

 _؟چی پس



 کنیم  کمک  بهش باید:گفتم   مقدمه بی

  ختماندا  بهش  سفیهی  ر ندا  عاقل  هنگا  ؟یحانه ر   میگی  کیو  ؟چی :گفت  تعجب  با
 یحانه ر  نکن فکرشم  حتی :دکر   خمیا

 اا؟چر :گفتم   ضیا عتر ا

 _ارمند یرکا  شباها یگهد قتهو   خیلی   دموجو اون 

  ش؟باها  یارند  یرکا   که  چی  یعنیدادم:  هولشو    سنیشرو    شتماگذ  ستمود
 کنم  کمکشدادم   لقو بهش من کا آر  تهدار بر اون 

 یداد قولی  همچین  یدکر   بیجا خیلی تو :دکر   بدی خم ا

 جلومو   ادمیخو می   ممید  منجاا ام بخو که  یر کا  من:گفتم   تخس

 د نیفتا تفاقیا لیو   سمتم  شتدا بر  خیز   یهو ه؟بگیر 

 دم کر   هنگا دبو هشد  من  سپر   که   شخصی به دمکر   ز بااروم  چشمامو 

اون   پشت از    شد  دگر   مچشما  ؟ تا:آر گفت  بهت  با   که  مشنیدرو    کا آر   یاصد
 دبو تا آر  ا ظاهر  سمشا که   شخصی

 کا داداش آر  نهمو   قعدروا دبو بم ا خو توی ه پسر   نهمو  ینا  ر ینو ا م مداو 

 شن رو  یا  هقهو  شموها ما ا کاآر  مثل سبز  چشمایو   گندمی  پوست

 د بو هم  کاآر  قد هم  دبو

 



روم زل   به رو   صحنه  به  تعجب   با  د بو  ه پوشید  لی  ار شلوو    مشکی  ت تیشر   یه
 داداش  مسال زد: لبخندی نیمچه تاآر  دمبوزده 

 ؟ میکنی ر چیکا  ینجاا  تو:گفت  کمرنگی  خم ا باو  مداو  دشخو به کاآر 

  کشید و    گرفت  موزوبا  کاآر   دکر   منگا  ه خیر و    من  سمت  چرخید  تاآر   رتصو 
 دشخو سمت

 _کن  ونبیر  تسر رو از  کنی  یتشاذ یابخو  ینکه ا فکر  حتی

 و  بگم  چی  نستم و نمید و   دمبو گرفته  نخو  خفه سط و   ینا  من

 داداش بخشیدمت  من: گفت  مطمئنی  لبخند با تاآر  کنم   ر چیکا

 ؟چی:چ...گفت  بهت باو   دکر   تعجب کاآر 

ا   باید :گفت و   دکر  رهشاا  من   به  تا آر    با   که  کنی تشکر   کوچولو  مخانو  یناز 
  توهم   ام میخو  میگم رو    حقیقت  من... دکر   ضعورو    منظر زد    که   حرفایی

 شکماز  هم رو   بچه اون  من...ببخشیرو   رمفتار 

 د کر   که  یرکا  انجبر  یا بر  شتمدابر  یحانهر

  ؟ نیست  یگهد  یعنی...  شکمم رو    شتماگذ   ستمو|:د؟چیشداوه    شد  دگر   مچشما
 تا زد:آر  لب دبو دهکر   تعجب من   مثل هم  کا...آر 

 د بو ه موند ا هورو   ستشد بهت با  هم   کاو آر  دکر   بغلش مداو  لبخند با تاآر 



  نممنو:گفت بهم   لبخونی   رتصو   به  تا آر   همین  یابر   دمبو  کاآر   پشت  من
 دم کر   بستهو   ز با  لبخند با چشمامو 

  چشم   ه ختر د  نگا  نگا :دکر  ز با در و    دمیز   غر   ر نگاا  شتدا  که   ر همینجو   ساغر 
 زه بسا فحر  فت ...ر بزنه فحر  همیر   گفت  سفید

  فحر و    دکر   بلند  سرشو......  چه  یگهد  ونبیر   مبیا  نفری  سه  اممیخو  بگو  خب
 ماسید  هنشد  تو

 ه مید سوتی  هی  که  ینا ستاز د  گرفتم   ز گا  لبمو

 م سال.. هچیز ..عه: گفت  یا همسخر   لبخند با داد و  رت قو  هنشود آب

  توی   ساغر   به  بعدو   دنکر   هم  به  هنگا یه  تاو آر  کا!؟ آر خوبن  ادهخانو  خوبین
 مید رو د  کوچیکی  قبر   یه تا آر  چشمای

 ی رو  مداو محوی  لبخند میدد خب ماا  کنم   هندیش  فیلم  ام نمیخو

 م شد ر کا  به ست د دمخو میشهداره آب   رهبیچا  ساغر  مید د لبش

 _گشنگیاز   دم مر  من  بابا  یمربخو  چیزی  یه بریم

  شتمدا  منم   تاآر   بعد  فتر   ونبیر   ساغر   همهاول از    نمد او   نشو دخو  به  همه
 کا آر  بغل  تو  مشد هکشید   یهو که   ونبیر  میرفتم 

 د؟کر   گل  حساساتش..واه...اشد دگر   مچشما

 _تو  بدی  یو نیر  یگهد ماا نیحا ر یدکر   ر چیکاو   گفتی   چی نمونمید



 ممنونم...ازت  نیست تنش

  یه   دکر   اجد  دشخواز    منو  ؟بریم   میشه  حاال...میکنم   هشا خوزدم:  لبخندی
 بریم:دکر   یا سرفه تک

 یخ  که   نباهامو دنکر   شوخی  ر نقد ا کاو آر   تاآر  یم ردخو باهم رو  مشا

  نمداو  خسته  یناا  ن ماما   که  دبو  10  یودا حد   ساعت  شد  ز با   هباالخر   هم   ساغر 
 ن ببینمشو   میتونستم  من ماا نشد غیب تاو آر  کاآر 

ر   نمیرسید   نظر   به  کالفه   نهمشو    تقسیم   ز هنو  که  بابا ارث    ر نگا ا   هم   هاو 
 چی  خخخدمیکر   هنگا بهم  ینا به ادمند م کشید  باال دهنکر 

 نشستم نشو رو به رو  فتم ر  مبل رو   نشستن باباو   نماما  گفتم 

 _ه؟ شد چی

  جونودر ما  نامه   صیتو  نجو در ما  کیلو   بابا   هیچی :ختا ندا   بهم   نگاهی  بابا
 ن موا بر  خوند

 ؟ یدا کالفه  ر نقدا که  دهبو چی  مگه  خب:گفتم   تعجب با

ارث    همه   دبو  بخو   چی   همه   دبو  دهکر   تقسیم   ن بینتو :ارث رو  گفت  نماما 
  ر کنا   تو  یابر   دشخو   که  ثیار   بر   وهعال  اظاهر   لیو   هشد  تقسیم  ازهندا  به  ها
 شته اگذ  ر کنا   تو ی ابر  هم   نباباجو دهبو  شتهاگذ



  نتونسته  یعنی   ه سیدر   تو   یابر   فقط  که  ده بو  یرجو  سهم  ار مقد: گفته  ر ینباا   بابا
  هم  ماها  به  اچر   نجو در ما  یابر   ماا  شه  تقسیم   یگشد   های  ه نو  بین

 د کر   یزیآب رو ر  هار  فقط...هسیدر 

 ا؟ چر :وا شد بیشتر  تعجبم 

  ستدو  روما   ن باباجو  میگه : گفتو    فت ر   ها   پله  به  یا   هغر   چشم   ن ماما 
 صال ا  که  تیر صو در   شتهاگذ  قفر  ماها  بینو   شتهاند

  نتکو   تاسفاز    سری  دهنبو  یرینجوا   نباباجو  حاال  خوبه  دهنبو  یرینجوا
 ن ماما  لبیخیادادم:

 _دبر رو  نمو وبر آ  کیلو  جلو  خهآ 

  بریم  بیا  لبیخیا  مخانو   میگه  ست:راکشید  پوفی  بابا_  کن  لشو   عقله  شیرین
 که   بیم ا بخو

 م میمیر  خستگی از  دارم

 زل  دنبو  نشسته  یی ا پذیر   تو  تاو آر   کاآر  نتاقشو ا  فتنر   باباو   نماما 

 من  به  دنبو زده

 ؟ ندیدینداره؟ آدم   هنگا   ها: گفتم   صفهانیا  لهجه نیمچه  با

 ارم بز  کپمو  تا قتاا سمت فتم ر  م شد بلند نگفتن چیزیو  ن خندید

 رو دادم  نمتحاا ه باالخر 



 نه  یا  میشم  لقبو که  شتم دا سستر ا

 باید بقیش ا ظاهر  خب  بهم دادن  رو نیاد ر نگاا  قبولی  گفتن  قتیو 

 میکشید  لطو  ه مادو یکی   باشم  هینامما گو  منتظر 

 خونه  سمت یم دفتاو راه ا مشد کاآر  ماشین ار سو

ا  خب   تو زدم    مشتی_  ت بابا   به   بزنی   رت خسا   کلی   ارهقر   بعد  به   ین از 
 ی دکر   اپید نبز  ست :دگفتو   خندید دبیادر  ت چشا تا  منخیر :زوشبا

 میزنمت   هم   کشت  قصد به کنی  یتم اذ گه :ادمکر   زک نا چشمی پشت

 _خشن چه اوه  اوه 

 شد  نندگیرا لمشغوو  خندید_ کوفت

 ن جفتشوو    دبو  هشد  بهتر  تاو آر   کاآر  بطه را هما  یک  ینا ودحد  توی

 دن بو قبم امر 

 

و    هار   هنذ  دنبو  گفته  بهم   که  ر ینجوو ا   دنبو  دهنکر   اپیداون زن رو    ز هنو
 اون زن  نفهمه کسی  که  دبو هشد  طلسم  مینو را  م هار 

 کجاست 

 از  بیشتر  منو  عموضو ینو ا   دنبو شکمم   تو  یگهد  هم  بچه  اون 

 د میکر   لخوشحا  هرچیزی



  ها و ر   یرستگااخو  مداو  مهار   ی ابر   عمه  ن جودر ما  چهل  بعد  که   بگم   ینم ا  زه تا
  ینا ا   مایشآز   فتنر   هم  پیشروز    چند  گفتنرو    بله   دنبو   لهو  نچو   ن جو

 عقدشونه  یگهروز د ر چهادادن و 

  که   بهش  ازممیند  تیکه   ر نقدا  ر ناجو   دهکر   گیر   شگلو  تو  تاآر   که  هم   ساغر   ینا
 ره میخو صحر 

 اره ند دجو و  ختن اندا تیکه از   تر  بخش تلذ یر کا  هیچ کیلی او خد

 خخخ بدید  منجا ا  حتما

  ماهه   یه   ین ا  به   هیچی  ن ها: ممداو  دمخو  به  کاآر   یاصد  با _  ؟میکنی  سر   کجا 
 کلی   که

 د فتاا قتفاا

 _؟ یگهروز د چند  یابر  یدار س لبا ستی...رامهو ا

 نه :گفتم   لبیخیا

 _؟ بپوشی چی یامیخو  پس  وا

 _خوشگل سلبا سمشامر   یابر   امبخو  تحفس خیلی  بابا  کن  ول

 بپوشم

 داره  تهر ا خو که   میکنی یدحسو  نکنه چیه:گفت  نشیطوو   خندید

 ؟ میکنه  سیو عر 



 م؟شوهر  بدید ندید مگه م نخیر :گفتم   هبامز   لحن باو  حرصی 

 گرفتم  زوشبااز  ن نیشگو  یه باشی شاید نمو نمید :خندید تر  بلند

 _ ؟میکنی یرینجوا ا چر  آخ

 م شد  جهامو خرید مرکز   یه  با که   هپنجر  سمت دمکر   مو_ رووپر  بچه حقته

  برگشتم   تعجب  با _  بگیریم   سلبا   بریم   شو  دهپیا  ز لجبا   م خانو  خب  خیله
 ببینم پاشو  دبیخو:دکر   ز بارو  مکمربند  امنمیخو  گفتم   کا:آر سمتش

 من در   سمت  م مدو او   شد  دهپیا ماشین  از 

 چ نو:ختم ا ندا  و بر ا  تخس  یگهد بیا:دکر   ز با رو  در 

 _؟یگهد نمیای

 _وچنو

 _ستی اخو  دتخو

 دادن قلقلک  دکر   وعشر زد   مها  پهلو   به ستاشو و د  سمتم آورد   مهجو

 من 

ار آر امیبینه ... یکی  شته...ز شت..ز کا...    غلط  گفتم  خر آ   که   مخندید  ر نقد_ 
 از  یوزپیر  لبخند با  نم او  مودکر 

 ژ پاسا  سمت  یم دفتاراه ا باهم دکر   دمپیا ماشین 

 رد خو شکیزر  شب سلبا یه  چشمم  م بخر   هم  یزبا خیلی س لبا ستمانمیخو



 د بو شکلو   منشدا لی و  دبو  بجذ  باالتنش دنبو  ز با خیلی  یقش

 زه مغا تو دم بر و   گرفتم رو   کاآر  ست د دبو  لگنار  لمد هم  ستینشآ 

 ظاهر  دبو زه مغا   تو باشه  باال  به 35  ردمیخو بهش که   خانومی یه

 شت دا مهربونی 

 ف مزخر   تیپو    یشآرا   کلی  با  جلف  ختر د  یه   بگم   شتیددا  توقع   ؟چیه  ها 
 نیست  نخیر  هاهاها  د؟بیا   هعشو  ادمیخو کاآر  ی ابر  که  هست

 خخخ

 رو شب س لبااون  ببخشید:دمکر   رهشا ا یترینو   پشت س لبا به

 و؟ پر   یابر  میدید 

 _مختر د لبتها

 بهمدر آورد داد  مانکن  تنرو از   سلبا

 کلی و    دبو  مخفی یپ ز دمکر   ضعورو   ملباسا و پر   قتاا توی   فتم ر 

 سردرد

 باشم گفته  ها  هببند   یپشوز  دبیا کاآر  میگم   نالا  نکنید فکر داره؟  نگا

و   دبو  فیکس  تنم   تو  باال  کشیدمش  یود حد  تا  دبو  که  بدبختی  هر   با  خخخ
 م پوشیدرو   دمخو لباسای رو در آوردم و  س لبا د بو ده یستاوا  خوشگل خیلی

 ن؟یحا در رو زد:ر یکی



 ؟بله:دبو کاآر 

 خخخ در آوردم  نهونمید ره بیچا  خی_ آ ببینم کن   ز با رو  در 

 در اچر  عهه:شد پنچر  ندید تنم  تو   کهرو   سلبا  دم کر   ز با رو  در 

 ؟یآورد

  نشیطو رو    لحنش  ؟یربیادر    یزبا  هیز   ستیامیخو  ؟چیه :گفتم   نشیطو
 م ببند اتبر  نبستی   یپشوز  گها  ستم امیخو  نه:دکر 

  مد و او   دکر   یا  هخند   تک  نم او  بستم   دمخو  که   حاالزدم:  رشکناو    مخندید
 نبالمد

 ؟شد  ن پسندتو:گفت  من  بهرو  ه شندو فر 

  نجا:او دکر   رهشاا  سمتی  به  ؟ یدارندرو    ستش  کفش  فقط...بلهزدم:  لبخندی
 هست حتماال ا مختر د

 رد میخو  بهش  که  پسر   هشندوفر  یه نجا او  که   رهمغا  سمتاون  فتم ر 

 باشه  راینطوا سالش 22

 گفتن رو    سلبا ینا  ست کفش  ببخشیددادم: ننشو   بهشرو  سلبا

 م بگیر  ینجااز ا  مبیا

  کفش  بفرماییدآورد:  کفش  جعبه  یهو    پشتاون    فت_ ر کنید  صبر   لحظه  چند
 شت دا کلیلیا  شکیزر   کشرو  سانتی  پنج پاشنه 



 شکر ارو خد دبو  ازم ندا دم کر   مپا

 خانومه  ه شندو فر  سمتداد   ل هو  منوو   شتدابر  روها   کفش  کاآر 

  قیمتش  زه تا  دن بو  خوشگل   خیلی   کفش  سلبا  ال :وا/شد  غیرتی   کنم  فکر 
 از اون  تر  خوشگل 

  که  کنم   بحسا  دبو  ده کر   ز با   ام بر رو    حسابش  بابا  زهتا  که  تیر کا  با  ستم اخو
 رو رم بیچا رتکا   مشد  جهامو کاآر   هم در   های خما با

 شجا   سر  م نددو برگر 

 _معزیز  باشه  رک مبا

 ونبیر  مدیم او ره مغا از  بهم داد  رو لباسا و 

 دمکر   هنگارو  پالستیک  توی  رهباذوق دو  با  شدیم ماشین ار سو

  منم   میکنه  بخو  روخانوما   لحا  خرید  میگن  سته:راگفتو    خندید  کاآر 
  هیبر و یرو  فتر  گوشیم   نبهشو یرو داد نیاد ر نگاا صال:آره اگفتم و    مخندید

 در آوردم کیفم  تواز 

 د بو ساغر 

 ازنند  تیکه   گفتم   ر با   صد  ر بیشو : کشید  یا  خفه  جیغ_  پیشه  عاشق  مخانو  مسال

 ؟ شتیدا ر کا  منو ننز  حاال خو:مخندید

 _یه  هم  م بد نشونت جدیدمو  سلبا هم  ما  خونه بیا پاشو  اره



 ات بر دارم  یزیا سوپر 

 _دشو چه اخد یا

 _خونه  بیا شبازود  ضمر 

:/یگهد   ممیا  دارم  بی   ملت  اخد  و تر   بینید  می  دکر   قطع  فظی اخد  ونبد_ 
 ن شد  فرهنگ

 خونه توزدم   جیم  سریع منم  دکر   دهپیا  منم کا آر  کوچه  سر 

 )یراو (

 میشددور   شتدا که  دبو تخسی بچه  ختر د فتنر  به ه خیر 

ز  ندگیشز   ختر د  ینا رو   یر را  دارد    به  که حسی  نستامید  دبو  ده کر و  او 
 ما ا  ستدسا  بستگیاز وا تر ا فر  حسی

  ظاهر   صندلی  یاو رو   ر کنا   تاآر   کند  کم زن را    پیر آخ    شر اول    باید  که  کند  چه
 شد

 شد  هخیر   ادرشبر  ن شیطو  قیافه بهداداش_   دهکر   گیر   تگلو   تو

 خفه یدار دهنکر  گیر   تگلو   تو  ستشدو  تو حاال  نکه:گفتو    خندید

 میشی 

 تو  گفت  من  به  جکورو   ینا  ؟کنم   ر چیکا یگه:دخندید متقابال  هم  او 

 میشی   عاشق ینجاا بیای



 عجب : شد هخیر  ادرش بر  فحر  به ه خندو  تعجب  با

 ده؟ بو نقشه یعنی   مولکیهر ما

 لی و   ده بو ر همینطو حتماال :اگفت  نها متفکر داد و   نتکا را   شسر 

 همس  فکر   به زمبا  شیاوکنجکا و   ش ها  شیطنت همه   با خوبیه  ختر د

 داره  نگه  دشا و بقیر  همیشه  میکنه  سعی

  ب خو:گفتاو    به  یانهادرابر   لحن  باداد و    ار قر اون    شانه  یرو رو   ستشد
 یدکر   بنتخارو ا کسی

 دکر از او   تشکری زد و   لبخندی ادرشبر   محبت همه ینا به تنها کاآر 

  ن الا   میگمداداش    کا :آر گفتاو   به   لهو   با  که  مدآ   دشیا   چیزی   ر نگا ا  تا آر 
 ون بیر  میرفتن  شتندا که  میدرو د  مهاو ر  مین را

 پیش  نبر  انمیخو   باشم  هشنید  ستدر  حرفاشونو  گها  کنم   فکر 

 زن پیر   نهمو

 س؟ کجا  زنپیر اون    نیو نمید  دتخو  تو:نشستاو    پیشانی  یرو   کمرنگی  خم ا

 _از رو هم  طلسمو اون  ون بیر  فتهر   بدنم از  شر  ی و نیر اون  نچو  نه

 بهت میگفتم   دمخو  نجو به گرنه و  نم و نمید هشد  شتهدابر  من

 باید   یربخو قسم جونتو  ادنمیخو خب خیلهداد:  نتکا را    شسر  کاآر 



 کامل   نطمینا ا  تو  به  من: شد  هخیر   ادرشبر   به  ضمندر   ننبالشو ..د  بریم ...
 دارم

 ست امیخوو    دبو  لخوشحا   خیلی  شتدا  د عتمااو ا   به  ادرشبر   ینکه از ا   تاآر 
 ان جبر را  لطفشو   کند  کمک  ختر آن د به  هشد  ر هرطو 

 کند 

 هد د تحویل   نشار پد  بهو   وردبیا  گیر را   زنپیر آن   هشد که   ر هرطو   باید پس

 رش کا   تو بریم:گفت  محکم   کاآر  به رو 

 لنباد  س نامحسو رت صو   بهآن دو را   ماشینو    دنفتاراه ا باهم 

 دن کر 

 )یحانهر(

 که در   سمت  فتم و ر  شتماگذ  لها   توی  کاناپه  یرو رو  کیفم و    اخرید

 ن؟ یحا ر میری کجا : مداو  نماما  یاصد

 ق تاا تو   فتداد و ر  نتکو  سرشوزود_   ممیاداره  رم کا  ساغر  ن ماما  هیچی

 کنه  ز بادر رو  مشد منتظر و در زدم  دمیساوا  ن شودر  جلوی

 م سر  پشترو   دنبو سخت  حدسش که  شیرینی بچه ختر د یاصد

 م شنید



  موهاشو   که  دمکر   هنگا  نیاوا  بهذوق    باو    برگشتم_  نم و جو  یحانهر   مسال
 بسته  خرگوشی 

 جک ورو   ببینم  بغلم  بیا:دمکر   ز با  ستامو د دبو

 بغلم تو مدذوق او با

:آره  گفتذوق   ز باو    خندید  ؟ لم د  عزیز   خوبی:گفتم و   دمکر  سبو  تشور صو 
 دارم  اتبر  هم  خبر  یه  زهتا...خاله

 ه؟ شد  چی:گفتم   نشیطو و   مخندید

  مسال  نباهاشو   نشد  ن نمایا  ها   پله  یرو  حیدو و  ایدو  که  بگه  چیزی  ستاخو
 رو دادن  بماجو ییرو  ش خو با  ناهم و او دم کر   علیک

 چی  نگفتی  جکورو  خب: مپرسیدو ازش   مینز  شتماگذرو   نیا وا

 ه؟ شد

 _مامانم خاله....

 بهم  بگن ان نمیخو هشد  چیزی یه  مفهمید_ شد  یر د بریم نماما  نیا وا  عه

 غریبه  ما   حاال نکنهدرد  شما ست :دگفتم   ایدو   بهرو  قهر  حالت به

 شدیم

 بهت  مشد  مطمئن  فقط حرفیه چه ین ا م عزیز   نه: گفت  هشد ل هو

 دادم ن تکو سری  میگم 



 ندیدی رو  تا و آر   کا:آر گفت  من  بهرو  فرهمند  دستا ا ن همو  یا  حیدو 

 م؟ خانو یحانهر

 پیش قیقهد چند منو  دشخو  که  کادادم:آر  نتکو اره    معنی  به سرمو 

 ه؟ شد  چیزی ر؟ چطو مندیدرو  تاآر  لیو  خونه  سوندر 

 _فعال یگهد  بریم  ما   نشو از  مبگیر  خبر  ستم اخو فقط نه

 دم کر   حافظیاخددادم و   نتکو سری

 ؟ منو ده کر   سکلدر زدم واا ا رهبادو  حرصیو   برگشتم 

 ن شد  ننمایادر  بچو ر چا تویو آرام   ساغر  شد  ز با  ت شد به در  یهو 

  ن نگاشو  خوشحالیو    تعجب   باو    شد  دگر   مچشما   ز یز اسوپر : گفتن  نهمزما !!
 دم کر 

 دبو  ه شد تنگ اشبر   لمد ر چقدآرام  بغل  مپرید خوشحالی با

 دل ششد  کهنه   زار با  به مد او   که  نو چ نو چنو   چنو:مداو ساغر  یاصد

 م؟ خانو یحانهر  آزار 

 که   حرفیه چه ینا  یونه:ددم کر   بغل هم  ساغر و    م شد اجدآرام  از 

 میکنم شوخی  من  هخر   نمو مید : گفتو   دکر   بغلم  نم او  میزنی

 محبت  لیاقت که   خاعک:شسر  تو زدم   یکی و   مشد ا جد بغلش از 



 م میا   نال ا قتاا برید:بستو در رو  خندید ر بیشو  یارند

  هم   ر همونجو  ساغر   ق تاا   سمت   دم بر و    گرفتمآرام رو    ستد  برگشتمذوق    با
 م خانو شهال دبو هشد  تنگ اتبر  لمد خیلی:گفتم 

 ن یحار دبو هشد تنگ  ات بر  لم د منم : گفتو    خندید ز نا

  نشست  مداو  کیراخواز    پر   ظرفای  با  ه باالخر   یم زد  فحر ذره    یه دبیا ساغر   تا
 داد ن نشو ن بهمودراورد و  کمد  تویاز  لباسشم ما ور دل 

 

 ه شد  یدوز پولکو    یدوار مر  تنش  با  که  دبو یا سرمه کلتهد  س لبا یه

  کل در    شتدا  گیر بز   های  چین  هم   منشدا  ادمید  هجلو  بهش  خیلیو    دبو
 دبو خوشگل خیلی

 که   وردمنیا  سلبا من :چیدور   لب آرام

 ون بیر  بریم باهم  بیا و با ارهند لشکا:ابهشزدم    نگیر  پر  لبخند 

 یگه د پاشید  خبزد:  قبر شچشما  میخریم  س لبا یمدبگر 

 قت و  یه  یناا  هار  عقد  سر  ؟خهآدم ا  ل هو  ر نقد:اگفتو   خندید  ساغر 

 ؟ ندی بله  تو

 منم  ندید سوتی   تادو  شما:شسر   توزد   شتدابر   بالشتو  حرصی  آرام

 یگه د باهم  خندیدیم منمید



 بپوشه لباسشو  که  دکر   ونبیر  روما  ساغر 

 فکر تو د بو فته ر  آرام

 هیچی :دکر   هنگا منو  برگشت_ ؟ میکنی  فکر  چی به

ا  از  د ؟ خبر  چه   نتو ز مرمو   د ستااون    هیچی: گفتو    دکر   کج  یکمی  هنشو _ 
 دشخو یابر  هست 

 خب  لیو   ادهند هنمر  دهستا ا  حتماال...اهشد  ن شواعود ینا! اهاآ 

 بپرسمازش  ابعد  تا  دم کر   تسکو 

  ما ا  شتمدابر   هم  کیفم   ونبیر   میریم   ساغر آرام و    با   که  گفتم   نماما  به  فتمر 
 تاقما  تو شتم اگذ  دمبر  شتمدابر رو  لباسم پالستیک

 میگشتیم شتیمدا 7:30  ساعت تا

 یگه د  کن  بنتخاا  سلبا یه ... یم دمر   بشر  بسه: گفتم آرام   به غر  با

 کنم  ر چیکا نمیکنم  ا پیدرو   منظر  ردمو  س لبا خب:فتر   یا ه غر   چشم  توعم

 د؟ میا  خوشت از اون  ببین:دکر   رهشاا ی ا زهمغا یترین و   به ساغر 

 خوشگل   یا پسته  مغر  شب  سلبا یه سمتی اون  چرخید ننگاهمو 

 دبو

 ل مد هم  شستیناآ  دبو کلتهد  تنش باال و  دبو نوزا یر ز تا  منشدا

 مد او  خوشم که  من دبو یا فرشته



  ماهم   زه مغا  تو   فتر   ما   به  توجه  بی  م بعد  خوشگله   چه: گفتذوق    با   آرام
 فتیمر  نبالشد یرمجبو

 و  بهم   شتندا یدیاز  شباهت که   دنبو ختر و د  پسر  یه  ه شندو فر 

 باشن  ادر بر  هر اخوزدم  سحد

  ز با :درو  قتادر ا  پشت  فت ر   ساغر   و پر   قتا ا   فتو ر   گرفت  نشو رو از   سلبا  ارام
 شدی چی  ببینیم کن

  کن   ز با   حاال :گفت  نشیطو   ساغر   ببینید   ا بعد  اد نمیخو:گفت  که  مداو  اشصد
 ببریم فیض  یکم

 نشونت رو  قعیوا  فیض م میا  نال :اگفت  که  مدآرام او  حرصی یاصد

 یسا وا   ممید

 پیشامدی   هر از  تا گرفتیم   فاصله  و پر  قتاو از ا  خندیدیم  ساغر  منو

 د کر   نمو ور تر  تفنگ با دکر   ز با درو  یدید یهو   الوا  کنیم   پیشگیری

 گرفت  مخند تم اتفکر  از 

 ی ا هغر  چشم د کر   که  یرکا  لیناو  ون بیر   مدآرام او  قیقه د چنداز  بعد

 خندیدیم که  فتر  ساغر   منو به

 د میز  جمو ازش  حوصله کامال  که  ییا صد با آرام  سلبا خرید از  بعد



  سر   تو  بزنه  که  دکر   بلند  کیفشو  ساغر   بخریم  هم   کفش  بریم   اختر د  خب:گفت
 خندید و   شد دور  نمو دو از   باو   فهمید کهآرام  

 سبز  سانتی   هفت  پاشنه  کفش  یه هم   گشتن  ساعت نیم   بعد خالصه 

 یمردخو ونبیر  نهمو  هم  م شا گرفت  کمرنگ

  شپزخونه آ   تو  باهم   نماما و    بابا  خونه  مدیماو   که تقریبا  دبو  8:20  ساعت
 دن بو

  ک سر   وا کنجکا   هچیز   نه  فضوال  ین ا  عین ارام    منو   میومد  ن خندشو   یاصد
 کشیدیم

  غر   هی  مامانم  ردمیخو   شت امید  بر   نه دو   نه دو   رو ها  مینیز   سیب  هی   بابا
 ها   بچه عین بکش خجالت  سنتاز  قاآ نکن :شسر  دمیز 

 ا چر   میزنی  ناخونک

 شتا مید  بر  مینیز  سیب  ز با  نماما  به توجه   بیو    میخندید  بابا

 رد میخو

 جه امو ها و ر   مهار  با  که  شدیم  ل هاوارد   خندیدیم  یز آرام ر منو

 باال  دمبر و   گرفتنرو    دبو  متعجب که آرام   ستو د  دمکر   خمیا  شدیم 

 _؟شتیدا ن مهمو  نیحا ر

 ؟یدیرو د  کسی  تو د؟بو کجا  نمهمو  بابا  نه :گفتم   لبیخیا



 کنم  ر تصو رو   مبهوتش  قیافه میتونستم 

 ینا از ا  نمیومد  خوشم   صالا

 شدیم  جه امو  کاو آر   تاآر   با  که  قتاا  تو فتیمر 

  ممداو  دمکر   ضعو  محمو   توی  فتم رو ر   م لباسا  دمکر   مسال  ن بهشو  هنم ذ  تو 
 تا و آر   کاآر  ونبیر 

 باشه   حترا باید آرام  سیدر   نفرهنگشو خوبه ونبیر  فتنر 

 بپرسمازش  گرفتم   تصمیم  یم زد  فحر  باهم یکم

 ه؟ شد  اتعود دت ستاا با:آرام گفتم   مقدمه بی

 ر؟ چطو نه  ؟من:دکر   تعجب

 _هشد  نتو ا عود دم کر   سحساا خهآ 

 _مه و نر رو  یکم خالقشا فقط بابا  نه

 _ا؟چر 

 _کنی  فکر روش  بشینی باید خیلی گنگه   میزنه  که  حرفایی هیچی

 چیه و   کیه  به رشمنظو   ببینی

 از  طبیعیه ه خوند نشناسیروا   سالمتی نا خبزل زدم:  بهش پوکر 

 بزنه   حرفا ینا



 ؟خوندی و شتر ر  ین ا فتی ر  اچر   پس   نمیفهمی گها

 _ازه میند  تیکه  میگم  ینه ا بحث نمیفهمم که  نیس ینا  بحث خنگه

 هی 

 _ازبند توهم  خب

 _وا

 مخندید خبیث مبعد _ ه مید ل حا ر نقدا  الوا

 _هفته  یه  لشما ن ببرمتو  اممیخو ستی را

  دم کر   ضیرو را   ساغر و    تو  ن ماما:آره  گفت و    خندید  اان؟جا :شد  د گر   مچشما
 که   یرینجوا میشیم   نحمتو امز :گرفتم   ز گا   لبمو نببرمتو  که

 گرفتازم   ن نیشگو یه

 _؟میگیری  ن نیگشو اچر  یییا

 یمزد ف حر  یگهد  عالمه یه و  خندیدیم_  دنمیا بهت  که  نیا من  ابر  قلم لفظ

 خندیدیم کلیو   یمدکر   ژهسو هم  مها و ر   هار  زه تا

 گه ا ن یحا:رگفت  که  مداو پاییناز  نماما  یاصد  12  ساعت ه باالخر 

 بیدیماخو  گرفتیم   یگهد میکنم  خفت ممیا   بیا نخو

 )یراو (



 د میکر  طی را  قتا ا ض عر و  ل طو عصبیو    گم در   سر  ناآ 

 او را دور زده  ینگونه ا  دبوداده  بهااو   به همه ینا  که  پسر آن   ر چطو

 دشو   ص خال  یحانه ر  شر از    ست امیخو  لشد  د؟نمیکر   خدمتاو    به   یگر و د  دبو

 دبو شتها گذ  تاثیر  تا آر  یرو  ختر آن د های فحر   چگونه دنبو ممعلو

 تو   بیا:گفت  عصبی شدزده    قتاا در 

  شر از    فقط  نمو نمید:  گفتاو    به رو    کالفه  ؟چیه  ر ستود  بانو:شد  خلدا  م هار 
 شید  صخال ختر اون د

 یا  هشد  ر هرجو ... همین....

 هد د  مهرا ادا حرفش که   دبو ه خیر او   به  و کنجکا   مهار 

 نشست  ناآ  رت صو   یرو  خبیثی  لبخند 

اون    ر کا  دمخو  اممیخو: گفت  دبو  ه خیر او    به   وکنجکا  نهمچنا   که  مهار   به   رو
 شد  م تمو تا  سه شما  با  رمکا  کنم   هسر  یهرو   ختر د

 _بانو  ماا...

 ینکه از ا قبل گفتم  که  همین:دکر   بلندرا   یشا صد  کمی  عصبی ناآ 

 شد رج خا ق تاو از ا  دکر   طاعتا ر مجبو   مهار  برید شم  نپشیمو 

 ؟چیشد:گفت  ادرشبر  بهو رو  گرفت  ار یواش را از د تکیه مین را

 هیچی :جیوخر  سمت داد  هلشداد و   ار قر او  پشترا   ستشد م هار 



 کنه   متمورو   یحانهر  ر کا  ادمیخو  دشخو گفت

  هار   به   که  خانه  سمت  نددفتاراه ا  باهم  نگفت  چیزی  ماا  شد  متعجب  مین را
 بدهندرا  خبر  هم

 )یحانهر(

 بیمابخو شتن اگذ  گها  بابا یا

دادن    نتکو   ینا  یهو  لی و   دمنکر   توجهی  لیو   اد مید  ن تکو  هی   منو   شتدا  یکی 
 دمیاداره   لزلهز  مسر  به ک خا شد  تر   دیاز  شدتش ها

 م شد بلند لهو با

 ن خندشو   شتندا سعی که  دمکر   هنگا و آرام   ساغر  ن شیطو قیافه به

 ن شد  رجخا قتااز ا ثانیه سه  تو ن میکشمتوزدم:  جیغ حرصی کنن  لکنتر  رو 

 ست از د  اخد  یییا  نگی ر نا  ازهندا  شد  مچشما   ادمید  ننشو و    صبح  9  ساعت
 شستمرو  تم ر صو و    ستو د  یسو سر  فتم ر  غر   غر   با  یناا

 م ندیدو آرام رو    ساغر  لیو   پایین  فتم ر 

 صبح اچر   نماما:وا  دکر   تعجب  یدنم د با نماما   شپزخونه آ  تو   فتم ر 

 ؟شدی  ار بید زود

 کنم  اپیدرو   ساغر آرام و  تا م میچرخوند چشمامو  حالیدر  حرصی 

 دن کر   ار بید منو لزلهز  تادو هیچی:گفتم 



  ر بخو   صبحونتو  بیا  حاال: یختر   امبر   چاییو    خندید  چیه  قضیه   فهمید  نماما 
 س بر رو   نحسابشو  و بر  بعد

 م شد شوکه میدد  که  یا صحنه با  تاقم ا فتمر  صبحونه  ردنخو  بعد

 تا   هم آرام  ش تو  میچید  سایلو   شتدا د بو گرفته  منو  ونچمد  ساغر 

 د بو من  کمد  تو  کمر   تا  یعنی  چیز 

 _ه؟؟خبر  چه  ینجاا

 ؟ میای یر ینجوا اچر  مترسید و هو : برگشت   ها ی ا سکته عین ساغر 

 ؟ میکنید ر چیکا شما :دم کر   خمیا

 _لشما بریم میکنیم   جمعو   سایلتو   یم دار

 عقد   بعد   م خانو  نخیر :ونبیر آورد    کمداز    کلشو آرام    ووز؟ مر :اگفتم   تعجب  با
 جنابعالی  هر اخو

 میریم

  س لبا  میکشه  لطودو روز    فقط  تو:  گفت  ر ینباا   ساغر _  یگهدو روز د   تا   حاال   اوو
 کنی   جمع

  ن یحا:رهنم ذ   تو  مدآره او   یاصددرآوردم    شوو ادا  فتم ر   بهش  یا  هغر   چشم 
 م بو پشت باال  بیا  لحظه  یه

 _باشه



 فتمر  من  ننفهمید که   دنبو لمشغو  ر نقدا  ها  بچه

  م سال  ییو خوشر   با  عمه  دنبو  هشد  ضافها  هم   مینو را   عمه  پایین  فتم ر   قتیو 
 فتمر  م بعد دمکر   مسال زدم و  لبخندی منم   بهم  دکر 

 م بو  پشت  باال   مبر  تا در  سمت

 قیافه  سمتم برگشتن  فتم ر  من  قتی و   دنبو دهیستاوا  تاو آر  کاآر 

 دادن بموا جو که  دمکر   سالمی  تعجب با دبو کالفه  نهاشو 

  بیشتر   باید   یحانه:رگفتو   کشید   نشد گر   پشت  ستی د  کالفگی  نهمو   با   تا آر 
 ده کر   قفر یکم   عضااو  باشی  دتخو قبامر 

 _؟فرقی چه

 _تااون دو   یا  تهر ا خو ستد به  نه ما ا  ببرتت بیناز  ادمیخوزن  اون 

 کنه   رو کا   ینا ادمیخو دشخو بلکه

 ؟ خهآ  چی یعنی  وردممیا در  خشا شتم دا یگهد

  میتونی   تا  پس   شه  یکد نز   بهت  وتمتفا  ی ا  هچهر   با  ادمیخو: گفت  کاآر 
 پیشت  باشه  مااز   یکی میری هرجا  باید زه تا  کن   قبتامر 

 ؟چیزی  یه  فقط باشه  م هودادم:ا  نتکو  سرمو 

 ن؟جاداد: ن تکو  سرشو

 ؟ بیاید ید امیخو هم  یرشود  تو:گفتم   نشیطو



 مثال  لبته(ا  دم بو  خجالتی  که منیدارن    حق  خب  شد  دگر  نچشماشو   یهو 
 لکما   شونهدخو تقصیر   خب میگم حترا   ر نقدا  نال) ا لکیا

 عموپر  کنید  فکر  مدیونید :/ همنشینه

 ؟ توهم   یدفتا:راه اگفتو    خندید هشد دگر   چشمای نهمو  با تاآر 

 حرفی  هر  میگم  یگهد توعه   تقصیر زد:   زوش با  تواروم  مشتی کاآر 

 ین ا میشه نتیجش  بفرمازد  بچه جلو  نباید  رو 

و    کشید  لپامو  جلو  مد و او  خندید  ؟بچس  مکجا   من  کاآر   عهه :گفتم   ضیا عتر ا
 یا بچه   ختر د یه من  ی ابر  تو:گفت

 مد او خوشم حرفشاز  شد  یرجو یه   لم د ته  ز با سبامز و   تخس  خیلی که

  لبخندی   خخخ  نستادا  مه ادا  بریدداره؟    نگا   ها://یگهد  جنبم  بی  من  چیه  خب
 ب جنا میرسونه  رو شما لطف نظر  ین :اگفتم زدم و  

 نگفت  چیزیو  خندید  نه دو مر  نم او 

 ره شاا  نسرمو   پشت  به  سمتش  برگشتیم   دو هر   که  مداو   تاآر   سرفه  یاصد
 ید زلر  شها  شونهو   پایین ختا ندا سرشوو   دکر 

  با   منو  دو هر   ساغر آرام و    موند  ز با   هنم د  م یدد  که  یا  صحنه  باو    برگشتم 
 دنمیکر   هنگا تعجب

 موقع  من  خب لی و   مشد خل کنه   فکر آرام  قلاحد  دممیکر  عا د عاد



 شتمدا تشریف احمستر در   شانس  تقسیم 

ا نیحا ...ری:رگفت   بهت  با  آرام این...   بهت :گفتم   دهکر   لهو   ؟کین  ینا.. 
 میکنی فکر  که  ر نجوآرام او  م مید  توضیح

 نیست 

 زل زدم  دبو هشد  تاآر  محو  که  ساغر   به کالفه_  ؟بدی یا میخو توضیح   چیو

 _محل بی  وس خر  هوی

 ن؟ها :مداو دشخو به

 _بهش ییاچیز  یه  دتخو لبته...ابگم  بهش م بیا تا  پایین  ببر رو  آرام

 ز هنو   که زد و آرام رو    غر   لب  یر ز  ب خو  ختر د  و بد   قتو   یه  ندیش  سکته  بگو
 د بر  دبو بهت  تو

 ر چیکا  حاال :نسمتشو   برگشتم و   مکشید  تم ر صو  به  ستید کالفه

 ؟ کنم 

  نمیتونیم _  یم ارند  ی ا  ره چا  هید د  رو ما  میگیم  بهش  میایم  ماهم  ش نبا  ان نگر 
 ماعه   مینز سر   نقانو فخال بر   کنیم   کپا رو  حافظش

 پایین فتمر   معطلی بیدادم  نتکو  سرمو 

 سحد  هم  م هاو ر   هار  دبو نتلویزیو  به  نسشو احو باباو   نماما 

 باال  فتم ر  ها پلهاز  اشیو باشن قتاا تو  دممیز 



 محض   به  نچو  اد مید توضیح شت دا ساغر  اظاهر  م شد قتاا  وارد

 م سر  شدآرام اوار  شدنم  وارد

 _کجا از   صالا  ؟میکنن یتت...اذ نگفتی بهم  اچر   ؟جنن ینا ا  نیحا ر

 ه؟ شد  نشواپید

 دم خو  نال ا بشین ...نمیشنو   یونهد هیسسس: گرفتم   هنشود جلو

 بهت  م مید  توضیح

  عجیبی  های  قتفاا   که   متولد  قبل  شباز    دنکر   تعریف  اشبر   دمکر   وعشر 
 شد اپید کا و آر  م شد ردار با که   شبعد تا دفتاا

  یتا هد  ستراه را  به رو    تا آر   گفتم  سنا او   تقصیر   که   گفتم   هم   تا  سهاون    و 
 خب  چیه ر سانسو با بگم ینم ا لبته ://ا خخخ دمکر 

 کنه   هضم   حرفاموآرام  که  دمکر   مکث

 ما  به  تسکو  تو   تمد  متما  که   تاو آر  کا آر  بهداد و  نتکو  سر  متفکر 

 د کر   هنگا  دن بو ه شد ه خیر 

 رنقد؟انگفتی بهم اچر :گفت  ر لخوو د  من سمت  دکر   شورو  شبعد

 ت؟ باها  دم بو غریبه 

  ین ا   به  دیاز   تو  خهآ   خب...حرفیه  چه  ین ا  لمد  عزیز   نه:گفتم  بهش  ن مهربو
 گه ا  گفتم   خب ما...ا کم   لیو   شتی..داشتی اند دعتقاا  اچیز 



 نشه  ورتبا ممکنه  بگم  بهت

 _سالمی  ن الا که   خوشحالم  ماا  سخته کشدر  قعاوا نمو نمید  وفهو 

اون    که   باشیم   قبشامر   باید  سالمه  فعالزد:  فحر   هباالخر   د بو  سایلنت  که  کاآر 
 قب امر   لشما میرید   شماهم ...نشه یکد نز  بهشزن 

 نباشید تنها   کنید  سعیو    باشید نتو دخو

 یمداد نتکو  سر  ن هممو

 ؟ تهو هپر  تو  ا چر   ین:اگفتو    ساغر   به شد  هخیر  آرام

  گرفتم   نگاهشورد    ه شد  ه خیر   جایی  به   میدد  ساغر   سمت  برگشتم  و کنجکا 
 ه شد ه خیر   تاآر  به  ما  جنبه بی ست دو  بعله  میدد

 خجالت  پایین  ختهاندا  سرشو  مثبته  بچه مثال شجد ارواح  هم  تاآر 

 جلو  فتم آوم ر  هاهاها شد  لفعا کرمم   کشید

 و  کشید  جیغ نماو  که  مکشید  خفه جیغ یه  یهو ساغر  شگو  ر کنا 

 قلبشرو   شتاگذ  ستشود

  دت خو  نم و نمید:گفتم و    مخندید  ض؟مر   یا  یدار  م کر : سمتم   برگشت  صحر   با
 دارم  همونو  منم ؟یدار چی

 دادن قلقلک دکر   وعشر و  من رو  دفتاا

 _یونهد نکن  جیغ...ساغر نکن یآ 



 هم تاآر  ر ینو ا نکشید   ساغر  ستد یر از ز منو  ه خند با کا و آر   آرام

 گذشت   هم اون روز   خالصه ر نو او کشید و   ساغر 

 2) بعدروز (

آرام    بیایمزود    ماهم  که   گفتن  دنبو  فته ر   تر زود  ها ر   خاطر   به   بابا و    ن ماما 
 ون بیر رو  تااون دو  منم   بپوشه  سلبا تا  هار  قتاا تو د بو فتهر 

 ینه آ  جلو فتم و ر   بستم  بدبختی با  یپشوز  بپوشم  حت را لباسمو تا  دمبو  دهکر 

 سایه   مکشید  خوشگل چشم  خط بعدزدم   در پو م کر   کوچولو  یه

 زدم  سایه  رشکنا  قرمز  با  بعد مکشید   شکیزر  چشم

 دن کر   فر  دم کر   وعشر  موهامم رو زدم  گرفتم  وز یر د  که  جیگریمو رژ 

  قیقهد  20  که  دمکر   فر رو    بقیه  بستم   باال   ی ا  گوجه  حالترو    قسمتیش  یه
 د بر  قتو 

 ؟؟ حاضری ن یحا:رتو   مداو  آرام

 _بپوشم  مانتو  ار بز  اره

 ستیمد  کیفو    گوشیم   شتندابر  با  کفشم و    مانتو  نپوشید از  بعد

 پایین  فتیمر 

آر   کا آر   شدیمآرام    207  ار سو   با  هم  ساغر   دن بو  نشسته   پشت   هم   تا و 
 ر تاال سمت یم دفتاراه ا خالصه  دمیا  گفت   ادشخانو



 آدم ال وا  خب  میگرید  ر تاال  توی اچر رو  عقد نمو نمید  من  وفهو 

 م شد فمزخر  ات تفکر  ین ا ل بیخیا ه میگیر  نجا رو او   سیو عر 

 شدیم  ده پیاو    یم دکر   رکپا ر تاال   کینگر پا  توی

 بدبخت منهو  دبو مختلط  مخانو هار  ستاخودر  به  سیو عر 

 ا  دبو غشلو ر چقد اوه اوه  ووفپو برقصم نمیتونستم 

 رو ن لباسمو که   تاقیا  توی  دنکر   هنماییرا  رو ما   ها  خدمهاز   یکی

 کنیم  ضعو

 شد  هکشید  کاآر  توسط  ستم د که  عقد قتاا  سمت مبر  ستم اخو

  شونترو    از بند:سمتم   گرفت رو    شالم   خما  با   دمکر   شنگا  لی اسوو    برگشتم 
 میشه  یر د نال ا کا :آر گفتم   کالفه

  مرتب   شونم   یرو رو   شالم   یلکسر  مبعد  نمیشه  چنو :دشخو  سمت   کشید  منو
 د کر 

 بری میتونی  حاال:نشست لبشروش  بخشی ضایت ر  لبخند 

 لمد تو مداو خوبی  حس  یه  ز با  منرو   دبو هشد  س حسا ینکه ا از 

 جنبه بی  منهاز  ن ماا

 یر د که  بریم :گفتم   دمیکر   هنگا  هخیر   صحنه  ینا به شتدا کهآرام   به

 یمدفتاو راه ا  گرفت  مناز  شورو  لبخندی با شد



 میخوندرو    خطبه  شتدا عاقد

 ست و د دمنکر  توجهی ماا نبهمو  نشد  هخیر  ثانیه  چند  ماورود   با

 گوشه   یه دمبر  گرفتم و    آرام

 _با حاضرید یا آ  میخونم دوم  ر با ی ابر  محمدی  هار  مخانو  ر سرکا

 ورم؟ بیا در  صفری م هار   قایآ ئم دا عقد  به را شما ممعلو  مهریه 

 میسابید  ن بیصاحابشو سر رو    قند شتدا که  ها ر  ستایاز دو   یکی

 اد میخو لفظی یر ز  وسعر :گفت

  ز نا اه    یگه د  بگو رو    بله  بابا   میومد  مبد  یا زبا  همسخر   یناز ا   م چرخوند  چشمامو 
 میکنه 

 و  پرسید  م سو ر با یابر  عاقدداد   نبددگر   یه ها ر  به  عمه   ینکهاز ا بعد

 دن میکر   بوسیرو  د مادا وسعر   با همهرو داد   بله  هباالخر  هم  مخانو  هار 

 جلو  فتم ر  ساغر و آرام و    نماما  ار صر ا  با یرمجبو منم 

  خوشیدل    ینکها  با: گفتم   گوششو در    دمکر   سبو  اه کر ا   بارو    ها ر   رتصو 
 خوشبخت   نیستم  هم  بختیت  بد  به ضیرا  ما ا  ارمندازت  

 ون بیر  ق تااز ا فتمزدش ر  بهت  رتصو به توجه  ونبد و   شی

 بخشید   بجیشوآ  هباالخر  مخانو یحانه ر  که  میبینم  خب:شد  ظاهر  رمکنا   کاآر 



 شهدیاز  بوسم   نهمو  گرنهو   دمبو  ر مجبو  منخیر :فتم ر   بهش  یا  هغر   چشم 
 ها  ه شد هخند  شخو ینم ا  تاآر   ر کنا  فتو ر   خندید

  د بو  فحش  هرچی و    برقصم   نتونستم   منم و    شد   ار برگز   شیک   خیلی   سم امر 
 داد  کیف  ییشاخد  لیو  دم کر   مها و ر  ها ر  رکمباروح   ر نثا

 ض عو لباسامو یرچجو منفهمید منم خونه  مدیم او خستگی با شب

 بیدیما خوآرام  با و   دمکر 

 م پاشد دلوآ اب خوآرام  یاصد با _ یگهد پاشو  نیحار...

 _؟کنی  ر چیکا  یا میخو  منو ز با؟چیه

 

 برسیم 2و1 تا  بیفتیم زود راه  ببینم  پاشو:فتر  بهم   یا هغر  چشم

 آرام   خونه  بریم  دبو  ار قر   اا هاآ   میومد   باال  وزش یند و  شتدا  م مغر   زه تا  ن خونمو

 شستمرو  تم ر صوو  ست د یسوسر  فتمر   مشد بلند

 داره  مشآرا  ر چقد هار  ون بد  خونه  به به ...رمبخو صبحونه تا  پایین  فتم ر 

 صبحونه   شتندا همو آرام   ن ماماو    دبو ر سرکا ل معمو طبق  بابا

  ودحد   ساعت  یمردخو آرام    بارو    صبحونه  ن کمکشو  فتم ر   منم   دنمیکر   گید ماآ 
 د بیا  تا  یم د یستاوا ساغر  خونهدر   جلو   ونبیر  یم زد  خونهاز  که  دبو 8

 _بریم  ممداو من  خب



 درآورد  موو ادا فتر   بهم  یا هغر   چشم _ میموندی بیشتر  یکم

 آخ  لشما  سوی  به  پیش  شدیم آرام  ماشین ار سو فتمو ر   خندیدیم 

 د بو ه شد تنگ یادر  ابر  لمد ر چقد

 بشه   ب خو  وارم میدا   ر ینباا  لیو   د فتاا  قتفا ا   ر نقد ا  م نفهمید  هیچی   که   فهد  اون 
 چی  همه

 ر کا  نای یگهد که  خندیدیم و  گفتیمو    شتیم اگذ  هنگهآ  ر نقدراه ا  توی

 گرفتیم  عکسو  یمدیستاوا  هم   جا چند  شتیم اندرو   یا یگهد

آر   کاآر    2:40  ساعت  هباالخر   نمیومد  ن نبالمود  ن شودخو  ماشین  با  تاو 
 آرام  خونه سیدیم ر 

  ی و رو  دبو  نحیاطشو سطو هم  ضحو یه  شتندا خوشگلیو   سبز  سر  خونه
 دبوو رز    محمدی  های گل   ضحو های لبه

 ف طر   فتم ذوق ر   با  شتندا  جوجه  با  وسخر و   غمر نحیاطشو  یگهد  فطر   یه
 ن بامز  چه جانم ی:اقفس

 شد  دبیخو دخواز  ید د نحیو  ینا  ز با: گفت  ر نواز او  ساغر 

در    سمت  فتم و ر   م پاشد  قفس  جلواز    فتم ر   بهش  یا  هغر   چشم و    برگشتم 
 ن خونشو

 شباهت از  د کر   ز با در رو  باشه سالش 25 بهش ردمیخو   که  پسری یه



  مدیداو   شخو:گفت  ما  بهرو  لبخند  با  ادرشبر   مفهمیدآرام    به  شچهر   ته
 تو  فتیمر  ماهم و  فتر   ر کنا در   جلوی و از  بفرمایید 

 ره؟ چطو ما  خوشگل بجی :آ گفتو    دکر   بغلو   آرام

 خوبی  تو خوبم: گفتو    خندید ز نا

 نباشیم  ما اچر  باشی ب خو شما  قتی:و گفتو    دکر   یا ه خند تک  نم او 

 دمبو  فتهر   منم   وردمیا زدن در    قعو  یادا   شتدا  ن حرفشو  هر   با  ر ینوا   ساغر 
 ه خند از  ممیترکید  شتم دا هیبر رو و 

 و از   گرفت  ز گا  لبشوو   خندید یز ر دفتاا ساغر  به چشمش آرام

 شد  اجد ششدادا

 دفتاو راه ا  دکر   یا سرفه  تک ه خبر  چه که  فهمید ر نگاا  ششم دادا

  ن مهربو  نباهامو   کلیو    د کر   ییاپذیر   ن موذوق از   با آرام    ن ماما   تاقشا   سمت
 یمشدکر   دشاو   ندیمشو خند  تونستیم   تا  ماهم  دبو

 آرام  قتاا  تو  فتیم ر  تایی  سه ر ناها  ردنخو از  بعد

  رد میخو  بهش  تختش  شت دا  مشآرا   خیلی و    د بو  سفید و    نیلی  تاقشا  ترکیب 
 ن حلقتو  تو   توصیفم   خخخ باشه  هنفر  نیم و  یک

و    دبو  هشد   هچید  مرتب   سایلشو روش و   دبو  نگیر   مکر   بچو   یششآرا  میز 
 د بو بکتا   کلی  خونش بکتا  های قفسه  توی



 م معلو یود حد تا و   دبو یادر سمت به  که  شتدا  هم  بالکن  یه  زه تا

 دبو

 رچقد که در آورد:آخ   شالشوو   دکر   لوو   تخت  یرو  شودخو ساغر 

 آرام  باحاله مامانت

از   نما ا  ما... اجدی  موقعش  به  باحاله  موقعش  به:آره  گفت و    خندید  آرام
 شه  جدی  که  یاون روز

 داد  نتکو  سر و   خندید  نم او  دشو  چه:اوه اوه گفتم و    مخندید

 تو  فتم ر  منم  شد شباها  ف حر  لمشغوو    کشیددراز   ساغر   ر کنا  فتر  هم  آرام
  حسرو    یا در  بوی و    م کشید  عمیقی  نفس  کنم  تخلو  دمخو   با   یکم  تا   بالکن 

 دم کر 

 قشنگه  خیلی :شد ظاهر   رم کنا  کاآر  نشست   تمر صورو   لبخندی

  هنگا   منو  لبخندی  باو    برگشتداره    مش...آرا خیلی  ومهو دادم:ا   نتکو  سرمو
 د کر 

 نخیر م یدد لیو  ه بر از رو  بلکه  دمکر   شنگا  یرهمینجو  منم 

او  جلو  دمیاداره    شسر   میدد اوه  ا   تر   و پر   من  لی...و خیطه  عضااوه    یناز 
 و  دبو ز با  مچشما شد  تمر صو یک دنز  که  خر آ  لحظه تا  محرفا



  م چشما  پیشونیم   ی رو   شلبا  نشستن  با   دممیکر   شنگا  حالت  نهمو  با  شتم دا
 شد بسته  هگاداناخو

 گرفت   فاصلهزد و   کوتاهی  سه*بو

 گرفتم  گر و   مشد  خ سرو  م ها  گونه  به آوردن  مهجو مقرمز  های  لگلبو  یهو

 ؟ کشید  خجالت کوچولو  نیحا :ر بغلش  تو  کشید  منوو  خندید ن شیطو

 یمدار ست دو  هم  خجالتش:گفت  گوشم و دم   دکر   ازشنو سرمو 

 ه شد متوجه  نم او  دم بو مطمئن  که  یرطو به دمیز   تند  خیلی قلبم 

 د بو  یرینجوا  نم او  یابر  ن چو

 که   منم  نمیگفت  چیزیو   دمیکر   ازشنو سرمو یرهمینجو

  اجدازت    گها   حتی بشه  هیچیت  ارمنمیز :گفت  خر آ   خخ  و پر و  گر   دهستفااسو
 شم

 ه بر  ادمیخو د بو گفته   هم  قبال  نم و مید ؟؟شه اجد زد...  تر   تند  قلبم 

 د نبو مهم   امبر  نالا  ازهندا به  ر نقد ا ماا

و    باال  سرمو    موهامو   شد  غمگین   شچشما  ؟ شی  ا جد:  دمکر   شنگاآوردم 
 یتمر مامو  ینا بعدداد: گوشم   پشت

 ن بمو خب ا؟؟چر  خهزدم:آ   نق م عزیز  مبر  باید

 _مبر  باید شه منجاا ظیفم و   نمیتونم 



 میفهمه ... نکن  ار صر ا ن یحا...ر ختم اندا پایین سرمو و  دم کر   بغض

  باال   سرمو  دکر   کش  و فر   بغضم   که  مکشید  عمیقی  نفس  بهش  شدی  بستهوا
 د نبو دیا ز  ماا  یدز میلر   یکم  ام صد ش با دت خو قب امر   باشهآوردم :

 تو   ممدو او مشد ا جددادم و  ار قر  سینش یرو  ستمو د

 

 م کشید  عمیق نفس  تا  چندو   قلبم رو   شتم اگذ  ستمود

 با  ساغر آرام و  م یدد که  دمکر   بلند سرمو یا  ه خیر  های  هنگا  با

 فت ر   شدیم   ضایع  بفرما وفپو   میکنن  هنگا تعجب

 ن خونشو   طحیا توی  فتم و ر  ون بیر زدم  قتااز ا  سریع

دا  ی اهو  با   ز نیا اشتم آزاد    نشستم  گوشش  یه و    ض حو  سمت  دم فتا...راه 
 دادم نتکو   یکم و   دمکر آب   توی ستمو د

  عرشیا   حتی  که  منی... مودخو  کنم  لکنتر  نمیتونم   اچر ...ضعیفم   ر نقدا   من  اچر 
 ن الا    منشد بستهوا  بهش دشیاز های  محبت  دجوو  با

 داره  قفر ن هامو  نیاد که  مشد  بستهوا  یدموجو  یه به

 نمیکنم ر فتار  یگهد هم  صمیمی   نه  کنم   ر فتار  دسر   شباها  اممیخو نه

 میکشم  ابعذ دمخو نم و مید ن چو....

 طرفه دو   گه...ا تلخ هم   شیرینه همداره...  عجیبی  نیاید چه    عشق



  همو   توجه  تا  برسن  بهم   تا  میکوبن  ار یو در و د  به  نشو دخو  فطر   دو هر   باشه
 ین ا نفر  یه  تنهاو   تنها  باشه طرفه یه گهو ا  کنن  جلب

 میبینه  بیشتری سیب آ  سط و 

 بیخ ز با  بدی بغض  طرفس  یه  منم ینکه ا  فکر  با   هبد  خیلی ینا  و 

 لمو د زم با نیست  میدی ا  هیچ قتی و   چی یابر  نمو نمید   نشست م گلو

 میفته  تفاقیا  که  میکنم   شخو

  ساغر آرام و    برگشتم  س تر   با   شونم  یرو   ستی د  نشستن   با#  سه_شصت _رتپا
 دن بوزل زده  بهم اننگر  که   دنبو

 شدی ی رینجوا  یهو اچر :گفت   اننگر  نشست  پادو   یرو  ساغر 

 ختماندا پایین حترانا  سرمو ن؟یحا ر

 تک   توی  د بوزل زده    جدیت   با   باال و آوردم   تم ر صو  یر ز  شتاگذ  ستشو د  آرام
 نفهمید  یی ا چیز  یه  نجفتشو  نستمومید  تم ر صو  یاجز ا تک

 نبهشو  زم با بگم چیزی ستم انمیخو  لیو 

 ست زد:دو   قشنگی  لبخندو    دکر   نمهربو   تشور صو  مشد  هخیر آرام    یه_  یحانهر

 ه؟ شد  عاشق ما  کوشولوی 

 دم خو پیش بیا :بغلش تو کشید  منم  مهربونی با  هم  ساغر 



روون    مشکاا  دمبو  تلنگری  منتظر   ر نگاا   بگو  هدامیخو  تنگتدل    هرچه...عشقم 
 ن شد

  خالی   مودخو  ه باالخر   د میکر   ازش نو  پشتمو   هم  ساغر   دمیکز   ازش نو  سرمو   آرام
 مشد  اجدو ازش   دمکر 

 شچند  یدکر   ماغید  لباسمو کن  هنگا:اه اه گفت  شوخی حالت به

  بهم   حسی   یه:گفت  من  به آرام رو   خندید  نم او   ساغر   عه:دم کر   یا  ه خند  تک!
 اجدازت   هم  گه ا میگه 

 ها   خوشه لتد  توهم : دمکر   فین فین میبینیش ز با شه

دا چشم  بگو  میشه  میگم   قتیزد:و   مهربونی  لبخند   ی رینجوا  هم   ییم ... 
 از ستدر  ها  موقع بیشتر   دمیکر  حسرو  چیزی قتی..و دبو

و راه    شد  غمگین   ش چشما   یهو  ه سیدر   من  به  یژگیشو   ین ا  میومد در    آب
 خونه  سمت دفتاا

 ن تکو  نمو نمید معنی به  سرشو  نم او  که  دمکر   هنگا ساغر  به تعجب  با

 خونه  سمت فتیم ر  شدیم بلند  باهم داد

 ن جا  نماما  میایمزود   میریم : دمیز   فحر  مامانش با شتدا آرام

و    بوسید  مامانشو  رت صوآرام    باشید  ینجا ا  7  تا  باشه:گفت  کالفه  مامانش
 هم  شما عه:ید د رو ماو    برگشت



  حاضر   که  قتاا  سمت  فتیم ر   باهم   یادر  بریم   شیم   حاضر   بریم   بیاید  ؟ینجاییدا
 شیم

 )یراو (

 د میز   مقد دخو یا بر   ساحل لب  کالفه

 شد  عصبیو  ل خوشحا پیش  قیقهد چند فکر  با

 ست انمیخوو  ست ا بستگیاز وا تر ا فر  حسش هم  ختر آن د نستامید

 کند   یتو اورا اذ  دخو بیشتر 

 و او را در  کند  لکنتررا   دشخو  نستانتو کشید  خجالت قتی و   ماا

 گرفت  شغوآ 

  نست امیتو  هم   ز با  هدد   تحویل  نشار پد  بهآن زن را    قتیو   یتشر مامو  ینا  بعد
 ین ا به ورود  حق دیاز  لیو   کند  قبتامر دورادور از او  

 شت اندرا  نیاد

 ما داداش  ه شد چی :شتاگذاو   پشترا  ستشو د  ظاهر او  ر کنا  تاآر 

 ؟ شهدخو تو

 دم خو  هم  نشدکر ول    بعد میترسم ...تاآر  نم و نمید:کشید  پوفی  کالفه

 شه  یت اذ امخو نمی   ببینیم  سیباون آ  هم

 ؟ کنم   صحبت  بابا با  یامیخو.. میگی  چی  میفهمم داد:  نتکا را   شسر 



 ؟ چی جب:راگفت  و کنجکا 

 اره بز  بابا نکنم فکر :گفت  میدیا  نا با _ کنه   نسانتا  کامل  که  همین

 _من  بااون  ش نبا ان نگر 

 با زد و  لبخندی متقابال  هماو   دکر   ادرشبر  به یا  شناسانهر قد هنگا

 شد  مقد هم  او 

 )یحانهر(

 _یگهد و بد  نیحا ر

 شماها   مثل  نمیتونم   خب  عههه:نسمتشو   برگشتم   عصبی_  میکنه   فسفس
 جت  عین

 که   شم  حاضر 

 و  شتندابر و   شالم  دنسرکر از  بعد هباالخر  نشد ساکت  یگه د ناهماو 

 یه   تقریبا  یادر  تا   یمد کر   یرو   دهپیا  باهم  پایین  فتمر   یشیآرا  ونبد و    کیف 
 کشید   لطو بعی ر 

 که   کوچیکی  سبدو   ختیم ا ندا یادر یکدنز  تقریبارو  ن مواز ندا یر ز

 روش شتیم اگذرو   دبو  کی را خو یکم   شتو

 م یادر عاشق :گفتو    کشید  عمیقی نفس ساغر  مین ز  یرو   نشستیم   تایی سه

 ن؟یحا ر  چی  تو...  منم   هومم:دکر   ار تکر رو  ساغر  ر کا  هم   آرام



 شن اکر   همه..بیشتررو   اشپسر  خب لی :و گفتم   نشیطو بعد آره_  قاعدتا

 ن خندید من فحر  با  ساغر و   آرام

 _ا بخد ی ا یونهد

 _یدبو ما دستاا  شما  ید دار ر ختیا ا

 ؟ مگه یآزاردار خب  ییی:آ گرفتازم   نیشگونی  آرام

 _بد بشه حقته

 سمت  فت ر   م فکر   ز با ...مشد  ه خیر   یادر  به و    م خندید  گونش بچه  لحن  به
 بهرو  مسر  کالفه!  ؟کنم   ر چیکا باید  نمو نمید فپو کا آر  فتنر 

دا  خانومی  یهدادم    نتکو  ر نواو   ر ینو ا دور    شتدا  اظاهر   که  میومد  شتاز 
 خت ومیفر  کلوچه 

 فطر  ینا دبیا کهداد   ن تکو ست د اشبر  ساغر 

 باشه  شتهدا ل سا 30 ردمیخو   بهش کهزن   بهرو مهربونی   با ساغر 

 ؟ یدار چیا: گفت

 م؟ ختر د  یامیخو  چی کلوچه-سیب  پای-شکیاپیر زد:  لبخندی نم او 

  دش خوو    ما  بغل  تو  ختاندا  تاشودو   خریداز    بعد_  لطفا  بدید  شکیاپیر   تا  سه
 وع شر  یلکس ر

 ردن خو دکر   وعشر داد و   ن تکو تاسف از   سریآرام  ردنخو دکر 



 م پوشید کفشامو  مشد بلند  دبو ده کر   یارسو سبا  سهو لم د

 ؟میری  کجا:گفت  ساغر 

 _؟میایید  یارسو سبا م میر 

 _آرام؟ میری  تو م نمیا که  من نه

 

 قت و هر  من م نمیا منم   معزیز  نه داد: نتکو   نه ان عنو  به سری هم  آرام

 م میازود  م میر   من   پس  باشهزدم : ن بهشو  لبخندی شم  ار سو م میا  امبخو

 تو  شتما گذو   ل ستماد الی  شتم اگذو   شتمدابر  هم   سیب  تیکه یه

 فتمر  دبو شتهدا نگهرو  سب ا که  کساییاز   یکی   فطر  کیفم 

 _قاآ ببخشید

 م؟ختر د بله:گفت  شمالی معمولی  لهجه با

 _شم ار سو  سبا ستمامیخو

  سبا  یرو   بعددادم و    ار قر   بکا ر   یرو   پامو_  بکا رو ر   ار بز   پاتو..باال  و بر   بفرما
 نشستم

 _؟بلدی ر چقد

  باید رو    سب ا  ر فساا  ببین   خبداد:  نتکو رو    شسر _  نه  خیلی  معمولی 
 ی رینجوا



 گفت  هم  یگه د نکته  تا چند  باشه شل  نگیر  هم   سفت..بگیری

 نمزدم او   سبا به  یرضربد  حالت به رو  دبو ستم د توی که   ر فساا

  یتشاهد  چپ  سمت  به  فت ر   جلو   کهذره    یه   فتنر   نعل  ر چها   به   دکر   وعشر 
 ده برگر  که   دمکر 

 به   یرنجواو  نه یرینجو ا میگفت قاهه آ هعی نصافاا  دبو سختی  ر کا

  ده پیا  سبزدم و از ا  یدور  7-8  یه  تقریبا  اچیز   ر ینجو و از ا   نکن  هنگا   سبا  سر 
 مشد

 نمو او  سب ا بهرو دراوردم دادم  سیب تیکهاون   کیفمو   توی از 

 ها  بچه  پیش برگشتم ب حسااز  بعد ردخو

راه   توی  ماشین  سمت  یم دبر و    یم دکر   جمعرو    سایلو   6:25  ودحد  ساعت
 رنگا ا میگفت   چیزی یه   دشخو با لب  یر آرام ز  هی   برگشت

 ؟ میگی  چی :آرام گفت  من  مثل  و کنجکا   ساغر 

 ار قر  عنایت  ردمورو   نفر   یهدارم  هیچی   ن؟ها:دکر   ساغر  به هنگا  یه

 م مید

 ؟ کی: گفتو    خندید

 _خالم  پسر 

 _ا؟چر 



 _ن خونمو دبیا ارهقر 

 _؟میگی قضیهاون  بخاطر  هاآ 

 _کن   لشو   فپو بگم بهش چیزی  نمیتونم  که   حیف...بابا آره

 منو  دکر   هم   یتر کا.. بهش شبا  توجه   بی: شونشرو   شتم اگذ  ستمود

 ش سر  بریزیم  بگو  هستیم  ساغر 

 ش نبا  صالا  اننگر :آره گفتو   خندید نمزدم او  چشمک ساغر  به بعد

 یمرمیا خلشو د نمودخو

 میکشید  قتلشو نقشه هنشد  هیچی که   ز هنو   حاال:گفت و    خندید نم او 

 ؟ مگه

 نمو مید بعید   میگیازش   تو  که  یرینجو ا ال :واگفتم و    مخندید

 باشی ه نکشید  دتخو

 هستی از   دنبو  پلیس باباممو  دنبو  مجر  قتل  گه:ا گفتو    خندید

 دم میکر   شمحو

  ماشینش  بغل  که  دکر   رکپا  نحیاطشو  تویرو    ماشینشآرام    خندیدیم   باهم 
 باشن  همداو یناا خالشزدم  س حد دبو هم  یگهد ماشین  یه

  قسمتوارد    فتیمر   جلوتر   که  یکم   میومد  صحبت  یاصد  شدیم   که  خونه  وارد
 شدیم ییاپذیر 



 تر آرام زود  کنیم   ضعو رو    نلباسامو   تا  باال  فتیم و ر   یم دکر   علیک  مسال   همه  با
 من   هم  شسر   پشت   فتر  ساغر  بعد پایین  فتر  مااز 

 نشستیم هم  ر کنا  تایی سه

  هم  شقد  شتدا  شنیرو   گندمی  پوست  دبو  مشکی  و بر ا  چشم  پسرخالش
 د بو معمولی   هم   هیکلش  باشه باال  به  170 رد میخو

 خانومیم  مثال یمدبو نشسته ساکت   ساغر  منو

 اغذ باهم چیدیم رو  میز آرام و   ن ماما کمک  فتیم ر   مشا موقع 

 ی زبا زتکو   فرینآ  د؟بو چی  نوبت حاال یم ردخو

  کمر   به  ستد  ساغر   شستن   ف ظر   یم دیستاوا  ن تامو  سه  هر   زت کو   عین|:
 شکست  مکمر   ننه ی:آ شد

 که   یهرکا  کمترین  زهتا  ین...انباشه  ضافها فحر :  شسر  تو زد   آرام

 داده  ن بهمو مامانم

  و خونر   کل: گفتو    خندید   ؟ چیه  بیشترینش  قت ..اون و اخد  یا :گفتم   تعجب  با
 کنیم  تمیز  باید

 پیش  ییاپذیر  توی فتیمر   شستن فظر از  بعدو  خندیدیم هرسه

 بقیه 

 من  ببخشید: گفت  مین  چنداز  بعد آرام  خاله پسر   نهمو  یا  وش سیا



 اب بخو  و بر :گفتزد و    مهربونی  لبخندآرام    نماما   بم ابخو  مبر   یگهد  خستم 
 بخیر  شبت

  ساغر آرام و    بهش  مشد   کمشکو   یکم  دنمیز   ج مو  صال ا   خستگی  لحنش  توی
 دن نکر  بهش  توجهیو    دنبوزدن   فحر  لمشغو

 ؟ باالعه گوشیت  که  میگم : آرام گفتم آرام   بهرو  مشد بلند

 _م؟عزیز   ر چطو آره

  ن تکو   سرشو _  بفرستم  ات بر رو    دم بو  گفته   که  فیلمیاون    مشر بیا  ستمامیخو
 یشمه آرا  میز  یزد:رو لبخند داد و 

 فتمر  باال  ها  پلهآروم از  مشد  جیم زدم و زود    لبخندی

  بیشتر   شکم  نیست   کسی  میدد  م کشید  کسر   اش یورو    نمهمو   ق تاا   توی  اول 
 اره بز  کپشو  که  دمیا گفت  د؟بو کجا  پس! شد

 نجاعه او  شددار  خبر  شصتم مد آرام او  ق تااز ا یی اصد

 بیشتر  یکم  میخونه   ر نگا ا که  دبو  ستشد کتابی  میدد  دبو ال  نیمه در 

 میخونهداره   چی ببینم  که  دمکر   ز با  درو 

  زه جاا  ونبد  ساغر   یا   من   حتی  شت اند  ست ...آرام دو دبوآرام    ات خاطر   فترچهد
 فقط  بخونیمرو    تشا خاطر   چه  فتر د  ینکه ا  برسه  چه  بزنیم  ستد  سایلشو   به
 دبوداده  نشونش نبهمو  ر یبا



 هم  لفضو... گرفتم   فیلم دراوردم و  ارم شلو پشت جیب از  گوشیمو

 ینطرفی ا  میومد  شتو دا ش جا سر   شت اگذرو   بکتا   که  میدد تونیددخو/:

 ستشویی د  به  چشمم   دمکر   هنگارو    مسر   پشت  ؟کنم   ر چیکا  حاال  عالم   کخا
 مشکالتی   متما   حلراه   که  شم  اتفد..آخ ردخو

  رم میشو  ستدارم د  مثال  که  دمکر   ز باآب رو    شیر و    ستشویید  تو  م پرید  سریع
 قتادر ا نشد بسته  مبعد  م شنید  پاشو یاصد

 :/میگرفت  فیلم  شتدا ز هنو...مسر  به  کخا  هیییع  دم کر   هنگا  گوشیو 

 دم کر   قطعش سریع

 و  شتم دابر  گوشیشو آرام   قتا ا  فتم و ر  ون بیر  ممد او  شوی ستد از 

 پایین   فتم ر 

 ه بد  خیلی حالم  دم کر   سحساا که   دبو هشد  11:30  ساعت یکایدنز 

 خهآ  ردمنخو بدی  چیز ..شتم دا عتهو حالت

  س حساا  بادادم    ن تکو لبیحاو   مسر  ؟خوبی  ن یحا:ردکر   هنگا   بهم اننگر   آرام
 داره  ممعد  تمحتویا  ینکه ا

 یس وسر  سمت فتمر   سریع باال دمیا

 کسی و   ییا پذیر   توی بقیهو   یم دبو نشسته  لحا  توی  ما  شکر ارو خد

 نشد  متوجه



 م مداو م شد خالی کال  ینکهاز ا   بعد برگشت  دم بو ردهخو  هرچی 

 ون بیر 

 ؟ تو ره بادو  ز با  چیشدی:دکر   بغلم  پرید  ساغر 

 

 ن مهما  قتادر ا به و   بینیش جلو  گرفت  هیس  عالمت  به ستشو د آرام

  بعد  شد  ساکت و    گرفت رو    ع موضو  هم   ساغر   ه میشنوآروم    هیس:دکر   رهشاا
 ق تاا توی  دبر و    گرفت  منو ستد

 مداو طرفم  به تند کاآر   نشد  ظاهر  قتاا توی ان نگر  تاو آر  کاآر 

 ؟ شد بد حالت ؟چیشدی ز با :گفتو   دکر   ازشنو تمور صو 

 دادم  نتکو آره   معنی  به سرمو 

  چند   بعد  بست  چشماشوو    گرفت  ستمود  سمتم   مداو  همدر   هایی  خم ا  با   تاآر 
 یردخو  ممسمو یاغذ:گفتو    دکر   ز با ثانیه 

 شد  دگر   نچشمامو  ن هممو

 _؟خهآ  ممکنه   ر چطو ؟چیی

د  وز مر :اگفت  شها   خم ا  نهمو   با   با  ساغر   ؟خریدید  چیزی  وشفر   ستاز 
 کلوچه و    شیرینی  شتدا نهز  یه:آره  گفت   تعجب  نهمو

 م خریدازش  منم   ختو میفر 



 ده؟بوزن  نهمو  یعنی : گفت  بهت  با کاآر 

 زن؟  ومکد :باال  فتر   ومبر ا تای  یه

  کلوچه   ینا  شه   صخال   ت شر از    سته امیخو  که   همونی:گفتو    کشید   پوفی  تا آر 
 مسمومیتت   باعثو   شتهدا ثر ا تو   یرو   اظاهر 

 یشآورد باال که   شد  بخو ...هشد

  نی ا لیو  با  بعد  قیقهد  چندو    شد  غیب  رهبا دو   م میا  نالا  ینکها   گفتن  با  کاآر 
 میشی   بهتر ...ربخو نیحا ر  بیا :شد ظاهر  مجلو

 بدبختی  با و  گرفتمرو ازش   ان لیوزدم و   لبخندی مهربونیش ین ا به

 ر ما  هر ز  یا  منوشه د  ین..اه اه اردمخو/:

 گرفتیم  ساغر  منم و    ختیماندا مین ز  یرو رو  ابخو جاهای

 بیدیماخو

آرام    غر   یاصد  ساغر   ؟بیدیداخو  مینز   ا چر   تادو   شما   عهه:شد  وع شر زدن 
 مشکلی  مینز  ی رو  ما  تری  حترا  تخت  ی رو  تو   خب:گفت

 م عزیز  یمارند

و    تشکو    فتو ر   ممیا  منم  نال ا  یستیدوا  حرفیه  چه  ین:ا گفتو    دکر   خم ا
 بیدا خوو   دکر   پهن ما ر کنا آورد   پتو  بالشت

 مپاشد  ابخواز  خسته و  کوفته   تن با  صبح



 ه نگا ساغر آرام و  خالی  جای بهدادم و  بدنم  به قوسی و   کش

 فتن ر  که  یناهم ا  کی..د دمکر 

  یس وسر   فتمو ر   مسر   ختم اندا   لشا  یه  بعد   دم کر   مرتب  موهامو   یکم   مشد   بلند
 پایین  فتم ر  م مدو او   شستم  تمور صو 

 صبحونه  دن بو نشستهآرام  خالهو    ساغر و آرام و  وش سیا

 ردن میخو

  همسخر   خندز پو   یه  فقط  وشسیا   لیدادن و   بمواجو  همه  که  دمکر   سالمی  یه
 رم بخو صبحونه   که  نشستم و   دمکر   کمرنگی  خم ا منم زد 

 از  هستیم  پیشت  که   تمد  ینا  قتو  یه  میگم: گفتآرام   بهرو  ساغر 

 ؟نمونی   عقب ستدر 

 هر رو   ها  وه جز  ها  بچه از  معزیز   نه:گفتزد و   مهربونی   لبخند آرام

 میکنم  ور مر  م میگیر  فعهد

 هنشد  شتاگذ  لقمشوو   دکر   قشنگی هخند  تک_ آرام  یکالرباآدم   نخوشما 

  خب: گفت  ما  بهو رو   هم   به  کوبیدذوق    با  ستاشوآرام د  صبحونه  ردنخو   بعد
 ب خو  جای یه  نببرمتو  ام میخو  شین حاضر  پاشید

 وبر  نباهاشو  هم  شما  ن جا وشسیا : گفت  وشسیا به آرام رو  نماما 

 ات بر   نیست  مشکلی  گها



  مامانش  بهآرام رو   د؟بیا  باید  چی  یابر   نمیمو   ین..ا شدیم   پنچر   نتامو  سه  هر 
 باشیم تنها   اختر د با ام میخو نماما  ادنمیخو:گفت

 نمیدیم حمتز  هم   وشسیا  به

 حمتز   ؟ حرفیه  چه  ین ا   نه:گفت  وشسیا   که   بگه   چیزی  ستا خو  مامانش
 باال  فتر  شد  بلند بعد میشم حاضر  نال ا ؟چیه

 موند  وش سیا  ر کا  شک توی ره بیچا آرام  سر  شدیمآوار  ساغر  منو

  صال :ا کلش  پسآروم زدم    یکی  خخخ  موند  بیشتر   شسر   یختیم ر   ما  که  نالا
 نهو یز آو  ینا ؟چه من به :گفتو    خندید  گالبی  ننز  فحر  تو

 دره  تو یمشازبند  م بنظر :گفت  اشیو و    متفکر  ساغر 

 ش سر  بالیی چه  ممیگیر  تصمیم بعد  دبیا ار بز  فعال:گفتم و    مخندید

 یمربیا

  ساغر آرام و    بهرو   گرفتم ازش    که  دمفتاا  یشبد  فیلم  دیا  خندیدیم  نتامو   سه
 ن بهتو هم  چیزی یه  ام میخو شیم   حاضر  باال بیاید:گفتم 

 کنیم  ضعو سلبا که  فتیم دادن و ر  ن تکو   سر  و کنجکا   نتاشو دو م بد ننشو 

 دادم  ننشوآرام  بهرو   فیلم   شدیم حاضر   قتیو 

 :آرام گفتم   کهدر   سمت  ه بر  ستا خوو    نشست تشر صورو   بدی خم ا

 گفتم  دم کر   هشتباا صال ...انگیا  چیزی اخد وتر 



 لی و   گفتی  بهم  که   یدکر   بخو  حرفیه  چه ینزد:ا  مهربونی لبخند 

  باهم یگهد بریددر: سمت داد  ل هو  تامونودو ساغر   ابعد ی ابر  حسابش باشه
 شدیم وش سیا  ماشین  ار سو  فتیمر 

 ش جا گه ا  رهبیچا نشستیم عقب  نمودخو جلو یم دفرستارو  آرام

  تفریحی  های  کشتی  که  قسمتی  یادر  فتیم ر   خخخ  دمیکر   نصف  رو ما  دبو
 دن بو

 فتیمر  تشکر  ونبد  ماهم  گرفت  کشید  حمتز  نجا  وش سیا رو   بلیط

 شباال  طبقه  فتیم ر   ماو    دبو  طبقهدو    کشتی   تونیدد خوادب    بی  کشتی  توی/:

 یا بر  سطاون و  اپسر  ختر از د تا  چند و   دنبو شته اگذ  هنگهآ 

 دم میکر  ننگاشو  وت تفا   بی دمبو نشسته  منم نمیرقصید   نشو دخو

 ه شتبا ا  نماندز فر  نه نه ؟یر بند نم او  م؟بد قر  م بر   یددار توقع   الوا

  به   برگشتو    فتر   یودحد   یه  تا  کشتی  لکیا  مثال(  خوبیم   بچه  من  نکنید(
 ساحل 

 د بو  نماما ردخو نگز  گوشیم   شدیم  دهپیا کشتی   از 

 _مخانو  نماما  مسال

 _ره؟ میگذ  شخو ن؟ ماما  خوبی  مسال

 _خالی   شما جای



 _ما  بجای نستا دو 

 _؟میکنید  ر چیکا خبر  چه

 _ایدو بهت بگم  ینو ا ا ها..آ پرسی ال حوزد ا نگز  یشب د ها ..ر هیچی

 ن تو دستازن ا دبو

 ؟خب: گفتم   میرفتم  ها  بچه پشت   مه  حالیدادم و در  نتکو  سر 

 _چیشد  بگو بعد...یم زد  فحر  یکم نخونمو  مد او  یشبد

 _؟میزنی فحر  نسیه اچر  ن ماما  عع

 _ردارهبا..توعم   حاال خب

  که   مشد  لخوشحا  اشبر   ر نقد:اگفتذوق    با  نماما  ؟چییی:شد  دگر   مچشما
 نگو 

 :از هشد چی  بگهاون روز  نیاوا شت انز  اچر  بگو پسدادم... نتکو  سر 

 ن ماما  بگو تبریک  من فطر 

 _؟ یارند یرکا  باشه

 فتمر  ها  بچه  لنباو د دنکر   قطعرو  گوشی _  فظاخد قربونت  نه

 نمو نمید ؟ کجا  یم دفتا. راه اشدیم  وشسیا  ماشین  ار سو  ره بادو /:

 )یراو (



  همشو    دبو  هشد  ابخر اش    نقشه  دمجد   میجویدرا    لبش  شتدا  صحر   با  ز با
 قیقه د  چند  از بعدو    بکشد  یگرید  نقشه  گرفت  تصمیم   د بو  تاآن دو   تقصیر 

 دن کر   فکر 

د  گها  حتی   گر ا  دبو  مطمئن   که   سیدر   هنشذ  به   چیزی در   ختر آن    جا را 
 ت لذ یشابر  چیز  همهاز   ینو ا   دمیکر   کشش  جر ز   مطمئنا... نمیکشت

 دبو تر  بخش

 رج خا  تاقشو از ا   مدآ  لبش یرو  یشوز پیر   انعنو  به  لبخندی

 .....شد

 )یحانهر(

 شتهوردا  رو ما  دبو جا  کافه   خهآ    ممیجویدرو   لبم صحر  با

 نمیشمآروم  بهش مند  فحش لیو   ببخش منوآرام    آوردع

 روح   ر نثا  دم بو م بلد فحش هرچی و    مسلسلزدم رو  ینا بنابر 

 لمد تو  لبتها دمکر   کشر مبا!

 ه پسر .. کافه  بیایم  پاشیم   نمیتونستیم یم دبو علیل  نمو دخو ر نگاا

 اه  شچند

  کوفت   بستنی  ساغر آرام    قتیو   هرچند  ادم ند  رشسفا  چیزی   قصداز    منم 
 ن مشو ادمید  ار قر  عنایت ردمو  لب  یر ز  دنمیکر 



 زم با آرام  شدیم رجخا نجااز او  ساعت نیماز  بعدو  م کشید  پوفث

 نشست  جلو

 به  که  ر همونجو آرام  که  خونه سمت میرفتیم  شتیمدا تسکو  توی

 ؟ چیه خصوصی حریم  نی و مید :گفت  د بورو زل زده  به رو 

 شه وسیا با که  گرفتیم   ساغر  منو

  میگمدر    به !  نه:گفتزد و    نیشخندیآرام    ؟منی  با:گفت  تعجب  با  وش سیا
 ه بشنو  ار یود

 ؟ چیه رت منظو  حاال خب:گفتو    دکر   کمرنگی  خم ا

 ؟میزنی  سایلم و   به ستد چی یابر :گفت  کمی  صحر  با  آرام

 ؟ کی  ؟من:دکر   تعجب وش سیا

  شت دا  کمی  خم ا  با و    و کنجکا   هم   ساغر   یهد موجو  عجب ... پرید  باال  مهاوبر ا
 ادمید ش گو

 یشب د تو :آره  گفت  دخونسر  آرام

 زدم  ستد  خب :گفت  فتدر ر   ستشد یر از ز نمیشه که   یدد وش سیا

 ؟چی که

 فتهر   باال کمی  یاصدو   صحر  با که   بگه چیزی  ستاخو آرام

 ؟ باشی کی   تو:گفتم 



آرام    که   بگم   چیزی  ستماخو  ؟یدار  مشکلی   پسرخالش:گفت  دکر   خمیا
 شباآروم  ن یحا:رگفت

 هوفی  دکر   بستهو   ز با  مشآرا با چشماشوو  گرفت  ستمود هم  ساغر 

 دم خو  به باشم مسلط دمکر   سعیو   مکشید 

 هم   ن چو   که   صحبت  ستدر   نیحا ر  با   ال :او سمتش  برگشت  خما  با  آرام
  ادمند  ننشو   نماآر   به  حتی  من  میگه  سترا  مادو  منه  ست دو   هم   مهمونه

از    باید  قعا وا  ؟خوندی  فتیر   من   زه جاا  ون بد   نواو   تو  بعدرو    فترچه د  ینا
 بکشی  خجالت   دتخو

 میکشم  حتما دمکر   قتو   باشه:گفت  دخونسر  وش سیا

 یه  قابلیت نال و ا دم بو هم  عصبی  من  ما...ا یم د کر   تعجب ن هممو

 پسر  قاآ کن  شگو  بخو:گفتم  صحر  با شتمرو دا  ر کشتا  ماشین

و   کنه   کامل  شتم ا نز   ن یحا:ر سمتم   برگشت   ن مهربو   رت صو  با آرام  ...
  سستر ا  با   هم   ساغر و    موند  ز با  هنشد   بزنم   حرفمو   ار بز آرام    ساکت:گفتم 

 دمیکر   منگا

 یت آرام رو اذ یگه د ر یکبا...یگهد ر یکبا  فقط  ادمیخو  لم دادم:د مهادا

  ی اصد  بارو    ممفهو   ینا  ؟مفهمومهه...میکنم  یستو سر   قعیوا  معنی  به  کنی
 دنمیکر   منگا شتندا ز با  هند  با ساغر آرام و  گفتم  بلندی تقریبا 

 داد و ر فشا  الپدرو   پاشو  صحر  با و   دکر   خمیا  هم  وش سیا



 د کر   تر  دیا ز  یکم رو   سرعتش

  ل ها  توی   کسی   تو  فتمو آرام ر   ساغر   نای زد  ا صد  به  توجه   بی   سیدیم ر   قتی و 
 ص حر  باآرام  ق تاا  توی فتم ر  حترا  ل خیا با  منم   دنبو

 دراوردم  لباسامو

 بهش نقطه سه هپسر   ؟کنه  صحبت یرینجوا میکنه جرعت  ر چطو

 د میکر   منگا هخیر و  شد ظاهر  کا آر  یساوا حاال کیه  یحانهر  میگم 

 _؟میکنی م نگا ی رینجوا ا چر  ؟چیه

 ؟ یرمیخو ص حر  اچر :دکر   ازش نورو  گونمو    سمتم  مداو مشآرا  با

 با  یرینجوا  کیه  دهکر   فکر ؟کا آر  مگه یدنکر  هنگا خب:گفتم   حرصی

 میزنه  ف حر  من  ستدو 

 شتهدید  د نبو  زمال ... میدد  ا چر :دکر   بستهو    ز با  مشآرا   با   چشماشو 
 هبدآدم  میشی  تو خر آ  نچو  بکنی هم یر کا  ادنمیخو...کنی

 ؟باشه بشی بیخیالش  اممیخوازت   من  و 

  نکن...دمیکر   ازشنورو    گونم و    دمیکر   ه نگا  م چشما  توی   ت مد  م تما
 نی زو میلر رو   قلبم  ر هربا   تحرفا و  را کا  ینا با  نیو بد  گه...العنتی

 باشه :گفتم   قتادر ا  به هخیر و   گرفتم ازش   چشم کالفه  یدنمیکر  یرینجوا

 ب خو  ختر د فرین زد:آ   لبخندی(:



 حرصی و   شتم اگذ  قلبم رو  ستدادم د ونبیر  تند  نفسمو  شد  غیب  و 

 ق تاا توی  نمد او  ساغر آرام و  لعنتی بنکو  تند  ر نقد:اگفتم   لب یر ز

 فت ر  دمیا  کال  که  نندو خند  منوو    دنکر   یتم اذ کلی  شباون  خالصه 

  دک کو؟چیه:/  یز شهربا  بریم  ینجایم ا  که   خریروز آ   دبو  ار قر   دمبو  عصبی  اچر 
 ال و  یگهد  فعاله ن نمودرو 

 شتمدابر رو  گوشیمو    کیفزدم و   مشکی سفید تیپ یه

ا  باهم    ده پیا  تایی  سهو    یمد کر   رک پارو    ماشین  یزشهربا  سمت  یم دفتاراه 
 شدیم

 که   بشینم   سطدادم و ترجیحو    یم دکر   بنتخاا کشتی اول رو   یزبا

 ه نریز  مبرگا

  د کر   وعشر   کشتی ... یگهد  خلن   نشستن   نوکشاون    فتنر   ساغر آرام و    لی و 
 که   النها   دممیکر   حس  باال  میرفت  قتیو   ش بعد  لی و   دا بو  ب خو  لشاو   حرکت
 ستامو د مبر  نیااز د مکاد شاو   پایین بیفتم 

 ادم مید ر فشا ها   میله ی رو  سفت

  بگم  ینکه ا  نه   دمنمیکر   حس   پاهامو  شدیم   دهپیاو    شد  م تمو  کشتی  قتیو 
 ر ینجوا  نهیجا  ؟چیه نیدومید  فقط! نه  دم بو ترسو 

 خب  میگرخهآدم   باالعه سایل و |:



  شد  فلک و    خ چر  من   ب نتخاا   بهدوم    یزبا !  کنید  فکر   یا  یگه د  چیز   مدیونید 
 د بو ل باحا خیلی زهتاو    دبوآروم  

  تعجب  با  دکر   ردبرخو   بهم  پشتاز    جسمی  یهو  که   میرفتیم راه    شتیمدا
  سالش7-8  ر نگاو ا  د بو  بسته   سبیدم ا  ش موها  که  یا  بچه  ختر و د  برگشتم 

 فته ر  توهم  تشر صو و    دبو شسر رو  ستشد دبو

 دبو

  ه نگا   منو  یکم   ؟کوچولو  مخانو  چیشدی:گفتم و    نشستم  نو رو دو زا  نمهربو
 نیستم کوچولو   من شمز تا...گرفتدرد   م سر :گفتو    دکر 

 رد میخو صحر  ه بامز  دمکر   یا  ه خند تک...دکر   من به  یدراز نبو ز  و 

 دم کر   ازشنوو   شتم دابر  شسر  یاز رو  ستشو د

  شسر   پشت  به  ن؟کجا   تبابا  نماما :گفتم   لبخند  با  دمیکر   م نگا  ر همینجو  نم او 
  تمو ر صو و    مد او  کسی   یاصد  خونن   نااو   م مداو  معمو   با:گفتو    د کر   رهشاا

 رد میخو که   پسری  هچهر  به  باالآوردم 
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  ختر د  شتدا  کمی  یشر   تهو    دبو  مشکی  و بر و ا  چشم   دبو   معمولی  هیکلش
 یهو   دممیکر   و بد  و بد  شتم دا جونم  عمو:بغلش فتو ر   برگشت

  بخاطر   و ند   میگم   جک ورو   ی:اگفت  بوسیدو    تشور صو  خانومه  ینا   به  ردمخو
 همینه 



 یکم ر یال آ  اممیخو رت معذ  من: گفت  منو سمت برگشت مبعد

 شیطونه 

 هشاخو  نه:گفتم   وتتفا  بی   تیر صو با  ینا دمیا  قلم لفظ چه اوه 

 شونمرو  دفتاا شد ه کشید  پشتاز   شالم یهو میکنم

 دم کر   ه نگا دبو  ر کا  ینا مسبب که   کسی  بهو  برگشتم تعجب  با

 دنبو ساغر   جز  نجیب  نیاحیو

 ؟ تو  مگه یدار  م کر : گفتم   صحر  با

 صف   توی  ساعته سه  یدار تو  نواو نخیر :گفت  بیشتر  صحر  با  نم او 

 توییم منتظر 

 نیاین  یگهد  کنید  بس:گفت  هبامز  ص حر  باو   شد  یکدنز  ما   به آرام

 ها   میشم   ار سو  م میر   دمخو

 م سال عه:گفت  تعجب با و   دفتاا م سر  پشت  به چشمش یهو بعد

 د ستاا

 ؟ شد چی ستپا قا...آ شد دگر   مچشما

 ؟ مهآرا  دستاا رویا  ینا نههه...دمکر   هنگا   هپسر  ن همو  به و   برگشتم 

 د میا  قلم  لفظ  چه  میگم 



 ؟ خوبید  یلچیا  مخانو مسال:گفت  هپسر 

  ستش:راگفتزد    یا نه دو مر  لبخند _ ؟ کنید  یزبا مدید او ؟ خوبید شما ن ممنو
 رو آوردم  نیشو ا  لی...و نه  که  من

  ما  خب ...نبهتو   رهبگذ   ش خوزد:  لبخندیآرام    دکر   رهشاا  ر یال آ   بهو    کنن   یزبا
 عجایب جلل  ؟بحرفهآدم  عین   هبلد  ینم ا  بابا نه  یگهد بریم

  فتیم و ر   شدیم دور    دبو  ضار   سمشا  که  نشودستاو از ا  گرفت  رو ما   ستد  آرام
 یمدیستاوا  فلکو   خچر صف   توی

 خما  با کاآر  دم میز   اکمسو  شتم دا که  شب خر ...آ گذشت   هم  نشب او 

  یاا خد  ارم؟ند  خبر   دمخو  دمکر   ر چیکا  لهی ا  نیااد  یا..شد  ظاهر   همدر   هایی
 نوکرتم  کنه  نصفم  بزنه ادمیخو معلومه  خماا ینا با نالا

 م گر   مت د باشیا   ظبامو

 به  سینه  تقریباو  ون بیر  ممدو او   شستم آب  بارو  هنمد توی خمیر 

  ینا  ف طر   نیحا :رگفت و    ون بیر داد    کالفه   نفسشو  کاآر   دم یستاوا  سینش
 نریا  هپسر 

 ؟ میگی کیو: شد دگر   مچشما

 _ستتدو  دستاا همین



  ست احو  فقط   هیچی:کشید  هوفی_  ؟میگی   چی  یابر   حاال  ارمند  یرکا  که  من
 یگهد گفتم   چی باشه

 ا؟ چر  کا:آر گرفتم   ستشود که  شه غیب   ستاخو

 که   بفهمیازش  یی اچیز  ممکنه ن چو:باال  دبر  شواصدذره   یه  کالفه

 ؟کی او  باشه  بد  اتبر 

دار    ن همواز    ینما   نکنه  ؟شتدا  چی  ه پسر   مگه... نمیشد  بیشتر   یناز ا   تعجبم 
 بکشه  منو   ادمیخو  که  باشن نهاون ز  سته و د

  ین از   باشه  قاتل  ره نمیخو   قیافش  به  صالا  ه پسر   بابا   نهدادم...  نتکو   سرمو 
 نصف ! چه  من  به صال ا فهو ... دبو یر ز  به سر و    بخو  های  بچه

 میکنم  نالیز رو آ   ملت  شبی

  م کشیددراز    ابخو ختر   توی  نیست  م جلو  یگهد  کاآر   میدد  ممداو  دمخو  به
 د بر  بم ا خو نرسید سه به و 

 تا  دبیا باال  صفحه  دمبو منتظر و   ب تا لب به دمبوزل زده  سستر ا با

 رم کنکو  بهزدم  گوهری  چه ببینم 

  تخت رو    شتم اگذو    بتا   لب و    مکشید  جیغی  خوشحالیاز    نتیجم   ن یدد  با
 م میخوند  دبو بطر  بی که  هنگیآ  با اههمر  قتا ا  سطو   مشد بلند

 ادم مید قر 



 _د کر در   بهدر  وهمر   دکر   شوهر   دم کر   غلط دکر   بد  چه ش پریو ش مهو

 د کر   جیگر  خونی  همشونو

 به   حالی یگهد     شباها ن همزما  ستامود ادممید  ن تکورو   تنم  پایین 

 بال  به  میمونهآدم  به لی احوا یگهد  ال وا  نه میمونه  آدم

 هییاا ما  تو هچقد پری  کالمت  شکر  پری

 شد  خشک هنم د  تو فحر  برگشتم 

  که:/  م یدد  تاسف  یه  شچشما  تو  دمیکر   هنگا  بهم   شتدا   تعجب  با  نماما 
 نیست  ینا  که  موال به ؟منه  بچه ین:ا میگفت

 دم یستاوا فصا آدم   عین دادم و   رت قو  هنمود آب

 قی ذو  خر  ر نقدا که   یدید چی:گفتداد و   نتکو  تاسفاز  سری  نماما 

 ؟ تو

 زدم و هم  به  ستاموذوق د با اهو م پرید  رهبادو  قبولیم یآور دیا به

 شدممم وولقبو  انماما ییی :وااا گفتم 

 ببینم بغلم  بیا:دکر   م نگا لبخند  با نماما 

 خوشحالی   هم  باو    نماما  بغل  مپرید دکر   ز با  من ی ابر رو  غوششآ  و 

 یمدکر 



 _؟شدی لقبو کجا  حاال

 مسر را توی دبو لشما...او بلبتا  اغسر  فتم_ ر ببینم  ار بز  نمونمید

 بهش  لبخندی  باشی  موفق:گفت  لبخند  باداد و    ن تکورو    شسر _  ن ماما  مسر را
 زدم  اصدرو   کاآر  اشیو لیذوق و با پایین  فتر   قتااز ا نمزدم و او 

  ل قبو  م شد  ل قبو:گفتم و    بغلش  م پرید ؟جانم : دبوزده    لبخند  شد ظاهر   م جلو
 مشد

 م خانو  میشی  ل قبو نستمو مید  که   من:دکر   ازشنو سرموو   خندید

 خب  شتدرد دا ییی..آ گرفتم   دمخواز  ن نیشگو یه  م شد اجد ازش

 نیستم اب خو نخیر 

  مداو  حرفش  ینا   بعدو    ؟ میکنی  یر ینجوا  ستتو د  ا چر   عه : دکر   تعجب  کاآر 
 گرفته  ننیشگو که   جاییو   گرفت  ستمود

 دکر   لمس شصتش بارو  دمبو

 نه  یا ارمبید ببینم  ستماخو بهاخو دمکر   فکر :گفتم ذوق   با  رهبادو  ر با

 ی اربید ار بید سنتر :گفتو    خندید

و   خندید یز ر باشه ه مداو دشیا چیزی  که  ر نگا ا ؟کجاست  تا:آر گفتم   بهش رو 
 یکم  شسر :گفت

 حاال  دمیا   گفت  دبو غشلو



 ببینید  حاالداره  بطر  ساغر  به  قضیه  نکنم  غلط ...دمکر   یز ر چشمامو 

 گفتم  کی/:

 نماو  ببینم و  م بدرو  قبولیم خبر  مساغر   به که  پایین فتمر   مشد بلند

 د کر   ز با درو  مامانش ل معمو طبق در زدم و  نه  یا  جا  یه ده فتاا من  با

 ا بر رو از رو ا  ستتدو بیا:گفت و    خندید دفتاا  من  به چشمش تا

  میرفتم  دمبو  شجا  منمداره    حق :گفتم و    مخندید  باال   فتهر   خیلی   پایین  بکش
  ش کا  یا  که  دمکر   ز باو درو    ساغر   قتا ا   تو  فتم و ر   بستو درو    خندید  نم او 

 دم نمیکر 

 نصفش بزنم  باشم  عصبی   یا م بخند نستم و نمید  م یدد کع  یا صحنه

 زل زدن  من  بهو  دن بو گرفته  فاصله هم از   ل هو  با ساغر و   تاآر  کنم 

  کا آر   بگو!   پس  بستم درو    تو  ممدو او  ختماندا  ییرا گذ  هنگا  یه  مسر   پشت  به
 عجب  دبو غشلو نسرشو  یرینجو ...ا میگفت چی

 ا بخد نیست میکنی   فکر  که  ر نجواو  ن یحا.. ری:رگفت  لهو  با ساغر 

 نشدگر   پشت  ستید کالفه  تاآر  نبهشو  دمبوزل زده  دخونسر  من

 شد  ه خیر  ش فر  بهو  کشید 

 ن ال ا لی و  میرسم تا و آر  م خانو  ساغر  خدمت ابعددادم...  نتکو سری

 مهمه  ر کنکو



و    ه شد  ل قبو  مسر را   توی   من  مثل   گفت  نم او   ه شد  چی   گفتم   ساغر   به ذوق    با
 جا  یه  شیم  لقبو باهم   که   بهتر  ین از ا چی

 ینکه ا جبذوق را  با  نم و او   گفتم   بهش چیو  همهزدم و   نگآرام ز  به

 دمیز  ف حر  ببینم روز   هر   و همدیگر   ارهقر 

 با  صحبتاز    بعد  ستم انمیخو  یگهد  هیچی  ابخد...یناز ا  بهتر   چی  یگهد  آره
 مبیدا خو تخت   یرو  گرفتم   مشآرا با آرام 

 دمبو هبید اخو ر چقد..اوه اوه دبو  شب 8  دم کر   ز با  که  چشم 

 که   هایی  چتری ینهآ  جلو  ممدو او  شستم  تمور صو یس وسر  فتم ر 

 دمکر   مرتبرو   مموها و    دنبو ه شد بلند

و    دن بو  ه مداو  م هاو ر   ها ر   م شد  شوکه  ز با   مید د  که  یا  صحنهو    پایین  فتمر 
 دن میز   فحر  باهمو   دنبو نشسته  نجلوشو  نماما و    بابا

  ه خبر   چه!  ستپ ا  اا قاآ  اان؟جا  دکر   بغلم و    طرفم   مد ذوق او   با  شد  بلند  هار 
 ینجا ا

  گوشم  ر کناذوق    با  دممیکر   تحلیل  تجزیه  شور کا   شتم دا  هشد  خشک  ر همونجو
 خوشگلم  بجی آ  فرین:آ گفت

 ا خد به  ارمندرو  کشو از  حجم ینا تحمل من ااقاآ وااات؟

 رو لپم و   خندیدزدم  بهت قیافه بهو   دکر   اجد دش خواز  منو



 ؟جکورو   میکنی ه نگا ی رینجوا  اچر :کشید

  منو  یا  بگو  بهم   یا میخو  هرچی...یدار   حق  لبته:اشد  غمگین  شچشما
 یحانه ر  محرفاو  رامکااز   پشیمونم   من ما ا  نبخش ستیاخو

  خر   منوداره    ینا  ن ال ...ادبو  هکشید  لپامو  که  جایی  شتم ا گذ  ستد  بهت  با
 هنشنید یاچیز  حق به عجایب  جلل:/؟میگه  جدی یا ؟میکنه

 ها :ر گفتم   بهت با...

 کن   بغلش د میز داد  شتدا نم درو  چیزی یه ن؟ جازد:  لبخندی

او  ارهندرو    ششارز   میگفت... میشد  مانعش  هم  چیزی  یه  لیو  رو    مدراه 
 دم میز  نفس  نفسو   تاقم ا تو   برگشتم 

 ان نگر   کاآر   مشد  جها مو  کاو آر   تاآر   متعجب  چشمای  با  که  دمکر   بلندرو    مسر 
 چی :گفتو   گرفت  ستشد توی رو   تم ر صو سمتم م مداو 

 ؟میزنه  تند  ر نقدا قلبت ا چر  ن؟یحا ر هشد

 هرشه ا خو ر کا  شک  تو هیچی:گفت  شسر  پشت از   تاآر 

 شما  بجی ...آ کوچولو  مخانو  سنتر :خندیدو   کشید  حتیرا نفس  کاآر 

 ینجا ا شتیآ  ی ابر  همد او 

  دمبو  هشد  گیجداد    نتکو آره    معنای  به   سرشو  ؟شتی:آ شد  دگر   مچشما
  یحانه:ر مداو   ها ر   ی اصدو    شد   پایین   باال در    هستگیر د  کنم  ر چیکا  نستمونمید



و   فتم ر   ر کنادر    جلواز    د کر   بستهو    ز با  مشآرا   با   چشماشو  کاآر   کن  ز با درو  
 درو

 تو   نمد او  دو هر  م هاو ر   هار  که  دمکر   ز با

 شتمدا عمر   که  نالا تا  که   لحنی با  هار  دمبو ختها ندا پایین رو   مسر 

 ؟منو  نمیبخشیم یحانه:رگفتازش   منشنید 

 ازش هم  کالفگی  که  نپشیمونشو  های  هچهر  به  دمکر   بلند سر 

  مشو کد   دروغ؟یا  میگن   سترا  یناا  نال ..ا کن  کمکم   یااخد  دم کر   هنگا  یدرمیبا 
 کنم  ور بارو 

 نقشه از  یگهد  یکی کنم   ور با  کجا :از  گفتم   یا فتهر  تحلیل   یاصد با

 نیست  ت ها

  بدی   هایآدم    سته...در کن  ور با   یمار ند  یتر کا  یگهد  ما:گفت   مهار   ر ینبا ا
 باشیم پشتت بعد به ین از ا میدیم ل قو ما ا  اتبر  یم دبو

 دکر   بستهو   ز با  چشماشو لبخند با

 نمدرو  حس و اون  ورم غر  ز هنو  من و  دکر   بغلم  بغض با  مداو هار 

 ببخشمش نمیتونستم   ز هنو  من  لیو   دکر   گریه  ببخشمش شت انمیز 

 تونستمو   شکست د میکر   خفم   شتدا که   بغضی منم  هباالخر  ینکه ا تا

 یمدکر   گریه  هم   بغل تو  تونستیم   تا  باهم ببخشمش



 خندیدیمو  یمدکر   هنگا  نهامو   قیافه به شدیم   اجد هم از    قتیو 

 حالت  ببخشی گه ا میگن   که  سته...راشتم دا خوبی  ت بشد حس

  گه ر بز   ر نقد ا  که  میبخشه  هاشو  هبند   همیشه هم  اخد  ینه ا   میشه   ب خو   خیلی 
 م گر   متد یااخد

  تا و آر   شد   عصبی  کا آر   هچهر ..دکر   بغل  منو  یهو  که   مبد  ستد  ستم اخو   م هار   با
 میخندید   ششدادا ر کا  به یز ر یز ر  شتدا که

 دبو عصبی   یکم   زمهنو  لیو   شدآروم   کهزدم   کا آر  به  لبخندی

 چیز  یه  ما یحانه ر  ستش:رامن  به  شبعدو   دکر   هنگا  هار  به  یکم  م هار 

 بگیم  بهت باید  هم یگهد

  ی و کنجکا   با  شتندا   من  مثل   هم  کاو آر   تا آر   ه؟شد   چیزی  ؟ چی:گفتم   و کنجکا 
 ادن مید شگو و   دن میکر   هنگا

 ص خال  تشر از  ست امیخو  که   تهدیا:اون زن رو  گفت  غمگین  هار 

 ؟ شیم 

دو   نتکوآره    معنی  به  سرمو اون   بارو    تو  نتونست:اون  گفت  رهبا دادم 
  چیه  نیم ونمید که  رهبیا تسر  یگهد بالی  یه ادمیخو  ماا بکشه سمی  کیرا خو

 د بو گفته   مها ر  به  مین را  روینا ا  لیو 

 ؟ میکنه  ر کا   اشبر  زمهنو اون  مگه :دم کر   خمیا



ا  کنم  منصرفش  دمکر   سعی  خیلیداد:  ن تکو  سری   م هار    لی و   ر کا   ین از 
 منمداد: مه ادا ها ر   گفتم   هار   به منم  گفت  نبهمو مد...اونشد

 که  ممنونم زدم:   بهش  لبخندی  مت ار بز   خبر   بی   نیومد   لم د   لی و   ا چر   نمونمید
 قبمامر   گفتید  بهم 

 بهترین و  خندیدیمو   گفتیم   مهر ا خو با  سالها  بعد  باهم هم  شب اون 

 د بو ندگیم ز  شب

 .......دمبو  لخوشحا که  دبو  ر با  خرینآ  یابر  گفت   میشه شاید  با

 _ن؟ ماما شدی  دهماآ  یحانهر

  ستدر   ارم هز   ر با  یابر   موهامو   صحر   با _  عه   خب  ن ماما  یساوا   قیقهد  چند
 م کشید  هوفی کالفه   چشمم رو  یختر ز با لی و   دمکر 

 میکنم ست در  ابعد لبیخیا

 شتمدابر   دبو  فیکاگر   سایلو و   بتا   لب  شامل  کهرو    کولم و    ملباسا  ونچمد
 پایین فتمر   ستیم د کیفو   گوشی   اههمر 

  ه بدرو    کولت  قلاحدداد:  نتکو   سری  یدنمد  با  نمامااه    سنگینه  ر چقد  اوووف
 رم بیا

 فت و ر   گرفتازم   مداو من  بهزدن  ف حر  زهجا ا  ونبد  دشخو و 

 در  سمت



 م پوشیدرو    طوسیم  تیر صو  های  کفش  دمفتاراه ا  نبالشد ر ناچا  به

 باشم حترا  نجااو  برسیم که  موقعی  تا

 یکی  دمیکر   شپارو   کفشش  شتدا هم  ساغر  فتیم ر   پایین ها پله از 

ر   کلش  تو  زدم در    یز ر   یحانهر  نرسه  بهت   ستم :دمشنیدرو    اشصد  فتم و 
 ماشین  فطر  فتمو ر   مخندید

 و گرفتم  ن مامارو از   کولم و   عقب   وقصند توی  شتماگذرو   ونچمد

 عقب  صندلی  دمبر  دم خو با

  دم میز :||  ل گوو    دمخو   همش لی و  دمبو  گرفته   بدی  ره لشود  ا چر   ز با   نمونمید
 دارم  نخوندذوق درس  من  که  رمچقد  هیجانه از   میگفتم

 شتماگذ  مگوشا  توی هامو  هنذفری یمدفتاا راه

 happier than ever هنگآ 

 کنه   مم آرو هنگهآ  شاید شتماگذ  رو 

 ز با ما  کوچولوی  ختر د هشد چی :مشنید مسر   تویرو  کا آر  یاصد

 میترسم چیزی یهاز   کا آر  نمو نمید  همم دادم:  بشواجوداره؟  سستر ا

 _هستم ظبت امو  معزیز  ش نبا ان نگر 



...آدم؟!  نشی  بستهوا  بهشآدم رو    ینا   میشه   مگه   نشست   تم ر صورو    لبخندی 
  ده فتاراه ا  ما اول    مشد   ه خیر   ون بیر و    م کشید  هی...آ کهداره    قفر  ن نیاهامو د
 دن بو ساغر  ادهخانو ماهم  سر  پشت یم دبو

 ما  خوشگله بجی آ  مسالدادم: ابجوزد  نگز  هار  که  دمبوراه    توی

 _یددفتاراه ا ؟ خوبی معزیز   مسال

  خونه  مدیماو   هیچی : دکر   یا  ه خند  تک_  شلوغه  ر نقدا  کجایی  یم دفتاراه ا  آره
 ینا ا  عمومحسن ان مهر  عمو 

 شلوغه  ین ا بخاطر  دهکر   تعو د هم

 _حتما نبرسو  مسال هاآ 

 _چشم

 _ز؟هنو  نیست خبری میگم 

 شدنم خاله :گفتم   نشیطو _ ؟ چی از 

 بچه  نرسه بهت ستمد نیحا :رگفت  هبامز  صحر  با

 ه نرسید  که   فعال:مخندید یز ر

 _ره میخو   یرینوا  که  رتگذ  هباالخر 

 او_  تا  حاال.........

 ......و  م کشید  جیغی ماشین  به بغل از  چیزی  محکمی   ردبرخو با



 ی اه یس

 

  جدروح    ر نثا   نهاتو   مشنا د  ینکه ا  قبل  خونه   تو   گالی   خب:  هنویسند  سخن 
 کنید  زمبیامر اخد های

  ر نتشا ا نواو  یزود  به مندوم داره و  فصل  نما ر  ینا که  ن خدمتتو به عرضم 
 خوندید رو  مانم و ر  مدیداو  ینجاا  تا  که   نممنو   ممید

  کمو   دیاز  چیزی  یا  نوشتم   بدرو    جایی  گه ا  باشه   ه مداو  ن خوشتو  که  وارممید ا
 (؛ببخشید شما نوشتم 

 ٭ رهبادو  ار ید٭د  سم ا بادوم   جلد

 حق  یا
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