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افتادم. دستش را گرفتم    یخاطره مشابه ادی. من هم میدیخند یو کم میستادیهر دو ا

 کردم:  فیتعر میزد یه قدم مطور ک نیو هم

 توش پر از لجن و آشغاله؟  شهیجوب هست هم هی یدیمن د یبابا  یالیسر کوچه و  -

  شیپاها یآب متعفن از خنده رو یکنم با تصور آن جو فی تعر یزیمن چ نکهیاز ا قبل

 خم شد:

 .دمینگو... من توش مار د اوشیس یوا  -

 تا حرف بزنم:  رمی خنده خودم را بگ یتوانستم جلو یم یسخت به

 یکس نم چیه  میاومد دیما چقدر داغونه... ع یالیوضع و ید یفکر کن... خودت د  -

هفته تمام آب گرم  کیداد...  یرو درست کنه چون بابام پول نم الی رفت آبگرمکن و

مامان سوخت که با آب سرد  یحموم نرفته بود...آخر من دلم برا چکسی... همینداشت

آب گرم شد  نکهیچاره ترانه به محض ای شست رفتم خودم درستش کردم. ب یف مظر

  زادیبچه آدم هی. لباس نو تنشون کرد شبدیبهشون رس یبچه هاش رو برد حموم کل

اومد   رون یب الیاز و ان یشا کشیپسر کوچ نکهی... به محض امیقدم بزن میشدن... اومد

رجه  ی ش میتا برسه به اونجا بعد مستق دیخورد افتاد تو همون جوب... انگار دو زیپاش ل

 زد...  یخودشو م الی... ترانه وسط وختیر یبزنه توش...از سر تا پاش لجن م

 دلش سوخت:  یوضع نیدر چن ان یاز تصور شا سحر

 چقدر اون بچه مظلومه... دلم کباب شد... زمی... عزیآخ  -

...  میریترانه رو بگ یجلو ای میبخند میدونست ی... نمیدید یمها رو  افهیق دیبا  -

بود با شلنگ آب سرد... ترانه انگار با تفنگ داشت   ستادهیا اطیوسط ح ان یشا چارهیب

 هم جرأت نداشت بچه رو از دست ترانه نجات بده.  چکسیکرد...ه یم کیبهش شل

 یبابات ازش م  یشه حت یم یدونم ترانه عصبان ینگو دلم درد گرفت. م گهید  -

 چقدر دلم براش سوخت. ان یشا چارهیترسه... ب

 خوره.   یافته حالش به هم م  یم ادشیهنوز خودش   -
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 مان یو گذر زمان برا می راه رفت یلیکرد. خ  یم فی را سحر تعر یگفتم و دوم یمن م یکی

به سمت هتل   یر گرسنگرفت که از زو یم یکیشده بود. هوا رو به تار یمعن یب

 . م یرستوران برسان نیتا خودمان را به اول میدی. با عجله لباس پوش میبرگشت

  یپدرم م یال یخودم را به و یرسم التیتعط ایمجرد که بودم، هر پنجشنبه و جمعه 

  یکردم لذت م یکه مرتب عوض م ییها نیدر جاده با ماش یاز رانندگ شتریرساندم. ب

 ییبه جز سقفش نداشت. تا جا یامکانات رفاه چیکه ه ییالیو ایشمال  طیبردم تا مح

  یمن حساب م یولخرج نیبزرگتر نی . اکنمتوانستم مراقب بودم پول خرج ن یکه م

 یآمدم و گرسنه تر بر م یدادم. چقدر بدبخت بودم؟ گرسنه م یم نی شد که پول بنز

نکرده بودم به نظر   حیتفر یزدم اما از بس در زندگ یم خیاز سرما  الیگشتم. وسط و

 بود! یهم عال یلیخودم خ

و  یمیقد یدور شدن تک تک دوست ها لیکردم دل یکه به گذشته نگاه م حاال

آمدند تا  یمن م یمدل باال نیخودشان با ماش الی. به خدمیفهم یرا م لیفام  یپسرها

  ینم یخورد که حت یذوقشان م یکنند و چنان تو حیپدر پولدارم تفر یالیدر و

کرد از من انتقاد کند به   ینم تجرأ چکسیخواستند بعد از سفر با من حرف بزنند. ه 

  نیهم از ترس هم  هیشد. بق یمن طرف م یتند و عصب یجز سحر که با واکنش ها

شدند و   یم هشی بر عل رندی طرفش را بگ نکهیا  یسفت و سخت من به جا یبرخوردها

است که   یکس یقیدوست حق ندیگو یاندم. راست م م یمن همچنان در جهل خودم م

ندارد، نه   یما ترس یرادهایشود و از گفتن ا یقدم م شیپ ان اصالح اشتباهاتم یبرا 

 خنداند.  یما را م شهیکه هم یکس

.  میخواستم به هتل برگرد یاما نم می هر دو خسته بود میآمد رون یرستوران که ب از

و   میگشت زد ینداشت. کم ی. سحر هم اعتراضستادمیا دیاز مراکز خر یکی یجلو

تا خودش انتخاب کند. بدون  ستادمیا ی. من دور مم یدیچند دست لباس هم خر

فکر   یدادم تا با آزاد مجالسابق به او   یوسواس ها ای یشخص قهیکردن سل لیتحم

 یحوله و روتخت  دیمنزل جد ی. برا دیطول نکش ادیدارد بخرد. طبق معمول ز ازیهر چه ن

فکر بودم   نیکردم در ا یکه نگاه م شی. به انتخاب هادیز منسوجات مازندران خرا
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  ندهیروبرو شدن با آ یخوب برا  یچقدر انرژ دیجد یروتخت کی ایچند تا حوله  نیهم

 دانستم.  یم یرا ولخرج زهایچ نینادان بودم که ا  یلی. خدادبه من 
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