
 

 بار نگاهم کن کی
 یباسمه تعال

 
 باورم اصددا.االن همین اتاقت تو برو.پروندم جا از واقعا بابا فریاد صددددا 

شد شیاا بابا  مهرابی آقا . بزنه داد سرم اینجور  فامیل کل جلو  بابا نمی  ر
 باید بار این. کنم می خواهش مرتضددی:گفت بابا که کنه میونی در پا خواسددت

شو دیگه. کنم برخورد جد  باش ضبناک که همانطور بعد.آورده در شور  هب غ
 اه بچه مثل باید پس میار  در رو ها بچه ادا  وقتی:گفت کرد می نگاه من

 برعکس و ودمب شده عصبی. بود پائین سرم.ساله پونزده دختر یک نه. بشی تنبیه
 یدبا من شن می خالی و کنن می گریه موقعیت این تو  که دیگه دخترا  همه

 به رس بود کرده که لقی دهن از پشیمون ماکان.شم آروم تا کشیدم می داد حتما
سته زیر ش شیا. بود ن ست معمول طبق هم ار   رو چی دونم نمی به سینه به د
 اب که حالی در.  بزنم داد ارشیا سر خواستم می چرا دونم نمی.بود زده زل میز
 نجورای کردم اون با که کار  بخاطر بابا چون شاید. بود اومده بدبخت اون سر

با.بود کرده دعوام باره با قت تو گفتم:زد داد دو تا  ندار  حق مهمونی آخر تا ا
شسته ساکت ها بچه کل.پائین بیا  سر .بودن ن سر ک ش که عموم پ  پایه مخود
سی به اینکه بدون.کرد می نگام وجدان عذاب کلی با بود شده من کار  گاهن ک
شد که اونجایی تا درو و اتاقم تو رفتم و ها پله طرف رفتم صاف کنم  حکمم می

 نه گرو. شم آروم تا شکستم می و چیز  یه یا زدم می داد باید یا.کوبیدم هم به
 شپی وقت چند که کوچیک گلدون یه بعدم و زدم قدم اتاق تو . میشدم داغون
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 ممحک و اتاقم بالکن تو رفتم و برداشددتم و بودمش خریده و بود آمده خوشددم
ست شرقی صدا  با گلدون.حیاط تو کردم پرتش  عاعش تا هاش خورده و شک
 ردهک تزریق بم قو  آرمابخش یه که انگار. شدددد پا و پخش متر  پنج چهار
شن  و خنده صدا  کردم بازش و در سراغ رفتم شدم آروم وقتی.شدم راحت با

 گوش خوب و بردم بیرون در ال  از و سددرم. آمد می پائین از مهمونا گفتگو 
 هرفت یادشون همه انگار گرفت لجم.شنیدم می راحت پائین از رو صداها. دادم
 داشتم تند تند.نشستم در پشت همون و بستم درو و تو برگشتم. نیستم من بود

یدم می انگشددتمو  یتاف جور  چه و ماکان و بابا کار که بودم فکر تو  و جو
 اینجا امشدد  هم ارشددیا که خصددوصددا بودن کرده ضددای  منو بدجور . کنم
 چیز  یه همیشددده ولی کنم می کارارو اینجور چرا نمیدونم خودمم دقیقا.بود

 میکنه وادارم و جونم به افته می بذارم چی اسددمشددو نمیدونم که مرض یه مثل
نه که بزنم کارایی همچینین به دسدددت ماه یکی تا ممک عد دو  عذاب هم ب

جدانش نه ذهنم تو و جام موق  که لذتی ولی.بمو ی  کارا  اینجور ان  و عج
ست بم غری  شه باعث میده د سم.بدم انجام دیگه کار یه و برگردم دوباره می  ا

 پرتقال یاد همیشدده خودم چرا دونم نمی ولی قشددنگیه اسددم نظرم به.ترنجه من
 و پرتقال نارج میکنه صدددام کنه اذیتم خواد می وقت هر ماکانم.افتم می نارج
 و مامانم ولی.ما ناف با بنده می رسدده می ذهنش به که مرکباتی هر دونم نمی
 ونزدهپ. میکنن حال گذاشددتن من رو  که غریبی عجی  اسددم این با کلی بابام

 طی دارم جهت هر به بار  رو مدرسدده. دبیرسددتانم اول کاس امسددال سددالمه
نده در دوم نمی اصددا میکنم گاهم سددرم به گلی چه خوام می آی  و بگیرمن

 چه بقیه نبود مهم برام اصددانم. آمد می خوشددم ازش. اتاقم تو  چرخوندم



wWw.Roman4u.iR  6 

 

باره فکر  تاق.  کنن می ام در تاقم.بود خودم ا بل چون دارم دوس خیلی و ا  ق
سال عید ست خودم بدبختی یه به ام  یرهت رنگا  از کا من. کردم رنگش تنها د

شم سال عید قبل همین برا .میاد خو  و کفش یه تو کردم پامو سرم به زد هم ام
سیاه عید برا  خوام می گفتم  و اباب.شدم دیونه من گه می که مامان. کنم اتاقمو

کان  لجم منم. بکشددن من دیوار رو  برس یه عمرا گفتن موق  همون هم ما
 نمی اصددا اینکه با منم. خندیدن بم اونام.کنم می رنگ خودم گفتم گرفت

 شندهفرو از و فروشی رنگ یه تو  رفتم مدرسه از بعد روز یه چیه رنگ دونستم
 و دق به نگاهی یه فروشنده.الزمه رنگ چقدر چهار در سه اتاق یه برا  پرسیدم

 از عدب. میام نظر به ها بچه عین سددن سددال پونزده با متاسددفانه که کرد من قواره
سه سه روپوش و بودم رفته هم مدر  ولی کرد فکر  چه دونم نمی. بود تنم مدر

 وامخ بزنیمی بخوا  رنگی چه داره بسددتگی:گفت. بده جواب نبود طال  زیاد
شه گرون خیلی شندهه.ن  خودش نقاش:گفت شده کنجکاو بود معلوم که فرو

 فهمیدم نمی اصددا بودم شددده خل دونم نمی منم.خواد می رنگ چقد میدونه
 بیاد دهکر خبر برام رو پیکاسددو بابام آره نقاش؟:گفتم میزنم حرف کی با دارم
 طرف شدداگرد.بزنم رنگ خودم باید سددرم خیر. کنه نمایی هنر اتاقم دیوار رو 

شت مغازه ته اون دونم نمی که  کرد نگام حرف این شنیدن با کرد می چکار دا
تاقتو خوا  می خودت:گفت و  من قواره و قد به نگاهی یه کنی؟بعدم رنگ ا

نداخت نه منظورش فهمیدم که ا تاقتو میخوا  جور  چه قدت این با که ای  ا
 هیجده رزی افراد به رنگ فروختن بله؟:گفتم بود گرفته حرصددم منم!کنی رنگ
 شب وحشتناکی اخم یه کارش صاب و زد خنده زیر پخی ممنوعه؟شاگرده سال
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ست طرف که کرد شو و د شو بعدم. کرد جم  پا شغول و کرد صاف گلو  کار م
 کل مامان کنم دیر دقیقه یه دونسددتم می. بود شددده دیرم حسددابی. شددد خودش

 گم هنام متن احتماال و گشددته من جنازه دنبال رو قانونی پزشددک و بیمارسددتانا
 موق  همون.روش عکسددم یه کرد اماده فردا ها  روزنامه برا  هم و من شدددن

شت رفت اونم زد زنگ مغازه صاب تلفن  ونمت نمی دیدم من.کنه صحبت تا پ
 .کنم اسددتفاده ام دخترانه ها  حربه از کم یه کردم سددعی خونه برم اینجور 

 یبس طرف اگه البته میده جواب مواقه درصددد نود در ولی باشدده خودمون پیش
 سر حرکت با پیشونیم طرف یه ریختم می همیشه مخصوصا که موهامو.نباشه

 یشترب سال بیست خورد نمی بش که مغازهه شاگرد طرف رفتم کم ویه زدم کنار
 و گردنم عدب کنین؟ کمکم تونین نمی شما:گفتم ناراحتی صدا  با. باشه داشته
سره. انداختم بش نگاهی ویه کردم کج کمی  حاال:گفت و کرد نگام لحظه یه پ

 حرکت با موهامو باز میده پا داره طرف دیدم بزنی؟منم خوا  می رنگی چه
شکی:گفتم فور  و زدم کنار سر شه خوام می م شما .با سره چ  ردگ لحظه یه پ

 بعد.دارم الزم رنگ چقدر میگی بم حاال!چیه؟هیچی خوب سددیاه؟آره.شدددد
 نکنی کمک اینه تخصددصددتون شددما اخه خدا وگفتمتورو کردم نرمتر را لحنم
 ردوک فکر .چهاره در سه.متره چن اتاقت:گفت و کرد نگاهی یه باز پسره.دیگه

 گتزبزر ظرف یه تو  باید. خوا  می اینا از دونه جلومیه گذاشت گنده سطل یه
ید ؟با کنی قاطی آب با مسددداو  نسددبت با  آب با مسددداو  نسددبت فهم

سی بعد.فهمیدم شت بر ستم داد و بردا . یوارد به مالی می این با بعد:گفت و د
شی وارد اگه ولی صا. شد آویزان لبهایم.اد نمی در خوب نبا شی از ا  فرمتن نقا
 اینبار دبو شدده خیره من به همینجور پسدره. رفتم می دبسدتان وقتی حتی. بودم
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 بخو.بود شده گرفته حالم واقعا بدهم ادامه را احمقانه نمایش ان نداشتم قصد
 و دوایسددا سددینه به دسددت پسددره.که ره می هدر عیدم تعطیات کل برس این با

 لطکغ شددبیه چیز  یه با و مغازه ته رفت. صددبرکن:گفت بعدم و کرد فکر 
 هم تهدسدد. تره گرون برسدده اون از قیمتش کم یه ولی تونی می اینم با.برگشددت

 هلحظ یه.کنی رنگ تونی می راحت و سددق  تا میشدده بلند بش خوره می داره
 خیلی که این وا :گفتم و باال پریدم ها بچه عین که شدددم خوشددحال اینقدر

 اراتدیو ندارم؟اگه الزم دیگه چیز دیگه.گرفتم دسددتش از و غلطک بعدم عالیه
شته زیاد سمبه سوراخ شه دا  ببین ه؟چی دیگه اون اوف.کنی کار  بتونه باید با

گه روز یه شدددده دیرم من یام دی مه م نا ه عد. برم می رو ای ها  از یکی ب  کارت
 بزنم گزن تونم می داشددتم سددوالی هر:گفتم و برداشددتم میز رو  از را تبلیغاتی

 دبو تلفن با زدن حرف مشددغول هنوز که کارش صدداب به مردد بپرسددم؟پسددره
 موق  همون هسددتی کی خودت:گفتم برداشددتم خا مثل منم.دونم نمی:گفت
 می:گفت چون کرد فکر  چه دونم نمی و شددد باز نیشددش بزنم؟پسددره زنگ

شتی سوال وقت هر بزنی زنگ راحت بدم موبایلمو خوا   هک بود موق  اون.دا
 از سددرعت به هم بعد و مغازه زنم می همون نه گفتمنه. زدم گند  چه فهمیدم

 کار چه فهمیدم که بود اونجا از آمدن بیرون از بعد تازه. کردم فرار مغاز تو 
 کنن کمک من به اگه ماکانه و بابا گفتمتقصددیر خودم با ولی کردم ا  احمقانه
 که مامان برا کردم هم سر دروغ چقدر روز اون که بماند خاصه.نمیشه اینجور

 کار  گرن درباره اینترنت رفتم می شبا آخر روز چند تا. بشه توجیه اومدنم دیر
قدر.کردم می سددر  ل  این عا که بود مط نایی جون به کردم می د  این که او
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شی رنگ همون سدراغ رفتم روزم دو یکی از بعد.کردن اختراع و اینترنت  و فرو
ستم می خودم تازه. گرفتم نیازمو مورد لوازم س چه و چیه کار  بتونه دون  ایلیو
سره.داره الزم شماش پ ساب و چیز همه پول وقتی سرش ته بود رفته چ  ردمک ح

 و در دم تا بردم کشددون کشددون و رنگ سددطل ندارین؟منم سددوالی دیگه:گفت
 منم. بود شددده ناامید پسددره.هسددت سددواالم همه جواب اینترنت تو گفتمنه

 دیدن با که مامان.خونه اومدم و گرفتم تاکسی یه و برداشتم وسایلمو خوشحال
 کرده یداپ باحالم طرح کلی اینترنت تو  از تازه. بود کرده تعج  کلی وسددایل

یال بی منم.بودم تاقم تو  بردم و رنگ خ با ظهر. ا فت جد  خیلی با گ:گ  ها
 انداختم هام شددونه منم.دم نمی نقاش برا پول من کرد  خراب و اتاقت دیوار

 یدع آخر تا رنگم بو  خواد می زدحاال غر هم ماکان.نمیشه مطمئنم وگفتم باال
شه سرمون تو  ستیک رنگ عمرا.با  شکخ زودم خیلی تازه نداره بو خیلی پا

شه شما  با همه.می  هچ گفتببینم پوزخند با ماکان.کردن می نگام شده گرد چ
ند  مه لج به.زنی می گ تاقم خواسدددت می دلم بود شدددده که هم ه  خوب ا

 ردمک شروع. شدم جیم راحت منم و بود شده لق و تق مدارس خوشبختانه.بشه
 بیرون بیارن بزرگاشددو کدم مجبور بابارم و وماکان بیرون بردم اتاق از وسددایلمو

ما چون جا هم وسدددایلمو نگفتین گفتمشدد  مین رنگ گفتنین کنین نمی جاب
شت.  بود سختی کار واقعا زدن رنگ به کردم شروع بعدم.کنین ص انگ  تمش
 روز سدده.کنم تمومش عید برا  خواسددتم می کرد می درد کمرم بود زده تاول
شید طول شتر پول خورده یه که کردم شکر رو خدا. ک  و غلطک همون و دادم بی

ص  کارم خریدم سی دادم نمی اجازه خاصه.بود شده ن  هی ماکان. تو بیاد ک
ست و چپ سخره و رفت می را ضی کارم از من ولی. کرد می م  یه تازه.بودم را
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ستم می. بودم نگفته هیچکی به که بود ذهنم تو  باحال طرح  کتهس مامان دون
شک سیاه رنگ اینکه از بعد.بفهمه اگه کنه می  هک و قرمز رنگ ظرف یه شد خ

شتم بودم خریده شیدم جا همه به رنگ قطرات صورت به و بردا ست بدم پا  و مد
  رو ریختم رنگ کم یه کنارشم دیوار به زدم و دست ک  جا چند و کردم قرمز
 خودم شدداهکار به و عق  وایسددادم بعد. بخوره سددر پائین تا دادم اجازه و دیوار
 من کار این از کس هیچ دونسددتم می. کردم می حض داشددتم وا .کردم نگاه

 لباس با. داشددت مشددکل من کارا  این با همیشدده مامانم.اد نمی خوشددش
یدنم مد می بدش کا. زدم می که تیپی با پوشدد فت می. او ثل گ  آدم م

 لتاسک کله یه عکس خواست می دلم. داشتم دوست نبود خودم دست.نیستم
 اک من. میشه خراب دونستم می نبودم بلد چون ولی دیوارم رو بکشم هم گنده

 تا ربگی کلید  جا از پرتا و خرت این از پره اتاقم تو. میاد خوشددم اسددکلت از
سک شک شاهکارم اینکه از بعد.اویز و عرو  واتاقم بیان بقیه دادم اجازه شد خ

 در هب باز دهن با که مامان. میگیره ام خنده مامان قیافه آور  یاد از هنوزم.ببینن
 و زد پوزخند ماکان. بگه چی دونسددت نمی بیچاره اصددا. میکرد نگاه دیوار و

ضه این خدا به:گفت  رنگ رپ مردم دخترا  اتاق:گفت و داد سرتکون بابام.مری
 این اب تازه.کرده درست قبرستون اومده خانم این بره تد  عروسکا  و صورتی

شدم که ناراحت بابا حرف صا.ام کله به زد دیگه ایده یه هیچ ن  بودن مهم برام ا
 و چیدم مو اتاق. داشتم دوست خودم که بود این مهم نه یا میاد خوششون اونا

 نمی دلم ولی بدم انجام داشددتم تصددمیم هم دیگه کار یه تازه. کردم نگاهش
 زدم و کردم درست بزرگ ممنوع عبور تابلو یه.بفهمن چیز  اینا مامان خواست
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 هک داد می حالی یه. کردم می قفل اتاقمو در هم رفتن مدرسدده موق . دراتاقم به
 و خریدم کلفت سددفید طناب یه. کردم عملی هم مو آخر تصددمیم باالخره.نگو
صلش و زده گره دار طناب عین سط کردم و  چقدر دونه می خدا. اتاق سق  و

 که همونجور.نردبون آخر پله رو  برم شددددم مجبور چون. کشددیدم بدبختی
 کردم اهنگ بود آویزون اتاقم تو  که دار  طناب به دوباره بودم نشسته در پشت

 چهی ولی بودم کرده آویزونش میشددد ماهی دو اینکه با. خندیدم بدجنسددی با و
 که کناش کر گوش اون از متال آهنگ دونه یه و شدددم لند.نداشددت خبر کس

 امانم دونستم می تخت رو پریدم و کردم بلند صداشو و گذاشتم بودم عاشقش
نا  قرار امروز.نبود مهم برام هیچ ولی. پائین اون خورن می حرص دارن االن ای
 شددهر یه تو  اونا آخه اینجا بیان اش خانواده و حسددین دائی مدتها از بعد بود

 رفتگ تصمیم مامان خاصه.بینمشون می دیر به دیر ما و کنن می زندگی دیگه
 بارت و ایل کل.بندازه راه براش حسددابی مهمونی یه و بگیره تحویل داداشددشددو

شو ش چی عین صبح از منم. اینجا بیان شمام که گرفته وعده رو بابا خود  تمدا
 می مامانم چی هر و بود کرده هنگ مغزم داشددتم هیجان که بس میکردم کار

 اداشمد.اومدن کی یکی مهمونا و شد ش  باالخره اینکه تا.گفتم نمی نه گفت
ستی یه سمش داره دو شیاس ا ش  اونام ار شتن دعوت اینجا ام  بابام چون دا

 بیحسددا ارشددیا بابا  با.میشدده خاله پسددر همه با الکی دلیلی چه به دونم نمی
 ینکها با. داره فرق دیدم اطرافم که پسددرایی همه با ارشددیا. شدددن فابریک رفیق

 دختر  هر به چرخه می ملت جلو حجاب بی کله و سر همیشه خودش مامان
شتش هفت انگار میکنه اخمی یه حجابه بی ببینه که  یه صهخا.بود زاده امام پ

 توش که آهنگایی این از داره همش. داره خودش برا  غریبی عجی  خصلتا 



wWw.Roman4u.iR  12 

 

شون من بیامرز خدا بزرگ بابا و زنن می چهچه شق صا میده گوش بود عا  هی ا
ست روز به ذره شت بارم یه رپ نه راک نه متاله اهل نه. نی ص اینا:گفت بردا  اا

سیقی ست مو صه.نده گوش شما گفتم منم. نی  غزم بازیاش ادا این بخاطر خا
ست تونم نمی میکنم کارم هر کرده بند این به جورایی یه من  توق هر.بردارم د
شه پیداش اینجا این سی لاوای. میاد سرش بایی یه اتفاقی خیلی طرز به می  ک

شد متوجه . یادن تونه نمی خدا بنده.شد همون و رفتم لو بار یه ولی منه کار نمی
شم با چون شون آخه ندازن می راه تبلیغاتی شرکت یه دارن دادا  یکگراف دوتای

 جفتشددونم. بودن کاس هم دانشددگاه تو. میشدده ادعاشددون هم خیلی و خوندن
 نای که کردن مالی کمک یه اینا به باباها خاصدده.سددالشددونه پنج و بیسددت

 دفتر هی. خبره چه نکین فکر شما شرکت میگم من حاال. بندازن راه و شرکتشون
 و ماکان حسددداب با البته کارمند چهارتا جمعا و داره اتاق تا دو کا که نقلی
 یل شلوار یه منم اینجا اومدن اینا امش  وسامخاصه. منشی دونه یه و ارشیا
شکی شرت تی یه با بودم پوشیده تنگ سکلت یه عکس که م شه ا  شتشپ و رو

 یم فشددارش تقریبا من دیدن با مامان میکنم فکر گاهی.متال هو  نوشددته هم
 هاگ که مهمه براش ظاهر و لباس اینقدر. شناسین نمی منو مامان شما آخه. افته

 رفک گاهی.غذا میگه که ندارم شددک آرایشددت  لوازم یا بگیرم ازت غذارو بگن
 میگمن البته. کرده بیزار چیزا اینجور از و من مامان بازیها  افراطی این میکنم

 دارم نگه هوا تو ناخنامو باشددم مجبور همش. نمیخواد دلم ولی. نمیاد خوشددم
شون مبادا که صا.بیافته خش الک  این نبالد وقتی افته می زندگی و کار از ادم ا

شو این وا . کن ست اون با اینو هی. چیزاس  ردارمب کی  این با تونم نمی کف



 13 بار نگاهم کن کی

 شهنبا مهم برام اینکه نه البته. پوشم می بیاد خوشم چی هر از من اداها این از و
باسددم رنگ یه مثل چیزا این رو ندارم گیر ولی. چیه ل  را ب.فامیل دخترا  بق

 دچن بازیهام دیونه این با چون. نیسددتن جور من با زیاد فامیل دخترا  همین
 تا نکیفشددو تو انداختم که بگیر حشددره و سددوسددک از. انداختم گیرشددون بار 
 یوقت بعدم.اس فاجعه چیزا این همه دخترا برا . الکشددون رنگا  کردن قاطی
 پسددر فان تیپ و مو رنگ و لباس مد درباره همش اونا شددینیم می هم پیش

 یم چشم یه به شونو همه ندارن فرق پسرا با دخترا من برا  ولی.زنن می حرف
چه هنوز میگن بم دخترا همین برا . بینم  می بود شدددده بالغ مغزت اگه ا  ب

 تدوسدد بیشددتر و بودن پسددرا با ولی.دارن فرق هم با خیلی دوتا این فهمید 
 نای بدیش فقط. هاشون شوخی هم و بود تر حال با حرفاشون هم چون. داشتم

شون زیاد ماکان و بابا که بود ش سر با من امد نمی خو  یلیخ واقعا.بگیرم گرم پ
 و من. فهمم نمی رو بازیا غیرتی این معنی دیگه من. اس مسخره اداهاشون این

 اونوقت چرخیم می نامحرم و محرم جلو بخوایم که لباسددی و تیپ هر با مامان
 آویزون شون لوچه ل  جفتشون بینم می گیرم می گرم زیاد  پسر  یه با من تا

سرا فقط.شده سر ک سال که عموم پ  و بود مبازیا دیونه پایه بود بزرگتز من از دو
 فکر امانم وقتا بغضددی.اس بچه میکردن فکر. دادن نمی گیر بش زیاد اینام بابا

 مه به ربطی چه دوتا این دونم نمی من ولی باشم پسر خواد می دلم من مکینه
 هک دخترایی با ام سددلیقه فقط.میاد خوشددم هم خیلی بودنم دختر از من. داره

 باز چشددماشددو مامان اگه دونم می البته داره فرق کم یه کرده پر و مامان اطراف
 به و اسددپرت که دخترایی نیسددتن کم من مثل بندازه نگا یه و برش رو دو کنه

 .ا  سددلیقه که چیزام این و رنگ.میدن ترجیح اطوارا ادا این و زنونه لباسدددا 
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 نه. بدم گوش متال دارم دوس. دارم دوس اسددکلت دارم دوس سددیاه من خوب
 یه الدنب داشت مغزمم میکردم فکر چیزا این به داشتم که جور همین.سلندیون

 ور یهو که بودم شددده خیره سددق  به. گشددت می بقیه حال گرفتن برا  راهی
 قایم یشپ وقت چند که کوچیکی پاکت دنبال میزم کشو  تو  و نشستم تخت
شتم بودم کرده شی از و لبم.بود سرجاش پاکت. گ  هترینب این. گرفتم گاز خو
 نشونه به وسرم و کردم خارج پاکت از و قرص ها  بسته. بود اینا بابا برا  تنبیه
. دارم مسادیس میگه بهم ماکان البته وقتا گاهی.شدم مشغول و دادم تکون تائید

 مینه از یکی بخاطر هم امشددبمم تنبیه. میگه راس میکنم فکر وقتا بعضددی
شا .بود ها باز  دویونه شیا کف س  با رو ار سبونده زمین به چوب چ . ودمب چ

 نمببی که کردم می چکشددون چندم بار برا  داشددتم.پارکته ما خونه ک  چون
شک  عین ادمی بدم اینقد. بود داده خبر بابا به و بود دیده ماکان که نه یا شده خ

  تو از دونه دونه رو قرصددا داشددتم که جور همین.دبسددتانی پیش ها  بچه این
 نمک.افتادم اینجا بود اومده ارشدیا که پیش دفعه یاد کردم می خارج اش بسدته
 می تداش بود ریخته مهربان و چا  سینی. ماکان و ارشیا چایی تو بودم ریخته

ستش از و پریدم من که آورد سته شما گفتم. گرفتم د  نگاه هی.برم می من این خ
ند منم و کرد بم مشددکوکی بت لبخ . مرفت پذیرائی طرف به و زدم آمیز  مح

 وت رفتم بعدم چایی تو ریختم نمک و اوردم در شددلوارم جی  تو از و نمکدون
 طرف دو از موهامو. کردن می کتاب حسدداب داشددتند ارشددیا و ماکان.پذیرائی

شی سته خرگو شتم و سینی. بودم ب شیا جلو گذا شیا آقا:گفتم و ار  فرمائینب ار
 دلم هب آرزو. میکنه کارو این که میگیره لجم. نگرفت باال سددرشددو اصددا!چایی
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شده دور قدم دو هنوز. کنه نگاه قیمم*س*ت منو بار یه موند  ادد صدا  که بود ن
 ریختی یچ:گفت عصبانیت با و برگشت ماکان.شد بلند ارشیا و ماکان سرفه و

 اموه شددونه و لیم شددلوار جلو  جیبا  تو  کردم زور به دسددتامو منم.اینا تو 
صبی ماکان.نمک:گفتم و باال انداختم  به:گفت و کوبید سینی تو  را فنجان ع

 کسع هیچ. کردم نگاه ارشیا به چشمی زیر.دار  احتیاج روانپزشک به تو خدا
 روغد تونم نمی که خودم به. آورد می در منو لج بیشتر این و نداد نشون العملی

 فهمم نمی اصا.کنه توجه بم خواد می دلم. میاد خوشم ازش جورایی یه. بگم
 و نداشددتم مشددکل پسددر  هیچ با حاال تا من اومده کجا از احمقانه حس این

شت فرقی برام یکی اون با کدوم هیچ ستام مثل.ندا ست فکر تو نه دو  سرپ دو
 خواسددت می دلم چرا ها تازگی دونم نمی ولی. دسددت این از چیزایی و بودم

 تا اراک این جز نبودم بلد ا  دیگه راه منم.بندازه نگاهی یه من به ارشددیا باالخره
 کارم به و کشددیدم آه.نگاه نیم یه از دریغ اما کنم جل  توجهشددو ذره یه شدداید

 بدبخت. کردم می رومجسددم وبابا ماکان چهره داشددتم هم زمان هم دادم ادامه
 این گفتم می خودم با داشددتم.بود رفته هم سددکته مرز تا بار چند بیچاره مامان

به که دونسددتم می ولی کنم می غلطی همچین دارم که آخریه بار بار  گرگ تو
صارو.مرگه ستم ک  قر ست حدود شمردم و ریختم د شد تا دوی ش این.می  هنق
 که بزرگی جعبه داشت مامان که وقتی.رسید ذهنم به پیش روز سه درست شوم

 مختل  ها  مریضی از مونده باقی قرصا  اقسام و انواع دار  نگه مخصوص
شون تاریخ که اونایی و کرد می تمیز و تر و اس خانواده افراد صرف شت م  بود هگذ
 دم نمی زحمت خودم به خدا وقت هیچ که من حاال.دور بریزه کرد می جدا
 کعین بدون تونه نمی مامان اینکه بهونه به و چسبوندم مامان به خودمو روز اون
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صرف تاریخ صا م ست از تا چند کار این حین و کردم کمکش بخونه رو قر  ها هب
 پر تمدسدد تو .نقشدده این اجرا  برا  بود موقعیت بهتریم حاال و.رفتم کش رو

صا  از بود صا که وارنگی و رنگ قر ستم نمی ا صیتی چه دون  دلم. دارن خا
ست می سیدم می ولی بخندم بلند بلند خوا  رمس خیر آخه.کنه توجه جل  تر
 گرفتم میمتص منم همین برا  نبود ا  عادالنه تنبیه اصا واق  در. بودم تنبیه تو

شه این ش  همین دقیقا رو نق صا. کنم اجرا ام صمیم ا شتم ت  که مکن فکر ندا
عدا ممکنه فاقی چه ب ته ات یاف یه این بدم نشددون که بود این مهم. ب  ادالنهع تنب

 مه خودکار یه با. ریختم توش رو قرص تمام و کردم پر آب از و لیوان.نیسددت
 آبا  و کشددیدم دراز تخت رو . بود مونده تهش کم یه ولی. بشدده حل تا زدم

 عدب!نشددن خشددک ها بیچاره این حاال.کاکتوسددم گلدونا  پا  ریختن و لیوان
شتم نگه لیوان ته کم یک شهب معلوم توش شده حل قرصا  که صورتی به دا . ا

سته صم ها  ب شغال سطل تو  ریختم قر سی که آ س می چون. نبینه ک  تمخوا
 جور هر مامان دونسددتم می---------باشددم داشددته هم توجیهی کارم برا 
ضی رو بابا شده شیدم دراز تخت رو . پائین برم شام برا  میکنه را  همراه و ک

 و ظرف صدا . کشیدم سرک بیرون از بار چند. خوندم می وخودم برا  اهنگ
 سددیک ببینم تا کردم تیز گوش.شددامه وقت اینکه مثل.آمد می پائین از ظروف
گه چیز  نگ. نه یا می  و گذاشددتم Evanescence گروه haunted آه

 دستگاه خود. میداد جون آهنگ این صحنه این برا  چون کردم آماده و داستگاه
 اندا ب.کرد قفل درشو میشد و داشت ا  شیشه در که بود مخصوص کمد یه تو

 مگذاشدت و کلید و کردم قفل درشددو. کمد طرف دو بودم گذاشددته هم و بزرگش
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 چراغ و. کردم خاموش اتاقمو چراغ و برداشددتم شددو کنترل.میزم کشددو  تو 
 لوس دخترا  از یکی مامان کردم می خدا خدا. کردم روشددن قرمزمو خواب
 ور کشددیدم دراز. میردم می ذوق از داشددتم.کنه صدددام تا باال بفرسددته و فامیل
شمم یهو که تخت  بلند دماوم. بودم نکرده اینو فکر لعنتی.دار طناب به افتاد چ
 دراز سددری  و زدم Play. میکرد باز درو داشددت یکی. بود شددده دیر که شددم

 یم روح عین باحالش صدا  این با  لی امی فدا .بستم و چشمام و کشیدم
 تو پیچید haunted بلند آهنگ. شددد باز در.نخندم که گرفتم گاز و ل .مونه
 با اه.مگوش تو پیچید مائده و مینو جیغ صدا  بعد و شد سکوت لحظه یه. اتاق
سه معلومه صدات این سید ثانیه به.شدم کر خونه تو موند  چی وا  ههم که نر

 خفش اینو:زد داد بابا. شددنیدم می را مائده و مینو گریه صددددا . باال ریختن
 در و بود من دسددت کنترل چون تونسددت نمی ماکان. بود ماکان با احتماال.کن

 در گوش محافظ. ) گوشددم تو بودم گذاشددته پاگامو ایر قبل از. بود قفل کمد
سفنج نوعی از. صدا برابر صوص ا ست مخ شرده اونو که شده در  و کنن می ف
 فضدددا  و میگرده بر عاد  حالت به اسددفنج مدتی از بعد گوش تو ذارن می

شه باعث و میکنه پر و گوش شه شنیده صدا می  تو بودم نزده هم خیلی ولی.(ن
 گریه چیه؟مامان اینا. دید و لیوان. تختم طرف اومد بابا. بشددنوم کم یه تابتونم

ست.کرد  رو  زیاده گفتم. بکن کار  یه..بود گرفته اش  ام شونه هب که بابا د
 قدم یه همه. کردم نگاهشددون واج و هاج مثا حالت یه با و پریدم جا از. خورد

 و آوردم در گوشددم تو  از همه جلو  ایرپاگارو مخصددوصددا. پریدن عق  به
سه صدا به صدا انکه برا   خفه اینو یکی زد داد شده؟مامان چی:گفتم بلند بر

شت ماکان.بود گرفته ام خنده بود شده ا  صحنه. کنه  پرتا  و خرت رو  دا
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. یگشددتم کنترل دنبال میشددد گم اونجا بارش با شددتر یه بگم تونم می که میزم
 بود یعصددابن واقعا. کرد نگام غضددبناک بابا.خنده زیر زدم و نتونسددتم دیگه من

سیدم لحظه یک ست چون. بود شده دیر ولی. تر  لیس تا دو و رفت باال بابا د
گاه. گوشددم تو خوابوند دار اب  و دسددتگاه و آوردم در پشددتم از و کنترل ناخودآ

 ندبل دسدددت روم بابا کردم نمی فکر.پیچید اتاق تو  سددکوت.کردم خاموش
ست و جلو اومد عمو.کنه ستاده دیوار کنار مامان.گرفت رو بابا د  ریهگ و بود ای
 هک کسر  بود کرده ب*غ*ل رو مائده و مینو که دائی زن. حسین دائی. کرد می

ساده دیوار کنار مات شیا. بودن همه تقریبا. هاله عمه. بود وا  واردی به در کنار ار
 به دسددت اب چیه؟دائی بازیا مسددخره این:گفت عصددبانیت با بابا.بود داده تکیه
شاره بقیه صبی.بیرون برن که کرد ا  شما چ تو . فهمیدم نمی هیچی. بودم ع
 قرص تیکه ات چند تنش که لیوانی کردم؟بابا چکار دیگه:گفتم و کردم نگاه بابا

 رصق:گفتم بودم کرده آماده قبل از جواب که چیه؟من اینا:داد نشونم بود مونده
 نگام ورانهنابا بابا.خوبه گیاه برا  گفت دوسددتام از یکی کاکتوسددام رشددد برا 
 این جلو  بود گرفته لجم!نداد  جواب چرا پس.بود عصددبی هم ماکان. کرد
 و انگشتم عصبی که حالی در.کردن می بازخواست منو بودن وایساده ادم همه
یدم می  و ردک بلند دسددت بابا.بود ایرپاگ گوشددم تو ندید ؟:گفتم بش جو

شغال این:گرفت رو دار طناب  ودب شده جور  بابا قیافه.اتاقمه دکور چیه؟جز آ
ید نمی گه چی االن فهم یدم می انگشددتمو مدام منم. ب  را قال و داد که جو

 شددتدا بیشددتر او گریه کرد پنهان مادرش سددینه تو  را صددورتش میتو.نندازم
صابم صبی نگاه.کرد می خورد را اع شمم که دوختم مینو به را ام ع ش به چ  یاار
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 افراد.ترف بیرون و داد تکان سر . کرد نگاهم قیمم*س*ت بار اولین برا . افتاد
نده باقی تاق کم کم هم مو ند ترک و ا با. کرد ناب خواسدددت می. با  و ط
 ترنج.هنوز بود عصبانی بابا.باشه بذار خدا رو تو بابا.شدم دستش آویزون.بکنه
 ناای دائیت شددی بزرگ خوا  می کی چیه؟ اداها این آخه میکنی؟ چیه کارا این
 بت کرد  کار هر. آورد  در باز  مسددخره چه ببین اینجا اومدن عمر  بعد

 می غلطی هر:گفت و برداشددت طناب رو  از را دسددتش بعد. نگفتم هیچی
 ج ع ترنج.کرد می برانداز و اتاقم داشت بود وایساده هنوز کسر .بکن خوا 

 دادن انسرتک تصویر فقط. نبود کسرا حرف به حواسم اصا!دار  باحالی اتاق
شت ارشیا سرا.چرخید می سرم تو  دا  نای اتاقمو خوام می منم.نبود کن ول ک

کتو مغر کرد  گفتمغلط جویدم می انگشتمو که حالی در.کنم ریختی  کار هب آ
ید ؟اوه زنی می تازه طرخ یه خودت برا و نداز  می گار حاال فهم  چه ان

 ینا دیدم جنبه بی.افتاده آب دهنت یکی تو که فعا چی؟ هر.کرده شدداهکار 
 من نکرده الزم.باشددم کرده تعری  ازت کم یه خواسددتم ذوقت تو زدن ادم همه

سرا.ندارم حوصله بیرون برو حاالم.خوره نمی ذوقم تو شو ک ستا  ی ج تو کرد د
 تمگف و انداختم باال هامو شونه چی؟منم نرم اگه.تخت رو پرید شو لی شلوار

 و haunted آهنگ باز و برداشددتم و کنترل و بسددتم و در بعد.راحتی جور هر
 من.اه میشه شاکی میاد بابات االن:زد داد کسرا. کردم بلند صداشم. گذاشتم

 چکار هدیگ. انداختم باال هامو شونه بگم چیز  اینکه بدون و نشستم در پشت
 ارشددیا جلو . بود زده که گوشددمم تو بود زده سددرم که داد. بکنه خواسددت می

 رو  از کسددرا.بشدده خواسددت می چی بدتر این از دیگه. بود کرده که ضددایمم
 درگیر عمو با ندارم حوصددله بیرون برم من بذار.طرفم اومد و شددد بلند تخت
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شم شیدم عق  کمی.ب سرا و ک  قفل و در. خزید بیرون در ال  از گربه یه مثل ک
 همه این بین که بود شددده مرگم چه دونم نمی.کشددیدم دراز تختم رو  و کردم

 منو انگار اصددا که اون. بودم ناراحت ارشددیا حرکت از فقط بیدا و داد و حرف
 نستمدو نمی بودم کرده قاطی.بود چی برا  دادنش تکون سر این پس. دید نمی
 و برگشددتم.بذارم چی و اسددمش رو اومده سددراغم که غریبی عجی  حس این

شته کردن مرور به کردم شروع ست می دلم گذ سی این دقیقا بفهمم خوا  هک ح
شیا به  .رفتم می عق  به چی هر.شده شروع جور  چه و کجا از کردم پیدا ار

شیا اوایل واقعا چون. کردم نمی پیدا چیز  صا ار  و اومد می. نبود مهم برام ا
 که شددد شددروع کجا از دونم نمی ولی. منو اون نه میدیدم اونو من نه. رفت می

 که شد همین.اد نمی خوشش زیاد جلوش رم می حجاب بی من وقتی فهمیدم
 ینکها به توجه با. بگیرم حالشددو کم یه گرفتم تصددمیم منو اعصدداب رو رفت

 به کردم شروع خاصه.فهمیدم نمی رو اداها این معنی بودم دیده اشم خونواده
 من اب مشددکلت:پرسددید ازم کنه نگام اینکه بدون فهمید که بار یه. کردن اذیت

 از یکنمم فکر که زد  لبخند  یه.میگیر  قیافه خیلی:گفتم راسددت چیه؟منم
. داد قلقلک و دلم ته یکی که انگار بشدده جور  یه دلم. شددد باعث روز همون
صی اتفاق هیچ بعدم.همین سخره کارا  به من. نیافتاد خا  هب اونم. دادم ادامه م
 رد فکرایی چه من که کرد نمی خطور مغزشم به مطمئنم.بازیاش خشکه همون

 صدددا . کردم خاموش و دسددتگاه و تخت رو نشددسددتم کافه.کنم می اش باره
 یاطح به کوتاه نگاه یه پرده پشت از. رفتن می داشتن. اومد می حیاط از مهمونا

 و جویدم و لبم. خندیدن می و زدن می حرف داشددتن ماکان و ارشددیا. انداختم
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 .میا  سددوسددده من برا. بگیرم ازت حالی یه. ماکان رم*س*ت برات گفتمدارم
 کمد تو نیاد کس هیچ کنه خدا.کمدم سددراغ رفتم.رسددم می جدا تورو حسدداب

شه پیدا توش چی همه شده خراز  عین. کنه نگاه منو  هی پرتام و خرت ال . می
صفه قوطی شره ن شیدمش و کردم پیدا کش ح  کار  رقرا یه فردا ماکان.بیرون ک

شت ستن برا  رفت می باید که دا  حتما خواب از قبل بود عادتش. داد قرار یه ب
 قادقی. داشت لباسش رو  خاصی حساسیت چون کرد می اماده فرداشو لباس

قت هر.من برعکس ماده نفر اولین من مهمونی بریم خواسددتیم می و  بودم آ
 چه این بودم مونده. داشددت وسددواس لباسددش رو  که بس. نفر آخرین ماکان

 ااص. خوابیدم و تختم زیر گذاشتم و اسپر .کنه انتخاب زن خواد می جور 
 را نکنونو نصددیحت مراسددم بخواد بابا دوباره تا پائین برم نداشددتم حوصددله

 داگانهج ها  برنامه ماکان برا . شم بیدار موق  به تا کردم کوک ساعتمو.بندازه
 سبک همیشه خوابم. بیدارشدم خواب از ساعت زنگ صدا  با.بودم چیده ا 
سرم باعث این و بود  اه.انداختم بش نگاهی و کردم خاموش و ساعت. بود درد

 خواسددتم و زدم کرده؟غلطی کوک نیم و شددیش برا منو سدداعت احمقی کدوم
 از باید تو ربخاط ببین ماکان کنه لعنتت خدا.افتادم دیش  یاد که بخوابم دوباره
 به مونده رب یه. خوابم می ممکن لحظه آخرین تا من آخه.بزنم صددبم خواب

. اههر ددقیقه پنج مدرسدده تا پیاده. پوشددم می لباس تند تند و میشددم پا زنگ
ستم میده زور به لقمه یه مهربان سالت با.رم می و خورم می راه تو منم و د  زا ک

 واشی. پوشیدم کن خفه صدا عنوان به راحتیمو ها  دمپائی و شدم پا تخت رو
  ال آروم.اومد نمی صدایی. گذاشتم در رو  و گوشم و رفتم اتاقم در طرف به

 ی عج.رفتم ماکان اتاق طرف به پاورچین. نبود راهرو تو کسددی. بازکردم درو
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 تو رمب که برگشتم.ا  اکهه. شده کنسل قرارش. نکنه.آمد نمی صدایی هیچ بود
 اقمات تو برگشتم آروم.حمومه ول ا .شنیدم حمام تو  از و آب صدا  که اتاقم

شره و شتم و کش ح شتم و بردا  دا ص هنوز. خوابوندم گوش کناردرحموم. برگ
 ششلوار و کت.ماکان اتاق تو  رفتم و زدم لبخند  بدجنسی با. اومد می آب

 قطهن آدم که خوبه خیلی.کردم نگاش سددینه به دسددت. بود آویزیون کمد در به
 با عدمب!عملیاته موفقیت در اساسی اصل یه این. باشه دستش حری  ضعفا 

ند گام دو ندم خودمو بل  باز و کش حشددره در و شددلوارش و کت به رسددو
 و اسددپر  مونده باقی و نکردم معطل دیگه.میده بویی چه خدایا....اوق.کردم

. نخندم کردم می سددعی که حالی در بعد.شددلوارش و کت رو  کردم خالی
تاقم تو برگشددتم مد تو و اسددپر . ا  گوش در پشدددت و کردم جاسددداز  ک

 آواز  که حالی در و آمد بیرون حمام از که شنیدم و ماکان پا  صدا .ایستادم
تاقش تو رفت خوند می لبی زیر خودش برا   ادد که بودم منتظر جور همین.ا

شمت می خدا به ترنج:شد بلند ماکان  ازب و اتاق در. نبود موندن جا  دیگه.ک
 شد ازب ورود  در که پائین رفتم می سرعت به داشتم. پله طرف دویدم و کردم

 شددرت تی همون. شددده گرد تعج  و خجالت از چشددمام.شددد وارد ارشددیا و
 مه گشدداد  ها  پاچه که رفته رو رنگ و کهنه شددلوار یه ولی بود تنم دیشددبی

 ارشیا.بود مونده هوا تو پامم یه و پله رو پام یه.خواب برا  بودم پوشیده و داشت
 زا ماکان داد صدددا  که کنم چکار بودم مونده.بود کرده تعج  من از بیشددتر

 سرعت اب هم رو ها پله بقیه گرفتم تصمیم ثانیه یک در و کردم هولم سرم پشت
 رو وندهم باقی پله پنج چهار و کرد گیر شددلوار گشدداد  تو  پام که پائین بدوم
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سم.خوردم قل تقریبا سپاچه ماکان. آمد نمی باال نف  از. ددوی پائین رو ها پله د
 پامم مچ و کرد می درد جور  بد کمرم. آمد نمی باال نفسددم خجالت و درد

 وشت بود پیچیده وحشتناکی درد یه بود ام شونه بدتر همه از. کرد می زوق زوق
 می .بزنم حرف تونسددتم خوبی؟نمی ترنج.بکشددم نفس کردم نمی جرات که

سیدم شیا جلو  و بگم چیز  یه تر ست ماکان.بگیره ام گریه ار شت د  رو گذا
ستم آ .شد بلند دادم صدا  که ام شونه شکم بعدم و!د  ماکان. شد سرازیر ا
شیا صدا  که. بود کرده هول سته جایش شاید.شنیدم رو ار شه شک  ونا تو.با

 یک نبود مهم برام که کرد می درد اینقدر دسددتم. بود رفته یادم چیز همه لحظه
 و ت چبگی ماکان.شه تمام لعنتی درد اون فقط خواست می دلم میگه چی داره

هاش جات ترنج:گفت و زد مو نه؟همونجور درد ک یه که میک  گفتم میکردم گر
 چی:دپرسددی ترس با من دیدن با آمد بیرون اتاق از پوشددیده لباس بابا.ام شددونه
 و داوم داد جوابشددو بابا. کرد سددام و شددد بلند ارشددیا.افتاد پله از.ماکان شددده
با زدن حرف از حال اون بچه؟تو  کرد  می داشددتی چکار زد زانو.کنارم  با

 خودش تقصددیر:گفت ماکان.ام بچه من بگه داره اصددرار  چه. شدددم دلخور
 من رشلوا کت به زده چی یدونم نم رفته:داد ادامه ماکان که کرد نگاش بابا.بود

 گریه وسددط منم. بود شدددده گرده بابا و ارشددیا چشددما .میده امشددی بو 
قت:گفتم با.بود ح گام با به:کرد ن نت خو  نمی کار از شددرایطی هیچ در زبو

 در و ماشک و دستم تو پیچشید درد دوباره که باال بندازم هامو شونه اومدم.افته
 درد دسددتش میگه:داد جواب من جا  ماکان شدددد؟که چت:گفت بابا.آورد

 اون کنم؟نه اصد و مامان.بیمارستان ببریمش پاشو:گفت و کرد پوفی بابا.میکنه
. کن لندشب. بدتر دیگه ببینه رم صحنه این تازه. میشه درد سرد بیدار طود صبح
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ست ماکان.ببریمش ستم این:زدم داد که بگیره و مب*غ*ل زیر خوا  انماک.نه د
 گرفت و مب*غ*ل یکی اون زیر بابا.ببخشید ببخشید.بود شده هول حسابی که
 و فتر آشپزخونه طرف به ارشیا.بیاد کن صدا و مهربان جان ارشیا.کرد بلندم و

 اینکه محض به ولی بود شدددده کمتر دسددتم درد. نشددود مبل یه رو  منو بابا
مام دادم می تکونش کان به بعد.گرفت می درد بدنم ت  ز چی یه برو:گفت ما

 بهتر وزر به روز اینکه جا  کردیم بزرگ بچه باش مارو خدا رو تو.کنه تنش بیار
 و سددالمم تو؟دسددت به بگم چی من آخه:گفت من به رو بعد.میشدده بدتر شدده

یدم ماغم به کشدد چه من:گفتم و د کان این یا ام ب چه عین که ما  پیش ها  ب
سش و کرد باد را لپهایش بابا.کشی خبر میاد دبستانی  و داد بیرون صدا پر را نف
شت سر  و شلوار مانتو با ماکان.کرد نگا پله به و برگ شت رو  همون  تو. برگ

 سددت میاره که لباسددایی بود کرده سددعی چون بود گرفته ام خنده گریه و درد
 هپل شددده؟از چی آقا:گفت و زد صددورتش به دسددتی من دیدن با مهربان.باشدده
 رفمط به مهربان.بیمارسددتان ببریمش بپوشددده لباسددشددو کن کمکش. افتاده
شو ترنجم برم قربونت الهیی:اومد شکت بیمرم من الهی. گلم پا  بلند. منبین و ا

 چون. ذارهمی تاثیر شخصیتشون رو ادما اسم میکنم فکر وقتا بعضی.عزیزم شو
شت حد که بود ماه اونقدر مهربان ساب دومم مامان جورایی یه. ندا شد ح  می

 نبیرو من:گفت ماکان روبه ارشددیا.بود کرده بزرگ منو خودش بچگی از چون
ست مونم می منتظرت سیو اینقدر باید پس:گفتم که بره بیرون در از وخوا  تا ای

شه آماده زودیا این به این. شه سبز ال  پات زیر صبی ماکان.نمی  و ردک نگام ع
 اول نکنی بس:گفت کافه کنمبابا می حالیت شدده خوب دسددتت بذار:گفت
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شترب مامان درد سر برا . زدم پوزخند.کنین بیدار مامانتونو خواین می صبی  ی
شیا.من االن حال تا بود نگران  بیرون در از الل و کر آدما  مثل معمول طبق ار
 کار  رارق یه گفتمن بابا به ماکان. پوشددیدم لباسددمو و کرد کمکم مهربان.رفت
 و ویدد باال پله از ماکان.برس کارت به برو تو. برمش می خودم.برم باید. دارم
. شدددیم خارج در از رفت می ام صدددقه قربان مهربان که حالی در بابا و من

شیا شو ار ستا شو تو بود کرده د  اومد جلو دید که رو ما.میزد قدم حیاط تو جیب
صا ست از کار :گفت کرد نمی نگاه من به ا  شما جان عمو نه:میاد؟ بر من د

ستم من بود کار  اگه خاصه.برس کارت به ماکان با  بود هگرفت لجم اینقدر.ه
ست می دلم که صا. کنم خفش خوا  که حاال.ندارم خارجی وجود من انگار ا
 ضطرابیا یا نگرانی هیچ دیدم می. میکردم فکر بود نشسته کنارم که صداش به
 پرت هپل از که بودم زمنینی سددی  گونی یه مثا من که انگار. نبود صددداش تو

شت اونم بودم شده  می و میکرد صحبت زمینی سی  گونی همون درباره دا
. نگیره ردد دستم تا رفتم می راه آروم آروم.باشن نشده له زمنیا سی  ببین:گفت
 بقط باز. گرفت می ندید منو اینقدر چرا.کردم نمی درک رو ارشیا حرکات واقعا

 بابا.آ :گفتم بلند و دستم تو پیچید درد که بندازم باال هامو شونه اومدم معمول
 غر پارکینگ طرف رفت می که حالی در و داد تکون سددر  و کرد نگام فقط

 مامان از اون.گرفت بغضددم لحظه یه.بچه این انداختمون زندگی و کار از:زد
شه خراب صورتش پوست بخوره هم به خوابش ساعت اگه که خانم  ماگر و می

شه زود ص  شه درد سر پا  کنه می برخورد جور  یه همش که بابا از اینم. می
 ودز ماکان بار اولین برا . خونه در طرف رفتم یواش یواش.ام اضددافه من انگار
ست یه. بود شده آماده شت دور از.بود تنش دیگه شلوار کت د شیا با دا  یم ار
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  ا مردونه هیکل. پنج و هشت و صد شاید. بود تر بلند ماکان از ارشیا قد. آمد
 ماکان موها  ولی. بود تیره دو هر موها . بود الغر کم یه ماکان ولی داشددت

شتر ا  قهوه به خودم مثل سه در ماکان.خورد می بی شیا با مقای  جذاب چهره ار
شت تر  شمه چون خوام نمی. دا شکل ولی کنم تعری  ازش دادا  اما. بود خو

شیا صی جور یه ار شو دونم نمی. بود خا سم  می جل  و توجهم. بذارم چی ا
 ودنب مهم برام اصددا چون بودم نکرده دقت چیزا این به وقت هیچ حاال تا. کرد

. بودم فهکا بود افتاده فکرم تو  که اتفاقاتی از جوریه چه مقابلم طرف قیافه
ست می دلم ساس این زمانیکه قبل هفته چند به برگردم خوا سخره اح  وعشر م

قدر.بود نشدددده حت چ یال تو بودم را بال فکرم و کردم می سددیر خودم خ  دن
 حرف یکی با خواسددت می دلم.بود رسددید می ذهنم که رنگارنگی شددیطناتا 

نه کمکم که بزنم با ولی ک با کان و کی؟ ید اول همین که و ما  قرمز خط یه با
شم شون بک ستم من وقت هر که اونم مامان؟. دور  شروع اول بزنم حرف خوا

 مخواسددت می چی میره یادم اصددا من که گرفن ایراد ام قیافه و لباس از کرد می
کان وقتی.بگم یا و ما نارم از ارشددد کث شددددن رد ک کان و کردن م  ما

گه:گفت یاد چطور ؟دی نه نمی درد ز با بهتر  اگه.ک ت ویلون و با مارسدد  انبی
 بود نپائی سددرش که همینجور ارشددیا که زد بوق بابا.داداشددمون از اینم بیا.نکن

شه راحت خیالتون اینجور :گفت شده چیز  می شه هنوز شاید. ن  دردش اول
باره بابا!بنداز  من به نگاهم به میمیر  حاال.نیسدددت معلوم زیاد  و دز بوق دو
 کنارمون از و شدن ارشیا ماشین سوار هم ارشیا و ماکان.شم سوار که رفتم من
 یگرنب گچ نمیشد چون. جایم چه حاال. بود داشته بر ترک مبارک ترقوه.شدن رد
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 زرو دو برام خواسدددت می دکتر.کردن ثابت گردن به و دسددتم و. کردن بانداژ
 روزام همین. امتحانتشدده نزدیک سدداله آخر. گفت بابا که بنویسدده اسددتراحت

شه س صرار دکترم.ب  سوندمر بابا.نخوره ضربه باش مواظ  گفت فقط. نکرد ا
 با و کردم پوفی.نکنه هول مامانت باش مواظ :گفت شددددم پیاده وقتی خونه

 اش خنده بابا.هسددتم خودم مواظ  نباشددین نگران اصددا چشددم:گفتم حرص
 زیر.اسددهحسدد مامانت ولی بیا  خودتبر پس از تونی می تو بچه برو.بود گرفته

 ساله چهارده دخترا  عین سالشه هشت و چهل دیگه آره! حساسه:زدم غر ل 
سه میگی دار  چی.نازیه ناز شم.خودت؟هیچی وا شمتونم نور مواظ  چ  چ

ستم  و در.انداختی زندگی و کار از مارو که ترنج برو:خندید راحت دیگه بابا.ه
ستم شتون و ب شممه نور که معلومه!اومدا گفتمخو  یگهد!کرد  فکر چی پس چ

ندازم باال هامو شددونه بود حواسددم ید. ن  می خودمو جلو  روز  چند یه با
 کیه؟منم:داد جواب مهربان زدم که و زنگ.زدم و زنگ منم و رفت بابا.گرفتم

بان واسددده ادوردم عل  مادرتون منم ندید تونمهر یا:خ جک تو ب بان!ورو  مهر
 چیهپی باند دسددتم من ببین.شددده بیدار تازه شددده؟آره بیدار جونم؟جونم؟مامان

شه  و.نمتببی تو بیا بده مرگم خدا.نکنه هول دید منو بگی مامان به جور  یه می
شتن صدا  ش مهربان.کرد بدتر که این.تو رفتم و شنیدم و آیفون گذا  می تدا

 مهربون نیسدددت آورد ؟چیزیم خودت روز به چه بکشددده منو خدا.طرفم امد
سم میوه آب یه خورد ؟بابا چیز . بمیرم من الهی.اس ساده ترک یه. جونم  وا

 را الممس دست زیر و.تو بریم بیا. که کنی می ض  که االن میوه آب یه.گرفت
 می و مب*غ*ل زیر چی برا شددکسددته دسددتم ها نشددکسددته پام مهربان.گرفت
 شددد خوب حاال.دیدمت اینجور  شددده آشددوب دلم خدا به کنم چکار.گیر 
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 بدم رخب بش من کن صددبر کم یه میگی راس وا .نکنه هول بگو مامان به گفتم
 می مامان صدددا . دادم گوش و وایسددادم در پشددت.مدرسدده رفتی میکنه فکر
 هزد گند  چه باز. نرفته مدرسددده مگه خانمترنج؟ مهربان؟ترنجه بود کی.آمد

 اآق نبود خوش حالش کم یه صددبح. نرفته مدرسدده خانم نه.خونه فرسددتادنش
 دمکر بود؟احساس شده چش:بود شده نگران کم یه مامان صدا .دکتر بردنش

 امسدد بلند بیافته بم مامان چشددم اینکه از قبل و کردم بار و در. وقتشدده دیگه
 مک نگرانیش از کم یه انگار صدام شنیدن با که مامان!جون سور  سام.کردم
 اییب چه ترنج:پرید رنگش انگار دسددتم دیدن با ولی...سددام:گفت بود شددده
شو بعد.زمین خورد  مدرسه تو اومده؟ سرت  نگرانی با و. رسوند من به خود

. میشدددد من نگران کم خیلی مامان چون. داشددتم خوبی حس یه. کرد نگام
مت و فرصدددت  پسدددرت شدددازده از.کردم لوس خودمو و شدددمردم غنی

 این کن رو بگو راسددتشددو مامان دار ؟ هم ا  دیگه پسددر ماکان؟مگه.بپرس
 جناب بله. چشددم رو  به چشددم.بزن حرف درس لوس دختره ا.مارو داداش
 تو پیچید درد که مبل رو کردم ولو اورده؟خودمو سددرت رو با این اون.ماکان
ستم ا :ام شونه شک چی.شد هول مامان!د شمام تو بود اومده شد؟ا  یادم.چ

 خدا به:گفت و کرد پوفی مامان.گرفت درد دسددتم مبل رو انداختم خودم. نبود
 کم هی مامان زشته. زمین رو کنی می پهن خودتو شتر عین. کرد  ام دیونه ترنج

باره خانم مامان بله!کنی رفتار خانما مثل بگیر یاد  حوصددله. کرد شددروع دو
ند. بشددنوم تکرار  حرفا  مشدددت یه نداشددتم بانو و شددددم بل  صددددا مهر

 می صدددداش اینجور  کنم لوس خودمو خواسددتم می وقت هر!مهربون:زدم
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شپزخونه از.زدم شنمه ترنج؟من بیرونجانم اومد آ  رخی. نخوردم هم صبحانه گ
ضما سرم شم.برس ما به کم یه مرب شت مامان.میارم صبحانه برات االن چ  دا

گام زل زل همینجور یه:میکرد ن حاال چ  شدددد؟منم چی بگو درسدددت خوب؟
 کارچ:گفت و گرفت گاز خانمانه خیلی لبشددو مامان. گفتم مامان برا و جریان

ست از کنم صله بی.دختر دار  آزار مگه آخه تو د  طرف رفتم و شدم بلند حو
 صددبحانه.تو اومد مامان سددرم پشددت. بود چیده میزو برام مهربان. آشددپزخونه

 رفتم. ماکان شددلوار و کت از افتاد یادم. اتاقم طرف رفتم و خوردم و مفصددل
شتم برش.بود آویزون جا همون هنوز. اتاقش طرف شتم و. دا  از هترهب پائین برگ
جال یک کان. میکردم پیشددگیر  جن باسددداش رو ما  حسددداس خیلی ل

 رم نمی دسددتت؟جایی این با کجا:زد داد مامان!بیرون دارم چیه؟من!مامان.بود
شویی بدم و ماکان شلوار کت خیابون سر تا رم می شک  خودش خواد نمی.خ
 یسددتن چیزیم بابا.دسددتت این با نکن لج ترنج.ببرم خودم خوام می نه.بره می
ست این با میکنی بزرگش و چی چی.مامان میکنی بزرگش اینقدر چرا  اندازب د

. نمیرم که قاف قله مامان:گفتم کردمو گرد و چشددمام!میر  جور  چه شددده
 اوف:شددد کافه مامان.شددلواره و کت دسددت یه فقط اینم. خیابونه سددر همین

لت غلطی هر اصددا  سددور  مهرآمیزت لحن این قربون.بکن خواسدددت د
 جیم آخیش.بیرون زدم خونه از و کردم ا  خنده!جون سددور  و زهرمار.جون

سه از شدن شتن ترک بخاطر اگه حتی. میده حال چقدر مدر  معزیز ترقوه بردا
یابون سددر تا.باشددده ید نبود راهی خ قه پنج شدددا فه همون با.دقی یا  وت رفتم ق

 پاسددتیکی ها  کاور تو  که لباسددهایی بین از مرده!آقا سددام.خشددکشددویی
 پیش رو گذاشتم و شلوار و بفرمائین؟کت سام:گفت و اومد بیرون بود پیچیده
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شید بویی مرد!خون شی سم:گفت و ک صا:گفتم تعج  داره؟با فرو  ح کی؟
 چرا پس!اصددا پاشددیه؟نه سددم کار تو مگه؟پس چطور نه.شددلوار کت همین

 باهیاشت بود هول خیلی ص  نه! آها.بود گرفته ام خنده!میده امشی بو لباسش
 به:گفت و انداخت بم نگاهی یه مرده.زد کش حشددره خودش به اسددپر  جا 
 کی بنام:کرد یادادشت کاغذ رو  و برداشت و شلوار و کت.نشنیده چیزا  حق

 از.امتس ممنونبه.صبح حاضره؟فردا کی.دستم داد و رسید بنویسم؟اقبالبعد
 مسکن دکتر .بود گرفته درد کم یه دستم. خونه برگشتم و بیرون زدم خشکشویی

ستت ممکنه بود گفته و بود داده سی تا.بگیره درد کم یه شد سرد که د  خونه دمر
 از یکی یواشددکی. بگم چیز  کردم نمی جرات. بود شددده بیشددتر دسددتم درد

سکنایی ستم نمی حاال.اتاقم تو رفتم و خوردم و بود داده دکتر که م سمول دو  با
 نهک بانداژ و دسدتم تا آوردم در شدرتمو تی تا اومد در پدرم. بیارم در جور  چه

شیم شرطم تی بدون مانتومو بعدم. بود تنگ کم یه چون شکر خدا. پو  ونا رو
 خانم هکن بانداژ دستمو خواست می که اونی آوردم شانس تازه.نبود تنگ خیلی

شه اون بود رفته بابام. بود ساده گو  عمرم تو ارب اولین برا .کرد نمی نگا بود وای
شیدم باباخجالت از سامو تمام شدم مجبور چون. ک  تونهب خانمه تا بیارم در لبا

 واساده.ام به کرد شو پشت طرف اون رفت فهمید خودش بابا ولی. ببنده دستمو
سط بودم ستم می و اتاق و سمو خوا ستی یه ولی کنم عوض لبا س نمی د . تمتون
بانو و کردم باز درو  جانم:داد جواب پائین همون از!مهربون.زدم صددددا مهر

 به.باال اومد پله از هولکی هول مهربان.کنم عوض لباسددمو بده کمکم بیا!ترنج
 اشچشدد دار طناب دیدن با اتاقم تو اومد وقتی.جان ترنج نیار  فشددار دسددتت
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 ام خنده اش زده بهت قیافه چیه؟از این. الله بسددم یا:گفت یهو و شدددد گرد
با هیچی.گرفت تاقمه دکور جر با  دیونه یه به داره انگار که کرد بم نگایی یه.ا

گا ترسددناک زنجیر   ادم .بکن اینو خدا به جونم؟ترنج مهربون چیه.میکنه ن
نه بان اوف.میشددده جور  یه دلش میبی گه کن ولم مهر  بی کنمش نمی من دی

 زدن زل جا  مهربان.داشت نمی بر طناب از چشم.نکن خسته خودتو خود 
ستینش که لباس یه بیا بدبخت این به شه کوتاه ا شم با سابی خود  باشه شادگ ح

 شرتا  تی این از همش تو ترنج.کرد نگام جور  یه مهربان.بپوشم کن پیدا برام
شی می ترش و تنگ سی همچین که من جان مادر پو  می راس.ندارم سراغ لبا

 همه اممشدرت تی اون. کنم تنم که نداشدتم آسدتینم بی تاپ دونه یه حتی. گفت
 بیارم؟چشددام برات مامانت لباسددا  از خوا  کنم؟می چکار حاال.بودم تنگ
گه االن عزیزم شدددد؟چیییی؟خوب گرد  و کردم پوفی.ندار  ا  چاره دی

 یرونب اتاقم شددماز گم توش بیار  چیز  چه نر  بیام خودم کن صددبر:گفتم
 شونه اب و گوشی که حالی در مامان.رفتم پائین پله از مهربان سر پشت و اومدم

شته نگه سرش و شت بود دا شو دا  نگام!کردممامان صداش.میزد سوهان ناخنا
 دستم این با. بپوشم رو شما لباسا  از یکی باید چیه؟من پرسید چشم با و کرد
 و من و کرد اشدداره اتاقش به باچشددم مامان.نمیره تنم تنگن خودم شددرتا  تی

 ینب نمیشه گیج مامان دونم نمی من واقعا.مامان کمد سراغ رفتیم هم با مهربان
مه این باس ه باس خواد می وقتی ل خاب ل نه انت خت رو .ک مد روبر  ت  ک

 که ونبیر بکشه پیراهن یه خواست می. شد گشتن مشغول هم مهربان. نشستم
شته دامن.زدم داد شه ندا شم عمرا مهربان با شت مهربان.بپو  وبخ:گفت و برگ

 کی مامانت آخه. شددلواره و کت شددلوار اگرم. دارن دامن همه مامانت لباسددا 



wWw.Roman4u.iR  32 

 

شیده شلوار شته راحتی بلوز که پو شه دا  ونمد نمی من. گفت می راس اوف.با
 خودم. بود راحت اینقدر دامن اسددم به مسددخره چیز این با جور  چه مامان

شدم شیدم سرک مامان کمد تو و بلند . ودب من از تر بلند خیلی قدش مامان.ک
 تا دشپوشددی می مامان وقتی که کردم پیدا نخی کوتاه پیراهن یه لباسدداش بین

 اه شددونه سددر و نداشددت آسددتین. زانوم زیر تا من برا  ولی. بود زانوش باال 
قدر ند این یل که بودن بل بد تاه اسددتین یه به ت  و ردمک پوفی.بودن شدددده کو

. ردک تنم مامانو لباس و آورد در مانتومو مهربان. وبپوشددم همین مجبورم:گفتم
 این از چرا مادر شد  ماه مثل خدا به ترنج وا :وگفت انداخت بم نگاهی بعد

 گفتمچون رفتم می در طرف به حوصددله بی که حالی در.پوشددی نمی لباسددا
 اب داشت هینجور مامان.باشم خودم شبیه خوام می باشم ماه مثل نمیاد خوشم

 ا !جترن.کرد صدددا منو بعد گفتگوشددی لحظه یه من دیدن با میزد حرف تلفن
شتم راحت من کی خدا شم؟برگ ست با بله؟؟مامان گفتم دار کش و می  شارها د
شش برم کرد سادم جلوش و رفتم کافه.پی . کرد  داپی آدیمزاد قیافه خدا به.وای

 تنیس یادم.شد من چرخوندن مشغول خودش.ببینمت بچرخ. میاد بت چقدرم
 نک ول مامان.بود سدالت هفت شدیش کنم فکر دیدمت دامن با کی بار آخرین

 برا خوا  می.کرد می نگام جور همین مامان.بخوابم برم خوام می خدا رو تو
نه خودت مان باشدده کار خوام می من ما باس این چ  االنم. گشدددادو و گل ل

 هب.سوزونم می دل کی برا دارم که باش و من برو اه اه.شد شاکی مامان.مجبورم
 کرده ما دیوانه ترنج گفتنه تلفن پشددت و زد غر خودش با مامان رفتم پله طرف
 لباس دخترا عین موند دلم به آرزو. شددلوار شددرت تی شددلوار شددرت تی همش
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 به اتاق ینهآ تو .بسدتم و در و اتاقم تو رفتم چون حرفاشدونفهمدیم بقیه.بپوشده
سبی دم موهامو. کردم نگاه خودم سته ا شغول و کردم باز و سرم گل. بودم ب  م

شون قهوه رنگ. بود شده رد هام شونه از موهام.شدم خودم کردن براندازد  ای
 تا دور تیره خط یه ولی بود روشددن ا  قهوه چشددمامم. بود مشددخ  کاما

شو شمام وانگار بود گرفته دور شمام. بود رنگ دور چ  باال طرف به و مورب چ
 می مه وقتی. کوچیک نه بزرگ نه دهنم بود کشددیده بینی. بودن شددده کشددیده
 ظرن به. نبودم شدداکی ام قیافه از وقت هیچ.میشددد سددوراخ لپم یه رو  خندیدم

شکل من از فامیل تو. بود طبیعی و عاد  کاما خودم صا. بود ترم خو  افهقی ا
شتم چرا دونم نمی االنم. نبود مهم برام  مامان لباس.کردم می برانداز خودمو دا

 توش طرحا  و بود قرمز اش زمینه. بود نشددسددته تنم به ولی بود گشدداد اینکه با
 موهامو.باشددن خورده تاب و پیچ هم تو  که رنگ تا چند شدددن مخلوط عین

 باز کج فرق یه و بود کوتاه موهام جلو . ام شددونه رو  ریختم و کردم شددونه
ست طرف به بودم کرده شد باعث که را ستمم سمت ابرو  رو  تا موهام می  را
ص  وقتا گاهی. بیاد شمم ن  حرص من کار این از همش مامان.گرفت می و چ
 آوردم می کامل موهامو بیارم در لجو خواسددتم می که وقتایی یه منم.خورد می
 رلکنت.میز رو  کردم پرت و برس و برداشتم دست خودم بررسی از.چشمم رو
شتم و ستگاه و بردا شن و د  یداپ شلوارک یه و کمدم سراغ رفتم بعدم. کردم رو

 مین اصددا. مونه نمی برام آبرو لباس این با میدونسددتم چون. پوشددیدم و کردم
ستم شینم ادم مثل دامن با تون شیدم نمی همین برا  ب  دراز تختم رو  آروم.پو
 بار هر .کنم چکار باشدده بسددته دسددتم باید که دوهفته این بودم مونده. کشددیدم
 اثر تداشدد مسددکنه کنم فکر.بگیرم کمک یکی از پوشددیدن لباس برا مجبورم
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فت خوابم کم کم چون میکرد گاه و گر عد و کردم خاموش و دسددت  خوابم ب
. بود ام گشددنه حسدددابی شددددم بیدار وقتی ولی خوابیدم چقدر دونم نمی.برد

 موهامو و وایسادم آینه جلو .گشنمه چی واسه معلومه.بود سه نزدیک ساعت
ستش و بیا حاال.کردم شونه ستی یه. کن در  ورمجب.ببندم موهامو جور  چه د
 ردمک کج خوب فرقمو.نبودم راحت باز مو  با زیاد گرچه بزارم بازشددون بودم

شم رو  از موهام باز که ستم چ شون عق  کم یه سر حرکت با. شد رد را  بردم
ست.زدم بیرون اتاق از و ستم و صورتم و د  نبود نهار از خبر .پائین رفتم و ش

ما . آمد می پذیزائی تو  از حرف صددددا . بودن کرده جم و بودن خورده حت
شیدم سرک شیام وا .ک ست که ار سم به نگاهی.اینجا  حاال لعنتی.انداختم لبا

. پزخونهتوآشدد رفتم و گرفتم گاز حرص با و لبم.اونجا برم جور  په ریختی این
 االن عزیزم.گشددنمه من مهربان.کرد می آماده رو میوه ظرف داشدددت مهربان
. همینجا اوف.سالن تو یا خور  می جا همین. ببرم و این بذار. میارم و نهارت

 عین کجات مادر وا.هسدددت ارشددیام تازه. برم کجا دلقک عین ام قیافه این با
 بنده داره تو به چکار ارشددیام آقا. خوشددکل خانم یه عین شددد  تازه. دلقکه

شکل خیلی اره:گفتم و کابینت به دادم تکیه.خدا  ببین رونبی برم االن شدم خو
 نمی و ماکان بندازه؟شددما دسددتت چرا مادر وا.بندازه دسددتم جور  چه ماکان

 به دوباره. شددد خارج در از میوه ظرف با و داد تکان سددر  شددناسددین؟مهربان
گاه خودم باس دامن. کردم ن مده زانوم زیر تا ل هام سددداق و بود او  معلوم پا

یا.بود نه اینجور  منو ارشدد بد ببی  رم نمی کن ولش. میره در میشددده پا ال
 مهربان.ببینتت بر  خورد  نهار گفت بابات:گفت و برگشددت مهربان.اصددا
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بان.رم نمی گفتم که من ید برام و غذار مهر  و جلوم گذاشدددت و کشدد
 ولی ا می چش تو خیلی میکنی فکر گشددتی پسددرا عین که بس مادرجان:گفت
شقمو.دخترا بقیه عین شد  تازه االن  هر فتهگ کی خدا وا :گفتم و کردم پر قا
 باید دامن با. ترم راحت اونجور  من خوب پسراس عین بپوشه شلوار بلوز کی

 سددداالدم ظرف و آب لیوان یه مهربان.دیگه معذبه ادم. باشددی مواظ  همش
فت و جلوم گذاشدددت به خیلی من نظر به:گ  پر دهن با.دانی خود حاال. خو

 میگیرن ایراد آدم از سددداعت چهار. نفهمیدم رو دانی خود این معنی من:گفتم
ست دلت خودت جور هر میگن بعدم  شکر رو خدا:گفت اخم با مهربان.خوا

 نهشدو.زنی می حرف پر دهن با کرد می سدکته نه وگر نیسدت اینجا مامانت که
نداختم باال راسددتمو گار. ا  چپم دسدددت که بود حواسددش خودش بدنم ان

 سددتهنشدد ارشددیا هنوز. پذیرائی طرف رفتم یواشددکی شددد تموم که نهارم.تعطیله
ندگی و کار این دونم نمی من.بود نه خودش نداره ز  مدام که نداره خو

 همون از پذیزائی تو رفتم و زدم عق  چشددمم رو  از موهامو دوباره.اینجاس
 هک دادن جواب همه.نشه معلوم پاهام تا وایسادم مبل یه پشت و کردم سام دور
 به شددمیچ زیر یه جلو برم خواسددت نمی دلم چون.ببینمت اینجا بیا:گفت بابا

 ینینب می دارین اینجام از خوب:گفتم. بود دستهاش به نگاهش کردم نگا ارشیا
کان.دیگه  پوشددید ؟پوف چیه این:گفت و کرد نگام رفته باال ابروها  با ما

 این سب جان بابا خوب:وگفت خندید هم بینی؟بابا نمی مگه! لباسه.شد شروع
 وبارهد و باال اورد نگاهشو لحظه یه ارشیا.واسمون داره گی تازه نپوشید  مدلی

 رو  از هم موهاتو:گفت حرص با مامان!عج  چه.شدددد خیره دسددتاش به
 چقدر مامان.میدن گیر من چیز همه به اینا چرا خدا وا .کنار بزن چشددمت
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 راچ حاال:گفت کنه ام مسددخره بخواد که انگار ماکان!اینجور  راحتم من بگم
شت اون  برم و مکن سام اومدم:گفتم و رفتم بش غره چش گرفتی؟یه سنگر پ
 منم و رفت باال ماکان ابروها .کردم اشدداره ارشددیا و پاهام به چشددم با بعد

کان که بیرون برم پذیرائی از که برگشددتم فت ما  هرق شددیرین لیمو هی:گ
 یه امروز این.خنده می داره ارشیام دیدم که کنم کجی دهن بش کرد ؟برگشتم

 .میده انجام متعارف غیر کارا . هست چیزیش
 

شتم شیدم دراز تخت رو  و اتاقم تو برگ شتم. ک  آنی با رمب فردا کردم می فکر دا
 دور ا  دیگه اعتماد قابل کیس فعا.پسران همش زبونش ورد بکنم مشورتی یه
شد پیدا برم و  اطحی از زدن حرف صدا .بزنم حرف باش راحت بتونم که نمی

 رفتم هدوبار و برداشتم رو خشکشویی رسید. میره داره ارشیا کردم فکر اومد می
 جااین چرا:گفت اومد بیرون پذیرائی از مامان. نبود کسددی سدددالن تو. پائین

. دوستاش و ماکان این دست از نداریم زندگی که ما. برم کجا وایستاد ؟خوب
 هست رظه اینجاست ارشیا میشیم پا ص . افتادیم زندگی از ما زده شرکت این
ست شام سر شما  همش نداره زندگی این. ه ست؟چ  شده گرد مامان اینجا
 ور مغز  ناق  سکته که خوره می آدمایی به اش قیافه مامان دیدم که منم. بود
 رمس پشت از صدا یه میگم؟که دروغ مگه چیه؟ خوب:گفتم حرص با کردن رد

 ریخته موهام برگشتم سرعت با.میشم شما مزاحم دونستم نمی ببخشید:گفت
 وت خاک.میدیدم رو ارشددیا کرده اخم قیافه چشددم یه با فقط و چشددمم رو  بود

ست هنوز که این ترنج سرت شم چنان با ماکان.اینجا  هک کرد نگاهم ا  غره چ
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 افتاد امنگ که بگم چی بود کرده هنگ مغزم. بود بهتر گوشم در بود زده یکی اگه
ید به کان طرف گرفتمش. دسددتم رسدد فت و ما یا:گ  دادم شددلوراتو کت ب

 همون. تاقما تو برگشتم و پائین انداختم و سرم گوسفند عین بعدم.خشکشوئی
 چه هک نگاه طرف. زدنت حرف این با سرت بر خاک ا  یعنی.رفتم وا در پشت

 و بود ریخته هم به عصدددابم.نمیکنه خرجت هم سددیلی یه دیگه کنم عرض
 حبتص داشتن حیاط تو بودن کی اینا پس.بودم شاکی خودم دست از حسابی

 رد دم یکی با داشددت بابا. زدم کنار شددو گوشدده و پرده سددراغ کردن؟رفتم می
ست که این. لعنتی.کرد می صحبت  افکار صدا  اینکه برا  معمول طبق!بابا
شنوم و مزاحمم ستگاه ن شن د شتم کن کر گوش آهنگ یه و کردم رو  ولی. گذا

 قهدقی پنج.اعصدددابم رو بود رفته حسدددابی بودم زده که گند . نداشدددت فایده
 زود خرابه اوضاع فهمیدم خودم. اتاق تو اومد زدن در بدون ماکان که نگذشت
ستگاه سابی. کردم خاموش و د صبانی ح  رتس تو عقل ذره یه تو یعنی.بود ع

کار. گرفتم گاز و نیسدددت؟لبم  هنوز این دونسددتم می چه من:گفتم طلب
 دهن ونا اینکه از قبل بود اگه. نیست سرت تو مغز میگم همین برا .اینجاست

شادتو ستفاده مغزت از کم یه کنی باز گ شت بابا و مامان.کرد  می ا  رشس پ
 .مشکشه در اشکش که مامانم این اه.بود اشکی کم یه مامان چشما  تو اومدن

 لرزونی صدددا  با.میکنه گریه داره مامان شدددم ضددای  که کنم گریه باید من
 .مامانش دسددت ک  بذاره بره اگه حاال ارشددیا جلو برام نذاشددتی آبرو:گفت

 حاالم آهان.زدم پوزخند.نداده دخترش این یاد ادب ذره یه سور  نمیگه مهرناز
 نماما.افتاده که اتفاقی نه خودتون درباره هسددتین مهرناز شدداهزاده نظر نگران

شکش شت با و ا  جلو بابا.داره زبونی چه بینی می:گفت بابا به رو و گرفت انگ
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 ؟بابابکنین خواین می چکار:گفتم وحشت با. دستگاه طرف رفت صاف و اومد
یدش پریز از حرف بدون مد واز کشدد عدم. آورد درش ک  زیر زد و تاپم لپ ب

 نه روز ده تا. مار زهر و بابا!بابا:گفتم ناله با ترکیدم می داشددتم دیگه شب*غ*ل
 دوسدداله چهب من بابا.بابا طرف رفتم حرص با.اینترنت نه دسددتگاه نه کامپیوتر

 سال دو از ربیشت دقیقا.طرفم برگشت بابا.میارین در برام رو اداها این که نیستم
سه عقلت شته بهتر  برخورد توق  شد  بزرگ وقت هر. نمیر  با انماک.باش دا

شتگ و تاپم لپ بابا. بود داده تکیه دیوار به زیر به سر رفته هم در ها  اخم  ذا
 حرص از.کن قفل درشددم من کمد تو بذار اینارو:گفت و ماکان دسددتا  تو 

شتم س یه چی یعنی بیارین در باز  غیرتی بلدین که شما:مردم می دا  غریبه رپ
ست؟ماکان را به را صبی اینجا سه نمی شعورتم آخه:گفت ع ضاف باباهم.ر  ها

سی هر ارشیا:کرد ست ک ضرم من. نی  رمب بذارم تنها خونه این تو  اونو و تو حا
 این اصددا:گفت بود زده زل به که همیجور ماکان.دارم اعتماد بش که اینقدر

 رگشددتب بابا.کنی توهین من به اینقدر ندار  حق:گفتم عصددبی.فهمه می مگه
 سددعی. میدرخشددید خوشددی چشددماش تو  انداخت بهم نگاه یه ماکان.بره که

 یتعصددبان با بابا!نبود عمد  کار اون ولی:زدم داد بکنم تاشددمو آخرین کردم
شت  و تک به که گند  اون چی؟ صبت کار. نبود عمد  کارت این.طرفم برگ
 کردن پنچر چی؟ زمین به ارشدیا کفشدا  چسدبوندن چی؟ زد  ماکان شدلوار

شین شا  تو ریختن آب پیش؟ هفته مهمونا همه ما  وت شکر ریختن. مردم کف
مک ها  زدن آتیش پاش؟ ن هه مو ماره رفتن کش. ال  خالی و من کارت شدد

 از و آورد  همه سددر که باهایی بگم بازم. برد سددکته مرز تا منو که کردنش
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ستت شو و تر جلو اومد قدم چند بعد.بود عمد  اونام شدن؟ شاکی د ست  د
 سددق  از حرکت یه با آشددغالو این بدتر همه از:گفت دارمنو طناب به گرفت
 بابا تدسدد تو  که طنابی به بهت با. سددرم تو کوبید محکم یکی انگار.کندش
 ازت حالت به وا  حجته اتمام آخرین این ترنج!با...با.کردم نگاه بود مونده

هایی طا نه سددر دسدددت این از خ گه بز قت دی یه منتظر اونو  بدتر  ها  تنب
 ایلوس ماکان.بابا به بود زده زل ونگران اشکی چشما  با همینجور مامان.باش
 من ضدمن در:گفت و میز رو  گذاشدت و رسدید و کرد جابجا و دسدتش تو 

 فتنر در از تاشون سه هر بعدم.بگیرش برو خودت خشکشوئی برم ندارم وقت
 جا  به. ارانگ بود کرده گیر گلوم تو  چیز  یه. بودم زده زل بسته در به. بیرون
گاه خالی کار حاال.شددددم خیره تاپم لپ و دسددت  و اینترنت بدون کنم چ

شتم.کامپیوتر ستم و برگ ش ساس یه طفق. بود کرده قفل کا مغزم. تختم رو ن  اح
 کارو این بابا چی برا  فهمیدم نمی اصددا. کردم می احسدداس شدددید نفرت

 جونش که هم آقا بابا و میشه سرایز اشکش فورا خانم مامان معلومه خوب.کرد
نده کیلویی ترنج جونش سددور  واسددده میره در یده حق به کس هیچ. چ  نم

 تون همه از.شد سرازیر اشکم. نبود خودم دست. کشیدم دراز تختم رو .چرا
 یلمموبا شددکر رو خدا. نیامد سددراغم هم کسددی پائین نرفتم شددام برا .متنفرم
 از دلیلی هر به چیزارو این روز یه اگه واقعا. میشددددم دیونه واال نشدددد توقی 
ست ش  پر جور  چه وقتمو باید. بدم د  .خوابیدم زود کار  بی زور از کنم؟

 زا زودتر صددبم. برد خوابم تا زدم غلط اینقدر. نداشددتم خوندنم درس حوصددله
 دترزو خواست می دلم رفتم دستشویی طرف به سانه سانه. شدم بیدار همه

 هچ دونسدتم نمی و بودم وایسداده اتاق وسدط.بیرون برم خونه از ماکان و بابا از
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شم مانتومو جور  صا لباس این با اونم بپو ست نمی دلم ا سی خوا  داص و ک
هامو.بزنم ندم تونسددتم نمی هم مو یدم مدرسددده تو میرم کنی ولش.بب  آنی م
. دمپوشددی بدبختی یه با مانتومو و آوردم درش راحت بود گشددداد لباس.ببنده

 از موهام و بود باز کج فرقم.ام شددونه دوتا رو بندازم تونسددتم نمی که کیفمم
 آخرین در و انداختم خودم به آینه تو  نگاهی. چشددمم رو  بود ریخته طرف
 تو  از. پائین آمدم اروم پله از.زدم چنگ هم رو خشددکشددوئی رسددید لحظه

شپزخونه شت و بود بیدار مهربان. اومد می صدا و سر آ  می آماده صبحانه دا
 سدداعت نیم.بیرون زدم خونه از و حیاط تو  خزیدم صدددا و سددر بدون. کرد

 .مدرسدده طرف افتادم راه خیال بی. بودم اومده بیرون خونه از همیشدده از زودتر
بال چاقا عین چپمم دسدددت  زنگ از قبل عمرمون تو بار یه بذار.بود گردنم و
 جز آمد می سددرویس با آنی چون. کردم تر تند و سددرعتم و کردم پوفی.برسددیم

 هک مدرسدده حیاط وارد.بزنم حرف باهاش کم یه میشددد وقت. بود نفرات اولین
 به ما مدرسه. خودمون کاس طرف رفتم راست. بود خلوت خلوت هنوز شدم
 و داشتند قرار حیاط دور تا دور کاسها. میشد محسوب تاریخی آثار جز نوعی
 ونم*س*تز تو پنجره و در همین ولی نورگیر  برا  بزرگ ها  پنجره و درها

 از عدادت یه.ببندن قندیل تقریبا شددینن می در نزدیک که اونایی میشدددد باعث
 و ت کاسایی واق  در. ما کاسا  پشت میشد که بود سالن داخل هم کاسها

شتن در سالن به هم حیاط  و دبو شده پیدا خیر  یه هم تازگیا. حیاط به هم دا
 سددوم یک بخاطرش که بود سدداخته مراسددما و امتحانات برا  بزرگ سددالن یه

. ودب نزدیک خیلی ورود  در به ما کاس.بود شددده گرفته مدرسدده بزرگ حیاط
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خاطر. ا0ا اول ی  ب با حروف ترت  لهپ رو  آنی.بودم کاس اولین تو  من الف
 رویا دارم:گفت و مالید چشدداشددو من دیدن با. بود زده چمباتمه کاس ورود 

سیدن زود و ترنج. بینم می سه به ر ستم. خورده جایی به سرت امروز. مدر  د
بال دید نمی و بود ام مغنه زیر  لوو وکنارش زمین رو انداختم کولیمو.گردنمه و

ستم که بود موق  اون تازه. شدم شا  با چیه؟؟و این ترنج.دید و د  دهش گرد چ
 چه یعنی هر هر.دسددت میگیم بش ما ولی واال دونم نمی.کرد اشدداره دسددتم به

 قوطس پله از کرد ؟نه تصادف.برده مو ام ترقوه شده؟کور ؟شکسته؟نه مرگت
سه.کردم سه می منکر نکیر صبی سر. خیال بی چی؟آنی وا  شدم پا کافه.پر
 اومد کشددون کشددون آنی.صددندلیم رو نشددسددتم دوم ردی . کاس تو رفتم

 و جلویی صددندلی به زدم کولیمو.گیر  می پاچه صددبی اول چته باز.دنبالم
 به سددتد آنی.کرده توق  و تاپم لپ بارم این داده گیر بابام. معمول طبق:گفتم

 نکن.جلویی صددندلی رو  گذاشددتم پاهامو و دادم تکیه. کرد می نگام سددینه
شه خاکی صله می  االب جونش تا بزنه غر اینقدر بذار.ندارم رو رویا نقا  نق حو

 چه مببین بنال ترنج.صددندلیش رو مالیدم کفشددمو ک  مخصددوصددا بعد.بیاد
 هی از فهمی می که میشددده جور  هوم؟توچه!آنی:گفتم و کردم باد لپامو!مرگته

 نگاش حال خبرایه؟بی خانم ترنج شددد؟ چی بله اومده؟بله خوشددت پسددر 
گه و کردم ما ها این بخوا  گفت یار  در رو اد که آنی.پرسددم نمی ب  و داد تی

فت نا تا نیشدددت تو. شدددد  بداخاق امروز چه ه ه ه اوه:گ  بود باز گوش ب
 نگفتی؟آنی خوب.بابا خوب خیلی.شددو من خیال بی و امروز یه آنی.همیشدده

شو شما سی هر برا البته:گفت و کرد باریک چ  تو وبگفتمخ کافه.داره فرق ک
 نمی همیم با وقتی. بزنم حرف باهاش میاد خوشددم خوب من؟.بگو خودتو برا
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 فکر بش مدام و میشدده تنگ دلم نیسددت وقتی. میگذره جور  چه وقت فهمم
 خدوشدددحدال تدا بدکدندم تدوندم مدی کدار هدر مدیدخدواد دلدم. مدیدکدندم

 چه بگو درسددت حاال.نشددی غرق بپا:گفتم و زدم پوزخند ...امممم.....شدده
گاهمم  وت که چیزایی این از کدوم هیچ من ولی:گفتم و جلو دوختم و خبره؟ن

 جور  یه خوام می گیره می حرصددم. بینه نمی منو اصددا انگار. ندارم و گفتی
ل  توجهشددو یه یه. شددده نمی ولی. کنم ج کار مثا.دونم نمی. جور  چ

 شدددده گرد چشدددا  با آنی.کردم تعری  براش شددداهکارامو از تا میکنی؟چند
 یگهد راه من:گفتم و کردم کنی؟پوفی جل  توجهشو خوا  می اینجور :گفت

 جا توخود دختر ؟ مطمئی تو:گفت و کرد نگاه سددرتاپامو آنی.نیسددتم بلد ا 
 تو آخه کرد ؟مرض مشددورت یا گفتی تنها خودت رو اینا وا  وا  نزد ؟وا 

ستی دختر  چطور ست بلند که ه سر یه توجه نی  بلدم یچیزای یه.کنه جل  و پ
 وشجل اینکه بخاطر زیره به سددر مثبتا  بچه این از. نمیده جواب این رو ولی

جاب گامم ندارم ح نه نمی ن قه این باش اینو اوه.ک جا از رو عتی یداش ک  پ
 ردک فکر  آنی.میره و میاد. داداشمه گفتمدوست و دادم باال مو شونه کرد ؟یه

 رپ.میشددد  ناراحت من حرف این از باید االن بود خبر  واقعا اگه نه:گفت و
 بگه بدشو یکی باشی طرف عاشق اگه ابله چی؟خوب یعنی:کردم نگاش سوال

. ردمک غلطی همچین کی من:گفتم شو شونه رو کوبیدم.دیگه برخوره بت باید
 ل ج توجهشو خوام می گفتم من چی؟بابا پس!!!!عشششششششششششق

 هی خوب کنی جل  تونو محله بقال توجه خواد نمی دلت چرا ابله خوب.کنم
ست کردم فکر.دیگه داره برات فرقی شیا چرا. میگه را  گرد ب باید.مهمه برام ار
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 مهتومعلو ادها  این با روبکنی کارا همون میاد خوشددش چیزایی چی از ببینی
شه فرار  ازت شی دختر بگیر یاد بعدم. می سرا. با شن رزی به سر هرچقدرم پ  با
شکل خانم یه از تونن نمی شم خو شن چ  دبلن پوزخند با من و خورد زنگ.بپو
 مدرسه تو.شدیم خارج کاس از هم با و--------.تونه می ارشیا ولی.شدم
 خرا شددده نزدیک درباره معلما طوالنی سددفارشددات فقط نیافتاد خاصددی اتفاق
 لهحوص و نداشتم دماغ و دل اصا منم. حرفا این از و تنبلی کردن تموم و سال
 اومد یادم. خونه طرف افتادم راه. خورد زنگ اینکه از بعد.بردم سددر رو ها بچه

شوئی رفتم. ماکان شلوار کت از شک شو و خ س سیدم وقتی. گرفتم لبا  خونه ر
با هنوز کان و با مده ما یا مان. بودن ن ل  معمول طبق ما  و کت.نبود مواق  اغ

شتم و ماکان شلوار شو تو گذا ست می دلم. اوردم در مانتومو اتاق  دوش یه خوا
 رفتم کافه.نمیشددد شددده بانداژ شددونه این با ولی بگیرم اسدداسددی گرم آب

 اونا یان؟نهب بقیه نمیکنی صددبر.بخوابم برم خوام می بده منو نهار مهربان.پائین
 هک هم صددبحونه. بکشددم برات بیا باشدده.گشددنمه من. بیان کی دونه می خدا

 ینیسددت دید اتاقت سددراغ رفت وقتی موند  خواب کرد فکر بابات. نخورد 
 میشددن؟مهربان نگران هم بقیه برا  پس جون سددور  از غیر به ا.کرد تعج 
 صددحبت درسددت پدرت درباره خانم ترنج.رفت امیز  سددرزنش غره چشددم

 مگه.دمش مشغول و برداشتم و قاشق. جلوم گذاشت رو پولو باقالی بشقاب.کن
 و زمین دیگه. بشدده دلخور چیز  از خانم سددور  نکنه خدا فقط. میگم دروغ
شکش فورا دیروز مامان اگه میریزه هم به زمان  نمی هتنبی منو بابا بود نیامده در ا
بان.کرد نارم نشددسدددت مهر فت و ک  می رو کارا این چرا جان مادر خوب:گ

 یحتنصدد دیگه یکی تو خدا رو گفتمتو و بشددقابم تو کردم ول کنی؟قاشددقمو
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 ولی.کارش دنبال رفت و شددد بلند و داد تکون تاسدد  با سددر  مهربان.نکن
شت جور  همین شه دنیا تو کار همه این. عزیزم خوب:داد می ادامه دا  کرد می

 ات صددبح که ماکان و بابا مثا؟.کردم آزار ؟نگاهش مردم دنبال ر  می چرا تو
 مهمونا . دوسددتاش و خودش کارا  دنبال که خانمم مامان. نیسددتن شدد 

 نرم من وقتی خوب. برم تونم نمی که دوسددتامم خونه. کننده کسددل مسددخره
 چه من. میشدده توقی  موبایلم و کامپیوتر هم بهونه هر به. یان نمی دوسددتامم

. شد مکوفت نهار.نگفت هیچی و شد ساکت دیگه تنهایی؟مهربان بکنم غلطی
 رازد. رسددیدن هم بقیه کم کم.اتاقم تو برگشددتم و خوردم دیگه قاشددق تا چند

 می دلم بودم کافه نداشددتم حوصددله. روم کشددیدم رو پتو و تختم رو کشددیدم
نت برم خواسدددت نگ یه. گرد  اینتر ند آه  خودم برا و بذارم خودم برا بل

 همه انگار. نگرفت سددراغمو کسددی کارا؟بازم این چی یعنی آخه. مر*ف*صددب
ست دیگه جبهه یه تو منم و بودن جبهه تویه اونا شمامو.تنها د شرد هم رو چ  مف

. رخیدمچ می اتاقم دور کافه.برد می خوابم مگه ولی. بخوابم گرفتم تصمیم و
ند بایلم تو شددکر رو خدا. بود مشددغول اونم آنی به دادم اس ام اس تا چ  مو

 شددروع. ندارم کار  هیچ دیدم و گذاشددتمش. داشددتم امو عاقه مورد آهنگا 
. یرونب ریختم و کمدم. بود بهتر کار  بی از باالخره.اتاقم کردن مرت  به کردم

نده خودم ته ام خ قدر بود گرف  تا.هسدددت تو این نخور درد به پرت و خرت چ
 اطراف به نگاهی و تختم رو نشددسددتم. گرفت وقتمو اتاق کردن تمیز عصددر

سی باز پائین رفتم. بود مونده خیلی ش  تا هنوز. بود شده مرت . انداختم  ک
 مهربان.زندگیشددون از کردن حذف و ترنج کا میاد خوشددم:زدم پوزخند. نبود
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صرونه برام ستم. آورد ع ش  تا ردمک پائین باال رو کاناال هی و تلویزیون جلو  ن
 رمب شدم مجبور واقعا دیگه.نداشت خاصی چیز اخه. رفت سر مهربان حوصله
 دیگه. رفت آب ما خونه به ارشددیا و رفت روز اون از بعد.خوندن درس سددراغ
 من. بودم کفر  خودم دسددت از. نبودم من امد می هم وقتی آمد می کم خیلی

 رکمت ما خونه دیگه و بود برخورده بش اینم بودم زده حرفی یه لجم از روز اون
شت ا  تازه اتفاقات مغزم تو  ا  احمقانه طرز به.شد می آفتابی . تاداف می دا

گاه سرا با شون تجربیات درباره ها بچه حرفا  به توجهم ناخودآ  دهش جل  پ
 زممغ تو  چیز همه کردم می احساس شنیدم می اونا از که حرفایی از گیج.بود

 مرگم چه فهمیدم نمی بودم کافه منم و آمد نمی ما خونه ارشددیا. شددده قاطی
سر  هر.شده گاه میدیدم که و پ شیا با ناخودآ سه ار  و ت وقتی. کردم می مقای
 یبررسدد به و. کردم می نگاه خودمو آینه جلو  داشددتم وقتم نصدد  بودم اتاقم

ستام گفته طبق.پرداختم می صورتم شتم خوبی قیافه دو . بود وتاهک قدم ولی دا
 لیخی باهاش قبا که کسددرا حتی بود کرده فرق اطرافم پسددرا  همه به نگاهم
حت گه بود را حت باش تونسددتم نمی دی یل.باشددم را قات این دل فا  نمی و ات

 ده.دنمیش دیگه ولی باشم چیز همه خیال بی قبل مثل خواست می دلم فهمیدم
 انمام و بابا. شددد تمام باالخره ولی گذشددت سددال یک مثل برام من تنبیه روز

 کرده اثر نم رو  تنبیه میکردن فکر. تنبیه به میدادن ربط منو رفتار شدن عوض
ست می دلم.بود ست این بخاطر بفهمن که کنم کار  خوا صا ولی نی  و دل ا

 که بد  ره تنبیه ولی.باشه بد اینقدر ارشیا ندیدن کردم نمی فکر. نداشتم دماغ
شت شت مزیتم یه دا  از روزا چون.شد خوب خیلی ترمم پایان ها  نمره که دا

بام با خودمو کار  بی با بود که ترمم آخر کردم می سددرگردم کتا  از بلق تقری
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 وبخ هام نمره تا کرد کمک اینم.بودم خونده دور یه کاتابمو بیشددتر امتحانات
شه ستون. شد شروع تعطیات.ب ست تاب شتنی دو شتمد برنامه کلی. من دا  برا ا

 اشددتمد تصددمیم بار این. بود برنامه تو همیشدده مثل که زبان کاس. تابسددتونم
 را شددع بعضددی تونسددتم می رفتم می کاس وقتی از چون کنم دنبالش جد 

 و زبان که برام انگیزه یه شددد خودش این و. بفهمم میدم گوش که رو آهنگایی
 اندازبر خودمو هزارم بار برا  داشتم و بودم وایساده آینه جلو .کنم دنبال جد 

 وقتی. شدددم راحت دیگه و بودم کرده باز بود ا  هفته یک و دسددتم.کردم می
. ابیحسدد حمام یه رفتم که بود این بود کردم که کار  اولین کردم باز و دسددتم

ش و بدنم و سر مهربان کمک و صلوات سام کلی با بودم مجبور قبلش . ورمب
شتم آرزو سم دوش زیر برم راحت دا  برا  بود افتاده مهمونی شکر رو خدا.وای
ستم من که موق  این شتم عمرم تو  بار اولین برا .بودم کرده باز و د  تاپ هی دا

 تا چند و بود رب سدده آسددیتانش و ا  سددورمه رنگش.  پوشددیدم می دخترونه
 رفک و بود شددده مرگ ذوق تقریبا بودمامان آویزیون جلوش خوشددکلم منگوله
 همه اینا درواق  ولی. کرده اثر باالخره من مغز رو بارش گوهر نصدددایح میکرد

صل ست خودمم دیگه واقعیتش.بود عزیزم آنی سفارشات حا شتم دو  رهذ یه دا
 یول بود باقی خودش قوت به هنوز جین شددلوار اینکه با. دربیام حالت اون از

 یتیرگ از بار دو یکی البته. بود شددده راضددی هم دخترونه تاپ همین به مامان
 ا ه فرضددیه ببینم خواسددت می دلم.ندادم اهمیتی منم که گرفت ایراد رنگش

 خواسددتم می. اینا ارشددیا خونه رقتم می داشددتم چون.نه یا میاد در درسددت آنی
شته خواهرش.من تغییرات برابر در چیه العملش عکس ببینم  مامانش و بود برگ
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نا  مدریت اول ترم خواهرش.بودن کرده دعوت مارو و بودن داده مهمونی یه ای
 وقتی از و بود شدددده قبول دانشددگاه تهران چون بودمش ندیده خیلی من و بود

 زیاد نماو که بودمش ندیده بیشتر دوبار یکی بود شده زیاد اونا با ما امد و رفت
 دبو گفته. بذارم باز هم موهامو بود کرده سددفارش آنی.نشدددیم صددمیمی هم با

چه این عین نر  یا پیش ها  ب تان هاتو دبسددی  اسددبی دم یا خرگوشددی مو
باز موهام. بود گرفته ام خنده افتادم حرفش یاد وقتی.ببیند   ولی مگذاشددت و

 دادم کوچیک گیره یه با موهامو طرف یه. بود باقی خودش قوت به بازم کج فرق
 ترین سددخت به بودم رسددیده حاال. بودم نشددده بد.کردم نگا خودم به و عق 

 ولی. یامب چشم تو  که کنم کار  بود گفته آنی. بود آرایش اونم که کار قسمت
صمیمی همچین عمرا شتم ت  ینا با حاال زدم نمی لبم رژ یه دیروز که تا من. ندا

ض  شدم تابلو و  کم هی و زدم ل  رژ یه فقط نبودم وارد آرایش به خیلی چون.می
شیدم ریمل سون همه از تا دو این چون. تمام و ک  ارهدرب برام کلی آنی. بود تر آ

 رفتم.بود نمونده یادم کدوم هیچ من که بود داده توضددیح چشددم خط و سددایه
 ام قیافه از خودم.خانم ترنج نشدددد  بد نه!! هوم.کردم برانداز و خودم و عق 

 الک یه.بود کرده عوض و چشمام حالت خیلی ریمل که خصوصا آمد خوشم
 گهدی آنی گفته به ناخنامو. بیاد لباسددم رنگ به که بودم خریده هم ا  سددورمه

 ر خب ناظم دادنا  گیر از و بود تابسددتونم که خصددوصدددا. بودم نکرده کوتاه
 پرتاسدد کفش دیگه لباس این با طبیعتا. زدم الک پامو و دسددت ناخنا .نبود

 ها  پاشدده که دخترونه صددندل جفت یه همین برا  میشددد مسددخره خیلی
سطی شت متو ش  برا  و دا سم همراه ام  پاهام به و پام کردم بودم خریده لبا

شم واقعا کردم نگاه شتم شالمو و مانتو.بود اومده خو  اینکه اب پائین رفتم و بردا
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شش قبل دفعات برابر دو بار این ستم. بودم نفر اولین بازم دادم ک ش  و مبل ور ن
 خیال بی. نگو که کرد ذوق اینقدر من دیدن با مهربان.هم رو انداختم پاهامو

 د ش ملوس اینقدر خدا میکنی؟به چیه کارا این مهربان:گفتم و کردم نگاهش
 امو شددونه ولی بود اومده خوشددم حرف این از خودمم اینکه با.ترنج نگو که

نداختم عد  نفر. نگفتم هیچی و باال ا با ب تاق از که بود با مد ا  به و بیرون او
صدا  اماده مونده دیگه خیلی ماکان:زد داد پله به رو. کرد نگاه ساعتش  شی؟

 هنوز عنیی تقریبا:گفتم و کردم پوفی.ام اماده تقریبا نه.اومد باال از ماکان گنگ
 شما فاال معمول طبق حاضر ؟بله تو:دید منو تازه بابا.دارم کار ساعتی نیم یه

 اومد ادمی کرد ؟تازه چه:گفت و اومد طرفم به رفته باال ابروها  با بابا.نفر سه
 اومدم بابا چشددم به که حاال:گفتم خودم با و گرفتم گاز و لبم. دارم آرایش ته یه

ما یام حت نه می ارشدد قدر.بی ندیدم الکی که کردم ذوق این با.خ نده با هم با  خ
 می مدل به نرمال دختر یه داشتن آروز  میکردم فکر داشتم شکر رو خدا:گفت
نه عد باالخره.مو ید حالم زد یه خوب حرف هر ب نه با جام من بز  غیر ک

شاره موهام به نرماله؟بعد شت رو  از رو اونا:گفت و کرد ا  دوباره کنار بزن چ
 اباب:گفت و زدم کنار چشمم رو  از سر حرکت با موهامو.میشه شاکی مامانت

شتی مارو ست و خندید بابا.جونت سور  این با ک ش  نیمک چه:گفت و کنارم ن
 و مو کامل آرایش یه با. بیرون اومد اتاق از مامان.جون سددور  یه همین و مایم

 حضی یه اب بابا. بود پوشیده هم رنگی مشکی کوتاه آستین ش  لباس. صورت
 بچه اینجا اباب:گفتم پهلوشو به زدم آرنج با بود گرفته ام خنده که کرد می نگاش
 کار تو هبچ.شد بلند و یدب*و*س و وصورتم خندید سرخوش بابا.زشته نشسته
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ترش نه فضدددولی بزرگ ک عد.ن مان طرف به ب فت ما نم صدددورت و ر  او
 آوردم در خودم از اوقی صدا .خودمه سور  مجلس ستاره امش :یدب*و*س

 باریک مرک دور انداخت دست بعیدهبابا شما از کارا این دیگه بسه بابا:گفتم و
 رت افتاده جا شراب مثل بگذره هرچی تازه نداره سال و سن عشق:گفت و مامان
 ستهدر:گفت و زد لبخند  یه عزیزم؟مامان نه مگه:گفت مامانم به رو بعد میشه

 نگاه شددقانهعا درام و بشددینم اینجا باید کی تا من بابا:گفتم و کردم پوفی.عزیزم
سته. کنم  چرا:گفت و انداخت صورتم به نگاه یه و طرفم اومد مامان.شدم خ
شید  خط شمات نک شکل چ شن حو سی. کن ول مامان.می ستبعد که عرو  نی

ستی سر که حالی در ماکان.شد دیر دیگه گفتمبریم و شدم بلند کافه  کتشو نآ
ست ستم. آمد پائین پله از کرد می در سته.بگیرم زبونمو جلو  نتون شین خ  با

 .میشدده داماد داره واقعا انگار که کرد نگاه ماکان به حالتی یه به مامان.شدداداماد
 ماکان.نمیرسن خودشون به اینقدر دامادام ولی میشی دامادم نترس ماکان:گفتم

 مجلس با برات رسمی مهمونی که خوبه باشم تو عین:گفت و اومد پائین پله از
 انج ترنج:گفت و گرفت و ماکان بازو  نداره؟مامان فرقی خوابت اتاق و عزا

 پوشددیدم می و شددالم و مانتو که درحالی.بده زیبایی و لباسددی خوش کجا 
 اینجا سدداعته یه. شدددم خسددته خدا به بریم خیال بی. بابا کردم غلط اوف:گفتم

 میشه بابا !بچه.بریم. بچه میگه راست:گفت و گرفت و مامان دست بابا.نشستم
 تدسددد با و خندید بابا.سدددالمه شددیش میکنم فکر رونگین کلمه این اینقدر

 هن که شددیش حاال:گفت و کشددید در طرف به و گرفت هم منو بازو  دیگرش
 از عدب و خندیدن همه که!بابا:گفتم اعتراض با.خوره می بت هفت زیاد خیلی
 طبق انمام. بود ما خونه برابر شیش تقریبا مهرابی اقا  خونه.بیرون زدیم خونه
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 هی با مهرابی آقا  خونه نره خالی دسددت که گشددت می بهونه دنبال که معمول
 ادهپی ماشددین از آتنا دانشددگاه ترم اولین شددده تمام مناسدد  به گنده گل دسددت

 اونم رشددته شدددد مدیرتم کرده قمر و شددق انگار زدمحاال غر ل  زیر.شدددد
 رسه می شمام نوبت. بیدار قلندر و است دراز ش :گفت و شنید ماکان.شبانه
 جا هر بخوام ا  رشددته هر من:گفتم و انداختم باال هامو شددونه.پرفسددور خانم
 پشت .بمونه تموم نیمه ما صحبت شد باعث در شدن باز.میشم قبول کنم اراده
شنگی واقعا حیاط مهرابی آقا  خونه. شدم وارد اینا مامان سر شت ق  باغچه.دا

 می خوشددم ازش من که داشددتن باحالی باغبون یه رنگارنگ گلها  از پر ها 
شو کل دیگه کنی سوال ازش گل یه درباره بود کافی امد س می اطاعات  تخوا
. هاشددن بچه انگار که میزد حرف درختها و گا از جور  یه.بذاره اختیارت در
 با زدن فحر از ولی کنم برقرار ارتباط مسن آدما  با تونستم اصانمی اینکه با

 ورود  در جلو  مرتضددی آقا و خانم مهرناز.امد می خوشددم کلی باغبون این
 که بود پوشددیده چهارخونه مشددکی دامن کت یه خانم مهرناز.بودن منتظرمون

 بودمش دیده که قبل دفعه. بود کرده طایی موهاشددم بود بلند خیلی دامنش
سته مامان.بود قرمز و ا  قهوه بین چیز  یه موهاش  خانم مهرناز به داد و گل د

 داد دسددت ماکان و بابا با مرتضددی آقا.شددد شددروع غاز یه من صددد تعارفا  و
گاهی خت من به ون ندا فت و ا ناز.خانم؟ممنون ترنج خوبی:گ  خانمم مهر
 وت که و پامون.داخل بفرما اومدین خوش:گفت بقیه به رو و گرفت دسددتمو
 آرایش. کلخوش تا بود ناز بیشتر نظرم به. اومد استقبالمون به هم آتنا گذاشتیم

 ییطا ها  راه راه و سفید زمینه با خوشکل دخترونه پیراهن یه و داشت کاملی
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نداخته نازک شدددال یه دیدم که کردم تعج  خیلی.بود تنش  تا. موهاش رو ا
 هنشست حجاب بدون ما مثل راحت خیلی قبل دفعات آمد می یادم که اونجایی

. خودش کیش تو بره می داره اینم. ارشددیاس خونایی روضددده نتیجه حتما.بود
 همه قریبات که مهمونا بقیه با.کنم برقرار ارتباط آتنا با نتونم کردم می احسدداس

 ونوم روسددر  و مانتو رفتیم مامان با و کردیم علیکی و سددام شددناختم نمی رو
 چه وا ! شدددد  ناز چه عزیزم وا :گفت من دیدن با خانم مهرناز. درآوردیم

باس این یاد بت ل ند یه.شدددد  ملوس و ماه خیلی م  تحویلش کجکی لبخ
یا از خبر . نبود کن ول حاال.دادم نا. نبود ارشدد نارم آت  خیلی و نشددسدددت ک

صور  خاف بر. کرد باز و صحبت سر خودمونی شتم ازش ذهنم تو که ت  دا
شگاه از.بود خودمونی و راحت دختر شته و دان سیدم اش ر   تعری برام اونم پر

 ادزی مهرابی آقا  اقوام. نبود پیداش که بود مونده کجا ارشددیا دونم نمی.کرد
 سه لیو نبود آتنا و من از غیر ا  دیگه دختر. شدن نمی نفر پونزده کا و نبودن

 یکی.دارن آتنا با نسددبتی چه نفهمیدم آخرشددم که بودن جم  تو دیگه پسددر تا
 ردک کارو این اینقدر. کرد می نگاه منو و میگشت بر بار یه لحظه چند هر شون

 با نسبتی چه تنشه قرمز شرت تی که پسره اون:پرسیدم اتنا از اومد باال کفرم که
  بد بچه:وگفت خندید بعدم.خالمه پسددر:گفت لبخند  با داره؟آتنا شددما
ست شمش همچین یهکم فقط نب ست اختیارش به چ  ام هخند حرفش این از.نی
ستم گاهی منم:وگفتم گرفت شه خارج اختیارم از د شتیم.میکنم کارایی یه می  دا

شیا و شد باز در که خندیدم می تایی دو  راهنپی یه. شد وارد بلند  سام با ار
 و گرفتم گاز و لبم. بود پوشیده کرم کتون شلوار و بود تنش ا  قهوه کوتاه آستین
شوره یه انگار.شد جور  یه دلم. کردم نگاش  ردهک ام کافه مدتی که دائمی دل
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 بار  اخرین اومد یادم که بود نگذشته ثانیه یه ولی. برداشت سرم از دست بود
 هک گند  این با کرد می توجه بم قبا خیلی.زدم بش حرفی چه دیدم همو که

شتر.بگیره تحویلم عمرا دیگه زدم  من قطف خانما از. شدن بلند براش آقایون بی
یک ازش مان به. بودم تر کوچ گاه ما نه بم کمکی ببینم کردم ن  نمی.هن یا میک

ستم  چهی مامان امد می یادم که اونجایی تا آخه نه یا شم بلند احترامش به دون
 وت وقت هیچ منم. بزرگم بابا غیر شددد نمی بلند جاش از مرد  هیچ برا  وقت

 امس همه با ارشیا.باشم نشسته و شه وارد در از اون که نبودم موقعیتی همچین
 خیز منی ناجوره خیلی دیدم دیگه. ما به بود رسددیده تقریبا و کرد گرمی علیک

 راحت کنم می خواهش:گفت و داد نشونم و مبل دست اشاره با ارشیا که. شدم
 این.شد هگرفت حالم. گذشت و انداخت لباسم به کوتاه نگاه نیم یه فقط.باشین

یه؟نشددسددتم چرا نا. جام سددرم اینجور  طرف رفت و کرد خواهی عذر ازم آت
 نگاهم.خندیدن می آروم آروم داشتند و ماکان کنار بود نشسته ارشیا. آشپزخونه
 رفته سر ام حوصله. کردن می صحبت هم با داشتن همه سالن دور چرخوندم

 و سددر باالخره کردیم می کار  یه کسددرا با بودن خودمون فامیا  اگه. بود
شیا خونه اینجا ولی.اومد می در یکی صدا  صیحتا  از بعد اونم اینا ار  نیآ ن

 باشی آدم نعی ش  یه فقط ش  یه کن سعی:بود گفته آنی بود بسته پام و دست
 کرف. نداشددتم بکنم کار  بخوام اینکه دماغ و اصددادل واق  در.نکنی کار  و

 جور  ولی بده نشددون العملی عکس یه الاقل من دیدن از بعد ارشددیا میکردم
 عصبی.چرخوند می سرشو باید حتما منوببینه خواست می اگه که بود نشسته

. اتاقم وت بریم خوا  می. گذاشتم تنهات ببخشید.رسید راه از آتنا که بودم شده



 53 بار نگاهم کن کی

صله کنم فکر اینجا سته خدا از.بره سر ات حو . فتمر دنبالش و شدم بلند خوا
 یه اقشات.باشدده باید دخترا اتاق گفت می بابا که بود جور  همون واقعا اتاقش
 یلیموئ هم میزش و خواب سرویس بنفش گا  با داشت یاسی دیوار  کاغذ

 لوسم تاپ لپ یه میزش رو .رنگ رنگا عروسکا  و کتاب از پر قفسه یه. بود
شید پر براش دلم که بود رنگ سفید  یه. بود من اتاق مقابل نقطه دقیقا اتاقش.ک
ست دلم لحظه شه شکلی همین منم اتاق خوا  هداد خرج به که ا  سلیقه از. با
 که زدم می اتاقشددودید داشددتم.آمد خوشددم وسددیله و رنگ انتخاب تو بودن
 کنار چشددمم رو  از موهامو و تختش رو  شددینی؟نشددسددتم نمی چرا:گفت

 لپ ولی مرسی:خندید.تره خوشکل تاپت لپ ولی خوشکله خیلی اتاقت:زدم
 بهم بابا نخریدم خودم هنوز چون. گرفتم قرض ازش من. ارشددیاس مال تاپ

 که لحنی با و کردم فکر . زد برق چشمام ارشیا اسم شنیدن با.البته داده قولشو
شه ناراحت میکردم سعی شتم:گفتم با  کار باش کم یه زدم می صابون دلمو دا

شت و آورد و تاپ لپ و شد بلند فورا.کنم ست فعا بیا.پام رو  گذا  منم همن د
 ماکان برا  گفتمبابا و کردم روشددنش.بزنی توش چرخی یه بدم اجازه تونم می
باش خوب اون از دونه یه  زشچی همه باید میکنه گرافیکی کار چون گرفته خو

 ناآت.شروط و شرط هزار به اونم تازه. معمولیاس همین از من برا ولی. باشه باال
 یه با.خوریمب بیارم چیز  یه برم منم انداز  می بش نگاه یه تو گفتتا و شد بلند

 دهشدد زده هیجان انگار اومد باال که ویندوز.رفت فرسددتادمش مهربانانه لبخند
شت شیطانی و منفی افکار تمام. بودم ست می دلم اومد می سراغم به دا  خوا

شیا ها  اعتنایی بی جور  یه  خیر  نیرو دوتا بین ام کله تو .کنم روجبران ار
شر سی بود شده جنگی و سا شون حال به دوتارو اون منم ا شته خود  بودم گذا
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شتم شیا فولدرا  و فایا ودا  فتمر که چیز  اولین سراغ.میکردم رو و زیر رو ار
سا  صیش عک ست می دلم. بود شخ شتر خوا  ونچ. دربیارم کارش از سر بی

 یخیل تو  که بود دوستانه جمعا  همش عکسا.دونستم نمی ازش زیاد  چیز
ضی تو. بود ماکانم هاش شونم بع شد دیده دخترم ها شخ  کاما ولی. می  م

شیا بود صله ترین دور ار شحال طرف یه از.کرده انتخاب رو اونا تا فا  ودمب خو
 نای با نیسددت معلوم که ناراحت هم طرفی یه از نیسددت فکرش تو کسددی که

 طرحا . طراحیش ها  پوشدده سددراغ رفتم.نه یا بده راه ذهنش تو منو اخاقش
 نمی رفک.بورد بیل تا بود ویزیت کارت از کردم تماشدددا و بود زده که مختلفی

شون نیم و سال یک سال یک عرض در کردم شه گرفته اینقدر کار  این ات که با
شتر  حد شته م شن دا شت مغزم موذ  طرف.با ستم انگار.شد می پیروز دا  د

 چپم تدس با و شیفت. کردم کلیک راست پوشه رو . نبود خودم اختیار تحت
 آپ بک حتما:گفت می داشدددت خوب طرف.دلیت رو وآوردم موس و گرفتم

 یاد بار این.خوره می حرص صددورت هر در خوب. باشدده نداشددته شددایدم.داره
تادم آنی حرف ته که اف ید بود گف یاد خوشددش چی از ببینی با  وکار همون م
 ازگ و لبم.میشددده متنفر ازم که بدم باد به زحمتشددو همه من اگه خوب.بکنی
 یه عکس زدم زل گراندش بک به و بسددتم فولدرم. کردم ول و شددیفت و گرفتم

 حاال. نبود موذ  البته. سرم تو اومد موذ  فکر یه باز.کره شکل بود ساختمون
 ازب و ورد.ببینه حتما و من میکنم کار  من نمیشدده نزدیک من به اصددا اون که

 حرص خواسددتم می خوام می معذرت زدم که حرفی بابت:کردم تایپ و کردم
 اسددترس اینقدر.ندارین من برا  مزاحمتی هیچ شددما اال و بیارم در و مامان
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 ت دونه یه فقط زیرشددم.کردم تایپ غلط بار چند و خط یه همین که داشددتم
شتم شم. نو شت فونت سم با و کردم در ست یک از ا  نامه ا  وت کردم سیوش دو
یاش فولدر یدم و ناخم.طراح با نه نبینش؟ اگه:جو قدر با ن. تابلوه این نا هنک  آت
 و کردم شوخامو تاپ لپ نکنم پاکش و نشم پشیمون اینکه برا .ببینش زودتر

. ناآت کتابخونه سددراغ رفتم مؤدب و خوب بچه یه مثل و آتنا میز رو گذاشددتم
 خوندن کتاب حوصددله زیاد.داشددت رمانم تعداد یه درسددی کتابا  بر عاوه

شتم شت نمی ام حوصله. ندا شت که ذا شینم هم سر پ  رو صفحه همه این و ب
شم بخونم ستام.خوب یا غمگین چی نبود معلوم آخر  بودن رمان خوره ولی دو

 تمام بد آخرش اگه کتابه بابت گرفتن می افسددردگی هفته یه تا هاشددون بعضددی
یاد من همین برا . میشدددد غ  ز تاب نبودم را بایی از یکی. بخونم ک تا  هک ک
شتم نبود زیاد قطرشم ستم.نبود بد خوندن به کردم شروع و بردا ش  و تخت رو ن
شتم شید.تو اومد آتنا که خوندم می پنجمم صفحه دا . دش دیر جان ترنج ببخ
مان یک کار یه ما فت بم کوچ ید طول کم یه گ  ظرف.کنم می خواهش.کشدد

 ابوخوندیش؟کت قشنگیه رمان:گفت و میز رو  گذاشت رو میوه آب و شیرینی
 حال زد حوصددله. نخوندم رمان حاال تا من نه:کردم نگاه جلدش به و بسددتم

شونم:گفت و خندید.ندارم ستن حال زد هم ضیاش. نی شنگن واقعا بع  بخو.ق
 که اونایی از خوب.نه یا بخونه بدونه که میشددده چی آخرش که دونه نمی آدم

شتم و کتاب و باال انداختم هامو شونه.بپرس خوندن  هر حاال.جاش سر گذا
 کردم تشکر.بفرما:جلوم گذاشت رو شیرینی ظرف و شد بلند.بود حسش وقت

 شال چی برا  بپرسم خواست می دلم خیلی کردم نگاش و. برداشتم دونه یه و
سیدم باالخره و کردم پائین و باال و سوالم بار ده. موهاش رو انداخته و  کرف:پر
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 و دز لبخند کنی؟آتنا نمی خفگی احسدداس شدداله این با ولی فضددولما نکنی
فت کار نه:گ خه:گفتم و کردم فکر  یه.داره من به چ عات آ بل دف ید که ق  هد

. رشیاسا بخاطر:گفت و داد تکون تکون و شالش پر آتنا.پوشید  نمی بودمت
 نمی نباشددده اون اگه یعنی.پوشددم می اون بخاطر منم و کرد صددحبت باهام

 دمکر عادت اینجور  من خوب ولی منظقیه حرفاش.کرد نگام لحظه پوشی؟یه
. هچ اون به بود گرفته لجم.میکنه عادت آدم میگه ارشددیا ولی. سددختمه کم یه

باش وقتی مانش با ما گه چی اون نیسدددت مهم براش و نا.وسددط این می  ات
فت گه ولی بود سددختم اوالش:گ گه.میکنم عادت دارم دی  دعوات نپوشددی ا

 لسددوا.نپوشددم نمیشدده روم همین برا . خودم عهده به گذاشددته. بابا میکنه؟نه
 بره دادم می هلش داشددتم چی هر پرید می پائین باال ذهنم تو داشدددت بعد 
شد زبونم سر نیاد و عق  سیدم و شد پیروز آخرش نمی شیا چرا:پر  با دراینق ار

 اینکه واسدده:گفت کرد می باز  شددالش با که همینجور داره؟آتنا فرق شددما
 و داد تکون رس بزرگت؟آتنا بابا:گفتم تعج  کرده؟با تربیت بزرگم بابا ارشیارو

تار از بینن می مارو خوانواده وقتی همه:گفت یا رف  ا بر. میکنن تعج  ارشدد
 خوب ولی. داشددتن بحث و جر ارشددیا با کلی اوال اون بود سددخت اینام مامان

 ربطی چه این خوب.اومد کوتاه کنه قان  اونارو تونه نمی دید که ارشددیا آخرش
 سالش ده تیوق. بابابزرگمه پسر  نوه اولین و نوه اولین بابابزرگت؟ارشیا به داره
 می اونو اشدددهنب تنها بزرگم بابا اینکه برا  اینا بابا و کرد فوت بزرگم مامان بود

 خیلی من بمونه اونجا شددد مشددتاق خودشددم ارشددیا کم کم. پیشددش فرسددتادن
شیا یادمه ولی بودم کوچیک  یتاوقت. گاه گه روزام. اومد نمی خونه شبا هیچ ار
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 یاارشدد.  کرد فوت بزرگم بابا بعد کرد می زندگی اون با شددد سددالش شددونزده
شت شید آه آتنا.خونه برگ شیا فهمیدم نمی موق  اون واقعا:گفت و ک ش ار . هچ

 با مونآسدد تا زمین رفتارش. بود گذاشددته اثر روش خیلی بزرگ بابا فوت ولی
 نیدی مسددائل به هاش بچه که بود ناراحت خیلی بزرگم بابا. داشددت فرق ماها

 کرف تغییر کرد که کار  تنها. بکنه نتونسدددت هم کار  ولی دن نمی اهمیت
شیا ضاعت این سر بابا و مامان بابا همش. بود ار شت بحث مو  خوب ولی دا

 می هک چیزایی از.سال همه این از بعد بدن تغییر و خودشون تونستن نمی اونام
 مین بدبخت. بودم کرده ارشددیا درباره فکرایی چه.بودم کرده تعج  شددنیدم

 می و تناقض همه این علت حاال. بوده اینجور  تربیتش بگیره قیافه خواسددته
  وا:گفت خنده با آتنا.دارن فرق اینقدر اش خونواده و خودش چرا که. فهمیدم

 وبهخ نه نه.کنم عوض ببرم بده. شددد گرم شددربتت زدم حرف اینقدر ببخشددید
نا.خورم می جور  همین فت خورد می شددربتشددو جورکه همین آت  برا :گ

 از السدد هر مثل الویته تو زبان کاس که دار ؟فعا ا  برنامه چه تابسددتونت
 همیشددده. متنفرم ازش من برعکس.دارم دوسددش. رم می دارم پنجم کاس

 بانز گفت می آموزشددگاه تو ما اسددتاد ولی.گرفتم می زبان از رو نمره کمترین
لد ته تو باشددی ب گاهیتم رشدد نا.تر  موفق دانشدد  ادد تکون سددر حرص با آت

 مقاله جور همه راحت خوبه زبانشون که من دوستا  االن میگه راست:وگفت
 به دسدددت یا مجبورم من ولی. بگیرن اینترنت از تونن می تحقیق برا  رو ا 

نا دامن مه برام بیرون بدم برم یا بشدددم او  ر  نمی چرا خوب.کنن ترج
ستون یه نکنم فکر ولی. رفتم شایدم.کاس  جا مونه خوب.بخوره دردم به تاب

 یدبا دونم نمی.باشدده داشددته باید بهتر  آموزشددگاها  که تهران. بده اش ادامه
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 تناآ که میز رو  گذاشددتم و لیوان.نه یا میاد در جور کاسدددام برنامه با ببینم
 چی ودمب مونده.بخونی ببر  منو کتابا  از تا چند تونی می بخوا  اگه:گفت

 خرشوآ بودن بد بهونه اومدم. میشه بد دیدم. بخونم کتاب ندارم حال بگم. بگم
 موافقت من اینکه بدون.چیه به چی دونه می خونده رو همه خوب دیدم بیارم
شید کتاب تا سه و اش کتابخونه سراغ رفت کنم شت بیرون ک  اینا.لومج وگذا
شنگن هم شون هم ق شه تمام خوب آخر  خالی شونه زیرش از کردم سعی.می
 نم نداره عی .مون خونه مونه می ببینمت کی نیسددت معلوم که من ولی.کنم
 داده گیر چه اوف.خورن می خاک اینجا دارن. خوندم بار چهار سه رو اینا همه
 کرف اونم بیارم بهونه خواسددتم می هی من حاال.اه بخونم کتاب خوام نمی بابا

 وکتابار داشددت.کنم قبول شدددم مجبور آخرشددم. میکنم تعارف دارم من میکرد
 و شددد زبا در.بفرمائید:گفت بلند آتنا.زدن در که پاک یه تو گذاشددت می برام

 بار اولین برا  دیدمش چرا دونم نمی.شددام بیاین میگه مامان.تو اومد ارشددیا
 وصداش که پائین انداختم سرمو من بار این. ندارم حجاب که کشیدم خجالت
 ومدها بند زبونم ولی شدددم خوبی حالی یه.شددام بفرمائین خانم ترنج:شددنیدم

 اولین برا  اینکه از ولی. دونم نمی داشددت هیجان حرف این کجا  حاال. بود
 نگاش چمشددی زیر.داشددتم خوبی حس بود زده حرف خودم با قیمم*س*ت بار

 اباروکت کیسدده آتنا. شدددم بلند فورا. بود زمین رو  من پا  جلو  نگاش کردم
شت ستی ش  آخر.شام بریم:گفت و میزش رو  گذا  و .میارم برات بر  خوا

 نهبچی میزو که بده کمک مامانش به رفت آتنا.شدددیم خارج اتاق از نفر  سدده
 یکل خانم مهرناز.کنم می کمک منم:گفتم که بودم شده زده هیجان اینقدر منم
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ست الزم گفت و رفت ام صدقه قربون شم زحمت نی  فتمر باالخره من ولی. بک
نا با که جور همین.دادم وکمک . چیدیم می هم و میز کردیم می صددحبت آت

 دونه یه بشددقاب هر کنار و گذاشددتم میز رو  اندازه هم فاصددله با دونارو نمک
 جان ترنج وا  گفت می اومد می راسددت و رفت می چپ خانم مهرناز.لیوان

شید  زحمت شتم که بار  چند.ک شت ماکان دیدم امدم می و رفتم می دا  برگ
 و انداختم وضعم و سر به نگاهی. داد ادامه زدنش حرف به دوباره و کرد نگام و

کان فهمیدم نمی. ندارم مشددکلی نه دیدم  نگام اینجور  داره چی واسددده ما
 رمدا عمرم تو بار اولین برا  من حاال:گفتم و باال انداختم هامو شددونه.میکنه

ثل تار ادم م نه می کار  ذاره نمی این کنم می رف باره که ک ند  یه دو  باال گ
 و ت که بلند  شمعا  آتنا. میز سر بیان کرد صدا رو همه خانم مهرناز.بیارم

شن و بود ببلند پایه نقره شمعدونا  شنگی میز. کرد رو  همه ینا با. بود شده ق
 به زمی دیدن با که آقایون و خانما.نبود جا میز رو  دیگه بودن پخته که غذایی

 وا .کشددیدین زحمت چرا نبودم راضددی ما وا  و رفت باال شددون چه چه و به
 کنار ینبشدد اینجا گفتبیا و گرفت و دسددتم اومد آتنا.تکرار  حرفا  این از خدا

ست که ماکان.خودم ش سر ن ستم نمی که آتنا خاله پ سمش دون  سری . چیه ا
 بش دوستانه غیر نگاه یه ماکان.من مقابل درست میشد که. ماکان کنار نشست

 یدمد که کنم چکار بودم مونده منم. زد لبخند من به پرویی با اون ولی انداخت
 می من طرف اون بشین پاشو سینا:گفت اشو شونه رو زد و طرفش اومد ارشیا
 خاله رپس:گفت و انداخت ارشیا به نگاهی دلخور سینا.بشینم ماکان کنار خوام

 می بلندش که حالی در و گرفت دسددتشددو ارشددیا.کنیا می نواز  مهمون خوب
 ندبل سینا وقتی.خودت واسه ا  خونه صاح  شما میکنم خواهش:گفت کرد
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شیا شد شم یه ار شونپی بر  گفتن فرید و کیان:گفت و رفت بش هم غره چ  ش
 نمی بودم شدددده گیج من.بره فرسددتادش و داد هلش بعدم.بشددین ور اون برو

 شمچ خاله پسر نخواسته یعنی.باشه تونه می چی کار این از منظورش فهمیدم
 چرا لعنتی. آتناس بخاطر حتما خوب. آتناس بخاطر یا بشینه من جلو چرونش

شه کله تو چی فهمم نمی شیا.ا سرد خیلی ار ست خون ش  نبدو و ماکان کنار ن
شغول کنه نگاه من به اینکه شیدن م  چرا:گفت و بازوم به زد اتنا. شد شامش ک

 اومدم.بکشددم برات خوا  می.ممنون:گفتم و کردم کنی؟نگاش نمی شددروع
 یپذیرائ مهمونت از چرا آتنا:اومد در ارشیا صدا  باز که تونم می خودم نه بگم
 یه. شدددده مرگم چه خودم حاال فهمیدم نمی. بودم گرفته مونی کنی؟الل نمی
 به بعدم.خوره می شددامشددو داره راحت خیلی دیدم انداختم ماکان به نگاه نیم

 ها لال و کر این عین بخوام دیدم. میکرد نگاه آتنا به منتظر. کردم نگاه ارشددیا
 زدن حرف از عمرم تو حاال تا من چون تره ضای  خیلی نگم هیچی جور همین

 و قابمبشدد اتنا اینکه از قبل بعد.تونم می خودم ممنون:گفتم. بودم نیاورده کم
 شده خسر سی  و گوشت تیکه یه و کشیدم پلو کم یه خودم برا  خودم برداره

 و خوردم می داشددتم آروم آروم من. بودن شددده مشددغول همه.کنارش ریختم
 نمک زد می حرف که جور همین دیدم. میکردم نگاه هم رو ارشددیا یواشددکی

 رچکا داره فهمیدم نمی.چشید و قاسقش تو ریخت کم یه آروم برداشت و دون
 و نمک هم امنه؟ارشددیا:گفت که شددنیدم و ماکان خنده پر صدددا  ولی میکنه

 مونده دهم تو جور  همین لقمه!نمکه... ا الحمد:گفت غذاشددو رو  پاشددید
 یافهق به افتاد نگاش لحظه یه باشدده؟ماکان چی دون نمک تو بود قرار مگه.بود
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 با خند ؟ماکان می چی برا:گفت تعج  با ارشددیا.زد خنده زیر پخی و من
شم شون منو چ شت هم ارشیا. داد ن  نهمی که افتاد من به نگاش لحظه یه و برگ

 آرومی خنده یه و بشقابش به دوخت و نگاش.دوتا اون به بودم مونده مات جور
شتی. خدا بنده اس گزیده مار:گفت و کرد جم  شو خنده ماکان. کرد  هسفر دا

 چه همیدمف تازه.بیافته اتفاقی چه قراره امشدد  کنه خیر به خدا گفتم میچید  و
. بود ما خونه ارشددیا دون نمک تو بودم ریخته شددکر که دفعه اون آخه. خبره

 مجبور و غذاش رو بود ریخته شددکر. بزنه نمک غذاش به همش داره عادتم
 گاز و لبم.بود گفته ماکان به شددام از بعد. خدا بنده بخوره و تهش تا بود شددده
 نهمی:گفت و کرد نگاهم اش نوشدددابه لیوان باال  از ماکان نخندم که گرفتم
 حرف این از.بخوریم راحت خیال با و شددداممون ما کرد  چکار بده لو حاال

 بچه اینقدرم:گفتم و بشددقابم تو گذاشددتم قاشددقمو. شدددم ناراحت کم یه ماکان
 و ماکان بازو  به زد ارشددیا.بندازم راه بازیا بچه این از مردم خونه که نیسددتم

 این زا اینجام کرده فکر چرا. بود گرفته حرصم ارشیام از.ماکان کن ولش:گفت
قدر منو یعنی کنم می کارا چه این نا.کرده فرض ب فت آروم آت  نمی چرا:گ

شت از بعدم.شدم سیر:گفتم آروم جور همون خور ؟منم  هک شدم بلند میز پ
 باز یاارش خندید بدجنسی با خودش و.شد  ترش لیمو شبیه االن:گفت ماکان
 هب اینکه بدون و ماکان به انداختم دلخور نگاه یه.شددو خیال بی ماکان:گفت

 المح کلی. شدددم ولو نفره یه کاناپه یه رو .سددالن طرف رفتم کنم نگاه ارشددیا
 یگنم ماکانم به که واقعا. ارشیا و ماکان خنده سوژه بودم شده. بود شده گرفته
 در رشیاا بود چی ادا اون. بره می آبرومو بیشتر بخره منو آبرو  اینکه جا .برادر
یا کارات نتیجه اینم خانم ترنج بفرما. آورد  خست بچه یه با میکنه فکر ارشدد
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 لمد گرفتم گاز شدت به و لبم.ریزه می هم به رو جا همه که طرفه ساله شیش
ست می ستم می. خونه برم خوا شتر شاید ساعتی یه شامم از بعد دون  وندهم بی

 ورج همین.بریم بشدده راضددی مامان تا بزنم نق اینقدر خواسددتم می ولی گاریم
سته خودم برا  ش ست یکی که بودم ن ش  رو اسین چرخوندم که و سرم کنارم ن
 شنیدم:گفتم و دادم تکیه.سیناست من اسم سام.میگه چی دیگه این اوف.دیدم

 از دراینق.باشددین ترنج باید شددمام.نیاورد کم ولی خورد جا کم یه.گفت ارشددیا
ست شیا و ماکان د صبی ار صله که بودم ع شتم دیگه اینو حو  یم دلم ولی. ندا

 کم یه.میگن اینجور:گفتم خیال بی. کنم خالی یکی سددر دلیمو دق خواسددت
شو صبانی معلومه:گفت و باال داد ابروها ستین هم ع شتم.ه  عاقل نگاه یه و برگ

 به دسددت خیال بی شددما؟اونم باشددم که گیرم:گفتم و انداختم بش سددفیه اندر
 سر از هیچی:گفت بود عاد  صداش ولی خندید می چشماش. نشست سینه

ست می دلم ش  شم خیلی موهات مدل از بگم خوا  زود چه بابا نه.میاد خو
 نگفته.هستم رکی آدم اصوال من.خندید و گزید لبشو.خاله پسر شد  خاله پسر

 بدون میشدده حاال. شدددم قان  واقعا اوه!زیرا دار ؟چون دعوا چرا حاال.معلومه
 شونه. بودن دید تو خیلی میز انداختم پذیرائی قسمت به نگاهی.بریم پیش دعوا
 شددده بهتر حالم هم واقعا.ندارم دعوایی شددما با من:گفتم و باال انداختم هامو

 هدوسددتان گپ یه سددینا با کردم سددعی و شدددم خیال بی رو ارشددیا و ماکان. بود
 یم موهاتو وقتی بگم تونم می پس خوب.من به بود زده زل.کردم نگاش.بزنم

 نمی نه:گفتم و زدم میشددی؟پوزخند  تر قشددنگ خیلی چشددمت رو  ریز 
ستی:گفت خندیدو سینا.بگی تونی  حرص باواقعا؟.نیم و پونزده.سالته چند را
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 االح.نبود این منظورم اصا نه نه.شد میدم؟هول نشون کمتر کردمچیه؟ نگاش
ست مونده خورده یه سالته؟من چند خودت شه سالم بی  و باال بردم ابروهامو.ب

 شونه.یامیکن تافی نخورده یعنی خوش دس بابا.خنده زیر زد واقعا؟بلند:گفتم
ضش. دیگه:گفتم و باال انداختم هامو  ینا کاش نمیخورم حرص دیگه بعدا عو

 فکر...هوم:گفت و کشددید اش چانونه به دسددتی.بودم گفته اونو بودم گفته و
یه  نواو گفتم اینو چرا بخور  حرص بعدا ممکنه داره بد  یه خوب ولی. خوب

یاد پیش کم خیلی مورد این من برا.گفتم فت بدجنسددی با.م  شپی پس:گ
. رفتمگ گاز لبم. افتادم بود شنیده ارشیا و بودم زده مامان به که حرفی یاد.اومده
ید که انگار  وت رفتی اینجور  که بوده ناجور خیلی حرفشددم پس اوه اوه.فهم

ضوع کردم سعی.فکر شگاه.کنم عوض و مو شه.ر ؟خندید می دان  زنیم می با
نال اون مار  می چی.اره. کا چه اون از پس.خونی؟مع ناش درس ب  خو

ج  با و خورد جا کم یه.خوره نمی بت ولی.بود ؟ا  ید تع  چرا؟بی:پرسدد
یال تت از:گفتم خ مه حرکا چه معلو تا این. بود  شددر  ب  در جور هم با دو
 ینکها از:گفتم و کردم بدجنسددی خنده من بار یعنی؟این حرکاتم کدوم ار.نمیاد
 نخیر.اشهب تونه نمی ربطم بی.نداره ربطی اصا.کرد بلندت آتنا جلو  از ارشیا

سم جاش سر شیطنت که اینه منظورم  یعنی.تونم نمی من ولی.جاش سر در
 یه.هافت نمی بکار درس برا مغزم دیگه کنم شددیطنت خوام می وقتی چی؟یعنی

 هک هستن؟من هات شیطنت جز پسرام اونوقت:گفت و کرد نگام خاصی جور
شو سرا همه از اول. جورم چه آره:گفتم بودم نفهمیده منظور سر یه. ک  هباحالی پ

شتاق اش قیافه.نگو که  در.شمب شیطنتت قاطی تونم می منم یعنی.بود شده م
سرا اون مقابل سی ک شمک دارم؟و شان  گند بازم اوه اوه.داد تحویلم خندانی چ
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 مزخرف بحث این جور  چه بودم مونده حاال. فهمیدم منظورشددو تازه زدم
یارم در تفاهم سددو از طرفو و کنم وجمش  من منظور متوجه کنم فکر. چیزه.ب
 نای یعنی چی؟آهان که خوب.بزرگتره دوسال من از. عمومه پسر کسرا. نشد 

سرا با یعنی. میکنم شیطنت واقعا من که  این از .ذاریم می دیگران سر به سر ک
نا و کارا نا.ای تاه ولی سددی مدیعنی کو یا  پسددر دوسدددت بگی خوا  می ن

 و شددددم کفر  واقعا سددوالش از. این پروئیه چه.شدددد گرد ندرا ؟چشددمام
گاه سخره سوال چه این. که واقعا.رفت هم تو اخمام ناخودآ  ولی ندارم نه. ایه م

سائلی از ندراین حق شمام صین اینقدر که م صو  نگارا.کنین سوال نفر یه از خ
 من:گفت و کرد جم  پاشددو و دسدددت فورا چون خورد جا من عصددبانیت از

 خودم من. نداره اشکال هم باشی داشته خوب اصا. نداشتم قصد  همچین
 و دار  دختر دوسددت تا سدده. کیه دیگه این به.دارم دختر دوسددت تا سدده االن

مد  یت منو مخو درا  او ج . کنی می تل گار.این داره روئی ع  از فکرمو ان
گام ند ن فت فور  که خو تاشدددون:گ باط فقط تلفنی جور همین دو  ارت

 چیز  منم. شددد سدداکت سددینا.نیسددت مهم برام:گفتم و زدم پوزخند .دارم
 ااصدد که بود قبل مثل اگه. بزنم حرف باهاش اومد نمی خوشددم دیگه. نگفتم

شت فرق برام سر مقابلم طرف ندا شه پ  ولی .دادم می ادامه بحث به دختر یا با
ستم می دیگه االن سر نگاه دون  سمونآ تا زمین مخالفش جنس به دختر یه با پ
 وممعل که لحنی با سینا. زدم کنار چشمم رو  از موهامو و کردم پوفی.داره فرق
شیمون بود صا:گفت شده پ  هامو شونه.کنیم صحبت دیگه چیز یه درباره بیا ا

نداختم باره مثا:گفتم و باال ا  سددرپ با کنی می گفتی که کارایی چی؟در
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گاه یه.عموت نداختم بش ن فه که ا یا چه ق  خودش به و مؤدب و مظلوم ها  ب
 روح قبض داشتم آخیش:گفت و شد خوشحال اونم. گرفت ام خنده. بود گرفته

گاه منم.کن تعری  حاال. میشدددم  شددیرین از تا چند تعری  به شددروع ناخودآ
 .شد داپی ارشیا و ماکان کله و سر که خندیدم می سینا با داشتیم. کردم کاریام

 
 
 

سابی اخماش ماکان. شد جم  لبخندم ناخوداگاه ستم نمی. بود هم تو ح  دون
ضوع متوجه هنوز که سینا. بکنم غلطی چه شده مو  چت:گفت تعج  با بود ن

 .نشست صاف و. شد گرد هم سینا چشما .داداشم نکن سه:گفتم شد؟آروم
شم یه ماکان  لندب و کردم پوفی.داره کارت مامان برو:گفت و رفت بم ا  غره چ
 خواست می هریدلم خانم ترنج یعنی این. نداره کارم مامان دونستم می. شدم
بت میخنده و میگه دخترا با راحت خودش. کنم اش خفه  آقا میشددده که من نو

شه غیرتی شیدم هامو اخم.می شت آتنا. بیرون رفتم و هم تو ک  می جم  و میز دا
 و تناآ طرف رفتم بودم بیکار که منم میدادن کمک داشددتن هم پسددرا بقیه. کرد

شین برو نه.کنم کمک بذار:گفتم شد  زحمت شامم از قبل دیگه. ب  یزیمچ. ک
 زد خندلب آتنا.کار  بی از میره سر ام حوصله. چیه حرفا این بابا نه.نخورد  که
 می هک کردم می تمیز رو ها بشقاب یکی یکی داشتم منم. شد کارش مشغول و

 دمدی کردم جم  که و بشقاب تا چند.باشن راحت شوئی ظرف تو بذارن خوان
 این ایاخد.گرفتم گاز و لبم. بود ارشددیا. باال آوردم و نگاهم. ایسددتاده کنار یکی
 یزم کردن جم  مشددغول. کنه نگاه من به اینکه بدون. میکنه چکار اینجا دیگه
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 رمگ باهاش خیلی بهتره خوب ولی نیسددت بد  پسددر سددینا:گفت آروم و شددد
شیا. بود مونده باز دهنم.نگیرین شت چی ار  اراک این از منظورش. گفت می دا

 خواد می رو شددما صدداح ماکان:داد ادامه کنه نگاه من به اینکه بدون. بود چی
ند.نشددین دلخور ازش پس  طرف برد و هم تو  گذاشدددت و ظرف تا چ

 چی نییع. نمیفهمم من یعنی.فهمیدم حرفاشو معنی رفت وقتی تازه.آشپزخونه
 کی. کنه دخالت من کار تو میده اجازه خودش به حقی چه به اصددا. حرفا این

 خیال بی ماکان کردم نگاه سدددالن به و برگشددتم.داده ا  اجازه همچین بهش
. بگیرم و ماکان حال خواسددت می دلم. بود امده جوش به خونم.بود نشددسددته

جازه خودش به اون وقتی یک دیگران جلو  منو بده ا نه کوچ  راه از کی هر ک
 طرف بردم و برداشددتم رو ها بشددقاب دسددته.کنه نصددیحت میخوواد رسددید

 و ماکان چرا.بمونم اونجا هم لحظه یک خواسددت نمی دلم دیگه آشددپزخونه
. اممی نظر به بچه اینقدر واق  یعنی. فهمم نمی هیچی من میکنن فکر ارشددیا

شیا یعنی شزد بهش باید که بینه می بچه دختر یک منو ار س کنند گو  این به تد
شار بهم اینقدر.جیزه نزن شتم که بود اومده ف شدم دیوانه دا  تخواس می دلم می
 به و بود دسددتم تو  که هایی بشددقاب مطمئنا بود خودمون خونه اگر. بزنم داد

 می وبیراه بد زمان و زمین به داشددتم.شددم آروم تا زمین زدم می ا  بهونه یک
صا گفتم سم وا سته با. نبود حوا شقاب د شیا شکم تو رفتم ب شتد که ار  از ا

 دلخور اینقدر من ولی. کرد نگاهم متعج  ارشددیا.بیرون آمد می آشددپزخونه
 یم معذرت:گفتم آروم فقط. شددده چه نفهمیدم که آمده پیش اتفاقات از بودم

 و برداشددت صددورتم از نگاهشددو باشدده اومده خودش به که انگار خوامارشددیا
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 می خودم:گفتم و شددددم رد کنارش از.برم می من بدین. کنم می گفتخواهش
 یشپ رفتم حرفی هیچ بدون و آشدپزخونه میز رو  گذاشدتم رو ها بشدقاب.برم

 ازش. کرد نگاهم دوبار یکی کرد می جم  و میز بقیه داشددت که ارشددیا. مامان
 زدم. بودن صدحبت گرم خانم مهرناز و مامان.بودم دلخور همه از. بودم دلخور

 ازهت:کرد نگام و برگشددت مامان.خونه بریم پاشددو مامان:گفتم و مامان آرنج به
  ش نص  تا داشتی مدرسه که موق  اون وا.میاد خوابم من.زشته خوردیم شام

ستون که حاال بود  بیدار . ونهخ برم خوام می من مامان.گرفته خوابت شده تاب
سته شو مامان.شدم خ  داموص لج با.فهمه می مهرناز گفتیواش و گرفت گاز لب

 چشم هی بار این مامان.چیه مگه شدم خسته. بفهمه خوب:گفتم و کردم تر بلند
شتناک غره  ونه؟نهخ ریم می پس.پائین بیار صداتو ترنج:گفت و رفت بهم وح

شده جم  شام هنوزمیز. ریم نمی شته بریم کجا ن شین بگیر. ز  با.جات سر ب
 گوشم رکنا آروم مامان.نشستم سینه به دست و دادم تکیه مبل پشتی به حرص

 غر ل  زیر.کنار بزن چشددمت رو  از هم رو برده مردشددور موها  اون:گفت
ش صدایی پر نفس مامان.نکنین نگاه آد نمی خوشتون. خواد نمی دلم:زدم  یدک

شم تمام موهام. گردوند بر و روش و ستم چ ست ولی. بود گرفته و را شون د  ب
 روبرو  تر طرف اون کم یه سددینا.بدم حرص و مامان خواسددت می دلم. نزدم
 شحرف یاد. لبش رو  خاصی لبخند یه و بود من رو  نگاهش. بود نشسته من

 نهنک فکر که برگردوندم رومو.میاد خوشددش موهام مدل از بود گفته که افتادم
 خدایا.کرد می نگام داشددت حرص با ماکانم.کنار زنم نمی موهامو اون بخاطر

 خواست می دلم. کنن می نگاه من به اینجور  همه چرا. بکنم غلطی چه دیگه
شینم شون از میکنم کار هر.کنم گریه سیر دل یه و ب ش که من. غلطه نظر   ام



wWw.Roman4u.iR  68 

 

 آسددمون به زمین زدم حرف پسددره این با کلمه دو یعنی نکردم خطا پا از دسددت
 صلهحو نخوردم تکون جام از. بریم بگیرن تصمیم اینا مامان که زمانی تا.اومده

 و حرف به مهمونا بقیه. بودم نشددسددته کرده بق جور همون. نداشددتم هم رو آتنا
شون خنده شمی زیر بار چند.دادن ادامه ها شیا چ  اونم نه. کردم نگاه هم رو ار

 قدراین نداشددت توجه من به کسددی اینکه از.بود زدنش حرف مشددغول بقیه مثل
صمیم ش  همون که بودم شده دلگیر  نیمهمو اینا مامان با وقت هیچ گرفتم ت

شت قرن یک اندازه ساعت یک اون.نرم شو گفت بهم مامان وقتی.گذ . مبری پا
 خونه رسددیدن تا ندم مامان دسددت بهونه اینکه برا . شدددم آزاد قفس از انگار

شکر آتنا و خانم مهرناز از دقت با گرفتن ایراد من از کنه شروع  یخداحافظ و ت
 حظهل آخرین در ولی بده بهم کتابارو رفته یادش آتنا که بودم خوشددحال.کردم

شت کتابا ترنج وا :گفت اومدو یادش شه بیخیالم. لعنتی.رفت می یادم دا  نمی
 یادت دش خوب میگی راست:گفتم نیستم مشتاق زیادم نفهمه اینکه برا .حاال

 ترف اینا مامان همراه ارشددیا. شدددم آتنا منتظر منم و بیرون رفتن اینا مامان.امد
 نخواستم کنین فکر. ببخشید بازم:گفت و برگشت دوان دوان کتابا با آتنا. بیرون

 ولی.بود  آدمی همچین تو بود خدام از که من:گفتم دلم تو.بدم قرضشون بت
ند فه از نه:گفتم و زدم لبخ یا مه ات ق نا.نیسددتی دخترا این از معلو  رفمح از آت

 ودنب رسددیده بقیه. بیرون رفتم و کردم خداحافظی بازم خندید و اومد خوشددش
شید:گفت ارشیا که کردن و را ها خداحافظی آخرین اینا بابا. در کنار  دیگه ببخ
 پس. شددددم گیج بازم.انداخت من به کوچک نگاه و. گذشدددت بد بهتون اگه

یده حت من بود فهم قدر چرا پس. شددددم نارا یه من از این ید. فرار  اولین در با
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 تعارف لیک و گرفتن خودشون به اینا بابا ولی. کردم می صحبت آنی با فرصت
 فکر.یرونب رفتیم و کردم کوتاه تشددکر یه فقط منم.دادن ارشددیا تحویل تشددکر و

 شروع نماکا نشستیم ماشین تو  تا ولی نمونده باقی بحثی هیچ جا  میکردم
 ظرفتیم دیگه.بودم گرفته گرم سینا با چرا اینکه و من رفتار از گرفتن ایراد به کرد

 من با چرا:گفتم کردم می گریه که جور همون. اومد در اشددکم و. شددد تکمیل
. زده سددر من از خافی چه حاال تا. ام بچه من مگه. کنین می رفتار اینجور 

 نم ببرین نام مورد یه فقط. ندارین اعتماد من اصددابه که دادم انجام کار  چه
 بود دهش تلبنار فکرم تو  چی هر که بودم شده عصبی اینقدر.میدم حق شما به

 اینقدر اشددون خونواده دارن پسددر دوسددت تا صددد من دوسددتا .بیرون ریختم
 نخا این تو اصددا خودمه کار دنبال سددرم که من اونوقت. نمیدن گیر بهشددون

ستم سیتم بچه خدامن به. میدین گیر بم اینقدر شما نی  می قلمع اینقدر دیگه ن
سه صیت من برا . ر شتین وآبرو شخ  نم به داره تون یکی ریم می جا هر. نذا

 راب بهونه یه بازم نکردم بد  کار بار این دیگه گم می وقت هر. ره می غره چشم
 بچه دراینق شما مثل ندیدم برادر  پدرو هیچ. کنین می پیدا توبیخ و سرزنش

 تا و شدم جم  خودم تو . بودم افتاده قق هق به دیگه.کنه کوچیک خواهرشو و
شار بهم اینقدر واقعا. نزد حرفی کس هیچ. کردم گریه خونه  اگه که بود اومده ف
 و دمش پیاده سری  داشت نگه و ماشین که بابا. مردم می حتما کردم نمی گریه

تاقم طرف رفتم حرفی هیچ بدون گه خواسدددت می دلم.ا قت هیچ دی  هیچ و
 و ستمب و اتاقم در. بود داده دست بهم بودن اضافه احساس. نببینم و کدومشون

 ام سا آنی به و اوردم در مو گوشی.پتوم زیر خزیدم لباسا همون با. کردم قفلش
 بیدارم مسددخره تو ولی. بودم:داد جواب بعد دقیقه خوابی؟چند آنی.دادم اس



wWw.Roman4u.iR  70 

 

ص  شده مرگت بزنگم؟چه.کرد  ست خوب حالم شبی؟آنی ن  اس بجا .نی
 نمی.بود شددده دورگه گریه از شددده؟صدددام چی ترنج.زد زنگ خودش اس ام

شم بیدار خواب از که صبح میخواد دلم فقط دونم شم تنها می  وادخ می دلم. با
 خوب.میکردم گریه آروم آروم و بود پتو زیر سددرم.نبینم کدموشددونو هیچ دیگه
شگی گیردادنا  همون باز؟هیچی شده چی شم من. همی  چه اینا دونم نمی نبا

ند  مهمونی رفتی االن کردم فکر.میشددده شددد  صددبحشددون جور   ترکو
 محلت.نگو که گذشت خوش اینقدر. بود خالی جات آره.زدم پوزخندم.اومد 

 ارشیارم حوصله دیگه. آوردم نمی در سر کرد می کارایی یه دونم نذاشت؟نمی
 چشم بگو میگن چی هر باش من مثل. بابا خیال بی. ترنج تو میگی چی.ندارم

 یرگ بازم ولی میکنم خواسددتن که کاریو و چشددم میگم من.بکن خودتو کار باز
 یوقت کرد چکار ارشددیا ببینم بگو. شددو خیال بی و موضددوع اون اصددا.میدن

شک شه دیده منو دارم دیدت؟ شکم با بود نکرده فرقی هیچ یعنی.با  با و قبل؟ا
 تهنرف شون خونه رسمی اینجور  وقت هیچ دونم نمی:گفتم کردمو پاک دست
 ببین:تگف متخصدد  یک مثل آنی کردم تعری  ارشددیا رفتار از که بعد.بودیم
 بقیه با یعنی داره هواشددو یا میاره در باز  غیرتی دختر  یک برا پسددر  یه وقتی

 خیلی ارشددیا ولی.میگی؟معلومه راس.شدددم امیدوار کم یک.داره فرق واسددش
 دبلن شددما روبرو  از رو سددینا گی نمی مگه دیونه باشدده.نکرد توجه من به هم

 د شدد ناراحت فهمیده اینکه. نکنم فکر.باشدده آتنا بخاطر شدداید ولی کردهچرا
 خوشکل ترنج این پیش دلش خان ارشیا این. دونم می من ولی.دونم چی؟نمی
 باید نم حاال.میکنی؟اهوم فکر اینجور  تو.گازگرفتم و لبم.کرده گیر خودمون
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 عنیی.کنی حالی بش جور  یه باید خوب.نزنه حرفی ابد تا شدداید. کنم چکار
 تابلو ولی.میاد خوشدددت ازش بفهمون بهش جور  یه میدونم کنم؟چه چکار
 یک از نک نگاه ساعت به میاد خوابم من ترنج.دیگه بده پیشنهاد یه خوب.نکنیا

ته با گذشدد عد کنم چکار بگو حاال خوب.خواب از مردم با  این.بخواب برو ب
 فکر  کی خودم. باشه...پوف.کنی پیدا راهشو باید داره طرفت به بستگی دیگه

گه مرسددی بخوابم؟آره برم خوبی االن. آفرین.میکنم بت پس.خوبم دی  شدد
 یعنی.کشددیدم عمیقی نفس و متکام زیر گذاشددتم و گوشددیم.بخیر شدد .بخیر

 در به آرومی ضددربه.نبود ماکان دوسددت کاش باشددم؟ مهم براش واقعا میشدده
 بابا صدا . ندادم بیدار ؟جواب مامان؟ ترنج:شنیدم و مامان صدا . خورد
 باش حصددب بریم بیا.باشددده نخوابیده گریه با کنه خدا.کنم فکر خوابیده.اومد

 ا شددیطنت از غیر. اس بچه این با حق ولی نگفتم هیچی من.کنم می صددحبت
 گها. نداشددتم توق  دیگه تو از سددور .زده سددر ازش خطایی چه دیگه گونه بچه

شم اینقدر اس بچه چون. نبودم نگرانش من که بود بزرگ  بین فرق هنوز. مواظب
 رفتار جور  چه مخال  جنس با باید فهمه نمی. فهمه نمی و دختر و پسددر

 ضعی  بود شده دور در از که و مامان صدا .میکنه نگران منو که ایناس. کنه
ستوجواب راهش این ولی.شنیدم شم به اش زمزمه فقط که بابا نی سی گو  پتو.در

شیدم باال ام چونه زیر تا رو ست بابا یعنی.ک  من وقتی داره حق خوب میگه؟ را
 ردهپ به و زدم غلطی.کنه فکر اینجور  داره حق اونم. میکنم رفتار ها بچه مثل

تاقم  می هک کنم ثابت باید.کردم نگاه خورد می تکون تکون نسددیم تو  که ا
 ختراد ترم این ندارم شانسم.شدم می کباب داشتم گرما از.شدم بزرگ که فهمم
شنبه بدبخت من. فرد روزا  بودن افتاده شتم کاس هم پنج  کرش رو خدا. دا
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ست زبان شتم دو صا وگرنه دا شه تعطیل آدم میده حال هفته آخر ا  گها حتی با
 در مجیب از و کلید و یکی اون به انداختم ام شددونه از مو کوله.باشدده تابسددتون

 و آوردم در هامو کتونی.ساز دست خنک شربت یه برا  بود زه لک دلم. آوردم
ستم شپزخونه تو برم خوا  داد.میاد زدن حرف صدا  پذیرائی تو  از دیدم که آ

 رچته؟پ هو .بیرون پرید پذیرئی تو از موشدددک مثل ماکان دیدم!مهربان:زدم
 وبداد ؟خ قورت گو بلند مگه بابا شده؟یواش چی:گفتم و کردم نگاش سوال

مان نه سددرم خیر دارم خبره؟مهمون چه بان نه هسدددت ما نت!مهر  مهمو
 به بزنیم رو خونه سدند مونده کم دیگه که حرفشداون وسدط پریدم..کیه؟ارشدیا

گه نامش جا مهمون دی عدا.گم می راسدددت خوب.سددرتا تو زنم می.بود ک  ب
سابت سم می و ح شیا فقط. ر ست ار ستن هم دیگه نفر دو یکی که نی  وبخ.ه

باره داریم کنم پذیرائی خودم تونم نمی که چی؟من که  می صددحبت کار در
شون چرا حاال.کنیم  تعمیرات یه فردا با کردیم تعطیل رو شنبه اینجا؟پنج آوردی

 انداختین می کیو ا  خوب.اینجا بیارمشددون شدددم مجبور شددرکت داره جزئی
عد خه.تعمیرات از ب یاد امروز نبود قرار سددهیلی خانم آ فت زد زنگ یهو. ب  گ

مه یاد تونه می شدددده جور امروز برا  اش برنا کار سددهیلی خانم.ب یه؟هم  ک
 یییهو چی همه. کن ولم ترنج.اونا خونه نرفتین چرا خوب:گفتم کافه.جدید

سی با و کردم نه؟نگاش یا کنی می کمک. شد سپ ساعت یه:گفتم بدجن  ورتا
 رفتم.کشددمت می خدا به ترنج.تو گردن افته می اش بقیه گرونه خورده یه دیدم

ستم!چه من به پس:گفتم و پله طرف به شید و گرفت و د ستش. ک  تو  ردک و د
ی  جاه پول چک یه و کتش ج یه؟ا .دسددتم داد و درآورد تومنی پن  بد کاف
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ست شم.بیار و بریز خوشکلت شربتا  اون از سر  یه بدو حاال.نی ستیر. چ  ا
 مشددغول سددری  و آشددپزخونه تو رفتم صدداف.اومدم برو.نفر نفرین؟چهار چند

 و امانم بلند پایه لیوانا .بود همین بودم بلد زندگیم تو  که کار  تنها. شدددم
 رو عبیمک یخ ها  تیکه و لیوانا تو  ریختم و غلیظ شددربت. برداشددتم بوفه از

شه قاطقی آب با شربت که روش ریختم آب آروم آروم بعد توش انداختم  یه .ن
شتم یخچال از پرتقالم شه ها  نی.لیوانا سر زدم و کردم حلقه و بردا  رو  ا شی

شتم هم شون بعد و لیوانا تو گذا شتم  نمی نهمقع و روپوش این با.سینی تو گذا
 آستین پیراهن هی و لی شلوار یه تند. اتاقم تو رفتم دویدم. پذیرائی تو برم تونستم

شمی بلند شیدم هم ی شتم شالمم. پو  و ر انداختم شالمو.پائین دویدم و بردا
 تمخواس می. بود اونجا ارشیا اینکه بخاطر فقط. بود بیرون موهام جلو  موهام

 از. یپذیرائ طرف رفتم و برداشددتم رو سددینی.بیاد چشددم به حرکتم این کم یه
 ودب ناز خیلی و جوون خانم یه سهیلی خانم. بودم شده شوکه میدیم که چیز 

 نابج این.کردن می صحبت هم با داشتن و ارشیا کنار بود نشسته درست که
 ردک نمی نگاه سهیلی خانم به اصا گرچه.شده ریلکس اینقدر شده چی ارشیا

 کاش مردم می غصدده از داشددتم.کردن می صددحبت هم با راحت خیلی ولی
شاره و دید منو ماکان. خودش به بودم داده رو سینی و بودم زده صدا و ماکان  ا

 مکارا این از کردم می تعج  خودمم. کردم سددام آروم و تو رفتم.جلو برم کرد
 ودز اینقدر چرا دونم نمی حاال انگار نه انگار اصا. بودم راحت خیلی قبا من

 کوچیکم خواهر:گفت مااکان.باشددم تنها خواسددت می دلم و میشدددم ناراحت
 و ردک نگاهم لحظه یه ارشیا. کردم پرسی احوال سهیلی خانم با اول سر ترنجبا

سته هم آقایی یه. کرد سام اونم سر با ش  اول و بردم رو سینی.ماکان کنار بود ن
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شتم سهیلی خانم جلو  گرفتم ضولی از دا  انمخ این جریان بفهمم مردم می ف
شیا با اینقدر که سهیلی شتر بش. چیه گرفته گرم ار ست از بی  نمی سه دو و بی

 شددو خره خره خواسددت می دلم که خدا آخ!کوچولو خانم ممنون.بفرما.خورد
 زورکی لبخند یه.کوچولو خانم مارو زهر. بزرگه مامان خودش کرده فکر. بجوم

 با و انداخت شددالم به نگاه یه.ارشددیا جلو  گرفتم رو سددینی و دادم تحویلش
 زحمت. نکنه درد دسددتتون خوشددکل چه:گفت و برداشددت و شددربت لبخند

 مه امده خوشش پوشیدنم شال از هم پس. کنم سکته خواستم می که وا .شد
 ار ک تا اومدم بیرون پذیرائی از و کردم تعارف هم آقا اون و ماکان به.شربتم از

یدم.ندم خودم دسددت  ظرف سددینک تو ریختم رو ها ومیوه آشددپزخونه تو دو
ستم تند تند. شوئی شون و ش شک ستال ظرف تو  چیندم و. کردم خ  ایهپ کری

 چیه جریان فهمیدم می خواسدددت می دلم. پذیرائی تو بردم و ظرف بعدم.دار
 هب لحظه آخرین.نداره من به ربطی که جایی بشددینم ضددایس خیلی دیدم ولی

 بیشتر هدیگ.نکنه درد دستت برو نه.ندارین احتیاج ا  دیگه چیز :گفتم ماکان
 به قراره سددهیلی خانم که بود معلوم جورایی یه حرفاشددون از. بمونم نتونسددتم
فه شددرکت یا قراره روز هر یعنی خدا وا .بشددده اضدددا مه این ارشدد  رو خان

 تمام معلومه خوب. نبود معلوم موهاشددم از دونه یه تازه و بود خوشددکل.ببینه
ساس. اتاقم تو برگشتم آویزون.داره رو ارشیا معیارا   تاقا دیوار  کردم می اح

 تخواس می دلم. بودم شده خسته سیاه رنگ این از واقعا. میارن فشار بهم دارن
سته زود اینقدر کردم نمی فکر. کنم عوض رو دیوارها رنگ شم خ  ینا مطمئنا.ب
یدم و لبم. بزنم رنگ خودم بودم مجبور بارم  ونا مگه. میزنم خوب:گفتم و جو
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 کردم شروع و اینترنت سراغ رفتم.دارم وقت بیشتر و تابستونه االن تازه. نزدم بار
 املک توضیحات با. بودن قشنگ واقعا تاش چند مخت  طرحا  کردن سر  به

ست سختی کار دیدم بیاریم در و طرح جور  چه که  ایدش بگم بابا به حاال.نی
قاش کرد قبول یاره ن نا  تا.ب کان مهمو  بینمب کنم فضددولی برم وبتونم برن ما

 وت اسددتادمون که فیلم یه.کنم سددرگرم و خودم شدددم مجبور قراره چه از جریان
 یه عدمب.خندیدم کلی و بود کارتونی. ببینم تا گذاشددتم و بود داده آموزشددگاه

 نمی.مبخون تر راحت تا کردم باز موبایلمم دیکشددنر  و برداشددتم قصدده کتاب
شته چقدر دونم شت دیگه هوا. اومد حیاط از زدن حرف صدا  که بود گذ  دا

 ماکان با هک بود نفر آخرین ارشیا.کردم نگاه بالکن از و شدم بلند. میشد تاریک
 ودب انداته کتشددو ماکان.پائین دویدم و کردم ول رو پرده زود. رفت و داد دسددت

 رکیدمت می داشتم.مرسی.کرد نگام ماکان.نباشی خسته.تو اومد و دستش رو 
 و االب اومد پله از سانه سانه بدین؟ماکان گسترش و شرکت خواین دیگهمی

شیا جا  خواد می سهیلی خانم نه:گفت  باال پله از دنبالش. شدم گیج.بیاد ار
 داره مهر چی؟اول کنه؟نه؟پس باز شددرکت جدا میخواد خودش:گفتم و رفتم
 پله رو  پام.قبوله تهران صددد در صددد شددده خوب ارشدددش رتبه. تهران میره

 کجا از اونم. میاد دوبارم سددالی حتما راه همه این تهران؟ میره.شددد خشددک
 به کنم؟فکرم چکار بره اگه وا .نشددسددتم پله رو  جا همون.ببینمش که معلوم

 از ماکان که کردم فکر و نشددسددتم پله رو  چقدر دونم نمی. بود ریخته هم
 اینجا چرا گم نشددسددتی؟هان؟می اینجا چرا تو.دید منو و بیرون اومد اتاقش

ستی ش . اقمات تو رفتم صاف و.جور  همین:گفتم و شدم بلند جام از زور به.ن
 کنم شحالی جور  یه باید بگم بش رفتن از قبل باید. ترکید می داشددت مغزم
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 رو ارشددیا من. کردم می اعتراف خودم به داشددتم باالخره آره.دارم دوسددتش که
 هک نبود مهم برام بینه نمی منو که نبود مهم برام. زیاد خیلی. داشددتم دوسدددت

یده منو گاهی نه مهم. میگیره ناد گاهی نیم گاه گه که. بود که ای  می بهم ن
 جور ره باید. بگم بش باید. بمونه باید. بره تونه نمی. بود بس همین.انداخت

 با و هبمون جا همین کاش. بودم نکرده فضولی کاش من به لعنت.بگم بش شده
 هب کرد شددروع اشددکم و پتو زیر خزیدم. بمونه ولی. بشدده همکار سددهیلی خانم

 هک کنم حالی بهش باید جور  چه دونسددتم نمی. کرد نمی کار مغزم.ریختن
 چهی اصددا. نرسددیدم ا  نتیجه هیچ به کردن فکر کلی از بعد. دارم دوسددتش

 رس ش .دارم دوستش که کنم حالی بهش تونم می چطور که نداشتم تصور 
شیا ماجرا  ماکان شام میز  دبو شده گوش وجودم تمام. گفت هم بابا به رو ار

شتر  چیز تا ست بی شه گیرم د صه.ب شولیا واقعا.میره مهر اول احتماال خا  قت
 شددرکت کار بره اگه کنم انکار تونم نمی:گفت و داد تکون سددر  ماکان.داره

شیا را ب فکرائی یه داره گفت مهرناز بگو پس:گفت مامان.میکنه افت خیلی  ار
سه میکنه شه راحت خیالش رفتنش قبل خواد می همینه وا  گلوم وت پرید لقمه.ب

تادم و با. سددرفه به اف کار و دسددتم داد و آب لیوان با  با.رت اروم میکنی گفتچ
 ارهد خاکی چه ببینم تا بودم زده زل مامان به وحشددت با. خوردم و آب بدبختی

 ترسدده می مهرناز:گفت و سدداالدش رو  ریخت سددس مامان.میشدده سددرم تو
صی اخاقا  بخاطر شیا که خا صا که بگیره زنی یه بره داره ار  در ورج اونا با ا

 شهر بفرستش بعد بشه راحت ارشیا بابت از خیالش خواد می همین برا  نیاد
بت یا.غر کار حاال خدا کان چ ما خت آب خودش برا  کنم؟  فکر:گفت و ری
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 ناال چی؟اون برا .دوختم چشم ماکان دهن به امیدوار.بره بار زیر ارشیا نکنم
 خواد می چه دیگه زودهوا هنوز گفت می که خودش. درسته دنبال فکرش تمام

صیاتم داره که شغل شته که پولم. داره تح شی دا شه جا همه با  داپی خونه می
 پسددر برا  بگیر  زن خوا  می خدا رو تو مامان:کردم می ضدد  داشددتم.کرد

 دمفهمی گفته؟تازه چیز  ماکان مگه.کرد نگام تعج  با مامان.بگیر خودت
 دادم قورت و دهنم اب. کردن نگام تعج  با هم بابا و ماکان. گفتم بلند فکرمو

 راچ اون برا  خوب... داره و شددرایط این تمام ماکانم اینه منظورم یعنی:گفتم و
 اصددیخ لحن با مامان ولی. زوده منم برا بابا گفتنه و خندید ماکان.گیرین نمی

 تو گذاشددت قاشددقشددو ماکان.ترنج میگه راسددت. نیسددت زود هیچم نه:گفت
. فتگ همینو دقیقا ارشیام. میگم خودم خواستم زن وقت هر گفتمن و بشقابش

شنهاد بش و سهیلی خانم شوخی به خودم من تازه  معیارا  تمام چون دادم پی
 تخواس می دلم.نمیکنه فکر ازدواج به فعا اصا گفت اون ولی. داره رو ارشیا
شیا به چکار بگیرش خودت برو خوبیه مورد خیلی.کنم خفه و ماکان . ار د ار
شیا بذاره مهرناز نکنم فکر:گفت باز مامان اهولی صر ار  کرائیف براش. بره در ق

 کی اگه دونسددتم می. بود شددده قاطی بغض با و بود مونده گلوم تو  لقمه.داره
. ودمب شددده اینجور  چرا تازگیا.میشدده سددرازیر اشددکم حتما بمونم دیگه ثانیه

 هک شدم بلند.اومده سرم بائی چه.شیطونم و خیال بی ترنج همون من خدایا
سیر چرا:گفت مامان شقابم نخوردیبه چیز  که تو ولی.شدم نخورد ؟  گاهن ب
شق سه یا دو شاید کردم ساس اینقدر چرا پس. بودم خورده قا  می سیر  اح
 و ندادم و مامان به کردن سددوال فرصددت دیگه و. سددیرم بخورم تونم نمی.کردم

 جایی هب راه بازم ولی رفتم کلنجار جور هزار خودم با صبح تا. اتاقم تو  دویدم
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 تا دصدد که دوسددتایی از بود پر برم و دور.بود گرفته لجم خودم دسددت از. نبردم
شتن من نمونه ماجرا شک با روز هر و دا سه زار  و ا  کردن می تعری  بقیه وا

 زحمت خودم به بارم یک که بود اهمیت بی من برا  حرفاشددون اینقدر ولی
 صبح کنزدی.گرفتن سرشون به گلی چه و شده چی عاقبتشون آخر ببینم ندادم
 برا  .گذشت درگمی سر و کسالت به بعد روزها .شدم هوش بی تقریبا دیگه
 از که اییه رمان سددراغ رفتم نکنم فکر بیاد پیش بود ممکن که اتفاقی به اینکه
نا ته ات  وقتی که جور  بودن خوب هم خیلی تصددورم برخاف.بودم گرف

 عاواق سوم رمان.گذاشتم نمی زمینشون شدن نمی تمام تا کردم می شروعشون
 هم از سددوتفاهم یک طی که بود پسددر  و دختر ماجرا . انداخت فکر به منو
ست همو اینکه با و افتادن دور شتن دو  الهاس تا نگفتن هم به وقت هیچ ولی دا
 سددر پشددت و ناموفق زندگی یک پسددره و شدددن رو روبه هم با دوباره که بعد

شته صا هم دختره و بود گذا  نگو هک بود گرفته لجم اینقدر.بود نکرده ازدواج ا
گه خوب ثل ا چه م ته هم به اول همون آدم ب قدر که بودن گف  نمی بدبختی این

 چند این تو شدددن دل به خون ولی آخرش کردن ازدواج هم با گرچه. کشددیدن
 هب االن منم اگه.سرم به زد احمقانه فکر یه که بود رمان این خوندن از بعد.سال

 جونم هب بودم افتاده وسوسه یه همین برا .بیاد سرم با همین ممکنه نگم ارشیا
 اشهب درست هم آنی حرفا  اگه.دارم دوستش که برسونم ارشیا به جور  یه که
شیا برا  من و شم مهم ار شحال ماجرا این از باید خوب با شه خو  بگه اونم و ب

 هنوز که منم. نمیکنه ازدواج که بده قول بهم االن کافیه.داره دوسدددت منو که
شو بره اون تا زوده برام ندارم سال شونزده س  و کنکورم منم برگرده و بخونه در
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 اتفاق این هیجان از.کرد صحبت موضوع این درباره جد  میشه اونوقت. دادم
 آنی اب نیست بهتر. بگم بش جور  چه حاال ولی میشه؟ یعنی کردمخدایا ذوق

شورت ستگی گفت گفتم بش که بارم اون نه کنم؟ م  یه.داره مقابلت طرف به ب
 حل راه یک تا میکردم فکر خوب باید جونم به افتاد مسددخره اسددترس جور

سی سا شتر هفته یه شاید.کنم پیدا ا شته بی  و کنمم ها  حل راه تمام بود گذ
سی شده عایدم ا  نتیجه هیچ ولی بودم کرده برر صمیم اول.بودم ن  به تمگرف ت

 کی نم ندونه وقتی گفتم بعدش ولی بفرسددتم پیغام براش ناشددناس صددورت
 ازدواج و کنه صددبر جور  چه کیه دونه نمی که مجهول آدم یک برا  هسددتم

صمیم بعد.نکنه  با گفتم ازمب ولی کنم صحبت باهاش و کنم تلفن بش گرفتم ت
 متصمی دوباره.ذارم می کارش سر دارم کنه می فکر حتما من خراب سابقه این

 ردمک شددروع و رفتم هم بار چند. بگم و چیز همه و بنویسددم نامه براش گرفتم
ستم ولی شام وقت هیچ. نتون شته که چیزایی نبود خوب ان ش بودم نو  شبیه تربی

 تفیمن هم تصددمیم این بنابراین.عاشددقانه درخواسددت تا بود بچه یک نفکرات
 ودب رفته و بود اومده بار چند ارشیا.رسید نمی ذهنم به راهی دیگه واق  در. شد
ثل من ولی مایی م قدر اودم هی و رفتم هی شددددن خل که آد کان که این  ما

 فکر  ر درگی از هفته دو درست.پذیرائی تو برم ترسیدم دیگه منم شد مشکوک
 دختر یه خانم مهرناز.اومد در صدددا به برام خطر زنگ یک که بود گذشددته من

یا برا  ید ارشدد ند یا زور به داشدددت تصددمیم و بود کرده کا  ببره رو ارشدد
 اباب و مامان جلو  بودم نمونده چیز  گفت رو ماجرا ماکان وقتی.خواستگار 

 چرا منمیدون. اتاقم تو رسددیدم تا داشددتم نگه خودمو بدبختی یه به. برم حال از
یا میکردم فکر خاطر ارشدد قه ب گار  این به تن خواد نمی من به عا  خواسددت
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یل خودم برا .بده  اون ولی کنه نمی نگاه من به اینکه با چرا که اوردم می دل
 دالیل همین.بشددینه من روبرو  سددینا نذاشددت یا ناراحتم من که فهمید شدد 

شم ربزرگت من کنه صبر خواد می حتما گفتم می خودم به. بود کافی من برا   ب
شه و کردن صبر دیگه دیدم همین برا .کنه اقدام بعد شیدن نق  نه. دارهن فایده ک

 که راهی هاتن کردم می پیدا تر سری  راه یه باید پنهانی پیغامها  نه نامه نه تلفن
 هک بود این بشددم انجامش به مجبور خواسددت نمی دلم بود و مونده باقی برام

 می و میشددد مطمئن منم طرف از ارشددیا اگه.کنم صددحبت باهاش قیمم*س*ت
 که هم خانم مهرناز. کرد می قان  اشددو خانواده حتما دارم دوسددتش که فهمید
 ارشددیا به باید همینه راه تنها.میشدده خوشددحال حتما داره دوسددت منو خیلی

 و رفتم راه.بفهمه چیز  وجه هیچ به نباید ماکان جور ؟ چه و کی ولی.بگم
 ونهخ. خودمون خونه تو  نه ببینمش تونسددتم می شددرکت تو  نه. کردم فکر

ستم نمی که اونام  رکتش و خونه از بیرون جایی یه اینکه موند می پس. برم تون
سام از یکی از باید.بذارم قرار باهاش سه یه. بزنم کا  بر جاک هیچ به غیبت جل

 نه خوب. شون خونه بزنم زنگ. کنم خبرش جور  چه حاال خوب.خوره نمی
 ولی خودش به بزنم زنگ باید دارم؟نه چکار باهاش من گن نمی اش خونواده

شی از باید.ندارم شو شماره که من  باق اینکه با.برم کش شو شماره ماکان گو
 وحشددت حاال چرا نمیدونم ولی بودم کرده هم بیشددتر این از شددیطونی تا هزار
 زا و اش گوشددی بود دسددتشددوئی یا حمام که مواقعی در فقط ماکان.بودم کرده

نابراین. کرد می جدا خودش کان تا کنم صددبر گرفتم تصددمیم ب  بره ما
مام یل.ح با کان مو تاقش تو  ما فت وقتی. بود ا مام ر تاقم تو  از ح  بیرون ا
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 مامان این اوف.فقط لحظه یه.میام االن مامان!ترنج.کرد صدام مامان که اومدم
ستم.پائین دویدم پله از.اورده گیر وقت  عوتد لباس شو  یه زده زنگ بله؟دو
یا  داره مانم این خدا همراهم؟ا  م قت که ما کان االن. اورده گیر و یاد ما  م

ست سری  و مامان اینکه برا .بیرون شه:گفتم کنم سر به د ش.میام با  ما چ
 هیچ آخه کردم تعج . چرا نیام؟چرا. آره خوب میا ؟اوف.شدددد گرد مامان
. ویدمد باال پله از سددرعت با دادیاو گیر مامان.رفتی نمی چیزا این بار زیر وقت
 هر یدمترس می.بود کوتاه همیشه پوشیدنش لباس برخاف ماکان گرفتن دوش
یدم. بیرون بیاد حمام از لحظه  دهنم تو اومد می داشدددت قلبم. اتاقش تو  دو

یدا چرا دونم نمی. بودم شدددده هول نه لعنتی.نمیشدددد پ  کرده سددیوش نک
. ردمک سدیو گوشدیم تو  و. کردم پیدا رو شدماره بدبختی هزار با باالخره.باشده

 که دمش هول اینقدر.زد زنگ گوشیش که بیام بیرون اتاق از خواستم می داشتم
شی ستم و کردم پرت و گو . دش اتاق وارد تنش حوله با ماکان که کنم فرار خوا
 هب مشکوکانه هم ماکان و بودم ایستاده اتاق وسط ومن میزد زنگ داشت گوشی

جا.بود زده زل من کار این یا چ خدا  جواب حاضددر ترنج همون من میکنی؟
 زنگ داشدددت جور همین تلفن.کنه نمی خطور مغزم به چیز  چرا شددیطونم

 ماکان.حمامی دونستم نمی بیارم برات خواستم میزه زنگ تلفنت دیدم آها.میزد
شیش طرف به شت می برش که حالی در و رفت گو شکوک بار دا . ردک نگام م

 ینا بود کرده احسدداس هم قلبم انگار.اتاقم تو دویدم و نکردم صددبر دیگه منم
 و اتاق در.داره فرق کردم می و بچگی سددر از که هایی شددیطونی تمام با اتفاق

ستم و کردم قفل ش شیا شماره. تختم رو  ن ص.کردم نگاه بش و آوردم رو ار  اا
شد باورم شم کرده کارو این که نمی شیا شماره. با  بش که بودم رفته کش رو ار



wWw.Roman4u.iR  82 

 

مت میخوام بگم و بزنم زنگ بل تا. ببین  حترا خیلی کردم می فکر اون از ق
 هر حاال ولی.کنیم صددحبت تا جایی یه بیاد گم می و بهش زنم می زنگ باشدده

  ا بهانه چه به اصددا اون از جدا. سددختیه خیلی کار میدیدم میکردم فکر چی
 اارشی شماره به و کشیدم دراز تخت رو .کردم می و درخواست این ازش باید
 یک باید اول.شد متوق  جا همون و رفت اتصال دکمه رو  دستم. کردم نگاه

 هر باید. دبو نمونده چیز ترم این آخر تا.کار این برا  کنم پیدا قبول قابل بهونه
 به بودم زده زل.گذاشددتم می و قرار داشددتم کاس که فردا پس تا شدددده جور

 که رفت نمی دستم اصا تونستم نمی...یاا. خانم ترنج چی که آخرش:گوشی
 کرده صددححبت باهاش قیمم*س*ت چقدر حاال تا مگه. ارشددیا به بزنم زنگ

ماون مه بود یک اونم و بودم آورده سددرش با ه یام حاال. بود نزده ج  بگم ب
 مانما به خانم مهرناز. کردم نگاه گوشددی به باز.بکن کار  یه خدایا چی؟پوف

 داده ولق فقط ارشددیا. گذاشددتند رو خواسددتگار  قرار هفته آخر برا  بود گفته
شون شته برم ترس.بیاد همراه  تمام یزچ همه و ببینه رو دختره و بره نکنه. بود دا

 ایدب خواستگار  این انجام از قبل تا کردم می تل  وقت داشتم خود  بی.شه
 زنگ یاارش به هنوز ولی کاس رفتم می باید دیگه ساعت دو تا.گفتم می بهش
 بوق هر با. زدم و اتصدددال دکمه و کشددددم عمیق نفس یک بار این.بودم نزده

صدا .رفت می تر باال هم قلبم ضربان  گوشم و ت پیچید که ارشیا بفرمائید؟
ند زبونم ماده حرف چی هر اومد ب ید ذهنم از بودم کرده آ  می قط  الو؟اگه.پر
 ارشددیا صدددا . لرزید می سددامصدددام.زدم می زنگ دوباره عمرا دیگه کردم

شنا سید گوش به ناآ شید.دادم قورت و دهنم شما؟آب.ر  وشمار باید من...ببخ
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 چند برا .ترنجم..من...شددما؟من بودگفتم شددده جد  ارشددیا صدددا .ببینم
 ترنج:شنیدم رو ارشیا متعج  صدا  بعد و. شد پر گوشی تو  سکوت لحظه

 برا .ببینم رو شددما حتما باید بگم تونم نمی افتاده؟اینجور  اتفاقی خانم؟
 نه نه.بود شددده نگران کم یک اومده؟ماکان؟صددداش پیش مشددکل خانواده
 گفتم و این چرا دونم نمی.اومده پیش مشددکل یه خودم برا . خوبن خانواده

 باید من خوب.بگم تونم نمی مشددکلی؟اینجور  چه.راهه بهترین دیدم ولی
نه می اینجور  چرا خدا ببینین؟وا  و من خواین می چی برا  بدونم  من.ک

 و ت داشتم احساس چه هر بعد.کنم صحبت شما با مهمی موضوع درباره باید
 رپ نفس صدا .مهمه خیلی کنین باور ارشیا آقا کنم می خواهش.ریختم صدام

گاه در ماکان.شنیدم صداشو  یاارش آقا خدا رو تو. نه وا :گفتم جریانه؟ناخودآ
سئله یه ببینمتون باید ست ا  م . بگم ماکان به تونم نمی بگم شما به باید که ه

 بعد و گوشی تو  پیچید سکوت باز.گیرم نمی و وقتتون زیاد. کنم می خواهش
 به.گذاشددتم قرار خواهرش با مجوز  چه به بگم فهمید ماکان اگه:گفت ارشددیا

 کپار یه. رم نمی ولی زبان کاس برم باید االن من. بفهمه ماکان ذارم نمی خدا
 گاران نگفت چیز .فهمه نمی کس هیچ.اونجا بیاین هست ما آموزشگاه پشت

گه. بود غوغایی دلم تو . میکرد فکر داشدددت که  بگم چی دونسددتم نمی دی
شت شکم دا شتم نه بگه اگه.اومد می در ا . جویدم می و ناخنم چی؟میاین؟دا

 هب باالخره ولی. بود شددده سددرازیر اشددکم بود نداده جواب دیگه ثانیه یک اگه
 تهرف یادم اسددمم که بودم کرده ذوق بیام؟اینقدر کجا باشدده:گفت و اومد حرف

شمام.آدرس به برسه چه بود شردم هم به و چ  آدرس عمیق نفس یک از بعد و ف
 پددنددج سدددداعددت مددن پددس. مددمددنددون خددیددلددی.گددفددتددم و
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 اون ازهت. تختم رو  کردم پرت و موبایل.خداحافظخداحافظ.باشدده.منتظرتونم
  ال و کردم چفت هم تو دسددتامو. لرزه می داره بدنم تمام فهمیدم که بود موق 

یا.گذاشددتم هام زانو ند.کن کمکم خدا مدم سددراغ رفتم و شددددم بل  چی.ک
 لباسددم نگران حاال بود چیز همه خیال بی که همون ترنجم من بپوشددم؟خدایا

ستم نمی. شدم صمیم. کنم چکار دون  شیمونپ بعدم بزنم زنگ آنی به گرفتم ت
 به توجه با. کردم باز و کمدم.بفهمه چیز  کسددی خوام نمی فعا نه.شددددم

 لیمشک مانتو. اد نمی خوشش و سبک و جل  تیپا  از داره ارشیا که اخاقی
شتم مو سی جین.بود خوب رنگش ولی بود کوتاه کم یه بردا  سیطو شال و طو
سی حروف روش که شکی انگلی  طرف یک به زدم موهامو. پوشیدم هم و بود م
 آرایش بودم مردد. کردم نگاه خودم به و ایسددتادم آینه جلو .انداختم شددالمو و

 و ام ولهک تو  ریختم کتابامو.  کردم رنگ کم آرایش یه سر آخر ولی نه یا بکنم
تاق از مدم ا مان.بیرون او ته سدددالن تو  ما یدنم با بود نشددسدد ج  با د  تع

 کارطلب نشددده هیجانم متوجه مامان اینکه برا  و گرفتم گاز و کجا؟لبم:گفت
شه تمام داره ترم مامان که واقعا:گفتم  ازب کجا؟مامان پرسین می من از هنوز می

مان هم لت ه فت و کردم حفظ و متعجبش حا فه؟کوله این با:گ یا  رو  مو ق
با کردم جابجا ام شددونه  نبده؟ماما خیلی:گفتم و کردم نگاه خودم به تردید و
 ونزدهپ دختر یک برا  کاما که من نظر به نه:گفت و کرد نگام سددینه به دسددت
 و رمسدد.شدددم مامان منظور متوجه تازه.طبیعیه غیر تو برا  ولی طبیعیه سدداله

شه هیجانم متوجه مامان تا پائین انداختم  تک  ضای خیلی تیپم اون با خوب.ن
 رنگ مه اینکه برا  عزیزم گفتترنج و طرفم اومد مامان.ها بچه بین بودم افتاده
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 مامان به تعج  با.نده انجام ندار  ا  عقیده بش که رو کار  بشددی جماعت
گاه مان از کردم ن ید حرف این ما مانی. بود بع بال فقط خودش که ما  و مد دن

ها  ید طرح عد.زد می من به و حرف این داشدددت بود جد  و صددورتم هم ب
س شی خانم دار  کم کم دیگه:گفت و یدب*و*  ارانگ. زد لبخند بهم بعد و.می
سترسم شو تند منم. شد تمام مامان حرف این با ا س صورت  دویدم و یدمب*و*

 ات سدداعت یک. بیرون زدم خونه از و پوشددیدم و سددفیدم ها  کتونی.در طرف
شیا با قرارم شتم وقت را  بیخو حس فکرشم همین. ارشیا با قرار خدایا وا .دا
سره بذار اول گفتن می که. بودم شنیده زیاد ها بچه از اره.میداد بهم  سر دبیا پ
 از مکدو هیچ کردم فکر لحظه اون در.حرفا این از و بذار کاس برو تو بعد قرار
 و یکی وقتی حرفا این وگرنه نداشددتن دوسدددت واقعا و مقابلشددون طرف اونا

 نمی. بگیرم چیز  یه ارشددیا برا  خواسددت می دلم.معنیه بی دار  دوسددت
 راحتی نای به که نیست آدمی ارشیا دیدم بعدش ولی. نه یا درستیه کار دونستم

سئله این با شی گل رفتم بنابراین.بیاد کنار م  و خریدم سرخ رز شاخه یه و فرو
. بود رمگ حسابی هوا. پنج به بود مونده ساعت رب  هنوز.پارک طرف رفتم پیاده
 اه.ردمک نگاه خودمو و آوردم در کیفم از مو آینه. نشستم سایه زیر نیمکتی رو 

 ماغمد حاال تا بودن کجا لعنتی جوشا  این.شدم ریخت بی اینقدر چرا لعنتی
 موهامو.شدم ریختی این امروز چرا باش منو شانس شده؟خدایا برابر دو چرا

 نیمپیشو رو  شالم از بیرون بازم گذاشتم ولی. زدم کنار چشمم رو  از کم یه
 فتیمعر بی کدوم.پروندم جا از صدددا یه کیفم تو  گذاشددتم که مو آینه.بمونن

 سددینه هب دسددت سدداله نوزده هیجده تقریبا پسددر کاشددته؟یه رو تو اینجا که بوده
تاره کانتر ؟آرهپس:گفتم کردم اخم.بهم بود زده زل و بود وایسددداده  ات سدد
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سره سخره خنده کو؟پ  مینه از. شیم جیم نیومده طرف تا بیا:گفت و کرد ا  م
 دبلن جام از عصددبانیت با.نیس شددناش جنس میشدده معلوم نشددانسددیش وقت

شو برو.شدم صبی چه. اوه اوه.پرو بچه گم  نه.پلیس به بزنم زنگ یا ر  می.ع
سیدم بابا سره.تر ستاده پ شیا که رفت نمی و بود ای  پیدا شا کله و سر دور از ار
. بود آرنجش  باال تا آستیناش که بود پوشیده سفید کوتاه آستین پیراهن یه.شد

شکی شلوار سته م شو. را شه مثل موها  بیآفتا عینک طرف یک به بود زده همی
 ومح.اومد می بش هم خیلی که داشت کمی ریش ته. بود چشمش به قشنگی

شاش شتر سرعتش کمی انگار ما دیدن با. بودم شده تما ش با. شد بی  حالیخو
سره.اومد:گفتم شت پ شو هم بعد و کرد نگاه ارشیا به دقت با و برگ  و شیدک راه

 می. شددد نزدیک من به رفته هم در اخمها  با ارشددیا.شددد دور اونجا از تند
 من رو  که شدددم خوشددحال همین برا  کرده اخم پسددره اون بخاطر دونسددتم
ص  شتم.داره تع شی با دا شیا اینکه از. کردم می نگاش خو  تموم چی همه ار

شت و گل شاخه.رفت می ض  دلم بود شیا. کردم قایم سرم پ سید که ار  ر
 کوتاه اهنگ یک بعد و براشت عینکشو ارشیا.کردمسام سام و شدم بلند جلوم 

خت بهم ندا بل.داد جواب و ا که از سددامق ند با بگم چیز  بتونم این  پوزخ
 و ردمک نگاش تعج  با.داره ربط بود اینجا که پسددره اون به مشددکلتون:گفت

 مدونسددت نمی منم و بود ایسددتاده مقابلم کافه ارشددیا.اصددا...نه...گفتمنه
 شددده ناراحت حرفش این از. گم نمی چیز  دیدم وقتی. کنم شددروع چطور 

 من از فاصددله دورترین در و کرد پوفی شددینین؟ارشددیا نمی:گفتم آروم. بودم
 تنیمک دیگه   گوشدده ناراحتی با منم.نشددسددت نیمکت مقابل نقطه درسددت
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ستم ش سی اگه. ن سته اونجور  که مارو ک ش  کر ف چه نمیدونم میدید بودیم ن
 دز می زمین به پاشددو پنجه مدام اینکه از بود عصددبی ارشددیا.کرد می ما درباره
 سر آخر.رفت نمی پیش بودم کرده تصور که جور  اون اصا فضا. بود معلوم

 زدنش حرف رسددمی این بگین؟از چیز  خواین نمی:گفت که بودم ارشددیا هم
 میشدن روم. پائین انداختم و سرم. بزنم حرف راحت تونستم نمی. شدم کافه

ید بودم اومده اینجا تا که حاال.کنم نگاش  آب. کردم می تمام و چیز همه با
 جور  چه دونم نمی من.کردم نگاش چشددم گوشددده از و دادم قورت و دهنم
 یچ باشددم بلد که نبودم پسددرا با ارتباط اهل دوسددتام مثل. اولمه دفعه. بگم
 بلق خورده جا واقعا بود معلوم ولی کرد می نگام. کردم نگاه ارشددیا به باز.بگم

 دیگه راه ییعن. گفتم می بهتون باید...من...من:گفتم سری  بگه چیز  اینکه از
نده برام ا  گه...بود نمو یا...ا خدا قدر اگه مه چ گه گاز و لبم. گر ما  این گرفت

 یاارشدد.کردم نمی کارو این وقت هیچ من نبود پنجشددنبه خواسددتگار  برنامه
شو باالخره ست سکوت صا من.شک شم منظورتون متوجه ا ش از و گل.نمی  تپ

 نگاش. ارشددیا و خودم بین نمیکت رو  گذاشددتمش آروم و آوردم بیرون سددرم
ست رو شما...من..من:گفتم ل  زیر. کردم  سرم. شدم راحت و گفتم.دارم دو

نداختم و یا.پائین ا  .کردم نگاش. گفت نمی وچیز  بود کرده سددکوت ارشدد
 ایدشدد. گفت نمی چیز  چرا.زمین به بود ودوخته نگاهش و بود پائین سددرش

 خودش خواست می دلش شاید. بشم قدم پیش من کرد نمی فکر. شده شوکه
. هبگ چیز  نداشت قصد انگار نه. بودم زده زل بش جور همین.بگه من به اول

 می خواهش.پرید جا از ارشددیا..من...ارشددیا:گفتم و کردم جم  انرژیمو تمام
گاش زده شددوک.خانم ترنج کنین بس کنم  یعنی بود؟ چی منظورش. کردم ن
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حت چرا چی؟ گام اخم با و برگشدددت...کن بس گفتم...من ولی.شدددد نارا  ن
 مواق ؟بعد بقیه مثل اسدددت مسددخره باز  یه اینم مگی؟ چی فهمی می.کرد

 توقعی همچین ماکان خواهر از اصددا وگفتخدایا آسددمون به دوخت نگاهشددو
 با. شدم یکنزد بش و شدم بلند سری .بده دوستی پیشنها من به بیاد که نداشتم
 من...فتمگ قلبم ته از کن باور نبود این قصدم من نه:گفتم التماس از پر صدایی

شیا ستتار شت عق  به قدم یک دو صبانیت با و بردا س الزم:گفت ع  مدام تنی
له این نده!کنی تکرار رو جم ما باور بغض با بودم شدددده در  کنی نمی گفتم

 کرد  خودت به نگاه یه. نیست این مسئله اصا.ایستاد من به پشت نه؟ارشیا
سط پریدم.سالته پونزده همش تو ست منو هم تو ولی.حرفش و  مگه دار  دو

 ینا طی در شاید زد زل چشمام تو  تعج  با و چرخید طرفم به سرعت نه؟با
 رنگ نگاهش. کرد می نگاه من به که بود زمانی ترین طوالنی آشددنایی مدت

 به ا  احمقانه فکر  همچین که کردم چکار من گفت و گرفت عصددبانیت
نت ند حرف این از نفسدددم.کرده خطور ذه مد ب  مهمونی شددد  اون.او
 گهب چی بود مونده حیرون ارشیا.کرد  بلند ما جلو  از رو سینا چرا...خونتون
ید آخرش چه خیلی:نال عد. ترنج ا  ب فت راسدددت و چپ به عصددبی ب  و ر

 و نیسددتم مزاحمت که بود ؟ نوشددته برام رو جمله اون همین واسدده پس:گفت
 تغییر تعل دونستم می اگه.بود دیده و بودم نوشته براش چیزیکه پس.حرفا این

 یدشددا...یعنی. نداره دوسددتم یعنی.بودم کرده حالیت موق  همون اینه رفتارت
 دوسددت رو.... ا  دیگه... کس:پرسددیدم لکنت با. داره دوسددت رو دیگه یکی

شیا شیا . بود شده طوفانی دار ؟ار صبانیت از حاال زیر به سر و آروم ار  ع
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شت طرفم به قدم یک. بود شده کبود  این مامت ماکان بخاطر فقط:گفت و بردا
صاب و شیطون بچه یه جز نگاهی وقت هیچ من. میکنم فراموش حرفهارو  اع

شتم تو به کن خورد سطه کردم هم کار  اگه ندا صبی بوا  تو رو  ماکان که تع
 ردهک اشدداره من به حرص با که انگشددتش فهمید ؟به دیگه چیز نه بوده داشددته

 هتب. نداشت دوست منو ارشیا.نداشتم شرایط از درکی اصا. شدم خیره بود
فت که بودم شدددده خیره بهش زده  می اگرم بگیرم زن خوام نمی فعا من:گ

ستم ست تو  تو خوا شتی جایی من لی صا تو. ندا  صاا. ندار  منو معیارا  ا
 شددباهتی هیچ سدداختم ام آینده همسددر از ذهنم تو  من که تصددویر  اون به

 که من به توجه بدون ارشددیا کردم احسدداس و شدددنم خرد وجود تمام با.ندار 
ثل نازه م هاش تو  چنگی بودم زده زل بهش ا  ج فه و زد مو مه کا  ادا

 به  بخوا که زوده خیلی. شیطون بچه یه ا  بچه یه فقط تو ترنج من خدا :داد
 خانم و سددنگین دختر یه همسددرم خواد می دلم...من...من. کنی فکر چیزا این

 بعد.کنه درک منو که باشده داشدته ا  رشدته سدر یه هنر از خواد می دلم. باشده
 آروم و لحنش کرد سعی زد زل ها دورتر به جیبشو تو  کرد دستاشو و چرخید

شت و بابا. دم می حق بت من:گفت و کنه تر  ممن. گیرن می سخت بهت دادا
 عاقه نم به میکنی فکر همین برا  بود دستت دم و دید  که بودم پسر  اولین
ند مه برم که من. شدددد  م چه حس یک یه این. میره یادت چیز ه نه ب  گا

ست ستاده من جلو  که این. شد نمی باورم.ا  و من تمام دلی سنگ با و بود ای
 مین.بودم کرده فکر بهش بود ماهها که ارشیایی. بود ارشیا روند می خودش از

ستم صه زور از صدام بپذیرم راحتی این به تون شیا نه:لرزید می ناراحتی و غ  ار
 اینجور ولی گرفتن می سددخت اینا بابا درسددته. دیدم من که نبود پسددر  تنها تو
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ست ستت من کن باور. گی می تو که نی صبی باز ارشیا.دارم دو  کن سب.شد ع
 من درباره فکر  چه. کنم نگاه ماکان صددورت تو جور  چه دیگه. خدا بخاطر
شتم و گل.میکنه شیا طرف به و بردا ساب تو رو  ماکان ولی.گرفتم ار  یژهو ح

 و دکشی دستم از و گل حرص با ارشیا.داره اعتماد بهت خیلی اون کرده بار ا 
 شکا. خورم می حرص دارم بیشتر همین از:گفت کرد پرت آشغال سطل تو 

کان باره ما گه.نمیکرد فکر اینجور  ام در یه صددددام دی له شددب  شدددده نا
شم با ارشیا...ارشیا.بود شمام تو  زد زل خ  رفاح این. سرکاست برو ترنج.چ

گه فقط. میشددده چال جا همین مت تو  چشددمم خوام نمی دی  چشدد
 و لبم و مبرداشددت عق  به قدم یک.ترنج... برو گفتم:زد داد ارشددیا...ولی.بیافته

 که ودمب بچه واقعا. بود نمونده برام شخصیت و غرور اسم به چیز . گرفتم گاز
شیا بودم کرده فکر شق ار شکام دیگه.یودم احمق واقعا. پذیره می منو ع  حتت ا

یارم له. نبود اخت نگ مو کو گاهم آخرین زدم چ ماش تو  و ن نداختم چشدد  ا
شمام شک از بود شده پر چ شو و ا  رو  بریزن اینکه از قبل دیدم نمی صورت
 خرابم این حال با کاس؟ سر برم؟ کجا. شدم دور ارشیا از دوان دوان صورتم

شد مگه سم. می ست می دلم. بود شده تنگ نف شت.کنم گریه بلند بلند خوا  پ
شاد ها  بوته شتم زانوهام رو  و سرم شدم مخفی شم  گریه به شروع و گذا

له دلم تو .کردم مه:کردم می نا مه. شدددد تموم چی ه قت هیچ. چی ه  منو و
 مامت.بودم نکرده خراب رویاهامو کاش. بودم نگفته بش کاش نداشددته دوسددت

 دممیکر فکر. بود شددده خراب بودم سدداخته خودم برا  ارشددیا از که تصددوراتی
شه باعث اعتقاداتش شه تر مهربون می  من اب غرور همه این با کردم نمی فکر.با
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. دمیدی خودش از تر پائین منو چقدر. دارم عیبی چه من که انگار. کنه برخورد
 باز کرف این با.ندار  جایی من لیسددت تو  گفت.ام بچه بود گفته فقط کاش

 اومدم خودم به وقتی ولی. کردم گریه چقدر دونم نمی.گرفت شدددت اشددکم
سته که جایی بود شده تر شلوغ پارک ش شت دید بودم ن  در یفمک از مو آینه. ندا
 برم متونسدت نمی قیافه این با بودم شدده افتضداح.انداختم توش نگاهی و آوردم
 نمی لحا هر به.بیارم براش که داشتم دلیلی چه تازه. کرد می سکته مامان خونه

جا تونسددتم ید بمونم اون نه رفتم می با . بودم کرده دیر هم جور  همین. خو
 امو کوله.داشددتم تاخیر سدداعتی نیم خونه برسددم تا. بگیرم تاکسددی بودم مجبور

 بودم تهگذاش قرار ارشیا با که نیمکتی جلو . خیابون طرف افتادم راه و انداختم
  تو ارشددیا که سددرخی گل.کردم نگاه و توش و سددطل طرف رفتم. کردم مکث
سیده ها زباله بین بود کرده پرت سطل  گاز و لبم. بود شده عوض رنگش و پا
شکم انیکه از قبل و گرفتم شه سرازیر دوباره ا  ترنج سهب.خیابون طرف دویدم ب

. داشت نگه. کردم بلند دست تاکسی یک برا .باش آورم. باش آروم دختر بسه
 پارک به هم و نگاهم آخرین. نشددسددتم کنارش منم بود نشددسددته عق  خانم یه

 ینغمگ خیلی اهنگ یه و بود روشن تاکسی پخش.گردوندم بر و روم و انداختم
 وت از که جایی برم...باشم مجبور من که خواستی خودت: میشد پخش داشت

 اینجور من که خواسددتی خودت.. برید  قلبت از منو پا  باشددمخودت دور
شمخودت ستی با سم که خوا سا شه اح ستی خودت...سرد ب شه خوا  مکاری نمی

 تو بودن برام.نگفتم چیز  و کردم مدار...افتم می چشمت از دارم دیدم کردمی
 تو....دونستم می رو آخرش اول واز نبود راضی دلم باز  این به... و نبود باز 

ستی ستمبرات من ولی تون  بافی می هک این حقیقت...و نبود کافی من بودن نتون
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 اب جور  چه اما شم تو مثل خوام می... دور  درد از کنم می دق ودارم نبود
ضم تا دادم فرو و دهنم شه باز بغ ستم می وقتی. ن  سما راننده از شم پیاده خوا

سیدم رو خواننده سم و کرد نگاه من داغون صورت به. پر  و گفت رو خواننده ا
 ورتموص حیاط تو . شدم خونه وارد نزار و زار قیافه با.داد تکون تاس  با سر 

ستم سی شکر رو خدا. کردم باز و در آروم و ش  مکرد سعی.نبود سالن تو  ک
 طرف دویدم بعدم و.اومد ترنج سددام:کردم سددا بلند پس.باشددم روز هر مثل

 می دیگه کجایی؟ هسددت معلوم.شددنیدم آشددپزخونه از و مامان صدددا . اتاقم
 یلمف برامون:زدم داد پله باال  همون از.دنبالت بیاد ماکان بزنم زنگ خواسددتم

شته شید طول کم یک بودن گذا س اتاقم تو کردم پرت خودمو بعدم.ک  در امولبا
 ده.ببرن ماجرا این از بوئی اینا مامان خواسددت نمی دلم. حمام تو رفتم و اوردم

 کلی هم حمام تو  و کردم تکرار خودم برا  و عصددر اتفاقات باره صددد و باره
 می نتیجه یک به کردم می مرور و عصددر اتفاقات که بار هر. ریختم اشدددک
 ناو احسدداس از وقتی.بود دنیا کار ترین احمقانه ارشددیا با زدن حرف. رسددیدم
 با مقیم*س*ت رفتم که بودم شددعور بی خیلی نبودم مطمئن خودم به نسددبت
 فشددرده ام سددینه تو  چیز  اومد می یادم که ارشددیا حرفا .زدم حرف خودش
ثل چیز . میشدددد ثل. بغض م قت هیچ.درد م قدر عمرم تو  و  احسددداس این
 رها یهو و داشددتم امید و زده چنگ جایی به حاال تا انگار. بودم نکرده بدبختی

 و زوآر.باشی شده رها کجاست دونی نمی که فضایی تو  که انگار. بودم شده
 .بود رفته باد به هام امید
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 و مباش شاد که بود سخت خیلی برام واق  در. مرد سابق ترنج انگار روز اون از
 هک بودم ا  ساله پونزده دختر من.کنم باز  و سرخوش و شاد دختر یک نقش
شقانه تجربه اولین تو  ست زندگیش عا س از اونم بود خورده بد  شک  که یک

یژه حسددداب روش کر و بود کرده باز ا  و کرد ف ی لی م ی  می خوب خ
سش شته شیطنت پر دنیا . شدم بزرگ ناگهان.شنا  یشپ سالها مال انگار گذ

 خودش که همونطور انگار. نیومد ما خونه به دیگه ارشیا.هام گی بچه مال. بود
 هونهب چه دونم نمی.بیافته من چشدم به چشدمش خواسدت نمی دیگه بود گفته

 دلتنگش چقدر.ایسددتاد حرفش سددر ولی. اومد نمی دیگه که بود کرده جور ا 
 بر چیز همه کاش زدم حرف باهاش و رفتم که کردم می لعنت و خودم. بودم
شت می شته هفته به گ  بدتر.یاارش دیدن رفتم نمی دیگه شک بدون اونوقت گذ

 به بزنه زنگ مامان و بشه صبح و بشه ش  تا. بود خواستگار  ماجرا  ازهمه
 بار زیر و بود ایسددتاده حرفش رو  ارشددیا.شدددم زنده و مردم من خانم مهرناز

شد باعث همین بود نرفته شتر می  کرده برص کاش. بگم راه بی و بد خودم به بی
 من و ودب افتاده اتفاق. بود فایده بی حرفها این تمام.بودم نگفته چیز  و بودم

 و حرفها این تمام با ولی.ندارم جایی ارشددیا قل  تو  که بود شدددده مطمئن
شیا به عاقم از سوزنی سر انگار اتفاقات شده کم ار  شتمدا توق  خودم. بود ن

شم متنفر ازش ماجرا اون از بعد  بی من ها  ش  و ها روز.نبود اینطور ولی با
شته به شباهت شت می گذ شت جذابیت برام اتاق تیره رنگ. گذ  اندازه به ندا

 یک نهمی برا .کنن اذیتم بخوان هم تیره ها  دیوار این که بود تنگ دلم کافی
با با روز باره با تاقم دیوارها  رنگ در بت ا  بدون و جد  خیلی.کردم صددح

نه بچه اصددرارها  و باز  مسددخره با.گا  و تون وقت دقیقه چند تونم می با
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 تو  ارب اولین برا  که من به تعج  با خوند می روزنامه داشددت که بابا.بگیرم
 اباب روبرو .دخترم البته:گفت و کرد نگاه زدم می حرف ادم مثل داشددتم عمرم
 و زدم زل دسددتام به بعد. زانوهام رو  گذاشددتم آرنجامو و نشددسددتم مبل رو 
 داد وشگ بهم دقت با و بست شو روزنامه بابا.داشتم تون از خواهش یک:گفتم
 می.کنم می صددحبت دارم جد  خیلی که داد می نشددون صددحبتم لحن انگار

 نای از بد!روشددن رنگ یک. بزنه رنگ منو اتاق بیارین نقاش یه میشدده.شددنوم
 تصددمیت که شدددد چی.بود زده زل من به دقت با بابا.کردم نگاه بابا به جمله
 افسددردگی احسدداس شددده دلگیر اتاقم. شدددم خسددته رنگ این شددد؟از عوض
شو چونه و گفت هومی بابا.میکنم ص منم بود کرده سکوت بابا.خاروند ا  لهحو
صرار و بحث شتم ا ست نه جوابتون اگه:گفتم بنابراین. ندا شکال ه  بعد.دارهن ا

 صددمیمتت دوباره مطمئنی!بله:برگشددتم!کردترنج صدددام بابا که برم شدددم بلند
نگ یه نمیر  و نمیشددده عوض گه مسددخره ر ند.بزنی دی ند  نیم لبخ  زدم ب
 داد سشونف اینکه از بعد و کرد نگام جور همین بابا.دونم نمی. نکنم فکر:وگفتم
. میزد ذوق تو  مشددخصددی طرز به رفتارم.کن خالی اتاقتو. باشدده:گفت بیرون

شحال من تغییرات درباره خانواده همه  کردن می فکر لوحانه ساده و. بودن خو
شونه من شدن سر درد بی و شدن ساکت واین شدم بزرگ دیگه من  عاقل ن

ست شدنم سته آزار و شیطنت همه این از هم اونا شاید..ه  و بودند شده خ
 یطشددرا اون به نگرده بر دوباره و بمونه آروم جور همین ترنج که میدادن ترجیح

 لگ از رنگ زرد طرحها  با مایم پرتقالی یک به داد جاشددو اتاقم رنگ.قبل
 جایگزین غمگین و مایم ها  آهنگ با تند و متال آهنگا .گردون آفتاب ها 
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 شددده عوض واقعا من.شددد اضددافه کتابام قفسدده به رمان کتابها  و شدددند
 می نیمکت همون رو  گاهی و رفتم می داشدتم زبان کاس که روزهایی.بودم

ستم ش  مرور و روز اون خاطرات باره سه و دوباره. کردم می خلوت خودم با و ن
 رو  که بود روزها همون از یکی.کشددیدم می حسددرتی پر ها  آه و کردم می

سته نیمکت ش  سرپ تا چند که بودم شده غرق خودم خیال و فکر تو  و بودم ن
 اینجا رو وت ا  سلیقه کج کدوم.باشی نشسته تنها نبینم.شدند مزاحمم کار بی

شته؟یکی شت شون کا صبانیت با و شدم بلند جا از که طرفم اومد می دا  ع
شین مزاحم:گفتم  پگ یک. کوچولو خانم شیم مزاحم خوایم می ما گفته کی!ن

نه تا گاهی.اس دوسدد نداختم برم و دور به ن  موندنم دیدم. بود خلوت پارک. ا
سرم باعث ممکنه شه درد  ندوید به شروع سری  حرکت یک با همین برا . ب

 به افتاد چشددمم که دویدم می سددرعت آخرین با. دنبالم تاهم سدده اون.کردم
 نفر چند و بود شددلوغ کمی درش دم. بود پارک کنار درسددت که سدداختمونی

 نور تو  از چون. تو انداختم خودمو سددری  منم.کردن می آمد و رفت داشددتن
یدم و جلوم درسدددت بودم شدددده تاریکی وارد  یک به خوردم محکم و ند
 بخشیدوب وا :گفتم گی شرمنده با. شد زمین پخش بود دستش که وسایلی.نفر

سر یک. کردم نگاه طرف چهره به ست تقریبا پ  قابلمم که بود ساله سه دو و بی
ستاده شمهایی با بود ای ست معلوم.بود شده خیره من به متعج  چ ست ه  حوا

ست؟و شت به ام شونه رو  از کجا شید سرک سرم پ شتم منم. ک  هس و برگ
 نوم که میشددد مان  ورود  داخل تاریکی ولی بودن اومده اونجا تا که تاپسددر 

 کرد روعش و نشست.کردم تائید سر حرکت شدن؟با مزاحمت.کردم نگاه ببینن
ته زمین رو  که هایی پرت و خرت کردم جم  به  حال همون در بود ریخ
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 جم  به کردم شددروع و نشددسددتم میکنی؟منم چکار اینجا روز وقت این:گفت
 وتکونسرش بعد. کرد نگام و کشید کار از دست.پشته همین زبانم کاس.کردن

شغول دوباره و داد سطی قد. کردنش برانداز به کردم شروع.شد م شت متو  دا
  ترکی.بود خاکسددتر  و سددبز بین چیز  یه چشددماش روشددن تقریبا موها 

 که وسرش.بود رنگی موهاشم و چشما که خصوصا نبود پسرونه خیلی صورتش
 ته زا یکی که دستش دادم و بودم کرده جم  که وسایلی و شدم هول باال گرفت
 داپی سالن ته از دختر  شبح هم پس؟بعد موند  کجا زدمیاد صداش سالن

شت متوسطی قد. اومد ما طرف به و شد شما سبزه پوست. بود تپل و دا   وچ
 ابیحس موهاشو و بود پوشیده بلند  مشکی مانتو . داشت رنگی پر ا  قهوه

 و ها اغذک کیه؟میاد این:پرسید میاد از و کرد نگامون تعج  با.بود پوشونده
 ونمد نمی منم:گفت و کرد مرت  و بودند شددده پا و پخش که هایی پوسددتر 

 ردمک نگاه بیرون به و چرخیدم باز.ریخت هم به منو کوزه کاسه و شد ظاهر یهو
 موندم حیرون و کردم پوفی. پلکیدن می بر و دور اون داشددتن هنوز تا سدده اون

 دادآره جواب میاد من مزاحمتن؟جا :وگفت جلو اومد دختر که کنم چکار
 به دختر.رو مسخره االفا . کنن جمشون بیان بدیم خبر پارک انتظامات به باید

شم میاد   ا شونه میاد.کردنه صحبت طرز چه این میاد گفتا و رفت غره چ
ست دختر. داد ادامه کارش به و انداخت باال  تا وت بیا فعا:گفت و گرفت منو د

نه زنگ میاد عد. بز گه چاره دیدم.بر  تونی می ب  همراه همین برا  ندارم دی
 سما چه.ترنجمترنج؟اوهوم چیه؟منم تو اسم هستم الهه من.رفتم دختر و میاد

شکلی شهم سوراخ فقط لپات از یکی رو  گفتوا  الهه که خندیدم.دار  خو  ی
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شتر حرفش این از.نمک با چه  و شتبرگ کنجکاو  با میاد.گرفت ام خنده بی
 لز چیه بد پسددر کن ور اون روتو. هو :گفت و کرد اخم بش الهه که کرد نگام
 به هم ما و گذشدددت درها از یکی از و کرد ا  خنده میا.مردم دختر به زد 

 همچین یک یا اجتماعات سددالن شددبیه که شدددیم بزرگی سددالن وارد.دنبالش
 یه داشددتن.بودن مشددغول سددن رو  جلو اون هم دیگه نفر چند. بود چیز 

هه از آروم. کردن می هم سددر رو چیزایی یدم ال ما: پرسدد جا شدد کار این  چ
 هک چیه منظورش الهه که بودم موندم نه؟منم قشددنگه:گفت ذوق با میکین؟الهه

 تابسددتونا. هنرن رشددته دانشددجو  همه بینی می اینجا که هایی بچه:داد ادامه
 اینجا هقرار. میکنیم شرکت مختل  ها  برنامه تو  سرا فرهنگ این تو  میایم

 برا  ریمدا. فردا باشیم داشته سنتی موسیقی زنده اجرا  یک نه که کنسرت یه
 فضددا . سددالن تو  چرخوندم و نگاهم.میکنیم آماده و وسددایل و دکور فردا

 آشدنات ها بچه با بیا:گفت و وکشدید دسدتم الهه. داد بهم خوبی حس آرومش
شجو فقط.کنم ست سنی همه بابا کنن؟نه فعالیت اینجا تونن می ها دان  چه.ه

سایی سا  دارین کا سیقی از مختل  اینجا؟کا شی تا گرفته مو ستان و نقا  دا
 اومدم می زبان کاس ها نزدیکی همین سددال هر اینکه با جال  چه.نویسددی

جا متوجه حاال تا ولی غاتی پوسددترا  ولی.بودم نشدددده این مه ما تبلی  جا ه
 وناتابست خوب ولی هست هم سال طول دارین؟نه کاس تابستون فقط.هست

 خونین؟من می چی شددما.ها بچه فراغت اوقات بخاطر میشدده بیشددتر فعالیت
 نزنم طرح یک روز یک اگه من دارین؟اوه دوست خیلی و نقاشی.نقاشی خودم

شه ش  صبحم سایل میاد. بودیم شده نزدیک سن به.نمی شت و و   رو گذا
 می گاهن مارو داشتن و بودن برگشته ها بعضی. شد شماره گرفتن مشغول و سن
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 مانز هم. کرد اشدداره من به ترنجو. میکنم معرفی ها بچه:گفت بلند الهه.کردن
 سه میاد از غیر. کردم سام سر حرکت با. شد خیره من به چشم جفت چهار

هه از غیر دختر یک و بود هم دیگه پسددر تا  جواب و ما طرف اومدن همه.ال
 آقا .کاوه آقا. عزیزم دوست ستاره:وگفت کرد اشاره دختر به الهه.دادن و سامم
 و شد باز بناگوش تا سدامان نیش.سدامان بنده عزیز نامزد هم ایشدون و مهد 
 نای از همه.گرفت تحویل رو ما باز دید غریبه یه خانم الهه شکر رو خدا:گفت
 اب ستاره.مزه بی.زد سامان بازو  به آرومی مشت الهه و خندیدند سامان حرف
ست من با خنده شبختم:داد د  میاد.دادن مودبانه و سامم جواب هم بقیه.خو

 اگه:زد داد جا همون از و پرید سن رو  جهش یک با بود شده تمام تلفنش که
 تمام فردا تا .داریم کار کلی بابا. برسین کارتون به بیاین شد تمام معارفه مراسم

 نای باز  رئیس باز:گفت سددامان که برن که چرخیدن کاوه و مهد .ها نمیشدده
 جا همین:گفت من به الهه. پریدن سددن رو  و خدیدن پسددرها.کرد گل میاد
 صندلی زا یکی رو .بذاریم تنهات مجبوریم ببخشید. شه تمام ما کار تا بشین

ستم ها ش شغول همه.کنم می خواهش نه:گفتم و ن شون م  با هم ومن شدن کار
شون لذت  ومدا یادم هم وقتی. دارم کاس که بود رفته یادم پاک. کردم می نگا
 جم  اون تماشددا  به نشددسددتم و شدددم خیال بی منم. بود شددده دیر دیگه

شون.خندان شتن سر به سر و خنده با کارا  الهه و سامان به گفتن متلک و گذا
 و شدددم نه؟بلند شددد  خسددته حسددابی:گفت و من طرف اومد الهه.شددد تمام
 و گرفت رو الهه دسددت سددامان.بهم گذشددت خوش هم خیلی. اصددا نه:گفتم
 به رو دبع.مفصددله داسددتانش.شددد پیداش کجا از خانم ترنج این نگفتی:گفت
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غذ  رو  داشدددت که میا  می یادداشدددت و چیز  بود دسددتش که کا
 که ادد سددرجواب با میاد.پارک انتظامات به زد  زنگ میاد راسددتی:کردگفت

 و کرد اشدداره من به چی؟الهه واسدده انتظامات:پرسددید تعج  با سددامان.آره
 هک انگار کرد نگام سامان.اورد پناه ما به اونم شدن ترنج مزاحم نفر چند:گفت
 ورود  در دم از صدددایی موق  همون. دادم سددرتکون منم. بود من تائید منتظر
 دهنم.برگشتم بقیه همراه هم من.ها بچه شده مشحر. نباشین خسته به به:گفت

شمام.بود مونده وا شیا؟؟چ ستم و ار  خودش ممکنه یعنی. کردم باز دوباره و ب
 تر نزدیک.هبش پیداش برا و دور این نیست بعید گرافیکه اش رشته که اون. باشه

شد تر راحت شد که شو چهره می شیا نه.دید ا  اواقع اول نگاه تو  ولی. نبود ار
شیا از تر کوتاه قدش. داد می شباهت شیا برخاف و بود ار  شونه چهار که ار

شش ته. بود تر الغر بود شم و موها حالت. ارشیا عین ری  زیاد  شباهت ها چ
 الیس هشت هفت شاید سنش که فهمید میشد تازه شد نزدیک که خوب.میداد

 بچه هک دکور  به داشددت که مرد  به بودم زده زل بهت با.بود بیشددتر ارشددیا از
 نقدرای داشددت بزرگتر  برادر ارشددیا اگه واقعا. کرد می نگاه بودن کرده درسددت

ست نمی س این:گفتم و الهه شونه به زدم آروم.بده شباهت بهش تون  تادکیه؟ا
 اسددتاد از و نگاهم.میکنه تدریس خوشددنویسددی اینجاسددت اسددتاد  از. مهران
 که بودو زده زل اسددتاد به ضددای  خیلی انگار. کردم نگاه الهه به و گرفتم مهران

 لمد همیشه جال  چه:گفتم رجوع رف  برا . کرد می نگام خاصی طرز به الهه
ست می سی خوا شنوی  هن ولی بود خطاط مادریم بزرگ پدر آخه. بگیرم یاد خو
 هاینک:گفت و گرفت و دسددتم الهه.نکردن دنبال کارشددو هاش بچه نه هاش نوه

 بگیر  اقحن ا :گفتم دلم تو .بگیم اسددتاد به االن همین بریم بیا عالیه خیلی
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 که بود چرتی چه این آخه.کن هم سر آدم عین میکنی هم سرم که دروغم ترنج
 ازهت هنرجو یک اسددتاد:گفت و اسددتاد طرف برد کشددون کشددون منو الهه.گفتی

ستاد.کردم پیدا براتون شت که مهران ا  ساساح لحظه یک کرد نگام گرم و برگ
شیا کردم گاه و کنه می نگام داره ار  اینقدر من چرا آخه خدایا.زدم لبخند ناخودآ

 موشفرا رو ارشیا وقت هیچ خواستی گذاشتی؟ من راه سر اینو چرا. شانسم بد
ستاد.دارم هم دیگه چاره مگه. نکنم شید بیرون افکارم از منو مهران ا  کار قبا:ک

 خطاط بزرگش پدر میگه.مون صددحبت وسددط پرید الهه.اسددتاد نه..کرد ؟نه
ستاد.کن درستش و بیا حاال به.بوده  یه ایدب پس جدا؟:کرد نگام خوشحالی با ا

شی بلد چیزایی سفانهمت نه:انداختم کار به دوباره و مغزم زدم زورکی لبخند.با  ا
 منم.ممتاسف اه.شکر رو خدا گفتم راست اینو.کردن فوت من تولد از قبل خیلی

 شددروع کی از خوا  می دلت خوب.میکنم خواهش:گفتم و دادم تکون سددر 
ج  بان کاس فرد روزا  من دونم نمی.بودم کرده گیر  کنی؟ع  نمی. دارم ز

ستاد یا دربیاد جور شما با ام برنامه دونم ست:گفت و کرد فکر  نه؟ا  چه کا
 گهبیا ؟دی تونی می. چهاره تا سدده من کاس. عالیه اوه.هفت تا سدداعتیه؟پنج

 آره.دردسددر تو  بودم انداخته و خودم و بودم زده حرفی یه هچل تو بودم افتاده
 کرد لقف هم تو  سر پشت دستهاشو استاد.کنم مشورت ام خانواده با باید ولی

 هنرجو  یک میشددم خوشددحال خیلی. منتظرتم من ولی. حتما حتما:گفت و
 دچن راسددتی.کنم می خواهش اسددتاد بله.بشدده اضددافه کاسددم به جوان خیلی

 روعش سن این از عالیه خیلی.دبیرستان دوم کاس رم می امسال سالته؟پونزده
 و یقیموسدد دنبال بیشددتر ها بچه االن متاسددفانه. میکنی پیشددرفت حتما کنی
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شی ستن نقا شه پیدا کم شما مثل ه صیل هنر این دنبال که می شه ا  هم زبا.با
 اب اسددتاد.ندارم اسددتعداد هنر  مسددائل تو  هم خیلی من:گفتم و زدم لبخند

یت ئل در:کرد رد و حرفم جد  از تر مهم خیلی تکرار و تمرین هنر  مسدددا
ستعداده سی از اینو ا ست که ک  یم خودمو سعی.کن قبول کاره این تو  سالها

 تماح فردا. برم دیگه من خوب:گفت و انداخت سدداعتش به نگاهی اسددتاد.کنم
 که ردمک اش بدرقه نگام با رفت که مهران استاد.استاد چشم.بده من به خبرشو

 ها  بهترین از مهران اسددتاد. شدددد عالی خیلی ترنج وا :گقت ذوق با الهه
 زده هیجان چی واسددده تو باز:گفت و ایسددتاد الهه کنار سدددامان.اینجاسدددت

 و داد تکون سددر  سددامان.خطاطی کاس اینجا بیاد خواد می شددد ؟ترنج
فت یه:گ عد. عال گاه سددداعتش به هم ب فت و کرد ن گه من:گ  منو علی. برم دی

شه  با الهه.تمگرف می تحویل رو کتابخونه و رفتم می باید پیش ساعت نیم. میک
به وایسدداد  چرا پس:گفت شددده گرد چشددما   کار کرد اصددرار اینقدر خو

 ولمسددئ اینجا سددامان:داد توضددیح الهه رفت سددامان وقتی.رفتم بابا خوب.داره
 اصددا.  انداختن راه خودشددون ها بچه رو کتابخونه این. هسددت هم کتابخونه
شت کتابخونه شو و دادیم فراخوان یه. اینجا ندا سترا  ها چهب از و اینجا زدیم پو

یارن اد نمی کارشددون به و دارن که کتابایی خواسددتیم  تعج  با.کنن اهدا ب
 یعال رمانا  کلی بابا آره:گفت خنده با الهه.شد جم  هم چیز  واقعا؟:گفتم
 که جااین ولی میشه استفاده با دیگه خوند  که بار دو یکی رمان. کردیم جم 

 چی؟اهدا پولش بعد عالی؟ چه وا .کنن اسددتفاده تونن می ها خیلی باشددده
 کنین تفادهاس اینجا کاسا  از خواستین اگه گفتیم فقط. ندادیم پول دیگه کردن

حالی با.بهتون دیم می ویژه تخفی  یه  عضددو تونم می منم:گفتم خوشدد
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شم؟الهه ضو محدوده کتابا تعداد چون حقیقتش:گفت و کرد اخمی ب  ر گی ع
 ضوع که تابستونم اول. محدود تعداد به اونم میشه انجام بار یک ماه شیش هر

 حسددرتی پر آه.ونم*س*تز اول تا گیریم نمی تازه عضددو فعا. کردیم گیر 
 کهبخونم و بگیرم رمان راحت تونم می کردم فکر شددد حی :گفتم و کشددیدم

 االح تا:گفتم خنده آره؟با خونی رمان هم تو نکنه وا :گفت هیجان با باز الهه
 ره کنی نمی باور. خریدم تازه که دارم تایی چند یه من خوب.شدددم ولی نبودم

یک ماه مان پول تومن ده نزد یدم ر که با م با این تا  کلی درسددیم لوازم و ک
 مهه آخه:گفت و خندید بدجنسی با الهه.گیر  نمی اینجا از چرا خوب.پولشه

 همون خودم. بابا میگی؟آره راسددت:گفتم شددده گرد چشددما  با.خوندم رو اینا
ضو اول شتم کار  هم وقتایی یه. شدم ع  اج همون و سامان پیش رفتم می ندا
ست.خوندم می  تابیک. نه آره؟خوب باز  پارتی:گفتم و کردم نگاش سینه به د
شته کتابخونه تو  که سی و گذا  ونهم اگه خوندم می من نیامده دنبالش هم ک

 این از و نیسددت بگو نه گفتم نمی رفت می دادم می خواسددت می یکی موق 
ندم مردد و گرفتم گاز لبم.چیزا  با یتون می:گفتم باالخره ولی نه یا بگم مو

 کرد منگا شده باریک چشمایی با بگیر ؟الهه کتاب من برا  خودت عضویت
 خوب.انداختم باال هامو شددونه و گرفتم گاز و آره؟انگشددتم باز  پارتی:گفت و

 بدم خوام می دارم خودم تایی چند خوا  می:گفت و خندید هم الهه.دیگه آره
شون تو بدم قبلش کتابخونه به  علومهم مید ؟خوب یعنی جون الهه وا .بخونی

 یتای چند یه. نگو که ره می سر ام حوصله اینقدر خدا به مرسی وا .نه که چرا
 هک نشددی معتاد بپا پس اوه اوه.خوندم روزه یه رو همه گرفتم ها بچه از یکی از
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 خرابشددی خودت معلومه:گرفت خندم الهه لحن این از.آبجی کنه می خرابت
 رسددید می رمان دیر به دیر اگه. بود شددده مدت یه خدا به. جورم چه آره؟وا 

 تیاداع خودت جان واقعا؟به.شدم می کافه بودم کرده گم چیز  یه انگار دستم
 اولش همه آخه:گفت و خنیدید الهه.میکنم مصددرف کم کم بابا باشددده.میاره

ش:گفت الهه بعد. خندیدم الهه حرف این از دو هر.کنن می شروع تفریحی  هبا
 دونم یببینی؟نم رو ها بچه کار میا  که فردا راسددتی. میکنم باز  پارتی برات
 من.گروهن جز هم مهد  و سددامان. ترنج بیا خدا رو تو وا .بگیرم اجازه باید

هه.نرفتم سددنتی موسددیقی کنسددرت حاال تا ج  با ال گام تع  جد :کرد ن
سیقی ولی.میگی؟اوهوم شتر که سنتی مو شه اجرا پاپ از بی  لیو دونم می.می

شت جذابیت برام  هک محبتی از بعد بده خیلی دیدم!آها:شد دمغ کمی الهه.ندا
 ور شددما کار آد نمی بدم ولی:گفتم همین برا . برم و بذارم اینجور  کرده بم

باره الهه.ببینم یا. خوب چه:گفت و کرد ذوق دو  مهنا دعوت از دونه یه بریم ب
 قراره اگه الهه نه.برد همراهش و کشید منو دست بعد.بهت بدم و خودمون ها 
 نفر سددده ها بچه از هرکدوم. حرفیه چه این ا.آم نمی بگیرم رو دیگه کس جا 

مانم و من خوب. کنن دعوت میتونن می یدیم و یکی همیم با که سدددا  به م
شتم واقعا دیگه.تو شدم شرمنده دا  ترف قیمم*س*ت.نبود کن ول الهه ولی. می

 عج ت با میاد.ما مهمونا  تو  بنویس و ترنج اسم میاد:گفت و میاد سراغ
 دیگه نفر دو کرد  می التماس داشددتی دیروز تا که تو:گفت و کرد نگاه الهه به
 منم!میاد:توپید او به زده خجالت الهه میاد حرف این با.کنی دعوت هم رو
 اصددا جان الهه:گفتم من بخاطر زنه می خودش مهمونا  از داره الهه دیدم که

ست الزم شه. بنداز  زحمت به خودتو نی شمناک نگاه الهه.دیگه بار یک با  یخ
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 بعد دفعه نیست معلوم تازه. نیست زحمت اصانم نه:گفت و انداخت میاد به
 االح میکنیم دوندگی زنده اجرا  این برا  داریم تابسددتون اول از باشددده کی

 یکی تونم می بخوا  اگه:گفت و انداخت ما با نادمی نگاه میاد.دادن مجوز
 الزم:گفت و گرفت منو دسدددت الهه.ها بتون بدم خودمو ها  نامه دعوت از

عد.نکرده بال منو ب ید خودش دن  الهه!خانم الهه.زد صدددداش مهد  که کشدد
 .بدم هامو نامه دعوت از یکی تونم می بله؟من:کرد نگاه مهد  به و برگشددت

 برام نفر سدده. مشددترکه بقیه و سددامان با دوسددتامم. نیسددتن اینجا که من خانواده
 من آره:گفت و زد لبخند  مطمئنین؟مهد :گفت و گرفت گاز لبشو الهه.زیاده

 ار د دوست کار هر رسه می تا سه نفر  گفت ولی. گفتم میاد به روزم همون
 وراف میاد که انداخت میاد به خشددمناکی نگاه و برگشددت باز الهه.بکن باش

غذش تو  را سددرش  دیدم که من.زد چپ علی کوچه به را خودش کردو کا
 ما خانواده نیست معلوم اصا مهد  آقا:گفتم میشه تر خراب لحظه هر اوضاع

ست الزم. بدن اجازه  ا بر:گفت و کرد نگام مهد .بدین زحمت خودتون به نی
گه نداره فرقی من ما ا گه کس من نکنین قبولش هم شدد  بدم که ندارم ا  دی

سلیم الهه.بهش شم مطمئن پس:وگفت شد ت  زنین؟مهد  نمی مهوناتون از با
 ردد دسددتتون باشدده.بپرسددین سددامان از دارین شددک اگه بابا اره:گفت و خندید

 ها ندلیصدد از یکی رو  که کیفش سددراغ بعد.بیارمش براتون کنین صددبر.نکنه
 گرفتم دستش از را پاکت.بفرما.برگشت دستش تو  پاکی با و رفت بود گذاشته

 تتولیس رین می فقط کنم می خواهش.کردین ام شرمنده. ممنون واقعا:گفتم و
 شدین سالن وارد وقتی کنه؟نه می هم فرقی نداره؟مگه که اشکال من مهمونا 
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 زندگی ذوق همان الهه.نداره عی  پس.بودین کی مهمون نیسدددت مهم دیگه
 مهد  آقا. بگیم سددامان به بریم وا :گفت و داد بروز خودش از را همیشددگی

. دکشددون دنبالش و گرفت منو دسددت بعدم.میکنم خواهش.نکنه درد دسددتتون
 نای تا من. جون الهه برم باید دیگه من:گفتم و کردم سددالن سدداعت به نگاهی
 سعی ولی. باشه ببخشید وا .میشه نگران مامان نرم میشد تمام کاسم ساعت

 ویسیخوشن کاس درباره.کنم راضیشون میدم قول باشه.ها بیا  حتما فردا کن
 نمی رتگی بهتر دیگه مهران استاد از نمیشی پشیمون کن باور. کن صحبت هم

 ودمب گفته دروغ الهه به اینکه از. گرفتم گاز و لبم.رسددی می هم آرزوت به. اد
 مه نیامدم حاال برم اینجا از من میکردم فکر داشددتم قبلش. داشددتم بد  حس

سی صمیم بود کرده حقم در الهه که محبتی با ولی. مونه نمی یادش ک  رفتمگ ت
 هونهب به بعد ترم شدددم خسددته اگه نهایتش.رو فردا کنسددرت هم بیام کاس هم

 رو کتابایی فردا:گفت و کرد همراهی در دم تا منو الهه.ام نمی مدرسدده و درس
----------.خداحافظ.فردا تا پس.مرسددی.میارم برات هم و بودم داده قول

 ور خورد شامشو بابا وقتی. کنم مطرح و موضوع شام سر کردم صبر------
با:گفتم و بهش کردم چه از یکی با بان کاس ها  ب  گروه یه تو نامزدش ز

سیقیه ش اینکه برم؟از تونم می کرده دعوت منم دارن برنامه ش  فردا. مو  تمدا
 جریان تونسددتم نمی خوب ولی داشددتم وجدان عذاب کم یه گفتم می دروغ

 جواب ظرمنت و بودم زده زل بابا به.کنم تعری  اینا بابا برا  رو الهه با آشددنایی
 نمی من. کردم نگاش حرص هسدددت؟با کجا:گفت ماکان بابا جا  که بودم
 بزرگتر سددرم خیر من. بدن نظر من کارا  درباره باید همه خونه این تو  دونم

نگ یه:گفتم کردم پوفی.ندارم گاه پشدددت هسدددت سددرا فره بانم آموزشدد  ز
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 چند:گفت فور  خودش بگه چیز  نداد اجازه بابا به ماکان باز.اونجاسدددت
سیش؟نگاه می وقته صلیم*س*ت شنا  می یسع که حالی ودر انداختم بابا به ا

 بابا. هکن دعوت منو تا زده اصلیش مهمونا  از:گفتم بگیرم نادیده و ماکان کردم
 ساکت یعنی که نگاه یه بابا که کنه فضل اظهار خواست باز برم؟ماکان تونم می

 کارت تو:گفتم خوشددحالی هسددت؟با سدداعتی چه:گفت و انداخت بش باش
شون شت زده دعوت  هب باز.یازده ده شده خونه بیا  تا اوه:کرد اعتراض ماکان.ه

 برم رم؟ب. دنبالم بیاین زنم می زنگ شد تمام وقت هر خوب. بابا:کردم نگاه بابا
 بابا رو  جدیتی چنان با ولی ماکان. کرد می نگام خنده با داشت بابایی؟مامان

گار که بود کرده تمرکز با به خواد می ان قا با نه ال گه ک تاه منم.نه ب  کو
مدم بایی.نیو گه برم! با با.خواهش خواهش.دی ندید و داد تکون سددر  با  و خ

 اباییب قربون الهی.یدمب*و*س رو بابا و پریدم جا از ذوق با.جون بابا برو:گفت
 االن بودم بلد اداها این از منم:گفت و دراورد برام شددکلکی ماکان.برم خودم

له طرف به که حالی در.بود روغن تو نونم  یاد برو خوب:گفتم رفتم می پ
 براش و دهنم.گونه بچه و لوس اداها  این از میاد خوشددم خیلی. عمرا.بگیر
 ضددیهق کا. دویدم بابا پله از خوشددحالی با بعدم!دیگه حاال:گفتم و کردم کج

 دیر دیگه اومد یادم که هم وقتی. بودم کرده فراموش رو خوشددنویسددی کاس
 راسمم شروع از قبل ساعت یک بعد روز.دیگه وقت یک برا  گذاشتم بود شده
شیده سفید مانتو  یه. پائین اومدم پله از و شدم آماده . لی رشلوا با و بودم پو
 هم رنگ کم خیلی آرایش یه.کردم ست قرمزم ها  کتونی با هم و قرمزم شال
 ینگران با دیدنم با مامان.بود ریخته پیشددونیم رو  معمول طبق موهام. کردم
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 تماس حتما شدده تمام مراسددم اینکه از قبل باشدده حواسددت جان مامان:گفت
نه. بگیر  مه نک جا بمونی تو برن ه یدم می کفشدددامو که حالی در.اون  پوشدد

شم:گفتم ست؟مامان ا  دیگه امر. خانم سور  چ  هک تو:گفت و کرد اخمی نی
 راسددت.ندارم قرار و آروم من بیا  تا ر  می که بیرون خونه این از فهمی نمی

 ههم این بابا. برم کجا قراره مگه مامان:گفتم شددده گرد چشددما  با و وایسددادم
 حاال تر پولدار و تر خوشددکل من از بار هزار میان و رن می دارن مردم دخترا 

 دار  رفتن دم حرفیه چه این حاال اه:گفت حرص با مامان.بدزده منو میاد کی
 یز چ یه ممکنه همیشدده دیگه اتفاقه. دزدتت می یکی گفتم من مگه زنی؟ می

شه صا ادم که ب شم ا  اگه:مگفت و کردم جابجا ام شونه رو  کیفمو.نداره انتظار
ست  طخ منو دور لطفا کنین پیدا خودتون خوردن حرص برا ماجرا یه دارین دو

 می ومن یقه میاد چاکتون سددینه عاشددق ریزه می هم به اعصددابتون باز بکشددین
 دیگه خوب خیلی:گفت و گرفت اش خنده کم یه من حرف این از مامان.گیره
 خوبی حس. زدم بیرون خونه از و خندیدم منم.دراز زبون دختره کارت پی برو

شت شتم بار اولین برا  دا  تا هآموزشگا و مدرسه جز. جایی رفتم می تنهایی دا
 و لهها برا  گرفتم خوشددکلم گل دسددته یه راه سددر.بودم نرفته جایی تنها حاال

 حسدابی سدالن جلو . رسدیدم که هشدت به بود مونده رب  یه تقریبا و سدامان
 شفتهآ این تو کنم پیدا کجا از رو الهه حاال:گفتم خودم با لحظه یک بود شلوغ

قا تا دو در جلو .بازار تاده آ یت و بودن ایسدد  راکث. کردن می کنترل رو ها بل
شون رنگی صورتی کاغذ  داخل رفتن می که اونایی ست  یه نم مال ولی. بود د
 همب نگاه یه. دادم نشددون پسددره به و کارت.بود پاکت یه تو  خوشددکل کارت

 تونم می کجا.آها. خانم الهه. هستین؟بله ها بچه مهمونا  از:گفت و انداخت
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شون شت االن احتماال.کنم پیدا ستن صحنه پ شری  شما. ه . لوج ببرین ت
 و کردم تشددکر و گرفتم و کارت.اس ویژه مهمونا  مال دوم و اول ها  ردی 

سرت کردم نمی فکر. بود اومده زیاد  جمعیت.شدم سالن وارد سیقی کن  مو
شته طرفدار اینقدر هم سنتی شه دا شون.با شتر  عج ت واقعا.بودن جوون هم بی

مه چون بودم کرده نایی ه گا این از بودن اطرافم که جوو  دادن نمی گوش آهن
 رفتم وجل تا.بود عجی  برام دیدم می و جمعیت این که حاال.ارشیا از غیر البته

 پیدا خالی صددندلی یه دوم ردی . نبود الهه از خبر  کردم نگاه اطراف به و
 لنسا.نبود ازش خبر  ولی. چرخید می الهه دنبال چشمم مدام.نشستم و کردم

شد تر شلوغ لحظه هر سی به کار  بی از. می شغول آدما و سالن برر  .شدم م
 ئین؟اینجا شما خانم ترنج:پریدم جا از سامان صدا  با که بود نگذشته خیلی
هه بالتون کلی ال ند.آین نمی کرد فکر گشدددت دن ته خیلی من.شددددم بل  وق

 حمتز چرا:گفت و زد گرمی لبخند!بفرما.گرفتم طرفش به و گل دسددته.اومدم
 هشب و کنم پیدا رو الهه برم من بشددینین شددما پس.کنم می خواهش.کشددیدین

شید کنار کمی بعد.بدم خبر شت که خانمی تازه من و ک ستاده سرش پ  و ودب ای
 ایشددون مامان ببخشددید.مشددکی چادر پنج و پنچاه پنجاه حدود خانم یه. دیدم
 و کرد اشدداره چادر  خانم به من به رو بعد.هسددتن الهه دوسددت خانم ترنج
ستاده الهه مامان کنار که ا  دیگه خانم به و جون الهه مامان:گفت شار بود ای  ها

گاه.خودم مامان هم ایشون:گفت و کرد  در و رفت موهام طرف به دستم ناخودآ
 مامان.خانم سام.کردم سام آروم گردوندم می بر شالم زیر رو اونا که حالی

. بود مهربون و گرم خاصددی جور نگاهش.عزیزم سددام:گفت و زد لبخند الهه
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 محجبه اونم ولی نبود چادر  گرچه کرد نگاهم مهربانی با هم سددامان مامان
 االن کنم پیدا رو الهه برم من.رفت الهه دنبال به و نشوند رو ما سامان بعد و بود
 ام از و خندید خودش حرف این به بعد.ممنون گل دسددته بابت بازم.میشدده گم

 از تصور  همچین اصا. بودم شده معذب کمی الهه مامان وجود با. شد دور
 که موهامو دقیقه چند هر و بودم نشددسددته سدداکت همینجور.نداشددتم مامانش

 قدرچ دونم نمی.شالم تو  چپوندم می کشیدن می سرک پیشونیم رو  داشتن
 و مامانش با پرسی احوال و سام از بعد بود دلخور کمی.اومد الهه که گذشت

 خیلی:گفت مهربونی با و شددد خم طرم به.نشددسددت من کنار شددوهرش مادر
 خواهش.واقعا کرد  محبت نه.دیگه کوچیکه گل دسددته یه!کشددید  زحمت

 خیلی. بودیم کرده سددکوت الهه و من و کردن می صددحبت آرام مادرها.میکنم
 می احسدداس ولی. دلخوره الهه که افتاده اتفاقی چه بدونم خواسددت می دلم

سم ازش بخوام که پروئیه خیلی کردم  و ندچرخا سالن تو  را نگاهش الهه.بپر
 ولی بدتر دیگه داداشددم. بیاد مامان خواسدددت نمی دلش زیاد آقاجونم:گفت
 بود کرده باز و حرف سددر خودش اینکه از.کرد راضددیش باالخره مامان خوب

شحال سیدم شدم خو شید آهی چرا؟الهه:پر شته با:گفت و ک شکل سامان ر  م
. داره خاصی عقاید بابام:گفت و انداخت باال ا  شونه مشکلی؟الهه چه.دارن

شک خیلی که نه شه خ ست جور خیلی موسیقی با ولی با  که سامانم خوب. نی
 همون با. بودم کرده تعج  شددنیدم می که چیزاهایی از.خونه می موسددیقی

 کونت نمیشه؟سر باورت چیه:گفت و برگشت که کردم می نگاش داشتم حالت
 شیدک حسرتی پر آه ازدواجتون؟الهه با کرده موافقت چطور  پس:گفتم و دادم

 سدددامان. خوردم دل خون چقدر دونی نمی. نبود هم ها راحتی این به:گفت و
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 موق  همون بابام ولی. کرد قان  و بابام تا شددنید حرف و رفت و اومد اینقدر
. ردیمک نامزد راحت نبین االنم. دربیاره پول راه این از سامان نیست راضی گفت

شته شرط بابا ست کار یه سامان گذا سابی و در  به رو نامزد  وگرنه کنه پیدا ح
 وا :فتمگ ناراحتی با بشددینم تفاوت بی و سدداکت تونسددتم نمی دیگه.میزنه هم

 اصددا. دونم نمی:گفت و کرد نگاه دسددتاش به میکنین؟الهه چکار حاال الهه
صه.شکلیه چه سامان بدون زندگی کنم فکر تونم نمی ست می. شد ام غ  متون

 غصدده ادهنیافت اتفاقی که هنوز:گفتم و گرفتم دسددتشددو.میکشدده چی الهه بفهمم
 سددامان دم نمی دسددت از و امیدم من نه:کرد نگام کوتاهی لبخد با الهه.نخور

شو تمام داره ش شه موفق دونم می. کنه می تا ست مهم برام. می  و هکن چکار نی
شه کجا از درآمدش ضی برا  داره که همین با  عنیی میکنه تاش بابام کردن را

ست خیلی منو  مک سالن. شد شنیده سالن میکروفن از که صدایی با.داره دو
 باخوشددحالی. بود رفته یادش چیز همه که انگار هم الهه. شددد سدداکت کم

شه شروع االن وا :گفت شون الهه. می شونه کار اولین این. کن دعا برا  .جدی
چه برا  مه خیلی ها ب یاد خوب که مه ما.فشددردم دسددتشددو.درب  خوب حت

 و سددداز هر جا . کرد پر و سدددالن دسدددت صددددا  و رفت کنار پرده.میشددده
 هم میزه؟الهه چی سامان:پرسیدم الهه از آروم. بود شده مشخ  میکروفونش

شم زیر شت از ها نوازده. سن به زد زل دقت با بعدم!سنتور:گفت گو  حنهص پ
 لیقهج با و سفید ها  پیراهن همه.نشستن سرجاشون و اومدن بیرون یکی یکی
شیده سرخ ها  شت سنتی طرحها  که بودن پو  شناختم می فقط و مهد .دا
 محشددر. ببینی رو مهد  زنی دف باید:گفتم گوشددم کنار الهه. سددامان از غیر



 111 بار نگاهم کن کی

 حاال نمیدادم اهمیت چیزا این به اصددا عمرم تو موق  اون تا که من.کارش
شه ضای  خیلی اینکه برا . بگم چی بودم مونده  سالن ورن.زدم لبخند فقط نبا

شغول کدوم هر ها نوازده و شد کم سی م شون برر  یک برا  بعد. شدن ساز
 هس که اون:داد توضیح الهه کردن نگاه کنار  نفر به و کردن سکوت همه لحظه

شه تار ست شون رئیس چپ از اول نفر همون د  خودش هم آهنگارو. اونه گروه
 و سالن دف آروم صدا  بعد. شدم متوجه یعنی که دادم تکون سرمو.سازه می
 خاصی حالت دف صدا  داشتم عجیبی حس.بود کرده شروع مهد . کرد پر

 نواختن به شددروع ناگهان گروه کل بعد و گرفت اوج صددداش کم کم. داشددت
صا.کرد شت چطور زمان نفهمیدم ا ضا  گذ  عاواق پرشور موسیقی و سالن ف
 سددخت خودمم برا  باورش. بود عجی  خیلی.بود کرده خود بی خود از منو
 ورج این از واقعا پیش وقت چند تا که من بود افتاده من برا  اتفاقی چه بود

 اونکه با سنتی موسیقی که کردم می اعتراف داشتم حاال ولی آمد می بدم آهنگا
 برا  که بود زده زل سامان به اشتیاق چنان با الهه.داره فرق خیلی بود ذهن تو 
ست صدا  و شد تمام آهنگ.بگیره ام خنده بود نزدیک لحظه یک  شور پر د

 هاینک برا . کردم می تشددویق وجود تمام با منم.کرد پر و سددالن ها تماشدداچی
 الیع الهه وا :گفتم و کردم نزدیک گوشش به و سرم برسه الهه گوش به صدام

 .دونم می:کرد نگام و برگشددت زد می برق خوشددی از که چشددمایی با الهه.بود
 دهش مشتاق اینقدر. رفت فرو سکوت در دوباره سالن.میاد خوشت دونستم می

ست می دلم که بودم شتر سنتی سازها  درباره خوا س  اطاعات بی  به نمک ک
 فد صدا  خصوصا.کنم سر  اینترنت تو  فرصت اولین در دادم قول خودم

سته دلم به عجی  ش صا بود ن صو  وتاهک ها  وقفه با آهنگ سه.نوازیش تک خ
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 نصدد  تقریبا برنامه پایان از بعد.تر قشددنگ یکی از کدام هر که شدددد اجرا
یت تاده جمع ند می دسدددت ها نوازنده برا  ایسدد  از تعظیم با ها نوازنده.زد

ضرین شکر حا  و دمبو زده زل پرده به هنوز من ولی. افتاد پرده هم بعد و کردن ت
شد تکرار دوباره ذهنم تو  مهد  زیبا  دف صدا   اه بچه بعد دقیقه چند.می

 انهیج و خوشحالی با و بودن کرده اشون دوره گروهی. رسیدن راه از یکی یکی
هه.زدن می حرف فت ال جاتش نکردن در به راه از و نامزدم دخترا تا برم:گ  ن

 کی  که حالی در مهد . رفت سامان طرف به سرعت به الهه و خندیدم.بدم
 و رفتم طرفش به زده ذوق منم.شدددد نزدیک ما به آروم آروم بود دسددتش دفش
قا وا :گفتم هد  آ هد .بود عالی کارتون م لت کمی م جا فت زده خ  نه:گ

ست تعریفی اونقدارم ست کنین باور نه.نی  بود لماو دفعه که من برا  گم می را
شم خیلی دف از همه بین از. بود عالی و جذاب خیلی شحالم.آمد خو  که خو

. اومد ما طرف به بود دستش تو  سامان دست که حالی در الهه.شنوم می اینو
 و زد لبخند سدددامان.بود عالی کارتون گم می تبریک:گفتم هم سدددامان به رو

 یادم چی همه. مردم می اسددترس از داشددتم اولش ولی کنم می خواهش:گفت
 نیدنش با داد می گوش سامان ها  حرف به زیر به سر لبخند با مهد .بود رفته
ند سددر حرف این  باید که میگی چی بود  من جا  اگه پس:گفت و کرد بل

 و گذاشدددت زمین را سددنتورش کی  سدددامان.کردم می شددروع آهنگو اولین
 هب هم سامان و الهه مامان.نیستم تو جا  که کردم شکر رو خدا بار صد:گفت

 الهه مامان بعد. گفتن تبریک سدددامان و مهد  به دو هر و شددددن نزدیک ما
 ندیدخ کنین؟سامان جم  سالنم ته باشین باید یا. بریم خوا  نمی دیگه:گفت
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 می جم  و دسددتگاه و دم میان ها بچه فردا تعطیله کار امشددد  دیگه گفتنه و
 آوردم در شیموگو سری . دنبالم بیاد بابا به بزنم زنگ که بود افتاده یادم تازه.کنن
هه که فت ال ماره که حالی خونه؟در میر  کی با تو:گ با شدد  گرفتم می رو با

تم ف نگ:گ نم می ز یان ز لم م با ن مان.د فت سدددا گه:گ ین ا خوا  می ب
 مگفت خودشددون گفتمممنون و گوشددم رو  گذاشددتم رو گوشددی.رسددومنیمتون

شتم وقتی خوردن زنگ کلی از بعد.بگیرم تماس  وابج بابا شدم می امید نا دا
 ببین.اباب شدهآره تمام دنبالم؟مراسم بیاین تونین می. بابا ترنج؟سام جانم.داد

 یامب االن همین تونم نمی گیرم جایی نیسددتم خونه االن من ماکان به بزن زنگ
  ل زیر.ماکان به بزن زنگ گم می کنم؟خوب چکار من پس بابا وا .دنبالت

 خبر نم به خونه رسید  فقط جون بابا ندارین؟نه کار . گفتمباشه و زدم غر 
شه.بده  کسی هاگ:گفت بود شده بابا با حرفام متوجه که خداحافظخدافظالهه با

شین سامان برسومنیت دنبالت اد نمی  متوگفت و کردم الهه به نگاهی.ها داره ما
 یامب خواسددتم می بده گیر من به اس بهونه منتظر شددناسددی نمی منو داداش این
 ماکان شددماره.راحتی جور هر باشدده.نبود کن ول اون ولی نداشددت حرفی بابا

 یه نیست رس دست در گفت می بار یه بود اشغال بار یه. کرد نمی وصل اصا
سط ولی خورد زنگ بار شی حرص با.شد قط  کار و  اب الهه. کردم قط  مو گو

 بیاد وهت نمی که بابا:گفتم و کردم نگاش خجالت پس؟با شدددد گفتچی تردید
 مزاحم نه.برسددونیمت بیا گفتم اول همون که من خوب.نمیده جواب ماکانم

 ا خو می شدد  وقت این دیگه بریم بیا اه:گفت و گرفت بازومو الهه.نمیشددم
 حد به ماکان و بابا دسددت از که حالی در کنم قبول شدددم مجبور.کنی چکار
 به ور دیدم و مهران استاد که میشیدم خارج سالن از داشتیم.بودم کفر  نهایت
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. برتونمخ منتظر هنوز من خانم ترنج به به:گفت من دیدن با و گفت تبریک همه
بت خونه با مه اصددا که وا  کرد ؟ا  صددح  بودم کرده فراموش و چیز ه

 بی هک بودم هم سنتی موسیقی زده جو هنوز انگار. نشد روم که نه بگم خواستم
شکلی گفتمبله هوا ست م س به و گرفتم گاز و لبم بعد.کاس میام نی شم تادا  چ

 ظیخداحاف بقیه به رو بعد.هسددتم منتظرت آینده هفته پس. شددد عالی.دوختم
به خیلی:گفت خوشددحالی با الهه. رفت و کرد  متونی می. کاس میا  که خو

 قدم هم ما رفت و کرد خداحافظی همه از در جلو  مهد .ببینیم همو بیشددتر
 لوج در الهه. کرد ترمز ما جلو  ماشین با سامان و رفتیم خیابون طرف به زنان

 یشپ بشددین دخترم نه.بشددینین جلو گفتبفرما شددوهرش مادر به و کرد باز رو
 به الهه. نشست کنارش هم الهه مامان. نشست کردو باز را عق  در و.شوهرت

سابی!دیگه شو سوار:گفت من شتم ح شیدم می خجالت دا  لمد تو  اینقدر. ک
 به رو و شددد سددوار هم خودش الهه.نداشددت حد که بودم داده فحش ماکان به

 احتر گفتعزیزم شددوهرش مادر که.شددماسددت به پشددتم ببخشددید:گفت عق 
  امشدد ببخشددید برم؟واقعا کجا خانم ترنج:پرسددید آینه تو  از سددامان.باش

شین شدین ما کول سوار مگه چیه حرفا این.شدم مزاحمتون خیلی  بره می ما
 فاصددله شددکر رو خدا. کرد حرکت سددامان و دادم آدرس شددرمندگی با.دیگه

شیدن خجالت این و بود نزدیک شید طول خیلی من ک شتم حاال.نک  حرص دا
 انسدددام وقتی. اومدم کی با که بدم پس جواب اینا بابا به باید که خوردم می

 شد هپیاد هم الهه.شدم پیاده تشکر و خجالت دنیایی با کرد توق  خونه جلو 
. بزن زنگ وت باشه.دارم کلید نکنه درد دستت بله.هستن ببین بزن زنگ:گفت و
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شه.که رم نمی ندم تحویلت سالم تا من شم با ستم.چ شتم زنگ رو  و د  گذا
عد ند از ب یه چ بان ثان یه؟منم:داد جواب مهر بان ک مان. مهر له.هسدددت ما  ب

 ناال چشم چشم.بیاد بگو هیچی مهربان شده؟اوف چی.در دم بیاد بگو.عزیزم
 یول بود پوشددیده بلند  مانتو . اومد دوان دوان مامان بعد دقیقه چند.گم می

 ثلم و بود سرش نیمه شال.بود معلوم مچ باال  تا سفیدش پاها  حال این با
شه سیده خودش به همی  این از سامان و الهه مامان جلو  چرا دونم نمی.بود ر

 رامب چیزا این اصددا حاال تا. بود احمقانه خیلی. کشددیدم خجالت مامان قیافه
 پرسددیدچی نگران مامان. بود شدددده مرگم چه دونم نمی حاال ولی.نبود مهم

ست شده؟با شاره الهه به د شیدن زحمت:گفتم و کردم ا سوندن منو ک  مامان.ر
 امانم ترنج.  سام.سام:کرد سام لبخند با الهه. دید را الهه تازه و روبرگرداند

 جان ترنج مزاحمتی بگمچه چیز  نگذاشددت الهه.شددد  ایشددون مزاحم چرا
سام شد پیاده هم سامان. شرمنده خاصه.بودن ما مهمان  زیر به سر و کرد و

 کردم می خدا خدا. کشددیدم خجالت بیشددتر سددامان حرکت این از.انداخت
 مزاح هدیگ جون الهه:گفتم نیافته اتفاق این اینکه برا . نشددده پیاده الهه مامان

 درد دسددسددتون سددامان آقا. کشددید  زحمت خسددته هم اینا مامان شددم نمی
 هم ازب الهه.بده خیلی که اینجور . حاال تو بفرما.نبود کن ول مامان ولی.نکنه

ند فت و زد لبخ گه نه:گ مان دی نا ما نام تا که بریم ماشددینن تو ای  شددداکی او
 خواسددت می دلم. دید ماشددین تو  را اونا تازه و شددد خم کمی مامان.نشدددن
 اشددداره دسدددت با راحت خیلی انگار نه انگار مامان. بشددم آب لحظه همون

 لبخند با و داد تکان سددر ماشددین تو  از الهه مامان.بفرمائید خانم حاج:کرد
شکر ساس.وقته دیر ممنون:گفت و کرد ت شارم کردم می اح  لبم دراینق. افتاده ف
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 براش الهه مامان ظاهر اصددا مامان. میداد خون مزه دهنم که بودم گرفته گاز و
 .نبود مهم

 
 
 

 ترنج:گفت کرد صدددام الهه لحظه آخرین.تو رفت و. اومد کوتاه باالخره مامان
 تابک تایی ده شدداید. دسددتم داد بزرگ پاکت یک و.بودم داده قول که کتابایی

  ؟نهندار کار  فعا خواهش.بود رفته یادم کا نکنه درد دستت وا .بود توش
 کردم کار هر شددددم خونه وارد حرص با رفتن وقتی.نکنه درد دسددتت ممنون

مان.نگم چیز  نتونسددتم تت خودت ما جال یا  جور  این نمیشددده خ  دم م
 ولی دونستم می خودمم.جورم همین همیشه من وا:شد گرد مامان چشما .در

 برا  سددامان. بودم کشددیده خجالت اش خانواده و الهه جلو  چرا دونم نمی
 ام دوستا  و خانواده تو آخه خوب.بود نکرده بلند سرشو حتی هم خداحافظی

 برا  بده دسددت بم بد  احسدداس من که نبود اش خونواده و الهه مثل کسددی
 اب چرا:گفت طلبکار مامان.کردم می تجربه بار اولین برا  و حس این همین
 خوش انماک آقا. نداشتن وقت اینکه برا :گفتم و زدم نیامد ؟پوزخند  بابات
سترس در غیرتم شه مگه وا.نبودن د  و شالم که حالی در بعدم.شده که حاال.می

 عدب. کنم می اذیت منم کنه اذیت بخواد خدا به:گفتم داشددتم می بر سددرم از
 و تاقا تو  رفت دسددت به مانتو مامان.اومدم اینا با چرا که من به بده گیر نیاید

نده گم می خودم نه:گفت . باشددم گفته حاال.بودن خوبی ادما  خدا ها  ب
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 تیننداش توق  که شبم یازده ساعت. کنه مقصر منو همیشه داره عادت که ماکان
. توام االح اوه.دنبالم بیاد شون یکی و بدن رضایت ماکان و بابا تا وایسم اینقدر

 مهربان ردمک عوض لباسامو تند. رفتم بابا پله از و کردم پوفی.کرد  ام خفه برو
 داد جا همون از که بودم زده هیجان اینقدر.بخور شدددام بیا ترنج:کرد صددددام

 کن ول مهربان که دونسددتم می.خورم نمی چی یعنی.سددیرم خورم نمی:زدم
 ندت بخاطر و مامان غرغرا  و خوردم لقمه تا چند تند تند و پائین دویدم.نیست

 قفل و اتاق در.اتاقم تو  دویدم و گفتم بخیر ش  بعدم خریدم جون به خوردن
 مدار و بیدارم بفهمه کسی خواست نمی دلم. کردم روشن خوابمو چراغ و کردم

 ییک کتابارو.بودن مخال  دار  زنده شدد  با اینا مامان کا.خونم می کتاب
شون از و کردم نگاه یکی شتم و یکی بینن شغول و بردا  قدرچ نفهمیدم. شدم م

 دراز مدل و کردم می عوض جامو فقط.بودم شدددده غرق کتاب تو  گذشدددت
شیدمنو شن هوا دیدم اومدم که خودم به کردم می عوض ک  کتاب من و شده رو

صا. بود شده صبح کی. شد نمی باورم.کردم تمام و  بابا و ماکان نفهمیدم ا
مدن کی مام.او یدم تازه و سددوخت می چشدد قدر فهم یاد خوابم چ تاب. م  ک

 خوابم که نرسددید ثانیه به و کردم خاموش خوابمو چراغ و میز رو  گذاشددتم
! رنجت.کرد می صدام داشت یکی.کردم باز و چشمام در به ضربه صدا  با.برد

شمامو زحمت با و زدم غلطی.خوابی می چقدر. ها دوازده ساعت ترنج  باز چ
 چیز  یه پاشو کرد  ض :بود مهربان صدا .میاد خوابم هنوز:زدم داد. کردم
 انمهرب ولی.دیگه کن ولم. خوابیدم تازه صددبح هفت من انصدداف بی ا .بخور

شداه خیال بی شت اگه نمی شون.بذاریم مونو کپه گذا شون ک  ائینپ تخت از ک
بازکردم درو قفل و. اومدم  مادر ترنج:گفت و کرد نگام مشددکوکانه مهربان. و
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 آلود خواب. شدن می بسته خودشون چشمام و دادم تکیه در به و خوبی؟سرم
 رد دوازده .بنداز ساعت به نگاه یه خوب خوبم؟وا بپرسی کرد  بیدار منو:گفتم
 کهنزدی چی یعنی.شده کفر  بود معلوم کنم؟مهربان چکار کنه رد خوب.کرده
 و تختم طرف برگشددتم دوباره.بخوابی موق  این تا نداشددتی عادتا ازاین تو نهاره
باره و.کردم پیدا حاال:گفتم  بمخوا کی نفهمیدم باز و ولوشددددم تخت   رو دو

 زامرو دوه ساعت ترنج! ترنج.شدم بیدار خواب از مامان صدا  با بار این.برد
شو بعد.شده چت ست شت د شونیم رو  گذا  یندار ؟غلط که تبم:گفت و پی

 سددام کرد می نگاه من به نگران و کرده آرایش چشددما  با که مامان به و زدم
 ا :مگفت و تخت رو نشستم ترنج؟کافه خوبی. جون مامان سام.سام:کردم

 پرسددن می میکننن بیدار منو میان هی میشددده چیزیشددون یه همه امروز بابا
 ناای بابا بشددور و روت و دسددت برو:کرد بلند و گرفت و دسددتم مامان.خوبی
. دسددتشددوئی طرف رفتم و کشددیدم ا  خمیازه.بخوریم نهار خوایم می اومدن

 مبرگشت.بود تعطیل خواب دیگه خانم مامان وجود با ولی اومد می خوابم هنوز
سه به افتاد نگام. کردم عوض لباس و اتاقم تو ست می دلم. کتابا کی  بعد  خوا
 فکر بودم خونده دیشددد  که رمانی به و تخت رو نشددسددتم. کنم شددروع رو

 خوب:گفتم خودم با و کشددیدم آهی. بود شددده تمام قشددنگ خیلی تهش.کردم
 دست.نمیشه خوب اینقدر چی همه که واقعیت تو واال اس قصه همش معلومه

شتم دیگه کتاب یه و بردم  ریدپ باز مامان صدا . خوندن به کردم شروع و بردا
 رفتم آویزون. شدددم مجبور ولی برم خواسددت نمی دلم.خوندنم کتاب وسددط

 و کردم سددام.بودن نشددسددته میز سددر همه و بود چینده مهربان و میز. پائین
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 ودمب گرفته دلشدوره انگار منم. کرد می نگام خاصدی جور یه مهربان. نشدسدتم
ستم نمی دیگه کردم می شروع و کتاب که همین چون  ما دیگه کارا  رو  تون

 اشتها گهدی شدم می جور  این وقتی.بعد کردم می تمام کتابو باید. کنم تمرکز
 زا مامان. شدم مشغول و کشیدم غذا کم یه خودم برا . بود تعطیل چیزام این و

 شددتربی اینم که بدم کشددش بودم مجبور همین برا . یود متنفر خودن غذا تند
 اب دیش  گفت مامانت:گفت خوردنش غذا وسط بابا.کرد می خورد اعصابمو

 نگز ماکان به نگفتم مگه.بله:گفتم و دادم قورت رو لقمه.خونه اومد  دوستت
 و ریخت آب خودش برا  ماکان.خدا به زدم.کردم نگاه بابا به واج و هاج.بزن

شقمو دروغ چرا:گفت شقابم تو کردم ول میگی؟قا  یا زدم زنگ بار سه:گفتم و ب
 و خورد آبشددو خیال بی ماکان.نیسددت دسددترس در گفت می با زد می اشددغال

 خواسددت می دلم که بود گرفته حرصددم اینقدر.خواسددتی خدا از هم تو:گفت
 هی خودتون:گفتم نلرزه صدام کردم می سعی که حالی در. کنم خفه و ماکان

 در اکانمم تونم نمی من میگه که آقا بابا. اونوقت دنبالت بیام بزن زنگ گین می
سترس ست د شت دیگه.من گردن ندازین می خودتونو کوتاهی بعدم نی  ریهگ دا

فت می ام قابم. گر نار زدم و بشدد ند و ک مان.شددددم بل فت ما جا:گ هار ک  ن
 دامص بابا اتاقم طرف رفتم عجله با و.شد صرف واقعا ممنون نخورد ؟خیلی

یدم باال پله از بابا به توجه بدون!بابا ترنج:کرد  هم هب محکم و اتاقم در و. دو
شت جا همون. کوبیدم ستم در پ ش  نمی یادم.ناخنم جویدن به کردم شروع و ن

 یگهد ذره یه اگه حاال ولی باشددده گرفته ام گریه موقعیتی همچین تو قبا اومد
سته ش . کتابم سراغ رفتم و کردم قفل و اتاقم در.گریه زیر بودم زده حتما بودم ن

یایی دنیا   یم کتاب داشددتم شددد  تا.تره قشددنگ واقعی دنیا  از کتابها رو
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شد تمام ش  تا بود زیاد هجمش یکی این. خوندم  اومد دوبار یکی مهربان. ن
شت صا.ندادم محل من ولی اورد خوردنی برام و در پ شتها ا شتم ا  زا قبل. ندا

 میوه خورده یه و آب پار  یه خودم برا  و پائین رفتم هم ماکان و بابا اومدن
 دمصدد شددام برا و اتاقم در پشددت بیا  ندار  حق:گفتم مهربانم به و برداشددتم

 سددری . کرد نگام فقط مهربان.فهمید . خورم نمی بگو شددون همه به. کنی
 و اباب.شددم خوندن کتاب مشدغول و. کردم خاموش و چراغ و اتاقم تو برگشدتم

شته دقیقه چند. شدم متوجه خونه در صدا  از اومدن ماکان  یکی که بود نگذ
 بیرون اتاقش از ظهر از آقا:شددنیدم و مهربان صددددا .بابا ترنج:زد در به آروم

یامده با.خواد نمی شدددامم گفته. ن باره با یدار ؟تکون ترنج:زد در به دو  مین ب
یدارم نفهمن که خوردم بان.پائین برم خواسدددت نمی دلم. ب فت مهر  چراغ:گ
شه اتاقش شینه تونه نمی که تاریکی تو. خامو  از پر  صدا.دیگه خوابه حتما ب

 خوب:داد جواب که بابا و.فرمودن قهر باز خانم چیه:شددنیدم و ماکان تمسددخر
کان صددددا .بود  گور  کدوم تو بودم گیر من. داره حق  بهش بود معلوم ما

 می ودخ بی دیگه دفعه پس.میکنن قاطی موبایا که چیه من تقصددیر.برخورده
 ماکان.کنی دخالت بچه این کار تو ندار  حق بعد به این از. مید  دستور کنی
گه همین:زد می و خودش حرف داشدددت توق  پر ولی  پرو دادین بش رو دی

شه کار دنبال سرش که اینه غیر کرده؟ چکار.شده شم وقت چند تا. خود  هک پی
 گهدی. داشته بر دست کاراشم اون از و شده آروم دیگه االن میاورد در باز  بچه

 از داشددت بابا اینکه زده؟از سددر ازش خافی دید ؟ ازش چیز . کرده چکار
 اگه:شنیدم ضعی  و مامان صدا . داد دست بم خوبی حال کرد می دفاع من
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 در دنش بسته صدا .گرفتین جلسه اتاقش در پشت شد خواب بد االن خوابه
 معلوم. فضددول مسددخره ماکان حقته.سددکوت هم بعد و شددنیدم و ماکان اتاق

ست سخره میده گیر من به اونوقت میکنه غلطایی چه خودش نی  به خیال بی. م
مه کتابم خوندن یدم هم باز. دادم ادا یه کی نفهم یدن بق  نزدیک تا منم و خواب

 مومت کتاب که بود نمونده هوا شدن روشن به چیز .خوندم کتاب کله یه صبح
 مدام .بود ریخته هم به اعصابم و بود شده تمام وحشتناکی طرز به آخرش.شد

 بهتر ودب شددده اینجور اگه گفتم می خودم با و گفتم می راه بی و بد نویسددده به
 لمد پائین رفتم خورد اعصدداب با خاصدده.بود بهتر بود شددده اونجور اگه و بود

یدا یخچال تو چیز  یه.گرسددنگی از رفت می ضدد   بعدم خوردم و کردم پ
 بیرون ور کتابا از دیگه یکی تخت رو افتادم و تواتاقم برگشددتم کشددون کشددون
 واقعا چون بخونم صددفه چهار سدده تونسددتم فقط ولی. کردم شددروع و کشددیدم

 یکی نای کنه خدا:گفتم ذهنم تو برد می خوابم که جور همین.بود گرفته خوابم
 دمشدد بیدار که وقتی تا بودم خونده که کتابی بخاطر.شددده تمام خوب آخرش

 بودم زده حرف ارشیا با پارک تو  که رو روز  خواب همش. دیدم ب*و*سکا
 دهشدد خیس متکام شدددم بیدار وقتی که کردم گریه خواب تو اینقدر و دیدم می
 هنوز. بود یازده سدداعت. مالیدم چشددمامو و انداختم سدداعت به نگاهی.بود

 ب*و*سکا دوباره کردم خدا خدا و خوابیدم دوباره همین برا  آمد می خوابم
سکا دیگه بار این شکر رو خدا.نبینم  با. خوابیدم راحت و نبود کار در یب*و*

 حیصددب اول بابا چیه اوف!ترنج! ترنج.شدددم بیدار خواب از یکی دسددت تکون
 نیمه و یک سددداعت صددبحی اول چیو چی:گفت حرص با داد ؟مامان گیر

 نیمه؟مامان و یک ساعت جد :گفتم و کردم باز و چشمام.تو خوابی می چقدر
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 چیز  مریضی. خوابید  زود که دیشبم. خدا به آره:گفت و کرد نگام نگرانی با
 هیچ تو آخه.خوبم خوب مامان نه.کردم ب*غ*ل و متکام و شدددد ؟غلطیدم

قت قدر و مان حاال.نبود  خواب خوش این  کردم نمی جرات بود داده گیر ما
 رو خدا.کرد می جم  کتابارو کل فهمید می مامان اگه. بودم بیدار صبح تا بگم

 خوب:گفتم توجیه برا . دیدش نمی مامان و بود تخت زیر کتابا کیسدده شددکر
 و ردک بلندم و کشددید دسددتمو مامان.خوابم می. کنم چکار بیکارم تابسددتونی

شو گم می گفت شو اه پا  بلند تخت رو  از.میان اینا بابات االن شو بلند.قیاف
شون بدن گیر من به دارن کم سوژه میان آره:گفتم و شدم  هلم مامان.شه وا دل

شوئی طرف داد س ست خوابی می موق  بی اینجور  برو:گفت د  تصورت پو
شه داغون شوئی آینه تو .می ست  هب دلش باش رو ما مامان.کردم نگاه خودم به د

شه چیزائی چه ستی.خو شیدم د شا  ها تازگی. صورتم به ک  یادز صورتم جو
ست نمی علتش. بود شده شه خوابی بی ش  سه دو تون س و صورتم.با  و تمش

 شدممی ناراحت زود خیلی گرچه. بود رفته یادم کا دیروز ماجرا . پائین اومدم
 لپشددو ادهنیافت اتفاقی هیچ که انگار اومد که بابا همین برا .نبودم ا  کینه ولی

س شی سر با و یدمب*و* شتر کم یه بابا نهار سر ظهر.کردم سام خو  من هب بی
 با و شدددم خیال بی منم.بود کار طل  همچنان ماکان ولی میداد نشددون توجه

باس مهم:گفتم خودم مان خوندن بود شدددده من روزه هر کار.با تاقم تو  ر . ا
 خوندم یم که کتابی به بسددته.بودم مشددغول وقتا بقیه و رفتم می زبان کاس
 هم روزها آلودگی خواب و پنهانی ها  دار  زنده شدد . بود بد و خوب حالم
 هر باتقری. بشددن من نگران اینا مامان بار اولین برا  تا بود شددده علت بر مزید
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ستگی ترنج شنیدم می سوال این روز  دممیدا جواب روزم اون حال به خوبی؟ب
ستم چه من چون سه اولین.کنن می من درباره فکرائی چه اونا میدون  کاس جل

سی شنوی سید هم خو سی چه دونم نمی و ر  چیز  اینا مامان به شد باعث ح
 به. پریم می شاخه اون به شاخه این از همش که بود جور  اخاقم چون. نگم
شم ازش چرا دونم نمی که زبان از غیر  هدیگ بودم کرده دنبالش و بود اومده خو

 مسخره منو بار چند ماکان چون بعدم.بودم نرسونده سرانجام به رو کار  هیچ
 هرشددت این تو ترسددیدم می همین برا  نمیشدده سددرم هیچی هنر از که بود کرده

 فعا گرفتم تصددمیم همین برا .ماکان دسددت بدم سددورژه باز و نشددم هیچی
 بودم دهخون هم رو الهه کتابا  کل.نه یا برم تونم می اصددا ببینم تا نگم چیز 

 ینا خوبیش.الهه دیدن رم می دارم گفتم مامانم به.بدم بش بردم می داشددتم و
 راحت خیال با همین برا .داد نمی گیر خیلی و بود دیده رو الهه مامان که بود

سایل. رفتم ستاد از قبا هم و و سیده ا س و آروم خیلی کاس جو.بودم پر  میر
 داشتن تازه هک بودن نفر دو یکی فقط من مثل. نمیکرد صحبت کسی تقریبا. بود

یه. کردن می شددروع چه از که بود این خوبیش.بودن باالتر ترم یه بق   ها ب
 اساس رب کس هر که بود این کار این خوبی و. نبود گروهمون تو کسی پیشرفته

 نتونم کنهن که میکرد کم ترسم از این همین برا .گرفت می سرمشق پیشرفتش
سا بقیه مثل ستاد.برم پیش درس با کا شت کاس کنار ضبط یه ا  یه و بود هگذا

سقیی شت هم پائین خیلی ولوم با سنتی کام بی مو شد پخش دا صهخ.می  ا
 پشت و گرفتن می و سرمشقشون یکی یکی ها بچه.بود گرفته حسابی منو جو
 یک هک کرد نگام لبخند با استاد شد که من نوبت.شدن می تمرین مشغول میزا

 اسددتاد خواسددت نمی دلم اصددا. افتادم ارشددیا یاد و شددد جور  یه دلم لحظه
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شیا جایگزین و مهربون مهران  مه به شباهتی هیچ اخاقی نظر از چون.کنم ار
شتن شیا برخاف. ندا ستاد ار شه مهران ا  و ت مهربونی با و زد می لبخند همی

ما  خاطبش چشدد گاه م گاهش حال عین در.کرد می ن  آدم که نبود جور  ن
 از سددال ده حال هر به ولی دونم نمی. میداد ارامش آدم به بیشددتر. بشدده معذب
ساس بهش نسبت پدارنه حس یک من و بود بزرگتر ارشیا  لحن اب.کردم می اح

 تنظیم و مرکبم بعدم و تراشید و قلمم اول برام دادن توضیح به کرد شروع آرومی
 برام و حروف از تا چند و داد یاد بهم هم و قلم گرفتن دسدددت شددیوه بعد کرد

 چشددمات از من:گفت و دسددتم داد و قلم بعدم.کرد گذار  نقطه و نوشدددت
طاطی که میخونم ته تو خ مه این از.میکنی چه ببینم کن شددروع برو. خون  ه
 براورده شددو توق  نتونم بودم نگران همش. شدددم زده خجالت اسددتاد محبت

 سددرانجام به رو کار  یه خواسددت می دلم بود عمرم تو  بار اولین برا .کنم
 ارک هر ولی. شدددم تمرین مشددغول جدیت با پس.ببینم شددو نتیجه و برسددونم

 شدت به.دبو نشده استاد مال شبیه بودم نوشته که حروفی از یکی حتی میکردم
ته لجم اینقدر خودم دسدددت از و کردم می خنگی احسددداس  دلم که بود گرف

ست ستاد.نگردم بر وفتم هیچ و برم و شم بلند خوا  سر ها بچه به یکی یکی ا
بت که نبود اونقدر  تعداد. میزد  می خدا خدا دلم تو  ولی نرسددده همه به نو
 یز چ دیدم که بعدم.نرسه من سر باال  استاد و شه تمام کاس وقت که کردم

 لیو شددم جیم که گشددتم می ا  بهانه دنبال داشددتم من به برسدده اسددتاد نمونده
ستاد سیده ا شید عق  رو صندلی. سرمن باال  بود ر ست و ک ش  برگه .کنارم ن
شت و کارم صی لحن با و کرد نگاش و بردا . نیهنکرد باور واقعا ترنج:گفت خا



 125 بار نگاهم کن کی

 هک چیز  از.کنه کار عالی اینقدر اول جلسه تو  که نداشتم شاگرد  هیچ من
. کردم اهنگ بودم نوشته که حروفی به دقت با دوباره. بودم شده شوکه شنیدم می

ستا اونچه به شباهتی هیچ که دیم می معوج و کج حرف تا چند فقط خودم  دا
شته شت بود نو ستاد.ندا شت شو صورتی رنگ خوش مرک  ا  هب شروع و بردا
شته خوب نظرش به که اونایی دور اول.کرد ایرادام گرفتن ش خط بودم نو  و یدک
 دهشدد باورم که زد می حرف مهربونی با اینقدر واقعا.گرفت و ایرادام برام بعدم

 با دجدی حرف تا دو آینده هفته برا  بعدم.شدم خطاط جلسه یه همین تو  بود
. بعد ههفت تا کن تمرین رو اینا خونه تو :گفت و کرد اضددافه برام سددبز مرک 

 سدداعتش به نگاهی و شددد بلند بعدم.کن تمرین نوشددتی امروز که حروفم این
سته خانما خوب:گفت و انداخت شین خ شری تونین می تمامه کاس. نبا   ت

عد و کردم جم  وسدددایلمو.ببرین حافظی از ب تاد از خدا  بیرون کاس از اسدد
 ستتد الهه:دادم تحویلش رو کتابا و کردم پیدا رو الهه سری  کاس از بعد.زدم
شون چند یه ولی. نکنه درد  اییکتاب از خودم من بابا آره.بود حال ضد واقعا تای
شه تموم بد آخرش که  مونه یم بد جنس عین بابا اره:گفتم و خندیدم.متنفرم می
 خوب آ :گفت و خندید هم الهه.آدم به نمیده حال اصددا مصددرف از بعد که

سا  اون از تا سه دو دفعه این پس خوب.گفتی  گیرب گلت نامزد از خوبت جن
 سنتر:گفت و کشددید و دسددتم الهه.بشدده جور ام هفته یه خوراک ببرم من بده

 ما کوله.رفتم دنبالش خندیدم می که درحالی.دسددتت دم می یک درجه جنس
. نهخو بعدم و آموزشددگاه ببرمش بودم مجبور ولی. بود شددده سددنگین حسددابی

شون به ارزید می ولی  ل مخت ها  بهونه هفته هر کاس به رفتن برا . خوندن
نه از زودتر و کردم می جور تاقم تو  یواشددکی.بیرون میزدم خو  می تمرین ا
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ستاد. کردم سش سر بودن. میداد انگیزه واقعا مهران ا صی جور کا  آرامش خا
شیده صدا .برام بود بخش  بهم خوبی حال مومی کاغذ رو  نی قلم شدن ک
 روحیه بهم دونم نمی میکرد تعری  اسددتعدادم از مدام مهران اسددتاد. میداد
. ودمب تر جلو دیگه ها  بچه با مقایسدده در ولی.داشددتم اسددتعداد واقعا یا میداد
 ودب شده انگیزه همین و میداد سرمشق جلوتر من به همیشه حروف تمرین تو 
شتر که من برا  شد خارج کنترلم از دلم گاهی. کنم تمرین بی شی و می  به رو اار
 می لذت غرق کرد می توجه بهم اینقدر اینکه از و میکرم تصددور اسددتاد جا 
صی اخاق.شدم شت هم خا  یک با همه. بود شده مریدش شاگردا تمام که دا

 بهش اینقدر چرا فهمیدم نمی اصددا اوایل. میزدن حرف ازش خاص احترام
یاد  احترام و برخورد نوع وقتی کم کم ولی ذارن می احترام  برا  که ز

 هم بزرگتر  کشدد  بعدها تازه.فهمیدم و علت دیدم و ذاشددت می هنرجوش
 دوست باهاشون میداد خوشنویسی درس ها بچه به تنها نه مهران استاد. کردم

 تنهایی ها بچه از بعضی دیدم می گاهی.میداد مشاوره بهشون جوره همه و بود
 ینا همه.میده گوش حرفاشون به توجه و دقت با اونم و میکنن صحبت باهاش

 غولمش یا و وقتام و بشم منزو  حسابی من تا بود داده هم دست به دست چیزا
 ندچ برام هفته هر که هم الهه.تنهایی تو  خط تمرین یا و باشددم خوندن کتاب

 منوال همین به ماهی یک آینده هفته تا خوندم می من و کرد می جور کتاب تا
شته صا خودم. بود گذ  طول دمبو بیدار ش  چون.نبودم حالتام تغییر متوجه ا

 خط پنهونکی و بودم اتاقم تو  همش. خوابیدم می ظهر تا و بودم کسدددل روز
مان.کردم می تمرین ید می پام و پر به بیشددتر روز هر ما  نمی که منم. پیچ
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تاقمو داره دیدم خونه اومدم وقتی بارم یه. کنه می کارو این چرا فهمیدم  می ا
 زمین من که زمانی.نبود کارا جور این اهل اصا مامان چون کردم تعج .گرده

 خودم کار تو سددرم که حاال که کرد نمی و کار این ریختم می هم به و زمان و
 و ابکت یه تازه. کرد روشددن برام الهه به من تلفن یک و اتفاقات این تمام.بود

 و ودب ریخته هم به حسابی اعصابم بود شده تمام بد آخرش که بودم کرده تمام
 هب حواسددم اصددا.بکنم کار  نه و بشددینم تونسددتم می نه. نداشددتم قرار و آروم

 چیز هب منو قرار  بی داشدددت و بود گرفته نظر زیر منو نگرانی با که نبود مامان
شم.داد می ربط ا  دیگه صمیم آخر  رس دلیمو دق و الهه به بزنم زنگ گرفتم ت

 آخه. مخان تویی؟بله نکنه؟ترنج چکارت بگم خدا بفرمائید؟الی. کنم خالی
 هه اس؟هه گرفته حالت چیه:گفت و خندید من؟الهه دست داد  بود چی این

 بدجنس خنده صدا . مر*ف*ص می بندر  دارم خوشی از نه گرفتس؟ حالم
. هنرسدد بت دسددتم کنه نه؟خدا بود نامرغوب جنسددش.پیچید گوشددی تو  الهه

 منم خدا به:گفت و خندید دوباره الهه.مشددتر  دسددت مید  نامرغوب جنس
 منم کرد تعری  خیلی ها بچه از یکی بودمش نخونده خودم من فهمیدم تازه
 سددممجن اینه بدیش آخه.میشدده تموم بد آخرش گفت بهم بعدا خوبه کردم فکر

 و خندید الهه.بپره یکی اون اثر الاقل که میرم می خمار  از دارم شدددده تموم
 به.کرد  ام بیچاره. ندار  خبر اوه شدددم؟ معتاد.رفت شددد  معتاد پس:گفت

له بت گفتم اول همون که من چه من یاد گفتی خانم ب ند ولی میاره اعت  ندمت ت
 پشت ههال.برات که نبود خیالی منبعش رو بود نشسته نامزدت. کرد  جور برام

سه خنده از تلفن شتت خدا.بود رفته ری  بفهمه ور حرفا این یکی حاال ترنج نک
سشح خونه این تو کس هیچ بابا نترس:گفتم و خندیدم منم.میکنه فکر چی  وا
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 یگهد شدددد تمام بابا. بگیر  و چی بگیرم؟چی بیام کی حاال. نیسدددت من به
یار  منو خواسددتی می که اولش اون ا.ندارم لد خوب خط تو ب  مفت بود  ب
 کنم؟ چکار خوب.ندار  شدددم گرفتار که حاال بالم و دسددت تو بریز  مفت
باشددو همه  چه من پس:گفتم و تخت رو  نشددسددتم.ندارم دیگه خوند  خو

 آخرش آوردم در آمارشددم خونمش دارم خودم ولی. دارم دونه بکنم؟یه غلطی
صر فردا تا. خوبه صر فردا تا اوه.تمامه ع  ونهد به همین پس.دونه یه اونم تازه ع

به عصددر فردا کردم غلط نه نه.ندارم هم  که بزنم حرف اومدم.بابا باشددده.خو
ساس شت نفر یک کردم اح  دقیقه هی الی:گفتم و در طرف رفتم تعج  با.دره پ

شی سی. کردم باز و در بعدم.گو  رفط رفتم و انداختم باال هامو شونه. نبود ک
. باشه.پارک بوفه جلو  نیمکت همون بیا چهار ساعت بیام؟ کجا خوب.بالکن

 فردا تا بینمب باشه.کمه خیلی دونه یه کن جور بیشتر برام کم یه تونستی اگه ولی
چه از تونم می یدا برات ها ب که. خانمی خیلی.کنم پ بت صدددد اون  کار . ال

نه یت به برو پس.ندار ؟ مار مار  گفتی ا  ا .برس خ یه بد خ هه.درد  اه ال
شید شیدم گفت و ک  دمبع. کردم خداحافظی و خندیدم.میگی چی دونم می ک
شحالی با. بود شده عوض بکل ام روحیه. تخت رو پریدم  مین پائین رفتم خو
ساس چرا دونم شت. پریده مامان رنگ کردم اح  ندید با. میزد حرف تلفن با دا

 الیخی بی با. گذاشددت رو گوشددی خداحافظو باشدده. دیگه میا  پس:گفت من
 الخی بی منم.گفت نمی هیچی مامان.زدیا پودر کرم زیاد  امش  مامان:گفتم
 مامان هک باال رفتم می داشتم و ریختم چایی یه خودم برا  و آشپزخونه تو رفتم

 شدددم دیونه خدا به مامان خوبی؟پوف مطمئنی ترنج؟بله؟مامان: کرد صدددام
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 و دسددتم منو طرف اومد شددد پا نبود کن ول مامان.پرسددیدن اینو همه که بس
شید شوند و برد و ک صا.خودش کنار ن شمام.کنیم دل و درد هم با بیا ا  ردگ چ
به؟من حالت بپرسددم باید من حاال مامان. حرفا این و مامان. بود شدددده  خو
عا تو خوبم مان.بودم شدددده گیج چی؟واق مان.برم ذار  می ما  عصددبی ما
 جا همین باید نه. اتاق اون تو  چپید  شدد  تا صددبح چی یعنی نخیر:گفت

 بابا لهک و سر بعد دقیقه چند. بود خارج دیگه من درک از حرفا این واقعا.بشینی
 ول منو بابا دیدن با مامان.خبره چه بودم مونده واج و هاج من. شددد پیدا نگران

شون تو و برد بابا و کرد ش  اینا خدایا.اتاق شون یه ام شه چیزی  ش  رآخ تا.می
شتم ماکان بعدم و بابا و مامان غری  و عجی  نگاها  زیر شدم خل دا  هب. می

 اصا خلم من.بدن نشون توجه من به داشتن سعی شون همه وحشتناکی طرز
 می نو اپت لپ یه من بابا: گفتم بابا به شوخی به بارم یه. خبره چه فهمیدم نمی

بام که خوام فت فورا با کان با فردا باشددده: گ  دار  دوسدددت چی هر برو ما
شه:گفت اونم دیدم که ندارم وقت من بگه ماکان بودم منتظر.بخر  بحص فردا با
ند. بینم می خواب دارم میکردم فکر واقعا.میرم  یدمد که بخوابم برم شددددم بل
صر فردا تا.رم می کجا دارم که انگار من به زدن زل همه شه ع  هانهب یه بتونم و ب
 منو شدده زور  و ضدرب هر به خواسدت می مامان. اومد باال کفرم. کنم جور
 که جایی رسیدم که بود گذشته ا  دقیقه ده چهار از. رفتم آخرش ولی.داره نگه
 رصح با.دیگه رفته خانم مامان بیا اه.نبود الهه از خبر .بود گذاشددته قرار الهه
یدم.میاد دور از داره الهه دیدم که نیمکت به کوبیدم پامو  باش منو.طرفش دو

مدم بار یه من خانم نخیر.کردم دیر من کردم فکر که  خوب خیلی.رفتم و او
 و ماکان دیدن با ولی...که نکشددید  خمار .تو هولی چقدر بابا آوردیش؟آره
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 نارک رو الهه زنم حرفی بتونم اینکه از قبل ماکان. ماسددید دهنم تو جمله ارشددیا
 هک واقعا.کرد الهه به خشددمگینی نگاه و اعتمادت قابل دوسددت اینه:گفت و زد

کار نده.ترنج کرد  شددداه کان برخورد از. چی یعنی بودم مو هه با ما  هم ال
 یمیتون چطور. زنی می حرفشو اینقدر که خانم الهه اینه.بودم شده زده خجالت

 کنتل با. بود نمونده برام آبرو  دیگه. باشددی دوسددت پسددتی آدما  همچین با
 بیان باید شددما خانم:گفت و جلو اومد ارشددیا ماکان؟ شددده چی پرسددیدم
 زا بدتر که منم.کرد نگاه من به چی؟و برا :گفت زده وحشدددت الهه.کانتر 

 هم آبرو تو:گفت و گرفت منو بازو  بر ؟ماکان می منو آبرو  چرا ماکان.الهه
 اباب به وقتی.بود مرگش چه ماکان. بود مونده باز دهنم.شددعور بی میشدده سددرت

 گاهن ارشددیا به.شدددنت بزرگ اینه. شددده بزرگ میگه باز رسدده نمی عقلش میگم
قدر کردم گاش چ کان چرا اصددا.بود خشددمگین و تلخ ن  آورده و این ما
ش  حرفام؟تلفن کدوم.شنیده خانم این با حرفاتو تمام مامان.اینجا  حمقا. دی
 نمونده چیز  بدبخت   الهه. شددد روشددن برام تازه چی همه که وا  ا .نفهم

صبانی هم بودم زده خجالت هم منم.بگیره اش گریه بود صیتم. ع   جلو شخ
 و کشددیدم بیرون ماکان دسددت تو  از بازومو.بود شددده خورد ارشددیا و الهه

 نبیرو و کتاب و کشددیدم الهه دسددت از و پاکت.چیه اداها این که واقعا:گفتم
 که بودم خورده حرص اینقدر.جنس گیم می بهش ما که چیزیه اون این.آوردم
 تو منداشت رویی دیگه. ریخت می شر شر اشکاش الهه. بود گرفته درد ام سینه

 .بود زده خشددکشددون که ارشددیا و ماکان به توجه بدون.کنم نگاه الهه صددورت
ست شیدم رو الهه د  کتابو.ام شرمنده خدا به الهه.سرا فرهنگ طرف بردم و ک
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ستش دادم ست نمی دلم دیگه. خیابون طرف دویدم و د شمم خوا شم به چ  چ
 اهشنگ. هستم دختر  همچین من کرده باور اونم.کرده باور اونم. بیافته ارشیا

 مامان به و. بود افتاده فشارم حرص و گریه از خونه رسیدم وقتی.بود نفرت از پر
 بعدم و بدین گوش خوب تهش تا وایسددین گوش خواسددتین دیگه دفعه:گفتم

 ترنج:گفت و طرفم اومد بود کرده وحشددت من قیافه از که مامان.شددین مطمئن
 .شدم معتاد من کردین فکر واقعا. رفت الهه جلو  شده؟آبروم چی شده؟ چی

 بدبخت مامان.کردین فکر  همچین حسدددابی چه رو آخه بگم کی به خدایا
گه چی بود مونده  نمی درسدددت غذا بود  آلود خواب همش عزیزم خوب.ب

 یم داد تونسددتم می که اونجایی تا دلیل؟ شددد اینا. تلفن اون بعدم و خورد 
 عصددبانی تو اومد ماکان و شددد باز بود؟در همینا تون منطقی دلیا  واقعا:زدم

 حنل همون با و ماکان طرف برگشدتم.سدرت انداختی صدداتو خبرته چه:گفت
 می و بدبخت دختر اون اصددا تو خوا ؟ می جون از چی دیگه چیه؟:زدم داد

 گاهن صورتش تو رویی چه با حاال من. کرد  توهین بهش اینجور که شناختی
 تو ریختم و حرصددم تمام. شددون همه از بود پر دلم. شددد وارد آروم ارشددیا.کنم

 هنفهمید. مسلمونی و اعتقاد همه اون اینه چرا؟ دیگه شما ارشیا آقا واقعا:صدام
شناخته و شیا.مردم دختر به بزنین تهمت ن ستی ار  بدون و کرد موهایش تو  د

گاهم.شدددد خارج در از حرفی هیچ ندم و ن کان طرف گردو  نفرت چی هر ما
 دست هک بود نشده تمام حرفم.ماکان متنفرم ازت:گفتم صدام تو ریختم داشتم
کان مد فرود ما مان.صددورتم رو  او کان:زد داد ما گاش نفرت با!ما  و کردم ن
. شددد ا  دیگه مرحله وارد من زندگی نقطه همین از درسددت.اتاقم تو  دویدم

یاز جور یک  اونا جنس از من بفهمونم بقیه به اینکه برا . خودم اثبات برا  ن
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ستم شون که چه هر و اونا از خودمو تا کردم کار هر. نی شه مربوط به  دورتر می
 تونم می تا شددم دور خواسددتم می. باشددم اونا مثل خواسدددت نمی دلم.کنم
ستا  تمام با مو رابطه همین برا .دور شته دو . ردمک قط  ناگهانی طور به ام گذ

 ههال فقط که خریدم خودم برا  دیگه شماره یه جاش به و شد خاموش موبایلم
 اینکه با .دارم موبایل بودم نگفته اینا مامان به حتی.داشددتنش ام تازه دوسددتا  و
شته از اون از قبل تا شم هیچ هنر  ها  ر  و کردم صحبت بابا با امد نمی خو

تان برم نظر  جا  خوام می گفتم مه. هنرسدد خال  ه  فقط من ولی بودن م
ستم می انگار کردم انتخاب و گرافیک.کردم خودمو کار و کردم سکوت  اب خوا

کان یا و ما بت ارشدد مدم و رفت. کنم رقا هه با آ چه و ال نگ ها  ب  سددرا فره
 تا کردم می تر نزدیک اونا به خودمو. کرد می عوض کم کم هم و شددخصددیتم

 کمک به بود فهمیده و این که مهران اسددتاد. بگیرم فاصددله ام خانواده از بیشددتر
 همین و کرد می کار من رو  بخوام اینکه بدون ا  ماهرانه طرز به بقیه و الهه

صله ام خانواده تفکرات از کم کم که. بود شده باعث  دینی مفاهیم با.بگیرم فا
 ودشخ برا  که بود مامان با باز  لج برا  فقط اولش. شدم آشنا جدید نگاه از

 می جا دارم تفکرات این تو  واقعا دیدم کم کم ولی داشددت خاصددی فکر طرز
ستاد حرفا  همه.افتم شت تازگی برام مهران ا ستاد با ماقاتم. دا  به نهات مهران ا

شد ختم کاس همون سات سر  یک وارد منو.ن  هایی بچه که کرد هفتگی جل
 منو جم  نیرو  خواسددتم نمی اگرم. بود زیاد توشددون سددامان و الهه جنس از

شم داده سوق اونا عقاید طرف به که کرد می وادار سات تو.ب  فحر هفتگی جل
 گانبزر اشعار گاهی. دین و سیاست تا گرفته هنر و موسیقی از بود چی همه از
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 ربیشت همه از. میکردن گرم و مجلس موسیقی با ها بچه گاهش و میشد خونده
 با بقیه از میشددد باعث هم همین.میداد آرامش بهم که بود مهد  دف صدددا 

 داشدتم خوبی احسداس. میزد دف من بخاطر همیشده. باشدم تر راحت مهد 
شو صدا  وقتی سیقی سمت به منو ها جم  همین. شنیدم می دف  سنتی مو

. نمک برقرار تعادل جور یه مختلفم ها  سددلیقه بین بودم تونسددته.میداد سددوق
 نوع همه ولی میکردن کار سددنتی موسددیقی خودشددون اینکه با ها بچه چون

 هی همه همین برا  بودم کوچیکتر همه از من جم  تو .میدادن گوش موسیقی
 محبت و آمدها و رفت این تمام. کردن می من به توجه بیشددتر خاصددی جورا 

تاد مدیون رو ها فت پیش هم خط تو . بودم مهران اسدد  گیر  چشددم ر
 شددیوه نای به بتونم نمیکردم فکر. کردم می دنبال جدیت با هم رو زبانم.داشددتم
 پیدا خودمو راه و شدددم اخت اینها تمام با سددری  خیلی ولی. بدم ادامه زندگی

نده برا  و خوام می چی زندگی از دونسددتم می دیگه. کردم  چکار قراره ام آی
چه.کنم هه گر مام ال  هرگز من ولی بود کرده فراموش و روز اون ماجرا  ت

 ولی. بود هرفت ارشیا.بود شکسته جور بد دلم ولی نبودم ا  کینه.نکردم فراموش
 و ندریخت می برگها. نکنم فراموشش هرگز که میشد باعث مهران استاد حضور
 هنرستان. کردم می رشد من و کردند می عبور سالها. شدند می تازه ها شکوفه
عدادمو و خودم من که بود جایی یدا اسددت یک. کردم پ خاطر نه حاال و گراف  ب

له کان با مقاب یا و ما قه برا  که ارشدد یدا که شددددید  عا مه بودم کرده پ  ادا
 صدداا. خودم رشددته تو  دانشددگاه به ورود دنبالش به و گرافیک دیپلم.میدادم

 ونچ بودم شده دانشگاه وارد ساالم و سن هم از زودتر سال یک. نبودم پشیمون
شتم هنرستان دیپلم شتهگ سال سه.بودن جلو پله یک یعنی خودش این و. دا  ذ
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نداخته پوسدددت من. بود  کرده باز خودم برا  جایی الهه خانواده تو . بودم ا
 میمتص بابا. بودم کرده انتخابش خودم و بودم کرده درک و حجاب مفهوم. بودم

 هپونزد ترنج دیگه من.بود مخال  کا مامان ولی بود گذاشددته خودم عهده به و
شجو . نبودم ساله  چند مدیپل مدرک با که بودم گرافیک رشته ساله هیجده دان
 کرده مقاومت مدتها تا ماکان.بود کرده چاپ و سدداز  تصددویر و کودک کتاب

 قبول و پذیرفته و شکست باالخره اما بشم شرکتش وارد من داد نمی اجازه و بود
 هم الحا. پذیرفتم هم من.کنه اسددتفاده شددرکتش تو  من از باید که بود کرده

کان شددرکت تو  هم و خوندم می درس گه ترم دو. کردم می کار ما  فوق دی
صمیم و گرفتم می دیپلممو شتم ت صله دا سی برا  بافا شنا . بدم انامتح کار
یا نا نامزد  حتی. نداشددتم ازش خبر  و بود رفته ارشدد  به زدم خودمو هم آت
 تاهیکو خبراها  جز.بشم رو به رو ارشیا با خواست نمی دلم. نرفتم و مریضی

 مذهن گوشدده به ارشددیا. نبود خبر  دیگه شددنیدم می ماکان زبون از گاه گه که
یده غال و کوچیکی جا  خودش برا  و بود خز گه.بود کرده اشدد  مطمئن دی
 هجمل به بعد. شددد خیره در به و داشددت نگه و قلم ترنج؟ترنج.........نیسددتم

شق........ داد ادامه و کرد نگاه ناتمامش شیا عا شم ار  سور  و شد باز در. با
 جمله آخرین به هم باز کرد ؟ترنج فکراتو جان مامان. شدددد اتاق وارد خانم
 باید مبد جواب تونم نمی سرعت این به مامان:گفت و کرد نگاه خاطراتش دفتر
صه.کنم فکر شته خا  رشدفت و داد تکان سر  ترنج.زده زنگ دوبار مامانش ز

 کار مشددغول و کرد باز را تاپش لپ بعد. گذاشدددت کشددو تو  و بسدددت را
 رفته فرو مبل تو  که شوهرش به و رفت پائین پله از دلهره با خانم سور .شد
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 سددور .همه تو اخمات شددده چی باز:پرسددید ترنج پدر مسددعود. کرد نگاه بود
 ما.برن بدیم رد جواب خودمون بیا خدا به:گفت و نشست شوهرش کنار خانم

 و فشددرد را همسددرش دسدددت اقبال آقا .خوریم نمی خونواده این به اصددا
صمیم ولی:گفت شونهیچ اینا آخه ولی دونم می.بگیره ترنج باید رو نهایی ت  ی

 نمی چادر خوش ترنج مگه. باشددده خوب.بابا چادریه مادره. خوره نمی ما به
 شیدک اش پیشانی به را اش کرده مانیکور و ظری  دستا  خانم پوشه؟سور 

فت و خار بش من ولی.میشددم دیونه دختر این دسدددت از دارم خدا به:گ  افت
 سددور .اس مسددخره خدا به:گفت و کردم ظریفی اخم خانم سددور .میکنم
 راهشددو ترنج که بینی می. زنی می حرفارو همین دار  سددداله یک تو. عزیزم

 حقشدده ترنج که بپذیر  و این کافیه فقط تو خوب.واال بگم چی.کرده انتخاب
سی ش خودش شبیه عقاید و روحیات که اش آینده برا  کنه انتخاب رو ک  تهدا

 نمی فکر. مهمه بله دیگه مهمه هم خونواده آخه خوب ولی دونم می. باشددده
 باید یشدترب اونا. گذاشدتن پیش پا که بکنن هم امیر خونواده باید فکرو این کنی

 هضم را ماجرا این چطور دانست نمی و بود کافه خانم سور .باشن ناراحت
 پدر و .بود گرفته خواسددتگار  اجازه و گرفته تماس امیر مادر تنها گرچه. کند

صمیم تمام هم ترنج شته ترنج خود عهده به را ت  دراز تختش رو  ترنج.بود گذا
 می گاهن بود زده دیوار به و بود نوشته خودش خط با که اشعار  به و بود کشیده

صورش حتی.کرد ستگار الهه برادر که کرد نمی هم را ت شد او خوا  کرف هیچ. با
صا الهه خانواده کرد نمی  برا  شرایط واجد دارد که ا  خانواده آن با را ترنج ا

 خانواده اینقدر. بود سددخت هم خودش برا  باورش.بدانند پسددرشددان ازدواج
 خانواده به رد جواب توانسددت نمی اصددا االن که بودند کرده محبت او به الهه
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 تنها. بود نکرده فکر جد  طور به ازدواج به هرگز سدددالها این تو .بدهد اش
 او از گذشددته سدددال که بود سدددامان دوسدددت مهد  اش جد  خواسددتگار

گار  فت اش خانواده و بود کرده خواسددت خال ند کرده م هد  چون بود  م
 خودش.برگردد شهرش به خواست می بود و شده تمام درسش و نبود همشهر 

 مهم هم برایش. بودند نکرده مخالفت اش خانواده اگر داد می ترجیح را مهد 
ید که نبود  کرده مخالفت اش خانواده ولی.کند زندگی دیگر  شددهر تو  با

. شددد دار غصدده دوباره مهد  چهره یاد با. بود رفته غمگین هم مهد  و بودند
ساس خودش در مهد  به شدید  عاقه وقت هیچ گرچه  ولی. بود نکرده اح

 و چرخید اتاق دور نگاهش.نشددسددت می دلش به خیلی او نگاه نوع و آرامش
 ترنج به را دف اصرار با مهد  دیدارشان آخرین در. ماند ثابت مهد  دف رو 
 هب را ترنج دل و نواخته ها بچه برا  ان با مهد  که روزهایی چه.بود کرده هدیه
 می اتفاق گاهی هم هنوز که ماندنی یاد به هفتگی ها  دوره. بود آورده در لرزه
 هرشدد به و نبودند گروه این عضددو دیگر بچه از خیلی که تفاوت این با افتاد

شان شته های شت را دف و شد بلند.بودند برگ . ودب صدایش دلتنگ چقد. بردا
 .کرد وارد ان به آرامی ضددربه بعد.زد  می و بود  اینجا کاش:گفت ل  زبر

 مشددکلی وقت هر:کرد فکر مهد  جمله آخرین به و داد تکیه ان به را سددرش
 هلحظ یک.دار  مهد  اسددم به برادر یه دنیا این گوشدده یه باشدده یادت داشددتی

 زا بعد. گرفت دلش فکر این از. بود برادرش ماکان جا  مهد  کاش کرد آرزو
 ها  چهب با.کند برقرار خوبی رابطه ماکان با بود نتوانسددته هنوز مدتها گذشددت

 گاه ها  نگاه و ها باز  جل  ان با میاد با حتی بود راحت الهه و سامان گروه
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 می چه امیر با.برادرش نه بود رئیسددش ماکان. نه ماکان با ولی گاهش بی و
ست می هم او کرد؟ شد خوبی مورد توان ست نمی دلش فعا ترنج ولی با  خوا

 وابج یک. بود راحت او با کند صددحبت الهه با دید بهتر.کند فکر ازدواج به
سمی غیر سمی کردن رد از بهتر خیلی ر  و دبرگردان دیوار رو  را دف اه با.بود ر

 طرح. دش مشغول و کرد باز را اش کاره نیمه فتوشاپ. نشست تاپش لپ پشت
 ماکان ودب کرده صددبر خیلی ترنج.بود داده او به ماکان را بسددتنی یک تبلیغات
 وتاهک تبلیغات و ویزیت کارتها . سددپرد می او به را کوچک کارها  بیشددتر
ست می هم خودش.ا  روزنامه ست العاده فوق کارهایش دان  خودش گرچه. ا

صلی طراح شم بدون ولی نبود ا شت چ شه و داد می ایده دیگران به دا  هم همی
 یمنش. بود سپرده او به را کار اجبار سر از ماکان حاال.داد می را جواب بهترین

 لقو بود کرده قبول ماکان هماهنگی با طراحان از یکی که کار  از خبر بدون
 عدادشانت که شرکت طراحان تمام ولی.بود داده بستنی سازنده شرکت به را کار

شغول آینده هفته دو یکی تا بود نفر شش حاال  مانده باقی طراح تنها و بودند م
 حتی هنوز که بود ترنج تنها و بودند لیسددانسدده شددرکت طراحان تمام.بود ترنج

 رکتش اختصاصی بورد بیل کنار از بارها.بود نگرفته هم را دیپلمش فوق مدرک
نار یدان ک ته م  قرار آن رو  کارهایش از یکی روز  بود کرده آرزو بود گذشدد

 از ردیگ یکی لحظات آخرین در بود سددپرده او به را کار ماکان که حاال و.بگیرد
 هب نشکند را ترنج دل اینکه برا  هم ماکان. بود کرده آمادگی اعام هم طراحان

 مصددمم ترنج.کنند می انتخاب را همان شددد بهتر کدام هر کار بود گفته دو هر
 اندیگر همه و میاد مهد . امیر.کند ثابت را خودش که بود رسددیده وقتش بود

ست باند رو  که هواپیما.بود کار وقت. شدند رانده ذهنش عق  به ش ش ن  یاار
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 از عدب. بخوابد هفته یک خواسددت می دلش و بود خسددته. کشددید راحتی نفس
 راحت خیال با و بود کرده دفاع اش نامه پایان از باالخره دوندگی سدددال سددده

. کشید قیعمی نفس و کرد نگاه اطراف کویر به هواپیما پله باال  از.بود برگشته
 کرشف اینقدر سال سه این تو .بود شده تنگ داغ و خشک شهر این برا  دلش

 بزند شا خانواده به سر  بار یک وقت چند هر بود توانسته فقط که بود مشغول
سش سراغ دوباره و شته راحت خیال با حاال.برود در  ار هایش چمدان. بود برگ

 هک شددناخت را اتنا جمعیت بین از. انداخت اطراف به نگاهی و گرفت تحویل
 هگرفت دسددتش تو  هم را عماد نامزدش بازو . پرید می پائین و باال داشددت

 و. داد تکان دسددت انها برا  و گرفت اش خنده آتنا حرکت این از ارشددیا.بود
 با خانم مهرناز.رفت اش خانواده طرف به و کرد باز جمعیت بین از را راهش

 ارشددیا بازوان میان در او کوچک اندام. گرفت آغوش در را ارشددیا خوشددحالی
مد  خوش.بود شدددده جم  حاال خوبین.عزیزم او مان؟ گه ما  خیلی دی
 و ودب آتنا بعد  نفر. گرفت آغوشش در و داد دست مردانه پدرش با بعد.خوبم

ست می دوباره اینکه از ارشیا. شدند خانه راهی همگی بعد.عماد هم بعد  توان
شد اتاقش تو  ساس با شت خوبی اح  سواغاتی و کرد باز را هایش چمدان.دا

 نشدید به فرصت اولین در تا گذاشت کنار هم را ماکان سوغاتی. داد را خانواده
ست می دلش.برود ساب سال سه این تو . برود شرکت به تر سری  خوا  یح

شرفت شاهد  هب هم ترنج خواهرش که بود شنیده هم اواخر این. بود ماکان پی
 بود هنتوانست که بود اش نامه پایان ها  درگیر اینقدر ولی شده اضافه شان جم 

ستش. بزند او به سر  شت سرش زیر را د  باورش. شد خیره سق  به و گذا
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 از یکی همیشدده قبا. باشددد شددده ماکان شددرکت وارد ترنج که بود سددخت
 مربوط ها  ماجرا خندیدند می و کردند می صدحبت ماکان با که موضدوعاتی

 از مک کم کارهایش و او درباره صددحبت ارشددیا رفتن از بعد ولی.بود ترنج به
 هم وقت هیچ.بداند را علتش ارشددیا اینکه بدون شدددد حذف مکالماتشدددان

 می و بود آشددنا حسددابی ماکان اخاق با چون. چرا که. بود نکرده کنجکاو 
ست صبی چه خواهرش رو  دان  رهدربا کمتر میداد ترجیح ماکان حتما.دارد تع
 .گرفت اش خنده فکر این از. کند صددحبت نامحرم مرد یک با جوانش خواهر

 می هایی خرابکار  به دسدددت هم هنوز ترنج که بخورد قسددم بود حاضددر
 رنجت که غریبی عجی  کارا  اون با. میشه ورشکست دیگه وقت چند حتما.زد

 سدده زا بعد هنوز. افتاد پارک تو  روز ان یاد و زد پوزخند  فکر این با.کرد می
صبی آمد می یادش که سال شد ع  کرده خودش با فکر  چه دونم نمی من.می

 تاثیر تحت حتما. دارم دوسدددت میگه من به اومده. بود بچه که واقعا آخه بود
نا  همون ما  تو  ترنج از که تصددویر  آخرین.کرده کار  همچین آبکی ر
شک چهره همان بود پررنگ ذهنش  کذایی روز ان که بود سرخی بینی و آلود ا

شان الهه با که روز . بود دیده ساب به را مچ  رمش واقعا.بودند گرفته ماکان ح
 برا  تر  مهم چیزها . کرد بیرون سددرش از را ترنج فکر و زد غلطی.بود آور

 و شتبردا را موبایلش.صدا و سر پر و لوس بچه دختر یک تا داشت کردن فکر
. سام علیک:گفت و خندید ارشیا.شفیق رفیق بر سام:گرفت را ماکان شماره

 مامشدد پا  گرد به دیگه ما اسددتاد کنین می کار  چوب بابا ا .رئیس چطور 
سیم نمی شتیم ما کنی می پارو پول دار  تو فعا بابا نه.ر  و کاغذ یکهت یه با برگ

ست برات جا. چاکرتم خودم.خالی جی  یه صتم من.ماکان جون ه  بی. مخل
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گه شددوخی یا  ا با.میشددم دلخور ن کان با کان.برسددم بذار ما  کرد مکثی ما
شیا:وگفت ست ساعتی دو یکی:گفت و خنددید اومد ؟ار سیدم ه  یب بابا.ر

 یکی شددهبا.ندادم خبر همین برا  اتفاقا.اسددتقبال بیایم نداد  خبر چرا معرفت
بت جایی.طل یام ک مت؟تو ب یا  خوا  می کنی می خود بی ببین . بینیب منو ب
شین شه.اومدم من جات سر ب  ار گوشی ارشیا. علی یا.اومدم.نیار جوش بابا با
 ترف و برداشت را اش حوله و کشید موهایش تو  را دستش گذاشت میز رو 

 مهرناز. شددد سددالن وارد تمیز و تر و گرفته دوش بیاید ماکان تا.حمام سددمت
سرش دیدن با خانم شه عافیت:گفت و زد لبخند  پ شین سامت.با  مامان .با

 رو قدمش.اومدم دادم خبر بش تازه. میاد داره عزیزم؟ماکان کیه.داریم مهمون
 خوب:گفت و عماد کنار نشست ارشیا.آشپزخانه سمت رفت و شد بلند چشمو

ماد.ما خانم آبجی این با میکنی چه ید ع ند فت و خ  می و سددوزیم می:گ
 لیخی:گفت و خندید شددنید ؟ارشددیا بابا ا !!!عماد:کرد اعتراض آتنا.سددازیم

شمن مقر تو دار  جرات  سر رو  جاش آتنا بابا ا .زنی می حرفی همچین د
 به محکم آتنا بار این و خندید هم باز ارشددیا.زد ارشددیا به چشددمکی و ماسددت

 منم نوبت عماد آقا کن صددبر. زد  چشددمک دیدم:گفت و کوبید عماد بازو 
 ربذا بفرما:گفت ارشددیا به رو و گرفت خودش به ناراحتی لحن عماد.میشددده
 ونا جلو  چه من به بابا ا .بزن هم به و عاشددق کبوتر دوتا بین بعد برسددی
 یفونآ سمت به ارشیا خود. کرد قط  را شان مکالمه زنگ صدا .بگیر و زبونت

 کرد  روازپ:برداشت را گوشی لبخند با ارشیا بود ایستاده در پشت ماکان. رفت
سر  به و شد لندب آتنا.ماکانه:گفت آتنا به بعد. کرد باز را در توو بیا.دیگه دیگه.پ
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 کی با ماکان لحظه چند از بعد. برگشت موهایش رو  شال یک با و رفت اتاق
 چرا. سددام.رفت اسددتقابلش به در دم همان ارشددیا.شددد وارد شددیرینی جعبه

 میا :گفت و کشددید آغوش در را ارشددیا دسددت یک با ماکان.کشددید  زحمت
 هآشددپزخان از خانم مهرناز. کرد سددام اتنا و عماد به بعد.نترس کنی می جبران
سته تازه که ماکان آمد بیرون ش . دش عرض سام:کرد سام و شد بلند بود ن

 مک بگو.شما لط  خوبن؟به اینا مامان. ممنون. عزیزم سام.روشن چشمتون
 راحت.چشددم.برسددون سددام دارن لط .هسددتن پرس احوال.ها شدددن پیدا

 بعد هم خانم ناز مهر. گذاشددتن تنها را دو ان و خواسددتن عذر اتنا و عماد.باش
 خوب:گفت ارشددیا به رو ماکان. رفت خودش کار دنبال پذیرائی و تعارف از

 هیچی:تگف و گذاشت میوه ماکان برا  بود؟ارشیا خبر چه طرفا اون ببینم بگو
یک جز کان.نبود خبر  هیچ آلودگی و تراف فت بدجنسددی با ما  جون اره:گ

یا.خودت نده با ارشدد فت خ با ا .منحرف مرض:گ . نگفتم چیز  که من با
ته به ریگی خودت به حاال.البد کفشدد ناسددی می منو خو  می که همین.شدد

 هیش من. من نکرد ؟همین خودت برا فکر  هیچ. دیگه گم می شددناسددمت
 اهکارش بشناسم اگه ببینم کاسمو هم دخترا  فردا اگه. بود خودم کار به سرم
کان.کردم ید آهی ما فت و کشدد گه همون:گ  نعمتی کفران چه فهمی نمی دی

شیا.کرد   سال دچن این تو بار یک دیگه؟ حاال.تو تقدیم آقا:گفت و خندید ار
 مونجاه و ببینن تهرانی دخترا  و تیپ خوش این بلکه اونجا نکرد  دعوتمون
شده دیر حاالم.شیم موندگار ستت نه.میکنم معرفی بخوا . ن  من .نکنه درد د

 دوره عالی جناب مامان با ها گی تازه. بدم تونم نمی و خانم سددور  جواب
 که  جد:گفت شده گرد چشما  با ارشیا.گردن می زن دنبال دوتا ما برا افتادن
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 گهدی وقت چند حاال:گفت و گذاشت دهانش تو  را پرتقالش گی؟ماکان نمی
مه برات. فهمی می فاع خودم از و بودم که من چون. دارن ها برنا  تو کردم د

شه چه دونی نمی بود  غای  ستی نمی. نامرد ا .ریختن برات هایی نق  زا تون
شو وعید وعده با کردم هنر خیلی من بابا برو.بکنی دفاعی یه منم شوندم  تا نک

 زیر زد ارشددیا. بودن کرده انتخاب امم بچه اسددم پیش سددال دو واال تو اومدن
 فکر هک باطله خیال بابا آره.شدددیم طرف کسددایی بد با کنم فکر:گفت و خنده
 هشددنید را آنها مکالمه از قسددمتی که خانم ناز مهر.بر  در قصددر تونی می کنی
 دننبو بهونه ماکان نه دار  درس بهونه تو نه دیگه: گفت و شددد سددالن وارد بود
شه تو ست. بکنین خودتون برا فکر  یه وقت شی.ها سالتونه نه و بی  اعتراض با اار

 انماک.گیرم می زنم چشم. بشه خشک عرقم. برسم من بذار بخدا مامان: گفت
 و بحث این توه تقصیر مرض ا .شد  بدبخت پسر:گفت و خندید زیرکی زیر
 شدد  جمعه برا  بگو مامان به:گفت خانم مهرناز و خندید دو هر.انداختی راه

 نازمهر.دیگه التحصددیلیه فارغ جشددن به به.داریم مهمونی ما که ندن قول جایی
 که حالی در بعد.خدا امید به:گفت و انداخت ارشددیا به اشددتیاقی پر نگاه خانم
 و شدددد بلند هم ارشددیا. میدم قول اینا مامان طرف از من:گفت میشدددد بلند

 جون هب.میزنم سر میام.اینجا اومدم کردم ول و شرکت بابا کجا؟برم حاال:گفت
 زا خداحافظی از بعد.بابا باشدده.میشددم دلخور نیا . کردم اماده میزتم خودت

ستی.رفتند در طرف به زنان قدم خانم ناز مهر  شیاار.بکنی هم داور  یه باید را
 جریان.موندم توش زدم حرفی یه. داور ؟اره:گفت و ایسددتاد سددینه به دسددت

 یدتائ کدوم هر کار گفتم خودم زدن طرح کار یک برا  طراح تا دو چیه؟هیچی
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خاب تونم نمی خودمم. چاپخونه میره همون شدددد حاال.کنم انت ند چرا؟ ما  ب
 و ترف ماکان.علی یا.نکنه درد دستت.میام سر یه فردا باشه.بهت میگم اومد 
. پوشددید لباس و خورده صددبحانه صددبح. خانه به برگشددت زنان قدم هم ارشددیا
 برا  دارند کار کلی که نماند بیرون زیاد که کرد سددفارش کلی خانم مهرناز

شیا.مهمانی ش   عوض شرکت ساختمان. شد شرکت روانه و داد قول هم ار
 خود درش سر هم بزرگی تابلو  که بود طبقه دو ساختمان یک حاال و بود شده

 یکی .داشت اختصاصی برد بیل چندین شهر سراسر در شرکت.کرد می نمایی
 به و برداشت را اش آفتابی عینکش ماکان.بود شرکت میدان کنار درست انها از

گاه شددرکت تابلو  ند با و کرد ن له از لبخ ید باال پ  و طراحی برا  دلش. دو
 شستهن ماکان منشی. رفت ماکان دفتر سراغ قیمم*س*ت.بود شده تنگ شرکت

شت و بود شیا. خواند می رمان دا  صاف را اش سینه و برد ل  به را عینکش ار
تاب سددری  منشددی.کرد فت و بسدددت را ک ید:گ مائ قا  با.بفر بال آ  قرار اق

قا ؟مهرابی.داشددتم له.آ ند ب ظه چ عد.لح ماره و برداشدددت را تلفن ب  ا  شدد
 نکهای از قبل.بله.هسددتن منتظرتون مهرابی آقا . رئیس جناب سددام:گرفت
شی شحالی با ماکان و شد باز اتاق در بزند حرفی من  ینجاا بینم می:گفت خو
 رو بعد. کرد هدایت اتاقش به را او و گذاشت ارشیا پشت دست و شده نورانی

شی به شم.من اتاق بیاره قهوه تا دو بگو ملکی به:گفت من  ماکان.رئیس آقا  چ
ید منشددی. بسدددت که را در نه طرف دو قا  داخل برد را سددرش و آبدارخا  آ

 نج؟ترنجتر.ترنج اتاق تو  دوید خودش و.رئیس اتاق ببر قهوه ملکی؟بله؟دوتا
 و رفتگ باال را سرش ترنج.ترنج اه.نشد متوجه اصا و بود گرم حسابی سرش
 نجاا تا را صدایش و شد خم ترنج میز کنار شده؟ملیحه چی ملیحه چیه:گفت
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ست می که شت دیدن اومده که یارو این:گفت و آورد پائین توان  رنجکیه؟ت دادا
شتریه البد:کرد نگاه ملیحه به متعج  شغول دوباره و.م  آقا . اباب نه.شد کار م

 از تدس هم باز ترنج.اتاق تو بردش اومد خودش. گرفت تحویلش خیلی اقبال
 هن شددناسددم می دوسددتاشددو من.بوده دوسددتاش از یکی البد:گفت و کشددید کار

 کجا زا و ماکان دوستا  همه تو:گفت و کشید کار از دست کافه ترنج.نیست
 ترنج.مهرابی آها. بود چی فامیلش این کن صبر. دیگه شناسم شناسی؟می می

شکارا  ا  یکهت میدیدیش باید:گفت ترنج حال به توجه بدون ملیحه.خورد جا آ
سه بود ستی ترنج. خودش وا شید صورتش به د  سر ردبرگ:گفت ملیحه به و ک

شه.بیار  در و ماکان داد باز خوا  می کارت  املک طرح چند ترنج.رفتم بابا با
شش رو  ریخت را شده  آقا .کنار  اتاق تو  رفت و کرد سر را چادرش.فل

 گهدی. برم می دارم خودم چاپخونه برسونم باید طرح تا چند من نیومده حیدر 
 را ها طرح تا گرداند دسددت به دسددت را فلشددش.بده تحویل طرح بود قرار کی

قل ند منت عد. کن تاق طرف به هم ب کان ا فت ما  صددددا را منشددی آرام ر
حه:کرد یدر !ملی یه؟ح مده چ نه رم می دارم من نیمو کان چاخو ید ما  پرسدد
 رعتس با را خیابان عرض و دوید پائین پله از هم بعد.راحت خیالت باشه.بگو
 اکسیت هم بعد.پراند جا از را او و زد بوق برایش عصبانیت با ماشینی. کرد طی

 ادر چ دختر که کرد می نگاه را خیابان پنجره از ارشیا.شد دور انجا از و گرفت
 شوخود بود نزدیک اس دیونه طرف:گفت ل  زیر.خیابان وسط دوید که دید را
شتن به شیا.شد سرد ات قهوه.بده ک  رفط به و گرفت خیابان از را نگاهش ار

ستور مامان. بمونم خیلی تونم نمی که ببینم بده خوب. رفت ماکان  زود نداد د
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ستمش سمت به ماکان.خونه برگردم  را ارهاک و کرد باز را فایل یک و رفت سی
 الم دوتاش طراحه یک مال تاش چهار. تاست شیش این.گذاشت ارشیا مقابل
 به:تگف مدتی از بعد و کرد باال و زیر را ها طرح چبه؟ارشیا نظرت. دیگه یکی
 لما یکش باشددده یکی اون مال یکیش نکنه حاال.بهترن همه از دوتا این نظرم
کان.دیگه یکی ید را لبش ما  چطور؟یک مطمئنی؟آره انتخابت از:گفت و گز

شت را تلفن.کن صبر لحظه  اقبال انمخ و رفیعی آقا  به دیبا خانم:گفت و بردا
 پس. کرد اهنگ ها طرح دیگربه بار رفته باال ابروها  با ارشیا.من اتاق بیان بگین
 باز در.نشدده انتخاب کاراش اگه نمیشدده جال  خیلی. بوده ترنج طراحا از یکی

 به هم فرمی بدون عینک و بود دیاق و الغر جوان یک که رفیعی آقا  و شددد
 شا منشی ترنج جا  که کرد نگاه او سر پشت به ماکان. شد وارد داشت چشم

 تگف ترنج نیامدن حیدر  آقا . کجاسددت؟ببخشددید اقبال خانم پس.دید را
نه میره حا  چاپخو یه خودشددو طر یل رو بق کان.بده تحو  و کرد پوفی ما

 و ردک اشددداره ارشددیا به و.بشددین:گفت رفیعی به رو بعد.بفرما باشددده:گفت
 وقف و گرافیک لیسددانس مهرابی آقا . هسددتن بنده دوسددتان از ایشددون:گفت

 من:داد امهاد ماکان.داد دست ارشیا با احترام با رفیعی.تصویر  ارتباط لیساس
شون به و اقبال خانم و شما کارا  شون ای ستم و دادم ن  تهالب. کنن انتخاب خوا
 تا دو نای ایشون:گفت برگرداندو او طرف به را مانتور بعد.نبردم طراحا از اسمی
 بلند و انداخت صددفحه به ا  سددرخورده نگاه رفیعی.کردن انتخاب و طرح
 که یعیرف.کارتون سددر بفرما فرمائین؟بله می اجازه. ندارم حرفی بنده. بله.شددد
 بگی خوا  نمی باالخره خوب:گفت بود نشدددده متوجه هنوز که ارشددیا رفت
 دوتاشددو که تا چهار اون:گفت و کرد جدا را طرح دو کیه؟ماکان مال کار کدوم
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 رسدد جدا؟ماکان.بود کرده تعج  واقعا ارشددیا.ترنجن کارا  کرد  انتخاب تو
ستان گرافیک چیه؟دیپلم مدرکش.داد تکون  رافیکگ کاردانی ترمم دو. داره هنر

شو دیگه بار یه بذار. جالبه.خونده ست شم دیگه کار .ببینم کارا  خوا  می. ه
 کرد باز هم ار ترنج نام به فولدر  و کرد باز را فایلی ماکان.ببینم بده بینینی؟آره

 ررسیب را ها طرح یک به یک دقت با ارشیا.چرخاند ارشیا سمت به را مانیتور و
 هخوب کارش دونم می.داد تکان سر ماکان.بوده جدیش کار اولین این پس.کرد
 هدار بگن بقیه ترسدم می هسدت خواهرمم و تره پائین مدرکش چون خوب ولی

شیا.میکنه باز  پارتی  لوج خوا  می: گفت و کرد نگاهش سفیه اندر عاقل ار
 اشب مواظ  اوه اوه.داره استعداد خیلی بچه این. بقیه حرف بخاطر بگیر  شو

 رمسدد بایی یه حتما و:گفت و خندید ارشددیا.باز میاره جوش گه نگی جلوش
 نجتر اون دیگه. شددده عوض خیلی ترنج نه:گفت و خندید تلخ نه؟ماکان میده

 از که یمعنای ارشیا.تو به برسه چه شناسمش نمی برادرشم که من. نیست سابق
کان حرف کان که بود چیز  برعکس کاما کرد برداشدددت ما  منظورش ما

 جین شددلوار و بود پوشددانده را چشددمهایش رو  که موهایی با ترنج چهره.بود
 آوردن یاد به شددده؟با شددکلی چه حاال یعنی.گرفت رنگ ذهنش تو  تنگش
 ذهنش تو  سبک همان به هم را ترنج پوشیدنش لباس و ظاهر و خانم سور 
 .زد پوزخند و کرد تصویر
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کان صددددا  ید بیرون ذهنش از را او ما کار خوب:کشدد خار کنی؟ می چ  افت
 زده هیجان ماکان.شدددده دعوت تدریس برا  ازم. مید ؟حقیقتش همکار 

 خواد می دلم خودم ولی. هنر و فنی ها  کجا؟دانشکده. محشره که این:گفت
صا. نکنی قبول ا  دیونه.کنم کار عملی ضو تو ا  وقت هر. شرکت افتخار  ع

 رفتپیش هم بقیه کار باشی تو. کن کار خواست دلت هم چی هر و بیا خواستی
 می تدریس مقطعی چه ببینم کن صددبر:گفت و پرید جا از ناگهان بعد.میکنه

شه. کنم قبول کنی؟اگه ستاد شک بی پس ول ا .کاردانی ها  بچه می  رنجمت ا
شی شیا.می ستش و بیا:گفت دلش تو  ار  نیم خندلب یک با کرد سعی و.کن در

 انماک.نیامده در مامان صدا  تا برم دیگه من خوب.بدهد فیصله را موضوع بند
 برم دبای نمونده چیز  مهر تا. حتما.ما پیش بیا بیشددتر:گفت و شددد بلند هم

شگاه برا  بدم انجام چیزارو این و معرفی کارا  ستش ماکان.دان  وردآ جلو را د
شه میزت خاصه:گفت و ست ارشیا.خالیه همی شرد گرم را ماکان د  را اتاق و ف

 هک در از. سددداختمان در طرف رفت و بود برگشددته چاپخانه از ترنج.کرد ترک
شت شت ارشیا گذ  ترنج.دبو فکر تو  و پائین سرش. آمد می پائین را ها پله دا

شت کنارش از و انداخت زیر به سر شیا.دوید باال و کرد سام آرام و گذ  هک ار
 و بود کرده سام او به که شد چادر  دختر  متوجه فقط بود فکر تو  حسابی

. هدبد را جوابش و ببیند را او چهره نکرد فرصددت اصددا.بود دویده باال پله از
 سددام او به و بشددناسددد را او ماکان کارمندها  از یکی که بود عجی  برایش

 طرف هب داشدددت ترنج. رفت بیرون خیال بی. نرسددید ا  نتیجه به وقتی.کند
تاقش فت می ا حه که ر  کارت رئیس رفتی وقتی ترنج:زد صددددایش ملی
 عیرفی به ولی دونم نمی داشت؟ چکار.ماکان اتاق طرف برگشت ترنج.داشت
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 االن.بود کرده انتخاب رو طرحا حتما ریخت فرو ترنج دل.اتاقش بره گفت هم
 اوه.تو برم خوام می بگو خوب.نیسدددت پیشددش کسددی ببینمش؟آره تونم می

 تو. هملیح رئیسددمه ماکان:زد پوزخند چیه؟ترنج بازیا لوس این. دیگه داداشددته
 رئیس آقا  سام:گفت و برداشت را گوشی ملیحه.بکن گفتم بت که کار  هم

 بود ایسددتاد سددینه به دسددت که ترنج برا  داخل؟بعد بیان اینجان اقبال خانم
 ترنج.وت برو:گفت و گذاشت را گوشی ملیحه و زد لبخند ترنج.آورد در شکلکی

 چرا فهمید نمی. کرد نگاهش ماکان.سددام.کرد سددام آرام. شددد وارد و زد در
صله او از اینقدر ترنج ست نمی ماکان. گیرد می فا  چقدر که بفهماند او به توان

ستش صا. دارد دو صو شکی چادر ان با مخ  قاب را اش کودکانه صورت که م
ته با خانم.بشددین.بود گرف  به و.ینیبب منو خواسددتی بیرون رفتم من گفتن دی

 ترنج.باشددین اینجا خواسددتم می ها طرح انتخاب برا  آره.زد زل دسددتهایش
نه  و داد تاب را اش صددندلی نتیجه؟ماکان خوب.کرد نگاه ماکان به امیدوارا

 بت خوردارشددیا؟آره جا مثا ترنج.کنه قضدداوت خواسددتم ارشددیا از من:گفت
ته ته دیروز بودم؟ نگف لت به خوب؟خوب.برگشدد ما  و کار تا دو این اونم ج

 را اه طرح تا شددد خم ماکان میز رو  و شددد بلند نگرانی با ترنج. کرد انتخاب
 کارا  که اینا:گفت و کشید جیغی خوشحالی از خودش کارها  دیدن با.ببیند

 کی با ترنج.آره خوب:گفت بود گرفته اش خنده ترنج شددوق از که ماکان.منه
 زا ماکان.داداشی نکنه درد دستت:گفت و یدب*و*س را ماکان صورت حرکت

 ترنج انگار. خوشددحال نهایت حد به هم بود شددده شددوکه هم ترنج حرکت این
 ا  لحظه برا  ترنج ها  اخم ولی.بود شکسته او مقابل در را احساساتش سد
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سید ماکان. رفت هم تو  تو اطربخ نکنه منه؟ کارا  اینا گفتی شد؟بش چی:پر
خاب له.باشددده کرده انت عد ولی گفتم ب که از ب خاب این ب ترنج.کرد انت  ارهدو

 می خدا به مید ؟ بزرگتر طرحا  منم به حاال داداش وا .شدددد خوشددحال
شه:گفت و داد تکون سر ماکان.تونم  مونه رو  فعا ولی. فرصت اولین در با
 طرف هب و.رئیس آقا  چشدم:گفت و پرید هوا به خوشدحال ترنج.کن کار قبلیا

 هانناگ ترنج.ها کاره محیطه اینجا اقبال خانم:گفت خنده با ماکان که دوید در
 و خانه بود برگشته ارشیا. شد خارج اتاق از و کرد باز را در آرام خیلی و ایستاد

 مهمانی وسواس دوباره خانم ناز مهر. میداد انجام را مادرش فرمایشها  خرده
 رشیاا باالخره.شود نمی انجام مهمانی ش  تا چیز همه میکرد فکر و بود گرفته

صا. شد اتاقش راهی و کرد پیدا نجات شش ها مهمانی نوع این از ا  نمی خو
ند آن این گوش به مدام اینکه از بود خسددته. آمد  کمی کنند سددعی که بخوا

 سیمن داد اجازه و کرد باز را اتاقش پنجره.کنند رعایت هم را شان دینی شئونات
 د  سددی هایش د  سددی بین از. کند تازه را اتاقش هوا  شددهریور خنک نیمه
 تظیمن مایم را صدایش. گذاشت دستگاه تو  و کشید بیرون را اش عاقه مورد
شید دراز تخت رو  و کرد شمهایش و ک ست را چ  مدام کار بین در مادرش. ب

شه سیده فرا ازدواجش وقت که آمد می کنایه و گو  می رجوع خودش به وقتی.ر
شکلش ولی بگیرد سامان و سر آمد نمی بدش میدید کرد  یقهسل که بود این م
ست نمی دلش.نبود یکی مادرش با اش شد اش خانواده قماش از زنش خوا . با

 کم کم شدددد باعث مایم آهنگ صددددا . بود می محجبه باید اینکه حداقل
 راه زا ارشیا التحصیلی فارغ مهمانی.برود فرو خواب به و شود گرم چشمهایش

 از کافه ارشیا. رسیدند می راه از یکی یکی وارنگ و رنگ ها  مهمان. رسید
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 کندن تا بچرخاند دور بار یک دقیقه چند هر را نگاهش بود مجبور اینکه و گرما
 ودندب آمده ها مهمان اغل .بود عصبی بیشتر بماند ثابت خاصی شخ  رو 
 سمر می حسابتو:گفت ل  زیر ارشیا. نبود اش خانواده و ماکان از خبر  ولی

 رهاشددا با. کرد نگاه سدداعتش به و.ندارم حوصددله من. بیا زود گفتم شدددم خوب
باره ارشددیا خانم مهرناز  راه از هم اقبال خانواده باالخره. رفت در طرف به دو

 یگمم تبریک:گفت و گرفت آغوش در را ارشددیا گرمی به اقبال آقا .رسددیدند
 خانم ر سو نوبت بعد. کرد تشکر و زد لبخند ارشیا.باشه مبارکت. جان ارشیا

بی.بود یا خو گاه عزیزم؟ارشددد تاهی ن خت خانم سدددور  به کو ندا  و ا
. روشددن چشددمت عزیزم:گفت خانم مهرناز به رو خانم سددور .ممنونم:گفت

 یاارشدد مثل آقایی اونم ببیینی خالیشددو جا  برات بود سددخت چقدر دونم می
شیا.جان  مهرناز.خانم سور  دارین لط :گفت زیر به سر حالت همان با ار

شت به نگاهی تعج  با خانم  پس جون سور  وا:گفت و انداخت انها سر پ
 یم چه:گفت و انداخت مسعود به پرحرصی نگاه خانم کجاست؟سور  ترنج
شون برا ها بچه واال دونم سعود.زنن می ساز  یه کدوم هر خود  گوش کنار م

 را اش هخند مرتضی.نکرده شروع سور  تا ببر منو خدا رو تو:گفت مرتضی آقا
 تو بفرما در دم چرا جان مهرناز:گفت و پرید سددور  حرف وسددط و خورد فرو

ست خودش کنینو صحبت سعود د شیا. شد دور و گرفت را م  شانه رو  زد ار
 یرتقصدد بابا و مامان. تقصددیرم بی من واال.اومدنت زود بود این گفت و ماکان
 اون کردیم چکار ما وا:گفت بود شددنیده را ماکان حرف که خانم سددور .دارن

 داد هل مردانه جم  سمت به را ارشیا ماکان.داره تقصیر سفیدت چش خواهر
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 ماکان. رفت ماکان همراه کنان خنده ارشددیا.جان مامان کردم غلط من:گفت و
 رونبی صددا پر را نفسدش و گرفت جا ارشدیا کنار جم  با پرسدی احوال از بعد
 مهمونی یک دوسددتاش با ترنج بود؟هیچی چی ماجرا حاال:پرسددید ارشددیا:داد

شبم. داره هفتگی ها  ستن می اینا مامان. رفت می باید ام  شبیارن زور به خوا
 آخه هباشدد راحت بذار گفت می بابام. نه که کفش یک تو بود کرده پاشددو اونم
 باال ها ابرو با ارشیا.داره نمی بر دست هفتگیش برنامه این از بره جونش ترنج
ته یداد گوش رف  خانمم سددور  که بوده مهمونی چه ببین: گفت خودش با م

 مسددعود آقا و ماکان چطور که بود مانده فقط.بره دخترش خواسددته نمی دلش
ضوع این با راحت اینقدر  ارک سمت به را بحث ماکان.بودند کرده خورد بر مو
شیا صرار هم اش خانواده که گفت برایش هم او و برد ار شتند ا  بکار دعوت دا

 کارها دنبال شددنبه از اسدددت قرار و کرده قبول هم او و کند قبول را دانشددگاه
 ددارن مهرناز و سور  بود خورده گوششان به که جم  بخت دم دخترها .باشد
شیا و ماکان برا  زن دنبال شتند سعی گردند می ار شتر چه هر دا  شمچ به بی
شیا. بیایند صبی ار سابی ماکان ولی بود ع  سر به رس تازه و کرد می تفریح ح

یا با حاله نظر یه گما می.گذاشدددت می هم ارشدد  بش نگاه یه مرد طرف. با
 بدبخت:گفت و خندید ل  زیر ماکان.ها کنم می خفت خدا به ماکان.بندازد

سته محجوب چقدر رفته ش شم مثا که ن  می یشآت قبا که این. بگیره رو تو چ
ست که دختر  به و. سوزوند شیا مقابل سالن دیگر طرف در سته ار ش  ودب ن

 قصددددم من ولی نکن نکنی نگاه خوا  می تو خوب.کن بس ماکان.زد لبخند
جه نا از یکی جون مهرناز و خانم سددور  باالخره ازدوا ندن می رو همی  به ب

 جم  تو  چرخاند را نگاهش بعد.کنیم انتخاب خودمون الاقل بذار ریشددمون
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 نارک بعد کردند می پچ پچ هم با و داشددتند نظر زیر را تا دو آن مدام که دخترها
شیا گوش شه صورتی تاپ دختره اون نظرم به:گفت ار شی اون. تن  به اخوبه؟ار
گاهی نیم بود کرده تنش زور به را کوچکی تاپ که چاقی دختر خت ن ندا  و ا
 شددممی پا بزنی حرف دیگه کلمه یه ماکان:گفت نگیرد اش خنده اینکه برا 
 کردم و انتخابم که من میگی چی ارشددیا:گفت جد  خیلی ماکان ولی.میرم

 عمو  دختر مرسده:گفت و داد تکون سر  ارشیا چیه؟ اسمش راستی. همون
 مدرک حاال؟ سالشه چند:پرسید جد  خیلی و داد تکون سر  ماکان.مامانمه
 کنی می غلط اصددا تو. گیره می ام خنده داره بسددده بخدا داره؟ماکان پدرکی

 ارشیا.غیرت بابا اوه اوه:گفت و داد تکیه ماکان.زنی می دید رو ما فامیل دخترا 
 مونیب بیشددتر اینجا حیاط تو بریم پاشددو اصددا:گفت و کشددید را ماکان دسددت

 ونوبرشدد کرد  فکر بابا باشدده خسددیس:گفت خنده با ماکان.میشددی منحرف
  تو رفت ارشددیا همراه و.بخواد دلت تا دختر ریخته خودمون فامیل تو آورد 
 چطور  اخه. میشدده گرمم داره من دربیار و کت این خدا رو تو ماکان. حیاط

 یاارشدد به سددفیهی اندر عاقل نگاه بپوشددی؟ماکان کت گرما این تو تونی می
 و ردب دست ارشیا.بدان دانی نمی گر شخصیته از جزئی لباس:گفت و انداخت

 قدم به شددروع بعد.مسددخره و لحاف این من بده گفت و کشددید او تن از را کت
 ردهخ به ارشیا.گذشت نمی خوش زیاد نبود  تو واقعا:گفت ماکان. کردند زدن

 و وبیدک اش شانه به ماکان.محبوبم اینقدر دونستم نمی:گفت و زد لگد سنگی
 شیبا همرام سایه به سایه بودم کرده عادت سالی هشت هفت کنم چکار:گفت

شت سخت خیلی سال سه این تو شیا.گذ  و ردک نگاه ماکان گرفته چهره به ار



 153 بار نگاهم کن کی

 دور زما خیلی. ترنج:گفت و کرد نگاه ارشیا به ماکان؟ماکان شده چی: پرسید
 اارشی.شده دیگه آدم یه اصا. گیره نمی ما به خودشو اصا. فهممش نمی شده
 کنزدی بهش خودتو کرد  سددعی چقدر تو خوب:گفت و کشددید بلند  نفس

صا اون:گفت و زد پوزخند  کنی؟ماکان صو شو مخ . گیره می دور من از خود
ست  که یادته. شد عوض ترنجم اومد پیش تفاهم سو اون که روز همون از در

 ترنج با پارک تو  که روز کردهمون نگاه ماکان به گم؟ارشددیا می و روز کدوم
 زتا گفت بهم نفرتی چه با یادمه هنوز واقعا.داد تکون سددر ارشددیا.شددد بحثم

شیا.متنفرم شش تو  بود زده ترنج به ماکان که سیلی صدا  حتی ار . بود گو
 تو:گفت و داد تکان سددر .ترنج جمله از بود کشددیده خجالت روز ان چقدر

صوصا. واقعا؟آره.کارمند و رئیس هم؟مثل با چطورین شرکت  لیخی ترنج مخ
 ینا بعیده شددناسددم می من که ترنجی از:گفت خودش با ارشددیا.میکنه رعایت

 ازو ب به ارشدیا.شدام بیاین داداش. کرد قط  را شدان مکالمه آتنا صددا .رفتار
 کتش نبرداشددت از بعد ماکان و برگشددتند را رفته راه بعد.بریم:گفت و زد ماکان
شیا همراه سعود که بود شده تمام شام تازه.شد خانه وارد ار  :گفت ماکان به م
 می مامانت و من. دخترش پیش رفته مهربان. تنهاسدددت خونه زده زنگ ترنج

 نه:گفت و انداخت سدداعت به نگاهی مونی؟ماکان می یا میا  تو. بریم خوایم
 کن داصدد مامانتم برو خوب.بیافتم راه باید منم برسددین شددما تا. میام منم دیگه
شیا.بریم . وقته دیر. برم دیگه نه.الاقل موند  می تو خوب:گفت ماکان به رو ار
 اارشی میگم دروغ مگه.مسخره گمشو.میشه خصوصی مهمونیا دیگه شبا آخر

 از:گفت سددور  به رو مهرناز. کرد همراهی در دم تا را اقبال خانواده و خندید
 تردخ این جون سددور  خدا به. خانم معرفتی بی خیلی بگو ترنج به من طرف
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 بهش اینقدر که جونش بابا و دونه می خودش. شددده خارج من کنترل از دیگه
 رو خدا. اتاقش تو چپیده مرغ عین. کاراش از شدددم خسددته من میده بال و پر

 زاد آ وقت اگه بینمش نمی اصا من. شده اضافه ها  تازگی که شرکتم شکر
 گرفت را سور  دست مسعود. چرخه می خودش عین دوستا  اون با داره هم

 از نگاهی خانم سددور .رو خدا ها  بنده داشددتی نگه پا سددر عزیزم:گفت و
شه شم گو سرش به چ شم:گفت و انداخت هم سعود چ  اونم شما اون. خان م

 ار ک:گفت مهرناز به بغض پر و. راحت همه خیال و امیر به بدش برو. دخترت
 چی جون سور :گفت و گرفت آغوش در را سور  مهرناز.جون مهرناز ندار 

سعود ستی شده؟م شید صورتش به د ست ماکان. انداخت زیر به سر و ک  رد د
 که ودب شده کنجکاو حسابی ارشیا.بگوید چه دانست نمی و بود ایستاده جی 
ست قرار چه از ماجرا ست؟خدایا دیگر امیر و ا  هشد بزرگ اینقدر بچه اون کی

 با سددور . بزند خنده زیر جا همان بود نزدیک و.میاد براش خواسددتگارم که
 نمی ما به هیچیش پسددره. میشددم دیونه دارم خدا به:گفت بغض پر لحن همان
نگ هی پرو پرو هم مادره. خوره نه می ز گه و ز  می و دخترتون ما می

بانی لحن با مسددعود.خوایم فت مهر  حرفی هنوز که ترنج جان سددور :گ
شون قماش از اونام باالخره ولی نگفته هنوز.نزده  بولق رو بقیه که معلومه. خود

 رمگ. پرسید می خودش از مدام و میداد گوش حرفها به زیر به سر ارشیا.نداره
شی چه از ترنج ضایت سور  سر شده؟آخر قما  را آنجا اقبال خانواده و داد ر
 نندک ترک را جم  هم دیگر نفر دو یکی شددد باعث انها رفتن انگار. کردند ترک

شید هم از مهمانی کم کم و صور آنچه از و پا شد ت شیا. شد زودترتمام می  ار
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 را مادرش صدددا  که میکرد خالی سددطل تو  را میوه ها  پوسددت داشددت
شون ندا یه گفتم بت چقدر:شنید  شمام خانم اوه.بردن رو دختره بفرما. بده به

مه مسددعود. کردین شددلوغش ته من به و چیز ه  بارم یه هنوز اصددا. گف
 یک میدادن؟وا مثبت جواب تو به دونی می کجا از.بیان تا بشددین حاال.نیامدن

  ها چشم.ارشیا دست بده دخترشو راضیه هم سور  مطمئنم. بهتر ارشیا از
یا قاب. بود شدددده گرد ارشدد  مادرش طرف به و کرد رها را خالی ها  بشدد

ست معلوم مامان:رفت شیا دید که خانم ناز میگین؟مهر چی ه شان ار  حرفهای
 هرهچ.اون از بهتر کی. شناخته هم دیده هم ترنج میگم بد مگه:گفت شنیده را

 او به را گلی صددورتش رو  جوش چند با ا  بچه دختر. آورد یاد به را ترنج
 مامان:گفت معترض و راند کنار  به را تصویر. دارد دوستش گفت می و میداد
شیا میکنین؟وا صحبت ماکان خواهر ترنج درباره دارین  همگ خوبه؟ حالت ار
 با مامان:گفت و کشددید هم در را هایش اخم داریم؟ارشددیا هم ا  دیگه ترنج
مام گه کنم می خواهش ولی قائلم براتون که احترامی ت  و دختر اون اسددم دی

 و زد موهایش به چنگی مامان؟ارشددیا ارشددیا رفتچرا وا خانم مهرناز.نیارین
 داره اس بچه کجاش.اس بچه ترنج. کنم باز  خاله خوام می مگه مامان:گفت
شه سالش نوزده صی لحن با خانم سنه؟مهرناز به بچگی مگه.می  تو:گفت خا

 دبلن را صدددایش کافه ارشددیا.خودش برا شددده خانمی ندیدیش ها تازگی که
 دار  بچه خوام نمی من. نیارین و ترنج اسددم آقاجون روح به رو تو مامان:کرد
عد.که کنم له برا  ب حث دادن فیصدد گه لطفا:گفت هم ب  یداپ زن من برا  دی

ما که زنی. نکنین یدا شدد نا کینین پ  ولی.اد نمی در جور من سددایق با مطمئ
 هب رفتین نبینم. کنین تمام و بحث جا همین کنم می خواهش مامان...ارشددیا
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 نگاه ماکان صددورت تو  نتونم من نکنین کار . ها زدین حرفی خانم سددور 
 هی حاال بفرما:گفت هم مرتضددی آقا. شددد سدداکت کرده بغ خانم مهرناز.کنم
 قشاتا به دلخور خانم مهرناز.نکرد  صددحبت ارشددیا با اصددا تو. بده ندا بگو

شپزخانه به و کرد می جم  را ظروف سکوت در آتنا. رفت شیا. برد می آ  مه ار
 چرا این خدایا.بود ریخته هم به حسابی.رفت اتاقش به و دوید باال پله از کافه
سط افتاده شه گفته چیز  یه نکنه. ره نمی و من زندگی و  اون از .اینا مامان به با

 دسددتگاه سددراغ.نبود ماکان خواهر کاش اه. نیسددت بعید دیدم من که دختر 
 ل  زبر و کشددید دراز تخت رو  لباس با. کرد روشددنش و رفت پخشددش

 خانم سور  یا مامان مثل زنم خواد نمی دلم. کن درستش خودت خدایا:گفت
 و دهشنی را حرفهایشان که کرد شکر را خدا و زد موهایش تو  چنگی بعد.باشه
 بار  دو یکی ش  ان از بعد خانم ناز مهر. گرفته را ان جلو  کار  هر از قبل

سط را ترنج حرف هم باز بود کرده سعی شد و شیا بار آخرین که بک س ار  ابیح
سم زدیگ بار یک اگر گیرد نمی زن هرگز بود کرده تهدید و بود رفته در کوره از  ا

سم و بود کرده سکوت باالخره هم خانم مهرناز.شود برده خانه ان تو  ترنج  ا
 مجبور دیگر آوردن بهانه روز چند از بعد.بود کرده حذف لیسددتش از را ترنج
 بحث و اصددرارها از بعد. برود شددان خانه به و کند قبول را ماکان دعوت شددد

 نندهک قان  دلیل خوب ولی. ماکان دیدن برود نبود مایل خیلی ترنج سر هایشان
شت هم ا  ست یک.بدهد خالی جا هی که ندا سپرت لباس د شید ا  جین. پو

ستین پیراهن و ا  سورمه . تانداخ خودش به آینه تو  نگاهی. سفید کوتاه آ
. بسددت را سدداعتش. چپش دسددت کوچک انگشددت به کرد را عقیقش انگشددتر
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 و قد قربان او دیدن با خانم مهرناز.شددد راهی و برداشددت را اش آفتاب عینک
 وقته چند. ماکان دیدن رم جان؟می مامان کجا:زد لبخند او به و رفت باالیش
گه داره اصددرار به. مجبور  چرا وا.برم مجبورم دی  گرفتن می و پات قبا خو
 رد و زد را عینکش ارشددیا. بود اونجا پات گرفتن می و سددرت بود اونجا سددرت
شهایش که حالی شید می را کف ستی نمی شما قبا گفتبله پو شوخوا خوا  به هر

 صددحبت درسددت:گفت جدیت وبا کرد اخم خانم مهرناز. بگیر  من برا زور
گه. کن یار  و ترنج اسددم ندار  حق دی فه کرد  فکر. ب  دلتم خیلی ا  تح

یارین و ترنج اسددم گفتی. بخواد عد به این از هم تو. کردم قبول منم ن  قح ب
شو ندار  سم شیا.گم نمی هیچی هرچی. بیار  ا  العمل عکس از متعج  ار

شو هه.کرد ترک را خانه مادرش سم ست خدامم از من نیار ا صا آقا. ه  فکر ا
شین سوار بعد. نداره خواهر ماکان کنم می  اقبال آقا  خانه طرف به و شد ما

شین. رفت سته. شد پیاده و کرد پارک را ما  نمخا سور  برا  که هم را گلی د
 اخدای:گفت و انداخت اقبال سدداختمان نما  به نگاهی.برداشددت بود گرفته

ست سپردم خودمو ستاد در مقابل.خوبه برگردم تو این از زنده. خودتت د  و ای
 یم را نگاهش باید بود همیشددده مثل اگر. شدددد باز در بزند زنگ اینکه از قبل

 که دختر  چهره رو  چشددمهایش.نبود امکانش بار این ولی. زمین به دوخت
 این.میشد تکرار مدام ذهنش تو  ا  جمله. بود شده قفل بود ایستاده مقابلش

 سیاهی را پوستش سفید  بود ایستاده مقابلش که دختر .باشه ترنج تونه نمی
شتر چادرش شمها .کرد می نمایان بی  دو مردمکها  آن و باال به رو مورب چ

 آن از خبر .دخترانه کمانی ابروها . دورشددان در مشددکی خطی و قهوه رنگ
شانی و گونه رو  و رنگ رنگا جوشها   دتش به لبهایش سرخی. نبود اش پی
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 و هایسددتاد کی تا دانسددت نمی بود نیامده حرف به ترنج اگر. میزد چشددم تو 
 مینز به را نگاهش ترنج. آمد خودش به ارشیا.ارشیا آقا سام.میکرد تماشایش

 رمابف:گفت و گذشدت کنارش از نرم. کرد نمی نگاه او صدورت به و بود دوخته
 شده رهخی ترنج خالی جا  به و ایستاده آنجا چقدر نفهمید.منتظرتونه ماکان تو

 شددنیده ترنج درباه همه زبان از مدت این طی که جماتی یک یک حاال. بود
نا ذهنش تو  بود یدا مع . اش خانواده از کردن دور  ترنج تغییرات. کرد می پ

ستان شش هم دو صه. خانم سور  ها  شکایت. قما صرار و ماکان ها  غ  ا
صویر. مادرش شت ذهنش از گل شاخه آن با ترنج ت  لعنت:نالید ل  زیر و گذ

شیا تو به شیا به تعج  با ماکان!ار شکش در جلو  که ار  و ردک نگاه بود زده خ
 یط را حیاط طول ماکان.پرید جا از تقریبا وایسدداد ؟ارشددیا اونجا چرا:گفت

 تو بر  تونی نمی دعوت بدون شددد  آشددام خون چیه؟:گفت خنده با و کرد
 و دست کرد سعی و انداخت ماکان چهره به را گیجش نگاه ؟ارشیا*مردم خونه
سخره.کند جم  را پایش شیا کرد باز درو کی.م  ویدبگ بود مانده حاال برات؟ار
 یختهر هم به شددیطان بچه دختر ان درباره تصددوراتش تمام. ترنج یا خانم ترنج

 اکانم سوال از ترنج؟ارشیا.بیرون رفت می داشت خواهرت:گرفت را میانه.بود
 یلدل که این خوب. شددناخت می منو بابا نه. نبود ترنج نکنه.شددد تردید دچار

کان صددددا .نمیشددده کارش از را او ما  ا  نمی چرا حاال کردخوب جدا اف
 با خانم سددور . شددد خانه وارد ماکان همراه و گذاشددت درون به پا تو؟ارشددیا

ستقبالش به لبخند شیا و رفت ا سته ار ش:کرد دراز او طرف به را گل د  جان یاار
مت چرا ید ؟ زح بل کشدد ما قا بال به و.نداره رو شدد کان دن  پذیرائی به ما
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 دیگه. معرفت بی بیارم سددرت بایی چه بگو خودت حاال خوب خوب.رفت
 دنبال ودب شددلوغ سددرم بابا.نیامد  که شددرکتم اینجا؟ بیا  تا کنم دعوتت باید

 از تداش ارشیا.معرفت با آقا  میشه مام نوبت باشه.چیزا این و دانشگاه کارا 
 ات بکشدداند ترنج به را بحث نحو  به خواسددت می دلش. مرد می کنجکاو 

ستگیرش چیز  بلکه ست نمی هم هنوز. شود د سی کند باور خوا  رد دم که ک
 و.میاره در سددرم چیزو همه تافی آبجیت نخوا  خودت.بوده ترنج بود دیده

 ظرن به:گفت و زد لبخند هم ماکان.عادیسددت چیز همه کند وانمود تا زد لبخند
 و ر انداخت را نگاهش بکنه؟ارشددیا شددیطنتا اون از خورد می قیافه اون به تو

شه بوده ترنج.... خوده نبودم مطمئن آخه:گفت و میز ست ماکان.با  ینهس به د
 و داد تکان سددر  بود؟ارشددیا زده خشددکت همین برا  پس:گفت و نشددسددت

 اتنه کجا؟نه ترنج این کجا پیش سددال چهار سدده ترنج. بده حق خوب:گفت
 و یاهس رنگ اون. ببینی اتاقشو باید. شده عوض عقایدشم و افکار همه ظاهرش

 با همین برا  شود تمام بحث این خواست نمی دلش ارشیا.یادته که دار طناب
 هشتاد و صد نمیشه باورت ببینیش باید چی؟االن که خوب. آره:پرسید سرعت

 همون شددد؟از شددروع کجا از شددد؟ عوض اینقدر شددد چی.کرده تغییر درجه
 یک حکم ارشددیا برا  ماکان جمله هر.خوشددنویسددی کاس و الهه دوسددتش

 واسه دهش خطاطی. ببینی خطشو باید. خوشنویسی؟بله کاس:داشت را شوک
 ود ما یعنی:کرد فکر خودش با ارشددیا. سددابق شددیطون کوچولو  خانم خودش

 اش جمله هر با و گفت می ماکان.میکنیم صددحبت ترنج یک درباره داریم نفر
 ارهز ندارد ماندن توانایی دیگر کرد احسدداس وقتی. زد می ارشددیا جان به آتش

نه ها نه از و کرد جور ب بل دیگر بار یک خواسدددت می دلش.زد بیرون خا  از ق
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 با دوباره که بود رفته جور  مخصددوصددا ترنج انگار ولی. ببیند را ترنج رفتنش
 سری  شا آشفتگی کردن پنهان برا  رسید خانه به وقتی. نشود رو به رو ارشیا

 مدام هک ترنج چهره تصویر کرد می سعی و زد می قدم عصبی.برد پناه اتاقش به
 تحانمام دار  خدایا.نبود موفق ولی بزند کنار بود رفتن رژه مشغول ذهنش تو 
. فتگر دستانش میان را سرش و نشست تخت رو .سختیه امتحان کنی؟ می

 زدهپان دختر یک دخترانه و معصددوم نگاه. کرد مجسددم ذهنش تو  را ترنج نگاه
سش عزت و غرور تمام که ساله ستش ک  را نف شته د  ردهک اعتراف او به و گذا

شیا وقت آن.بود  به ار ترنج و کرده له پایش زیر را ان بود؟ظالمانه کرده چکار ار
. آورد یاد به را خودش جمات تک تک بعد.بود رانده ازخودش شددکل بدترین

صویر  چه. بود مطمئن خودش از چه. بارید می حرفهایش از تکبر  چه  زا ت
یا  زن یده ترنج حاال.بود سددداخته ترنج چشددمان پیش اش رو  تمام در پیچ

 اصا. دبو ایستاده او به ممکن فاصله دورترین در ارشیا پروازانه بلند معیارها 
 مه را ممکن راه تنها بود کرده مادرش با او که حجتی اتمام با بود؟ امید  جا 
 برت وهم. مهرابی ارشددیا جناب بود  مغرور چقدر.بود بسددته خودش برا 

ته ماز نه؟ بود داشدد  به خواهرتو دزدید  می نامحرم از نگاهتو خوند  می ن
. شددکسددتی رو بچه دختر یه دل اینا همه عوض در ولی کرد  دعوت حجاب

ست.تکبر  چه با اونم شیا آقا مریزاد د  و دش بلند کافه.زد  گند که واقعا. ار
تاقش پنجره طرف به  داغ غروب به جی  به دسدددت و زد کنار را پرده. رفت ا

شت ها  پل تمام.شد خیره شهریور سر کرد  خراب و سرت پ  هب را سرش.پ
 کم کم که خورشددید ها  اشددعه اخرین به که همانجور و داد تکیه پنجره کناره
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 داشددته دوسددتم هنوز ممکنه یعنی:کرد فکر کرد می نگاه شددددند می ناپدید
 فکر خواسددتگارش به داره اون خیالی خوش خیلی:داد تکان را باشدده؟سددرش

شون که مذهبی خانواده الهه برادر..امیر. میکنه شته از و داماد  کردن دور اش ر
 تسخ عقاید و اعتقادات همه این با اونوقت. داشته کار و سر موسیقی با چون
خاب عروس عنوان به و ترنج جایش مغزش.کردن انت مه این گن  را فکر ه

 و ت موسیقی مایم صدا . کرد روشن را دستگاه و برداشت را کنترل. نداشت
 رازد تخت رو  حرص با و.نه االن. نه االن. کنم فکر بش نباید.پیچید فضدددا
 نقدرای دخترانه فنی آموزشکده. بود شده آغاز هم ارشیا کار و رسیده مهر. کشید
. ردک پیدا را جایش زور به هم کروکی و آدرس رو  از ارشددیا که بود پرتی جا 
شین از در جلو  وقتی شم مقابلش آجر  ساختمان به شد پیاده ما  دوخت چ
 اشیک با نداشت فاصله اصلی در با هم خیلی که ساختمان اصلی در سر باال 
 حاالالزهرا فاطمه دخترانه فنی دانشکده.بودند زده نقش را دانشکده نام آبی ها 

. دونه می خدا کنن می پیدا رو جا این جور  چه دیگه شهرا  از مردم دخترا 
سخره جا  عج  شکده از اون. ا  م سرانه فنی دان سبیده که پ  نمای زندان به چ

 شددباهت دانشددگاه به ظاهرش اصددا.کنن می فکر  چه اینا اخه. اینجا از
شت شتر. ندا سه یک به بی شکده تا خورد می روز  شبانه مدر  روهگ. فنی دان

 کنجکاو  و تعج  با و کردند می عبور کنارش از دانشددجو دخترها  گروه
 وت افتادم انگار. برسدده دادم به خدا:گفت خودش با ارشددیا.کردند می نگاهش

 بنده .سددام:گفت و نگهبانی طرف رفت قیمم*س*ت.دخترانه دبیرسددتان یک
 شددانن نگهبان به را کارتش و. کنم می تدریس اینجا ترم این از. هسددتم مهرابی

بان. داد ماس جایی با تلفن با نگه فت ت عد و گر  و کرد باز را زنجیر ب
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شینتون:گفت ست با اونجا؟و ببرین و ما ست سمت جایی د شیا را  شانن را ار
 اب درست اصلی ساختمان. شد وارد ماشین با هم بعد و کرد تشکر ارشیا. داد

 محوطه به رسددیدن برا . داشددت قرار اصددلی در رو  روبه متر چند فاصددله
 مامت ولی داشت کمی عرض که اصلی ساختمان تو  از بایست می دانشکده

 محوطه اصددلی سدداختمان از بعد.کنی عبور میشددد شددامل را دانشددکده طول
 به جا و. بود شده کار  چمش و کار  درخت اطرافش که داشت قرار وسیعی

 آن پشددت و ها کارگاه چپ سددمت. خورد می چشددم به رنگی ها  نیکمت جا
ست سمت.بود شده واق  سل  شم به خوابگاه قدیمی ساختمان هم را  می چ
 همین را دانشددکده تمام. ورزشددی سددالن دورها آن محوطه انتها  در و. خورد
. شد اصلی سالن وارد و برداشت را عینکش ارشیا.میداد تشکیل ساختمان چند

 اولین آموزش.ها اتاق در کنار شددده نسدد  تابلوها  رو  چرخاند را نگاهش
 کرد یداپ را گروه مدیر دفتر باالخره چرخیدن با. اسدداتید دفتر هم بعد و بود اتاق

ستش که بود رسیده تازه ترنج.شد وارد و  هب دوان دوان. دید دور از را مهتاب دو
مد او طرف نه.کرد پرت او ب*غ*ل تو  را خودش و ا کار دیو  له کنی می چ

 و گروه برد طرف رفت خیال بی دید ؟ترنج و جدید اسددتاد ترنج شدددم؟وا 
 دارن ها گروه همه ها  بچه:گفت و کشید را او دست چی؟مهتاب که نه:گفت

 نگهبانی به داره دیدنش خودشددون الهام و سددتاره. زنن می حرف اش درباره
ستش ترنج.میگه  کارچ حاال خوب.افتاد راه به کاسش طرف به و کرد آزاد را د

 رنجت دید وقتی.تیپه خوش جوونه یه طرف. دختر یبسددی تو چقدر که کنم؟اه
ید دنبالش دهد نمی نشدددان العملی عکس هیچ  را اش کوله که حالی در و دو
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 اسمش بینمب کن صبر.کشید بیرون کیفش تو  از را ا  برگه کرد می باال و زیر
 را بود شدددده له تقریبا کیفش تو  که واحدش انتخاب گرفته پرینت چیه؟برگه

 چاپ و داریم باش 3 گرافیک کارگاه. مهرابی ارشددیا. مهرابی:گفت و کرد نگاه
شینی شو ترنج وا . ما  بدون و رفت باال پله از خیال بی هم باز ترنج.بکن فکر

 احدو انتخاب موق  چیه اسمش دونم می خودم:گفت کند نگاه مهتاب به اینکه
به. داریم کارگاه عصددر امروز وا . بود درس جلو  اسددمش هارشددن  هم چ

باره را برگه بعد.چاپ  االب پله از ترنج دنبال و چپاند اش کوله تو  مچاله دو
ید  از که را موهایش حاال؟مهتاب کنم چکار شددنیدم خوب.توام با ترنج اه.دو

عه باره بود زده بیرون مقن عه تو  کرد دو فت و مقن  مهم برات اصددا یعنی:گ
 هم مهمی موضددوع همچین. نه:گفت و انداخت باال ا  شددانه نیسددت؟ترنج

 ترنج حرف همین با داشددت فضددولی مرض همیشدده که مهتاب...تازه. نیسددت
 گوب چی؟ تازه چی؟ تازه که برداشددت ورد باشددد افتاده جانش به کک که انگار
شت را کیفش ترنج.دیگه شت را چادرش و صندلی رو  گذا  تا دقت با و بردا
 ا .بود خونسدرد اینقدر ترنج که خورد می را خونش خون داشدت مهتاب. کرد

 طرف:فتگ و مهتاب به دوخت را تفاوتش بی نگاه ترنج.دیگه بگو ترنج بمیر 
 ساله هفت شیش حدودا. ما خونه اومده سرتم موها  اندازه. داداشمه دوست

 النا تو اگه. اواخر این این جز به البته دیدمش بار سددده دو ا  هفته تقریبا من
ستادمون فهمید   سوژه همچین ببین پس. دونم می ماهه یک االن من شده ا

. نمیده خرم محل کدومتون هیچ به باش مطمئن اون از بعد. نیسددت هم داغی
شون مقام چون شونم زیر به ده نمی اجازه بلند  تو نگاه اگه. بندازن نگاهی یه پا

ند  می دهنتو حال. فرنگی تره بگین من به کرد تون یکی صددورت  نای و ب
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صا و میدار  نگه ات کله تو حرفارو    ابخو که نمیکنه خطور مغزتم اون به ا
 تو  را چادرش دقت با و کشددید عمیقی نفس بعد.بگی کسددی به رو حرفا این

شید بیرون کتابی.شد ولو صندلی رو  و داد قرار کیفش  کاغذ هک درحالی و ک
 قریبات مهتاب.بتمرگ بگیر و ببند دهنتم اون:گفت داشددت می بر را اش نشددانه

ست ترنج. رفت وا صندلی رو  شه مهتاب گرچه میدان  نآ و این کار تو  همی
شید سرک شت عادت ولی میک  او از اگر ان از تر مهم و کند پراکنی شایعه ندا

 نشزبا زیر از بتواند کسددی بود محال نگوید کسددی به را حرفی خواسددتی می
 درباره ندداشت همه تقریبا. شد پیدا ها بچه کله و سر کم کم.بکشد بیرون حرفی
 رازد جلویی صندلی رو  را پاهایش خیال بی ترنج. میزدند حرف جدید استاد
 امتم که ا  دانشددکده.بود شدددده غرق بود دسددتش که کتابی تو  و بود کرده

شجویانش شند دختر دان ستاد یک ورود با ست نمی مجرد جوان ا  یب چیز توان
 گرافیک ها  بچه به حسدددابی دیگر ها  رشددته ها  بچه. باشدددد اهمیتی

شان سودی شته کاس شروع ساعت از دقیقه ده.بود شده ح ست از و بود گذ  ادا
. کیفش تو  برگرداند را کتابش و انداخت ساعتش به نگاهی ترنج. نبود خبر 

سید که بود کجا؟مهتاب.شد بلند جا از سی نمی رو سلیمی.پر  ده وقتی شنا
 کشوندن رو ما صبحی اول اه.زد غر ل  زیر و آد نمی دیگه نیامد گذشت دقیقه
ستاد بعد اینجا شری  ا شجو  حاال. نیاوردن ت  و درشپ بود نیامده بدبخت دان

 کوچکش آینه تو  را اش مقنعه. کرد سرش و برداشت را چادرش بودن آورده در
 م؟ترنجبری یعنی:پرسددید ها بچه از دیگر یکی. برداشددت را کیفش و کرد مرت 

 شهم اول جلسه بیاد استاد فوقش. رم می که من:گفت و انداخت باال ا  شانه
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. کرد مرت  را چادرش و اش شددانه رو  انداخت را کیفش.تهدیده و توضددیح
 کاس تا مونی نمی:گفت و کرد جم  را اش پراکنده وسدددایل تند تند مهتاب
عد  گاه و برگشدددت ترنج.ب فاوتی بی ن تاب به ت خت مه ندا  هک حالی در و ا

 االفم. مکن چکار اینجا سه تا هشته ساعت:گفت بود گرفته او به رو را ساعتش
گه نه رم می م عد خو یام ب یا.م گاه بریم ب مه این ما پیش خواب جا راهو ه  ک
. دش خارج کاس از ترنج شانه به شانه مهتاب.خونه رم می ندارم حوصله.بر 
 افظهمح که ا  عده. کردند جم  را وسایلشان یکی یکی هم بقیه او رفتن از بعد

ست بودند کارتر ست د ستاد شاید کردند می د سد ا  قهدقی ده از بعد ولی. بر
 رهآ نمیآ ؟ مطمئنی.شدند سرازیر پله از ترنج و مهتاب.بود شده خالی کاس

سی خونه رم می صلی در طرف به را راهش و.مر  ساعتش به نگاهی. کرد کج ا
 به زد می زنگ مگر آمد می گیرش عمرا که تاکسددی برهوت این تو . انداخت

 نیم هنوز کردبله نگاه سدداعتش به دوباره..... که هم واحد ب*و*ساتو.آژانس
شم به را اش آفتابی عینک.بیاد تا مونده ساعت  دنبال بزرگش کی  تو  و زد چ

 تا اینجا بکنم غلطی چه! تومن پنج درک رم می آژانس با.گشدددت پولش کی 
 ار دسددتش دوباره کجاسددت؟ پس اه.کی  تو  بود رفته انگار کمر تا.عصددر

 گیرم؟نهب مهتاب از برم.برگشت مردد. گذاشتم جاش لعنتی.کیفش ته چرخاند
 ار کیفش ها  جی  دوباره بعد.بکشده خجالت باشده نداشدته شداید کن ولش

مان و گشدددت فت خودش با جور ه ند یه:گ یت تایی چ ید ب*و*ساتو بل  با
 را شکیف.نیسددت بد اینم خوب:گفت ها بلیت دیدن با و.باشددم داشددته اینجاها

 آن نجار  رو  به رو درسددت که ب*و*ساتو ایسددتگاه طرف رفت و کرد رها
 چکارت بگم خدا. شددم االف سدداعت نیم باید حاال خدا ا .بود خیابان طرف
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 حرص با را کیفش.سالی اول روز. کرد  مچل رو ما چطور ببین. سلیمی کنه
 نهدخترا فنی دانشددکده که بلوار . شددد خیره اطراف به و نیمکت رو  انداخت

 اکیخ خیابان به و میشد تمام دانشکده از بعد متر چهار سه درست بود کنارش
 معوجی و کج درشت و ریز ها  خانه هم را خاکی خیابان اطراف. میشد تبدیل

 کش با یول میشده محسوب روستایی منطقه یک قبا بود معلوم که بود کرده پر
 و ها یکی ترم فقط.شددده متصددل شددهر  قسددمت به منطقه این تا شددهر امدن

 بقیه. نندک استفاده خوابگاه از توانستند می داشتند خاص مشکات که کسانی
شان برا  اتاقی نفر  چهار سه کوچک ها  خانه همین تو  بودند مجبور  خو

 دیدن ا بر گاهی مثاترنج شدددن قبول روزانه سددرشددون خیر بدبختا.کنند کرایه
 خانه منطقه این تو  کس هر اصددا. بود رفته هایشددان خانه تو  دوسددتانش

شه هم اتاق یک حتما ساخت می جدید ضافه جایی دومی طبقه حیاطی گو  ا
شتر  چون کرد می شجو م . کرد نگاه ساعتش به حوصله بی ترنج.بود زیاد دان

شته دقیقه پنج فقط  برم پیاده دمش بلند میگه شیطونه گفت و کرد پوفی. بود گذ
 بی با.بکنی غلطی چه خوا  می پول بدون رفتی حاال.اصددلی خیابون سددر تا

صلگی شید بیرون را کتابش حو شت کیفش رو  را عینکش و ک شغول و گذا  م
ندن قدر. شدددد خوا یازه این یده خم ته درد فکش که بود کشدد  زا وقتی.بود گرف
 تو  ار کتاب.انداخت خیابان انتها  به نگاهی رسددید لبش به جانش کافگی
ند کیفش پا ند و چ نه رم نمی اصدددا.جهنم.شدددد بل  پیش رم می. خو
شت را عینکش.مهتاب  ار بلوار عرض و کرد مرت  را چادرش. زد دوباره و بردا

شیا کاس اولین.کرد طی شیده طول خیلی ار  و ودندب یکی ترم ها بچه. بود نک
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 وقعاتشت و کارش شیوه درباره کمی فقط ارشیا. بودند آمده وسیله بدون بعضی
ضیح ست یک و داده تو ست بود داده هم باال بلند لی شجویان د  بود گفته و دان

سه سی بعد جل ست ک صر تا.نیاید خالی د شت دیگر  کاس ع  را شکیف. ندا
شت شینش طرف رفت و بردا صلی دیوار ها  نرده ال  از. ما  هب افتاد نگاهش ا

سته که دختر  ش ستگاه نیمکت رو  بود ن . واندخ می کتاب و ب*و*ساتو ای
قت با و برداشدددت را عینکش گاه د جه:کرد ن باره!ترن گاهی دو  سددداعتش به ن
 شیدک سرش به دستی کافه که دید را ترنج. شده تمام کاسش یعنی.انداخت

 خواد می.دش بلند و کیفش تو  گذاشت را کتابش بعد کرد نگاه را خیابان ته و
شیا خونه؟ بره صمیم لحظه یک فقط ار شین و شد سوار سری . گرفت ت  را ما

 رفت بیرون که در از.اصددلی در طرف رفت و آورد بیرون پارک از عق  دنده
 ترنج. دز بوق ترنج برا  و کشددید پائین را شددیشدده. بود مقابلش درسددت ترنج

شین طرف به و کرد مکثی شیا ما شیا. رفت ار شین ار ش نگه بیرون را ما  و تدا
 و دشدد خیره ارشددیا پا  جلو  جایی به و برداشددت را عینکش ترنج.شددد پیاده

ستاد سام:کرد سام شیا.ا  بهغری برایش برخورد و لحن این. خورد جا واقعا ار
خت نمی را ترنج این. بود نا ید را لبش. شدد فت و جو نه:گ  ر ؟می می خو

 یلهوس مشکل اگه.ها بچه پیش خوابگاه رم می دارم شدم منصرف برم خواستم
 عینکش ترنج. شد شنیده دور از واحد ب*و*ساتو صدا .رسونمت می دار 

 مکن نمی فکر اون از بعد. اومد ب*و*ساتو.شددد خیره خیابان انتها  به و زد را
 هاتوندانشجو از یکی کارتون محل جلو  که باشه داشته جالبی صورت براتون

 گاهایسددت به را خودش تا چرخید می که حالی در بعد. کنین ماشددینتون سددوار و
 خداحافظ. مهمه من برا  اما. نباشدده مهم شدداید شددما برا :داد ادامه برسدداند
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 این با گاران ارشیا. رفت و شد سوار ایستگاه تو  و شد دور ارشیا به پشت ترنج
شانی رو  از عرقی دانه. بود افتاده کوره تو  ترنج حرف  و ر خورد سر اش پی

 سددوار حرص با.نبود کسددی شددکر رو خدا انداخت اطراف به نگاهی. گردنش
 هوا به ها السددتیک جیغ که کرد حرکت سددرعت با اینقدر و شددد ماشددینش

 می و همین. کرد  بچه دختر یه ذلیل خودتو که ارشددیا سددرت بر خاک.رفت
ستی  این مرد  می نکرد  نگاه دخترا صورت تو عمر یک شد؟ خوبت. خوا

شما  اون جلو  بارم ست....ا   ا  .گرفتی می تو شده کور چ ست را  می نگاه را
 رتب خیال بابا نه. نشم شما ماشین سوار مهمه برام میگه منو چشما  تو  کنه

شته شو دیروز تا رفته یادش هه. کرد نگاه کجا دا ست می خرگوشی موها  لوج ب
 جترن حرکت به که دقیقه چند از بعد ولی.پررو دختره. کرد می ورجه ورجه من

. بود تهگف و گرفته او مقابل در ترنج که جد  قیافه. گرفت اش خنده کرد فکر
 را او حال و زمین به بود دوخته را نگاهش مودب دخترا  مثل هم بعد. اسددتاد

 چه:گفت خودش به خنده با.بود گرفته گارد مقابلش در جور بد ترنج. بود گرفته
عد.زنه می حرف من برا قلمم لفظ مد یادش ب  که وارنگی و رنگ باها  از آ
 آه.کودکانه و خیال بی ها  خنده شیطنت از پر نگاها . بود آورده سرش ترنج

شید شیا آقا.ک  نتمهمو نظر یه خانم تا بخور  زمین کله با باید حاالها حاال ار
 رابشخ خودم بابا چیه:گفت خودش به دادن دلدار  برا  بد.بکش حقته. کنه

 را وسایلش تا رفت باال خورد که را نهارش ترنج.کنم می درستش خودمم کردم
سد تا. کند جور و جم  شگاه بر سش دان شد شروع هم کا  ادد پله باال  از.می

 چند. جون بابا آره.برم خودم تونم نمی. دارم وسیله کلی رسونی می منو بابا:زد
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سه کاس شه.دار ؟ شکی مانتو. بریم شو اماده با شت را اش م  نجی با و بردا
شکی شید م سایلش.پو شید را اش ملی چادر و ریخت اش کوله تو  را و  و پو

. دوید پائین پله از و برداشددت هم را هایش کاغذ کی  و انداخت را اش کوله
سعود شت م سایلش ترنج. کرد می صحبت تلفن با دا شت در کنار را و  و گذا
 شحرف به و داد تکان سر  مسعود.ها میشه دیر بابا.انداخت ساعت به نگاهی

 نگاه پدرش به باز و بسدددت را سددفیدش ها  کتونی بندها  ترنج. داد ادامه
 دیر:گفت و گرفت را تلفن دهنی جلو  مسعود.رسم می دیر باش زود بابا.کرد

 که انماک. کرد نگاه ساعت به دوباره و کرد پوفی ترنج.رسونمت می من نمیشه
سونمت؟نه من خوا  می:گفت دید را او خوردن حرص ستت بر  تا نکنه درد د

 خود:گفت و انداخت باال ا  شددانه ماکان.شددده تمام کاس شددی حاضددر تو
 رو  از را سوئیچ و زد چنگ. زد می حرف دارد هنوز پدرش دید که ترنج.دانی

ید  جا فت و برداشدددت کل ما امروز:گ  و ماشددین من برین تاکسددی با شدد
سایلش.بردم شت که را و سعود. شد خارج در از و بردا  نجتر بابا:زد صدایش م
 و ماکان ماشین خوب. رفت در طرف به خونسرد ترنج.دارم کار کلی امروز من

صا:زد داد سالن تو  همان از ماکان.ببرین شم ا  جترن.دارم کار من نزنین حرف
سایلش. شد خارج در از آنها قال و داد به توجه بدون  عق  صندلی رو  را و

شت ست که را در گذا  گفتم.شد خارج خانه از سرعت با که دید را پدرش. ب
: گفت و گرفت پدرش طرف به را سوئیچ بدجنسی خنده با ترنج. رسونمت می
 زود  این به تلفنتون شددما عمرا بودم وایسددتاده جور همین اگه ولی دونم می

شد تمام سعود.می ست از را سوئیچ و داد تکان سر  خنده با م  و تگرف ترنج د
 حاال.ردک نگاه ساعتش به نگرانی با و شد سوار هم ترنج. نشست فرمان پشت
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 یم ماکان آبرو . رسددم می دیر دارم کاس مهرابی آقا  با که اول روز. ببینین
 از را ماشددین مسددعود.دوسددتش داره انضددباطی بی خواهر چه کنه می فکر.  ره

سید تعج  با و آورد بیرون پارک شیا با:پر  تکان رس فقط دار ؟ترنج کاس ار
 یالخ بی داشدت ترنج.ا  شدایسدتیه پسدر که واقعا:گفت ل  زیر مسدعود. داد

 نجداد ؟تر چی و امیر جواب باالخره:پرسید مسعود که. کرد می نگاه را بیرون
 ازدواج خوام نمی فعا دادم پیغام الهه به.انداخت پدرش به نگاهی و برگشددت

 و نداختا باال ا  شانه مثبته؟ترنج جوابت ممکنه کنه صبر اگه یعنی این.کنم
 ونهت نمی که مردم پسددر. کن فکر خوب.نکردم فکر بش فعا دونم نمی:گفت
شه تو االف  بابا دم؟نهب مثبت جواب یعنی:کرد نگاه را پدرش کافگی با ترنج.ب
 نمی که نم:گفت و کرد پوفی ترنج.کن مشخ  تکلیفشو که اینه منظورم.جون
 نمک ازدواج نمیخوام االن که دونم می من. کنم مشخ  تکلی  اون برا  تونم
هد  چه هد  نام آوردن با.......م باهی چه. گرفت گاز را لبش م  کرده اشددت
 فکر مهد  به هنوزم:گفت و انداخت او به بار  سددرزنش نگاه مسددعود.بود

لت میکنی؟ترنج جا ند را سددرش زده خ خا  دهنم از چرا دونم نمی نه:چر
سعود.پرید شید صدایی پر نفس م  سمشا کرد  نمی فکر بهش اگه:گفت و ک

نت تو  هم باه گفتم روز همون. نبود ذه  این. کرد  قبول و دف کرد  اشددت
 بخاطر نمیکنین فکر که شما.کرد نگاه را پدرش ترنج.اتصاله رشته یک خودش
سعود.کنم می رد و امیر دارم مهد   هسخت برام بابا خوب.نه که داد تکان سر م
 بهم کم. کشددم می خجالت اش خانواده و الهه از اخه. بدم قطعی نه جواب
 مه زیباتر چادر آن با که انداخت دخترش به نگاهی نیم کردن؟مسددعود محبت
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سئله این جان بابا ترنج:گفت و بود شده ست ا  م  رفح برداره خجالت که نی
 ثبتم جواب بش اش خانواده با رودربایستی بخاطر تونی نمی زندگیه عمر یک

بت پس.بدین جواب جور  یه خودتون پس.بد  هه؟ترنج قطعی جوا  کمی ن
فت و کرد فکر باره به.آره فعا:گ نه سدددر رفتیم که دو  دو هر و.اول خو

شیا.خندیدند ست یک. شد که کاس وارد ار  ار کیفش و کاس جلو  رفت را
گاه. میز رو  گذاشدددت مالی ن خت کاس به اج ندا  حفظ برا  بود مجبور.ا

شک و جد  کاما خودش موقعیت البته و کاس  ار ماژیکش. کند برخورد خ
 گرافیک لیسانس مهرابی ارشیا.نوشت تخته رو  و کشید بیرون کیفش تو  از
 رو  گذاشت را ماژیک بعد.تهران دانشگاه از تصویر  ارتباط لیسانس فوق و

گاهش و میزش ند را دارش اخم ن عث همش در چهره. کاس رو  چرخا  با
. اشیمب هم با ترم یک قراره خوب.بکشد نفس حتی نکند جرات کسی بود شده

 و دکشددی بیرون کیفش از کاغذ یک.اخر صددلح از به اول جنگ گفتن قدیمم از
 اموصددحبت منم تا بنویسددین تونو اسددامی کنین دسددت به دسددت و کاغذ:گفت
 دلم:داد ادامه و بود نشددسددته نزدیکش که نفر  اولین به داد را کاغذ بعد.بکنم
 نیاد پیش مشددکل اینکه برا  پس. کنم تکرار دیگه بار رو حرفا این خواد نمی
س تند تند خودش.  بود گرفته را کاغذ که نفر . بدین گوش خوب لطفا  همه ما

 که انداخت لیست به نگاهی ارشیا.استاد میز رو  گذاشت را برگه و نوشت را
سی شیا. زد ضربه در به ک ستان در که دید را ترنج آورد باال که را سرش ار  در هآ

 دشدد دیر خوام می بفرمائید؟عذر.بود او دسددت برگه به نگاهش و. بود ایسددتاده
 ترین کنزدی رو  ترنج.بشددینید:گفت و کشددید صدددایی پر نفس ارشددیا.اسددتاد

ست در به صندلی ش سایلش و ن  مقابلش میز به و داد قرار کارش میز رو  را و
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 عدب.این وجود با نزنم گند خدایا:گرفت ترنج از را نگاهش ارشیا.دوخت چشم
 ومدا من از بعد کسی اگه اینکه مورد اولین خوب:گفت و کرد صاف را گلویش

تا برا . بیرون بره بگم من اونکه از قبل خودش کاس  یه که ااونج تا تون غیب
. داره زیاد  اهمیت کاس در حضددور من نظر از ولی هیچی داره ربط آموزش

 دونین می بودین هنرسددتانی تون همه شددکر رو خدا که شددماهام عملیه درس
سترم. جوریه چه کار شیوه صلی کارا  از یکی پو ست ا  و درس هم پس شما
 تباب نباشدده گله ترم آخر خاصدده. بدین اهمیت کاس به هم و بگیرین جد 

جام کامپیوتر  تونین می هم. کاراتونم برا .ها نمره  یول دسددتی هم بدین ان
 همه هم حرف این از بعد.دارن محفوظ نمره دو میدن انجام دسددتی که اونایی

ید کاس تو کوتاهی یا که پیچ مه حرفش به ارشدد  خوبی ترم امیدوارم: داد ادا
شته شیم دا ست بعد.هم کنار با شت را لی سایلتون تا:گفت و بردا  می مادها و و

سمارو منم کنین شنا هم با که خونم می ا شیم آ سم یکی یکی.ب  و خواند را ها ا
ست. انداخت نگاهی نیم ها چهره به شت میز رو  را لی ست و گذا سم خوا  ا

ضافه را ترنج ستاد:گفت ها بچه از یکی که کند ا سم ا شیا.نخوندین و ترنج ا  ار
 تداش می بر را چادرش داشت و بود شده بلند که ترنج به و آورد باال را سرش

 غولمشدد و گفت را این اقبال ترنج.بود ارشددیا میز رو  نگاهش ترنج.کرد نگاه
سایل آوردن بیرون شیا. شد کارش و  می من به ننداز  نگاه یه:گفت ل  زیر ار

مت فه لیسددتش زیر را ترنج اسددم و.لوس دختره. خور  ترنج.23.کرد اضدددا
 و ترین زیبا ترنج کرد می احسددداس. شدددد خیره ترنج نام به لحظه چند.اقبال

سم ترین آهنگین ست ا شمهایش فکر این از بعد. دنیا شرد هم به را چ  ایاخد.ف
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سر کن جم  خودتو. کنم می فکرائیه چه این شده مرگم چه  یکاس سر االن پ
 بعد.بدترن باروت بشددکه از بنداز جم  این به نگاه یک. باختی بد  وا اگه. ها

 زا گاه بی و گاه ها  خندیدن و زدن حرف درگوشی. پائید را کاس چشمی زیر
 در را هایش اخم دوباره و کشددید عمیقی نفس ارشددیا.بود نمانده دور چشددمش

 خودشان نوعی به همه کاس آخر تا.استاد هم او و بود کاس وقت. کشید هم
 ولمشغ جدیت با که کسی تنها. دادند نشان خاصی جور جوانشان استاد به را

 مشغول و ایستاده کارش میز پشت ارشیا از فاصله ترین دور در که بود ترنج بود
 خودش دست ولی بگیرد نظر زیر را او هم خیلی خواست نمی دلش ارشیا.بود

 گاه و کردند می نافرمانی بودندحاال برده فرمان او از سالها که چشمهایی. نبود
 با ات نداد مهلت ارشددیا به دیگران پیاپی سددوالها .میشدددند خیره او به گاه به و

 گوش کنار آرام بود کرده اشددغال را کنار  میز که مهتاب. شددود همکام ترنج
 یب اینقدر و دید  اینو سددال همه این جور  چه. ا  تیکه خدایی: گفت ترنج

. زد زل مهتاب چشددمها  به و کشددید کار از دسددت لحظه یک خیالی؟ترنج
 این وقت االن آخه چیه؟ و بابا؟مرض چیه:گفت و کشددید عق  کمی مهناب

 شنیدن دهل آواز:داد ادامه میشد کارش مشغول دوباره که درحالی و.حرفاست
 تفقد الیق که رو کسددی هر اصددا این بینی نمی اخماشددو.اسددت خوش دور از

 به را مدادش مهتاب.بهش نکن خوش دل زیاد . پره می باال خیلی. دونه نمی
شیا به دوباره و برد ل  سته.کرد نگاه ار  بهخو. مهربونه نگاهش ولی. اخموه در

 همچنان ترنج.بفهمن بقیه اد نمی خوشددش اونم انگار. نداد آشددنایی اصددا
 یچیه دیگه بشه عصبانی این. باشه کارت به سر مهتاب.بود زدن اتود مشغول

 ترنج.دیگه هیوالسدددت بگو بارکی یه. بابا اوه.باشددم گفته نیسدددت مهم براش
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 یه:گفت زیرکی زیر خنده با و دوخت مهتاب به را حالتش خوش چشددمها 
 ارب چند بگو راسددتشددو:گفت و اش شددانه به زد مهتاب.ها مایه همین تو چیز 

 ارشیا.فیکا اندازه به دیدم. شد تر سری  ترنج دست دید ؟حرکت عصبانیتشو
 می اش دوره تایی چند لحظه هر ولی برسدداند ترنج به را خودش خواسددت می

 در هک دید را ترنج و آورد باال را اش کافه نگاه.کردند می پیچش سوال و کردند
 تماشددا  محو لحظه یک. خندد می آرام زند می حرف اش کنار  با که حالی

نده یز صددددا  که بود شدددده ترنج خ کی ت چه از ی  جا از را او ها ب
 به را اش هتخت و ایستاده کنارش که دختر  به را نگاهش استاد؟بله؟ارشیا.پراند

 تمام کاس وقت.گرفت دستش از را تخته اخم با و انداخت بود گرفته او طرف
 او با ا  لمهک بود توانسته ارشیا نه و بود شده نزدیک ارشیا به ترنج نه و بود شده

 کاس از و. نباشین خسته:گفت بلند و برداشت حرص با را کیفش.بزند حرف
 رفت صدداف سددحر.گرفت باال هیاهو کاس از او شدددن خارج با. رفت بیرون
 چانه زیز زد را دسددتش صدددف.ها بچه داره خطی چه وا :گفت و تخته طرف

 با نگار...ارشددیا قشددنگه خودش مثل اسددمشددم: گفت خاصددی حالت با و اش
 داشددت که ترنج.شدددم عاشددقش رسددما که من ها بچه: گفت بلند  صدددا 

 :گفت ل  زیر و زد پوزخند  حرف این شددنیدن با کرد می جم  را وسددایلش
سما پس  رنجت به تعج  با و شنید را جمله این مهتاب تنها.کنه رحمتت خدا ر
 مبری زده خشددکت چرا: گفت و گرفت نادیده را مهتاب نگاه ترنج. کرد نگاه

گه تاب.دی بال مه ید ترنج دن فت و دو  بی هم باز بود؟ترنج چی منظورت: گ
یال تاب خ گاه را مه فت و کرد ن  نمی الیق رو کسددی هر ایشددون که گفتم:گ
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 انداخت باال ا  شددانه بود نفهمیده چیز  ترنج ها  حرف از که مهتاب.دونن
شت ارشیا.شدند خارج گرافیک بخش ها  کارگاه از و شین با دا  محوطه از ما

شد خارج ستش شانه به شانه را ترنج دوباره که می س طرف به که دید دو  تگاهای
 ترنج قانون با باید. نکرد تکرار را صددبح اشددتباه بار این.روند می ب*و*ساتو

 تا ودب می مراق  باید بعد به این از. شددود نزدیک او به بتواند تا کرد می باز 
شتباهی شتر خودش از را او تا نکند ا شیا.کند دور بی  ودشخ اینکه از گاهی ار

ساس تمام تا بود شده باعث ست از برود بین از او به ترنج اح  اکیش خودش د
 عاقه از درصدددد  تنها ترنج شددداید تا بکند کار  هر بود حاضددر االن. بود

 متوجه هاینک با ترنج.گذشت دوستش و او کنار از آرام.کند ابراز او به را سابقش
. دادن نشان ارشیا عبور به توجهی هیچ و شد رد خیال بی ولی شد ارشیا ماشین

 تک از حسابی. رسید وقتی.شد خانه راهی شدو ب*و*ساتو سوار دوستش با
 پیاده هم را راه از مقدار  بود شددده مجبور وسددیله همه آن با. بود افتاده کول و

 ار کن به و کیشددید بیرون زور به را کفشددش پا پنجه با و شددد وارد.کند رو 
شپزخانه تو  از خانم سور .اومدم من مامان:زد  شانه رو  تلفن. آمد بیرون آ

شت معمول طبق و بود اش شید می سوهان را هایش ناخن دا  طرف به ترنج. ک
 خودش با اول گم می که من ولی.شددنید را مادرش صددددا  که رفت ها پله

بت بل ولی. دونم می.....کن صددح مه از ق نا ه یا ای یان در ارشدد  باشددده جر
نا نه.....بهتره با. بگی خواد نمی رو ای  نیمهمو یه شددد  فردا بگو فقط جان با

 بحثی .دیگه نه بگه نخواست ببینه فقط اون. نداره خبر اصا هم دختره معمولی
ید باال پله از بعد و کرد مکث پله رو  لحظه یک ترنج.نیسدددت  مکالمه. دو

 در ترنج.ببینمت پائین بیا مامان ترنج:زد صدا را ترنج شد تمام که خانم سور 
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هایش که حالی نه را مو ید می شدددا له باال  کشدد یام االن.شدددد ظاهر پ  م
 یرونب کاکائو شددیر لیوان یک با و آشددپزخانه تو  برگشددت خانم سددور .مامان

 دخندی خانم سور .جون سور  سام.آمد پائین پله از کنان لی لی ترنج. آمد
فت و جه دار  که باز. سددام:گ جه ور  خیلی میشددده معلوم. میکنی ور

 ترک و بدم عادتا  همه. کنم ترک تونم نمی و عادتم این کنم چکار.سددرحالی
 درد دسددتت وا .کشددید سددر نفس یک و گرفت را لیوان بعد.یکی این اال کردم
 و ترنج شددانه به زد خانم سددور  شدددم می هاک داشددتم. جون سددور  نکنه

فت نه ترنج نکرد  ترک که بدتم عادت این:گ  و یدب*و*سدد را مادرش گو
 لگ همچین جون سور  میگه بابا چطوره تازه. خوبمه عادتا  از که این:گفت

شه که من نوبت. شکفه می گلت از شه می  و خندید هم باز خانم سور .بد می
ست ترنج.دیگه ترنجی:گفت شت اش سینه رو د  وا .شما چاکر:گفت و گذا
 خوام ؟می دار  چی تازه خبر خوب.جون سددور  چشددم.اینجور  نگو ترنج
 شوندعوت بارم یک ارشیا اومدن از بعد. اینجا بیان بگم رو اینا مهرناز ش  فردا

خت یکی آن رو  را پایش ترنج.نکردیم ندا فت و ا گه؟راسددتش خوب:گ  دی
شیا برا داره سخت و سفت مهرناز  معرفی رو شیوا منم. گرده می زن دنبال ار

 ور شددیوا ارشددیا مثا که بیان اینا عموت و اینا هاله عمه شدد  فردا قراره. کردم
نه  یاارشدد اول گفتم نه وا .گیر  می لقمه دخترش برا دار  داره خبر عمه.ببی
 عمه اگه:گفت و انداخت باال ا  شانه ترنج.نیاد پیش حرفی نخواست اگه ببینه

 اتفاقه دونم می بفهمه؟چه باید کجا از آخه.شدده ناراحت شدداید بفهمه بعدشددم
 ام چهب اینقدر کردین فکر. کنی می نگام اینجور  چرا مامان ترنج؟چیه.دیگه
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ست دلخور بعد.مثا بگم شیوا به برم که ست سینه به د ش  نادم انمخ سور . ن
 داریم؟مهربان چی شددام:کرد عوض را موضددوع ترنج.نبود این منظورم نه:گفت

ستادمش نبود خوب حالش شیم گهدی نفر یک فکر باید شده پیر دیگه. بره فر  با
 مامان. کشه نمی دیگه بیچاره داره گ*ن*ا*ه گم می خودش برا.نگو مامان وا 

 تهف مامان.کنم می درست چیز  یه. شام تا کو نیست؟حاال خبر  شام یعنی
 را مخان سددور  دسددت بعد.تایی دو کنیم اماده چیز  یه بریم بیاین. گذشددته

 حاال.رفت دنبالش ترنج کار این از متعج  خانم سور .کرد بلندش و گرفت
 ردمنک آشددپز  مهمون برا وقته خیلی دونم کنین؟نمی می چکار شدد  فردا برا

ست که مهربانم  خوب: گفت زد می شخم را یخچال تو  که درحالی ترنج.نی
 و آورد بیرون کرده چرخ گوشدددت بسددته یک خانم سددور .بگیرین بیرون از

 زیر و برداشددت هویج دانه یک ترنج؟ترنج خوبه ماکارانی.بابا زشددته نه:گفت
ست شیر  آره بریزین؟؟خوب.بریزین توش قارچم اینکه شرط به آره:گفت و ش
 کله رهدوبا و.کنم می کارایی یه منم باشدده خوب.هم با گفتی بریزم؟تو من پس
 سپ خوب.بیاره سوپر  زنیم می زنگ.نداریم که قار  یخچال تو  کرد را اش

سته یه بگین شم.بفرسته هم نمکی سرکه چیپس ب ستیلپ دیگه؟چرا امر چ  هم ا
 اشتهایی کم خیلی ماره شکله که اونا از بگو خوام می

 
 وا .گاز رو بزار کن آب رو قابلمه زنم می زنگ من فهمیدین؟تا شددمام مامان
شپز  که من مامان ستم بلد آ  کار اینم گاز رو بذار قابلمه تو بریز آب ترنج وا.نی

 خواسددنگار  میان امید  چه به مردم دونم نمی من بیا.بریزم چقدر.آخه داره
 شددام چی فردا اینه ربطش.بلدم سدداالد کلی من تازه داره؟ ربطی چه مامان.تو
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هار یذار  ن حاال فقط شددوهرت جلو م به.موق  اون تا کو سددداالد؟  یه خو
 با و کرد نگاه را دم در و شددد خم اپن رو ترنج.نشددسددته در پشددت خواسددتگار
سور  کو؟ کو؟:گفت خوشحالی ست؟ شمهایش خانم کجا  .بود شده گرد چ

 الح اینکه برا . کرد می شددوخی او با راحت اینقدر داشددت که بود ترنج این
 به و خندید نخود  ترنج.ها ترنج شدددد  پرو:گفت نکند خراب را او خوب
 بآ نصددفه تا و کشددید بیرون را ها قابلمه از یکی. رفت ها ظرف کابیت طرف

 درحالی بعدم.بیاره ا  پروانه بگو خوب داریم؟نه فرمی ماکارونی مامان:کرد
 سددور . گذاشددت گاز رو  را قابلمه خواند می شددعر خودش برا  ل  زیر که

 ا  دقیقه ده ها سددفارش.برگشددت آشددپزخانه به و داد را الزم سددفارشددات خانم
سید شپز  مدت طول تمام در ترنج.ر  سور  چون. خندید و گفت مادرش با آ
 مسعود آقا و ماکان وقتی. بدهد انجام خودش را کارها کل کرد مجبورش خانم

 تو  همان از ترنج.کردند تعج  انها ها  خنده صددددا  از رسددیدند راه از
 اعتراض ماکان.بخور پز ترنج شدددام بیا بدو! بابایی سددام:زد داد آشددپزخانه

باره ترنج وسددط این بوقم دیگه منم:کرد  بدجنسددی با و اپن رو  آمد کش دو
ندید فت و خ یت میگن این به:گ ها ناسددی ن مه.خودشدد  ترنج حرف این از ه

 هچ پرسید اشاره با و انداخت خانم سور  به سوالی پر نگاه مسعود. خندیدند
 خیلی.بود جواب منتظر هم ماکان. انداخت باال ا  شانه خانم سور  که خبره
 را شددام میز دقت با داشددت هم حاال. نبود حال سددر اینقدر ترنج که بود وقت

شان سر هنوز همه دید وقتی. میچید ستاده جای شتش اند ای  و تگرف گاز را انگ
 و انداخت دسددتش رو  را کتش کنم؟مسددعود آشددپز  آد نمی بم اینقدر:گفت
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 کار  بابا.مثا هالی ستاره عبور مثل. طبیعته نادر ها  صحنه جز تقریبا:گفت
 سپ.سددنگیه خیلی اش جریمه جان بابا نه.ندم بهتون شددام امشدد  که نکنین
 میز وسددط و کشددید را غذا خانم سددور  کمک به هم بعد.نکرده یخ تا بدوین

شت ضایی در شام. گذا شته ترنج انگار. شد صرف شاد کاما ف  به بود برگ
شاطش از پر سالها  س.بودین نخورده خوبی این به شام کنین اعتراف.ن  عودم

شه باورم واقعا.کرد تائید هم ماکان.طوره همین واقعا:گفت ست اینقدر نمی  عدادا
شته شی دا ش  هنوز کا من دونم می.با شدم ک ست چیز  که اینا. ن  آخر.نی
 هم با داشددت کاس وقت اول فردا اینکه با و نشددسددت ماکان کنار هم شدد 
سناک فیلم یک و خوردند چیپس شا تر صا که ماکان. کردند تما  رایشب فیلم ا

 انماک وا .بود کرده آشددتی او با مدتها از بعد انگار که بود ترنج مهم نبود مهم
هایی جور  چه حاال من تاقم تو بخوابم تن ها؟ می.ا با نه ترسددی؟ کان.با  ما

ند یا  خوا  می:پرا تاق تو ب ید را لبش من؟ترنج ا کا رم می:گفت و جو  مومت
یارم ید پله طرف به و.ب  ترنج واقعا این. بود شدددده گرد ماکان چشددمها . دو

 رو من داداش جون به:گفت شددد وارد تا و برگشددت پتویش و متکا با بود؟ترنج
 و داد لم تختش رو  راحت ماکان.باش راحت تختت رو تو خوابم می زمین
 یم دراز زمین رو  که حالی در ترنج.داشددتم و تصددمیم همین منم دقیقا:گفت

 یداداشدد این نداره تعارفم جنبه:گفت کشددید می رویش را پتویش و کشددید
 باال بیا کردم شددوخی:گفت و شددد بلند جا از خندید می که حالی در ماکان.ما

  دار دیگه.بیا پاشددو نشددو لوس.شدده نمی. داداش جون گفتم دیگه نه.بخواب
صرار  نزمی رو  خنده با ماکان. پرید تخت رو  سری  و.کنم چکار کنی می ا

 یزاچ این و اسددکلت این از قبا که هوم؟تو ترنج سددوال یه:گفت و کشددید دراز
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 و رخیدچ پهلو به ترسددید ؟ترنج فیلمه این از چرا حاال بود پر اتاقت تو اینقدر
یه آرنجش به را سددرش نا تا نیشددش و.رازه یه این:گفت و داد تک  ازب گوش ب

کان.شدددد ید پهلو به هم ما فت ترنج یه رو و چرخ ید راز؟ترنج:گ ند  و خ
  ابروها با ماکان. نکنی سددواسددتفاده ازش اینکه شددرط به گم می.اوهوم:گفت

 خوب یخیل.گم نمی منم پس: گفت و خوابید ترنج.نمیدم قول:گفت رفته باال
شتی بگو بابا سکلت آخه خوب.مارو ک  وحر. نداره ترس که چیزا واین خون و ا

مه این. داره ترس کان.داشدددت روح همش فیل نده به ترنج حرف این از ما  خ
 زودتر سدال چهار سده یه رازو این کاش ترنج خند ؟وا  می چرا مزه بی.افتاد
 بود  آورده ارشیا اون و خودم سر که باهایی همه تافی اونوقت. فهمیدم می

 ماکان. کرد سددکوت و کشددید دراز و زد تلخی لبخند ترنج.آوردم می در جا یه
 آرام و گذاشددت اش پیشددانی رو  را دسددتش. شددد تمام اش خنده باالخره هم

 چیز  و کرد پتو زیر را سددرش ترنج.بود شددده تنگ برات ترنج؟بله؟دلم: گفت
 ارشک اینقدر خانم سور  رسید هم وقتی. داشت کاس عصر تا صبح.نگفت
 فکر سور  کارها  از غیر چیز  به نرسید ها مهمان آمدن تا که ریخت سرش

سته.کند شت اش انرژ . تخت رو  افتاد و باال رفت الش و آش و خ  یم ته دا
 وبخ و عاد  اوضاع کند وانمود تا بود آورده فشار خودش به که اینقدر. کشید

کدام درواق .اسدددت جه اش خانواده افراد از هیچ یل متو تار تغییر دل  ترنج رف
شدند شتن از بعد ترنج. ن شیا برگ  نمی دلش. بود کرده مقاومت وجود تمام با ار

ست شتباه خوا ستاد.کند تکرار را پیش سال چند ا  اقعیو معنا  با را او مهران ا
 تمام او بود آمده بیرون بلند سددر آزمایش این از ترنج. بود کرده آشددنا عشددق
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 رد ولی بود کرده اعتراف پاکش و سدداده عشددق به و گذاشددته پا زیر را غرورش
 از ار ترنج ارشددیا چون.بود گرفته نادیده را او تمام غرور با ارشددیا دیگر طرف
 ترنج از سددرتر و باالتر خیلی کرد می فکر چون. دانسدددت نمی خودش جنس
 دبو کرده قضاوت ظاهرش رو  از. دید نمی دشتن دوست الیق را ترنج. هست

مت خودش به حتی و مت با بود نداده زح یاق آتش مای  فرو را او اشددت
شاند  رشیاا جایگزین را مهد  تا بود کرده سعی خیلی. بود کرده سعی ترنج.بن

سته ولی کند سی آخر در. بود نتوان سا شت او به که اح  خواهرانه حس همان دا
 از شدتربی خواسدت می را ارشدیا ترنج. کند ثابت که بود ارشدیا نوبت حاال.بود

شن اعترافی او از ارشیا نبود قرار دیگر ولی. اش سالگی پانزده سالها   اگر. ودب
 ودب خورده قسددم ترنج.کرد می ثابت را خودش باید ارشددیا بود وصددال بر قرار

ش. کرد نمی اقدامی هیچ بار این بدهد مثبت جواب امیر به شده اگر حتی  قعا
ست. بود  و ر ترنج.نبود شدنی ترمیم راحتی این به خورده زخم غرور ولی در

 کمکم. ندارم دیگه ضددربه یه طاقت کن کمکم خدایا:گفت و غلطید تخت
سک صورتش به و بود خندیده را امروز و دیروز تمام.من  تنها چون. بود زده ما

 روزه هر دیدن.کند کنترل را شدددیدش احسدداسددات توانسددت می که بود راهی
 یتشمحبوب. بود تر سخت هم کوه کندن از او برابر در کردن باز  نقش و ارشیا

 بود انداخته پا از را او واقعا که امشد  ماجرا  حاال و خانواده و ها بچه بین در
 هک برود یادش شاید تا کند سرگرم اش خانواده با را خودش بود کرده وادارش و

 ولی. دبخواب خواست می دلش. بود خسته. بیافتد امش  اتفاقی چه است قرار
 را شاد ترنج همان نقش باید ش  آخر تا. بود مانده نمایشش از پرده چند هنوز
ست تخت رو .کرد می مقاومت باید کرد می باز  ش ساط. ن سی ب شنوی  خو
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 ونبیر میزش کشددو  تو  از سددفید  برگ و شددد بلند. بود پهن میز رو  اش
شید شت را مرکبش:ک شت بین و بردا صت انگ ست سبابه و ش  گهن چپش د

 اضددافه شددصددتش رو .مرک  تو  زد و برداشددت را درشددتش نی قلم. داشددت
 رممح و شدم عاشق:نوشت و سفید برگه به دوخت را نگاهش. گرفت را مرک 

 رو  نی قلم کشددش صدددا .ندارم خوار غم و دارم غم که فریاد ندارم کار این
 .برداشددت دیگر یکی و گذاشددت کنار  را کاغذ. کرد می بهتر را حالش کاغذ

 مرک  تو  زد و گرفت دسددتمال با را قلم سددیاه رنگ و کرد باز را قرمز جوهر
 تر ارهچ بی شد بیچاره دلی بی از باداتنم تر آواره شد آواره عاشقی در دلم.سرخ

 دیگر  کاغذ. بودند آورده هجوم ذهنش به اشددعار سددوخت می گلویش.بادا
 شدددهرگز نخواهد رها جان تو بند شدددوز نخواهد جدا دل تو یاد از.برداشددت

 به شددانه هم کنار ها کاغذ.شددد نخواهد قبا جان   جامه پیوندتا تو از نگسددلم
. شددد پر میزش اطراف زمین رو . شددد پر میز. کردند می پر را میز رو  شددانه
 دهآم کش اشک. باشد جوشیده ترنج دستان از خط و شعر از ا  چشه که انگار

شت.صورتش رو  بود صت انگ ست ش ستش د شید تیر را ست و میک  پشچ د
 از ترف می باید. بود نمایش وقت. سیاه و سبز و سرخ ها  لکه از بود شده پر

شت شک پرده پ شت ا شت غیرتم: نو  ش  و روز لیکن جهانی محبوب که ک
 را اه مرک  در جاقلمی تو  برگرداند را نی قلم.کرد نتوان خدا خلق با عربده

 آرام شدددان رو  از و کرد اطرافش کاغذ دریا  به نگاهی بسدددت یک به یک
 اتاق در به ضددربه چند و دوید باال پله از ماکان.حمام سددمت رفت و گذشددت

 خودش به نشددنید صددددایی وقتی!ترنج. باش زود میگه مامان! ترنج:زد ترنج
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 ترنج از بودو روشددن چراغ.کرد نگاه را اتاق تو . کرد باز را در آرام و داد جرات
 اردو زده بهت. ترنج میز به رسددید که چرخاند اتاق دور را نگاهش. نبود خبر 

 غم بو  همه دوید می اشعار رو  نگاهش. رفت ترنج میز سمت به و شد اتاق
سر خبر چه اینجا خدایا.میداد ست پا بوده؟ ش  یکی را زمین رو  کاغذها  و ن
 واضددح کاما رویشددان اشددک ها  قطره جا  هاشددان بعضددی. کرد نگاه یکی

 خترد شدده چت تو ترنج.شدد بلند و کشدید سدرش به دسدتی کافه ماکان.بود
شته ترنج که بیتی آخرین دیگر بار.زد  می حرف من با کاش  و خواند را بود نو

 خارج اتاق از ناآرام اعصددابی با شددود پیدا اش کله و سددر ترنج اینکه از قبل
 اداشد از.داداش ترنج؟بله:شنید را صدایش زد ترنج اتاق در به که بار این.شد

ست لبهایش رو  لبخند  ترنج گفتن ش  در ماکان.رمابف بله.تو بیام تونم می.ن
گاه و کرد باز را  جم  ها کاغذ. نبود چیز . میز سددمت رفت نگاهش ناخودآ

ش کوتاه لی سارافون یک.دید را ترنج تازه بعد. بود مرت  میز و شده  بود یدهپو
ست که ستین بلوز. بود زانویش باال  تا در شاد هپاچ شلوار و سفید بلند آ  گ

 یچیدهپ سرش دور زیبایی طرز به هم را سفیدش شال. بود پوشیده هم سفید 
کاه ماکان لبخند.بود نشانده صورتش رو  هم مایمی آرایش. بود  هنپ ناخودآ
ند خانمی؟ترنج کرد  چه.شدددد تر گاه خودش به و زد نگرانی لبخ  و کرد ن

 ار بازوهایش و ترنج طرف رفت ماکان.نشددده گانه بچه خیلی نظرت به:گفت
 هب نیسددت الزم خدا به ترنج: گفت و چشددمانش تو  کرد نگاه صدداف و گرفت

 باور تنیسدد جالبی خیلی جا  بزرگترا دنیا . شددد  بزرگ کنی ثابت دیگران
ست می دلش چقدر. انداخت زیر به سر ترنج.کن . دبو تر راحت ماکان با خوا

ضا  از یکی با سی هیچ. اش خانواده اع شت را ک شد رازش محرم که ندا . با
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ست می دلش چقدر ست ماکان با خوا شد دو  گرفت باال را ترنج چانه ماکان.با
شمانش تو  زد زل و شک از ا  پرده با که چ  یادت اینم:گفت و بود شده تر ا

شه ست ظاهر و لباس به شدن بزرگ با  با. دش تازه حرف این با ترنج دل داغ.نی
. کنند می قضاوت ظاهر رو  از که هستند ها بعضی ولی:گفت لرزانی صدا 
سر  پا  که فهمید موق  همان ماکان  ار این. شده باز کوچکش خواهر دل به پ

ها از ید ترنج حرف و شددعر  آزرده حد این تا را ترنج که بود کی ولی فهم
 هب حتی خواست نمی دلش. کرد احساس دلش تو  عظیم خشمی ناگهان.بود
 آن به نسددبت انگار.اسدددت کرده خاطر آزرده را ترنج کسددی که کند فکر این

 زدن فحر به وادار را ترنج خواست نمی دلش.بود گرفته دل به ا  کینه ناشناس
 شانیپی پس.بگوید و بخواهد خودش ترنج تا کرد می آماده را شرایط باید کند
س را اش شه شناس جنس که اونی:گفت و یدب*و* ضاوت ظاهر رو  از با  ق

 می.زد پس را اشکش و زد لبخند ترنج.بوده ادعا همش بدون کرد اگر. کنه نمی
ش  بینم سپرت ام ستی پوشید ؟ماکان ا شید سرش به د  کنم کارچ:گفت و ک
 پوشیمب اسپرت بارم یه گفتیم کرد بارمون چیز  یه و رسید راه از کی هر که بس

یه؟بعد که نظرمن به.توشددده چی ببینیم کان عال نه را ما نداز خریدارا  و ردک برا
 ها آسددونه.خودمون طرف بیاد کا بزنم رو شددیوا مخ خوا  می گم می:گفت

 استاد:دپرسی رفته باال ابروها  با ماکان.تر  سر خیلی مهرابی استاد از تو آخه
 یادز نگی اینطور  امش . دیگه استاده:گفت و خندید نخود  مهرابی؟؟ترنج

باره وا . گم می حتما پس ادا   نمی خوشددش  ترنج.اینجا اومد بدبخت این دو
ستادمه بابا نه: گفت و خندید بلند بار این شته دیگه ا  و خندید ماکان.کارا این ز
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 و خاراند را اش چانه ترنج.داریم سددوژه. کرد اذیتش میشدده امشدد  ولی:گفت
یه پس:گفت کانم بازو  به زد ترنج میکنی منحرف و من دار  ا ؟ببین پا  ا

 کجا ترنج ماکان.زد صدددا را دو هر سددور .اینکه مثل بود خودت از پیشددنهاد
 و کشددید در طرف به و گرفت را ترنج بازو  ماکان.آمدن مهمونا پس؟ موندین

ست ترنج.اومد در مامان داد که بدو:گفت شید را ماکان د  نک صبر:گفت و ک
 دوید بعد و پوشید و برداشت کمد تو  از را هایش صندل خنده با بعد.کفشام

 می پائین از ها مهمان همه هم صدددا .بریم:گفت و گرفت را ماکان دسددت و
 روعشدد باز  ترنج:گذاشددت پله اولین رو  پا و کشددید عمیقی نفس ترنج. آمد
 عمو و هما عمه.رفت پائین ماکان همراه و صورتش رو  چسباند لبخند .شد

سیده راه از محمود  هکرد انتخاب را حجاب خانواده تو  ترنج وقتی از. بودند ر
شش به اطراف از هایی متلک گاه گه بود ش رد خیال بی ولی خورد می گو . دمی

شان شکر را خدا که خانوادگی ها  مهمانی تو  اغل   جاخالی بود کم تعداد
صا.داد می صو ضی برا  که خ شان بع شت دلیل حرفهای ست نمی و ندا  توان

 کند سوال مهران استاد از بیشتر بود شده باعث حرفها همان ولی بگوید چیز 
 می سرش هب سر بیشتر جوانترها.باشد داشته حجاب باید چرا که بداند بیشتر و

 بود رت نزدیک او به سنشان که اش عمه پسر شایان و کسرا خصوصا. گذاشتند
 بعضدی وت که حرفهایی تاثیر تحت بود شددده باز دانشددگاه به پایشددان وقتی از و

 ودب مطمئن ترنج.گرفتند می ایراد او از به میشد بدل و رد دانشجویی ها  جم 
سرا پر که صا و ک صو  برا  را خودش همین برا  گرفت خواهد او به شایان خ

سی احوال از بعد.بود کرده آماده حرفی هر شنیدن  ها مهمان علیک سام و پر
ست ترنج عمه دختر شیوا. شدند راهنمایی پذیرائی به  و شتدا سال پنج و بی
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 غولمش ها بیمارستان از یکی تو  هم حاضر حال در داشت پرستار  لیسانس
 یدهپوشدد براقی مشددکی دامن کت که انداخت شددیوا به نگاهی ترنج. بود کار به

 می ننشددا تر بلند را بلندش قد و رسددید می پایش رو  تا بلندش دامن که بود
 مشصت و صد. کن نگاه و من قد. حالش به خوش:کشید آه حسرت با ترنج.داد

شال بود کرده رها اش شانه رو  را موهایش شیوا.قد شد  رو  هم حریر  و
 او از هم چهره لحاظ به شددیوا.داشددت هم ملیحی آرایش بود انداخته موهایش

 بگذارد اپ زیر را عقایدش ارشیا بود ممکن آیا ولی. نبود شکی این در بود سرتر
 ترنجدارد؟ تفاوت آسددمان تا زمین او با تفکراتش که کند انتخاب را دختر  و

 تنها هک نازک شال آن نپوشیدن و پوشیدن گرچه. بود شده شیوا شال متوجه تازه
 اتفاقی توانسددت نمی ولی کرد نمی عوض را چیز  بود شددده رها سددرش رو 
 ه؟سور ن گفتین عمه به:ایستاد مادرش کنار و آشپزخانه تو  رفت ترنج.باشد
ستکان خانم شت را ها ا  جاک از:انداخت ترنج به نگاهی نیم و سینی تو  گذا

 کاه خواین می مامان. انداخته شددیوا که ا  مسددخره شددال اون فهمید ؟از
 دیدم منم. بدونه مامانش الاقل گفت مامانش چه من ارشددیا؟به سددر بذارین
 فکر.میدونه شیوام پس. نشه ناراحت فهمید ات عمه بعدا تو قول به میگه راست

 عمه به من. میدونم چه من ا  .خوره می آب کجا از شال این پوشیدن نکنم؟پس
 یادز خاصدده. گیره سددخت خیلی پسددره گفتم. نزنه شددیوا به حرفی گفتم ات

 عمه که بود این امیدش تمام خورد می را خونش خون ترنج.نکردم امیدوارش
ند نمی ماجرا این از چیز  شددیوا و  داره اصددرا  چه خانم ناز مهر اه داد

 رنجت. شد بلند زنگ صدا  که. شد خیره سینی به و جوید را لبش ترنج.حاال
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مانش ند و بسدددت را چشدد ید عمیق نفس چ  بیرون مادرش همراه و کشدد
فت یده مهرابی خانواده.ر ند رسدد نار ترنج. بود ها به مادرش ک مد خوش آن  آ
 رو ناآت با داشددت ترنج. نشددسددت ترنج صددورت رو  قرار بی ارشددیا نگاه.گفت

س ست می نه. بود کرده بحث مادرش با چقدر.میکرد یب*و*  مهمانی به توان
 دندی برا  و پذیرفته را مادرش حرف که بود این اش معنی آمد می اگر و نیاید
 چقدر عزیزم ترنج وا :گفت ذوق با خانم مهرناز.رود می نظرش مورد دختر

شیا به بار  سرزنش نگاه و گرفت آغوش در را او و.شد  ملوس . انداخت ار
یا دل ندازه به ارشدد هد مادرش حرکت این با که بود خون کافی ا  بدتر بخوا

شیا.شود ست ماکان با ار سید و داد د   ها لباس آن با ترنج. خانم سور  به ر
 درسددت بود ایسددتاده خانم سددور  کنار کوچکی عروسددک مثل اش دخترانه

 مثل درسدددت.بود دوخته زمین رو  را نگاهش. بود گفته مهرناز که همانطور
شه شیا با که همی شیا. کرد می برخورد ار  گاهن یک برا  بود شده خون دلش ار

سختانه ترنج ولی. ترنج  ور س با علیکش و سام وقتی. کرد می مقاومت سر
 پائین نگاهش هم باز.آمدین خوش سام:کرد سام آرام ترنج شد تمام خانم

شیا. بود شت عادت ار  یب انگار ترنج مقابل در ولی. شود خیره ها چهره به ندا
ست ماکان. بود اراده شت د شیا پ شت ار  هدایت پذیرائی طرف به را او و گذا
 سددرش بر بایی چرا؟چه که بود مانده هم خودش.کندن دل بود سددخت. کرد

. دکر می پرسددی احوال او با دختر . بود شددده خاص برایش ترنج که بود آمده
کان یوا معرفی ما مه دختر کردشددد یا.ام ع یم حتی ارشددد گاهی ن  هم ن

شبختم.نیانداخت شت و خو  شوحال:گفت و پهلویش به زد آرنج با ماکان. گذ
 و نوالدی آق به داشت کار دیگه شدم دیونه مامان دست از ماکان خدا به.گرفتی
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شید می چیزا این ضی که ک ست زودتر بابا خوب.بیام شدم را  و نشو یکی د
 رو  ردک می پرسی احوال بقیه با سر با که حالی در ارشیا.دیگه خاص و بگیر
ست مبل ش  که هشلوار و کت مگه بابا:گفت و انداخت نگاهی ماکان به بعد و ن

 ایدپ را شیوا چشمی زیر و ارشیا سمت شد خم ماکان.کنم انتخاب نظر یک با
 بابا کن مهمونش نگاه یه حاال. خودت جان به نیسددت سددخت زیادم:گفت و

. ودشهخ جی  تو که دستشم. داره خواستگار کم نکن فکر. نشه ضای  بدبخت
 گفتم کی من حاال.نذار باال طاقچه هم خیلی پس. خوبه که ظاهرشم..الحمدا

 چشمها .کردم انتخاب و یکی خودم من...من اصا. داره مشکل خدا بنده این
شیا نامرد  خیلی:شد گرد ماکان  فعا:گفت و کرد نگاه ماکان به کافه کی؟ار

 که د گار از ماکان.نداره خبر روحشم بابا گفتی؟نه خودشم به. بگم تونم نمی
ته فت و شدددد خارج بود گرف با برو:گ طل گفتم باش و من با قت مع  و

ضر  شیا.مح شپزخ از چا  سینی با ترنج.نگفت چیز  و زد پوزخند  ار  انهآ
 تردخ وا  ا :گفت و پرید جا از کسرا شود بلند ماکان انکه از قبل. شد خارج

ست ترنج.حالتون این با چرا شما عمو سرا که میدان ست منظورش ک  یول. چی
به حالم من:وگفت او دسدددت داد را سددینی و زد لبخند   خوا  می ولی. خو

 مکک به حسابی مامان نیست امش  مهربان چون نکنه درد دستت کنی کمک
. گرفت دسددتش از را سددینی و زد پوزخند  ترنج شددال به کسددرا.داره احتیاج

شیا اخمها  گاه ار سرا حرکت از. رفت هم تو  ناخودآ شش هیچ ک  نیامده خو
نده که ها آتش چه ترنج با که بود یادش هنوز. بود  مهنوز یعنی.بودند نسددوزا

ستن؟ صمیمی همینقدر سته با ترنج ه شقابی د شت ب شغول و برگ شانچ م  یدن
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 جااین بذار بیار رو میوه ظرف برو تو نه.من بده:گفت و شددد بلند ماکان. شددد
 رشیاا جلو  وقتی. داد ادامه کارش به ترنج و رفت ماکان.تونم نمی من سنگینه

شت خیال بی ترنج. خورد تکان ارشیا دل. شد خم ش  ماجرا  از.گذ  خبر ام
ست؟نگاه مهم هیچ براش یعنی. سرده خون اینقدر چرا پس داره؟  گریزانش نی
سیده ترنج. کرد تعقی  را ترنج  و بود دهش ولو مبل تو  که شایان جلو  بود ر

سخر با شا را او تم شقاب وقتی کرد می تما شت جلویش را ب  ستید شایان گذا
 تو آخه:گفت و زد بود شده آویزان صورتش طرف یک از که ترنج شال دنباله به

هت اعراب که چیز  از که هسددتی ایرانی چطور یل ب فاده کردن تحم  اسددت
 گذاشت هم را بشقاب آخرین ترنج. شد ساکت لحظه یک برا  میکنی؟جم 

سرا جلو  ست خودت مال حرفا این که سوزه می دلم:گفت و ک  هک اونی نه. نی
 هک شددایان.کنی می تکرارشددون دار  که تو نه داشددته اطاعات زده حرفارو این

 مخودت:که شد براق شود می توهین اطاعاتش و عقاید به داره کرد می احساس
له عمه.ندار  جواب که دونی می  خدا رو تو مامان شدددایان کرد اعتراض ها

ستاده حرفش رو  سخت و سفت ولی شایان.نکن شروع  یک خوب.بود ای
سلیم و ندار  جواب بگو کلمه سته کاردها  که بلند  لیون ترنج.ت  دفیص د
 و برداشدددت سدددالن کنار میز رو  از را بود تویش خانم سددور  عاقه مورد
 ینا برا  مناسددبی وقت اصددا امشدد  ولی شددایان آقا براتون دارم جوابم:گفت
 ولینا که خانم مهرناز جلو  و کشید بیرون لیوان تو  از کارد  و.نیست بحث

 خترد ر  می طفره:گفت شددایان از پشددتیبانی در هم کسددرا. گذاشددت بود نفر
ست ایران در زن واال میکنن نابود چیزا همین با دارن رو ایرانی فرهنگ. عمو  انبا

شته احترام خیلی صا که دینی میمنت به چی؟ االن ولی. دا  طیرب هیچ ما به ا
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ضات. کنیز شده زن نداره شیا ع سته و. بود شده سفت ار ستیل مبل د  و ت ا
 لو ترنج هب نسبت احساساتش و بگوید چیز  ترسید می. میشد فشرده دستش

سرد . بود لبش رو  کج لبخند یک تنها کرد نگاه ترنج به. برود  برا  شا خون
شیا شتن.بود عجی  ار  و انداخت نگاهی جم  به و کرد متوق  را ها کارد گذا

 باز من ا پ و پر به پیچن می دارن دوتا این باز ببینین:گفت پدرش عموو به رو
صیر نگین  گها خوب:نداد دیگران به حرفی هیچ اجازه ماکان صدا . ترنجه تق

شه برا  بار یک دار  جواب  میز رو  را میوه بزرگ ظرف و.خاص و بگو همی
 نمیاد بدم منم.اومد حرف به هم حرفاست؟شیوا این وقت امش  آخه.گذاشت

 هاله عمه ولی.بود سددوال خودمم برا  چیزا این چون نه یا دار  جواب بدونم
 چکار .بزنین تونین می حرف دنیایی جان مامان میگه راست:گفت شایان به رو

 اارشددی ل  به لبخند که رفت هم تو  کمی ترنج ها  اخم. بچه این به دارین
 دهدب روحیه ترنج به اینکه برا .بچه بگه بهش یکی میاد بدش هنوزم. آورد
 انمخ ترنج دالیل خواد می دلم منم:مالید تنش به را چیز همه پیه و کرد باز زبان

شنوم و شد ارشیا اجازه منتظر انگار ترنج.ب شغول دوباره با  قابلم. شد کارش م
 ابحج همون یا چیز این گفتی:گفت شددایان به رو و ایسددتاد رسددید که ارشددیا

 بود شده مشتاق ارشیا.صد در شده؟صد تحمل ما به و عرباست مال خودمون
 .نشددسددت و کرد تمام را ها کارد چیدن ترنج. بگوید خواهد می چه ترنج بداند
 برا  حجاب ایران تو  اسامم از قبل سال هزار که کنم رو مدرک من اگه حاال

 هودی جمله از اسددام غیر ادیان بلکه ایران تو تنها نه که بگم اگه چی؟ بوده زن
 امکان. اس مسددخره:گفت و داد تکیه چی؟شددایان داشددته اجبار  حجاب هم
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سرا.میکنم رو مدرک گفتم. نداره شتی دانه انگور ک شت میوه ظرف از در  و بردا
 به ترنج.شتننو برداشتن فاندامنتالیست مشت یه که کتابایی این از حتما:گفت

صطاحی سرا که ا سنده نخیر:گفت و زد لبخند بود برده بکار ک  من که ا  نوی
 سمشوا کنم فکر تون همه البته و مشهوریه نویسنده نیست ایرانی اصا گم می

 خودش از خیلی که شددایان.تره معروف خودش از کتابشددم و باشددین شددنیده
 و داشددته وجود حجاب یهود دین گفته؟تو  چی حاال خوب:گفت بود مطمئن

 از بیرون یا رفته می بیرون خونه از سددرپوش بدون اگه میکرده ازدواج که زنی
شده کام هم مرد  با خونه  شوهرش رفته می بیرون اش خونه از صداش یا می
یه پرداخت بدون اونم بده طاقش داشددته حق  جو اینکه برا  مسددعود.مهر

شود دهنده آزار خیلی مهمانی ست با ن شاره میوه ظرف به د  رمابف:گفت و کرد ا
 و شد لندب ماکان.بگردون و ظرف شو بلند ماکان بابا.کنین پذیرائی خودتون از

 مین باور چیه:گفت بود شددده خیره شددایان زده بهت چهره به که همانطور ترنج
شایان ش حجاب که بینی می االن یهود  کدوم. نه که معلومه:گفت کنی؟  تهدا

 داشددت ارشددیا.نیسددتن واقعی دینا  ادیان اون همه که دونی می خودتم.باشدده
 وبخ گفت باز شددایان. کرد می دفاع عقایدش از اینجور ترنج که میکرد حض

 زمان کی اونم بوده خبر همین ایرانم تو شددایان داره؟بله ایرانیا به ربطی چه این
 این اصددا. شدددن می محرم نا برادرشددونم و پدر به ازدواج از بعد زنا. داریوش

شینی پرده صور خاف بر سرا حرم و ن  می فکر که عالی جناب مثل ها خیلی ت
سیده ها ایرانی به اعراب از کنین  سراحرم ایرانی شاها . بوده برعکس دقیقا ر

 از بعد اعراب بعد میداشددتن نگه خونه تو  زناشددونو ایرانی مردا  و داشددتن
سام صا زنا.گرفتن یاد ا صو شراف زنا  خ شتن حق ا  راه نخیابو تو  پیاده ندا
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 که یهعزت و احترام چطور این. رفتن می بیرون دار پرده روان تخت با باید برن
باید حتی طرف و کردن می قایم سددوراخ هفتاد تو  و زن  بردارش و پدر با ن

سرا می ماقات ص این حاال خوب: گفت بود کرده تمام را انگورش کرده؟ک  هق
 مچش ترنج دهان به زده ذوق اینقدر ش ؟ارشیا یک و هزار کتابه؟ کدوم مال ها

 نظر زیر را او شدده باریک چشدمانی با خانم مهرناز نشدد متوجه که بود دوخته
 را ها چیز این از خیلی هم خودش که بود جال  برایش آنجا از حرفا این.دارد
 و یند درباره فقط. نبود طریق این از بود کرده قان  را آتنا هم اگر. دانسددت نمی

 کار نای ریشددده دنبال انگار ترنج ولی. بود کرده صددحبت برایش دینی وظیفه
کان به رو ترنج.بود فت ما نه از تونم می داداش:گ تابخو تاب یک ات ک  ک

کان  هم نه؟خودش که چرا آره:گفت و کرد نگاه جم  به تعج  با بردارم؟ما
شتاق ست چه این بداند بود شده م ست هم او کتابخانه تو  که کتابی سرا .ه  ک

سر:که پراند باز شته تاثیر روت ترنج بود  نگفته عمو پ  کتابا  کار وت زد  گذا
 کرده سکوت که جم  به تعج  با خانم سور .خندیدند شایان با دوتایی دینیو

سعود چه اینجا:کرد نگاه بودند  سراک و شایان به آمیز  سرزنش نگاه خبره؟م
  قطور کتاب با ترنج موق  همان. بپرس دردونه تا دو این از:گفت و انداخت

ست در شت د  که و کتاب این:گفت و گرفت شایان طرف به را کتاب جلد.برگ
 که خوب دورانت ویل تمدن تاریخ:خواند را جلد رو  شددایان شددناسددی؟ می

 شد مین که ا  دیگه چیزا  اضافه به. هست تو این گفتم که چیزایی چی؟تمام
 وزخندپ با و شایان پا  رو  گذاشت را کتاب و کرد باز را ا  صفحه بعد.بگم

 ای هسددت فاندامنتالیسددت دورانت ویل. ندارم اطاع دقیق من:گفت کسددرا به
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سرا شغول شایان که ا  صفحه رو  گیج نه؟ک  اارشی.شد خم بود خواندنش م
ست می دلش ست ترنج برا  و شود بلند خوا  که دبو کرده ذوق اینقدر. بزند د
ست نمی شیدند آرام توان شغول نجتر. میکرد نگاه ترنج به لبخند با هم آتنا. بن  م

 خانم مهرناز زبان از را ماجرا داشت خانم سور . شد میوه ظروف کردن جم 
 یمیگ بم وقتی:گفت گوشددش کنار و رفت ترنج کمک به ماکان. شددنید می

 جم .برد را ارشیا دل اش خنده با و خندید آرام ترنج.میاد خوشم خیلی داداش
 خواندن عدب بود شده بسته انگار کسرا و شایان دهان. بود برگشته قبل حالت به

شان ترنج که هایی صفحه شان سن بحث این.بود داده ن شت که دیگر  ح  دا
صا که کند فراموش جم  شد باعث  و شدند جم  هم دور چیز  چه برا  ا

 یواشدد کردند می آماده را سدداالد داشددتند وآتنا ترنج.بود ترنج نف  به هم باز این
 واد م به آتنا.بخورد تکان جایش از نداشددت تصددمیم و بودش گرفته جو انگار

 سدداالد  چه دیگه بار این:گفت و کرد نگاه کرد می مخلوط داشددت ترنج که
 را کاهو ها  مغز و کرد اضافه رویش را ساالد سس کرد ؟ترنج دست برامون

 از اسددت خوشددمزه خیلی. کاردینال سدداالد گفت و کرد فرو آن تو  جا به جا
یات مه کشددف ید یدم آخرش من. جد قدر چرا تو نفهم قه سددداالد به این  عا
سون آخه:گفت و انداخت باال ا  شانه دار ؟ترنج سرن بی و آ  .تنبل ا .درد

ضره ساالدم مامان:کرد صدا را مادرش و خندید ترنج سور  میزو حا  بچینم؟
 آشددپزخانه طرف به ها خانم. بکشددم و شددام برم منم آره:گفت شدددو بلند خانم

 را میز تا رفتند و دادند نجات را خودشددان بینشددان از آتنا و ترنج. آوردند هجوم
 شیوا بتهال و شایان و کسرا معلوم قرار از چون شتافت کمکشان به ماکان بچینند
 طرف رفت و دید مناسدد  را موقعیت هم ارشددیا.نداشددتند کمکی هیچ قصددد
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 صدداف و. کنم کمک منم بذارین من از غیر کردن حرکتی یه امشدد  همه.میز
 ناای من بده:گرفت دسددتش از را بزرگ ها  بشددقاب دسددته و ترنج طرف رفت

شقاب ترنج.سنگینه ست تو  را ها ب شیا د شت ار شت و گذا ش که برگ  و ققا
 انهش ترنج. شد میز دور ها بشقاب گذاشتن مشغول ارشیا. بیاورد را ها چنگال

شق و رفت می اش شانه به شت می چنگال و قا  می سرعت به دو هر دل. گذا
شان هیچ و زد شت خبر یکی ان دل از کدام س  فرصت یک در ارشیا. ندا  منا

شیا و زد لبخند ترنج.بود ا  جانانه دفاع:گفت ترنج به آرام ساس ار  بال ردک اح
 نیم گذاشدددت می که بشددقابی هر ارشددیا و بود میز رو  ترنج نگاه. آورده در

شیا دوبار یکی آتنا.انداخت می ترنج به هم نگاهی  اندم حیران و کرد نگاه را ار
س که بود انداخته راه جنجال پیش روز چند تا که او آمده برادرش سر به چه  ما

 شددده نحو هر به خواسددت می چی؟ارشددیا یعنی کارها این پس نیارین و ترنج
 وجهت کانون اصددا. بود راحت او با ترنج چقدر قبا. بکشددد حرف به را ترنج
 این توجه تا کند می جان باید حاال و بود کرده دور را او خودش و بود او ترنج

 رو  گذاشددت را ها نمکدان.کند جل  خودش به ا  ذره را کوچک عروسددک
 الزم. نمکه واقعا نه:گفت لبخند با ترنج به رو و. چشددید انها از کمی و میز

 کرد لوله ها لیوان تو  را ها دسددتمال کنم؟ترنج تسدددت رو همه که نیسدددت
 نه:گفت و گذشت کنارش از ماکان. شد تر بزرگ اش خنده هم ارشیا. وخندید

ضمین من شیا.نمکن همه کنم می ت شاره ساالد رو  قرمز سس به ار  و کرد ا
ست فلفل سس که اون:گفت س را سکوتش باالخره ترنج.احیانا نی  در و تشک
 کرف:گفت چید می فاصددله با و اوری  که بود نانی سددبدها  به نگاهش حالی
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 و ر خوشی از کنین؟ارشیا یادآور  منو شیطنتا  تمام خواین می امش  کنم
 دسددت ادد پرتقالی ژله دوتا ماکان.بود گرفته حرف به را او باالخره.نبود بند پا

 مامت عالی جناب ها  خرابکار  لیست بشه صبحم اگه امش :گفت و ارشیا
کان به کوچکی اخم ترنج.نمیشددده فت و کرد ما گه تو داداش:گ  منو طرف دی

کان.بگیر هایش ما فت و باال برد را ابرو طه که وا  ا  گ  دادم ضددع  نق
 می و گرفت می آتنا دسددت از را آلبالویی ها  ژله که درحالی ارشددیا.دسددتت

شت ضیه:گفت میز رو  گذا  رشیاا دل و خندید فقط چیه؟ترنج ضع  نقطه ق
 اداشد میگی بهم گفتم هیچی:گفت و جنباند سر ماکان ولی داد تکان دوباره را

 جان به:گفت و ماکان بازو  به زد ترنج.بره می اسددتفاده داره اینم میاد خوشددم
 شیابینی؟ار می:گفت و کرد نگاه ارشیا به ماکان.داداش نیست اینجور  خودم
 ودب شده پنهان ماکان ها  شانه پشت که را ترنج کوچک اندام تا شد خم کمی
 با اتنا.تیگرف می و زبونت جلو  بایسددت می دیگه خوب:گفت بعد ببیند بهتر

 دزو میکنه یخ کشددیدن و شددام گرفتین جلسدده.رسددید کباب جوجه ها  دیس
 یک قطف ارشیا میشد رد ارشیا کنار از وقتی آشپزخونه طرف دوید ترنج.باشین
 خودش حال دیگر ترنج.میاد بهت سفید شال:گفت آرام و گرفت تصمیم لحظه

شه منتظر که روزهایی چه.فهمید نمی را شمی گو شیا از چ  اتفاق حاال و بود ار
تاده یا. بود اف  و خیال بی حالت آن تا کشدددت را خودش. بود دیده را او ارشدد

 .باخت می را خودش جمله دوتا این با نباید. کند حفظ دوباره را خونسددردش
 مسعود وقتی. داشت نظر زیر را ارشیا مدت تمام خانم مهرناز.بود راه اول هنوز
 کرشمف حتی:گفت گوشش کنار و شد نزدیک ارشیا به خواند فرا میز سر را همه
 گاهن مادرش به و برگشت شده نابود ارشیا.بیار  و ترنج اسم ندار  حق. نکن
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 حال به خوشددحالی از خانم مهرناز.مامان:گفت آرام. بود فهمیده پس. کرد
. مرض و مامان:گفت لحن همان با و کرد سددخت را اش چهره ولی بود سددکته
 بگم:گفت و داشددت نگه خانم مهرناز برا  را صددندلی ارشددیا.گفتم که همون

ست کردم غلط شه در ست مهرناز.می ش  ونا به شنیدم تازه. عزیزم نه:گفت و ن
 ندیده هک دانست می الزم ارشیا برا  را تنبیه این.داده جوابایی یه خواستگارش

شیا. بود کرده همه دل به خون و بود کرده پورت و هارت همه این  وا همانجا ار
 یم بقیه نگیر خودت به رو قیافه این پاشددو. چیه دروغم میگی؟نه دروغ.رفت

 که ودب نفر اولین مرتضی آقا. میز سر نشست آمده کش ارشیا.شده چی آیا گن
 زحمت به حسددابی خانم سددور :کرد تعرف خانم سددور  پیمان پرو میز از

 یلیخ شدداید تنها دسددت نیود مهربان ببخشددید دیگه کنم می خواهش. افتادین
 غب قیافه به خانم مهرناز. شددد بلند طرف هر از تعارف صدددا .نباشدده تعریفی

 تتاذی نمیده رضدایت دلم کنم چکار:گفت گوشدش کنار و خندید ارشدیا کرده
 به یاارش چهره.بیار  اسمشو ندرا  حق تو بازم ولی کرده رد خواستگارشو.کنم

 و دکن کنترل را اش خنده نتوانست خانم مهرناز که شد باز هم از سرعتی چنان
مه جه را ه  و برداشدددت را سددداالد ظرف رجوع و رف  برا . کرد خودش متو
ش  گلم ترنج ببینم بذار:گفت ست برامون چی ام شیا.کرده در  نجکاو ک با ار

ستاد ترنج:داد توضیح خانم مهناز.کرد نگاه ساالد ظرف به  ترنج.ساالده انواع ا
 آشددپز  تو جون آتنا هم خودتون هم که شددما خانم مهرناز:گفت و زد لبخند

. نزن و حرف این عزیزم نه.هنره کجاش من سدداالد دونه تا چهار این اسددتادین
شی ساالدم ست از بخ سمش گفتی. غذا  مهه حرف این با.بود؟کاردینال چی ا
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صمیم شیا کنار که ماکان. کنند امتحان را جدید ساالد گرفتند ت س ار ش  بود تهن
ستش از را ساالد ظرف ضاف هم رو ماکارونی هنراش به تازه:گفت و گرفت د  ها
ش . کنین شمزه ماکارونی یه دی  دز لبخند  ترنج به خانم مامهرناز به داده خو

سه براش ساالد همین:گفت و  نرم دندش خواد می جواهر  همچین کی هر. ب
 چهره هب و برد دهان به را ساالدش قاشق ارشیا.زد پوزخند ارشیا به و.بیاره آشپز

نداخته گل گاه ترنج ا باره و کرد ن  برا  خانم سددور .رفت ضددع  دلش دو
 لط .عزیزم دار  جواهر دوتا خودت که شددما جان مهرناز:گفت ادب رعایت

 لیخی اصددوال بعضددیا. گفتم حقیقتو نکردم تعارف من ولی جون سددور  دار 
 مجواهر از دخترا بعضددی که کرد حالی بهشددون باید گیرن می باال و خودشددون

 مادرش گوش کنار و داد فرو زحمت به را اش لقمه ارشددیا.بیشددتره ارزشددشددون
فت خت من دسدددت از دلخور  چی هر حاال:گ  تافی امشددد  دار  بدب

ن  به حق خانم مهرناز.کن فت جا جاشددو تازه:گ مه دید ؟ ک  دارم ها برنا
 نکن گاهن ترنج به اینقدرم. مونده هنوز ارشیا آقا بله.برسه دادم به خدا پس.برات
 انمخ چته؟مهرناز وا .پرید ارشیا گلو  به لقمه.شده مشکوک عموش زن ببین

ستش داد و ریخت آب لیوان یک برایش سری  ستون شما مامان.د  ههم به حوا
گه جا یا. کردم نمی باز رو تو مچ که نبود هسدددت؟ا ندید لبی زیر ارشدد  و خ

ستین؟مهرناز حرفتون سر هنوزم. شده باز مچم که حاال:گفت  خیلی خانم ه
سرد شی اون:گفت خون شیا.من به بده و کلم تر سه ار ست داد را کوچک کا  د

 مهربان: گفت سددور  به رو خانم مهرناز ولی. کرد نگاه او به منتظر و مادرش
 درست جدید ترشی یه بار یک وقت چند هر. نداره حرف ترشیاش ریخته؟آره

شق ترنج. میکنه شی عا شیا.شده کلمش تر ش حال به خوش:گفت آرام ار  یتر
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 و کرد او به کوچکی اخم و زد ارشددیا پا  به زد آرامی ضددربه خانم مهرناز.کلم
 نشددی می مشددتر  بخورین بار یک:کرد اضددافه هم ترنج.بخور شددامتو:گفت

ضافه هم خانم سور .عالیه واقعا. خانم مهرناز  یک ش  آخر بیار یادم:کرد ا
 مامان:گفت و کرد پوفی ارشیا.کرده درست عالمه یک مهربان. ببر  بدم شیشه
 زد ارشیا به لبخند  خانم مهرناز.دار  و من هوا  اینقدر اینکه از ممنون واقعا

شیا.نداره رو تو قابل جان مامان کنم می خواهش: گفت و  جم  را اش خنده ار
 ولی. آمد نمی کوتاه راحتی این به مادرش دانسدددت می. داد تکان سددر و کرد

ضی خوب ست به از تر ساده خیلی مادرش کردن را  شام.بود ترنج دل آوردن د
 می جم  را شددام میز و داده هم دسددت به دسددت همه دوباره و بود شددده تمام

شیا به رو خانم مهرناز. کردند ش :گفت ار  و.جان مامان شد  فعال خیلی ام
شم با ارشیا. برد باال را ابروهایش  ولی .نکن ضایمون مامان که کرد التماس چ

سته دیگه تو عزیزم: گفت ترنج به رو او به توجه بدون خانم مهرناز  با. د ش خ
 ارشددیا به ا  پیروزمندانه نگاه و.میکنن کارارو بقیه پسددرا اتاقت تو برین دخترا

 ار بود دسددتش که وسددایلی ترنج. کرد رانگاه مادرش زده بهت ارشددیا. انداخت
 از دوتا نکنین کار  خانم مهرناز:گفت خاصددی حالت با و گذاشددت اپن رو 

سام شیا.بیافتم و در شی با ار ست خو ستاد سینه به د  ابروها  با او بار این و ای
ته باال گاه را مادرش رف  داره جرات:گفت جدیت با هم خانمم مهرناز. کرد ن

له عمه.طرفه خودم با بده کم بهت  و رد هم با نگاهی ترنج عمو  و زن و ها
 ترنج دسددت از را وسددایل خانم مهرناز. دادند ادامه کارشددان به و کردند بدل

 پله رفط به بود ایسددتاده نزدیکش که را شددیوا و او و.دیگه برین گفت و گرفت
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. ونج سدور  ببخشدید:گفت خانم سدور  به رو بعد.باال برین مامان آتنا.راند
یده رنگش خیلی. باره می صددورتش از خسددتگی ترنج. کردم فضددولی  پر

کار.داره گ*ن*ا*ه.بود بان کنم چ  بگیرم و ترنج شددددم مجبور نبود مهر
 م ج پسددرا. بشددین خودتم بریم:گفت و گرفت را سددور  بازو  مهرناز.بکار

سته خدا از هم خانم سور .میکنن  هی بعدش:گفت ماکان به و افتاد راه به خوا
شیا پس مامان؟نه من:گفت زده بهت ماکان.بیار بریز چایی سینی  تو خوب. ار
 و کرد نگاه ترنج به ماکان. خندیدند می و ایسددتاده پله پا  دخترها .دیگه
ست ترنج.توه سر زیر همش:گفت  پله از که حالی در و گرفت را شیوا و آتنا د

 هک ارشددیا به ماکان.رفتند باال خندان و.داداش چه من به:گفت رفت می باال
نارش تاب تو  خمیر عین ک ته وا آف گاه بود رف فت و کرد ن  حاال .باش اینو گ
ست کنی؟بعد جم  میز یه خوا  می نمیر  شت که را شایان د  یواش یواش دا

شد جیم ست. شازده کجا:گفت و گرفت می  ریزمب چایی برم منم تا. شو بکار د
 با و.فهخ تویکی.خوبه ات آینده برا  عزیزم بریز:گفت خنده با کسرا.سرم خیر

یل باالخره: کرد اضدددافه پوزخند  اارشددی.نه یا بود فاندامنتالیسدددت دورانت و
ید زیرزیرکی ند بال و خ کان دن نه به ما خا فت آشددپز کارش.ر چه دار  چ  ب
 اگه بپرسددی ازش خدا به:گفت چرخید می خودش دور که درحالی رو؟ماکان

شو ست می معنی سمم من دون شیا الملوک قمر ذارم می کنم می عوض و ا  با ار
 صدات من اونوقت. بدونه شو معنی میده حال آ :گفت و خندید بلند صدا 

. شدند مشغول خود کار یک هر و خندید حرف این از دو هر.جون قمر زنم می
 متس رفت و انداخت پله به حسرتی پر نگاه شد خارج که آشپزخانه از ارشیا

شمش ش  آخر تا. پذیرائی  رفتن معز همه وقتی باالخره تا شد سفید پله به چ
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. کرد یم سرگیجه احساس و بود خسته خیلی.آمد پائین بقیه همراه ترنج کردند
شار خودش به اینقدر  ردهک سعی. کرد می درد بدنش تمام انگار که بود آورده ف

شیا مقابل در بود سانی کار خوب و کند مقاومت ار شید پر دلش. نبود آ  هک مک
 یک نقش هم بعد و را شددد  تمام.بود جنگیده خودش با ولی. کند نگاهش

 خواسدددت می دلش. بود کرده باز  همه برا  را خیال بی و خوشددحال دختر
 دادن گیر مه بعد.بود شده بند پاهایش رو  سختی به. ببرد پناه اتاقش به زودتر
سرا سخره چقدر. شایان و ک شتند کار همه کار به که بود م  و عمو. دوتا این دا

 هب را چشددمانش که ترنج به رو شددایان لحظه آخرین در. شدددند زودتربلند عمه
شته نگه باز زور  ترنج.شدم قان  حرف دوتا همین به من نکنی فکر:گفت بود دا

ش قان  خواین نمی تو امثال و تو شایان: گفت و زد لبخند حالی بی با  وگر. ینب
 می لجاجت برا  فقط رو حرفا این که دونی می خودتم. هسددت هنوزم حرف

یه ادا  خواد نمی ضددمن در. زنین بان دا  زن جنس برا  و مادر از تر مهر
 رنب می آقایون رو حجابی بی اسددتفاده که دونه می دیگه ا  بچه هر. دربیار 

 جلو  حجاب. هست کار تا هزار سر محجبه زن همه این االن چون. خانما نه
 ؟بعدبرن باید کجا دیگه. خلبانی تا گرفته ورزش از. گرفته کارشددونو کدوم

 برا  فهمهب اگه نکشته و کس هیچی پارچه تیکه یه این:گفت و گرفت را شالش
 و داد هل را شدددایان جدیت کمی با محمود عمو.میکنی اسددتفاده ازش چی

   هچکار. بچرخه ل*خ*ت که بگیر زنی برو تو. اصددا چه تو به شددایان:گفت
سرا به رو ترنجی؟و ضافه هم ک شه بارتون آخرین:کرد ا سائ جور این تو با  با لم

سعود:گفت برادرش به رو بعد. میکنین بحث ترنج ستت جان م  زن. نهنک در د
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 ها حرف و پایانی تعارفات داشتند هنوز مهرابی خانواده.کشید  زحمت داداش
شان ستاده ماکان کنار رمقش آخرین با ترنج. زدند می را آخر  اخد خدا و بود ای

 خوبی؟ترنج ترنج:شد ترنج خراب حال متوجه انگار ماکان.نرود حال از میکرد
 هرنازم. داد تکیه ماکان به کمی و.ام خسددته فقط خوبم:بزند لبخند کرد سددعی

شیا از:گفت سور  گوش کنار خانم  تو با من؟چون چرا.بپرس شیوا درباره ار
ستی سی با و.بپرس. داره رودربای شیا به بدجن  از قبل خانم سور . کرد نگاه ار

شیا نظر ببینم کنین صبر خوب:گفت شوند خارج در از همه اینکه  چی جان ار
 یلیخ که کرد نگاه مادرش به و پرید گلویش به دهانش آب باالخره؟ارشددیا بود

 اب ارشیا.ها پرسید سوال یک ازت جون سور :گفت و کرد نگاه او به خونسرد
ید را لبش حرص  دوباره چرا و دونین می که سددوالی جواب مامان:گفت و جو

جا از من پرسددین؟وا می هایش کرد احسددداس بدونم؟ترنج ک  می دارد زانو
نا رن نمی چرا. نرم حال از خدا وا .لرزد ناز. ای  کن ول مادرت جون مهر
 من.ودب بدحال و پریده رنگش چقدر. کرد نگاه ترنج به چشمی زیر ارشیا.دیگه
 ینا بارم یک اصددا حقیقتش نمیام قصددد این به من گفتم هم مهمونی از قبل
شیا چرا وا:گفت تعج  با خانم سور .نکردم نگاه رو خدا بنده  جان؟برا  ار

 نگچ ماکان بازو  به ترنج چون. ماسید ارشیا دهن تو  جمله بقیه..من اینکه
 ترنجشد ؟ چی ترنج گرفت را بازویش ماکان کند سقوط اینکه از قبل ولی زد

ست نمی ولی شنید می را صداها  را مادرش نگران صدا .بگوید چیز  توان
. االن چرا خدایا گذشددت ذهنش جان؟از مامان شددد چی بده مرگم خدا:شددنید

 را شب*غ*ل زیر ماکان و مسددعود.نه خدایا. اونه بخاطر کنه فکر ارشددیا نکنه
. رسددید راه از قند آب لیوان یک با خانم مهرناز. نشدداندنش مبل رو  و گرفتند
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. بود بدتر حالش انگار ارشددیا.عزیزم بیا:گفت و کرد نزدیک دهانش یه را لیوان
 و ت را مبل پشددتی. میکرد کنترل هم را احسدداسددش باید که بود این سددختی
 یالخ با. کرد می درد انگشددناتش تمام ها  بند که بود فشددرده اینقدر دسددتش

شان همه چون بود زده زل ترنج به راحت س سی و بود او پی حوا  حال متوجه ک
 از را هایشلب توانست نمی حتی که بود حال بی اینقدر ترنج.نبود ارشیا خرابش

 هیچ کرد می سددعی که صدددایی با و نیاورد طاقت باالخره ارشددیا. کند باز هم
ساس شد نمایان تویش نگرانی و اح ش بهتر کنین نمی فکر:گفت نبا  ببرینش هبا

 ترنج دهان به را قند آب کرد می سددعی که خانم جایی؟سددور  درمونگاهی
شارش:گفت بریزد شت کاس صبح از امروز. افتاده ف صرم دا  کمک همش ع

 استر ارشیا:کرد تائید را ارشیا حرف هم ماکان.نکرده هم استراحتی هیچ. بود
 هم مسعود.نهبز سرم باید باشه افتاده هم فشارش اگه. دکتر ببریمش بهتره میگه
. در جلو بیارم و ماشددین رم می من:گفت و شددد بلند.بریمش می آره.کرد تائید

 اکانم.بیام منم کن صددبر:گفت و اتاق طرف دوید سددور .بیرون بیارش ماکان
فت را ترنج بازو  زیر ندش و گر فت بل ها .دکتر بریم خوایم می ترنج:گر  لب

 مین میگی چی:گفت و برد جلو را گوشددش ماکان. خورد تکان آرامی به ترنج
 جترن.فهمم نمی خدا وا :گفت کافه ماکان. خورد هم به لبهایش دوباره.فهمم

: گفت تعج  با ماکان.چادرم:کرد زمزمه و کرد جم  داشدددت انرژ  چه هر
 می داره کن نگاش:گفت بود رسددیده پوشددیده لباس که خانم چادرت؟سددور 

ست کن ول میره شیده که تو مامان. نی شما ترنج.دیگه. بریم بیا ا  پو  نیمه نچ
کان به را باز خت ما نه از چادرش بدون خواسدددت نمی دلش. دو  بیرون خا
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شیا.برود شد باورش هم خودش انگار ار ست؟:گفته و کرده باز دهان که ن  کجا
شیا به نگاهی ماکان.میاره آتنا شه تو:وگفت انداخت ار  پله متس دوید آتنا.اتاق

سیده همه وقتی و شت ترنج چادر با حیاط تو  بودند ر س داد را چادر. برگ  تد
شت انداخت را چادر کش حرص با هم او و خانم سور   سور . ترنج سر پ

 چیه رفاح این وا .بفرمائید دیگه شما ببخشید خدا به گفت مهرناز به رو خانم
 وت مامان:گفت ارشیا به رو و دارم دوست آتنا اندازه و ترنج خدا به. جون سور 

 پشددت از مسددعود.بمونم خبر بی آره نمی طاقت دلم من همراهشددون برو هم
 را خودش ارشددیا. بشددیم جان ارشددیا مزاحم نیسددت الزم بابا نه:گفت فرمان

 دیگه برین شددما:گفت پدرش به رو و.مزاحمتی چه میام نه نه: وسددط انداخت
 همراهشان ماشین دم تا ارشیا.شد سوار و داد رضایت باالخره خانم مهرناز.بابا

ظه آخرین در و رفت فت و یدب*و*سدد را مادرش گونه لح  خودم خدا به:گ
 دوان دوان ارشددیا.دیگه برو خوب خیلی:گفت و خندید خانم مهرناز.نوکرتم

 بولق مسددعود.ریم می ما بیاد خواد نمی بابات دیگه:گفت و ماکان پیش رفت
سته عق  خانم سور . داد ماکان به را جایش و کرد ش  و ت را ترنج سر و بود ن

 کی از سدداعت.افتادند راه و ماکان کنار نشددسددت ارشددیا.بود گرفته شب*غ*ل
 شانک را ترنج خانم سور  و ماکان. بود خلوت حسابی درمانگاه و بود گذشته
 اتاق.ادد سرم دکتر بود گفته ماکان که طور همان. دکتر اتاق سمت بردند کشان

 از یاارش و بودند ایستاده ترنج کنار خانم سور  و ماکان و بود خلوت تزریقات
 یشترب را اش پریدگی رنگ مشکی چادر آن که ترنج پریده رنگ چهره به در کنار

. ریخت می فرو ترنج به کردن نگاه با لحظه هر دلش.میکرد نگاه میداد نشددان
 تادهاف اش پریده رنگ ها  گونه رو  بلندش ها  مژه و بود بسته ترنج چشمان
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 ببریمش خواین می.بگیرد ترنج از را نگاهش شدددد باعث ماکان صددددا .بود
 شدنبال هم ارشیا و شد خارج ازدر تونیم؟ماکان می بپرس برو دونم خونه؟نمی

 می هم را سددرم بقیه و ندارد خاصددی مشددکل:گفت و داد اجازه دکتر. افتاد راه
نه در ندhتو یافت خا کان. کند در باره ما نه راهی و کرد کمک ترنج به دو  خا

 عرض زنان قدم جی  در دست ارشیا.رساند را ارشیا و رفت بعد ماکان. شدند
یاط یل هوا . پیمود را ح  می دلش. بود داشددتتنی دوسدددت و مطبوع مهر اوا

ند خلوت خودش با مدتی خواسدددت جا. ک مان نار ه چه ک  کتlنی رو  باغ
. داد کهتی نیمکت پشتی به را سرش و کرد باز طرف دو از را دستهایش.نشست

ندگی تو  هرگز را حالتی چنین. بود خاصددی جور دلش به ز  نکرده تجر
 کرد می نگاه که جا هر. کویر سددتاره پر آسددمان تو  چرخاند را نگاهش.بود

شمانش پیش ترنج پریده رنگ چهره شد رنگ پر چ سمان به که همانجور.می  آ
گاه فت. کرد می ن با:گ ند. بردم آبروتو بزرگ با ته چی هر به زدم گ . ود ب گف

 بودم شده مغرور خیلی. معنا تمام به آقا  فامیل سبد سر گل گلت نوه ارشیات
 مسر حروم حال.گریم می روزه خونم می نماز کردم هنر کردم فکر. بزرگ بابا

شه  دمهیا حاال. بزرگ بابا بودم خیال خوش خیلی. گردونم نمی هرز و نگام. می
 ور ج چه امشدد  دید  دید ؟ و ترنج دیدیش؟. دینه عافت تکبر. گفتی می

ساد  یشپ سال سه من که کار . رفت طفره نه کرد توهین نه. اعتقادش پا  وای
 داره نجتر. بود اومده بدم خودم از بزرگ بابا.کرد اعتراف بهم ترنج وقتی. کردم

. نمیدیدمش اصا یادمه. کردم نمی نگاش یادمه. میده زجرم داره. میکنه تنبیهم
 جل  منو توجه خواسدددت می. میاورد سددرم با همه این چرا فهمم می حاال
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 یبای هر خدایا. ندیدم اونو که بودم کرده باد غرور از اینقدر که احمقم من.کنه
ست فقط. کنم نمی شکایت بیاره سرم شو که نزنه ام سینه به رد د . دارمن طاقت

 بلند یاارش. پاید می را ارشیا نگرانی با مهرناز. بزرگ بابا کرده دریغ ازم نگاهشو
 و رفت اسددتقبابش به خانم مهرناز. شددد خانه وارد افتاده ها  شددانه با و شددد

. ودب شددده بهتر:گفت و کرد نگاه مادرش به یود؟ارشددیا چطور حالش:پرسددید
 دکشی موهایش تو  دستی مادرش طرف آمد قدم چند ارشیا.خونه برد سرمشو

 با و گرفت را پسددرش بازو  مهرناز...مامان: گفت و کرد نگاه اطراف به کافه
 خوشحال ارشیا.گلم عروس عیادت ریم می فردا. عزیزم دونم می:گفت لبخند

 نمی.مامان نوکرتم من خدا به:یدب*و*س را اش گونه و کرد ب*غ*ل را مادرش
له ترنج.باش خوبی شددوهر. باشددی من نوکر خواد گه ب  می سددرم رو من ب

 از نکن عجله:گفت رفت می اتاقش طرف به که حالی در خانم مهرناز.ذارمش
 بیمار  و ضع  از اثر  شد بیدار ترنج که صبح.من به بسپارش و بعد به اینجا

 اچر.بود هشددت. کرد نگاه سدداعت به و آمد بیرون تختش از آرام. نبود دیشدد 
 بیدیش لباس هنوز.ندارم کاس صبح طرف که من حاال شدم بیدار زود اینقدر

 خاطرب نکنه فکر ارشددیا حاال. شددد ریز  آبرو چه:کرد فکر خودش با.بود تنش
 بفهمه اگه شددیوا بیچاره: زد لبخند خودش برا  بعد.کردم ضددع  و غش اون

 و ت نگاهش. خندید بدجنس و.میکنه دق حتما نکرده نگاش بارم یک ارشددیا
صویر به آینه شحا چیه:گفت و درآورد زبان خودش برا . افتاد خودش ت  لمخو

 دشسفی شلوار.کرد عوض را لباسش و کمد سمت رفت بعد باشم؟ تونم نمی
سابی شت لکه هم جایش چند و بود شده چروک ح  ما برا  دیگه شوار این.دا
 دهدب راه سددر که پاسددتیکی کیسدده تو  گذاشددت و زد تایش.نمیشدده شددلوار
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شوئی شک شوئی طرف رفت سانه سانه.خ ست  سرک هم ماکان اتاق تو . د
 جیهیف طرز به خانه. آمد پائین پله از آرام.نفهمیدم من رفته کی.نبود. کشددید

 هم خانه اوضددداع نیسدددت مهربان وقتی بود معلوم. بود ریخته هم به همچنان
سامان شد ناب  وت کی تا نفهمیدم داره حق خوب.خوابه حتما که خانمم مامان.می

 و کرد جم  را میزها رو  مانده باقی ها  اسددتکان و ظرفها آرام.بود من اتاق
 میز رو .کار سر بود رفته مطمئنا که هم پدرش. کرد مرت  را پذیرائی و سالن

 وردن؟خ صبحانه چی اینا بابا.نبود خبر  هم صبحانه از و بود شلوغ آشپزخانه
 دیشدد  از مانده ها  غذا  ظرفها . کرد باز را درش و یخچال سددمت رفت
 سدداالد بود نیانده اضددافه که چیز  تنها. بودند شددده چیده هم کله و سددر رو 
 نه وگر. آوردن باال و سدداالد ته رودبایسددتی تو انداختم رو همه خوب.بود ترنج

شه دیگه که رو زده سس ساالد. کرد می خفه منو مامان شت نگه نمی  سر از.دا
 کشید سرک بیرون به یخچال در پشت از و کشید سر مقدار  پرتقال آب قوطی

 جایش سر را قوطی و خورد هم دیگر کم یه. نگیرد را مچش و نرسد مامانش که
 کاغذ رهگی و تاپش لپ کی . کرد عوض لباس و برگشدددت اتاقش به.برگرداند

 مامان.نوشت کاغذ یک رو .رفت پائین پله از و برداشت هم را اش عروسکی
 گیره به زد را کاغذ ترنج نوشددت هم زیرش و.شددرکت رم می ندارم کاس من

ست در فنر  به که کوچکی سک پ ص  عرو  کمی هوا تو  کاغذ. بود شده ن
 عروسددک به رو و اپن رو  گذاشددت را کاغذ گیره. ماند ثابت بعد و خورد تاب

شحالم:گفت بخندد تا شد نمی تر باز این از دهانش که شه تو که خو  یم همی
 هم خاصددی اتاق واق  در. بود جدا بقیه از شددرکت تو  اتاقش. رفت و.خند 
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 ابانخی به هم کوچکی ا  پنجره که بود اتاق دو بین کوچک انبار  یک. نبود
مایی خود ته ان ترنج میز. داشدددت ند با را دیوار. کرد می ن  از بزرگ طرح چ
ستر یک.بود کرده تزئین خودش کارها  صویر کودک شعر تا دو. پو  از س ت

شه هم طبیعی گل گلدان یک. شده شته اتاق گو شتگذ را تاپش لپ.بود گذا  ا
 جرهپن به دستش تا صندلی رو  رفت. رختی چوب به زد را چادرش و میز رو 

ند و برسدددد ند بازش بتوا کان صددددا .ک ند جا از را او ما جا تو.پرا کار این  چ
ستی می میکنی؟وا  شتن به منو خوا  وارد رفته هم در ابروها  با ماکان.بد  ک

 بخیر صددبح.پرید پائین صددندلی رو  از و کرد باز انتها تا را در ترنج. شددد اتاق
قا  کان.رئیس آ نه به دسدددت ما بل سددی تاد ترنج مقا  ارچک اینجا گفتم ایسدد

هایش میکنی؟ترنج چه را لب فت و کرد غن کان.جون داداش بخیر صددبح گ  ما
شتر ست این از بی  و کرد ا  خنده هم ترنج. خندید و کند کنترل را خودش نتوان
 لپ پشددت نشددسددت میکنی؟ترنج چکار اینجا گفتم جد  ترنج.آخیش:گفت
شنش و تاپش ستجو به کیفش جی  تو  و شد خم بعد کرد رو  و پرداخت ج
 تا. میام. ندارم کاس صددبح ها شددنبه چهار که گفتم. کار سددر اومدم: گفت

شده سنگین درسامم ش  تو ترنج.بیام روز هر تونم می ن  رنجت.ها زد  سرم دی
 چه:گفت کرد می روشن را آن که درحالی و کرد پیدا را وایرلسش موس باالخره

ش  میگی دار  خودتم. داره ربطی  ستهخ کم یک. نبود چیزیم که من تازه. دی
 شده رکا مشغول ظریفی اخم با که ترنج به و کرد پوفی ماکان.همین بودم شده

گاه بود فت و کرد ن باز:گ ج  ترنج!لج کان به متع گاه ما فت و کرد ن  اب:گ
 مرفت میکردم باز  لج زیاد  خودمم با نه گفت ژسددتش همان با منی؟ماکان

 ارمک این از دسدددت تا باز لج بگم خودم به بار یه سددداعتی شددیش گفته دکتر
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ندید ترنج.بردارم فت و خ نت آفرین:گ ما بال و در مان.بده جواب تا کن دن  ما
نت زد زنگ نه بود نگرا عت وا  دیو مل سددر مان ع ته باال ما  تازه من ها رف

 سددمت رفت شدددو بلند جایش از ترنج.دیده و یادداشددتت شددده بیدار.رسددیدم
 ماکان.اه مریضم میشه تلقین بهم میگین اینجور بابا. خوبه حالم خدا به ماکان
 ملکی آقا  به خواسددتم می خورد ؟نه صددبحانه حاال:گفت و داد تکان سددر 

 شددده گرد چشددما  با ماکان.بخورم چایی با بگیره طایی سدداقه برام برم بگم
 با گیرهب برام پنیر سیر یه بگم. کنم چکار خوب.است عصرونه مگه:کرد نگاش

 سر و انداخت باال ا  شانه ترنج.شد خارج اتاق از و نکرده سنگک؟الزم نون
 .برگشت کارش

 
 آتنا و خانم مهرناز. بود نیم و هشددت سدداعت. آمد پائین پله از آرام آرام ارشددیا
 رنازمه.بخیر همگی صبح سام:کرد سام ارشیا.خوردند می صبحانه داشتند

 ریز اخبریه؟آتن میخونه خروس کبکت. خان ارشددیا به به:گفت لبخند با خانم
 می اینم مامان:گفت نشددسددت می میز پشددت که حالی در ارشددیا و خندید ریز

 هی خودم دیشددد . دونم می که بله. ادب بی کیه؟ این:کرد اعتراض دونه؟آتنا
شید سر را چایش خانم مهرناز.برم بوایی  یبهغر خواهرته بدونه خوب:گفت و ک

 ولی دارهن اشکال بدونه:گفت و انداخت آتنا به حرصی پر نگاه ارشیا.نیست که
 اون یاد خدا وا :گفت و خنده زیر زد راحت بار این آتنا.منو نکنه خنده سددوژه

 امانم دید . حقته. افتاد فکت دید  و ترنج. افتم می شددبت اون بیداد و داد
صرار چقدر شیا.کرد ا شه منم نوبت:گفت و خندید هم خودش ار  کن صبر می
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یاد عماد  ونبگوجفتت بش چیز  یه مامان ا.کرد اعتراض خانم مهرناز به آتنا.ب
 لج شتربی اینکه برا  ارشیا.پرن می هم به ساله دو ها  بچه عین باشین ساکت

نا یاورد در را آت فت ب مان:گ حت بره میکنین ردش و این کی باالخره ما  را
 احتمال میگیرم عروسددی محرم قبل شدده آماده عماد خونه نمونده چیز .شددیم

شتر ماه دو یکی که محرم تا.زیاد ست؟مهرنا زود خیلی.دونم می.نمونده بی  زنی
شیا دید که خانم  نه:گفت و خندید زده را حرف این اول چی برا  رفته یادش ار
بت بعدش آخه  دهخن با خانم مهرناز. شددد باز گوش بنا تا ارشددیا نیش.توه نو

 سددور  خونه برسددون من بخور تو صددبحانه زود. اومد خوشددش چه:گفت
 حاال:گفت بلعید می را اش لقمه که درحالی بعد.بخواه جون شما چشم.جون

 هنگا ارشیا به شده گرد چشمانی با خانم میگی؟مهرناز مامانش به امروز مامان
 اب دارم سدداله یک االن من که نمیشدده مقدمه بی بابا. هولی چقدر:گفت و کرد

سم گردم می زن دنبال تو برا  سور  شه یهو حاال. نیاوردم و ترنج ا ش.نمی  یاار
 من الحا. میگیر  بهونه هی مامان ببین:گفت و میز رو  گذاشت را استکانش

ست باید. معلومه خوب.بودیا رفته سر به بودم گفته رو دیگه یکی صا هب د  راه ع
 و تنشس سینه به دست ارشیا.نمیده ا  تحفه هر به و چشمش نور سور . برم

مان:گفت یا چطور عزیزم آره.خودتم پسددر من مطمئنی ما گه؟ارشدد  این از م
 مامان.خندید می فقط هم آتنا.خورد می حرص داشدددت مادرش خونسددرد 

 اصددا. داره مقدمات سددر  یه کار  هر هولی تو! اذیتی چه.ها میکنی اذیت
 رو  چشددم بی پسددر به بدم و ام دختره ام دیونه مگه. نه بگه سددور  شدداید

شین راحت.تو  هک موقعی بچگیا  قبل  سالها  از چیز  دلی دق جان مامان با
شین راحت شما الاقل. کنین رو مونده چی هر. بودم شکمتون تو  رس.دیگه می
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. تو دسدددت از:گفت و گرفت اش خنده بار این خانم مهرناز.مونه نمی دلتون
 ناامید  با ارشددیا.بدن تو به دختر نخوان شددداید بابا گم می راسدددت خوب
 واون.بشم دامادش من هست خداشم از خانم سور  گفتین خودتون ولی:گفت

 سور  هب کوچیکم اشاره یه حاال تا اصا من. گفتم بابات کردن راضی برا  که
شیا.کنه می قبول داماد عنوان به رو تو بدونم کجا از. نکردم ست ار  نخورد از د

به و چی چی نه میام خودم اصددا.کرد بغ و کشددید  نمی دیروز تا میا ؟خو
 شو هآماد برو:گفت و شد بلند بعد.کنی می ولز و جلز اینجور  حاالم خواستی

 یستن خونشون که مردم. اد نمی آتنا زشته ارشیا نیام؟نه واقعا یعنی مامان.بریم
 تاقشا سمت به عصبی ارشیا.بیا  نباید هم تو پس. ریم نمی که هم خانوادگی

 به دیگر بار.رسدداند ترنج خانه به را مادرش و برگشددت پوشددیده لباس و رفت
 زندگی و کار مگه تو ارشددیا وا .بیام منم بذار مامان خوب:گفت خانم مهرناز

 پیش شددرکت برو خوب ندارم کاس شددنبه چهار ها  صددبح نه ندار ؟من
 میشددد پیاده که حالی در خانم مهرناز. آخه دارم چکار اون با من مامان.ماکان
 اقعاو اون از بعد پس شد چی بود  چسبیده ماکان به چس  با همش تو:گفت

 یپ برو مامان و کوفت!باشددده؟مامان تابلود خورده یه تو اومدن کنی نمی فکر
 حرص با ارشددیا. رفت و شددد پیاده و.من به چسددبیده ها بچه عین دیگه کارت

 ونما بگم چی ماکان با بشینم برم آخه.شرکت سمت رفت و کرد عوض را دنده
 وخواهرت من ماکان ببخشددید بگم. حلقم تو میاد داره دلم که موقعیت این تو

یدم له از عقلم د یده ام ک مانم پر تاده ما نده رو اف  حرص منو داره هی لج د
 راه رو ما کار این. شددعور بی من. نفهم من آقا. خوبه کردم غلط بگم خدا.میده
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 یوقت. داد گاز شددرکت سددمت به و. برد باالتر را دنده حرص با دوباره و.بنداز
سید شین ر ست.شرکت طرف آمد کش میلی بی با و کرد پارک را ما  ی ج به د
 ترنج ا صد که برگردد گرفت تصمیم لحظه یک. رفت باال پله از سانه سانه

 می اس دوهفته االن دارم الزم و فلشددم من خدا رو تو حیدر  آقا :شددنید را
 کنین باور. نشد خبر  ولی برگشتین و رفتین بارم ده. مونده جا چاپخونه تو گین
شیا.بگم میره یادم به من . شد شرکت وارد تعج  با ترنج صدا  شنیدن با ار

ید را ترنج فت که د تاقش تو  ر ید را ترنج او ولی. ا جا این.ند کار این  چ
 مقابل.شرکت آورده برداشته اینو شده خل ماکان.ماکان اتاق سمت میکنه؟رفت

 تشری  لهب. مهرابی جناب هستند؟سام اقبال آقا  ببخشید: ایستاد منشی میر
ید می. دارند  وقت هر شددما گفتن نمیدیدن؟خودشددون خبر داخل برید تون

 ماکان تاقا در به و کرد تشکر ارشیا.باشه داخل کسی اینکه مگر برین خواستین
 گم راه. اینجاست کی ببین به شدسام وارد و کرد باز را در زدبفرماارشیا ضربه
ستاد جناب کرد  شیا. ا  تو شنیدم و ترنج صدا  کنم فکر:گفت و شد وارد ار
 نم سر پشت اومدم من.شقشه کله خود بله:گفت و داد تکان سر ماکان. راهرو

شیا.اومده افتاده راه ست ار ش  خوبه؟از حالش:گفت و ماکان مقابل مبل رو  ن
 ترنجه. شدددد خوب خوابید کم یه. بود خسددتگی مال. تره سدددالم هم تو و من

 هصددبحان نشددوندمش زور به.دیگه ترنجه آره:کرد تکرار ل  زیر ارشددیا.دیگه
شیا. که خورد نمی. بخوره  چی برا مار زهر.گرفت اش خنده ماکان حالت از ار

ند ؟ می خه خ نا  این عین آ ما کان.گفتی دلسددوز ما ند  ما  و زد پوزخ
عا:گفت تایی یه واق ثل وق چه م تاق در موق  همین.میشددده ها ب  در صددددا به ا

مد کان.ا فت ما ما:گ تاق تو  کرد را سددرش ترنج.بفر یا.کرد سددام و ا  ارشدد
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گاه  تمخجال بفرما:گفت و کرد اشدداره مبل به دسددت با ترنج.شددد بلند ناخودآ
 میز و ر گذاشت بود دستش که را بشقابی و ماکان میز طرف رفت بعد.میدین
ستاد و شما مال اینم.ماکان شیا.ا ستاد کلمه شنیدن از ار  رنجت به دلخور کمی ا

شیا طرف به رخش نیم. کرد نگاه ست نمی و بود ار  ماکان.ببیند را او چهره توان
شقاب به نگاهی ستی و انداخت ب شید صورتش به د  ودتخ تقریبا:گفت و ک

 .شدددم سددیر خدا به:گفت و گرفت گاز را انگشددتش خورد ؟ترنج چقدرشددو
ته تقصددر چه می بوش. نگیر جگر گفتم من خود  ا بر بردم هم خورده یه. پی

ستی ماکان.بقیه شانی به د  کرد  خیرات شو همه پس بقیه؟:گفت و زد اش پی
گه ته خوب.دی تاده راه بو زشدد مه یک حاال اف گه خوردن کدوم هر لق  چی م

 از را بشقاب ترنج. رسید نمی هم لقمه یه نفر  بود؟ چقدر کا اینا شده؟ترنج
 و یاارش مقابل گذاشت را ان بعد. نخور تو خوب:گفت و برداشت ماکان مقابل
 خودت واقعا حاال:گفت و آورد باال را نگاهش ارشددیا.بفرمائین شددما:گفت

ند خورد ؟ترنج چیز  له:گفت و زد رنگی کم لبخ کان. ب  شددورش خیلی ما
 هب ماکان.شد خارج اتاق در از و.اجازه با فعا:گفت و در طرف رفت بعد.کرده

 این:گفت و داد تکان سددر  بعد.فرمائید می ماحظه:گفت و کرد اشددداره در
 بقیه با داره چی هر. نیسددت مرامش تو خور  تنها.داشددت بچگی از و اخاق

 یاارشدد برا  حرفها این.ره نمی پائین گلوش از چیز  تنهایی کنه می قسددمت
ست نمی ترنج اخاق از چیز  او واق  در. بود شنیدنی واقعا  این از قبل تا. دان
 نمی ار ترنج شخصیت دیگر ها  جنبه اصا. بود دیده را او ها  شیطنت فقط

 زاروچی خیلی وقتی. شدم مشتاقش اینقدر چرا پس:پرسید خودش از.شناخت
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 برا  شهر  چه غذایی چه رنگی چه. داره عاقه چی به. دونم نمی اش درباره
 ورج چه کنه می چکار بیکاریش وقتا  کین دوسددتاش. پسددنده می مسددافرت

ست و آدمایی صا.دار تو و آروم یا صدا و سر پر و شوخ داره دو  ترنج خود ا
 هب رو پیچیده معمایی با انگار کرد احسدداس لحظه دختریه؟یک جور چه واقعا

 لحن با ماکان. بود مانده ثابت رویش به رو بشددقاب رو  نگاهش.شدددده رو
 چی خوا  می انگار بهشون زد  زل جور  یه دیگه بخور خوب:گفت شوخی

شون از ش  تو  کوچکی لقمه خودش برا  و شد بلند هم خودش بعد.کنی ک
ست خورد و گرفت شه رو کوچیکه آبجی د شیا.کرد رد نمی  هم او و زد لبخند ار

ست می دلش. خورد ا  لقمه شتر خوا سد را ترنج بی شنا ست می دلش. ب  خوا
مد هانی حرکت یک با.اسدددت شددکلی چه واقعی ترنج بفه ند جا از ناگ  بل

شه.ببینم رو ها بچه کار بزنم شرکت تو بزنم چرخی یه کجا؟برم.شد  راحت با
 احسدداس که اتاقی سددراغ رفت همه از اول و رفت بیرون اتاق از ارشددیا.باش

 لپ تپشدد ترنج.کرد متعجبش واقعا ترنج کوچک اتاق. آنجاسددت ترنج میکرد
سته تاپش ش سیقی بودو ن سپیکر از مایمی مو ضا  آن ا . بود ردهک پر را اتاق ف

 موسددیقی با ا  میانه شددناخت می او که ترنجی. بود کرده تعج  واقعا ارشددیا
 رقغ اینقدر ترنج.بود ارشیا عاقه مورد آهنگها  از یکی آهنگ.نداشت سنتی

 را اش چهره کوچکی اخم. بود نشدددده ارشددیا حضددور متوجه که بود کارش
 و دبو کار غرق حسددابی. گرفت می گاز را لبش گاه گه که حالی در و پوشددانده

 نهادجان ما نهاد در شور  عشق .میکرد همراهی را شعر ل  زیر خودش برا 
 ادنه ما درون در فکندجسددتجویی ما زبان در گفتگویی نهاد سددودا بوته   در ما

بان قصدده   نهاد شددیدا دل در کردآرزویی آغاز دلبران داسددتان  باز نوعی به خو
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 در امقو سددپردجان لیلی ک  در مجنون عقل نهاد برنا در و پیر در گفتکاتشددی
 و برگ پی وز نهاد زیبا رخ بر فتنه سددوداییانخال دل آشددوب بهر نهاد عذرا ل 

شیا رعنا گل در بویی و بلبانرنگ نوا  صی لذت با نهادار شا را او خا  یم تما
نگ ذهنش تو  هم او و کرد صددبر. کرد ند خودش برا  را آه مام وقتی خوا  ت
 را نگاهش ارشیا دیدن با و کشید دست کارش از لحظه یک ترنج:زد در به. شد

 او به ار اتاقش صددندلی تنها ترنج. بفرمائید هسددت؟بله اجازه.شددد بلند و دزید
 و بزرگترن من از همه اینجا. ترم راحت تنهایی.دارین دنجی جا .کرد تعارف

 به نگاهی ارشددیا. نیسددتم راحت باهاشددون همین برا  متاهلن چندتاشددونم
شتاقش نگاه خودته؟ترنج کارا :گفت و انداخت دیوار رو  طرحا   رو  را م

 کرف. کرد نگاه را کارها دقت با و شددد بلند ارشددیا.آره: گفت و گرداند کارهایش
شکلی ترم پایان نمره با کنم نمی شته م شی دا شتشا با که حالی در ترنج. با  نگ
 ادشاست به بستگی دونم نمی:گفت کشید می برهمی و درهم اشکال میز رو 
سمش نمی زیاد اومده جدید آخه. داره شتر دونم نمی شنا  دادنش نمره معیار بی
 که رنجت به رفته باال ابروها  با و داد تکیه دیوار به سددینه به دسددت ارشددیا.چیه

نه زیر دسددتش گاهش و بود اش چا کال رو  ن  میز رو  که نامفهومی اشدد
 به. نیست بد  آدم شناسمش می من:گفت و شد بود خیره شده قفل میکشید

 ارب یک واقعا؟ارشددیا:دید را ترنج پوزخند.ظاهرشددون به نه میده نمره افراد کار
 و هکرد قفل ذهنش. شددد ترنج منظور متوجه تازه و کرد فکر اش جمله به دیگر

 این از داج تازه.بود نیافتاده گیر موقعیی چنین تو  وقت هیچ. بود مانده حیران
 شددیدهک رخش به را ارشددیا اشددتباه زیرکانه خیلی ترنج. بگوید توانسددت می چه
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 که ارشددیا. پوشددید را چادرش و کرد جم  سددکوت در را تاپش لپ ترنج. بود
 انداخت ترنج به نگاهی نیم آمد خودش به. بود زده خشکش دیوار کنار همانجا

شش نوک با کرد شروع و انداخت پائین را سرش و شی خط زمین رو  کف  دنک
 کنم می سددرزنش خودمو باز هزار دارم روز هر خودمم:گفت حال همان در و

 خبر یب او افتاده هم اگر و نیافتاده خاصددی اتفاق که انگار ترنج.کار اون برا 
 نزمی به که حالی در و داشددت نگه را تاپش لپ کی  دسددته دسددتی دو. اسددت
شیا پا  مقابل شیا کدوم برا :گفت کرد می نگاه ار  را سرش زده بهت کار؟ار

گاه ترنج به و آرود باال ته؟ منظور بی یعنی چشددده؟ دختر این.کرد ن  عنیی گف
ته؟ یادش نی رف ع نو ی نش از کا م ه ته ذ خ ندا  اون پس...پس.... دور ا
 هایشمو به دستی و گرفت دیوار از را اش تکیه ارشیا...ترنج...خدایا...حرفش

نه ترنج.کن فراموشددش هیچی..هی:گفت و کشددید نداخت باال ا  شدددا  و ا
 کاس گفتم که اسددتاد همون با دو سدداعت. خونه رم می دارم من. باشدده:گفت
 وقار با و آرام که او به زده بهت ارشددیا. شددد خارج اتاق در از و چرخید و.دارم
 شرکت از خوش سر ترنج.ندید را ترنج پیروزمندانه لبخند و کرد نگاه میشد دور

شیا. رفت خیابان طرف به و آمد بیرون  مقاح.دوید دنبالش امده خود به تازه ار
 در ترنج. شددد خارج شددرکت از سددرعت با.الاقل بکنی تعارف یه تونسددتی می

شت خیابان دیگر طرف سی سوار دا شد تاک شیا می  رنجت!ترنج:زد صدایش ار
شنیدن به را خودش ولی شنید شیا. شد سوار و زد ن  و زد موهایش به چنگی ار
 شددانه رو  از ترنج.دوید باال شددرکت ها  پله از دوباره و چرخید پاشددنه رو 

 نشدیم ری به یر هنوز.نخندد خوشی از تا گرفت گاز را لبش. کرد نگاه را رفتنش
 کاس عصددر رم می من:گفت و ماکان اتاق به برگشددت ارشددیا.عزیز اسددتاد
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 شددماره و دوید پائین پله از و علی یا باشدده.ورا این بیا بیشددتر ولی. باشدده.دارم
 می دارم ایناین؟آره ترنج خونه ارشددیا؟هنوز مامان؟چیه الو:گرفت را مادرش

 میام دارم نه نه:زد داد و زد را ماشددینش گیر دزد ارشددیا.خونه برم آژانس با خوام
 لحن با کند صددحبت راحت توانسدددت نمی که انگار خانم مهرناز.دنبالتون

بانی فت مهر گه االن آژانس کنی دور راهتو خواد نمی عزیزم نه:گ  می دی
سه شینه میآم دارم مامان.ر سی خانم مهرناز ولی.بره کن رد رو ما  طرف آن را ک

 اارشی به دوباره بعد.رم می دارم دیگه نه. عزیزم سام:گفت و داد قرار مخاط 
شه سرت آدم زبون تو:گفت تر  آرام صدا  با شیا.نیا گم می نمی  و دخندی ار

شونم سر من چون شده دیر دیگه:گفت  دارم من. اومد آژانس چه من به.خیابون
 ارشددیا خداحافظ!مامان:زد داد زده بهت دونی؟ارشددیا می خودت هم تو. میرم
 و کنار  صددندلی رو  کرد پرت را اش گوشددی ارشددیا.شددد قط  صدددا و.جان

 تسددم رفت و زد دور و کرد پوفی هم بعد.بگیره مامانو بیاد یکی حاال:گفت
شان خانه شن را ضبطش. خود  بود آهنگی همان لبش رو  آمد لبخند. کرد رو

 با و.تفاهم میگن این به گفت و فرمان رو  زد مشددت با.میداد گوش ترنج که
 و شد پیاده خانه مقابل سرخوش بعد و کرد خوانی هم خواننده با بلند صدا 

 یاارش.رسید راه از هم خانم مهرناز که بود نبسته را در هنوز. انداخت کلید در به
 بانو سرکار شد عرض سام.خانه طرف امد و داد را پول مادرش تا کرد صبر

 می اش معنی که انداخت ارشیا به نگاهی چشم گوشه از خانم مهرناز.مهرابی
 را شالش در نشد بسته از بعد بافاصله و.کن رنگ باباتو باشدبرو این توانست

 همراه جی  در دسددت ارشددیا. رفت سدداختمان طرف به و برداشددت شددرس از
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 این از ارشیا و چرخید سری  خانم مهرناز.ها واجبه سام جواب رفت مادرش
 ارشددیا. سددام مامان؟علیک چیه:گفت و پرید عق  قدم یک مادرش حرکت

ست داره مطمئنی تو واقعا شه سالت نه و بی سنامه دونم نمی.می  ینوا که ام شنا
سنامه اینکه مگه. میگه شین داده من به رو دیگه یکی شنا  چه ا  مرده بچه. با

یدونم به.م به خو گه مزخرف خو یان خوب.می گه من؟تو مادر چی جر عا ا  واق
 با میار ؟ارشددیا در رو سدداله پنج ها  بچه ادا  چرا پس سددالته سددی نزدیک
 نای بعد:گفت و کرد خم را سددرش بعد. چیه من جرم بگین اول:گفت تعج 

ست با خانم مهرناز.شما خدمت در تر باریک مو از من گردن  هل را او شانه د
  جی در دست همانجور کنی؟ارشیا می اصرار چرا نیا میگم وقتی: گفت و داد

 بود چی مشددکلش: گفت و داد بیرون را نفسددش بعد و کرد باد را هایش لپ
 کی باالخره کارا این من به بسددپارش گفتم من عزیز. که واقعا اونوقت؟ارشددیا

 جلو  پرید گام یک با ارشددیا.کردم صددحبت مامانش با من داره مقدماتی
 درباره:گفت و داد ادامه راهش به و چرخید خانم خوب؟مهرناز: گفت و مادرش

 دشر چرا اینکه و ترنج خواسددتگار به کشددوندم رو ماجرا. نگفتم چیز  که تو
شیا این و کرده  رنجت.رفت می مادرش شانه به شانه و بود کرده سکوت حرفاار
 نجاهما ارشددیا.کنه فکر ازدواج به خواد نمی اصددا لیسددانسددش از بعد تا گفته

 هدیگ آره:گفت و کرد باز را در خانم دیگه؟مهرناز سال سه دو یعنی.شد خشک
 ایدش خوب:گفت و کشید موهایش تو  دستی کافه ارشیا.میشه حدود همین

سته می که مورد  شه پیدا اگه نکرده پیدا خوا س خانم مهرناز کنه قبول ب  به تد
فت و برگشدددت کمر  مورد اون تو که میکنی فکر حسدددابی چه رو اونوقت:گ

 خانم مهرناز. شد بسته حرف بدون هم بعد و شد باز ارشیا دلخواهشی؟دهان
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ست.شد داخل رفته باال ابروها  با  مطمئن ترنج از هنوز که من مامان میگه را
ستم  فتادها ها  شانه با.لعنتی اه. زد شرکت تو  امروز که هم حرفی این با. نی

 زمینه این در ا  تجربه هیچ. داشدددت کاس ترنج با عصددر. خانه تو  رفت
شت ساس از باید چطور ندا شد مطمئن خودش درباره ترنج اح  گمب آتنا به.می

 اگه. اعمر که اون اوه مامان؟. ضایس خیلی اینجور  بابا نه بکشه؟ زبونشو زیر
 داخ ا . بشددی من   تحفه این زن ا  دیونه میگه بش من لج از آره بگه ترنجم

 یک قطف:کشید دراز تخت رو  و اتاقش تو  رفت بکنم؟کافه غلطی چه پس
 گمب چی اونوقت کنم صحبت خودم. کنم صحبت باهاش باید خودم مونده راه

شیا ست بش؟ار ش شترک زندگی برا  رو شما من بگم.تخت رو  ن  ابانتخ م
 هب شروع و شد بلند.سرش ذارم می منت دارم انگار. آخه چیه این بابا نه.کردم
 و ت چیه؟چنگی تون آینده همسر برا  معیاراتون پرسم می اصا.کرد زدن قدم

 رهمسدد ترنج بگم بپرم جور  همین. چه تو به میگه خوب:گفت و زد موهایش
نده باره هم بعد.خوره نمی من به ببین کن چک یه داره معیارا  چه ات آی  دو

 ادعایی خدا  گفت و رد موهاش تو  چنگی و تخت رو  نشددسدددت کافه
 مبکن غلطی چه تونسددتی؟پس اگه بزنی حرف کلمه دو خوا  می حاال ارشددیا

 رب خاک ا .دار  نظر من ناموس به چرا پرو پسره گه نمی. بگم ماکان به آخه؟
 دستی و ردک نگاه خودش پکر قیافه به آینه تو  و ایستاد صاف بعد.ارشیا سرت

صویرش به و برد چانه به شم ازت ترنج گم می کام یک آقا:گفت ت . ومدها خو
نه تو  تصددویر. چرا دونم نمی نه به دسدددت آی تاد سددی ند و ایسدد  و زد پوزخ

 نم ارشددیا وا  بگه هند  فیلما  این مثل اون دار  توق  حتما نچایی؟:گفت
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شیا. بکنه ماچتم بپره و بودم تو حرف همین منتظر شت ار ص به کرد پ  تو  ویرت
شت و.گم نمی اینو خوب:گفت و آینه صویر به دوباره و برگ  هنوز هک آینه تو  ت

 میشم خفه اصا:گفت و برگشت عصبانیت با و کرد نگاه بود ایستاده کار طل 
به؟تصددویر فت خو باره و بزن حرفی دار  جرات. بهتره این...اوووم:گ  دو

 لخ خدایا:گفت و رفت وا تخت رو  ارشددیا.گیرم می حالتو خودم برنجونش
 هب چه ببین نکنه چکارت بگم خدا ترنج. کنم می کل کل خودم با دارم شدددم

 نجات وضعیت ان از را او باالخره خانم مهرناز صدا .آورد  بدبخت من روز
شیا:داد صر مامان ار  بدبختی چرا:گفت خودش به و شد ندار ؟بلند کاس ع

 هارا پله خانم چرا؟مهرناز.دارم:زد داد و کرد باز را در بعد.دارم کاس ترنجم با
ستم می. بود آمده باال صر خوا شیا.جایی بیا  باهام ع شکوک را مادرش ار  م

 که الحا:گفت و کرد نگاه ارشددیا به متفکر خانم کجا؟مهرناز:گفت و کرد نگاه
ستگار  شو  خدا رو تو مامان.هیچی بیا  تونی نمی ست که خوا  مهرناز.نی

 نمی ترنج فهمید  وا:گفت و برگشددت رفت می پائین پله از که حالی در خانم
 اب و اش پیشددانی تو  کوبید محکم ارشددیا.شددد  پشددیمون کنه ازدواج خواد

 من:گفت و کرد نازک چشمی پشت داره؟مهرناز ربطی چه مامان:گفت حرص
باره حاال کرد  قبول هم تو بعدم. ترنج گفتم اول خودم  خواسددتگار  برم دو

 دیوار به را سددرش خواسددت می دلش واقعا ارشددیا درمیاد؟ جور عقل با برات؟
 مامان. آوردیم کم ما آقا:گفت مادرش به رو و برد باال را هایش دسددت. بکوبد

 بنویسددم خواین می. کن تمامش منو دادن حرص و تنبیه پروژه این خدا رو تو
 خفه کاما من و بره پیش شددما فرمان تحت امور همه لحظه این از کنم امضددا

ناز.بگیرم خون نده خانم مهر فت جد  لحن با و خورد فرو را اش خ  رو:گ
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شت جا بر زده بهت را ارشیا و رفت پائین پله از و کنم می فکر حرفات  ا :گذا
 برگشدددت حالی بی با و.بچزونن خوان می همه حاال کردیم گیر  عج  بابا

شت ترنج. اتاقش تو  سایلش و مرت  را هایش کتاب دا  هک کرد می جم  را و
 موبایلش که کرد می زمزمه ل  زیر شعر  خودش برا  داشت. دانشگاه برود
 خوب..کرد ؟خوب تعج  خودمم شددیوا؟آره.ترنج بفرمائید؟سددام.زد زنگ

 زد  نگز من به که بار  آخرین. کیفش تو  گذاشت را کتابش و.آره حقیقتش
ست یادم صا بود کی نی ست:گفت و خندید نرم شیوا.ا شتمد کارت. میگی را  ا
ست.ببینمت تونم می کی شت که ترنج د سایلش برا  جا دا  باز فشکی تو  و
شک همانجا کرد می  هشد نگران واقعا ترنج.دارم کارت. ببینی؟آره منو:شد خ
 که باشه تادهاف تونه می اتفاقی چه آخه:گفت و کرد پوفی افتاده؟شیوا اتفاقی.بود
شن کرده مامور منو ست بگم؟ترنج تو به با ش که حالی در و ایستاد را  را تشانگ

فت می گاز فت گر خه دونم می چه:گ مده پیش موارد این از حاال تا آ یا  ن
 می کی حاال. دارم کار خودت با راحت خیالت. نیافتاده اتفاقی هیچ نه.برامون

 صدددا . انداخت سدداعت به نگاهی و.دارم کاس شددیش تا ببینمت؟من تونم
سش شیوا  ونیت می.بگیرم تحویل و شیفت باید نه من خوب:کرد جم  را حوا

 حالت رنجت:گفت عصبی بذارم؟شیوا ببینمت؟قرار بذار  قرار یه دانشگاه بعد
 طول خیلی کارت.خونه از غیر جا هر دونم کجا؟نمی باشدده باشدده خوبه؟آره
شه؟  تشیفت به هم تو بخوایم اگه خوب.ساعت دو یکی شاید دونم نمی میک

یام باید قیمم*س*ت دانشددگاه از من برسددی ته اگه.ب  ارقر دیگه روز یه سددخت
ست می دلش کاس تا دو از بعد اینکه با بذارم؟ترنج  آخر ازهت. خانه بیاید خوا
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 یواش بار اولین برا  چون خوب ولی داشتند هم هفتگی ژوژمان و بود هم هفته
 خودت جاشددو فقط. میام نه.برود داد ترجیح بود کرده را درخواسددت این او از

شه.کن تعیین سم می عالی شاپ کافی یه من با شو شنا س  می اس برات آدر
 اون تو  از شدده تمام کاسددم تا من خوبه؟آره هفت سدداعت خوب.باشدده.کنم

 زرگیتب.برسون سام عمه به.هفت تا پس. باشه. هفت شده برسم بیام برهوت
 نقدرای.شد خیره اش گوشی به ترنج.خداحافظ.برسون سام رو اینا دائی توهم

 تا رفت و انداخت باال ا  شددانه بعد.حاال داره چکارم نپرسددیدم شدددم شددوکه
باس له از. بپوشدددد را هایش ل مد پائین پ فت و ا مان:گ هار.رفتم من ما  ن

 دستش و ترنج طرف امد جدیت با سور .ندارم میل. خوردم دیر چی؟صبحانه
. بر  نهار بدون ذارم نمی من خوردم دیر صددبحانه چی یعنی:گفت و گرفت را

 طرف کشددید و گرفت را او دسددت بعد.اومد سددرت بایی چه ندید  دیشدد 
 االنم. خوردم به داده خریده جگر برم ماکان یازده سددداعت مامان.آشددپزخانه

شته ساعتم دو یکه نزدیک شکه من معده این. نگذ ست که ب  با مخان سور .نی
 مرت  را چادرش میگی؟ترنج کردراسددت رها را او دسددت ترنج حرف شددنیدن

. بودن شدداهد هم کارمندا همه شددرکت بزنین زنگ نمیشدده باورتون:گفت و کرد
 و در سددمت رفت بعد.بده شددهادت تونه می اونم. بود هم مهرابی آقا  حتی

 نوزه خانم سور .شد کفشهایش پوشیدن مشغول و داد تیکه در به را آرشیوش
 زا بزن زنگ بابا. نکن نگام اینجور  مامان.کرد می نگاهش تردید با داشدددت

 از عدب من راستی:گفت و کرد باز را در بعد.ازشون خورده اونم. بپرس دیبا خان
 کتاب:گفت و کرد مکث لحظه یک.........خوام می میام دیر کم یه دانشددگاه

 ودخ برا  اینقدر ترنج و شددیوا گذاشددتن قرار چون. رفت بیرون در از و بخرم
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سید که بود عجی  ترنج  جور هزار و شود نگران مامانش حرف این گفتن با تر
شت خبر هم ترنج چون. بکند فکر  وا با چیز  چه درباره خواهد می شیوا ندا

 نگاه شمقابل لیسدت به ارشدیا. نگوید چیز  فعا دید بهتر پس. کند صدحبت
 به و دآور باال را نگاهش.اقبال ترنج.. بود لیسدددت تو  نام اولین ترنج نام کرد

نداخت نظر  کاس جم   سددداختمان ها  کاس تو  و بود تئور  درس. ا
 ندورتری در هم باز که دید را ترنج و چرخاند چشم ارشیا.شد می برگذار اصلی
 می نگاه را تخته و زده اش چانه زیر را دسددتش و نشددسددته او به ممکن نقطه
شید صدایی پر نفس.کند شغول و ک ضور م  هب گاه. درس بعدهم. شد غیاب ح
 خودش برا  او حرفا  از و نشسته خونسرد خیلی افتاد می ترنج به نگاهش گاه

 دمیشدد باعث درس رو  تمرکزش که بود این خوبیش.داشددت می بر یاداشددت
سته صدا  با هم کاس پایان از بعد. نکند فکر ترنج به زیاد شید خ  ها بچه نبا

 ذهنش تو  مدام سوالی.شد خارج کاس از رسید می گوش به یک به یک که
 زنان همتوج زیاد که او بود؟ کرده جل  را توجهش ترنج چرا. میشد پائین و باال

شت ذهنش. نبود اطرافش دختران و ش چقدر دبیرستان سالها  به برگ  بود تهگذ
 موق  آن مال کرد جل  را توجهش دختر  که بار  اولین.سددال پانزده شدداید

 یادز سددختگیر . نبود امروز وباز  راحتی به پسددر و دختر رابطه روزها ان. بود
ست می دلش فقط. بود صا االن. کند نگاه را دخترک خوا  ادی به را اش چهره ا

صیحتش کلی و فهمیده پدربزرگ بعد.آورد نمی سانا هرز نگاه که بود کرده ن  ن
 هسال پانزده پسر یک برا  خوب ولی. حرفها این از و اندازد می گ*ن*ا*ه به را

 و تلفنی ارتباطات از دوسددتانش اغل  که حالی در. نبود هم آسددانی زیاد کار
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 که فاحشددی تفاوت و پدربزرگ فوت با.زدند می حرف ها دختر با پراکنی نامه
 ات بود شددده درگم سددر و گیج مدتی بود دیده اش خانواده و خودش افکار بین

شگاه به ورود با باالخره شگاه مذهبی گروها  به یابی راه و دان ست دان  بود هتوان
 را توجهش که دختردیگر .کند مشددخ  را راهش و پیداکند را خودش کمی

شگاهش ها  همکاسی از یکی بود کرده جل   بخاطر تنها راهم او که بود دن
 رودب تا بود کرده انتخاب بود آرام و متین خیلی هم بعدم بود چادر  اول اینکه

 برا  .تمام و بود کرده نامزد طرف بجنید خودش به بیاید تا ولی.خواسددتگار 
 ردهک فراموش هم را او باالخره و بود شده پکر حسابی اتفاق این برا  هم مدتی

شتر میدید کرد می فکر که حاال.بود  وجهت مورد که بود اش همکاسی ظاهر بی
 هیچ پا  ولی. دید می خودش ها  معیار مطابق را او چون بود گرفته قرار او

 این اب پس. نکرد پیدا ذهنش تو  شدداخصددی چیز دیگر.نبود بین در ا  عاقه
به تاه و کم ها  تجر ید توانسدددت می چطور کو قه ترج به که بگو ند عا  م

صا.شده شق ا سی همین ع شت؟ ترنج به که بود ح  را جوابش هم خودش دا
شت نمی شق نبود مطمئن. دان شد ترنج عا ست می فقط. با شناخ حس دان  تهنا

 درک را جاذبه این علت شدداید بداند او درباره تابیشددتر داشددت وامی را او ا 
ست جرقه اولین.کند  شده عوض ترنج. بود شده زده بودش دیده که روز  در
. جانش به بود افتاده روز همان از چرا یک و. بود شدددده عوض هم خیلی. بود

شش نوع یک به که چرایی شش.بود شده تبدیل ک  سمت هب کنترل قابل غیر ک
 اقعاو ترنج تغییرات درباره ماکان حرفها . نبود ترنج اصددا انگار که دختر 

 سددمت به را او ترنج درباره همه حرفها  و. بود کرده تحریک را اش کنجکاو 
شتر ترنج  می حاال.بود کرده اش شیفته واقعا شبش آن دفاع و بود داده سوق بی
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 به را وا اینجور که دارد چه ترنج بداند خواست می. بشناسدش بیشتر خواست
. فتر انتها تا را راهرو.کردنی باور سرعت این با هم این بود انداخته پا و دست

شترکش اتاق در صور  خانم با م  بمهتا. شد وارد و کرد سام آرام. بود باز من
 می گآهن چند دنبال لیسددتش پلی تو  داشددت و بود رابرداشددته ترنج گوشددی
 و ر را پاهایش و بود داده تکیه صددندلی پشددتی به را سددرس هم ترنج.گشددت
 او با اشیو میکرد فکر داشت و بود شده خیره سق  به و کرده دراز جلو صندلی

 اپید را اش عاقه مورد ها  آهنگ باالخره مهتاب. باشد داشته تواند می چکار
 داداشددت دوسددت این:گفت و اش چانه زیر زد را دسددتش بعد.گذاشددت و کرد

ص چیه:گفت بود زده زل سق  به که همانطور ترنج.بگیره زن خواد نمی  میمت
 دلشددم خیلی آره:گفت و نشددسدددت ترنج مثل هم گرفتی؟مهتاب ازدواج به

شه کاس تو  ها بچه. کرد بلند را آهنگ صدا  و خندید هم بعد.بخواد  و گو
 دراز که همانجور مهتاب و ترنج و کردند می صحبت ارشیا درباره داشتند کنار

 منصددور  این کنم فکر.میداند گوش انها حرفها  به داشددتند بودند کشددیده
 زنش کی یعنی ها بچه وا . کرده غلط.مهرابی به انداخته خودشددو ترشددیده

 ینم اش جذبه به بابا نه.باشدده نداشددته دختر دوسددت که کجا از میشدده؟اصددا
 کی از نگویکی که هستن مارمولکایی یه شناسی نمی رو مردا این تو اوه.خوره
 نجتر.خندیدند حرف این از همه و.شناسیشون می خوب تو معلومه:پراند گوشه

 به نگاهی مهتاب.شددد شددروع ها  پراکنی شددایعه:کرد فکر و زد پوزخند ولی
 اییاونج تا:گفت و انداخت باال ا  شددونه راسددته؟ترنج:گفت و انداخت ترنج

 ریز ریز هم مهتاب.ندیدم منصددور  خانم مهرناز لیسددت تو دونم می من که
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 دیگه شایعه یک که چشم.کنم خفه نطفه در رو شایعه پاشو پس:گفت و خندید
 ترنج طرف به را سددرش نه؟مهتاب باشددم قاطیش خودمم که کنم درسدددت
شت که چرخاند  را سرش ترنج. کرد عوض را آهنگ و میکرد نگاه سق  به دا

 خالی اینو باطر  هسددتم اس یه منتظر مهتاب ندارم شددارژ:گفت و برداشددت
 لیمعمو ان از مهتاب موبایل. نگفت چیز  ترنج.یکی همین فقط باشدده.نکن
 تعریفی اش خانواده مالی وضدد . ندارند هم هیچی که بود قیمت ارزان ها 

 رنجت.بود مانده خوابگاه تو  هنوز بود سددوم ترم اینکه با همین برا  نداشددت
. فتنگ چیز  همین برا  بشکند مهتاب دل که بکند کار  خواست نمی دلش

 ار پولش ریال به ریال مهتاب و کرد می پاش و ریخت اینقدر او اینکه از گاهی
ساب شید می هم خجالت کرد می ح  بود شده مریض مادرش هم ها تازگی.ک

 ربخاط هم دوم ترم. کند جور را عملش پول بتواند تا زد می در  هر به پدرش و
شکل صمیم حتی خوابگاه م صیل ترک بود گرفته ت شته ترنج که. کند تح  نگذا

شگاه باالخره تا بودند دویده اینقدر او همراه خودش و بود  ودب شده متقاعد دان
 بها ل و سددبزه چهره به و کشددید آهی ترنج.بماند خوابگاه تو  باید مهتاب که

 تداشدد مشددکل همه این اینکه با. بود نمکی با دختر. کرد نگاه مهتاب ا  قلوه
یه بار اولین برا . دید اش چهره تو  را اخم میشدددد کم خیلی ولی  را اش گر

 .گذشددت هم بعد کاس.شددود عمل باید مادرش بود فهمیده که بود دیده وقتی
سایلش تند تند مهتاب کاس از بعد  وردهخ یک:گفت ترنج به و کرد جم  را و

 پله از مهتاب.بدو باشه.خونه برم خوام می بیارم ساکمو برم میکنی صبر من برا
 مه ارشددیا. اصددلی در طرف رفت چادرش پوشددیدن از بعد ترنج و دوید پائین

 رد پارک از را ماشینش داشت خانه برود خواست می و بود شده تمام کاسش
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صور  خانم که آورد می شیا.مهرابی جناب:کرد صدایش من ستاد ار  هپیاد و ای
 دارم عجله هم خیلی نیاوردم ماشددین امروز من بفرمائید؟شددرمنده سددام.شددد

ته یابون تا منو جسدددار  خانم کنم می خواهش.رسددونین می اصددلی خ
صور  خانم.بفرمائید  اب دوان دوان مهتاب. شد سوار و کرد باز را عق  در من
 یدببخش وا .بود نکرده عوض حتی هم را شلوارش و مانتو. رسید راه از ساکش
 زا فیل ولی.میاد ب*و*ساتو االن بریم حرفیه؟ چه این بابا نه.شدددد  حیرون

 ماشینش تو  منصور  خانم که حالی در ارشیا شوند خارج دانشکده از اینکه
 هاینک مثل:گفت و ترنج شددانه به زد مهتاب.شدددند خارج انجا از بود نشددسددته

 و کرد نگاه ارشددیا ماشددین به تعج  با هم خودش ترنج.نبوده شددایعه زیادم
 ب*و*ساتو بدو گفت و داد هلش مهتاب.بود منصددور  خانم انگار آره:گفت
 سومین. کرد چک را اش گوشی ترنج.خیابان دیگر طرف دویدند دو هر و.اومد

 برایش را شاپ کافی آدرس شیوا.داد می را باطر  شدن خالی اخطار بود بار
 همگ.میام باهات آزاد  تا من مهتاب:گفت و کرد نگاه را آدرس. بود فرسددتاده

 سددندبر تا.باشدده. ببینمش باید دارم قرار  یه ام عمه دختر با خونه؟نه ر  نمی
 با مهتاب و شدددند پیاده ترنج و مهتاب. بود گذشددته بیشددتر هم رب  سدده آزدا 
س رو ترنج صر شنبه تا خوب وگفت کرد یب*و*  دبع.باش خودت مواظ .ع

 نمی و بود بزرگ آرشددیوش. رفتند طرفی به یک هر و شددددند جدا هم از هم
 نمی ترنج. بود شلوغ خدا همیشه که هم آزدا . دارد نگهش چادر زیر توانست
 شد ثباع آرشیوش. باشند داشته توانستند می چکار اینجا آدم همه این دانست

 اه.داد ادامه راهش به توجه بدون... طراح. هنرمند.بشددنود هم متلک تا چند
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 ها طرف این گاهی دوسددتانش با.بذار  قرار تونسددتی نمی بهتر  جا  شددیوا
 وارد دسددتگاه دم و لوازم همه آن با. بود شددنیده را شدداپ کافی اسددم و بود آمده
 اطراف به نگاهی. کرد جل  خودش به را نفر چند توجه شددد که شدداپ کافی

 یرد سام:کرد سام و او سمت رفت لبخند یک با.کرد پیدا را شیوا و چرخاند
  وا:گفت و انداخت ترنج آرشددیو به نگاهی بعد.اومدم تازه منم نکردم؟نه که

شید سیله همه این با ببخ ستم می هم خونه.بیا  شد  محبور و  مینه برم خوا
گه بود مت می خودم پس.دی گه.رسدددون ین ا لی که بکنی و لط  ا  عا

 و گذاشددت کنار  صددندلی رو  را آرشددیوش ترنج. کنم می خواهش.میشدده
ت  را چادرش بایلش. کرد مر گاه و آورد در را مو  خاموش لعنتی: کرد ن

 ددا گوش آهنگ اینقدر بود داده گیر ها بچه از یکی کرد ؟آره تمام شارژ.شده
 مگفت مامان به ندارم کار نه هست من موبایل دار  کار جایی اگه.شد خالی که

 دهشدد شددوکه خیلی خودم چون نه ببینی؟حقیقتش منو اومد  گفتی.میام دیر
نه گفتم بودم مان ممک نه فکرائی چه ما حاال.شدددد خوب.بک . گم می چطور؟

سکافه شیک میلک خور ؟معلومه می چی خوب شخدمت به.ا  ن شاره پی  ا
 خوب.شددکاتی یه ا  نسددکافه یه شددیک میلک تا دو:گفت رسددید وقتی و کرد

یان یه؟ جر گار شددیوا.فضددولی از مردم چ  شددرم کمی حرفش گفتن از ان
شت شت میز رو  را آرنجش.دا سط گلدان به دوخت را نگاهش و گذا  و میز و

 یک ترنج دل.شده مشغول کم یک فکرم شما خونه مهمونی ش  اون از:گفت
شیا از نکنه:ریخت فرو لحظه شش ار  ردک سعی و گرفت گاز را لبش. آمده خو

سرد شد خون شیوا برا .با  رفاییح درباره:گفت و کرد نگاه را ترنج بار این چی؟
. نیک تعج  دار  حق.کرد نگاه را شیوا متعج  ترنج.شدم کنجکاو...زد  که
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 چگیب از که بود چیز  یعنی. نبود مهم اصددا این از قبل تا من برا  حقیقتش
 .بدم زحمت خودم به نبود نیاز  پس بودن من مثل همه. بودم دیده برم و دور

 برام کدوم هیچ خوب ولی شنوه می چیزایی آدم طرف اون و طرف این از گرچه
 با. ودب شددده مشددتاق حاال ترنج.داشددت تازگی برام تو حرفا . نبود کننده قان 

 که بود ذهنم تو  سوال سر  یک همیشه من راستش.میداد گوش شیوا به دقت
 خودم زد  شدد  اون که حرفایی با نداشددت براشددون جوابی هیچ کس هیچ

شت بیام شدم طال  . کرد گاهن ترنج به بعد.دار  ا  دیگه حرفا  چه ببینم پی
 ما شددوکه واقعا:گفت و برداشددت اش چانه زیر از را دسددتش و زد لبخند ترنج

 و دز کجی لبخند شیوا.مورد این از غیر کردم می رو چیز  هر فکر شیوا کرد 
 هب تا خواد نمی دلم. بزنم حرفی مامانم به نکردم جرات شددایان بخاطر: گفت
 مامان به شددد خوب گفتی همین برا  پس.بفهمه چیز  کسددی نرسددیدم نتیجه
شخدمت داد سرتکان شیوا.نگفتم سید ها سفارش با پی شاره نجتر به شیوا. ر  ا

شید هورت نی با را شیکش میلک از مقدار  ترنج.بخور:کرد شقق با بعد و ک  ا
 چی دنبال تو دونم نمی ولی هست زیاد که حرف.شد آن با باز  باز  مشغول

 تا من خوب. سددواالم جواب:گفت و کشددید خوردن از دسددت هسددتی؟شددیوا
 راتب استادم از تونم می نتونستم هم جا هر. کنم می کمکت بتونم که اونجایی

سم ستادت؟ترنج.بپر شق یک ا شت قا س:داد تکان سر و دهنش تو  گذا  تادا
 متما از بعد شددیوا.داد یاد من به و مفاهیم از خیلی که بود اون. خوشددنویسددیم

شه:گفت ترنج حرف شدن صا که بوده سوال برام همی  حجاب باید زن چرا ا
 باید زنا مردا نکردن گ*ن*ا*ه برا . آخه انصدددافیه بی خیلی باشددده؟ داشددته
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شون شونن و خود ستنی ترنج.ره نمی من کت تو جوره هیچ این. بپو  با ار اش ب
 که  چیز اولین منم شیوا کنی می باور.داد گوش شیوا به دقت با و زد هم قاشق

 اش تنیبس شیوا.بود جال  خیلی استاد جواب تازه. بود همین پرسیدم استاد از
 با که خانمایی اغل  گفت:گفت چی مگه.شد خیره ترنج دهان به و کرد رها را

جاب کل ح نه گن می که چیز  اولین دارن مشدد ج  با شددیوا.همی  تع
فت عا؟اوهوم:گ یه؟ترنج علتش خوب.واق ید خوردن از دسدددت هم چ  و کشدد
 ورج یه دیگه و حجاب قبول شدداید بپذریم و این ما اگه اس سدداده خیلی:گفت
صا من چون خانمان خودمون از منظورم. ندونیم خودمون برا  مان  و سدد  ا

 زن حقوق از حمایت و آزدا  از دم که مردایی جان شیوا. ندارم آقایون به کار 
 استاون نف  به باشه تر برهنه چی هر زن. نسوخته تو و من برا  دلشون زن می

 پوشددیدن کن نگاه اطرافت زنا  به کن نگاه خودت به واال. مرداسددت نف  به
سر  و مانتو شیوا من  کار کدوم از رو اونا چادر حتی مقنعه و رو  هب سر کرده؟

 کرده پر و برش و دور رنگ رنگا زنا  میاد بدش مرد  کدوم.میداد گوش زیر
 نبالشد هم جنس دو بین پیکر و در بی رابطه افتاد راه حجابی بی وقتی باشددن

یاد فاق یک این ناخواه و خواه م یه ات یه مال نفعش وسددط این خوب. طبیع  ک
 می اسددتفاده زن از نگاهم با مردا. باشدده منصدد  باید آدم کیه؟ مال ضددررش

 ودخ که دلیل اون خوب:پرسددید شددیوا رسددید اینجا به ترنج جمله وقتی.کنن
شته حجاب باید زن چرا چیه؟اینکه کنن قبول باید خانما شه دا  می رب مرد نه با

 دل تصددداح  برا  تمایل اون و داده قرار زن ذات تو  خدا که چیز  به گرده
 اینو تونه نمی کس هیچ. مردا توجه جل  برا  داره زن که نیرویی. مرداسدددت

 یواش. عدالته عین این نزن و حرف این. نیست عادالنه اصا این ولی.کنه انکار
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 و زن اینجور  خدا یعنی ذاتشدده جز این نیسددت زن ضددع  نقطه اصددا این
 همون. عی  نه حسددنه این لوند  و دلبر  برا  آفریده و زن خدا بله. آفریده

 نیسددت عی  مرد برا اینم باشدده زنا دنبال چشددمش که آفریده و مرد که جور
 نای زن به ولی نداده زن به که داده و بازو قدرت مرد به خدا. شده آفریده اینجور
 کجاش این. میاره در زانو به رو مردا ترین نیرومند و ترین قو  که داده و قدرت

 و فتلطا برابر در زن قدرت و خشددونت طبیعت تعادله حفظ این عدالتیه؟ بی
ساس صیت دوتا این خوب ولی. زن اح صو شه کنترل باید خ  یلیخ بینی می.ب

. شنب کنترل نوعی به باید ادما درونی نیروها  تمام. نیست ا  پیچیده چیز هم
جابم ظت نوعی ح حاف یه این برا  م  شددیوا.هسدددت زن وجود تو  که نیروی
 تنیسد الزم حتما کنه جل  رو مرد  توجه بخواد کسددی اگه ولی کرد اعتراض

شه حجاب بی شوه اینقدر ولی دارن حجاب که میبینی رو زنا خیلی. با  انمی ع
 وش فلسدفه. فهمیدن و حجاب ظاهر فقط اونا چون بله:زد لبخند ترنج.نگو که

 ندلشو ته از واقعا دارن حجاب که اونایی درصد چند میکنی فکر. نکردن درک
بار یا پذیرفتن؟  کی مونه می. مزخرفات این و آبرو ترس یا بوده خانواده اج

 هب منصددفانه شددیوا:کرد اضددافه بعدم.بهش دارن عقیده واقعا که کم خیلی گروه
صفانه. کن نگاه اطرافت شون به اینقدر خانما چرا. من شن شوهرا شکو  چرا.م

 رباو. رفته ها خونه خیلی از آرامش چرا. حرفا این از شده پر برمون دور اینقدر
 چشددماتو نگفته مردا به اسددامم تو. نیسددت که کور مرده خوب همینه مال کن

 دختر و زن هب نزن زل گفته. قرانه آیه عین این. بگیر نامحرم از نگاهتو گفته ببند
ضعیت با ولی. نکن نگاه لذت با مردم شونو باید فقط مردا االن و شما  بندنب چ
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 باز  اش نیبست با شیوا.نبینن و باشن آزاد حقشونه خودشون قول به که زنایی تا
 نی با را اش بسددتنی از مقدار  بود شددده خشددک گلویش که ترنج. کرد می

 انهمنصددف اگه ولی. حرفا این قبول سددختیه کار دونم می گفت و کشددید هورت
شتناک چیزا  حجابی بی نتیجه میبینی کنی نگاه ست تر  وح شم به که ه  چ
 باید برسونمت خوا  می اگه:گفت و کرد نگاه ساعتش به شیوا.نمیاد کس هیچ
 دامها شددیوا و داد تکون سددر ترنج.بشدده دیرم ممکنه برسددونمتو تا من چون بریم

 و شدددد بلند ترنج.کنم فکر حرفات رو  باید. گذاشددتی وقت که ممنون:داد
ست حرف هنوزم:گفت شه کردن صحبت ساعت یک به ه  من. شد قان  نمی
 اسددتادم مدیون همشددم. رسددیدم نتیجه این به تا کشددید طول سددال یک خودم
 باشی داشته دوست اگه.بشم آشنا نزدیک از استادت این با شدم مشتاق.هستم

 و کرد فکر  شیوا.انداخته راه خودش و مون هفتگی ها  دوره چون برمت می
فت ید بده بهم خبر یه بر  خواسددتی بار این میشددده چی ببینم:گ  شدددا
 دلش و بود شده خسته واقعا ترنج. شدند خارج آنجا از دو هر بعد.باشه.اومدم

 دلش و کرد نگاه ساعت به دوباره خانم سور . بخوابد خانه رسید خوست می
شتر . سام.مامان سام: گرفت تماس ماکان با و نیاورد طاقت دیگر.زد شور بی
 ولی داشددت کاش شددیش تا. داشددت کاس چند تا.نیامده هنوز ترنج ماکان

شده هفت معموال سید می ن  یول بخره کتاب خواد می میاد دیر کم یه گفت. ر
شته نیمم و نه االن شم. گذ شه زنم می زنگ موبایل . میزه شور داره دلم. خامو

 هم چرخی یه سدداعته یک خودش آزدا  برسدده تا دنیا سددر اون از مامان خوب
یاد بخواد بزنه کان.دیگه همین میشددده ب یک نکن اذیت ما  بچه این شدددده تار

شین گنده مرد دوتا پدرت تو داره گ*ن*ا*ه  تو  کارتونم پاتون زیر انداختین ما
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 ودمخ من.بیاد ب*و*ساتو با راه همه این بیابون اون تو بره باید بچه اون شددهره
سونمت خوا  می گفتم بش بار چند  شما ماحظه اون مادر خوب نه گفت بر

نه رو مه این میک ید راه ه کان.ببرینش با ظه یک ما جدان عذاب لح  و
 یه.دنبالش برم که کجاسدددت دونم نمی که من. کنم چکار االن خوب.گرفت

 زنگ ادخو نمی.داشددته کاس اون با کنم فکر ندیدش ببین بزن ارشددیا به زنگ
 وت نیامده ترنج مامانمه:پرسددید ارشددیا به رو بعد.اینام ارشددیا خونه من. بزنم

 دوسددتش با اومدم می بعدم داشددتم کاس عصددر. شددد نگران ندیدیش؟ارشددیا
کان. در دم دیدمش ها  ما یا حرف قل مادرش به را ارشدد  می:گفت و کرد منت

یام خواین یا مادر خونه؟آره ب  را نتلف ماکان.مونده کجا دونم نمی باز باباتم. ب
 بعد.میشدده بیشددتر اش دلشددوره باشدده تنها مامان خونه برم من گفت و کرد قط 

شه گرفت را ترنج شماره دوباره و کرد نگاه ساعت به هم خودش شیا.خامو  ار
شه زحمتت بابا بیام؟نه منم خوا  می گفت و شد بلند هم  حرفا ینا بابا برو می

 ماشددین از خانه مقابل ارشددیا و ماکان.دوید باال پله از و.اومدم کن صددبر. چیه
 مک کم هم او. نبود خبر .کرد نگاه را خیابان سددر دوباره ماکان و شدددند پیاده

شت شد نگران دا شته ده از ساعت. می  نگرانی هم او که حالی در ارشیا.بود گذ
 از را نگاهش کنه؟ماکان دیر اینقدر داشته سابقه:گفت میزد موج صدایش تو 

 نگاه نکنی؟ماکان فکر .نکنم فکر نه دانشددگاه از بعد:گفت و گرفت کوچه ته
شیا به ا  زده خجالت شه من خوب:گفت و انداخت ار  رم می اون از بعد همی

 و داد تکان سددر  ارشددیا. اس خونه کی اون دونم نمی. ده هم گاهی نه. خونه
 سددعی چقدر تو. دوره ازت ترنج چرا گی می بعد. ماکان کرد  شدداهکار:گفت
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 رد طرف رفتند دو هر و زد را دزدگیر زیر به سر ماکان. شی نزدیک بهش کرد 
 یه خدا رو تو ماکان:شددد سددرازیر اشددکش ماکان دیدن با خانم سددور . خانه

 ارشددیا. کرد نمی دیر اینقدر وقت هیچ جان؟آخه مامان کنم چکار.کن کار 
ستاش به....سام:گفت و آمد جلوتر سور  زنگ دو  که حالی در خانم زدین؟

 از ا  شددماره هیچ من دوسددتاش؟: گفت گرفت می انگشددت با را اشددکش
 سددرزنش نگاه خانم سددور  تا انداخت پائین را سددرش ارشددیا.ندارم دوسددتاش

 ترنج اگه میگه راسددت ارشددیا مامان:گفت خودش ولی ماکان. نبیند را بارش
 سور . شیم نزدیک بهش نکردیم سعی هم ما کنه دور ما از خودشو کرده سعی
شکش هم باز خانم  یه خدا رو تو ماکان. اومده سرش با  چه یعنی.افتاد راه ا

با به.بکن کار  یاد اونم زدین؟نه زنگ با  ایدشددد خوب.بکنه تونه می چکار ب
 و انداخت ماکان به ا  امیدوارانه نگاه خانم سددور .کجاسدددت ترنج بدونه
 اباب ممکنه بزنم من بزنین زنگ شددما. راهه یه اینم خوب میشدده؟ یعنی:گفت
 لوا:گرفت را همسرش شماره و برداشت را سیار گوشی خانم سور .شه نگران
 وترنج ماکان نشده چیز  نه نه...خونه رسی می دیگه خیلی جان مسعود سام

ستن  کرد می نگاه ماکان به که درحالی سور ..... بخوریم هم دور و شام خوا
 ارشددیا.کرد خداحافطی جمله چند از بعد و داد تکان نداره خبر معنی به سددر 

 نمی یاارش ولی جان ارشیا بشین:گفت ارشیا به خانم سور  بود ایستاده هنوز
عا هم او. توانسدددت ماره نداره چیز  تلفنی دفتر.بود نگران واق  توش شدد

 رفط رفت هم خانم سور .کنم نگاه میرم:گفت و پله طرف رفت باشه؟ماکان
 بیارم چیز  یه برات بشددین ارشددیا گفت لرزان صدددا  همان با و آشددپزخانه

 تنیسدد الزم موقعیت این تو گفت و زد لبخند خانم سددور  به ارشددیا بخور 



wWw.Roman4u.iR  234 

 

 ور سدد. کرده پیدا چیز  ماکان ببینم رم می من:کرد اضدددافه و.کنین پذیرائی
 هم ارشددیا. داد تکان سددر ارشددیا برا  و نشددسددت مبل رو  نگرانی دل با خانم

 شاید.شد متوق  ترنج اتاق در کنار. رفت باال و پله طرف رفت سانه سانه
 عذاب این از بیشددتر نگذاشدددت کنجکاو  ولی.اتاقش تو برم نیاد خوشددش

 جلو  کرد می سعی که درحالی. شد وارد و در به زد آرام. باشد داشته واجدان
کاویش ند زل اطراف به و بگیرد را کنج کان به نز فت ما یدا چیز :گ  پ
 تر دف. نه.داد تکان سر بست می را ترنج میز کشو  که حالی در کرد ؟ماکان

شو  و کمد سمت رفت و.نکردم پیدا شید بیرون را آن ک شیا. ک ص از ار  تفر
 ا ه طرح با پرتقالی همان هنوز ها دیوار. گذراند نظر از را اتاق و کرد اسددتفاده

تاب گل  واردی به که بود دفی کرد شددوکه را او که چیز  اولین. بود گردان آف
 ستعلیقن شکسته و نستعلیق خطوط از زیبا تابلوهایی هم بعد.بود شده آویخته

شتیاق با ارشیا. بودند کرده پر را اتاق از خیلی که  می نگاه ار ترنج اتاق بهت و ا
 طناب و تیره ها  دیوار داشدددت یاد به ترنج اتاق از که تصددویر  آخرین.کرد

 تادهاف دختر این برا  اتفاقی چه خدایا.بود شددده آویخته وسددط ان که بود دار 
 واردی به که شعر  و رفت تابلو اولین سمت به شده؟و رو اون به رو این از که

 موافق نا هاي بیانغمه   پشیدمانی گددر   خود از آزرده مدرا اي:کرد زمزمه را بود
 اگددر دداوف بروجددز: گدفتم   وفا راه از پیچیدي سددر که تا بیا   خوانی نمي گر

 همه سنگدلزان اي مهربان نبودي من با نفس یك بیا   داندددي ندمددي راهددي
دشیماني گر   نامهرباني دوري تاب بیا   پ ددارم رنج دي در ن دم پ دج  گرمباش رن

 تابگذاشتی من جان بر دردها داني  تو خود بیا برنجاني  را جانم که خواهي نمي
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دس دف در   دارم ن د در در اگ دک داني ف  ز پنهانم بودي درد تو جانم دشمن بیا درم
باره بي جاني راحت گر   ها شددکوه این همه توسددتبا  را شددعر باره سدده و دو

 نه:پراند جا از را او ماکان صدددا  باشدده؟ نوشددته من برا  ممکنه یعنی.خواند
 سددوالش از نتوانسددت کرد کار هر ارشددیا. در طرف رفت و.نکردم پیدا چیز 
 یکی و این بابا نه ها؟:گفت و برگشت زنه؟ماکان می دف ترنج.کند نظر صرف
 که مرد می داشددت ارشددیا.هفنگیش ها  جلسدده همون ها  بچه از داده بهش
 اشتهد خاصی ارزش ترنج چشم در بوده که هر دختر یا بوده پسر یکی ان بداند

 ره. نبود جایز ایسددتادن دیگر.آویخته دیوار به چشددمش جلو  را اش هدیه که
 .شدند خارج اتاق از دو

 
 هفتگی جلسددات این تو :پرسددید ارشددیا آمدند می پائین پله از که همانجور

 شیاار به نگاهی نیم بود پائین سرش که جور همین کنن؟ماکان می چکار شون
شیا که انداخت شیا!دونم نمی:فهمید خوب را مفهمومش ار  زد کجی لبخند ار

 آه فقط جواب جا  ماکان؟ماکان کا دونی می چی خواهرت درباره:گفت و
 تواندن که بود کفر  ماکان دسددت از اینقدر ارشددیا ولی. نگفت چیز  و کشددید
 ینا بفهمی نشدددد  کنجکاو بارم یک یعنی:بگیرد را کردنش سددرزنش جلو 

 و کرد بلند سددر ماکان.میده اهمیت بهشددون ترنج اینقدر که چیه جلسدددات
 شددتهگذا تاثیر ترنج رو  اینقدر که خوبیه جا  حتما گفتم می خوب:گفت
شیا سته:گفت و زد پوزخند هم باز ار شی خ سته خانم سور .نبا ش  ا پ بود ن
شت و تلفن  کالمهم دو او آمدن پائین از بعد. کرد می صحبت یکی با ناله با دا
 یم صددحبت داشددتین کی با. کردین؟نه پیدا چیز :گفت و کرد قط  را اش
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 اهااونج.زدم زنگ عموهم خونه اونجا باشه رفته شاید گفتم. ات عمه کردین؟با
 بذارم دست رو دست تونم نمی کنم چکار کردین؟خوب نگرانشون چی واسه

. نشدسدت مبل رو  همانجا و.نیامده خونه نفهمیدن گفتم بسدته سدر بعدم. که
 به گرانین نگاه ارشیا؟ارشیا کنیم چکار:گفت و کشید صورتش به دستی ماکان

 دمان مردد حاال؟بعد تا مونده کجا یعنی.شد نزدیک ماکان به و انداخت ساعت
 خواست نمی دلش هم خودش چون. نه یا بگوید رسد می ذهنش به که چیز 

کان گوش کنار باالخره ولی. کند فکر موضددوع این به  هب خوا  می:گفت ما
 وضوح هب نگرانی حاال که ارشیا به زده وحشت ماکان.بزنیم سر  یه بیمارستانا

 رسدد با هم بیمارسددتان؟ارشددیا:گفت آرام و کرد نگاه میزد موج چشددمانش تو 
شته سابقه وقتی:گفت و کرد تائید ست خونه بیاد دیر اینقدر ندا شنا و دو  هم آ

 به و پراند جا از را همه در صدددا .کنیم فکر بعد  اتفاق به باید دیگه نیسددت
 مسعود دیدن با و کرد باز شدت با را در خانم سور . بردند هجوم حیاط طرف
 دوان دوان همسددرش خراب حال دیدن با مسددعود.شددد جار  اشددکش دوباره

ساند را خوودش  و ماکان نگران ها  چهره دیدن با شده؟و چی جان سور :ر
 ماکان از و داخل برد و گرفت را همسددرش دسددت. شددد نگران هم او ارشددیا
 هنوز ترنج:گفت و کشید موهایش تو  دستی شد؟ماکان چی خبره چه:پرسید
شم. نیامده شه موبایل شگاه بوده؟ کجا نیامده؟ چی یعنی.خامو  تا. گهدی بابا دان
 دیگر االح که خانم سور .بخره کتاب رفته اینکه مثل بعدم داشته کاس شیش

 به بدین ور ماشینا از یکی گفتم چقدر:گفت کند کنترل را اشکش توانست نمی
 خاطرب نیست حاضر شناسینش می که اونم نکردین قبول کدوم هیچ. بچه این
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سی خودش سر به رو ک  هم خودش که ماکان. اش نتیجه اینم حاال. بندازه درد
شت صبی حالتی با مرد می نگرانی از دا  قتو موقعیت این تو هم شما:گفت ع

 در را هایش دسددت ارشددیا. رفت آشددپزخانه طرف به و چرخید آوردین؟و گیر
 هب حاال هم او ذهن. کند کنترل را احسدداسددش بتواند تا بود کرده مشددت جی 
 مین دلم. کردم پیداش تازه من. باشدده نشددده طوریش خدایا.بود افتاده تکاپو
 خفه ارشدیا وا .کنم کشدفش خواد می دلم. بدم دسدتش از زود  این به خواد
یداش االن. نیسدددت هیچیش. بگیر خون فاق هیچ که بینی می و میشددده پ  یات

 هم بعد و مادرش برا  و برگشدددت خنک آ  پار  یک با ماکان.براش نیافتاده
سعود سته ساکت که م ش سعود. ریخت آب کمی بود ن  از آب خوردن از بعد م

 می تو مگه کجا؟:گفت خانم سددور .دنبالش بریم باید:گفت شدددو بلند جا
 گاهن ماکان به و.بزنیم سددر باید جایی چند یه باالخره ولی کجاسددت؟نه دونی

. گفته ارشددیا که چیزیسددت همان پدرش منظور که فهمید فورا ماکان. انداخت
 فتر عجله با خانم سور .کردند تائید نگاه با سه هر و کرد نگاه ارشیا به اوهم

 خانم کجا؟سددور  دیگه تو:زد داد مسددعود که میام منم:گفت و اتاق سددمت
 آخه.میکنم دق بمونم تنها اینجا من. میام منم برین شما جا هر:گفت و برگشت

 سددو .بریم خوایم می کجا دونیم نمی دقیق هنوز خودمونم ما جان سددور 
 و زد اش سددینه به چنگی بود شدددده چیز  متوجه هم خودش انگار که خانم
 وابج مسعود اینکه بدون آره؟و کرده تصادف ترنج دونی؟ می چیز  تو:گفت
ستم می خودم:گفت کرد می گریه که حالی در خودش بدهد  به اول همون دون

 بازو  و همسددرش طرف رفت مسددعود.اومده سددرش بایی یه بود افتاده دلم
شاند مبل رو  و گرفت را خانم سور   توخود اینقدر چرا:گفت مهربانی با و ن
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 چشددمان خانم سددور .زدم حرفی همچین کی من جان سددور  میکنی اذیت
 منم بذار ندر  خبر اگه پس:گفت و دوخت همسددرش به را آلودش اشدددک

 شگو به خانه در شدن بسته صدا  هم باز شد تمام که خانم سور  جمله.بیام
 به همه بعد و شددد متوق  هم نفرشددان چهار هر نفس لحظه یک برا . رسددید
 و خاکی ترنج و شددد باز در هال در به رسددیدن از قبل.برداشددتند خیز در طرف

 ار وسایلش ترنج. نداشت سکته مرز تا چیز  که خانم سور .شد وارد زخمی
 به مامان.مادرش طرف رفت هم بعد و داد همه به کلی سددام یک و رهاکرد

 لمب رو  نشست خانم سور  ولی.خوبم خوب ببین نندازد راه زار  گریه خدا
 را نجتر دست مسعود و داد بیرون صدا پر را نفسش ارشیا. داد سر را اش گریه و

 لباس و خودش به ضددعیه؟ترنج و سددر چه این بابا شددده چی:گفت و گرفت
 مشددغول و.شدددد پاره چادرم:بود این گفت که چیز  اولین و کرد نگاه هایش

سی شت نگرانی و حرص از که ماکان. شد چادرش پارگی برر  خونش خون دا
 ودشخ برا  شده؟ترنج چی میگی باالخره:گفت عصبی حالتی با خورد می را

 خنده از بگم اگه: گفت و کرد نگاه ماکان به بعد خورد و ریخت آب مقدار 
. کرد می خوب را همه خراب حال کم کم ترنج خیال بی لحن.میشددی بر روده

شیا اال شه خیال بی تونه می چقدر کن نگاش:گفت خودش با که ار  نه ارانگ با
 هپاچ دسددت کمی هم ارشددیا بودن از که ترنج.خوردن حرص اینقدر بقیه انگار
 برص: گفت و شد بلند کند جور و جم  را خودش بتواند اینکه برا  بود شده

. لهمفص داستانش. گفت شه نمی جمله دوتا تو. بشورم و صورتم و دست کن
 ترنج.بود شددده راحت همه خیال. اتاقش طرف رفت و برداشددت را وسددایلش
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 به نگاهی. روشددویی سددمت رفت و اتاقش تو  گذاشددت را آرشددیوش و کی 
 نمایی خود بزرگ خراش جا  یک چپش گونه رو .انداخت آینه تو  خودش

 وقیت به تقی تا ماکان این چرا دونم نمی من. میکنه چکار اینجا ارشددیا.کرد می
 تومان آستین آرام و شست را صورتش و دست.اینجا میاره اینو دوه می خوره می
 خوشددبختانه. سددوخت می کمی اش شددده پانسددمان زخم جا .داد باال را اش

سی شده آرنجش کنار پارگی متوجه ک  یجادا عمیقی سوارخ آرنجش کنار. بود ن
 نهمی با. کند پنهان را اثرش توانسددت می راحت.بود خورده بخیه تا دو و شددده
فه یا ته یک برا  مادرش هم ق له و اشدددک خوراک هف  نمی دلش. داشدددت نا

 در ار اش مانتو و اتاقش تو  برگشددت.کند اضددافه ان به دیگر  چیز خواسددت
ستین لباس و آورد شید دیگر  بلند آ صا. پو صو  کرد بانتخا ا  تیره رنگ مخ
فاقی اگر که بل راحتی به کرد می ریز  خون زخمش ات  تشدددخی  قا

شد صله.نبا سر  حو شت رو  گیره با انداخت سرش رو  را نمازش چادر. ندا
 تو  و انداخت اش شانه رو  را چادرش طرف یک و کرد ثابت را گلویش زیر
 سر هم را وسایلش.است مسخره زخمش جا  چقدرم:کرد نگاه خودش به آینه

 هم در را هایش اخم. بوده اتاقش تو  کسددی فهمید تازه و گذاشدددت جایش
 از مه بعد.کردن تفتیش و من اتاق اومدن اینا کردم دیر من بار:گفت و کشددید

سته پله برو  رو درست ارشیا.شد سرازیر پله ش  چادر آن اب ترنج وقتی و بود ن
 از را چشمانش سختی به. ریخت فرو دلش دوباره آمد پائین پله از گلدار سفید

. ردک نگاه ترنج به لبخند با و میز رو  گذاشددت را میوه ظرف ماکان.گرفت او
 پدرش به و.جون سددور  خوبی:گفت و مادرش کنار نشددسددت خیال بی ترنج

باره:گفت و خندید مسددعود. زد چشددمک  من؟همه کفش تو کرد  پا تو دو
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 قبل انماک. افتاده اتفاقی چه بگوید تواند می حاال شد مطمئن ترنج و خندیدند
که از ند باز دهن ترنج این یاال  این عین چرا:گفت ک ج تلویزیونی سددر  انهی

 و ت مادرش دسدددت که وهمانطور خندید ترنج.بابا دیگه بگو میکنی انگیزش
. ندیدخ خودش هم بعد طنزه سددریال شددبیه بیشددتر کن باور:گفت بود دسددتش
 هب شددروع ترنج دیگه ترنجه:گفت ل  زیر و زد لبخند او خنده به هم ارشددیا
 نه هنوز سدداعت. خونه اومدم می داشددتم بود شددده تمام کارم:بود کرده تعری 

 دو هب افتاد چشمم. شدم پیاده ماشین از خودمون خیابون همین تو . بود نشده
 و برداشددت انگور خوشدده یه خودش برا  و شددد خم ترنج.بچهه یه با خانمه تا

 اون:داد دامه داد می فرو را ان که حالی در و گذاشددت دهان به را ان از ا  دانه
صله به خانمه تا دو شتن بچهه از تر جلو متر چهار سه فا  ونمخیاب. رفتن می دا

 یه هم بچهه. نبود بچه به حواسشون اصا خوب ولی نبود شلوغ خیلی خوب
 با ههم.رو پیاده تو دوید می. میشددد نزدیک ماشددین یه تا خیابون تو  دوید می

 دمکر می نگاه هی خیابون طرف این منم.داند می گوش ترنج به تعج  و دقت
صا ببینم مامانه به ست اش بچه ببینه میگرده بر ا  انگار نه ارانگ دیدم که. کجا

صله  که بودن حرف گرم نفر  دو چنان نخیر. متر شیش متر پنج شد شون فا
 ردک قط  را ترنج حرف خانم سور .کاره در هم ا  بچه بود رفته یادشون انگار

شه مگه خدایا:گفت و س را مادرش گونه ترنج.خیال بی اینقدر آدم می  دیب*و*
شن جون سور  مثل که همه:گفت و  مامان:گفت ماکان که خندیدند همه.نمی

یام یا بازرگانی پ ندید ترنج.ن ند و خ ند ت تا ت نه دو  و دهنش گذاشدددت انگور دا
 و الخی بی مامان اون مفصل کتک فصل یه برم اول خواستم می خاصه:گفت
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 یب مامان اون و خودش دست کار  یه بچهه این دیدم بعد. خونه بیام بعد بزنم
 پسددر هآخ:گفتم بش و گرفتم و دسددتش و خیابون طرف اون رفتم. میده خیالش

 ردمک نصیحتش کلی خاصه. بچه بد  کشتن به خودتو خوا  می مگه خوب
 شددم بلند اومدم. بود کرده فراموش کا رو بچهه کنم فکر دونم نمی هم مامانه

یل ببرم مانش تحو یاده تو از موتور  یه که بدم ما مد رو پ یابو تو بره او  از نخ
سته من که پلی رو  ش   جور این و چرخش به کرد گیر چادرم. کنارش بودم ن
سط پرید حرص با خانم سور .شد  نای هی حاال بفرما: گفت و ترنج حرف و

 مامان:گفت و کشددید خوردن از دسدددت تعج  با ترنج.دورت بپیچ رو روده
 تصادف روز شبانه در خیابون تو  دارن مرد و زن همه این. ها زنی می حرفایی

. شد ساکت و گرفت ترنج از را نگاهش خانم سور . چادره بخاطر. کنن می
 نه ارانگ ترنج بود ؟ کجا حاال تا. اومد  دیر خیلی بازم خوب:پرسید مسعود

 زا دستمالی بعد.داره ادامه هنوز آخه:گفت سرخوشی با کرده تصادف که انگار
 ینبب بودن شده جم  مردم:گفت و کرد پاک را دهانش و دست و برداشت جعبه

سید یهو مامانه که نه یا خوبم سید که حرفش جا  این به ترنج...ر  شا خنده ر
ست و گرفت شیا. بدهد ادامه نتوان  او هب و آورد باال را سرش لحظه یک برا  ار

. ادافت می چال صددورتش طرف یک فقط وقتی میشددد نمک با چقدر.کرد نگاه
 را اش خنده ترنج.نتوانسددت ولی نکند نگاه ترنج به هم باز کرد سددعی ارشددیا

سرشو پریدم فیلما این تو عین من کرد فکر مامانه:گفت و کرد جم   جلو  از پ
 زیر همه ترنج حرف این با.کردم تصدددادف خودم جاش دادم نجات موتور 

 زور به. نبود کن ول حاال هیچی:داد ادامه تاب و آب با هم ترنج. زدند خنده
 پیغمبر به پیر به گم می من چی هر حال. بیمارستان برده کرده تاکسی سوار منو
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 با ترنج.بیمارسددتان ببرمت باید داد  نجات منو بچه جون نه میگه خوبم من
 دکشی آسودگی سر از نفسی و بود شده خیره اش خانواده خندان چهره به لذت

 ژشددار موبایلمم. کشددید طول بیام و برم تا و برده منو دیگه هیچی: داد ادامه و
 و تون یکی شددماره الاقل باشدده یادم امشدد . بود شددده خاموش بود کرده تمام

بایل اونم. بود یادم خونه شددماره فقظ. کنم حفظ  دمز زنگ گرفتم و نفر یه مو
 ی تعر طی در کرد می نگاه ترنج به ارشددیا.بگیرم نشددد روم دیگه بود اشددغال

سعود.او اال بود کرده نگاه همه به ماجرا کردن  شکر رو خدا:گفت و شد بلند م
 رسدد هم ترنج. کند عوض را لباسددش تا اتاق طرف رفت و. گذشددت خیر به که

شتم شد پاره چادرم وقتی از آره:گفت و داد تکان  به شد خوب میکردم فکر دا
 آورده کربا از برام الی مامان که چادر  اون ندادم گوش جون سددور  حرف
  سدور.بود گرفته حسدابی حالم دیگه االن نه وگر دانشدگاه واسده نکردم سدرم
 گاهدانشدد ر  می باهاش که اینی مگه:گفت و کرد نگاه ترنج به تعج  با خانم

 که یکیه اون. نه:گفت و انداخت باال ا  شددانه خنده با ترنج نیسددت؟ همون
 در و گرفت ترنج از را نگاهش دلخور خانم سور .خریدیم رفتیم الی با خودم
شد بلند که حالی شتی سرکار منو بگو پس:گفت می  شد لندب زود هم ترنج.گذا

ست و شاند و گرفت را مادرش د شگاه. حیفه اون اخه. خدا به نه:گفت و ن  دان
 دیگر هم ارشددیا.خوب میشدده خراب دارم کار و سددر چیز تا هزار و رنگ با میرم
. ودب نیافتاده برایش هم اتفاقی و خندید می بود خوب ترنج حال.بود شددده آرام

 پس:گفت و زد ترنج دست به آرنج با نشسته ترنج چپ طرف درست که ماکان
. بزند حرفی توانسددت نمی درد از ترنج ولی.پیچوند  و جون سددور  باالخره
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ست ماکان شکش اینکه از قبل. بود زده زخمش به در  طرف رفت شود جار  ا
 و دکشددی عمیقی نفس گرفت گاز را لبش کجا؟ترنج:گفت خانم سددور .پله

 جا هم ماکان. شددد اش ناگهانی پریدگی رنگ متوجه ارشددیا.میام االن:گفت
 دنکر پرت برا  ارشیا.لرزید می کمی ترنج صدا . شده چه بود مانده و خورد

 اب خانم سددور .برم دیگه من ببخشددید:گفت و شددد بلند فور  سددور  حواس
 خودم من.منتظرمن اینا مامان. ممنون خیلی نه.نخورده شام کجا:گفت سرعت

 کانت سر کافه ارشیا.میشم ناراحت بر  نخورده شام خدا به. دم می خبر بش
 اب کجاسدددت؟و بهم بد  بود قرار که کتابی اون راسددتی:گفت ماکان به و داد

 ازهت که ماکان. زد  گند  چه ببین پاشددو یعنی که کرد اشدداره باال به چشددم
 و افتاد راه پله طرف به و.بدم بت بیا آها گفت و پرید جا از بود افتاده دوزاریش

 یز چ من. دونم یهو؟نمی شد چش:پرسید ارشیا پله تو .دنبالش به هم ارشیا
. ماند در پشددت ارشددیا شددد ووارد زد ضددربه ترنج اتاق در به ماکان.که نگفتم

 به:خورد گوشش به ترنج لرزان شده؟صدا  چی دستت.شنید را ماکان صدا 
. دز در به و نیاورد طاقت دلش ارشیا.آره.تصادفه همون مال گم نمی.نگیا مامان

سید آرام ماکان از که شنید را ترنج نگران صدا  ست:پر شیا  وچادرم.کیه؟ار
 کرد محکمش گیره با و انداخت سرش رو  را ترنج چادر ماکان.سرم رو بنداز
س تختش رو  ترنج. شد وارد ارشیا.تو بیا ارشیا:گفت در روبه بعد ش  و بود تهن

 حرص داشت ارشیا.دونم نمی خودمم ماکان؟هنوز شده چی.بود پائین سرش
سید ترنج به رو خورد می  با جبود؟ترن واقعی کرد  تعری  که ماجرایی اون:پر

 و آورد باال را سددرش گفتم؟و دروغ کردین فکر:داد جواب لرزان صدددا  همان
شمان به بار اولین برا  شیا چ شمانش. کرد نگاه قیمم*س*ت ار  از  ا الیه را چ
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شک شانده ا شمانش اعماق در و بود پو شد چ  نفس.دید را دلخور  و گایه می
 بود هنیانداخت پائین را سددرش دوباره ترنج اگر و گرفت لحظه یک برا  ارشددیا

 قهعا ترنج به بود فهمیده هم ماکان که بود کرده کار  و بود زده حرفی حتما
 چی گی نمی چرا خوب:گفت و نشددسددت تخت رو  کنارش ماکان.کرده پیدا

شکش شده؟ترنج ست با را ا  همب زد که موتور  همون هیچی:گفت و گرفت د
نار. شدددد اینجور  یه تا دو آرنجم ک  دردم بهش زد  تو االنم. خورده بخ

 نه:گفت رنجت که. ببینم باال بزن تو آستین:گفت و کرد دراز دست ماکان.گرفت
 را رویش و شددد متوجه خودش ارشددیا. کرد نگاه ارشددیا به چشددم با و داداش

 را ینشآسددت ترنج.باشددین راحت:گفت و ترنج تابلوها  از یکی طرف برگرداند
فت خودش به حرص با و زد باال ج :گ کان.ها کردیم گیر  ع  دیدن با ما

 حظهل یک ارشددیا.میاد خون داره که این:گفت نگرانی با ترنج دسددت خونریز 
گاه نا کند نگاه نباید کرد فراموش  با. ردک نگاه ترنج دسددت به و برگشددت خودآ

ستش زخم دیدن سمان به احتیاج این:گفت د ش ماکان به ترنج.داره پان  غره مچ
 توجهی ترنج حرکت به ماکان. کرد پنهان چادرش زیر را دسددتش و رفت ا 

 می امانم اینجور  نه:گرفت را دسددتش ترنج.بیارم پائین از باید:گفت و نکرد
 ارشددیا جوره اهش و اشددک خوراک هفته یک تا میدونی اخاقشددو که تو. فهمه

 می حل را پیچیده معما  یک از قسمتی لحظه هر که داشت را کسی احساس
 تیح. نبود خیال بی اصددا ترنج. بود کرده قضدداوت زود او درباره هم باز. کند

مه از بیشددتر ط  را خودش حرص با.بود مادرش نگرانی فکر به ه خا  قرار م
شیا:داد شو آدم تو ار ستی ب ست گندت اخاق این از. نی  و کبرت به باید.بردار د
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فه هم را یکی این بینی ظاهر ند. کرد اضدددا کان.پسددر زد  گ  و کرد پوفی ما
 به اصددلم*س*ت ترنج.داره ریز  خون. نمیشدده که هم اینجور  خوب:گفت
 متفکر ارشددیا.شدده نگران مامان خواد نمی دلم فقط دونم نمی:کرد نگاه ماکان
شت می حل راه دنبال به و کرد می نگاه را ترنج  خون مببین بذاز:گفت ماکان. گ

 ادی باز که بیاورد بیرون چادر از را دسددتش خواسددت ترنج.نیامده بند دسددتت
 ارشددیا که داد نشددان جور  ماکان به را دسددتش و چرخید کمی. افتاد ارشددیا
ستش . رفتگ شکل ارشیا لبها  رو  دیگر  لبخند او حرکت این ار.نبیند را د

 ماحت نیاورده من سددر که باهایی چه خانم این بگم کی هر به:گفت خودش با
 .میگیره من برا  هم حجابی چه. میاره در االن که اداها  این با کنه نمی باور
 ظهلح هر که را لبخندش ترنج و ماکان تا انداخت پائین را سددرش و.وجبی نیم

شد بزرگتر ست مجدد بازدید از بعد ماکان.نبینند می  به الاقل دبای:گفت ترنج د
با تاق تو ببره مامانو بهونه یه به تونه می بابا. بگیم با  شددپزخونهآ تو از من تا ا

سایل شیا.بردارم و بانداژ و شی. شد سرازیر پله از ماکان و داد تکان سر ار  اار
مان تاده جا ه یه دیوار به و ایسدد مت را فرصدددت. بود داده تک  و شددمرد غنی

 فد به و گرفت پایش مقابل از را نگاهش چیه؟ترنج دف اون جریان:پرسددید
گاه و شد خیره ضح.شد جور  ارشیا که امد لبش رو  لبخند  ناخودآ  بود وا

یا. کرد می تداعی ترنج برا  را خوبی خاطرات که  بود شدددده کفر  ارشدد
شی خاطرات حتما:پراند شیا به توجه بی دار ؟ترنج ازش خو . ادد تکان سر ار

 شتگ می بر وقتی. داده هدیه بهم دوست یه و این. بله.بود بعد  حرکت نوبت
شت ارشیا.شهرش ست چه:مرد می کنجکاو  از دا  کردم نمی فکر. خوبی دو

 کلش ترنج لبها  رو  بزرگی پوزخند.باشن داشه عاقه دف ساز به هم خانما
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ستثنا یک ها قانون همه تو :گرفت ست هم ا شیا تیر.ه  ودب نخورده هدف به ار
ند خواسدددت می حرف این با  یا بوده دختر داده او به را دف که کسددی بدا

 سددنتی موسددیقی به که شددد چی اصددا:کرد مرت  ذهنش تو  را کلمات.پسددر
 خیلی:کرد نگاه انها به و زد گره هم تو را انگشددتانش شدددد ؟ترنج مند عاقه
 را خونش خون ارشیا.کرد نگاه دف به دوباره و.دوستی یک. آشنایی یک. ساده

 معلق هوا و زمین بین را او چرا. گفت نمی دهنده هدیه از ترنج چرا. خورد می
 دوسددتان از:گفت و گرفت دیوار رو  دف از را نگاهش هم باز ترنج.بود کرده

 اشتد ترنج.داده بهش و این پسر یه. پسره.رفت وا ارشیا.بود دوستم الهه شوهر
 رت نزدیک اینا الهه گروه به من شد باعث ساز این صدا  حقیقتش.میداد ادامه
 یاارشدد....مهد  بعد. کنم توصددیفش تونم نمی برام بود خاصددی جور یه. بشددم
 رو  که هایی همان از. زد لبخند حرفش؟مهد ؟ترنج وسددط پرید زده بهت
شد سوراخ اش گونه یک  با گاهی ها بچه بودیم هم دور که جمعا  تو  آره:می

 مهد  گاهی. زد می سددنتور سددامان گاهی. کردن می گرم و مجلس موسددیقی
هد . کردن می نواز  دو هم با هم گاهی. دف لد تنبکم م  دفش ولی. بود ب

 گوشددش تو  هنوز مهد  دف صدددا :کرد مکث رسددید که اینجا به.بود عالی
گاه ترنج.خوب خیلی. بود خوبی روزها . بود  هزار ارشددیا و کشددید آه ناخودآ

 شددده؟برا  تنگ براش دلش.ریخت فرو دلش و کرد ترنج آه این از برداشددت
 دونسدددت می. من به داد دفشددو رفتن کجام؟موق  من...پس دف؟ صددداح 
شو ست خیلی صدا شیا.دارم دو ساس ار  می هایش رگ در چیز  کرد می اح

 به دستی و کرد اخم هم ارشیا خود. خورد جا واقعا ترنج چی؟ خودشو.جوشد
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 آورده ل  به را بود گذشددته ذهنش از که چیز  احمقانه. کشددید اش پیشددانی
 درباره او از که داشددت حقی چه ارشددیا. فشددرد هم در را انگشددتانش ترنج.بود

 تهانداخ دور خاصددیت بی زباله یک مثل را او وقتی کند بازخواسددت عایقش
ست.بود شانه که گلی همان مثل در  بود هکرد پرتش بود او به ترنج عاقه اوج ن

 و ایسددتاده مقابلش و امده سددال سدده از بعد حاال. تنهایی و ناامید  اوج تو 
 شپشت. شد بلند جا از و کشید هم در را هایش اخم ترنج.کرد می بازخواستش

شیا به کرد را شی را هایش نفس تند صدا . جوید می حرص از را لبش. ار  اار
شت جبرانی راه و بود پریده دهانش از که بود حرفی. شنید می هم  نا تمام.ندا

صه شته سال سه ها  رنج و غ  ناله دلش تو . بود اورده هجوم ترنج دل به گذ
جا:کرد می نداختی دور منو که موق  اون بود  ک  از من. کارت پی رفتی و ا

شق . جمترن همون من کنی فکر اگر ا  ساده خیلی. غرور از تو و گفتم برات ع
 را ودشخ باید. میگفت چیز  باید.نیسددتم یافتنی دسددت ها راحتی این به من

 یم ثابت بود اش زندگی تمام روز  که مغرور مرد این به باید. کرد می خالی
 نخواست  او خواهند می را ترنج هم او از بهتر که. تواند می هم او بدون که کرد

سته شد نخوا ست ساله پانزده ساده دختر ان دیگر امروز ترنج. با  را شقع که نی
 می که مهد  چهره و دف صدددا . کرد ثابت دف رو  را نگاهش.کند گدایی

 .گزید را لبش. داشتنی دوست و معصوم نگاه آن. شد مجسم ذهنش در نواخت
 دیگه خودش. عزیزه اینقدر دفش وقتی.صددورتش رو  آمد کش اشددکی قطره

شت حقیقت این بود عزیز برایش مهد .معلومه  باال از. نبود مغرور مهد . دا
 تدرس بود عزیز برایش. بود مهربان همیشه نگاهش و. کرد نمی نگاه ها آدم به

شت حقیقت بله.ماکان مثل شیا. دا ستاد دیگر ار  به و شتبرگ ترنج. رفت و ناای
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 تو به لعنت.شددد سددرایز اشددکش و رفت وا تخت رو . کرد نگاه او خالی جا 
شتی منو روح تو کرد  چکار من با بینی می.تو به لعنت ارشیا  غرورم. اارشی ک

ست زیاد  راه من غرور ترمیم تا هنوز نباش ناراحت من از. کرد  له و  بلند.ه
 دیگر روز ان از. کرد نگاه را آخرش صددحفه. برداشددت را خاطراتش دفتر شدددو

 ارشددیا عاشددق نیسددتم مطمئن دیگه:خواند را آخر جمله دوباره. بود ننوشددته
شم شو تو  کرد پرت حرص با را دفتر.با  دلیصن رو . کوبید هم به را ان و ک

. باشم هنداشت دوستش دیگه کاش: داد تکیه راستش دست به را سرش و نشست
سته دیگه ستم می تر راحت نبود وقتی. شدم خ  اومده که حاال. کنم تحمل تون

 می سددر یکی یکی اشددک ها  دانه.بره دوباره کاش. تونم نمی. نیسددت راحت
 غرورش هم خواست می را ارشیا هم. بود شده خسته. صورتش رو  خوردند

 زجرش اش ساله سه ها  غصه بخاطر خواست می هم و بود تنگش دل هم. را
. دهد قرار موقعیتی چنین در را او تا داد می اجازه ارشددیا به دیگر نباید.بدهد
. بود خسددته.کند خواسددت باز او از بدهد حق خودش به که بیاید جلو اینقدر
 ارانگ حسددی بی اثر. بود افتاده سددوزش به زخمش جا . بود خسددته هم خیلی

 عتوسدد زخم. بود خونی آسددتینش.بود گرفته شدددت دسددتش درد که بود رفته
شت زیاد   بود خورده کجا به نفهمید هم خودش. بود عمیق شدت به ولی ندا

شت.بود شده ایجاد عمق ان به ا  حفره که  ماکان که تختش طرف رفت می دا
 درد:گفت ترنج آلود اشددک چشددمان دیدن با. شددد وارد پانسددمان وسددایل با

 و ادد تکان سر دارد کردن گریه این برا  ا  بهانه که شد خوشحال دار ؟ترنج
 گاهن ترنج. شد وارد هم ارشیا سرش پشت. شد خیس اشک از صورتش دوباره
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سته ست تختش رو  و گرفت او از را اش خ ش ست نمی دلش.ن  نگاهش خوا
 قطره که بود قدر  به ریز  خون. بود شددده اش خیره سددکوت در ارشددیا. کند

یدن حال در انگشددتش از خون ها  کان.بود چک فت نگران ما  خیلی این:گ
ضعش شتان زیر را باند  ارشیا؟و کنیم چکار. خرابه و  خون ات گرفت ترنج انگ

کد فرش رو  یا صددددا .نچ گار بود دار خش ارشدد یه هم او که ان  کرده گر
 دسددتی هکاف باشدده؟ماکان بدتر ببینش اینجور  مامانت کنی نمی فکر.باشددد

 می چکار.شد وارد مسعود و شد درباز.دونم نمی:گفت و کشید موهایش تو 
 ترنج.نمببی و دسددتت بذار ترنج بابا:گفت و ترنج طرف رفت شددما؟بعد کنین

 ترنج دست دیدن با مسعود. شده تر سخت آرنجش کردن خم کرد می احساس
شکها  چکارش:گفت و جوید را لبش ست درد از حاال ترنج کرد ؟ا  درد و د
 ماکان. کرد می سددرریز صددورتش رو  صدددا بی بیشددتر  شدددت با دلش
 ونهم مال شدداید دسددتم به زدم نداشددتم خبر که من پائین بود نشددسددته:گفت
شه سعود.با شه دیگه اینو. بگم سور  به رم می من. شد بلند م . ردک پنهان نمی
 دهشددد باز زخمش این درمونگاه ببرش شددو بلند. میکنه بدتر بفهمه هم بعدا

 پدرش به را چیز همه. نداشدددت کند مقاومت اینکه حال دیگر ترنج.احتماال
شده باز زخمش اگر. بود سپرده  به رو.افتاد نمی اتفاقات این از کدام هیچ بود ن
 و رزانل صدا  مید ؟ دونه یه بهم هست مسکن بسته یه کیفم تو:گفت ماکان
شان را مظلومت نوعی و بود دار بغض  ار ترنج کی  و شد بلند ماکان. میداد ن

ته. آورد عا. آورد بیرون را مسددکن بسدد ها  واق حت ترنج اشددک یارش ت  اخت
شیا.نبود شوبه دل با ار شکها  به آ  فتادها پله از که روز آن. کرد می نگاه ترنج ا
ستش بود سته د شت درد  چه زخم این. نکرد گریه ولی انگار بود شک  هک دا
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شک اینجور ترنج ستش بخاطر واقعا.ریخت می ا شک د شیا ریخت؟ می ا  ار
 رصتف تا بود رفته.بود کرده احساس ترنج حرف ان از را حرص بو . بود کافه
 راحتنا خودش از.نبود ناراحت ترنج از. بگیرد خودش از را دیگر حرفا  گفتن

جازه این که بود  پا ترنج شددخصددی حریم به که بود داده خودش به را ا
شته. بود پریده دهانش از بزند را حرف ان نداشدت تصدمیم اصدا.بگذارد  گذ

 ارشیا ترنج انتخاب اولین. نداشت او به ربطی هیچ سال سه این خصوصا ترنج
 لیدلی.بماند او منتظر که نداشدددت دلیلی ترنج بود نخواسددته خودش اگر بود

 برص او برا  بایست می اصا امید چه به. ندهد دیگر  کس به دل که نداشت
ست به را قرص ماکان.کرد می  بهجع بعد. ریخت آب کمی برایش و داد ترنج د

 نماکا دار ؟حرف درد اینقدر واقعا ترنج:گفت و گرفت مقابلش را دسددتمال
 هبلک خورد ته تا را آب. کرد اضددافه هم اشددکش جریان به هیچ نکرد که آرامش

 کرده ریز سددر سدداله سدده زده پس اشددکها  انگار ولی. کند آرام را اش گریه
شیا.بود شد قرارتر بی لحظه هر ار شک چرا. می ستی.امد نمی بند ترنج ا  و ت د

 ترنج تا بکند کار  هر بود حاضددر لحظه آن در. بود کافه. کشددید موهایش
. شددد لندب جا از ترنج. بریم بپوش چادرتو پاشددو:گفت ماکان.نکند گریه دیگر
 در از ماکان دنبال به و پوشید را چادرش و روسر  ترنج. کرد ترک را اتاق ارشیا

 هپل طرف به کنان گریه بود شده ماجرا متوجه تازه که خانم سور .شد خارج
 ستتد ببینم بده. داشت کردن پنهون اینم میکنی کاریه چه این آخه:گفت و آمد

 کرده اش کافه هم پایانش بی ها  اشک. نداشت هم زدن حرف حال ترنج.و
 و گرفت را ترنج دسددت خانم سددور . ریخت می اشددک اینقدر چه برا . بود
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 شمعنای نفهمید هم خودش که. داد سرتکان فقط دار ؟ترنج درد خیلی:گفت
 شدسددت بریم بذارین مامان گفت زدو کنار  به را مادرش ماکان. نه یا بود بله

 شددلوغش چرا بابا کجا دیگه تو گفت کافه مسددعود میام منم.داره ریز  خون
 هب را ترنج میاد؟ماکان خون اینقدر چرا پس.نیسددت که شددمشددیر زخم میکنی
سه مامان:گفت و برد در طرف شت حق ببین حاال. َاه. دیگه ب  از وت. نگه بت دا

 چیهی:گفت و برگشت همسرش طرف با سرخورده خانم سور .که بدتر  این
 انداخت ماکان به آمیز  سرزنش نگاه خان؟مسعود مسعود گی نمی پسرت به
 باد ار لپهایش فقط. نگفت چیز  ماکان.کن صحبت درست مادرت با:گفت و

 هب رو و افتاد راه ماکان دنبال به ارشددیا. داد بیرون حرص با را نفسددش و کرد
شین نگران گفت خانم سور  ست چیزیش. نبا  انها رد کنار تا خانم سور . نی

 و شددد سددوار آرام ترنج. کرد بدرقه را آنها گریان چشددمانی با و کرد همراهی را
 اج ماکان کنار انداخت ترنج ها  اشددک به درد  پر نگاه اینکه از بعد ارشددیا
شیا ها  حالت متوجه ماکان.گرفت سته بار  چند. بود شده ار  یرز از بود خوا
شد زبانش سی چه کرده انتخاب که دختر  که بک ست ک شیا ولی ه  لیخی ار
 باره این در بحثی وارد بود نداده اجازه او به و بود کرده عوض را موضددوع جد 

 دستش و بود داده تکیه پنجره لبه به را آرنجش که انداخت او به نگاهی نیم.شود
هانش به را گار. بود و درهم اش چهره. بود زده د  یک برا .میکرد فکر که ان

شت ماکان ذهن از لحظه  .نداره امکان نه.زد پس را فکرش فورا ولی...نکنه:گذ
. ختری می اشک آرام هنوز که کرد نگاه ترنج به آینه از...کجا ترنج..کجا ارشیا
ید را لبش یه اینقدر چه برا  ترنج. جو تاق اینکه از قبل کرد؟ می گر  ترک ار ا
 رنجت برگشددتند اتاق به وقتی و امد بیرون ارشددیا بعد.بود خوب چیز همه کند
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شت شه از هم باز. کرد می گریه دا شم گو شیا به چ  این .بود کافه. کرد نگاه ار
 گاهین ترنج به دوباره.فهمید می اش پیشانی به مدام ها  کشیدن دستش از را

 یادهپ و گفت   الله اال اله ال ل  زیر. بودند رسددیده ولی...ترنج نکنه.انداخت
 ادع بود ماسیده ارشیا دهان تو  حرفها. شد پیاده ماشین از آرام هم ترنج. شد
 باید ردک می کار  باید.بزند حرفی تا باشددد تنها ترنج با ا  لحظه تنها کرد می

 را خودش او یافت می ادامه جور همین ترنج ها  اشددک اگر. گفت می چیز 
 طرف به ماکان.اه. دیگه کن جمعش زد  گند. پسر شد  الل ارشیا.باخت می

 به نگاهی ارشددیا. نشددسددت صددندلی اولین رو  همانجا ترنج و رفت پذیرش
شت که ماکان سئول با دا صتی. انداخت کرد می صحبت پذیرش م  می که فر

. دشدد خیره ماکان به و داد تکیه دیوار به ترنج کنار.بود آمده دسددت به خواسددت
 دسددت دیگر. زد موهایش تو  چنگی. نبود ماکان اعتماد از اسددتفاده سددو این

ید را لبش. چیز هیچ. نبود خودش  امآر. بود سددخت گفتنش. بود سددخت گز
شک...ترنج:کرد زمزمه  نامش شنیدن با. ریخت می فرو صدا بی ترنج ها  ا

 درشددت ها  دانه دسددتمال با. نکرد نگاه ارشددیا به ولی و آورد باال را سددرش
 یم انها طرف به داشددت. کرد نگاه ماکان به دیگر بار ارشددیا. گرفت را اشددکش

 ل  زیر و کرد نگاه ترنج خیس صورت به و داد قورت را دهانش آب ارشیا. آمد
 و تگف. بود ریخته فرو ارشیا غرور تمام. نگیر ازم و نگاهت...ترنج:کرد زمزمه

 ریهگ بخورد قسددم بود حاضددر. کرد نگاه ارشددیا رفتن به تعج  با ماکان.رفت
 هک حالی داشت؟در ربط هم ارشیا به آیا ولی. ندارد ربط زخمش به ترنج کردن

شیا افتاده فرو ها  شانه به نگاهش  دهش سرازیر درمانگاه کان پله از که بود ار
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شو:گفت ترنج به بود سیر به نگاهی هم ترنج.بریم پا شیا رفته م  با و نداختا ار
 دسددت.بود امده بند اشددکش. بود عجی .رفت ماکان همراه به عمیقی نفس
 از تعج  با بود زده بخیه را دستش که دکتر . تا چهار بار این خورد بخیه ترنج
 کترد ته و سددر بی ها  حرف به حال بی ترنج. کرد انتقاد قبلی نفر  بد کار

 ماکان و گفت می مسددئولیت و تعهد درباره چیزهایی داشددت که داد می گوش
 اتاق تو  اصددا انگار و بود شددده خیره جایی به سددینه به دسددت و صدددا بی

 نارک که را امده پیش حاالت و اتفاقات. بود شددوکه ارشددیا حرکت از هنوز.نبود
 باور اینقدر برایش جواب ان ولی.رسددید می جواب یک به تنها چید می هم

 نگاه ترنج پریده رنگ چهره به.کرد می شددروع اول از هم باز که بود نکردنی
ست نمی. کرد سد چیز  او از توان صا بپر  فعا دید بهتر. گفت می چه باید ا

شد مطمئن اول باید کند سکوت شت ذهنش از جمله این هم باز. می  نکنه.گذ
 این به فعا کرد سددعی و داد بیرون را نفسددش حرص با هم باز ولی... ارشددیا
 دانسددت نمی هم خودش و خیابان تو  بود امده کش ارشددیا.نکند فکر چیزها

 کار به خواسدددت می که وقتی. کند نگاه ماکان صددورت به رویی چه با دیگر
  تو ترنج آلود اشددک چشددمان تصددویر مدام کند فکر بود کرده که ا  احمقانه

ست نمی هم خودش.کرد می اش کافه و آمد می نظرش . شده مرگش چه دان
بایل. بود نشدددده قرار بی اینقدر وقت هیچ بود دیده را ترنج که وقتی از  را شمو

 این.بدهد ادامه اینجور توانسدددت نمی.رفت می همچنان و بود کرده خاموش
 این نه.بود برادرش مثل که دوسددتش خواهر زدن دید. نبود مرامش تو  کارها

شد وارد راهش از باید یا. نبود مرامش تو  کار شش کا یا و می . دکر می فرامو
 خانه رسددید وقتی.کرد می انتخاب را اول راه باید پس نبود ممکن که دوم راه
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 پیاده زور از پاهایش. کرد باز را در و انداخت کلید. بود یک نزدیک سددداعت
 حداقل با کرد سددعی و. شددد خانه وارد آرامی به.بود شدددن خورد حال در رو 

 اخم به چهره و شد روشن سالن چراغ چرخید وقتی. ببندد را در ممکن صدا 
 فتر زیر به سر کجایی؟ارشیا هست معلوم.شد ظاهر مقابلش مادرش نشسته
تاقش طرف  به تعج  با بود؟ارشددیا چطور ترنج حال.زدم می قدم:گفت و ا

ست خانم دارین؟مهرناز خبر کجا از شما:کرد نگاه مادرش  و ایستاد سینه به د
 دار  هم بدبختی مادر یک انگارکه نه انگار کجایی د  نمی خبر که تو:گفت

 سور  هب زدم زنگ کرد  دیر و رفتی ماکان با دیدم وقتی. بشه نگران ممکنه که
 که برود باال پله از خواسدددت و برگرداند رو ارشددیا.گفت رو ماجرا اونم جون

 زد ؟ می قدم شدد  وقت این تا چرا حاال:گفت مهریانی لحن با خانم مهرناز
شیا شی حال ار شت خو سات تمام انگار. ندا سا  ریخته هم به تفکراتش و اح

 در و شد اتاقش وارد. دوید باال پله از و دونم نمی:گفت و داد تکان سر . بود
ست را شیا زد  گند.شد ولو تختش رو  و ب  خور  نمی درد  هیچ به تو. ار

سر شمان.پ شک چ شمان به کردن نگاه شرم و سو یک از ترنج آلود ا  ماکان چ
فه دیگر سددو  از هم مانش به خواب کرد چه هر. بود کرده اش کا  چشدد

صمیم یک با صبح.نیامد ضاح اش چهره. شد بلند جا از ناگهانی ت  ولی ودب افت
 دچن و برداشددت کوچکی سدداک. فهمید می را چیز  باید. کرد می کار  باید

باس دسدددت ند تویش ل پا بایلش.چ ند و مو خت هم را دیگر ریز خورده چ  ری
 را احسدداسددش میزان خواسددت می. شددود دور ترنج از خواسددت می. تویش

 رنجت به نسددبت احسدداسددش از که بود این قدم اولین.میفهمید باید. بسددنجد
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شد دور روز چند باید.شود مطمئن  به که ا  کننده دیوانه حس این بفهمد تا می
 نزینب رویش که آتشددی مثل هم دیشدد  از و بود افتاده جانش به ترنج دیدن با

شند ریخته شیده شعله ناگهان با  که مدآ می کنار خودش با باید.بود چه بود  ک
 یم باید. نیست هم کنجکاو  رو  از حسی. نیست زودگذر احساس یک این

 سام.نوشت رویش و برداشت کاغذ. بودند خواب هنوز ترنج؟همه چرا فهمید
شین نگران مامان شم تنها خوام می فقط. خوبم. ن شه یه رم می روز چند. با  گو

سر.کنم فکر کم یه ا  شیاکاغذ شما فکر بی پ  انهخ از و یخچال در به زد را ار
 رد س سوز کویر ماه مهر اواسط صبح و میکشید سر داشت آفتاب. زد بیرون

. ردب بیرون عق  دنده را ماشددینش و پوشددید را اش پائیز  پلیور ارشددیا.داشددت
شت ست نمی هم خودش رفت می کجا دا  می و بود کرده رها را چیز همه. دان

 تو  عجیبی تغییرات فقط دانسدددت نمی هم خودش کرد می فرار چه از.رفت
 ترنج آلود اشدددک چشددمان میکرد نگاه که هرجا. کرد می احسددداس خودش
 بدن ددر با ترنج شنبه پنج داره؟صبح نمی بر سرم از دست چرا. داشت حضور

 این اب. بود آمده سدراغش به دیشد  تصدادف کوفتگی تازه شدد بیدار خواب از
قل تازه زحم مام از هم روز دو یکی تا الا خت رو .نبود خبر  داغ آب ح  ت

 شددده بهتر خیلی دردش دیشدد  از کرد نگاه دسددتش پانسددمان به و نشددسددت
 میکرد وزنی بی احساس چقدر. پایانش بی گریه. بود عجیبی ش . دیش .بود

 .کرد نگاه آینه تو  تصددویرش به.ارشددیا حرف آن هم بعد و. بود خوبی حس
 ریختی چه.بود شدددده کبود کمی اش گونه زخم اطراف. بود پریده رنگ کمی
ست نمی دلش. شد بلند تخت رو  از ناله و آه با.شدم  .بماند خانه تو  خوا

 می باید. شددرکت برود خواسدددت می.کرد می خیال و فکر هزار ماند می اگر
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 زا آشددپزخانه. بودند رفته هم باز پدرش و ماکان. امد بیرون تختش از.رفت
  ا. میشددده هفته یک داره روزه؟ چند.بود کور و سددوت بود رفته مهربان وقتی
 .کشید سر و ریخت پرتقال آب لیوان یک خودش برا .معرفت بی ترنج

 
 
 

 و سددر از خانم سددور .بهتره خیلی شددرکت از آره مهربان دیدن برم باید امروز
 میز پشت ترنج.رساند اشپزخانه به را خودش و شد بیدار خواب از ترنج صدا 

سته ش سمان و بود ن ستش پان ساند را او مادرش صدا . کند می را د  نکن.تر
شکی چرا. ترسیدم مامان وا .بچه ست خانم سور .میا  یوا ش  ترنج جلو  ن

ست الکی چرا:گفت و شغول هم باز میکنی؟ترنج کاریش د سم کندن م  انپان
 خوب هم دیگه سددال صددد اینجور . گی قلمبه این به چیه این:گفت و شددد

شه ستریل گاز یه میکنم اینو. نمی سبونم می ا  عفونت خدا به ترنج نکن.روش چ
 و شددد بلند هم بعد. کرد اخم لحظه یک ترنج پانسددمان شدددن کنده با.میکنه

 حاال که ترنج دست از را نگاهش خانم سور . انداخت سطل تو  را پانسمان
 .بپوشددون روشددو زود ترنج وا :گفت و گرفت بود معلوم کاما زخمش جا 

 می انگولک را ها بخیه انگشددت با داشددت ترنج ولی.میشدده جور  یه داره دلم
شوب دلم ترنج نکن:کرد اعتراض هم باز خانم سور . کرد شه آ  خوا  می. می

 و شددیدک بیرون را ا  جعبه کابینت تو  از و خندید ترنج کنه؟ سددرباز دوباره
شغول سمان م ستش مجدد پان سین:گفت شوخی لحن با و. شد د  ارب این نتر
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شم هیچی کرده بخیه شه باز راحتی این به کرده دوز  پس رو  انمخ سور .نمی
 دمآ بافه می هم به چی صبحی اول رو بچه این نگاه خدا وا  گفت و شد بلند
شوبه دل س  ترنج.میگیره آ سباند هم را چ سی کمی و زخم رو  چ  و کرد وار

 از رخب چه گفت و کرد نگاه مادرش به اینکه بدون و. کرد جم  را وسایلش بعد
سور  شپزخانه از که حالی در خانم مهربان؟  دخترش:گفت رفت می بیرون آ

 فکر هب باید. کنن عملش باشه الزم شاید نیست خوب زیاد زانوش وض  گفت
 ارجخ آشپزخانه از مادرش دنبال و کشید کار از دست ترنج.باشیم دیگه نفر یه

 با. زانو اونم. نداره سال و سن عزیزم نداره؟آرتوروز سنی که اون.آره شدعمل؟
بان که هم وزنی مه خوب داره مهر  مشددکلش یعنی.میشددده اینجور  معلو

 رفته ینب از کا زانوش مفصددل گفته دکترش گفت دخترش. کنم فکر جدیه؟آره
ید  مبل رو  زده وحشدددت ترنج. بذارن مصددنوعی براش بشددن مجبور شدددا

ست ش صی حالت با سور .جونم مهربان وا .ن  خوب ترنج.کرد نگاهش خا
 ادرشم دلخور میده؟ترنج معنی چه. مهربان به بچسبونی اینقدر خودتو نیست

گاه را مان:کرد ن یه؟ چه این. ما یاد یادم بچگیم از چی هر من حرف بان م  مهر
شون ست از تر رنگ پر تو شش هیچ ترنج حرف این از خانم سور .شما  خو

 دوسدددت مادرت از بیشددتر اتو خونه خدمتکار یعنی:گفت و کرد اخم. نیامد
 سور ....ندارم دوست بیشتر نه:ایستاد مادرش به پشت و شد بلند دار ؟ترنج

 مامشدد از کمتر ولی.کرد پاک را لبخندش ترنج جمله بقیه ولی زد لبخند خانم
 .مهربان دیدن رفت می باید امروز.پله طرف رفت قیمم*س*ت و.ندارم دوسددت

 که بتیمح از بود کرده او به مهربان که محبتی ولی نگفت بیشتر مادرش جلو 
 باسل مشددغول و اتاقش تو  رفت.بود بیشددتر بودند کرده او به اش خانواده کل
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 لباس یوقت. نیاید پیش مشکلی زخمش برا  بود مواظ  بار این. شد پوشیدن
شمان با خانم سور  آمد پائین پله از پوشیده  کجا:رفت طرفش به شده گرد چ

 تگشدد می چیز  دنبال کیفش تو  که حالی در کرد ؟ترنج کاه و شددال باز
ش  تو دختر:گفت کافه خانم سور .دارم کار بیرون گفت  ازت نخو کلی دی

شین. افتاد  راه کجا. رفته ستراحت خونه ب  رو  ار چادرش و کی  ترنج.کن ا
شت مبل شپزخانه طرف رفت و گذا  .رم نمی صبحانه بدون مامان خوبم من.آ

 درسددت خودت برات نه.کنم درسدددت خودم برا خوام می خورین؟ می نیمرو
 مادهآ خودش برا  مرغ تخم دوتا و بسددت را پیشددبند و داد سددرتکان ترنج.کن
 مادرش و میز رو  گذاشت پرتقال آب لیوان تا دو با را گردو و پنیر هم بعد. کرد

ست آماده صبحانه جون سور :زد صدا را  لباس تعویض که خانم سور .ا
 عسل شیشه هم بعد و انداخت میز رو  نگاهی. شد آشپزخانه وارد بوده کرده

 اش انهصبح آرامش با ترنج.کرد اضافه صبحانه میز به عسل کمی و برداشت را
ضایت به رفتن بیرون برا  چون. خورد را شت نیاز مادرش ر  تند اب نبود الزم دا

ستش بهانه صبحانه خوردن  صبحانه شدن تمام از قبل خانم سور .بدهد د
 چرا و چون بدون هم ترنج. ریخت شیر لیوان یک برایش و شد بلند جا از ترنج

شید سر را ان  زخم یه مامان خوبی؟آره مطمئنی.رفتم دیگه من مامان خوب.ک
ست که وحشتناکی چیز کوچولوه  را نا آینه جلو  و کرد سر را چادرش بعد. نی

 تر ازیب را اش چهره و بود بیرون چادرش از سفیدش شال از قسمتی کرد مرت 
 هب دلش ته ولی نبود ترنج کارها  موافق هم زیاد گرچه خانم سددور .بود کرده

 ترنج:گفت خانم سددور . یدب*و*سدد را مادرش گونه ترنج. کرد می افتخار او
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 د اوم. نمیآم ظهرم. گرفتیم ماساژ نوبت ها بچه با. بیرون میرم دارم منم مامان
 از ترنج عزیزم سددامت به خداحافظ. مامان باشدده.بیارن نهار بزن زنگ خونه
 وزها ر همین کویر روزها  بهترین. بود مطبوعی پائیز  صبح. زد بیرون خانه

شک سرما  از نه. بود پائیز   داغی از نه بود خبر  انم*س*تز سوزناک و خ
 تواند یم تا کرد سددعی. خیابان سددمت رفت زنان قدم ترنج.تابسددتان انتها  بی

شد نفس سی هم بعد. ببرد لذت هوا این از و بک  انهخ سمت رفت و گرفت تاک
 درد. کرد دار غصدده را ترنج اش داشددتنی دوسددت مهربان دیدن.مهربان دختر

 ندید با. کرد می اذیتش هم نشددسددته حالت در حتی که بود حد  به زانویش
 میکنی گریه چرا مهربان.شدد سدرازیر اشدکش که شدد خوشدحال اینقدر ترنج

شکش حاال؟مهربان  نماکا آقا. شده ذره یه برات دلم خدا به:گفت و گرفت را ا
قا؟ چطوره؟ مه خانم؟ آ  روشددن چشددمم خدا به.خوبتر خوبم خوبن؟از ه

 چرا:تگف و کرد اشدداره بود خریده او برا  ترنج که پرتقالی کیسدده به بعد.شددد
 وت اینقدر حاال:گفت و خندید ترنج. همه این اونم. دلم عزیز کشددید  زحمت

 هب مهربان.میکنه جبران مگه پرتقال دونه تا چند این. کشددید  زحمت من برا
 خونه تمرف من بود سالش یک:گفت و کرد رو بود نشسته اتاق کنار که دخترش

ست. زد لبخند ترنج.کردم بزرگش خودم. شون  چهب مادر. مهربان گفت می را
 بیشددتر مهربان شدددد که هم تر بزرگ حتی. سددور  نه بود مهربان هایش گی

شت را هوایش ست به را ماکان و او مادرش.سور  تا دا  و بود سپرده مهربان د
 خرج. احتمالی عمل و پرسددید زانویش از ترنج. بود خودش کارها  سددرگرم

 عمل یک خرج خودش مصددنوعی مفصددل همان قیمت تازه و بود زیاد عمل
 را نمهربا که بود انصافی بی. زد بیرون آنها خانه از زده غم ترنج.میشد حساب
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 خانه تو  همیشددده برا  اینکه از قبل مهربان گرچه. کنند رها خودش حال به
 ودب سال شانزده از بیشتر االن ولی کرده می کار آنجا و اینجا شود ماندگار انها
 خانه از رنجت.بود انصافی بی مشکلش به اعتنایی بی پس بود آنها خانه تو  که

 نمی. میزد حرف او با باید. پدرش شددرکت سددمت رفت راسددت یک مهربان
شت ست مهربان گذا شتنی دو شد درد دیگر اش دا شی.بک  میان زن پدرش من

 شسام جواب لبخند با ترنج دیدن با. شناخت می را او که بود مهربانی سال
 جاهمان ترنج.باشدده.کنی صددبر دقیقه چند باید ولی هسددت هسددت؟ بابا.داد را

ست ها مبل از یکی رو  ش   رب یک شاید. کرد گرم موبایلش با را سرش و ن
تاق از مرد  و شدددد باز در باالخره تا ماند منتظر  خانم.شدددد خارج پدرش ا

 و شد ندبل ترنج.تو بر  تونی می حاال:گفت ترنج به رو مسعود منشی فرهاد 
عد. کرد تشددکر لبخند با تاق در به ب ید.شدددد وارد و زد ا قا  سددام.بفرمائ  آ

سعود.رئیس  کارچ اینجا تو:گفت و خندید ترنج دیدن با و آورد باال را سرش م
به مبل رو  را خودش و بسدددت را در کنان خنده وروجک؟ترنج کنی می  رو

شت از مسعود.بزنم بابام به سر  اومدم.کرد ولو پدرش میز رو   لندب میزش پ
 مفتخر رو بنده امروز که افتاده اتفاقی چه خوب.نشددسدددت ترنج کنار و شدددد

صمیم و انداخت باال ا  شانه کردین؟ترنج شیه بی گرفت ت صل رس برود حا  ا
ل  یه موضددوع این مط  کارتون حقیقتش.خواسدددت نمی پرداز  حاشدد
 دارین؟آره خبر مهربان از:گفت و داد تکان سددر ترنج شدددده؟ چیز .داشددتم

نت ما فت چیزایی یه ما باره گ کل در  کار  خواین نمی خوب.زانوش مشدد
ج  با بکنین؟مسددعود فت تع گاه پدرش به قیمم*س*ت من؟ترنج:گ  و ردک ن
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. بره راه تونه نمی اصددا. بودم مهربان پیش االن من بابا کی؟ پس خوب:گفت
 ایشصد گفت را جمله این وقتی. داره درد هم خوابیده و نشسته حالت به حتی
 به ام خونه تو  با این خوب.میداد گوش ترنج به متفکر مسددعود.لرزید کمی

 حاال خوب. که یادتونه. کرد می خودش کارارو همه تنها دسددت. اومده سددرش
سعود.خدا امون به کنین می ولش شید عمیقی نفس م  وت االن خوب:گفت و ک

مه خوا ؟خوب می چی من از  کمکش. باالسدددت عملش خرج. معلو
 اینقدر آورده کجا از. شدداگرده مغازه یه تو خودش خدا بنده که داماداشددم.کن
 اب مسددعود.تومنه سدده حدود که بدن باید خودشددون و پروتز چی؟پول بیمه.بده

شه عمل خرج تومنم پنج. تومن؟بله سه:گفت تعج  شت آورده کجا از. می  ه
شت. خواهش بابا..بده میلیون شه پولی نباید شما برا  که تومن ه  سعودم.با

 اب ترنج.پوله هم خیلی میلیون هشددت: گفت و کرد نگاه خاصددی جور را ترنج
شینی ولی:گفت اعتراض شین سوار شما که ما  شهقیمت تومن سی نزدیک می
یه براتون میلیون هشدددت اونوقت با خوب.خیل  ملیون چهارصدددد منم خونه با

 زیر به سددر ترنج بدم؟ باید من نداشدددت عمل پول کی هر فردا از. قیمتشددده
 ا ب یه دیشددد  اگه کنین فکر بابا. داره فرق مهربان ولی. نه کی هر:انداخت

 می که معلومه کردین؟خوب نمی من خرج اینقدر شما بود اومده من سر دیگه
نه برا  کنین فکر حاالم.دخترمی تو ولی. کردم  نبدی قرض من به اصددا. م

 جترن.بدم قرض چی یعنی. ها ترنج زنی می حرفایی.بهتون دم می پس خودم
مه بی قد ند جا از م جا حاال.شدددد بل تاد زیر به سددر ر ؟ترنج می ک  و ایسدد

فت ندنم:گ یده چه مو له ل  زیر داره؟مسددعود فا فت  ...ا اال الا ند گ  وبل
. یدسب*و* را اش گونه و پدرش طرف رفت خوشحال ترنج.ببینم کن صبر:شد
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ید مسددعود فت و خن گه ترنجی:گ عد! دی ته هم ب  و برداشدددت را چکش دسدد
شتر تومن چهار:گفت ست هم بیمه باالخره. دم نمی بی ضیاعتر ترنج.دیگه ه  ا
 .بدن تونسددتن می را پروتز پول الاقل. بود خوب هم تومن چهار همین. نکرد
 را چک خوشددی سددر با ترنج.داد می ی *غ*لم یه بیمه باالخره عملم خرج

 جور  باید.شددد خارج انجا از و یدب*و*سدد را پدرش گونه دیگر بار و گرفت
 درست.دهد می صدقه او به دارد نکنند فکر که نشود ناراحت مهربان که میشد

ند خوبی مالی وضدد  که بود ماد ولی نداشددت  خودشدددان برا  دخترش و دا
 انهخ برگشددت دربسددت تاکسددی یک با دوباره. داشددتند احترام و شددخصددیت

 یشپ مشکلی:گفت و کرد تعج  او دوباره دیدن با مهربان دختر هانیه. مهربان
نه مده؟ بان با او ما.داشددتم کار مهر فت راسدددت یک ترنج.بفر تاق به ر  ا

باره دیدن با مهربان.جونم مهربان سددام.مهربان  سددام:گفت خنده با او دو
 گونه ترنج.ده می هدیه بهم اینقدر امروز خدا که کردم خوبی کار چه. عزیزم

 را پول ماجرا  جور  چه بود مانده. نشددسددت کنارش و یدب*و*سدد را مهربان
 امتسدد:گفت و زد ترنج به زیبایی لبخند مهربان. رسددوند سددام بابا.بگوید
شن  چرا کرد هگل و شد ناراحت گفتم براش شما از بودم بابا پیش حقیقتش. با

 ادر م من ها  بچه برا مهربان. بگم گفت. دارین الزم پول عمل برا  نگفتین
 دروغ هب پی مهربان کرد می دعا ترنج.نیست حرفا این قابل اصا پول این. کرده
 می صددحبت مهربان با احترام با همیشدده پدرش البته. نبرد گفت می که هایی

. ودب نیامده پیش موقعیتی مهربان برا  خوب مالی مسددائل مورد در ولی. کرد
 اباب.بود انداخته رو بابا به و کند عروس را دخترش خواسددت می که موقعی جز



 263 بار نگاهم کن کی

بان به ترنج.نبود باالیی مبلغ ولی بود کرده کمکش هم گاه مهر  وبخ:کرد ن
 و انداخت ترنج به ا  شددرمزده نگاه کنین؟مهربان عمل خواین می کی حاال
 ومنشوت دو دامادم. دخترم نیست کمی پول. نبودم بابات زحمت به راضی:گفت
بات. میکنیم جور بقیشددم کرده جور  ضاعترا ترنج.نداره من به دینی هیچ با
 .نیسددت دین بحث. بود  سددالم ما خونه تو اومد  وقتی حرفیه چه این:کرد

 و پول برم بدین من به حسدداب شددماره یه. مهربان ماسددت وظیفه دیگه اینجا
 زیر به رسدد مهربان.میده بابا شددو بقیه باشددین پول دنبال دیگه خواد نمی. بریزم

 خدا هب. دیگه کن قبول جونم مهربون:گفت و خزید جلوتر کمی ترنج. انداخت
حت گه. میشددم نارا ثل یعنی خوب. کرد  بزرگ خودت منو گی نمی م  م
 خانم هانیه میگی راسددت:گفت دید و مهربان سددکوت که بعد.دیگه مامانمی

ندازه تونی نمی که و من. کجا من کجا یه مثل خانمی ا  داشددته دوسدددت هان
شی  یم کجا. عزیزم ترنجم:کرد صدایش مهربان که شد بلند جا از هم بعد.با

شتر شاید ام هانیه اندازه رو تو. مادر ر  ست بی شه شرمم ولی دارم دو  نجتر.می
 دست آدم. کن قبول خوب دار  دوست دخترت اندازه منو اگه:گفت و نشست
 نای اشم بقیه خوب نکرده جور دامادات مگه و تومن دو اون. میکنه رد دخترشو
شم.دیگه میده دخترت شک به مهربان ها  چ سته ا ش شه.بود ن  رنجت.عزیزم با

س را مهربان گونه ساب شماره یه کن صدا دخترتو پس:گفت و یدب*و*  دهب ح
با که و پول من بال برن زودترم بگو. حسدددابتون به بریزم داد با  کارا  دن

 عاقبت:وگفت گرفت اش گونه رو  بود امده کش که را اشددکش مهربان.عمل
 زیاد هم هانیه انگار. گفت را ماجرا و زد صدددا را هانیه بعد.عزیزم بشددی بخیر

 را هانیه گونه رفتن موق  ترنج. داد را حسددداب شددماره اکراه با و نبود راضددی
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 ممن کن فکر:گفت کرد می نگاه را ترنج زده بهت او که حالی ودر یدب*و*سدد
مک مادرم به ندارم حق. خواهرت عدم ک فت هم کنم؟ب چه. ر  گروه ها  ب

 ردب تو  نوشددته درباره داشددتند و بودند شدددده جم  گروه برد جلو  گرافیک
 متسدد رفت کنجکاو دید را برد مقابل جمعیت وقتی ترنج.کردند می صددحت

 نمی یلتشک هفته این مهرابی آقا  کاسها :کشید سرک بقیه سر رو  از و برد
 دید را او جمعیت وسط از مهتاب که کاسش سمت رفت و برگشت ترنج.شود

 شخو خونه. سام:داد را جوابش و برگشت ترنج.سام هی.کشید را دستش و
 هر و راه همه این میکنه صرفت.گذره می خوش همیشه خونه گذشت؟معلومه

. راهه نیم و ساعت دو ساعت دو همش راه همه این بوده کجا.بیا  و بر  هفته
 نیسددت چطوره؟بد مامانت:گفت و انداخت باال ا  شدددانه ترنج.ارزه می اره

 فقط نجتر.کنیم عملش جا همین بیاریمش دیگه ماه دو یکی تا کنم فکر. بهتره
 خبرنه؟ چه هی:برد هوا را دادش که ترنج دسدددت به زد مهتا . داد تکان سددر

 وارد و رفت باال را ها پله تند تند شددد؟ترنج چی:گفت و ایسددتاد شددوکه مهتاب
 البا را مانتویش آسددتین و کرد پا و پخش میز رو  را وسددایلش. شددد کاس

 خیره او حرکات به تعج  با بود آمده سرش پشت دوان دوان که هم مهتاب.زد
 دسدتش تازه پانسدمان به نگاهی بعد. الشده و آش کنی؟دسدتم می چکار.شدد

 مهتاب که که کشید پائین دقت با را استینش ترنج.نبود خبر  خون از. انداخت
 چیهی:گفت زد می تا که درحالی و برداشت را چادرش شده؟ترنج چی:پرسید

صادف یه شتم.چهارشنبه کی؟.وا  ا .کوچولو ت  ور موت یه. خونه رفتم می دا
 میزش رو  گذاشت را وسایلش هم مهتاب.بهم زد میشد رد داشت رو پیاده از
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 میکرد؟ترنج غلطی چه رو پیاده تو موتور . بوده شددعور  بی عج :گفت و
 زورشددون اگه موتوریا زنی می حرفا :گفت و کیفش تو  گذاشددت را چادرش

ساژ سوم موتورطبقه با برسه  می ملج اینقدر.داره خود جا  که رو پیاده میان پا
تاب خوردن حرص از ترنج.گیره نده مه ته اش خ جت.بود گرف  چرا.نگیره ل

 زیر اواقع بار این ناگهانی موضددوع تغییر این از هفته؟ترنج این نمیآد مهرابی
 قبلی اون به ربطی چه سددوال این داشددت؟آخه خنده کجاش مرض.زد خنده

 همین خواستم می اول همون آخه.گرفت اش خنده هم خودش داشت؟مهتاب
 و زد کمر به دسددتی نمیاد؟ترنج چرا حاال خوب. نذاشددتی تو ولی بپرسددم و

 فاب رفیق گی نمی دونم؟مگه می چه من. مردمم مفتش من مگه مهتاب:گفت
 رو  را دستش دقت با و شد ولو صندلی رو  ترنج.دونی نمی اونوقت داداشته

 ما هرفیق اینم اه:گفت ل  زیر مهتاب.نمیشدده دلیل بازم گفت و گذاشددت میز
 دهش گرد چشما  با هم باز ترنج.نکنم حساب روت من میگفتی خوب. داریم
. اول دسددت اطاعات کنی؟برا  حسدداب من رو  خوا  می چی برا :گفت
مه مده مهرابی چرا بدونن میرن می فضددولی از پائین اون دارن ه یا  به ترنج.ن

 اب نیامده ارشددیا چرا واقعا کرد فکر خودش با و داد تکیه اش صددندلی پشددتی
 پذیر  مسددئولیت و شددناس وظیفه ادم دانسددت می داشددت او از که شددناختی

ست  ارجخ کاس از و.میگین چی ها بچه ببینم برم:گفت و شد بلند مهتاب.ه
 شددد  از.نشدددد مهتاب رفتن متوجه و بود غرق خودش فکر تو  ترنج. شدددد

 دهز غیبش ناگهان کذایی جمله آن گفتن از بعد. بودش ندیده دیگر تصدددادف
 و ر لبخند. بود کرده بیان را آن که لحنی و ارشددیا جمله یادآور  با ترنج. بود

. گفت می راسددت. رسددید می مهران اسددتاد حرفها  به داشددت حاال.آمد لبش



wWw.Roman4u.iR  266 

 

 و هلس که مورد  هر با را خودشان گرچه هستند ها نیافتنی دست دنبال پسرها
صول شد الو  رود می افراد  دنبال مطمئنا زندگی برا  ولی کنند می سرگرم با

 وجهت همین برا  آیا. کشید اه ترنج.دهند نمی وا انها به را خودشان راحتی به که
 راحت هم چقدر. بود چشمش جلو  همیشه قبا بود؟ شده جل  او به ارشیا
 فکر خودش ها  کار به بعد. ایسدددت غریبه پسددر ارشددیا که انگار نه انگار

 دور ارشددیا از را خودش او که حاال.همین از غیر توانسددت می چه دلیلش.کرد
. شد داپی فکر این با دلش تو  عجیبی شوقی. بود شده متوجهش او بود کرده

 را وت اینکه برا  بلکه ظاهر  ها  جاذبه بخاطر نه بخواهد را تو کسددی اینکه
 ماکان زا کاش باشه؟ افتاده براش اتفاقی نکنه کجاست؟ حاال پس.کند کش 

 سکا وارد ها بچه از دیگر نفر چند همراه به مهتاب که بود فکر تو .بپرسددم
 خانم شددایعه:گفت ترنج به و صددندلی رو  کرد ول را خودش مهتاب. شدددند

مه از منصددور  کاو  با ترنج.تره داغ ه تاب به کنج گاه مه یان: کرد ن  جر
 دهخن زیر پخی ترنج.عسل ماه رفتن و کردن عروسی هم با گن می ها چیه؟بچه

شنبه من. عملی سرعت چه:زد  ا  تازه. بود مجرد هنوز دیدمش که ش  چهار
 ابمهت.شددن می دعوت که بودیم نفرا اولین جز ما بود گرفته عروسددی اگه کیو

نه نداخت باال ا  شدددا  ترنج.بگم ها بچه به ذار  نمی که تو خوب:گفت و ا
بایل خیال بی نزد ؟مهتاب که حرفی مهتاب.نشددسدددت راسدددت  را ترنج مو
 یه فتمگ فقط که نگفتم و اسمت:گفت رفت می ور آن با که درحالی و برداشت

نه منب  ما که و کرد پوفی ترنج.محر  رو ام آبرو  تونی می ببین حاال: داد تی
صور  خانم ماجرا  این رو  اینقدر ها بچه بابا نه.بر  شار  پا من  هک کردن ف



 267 بار نگاهم کن کی

 این فهمن می همه اومد منصددور  خانم که فردا.نداشدددت تاثیر  من حرف
سخره چقدر شایعه صور  خانم چرا؟چون.اس م  ولی نداره کاس ها شنبه من

شنبه  باال  ا شانه ترنج. بیاد هم مهرابی شاید خوب.میاد داره کاس صبح یک
نداخت یادم:گفت و ا  می چه دن؟من نمی شددیرینی یه باالخره نمیکنه فرق ب

 هما مطمئنم. ندارم خبر نه دادیا گیر مهتاب ندار ؟ خبر تو مهتاب جون. دونم
 ات ترنج. شد قط  ها مکالمه و شد وارد استاد موق  همان. نیست کار در عسلی
سد شوبه دل خانه بر سخره که شایعه آن. بود گرفته آ  برا  یاتفاق آیا ولی. بود م
 .آمد نمی کامل هفته یک که بود افتاده ارشیا

 
 
 

 را ارک این اینقدر ولی نتوانست کرد کار هر ولی بپرسد ماکان از خواست ش 
 اقات به سر  ماکان خواب از قبل ش .شد مشکوک ماکان که داد انجام تابلود
 از عدب درست. نیاید او سراغ روز چهار سه ارشیا که بود عجی  برایش زد ترنج

 ایلشوس داشت که او به و ایستاد ترنج اتاق در کنار سینه به دست. ش  همان
گاه کرد می جا به جا را ج  با شدددد او متوجه ترنج. کرد ن فت تع  کار :گ

 و ر وسایل با که حالی در و ایستاد ترنج میز کنار و شد اتاق وارد دار ؟ماکان
 ردخو جا من؟ترنج از بپرسددی چیز  خواسددتی می:گفت کرد می باز  میزش

 خیال بی لحنش تواند می تا کرد سعی و کرد سرگرم وسایلش با را خودش ولی
شد  بود؟هیچی چی نبود مهم که چیز  همون خوب.نبود مهمی چیز نه ها؟.با

 خواستم می نمشه تشکیل مهرابی آقا  کاسا  هفته این بود زده برد تو . بابا
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 راچ وقت اون:کرد نگاه ترنج به رفته باال ها  ابرو با ماکان.نمیآد چرا بدونم
 منحرف را ماکان ذهن باز  مسددخره با کرد سددعی باشدده؟ترنج مهم برات باید
 می سددکته حتما گن می سددرش پشددت چی ها بچه بدونه اگه خدا بنده:کند
 خیره ترنج زده شددتاب حرکات به دقت با و تخت رو  نشددسددت ارشددیا.کنه

 حرف این از و.عسددل ماه فرسددتادن کردن داماد رو خدا میگین؟بنده چی:شددد
 جایی عج :گفت و خندید هم ماکان.بود واقعی اش خنده. گرفت اش خنده

 دهشدد خدا بنده اسددتاد. بدید ندید دختر مشددت یه بابا آره.بدبخت کرده گیر
کان.سددوژه ید دراز ما خت رو  کشدد فت و ترنج ت یادم کنم فکر:گ  بد بش ز

شیام همین پریدآره دهانش از نگذره؟ترنج  لحظه یک و.تخمش اخم اون با. ار
 به ماکان جلو  را اسددمش راحت و صددمیمی چقدر فهمید تازه. گزید را لبش
 دبلن ماکان.باشد زده حرف او از راحت اینقدر تازگی امد نمی یادش اورده زبان
 ورتشص به دستی ترنج.گفت بخیر ش  میشد خارج اتاق از که حالی در و شد

 صددداح  بی زبون اون جلو  بگیر ترنج ات کله تو خاک اه:گفت و کشددید
 که میکرد غرغر خودش با داشددت و بود ایسددتاده دهان به دسددت جور همان.و

 و کشددید موهایش تو  دسددتی داداش؟ماکان شددده چیز :برگشددت ماکان
 کلیمشدد اگه:گفت و کرد نگاه او به نگرانی با داداش؟ماکان بله...ترنج:گفت
 به را نشانگشتا و انداخت زیر به سر نه؟ترنج میگی که داداشت به باشی داشته

 ندلبخ ماکان.داداش حتما:گفت ماکان به رو و آورد باال را سرش بعد. فشرد هم
 دسددتانش میان را سددرش و نشددسدددت تخت رو  ترنج. رفت و زد کوچکی

 خاموش را چراغ و شددد بلند خودش دسددت از شدداکی برده؟ بو یعنی.گرفت
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شی موبایل با ش  همان. بود شده نگران کمی ترنج حرفها  از ماکان.کرد  اار
. نبود ادمی اینجور ارشددیا. بود عجی .بود خاموش اش گوشددی. گرفت تماس

شکلی هر. بودند برادر مثل انها  شههمی یکی ان آمد می پیش شان یکی برا  م
 هک بود افتاده اتفاقی چه حاال.نداشددتند هم از پنهان چیز  هیچ. بود کنارش
. زد می قدم اتاقش تو  کافه ماکان. بود کرده دور ماکان از را خودش ارشددیا

ماس برا  نه با گرفتن ت  ناولی در صددبح گرفت تصددمیم.بود دیر هم اش خا
 ردیگ بار یک و کشددید دراز تخت رو . بگیرد تماس ارشددیا خانه با فرصددت

شیا شماره شفته ماکان.بود خاموش هم باز نه. گرفت را ار  مین دلش. خوابید آ
 بودکه واضددح اینقدر ها چیز بعضددی. بدهد جوالن اجازه افکارش به خواسددت

 تماس مهرابی خانه با شددرکت از فردا.کند پوشددی چشددم آنها از توانسددت نمی
 ترنج هک شبی همون فردا :کرد اش آشفته بیشتر خانم مهرناز حرفها . گرفت

 گذاشته من برا یادداشت یه صبح. نگفت هیچی شبش. رفته بود کرده تصادف
شیا رفتار این از حیران ماکان.بود رفته و بود ست ار . فتر نمی کار به دلش و د

 هچ مهرنازخانم که بود گفته هم او به ماکان. نداشددت تعریفی هم ترنج وضدد 
شفتگی.گفته شتر چه هر را ماکان ترنج آ سش به بی  خیلی. ردمیک تر نزدیک حد
ست می دلش شیا خوا شفتگی این از را او و شود پیداش زودتر ار  هار فکر  آ

 که ودب نشددسددته اتاقش تو  حوصددله بی و خسددته ترنج و بود شددنبه سدده.کند
 دا صدد شددنیدن با کجایی؟ترنج هسددت معلوم با و بله؟بله:زد زنگ موبایلش

 تنگ دلمون ورا این آ  نمی. خانم؟خوب الی چطور : گفت و خنید الهه شاد
 من وادهخان. چی برا.حقیقتش نمیشه روم:گفت و گرفت گاز را لبش ترنج.شده
 لحاظ اون از نه. میگم چی دونی می خودت نشددو لوس.کردن فرقی چه مگه
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 با آدم ولی بچه ذوق تو خورده گرچه. گی می امیر بخاطر اگه. راحت خیالت
 اراحتهن خیلی دستم از مامانت:گفت و گرفت گاز را لبش هم باز ترنج.ا  جنبه

 یه بقیه مثل منم داداش. حرفیه چه این ترنج.شدددد عوض ناگهان الهه نه؟لحن
 یچ برا. بد  بش مثبت جواب حتما تو که نداره هم دلیلی. بوده خواسددتگار

 زمعزی نه.کردم بد  کار میکنم فکر ولی دونم نمی.بشددده ناراحت باید مامانم
 می سددعی.بتراشددی وجدان عذاب خودت برا خواد نمی نکرد  بد  کار هیچ
صلی حرف ذار  نمی.کنم شیم جم  هم دور ش  فردا. که بزنم مو ا  چرا.می

شه.بیاد تونه نمی شنبه پنج ها بچه از یکی فردا؟چون س.میام حتما با  اون تیرا
 هندار دف خودش.عالیه کارش کرده پیدا و یکی چی؟سدددامان برا .بیار دفتم

یار خودتو مال تو گفت سدددامان ولی اونوقت؟چرا . نخوره خاک بزنه اون با ب
شه هم خاطره تجدید شه:گفت و انداخت نگاهی دف به ترنج.می ستی.با  لیا را

 نهدیگه؟ ندار  کار . باشه.ام عمه کی؟دختر.باشم داشته مهمونم یه شاید من
 ا  هفته چند. شد خوشحال.خداحافظ عزیزم روچشم اینا مامان برسون سام

شده جم  هم دور که بود ستاد برا  دلش. بودند ن  دبلن. بود شده تنگ مهران ا
شت کنار را کارهایش از تا چند و شد ستاد به ش  فردا تا گذا شان ا  و بدهد ن
 شیوا امبله؟س:گرفت را شیوا شماره هم بعد.بگیرد برایش را اشکاالتش و ایراد
مه خوبی؟ممنون؟ ترنج سددام جان نا ع له.خوبن ای نا دائی ب نام. خوبن ای  او

 هم زیاد انگار شیوا میا ؟ گفتمه بت که مهمونی همون ش  فردا شیوا. خوبم
ش .بیام بتونم دونم نمی.نبود مایل شت چه. کی؟فردا  ده ات رم می ساعتی؟ه
مه یازده ما گه ت یک شددد  فردا باشددده.دی  می خبر بت حاال. ندارم کشدد
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شه.دم ستی شیوا ندار ؟ببین کار .با صرار  نخوا ست ا  فتیگ بار اون. ها نی
ست خودت جور هر واال. کردم خبرت منم. کنم خبرت شه.دار  دو سی با  مر
 رچهگ. کرد نگاه ان به و کرد قط  را گوشی ترنج.خداحافظ هم تو.برسون سام

ست می دلش ولی بود گفته اینجور شیوا به . کرد یم قبول را دعوتش شیوا خوا
شان همه ستان و اقوام از یکی باالخره جمع . ترنج جز بود کرده جم  وارد را دو

شنبه شت ماکان ش  چهار شین از خانه جلو . خانه رفت می دا  شد پیاده ما
 را یتاریک تو  و برگشددت ماکان!ماکان:زد صدددایش تاریکی تو  از کسددی که

 هرهچ دیدن از ماکان. خزید بیرون تاریکی تو  از ارشددیا بله؟شددبح:کرد نگاه
 سرش ارشیا؟ارشیا.رفت طرفش به وحشت با. خورد جا ارشیا هم در و داغان

ست معلوم.انداخت پائین را شیا.معرفت بی کجایی هفته یه ه  لندب سر رو  ار
 میچرا؟.نه.تو بریم بیا:گفت و گرفت را ارشددیا بازو  ماکان. نداشددت کردن
 من. کرد اونگاه به مردد ماکان.تنها. نه اینجا ولی. کنم صددحبت باهات خوام

ستم می سونم و ترنج خوا ستاش خونه بر  با یمبر بعد بیا  من با خوا  می. دو
شیا.کنیم صحبت هم شتر را سرش ترنج نام شنیدن با ار  با و داختان پائین بی

 از ماکان.بریم هم با بیا بعد برسددونش برو تو نه...نه:گفت دار  خش صدددا 
 مثل هک ارشیا به رو. میشد بدل یقین به شکش داشت. شد کافه ارشیا حرکات

 دیگه ارک یک کن صبر:گفت و کرد بود ایستاده دیوار کنار خورده کتک ها  آدم
 جترن اگه بله؟مامان.آورد در صدا به را زنگ و خانه در طرف رفت بعد.کنیم می

 بارهدو. رفت فرو فکر تو  و ایسددتاد در کنار ماکان.باشددده.بیاد بگو اس آماده
 تو من:گفت و گرفت دیوار از را اش تکیه ارشددیا. انداخت ارشددیا به نگاهی

 با و کرد باز را در عجله با ترنج.داد تکان سددر فقط ماکان. منتظرتم ماشددین
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فت حرص قدر:گ یا زود گفتم شدددد خوب کرد  دیر چ ید ب بال با  شددیوام دن
کان.بریم گاه ترنج به گیج ما  و ودب دسددتش شددکلی ا  دایره کی  که کرد ن

شین خودت تونی می:گفت شما  ببر ؟ و من ما  یچ به شد؟به گرد ترنج چ
 لهحوص ماکان.کنم داغونش بزنم ترسی نمی. شدن بخشنده اینقدر داداش شده

 ماشددینش تو ارشددیا:گفت و کرد نگاه ترنج به و.دارم کار من.نداشددت شددوخی
 خما اومده؟ماکان کی ارشددیا:پرید زبانش از و. پرید واقعا ترنج رنگ.منتظرمه
 اش افهقی ولی دونم نمی:گفت و گذاشت دستش تو  را سوئیچ و کرد کوچکی

شین طرف رفت و.اومدن در قبر از که اینایی عین شیا ما  ردک باز را راننده در. ار
 زا شددود پیاده اینکه بدون ارشددیا.رونم می من ور اون برو گفت جد  لحن با و

 جلو  همانجا که ترنج به رو ماکان. ماکان به داد را جایش و شد رد دنده رو 
شکش در شه دیرت:گفت بود زده خ شین به و.ن شاره ما  شخود به ترنج. کرد ا

شین سمت به سری  و آمد شین ماکان.رفت ماکان ما شن را ما  دور و کرد رو
شت ولی ترنج. شد سته فرمان پ ش سابی و بود ن  یعنی خدایا:بود فکر تو  ح

یاده چرا شدددده؟ چش  منو نخواسدددت چرا ببینمش؟ نذاشدددت چرا نشدددد؟ پ
شت.ببینه شد دیرش دا صا ببرد را شیوا نبود قرار اگر می  شیوا ولی .رفت نمی ا

شین.آید می بود گفته و گرفته تماس پیش ساعت یک همین شن را ما  و ردک رو
. ندک شددروع ارشددیا تا بود منتظر و میکرد رانندگی سددکوت در ماکان.افتاد راه

شیا صله دقیقه ده از بعد ماکان. بود گرفته سکوت روزه که انگار هم ار  شا حو
ستی می راننده.رفت سر شیا دنبال اومد  که خوا  خیابان از را نگاهش من؟ار

. خیابان به داد را نگاهش دوباره و.کنم شددروع کجا از دونم نمی:گفت و گرفت
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 هک دانشددگاهم زد؟ غیبت یهو چرا:گفت و کشددید موهایش تو  دسددتی ماکان
 به ملهج این گفتن از بعد و.گرفت ازم سددراغتو ترنج فهمید ؟ کجا از.نرفتی
ند را العملش عکس تا کرد نگاه ارشددیا چهره یا دسدددت. ببی  تو  رفت ارشدد

شیا یا مرگته چه میگی:زد پوزخند ماکان. زد چنگ را انها و موهایش  نمی نه؟ار
 لبش.بگوید بردارش مثل دوست به توانست می چه کند شرروع کجا از دانست

 تو چی هر دیگه بعد بد  گوش آخر تا بده قول فقط. میگم گفت و کرد تر را
 دکر می ثابت را چیز همه ارشددیا حاالت. نبود احمق هم اینقدرها ماکان.گفتی

 به .افتاد راه و کرد سددوار را شددیوا ترنج.***شددنید می هم را حرفهایش باید ولی
 نممیک خند ؟فکر می چرا چیه:گفت شددیوا. زد لبخند و کرد نگاه شددیوا ظاهر
 اگه:تگف و خندید چرا؟ترنج:گفت تعج  با شیوا.بگذرونی رو سختی ش 

 چهب جم  تو رفتم که اولی اخه؟دفعه چرا.میشی معذب حسابی باشی من مثل
 یه ازهت. صورتم رو  بودم ریخته موهام و تنگ کوتاه مانتو. رفتم تو عین منم ها

 و خندید دوباره بعد.قرمز شددال و سددفید شددلوار. بودم زده هم صددورتی الک
 مانتو این از کسددی. ان محجبه همه اونجا. فهمی می میا  خودت حاال:گفت
شه نمی بلوز  ها  شونم پو شونن می خوب موها  شدم ضای  اینقدر من. پو
شیدم خجالت کلی. ش  اون  نهو کردن بد  نگاه نه خدا ها  بنده اون البته.ک

 موضددوع همین از هم مهران اسددتاد. کشددیدم خجالت خودم من زدن حرفی
 می دانسددت می هم خودش. خندید دوباره و.زد و مخم کم کم و کرد اسددتفاده

 با اینکه هب. نکند فکر ارشیا به توانست نمی. کند پنهان را اش کافگی تا خندد
 مانتویش. کرد نگاه ظاهرش به دوباره و خندید هم شددیوا.داشددت چکار ماکان
 خودش با و انداخت باال ا  شدددانه. نبود تنگ هم خیلی ولی. بود کوتاه واقعا
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 نماشی ترنج. باشد معذب نیست الزم پس است همینجور جا همه او کرد فکر
 را زنگ و برداشددت عق  صددندلی رو  از را دف. شدددند پیاده و کرد پارک را

ستاد خود.زد سام:داد جواب ا ستاد کیه؟  دا ص با در و.بفرما.  به به.ترنجم. ا
 عرض.یایدب دنبالش نیست بلد را راه که شیوا تا رفت جلو ترنج.شد باز کلیلکی

 می را الهه زده ذوق صدددا . رسددیدند سدداختمان جلو  و کردند طی را حیاط
سید شیوا.اومد اومد.شنید سیش می حاال اس الهه خبره؟این چه:پر  یک شنا
 یواش و کرد سام همه به ترنج. شدند وارد و کرد باز را در.گیره نمی آروم دقیقه

سی احوال او با گرمی به جم  همه.ام عمه دختر شیوا:کرد معرفی را  .کردند پر
ساند او به را خودش الهه  را او تنگ و.بود شده تنگ برات دلم خوبی:گفت و ر

 جوریه یه ات قیافه: کرد نگاه مشددکوک الهه چهره به ترنج. فشددرد آغوش در
 لو من تا:گفت سامان با رو الهه شد ؟ زده ذوق اینقدر چرا. زنی می مشکوک

 هب متعج  ترنج و خندیدند همه.دهنم از بیرون پره می داره دیگه بگین. ندادم
هه به خبره؟سدددامان چه بگین میشددده:کرد نگاه جم   ترنج به رو و خندید ال
 نکنین اذیتش: گفت و خندید هم مهران اسددتاد.گذاشددت ما زن این اگه:گفت

 کیفش واز برداشدددت را دف الهه.خبره چه فهمید نمی هم هنوز ترنج.بیاد بگو
 ارکن مهد . شد تمام که اش جمله.بیاریم در صداشو کم یه وقتشه.کرد خارج

 همان با. بود خودش. کرد نگاه او به باز دهان با ترنج.شد خارج اتاق از سامان
 به و داشت نگه را ماشین ماکان! *** مهد :کرد زمزمه آرام معصوم و گرم نگاه

شیا شیا.شنوم می.شد خیره ار ست به ار  زا چیز همه:گفت و کرد نگاه هایش د
 انسرتک کرد؟ماکان می اذیت منو ترنج چقدر یادته. شد شروع پیش سال سه
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 بین چرا نکردیم فکر وقت هیچ کدوم هیچ:داد ادامه مکثی از بعد ارشددیا. داد
 رمب خواسددتم می من که تابسددتونی. داده گیر من به اینقدر ترنج ادم همه این

 ماکان چشددمان.گرفت تماس من با ترنج. بود مونده چقدر دونم نمی. تهران
 به ات نداشددت رویی ارشددیا.خبره چه اینجا خدایا.گرفت گاز را لبش و شددد گرد

 گفت:داد ادامه کرد می نگاه دسددتهایش به که همانجور. کند نگاه ماکان چهره
 اومده شپی براش مشددکلی کردم فکر من نفهمی تو گفت ببینه منو حتما باید
نه نمی ما با تو گه شدد جایی رفتم ب ته که اون  پشدددت پارک همون. بود گف

شگاه ست نمی ماکان.آموز ست می هم اگر بزند حرف خوا ست نمی خوا  توان
 ااونج. رفتم نمی واال بگه خواد می چی دونسددتم نمی خدا به.بود شددوکه واقعا
ستم. گفت...گفت بهم شت.داره دو  ینا. کوبید فرمان رو  و شد گره ماکان م

 رینبدت به. توپیدم بهش من ولی:کرد بیشددتر را ارشددیا سددرعت ماکان حرکت
 فکر  چه بفهمی تو اگه میکردم فکر. بودم شدددده دیونه واقعا. ممکن شددکل

 فتمگ روندمش.کن باور. میکردم فکر تو به فقط موق  اون. کنی می من درباره
 بعدش.گریون چشددما  با رفت اونم. نوجوونیه زودگذره احسددداسدددات این

شیمون شتم که بعدم. بهتره اینجور  دیدم ولی شدم پ  گفتم .تهران رفتم می دا
 ار نگاهش ماکان. رفت یادم زود خیلی خودم. میره یادش بینه نمی منو مدتی

ته به به بود دوخ ته هم در ها  اخم با رو رو گاه را رو به رو رف  ولی کرد می ن
ستش. دید نمی چیز  شت در نیرو تمام با را فرمان د شرد می م شیا.ف  انماک ار

 شار ف از ولی. بخواباند گوشش تو  یکی االن اگر میداد حق او به کرد نگاه را
یا. میکند کنترل را خودش دارد که بود معلوم اورد می فرمان به که  آهی ارشدد

 مدام سیدمر وقتی از. بگیرم زن داشت اصرار مامان برگشتم وقتی گفت و کشید



wWw.Roman4u.iR  276 

 

 همون داشددتم ازش که تصددور  منم خوب. اورد می و ترنج....اسددم....اسددم
صویر  فتمگ. داره فرق مامان با معیارم دونی می که خودتم. بود پیش سال سه ت

 مرز به ماکان. کرد مکث هم باز ارشددیا.........اینکه تا...اینکه تا.خوام نمی
 نکهای تا.خاص و بگو هم رو جمله چند این کرد فکر ارشیا. بود رسیده انفجار

. بود تهریخ هم به محاسباتم تمام. بودم شده شوکه. دیدم بار اولین برا  و ترنج
صادف که شبی تا روز اون از  اچر که بودم سوال این جواب دنبال همش کرد ت

صادف ش  از...اون شک که ت شت.شدم ها دیونه عین االن تا دیدم و ترنج ا  ربی
 تا. بیام کنار خودم با تا رفتم همین برا . کشیدم می خجالت تو رو  از همه از

 یافتهب نگاهم و تون خونه بیام خواسددتم نمی. جونم به افتاده که چیه این بفهمم
 هرخوا بایست می هم خواهرش و بود برادرم مثل که دوستی.دوستم ناموس به

شه من شده ولی با  ینهم برا .کرد فرق ترنج به نگاهم واقعا ش  اون از. بود ن
شیا.رفتم ست را سکوتش باالخره ماکان. شد ساکت ار  شیاچی؟ار ترنج:شک

 من به نقطه دورترین دانشددگاه تو. نمیده سددگمم محل:گفت و زد پوزخند 
شینه شون دخترا  بقیه.  می س   جل منو توجه شده نحو  هر به خوان می کا

گام حتی.... ترنج ولی کنن نه نمی ن کان.ک یا حرف این از ما  آرام کمی ارشدد
 بد رنجت پس. کرد نگاه ارشددیا گرفته چهره به. آمد لبش رو  لبخند  و گرفت

 هک ارشددیا از بهتر کسددی چه. زد لبخند فکر این از.بود گرفته را حالش جور
 خندلب و گذاشت ارشیا شانه رو  را دستش.دستش بسپارد را کوچکش خواهر

 دلم هک کنم چکار ولی بشددکنم گردنتو باید شددکسددتی دلشددو اینکه بخاطر:زد
 فقط کنم می بگی کار هر.ماکان به دوخت را اش زده شددرم نگاه ارشددیا.نمیاد
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 با ارشیا .ارشیا بهتر تو از کی چیه؟ حرفا این.بودم نشناسی نمک آدم نکن فکر
 راچ موضددوع؟نه این با ندار  مشددکلی تو یعنی:کرد نگاه ماکان به خوشددحالی

 به نگران ارشیا....ترنج ولی. ندارن مشکلی اینام بابا مطمئنم. باشم داشته باید
شم ماکان شیا به ترنج عاقه از ماکان چی؟ ترنج.دوخت چ  یول بود مطمئن ار
 دل آوردن دست به کند ارزش بی ارشیا جلو  را خواهرش خواست نمی دلش
شین کنم؟ماکان چکار.دونم نمی اونو.بود ارشیا وظیفه ترنج شن و ما  و ردک رو

 وت جنگلی قیافه این اول خونه میر . معلومه خوب بمیر بشددین هیچی:گفت
ست سته یه بعدم کنی می در  و ابو  همراه خر  می شیرینی جعبه یه و گل د

شری  مکرمه والده ست جهت میارین ت س د  یم مقبول ببینم تا حاال. یب*و*
یا.نه یا افتی حال ارشدد قل ال بود خوشدد جدان عذاب دیگر ا کان و  را ما

 و زد لبخند او به هم اومد ؟مهد  کی:کرد سام و شد بلند ترنج.***نداشت
ید هم فردا. دیروز:گفت  و بدیم انجام اومدیم داشددتیم فور  کار یه. بریم با
هه به رو ترنج.بریم فت ال نداختین رو مهمونی همین برا :گ هه.امشددد  ا  ال

 کیی اون پس:گفت الهه که کرد نگاه را مهد  مهربانی با ترنج.خندید بدجنس
 قلبم من آقا کیه؟ دیگه:گفت و کرد نگاه تعج  با الهه به ترنج کو؟ مهمونمون

 کنین؟ترنج نمی معرفی و داداش زن:گفت و خندید خوشی با الهه.نداره طاقت
 زن:دکر نگاه مهد  به و برگشت سرعت با هم داداش؟بعد زن پرسید گیجی با

شت سامان. انداخت پائین را سرش گرفته گر ها  گونه با گرفتی؟مهد   به یم
 و اقات تو  رفت الهه. خندیند همه.شد کبود کن نگاه:گفت و کوبید اش شانه

شت دختر  با  وچکک هم شاید ترنج سن هم شاید. بود ناز واقعا دخترک. برگ
ستش. تر  نداختها گل خجالت اثر بر هایش گونه. بود سفید و نازک گل مثل پو
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شمها . بود سلی چ شت فرمی خوش و ع شی چادر را اش چهره.دا  قاب مک
ته حالی با ترنج. بود گرف فت آغوش در را او خوشدد مد  خوش وا .گر  او
 مهد  فقط که جور  ترنج.ام خاله دختر. معصددومه:کرد معرفی مهد .عزیزم

صومه و شنوند مع صومه چهره.نازه خیلی زنت ه واقعا:گفت ب  تعری  این از مع
شتر  خوبی حس واقعا ترنج. شد باز خنده به مهد  ها  ل  و انداخت گل بی
 ردک غوغا دوباره دفش با ش  آن مهد . باشد گرفته زن ماکان که انگار داشت

 نیامده بدش جم  از شددیوا.شددنید را او زیبا  دف صدددا  مدتها از بعد ترنج و
 گوب اهل اصددا ان مذهبی که اینایی میکرم فکر همش من:گفت ترنج به. بود

ند ج  با ترنج.نیسددتن چیزا این و بخ فت تع  فکر  همچین چی برا وا:گ
شیوا شون همش آدم دونم می چه گفت و انداخت باال ا  شانه کرد ؟  و بیرون

 با جم  این تو. میکنن رعایت و حدود فقط دارن شاد  زندگی اونام نه.بینه می
 هم دور همه نداریم خصوصی نفره دو گپ ولی زیاده مجرد پسر و دختر اینکه

شه رعایت هم مرز و حد اینجور . میکنن صحبت  بی ها  شوخی هم با. می
 اسددتاد به را کارهایش ترنج.میداره نگه خودشددو حد کس هر و کنن نمی مورد

تاز  برا  نمیر  چرا ترنج:داد نشدددان مهران حان مم  کن باور. بد  امت
 رسهب سال سه تو نداشتم شاگرد  من. چیه حرفا این.ترسم می کم یک.قبولی

 پرسددی می انجمن ر  می فرصددت اولین در.شددد خوشددحال ترنج.ممتاز 
ست کی امتحانات شم.ه ستاد:گفت و کرد آرام را صدایش بعد.حتما چ  یواش ا

 به نگاهی هسددت؟اسددتاد بش امید  گذاشددته پیش قدم خودش امه عمه دختر
گاه و بود نشددسددته ها بچه جم  در که شددیوا  بار یک لحظه چند هر ناخودآ
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 ترنج.هسدت امید  همیشده:گفت و انداخت کرد می شدالش تو  را موهایش
 نگه شددان خانه جلو  را ماشددین ماکان.** ها بچه سددمت رفت و زد لبخند

 و سددر این با:گفت و کرد اشدداره خودش به ارشددیا.تو نمیا :گفت و داشددت
 شواخاق. دیدنت با کنه می سکته حتما که مامانم:گفت و خندید وض ؟ماکان

شیا.دونی می که شیا.برم من دیگه خوب.داد تکان سر  لبخند با ار س ار  تد
باره ماکان!ماکان:گفت و گرفت بود شددددن پیاده حال در که را ماکان  تو  دو

شین ست ما ش  از ار نگاهش دوباره شده؟ارشیا چی دیگه:کرد نگاه ارشیا به و ن
 تصحب خودش با اول نیست بهتر: گفت و کرد رها را او دست و گرفت ماکان

 یم خواسددتگار  اومد  وقتی چیه؟خوب اون نظر بفهمم چی؟باید برا .کنم
 چه خوب:گفت و کرد ارشددیا نگران چهره به نگاهی نه؟ماکان بگه اگه.فهمی
 اونجور  میکنم فکر دونم نمی.ات خانواده به یا نه بگه خودت به داره فرقی

 با:گفت متفکر  حالت با و گذاشددت فرمان رو  را دسددتش ماکان.ترم راحت
ضر ترنج میکنی فکر گفتی که چیزایی این شه حا  نه؟ارشیاک صحبت باهات می

 نلح از ماکان.گیره نمی تحویلم اصددا که اون. نکنم فکر:گفت و کشددید اه
شیا مظلومانه ش. بگذارد او سر به سر نیامد دلش ولی. گرفت اش خنده ار  یاار

نه یک یکی خواهر هم ترنج و بود برادرش جا  تا هر اش دا  دوسدددت را دو
 آخه.بیا  مجبور  ندار  ا  دیگه راه پس:گفت و خورد را اش خنده.داشددت
سانس بعد تا خواد نمی ترنج گفته مامانم به مامانت  ازدواج هگفت.کنه ازدواج لی

 ارشیا.من با گی؟اونش می چی اینا مامانت به.نیاد خواستگارم نگفته کنم نمی
ش و شد پیاده ماکان.میکنم خبرت من پس. خوب:گفت و داد تکان سر   یاار

شیا گرفتند قرار هم رو  به رو وقتی طرف آن از هم ست ار شرد را ماکان د  و ف
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فت مام حقم در رو برادر :گ کان کرد  ت کان.مدیونتم دارم عمر تا. ما  با ما
شیا.د  می نجات وروجک این شر از رو ما مدیونتم من بابا نه:گفت خنده  ار

. کشددید می خجالت ماکان ار هنوز. انداخت پائین را سددرش. خندید باالخره
 فشددرد را دسددتش هم باز ارشددیا.سددامت به برو:گفت و اش شددانه به زد ماکان
سر.***شد دور آنجا از و شد سوار زود و.علی یا:وگفت ستاد هم  مثل مهران ا

 یکی ها بچه نشددده شدد  نیمه. کرد پذیرائی مهمانانش از مهربانی با همیشدده
شان خانه راهی یکی  و رفت مهد  طرف به لحظه آخرین در ترنج. شدند های
هد .داد دسددتش به را دف ج  با م فت تع یه؟ترنج این:گ ند چ  و زد لبخ

فت هد .باشددده خودت پیش بهتره:گ ند او به را دف دلخور  با م  و برگردا
 رو معصددومه دسددتا  نپذیرفت ترنج.خوب دختر نمیدن پس رو هدیه:گفت
شتا . دیدم شیده انگ شنگی ک ست به بعد.زنی دف برا  میده جون داره ق  ها د

گاه خودش ته:کرد ن هد .بگیرم یاد خوام می گفتم یاد کان م  حرف:داد سددرت
ته؟آره خودت هد  حرف به توجه بی ترنج.گیرم نمی پسددش من ولی. یاد  م
 تو که خواد می کشددیده انگشددتا  دف گفتی:داد را سددوالش پاسددخ خودش
 صددددا را ترنج مهد .کرد نگاه خودش کوتاه و ظری  انگشددتان به و.ندار 

 نگاه مهد  ها  چشددم تو  و گرفت باال را سددرش ترنج!کن نگام. ترنج:زد
 مهد  به که همانجور فهمید ؟ترنج. توه مال این. گیرم نمی پسددش من:کرد
 خیلی معلومه هم نگاهش از. میشه خوبی شاگرد معصومه:گفت کرد می نگاه

 شدداید. ها برم خوام می.برگرداند رو اخم با مهد .بگیرش حاال. داره دوسددتت
 به تبرگشددد مهد .میکنی بدرقه خواهرتو اینجور  قیامت به بیافته دیدارمون



 281 بار نگاهم کن کی

نداخت پائین را نگاهش بعد. کرد نگاه ترنج  نجتر.سددامت به برو:گفت و ا
 او دسددت به را دف و رفت معصددومه طرف به بعد خداحافظ: گفت و زد لبخند

 خوبی اسددتاد. توه مال حاال. بود من دسدددت امانت مهد  مال دف این:داد
 در از و یدب*و*سدد را اش گونه ترنج. گرفت را ان تعج  با معصددومه.میشدده
 مهد  .برگشت و ایستاد ترنج!ترنج:زد صدایش حیاط تو  مهد . رفت بیرون

 داد  من به که جوابی از...وقت هیچ:گفت و رساند او به قدم چند با را خودش
 رسدد و زد لبخند ترنج. کرد نگاه او چشددمان به قیمم*س*ت نشددد ؟و پشددیمون

 جخار خانه از بزند دیگر  حرف اینکه بدون و.وقت هیچ. نه:گفت و داد تکان
 ترنج و این: وگفت آمد طرفش به معصومه. شد خانه وارد زنان قدم مهد . شد
 یک دختره. دیگه ترنجه: داد تکان سددر و زد لبخند  دف دیدن با مهد .داد

 دار  دوسددش هنوزم:پرسددید لکنت با و کرد نگاه را مهد  معصددومه.دنده
 میگی چی:کرد نگاهش تعج  با و کرد بلند سددر او حرف این با نه؟مهد 

 گفت می مامانت که دختریه همون:گفت و برگرداند رو معصددوم؟معصددومه
 ار دستش و رفت معصومه طرف به بعد. انداخت زیر به سر زده شرم نه؟مهد 

صوم:گرفت صومه.کن نگام. مع شمانش. آورد باال را سرش آرام مع شک چ  ا
 معصددومه.کن باور. خواهرمه مثل االن ترنج. بود گذشددته مال اون.بود آلود

فت را اشددکش ند هم حاال.گر تاد االن. بخ نه فکر برگرده اسدد  دعوامون میک
 چشددمم رو  مید ؟مهد  یادم:گفت و کرد اشدداره دف به معصددومه.شددده

 هبقی کوچه تو  همسرش و مهران استاد. حتما: گفت و یدب*و*س را معصومه
 به بده و این.دستش به داد کتابی و امد ترنج سمت به استاد.کردند می بدرقه را

مه دختر حافظی.ات ع ند یک فقط اش خدا گار ترنج. بود لبخ  شدددارژ که ان
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 از بعد هم شددیوا. شددد ماشددین سددوار سددرخوش و شدداد. باشددد شددده روحی
ست کنارش ها مهمان بقیه از خداحافظی ش  و انداخت شیوا به نگاهی ترنج.ن

فت نده بود؟شددیوا چطور خوب:گ فت و کرد ا  خ  اعترافی یک اول بذار:گ
ندید ترنج.بکنم فت و خ جا از آره.شدددد گفتم من که همون:گ ید ؟از ک  فهم

 تابلو اینقدر وا .شدددالت تو  کرد  می موهاتو داشددنی همش که اونجایی
شتناک.بود شید می آه که حالی در شیوا و خندیدند دو هر.وح ش :گفت ک  ام
 نای میشه چی خوب. کردن می صحبت هم با راحت پسر و دختر شما جم  تو

شه آزاد ها جم  جور صی شرایط تحت ما ولی. بله خوب.با  جم  هم دور خا
 تدس کسی ذاره نمی و سرمونه باال عقاب مثل مهران استاد اون از بعد. میشیم

 نم ولی:گفت فکر کمی از بعد و کرد کج کمی را دهنش شددیوا.کنه خطا پا از
 هاگ میکنه تر حری  مارو کنن می من  چیزا این از مارو که همین میکنم فکر

: کرد گاهن شیوا به تعج  با و برگشت ترنج.میشد عاد  همه برا بود آزاد روابط
 دلخور شددیوا. زنی می حرفی همچین چطور. حرف این بعیده تو از واقعا شددیوا
 که داریم باره این در حدیثم دونم می خودم تازه گم می راسدددت خوب:گفت
 ن م چی هر از و ادم میشه همین معنیش ولی. نیستم بلد عربیشو میگه و همین

 که وقعیم میاد خوشم:گفت پوزخند با ترنج.میشه تر حری  بهش نسبت کنی
 بله:فتگ و کرد پوفی میگم؟ترنج دروغ مگه.میشددین شددناس حدیث نفعتونه به

سته شما حرف شکل ولی. در ست م  چه و کنی منعش چه غریزه این که اینجا
 جواب روش این اگه جان زنیا؟شددیوا می حرفا چه.میشدده حری  بذاریش آزاد

شورا  االن میداد شن شده بخیر عاقبت شون همه باید اروپایی ک  هک اونجا. با
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 تو  حاملگی آمار چرا پائین اومده اینقدر بلوغشددون سددن چرا. نیسددت منعی
سیده دخترا  شیوا چهارده به ر  ریزهغ این.میکرد نگاه ترنج به باز دهن با سال؟
 خوام ینم بسمه دیگه بگه رسید حد  یک به که دید  کیو. نمیشه سیر هیچی
سته. نداره فرق قدرت یا شهرت یا شم؟ پولدار  شهب من  صد در صد نباید در

ید خود تازه. نشددده زده دامنم بهش ولی ته از اواخر هم فرو  خودش ها  گف
 خوب لیو شد قائل چیزا این برا  حد  یک باید بود گفته و بود شده پشیمون

سفانه شه.افتاد فکر به دیر خیلی متا  اون با ختراد اونوقت سالم رابطه. گفت نمی
 که ویهق اینقدر غریزه این.نمیاد در جور خوب. خیابون تو بیافتن راه شکل و سر

سام  تسکو در شیوا.نمونن تنها اتاق یک تو  هم با نامحرم مرد و زن گفته ا
 هک حاال ولی. بود شددده خسددته هم خودش ترنج. میداد گوش ترنج حرفها  به

 و ورد به نگاه یه.کند تمام را حرفش الاقل دید بهتر بود رسددیده اینجا به حرف
 خودش برا  ابله مگه خوب ؟ ره نمی ازدواج بار زیر کس هیچ چرا. بنداز برت
شه تعهد سولیت بدون داره شو آزدا  داره شو رابطه. بترا شی آهی ترنج.م  و دک

ست نمی. شد ساکت ستاد که حرفهایی توان  قتزری و روح به سال سه تو  ا
 را اشددیو.داشددت زمان به نیاز. کند منتقل شددیوا به دوسدداعت یکی در بود کرده

ستی کن صبر:گفت و کرد پیاده شان خانه مقابل  تو  اازر کتاب و شد پیاده.را
شید بیرون کیفش ست داد و ک ستاد و این بیا.شیوا د  بعد. بخونش. داد مهران ا

 وگرنه کنه رد دالیلشو تونه می داره عناد سر که لجباز آدم یک فقط. کن قضاوت
 شنگاه و گرفت را کتاب شیوا.نشده زده حجاب درباره تر منطقی این از حرف

 هباشدد.نزدم حرفی اصددا من. داد خودش من؟نه به بده و کتاب گفتی تو.کرد
 خانه وارد سرخوش ماکان.***شد خانه راهی و شد سوار ترنج هم بعد.ممنون
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 به و تبرگش تعج  با خانم سور .اقبال خانواده بر سام:کرد سام بلند و شد
 و انداخت باال ا  شددانه خوشددحالی؟ماکان خیلی چیه جریان:کرد نگاه ماکان
شی نبردیش؟نه خودت مگه.نیومده؟نه ترش لیمو این جور ؟ همین:گفت  نما
سعود شد خیز نیم خانم سور .رفت خودش دادم شمان با هم وم  شده گرد چ

 ینا نگفتی:گفت عصددبانیت با چیه؟مسددعود خوب:گفت ماکان.کرد نگاهش
ستی ماکان.برگرده تنها باید ش  وقت شید سرش به د  جبورم خوب:گفت و ک

 به دسددت ماکان بود؟ تر مهم هم خواهرت از کارت.داشددتم کار جایی. شدددم
ستاد جی  شو رفته؟آره کجا دونی کنم؟می چکار االن خوب:گفت و ای س  آدر

شین خوب.داد  شد وارد ترنج و شد باز در موق  همانن. دنبالش برو بردار و ما
 نابج دنبال:کرد نگاه ترنج به دقت با و چرخید کی؟ماکان دنبال بره:وگفت

شت را هایش کفش آرامش با ش ؟ترنج موق  این تا بود کجا. عالی  و ت گذا
شی سونیم خودت بود قرار رفتن قبل خوبه:گفت و جاکف ست خونه. بر  مهران ادا

 ینم دیر اینقدر همیشددده:گفت بردارد ترنج از چشددم اینکه بدون ماکان.بودم
 نهمی برا داشددتیم ویژه مهمون یه امشدد :گفت و پله سددمت رفت ترنج.کرد 
ید طول عد.کشدد له از هم ب فت باال پ کان. ر بالش ما له از دن ید باال پ  و دو

 وارد و انداخت دسددتش رو  و برداشددت را چادرش ویژه؟ترنج مهمون:گفت
 ردنک برانداز از توانست نمی. شد اتاقش وارد ترنج دنبال ماکان.آره.شد اتاقش

ست خواهرش شت مدام. بردارد د شیا کنار را او دا صور ار  بچه هنوز.میکرد ت
 و ادهد تکیه در به که نبود حواسش.کنه شوهر خواد می وجبی نیم. این ولی اس

 رینشددی لیمو این کجا  عاشددق ارشددیا آخه.بود فکر تو  کند می نگاه ترنج به
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 خودش به را او ترنج صددددا . لبهایش رو  امد ناخوداگاه لبخند  و. شدددده
جایی؟چی هی.آورد لت ک حا به گفتی؟ جا وایسددداد  خو  زل چی به این

 خالی جا  به نگاهش که شددود خارج اتاق از خواسددت و خندید زد ؟ماکان
 دادم:گفت و کمد تو  گذاشت و زد تا را چادرش کو؟ترنج دفت ترنج.افتاد دف

شید هم تو  را هایش اخم ماکان.ویژه مهمون همون به  ویژه مهمون این کیه:ک
 جا ماکان.بود اومده امشدد  مهد :گفت و زد بدجنسددی لبخند اونوقت؟ترنج

 ترنج داشت؟ چکارت:گفت رفته هم در ها  اخم با ترنج سمت رفت و خورد
ست ستاد کمر به د شت؟پس کار من با گفتن کی من:گفت و ای  چیچی؟هی دا

شد شده خالی بادش که بادکنکی مثل ماکان.بود اومده نامزدش با . دش آرام با
ید ترنج ند فت و خ کان.جون داداش غیرتتم این مرده من:گ ند ما  و زد لبخ

سش چی را ب:پرسید  هن موق  اون:گفت و انداخت باال ا  شانه داد ؟ترنج پ
 بدجنسددی با ماکان.کنه می فرق االن ولی. اون نه داشددتم تعهد کسددی به من

فت قا االن تو:گ هد کی به دقی ظه یک دار ؟ترنج تع ی.گرفت گر لح  و دچرخ
 خندید لبی زیر ماکان.بود مهد ...منظورم کی...هیچ.. که... من... من: گفت

. آها:گفت بلند ولی.کردم باور منم و گفتی تو. خودت جون:گفت خودش با و
 ماکان اینکه برا  دبع.گفتی آره:گفت و برگشت ترنج.برگشته ارشیا گفتم راستی

 اج همین صددبح تا خوا  می گفت نبیند را اش پاچگی دسددت این از بیشددتر
 امخو می دیگه برو خوب.دارم کار  یه اینا مامان با رم می دارم دیگه وایسی؟نه

 اب شددد خارج اتاق از کند جمش توانسددت نمی که لبخند  با ماکان.بخوابم
 بیچاره. سددال سدده نفهمیدم؟ وقت همه این چطور:گفت خودش به سددرزنش

 پله از .مزخرف پسره. حتما بزنم کتک فصل یه رو ارشیا باید. کوچولوم خواهر
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سته سالن تو  هنوز پدرش و مادر. رفت پائین ش  ترف صاف ماکان. بودند ن
ست و پدرش طرف ش  میک چیه؟ماکان.کرد نگاه ماکان به بابامسعود.کنارش ن

ستگار یه:گفت و چرخاند دهان تو  را حرفش  از عدب و شده پیدا ترنج برا خوا
له به حرف این گاه پ ج  با خانم سددور .کرد ن یدخود تع  بت ترنج پرسدد

فت کان.گ نده ما فت اش خ مان نه.گر نده او ما گاره خدا ب  من به خواسددت
 خواد نمی ترنج دونی می خودت:گفت و برداشددت را عینکش مسددعود.گفت

نه ازدواج له.ک نم می ب تی؟ بش چرا خوب.دو ف گ  می خودش خوب ن
 ادد تکان سر دونست؟ماکان می: گفت تعج  با هم باز خانم سور .دونست

ید مسددعود که ناسدددت پس:پرسدد کان. آشدد گاه مادرش و پدر به ما  و کرد ن
شیا:گفت سعود ولی بود شده شوکه واقعا خانم سور .ار  شتیپ به لبخند با م

 هاند با بار این خانم سددور  و ماکان گفت باالخره پس:گفت و داد تکیه مبل
گاه مسددعود به باز ند ن نت با خانم سددور . کرد فت لک  می... تو: گ

 و انداخت ماکان به هم نگاه یک و همسددرش به نگاه یک مسددعود.دونسددتی
 اس تجربه بی معلومه کاما. بودم زده حدس رفتارش از ولی. کاما نه:گفت

نه این تو بال به. خندید لبی زیر و زمی کان او دن  ولی. گرفت اش خنده هم ما
فت جدیت با خانم سددور  جاش:گ نده ک  جد  چهره به داره؟مسددعود خ

سرش  .افته می خط ابروت دو بین جان سور  نکن اخم:گفت و کرد نگاه هم
 بار این و شددد بیشددتر اش خنده ماکان. کرد باز را اخمش فورا خانم سددور 
ید هم خانم سددور  ند کان. خ مان در ما ید حال ه  راضددی پس:پرسدد

 .بهتر ارشددیا از کی: گفت و انداخت مسددعود به نگاهی خانم هسددتین؟سددور 
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 و دیده که اشددم خونواده. میاد و ره می خونه این تو داره سدداله ده نزدیکه االن
 اکانم به رو بعد ندارم حرفی چیه؟منم تو نظر: پرسید همسرش به رو و.شناخته

 بابا نه.بیان بذارین حاال.شددرطه اون نظر خوب.هنوز گفتی؟نه ترنج به:گفت
ضی ترنج بعد بیان بگیم.  شه نمی شه را شته اونوقت نبا شممون ز شم وت چ  چ
ستن غریبه. افته می هم سه بگیم که نی سه اوله جل شنائیه وا  و کرد رفک ماکان.آ

 دل از هک کسی تنها انگار:گفت خودش با و.کنم می صحبت ترنج با من:گفت
 که رفت و گفت بخیر ش  هم بعد.دختر این داره تو چقدر. منم داره خبر ترنج

ست نمی حاال. بخوابد . دش خانه وارد آرام ارشیا.***بگوید ترنج به چطور دان
شن هنوز ها چراغ  باز را در آرام. بیدارند هنوز خانه اهالی بود معلوم و بودند رو

 آغوش در را او و امد طرفش به ارشیا دیدن با خانم مهرناز.شد خانه وارد و کرد
شیا...و سام. کار  کوفت سام مامان سام.گرفت  خودش از را مادرش ار

 نازمهر چشمان.ممنون اسقبالتون از:کرد نگاه او به شوخ چشمانی با و کرد جدا
 بی آخه. بخور  مفصل کتک یه باید. کمته اینم تازه.بود نشسته اشک به خانم
 و کرد نگاه او چهره به بعد.میره راه هزار من دل گی نمی ر  می ذار  می خبر

ضی آقا.خدا به خوبم مامان شد ؟نه مریض شد ؟ اینجور  چرا:گفت  مرت
 تگرف آغوش در هم را پدرش ارشیا.کنار برو بسته:گفت و زد کنار را همسرش

 یه اول بذارین.سددالن تو  رفت همراهشددان و یدب*و*سدد هم را آتنا پیشددانی و
ست قیافه با بگیرم دوش سابی و در شتون بیام ح  از که یحال در خانم مهرناز.پی

 راتونب. بود ؟چشم کجا کن تعری  بیا باش زود:گفت داشت نمی بر چشم او
ناز.دارم خوب خبرا  فت خانم مهر  خبرا  هم ما که نکن معطلش پس:گ
 وشیدهپ لباس و گرفته دوش بعد. رفت اتاقش طرف به ارشیا.داریم برات خوب
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یا از و میوه با خانم مهرناز.پائین برگشدددت حال سددر و  و کرد پذیرائی ارشدد
 را تقالشپر که حالی در بگیم؟ارشیا ما یا میگی خوبتو خبر تو اول خوب:گفت

 ود یکی تا:گفت و کرد نگاه آتنا به خانم مهرناز. بگین شددما گفت خورد می
 چقدر:گفت و کرد نگاه اتنا به ارشددیا.بخواد خدا اگه داریم عروسددی دیگه هفته
شه دیگه. نامزدن ساله دو نزدیکه االن اینا جان مامان وا.زود شیا. وقت  ناآت به ار
 مهرناز.سددامتی به خوب: گفت و کرد نگاه بود کشددیده خجالت هم کمی که

 و کرد گره هم تو  را هایش دست ارشیا چیه؟ تو خوب خبر خوب:گفت خانم
مانی با ید می که چشدد فت درخشدد کان با:گ بت ما باره.کردم صددح  در

لت با خانم مهرناز.چی؟ترنج . کرد  خودتو کار باالخره:گفت عصددبی حا
له نگفتم مان.نکن عج ید اول من ما ما با کان با حت بت ما . کردم می صددح

سامتی شه نا شتم وآمد رفت اینا خونه تو سال چند من. خواهر  مثل ماکان. دا
 را ارشددیا کار همسددرش برخاف مرتضددی آقا.گفتم می اون به اول باید بردارمه

 جهمتو مامانت اس مردونه کار یک این. جون بابا کرد  کار  خوب:کرد تائید
 خودش به چرا کنه گله ازم سور  ترسم می ولی. میشم متوجه خوبم.شه نمی

 مرتضی آقا.شما با اش بقیه. گرفتم و ماکان رضایت فقط من:گفت ارشیا.نگفتم
 هب زنی می زنگ یه فردا. که نداره کار  خانم آره:گفت ارشیا حرف تائید در هم

 و انداخت ارشددیا به نگاهی خانم مهرناز.میگی بش و چیز همه خانم سددور 
صردر تنبیهم از آورد  شانس:گفت شیا.رفتی ق  یعنی انمام:گفت تعج  با ار
مه هنوز مه ادا قدام خودم شددکر رو خدا چی؟پس پس داشدددت؟معلو  ا
 یک از بعد ارشددیا. خواب برا  شدددند آماده کم کم و خندیدند همگی.کردم
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 نیمه وزهن گرچه. کشید دراز تختش رو  کافگی و شبانه ها  خوابی بی هفته
 هفته کی این تمام.بود معلوم خودش با تکلیفش االن ولی بود مانده راه بیشددتر

 آلود کاش چهره بود نتوانسته اش لحظه یک حتی و بود گذرانده کردن فکر به را
شتر که لحظه هر. کند دور ذهنش از را ترنج شته بی شنه مثل بود گذ  از که ا  ت

 تا اینقدر و بود مانده ولی.زد می له له ترنج دیدن برا  باشدددد مانده دور آب
سته دیگر و. بود شده طاق طاقتش ش شکی هیچ االن. بماند بود نتوان  که تندا

ست می را ترنج وجود تمام و دل ته از شین آینه از کوتاه نگاه یک همان. خوا  ما
 هرهچ آور  یاد با.بنشدداند فرو را اش روزه چند این التهاب تا بود کافی برایش

 تصددمیم او ولی داشددت پیش در سددختی راه. زد لبخند چادر قاب تو  ترنج
 عشق نا دوباره تواند می بوده او عاشق روز  یک ترنج اگر. بیاید کوتاه نداشت

 ارب هزار ترنج اگر کند خودش مال را ترنج تا بود آمده بار این.کند ور شددعله را
باره راندش می هم  از بعد و رفت خواب به شددیرین افکار همین با.آمد می دو

 مخان سددور  زنگ که تلفن شددنبه پنج صددبح. کرد راحتی خواب هفته یک
شت را تلفن خودش سی. بردا  خودش کارها  برا  کس هر نبود خانه دیگر ک

 ترنج اب نتوانسددته که بود گفته مادرش به صددبح ماکان.بود رفته بیرون خانه از
 سددور  بله؟سددام.بود گذاشددته مادرش عهده به را وظیفه این و کند صددحبت

صتش فورا خانم سور . عزیزم خوبی جون  هچ برا  مهرناز که شد خبردار ش
 هب بله.جان ارشددیا. جون آتنا خوبن همگی خوبم. عزیزم سددام.گرفته تماس
 یچین مقدمه نیستم بلد من عزیزم؟واال جانم. عزیز باشی سامت.شما لط 

 با حاال نپسددندید و کدوم هیچ کردیم پیدا زن این برا نشددسددتیم همه این. کنم
سندیده و جون ترنج گفته خودش اجازتون شی جان مهرناز بگم چی واال.پ  امار
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ستش ماکان مثل خدا به. ماکان عین شیا خود جان به سور .دارم دو  از من. ار
سم که نفر  اولین اومد تهران شد روم خوب ولی. بود ترنج بردم ا . گمب تو به ن
یا به اول گفتم  دار  لط .نشددم شددما زده خجالت گفت نه اگه بگم ارشدد

. دینب ما به خبر یه بکنین و صددحبتتون خان مسددعود با شددما دیگه حاال.عزیزم
 راسددتی. شددما از خبر پس.حتما چشددم.داره خود جا  دیگه که جونم ترنج

نا عروسددی دیگه هفته احتماال ماده دیگه.سددامتی به وا .بگیرم هم رو آت  آ
 هم خانم سددور .خندید حرف این از بعد اینو ویژه مهونا  جز شددما. باشددین
شم:گفت و خندید شن بخت سفید... شاا ان عزیزم چ  ان نماکا و ترنج برا .ب

 و سددالن و مخارج و مراسددم به شددد کشددیده هایشددان صددحبت هم بعد...شدداا
صه شان حرف ساعتی یک خا شید طول زدن  هربانم به سر  بود رفته ترنج.ک

س به را پول هفته اخر تا بود داده قول. شود عمل شنبه بود قرار که بزند شانح  اب
سید می شرکت برود بود نکرده جرات.بریزد شیا تر شد انجا ار  به رو هم با و با

 هک همه این از ترسید می.بودش ندیده دیگر درمانگاه تو  ش  ان از. شوند رو
 .بود نشددده خالی غصدده از دلش ته انگارهنوز. بود را شددده نزدیک او به ارشددیا

قا دانسدددت نمی هم خودش هد می چه دقی  فرار بود داده ترجیح که فعا خوا
 و کرد سددرگرم لوازمش خرید با هم بعد و مهربان خانه ظهر تا را خودش.کند

سید ظهر به مانده کمی سته خانم   سور. خانه ر  وناله آه مدام خانه کار از خ
 یچه ترنج ولی.گشدددت خانه امور برا  نفر یک دنبال باید یعنی این و کرد می

 سددور  ولی بگذارد شددان خانه به پا مهربان از غیر کسددی خواسددت نمی دلش
ست قادر دیگر مهربان عمل از بعد بود معتقد خانم  دهد انجام خانه کارها  نی
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 نمی. بود مانده سدداکت زده غم هم ترنج.بود گذشددته ازش سددنی باشددد چه هر
 سحد ترنج که طور همان.ببیند عزیزش مهربان جا  را دیگر  کس توانسددت

شیا بود زده  شده پکر کلی ترنج نبودن از و شرکت بود رفته شنبه پنج صبح ار
 ظهر.خندید او به کلی هم ماکان و نشدددد نفهمد ماکان که کرد کار هر و بود

 یاب.کرد اصرار ارشیا به ماکان بودند شرکت از شدن خارج حال در دو هر وقتی
 وابج ات خانواده تا میکنم فکر نه:گفت و کرد رد ارشددیا ولی.اونجا بریم ظهر

 نه.گهدی بریم بیا میاره در رو دخترا ادا  اوه. باشه بهتر نیام ورا اون ندادن رسمی
 میپس؟ن بهش میگین کی.نداره خبر هنوز که اون.میشه معذب ترنج اینجور 

 حاال تا مامان شدداید داشددت کار کجا دونم نمی بیرون اومد من با صددبح دونم
 یلیخ ماکان چی؟ نه بگه اگه:گفت و گزید را لبش ارشددیا.باشددده گفته بهش

 شدداید تا  بر بیا  اینقدر باید بیا  کوتاه نباید که تو. بگه خوب:گفت جد 
 ارهد قلدار  این به داداش تا:گفت و انداخت ماکان به نگاهی ارشیا.شه راضی

 عروسددم خواهر برادرم ندارم که شدددانسددم. بکنم تونم می غلطی چه من
یت اینجا. دیگه دیگه.هسددت  ولی و خندید ارشددیا.اس کوچیکه آبجی با اولو

 خانم سددور  با امروز مادرش بود قرار شددد خانه راهی اضددطراب و فکر هزار
 طرف از خبر  هنوز و گذشددته خانم مهرناز تماس از روز دو.کند صددحبت

 ماکان از خواست بار چند. بود تر خراب همه از ارشیا حال. نبود اقبال خانواده
 نیامد و کرد غیبت هم را اش دوشنبه کاس ترنج وقتی.نشد رویش ولی بپرسد

شیا طاقت دیگر سش پایان از بعد و شد تمام ار  کتشر.ماکان پیش رفت کا
شه مثل شکی اول. بود آمد و رفت پر و شلوغ همی  شیدک سرک ترنج اتاق به یوا
شی. ماکان اتاق سمت رفت ناامید. نبود  شانه با هم او و داد خبر را ورودش من
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. سوخت دلش او خراب حال دیدن با ماکان. شد ماکان اتاق وارد آویزان هایی
شیا ست مبل رو  ار ش شه منو خواد می خواهرت این:گفت و ن  نه؟ماکان بک

 اکانم به رو دوباره ارشیا. نگفت چیز  کرد می باز  خودکارش با که درحالی
فت و کرد یه:گ  می گردنمو زد  می اول همون گرفتی؟ مونی الل هم تو چ

 به و تگرف میز رو  از را نگاهش ماکان.بود باتکلیفی این بهتراز شددکسددتی
 سرش که ارشیا.بکنیم تونیم نمی که زورش:کرد نگاه ارشیا ریخته هم به چهره

ستانش میان را شت بود گرفته د  پر آه انماک نه؟ گفته:کرد نگاه ماکان به زده وح
 راحتی نفس ارشددیا.نه نه گه می ها نه گه نمی هیچی:گفت و کشددید صدددایی

باره بعد.هسدددت امید هنوز نکنه رد تا:گفت و کشددید  و کرد نگاه ماکان به دو
 ارشیا.اشهب خوبی راه نکنم کنم؟فکر صحبت خودش با نیست بهتر االن:گفت

کان. بکنم غلطی چه من پس:گفت و زد موهایش تو  چنگی  هب فکر  یه ما
 کنم زورش کنم؟ چکار.سددخته خیلی بودن هوا در پا خدا به. بکن من حال

شیا.کنه موافقت  زا دیگر  حرف هیچ بدون و.دونم نمی.شد بلند حرص با ار
 غم و برگشت ارشیا.زدارشیا صدایش و شد بلند ماکان. شد خارج ماکان اتاق
 به ور و بسددت را در. ماکان اتاق به برگشددت ارشددیا. اینجا بیا.کرد نگاهش زده

ستند هم رو  ش ست راه یه.ن شیا.ه  ماکان اگر االن. کرد نگاهش امیدوارنه ار
 تصحب باهاش خوا  می اگه.رفت می برو  هم قاف قله سر تا باید گفت می

 یناا مامان به.نیسددت معلوم باشدده چی ترنج جواب خوب ولی. بیا  باید کنی
 کنم صددحبت اینا مامان با تونم می من. دونم نمی من دیگه بگم؟اونشددو چی
جازه بگم یا  جلسددده یه بدن ا بت ترنج با خودت ب  فحر ببینی کنی صددح
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سابش شیا.چیه ح  راه آره:کرد نگاه ماکان به و زد موهایش تو  چنگی کافه ار
ست ا  دیگه  سر و زد بند  نیم لبخند نه؟ماکان زنگ زنگی یا روم رومی یا نی
شیا. داد تکان سی. بده خبر زودتر خدا رو تو فقط:گفت و شد بلند ار  اتنا عرو

صا. دارن کار کلی اینا مامان اس آینده هفته شنبه پنج شون منو ا  در و.هرفت یاد
 هم ماکان.رفته یادشددون منو همه اصددا:گفت میشددد خارج اتاق از که حالی

ضعیت از ناراحت شیا و  مادرش. گرفت را خانه شماره و تلفن سمت رفت ار
 اینجا ارشددیا مامان شددده؟ چی عزیزم سددام.مامان سددام.برداشددت را گوشددی

 نمی هیچی ترنج دید  خودت که تو.بدین جوابشددو خواین خوب؟نمی.بود
. یانب جلسه یه بذارین مامان.دونم نمی.باشه رضایت عامت سکوت شاید.گه

یاد بذارین دونم می.نداریم حرفی که بابات و من. داره گ*ن*ا*ه ارشددیا  با ب
 هک ما جان مامان نه.مخالفیم ما کنه فکر ممکنه اینجور . کنه صحبت خودش

شه.دونه نمی که بدبخت اون میدونم ما.نداریم حرفی گفتیم ش  همون  نم با
 زنگ ارشددیا به و کرد قط  را تلفن ماکان. باشددده.میدم خبر مهرناز به خودم

 می ارشددیا خوب؟صدددا .کردم صددحبت مامان ببا. سددام.ماکان سددام:زد
 نهنگفته؟ چیز  ترنج.بذارن قرار بزنه زنگ مامانت به شددد قرار هیچی.لرزید
 درسددت سددوخت دلش ماکان. ماکان گوش تو  پیچید ارشددیا اه صدددا .هنوز
 یاعلی ندار ؟ کار .خدا به امید دونم نمی.میشه
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 رفک امده پیش شرایط به داشتند سکوت در همه. زد نمی حرف کسی نهار سر
ند می مه. کرد ها  بی سددکوت این از ه ج  در ترنج انت ند تع یه با. بود  بق

گار حت خیلی هایش خواسددت ما.بود کرده برخورد را گار. یکی این ا  تردید ان
شته شد دا شم با خانم سور . کرد می متعج  را دیگران همین و. با  هب ابرو چ

سعود ست وقتش که گفت می م ستگار  خبر جریان در هم را ترنج که ه  خوا
ستند نمی چون.بگویند چه بودند مانده نفر  سه.دهند قرار  ملالع عکس توان

شاره لحن همان با آرام مسعود. بزنند حدس را ترنج  اب ترنج.نهار از بعد گفت ا
 از بعد و داد جواب ماکان. زد زنگ تلفن که بود میز کردن جم  مشغول آرامش

. دونم کیه؟نمی.داره کار شددما با تلفن بابا.زد صدددا را مسددعود احوال و حال
 چند زا بعد و شد بلند مسعود.داره کار اقبال مسعود آقا  با گفت. نکرد معرفی

 یدچ می را ظرفها داشددت و بود کرده جم  را میز ترنج. برگشددت مکالمه دقیقه
 ترنج فکر تو  چهره به نگاهی اپن رو  از مسددعود.شددوئی ظرف ماشددین تو 

 ندک متوق  را کارش اینکه بدون. اینجا بیا ترنج بابا:زد صددددایش و انداخت
 بیا.  ذار می بعدا خواد نمی.میام شوئی ظرف تو بذارم اینارو کنین صبر:گفت
 طرف هم ماکان. نشست همسرش کنار و رسید میوه سبد با خانم سور .اینجا
 چرا:گفت و انداخت انها نفره سه جم  به نگاهی ترنج.گرفت قرار پدرش دیگر

سور  می نگام اینجور   هب را چیز همه و انداخت پائین را سرش خانم کنین؟
 هک حرفی ولی.نباشد کننده شروع داد ترجیح هم ماکان. سپرد همسرش دست

 درباره اصددا مسددعود. برانگیخت را ماکان و خانم سددور  بهت زد مسددعود
گار  جا از و میلیون دو اون.نزد حرف خواسددت ظه یک آورد ؟ترنج ک  به لح
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 ادهد تومن چهار من توام؟ با ترنج.انداخت زیر به سر دوباره و کرد نگاه پدرش
. اسددت قرار چه از جریان که بودند مانده متعج  ماکان و خانم سددور .بودم

 عزیزم کن چیه؟صددبر جریان مسددعود:کرد باز دهان خانم سددور  باالخره
عد.میگم فت تحکم با و ترنج به کرد رو ب  جاک از و میلیون دو اون گفتم:گ

 فکر. کرد نگاه خانم سددور  به و فشددرد هم تو  را هایش دسددت آورد ؟ترنج
 دو من گفت کی:گفت و داد قورت را دهانش آب. برود لو اینجور  کرد نمی

ماد دادم؟االن میلیون بان دا  بودم داده که میلیونی شددیش برا  و زد زنگ مهر
 وت به میلیونی چهار چک یه من میاد یادم من که اونجایی تا ولی. کرد تشددکر

 اواقع مسعود. چیست جریان بودند فهمیده تازه ماکان و خانم سور .بودم داده
ید را لبش نه؟ترنج یا زنی می حرف ترنج.بود عصددبی  اموه النگو:گفت و گز
 .میلیون دو فروختی تارو چهار.برود حال از بود نزدیک خانم سددور .فروختم

شون چقدر اونا دونی می صد و سه شد نه.بود قیمت ست یه شو بقیه. پون  ندب د
 مسعود اآق بفرما:گفت و کرد پنهان دستش با را صورتش خانم سور .برداشتم
 چهار سدده االن ها الگو این.کند دفاع خودش از کرد سددعی ترنج.بگیر تحویل
له جا سدددا تادن اون ما زور به اونم بار یک اف یده چه..کردم دسددتم شدد  فا
 چون داره طا صددندوق یه مادرتم.ترنج حرف وسددط پرید مسددعود...داشددت

 هنوز انماک. بود کرده بغض ترنج.اون و این به ببخشدده باید کنه نمی اسددتفاده
 پاشو خانم.  بدین شوهر خواین می رو بچه این:زد داد مسعود. بود شوک تو 
 زندگی رسدده نمی عقلش هنوز ما دختر بگو. کن کنسددل رو خواسددتگار  قرار

شک.چی یعنی شونم پس.صورتش رو  خورد سر ترنج ا شتن قرار  من. گذا
. ریخت می صورتش رو  اشکهایش صدا بی. شد بلند وسط؟ترنج این چیم
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شتین قرار من خبر بدون بله:گفت پدرش به رو سل منم بدون گذا  من. نینک کن
 شاید خوب پدرش برخورد. بگوید چه دانست نمی ماکان.وسط این ام چکاره

ند ید ترنج ولی بود ت با جازه بدون ن ها ا فت.کرد می کار  ان له طرف ر  هک پ
. هباش خداتم از چشه ارشیا مگه. کنیم کنسل رو قرار چرا اصا: زد داد مسعود

 واند و.منفیه من جواب ولی:گفت و برگشدددت حرص با ترنج.عقل بی دختره
 پله از رنجت دنبال و کشید صورتش به دستی کافه ماکان. رفت باال پله از دوان
 به اش گریه صدددا  و بود نشددسددته در به پشددت تختش رو  ترنج. رفت باال

 ترنج کنار حرف بی و شد اتاق وارد زدن در بدون ماکان.شد می شنیده خوبی
 اکپ دست با را اشکش که حالی در و گرفت زمین از را نگاهش ترنج. نشست

کان به رو کرد می کان اشددتباهی کار میکنی فکر هم تو:پرسددید ما  کردم؟ما
 به:داد ادامه نبود ماکان جواب منتظر اصا انگار که هم ترنج. بود کرده سکوت

 هب کی بودیم که بچه. بگو خودت. بود ما مادر جا  مهربان. انصددافیه بی خدا
. دیدم می و مامان چقدر روز شدبانه در مهربان؟ یا مامان. رسدید می بیشدتر ما

ستم نمی من شم تفاوت بی تون ست مهم. با  ششی تمام کنم می کار خودم نی
 بخاطر اباب واال چیه؟!ترنج:گفت تعج  با و برگشت ماکان.میدم پس و میلیون

صبانی اینقدر میلیون دو ست ماکان.شد نمی ع شت د  و ترنج بازو  رو  گذا
فت هت خودش:گ هار ب قت داده تومن چ خاطر اونو بانی تو تومن دو ب  عصدد

شه شکل پس.ب شکل م ست؟م ست کجا  و ارک این رفتی خود سر تو که اینجا
شتر گفتم هرچی. شدم مجبور.کرد  سته اونام. نداد بی  جور شو هبقی بودن نتون

 آغوش در را او و گذاشددت ترنج شددانه رو  دسددت ماکان.شدددم مجبور. کنن



 297 بار نگاهم کن کی

 خوان می بیار ؟جد  در خوا  می ارشددیا سددر شددو تافی چرا حاال.گرفت
 سداکت ترنج.گفت من به خودش ارشدیا. نه؟نه خواسدته خانم مهرناز بیان؟آره

 ترنج. بگو خودش به اینارو.ندارم آمادگی هنوز من.کرد پاک را اشددکش و شددد
لت جا کان با حاال تا. بود زده خ قدر ما ن ی حت ا . بود نزده حرف را

 بود شدددده لبو عین که ترنج به ماکان.بگم چی دونم نمی...ماکان؟جانم؟من
 جدا ماکان از را خودش ترنج.االن شد  نارنج عین:گفت و خندید و کرد نگاه
 دلت چی هر:گفت و گرفت را دسددتش ماکان. نشددسدددت زیر به سددر و کرد

 استرس از داشت ارشیا.*** رفت و یدب*و*س را او موها  رو  هم بعد.میگه
ستگار  رود می دارد که شد نمی باورش.مرد می  پوزخند آینه تو . ترنج خوا
جا داریم ما ناراضددی خانم عروس. زد  هزارم بار برا .دونم نمی ریم می ک

نه تو  را خودش گاه آی نه حدود  تا کارش کرد می احسددداس. کرد ن  احمقا
 چه برا  اداها این پس. بود دیده جوره همه و حالت همه در را او ترنج. اسددت

 هزار با ازهت. بپوشد شلوار و کت و باشد رسمی باید حتما بود گفته مادرش.بود
 اصددا جترن که بود این تر احمقانه تازه. بود رفته در کروات زدن زیر از بدبختی

 از و کرد نگاه آینه تو  را خودش بار آخرین.بود نکرده اعام هم را رضدددایتش
 ارشیا.دز لبخند او دیدن با. بود نشسته سالن تو  منتظر پدرش. شد خارج اتاق
سرش لبخند جواب زده خجالت هم  دقیقه چند از بعد هم آتنا و مهرناز.داد را پ

 کافه ارشددیا. رفت می ارشددیا باال  و قد قربان هیجان با خانم مهرناز. آمدند
 رگشتب ارشیا!هوله چه:گفت و خندید ریز ریز آتنا.دیگه بریم بسه مامان: گفت

 بازو  خانم مهرناز.نذار من سر به سر و امش  یه خدا رو تو:گفت آتنا به رو و
فت را او فت و گر با بریم:گ جا از اصددا. با بت جواب ترنج که ک  بده مث
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 خدا رو تو مامان:کشید بیرون مادرش دست از را بازویش و ایستاد ارشیا.بهت
. شیاار میگه راست:گفت و شد بلند هم مرتضی آقا. نزن کننده ناامید حرفها 
 از هبقی همراه وبه کرد پوفی ارشددیا.شددد دیر که بریم. داد مثبت جواب شددایدم

 دسته تازه و کرد رانندگی سختی به که داشت استرس اینقدر. شدند خارج خانه
باره شددددند مجبور.کرد فراموش بودند داده سددفارش هم را گلی  و برگردند دو

 ساساح ارشیا. آوردند در صدا به را اقبال خانه زنگ وقتی. بگیرند را گل دسته
 کش اش پیشددانی رو  تا عرق ها  دانه.اسددت پختن حال در کوره تو  کرد

 اش ندهخ توانست نمی آتنا.میکرد پاک را عرقش دستمال با تند تند و. بود آمده
 خودش ماکان.نخندد که زد می سددقلمه او به هی خانم مهرناز و کند کنترل را

ستقبال به و کرد باز را در شیا قیافه دیدن با. رفت آنها ا  رفتهگ اش خنده هم او ار
 ارشددیا.شددناسددنت می همه اینجا خوبه. بیا کوتاه بابا:گفت گوشددش کنار. بود

 هب شدد  سددر از. کن ولمون دیگه یکی تو:گفت و رفت ماکان به ا  غره چشددم
شت ارشیا و ماکان. بودم خنده سوژه کافی اندازه  تمانساخ طرف به بقیه سر پ

صلی سه دیگه:گفت ماکان که رفتند می ا شیا وا  و تگرف را عرقش باز چی؟ار
 خنده زود ولی زد خنده زیر پخی ماکان.بزن کراوات بود داده گیر مامان:گفت

 منم نوبت مسددخره:گفت و زد او پهلو  به به آرنج با ارشددیا. کرد جم  را اش
 نجا به.بیاین خواین می کی خونه کرده فکر مامانت آخه.بخندم بهت میشددده
صا من. شدم دیوانه خودت سخره شلوار و کت این ا ستم نمی هم رو م  خوا

کان خواسددتی می پیرنی زیر با پس.بپوشددم ما یا ؟ فت خدا به ب  می خ
 که ترنج:داد ادامه غمگینی لحن با بعد.اومدم می اسپرت. بود این منظورم.کنم
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ته هنوز یه نگف مدیم زورکی جور همین ما. راضدد کان.او  و تو و داد هلش ما
ست خیال بی:گفت شه در سعود آقا و خانم سور .می ستقبال به م  اه مهمان ا

 اشددداره باال به هم او و کرد نگاه مادرش به ماکان. نبود ترنج از خبر . آمدند
 .شدد کور ذوقش و شدوق تمام ندید را ترنج وقتی و چرخاند چشدم ارشدیا.کرد

 را ها پله.رفت پله طرف به بعد و کرد همراهی پذیرائی تا را ها مهمان ماکان
 شستهن تخت رو  ترنج. شد ترنج اتاق وارد زدن در بدون و دوید باال یکی دوتا
 .ترنج:گفت زده شددگفت ماکان. بود نکرده عوض هم را لباسددش هنوز و بود

شد ؟ترنج آماده هنوز تو اومدن مهمونا  نمی من:گفت و گرفت باال را سرش ن
 ماکان هب پشددت و شددد بلند عصددبی ترنج.بازیه بچه مگه ترنج.نمیام من. تونم

 آماده زهنو گفتم من. کردن لج اینا بابا. بیان نگفتم که من چه من به:ایسددتاد
 رنجت.اومده ذوقی چه با ببینی رو ارشددیا اگه نکن اذیت خدا به ترنج.نیسددتم

 گرفت اش خنده ماکان.نمیآرم چایی من:گفت و گرفت آغوش در را بازوهایش
 خبر من چیز همه از جون مهرناز. اس مسددخره خیلی. میارم من باشدده:گفت و

سخره حاال داره ست م ست دیگر ببرم؟ماکان چایی نی  هم ترنج. خندید و نتوان
 ورشمجب خواسته می خانم مهرناز. بهتره ارشیا از تو وض .بود گرفته اش خنده

نه نه کراواتم ک ندید ریز ریز ترنج.بز کان. خ فت هم ما یا فقط تو:گ  نجور ای ب
صا بعد. بده خیلی ستی ا شتر ترنج لحن.نه بگو نخوا  من.بود از لجب شبیه بی

 اصددا. ترنج باشدده.گرداند برش و او طرف رفت ماکان.نه گفتم اول همون که
 ماکان. کرد قبول سددر کردن خم با ترنج.پائین بیا فقط. مهمونی اومدن کن فکر

 ماکان.داداش باشه.شو آماده زود همیشه مثل:گفت و یدب*و*س را سرش رو 
شت پذیرائی به و زد لبخند او به شم. برگ شیا چ  وارد نهات ماکان که بود در به ار
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 خوب. نمیآرم چایی من گفته ترنج:گفت و نشددسددت خانم سددور  کنار.شددد
 غلطی ره پائین بیاد باشه:گفت خانم سور .چیه بازیا مسخره این میگه راست

 دسدددت این از و خبر چه و احوال و حال گرم همه هنوز.بکنه خواسدددت دلش
 چادر یک و بود سرش زیبایی صورتی شال. شد وارد ترنج که بودند تعارافات

ست ماکان کنار همانجا و کرد سام آرام.زیبا گلدار سفید ش شیا.ن ساس ار  اح
 با. کرد می قرار  بی دلش. اسددت شدددن کباب حال در کت آن تو  کرد می

 دل. نبود خودش دسددت. بردارد او از چشددم مدتی برا  نتوانسددت ترنج دیدن
 لحنش.جان بابا خوبی:داد را جوابش که بود نفر  اولین مرتضددی آقا.بود تنگ

 مهرناز لبها  رو . باشددد عروسددش واقعا ترنج که انگار بود خودمانی خیلی
سته پهنی خنده هم خانم ش شت آتنا.بود ن شیا. ترکید می خنده از دا  ورج بد ار

 هخند که هم ماکان.نکند نگاه خیلی ترنج به کرد می سددعی و. بود شددده سددرخ
 دقیقه چند از بعد آشددپزخانه تو  رفت و شددد بلند چا  بهانه به بود گرفته اش

 ار چا .رنگ تو  گذاشددتین منو دسدددت جور  چه ببینین:گفت و برگشدددت
 تخود جون مهرناز:گفت نباشد بد هم خیلی اینکه برا  خانم سور  و گرداند

ست نیمرو هنرش نهایت دونی می دار  خبر ما دختر پوک و جیک از دیگه  در
 یادشددون همه که بپزه اینقدر. سددرش فدا :گفت و کرد ا  خنده مهرناز.کردنه

لد بره  مجلس این شدددد نمی باورش. داد می گوش زیر به سددر ترنج.نبوده ب
ستگار  شیا کی؟ هم آن.بود او خوا شیا. ار ستگار  بود آمده ار  هب سر. او خوا

 از.شدددند می مسدداو  دیگر امشدد . بود تافی وقت امشدد . زد پوزخند زیر
ها  یان حرف ید چیز  اطراف باره چون. نفهم مه در ند می حرف چیز ه  جز زد
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ضوع صلی مو شیا.ا ساس. بود خورده حرص که بس ار  سکته االن کرد می اح
 تگف مرتضی آقا که رفت می سر اش حوصله داشت کم کم هم ترنج.کند می

ته یادمون انگار  یک در همه باعث حرف این با و اینجا اومدیم چی برا  رف
شیا به لحظه شیا. کنند نگاه ترنج و ار  قیهب منتظر و کرد جور جم  را خودش ار
سعود. شد پدرش حرف شته هم با صحبتی یه ها بچه بد  اجازه اگه جان م  دا

 االب برین ارشددیا آقا با جان بابا. کرد اشدداره ترنج به و.کنم می خواهش.باشددن
. شد ندبل دید را او لبخند وقتی و انداخت ماکان به نگاهی ترنج.کنین صحبت
 بلند وراف. نکرد صبر دیگر ارشیا.شو بلند جان ارشیا:گفت ارشیا به رو مسعود

 هک جماتی داشت رفت می باال پله از که همانجور. رفت ترنج سر پشت شدو
سخره لحاف این کاش.کرد می مرور ذهنش تو  بود کرده آماده قبل از  در رو م

ست با و شد وارد ترنج.گرمه چقدر بیارم شیا به د شاره ار  دیگر .بفرمائید کرد ا
 را اش دلیصن ترنج.بود افتاده لرزه به بدنش تمام. کند باز  نقش توانست نمی

شید  را از ب دلقک و گرما آن طاقت دیگر ارشیا.کرد تعارف ارشیا به و بیرون ک
. نشست تخت رو  هم ترنج. صندلی رو  نشست و آورد در را کتش. نداشت
شیا که جور  ست می ار ست ترنج.ببیند را رخش نیم توان  هم تو  را هایش د

 اش کرده رقع پیشانی به دستی ارشیا. بود گذاشته زانویش بین و بود کرده قفل
ید ند نمی اصددا دید که کند باز دهان خواسدددت و کشدد  چه خواهد می دا

ید   تو دسددتی. بود پریده ذهنش از بود کرده آماده که چیزهایی همه کا.بگو
 و ودب نشددسددته زیر به سددر همچنان ترنج. کرد نگاه ترنج به و کشددید موهایش
 اسددتاد خوند  درس همه این. پسددر شددد  الل ارشددیا.بود زمین به نگاهش
 به نگر اینجا دار  نشستی عروسا تازه این عین حاال. سرت خیر مثا مملکتی
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: دکر باز را دهانش باالخره و انداخت ترنج به نگاهی خاکباز ا . شی می رنگ
شینیم قراره  حرفی ستتوان نمی یعنی. نگفت چیز  ترنج.کنیم سکوت اینجا ب
 ات میگشت ا  بهانه دنبال داشت ذهنش تو . مرد می استرس از داشت. بزند

به هایی ضددر ند را ن یا.بز عد ارشدد که از ب ید این هد نمی جوابی ترنج د  باز د
 هب چشددمی زیر و.کنیم سددکوت ا  دیگه موضددوع درباره بیا پس خوب:گفت
گاه ترنج ند. کرد ن مد رمقی بی لبخ ها  رو  ا فت و ترنج لب گار. ر  همین ان

یا برا  لبخند  رفک وقت هیچ:گفت و داد قورت را دهنش آب.بود کافی ارشدد
 رنجت شدددد می باورش کی. بگیرم قرار موقعیتی همچین تو  روز یه کردم نمی

 رفشح نتوانست... من که بشه و خانم اینقدر روز یه سر درد پر و شیطون دختر
 معلومه.گذشت ذهنش از. بود شده قاطی چیز همه ترنج ذهن تو . کند تمام را

 رنجت سکوت که ارشیا.کرد  نمی حساب آدم و ترنج اصا کرد  نمی فکر که
 می دلش.کند شددروع اول از خواسددت و کشددید موهایش تو  دسددتی. دید را

 اصددرار مامان برگشددتم وقتی.اول روز از بگوید ترنج به را چیز همه خواسددت
 تو از که تصدور  من واقعیتش. برد می رو تو اسدم مدام. بگیره زن برام داشدت
 نیم ود انگار ترنج قل .نه ترنج گفتم. بود پیش سددال سدده ترنج همون داشددتم

 هم رت پیش ماه سه دو تا حتی بگوید راحت اینقدر ارشیا. شد نمی باورش. شد
 یز چ خواست نمی دلش دیگر. بود گرفته را گلویش بغض.خواست نمی را او

 که روز اون تا:داد ادامه زدنش حرف به زیر به سددر داشددت ارشددیا ولی. بشددنود
 ترنج ها  اخم. شددد خیره ترنج رخ نیم به و کرد مکث ارشددیا.تون خونه اومدم

. نه یا بدهد ادامه دانسددت نمی ارشددیا. فشددرد می هم به را لبهایش و بود هم در
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 همه مکن فکر. چادر با. دیدیمت در دم که روز اون تا.بود فرصتش تنها این ولی
شی ترنج همون تو شد نمی باورم. شد شروع جا همون از چیز شک.با  ها  ا
 زده یاارش را نهایی ضربه. خواست نمی بهانه دیگر. شد خارج کنترلش از ترنج

 می دلم همیشه من. کرد  جل  مو توجه روز اون از.نبود حواسش ارشیا. بود
ست شه محجبه زنم خوا شک تازه. کرد نگاه ترنج به حرف این از بعد.با  ا ه ا

شیا. شد بلند جا از ناگهان ترنج!ترنج:کرد زمرمه. دید را ترنج س نمی ار  تدان
 رفت ترنج.فهمید نمی کرد می فکر چه هر. کرده دلخور را او که زده حرفی چه

 برگشددت بلند گام چند با. کشددید بیرون را اش مشددکی چادر و کمدش طرف
: لرزید می گریه از صددددایش.کرد دراز او طرف به را چادرش و ارشددیا مقابل
 ترنج. دش بلند جا از ترنج کار از شوکه ارشیا.بگیرین تحویل و همسرتون بفرما

شمان با شک چ شیا مقابل آلود ا ستاده ار  هنگا اش چهره به هم باز ولی.بود ای
 تیننگف مگه.بود شده تمام چیز همه ترنج برا . بود شده تمام باز . کرد نمی

 ترنج همون من وگرنه.بگیرین تحویلش بفرما کردین؟ انتخاب منو این بخاطر
 شده رقغ ترنج نشسته اشک به نگاه در ارشیا.نکردم فرقی هیچ پیشم سال سه
ست. بود صا لرزید می ترنج د  تو  کرد پرت را چادر.لرزید می بدنش همه ا

 مهرابی ارشددیا جناب کجا من نه وگر. فهمیدم می باید:گفت و ارشددیا ب*غ*ل
شک.گرفت شدت اش گریه...که همونم من. کجا شت ترنج ا  دنابو را ارشیا دا
 هک من. خواسدتگار  اومدین حقی چه به اصدا:گفت حرص پر ترنج.کرد می

 می خواهش ترنج.بود نشدددده تمام هنوز او حرفها  ولی.بودم نکرده موافقت
شت ترنج.بده گوش حرفم به کنم ست...من...من ترنج.نهه من جواب.برگ  تدو
فت را هایش گوش ترنج.دارم ند و گر فت بل فا گفتم که همین:گ  نبری لط
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 شخواه ترنج.بود دسددتش تو  هنوز ترنج چادر. ترنج طرف آمد ارشددیا.بیرون
یا بیرون برو:زد داد ترنج.میکنم  درد هب بذار کنم می خواهش بیرون برو. ارشدد
ست منو تونی نمی وقت هیچ تو. بمیرم خودم شته دو شی دا  اطربخ بار اون. با

خاطر هم حاال کرد  ردم ظاهرم خابم ظاهرم ب  می خواهش برو. کرد  انت
 با .فشددرد می دسددتش در را ترنج چادر ارشددیا. بود افتاده هق هق به ترنج.کنم

 .نکن گریه من بخاطر کنم می خواهش. میرم:گفت ا  نشدسدته غم به صددا 
 پائین لهپ از ارشیا که بودند منتظر پذیرائی تو  همه.رفت و برگشت بعد.رم می

ید  مانده جا ترنج اتاق تو  کتش. شدددد خارج خانه از حرفی هیچ بدون و دو
 کرده قفل مغزش. شددد خارج خانه از حواس بی او و داشددت سددوز هوا. بود
ست.بود  دشخو االن ولی بود کرده انتخاب حجابش بخاطر را ترنج که بود در

 هم چادر اگر االن.بود شددناخته که ترنجی همان. بود که همان خواسددت می را
 که نبود مهم برایش دیگر. وجود تمام با خواسددتش می هم باز پوشددید نمی

ساس.خواسدتش نمی هم او که بود مهم ترنج خود. باشدد چگونه ظاهرش  اح
مانی یعنی.میکرد بدبختی نده را ترنج هم او که ز  غصددده و درد قدر همین را

 صدا  ماشین شدن روشن با. شد دور آنجا از و کرد روشن را ماشین. کشیده
 دا شی دل این منزد وا  ا  من وا  ا .پیچید ماشین تو  انگیز  غم تصنی 
 هچ سددرمدیگر بر دل ا  تو آرود  چه کرد  منخاکسددرم پا  تا سددر به مناتش
 رو  اورم یاد چون من حال از فارغ ا .پرم و بال بی که پرواز  چه آواز 

 دیگر جفا راکرد  تو دامن گیرد من سددرد اه من درد سددوز راترسددم تو گرداندن
شم شق مکنچ شم ا .مکن تر را عا شاین گریان من چ شک گونه مبا شان ا  اف
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شحیران شدر سرگردان مبا سد گیتی گردش مبا س هر پایان به روز  ر  تغمید
 جانم بر الله ا  اه رو چه از غارت دسدددت.مرحمی گذارد را دل داغ ما نگار

شوده صلم شد چه تو ایاز گ ست دیگر. ا  ربوده قرارم دلم کز همین حا  نتوان
 می گریه داشت ولی بود دار خنده. ایستاد و زد کنار  به را ماشین. کند تحمل

 حاال داد نمی رو دختر  هیچ به که کسی فامیل مغرور پسر مهرابی ارشیا. کرد
 صددندلی رو  ترنج چادر. کرد می گریه دختر یک دادن دسددت از برا  داشددت
 هب باز دهان با همه.کرد پنهان آن تو  را صددورتش و داد برش. بود مانده کنار 

 انماک.نگفت چیز  کس هیچ دقیقه چند تا کردند می نگاه آمده پیش صددحنه
 باال و رفت ها پله طرف به سددرعت با. شددد بلند جا از و آمد خودش به که بود

 رپ را اتاق هقش هق صدددا  و بود نشددسددته تخت رو  اتاقش تو  ترنج. دوید
 و ر ارشددیا کت. کرد نگاه دید می که ا  صددحنه به تعج  با ماکان.بود کرده

ته ندلی دسدد نده صدد کان. بود ما فت گیج ما نارش و ترنج طرف به ر  ک
ست ش شت ترنج؟ترنج.ن  ونخ رنگ به سرخی از چشمانش کرد نگاهش و برگ

 هک انگار بزند حرف توانسددت نمی شددده؟ترنج چی ترنج؟ خبره چه اینجا.بود
 می چادرم بخاطر منو. میاد بدم ازش. متنفرم ازش:گفت کند می سددکسددکه

 هم ماکان.داشددتم دوسددتش خیلی من...من. ماکان داشددتم دوسددش من. خواد
 تدسدد زدنش حرف ترنج. چشددباند اش سددینه به را ترنج سددر. بود کرده بغض

 گفت خندید بهم. دارم دوسددش گفتم بش....بردم گل براش من:نبود خودش
 هگری. بسدده ترنج:خورد فرو را بغضددش ماکان.رفت بعدش... رفت.... ام بچه
 دامها ریختن اشک با و بود کرده پنهان ماکان آغوش در را سرش ترنج ولی.نکن
 ور تو ترنج....میگه من به اومده حاال. سال سه.... کردم صبر سال سه:داد می
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کان اشدددک...متنفرم ازش. متنفرم ازش.باش آروم خدا گاه ما  رو  ناخودا
ست نمی. بود ریخته صورتش شیا شده خبر چه دان  نینچ ترنج که گفته چه ار
شتی سعود آقا و خانم سور .کرده بردا شاره با ماکان و آمدند باال م ست ا  از د

 که بس انگار. کرد می هق هق هنوز ترنج. کنند ترک را آنجا که خواسدددت انها
 راگ. خواباند تخت رو  را او آرامی به ماکان. بود شددده حال بی بود کرده گریه

 و شد هبست آرامی به ترنج چشمان.بود کرده اش خفه حتما بود دستش دم ارشیا
 به چنگی ماکان. کرد می هق هق هم خواب تو  ولی. رفت خواب به کم کم

 خورد زنگ موبایلش که بود نبسته را در هنوز. شد خارج اتاق از و زد موهایش
یا تاقش وارد سددرعت به. بود ارشدد کان الو:داد جواب و شدددد ا کان.ما  و ما

به؟به ترنج ماکان.مرض  اشددک داره اینجور  که گفتی بهش چی چه؟ تو خو
صدا  می شیا ریزه؟ صا خدا به:لرزید می ار شت ا  گفت. بزنم حرف من نذا

 خدا به.خوایش می چادرش بخاطر تو پس میگفت چی.نهه من جواب اصددا
 برداشدت اینجور  خودش. شددد شددروع دیدمت چادر با که اونجا از گفتم من
 زده غم ارشددیا.پسددر زد  گند:گفت و نشددسددت تخت رو  کافه ماکان.کرد

 مقاح من سر بر خاک.خوابید تا کرد گریه چطوره؟اینقدر االن. دونم می:گفت
ستم بلد حرفم که س ماکان.ماکان کنم سرم تو خاکی چه حاال. بزنم نی  را شنف
 نیمتاببی شدده آروم ترنج کن صددبر روز  چند فعا:گفت و داد بیرون صدددا پر

 کار . نیسددتم نیسددتی؟نه دلخور ازمن که چیه؟تو!ماکان.کرد میشددده چکار
ید را چیز همه مادرش و پدر به تا پائین رفت ماکان.ندار ؟خداحافظ  .بگو

ها که بود وقتش یان در هم را ان گذارد جر عد مسددعود و خانم سددور .ب  از ب
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یدن هانشدددان ماجرا فهم نده باز د ند نمی باور کدام هیچ. بود ما  دختر کرد
شان شد صبور اینقدر بتواند شیطان  جراما این شنیدن از که خانم سور . با

شک شمش به ا ستیم ما ا  خانواده چه:گفت بود امده چ  اونوقت و ساله سه ه
 به رفت و شدددد بلند ماکان.میکرد دور  ما از که بود چیز  یه. نفهمیدیم ما

 گه هنوز. بود خواب انداخت ترنج اتاق تو  هم نگاهی راه سددر. اتاقش طرف
ته دو.میکرد هق هق خواب تو  گاه ته شددد  ان از هف  کا ترنج. بود گذشدد

شگاه شیا. رفت نمی دان  دلش. کرد می نگاه اش خالی صندلی به که بار هر ار
 ماکان به بار چند. بودش ندیده دیگر شدد  آن از.بترکد خواسددت می غصدده از

 فتهگ بار هر ماکان ولی ببیند را ترنج شددده طور هر بود خواسددته و بود زده زنگ
ست خوب ترنج حال بود صبان با. بود شده تمام طاقتش دیگر روز آن.نی  یتع

 کرد باز ار در ارشیا که بود نشسته میزش پشت حوصله بی ماکان. شرکت رفت
 بار این اگه خدا به خبرته؟ماکان چه: پرید جا از او دیدن از ماکان.شددد وارد و

 همینف زبون چقدر:گفت و کرد پوفی ماکان.تون خونه در میرم بدونی سر و من
 خوب: گفت و ماکان میز رو  شد خم ارشیا.نیست خوب ترنج حال ارشیا تو

ست شه. نی  در و شد بلند ماکان. شه خوب کنی کار  خوا  نمی ولی قبول با
 و ر بردار ؟ارشیا ترنج سر از دست میشه:گفت زد می قدم عصبی که حالی

 تنش هب را چیز همه پی است ترنج برادر ماکان که نبود مهم برایش نشست مبل
ستاد. بود مالیده شمان تو  زد زل جدیت با و ماکان رو  به رو ای  نم:ماکان چ

مام با خوام می و ترنج  هیچ نکرد . کرد  برادر  کرد  کمکم. وجودم ت
کان.رم می خودم ندان ما ید هم به را هایش د  روز اون از ترنج:گفت و سدددائ

ص  صه از داره مامانم. نمیاد بیرون اتاقش تو از. شده ن ش.میکنه سکته غ  یاار
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 تو مثا. تونم نمی ترنج بدون من بفهم ماکان:گفت و زد موهایش تو  چنگی
 ببینمش من تا بیرون بیارش ماکان. بیرون بیار بگیر دسددتشددو خوب. برادرشددی

 دمرد ماکان.بیرون بیارش فقط تو کنم می درسددتش خودمم کردم خراب خودم
شه طوریش یه اگه:گفت و کرد نگاه ارشیا به ستی ب  می ونبرادریم و ساله ده دو

: فتگ و زد بند  نیم لبخند ارشددیا.شددکنم می گردنتو واقعا بار این و کنار ذارم
 از مه بعد.مردم خودمم بزنی گردنمو تو اینکه از قبل بشددده طوریش اگه نترس

 کاریشخراب شده جور هر باید بود فرصتش آخرین این. رفت بیرون ماکان دفتر
 اتاقش تو . رفت ترنج سددراغ خانه رفت که ظهر ماکان.کرد می درسدددت را

 نگاهش.خانم آبجی سام.شد وارد آرام ماکان. نوشت می خط داشت و نشسته
 بریم عصددر میآ  ترنج.نبود خبر  نگاهش تو  سددرزندگی آن از بود خالی

 یرونب بریم بیا ا  خونه تو اس هفته دو االن نکن اذیت.ندارم حوصله بیرون؟نه
 پائین را سددرش و کرد اخم ماکان.ندارم حوصددله خدا به ماکان.بخور هوایی یه

 در برا و خواهر جور چه ما. ترنج نرفتیم بیرون هم با حاال تا بارم یک.انداخت
: فتگر گاز را لبش و کرد ماکان نشددسددته اخم به چهره به نگاهی ترنج.هسددتیم

 باش آماده چهار سدداعت پس گفت و پرید جا از خوشددحال ماکان.بریم باشدده
 چی.یاارش الو.گرفت را ارشیا شماره و اتاقش تو  دوید سری  ماکان.باشه.بریم
ضیش شد  هم خودش که ماکان.کنم می جبران نوکرتم خدا به.کردم ماکان؟را

 نه من گها سال ده بگو تو کنی کار مفتی برام سال یک باید: گفت بود خوشحال
سی این به بیارش فقط ماکان.خواهرم حال به خوش.گفتم شهب.گم می که آدر  ا
 به برو دیگه خوب گفت و گرفت را آدرس ماکان.آدرسش. پارکه یه. هست کجا
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 ماکان.کن سوژه مارو هی هم تو حاال:گفت و خندید ارشیا.برس وضعت و سر
صله بی ترنج. کرد قط  و خندید شت حو ضر دا صا. شد می حا  نمی دلش ا

. بود شددده خالی انگار. نداشددت کار  هیچ دماغ و دل. برود بیرون خواسددت
 ؟نهحاضر :گفت و کرد باز را اتاق در ماکان.رفت می ماکان بخاطر داشت فقط
 می که مشددکی مانتو و ترنج طرف رفت ماکان.میشددم حاضددر دارم هولی چرا

 به وش خیال بی پوشی؟ماکان می چیه این:زد چنگ دستش از بپوشد خواست
 در عدب.نمیام اینجور  من. باشی شیک باید بیرون میا  من با دار  نخیر.خدا

به این:گفت و برداشدددت کرم مانتو  یک و کرد باز را کمدش  شدددال با. خو
گاه ترنج.میاد خیلی بهت سفید رنگ بپوش سفیدت  جمله ینا کشید اه ناخودآ

 هآماد سدده بشددمار:گفت و رفت در طرف به ماکان. بود گفته او به هم ارشددیا را
شغول و. زد لبخند زور به ترنج.شدیا شیدن م  ار چادرش. شد هایش لباس پو

شت و کرد سر هم شیا کت.برگ سته رو  ار  نای مدت تمام. بود اش صندلی د
 تبرداش را کت. بدهد پسش تا ماکان داد می باید. بود چشمش جلو  هفته دو
شت ترنج اینکه از هم خانم سور . شد خارج اتاق از و  می بیرون خانه از دا

 زیر به سر چیه؟ترنج این:پرسید دانست می اینکه با ماکان.بود خوشحال رفت
 کت و کرد دراز دست ماکان.مونده جا ش  اون از ارشیا کت:گفت و انداخت

شت هیجان از هم خودش ماکان.بریم:گفت و گرفت را  ترنج وقتی. مرد می دا
 نم که جا همون میاریش دقیقا.میام داریم ما:زد زنگ ارشیا به فور . شد سوار
 کم یه بگی؟بریم تو جا بریم؟هر کجا خوب.شد سوار سری  و.باشه باشه.گفتم
 مینه برا . کرد نمی فرق ترنج برا .چسددبه می هواخیلی این تو  بزنیم قدم

 راه هب و گرفت را دسددتش و کرد پیاده پارک جلو  را ترنج ماکان.باشدده: گفت
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 جا:تگف ماکان به رو. هسددتند کجا شددد متوجه که بود موق  ان ترنج تازه. افتاد
کان قحط  با و ردک پوفی دیگه؟ترنج پارکه چی؟ برا :گفت تعج  با بود؟ما

 یم بود داده ارشددیا که نشددانی دنبال داشددت ماکان. دیگه پارکه:گفت خودش
 همان حتما داشددت اصددرار  چه ارشددیا فهمید نمی. کرد پیدا باالخره. گشددت
 کدام به را او دارد ماکان که شددد متوجه کاما ولی ترنج.باشددد خاص نیمکت

 رونبی اومد  داداشت با بار یه ترنج نریم؟اه طرف این از نمیشه.برد می سمت
قدر کت به زنان قدم.گفتم من چی هر امروز اصددا نزن نق این  نظر مورد نیم
 شد نه؟قرار بشینیم؟وا  اینجا کم یک خوا  می:گفت ماکان که شدند نزدیک

 فاقیات توانست نمی چیزها این تمام. بود شده مشکوک ترنج.گفتم من چی هر
 جا همه از خبر بی ماکان چیه؟ بازیا مسددخره این:گفت ماکان به رو. باشدددد

سخره کدوم:گفت شت به جواب جا  به اینجا؟ماکان آورد  منو بازیا؟چرا م  پ
 به. باش خوبی دختر:گفت لبخند با و شددد بلند هم بعد. کرد نگاه ترنج سددر

فاش کان به گیج ترنج.بده گوش حر گاه ما کان. کرد ن تاد راه ما  ترنج و اف
 نارشک ماکان.افتاد ارشیا به چشمش که کرد تعقی  را او نگاه با گیج همانجور

ستاد سته آخرین این:گفت و ای  سر ودب ترنج به نگاهش که حالی در ارشیا.شان
 ناآشدد برایش چقدر صددحنه این. اسددت خبر چه اینجا بود مانده ترنج. داد تکان

 شیاد چطور. بود تنش روزش آن لباس همان سرد هوا  این با حتی ارشیا. بود
ستش تو  هم سرخ گل شاخه بود؟یک مانده ست آرام. بود د ش . ترنج کنار ن
ست نمی ترنج شت ماکان. کند چکار دان شد دور انها به پ شیا. می  ینا دیگر ار

 ناگهان شدم؟ترنج عاشقت کی دونی می.بگوید خواهد می چه دانست می بار
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 هک شدد  اون.کرد نگاه بود شددده خیره دسددتش گل به که ارشددیا به و برگشددت
صادف شکتو و پرید دهنم از احمقانه حرف اون وقتی. بود  کرده ت . اوردم در ا

 می.شدم عاشقت واقعا فهمیدم موق  همون. کرد  می گریه داشتی که موقعی
 نمی اون از قبل تا. شد کامل تو از لحظه همون تو  شناختم چرا؟چون دونی

 چیز  ظاهر جز اصا که میزدم پا و دست خودم غرور تو  اینقدر. شناختمت
 ادرچ. شدم شوکه. دیدمت که بود بار اولین همون ضربه اولین.دیدم نمی تو از

شیده شتاق. بود  پو سمت شدم م شنا  همیدمف که زد  وقتی رو بعد  ضربه.ب
 می وا بخ اگه کنی ثابت تا خوند  گرافیک.بود مجازاتی بد. کنی نمی نگام
 می اد د نشون که کرد  کار عالی اینقدر خوشنویسی تو.بکنی کار  هر تونی

 هاینک از...بود حجاب درباره شددبت اون دفاع بعد ضددربه.چی یعنی هنر فهمی
ساده اعتقاداتت پا  اینقدر سی که جم  اون تو  اونم بود  وای  نبود وت مثل ک
سم ش  اون. کردم حض سا شی خودم مال خوام می فهمیدم شد عوض اح  با

 همه بین وتو بود خریده صددبحانه برات ماکان که شددرکت تو  روز اون بعد
سیم صادف که شبی اون و.کرد  تق ستت زخم و کرد  ت  ونپنه مامانت از و د
 برا . شدددم عاشددقت شدد  همون. مهمن برات دیگران چقدر فهمیدم کرد 
سم ببینم که بیام کنار خوم با که رفتم همین سا  ر س سر و ظاهر  چیز یه اح

 ترنج.کرد  مهربان برا  که کار . شددنیدم ماکان از که آخر  این و.نباشددده
شیا ولی بود سرد هوا. داد می گوش ساکت  داغ. بود داغ فهمید نمی چیز  ار

ستت من:گفت و ترنج طرف گرفت را گل.داغ . ظاهرت بخاطر نه ترنج دارم دو
خاطر ل  ب گه. دار  که پاکی روح و مهربون ق گه بخوا  االن همین از ا  دی

شی چادر ست مهم برام نپو  داپی شو دلیل حتما کار  هر برا  میدونم چون نی
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 نمی. کردم می شروع آخر از باید. اول از کردم شروع بد ش  اون من.کرد 
. دش نمی باورش. بود کرده پر را ترنج چشمها  اشک.شد خسته دستم گیر 

 زا را دستش. لرزید می دستش. شنید می داشت ارشیا زبان از را ها حرف این
 می.پرید بیرون ارشددیا شددده جبس نفس.گرفت را گل و آورد بیرون چادر زیر

 جا نهمی من. تر  مهربون و بهتر من از تو از که اینم. من با تو فرق اینم بینی
ستم دلتو شت ارشیا.نه تو ولی شک  هنوزم! نجتر:کرد صدایش و ترنج طرف برگ
سید ما دل این دختر کنی؟ نگام خوا  نمی  زد خندلب ترنج.تو نگاه یک برا  پو

 زل ارشددیا چشددمام به قیمم*س*ت بعد و کرد بو را گل. آورد باال را سددرش و
شیا.زد شید  عمیق نفس ار شمان عمق به و ک  جلو  ترنج.شد خیره ترنج چ

گه من یه دی ند یک جوابش.نکن گر عد و. بود لبخ  دسدددت با را اشددکش ب
ند بخشددی؟ترنج می منو ترنج.گرفت مت: زد لبخ ید یا بخشدد  خدا به.ارشدد
شیا کت. کرد متعج  را دو هر ماکان صدا .نوکرتم  شانه رو  انداخت را ار

 داختان پائین را سرش زده خجالت ترنج.پیشه عاشق آقا  زد  یخ:وگفت اش
 لتماسیا پر نگاه ارشیا.ببرم خواهرمو خوام می بسته دیگه پاشو گفت ماکان که
 تظرمن ما خونه تو االن عده یه بابا.نکن معرفتی بی:گفت و انداخت ماکان به

 خبر بهشددون کی:گفت شددده گرد چشددما  با ارشددیا.ان مسددخره تا دو شددما
 شریک خوشحالی این تو همه خواستم می چرا؟خوب.من معلومه داده؟خوب

شن شیا.خندید هرهر و.با سیم می هم به:گفت و شد بلند حرص با ار ش.ر  هبا
سیم می شیا کنار ترنج.ها اومدین زود:گفت و افتاد راه جلو بعد.ر  و ادافت راه ار

یا فت ارشدد یا:گ له؟ارشدد ند با ترنج؟ب گاه او گلگون چهره به لبخ  و کرد ن
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سانس از بعد تا خوا  می هنوزم:گفت  و رفتگ گاز را لبش کنی؟ترنج صبر لی
 لیو:گفت خجالت با ترنج. مرد می داشددت ذوق از ارشددیا.نکنم فکر نه:گفت

 تا .بکنه و کارامون همه میاریم و یکی سددرت فدا .نیسددتم بلد کار  هیچ من
 زنیم می شرکت یه دوتا خودمون بعدم. خوریم می ساالد خوب هم موق  اون
 خوب.نفهمه ماکان خوبه:گرفت اش خنده ترنج.میشددم بلند ماکان دسددت رو

 این مامت ارشددیا!ارشددیا:گفت و کرد بو را گل و خندید ترنج.گیم نمی بش فعا
 امشن شددنیدن از اینقدر بود کرده صددبر ترنج زبان از نامش شددنیدن برا  مدت
 جارشیا؟ترن جان:بود مشهود هم داد ترنج به که جوابی تو  ذوقش که کرد ذوق
! رنجت. بگی تو چی ما؟هر خونه بیاد مهربان میشدده:گفت و گرفت گاز را لبش
 باال را سرش و ایستاد ترنج برام شده عقده کنی؟ نگام دیگه بار یک میشه حاال

ست می دلش هم خودش. گرفت  روزهایی تمام برا  بیاورد در عزا از دلی خوا
شیا که شیده زجر هم خودش کرد می تنبیه را ار شیا.بود ک  اهشنگ لبخند با ار

 .شدند گم هم عاشق نگاهم در دو هر و کرد
 پایان

 
یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز baran.amad با تشکر   ز

یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


