
 سپیده بنام:رمان نام

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر fatemeh.a: نویسنده نام

 عاشقانه-اجتماعی:رمان ژانر

 دنیامون هاشون بعضی ولی.جزئیه هاشون خیلی.افته می ها اتفاق سری یه ادم زندگی توی اوقات گاهی:خالصه

 شهر ترک به مجبور.میکنه عوض رو ش سرنوشت ها قاتفا همین از ماهم،یکی قصه سپیده.میده تغییر رو

 ......میشه ودیار

 دختری.میگردد اغاز سپیده نام به پرغصه قصه این بار این ولی.میگردد اغاز پروردگاریکتا نام با داستانی هر

 کاخ.دورسفرمیکند خیلی های اینده خیال؛درروزگارخوشی،تا براسب سوار که دختری.وتنهایی غم جنس از

 به ورویش شب سیاهی به گشود؛مویش جهان بدین چشم ؛که صبح سپیده دران.میسازد خودش برای یرویای

 مردانه؛در آنچنان.بود شده عجین وگلش بااب ؛غصه که ای سپیده.نامید سپیده اورا پدرش رو ان از.صبح سپیدی



 سرزنده کیدختر هم؛درونش وهنوز اورد نمی ابرو به ایستد؛خم می روزگار هاومشکالت برابرسختی

 .میکند وشاد؛زندگی

 .وسرپناه گاه تکیه هیچ بی.شود شلوغ،رهامی شهری وتنها،درهیاهوی یکه

 

 .نهد می ما قصه سپیده زندگی ،پابه وغرور جنس مردی،از میان ودراین

 .شکند نمی وقت وهیچ است سنگ جنس از اوخود که نمیداند هیچ اورا؛ولی بشکند خود،میخواهد خام خیال به

 .گرفتارمیشوند انها هردوی یعنی.مردگرفتارمیشود این که زمان ان تا

 .میشوند کران بی دریایی غرق

 ق.ش.ع. حرفی سه دریایی

 .رویاند می ها را،درجان حیات ادامه امید؛به شکوفه که زیبااست حرفی سه کلمه همین

 

 های درضمن،پست.اشیدب همراهم اخر وتا کنید رمانم؛یاری نوشتن در منو که میشم عزیزم؛ممنون دوستان

 باشید نکنیدوصبور قضاوت زود لطفا پس.است ساله هشت بچه دختر یک زبان از ابتدایی

 

 اتفاق واون بودم سالم که زمانی به مربوط-پدرم های گفته طبق.میکنم تعریف میاد؛براتون یادم که جایی ازهمون

 اشک اوقات میگفت؛خیلی که بابا.بودم ونزب شیرین شیطون،والبته العاده فوق دخترهای اون از-بود نیفتاده

 بی و تخس دخترهای این ها؛از بگم هم رو نکته یه الزمه ولی.اوردم در هام شیطنت همین خاطر مامانمو،به

 نداشتم؛شاید هم وشور شر اگه یعنی.ادمه تقدیر ها،توی اتفاق وخیلی چیزها خیلی نظرم به حال هر به.نبودم ادبم

 ...بگذریم.اومد می شپی برام بازم حادثه این

 .1379 سال ماه، مرداد دوازدهم.تابستون گرم روز یه

 همین به.نداشت واسانسورهم سوم بود؛طبقه اپارتمانی ما خونه.میکردیم بازی باشک قایم وسطیم برادر باکیارش

 برای توپ جای یه دنبال.ها پله راه توی بودم رفته نکنه پیدام کیارش عنوان هیچ به داشتم دوست که خاطر؛من

 طبقه سه واز خوره می سر ،پام میشم هول منم.میزنه صدام. کنه غافلگیرم میخواد ؛کیارش گشتم می شدن قایم

 والش واش خونی جسم ها همسایه اینکه ،تا میکنه کاری پنهون ترس از هم گرفته بال کیارش.پایین میشم پرت

 امید قطع ازم ودکترا میشم مغزی مرگ اخر فتهه.بودم کما توی ماه یک.بیمارستان برن می.میکنن پیدا منو

 هیچ.جداکنن بدنم از هارو دستگاه بوده؛فرداش قرار چون.گذشته سخت براش خیلی شب اون بابا گفته به.میکنن

 ......نداشتم حیاتی عالئم

 ؛جمع دهبو هرچی.داده گوش بابام دل اه به شاید شده؛اصال نصیبم اش معجزه بوده،شاید خدا حکمت شاید.نمیدونم

 تا بگیر، وپرستار دکتر از.بود کرده زده حیرت رو همه که نادر اتفاقی.من یهویی اومدن هوش به شد اینا همه

 .......ماجرا بقیه وحاال.خودم ناامید ومادر پدر

 هم درد دوتا که شم بلند اومد.کشید تیر سرم.نداشتم خاطر به اینجارو اصال.بود جدیدی جای...کردم باز چشمامو

 که بود ،این دومیشم.بود شده جا ،جابه توش تیز شیئ یه ؛که بود دستم پشت اولیش،سوزش.اومد سراغم ان،بهزم

 پنجره یه که اتاق یه.کردم نگاه دقت با رو اطرافم.میشه پرس داره جورایی ؛یه میکردم حس.کرد سنگینی پام

 سفید،روم مالفه یه.تابید می رتمصو توی لجوجانه افتاب بود،چون سرصبح کنم فک.داشت بیرون روبه کوچیک

 پیدا رو یکی باید حاال...بود تختم کنار هم کوچولو یخچال دونه یه.سرم زیر سفید بالش دونه ویه بودن کشیده



 مورد نمیاد؟همین یادم چیزی افتاده؟چرا برام اتفاقی اینجام؟چه من چرا اینکه.بده جواب هام سوال به که میکردم

 وقامت قد.شد اتاق وارد مرد یه.شنید صدامو خدا ؛انگار که بودم غرق افکار همین توی.میداد ازارم خیلی اخری

 همین هم ولباش بینی.بود سوختگی افتاب خاطر به ؛شاید که سبزه ای وچهره مشکی چشمای.داشت متوسطی

 .چاق خیلی نه بود الغر نه.بود متوسط طوری

 گرفت اسمون به رو سرشو.دادن بهش دنیارو انگار.زد صورتش پهنای به دل؛لبخندی ته از بازم چشمای بادیدن

 هوش به از ،که باشه تونست می کی یعنی.نشدم متوجه رو زیاد،حرفهاش فاصله خاطر به.گفت چیزایی وزیرلب

 بود؟ خوشحال اینقدر من اومدن

  سرمو شد خم.کرد نوازش موهامو واروم شد تر ونزدیک نزدیک

 .خورد تکون املب باالخره.جاخوردم اینکارش از.ید

 .شناسم نمی شمارو هستین؟من کی شما: من

 . ارش بابا..بابایی دخترکم؟منم نمشناسی منو چطور:گفت باحسرت مرد

 مرض نظرم به.کردم دو،دوتا،چارتا یکم.بودم ندیده اونو وقت هیچ انگار.کردم نگاش ومنگ گیج....بود بابام پس

 بابای.نمیگفت دروغ شد؛پس خوشحال اومدنم هوش به از اون که طور شم،اون تازه.باباتم من بگه نداشت؛الکی

 کی نمیدونم.کردم باز چشمامو االن همین من!اقا ببینید:گفتم اروم لحنی با.دادم تکون سری.بود ام واقعی

 ..نمیاد یادم هیچی اومده؟واصال سرم بالیی هستم؟چه هستم؟کجا

 عیب.نمیاد یادت چیزی عزیزم،که میدونم:گفت نیمهربو با.کشید اهی.داد تکون تاسف نشونه به سری اقاهه

 .میکنم تعریف.میدم توضیح برات من یعنی یعنی،...میفهمی رو چیز یواش،همه یواش.نیار فشار خودت به.نداره

 .اورد درم وخیال فکر از یکم.بده خیرش خدا

 .باشه:گفتم لبی زیر وتقریبا اروم

 دیگه این.زد مهربونی بیدارم؛لبخند من اینکه دیدن با اونم.شد اتاق وارد سفید روپوش با مرد ،یه لحظه همون

 .کرد بازش وازدستم انداخت سرمم به نگاه یه.سمتم اومد.بود کنم،دکتر فک

 زدم؛هردفعه سر بهت اومدم هی دیشب شدی؟از بیدار باالخره.جون دختر الویی خواب تو چقدر:گفت مهربونی با

 .بودی ناز توخواب اومدم،

 ارش خداروشکر:گفت بابا وروبه کشید بلندی ،اه لبخندم بادیدن.لبم روی اومد لبخند وشوخش مهربون لحن از

 .اومد هوش به باالخره قشنگت دختر ؛که شکر مرتبه هزار صد خدارو.جان

 هوش به تاشون ده مغزی،شاید مرگ مریض صدتا هر بین از.دخترم داره دوست خیلی خداتورو:گفت من روبه

 نداره؟چیزی درد بدنت یا خوبه؟سرت ببینم؛حالت بگو حاال.بودی اونا از یکی پدرت،توهم ودعای خدا لطف.بیان

 میاد؟ یادت هم

 .دارم باهم گفت که رو اینایی همه ؛که داشت غیب علم انگار.دیگه بود دکتر

 .دنمیا یادم هم هیچی هیچیه تازه.کشید تیر خیلی دکتر؛سرم اقای شدم بیدار وقتی:کردم اشاره سرم به اول

 .بود خورده سرت به محکمی ضربه!خوب دختر طبیعیه:داد سرتکون دکتر

 .نداره درد االن گرفت؛اما درد خیلی پاشم خواستم وقتی اینم:کردم اشاره پام به

 هیچی که شدن بلند میشه؛اونوقت باز گچش دیگه روز دوسه.میشه خوب اونم:کردوگفت اشاره پام به باخنده دکتر

 گه؟دی خب.بدویی تونی ،می



 ...دکتر اقای بود همینا.هیچی دیگه:خندیدم

 .میزنم بهت ارامبخش یه االن.بوده قدر همین خوبه باز:دکتر

 اینجام؟ چرا نفهمدم هنوز.خوبه حالم که دکتر؟من چرا:گفتم تعجب با

 .میکنه تعریف برات رو چیز همه ارش بابا فرصت سرفرصت کنی؛بعدش استراحت که خاطر این به:دکتر

 . نشنیدم چیزی ودیگه شد سنگین پلکام کردم ؛حس میزد حرف که طور همین

 شده مچ-کردم می صداش باباارش خودش خواسته به که- بابام ببخشید ؛ا اقاهه اون با حسابی چندروز اون توی

 مهربون خیلی.داشتم دوسش االن نداشتم؛اما بهش احساسی هیچ اول روز بااینکه.خوگرفتم بهش جورایی یه.بودم

 سپیده اسمم راستی ا.بود بعید خوبی حجم همه ؛این بار اولین برای دیدم من که ای چهره اون از عنیی.بود

 برام ومادری مون برادرام،خونه از.نشست می سرم باال وقت دیر تا می هرشب.تهران متولد ضیایی سپیده.بود

 هوش به از باباارش داره؟مثه ستدو منو مادرم اصال اینکه به.داشتم شک.نیومد دیدنم به هم بار یک که میگفت

 خورم دل بدجور مسئله نپرسید؟این احوالمو هم تلفنی حتی داره؛چرا دوسم اگه خوشحاله؟اصال اومدنم

 ساله پونزده برادر یه.بود مهشید مادرم اسم.میشدم پشیمون موندنم وزنده اومدنم هوش به از که اونقدر.میکرد

 فهمیده کنم فک.کیارش هم ساله،اسمش دوازه.بود وسطی بچه که داشتم هم دیگه برادر یه.سیاوش اسم به داشتم

 .....بود افتاده برام اتفاق این سالگی هشت وتوی بودم ارش بابا لوس و تغاری سپیده؛ته یعنی من که باشین

 خانم.شم بود؛خالص وپاگیر دست هم خیلی که پام گچ این شر بود؛از قرار باالخره چون.بودم خوشحال خیلی

 خوره مثه که ترسی.ترس به شد تبدیل خوشحالیم ان یک توی.شد نزدیک بود؛بهم گرد که برقی اره بایه تارپرس

 .میشه نابود بده؛پام انجام اشتباه رو پرستار،کارش ،خانم لحظه یه فقط لحظه یه اگه اینکه ترس.افتاد جونم به

 شکر خدارو.شد قطع بیشعور اره ونا صدای گذشت؛که ای دقیقه چند.دادم فشار روی محکم ترس از چشمامو

 بی پای دیدن با ولی.کردم باز چشمامو اروم اروم ،بعدش چشمی زیر اول.نشد طوریش پام پس.نداشتم دردی

 جلوی گذاشتم دستمو....لوت کویر عین.خشک خشک.بود شده وسیاه مو پر.شد گرد تعجب از چشمام ریختم

 !میشد قطع کاش خدایا ونه؟وایبم جوری همین نکنه.اومد می در اشکم داشت.دهنم

 .خندید دل ته از.شنید صدامو پرستار خانوم انگار

 .نکنه ن خدا خ جون ر.ت.دخ:گفت بریده بریده هاش خنده بین

 .میخنده بهم هر هر اونوقت میکنم گریه دارم من.ها این بود ادمی عجب خدا ای

 .دیگه شده وحشتناک خیلی میخندی؟خب چرا:گفتم باوحشت

 همین واسه هوا نه رسیده اب پات؛نه پوست به ماهه یه چون.دخترقشنگ:گفت خوردواروم شو ندهخ اینبار

 .شده وخشک سیاه اینطوری

 دیگم؟ پای میشه؟عین خوب یعنی:کشیدم عمیقی نفس.شد راحت خیالم یکم

 بری؟ راه تونی می ببینم بده دستتو حاال.اولش روز عین.میشه خوب زود زوده.عزیزم اره:پرستار

 ......رفت هوا پیچید؛جیغم پام توی که دردی از.نشد که نشد.واستم پام سر کردم سعی وپرستار بابا کمک به

 ارتوپد دکتر تجویز.جلسه ده اونم.شدم مهمون بیمارستان ،تو فیزیوتراپی خاطر به هم دیگه روز چند.میگفتم بله

 .برم راه باالخره بتونم اینکه برای.بود

 سرم رو ها بخیه جای شکر خدارو.کرد باز سرمو پانسمان پرستار خانوم.بودم نشسته بیمارستان تو تختم روی

 به لباسامو.میداد انجام برام مادر اسم زن؛به یه باید که کاری هه.زد ؛شونه گونه نوازش موهامو.بود نمونده



 توی دست.نشم رستانبیما گرفتار وقت هیچ دیگه ؛که کردم ارزو دلم توی.بیرون اومدم اتاق از.پوشیدم بابا کمک

 اینکه نه اخه.فیزیوتراپی ومسئول ونظافتچی پرستارها تا....بگیر دکترا از.کردیم خداحافظی همه از بابا دست

 خنک هوای ـل*میـ با.بیرون اومدیم اونجا از.بودم شده دوست باهمشون چندروز اون بودم؛توی اجتماعی خیلی

 داشتم؛به کنجکاوی با.ماشین دنبال رفت بابا.واستادم جا ونهم.کشیدم عمیقی ونفس فرستادم هام ریه توی رو

 خودم به منو ماشین بوق صدای.میکردم نگاه بود ونارنجی سبز دورنگ از تلفیقی برگهاشون که درختایی

 میاد دنیا به تازه وقتی نوازدم یه.نوازدم یه میکردم فک راستش.نشستم جلو صندلی وروی کردم باز درو.اورد

 عادت داشتم بابام به فعال منم.کنه عادت چیز همه به اروم اروم تا.میکنه نگاه کنجکاوی با جارو من؛همه عینه

 رژه شماری بی های سوال ذهنم توی.کردم خداحافظی بیمارستان اون از همیشه برای...افتاد راه بابا.میکردم

 همه از.داشتم زیادی وخیال فکر مباز ؛ولی زندگیم از بود گفته برام رو چیزها خیلی ارش بابا اینکخ با.میرفت

 سواالمو.نیومد دیدنم ویا نپرسید حالمو روز بیست این تموم مهشید؛مادرم؛توی چرا که بود این تر مهم هم

 می خوره؛روحمو مثه غصه این.بود شده طاق طاقتم.تونستم نمی.کردم دهی سازمان ذهنم توی اولویت براساس

 .برنخوره بهش اباب بگم؛که جوری حرفمو کردم سعی.خورد

 بابایی؟:گفتم دلخوری لحن بایه

 دخترم؟ شده جانم؟چیزی:کرد تعجب لحنم این از بابا

 .بدونم رو چیزی یه دارم دوست ؛فقط نشده چیزی نه:گفتم لحن همون وبا دادم تکون سری

 اومده؟اره؟ یادت دخترم؟چیزی چی:شد پیدا اضطراب چهرش توی بابا

 نیومد؟ هم دیدنم وبه زد زنگ حتی نه.زد سر بهم نه وقت اینهمه مامان چرا.....بدونم؛بدونم میخوام فقط نه:من

 .داد تکون سری.کشید عمیقی نفس.بده بهم کننده قانع جواب یه میخواست انگار.کرد فکر یکم بابا

 نبوده خوبی مادر میکنه فکر.میدونه مقصر افتاد تو برای که اتفاقی خاطر به خودشو مادرت.جان سپیده ببین:بابا

 .... نیومد دیدنت به وقت اینهمه وجدانش عذاب خاطر به.کنه مراقبت ازت خوب ونتونسته

 

 

 مدت مادر،اینهمه یک که باشه خوبی وجدان؛دلیل کنم،عذاب نمی فکر.نشدم اصال،قانع اخه.دادم تکون سری    

 حرفارو همین عین.بپذیرم متونست نمی اصال.نه نه میشه؟نه مگه.نزنه سرهم بهش وحتی باشه دور تنش پاره از

 .زدم هم بابا به

 .کشید موهاش توی دستی کالفه    

 قانع بازم اگه ولی.نیست درکار هم دروغی وهیچ حقیقته گفتم؛عین من که چیزهایی.دخترم ببین:باتاکیدگفت    

 .بپرسی مادرت از رو چیز تهران،همه برگشتی وقتی تونی نشدی،می

 مهربونی زن مادرم شاید کردم،گفتم فکر که یکم.نداشتم شک که بابا گویی راست در.باشه گفتم اروم    

 رو بیرون های کردم،منظره سعی.اومدم در فکرش از همین برای.کنم می قضاوت زود دارم دربارش باشه؛ومن

 کشیده کوه اولش.بود برداشته رو ش مو ؛قلم ماهر خیلی نقاش یه انگار.بود نظیر بی واقعا چون.کنم نگاه

 هم کنارش.بود کرده نقاشی رو کوتاهی قله؛درختای تا گرفته کوه دامنه از پس.داره کم چیزی یه بعددیده.دبو

 توهم هاشون وبرگ بودن،شاخ بلند اینقدر که هاشون بعضی.بود کشیده کنارهم زیادی وبزرگ کوچیک درختای

 .بود شده زمین سایه؛روی تشکیل باعث بودوهمین پیچیده



 انتهاش؛مسطح که عمیق درهایی.بکشه دره گرفته؛اینبار وتصمیم بوده خالی اش؛یکم نقاشی اونطرف انگار    

 اینطرف رودخونه؛از یه هم اش نقاشی اخر.بود کرده رشد کوهی های گیاه هرز؛انواع های وعلف میشه وهموار

 .بود نیجا؛دید کنارهم؛یک زیبایی همه این.بود محشر که واقعا.کرد می کامل رو ؛منظره اخربومش تا

 می ـذت*لـ بفرستم،احساس هام توریه رو تازه ازاینکه؛هوای چرا؛ولی دونم نمی.پایین دادم یکم رو شیشه    

 شده چیده توش بطری سری ،یه که داشت وجود سنگی هایی جاده،حوضچه کنار.کشیدم عمیقی نفس.کردم

 .بود دهش نشین محتویاتش؛ته انگار که بود رنگ سفید مایع ها،یه بطری توی.بود

 داره وجود اینجا که ای روخونه و ودرخت سرسبزی اینهمه بابایی؟دلیل:گفتم بابا روبه.برگردوندم سرمو    

 چیه؟

 ؛گرم هواش واب کشوره شمال جزو جان،اینجا سپیده دونی می:زدوگفت لبخندی مهربون بابا    

 .هشد پاک هوای والبته طراوت و سرسبزی این زیاد،باعث بارندگی.ومرطوبه

 .شد سبز کلم توی گنده خیلی سوال عالمت یه    

 شما بابایی؟مگه:گفتم پرسشی لحن بودم؟با ،بستری دوری این به بیمارستانی توی چرا بودکه ،این هم سوالم    

 بیمارستان توش بزرگه؛چطور اینقدر که شهری پس.کشور شهر ترین وبزرگ ایرانه تهران؛پایتخت که نمیگین

 کردین؟ بستری اینجا راه؛اوردین همه نای منو که نداشته

 فک.اوخ.فرمون روی زد مشت با محکم.اورد جوش.شد عصبی اینطوری که پاشیدم بابا زخم به نمک انگار    

 نگه بعدا برای رو اش وبقیه ببند چشماتو.پرسیدی سوال زیادی!دیگه بسه:فریادگفت با.شد خورد کنم؛استخونش

 .دار

 نمی هم وهیچی بودم کیلومتر صفر من.نگفتم چیزی که من.برخورد بهم بدجور.شدم ناراحت خیلی    

 تکیه شیشه به سرمو.نزدم حرفی دیگه.بچینم هم روکنار چیز همه کنم ؛سعی کردن سوال با که طبیعیه.دونستم

 .برد خوابم کی نفهمیدم اصال.شد اروم کنم؛یکم وفک کشید عمیقی نفس باباهم.شدم خیره بیرون وبه دادم

 تاریکی اینبار بود؛ولی روشن جا دفعه،همه اون که تفاوت این با.بودم اتاق تویه بازم.بیدارشدم خواب زا    

 از سردرگم.افتاد جونم توی ترسی خاطر؛یه همین به.بود حاکم عجیبی سکوت.بود پرکرده فضارو تمام مطلق

 واونو گرفتم دیوار به بینا؛دستمو نا های ادم کنم؟مثل چیکار باید دوستم نمی.چرخیدم می اتاق در.شدم بلند جام

 .....شد روشن جا دادم؛همه که فشارش.خورد برامدگی یه به دستم.کردم لمس

 رنگ اتاق؛صورتی دیوارای تادور دور.بود خودم اتاق اینجا کنم فکر.شدم متعجب اندازه اطرافم؛بی دیدن از    

 عمودی طرف از رو کمد داشت؛که دوتادرشیشه.بود سفید- صورتی رنگش متوسط؛که اندازه کمدبا یه.بود شده

 از کمد؛مملو باالی.بود سفید های دسته با کشو تا هم،سه کمد انتهای.کرد می مساوی،تقسیم دوقسمت به

 با عروسک؛که دونه یه فقط بازی اسباب همه اون بین از.بود جورواجور های بازی سر؛واسباب عروسک؛گل

 گذشته همه از انگار.داشتم بهش غریبی حس جورایی یه.کرد جلب رو جهمبود؛تو بودورنگارنگ شده بافته کاموا

 فشار محکم بغلم اونوتوی.داشتم وبرش کردم روباز کمد در.بود شده موندگار ذهنم عروسک؛توی همین فقط ام

 تشک.بود سفید-کمد،صورتی بودم؛مثه خوابیده روش که هم تختی.اومد می اشنا نظرم ؛به که چیزی اولین.دادم

 شده کار روش صورتی ریز گلهای سفید؛با زمینه که پارچه بودیع قشنگ خیلی هم روتختی.صورتی ید؛بالشسف

 .بود

 سالش شاید؛دویاسه که کوچولو دختر یه.بود شده زده دیوار به عکس قاب یه.بود قشنگ اتاق این جای همه    

 اومد لبخند عکسم دیدن با...منم دیوار روی ،عکس نتیجه در.اینجاست اتاقم خوابیدم؛یعنی اینجا من وقتی.بود

 .وبانمک توپولو.لبم روی

 .کردم نگاه رو وخودم سمتش رفتم.بود شده دیوارنصب روی کوچیک اینه یه    



 بود؟ افتاده برام اتفاقی منه؟چه خونه بودم؟اینجا اومده کجا بودم؟از کی من واقعا    

 ...شد باز ودر پایین کشیدم رو دستگیره.رفتم اتاق در سمت به    

 یعنی؛بابام.زد می اشنا خیلی که دوتاشون.بود شده خیره بهم چشم نفر؛وهشتا چهار در شدن باز با زمان هم    

 .بود

 کوچیک دماغ با سبزه ای چهره زن؛که یه.بود ودرشت بود؛قهوای استاده بابا صاحبش؛کنار که دیگه دوتا    

 بود وبلند هم،مشکی موهاش.بود مانند وهشت باریک یکم بروهاشا. اندام بودوالغر متوسط هم وقامتش قد.داشت

 تر بلند قدش اونها از یکی.بود پسر دوتا به هم،متعلق دیگه چشم چهارتا اون.رسید هاش؛می شونه وتا

 از هم دومی پسر.بود بابا خوده عینا انگار.بود بابا خیلی؛شبیه خیلی چهرش.بزرگتره ما ازهمه بود بود،ومعلوم

 .نبودم کدوم هیچ من؛شبیه اینجا کنم فک.بود خانومه اون شبیه تازه.وشره تخس یکم که بود صچهرش؛مشخ

 .شد جمع چشماش توی.کرد باز برام رو اغوشش.زد زل صورتم توی تمنا با.زد زانو پام جلوی خانومه    

 رو دستم اروم،.دز ـوسـه*بـ رو دستام پشت.داشت ولرزش بود داغ داغ دستاش.گرفت دستش توی رو دستام     

 که،سرشونه جوری.ریخت سرهم؛می پشت هاش اشک.فشارداد خودش به منو محکم.بغلش توی افتادم ومن کشید

 بو داشت؛منو انگار.کشید عمیقی نفس.کرد نوازش موهامو.زد می حرف خودش با لب زیر.شد دار یکم،نم لباسم

 عزیزم؟ نمیاد یادت منو چطور.مهشیدت مامان قشنگم؟منم جان؟دختر سپیده:گفت وار زمزمه گوشم در.کشید می

 بابا، مثه اخه.هستید مادرم دونستم گفتید؛نمی که هم االن تا.نمیاد یادم شمارو من اما:گفتم اروم خودش مثله منم

 شمارو االن اومدین؛حداقل می اگر،دیدنم شاید.ندیدم بیمارستان توی شمارو ارش

 .شناختم می

 خوب مادر یه اگرمن؛مثه.بود من کوتاهی خاطر به همش..دخترکم ببخش:گفت شرمنده و اهسته.داد تکون سری

 رو دخترم ،اینقدر خودم بادست من،که به لعنت!من به لعنت.افتاد نمی اتفاق این وقت کردم،هیچ می مراقبت ازت

 ....دلخوره من حد؛از این تا که جوری.کردم دور خودم از

 مجبور پس.بود مادرم زن اخر؛این یا اول.کنم دور ذهنم رواز ها کردم؛دلخوری سعی.کشیدم عمیقی نفس

 .کنم باز جایی بابا،براش مثه دلم وتوی بودم؛ببخشمش

 .کردم حلقه گردنش دور رو دستام

 رو گذشته نمیاد؛وهمه حادثه،یادم اون از من،هیچی که حاال:گفتم بهش بشنون هم بقیه که ،جوری بلندتر یکم

 .کردم فراموش

 این دخترم:گفت پسرا به رو دست اشاره وبا کرد جدا اغوشش از لحظه؛منو چند گذشت از عدب.نگفت چیزی دیگه

 .هستن دونفر؛برادرات

 .هستن خان ؛سیاوش بزرگ برادر ایشون:کرد اشاره بلنده قد به

 .هستن خان کوچیکتر؛کیارش برادر ایشون:کرد اشاره کوتاهه قد به

 شده خوب حالت که جان سپیده خوشحالم:گفت وصمیمی گرم خندلب با.داشت مهربون ای بابا؛چهره ،مثه سیاوش

 ..کنی عادت ما با زندگی یواش؛به یواش امیدوارم.داد ما به دوباره خداتورو.خونه؛برگشتی وبه

 .دادم ممنون لبخند،وکلمه با رو جوابش.اومد خوشم زدنش حرف از خیلی

 ....خوشحالم وشسیا مثه منم:گفت تخس داشتم؛خیلی که تصوری عین کوچیکه پسر

 بست درو ومحکم اتاق یه تو رفت.کرد ترک رو ؛اونجا عصبانی.هم توی رفت اخماش هم بعدش



 .نداد هم وحتی؛جواب نکرد اعتنایی ولی.زد صداش سرهم پشت مامان.بود بداخالق چقد.ایششش

 بار لوس اینقد پسر این توئه؛که تقصیر همش.نزن صداش اینقدر.خانوم بسه:گفت کیارش کار این از ناراحت بابا

 ..اومده

 اشپزخونه سمت شام؛به خوردن برای وهمه گرفت دستمو بابا.برداشت دست زدن صدا از بابا؛مامان حرف این با

 .رفتیم

 این توی رو ام خانواده مشخصات،وریز تموم.کردم عادت چیز همه اروم؛به اروم.بود درست سیاوش حرف

 زرشکی،وگلهای هاش کناره رنگ متری،که دوازده فرش تا سه.بود مون،متوسط خونه چیدمان.اوردم مدت،در

 گلهای رنگ مبل؛دقیقا های دسته رنگ.بود شده چیده کرم رنگ هم؛با مبلهایی.بود رنگ وکرم شلوغ فرش وسط

 سایز تلویزیون؛با دونه یه.میده خرج به وسواس خیلی هاش انتخاب مامان؛توی که میداد نشون بود؛همین فرش

 هم پنجره نتیجه بود؛در اپارتمانی خونه که اونجایی واز.بود شده گذاشته نفره سه روی؛مبل بهرو درست متوسط

 خیلی ها صبح.بود احوال ثبت اداره پدرم؛کارمند.داشت خیابون به رو کوچیک پنجره پسرا،یه اتاق البته.نداشت

 .دیگه کاره یه سر رفت می هم بعد به ظهر بعداز چهار کار؛ساعت سر رفت می زود

 می باید منم.بود شده مهر اوایل.داشت. رنگ ای ،نقره اردی پژو ماشین یه.بود ،خونه نه راس هرشب خالصه

 درساش.خودش واسه بود خصوصی معلم پا کردم؟یه می چیکار نبود دونم؛اگرسیاوش نمی واقعا.مدرسه رفتم

 حداقل.نبود یادم چیزی هم ککود مهد حد ؛در ولی بودم می دومی کالس باید.کیلومتر صفر که منم.بود عالی

 می فیلسوف داد؛شاید می ادامه اگر نظرم به.داد می یاد رو اول کالس های درس ساعت؛بهم سه دوتا روزی

 تالشی خوب،هیچ نمره گرفتن برای نبود؛بلکه خوب درساش تنها نه.بود اون مقابل نقطه کیارش؛درست ولی.شد

 بیچاره.رفت می در مدرسه هم؛از ای بهونه هر به.مینه کرد می بازیگوشی فقط.داد نمی نشون خودش از

 .نداشت حد خورد؛که می اینو غصه اینقدر!بابا

 نشسته تلویزیون مبل؛جلوی روی سیاوش با.بود فراقتمون جورایی بودیم؛ویه شده تموم درسامون از

 . کردیم می نگاه رو وجری ها؛تام بچه همه محبوب کارتون.بودیم

 

 خونی دماغ.گل پراز هاشم لباس بود؛تازه خاکی موهاش.شد عجیب؛واردخونه ای قیافه اب کیارش.شد درباز    

 از ودوال،داشت اروم خیلی.کرد،ماندیدیمش فکر.داشت خوردن زمین دعوایا یه از اش،حکایت پاره های ولباس

 به گشتیمبر زمان هم سیاوش شد؛منو اپن نزدیک که همین.نشد اومدنش متوجه هم مامان.شد می رد سرما پشت

 شده؟ چی:پرسیدیم صدا ویک بلند.سمتش

 می مامان تونه؟االن خبر چه!بابا هیس:گفت خم طور اش،همون بینی روی گذاشت رو دستش عصبی کیارش    

 .میاره در فهمه،پدرمو

 کرد،یه خم رو خودش اپن باالی از.کرد می نظاره رو کیارش درهم هایی اخم بدست،با چاقو هم مامان    

 .بود کیارش سر توی جورایی

 بچه؟ کردی غلطی چه اره؟باز نفهمه مامان که:کشید فریاد    

 همین.شد بلند اخش صدای.کرد برخورد اپن لبه به محکم سرش بده؛که رو مامان جواب اومد.شد هول کیارش    

 !خوردم زمین که،فقط نشده چیزی.جون مامان هیچی:گفت مالید می رو کلش پس دست با که جور

 دماغت خوردی؛چرا زمین شناسمت؟اگه نمی کردم؛یعنی بزرگت تورو من.جون بچه اخه:گفت حرصی امانم    

 .دیگه بده خونیه؟هان؟جواب



 بدبخت باال؛انگشت اورد رو انگشتش که همین.کرد لمس رو اش اش؛بینی اشاره انگشت نوک با کیارش    

 می:دادوفریاد به کرد شروع.اومد خودش به هتاز.گذشت یکم.کرد می بود؛نگاه روش که خونی به فقط.شد خشک

 .پرو بچه برات دارم!علی کشمت

 سرچی؟ دفعه کردی؟این دعوا معمول طبق بازم پس:داد تکون سری تاسف با مامان    

 .زمین خوردم کردیم؛یهو می بازی فوتبال بابا؟داشتیم کدومه دعوا:کرد تکذیب کیارش    

 نشده؟ پاره دعوا توی چی؟اوناهم لباسات:کرد اشاره اش هپار لباستی وبه کشید پوفی مامان    

 فوتبال داشتیم:گفت وناراحت کرده بغض.گفت رومی حقیقت نداشت؛وباید فرار برای انگار،راهی کیارش    

 داشتم دوسش که،خیلی همونی.ماشین زیر رفت ام بیچاره زد،توپ شوت بیشعور؛محکم علی یهو.کردیم می بازی

 .بود افتاده وپام دست به.نیاوردم،تامیخورد،زدمش کم ها،منم بگم البته.بود خریده وبابا،برام

 می من که اونجوری:کرد اشاره کیارش بینی به باتمسخر سیاوش اما.بود شده قانع انگار.کرد سکوت مامان    

 .زدنت خوردی تا بینم،تو

 .کرد فرار مهلکه از بابا برو نگفت بود،با اومده گیرش فرصت ؛یه که هم کیارش.خنده زیر زد هم بعدش    

 .گفت می بدوبیراه کیارش وزیرلب؛به کرد می درست شیرازی تند؛ساالد تند حرصی مامان    

 خونه زودی این نداشت،به سابقه اصال.شد خونه وارد پریشون ای باچهره بابا بار این اما.شد درباز دوباره    

 .بود شش ساعت هنوز.بیاد

 منو انگار اصال.نداد انجام کارو این کنه،اما باز برام رو اغوشش اونم که دویدم بابا سمت ؛به همیشه طبق    

 هم،پریشون سیاوش.رفتم عقب عقب.بود غیرعادی ازبابا،واسم رفتار این جورایی یه.کردم تعجب خیلی.ندید

 این دیدن اب مامان.زد پس هم رو سالم،اون جواب دادن بدون بابا اما.رفت بابا سمت به.شد بلند ازجاش

 رو،ازدستش خرید سنگین های پالستیک.رسوند بابا به خودشو دستپاچه.کرد رها رو اش شیرازی صحنه،ساالد

 .خونه به اومدن زوده؛واسه خیلی که افتاده؟هنوز شده؟اتفاقی چیزی جان ارش:گفت وار وزمرمه اروم.گرفت

 .نشست مبل روی رفت.شنید ینم هیچی بود،که کالفه اونقدر درواقع.نداد رو مامان جواب بابا

 ..شدم عمر نصفه.مرد بگو چیزی دیه!میشم نگران دارم:گفت تر بلند مامان

 .کن پیچم سوال برسم؛بعد راه گرد از خبرته؟بذار چه.خوردی سرمو:زد وفریاد کشید پوفی بابا

 چای؛ویه نجونف دوتا که سینی بایه.نگرانه بود؛هنوزم معلوم صورتش از ولی.داد تکون سری ناراحت مامان

 .میز روی گذاشت رو سینی.برگشت بود توش قندون

 برین دقیقه چند خواهرت با میشه پسرم:گفت سیاوش کنه؛روبه کم هامون دلخوری از که اروم لحنی با بابا

 .کنم صحبت خصوصی مادرتون با میخوام.تواتاق

 روی نشستم من.بستیم همدرو.من اتاق توی ورفتیم گرفت دستمو.داد تکون سری چشم نشانه به سیاوش

 .لبش روی اومد لبخندی.انداخت دیوار روی عکس به نگاهی سیاوش.زمین روی تخت،سیاوش

 زشتم؟ خیلی که این خندی؟به می چه به:گفتم روبهش

 .شد شیرین همه برای زندگی.شد تازه خونه این چقدر؛هوای اومدنت با که این به.نه:گفت مهربون سیاوش

 .نمیاد میگی،یادم که شیرینی چیزی؛ازاین من که حیف:وگفتم کشیدم اهی



 زدیم اتاق هردومون؛از سراسیمه.شد گم وبابا مامان دادوفریاد صدای تو بگه؛صداش چیزی خواست تا سیاوش

 ....کنید؟ می دعوا شده؟چرا چی:گفت بلند صدای با سیاوش.بیرون

 .نشو نگران.پسرم نیست چیزی:گفت سیاوش باباروبه

 کنی؟ می پنهون ازش از نشده؟چرا چیزی چی یعنی:داد تکون سری مامان

 .نکن ماجرا وارد هارو بچه!مهشید:گفت عصبی بابا

 ما هستی؛اما خونه مرده میشه؟درسته نگم؟مگه چیزی کس هیچ به.نزنم حرفی چی؟هیچ یعنی:کشید فریاد مامان

 یاد یهوفیلت تو شد فهمم،چطور نمی من اصال.کنی مشورت باماهم شه،باید گرفته که هرتصمیمی.ایم خانواده یه

 می نیستیم؟خودت شهر این مال ما که افتاده یادت حاال.کنیم می زندگی اینجا ساله پونزده کرد؟ما هندوستون

 میگی؟ چی داری فهمی

 رو هاتون صحبت معنی.شدم گیج.گین می چی شما بفهمیم ماهم بزنید،که حرف جوری یه:گفت عصبی سیاوش

 .کنم نمی درک

 زندگی وتنها تک خرمشهرداره من،توی پیر میگم؟مادر بد من.کن قضاوت تو.پسرم هیچی:گفت سیاوش هروب بابا

 .بخشم نمی خودمو اخرعمر نباشم،تا پیشش ومن بیفته براش اگراتفاقی.وکار کس بی.کنه می

 هام بچه.کردم عادت شهر،خونه،محله این به.اینجاست زندگیم.اینجاست ام خونه من.جان ارش:گفت باخسته مامان

 کنم؟ زندگی اونجا برم شم خیال اینارو،بی همه داری توقع چطور.خونن می درس اینجا،دارن

 دلیل.نداریم مشکلی ماکه مهاجرت؟چرا:گفت بابا روبه تعجب با.بود افتاده جا اش دوهزاری تازه انگار سیاوش

 چیه؟ کار این از تون

 .خودشه حرف حرف فقط.که نمیره رجشخ به.میگم همینو منم:گفت سیاوش حرف تایید به مامان

 فهمی بود؛می جنگ عزیزم.چیه مخالفتت دلیل میدونم من!خانومم:گفت ومهربون تر اروم.مامان سمته به اومد بابا

 خوده.بیوه ها زن.شدن یتیم ها بچه.پرپرشدن جوونا.دادن ازدست رو عزیزاشون ها خیلی.نبودی که تو فقط.جنگ

 هم ام بیچاره مادر.پیدانشد هم استخونش تیکه گذشته،یه سال بیست که امروز تا.مداد دست از رو من،برادرجوونم

 تورومثه.داره ـناه گـ پیرزن اون بخدا.من هم پسر،مفقواالثرش انتظار هم.دنیا این از سهمش شده که،انتظار

 بذاری؟ ،تنهاش بودی حاضر بود،بازم خودت مادرخدابیامرز اگه.داره دوست دخترش

 دستش با رو صورتش.نشست زمین الود،روی اشک چشمانی وبا کالفه.نداشت ایستادن این دیگه مامان

 دور،وخاطرات چندان نه های گذشته به بود بـرده بابا،اونو های حرف انگار.نزد حرف هم کلمه یک.گرفت

 .تلخش

 اخه.دبو شده درگیر ذهنم بازم.زدم می جام،غلت توی داشتم هنوز بود،ومن گذشته شب دونصفه از ساعت

 برادرش که بابا....خرمشهر.بود داده ازدست رو عزیزانش که مامان.....جنگ.بودم شنیده جدید حرفهای

 .ترکید می داشت،مغزم من خدای....بود شده مفقوداالثر

 

 کتابش بار اخرین داشت،ومطمئنابرای فرداامتحان.سیاوش سراغ رفتم.بخوابم تونستم نمی.نداشت فایده نه    

 پشت درو اروم خیلی.کردم باز رو پسرا ودراتاق بیرون پاورچین،رفتم پاورچین.دکر می رودور

 درست حدسم.بود عجیبی ادم کال.بود بسته درهم،چشماشو هایی اخم با خوابم توی.هیچی که کیارش.سرم،بستم

 اصال که غرق اونقدر.واستادم سرش پشت رفتم.خوند می مطالعه؛درس نورچراغ میزش؛زیر پشت سیاوش.بود

 خیلی من دیدن با.برگردوند سرشو.بشه من متوجه کردم،که مصلحتی سرفه اهسته،چندتا خیلی.نشد من متوجه

 .کرد تعجب



 بری باید رفته،فرداصبح یادت که این مثه نخوابیدی؟دخترجون سپیده؟توهنوز:گفت باالپریده ابروهای با    

 نه؟ مگه مدرسه

 .بره نمی خوابم خاطراون،اصال به شده،که چیزی یه ولی.میدونم اره اره:دادم تکون سری اروم    

 اومده؟ یادت افتاده؟چیزی شده؟اتفاقی چی:گفت مضطرب چهرش سیاوش    

 وبابا،زده مامان بین که هایی چیه،حرف میدونی.امشب به میشه مربوط.نه:باال اوردم نه نشونه به سرمو    

 .شنیدم می جدیدی چیزهای اخه.کرده درگیر ذهنمو خیلی راستش.شد

 درسته؟.شدن دارن،وکنجکاو سوال ،باز مارپل خانوم.بگو پس:وگفت خندید سیاوش    

 ای:گفت وبیداری خواب بین.شد بخواب بد خندمون،کیارش صدای از.گرفت ام خنده زدنش حرف طرز از    

 خوابم؟ بینید نمی.اه.شبی نصفه بخندین رواب.بابا

 تا سیر از.راحت خیالت.زنه غرمی صبح شه،تا حاالبیدار.بخند تر یواش.دخترجون هیس:گفت اروم سیاوش    

 .میکنم تعریف برات رو چیز همه.پیاز

 .قبل سال بیست درست.دور خیلی سالهای:زدن حرف به کرد شروع سیاوش    

     

 

 من غرافیج کتاب رو؛توی ایران نقشه بار یه سپیده،یادته ببینم.تو ونه بودم اومده دنیا به من ،نه موقع اون    

 دیدی؟

 گربه شبیه کشور،که یه نقشه به میزدم،که ورق رو داشتم،کتابش روز اون.اومد یادم اها.فکرکردم یکم    

 چطور؟.یادمه اره:گفتم روبهش.ایرانه نقشه پرسیدم،گفت ازسیاوش.بود؛برخوردم

 کشورعراق استان،با این.خوزستان اسم هست،به استان یه گربه پاهای قسمت.من ابجی ببین:داد ادامه سیاوش    

 ما کشور به واسرائیل امریکا عراق،باحمایت جمهور صدام،رئیس1359شهریور31.داره مرززمینی

 جنگی جنگ.)بود جنگ یک اغاز اتفاق این.کردن بمباران رو شهرخرمشهر.فرستاد جنگی های ایران،موشک

 بود نابرابر

 .بود باور فوق جنگی جنگ    

 وخونی خاکی های کیسه    

 .(کرد می جدا را مرزی خط    

 هم ها خیلی.شدن هاشهید خیلی.شدن اسیر ها خیلی.داد هم زیادی کشید،وتلفات طول سال هشت که جنگی    

 خواستگاریش ،میره میشه دخترهمسایه عاشق بابا.بودن خرمشهر ساکنان پدرومادرماهم،از.شدن مفقواالثر

 بابا.گیره می سر دونفر این بوده؛ازدواج ها بعثی سخیرخرمشهر،درت که1360سال.گیره می هم مثبت وجواب

 سرکار بابا که روز یه.میکنن شروع رو مامان با شون عاشقونه گیره؛وزندگی می خونه یه باالتر کوچه چندتا

 همون.رومیده خرمشهر های محله از دریکی انفجار گوینده؛خبر.بوده رادیو دادن،به گوش مشغول بوده،مامان

 خونه کدوم محله ؛کدوم فهمه نمی درنتیجه.شه می رادیوپرت از حواسش ومامان خوره می زنگ تلفن لحظه

 محلشون.بیرون زنه می خونه از سر به عبا.کنه می مادروپدرش اونو،نگران دلش ته حسی یه اما.شده منفجر

 ......جلوتر.میره جلوتر.باورکنه خواسته نمی مامان ولی.بودن شده جمع اشنا خونه یه دور همه.بوده شلوغ

 ....عزیزم بده خداصبرت:میگه بده تسکین که بالحنی.گیره می رو هاشونش همسایه از یکی    



 یه بعداز.میره حال از جا همون.نمونده چیزی خاکستر جز،مشتی شون خونه از.زنه می کنار رو همه مامان    

 مامان.شدن کشته انفجار توی شونتا ؛هرسه کوچیکش ومادر،وبرادر پدر میشه یاد،متوجه می هوش به که مدت

 حرف کسی با غذامیخورده؛نه نه.متحرک مرده ویه واستخون پوست بابا،شده گفته به.میشه افسرده شدت به

 درمان تحت مدت یه.تهران میاره رو مامان.بشه تر پژمرده روز روزبه نداشته؛عشقش طاقت که هم بابا.میزده

 وبیماری میشه تداعی بدبراش خاطرات چون.خرمشهر برگرده دنبای میگن میشه،دکترا بهتر که حالش.بوده

 .کنه می اش؛عود

 زندگیشون کل به که اتفاقی.میشه بادار ،منو مامان1364 سال.میکنه پیدا کار.میگره خونه جا همین هم بابا    

 بردار که میدن رخب بابا بوده،به باردار مامان وقتی.میام دنیا به من 65 سال.تو اومدن مثل درست.میده روتغییر

 .......پیدانشده از اثری هیچ هم حاال همین تا.شده عموامیر،مفقواالثر بابا؛یعنی بزرگتر

 کردنی باور اصال.بوده پشتش اتفاق همه شنیدم؛این سرشب که هایی کردم؛حرف نمی خدایافکرشم وای    

 تشکر سیاوش از.دادم تکون سری.هبد دست از رو عزیزانش همه روز یه ادم؛تو سخته خیلی.مامان بیچاره.نبود

 درگیر.بود شده درگیر حسابی ذهنم.شدم سنگین شم،بیشتر سبک اینکه جای به ولی.بیرون اومدم اتاق از.کردم

 .......وخرمشهر یهویی مهاجرت این

 در منو سرویس.نکرد مطرح خرمشهر به رفتن درباره بحثی حرفی،یا کس هیچ دیگه.گذشت روزی دوسه    

 روم روبه که چیزاهایی دیدن از.کردم باز رو خونه در.باال خستگی،اومدم با ها پله از.کرد هخونه،پیاد

 شده ریخته بهم بیخ چیز،از همه اومده؟اخه دزد نکنه!خدایا وای.شدم متعجب سخت.باال پرید بود؛ابروهام

 فلج اوففف.ردک سخت،برخورد خیلی جعبه یه به محکم که؛پام رفتم اتاقم سمت متعجب؛به طور همین.بود

 یکی.بود باز اتاقم،نیمه در.بود شده پیچ کارتن ،همه خونه اشپزخونه؛وسایل لوازم.بود شده لول همه ها فرش.شدم

 کمر با مامان.واستادم مامان سر پشت رفتم.بود شده گذاشته در هم؛پشت من اتاق های وسیله از دوتا؛جعبه

 که اشکی قطره مهربون.باال گرفت سرشو.شد من وجهمت لحظه چند بعداز.چمدون چید؛داخل می خم،لباسامو

 مامانم؟ اومدی کی.قشنگم دختر سالم:گفت بالبخند.کنار بودرو؛زد اش ؛روگونه

 بد حالش هم شاید.ترسید خرمشهرمی به رفتن از داشت؛اون حق.شدم کرد؛دلخور می گریه مامان اینکه از    

 .کردی می گریه شما که موقع همون:گفتم امانم روبه.بود کرده عادت تهران در زندگی به بود؛چون

 نبینم.همین بود گرفته دلم یکم فقط من.دخترم نه:وگفت گرفت بغلش توی منو.کشید صورتش به دستی مامان    

 باشه؟ بخوری غصه تو

 .بگی شما چی هر.باشه:کردم کج گردنمو لوسی حالت با.بیرون اومدم بغلش از    

 سرنوشت گاهی********************)***********************    

 سرکش است اسبی    

 کند می را خود سعی کار سوار    

 ......(است چموش خیلی اسب ولی    

 شش از ساعت.چالوس جاده برعکس درست.بودیم حرکت در درخت خشک؛وبی ای جاده در ماشین توی    

 همین تا زود صبح از.برسیم مقصد به بود؛تا دهنمون بیشتر دیگه بابا،دوساعت گفته بود؛وبه گذشته ظهر بعداز

 سوال به کنم شروع بازم بیدارشه؛ومن خواب از سیاوش تا بودم منتظر.کردم تماشا رو جاده درسکوت حاال؛فقط

 دونم نمی....مهری مامان.بودم شنیده ازش اسم ؛یه فقط که بزرگی مادر.مادربزرگم درباره سوال.اون از پرسیدن

 ما رفتن مهری؛درباره مامان به گفت می بابا.بدونم رو چیز همه اش درباره که اسم؛کنجکاوم همین روی از شاید

 .بود مادرش کار؛غافلگیری این از قصدش پس.نه رو دقیقش وروز ساعت گفته؛اما اونجا به

      



 

 بهش یکم.مالید بادست چشماشو.بیدارشد خواب از الو خواب خان دقیقه؛سیاوش چند گذشت بعداز باالخره    

 .پایین اوردم صدامو یکم.شدم تر نزدیک

 کنم؟ پیچت سوال داری؛یکم سیاوش؟حوصله:من    

 .،قربان حاضرم گذاری خدمت در:کشید لپمو خنده با سیاوش    

 .بدونم خرمشهر؛ومادربزرگمون درباره میخوام.سیاوش:شد؛گفتم تموم که خندم.خندیدم ریز ریز    

 جای خرمشهرخیلی:وگفت انداخت غبغب به کرد،بادی سپر رو اش ـینه*ها؛سـ فیلسوف این عین سیاوش    

 های نخل!ببینی اگه.ایران عروس گفتن می بود؛بهش نکرده شروع رو جنگ هنوز؛صدام که زمانی.قشنگیه

 هم نرزی شهرهای از یکی خرمشهر.وخشکه گرم هم وهواش اب.خوشمزه خرماهای با کشیده فلک سربه

 مامان درمورد واما.رسیم می اسم؛بصره به عراق در شهری بشیم؛به خارج شلمچه زمر اگر؛از یعنی.هست

 ؛درست شی می عاشقش ببینیش اگر مطمئنم گرم؛که وخون مهربون زن یه.اس فرشته بگم تونم می مهری؛فقط

 جنوب مردم تموم مهری؛بلکه مامان تنها ها؛نه بگم اینم البته.من مثله

 شخرهای وبقیه بندعباس مردم.هستن واجتماعی گرم خون هر؛همشونکشورمون؛بندرعباس،خوزستان؛بوش

 .هست گیری ماهی اکثرا جنوب؛شغلشون

 .خورد دردم به حرفا؛واطالعاتش واقعا.دادم تکون سری    

 پس کوچه از.فرعی های خیابون به رسیدیم.زد رودور دوم فلکه بابا.بزرگ بزرگراه یه.شدیم شهر وارد    

 ماشین از بابا.بود هم زده زنگ یکم که ابی سفید در.اجری نمای ،با دوطبقه خونه دریه اباگذشتیم؛ب ها،که کوچه

 .رفت فرو فکر وبه کشید عمیقی نفس.انداخت حسرت پراز نگاهی خونه به.تکوند لباساشو.شد پیاده

 به پیرزن یه صدای.فشرد رو بود؛زنگ هرجور.لرزید می دستش.داد تکون سری.لبش روی اومد لبخندی    

 .مادر بده جواب کیه؟خو کیه؟میگم:رسید گوش

 گلی؛بایه گل چادرنماز یه.بود بابا شبیه وهمه ؛همه صورتش ؛چشماش بود توپولو یکم پیرزن؛که یه.شد درباز    

 هم.بود قشنگی صحنه خیلی.دادن دنیاروبهش.بابا؛انگار دیدن با.بود پاش رنگ ای قهوه جلوبسته دمپایی جفت

 صورتش روی ودرشت ریز چروکهای ؛به شد می باعث بود؛ولبخندش چشمش توی داغ یها هجوم؛اشک زمان

 سمت به رو خودش لرزون دست.ازادکرد داشت می نگه رو بود؛وچادرش گلوش زیر که رو دستش.بشه اضافه

 .پسرکم امدی خوش.وسهال اهال:گفت ولرزون بلند مهربونش صدای.کرد بابا،دراز

 گم مامانش لرزون ؛دستای بین اش مردونه های شونه.کرد جا مادرش اغوش در رو خودش حرکت یه بابابه    

 .رسید نمی صداشون یعنی.بود گنگ دیگه هاشون حرف.شد

 خودشون به بعدش.بودند هم اغوش طوالنی،توی مدت یه.بود بریده رو پیرزن گریه؛امون هق هق صدای    

 مهری مامان سمت بود؛به شده جمع چماش توی اشک طور،که همون.شد پیاده ماشین ای مامان.اومدن

 بودم؛اینجا گفته که بهت.عروس امدی خوش:گرفت دراغوش گرم رو اون.اومد مامان سمت به مهربون.رفت

 .توئه خونه

 کیارش.یدب*و*سرو مامان سر.داشت دوسش مادرش مثل بود،که زنی اغوش در فقط،درسکوت مامان    

 .کرده باز برام درو سیاوش اومدم؛دیدم دمخو به تا.شدند پیاده ماشین هم؛از وسیاوش

 سرمو.کرد نوازش موهامو.بغلش توی رفتم.منتظرته مهری مامان.سپیده برو:گفت گوشم کنار اروم    

 به رو قامتش.زد کنار رو هاش اشک.کرد جدا خودش از منو.اومد خودش گذشت؛به لحظه چند.یدب*و*س

 دم ببخشید.بده مرگم خدا:گفت ما روبه رمندگیش با.صورتش توی زد دست با.وایستاد کرد زحمت؛صاف



 کوچیک حیاط یه اولش.تو رفت خودش اول.من عزیزای اومدین خوش.داخل بفرمایین.کردم در؛معطلتون

 یه.داخل رفتیم.کرد باز درو.داشت بود،وجود ای باالش؛شیشه قسمت که الومینیوم سفید در حیاط؛یه انتهای.بود

 ای ساده خیلی اینکه؛چیدمان با.بود شده متری؛انداخته شش ودیگری متری ازدهدو ؛یکی فرش دوتا نقلی،که خونه

 هابود،چیده فرش طرح که هایی پشتی خونه دور تا نبود؛ودور مبلمان از خبری اینجا.بود ومرتب زیبا داشت،اما

 چایی اون ،ازمیرم االن:گفت بابا روبه مهری نشستیم؛مامان که مون همه.کرد تکیه پشتی وبه بابانشست.بود شده

 .درآد تنت از ورانندگی راه خستگی ریزم،که می برات داری دوست که هایی

 چای سینی ثانیه؛یه از کسری در.بود وچاالک فرز بود،ولی گذشته ازش سنی بگم؛بااینکه تونم می جرات به    

 سوم یک تقریبا.داشت قاشق هم توش.داشت رنگ قرمز نازک نوار یه دورش باریک؛که کمر لیوان تا شش.اورد

 طوری من؛یه به نگاهش مهری مامان.بود شده گذاشته زیرش هم کوچیکی های نعلبکی.بود لیوان؛شکر

 مادرش به شد؛رو متوجه انگار بابا.زدم حرف ای کلمه خجالت؛نه از همین واسه.کرد می معذبم که جوری.بود

 .نیست یادش چیزیو داده دست از رو اش اتفاق؛حافظه اون خاطر به سپیده.مادرجان:گفت

 همون.مادر میدونم:گفت نده ادامه رو حرفش دیگه بابا که انداخت؛وجوری داری معنا نگاه یه مهری مامان    

 .کرد تعریف برام رو چیز زد،همه زنگ روزها؛مهشید

 کجاست؟ تون واثاث پسرم؟اسباب:گفت بابا روبه دوباره    

 توراه چون.رسه می دیگه ساعت دو یکی.کردیم کامیون بار بحص:بود،گفت پیدا چهرش از که خستگی با بابا    

 .داشتن توقف

 می باال؛دوتافرش طبقه.کنیم باال؛زندگی طبقه ما قراربود.شست هارو ظرف شام؛مامان بعدازصرف    

 سمت.بود کوچیک اشپزخونه یه راست بود؛سمت پذیرایی شد؛اولش می باز که در.داشت خواب اتاق دوتا.خورد

 به چیز کردم،همه می رو که؛فکرش چیزی اون از زودتر خیلی.بود وحمام بهداشتی وسرویس اقاهم؛ات چپ

 رو واثاثیه اسباب صبح؛تموم تاسپیده اول شب همون.نخورده تکون اب از اب انگار اصال.برگشت سابق حالت

 نداشتیم،چون جا کلمش البته.شد پسرا؛ادغام اتاق با من اتاق وسایل.شدیم هوش بی خستگی فرط وبعد؛از چیدیم

 همون فردای درست.خوابیدم نمی تنها ها؛دیگه شب من درنتیجه.بود بزرگتر اتاق؛خیلی اونیکی از تا سه ما اتاق

 داشتم؛به که ای ونیمه نصفه سواد با.هم کنار درست قبر تا سه.مامان خانواده سرخاک.شهدا مزار روز؛رفتیم

 .خوندم رو روشون ترتیب

 باالسر.سوخت حالش به دلم مامان،واقعا بیچاره.زمانی محمد- سومی. زمانی خالد-دومی.یمحمد گلشید-اولی    

 کرده بغض بدجور.خاکی زمین روی نشست.کرد سستی هاش ؛زانو لحظه تویه اما.بود ایستاده مادرش قبر

 خوبه؟ حالت جونم مامان:گفتم ناراحتی با.دویدم سمتش به.شدم نگرانش.داشت حق.بود

 روی رو چادرش.کرد ـل*بغـ شد؛واونو خم روقبر حسرت با.زد کنار بده؛منو جوابی اینکه بدون اما مامان    

 شهادت به وقتی کردم؛دیدم کتاب حساب که یکم.روخوندم سوم قبر روی.رفتم بابا سمت به.کشید سرش

 این صدام؛تا یعنی.بوده کوچیک خیلی واقعا.طفلکی اخی.بوده کیارش سن هم یعنی.داشته سال دوازه رسیده؛فقط

 نکرده؟ دریغ هم کوچیکی این به بچه کشتن که؛از بوده رحم بی حد

 گالیل؛به گل ودسته گالب شیشه با بابا.زد کنار رو هاش اشک.شد بلند خاک روی از مامان دقایقی بعداز    

 نگارا مامان...گذاشت گل شاخه یه مزارها از سرهرکدوم.شست گالب با هارو قبر.نفررفت سه مزاراون سمت

 .شدیم راهی خونه سمت وبه.گرفت دراغوش متو لب به لبخند.بود شده سبک

 عود اش هم،خداروشکر،بیماری مامان.شد کار به مشغول جا بود؛وهمین گرفته که؛انتقالی بابا.گفتم می بله     

 دیکنز من مدرسه.بود معلوم تکلیفمون که هم تا ماسه.بود کرده عادت دوباره،درشهرش زندگی وبه نکرد

 خداروشکر؛به.رسوند می اونارو بابا صبح دوربود؛وهرروز کمی پسرا مدرسه اما.نداشتم سرویس بود؛ودیگه

 می کمک هم؛بهم دادوسیاوش می درس ام؛خوب قبلی مدرسه مثل نخورد،ومعلمم ای لطمه درسام

 چون.نفره نخل ششمار میگه؛واحد بابا.شدم ها نخلستان عاشق که من.بود نظیر بی زیبایی خرمشهر؛توی.کرد



 دیگه درختای که درصورتی.ده نمی وخرما کنه نمی رشد انسان؛دیگه مثله بشه؛درست بریده سرنخل که؛اگر

 دیدیم؛که هم رو نخلستان چندتا.دارم دوسش اینقدر ؛من که ش ویژگی همین خاطر به نظرم به.نیستند اینطوری

 وکنار نخلستان بردن می وروز شب اگه منو.بودن معروف سوخته وبه؛نخل بودن سوخته جنگ موقع

 ماهه.گفتم بگم،کم هرچی که هم مهری مهربونی؛مامان از.شدم نمی سیر اونجاها به رفتن از کارون؛بازم

 وبرامون پیشش میشه،میریم تموم منو؛سیاوش درسای وقتی.کنه می نصیحت کلی.کنه می محبت بهم خیلی.ماه

 ماه دی اواسط.رفتم می خونه به وگرسنه مدرسه؛پیاده،خسته از هم روز اون.کنه می تعریف وقصه خاطره کلی

 رو پایین طبقه زنگ ناچار به.نکرد باز دروبرام کسی سرهم؛ولی پشت چندبار.زدم رو باال طبقه زنگ.بود شده

 خوبه؟مامان حالتون:گفتم وبهش شدم نگرانش.افتاد نفس نفس به.کرد باز اومد؛دروبرام بدو بدو مهری مامان.زدم

 شده؟ چیزی مهری

 سرنماز که زدی؛منم می زنگ داشتی تو.مادر نه:وگفت داد تکون سری.کشید عمیقی نفس مهری مامان

 .بشی معطل ترسیدم.بودم

 .بشم معطل ذره یه نداره کردید؟عیبی اذیت رو خودتون چرا.جونم مهری مامان:کردم لوس یکم براش خودمو

 مادر؟ میری کجا:گفت بلند.افتاد راه لمدنبا مهری مامان.خونمون برم ها؛که پله سمت رفتم

 چرا؟.دیگه خونمون میرم دارم:کردم تعجب حرفش از

 کار جایی وبرادرات؛رفتن بابات مامان.نیست خونه کسی ولی.میری کجا میدونم منم:زد لبخندی مهری مامان

 .نباشی تنها که بمونی من توپیش گفتن.داشتن

 نبردن؟ منو که بوده گین؛کجا می که جایی چی؟این یعنی:گفتم وکالفه کشیدم پوفی

 .بپرس ازشون اومدن که من؛خودشون پیش بریم باهم بیا حاال.مادر دونم نمی:داد تکون سری مهری مامان

 حرکت یه با مو و؛مقنعه زدم تکیه پشتی به.مهری مامان خونه رفتم.پایین اومدم پله دوتا همون از

 به به.پیشم اومد غذا سینی یه با مهری مامان.کنار گذاشتم وردمدرا مانتومو.شد پریشون بلندم موهای.دراوردم

 .بادمجونم عاشق من اخه.بود کرده درست بادمجون

 .ای گرسنه که مطمئنم.دخترم بخور:گفت مهربون

 .ام گرسنه که معلومه.بادمجون اوممم:کشیدم دلم به دستی ها شکمو این عین

 به بشه گوشت بخور.مادر جونت نوش:وگفت کشید لپمو محکم مهری مامان گفتم؛چون بانمک خیلی کنم فک

 .تنت

 نداشت امکاح.کردم فکر خودم با یکم.اینجام من چرا ؛که بود اومده یادم تازه خوردم؛انگار غذامو اینکه بعداز

 اگه همیشه اخه.گرفتم استرس ولی چرا دونم نمی.نده اطالع من به قبل واز جایی بره یهویی طور ؛همین مامان

 این اما.گفت می بهم قبلش مدرسه؛یاشب تو کالسم در اومد اومد؛یامی می پیش براش ضروری کار مامان

 اما.دربیاره دهنش از کلمه ویه بیاد حرف به بلکه.بودم زده زل مهری مامان بود؟به شده چی دونم نمی....بار

 کاموای با الگردنش یه پسرش داشت،وبرای دست توی رو ش بافتنی های اطرافش؛میل دنیای از فارغ اون

 اون.خوند می شعر سعدی غزلیات یا حافظ شد؛از می فکر غرق وقتی بود؛که این عادتش.بافت می ای سرمه

 :کرد می زمزمه خودش با رو شعر این داشت هم روز

 مخور کنعان؛غم به اید باز گمگشته یوسف

 مخور گلستان؛غم روزی شود احزان کلبه

 رفتن ما مراد بر گردون،گردوروزی دور



 مخور دوران؛غم حال نباشد یکسان دائما

 من شعر؛باصدای اتمام بعداز.شد جمع چشماش توی اشک بود؛که چی شعر این خوندن از مقصودش دونم نمی

 .اومد خودش به

 خوبه؟ مهری؟حالتون مامان:زدم صداش اروم

 که معلومه.دخترم اره:وگفت شد محو هاش اشک که زد لبخندی.کرد عوض رو زود؛حالتش خیلی مهری مامان

 .نیستم وتنها توپیشمی وقتی.خوبم

 کردید؟ می گریه چرا پس:من

 ....نبود مهمی ؛چیز عزیزم هیچی:وگفت کشید اهی مهری مامان

 واسه.داشت دلیلی کرد؛حتما می تکذیب رو واضحی اون کردن؛به گریه وقتی.شدم بگم؛پشیمون چیزی خواستم تا

 خوابیده مهری مامان.شد بلند تلفن زنگ صدای.بود گذشته ظهر بعداز جپن از ساعت.نپرسیدم سوالی دیگه همین

 دادم تکون سری.تلفن به رسوند خودشو دردش؛سریع پراز پاهای با مهری بردارم؛مامان رو تلفن اومدم تا.بود

 .داشتم می بر من کنه؟خب می فرقی چه:وگفتم

 .کاردارن بامن.عزیزم نه:گفت دلخورنشم که جوری مهری مامان

 اونقدر.زنه می حرف مامان با داره شدم داد؛متوجه ادامه که یکم.خطه پشت کی نفهمیدم اولش.برداشت رو لفنت

 من به رو.کرد قطع رو تلفن دودقیقه بعداز.شنید رو هاشون حرف میشد سختی به کرد؛که می صحبت اروم

 .کنم باز برات درو برم گفت.هست خونتون در؛کلید پشت گلدون زیر گفت.دخترم بود مامانت:گفت

 خونه در پشت.باال رفتیم ها پله از اروم اروم مهری مامان با.بغلم زیر زدم هامو حوصله؛وسیله بی.کشیدم پوفی

 دستای.مهری مامان دست دادمش.بود سومی زیر در کلید.کردم نگاه رو تاشون سه هرسه زیر.بود گلدون تا سه

 ...... چرخوند در توی رو کلید.لرزید می بودنش پیر خاطر به مهری مامان

 

 بلندی صدای.شد روشن جا زدم؛همه رو برق ؛کلید بردم رو دستم.بود وساکت تاریک جا همه.شد باز در    

 .مبارک تولدت مبارک مبارک؛مبارک تولدت تولد تولد:گفت

 رو خوشی زا.دیدند رو؛می من تولد تدارکات داشتن.بگو پس.بود وپسرا ومامان بابا صدای صداها؛ادغام این    

 سقف از هم دیگه شرشره مدل یه.بود شده زده دیوار وسبز؛به وقرمز ابی های دیوارشرشره روی.بودم ابرا

 تو عین.بود شده زده سقف به رنگارنگ؛ های بادکنک ریسه دوتا.بود مانند براق جنسش بود؛که ایووزون

 خواست می دلم. دیدم می تولد ها؛جشن نکارتو توی همیشه چرا،ولی دروغ.شد نمی تر قشنگ این از خدایا.فیلما

 من دنیای ؛همه که پدری.ام بابایی ـل*بغـ انداختم رو بدو؛خودم بدو.بگیرن تولد طوری همین منم برای

 در که من با.خودش به چسبوند منو محکم بابا.کردم نمی پناهی بی احساس وقت هیچ وجودش ؛با که مردی.بود

 .رفت می ام صدقه بونقر بلند بلند.چرخید بودم؛می اغوشش

 به تورو که مرتبه؛شکر هزار هزار خدارو.شکر خدارو.عزیزم بره قربونت بابا الهی:گفت می مهربون بابا    

 .بخشید من

 ....بابایی عاشقتم:گفتم تموم رضایت دل؛با ته بلند؛از    

 پراکنده واه ؛در مواجم موهای که طور همون مامان.شد خوشحالی غرق.ایستاد حرکت از بابا    

 ....نازم دختر مبارک تولدت:زمان؛گفتند هردوهم ومامان بابا.یدب*و*س وسرمو کرد بود؛نوازششون



 شیطونی لحن با سیاوش.پایین گذاشت منو؛اروم بابا.رو مامان لپ طور همین.یدمب*و*س مو بابایی لپ محکم    

 !خوشگله خانوم مبارک تولدت:گفت

 .کوچیکه ابجی شی ساله صد ایشاهلل:فتگ مهربون اون دنبال به هم کیارش    

 طوری همین. باشی زنده سال های سال که الهی:کشید سرم به دستی مهربونی با.سمتم به اومد مهری مامان    

 .بگیریم تولد برات

 ..جونم مهری مرسی:گفتم زبونی شیرین با منم    

 باشه؛نوبته؟؟؟؟ هم نوبتی.فرمایید عزیز؛توجه اشنایان دوستان.خب خب:گفت همه روبه سیاوش    

 چی؟ نوبت:گفتن باهم همه    

 ....خانوم سپیده مخصوص.شکالتی کیک:وگفت باال انداخت رو ابروهاش باشیطنت سیاوش    

 که کردم شکر خدارو خیلی دلم ته.پاشیدم صورتش به مهربون داشت؛لبخندی بهم نسبت که محبتی همه این به    

 .دارم خوشبختی خانواده همچین

 دستش روشن شمع تا بانه شکالتی کیک یه.بیرون اومد دقیقه چند بعداز.خونه اشپز داخل رفت سیاوش    

 و کیک.شکالتی کیک واسه میرم دونست؛می می چون.بود بابا شکالتی؛کار کیک خریدن بودم مطمئن.بود

 اینکه از ترم؛قبلدخ:گفت مهربون بابا.بود روش اجیل ظرف ویک میوه ظرف دوتا که میزی.میز روی گذاشت

 .کن کنی،ارزو فوت رو شمع

 .باباجونم چشم:گفتم ـوه*عشـ با    

 چون.بود عموامیر جسد اومد؛پیداشدن ذهنم به که تنهاارزویی ولی چرا دونم نمی.کیک روی کردم خم سرمو    

 کمبود احساس مهری مامان میخواست دلم.انتظارشه به ؛همیشه وقفه بی ؛واقعا مهری مامان دونستم می

 دار پف دامن که ؛مجلسی سفید لباس مامان.کادوها به رسید نوبت.زدن دست برام هنع.کردم فوت رو شمع.نکنه

 یه هم وسیاوش سر گل کیارش.بود بزرگتر خودمم از که ای قهوه خرس باباهم؛یه.بود خریده برام داشت

 لحن ؛با مهری مامان کادوی ردنک باز بعداز.بود خریده برام گلی گل نماز چادر ؛یه مهری مامان.روسری

 .تکلیف سن به رسیدن دختر؛یعنی واسه سالگی مادر؛نه دونی می:گفت مهربونی

 .بودم گفته برات هم قبال.بگیری روزه رمضون ماه.بپوشونی نامحرم از موهاتو باید یعنی:گفت من روبه بابا    

 روسری.خونم می نماز.میدم انجام گفتین که یکارهای فردا؛تموم همین از چشم...یادمه اره:دادم تکون سری    

 ...کنم می هم؛سرم خریده مهری مامان که نمازی چادر.پوشم می

 .طور همین هم مهری مامان.زد دل ته از لبخندی بابا    

 ......سالگی نه در من وارزوی    

 وجذاب متفاوت ؛دورانی شاهد بعد به این از.بودن من همراه اینجا به تا که اونایی از ممنون خیلی.خب خب)    

 .(تون وهمراهی صبوری از متشکر.بود خواهید رمان از

 ...........بعد سال شش    

 کردم عادت بهشون.شدم بزرگ خرمشهر مردم بین در.ساله پونزده نوجوان یه شدم.شدم بزرگ من     

 طبق چیز همه.خوندم می درسدبیرستان؛ اول کالس در.بودند ومهربونی گرم خون العاده فوق مردم.وخوگرفتم

 می درس اهواز دانشگاه توی.بود لیسانس ؛وگرفتن خوندن درس مشغول گلم؛سخت داداش سیاوش.بود روال

 تاشب؛کسی بیرون رفت می خونه از که صبح از بنابراین.نبود راه بیشتر ساعت یک اونجا تا خونه از.خوند



 ترفی بایه احوال؛اما ثبت ادراه در همچنان بابا.دبو وکتاب درس مشغول وقت دیر تا هم شب.دید نمی اونو

 دیگه خودش قول به.بود امیر پسرش منتظر ها سال این همه هم؛مثل مهری مامان.بود کار به مشغول کوچیک

 .خواست نمی کردن؛پسرش پیدا جز هیچی دنیا این از

 دست فضول؛اصال که منم.زدن می حرف باهم اروم خیلی ومامان بابا.زدم می ورق رو ام دینی کتاب داشتم

 .کنه می ضبط هارو حرف وتموم میشه تیز رادار عین خود؛گوشام به خود.نیست خودم

 دیگه دوروز جواب گفتن.دادم ازمایش رفتم دیروز:گفت می نگران حالتی با مامان به وار؛ زمزمه تقریبا بابا

 .داشتم حالی چه دونی ؛نمی مهشید دونی نمی.میشه اماده.

 ممکنه؟ سال اینهمه بعداز میشه؟یعنی یعنی:داد کونت سری مامان

 هر.لرزید می بدنم ؛تموم دادم ازمایش تا دیروز.باشه داشته حقیقت که کنه خدا.دونم نمی:کشید عمیقی نفس بابا

 .پرم می جا از موبایلم زنگ هر با...بخوره زنگ تلفنم که منتظرم لحظه

 خبر بهت کی.باش نداشته استرس اینقدر:؛گفت کشید می سر رو اش چای فنجون که حالی در مامان

 شدی؟ متوجه دادن؟چطوری

 تلفن تفحص؛بهم سازمان از که بود پیش روز پنج:وگفت کرد می بازی قندون در با.شد خیره میز به بابا

 کجا به رفتم سال همه کن؛این ولش گفتم اولش.اطالعات تکمیل اونجا؛برای سر یه برم باید گفتن.کردند

 از پالستیک یه.شد نمی باورم.ذاکری اسم به اقایی یه دفتر رفتم.سازمان شدم؛رفتم پشیمون بعدش رسیدم؟ولی

 بود؟ چی توش دونی می.اورد در میزش کشوی

 بود؟ چی پالستیک توی:؛گفت بود اضطراب پراز که لحنی با مامان

 امیر اسم به پالک.بود پالک یه توش:گفت وناباوری خوشحالی با توام لرزید؛بالحنی می صداش که حالی در بابا

 .....بود خریده براش مامان توجیبی؛که قران ویه پوسیده قمقمه یه.علی محمد:پدر نام.ضیایی

 که ممکنه؟من یعنی خدایا.فهمیدم نمی هیچی کناب متن دیگه؛از منم حتی.شد جمع هاش چشم توی اشک بابا

 بیشماری های ؛وخاطره وعکس اسم ازش؛یه فقط که عمویی.بود عموامیر به مربوط ها؛ حرف این تموم میدونم

 که هایی اشک همون با.شدم هاشون حرف من؛متوجه که فهمید بابا.بود؛داشتم کرده تعریف برام مهری که؛مامان

 ـناه گـ پیرزن.نگید چیزی مادرم کنم؛به می خواهش هردوتون از:گفت ومامان من ؛روبه بود چشمش توی

 حاصل جوابی اما.داده ازمایش تفحص سازمان رفته من از بیشتر ؛خیلی ودهب منتظر اون سال های سال.داره

 .گم می رو چیز همه بهش شد؛خودم چیزی اگر اما.نشده

 کجا که؛از بود ؛همین بپرسم تونستم که چیزی تنها.دادم تکون سرمو اره نشونه به فقط.نداشتم زدن حرف توان

 کردن؟ پیدا کجا رو دشجس:گفتم لرزون صدایی با بابا به کردن؟رو پیداش

 می که اینطور.دادمDNAازمایش رفتم من همین واسه.نیستند مطمئن هم خودشون هنوز:گفت اروم بابا

 های داره؛بچه ای وماسه رمل زمین فکه؛که منطقه از.ایرانیه شدن ولباساش؛متوجه وکاله جفیه گفتن؛ازروی

 همین به.اوردن در جسدها از یکی لباس فتم؛ازگ که رو هایی نشونه اون.کردن پیدا رو جسد چندتا تخریبچی

 .گرفتن تماس من وبا باشه امیر دادن؛جسد احتمال خاطر

 میاد؟ کی ازمایش جواب این خب:گفتم استرس با

 معلومه فردا چیز همه:گفت اروم زیرلب.ها گذشته به برد اونو فکرش انگار.کشید عمیق نفسی بابا

 .نزنیم حرفی مهری مامان باشه؛پیش حواسمون تلفن به باید طفق.رسه می فردا ازمایش جواب.....میشه



 اون از که منم.رفت می وراه نبرد صبح؛خوابش خوده باباتا.بود سازوحیاتی سرنوشت ؛واقعا شب اون نظرم به

 ای نشونه خواد؛ازش می خوگرفتم؟دلم ندیدمش؛اینقدر وقت هیچ که کسی به بود؛چرا عجیب خودمم برای.بدتر

 . ببینم پیرومهربونم مادربزرگ چشمای در رو وشادی.....بشه پیدا

 که رو جغرافی کتاب داشتم منم.برد خوابش کاناپه وروی نداشت نایی دیگه بابا.بود گذشته صبح شش از ساعت

 هفت ؛ساعت چون خوابیدم می نباید میشد؛ولی گرم داشت منم چشمای.کردم می بخونم؛مطالعه دیشب؛نتونستم

 های دکمه داشتم.شد باز چشمام یکم.پاشیدم سرد اب وصورتم دست به.دادم تکون سری.مدرسه رفتم می باید

 بله؟بفرمایید؟:گفت لرزون صدایی با بابا.پروند جا از هم رو بابا من؛بلکه تنها نه تلفن صدای بستم؛که می منتومو

 که عموامیر عکس سمت به.بود افتاده هق هق به.کرد رها رو تلفن بابا...شد گفته خط؛چی پشت دیگه نفهمیدم

 می بدنش تموم...کردن گریه بلند بلند کرد شروع.گرفت بغلش وتوی برداشت رو اون.بود؛رفت دیوار روی

 با.گرفت رو رفت؛وزیربغلش بابا سمت به استرس با کیارش.پریدند خواب از همه هاش گریه صدای از.لرزید

 خوبه؟ شده؟حالتون چی بابا:پرسید نگرانی

 بودم شده مضطرب که درحالی.گرفتم اغوش در رو بازم؛بابا نیمه های دکمه با بدوبدو.گرفت دتش اش گریه بابا

 کنید؟ می گریه چی گفت؟برا بود؟چی کی خط افتاده؟پشت اتفاقی بابایی:؛گفتم

 لیوان یه.رفت طرفش به مامان.نشست زمین روی نداشت؛دوزانو ایستادن توان چون.کرد جدا خودش از منو بابا

 عزیزم؟ارش شده چی:گفت مهربون مامان.کرد بابا خورده به زور گرفت؛به دستم از مامان.ریختم بابا برا اب

 .بزن حرف.بکش نفس جان

 برادرم فقط.هیچی.جان مهشید هیچی:؛گفت بارید می اشک چشمهاش از هنوز که حالی در.شد اروم یکم بابا

 همه این بعداز.داشته شده؛مطابقت پیدا که هایی استخون با من گفت؛خون ذاکری اقای.....برگشته امیر.برگشته

 ...سال

 .....شکرت خدایا:زد فریاد دل ته از بابا

 مهری مامان به رو خبر این نداشت؛که دلشو کس هیچ یعنی.بودیم سکوت در ؛همه ماشین توی.شدیم حاضر همه

 .بده

 بابا داد؛از می حرکت شانگشت رو؛توی رنگش ویاقوتی درشت تسبیح های که؛دونه درحالی مهری مامان

 ومدرسه درس مگه کردی؟اخه زابرا چرا هارو بچه بری؟این می کجا منو داری.پسرم جان ارش:پرسید

 نرفتی؟ سرکار چی؟چرا ندارن؟خودت ودانشگاه

 .باهم همه.اونجا بریم باید.زدن زنگ جایی یه از امروز:گفت اروم.لرزید می صداش بابا

 حاال؟ هست مادر؟کجا باشه خیر:وگفت دفرستا صلواتی زیرلب مهری مامان

 .....مهری ؛مامان شهدا تفحص سازمان:گفت بغض با مامان

 قضیه ته تا مهری تفحص؛مامان سازمان گفت مامان تا.فرحزاد میره ف میگم تا میگه ؛که هست المثلی ضرب یه

 چرا:گفت سرزنش با بابا به رو.کشید لباساش به دستی.نشست لبش به عمیق لبخندی مهری مامان.خوند رو

 فهمه ؛می ببینه لباسا این با منو اگه حاال.اومده پسرم اخه.بپوشم مو پلوخوری لباسای گفتی ؟می نگفتی زودتر

 کردم؛این گریه که بس نفهمه.نبینه چشمامو زیر. چین کردم؛پسرم می گیرا ارا گفتین می.نبودش تو خوردم غصه

 ....شدم شکلی

 مامان.ماشین کف ریخت تسبیح های دونه.شد کنده تسبیح نخ رفت؛که باال اش فشارروحی اونقدر مهری مامان

 .برگشته سال همه این بعداز.شده پیدا پسرتون....باشه مبارک:گفت مهری مامان روبه.شکست ش بغض



 وهرشب؛خواب هرروز هفته این.جان مهشید دونی می:بود؛گفت ومضطرب خندون که درحالی مهری مامان

 انتظارت.نکن گریه دیگه مادر:گـه می همش.خندونه امیر کنم؛اما می گریه دیدم؛من می خواب تو.دیدم می امیرو

 . شکر مرتبه وصد هزار خدارو.شکر الهی.شد تعبیر خوابم...خودم پیش میای دیگه.رسید سر به

 همه.گذاشت گوشه یه رو ماشین فقط بابا.رسیدیم سازمان به باالخره کردیم؛تا سپری رو سخت العاده فوق دقایقی

 به بابا.بود بزرگ سالن ها؛یه هتل مثله اولش.شدیم ساختمون واردیه.باال رفتیم پله چندتا.بیرون زدیم ماشین از

 روبه.برگشت دوباره بابا.گفت می مختلف ذکرهای سرهم تند؛پشت تند مهری مامان.رفت سالن انتهای

 .بیاین دنبالم:ماگفت

 همه این از مهری مامان.دیگه سالن یه راهرو انتهای.بود راهرو یه چپ سمت.افتادیم راه استرس بابا؛با دنبال

 محل:بود شده نوشته روش در؛که یه به رسیدیم.میشد بلند داشت اعتراضش صدای.بود اومده ستوه وتاب؛به پیچ

 کعلی سالم ؛وباهاش رفت سمتش به بابا.بود ایستاده اونجا نفر یه.کردیم باز درو.....شهدا تابوت داری نگه

 .ضیایی امیر:؛گفت لرزید می ؛صداش که درحالی.گرفت بغض رو گلوش بابا.پرسید رو شهید اسم بابا از.کرد

 ....شماست شهید مال تابوت اون:کرد بودند؛اشاره کشیده روش ایران پرچم ؛که تابوت یه به اقاهه

 که جسد.رسید پسرش جون بی جسد به باالخره که کشید؛اونقدر خودش دنبال رو ؛پاهاش زور به مهری مامان

 مهری مامان.بود نوزاد قنداق شبیه ؛بیشتر که کفن یه.زد کنار رو پرچم مهری مامان.استخون مشت بگم؛یه چی

 بنده تو به الالالال*پسرنازم ای البخواب الالالالال:خوندن الالیی کرد؛به شروع.گرفت اغوش در رو کفن

 *خونه توی رفته بابات*بونه نگیر الالالال*کسم همه تویی الالالالال*نفسم

 چرا؟ حاال ولی قربانت به جانم امدی:زد می حرف اروم اروم زیرلب.شد جاری مهربونش چشمای از اشک

 چرا؟ پا از ام من؛افتاده که حاال وفا بی

 پیشش که نموند کسی.ورفتم اینجا اومدم صدبار.سرنزنم که نبود جایی.بدونی اگه.جان امیر بدونی اگه

 شهر شهره دیگه.نبودنت از گرفت می درد قلبم....ونپرس نگو که موندم منتظرت اونقد.نگیرم ور نرم؛سراغت

 کجان حاال.گرده برنمی دیگه پسرت.نکن وناله اه.نکن گریه ایقد مهری گفتن؛بسه می همه.انتظار به شدم

 دایره.خوردند می قسم شهر؛رواسمش یه که پسری.امیرمن.برگشته؟امیر رشیدم قامت پسر که ببینن ببینن؟کجان

 ....برگشته امیرم.بپوشید نو لباس.کنید شادی.بزنید تنبک

 با.زد ـوسـه*بـ رو کفن وروی شد خم بابا.گذاشت؛سرجاش رو کفن مهری مامان.زد زانو تابوت جلوی بابا

 خوش.شهید فرمانده اومدی خوش.دالور اومدی خوش:گفت می وار زمزمه.کشید می کفن به رو نوازش؛دستش

 مامان باالسر مقدم؛تو خط جبهه میرم من.بزرگترم برادر من:گفتی می همیشه یادته؟یادته.بزرگه داداش اومدی

 پیر رو ومامان داد دق رو تو؛بابا دوری سال همه این غم داداش ولی.بکنن کمبود احساس نذار.باش وبابا

 دید؛می می منو مامان هروقت.کنم پر براشون تورو جای ؛متونستم کردم تالش هرچی.داره بویی یه هرگلی.کرد

 وقتی از...همیشه بودی من اسطوره.بهترین بودی بهترین تو....شدم می وغصه غم بی که بود امیرم کاش گفت

 جبهه به ؟همش.کنم اروم خودمو بدم؟دل تسکین رو مادر های کنم؟اشک چیکار ؛باید دونستم نمی رفتی

 ....سربزنم

 ....ارش دیگه بسه:گفت بابا روبه.پسرش کفن کشید؛روی دوباره رو پرچم مهری مامان

 چند یه:گفت ما روبه.کشید سرش به رو عربی عبای مهری مامان.بودیم زده زانو تابوت دور همه دیگه حاال

 .کنم خلوت پسرم با بذارید دقیقه

 دیگه بعد به جایی یه از ولی...رسید می گوش اش؛به وگریه ناله صدای اولش.تابوت روی گذاشت رو سرش

 .نشنید مهری مامان صدای کسی

 ....نشنید جوابی هیچ زد؛ولی صدا رو اسمش بافریاد.داد تکون رو اش شونه.سمتش به رفت مامان



 ....اورژانس بزنه زنگ یکی:گفت فریاد با بابا

 ما روبه.داد تکون سری تاسف با دکتر....گرفت رو نبضش.بود شده سرد مهری مامان دستای.رسید اورژانس

 جونش بی جسم سمت به.شد بلند مامان گریه صدای.کشید تیر قلبم.....کردن فوت ایشون.گم می تتسلی:گفت

 اونقدر.کشیدم فریاد.دادزدم دادم تکونش همش.بودند گو دروغ اینا.بود زنده مهری مامان نداشت امکان این.رفتم

 دختر از گفتی نمی مگه.نمک می گریه دارم ببین.بده جوابمو خدا تورو.مهری مامان:کرد نمی یاری صدام که

 مامان:دادزدم دل ته از.نشنیدم صدایی هیچ ولی.شم ساکت بگو کن؛پاشو دعوام منو پاشو.نمیاد خوشت او گریه

 .....مهری

 

 

 میشد؛رمق دورتر امبوالنس هرچی.میشد اکو سرم امبوالنس؛توی اژیر صدای.سرم روی گذاشتم رو دستام    

 هم من وبدن ونی؛تنم*س*تز هوا اون توی.نشستم سرد زمین روی وزانود.میشد کمتر ایستادن برای هم من

 به ؛شروع نم نم بارون.بود من دنیای همه که کسی.مهربونم مادربزرگ ؛دستای مثله درست.زد می یخ داشت

 زجه.کنم گریه راحت خیال با تونستم نمیشد؛ومی من های اشک متوجه کس هیچ دیگه حاال!خوب چه.کرد باریدن

 بارون.بشه پیدا کردم؛که نمی اروز وقت هیچ داره؛شاید ای نتیجه ؛چنین عموامیر شدم پیدا دونستم می اگه.بزنم

 بارون زیر کیارش های شونه.بودیم مونده پسرا منو بودن؛فقط رفته امبوالنس با ومامان بابا.میشد تر تند هرلحظه

 سیاوش.بود غرورش خاطر به هم این.نبود سرما کرد؛وعلتش می گریه داشت.شناختمش می خوب.لرزید می

 سعی باشه؟سیاوش سرد ادم دل فایده؟وقتی چه.نشدم گرم بازم ولی.ام شونه روی دراورد؛انداخت رو کتش

 بلند جام از نبود؛که جونی پاهام توی یعنی.تونستم نمی اما.کنه بلندم جا واز بگیره هامو شونه کرد؛زیر

 حالی در.کرد پاک هامو مهربونش؛اشک دستای با.زد نوچهارزا زمین روی من روی شد؛روبه خم سیاوش.شم

 توروخدا.قشنگم سپیده.گلم خواهر.سپیده ابجی:دار؛گفت وبغض لرزون صدایی بود؛با خیس هم خودش چشمای که

 .کنی داری عزا براش بارون اینطوری؛زیر تو نیست مهری؛راضی مامان خودم جون به.شو بلند

 مهری مامان:هام؛گفتم گریه بین هق هق با.گرفت شدت ام اداش؟گریهد عزاداری کدوم:گفتم حالی بابی    

 خوابه؟ همش اینا شایدم.ندارم باور من.نمرده

 گم می بهت.تلخ؛بیدارشم ب*و*سکا این از که بزن د.توگوشم بزن داداش:گرفتم محکم رو سیاوش دست    

 .....بزن

 به بود؛منو زیاد زورش خیلی که کیارش.کرد هگری بلند من؛بلند مثله.کنه کنترل رو خودش نتونست سیاوش    

 ماشین سوار.بردن ماشین نزدیک تا کنان؛منو لخ لخ.گرفت رو زیربغلم هم سیاوش.کرد بلند جام از زور

 پایان بی های اشک هم طرف این.شست رو؛می اون بارون شیشه اونطرف از....دادم تکیه شیشه به سرمو.شدم

 .....من

    ******************************************* 

 مهری؛با مامان که انگار.بود شده روح وبی شهر؛سرد این خونه این.گذشت سال چهل اندازه روز؛به چهل    

 بده مرگ دونم نمی....ساده چه.هه.شنید می رو بابا صدای کمتر کسی دیگه.بود بـرده اینجا از رو زندگی رفتنش

 ولی.بود نگرفته وقرار اروم که من دله.سخته باشه؛مرگ هرچی ولی.کنن می پیدا نجات مرگ با خیلیا.خوب یا

 جام خیلی من.نخورید غصه:بود بود؛گفته اومده سیاوش خواب ؛به مهری مامان اخه.بودن شده بقیه؛ساکت

 .امیرم پیش.خوبه

 ها؛می الس ها ماه ها روز.کنم پر چیز هیچ با مادربزرگمو خالی جای تونستم هنوز؛نمی که بودم من واین    

 ؛هی برم قربونش که هم روزگار. نمیره ادم یاد از وقت هیچ.نه عزیزان داغ اما.خاطره میشه ها چیز خیلی.گذره

 .ادم زخم به پاشه می نمک



 می درس تونه می میشه؛نه پیدا کار نه اینکه؛اینجا بهونه گذشت؛به که گرفتنش لیسانس از ماه دوسه سیاوش    

 شریف صنعت دانشگاه.شد لیسانس؛موفق فوق گرفتن در هم اون اتفاقا.شد اماده ارشد ازمون برای پس.خونه

 .تهران

 رو اش کرد؛دلتنگی می سعی که لحنی با.یدب*و*س رسید؛سرمو من به.کرد خداحافظی باهمه تلخ روز اون    

 نداری؟ حرفی رفتن میرم؛قبل دارم من.جان سپیده:گفت کنه پنهون

 ......باش خودت مواظب فقط.حرفی هیچ نه:گفتم غضب از ومملو لرزون صدایی با    

 مامان.بدم قورت رو بغضم کشیدم؛شاید عمیقی نفس.ریختم ماشین پشت رو اب کاسه...شد بابا ماشین سوار    

 صبر اونقدر.کنن می نگامون دارن محل اهل همه.داخل دخترم بریم:گفت مهربونی با.زد ام شونه به دستی

 با دستامو.لرزید هام شونه روی.بستم سرم پشت درو.خونه داخل رفتم مامان با.شد حوم دیدم از ماشین کردم؛که

 به من.شدم کس بی کردم می حس چرا؟ولی دونم نمی.....نشنوه منو هق هق صدای کسی پوشوندم؛تا صورتم

 همین.داشتم بابارو فقط کنم کنم؟فک چیکار اش دوری با دونستم نمی بودم؛حاال وابسته خیلی سیاوش

 ...............بسو

 ها سال ها؛وحتی ماه روزها.گذره می چیز همه سریع که؛خیلی اینه وروزگار دنیا چیه؟خوبیه دونید می     

 ای دیگه کسای اونا بعداز و هستن ها؛مهمان این از تعدادی که؛در هان ادم وسط این.ومیرن میان سرهم پشت

 اون.چیه دونستم؛دلیلش می که بودم من فقط.زد می سر ما ؛به دیر به دیر خیلی سیاوش.گیرن می رو جاشون

 فوق بهونه به خاطر همین به.میاد بند نفسش توش.زندونه واسش شهر این مهری مامان بود؛بعداز معتقد

 دوبخش ایران؛به تاریخ هم؛مثله من زندگی نظرم به.رو ش واجدادی اب شهر.کرد ترک رو شهر لیسانس؛این

 دیگش بخش.شدم بزرگ خرمشهر شد؛ودر سالم هیجده که موقع اون تا سالگی هشت از اول بخش.میشه تقسیم

 .......هم

 که رویایی های کاخ.رنگارنگ اروزهای از ؛پربود ذهنم توی.بودم شده وجوان بزرگ بودم؛که من این وحاال.بله

 رفته هم ندگیران اموزش تازه.بشم وکیل خانوم یه که چرخید می مدام؛این فکرم توی.بودم ساخته خودم برای

 ماشین ووکالت؛برام حقوق رشته بشم قبول بود؛اگرکنکور داده قول بابا.بود شده ماهر رانندگی توی بودم؛ودستم

 با.بودم کرده پر مختلف کنکور های کالس با رو وقتم گفت؛تموم میشه تقریبا.بودم عاشقش.البالویی206.خره می

 قبر کنار قبرش.سرخاکش برم که میداد رضا دلم هیعنی؛تاز.بودم اومده کنار تازه مهری مامان مرگ

 این البته.شدم تر شدم؛خوشگل بزرگ کنم فک.بودم اورده وتقدیر؛ایمان قسمت به دیگه حاال.بود پسرش؛عموامیر

 پوست ؛با م مشکی درشت چشمای.بودن ومشکی پهن ابروهام.داشت خاصی ام؛تضاد چهره.ومامانه بابا حرف

 کجا پرسن می همه ها؛ولی نباشه خود از تعریف!ماشاهلل که ام بینی.بود کرده زیبا نوم سفید؛وحساسم العاده فوق

 اعضای از کدوم هیچ که؛به بود اینجا جالب ونکته.بود ودرشت ای قلوه لبام اما.خدادادیه میگم کردی؟منم عمل

 ازموی.شکر خدارو.تولخ پرپشت البته.وزاغ ابروهام؛مشکی مثله موهامم؛درست.نداشتم شباهتی ام؛هیچ خانواده

 یکم ام بچگی تازه؛تو.نبودم هم دراز بعضیا مثه نبودم؛ولی کوتاه قدمم؛هی.اومد نمی خوشم اصال فرفری

 .بودم شده وورزشکار تیپ خوش االن ولی.الغربودم

 تولدش....میشه ساله48من؛فردا بابایی یعنی.بود تیرماه26فردا.بودم خیلی؛خوشحال خیلی.داشتم خاصی هیجان

 باید یا.سخته یکم مردا واسه خریدن دونید؛کادو می بخرم؟اخه براش کادویی چه کردم؛نفهمیدم فک هرچی.بود

 دانشگاه از هم سیاوش.خرید مامان؛بریم با قراربود امشب.بینم من؛نمی ای دیگه کادوی.یاشلوار بخری پیرهن

 نقره انگشتر یه زیزشع شوهر خواست؛واسه می که مامان.خرمشهر اومد می فرداشب.بود گرفته مرخصی

 سوالهای خودم؛پرسیدن با رفتن کلنجار کلی بعداز منم.بشه محافظت بالها از فیروزه؛که نگین بخره؛با

 دوست تلخ بوی خیلی خودم چون.تلخ بوی با.بخرم ادکلن گرفتم داره؟تصمیم دوست چی بابا؛که از قیمم*س*تغیر

 مارو مادر.رفتیم تاکسی با ناچار به.بازار بریم بردارم رو ماسین من کردم؛نذاشت اصرار مامان به هرچی.داشتم

 از تاحاال درضمن.نداره قبول مارو خانوم این خورن؛اونوقت می قسم خانوم سپیده سررانندگی محل یه.باش



 کی.کردم جرئت شاید دونم نمی.....تنهایی وگرنه.با؛بابا اونم نشستم فرمون پشت رفتم؛دوبار کالس وقتی

 .شدم قابلی راننده روز یه بیاد؟شاید پیش قراره میدونه؛چی

 معمول؛گرم طبق برم قربونش که هم هوا.بود وجوش جنب وپر شلدغ بازار.زدیم می قدم بازار مامان؛توی با

 راهیان برا اومدن می که خداهایی بتده اون ولی.داشتیم عادت وهوا اب این خرمشهر؛به مردم ما البته.وسوزان

 تمام مانتوی یه اینکه با.بود چسبیده بدنم عرق؛به شدت از لباسام.داشتن ایتشک گرما دست از نور؛همشون

 سرش چادرهم ؛که مامان تازه.بود شده گرمم بازم داشتم؛اما تن به سفید های نقطه با رنگ ای نخ؛سرمه

 .واستاد حرکت گرفتم؛از رو مامان چادر کنار.فروشی انگشتر مغازه یه افتادبه چشمم.بود

 .نیستم که ناشنوا.میدم ؛جواب کنی کنی؟صدام می اینطوری چرا:گفت اوقاروب اروم مامان

 خندم.دهنم جلوی گرفتم دستمو.شدم مواجه چشمیش ؛وتهدید مامان غره چشم با بلند؛چون یکم کنم فک.خندیدم

 .گرفت ؛نظرمو فروشی انگشتر مغازه این اخه.جونم مامان خوام عذرمی:گفتم ومودب شد قطع

 .بریم باشه:وگفت کشید نفسی.داد تکون سری مامان

 علی حضرت انگشتر؛اسم رکاب روی.خریدیم فیروزه انگشتر یه باالخره.زد حرف اقاهه چقد.خدایااااا وای

 اش گفت؛فیروزه فروشنده اوردم؛ولی نمی در سر چیزی که من.بود ایتالیایی نقره هم بود؛وجنسش شده حکاکی

 یه با شدیم وارد که اول.بود اش فروشنده جوون پسر یه.شدیم مغازه هی وارد.بابا خیال بی.قیمته وگرون خط بدون

 !درخدمتیم اومدین خوش:گفت بدی لحن

 شالم یکم.نیومد خوشم نگاهش طرز از.ریخت بی ایکبیری ایششش.بود خیره من روی نگاهش مدت این وتموم

 ببخشید:؛گفت بیاد خودش به سرهپ که وجوری بلند مامان.نبود معلوم مومم تار یه دیگه که جلوتر؛جوری کشیدم

 .لطفا بیارید رو تون مردونه های ادکلن از نمونه چند!اقا

 لحظه چند.خانوم چشم:گفت احترام با مامان روبه.داد تکون وراست چپ به سرشو.خورد شدیدی تکون پسره

 یه از فقط ااون بین از.ایش شیشه میز روی ؛گذاشت اورد ادکلن سرش؛چندتا پشت ویترین توی از.کنید صبر

 موندگاری از که خودش.شدم خودم؛عاشقش که تلخ وبابویی.داشت مات مشکی شیشه یه.اومد خوشم اش دونه

 ........ ام بابایی موی تار یه فدای شد؛ولی گرون برام یکم.کرد تعریف ؛خیلی ادکلن

 بگیر؛تادرست خونه نوتزئی کردن مرتب از.شد شروع هم مادونفر بیرون؛کار رفت خونه از بابا که همین صبح

 نمونده ظهر بعداز به چیزی.رفت می پیش روال وروی خوبی به داست چیز هنه...کیک وسفارش شام کردن

 به فکری یه.بود نبرده هوا؛ماشین الودگی خاطر به اما.اومد می وخونه میشد تموم چهاربابا؛کارش ساعت.بود

 رو یدک داشتم؛سوییچ قصد.زدم می جیم ریز خیلی یدبا پس.بگم چیزی مامان به نداشتم جرئت بود؛اما زده سرم

 خوشحال خیلی نشستم فرمون ؛پشت تنهایی خودم ببینه کنم؛اگه فک.اداره دم دنبالش بردارم؛برمض بابا کمد از

 بیداربشه مامان اگه.وقتشه حاال.برد خوابش خستگی فرط کاناپه؛از روی.بود داده انجام رو کارا همه مامان.بشه

 بابا کمد از سروصدایی کمترین زحمت؛وبا کلی با رو کلید.پوشیدم لباس تندی.روبردارم ماشین ؛من بذاره عمرا

 پاورچین.کنه می درست سروصدا برم؛کلی راه باهاشون وقتی چون.گرفتم دستم توی کفشامو.برداشتم

 پشت شستمن.بیرون رفتم در از.پوشیدم کفشامو.رسیدم حیات به باالخره.بیرون اومدم خونه پاورچین؛از

 ماشین سوار.بودم نکرده رو کاری اینقدر؛قاچاقی توعمرم.استرس از مردم.کشیدم عمیقی نفس.اخیش.فرمون

 ..شدم

 وجد مرد؛بنده های راننده بس از.بودم گرفته گوشامو.بابا اداره دم رسیدم بدبختی چه با دونید دونید؛نمی نمی

 حق خداها بنده البته.خسارت؛رسیدم وبی سالمت به اینکه مهم.فداسرم. خخخخخ.قراردادن عنایت مورد رو وابادم

 تونست نمی کس هیچ کردم؛که درست ای زنجیره ترافیک کردم؛یه عبور ؛ازش که هرخیابونی توی.داشتن

 بابا.خیابون اونور به افتاد نگاهم.....بودم فکرا همین توی.رفتم می در که؛خودمم بود اینجا وجالبیش.کنه بازش

 بود؛که وخیال فکر اونقدر؛غرق.بره قربونش سپیده الهی.دستش روی گرما؛انداخته شدت از رو کتش دیدم؛که رو

 بابایی؟:گفتم بلند...زدم صداش بار چند.شدم پیاده ماشین مجبوری؛از.رونشنید ممتد؛من زدن بوق صدای اصال



 اینجا تا من کردم؛یعنی رهاشا وماشین خودم به.لبش روی اومد لبخندی.من به افتاد نگاهش.باال گرفت سرشو بابا

 خیلی سمند؛باسرعت ماشین یه لحظه همون....میشه خوشحال خیلی که گفتم.خندید می چشماش.اومدم تنهایی

 گذاشت رو پیاده از زد؛پاشو بود؛ولبخندمی من به نگاهش که درحالی هم بابا.روند می زیاد؛داشت

 .....اما.نهبرسو بهم رو وخودش بشه رد خواست؛ازخیابون باسرعت.بیرون

 .کنه کنترل رو ماشین سمند؛نتونست راننده اون

 . باباااااااااا.......من خدای وای

 

 فقط.بود شده قفل زمین ؛به چیه؟پاهام به چی فهمیدم نمی.زمین افتاد هوا؛ومحکم روی رفت بابا.بودم شده گیج    

 هایی ماشین به توجه همین؛بی واسه.برسونم بابا روبه خودم گفت،باید می.میداد فرمان بهم مغزم لحظه اون

 کدوم هیچ....مردم وقفه؛فحاشی بی های زدن بوق صدای.خیابون وسط میشدن؛دویدم رد جلوم از که؛باسرعت

 ارش بابا.ام بابایی.زدم کنار رو مردم.رسوندم بابام باالسر رو سرعتی؛خودم چه چطوروبا نفهمیدم.نبود مهم برام

 نشستم.رفتن دورش از همه.زدم داد.بود ؛افتاده زمین روی صورت سته؛باب هایی چشم وبا خون به من؛غرق

 روی سرش.گرفتم اغوش ؛وتوی کردم بلند رو اون زحمت با.گرفتم استیناش از.لرزید می دستام.زمین روی

 باز چشماتو.شو بیدار خدا تورو.بابایی:گفتم فریاد با.مردم می داشتم.زدم می صداش سرهم پشت.بود دامنم

 شعور بی ادما؛اینقدر این چرا دونم نمی.زدن پلک یه از دریغ اما...شنوی می صدامو.جونم ایی؛باباباب.کن

 زنگ یکی ها لعنتی د:گفتم باگریه.کشیدم جیغ.کردن می تماشا داشتن بود؛اونوقت خون غرق من دنیای.بودن

 ...اورژانس بزنه

 وقته خیلی.نکن طاقتی بی.باش صبور خترمد:گفت ومهربون اروم.کشید ام شونه به دستی مسن خانوم یه    

 ...برسه که االنه.زدن زنگ

 تا کردم؟مطمئنم می چیکار اومد؛من می بابا سر بالیی اگه.نبود مهم برام هیچ هیچی دیگه.کردم بلند؛گریه بلند    

 حمر بابا به ؛که میدم قسمت بزرگیت به...صدامو شنوی خدایا؛می.خودم بخشید؛حتی نمی منو کس هیچ ابد

 .شدن دور اونجا از اژیرکشون.ماشین توی وبردن برانکارد رو گذاشتن بابامو.اومد امبوالنس.کنی

    ******************************************* 

 تموم.اومد می چشمم از که بود اشک سیل.بودم شده خیره بابا خون وغرق حال بی جسم ؛به شیشه پشت از    

 جاییش یه هرکدوم.بودن باالسرش وپرستار دکتر چندتا.خوندم رو؛زیرلب بود داده ادممهری؛ی مامان که دعاهایی

 شدت ام گریه...پدرم خون.بود خون پراز دستام.کنم پاک صورتمو که باال اوردم دستامو.کردن می معاینه رو

 توی رفتن همشون.زد صدا رو دکتر چندتا.بیرون اومد پرستار یهو.بودم افتاده هق هق به.گرفت

icu.نگاهش تونستم نمی که جوری.شد شلوغ وبرش شده؟دور چی یعنی.من افتاده؟خدای اتفاقی نکنه.ترسیدم 

 بلند؛زجه بلند مامان.رسیدن هم ومامان لحظه؛کیارش همون.نداشت فایده کردم؛ولی عوض جامو بار چند.کنم

 .دوید سمتم بهام؛ خونی ولباسای ودست پریشون چهره دیدن با.کرد می صدا رو بابا واسم میزد

 ...بده جواب خدا افتاده؟تورو اتفاقی شده؟چه چی سپیده:پرسید هاش گریه ؛بین نگرانی بابا    

 راه مامان من؛دنبال به توجه بی اما کیارش.کردم اشاره یو سی ای به دست با فقط.بگم چیزی نتونستم    

 شیشه پشت که رو افته؟چیزهایی می اتفاقی داره؛چه دونستم نمی.بودم تاب بی هنوزم.دویدم سرش پشت منم.افتاد

 ها خط اون ولی.دادن می شوک سرهم ؛پشت دکترا.بود شده حرکت هاصاف؛وبی دستگاه خطوط.نشد دیدم؛باورم

 ....اما...اما.بگیر گاز رو زبونت دخترجون نه.زدم نهیب خودم به....بابا ؟نکنه چی یعنی خدایا.نمیشدن اول مثله

 قلبم به قیمم*س*ت ؛که بود بابا؛تیرخالص بدن روی کشید مالفه کرد؛یه جدا هارو دستگاه هک پرستاری دیدن با    

 جو سفید؛وموهای روپوش با دکتر یه.بود شده کند قلبم تپش.لرزید می بدنم نه؛تموم که دستام.لرزید دستام.خورد

 من به کشید؛رو مانند ؛اه سینف.رفتم سمتش به.پایین انداخت رو سرش.بیرون اومد اتاق از.بود میانسال گندمی؛که



 به محکمی ضربه....خب ولی.دادیم ؛انجام اومد برمی دستمون از کاری هر ما:بودم؛گفت ایستاده روش روبه که

 ....حال؛متاسفم هر در.بود شده وارد سرش

 .گم می تسلیت    

 حالم شنیدم؛که چی تمدونس نمی.چرخید می سرم دور دنیا.میشد اکو سرم تدی کلمه این......تسلیت تسلیت    

 با زیرلب.گریه زیر زد بلند مامان....نداشت امکان کنم؛چون باور خواستم دونستم؛نمی می شد؟یعنی اینطوری

 رفت؛تا عقب عقب اونقدر هم کیارش.هانشست سرامیک نداشت؛روی ایستادن توانایی.زد می حرف خودش

 ....مخورد نمی شکست یکی من نه.زمین روی سرخورد.دیوار به خورد

 جمع ودکترا؛دورم پرستارا همه.توپیدم همه به.کردن وفریاد داد به کردم شروع.نبود خودم دست کارام    

 بی ازدم همتون....شماها؛شماها:گفتم عصبی.کردم اشاره شون تک تک به غضب با. نبود مهم برام ولی.شدن

 شرفای بی.کنم تخته رو دانشگاه اون ربرم؛د که بگید هان؟شما داده مدرک شما به ای دیوونه کدوم.اید عرضه

 اوردن وقتی رو من بابای.کشتین بابامو شما.شمام با شعورا؛اره بی نبود؟شما طوریش من بابای....عوضی

 وتار تیره چشمام.بودم افتاده نفس نفس به....بود ؛زنده خورم می قسم.بود زنده خدا به.کشید می نفس اینجا؛هنوز

 رو بازوش.بردم کشید؛هجوم بابا بدن صورت رو که؛مالفه پرستاری اون سمت به چرا؟ولی دونم نمی.بود شده

 برو:گفتم حرص با.افتاد راه دنبالم اعتراض وبی ساکت.کشیدم می خودم دنبال اونو.گرفتم چنگم محکم؛توی

 .بردار بدنش روی از رو توام؛مالفه با هوی.گمشو

 تا.کردم روبازicu در.شد خورد اش سردی خون از اعصابم.کرد می نگاهم توجه گفتم؛بی می هرچی    

 ......گوشم توی ازادش؛زد دست با.کرد دستم؛ازاد از رو بازوش حرکت داخل؛تویه بدم هلش خواستم

 بهم که سیلی میشدم؛بابت ممنون ازش باید.کشید می سوز بود؛که دلم اون از بیشتر اما. سوخت صورتم    

 از دست.بیام خودم به شد باعث.شد تداعی برام پیچید؛حقیقت گوشم توی که صداش چون.زد

 باور.رفته ابدی خواب وبه شده بسته همیشه ؛برای بابام مهربون چشمای کنم؛که باور.کنم باور.دادوبیداد؛بردارم

 از رو کرد؛من دعا برام بابا پیش ها سال.بودم بدی ادم من کنم فک.رسه نمی دادم به هم ؛معجزه حتی دیگه کنم

 پرستار.....نرسید خدا گوش به صدام شایدم.بکنه بابام برا کاری هیچ نتونست من دعای د؛ولیدا نجات مرگ

 ادم دونست؛یه نمی اما.ترسید می العملم عکس از.عقب رفت قدم گوشم؛چند توی زد اینکه ترس؛بعداز از بیچاره

 هام شونه.نداره مثل به جنگیدن؛ومقابله برای رمقی گرفتن؛دیگه ازش دنیاشو که؛همه ای خورده شکست

 داد خبرو که دکتری سمت لرزون؛به پاهایی اروم؛با اروم.کردم می هق هق هنوزم.پایین انداختم سرمو.افتاد

 توی.باال اومد تا؛سرم بهش دوختم کفشاش؛نگاهمو از.کنم کشیدم؛سربلند می خجالت.ایستادم روش روبه.رفتم

 دکتر؟:گفتم شرمندگی کردم؛با نگاه چشماش

 بله:گفت ومهربون کنه؛اروم برخورد باهام کردم؛سرد می فک ؛که انتظارم برخالف.یدکش اهی دکتر

 داری؟ خوای؟حرفی می دخترم؟چیزی

 زنده خواستم؛بابا می.خواستم می چیزی یه اره.بجنگم دنیا همه وبا بزنم بازم؛داد خواست می دلم.داشتم حرف اره

 مرده که مسیح عیسی بود؛نه دکتر بیچاره؛یه اون.داشتم نگه خودم اینارو؛توی همه ولی.ممکن غیر اتفاق یه.بشه

 زیاد میدم ببینم؟قول بابامو دقیقه چند میشه؛فقط:بود؛گفتم گلو در بغض حاصل ؛که لرزون صدایی با.کنه زنده رو

 .نکشه طول

 .نندازی راه سروصدا بدی؛دوباره قول باید ولی.نداره مانعی:گفت دلخوری با.داد تکون سری دکتر

 پرستار.زد صدا رو پرستارا از یکی دکتر.نداشتم زدن حرف توان واقعا چون.بدم تکون سر نستمتو فقط

 دنبالش.گرفت رو دستم اروم.ام زنجیری دیوونه یه کردن؛من می فکر همشون.ایستاد کنارم احتیاط با اومد؛خیلی

 می گریه های های......شد بلند ام گریه صدای.زد کنار بابا صورت از رو مالفه.کرد باز درو.افتادم راه

 زمزمه.زدم می حرف باهاش باید من.کشید نمی نفس...زده ویخ سرد.شکست گرفتم؛قلبم که مو بابایی دست.کردم

 برات بدی دختر من ؟مگه بری بذاری تنها نیست؛دخترتو نیست؟نامردی نامردی نظرت بابایی؛به:گفتم وار



 ؛که نشدم بزرگ اونقدری.کوچولو سپیده.همونم من.ختنسو من برای دلت بودی؟اخه شده خسته ازم بودم؟مگه

 نمی جوابمو چرا.بابایی توام با:دادم تکونش است با.میشد تنگ براش دلم.بودم دلخور بابا از.بری کنی ول منو

 واستاده؟تورو قلبت سرده؟چرا دستات شنوم؟چرا نمی رو مهربونت صدای دیگه باهام؟چرا هان؟قهری دی

 چراااااااا؟ بگو بهم خدا خدا؛تورو

 نمی جارو هیچ چشمام.شد سست وپام دست.شد کشیده رمقم زدم؛که فریاد دل ته از رو؛انچنان اخر ی کلمه

 ثانیه از کسری ؛در برم دور ادم کلی.بود نامفهموم برام کلمات....زمین خوردم صورت با.رفت گیج سرم.دید

 .نیدمونش نفهمیدم چیزی هم؛دیگه روی افتاد من؛چشمام اما.شدن جمع

 بلند جام از خواستم.کرد می درد جور بد سرم.زدم کنار رو بیمارستان اینجام؟مالفه بودم؟چرا دونستم؛کجا نمی

 شده خیز تخت؛نیم توی من؛که دیدن دیدمش؟با دونم؛کجا نمی.بود اشنا برام قیافش.داخل اومد دکتر یهو.شم

 بشی؟ بلند جات ه؛ازداد اجازه تو به کی:گفت اروم.اومد سمتم به.شد بودم؛ناراحت

 اورده؟ منو ام؟کی بستری اینجا ؛چرا دونم نمی نشم؟وقتی بلند چرا:پرسیدم سردرگمی با.دادم تکون سرمو

 .....بود کرده اینجا؛تصادف اوردی رو پیش؛پدرت روز دخترم؛پنج کن فک یکم:گفت مهربونی با دکتر

 دادو.کشیدن بدنش روی که ای مالفه....بود کرده تصادف اینجام؟بابام من چرا.اومد یادم تازه!من واااای؛خدای

 چشمم توی اشک هم؛هجوم یادش.....با؛بابا کردنم صحبت.پرستار اون با دعوام.گفتنم وبیراه ؛بد من فریاد

 سرنزده؟با بهم کسم اینجام؟هیچ روزه پنج من یعنی.پیش روز گفت؛پنج حرفاش بین دکتر.شد جاری اشکم.اورد

 مراسم سرنزد؟حتما بهم بودم؟کسی بیهوش روز پنج این تموم توی من:گفتم دکتر به ؛رونشسته خونه به چشمهایی

 .شده تموم هم خاکسپاری

 وارد بهت که شوکی خاطر به دخترم؛تو ببین:گفت بده تسکین رو کرد؛دلم می سعی که لحنی با.کشید اهی دکتر

 باالسرت؛ازش اومد که روزاول.میزد سر بهت جوون مرد یه روز؛فقط پنج این.بودی بیهوش روز شد؛پنج

 .بزرگشم برادر داره؟گفت باهات نسبتی پرسیدیم؛چه

 ...بود ضیایی سیاوش اسمش کنم اوم؛فک:وگفت کرد فکر یکم.خاروند رو چونش دکتر

 می رقم ساده چه کسی نبودم؟بی مهم براشون یعنی.؛کیارش سرزده؟مامان بهم فقط سیاوش خدایا؛یعنی وای

 ....باشد نفر یک یتدنیا همه خورد؛وقتی

 ؛طاقت هم لحظه یه.اومد نمی هم سیاوش کاش ای.لبم روی اومد تلخ وغصه؛لبخندی غم همه اون توی بازم

 هرجاکه...خونه؛سرمزارش.رفتم می باید.بود کرده رو بابام هوای دلم جور بد.ببینم چهرش توی رو غم نداشتم

 سرم میشه:گفتم دکتر روبه.بود اخراش دستم؛دیگه یتو سرم.باشه بابا از وبویی رنگ جاکه هر.شه اروم دلم

 اروم بزنم؛تا حرف باهاش باید.داغونه اعصابم.نیست خوب حالم.بابام مزار سر برم برم؛باید باید من.کنید روباز

 .شم

 وضعیتی توچه میدونی اصال دخترجون؟تو بری میخوای کجا:گفت وعصبی ناراحت.رفت در کوره از دکتر

 اره؟شهر.بری کنم؛جنابعالی باز رو سرمت طوری همین من رفتی؛بعد سکته مرز تا یشپ روز چند هستی؟تو

 هرته؟

 وتقریبا اروم.رم می مرگ سرحد تا بدبختم؟دوباره ؛اینقدر من چرا.مردم می شد؛کاش خراب حالم.کردم بغض

 برم؟ تونم می میشم؟کی مرخص کی پس:گفتم زیرلبی

 بهتر باشی؛حالت مراقبت تحت یکم.دیگه دوروز:گفت شرمندگی با.شد شرمنده من؛یکم ناراحتی دیدن با دکتر

 .کنیم می مرخصت.شه



 روزگار این کنم؟توی کار چی تنهایی اینکه؛حاال وخیال فکر.گذاشت وخیال؛تنهام فکر دنیا یه با منو...رفت دکتر

 مرخص باید وزامر.قبل روز پنج مثه.هم؛گذشت دوروز اون.کشیدم سرم روروی مالفه بیارم؟ دوام بد؛چجوری

 ؛نه مامان نه.سرنزد بهم هم؛کسی دوروز این کنه؟توی مرخص ؛منو قراره کسی دونستم؛چه نمی ولی.میشدم

 وبابا مهری زندگیم؛مامان پررنگ ادمهای.دنیا این توی نداشتم هم رو ای دیگه کس.کدومشون هیچ کیارش

 حس این به.واستاده باالسرم کردم؛کسی حس یچرا؟ول دونم نمی.کنم تکیه بهشون نبودن؛که زنده که اوناهم.بودن

 کفشهای با مرد یه.برگردوندم سرمو.بود مردونه دستاش.برداشت سرم ازروی رو مالفه کسی اما.نکردم اعتنا

 جز مرد؛کسی اون نشستم؛فهمیدم وقتی.بشینم شدم مجبور.نشناختمش.بود ایستاده جلوم کشیده وپاهایی مشکی

 بابارو عزای لباس...بود پوشیده مشکی ما سرتا.بود توهم هاش اخم.وناراحت بود پریشون چهرش.نبود سیاوش

 گذشته ؛مثه سیاوش چشمای اما.زدم لبخند دیدنش ناراحتی؛از همه اون توی.افتاد بهش نگاهم....داشت تن به

 غصه پراز لحنی با.بود وبیروح سرد نگاهش.بیمارستانه کوچولوش؛توی خواهر که انگار نه انگار.نبود مهربون

 داداشی؟ اومدی کی:گفتم

 ....بیام؛اما بابا تولد واسه بود بیام؟قرار بود قرار کی:سردگفت خون خیلی سیاوش

 ...شد تبدیل واندوه غم به شادیمون بگیریم؛اما بابا؛تولد بود؛برا قرار داداشی اره:گفتم اروم.گرفت دلم

 !دنیا اون فتر تو؛بابام لطف به ولی...قراربود اره؛ولی:گفت حرص با سیاوش

 اون ؛یقه برن اینکه جای دونست؟به می بابا مرگ مقصر منو اون.بشنوم نخواست دلم گفت؟یعنی چی نشنیدم

 انداختن؟ من بگیرن؛گردن رو راننده

 .نکردم کاری که رسیده؟من من به زورت:گفتم ناراحتی با

 خودت زبون از گن؟تا می یچ ؛کیارش مامان.دونن می همه.سپیده نزن راه اون به خودتو:گفت فریاد با

 .نمیشه نشنوم؛باورم

 شدی؟ چپ بامن اونقدر بهت؛که گفتن چی وکیارش مامان بشنوی؟مگه میخوای چی:گفتم عصبانیت با

 ...سپیده بگو راستشو:کشید من؛فریاد از بدتر هم سیاوش

 رفتی نمی زدی؛اگهنمی صدا رو بابا تو اگر میگن:گفت لرزون صدایی با.زد حلقه چشمش توی اشک.لرزید بدنش

 یانه؟ کلمه؛اره یه فقط....دنبالش

 .....من سیاوش:گرفتم رو کتش گوشه.دراوردن پشتم؛حرف چقد.نبودم چندروز.شکست دلم

 داد؛با تکون صورتم تهدید؛جلوی نشونه به رو دستش.کشید دستم از رو کتش.بگم حرفمو ؛بقیه نذاشت سیاوش

 بابا مثه منم کن فک!نیار دهنت به اسمم دیگه.دونم می رو شبقی خودم.نگو هیچی.ساکت....هیس:گفت سردی

 .....مردم عمر اخر تو؛تا برای ولی نه همه برای.مردم

 سرش رفت؛پشت سیاوش.نگرفتم زدم؛جوابی صداش هرچی.بیمارستان وسط تا...دویدم دنبالش.بیرون زد اتاق از

 ام؛قلب گریه صدای...برد اتاقم توی ومنو فتگر زیربغلمو پرستار.گرفت اش وفایی بی از دلم.نکرد نگاه روهم

 . سوزوند می رو همه

 

 

 برم؟برم دارم برم؟کجارو شدم؛کجا هم مرخص که برفرض بود؟حاال گذشته چقدر سیاوش رفتن دونم؛از نمی    

 به که شد شد؟چی چی.نیست منتظرم کس؛توش هیچ که ای خونه!ان تشنه خونم به همه به که ای خونه؛خونه

 فکر توی.بود گرفته بدجور دلم.بودم شده کس بی کس بی.کرد ویرون دنیامو بابام؛همه یدم؟مرگرس اینجا



 ام غصه خواست؛کسی نمی دلم هیچ.اتاق داخل اومد. پرستار یه.بود کرده سد رو دیدم راه بودم؛اشکام

 جلوم پرستار.بود پایین سرم.زدم کنار رو اشکام.فهمید می کسی نباید بودم؛ولی خورده شکست من.روببینه

 که تفاوت این با خونیه؛ولی ؛لباسای همون کنم بود؛فک اشنا لباسا.بود تمیز لباس دست دستش؛یه توی.ایستاد

 کشید اهی.گذاشت ام شونه روی رو دستش بود؛اروم سیاوش منو شاهد؛دعوای پرستارکه.شده ومرتب تمیز

 کنی؟ می گریه خوبه؟داری حالت عزیزم:پرسید ومهربون

 .کنم نمی گریه دیگه.خوبم اره:وگفتم کردم نگاه چشماش تو.بود اومده بند اشکم.باال گرفتم سرمو    

 روز لباساته؛اون این:گفت رویی خوش با.کرد اشاره لباسا به.بود شده راحت خیالش انگار.زد لبخندی پرستار    

 شماهم.کرد حساب رو انبیمارست دیدنت؛هزینه اومد که اقایی اون راستی.شستم بود؛برات شده وخونی کثیف

 !ها کردی جاخوش اینجا چندروزه.خونه بری باید بپوش خوب؛لباساتو دختر پاشو.مرخصی

 لباسامو سوخته برام غریبه؛دلش یه اینکه.زدم لبخند خودم بدبختی به.لبم روی اومد تلخی مهربونیش؛لبخند از    

 باالوپایین دیگه دنیاست..گذره می اینا همه نداره یبییانه؟ع دارم الزم ببینه؛چیزی نزده سربهم یه مادرم شسته؛اما

 .داره

 وقت هیچ دیگه.کشیدم بهشون دستی.پوشیدم لباسامو.گرفتم دستش از لباسارو.دادم تکون سری لبخند باهمون    

 ....زندگیمه روز بدترین یاداور اینا!پوشم نمی اینارو

 همه کردم؛من نگاه رو سرم برگشتم؛پشت.رفتم قدم چند.کردم عبور هم حیاط از.بیرون اومدم بیمارستان از    

 پرمهربابا؛همراهم شدم؛دستای مرخص بیمارستان از پیش؛وقتی ها سال!گذاشتم جا بیمارستان این دنیامو؛توی

 .....نیست معلوم پایانش که راهی به.میرم دارم تنها ببینه؛که کجاست حاال بود؛اما

 سوارش.داشت نگه سوم؛برام ماشین؛دوم.دادم تکون ؛دست ها ماشین به ربا چند.ایستادم خیابون کنار رفتم    

 حساب.داشتم پول یکم گشتم؛خداروشکر رو مانتوم جیب توی.کرد پیادم خونه دم.دادم روبهش خونه ادرس.شدم

 سایز ها؛در وبنر ها پرچم.شد سست وپام افتاد؛دست خونه به چشمم که اول همون.شدم پیاده ماشین ؛واز کردم

 اسم هم همشون بمیرم؛روی الهی.ها این از خونه؛پربود اطراف دیوارهای تموم.مشکی ورنگ مختلف یها

 ....ضیایی مغفور؛ارش مرحوم.بود شده بابانوشته

 یه من؛با که پدری.بود بابا ها؛درباره توصیف این همه!گرفت قلبم....وفداکار دلسوز پدر؛همسری مهربان    

 بود؛از پوشونده رو روش گالیل گالی بزرگ؛که گل دسته یه.گشت برنمی گهدی دادم؛وهرگز دستش از تصادف

 سمت به.باشه بابام هفت مراسم باید حتما شدم؛امروز سرانگشتی؛متوجه کتاب حساب بایه.است بابا اداره طرف

 به لبامشکی؛واغ لباسای با حیاط زیادی؛توی های ادم....شد باز دادم؛کامل هل درو.بود باز رفتم؛نیمه خونه در

 با.دید منو رسیدم؛کیارش حیاط وسط که همین.نشد اومدنم متوجه کسی اول.داشتن دودی افتاب؛عینک نور خاطر

 سمتم به عصبی حالت همون با.موهاش روی گذاشت رو عینکش.توهم رفت اخماش دیدنم؛بدجور

 کجا؟ اینجا کجا شما:گفت پوزخند با.کرد سرتاپامونگاه.اومد

 تو به:توپیدم بهش عصبی.اومد بدم هم رفتارش طرز از.چرخید سرم سیاوش؛توی های رفح تموم انگار یهو    

 فهمیدی؟.میام بخوام هروقت.مه خونه اینجا!نداره ربطی

 اینجا.رسوندن عرضتون به اشتباه!محترم خانوم نخیر:گفت ناراحت.خورد جا زدنم حرف زور این از کیارش    

 !بودین نکشته خودتون دست با رو پدرتون بود؛که خونتون زمانی تا

 گوشم زیر.گرفت دستش توی محکم رو بازوم.کرد سد راهمو اون اما.زدم باباکنارش برو یه با.شدم عصبی    

 .کنم نمی ضایعت بقیه جلو.رسم می حسابت به بعدا اما!بری تونی می فعال:گفت اروم

 ...پسر ببینی؛شازده توخواب:گفتم خودش مثه منم    



 ؛که چادری های زن پچ پچ به توجه بی.کردم باز درو...رفتم باال طبقه سمت به.کردم دستش؛خارج از دستمو    

 روبان یه.بود گرفته تهران توی که عکسی.رفتم بابا عکس سمت کردن؛به می قضاوت ونشناخته؛منو ندیده

 اب تمداش ذره ذره من؛که مثله درست.بود سوختن درحال هم شمع دوتا.بودن زده عکسش مشکی؛کنار

 عکس چه دونستم نمی.برداشت صورتش روی از رو چادرش...شد خونه من؛به اومدن متوجه مامان...میشدم

 داشت؟ العملی؛خواهد

 مجازات منو ـناه؟چرا گـ کدوم اخه؟به چرا.لرزید دلم بود؛که سرد اونقدر نگاهش.باال گرفت رو سرش مامان     

 پشت بهم اینطوری همه روز رسید؛یه نمی فکرمم ؟بهذاشتن نمی برام دفاع ؛حق که کردن؛درحالی می

 کرد؟ مرخصت کنی؟کی می چیکار اینجا تو:گفت مهری بی با مامان.کنن

 مامان؟چرا چرا:گفتم اشکی چشمای با.نشد ولی بگیرم جلوی؛اشکامو کردم سعی.کردم بغض.لرزید هام شونه

 ...سرنزدید بهم کردم؟چرا چیکار من کنید؟مگه می برخورد سرد باهام دراوردید؟چرا پشتم حرف اینهمه

 ازم مو زندگی همه که تویی تو؛به سربزنم؟به کی به:گفت حرصی.باال انداخت رو هاش ؛شونه قیدی بی با مامان

 توعقل...دنبالش رفتی نمی شوم روز ؛تواون تو بود؟اگه کرده درحقت بدی چه بیچارت پدر گرفتی؟مگه

 این از بیشتر.اتاقت توی سپیده؛برو ؟برو!اخه کنه می پرت کسیو واس؛ح شلوغی اون به خیابون توی داری؟ادم

 .نلرزون قبر توی باباتم وبدن تن.نکن ریزی ابرو

 زندگیم؛بعداز دلیل تنها.بودم عاشقش داشتید؛من دوسش شما چرا؟اگه:گفتم فریاد با.دررفتم کوره واز شدم عصبی

 .بود بابام مهری مامان

 توی ماه هم؛یک پیش ها سال....مامان تو اما:گفتم بغض با.دادم تکون مانما جلوی تهدید نشونه به دستی

 همین اینبارهم.نپرسیدی حالمو.سرنزدی بهم وقت همه کردی؛اون رهام خودم حال به منو بودم؛وتو بیمارستان

 حس تورو کمبود اصال که بود خوب بود؛اونقدر دفعه؛بابام اون.هست اینا بین بزرگ تفاوت یه ولی...طور

 .....حاال ولی.نکردم

 .وقت نبودی؛هیچ برام خوبی مادر وقت هیچ تو

 اورد رو دستش....بود معلوم زیرشال از موهاش.افتاد سرش از چادر.شد بلند جاش از.دررفت کوره از مامان

 ....گوشم زیر خوابوند همه باال؛جلوی

 دهنم جلوی دستمو...کردن پیدا دنز جرئت شد؛همه کم سرم از بابام سایه وقتی از!نداره عیب.کرد خورد منو

 حرف تونستم؛خوب نمی.بود شده خار مثله گلوم توی بغض.بشه بدتر اوضاع که بگم چیزی مبادا گرفتم؛تا

 ....بابا مردی؛مثله برام توهم.شدم یتیم کامال امروز از من:اومد؛گفتم می بیرون چاه ته از که صدایی با فقط.بزنم

 گریه تونستم می تخت؛تا روی افتادم...اتاق توی کردم پرت خودمو.مکرد صحنه؛فرار اون از سرعت به

 خونه این توی خواست نمی دلم. بودم شده واقعی؛تنهاوبدبخت معنای به.ترکید می داشت سرم که کردم؛اونقدر

 خونه این در وجبر صبر به من؛محکوم پس!اینجا برم؛غیراز داشتم بود؟کجارو چی چاره بمونم؛ولی

 .....کنم پیدا رفتن برای راهی که تازمانی.بودم

 کردم؛نمی می کاری هر اما.بود دستم هم سوییچ.بود پارک در دم بابا ماشین.بیرون زدم خونه از.پوشیدم لباسامو

 رفته؛چجوری یادم حتی.بود شده پاک ام حافظه ها؛من نداشت ایراد ماشین یعنی.کنم روشن رو ماشین تونستم

 به هم ودلم کنم؟البته؛دست چه.کنم رانندگی خیابون ؛تو ببرم راه رو ؛ماشیناینکه به برسه چه.بزنم استارت

 رو؛دیگه باردوم بابام؛حاال قاتل شدم...شد درست برام حرف همه تنهایی؛این نشستم بار یه.رفت نمی رانندگی

 ضعیفم ظهحاف به هم لعنت بستم؛یه محکم درو.شدم پیاده ماشین از.باال انداختم شونه خیال بی.نداشتم جرئت

 همین نبرد؛واسه منو کس کردم؛هیچ التماس چی هر.برداشتم رو بابا قبر ترحیم؛ادرس اعالمیه روی از!فرستادم

 جواب کسی به که پرسیدن؛من می اگرم میرم؟البته کجا نپرسید؛دارم ازم هم کس هیچ.شدم کار به دست خودم

 ....خالصه.نمیدادم



 قیافه دیدن با.زد ترمز پام دادم؛جلو دست که ماشینی خیابون؛اولینسر رفتم.بودم کرده عادت گرفتن تاکسی به

 رو شیشه.جلو اومد تر پرو اونم جلو؛اما رفتم قدم چند.بده گیر بهم اینم داشتم؛حاال بدبختی کم خودم.پسره؛ترسیدم

 !خانوم برسونمتون:پایین داد

 این با.واستاد هم دیگه ماشین بگه؛یه چیزی خواست تا.گفتم وایشی دادم چین دماغمو...نیومد خوشم لحنش از

 خالی دست پسره این حیفه شم؛دیدم سوار که شدم خیز نیم.کردم روباز عقب در.بود مسن که؛رانندش تفاوت

 !سوخت دماغت یعنی.فهمید رو معنیش خودش.کردم اشاره دماغم به.دراوردم سمتش؛شکلکی به برگشتم.بره

 دخترم؟ کجامیری:رسیدپ ازم راننده بعد؛اون چنددقیقه.بستم درو

 !قبرستون:گفتم اروم.دادم تکیه پنجره به سرمو.کشیدم اهی

 دخترم؟ میری کجا گفتی:پرسید دوباره همین شنیده؛واسه اشتباه کرد فک.خورد جا خدا بنده

 ...بابام؛پدرجان سرخاک میرم:گفتم واضح و بلند بار این منم

 تابستون از دارن همشون!حالشون به خوش.شدم خیره بیرون ادمای به..نپرسید چیزی دیگه.داد تکون سری

 هم همه.شدم خارج زندگیم عادی روال از برم؛بلکه نمی ـذت*لـ تنها من؛نه اما.برن می ـذت*فراغت؛لـ واوقات

 از.نداشتم خودمو من؛حوصله ولی.کردن می رواماده خودشون کنکور نتایج برای هام؛داشتن کالسی

 زندگیم؛یه دلخوشی تنها.اتاقم کنج کس وبی تنها!غریبه باهمه.شدم جدا خودم نیاید از حتی.گرفتم ارزوهام؛فاصله

 گرفتم؛تا می اغوشم توی داشتم؛وشبا اتاقم هم؛توی رو لباساش از دست چند.بود مشکی روبان با بابا عکس قاب

 ! وستم وپرازظلم تاریک دورانی!منه زندگیه داستان واین...ببره خوابم

 یه به...کشوندم رو بود؛خودم کرده افت بشم؛فشارم رو روبه حقیقت خواست؛با نمی دلم هیچ.لرزید می پاهام

 ای پارچه؛قهوه یه.باال بود تپه؛اومده مثله خاک.نداشت قبر سنگ بود؛هنوز تازه چون که مزاری.مزاررسیدم

 هفت؛چون راسمم مال بود معلوم.بود هم ؛گالیل گل شاخه چندتا.بود شده پهن خاک جقه؛روی بوته طرح با رنگ

 تابستون ونس*تم*ز هم؛که خرمشهر واسه.بود تابستون چله درست اخه.تابید می شدت به افتاب.بود پالسیده یکم

 خاک توی اونجا پالک یه اما.نبود مشخص زیاد بابا افتاب؛عکس نور خاطر به.وخشکه گرم هوا نداره؛همیشه

 ارش!من اسطوره!زندگیم مرد تنها....پدرم بودن؛اسم شده حک اسم یه پالک بودن؛روی کرده فرو

 حق امادر.نذاشت کم هم مادرش بودن؛برای فرزند توی حتی.عالم همسر ترین دنیا؛مهربون پدر ضیایی؛بهترین

 بودیم؛چیزی خرمشهر که سالی چند همین ؛فقط پدرم از من.گذاشت تنهام زود کرد؛خیلی من؛نامهربونی

 ....نمیاد یادم زیچی بودم؛هم بچه هم اون از قبل وگرنه.فهمیدم

 ...تیرماه26-فوت تاریخ....تیرماه26-تولد تاریخ:بود شده پالک؛نوشته روی.واستادم مزار باالسرش

 خودم.شد سست زانوهام.نشد باباجونم؛اما بگیرم برات خوب تولد یه شدم؛میخواستم بزرگ که حاال!بمیرم الهی

 بابام ؛عزای کن گریه باید....کردم گریه بودم؛ونبودم یم باید که وقتایی همه اندازه به....خاک روی انداختم رو

 رفتم؛اشک راه بیمارستان توی صبح خوده تا بدست اینا؛سرم همه جای به کردم؛ولی می شلوغ سرقبرش.میشدم

 ....ریختم

 قشنگم؛تو برم؟بابای قربونت نیست سردت زیر خوبم؟اون باباجونم؛بابای:گفتم وکینه دلخوری با....بود سرد خاک

 کردی؟بابایی کس بی منو چرا.منی کسه همه میدونستی که تو.داشتم دوست دنیااااا؛بیشتر همه از دونی می که

 از دلم!وفا بی ادمای این گرفته؛از سرنزدی؟دلم بودی؟چرابهم کجا.بودم بیهوش بیمارستان تموم؛توی روز هفت

 صادر برام رو مرگ رفتن؛حکم قاضی به طرفه کنم؛یه دفاع خودم از من ذارن نمی.گرفته ومادرم برادرام

 خونه اون ؛دیگه بینی؟خونه می.کنن می عوض رنگ زود چقدر بابایی؛ادما بینی می.شدن بد باهام.کردن

 ؛چون نیستی تو چون.نیست خوشحال کس هیچ.خنده نمی کس هیچ.زندونه شبیه بیشتر ؛که چاردیواری یه.نیست

 کرد؟دیدی برخورد سر چطور؛باهام مامان دیدی.ذاشتیگ تنها منو چون.بردی روباخودت چیز وهمه رفتی



 کاش!بودی زنده کاش.بابایی کرد بلند ات؛دست دوردونه عزیز دختر کرد؟روی خورد منو همه جلوی چطور

 .....کاش.نمیشد کم سرم از ات سایه

 در.نبود اطرافم به حواسم اصال.تکوندم لباسمو نشستم؛خاک.بود شده خاکی لباسام.نکردم نشد؛سربلند اروم دلم تا

 ا چشمم واقع

 صوت صدای بودم؛که وهوا حال همون توی.داشت لب به لبخند که بود بابا عکس دید؛قاب می که رو چیزی تنها

 یه با.برگردوندم سرمو.خونه می قران داره یکی شدم کردم؛متوجه گوش که یکم.داد نوازش گوشمو دلنشین

 سبز کاله یه.داشت دوش روی ای قهوه عبای یه.بود دسفی که؛محاسنش پیرمردی.شدم رو به رو پیرمرد

 خوشم که من.بود عالی واقعا صوتش.داشت خوبی صدای انصافا ولی.بود هم سید پس.داشت هم سبز وشالگرن

 رو قران.شنیدم واضح رو خاطر؛صداش همین به.بود نشسته زمین من؛روی از تر اونطرف یکم.اومد

 دخترم؟ خوبی:گفت بالبخند من روبه.کنار وگذاشت یدب*و*س رو قران.گفت هللا صدق زیرلب.بست

 !خوبم بله:گفتم اروم.واال دونم می شنیده؟چه هامو گریه وصدای بوده اینجا اول از پرسید؟نکنه می حالمو براچی

 .خدا بنده بوده جوون.رو پدرت خدابیامرزه:گفت مهربون

 سالش وهشت چهل تازه بله:کشیدم اهی.ردمک اطمینان بهش داشت؛که دلنشینی اونقدر؛لحن ولی چرا دونم نمی

 ....کرد تصادف تولدش روز بشه؛ولی بود قرار

 واین تصادف این دست از امان.کنه خدارحتمش:گفت تاسف با.گرفت دلسوزی رنگ نگاهش.شد محو لبخندش

 ...ناشی های راننده

 .فرمایید می درست بله:دادم تکون سری

 می قراری بی خیلی بودی که خاک روی دیدی؟چون سختی ؛خیلی پدرت مرگ بعداز دخترم:گفت بهم دوباره

 ...کردی

 زخم خیلی اره:گفتم اروم.گرفت بغضم دوباره.دلم زخم بود؛روی گذاشته دست درست کشیدم؛انگار اهی

 .!شدن بد باهام شد؛همه کم که پدرم سایه...خوردم

 روزهای.دخترم باشی وقوی ید؛صبوربا تو اما:وگفت انداخت خاک به نگاهی.کشید محاسنش به دستی پیرمرد

 باش موقر تو.مونه می ذغال واسه روسیاهی وسط این.میاد جاش بهار ره می ونمم*س*تز.گذره می باالخره تلخ

 ...دیگری در گشاید رحمت ؛به دری ببند زرحمت گر خدا.ها سختی این توی

 رو زیادی حقایق که مسیری...بده ارقر جدید مسیری توی پدرت؛تورو مرگ شاید.کن ؛نگاه دیگه زاویه یه از بیا

 پدرت مزار افتاب؛باالسر نور تابستون؛زیر چله رو حرفا این من.باشی صبور باید تو پس.کنه می برات؛اشکار

 ...رسید خواهی حرفام به دیگه سال چند مطمئنم.زدم بهت

 خدایا؛نکنه...؛حقایقجدید مسیر.بدم جوابی بهش نتونستم دیگه که اونقدر.کرد مشغول ؛ذهنمو بدجور حرفاش

 برای سد مرحم نگاهش کرد؟چرا اروم رو دلم حد این ؛تا حرفاش داره؟چرا من؛خبر اینده واز اس فرشته

 می کجا یعنی!شد اومدم؛غیب خودم به اومده؛چیکارست؟اماتا کجا فهمیدم؛کیه؟از می باید.باال گرفتم زخمام؟سرمو

 من رفت؛که کی اصال.نکردم پیدا ازش کردم؛نشونی نگاه جارو راینور؛اونور؛ه.شدم بلند جام باشه؟از رفته تونه

 ....شدم راهی خونه سمت به ومغلوب امید نا.کردم می ودل درد باهاش یکم کاش.شد نشدم؟حیف متوجه

  

 



 زمانی یه که دختری.بود ساخته ومنزوی تنها دختر من؛یه از روزگار.گذشت می سرهم ها؛پشت وماه روزها    

 رفتم بار؛می یک بود؛روزی هرجوری.میشه سرازیر چشماش از اشک بارون نمیشد؛حاال قطع خندش صدای

 می که هم هربار!سربزنم بهش تونستم می که من غیرممکنه؛اما خونه به بابا برگشتن که بابا؛درسته سرخاک

 فتر می راه راست بود؛راست کرده ول رو درس که کیارش شنیدم؛از می زبون سیر؛زخم دل یه رفتم؛قبلش

 کردم؛به می شک داشتم خودمم.دخترشم من کرد می فراموش زد؛اصال می زبون زخم مامان وقتی.مامان واز

 بزرگش سال همه بدی؛این شکمت؛پرورش توی ماه نه رو ؛بچت میشه چطور ؟اخه مادرمه واقعا زن این اینکه

 بودم خواسته نا بچه یه من دم؟شای کنی روفراموش مادری مهر ؟تموم بزنی پسش اینطوری اتفاق سریه کنی؛بعد

 حاال.کردم می اشتباه ؛اما گاهه تکیه بهترین کردم؛سیاوش می فکر ؟همیشه داشت دوسم اینقد بابا چرا ؛پس ؛امانه

 که روزهام حساب!داشت خبر تنها من دل از خدا..... سیاوش بود؛ولی نخاله بچگی همون ؛از چیزی یه کیارش

 شنبه چند کردم؛نمیدونستم می شروع که رو روزی یه.بود رفته رد دستم از هم ها ماه ؛حساب هیچی

 کس هیچ شدم؛اما ساله نوزده من.گذشت تولدمم از....سرد وهوا شده ونم*س*تز دونستم می است؟چندمه؟فقط

 برای ام؛ولی زنده اینکه با.سپردن فراموشی به رو من همه.نخرید نگرفت؛کادو تولد برام کسی.نگفت تبریک بهم

 باور منم هه!خاموشه گفت گرفتم؛می می تماس باهاش هرچی.بود کرده عوض رو سیاوش؛خطش.مردم همه

 می واتو شستم می اونارو خودم پرسیدم؛چون مامان؛نمی از لباسامو جای دیگه.بودم شده قلم*س*ت خیلی...کردم

 می میون در کیهم؛ی اونارو.بذارن کنار غذا؛برام لقمه یه که بود کردن؛این می درحقم که لطفی تنها.کشیدم

 !!!اینا همه خیال بی...خوردم

 به مربوط افتاد؛که می داشت هایی اتفاق یه.بود خبرایی یه خونه این توی.داشتم بدی حس چرا؟ولی دونم نمی    

 که انگار؛ نه انگار اصال.برگشت قبلش روال به زود خیلی.اورد در تنش از عزارو لباس مامان.بود مامان

 خونه از لباسا باهمون وقت؛هم وبی وقت.رنگارنگ لباسای بود؛به داده رو شکی؛جاشم لباسای!مرده شوهرش

 به بابارو؛داد لباسای تموم دیدم؛مامان روز یه اینکه نداشتم؛تا شکی چیزا این به منم.بیرون رفت می

 اومد یوقت.ارایشگاه رفت...جاش سر گذاشت بود؛رو کرده جمعشون که ارایشی لوازم اون؛همه از گذشته.خیریه

 ....بلوند تتو؛موهای ابروهای.مامانمه همون ؛این نمیشد باورم

 گوش زدم؛اصال می حرف که هم باهاش.رفت می یومد؛زود می هم؛دیر اواخر این.بود شده عوض کل به    

 ؛قرمز لباس دست یه.شد تموم کارش.کرد می ارایش رو ؛خودش داشت.زدم دید رو اتاق؛مامان در الی از.نمیداد

 دوسش عاشقونه که شوهری.بود نگذشته شوهرش مرگ از سال یک هنوز!شکست دلم.پوشید مشکی

 درم اتاق تو رفتم.برداشتم رو موبایلش پرته؛گوشی حواسش دیدم وقتی.بود عسلی میز روی کیفش.داشت

 حرف طرز حتی..ولگرد االف یه بود شده.نبود ؛خونه معمول طبق که هم کیارش. بیرون بره موندم متتظر..بستم

 هی؛بخشکی اکه...نشد رفتم؛باز ور باهاش چی هر.برداشتم میز کشوی از رو گوشی.بود کرده تغییر هم زدنش

 سختی الگوی یه کنه؛حاال کار باهاش نبود گرفت؛بلد می دستش تلویزیون خانوم؛کنترل که دیروز تا...شانس ای

 روی انداختم موبایلو.اومد در اب از ؛غلط منقش...نداشت فایده نه.دادم تکون سری.نگو گذاشته؛که موبایلش روی

 نکردم؛ولی اعتنا اولش.خورد گوشم به صدایی یه.گذشت ای دقیقه چند.. کامپیوتر میز روی گذاشتم سرمو.تخت

 درد؛ای ای:گفتن بدوبیراه کردم شروع.شدم عصبی.گیزززز. گیزززز...مخمه روی دیدم؛بدجور بعدش

 ...مرض؛کوفت

 مثه داشت که زمانی همون اخه؟درست بود چی صدای.انداختم نگاهی اطرافم به فهکال.باال گرفتم سرمو    

 داشت.رفتم سمتش به باسرعت.بود شده روشن اش صفحه مامان؛که موبایل به افتاد خورد؛چشمم می مته؛مغزمو

-مسعود:بود کرده سیو رو مخاطب.شد ویرون دنیام.....مخاطب اسم ولی کنار به اون...خورد می زنگ

 .....زمعزی

 مسعود این سر زیر مشکوک؛همش وامدهای رنگارنگ؛رفت لباسای ها ارایش بگو،این پس!عزیزش هه    

 باشه؟دیگه وفا بی تونه می چقدر زن یه بود؟اخه کرده فراموش پدرمو زودی همین به یعنی!من اره؟خدای خانه

 نمی زن این از یکیشون.داداشام تغیر به خوش.کردم خواستم؛پیدا می که رو چیزی چون...شدم گوشی خیال بی

 درست.سوخت خودمون حال به دلم.میز روی گذاشتم میری؟سرمو چرا میری؟اصال کی ؟با میری پرسه؛کجا



 احساس باشه؛که دخترش مواظب.پدر هم باشه مادر یتیمش؛هم های بچه برای مرده؛باید شوهرش که زمانی

 ونوش خوشـی باشه؛پی دار خبر دیگش پسر حال ؛ازنشه ناباب رفقای گرفتار که پسرش نکنه؛مواظب کمبود

 بیچاره.کرد می دق غصه از ورسوایی ننگ این دیدن با وگرنه..نیست زنده بابام که شکر خدارو....خودشه

 ادم همین شاید اصال!ماهست مراقب که بود راحت خیالش!دونست می خودش دختر مثه مهری؛اونو مامان

 اومدم؛صورتم خودم به..نداره وجود ای دیگه دلیل!معلومه...شده ما به ؛نسبتمامان محلی بی اینهمه جدید؛باعث

 باید برگرده؛من زودتر کاش.بود برنگشته خونه به مامان ؛وهنوز گذشته شب ده از ساعت.بود شده اشک خیس

 ....بیارم سردر ماجراها این از

      

 

 

 به در کندم؛صدای ندیدمش؛می حال به که؛تا رو نیخا مسعود این قبر بود؛وداشتم بسته چشمام که طور همون    

 نشنیدم؛فهمیدم صدایی وقتی اما...باشه کیارش گفتم؛شاید خودم با اولش.برداشتم میز روی از سرمو.خورد گوشم

 نگاه رو بیرون در الی از.بود مامان پس.بشه خونه وارد سروصدا بدون نداشت؛کیارش امکان چون.مامانه

 چشماشو.داد لم کاناپه روی خودشم.مبل روی اورد؛انداخت در رو رنگش قرمز مانتوی.کشید عمیقی نفس.کردم

 پالکی همچین یادمه؛مامان من که جایی تا.میشد ؛دیده گل شکل به طال پالک لباسش؛یه زیر از.بود بسته

 لمس بادستش روی بسته؛پالک چشم طور یا؟همون خریده خودش واسه خودش اورده؟یعنی کجا از پس!نداشت

 ناباوری؛به کمال در.کشید نفسی.کرد باز باال؛چشماشو اورد رو پالک.لبش روی نشست عمیق لبخند یه...کرد

 کردن نگاه با داده؛که کادو بهش عزیزمش؛اینو همون.بود درست حدسم پس!من خدای.زد ـوسـه*بـ اروم پالک

 کیارش این برخورد؛حاال رتمغی به دخترم؛بدجور یه که من!زمونه هی...شکفه گلش؛می از گل بهش؛اینطوری

 اتاق از عصبی.کنن ادب شن؛عرض دوال کمر مرتیکه؛تا این جلو ؛باید دیگه دوروز!برسرشون وسیاوش؛خاک

 خوش:گفتم زدمو پوزخند کنایه واستادم؛با سرش باال بود؛رفتم دستم مامان موبایل که حالی در.بیرون اومدم

 بودن؟ خوب خان گذشت؟مسعود

 از صدا بودم؛نفهمید پشتش من چون.کرد باز شد؛چشماشو محو کرد؛لبخندش شک گوشاش هب انگار مامان    

 .کردن نگاه رو سرشون وپشت نشستن دادن؛صاف زحمت خودشون به کجاس؟بنابراین

 مسعودخان؟ کدوم: کنه؛گفت کاری پنهون داشت سعی که انداخت؛طوری بهم نگاهی خیال بی    

 بینه؟ نمی شمارو ببندی؛کسی چشماتو کردی فکر خانوم؛شما یدمهش ببینم:زدم پوزخند دوباره    

 می زنگ بهتون همش سرشب که عزیزم- مسعود همین:گفتم تمسخر لحن با.کاناپه روی انداختم رو موبایل    

 .میگم زد؛رو

 داشته ربطی تو کنم؛به نمی فکر:گفت ریلکس باال؛خیلی روانداخت هاش ؛شونه قیدی بی با مامان    

 .کنی می جیمم سین تو؛که مادرتم؛نه من رضمند.باشه

 طرد منو که زد؟مادری سیلی بهم همه جلوی که مادر؟مادری کدوم:گفتم بلند صدایی وبا شدم عصبی    

 زیر میرن مادرا همه اینطوری چون.مادر؛نذارید اسم خودتون روی مقدسیه؛لطفا واژه مادر ها؛ولی کرد؟ببخشید

 !شما خوده مثه.بشه عوض چیزها شده؛خیلی باعث ادم این وجود مربوطه؛چون منم به موضوع سوال؛ضمنا؛این

 تو مادر من اره:گفت کنایه با.دادم خالی جا من اما.گرفت خیز سمتم به.شد بلند جاش از عصبی مامان    

 !غیر داره؛وال ربط خودم ؛به کنم می که هم هرکاری.نبودم اولم نیستم؛از

 کردم صاف صدامو یکم.نبود شدن کردن؛وتسلیم گریه وقت االن اما.میزد چنگ گلوم به بدی بغض    

 کنی؛باید ازدواج ؛دوباره بخوای اگر حتی.هستیم هات بچه ناخواسته؛ما چه خواسته چه...نخیر:گفتم ؛درجوابش



 هشت یا ؛هفت بابا مرگ از هنوز گذشت؟دیدی من تولد انداختی؟دیدی تقویم به نگاه یه بعدشم.بپرسی نظرمارو

 ....میشدی دیگه یکی فکر بگذره؛بعد سال یه ذاشتی می حداقل!وفا نگذشته؟نامرد؛بی بیشتر هما

 خودت این:؛وگفت داد تکون صورتم تهدید؛جلوی نشونه به رو دستش.زد حلقه چشماش توی اشک مامان    

 لرزش پایخوره؛ می خربزه هرکی.دارم زندگی جوونم؛حق هنوز من.اوردی خودت سر رو بالها این ؛که بودی

 نامرد؟ گی می من به فرستادی؛حاال مرگ کام به رو خودت؛پدرت دست با توی.شینه می هم

 بندازه میداد؛تا ربط هارو؛بهم اتفاق همه داشت بازم.بود موضع همون روی هنوز.ننداختم وتا تک رواز خودم    

 دونید؛که می خوب همتون.درمبرا هردو بلکه تو تنها بستی؟نه حقیقت روی چشماتو چرا:زدم فریاد.من گردن

 کنده وپوست ذاری؟رک می مایه من کنی؛از توجیه کارهاتو میخوای چرا.بود بابا سمند؛قاتل راننده اون

 حقوق بیرون؛با بره می منو همش....خریده نو لباسای.خریده طال برام نرسیده راه داره؛از مایه بگو؛طرف

 .!کرد اینکارارو نمیشد بابات؛که کارمندی

 !بده قورت جا یه منو داشت امکان ان هر که غضب میر پا بود؛یه شده.بود شده عصبانی بدجور مامان    

 قول فهمی؟به می مرده نکردم؛اون هم ـیانـت خــ همسرم به نکردم؛حتی شرعی خالف کار من:گفت عصبانی    

 .مرده ماهه هفت خودت

 بارید می ازش حرص که لحنی با.سرم توی م؛زدسره پشت بار اش؛چند اشاره انگشت نوک دارکوب؛با مثه    

 ....کن فرو پوکت کله توی اینو:؛گفت

 چیز فهمه؛همه نمی اون.بود باشه؛مادرم هرچی.کشیدم عمیقی نفس.بودم بسته رو ؛میزد؛چشمام داشت وقتی    

 حرف.وندم معلق هوا توی انگشتش؛بین.کشیدم عقب سرمو.ندادم دست رواز عقلم که من کرده؛اما فراموش رو

 نمی اگر موند؛که دلم توی چیزی یه اما.ریخت می بهم رو اعصابم نداشت؛وبیشتر ای فایده ادم؛هیچ این با زدن

 یادش مرده؛اما بابا شاید تو برای:ام؛گفتم گونه روی های اشک ؛با مامان به ورو برگشتم.گرفتم می باد گفتم؛غم

 ....زندست ابد من؛تا ودله خونه این توی

 توی دستی.زد صدام مامان رفتم؛که می اتاق سمت به کردم؛داشتم بهش بگه؛پشتمو چیزی نموندم منتظر    

 نمیشه؛من باورم اصال درنیار؛که بازی هندی:گفت هاش خنده بین.سرداد شیطانی ای ؛وخنده داد هوا؛تکون

 .مسافرت میرم دیگه دوروز ؛گفتی؛یکی که وعزیزمی خان مسعود ضمنا؛باهمون.کردم بزرگت

 کجا؟بهترین ؛اونم هفته یک مدت تفریحی؛به تور:گفت خوشحالی باال؛با برد هوا ؛توی هواپیما مثه رو دستش    

 ....توریستی؛دبی کشور

 گرفتم؛تا گاز رو لبم گوشه.بود شده گود جاش کردم؛که فرو دستم رو؛کف ناخنام اونقدر.کردم مشت رو دستام    

 کور رو وپول؛چشماش واهی عشق...زدن؛گذشته حرف از ؛کارشبینم می من که ادمی چون.نگم چیزی دیگه

 .سپرده فراموشی به رو اش خانواده همه که ؛جوری کرده

      

 مامان؛ترمز جلوپای ؛مشکی بلند شاسی یه.شدم خیره بیرون پنجره؛به از.بود گرفته دستم رو؛توی پرده گوشه

 مرد یه.شد پیاده ماشین مسعود؛از همون یا مرده.رفت ماشین سمت زنان؛به کوچیکش؛لبخند چمدون با مامان.زد

 کوچیکش لبای خاطر به داشت؛اما بزرگی نسبتا بود؛بینی ومشکی درشت چشماش.گندمی جو وموهای قدبلند با

 ؛با مشکی کتون شلوار یه!تیره خیلی نه بود؛البته سبزه هم پوستش رنگ.بود وهیکلی توپر.نبود دید توی زیاد

 می خوشحالی چهرش از.بود ست کفشاش با روش طرح بود؛که تنش چرم کاپشن یه.دبو پوشیده سفید پیرهن

 توی گرفت؛گذاشت مامان دست رواز باشه؟چمدون ناراحت عسل؛چرا ماه میره اقاداماده؛داره دیگه معلومه.بارید

 شد؛ خم کمر کرد؛تا باز مامان برای درو.کرد می نظاره رو لبخند؛کارهاش با هم مامان.ماشین



 گوشه زود.دید کنم؛منو فکر.باال گرفت رو لحظه؛سرش تویه مامان.بشه مامان؛سوار بود منتظر.احترام ونهنش به

 پولکیه؛اونقدر ادم دونست؛چه نمی ولی.بود شده زن این عاشق سال اینهمه بابام؛که بیچاره.کردم ول رو پرده

 باهاش.بده مثبت لدار؛جوابپو مرد یه عشق بیاد؛وبه کنار هاش بچه شوهرش؛پدر مرگ با زود که؛خیلی

 سرفه به میداد؛که دود خونه؛بوی اونقدر.بیرون رفتم اتاق از. بود شده ابری دلم هوای.بره هم مسافرت

 توی صورتش اینطوری چندمشه؛که نخ دونستم کشید؛نمی می سیگار داشت.بود داده ؛لم مبل روی کیارش.افتادم

 هی بربخوره؛نشسته غیرتش رگ به اینکه جای به!باش رواقا.نبود پیدا چهرش از اثاری شده؟هیچ محو دود

 .میکشه سیگار

 صورتش شد؛یکم باعث کردم؛که محکمی فوت.ایستادم روش روبه.زدم کنار هارو دستم؛دود با.رفتم سمتش به

 رو اخماش.نشد من حضور بود؛ومتوجه فکر غرق خیلی چون.جاخورد...کشیدم دستش از رو سیگار.بشه دیده

 حرص با.کردم قایم سرم پشت رو اون من بگیره؛اما پس رو سیگارش که پروند هوا توی دستیهم؛ توی کشید

 میگیری؟ پاچه چرا هوییییی؟چته:گفت

 داری تو زندگیه کار؟اینم شد هم ودم هان؟دود کشیدی سیگار نخ چند:گفتم طعنه با.دادم تکون سری زدمو پوزخند

 بدبخت؟

 بدم؟اصال پس تو؛جواب به باید من تاحاال کی از.باشه باشه؛خوشم وشمخ:گفت خنده با.باال انداخت رو ابروهاش

 توچه؟ به

 مرد یه با باشه؛مادرت خوشت اره:گفتم ناراحت.سوخت یوم مبل.مبل روی کردم پرت سیگارو.شدم عصبی

 ....غیرت خوش باال بنداز تو کاله هه!مسافرت من؛میره سیاوش؛نه نه شناسی می تو نه که غریبه

 الزم شناسیش؛حتما نمی تو اگه:گفت خیال بی.گرفت رو خودش موضع زود خیلی اما.برخورد اقا به یکم انگار

 .میشناسیم خوب اونو سیاوش منو نبوده؛اما

 یه بره؟با مرتیکه اون با مادرش داره؛گذاشت خبر چیز همه از اینکه با گفت؟یعنی می چی ؟کیارش!خدایا وای

 !کنه ینم ایجاد محرمیت که عشق...نامحرم مرد

 مرتیکه؟ این هست کی ؛اره؟حاال بودم غریبه من فقط پس:گفتم حرص با

 بشه قرار دیگه وقت میگی؛چند که مرتیکه این!نشد دیگه نه:گفت خنده داد؛با تکون رو اش اشاره انگشت کیارش

 ....کوچولو خانوم بابات

 تازه مرتیکه؛جلف این به برسه چه.گیرن نمی رو من ارش بابا بیان؛جای هم دیگه صدنفر.شدم عصبی حرفش از

 !رسیده دوران به

 وپرتم بده؛چرت منو جواب!احمق ببند؛پسره رو کثیفت دهن:زدم لرزید؛فریاد می عصبانیت از دستام که حالی در

 .نگو

 بهت نداره؛ولی ربطی تو به اینکه با:گفت عادی باال؛خیلی انداخت رو هاش شونه.نگزید هم ککش کیارش

 همین هم بوده؛مامان مامان عاشق پیش ها سال.ایران برگشته خارج از.فرحبخش مسعودمسعوده؛ اسمش.میگم

 وقته چند بابا رسونده؛که گوشش به باد حاال.گیره نمی سر ازدواج واین.کنن می مخالفت هاشون خانواده طور؛اما

 ...کرده خواستگاری مامان از.ایران کرده؛اومده فوت

 اینکه؛شوهر وجود با خیانتکاره؛چون زن اون.داشته بیهوده عشقی ها؛بابا سال این همه پس!شکست قلبم

 گفته؟ چی مامان:گفتم لرزون صدایی با!بوده کلش توی دیگه کس داشته؛فکر

 !بوده؟ چی ؛جوابش نیست معلوم رفتارش میکنی؟از فکر چی خودت:پرسید تمسخر با کیارش بار این



 می خونه این از هم مامان پس.لرزید می بغض شدت از هام شونه!بود احمقانه خیلی گفت؛سوالم می راست

 خنجری کیارش؛مثه امان بی های خنده صدای.بستم درم اتاق توی رقتم...بزنم تونستم؛حرف نمی دیگه.رفت

 بشم وخورد دوم؛بشکنم بار برای من که.خواست می رو همین اونم!خورد می قلبم زهرالود؛به

 پراز دامن اروم؛داشت اروم بهار انگار.بود ؛پیچیده عید بوی جا همه.گذشتند می عجله سرهم؛وبا پشت ها روز

 مرد؛زن.عید؛بودن های خریدلباس دنبال مردم؛باتکاپو.بود شده ؛بهاری هم هوا حتی.کرد می روباز گلش

 واستاده نفر ؛یه رو پیاده رفتی؛وسط می راه که خیابون توی.بودن عید هم؛منتظر ها بچه ،پیروجوون؛وحتی

 انواع!مختلف های قیمت با ودرشت؛البته ریز های گلی ماهی اکواریوم؛پراز دونه یک.جلوش هم میز بود؛یه

 متفاوت های دونه شاداب؛با های هم؛سبزه میزشون جلوی.کنی میز؛پیدا این روی تونستی می هم واقسام؛تنگ

 تنهابود؛که ن؛تنهایم مثه دختری هیاهو؛یه اینهمه میون...بود خورده گره قرمز رمان هم؛یه همشون دور.بود

 ازدواجش جشن دیگه؛به چندروز.میشد رفتن؛اماده برای مامان؛داشت.نمیداد کارارو؛انجام این از کدوم هیچ

 نو روسری خواست؛یه نمی دلم حتی!نندازه راه وبکوب وبزن جشن نداره؛که وحیا شرم حداقل؛اونقدر.بود نمونده

 می نو ناشادم؛لباس ودنیای زده غم دل این با من!باشه شاد باید ادمه؛که دله مهم.بخرم خودم برای

 بود کردم؛این که کاری بیاد؟تنها مون خونه روداشتم؛که کسی ببینم؟مگه عید تدارک براچی چیکار؟اصال.خواستم

 سال میشد؛ووارد تحویل سال...وبس بذارم؛همین بابا سرخاک تحویل؛برم سال روز انداختم؛که سبزه یه که

 ازدواج کذاییه؛روز روز افتاد؛فرداهمون یادم کردم؛یهو نگاه تقویم به.کشیدم عمیقی سنف...میشدیم نودویک

 شهر؛دعوت معروف های رستوران از یکی واشناهارو؛به دوست همه هم محضر؛شب رفتن می صبح.مامان

 چی برای بود؟اینهمه؛سروصدل شده خبر چه.شدم بیدار خواب از صداهای؛مختلف از صبح روز اون.بود کرده

 جوابمو درزدم؛کسی.بود مامان اتاق از صداها.بیرون اومدم اتاق دار؛از پف های چشم و اشفته موهای بود؟با

 هاش عجله؛لباس وبا تند تند بود؛مامان تخت روی چمدون یه.بود مشغول؛کار سخت مامان.کردم باز نداد؛درو

 هم توی رو هاش خممن؛ا دیدن با.باال گرفت رو وسرش شد تموم کارش!چید می چمدون داخل رو

 کنی؟ می نگاه چی به:گفت مهر خیلی؛بی.کشید

 میری؛من داری توهم اینکه به!پاشید هم ؛از ساده چقدر زندگی اینکه؛این به:گفتم وزیرلبی اروم...زدم پوزخندی

 .متنفره من از که وکیارش؛برادری خونه واین مونم می

 تنفر این دلیل میدونی؛که خوب خودت نزن؛تو حرف جانب به حق خیلی:وگفت کشید اهی.داد تکون سری مامان

 .چیه من ورفتن

 میری؛قبول داری که توروخدا؛حاال:گفتم بغض با.دونست می مقصر اومدومنو نمی هم؛کوتاه هنوز.شدم عصبی

 !نیستم من؛مقصر که کن

 درگیر فکرمخواد؛ نمی دلم هیچ مهمه؛پس من؛خیلی برای سپیده؛امروز ببین:گفت کالفه.داد تکون سری مامان

 خوش خاطره میرم؛با دارم که حاال بذار.بشیم متنفر هم بیشتر؛از این از نذار برو بشم؛پس عصبی ؛یا بشه

 ....باشه

 روی سرهم اشکام؛پشت...دادم تکیه در پشت به.بستم درو اتاق توی بدو؛رفتم بدو...دهنم جلوی گرفتم دستمو

 . بود شده غلتیدوصورتم؛خیس می ام گونه

 

 

 رفتم؛اما می باید چیکارکنم؟من باید دونستم نمی.بودم رسیده بست بن به بود؛انگار گرفته دلم جوربد    

 داشت؛صدام یکی!لرزید می هام گریه؛شونه شدت از.بود کرده درگیر منو مدت اینهمه که کجاش؛بود کجا؟همین

 به دستی.زد می صدا سرهم ؛پشت منو عجله با بود؛که مامان دادم؛صدای گوش که کیه؟یکم دونستم زد؛نمی می

 حیاط توی کشید؛تا طول یکم نبود؛بنابراین خوش حابم خیلی.کردم باز رو اتاق در.شدم بلند جام گرفتم؛واز زانوم

 ؛ساکت رسیدم که حیاط به.میزد صدا اسممو وقفه مامان؛بی مدت این توی.بود حیاط توی از صدا برسم؛اخه



 کرم مانتو یه.بود پاش ؛راسته رنگ کرم شلوار یه.بود شده ها؛قشنگ شتهفر مثه.انداختم پاش سرتا به نگاه یه.شد

 شال یه.بود زانو تا بلندیش.بود شده ؛ومرواریدکار سنگ ردیف چند اش یقه روی بود؛که تنش هم خانومی رنگ

 تر جوان سال ده انگار.داشت ارایش اش چهره.بود زمین کنارپاش؛روی که چندون ودوتا.بود سرش هم سفید

 ایستاده اونجا هم ؟کیارش نباشه وشاداب خرم مامان ؛چرا برگشته جوونیش عشق ؛وقتی دیگه معلومه.بود شده

 کردم؛گفتم خداحافظی کیارش با:گفت اروم.کشید عمیقی نفس مامان.بود ناراحت کنم بود؛فکر هم توی اخماش.بود

 ...نمبز صدا داشتیم؛توروهم باهم زمانی یه دختری؛که مادر ـطه رابـ خاطر به

 دیگه؟ نیستم دخترت دیگه زمانی؛یعنی یه میگی:گفتم ناراحتی با.کشیدم اهی    

 زدم؛یادت بهت صبح که هایی کردی؛سپیده؟حرف شروع باز:گفت تذکر داد؛با تکون سری تاسف با مامان    

 رفت؟

 ....بار اخرین شاید؛برای گفتم نرفته؛فقط یادم نه:گفتم زدم؛عصبی پوزخندی    

 بگو سپیده؟هان بار؛چی اخرین برای:گفت هم؛ناراحت توی کشید رو اخماش نماما    

 کردن؛سکوت حقم در ظلمی هر همیشه؛که مثه.گرفت رو دهنم جلوی یکی کنم؛انگار باز دهن خواستم تا    

 !ندادم رو گرفتم؛جوابش خون خفه بارهم کردم؛این

 کیارش بیا؛باشه کنم می هستی؛خواهش من کس تنها منتظرتم؛تو پسرم؛امشب:گفت بغض ؛با کیارش روبه    

 مامان؟

 شد؛وبا باز اخماش.کرد عوض رو قبلیش حالت کیارش بود؛چون نافذ واقعا مامان کالم.شد جوری یه کیارش    

 ....کردی خواهش باشه؛چون:گفت ملیح لبخندی

 !رسونم می رو میام؛خودم    

 وزیرلبی کرد؛اردم نگاه وکیارش من به!وبس بود همین وغمش تنها؛هم انگار.شد خوشحال مامان    

 !خداحافظ:گفت

 به.بود وغریبانه ناک سوز اش خداحافظی چرا؟ولی دونم دونم؛نمی نمی.کشید پر یهو؛براش شکست؛دلم قلبم    

 لرزون وصدایی خیس صورتی با.بود گرفته گریم.زدم لحظه؛چنگ یه توی رو مانتوش گوشه.دویدم سمتش

 !کن مادری ؛برامون بمون هات بچه شر کنم؛باال می شنرو؛خواه مامان:گفتم

 ؛فردا عاشق نیست؛امروز بازی بچه سپیده؛زندگی نمیشه دیگه حاال:گفت بغض شد؛با خراب حالش هم مامان    

 ........دیر گفتی؛خیلی دیر خیلی!فارغ

 بهار.باشه مادرش ازدواج شاهد؛مراسم تا ورفت زد ؛تیپ کلی غیرت خوش کیارش شب اون!رفت هم مامان    

 میان؛تن در من.نداشتم کردن زندگی برای ای انگیزه هیچ دیگه.بودم بابا خاک تحویل؛سر سال وقت...بود قشنگی

 نمیدیم؛که دیگرو هم هاهم؛اصال روز اون.نبود خوب وقت؛باهام هیچ که چرا؟کیارش پرسید می.بودم شده ها؛تنها

 من!موندن می جا همون هم میشدن؛شب جنع یکی خونه وستاشد بار؛با یک شب چهار سه هر.بد یا باشیم خوب

 ترسیدم؛تعجبی می کیارش از کردم؛چون می قفل رو اتاقم در اما.خوابیدم می خونه؛تنها دوطبقه اون شبها؛توی

 بس شدم خسته!اطمینان قابل وباره؛وغیر بند بی کامال ادم یه یعنی بود؛واین شده ناباب گرفتاررفقای نداشت؛اون

 پیش دنیا؛حداقل اون تنهاباشم؟برم تاکی:گفتم می خودم میزد؛با سرم به خودکشی اوقات؛فکر خیلی.بودم هاتن که

 افتاب زیرنور خودش قول خون؛به قران اون های حرف چرا؛ولی دونم نمی نیستم؛اما مهری؛تنها ومامان بابا

 شدم؛از خسته!وندارم نداشتم دیگه لیلد من؛هیچ وگرنه.کرد می منع کار این از بابام؛منو خاک سر تابستون وچله

 اشپزی یکم برم چیز؛گفتم همه خیال بی!بودم خورده وپیتزا بیرون بس؛غذای از شدم خسته.کردم وخیال فکر بس

 بیرون؛وارد رفتم اتاق از!کنم فراموش هامو وغصه کرد؛وغم می مشغول فکرمو اشپزی همیشه کنم؛اخه

 تو نون تیکه یه از ارواحه؛دریغ خونه کردم؛انگار باز رو درش.یخچال سراغ رفتم شدم؛اول اشپزخونه



 بسته کابینت؛یک یه توی باالخره.کردم روباز درشون یکی.کابینتارفتم سمت به خیال دادم؛بی تکون سری!یخچال

 کارو همین.کابینت داخل رفتم می شکم تا بود؛باید دور خیلی ولی!شدم وخوشحال زد برق چشام.دیدم ماکارونی

 چی ها شیشه این.کردم تعجب!کرد برخورد شیشه چندتا به کابینت؛دستم تاریکی برداشتم؛توی رو تهکردم؛بس

 تا سه.دراوردم رو یکی؛یکیشون زحمت جلو؛با دوباره بردم دستمو.بود کرده مخفی اونارو یکی بودن؟انگار

 واون بود رنگی وشخ قرمی یکیشون.فهمیدم نمی چیزی من بود؛که روشون انگلیسی های نوشته سری یه.بودن

 مال من؛یعنی خدای!دونه می خدا میداد؛که بدی بوی یه!کردم؛اوفففف روباز درشون.بودن رنگ دیگه؛بی دوتای

 اما...دایره روی بودم؛ریختم بلد انگلیسی مدرسه زمان از هرچی.اوردم فشار مغزم به توش؟یکم داره کیه؟چی

 که؛به بود رسیده جایی به کیارش کار!من خدای.ریخت همب روانمو بود؛پاک نوشته ها شیشه روی که هایی چیز

 نبود؛خوبه کردن فکر داره؟وقت هم دیگه های همیناست؛یاشاهکار فقط خورد؟یعنی می مهری؛نجسی مامان قول

 تیکه اشپزخونه؛هرکدومش؛هزار کف انداختم هارم شیشه.چاه کردم؛تو خالی هارو شیشه!نمیاد هم امروز که

 وراضی خوشحال.کردم می براش کاری یه خواهرشم؛باید که من داده؛اما تدس رواز عقلش اون!شد

 باز محکم در؛که باصدای ولی.بودم گرفته انتقام کیارش از انگار!بودم واستاده شده خورد های باالسر؛شیشه

 !!!!نه بفهمه؛وای اگه.....شدم بدبخت.شد ؛ظاهر خونه توی یهو شد؛وکیارش وبسته

 

 منو!کنم جمع زمین روی از اشغاالرو بخرم؛این وقت بتونم اتاق؛شاید تو بره نبینه نوکردم؛م می خدا خدا    

 .اومدم خودم به کیارش صدای با کنم؛یهو جمع هارو تند؛شیشه تند شدم خم.ندید

 !چلفتی وپا شکستی؟دست چی باز:گفت من؛اروم دیدن با    

 .شکست افتاد ازدستم.نیست هیچی؛چیزی:موگفت شدم بلند جام از سریع.کردم گم وپامو دست.شدم هول    

 ادغام وعصبانیت؛باهم اضطراب.جویید رو لباش.کرد تغییر نگاهش رنگ ها؛یهو شیشه به افتاد چشمش    

 چه تو:گفت عصبی.شد پاره گوشم پرده کشید؛که سرم فریادی.بود افتاده نفس نفس خوردن؛به حرص شدت از.شد

 داشتی؟ چیکار اه شیشه اون ؟به!احمق کرده؟دختره غلطی

 حرکت یه رفتم؛طی می اتاقم سمت به داشتم.بیرون زدم اشپزخونه سریع؛از حرکت تویه.افتادم من من به    

 هنوزم؛موهام اما.شد خنک گفتم؛دلش بلندی اخ.شدم متوقف خاطر همین به.زد قشنگمو؛چنگ بلند انی؛موهای

 ...کیارش.شدم موهامو؛کچل توروخدا کن ول:گفتم التماس با.بود چنگش توی

 پیدا کجا از اونارو جای تو:گفت عصبانیت با دوباره.برگشت قبلیش حاال همون به زود اما.کرد بلندی خنده    

 !اورده بالیی نازنینم؛چه های شیشه سر ببین اااا!عوضی بود؛دختره کرده تنگ تورو کردی؟جای

 رو خودش ودست کرد ول د؛موهاموش یهویی گرفتم؛چون گاز رو نمیشه؛دستش خیال بی دیدم که منم    

 با حاال!خانوم برات؛هاپو دارم:گفت حرص کرد؛با پرت مبل روی خودش.کردم کاری حقشه؛خوب هه!چسبید

 شکستی؟ اونارو بگو؛چرا خوش زبون

 خاطر به کردم تازشم؛هرکاری.بزنم حرف خوش بازبون ندیدم؛که خوشی زبون:گفتم طعنه با.زدم پوزخندی    

 !وونه؛دی بوده خودت

 !اش هر داره؟نخود ربطی چه تو به اخه د:گفت عصبی لحن عمون با.داد تکون سری کیارش    

 .من جز بسوزونه دل برات نداری؛که کسیو دیگه تو!احمق خواهرتم اش؟من هر نخود:گفتم ناراحتی با    

 صورتم هدید؛جلویت نشونه به رو انگشتش!خداجون وای.گرفت خیز سمتم به.شد بلند مبل روی از کیارش    

 خونه تواین پا که روزی ونبودی؛فهمیدی؟از نیستی من توخواهر:گفت کلم تو بره که جوری یه.داد تکون

 ....بابام؛اماتو برا تغاری ته بشم بود قرار گرفتی؛من گذاشتی؛باباروازم



 همه این یعنیبوده؟ همراهش حاال تا بچگی کیارش؛از وعداوت کینه این یعنی!من خدای.دادم تکون سری    

 بی حسودو ادم اون؛چقدر اما.داشتم دوسش خواهرانه من.نمیشد بوده؟باورم خاطر همین من؛به به بدی

 .دیگه زنه همون پسر هه!مامان مثل مهریه؛درست

 .کنی نابود رو اشغاال؛خودت اون خوردن با ذارم نمی من اما.کن میخوای؛فکر که هرجور تو:گفتم ناراحتی با    

 بعدش.بود طوری همون لحظه چند.فکر توی ورفت داد تکون سری.سرش روی گذاشت رو دستاش کیارش    

 شیشه اگر من!بده جواب دیگه ؛بگو هان.هام وغصه غم من؛از زندگیه میدونی؟از چی من از تو:گفت ناراحتی با

 غیرت وبی ام هنن کردن شوهر غصه.فهمی؟دق می کنم می نزنم؛دق قمار دوستام نخورم؛با اشغاال اون نکشم؛از

 دست از برای هیچی دیگه من...کنم گرم صاحابمو بی سر جوری یه باید.کشه می بابام؛منو خودم؛مرگ شدن

 قراره؛زندگیم دیگه شب اماچند.زدم وقمار کردم دود رو همش.نیست ام بانکی حساب توی قرون یه!ندارم دادن

 یه.اینجا بیان قراره دوستام.دارم کنی؛مهمونی درست غذا باید.کن مرتب رو خونه...بشه رو اون روبه این از

 ...درمیاره پولی بی این از منو توپ؛که معامله

 خدای...قمار؛شیشه.بود هضم قابل غیر کیارش؛برام حرفای.بیرون زد خونه بزنم؛از حرفی خواستم تا    

 توهم توی ه؛یاخون بیاد مواد طوری؛خمـار همین شب یه اورد؟اگه می خودش سر داشت بالیی چه اون!من

 چیکار تونستم می من.میشد منفجر داشت سرم.میشدم دیوونه بیاره؟؟؟؟؟داشتم سرمن بالیی باشه؛اگه

 نه...حروم لقمه من بیاد؟خدای در وضع این از اون بیفته؛که اتفاقی چه میزد؟قراربود حرف چی کنم؟کیارش؛از

 خبری بی عالم به خواب؛منو کی نفهمیدم ردم؛کهک وخیال فکر اونقدر...نکرده تربیت ای بچه همچین که باباارش

 ......برد

 امشب به خوبی حس.داغونه انگار؛اعصابم اصال.دونم نمی روهم دلیلش!دارم حاال؛دلشوره تا صبح خوده از     

 از.کردم روقایم جورایی؛خودم یه.بستم هم درو اتاق توی رفتم همین واسه.بود افتاده جونم به بدی ترس.ندارم

 همشون؛قیافه.بودند جمع بزرگتر؛دورهم کیارش خوده پسر؛از چهارتا سه.کردم نگاه بیرون در؛به قفل سوراخ

 ودودسیگار؛حتی کـل*الـ بوی.نبودند حسابی ادم چون.زدند می طورایی؛مشکوک یه یعنی.داشتند وحشتناکی های

 کاش.نبود شون؛مشخص ومکد هیچ های چهره بود؛که ودم دودم اونقدر.اتاق داخل اومد می هم در سوراخ از

 کلمه یه منتظر.کشید می مته مغزم روی هاشون خنده صدای.داشتم استرس.بیرون زدم می خونه امشب؛از میشد

 حالل سرسفره ارش؛که بابا بینی؟پسر می مارو خدایا؛روزگار.بندازن راه تاشون؛هروکر پنج هر بودن؛تا حرف

 اون گرده؛تن می ناباب رفقای بشه؛با شاد روخش که بکنه پدرش؛کاری برا اینکه جای به شده؛حاال بزرگ

 والکلی معتاد پسرش شازده که ببینه؟کجاست ؛کجاست مهربونش ننه هه.لرزونه می گور توی بدبختم

 ها خنده صدای یهو.خوردم می حرص خودم با زیرلب هی.شدم خیره دیوار وبه بودم کرده مشت شده؟دستامو

 به عرق شدت پریشونش؛از موهای.شد وارد بدی وضع با کیارش.شد باز بلندی صدای با اتاق در.شد قطع

 خاطر قرمزش؛به چشمای.بارید می وشرارت خون چشماش از.بود ؛باز باالش های دکمه.بود چسبیده پیشونیش

 چنگش روتوی بیام؛بازوم خودم به تا.شدم بلند جام از.اومد سمتم به.میداد بد گواه دلم.بود زیادی خوردن

 هوا مواجم؛تو موهای.بشم ازاد چنگش از کردم؛نتونستم کاری هر.کشید خودش کشون؛دنبال ونکش منو.گرفت

 لباس برد؟خدایا؛با می کجا منو داشت.نخورد تکون انا.زدم مشت بازوش ؛به سرهم ازادم؛پشت دست با.بود معلق

 با.کاناپه روی کرد پرت منو.رسیدیم پذیرایی ببره؟به منو ها الت اون پیش حجاب؛نکنه وبدون ای خونه تو

 مشابه وضعشون پسر؛که چهارتا ؛به افتاد چشمم.زدم کنار صورتم توی رواز موهام.روش افتادم صورت

 سر عصبانیت با.زدم کنار موهامو.نشستم سریع.کردن می نگاه کریهی؛بهم های لبخند با داشتن.بود ؛کیارش

 اوردی؟ هرزت دوستای این پیش منو چرا!احمق:فریادزدم کیارش

 .نمیشه مون کنی؛معامله تا بد اگه.کوچولو؛نشد خانوم دیگه نه:گفت چندشی لحن ؛با ها اون از کیی

 کشیده؟ پیش منو وپای کرده غلطی کیارش میزد؟نکنه حرف چی معامله؟از کدوم

 .لطفا ساکت شما:دادم تکون صورتش جلوی حرص با دستمو



 ....خوشگله خدایی درازه؛اما زبون یکم!جان د؛متینببخشی:گفت پسره اون روبه.کرد ـتانه*مسـ ای خنده کیارش

 کارن؟چی چی احمقا این:گفتم فریاد با.ایستادم رو؛کیارش روبه کرد؟عصبی می چیکار باهام داشت خدا ای

 میگن؟

 ....بستم شرط سرتو.کردم ایجاد تنوع اینبار. هیچی:گفت خیال بی.انداخت باال ای شونه خیال بی کیارش

 جوری بیفتم؛چه اینا گیر اگه خدا بود؟ای کرده بامن؛چیکار کیارش.شد خراب سرم روی دنیاحرفش؛ این گفتن با

 تموم.باال اوردم دستم.میشدم وبیدار بودم خواب کاش...نه نه نه برمیاد؟نه دستم از کاری کنم؟چه دفاع خودم از

 خودش.نبود حالیش یزیچ ؛که بود خورده اونقدر که اونم.کیارش توگوش زدم توان توش؛باهمه ریختم تنفرم

 می دعا باید کردم؛ قفل درم رفتم؛تواتاق بادو.بخندن من بدبختی به بایدم خنده؛هه زیر زدن ودوستاش

 ...نیفتم هیز مرتیکه اون دست بشه؛که برنده کردم؛کیارش

 

 رو بود هموند یادگار به مهری؛برام مامان از که وجانمازی گشتم؛باالخره،سجاده رو توش.لباسم کمد سراغ رفتم

 تند.دادم فشار مشتم رو؛توی کربال تربت تسبیح.سرم روی انداختم چادرو.کردم پهن قبله روبه سجاده.کردم پیدا

 .کردم ودل درد وخدا خودم با.اوردم زبون رو؛به بودم بلد که هرچی.گفتم ذکر سرهم وپشت تند

 سرم ؛که بود مصبیتی چه دیگه نبود؟این واوارگی؛بس بدبختی همه این.تم بنده منم بینی؟اخه می خدایا؟منو:من

 شرط من؛سرخواهرش غیرت بی برادر بذارمش؟کیارش دلم کنم؟کجای چیکار غصه این با اومد؟حاال

 اگه!کن کمکم خدایا.باشه دومیش پسره این کنه؟که می خداهرش حق در ظلمی همچین برادر دنیا؛یه بسته،کجای

 می خدایا!میرم می غصه از دارم.میده ازارم فکرشم نه....کنم؛اما می پیدا نجات روببره؛من شروط کیارش

 .....؛اما دارم حرومی دونم؛حاجت

 .....کشیدم دراز سجاده روی.بیفته قراربود که هایی اتفاق تکلیفی؛از بال از.گرفت ام گریه

 خداحافظی صدای.کیارش های خنده صدای.رسید می گوشم به صداهایی.بود گذشته شب دوازده از ساعت

 گوشم به دیگه صدایی ویه.شد قطع صداها بودم؛که فکرا کردی؟توهمین گوش حرفم به یعنی خدایا...وستاش؛د

 باز براش درو اما.کرد صدام در پشت از کیارش...نفر یک های قدم صدای.ترسوند می منو که صدایی.خورد

 کیارش؛هنوزم.شدم لندب سجاده ؛ازروی اضطراب وپراز سراسیمه.شکست در وقفل بازکرد لگد؛درو با.نکردم

 خوش توخیلی:گفت بلندی نسبتا صدای با.اومد سمتم به باخنده.بود شده هم بدتر یکم تازه.بود حالت همون توی

 !شانسم خوش که منم بیشتر تو شانسی؛از

 خوبه؟ کیارش؟حالت زنی می حرف چی از:گفتم من من با. افتاد جونم به بدی ترس

 .بردم رو شرط ؛من واضحه منظورم:گفت خنده با.انداخت باال شونه کیارش

 خواستم تا.ترسیدم می شیطانیش لبخند حرفاش؛از ادامه از...اما.داشتم استرس هنوزم ولی زدم دل ته از لبخندی

 کریهی لبخند...بود وهرز کثیف نبود؛بلکه برادرانه نگاهش.انداخت نگاهی سرتاپام بدی؛به حالت بزنم؛با حرفی

 ...تو از...کنم استفاده شرطم جایزه اومدم؛از الهمحا:گفت کاری*تباهـ با.زد

 بود؛اگه وعفت ابرو جو داشتم؛یه که چیزی تنها.نداشتم دادن دست از برای هیچی من.شد اوار سرم روی دنیا

 ....نکنه خدا نه دادم؛وای می دست از همینم

 . تخت روی کرد پرت رو لباسش.کرد روباز لباسش های دکمه دونه حرفش؛دونه دنبال به کیارش

 

 



 می لبامو.بود هزار روی قلبم ضربان ترس از.میشد تر نزدیک بهم هرلحظه.کرد باز از رو دستش    

 خوردم محکم رفتم؛که عقب عقب اونقدر...کن کمکم بارم این کردم؟خدایا می فرار دستش از طوری چه.جوییدم

 دستم نیفتم؛که که میز به گرفتم دستمو.بود اومده بند نفسم ترس از.داشت برنمی کارش از دست کیارش.دیوار به

 انی؛گلدون فکر تویه.بود بزرگی ونسبتا سنگین گلدون.بود میز ؛روی که ای شیشه گلدون به خورد

 منحرف وراست چپ به یکم.رفت عقب قدم شد؛یک متوقف هاش خنده.کیارش سر توی زدن محکم.روبرداشتم

 ترسیده بدجور.شد رنگین خونش هم؛از زمین تیح.شد خون پراز سرش.زمین روی افتاد صورت با.شد

 کیارش چندبار پام با.صورتم روی گذشتم رو دستام.کنن می زندان؛اعدامم افتم می چی؟من بمیره اگه خدایا.بودم

 چه بمیره؛ اگه.مردم می داشتم.نداشت نبض گرفتم؛خدایا رو نبضش.بود شده بیهوش.نداد جواب زدم؛اما صدا رو

 نگاهی هاشون خون به.باال اوردم ؟دستامو کشتمش ؟من بدم چی اونو جواب...مانمیاد؟ما سرمن بالیی

 ام پشتی؛مدرسه کوله.لباسام کمد ؛سمت رفتم بدوبدو.نه نه نه کشتم؟نه کردم؟برادرمو غلطی چه خدایا؛من.انداختم

 خرجم ماهی که؛یه بود اونقدری.داخلش داشتم؛گذاشتم پول وهرچی شناسنامه.گذاشتم توش لباس چندتا.برداشتم رو

 دونستم؛باید نمی.بیرون زدم خونه از گریه با.انداختم نگاهی خونه بار؛به اخرین برای.پوشیدم لباس دست یه.بشه

 موقع اون.رسوندم اصلی خیابون به رو سرعت؛خودم به.بود شده خنک هوایکم.بود گرفته نم نم برم؟بارون کجا

 هرچی.بود روپوشونده از؛صورتم نیمی موهام.بود شده خیس املباس.بود اورده بند رو گریه؛نفسم هق هق...شب

 می دلم.گشتم برمی عقب به قدم رفتم؛پنج می جلو که قدم ده هر.نمیداشت نگه کس میدادم؛هیچ دست

 خودم پای میشد؛خونم خوب حالش اگر اما...بیمارستان رسوندم می رو رفتم؛کیارش می باید.بزنم خواست؛فریاد

 باید من.ترمینال گفتم؛برم باخودم.کردم می گریه بلند بلند.بودم نشسته خیابون سردرگم؛کنار.ذاشت نمی زندم!بود

 بالیی نمیشد؛کاش اینطوری کاش اما.بود خونه اون توی من وجبر صبر به پایانی اتفاق این.برم شهر این از

 ...کنم فرار نفهمیده تاکسی چی؟باید بیفته دنبالم پلیس اگه....اوردم؛کاش نمی سرش

 دیدن اقاهه؛با بیچاره.کرد پیاده ترمینال دم منو.داشت نگه برام ماشین یه باالخره.شم بلند جام از تکاپو با    

 ؛قزوین؛رشت قم...بود ب*و*ساتو چندتا ترمینال؛فقط توی.نگرفت پول وازم سوخت برام من؛دلش سروضع

 قیطونی های سبیل با فرفری ؛مومرد یه.؛رفتم بود تهران که؛مقصدش یب*و*ساتو راننده سمت به....؛ساری

 تنش گلی گل وپیرهن مشکی گشاد شلوار یه.بود ها لوتی شبیه اش قیافه.بود پیچونده دستش دور یزدی دسمال.بود

 بری؟ می تهران تا چقدر نفری:پرسیدم وخشک جدی خیلی.انداختم بهش نگاهی.بود

 سوار شوما حاال:گفت زد لبخند همون اب.شد اش؛پیدا گرفته وجرم زرد دندونهای زد؛که لبخندی مرده    

 ...میایم کنار سرقیمتش شو؛ابجی؛باز

 اکثر شدم سوارش رفتم.کرد ولوو؛اشاره رنگ قرمز ب*و*ساتو یه به.دادم رو بلیط پول.نیومدم کوتاه من اما    

 نصفهدو از ساعت چون.بودند خواب همه مسافر.نشستم پنجره کنار صندلی...اخر ردیف رفتم.پربود ها صندلی

 !نامعلومم واینده نمیاد یادم که ای گذشته حال به.ریخت اشکام.دادم تکیه پنجره به سرمو.بود گذشته شب

 می وروزم حال به خیلی کردم؛که پلی رو اهنگی.گوشم توی گذاشتم هارو هنذفری.دراوردم اسپیکرمو    

 ..............اومد

 به این از بدم؛که رو مژده این.؛هستم تشکرهاتون منتظر.بودید همراهم اینجا تا که گلم؛ممنون دوستای)    

 (باشید من همراه اخر تا پس.میشه جذاب العاده فوق بعد؛رمان

 بگذرن این؛روزها که نشستم     

 برن یادم دلتگی که روزهایی

 و باشی من جای که تونی نمی

 و شی تنها دنیا تو اینقد تو

 نگی وهیچی بسازی بسوزی



 زندگی بشه ممکن غیر برات

 تو حس همه وبگیرن بیان

 تو با بمونه باقی درد فقط

 بگذری خودت کنن؛از کار یه

 داری؛ هرچی شب یه

 بری بذاری

 یه؛ به بشینی

 شی خیره هی نقطه

 بگی کس هیچ به هاتو غصه نشه

 بگذری خودت کنن؛از کاری یه

 داری؛ هرچی شب یه

 بری بذاری

 یه؛ به بشینی

 شی خیره هی نقطه

 بگی کس هیچ به هاتو غصه نشه

 باورت بشه ویروون لحظه تویه

 وبرت دور نمونه دیگه کسی

 کنی شک ادما وبه دنیا به

 کنی تنهاییتو؛حک رودیوار

 پراضطراب وروزهای باشی تو

 خواب به میری گریه با که شبایی

 بهتره برات باشی چی ندونی

 بره؟ قراره کی میاد که اونی

 بگذری خودت کنن؛از کاری یه

 داری؛ یهرچ شب یه

 بری بذاری

 یه؛ به بشینی

 شی خیره هی نقطه



 هاتو غصه نشه

 .....بگی کس هیچ به

 (هدایتی دلتنگی؛محمدرضا روزهای اهنگ)

 وپرپیچ تاریک راه چشمام؛به.بود کرده خیس هم رو ب*و*ساتو پنجره صورتم؛بلکه تنها من؛نه اشکای

 گرفتم؛پشیمون تهران بلیط اینکه از.من ندگیز مثله بود؛درست وسکوت ظلمت پراز جاده.بود مونده وخم؛خیره

 که جوری.بود شده استرس؛توام نوعی با دلشوره.داشتم دلشوره برم؟خیلی که تهران داشتم؛تو کجارو اخه.شدم

 داشتم؛نه وکاری کس تهران؛نه توی.بودم کرده گیر دوراهی توی بدجور.ترکید می درد داشت؛از سرم

 این بمونم؟با اونجا کی رفتم؛تا که هم فرض بر.برم کنم خونه؛پیدا ه؛مسافررفتم؟خداکن می باید کجا پس!سرپناه

 می پیدا کار میده؟باید ومکان تنها؛جا دختر یه به کی کنم؟اصال اجاره تونم نمی دارم؛خونه من که پولی خرده

 سابقه نکاری؟بدو چه اما....دربیارم خودمو خرج بتونم باشه؛حداقل داشته حقوقی یه که خوب کار کردم،یه

 فرار فکرا این از تونستم؛که نمی.جویید خوره؛می مثه ؛مغزمو داشت فکرا این!من تحصیالت؟خدای کاری؟بدون

 ....رسیدم می تهران به دیگه ساعت چند کنم؛چون

 که شبرنگ؛افتاد تابلو؛سبز به چشمم.بود شده روشن هوا.بودم بیدار صبح خوده تا داشتم؛که وخیال فکر اونقدر

 ....کیلومتر 35 تهران:بود شده نوشته

 کنم؟؟؟؟؟ غریب؛چیکار تنهایی؛توشهر حاال.نمیشد صبح کاش!برسم بود؛که نمونده چیزی وای

 وپلوغ شلوغ ترمینال؛خیلی توی.شدم پیاده ؛بااکراه منم.شدن پیاده همه.داشت نگه ترمینال ؛تویب*و*ساتو

 ای؛واسه راننده هر.رسید می گوش به مختلفی ؛صداهای ذهنم....نوجوان بچه.ومرد ؛زن ادم کلی.بود

 ول کی تا.چرخیدم می خودم برا سرگردون.بود دوشم پشتی؛روی کوله.کرد می جمع خودش؛مسافر ب*و*ساتو

 وداغون درب پراید؛سفید اونا؛یه همه بین.بود شده پارک تاکسی؛اونجا کلی.بیرون اومدم اونجا چرخیدم؟از می

 می وپا دست براخودم جایی یه شهر؛تا توی رفتم می باید.رفتم رایدپ سمت به.بود نشسته پشتش زن یه رودیدم؛که

 یه.کرد می مشکوک رو داشتم؛هرکسی من که زاری قیافه این معلومه خب!شد پیاده ماشینش من؛از دیدن با.کردم

 مانتو یه.بود مشکی؛پاش کاری سوار تنگ شلوار یه.بود بزرگتر سال سه من؛دویا از شاید.بود جوون دختر

 رنگ به سبز کاله بود؛یه سرش هم مشکی مقنعه یه.باال بود زده و ر استیناش که.بود تنش قد ؛کوتاه سبز اسپرت

 قهوه درشت چشمای.بود مردا مثه اش وقیافه تیپ.نبود دخترا کل؛شبیه در.بود مردونه که داشت سر ؛به مانتوش

 از یکم.بود باریک هم ؛ولباشداشت کوچیکی دماغ.بود کرده زیبا رو گندمیش؛صورتش پوست کنار ایش؛در

 از بود؛اما مانکن عین نگذریم؛هیکلش حق از البته.بود اندام والغر قدبلند.بود مشکی رنگش بود؛که پیدا موهاش

 ای مردونه لحن با.انداخت پام سرتا به رسیدم؛نگاهی بهش.اوردم نمی اش؛سردر مردونه سروضع

 بود؟ ؛بفرمایید؟امری:گفت

 ...اومدم اهواز تهران؛از رسیدم تازه من:گفتم من من با.ترسیدم ازش چرا؛ولی دونم نمی

 ابجی؟ مربوط چه ما ؟به خب:گفت دوباره

 .مطمئن خونه مسافر یه ببرید؛دم منو میشه شناسم؛اگه نمی رو جایی:وگفتم کردم صاف صدامو یکم

 ...ببرمت کجا دونم می.ابجی شو سوار:گفت وار ولوتی کرد اشاره ماشین به

 اون بود؛وروی تر سنگین یکی اگه.بود ماشینش؛داغون های صندلی.ماشینش نشستم؛تو.کردم باز ور عقب در

 وخداحافظی داد تکون ها؛دست تاکسی راننده بقیه به.فرمون پشت نشست!رفت می در نشست؛فنرهاش می

 خجالت اب.انداخت نگاهی بهم اینه تو از بود؛که چراغ پشت!نبود بدک هم؛هی فرمونش دست.افتاد راه.کرد

 ....اومدی؛یا خوندن درس تنهایی؟واسه میاد نظر به ها؛ولی پرسم می ببخشید:پرسید



 اره:گفتم اروم.خوند می هارو ذهن شایدم.من پایان مشکالت؛بی روی بود گذاشته درست؛دست انگار.کشیدم اهی

 ...نیومدم هم خوندن درس واسه.ندارم هم رو کس هیچ.تنهام

 هستی؟اره؟ فراری نکنه؛دختر:گفت شیطونی لبخند با.کشید اش اینه از ؛اویزون تسبیح به دستی

 نه:نشه؛گفتم گفتنم؛ضایع دروغ که لحنی با.کنم اطمینان تاکسی راننده یه تونستم؛به نمی منم اما.گفت نمی دروغ

 چیه؟ کردنش کس؛فرار بی ادم.کنم پیدا خودم برا تهران؛کار بیام گفتم

 خونه؟تهران مسافر چرا حاال.نگو نداری نداره؛دوست عیبی.کردیم باور ماهم باشه:گفت لبخندش همون با دوباره

 نداری؟ وکار کس

 نمی رو مسافرخونه سراغ که وگرنه.کس هیچ نه:گفتم دوباره.بود شهر همین تو سیاوش چون.گفتم دروغ بازم

 !گرفتم

 با..خانه؛نیکخواه مسافر.دیمرسی خونه مسافر یه در به باالخره چرخوند؛تا ها؛منو خیابون توی.شد سبز چراغ

 میشه؟ چی اینجا؛ببینیم بریم شو پیاده:گفت من روبه.بود شده نوشته تابلوش روی اینا نیکخواه مدیریت؛عباس

 ها ازپله.بود طوالنی؛باریک پله راه خونه؛یه مسافر جلوی.افتادم راه دنبالش.شدم پیاده ماشین واز گفتم ای باشه

 مرد یه.بود پرسروصدا خیلی قناریه.بود اویزون ورودی جلوی قناری؛از قفس یه.مشدی جایی یه وارد.رفتیم باال

 گوشم زیر فهمید؛چون؛اروم هم دختره خوده.بود ناجور اش؛یکمی قیافه بود؛که واستاده میز ؛پشت میانسال

 یانه؟ داره واست خالی اتاق کنم؛ببینم می صحبت مرده با خودم واستا؛من جا همین تو:گفت

 .کن گوش حرف دختر افرین:گفت اروم.دادم تکون سری

 رو دور؛اون های گذشته تو شاید.نداشتم بهش هم بدی حس حتی.اومد نمی بدم ازش چرا؟ولی دونم نمی

 دستمو.کرد خداخافظی اقاهه از.گذشت زدنشون حرف از ای دقیقه چند!نیست غریبه برام هم چهرش دیدم؛چون

 گفت؟ چی شد؟اقاهه چی:پرسیدم ازش که بودیم پله راه یتو.افتادم راه دنبالش شدم مجبور گرفت؛که

 .ماشین تو کنم می تعریف برات بریم بیا حاال:گفت ناراحتی با

 کرد؛وراه روشن رو ماشین.اومد خودش به سریع اما کرد تعجب حرکتم؛یکم این از.نشستم جلو صندلی اینبار

 افتاد؟چرا اتفاقی چه:پرسیدم شد؟دوباره تره؛ناراحتدخ نداد؟چرا اتاق بهم اقاهه بدونم؛چرا خواست می دلم.افتاد

 نگرفتی؟ اتاق برام

 سخته دادن مجرد؛اتاق وکار؛اونم کس تنها؛بی دختره یه به که ابجی؛قبول ببین:گفت تاسف با.داد تکون سری

 لیسپ رم خونه مسافر میشه؛در پیدا برات بابا ننه صدتا هایی؛فردا فراری دختر اون از کرد ترسید؛فکر.دیگه

 !وخالص کنه می تخته

 هم واتاق نکنه اطمینان دادم؛که حق اقاهه اون گفت؛به می راست.میزد حرف لوتی خیلی!گرفت خندم لحنش از

  برم؟ که داشتم کجارو حاال....نده بهم

 

 

 وقتی!بودم ومکان جا بی ومن؛همچنان بود گذشته ظهر بعداز پنج انداختم؛ساعت نگاهی ماشینش ساعت به    

 کس؛همچین هیچ اما ؛گشتیم رو خونه مسافر تا ده ظهر بودم؛از نکرده اینجاشو کردم؛فکر می فرار مداشت

 این اونقدر!برگرده تا حنانه بودم؛منتظر نشسته ماشین توی هم حاال.نمیداد اتاق ؛وبهم کرد نمی قبول رو ریسکی

 میزد؛که داد اش قیافه بازم.بیرون خونه؛اومد مسافر از.گرفتیم یاد همدیگرو های اسم رفتیم؛که واونور ور



 می جونم؟چی:وپرسید باال گرفت رو سرش.زدم خیز؛صداش ونیم کردم روباز ماشین در.بگیره اتاق نتونسته

 سپیده؟ خوای

 شد؟ جور اتاق:پرسیدم استرس با    

 هم یچارهب اون تقصیر.بستم عصبانیت با رو ماشین در.خوندم ماجرارو ته داد؛تا تکون رو سرش که همین    

 دوطبقه؛ساختمون حیاط بود؛ته بزرگ تقریبا حیاط یه کردم؛اولش باز رو خونه مسافر در.بودم بدبخت نبود؛من

 بخورم خواستم می چندبار.کردم عبور حیاط از.داشت وجود اتاق تا سی تا حداقل؛بیست طبقه هر تو.بود قدیمی

 می حرف بودن؛باهم واستاده مرد؛گرد دتاچن.بود وداغون ودرب خراب کفش؛خیلی های موزائیک چون.زمین

 از دریکی.رفتم داد؛باال می قیژ روش؛صدای پا گذاشتن با باریک؛که اهنی پله راه یه اونها؛از به توجه بی.زدن

 کردم سعی.بود اویزوون کلید عالمه یه پشتش بود؛که ایستاده هتلها ؛شبیه میز یه پشت اقا یه.بود باز ها اتاق

 رو کفشهام؛سرش صدای از.شدم اتاق محکم؛وارد های قدم با همین واسه.کنم برخورد جدی و؛خیلی نترسم

 لباس.بود میز نداشت؛پشت شیطنتی که اروم صورتی با ؛اما جوون مرد یه!شد من اومدن ومتوجه باال گرفت

 داشتین؟ بفرمایید؟امری:گفت متانت پایین؛با انداخت رو سرش داشت؛دوباره تن به ساده هایی

 چیه؟ مردا شما با شون شدن؟فرق دختر که کردن ـناه گـ دخترا داشتم؛مگه امری که بله:گفتم عصبانیت با    

 کرده؟یا توهین شما به مسافرا از کسی خانوم؟مگه چرا:گفت اروم.جاخورد عصبانیت همه این از اقاهه    

 اومده؟ پیش مشکلی

 نخیر؛اما مسافرتون:گفتم جانب به حق ؛وخیلی اختماند سرتاپاش به نگاه یه.واستادم جلوش ـینه*سـ به دست    

 !بله اینجا صاحب

 صورتم به نگاه ؛یه باال اورد سرشو.گفت ؛واستغفرهللا گزید رو لبش گوشه.بود مظلومی ادم خیلی بیچاره    

 رعذ شما از ؛من میگید؛خب شما اگر باشم؛اما کرده توهین شما نیست؛به خاطرم که من:گفت پشیمونی انداخت؛با

 !خوام می

 خوام؛همین می اتاق یه.خوام نمی خواهی عذر ببینید؛من:گفتم بازم پایین؛اما اومدم موضعم از یکم    

 زیادیه؟ خواسته!وبس

 االن همین هستید؛که خانومی باهمون شما:پرسید باشه؛محترمانه اومده یادش چیزی انگار.کرد فکر یکم اقاهه    

 خواستن؟ می اتاق شما رفتن؟برای

 !خواستن می بنده ؛برا بله:وگفتم دادم تکون سر حرص با    

 دردسر دنبال خواهرمن؛ما ببین:گفت دستش توی کلید با.برداشت کلید یه سرش پشت کرد؛از فکر یکم    

 خودتون واسه.کنن نمی وامد رفت خوبی های ادم اینجا چون!نیا بیرون خیلی اتاقت از خواهشا نیستیم؛پس

 ....که دونید میگم؛می

 .کنم می رعایت گفتین؛حتما که هم رو چیزهایی.نکنه درد دستتون.فهمم می بله:وگفتم باال اوردم دستمو    

 !لطفا کلید:کردم دراز دستمو    

 .بیرون واومدم کردم تشکری.کردم نگاه رو اتاق شماره.گذاشت دستم کف رو کلید    

 دستمو!اس حنانه دیدم.طرفش وبرگشتم یهوترسیدم.زد ام شونه به یکی گشتم؛که می اتاق دنبال؛شماره چشم با    

 بودی؟ کجا ترسوندیم؛تو:وگفتم کشیدم پوفی.قلبم روی گذاشتم

 اون با داشتی وقتی از کنم؟من می کار چی اینجا من!خانوم!اوهوک:وشیطنت؛گفت خنده با.باال پرید ابروهاش    

 خوشم نه!دختر این شیری عجب!مریزاد ستگفتم؛د خودم با.کردم می کردی؛نگاهت می بدبخت؛دعوا مرده



 حقتو طوری همین دختر؛همیشه باریکال.باشی داشته زبون کردم؛اینهمه نمی دیدمت؛فک ترمینال توی صبح.اومد

 .بگیر

 گیرم اتاق که بود؛وگرنه الزم ولی!بودم شده وغد جدی بس شناخت؛از نمی منو بابامم لحظه اون.گرفت خندم    

 خرج به یکمی؛سیاست فقط.نبود میگی که هم میگی؟اونقدرا راست:وگفتم خاروندم مو کله پس.اومد نمی

 !دادم؛همین

 !نکن کاری ؛چوب جووون؛خوشگله:گفت کشید؛باخنده لپمو    

 باال؛کاغذرو اورد پاشو.دراورد مانتوش جیب خودکار؛از کاغذ یه.خندیدیم هیزش؛هردومون لحن این از    

 کی دونم سپیده؛نمی ببین:گفت خواهرانه لحنی گرفت؛با سمتم به رو کاغذ.نوشتن به کرد روش؛شروع گذاشت

 موبایل شماره این.شناختم خوب روز نصفه تواین شناسم؛توروهم می نگاه تویه ادمارو من هستی؟اما هستی؛وچی

 !خدمتم داشتی؛در چیزی باری باش؛کاری منه؛داشته

 دیدنش؛خندید با.سمتش اوردم؛گرفتم در تراول جیبش؛یه تو از.برداشتم توماشینش رو؛از ام کوله رفتیم هم با    

 .کنیم می حساب باهم بعدا.خودت پیش باشه:گفت مهربونی با.زد پس ودستمو

 کنی؟ لطفا؛کمکم چجوری؟میشه دونم نمی کنم؛ولی پیدا کار میخوام من:گفتم بهش روبه.اومد یادم چیزی یه    

 روتوی کلید.کردم پیدا اتاق یه شکر؛که بازم خدایا.ورفت شد ینماش سوار.داد تکون باشه معنای به سری    

 دونه یه بود؛با اتاق زده؛گوشه زنگ اهنی تخت یه.شد روشن جا همه که زدم رو برق.شد درباز.در؛چرخوندم

 هم دیگه هیچی!وبس بود همینا فقط.بود اتاق کف هم ای قهوه موکت یه.کهنه بالش ویه رنگ قرمز پتو

 مو کوله.بود اولویت خواب؛در اما.بودم نخورده هیچی دیشب از.میگرفتم خودم برا خوراکی یکم فردا باید.نداشت

 خوابم کی شدم؛ونفهمیدم ولو تخت روی خودمم.بالش زیر گذاشتم رو کردم؛کلید قفل درو.زمین روی کردم پرت

 ؟!برد

 روی هنوز شالم.انداختم نگاهی وبرم دور کردم؛به باز چشمامو.شدم بیدار خواب در؛از تق تق صدا با صبح     

 وداد شدم عصبی.میزد در سرهم پشت یارو.کردم درست سرم رو ؛وشال مالیدم دست با چشمامو.بود سرم

 !کنم می باز خبرته؟االن چه ها:زدم

 !معطلم دوساعته!بابا کن باز:گفت در پشت از یارو

 اینکه کردم؛اوهو وبسته باز چشمامو یکم.دمکر باز درو.رفتم در سمت به.بود اشنا برام صدا.خاروندم سرمو یکم

 !خانوم سپیده علیک؛خدمت سام:گفت گری لوتی با!شد خم کمر برداشت؛وتا رو بود سرش که کالهی.بود حنانه

 حتما:گفت خنده انداخت؛با سرتاپام به نگاهی.داخل اومد.کنار اومدم در جلوی واز دادم تکون سری.گرفت خندم

 وخوابیدی؛اره؟ دیش لباسا؛ولو همین با دیشب

 عین تو؛دختری؛اما دست از:بازوش به زدم ؛اروم هام خنده بین.دونست می غیب انگار.گرفت شدت خندم

 !مردایی

 از صبح؛اومدی موقع این شده چی حاال:گفتم شیطونی اینجا؟با اومده صبح موقع این چرا شد؛که سوال برام یهو

 سربزنی؟ من

 !پرسیدم که؛سوال نداره زدن چیه؟بچه خب:گفتم ارومتر یکم.تانداخ بهم سفیهی اندر عاقل نگاه یه

 بگو کنم؟ها پیدا خوام می کار گفت ؛که بود من عمه خانوما؛دیشب خانوم ببینم:گفت هاش خنده بین.خنده زیر زد

 .دیگه



 یا یشیر نبود،حاال یادم!جان حنانه ببخشید:؛گفتم وپشیمون اروم.دادم تکون شرمندگی؛سری با.افتاد یادم تازه

 روباه؟

 مهدنساش؛بی لیسانس؛دکتر فوق و لیسانس!خانومو اوهوک:گفت تمسخر بود؛با کنم؛تیکش فک.باال پرید ابروهاش

 .نیست ها راحتی این به جونم خوای؟نه می نیومدی؛کار راه از هنوز کارن؛تو

 بریزم؟ سرم تو خاکی چه پس:گفت اروم.ترسیدم یکم.شد خالی دلم حرفش؛ته این با

 ....گلم رس خاک:گفت لبخند باال؛با انداخت شوها شونه

 .زنم می حرف دارم جدی!مسخره:گفتم حرص با

 منم به.زمین روی نشست.اورد در عالمه؛روزنامه کیفش؛یه توی کرد؛از می کنترل رو خندش که حالی در

 براچیه؟ اینا:گفتم بهش رو.کردم نگاه ها نامه روز به تعجب با.گفت؛بشینم

 .کنیم پیدا مناسب کار یه بگردیم؛برات توش مندیه؛باید نیاز نامه روز اینا:؛وگفتباال گرفت رو سرش

 ....زدم ورق هارو وروزنامه ؛کنارش نشستم.دادم تکون سری

 کمر شدت از!هیچی به هیچی زدیم؛اما واونور؛زنگ اینور طوری صبح؛همین خوده از.درد؛شکست از کمرم

 حنانه به رو حرص با.کردم پرت رو دستم توی کشیدم؛وروزنامه پوفی.افتادم دراز به زمین؛دراز درد؛روی

 پس ذره یه این از کی بمونم؟تا خونه مسافر تونم؛تو می کی تا مگه من!بده کار نیست؛بهم حاضر کس هیچ:گفتم

 .نمیشه که اینجوری!دیگه کنم پیدا دراودن برا؛پول ای باریکه اب باید؛یه کنم؟باالخره انداز؛استفاده

 صبر هم حاال.نیست ها راحتی این به کردن پیدا گفتم؛کار که بهت:وگفت کشید عمیقی نفس.داد تکون سری حنانه

 !باش؛خدابزرگه داشته

 وبه باال گرفتم کشیدم؛سرمو اهی!اومد نمی سرم بدبختی اینهمه بود؛که بهم حواسش اگه!خدا خدا خدا.شدم عصبی

 .نبود این االن وضعم کهبود؛ بهم حواسش جان؟اگه حنانه خدا کدوم:گفتم حنانه

 انگار بود؛که نشده دودقه هنوز.نگفت چیزی کرد؛ودرجوابم ای میزد؛خنده هارو؛ورق روزنامه داشت حالی در

 با.شدم بلند جام شدم؛واز کالفه.شکمم روی زد سرهم؛ وپشت تند اش؛تند اشاره ناخن؛انگشت با!گرفت برقش

 کنی؟ می اینطوری ؟چرا هااا؟چته:گفتم کالفگی

 نشونه بفرما؛اینم.بزرگه خدا گفتم دیدی!خانوم دیدی:وگفت زد عمیقی کرد؛لبخند اشاره دستش توی روزنامه به

 !اش

 نمی رو منظورت که میگی؟من چی:پرسیدم سردرگمی اوردم؛با نمی در سر حرفاش از اصال.دادم تکون سری

 !فهمم

 چی؟ یعنی کنم می شارهها؛ا روزنامه به وقتی!خنگولی چقد تو بابا:وگفت کشید پوفی حنانه

 چی؟ یعنی:دراوردم اداشو منم

 .کردم پیدا برات توپ کار یه یعنی:گفت شوق کوبید؛با بهم رو دستاش

 شیرخوارگاه؛با در کار برای مادریار یک نوشته؛به ببین؛اینجا:وگفت کرد ورق؛روزنامه؛اشاره وسط جایی یه به

 .نیازمندیم....ماهیانه حقوق

 چی؟ یعنی یار مادر خب:گفتم تعجب کجاست؟با شیرخوارگاه چی؟اصال یعنی رمادریا.خاروندم چونمو



 ونوباوه؛مراقبت نوزاد عده یه گاه؛از خوار شیر توی تو یعنی یار ببین؛مادر:گفت حرص وبا کشید عمیقی نفس

 !همین کنی می

 اونم.بود کرده مشغول ذهنمو چیزی یه اما.میشد عالی میشدم؛خیلی استخدام خدایا؛اگه وای.نبود بدی کار

 ..... امامن باشی داشته کاری سابقه باید شغلی همچین اینکه؛برای

 راه سر هارو؛از بچه این که ندارم؛اوناهم وحسابی ؛درست کاری سابقه که سوال؛من یه حنانه:گفتم حنانه روبه

 !نکنن استخدامم اصال شایدم.کنند اطمینان بهم سخت بسپرن؛پس هرکی دست نیاوردن؛که

 ای نتیجه به ؛انگار کشید پوفی.کرد می دوتا؛چهارتا دو خودش داشت؛با انگار.رفت فرو فکر توی حنانه

 .....خب:وگفت داد تکون سری نرسید؛چون

 خاکی یه!درک به عالی؛نشدم چه که شد اگه.کن امتحان رو مفت؛شانست مفت؛گنجیشک سنگ!بابا خیال بی

 .دیگه ریزیم می توسرت

 شهر تو اینطوری هستم؛که برسر هم؛خاک همینطوری من.دیوونه:گفتم ناراحتی بازوش؛با به زدم مشت حرصی

 .موندم حیروون غریب

 .نباش دستم؛ناراحت از توروخدا.نداشتم منظوری من:گفت اروم.شد پشیمون حرفش انگار؛از

 لطف درحقم. کنی؛خیلی می کمکم منت کنی؛بی می راهنمایی منو که همین.دونم می:وگفتم زدم مهربونی لبخند

 .کردم تورو؛پیدا خوبی به دوستی که خوشحالم.جان حنانه کردی

 .موال به اره.خداتونه از خوبی!خانوم ؛سپیده نفرمایید کاری چوب:گفت گری لوتی با.باال پرید ابروهاش

 ثانیه؛حال از کسری عرض که؛در بود این داشت؛اونم جالبی العاده فوق دختر؛قابلیت این دست از.گرفت خندام

 تونه می من نجات فرشته اون نظرم به.باشه همینطور بینم؛خداکنه توش؛نمی بدی که من.کرد می عوض تووهوا

 دخترجون؟ کجارفتی:گفت خنده با.داد تکون صورتم جلوی رو دستش.باشه

 .جام همین جا هیچ:گفتم لبخند با.دادم تکون وراست چپ به سرمو

 خانوم یه رو بوق؛گوشی چندتا بعداز.گرفت رو رگاهشیرخوا برداشت؛شماره رو موبایلش.کشید عمیقی نفس

 .برداشت

 بفرمایید؟ سالم:خانوم

 .گرفتم تماس استخدام اگهی برای نباشید خسته سالم:وگفت کرد صاف؛ودخترونه صداشو حنانه

 دونید؟ می رو استخدام سالتونه؟شرایط چند شما:گفت مکث؛اروم لحظه چند بعداز خانوم

 .سالمه نوزده:گفتم خونی لب با سالته؟منم چند پرسید واشاره؛ازم باایما حنانه

 .کنم می باشه؛قبول که هرچی هم استخدام شرایط.سالمه نوزده:گفت تامل با.داد تکون سری

 .کنیم مصاحبه باهاتون ما بیارید؛تا تشریف اینجا شما پس:گفت احترام با خانومه

 .کرد داحافظیخ خانومه با تشکر بعداز.کرد وتشکری گرفت رو ادرس حنانه

 زدیم؛برا زنگ که شیرخوارگاهی همون بریم.دنبالم صبح؛بیاد هشت ساعت شد؛فردا وقرار رفت حنانه

 ببین:بود گوشم صداش؛توی هنوزم.کرد می سفارش بیرون؛بهم رفت می در داشت؛از که وقتی تا تازه.مصاحبه

 پوشی؛بایه می رسمی شلوار دست؛مانتو یه همه از اول.باشه یادت میگم؛خوب که رو چیزهایی سپیده



 باش؛که داشته رسمی تیپ یه خالصه.کن پات خانومی حاج کفش جفت نپوشی؛یه هم اسپرت کفش درضمن.مقنعه

 .کنیم استخدامت وکلک دوز با تعالی؛بتونیم باری بر تکیه با

 لباس تیوح ؛رفتارش کردن صحبت دختر؛طرز این چرا دونم نمی.بود دار واقعاحرفهاش؛خنده.دادم تکون سری

 بیشتر ازش میخواست دلم تازه.بود کرده مشغول رو ذهنم شدت که؛به بود سوالی بود؟این پوشیدنش؛مردونه

 هم؛همین اون که ان؟مطمئنم کی اش کنه؛خانواده می زندگی تنها.نکنم فکر نه؛ولی یا کرده ازدواج اینکه.بدونم

 بفهمه؛من که کنجکاوه خیلی.بدونه رو تهران به ماومدن تنهایی میخواد؛دلیل دلش داره؛یعنی من به نسبت رو حس

 چه.نباشه اینطورهم شاید.کردم؛همین حس فقط هارو چیز ومن؛این نمیاره زبون به اصال کاره؟اما وچی ام کی

 دخترجون؟ داره ربطی چه تو مردم؛به زندگی بگه؛اخه نیست یکی.شدم فضول من چقد!واال میدونم

 بریده امونمو نگرانی.داشتم بیشتر؛اضطراب همه که؛از نبود همینا قطف.چرخید می سرم توی زیادی فکرهای

 یانه؟خدای کردم فرار من فهمیده هم مرده؟مامان یا اومد؟زندس سرش بالیی چه بدونم؛کیارش میخواستم.بود

 مهمی من؛روز برای فردا.نباشه اینطور امیدوارم.نه نه نه.میشم بدبخت من نباشه؛اونوقت زنده کیارش من؛اگر

 می کاری هر چرا؟ولی دونم نمی.بشم موفق گذاشتم؛که می فردا رو؛برای وتمرکزم انرژی تموم باید.بود

 وچرک ؛سیاه دیوارهاش.بود حبس اتاق هوای.گرفت می داشت نفس.بشم غالب براسترسم تونستم کردم؛نمی

 روباز پنجره.رفتم شسمت به.میشد باز خیابون روبه بود؛که اتاق در روی روبه متوسط پنجره یه.بود گرفته

 میاد؛سال یادم که تاجایی.کرد پر رو هام ریه تهران؛تموم والودگی سرب پراز هوای.کشیدم عمیقی نفس.کردم

 یعنی.بود کوچیکی هالل ماه.اسمون به افتاد نگاهم.نبود اینجوری رفتیم؛هواش شهر این از ما که هاپیش

 که خدایی بودم؛با خیره اسمون که؛به طور همون.ودب سیاه ابرهای وبدون صاف اسمون.بود نشده هنوز؛کامل

 ........ کردم ونیاز بود؛راز اسمون توی

 راه سر هارو؛از بچه این که ندارم؛اوناهم وحسابی ؛درست کاری سابقه که سوال؛من یه حنانه:گفتم حنانه روبه

 !ننکن استخدامم اصال شایدم.کنند اطمینان بهم سخت بسپرن؛پس هرکی دست نیاوردن؛که

 ای نتیجه به ؛انگار کشید پوفی.کرد می دوتا؛چهارتا دو خودش داشت؛با انگار.رفت فرو فکر توی حنانه

 .....خب:وگفت داد تکون سری نرسید؛چون

 خاکی یه!درک به عالی؛نشدم چه که شد اگه.کن امتحان رو مفت؛شانست مفت؛گنجیشک سنگ!بابا خیال بی

 .دیگه ریزیم می توسرت

 شهر تو اینطوری هستم؛که برسر هم؛خاک همینطوری من.دیوونه:گفتم ناراحتی بازوش؛با به زدم مشت حرصی

 .موندم حیروون غریب

 .نباش دستم؛ناراحت از توروخدا.نداشتم منظوری من:گفت اروم.شد پشیمون حرفش انگار؛از

 لطف درحقم. لیکنی؛خی می کمکم منت کنی؛بی می راهنمایی منو که همین.دونم می:وگفتم زدم مهربونی لبخند

 .کردم تورو؛پیدا خوبی به دوستی که خوشحالم.جان حنانه کردی

 .موال به اره.خداتونه از خوبی!خانوم ؛سپیده نفرمایید کاری چوب:گفت گری لوتی با.باال پرید ابروهاش

 ؛حالثانیه از کسری عرض که؛در بود این داشت؛اونم جالبی العاده فوق دختر؛قابلیت این دست از.گرفت خندام

 تونه می من نجات فرشته اون نظرم به.باشه همینطور بینم؛خداکنه توش؛نمی بدی که من.کرد می عوض وهواتو

 دخترجون؟ کجارفتی:گفت خنده با.داد تکون صورتم جلوی رو دستش.باشه

 .جام همین جا هیچ:گفتم لبخند با.دادم تکون وراست چپ به سرمو

 خانوم یه رو بوق؛گوشی چندتا بعداز.گرفت رو شیرخوارگاه رهبرداشت؛شما رو موبایلش.کشید عمیقی نفس

 .برداشت



 بفرمایید؟ سالم:خانوم

 .گرفتم تماس استخدام اگهی برای نباشید خسته سالم:وگفت کرد صاف؛ودخترونه صداشو حنانه

 دونید؟ می رو استخدام سالتونه؟شرایط چند شما:گفت مکث؛اروم لحظه چند بعداز خانوم

 .سالمه نوزده:گفتم خونی لب با سالته؟منم چند پرسید اشاره؛ازمو باایما حنانه

 .کنم می باشه؛قبول که هرچی هم استخدام شرایط.سالمه نوزده:گفت تامل با.داد تکون سری

 .کنیم مصاحبه باهاتون ما بیارید؛تا تشریف اینجا شما پس:گفت احترام با خانومه

 .کرد خداحافظی خانومه با تشکر بعداز.کرد وتشکری گرفت رو ادرس حنانه

 زدیم؛برا زنگ که شیرخوارگاهی همون بریم.دنبالم صبح؛بیاد هشت ساعت شد؛فردا وقرار رفت حنانه

 ببین:بود گوشم صداش؛توی هنوزم.کرد می سفارش بیرون؛بهم رفت می در داشت؛از که وقتی تا تازه.مصاحبه

 پوشی؛بایه می رسمی شلوار ست؛مانتود یه همه از اول.باشه یادت میگم؛خوب که رو چیزهایی سپیده

 باش؛که داشته رسمی تیپ یه خالصه.کن پات خانومی حاج کفش جفت نپوشی؛یه هم اسپرت کفش درضمن.مقنعه

 .کنیم استخدامت وکلک دوز با تعالی؛بتونیم باری بر تکیه با

 لباس وحتی رفتارش؛ کردن صحبت دختر؛طرز این چرا دونم نمی.بود دار واقعاحرفهاش؛خنده.دادم تکون سری

 بیشتر ازش میخواست دلم تازه.بود کرده مشغول رو ذهنم شدت که؛به بود سوالی بود؟این پوشیدنش؛مردونه

 هم؛همین اون که ان؟مطمئنم کی اش کنه؛خانواده می زندگی تنها.نکنم فکر نه؛ولی یا کرده ازدواج اینکه.بدونم

 بفهمه؛من که کنجکاوه خیلی.بدونه رو تهران به اومدنم اییتنه میخواد؛دلیل دلش داره؛یعنی من به نسبت رو حس

 چه.نباشه اینطورهم شاید.کردم؛همین حس فقط هارو چیز ومن؛این نمیاره زبون به اصال کاره؟اما وچی ام کی

 دخترجون؟ داره ربطی چه تو مردم؛به زندگی بگه؛اخه نیست یکی.شدم فضول من چقد!واال میدونم

 بریده امونمو نگرانی.داشتم بیشتر؛اضطراب همه که؛از نبود همینا فقط.چرخید یم سرم توی زیادی فکرهای

 یانه؟خدای کردم فرار من فهمیده هم مرده؟مامان یا اومد؟زندس سرش بالیی چه بدونم؛کیارش میخواستم.بود

 مهمی روزمن؛ برای فردا.نباشه اینطور امیدوارم.نه نه نه.میشم بدبخت من نباشه؛اونوقت زنده کیارش من؛اگر

 می کاری هر چرا؟ولی دونم نمی.بشم موفق گذاشتم؛که می فردا رو؛برای وتمرکزم انرژی تموم باید.بود

 وچرک ؛سیاه دیوارهاش.بود حبس اتاق هوای.گرفت می داشت نفس.بشم غالب براسترسم تونستم کردم؛نمی

 روباز پنجره.رفتم سمتش به.شدمی باز خیابون روبه بود؛که اتاق در روی روبه متوسط پنجره یه.بود گرفته

 میاد؛سال یادم که تاجایی.کرد پر رو هام ریه تهران؛تموم والودگی سرب پراز هوای.کشیدم عمیقی نفس.کردم

 یعنی.بود کوچیکی هالل ماه.اسمون به افتاد نگاهم.نبود اینجوری رفتیم؛هواش شهر این از ما که هاپیش

 که خدایی بودم؛با خیره اسمون که؛به طور همون.بود سیاه ایابره وبدون صاف اسمون.بود نشده هنوز؛کامل

 ...کردم ونیاز بود؛راز اسمون توی

 بود قرار که های حرف صبح؛تموم تا.واضطراب استرس برد؟همش خوابم صبح تا مگه!شب اون بود شبی چه

 استخدام نمبتو تا.نیاد پیش ام توی؛مصاحبه اشکالی ترین کوچک تا.کردم مرور باخودم ؛صدبار رو بگم

 این ؛تو بیارم دووم تونستم نمی هم ماه یک وگرنه.دارم نیاز کار این به من شاهده؛که باال اون من خدای.بشم

 عمیقی نفس.باشه حنانه ممکنه که نبود یادم اصال.پریدم جا گوشیم؛از زنگ تک صدا با.پول بدون اونم شهر

 قدم ومحکم نکنم گم وپامو کردم؛دست سعی.بیرون اومدم اتاق شب؛از بار؛ازاون اولین برای.کشیدم

 که مردا اون از یکی.پایین اومدم ها پله نفس؛از به اعتماد با.باال گرفتم وسرمو کردم سپر ـینه*سـ.بردارم

 ما؛مالقاتش که بوده ؛کجا کوچولو خانوم ها؛این بچه اوهوک:گفت تمسخر با سرم پشت ندیدم؛از هم رو صورتش

 نکردیم؟

 تو بره پشت الک عین بدم؛که بهش شکن دندون جواب یه شدم؛خواستم عصبی اولش.دهخن زیر زدن همشون

 به توجه بی.شد من سکوت باعث افتادم؛وهمین اینجا صاحب حرفهای ؛یاد شدم پشیمون زود خیلی خودش؛اما



 هم حنانه.گرفت خندم خودم حرف از.زد می بوق حنانه؛برام لخه پراید.بیرون مسافرخونه؛زدم حیاط اونها؛از

 لبخند همون با.کرد برانداز رو رضایت؛سرتاپام لبخند با.شد پیاده ماشین از.بود زده خانومی من؛تیپ مثله

 .داریم کار خیلی که بریم شو سوار.سپیده میاد بهت پوشیدن لباس اینجور واقعا.شدی عالی خیلی:گفت

 .زیزمع تومیاد به پوشیدن لباس ازمن؛اینطور بیشتر اتفاقا:وگفتم زدم لبخندی

 داره لباسا انگار؛این که سپیده ؛نگو هیچی توروخدا اوف:گفت شیطنت با.لباش روی اومد ای زده خجالت لبخند

 ...شدم خال شبیه کنم می فکر میشم؛همش دیوونه دارم.خوره می منو

 الخ شبیه هم من دیگه؛یعنی دردنکنه شما دست:گفتم حرص با.دیگه بودم شده خال شبیه منم یعنی.گرفت حرصم

 ؟ شدم

 .خدا به نبودی تو منظورم نه نه:گفت دهنش؛اروم روی گذاشت رو دستش

 باش زود د.شد دیرمون که بریم بزن:گفت استرس صورتش؛با روی زد.افتاد اش مچی ساعت به نگاهش یهو

 ....دختر

 رو؛روی خون شور مزه کندم؛که رو لبم پوست اونقدر.بود شده من؛کالفه ودلهره استرس همه این ؛از حنانه

 عصبی.پریدم جا از ؛که زد محکمی ترمز رسیدیم؟حنانه کی نشدم که؛متوجه بودم غرق اونقدر.کردم حس زبونم

 ؟ میکنی خبرته؟چیکار چه:گفتم

 می وخودت؛وارد من به استرس همه این خبرته؟چرا سپیده؟چه کنی می توچیکار:گفت کشید؛حرصی پوفی حنانه

 کنی؟

 خودم دست ببخشید؛ولی:گفتم دلجویی لحن با.بود شده حرصی دستم از ؛چقدحنانه بیچاره.کشیدم عمیقی نفس

 ....ولی باشم اروم میخوام.نیست

 به نیار؛که کارت توی ولی اما:گفت بارید می ازش ارامش وه لحنی با.شو ساکت باال؛یعنی اورد رو دستش حنانه

 ؟ باشه....ومیشه تونم می جاش؛بگو به.خوری می بست بن

 اون مثله خواهر یه حداقل بود؛یا حنانه خوبی به مادرم کردم؛کاش فکر که اونقد.کرد ارومم یلیخ حرفش بااین

 اون.شدیم پیاده ازماشین.زد روم به لبخندی.دادم تکون باشه معنای به کن؛سری گوش حرف دخترای مثه.داشتم

 تاسیس سال زیراون.بود شیرخوارگاه؛اسیه اسم.داشت تابلو که؛سردرش؛یه بود وسیع مکان خیابون؛یه ور

 سبز رنگ بزرگ؛به ای میله در یه.رسیدیم در جلوی.بود شده بشه؛نوشته ساخته اونجا کرده کمک که ؛وخیری

 ما؛از دیدن با بود؛نگهبان نگهبانی دکه راست؛یه در؛سمت اونطرف.دید رو اونجا حیاط در؛میشد الی البه که؛از

 داشت؛با تن به روشن ابی وبلوز مشکی که؛شلوار بود میانسال مرد نگهبان؛یه.کنه باز درو که بیرون اومد دکه

 ای سبزه چهره.بود پارک های نگهبان شبیه جورایی یه.داشت رنگ نارنجی های واکسیل که هایی سرشونه

 با ؛همه حنانه؛مامانمه انگار.انداخت دونفر ما به نگاه یه.اومد سمتمون به.ریش وته مشکی وابرو چشم داشت؛با

 داشتید؟ بفرمایید؟امری:گفت حنانه روبه.زدن می حرف اون

 .اومدیم نیرو استخدام برای دوستم منو.پدرجان بله:گفت واروم موقر.کشید عمیقی نفس حنانه

 .داخل بفرمایین.دخترم. اومدید خوش:گفت احترام دادوبا تکون سری

 .کرد باز برامون درو حرفش دنبال به

 

 بود؛وبه سبز فضای همش مانند؛که دایره بزرگ محوطه یه.بود ییزیبا العاده فوق محوطه.کردیم تشکر ازش

 قطر مثل دایره؛درست این وسط فقط.بود شده هاش؛کاشته باغچه توی رنگارنگی های گل بهار فصل خاطر



 یه سبز فضای راست سمت.داشت وجود وامد رفت ؛برای بود فرش سنگ طیلی؛کهم*س*ت راهروی دایره؛یه

 محیط انالیز مشغول.وجودداشت وبزرگ کوچیک های وسرسره تاب که؛توش دبو ها بچه برای بازی محوطه

 شده جمع درد از صورتم که درحالی.شد بلند اخم صدای.خورد کمرم به محکم دستی ؛یهو که بودم اطرافم

 کمرم:گفتم چروک صورت همون با.کمرم تو بزنه دوباره داره باال؛وقصد رواورده دستش که دیدم رو بود؛حنانه

 زنی؟ می براچی!شکست

 کردم؛کرشده می صدات هم هرچی.بودی کرده قوز خب!جان اوا؛سپیده:وگفت زد صورت پهنای لبخندی؛به حنانه

 .نمیدادی جواب بودی

 .برم راه صاف ؛که زدی توهم اها:انداختم؛وگفتم لبخندش به حرص پراز نگاه یه

 ساختمون یه به.نبود وجروبحث لجدا وقت دیگه.داد تکون اره معنی روبه چندبار؛سرش لبخند باهمون

 از کفش که ؛بود بزرگ سالن یه اول.شدیم وارد ما و شد هم؛باز از برقی در.باال رفتیم که داشت پله دوتا.رسیدیم

 به گذرا و؛نگاهی بودن وامد رفت پرستارا؛در شبیه بالباسی خانوم تعدادی یه.بود شده پوشونده مرمر سنگ

 .زدم صدا رو ها خانوم از یکی.باال رفتیم ازش.بود پله راه یهسالن؛ گوشه.انداختن می مادونفر

 خانوم؟ ببخشید:من

 بفرمایید؟ بله:وگفت کرد نگاهی.ایستاد حرکت از

 کجاست؟ مدیریت اتاق:گفتم احترام ؛وبا کردم صاف صدامو

 داشتین؟ چیکار مدیریت با:وگفت کرد نگاه عجیبی طور یه خانومه

 .اوردیم تشریف استخدام اگهی برای:گفت پرید؛واروم وسط حنانه بار این

 ...راست راهرو؛سمت همین انتهای:مشکوک؛گفت خانومه

 رفتار اینطور انداختیم؛ودلیل باال ای شونه کردیم؛هردومون نگاه هم به حنانه منو.ورفت گرفت رو راهش

 کنم فک.کوبید می نهـی*سـ امان؛به بی قلبم.میشدیم نزدیک راهرو انتهای به داشتیم.نشدیم متوجه رو کردنش

 توی رو؛محکم ام زده یخ دستای رسیدیم؛حنانه که مدیریت اتاق در به.بود کرده یخ دستام بود؛چون افتاد فشارم

 اتاق در؛وارد به تقه تا چند با.شدم اروم یکم.کرد نگاه بهم اطمینان باال؛وبا رواورد سرش.داد فشار گرمش دستای

 .شدیم

 

 

 ای قهوه میز یه.بود شده چیده رنگارنگ های کتاب ؛پراز هایی قفسه طرفش یه هبزرگ؛ک تقریبا اتاق یه    

 وهیکلی داشت متوسطی قد.شد بلند دونفر ما احترام به جاش میانسال؛از خانوم یه.بود پشتش صندلی ؛که رنگ

 می خیلی سفیدش صورت به سبز؛که چشمای داشت؛با مانند وتتو باریک ابروهای.چاق خرده ویه توپر

 شلوار مانتو دست داشت؛یه چشم به طیلیم*س*ت فریم طبی؛با عینک.بود کوچولو خیلی اش وبینی دماغ.داوم

 کرم مقعنه یه داشت؛وخانومه رنگ کرم هایی جیب مانتو دوطرف.داشت اداری بود؛وتیپ تنش سوخته ای قهوه

 با.بود مهربون هالعاد فوق اش چهره.بود کرده ایجاد جالبی خونی پوستش؛هم رنگ با که بود سرش روشن

 خوش:گفت مهربونی کرد؛با اشاره صندلی به.بود میزش چپ دونفره؛سمت چرم مبل یه.اومد سمتمون به لبخندی

 .بشینید بفرمایین!اومدین

 کاری چه برای ما دونست می انگار بودیم؛چون کرده تعجب هردومون راستش.کردیم نگاه هم به حنانه منو    

 روی هم اون.کردیم جا جابه رو نشستیم؛وخودمون صندلی روی ارامش ؟باهستیم نپرسید؛کی حتی.اومدیم



 خب،من:وگفت انداخت نگاهی حنانه منو به.کرد هم؛گره وتوی گذاشت میز روی رو بود؛دستاش نشسته صندلیش

 وشما؟.اسیه شیرخوارگاه هستم؛مدیر سعادتی مینا

 ضیایی سپیده من:گفتم رسمی تی؛خیلیسعاد مثه منم.کن معرفی رو خودت پهلوم؛یعنی به زد حنانه    

 .مصاحبه اینجا؛برای بیام گفتن خانومی یه.گرفتم تماس استخدام اگهی بابت دیروز.هستم

 لرزه اروم؛به اروم داشت هزارتامیزد؛دستام روی قلبم.گفتم رو حرف کلمه چند این اومد؛تا در جونم.اوفف    

 خانوم.بود ترس نبود؛ونوعی استرس شایدم.دونستم نمی رو ؛اضطراب همه این دلیل خودمم حتی.اومد می در

 دیروز شما پس:گفت وموقر اروم.اورد می یاد روبه دیروز ؛اتفاقات داشت انگار.کشید عمیقی سعادتی؛نفس

 گرفتید؟ تماس

 اداره که؛برای بود اومده برامون که؛بخشنامه هست وقتی چند یه بله:گفت لحن همون با.دادم تکون سرمو    

 زدیم خاطر؛اگهی همین به.کنند مراقبت ما های بچه واز باشن مادریار کنیم؛که استخدام کارمند تعداد یهبهتر؛

 میگم؟ چی که فهمید می...دلیه نداره؛وبیشتر درامد جورایی؛خیلی یه کار راستش؛این.روزنامه توی

 هم؛راضی ونمیر بخور همون به من اما.ونمیره نیست؛وبخور باال زیاد حقوقش یعنی.گرفتم رو منظورش    

 کرد فکر سکوتم لحظه چند خاطر به...کنم زندگی کیارش منت خرمشهر؛وزیر که؛برگردم بود بهتر ازاین.بودم

 .شدم پشیمون اومدنم من؛از که

 ضیایی؟ خانوم:گفت اروم    

 دارم؛گفتم هعالق ها؛خیلی بچه داری نگه ؛به چون من.شدم متوجه رو منظورتون من:وگفتم باال گرفتم سرمو    

 ویه داره ظاهر یه من؛هرشغلی نظر به.نداره اهمیتی هیچ حقوق؛برام مقدار واصال.بشم واستخدام اینجا بیام

 .اومدم اینجا به شغل این باطن خاطر به من.باطن

 کشوی توی از.بود اومده خوشش من؛خیلی وعارفانه حکیمانه نظر اظهار این از انگار.داد تکون سری    

 اینجا به تفکر طرز این شما؛با که خوشحالم خیلی:وگفت گرفت من روبه.اورد در وفرم کاغذ میزش؛چندتا

 داشته رو باشما همکاری افتخار مدیره؛بتونیم هیات طرف از شما هاوتایید فرم این پرکردن با امیدوارم.اومدید

 .باشیم

 ؛دست سعادتی خانوم وبا کردم تشکر.کردم پر هارو فرم.نبود کردم؛سخت می فکر که اونقدراهم.زدم لبخندی    

 تماس باهام گرفت؛وقرارشد موبایلمو شماره.میشدم خفه داشتم.بیرون زدیم حنانه کردم؛وبا خداحافظی ازش.دادم

 .بگیرن

 این؛شغله باطن خاطر به من:وگفت دراورد ادامو خاصی حرص نیاورد؛با طاقت حنانه.نشستیم ماشین توی     

 .اینجام که

 ادامو چرا:گفتم هام خنده بین.خنده زیر زدم.کردم خیلی؛تعجب ازحرکاتش.کرد اینه توی هم یکج دهن چندتا

 !نگفتم چیزی که درمیاری؟من

 پاچه های ادم از اینقد:گفت حرص کرد؛با ریز رو چشماش.چرخوند من سمت روبه نور؛سرش یهوباسرعت

 .....ای! میاد بدم ای! میاد بدم ای.میاد بدم خوار

 ....فهمی؟مجبور می بودم توهم؛مجبور بابا باشه:گفتم خنده با.دادم تکون ا؛براشهو توی دستمو

 اومد؛روابط خوشم ولی:وگفت کشید عمیقی نفس.بود اومده پایین موضعش ازاون یکم.داد تکون سری حنانه

 .خودم تو هام؛رفتم چاخان همه استاد که کردی؛من رو؛خام زنه همچین.خوبه واقعا عمومیت

 هم؛راضی ونمیر بخور حقوق همون به من.نکردم چاخان من اما:گفتم اروم.دادم تکون تاسف نهنشو به سرمو

 .کنی درک منو نکردی؛که زندگی دیگران زیرمنت هنوز.ام



 به رو اون بود؛یا واداشته فکر به رو من؛اون حرفای انگار.نزد حرفی دیگه.افتاد وراه کرد روشن رو ماشین

 خوشگله؟کجایی؟با خانوم اهای:گفتم شوخی لحن با.دادم تکون صورتش جلوی مودست.بود بـرده دور های گذشته

 !پری نمی ما

 خودم پیش سال چند یاد تو؛منو حرفای.کردم می دور؛سیر های گذشته توی:وگفت زد من؛لبخندی شیطنت به

 ....انداخت

 اتفاقی دورش؛چه یها گذشته بدونم؛تو میخواست دلم.کرد کنجکاوم بدجور.بود درست حدسم.کردم فکر یکم

 حرفاست؟ کدوم منظورت:گفتم افتاده؟اروم

 .....کردن کسی؛زندگی گفتی؛زیربارمنت که همین:گفت تامل با حنانه

 رو تلخی خاطرات جان؟حرفام حنانه چطور:گفتم مهربونی بیرون؛با بکشم چیزایی زبونش؛یه زیر از کردم سعی

 کرد؟ زنده برات

 از من جون؛کار ؟دختر!زخم هی:وگفت کشید اهی.زخمش روی بودم اشتهگذ درست؛دست انگار.زد تلخی لبخند

 زنی؟ می حرف باهام زخم از تو.استخونم به رسید بود؛کارد گذشته زخم

 نشه ناراحت که جوری یه.کرد می سرباز کهنه زخم یه ؛داشت دلش توی.میگه چی نبود؛داره متوجه اصال

 یه میزنی؛از حرف هات گذشته از داری تو.گنگه برام یعنی.بفهمم رو حرفات تونم حنانه؛نمی دونی می:گفتم

 هست؟ کی چیه؟مال زخم میگی؛این زخم

 ای غریبه.داری فرق توبابقیه چرا؟؛اما دونم نمی:گفت ومهربون اروم.کرد نگاه صورتم لبخند؛توی همون با

 ....تری اشنا اشنایی هر از برام پشت؛ولی هفت ؛اونم

 هم میگم؟هرچی چی فهمم نیست؛نمی خوب حالم ببخشید؛من:وگفت کرد قطع ور حرفش خنده با.داد تکون سری

 باشه؟.کن فراموش گفتم

 نه:گفتم مهربونی با.نبود میزد که متوجه؛حرفایی که گفتم.کرد می فرار داشت اون.دادم تکون نه معنای به سری

 میگم؟ اینه؟دروغ غیراز.میشه مرگ که؛دق نکنه دردودل ادم جونم؛اگه حنانه کنم؟ببین فراموش چرا

 همین منم.ای زنده نکردی؛ولی ودل درد تو چون!میگی دروغ اره:گفت طعنه با.بود شده کالفه.کشید پوفی

 تو دست کف بذارم داره؛زندگیمو لزومی دیگه؛چه چیز دونم؛ونه می تورو وسن کامل اسم فقط من وقتی.طور

 .هستم رکی کال؛ادم من چون نشو هان؟البته؛ناراحت

 رو زندگیش باشم؛زیروبم داشته توقع گم؛چطور نمی بهش هیچی من وقتی.گفت می راست.کشیدم یعمیق نفس

 ....ام غریبه پشت ؛هفت خودش قول به من تازه.بگه بهم

 باهاش سرسری خداحافظی شدم؛یه پیاده هم وقتی.خونه مسافر در تا حتی.نشد وبدل رد بینمون حرفی دیگه

 .بود معلوم صورتش از وضوح به بود؛این زدنش؛پشیمون حرف رک از اونم.کردم

 خودمم.کندم سرم حرکت؛از روبایه شالم.کردم باز کلید با درو.رفتم باال های؛مسافرخونه پله راه وکالفه؛از خسته

 رک از یکم من بود؛اما ومنطقی درست اون؛کامال شدم؟حرفای ناراحت حنانه از دونستم؛چرا نمی

 جایی که اونجا؟من برم دوباره کی بشم؛با استخدام کنم؟اگه چیکار باید نمدو دونم؛نمی نمی اوف!بودنش؛جاخوردم

 خیلی؛حساب اون روی من!من خدای نه وای....بشه خیالم بی بازی؛دیگه لج روی از حنانه اگه.نیستم روبلد

 مکمک منت کنه؛بی باور باشه؛منو داشته دوسم که؛واقعا شد پیدا یکی باالخره کردنش،اینکه خواهری روی.کردم

 می داشت سرم...؟.بریزم توسرم خاکی چه پس.نبودم خواهی عذر ادم که امامن.میزدم بهش زنگ یه باید.....کنه

 دوسه این نمیشد؛تو که اینطوری.نشنیدم نوام؛رو بی شکم قاروقور صدای کردم؛که وخیال فکر ترکید؛اونقدر



 رو کیفم توی.اورد خودم منو؛به مموبایل ودار؛زنگ گیر همین توی.نخوردم وحسابی درست غذای روز؛یه

 .دادم جواب که میشد قطع گشتم؛داشت

 کردی؟ ما یاد شده چی!خانوم حنانه سالم:گفتم ومهربون زدم لبخندی.بود حنانه شماره

 خوبی؟ سالم:گفت شرمندگی با.زده زنگ خواهی معذرت که؛برا بود معلوم قشنگ.کرد ارومی خنده حنانه

 !میشیم بشنویم؛بهترهم شمارو صدای ابجی،وقتی اره:گفتم گری لوتی خودش؛با عین

 ... نکن شرمنده مارو!سپیده ابجی خانومیته از:گفت اش همیشگی لحن همون با.شد عوض وهواش حال انگار

 پیاده ماشین از اونطوری دونی؛وقتی می:گفت خجالت باشه؛با اومده یادش چیزی بزنم؛یهوانگار حرفی خواستم تا

 بهش نگفت؛اینطوری چیزی که بیچاره گفتم؛دخترجون؛اون باخودم.شدم راحتنا خودم از شدی؛خیلی

 .گرفتم وجدان عذاب بدجور خالصه.نیست توکه؛اون های بدبختی مسئول...توپیدی

 که؛باهاش داشته برش ترس من مثه حتما.وتنهاست کس بی من مثله درست حنانه؛اونم بیچاره.کشیدم عمیقی نفس

 حق تو به حرفیه؟من چه این عزیزم نه:گفتم خواهر یه مثه مهربون؛درست اروم.مند رو جوابش ودیگه کنم قهر

 !وبس همین جاخوردم؟فقط یکم ات گویی رک چرا؛از دونم نمی دادم؛فقط

 میگی؟ راست سپیده جون:گفت خوشحالی با.نداشت وجدان عذاب دیگه انگار.شد عوض صداش تن

 حنانه به.افتاد یادم چیزی شکمم؛یه قاروقور صدای با یهو.بخورم قسم باید حتما!دیوونه اره:؛وگفتم خندیدم

 داری؟ سراغ خوب غذای خوب؛با جای ببینم؛یه:گفتم

 چطور؟:گفت تعجب با حنانه

 عزا از شکمی یه میخوام.نخوردم وحسابی درست چندروزه؛غذای من اخه:وگفتم کشیدم شکم به دستمو

 !من بریم؛مهمون باهم.درارم

 اینقد یعنی!بیچاره اخی:گفت بریده بریده هاش خنده بین.خندید می غش غش.شد بلند خندش صدای حنانه

 !خدا به نیستیم راضی خانوم؛ما نکن گشنته؟ولخرجی

 یانه؟ هستی پایه.میگم دارم جدی:گفتم خنده با.بود وشنگ شوخ دختر؛چقدر این.دادم تکون سری

 .اونجام دیگه ساعت یه تا بپوش؛که تو پلوخوری پس؛لباسای باشه:وگفت شد کمتر خندش حنانه

 .نفهمیدم که حنانه؛من این بود بشری چه.شد قطع کنم؛تلفن خداحافظی اومدم تا

 خیلی یکیشون.دادم تکون نه؛براشون نشونه به رو دستم.زدن بوق تاکسی؛برام چندتا.بودم واستاده خیابون کنار

 متلک یه خواستم کشیدم؛عصبی وفیپ.نبود هم کن ماشین؛ول بوق روی گذاشته رو همینطوری؛دستش.بود سمج

 ....بریم دیگه؛بزن خانوم؛سوارشو سپیده:گفت بیرون؛باخنده اورد شیشه از رو سرش بندازم؛که بهش

 کردم باز درو.بودم شده خنگ جدیدا چقد من.دادم تکون سری.بود حنانه اینکه کردم نگاه بهش.بود اشنا صداش

 .....وسوارشدم

 رو استیناش.بود روشن؛پوشیده ابی شلوارلی با مردونه پیرهن شکل تازانو؛به ابی قرمز نخی،چهارخونه مانتو یه

 روی دید وقتی!عجب چه!بود شده لباساش؛زنونه یکم.بود تنش هم اسمونی ابی شال بودباال؛یه داده ارنج تا هم

 .پوشیدم بوریمج نکن؛از نگاه اینطوری لباسام به.ها میشم تموم!هوییییی:وگفت زد شدم؛پوزخندی خیره لباساش

 مجبوری؟ از چرا حاال.میاد بهت عزیزم،اتفاقا نه:وگفتم انداختم بهش دوباره نگاه ؛یه خندیدم



 منم.مونده همینا کمدم؛فقط توی دیدم نداشتم؛امروز شستن لباس حوصله دیشب!بابا هیچی:وگفت کشید پوفی

 .کنم دیگه؛چیکار پوشیدم

 ....عیار تمام به خانوم یه شدی!شدی خوب یلیخ.نگو اینجوری نه:وگفتم کشیدم شالش به دستی

 نمی دلم اصال من ولی:گفت تامل هم؛با توی کشید رو هاش بود؛اخم شده روخیره روبه که؛به درحالی حنانه

 .کنم رفتار هم ومردونه باشم مرد باید من....باشم عیار تمام خانوم خواد؛یه

 مهربونی دخترجان؟با سننه رو تو بگه؛اخه تنیس یکیم حاال.بکشم ازش حرف یکم بود؛که وقتش کنم فک

 ....عزیزم کنی بزنی؛ورفتار حرف دخترونه.بپوشی لباس باید؛دخترونه دختری مردونه؟تو چرا:پرسیدم وزیرکی

 همه.کنم می تعریف برات چیو جایی؛همه یه به برسیم بذار:گفت زیرلبی وتقریبا اروم.فکر توی ورفت کشید اهی

 اونم...شده زخم یه که مونده دلم توی که؛اونقد مگویی رازهای تموم.نگفتم کس هیچ سهحال؛وا به تا که چیزایی

 !کهنه

 بگه؛منم رو دلش حرفای اون اگه.کنه باز اعتراف به میخواست؛لب بالخره به اون.رسیدم هدفم به.زدم لبخندی

 .....دریا به زنم می رو دلم

 همه.تهران به اومدنم دلم؛ودلیل ها؛ودردای ختیس از میگم.گم می بهش رو چیز همه!باد باد هرچه گفتم

 پولش گرفت؟اگه جدی چرا گفتیم؛این چی مایه حاال.داشت نگه شیک سنتی رستوران دریه!پیاز سیرتا....چی

 یه شبیه بیشتر.انداختم رستوران به نگاهی.دیگه باره یه نیست؛سالی که همیشگی.فداسرم.کن ولش.... بشه خیلی

 می نگاه رستوران به رضایت لبخند با که درحالی حنانه.شدیم پیاده شینما از.بود صفا با باغ

 خوبیه؟ چطوره؟جای:کرد؛پرسید

 بود؛که شده فرش سنگ راهروی یه اول.شدیم رستوران وارد باهم.باال انداختم دونم نمی معنای رو؛به هام شونه

 طبقه وسط درست حوض یهبود؛با ؛دوطبقه شکل مربع محوطه بعد؛یه.بود وبزرگ کوچیک های سنگ پراز

 تخت دوطرف.بود قشنگی جای.حوض داخل ریخت می بزرگ؛اب قو یه دهن از که که رنگ ابی حوض اول؛یه

 تخت یه.سنتی های وپشتی رنگ قرمز ی ها فرش با اهنی های تخت.بود شده چیده وکوچیک بزرگ های

 می نگاه اطرافم داشتم؛به وزمهن.تخت روی دراوردم؛ونشستم رو کتونیم کفشای.کردیم انتخاب رو کوچیک

 چندان نه بود؛درختهایی شده کاشته هم از معین فاصله هایی؛با درخت که بود هایی ها؛باغچه تخت این پشت.کرد

 این تماشای غرق!نباشه افتاب از ودیگه؛اثری بیوفته ها تخت روی بود؛سایه شده هاشون؛باعث شاخه کهن؛که

 ساده مشکی شلوار محلی؛که لباس با اقایی یه.اومدم خودم شد؛به وارد هلومپ به که ای ضربه بودم؛با زیبایی همه

 باصدای حنانه.بود واستاده رومون داشت؛روبه سر به گرد بود؛وکالهی تنش قهوای ترمه پارچه بلند؛با وپیراهنی

 میخوری؟ چی.اومدن غذا سفارش برای جان؟اقا سپیده:پرسید بلندی نسبتا

 بیرون پرید دهن از یهو.کردم می انالیزش ساعته ومن؛یه بوده گارسون یارو اوووو.دادم تکون سری

 !کوبیده:وگفتم

 کباب چلو دوپرس کنید؛همون لطف اقا:وگفت داد تکون سری.گارسون به نگاه ؛یه کرد من به نگاه یه حنانه

 .ومخلفات دوغ بیارید؛با برامون

 به اینجوری سپیده؟چرا چته:گفت خنده با حنانه.ورفت کردیم تشکر ازش.شد سفارش نوشتن مشغول گارسون

 ....نشدی متوجه کردم؛اصن صدات هم کنی؟هرچی می دوروبرت؛نگاه

 من واقعا.نشنیدم رو حنانه که؛صدای بودم فکر اونقدر؛غرق من یعنی.شدم متعجب حرفاش از.کشیدم عمیقی نفس

 رو صحبت سر باید.بود وقتش دیگه.بابا برو!هرچی حاال زده؟اوف صدام اروم اون شدم؛یا کر بود؟نکنه شده چم

 .کرد باز رو صحبت سر خودش کنم؛حنانه باز دهن اومدم که همین.کردم می باز



 ام کی بدونی بدونی؟میخواستی من گذشته از میخواستی تو:بود؛پرسید دوخته قالی گلهای روبه نگاهش درحالکی

 اره؟ شدم این بدونی؛چرا خواستی وچیکاره؟می

 ....میشه کم هات غم از حداقل میشی؛یا سبک یکم کنی اگه؛دردودل کنم می فک چون.اره:گفتم من من با

 !گذشته حرفا این کارمن؛از که میشم؟گفتم میشه؟سبک کم:گفت اروم.داد تکون وسر زد پوزخندی

 اش گذشته ؛پازل شده پخش های داشت؛تکه فکر؛انگار توی رفت.نبود وبرش دور به حواسش اصال.کشید اهی

 .بده توضیح وبرام پیداکنه تصویر یه بتونه چید؛تا می مه رو؛کنار

 ...کردن تعریف به کرد کشید؛شروع اهی

 جنوب دونی نمی تو.شهر کجا؟جنوب وکوچیک؛اونم محقر خونه تویه.اومدم دنیا پیش؛به سال وسه بیست:حنانه

 اخریه من....ها رهبیچا بدبخت زندگی و؛ومحل شهره پایین جورایی یه!تهران نشین فقیر محله.کجاست شهر

 نمی کار که بابام.داشتم کارافتاده پیر؛واز بابای ننه یه...لندهور چهارتا.بودن داداش ازمن؛چهارتا قبل.بودم

 یه برای که بودم من این.اوردن؛میخوردم می که؛داداشام هایی وبرنج ومرغ گوشت از باید بودم؛که من کرد؛این

 اینکه تا.کردم زندگی منت زیربار بیشتراز؛هرکسی من.بگیرم پول ؛تا زدم می زار دوساعت لباس؛باید تیکه

 باید که طلبکار عالم وبدهکاری؛یه قرض دنیا ؛بایه بود کرد؛مونده جمع رو اش بزرگه؛مغازه محمد؛داداش

 پدری حقم در تو:گفت می.میزد خارجی حرفای.بدبختم بابای گردن انداخت رو خودش.میداد رو جوابشون

 این خریدی؛وضعم می برام وماشین میدادی؛خونه پول بهم اگه.نگرفتی وپرمو باباها؛زیربال بقیه مثه.نکردی

 کارارو تونست؛این می بازنشستگی حقوق من؛با بابای اخه.گفت می وپرت چیرت... هی!نبود

 پول گذاشت؛ازش گرو رو سفیدش یارو؛ریش یه پیش پدری؛رفت محبت روی منم؛از بابای....بکنه؟خالصه

 برگشت موعد.بود بسته طلبکارارو دهن.بود خوشانش خوش دیگه محمد.محمد به داد هارو پول.گرفت قرض

 داشتیم.زبان کالس بودیم نازی؛رفته دوستم با!محمد خوده نداشت؛حتی بساط در اه کس هیچ ولی.بود رسیده پول

 دم مدل اخرین اونممشکی؛ بلند شاسی ماشین رسیدم؛یه که مون سرکوچه به.کردم خداحافظی ازش.گشتیم می بر

 خودم با.اومد سرم توی فکری یه یهو.بودن شده جمع ماشینه دور محل اهل همه.بود شده پارک مون خونه

 به رو کردم؛وخودم زیاد رو سرعتم.افتاد شور گرفته؟دلم قرض پول بابا؛ازش که باشه یارویی گفتم؛نکنه؛همون

 .....شدم اردوو گذشتم حیاط بود؛از باز نیمه خونه در.رسوندم خونه

 همه.اشپزخونه نبود؛با بیشتر اتاق مون؛یه کردم؛خونه باز درو.شده جفت در قیمت؛دم کفش؛گرون جفت چند دیدم

 تازه...پولش بود؛دنبال اومده یارو.بود درست حدسم!بله.مامانم رفتم؛پیش سریع.شد دوخته من سمت به ها چشم

 چندروزی.بگیره وحروم نزول پول من؛بره خور لحال بابای که رفت نمی کتم تو اصال.بود هم خور نزول

 هرچی.زد نمی وحرف بود؛ساکت نشسته گوشه یه هم بابام.گریه ومیزد؛زیر کرد می بغض همش ام ننه.گذشت

 پولش جای بود؛به گفته مرتیکه اون....گفت روبهم چیز محمد؛همه خوده اینکه تا.نمیداد جوابی پرسیدم؛کسی می

 عمر؛خوشبختیت یه ننه.خوند می ورد گوشم تو هی ام ننه.بود بابام جای که یرمردپ یه....بگیره منو حاضره

 به ؛میرسه ومنالش مال مرد؛همه افتاد یارو هم؛که دیگه اعیونی؛چندسال خونه میری.میشه تضمین

 ازاد وغصه غم ات؛از بیچاره بابای.میاد برات خوب خواستگارای.کن خانومی خودت اونوقت؛واسه.تو

 ....میکشیم راحت نفس یه هممون.میشه خالص قرض محمدت؛از داداش.میشه

 وخوابم گریه خوراکم....بده ترجیح پول به تورو.کنه معامله تورو ادم؛اینجوری مادر که سخته خیلی.گرفت قلبم

 قراربود ؛فرداش که شبی همون.بود خریده سفید لباس دونستم؛برام نمی اسمشم حتی که عوضی اون.بود غصه

 بشه عاشق باید اول بودم؛ادم معتقد من.بودم بچه بود؛خیلی سالم هیفده فقط.پیش سال شش درست.....محضر بریم

 ...که کردم کاری یه.بودم شق کله بدجور....کنه ؛بعدازدواج

 موندن برای خوبی جای.بودن شهرستان هفته یه تا باباش مامان.نازی خونه رفتم.کردم فرار.بیرون زدم ازخونه

 .....اینکه تا.نداشتم خبری هیچ.تگذش چندروز.بود



 اونا.شدم نگران من.شدن ظاهر سیاه؛جلوم پیرهن با کردم؛داداشام باز درو که همین.شد نازی؛زده خونه در زنگ

 ام؛همش بیچاره ننه.شدم بیهوش خوردم؛که کتک ازشون اونقدر.خونه بردن منو کتک زور من؛به به توجه بی

 .....بگیره هارو احمق ونا جلوی تونست نمی کرد؛اما می گریه

 وفرار نیست حنانه که گفتن محضر؛بهش بریم که دنبالم بوده اومده روز؛وقتی همون فهمیدم؛فردای بعدش

 معلوم.اس زه*ـر*هـ دخترشون گفته.کرده جمع خودش هارو؛دور همسایه همه.انداخته راه وهوار داد اونم.کرده

 ایست وجوش حرص شدت جا؛از همون بابام خالصه...ریهفرا دختر...چاک به روهم؛زده ریخته کی با نیست

 ...میره می میکنه قلبی

 عزاداری.کردم گریه بابام خودم؛برای خلوت توی...داشتم؛همین خوردن وغذا اب حق فقط.بودم زندانی اتاق تویه

 راه هیچ بار این ولی.میشدم دیوونه داشتم....سنگینشون های همسایه؛نگاه درو های پچ طعنه؛پوزخند؛پچ....کردم

 ؛که پول خرده یه.دستم روداد لباسام ام؛ساک ننه.شد بلند دراتاق صدای بودم؛که بیداری خواب بین.نداشتم فراری

 .دستم کف رو؛گذاشت بود والنگوهاش انداز پس

 تاریپرس اینکه تا....پناه وبی تو؛اواره مثه درست.بودم نازی خونه چندشبی.داد فراری منو که بود ام ننه بار این

 جا همون شبا.داشت اباد نازی محله دوطبقه؛تو خونه به.بودن ؛خارج هاش بچه همه.کردم قبول رو پیرزن یه

 میان بار دو سال کن؛هر زندگی جا همون رو؛گفتن هاش بچه بده خیر خدا.مرد افتاد ؛پیرزنه اینکه تا.میخوابیدم

 دوسال.کنم می زندگی پایین طبقه منم.وننم می پدریشون خونه باالتو طبقه هتل؛همون جای مسافرتبه برا

 .....کشت رو مادرش حنانه دوریه گفتن؛غصه می محل اهل.مرد پیش؛مادرخودمم

 ......مرگ نوشته اولش کنی؛صفحه باز که منو تقدیر دونی؛دفتر می

 وباهاش؛قسطاش کردم کشی مسافر.دراوردم رو لخه پراید همین کردم؛پدل کار.کنم می زندگی حاالهم؛تنها

 می زود باشی؛خیلی زن اگر.بود مرد گرگ؛باید اینهمه کردن؛بین زندگی تنها برای پیش؛فهمیدم دوسال از.دادم

 بکشم اب تنهایی؛از رو خودم گلیم بتونم که....پامرد یه شدم.گرفتم دخترونه؛فاصله صورتی دنیای از.شکنی

 تازه.کنم کمکت همین؛گفتم واسه.خودم قبل سال چند مثه درست....دیدم تورو ترمینال توی اینکه تا.بیرون

 !بدتر بودی؛دیگه که مسافرهم

 کنی می چیکار واینجا چرا بزنی؛بگی حرف که توئه نوبته من؛حاال زندگیه وبم زیر از این

 عشق.میزد حرف غریبی های واژه از حنانه....فکر توی رفتم.سوخت براش دلم.کشیدم عمیقی نفس

 این به...خودیه بی چیز نظرم به چون.نکردم فکر بهش هم لحظه یه عمرم؛حتی سال نوزده تموم توی....؛ازدواج

 اون که هایی سختی هست؛دوز وسط این تفاوتی یه همه؛اما مشابه دونفر؛تقریبا ما سرنوشت که کردم فکر

 ـناه گـ زرو؛ا خودش تونسته تنها دختر کثیفی؛یه این به تودنیای!گفت افرین بهش باید....باالتره خیلی کشیده؛ازمن

 پسرا زدن تیغ ورو؛با بر خوش دختر یه وگرنه.بیاره بدست حالل روازراه خرجش...داره نگه پاک والودگی

 انجام میشه رو کارها وموبایل؛خیلی اینترنت شبکه همه بااین تازه!دربیاره پول تونه راحت؛می خیلی

 که دونید؛کسی می.واقعیته ش؛عینتموم؛حرفا که فهمیدم لحنش اسون؛از خیلی.نبود دروغ حرفاش؛اصال.داد

 داشته رو شانس این حالش؛حداقل به خوش...نبود اینطور حنانه خونه؛ولی نمی باهم بگه؛کلماتش دروغ

 .....ندارم همونم ؛که من ولی...مهمه خودش؛خیلی این.کنه پیدا سرپناه یه خودش برا که؛تونسته

 همون از.کردم تعریف براش واو به کلمه؛واو به لمهرو؛ک ام گذشته وجودم؛تموم اعماق از.کشیدم عمیقی نفس

 تموم حرفام وقتی....شدنم تنها.شدنم کس بی.شدنم ؛اواره پدرمو مرگ زندگیم؛از اومد؛از می یادم که جایی

 دیگه اینو.اوردم سرکیارش بالیی چه اینکه اونم.....چیز گفتم؛غیرازیه چیو همه من.داد سرتکون فقط شد؛حنانه

 بعداز؛چند حنانه.کردم کتمان همین مرده؟واسه یا دونستم؛زندس نمی.بودم شک به دو هنوز ممخود نگفتم؛چون

 قربانی من مثه....کشیدی سختی خیلی توهم.هستیم هم شبیه وتو؛خیلی من:گفت بود؛اروم که؛ساکت ای دقیقه

 ....شدیم ـوس*هـ هردومون؛قربانی وتو من.شدی

 ...وئهت با حق...اره:گفتم اندوه با.کشیدم اهی



 

 

 توی خیلی دونم؟حنانه نمی رو حنانه.چسبید بهم خیلی که من.بود عالی چیش خدایی؛همه.خوردیم رو غذامون

 با.میشد منصرف زدن حرف زود،از خیلی بگه؛اما چیزی خواست؛یه می هی.زد نمی حرف اصال.بود فکر

 پیش ابهام براش یده؟شایدمنفهم رو چیزایی حرفام؛یه ازبین بپرسه؛یا سوالی خواد می گفتم؛شاید خودم

 .بیرون رو؛بریز توسرته چی هر!بگو:گفتم حنانه روبه کالفگی با.دونم نمی....اومده

 خندید میده؟حنانه جوابمو چی که؛ببینم بودم دوخته لباش به من؛چشم ولی.انداخت نگاهی بهم تعجب با حنانه

 بگم؟ چیزی میخوام فهمیدی کجا میخونی؛از که ذهنم:وگفت

 که فکرم توی.دوزیشون می هم به بگی؛پس چیزی کنی می باز لب که؛تا اونجایی از:وگفتم دادم نتکو سری

 ؛هان؟ چی یعنی اینا خودت نظر به هستی؛خب

 باشه.بکشی حرف ادم از بلدی خوب.خانوم سپیده مریزاد دست:وگفت ام شونه سر زد اروم.کرد ای خنده حنانه

 ....بدم بهت پیشنهادی یه خواستم می من.میگم

 بی بودم؛همینطوری من اگه حاال.بده پیشنهاد یه کرده؛که چارتا دوتا فکر؛دو توی ساعت؛رفت یه اوووو

 کنجکاوشدم....کرد تامل همه که؛این داره اهمیت خیلی شاید؛پیشنهاد اما.مطلب اصل سراغ مقدمه؛میرفتم

 .شنوم می پیشنهادی؟بگو چه خب:وپرسیدم

 .....داری دوست اگه که بگم خواستم می:گفت من من نبود؛با حرفش؛مطمئن از هنوز انگار حنانه

 !مطلب سراصل چی؟برو دارم دوست اگه:گفتم کالفخ

 زندگی من؛بههم پیش بیا.بشم خونه هم تو دارم؛با دوست.کنم می زندگی تنها من:گفت اطمینان اینبار؛با حنانه

 ....میایم در تنهایی از هردمون اینطوری.کنیم

 یه.شدم گیج!این کنم؛غیراز فکر تونستم می پیشنهادی هر به.کردم کپ کال.باال پرید متر ؛ششتعجب از ابروهام

 منو ببین.حنانه این دست از!خدایا وای....باشی؛اما داشته سرپناه بهتر؛که این از کن؛چی قبول گفت می دل

 خونه مسافر در که نفهمیدم بودم؛که غرق دادم؟اونقد می بهش جوابی چه کرد؛حاال ویجم و چطوری؛گیج

 بهت که ازدواج تو؟پیشنهاد کجایی بابا:گفت خنده با...بپرم جا از شد باعث داد؛که تکونم دست با رسیدیم؟حنانه

 وسایلت برو مگه؟پاشو میشه چی.تر کس بی من از هم تنها؛تو داشت؟من کردن فکر هنه این پیشنهادم یعنی.ندادم

 ....منتظرتم پایین کن؛بیا جمع رو

 از گذشته.نیست معلوم کارم هنوز؛تکلیف من ولی:گفتم اروم.باشم کسی نداشتم؛سربار دوست.بودم دل دو خیلی

 ....باشم کسی سربار خواد نمی اون؛دلم

 جونم؛منو سپیده:گفت ومهربون اروم.ساختگیه دونستم می که من شد؛اما ناراحت یعنی.کرد مصنوعی اخم حنانه

 خوب خواهر میخواد؛یه دلم.شدم خسته تنهایی از واقعا من.ازت کنم می خواهش...بدون ات نداشته خواهر مثه

 ..... باشم داشته کنارم تورو ومهربون؛مثه

 

 

 این به داد رضا دلم چرا؟؛اما دونم نمی.باشه العاده فوق خیلی خواهر تونست؛یه می اون.کرد حرفاش؛ارومم    

 از.دادم تکون خوب؛سری دخترای مثه.دمز گرمی لبخند صورتش خوبیش؛به همه این خاطر به.گی خونه هم

 روی انداختم رو م کوله.کردم مرتب رو اتاق.بود پشتی کوله یه فقط.نداشتم هم چیزی که من.شدم پیاده ماشین



 نگاه کرد؛یه من به نگاه یه.میزش روی ذاشتم گ رو کلید. خونه مسافر صاحب سمت ورفتم گرفتم رو کلید.دوشم

 برین؟ یم تشریف:پرسید کلید؛اروم به

 .ام خونه برم خوام گرفتم؛می خونه!دیگه بله:گفتم احترام خودش؛با مثه.گذاشتم کالس منم    

 حتما گفتم من.کردین گرفتن؛تالش اتاق برای اول؛خیلی روز ولی:گفت تمسخر ؛با زد پوزخند شعور؛یه بی    

 .نشید اواره وخیابون کوچه تو گفتم.موندین ومکان جا بی

 سرتاپاش به نگاه یه.نگرفته پول ازم ذاره؛انگار می منت پفیوز؛همچین الدنگ مرتیکه.یخوردم خونمو خون    

 خونه مسافر همین لیاقتتون کنم؛شما می فکر که حاال ها؛ولی ببشخید:گفتم بشه ای قهوه قشنگ که انداختم؛جوری

 مو خونه تا موندم اینجااجبار؛ روی از روز سه دو داشتم؛این ومکان جا اول همون من؛از اطالعتون محض.اس

 هم وخداحافظی میز روی کوبیدم محکم رو دستم.گرفتی رو نکردی؛پولش لطف خیلی شماهم.بگیرم تحویل

 ترافیک توی.خندید بیشعورتر؛همش ازلین اونم.کردم تعریف حنانه برا ماجرارو با.بیرون زدم اونجا از.نکردم

 سنگ نمای طبقه؛با دو اپارتمان یه.داشت نگه خونه یه مد.رسید کوچه یه به باالخره چرخیدیم؛تا ها وخیابون

 .کرد باز رو خونه در.ایستاد اول طبقه توی.باال رفتیم ها پله از.کرد باز کلید با درو.مرمر

 

 افقی فرش یه اول بود؛که پذیرایی راهرو؛یه بعداز.بود دومتری راهرو یه اش ورودی ؛که متوسط خونه یه    

 گل های بالشت اسپرت؛با ای سرمه مبل دست یه.بود ؛معمولی هم چیدمانش.ودیعم فرش یه خورد؛بعد می

 رنگ با که ای سرمه حاشیه بود؛با رنگ کرم هم خونه های فرش.داشت ای سرمه وگلهای سفید زمینه گلی؛که

 روبه.بود متری نه تقریبا هم؛که کنار کوچیک اتاق دوتا.بود مانند ال اش پذیرایی کل در.داشت ها؛همخونی مبل

 جور واین قابلمه خیلی نبود؛چون اشپزی اهل کنم؛زیاد فک کال.بود کم وسایل با نقلی اشپزخونه ها؛یه اتاق روی

 است ما درویشی کلبه:گفت شرم با.کرد نگاه خونه اطراف به ای زده خجالت لبخند با.نبود اشپزخونه توی چیزا

 .ببخشید!دیگه

 .زیاده سرمم از.ممنون خیلی:گفتم خنده با.زدم اش زده خجالت صورت ؛به مهربونی لبخند    

 رو رفت؛درش ها اتاق از یکی سمت اومد؛به یادش چیزی یه بعد.بود شده راحت خیالش انگار.زد لبخندی    

 میخوای اگه.بذار اینجا رو وسایلت.داخل بیا:وگفت کرد اشاره اتاق به دست با.کرد روشن رو اتاق کرد؛المپ باز

 .بپره سرت از وخیال وفکر بگیر؛خستگی گرم اب دوش یه برو

 وسیله و لباس که من بود؛ولی دیواری کمد چندتا هم چپ بود؛سمت پهن موکت ؛یه کفش فقط.اتاق داخل رفتم    

 هم مسافرخونه دارم؛تو وسواس بس از.بود حنانه با حق.کردم فکر خورد؟یکم می دردم چه نداشتم؛به ای دیگه ی

 لباس که اومد؛من یادم بعد.زمین روی انداختم رو ام کوله.باشم شده چرکولک زیادی کنم فک.نرفتم حموم

 باشه نداشته دوست شاید.بود زشت اخه.بگم چیزی حنانه به نشد روم کنم؟اما کار چی بیرون بیام حموم ندارم؛از

 پوستم اب؛رو های قطره حرکت.کردم روباز حموم در.دادم تکون خوب؛سر دخترای مثه.بده کسی رو؛به لباساش

 سرم از ؛داره وخیالم وفکر ها کردم؛غصه می ریخت؛فکر می بدنم روی گرم اب وقتی.میداد بهم خوبی حس

 گذاشته حوله یه با تمیز لباس دست حموم؛یه در پشت.بیرون رفت تنم از خستگی.چسبید خیلی!اخیش.میره بیرون

 بودم؟به کجا من.انداختم اینه توی خودم تصویر به نگاه یه.بود دیوار روی اینه یه.بود اندازه اندازه لباسا.بود شده

 برام غریبه یه دله.بشم ساکن.بگیرم ؛جا غریبه یه خونه تو که اینجایی رسیدم؟به اینجا به که شد رسیدم؟چی کجا

 به ارش دختر دونه یه ؛ببین!روزگار هی.زدم پوزخندی اینه توی!نگیرن ازم خبر وبرادرام؛یه مادر بسوزه؛اما

 .بیرون اومدم اتاق از.میرسه هم من باالنشینی وقت.داره وپایین باال روزگار نداره عیبی!کشیده جاک به کارش

      

 



 میخورد؛حتی بهم حرفامون.کرد می کمکم جوره واقعی؛همه خواهر یه عین.بود خوب حنانه؛خیلی با زندگی    

 از خبری هیچ.بود گذشته روزیچند.داشت واقعیت بود؛اما عجیب.نداشتیم باهم نظری اختالف ترین کوچک

 به لعنت اه.بودیم شده روزنامه دامن به حنانه؛دست با دوباره.بودم شده امید نا دیگه.نبود واستخدام شیرخوارگاه

 کنید؟اعصابم نمی حذف رو اگهی خواین؛چرا نمی نیرو کردین؛اگه استخدام اگه مندی؛بابا نیاز های روزنامه این

 بدبخت این به:وگفت داد تکون کرد؛سری نگاه موبایل به خنده با حنانه.مبل روی کردم پرت رو تلفن.بود خورد

 کوبیش؟ می دیوار در به داری؟چرا چیکار

 اونهمه من؛که بریزم؟حیفه توسرم خاکی نکنم؛چه پیدا کار اگه.میشم دیوونه دارم اخه:گفتم وکالفه کشیدم پوفی    

 !هیچی به هیچی ریختم؛اخرم زبون زنه اون واسه

 استرس.بود من موبایل.نداد بهش فرصتو موبایل؛این زنگ صدای بگه؛اما باز چی یه کرد؛تا باز دهن حنانه    

 شماره.برداشتم مبل روی از رو لرزون؛موبایل هایی دست باشه؟با تونست می کی.گرفت رو وجودم تموم

 !من خدای ارشه؟نهکی باشه؟نکنه نزده ردمو پلیس خدایا.شد برابر ده اوف؛ترسم.بود اش؛ناشناس

 .باشه شیرخوارگاه از داره؛شاید واجب کار کسی شاید.بده جواب بابا:گفت کالفه حنانه    

 کردم؛طوری صاف صدامو.دادم جواب میشد؛که قطع نرسید؟داشت خودم ذهن به چرا.گفت می راست!وای    

 بفرمایید؟ بله:گفتم بشه پنهان استرسم که

 ضیایی؟ انومخ:پرسید اروم.بود خانوم یه    

 شما؟.هستم خودم بله:گفتم دونست؟اروم می کجا از رو اسمم.دادم قورت رو دهنم اب    

 هیئت.شده تایید شما بگم؛مصاحبه میخواستم.گیرم می تماس اسیه شیرخوارگاه از:گفت رسمی خیلی خانومه    

 شما؛از کاری ساعت.بشید کار به مشغول تونید شنبه؛می روز از شما.کردن موافقت شما استخدام ما؛یبا مدیره

 .بشین اشنا بیشتر کار محل با بیارید؛تا تشریف زودتر شنبه روز ولی.هستش ظهر بعداز تاشش صبح هشت

 هیچ کردم؛دیگه می حس.بودم خوشحال دل ته ؛از واقعا.بودم روابرا.کرد کنم؛خداحافظی باز دهن اومدم تا    

 شده نگران حنانه.بود هزار روی قلبم ضربان.لرزید می استرس؛بدنم خاطر به هنوزم!ندارم ای دغدغه

 .بزنم حرف تونستم نمی بودم؛که شاد پرسید؛اونقدر می هم هرچی.بود

 بود؟ کی کردی؛بگو سرم به جون د:پرسید حنانه؛مضطرب    

 شهنمی باورم وای.شدم استخدام بود؛گفت خانومه یه:گفتم خوشحال با.شدم تر اروم یکم.کشیدم عمیقی نفس    

 .میرم می خوشحالی از دارم!حنانه

 از حاال!عزیزم مبارکه:گفت مهربون.خوشحاله دل ته بود؛از معلوم قشنگ.اومد لبش روی حنانه،لبخندی    

 میشی؟ کار به مشغول چندشنبه

 می اشپزخونه سمت به که حالی کردم؛در جمع رو بیخود های روزنامه اون تموم.زمین روی شدم خم    

 محیط با بیام؛که زودتر گفت خانومه اما.ظهره بعداز شش تا صبح هشت کاریم ؛ساعت شنبه روز از:رفتم؛گفتم

 .بشم اشنا کار

 خوری؟ می چیو غصه دیگه.کار اینم.شکر مرتبه هزار خدارو:گفت بلندی صدای با حنانه    

 .بود؛همین شده پیدا مرحم یکیشون؛یه واسه حاال.نداشت که؛تمومی من های غصه.زدم تلخی لبخند    

 

 شلوار؛چندتا مانتو ست تا چند یه.خریدم خودم برا لباس چندست حنانه داشتم؛با که اندازی پس مونده ته با    

 ابی رنگ به لی شلوار یه.کردم نگاه رو خودم قیافه.واستادم اینه خالصه؛جلوی.خونه توی برای هم لباس



 تا داشت؛سه گردی بود؛یقه ابی رنگش.بود کتون جنسش که کوتاه تقریبا مانتو یه.بود تفنگی ولوله ساده تیره؛که

 فقط دوخت رده بود؛وچندتا ساده مانتوم کل در.بود مخفی اش بقیه بود؛اما مانتو رنگ وهم اولش؛درشت دکمه

 ؛موهامو هم کوچولو یه.کردم سرم اومد؛رو می بهم خیلی که خوشگل سفید ابی روسری یه.بود شده کار روش

 توی حس بود؛وچندتا من کاری روز اولین امروز.فرستادم ـوس*بـ خودم ـگر*جیـ تیپ به اینه تو.بیرون گذاشتم

 .نبود خودم دیگه؟دست کنم چه!نگران ؛وهم مضطرب بودم؛هم خوشحال هم.بود اومده پدید وجودم

 زود لیخی کنم؛اخه بیدار رو حنانه برم نشد روم.بود هفت به دقیقه ده ساعت تازه.بیرون اومدم اتاق از    

 پایین؛از رفتم می داشتم ها پله از.پوشیدم کفشامو.کردم حرکت خروجی در سمت به چین پاور پاورچین.بود

 به نگاه یه.بود واستاده واماده ها؛حاضر پله راه توی ناباوری؛حنانه کمال در.کردم تعجب دیدم می که چیزی

 ! تیپی چه!هب به:گفت لبخند با.لبش روی اومد رضایت لبخند.انداخت سرتاپام

 میاد؟ شدم؟بهم خوب واقعا:پرسیدم استرس با.زدم چرخی    

 خوام بریم؛نمی.میاد بهت خیلی.جان سپیده اره:گفت کرد می برانداز ؛منو داشت دوباره که درحالی حنانه    

 .برسی دیر اولی روز

 .افتادیم وراه شدیم ماشین سوار.دادم تکون سری    

 که اتاق یه.بود وبزرگ؛توش کوچیک تخت تا ده که اتاق یه.شدیم بزرگ تقریبا اتاق هی سعادتی؛وارد خانوم با    

 اس؛کدوم دخترنه کدوم بود هم؛معلوم ها تخت رنگ از.بود شده رنگ خاکستری دیواراش؛صورتی

 دونه؛رفتیم دونه سعادتی خانوم با.دختر وچهارتا پسر تا شش.بودن خواب همشون.شدم وارد من پسرونه؟وقتی

 سال یک دختر یه دومی.بود سامیار اسمش.بود مشکی وابرو چشم ؛با دوساله پسر یه اولی.ها تخت سرباال

 ؛واقعا نازی اخی.بود عسل اسمش.بود خواب بود؛وغرق ریخته صورتش اش؛روی طالیی موهای.بود ودوماهه

 بقیه از گفت؛یکم می سعادتی خانوم.الغر ای وجثه سبزه صورتی بود؛با ساله سه پسر یه سومی.اومد می بهش

 وموهای سبزه پوست با دختر بود؛یه دختر یه هم چهارمی.بود اسمش؛عماد!کنه خیر به خدا اوه.تره بداخالق

 کم موهای.ماهه بود؛هشت کوچولو خیلی بچه پسر پنجمی؛یه.بود شده دوسالش تازه.بود اسمش؛ساناز.فرفری

 خواستنی خیلی جونم ای.بود اسمش؛علی.بود هخوابید هم چپه تازه.بود تپل یکمی.داشت رنگ وخرمایی پشت

 هم چشماش.داشت بلندی وموهای بود گندمی پوستش.بود رضا اسم بود؛به ونیم سال پسر؛چهار یه هم ششمی.بود

 نه بود؛تقریبا کیان اسمش.کچله کردی می فکر که العاده؛بور؛اونقد فوق موهای بود؛با پسر هفتمی؛یه.بود درشت

 ودهمی؛دوتا نهمی.بود اسمش؛محمد ساله؛که معصوم؛چهار خیلی پسر بود؛یه پسر هم هشتمی.بود ماهه

 منه بودن؛که ماه خدایا؛اونقدر.بودن گذاشته راه سر ها؛رو طفلکی.نداشتن بیشتر ماه شش.بودن خواهردوقلو

 دوتا.بود رنگ هم لباساشون.هستن دل وسنگ ومادرها؛نامرد پدر از بعضی چقد.رفت ضعف براشون دلم غریبه

 عمیقی نفس.انداختم نگاهی ها تخت به.بود وکیمیا هم؛کیانا اسمشون.بود تنشون کاله با رنگ صورتی رهمیس

 ..........کردم می شروع رو کارم باید.کشیدم

 جان از باید.شدم نمی خسته دستشون وقت؛از هیچ باید.کردم می پر رو مادر جای ها؛باید بچه اون برای من    

 .داشتم می دوست رو ها وانبودم؛ می مراقبشون ودل

 مادر.شدم بودم؛مادر نچشیده رو عشق طعم بودم؛هنوز نکرده هنوز؛ازدواج اینکه با من.شد هم طور ههمین    

 لجبازی که؛خیلی بود عماد هافقط این همه بین.داشتن دوست منو ها اون.کردن عادت بهم زود خیلی.بچه تا ده

 دور ها بچه وقتی.نشدم موفق متاسفانه کنم؛اما پیدا رو وبداخالقی لجبازی این کردم؛ریشه می سعی من.کرد می

 گاهی هراز.وساکت بود حرف کم.نداشت خوبی کس،میونه هیچ گرفت؛وبا می فاصله ازشون بودن؛اون جمع هم

 همکارا؛مخصوصا همه با.کردم عادت کارم به کم کم.همین کرد می ودعوا میداد فحش زد؛فقط می حرف که هم

 خیلی ها بچه این به من.داشتم دوسشون منم.بودن ومهربون خوب همشون.داشتم دوستی ـطه ابـجون؛ر مینا

 مون خونه به روز یه.جدیدم خانواده.اومدن می حساب به من خانواده حاال جورایی یه وحنانه اونا.شدم وابسته

 با.کرد سرباز لمد های زخم شد؛هم راحت خیالم برداشت؛هم رو گوشی کیارش؛که صدای شنیدن زدم؛با زنگ

 که بود صداش؛مشخص از اما.اومد می سرش درمون درست بالیه توسرش؛یه زدم که حاال گفتم؛کاش خودم



 کنم؛اما خواهری براش خواستم می.کنم درست رو ادم این خواستم می من؛که حیف.کشیدم اهی.وسرحاله سالم

 به ادم اخه.نمیده انجام خواهرش حق در برادری هیچ بده؛که انجام خواست می رو کرد؛کاری نامردی بهم اون

 حکمت ولی.موندم نمی تنها غریب شهر تو کرد؛اینطوری نمی کارو اون کنه؟اگه می حرمتی خودش؛بی ناموس

 بی ول ول مردا.بشم استخدام شیرخوارگاه توی داد؛تونستم قرار من راه سر رو حنانه اینکه.فهمیدم تازه خدارو

 کیارش وبرادرم مادر کردم سعی من.کرد جور کار واسم خدا نمیشه؛حاال پیدا کار چرخن؛براشون می کار

 .کنم فراموشش تونستم نمی یعنی!نه رو سیاوش اما.همیشه برای کنم رو؛فراموش

 

 ......................بعد سال سه    

 (خورد می رقم چیز که؛همه است صبح سپیده دران)    

 یکم اخه.کردم سالم رجب؛سرسرکی عمو وبه گذشتم ازحیاط باسرعت.کرد پیاده پرورشگاه دم منو حنانه    

 نیکو جشن عیده؛برا نزدیک روزها این.بودم بیدار وقت دیر تا دیشب.موندم خواب خب.بود شده دیرم

 کلم.واستادم هم؛بیشتر کاری ساعت از یکم دیشب همین واسه.اومدن می گاه شیرخوار به زیادی کاری؛خیرهای

 یکی ها کردم؛بچه باز درو.نموندم جوابم کردم؛ومنتظر همه به بلندی سالم.رسیدم باال طبقه به.پایین انداختم رو

 کار به شروع.پوشیدم هارو مادریار مخصوص کردم؛ولباس عوض رو لباسم.بودن شده دوتاشون؛بیدار

 هم همیشه.ودنب خواب غرق وکیمیا کیانا.کردم مرتب رو اتاق وبر دور.میدادم انجام هرروز که کارهایی.کردم

 پتو شدم خم.بودن چهارسالگی دراستانه که االن تا بودن؛حتی همین بچگی از.میزدن کنار رو داشتن؛پتو عادت

 چشم وکالفه بود؛وعصبی نشسته تختش توی سامیار؛که به افتاد کردم؛چشمم راست رو کمرم.کشیدم روشون

 برداشتم؛که چمشماش روی از رو دستاش.بود نشده من اومدن متوجه رفتم؛هنوز سمتش به.مالید می هاشو

 سپیده سالم:وگفت انداخت بغلم توی رو خودش خوشحالی زد؛با لبخندی.من به بازش؛افتاد نیمه چشماهای

 .بود شده تنگ برات دلم.جونم

 یدم؛مهربونب*و*س رو سرش.کشیدم اغوش در واقعی؛محکم مادر یار؛بلکه مادر یک عنوان به نه رو اون    

 .بود شده تنگ برات دلم منمعزیزدلم؛:گفتم

 با.بود پیشونیش عرق؛روی درشت های زدم؛قطره پیشونیش؛کنار توی رواز موهاش.کرد سکوت سامیار    

 تب.طور همین هم دستاش.بود تر داغ معمول حد پیشونیش؛از.زدم کنار رو پیشونیش های دستم؛عرق

 اروم.شد خیره صورتم باال؛وبه بود گرفته رو سرش سامیار.شدم نگران.بود گرفته یکم هم داشت؛صداش

 ؟خوبی؟ شده چی:پرسید

 اومدم اتاق از.کردم جدا خودم از رو دادم؛اون تکون رو سرمو.بشه راحت خیالش که زدم لبخندی    

 اومد؛شیرخوار می بار یک هفته.اینجا بود اومده امروز.دکتر خانوم سراغ رفتم.بود خورده سرما سامیار.بیرون

 خانوم سالم:گفت رویی خوش شد؛با بلند جاش از دکتر.شدم زدم؛وارد در به تقه چندتا.بود نجو مینا پیش.گاه

 هستین؟ خوب.ضیایی

 خوبید؟.دکتر خانوم سالم:گفتم استرس با.دادم تکون سری    

 افتاده؟ عزیزم؟خوبی؟اتفاقی شده چی:پرسید مهربونی با.فهمید رو دکتر؛حالم خانوم    

 .نیست خوب حالش گرفته داره؛صداش دکتر؛تب خانوم ارسامی:گفتم نگرانی با    

 خانوم.سامیار باالسر رفتیم.بیرون اومد اتاق برداشت؛از رو میناجون؛کیفش میز دکتر؛ازروی خانوم    

 نگاه رو حلقش هاش؛ته چوب با.کشید عمیق نفس چندتا.سامیار ـینه*سـ قفسه گذاشت؛روی رو دکتر؛گوشی

 بهش سرم باید؛یه تبش خاطر به اما.نداره عفونت بدنش خورده؛ولی سرما:گفت من وروبه کشید عمیقی نفس.کرد

 .میارم براش هم رو داروها.باش هم وخوراکش خورد مواظب.شده کم خیلی بدنش اب چون.بزنم



 .نیست وخیم زیاد حالش.نباش نگران دیگه:وگفت زد لبخند دکتر خانوم.دادم تکون سری    

 نگران خیلی میشد؛من چیزیشون اگه.بود بسته ها بچه این به من جون.شدم روما یکم.کشیدم عمیقی نفس    

 .میشدم

 رفت؛خیره می هاش رگ توی اروم اروم سرم؛که های قطره به.برد خورد؛خوابش رو داروهاش سامیار    

 .برد خوابم نفهمیدم؛کی واصال شد گرم چشمام.بود پریده رنگ معصومش؛که چهره به افتاد نگاهم.شدم

 عسل گریه صدای با یهو.بود بد بود؛حالش ناراحت چی از دونم نمی.ارش بابا خواب.دیدم می شیرین های ابخو

 موهامو.کرد می وگریه ترسید اینطوری؛می دید می غریبه ادم وقتی.میزد داشت؛جیغ دیگه عسل.پریدم خواب از

 پهن ابروهای.مشکی وابروی چشم با.الهس سی حدودا مرد یه.افتاد کی یه به چشمم شدم؛که بلند جام از.داخل دادم

 از.بود شونه وچهار قدبلند.داشت ریش ته ویکم بود ای قلوه هم لباش.بود فرم خوش داشت؛ودماغش ومردونه

 دستش هم مارک های ساعت این از.بود تنش سفید پیرهن با مشکی شلوار یه.ورزشکاره که بود معلوم هیکلش

 اعصابم یهو.انداخت پام سرتا به نگاه یه.بود بیرون شلوارش جیب کنار زا گلد؛که سیکس ایفون گوشی یه با.بود

 بود؟ شده کارم محل وارد اجازه بی بود؟چرا کی این اصال.برداشتم مرده اون کردن انالیز از دست.ریخت بهم

 کار محل داده؛وارد اجازه شما به هستید؟کی کی شما اقا:گفتم بلند صدای وبا انداختم بهش عصبانیت با نگاه یه

 ومادر پدر بی ها بچه این.بشه اینجا وبنده؛وارد مدیریت با هماهنگی بدون نداره کس؛حق هیچ کس بشید؟هیچ من

 .بامنه ها بچه این مسئولیت.صاحاب بی نه هستن؛اما

 دست کردم؛با روباز اتاق در حرص با.نزد حرفی هیچ.بود شده اروم عسل.انداخت من به نگاه یه دقت با دوباره

 .بیارید داشتید؛تشریف اجازه وقت بیرون؛هر بفرمایید:گفتم جدی کردم؛خیلی راشارهد به

 بعدا؛از امیدوارم:گفت خاصی ارامش با.افتاد راه در سمت اورد؛به می در منو خیلی؛حرص که لبخندی با پسره

 .نشید پشیمون رفتار طرز این

 لحظه همون.بیرون اومد اتاق از.عنتر.نشی پشیمون میگه زنم؛اخرش می حرف ساعته یک.خدایا....ی پسره

 کردید؟ دیدن ها بچه خب؛از:گفت پسره روبه.رسید بهمون.شد نزدیک بهمون لبخند با میناجون

 .کردن بیرون منو ایشون اما بله:گفت طعنه انداخت؛با میناجون به نگاه یه من به نگاه یه

 اریا کوروش ضیایی؛ایشون خانوم:گفت ناراحتی انداخت؛با بهم نگاهی جون بود؟مینا چیکار این اه

 !نام وخوش جوان خیرهای از.کنن دیدن ها بچه از اومدن.منش؛هستن

 می معرفی رو خودش باید.بود خودش چه؟تقصیر من به خب.بوده خیر یارو.من زدم بزرگی گند چه!خدا وای

 ....کرد

 

 معرفی رو خودشون خواستم ایشون از من:گفتم جون مینا به جانب به حق خیلی اما.گزیدم رو لبم.شدم جوری یه

 .کردن سکوت ایشون اما.کنن

 باید خیر یه چون.بشم معرفی نداشتم دوست هیچ من:گفت متانت پراز لحنی با جون مینا من؛روبه توجه بی پسره

 .باشه پنهان نامش

 .ستما خرسندی اینجا؛باعث در شما حضور.هستم متوجه بله:گفت مهربون خیلی.زد عمیقی لبخند جون مینا

 روی هام اخم.بود داغون اعصابم.کرد می عنترو پسره این طرفداری هم؛هی جون مینا.خورد می رو خونم خون

 .بودم نکرده نگاه قضیه به زاویه این از من البته:گفتم پسره به پوزخند با.کشیدم هم ی تو



 منش؛سپیده اریا اقای:توگف کرد اشاره من به وبالبخند شد کم دلخوریش از یکم میناجون.بیارم کم نخواستم

 .هستن ما شیرخوارگاه نمونه های مادریار جان؛از

 .مشخصه رفتارشون طرز از بله؛کامال:وگفت انداخت بهم نگاه یه پسره

 به جون مینا.براش دارم.مرتیکه این با داشتم کار من.کرد می ام ؛مسخره بود معلوم قشنگ.بودم شده حرصی

 .کنم اشناتون شیرخوارگاه هایجا بقیه بیارید؛تا تشریف:گفت پسره

 با.باال اورد تهدید نشونه به رو انگشتش شد؛پسره دور دونفر ما از که کمی.افتاد راه اتاقش سمت به جون مینا

 رفتار این با چون.کنید درست رو رفتارتون کمی ضیایی؛بهتره خانوم:گفت بود تهدید از سرشار که لحنی

 بد تغییر یکم.بشن زده ویا شیرخوارگاه؛پشیمون به کردن کمک از من؛ممکنه مثله خیرینی از شما؛خیلی

 !بسوزن شما گند اخالق پای به باید دارن؟که گناهی چه ها بچه این.نیست

 رو خودش کردن؟اسم کمک به ؛سوسول؛توروچه پررو بچه بگه نیست یکی اخه.بود وقیح ادم این چقد.خدا!وای

 باشن؛همون دورو و شما؛ریاکار مثه خیرین همه اگر:گفتم بشه ای قهوه قشنگ که لحنی با منم!هه.خیر گذاسته

 به دیدار.خوش روز.مربوطه خودم به م؛کامال رفتار وطرز من اخالق ضمنا.نشه باز اینجا به پاشون که بهتر

 ....منش اریا اقای قیامت

 ها وقت خیلی:وگفت برگشت سمتم ؛به بیاد یادش چیزی انگار یهو کنه؛بعد گم رو گورش گرفت؛که رو راهش

 .....نزدیکه ها ادم برا ضیایی؛قیامت خانوم

 

 قیافه نزدیکه؟یعنی ها ادم برا که؛قیامت چی شد؟یعنی ناراحت زد؛یا کنایه نفهمیدم.نشدم متوجه رو منظورش

 طبیعته این.بود پولدار وبچه وخول تیپ نگذریم؛خوش حق از البته.دور به بال بینم؟وای می دوباره رو نحسش

 می دلم.میدادن رو؛قورت اون بانگاهشون داشتن ها خیلی وگرنه.نیست سازگار ها ادم جور این اکه؛ب منه

 شدم خونه ؛وراهی گرفتم دربستی یه!نیستین که ندیده پسر بابا ؛زشته بگم بهشون خواست

 تنم از رو لباسام دونه دونه.کردم باز درو.باال رفتم زور به رو پله چندتا همون بودم؛که وخسته حال بی اونقدر

 هیچی.کردم پایین ؛باال رو تلویزیون های کانال.مبل روی نشستم.کردم کمش رفتم؛یکم بخاری سمت به.اوردم در

 در شدن وبسته باز صدای.بشم خالی بزنم حرف بیاد؛باهاش حنانه بودم منتظر.داغون اعصابم که منم.نداشت هم

 وبا بودم؛خندید شده ولو ها مبل روی حال بی من؛که دیدن با حنانه!است زاده حالل چقد دختر این.اومد خونه

 اره؟ شدی وارفتی؟پنچر چرا چته!رفیق سالم:گفت بلند صوای

 .میرم می وگرسنگی خستگی از دارم!پنچرم خیلی اره:گفتم حال انداختم؛بی بهش نگاه یه.زدم رنگی کم لبخند

 بامهربونی.نشست کنارم مبل روی ؛اومد دقیقه چند بعد.رفت خودش اتاق طرف به.داد تکون سری حنانه

 پنچری؟ چرا کرده؟اصن پنچرت ببینم؛کی بگو حاال:پرسید

 اخ:گفتم حنانه به رو حرص با.افتادم پسره اون چرت های حرف یاد.نشستم سرجام سیخ.افتادم صبح یاد یهو

 .اومده اجازه بی چرا کردم؛که دعوا باهاش ها؛منم بچه سر بود؛باال اومده صبح یارو یه حنا!گفتی

 .کن داری؛استفاده که خوش عزیزمن؟زبون دعوا چرا:گفت لبخند داد؛با تکون سری حنانه

 .بده نظر کن؛بعد گوش اخر تو نه:وگفتم شدم عصبی

 .بگو رو اش بقیه خب:گفت مهربون حنانه

 ختمشاندا منم.فقط؛خندید وچال خل این کن؛عین معرفی رو گفتم؛خودت بهش هرچی دیگه هیچی:گفتم ناراحتی با

 .هستم منم که انگار نه انگار.کرد می طرفداری اون از همش.کرد ضایع کلی منو میناجون بعد.بیرون



 .اتاق توی اومده ؛کسی:نفهمیدی چطور تو خب:وپرسید فکر یکم.کرد تعجب حنانه

 .شدم بیدار خواب از عسل گریه باصدای برد؛بعد سامیار؛خوایم باالسر من بابا:وگفتم کشیدم پوفی

 اره؟ زدی گند بوده؛توهم اومده کمک برای یارو فهمیدی بعدشم.اینطور که خب:گفت هحنان

 !گنده اخالقت گفت؛تو بهم پسره شدم؛اما ناراحت حرکتم از اولش.دیگه اره:گفتم وبااندوه کشیدم عمیقی نفس

 بازوش به تیمش حرص میناجون؛با شده.خنده می ریشم به هر داریم؟هر ما دوست اینم بیا.خنده زیر زد حنانه

 .ها منی دوست سالمتی نا.بخندی اب رو:وگفتم کوبیدم

 گفتی؟ چی.تو حاال.ح. ح:گفت بریده هاش؛بریده خنده بین حنانه

 بهتر همون.وریاکاری گو دروغ گفتم؛تو بهش هیچی:گفتم ارامش با ؛وخیلی ـینه*سـ به دست.زدم پهنی لبخند منم

 .قیامت به دیدار.نیای اینجا دیگه که

 .چیدی رو دمش.اومد خوشم.دادی رو جوابش خوب افرین:گفت افتخار ؛وبا زد رضایت لبخند یه حنانه

 بود؟ چی منظورش.نزدیکه ادم به قیامت وقتا گفت؛خیلی پسره حنانه:گفتم خنگا بچه این مثه.خاروندم رو کلم

 ...یعنی:گفت ای دقیقه چند از بعد.توهم رفت می هاس کرد؛اخم می فکر وقتی همیشه.فکر توی رفت حنانه

 .دیگه بگو چی یعنی:گفتم عصبی

 .کنی می مالقاتش زودی؛دوباره شده؛به عاشقت:وگفت زد لبخند حنانه

 . بود تر سریع خیلی من از سرش؛ولی توی بزنم یکی دویدم؛که دنبالش.شد بلند جاش حرفش؛از دنبال وبه

 

 

 قصه براشون بودن؛داشتم نشسته دورم ها بچه.نبود خبری یارو اون از شکر خدارو.گذشت روزی سه دو    

 یا خوابیدیم می کردن؛ماهم می تعریف ما زمان.امروزی های بچه به ماشاهلل.کردم می تعریف رو زن قلقله کدو

 جا کدو اون توی چطور میگه یکی.میدم پس جواب دارم گفتم؛دوساعته قصه اینا؛دوخط کردیم؛حاال می باور

 دست از پوکید مغزم!نفمیده که بوده خنگ گرگ ؛چقدر میگه یکی فت؟اوننر ماشین با چرا میگه شده؟یکیشون

 مشغول همشون.کنن نقاشی رو جنگل یه جلوشون؛گفتم گذاشتم رنگ مداد رو؛با نقاشی دفترهای.ها بچه این

 اونی به باال؛رو گرفتن رو کلشون همشون ها بچه.اومد اتاق در صدای کردم؛که می تماشا داشتم؛اینارو منم.شدن

 .جون مینا سالم:گفتن بود اومده هک

 !دیدیم رو ماشما عجب چه:وگفتم زدم لبخند.بود جون مینا.باال گرفتم سرمو    

 .برسید کارتون به:هاگفت بچه به رو جون مینا    

 من به داد رو پاکت.بود دستش پاکت دونه یه.نشست زمین؛کنارم روی میناجون.شدن مشغول دوباره ها بچه    

 .اونه به داشتی؛مربوط جروبحث پیش؛باهاش روز چند که اقایی همون.دعوته کارت جان؛این سپیده:وگفت

 جه چی؟به برای دعوت کارت خب:پرسیدم کنجکاوی با.پروهه منش؛بچه ارایا همون کردم؛اها فکر یکم    

 مناسبت؟

 دعوت همراه یه به تورو.تولدشه:گفت اروم.کنه نصیحت خواست می کنم کشید؛فک عمیقی نفس جون مینا    

 .میریم حنانه دنبالت؛با میام.فرداشبه مال.لواسونه تو باغ تویه مراسم.کرده



 خواستم تا.مرتیکه.بگیرم کادوهم براش باید حتما.برم تولدشم که.اومد می خوشم ازش خیلی بابا؛من برو    

 منم خاطر به:گفت هشخوا پراز لحنی با.گذاشت سکوت معنای بینیش؛به روی رو دستش جون ؛مینا بزنم حرف

 .کنم می خواهش ازت من.جان سپیده شده؛بیا که

 باشه معنای به سرمو نگفتم؛فقط چیزی دیگه.بدم رد جواب تونستم که؛نمی اون خواهش به.جون مینا دست از    

 می لباس باید.نداشتم مناسب لباس من.گذاشت تنها وخیال فکر دنیا یه به منو.رفت جون مینا.دادم تکون

 باغ توی چون.باشه مختلط باید نظرم تولدیه؟به دونستم؛چجور نمی خریدم؛تازه می پسره این برای کادو.مخرید

 خواهش که میناجون خاطر به فقط.نمیاد جورجاها؛خوشم این از.ان قاطی همه حتما.دیگه گرفته لواسون

 .نمیاد خوشم ازش بفهمه میگم؛که هم پسره خود به.کرد؛میرم

 

 خرید بشه؛بریم تموم کارم اینکه شد؛بعداز قرار.کردم تعریف چیو همه پیاز تا انه؛سیرحن به زدم زنگ    

 ولی.بودیم پسند یکم؛مشکل هردومون خب.رفت بدنمون از نا که گشتیم حنانه ها؛منو پاساژ توی اونقدر.لبلس

 دوست.گذاشتم رنگ باکس؛ابی یک خریدم؛وتویه تلخ بوی با ادکلن ؛یه کادوهم برای.خریدم لباس دوتا باالخره

 واستاده اینه جلوی.داشتم؛گذشت رو انتظارش که اونچه از بیشتر خیلی ها ساعت.برم خالی؛جایی دست نداشتم

 گلبهی رژگونه.کرد می ای گربه رو چشمام پهن؛که چشم خط ویه زدم کرم یکم کردم؛فقط مختصری ارایش.بودم

 بود؛ولی ارنج تا هاش استین.بود گیپور جنسش ی؛کهعروسک لباس یه.بود گلبهی لباسم اخه.زدم هم گلبهی ورژ

 چندردیف اش یقه داشت؛دور گردی ویقه بود هم؛ساده اش باالتنه.زد می سفیدم؛برق ودستهلی نداشت استر

 یه.بود زانوم باالی تا بود؛وبلندیش دار چین دامنش میشد؛وبعد باریک کمرش دور.بود شده کار گلبهی مروارید

 گیپورش گلهای روی.داشت ظریف پاپیون یه روش میخورد؛که کمرش دور هم ساتن جنس از بند کمر

 خونی هم لباسم با که خودم؛خریدم برای هم مرواریدی وکفش کیف ست یه.بود شده دوخته مروارید هم؛پراکنده

 سادگی از رو اون نبود؛اما دید توی زیاد.زدم کوچیک؛کنارشون سر گل کردم؛ویه ـان*رو؛عـریـ موهام.داشت

 سرم روی ازاد کردم؛شالمم پام کردم؛کفشامو تنم لباسم روی بلندم مانتو.پوشیدم ساپورت یه.اورد می رد

 روی اومد رضایتی همدیگر؛لبخند وقیافه تیپ دیدن هردومون؛با.بود شده ماه حنانه.بیرون اومدم اتاق از.گذاشتم

 من.شدیم میناجون پارس پژو وسوار پایین رفتیم ها پله از سریع.بود جون مینا اومد؛حتما در زنگ صدای.لبمون

 نکنه!ناقالها زدین تیپی چه:گفت دونفر ما پرسی؛بادیدن واحوال سالم بعداز جون مینا.عقب هم نشستم؛حنانه جلو

 .بیاد براتون خواستگار میخواین

 جونمینا.بودیم شده عالی گفت؛هردومون می راست.خنده زیر میناجون؛زدیم حرف خاطر هردونفرمون؛به    

 کارت ادرس؛داخل به توجه با میناجون.بودیم راه توی ساعتی یک.داشت ارایش کم بود؛وخیلی ساده ولی؛خیلی

 بردیم رو ماشین.شد باز برامون زدیم؛در رو زنگ.بود ویال شبیه نه که باغ.داشت نگه باغ یه در ها؛جلوی

 یه.بودن داده ودن؛وشکوفهب ونی؛شدهم*س*تز خواب از که؛تازه هایی درخت بزرگ؛پراز حیاط یه.داخل

 ماشین کلی وراستمون چپ سمت.میشد ختم ساختمون به انتهاس که.وبزرگ کوچیک های سنگ پراز راهروی

 سنگ اون روی رفتن راه.بود ونوسازی شیک عمارت.پولداره یاروبچه گفتم که من.بود شده باال؛پارک مدل های

 تر بلند موزیک میشدیم؛صدای تر نزدیک هرچی.نخوره هم به هم اینکه؛تعادلت عالوه بود؛به دشوار ها؛خیلی

 روبه.خودشونه واس دارن ماچه؟هرچی به.هاست گرون اون صوتیش؛از بود؛سیستم معلوم قشنگ.میشد

 دوپله.بود متری هزار کنم؛متراژش وفکر نبود بیشتر دوطبقه داشت؛که وجود نمای؛سنگی با ساختمان رومون؛یه

 ایستاده در سفید؛جلوی مشکی؛وبلوز وجلیقه مشکی شلوار خدمتکار؛با ندتاچ.شد درباز.باال رفتیم.میخورد

 رو تنفس بود؛وهمین شده توام مارک های ادکلن بوی کـل؛سیگاربا*الـ گند بوی.گفتن امد خوش ما بودن؛وبه

 خودشون؛می برای ؛ازادانه وپسرا دخترها.دید نمی رو چشم چشم بود؛که زیاد جمعیت اونقدر.کرد می سخت

 لباس با همه.خراش وگوش بود؛بلند دهنده ازار موزیک صدای.رقصیدن می باهم هم هاشون یدن؛بعضیرقص

 دوبلکس.بودن عتیقه تزیینی وسایل اکثر.بود وخاص کامال؛سلطنتی ویال چیدمان.بودن دلکته واکثرا باز های

 شده خیره رومون پیش های صحنه ؛به حنانه منو.باال طبقه سمت به داشت پله راه یه اشپزخونه کنار بود؛واز



 انتظار عزیزش خیر از حتما.بود شده جوری یه جون مینا.اورد خودمون به میناجون؛مارو صدای بودیم؛که

 .کنیم عوض لباس باال بریم دخترا:گفت ما وروبه باال برد رو صداش یکم.نداشت

      

 

 خدایا؛ایشاهلل باال؟وای بری تونی می پله تا سی کفش؛چطور پاشنه دومتر با باال؛اخه رفتم زور هابه پله از    

 برای بود؛که باز درش اتاق دونه یه.باالرفتم موفقیت با هم رو پله اخرین اخیش!هللا بسم.نشه ابروریزی نیفتم؛که

 اونجا هم جوون دختر تا سه ما داخل؛جز رفتیم.بود پرو اتاق اصطالحی بود؛وبه مهمونا لباس کردن عوض

 لباسامون تعویض مشغول ماهم.بشه تموم کارش که بودن نفرسوم بودن؛منتظر اورده در لباساشون ها اون.بودن

 من لباسش؛مثه جنس هم حنانه.نیاورد در هم رو بود؛وشالش تنش زیرزانو بلند؛تا ساده لباس یه شدیم؛میناجون

 یه با خورد می باریک نسات نوار اش؛یه یقه بود؛ودور وکوتاه ساتن دامنش اینکه تفاوت؛اونم یه با اما بود گیپور

 رو؛خیلی ای سورمه رنگ بشر این کال.بود ؛لباسش رنگ به ورنی ای سرمه هم کفشاش.کوچیک پاپیون یه

 اینجا کیه؟اونقدر به کی بابا برو.کردیم مرتب دست با اوردیم؛وموهامونو در رو حنانه؛شالمون منو.داشت دوست

 پروتز؛نفر لبای با بودن عملی دخترا؛دماغ تا سه اون!ازهند نمی نگاهم معمولی دوتا ما به کسی هست؛که داف

 باسنش زیر وتا بلوند کرد؛موهاش می تمدید رو رژلبش سلطنتی؛داشت اینه بود؛جلوی ملیکا اسمش که سوم

 شونه سر که بلند های استین ؛با قایقی یقه لباس یه.بود برنزه هم داشت؛وپوستش وغلیظی زننده ارایش.بود ریخته

 چکمه جفت رنگ؛ویه ای ونقره بود پولک همه لباسش جنس.بود زانوش باالی تا وبلندیش داشت فپ هاش؛کمی

 همین به خطاب دخترا اون از یکی.کرده پاش چکمه باریده؛که اینجا برف دومتر انگار!ایش.بود پاش هم مشکی

 !منتظره بدبخت؛دوساعته کوروش داره ـناه گـ.بابا دیگه بریم بیا:گفت سوخته سیاه

 هم سلیقه.غلطا چه!بابا بودن؟نه خان کوروش my friend شد؛ایشون جالب بینم کن کوروش؟صب    

 اش قیافه اینه؛به توی چندشی لبخند دختره.کرده می طرفداری ای زه*ـر*هـ چه دید؛از میناجون شد نداره؛خوب

 !کشد هندوستان خواهد؛جور طاووس هرکه:گفت ناز وبا زد

 شبیه واال؛بیشتر.گذاشتی خودت روی رو اسمش تو بدبخت؛که پرنده اون حیفطاووس؟!باش اینو اوهوک    

 رو کفشاش هن حنانه.شدن خارج اتاق نفر؛از سه ما از وزودتر شد تموم کارش.لباش اون با بود مرغ شتر

 رفتم مصیبت با ها؛دوباره پله از.افتادیم راه میناجون؛به سر پشت حنانه منو.کرد مرتب رو پوشید؛ولباسش

 قر وسط رفتن؛یا می راه یا هم بقیه.بود نشسته کسی وکمتر بودن گرد؛ایستاده هم کنار مهمونا اکثر.یینپا

 نقطه ترین دور در میز یه به گرفتم؛که رو نگاهش رده.بود مونده خیره جا یه به نگاهش میناجون.میدادن

 باشیم دید معرض در کمتر چی بود؛هر خوب.میشد سالن؛ختم قطور ستون وپشت دیوار کنار دید؛دقیقا

 دونفره ـص*رقـ مالیم؛برای اهنگ یه.نشستم وحنانه میناجون روی روبه من.نشستیم ها صندلی روی.بهتره

 .............کرد پر فضارو تانگو؛همه

 

 کوروش    

 تکون بغلم ؛توی ازدانه ملیکا.بود شده طوالنی خیلی اهنگ.بود روشن لوستر بود؛وفقط شده تر کم ها برق    

 پوشه؟کالفه می چکمه تولد توی کی پوشیده؟اخه چکمه چرا نفهمیدم.رقصید می خودش ؛وبرای خورد می

 چشم جفت یه دنبال.گشتم؛ندیدمشون چی هر چشم با.گشتم می نفر دوسه مهمون؛دنبال همه این بین.بودم

 ساده رمندکا یه بابا؟فقط بود کی مگه اشنا بود؟چرا شده چم من!خدایا وای...گشتم می مشکی؛اشنا

 جارو عین.باشه پرحرف اینقد دختر یه بودم؛که ندیده عمرم بود؛توی همین فقط اره.وبس شیرخوارگاه؛همین

 می نیست؛فقط کن ول دیدم کنم؛منم معرفی رو خودم نداد؛من فرصت اصال.زد می حرف بند یه برقی؛همینطور

 با هاش؛بلند ناخن گرفت دستش دوتا با رو کتم ملیکا؛یقه!دیگه خندید فقط باید وچل خل های ادم دربرابر.خندیدم



 دلم؛من من؟عزیز کوروش کجایی:گفت بدی لحن کرد،با کج رو کرد؛سرش خمـار بود؛چشماشو قرمز الک

 هستی؟ چی فکر اینجام،تو

 صندلی اولین گفت؛روی می چرت نبود؛داشت خوش حالش.کردم جدا خودم از رو زدم؛واون مصنوعی لبخند    

 یهو.نکردم میخواستم؛پیدا که رو چیزی اون کردم؛اما نگاه وبر؛خیلی دور به.بود گرفته درد سرم.مدیدم؛نشست که

 اه؛حدس.بودن میز شناختمش؛پشت نمی من که دختره سعادتی؛ویه خانوم افتاد؛که سالن؛چشمم توی اخر میز به

 درد سر خیال گرفت؛بی قرار ام شونه روی که دستی گرفتم؛با دستام با سرم.بود لجبازی خدای.نیاد که زدم می

 لبخند یه.شکست گردنم.اومد می نظر به دراز بودیم؛خیلی هم قد هم اینکه بود؛با مهرداد.باال گرفتم رو شدم؛سرم

 امارش کرده؛اومده خرابکاری کنه؛یا خرابکاری میخواد بود؛یا معلوم چشماش بود؛از بسته لباش؛نقش روی گشاد

 نظرم؛نمی به هم سومی حالت شده؛وهیچ عاشق دیده دختر باز کنم؛یا وریسش راست من بده؛که من به رو

 .باشه داشته وجود تونست

 مهرداد؟ کردی کار چی باز:گفتم کشیدم؛وعصبی پوفی     

 !هیچی تو جون به:گفت ارامش شد؛وبا تر گشاد لبخندش مهرداد

 چه باز مهرداد؛بگو بگو:گفتم کالفه.راه اون به زد می رو گفت؛خودش می دروغ هروقت.دادم تکون سری

 کردی؟ غلطی

 التماس پراز گوشم؛ولحنی کنار اورد رو کلش مهرداد.بود محال.واسترس هه؛مهرداد.گرفت استرس یکم

 سعادتی خانوم میز اخر؛یعنی میز همون به دستش با.شدم واقعا؛عاشق اینباردیگه تو جون کوروش؛به ببین:گفت

 باهاش؛سر بیابریم.ایه سرمه لباس همون:گفت تر ختمش؛ارومشنا نمی من که ای دختره کرد؛همون اشاره

 .کنم باز رو صحبت

 یکی عاشق ساعت دوازده روز؛هر شبانه ساعت وچهار بیست در.شناختم می اینو من.دادم تکون سری

 اخرش.دیگه یکی به چسبید کرد؛ومی می گمش راه وسط کردم؛بعد پیدا رو م گمشده گفت؛نیمه می میشد؛همیشه

 می هم حاال.کردی معرفیش ما به ؛تو توئه دوست این بدبخت؛میگفتن من سراغ اومدن می دخترا این تموم هم

 .بندازه دختره این گیر منو خواست

 .بره فکرش سرت از بزن؛بلکه گشتی یه برو.شو خیال بی مهرداد جون:گفتم دلسوزانه ولحن کشیدم عمیقی نفس

 رو استینش شدم؛وگوشه بلند جام از پشیمون.رفت می کشید؛وداشت هم توی رو ناراحت؛اخماش مهرداد

 .داداش مردی خیلی:گفت گشاد لبخند برگردوند؛با خوشحالی با رو گرفتم؛سرش

 .اومدید خوش سعادتی؛خیلی خانوم سالم:گفتم سعادتی خانوم روبه احترام با.رسیدیم میز به.دادم تکون سرمو

 .باشه مبارک خیلی.ممنون خیلی:گفت لبخند داد؛وبا تکون سری سعادتی خانوم

 بلند جاش از کرد؛دختره پچ پچ دختره با یکم.فهمید زدم؛خودش سقلمه مهرداد به.زدم لبخندی احترام نشونه به

 .میام برم؛االن من جان سپیده:نفرگفت یه دیدم؛به نمی سرمو پشت شد؛منم

 شمارو من.ضیایی خانوم اومدید خوش:گفتم احترام برگشتم؛وبا سمتش به سریع.اومده پس.دختره همون سپیده؛ها

 .بیاین نتونستین کردم وفکر ندیدم

 .کنم می خواهش:گفت جدی ؛خیلی بود هم توی اخماش که درحالی سپیده

 .بشه؛ونره دعوت جای ادم که ادبه دوراز منش؛به اریا اقای:گفت من روبه سعادتی خانوم

 درسته؛اما میناجون شما حرف البته:گفت طعنه با و انداخت سرتاپام به نگاه یه.بود هم توی اخماش هنوزم دختره

 .بره ادم نیست نیست؛خوب ادم شان در که جاهایی



 گارد ادم برابر در هم بود؛همش لجبازی که؛خدای گفتم.زدم راه اون به رو خودم فهمیدم؛اما خوب رو منظورش

 کار جان؛خیلی سپیده لهب:وگفت انداخت من به نگاهی سعادتی نشستم؛خانوم روش روبه صندلی رفتم.داشت

 .اومد کردم خواهش من داشت؛وچون

 کنمارسون شیرینی خود خواستم.اس نخورده دست میز روی های ومیوه شیرینی دیدم.دادم تکون رو سرم فقط

 پسر؟ هی:زدم صدا رو

 اقا؟ بله:گفت دستپاچه گارسون

 کشیدم هم توی رو ها اخم.وردا وپرت چرت پراز سینی یه هم پسره این.بیار نوشیدنی:گفتم غرور با منم

 .کنید میل بفرمایید:گفتم نواز مهمون خیلی.گذاشتم همه برا.اورد هارو ابمیوه.بیار ابمیوه ها خانوم برای:وگفتم

 !ندارم میل متشکر:گفت محکم خیلی سپیده

 ادهاستف فرصت از منم.گشت می چیزی دنبال کیفش پایین؛وتوی انداخت رو سرش.انگار داره دعوا.نخور خب

 هدیه کس با یه.وجونداشت زیبایی عمل ترین کوچک از بود؛واثری نخورده دست صورتش اجزای تموم.کردم

 هدیه دونم می:گفت احترام من؛با سمت به داد هلش میز اورد؛روی در کیفش توی رنگ؛از ابی کوچیک

 .بیاد خوشتون وارم امید هست؛اما کوچیکی

 دیرم برم باید دیکه من:گفت سعادتی خانوم روبه.انداخت نگاهی تشساع وبه شد بلند جاش بزنم؛از حرف اومدم

 .میشه

 .کن صدا روهم حنانه.میام منم االن شو حاضر برو باشه:گفت کشید؛اروم عمیقی نفس سعادتی خانوم

 به منم.شد بلند جلش از سعادتی خانوم.رفتن ها پله سمت وبه کشید هم رو دوستش دست.کرد ارومی خداحافظی

 .داشتید تشریف:گفتم وتعارفی شدم بلند اماحتر رسم

 .برسونم دخترارو باید دیگه نه:گفت سعادتی خانوم

 .دنبالشون بیان بزنن زنگ خب:وگفتم دادم تکون سری

 ....میکنن زندگی تنها ها اون:گفت رفت؛اروم می ها پله سمت به داشت زنان لبخند که درخالی سعادتی خانوم

 رو اینطوری؛اسرارشون سعادتی خانوم بود؛که کنن؟عجیب زندگی هاییتن تونن می چطور تنها؟دودختر

 برای هستن؛که ها شهرستانی دختر ازاین حتما!جماعت دختر به برسه کنن؛چه زندگی تنها تونن نمی پسرا.گفت

 ههفت یه کنه؛باید قهر رفت؟حاال کجا ملیکا ببینم چه؟برم من به دونم،اصال می چه...شایدم یا.اینجا اومدن درس

 . جونش سننه؛نوش منو.زده وحسابی درست دختره مخ معلومه کیفه؛قشنگ خیر که مهردادم این.بکشم رو منتش

 رو کس با.کردم خداحافظی سرم؛ازشون دادن تکون شدم؛با بلند ازجام.افتادن راه خروج در سمت به نفری سه

 نزدیک بهم لبخند رفت؟امیربا کجا گهدی این.نکردم پیداش گشتم؛اما ملیکا دنبال چشم با.کتم جیب توی گذاشتم

 دادی؟ شماره چیه؟باالخره ها:پرسیدم شیطنت با و دادم تکون سری!نیست زده؟معلوم گندی چه باز.شد

 زدی؟ رو گفتی؟مخش می چی صورتیه لباس دختره اون با توچی!بله:گفت سرخوشی زد؛با هوا توی بشکنی

 می چنگ وحشی گربه کنی؛عین می نگاه داره؛طرفش کم تخته یه بابا؟دختره زدن مخ گفت؟کدوم می چی این

 شدم؟ سیر جونم از مگه ندازه؛بعدشم

 !صورتی نه بود گلبهی لباسش بروبابا،تازه:گفتم مهرداد به کالفه

 ...رفتم سمتش به.بود واستاده بار میز ملیکا؛نزدیک.دادم تکون سری.خنده زیر زد مهرداد

******************************************* 



 سپیده

 شده کبود هام ناخن.اوردم در حرکت بایه رو شدیم؛کفشام خونه وارد که همین.کردیم خداحافظی جون مینا از

 قرتی ادای بشم مجبور نرم؛که مزخرف های مهمونی این به باشم من تا!حقمه.بود کرده ورم پام بود؛وانگشتای

 چندبار.بود وکالفه اصلم*س*ت.نبود خوب اصال الشگفت؛ح میشه بود؛تقریبا جوری یه حنانه.بیارم در هارو

 توی هم فکره؟هرچی توی اس؛که پسره اون خاطر به نکنه.بود فکر توی خیلی.نداد جوابمو زدم؛اما صداش

 صداش بلند رفت؛باصدای می اتاقش سمت به داشت.پیچوند رو کردم؛حرف جواب سوال ماشبن

 حنانه؟خوبی؟:زدم

 گفتی؟ ؟چی ها:پرسید سردرگمی با حنانه.رفتم سمتش به

 شده؟ خوبه؟چی حالت جان؟میگم حنانه:پرسیدم نداشت؛نگران که تبم.پیشونیش روی گذاشتم رو دستم

 .نیست طوریم.خوبم هیچی:گفت داد؛اروم تکون وراست چپ رو؛به سرش چندبار حنانه

 زدی؟ می رفح باهاش مهمونی توی اس؛که پسره اون به مربوط نکنه:پرسیدم شیطنت وبا دادم تکون سری

 موبایلش زنگ صدای بعد.نداد رو راه؛وجوابم اون به زد رو خودش اما.فهمید رو منظورم حنانه

 به توجه داد؛وبی جواب رو انداخت؛گوشی گوشیش صفحه به نگاه گشت؛یه می رو کیفش دستپاچه؛توی.اومد

 مهمونی اون هب هست؛مربوط هرچی.بودم نگرانش بود؟من شده چش این.بست ودرو اتاق توی من؛رفت

 خیلی.باال انداختم رو هام شونه.نبود پریشون بود؛واینطوری خوب بریم؛حالش اینکه از قبل تا لعنتیه؛وگرنه

 یه با رو لباسم.بستم ودرو خودم اتاق توی رفتم.نکردم کارو این واستم؛اما فالگوش در پشت که؛برم شدم وسوسه

 .ودب درگیرشده خیلی فکرم.کردم عوض وازاد گشاد لباس

 

 داشت؛با لبخند با بود؛همش موبایل توی شب؛کلش تا صبح دوهفته؛از این توی.بود شده عوض کل به حنانه

 نبود؛بیست که بچه.شدم خیالش بی پیچونه؛دیگه می منو دیدم پرسیدم؛وقتی ازش چندبلر.رفت می ور گوشیش

 بودم؛همش خاص ادم هی کال که غلط؛من کاری وچه درسته کاری ؛چه دونست می خودش.بود سالش وشش

 زندگیم؛زندگیمم بود شده کارمن.نداشتم هم ساعت؛تفریح یه حتی وسط این نداشتم؛تازه هم بودم؛تعطیلی سرکار

 حنانه کردم؛شماره نگاه اش صفحه به.خورد بود؛زنگ لباسم جیب موبایلم؛توی!وبس همین.کارم بود شده

 عجب؟ شما؟چه خوبی!مخانو سالم به:گفتم سرخوشی کردم؛با اوکی رو گوشی.بود

 سرکاری؟ دیروقت تا امشب سپیده:پرسید استرس میشد؛با نگران ادم که جوری بود؛یه جوری یه صداش حنانه

 شده؟ عزیزم؟چیزی چطور:پرسیدم تعجب اومد؛با نمی خونه زود وقت هیچ که کردم؛چرا؟اون فکر یکم

 باهات خونه؛میخوام بیای زودتر اد؛امشبخو می دلم فقط.نیست خاصی چیزی.عزیزم نه:گفت ارومتر یکم حنانه

 .بزنم حرف

 حرف خوای می مورد چه در:پرسیدم بزنه؛نگران حرف چی؛میخواد درباره دونستم نمی.کشیدم عمیقی نفس

 بزنی؟

 !همین کوچیکه ابجی کنم ؛دردول باهات میخوام:گفت مهربون حنانه

 الهی:گفتم وخواهرانه مهربون منم.دونست می خواهرش مثه منو حنانه بودم؛که خوشحال خیلی.زدم لبخندی

 .امر چشم؛اطاعت برم؛باشه قربونت



 قرمه خوش بوی کردم؛که باز درو.خونه رسیدم سرکار؛خسته از.کرد وخداحافظی شد خوشحال حنانه

 وصدای بامهربونی.کفشی جا توی گذاشتم شدم؛وکفشامو وارد.بود باز نیمه درخونه.بود پیچیده پله راه سبزی؛توی

 بزرگه؛کجایی؟ ابجی سالم:گفتم بلند

 لباسم.ام اشپزخونه تو جانم؟من:داد جوابمو کرد؛مهربون می بندش؛خشک پیش با رو که؛دستاش حالی در حنانه

 مبل روی.بیرون اومد بود چایی؛توش فنجون دوتا که سینی یه کرد؛وبا باز رو بندش پیش حنانه.کردم عوض رو

 گرفته رنگ هاش؛یکم گونه.کرد می بازی انگشتاش پایین؛وبا بود انداخته رو سرش حنانه.نشستم روش روبه

 چیزی یه درباره میخواستم من:گفت من من لحظه؛با چند فکر؛بعداز توی بود رفته.مضطربه که بود بود؛ومعلوم

 .کنم صحبت باهات

 بزنی؟ حرف میخوای چی درباره:گفتم اروم.چشه روزا که؛این کنه خواست؛اعتراف می باالخره

 رو شمارش.اومده خوشش من از کردم؛گفت صحبت که پسره اون سپیده؛اونشب؛با ببین:گفت استرس با هحنان

 .خوبیه پسر.شدیم اشنا باهم وبیش رفتیم؛کم بیرون باهم داد؛چندبار بهم

 مرد سایه زیر تا کرده تنها؛زندگی ها سال که بشه؛ازکسی دوست باپسرا که بود حنانه؛بعید از.دادم تکون سری

 یهو؟ شد نبودی؛چی جماعت پسر با دوستی اهل که حنانه؛تو ولی:گفتم تعجب با.نباشه تجماع

 .دوستیه از فراتر چیزی یه ما ـطه رابـ.نیست سپیده؛اینطور نه:گفت خجالت وبا باال اورد رو حنانه؛سرش

 

 

 تونه می طوردوهفته؛چ تو ادم باشه؟اخه تونست می باالتر؛چی دوستی از فراتر؟مگه چی من؛یعنی خدای    

 فراتر؟ چی یعنی:گفتم ناراحتی دادم؛با تکون بشناسه؟سری رو کسی

 !ازدواج:گفت بود؛اروم انداخته گل زد؛ولپاش لبخندی شرم روی حنانه؛از    

 می رو اس؛اون دوهفته فقط که حنانه؟ازدواج؟باپسری گفت می کردم؛خدایا؛چی شک گوشام به    

 .اخه بعیده تو کنی؟از شناسی؛ازدواج می اس دوهفته که؛فقط ادمی با یمیخوا تو حنانه:گفتم شناسه؟باتعجب

 برای داره؛منم دوست خیلی منو اون.کنی؛نیست می فکر تو که اینطوری نه:وگفت داد تکون سری حنانه    

 !مهرداد عاشق.شدم عاشق عمرم توی بار اولین

 شاید بزنم؛تازه حرفی تونستم نمی ود؛ومنب گرفته رو خودش تصمیم کشیدم؛اون بود؛اهی مهرداد اسمش پس    

 چیو حنانه؛همه چرا اینکه از دلم ته.نکردم صحبت باهاش نزدیک از که باشه؛من اعتمادی وقابل خوب پسر

 نگفتی؟ بهم زودتر چرا:گفتم دلخوری بود؛با خواهرم مثه اون.شدم بود؛ناراحت کرده مخفی

 جریان در تورو بشه؛بعد قطعی چی گفتم؛همه من:گفت مهربونی بیاره؛با در دلم از کرد حنانه؛سعی    

 هم حاال.شکست می غرورم تو رفت؛پیش می اون گفتم؛وا می رو ام مهرداد؛گذشته برای اگه چون.بذارم

 .باشیم نامزد ماهی بشه؛چند خونده بینمون محرمیت صیغه یه قراره؛فردا

 قبول چطور چی؛اونا ومادرش بگه؟پدر بود تونسته مهرداد رو؛به چیز همه حنانه چطور.کردم فکر یکم    

 گفته؟ چی اونا چی؟به پسره ومادر پدر:گفتم حنانه کردن؟روبه

 .بیان مون عروسی برای قراره.کنن می زندگی کشور از ومادرش؛خارج پدر:گفت اروم حنانه    

 وسط این من حاالبودن؛ کرده اندازه هم تن بودن؛به بودن؛دوخته بریده دوتاخودشون اون!اینطور خب؛که    

 .دیگه بودم؟مبارکه چیکاره



 !ناراضی بابای راضی؛گور راضی؛اون تو:گفتم طعنه با حنانه روبه    

 اخرین برای حنانه.اومد در صدا به در زنگ*******************************************    

 دوتا.پایین رفتیم ها پله از.بود دهش ها فرشته عین سفید؛درست لباسای اون توی.کرد چک اینه روتوی بار؛خودش

 پیاده ماشین؛سانتافه از داشت دودی عینک که پسره یه.مشکی سانتافه ای؛یه نقره سوناتای بود؛یه در دم ماشین

 .خانوم سپیده سالم:گفتم من شد؛وروبه

 لوارش کت دست یه.خرمایی خاکستری؛وموهای چشمهای بلند؛با قد شونه چهار پسر یه.کردم سالم اروم    

 کوروش با شما:وگفت کرد اشاره سوناتا به مهرداد.شد ماشین سوار حنانه.بود پوشیده سفید پیرهن مشکی؛با

 .میایم ؛بعد داریم کار جا یه بیاین؛ما

 نزدیک اورد رو پایین؛سرش داد رو های؛ماشینش شیشه کوروش.ورفت وگرفت بزنم؛گاز حرفی خواستم تا    

 گفت؛صدای نمی چیزی.شدم کردم؛وسوار باز درو اجبار روی از.خانوم سپیده شو سوار:گفت من وروبه فرمون

 خوشی حال فهمید کنم بود؛فکر هم توی اخمام.بود اش شیدایی اهنگ.کرد پر رو ماشین همایون؛تموم حامد اهنگ

 ناراحتی؟ حنانه ازدواج خاطر خوبه؟به حالت:پرسید ندارم؛اروم

 .نیستم ناراحت هم چیزی ه؛ازخوب حالم اره:وگفتم دادم تکون سری    

 از هامو بازی دیوونه پایه ناراحتم؛چون منم.داری حق البته:وگفت کشید من؛اهی حرف به توجه بی اون اما    

 .دادم دست

 خیلی خواهرم خوشبختی از من!برعکس اتفاقا:وگفتم زدم مصنوعی میگه؛لبخند اینطوری این دیدم منم    

 .خوشحالم

 خوشتیپ؛پولدار پسر یه.باشی خوشحال بایدم:بود؛گفت خیره رو روبه به که د؛ودرحالیز کوروش؛پوزخندی    

 .گرفته رو دوستت اومده

 چیزی خانمی هم؛از من خواهر:گفتم جدی خیلی.خورد جا ؛که کردم نگاهش تیز میزد؛خیلی رسماطعنه داشت    

 !نداره کم

 پارک در دم ماشینشون.رسیدیم خونه دفتر رد به.نشد وبدل رد بینمون حرفی دیگه.داد تکون سر فقط    

 یه.شدیم عقد اتاق وارد.کرد باز برامون درو ابدارچی یه.شدیم پیاده چهار طبقه توی.شدیم اسانسور سوار.بود

 گاز رو مهرداد انگشت اروم حنانه.گذاشتن هم دهن شد؛وعسل خونده محرمیت صیغه.بود شده ساده؛چیده سفره

 .عاقد خوده خنده؛حتی زیر یمزد همه حرکتش این گرفت؛با

 کردم؛حنانه نمی فکر وقت هیچ.داشت رو اروزش همیشه که کرد؛چیزی ازدواج وبعد شد عاشق حنانه؛اول     

 به داشت؛ونیلزی رو دیگه یکی اون حاال بود؛اما اون داشتم؛فقط دنیا این توی که کسی تنها اخه.بدم دست از رو

 باشیم؛اون قبل مثه باهم تونستیم نمی بود؛دیگه شده متاهل بود؛اون فاصله دنیا حنانه؛یه منو بین.نبود من وجود

 تونم نمی بگه؛من بهم رو حافاش هم اون اگه حتی گذشته اون از.بذاره میون در بامن رو حرفاش تونست نمی

 متس به.بگیرم بود؛سردرد شده وغصه؛باعث نداشتم؛ناراحتی خوشی حال.بود لبخند لباش روی حنانه.کنم درکش

 فشار خودم به رو اون محکم.کرد جا بغلم توی رو کردم؛خودش باز روبراش اغوشم.رفتم لبخند حنانه؛با

 !بزرگه ابجی مبارکه:گفتم گوشش زیر دادم؛اروم

 .هستی که مرسی:گفت وقدرشناس چکید؛مهربون ام شونه روی اشکی زد؛قطره لبخندی حنانه

 اومد بغلم از.بود پا به طوفانی دلم توی من؛که عکس بود؛بر شده اروم یکم.دادم فشار خودم به تر محکم رو اون

 اوردم؛دلم می کم نفس داشتم.نبود خوش حالم هیچ.بیرون اومدم اونجا از.کردم خداحافظی سرسری همه بیرون؛با

 چشمام سد زد؛باالخره می چنگ گلوم به بدی بغض.بخوابم تنها اومد؛امشب نمی دلم اخه.خونه برم خواست نمی

 می ها خیابون توی هدف بی.خوردن می سر ام گونه روی سرهم پشت اشک های شد؛قطره تهشکس



 خاکی چی حنانه بدون حاال.بودم شده کس کلمه؛بی واقعی معنای به دیگه خونه؛حاال برم تونستم چرخیدم؛نمی

 هم حنانه اینخیابون؟ کجام؟توکدوم دونستم نمی.بود غروب های دم بود؛ودم شده خنک یکم بریزم؟هوا سرم توی

 باال نفسم اصال.رفتم می راه زور بود؛به کم خیلی سرعتم.نزد بهم زنگ یه وفا بود؛بی بـرده یاد از پاک؛منو که

 شک چشمام سمتش؛به شدم؛وبرگشتم گرفت؛متوقف رو مانتوم گوشه یکی یهو.بودم گرفته اومد؛سرگیجه نمی

 کنی؟ می چیکار تواینجا:گفتم تعجب کنار؛با زدم ور اشکام.بود؛کوروشه گرفته رو مانتوم گوشه که کردم؛کسی

 .بپرسم ازت باید من رو سوال این:داد؛وگفت تکون سری

 !نیست چیزیم که شدی؛من نگرانم:گفتم خنده منه؛با وسی وکیل گرفت؛انگار خندم

 .خونه رسونمت می بریم؛من بیا حاال.مشخصه اره:گفت طعنه داد؛با تکون سری

 وادم تو بین حاضر درحال نمیرم؛دوما خونه من که منش؛اوال اریا اقای ببین:گفت اماحتر دادم؛با تکون سرمو

 .اید غریبه واسم همتون.نیست فرقی خیابون توی های

 یک درجه فامیل من بود؛االن پیش ساعت چند مال دیگه؛اون نه:وگفت باال انداخت شیطنت با رو خندید؛ابروهاش

 !دارم فرق خیابون ویت ادمای با پس.دوستتم شوهر دوست.توام

 من؛در کنم فکر.برسونه منو کرد؛که می جور نسبت خودش؛داشت واسه طوری همین.بود گرفته خندم خیلی

 خب؟ کجاست ماشینت:گفتم خنده دادم؛با تکون رو سرم.کردم می اشتباه موردش

 .اینجا میارمش جا همین نیست؛واستا خول حالت تو:گفت مهربونی با

 ببرمت؟ کجا:پرسید بیفته؛اروم راه اینکه از قبل.شدم ماشینش سوار.اومدم خودم هماشین؛ب بوق صدای با

 .میرم خونه:گفتم مغموم.برم عیدی شب نداشتم رو کشیدم؛جایی اهی

 

 اروم.خونه ببر منو میگم نمیرم؛بعد خونه میگم اول.وچلم خل کرده؛من فکر خودش پیش کرد؛حتما تعجب

 .نمیری خونه گفتی توکه:گفت

 همین خونه؟واسه از غیر برم دارم کجارو عیدی شب گفتم نمیرم؛بعد گفتم اول اره:گفتم تلخی زدم؛با یپوزخند

 .شدم پشیمون

 .خونه برمت می باشه:وگفت خندید

 شد؛نفس پیاده ماشینش از هم اون.بستم شدم؛درو پیاده ماشین رسیدیم؟از کی نفهمیدم.افتاد راه خونه سمت به

 .رم می دیگه من:وگفت کشید عمیقی

 باهام؛از اومد می داشتم دوست.بره خواست نمی دلم بود؛ولی غریبه ادم یه اینکه بره؟با خواست می کجا!نه وای

 .کنم می درست چیزی چایی یه.باال بیای میشه:گفتم خواهش پراز لحنی داشتم؛با باال؛ترس برم تنها اینکه

 .برم دم؛باید نمی زحمتت نه اوم:کرد؛وگفت فکر یکم

 اینجا تا منو که گفتم؛همینم بهش خواست دلم چی تولدش؛هر رفتم شب یه.کنه رد رو دعوتم که داشت حق

 هرطور.کنم نمی نیست؛مجبورت زحمتی که من برا:گفت واروم دادم تکون کرد؛سری لطف رسوند؛خیلی

 !راحتی

 برم باشه؛میام:وگفت داد تکون باشه؛سری داشته وجدان عذاب که کسی مثه.انگار شد جوری یه.فکر توی رفت

 .کنم پارک رو ماشین



 باز رو خونه در.نداشتم بر سرم از رو شالم.کردم عوض بافت تونیک یه با رو لباسام.کردم باز درو کلید با

 .بفرمایید:وگفتم کردم اشاره ها مبل به دست شنیدم؛با رو پاش صدای.گذاشتم

 .داریم نسکافه؟کاپوچینوهم یا قهوهخوری؟چای؟ می چی:پرسیدم ازش بلند صدای با.اشپزخونه توی رفتم

 !لطفا قهوه:داد رو جوابم بلند صدای با اونم

 اشپزخونه از.سینی توی گذاشتم رو لیوان دوتا!حلقم تو گفتنت لطفا.بشر این شده ادب با شده بابا؛چطور نه اوهو

 .بیرون اومدم

 

 .ییدبفرما:گفتم بود؛اروم فکر توی.نشستم روش گذاشتم؛روبه میز روی رو سینی

 اومد می بیرون ازش که بخاری برداشت؛به رو اش قهوه فنجون.انداخت ها لیوان به نگاه باال؛یه اورد رو سرش

 کنید؟ می زندگی تنها وحنانه تو:وپرسید کشید شد؛اهی خیره

 بود؛یکم کشیده سختی خیلی خوشحالم؛اون براش.نیست تنها دیگه حنانه ولی.کردیم می زندگی تنها اره:گفتم اروم

 .دنیا این از حقشه بودن خوشحال

 نیست؟ سخت برات توچی؟تنهایی:پرسید اصلم*س*تکرد؛ فکر یکم

 .دارم بچه تا ده.نیستم تنها که من تازه.گرفتم خو بهش شیرینه؛چون تنهایی من برای نه:وگفتم زدم پوزخندی

 شیرخوارگاه؟ های بچه:وگفت خندید

 فکر.انداخت ساعتش به نگاه خورد؛یه گوشیش بزنه؛که ای دیگه حرف خواست.دادم تکون اره معنای به سری

 بلند خورد؛ازجاش رو اش قهوه قورت اخرین.کرد قطع رو گوشیش.بود شده بره؛ودیرش جایی خواست می کنم

 .برم باید شده دیرم.نبوده داشتم؛یادم قرار من:وگفت شد

 .داخل رفتم مغموم هم من.افتاد وراه زد بوق

 کوروش

 رو ام بودم؛حوصله شده خسته ازش.کنم کات باهاش خواستم می.بود دیرشده.کرد جیغ جیغ وکلی زد زنگ ملیکا

 رسیدم؛همون شاپ کافی در به.بودم خسته.دختری هر دوراز باشم؛به خواستم؛تنها می مدت یه کال.برد می سر

 مصرف تاریخ ادختر من برای.موندم نمی بیشتر دوماه دختری؛از باهر کال.دیدیم بارهمو اولین برای که جایی

 گوشی توی بود؛سرش پوشیده تنگ شلوار با کوتاه مانتوی همیشه؛یه مثه کردم؛ملیکا باز درو.داشتن

 در گوشش از رو فری شد؛هنز من اومدن متوجه کشیدم؛که عقب رو صندلی.بود گوشش توی بود؛وهنزفری

 عشقم؟ خوبیجونم؛ کوروش سالم:خورد گوشم ملیکابه نازک صدای صندلی؛که روی نشستم.اورد

 !سالم:گفتم سرد کردم؛خیلی می شروع جایی یه لز باید میزد؛منم حرف لوس اومد؛که می بدم چقد اه

 شده؟ خوبه؟چیزی حالت:پرسید شد؛اروم متعجب یکم

 سیگارم روبه پک اولین که حالی در.کردم روشنش طالم فندک اوردم؛با در جیبم از رو برک سیگار قوطی

 .....من.شده چیزی یه اره:گفتم میزدم

 چی؟ شده؟تو چی:پرسید ترس با

 ...کنم تمومش رو ـطه رابـ این خوام می من:گفتم احساس فرستادم؛بی هوا روتوی سیگار دود



 باهم ما که دوماهه زوده؟همش خیلی حرف این برای که عزیزم؛هنوز چرا:گفت مهربونی بود؛با شده کالفه

 .دوستیم

 .خوریم نمی هم درد به تو منو.نیست کمی زماندوماه؛ میگی خوبه:وگفتم زدم پوزخندی

 .بشی عاشقم میدم بگذره؛قول یکم کنی؟بذار می اینکارو من با چرا:گفت بغض با ملیکا

 دوماه این بشه؛توی چیزی قراربود که؛اگه اوال:گفتم طعنه با!گویا نبود خوب این؟حالش گفت می هه؛چی

 دختر به باشه؛عاشق عاشقی بر قرار سوما؛اگر.نداره یوجایگاه مفهموم من؛هیچ زندگی توی دوما؛عشق.میشد

 .دادی شماره بهم خودت که تو میشم؛نه نیافتنی دست

 .کنم می کوروش؛خواهش نکن اینکارو بامن:گفت التماس با

 توبایکی نکنم؟وقتی اینکارو چرا:گفتم بده؛عصبی جلوه ـناه گـ بی رو کرد؛خودش می سعی گرفت؛چقد حرصم

 !خودم کی؟دوست اونم.روهم ریختی دیگه

 !دوستت با باشم؛هم دوست تو با هم نشدم؛که پست اونقدر هنوز:غرید دندوناش الی از عصبی ملیکا

 که؛عشوهای نشدم خر اونقدر هم من:وگفتم اومد جوش به کردنش؛خونم کتمان از.زیاد بودم؛خیلی عصبانی

 !بگیرم رو؛نادیده اومدی می تولدم انوش؛توی برا که شتری

 حرف خودش با عصبی.کرد برداشت؛تنش صندلی پشت از رد شد؛پالتوش بلند جاش از.ریخت هم به اعصابش

 .فهمیدم می زودتر باید اینو.نداشتی منو لیاقت تو.تو برای من حیف:میزد

 .شنیدم رو صداش بود؛فقط شده گم سیگار دود عملیش؛بین صورت

 لیاقتی؛می بی تو دونستم می ریختم؛چون روهم وشان با رفتن چیه؟من دونی می اصال:گفت من روبه پوزخند با

 .بیشتره لیاقتش خیلی تو از نیستی؛اون موندنی دونستم

 برم؛یکم مسافرت اینه؛یه وقته حاال.روانی دختره شدم راحت دستش اخیش؛از.شد کم سرم از وشرش رفت ملیکا

 ........ بشه اروم اعصابم

 

 از گاز؛همیشه روی گذاشتم باال؛پامو بردم اخر تا رو اهنگ ایشدم؛صد ماشین سوار.بیرون اومدم شاپ کافی از

 فکر یه!اینبارنه میداد؛اما جواب هم ها وقت خیلی.بیرون بره سرم از وخیال فکر کردم؛که می استفاده روش این

 چراغ اولین پشت.کنم چیکار باید دونستم نمی.نداشتم ازش هم فراری راه هیچ.خورد می رو خوره؛مغزم مثه

 شب افتاد؛یا سرم توی شیرخوارگاه توی فکر؛از این دونم وخیال؛نمی فکر.سراغم اومد واستادم؛بازم قرمز

 ....سپیده!دختر یه بعدازظهر؛فکر امروز شایدم تولد؛یا

 باهاشون حال تابه که دخترهایی طرف کردم؛یه می درست بندی طبقه ذهنم؛یه توی همش.نبود خودم دست

 می کادو ازم مختلف های بهونه بودن؛به وثروت پول دخترها؛دنبال ونا.سپیده هم طرف بودم؛یه دوست

 همه از داشتن؛گذشته غلیظ های بود؛ارایش جلف؛وسبک پوشیدنشون لباس.بودن من زدن تیغ دنبال خواستن؛کال

 وقتی که هایی اون بود؛از عملی که هم پاشون نداشت؛سرتا حد که داشتن وغمزه واطوار؛وغر ادا ها؛اونقدر این

 پوشید؛کوچک می وسنگین کالس با های لبلس.بود دختر هم بودن؛این دختر اونا!نمیشن تجزیه سال500بمیرن؛تا

 روسری.بود متین و محترمانه؛موقر زدنش؛کامال وحرف رفتا طرز.نداشت صورتش ارایش؛توی از اثری ترین

 محضر؛وقتی توی امروز.دنبو هم وارنگ و رنگ بود؛که معلوم موهاش از یکم نبود؛فقط اش شونه هاش؛روی

 که عروسک یه عین.دونم چرا؟نمی پایین،اما ریخت هری کرده؛دلم بغض دیدم نیست؛وقتی خوش حالش دیدم

 این با ترسیدم می.شدم ریزه؛داغون می اشک داره دیدم؛غریبانه افتادم؛وقتی راه کنن؛دنبالش می کوکش

 می شهر کل بیرون؛تو بردمش نمیرم؛می خونه تگف ماشین؛می توی کلمه یه اگه.بچرخه ها خیابون حالش؛توی



 کنم؛دوم می بهش؛ترحم دارم نکنه حس اینکه دودلیل؛اول به.بگه خودش خواستم می چرخوندمش؛اما

 رفتن تنها از پیشش؛فهمیدم برم گفت خونه دم وقتی.نمیاد خوشش ازمن هیچ دونستم می نشه؛چون اینکه؛مجبور

 قبول رو دعوتش اینکه از باال؛دیدم رفتم وقتی.شدم پشیمون دوباره نکردم؛ولی قبول داره؛اول ترس

 نباید حتما!قیمته کم کردنش؛خیلی خوشحال فهمیدم.کنه می فرق بقیه با دختر این جنس کردم؛خوشحاله؛فهمیدم

 دختر کنم؛اون فکر.مم واقعی ام؛خود سپیده پیش وقتی من.بخری براش گرون کاروهای ببریش؛یا گرون جاهای

 !باشه االیش وبی ساده دختر ی؛همیننیافتن دست

 سبز وقته خیلی چراغ که فهموند گفتن؛بهن می بهم که هایی وری اون؛در پی ها؛ودر ماشین ممتد بوق صدای

 به.رفتم سرعت همون با خونه خوده گذاشتم؛وتا گاز روی سریع پامو.بودم فکر توی من که موقع همون شده؛البد

 پیاده ماشین از.بود سرایدارمون.کرد باز برام درو رحمت عمو زدم؛که وقب رسیدم؛چندتا خونه بزرگ اهنی در

 حتما.دادم تکون سری.منه ویلچرش؛منتظر روی عمو زن رفتم؛دیدم جلو که قدم چند.بود ویالیی مون خونه.شدم

 .خوبم عموی زن سالم:گفتم بلند صدای بل.شده نگران

 خوبی؟.پسرم سالم:گفت نگرانی با عمو زن

 خطاکار های بچه پسر مثه.لبم روی اومد لبخندی.کرد نوازش رو سرم اروم دستش زدم؛با زانو شویلچر جلوی

 شدید؟ ببخشید؛نگرانم:وگفتم کردم کج رو سرم

 می زنگ که هم گوشیت به.کردی دیر خیلی خب.پسرم اره:وگفت زد مهربونی کشید؛لبخند عمیقی نفس عمو زن

 .دادی نمی زدم؛جواب

 از.نشنیدم:گفتم بشه؛اروم مزاحم بزنه زنگ ملیکا شاید سایلنت؛گفتم روی بودم گذاشتهرو کردم؛گوشی فکر یکم

 نیستی؟ ناراحت که من

 .افتاد دهن از که بخوریم شام بریم.نه دیگه حاال:وگفت داد تکون سری عمو زن

 .....رفتیم خونه سمت گرفتم؛به رو ویلجر های دسته.شدم بلند جام واز گفتم چشمی

 

 

 سپیده

 خیابون سر فود فست زدم نداشتم؛زنگ کردن درست شام حوصله که اونجای از.گذشت سخت خیلی برام دیشب

 دربست یه.بیرون اومدم خونه از.نداشتم اشتها صبح همین واسه.گرفتم درد دل بود؛که مزه بد بیاره؛اونقد پیتزا که

 سالم جواب زور به.ها بچه اتاق توی تمرف!خداتومنه که هم تاکسی کرایه ماشاهلل.شدم پیاده شیرخوارگاه گرفتم؛دم

 روزهای بشه؛اخه برگزار جشن یه شیرخوارگاه؛قراربود توی فردا.نداشتم هیچی وحوصله حال.دادم رو ؛بقیه

 به های وابسته ها؛و خیر تموم.کنن برگزار نیکوکاری جشن بودن؛یه گرفته تصمیم مدیره بود؛هیئت سال اخر

 بود منش اریا که دیروز شده؟تا چم خدا؛من وای.بود شده دعوت هم وروشک حتما.بودن شده دعوت شیرخوارگاه

 زن دوست منم!که نیست غریبه دوستمه شوهر دوست گفت؛خب یکی دلم چرا؟ته اخه!کوروش شد برام؛حاال

 هم وکیمیا کیانا تولد فردا تازه.بودن بـرده سرود گروه تمرین؛توی برای رو باالتر؟سامیار نسبت این از.دوستشم

 چون.بشه نکنم؛عملی فکر هم کدومش هیچ بودم؛ولی ریزکرده عید؛برنامه تعطیلی چهارروز واسه چقدر.ودب

 بدون.اومدم در فکر موبایلم؛از زنگ صدای با یهو!نیست کار در ای حنانه االن بود؛ولی حنانه همشون توی

 .سالم:گفتم دادم؛اروم جواب رو گوشی ببینم اینکه

 خوبه؟ کوچیکه؛حالت ابجی سالم:گفت شادی پیچید؛با گوشی نه؛تویحنا هیجان وپراز شاد صدای

 خوبه؟ خوبی؛مهرداد تو.خوبم اره:گفتم اروم همین دنیا؛واسه یه اندازه بودم؛به دلخور ازش خیلی



 .خوبیم هردومون.شکر خدارو اره:گفت ناراحتی لحن ذوقش؛با توی خورد کنم شد؛فکر کم هیجانش از یکم حنانه

 !شکر خدارو خب:گفتم موارو کشیدم اهی

 مرخصی ساعت سپیده؛دوسه راستی اها:گفت باشه اومده یادش چیزی یه انگار کرد؛بعد سکوت لحظه چند

 .دارم بگیر؛کارت

 بگیرم؟ مرخصی چی برای:گفتم تعجب بگیرم؟با مرخصی چی برای کردم؛اخه تعجب

 !نباشه کارت بگیر رو مرخصی تو بابا:وگفت کشید پوفی حنانه

 .بگیرم مرخصی خاطرش من؛به که نباشه مهمی موضوع شاید اخه:گفتم نشه ناراحت که یجور اروم

 نیست؟ مهم برات من بندازم؟حرف کارت از خوام می الکی؛تورو بهونه به من یعنی:گفت ناراحت حنانه

 من کس همه اون بودم؛اما ناراحت دستش از من گفت؛درسته می کشیدم؛راست اهی.بود شده دلخور ازم

 .بیرون میام بزن تک رسیدی؛یه وقت گیرم؛هر می مرخصی.نباش ناراحت عزیزم باشه:گفتم روما.بود

 ساعت میناجون؛چهار از تونستم بدبختی هزارتا با.کرد وخداحافظی گفت رو ساعت.شد کم دلخوریش از یکم

 اومدم اونجا دوشم؛واز روی انداختم رو کیفم.کردم عوض رو موبایلم؛لباسام زنگ تک با.بگیرم مرخصی

 .بیرون

 

 سوار.شدم کردم؛وسوار باز رو عقب در.رفتم سمتشون بوق؛به صدای شنیدن با.بود در داد؛دم سانتافه؛مهر

 به.دادم دست باهاش کرد؛منم دراز برام رو ودستش من؛برگشت سمت به حنانه.کردم سالم هردوشون شدم؛به

 طالیی ساعت بود؛یه دستش هم مارک تساع یه.داشت ارایش صورتش؛ته روی یکم.داد فشار رو دستم گرمی

 رفتی؟ دیروز؛کجا:گفت لبخند با من روبه.بود شده کار ساعت گردی دور ریز نگین ردیف یه رنگ؛که

 !دیگه برم؛خونه داشتم کجارو:گفتم داشت؛عادی کردم؛پرسیدن تعجب

 خونه؟ رفتی کی که؛با اینه منظورم:وگفت زد امیزی شیطنت لبخند حنانه

 کنه؟ می فرقی هرکی؛مگه با:گفتم سردی وبا باال نداختما رو هام شونه

 !میگی راست اره:گفت کردم؛اروم می تلخی باهاش زیادی شد؛من جوری یه حنانه

 بگیرم؟ مرخصی ؛گفتی براچی حاال:گفتم حنانه به رو افتاد؛اروم یادم یهو

 رو ازدواجمون وران؛شیرینیرست گفت؛بریم مهرداد:گفت دلخوری بود؛با خورده ذوقش توی خیلی که هم حنانه

 !همین بدیم

 کردم؛یادم دقت که یک.شدیم پیاده ماشین از.بود اشنا برام داشت؛یکم نگه رستوران یه دم.نگفتم چیزی دیگه

 رستوران وارد.گذشت سال سه که انگار نه انگار!بخیر زدم؛یادش لبخندی.اینجا رفتیم بار ؛اولین حنانه با افتادکه

 یه.دادم تکون سری.میایم االن سپیده بشینید؛منو سیزده شماره تخت خانوم؛روی سپیده:گفت من روبه مهرداد.شدیم

 سرخر دادم؛عین ؛فحش خودم به دلم توی کلی.کنم نگاه اطرافم به اینکه بدون.نشستم تخت روی رفتم راست

 اینجا گرفتم؛این باال رو رمشد؛س پایین باال اهنی؛یکم تخت یهو.رفتن کردن ولم که ؛ایناهم اومدم دوتا این پاشدم؛با

 کنی؟ می چیکار اینجا تو:گفتم تعجب کرد؟با می چیکار

 کنی؟ می چیکار اینجا خودتو خب:گفت خنده با کوروش



 ای سرمه های رده ابی؛که اسپرت پیراهن بود؛با پوشیده کتون ای سرمه شلوار یه.انداختم پاش سرتا به نگاه یه

 خریدم تولدش برای که ادکلنی خورد؛اها بینیم به اشنایی بوی یه.اشتد پیرهنه راست سمت هم مارک یه.داشت

 که هم بدن؛حاال شیرینی اینجا اوردن وزنش؛منو دوستت بابا؛این هیچی:گفتم خنده با.بود زده خودش به رو

 رفتن؟ کجا دونم زده؛نمی غیبشون

 خیال بی!بدتر دیگه شده عاشق هک هم بود؛حاال دیوونه که ؛مهرداد نداره عیب:گفت خنده نشست؛وبا روم روبه

 بدم؟ سفارش برات میخوری چی.گشنم خیلی دوتا؛من این

 خوری؟ می چی تو:وپرسیدم کردم فکر بود؛یکم باهام که؛کارتم شکر خدارو باز.کردم چارتا دوتا دو یکم

 بدم؟ سفارش جوجه توهم خورم؛برای می جوجه من:گفت سریع کوروش

 .بده سفارش منم برای اره:وگفتم دادم تکون بود؛سری خوب هم جوجه

 اومد گارسون.خوردیم حرفی هیچ رو؛بدون مون غذا تند ها؛تند گشنه این اوردن؛مثه رو غذا کشید؛تا طول یکم

 تحکم وبا کشید هم توی رو گرفتم؛اخماش کوروش سمت اوردم؛به در کیفم از رو حساب؛کارتم تسویه برای

 !کنی جیبت توی رو دستت بده بیرون؛خیلی اومدی مرد بایه کیفت؛وقتی توی بذار:گفت

 نهیب خودم به زود خیلی شدم؛اما خوشحال.رفت قنج دلم شد؛یعنی جوری یه دلم مرد؛ته کلمه شنیدن از

 از پایین؛بدجور اومدن خرامان ها؛خرامان پله هم؛از دست توی ومهرداد؛دست حنانه.کردم خفه رو زدم؛وحسم

 موبایل زنگ صدای بهش؛اما بگم چیزی یه حنانه؛که برم؛سمت م؛کهشد بلند جام از.بودم حرصی حنانه دست

 ................ بود ناشناس شماره.شد مانعم

 

 

 اضافه نفر ماسه هم؛به کوروش دیگه گرفتم؛حاال استرس باشه؟ناخواسته تونست می کسی کردم؛چه فکر یکم    

 بفرمایید؟ بله:پرسیدم مکث بودن؛با دوخته چشم من دهن به دادم؛همه جواب رو گوشی.بود شده

 خوبی؟!سالم:گفت پیچید؛اروم گوشی توی مردی خسته صدای    

 !نیاوردم جا شما؟به ببخشید:پرسیدم تعجب باال؛با رفت تعجب از ابروهام    

 .نشناسی داری حق:گفت ناراحتی کشید؛با اهی مرده    

 !نشو بزنی؛مزاحم زنگ شماره این به نبینم محترم؛دیگه اقای ببین:گفتم بود؛عصبی مزاحم کنم فک    

 توی از مرده وفریاد داد صدای کنم؛که قطع پایین؛خواستم اوردم گوشم کنار رو؛از موبایلم عصبی    

 .نکن قطع کنم می خواهش:گفت می خواهش با کرد؛مرده جلب رو گوشی؛توجهم

 هستی؟؟؟؟؟؟ کی کنی؟بگو مین معرفی رو خودت چرا خب:گفتم گوشم؛عصبانی دم بردم دوباره رو گوشی    

 .....برادرت؛سیاوش منم:باشه؛گفت کرده بغض که کسی شد؛مثه دورگه مرده صدای    

 گی؟ نمی خودتی؟دروغ سیاوش؟واقعا:گفتم گونه کردم؛فریاد شک گوشام به    

 !ات چاره برادربی.خودمم اره:گفت وشرمنده اروم سیاوش    

 تو!وفا خوبی؟بی:گفتم ذوق شدم؛با دور که گرفتم؛یکم بودن؛فاصله من المهگرمک کنجکاوی؛نظاره با که ازبقیه    

 مدت؟ بودی؛اینهمه کجا

 .....شیرخوارگاه میام فردا.میگم چیو بهت؛همه میگم:کشیدوگفت اهی سیاوش    



 اوردی؟ کجا از رو اونجا ادرس تو:وپرسیدم شدم کنجکاو داده؟خیلی بهش کی اونجارو ادرس    

 ....فهمی می چیو بینمت؛همه می فردا:کردوگفت سرخوشی زا ای خنده    

 هنه باالخره.شد سرازیر خوشحالی؛اشکام فرط بودم؛از ابرا بودم؛روی خوشحال خیلی.کردم خداحافظی ازش    

 سیاوش صدای واقعا مرده؟این یا بیدار؟زندم یا خوابم!خدایا وای....سال چهار بعداز کردم؛اونم پیدا رو کسم

 انداخت اشکم پراز صورت به نگرانی با اومدن؛حنانه سمتم ومهرداد؛به شنید؟حنانه می درست من بود؟گوشای

 تلفن؟ پشت بود شده؟کی خوبی؟چی:وگفت

 صبح دونست؛تا می خدا.خونه بیرون؛اومدم زدم ازاونجا.خونه برم خوام می:وگفتم زدم کنار رو حنانه کالفه    

 رفتم می باید بود؛ومن شده صبح باالخره.بود مخم روی مته ؛مثهساعت تاک رفتم؛تیک راه گذشت؛همش چی بهم

 .شیرخوارگاه

 

 رو هام شونه.خونه اومده دیشب یعنی بود؛این در دم حنانه بیرون؛کفشای اومدم می خونه از داشتم وقتی    

 عوض رو املباس.میشد سوم؛برگزار طبقه تئاتر امفی توی کاری نیکو جشن.رسیدم گاه شیرخوار به.باال انداختم

 راه روی روبه درش بود؛که بزرگ نسبتا سالن یه تئاتر امفی.رسیدم سوم طبقه به باال؛تا رفتم ها پله از کردم؛با

 میز یه بود؛که صحنه هم؛سکوی رو روبه.بود شده چیده صندلی زیادی میشدی؛تعداد که بود؛وارد ها پله

 باید باهمکارام.بود شده نصب دیوار به سالن رافاط هم بلندگو چندتا.بود شده گذاشته راست ومیکروفون؛سمت

 نشون رو یازده که دیوار روی ساعت به افتاد دادیم؛نگاهم انجام که رو تزئین کار.کردیم می تزئین یکم اینجارو

 حیاط وارد.بیرون اومدم در کردم؛از رد رو پایین؛سالن رفتم سرعت با ها پله از!افتاد تپش به قلبم.داد می

 شونه.داشت اشنایی بود؛قدوقامت بهم پشتش که نفر ادمها؛یک اون همه اومدن؛بین می هموناداشتنم کم شدم؛کم

 بغض حاصل که ودورگه بلند صدای رفتم؛با تر نزدیک یکم لرزون پاهایی با!ومحکم قوی هایی

 سیاوش؟؟؟؟:بود؛گفتم

 فداش بود؛الهی شده ختهپ خیلی سیاوش چهره.بود دیده درست چشمام برگشت؛درسته صدام طرف به مرده    

 شوق؛امون اشک اما بزنم حرف خواستم خورد؛می می تکون زور به لبام!خودش برا شده مردی بشم

 پاهام به مغزم فقط لحظه اون.کرد باز برام رو درخشید؛اغوشش می زد؛چشماش عمیقی لبخند سیاوش.نمیداد

 توی کردم پرت رو بود؟خودم شده طوالنی راه چرا دونم نمی اما باسرعت دویدم؛خیلی سمتش میداد؛به فرمان

 نامرد؟این بودی کجا:گفتم گریه وبا کوبیدم مشت سینش به محکم.بودم افتاده هق هق به گریه شدت بغلش؛از

 اومدی؟ دیر اینقدر بودی؟چرا کجا سال چهار

 .گم می بهت چیو ؛همه میگم!قشنگم خواهر ببخش:گفت دورگه صدای با سیاوش    

 مونده وتنها کس بی غریب شهر توی بگم؟بگم من بگی؟هان؟میخوای خوای می چیو:گفتم ناراحتی با    

 ببره؛اره؟ رو ابروم خواست می داداشم بگم.کشیدم وذلت خواری چقدر بگم.بودم

 با.نشنوه رو صدام فشاربده؛کسی خودش به محکم منو سیاوش شد باعث گفتم؛که فریاد با رو اخر اره    

 رو اشکات تاوان.کنم جبران رو گفتی که اینایی همه که اینجام من.سپیده کنم می جبران خدا به:گفت شرمندگی

 ....بگیرم پس

 وشوهرش حنانه تارم چشمای زمین؛با بخورم خواستم می همین نداشتم؛واسه ایستادن لرزید؛توان می پاهام    

 نیمکت روی برد گرفت؛منو رو بغلم زیر سیاوش.میان سمتم به نگرانی با دارن دیدم؛که می رو وکوروش

 سیاوش به چپ نگاه اومد؛یه سمتم به نگرانی با حنانه.شدم ولو نیمکت روی.کردم می ضعف نشوند؛داشتم

 کنی؟ می گریه شده؟چرا سپیده؟چی خوبی:گفت من وروبه انداخت

 مهرداد من سالم:گفت احترام کرد؛با دراز سیاوش سمت به رو دستش مهرداد.خوبم وگفتم زدم لب اروم فقط    

 .خانوم سپیده دوست حنانه هستم؛همسر



 !خوشبختم:وگفت زد جونی کم لبخد زور به سیاوش    

 سیاوشه؟با خاطر به نکنه!نکرد سالم هم من به حتی.باهمه داره دعوا بود؛انگار هم توی اخماش کوروش اما    

 ....هستن مبرادر ضیایی سیاوش ایشون:گفتم همه کردم؛وروبه اشاره سیاوش فکر؛به این

 چند فکر؛بعداز توی رفت کوروش.بود تهران؛مطلع توی وجودش از که حنانه بودن؛حتی شده متعجب همه    

 منش اریا کوروش هم من.خوشبختم:وگفت کرد دراز سیاوش سمت به رو دستش.کرد باز ازهم رو اخماش لحظه

 .شیرخوارگاه خیرین از هستم

 جام از زور به بودن؛منم اومده مهمونا بیشتر.فکر توی شد؛رفت ریجو یه سیاوش چی؟ولی برای دونم نمی    

 صندلی نفر؛روی چهار ما.کردن موافقت همه.میشه شروع جشن دیگه االن بریم:گفتم بقیه شدم؛وروبه بلند

 .نشستیم اول های؛ردیف

      

 

 پوشیده رنگ هم های لباس همشون.باشن داشته واجرا صحنه روی بیان سرود بود؛گروه قرار اول    

 عشق با مدت این کردن؛تمام شروع رو سرودسون.بود گروه رهبر همین بود؛برای بزرگتر همه از بودن؛سامیار

 بود؛سر تر کوتاه میکروفون پایه از قدش که سامیار.شد تموم سرو کی نفهمیدم.بودم شده خیره سامیار به ولبخند

 ادم کوچولوها؛با ما دنیای.کوچیکیم خیلی ما:گفت ردانیقد وبا کرد نگاه بهم لبخند ایستاد؛با پاش های انگشت

 واقعی مامان عین که کسیه باشه؛اونم تونه می هست؛که بزرگ ادم یه من؛فقط دنیای توی.کنه می فرق ها بزرگ

 .....کس اون.دارم دوسش م

 .......جون سپیده:کردوگفت اشاره بهم دست با بودن؛که مونده خیره سامیار دهن به همه    

 مامانش خودش؛عین قول به منم.انداخت بغلم توی رو پایین؛خودش اومد صحنه از.نشست لبم روی لبخندی    

 .یدمب*و*س محکم رو سرش.کردم ـل*بغـ رو اون

    ******************************************* 

 سوم اش؛طبقه خونه.بخره ؛وماشین کنه اجاره اپارتمان بود؛یه تونسته شکر خدارو.اش خونه برد منو سیاوش    

 معمولی؛یه چیدمان با خونه یه.کرد باز برام رو خونه بیرون؛در اومدیم اسانسور از.نوساز تقریبا اپارتمان بود؛یه

 نبود؛دوتا بزرگ زیاد.نداشت هم پنجره اش خونه.روشن کرم های فرش با رنگ ای راحتی؛قهوه چرم مبل دست

 دزد بود؛انگار ریخته بهم کلی اش خونه.پذیرایی بود؛بعد ؛اشپزخونهمیشدی وارد که هم داشت؛اول خواب اتاق

 مال معلوم بود؛وقشنگ میز روی هنوز نوشابه وشیشه پیتزا بود؛جعبه افتاده ها مبل رو مختلف های پیراهن.زده

 بهم لبخند وبا نشست روم سیاوش؛روبه.نشستم کرد؛منم جاباز برام مبل زد؛روی کنار هارو پیراهن.پیشه چندروز

 کنی؟ می نگاه چی شده؟به چی:گفتم خنده وبا باال اوردم رو کردم؛سرم حس رو نگاهش سنگینی وقتی.شد خیره

 کنجکاو کوچولوی سپیده!شدی خودت واسه خانومی چه اینکه به:گفت حسرت وبا کشید اهی سیاوش    

 .امروز خوشگله دیروز؛خانوم

 .بشنوم تا اینجام میگی؛من برام چیو همه گفتی:سیدمپر کنجکاوی اومد؛با یادم دادم؛یهو تکون سری    

 .کنم شروع کجا از دونم نمی:گفت غم کشید؛با عمیقی نفس    

 !میدونی خودت که بـدکـاره از:وگفتم دادم تکون سری    

 بابا؛برگشتم ختم پیش؛بعداز سال چهار:گفت شد؛اروم خیره زمین وبه داد بیرون مانند اه رو نفسش    

 زبونم؛اما زیر بود رفته پول طعم.کردم وتمومش گرفتم دست رو پروژه کردم؛چندتا تموم که رو مدرس.تهران



 تومن خدا وجودداره؛متری هایی زدوبند پروژه اون توی.فهمیدم دیر رو این بود؛ومن ها؛غیرعادی اون از یکی

 پروژه این سوم مهندس بودن؛ومن نکرده خرج مصالح برای هم رو نصفش بودن؛اما فروخته اپارتمان مردم به

 تهدیدم.بگیرم نادیده چیزهارو این که نبودم شرف بی اونقدر من ببندن؛اما رشوه با رو دهنم خالصه؛خواستن.بودم

 حبس دوسال.دوختن پاپوش برام.انداختن من پای کاراهارو؛به تموم ها عوضی اون ولی.نگرفتم جدی کردن؛اما

 حبس دوسال نکرد؛منم اعتنایی بهم اون بذاره؛اما سند برام دمکر مامان؛التماسش به زدم زنگ.بریدن برام

 مختلف؛می های سایت توی.تهران اومدی میدونستم چون.تو کردن پیدا دنبال شدم؛افتادم ازاد که همین.کشیدم

 مقاومت خیلی سعادتی خانوم اولش.کردم پیدا رو ادرسش.دیدم شیرخوارگاه صفحه توی رو عکست که گشتم

 !وبس همین داد بهم تلفن شماره وفقط؛یه شد کردم؛راضی تعریف رو ماجرا که بعدش کرد؛اما

 زن اون.بگیریم مهشید از اینارو همه تقاص باید!سال چهار این کشیده سختی چقد.داداشم برای بمیرم الهی    

 ......دنیاست ادم ترین پست نظرم نبرده؛به بودن مادر از عوضی؛بویی

 

 کوروش    

 

 می هم امروز.گذاشتم باهاش رو چندروزه مسافرت یه زدم،قرار حرف مهرداد پیش؛با زرو دوسه از    

 کنه راضی رو مهرداد؛سپیده زن کردم تاکید کلی.شمال توی بابا ویالی بریم همه بود قرار.کنیم حرکت خواستیم

 باهاش باشم؛بیشتر باهاش بیشتر میخواستم.انداختم راه رو مسافرت این من اون خاطر به اصال.بیاد باهامون تا

 عمو یدم؛زنب*و*س رو پیشونیش.بود بسته دیشب از رو چمدون عمو زن.بشم اشنا بیشتر اخالقاش با.بزنم حرف

 به همش راه توی.افتادم شدم؛وراه ماشین سوار.ریخت سرم پشت هم اب کاسه کرد؛یه رد قران زیر از منو هم

 زدم؛در درو زنگ.بود در دم مهرداد ماشین.رسیدم خرهباال.ببرم خودم ماشین با رو که؛سپیده کردم می فکر این

 مهرداد های خنده صدای.اوردم در رو کفشام.بود باز خونه ؛در باال رفتم ها پله از.شد باز تیکی صدای با

 اسپرت مانتو بود؛یه باز نیمه سپیده اتاق در.بودن اتاق توی خودشون بود؛اما کرده پر رو خونه وحنانه؛همه

 می اسپرت بهش کرد؛چقد می مرتب رو داشت؛شالش اینه جلوی.بود مشکی؛تنش وشلوار الش با رنگ طوسی

 چمدون دوتا با مهرداد لحظه کردم؛همون سرفه چندتا!شد مانع غرورم داخل؛اما برم لرزید ودلم دست.اومد

 اینا:گفتم تعجب چمدونا؛با به نگاه کردم؛یه خودش به نگاه بیرون؛یه اومد اتاق از بود سنگین هم خیلی گنده؛که

 قندهار؟ سفر بری میخوای زنته؟مگه مال همش

 .است حنانه وسایله همش میدونم؟تازه چه:وگفت داد تکون باال؛سری انداخت رو هاش شونه خنده با    

 سالم بهم لبخند با حنانه.بخوره رو حرفش ادامه مهرداد شد باعث بیرون؛که اومد اتاق از حنانه سرش پشت    

 با بیرون اومد اتاق سراسیمه؛از سپیده شد باعث کردم؛که سرفه تک چندتا.رفتن در سمت به نکرد؛وهردوشو

 خوبی؟.سالم:گفت واروم پایین انداخت رو من؛سرش دیدن

 خوبی؟ تو. سالم:وگفتم زدم لبخندی    

 با نکهای از شایدم.کرد می فکرهایی خودش پیش داشت فکر؛انگار توی رفت.داد تکون اره معنای به سری    

 عزیزم؟؟؟؟ سپیده:بیرون؛وگفتم پرید دهنم از یهو!بود؛معذبه شده همسفر من

 بهم نگاهی خجالت باال؛با اورد سریع رو سرش سپیده! زدم گندی چه!من برسر عالم خدا؛خاک وای    

 سپیده ببین:گفتم نشه ؛ناراحت که جوری راه اون به زدم رو کنم؛خودم جمع رو زدم که گندی کردم سعی.انداخت

 .باشی ناراحت تو خوام نمی من.بری مهرداد ماشین با تونی میشی؛می معذب اگه

 تو ماشین با نیستم میشه؛مزاحم اگر بگم میخواستم من!اتفاقا نه:گفت خجالت باال؛با اورد رو وسرش شد هول    

 !دارم رو بودن اضافه حس ها اون ماشین توی چون.بیام



 بگه؛چرا نیست یکی.بشه همسفر من با داشت دوست سپیده.بودم شده دل؛خوشحال ته از.زدم لبخندی    

 !نداره تورو قابل ماشین مزاحم؟اون

 .میشم خوشحالم من.نیستی مزاحم وجه هیچ به!نه:گفتم بیاد باهام راحت خیال با که جوری    

 اس؟ دونه یه همین:گفتم خنده رفتم؛با بود در پشت که چمدونش سمت به    

 چی؟ برای:رسیدپ تعجب با    

 .داشت بزرگ چمدون دوتا دوستت اخه:دادم؛وگفتم تکون وسرمو خندیدم    

 .افتادم وراه نشستم خودمم.نشست کردم؛رفت باز براش رو ماشین در.نبود سنگین برداشتم؛زیاد رو چمدونش    

      

 

 

 دیوونه اهنگ.کردم روشن ور ماشین ساکتیم؛ضبط خیلی هردومون دیدم.بودیم افتاده میشد؛راه ساعتی یک    

 العمل عکس اون بدونم؛ولی رو سپیده العمل عکس میخواست دلم.همایون حامد اهنگ.گذاشتم رو مشکیتم چشمای

 خورده گره هم توی افتاب نور خاطر ابروهاش؛به اما.کرد می نگاه رو کنجکاوی؛جاده با.نداشت خاصی

 دستم حرف کردم؛بی فکر یکم.داره حساسیت افتاب ورن به کنم بود؛فکر شده هم؛قرمز چشماش اون غیراز.بود

 رو خودم عینک.باشه نداشته تماس پاش با کرد؛تادستم وجور جمع رو خودش داشبورد؛سپیده سمت روبردم

 حساسه افتاب به معلومه.چشمات به بزن اینو بگیر:وگفتم انداختم چشماش به نگاه گرفتم؛یه وسمتش برداشتم

 .چشمات

 .چشمام باالخره کنه می عادت من.بزن خودت.ممنون نه:گفت تعارف شد؛با جوری یه    

 رو عینک ازادم دست گرفتم؛با رو فرمون دست بایه بود؛با رو روبه به حواسم که حالی دادم؛در تکون سری    

 !همین زنم می تیپم واسه اینو.نیستم حساس من:وگفتم گذاشتم چشماش روی

 نگاه خوش به دقت اورد؛با در کیفش توی از کوچیک اینه تش؛یهصور روی کرد تنظیم رو عینک خودش    

 نه؟ شدم مسخره مردونه عینک میاد؟با بهم:گفت من کرد؛وروبه

 .میاد بهت هم خیلی!اصال نه:وگفتم دادم تکون سرمو.انداختم نگاه صورتش به دوباره    

 از رو پولم کیف.کنار کردم؛زدم کم رو جاده؛سرعتم کنار مارکت سوپر یه دیدن بود؛با شده خشک گلوم    

 بگیرم؟ برات چیزی نوشیدنی نداری؟میخوای الزم چیزی تو:گفتم سپیده برداشتم؛وروبه داشبورد

 !نکنه درد دستت نه:گفت تعارف داد؛با تکون رو سرش سپیده    

 یه.پاستیل های هبست به افتاد چشمم اخر خریدم؛در هوله هله مارکت؛یکم سوپر توی رفتم.شدم پیاده ماشین از    

 واستاده؛سپیده ماشینم سر پشت مهرداد ماشین دیدم.بیرون واومدم کردم حساب رو پولش.خریدم سپیده برای بسته

 سمت به خانواده؛داشت های مرد این عین هم مهرداد.کرد می صحبت حنانه وبا بود شده پیاده ماشین از هم

 چطوری اینارو همه:وپرسید نیاورد طاقت باالخره.کرد می نگاه ها پالستیک به تعجب با حنانه.رفت می سوپر

 بخوری؟ میخوای

 خواست.بریم باید که مونده راه کلی هنوز.دیگه نداره؛میخوریم چطوری:وگفتم باال انداختم رو هام شونه    

 .افتادیم راه دوباره.پاش جلوی سپیده؛گذاشت دست دادم هارو زد؛خوراکی صداش مهرداد که بگه چیزی

 



 بدی؟ رو پالستیک میشه:گفتم سپیده به کردم؛رو می رانندگی که طور مونه    

 پاش روی بیرون؛گذاشتم کشیدم رو پاستیل بسته پالستیک ازته.دستم داد رو نگفت؛پالستیک چیزی سپیده    

 !خرسیه پاستیل.بخور کن باز.خریدم تو برای:وگفتم

 ارم؟د دوست پاستیل میدونستی کجا از:وگفت خندید سپیده    

 نه؟ مگه.بگذره ازش بتونه که ندیدم دختری هیچ.پاستیلن عاشق دخترا همه خب:گفتم کردن فکر یهو؛بی    

 تکون گفتی؟سری بود حرف اینم اخه.لعنت توکوروش به لعنت.شد دلخور حرفم از کنم فکر.شد جوری یه    

 !دارم فرق دیدی تو که دخترایی با من:گفت دلخوری وبا ستیک پال توی گذاشت رو داد؛بسته

 حنانه واسه مهرداد میدونی نه:گفتم همین کردم؛واسه می ماسمالی کردم؛باید فکر یکم.شد دلخور که گفتم    

 .بخرم گفتم بود؛منم خریده

 توی رفتی تر زود مهرداد از توکه:گفت طعنه با.خودم توی رفتم کرد؛که بهم سفیهی اندر عاقل نگاه یه    

 ....سوپر

 .دیگه بخور کن باز.کردم اشتباه من حاال:گفتم دلجویی دادم؛با بزرگی گاف.گفت می راست.دادم نتکو سرمو    

 تکیه صندلی به رو سرش.برداشتم ؛یکی منم کرد تعارف بهم.کرد باز رو بسته.داد تکون رو سرش    

 برادرت تو:دمبود؛پرسی کرده مشغول رو ذهنم که رو سوالی بخوابه؛منم میخواست کنم فکر.بست داد؛چشماشم

 بودی؟ کرده گم رو

 چهار اون نه:گفت اروم شدم؛که رخش نیم محو چرخوند؛منم من سمت به رو کرد؛سرش باز رو چشماش    

 .کرد گم منو پیش سال

 کرد؟ گمت چطور خب:وگفتم اومد ذهنم توی دیگه سوال یه کردم؛دوباره فکر یکم    

 ازش ای نشونه هیچ.تهران کرد؛اومد قهر باهام:گفت یقهچنددق بعداز.فکر توی ورفت کشید اهی سپیده    

 .شدم همخونه. وباهاش.کنم پیدا کار تونستم اون کمک شدم؛به اشنا حنانه با ترمینال تهران؛توی اومدم.نداشتم

 .برد خوابش هم نپرسیدم؛سپیده سوالی دیگه.شد حل معما اینطور؛نصف که خب    

 سپیده    

 یادم یهو.نوازش این از بود اومده خوشم.نکردم باز رو چشمام شدم؛اما ام؛بیدار نهگو رو نوازشی احساس با    

 می نوازش اون پس.شد خشک هوا توی کوروش دست کردم؛که باز رو چشمام بودم؛زود کی وبا کجا من افتاد

 رو ادم اراشبود؛رفت اونم تقصیر بودم؛البته شده اینطوری کوروش برابر در بود؛جدیدا شده قرمز هام کرده؛گونه

 رسیدیم؟ کی:گفتم خجالت با.کرد می گیج

 ....نشدی؛منم بیدار کردم؛اما صدات چندبار.میشه ای دقیقه چند:وگفت پایین اورد رو دستش کوروش    

 وقشنگ بزرگ ویالی یه.شدم پیاده ماشین واز زدم کشیدم؛لبخندی می خجالت ازش بده؛چون ادامه نذاشتم    

 ساختمان یه.کرد باز کلید با درو کردیم؛کوروش رد که رد حیاط.بود بزرگ یاطح یه اول.بود روم روبه

 که داشت وخاک گرد هم یکمی بود شده انداخته سفید ویال؛مالفه وسایل ها مبل روی.بود بزرگ دوبلکس؛نسبتا

 هم وروشک.برداشتم رو باال طبقه های اتاق از یکی من.کردیم مشخص رو هامون اتاق اول.میشد تمیز حتما باید

 توی گذاشت رو چمدونم کوروش.برداشتن وحنانه هم؛مهرداد رو پایین طبقه های اتاق از یکی.همینطور

 قرار ها بچه شدن؛با جا به جا همه وقتی.کردم می درست ماهی با پلو سبزی بود؛باید تحویل سال امشب.اتاق

 می داشتن هم وقتی تا.روز چند نای برای خرید برن بدیم؛پسراهم انجام رو کاری تمیز گذاشتیم؛مادخترا



 کشید؛تا طول خونه؛دوساعتی جون به افتادیم حنانه منو.بندیا بسته ازاین نه بخرن تازه ماهی که کردم رفتن؛تاکید

 .خنده زیر زدن ما دیدن اومدن؛وبا هم پسرا شدیم؛که ولو ها مبل رو خستگی از.بزنه برق تمیزی از جا همه

 شدی؟ پنچر چیه؟چرا:گفت خنده باسرم؛ باالی اومد کوروش     

 !فهمی می بندازی وبرت دور به نگاه شدم؟یه پنچر چرا: نالیدم خستگی ای؟با خسته چرا میگه اقارو؛تازه زکی

 جا همه نکنه درد دستت!واقعا اره:گفت رضایت وبا داد تکون کرد؛سری نگاه اطراف به سرسرکی کوروش

 .شده تمیز خیلی

 .شد درست چی همه تا افتادم وکول کت از:وگفتم کشیدم عمیقی نفس

 که تازه ماهی اینم:وگفت کرد اشاره بهشون وابرو چشم باال؛با گرفت رو خرید های پالستیک خنده با کوروش

 .بده رو ترتیبشون پاشو.بودی داده سفارش

 .میام االن.اشپزخونه توی ببر:وگفتم کشیدم پوفی

 توی هارو کردم؛واون تیکه شستم؛وتیکه رو کردم؛ماهیا تمیز کامل هارو ماهی های پولک.خونه اشپز توی رفتم

 کسی کردم حس کردن؛که سرخ به کردم شروع.ها ماهی سراغ رفتم برنجم کردن دم بعداز.خوابوندم ابلیمو نمک

 .کردم می درست خودم:گفتم کنایه نشسته؛با صندلی روی حنانه دیدم برگشتم.اشپزخونه توی اومده

 !بذارم تنها دست رو عزیزم خواهر نیومد دلم:گفت بونومهر زد لبخندی حنانه

 منم.بودیم صمیمی باهم چقدر روزی یه کنه،که اوری یاد میخواست گفت؛انگار جوری یه رو عزیزم خواهر

 .برمیام کارام پس از خودم من:وگفتم باال انداختم رو هام شونه

 کنی؟ می اینجوری تخود من؛با با سپیده؟چرا توچته:گفت ناراحتی شد؛با عصبی حنانه

 کارتو به کاری.رم می رو خودم راه که من:گفتم عادی باشم؛خیلی مسلط خودم به کردم کشیدم؛سعی عمیقی نفس

 .ندارم

 .سپیده میده ازارم نداری؟همین من به کاری دیگه؛چرا همین:گفت دلخوری داد؛با تکون سری حنانه

 تو.نداری بهم نیازی دیگه توکه:گفتم ناراحتی داد؛بامی کش رو بحث خودش باشم؛اون ساکت میخواستم من هرچی

 .داری رو مهرداد

 میدونم من!بامن نزن حرف اینطوری.سپیده کن بس:گفت فریاد کوبید؛با میز روی رو دستش محکم عصبی حنانه

 دمهردا از خاطر همین به دونم می.شدی بد باهام کردم؛تو ازدواج مهرداد با من وقتی شدی؛از اینطوری تو چرا

 !شناسم می تورو من.نمیاد خوشت

 ای تحفه مهردادچه مگه!خدایا.کردم می حسادت بهش من گفت؟یعنی می چی حنانه.کردم شک گوشام به

 می حسادت بهت من کنی می فکر تو یعنی!حنانه متاسفم برات:گفتم ناراحتی با.شدم دلخور ازش بود؟خیلی

 !نشناختی خوب منو کنم؟پس

 

 وار گذاشت؛زمزمه ام شونه رو کردم؛سرش می حس حس گرنم پشت رو اشنفسه شد؛هرم ساکت حنانه

 همه اول از چون میدونم من.میکنه حسودی خواهرش به خواهر حسودی؟کدوم تو گفتم کی من خواهری:گفت

 .کنم می خواهش.عزیزدلم بود من از اشتباه.ببخش منو.شدی دلخور من از نگفتم؛اینطوری بهت چیو



 کرد؟وقتش تموم حقم در رو خواهری حنانه بود؛که این غیراز دلخوریه؛مگه هرچی دبو بس.کشیدم عمیقی نفس

 نوازش رو وگونش باال بردم رو ریختم؛دستم می دور هارو کردم؛دلخوری می صاف باهاش رو که؛دلم بود

 !ببخش منو توهم.بخشیدمت!بزرگه ابجی باشه:گفتم اروم.کردم

 کنم؟ کار چی من خب:ید؛وگفتب*و*س رو گونم سرخوشی با.شد خوشحال.لبش روی اومد لبخندی

 .گرفتم ماهی بوی که بگیرم دوش یه برم من که.کن درست اوم؛ساالد:وگفتم کردم فکر یکم

 اومدم حموم گرم؛از اب دوش یه گرفتن اتاقم؛بعداز توی رفتم منم.داد تکون باشه معنای به رو سرش

 روی.خورن می غذا نشستن ها دیدم؛بچه بیرون تمرف.کردم سرم رو شالم.گذاشتم باز رو خیسم موهای.بیرون

 تشکر ازش.گذاشت کنارش ماهی تیکه کشید؛ویه بشقاب یه برام کوروش.گرفتم کوروش؛جا کنار صندلی

 زده خورد؛شکمش هم رو قاشقش اخرین مهرداد.بود شده خداروشکر؛خوشمزه.خوردن به کردم کردم؛وشروع

 غذای عجب.خانوم سپیده درست دستت:وگفت کشید شکمش به دستی خنده شد؛با ولو صندلی بیرون؛روی بود

 .بود ای خوشمزه

 .جان نوش.کنم می خواهش:گفتم خنده بود؛با شده مزه با خیلی

 .مهرداد شده توپک به تبدیل پکت سیکس:وگفت مهرداد شکم روی زد دست پشت حرص؛با با حنانه

 کرد؛حنانه می جیم داشت ریز میشوره؛بعدخیلی هارو ظرف همه اومد؛که قپی اولش مهرداد.خنده زیر زدیم همه

 رو دستی گرمی.کنار گذاشت رو قاشقش کوروش.کرد پر رو خونه همه رفت؛صداشون مهرداد دنبال سریع

 جدیدا منم.شد سیخ تنم موهای.کردن وصل بهم فاز سه برق انگار.کردم احساس بود میز روی دستم؛که روی

 . اومد می بند داشت بود؛نفسم شده زیاد قلبم تپش

 

 

 .عزیزم بود خوشمزه خیلی.جان سپیده نکنه درد دستت:گفت گوشم زیر اروم کوروش    

 می در چاه ته از که صدایی افتاد؛با بدنم به ای لرزه یه.اومد می خورد؛قلقلکم می گوشم به که نفسهاش هرم    

 .جونت نوش.کنم می خواهش:گفتم اومد

 بلند جاش از کوروش.سینک توی گذاشتم ظرفارو تند تند.بیرون کشیدم شدست زیر از رو دستم حرکت یه با    

 .شورم می خودم.کن استراحت توبرو:گفت تحکم کشید؛با کنار شد؛منو

 نمی روم افتاد؛اصال که اتفاقی بعداز البته.دادم تکون سرمو خوب؛فقط دخترای عین بود؛که جوری لحنش    

 می کلم توی وخیال فکر کلی.نشستم تخت روی.بستم ودرو اتاقم توی رفتم همین واسه.کنم نگاه صورتش شد؛توی

 هایی داشتم؛حس بهش وجودم؛نسبت توی وغریبی عجیب های حس یه.بودم کوروش کارای ومنگ گیج.چرخید

 اینارو دیدم؛همه تولدش توی که دختری خاطر به فقط میدونستم؛اما شایدم البته!دونستم نمی رو اسمش خودمم که

 .....برد خبری بی عالم به وخواب؛منو کشیدم دراز تخت روی.ردمک می سرکوب

 می صدا رو چرخیدم؛بابام می دورخودم ترس بود؛با بغلم توی ام بافتنی عروسک.بودم تاریکی جای یه    

 رو صورتش که همین.کرد باز برام رو دویدم؛اغوشش صدا دنبال به.زد صدام تاریکی توی نفر یه.زدم

 ......کمک....کمک:کردم وفریاد داد.نبود من بابای نبود؛اون ارش یدم؛باباکش بلندی دیدم؛جیغ

 نشسته پیشونیم عرق؛روی سرد های قطره.بود شده قفل ترس از دندونام.نشستم جام وتوی پریدم خواب از    

 خوبه؟ شده؟حالت چی:اومد؛وپرسید سمتم به نگرانی با.شد اتاقم وارد سراسیمه کوروش.بود

 دیدی؟ بد خواب:پرسید نگرانی با دوباره.نشست روم روبه تخت روی اومد.دادم تکون نه معنای هب رو سرم    



 حلقه هام شونه دور رو دستش کوروش.لرزید می بدنم همه.دادم تکون اره معنای به رو سرم بار این    

 .عزیزم نترس دیگه.اینجام من.نیست چیزی:کرد زمزمه چسبوند؛مهربون ستبرش ـینه*سـ به محکم کرد؛منو

 نفس.گرفتم اروم مرد یه ـل*بغـ چرا؟توی اما.لرزیدم نمی هم بودم؛دیگه شده اروم من اما.میزد تند خیلی قلبش    

 لبخند کرد؛با جدا خودش از منو اروم.کرد می نوازش رو موهام مهربونی با کشیدم؛کوروش عمیقی

 جان؟ سپیده بهتری:پرسید

 !دیدم بدی ب*و*سکا.شدم بهتر خیلی اره:گفتم اروم    

 .نترسی دیگه تو که میخوابم جا همین میارم؛منم وپتو بالش االن:گفت مهربونی داد؛با تکون سری کوروش    

 وبالش پتو بعد؛با چنددقیقه.بود ومهربون خواستنی کوروش چقدر.بیرون رفت اتاق از که.دادم تکون سری    

 .رفتم خواب به اروم.خوابید زمین روی اونم.کشیدم دراز ارهدوب.بود شده بامزه خیلی.اتاق توی ـل؛اومد*بغـ زیر

 یه حنانه کنم؛دیدم درست چای اشپزخونه؛تا توی رفتم.نشه بیدار کوروش بیرون؛که اومدم اتاق از اروم صبح    

 .گردیم برنمی ظهر بعداز تا.بیرون رفتیم ما سالم:بود نوشته که چسبونده یخچال به نوت

 موهای با کوروش دیدم بود؛که یازده نزدیک ساعت.خوردم رو ام صبحانه.باال نداختما رو هام شونه منم    

 صبح سالم:وگفت کرد نگاه بهم لبخند میداد؛با وقوس کش رو خودش که اومدبیرون؛درحالی اتاق پریشون؛از

 !بخیر

 کوروش بخیر ظهر عواق در:گفتم خنده وبا ریختم بهم رو موهاش دستم با خوداگاه شدم؛نا بلند جام از منم    

 !خان

 به افتاد چشمش جلوش؛که گذاشتم.ریختم چایی براش بود؛رفتم سرخوش کلی انگار.کرد می نگاه بهم بالبخند    

 ریم می شو؛ماهم حاضر برو خورم؛توهم می صبحانه من تا:گفت من وروبه کرد فکر یخچال؛یکم روی نوت

 .گردیم برنمی هم شب تا بیرون

 خب؟چرا:گفتم باخنده    

 !زود نیستیم؟پاشو ادم ما چرانه؟مگه:گفت کرده باد های لپ باال؛وبا اورد رو سرش پر دهن با    

 اومدم اتاق از.ساتن سفید ابی وروسری روشن؛پوشیدم ابی لی شلوار سفیدبا مانتو یه.دادم تکون سری    

 انداختیم بهم نگاه بود؛یه یدهپوش ابی لی سفیدوشلوار شرت هم؛تی کوروش اتفاقا.برداشتم هم رو بیرون؛کیفم

 کوروش؛کل این دست از وای.افتادیم وراه شدیم ماشین سوار.بودیم شده ست الکی؛باهم طور همین.زدیم ولبخند

 خاموش ها چراغ برگشتیم؛همه که اخرشب.رفتیم جا همه...سواری؛رستوران ؛قایق بازار.چرخوند منو شهر

 باال؛توی گرفتم رو اتاق؛سرم در دم.رفتیم هامون اتاق سمت به ینپاورچ.بود حیاط توی هم مهرداد بود؛وماشین

 خوش خیلی بهم واقعا.ممنونم چیز همه خاطر به!ممنون:گفتم شناسی قدر زدم؛با زل کوروش چشمای

 .بخیر شب!جان کوروش خوبی توخیلی.گذشت

 .گذشته وشخ بهت اینقدر تو که شکر خدارو.کنم می خواهش:گفت سرخوشی زد؛با لبخندی کوروش    

 .........بخوابی خوب.عزیزم بخیر شب:شنیدم رو ارومی صدای اتاقم؛که توی رفتم می داشتم    

 

 

 کنار کردم؛رفتم تنم گرم لباس یه همین کنم؛واسه تماشا رو دریا غروب میخواست بچگی؛دلم از همیشه    

 واینده مبهمم گذشته فکر.بود سرم یتو زیادی فکرهای.شدم خیره دریا غروب بودم؛به نشسته ها ماسه روی.دریا

 در ـص*رقـ باد؛به هوهوی توی مواجم موهام.بیفته سرم از شال شد باعث وزید؛که می مالیمی باد!نامعلومم



 کوروش غیراز کسی نشسته؛اونم کنارم کسی کردم گوشم؛حس پوشت زدم رو موهام از تره یه.بودند اومده

 میکنی؟ فکر داری چی به:گفت وممن؛ار به اون بودم خیره دریا به من.نبود

 رو ام گذشته میخواست دلم.کنم ودل درد باهاش میخواست کردم؛دلم راحتی احساس کوروش با چرا دونم نمی    

 خیره دریا های موج به که کشیدم؛دزحالی اهی.میشه عوض طوریه؛یا همین باهام رفتارش بازم بگم؛ببینم براش

 !نامعلومم اینده کشیدم؛وبه که هایی درد به.کشیدم گذشته که؛توی ییها ورنج ها سختی به:؛گفتم بودم شده

 بگی؟ تر واضح سپیده؟میشه میزنی حرف چی از:پرسید کنجکاوی فکر؛با توی رفت کوروش    

 تعریف به وردم شروع واروم چیدم هم رو؛کنار ام گذشته پازل شده پخش های کشیدم؛تکه عمیقی نفس    

 اولش.وکیارش بودن؛سیاوش پسر دوتا من از قبل.بودم بابام دونه یه یکی دختر من.گمب برات اول از بذار:کردن

 منم.بود بابام تولد شد؛روز شروع لعنتی روز اون از چیز همه.خرمشهر رفتیم بعدش کردیم؛اما می زندگی تهران

 صداش خیابون طرف ناو از.دنبالش رفتم ماشین با کردم؛یواشکی تزئین جارو بودم؛همه گرفته یاد رانندگی تازه

 ماشین خیابون؛یه توی گذاشت پاشو که شد؛همین پرت حواسش.کرد ذوق اومدم؛کلی تنهایی خودم دید زدم؛وقتی

 ضربه رسوندیمش؛گفتن که بیمارستان کنم؟به چیکار باید دونستم نمی.بودم شده اصلم*س*ت.رفت ودر زد بهش

 پچ پچ طعنه.دونستن می بابام مرگ مقصر منو همه!دش وتار تیره برام دنیا.کرده وتموم خورده سرش به محکمی

 رو سراغش دیگه کرد؛گفت قهر باهام خاطر همین به هم سیاوش.میشدم دیوونه وهمسایه؛داشتم در های

 خونه کرد؛واز ازدواج اش قدیمی عشق با بود؛مامانم نشده بابام سال هنوز.بود هام سختی اول تازه این.نگیرم

 دادن ازدست برای هیچی.کرد می هم بازی ومعتاد؛تازه شد؛الکی بدر داه از اونم.وکیارش بودم من حاال.رفت

 هم؛باحنانه ترمینال توی.اینجا اومدم گرفتم تهران و*سب*اتو بلیط شبونه.سرش توی زدم گلدون ؟با .نداشت؛

 الودگی کوچکترین از رو جنگیدم؛خودم ومردونه مرد من.کردم جور کار خودم برای شیرخوارگاه شدم؛توی اشنا

 تو؛روبه کنار!اینجام هم واستادم؛وحاال خودم پای روی!کنه سالم بهم مردی؛حتی هیچ نذاشتم.داشتم نگه پاک هم

 .دریا روی

 تامل با دقیقه چند بعداز!کلمه یه حتی.نپرسید ازم تااخر؛هیچی اول بود؛از فکر توی ربدجو کوروش     

 دیگه هرکس!خاصی دختر؛توخیلی یه برای مصیبت اینهمه اخه.کشیدی سختی خیلی متاسفم؛تو برات واقعا:گفت

 شجاعت این نبودی؛م قوی خیلی تو.افتاد می خودکشی فکر به اورد؛یا می کم میزد جا توبود؛حتما جای به ای

 !کنم می تحسین رو ودرایتت

 !ممنون:وگفتم کردم فکر یکم.بود واقعیت عین کوروش حرفای.زدم لبخندی

 میخوام اهنگ یه گذشته؛حاال ها گذشته!خب خب:گفت سرخوشی من؛با باال؛روبه گیتارارود کنارش؛یه از یهو

 که؟ داری بخونم؛دوست گیتار با برات

 مهارت گرفت؛با دستش توی رو گیتارش.بودم گیتارزدن عاشق من.داشتم تدوس که معلومه.دادم تکون سری

 کرد خوندن به قشنگش؛شروع صدای شد؛با خیره دریا غروب به.کرد نواختن به شروع

 بشم حال بی که کنم؛تا نگات دارم دوست

 بشم اغفال ببری؛منم دل توازم

 کنم فرق همه تو؛با برای دارم دوست

 کنم رقغ تنه چشات؛یه تویه خودمو

 اسونه مرگم تو چیه؟با غم باشم تو با

 دیوونه میگی میشم؛وقتی دیوونه اخه

 ..........دیوونه اخ......دیوونه



 کنم نوازشت کنی؛تا ناز میده حال

 کنم خواهشت کنی؛غرق قهر خودی بی

 بشم بالت هات؛سپر خنده به بدم دل

 .......بشم فدات تصدقت؛الهی الهی

 کنم؟ عوض کسی تورو؛با تونم می مگه

 .کنم حظ تا بگو بزن؛هی صدام لعنتی

 .......دیوونه اخ.....دیوونه....دیوونه

 کاممه به بغلت؛زندگی حصار تو

 منه مال چیت همه

 ناممه به سندش

 میشه افتابی برام؛خونه میخندی وقتی

 میشه ابی کنن؛اسمون می گل گلدونا

 پنجره پشت رو؛بذار نسترن گلهای

 بره ضعف لمد چشام؛تا تویه بزن زل

 ........دیوونه......دیوونه

 .........دیوونه اخ........دیوونه

 

 وای:گفتم ذوق با.کردم زدن دست به شروع بلند بلند.برگشت سمتم به لبخند کشید؛وبا عمیقی نفس کوروش

 ....بود قشنگی اهنگ میزدی؛چه گیتار خوب چقدر.نداره حرف صدات!خوندی عالی خیلی!کوروش

 قابل.اومده خوشت که خوشحالم.کنم می خواهش:گفت تواضع لبش؛با روی اومد رضایتی لبخند کوروش

 !جان سپیده تورونداشت

 دلم به اینقدر همین واسه!بگردم خونده؟الهی من وبرای ر اهنگ این یعنی.من شدم مرگ ذوق!خدایا وای

 .....نشست

 من نشستم؛با کنارش رفتم.کرد می نگاه زیونتلوی بود؛ نشسته.کنم صحبت یکم حنانه با میخواستم.خونه داخل رفتم

 بزنم؟ حرف باهات میشه حنانه:گفتم من

 چی؟ گفتی؟درباره چی:گفت توجه بود؛وبی خیره صفحه به حنانه

 باحرص کردم؛حنانه خانوش رو برداشتم؛تلویزیون رو گفتی؟کنترل میگه؛چی تازه زنم می حرف ساعته یه

 !ها کنم می نگاه دارم ا:گفت

 .بزنم حرف باهات چیزی یه درباره میخوام حنانه:گفتم وکالفه دادم تکون سری

 .بگو رو ؛حرفت بگو:وگفت شد خیره چشمام توی حنانه



 شناختی؟تا نمی رو مرده تواون خب:وگفت فکر توی رفت حنانه.کردم تعریف براش رو کردم؛خوابم فکر یکم

 ندیدیش؟ حاال

 .نبود ارشم بابا ولی باباتم یگفتم.میده ازار منو همین!نه:وگفتم دادم تکون سری

 !خیال بی.دیدی پریشون های خواب شده عوض جات نکن؛حتما فکر بهش.کن ولش:کرد؛وگفت فکر یکم حنانه

 بگی؟ بهم که هست هم ای دیگه ای قضیه حاال:گفت باشیطنت حنانه.شدم وساکت دادم تکون سری

 چیه؟ منظورت:پرسیدم تعجب با

 ایه؟ قضیه چه کوروش تو بین:وگفت باال انداخت رو ابروهاش خنده با

 زودتر همه از صبح.جنگل بریم ها بچه با صبح فردا شد قرار.اتاقم توی ورفتم ندادم رو جوابش.شدم حرصی

 .نشنیدم جوابی زدم؛اما حنانه اتاق در به تقه باال؛چندتا طبقه رفتم.شدم بلند

 یه یهو.پله اولین روی گذاشتم پامو حرصی.بهبخوا میخواد ظهرم لنگ کرده؛تا ریزی برنامه خودش!بابا ای

 ......پخخخخخخ:گفت سرم پشت از صدایی

 اخر؛سرم پله روی دقیقا!پایین شدم پرت ها پله واز دادم دست رواز خورد؛تعادلم لیز پام کیه؟یهو ببینم برگشتم

 حنانه؛همه وداد یغکوروش؛ج وبیداد داد بود؛صدای بد خیلی حالم.زمین روی محکم پله؛افتادم گوشه به خورد

 میدیم رو لباش شنیدم؛فقط نمی رو کوروش بودند؛صدای شده جمع سرم باالی نگرانی با همه.میشد اکو سرم توی

 رو جا شد؛همه سیاه چشام رفت؛دنیاجلوی می گیج سرم.دیدم نمی هم رو لباش دیگه کم کم.خوره می تکون که

 ......نفهمیدم هیچی دیگه.گرفت مطلق تاریکی

 کوروش

 ـل*بغـ سریع رو اون.میزد ضعیف خیلی هم نبضش.نداد رو زدم؛جوابم سپیده صورت توی چی هر

 گوشه از.نکرد باز رو چشماش هم لحظه یه حتی.بودم نگرانش خیلی.ماشین توی گذاشتمش.کردم

 اینکه محض به.بود شده سفید دیوار مثه رنگش.مردم می ونگرانی ترس از داشتم.اومد می خون پیشونیش؛داشت

 کاری یه توروخدا:گفتم نگرانی رفتم؛با پرستارا سمت به.کردم بغلش دوباره.کنار دیدم؛زدم بیمارستان یه

 .میره دست از داره زنم.بکنید

 گنده؛فکر مرد.نداشتم واستادن رمق دیگه.نشستم ها صندلی روی پشت.یو سی سی تخت؛بردنش روی گذاشتنش

 .......رزیدل می نگرانی از دستام.بود افتاده فشارم کنم

 گذاشته هم روی رو قشنگش چشمای.دوختم سپیده حال وبی پریده رنگ چهره به رو شیشه؛نگاهم پشت از

 محکم خیلی ضربه شکر خدارو گفت دکتر.زد نمی حرف زد؛باهام نمی لبخند.بود خوابیده دغدغه وبی بود؛اروم

 همین کارم حاال تا دیروز بیاد؛از هوش به ات باشیم منتظر باید ببینه؛فقط جدی اسیب کما؛یا توی بره که نبوده

 داد رو قند کرد؛اب می درست قند حنانه؛اب برای داشت مهرداد....سپیده به شیشه پشت از شدن بود؛خیره

 نه؟ گیره؛مگه پیشش دلت:گفت اروم کشید شد؛اهی خیره سپیده به.واستاد کنارم دستش؛اومد

 .....بدجور:گفتم غم دادم؛با تکون سری.داشتم دوست رو پیدهس عاشقانه من.نبود کتمان وقت دیگه.کشیدم اهی

 معجزه!میشه درست چیز همه.نده راه دلت به غم:گفت ام؛برادرانه شونه سر گذاشت رو کشید؛دستش عمیقی نفس

 ....نگیر کم دست رو عشق

 بودم؛شاید متنفر بیمارستان بودم؛ازهوای طور همین بچگی نبود؛از خوش حالم کشیدم؛چون می نفس سختی به

 به.....مرد مادرم که بود؛شبی سالم سه وقتی لعنتی شب بود؛همون دوانده ریشه وجودم توی بچگی از تنفر این

 زانوهام.نشستم بودن شده ابیاری که؛تازه هایی چمن روی.بود شده ابری زدم؛هوا قدم یکم.رسیدم بیمارستان حیاط



 همه مهربونش قشنگش؛لبخندهای سپیده؛صورت یورفتارها کارها همش.بستم گرفتم؛چشمامو ـل*بغـ رو

 جلوی راهی کرد؟کاش می بود؛چیکار اینجا عمو زن االن اگر کردم فکر این به.رفت می رژه چشمم همه؛جلوی

 رو سرم.چکید دستم بارون؛پشت قطره یه کردم حس.رسید می دادم به وقتا جور این همیشه میگذاشت؛اون پام

 چند یادمه.افتادم ستاره عمو زن یاد یهو.اومدن می فرود زمین روی پراکنده ونبار های قطره باال؛دیدم اوردم

 حاال اخر ودر کن تالش سوم دوم گفت؛اول عمو زن کنم شکرت مسابقه بودم؛میخواستم نوجوان پیش؛وقتی سال

 به الهی رحمت میاد؛درهای بارون وقتی داریم حدیث محمد حضرت از.کن دعا بارون زیر میاد؛برو بارون که

 عموی زن پربار های حرف هم بار این.شدم بلند جام از.دعاست استجابت برای وقت بازه؛بهترین همه روی

 بنده من میدونم خدایا:گفتم واروم لب شدم؛زیر خیره اسمون باال؛به گرفتم یکم رو دستم.خورد دردم خوبم؛به

 من خدایا سنگینه؛اما خیلی گناهم بار دونم می.شکستم رو زیادی های دل دونم می.بودم وریاکارت خطاکار

 میخوای بالیی هر خدایا.نکن من؛مجازات های ـناه گـ خاطر به رو اون قسم بزرگیت به خدایا.ام سپیده عاشق

 .....دار نگه سالم رو سپیده بیار؛اما سرمن

 وخودم شده جاری اشکام من یعنی!نه بود؟وای شده داغ من صورت چرا بود؛اما سرد بارون های قطره

 صندلی روی.بود خیس لباسام تموم.رفتم بیمارستان داخل سمت به مغموم!دیگه عاشقیه.دادم تکون نفهمیدم؟سری

 .برد وخوابم هم روی گذاشتم رو دادم؛چشمام تکیه دیوار به رو نشستم؛سرم یو سی سی روی روبه درست

 با.کردم باز رو گفت؛چشمام می رو اسمم هیجان که؛با کسی صدای با بودکه گذشته ساعت دقیقه؛یا چند دونم نمی

 خوشحالی؟ اینقدر شده؟چرا چی:گفتم الود خواب صدای دیدم؛با رد مهرداد خندون بازم؛چهره نیمه چشمای

 .ببینم پاشو...پیشه عاشق اقای خوشحالم؟پاشو چرا پرسی ممی:گفت خنده داد؛با تکون سری مهرداد

 شده؟ چی ببینم بزن حرف درست:مگفت کالفگی بافت؛با می برام قصه کشیدم؛داشت پوفی

 منتقل اومد؛االنم هوش به دیشب سپیده:گفت سرخوشی با.شم بلند جام از شدم مجبور کشید؛که رو دستم مهرداد

 .بخش به شده

 میگی؟ راست مهرداد جون:پرسیدم التماس شدم؛با بلند شنیدم؟ازجام می درست داشتم واقعا.کردم شک گوشام به

 .211 اتاق برو.میگم راست کوروش جون به:گفت خنده با مهرداد

 رو سرم.شدم خیره بود خوابیده اروم که ناباوری؛سپیده با کردم باز درو.رسیدم211 اتاق به تا اومد در پدرم

 لبخند با حنانه.واستادم باالسرش رفتم بود؛منم نشسته سپیده باالسر حنانه.کردم شکر خدارو لب وزیر باال گرفتم

 هوش به سپیده خبردادن بود؛که نگذشته اومدنت از ساعت یک هنوز:گفت من روبه پیدهس به انداخت نگاه یه

 ...شد جابم*س*ت سپیده حق در دعات واقعا.اومده

 بال این اون؛سپیده بچگونه کار خاطر به اخه.ندادم رو جوابش همین بودم؛واسه وعصبی ناراحت دستش از

 خواب توی خودش با داشت لب بود؛زیر کرده قمیداد؛عر تکون وراست چپ به رو سرش سپیده.اومد سرش

 خواب از ترس با سپیده کنه؛یهو خبر پرستارارو رفت حنانه.دید می ب*و*سکا دلشت بازم کنم میزد؛فکر حرف

 .....سعید.....سعید:گفت جیغ پرید؛با

 ؟دیدی ب*و*سکا شده خوبی؟چی جان سپیده:وگفتم گرفتم خیز سمتش به نگرانی با.بود افتاده نفس نفس به

 پرستارا.لرزید می ترس از بود؛داشت کرده جمع مشتش توی رو مالفه.بود سردش انگار.نداد رو جوابم اما

 .برد خوابش دوباره زدن؛وسپیده ارامبخش براش پرستارا.داد نمی رو کس هیچ جواب.بودن شده جمع دورش

 

 سپیده



 خورده سرم به که ای ضربه با.تهران برگردم باید کفش؛که تویه کردم پامو شدم مرخص بیمارستان از که همین

 اون دیگه حاال.بودم اورده بدست رو ام حافظه از بخشی.بود شده تداعی برام گذشته خاطرات از ای بود؛پرده

 ذهنم توی چهرش هم زن یه.سعیده اسمش دونستم می.شناختم می بودم؛خوب دیده رو شب*و*سکا که مردی

 کنه؛هر تعریف مو به مو برام رو تهگذش تا مهشید اهواز؛پیش برم میخواستم.بود

 با.دونست می رو جوابش اون فقط که داشتم زیادی های سوال.بودم مجبور نداشتم؛اما ازش دلخوشی چند

 داد؛نفس انجام کارامو همه فردوگاه توی.اهواز مقصد بود؛به گرفته هواپیما بلیط برام.تهران برگشتم کوروش

 تا کردم می پیدا رو گذشته اول باید اما.بودم کرده پیدا رو داشتم بهش که رو حسی اسم دیگه کشیدم؛حاال عمیقی

 خبرهای با امیدوارم.باش خودت مواظب.سالمت به برو:گفت ومهربون اروم کوروش.بسازم رو ام اینده بتونم

 ....برگردی خوش

 حتما من.باش خودت مواظب.کنم جبران بتونم امیدوارم.ممنون چیز همه بابت:گفتم شناسی باقدر.دادم تکون سری

 !گردم برمی

 گذشتن می کند خیلی ها دقیقه.شدم هواپیما دادم؛وسوار تکون دست براش ها شیشه پشت از.داد تکون سری

 رو کمربندم.اومدم خودم بیاد؛به فرود میخواد گفت می که خلبان صدای با.کرد می عصبی خیلی منو وهمین

 یه رفتم تاکسی بود؟با افتاده جونم به ترسی بود؟چرا شده لرزون مها قدم چرا دونم نمی.اومد فرود هواپیما.بستم

 گرفتم اتاق خودم وبرای خونه مسافر

 روبه رنگ مشکی بزرگ اهنی در به.باشم اومده درست رو ادرس خداکنه.کرد پیاده مهشید خونه دم منو تاکسی

 نباشه؛اخه معلوم ام چهره اکشیدم؛ت عقب رو خودم.رفتم در زنگ سمت کشیدم؛به عمیقی شدم؛نفس خیره روم

 برداشت رو گوشی میانسال خانوم یه دادم فشار رو زنگ.نکنه باز روم به درو پیش سال چند مثه شاید

 کیه؟:وپرسید

 هستن؟ مهشیدخانوم ببخشید:بدم تغییر رو صدام کردم سعی

 دارن؛شما؟ تشریف خانوم بله:پرسید کرد؛دوباره فکر یکم خانومه

 دوستانشون از:گفتم همین کرد؛واسه نمی باز برام درو منم فهمید می گفتم؟اگه می کردم؛چی فکر یکم

 .خانوم شناسن می منو.کنید باز شمادرو.هستم

 .داخل بفرمایید:کشیدوگفت عمیقی نفس

 همه راست بود؛سمت روم پیش شکل مربعی بزرگ حیاط یه داخل رفتم.کرد باز برام درو حرفش دنبال وبه

 برگ پراز توش که بزرگ نسبتا استخر یه چپ بود؛سمت شده پارک هم ماشین دوتابود؛ ودارودرخت باغچه

 امرتون؟ بفرمایید:گفت که زنی صدای با.استخربود کنار صندلی ودوتا میز یه.بود ولجن

 های لباس مهشید.بودیم شده متعجب سخت همدیگر دیدن از سمتش؛هردومون به برگشتم.اومدم در انالیز فکر از

 اینجا تو:پرسید تعجب انداخت؛با سرتاپام به نگاه یه.بود شده جوونتر داشت؛چندسال مختلف وجواهرات شیک

 میکنی؟ چیکار

 !اومدم اینجا به مهمی کار برای:وگفتم زدم پوزخندی

 بگی؛باید رو مالیت مشکل یا بگیری پول ازم که اینجا اومدی اگه سپیده ببین:وگفت کشید داد؛پوفی تکون سری

 !اومدی رواشتباه سادر که بگم بهت

 وثاف ریختم چشمام توی رد نفرتم تموم.بندازم تف صورتش توی میخواست دلم.ریختم بهم حرفش از بدجور

 اینجا به ای دیگه کار برای من.دار نگه خودت برای رو پولت:غریدم دندونام الی از زدم؛عصبی زل بهش

 .اومدم



 .بگو کارتو داخل بریم بیا!هرچی حاال:فتگ من عصبانیت به توجه وبی باال انداخت رو هاش شونه

 اینجا اومدم....اوردم بدست رو ام حافظه من:وگفتم کردم تامل یکم...خوبه جا همین:گفتم طعنه وبا زدم پوزخندی

 ....بخوام توضیح ازت تا

 می رو لباش تند تند استرس شدت نبود؛واز خیال بی دیگه حاال.افتاد من من شد؛به عوض نگاهش رنگ یهو

 داره؟ ربطی چه من چی؟به که خب:گفت بده جلوه رو خودش عادی داشت سعی که لحنی ویید؛باج

 نگی بهم چیو همه اگه!نشد دیگه نه:گفتم تهدید با.داشت کتمان وقصد دونست می چیو همه اون.گرفت حرصم

 .کنم می شکایت وازت پلیس پیش میرم

 میز سمت کشید؛به عمیقی نفس چنددقیقه ؛بعدازکرد می دوتاچارتا دو خودش با داشت انگار فکر توی رفت

 می تعریف برات چیو همه باشه.بشین بیا:گفت ورومن نشست صندلی رفت؛روی استخر کنار های وصندلی

 ....کنم

 دنیا به کیارش اینکه بعداز:گفت شد؛اروم خیره زمین پایین؛وبه انداخت رو سرش.نشستم روش روبه رفتم

 می فکر وحاال بود دختر عاشق ارش.بشم دار بچه تونستم نمی دیگه که دید؛طوری جدی اسیب اومد؛رحمم

 .بره می گور به خودش با رو ارزو کرد؛این

 اومد؛یه می کنار قضیه این با داشت کم کم..بود تحصیلیش رشته کرد؛اخه می عکاسی فراغتش اوقات توی ارش

 بود؛رد دیده زمین روی خون رد کارش شدن تموم کنه؛بعداز عکاسی چالوس جاده های منظره از رفت که روز

 بینه می وقتی.افتاده زمین روی خونی سروصورت با که بچه دختر یه به بود بود؛رسیده کرده دنبال رو خونه

 .کنه می وبستری بیمارستان بره می سریع رو ؛اون داره نبض هنوز

 .....سپیده توبودی بچه دختر اون:گفت غم وبا باال اورد رو سرش

 اتفاقی چه پرسیدن ازش دکترا بودی بیهوش توکه:داد ادامه دوباره مهشید گفتم؛اما بلندی هین شنیدم که حرفی از

 اگهی ارش.سرزدم بهت ؛چندبار بودی کما که مدتی توی.پایین شدی پرت خونه های پله از گفته افتاده؛اونم برات

 می داشتین ومادرت پدر با تو بود تهگف اون.ارش پیش اومد عموت چندروز داد؛بعداز روزنانه توی رو گمشده

 وافتاده شده چپ کنه؛ماشین کنترل رو ماشین نتونسته بوده؛پدرت بریده ترمز کامیون یه مسافرت؛که شمال رفتین

 قطع هم میره؛مادرت می جا در پدرت.بودن نکرده پیدا تورو ها پلیس.بودی شده پرت دورتر خیلی تو.دره توی

 به رسیده می چی همه تو نبود با تو؛ولی به رسیده می چی همه اون بوده؛بعداز رپولدا خیلی پدرتو.میشه نخاع

 که رسید خبر بعد وقت کرد؛چند تومعامله سرحضانت ارش با عموت همین واسه!پولت وبی وپاس اس عموی

 رخرمشه بریم شدیم مجبور ماهم.اش زاده خواهر کردن پیدا برای کرده جزم رو اومده؛عزمش کانادا از داییت

 ....نرسه بهمون کسی دست که

 کردیش پیدا اگر.ندارم ازش ای نشونه من.اس ستاره هم مادرت واسم سعید پدرت اسم.منشه اریا سپیده تو اسم

 ......میدم شهادت اش علیه بر دادگاه توی منم.کنی شکایت اموالت غصب خاطر به عموت از تونی می

 دور من سال هنه این پیچید؛پس می سرم توی مهشید صدای.مداو می درد به حرفاش؛قلبم از کلمه هر شنیدن با

 روعذاب بدبخت منه خدایا؟چقدر.اومد نمی سرم بال بودم؛اینهمه ام واقعی مادر پیش اگه شاید.بودم ازمادرم

 سال همه کردم؟این می پیدا رو اسم؛مادرم یه با چطور بزرگی اون به شهر بود؛توی بدبختی اول تازه میدی؟این

  شنیدم؟ دروغ هازهم من

 چرا؟؟؟؟؟ بکنه؟اخه باهام کاری بود؛همچین شده حاضر ارش بابا چطور

 رد کنارم از میانسال؛داشت زن یه نشستم جوب رفت؛کنار می گیج داشت سرم.نداشت رو وزنم تحمل زانوهام

 خوبه؟ دخترم؟حالت شده چی:وگفت گذاشت سرم پشت رو دستش مهربونی با میشد



 اینو عزیزم بیا:گفت نگرانی وبا اورد در کیفش از اب بطری یه.کردم نگاه بهش نگباال؛گ گرفتم رو سرم

 .بیاد جا حالت صورتت توی بپاش اب بخور؛یکم ازش قلپ یه.بگیر

 گرفتم رو سرم.بود کرده خوش جا گلوم توی بغض یه اخه دادم قورت رو اب سختی دادم؛به انجام کارو همین

 ...ودنب کس هیچ ؛اما کنم تشکر که باال

 نبود،نمی خوش حالم.چرخید می سرم توی وخیال کردم؛فکر می گریه ها دیوونه این عین.افتادم راه خیابونا توی

 سال همه این که ارش بابا باشم؟از داشته گالیه کی کنم؟از خالی کی سر مو ودلی کنم؟دق چیکار باید دونستم

 می رو وکیارش مهشید کارای دلیل اومد؟حاال سرم بال اینهمه که خودم داشت؟از نگه مخفی ازم رو حقیقت

 توی که بودم ناراحت چقدر....برد می ـذت*لـ دادنم عذاب خاطر؛از همین به نبودم اش واقعی دختر من.فهمم

 .دیگه بودم زوری بچه هه!نیومده بیمارستان؛دیدنم

 برد؛دلم نمی خوابم اما بودم هخست خیلی اینکه با.خونه مسافر ورفتم گرفتم تاکسی یه.شد شب که رفتم راه اونقدر

 .....بود شده تنگ کوروش برای

 به گفتم بهش.کردم وناراحتی دعوا باهاش کلی.کردم گالیه ازش خیلی.ارش بابا خاک سر رفتم روز اون فردای

 افتادم خونه قران اون حرف یاد.کرد مادرمحروم نعمت از منو اون....بخشمش کرده؛نمی باهام که کاری خاطر

 ...........شد هم طور همین.کنه می تغییر سرنوشتتگفت؛ که

 کوروش

 کنه کم بغضو همه این/برسه دادم به بگین

 کنه فراموشم منو/دوروز یکی بگین غم به

 قرارته بی خیلی/ وروز شب اینجا یکی

 راهته به چشم چقد/دیوونه این دونی نمی

 خاطرات مرور هی شده روزاکارمن

 اتبر بمیره چقد دیگه دل این بگو

 تو عشق با دیوونه این شبو

 کرده سر هاش تنهایی تو

 خاطراتو وخیابون بارون نم

 کرده دوبرابر

 زود به زود وقتا گاهی

 میشه تنگ دلت واسه من دله این

 عالقم وابراز عشق راه تنها

 میشه اهنگ همین

 تو عشق با دیوونه این شبو

 کرده سر هاش تنهایی تو

 خاطراتو خیابون بارون نم



 کرده ردوبراب

 زود به زود وقتا گاهی

 میشه تنگ دلت وایه من دله این

 عالقم وابراز عشق راه تنها

 میشه اهنگ همین

 تونم نمی دوریتو

 بیارم طاقت دیگه

 دارم دوست چقد من که دونی می

 دارم دوست

 چقد که بدونی کاش

 وبد پریشونم تو بی

 دونی می میگی نرو

 .....چقد سخته باورش

 تو عشق اب دیوونه این شبو

 کرده سر هاش تنهایی تو

 وخیابون بارون نم

 کرده دوبرابر خاطراتو

 زود به زود وقتا گاهی

 میشه تنگ دلت واسه من دله این

 عالقم وابراز عشق راه تنها

 .....میشه اهنگ همین

 (زاده ابراهیم محسن دیوونگی؛از شبهای اهنگ)

 روشن اوردم؛سیگاررو در پاکت توی از سیگار نخ یه.کردم پلی هزارم بار برای رو اهنگ این کنم فکر

 بی برام ومکان زمان.کردم می بازی ام طالیی فنک با.بیرون دادم رو زدم؛ودودش بهش محکمی پک.کردم

 لبخنداش مهربونش؛بدای وچشمای قشنگ صورت برای دلم.بود کرده رو سپیده هوای خیلی دلم.بود شده معنی

 از.بودم زده زنگ بهش صدبار االن تا نزنم؛وگرنه زنگ بهش بود کرده خواهش ازم که حیف.بود شده تنگ

 دختر یه دلباخته ؛اینطوری کردم نمی فکر وقت هیچ.داشتم شک خودم به واقعا دیگه.هستم نگرانشم طرفی

 عکس.کردم باز رو موبایلم.نذاشتم بیرون اتاق از پامو چندروز این توی!بشم نشین خونه خاطرش به بشم؛که

 قایم رو موبایلم سریع.خورد در به تقه چندتا کردم؛که می نگاه رو بودم گرفته سپیده از شکییوا که هایی

 دستم از رو سیگار عصبی.هم توی کشید رو اخماش کشیدم می سیگار که من دیدن داخل؛با اومد عمو زن.کردم

 ادمای مثه روزه شده؟چهار توچت کوروش:گفت بلند وصدای ناراحتی با...جاسیگاری توی گرفت؛انداخت



 بزرگت تورو شده؛من چت بگو بهم.سیگار گند وبوی میاد اهنگ یه صدای مدام.بیرون نیومدی اتاقت از افسرده

 !جان پسر کردم

 رو سرم.شدم بلند تخت روی اتاقمم؟از توی روزه چهار من واقعا یعنی.بود رفته دستم از ومکان زمان!خدایا وای

 عمو زن:گفتم حیا وبا اروم.بود زدن حرف رسیدم؛وقت نتیجه به مخود با که حاال.عمو زن پای رو گذاشتم

 !شدم عاشق....من

 فدات.برم پسرم قربون الهی:گفت سرخوشی با باال گرفت دستاش با رو سرم.شد عوض صداش لحن عمو زن

 هست؟ کی بخت خوش دختر این حاال.شدی عاشق که من بشم

 خواستگاری قراره برگشت وقتی.مسافرت رفته فعال.یهخوب دختر:وگفتم کشیدم عمیقی ونفس دادم تکون سری

 بذارم؟

 میخوایم که خبربده برگشت که همین.پسرم دارم اطمینان تو سلیقه به من:گفت ذوق با کرد؛بعد فکر یکم عمو زن

 .بزن وروت دست به ابی یه.کن وجور جمع خودتو پاشو هم حاال.خواستگاری بریم

 .بگی شما هرچی.خوبم عمو زن چشم:گفتم کن شگو حرف های بچه وعین دادم تکوت سری

 که رو دخترم.ببینم دامادی لباس توی تورو تونم می که خداروشکر:گفت اندوه زد؛با رضایتی لبخند عمو زن

 ....ببینم نتوستم

 ............ میشد ختم غم این به اخرش جا همه از عمو زن های حرف.کرد باز سر بازم که کهنه غم یه

 

 

 همه فکر کوروش!کردم شب؛گریه تا صبح از فقط نگذاشتم مسافرخونه؛بیرون اتاق از پامو هفته یه نای توی    

 به زمان اگر پایین؛شاید اومدم می هواپیما های پله از داشتم.بود گرفته برام وبرگشت رفت بود؛بلیط کرده جارو

 خبری بی همون توی مبود مهشید؛حاضر پیش رفتم نمی حقیقت دونشتن برای وقت گشت؛هیچ برمی عقب

 استقبالم به کس هیچ.کردم نگاه رو گرفتم؛اطرافم تحویل رو چمدونم.نباشم وسردرگم بالتکلیف اینهمه بمونم؛اما

 که کوروش دیدن شده؟با چی ببینم شده،برگشتم سبک بارم کردم کشوندم؛حس خودم دنبال رو چمدونم.بود نیومده

 نگاه سرتاپاش به.لبم روی اومد لبخندی خوداگاه کرد؛نا می نگاهم داشت ـذت*لـ بود؛با گرفته رو چمدونم دسته

 !بشم مرد یه مهربون نگاه اسیر کردم نمی فکر وقت بود؛هیچ شده تنگ براش دلم چقدر کردم؛وای

 باشه؟ منتظرت یکی شاید گی نمی!برگشتی شما عجب چه!خانوم سالم:گفت خنده با    

 هیچ دید می رو وروزم حال اگه.موندم اونجا هفته ؛یه خوشم دل از کرده فکر.دادم تکون سر اندوه با خندیدم    

 !کنی درک منو امیدوارم.بود درگیر ذهنم خیلی چندروزه این ببخشید:گفتم خنده با.زد نمی حرفی همچین وقت

 .بریم بیا حاال.کنم می خواهش:گفت مهربون وخیلی داد تکون سری    

 توی.نیست خونه راه ریم می داریم که راهی نفهمیدم فکربودم؛که تو اونقدر که من.شدیم ماشینش سوار هم با    

 ادم زیرپای شهر همه اینجا خنک؛از وهوا بود شده شب.داشت نگه رو ماشین تهران شهر نقطه باالترین

 با.کرد باز منو سمت کشید؛ودر موهاش توی دستی شد؛کالفه پیاده ماشین از.بود وقشنگ نورانی شهر.بود

 !دارم کارت سپیده شو پیاده:گفت یکالفگ

 خونه؟ نبردی منو اوردی؟چرا منو کجاست اینجا:پرسیدم تعجب با    

 .فهمی می خودت.پایین بیا تو حاال:گفت اضطراب داد؛با تکون سری    



 کنارش رفتم رفت؛منم جلوتر قدم چند کوروش.بیرون بیاد دهنم از بخار شد باعث کشیدم؛که پوفی    

 داد دهان از رو واون کشید عمیقی داشت؛نفس که استرسی از فرار کرد؛برای جیبش روتوی اشدست.واستادم

 ...تر خنک جاها بقیه واز بود کوهستانی منطقه این اخه.بیرون اومد دهنش از بخار کلی.بیرون

 !گذاشتم جا رو دلم دستایی جایی؛تویه یه روزی یه:گفت شمرده وشمرده اروم کوروش    

 خریده برام بو خوش خیلی ادکلن یه تولدم؛که شب بود؛شاید بـرده خوابش بچه یه باالسر اروم که یوقت همون    

 چرخید می ها خیابون توی وسرگردون حیرون وقتی شاید.کنم نمی استفاده شدن،ازش تموم ازترس بود؛که

 سبزی برام که شبی اون یا.خورد می داشت؛پاستیل بامزه خیلی وقتی شایدم.کردم می تعقیبش محسوس ومن؛نا

 ـل*میـ با رو اون بودومن دیده ب*و*سکا که شبی اون!نه نه نه.بود خوشمزه هم بود؛وخیلی پخته ماهی با پلو

 رفت قلبم بود؛ضربان شده تالقی باهم نفسهامون هرم که وقتی بود؛همون موقع همون کشیدم؛اره اغوش توی

 ........هزار روی

 .کردم گریه بارون زیر براش کردم؛من دعا اش سالمتی برای ربارونبود؛زی بیهوش که بیمارستان توی    

 می خوب رو دلم حال زمانی یه اینا دارم؛اما وپول ؛ماشین دارم خونه من:گفت کشید؛ودوباره عمیقی نفس    

 گروا میشه خوب دلم بخنده اگه کوچولو؛که دختر یه های خنده به بنده دلم حال حاال چون!سپیده بده دلم حال.کرد

 رو غمگین اهنگ یه دونم کشیدم؟؛نمی سیگارو پاکت چند دونم بودم؛نمی دور ازت که هفته یه این تو!بد نخنده

 ....عاشقم اخه.نگذاشتم بیرون واتاقم خونه از وبدبخت؛پامو افسرده های ادم عین کردم؟درست پلی چندبار

 عاشقش من!براش میرم می من.شدم دختر این دیوونه من!ایهاالناس...اهای:گفت گونه وفریاد بلند صدای با    

 ....عاشق....شدم

 رو جونم حاضرم.....سادگی همین به....شدم عاشقت من!خانومی اره:گفت مهربونی برگشت؛با سمتم به    

 !همین بگیرم بله یه ازت بدم؛فقط

 من سهم دنیا ازاین خوشبختی بودم؛یکم خوشحال خیلی.کرد باز اعتراف به لب زدم؛بالخره لبخندی دل ازته    

 وروح قلب مالک حاال اون!گفت می خودش که شب همون از زدم؛درست کوروش نام به رو قلبم سند من.بود

 یکی نام به رو قلبم منم!الناس ایها...اهای:زدم فریاد وسرخوشی هیجان کردم؛با صاف رو صدام منم.بود من

 .....میدم شبرا رو جونم....عاشقشم منم.....کوروش کوروشه اسمش.زدم

 عاشقتم من اره:بود؛گفتم شده قرمز وخجالت سرما از هام ؛گونه که درحالی برگشتم کوروش سمت به    

 ....عزیزم

 افتاد سرم از چرخوند؛شال ومی بود گرفته محکم کرد؛منو ـل*بغـ منو حرکت بایه.سرداد ای خنده کوروش    

 اهای:کرد می زمزمه خودش با وسرخوشی ربونیمه بود؛با اومده در ـص*رقـ به مالیم با توی موهام

 .........گردم می دورش خودم!!!!!!دنیانگرد

 .....رسید اسمون هامون؛به خنده صدای    

 ماه یه کردم خواهش من؛ازش اما اش خانواده با خواستگار بیان زوتر چه داشت؛هر اصرار خیلی کوروش     

 ادرس یه با قدیمی خیلی روزنامه تیکه یه.کنم پیدا درمازما ونشونی بتونم؛رد شاید تا بده فرصت بهم

 های پرونده بین کالنتری؛از همون توی تا وگشتم گشتم اونقدر.داشتم مادرم از که بود هایی نشونه کالنتری؛تنها

 کرده باز برام داییم رو پرونده این ظاهرا.میشد من به مربوط که شد پیدا بچه دختر سرقت پرونده شده؛یه بایگانی

 خونه این از خداکنه.ارم در خودم برای پرونده توی ونیمه؛از نصف ادرس یه تونستم وتمنا خواهش کلی با.بود

 بفرمایین؟ بله:وگفت برداشت گوشی خانوم دادم؛یه فشار درو زنگ اضطراب کلی با!باشن نرفته

 منش؟ اریا اقای منزل.سالم:گفتم باشم؛اروم اروم کردم سعی



 شما؟.اینجاست اره:گفت عدکرد؛ب فکر یکم خانومه

 خانوم ستاره ببخشید:پرسیدم میدادم قورت رو دهنم اب که حالی در.گرفت شدت واسترسم باال رفت قلبم ضربان

 .دارم کار باهاشون هستن؟من

 !نداریم خانوم ستاره اینجا ما نه:گفت مکث چندلحظه از بعد

 نگفتی مگه.بگو رو راستش توروخدا خانوم:پرسیدم استرس رفتن؟با اینجا از یعنی!نه خدایا.گرفت قلبم

 .اینجاست خانومم ستاره حتما منشه؛پس اریا منزل اینجا

 دیگه جای تو روزی خدا برو.نداریم ستاره اینجا ما گفتم؛که بهت دخترجان:وگفت کشید شد؛پوفی کالفه زنه

 ....کنه حواله

 بخت از اینم.نداد رو جوابم کسی زدم گزن هم چی گذاشت؛هر رو گوشی اون اما.کردم وبیداد وداد شدم عصبی

 اما.شدم امید نا ادرسم همین از دیگه حاال..شد امید نا امیدم...کنه نمی باز درو برام کسی میرم هرجا منه؛که سیاه

 ها سال این توی یعنی.کرد باز دروبرام ستاره مامان شاید وسربزنم اینجا هم؛بیام دیگه چندبار خواست می دلم

 ماه یک این کنم؟توی چیکار باید دیگه دونستم نمی.باال انداختم رو هام یادشه؟شونه منو اصال یعنینگشته؟ دنبالم

 !رسیدم بست بن به گشتم؛اخرشم جارو همه.سرزدم جایی هر به

 بی کردم می فکر سوخت؛اخه می خیلی ها بچه اون برای دلم نداشتم؛قبال رو شیرخوارگاه به رفتن حوصله دیگه

 برام دلش که ندارم رو کس هیچ من دارن؛اما منو اونا تازه.منم خوده ومادر پدر بی فهمیدم الحا هه.وکارن کس

 .....بسوزه

 سرنوشتم که جایی افتاد؛همون اتفاق تصادف اون که جایی همون.چالوس جاده45 کیلومتر رفتم گرفتم کسی تا

 فایده؟روی چه اما...سرسبز عمیق دره یه بود؛بعدش خاکی یکم جاده کنار.شدم پیاده ماشین از....شد عوض

 بدست کامل رو ام حافظه دیگه حاال.بود روم روبه شده؛درست نفرین دره اون حاال.نشستم خاکی زمین همون

 .بودم اوده

 .خوند می مامان برای قلبهارو سلطان اهنگ وباباهم زدم می ویولن ؛من که اومد روزهایی اون از یادم

 ....گذشته قشنگ وخاطرات ها لحظه هب هم؛رفتم روی گذاشتم رو چشمام

 ...خوندن به کردم اطرافم؛شروع به توجه بی

 برم برم میگه دل یه

 نرم نرم میگه دلم یه

 دلم دلم نداره طاقت

 کنم؟ توچه بی

 زیبا زیبا ای عشق پیش

 دنیا دنیا کوچیکه خیلی

 هرجا جا هر توام یاد با

 ....نکنم ترکت

 هستی هستی تو قلبم سلطان



 شکستی رو دلم ایه دروازه

 بستی تو قلبم به یاری پیمان

 پیوستی من با

 هرجا به دورم تو از اگر اکنون

 وتمنا ارزو از سرشارم

 را دلم نبندم دیگر یار بر

 .....زیبا یار ای

 کجایی؟ کجایی قلبم سلطان

 گشایی گشایی برمن که رفتی

 طالیی بهشت های دروازه

 !صدافسوس اما

 زندگانی کفم از وبرد رفتی

 جوانی در مرا وامید عشق

 ندانی دردم که کجا؟ای رفتی

 ......ندانی دردم

 ته کردم می حس اخه.کردم می گریه بلند وبلند های های.کرد خیس رو هام؛صورتم اشک کی نفهمیدم اصال

 اب که ارش نکرد؛به مادری برام که مهشید سیاهم؛به وبخت خودم به دلم تو.نبود بند جا هیچ به دستم دیگه!خطم

 !فرستادم لعنت وهمه همه به...کرد جدا ام خانواده از رو من خودخواهی

 دختر سپیده کجایی؟کجایی؟منم ستاره مامان:زدم فریاد دورگه صدای با!میشد تبدیل هق هق به داشت دیگه گریم

 هرجا...خوبم مامان بگم؟مامانی دلم دردای از برات که گردم؛کجایی می دنبالت دارم در دربه من...کوچولوت

 بگردم؟؟؟؟؟ دنبالت کجا درندشتی؛من این به شهر...نکردم گشتم؛توروپیدا هرجا رفتم

 ........مامان

 سمت به گرفت؛برگشتم قرار ام سرشونه لرزون دستی یه کردم حس لحظه یه.افتادم هق هق به.میشدم خفه داشتم

 اشنا برام اش چهره.ریخت یم اشک سرهم بود؛وپشت ویلچر روی که زن بود؛یه گذاشته رو دستش که کسی

 این اما بود وخوشگل جوان تصویر اون اما..ستاره مامان گفتم می بهش من که بود زنی همون این...بود

 سپیده اینجام من:گفت گریه با لرزید می لباش که حالی در...داشت وچروک چین بود؛کلی وشکسته صورت؛پیر

 .......اینجاست ستاره مامان....اینجام من دخترکم!جان

 بیدار من!نه زدم؛اما صورتم توی دست با سرهم خوابم؟پشت بیدار؟نکنه یا خوابم کردم؛خدایا شک گوشام به

 می نفس تند تند...بودم محروم داشتنش از ها سال که اغوشی بغلش؛همون توی انداختم رو خودم.بودم

 می عمیق های نفس هم اون.اشمب داشته رو تنش عطر.بفرستم هام ریه تویه رو مادرم بوی کشیدم؛میخواستم

 محبت ها؛ازش سال این همه اندازه به.بود قرار بی خیلی دلم....کرد می بو رو اش گمشده داشت کشید؛انگار

 .موندم می اغوشش توی طوری همین ابد تا داشتم دوست.میخواستم ومهربونی



 دیدن باال؛با گرفتم رو سرم.بود دهواستا باالسرمون ساکت مرد یه.زدم روش به حسرتی پراز لبخند هام اشک بین

 کنی؟ می چیکار اینجا تو:پرسیدم تعجب با شدم بلند جام از.شد گرد تعجب از چشمام کوروش

 کنی؟ می کار چی اینجا تو:پرسید تعجب با من مثه اونم

 شماست؟ دختر سپیده یعنی عمو زن:گفت ستاره مامان روبه بزنم حرفی خواستم تا

 باورم!خدایا کوروشه؟وای پدر اتفاقات این تموم مسبب یعنی.منه پسرعموی کوروش عمو؟یعنی زن چی

 ومنتظرش اینجا اومدم سال همه این که همونی.منه دختر سپیده.پسرم اره:وگفت زد لبخندی ستاره مامان.نمیشه

 .شدم

 ....مرده شما عمو؟دختر زن کنی نی شوخی:گفت ناباوری وبا داد تکون سری کوروش

 تودرست پدر رو ذهنیت این:گفتم ناراحتی با.کرد می تکرار رو پدرش حرفای داست اونم.گرفت حرصم

 من.اوردم بدست رو اون هم حاال....بودم داده دست از رو ام حافظه بودم؛اما زنده ها سال این همه من.کرده

 می کجا از ور سپیده تو:گفت کوروش روبه تعجب با ستاره مامان....بده پس رو کاراش تاوان پدرتو تا برگشتم

 شناسی؟

 ....خواستگاریش خواستم؛بریم ازتون من که دختریه همون سپیده:گفت واروم داد تکون سری کوروش

 من روبه.بینم می بخت لباس توی رو هردوتون که خداروشکر:گفت لبش؛اروم روی اومد لبخندی ستاره مامان

 ....گلم دختر مبارکه:گفت

 .... پسرم مبارکه:گفت کوروش روبه

 اونا پیش برم میشه؛من حاضر ای ان دی ازمایش جواب که زمانی تا شد وکوروش؛قرار مامان زیاد اصرار به

 چندتا بود؛بعد بزرگ نسبتا حیاط یه میشد باز در که اول.داشتن زعفرانیه توی ویالیی بزرگ خونه یه.کنم زندگی

 همه وپذیرایی وهال بود؛اشپزخونه بلکسدو ساختمان یه میشد باز که در.بود رنگ ای قهوه در ویه خورد می پله

 باالهم.بود باال طبقه ومامان کوروش اتاق.باال طبقه سمت به خورد می پله راه یه اشپزخونه کنار بود؛از پایین

 مبل دست یه باال طبقه بود؛اما شده چیده رنگ کرم سلطنتی مبل دست دو پایین طبقه.بود پذیرایی یه طوری همین

 اوقات وبعضی حنانه با هرروز هم مدت این شد؛توی خونده کوروش منو بین محرمیت یغهص یه.ای قهوه راحتی

 .بود مونده قلمی چند یه هنوز اما.کردم می خرید مراسمم برای رفتم می کوروش با

 کف های سرامیک به رو کفشم پاشنه استرس با.بودیم نشسته های؛ازمایشگاه صندلی روی وکوروش مامان با

 افتاد تپش به گو؛قلبم بلند از اسمم شنیدن با.بزنه صدا رو اسمم ازمایشگاه مسئول بودم ومنتظر کوبیدم زمین؛می

 سرجام خواسته نا منم.بشینم کرد مجبور ومنو گرفت رو مانتوم گوشه کوروش اما.شدم بلند جام واز

 هارو یشازما کرد؛جواب صحبت باهاش یکم.رفت بود ها جواب مسئول که خانومی سمت به کوروش.نشستم

 گفت؟ می چی داشت کوروش؟زنه شد چی:پرسیدم استرس وبا شدم بلند ازجام سریع.ما سمت به وامد گرفت

 .گم می بهت چیو همه بهت بریم بیا:گفت گرفت؛وکالفه رو مامان ویلچر های من؛دسته به توجه بی

 سر به جون کوروش:مگفت بیرون؛دوباره اومدیم ازمایشگاه از.بود دوخته چشم مادونفر به نگران مامان

 اخه؟ چیه کوفی مایش از اون جواب.شدم

 .....منفیه جوابش:گفت بودیم؛اروم شده خیره لبهاش به مامان منو.کشید موهاش توی دستی کوروش

 وبا بلند.خنده زیر زد من دیدن با زد؛کوروش حلقه مامان منو چشمای توی چرا؟اشک اخه خدایا.ریخت فرو دنیام

 .....مثبت مثبته مایشاز جواب:گفت سرخوشی

 ....کردی پیدا رو ودخترت رسیدی ارزوت به بالخره...عمو زن گم می تبریک:گفت مامان روبه



 .....داد نمی بهم زدن حرف اجازه هق هق.مامان ـل*بغـ توی انداختم رو خودم

******************************************* 

 بریم بود قرار.بودم کوروش ومنتظر بودم نشسته ها مبل روی کرد؛منم می استراحت داشت اتاقش توی مامان

 .بگیرم ارایشگاه ووقت ببینیم عروسی برای باغ

 روم روبه کردم؛کسی حس لحظه یه.رسه می کوروش دیگه انداختم؛االن دیوار روی ساعت به نگاه یه

 کرده تباه رو عمرم الهایس تموم که بود؛مردی نشسته روم روبه که مردی دیدن باال؛با گرفتم رو سرم.نشست

 .برگردوندم ازش تنفر با بود؛رومو

 بود؛اینکارو تو جای دیگه کس هر.برگردونی ازم روتو داری حق اره:وگفت داد تکون کشید؛سری عمیقی نفس

 .کرد می

 کالم هم باهاش دادم قول خودم به گرفتم؛چون رو خودم جلوی کنم؛اما بارش تپل حرف یه خواد می دلم خیلی

 .نشم

 توضیح پیشم؛ازم بیای که شد بار خونه؛یک این توی اومدی که روزی از:گفت دوباره من به توجه بی اون اما

 هان؟ بگم بهت رو کارام دلیل بخوای بخوای؛ازم

 یک خواست نمی دلم میگی؟من داری چی:وگفتم کردم نگاه بهش عصبی.چرخوندم سمتش به رو سرم تیز خیلی

 ادم یه تو.توئه کارهای دلیل وهمه ها؛همه وزمین وشرکت خونه این!متنفرم ازت من.بزنم حرف باهات هم کلمه

 .وپستی پرست پول

 روز روزبه بود؛اما تر کوچیک چندسال من از پدرتو.دارم دلیل کارهام برای من:گفت پوزخند داد؛با تکون سری

 منو ابروی اون بده؛اما کاری یه تشکیالتش توی منم به خواستم ازش چندبار.میشد اضافه وامالکش هاش پول به

 سرراه تو اما.منه دوره دیگه حاال دیدم؛گفتم خالی رو میدون مرگش فهمی؟با می پاپتی گفت بهم.برد همه جلوی

 اینهمه گفتم من.سپیده بده حق کردم؛بهم معامله زنه؛باهاش می پرپر برات اونجوری ارش دیدم وقتی.بودی من

 .بشی بزرگ دیگه خانواده یه توی که هترهب بسوزی فلجت مادر پای به باید سال

 حرفاش از خیلی.کرد می توجیه ؛داشت رو هاش کاری گند تموم اون.زد می قلبم به تیر یه حرفاش از کلمه هر

 توجیه رو کثیعت کارهای.ببند رو دهنت:گفتم ریختم؛وباانزجار چشمام توی رو نفرتم تموم.گرفت حرصم

 سختی همه تاوان.بشی یکسان خاک با که کنم می کاری.بدی پس کارهاتو همه تقاص اینجا؛که برگشتم من.نکن

 !داد رو؛خواهی کشیدم من که هایی

 وقتی دیگه من.کن گوش حرفام به سپیده:وگفت کشید اهی.زد صدام دوباره که رفتم می شم؛داشتم بلند ازجام

 رو صدات خدا شاید.دارم سرم یتو بدخیم تومور یه.ندارم مهلتی دیگه من.بدی عذابم منو توبخوای ندارم؛که

 نبودم خوبی پدر براش نگو؛من چیزی پسرم به.دارم ازت خواهش یه فقط.میدم پس تقاص دارم من شنیده؛وحاال

 .کنم می خواهش ازت.بگیرید تر زود هرچه رو تون عروسی.ببینم دامادی لباس توی رو اون حداقل میخواد ؛دلم

 می اماده داشتم رو خودم تازه بگو منو.نیست حکمت بی خدا کارای میگن.کرد درگیر منو خیلی حرفاش

 مهری بی برگردوندم؛با رو سرم.نداره چیزا این برای وقتی اون اما.بدم عذاب رو اون وحسابی دریت کردم؛که

 داری؟ وقت چقدر:گفتم

 ....دوماه فقط:وگفت کشید اهی

 .رسید هم کوروش موقع همون.حیاط توی رفتم حرفش به توجه بی

 از شاید.بودم فکر توی دادم؛بدجور تکیه شیشه به رو سرم.شد کوروش شدید تعجب باعث که کردم ساده سالم یه

 اگه!  کوروش طفلک.نبودم راضی مرگش به داشتم؛اما دل به کینه ازش خیلی بودم؛شاید متنفر کوروش پدر



 خودم به کوروش صدای با.کردم تجربه غم این دوبار من اما.سوخت می حالش به دلم!میشه حالی چه بفهمه

 !زنم می صدات کجایی؟دوساعته خانومی:اومدم

 به داشتم.عزیزم؟ببخشید جانم:گفتم مهربونی لبخند با.بیرون اومدم فکر برگردوندم؛واز سمتش به رو سرم

 .کردم می فکر مراسممون کارهای

 !نداری غم داری منو تا.نخور رو چیزا این غصه:وگفت داد تکون سری لبخند با

 رفتیم باهم.ببینم وباغ برم مامان با بارم یه قرارشد دیدیم؛اما باغ چندتا رفتیم.زدم ای عاشقانه لبخند روش هب

 سرم پشت اومد کوروش.کردم عوض رو ولباسام اتاق توی رفتم.خونه اومدیم شب اخر.خوردیم شام بیرون

 چشماش.ام سرشونه گذاشت رو اش ونهکرد؛چ حلقه کمرم دور رو دستاش.زد روم به لبخندی اینه توی واستاد؛از

 که بود راحت خیالش دیگه انگار.بود اروم اروم.کرد نمی قراری بی دیگه ؛قلبش .کشید عمیقی ونفس بست رو

  .اورده بدست منو

 

 

 یعنی.بیام کنار روشکو پدر با شدم؛وتونستم موفق باالخره کردم؛تا رو خودم رفتم؛سعی کلنجار خودم با خیلی    

 با تونست نمی جوره هیچ!نه مامان اما.نباشم متنفر وازش کنم تحمل شام سرمیز تونستم رو؛می وجودش حداقل

 تا گرفت نمی باال رو سرش حتی.زد نمی حرف هاش با کام تا والم بیاد کرده؛کنار ما حق در که ظلمی

 همون من اما.زد نامم به رو واموال مال همه وروشک بود؛پدر کرده سکوت مامان.بیفته هم به مبادا؛چشماشون

 .بود کافی دنیا این از داشتم؛برام رو مادرم که قدر

    ******************************************* 

 غلیظ زیاد ارایشمم.کردم هایالیت رو موهام.انداختم نگاهی خودم به اینه توی.رسید فرا عروسی شب باالخره    

 رژ رنگ هم قرمز الک رو هام ناخن.بود کرده شنیون موهامو.رسیدم می نظر به زیباتر خیلی رمزق رژ با.نبود

 خانوم عروس:گفت من روبه شیطونی وبا اومد بدوبدو ها ارایشگر از کردم؛یکی تنم رو شنلم.بود زده برام

 !منتظرته عاشق دوماد خوشگل؛اقا

 بود؛وتمام دار پف دامنش.بود قایقی هم اش اشت؛یقهد بلندی های استین لباسم.کشیدم جلوتر رو شنلم    

 مم تور.بود اشک شکل به هایی ونگین سفید مروارید پراز تمامش بود؛که گیپور جنس از لباس پارچه.تور

 قد هم یکم تازه.پاشنه سانت بیست بود؛با سفید مرواریر پراز کفشامم.میشد کشیده زمین روی بود؛که بلند اونقدر

 مشکی؛واقعا شلوار کت توی کوروش.پایین رفتم ها پله از خرامان خرامان ها پاشنه اون با.بودم شده کوروش

 خلوت رو پیاده.بود زده ته از رو بود؛وریشش زده باال روبه قشنگی حالت با رو موهاش!بود شده خوشتیپ

 شدی ماه چقدر:تگف مهربونی با.لبش روی اومد رضایتی لبخند من دیدن باال؛با گرفت رو شنل کاله بود؛کوروش

 !خانومم

 عکس کلی.اتلیه رفتیم.بست ودرو کرد جمع رو دامنم.شدیم ماشین سوار.کردم اکتفا عاشقانه لبخند یه به فقط    

 کمتری راه من جلو؛که برد رو ماشین تونست می که جایی تا.شدیم باغ وارد.زدیم شاسی رو هم عکس یه.گرفتیم

 .برم پیاده رو

 دیدم که رو کسی اولین.بود گذاشته جی دی مالیم اهنگ یه.شدیم وارد هم دست توی دست.مشد پیاده ماشین از    

 محکم مامان.مامان ـل*بغـ انداختم رو خودم بقیه به توجه بی.خندید می خوشحالی از هم چشماش بود؛که مامان

 می وسوت دست برامون همه.نشستیم رفتیم.کرد یب*و*سرو مامان با کوروش من بعداز.فشارداد خودش به منو

 .زدن



 یه کوروش.کردم رقصیدن به شروع کوروش چشمای بار؛جلوی اولین برای منم.کرد پلی رو اهنگ جی دی    

 .زد می دست برام وفقط واستاد کنار

 کس همه چیزمو همه تویی    

 نفس بگی بهتره    

 هس که جوری هر من دله اره    

 داره دوست    

 دزیا هم خیلی نه که کم اخه    

 تورومیخواد عاشقه    

 میداد تو واسه جونشم که اون    

 دارم دوست    

 شد نمی دیگه غیرتو اخه    

 بشم کسی عاشق    

 حسابی دیگه که خوبه چقد    

 بشم تو عاشق    

 تونم نمی که جوریه همین    

 ازت لحظه یه شم دور    

 دونه؟ نمی دونه؟کی نمی کی    

 ....نهدیوو شدم دیوونه شدم    

 خوبایی جزو تو اره    

 دنیایی یه من برای    

 اینجایی دوباره که خوبه    

 باشی فقط میخواد دلم    

 باشی عاشقم همیشه    

 دنیاشی که میگه کسی اینو    

 .....دنیاشی که    

 نمیدونه؟ دونه؟کی نمی کی    

 دیوونه شدم دیوونه شدم    

 (امتی شهاب از دونه نمی کی اهنگ)    

 .بود شده خیره بهم اش عاشقونه نگاه کرد؛وبا می زمزمه برام زیرلب رو اهنگ تموم کوروش    



 صدای شنیدن زدم؛با می حرف داشتم حنانه با.کردیم می خداحافظی مهمونا واز بودیم واستاده کوروش با    

 وسیاوش کیارش.شد گرد مچشا تعجب بودن؛از واستاده روم روبه که نفری سه دیدن با.برگشتم سمتش به کسی

 .مبارکه!شدی خانوم چقدر:گفت لبخند با من رو سیاوش.بودن نفر سه اون ومهشید

 ممنون:وگفتم زدم لبخند فقط    

 سپیده:گفت شرمساری وبا پایین انداخت رو سرش.بود شده عوض اش قیافه چقد.جلوتر اومد قدم یه کیارش    

 ببخشی؟ منو ؛میشه زندگیته شب بهترین امشب.کردم یتتاذ دونم کردم؛می بدی حقت در خیلی میدونم

 انداخت؛اهی سرتاپام به نگاه گرفت؛یه دستاش توی رو دستام.واستاد روم روبه اومد مهشید.کردم سکوت    

 سالهایی حرمت به.میشد خوشحال میدید؛خیلی لباس این توی وتورو بود زنده ارش اگه.خداروشکر:وگفت کشید

 !ببخش منو.نکردم پر برات رو اون جای گرچندبودم؛ مادرت جای که

 بار بذار ببخش اونارو.زندگیته شب بهترین امشب عزیزم:گفت واروم گوشم کنار اورد رو سرش کوروش    

 .بشه کم گناهشون

 .بخشیدم رو همتون باشه:گفتم اروم.دارم نگه دلم توی رو کینه بار تونستم نمی دیگه.کردم فکر یکم    

 بازیای ماشینا؛مسخره کردن بوق وبوق کوروش های خنده صدای.افتادن راه کشون عروس برای اماشین همه    

 .بود روبرداشته خیابون همه وحنانه مهرداد

 تنها دختر دیدن از اما.دید دامادی لباس توی رو رسید؛وپسرش داشت که اروزیی به کوروش پدر    

 !شد پسرش؛محروم

 پیر بینیم می میایم خودمون به کنیم؛وقتی می خوشبختی اوردن بدست صرف رو عمرمون همه ها ادم ما    

 من برای.اوردیم خواستیم؛بدست می که رو خوشبختی اون ونه کردیم زندگی نه!گذشته کار از وکار شدیم

 دختر کوچولو وساناز عاشقم داشتم؛شوهر کنارم رو مادرم که نداره؛همین ای وپیچیده سخت معنای خوشبختی

 یعنی دارم خودم کنار م؛رووناز قشنگ


