
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 به نام تو که آغوش امنت پر از آرامش است...

 

 ،هیهان زدن صدا با و دیکش نییپا را یورود در یرهیدستگ شیزانو با
 یرو را نیسنگ و بزرگ یجعبه. رفت و نقلی کوچک یآشپزخانه توی
! لهیوسکم و مربع سالن یتو چرخاند چشم و گذاشت یفلز یهانتیکاب
 !بود رفته حمام دیشا. بود خاموش اتاق المپ. نشد هیهان از یخبر
 اطیح به که رفت یکیبار یراهرو سمت الشیخ شدن راحت یبرا 
 را هیهان در کردن باز محض به اما دیرسیم مشترک ییدستشو حمام و
 یرو سرش و اطیح به رو یسنگ یهاپله یرو بود زده چمباتمه. دید

 یراه از دهیترس دانستیم. ستادیا درگاه میان لحظه چند. بود شیزانوها
 که یکم! بود خودش خاطر به کارها نیا تمام اما بود، شانیرو شیپ که

 کنارش. بود شیپا یرو سرش هنوز یول خورد یتکان او رفت، جلو
 و کوچک لوتیپ به یدر شیروروبه و دیدینم را باغچه گرید. نشست

 کمک به هم آن. کند جورش بود توانسته یبدبخت با که بود باز یمیقد
 نفس. ماند جهینتیب و یطوالن هیهان آمدن حرف به یبرا انتظارش! امیپ
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 :دیکش ییصدایب و قیعم
 خونه تو لهیوس خورده یسر هی. تو ایب پاشو! نجایا یخوریم سرماــ 

 دردبخوربه لهیوس یسر هی میریم گرفتم، که حقوق .آوردم داشتم میقبل
 .میخریم

. دیکش فکش به دست و کرد ینچ کالفه اشاری. بود ساکت هنوز هیهان
 :کرد نگاهش و دیچرخ سمتش
 ...حاال نمونم، گشنه یبپز ناهار و شام برام یایب نبود قرار مگهــ 
 :رفت خانه سمت و شد بلند هانیه حرفش، انیم

 !خونه ببر منوــ 
 :برداشت بلند یقدم دنبالش و شد بلند سرش پشت اشاری

 بابات؟ ای فرهاد خونه خونه؟ کدومــ 
 :دیچرخ سمتش هیگر با هیهان
 تو مث من! ستمین تو مث من. ..هست مامانم که ییجاهمونــ 

 بزنم رو همه دیق گهید یکی خاطر به که ؛ستمین احساسبی و مسئولیتبی
 به آرهدرمی مامانو پدر بابا، اشاری! جا وجب هی نیا یتو امیب پاشم و

 !من خاطر
 :افتاد هقهق به اشاری ساکت نگاه با
 !خونه ببر منو ،ندارم رو تو طاقت منــ 
 ُسر وارید کنار هیهان و دیچسب یفلز درگاه به اشاری نیسنگ یشانه
 !ادیز دردش و بودصدا کم اشهیگر. نشست نیزم یرو و خورد
! خونه ببر منو... بابا باز حتماً. اشاری کرده دیتهد و داده امیپ فرهادــ 

 و کن ولش بگم من که ستین نرگس فرهاد،! بشه یچ هر که جهنم به
 .برداره سرم از دست اونم

! دیپاش اشاری باز سر و قیعم زخم یرو ینمک چه درد نیا از دینفهم
. نیست یگرید اهیس لیدل هر ای یدشمن نه،یک یرو از شهیهم که شکنجه

 یکس یخوردهشکست احساسات نیب از دیالق یسم یهازهین سر یگاه
 !رودیم فرو هابغض یپهلو به دارند دوستش که
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 را اششانه پهلو، به دست هنوز و بود آمده دردش هم اشاری 
 دردش یرو درد یفشار با... و زیت و یفلز درگاه به بود چسبانده

 قدرآن .بود کرده سنگش و سخت که ییدردها همان. گذاشتیم
 بزرگ سد او از و جانش ته کرد رسوب که ماند گلو یتو شیهابغض
 !ساخت دنینبخش
 و شده کیبار و سیخ ییهاچشم با هیهان که گذشت قدرآن قیدقا 
. برداشت هم با دلش و پهلو از دست اشاری. برگشت سمتش سرخ یدماغ
 :بود رهیخ او به هنوز

 اون خوامینم .آرممی مامانم رمیم ...نجایا اریب طاقت روز سه دوــ 
 .نباشه بابا برم یوقت هی دیبافعالً!  کنه دایپ جامونو وزیپف

 :نشست صاف هیهان
 !آدنمیــ 

 :رفت در سمت
 !گهید ارین منم اسم یول برو ...برو ومد،ینــ اگه 

 اشاری اما زد شیصدا بغض با. شد بلند و گرفت وارید به دست هیهان
 .دیکوب هم به را در و رفت رونیب

 ییهاهیر همان به. زدیم شین شیهاهیر به داشت تهران یآلوده یهوا
 یصدا از پر یسر و بود خانه یتو ترشبزرگ یبدبو دود از پر که
 !زدیم طعنه تهران یهاابانیخ یشلوغ به که یبدبخت ساز زیزجیج

 که یرکیت کنار بود، یمیقد یاکوچه یکیتار انیم آمد که خودش به 
 منطقه و محله نیا یزهایچ از یلیخ. وارید به دهیچسب و بود یچوب هنوز
 شانیهاخانه و شکستیم یگاه شیهاآدم یهادل فقط .شدینم عوض
 و در سه یخانه بهچشمش  .ختیریم فرو تربزرگ نبودن از که بود
 رفته شیرو هم طبقه کی. بودند کرده اشیبازساز. بود شیروروبه دیسف
 نشان شیبرا را اشدخترخاله گفتیم! دبودن ساخته مهران یبرا البد. بود
 شانزده پانزده از. ستخوایم را کیمکان محمودآقا دختر او یول اندکرده

 !نرگس و خودش مانند درست. دندییپایم را هم یرکیرزیز شانسالگی
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 به دیرس شانیپا که ییجا تا شد جسورتر یکم هانگاه شدند کهتر بزرگ
 کردند شروع مهر، پر یواشکی یلبخندها با و نییپا چهارراه یچیساندو

 !شبانه رؤیاهای از شانیهادل و سلف از هاچیساندو کردن پر به
 خاطره حباب در رؤیاهایش و خورد تکان. آمد یدر "تق" یصدا

 بر لبخند و کردیم درست سرش یرو را چادرش که بود نرگس. دیترک
 را شانیهاحرف. بود خندان سرش پشت هم شوهرش. داشت لب

 او چادر پَر و بود صورتش یرو نرگس مادر دست اما دیشنینم درست
 و دیچیپ گردنش دور بزرگ یمار کند حس بارهکی تا شد رها دستش از
 داد ترعقب یکم را نرگس چادر ،باد و سوخت. شیهاچشم به زد شین
 عشق کی بار دیشا! دهیکش جان به را گرید نفسِ کی بار شود مطمئن تا
 به"ه بود گفت تلفن پشت از یوقت زد زنگ گوشش یتو او یهاهیگر... و

 دهیپر حرفش انیم "...بابام یول ستمین یراض! اشاری ستین من دست خدا
 "!نکن یخال پشتمو فقط تو. اونجا آممی مامانم با امشب نیهم" بود

 عشق عطش با او و "دارم دوستت" بود گفته دتریشد یاهیگر با نرگس
 یجا و شده محرم هم به دلمان گفتیم! بودش دهیبوس یگوش پشت از
 شد بسته شیرو به درها شب آن... اما ،ستین نمانیب گرید ینامحرم چیه
 آقاعباس یتغارته کردن خوشبخت یعرضه هم او نکرد باور کسچیه و
. زدیم شین را شیهاچشم مدام یسم یمار حاال. دارد را فروشوهیم

 گفتیم هیهان که یدیسف نودال درِ و کرد جمع را چادرش نرگس
 طاقت اشاری یپاها و نشست او. شد باز شیبرا ده،یخر تازه شوهرش
 یچوب رکیت المپ و آمد نیماش رفتن یصدا. داد دست از را وزنش

 راه شیهااشک یکیتار یتو و نشست جاهمان. کرد "رتپِ  رتپِ"
 را شیآرزوها یهمه گران،ید یخودخواه جرم به. کرد دایپ را خودش
 یگاه! ستیگر قبرشان سر بر و گذاشت یتلخ گور یتو و کرد چیپکفن
 !باشد یاشتباه ییجا در آمدنشان ایدن به تواندیم ها،آدم گناه تنها هاوقت
 شیهاچشم به دست ام،یپ اسم دنید و لشیموبا خوردن زنگ با
 ".بده آدرس. آممی" داد جواب فقط و دیکش
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 گاریس و دود یبو! کسریم یرو دستش و بود گوشش یرو هدست

 کید دو هر یرو را دستش! بود کرده مستش نخورده، ،یدنینوش انواع و
 داد و غیج یصدا. کرد یپل هم پشت را کنندهوانهید آهنگ دو و گذاشت

 هدست یتو از را بلند یصدا یگاه که بود بلند قدرآن هانعره و
 هاافتیض نیا انیم که بود شده یعاد شیبرا سال کی یط. دیشنینم

 در قدرآن یگاه که ییهایمهمان. بکند را کارش و ندازدیب نییپا را سرش
 یتو برود پا جفت خواستیم دلش که تیحساس و بود یولخرج آن

 یفضا و نورها رقص و بخار انیم. داشتند خودشان که یایزندگ شکم
 هم در تنشان قوس با که ییهاهیسا. بودند هیسا شیبرا هاآدم تاریک،نیمه
 چادرش انیم. افتاد هیهان لرزان یهالب بغض ادی یکیتار انیم. دندیلولیم

 انیم یچارگیب. دیلرزیم خودش به ترس از داشت و بود شده جمع
 دور دست دائم! کج یکشت دانیم بود کرده را مغزش بختشان یرگیت

 یرحمیب با پا جفت و دندیکوبیم نشانیزم انداختند،یم شانیآرزوها
 !شانزخمی ینهیس یرو دندیپریم

 و پا تکان. دیچسب شیپا و دستبه  سرعت به یآشفتگ و حرص
 کرده تندتر را تمیر. قمر قرص کسیمیر آهنگ با بود گرفته تمیر سرش
 یرو او کاله و بود بلندتر هاعربده. دندیلولیم شتریب هاهیسا. بود

 امیپ که بود خودش حال یتو! ترخم شیهاشانه و ترنییپا صورتش
 :گفت زدهشتاب و دیکش گوشش یرو از را هدست
 ...بجنب! کن جمع! ی؟زد چت تو ،دنیکش نایاــ 
 و کرد خاموش را تاپلپ شده، چه بپرسد آنکه بدون اما بود جیگ
 بغلش ریز را تاپلپ امیپ کرد، قطع را هامیس تا. شد شتریب همهمه یصدا
 بساط و بند نصف. ختیر اشجعبه یتو هول با را رکسیم دستگاه و زد
 رونیب بود شلوغ که یتراس از و گرفتند دستجعبه را  که بود رونیب

 :گفت بلند. رفتند باغ یانتها سمت زناننفسنفس. دندیدو
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 هو؟ی شد یچ ام؟یپ کجاــ 
 و رفت باال وارید کنار یاسقاط لیوسا و جعبه یسرکی یرو از امیپ
 .کرد مکث وارید یرو

 !باال بپر من، بده رو نایاــ 
 کجا نبود معلوم. دیکش وارید یرو را خودش و داد او به یفحش
 خانه یتو سیپل دیفهم تازه د،ید را قرمز ینورها انعکاس یوقت! بودند

 هم به شتریب هاهیسا و خوردیم دور سرش یتو گردان ینورها! ختهیر
 امیپ که قرمزشان چراغ و بود هانیماش به هنوز چشمش! دندیلولیم

 :دیکوب او به محکم
 !دِ بجنب دِ! ایهلفدون تو میبپوس دیبا رنمونیبگــ 
. کرد دنیدو به شروع امیپ سر و پشت گرفت ترمحکم را لیوسا

 چشم یجلو که یروز از. بود متنفر ناگرد و سرخ رنگ نیا از شهیهم
! بردند و زدند دستبند مواد حمل جرم به و هوار و داد با را پدرش همه
 !داد دست از خاطرش به را نرگس که یوقت از

 را سرش، "میآورد شانس" گفت امیپ و نشستند نیماش یتو یوقت 
 را شبشان که بود بارنیدوم یبرا .چسباند یصندل یپشت به نفسنیمه
 صاحب آباء و جد خودش یبرا داشت امیپ .دادندیم فنا به گرید یاعده

 دستش و نیماش در به چسبانده آرنج اشاری دید یوقت. گفتیم را مجلس
 :کرد ول را لیوسا است، اشیشانیپ یرو

 خورد؟ینم درد به خونهــ 
 با را کلشیه کل او که دیچرخ امیپ سمت یجیگ و خسته "هان" با
 :دیکاو چشم
 !اشار؟ی یزد یچ هی امشب نکنهــ 
 شه؟یم یچ اکو بساط و بند حاال! امیپ نگو چرتــ 
 به دونمیم دیبع چند هر. دهیم تاوانشو کور، مجلسصاب چشــ 

 !ینگفت ...باشن داشته کار اونا
 هیهان با کارو یگوشه هی برم الاقل! جدت سر میبر کن روشنــ 
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 .رمیبگ
 :گفت مضحک ینگاه و لحن با و انداخت ساعت به ینگاه امیپ

 گهید ،یدیپر که نمییپا باال! کهی شهر ته یبرس تا. دوازدهه ساعتــ 
 ؟یدار ییجاجابه جون

 :گرفت را شیبازو امیپ که دیکش را در یرهیدستگ حرف بدون
 .برمتیم! بابا نیبشــ 
 .دمید نرگسو امشبــ 

 و لرزان مردمک به نگاهش یول ،شد لشُ او یبازو دور از امیپ دست
 :دیچسب او یهاچشم بیغر

 !کمشیش تو بچه هی با ،بود شوهرش باــ 
 که بود یزیچ تنها اشار،ی یهاپلک سوختن و امیپ گردن یعصب کیت

 و تهران شمال بیغر یهاابانیخ به داد تن اشاری و ماند نشانیب
 !دشانیفهمینم یکس که ییهااشک

. بود جانش خیب یبیعج یسرما اما نبود زیت اوایل زمستان یسرما
 شیهاشانه یرو ینوجوان از که ییهایخستگ و سست یاعقبه شهیهم

 یهاحسرت و کرد را شیهاهیگر. کردیم اشسرمازده بود، سوار
 یپله دو از و گذاشت جانش ته نرگس شکم یرو بار با را شترشیب

 تا خانه در یفاصله کهلمید  یاباغچه یسکو کنار. رفت نییپا کیبار
. بود گذشته سه از ساعت. بود کرده پر مورب شکل به را نیزم سطح
 برود تو نداشت هم حوصله. ترسدینم ییتنها از هیهان که بود مطمئن

 از که حاالبرش گرداند.  تا شود حاضر دیبگو او به خواستیم یول
 حیترج مادرشان به را او نخواهد دادیم حق او به بود افتاده تیعصبان
 با و داورنیب خودشان شیپ او را بودند نشده فیحر که یمادر. دهد

 باز باشد ورشعله هم قدرچه هر یزندگ آن آتش بود گفته شیهامقاومت
 دوباره ،رفتیم هیهان اگر. کندینم مشترکش یزندگ سال یس به پشت

 اشیمیقد یدانشجو یهاهمخانه همان سراغ و دادیم لیتحو را نجایا
 هیهان داشت دوست. بود هاآن با را آخر سال دو نیا که گشتیبرم
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 توانستینم زور به اما خواستیم را اشخانواده دلش. بماند ششیپ
 سر دیبا صبح. بود مین و سه. کرد نگاه را اشیگوش ساعت. کند یکار
 دفعهکی که دیکش یآه. نداشت چشم به خواب هنوز و رفتیم کار
 جانکم یباد که کوتاه ییموها و رهیت یهالباس با یزن. دید را یشبح

 و بیعج ییهاچشم با و بود ستادهیا او یروروبه درست. رقصاندشانیم
در مرز  کرد احساس که شد شوکه قدرآن. کردیم نگاهش کج یگردن
 زن و ستین خواب دیفهم تازه و داد قورت را دهانش آب. فگی استخ

 بلند ترکاند،یم را اشحدقه داشت که ییهاچشم با. کندیم نگاهش واقعاً
 یباال. وانهید دیشا و است جوان شبح نیا دیفهم یول بود کیتار. شد
 !ترساندش و کرد تربیعج را فضا باال، آن از بتشیه و بود هاپله

 خواست هول با و برگشت خانه سمت .نداشت دردسر یحوصله 
 هم تهش کرد،ینم دایپ را یاصل دیکل اما کند فرو درقفل  یتو را دیکل

 وا و عقب برگشت ،برش دارد شد که خم. افتاد دستش از کلیددسته
 توهم نکند گفت لب ریز که خورد جا چنان. نبود زن از یخبر. رفت

 هم دیشا د؟یدیم کابوس یداریب یتو و سرش به بود زده یعنی. دهید
 و رفت باال را پله چند. بود زادیآدم !نه یول ،بهتران ما از ای بود لیعزرائ
 آسمان، روشن و کیتار انیم زن دید که چرخاند سر کوچه طرف دو

 مثل. رودیم یاصل ابانیخ سمت سبک ییهاقدم با کوچه انهیم از درست
. کرد نگاه را زن رفتن بازنیمه یدهان با و ستادیا کوچه وسط هازدهجن
 پشت و برگشت. داد او به یتکان ابانیخ سر از یونیکام تردد یصدا

 را چشمانش شانخانه یاصل یطبقه باز در دنید با که کرد نگاه را سرش
 که یکس! بود؟ گفته که بود صاحبخانه دختر زن نیا نکند. دراند هم از

 دور افکارش انیم داشت !است خانه نیا در وانهید یدختر بود نگفته
 فکریب. خورد یبد تکان و زن سمت برگشت باز که دیچرخیم خودش

 به. گشتیبرنم زدنش صدا اب که بود وانهید اگر زن. ابانیخ سمت دیدو
 ،رفتیم ابانیخ وسط داشت او یوقت درست و داد سرعت شیپاها

 با. گذشت شانیجلو از بلند یبوق با یی"بایت" و دیکش پشت از را لباسش
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 او به زن ناگهان، اما دیکش کوچه یتو را زن گفت، که یبلند "مرض"
 هنهن و سر و صورتش به انداختن چنگ به کرد شروع و کرد حمله
 ادیفر با و کرد جدا خودش صورت و سر از را او ،هتبُ انیم! کردن

 مثل زن یهاچشم... یول کوچه وسط کرد پرتش و گفت یا"وانهید"
 گرگ یحمله از که بود یابره هیشب. شه بوددید که نبود یالحظه نیاول
 به دهیترس نگاه با زن که کردیم نگاهش گنگ و و گیج ریمتح. دهیترس
 سمتش یقدم اشاری تا و دیکش عقب کوچه آسفالت یرو را خودش او،

 یسکندر یبار چند. دیدو خانه سمت تعادلیب و دیپر جا از رفت،
 را خودش او که آمد خودش به یزمان اشاری! خانه به دیرس تا خورد
 مانده کوچه وسط هازدهجن مانند. شد بسته در و کرد پرت خانه داخل
 .سوختیم صورتش چپ سمت و بود

YYY 
 یهاپلک یال ،هیهان آرام زدن حرف و فندک تقتق یصدا با
! کند جان صبح تا و شد پهلو به پهلو فقط را قبل شب. شد باز اشخسته

 جانماز خواند؛ را نمازش که بود نمانده هوا زدن شیم و گرگ به یزیچ
! رفته در زهوار یکاناپه یرو دیکش را خودش و کرد رها را کوچکش

 فرار سرد یهوا و کاناپه فنر یصدا و سفت یجا با بود هم یخواب اگر
 گذاشته هم را برقیبخاری .بود درنیاورده هم را کاپشنش یحت. کردیم

مثالً  یپتو و متکا فقط! دینچا خانه یتو یاول شب همان تا هیهان کنار بود
 تمام با و یبخار بدون شب آن. دیکش سرش یرو و برداشت را یگلبافت
 !بود شده سر باالخره بودنش ییسرما

 که بود معلوم هیهان یهاپچپچ از یول نداشت سمعاستراق یحوصله
 و قبل شب آمار اگر. گرفت شتریب دلش. زندیم حرف مادرش با

 مهربان یهاچشم یدلخور رنگ حتماً کرد،یم رد هیهان را شیهاحرف
 مادرش نکهیا از بود ریدلگ. بود دلخور هم او اما شدیم شتریب مادرش
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 هم وقتچیه و ردیبگ هم را او یجا پدر وجود با بود کرده یسع
 یمردم همان! مردم یهازبانزخم ریت بلیس بشوند تهش تا نکند اعتراض

 یوقت اما! ستودندیم هیکنا با را پدرش در قبال مادرش یوفادار یحت که
 بسته شیرو پدرش خاطر به هاآن یخانهرِ د و داد دست از را نرگس
 تیمظلوم و پدر ینشئگ و یخمار یرو چشم نتوانست گرید شد؛

 یبرا خواهدیم گفت و بست را بارش .ببندد مادرش یچرا و چونیب
 به چشمش حداقل یطورآن! کارها و کسیب نیع. کند یزندگ خودش
 !داافتینم شیهارفتهدست از و دردها
 نشده یعاد شانخانه از ییجدا هنوز سال سه از بعد. دیکش یآه 
 تربزرگ که بود همه از ترخوشبخت هنگامه خواهرش، دو و او نیب. بود
 و کرد شوهر بود، فتادهین نحس یروزها نیا به پدرش هنوز یوقت و بود
 کردنش شوهر از بعد هم هیهان کردیم فکر. نداشت کارشان به یکار

 شیپ روز ده یوقت اما ،شود خودش وجورجمع یزندگ سرگرم الاقل
 به هم آن رد،یبگ طالق فرهاد از خواهدیم گفت و شد شیدایپ مرتبهکی

 !ختیر فرو آوار مثل بود، مبتال آن به پدرش که یدرد همان خاطر
 بست را در. ییدستشو سمت رفت و کرد ول کاناپه یرو را کاپشنش

 شب یهابغض بلکه دیپاش صورتش به آب یمشت. کرد باز را گرم آب و
 گفت آرامی "آخ". سوخت صورتش دفعهکی که ببرد و دیبشو را قبلش

 ،لک از پر و کوچک ینهیآ یتو. گذاشت بناگوشش یرو دست و
 یتو یبرق و رعد انگار ناگهان. شده چه ندیبب تا برد جلو را صورتش
 قبل شب بود، زده رونیب خون آن از که یخنج یجا دنید با و زد ذهنش

 دختر آن و شانسش به یفحش. آمد ادشی بیعج و یوحش دختر آن و
 اصالح از یروز دو سه که بود آورده شانس. کرد نگاه ترقیدق و داد
 کار سر خواستیم طورچه صورت نیا با وگرنه گذشتیم شیهاشیر

 و پالک آن. درآمد کفرش شتریب. نبود گردنبندش از هم یخبر برود؟
 مانده نرگس با اشیعاشق یروزها از که بود یادگاری تنها لیاست ریزنج
 دقش ینهیآ آن از شیب تا شود گم که بود نیهم قسمت دیشا. اصالً بود
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 .نباشد
 یبرا و گرفتیم را لیسانسشفوق دیبا االن که داشت اگر شانس
 یرو ردیبگ شلنگ کارواش، یتو نکهیا نه ،زدبه هم می ییایب برو خودش

 به بکشد لجن و بهتران ما از یآهن یهادلبرک رنگارنگ کثافت و گند
 !خودش یسرتاپا
 وسط پهن سفره دنید با و رفت رونیب سیخ صورت و سر همان با
 دنید هم وسطش اریخ و گوجه و ریپن و یبربر نان. خورد جا اتاق

. آمد رونیب آشپزخانه از یچا ینیس با هیهان. رفت ضعف اشمعده. داشت
 .گذاشت سفره یرو را یچا و داد سالم یلب ریز

 !مهین و هفت ساعت. نشه رتیدــ 
 کنار چهارزانو و دیکش سشیخ صورت یرو را نشیآست پشت اشاری
 زمستان، صبح یهوا بودن یابر و اتاق یکیتار انگار. نشست سفره

 .دینپرس در موردش یزیچ هیهان که داشت نگه دور چشم از را زخمش
 رون؟یب یرفت یکــ 
 !کهینزد یلیخ سوپرمارکتش و یینونوا. یبود خوابــ 
 ای"اهللبسم" با و دیکش خودش سمت را یچا "نکنه درد دستت" با
 نیاول اشاری! دشییپا زیرچشمی هیهان. خورد را یچا از یقلپ گفت که

 :گرفت او سمت و دیچیپ را لقمه
 !یواشکی نکن چش چش! بچسبه منم به بخور، اول خودتــ 
 :گفت آرام اشاری. گرفت یکمرنگ لبخند با را لقمه هیهان
 زنگ و کرد تموم شارژ ممیگوش. مامان سراغ برم نتونستم شبیدــ 
 ...یبرگرد خوایمیاگه  یول ،نزدم

 !مونمیمــ 
 :گرفت ینفس هیهان و کرد نگاهش اشاری

 شه؟ینم! شتیپ یمهمون اومدم انگارــ 
 با! بودم رفقام شیپ وگرنه ...گرفتم رو نجایا تو خاطر هواس منــ 
 !؟یاومد یمهمون گیمی تو بعد .بودم همخونه نفر چهار


