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 فصل اول
 
 

 آخ که چقد خوام مياد امشب خيلي خسته شدم
 دستمو ميبرم به سمته سيستمه جديد صوتيمو آهنگ مورد عالقه امو ميذارم وبه سمت حمام ميرم

 ...بعد از تو ديگه عاشق نميشم
 با يادت بازم آروم ميگيرم

 و طا قت ندارهاين قلبم بي ت
 لعنت به ان لحظه ايي که

 من وتو رو جدا کرد منو بي تو
 تنها گذاشت سازمو بي صدا کرد

 تويه خيالمم نبود که لحظه ايي نباشي
 گريه کنم و دنبال تو باشمو نباشي

 باز اشکام برات آروم ميباره
 لحظه هام تورو يادم مياره

 ....داغ تو روي دلم دوباره
 ونه من وتورو جداکنهفکر نميکردم دست زم

 ...فکر نميکردم
 دست پليدي آخر عشقو پاک کنه
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 فکر نميکردم خونه عشقم به اين زودي خراب بشه
 فکر نميکردم شمع که عمرم به پاي عشقت آب بشه

 ....بعد از تو
وقتي آهنگ تموم شد در اومدم و به سمت کمدم ميرم و آهنگو زمزمه ميکنم لباس بافت صورتي نازکمو 

 نبا جي
جذب صورتيم ميپوشم موهاي فرفريمو که حاال بلند تر شده سه شوار ميکشم. واي از دست اين مامان 

 اه...موهاي
خودمه دوستدارم کوتاه کنم اونم پسرونه سه سانتي خودش کچله راحته منو نميذاره 

 اونوقت....اووووووووووم
 .نه ماماني من کچل نيستا اونقده موداره که

صورتيه اابريمو ميپوشمو ميرم سمت پله ها از رو نرده ها سر دمپايي ال انگشتي 
 ميخورم....يوهوووووووووو

 سالم خانم جان چقد بگم نکن اين کارو دختر بزرگي شدي واسه خودت -
 سالم دريا خانم گل همه گال ماماني من کجاست؟ -
 رفتن تو باغ -
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پيش به سوي باغ..... مامان ماماني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کجاهي؟؟؟ -
 تو بيدار شدي باز هوار هوار راه انداختي؟؟؟؟ -
 مام من برم پيشه هليا ؟ -
 نخير چه خبره سرتو ميزنن تهتو ميزنن اونجايي؟ -
 اينجوريي با اين اوصاف بايد من کوتوله باشم -
 اين يه ضربوالمثله -
 آهان.. باشي پس من رفتم ديگه ؟ -
 برم برم برم...خواهش زودي ميام -
 باشه برو ولي زودي بيايا مهمون داريم -
 من حوصله اون پير پاتاالرو ندارم بيام که چي بشه -
 !!!!!!!!!اينارو کي ياده تو داده آخه اين چه حرفي ...واقعا ک -

 آريين در حالي که تازه اومده بود خونه پدر بزرگش به سمت خاله و دختر خاله اش که به تازگي به ايران
 : سالم بر بانوان جوان و زيباي مجد اومده بودن رفت

 سالم عزيز خاله بيا بغلم -
آريين به سمت مهسا رفت : بفرما خاله جون فقط اگه رژزدي پاک کن که جاش نمونه من حوصله اين 

 غر.غر
 اين دخترارو ندارم

 وا يعني چي؟ -
يه شهر دختر يدن من جاش بمونه کي حوصله دار جواب ب*و*س*يعني که همينجوريي کم الکي نيست  -

 چشم
 انتظارو بايه عالمه بچه هاي ناخواسته رو بده به جان خاله من جواب گو نيستم

 خوبه حاال خجالتم نميکشه ... بيا اين دختره رو ببر برسون بيا کارت دارم واسه شب -
 خاله من شمارو ياد چيزي نميندازم؟ -
 چطور؟ -
 تت ميوفتيآخه تا منو ميبيني ياد راننده شخصيتو نوکر کلف -
 !!!!برو پسر انقد سر به سر من نزار -
 هر...هر توام فقط بخند دختره چموش االن منو ترو باهم ببينن تو روزنامه ها واسم حرف در ميارن -
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 برو بابا خودم ميرم -
 آريين يه دونه زد پشت گردنم

 دست خر کوتاه -
 !!!!ا بري؟؟؟ عمراتو خجالت نميکشي اينجا ايرانه من خير سرم غيرتيما تو تنه -
 آريين خاله نگاه کن اين دختره از روزي که با توميگرده اينه اين کوچه بازايا حرف ميزنه -
به من چه خاله اين پتانسيلشو داشت ...برو آماده شو ديگه دهههههههههه... بعدم خاله اين عفريته صدتا  -

 من
 زير دستشن شيطون تو کالسش تجديديه

 نگو نوه من ماهه -
 اااااا. سالم آقا جون خوبي دوست دخترا خوبن ايشاهلل؟ -
 تا کور شود هر آنکه نتوان ديد -
 بله منم انقد پول دار بودم دخترا از سرو کوام باال ميرفتن -
 نخير آقا جون من ماهه -
 تو که اينجايي برو ديگه آماده شو -

مانتو کوتاه مشکيمو با شال مشکي و يه  به سمت ساختمون راه افتادم بدو رفتم تو اتاقم يه جين قرمزو با
 کيفه

 .قرمز کوچيکه يه طرفه و کتونيايه مارک قرمزم يه ذره آرايش کردمو رفتم پايين
 بدو آريين ديرم شده -
 باشه بدو -

 باهم به سمت ماشينش که تو کوچه پارک بود رفتيم ماشينش يه لنکروز بود راننده گيش عالي بود
 آريين جووووووونم -
 که خر شدم ولي ديگه کسي رو اينجوريي صدا نکنمن -
 آرييني منو ميبري يه بار پيستتون؟ -
 به جون تو همه پسرن تورو ببرم بگم چند منه؟ -
 خواهش تا تو نره قول هستي کسي کار نداره؟ -
لوت هوييي قرار نشد از حرفايي که يادت ميدم عليه خودم استفاده کنيااااا... بعدم مگه قرار نشد تو خ -

 منو
 استاد صدا کني

 ببخشيد استاد حاال ميگم شما که ماشاهلل هيکلتون انقد درشت و خوبه کسي جرئت کاري نداره که؟ -
 نه خوشم مياد خوب داري درس پس ميدي؟ باش يه روز که پيست تعطيله ميبرم حال کني -
 مرسي خيلي باحالي -

 جلوي در خونه هليا نگه داشت
 
 
 يومدي با اين دخي کي وقت کردي دوست بشي؟ بابا سرعت عملتوبينم تو مگه تازه ن -
 با هليا وقتي که انادا بود دوست بوديم حتي وقتي رفت بازم رابطه داشتم باهاش -
 آهان برو منم ميرم پيش مهسا ببينم کاريي داره انجام بدم موقع برگشتن بزنگ ميام دنبالت -
 مرسي آريين -
 قربون آبجي برو ..باي باي -
 به سالمت -

 آريين منتظر موند تا تبسم بره تو خونه
 صداي آيفونو به صدا در آوردم... که صداي پر از عشوه هليا رو شنيد
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 بله؟ -
 تبسمم -
 ميذاشتي فردا ميومدي -
 بذار بيام باال حاال -

 ودر رو زد داخل رفتم که هليا اومد به استقبالم
 سالم خوبي؟ -
 سيالااااااااام خوفي؟ -
 بيا تو مامان ،بابا نيستنمسي  -
 اااا... چرا؟توه خراب کارو چطور تنها گذاشتن؟ -
 اوووووووه نبودي ببيني مامي چقد سفارش کرد -
 توام که حرف گوش کن -
 آره هر کي ندونه تو که خوب ميدوني... بعد يه لبخند شيطاني زد -
 چه فکريي داري ؟ -
.پخ کنيم.....بعد تندو سريع رفت تو آشپزخونه يه بسته پودر بيا اول دنبال من بايد اين مستخدمه رو پخ. -
 از

تو جيب شلوارش در آوردريخت تو ليوان آب پرتقالش وبه سمت حال رفت منم عين اردک دنبالش راه 
 افتاده
 .بودم

 کوکي جونم بيا خسته شدي اينو بخور بايد انرژي داشته باشي منو تحمل کني؟ -
کرد اولش بعد خرد منوهليام به سمت اتاقش رفتيم منتظر موندم تا هليا کوکب با سوظن شربتو گرفت بو 

 آماده
 بشه اونم همون تيپ منو زد ولي با ترکيب زرد با کتونيايي زرد آرايش مليحي کرد و رفتيم پايين که ديدم

 کوکب خانم غش کرده
 اااااااااا.. هليا اين حالش بد شد -
 ب تا پا نشده بريمو بر گرديمنه عزيزم اين قرص خواب آور خرده بجن -

 باهم رفتيم به چندتا پاساژ سر زديم پول همراهم بود که بتونم برا شب خريد کنم کل پاساژ گشتيم آخرشم
يه دامن کتان کوتاه و يه کفش سفيد با بولوز سبز روشن خريدم دامنم کوتاه بود تا باالي رونم و اين تاپه 

 از
گل بود هليا برام يه صندل سفيد انتخاب کرد خيلي خوب بود اونم کمر تنگ بود و يقه شل که خيلي خوش

 چند
 دست مانتو خريد و باهم برگشتيم تو راه يه مانتو لي کوتاه ديدم تا زير باسن خيلي خوشم اومد رفتم تو پرو

کردم خيلي کوتاه بود و رنگش آبي يخي بود آستيناشم کوتاه بود و تويه کمرش جاي پارگي داشت خيلي 
 متوتن

 قشنگ بود که هليا هم از اون خريد و يه جين يخي که تو قسمت رونش جذب بود ويه دم پا خيلي قشنگ
 داشت خريدم بعد خريد باهم به سمت خونه رفتيم اول خونه ما آخه از خونه بابا جون تا خونه هليا اينا زياد

 .م ديگه نا نداشتمراهي نبود اول منو ميرسوند بعد خودش ميرفت خونه انقد پياده رفته بودي
 هليا؟؟؟؟؟ -
 نميشه با ماشين برگرديم؟ -
 نه شبه من ميترسم -
 بزنگم آريين بياد؟؟؟؟؟ -
 آهان آهان ... آريين آقا آريين کيه؟؟؟؟؟؟ -
 پسر خالمه -
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 خوشگله؟َ؟؟؟ -
 نه بابا انقد زشته که جوش جوشي کوتاه چاق -
 اه اينم از شانس ما بگو بياد -

 ريع به آريين آدرسو دادم اونم گفت سريع ميادگوشيمو در آوردم س
 بعد چند دقيقه صدا بوق اومد نگاه کردم ديدم آريين

 وايييييي نونمون تو رو غنه چه جيگريه هوويي تبسم خريت نکني جفتک بندازي بپره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -
 خفه بابا خودم واردم حاال ببين .........با ناز به سمت ماشين آريين رفتم -
 سالم -
 سالم بدو بيا سوارشو بد جايي پارک کردم -
 ميشه دوستمم برسونيم؟ -
 آره زود بگو بياد -

 به سمت هليا برگشتمو اشاره کردم بياد اومد دوتايي سوار شديم
 ميگما اگه شماره داد بگير خيلي نازه؟؟؟؟؟؟؟؟ -
 تبسم جان ميومدي جلو اينطوريي زشته -
 .هيي يارو زشت کاره توهه که دختر سوار ميکنيبله..بله... چه زود پسر خاله شد.. -

 آريين هنوز متوجه نشده بود که من گفتم: ايشون آريين پسر خالم و ايشون دوست عزيزم هليا
 اين کجاش...سريع دستمو گذاشتم رو دهن هليا که سوتي نده وگرنه با آريين دعوا داشتيم -
 چيزي ميخواستيد بگيد؟ -
 :به هليا چيزي نگه اول هليا رو رسوند که هليا دمه گوشم موقعه خداحافظي گفتنه.. نه ....اشاره کردم  -

 حاال اين کوتاهو زشته به اين نازيي کوفتت بشه!!!!!!!!!!منم فقط خنديدم
 آريين منو رسوند خونه تو ماشينم سرمو خرد انقد با دوست دخترايي جوروا جورش فک زد

 مرسي بابت امروز -
 اش ميخوام ببرمت پيست اوکي کردم با بچه هاخواهش فردا آماده ب -
 من آماده ام منتظرتم فقط ساعت چند؟ -

 !!!!!ميام دنبالت...باباي 12 -
 گووووووووووود هريي -
 حاال واسه من زبون در آوردي برو که روزگارتو از حاال سياه شده بدون وروجک؟ -

 باهم بحث ميکردنو منتظر مهمونا بودنبه حرفش اعتنايي نکردم ورفتم خونه مامانو آقا جون داشتن 
 سيالااااااااام به احالي خونه -
 سالم باباجون خوش گذشت؟ -
 جاتون خالي خيلي خوش گذشت -
 ببين بابا چقد اذييت ميکنه منو؟مگه قرار نبود زود بيايي اينه زودت؟ -
 دخترم به اين خوبي چيکارش داريي -

 تاقم لباسامو پوشيدم آرايش کاملي کردمو اومدم پايينزبونمو واسه مامان در آوردم و رفتم تو ا
 چه خوشگل شديد خانم کوچيک -
 مرسي دريا جون بابا بزرگ کجاست؟؟؟؟ -
 من اينجام دخترم -

 پشتمو ديدم اقاجون بود
 اااا.. ببخشيد آقاجون مهموناتون کي هستن؟ -
 دوستام مشورت گرفتم که دنبال کاراي تو االن وقته دانشگاه رفتنته من با خودم فکر کردم و از يکي از -

 ثبت نامته وتکميل شده امشب منم فکر کردم بهتر دعوتش کنم و تشکر کنم يه جوريي ازش
 واي بابايي... نه يعني مرسي آقا جون -
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 .بگو بابايي بيشتر دوست دارم -
 تو چشمام اشک جم شد ياد باباي مهربونم افتادم که چه راحت ازم گرفتنش

 رم منظوريي نداشتم ..فقط ميخواستم راحت باشيتبسم دخت -
با دو به طرف اتاقم رفتم از ياد پدرم تمام بدنم داشت ميلرزيد هميشه وقتي ياد بابام ميوفتادم شوک عصبي 

 بهم
وارد ميشد مامان اومد تو اتاقم : دختره نازکوچولوموچولو من داره گريه ميکنه چي باعث گريه دل 

 دريايي
 اماني عزيزم گريه نکن منو تو عادت کرديم مگه نه؟ ماروزاي بدتريم داشتيم ميدوني توتبسم من شده؟؟؟م

رو خدا تو روزاي سختي بهمون داد علي رضا گفت اسمتو بذاريم تبسم که وقتي صدات ميکنيم يادمون 
 باشه

ت فکر کنه بخنديمو تو رو خوشحال نگه داريم حاال چي شده لبخنده تو کنار رفته بخند مادريي بذار بابا
 ماهم

 خوشحاليم بذار اون دنيا سرم باال باشه که به علي بگم امانت تو خوب نگه داشتم .بخند مادريي بخند
 مامان؟ -
 جانم؟ -
 من جاي خاليشو حس ميکنم ميفهمي پر از خالء جاي خالي پدرم -
اشو اشکاتو پاک بابات يه مرد بودآدماي خوب زود ميميرن چون خدا طاقت دوريشونونداره حاال هم پ -

 کن که
دختره گنده شدي ماشاهلل قدت از منم بلند تره پاشو تو که تحمل کردي اين همه سال االنم نشون بده قويي 

 تو
 سالته ديگه من نبايد به تو دلداريي بدم اين تويي که بايد دلداريي بدي به من؟ 18االن 

 ببخشيد مامان -
ايين آغوشش خيلي گرم بود مامانو بابام عاشق هم بودن مامان در حالي که اشکاشو پاک ميکرد رفت پ

 بابام
بورسيه کانادا رو ميگيره وبا مامانم فرار ميکنن چون آقا جون مخالف بوده اونجا پدمو به طرز مشکوکي 

 به
سالي اونجا زندگي کرديم حاال که حاله آقاجون بد شده برگشتيم تا کنارش  10قتل ميرسونن ماهم يه 

 باشيمو
ساله مامانم خواستگاراي زيادي داره ولي همشو به  18ايي سر در بياريم من تفاوت سنيم با مامان از تنه
 بهانه

من رد کرده ولي من ميدونم که اينا براش بهونه است اون دلش با بابامه....نگاهمو به آسمون دوختم يه 
 ستاره

 باش چشمک زنون بود. بابايي خيلي دوستت دارم من سر بلندت ميکنم مطمئن
اونشب خيلي شبه خوبي بود قرار شد از شنبه هفته ديگه برم دانشگاه اين خيلي خوب بود پدرم هميشه 

 آرزو
داشت من دکتر بشم اونم دکتر قلب ياد قول ديشبم به بابام افتادمو براي دانشگاه لحظه شماريي ميکنم 

 آقاجونم
 .ت باشهقرار بود برام يه ماشين بخره تا رفت وامدم به دانشگاه راح

امروز قرار بود با اريين برم پيست اول يه دوش گرفتم و بعد به موهام ژل زدم وهمه رو باال سرم بستم 
 و

 پوست سفيدمو با کمک پنکک برنزه کردم ويه آرايش خيلي قشنگ کردم برنز بهم ميومد موهامم يه
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واي آستيناش خيلي کوتاه  طرفه فر ريختم تو صورتم وهمون مانتو، شلوار لي که ديروز خريدمو پوشيدم
 بود

 يانشم کهاومدم در بيارم عوض کنم کلي هم خودمو لعنت کردم چرا خريدم چون هم تنگ بود هم کوتاه آست
 نگو نگاهي به ساعت کردم بعد صداي بوق ماشين آريين بلند شد بيخيال شدم روسري کيف يه طرف آبي

 ونيو شال آبي پر رنگ خيلي محشر بود ازپله هاپررنگ کامل شدتيپم مانتو شلوار آبي کم رنگ کيف، کت
 پايين رفتمو يه آب ميوه خوردمو رفتم تو ماشين

 برو باال لباساتو عوض کن -
 چرا اون وقت؟ -
 چرا!!! اونجا پره پسره من اينطوريي نميبرمت اون مانتو با بولوزچه فرقي داره از بولوز تو خونه ام -

 ر رفته تو تنتکوتاهتره اون شلوار لي هم که به زو
 غير ممکنه ...خودمم موعذب بودم با اون لباس ولي دليل نميشد به حرف آريين گوش کنم که -
 منم نميبرمت -
 اي بابا خر جان اين تيپ اسپرته -
 خيلي باحالي اسپرتت اينه ببين بقيش چيه -
 اهههههه.برو بابا من بيکار نيستم عوض کنم -
 من جاي اون تورو ميزنم چون کرم از درختهباشه ولي فقط يکي بياد ور دلت  -

 متوجه حرفش نشدم ودستامو تو بغلم جم کردم آريينم با اعصبانيت تا پيست رفت
 پياده شو -

 پياده شدم هنوزم باهام سر سنگين بود تيپم خدايي افتضاح بود ولي دليل نميشد اون گير بده آخي بچم رگه
 که صداي آريين اومد داشت با کسي حرف ميزد سرمو آوردمگردنشم باد کرده بود مشغول ديد زدن بودم 

باال واي خداي من چي ميديدم اين حوريي بود يا آدم يه پسر چشم مشکي تيله ايي و موهايي لخت مشکي 
 کوتاه

 با قد و هيکل دوبرابر آريين ابروهاي پرش با يه اخم غليظ تو هم رفته بود، منو نگاه ميکرد
 خت که ترسيد قد و هيکلتم که ماشاهلل گودزيالاي بابا دکتر اين بد ب -

 آريين خان معرفي نميکني؟ -پسريي ديگر با چشمو ابرو قهوايي با چهره با نمکي جلو اومدو گفت
 ايشون دختر خالمه -
 از آشناييتون مفتخرم -

د گيج نگاهش کردم ولي هنوز تمامه حواسم پي چهره کامال عصباني اون پسره بود که رگ پيشونيش با
 کرده

 بود اي بابا اينا هم که هر کدوم يه جاشون باد کرده....هه هه هه
 اااااا. فرهاد اين با اين جمله ها آشنايي نداره تازه اومده -
 آهاان ديدم يه لحظه هنگ کرد فهميدم -

 بعد دستشو آورد جلو من فرهاد هستم ...باهاش دست دادموو ادامه داد وايشون برادرم فرياد هستن
نياورد جلو تا حتي سالم کنه آروم گفت: دختره غرب زده بعد بلند تر گفت: از آشنايتون خوش  دستشو

 بختم
 همچنين منم تبسم هستم -
تبسمم نگفتي، نگفتي همون لبخندم بگيد کافي.... آريين ويه اخمامو کردم تو همو به آريين نگاه کردم  -

 حساب
 کار اومد دستش

 اين بگي خنده يا مثال قهقه نه..نه ..يعني غلط ميکنيد به -
 از الي دندوناام غريدم خفه شو -
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فرهاد ميون داريي کردو گفت: ناراحت نباشيد اين انقد به دادش من ميگه داد يا مثال بي داد خالصه جونم 
 بگه

 قيافه ات خيلي چرتو پرت ميگه ...اين جمله ها رو همه رو تند تند و با ترس گفت مامانم هميشه ميگفت
پر جذبه است انقد که وقتي عصباني ميشي نا خداگاه آدم ميترسه تصميم گرفتم همينطور اخمام تو خيلي 

 هم
باشه تا کسي جرئت نکنه جلو بايد تا اتو دست آريين ندم ولي تمام فکردم پيش يه نفر بوداونم فقط فرياد 

 چرا
 به من گفت غرب زده مردک حال بهم زنه گوش تلخ ولي چقد خوشگل بودا؟؟؟؟؟

 بسته ايي االن عصابت خوبه؟ -
 آريين بود که پشتش فرهاد وايساده بود

 چرتو پرت نگو کاريي داريي؟ -
 آره سوار ماشينا ميشي؟ -
 اوه البته؟ -
 بلدي؟ -
 !!!!!!!!من عاشق ماشين سوايي اونم با رالي هستم -
 ميدونم ميگم حاال بلدي؟ -
 يه ذره -
 کن منم با فرهاد ميرم يه ذره دور دور کنم تو پسيت در ضمن باشه برو با فرياد يه مقداريي تمرين -

 همينجوريي سگي بمون تا کسي نياد جلو
 اااااااا... تو که انقد غيرتي پس چرا ميذاري با فريادتمرين کنم؟؟؟؟؟؟؟؟ -
 اون از مني که ميبيني بدتر غيرتش رو ميليونه مواظب باش اخالق درستي نداره زياد به پرو پاش نپيچ -
 اوههههههه. پس ميگفتي يه شلوار درستو حسابي ديگه مياوردم -
 اوه اوه خانم داداشه من لنگه نداره فقط تو برخرد با دختر يه ذره عصاب نداره -

 به سمت فرياد رفتم داشت با يه پسر جوون حرف ميزد فکر کنم مربي پيست بود يه نگاهي به پسره کردم
 روش ميريختويه نگاهي به اون که تمسخر از سرو 

 !!!!!!!!من يکي از اين رالي هاتونو ميخوام اون قرمزه -
 نه اون نميشه؟ -
 ااااا... فرياد جان چرا که نه بفرما باعث افتخاره ما -
نه بهزاد .تو برو من به کارشون رسيدگي ميکنم ايشونو آريين سپرده به من بفرماييد تبسم خانم از اين  -

 طرف
 ايي داري به من ميدي؟تو که رالي نيمه حرفه  -
 بله با اين تمرين کنيد -
 نه غير ممکنه من اون قرمزه رو ميخوام -
 !!!!!!!اون نميشه -
 ميخوام -
 اسرا بي فايده است -
 ااااا.... اونوقت چرا من ميرم پيش اون آقا ايشون بيشتر راه ميومدن -

 خيلي آروم گفت لياقتت همونه
 چيزي گفتيد؟؟؟؟؟؟؟ -
 د با همين تمرين کنيد لطفانه بفرمايي -

باشه نکبت بهت نشون ميدم سوار ماشين شدم تا آماده بشمو کاله بذارم ديدم اونم با اون رالي قرمزه اومد 
 کنار
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 کالهو گذاشتم رو سرمو فرمونو گرفتمو گفتم : گاز وسطي است !!!!!!!!!!!آقا فرياد
اولش فکر کرد من تو پيچ ميمونم ولي پيچو گاز دادمو رفتم فکر کرده من يه پا شوماخرام واسه خودم 

 خيلي
 نرم رد کردم از دور فرهاد وآريينو ديدم شيشه رو دادم باال رفتم کنار شونو

 !!!!!!!سالم برادران گرامي -
 ااااااااا. ..... دادشمو بيچونديي؟ -
 دادشت خودش پيچيد به بازيي -

 گاز دادمو رفتم
 آريين تو که گفتي اين بلد نيست؟ -
 به خدا نميدونم -
 اين دختره يه پا شوماخره -

تو نقطه پايان وايسادم تمام انرژيم تخليه شده بود پاشدمو به سمت بوفه رفتم رو يه صندلي نشستم آب ميوه 
 امو

 خوردم منتظرآريين شدم
 ااااااااااااه ه ه با سرعت چند الک پشت بخار ميومدي؟ -
 بابا همه که مث شما نيستن بانو -

رياد اخماشو بيشتر داده توهم نگاهي بهش کردمو بابي اعتنايي ازش چشم گرفتم اوناهم اومدن ديدم ف
 کنارمن

 روي صندلي دورميز نشستند فرياد براي همه سفارش بستني ميوه ايي داد
 من کاکائويي ميخورم -
 علي دوتا کاکائو با دوتا شاتوت بيار -
 ره به فرياد کردو..بيچوندينخوب تبسم خانم ..عالي بودين وخوب ...يه اشا -
 خواهش ميکنم ولي من تبسم خالي بگيد راحت ترم -
 چشم تبسم خالي وخنديد -
 به نظ من اونايي که از القاب بدشون مياد آدمايي هستن که ميدونن اون صفتوندارن براي همين معذب -

 ميشن با اون القاب
 م با حلوا حلوا کردن دهن شيرين نميشه شما آدمخانمي يا مرد بودن بايد تو وجود هر فرد باشه به نظر -

 گستاخي هستيداز کسايي که به راحتي به خودشون اجازه ميدن در مورد ديگران فکر کنن و نظر بدن بي
زارم متنفرم اوقم ميگيره ازت تو خيلي بي فرهنگي من اگه يه غرب زده ام خيلي بهترم تا تو کشوريي 

 باشم
 باشن . بخاطر تيپم ميگي غرب زده توايي که واسه من رگ پيشونيت باد که امسال تو تحصيل کرده هاش

 ميکنه چرا؟ چرا؟ من خودمو بپيچونم الي گوني که تو امسال تو به گناه نيوفتن؟
چرا گودي هاي بدنم بيشتر از هنرامو شخصيتم به چشمات مياد...در حالي که چشمام از عصبانيت قرمز 

 شده
 ني تف تو روت بيادبود تف کردم رو زمين که يع

 با داد به آريين گفتم: پاشو داره بوي گنده شهوته اين آدماي مسموم وفکراي فسيل شدشون که داره بوي نا
 ميده عصابمو خرد ميکنه و خودم زدتر حرکت کردم سوئيچو گرفتم ازش و خودم رانندگي ميکردم هميشه

 يم بود فهميد که بايد ساکت بشه به خونه رفتمراننده گي آرومم ميکرد آريين از اخم بزرگي که روي پيشون
 از آريين خداحاظي کردم

 تبسم؟؟؟؟؟ -
 !!!!جانم -
 منو امروز سر بلند کردي -
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 لبخندي بهش زدمو رفتم تو خونه هميشه وجود همچين مردايي بود که باعث پس رفته زنا ميشد
د حرف که نشنيدم گذاشتمش تو کمد لباسامو در آوردم مانتومو جلو صورتم گرفتمو آروم گفتم:بخاطرت چق

 و
رفتمو دوش گرفتم. زير دوش وايسادم به افکارم سرو سامون دادم وبعد اومدم بيرون وبه سمت رخت 

 خواب
 .رفتم

********* 
 خانم کوچيک ديروز که چيزي نخوريد بفرماييد صبحونه -
 دريا خانم بفرماييد تو -
آقا زنگ زدن با راننده بريد شرکتشون راننده دمه در متنظرتونه  ااااااااااا.... خانم شما که هنوز خوابيد -

 بيايد
 صبحانه بخوريد بريد

 چشم دريا خانم.مامانم کجاست؟ -
 خانم صبح با خواهرشون رفتن خريد -
 خريد؟ براي چي؟ -
 وهللا قراره براتون جشن بگيرن -
 جشنه چي؟ -
 برا دانشگاه رفتنتون -
 باشه االن آماده ميشم -

 مو شوار کشيدمو يه مانتو بلند کرم تا زير زانو پوشدم باساپورت و يه روسري با کيف و کفش ورنيموها
 مشکي آرايشم کردم و رفتم پايين صبحانه خوردم به هليا زنگ زدم تاآماده بشه بعد شرکت ميرم دنبالش تا

 بريم خريد بعد سوار ماشين شدم با راننده رفتيم شرکت بابايي
 ن از منشي پريدم توبدون اجازه گرفت

 سيييييييالم خوفي سما؟ مخلص شمام هستيم ددي بزرگ .. بعد دستمو رو سينه ام گذاشتمو تعظيم کردم -
 گفتم ...عمرتون جاويد

 شما همشيه سخنوريي خوبي داريد -
 نگاهم به صاحبه صدا افتاد ...اه اينکه همون مرتيکه مزخرف فرياده

ش کردمو کنارش رو صندلي نشستم فرياد يه کت ب*و*س*زرگ توجهي بهش نکردمو رفتم بغل پدر ب
 شلوار

 سورمه ايي پوشيده بود که به قدو هيکلش خيلي ميومد
 سالم عرض شد -

 اخمامو تو هم کردمو با سر جواب دادم
 بابايي با من کاريي داشتي؟ -
ي ولي يه ذره نگاه آره عزيزم با راننده برو نمايشگاه آقاي سوهاني هر ماشيني خواستي بردارهر ماشين -
 به

 جيب بابايي بکن خوب
 قول نميدم ولي سعيمو ميکنم -

 فرياد گفت: به سالمتي ماشين ميخوايد بخريد؟
 پ نه پ ميخوام برم بال گرد بخرم -
 خوب شاگرديي فرهادو آريينو ميکني؟ -
 اين؟ دخترمن روزي دوباراز آريينو شيطون درس ميپرسه آخرشم روفوضه ميشن -
 تون من تبسم خانوم رو ميرسونم آقاي مجدبا اجاز -
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 زحمتت ميشه با راننده ميره -
 نه چه زحمتي بنده ام با آقاي سوهاني کار داشتم -
 خيلي خوب تبسم جان با آقاي سراج برو بعدشم با ماشينت برو خونه -
 باباييي -
 جانم -
 يه چندتا از اونايي که تو گاو صندوق ميذارن ميخوام -
 ميخواي؟ چندتا ازشون -
 روزي چندتا به اون چلغوز آريين ميدي منم همون اندازه ميخوام -

 تومن داد 700به سمت ميز رفت از تو کشوش 
 اين نصفه پولي نيست که به آريين مديدي؟ -
 اون پسره -
دوباره بازم اون پسره من دختر باشه نخواستم پولو گذاشتم رو ميزو رفتم بيرون جلوي در منتظر فرياد  -
 مشد

 . اومد وبه اشاره دنبالش رفتم ماشينش يه کوپه مشکي بود سوار شدم به سمت نمايشگاه آقاي سوهاني رفتم
 کار زشتي کردي؟ -
 به کسي ربطي نداره -
 به من ربطي نداره درست ولي شما داريد تو خونه اون زندگي ميکني زير دينشي -
ر کاريي ميکنه بين منوآريين نبايد تفاوت بذاره من زير دين کسي نسيتم اون قاتل بابامه وظيفه اشه ه -

 اون
 بابا داره من ندارم... اون پسره ميتونه حتي کارم بکنه تازه به من کمتر ميده ..تقصير منه بهش محبت

 !!!!ميکنمو دوستش دارم ولي آريين عمال به چشم گاو صندوق بهش نگاه ميکنه
 يه قهقه بلند سردادو برگشت به سمت من

 لته کوچولو؟چند سا -
- 18 

 خيلي کوچولويي -
 !!!!!!خودتي احترامت دست خودت باشه -
 اوه ه ه اوه خشم جوجه... وبلندتر خنديد -
 مردک مسخره -
 چيزي گفتي؟ -
 نه....نه -
 خوبه چيزي نگفتي من گوشام تيزه -
 ميشه به اين لکندتون گاز بديد زودتر برسه -
 ميخوايي بگم چيکار کني؟ -
 نه -
 از لج بازيي بردار بذار کمکت کنمدست  -

 چيزي نگقتم که ادامه داد
 به نظر من يه ماشين بردار که از ماشين آريين گرونتر باشه تا کار امروزشو از پاش در بياريي -
 فکر خوبيه تازه گوشيم ميخوام بعد دست کردموتو کيفمو عابر بانک آقاجونو نشون دادم ...ببين من عابر -

 هر چي بخوام ميگيرمبانکشم پيچونمد 
 چطوريي اين کارو کردي؟ -
 ديروز که داد به آريين رمزشم گقت اما آريين جا گذاشتش منم برداشتم به نظرت اين حقه من نيست؟ -

 بعد دست کرد تو جيبشو چندتا تراول در آورد گفت: بيا اينارم بگير پدر بزرگت مرد خيلي سخاوت مندي
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ود در رفتي اگه به آريينم کمک ميکنه حقشه چون اون براي پدر ميخواست باهات شوخي کنه که تو ز
 بزرگت

 !!!!!!کار ميکنه آريين وکيله
 !!!!!!!!!!نه -
 آريينو فرهاد جفتشون وکيل هستن وباهم دوستن -
 ولي به من نگفته بود در کل اين دليل نميشه من عابر بانکو پس بدم مال خودمه من پيداش کردم -
 ر بانک آريينو ميديم بعد ميريم نمايشگاهنه ميريم اول عاب -
 باشه ولي به يه شرط -
 واسه من شرط نذار -
 خوب يه خواهش -
 چي؟ -
 من عابر بانکو پيدا کردم پس بايد يه مبلغي به يابنده بدن نه؟ -

 باشه ولي زياد برندار -بازم خنديد 
 اونکه صد البته -

 ميليون بود پس يه تومن کم ميشد اتفاقي نميوفتاد 10جلو يه عابر بانک نگه داشت تو حساب چيزي حدود 
 !!!!!!!پولو برداشتمو رفتم سوار ماشين شدم بعد به سمت دفتر آريين رفتيم فرياد زنگ زد اومد پايين

 هي هي فرياد نگه ش دار زنگ زدم پليس بياد -
 بيا بگيرش گدا.... گدا -
 مرسي خيلي دنبالش کشتم -
 گوني برداشتم پس مبلغي به عنوان مژده -
 نوش جونت فقط چقد چون چک دارم -
 !!!!!!!!!!!!يه ميليون -
 چييييييي!!!!!!!!تو غلط کردي -
 بيا فرياد خان اينم آخر عاقبت کار خيرمون -
 تخ کن پولمو بدو -

 نگاه کردم به فرياد که شونه اشو باال انداخت
 ا فرياد پسش دادم بهتنميدم ببين من ميخواستم همه اشو بردارم منتها بخاطر آق -

 آريين دستشو ميزد رو سينشو با لهنه خنده داريي ادامه داد...الهي تو دزدي بعدي دستت کج بمونه ..الهي
 بموني بو ترشي بگيري.. اگه خواستگاراتو نپروندم

 منم ميخنديدم بهش: برو ديگه کلي کار دارم
 دادم يه سوزوکي ماماني سرمه ايي و قرار شداز آريين خداحافظي کردمو با فرياد رفتيم وماشينو سفارش 

 فردا ماشينمو بيارن دمه خونه برام
 گوشيموبرداشتم به هليا زنگ زدم

 بله؟ -
 سالم هليا جان خوبي؟ -
 آره بد نيستم کجايي بيا ديگه عشقم دلم تنگ شد واست -
 نميتونم بيام امشب شرمنده ولي پس فردا مهموني دعوتي خونه ما منتظرم -
 بابا باشهاي  -
 ناراحت شدي -
نه خبرت فقط يه ذره عصابم ريخت بهم ...بعد با داد اضافه کرد ...مردشورتو من دوساعته آرايش  -

 کردم
 خب پس بهتر چون عينه خاله سوسکه شدي -
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 تبسم ميگشمت ...باکي؟ -
 با آريين -
 الهي تو حقلت گير کنه بعد مجبور شيم چاه وا کن بياريم -
 ذره تازه قراره بريم رستوران با عشقمانقد خوش ميگ -
 کوفت يعني کوفتون بشه به تمام معنا -
 جوش نزن جوش جوشي ميشي -
 تبسم جونمممممممممم -
 جانممممممم؟ -
 ميشه دنبال منم بيايي؟ -
 نه آخه من همين يه دونه پسر خاله خوشگلودارم -

 کردم نگاهي به چهره فرياد کردم که اخم وبعد با خندهايي که حاصل از حرف زدن با هليا بود تلفنو قطع
 .کرده بود

 حيلي دوست داشتي االن جاي من آريين بود -
واي دارم لحظه به لحظه ازت متنفر ميشم منو آريين باهم فقط پسر خاله دختر خاله هستيم نه بيشتر نه  -

 کمتر
دوستم وقتشو صرف  دوستم از آريين خوشش مياد ولي آريين آدم درستي براي زندگي نيست نميخوام

 آدمي
 مثل آريين کنم

 متاسفم -
 مهم نيست -
 خب من ميتونم برا معذرت خواهي ببرمت هم شام بدم هم خريداتو بکني؟ -

Wooowoooow - 
 من سليقه خوبي دارم -
 !!!!!!!بهتون نمياد -
 خريد کردن؟ -
 نه سليقه داشتن -
 !!!!!!!!!خوشم مياد با بچه ها برم خريد ...بعد بلند خنديد -
 نظرت چيه؟ -
 راجبه ؟؟؟؟؟ -
 اينکه همو بزنيم؟ -
 عاليه به نظر من -
 پس شروع -
 نه صبر کن -
 چيه ترسيدي؟ -
 نه عبدا فقط يه پيشنهاد -
 چيه بابا خوب حرفتو کامل بزن يارانه ايي حرف ميزني؟ -
 نه من حرفمو ميزنم يه نگاه به مخاطبم ميکنم تا اثر کالمم روتو طرفم ببينم -
 خب پرفسور تموم شد حرفتو بزن -

يه نگاه عصبي کرد که وا قعا ترسيدم و از حرفم پشيمون شدم و گاز داد به سرعت از کنار ماشينا رد شد 
 !و

  و رسيديم به يه جاي خلوقت
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 پياده شو -
 !!!! خودشم پياده شد منم پياده شدم

 دي؟تا منو ميزني منم ميخوام بجاي زندنات يه قول بهم ب 10تو  -
 چه قولي؟ -
 اينکه من لباساتو براي جشن انتخاب کنم -

 خب من ميزنمش ولي اگه لباسي که خريد زشت بود چي؟ نه خب گول ميزنمش نميپوشم
 اگه نپوشي تو مجلس جاي تموم کتکاي امروزت همونجا ميزنمت -

 بعد دستشو گذاشت تو جيبش و يکي از ابرهاشو داد باال
 قبوله -
 .شروع3. 2. 1ه ثانيه ديگه ميتوني بزني پس از اال تا د -

يادم افتاد تمام خفتايي که بهم داده و کلي زدمش ولي اون يه ذره از جاش تکون نخورد ولي قدرت من به 
 کلي

 .تموم شده بود
 سرم گيج رفت يه لحظه يه فرياد به دادم رسيد کمکم کرد بشينم يه خانمم منو بغل کرد وهمه کمکم کردن

 فتو با يه آب معدني و آب ميوه و شير کاکائو بر گشت اومد بغلم کرد و آروم داد خوردم زنبشينم فرياد ر
 :با مهربوني محبت نگامون ميکرد روبه فرياد گفت

 از دور ديدمت داشتين دعوا ميکرديم پسرم زنت حامله است حتما فشارش افتاده -
د از اين بازي خوشش اومده بود چيزي با اخم به زن نگا کردم ميخواستم بگم من زنش نسيتم ولي فريا

 نگفت
 مواظبش باش به نظرم ميخواد برات کاکل زريي بياره که فشارش هي ميوفته دخترم توام انقد شوهرتو -

اذييت نکن آقايي کرده که تا االن نزده با اون کتکايي که تو بهش زدي!!!!!!بازم انقد کتکش زديي ببين 
 بغلت
 .کرده

کردم وازبغلش اومدم بيرون وپاشدم رفتم به سمت ماشين اومد سوارشدحرکت با حرص به فرياد نگا 
 کرديم.به

مرکز خريد رسيديم انقد که تو فکر بودم نفهميدم کي رسيديم!!!!!!! با گنگي نگاه کردمش تو نگاش پره 
 خنده
 !!!!بود
 چيه پاده شو ديگه نوبته شرطه منه -

 !!!وز خيلي کتک خورديبا پوز خند نگاش کردمو با حرص گفتم: نه امر
کوچولو من اصال نفهميدم تو چندتا زدي اصال درد نداشت انگار ناز ميکردي!!انقد خنديد که اشکش  -

 دراومد
 منم با حرص نگاش ميکردم

 انقد حرص نخور کاکل زري من اذييت ميشه ها بچم مثل مامانش حرصي ميشه -
 اده شدم چند جارو گشتيم باهم خيلي سخت پسند بودخيلي لوسي ديگه بسه...به دنبال حرفم از ماشين پي -

آخرشم يه پيراهن آبي خيلي تيره پوشيده که قدش خيلي بلند بود و يقه شل و بديي که داشت پشتش باز بود 
 تا

 آخرين مهره کمرمونشون ميداد
 نه خوشم نمياد -
 قرار نيست تو خوشت بياد شرطمون يادت رفت -
 پشتش بازه ...جلفه -

 به حرفش گوش نکنم وگرنه لباسه عالي بود بي نظير خيلي فشنگ بود ميخواستم
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 از اون لباسي که اون روز تو پيست پوشيدي بهتره -
 به تو ربطي نداره من چي ميپوشم -
 پس اينو پرو کن -

 و رفت تو مغازه ....اي خدا منو لعنت کنه با اين ديونه اومدم خريد
بود که کيف کردم فرياد درو زد و چيزي داد دستم يه کت  رفتم لباسو پرو کردم انقد تو تنم قشنگ

 حريرنازک
 بود که دنباله دار بودکت و لباسم دباله دار بودن بي نظير بود رنگه آبي تيره لباس با پوست سفيدم تضاد

 !!!قشنگي ايجاد کرده بود
 لباسارو در آورد و اومدم بيرون و فرياد پوله لباس رو حساب کرد

 م تو حساب کنيمن دوست ندار -
 اين يه معذرت خواهي برا اينکه من در موردت خيلي فکرا کردم اولين بار ولي با چيزايي که ازت ديدم -

 نظرم عوض شد متاسفم.منو ببخش
 مهم نيست من همه چي رو زود فراموش ميکنم -
 خيلي خوبه -
 لباس يه امتحان بود -

 اولش تعجب کرد ولي بعد خنديد
 !!!!!!يتو دختر تيزي هست -
 من اونروز از لج آريين اون مانتو رو پوشيدم اولين باري بود که ميپوشيدمش -
 !!!!!!!!!عاليه -
 چي عاليه؟ -
 نه..نه من گفتم؟ -
 بنظرم گفتيد؟ -
 نه اشتباه ميکني شونه ايي باال انداختم -
 من چندتا خريده ديگه دارم ميشه اينجا بمونيد من خريدامو بکنم؟ -
 منم ميام -
 خسته ميشيد -
 نه راحتم -

 باهم را افتاديم من دوتا مانتو مشکي و يه سورمه ايي ويه مانتو سفيد که به سليقه فرياد بود در حد ممکن
سعي داشت مانتوهاي بلند پوشيده بردارم. داشتيم ميرفتيم سمت جين فروشا که چندتا پسر با خنده هاي 

 چندشه
ن فرياد با حرص از زير دندوناش غريد: بکش جلو اون ونگاه هاي حال بهم زن داشتن منو ميخورد

 روسريتو
 !!!!!!!!!!انقد با حرصو جذبه گفت که مجبور اطاعت شدم

 باهم چندتا جين خريديم و فرياد بي هيچ حرفي پوله همشو ميداد منم با پررويي تمام ميخريدم دستامون پره
ار مارک... خيلي گرون وبا تن پوش عالي خريد بود به يه مغازه کت شلوار فروشي رسيديم يه کت شلو

 يه
 .لحظه فريادو تو اون لحظه با کت شلوار ديدم خيلي بهش ميومد اونم نگاه خيرمو دنبال کرد

 آقا فرياد ميشه بريد اينو امتحان کني؟ -
 من؟ -
 بله -
 براي کي ميخوايد؟ -
 براي يکي از دوستانم تقريبا هم هيکل شماست -
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 : با خودشون بيايد خانم بهترهابرو در هم کشيدو گفت
 ااااااااااا... ميخوام سوپرايزش کنم؟ -
 !!!!!اين قشنگ نيست -
 پس کمکم کنيد يکي از بهتريناشو بخرم -
 حاال واجبه؟ -
اگه نبود بهت نميگفتم ...ورفتم تو مغازه وفرياد با ابرو هاي در هم پشت سرم اومد کارد ميزدي خونش  -
 در

 ي که ديده بودمش رگ پيشونيش باد کرده بود به مرد فروشنده گفتم يکي از بهتريننميومد مثل روزه اول
وگرونترين کت شلواراشو بياره مرد از تو انبار يه کت شلوار سورمه ايي خيلي زيبا که واقعا خيلي 

 قشنگتر
 . از کت شلواريي که تو ويترين بود .بود دادم دست فرياد با اکراه رفت پوشيد

 !!!!!!!!ظرم بودوقتي از اتاق پرو اومد بيرون چشام چهارتا شد خيلي خواستني شده بودمنم بيرون منت
 فرياد رفت به سمت فروشنده آقا دوتا از اين رو بپيچيد ميبرم

 چي نخير من ميخوام بگيرم ....ازتو آينه نگاهي بهم کردو گفت: به من خيلي مياد منم ميخوام -
 اوه درش بيار اصال به تو نمياد -
 پس من بودم وقتي ديدم چشام چهارتا شد -
 من فکر کردم اونه خوب يه لحظه ولي بعد متو جه اشتباهم شدم -

باحرص رفت تو اتاق پرو و درو محکم کوبيد به فروشنده نگاهي کردمو گفتم: کاهو يونجه اش اضافي 
 شده

 اشاره کرد برگشتم ديدم فرياد بارم کرده!!!!!!!ديدم فروشنده سرشو انداخته پايين وداره ميخنده و به پشتم 
 !!!!!!!چشماي به خون نشته دار نگاهم ميکنه

 اوه منظور تو نبودي عزيزم زودي برو در بيار بريم بيستني بخوريم -
دوباره با عصبانيت رفت تو اتاق رو درو کوبيد برگشتم ديدم فروشنده از خنده قرمز شده بعد چند دقيقه 

 فرياد
 :منشانه کت شلوارو گذاشت و پيش خون و خواست پولو حساب کنه که من گفتم ااومد بيرونو خيلي آقا

 !!!!آقا فرياد چون کادو ميخوام خودم حساب کنم
خيلي راحت کشيد کنار ومن حساب کردم چرا آقا شد يهو،خوب شد اخالقش؟ اون از مغازه رفت بيرون 

 منم
 رفتم سمت اتاق پرو و توشو نگاه کردم

 ي؟دنبال چيزي ميگرد -
 ...نه..نه آخه اعصباني رفتي بعد خوب برگشتي گفتم شايد اتفاقي افتاده -

 نگاهي به پسر فروشنده کرد که سرشو انداخته بود پايينو داشت ميخنديد کرد
 نه من عصباني نبودم حاالم زودتر بريم -

 ؟؟؟؟باهم به قسمت پايين پاساژ رفتيم که يه فست فود بود هر دو دو تا پيتزا سفارش داديم
 آآآآآآآآآقا فرياد مهربون -
 بله؟ -
 من ساندويچ فيله مرغم ميخوام -

 خنديد و گارسونو صدا کرد
 بله آقا؟ -
 دوتا ساندويچ فيله مرغم بيار -
 نه آقا يه فيله مرغ يه هايدا و سيب زميني و ژله و ساالد نوشابه لطفا -
 چشم -
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 مگه نگفتي فيله خوب منم هوس کردم -
 ميخوام هم فيله مرغ پس بگيريم نصف کنيم؟ميشه؟ميشه؟ منم هم هايدا -
 تو که سفارش دادي؟ -
 مهم نبود که تو موافق باشي يا نباشي مهم منم نه؟ چون مهمون تو هستم -
 نه بابا قابل نداره اين چه حرفي قابل نداره -
 خب بابا فهميدم.ممنون -
 چقد زحمت کشيدم تا فهميدي؟ -

 گارسون غذاهارو آورد
 بابا آقا اومديم يه دقيقه خودتو ببينيم همش که تو آشپزخونه اي ديگه نميام خونت اي -

 گارسون مبهوت منو نگاه ميکرد و فرياد که با اخم داشت ميخنديد که يعني ناراضي ولي قادر به کنترل
 فرياد اگه خنده اش نبود!!!!!!!!!غذامونو با کي خنده خورديم و فرياد منو به خونه رسوندم خونه گفتم آقا

اشکالي نداشته باشه من اون کت شلوارو براي شما گرفتم تا تشکريي باشه بابت امروزبااين حرف يه 
 لبخند

 نشست رو لبش و تشکر کرد آروم رفتم تو خونه لباسامودرآوردم به اين روز خوب داشتم فکر ميکردم و
 .بالبخند خوابم برد

********* 
م شده بود بايد ميرفتم دانشگاه و بعد از ظهر آرايشگاه وبعد دنبال صبح تند تند لباسامو پوشيدمو دير

 امرنهي
 مامان ديروزم ماشينمو گرفته بودم وکلي کار داشتم با اين فکر سريع رفتم حمامواومدم وآرايش کردم و يه

مانتو سرمه ايي جلو بسته کوتاه با لي يخي وکيفو کفش مشکي موهاي فرمو يه ور ريختم تو صورتمو 
 شدو

 !!!ادکلن گرفتم سوئيچم رو بر داشتم وراه افتادم . تو راه آهنگه مورد عالقهامو گذاشتم
 وقتي به تو فکر ميکنم ....گريه امونم نميدم

 ....فرصت اينکه يه نفس آروم بمونه نميده
 کاشکي بودي اينجا ميديدي که دلم طاقت دوري نداره

 ....باره کاشکي بودي اينجا ميديدي اشکاي من سروسامون مي
 ....حرفاي نا گفته زياده ولي چه فايده گل من

 ....دا دو امون از اين جدايي
 نموندي تو ببيني که چي آوردي به روزم

 بيا ببين دارم تو حسرت نگات دارم ميسوزم
 بايد تورو ببينم ولي آخه چجوريي؟

 آخه چرا تو از نگه من اين همه دوريي؟؟؟؟؟
 سرده بدون وقتي نباشي روزام تاريکو

 .....نگام مثل يه سايه به دنبالت ميگرد
 تمام زندگي رو تو چشماي تو ديدم

 ......بذار تا جوون بگيرم نفس از تو بگيرم
واي حاال جا پارک از کجا پيدا کنم کلي گشتمو يه پارکه خوب پيدا کردم پارک کردم سريع پياده شدم و 

 رفتم
 يدا کردم درزدم ورفتم تواستاد هنوز نيومده بود نگاهي بهتو دانشگاه و از روي تابلو اعالنات کالسمو پ

 گوشه کنار کردم رو صندلي رديف سوم نشستم
 خانم اينجا جا مابود؟ -
 بله؟ -
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 نگاهم افتاد به چهره پرآرايش يه دختر که جلفي از سرو روش ميباريد
 گفتم اينجا جا ما -
 ولي من اومدم کسي اينجا نبود؟ -
 حاال هست پاشو -
 د مالکيت داريي؟سن -
 ببين کل دانشگاه واسه منه اال نم حوصله ندارم پاشو -
 ااا.. کي گفته؟ -
 تو هنوز استاد صداقتو نميشناسي؟ -
 نه ...بايد بشناسم؟ -
 پريا بيا بريم شر راننداز گير داديي به اينجا؟ -
 خفه نوشين -

 کل کالس داشتن مارو نگاه ميکردن
 ...اين صداقت که مي گي خره کي؟ ببين دختره نفهم من نميدونم -
 تو به باباي من گفتي خر؟ -
 احمق نپر وسط حرفم داشتم ميگفتم نميدونم اين آقايي که ميگي کيه ولي بهتره آقاي ناصريي رئيس اين -

دانشگاه و بشناسي تو اگه صداقت پشتته من کل دانشگاه پشتمه فهميدي؟ البته واسه خودتو پدرت 
 !!بهتربفهمي

 :من اينو نگفتم -شون باز مونده بود نشستم رو صندلي بلند داد زدم همه دهن
 که بزرگي کنم وفقط گفتم بعضيا الکي به پرو پام نپيچن

وقتي استاد اومد کالس شکل رسمي گرفت داشتم وسايلمو جم ميکردم که دوتا دختر بانمک خنده رو 
 اومدن
 سمتم

 سالم -
 سالم

 خوبيد شما خانم ستايش؟ -
 هستم راحت صدا کنيد اهل لقب نيستم من تبسم -
 منم هانيه ام -
 منم رهام -
 خوشحالم خوب من صبحونه نخوردم بيايد بريم بوفه-

باهم راه افتاديم به سمت بوفه با هانيه و رها .هانيه اينجا خواب گاه داشت و اهل اصفهان بودن وضع 
 مالي

 شون نزديک ما بود از هم ديگه تعريف کرديمخوبي داشتن و رها دختر بامزه وخنده رويي بود که خونه ا
 روز خوبي بود بارها برگشتم قرار شد يه روز اون ماشين بياره يه روزمن باهم بريم بيايم اون يه پرشيا

 . داشت
و هردوتارو براي شب دعوت کردم تا بيان مهوني اومدم خونه لباسامو عوض کردم رفتم دنبال هليا وبا 

 هم
هامو همون طور که فر بود با حالت باز باالي سر بستم و يه آرايش آبي پرنگ که رفتيم آرايشگاه من مو

 به
لباسم بياد آرايشگر برام انجام داد انقد رنگ چشمام با آرايشم ميومد که آرايشگر بعد کار پرسيد دورگه 

 هستي؟
 رفتم وبه همراه نه ولي اين رنگ سرمه ايي رو از پدرم به ارث بردم بعد به سرعت از آرايشگاه بيرون -

 هليا سوار ماشين شدم
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 من متاسفم تبسم جان -
 !!!!!تاسف تو پدرمو زنده نميکنه -
 خب خانم دانش جو دانشگاه خوب بود؟ -

از اون فقط چشماش به من ارث رسيد کاش کور بودمو ولي بابام  -بي توجه به حرف اون ادامه دادم
 بودهليا

بابام مخالف نبود اونا فرار نميکردن واالن پدرم تو کشور غريب من عاشق بابام بودم پدر بزرگم اگه با 
 نبود

 تنهاو بي کس نبود.تقصير پدر بزرگمه هليا
 تبسم جان اشکالي نداره اينا جيزاي جزئي عزيزم -

 سرش فرياد زدم
 ه ميکنهبابام جزئي نبود بابام تو حاشيه زندگي من نيست...بابام تيتر زندگيمه ..مامانم وقتي به چشمام نگا-

 محال گريه نکنه...خسته شدم من تا حاال پدر نداشتم وقتي پدر خواستم يه قبر بودو يه خاک سرد آخه باباي
 من چه گناه ايي کرده بود که کشتنش هان؟؟به جرمه نابغه بودنش کشته شد اون پستا کشتنش اگه تو ايران

 گم مخالف نبود بابام کشته نميشد....اه لعنتيامکانات بود اون موقعه واسه چي بايد فرا ميکرد اگه بابا بزر
 انقد غصه نخور تبسم جان -
 نميشه نميتونم فکر نکنمو غصه نخورم -
درکت ميکنم تو درد بزرگي رو تحمل کردي!!ولي االن وقتي نيست که اعالم کني شکست خوردي  -

 توبايد
 ثابت کني به همه که خيلي قوي بودي و هستي من مطمئنم

ه بودم وقتي ضعيف بودم همه بهم ميگفتن بايد قوي باشي و هواي مادرتو داشته باشي هليا من وقتي بچ -
 من

 خسته شدم ازاين قوي بودن ميخوام ضعيف باشم ميخوام تکيه گاه داشته باشم
 زندگي هميشه اوني نيست که تو ميخواي -
 توبه من ميگويي؟ -

 نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
 زهرطرف آمد امدچه تفاوتدارد؟ باد ا

 خانه ما ز درون طوفاني است؟؟؟
 .ياتاسف سرشو تکون داد

رسوندمش خونه وخودمم رفتم آماده شدم لباسامووصندالمو پوشيدم رفتم جلو پنجره و عکس بابامو بغل 
 کردم

بابايي عزيزم مي بيني تنهام همه ميگن شکل باباتي ولي بابايي که تو بچه گي فقط ديدمش بابا دوست 
 م توداشت

اين جشنو االن واسم ميگرفتي نه پدر بزرگ بابايي تو ازاولشم فرشته بوديي آخرشم رفتي پيش فرشته ها 
 من

 پيش اونا سر بلندت ميکم يادته بهت قول دادم دکتر بشم ميشم بابايي مطمئن باش خيلي دوستت دارم منو،
 . مامان هر دودوست داريم

 صداي تقه در منو از خلصه ام بيرون کشيد
 بله -
 خانم همه مهونا اومدن مادرتون گفتن بيام صداتون کنم -
 ممنون دريا خانم االن ميام -

 !!!!!!!!!!به خودم تو آييننه نگاه کردم اوه چي شده ام
 آروم آروم از پله ها مثله ملکه ها اومدم پايين و دمه پله ها پدر بزرگ اومد ودستم رو گرفت ومنو به همه
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به ايران برگشتيم بابا بزرگ ميخواست برامون جشن بگيره ولي مامان نذاشت  معرفي ميکرد ما وقتي
 حاال

بهترين موقعيت بود هم جشن رفتن به دانشگاه من هم آشنا کردن من با فاميل به عنوان وارث جديد مجد 
 آخه

ن آقاجون وصيت کرده بعد فوتش بين منو آريين ارث تقسيم بشه واين خونه رو به اسمم کرده بود چو
 براي

 !!!!!!!!!!آريين خيلي کارا کرده بود ايينو به عنوان جبران انجام داد؟
باهمه آشنا شدم ومادرم دستم روگرفت وبه طرف يه خانم برد گفت: نازنين جون اينم دختر ناز من تبسم 

 خانم؟
 با خانم دست دادم و اونم خواست پسرشو معرفي کنه در کمال تعجب ديدم مادر فرياد بود

 نين جون :بهتون نمياد مگه چندسال داريد؟ناز -
 سال از مادرت بزرگتر بودم من دوسته خالت بودم ولي با مادرتو چه آتيشايي که 9تبسم جان من همش  -

 نميسوزونيديم يادته مهسا؟
 مگه ميشه يادم بره ماشاهلل چه پس آقايي داريي -
هر برادراش واينم پسرم فرهاده و اينم اين پسرم فرياده بچه بزرگم که بعد مرگ پدرش شد پدر خوا -

 همسر
 فرهاد بهنازه و اينم دخترم فرانکه يه پسر ديگه دارم که امشب نتونست بياد فرزينه

 ماشاهلل چه بچه هاي خوبي داريي نازنين جون -
 گل سر سبد بچه هام اين آقا فرياد گله گالبه -

 - مامان بسه من همچين تعريفيم نيستم
 پسرم عروستو نميبينمزن نداريي شما  -
 فريادم هميشه ميگه تا ايينا سروسامون نگيرن من زن نميگيرم بعد هنوزم شاهزاده روياهاشو پيدا نکرده -
 ماشاهلل سنشون داره ميره باال دست باال بزن -
 اي واي مهسا جون اين مامانم بس نبود شما افتادي به جونم؟ -
 چند سالته؟ -

 سالمه31 -
 لت چيه؟خوش بخت بشي شغ -
 من پزشکم تخصصم قلبو عروق -
 اين تبسم منم ميخواد قلب بخونه -
 همه موفق بشن ايشاهلل تبسمم موفق بشه -

 به لبخندي اکتفا کردمو کنار مامان نشستم
 . تبسم جان مامان از بچه ها پذيرايي کن منم با نازنين يه کمي غيبت کنيم -
 تي دوستمو بر بزني ؟چي چي نشستي مهسا پاشو منو دست تنها گذاش -
 مهستي بخدا خسته شدم پاشو خودت به بقي رسيدگي بکن -
 خاله تبسمم تو چرا نشستي -
 اي بابا خاله به جون مامانم نباشه به جونه خودتم نباشه به جون پسرت ديگه خسته شدم -
 آهاي لبخند گوشتو بگيرم جونه من هويجه مگه؟-

 بادمجون بم آفت نداره -
 آخه خاصه اين بادمجون -
 آره از اين تلخ نچسبا اه..اهه -
 االن بهت چيزي نميگم بذار شب بشه اونوقت ميپرسم ببينم بازم بلبل زبوني؟ -
 !!!!!!!!!!وايي نگو مامان حالم بد شد آب قند بديد -
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ميبيني روزگار منو بعد رو سينش زدو نفرين ميکرد با حالته زنونه... اين جزززه جيگر نزده مالو  -
 الموامو

 که باال ميکشه ... ارثمو ميخوره .... زير آبمو ميزنه ... آبرومو برده ...ايشاهلل بترشي
 بسه کم از صبح تا شب اين فرهاد عينه ور وره جادوها حرف ميزنه توام اضافه شدي بيخه گوشم بريد -

 ....اونور آريين جان معلوم نيست به اين جونا چي ميدن انقد حرافن
ال من شدم ور وره جادو مثل اينکه همين دادو بيداد شما بود با اين دختر خاله قهقه ما ريختن آآآآآآ... حا -

 رو
 ميليوون چندتا صفر داره؟ 1ميليون نا قابل کش رفتن ...بعد گوش منو گرفت آخه تو ميدوني  1هم از من 

 جوروجک آره بگو بگو با اون فرياد پوالي منو دودر کردي ؟؟؟؟؟؟
 ياد رفت تخ کن تخ کن اون پواليي که عرق جبين ريختم پاش آقا فريادبعد به سمت فر

ديگه همه از دست آريين خنده اشون گرفته بود ولي فرياد فقط با يه لبخند به آريين نگاه ميکرد چقد اين 
 مرد

 شخصيت زور گو وسلطه طلبي داره زيادي ام غيرتي ياد حرف اونروز آريين افتاد که ميگفت :فرياد
 روي ميليونه به فرانک نگاه کرد که چقد برعکس برادرانش که حسابي تيپ زدن ساده و زيباستغيرتش 

سال از من بزرگتر بود ولي بهناز از اون  4گهگاهي متوجه نگاه هاي آريين روي فرانک ميشد فرانک 
 سر

داشتم  زبون داراي ورپريده بود که خوب از پس فرهاد برميومد........به سمت فرانک رفتمو باهاش
 حرف

 .سالش بود .از دور ديدم نازنين داره به سمت ما مياد23ميزدم دانش جوي جامع شناسي بود و
 تبسم جان شما با فرياد ديروز بيرون بوديد؟ -
 بله شرکت پدر بزرگم بودن بعد منو تا مرکز خريد رسوندن -
 لباستم با سليقه فرياد من خريدي؟ -
 بله -
 گلم؟ بايد ميدونستم چند سالته -
 سالمه 18من -
 چي ميخوني -

 همين چند دقيقه پيش داشت همين سواالرو ميکرد ولي خيلي آروم گفتم پزشکي؟
 خوبه عزيزم -

 و رفت هنوز تو بهت کاراي نازنين بودم که ديدم هليا اومد با استقبالش رفتمو اونو به همه معرفي کردم
 تبسم تو فامالتون چقد پسر خوشمل هستا نه؟ -
 فکو از اينا آبي واسه تو گرم نميشه؟ ببند -
 همشون خواستگار خودمم -
 باهمشون نميخواي ازدواج کني؟ -
 من ميخوام يه عالمه شوهر کنم وهللا -
 من يه دعايي پيدا کردم که اگه يه هقته بنويسي رو دستت خوابه شوهرتو ميبيني -
 ديدمهليا من مطمئنم تو بنويسي يه هيئت ميان تو خوابت!!!!!!وخن -

 باهم رفتيم پيش آريين و فرهاد
 انقد تو اون دره چيز ميز نريز فکر شب باش -
 ااا... ميبينم دختر خاله نگران من شدن -
 ببينم شما دوتا پشت معده هاتون بيابونه -

 حاال بهنازم به جعممون اضافه شد بود
 ذا يه معده دارن...اوم خب ايناتبسم جان اين دوتا يه معده دارن واسه نوشيدني ويه معده دارن براي غ -
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 معدشون شکل هرمه طبقه بندي شده است
 مگه گاون چندتا... معده دارن -

همه خنديدن آريين اااا اومد بزنه پشت گردن من جا خالي دادمو خورد با فرهاد و تمام مخلفات ليوانش 
 ريخت
 روش

 دست خر کوتاه آريين خان -
 من نميخواستم به تو بزنم شرمنده بريم باال بهت لباس بدم خفه تو دختره چش سفيد ببخشيد داداش -
 آب روشنايي -
 نه اين آب زدي انگار يه بچه بقلتون بوده -
 تبسم ...نگاهي به بهناز کرد که داشت مارو نگاه ميکرد و ادامه داد..بله تبسم خانم اين شد دوتا؟ -
 دوتا چي؟ -
 يکي االن يکي ام رالي فريادو پيچونديي دارم -
 باشه منتظرم ببينم چند مرده حالجي پهلون پنبه -

 با بهناز رفتن باال و آريين بهش لباس داد خودش اومد پايين رفتم کنار آقاجون دستشو انداخت پشتم و با
 مهربوني نگاهم کرد

 !!!!آقاي مجد نوه ي زيبايي داريد -
 شما لطف داريد..بعد دستشو آورد جلو باهاش دست دادم -
 هستم ...سعيد کياني من کياني -
از آشناييتون خوش بختم آقاي کياني ...بابايي يه امشبو سياستو تعطيل کنيد تذاريد از دست شما مردا يه  -

 نفس
 !!!بکشه طفلکي

فرياد با حاظر جوابي ادامه داد: هروقت شما خانوما از مدو لباس و غيره ... اومديد بيرون ماهم يه 
 فکريي
 ميکنيم

فقط کت شلوا ميپوشيد لباسه ديگه ايي نداريد که بخواهيد بهش فکر کنيد ولي خانماي آخه شما مردا  -
 بيچاره

 ...چيکار کنن
 آقاي کياني: هيچي جيبه ما مردا رو خالي کنن

 آخه شما مردا که بلد نيستيد پول خرج کنيد ما –مامنو نازنين جون و يه خانم ديگه به سمت ما اومدن 
 .ديممجبوريم اين کارو انجام ب

 شما لطف داريد به ماها واقعا خدا زيادتون بکنه -فرياد
 چيه معرکه گرفتين –نازنين جون 

 مامان داشتم از حضور مفيد شما خانم ها تو جامعه تقدير و تشکر ميکردم -
 فرياد جان اگه خانما نبودن که تا حاال بازاراي پوشاک اعالم ورشکسته گي ميکردن -کياني 
 مردا نبوديد بازاراي خوراک اعالم ورشکستگي ميکردنو اگه شما  –مامان 

 مامان به نکته قابل تاملي اشاره کردي مثال همين آريينه خودمون انگاراومده رستوران يه دقيقه ام ازميز -
خوراکي ها دور نميشه... با اين حرفه من همه نگاها به سمت آريين کشيده شد که داشت تکيه کيکي 

 ميذاشت
 گاهاي مارو رو خودش احساس کرد کيک پريد تو گلوش و با آب داد پايينتو دهنش وقتي ن

 چيه مگه مال شما رو دارم ميخورم اينطوريي نگام ميکنيد...بعد موزي پوس کند وخورد -
 آريين جون تو فکر کنم تا يه چند سالي غذا ذخيره کردي؟ -
 پس خوبه مثل تو الغر مردني باشم؟ فوتت ميکنن ميوفتي؟ -
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 آقايون اينم نمونه بارز خوردنديد  -
اي پسره شکمو تو هرچي مرده بردي زير عالمت سوال ...با ديدن رها وهانيه که از در تازه  –کياني 
 وارد

 . شده بودن از جم فاصله گرفتم و به سمتشون رفتم
 سالم خيلي خوش اومديد -
 سالم تبسم خانم چه خوشگل شدي تو دختر؟ -
 چشمه مجلسو در آورديد بردمشون به سمت فرانک و هليا که کنار هم نشستهمرسي شماها هم که امشب  -

 بودن
 بهب چه عجب ياد اومد منم هستم خانم حاال ميمونديد –هليا 

 ببخشيد هليا جون سرم شلوغه عزيزم تو ام که بد نميگذروني ... رها و هانيه رو معرفي کردم بهشون -
 م ديگه عزيزمخوب تو مهمون داريي برو ما هستي –هانيه 
 نخير مگه من ميذارم بره تازه اومده اينطرف مجلس –هليا 

 هليا بخدا خيلي کار دارم بذاربرم از دلت در ميارم -
هليا خانم اذيتشون نکنيد برو عزيزم... ديدم آريينو فرهاد و فرياد ميان به سمت ما تصميم عوض  –رها 

 شد
 . وکنارشون نشستم

 فکر نکن نفهميدم بخاطر آريين جونت نشستياهليا کنار گوشم زمزمه کرد: 
 هليا اشتباه ميکني؟ -
 تو مو ميبينيو من پيچش مو ...اون پسره چقد خوشگله که کناره اون پسره مو قهوه ايي هست -
 اسمش فرياد -
 چه اسمه عجيبي ...مياي اذيتش کنيم؟ -
 !!!!!آره بدم نمياد -

 ز رو به فرياد برگشت گفتاومدم به سمت ما و معرفي کردمشون که هليا ا
 جناب اسمه شما چه معني داره؟؟؟ -

 جونم براتون بگه از مصدر داد مياد و هم –آريين خيلي ريلکس و اءدا اين آدمهاي باشخصيتو در مياورد 
 خانواده دادو بيداده... بچه ها به خنده افتاده بودن ولي فرياد داشت با اخم نگاه ميکرد هليا رو به هليا نگاه

 .دم که تو خودش جم شده بودکر
مهموني خوبي بود بعد رفتن مهمونا نازنين جون وخاله موندن منم برا اينکه حال آريينو بگيرم با مسحلي 

 که
هليا بهم داده بود يه شربت ريختم وتودوسه تا ازليواناش پودرو ريختم و با سيني رفتم طرف حال ولي به 

 جاي
 رو مامانو بهنازو فرانک برداشتن بعدشم که ديگه ميدونيد به نوبت توآريينوفرياد وفرها دبه ترتيب شربتا

 .دست شويي بودن هيچ کس نفهميد ولي فرياد با سوظن نگاهم ميکردواخماشو توهم کرد
 :موقع رفتن گفت

آدم هارو احمق فرض نکن من خيلي تيزم از لبخندي که به لب داشتي از آشپزخونه اومدي فهميدم يه 
 کاريي
 کردي

 بخشيدب -
 من نبايد ببخشم ولي از اونا خيلي مردونه برو معذرت بخواه -
 نه امکان نداره غير شما کسي نفهميده -
 آدم هارو خر فرض نکن فکر ميکردم دختر قويي هستي متاسفم اشتباه کردم -

 بعد رفت جلو در
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چهره رنگ  بهناز جون فرانک جان ومن ...من نگاهش کردم داشت بانگاهش تاييد ميکرد کارمو به
 -پريده

 فرانک نگاه کردم و بهناز که سعي داشت با تيکه به فرهاد به ايسته و مامان که رفته بود بخوابه دوباره به
فرياد نگاه کردم....من معذرت ميخوام من اون مسحال رو براي آريينو فرياد و فرياد خان ريخته بودم 

 ولي
 ببخشيدليوانارو شما اشتباهي برداشتيد..من شرمنده ام 

 خاله و آقا جون با ناراحتي ولي فرانک بغلم کردو گفت سريه ديگه کمکم ميکنه تا بخورد اينابديم ..هنوز
 نگاهم به بهناز بود اونم خنديدو گفت :اگه از پودرامونده به اونم بدم که فرهاد بعدا تقاصشو پس بده نازنين

 ...حس نميدونم چه حسي بود ولي سردم شد با جونم با محبت نگاهم ميکرد و تو نگاه فرياد پربود از حس
نگاهش هنوز دو روز از اون روز ميگذره منم هنوز نفهميدم چي تو نگاه فرياد بود ولي نميدونم چرا 

 ازش
 خوشم نميومد اوون خواسته هاشو مستقيمو غير مستقيم تحميل ميکرد شايد چون تو حس پدر بودنو در

 اون پر بود از اقتدارو حس دلسوزيي وپدر بودنوايي از روزي که کنار خواهر برادراش تجربه کرده بود
 !!!!!!!!!رفتن مامان همش تبليغاته فريادو ميکنه

 دريا جون شام چيه؟ -
 غذا آبگوشته -
 واي من از آبگوشت بدم مياد -
 خانم غذاي ديشب هست اونو داغ کنم بخوريد؟ -
 کنمنه غذاي مونده دوست ندارم خودم يه چيزي درست مي -
 مگه بلديد خانم؟ -
 آره اونجا که بوديم مامان سر کار ميرفت من غذا درست ميکردم -

 پاشودم وبراي خودم کباب سيني درست کردم سفره رو انداختم وهمه رو صدا کردم
 چه بويي مياد چي پخته اين دريا خانم -
 من نپختم آقا آبگوشتو من پختم آقا -
 اين دختر که خوردن ندارهمن منظورم آبگوشت بود غذا شفته  -
 آآآآا.....آقا جون -
 جونم؟ -
 غذاي من شفته است؟ -
 خودت بخور زنده موندي منم ميخورم -
 اصال کي براي شما پخته برا خودم پختم -

******* 
 خب من سير شدم دريا خانم؟مرسي دستتون درد نکنه -
 دختر بابا نميخواد از دست پختش به بابا ش بده؟ -
 نه -
 چه قاطع باشه منم پس تا صبح خواب کباب ببينم؟ اوه -

 براش مقداريي ريختم تو ظرفو بهش دادم ولي بشقابه منو بر داشت
 ااااااا. آقا جون اون غذاي من بود-

 منم ميدونم براهمين برداشتم دست پختت تو بشقابه خودت مزه ميده ....دريا...دريا خانم؟ -
 بله بله آقا؟ -
 روز مرخصي فردا صبح قبل رفتنم بيا بهت پول بدم دست خالي نباشي برو از فردا تا ده -
 مرسي آقا دستت درد نکنه -
 بابا واسه چي دريا رو ميفرستي مرخصي؟ -
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من غير دست پخت دريا نميتونم دست پخت کسي ديگه رو بخورم ولي دست پخت دخترت يه چيزه  -
 ديگه

 ؟است .خودت آشپزي بلد نبودي اين از کجا ياد گرفت
 علي رضا دوست داشت تبسم يه خانم کامل باشه ميگفت زن همه چيزش به هنره آشپزيشه -
 بابايي حاال که قرار من غذا پزم فردا چي دوست داريي؟ -
 من فردا هوس شامي کردم -
 چشم قربان -
 بابا بعد غذا با تبسم بيايد تو اتاقم کارتون دارم -

 هردو باهم گفتيم چشم
 رگ خنديديم آقاجونو مجبور کردم باهم ظرفارو هم بشوريمبعد هردو با پدر بز

 آقاجون آفرين ديگه وقته زنته؟ -
امون از شما دوتا ماماناتون کاريي نميکنن اونوقت تو آريين ميخوايد من زن بگيرم آريين يه مدت  -

 دختراي
 .ب کنمبه همسن تو بودنو مياورد شو لباس راه انداخته بود منم مجبور بودم يکي رو انتخا

 -خب چي شد آخرش داستان مهيج شد؟
 منم نخواستم سر پيريو مرکه گيري -
 دود از کنده بلند ميشه بابايي -

 کف دست کشو پاچيد تو صورتم
 نکن بابايي خيس شدم -
 منم آب پاچيدم بهش هم ديگه رو کلي خيس کرديم -

 آقاجون اومد بغلم کردو موهامو بو کرد
خوشحالم که دارمت من خيلي تنها بودم اون وقتا از خونه فراريي بودم تا دير تبسم بابايي نميدوني چقد  -

 وقت
 تو شرکت ميموندم االن زودتر از همه ميزنم بيرون چون خونم گرماداره گرماش تويي بابايي

 من خوشحالم که حمايتتونو دارم -
 باهم رفتيم لباسامونو عوض کرديم وبه اتاق مامان رفتيم

 ه شده؟مهسا دخترم چيز -
 نه بابا يه خواستگار خيلي خوب براي تبسم اومده -
 ولي مامان من نميخوام -
 بايد بيان اونا -
 چرا؟ -
 چون من ميگم تبسم چون من ميگم -
 نه مامان من قبول نميکنم -
 تو بيخود ميکني من ميگم ميان يعني ميان -
 دخترم چرا اين کارو ميکني با دخترت اون هنوز بچه است -
بابا االن سنه ازدواجشه اون بد و خوبو تشخيص نميده منو شما بايد راهنمايش کنيم االن اون تمام نه  -

 ثروت
 شمارو داره پس بايد با اوني که من ميگم ازدواج کني

 از کجا ميدوني اون چشاش دنبال مال بابايي نيست؟ -
 چون خودش دو برابرشو داره -
 حاال کي هست مهسا جان -
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تبسمو ديده و ازش خوشش اومده چون دارن ميرن اصفهان دوست داره سريعتر اين دوتا فرياد ؛ اون  -
 باهم

 ازدواج کنن تا عروسشونو با خودشوون ببرن
 مامان من نميخوام ازتون دور باشم -
 از ما دور نيستي فقط سه سال قراره اونجا باشيد بخاطر کاراي فرياد دارن ميرن فرهادو بهناز رفتن منم -

 خودمو به نازنين گفتم موافقت
 بيخود من آدمم نه حيوون من خودم واسه خودم تصميم ميگيرم -
 تو غلط ميکني من واست تصميم ميگيرم -
 مامان من دانشگاه ميرم -
 فرياد جزء اساتيد اون دانشگاهه ميتونه کاراتو درست کنه -
 ف سني داريمسال اختال 13من زنه اون نميشم ما اختالف سنيمون زياده مامان ما  -

 دادو بي داد منو مامان باال گرفت من زير بار زور نميرم مامان
 آخ آخ آخ بابا قرصامو بهم بده-

 مامان تو قرص چي ميخوريي -
 بابا بزرگ سريع چندتا قرص گذاشت دهن مامان و مامانو خوابوند

 زور نميرم من از اون کوه منم از اتاق رفتم بيرون داشتم تو تراس قدم ميزدم دلم گرفته بود من زير بار
 غرور متنفرم بد مياد ازت فرياد سراج متنفرم از تو اسمه نحست استاد دانشگاه کارخونه دار و دکتر

متخصص قلبو غروق از خودتو همه چيز متعلق به تو بدم ميادچرا انقد کاملي چرا بي عيبي آه .ولي من 
 ازت

وداشته باشي هيچ وقت.بابا کمکم کن مامانم شده از متنفرم حالم ازت بهم ميخوره هيچ وقت نميتوني من
 جنس

 اينا مامانم داره زور ميگه بهم من خيلي تنهام
 مادرت زياد زنده نميمونه -
 چ.چي؟... نه شما داريد شوخي ميکنيد نه؟ -
 نه اين يه حقيقت تلخه دخترم -
 کنمنه مامان من خوبه حالش شما ميخواييد من به زور با اون عوضي ازدواج  -

 با سرعت به سمت اتق مامان رفتم باالسرش نشستم دستاشو گرفتم آروم خوابيده بود
 ماماني چرا؟چرا داريي بامن بازيي رو ميکني که خودت از اون بازيي فرار کرديي تو که طعمه به -

 زور شوهر دادنو چشيدي بابا مگه عهد تير کمون شاه االن جوونا خودشون انتخاب ميکنن...من از اون
متنفرم...وآروم باالسرش گريه ميکردم ....مامانم مامانه خوشگلم تو چته بگو که همه دروغ ميگن تو 

 حالت
 خوبه بگو که طمع بد بي مادريي رو نميذاريي بچشم من خيلي بدبختم مامان خيلي

هر دخترم مامانت خيلي دوستت داره فريادم مرد نمونه ايي درداي زيادي تو زندگيش چشيده اون از  -
 لحاظ

 سالش بو د پدرش 19بي نقص فرياد ازتو خوششش مياد انقد دوستتدداره که سريع اقدام کرده اون وقتي 
بخاط ورشکسته گي کارخونه اش سکته کردو مردوازاون به بعد فرياد شد باباي خواهروبراداشو مرد 

 خونه
تو اولين جنس مخالفي هستي  مادرش ،مرد توداريي باهيچ زني اخالق خوبي نداره درسته زيبا ولي پاکه

 که
 .نسبت بهت انعطاف نشون داده... خوش بخت ميشي با اون

 روز از اون روز ميگذره تو هيچ 8با اين حرفاي پدر بزرگ با شونه هايي افتاده به سمت اتاقم رفتم االن 
 خريده حلقه خريدي شرکت نکردم اصال از اتاقم بيرن نيومدم ولي امروز مجبورم با اين فرياد برم براي
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 صداي در اتاقم به گوشم ميخوره
 بله؟ مگه نگفتم هيچ کس مزاحمم نشه -
 منم عزيزم -
 خب تو باش تو آخرين نفريي هستس که ميخوام ببينمش -

 بدون توجه به حرفم مياد تو اتاق تو دستش سيني غذا
 ؟مهساجون ميگفت غذا نخوردي ؟چرا با خودت اين کارارو ميکني ميشه توضيح بدي -
 به تو ربطي نداره -
 من شوهرتم .. اختيار دارتم همه کاراي تو به من ربط پيدا ميکنه -
 تو هيچ وظيفه ايي به من نداريي حاالهم گم شو از اتاقم بيرون -
 بهتر مودب باشي ،و احترامت دست خودت باشه من ازت بزرگترم و احترام بزرگ واجبه -
سال با من تفاوت سني داريي من وتو نميتونيم باهم ازدواج  13چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خوبه خودت گفتي تو  -

 کنيم
 بفهم غير اون ما دنياهامون از هم دوره بخدا من حرف تورو نميفهمم... نميفهمم چي ميگي چي ميخوايي؟

 !!!!!!!!صدتا از من بهتر هست چرا منو ميخواي بد بخت کني
حرميم من تو رو طالق نميدم اينو تو گوشات فرو سخنرانيتون تموم شد؟ ببين من و تو االن نامزديم م -

 کن
 ...وسعي کن با اين زندگي کنار بيايي ...بعد منو تو بغلش ميگيره و غذارو آروم آروم ميذاره تو دهنم

 تماک نفرتمو تو چشام ميريزم و نگاهش ميکنم ... من ازت متنفرم -
 ولي من دوستت دارم -
 ولي من دوستت دارم -

دم و بعد يه دوش آب گرم ..اه اه..اين حوله چقد بو ميده به دلم نچسبيد حوله رو بردارم غذامو کامل خور
 از

 حمام اومدم بيرون تو استانه در بودم که ديدم بله اين نره قول يه دستشو گذاشته زير سرش و رو تخت من
 دراز کشيده وداره نگام ميکنه؟

 سينما نيومدي ااااااااا هويي نگاه نکن -
 !!!!!عزيزم ..وپاشد اومد سمتم ..حوله ات کجاست االن سرما ميخوريي زيبايي -
 ميشه بريد بيرون –از تو کشو لطفا بده..به سمت کمدم رفت ويه حوله تميز آورد و انداخت رو دوشم  -

ميخوام لباسامو بپوشم.و رفت بيرون منم از حرصش همون مانتو لي با شلوار ليمو پوشيدم ويه آرايش 
 غليظ

برو  –رفتم بيرون ..فرياد جلودر اتاقم بود برگشت سمته من و اخماش هر لحظه تو هم تر ميرفت  کردمو
 اين

 آشغالو در بيار
مگه چشه به اين خوشگلي ...دستمو گرفت وبردم تو اتاق به سمت کمدم رفت همون مانتو سفيدي که  -

 خودش
 بيا اينو بپوش –برام خريده بودو به سمتم گرفت 

 ينو بپوشم؟چرا بايد ا -
 چون من ميگم انقدم با اعصابم بازيي نکن کلي کار دارم -
 خوب برو به کارات برس من باهات نميام -

باحرص گفت: عزيزم تو همه کارو زندگيمي سريع عوض کن منتظرم...به زور مامانتو رو پوشيدم 
 ورفتيم با

 يه لبخند نگاهم کردو از پله ها رفتيم پايين
 ، بيا بشين برات صبحونه آماده کردم تبسمم هيچي نخورده پسرم ميموندي -مامان
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 نه ديگه مهسا جون مزاحم نميشم خودم به تبسم غذا دادم سيره فکر کنم ديگه -
 خوش بگذره به سالمت -

 به سمت من بر گشت منم سريع نگامو ازش گرفتمو دنبال فرياد رفتم
 خوب نيست با مادرت اينطور رفتار بکني -
 ندارهبه تو ربطي  -

 و زودتر سوار ماشين شدم اونم حرکت کرد تو ماشين سکوت بودو سکوت
 کسي رو دوست داريي؟ -
 اينم مثل تمام چيزاي ديگه به تو ربطي نداره -
 ببين تبسم اصال از خوشونت خوشم نمياد منو مجبور به اين کار نکن من عاشق زناي چموشو دختر بچه -

 م بلدم پس سعي نکن از من فرار کني يا عصبيم بکنيهاي نق نقو هستم راه رفتار باهاشون
 ازت متنفرم متنفر فرياد تو يه آشغالي -
 ممنونم نظر لطفته -

 جلويي در يه جواهر فروشي نگه داشت پياده شديمو رفتيم داخل
 سالم آقايي سرامد هستن؟ -
 آقا رفتن جايي شما آقاي سراج هستيد؟ -
 بيارييد ... پسره رفت و با دو جعبه کوچک برگشت در جعبه هاروبله خوشحال ميشم زودتر حلقه هارو  -

 قشنگن نه؟ –فرياد باز کرد وگرفت سمت من 
 دوتا رينگ قشنگ ساده بود که اسم فرياد رو حلقه من واسم منو رو حلقه فرياد حک شده بود

 آره بد نيستن -
 چيزه ديگه ايي نميخوايي؟ -

ند کلفت با سنگايي سرمه ايي خيلي قشنگ تزيين شده بود انقد چشمم تو ويترينه مغازه ورد به يه دستب
 قشنگ

 بود که تو نگاه اول چشممو گرفت ولي خيلي کلفت بود
 من. اون که نگيناي سرمه ايي داره رو دوست دارم -
 تو دستات ظريفه اون تو دستات قشنگ نميشه -
 ولي من ميخوامش -
 آقا ميشه لطفا اون دست بندو بياريد -

 دم فرياد همون دست بندو گفته ولي وقتي فروشنده دست بندو مقابلم گذاشت اخمام رفت توهمفکر کر
 من گفتم اين؟ من اون سورمه ايي رو ميخوام -
 چرا لج ميکني اون قشنگ نيست خيلي کلفته -

 از مغازه اومدم بيرونو رفتم سمت ماشين
 تتبسم خانمم چرا لج بازيي ميکني اون اصال مناسبه سنت نيس -
 ولي من اونو ميخوام -
 حاال پاشو خريدامونو بکنيم اگه نظرت عوض نشد دوباره همونو ميخريم واست خوبه؟ -
 نه ، يا االن ميخريي يا خودت تنهايي ميريي خريد -
 عزيزم تو دستات ظرفه آخه نمياد به دستات -
 در ماشينو بزن منو برسون خونه بدو -

 فروشي رفت منم دنبالش رفتم از زير لب غريد و به سمت مغازه طال
 آقا لطفا همون دست بندو بيارييد.. به سمته من رو کردو گفت: ميخواي يه نگاه ديگه بکني؟ -
 خيلي قاطع گفتم نه -

 دست بند خيلي قشنگ بود تو دستمم انقد ميوم وقتي شاگرد طال فروشي قيمتو گفت سرم سوت کشيد خيلي
 م بيرونگرون بود ولي فرياد حساب کردو اومدي
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 مبارکت باشه -
 دستت درد نکنه -
بيا بريم اون پاساژو نگاه کنيم ...مقداريي خريد کرديمو رفتيم به سمت مغازه لباس عروس جلويي  -

 ويترين
لباس عروساي خيلي شيکي گذاشته بودن ...داشتم دنبال چيزي که مد نظرم باشه ميگشتم که فرياد صدام 

 کرد
 بله؟ –به سمتش برگشتم 

 اس عروستو لطفا خيلي باز انتخاب نکنلب -
 اون وقت چرا؟ -
 من دوست ندارم تو عروسي خيلي تو چشم بيايي -
 شبه عروسي عروس بايد تو چشم باشه -
 آره ولي خب لباس خيلي باز انتخاب نکن ...وسط حرفش چشمم خرد به يه لباس که خيلي ناز بود -
همو دنبال کرد يه لباس که دکلته بود وتا زانوتنگ بود از واي فرياد نگاه کن اونجارو ...فرياد رد نگا -

 زانو
 به بعد دامنش پف دارو چاک داشت

 اين خيلي بازه تبسم -
 نه فرياد خواهش ميکنم اين خيلي قشنگه -
 !!!!!!!!!!نه عزيزم بيشتر نگاه کن شايد بهتر پيدا کرديي -

ود آخرش لهنمو خيلي مهربون کردم هرچي گشتم ولي هيچ کدوم مثل اون لباس عروسه تو نظرم نب
 وسرمو

 فرياددددددد -کج کردم رو به فرياد
 جانم خانومي؟ -
 من از اينا خوشم نيومد -
 خوب بريم يه جا ديگه؟ -
 نه فريادي من اون لباس رو ميخوام..سعي کردم لهنم پر خواهش باشه و مهربون -
 نه عزيزم اون خيلي بازه -
 رهولي تو هستي کسي کاريي ندا -
 جرئت ندارن کاريي داشته باشن ولي تحمل نگاهاي خيره رو به سمتت ندارم -
 ولي من اونو ميخوام تو ام که ازاول تا آخر مجلس کنارمي پس همونو ميخوام بدو بريم بخريم من خسته -

 شدم
 به زور من همون لبا سو خريديم ولي با کلي شرايط که فرياد گذاشت

 ي شرط دارهباشه برات همونو ميخرم ول -
 هر چي باشه قبول -

 حق نداريي با اون لباس هي پاشي راه بري 1 -
 فقط با خودم ميرقصي 2
 باز نميشيني که همه چيت پيدا باشه 3

 منم قبول کردمو بعد خريد اون لباس يه کمي گشت زديمو برگشتم خونه ..واي خدا که چقد با فرياد تفاوت
 دن شام رفتم تو اتاقمو دراز کشيدم و زود خوابم بردداشتيم اصال ازش خوشم نميومد بعد خور

 
 

 فصل دوم
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 تبسم مادريي اين آخه چه تيپي؟مثال شوهرت غيرتيه نميذاره اين جوريي بگردي که برو ..برو دربيار تا -
 نيومده دعواتون بشه

کي بگم  اه... خودش کم بود وکيل وصيم براخودش در آورد بابا تو چرا انقد گير ميدي به من ، به -
 دوست

 دارم اينجوريي تيپ بزنم برم بيرون به کسي چه؟
 ... اون شوهرته خيلي پرو شدي ديگه تبسم -
خيلي چي مامان ؟ اون شوهرمه تو چيکاره ايي هان کم گند زدي تو زندگيم کم آيينده امو خراب کردي  -

 حاال
 کمر بستي خودمم از خودم بگيريي؟؟

شپز خونه بعد چند لحظه صداي زنگه در اومد بعد چند دقيقه ام فرياد مامان با اعصبانيت رفت به سمت آ
 وارد

شد اوه چه تيپي ام زده انگار ميخواد بره عروسي نه بابا تيپ عروسي ام نيست بره عروسي با دوماد 
 اشتباه

 ميگيرنش با صداي سالمش سرمو آوردم باال و تو چشماش نگاه کردم
 خاک داشتي؟سالم چي شده شنيدم دوباره گردو  -
 آره تا مامانه منو داريي نگران من نباش مطمئنم روزيي ده بار زنگ ميزنه ميگه من دارم چيکار ميکنم -

 حتي شايد بفهمي من چند بار دمو باز دم دارم در روز ميکشم نه؟
 نه تا اون حد قويي نيستن مهسا جون حاال هم بدو برو لباستو عوض کن که بريم عزيزم ميدونم منتظر -

 بودي
 !!!!!!!!!!!من بهت بگم

 چي عمرا ؟؟؟؟ -
 پس چرا مامانت گفت لباستو عوض نکرديي؟ -
 چون نميخوام عوض کنم -
 تبسم اين بحث لباس پوشيدن تو داره ديگه اعصابمو خرد ميکنه -
 برو بابا -

 براي جشنه و رفتم از در خارج شدمو سوار ماشين شدم آخه مادر بزرگ فرياد از آستارا اومده بود تا هم
 عروسي فرياد باشه ميگم عروسي فرياد چون روز بدبختي منه...هي

 فرياد اخم کرد اومد نشست و ماشينو به حرکت در آورد
 ببينم تو اخم جزء اصلي چهرته ؟ -
 اگه کسي اذييتم نکنه اخم نميکنم -
 خب اگه کسه ديگه اذييت کرده چرا من بايد اخماتو تحمل کنم؟ -

 حرف ميزدم اون با حرص آخ جون چقد حرصيش کردم برگشت سمتمو فکمو گرفتمن خيلي خونسرد 
 ببين تبسم با من لج بازيي نکن دست رو نقطه ضعف ديگران گذاشتن اصال خوب نيست -
 تو آدم ضعيفي هستي که نقطه ضعف داريي -
 همين آدم ضعيفم از سرت زياده تحمل منم حديي داره -

في نزد دمه در نگه داشتو باهم از ماشين پياده شديم که دستمو گرفتو ديگه تا رسيدن به خونه اشون حر
 کشيد

افتادم تو بغلش خواستم ازش جدابشم که گفت: جات همينجا خوبه زيادي ام تکون نخور بعدم مامان جون 
 خيلي

 حساسه جلوش مواظب حرکاتت باش ،فهميدي؟
 ا يه حياطه بزرگ بود که خونه تقريبا وسطايسرمو تکون دادم که دستو گرفت و راه افتاد خونه فرياد اين
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حياط بود و درختاي نارنج رو تو حياط کاشته بودن ودمه در وروديي يه باغچه بود پر گل رز قرمز 
 خيلي

 متم کهزيبا بود از در وروديي رد شديمو وارد حال شدم که موجي از صدا ميومد بهناز با دو اومد س
 صورتش پره کاکائو بود

 ياد اين ديوونه باهام چيکار کرد؟؟؟؟؟ميبيني فر -
 توام نه که کم مياريي؟ -
 اه.. توام معلومه اون خولو ول نميکني بيايي طرفه منو بگيري؟سالم تبسم جونه گل گالب خوبي؟-

 چه عجب بابا مارو ديدي؟ -
 ه رفتي تواالنشم رفت کنار اين شوهرت که ديدمت بغلش ديده نميشي از بس گنده است کافي يه اشاره کن -

 ديوار...بعد بلند بلند خنديد
 سالم زن داداش خوبي خوش اومدي؟؟؟؟؟؟؟؟ -
 سالم فرهاد خان خوبيد؟ -
 سايت سنگين شده نمي بينيمتون؟ -
 آره آخه داداشت نميذاره که ميترسه نگاش کنيم تمو بشه!!!!!!گدا نباش فرياد جان تبسم ميرسه به همه -
 نيد...مامان جون کجاست؟واي چقد شما زنو شوهر حف ميز -
 تو حاله -
 !!!!!!!!!! ااا.مگه چي خورده تو حاله -
 اااااااااا... تبسم خانم با همه شوخي با مامان جونم شوخي فرياد خان تحويل بگير؟ -
 بهتره مواظبه رفتارت باشي تبسم -

 بهناز خنديدن و بعد خودش به سمت حال رفت منم از پشت دهنمو کج کردم اءداشو در آوردم که فرهادو
 فرياد برگشت نگاه کرد سرشو تکون دادو رفت بدو بدو رفتم از پشت بهش رسيدم

 انقد ادءا بزرگارو در نيار -
 بعد سريع ازش گذشتم

 سالم نازنين جون ..سالم خواهرشور جونم خوفي؟ -
 سالم به روي ماهت عروسم خوبي؟ -
 مرسي اگه بذارن خوبيم -
 کرده که گله ميکني؟ باز اين پسريي ما چيگار -
 هيچي مامان اين يه چيزي گفت تو چرا سريع ميگريي؟ -
 اااا... معوم نيست چي به مامانه من گفتي انگار من عروسشم تو پسرش حاال هم منو نازنين جون بخيل -
 بيا دخترم ببرمت پيش مامان جون -

ريدو ديدم که تکيه اشو داده به همراه نازي جون رفتم و يه پيره زنه مهربون که از چشماش خوبي ميبا
 مبل

 ودستشو دراز کرد سمتم سريع رفتم تو بغلش
 خوبي عزيزم زودتر از اينا منتظرت بودم -
 ببخشيد ديگه تقصير اينه ...وبا اشاره فريادو نشون دادم -

ن فرياد خنديدو اومد کنار من نشست دستشو پشت سرم گذاشت طوريي که اگه دستشو از مبل مينداخت پايي
 من

 تو بغلش بودم يه ذره ميوه برداشتمو مشغول پوست کندن شدم من پوست ميکندم ميذاشتم کنار ظرف يهو
 . غيب ميشد با خشم سرمو بلند کرد وبه فرياد نگاه کردم تو چشاش پره خنده و لذت بود

 نگا نگا تروخدا ياد بگير ببين چه واسه شوهرش ميوه پوس ميکنه زن يعني اين -
دا اين کارارو تبسم جون بذار دوتا جاريه خوب باشيم اين ديو سيرتو ننداز به جونه من نکن تروخ -

 عزيزم



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

32 

 

 بخدا منم واسه اين پوست نميکندم آقا دست کجم تشريف دارن -
 خوب من چيکار کنم چشمک مينداختن بهم مجبور شدم -

 کردن و مامان از خجالت آب شدم سرمو يواش يواش آوردم باال که ديدم همه خودشونو مشغول
 جون داشت با يه لبخند نگامون ميکرد

 کسي حواسش نبود ولي خيلي اين خيار آخريي چسبيد ..نگاشو دوخت تو چشمام -
 مرض آبرومون رفت -
 برم يه کپي از مامان جون بگيرم بذارم تو خونمون که هميشه انقد مهربون باشي -
 بس کن فرياد -
 هاني تبسمبا ما به از اين باش که با خلق ج -

 از پله ها رفتم باالو لباسامو عوض کردم يه کت دامن کوتاهه کرمي بود با يه صندل چوبي ال انگشتي
 از پله ها اومدم پايين و رفتم تو آشپزخونه

 نازنين جون دستت درد نکنه چقد زحمت کشيدي!!!!!!!!! اوه ببين چه کرده -
 کاريي نکردم که عزيزم -
 رديد چي ميشد؟؟؟؟؟کاريي نکرديد اينه ميک -
 هويي مادر شورررر منو بر نزن -
مامان نگا از وقتي اومدم داره با من دعوا ميکنه ...نازنين يه چشم غره به بهناز رفت ار آشپزخونه  -

 رفت
 بيرون بهنازم نامرديي نکرد يه بشکون گرفت

 هووووووووي چته وحشي؟ -
 حاال زيرآبه منو ميزني -
 بيابهناز خيلي خريي بخدا  -
 اختيار داريي فاميليم ديگه -
 ؟-

 !!!منظورم گورخره -
 بهناز ميکشمت -
 اي خدا ما چشمه اميدمون به تو بود تبسم جان -
 به به.. فرهاد خان برو بيرون بدو -
کي با تو کار داشت؟اومدم زن داداشمو ببينم..بعد دستاشو برد باال خدايا ما چيکار کرديم عروسامون  -

 بايد
 اشن؟اينطوريي ب

 شما از مطبخ بفرما برو بيرون دعاهاتم به درد خودت ميخوره خدا بهتون دوتا عروس داده حوريي -
 ساعت چنده بهناز؟ -
 نميدونم مگه من ساعت گويام؟ -
 نه آخه عزيزم ميخوام بدونم قرصاي اعتماد به سقفتو تازه خورديي؟ -
 برو بيرون فرهاد -
 خانمم چشم چشم من گردنم از مو باريک تره -

با بهناز مشغول ساالد درست کردن شديم که فرياد اومد تو آشپزخونه رفت سمته کابينتو يه ليوان برداشتو 
 يه

 ذره آب ريختو تکيه اشو داد به کابينت و مشغول خوردن شد. بهناز از آشپزخوونه رفت بيرون فرياد اومد
 نشست رو صندلي کنار من

 مامان اينا ميخوان برن شمال -
- .... 
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 مامان جون ميگه ما هم بايد بريم -
- ... 

 من دنبال کاراي بيمارستانم نميتونم بيام ميشه تو بگي نميايي منم به هوايي تو بمونم -
 باشه -
 مرسي ممنون جبران ميکنم -

 بادستش چندتا کاهو برداشت وقتي دوباره خواست برداره زدم رو دستش
 مرض داريي؟ -
 ا ساالد درست ميکنم کسي ناخنک بزنهبدم مياد وقتي دارم غذا ي -
پس بايد عادت بکني چون مامان بعضي موقعه ها از دست منو فرهاد انقد داد ميزننه آخرشم ميره  -

 بيرون
 !!!!!!!!!اونوقته که تمام غذاها رو همون سر گاز با فرهاد ميخوريم

 از دستم ناراحتي؟ -
- ... 

 ؟؟؟؟؟؟خب من نميدونم چيکار کردم ولي ببخشيد؟؟؟ -
- ..... 

وقتي ديد من جوابم فقط سکوته با چشماي غمگينش از آشپزخونه رفت بيرون ساالدوتموم کردمو واسه 
 خودم

يه چايي ريختم منتظر موندم تا خنک بشه و داشتم به بخار چايي که بلند ميشد نگاه کردم خدا آخه من 
 کجاي

عمرمو با اين بگذرونم وقتي ميگم تموم عمرم اين زندگي ام من به چه گناه ناکرده ايي مجبورم تمامه 
 گريه ام

 ميگيره....اوووووووووف
 عزيزم چرا اينجانشستي؟ -
 ميام فرانک جان بذار چايمو بخورم -

 اومد کنارم نشست دستمو گرفت
تبسم جان کاريي که داداشم کرد اصال جالب نبود منم تائيد نميکنم ميدونم چقد ناراحتي االن ولي اون  -

 واقعا
 دوستت داره وقتي از آشپزخونه اومد بيرون انقد ناراحت بود که فهميدم بهش کم محلي کردي!!!!! االنم يه

 گوشه ساکت نشسته و فقط شنونده است
 از من ميخواي چيکار کنم؟ -
 ميشه امشبو با دلش راه بيايي؟ -
 نه من همچين کاريي نميکنم -
 دت اين کارو مي کني ولي بخاطر من فقط امشب؟ميدونم واسه اينکه ميخوايي طردش کني از خو -
باشه بلند شدمو به سمت بچه ها رفتم طبق معمول فرهادو بهناز مشغول بحث بودن نازنين جونم سعي  -

 داشت
آرومشون بکنه ديدم فرياد جلو تلوزيون نشسته ولي معلوم بود اصال حواسش نيست مامان جونم انگار 

 فهميده
چشماش داشت تائيد ميکرد واي خداچراتوهمچين شرايطي گيرکردم به سمتش  بود ميخوام چيکار کنم با

 رفتم
کنارش جا گرفتم دستومو گذاشتم رو دستش که رو پاش بود نگام کرد بعد بغلم کرد ...اي بابا من ميگم 

 اين
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بيارم جنبه نداره نزديکش نشم اينا گير ميدن ... تو منو ول کن قول ميدم ديگه نيام چيزي رو از دلت در 
 بخدا

منو از خودش جدا کرد دستشو دور کمرم حلقه کرد و دوباره به تلوزيون چشم دوخت . يه اه کشيدم 
 برگشت

 نگاهم کردو گفت:چرا آه ميکشي؟
 اه شاديه تو به خودت نگير -

ياد تبسم جان با فر –با ناراحتي ازم رو گرفتو دوباره به تلوزيون نگاه کرداي بابا اينم چقد غم داره طفلي 
 بيايد

 شام حاضره
 واي مامان ما شام بخوريم يا خجالت -
 مامان زنش اومده چقد با ادب شده ،تبسم جون هرشب بيا يه سر اينجا -
 فرهاد باز موضوع جديد پيدا کردي کم سر به سر بچه ام بذار -
 همچين ميگي بچه فکر ميکنم دوسه ساله است اين که قد خر حضرت نوح سن داره -
 فرهاد -
 خوب ببخشيد شتر حضرت صالح -
 فرهاد کم چرتو پرت بگو کوپنه امروزتو حرف زدي حق ميدم نتوني دو کلمه حرف درست بزني -
 ااااااااي ...تبسم جون يه چيز به اين شوررت بگو من به شوهرم حساسما -

ديدم با  شوهر چه واژهي غريبي منو فرياد با هم زن و شوريم واقعا مسخره است به فرياد نگاه کردم
 چشماش

 .منتظره منم مثل بهناز از شوهرم دفاع کنم
 . بهناز جون بهتره تو کاره دوتا برادر دخالت نکنيم -

به فرياد نگاه کردم خوش حال بود ولي من که ازش دفاع نکردم خوش حال باشه اين حالش با خودش 
 معلوم

 فرياد شل کردم گذاشتم رو ميز سر نيست ديده بودم. فرياد تو غذاش زياد نمک ميزنه درنمکدونه سمت
غذا دعا دعا ميکردم نمکدونو ورداره ولي ريغ از يه ذره نمک که بزنه به غذا ولي من واقعا نياز داشتم 

 به
نمکدون هر نمکدوني رو که برميداشتم درشو سفت ميکردم بايه نگاه عاقل ان سفيهي نگام کرد فرياد 

 فهميدم
 .تيزه!!!!!!! بعد شام فرياد رفت لباساشو بپوشه که آماده بشيم منو برسونه که فهميده ،اي خدا اين چرا انقد

  !!!نازنين جون مرسي بابت همه چي -
 
خواهش ميکنم عزيزم ،کاريي نردم . تبسم جون حاال که با نمياييد شمال فرهادو بهناز دارن ميرن جمعه -

 کوه
 هم بريد؟ تا سه شنبه ام ونجا هستن ميخواي با فرياد صحبت کنم شما

 نه نازنين جون فرياد اگه خودش بخوادميريم دوست ندارم زورش کنم -
 الهي قربونت بشم من که ميدونم اين پسره گفته بگو نه -
 اينطوريي نيست من دانشگاه دارم نميتونم -
 باشه مادرهرجور خودت ميدوني -

 خداحافظي کردم از نازنين جونو ماماني و دم ماشين منتظر فرياد شدم
 سردته؟ -
 نه بخدا اين ويبره گوشيمه داره ميلرزونتما به خودت نگير -
 ببخشيد دير شد -
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 واسه عروسي رفتن چندساعت معطل ميکني؟ -
 ز آقاجونخنديدو ماشينو روشن کرد منم سرمو تکيه دادم به شيشه امشب بايد در مورد بيماريي مامان ا

 دست رو دست گذاشت بايد بدونم تو چه مرحله ايي اميديميپرسيدم تا االنم قهر بودم باهاشون ولي نميشه 
 هست واي مامان تو نه...تو تنهام نذار

 خيلي تو فکريي؟ -
 نه چيزيي نيست -
 ميتونم چندتا سوال ازت بپرسم؟ -
 آره راحت باش -
 چي شد رفتيد کانادا؟ چرا برگشتيد؟ -

يادي کشيدم ولي هر چي بود از اينجا بهتر بود با اين حرفش ياد روزايي که تو کانادا بوديم افتادم سختيه ز
 از

 .اين ازدواج اجباريي بهتر بود
 نميخواي نگو اگه اذييت ميشي خانومي -
ببخشيد ياد اون روزا افتادم بابام وقتي با مادرم ازدواج ميکنه بورسيه داشته ازاون بورسيه استفاده  -

 ميکنه
 قصد برگشتن نداشتيم منتها مامان تو يه شرکتي کار و براي مامانم اقامت ميگيره و ميرن... ما اصال

 ميکرده
 !!!!!!!که يکي از کارمندا دوستيه دوريي با پدر بزرگ داشت و که يه سريي اتفاقات افتاد که ما برگشتيم

 پدرت چي سر ايشون چه باليي اومد؟ -
 اومده بود ولي بابا قبول پدرم يه نخبه بود از يکي از سازمانا براش دعوت نامه –اشک تو چشمام جم شد 

نکرد اون دوست داشت بعد تحصيلش برگرده ايران ولي اونابابارو کشتن...ديگه گريه امونمي دادوبا 
 صداي

 .بلند گريه ميکردم
تبسم جان عزيزم با گريه درديي دوا نميشه آرامشه خودتو حفظ کن تو بايد قويي باشي و به مادرت  -

 دلداريي
 بدي؟

 ي حال مامان چطوريه؟فرياد تو ميدون -
آره عزيزم آزمايشاو به چندتا از دوستام نشوون دادن مادرت به شيمي درماني جواب داده ولي خودش  -

 زير
 بار نميره

 ...من خيلي نگرانشم من ميترسم -
 براي همينه انقد مراعاتشو ميکني؟ -
 خودم پيدا کنم نه؟ اون حق نداشت با آيينده من بازي کنه اين حقه من بود که مرد زندگيمو -
 ولي من دوستت دارم تبسم اين مهم نيست برات؟ -
 !براي تو مهم نيست که من ازت بدم مياد...فرياد منو تو چندبار بگم دنياهامون از هم دورهميفهمي آره؟ -
 زير لب زمزمه کرد ..نه هيچ وقت نميخوام بفهمم -

 -متر نگاهشون کني خردشوون کرديي اگه بيشترميدوني تبسم آدمها فقط آدمن ،نه بيشتر نه کمتر اگه ک
 حسابشون کني اونا تورو خرد ميکنن، بين اين آدمهاي آدم فقط باد عادالنه زندگي کني نه عاشقانه من االن

 واقعا عاشقتم حس اين که مال کسي ديگه ايي باشه نابودم ميکنه هرروز ميگم نه اون فقط ماله منه تو
 عوض ميشه ولي ... سرشو انداخت پايينو ديگه هيچي نگفت از حرفاشزندگيش کسي نيست درست ميشه 

 هيچي نفهميدم تا برسيم داشتم به فريادو حرفاش فکر ميکردم رسيدم خونه
 نميايي تو يه چايي بخوريي؟ -
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 ميدونم دوست داريي زودتر از جلوي چشمات برم نيازي به تعارف نيست -
 خداحافظ -
 ...تبسم -
 ؟-

 قشنگي بود!!!!!!!!!!مواظبه خودت باش امشب خيلي شبه -
به سالمت ..وايستاد تا من برم داخل همه خواب بون تو خونه آروم به سمته اتاقه باباجون رفتم چراغ  -

 اتاقش
 روشن بود...در زدم

 بله؟ -
 منم ميشه بيام تو؟ -
 بيا عزيزم -
 به ..به تبسم خانم چه عجب بابا جون در زدي؟ -
 ه نظر بيام؟بده خواستم مودب ب -
 نه باباجون سرافرازمون کرديي باالخره اين پسره روتو يه ذره تاثير گذاشت -
 اه... وقتي نيست اسمش هست بسه انقد از اون جلو من نگو بابايي -
 هنوز باهاش کنار نيومدي؟ -
 اگه کنارشم فقط بخاطره مامانه کاش اونم بخاطره من دست از اين کارش برميداشت -
 گوشاتو وا کن اگه مامانت بخواد فرياد ديگه نميذاره اون واقعا دوست داره بفهم مادرتم فقطتبسم خوب  -

 خوش بختي ترو ميخواد انقدم با من بحث نکن
 حاال حاله مامان چطوره؟ -
 مهسا هميشه لج باز بوده قدو يه دنده گفته بعد عروسي تو فرياد ميره شيمي درماني -
 زندگيم کناره يه مرده قدو غيرتيي مثل فرياد تباه بشه چرا من؟؟؟؟؟؟ آخه چرا ...چرا؟چرا من بايد -
 بسه تبسم انقد آبغوره واسه من نگير خوابم مياد پاشو برو تو اتاقت -
 من از هيچ کدومتون نميگذرم بابا جون از هيچ کدوم من امانتيه علي رضام کسي که کلي حق داره به -

 ونو لج بازي همه چيزه شو ازش گرفتي شما مارو آواره غربتگردنت تو زندگيت کسي که شما با غرورت
کرديي...آره آقاجون شما اگه ميذاشتيد اونا باهم ازدواج کنن بابام االن کنارم بود .من هميشه شمارو 

 مسئول
 مرگه پدرم ميمدونم شما..تا کي ميخوايد اين حقو به دوش بکشيد نميخواييد جبران کنيد؟نه؟

 ..عزيزم..بعد قطره اشکي با لجاجت از جشماي آقاجون سرازير شدمن چيکار کنم آخه  -
 نذاريد زندگي من قرباني مامان بشه؟؟؟؟؟؟ -
 خفه شو تبسم ديگه خيلي باهات مدارا کردم اين چه حرفيه به پدر بزرگت ميزني -

 به پشت سرم نگاه کردم مامان به در تکيه داده بودو داشت از اعصبانيت ميلرزيد
 نداره؟مگه آقاجون مسبب مرگ باباي که االن ميتونست کنارم باشه نبود؟ مگه شما با اين مگه حقيقت -

 کارتون زندگي منو خراب نميکنيد
بهت ميگم بس کن ...تو اون دختريي نيستي که من بزرگ کردم ..دختر بزرگ کردم بشه عصاي دستم  -
 نه

 ميخوام هيچ وقت ببينمت ميفهمي تبسمبالي جونم بخداونديه خدا اگه کاري رو که گفتم نکني ديگه ن
مامان من دوستش ندارم..من از فرياد متنفرم...مامان يه تو دهني محکم زدطعم خونو تودهنم احساس  -

 کردم
 باشه مامان هرچي تو بگي من انجام ميدم ولي ميخوام بدونم چطوريي ميخواي تو چشاي بابا نگاه کني و -

 گه اينسريي تو گوشم زدبگي منو خوش بخت کرديي؟... يکي دي
 .. مامان ميدوني من دخترتم کسي که از گل نازکتر بهش نميگفتي حاال تو يه شب دوتا سيلي مامان -
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 خفه شو تبسم برو از جلو چشمام دور شواگه يه باره ديگه بحثي در اين مورد بشنوم خودت ميدوني -
 از اتاق اومدم بيرون

 بد رفتاريي کرديي شيرمو حاللت نميکنم تبسم درضمن يه باره ديگه بفهمم با فرياد -
به سمت تلفن رفتم حرکاتم دست خودم نبود فقط نياز داشتم عصبانيتمو سر يکي خالي کنم شماره فريادو 

 گرفتم
 جانم عزيزم به اين زودي دلت تنگ شد؟ -
تما فردا خفه شو شدي جاسوس بدبخت هرچي ميشه ميذاريي کفه دسته مامانم؟چرا اينطوريي ميکني ح -

 پس
فردا از مسائل زن وشوهريموننم مامانم بايد بفهمه و زنگ بزنه اون موقعه نصيحتم کنه..آره؟ واست 

 متاسفم
 فرياد خودت از پس من برنمياي مامانو ميندازي به جونم پس برم با مامانم زندگي کنم تو عرزه نداريي

 تبسم تو چي داريي ميگي اشتباه ميکني خانومي -
وام به اراجيفت گوش بدم تلفنو قطع کردم برگشتم مامانو پشتم ديدم که آقاجون گرفته بودش تا بسه نميخ -

 منو
 ديد ديگه طاقت نياوردو به سمتم اومد با داد يکي ديگه زد تو گوشم از گوشم بخاطر دو سيلي محکمي که

 خورده بودم داشت خون ميومد
شش هيچي بروز نميده اونوقت دختره من زنگ ميزنه کثافت تو حتي لياقته فريادم نداريي اون از آقاي -

 هرچي
 ميخواد ميگه خجالت نکشيدي ا ون حرفارو بهش زدي نفهم آخه تا کي از دستت حرص بخورم...هان؟

 مهسا جان دخترم جوونن دعوا ميکنن تو خوتو اذييت نکن -
 دخترو ...داد ميزدو اشکبابا ديدي دختره وقيح چه چيزايي که نگفتو خجالت نکشيد من نميخوام اين  -

 ميريخت
 تبسم مگه نميبيني حاله مادرت بده برو تو اتاقت -
 اونسري هم بخاطره اين که حالش بد بود تن به اين خفت ازدواج دادم -
 بابا ميبيني چقد زبون داراز شده -
نشستم صداي  تبسم برو مگه نميبيني حالش بده...با گريه رفتم تو اتاقم همونجا سر خردم پشت در اتاق -

 گريه
 مامان داشت از پائيين ميومد کم کم با گريه خوابم برد

********** 
 خانم کوچيک ..خانم جون ..پاشيد مالحفه هاتون خوني شدن پاشيد جم کنم آب بکشمشون -
 چي شده دريا خانم صبحه اول صبح سروصدا راه انداختي؟؟؟؟؟؟؟ -
 گوشتون خون اومده اينا کثيف شدن تا شما دوش بگيريد خانم جوون ملحفه هاتون کثيف شدن از دماغو -

 اتا قتونو مرتب ميکنم
 مرسي دريا جوون فقط مانتو سرمه ايي منو اتو کن بايد برم دانشگاه -
 چشم خانم جوون -

 رفتم دوش گرفتمو لباسامو پوشيدم سوئيچو برداشتم از خونه به طرفه دانشگاه رفتم
 ...صداي زنگه موبايلم اومد

 ه؟بل -
 سالم تبسم خانم..اي بابا تو کجايي منو دوساعته کاشد؟ -
 رها جونم شرمنده يادم رفت بيام دنبالت ميشه يه آژانس بگيري پولشو خودم حساب ميکنم . شرمنده -
 مگه جرئت داريي حسابم نکني؟ -
 تو دانشگاه ميبينمت عزيزم -
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 خداحافظ -
 زود بيا -

و داخل دانشگاه شدم ديدم دانش جو ها ريختن سره يه استاد  گوشي رو قطع کردمو ماشينو پارک کردم
 بدختو

 دارن يه ريز ازش سواالي بي مورد ميپرسن
 هي کجايي تو دختر؟ -
 سالم خوبي تويي هانيه جان؟ -
 نه بدل هانيه ام روزايي که اون نيست من جاش ميام -
 تبسم بيا بريم اون ور -
 بريم چيکار -
 اي جراحي پالستيک چندتا سوال بپرسمميخوام از اين دانش جوه -
 ميخواي دماغتو عمل کني؟ -
 آره ميخوام بکوبم سه طبقه بسازم -
 لوس شدي تو -
 خب سواالي بي مورد نپرس عزيزم -

 رفتيمو هانيه سواالشو پرسيد
 صداي موبايلم

 جانم -
 من تو محوطه ام شما کجاييد؟ -
 وايسا تو محوطه ام اومديم -
 اييدباشه پس سريع بي -

 گوشي رو قطع کردم به هانيه گفتم وباهم به محوطه دانشگاه رفتيم
 سالم رهايي د ختر ميبينم که پيچوندت امروز -
 آره ميبيني؟ -
 من که معذرت خواهي کردم -
اينطوريي قبول نيست ببين نيم ساعت مونده به کالس اين استاده ام شنيدم دير مياد تو کالس بايد بهمون  -

 قهوه
 !!!!!!!!بدي

 باشه بريم -
 باهم رفتيم کافه نزديک دانشگاه همه اسپرسو سفارش داديم

 !!!!!راستي هانيه گفتم که قراره با نامزدم بعد عروسي بيام اصفهان قراره يه چندسالي هم زندگي کنيم -
 آخ جووون چه خوب ولي ناقال نگفتي نامزد داريي؟ -
 خيلي مهم نبود که بگم -
 پس دانشگات چي؟ -
 راره انتقالي بگيرمق -
 خوبه ديگه پارتي داريي هوارتا دختر دست مارم بگير -
 !!!!!!نه اينار شووورم اقدام کرده واسه انتقالي -
 نه بابا حاال اسمش چيه؟شغلش چيه؟ -
 اسمش فرياده!!!دکتره متخصص قلبو عروق -
 خوبه ديگه کمکتم ميکنه،حاال واسه چي ميخواييد بريد اصفهان؟ -
 ..رن اونجا بيمارستان تاسيس ميکنن خودش ميخواد بره اونجا باال سرشون باشه تا چه ميدونمآخه دا -
 چه زني..خاک برسرت تبسم جان -
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 زشته هانيه -
 گارسون اومد وقهوه هارو با قوريه مخصوصو کيک گذاشت رو ميز

 ميخواي قهوي بريزي هانيه جوون؟ -
ربياد بگم تورو سر به نيستت کنه شوووورجونتو من نه دارم دست ميکشم رو اين قوريه يه قولي د -

 بدزدم
 چرا بدزدي پيش کش -
 خاک برسر بي احساست االن رها بود بخاطر دوست پسراش منو ميخورد ياد بگير رهايي دوست يعني -

 ايشون
 با خندهو مسخره بازيايي رها قهوه هارو خورديم و به سمته دانشگاه رفتيم

 ستاد اومد پشتش به ما بود وقتي برگشت از چيزي که مي ديدم داشتم شاخ درتو کالس نشسته بوديم که ا
 مياوردم

 هوييي تو شوهر داريي کم نگاه نکن واسه چشمات خوب نيست -
 واي زبون به دهن بگير هانيه ببين چه جيگري خورده اين ترم بهمون ولي چقد قيافه اش آشنا نه؟ -

 نبا صداي سرفه کوتاهه فرياد همه ساکت شد
سالم ترمه جديدو بهتون تبريک ميگم همون طور که مالحظه ميکنيد اين ترم رو تا وسطاش با من  -

 کالس
 داريد بعد استاد خودتون ميان سر جلسه ها االنم ايشون مشکلي دارن من مجبورم جاشون کالس رو اداره

 !!!!!!کنم
 استاد تا حاال شمارو نديديم؟ -
 ميدم اين اولين تجربه ام هست تو درساي شمام اميدوارم شماهاهم کمالمن ترماي دکترا و باالترو درس -

 همکاريي رو با من بکنيد اول از همه خودمو معرفي ميکنم من فرياد سراج هستم وحاال از اون ته هرکي
 اسمشو رو کاغذيي که از کناريش ميگره بنويسه و خودوشو معرفي کنه

اون نگاه دخترايي بود که رو صورت فرياد بود نگاهم  اوه چه سخنراني!!!!!!مسخره مسخره تر از -
 ناخودا

گاه به دست فرياد افتاد حلقه اش تو دستش بودو اهمييتي به اونا نميداد با اين کارش توي دلم قرص 
 شد...ولي

 من چرا بايد دلم قرص بشه؟...به درک اصال مهم نيست بذار در بياره؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ومعرفي کردم و نشستم اونم فقط سرشو تکون داد تا آخر کالس بحثي نوبته من رسيد خيلي ريلکس خودم

 نشد
 ولي آخراي درس بود که دستو آوردم باال

 بله خانم ستايش سوالي داري؟ -
 نه استاد ميخوام بدونم باد از کدوم سمت مياد -

ال از مزه اص -همه کالس خنديدن و بعضيا با اخم نگاه کردن و فرياد با خشم اومد کنار صندلي من...
 ريختن

 تو کالسم خوشم نمياد
 آخراي کالس بود دستمو دوباره آوردم باال

 بله خانم ستايش سوال داريد؟ -
 !!!!!!!!!!!استاد االن ديگه بايد کالس تعطيل بشه ها -
 ولي هنوز يه دقيقه مونده تا اومد برگرده درسو پي بگيره بلند شدمو گفتم: خب االن ديگه تمو شد -

 ريع جم کرد واز با خمو خشم رفت بيرون از کالس...صداي از بغلم اومد سر بلند کردم که يهوساالشو س
پسر قد بلنده با نمک جلو روم بود موهاشو درست کرده بود و وقتي ميخنديد تو لوپش چال ميوفتاد از 

 خنده
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 کناره لبش خنده ام گرفت که با لحنه خنده داريي گفت
 ش داديي رفتبابا تو کارت خيلي درسته پر -
 اين تبسم مارو دسته کم نگيرين -
 خوشبختم من محمدرضا واينم دوستم شايانه ايشونم دزد گيرشون..نه اشتاباه شد نامزدشون فدک خانمه -
 من نخوام تو منو معرفي کنم کي رو بايد بينم؟ -
 بعدا رسيدگي ميکنم منو بايد ببيني ولي از اونجايي که تو غير شايان کسي رو نميبيني به اون بگو من -
 شايان يه چيزي بهش بگو -
 اه محمد رضا مرض داريي دزدگيرشو راه انداختي؟ -
 !!!!!!!!!!!شايان -
 جانم؟ -
 کوفت -
 مرسي -

 وراه افتاد رفت شايانم از پشته سر داشت دنبالش ميرفت و تو ضيح ميدادو معذرت خواهي ميکرد
 نگيزتون از اذييت کردن اين استاد چي بود؟خوب خانما تا اين بياد شما خانم شايسته ا -

 دوسته ناباب جناب بخدا اولش تفريحي بود -دستمو گذاشتم رو پيشونيمو گفتم
 از بس اين دخترا دلبري ميکردن واسش داشت حالم بهم ميخورد خوب زدي تو پرش -
 خواهش ميکنم ايشاهلل بديشو باهم از خجالتش در بيايم -
 حتما -

 رون چون کالسي نداشتيم ميخواستم برم خونه که فرياد زنگ زدو گفت خودش ميبرتم منمبابچه هارفتيم بي
 مجبور شدم سوئيچو دادم به رها که اون ماشينمو بياره دمه خونه..با بچه ها خداحافظي کردمو رفتم تو

 ايستگاه منتظره فرياد شدم ...بعد يه رب اومد سوار شدم
 ود؟؟؟؟ميذاشتي فرداميومدي چه عجله ايي ب -
 ببخشيد عزيزه دلم يکي از دانش جوها گير کرده بود داشتم مورد اونو حل ميکردم اينه که طول کشيد -
 ....تا باشه از اين دانش جوها -
 آخ آخ بوي حسادت مياد... دانشگاه چطور بود؟ -
ديده اومده شده  يه استاده گنده دماغ داشتيم ...اه ...اه چقدم بد توضيح ميداد من نميدونم تو خودش چي -

 استاد
تازه ميگفت تاحاال با ما کالس بر نداشته در حد دکتراست بدبخت اونا چي ميکشن خداروشکر نيم ترم 

 باهاش
 کالس داريم

 نه که شمام چقد اين استاد فلک زده رو اذييت نکرديي جونم؟ -
 حقش بود -
 !!!!!!!!ولي اينبار چيزي نگفت سريه ديگه رو قول نميدم کاري نکنه -

 ...از خستگي سرموتکيه دادم به پشتي و باياداوريي ديشب اعصابم خرد شد دوباره
تبسم خانمم داره از دماغت خون مياد..دست گشيدم ديدم داره خونمياد تو کيف داشتم دنبال دستمال  -

 ! ميگشتم
 دنبال چي ميگردي دستمال ميخواي؟ -
 گوشتي ميگردم سفتش کنم...خب دستمال ميخوام نه اين شيره دماغم شل شده دارم دنبال آچار پيچ -

 ديگه..خنديد ودستمالو از توداشپورت درآورد وداد دستم چندتا برداشتم وخونشوپاک کردم
 اين خون واسه چيه؟ -
 !!!!!!دسته گله مادرزن جونته -
 چرا مامانت اين کارو کرده؟؟؟؟ -
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 کردو برگشت به سمتم نگو که نميدوني خنده ام ميگيره...ماشينو گوشه ايي پارک-
من نميدوم درمورد چي حرف ميزني از حرفاي ديشبتم هيچي نفهميدم اصال معني اين رفتارات چيه  -

 تبسم؟
فرياد درسته من بچه ام ولي خر نيستم فهميدي حاال هم راه بيوفت همه جا کنارمي تو دانشگاهم ولم  -

 نميکني؟
 ... خيلي بيشتر از حد خودت -

 لش مانع از ادامه حرف زدنش شدصداي زنگه موباي
 بله؟ -

- ..... 
 آره با منه ،نگران نباشيد -

- ..... 
 بله ناهار ميخوريم ميايم -

- ..... 
خواش ميکنم مهسا جون اين چه حرفايي من حرفاشو به دل نميگيرم اگه اينطوريي بود که تا االن  -

 صدباره
 ناراحت شده بودم

- ..... 
حرفاي چرته که ارزش گوش دادن نداره من نميدونم چرا تبسم فکر ميکنه  خواهش ميکنم آخه يه سري -

 منو
 شما باهم ميخوايم عزابش بديم

- .... 
 بله حتما به آقا جون سالم برسونيد -
 حتما خدانگه دار -
 مادر جونتون بودن -
 خيلي نگرانت بود -
 ميتونست زنگ بزنه -
 زنگ زده ولي جواب نداديي..چرا؟ -
زنگ زد به من .نه مامان حاالهم اصال مهم نيست جفتتون خوش خدمتي کنيد براي هم ببينم چون دريا  -

 کجا
 ميخواييد برسيد

 تبسم حق نداريي در مورد مادرت اينطوريي حرف بزني خيلي بيش از حدت پررو شدي وقتي -
 دنديگران در مقابلت سکوت ميکنن احمق يا بي عرزه نيستن..اونا از خوبيشونه که سکوت کر

 مثال تو ميخواي چيکار کني؟ -
 دختر جون چرا ميخواي زور منو ببيني چه اسراريي داري؟ -

 جوابشو ندادم واز پنجره بيرنو نگاه کردم
 چرا جواب نميدي؟ -

 بازم جوابش سکوت بود
پس تا تو به اون آرواره هاي بدبختت استراحت ميدي منم يه تمدد اعصاب بکنم که تا شب بايدبا يه ني  -
 ين

 .کو چولو رو تحمل کنم
با حرص به سمتش برگشتم بادستام کوبيدم به بازوش و محکم ميزدم ....متوجه شدم گوشه خيابون خلوت 

 نگه
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 داشت برگشت سمتم ..اينسريي به سينه هاي محکمو پهنش ميکوبيدم دستمو گرفت
 تا حاال بهت گفتم وقتي ميزنيم انگار داريي ناز ميکني کوچولو؟ -
 لو نيستم اگه نازت ميکنم پس چرا نگه داشتي؟من کوچو -
 فرياد بسه -
 چرا عزيزم مگه يادت نيست چقد نازم کردي ميخوام جبران کنم -
 !!!!!!!!!!!!!من دوست ندارم فرياد -
 ميخواي حق قانونيمو ازم بگيري؟ -
 نه ولي ما نامزديم نه زن وشوهر -
 ولي ميتونيم باشيم نه؟ -
 ف باشيفکر نميکردم انقد ضعي -
 من اگه ميخوام زودتر باهم باشيم براي اينکه نميخوام کسي بياد از راه نرسيده تورو ازم بگيره عزيزم -

 .وگرنه اگه تو تضمين بدي تا هروقت که بخواي من صبر ميکنم...هروقت
 از خجالته حرفاي فرياد سرمو انداختم پايين دستشو گذاشت زير چونم وسرمو بلند کرد

 نم که ايني که جلوم نشسته همون تبسميه که ديشب داشت اون حرفارو پشت تلفن ميزد؟يعني باور ک -
جوابش بازم سکوته من بود ماشينو روشن کرد و به سمت رستوران ... رفت.توراه يه آهنگ ماليم که 

 سازش
 دمهپيانو بود گذاشته بودو گوش کرديم جلو رستوان نگه داشت. باهم رفتيم داخل روي ميزه دونفرهاي 

 پنجره نشستيم
مامانم اينا دارن پنج شنبه مين شمال مهسا جونم قبول کرده که بره توام مهسا جون گفته که باهات  -

 صحبت
 کنم بري اگه نه که تا اونا بيان بايد بياي خونه من

 خودت گفتي نريم يادت نيست؟ -
 !!!!!!!!!آره ولي بايد بيايي خونه من -
 من مجبور نيستم -
خواي تنها تو اون خونه بموني دريا خانمم قراره برن مرخصي خونه تنها ميخواي بموني که پس چي مي -

 چي
 بشه؟

 پس منم با هاشون ميرم شمال توام مجبوريي يايي فهميدي؟ -
 خوب عزيزم دوست داشتي با من بري زودتر ميگفتي خودم مقدمات يه سفره دونفره رو ميريختم -

 ي بهم نگاه ميکرد بيشتر ميخنديدبا حرص نگاهش کردم...خنديد وقت
 مرض خنده دار؟ -
 آخه نميدوني چقد بامزه شده بود چهرت عزيزه دلم انقدم حرص نخور واسه کاکل زريم بده -
 تو خيلي بدي فرياد هنوز يادته؟ -
 انقد که چهرات با مزه شده بود اون روز که هيچ وقت ياد نميره -
 لوس -

 د اينا رفتيم ماشينو نگه داشت درو باز کرد وماشينو برد داخله محوطهناهارو خوردم وبه سمت خونه فريا
 سالااااااام بر اهل خوونه -
 سالم دختر گلم امدي؟ -
 با اجازتون -
 مامان من تحويل بگير تروخدا -
 خسته نباشي بشينين براتون چايي بيارم -
 ممنون نازنين جون -
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 مامان ،مامان جون کجاست -
 نش بيرون يه هوايي بخورهفرهادو بهناز برد -
 حالشون خوبه؟ -
چي ميگيد نميشنوم از اوجا پاشيد بياد تو آشپزخونه غذارم داغ کردم ....با فرياد به سمت آشپزخونه  -

 رفيتم
 نازنين جون ما ناهار خورديم داغ نکن -
 نوش جون مادر تو که انقد الغريي هرچي بخوريي پيدا نميشه؟؟؟؟؟؟ -
 من از زناي الغر بدم ميادآفرين مامان بگو  -
 بهتر -
 شمام شديد بهنازو فرهاد..تازه از دستشون راحت شدم بشينيد تعريف کنيد چه خبر دانشگاه تبسم جان؟؟؟ -

 فرياد به جاي من ماجراي کالسو تعريف کرد که نازنين جون با خنده رد کرد نازنين جون زنه خيلي
 ياد بود دوستش داشتممهربوني بود ولي صرفه نظر از اينکه مادر فر

 تبسم جون نبوديي ديشب ببيني چقد مامان جون ازت تعريف کرد ماشاهلل عروسم لنگه نداره -
 تشکر شما به من خيلي لطف داريي -
تو اين خونه همه دوستت دارن من دوست دارم عروسمو بيشتر ببيم حاال وقتي بريم اصفهان اونجا  -

 آپارتمان
 هستيد واحد روبه رواييتونم بهنازه اونجا بيشتر کنارتم عزيزمما پايينه شماهم طبقه باال

 پس بگو ما آسايش نداريم ديگه از دست اين دوتا -
 فرياد جان مادر جوننو پر انرِژيي -

صداي در اومد بعدم فرهادو بهناز اومدن تو بهناز اومد و آشپزخونه وسالم عليک کرد ولي صداي فرهاد 
 از

 تو حال ميومد
 ا رفتي؟ضعيفه کج -
 !!!!!!چندبار بگم به من نگو ضعيه -
 منزل بگم خوبه؟ -

- .... 
 من عزيزم خانومي بيا بريم بخوابيم من خسته شدم 21خوب ببخشيد ليلي قرن  -
 من که تازه ميخوام بشينم پيش تبسم جون -
 فرياد با اين زنتو بردارببر تو اتاقت منو خانومم ميخوايم بريم بخوابيم -

کنارم ايستاد دستشو دورم حلقه کرد با عشق نگام کرد...اي من چقد بدم مياد از اين کاراش باز فرياد اومد 
 جو

 گرفتش دستشو انداخت دور کمرم و به سمت اتاقش رفتيم مانتومو در آوردم از زيرش يه تاپ سفيد پشت
 گردني پوشيدم صداي در اومد بعدش نازنين جون اومد و روبه من کردو

لباس نياوردي اين يکي از لباساي خودمه که فرياد برام خريده بود ولي کوچيکه تا حاال  عزيزم ميدونم -
 هم

نپوشيدم بيا تنت کن راحت باشي ...لباسو ازش گرفتمو واي اين چي بود ديگه يه پيرهن کوتا باالتنه اش 
 لخت

بودن بيرون صداشون بود و بلنديش تا روي رونم بود تنم کردم و نازنين جونو فرياد که از اتاق رفته 
 کردم

فرياد وقتي لباسو تو تنم ديد خيره شده بود نازنين جونم با چقد مياد و چقد خوشگل شدي مارو ترک کرد 
 زير

 نگاهاي خيره فرياد نميتونستم طاقت بيارم
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 ميشه منو انقد نگاه نکني؟ -
 نه نميشه دوست دارم نگا کنم -
 و بسته براي منه مامانتم از اينا بپوشه نه؟توام از اين سليقه ها داشتي؟ لباساي کيپ -
اين لباس يه کت از روش داره که ميپوشونش..من مخالف لباساي باز نيستم بپوش ولي تو خونه جلوي  -

 خودم
نه خودتو جلو هر کس به نمايش بذاري!!!!!!!!!دستشو انداخت دور کمرم منو کشوند سمته خودش خيلي 

 دلم
 قه بکنم ولي نميخواستم انقد هم نزديک باشي دستمو گذاشتم رو سينه اشميخواست دستمو دور گردنش حل

 و.وولي من..من نميتونم ..صدام به وضوح ميلرزيد -
 !!!!!!!الخره بايد ياد بگيريمن کمکت ميکنم با -

 لعنتيه ايي که فرياد داره به من ميده...بغلم کرد سرمو گذاشت رو سينه اش
 تبسم من خيلي دوستت دارم ميشنويي اين قلب فقط براي تو ميزنه...تو که تمامه تارو پودمي -
 فرياد برام قصه ميگي بخوابم؟ -
 چرا که نه تو جون بخواه خانمم -
 م؟قصه ي چي بگ -
 !!!!!تا حاال کسي برام غصه نگفته هر قصه ايي که بلدي -
 فدات بشم زندگيم از اين به بعد هرشب برات قصه ميگم..بعد ادامه داد -

 يکي بود يکي نبود؟
 زير گنبد کود لخت واور تنگه غروب

 سه پري نشسته بود
 زاروگريه ميکرد

 حکم تو بغلش گرفته بودچشمامو رو هم گذاشتم وفرياد موهامو ناز ميکرد و منو م-
 پريا مثل ابر بهار گريه ميکرند

 پريا ،پرياي نازنين چه تونه زار ميزنيد
 نميگين که برف مياد
 نميگين بارون مياد؟

 !!!!نميترسين پريا
 پريا گشنتونه؟

 پريا خسته شدين؟مرغ پربسته شديد؟
 دنياي ما قصه نبود

 پيغومه سر بسته نبود
 اد بدونهدنياي ما ويرونه هر کي ميخو

 هرکي باها کار داره
 دلش خبر دار داره

 دنياي ما بزرگه پر از شغالو گرگه
 ....دنياي ما همينه بخواي نخواي همينه

ه گرم به موهام زد و خوابم برد به خوابه سرتا سر آرامش چقد خوبه که فرياد منو درک ميکنه ب*و*س*
 وآرومم
 ميکنه

******** 
که عينه يه پري کنارم خوابيده بود چرا چرا انقد اين دختر براي من از خواب پاشدم به تبسم نگاه کردم 

 دست
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 نيافتني بود به صورت نازش نگاه کردم چقد دوستش داشتم تو صورتش معصوميت موج ميزد ، با همه
مهربونو خوب رفتار ميکرد تنها کسي که باهاش لج داشت من بودم همش تقصيره خودمه چطور تونستم 

 اون
ساله است پرازانرژيي پرازهياهوهيجان 18قشنگم بگم غرب زده اون فقط يه دختره اولش به تبسم

 موهاشوتو
 يدم پوسته گونه اشو ناز کردم که آروم آروم چشماشو باز کردس*ب*و*دستم گرفتمو 

 خوب خوابيدي عزيزم؟ -
 آره بهترين خوابه زندگيم بود يه آرامش خوبي داشتم -

له من بوده باشه؟ با اين احساس که تبسم ميتونه کم کم منو دوست يعني ممکنه آرامشش از اين که تو بغ
 داشته

 .باشه دلم پر از خوشي شد
پاشو بريم عصرونه رو آماده کنيم تا بقيه هم بيدار بشن باهم رفيتم پايين من روي آپن آشپزخونه نشستم  -
 و

ردم يعني ممکنه يه روزي داشتم تبسمو که مثل خانوماي خانه دار همه کار رو ميکرد با لذت نگاهش ک
 قلب

 اين زن ماله من بشه؟
 به چي نگاه ميکني؟ -
 به تو؟-

 واسه چي اونوقت؟ -
 !!!!!چون انقد قشنگ کار ميکني -

 دوباره مشغوله کارش شد
 تبسمم ميخواي بريم تو حياط اگه کارات تموم شد؟ -
 تو حياط؟ کجا منو از خواب بيدار کردي که عصرونه درست کنم حاال ميخواي بري -
 يعني تو اين عصرونه رو بخاطر من درست کردي؟ -
 ...پ نه پ -
باشه باشه مرسي عزيزدلم ..دوتا لقمه بزرگ گرفت يکيشو گرفت سمته من و اونيکيشم خودش مشغول  -
 شد

 به خوردن
 حاال که قلمه گرفتي بيا بريم روي تاب بخوريم مياي؟ -
 اوهوم بريم؟ -
 ير پاش و بلندش کردمبه چشم يه دستو گذاشتم ز -
 نکن فرياد زشته -

 به حرفش اهميتي ندادمو رفتيم به سمته تاب گذاشتمش رو پام و نشستم
 فرياد اين کارا چيه بذرم روي تاپ -
نه نميشه بشين همين جا رو پاي خودم و با پام هول دادم تابو اونم دستشو انداخت دور گردنم چقد خوبه  -
 که

دارم هميشه کنارش باشم حتي وقتي که فهميدم تبسم تو دانشگاهي که تدريس انقد به من نزديکه دوست 
 ميکنم

خودم پيش نهاد دادم به جا آقاي سجادي بيام تا تمامه ساعت هامو کنارش باشم در حالي که اون از من 
 فراريه

 دوباره تابو بيشتر هول دادم که جيغش به هوا رفت و خودشو بيشتر تو حصار بازوهام جم کرد
 فرياد من ميترسم يواشتر -
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 اين که سرعتش زياد نيست نترس مواظبت هستم خانومي -
 بيا لقمه تو بگير بخور -

 داشتم لقمه ايي که گرفته بودمو ميخوردم ديدم داره نگاهم ميکنه
 چيزي ميخواي؟ -
 !!!!!من لقمه امو خوردم -
 ...خوب -
 خوب که گشنمه بازم -
 خانومم برام گرفته عمرا بدمش رو لقمه من حساب باز نکن اينو -
 تو دلت مياد من گشنه باشم از گلوت پايين ميره؟ -
 به يه شرط ميدم؟ -
 باشه قبول لقمه رو گرفت ازم و با اشتها خورد -
 چقد عجولي تو بذار شرطمو بگم بعد -

 با دهنه پر گفت: خب بگو االن بگو
 رفتيم تو بايد تو برام لقمه بگيرايا؟؟؟؟؟؟؟؟ -
 باشه -

 يه ذره تاب خورديم
 فرياد -
 جانم؟ -
 !!!!!!يه سوال بپرسم -
 گو جونم شما دوتا بپرس -
 /چرا منو دوست داريي -
 به عشق تو يه نگاه اعتقاد داريي؟ -
 آره ،ولي چرا نذاشتي منم عاشقت بشم -
 چون ميترسم االنم که کنارمي بازم ميترسم که يکي ازم بگيرتت.. بعد به خودم فشردمش -

 يم تو تبسم به قولش وفا کردو برام لقمه گفترفت
 واي فرياد ير نشدي هنوز؟ -
 نميدونم چرا سير نميشم -
 من جاي تو ترکيدم -

 يه لقمه ديگه گرف طرفم
 نه جون تبسمم ديگه جا ندارم اين يکي رو خودت بخور لقمه رو ازش گرفتم و گذاشتم تو دهنش از -

 ن کردم وکاناال رو اين ور اونور ميکردمآشپزخونه اومدم بيرون و تلوزيونو روش
 چته پسر اعصابم خرد شد انقد اينور اون ور کردي -
 سالم مامان جون شما کي بيدار شديد -
 از صداي خنده شما تو حياط از خواب بيدار شدم -
 ببخشيد مامان جون همش تقصير ماود -
 اشکالي نداره پسرم هميشه خوش باشيد -

 مامان جون اعتقاد نداشتم ولي خودمم واقعا امروز از کاراي تبسم خوشحال بودمولي خودم بخ اين جمله 
 کاش هميشه اينطوريي بودتبسم اومد کنار مامان جون نشست

 فرياد ميگم اون پيانئ ماله کيه؟ -
 /مگه نميدونستي فرياد پيانو ميزنه -
 نه من نميدونست، چند دقيقه ايي ساکت شد بعد گفت: ميشه بزني؟ -
 ه االن؟آخ -
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 آره پاشو االن زن ميخوام بشنوم -
 االن همه خوابن عزيزم بذار بعدا -
 نه همين االن ميخوام بزني واسم -
 راست ميکه پسرم پاشو بزن ديگه چه وقته خوابيدن اينا هم بايد بلند بشن ديگه -
 مرسي مامان جون خودم پاشو بزن فرياد خان که گير افتادي -

ي صندليش نشستم پينو روبه روي جايي بود که تبسم نشسته بود نگاهمو به به سمت پيانو رفتم و رو
 چشماش

 دوختم و دستمو روي کليد ها به آرومي حرکت دادم
 بعد مدتي نواختن شعر مورد عالقه خودمو خوندم و بازم به تبسم چشم دوختم

 بي تو طوفان زده دشته جنونم
 صيد افتاده به خونم تو چه سان

 اندوه درونم؟ميگذري غافل از 
 بي من از شهر سفر کرديو رفتي
 بي من از کوچه گذر کرديو رفتي

 قطره اي اشک فروريخته به چشمان سياهم
 تا خمه کوچه لغزيد نگاهم نگاهم تو نديدي

 نگهت هيچ نيوفتاد به راهي که گذشتم
 چون در خانه ببستم دگر از پاي نشستم

 گويا زلزله آمد گوبا خانه فرو ريخت سرمن
 تومن در همه شهر غريبمبي 

 بي تو کس نشنود از اين دل شکسته صدايي
 بر نخيزد دگر از مرغک پر بسته صدايي

 توهمه بودو نبودي
 توهمه شعرو سروري

 چه گريزم زبر من که ز کويت نگريزم
 گر بميرم زغم دل به تو هرگز نستيزم

 من و يک لحظه جدايي نتوانم،نتوانم
 ....بي تو من زنده نمانم

******** 
فرياد خيلي با احساسو قشنگ ميزد انقد نرم دستاشو رو کليد ميذاشت که آدم حس پرواز ميگرفت با 

 چشماش
ميخواست بگه چقد دوستم داره ولي فرياد چرا داري با من اين بازي رو ميکني ...تو لياقت بهتر از 

 منوداري
يادم اومد تو بغلش رو زمين نشست مامان جون با عشق به فرياد نگاه ميکرد دستاشو براش باز کرد فر

 خنده
 يدب*و*س*ام گرفته بود مامان جون عين چه ها فريادو بو ميکردو مي

 مامان جون بذار من زنده بمونم ببين اين تبسم چطوريي ما رو نگاه ميکنه؟؟؟ -
 خب بچه ام هستي عزيزم وقتي ميبينم انقد خوب بزرگ شدي ومهربوني به خودم افتخار ميکنم -
 .مامان جون اشکالي نداره ولي بقيه اشکال دارنبله.. -
 خب آفرياد گل منو نميخواي با عروسم تنها بذاري؟ -
 بله چشم هر چي شما بگيد من تو اتاقم هستم کاريي داشتيد صدام کنيد -

 ...فرهاد به سمت اتاقش رفت خانم جون يه جور نگاهم کرد گفتم االنه که منو بزنه
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 خب تعريف کن تبسم خانم -
حس اين مجرما رو داشتم که مامور بازجويي از همه گناهاش خبر داره وميخواد بهش يه وقت بده که 

 خودش
 .اعتراف کنه

 سالمتي شما -
 نميخواد جلوي من نقش بازي کنيد من همه چي رو ميدونم -
 ولي ما... نذاشت حرفمو بزنم -
ي تو ميشه فهميد هوش بسيار زيادي نيازبه توضيح نيست ازاين همه شور اشتياق فرياد،نخواستن ها -

 نميخواد
فريادپسرم مرد يه مرد کامل همه زنا عاشق اين هستن که مردشون مثل موم تو دستاشون باشه 

 اينطورمردکمه
ميدونم من ميدونم که فرياد به قول خودت زندگيتو خراب کرد اون به تو فرصت عاشق شدن نداد اون با 

 اين
دشو تو گرفت ولي دخترم کسي مثل فرياد ..نه بخاطر اين که بچمه نه کارش خيلي از فرصتارو از خو

 بخدا
ولي خيلي چشم دنبالش خودتم از خوشگلي وخانمي کم نداري اذييتش بکن ولي نه خيلي که ازت زده بشه 

 نه
 اون قد که ديگه نخواد کنارت باشه انقد که هر سري عذاب وجدان داشته باشه که آيينده اي که ميتونستي

 شته باشي رو نداري...بهش ياد آوريي کن نه بکوبي تو سرش...اصال تو ميدوني شوهرت کجا ميره؟دا
 چيکار ميکنه؟

 دوستاش کيا هستن؟
 محل کارش چندتا خانم داره ؟

 نه -
چرا دخترم من تورو خيلي دوست دارم از موقعي که ديدمت مهرت به دلم نشست نذار زندگيت نابود  -

 بشه
 ولي دوستش داشته باش اون خوشبختت ميکنهنميگم عاشقش باش 

 اخالقاش اذيتم ميکنه -
بخاطره اينه که تو آزادي رو دوست داريي ولي فرياد ميخوا فقط خودش تورو نگاه کنه مال خودش  -

 باشي
 وقتي تو اين طوري در مقابلش جبهه ميگيري حساسش ميکني فکر ميکنه که هم قدرتشو نشونت بده وهم

اهاش بد رفتاريي ميکني اونم اين طوري از پات در بياره پسرم خيلي خوبه فقط باهاش اينکه وقتي تو ب
 راه بيا

 ....عزيزم. حيفه زندگيتون خراب بشه
 چشم -
 حاال االنم پاشو يه چندتا چايي بريز بخوريم -

 به سمت آشپزخونه رفتم ليوانا رو تو سيني چيدم و چايي هارو داخلشون ريختم رفتم تو حال
 مائيد مامان جونبفر -
 مرسي عزيزم اون چاي ها رو هم ببر با فرياد بخوريد -
 ولي شماتنها هستيد -
 به تنهايي عادت دارم برو دختر گلم -

 رفتم دم اتاق فرياد در رو زدم خودش در رو برام باز کرد
 اوه مرسي ببينم آفتاب از کدوم رو در اومده اتفاقا االن انقد ايي دلم ميخواست -
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 دا مردا شکمو زود ميدهخب خ -
 از جوي در کنار رفت منم رفتم داخل سيني رو گذاشتم روي ميز کامپيوترش

 داشتي با کامپيوتر کار ميکردي؟ -
 آره عزيزم بيا بشين اينجا بعد کارامو اجام ميدم -
 تو بغلشمن نميدونستم کار داري مزاحم نميشم ...تا خواستم از کنارش بلند بشم دستمو کشيد که افتادم  -
 من براي شما عزيزم هيچ وقت کار ندارم -
 کارات عقب ميوفته -
 مهم نيست -
 پس بذار پاشم بشينم کنارت اينطوري خوب نيست -
 نه جات خوبه هر کسي هم بخواد بياد داخل در ميزنه -

 چايي منو از تو سيني در آور داد دستم وبراي خودشم گرفت دستش
 ميخواي چايتو برات خنک کنم؟ -
 مرسي داغ بهتره -
 هر جوري راحتي گلم -
 مامان اينا شب ميان اينجا -
 !!!!آره -
 آهان -

 بينمون سکوت بودو سکوت باالخره فرياد به صدا اومد
 هنوزم ميخواي خونه خودتون بموني؟ -
 ... نه شايد بيام اينجا من از تاريکي -
 اشکال نداره اگه اونجا راحتي ميخواي من بيام -
 واقعا؟ -
 آره پس من ميام -
 مرسي خواهش ميکنم -
 فرياد يه سوال بپرسم -
 بگو جونم -
 !!!!!در مورد اصفهان رفتنه..براي چي ميري اونجا -
 داريم يه بيمارستان تاسيس ميکنيم منو چندتا از همکارا که کادر اونجا رو تشکيل ميدن -
 چند سال دقيقا -
 دقيق سه سال -
 نميشه همين جا بمونيم؟ولي من اونجا کسي رو ندارم  -
 من کنارتم عزيزم تازه فرهادو بهنازم رفتن ديگه تنها نيستي خانومم -
 نازنين جون چي اونام ميان ديگه؟ -
 !آره تازه هر وقت دلت تنگ شد ميارمت تهران که مامانتو ببيني -
 نميشه عروسيمونو بذاريم بعد اين سه سال -

 نخير نميشه -اخماشوتو هم کرد 
 ...ولي -
 ولي واما نداره همون که گفتم -
 باشه کي مراسمه؟ -
مامان جونو مامانمو همسا جون که بر گردن از شمال مراسمو ميگيريم چون خيلي از دوستام رفتن و  -

 فقط
 منو يکي از دوستام هستيم که اونم قرار زودتر از من بره بايد هر ي زئدتر بريم ماهم
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 ت چون از دوستاتون عقب موندي نه؟... از رو پاش پاشدم وباپس اين قدر عجله بخاطر عروسي نيس -
عصبانيت بهش نگاه کردم منه احمقو بگو که فکر ميکردم فرياد بخاطر اينکه من منصرف نم داره 

 مراسمو
زود ميگيره..احساس حقير بودن احسا ميکردم فريادبا اين حرفش منو خرد کرد بهم ثابت کرد که 

 منونميخواد
 ...عزيزم اشتاه متو جه شدي من منظورم اين نبود نه تبسم جان -
 منظورتو خوب فهميدم نميخواد توضيح بدي -
 بذار بگم عزيزم ناراحت نشو از من -

 بس کن برو از اتاق بيرون -دستمو گذاشتم کنار گوشم وبلند داد زدم
 .... ولي من -
 نشنيدي؟ برو بيرون -

ريه ام در اومد يعني فرياد منو دوست نداشت من يه بهانه بعد چند دقيقهاز اتاق رفت بيرون در و بست گ
 بودم

چرا ؟ چرا اين بازي رو با من کردي! حق داري وقتي مامانم بهم اهمييت نده تو اهمييت بدي؟ وقتي ..
 مامانم

خواسته هامو نديده بگيره تو ميخواي بهشون احترام بذاري؟ نه مامان هيچ وقت نميبخشمت...صداي هق 
 هقم

شد تا عصر که مامانم بياد تو اتاق بودم بهش زنگ زدم يه لباس مناسب برام بياره چون لباسي  بلندتر
 نداشتم

 ا ينجافريادم چند بار به هانه ها مختلف اومد تو اتاق ولي محلش نذاشتم اصال بعد اون همه دوستت دارم
 فته بود جواب دادمانتظار يه همچين حرکتي رو نداشتم . صداي در اومد باصدايي که از گريه گر

 بله؟ -
 تبسم جان منم لباساتو آوردم مامانت اومد -
 فرانک جون ببرشو تو اتاق خودت ميام اونجا -

از رو تخت پاشدم ه آيينه نگاه کردم چشام سرخه سرخ شده بود و باد کره بود از اتاق خارج شدم و به 
 اتاق

 ود وداشت لباساشو داخل کمد جابه جا ميکردفرانک رفتم در زدم و رفتم تو فرافک پشت به من نشسته ب
 تبسم جون لباساتو گذاشتم رو تخت -

لباسامو برداشتم که يه شلوارک کوتاه لي يخي بود با بلوز مشکي آستين بلند توريي خيلي قشنگ بودو 
 پوشيدم

 ؟؟؟؟واي چقد بهت مياد چقد ناز شدي...واي تبسم چرا چشمات انقد قرمزه؟ –فرانک برگشت نگاهم کرد 
 چيزي نيست -
 فرياد چيزي گفته؟ دعواتون شده؟ -
 نه گفتم چيزي نيست ،ميشه لواز آرايشتو بدي؟ -
 رو ميزه بردار هر کدومو ميخواي،بعد آروم گفت: پس بگو چرا فرياد انقد عصبيه -
 با اتو تمام موهامو صاف کردم که بلند تر شده بود پوستمم کرم زدم وخط چشم پف چشمامنشون داده -

 نميشد
 چرا خط چشم کشيدي؟بذار بفهمه که گريه کردي -
 فرانک جون چيز مهمي نيست عزيزم نگران نباش -
آخه تو خودتو نديدي که چشمات خيلي قرمز شده حتما از ظهر داشتي گريه ميکردي فراد به ما گفت  -

 سرت
 !درد ميکنه
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 ميشه برام يه مسکن براي؟ -
ار در يه مسکن آود داد دستم ووردم با ليوان آبي که بهم داد با به طرف در رفت و برام از تو گشو کن

 فرانک
رفتيم پايين مامان رو مبل کنار نازنين جون نشسته بود و آقاجونم داشت با فرهاد فيا صحبت ميکرد و 

 بهنازم
شمم با مامان جون سالم بلندي کردم که نازنين جون با مهربوني و مامانم با افتخار داشت نگاهم ميکرد چ

 به
 .فرياد افتاد داشت با نگراني نگاهم ميکرد رفتم کنار مامان نشستم

 خوبي مامان جون؟ -
 اينو من بايد از تو بپرسم عزيزم خوب خوابيدي؟ -
 .. فرياد نميذاشت بيايم بيدرت کنيم ميگفت سرت درد ميکنه -
د کردم که سرشو انداخت آره مامان جون معلومه چشاتم قرمز شده عزيزم..نگاه معني داري به فريا -

 پايين
 آره خيلي درد ميکرد سرم ولي االن بهترم -

 دختر گلم بيا کنار خودم بشين –آقاجون 
 بلند شدم وکنار آقاجون وفرياد که سمته ديگرم بود جا گرفتم آقاجون 

 کنار گوشم گفت: گريه کردي؟
- .... 

 چشمات پف کرده چيزي شده دخترم؟ -
 بود اگه حرف ميزدم مطمئنن گريه ام در ميومد ...به چشمام نگاه کرد آقاجون جوابه من باز هم سکوت -
نميخواد چيزي بگي چشماي پره اشکت همه چي رو گفت بايد بعدا تعريف کني برام...سرم تکون دادم  -

 وبه
شو مامان جون که داشت نگاهم ميکرد نگاه کردم که ازم چشم گرفتو با اخم به فرياد نگاه کرد. فريادم سر

  انداخته بود پايين
 رفتم تو آشپزخونه تا به فرانکو بهناز کمک کنم

 تبسم جان تو چرا اومدي سرت درد ميکنه برو استراحت کن -
 ممنونم بهناز جون حالم خوبه -
 نه برو بيرون....دست منو گرفت و به سمت بيرون برد -
 با داد گفت: نازنين...مامان نازنين به اين تبسم بگو بشينه -
 بيا عروسم تو چرا پاشدي بايد استراحت کني ...رفتم کنار نازنين جون نشستم -
 نازننين مگه قرار نبود فرزيين بايد؟ -
 آره من که مادرشم سراز کاراش در نميارم قرار بود بياد -

 باالخره که چبي بايد براي عروسي داداشش بياد -مامان جون
 م گفته خودم با فرياد حرف ميزنم..بعد رو کرد به فرياد...فريادنميدونم مامان بخدا چقد بهش گفت –نازنين 

 جان مادر باتو حرف نزده؟
 گفت ميام مثل اينکه کاراي ويزاش به مشکل خرده -

 !!!!!!!!!!!اومد براش زن بگير نازنين جون پابند بشه -مامان
 گرفتهاون انقد زرنگه دم به تله نميده مهسا جون باور کن خودش االن زنم  -فرهاد
 نگو پسرم به اون ماهي -نازنين
 اون که ماهه اين فريادم که ستارست حتما من چي؟ -فرهاد

 تو شهاب سنگي -مامان جون
 نخير من ستاره دنباله دارم -همه خنديدن فرهاد
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 تو بالنم نيستي چه برسه ستاره دنباله دار -بهناز
 ..... ميريمانومي اينا همه رفتني هستن من ميمونم براتا شب خ –فرهاد 
 واي شما دوتا دوباره شروع کرديد ؟ –نازنين 

 بهناز همه رو به شام دعوت کرد ومامان جون بالي ميز نشست و آقاجون کنارش و فرهادو بهناز کنار هم
کنار منم فرياد نشسته بود .دستمو تو دستش گرفت هرکاريي کردم نتونستم دستمو بيارم بيرون نگاهش 

 کردم
دم ديدم داره به بهناز که دست فرهاد ناز ميکنه نگاه ميکنه ..يعني از منم انتظار داره نگاهشو دنبال کر

 اون
کارو بکنم.. ولي من باهاش قهرم اون منو خرد کرد من که ميخواستم جبران کنم خودش نخواست دستمو 

 از
 جبور شدمتو دستاش بيرون کشيدم ظرفه برنجو برداشتم ککه فرياد بشقابشو گرفت جلو حرصم گرفت م

 براش بکشم تو بشقابش براش خورشتم ريختم وگذاشتم جلوش
 ممنون عزيزم -

جوابشوندادم مشغول غذا خردن شدم ..من هميشه دوست داشتم عاشق مرد زندگيم باشم کسي که دوستم 
 داشته

 باشه ودوستش داشته باشم ولي چي شد؟ آخرشم شد يه ازدواج زوري واقعا خنده دار بود به هر چي فکر
ميکردم غير اين موضوع به مامن نگاه کردم که با نازنين جون حرف ميزد آقاجونم داشت غذاشو ميخورد 

 به
مامان جون نگاه کردم که با آرامش داشت غذا ميخورد وفرانکم که همش مشغول تعارف کردن بودوبه 

 بهناز
دزديم و مشغول خوردن  که با فرهاد حرف ميزدودر آخر فرياد که داشت نگاهم ميکرد سريع از نگاهمو

 شدم
 .کنار گوشم گفت:به چي اين جمع دداشتي انقد دقيق نگاه ميکرد ...اخمامو تو هم کردم وبهش نگاه کردم

 .ديگه تا آخر غذا باهم حرف نزديم
********** 

 مرسي نازي جون زخمت کشيدي؟ -
 خواهش ميکنم داريد ميريد؟ -
 تبسم حالش خوب نيست -
 اتاق فرياد استراحت کن خوب تبسم جون بو تو-

 مامان خيلي زحمت داديم برم راحت ترم -
وقتي بهش ميگي مامان يعني تو خونشم راحتي بمون عزيزم ما فردا داريم ميريم ميخوام  -مامان جون

 امشب
 اينجا باشي

 آخه من فردا بايد برم دانش گاه -
 بمون فردا منم با شما کالس ددارم خودم ميبرمت -فرياد

 يکي به اين بگه حرف نزنه هيچ کس نميگه اللهواي خدا 
 بمون ديگه فردا با خودفرياد برو مادر –نازنين 
 پس ما ديگه ميريم دخترم بعد دانشگاه بيا خونه -مامان

 با التماس به مان نگاه کردم وتا دم در باهاشون رفتم
 مامان ترو خدا من نميخوام بمونم -
 نميدونم؟ اون شوهرته من دليل اين همه فرارتو -

 باهم دعواشون شده بذارببريم –آقاجون 
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 ..دعواشون شده که شده بايد بمونه و مشکالتشو حل کنه بابا شما ديگه چرا -
 مامان من ديگه نميتونم تحملش کنم از صبح کنارش بودم اين ديگه از تحمل من خارجه -
 بيخود من به نازنين گفتم تو ميموني بامن بحث نکن تبسم -
 مامان -
بريم بابا...بعد ازم خداحافظي کردن اومدم تو ساختمون به کمک بهناز رفتم و خونه رو مرتب کردم کم  -
 کم

 همه ميرفتن تو اتاقشون که بخوابن ترجيح ميدادتو حال بخوابم تا کنار فرياد باشم منتظر موندم همه رفتن
 .تواتاقشون يه پتو و بالش برداشتم و رفتم رو کاناپه خوابيدم

 شو بريم تو اتاق اين بچه بازيا چي؟پا -
- ... 

 !!!!!پاشوتبسم عزيزم اينجا سرما ميخوري -
 مهم نيست -

 دست انداخت وبلغم کرد برد تو تاق
 ولي براي من خيلي مهمه -
 چرا؟ -
 چون وقتي تو جات ناراحت باشه من خوابم نميبره همش تو فکرتم -
 فرياد بس کن من باتو قهرم -
 ي اين اولين شبي هست که تو کنار هستي نميخوام و کاناپه بخوابيباشه قهرباش ول -

تي شرتشو در آورد وروتخت کنارم دراز کشيد دستشو درو کمرم حلقه کرد و کشيدم به سمت خودش 
 هرچي

 تقال کردم نتونستم از بين بازوهاش بيام بيرون به ناچار تو بغلش دراز کشيدم ولي اصال خوابم نميبرد آخه
 ارم تو جام هي جم بخورم ولي فرياد محکم بغلم کرده بود...صداش کردممن عادت د

 فرياد...؟؟؟؟ -
 هوم -
 !!!ميشه دستتو باز کني من خوابم نميبره -
 عادت ميکني -

اه مسخره اصال آقا من با اين قهر بودم واسه چس بغلم کرد؟ سعي کردم ديگه بهش فکر نکنم وسعي 
 خودمو

 .له بشمبکنم تا بخوابم قبل اينکه 
 خواب پاشدم چشمام رو باز کردم وديدم دوتا چشم مشکي داره نگاهم ميکنه به دورو برم نگاه کردم وفکر

کردم من ديشب کجا خوابيدم؟..اينکه فرياد ؟نکنه ما باهم زدواج مرديم؟..نه امکان نداره !!پس چرا اين 
 اينجا
 بود؟

 !!!!!!شده سالم عزيزم بيدار شدي؟پاشو حاضر بشيم بريم ديرمون -
 کجا؟ -

 يه جاي خوب مثاال حمام –خنده ايي کرد 
 !!!!!!!!!فرياد -
 جانم؟ خوب من دارم ميرم حمام توام آماده شو بريم دانشگاه -

فرياد رفت حمام منم پاشدم لباسامو پوشيدم وآماده شدم ترجيح دادم تا فرياد بياد يه مقداريي آرايش کنم 
 رفتم

مژه هام ريمل زدم ومداد کشيدم تو چشمام که چشمامو مثل يه قاب در بر سراغ کيفم اول کرم زدم به 
 گرفته
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بود. رژو رژگونه مسي هم زدم ومقنعه امو سر کردم موهامو يه طرفه روي صورتم ريختم. کيفمو 
 انداختم

 ادکالنم زدم ورفتم پايين تو حياط مشغول ديدن حياط شدم خيلي سر سبز بودحياطشون گالي قشنگي کاشته
ودن اون طرف باغ گالي شب بو کاشته بودن که ديشب موقعه عبورم فهميده بودم چون بوي قشنگي ب

 داشتن
 انقد تو حس گالبودم که نفهميدم فرياد اومده کنارم

 خيلي قشنگن؟ -
 آره کار کي هست خيلي خوش سليقه است -
 معلومه که من خوش سليقه ام -
 اينا کار تو؟ -
 با اجازه -
 فريادباورم نميشه  -
 !!حاال بيا بريم که دير شده -
 ماشين کجاست؟ -
 اووم ديشب فرهاد ماشينمو گرفت بيا تا سر خيابون پياده بريم بعد ماشين بگيريم -
 .....فرياد -
 جنم؟ -
مرض من اصال حوصله پياده روي ندارم...دستمو گرفت ادامه داد: کنار من حوصله اشو پيدا  -

 ميکني؟؟؟
 <کرديم واون يه ماشين گرفت وسوار شديم با فريا پياده روي 

 تبسم -
 بله؟ -
 يه چيز بگم؟ -
 من کيفه پولمو جا گذاشتم تو پول نداري؟ -

 کيفمو گشتم ولي کيف پول منم نبود
 منم کيفم همراهم نيست پول ندارم -
 خسته نباشي حاال چيکار کنيم؟ -
 کي اومدم بيرونتقصير منه؟ اون از ماشينت اينم از کيفه پولت اه منو با  -
 اوه همچين ميگه انگار گدام -
 فرياد من ميترسم چيکار کنيم؟ -
 نميدونم...کمي فکر کرد -
 تبسم من ميگم تا اين آقاهه نگه داشت درو باز کنيم وفرار کنيم -
 نه من ميترسم هيچي پول نداري واقعا؟ -
 نه ميگم کيفمو جا گذاشتم -
 باشه قبلش بگو که اماده بشم -
 باشه -

 تا مقصد هيچ کدوممون حرفي نزديم
 !!تبسم آماده بش تا پياده شديم دستتو بده به من بدوييم بمونيم گرفته مارو تحويل پليس ميده -
 چراا؟ -
 چون تو ايران اين جور آدما رو ميبرن پيش پليس و زندانيش ميکنن -
 واقعا؟ -
 آره عزيزم آماده باش تا پياده بشيم -
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و فرياد پياده شديم تا پام به زمين رسيد شروع کردم به دويدن انقد دويدم که ديگه راننده نگه داشت و من
 برام

 نفس نمونده بود از پشت نگاه کردم که ديدم فرياد داره پول راننده رو حساب ميکنه و به من ميخنده
 عزيزم چه خوب ميدوي؟ -
 (فرياد )با داد -
 جانم؟؟؟؟؟ -
 مرض کوفت داشتم سکته ميکردم -
 وخي کردم ولي قيافه ات ديدني بود خيلي جلو خودمو گرفتم که نخدمش -

 به قهر از رو گرفتمو رفتم داخل دانشگاه... تبسم نيستم اگه حال تو رو نگيرم فرياد رفتم به سمت کالس تا
شروع کالس يک ساعتو نيم مونده بود و کالس خالي بود اتفاقا با فريادخان کالس داشتيم. رفتم کنار 

 صندلي
 سالم -محمد رضا

 سالم خانوم ستايش خوبيد؟ -
 ممنونم ولي تبسم بگيد راحت ترم -
 چشم کاريي داريد در خدمتم -
 ...آره ببين آقا محمد رضا -
 پس تو هم به من بگو محمد رضا راحت ترم -
 باشه..ببين من وقت ندارم االن که بچه ها بيان کمک ميکني اون موزايک رو بکنيم؟ -
 ر کني؟ميخواي چيکا -
هيچي ميخوام اون موزايک وسط کالسو بکنم زيرشو خالي کنم بعد موزايکو بشکنم تا هر کس روش  -

 ايستاد
 پاش بر توش

 تو نابغه ايي دختر ولي اين استاده ميکشه آخر مارو -
 تو غصه اونو نخور مسئوليت همه چي با من -
 نه خوشم مياد ولي منم نامرد نيستم پاي همه چيش هستم -

ول شديم تو قسمته کندن موزايک خيلي سختي کشيديم و زير موزايکو خالي کردم خاک هارو ريختم مشغ
 تو

 کمديي که زير ميز استاد بود وموزايکو شکستيمودوباره برگردونديم جاي اولش با محمد رضا دقيقا کنار
ه هانيه ورها موزايک شکسته ايستاديم و مشغول حرف زدن شديم تا کسي از کنار اون موزائيک رد نش

 هم
 اومدن

 تبسم جون ماشينت دستم مونده از ديروز اروز باهم بريم -
 باشه عزيزم مرسي -
 ....خواهش ميکنم تا خواست از وسط ما رد بشه منو محمد رضا هر دو گفتيم نه -

 چرا ميخوام رد بشم -رها
 رها خانم خوب از اون طرف برو -محمد رضا

م نشستم فرياد داخل شد با اخم نگاهش کردم هيچ وقت براي باليي که استاد اومد منم سريع رفتم سر جا
 امروز

 سرم آورد نميبخشمش اونم با ناراحتي نگاهم ميکرد دفترم رو باز کردم داشتم از خنده و استرس منفجر
 ميشدم برو....برو ...برو از روش رد شو ديگه وسطاي درس بود که فرياد بلند شد تا نکته ايي رو تخته

يسه که پاش رفت رو موزايکو و شکست وفرهاد افتاد توش انقد صحنه خنده داريي شده بود که حد بنو
 نداره



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

56 

 

پاشو به کمکه چندتا از اين خودشيرينا در آورد و وسايلشو برداشت ولنگون... لنگون از کالس خارج 
 !!!!!شد

 دمت گرم خيلي باحال بود -محمد رضا
 ما ايينيم ديگه -

 يدونه ايي براي نمونه اييدختر تو  -محمدرضا
 براي قدر داني از اين بزمه با شکوه همه مهمون من شام -
 نه بابا ولخرجي نکن واسه جيبت ضرر داره -
 خب پس من رفتم -
 اااا.... خب من تعارف کردم تو چرا جدي ميگيري؟ -
 خوب من که تعارف نداشتم -
 شديم وسوار ماشين من شديم وحرکت کرديم باشه برو به سالمت با هانيه و رها از دانشگاه خارج -

 صداي گوشي همراهم بلند شد ديدم فرياد
 جانم؟ -
 ميدونم کار تو بود!!!!!! البته اينارو با داد ميگفتا ..منم خون سرد جواب ميدادم -
 آخه من دلم مياد باتو همچين کاريي کنم؟ -
 تبسم دعا کن دستم بهت نرسه -
 بعدم قضيه صبحو فراموش کردي؟ برسه هم نميتوني کاريي کني -
 من که جلوي ديگران باهات اين کارو نکردم تو حق نداشتي با من همچين کاريي بکني -
 حقته تا برسم به دانشگاه داشتم نفس نفس ميزدم با اون کار تو...خداحافظ -

 منتظر نشدم وگوشي رو قطع کردم
 براش ميسوزه هچوريي تورو تحمل ميکنه کلک من که فهميدم کار تو بود بيچاره فرياد دلم -هانيه

 وظيفه اشه -
 با اين کارت يه چند وقتي نمياد -
 فکر کنم خيلي دردش گرفت -
 مهم نيست -
 از دست تو تبسم -

  ... گاز ماشينو گرفتم به سمت خونه
 هانيه مياي مردم آزاريي کنيم؟ -
 پايه ام بد جور -
 پايه؟ -
 منظورم موافقم باهات -
 ي رها توام موافقي؟آهان،تو چ -
 فعال که فرمون دست شماست -

 تبسم جلوي يه مغازه خواربار فروشي نگه دار -هانيه
باشه....جلوي يه مغازه خواربار فروشي نگه داشتم هانيه پياده شد ديدم چندتا پياز خريد ودوباره سوار  -
 شد
 اينا چي؟ -
 ...اينا پيازن تو فرهنگ لغت شما -
 ضيح بدي منظورمه براي چي خريدي؟ميدونم نميخواد تو -
 ميخوام بمالم به چشمام...يه چاقو از تو کيفش در آورد وپيازرو برش زد -

 تبسم جلوي اين دختر پسره که تو بغل هم هستن نگه دار -هانيه 
 براي چي آخه؟ -



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

57 

 

 نگه دار وقتي گفتم برو سريع حرکت ميکنيا فهميدي؟ -
 باشه -
 تبسم فقل مرکزي رو بزن -
 ه چرا؟آخ -
 چون چ چسبيده به را چونکه بچه را اين همه چرا؟؟؟؟رها بهش توضيح بده -

رها نقشه رو توضيح داد آروم رفتم کنار دختر پسر عاشق نگه داشتم هانيه پياز هارو جلو چشمش نگه 
 داشت

 :تا اشکش در اومد بعد شيشه رو داد پايين رو به پسره گفت
 ن آخه چيش از من سره؟خيلي پستي منو به اين ميفروشي اي -

 دختر پسر اصال متوجه حرفاي هانيه نميشدن
چيه نکنه منو نميشناسي خوبه االن از پيش من اومدي پيش اين ميدونستم نبايد بهت اطمينان کنم واقعا  -
 ...که

 علي اينا چي مگن؟ –دختره 
 خانم اشتباه شده من اصال شما رو نميشناسم –پسره 
 ....يدهمتون هيمنو ميگ –هانيه 

 برو تبسم –هانيه سرشو آورد تو 
 از شيشه داشتم ميديدم که دختره دستو از تو دست پسره کشيد و قهر کرد رفت

 ....هانيه دختر تو ديگه کي هستي؟ ماشينو کنار پارک کردم و يه دل سير خنديديم -
 ...به پاي تو نميرسم که هنوز استادو يادم نرفته -

 خيلي آشناستولي چهره اين استاده  –رها 
 اين استاد همون فرياد شوهر منه که تو مهموني بود رها جون-

 دروغ ميگي؟ –رها 
 پس چرا نگفتي کلک –هانيه 

 فکر نميکردم مهم باشه -
 تو اصال فکر نکن خوب عزيزم؟ –رها 

 پس قتلت واجبه –هانيه 
 بهت رحم کنه بدونه درد بکشتت –رها 

 مرسي از دلداريي هاتون -
 جاي تو بودم فرار ميکردم من –هانيه 

 آخه براي چي حقش بود...و قضيه صبحو تعريف کردم -
 دمش گرم اصال بهش نمياد آخه تو کالس به هيچ کس محل نميده –هانيه با خنده 

 تبسم از همه دختراي کالس سرتره معلومه که نبايد محل بده –رها 
 يخواي منو جدي بگيري؟يه بال نسبت ما هم بگو من به اين خوشگلي تو کي م -هانيه

 خوب عزيزم هر سه تايمون خوشگليم -
 نه من از همه اتون خوشگلترم -هانيه
 اعتماد به نفسو رد کردي ديگه شدي اعتماد به سقف –رها 

 بسه بچه ها -
 تبسم جون منو همين جا پياده کن ديگه ديرم شده –هانيه 

 ميرسونمت -
 ونه از ياد آوريي امروز يه خنده کنار لبم بودماشينو پارکهانيه ورها رورسوندم و خودم رفتم به سمت خ

  کردم
 ورفتم داخل مانتومو در آوردم ولباسامو عوض کردم اومدم پايين
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 سالم -
 سالم خوبي دخترم –مامان 

 مرسي از احوال پرسي شما -
 بيا اينجا کنارم بشين دلم برات تنگ شده عزيزم -
 دوباره چي شده مامان ؟ -
 چيزي بشه عزيزم؟مگه بايد  -
 نه گفتم شايد ميخواي بدبخت تر از ايني که هستم بکنيم -
 من هر کاريي کردم به خاطر خودت بود -

 اشک از چشمام اومد پايين دوباره هق هقم در اومد
آره مامان بخاطر خودم بود که منو به زور دادي به کسي که دوستش ندارم...بخاطر خودم بود که  -

 مجبورم
 ل کنم که دنياهامون از هم دور..بخاطر خودم بود که مجبورم با کسي برم زير يه سقف کهکسي رو تحم

 فاصله امون از اينجا تا آسمونه....بخاطر خودم بود؟؟؟؟؟؟؟؟
 توچشماي مامان اشک جم شد

 دخترم من فقط خوش بختي تورو ميخوام -
سي که ازش ده سال کدوم مادريي براي خوش بختي دخترش اونو به زور شوهر ميده به ک -

 بزرگتره..مامان
 ازت نميگذرم هيچ وقت بخاطر اين بالهايي که سرم آوردي نميبخشمت...تو نه نتها آيينده مو خراب کردي
روياهامو هم خراب کردي!...با گريه پاشدم وپناه بردم به اتاقم وطبق عادتي که هميشه داشتم رفتم تو کمد 

 م
 م و زندگيم گريه ميکردم...مامان اومد تو اتاقمپاهامو جم کردم تو شکمم وبراي خود

 !تبسم جان مامان کجا قاييم شدي بيا کارت دارم -
- .... 

من مادر بدي برات بودم خيلي بد ولي تو دختر خوبه من بودي ...تو هميشه تو روزي تنهايي سنگ  -
 صبورم

گلت نگاه ميکردم علي بودي کسي بودي که دلداريم ميدادي هميشه وقتي به چشماي سرمه ايي خوش
 رضارو

ميديدم.ولي من چي تو روزايي که تو بهم نيازداري شدم يه درد رودلت عزيزم خودت ميدوني با اين 
 بيماريي

که دارم زياد دوام نميارم ولي ميخواستم خوش بختيتو ببينم ، ببينم که عروس شدي...تبسم..من نميخواستم 
 که

 اينطوريي بشه عزيزم
 شنيدمصداي گريه اشو مي

 ميدوني بعضي وقتا دوست دارم دستتو بگيرم باهم برگرديم همون جايي که بوديم درسته زندگي سختي -
 داشتيم ولي انقد از هم دور نبوديم انقد غمگين نبوديم...دوباره صداي گريه مامان بلند تر از قبل شد

دم زندگي خودم رو آيينده مادرتو ببخش بدون هميشه تو دختر خوبه مني...من همه چي رو از دست دا -
 تورو

 منو ببخش مامان
خسته تر و خرد شده تر از اين حرفا بودم که بخوام پاشم به مامن دلداريي بدم مامان به من بدهکار بود 

 اون
آينده منو بهم بدهکار بود.باگريه خوابم برد صداي مامانو ميشنيدم که داره از اتاق ميره بيرون سرمو 

 گذاشتم
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 .وابم بردرو پاهام و خ
 ه به همه چياز خواب پاشدم به آيينه نگاه کردم چشمام قرمز شده بود رفتم حمام زير دوش ايستادم به هم

 داشتم فکر ميکردم به خودم به فرياد ... به مامان وبابا...به آقاجون به سرنوشت اجباري خودم....از حمام
رد چون تو کمد خوابيده بودم يه ذره گردنم خارج شدم سرم سنگين بود لباسام رو پوشيدم گردنم درد ميک

 رو
 ماساژدادم ورفتم پايين ديدم يه سري چمدون جلوي در هست؟

 سالم عزيزم ساعت خواب -آقاجون
 ممنونم داريد ميريد شمال؟ -
 آره دخترم برو آماده شو که بذارمت خونه فرياد اينا شب تو خونه تنها نموني -

 ه منو با اون کار امروزمواي اگه فريادمنو ببينه که ميخور
 آقاجون؟ -
 جانم؟ -
 ...قراره فرياد بياد اينجا -
 باشه شيطون خانم دختر خوبي باش اذيتش نکن -
 چشم -
 تو عآبربانکتم پر کردم باز اگه چيزي نياز داشتي زنگ بزن -

 يدم بغلم کردب*و*س*بلند شدم وگونه اشو 
 مواظب خودتون ومامان باشيد -
و مامانو ديدم که با بغض داشت نگاهم ميکرد بغلش کردم و کنار گوشش  ش کردمب*و*س*چشم .... -

 :گفتم
 من بخشيدمت مامان شايد قسمته منم اين باشه -
 ايشاهلل خوش بخت بشي دخترم -

 مامان وآقاجونو راهي کردم اومدم تو اول يه غذا براي خودم پختم وبعد غذاخوردن نشستم جلو تلوزيون
 ي ترس تو همه جونم نشسته بود کاش فرياد بياد...ولي خودم ميدونستم نميادوماهوره تماشا ميکردم ول

 به هر زور و زحمتي بود اون شب خوابيدم
 
 

******* 
 بايد ميرفتم پيش فرياد وگرنه از ترس نميتونستم تو خونه بمونم ولي االن فرياد بيمارستان بود بايد آدرس

 منتظر موندم جواب بده بيمارستانو از فرهاد ميگرفتم شمارشو گرفتم و
 بله؟ -
 سالم فرهاد خوبي؟ -
 مرسي شما؟ -
 تبسمم -
 سالم زن داداش خوبي؟ جاي مهساجونو آقاجون خالي نباشه -
 مرسي ميشه آدرس بيمارستان فرياد بدي؟ -
 ..چرا که نه؟ ولي چرا از خودش نگرفتي -
 اومممممم چون که ميخوام سوپرايزش کنم -
 باشه ياد داشت کن -
 برگه برداشتم وآدرس بيمارستانو نوشتم ازش خداحافظي کردم و شماره آژانس رو گرفتم ويه ماشين يه

خواستم...رفتم تو اتاقم مانتومشکي بلندم رو با کفش هاي پاشنه بلند ورني با کيف ستش رو پوشيدم و يه 
 شال
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 دوش ادکالن گرفتمقرمز سرم کردم ويه رژلب آتيشيه قرمز رنگ زدم يه آرايش مختصري کردم و يه 
 درسآخيلي تيپم قشنگ بود موهامم يه طرفه فرفري ريختم رو صورتمو رفتم دم درسوار ماشين شدم و 

 بيمارستانو دادم و حرکت کرد....جلوي در بيمارستان پياده شدم
 خواستم برم دداخل بيمارستان که نگه بان صدام کرد برگشتم نگاهش کردم

 بله با من هستيد؟ -
 عت مالقات نيست امروز بفرماييدخانم سا -
 ولي من براي مالقات نيومدم با يکي از پزشک ها کار داشتم -
 ببخشيد بفرمائيد -

 رفتم داخل وبه سمت ايستگاه پرستاري رفتم
 ببخشيد؟؟-

 بله بفرمائيد -
 با دکتر فرياد سراج کار داشتم اتاقشون کجاست؟ -

 نگاهي به سر تاپام کرد وگفت : انتهاي سالن
ه انتهاي سالن رفتم ،و رفتم داخل تو اتاق منشي واتاق فرياد پر بود از پرستار و دکتر نگاه کردم بهشون ب

 دلم
شور زد رفتم داخل همه رو کنار زدم ديدم فرياد رو تخت نشسته ئ دستشو گرفته و از دستش به شدت 

 داشت
 خون ميومد

 دکتر سراج آخه شما چرا خودتونو در گير کرديد؟ -
 مگه نديدي چطور بيمارستانو گذاشته بود رو سرش خانم -
خوب دوست عزيزم فرياد جان آدم با هرکسي که گل آويز ميشه ببين با خودت چيکار کردي؟ ...رو  -

 کرد به
 خانمي که کنار فرياد ايستاده بود خانم مروي دکتر نيومد؟

 چرا االن ميان –خانم مروي 
 تر آزمونو نکش الکي اينجابهزاد خودت بيا بخيه رو بزن دک –فرياد 
 الزم نکرد االن مياد اون هميشه بيکار –بهزاد 

 همه تو اتاق مشغول بودن گريه ام گرفته بود از دست فرياد به شدت خون ميومد
 فرياد -

 با صداي من همه تو اتاق به من نگاه کردن فرياد سرشو آورد باال و فقط نگاهم کرد تو نگاهش هيچي
 نبود...رفتم کنارش

 چي شده؟ -
 سالم -

 سالم ميگم چي شده؟
 هيچي خانم ايشون اين جارو با چاله ميدون اشتباه گرفته –بهزاد 

 ميشه تو حرف نزني بهزاد جون -
 ... چشم –بهزاد 
 تو اينجا چيکار ميکني –فرياد 

 از اين همه بي محلي فرياد اشکم در اومده بود من بخاطر اون اومده بودم
 و انداخت پايين دکتر مورد نظر اومد تواومدم ببينمت...سرش -
 اوه ..اوه چيکار کردي با خودت تو؟ -
 دکتر سريعتر بخيه اش کن تموم بشه -
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احساس کردم سرش داره گيج ميره سرشو بغل کردم توسينه ام اولش امتنا کرد ولي وقتي ديد سرشو 
 محکم

 رياد بود بهميکردن ولي براي من مهم فگرفتم خيلي آروم سرشو گذاشت تو سينه ام همه داشتن به ما نگاه 
 يکي از پرستارها گفتم

 ميشه يه مقدار آب قند بياريد؟ :
 چشم...رفت و با ليوان آب قند برگشت داد دستم ليوانو به لب فرياد نزديک کردم اونم خورد -

 خانم چاقو خورده ترکش نخورده که انقد لوسش ميکني؟؟؟ -بهزاد
 !!!!!!!!بهزاد –فرياد 

 مچش -
 تا بخيه خرده بود همه از اتاق رفتن بيرون کنارش نشستم 16دکتر کارشو کرد و رفت بيرون دستش 

 نگفتي چي شده؟ -
يکي از بيمارا پول عمل زنشو نداشت داشت دعوا ميکرد من تا خواستم برم بگيرمش با چاقوش کشيد  -

 رو
 ...دستم

 حالت بهتره؟ -
 نجا؟آره مرسي ،تو نگفتي براي چي اومدي اي -
 براي معذرت خواهي -
 چه عجب فهميدي که بايد معذرت خواهي کني فکر نميکردم تنبيه ديشب انقد موءثر باشه -
 خيلي بد جنسي فرياد -

در زدن و آبدارچي دوتا ليوان چايي آورد گذاشت رو ميزي که کنار ميز کار فرياد بود فرياد م رفت رو 
 مبل

کنارش بنشينم رو پاش نشستم سرشو بلند کرد ونگاهم نشست...رفتم کنارش ولي به جاي اينکه 
 کرد...دستشو

 دور کمرم حلقه کرد
 خوب نگفتي اون خانمه کي بود براي چي نگرانت بود؟ -
 !!!!!!!شوهر داره -
 خوب بره نگران شوهر خودش باشه الزم نکرده نگران شوهر من باشه -

 مخنديد دست بردم و گوشي پزشکيش رو از روي ميز بر داشت
 خوب من دکترم ميخوام صداي قلبتو بشنوم آقاي دکتر -
 بفرما خانم دکتر ...گوشي رو گذاشتم روي شکمش -

 اين استاداي شما چي بهتون ياد ميدن آخه خانم دکتر قلب آدم رو شکمشه –فرياد 
 خودم ميدونستم –خنديدم 

 صداي قلبشو شنيدم چقد قشنگ ميزد آروم و منظم
 ش چي ميگه؟ميدوني هر تپش –فرياد 

 هوم؟ -
 فرياد؟؟؟؟ -
 جانم عزيزم؟ -
 اين همه بستني رو خودت خوردي؟ -

 نه فرهادو فرانک کمکم کردن...يکي از چوبارو برداشتم -بلند خنديد
 دهنتو باز کن -

 دهنشو باز کرد چوب بستني رو کردم تو دهنش ..ولي خدايش چه دندونايي داشت سفيد سفيد..از لجم گفتم
: 
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 اي کرم خرده کثيفيچه دندون -
 دماغو گرفت فشار داد

 حسود خانم -
من حسودم؟...به شوخي چندتا مشت زدم تو سينه اش اومد با دستش دستم و بگره که حواسم نبود دستم  -

 خرد
 به بخيه هاش و صورتش جم شد

 فرياد ،فرياد جان بخدا من قصدي نداشتم حواسم نبود -
 دم ببخشمتاگه مثل اون موقعه بغلم کني قول مي -

 يکي زدم تو بازوش
 مرض -
 .نميدوني وقتي بغلم کردي از صدتا داروي بي حس کننده بهتر بود اصال نفهميدم کي تموم شد -

 نگاهش کردم
 فرياد امشب مياي خونه؟ -
 آره اگه دعوتم کني چرا که نه؟ -
اي مورد عالقه اشو منتظرتم...پاشدم ازش خداحافظي کردم ازاتاقش خارج شدم..آآآآآخ يادم رفت غذ -

 بپرسم
 دوباره برگشتم .در زدم

 بفرمائيد؟ -
 درو باز کردم

 فرياد؟ -
 جانم؟ -
 اوووووووووم شام چي دوست داري؟ -
 يعني توميخواي بگي بلدي غذا درست کني؟ -
 هي بلدم يه چيزايي -
 خوب من عاشق فسنجونم ولي شايد سخت باشه درست کردنش برات ماکاراني هم ميخورم -
  ماکاراني درست ميکنم...دوباره خداحافظي کردم ازش و برگشتم خونه -
 
 
 

 تصميم گرفتم هم فسنجون درست
 تصميم گرفتم هم فسنجون درست

کنم هم ماکاروني چون هر دوتاش رو به خوبي بلد بودم غذاها رو درست کردم و رفتم به سمت اتاقم يه 
 دوش

لوار لي طاليي رنگم که از کانادا خريده بودم رو تنم گرفتم تاپ مشکي دورگردني قشنگمو پوشيدم با ش
 کردم

موهام رو ژل زدم وگذاشتم با حالت فر خودش خشک بشه ادکالنم زدم و صندل هاي مشکي طالي خودم 
 رو

 .پوشيم و رفتم پايين ويه آهنگ ماليم گذاشتم و منتظر موندم تا فرياد بياد
*******  
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م خونه اول يه دوش گرفتم يه سري خرده ريز وچند دست لباس راحتي باياد آوريي اتفاقات امروز رسيد
 وچند

 دست هم لباس بيرون گذاشتم تو ساک به سمت تلفن رفتم شماره فرهادو گرفتم
 سالم -
 سالم -
 به..به پسرخوب چه خبرا؟ -
 زنگ زدم بگم تا اين چندوقته که مامان اينا نيستن من ميرم خونه آقاي مجد -
 رو ولي فرياد امروز فرزين زنگ زدآهان باشه ب -
 خوب؟ -
خوب به جمالت ..گفت تا فردا پس فردا مياد امشبو اونجاباش ولي پس فردا با تبسم بياييد خونه ماهم با  -

 بهناز
 ميخواستيم بريم فشم ويالي يکي از بچه ها برنامه رو کنسل کردم

 ماداره خوب فرزيين ميخواد بياد که بيايد چه ربطي به برنامه هاي -
 آخر هفته عروسي من نيستااا -
 پس ما فردا ميايم تو بهنازم بمونيد ديگه -
 باشه...کاريي نداري؟ -
 نه خدانگه دار -

 تلفون رو گذاشتم از خونه خارج شدم سوار ماشينم شدم و به سمت خونه آقاي مجد رفتم در راه داشتم به
 ر باهاش اومدن سخت نبود ميتونستم کنترلش کنمرفتارهاي ضدو نقيض تبسم فکر ميکردم انقدر هاهم کنا

از کار امروزش يه خنده کنار لبم اومد چقد نگرانم شده بود...گريه هاش از ياد نميره...يعني واقعا براي 
 من

 نگران شده بود؟من انقد براش مهم بودم که گريه کرد.به خونه رسيدم ماشينو پارک کردم و زنگ رو زدم
 بله؟ -
 فريادم -
 مائيدبفر -

 از حياط عبور کردم ورسيدم جلوي در ورودي تا خواستم در رو باز کنم تبسم خودش در رو باز کرده
 بود...واي خداي من چقد خوشگل شده بود...يعني بخاطر من آرايش کرده بوداز تبسم بعيد بود شايد بازي

 جديدش بايد حواسم رو جمع کنم
 سالم عزيزم چقد خوشگل شدي؟ -
 بودم -
 را ما نميديديم؟پس چ -
 ...چون چشم بصيرت ميخواست..دست برد کتم رو از تنم در آورد و کيف م رو گرفت -
 بشين برم برات چايي بيارم -

 ...داشتم نگاهش ميکردم چقد خانم شده بود چقد بهش ميومد چرا تا حاال انجام نداده بود اين کارارو
 چايي رو آورد وکنارم نشست

 ياد چي درست کردي؟اوووم ...چه بوهايي م -
 يه چيزي درست کردم ديگه..تو چشماش شيطوني برق ميزد خداميدونه چه خوابي ديده برام -
 چه چايي خوش بويي؟ -
 فرياد عين مادرشوهرا شدي هي از عروسشون تعريف ميکنن -
 خوب عزيزم تو انقد زحمت کشيدي بده تعريف کنم؟ -
 شت ميچسبيد به زمين تبسم و اينکارا بعيد بودنه خوشحالم که خوشت اومده...ديگه فکم دا -
 من گشنمه ميشه شامو الالن بخوريم؟ -
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 !!!!!!!البته االن ميز رو ميچينم..پاشد وبه آشپزخونه رفت..منم دنبالش رفتم تو آشپزخونه -
 يزي الزم داريي عزيزم؟...چقد قشنگ ميگفت عزيزم..روي اپن نشستمچ -تبسم

 ميشه اينجا بشينم؟ -
 ت باش...داشتم نگاهش ميکردم ..خورشت هارو ريخت وبا شيطوني نگاهم کرد باورم نميشد بتونهراح -

 انقد خوب آشپزيي کنه يعني فسنجون رو خودش پخته بود؟از روي اپن پاشدم
 من برم دست وصورتمو بشورم تا تو ميزو بچيني خانومي -
 زود بيا -
  چشم -
 

اد ولي يه مقدار دير کرده بود پاشدم و به دنبالش گشتم اتاقا رو ميز رو چيدم و منتظر موندم تا فرياد بي
 گشتم

 در آخر تو اتاق خودم پيداش کردم داشت نماز ميخوند خيلي آروم و اهسته پشتش به من بود و سمت قبله
 ....ايستاده بود آروم در رو بستم

...دست گذاشتم رو قلبم يه اون داشت نماز ميخوند...براي چي؟....اصال واسه چي االن نماز ميخوند؟.
 حس

 خوبي داشتم....هي آروم باش چته تند تند ميزني؟
سعي کردم بهش فکر نکنم به آشپزخونه رفتم....ولي چقد آرومو قشنگ نماز ميخوند؟يه حسي داشتم به 

 نماز
 خوندنش يه حس خيلي قشنگ تاحاال فرياد رو از اون بعد نگاه نکرده بودم؟....ولي از کدوم بعد؟

ال چرا نماز خوندن اون بايد يراي من مهم باشه؟نه خوب معلومه که مهم نيست ..همين جوري يه اص
 چيزي

 ....گفتم حاال چي شد مگه ؟اون فقط نماز خونده؟ باصداي فرياد از خياالتم اومدم بيرون
 خيلي زحمت کشيدي امروز ممنونم -
 نوش جان -

 بعد مقداريي خورشت ريخت به چشماش نگاه کردم يه مقدار برنج ريخت براي خودش و براي منم ريخت
 منتظرموندم غذا رو مزه کنه تا ببينم خوشش اومده يه نه؟

 فرياد نگاهي کرد
 !واقعا خوش مزه است مامانمم نميتونه همچين خورشتي درست کنه -
 نو جانت -
 ...غذا درست کني ولي تبسم جان اين ماکاراني هارو بذار فردا ميخوريم اسراف من دوست ندارم دوتا -
 باشه ....هردومون توي سکوت غذامون رو خورديم فرياد تشکر کرد و بشقاب هارو کمکم کرد جم کنيم -

 وقتي خواست ظرفا رو کمکم کنه
 برو بشين به کارات برس من ظرفاروميشورم -
 گرفت باشه هر طور راحتي...از آشپزخونه رفت بيرون ...خوبه من تعارف کردم که سريع به خودش -

بچه پرو بايد ميذاشتم تا آخر خودت بشوري اصال فکر نميکنه من از صبح زحمت کشيدم حداقل بايسته 
 ظرف

 ها رو بشوره...خودم ظرف هارو شستم ماکاراني هارو توي فريزر گذاشتم....دوتا چايي ريختم وبه حال
 تو اتاقم لب تابمو بر داشتم رفتم..سرش توي چندتا دفتر و کتاب بودچايي هارو گذاشتم روي ميز و رفتم

اومدم و کنارش نشستم...لب تابمو روشن کردم صفحه اومد باال فلشي رو که امروز از بچه ها گرفتم 
 داخل

 دستگاه گذاشتم..... آنتي ويرسم فعال شد پيغام داد اين ويروس شناسايي شد دست گيرشود؟
 بشه؟؟؟؟؟نه بذار نگه داري کنم ازش تا وقتي پير شدم عصاي دستم  -
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 باخودت حرف ميزني؟...واي باز من فکرمو بلند گفتم -
 ن..نه...نه هيچي....يه لبخند نشوند روي لبش و دوباره سرشو کرد تو کتاباش -

 مشغول کارم شدم ولي يه سوال مرکز اصلي فکرم بود ...چرا فرياد نماز ميخونه؟ تمام ايراني ها نماز
 ن يا حتي آقاجون نماز بخونه؟ميخونن؟ولي من تاحاال نديدم که آريي

 فرياد؟ -
 سرشو بلند کرد و بانگاهش که زوم شد روم

 سوال دارم -
 بپرس گلم -
اووووووووم تو چرا نماز ميخوني؟...چشماشو به آرومي گذاشت رو هم خودکارشو گذاشت الي کتابش  -

 وبه
 مبل تکيه داد

 چرا ميپرسي؟ -
 خب...خب همين جوري؟ -
 چون آرامش ميگيرم -
 همه نماز ميخونن؟ -
 همه بايدبخونن ولي بعضا کوتاهي ميکنن -
 تو چرانماز ميخوني؟ -
گفتم که چون آرامش ميگيرم...چون وقتي خدا منو سالم آفريده براي اين آفرينش بي نقضش بايد ازش  -

 تشکر
 ابت خيليکنم چون خدابخطر منه بنده شيطون فرشته مقربش رو از دربارش روند بايد سربلندش کنم...ب

چيزاي ديگه که از عقل من فراتر هست...بعد به چهره شکل عالمت سوال من نگاه کرد يه لبخند 
 زد...ادامه

داد..ببين عزيزم تو دانش جوي پزشکي هستي تو ميتوني يه سيستم گردش خون به دقيقي و منظمي 
 سيستمي

 م از يه طرف و خونه کثيف از يهکه االن تو تنه تو هست درست کني؟تو ميتوني يه کاريي کني خون سال
 طرف ديگه رد بشه؟ تو ميتوني يه رحم بسازي که نه ماه محل زندگي يه جنين باشه؟

 
 
 معلومه نه -
خوب پس ما نبايد براي همه اينا از خدا تشکر کنيم براي وقتي که براي آفرينش ما گذاشته؟براي  -

 کاراهاي
 سالمت تشکر نکني؟ که برامون انجام داده نبايد بخاطر دستو پاي

خوب بود من االن براي اين همه زحمتي که کشيدي اين غذاهارو تهيه کردي ازت تشکر نميکردم؟تو 
 نميگفتي

اين چقدنفهم بود؟خداهم همين احساس روداره ولي متاسفانه ماهمين يه تشکر کوچيک رو از خدا دريغ 
 ميکنيم

 کسي نماز خوندنو يادت داد؟ -
 ز نميخوند خودم خواستم که ياد بگيرم خواستم که خوب باشمنه من کسي جلوم نما -

 دروغ چرا؟ حرفاش خيلي تو فکر فرو بردم حرفاش جديدبود
 حاالنميخواي بري بخوابي؟ -
 مگه تو نميايي؟ -
 نه براي من يه پتوبيار همين جا ميخوابم -



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

66 

 

 اووووووووم خوب ميخواي بيا تو اتاق من -
 اگه اجازه بدي چرا که نه؟ -
 باشه ولي شيطوني نکن -

يه چشمک زدو گفت: يه ذره که اشکالي نداره ...به دنبال اين حرفش منو بغل کرد ورفتيم تو اتاق منو 
 بغل

 کردمن هميشه عادت دارم زير پاهام يه چيزي بذارم پامو گرفتم باال
 پاتو چرا گرفتي باال؟ -
 تتو پاتو بذار الي پاي من منم پامو بذارم روي پات اون وق -
 نخير زن بايد کوچولو بخوابه تو بغل همسرش -
 کي گفته؟...پام رو گذاشت بين پاهاي خودشو کنار گوشم گفت: من -
 ....فرياد خيلي بد جنسي من اينطوري خوابم نميبره -
 چطوري؟ -
 اينطوري تو بغلت دارم له ميشم -
 عادت ميکني -
 !!!!!!!!!!!!فرياد -
 خوب باشه -

 ولي بعد مدتي ه دوباره خوابش برد ...روز از نو روزي از نو داشتم له ميشدم به حلقه داستاشو شل کرد
 صورتش نگاه کردم يه اخم ظريف تو پيشونيش بود ابروهاي پهنش ولب هاي بجستش خيلي خوب رفتار

  ميکرد هميشه از در کنارش بودن لذت ميبردم ولي هيچ وقت پاشو بيرون تر از حد خودش نذاشت
 
 

و باز کردم احساس کردم دارم زير يکي له ميشم از ترسم يه لنگه چشمامو باز کردم ...بله وقتي چشمام
 اين

 فريادتمام وزنشو انداخته بود روي من انگار من ترازو هستم...هولش دادم سمت اونور
 هويي مرض داري؟ -
 تو مرض داري من دارم جون ميدم زيرت -
 بخواب تروخدا تبسم خوابم مياد -

 گاه کردم برگشتم سمتش وسعي کردم خودمو از زيرش بکشم بيرونبه ساعت ن
 اه...انقد تکون نخور -
 فرياد داري اعصبانيم ميکني تکون بده هيکلتو عين پشه زيرت له شدم بابا...مگه تو اصال کارو زندگي -

 نداري؟....دستشو گذاشت رو شونه ام و هولم داد روي بالش
 نه کار ندارم امروز بيکارم -
 اشه پس بذار من برم...فرياد کي بهت گفته الغري عزيزم؟ب -

-.... 
 جواب نداد سرشو گذاشته بود روي سينه ام و دستشو دور کمرم حلقه کرده بود وتمام هيکلشو انداخته بود
 روي من...اي خدا چقد گنده است....موهاشو که ريخته بود روي پيشونيش رو کنار زدم وسرشو با نوک

 م ... بعد يه مدتي سرشو بلند کرد وبا شيطوني نگاهم کردانگشتم ماساژداد
 ميذاشتي شب بيدار ميشدي ديگه؟ -
 خيلي خسته بودم عزيزم -
 حاال چرا اونجوري نگاه ميکني؟ -
 همينجوري -
 بذار برم اگه بيدار شدي گشنمه -



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

67 

 

 به يه شرط -
 ؟ -
 تو برام لقمه بگيري مثل اون روز -
 مرد -
 کي؟ -
 يگم عزيزمنوکر باباتو م -
 باشه پس منم االن که فکر ميکنم خوابم مياد -
 نههههههه -
 پس چي؟ -
 باشه باشه -
 آفرين خوشم مياد از آدم چيز فهم -

 پاشدم از روي تخت سريع از اتاق رفتم بيرونو در رو از پشت قفل کردم
 تبسم...تبسم در رو باز کن -
 ص چطوري حرف بزنيانقد اون تو بمون تا ياد بگيري با يه خانم متشخ -
 اگه من بيرون بيام که ميدونم با اون خانم متشخي چيکار کنم؟ -
 فرياد خان...صدا هست تصوير نيست ريزي -

 ازش صدايي نيومد
 حاال که قراره اون تو بموني!!! تختو کمدم رو هم مرتب کن حوصله ات سر نره -

 باپاش يه لگد زد به در زهرم ريخت
 خودت باش چته تو من رفتم مواظب -
 ....تبسم دستم مگه بهت نرسه -

 از پله اومدم پايين آب رو گذاشتم جوش بياد و بساط صبحانه رو چيدم ومشغول خوردن شدم صداي زنگ
موبايل اومد نا آشنا بود به احتمال زياد موبايل فرياد بود اول سعي کردم بي توجه باشم ولي يه حسي 

 قلقلکم
ن به سمت حال رفتم گوشيش روي ميز ناهار خوري بود گوشي رو ميداد از آشپزخونه اومدم بيرو

 برداشتم
  فرزين برادر فرياد بود
 فرزين برادر فرياد بود

- ... 
 سالم -

- ... 
 فرياد...فرياد چرا جواب نميدي؟ -
 سالم -
 ببخشيد خانم مثل اينکه اشتباه گرفتم -
 خواهش ميکنم خدانگه دار -

 بود ميخواستم اذييت کنم..دوباره زنگ زدگوشي رو قطع کردم کرمم گرفته 
 بله؟ -
 خانم ببخشيد من درست ميگيرم ولي شما؟ -
 شما زنگ زديد از من ميپرسيد؟ -
 من مطمئنم اين گوشي برادرم هست -
 ...منم مطمئنم اين گوشي همسرمه -
 اوه...شما بايد تبسم باشيد؟ -
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 بله اگه تبسم خانمه منظورتون خودم هستم -
 تبسم خانم محاسنتونو زياد شنديم بله..بله -
 ولي من شما رو بجا نياوردم -
من فرزينم برادر فرياد...اوم ميشم برادر شوهرت...ولي از الن تصميم گرفتم از صدتا خواهرشوهرو  -

 برادر
 شوهر بدتر باشم

 ميبينيم -
 حاال خودش کجاست -
 !!!!!نيستن دستشون بنده -
 آخي بچمو بردي بيگاريي؟ -
 ريي؟بيگا -
 بيخيال بهش بگو من فردا ميام -
 خودت بعد بهش بگو من کار درم از ياد ميره -
 بنويس يه جا تا يادت نره -
 االن کاغذ و قلم دمه دستم نيست -
 مغز فندوقي -
 چيزي گفتيد؟ -
 نه..نه خودم بعدا زنگ ميزنم -
هه تاخواستم پاشم از جام از خداحافظ...گوشي رو قطع کردم...واي چه حالي داد حالشو گرفتم..هه .. -

 چيزي
 که ديدم قلبم ايستادفرياد با چهره خندون جلو ايستاده بود وچشماش برق ميزد

 سالم خانم...پا گذاشتم به فرار ولي اون از من تيز تر بود جلو ايستاد -
 کجا بوديد حاال -
 ف ..فر..فرياد ببخشيد -
 چي رو عزيزم؟ -

 يدمب*و*س*ود بغلم کرد و از ترس نفسم بند اومده ب .... -
 اشکال نداره اينسري ميبخشم -
 حقت بود اصال تو چطوري اومدي بيرون؟ -
 !به راحتي -
 آهان درو شکوندي؟ -
 مگه همه مثل تو خنگن؟ -
 خودتي -
 کم حرف بزن من گشنمه بريم که به قولت عمل کني؟ -
 خودت دست داري به من چه؟ -
 !!!!پشيمون ميشيا -

 اختمو رفتم تو آشپزخونه ليوانمو چايي ريخيتم و نشستم براي خودم شکر ريختم و يه لقمهشونه اي باال اند
 گرفتم دهنمو باز کردم که بذارم تو دهنم فرياد لقمه رو ازم گرفت و خودش خورد چايي رو هم از جلوم

 برداشت و يه مقدار خورد و دوباره گذاشت جلوم
 يه ذره بيشتر شيرينش کن -
 مرض -
 ي خوش جونم؟اين يعن -

- ... 
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 مرض شماهم باشه ...با اخم نگاهش کردم -
 خوب منظورم اينه که نوش جونه شماهم باشه..بعد بلند بلند خنديد -
 راستي کي بود زنگ زده بود؟ -
 فرزين -
 خوب -
 خوب که خوب؟؟؟ -
 منظورمه چيکار داشت -
 ميگفت فردا ميخواد بياد -
 آهان -
 ميدونستي؟ -
 ه بودآره فرهاد گفت -
 کجا بوده؟ -
 ايتاليا -
 چرا؟ -
 فرزين از ايران خوشش نمياد عمه ام اينتاليا بود براش چند سال پيش دعوت نامه داد اونم از خداخواسته -

 رفت
 ازدواج کرده؟ -
 ...انقد دوست دختر داره که نيازي به زن نداره -
 اصال شبيه برادرات نيستي -
 دم باالاز کجا مطمئني؟..يه تا ابرومو دا -
 چندتا؟ -
 قد موهاي سرت -
 فرياد؟؟؟؟؟؟؟ -
 جانم؟...خانمم من تو تو موندم اين همه ميخوام چيکار؟ -
 االن که نه قبال -
 ...گذشته آدما مربوطه به خودشونه -
 آهان يعني گذشته من مهم نيست؟ -
 ...مامانت گفته -
 اااا....پس منم بايد بدونم -
 چيز شنيدني نيست -

 نو خوريم وسايال رو جمع کردم وآشپزخونه رو مرتب کردم اومدم بيرون فريا لباس بيرونصبخانه امو
 پوشيده بود

 کجا؟ -
 ميرم مطب چندتا بيمار دارم -
 باشه سريع بيا -

 م ... اخم کردم و يقه کتشو صاف کردمب*و*س*سرشو آورد پايين که ب
 بدجنس -
 خودتي -
 !!!!يديب*و*س*يدمت ولي يه بر تو منو نب*و*س*اين همه من  -
 زوده -
 من شوهرتم تبسم -
 ...بهم فرصت بده -
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 خئانگه دار -
 مواظب خودت باش -

از خونه خارج شد و سوار ماشينش شد و رفت هنوز از پنجره داشتم ميديدمش يه چيزي داشت تو من 
 ايجاد

 ميشد ولي اسمشو نميدونستم تلفن خونه زنگ خرد جوب دادم
 بله؟ -
 سالم خاله جون -
 اله مهستيسالم خ -
 خوبي عزيزم؟ -
 ممنونم ،آريين خوبه؟ خودتون خوبيد؟ -
 آره عزيزم همه خوبن -
 جانم کاري داشتيد خاله؟ -
 آره عزيزم ميخواستم برم خريد براي خونه ميخواستم ببينم مياي باهم بريم تنها حوصله ندارم -
 باشه خاله منتظر باشيد ميام -
 ه با آريين ميرماگه کاري داري نيا خاله قربونت بش -
 حوصله خودمم سر رفته بود ميام االن -
 
 
 منتظرتم عزيزم -
 خداحافظ -
 خداحافظ -

 گوشي رو گذاشتم وبه اتاقم رفتم و مانتو قرمز کوتاهم و با شلوار جين مشکي و يه کيف چرم مشکي و يه
مقدار ريمل  کفش عروسکي راحتي مشکي پوشيدم تا براي خريد کردن راحت باشم ويه رژ قرمز و يه

 زدم
 اومد بيرون و سوار ماشينم شدم به خونه خاله رسيدم زنگ زدم و اومد پايين

 سالم خاله جون -
 سالم به روي ماهت عزيزم خوبي؟ -
 خب کجا برم خاله جون؟ -
 برو بازار مبل يافت آباد ميخوام وسايل اون جارو ببينم -
 اوه خاله ول خرجي کردي؟ -
 ترک برداشته ميخوام ستم رو عوض کنم خاله جون ديشب پايه ميز آرايشم -
 ....واي چه حوصله اي داريد خاله انقد دکورسيون عوض ميکني -
 وا...خاله جون اين چه حرفي زن بايد ر از گاهي زندگيشو جديد کنه براي شوهرش بعدشم ميخوم برم -

 آرايشگاه
 چشم شما رو ميذارم اونجا دوباره برميگردم دنبالتون -
 واسه تو وقت گرفتم کجا ميري اونوقت؟من  -
 براي چي؟ -
 ...ابروهاتو نگاه در اومد صورتتو هم بايد تميز کني ...موهاتم يه مقدار بايد روشن تر بکني -
 ...خاله مامان -
 مامانت خودش بهم گفته چندوقت ديگه عروسيته نبايد اجازتو از مامانت بگيري که؟ -
 چشم -
 ه اومدي بيرون؟آفرين حاال شوهرت ميدون -



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

71 

 

 يادم افتاد که به فريا نگفتم ونميدونه
 نه -
 نه و نکمه آريين ميگفت فرياد خيلي حساسه زنگ بزن و بهش بگو خاله از اجازه بگير -
 نه بابا اون طوري نيستيم -
 چطوري؟ -
 هيچي -
 رفتمپس زنگ بزن...از حرفاي خاله خنده ام گرفته بود گوشي رو برداشتم و شماره فريادو گ -
 اينطوري نه قشنگ بزن کنر با آرامشو مهربوني بهش بگو -
 چشم -

 شمارشو گرفتم که جواب داد
 جانم؟ -
 سالم خوبي؟ -
 سالم گلم چه زود دلت تنگ شد -
 ...دلم تنگ نشده کارت داشتم -
 امر بفرما -
 ميخوام با خاله برم بيرون..خاله اشاره کرد مهربون تر وبا لطفا بگو بهش -
 م با خاله برم بيرون لطفا .. خاله اشاره کرد بگم عزيزم...عزيزمميخوا -
 اين يعني اجازه؟ -
 اوهوم -
 باشه عزيزم برو مواظب خودت باشو تيپ خيلي جلف نزن لطفا -
 چشم -
 من از تو زود تر ميرسم خونه واي به حالت به حرفم گوش نکرده باشي -
 باشه کار نداري؟ -
 نه سالم برسون -
 خداحافظ -

 گوشي رو قطع کردم
 اين چه طرزحرف زدنه دخترمن هنوزم ميخوام با شوهرم حرف بزنم از اول تا آخرش عشوه ميام –خاله 

 مامانت هيچي يادت نداده؟اينجوري اون بيچاره رو فراريي ميدي که عزيزم
 خوب خاله چيکار کنم؟ -
م خواسته تو نبود عزيزم ولي کاريي ببين عزيزم من ميدونم اين ازدواج به ميل و رقبت تو نبوده ميدون -
 که

 شده تو بايد سعي کني که فرياد و جذب خودت کني تو بايد عين همه زناي ديگه شوهرتو تو مشت خودت
 .داشته باشي

 خاله جون چقد راحت ميگي کاريه که شده من نميتونم به فرياد نزديک بشم -
ش بخوابي...با اين حرف خاله خنده ام گرفته باالخره که چي هرچقد ازش بدت بياد بايد آخرش شب بغل -

 بود
 مامانت بهت ياد نداده اين موقعه ها خجالت بکشي؟ -
 خاله چه گيري دادي به مامان بيچاره من؟ -
چون مادرت بعنوان مادرهمه چيزو يادت نداده...اصال امروز نميريم خريد اول ميريم آرايشگاه بعدشم  -

 خريد
 خونه ما تاشب اونجايي بعد برو خونتونلباس براي تو بعدشم ميريم 

 !!!!!!خاله -
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خاله بي خاله دختر تو هيچي از شوهر داريي بلدنيستي ..تو هنوز نميدوني چطوريي ميشه يه مردو عين  -
 يه

 .موم تو دستت داشته باشي
 هر مردي رو نميشه يکي مثل فرياد اون باهمه فرق داره -
 من بد تر از فرياد و رام کردم -
 !!!!!!لهخا -
 خب کوفتو خاله منم جون بودم -
 واقعا؟ -
 بله -
 عمو کاميار ميدونه؟ -

 يه وقت نگي بهشا خاله جون مرده غيرت داره –زد رو دستشو لبشو گاز گرفت 
 نه بابا حواست جم خاله خوشگله خودم -
 بسه..بسه کم زبون بريز براي من بريم که خيلي کارداريم -

اله گفته بود موهام مشکي بلند فرفري بود به خواسته خاله موهامو بولند کردم اول رفتيم آرايشگاهي که خ
 که

 باپوست برنزه ام خيلي وحشي شده بود چهرم ابروهامم قهوايي روشن کردم ونازک کرد وصورتمو تميز
کردم وقتي تو آيينه نگاه کردم باورم نميشدکه اين من باشم موهاي روشن وابروهاي قهوايي نازک و 

 يچشما
سرمه ايي رنگ خودم که جذاب ترم کرده بود و لب هاي برجسته صورتي وپوستي برنزه که حاصل 

 ساعت
 ها خوابيدن جلوي آفتاب بودهيکلمم که بي نقص بودقدي بلند که به بابام رفته بودم وهيکلي ظريف که از

 ...مامان به ارث برده بودم وباسني برجسته که ارثي بود اينم
 روسکي شده عروسته؟مهستي جون چه ع -
 نخير دختر خواهرمه ولي کاش عروسم بود -
 ...خيلي نازه -

 از خانم آرايشگر خداحافظي کرديم و از آرايشگاه اومديم بيرون تمام پاساژ هارو باخاله گشتيم
 ...خاله من گشنمه -
 بود 3ولي هنوز که وقت ناهار نشده؟...به ساعت نگاه کردم حدود  -
 کي ناهار ميخوريد؟ خاله ساعت سه شما -

 درهمين حين گوشي خاله زنگ ز
 جانم عزيزم؟ -
 !!!!عزيزدلم من که گفتم با تبسم اومدم بيرون -
 آخي خ ميام چند ساعت ديگه -
 الهي فدات شم عزيزم -
 توام خسته نباشي مرد من -
 کاميار جان؟ -
 ممواظب خودت باش برو استراحت کن ناهارتم بخور احتمال داره دير بيا -
 خداحافظ -

 وقتي تماس خاله تموم شد با چشم اشاره کرد يعني اينطوري حرف بزن تو طول تام مدت که داشت با
 ..شوهرش حرف ميزد صدجورعشوه ميومد واسش خداميدونه جلوش چيکارميکنه

 بريم خاله؟ -
 نه يه چيز مونده که بايد بخريم -
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 چي ديه؟ -
 بيا بريم تا بگم بهت -

 ...تمام مغازه هارو گشتيم که جلوي يه مغازه ايستادباخاله همين طور 
 چيزي ميخواي خاله؟ -
اون چادر قشنگه؟ ... رد نگاهشو دنبال کردم ديدم به يه چادر عربي که روي آستيناش و پشت چادر  -

 باسنگ
 هاي ريز قشنگ تزئين شده و جنس چادر براق براق بود

 خيللي قشنگه -
 يم وخاله به فروشنده گفت يکي از اون چادر به سايز من بيرهبريم تو ...باهم به داخل رفت -
 براي چي من؟ -
 اين چادر رو برات ميخرم چون از آريين شنديم فرياد عاشق زناي باحجابه -
 ولي خاله شما که منو ميشناسي -
 قرارنيست که هميشه بپوشي -
 مواقع خاص -
 چرا اصال بايد بپوشم؟ -
 يبراي اينکه شوهرتو جذب بکن -
 ...خاله -
من پير ميشم تا به تو اين چيزا رو ياد بدم . ببين دخترم عزيزم چيزايي که مردا دوست دارن نقطه  -

 ضعفه
 شونه قرارنيست که هميشه چادرسر کني؟ يا محجبه باشي بعضي وقتا بايد براي کارايي که ميخواي انجام

 بدي نقطه ضعفشونو تحريک کني..ميفهمي؟
 ...راستش نه -
 ه بذار اينو بخريم تا تو راه برات توضيح ميدمباش -

 چادر رو به زور خاله خريدم بعد به سمت ماشين رفتيم وسوارشديم
 خوب خاله جون ميشه توضيح بفرمائيد؟ -
 مردايي مثل فرياد زناي زيادي تو دست و بالشون هست نه فرياد بلکه همه ي مردهاي جذاب اينطوري -

باشي تو بايد جوري باشي که فرياد تشنه باشه عزيزم وقتي چادر سر  هستن پس تو بايد براش بهترين
 ميکني

 خيلي قشنگ ميشي نبايد خيلي راحت چادر سر بکني فقط يه بار به خواسته خودت سر بکن که ببينه ترو
اونوقت هرسري اونه که ازت خواهش ميکنه که چادر سرکني ولي تو سرنميکني اونوقت اون هميشه 

 تشنه
وي چادرعزيزم يا االن وقتي نامزدي هستيد نبايد نزديک باشي بهش ولي يه بار اونطور که ديدن تو ت

 دوست
ش وديگه اين کاروانجام نده همون يکبارطوري توذهنش ميمونه که نميتونه طعمه لب ب*و*س*داره ب

 هاتو فراموش
 .... بکنه به همين راحتي اينا چيزاي سختي نيستن عزيزم

 در ميديد خاله شما واقعا شيطونو -
 عزيزم اينا رسم شوهر داريي گوش کن چي ميگم اولين ها هميشه تو ذهن دم ميمونه بهترين اولين هارو -

 براش بذار من نميگم از سرو کولش آويزون شو چون زن نبايد ميوه دمه دستي باشه باسه غير قابل دست
 رسي باشه

 حتما گوش ميدم -
 چيزايي رو خيلي دوست دارهقبل هرکاريي تحقيق کن ببين فرياد چه  -
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 به نظرتو مهمه اينا؟ -
عزيزم فرياد االن شوهرته نذار از دستت بره اون بايد عاشق تو باشه تو نبودي اشکال نداره..البته  -

 اشکال
 داره ولي سعي کن دوستش داشته باشي

 ... خاله -
 جانم عزيزم؟ -
 !!!!!!!!مرسي بابت همه چي -
 دداشتي بهم بگو کمکت ميکنم عزيزم خواهش ميکنم هروقت کاريي -
 شماررو مثل مامانم دوست دارم -
 منم ترو مثل دختر نداشته ام دوست دارم عزيزم بخدا که برام با آريين فرقي نداري -

بود که رسيد خونه فرياد نيومده بود سريع رفتم باال  7تا بخونه برسيم باخاله حرف زديم نزديکاي ساعت 
 ويه

 پيراهن آبي کاربني پوشيدم کوتاهيش تا روي رونم بود صندل هاي آبي ام رو پام کردم دوش گرفتم بعد يه
ويه آرايش مليح کردم و رفتم پايين يه آهنگ گذاشتم و از تو آيينه حال به خودم نگاه کردم دلم هوس 

 رقص
 کرده بود يه دور رقصم خودمو مهمون کردم بعد تمو شدن آهنگ صداي دست اومد ديدم فرياد به

 ديوارتکيه
 داد و هنوز لباسشم عوض نکرده...اومد سمتم کيفشو گذاشت روي مبل

 االهه من افتخار يه دور رقصو ميدن؟ -
دستموتو دستاش گذاشتم ويه آهنگ ماليم اومد من به آرومي با فريادميرقصيدم وتودستاي اون تکون 

 ميخوردم
من ميتونستم صاحب جاويدان اين عشق نگاهمو تو چشماش دوختم چشماش ماال مال ازعشقوخواستن بود

 باشم
اگه خودم ميخواستم ولي شرط وابسته کردن وابسته شدنه وشرط دلداگي دل گرفتن من نميخواستم وارد 

 اين
بازي بشم ولي کاري بود که شده پس من نبايد بازنده باشم من براي باخت ساخته نشدم تبسم هميشه 

 پيروزه
 م پايين دستشو گذاشت زير چونه ام وسرمو بلند کردخيلي زيبا شدي .. سرمو انداخت -
 تبسم من نميخوم اين زيبايي رو با کي تقسيم کنم -
 قرارنيست تقسيم کني؟؟؟؟ ..االن وقتش بود من ميتونستم بهترين اولين رو تو ياد فرياد بذارم آهنگ تموم -

 ستمو به آرمي دور کمرش حلقهشده بود ولي فرياد همچنان منو گرفته بود ونگاهم ميکرد نزديکش شدم د
 ه بارون کردب*و*س*کردم و خزيدم تو بغلش اونم موهامو 

 خسته نباشي عزيزم -
 خسته گي رو اينطوري در نميارن خانم -

 گرفتم
 اي شيطون ..خب شام چي داريم عزيزم؟ -
 اوم!!!!!!!!! خوب هيچي -
 پس پاشو باهم ريم بيرون يه چيزي بخوريم -
 من برم آماده بشم -
 برو عزيزم منم برم دستو صورتمو بشورم -

به اتاقم رفتم فکريي تو سرم بود اونم اين که چادرم رو سر کنم يا نه؟ امشب شبه خوب بود پس نياز 
 نداشتم
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بهتر از اين بشه چادر رو بايد بذارم موقعي که قهريم بچزونمش از اين طرز فکر خودم خنده ام گرفته 
 بود

جين آبي روشنم رو پوشيدم وکيفو کفش صورتي و شال آبي روشنم که خيلي مانتو صورتي کوتاهم رو با 
 بهم

ميومد رو سر کردم جلو آيينه ايستادم اوه چه فانتزي شدم من در آخر نگاهي به چادرم کردم فرياد با اين 
 تيپ

دم نميبره منو با خودش از اتاق اومدم بيرون ولي طاقت نياوردم سريع چادرم رو سرکردم وازاتاق اوم
 بيرون

رفتم پايين ديدم فرياد داره نماز ميخونه ..آخي بچه م چه نماز بخونه بايد از بخوام بهم ياد بده نماز خوندن 
 رو

 نماز که تموم شد سر لند کرد و نگاهم کرد مطمئن بودم از چيزي که ميديد باورش نميومد
 تبسم خودتي؟ -
 نه بدلمه چه خوبه؟ -

رد وباهم از خونه خارج شديم سوار مشين شذيم ولي حرکت نکرد از جاش پاشد جا نمازش رو جم ک
 برگشتم

 سمتش ديدم زل زده به من
 چيزي شده؟ -
ن..نه االن ميريم ماشين رو روشن کرد درآخ يه نگاهي بهم کردو حرکت کرد تابرسيم آهنگ قرارنبود  -

 رو
ن رستوران هاي تهران گذاشته بود و خودش زمزمه ميکرد رسيديم به رستوراني که يکي از بهتري

 بودپياده
 شديم فرياد دستشو آورد جلو و من هم دستمو تو بازوهاش حلقه کردم بهش نگاه کردم معلوم بود داره با

 افتخار کنارم قدم برميداره انقدر با شکوه حرکت ميکرد که مردم نگاهشون ناخواسته به ما سوق ميخورد
 وارد رستوران شديم و هردو جوجه سفارش داديم

 جوجه دوست داري؟ -
 من عاشق جوجه ام تو چي؟ -
 اونموقعه که تازه اومده بودم ايران يه بار با آريين اومديم اينجا جوجه سفارش داديم خيلي خوشم اومد -
 ولي هيچي مثل دست پخت تو نميشه -

 خنديدم بهش و دوبار زوم کرد رو من
 برادرت اومد؟ -
 !آره -
 پس چرا نرفتي پيشش؟ -
 ميريم ميبينشفردا  -
 نميدوني مامان اينا کي ميان؟ -
 
 
 قرارشون فرداشب بود -

 گارسون غذاهارو آوردومشول خوردن شديم وبا فرياد از رستوران خارج شديم
 فرياد؟ -
 جانم؟ -
 ميشه بريم يه مقدار قدم بزنيم؟ -
 منو ببخشش گلم ولي بايد يه کنفرانس آماده کنم تا فردا زود بايد برگرديم -
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 اشهب -
 ناراحت شدي؟ -
 نه مهم نيست -

رسيديم خونه من رفتم تو اتاق خودم ولباسام رو عوض کردم يه بولوز شلوار گشاد زرد پوشيدم که خيلي 
 بچه

گونه بودن موهامم دنبه اسبي بستم انقدبه خودم ازتو آيينه خنديدم دلم بچه گي ميخواست دوتا شکالتم 
 انداختم

وست داشتم برم پيشفرياد اين چندشبه عادت کرده بودم کنارش بخوابم منم تو دهنم و مشغول جويدن شدم د
 کرم

 داشتما دوست داشتم ريز اون بولدز له بشمو رفتم بيرون تو اتاق کار پدر بزرگ بود آروم رفتم تو
 !!!!فريادي -
 بله؟ -
 قبال ميگفتي جانم؟ -
 خب جام بفرمائيد؟ -
 ...ميدونم کارداريا -
 خوب؟ -
 ....مزاحم بشمانميخوام  -
 ...خوب -
 ولي ميشه کنارم بخوابي تا خوابم ببره؟ -
 !ولي آخه من کاردارم عزيزم بايد زود تموم کنم -
 اگه قول بدم زود بخوابم؟ -

سرشو بلند کرد و نگاهم کرد از اين که ديد من با اون تيپ بچه گونه جلوش ايستاده بودم خنده اش گرفته 
 بود
بخوابي بغلم کردمنم دستموانداختم دورگردنش هرم نفس هاي داغ به پوستم  باشه ولي قول بدي زود -

 ميخورد
 مورمورشدم رفتيم اتاق من و منو گذاشت روي تخت پتو روکشيد روم وخودش نشست کنارم

 تو بخواب من اينجام -
 فرياد برام قصه پريا رو ميگي؟ -
رام خوند ولي هر کاريي کردم خوابم باشه عزيزم... با صداي قشنگش همون قصه معروف پريا رو ب -

 نبرد
 فرياد ازجاش پاشد

اووووووووف باالخره خوابي ... از اتاق خارج شد کمي تو ام تکون خوردم ولي خوام نميبرداز جام  -
 پاشدم

وازاتاق خارج شدم رفتم به اتاق کارپدربزرگ الهي انقد تو کارش غرق بودنفهميد من اومد آروم رفتم 
 کنارش

 پخخخخخخخ –ش و بغل گو
 از جاش سريع پاشد دست شو گذاشت رو قلبش

 ترسيدم ... مگه تو نخوابيده بودي؟ -
 نخيلم نخوابيده بودم تازشم نشنيدم چي گفتي؟ -
 ....برو بخواب فردا دانشگاه داريي منم يه عالمه کار دارم -
 نميشه اينجا بشينم؟ -
 عيد بدونم توآروم باشيبشين ولي سکت باش من کامو انجام بدم ... البته ب -
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نه..نه قول ميدم ... اونم دوباره مشغول کارش شدبا کاغذي که کنارم بود يه موشک درست کردم و به  -
 سمت

 فرياد پرت کردم موشک رو برداشت يه اخم کرد و دوباره مشغول کارش شد
 من حرف بزنم؟ -
 آره بگو مينوم -
 ميخورمت قول بديا و گرنه ازت سوال ميپرسم بلت نباشي -
 چشم -
 ..فريات -
 فرياد اين چه طرز دا کردنه -
 دوست درم بگم فريات حرفيه؟ -
 منم گوش نميدم -
 پس منم باهات قهرم -
 بهتر -
 !!!!!!فرياد -
 خب .. خب چشم بفرما بانو -
 اوووم اولين سوال توتو دوران دانش جويي استادا رو نميپيچوندي؟ -
 کسي نداشتم نه من درسمو ميخوندم کاريم با -
 اه چه آدم مزخرفي بودي -
 نظر لطفته عزيزم -
 اينا چيه داري تند تند مينويسي؟ -
 براي آخر هفته که بريم اصفهان به محض ورود يه کنفرانس داريم بايد آماده بشم -
 فريادي قهوه ميخوري؟ -
  اگه تو بياري آره عزيزم -
 

کلي گشتن باالخره پيداش کردم آب و شير ريختم  از جام پاشدم توآشپزخونه دنبال قهو جوش بودم با
 گذاشتم

جوش بيادو قهو رو هم اضافه کردم بوي قهوه سالن رو برداشته بود قهوه هاروتو فنجون ريختم شکر رو 
 هم

 گذاشتم کنارش رفتم باال قهوه و گذاشتم روي ميز کار فرياد
 اووووومــــــم چه بـــــــــــــويي ميده -
 م رفتواي کيک ياد -
 اشکالي نداره بشين -
 نه ميرم ميارم تــــــــاخواستم برم دستم خورد و تمام قهوه ريخت روي نوشته هاي فرياد -
ـــــــــ ي من معذرت ميخوام - ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ  وايِ

 اين همه نقشه کشيدي که کار منو خراب کنــــــي آره؟ –فرياد با اعصبانيت پاشد 
 ادم...من متا...متاسفم فري -
 اداء اين آدمماي خوبو در نيار بهت نمياد بايد ميدونستم که نقشه ات اينه -
 تبســــــــــم ميکشمت -

 سريع از جام پاشدم و رفتم تو اتاق خودم گريه ام گرفته بود من فقط ميخواستم براش قهوه ببرم منظوري
 ون جمله افتاد که ميگفت بعضيانداشتم ... سرمو گذاشتم روي بالش و هق هقمو تو بالش خفه کردم ياد ا

صداي خنده بلندشون گوشه آسمونو کر ميکنه ولي صداي گريه آرومشونو شبا حتي بالششونم 
 نميفهمه.نصف
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 ..شبي چه فکرا که به سرم نرسيده بود.. پتومو بغل کرد وسعي کردم بخوابم
********* 

 دم سوئيچم رو برداشتم و از خونه رفتماز خواب پاشدم يه دوش گرفتم لباسام رو پوشيدم از اتاق خارج ش
بيرون خيلي زود حرکت کرده بودم تو خيابونا الکي ميچرخيدم رفتم دمه خونه رها اينا بهش زنگ زدم 

 اونم
 سريع اومد

 سالم -
 سالمخوبي تبسم؟ -
 هي بد نيستم -
 چرا چيزي شده؟ -
 االن حوصله ندارم -
 باشه -باشه پس بريم دنبال هانيه؟ -

 واب گاهي که هانيه بود رفتيم اونم سوار شدبه سمت خ
 سيـــــــــالم -
 سالم -
 هلــــــــــــــــوهلــــ ـــــــــــــو)سالم اينگليسي نه هلو ( بانو تبسم -
 سالم -

 رها اشاره کرد کاريي نداشته بشه بهم
 تبسم چيزي شده؟ -
 نه -
 !!!!!!!!بگو من طاقتشو دارم -
 مسخره ميگم چيزي نيست -
 چرا چيزي هست د بگو ديگه -
 با فرياد دعوام شده -
 زيرااااااا؟ -

 جريان ديشبو براشون تعريف کردم
 آخي ناز دستت شوره ديگه -
 چي؟ چه ربطي داشت؟ -
 هيچي شما بيخيال شونبفهمي اينا اصطالحات فارسي -
 حاال ميخواي چيکار کني؟ -
 نميدونم ولي بخدا من نميخواستم اذييتش کنم -

 رسيم دانشگاه هانيه داشت نقشه هاي مسخره اشو که براي فرياد ميکشيد توضيح ميدادتا ب
 ...خب ببين االن زنگ بزن به فرياد بکشونش يه جايي اينطوري منم دعات ميکنم کالس کنسل ميشه -
 ....هانيه خيلي حرف ميزني -
 به جونه تو راست ميگم -
 ما بيا منو از دست اين شوهر بد اخالقت راحت کن تبسم اين کم الکي نميگه ها راست ميگه جونه -
 چيکار کنم ؟ -
زنگ بزن گريه کن بگو تصادف کردي هي بپيچونش تا وقت کالس تموم بشه آخرشم زنگ بزن بگو  -

 چرا
 ...نيومدي سر کالس استاد جون

 نمياد -
 خاک برسرت پس اين عشق بينتون اين بود؟ -
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 دارههي...هي اشتباه نکن اون منو دوست  -
 پس مياد -
 نه بچه ها سر اونسري هم خيلي از دستم اعصباني بود من حوصله جرو بحث باهاشو ندارم -
 صالح ار خويش خسروان دانند -

 باهم به کالس رفتيم با بچه ها به سمت محمد رضا رفتيم که با چندتا از بچه ها ايستاده بودن
 ...سالم به همه -
 سالم خوبي خانم ستايش -
 شماخوبيد؟مرسي  -
 بچه ها شنيديد اين استاد جديده داره ميره -
 
 آره بابا از اولشم خودش گفت استاد عوض ميشه -
 ولي پدر بزرگ خانم اخوانو اون عمل کرده ميگن کارش خيلي درسته -
 ....اصال پايه مارو درس نميده که براي کارشناسي ارشدو دکترا نه ماها که -

 و نشستيم روي صندلي هامون با هانيه از کنارشون رد شديم
 ... حال ميکني شوهرت انقد مهمه -
 چه حالي انقد اعصابم سر ديشب خرد که حد نداره -

 نازنين يکي از دختراي کالساومد سمتمون
 بچه ه اين استاده مجرده؟ -
 نميدونيم -
 خيلي جذابه خدايشش حلقه دستشه -
 خب حتما زن داره ديگه -
 مزاحمش نشه حلقه ميندازه نه بابا براي اينکه کسي -
 
 
 

 با اومدن فرياد داخل کالس همه نشستن سر جاهاشون از کسي صدا در نميومدبعد ز سالم يه ذره احوال
پرسي درسو شروع کردخدايش خيلي جامع و کامل توضيح ميداد کسي تو کالس جيک نميزد خيلي با 

 جذبه
 بودو ميشد گفت همه ازش ميترسن

 اخمي کردهتبسم ببين چه  –هانيه 
 به جهنم فکر ميکنه من ازش حساب ميبرم -
 عزيزم من که ميدونم ازش ميترسي -

 چپ نگاهش کردم
 خب منظورم بود اون ازت حساب ميبره... چرا گاز ميگيري؟ -
 خانم ستايش -
 بله استاد؟ -
 جواب سوالمو ميدونيد؟ -

 هانيه سوالو بهم گفت تا اومدم جواب بدم
 جم کنيد نيازي نيست حواستونو -

 دوش الزمي عزيزم -هانيه
 ...دوش که سهله با سونامي هم اين رنگ قهوايي پاک نميشه -رها
 مرض شماها دوستيد؟ -
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 مرص به تو انقد مرض مرض کردي بچه ات به دنيا بياد فکر ميکنه اسم ماها مرضه -
 تو که دردي -رها
 خودت چي گل خر زهره -
 ...بچه ها بسه -
 رون؟استاد ميشه برم بي -
 براي چه امري؟ -
 تشنم هست -
 نه بشينيد سرجاتون ... چند دقيقه بد دستمو بردم باال که تو جهي نکرد -
 استاد اين دستو براي تمرين صبحگاهي باال نياوردما؟؟؟؟ -
 بفرمائيد؟ -
 من بيشتر تشنم شد -
 چند دقيقه ديگه کالس تموم ميشه صبرکنيد -
 استاد شمر فاميلتونه؟ -
 مائيد بيرون سريع برگرديدخب بفر -

با آرامش تمام از جام پاشدم و خيلي روم آروم از کالس اومدم يرون چون همه داشتن به راه رفتن من 
 نگاه

 .ميکردن به فرياد نگاهکردم ديدم اخماشو تو هم کرده
 از کالس خارج شدم رفتم آب خوردم و برگشتم

 در زدم و داخل شدم
 يسه خوراکيتونو بياريد مجبور نشيد بريد بيرونخانم ستايش از فردا ک –فرياد 

 همه بچه ها خنديدن ...حرصم گرفته بود مخصوصا جلوي اون دختره پريا که من باهاش لج داشتم
  استاد اسمشو از عالي از بد تو قسمت بدها بذاريدش –پريا 

 
 استاد اسمشو از عالي از بد تو قسمت بدها بذاريدش –پريا 

بود به محمد رضا نگاه کردمکه تو چشماش پر بود از نگراني گريه ام گرفته بود  خيلي حرصم در اومده
 به

 فرياد نگاه کردم اشک تو چشمام حلقه زده ود سريع نشستم سر جام چون يه ذره بيشتر مي ايستادم گريه ام
 .در اومده بود

 تبسم جون خوبي؟ –هانيه 
 ...خفــــــــه شو هانيه -
 بگي آروم باش چـــــــــشم هرچي تو -

آخر کالس شد و همه ريختن سر فريادو سوال هاي بي ربط پرسيدنشون شروع شديکي اومد داخل کالس 
 که

 قهوه دستش بود رفتم جلوش قهوه رو از گرفتم رفتم کنار پرييا ليوانو روي مانتو سفيدش خالي کردم
 چيکار کردي ديوونـه؟؟؟؟؟؟ -
 ...آخ ببخشيد فکر کردم سطل آشغاله -
 کوريي سطل آشغال اون طرفه -
 آخ نه اين که مانتوتون سفيد بود خودتونم عين دبه هستيد فکر کردم سطله آشغاله از کنارش رد شدم -

 االن آرومي؟ –هانيه 
 آره عزيزم -
 يعني من بيام جلو شاخ نميزني؟ -
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تلفن خونه داشت رها اشـــاره کرد خفه بشه سوارماشين شدم رها رو رسوندم خونه اشون و رفتم خونه 
 زنگ

 ميخوردجوب دادم
 بله؟ -
 سالم عزيزم بهنازم -
 سالم خوبي؟ -
 مرسي خانومي مياي اينجا کمک فرزين قرارشب بياد -
 آخه درس دارم براي فردا -
 شب رو اينجا ميموني ديگه وسايلتم بيار کار نکن تبل خانم فقط بيا من دارم از تنهايي ميميرم -
 باشه -
منتظرم... گوشي سريع قطع گوشي رو گذاشتم سرجاش.. دختره خل .. وسايلو جمع  قربونت عزيزم -

 کردم
همه رو چيدم توي ساک کوچيکم مانتو سرمه ايي جلوبستم رو با شلوار جين سفيد پوشيدم و آرايش کردم 

 و
 سوار ماشينم شدم جلوي خونه نگه داشتم وماشينو بردم داخل خونه

 سالم خوبي کجا موندي؟ -
 شيد ترافيک بود ديگهببخ -
 کيا خونه هستن -
 منو فرهادو فريادخانم االن اومد دست گذاشتم روي کاپوت ماشين فرياد -
 بهناز دروغگو نبودي؟ -
 هول شد .. چطور؟-

 کاپوتش خنک خنکه -
 ...راستش -
 اون گفت زنگ بزني؟ -
 باهم دعواتون شده؟ -
 !!!!!!!سوال منو با سوال جواب نـــــــده -
ب چرا قاطي ميکني آره ...راهي که اومده بودم رو برگشتم و سئار ماشينم شدم که بهناز درنذاشت خو -

 ببندم
 اين مسخره بازيا چيه؟ -
 خفه شو بهناز ولم کن ميخوام برم خونه کاردارم -
 منم باهات کار دارم امشب فرياد نمياد اونجا بهتره اينجا باشي -
 ره بميرهبــــــــه جهنم که نــــمياد ب -
 چته دختر انقد عصباني؟ -

 دستام داشت از اعصبانت ميلرزيد دستمو گذاشتم روي پيشونيم
 ولم کن بهناز بذار برم ... بغلم کرد -
 تو داري ميلرزي کجا بذارم با اين حالت بري؟ -
 فرياد...فــــــرياد ... فرهـــــــاد يکي بياد کمک -

 چي شده بهناز؟ -فرياد
ب نسيت بيا ببريمش تو ..فرياداومد سمتم دستموازتو دستاش گرفتم و تکيه دادم به بهناز تبسم حالش خو -

 باهم
 رفتيم داخل روي مبل دراز کشيدم بهناز برام آب قند آورد

 بيا اينو بخورچي شي تويهو... آب قند روازش گرفتم وخوردم -
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 هيچي ببخشيد فشارم افتاد -
 بيشتر مواظب خودت باش –فرهاد 

 ببخشيد همه تونونگران کردم سالم -
 ما که هيچي به فــــرياد نگاه کن رنگش شده عين گچ -

 با پوزخند نگاهش کردم از جام پاشدم وبه کمک بهناز رفتم تو اتاق فرياد دراز کشيدم .. اومد داخل
 حالت خوبه؟ -

 وقتي ديد جوابشو نميدم از جاش پاشد و رفت بيرون ... -
م منومسخره کنه اوقت امروز اين منو مسخره عالمو آدم کرده چه حقي به من به هيچ کس اجازه نداد

 خودش
 اجازه همچين کاريي رو داده بودمن هر باليي که سرش آورده ودم مسخره اش نکرده بودم اينوري دوست

داري فرياد خان بسيارخوب مشکلي نداره عين خودتت خواروخفيفت ميکنم ... اين بوداون همه دوستت 
 دارم
تت دارما!!!! واقع که االن نبايد به هيچ کس اعتماد کرد گوشيم زنگ ميخورد از تو کيفم درآوردمش دوس
 هليا
 بود؟

 بله؟ -
 زهرمار -
 خوبي؟ -
 درد -
 چته تو؟ -
 کوفت -
 سالم -
 زهر مار -
 خوب حرف بزن -
 توچشم سفيد روت شد گوشي رو جواب بدي؟اصال با چه رويي جواب دادي؟ -
 شرمنده -
 ..... حاال براي اينکه از دلم در بياري خوب -
خوب حاال براي اينکه از دلم در بياري فردا يه جشنه مامان براي سالگرد ازدواجشون گرفته گفت که  -

 ازتو
 وهمسرت دعوت کنم بياييد ، بياي خوشحال ميشم البته اين براي فرياد خان تو که بايد بيايي

 باشه بهش بگم وقت داشت ميايم -
 داشتو نداشت من سرم نميشه فردا اينجايي بايد باهم برييم آرايشگاهوقت  -
 واي نه ترو خدا من تازه ديروز آرايشگاه بودم -
 اصال من چرا نظر ترو ميپرسم اين کارو که بايد انجام بدي؟؟ -
 هليـــــــا -
 ميبينـــــــــمت -
 ... ولــي -
اين دخترلباسام رو عوض کردم رفتم پايين همه  خداجافظ و گوشي رو قطع کرد .. اي بابا از دست -

 دورهم
 نشسته بودن داشتن حرف ميزدن بهناز متوجه من شد

 خوبي؟ -
 آره بهتر شدم -
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 باال استراحت ميکردي -
 اومدم کمکت کنم -
 من کاريي ندارم عزيزم -

 مانمرديم و کار کردن بهناز خانوم رو ديديم -فرهاد
 خيلي رو داري فرهاد -بهناز
 دروغ نميگم که با وجود اون همه مستخدم تو کارم ميکني تو خونه؟ –اد فره

آقا فرهاد شما زن گرفتي يا کلفت ... با اين حرفم فرهاد دست انداخت دور کمربهنازوکشيدش سمت  -
 خودش

 اين تاج سر منه .. بهناز يه لبخند زد -
 خوبه حاال بسه -
 اين برادرتون نيومد؟ -

 رسيده باشه .. نگاهمو ازش گرفتم تا االنا بايد –فرياد 
در همين حين زنگ خونه به صدا در اومد فرهاد رفت در رو بازکرد بعد چند دقيقه با يه پسر جون 

 برگشتن
 فرياد رفت جلو وهم ديگرو بغل کردن تغرييبا شيبه فرهاد بود موهاي قهوايي و چشمو ابرويي تيره تر از

 نظر هيکل از فرياد کوچيک تر بود بود ومعلوم بود براي هيکلشموهاش قدو هيکلي بلند و توپر البته از
 ...خيلي زحمت کشيده با بهنازم دست داد رسيد به من اومد جلو ودقيق بهم نگاه کرد

 فرياد چندسالشه؟ -
 18 –فرياد 

 خوبي عمويي؟... جوابشوندادم که گفت: آخي موش خرده زبونتو.. فرياد اومد کنارم دستشو انداخت دور -
 ردنمگ
 ايشون همسر من تبسم خانومه -
 ....اوه بله...بله منم از آشناييتون خوش بختم منم فرزين برادر فرياد هستم -
 ...خوشبختم -

باهاش دست دادم و رفتيم نشستيم بايد تالفي اين کارشو پس بده فکر کرده چندسالشه که به من ميگه 
 عمويي
 فرزين اين سورپرايزت کجاست؟ –فرهاد 

 مال وقتيه که مامان بياداون  -
 خوب مياورديش ما ميديديم -بهناز
 چندسالشه؟ -فرياد
 اسمش چيه؟ -فرهاد
 خوشگله؟ -بهناز

 تبسم خانوم شما سوال نداريد؟ بپرسيد يهو همه رو جواب بدم اينا خيلي آتيششون تنده –فرزين 
 پرسيدني ها رو پرسيدن -

 22آره خوشگله اسمش ايميليه سنشم  -فرزين
 !!!!تبسم تو کوچيکترين عضوموني –ز بهنا
 کوچيکي به سسن نيست ..دستموگذاشتم روي سرم واشاره کردم... به اينجاست -

 اوه بله براي همون يادتون نميموند به فرياد بگيد من دارم ميام؟ -فرزين
 
 
 اون شوخي بود -
 البته ولي من باور کردم -
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 تو يادتون هست ... کافر همه رابه کيش خود پنداردحتما خودتون مثل مغز ماهي سه دقيقه يه چيز  -
 حتما شماهم عين شتر از همه چيز خيلي خوب تو يادتون ميمونه -

 بچه هابسه -فرياد تشر زد
 واي فرياد چطوري تحملش ميکني؟ -فرزين 

 خوب فرزين جون گشنه ات نيست؟ -بهناز
 قورت ميده طفلي نه گشنه نيستم فقط روده کوچيکه داره روده بزرگه رو -فرزين

 بهناز رفت تو آشپزخونه منم به همراهش بلند شدم و سفر رو چيديم
 آقاييون بفرمائيد شام -بهناز

 فرياد نشست س ميز منم کنارش نستم و فرزين کنار من و فرهاد هم اون طرف ميز کنار فرياد نشسته بود
 تم و مشغول خوردن شدمبهنازم کنارش بود براي خودم يه مقدار برنج ريختم و مرغ هم گذاش

 راستي فردا چيکاره هستين؟منظورمه کاري نداريد؟ -فرزين
 من که تمام دفتر دستکم رو بستم منتقلش کردم اصفهان فکر نکنم فرياد هم کاريي داشته باشه -
 آره کار بخصوصي ندارم -
 فردا ميخوام برم تو شهر يه مقدار بچرخم -

 ريمخوبه ايميلي رو بيار باهم ب –بهناز 
 ...خيلي زرنگي بهناز خانم اون و مامان بايد اول از همه ببينه -
 سرکاريي نيست جونه فرهاد؟ -

 نه داداش من مگه مرض دارم؟ –فرزين 
 ...کم نه -
 خب حاال منو ميبريد ؟ -

 فرداشب بريم بيرون -فرياد
 يمنه نميشه ..من مهموني دوستم دعوتم از فريادم دعوت کردن شما بريد ما نميا -

 چه مهموني؟ -فرياد
 ...مهموني هليا ايناست مامانش دعوتمون کرده -

 ..خوب نريد -بهناز
 ...نميشه بهنازجون هليا از دستم ناراحت ميشه -

 خوب يا با ما ميايد يا ماهم ميايم .. چقد روداشت اين پسره ولي چي ميگفتم -فرزين
 ولي آخه مهموني من يست که دعوتتون کنم؟ -

 امابيايدپس ب -فرزين
 حاال بعدا درموردش حرف ميزنيم شامتونو بخوريد -فرياد

شام رو تو محيط آرومي خورديم فريادتمام حواسش به من بودکه غذاموکامل بخورم وهي تعارف 
 ميکردازجام

 پاشدم
 چرا پاشدي؟ -
 ميل ندارم ممنونم بهناز جون -
جذبه بود که ناخداگاه نشستم و غذامو  بشين بخور همين چند دقيقه پيش ضعف کردي ...انقد تو چهرش -

 کامل
 خردم .. همه غذاشونو خوردن و پاشدن با کمک ماشين تمام ظرفا رو شستيم و جابه جاکرديم بهناز قهوه
 درست کرد و از آشپزخونه هردو خارج شديم من رفتم به اتاق فرياد باي فردا بايد مطالعه ميکرديم چون

 اي کالبد شکافي از يه جسد بريم تا پيکر بندي رونشونمون بدن کتابو بازيه پرسمان داشتيم و قرار بود بر
کردم ومشغول مطالعه شدم ولي هيچي نميفهميدم عصبي کتابوپرت کردم سمت درکه فرياد هم زمان 

 درروباز



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

85 

 

کردوکتاب جلوي پاش فرواومدخم شد کتابو برداشت اومد سمت تختي که من روش درازکشيده 
 بودم...چرخيدم

 و کردم بهشوپشتم
 از من ناراحتي عزيزم؟ -
 من باتوکاريي ندارم بامن حرف نزن -
 من که باهات کار دارم .. ميخواي بهت درس رو توضيح بدم؟ -
 ... نميخواد برو بيرون خودم ميخونم -
 نميخواي برگردي باهم حرف بزنيم؟ -
 گفتم من حرفي باتو ندارم -

 ند دقيق دوباره برگشت که صورتش و دشتاش تا آرنج خسيساز جاش پاشد واز اتاق خارج شد ولي بعد چ
بودن فهميدم که ميخواد نماز بخونه سجاده اش وپهن کرد و مشغول نمازخوندن شد اصال نميتونستم 

 تمرکزم
رو جمع کنم تا درس بخونم همش نگاهم پيش فرياد بود نمازش رو خوند و سرشو برگردوند طرف من 

 سريع
مثالدارم درس ميخونم .جا نمازشو جمع کر و اومد روي تخت دراز کشيدو سرمو کردم تو کتاب که 

 گوشي
 همراهشو برداشت و خودشومشغول کرد... منم بلند بلند درس رو براي خودم ميخوندم

 ميشه آرم تر بخوني؟ -
 نه نميشه -
 ولي من خوابم نميبره اين طوريي؟ -
 به من چه پاشو برو بيرون خب -
 ...تاق منهمثل اينکه اينجا ا -
 منم اينجا مهمونم پس حق بامنه -
 من نميدونم من داره خوابم مياد زود تموم کن خوابيم -
 اصال کي گفت اينجا بخوابي؟ -
 يادت رفته اينجا خونه ما هر جا بخوام ميخوابم -
 پس من ميرم .. تا خواستم از جام پاشم دستمو رفت که افتادم تو بغلش -
 وونهچيکار ميکني ديـــــــ -
 يادت نره که توهم زنه مني بايد کنارم باشي -
 من کنارتو نميخوابم -
 اين خواسته تو نيست من شوهرتم و ازت ميخوام که امشب رو کنار من باشي -

 ازت متنفرم فرياد .. همه کارات زوره .. تو چطوربا کار –دستمو گذاشتم روي سينه اش و هولش دادم 
 اي کنارمن ... توچطور به خودت اجازه ميدي به من دست بزني توامروزت به خودت اجازه ميدي بي

شخصيت منو خرد کردي کاريي کردي ه اون دختر عوضي هرچي دلش خواست بگه و چيزي بهش 
 نگفتي

 ساکت نشستي و فقط شنونده بودي توايي که نماز ميخوني بري خدا همون خدانگقته که بنده مسخره گر
 دنداده غرو هر کس شايد همه زندگيش باشه ازش نبايد بگيري؟سخت کيفر ميشه.. همون خدا يا

 ...من متاسفم بخاطرکارامروزم -
تاسفم تو ديگه ... ديگه به دردم نميخوره اشکامو پاک کرد کتابمو برداشتم و از اتاق اومدم بيرون تا  -

 صبح
دست شويي دست بودرفتم  5با اعصابي آشفته درسام رومطالعه کردم به ساعت نگاه کردم نزديکاي

 صورتمو
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شستم ازتو آيينه به خودم نگاه کردم.. من همون دخترم؟هموني که شادبودهموني که هيچ کس تاحاالگريه 
 اشو

هيچ کس نشنيده بود چرا انقدضعيف شدم چراانقد راحت گريه ميکنم؟ نگاهي به دختر تو آيينه کردم ايني 
 که

بيرون رفتم تو اتاق فرياد لباسام روپوشيدم و از خونه االن بودم رواصال نميشناختم از دس شويي اومدم 
 اومدم

بيرون تصميم گرفتم ماشينم رو نبردم پياده تا سرخيابان رفتم واز اونجا يه ماشين گرفتم براي دانشگاه... 
 دم

دانشگاه پياده شدم تک وتوک دانش جهااومده بودن روي صندلي که کناردرخت هاي بيد دانشنگاه بود 
 نشستم

  ظر رها و هانيه شدم از دور ديدم محمد رضا داره ميادتا منو ديد اومد سمتمومنت
 
 سالم خوبي؟ -
 سالم صبح بخير -
 تبسم خانم امروز يه نقشه دارم -
 اصال حوصله ندارم محمد بذار بعد -
 نه فقط بايد امروز انجام بديم وگرنه ميپره از دستمون -
 هانيه ام خوبه اون کمکتم ميکنه -
 نه فقط از دست خودت برمياد ميگم -
 چيه؟ -
اولين کالسي که ميري براي کالبد شکافي کالس ما بايد قبل اينکه بچه ها بيان بريم تو قسمت سرد  -

 ...خونه
 يه جيغ خفيف کشيدم

 برو بابا من ميترسم -
 تونرو تو فقط بيرون سرد خونه باش و کشيش بده -
 کليدو از کجابياريم؟ -
 اونش بامن -
 بفهمن؟ اگه -
 از کجا ميخوان بفهمن؟ -
 مرده هر رو مگه ميشناسي؟ -
 آره فاميلمونه... بچه جون من از کجا بايد بشناسم؟ -
 خب پس از کجا ميخواي بدوني کدومه؟ -
 شماره صندوق نگه دارشيشوميدونم -
 ميخواي چيکارش کني؟ -
 ...خودت ميفهمي -

 ونجا گرفت بود چون دوستش بود گفته بود براي تحقيقباهم به سمت سرد خونه رفتيم کليدشو از مسئول ا
 بيشتر ميخواد بره من بيرون ايستادم و محمد رضا رفت داخل داشتم از دور ميديدمش يه سين ازتوکيفش
 درآورد يه گاز بهش زد و رو کش رو از روي مرده باز کرد و گذاشت تو دستاي مرده... و بعد يه خيار

 زد و گذاشت تو اون يکي دست مرده از خنده داشتم غش ميکردم بچه هاديگه در آورد باز گازي بهش 
 ميديدن فرارميکردن تا همين جاشم استاد ناظري به زورهمه شونوراضي کرده بودبيان توي سرد خونه

 بريم بدو االنه که بيان -محمد
 با محمدرضا از سرد خونه اومديم بيرون و رفتيم داخل کالس
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 رسيد؟ تو اينا ازکجا به ذهنت -
 ...حاال ديگه ولي تبسم بخاطر شيطونيامون مطمئنن ميندازن تقصير ما -
 خب حاال چيکار کنيم؟ -

 ديوار حاشا بلنده ميزنيم زيرش –جفتمون باهم گفتيم 
 هردومون خنديديم هانيه اومد با استرس سالم کرد

 بچه ها اين مردک زده به سرش حاال چرا سر خونه؟ -
 يري فردا ميخواي دکتر بشي خير سرتبچه جون بايد ياد بگ -
 من ميخوام انصراف بدم -
 پس هانيه خانم شما به چه اميدي ميخوايد دکتر بشيد؟ -
 وهللا من غلط کردم ميخواستم دکتر بشم منو اغفال کردن -
 حاال کاريي که شده بيايد ترسي نداره -

ن تو چهره همه بچه ها ترس موج استاد ناظري اومدداخل کالس و به همه گفت جلوي در سرد خونه باش
 ميزد

 :از راهرو که خواستم عبورکنم فرياد و ديدم که به سمت دفتراساتيدميرفت محمد رضا کنار گوشم گفت
 ...تبسم يه ذره بترس ننذازن گردن ما -
 باشه... باشه -

داخل راهرو رفتيم دخترا به هم چسبيده بودن و از ترس تندتندپشت استاد قدم برميداشتن 
 استادباالسرجسدايستاد

وکشو رو کشيد همه روشونو اونطرف کرده بودن به محض اين که استاد ناظري زيپ کاور جسد رو 
 کشيد و

 بچه ها مرده رو ديدن همه پا به فرار گذاشتن و با جيغ خارج شدن مخصوصا ديده بودن سيب و خيار گاز
يچ کس نايستاده بود من که از خنده ولوشده خرده بود همه ترسيده بودن غير منو استاد ناظري و محمد ه

 بودم
روي زمين و محمدم حال بهتري از من نداشت از بس خنديده بود اشکش در اومده بود استاد ناظري 

 بيچاره
از تعجب دهنش وامونده بود به محمد اشـاره کرد که سريع بريم بيرون تا خواستيم خارج بشيم استاد 

 ناظري
 يار و سيبو از دسنت مرد خارج کرد و زيپ کاور رو کشيد ومره رو تو حالتگفت صبر کنيد... سريع خ

 اوليه خودش گذاشت وخارج شديم
 
 

 اوليه خودش گذاشت وخارج شديم
 من که ميدونم کار شما دوتا بود -

 ...استادتهمت زدن آسونه ها -محمد
 پس چرا شما مثل بقيه فرارنکرديد؟ -
 پسر شجاع بابام بوده -
شجاع رفتيم دفتررياست دانشگاه ميفهمي ... ماروبه دفتررياست دانشگاه برد درزد و ماهم  آفرين پسر -

 داخل
شديم واي ديگه بدترازاين نميشد فريادهم اونجا بوداي خدا چرا من شانس ندارم اين اينجا چيکار داره خدا 

 کنه
گفت: آقاي صداقت اين استاد ناظري صبر کنه بره بيرون ولي صبر نکرد روبه آقاي صداقت ايستاد و 

 دوتا
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دانش جو نظم کالس منو بهم زدن به يه مسيبت بچه هارو راضي کردم برمشون براي کالبد شکافي ولي 
 اين

 دوتا فراريشون دادن فريادبا پوزخند داشت نگاهمون ميکرد
 استاد ناظري مگه چي شده؟ -آقاي صداقت

 دخونه تمام دانش جو ها فرار کردنرفتن سيب گذاشتن دهن مرده وقبل ورود من به سر -ناظري
استاد صداقت که نميتونست خنده اشو کنترل کنه زد زير خنده استاد ناظري که خيلي اعصباني بود ادامه 

 :داد
 خنده دار نيست آقاي صداقت منو يک جلسه از درسم عقب انداختن

 شما بريد به کالس برسيد من خودم به اين موضوع رسيدگي ميکنم –صداقت 
 د ناظري با اخم از ما جداشدو از دفتر خارج شداستا

 خب چه توضيحي داريد؟ -صداقت
 استاد پاپوش دوختن برامون بد خواه زياد داريم -
 خانم شما چي؟ -
 اصال از کجا ميدونيد ما بوديم؟ -
 از روي بزاق دهاني که روي سيب و خيار بوده ميتونيم نمونه برداري کنيم -
 اگه کا من نبشه ازتون شکايت ميکنم خب بکنيد همه نيست ولي -
 اونوقت اگه کاردوستتون باشه منم اخراجش ميکنم -

 به محمد رضا نگاه کردم که تو چشماش پر خواهش بود
 خب حاال مابايد چيکار کنيم -
 چه دوست فداکاريي ... شما دانشجوهااگه انقد که خالقيت تو اين کارها داريدتوي درستون داشتيد تا االن -

 سور بوديدنه آقاي سراج؟پرف
 بله درست ميگيد آقاي صداقت -

 زهر مارو درست ميگي آقاي صداقت من حالتو رو بگيرم تا يادت بره بلبل زبوني
 بريد سرکالستون اينسري کاريي باهاتون ندارم ولي اگه تکرار بشه قول نميدم ببخشم االنم اگه اجازميدم -

 ا قد ميده و خودش بلند بلند خنديداز اتاق اومديم بيرون و رفتيم بابريد بخاطر مغز فعالتونه که به اين کار
 محمد رضا به سمت سلف دوتا قهوه با کيک سفارش داديم

 چقد مرد اين استا سراج بااون بالهايي که سرش آوردي هيچي نگفت وگرنه ميتونيست کاريي کنه که يه -
 هفته اخراجمون کنن

 باحال بودولي چه کاريي کرديما خدايش خيلي  -
 درس پس ميديم پيش شما تبسم خانم -
 تو مدرسه چي بودي؟ -
ومدرسه انقد اذييت ميکردم ولي چون درسم خوب بود کاريي بهم نداشتن يه باريادمه تو کالس صندلي  -

 يکي
از معلم هارو پاره کردم و زيرش چ...س مصنوعي گذاشتم و صندلي رودوباره دوختم بيچاره تا اومد 

 بشينه
 د يه بويي راه انداخته بودم تو کالس که حدندارهترکي

 واي تو کي بودي ديگه -
 تازه يبارم توي شوفاژمدرسه نفتالين انداختم تا خواستن شوفاژروشن کنن يه بوي گندي راه افتاده بود تو -

 کالس که کالس رو تعطيل کردن اون روز
 اي بدجنس -
 توچي بهت نمياد بچه مثبت بوده باشي -
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جا که بودم يه بار شماره معلممونو پيدا کردم رفتم تو نت شمارشو بعنوان خونه عفاف زدم من اون -
 بيچاره

 انقد سر کالس گوشيش زنگ ميخرد خطشو عوض کرد
 بيچاره چطور به عقلت رسيد اين کار؟-

 همين طور که به عقل تو رسيد امروز چيکارکني -
فهميدم کي وقت رفتن شد چندتا کالس داشتم اونارو از کنار محمد بودن خيلي لذت بردم طوري که اصال ن

 هم
  ...گذروندم بايد سريع ميرفتم خونه دوش ميگرفتم و ميرفتم دنبال هليا

 
 از دانشگاه اومدم بيرون اول بايد برم ...

 خونه حاضر بشم بعد ماشينمو از خونه فرياد اينا بيارم نه خب فرياد مياد دنبالم ..يعني بهش زنگ بزنم؟
ب خودش ميدونه که بايد بياد دنبالم ...آخه خنگ اون بيچاره ازکجا بدونه؟ .. خب زنگ بزنه بپرسه نه خ
 .. تو

زنگ بزن بهش بگو .. عمرا من زنگ نميزنم ... پس بمون تا تو آرايشگاه پوست بندازي .. داشتم با 
 خودم

شگاه اگه ميتوني دوساعت کلنجار ميرفتم آخرش تصميم گرفتم بهش اس بدم " سالم من دارم ميرم آراي
 ديگه

بيا دنبالم آدرس آرايشگاه رو هم براش ارسال کردم " ماشين گرفتم و جلوي خونه بودم که فرياد جواب 
 " داد

منتظر بمون خودم ميام دنبالت" رفتم داخل يه دوش گرفتم و مانتو بلند مشکي گشادي انتخاب کرد و 
 ساپرت

ردم هرچي گشتم کمتر پيدا ميکرد انگار هيچي لباس نداشتم مشکيمو از زيرش پوشيدم نگاهي توکمد ک
 گوشي

 رو برداشتم به هليا زنگ زدم
 جانم؟ -
 سالم هلي -
 خوبي تو کجايي؟ -
 خونه -
 نميايي؟ -
 چرا عزيزم فقط نميدونم چه لباسي بپوشم؟ -
 خبرت يه لباس بپوش بيا اين آرايشگر منو کچل کرد -
 ميزنم جنبه داشته باش نکبتي دارم باهات مثل آدم حرف -
 !!!!!!!!خدايي خودتم پتانسيلشو نداريا -
 پتانسيل چي رو؟ -
 ...خوب حرف زدنو -
 خودت فحش ميدي من پتانسيل ندارم؟ -
 خوب من اومدم صدتا شرو ور ديگه ام گفتم من بي ادبم تو چي؟ -
 خـــــفه شو هليا حاالبگو چي بردارم؟ -
 شلوارو لباس مجلسي ديگه عزيزممهموني رسمي خانم و آقا باکت  -
 ...اي خدا کشتي خودتو تا جواب بدي -
 ..حاال بدو بيا -
 خداحـــافظ -
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 خداحــافظ -
يه کت دامن مشکي انتخاب کردم که کت کوتاهي بود ودامنش تا باال رونم ود و يه ساپرت لونه زنبوري 

 هم
 اشين گرفتم وجلوآرايشگاه پياده شدماز زيرش پوشيدم با کفشاي مشکي ورني لباسام رو برداشتم يه م

 هليا رو ديدم که جلوي ميز منشي ايستاده بود
 سالم -
 ...آفرين سرعت عملت رفته باال زود رسيدي -
 خب حاال بايد چيکار کنيم؟ -
 ...منتظريم جواب اون آپولو که فرستاديم هوابياد .. اگه ميايستادم هليا به حرفاي خودش ادامه ميداد -
ميزني بدو بريم حاظر بشيم رفتم زير دست آرايشگر از اين که کسي آرايشم ميکرد هميشه  چقد حرف -

 لذت
 ميبردم آرايش گر رنگ لباسم رو پرسيد و به کارخودش ادامه داد داشت کم کم خوابم ميبرد

 د ويهتموم شد... پاشدم خودمو تو آيينه ديدم چشمامو باسايه مشکي حالت داده بود و پوستم براق شده بو -
رژگونه مسي و يه رژمسي رنگ و موهام رو باال بسته بود چندتا بافت خورشيدي کنار موهام رفته بود و 

 از
 يه طرف ديگه موهام جلوي صورتم ريخته شده بودبه دستامم الک زدم . لباسام رو هم پوشيدم

 تو دوباره از اين پاشنه خر سانتيا پوشيدي؟ –هليا 
 نه بلندبي ادب خر سانتي چيه پاش -
 ...ااااااااا.. من که نـــميدونستم يه بار ديگه تلفظ کن تو ذهنم بمونه -
 مسخره .. هليا هم آرايش سبز کرده بود که با لباسش خيلي هماهنگ بود -
 تبســـــــــم -
 بله؟ -
 !!!!!!خيلي وحشي شدي وقتي بهم نگاه ميکني اخساس ميکنم چنگول مندازي -
 ي بزني تو سر مال؟تعريف بود يا ميخواست -
 امشب ستاره تويـــــي من جايي فرياد بودم نميذاشتم بياي -
 چرا؟ -
چرانداره اون از لباسات اينم از آرايشت اينم از رنگ طاليي جلف موهات.. اينم از پاشنه کفشت.. اينم  -
 ..از
 تموم کن ديگه انگار خودش قديسه -
 انگار من چيم؟ -
 بهش چشم غره رفتم-

 يا بگو من چيم؟جون هل -
 قديس -
 جاال ايــــــي که گفتي که معني داره؟ -
 الهه يه چيزي تو اينا -
 معلومه که هستم -
 کنسرو اعتماد به نفس -
 چيه کپسول جــــــــو -
 هــــــــــليا ميکشمت بخدا.... فرياد زنگ زد و گفت که پايينه -
 تبسم خيلي ضايع نيست من با شما بيام ؟ -
 ـالي نداره ..دستشو کشوندم باهم سوار ماشين شديمنه اشکـ -
 ..سالم -
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 سالم خسته نباشيد -هليا 
 الم خانوما ... روبه من کرد .. چشمکي زد .. سالم عزيزمس –فرياد 

 تيپشو ديدم که کت شلوار کرم قهواي تيره پوشيده بود رنگش خيلي بهش ميومد ويه کروات کرم قوايي راه
بود بوي عطرش خيلي خواستني بود .. خوب اينا که گفتي االن دقيقا چه ربطي راه... خيلي خوشگل شد 

 به تو
 داشت؟.. همينطوري خواستم ازش تعريف کنم بچه انقد زحمت کشيده بود تا به چشم من بياد.. مطمئني به

 ... خوب خرعزيزم من خودتو هستم ديگه ..چشم تو ؟ .. آره خب پس به چشم تو 
 وفکريي؟چيزي شده ؟ت –فرياد 

 ...هنوز باهاش قهرم بودم رو کردم سمت پنجره داشت بيرونو ميديدم رسيديم هليا از ما زودتر پياده شد
 روسريتو باز کن ببينم چطوري شدي؟ -
 ....به تو ربطي نداره -
 ...تــبسم بهت ميگم باز کن ميخوام ببينم اگه خيلي بد باشه بايد پاک کني -
 مپول ندادم که آخرش پاک کن -
 با اعصاب من بازي نکن تبسـتم ميگم باز کن ببينم -

 بااعصبانيت روسريمو شل کردم ديد اولش مات مونده بود خوشم ميومد وقتي خيره نگاهم ميکرد،دستمال
 کاغذي رو گرفت سمتم

 پاک کن -
 با تعجب نگاهش کرد .. براي چي؟ -
 براي اين که خيلي زننده است -
 دتر از من هستنولي اينجا يه مهموني همه ب -
 ....همه شوهراشون عيين ميکننکه چطوري بيان منم ميگم دوست ندارم اينطوري بريم -
 ولي من پاک نميکنم -
تو غلط ميکني خودش يه دستمال برداشت فکمو گرفت هر کاريي کردم نتونستم از دستش خارج بشم و  -

 تمام
 آراي چشمامو پاک کرد .. اشکام اومد پايين وهق هقم گرفت

 گريه نکن اولش ازت محترمانه خواستم پاک کني نکردي مجبور به اجبار کردي منو -
 دوست داشتم اونطوري بيام به تو چـه؟؟؟؟؟؟ -
 درست حرف بزن -
 حرف نزنم ميخواي چيـکار کني؟ .. نا غافل يکي زد تو دهنم طعم گس خونو تو دهنم احساس کردم -
.من از تو بزرگترم اگه برات مهم نيست که همسرتم بايد از اين به بعد درست حرف نزني همينه.. -

 احترام
 سنمو داشته باشي

 خوبه خودتم ميدوني سنت زياده .. تو يه مرده هوس بازي به تفاوت سنيمون نگاه کردي اومدي -
 خواستگاريم؟ آره يا نه آيينده من برات مهم نبود هوس خودت مهم تره نه ... تو که ميدونستي من اخالقم

وريي چرا چرا داريي اذيتم ميکني؟ دارم تقاص چي رو پس ميدم؟ توميدونستي من اينطوريي ميگردم چط
 تيپم

 شخصيتم خانوادم اينطوري هستن چرا منو انتخاب کردي ؟
انتخابت کردم چون دوستت دارم .. انتخابت کردم چون معصوميتي که داري رو کمتر کسي داره ..  -

 تبسم تو
 ش اينا حرفاي تو نيستن گاهي اوقات احساس ميکنم که توام دوستم داري ولي جلوياين نيستي ..خودت با

 خودتو ميگيري .. چرا انقد بدم من؟
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تو بدي ..آره بدي فرياد که بازندگيم بازي کردي بدي که داري خودمو ازم ميگيري و يه خود تحميلي  -
 بهم

 هم دوره نميفهممت ميدي من ايني که هستمو دوست ندارم .. من تو دنياهامون از
 سعي کن -
 نميخوام ... نميخوام از ماشين پياده شدم از کوچه اومدم بيرون و تو خيابون ايستادم منتظر ماشين ديگه -

 طاقت نداشتم نميتونستم تحمل کنم من فرياد ودوست نداشتم نميتونستم زندگيمو با مرد از خود راضي مثل
 فرياد تقسيم کنم

 يزمجوجوي بيا سوارشو عز -
 ..صاحب صدارو نگاه کردم يه پسر باموهاي فشن و هيکلي الغر مردني

 برو گمشو -
 ...بيا باال بد نميگذره -

از دور ديدم فريا داره با چشماي به خون نشسته مياد سمت ماشينيه دست انداخت پسره رو از تو پنجره 
 کشيد

 دنبالش افتادي؟ مردک نفهم چي زر زدي؟ مگه نميبني محلت نميده واسه چي –بيرون 
بي ناموس از کي تاحاال زن  –به تو چه قا نامزدمه .. با اين حرف پسره فرياد يکي زد پاي چشم پسره  -

 من
 نامزد تو شده؟

 مردم اومده بودن و اون پسره که عين گوشت تو دستاي فرياد اين طرف اونطرف ميشد رو نجات دادن
تمو محکم گرفت و برد سمت ماشين دستم داشت تو فريادپسره رو پرتش کرد رو زمين اومد سمتم دس

 دستاي
قويش له ميشدسوارماشين شديم وبا سرعت راننده گي ميکردسرعتش به قدري زياد بود که ازترس 

 توصندلي
 .... فرو فته بودم

تبسم بخدا بخواي يه سري ديگه جفتک بندازي ن ميدونمو تو بي غيرت نيستم که بذارمت سر  –فرياد 
 خيابون

نو چي ديدي؟ )داد ميزد بلند..( تا موهات رنگ دنودنات نشه حق نداري پاتو از زندگي من بذاري م..
 بيرون

 ميفهمي؟ ... خيلي اعصباني بود از ترسم سرمو تکون دادم
... 
 .... آفرين سعي کن بفهمي -
 کجا ميري؟ -
 هيـــــــــــــــش .. هيچي نگو -
 ؟؟؟؟ولي من پرسيدم داريم کجا ميريم؟؟؟؟؟ -
 خونه -
 !!!!چــــــــرا؟ -
 چون من اينطوريي نميبرمت اونجا -
 ...هليا ناراحت ميشه -
 تقصير خودته ميدوني که اونا مجالسشون قاطيه -

 رومو کردم سمت پنجره اشکم داشت ميومد... آخه من وقتي خواستم از خودم دفاع کنم اينطوريي کرد اگه
ر کارش ازم معذرت خواهي ميکرد ..اه ... گند بزنن به اين اون مردک مزاحم نميشد االن بايد بخاط

 شانس
 دستمو گذاشتم روي صورتمو بلند گريه کردم به اين بخت خراب و لعنتي خودم
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 گريه نکن -
- ... 

 تبسم جان گريه نکن -
 …وقتي ديد بهش اهميتي نميدم ماشينو زد کنار برگشت سمتم دستمو گرفت اشکامو پاک کرد

 ينجوريي گريه ميکني؟ .. خيلي خوب ديگه گريه نکن .. ببين تبسم من معذرت ميخوام نبايدمن بميرمم ا -
 اونطوريي رفتار ميکرد... االن ازت ميخوام منو ببخشي.. باشه؟

 کدوم کارتو ببخشم؟ -
 ميدونم اين چند وقته خيلي اذييتت کردم اين چند وقته ولي عزيزم همش تقصير خودت من دوستت دارم -

 ياد نميتونم ببينم با همه خوبي و منو نميبني خيلي سخته تحمل رفتارات نميتونم بفهمتت يه روزيخيلي ز
 ... خوبي ولي يه روز اينطوريي غير قابل تحمل

تو خودت خوبي؟ ميگي دوستم داريي ولي من که نديدم اينطوريي؟ همش دعوا ... دعوا ... خسته شدم  -
 ازت

 ...ن اينا از شمل تنها بذار خسته شدم از بس جلوم بودي از بس ديدمتفرياد خواهشا منو تا اومدن ماما
 اينطوريي ميخواي؟ -
 .. آره -
 باشه تا هر کي که تو بخواي من اين فرصتو بهت ميدم ... ولي از اين رفتار من سواستفاده نکن -
خونه تلفن داشت باشه حاال منو بذار خونه.... منو گذاشت دمه خونه ازش خداحافظي کردم اومدم تو  -

 زنگ
 ميخورد مامان بود

 ...سالم مامان بي خيال -
 ... سالم به دختر بي معرفت -
 چر تا حاال زنگ نزدي ها ... از ما بهترون گير آوردي؟ -
 ... من ميخواستم بدونم دخترم چقد معرفت داره که يه حالي از مادرش بپرسه -
 ...خوب من ميخواستم همين کارو بکنم -
 ادر؟ فرياد خوبه؟خوبي م -
 مرسي .. شما کي ميايد؟ -
 امشب راه ميوفتيم فردا صبح تهرانيم عزيزم -
 .مامان زود يا مواظب خوت باش -
 حتما توام مواظب خودت باش عزيزم ... دوستت دارم -
 ...منم دوستت دارم مامان -
 خـداحافظ -
 خداحــافظ -

 ميکردم که واقعا فرياد به قولش عمل ميکنه؟گوشي رو گذاشتم روي دستگاه .. داشتم به اين فکر 
رفتم تو اتاقم در کمدم رو باز کرد تا لباسام رو عوض کنم .. حاالبه هليا چي بگم اين همه آرايشگاهو اين 

 ورو
 اونور آخرشم اين... ميخواستم لباسي بردارم که متوجه لباس عروسم شدم از توي کاور در آوردمش بهش

 ... بود يادش بخير اونروز چطور فرياد رو راضي کردم تا اين لباس رو بخرهنگاه کردم.. خيلي قشنگ 
دستي کشيدم روش تصميم گرفتم بپوشمش.. انقد توي تنم ميومد که دلم نميخواست از تنم در بيرم چون 

 موهامم
آريشگاه رفته بودم تزئين شده بود عين عروساي واقعي بودم .. ولي مگه من چي از عروس شدن 

 ...ميدونم
 اصال زندگي مشترک چي هست؟
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 ....لباسام رو عوض کردم و با فکرو خيال خوابم برد
******* 

از خواب بيدار شدم به ساعت نگاه کردم ... واي ديرم شده بود به کالس ساعت اول که نميرسم ولي 
 ساعت

ه دارم با اين دومي شايد ... واي امروز آخرين کالسي که بافرياد دارم و آخرين کالسي که توي دانشگا
 فک

 از خواب پاشدم ولي ياد افتاد مامان اينا االن بايد رسيده باشن به سمت اتاق مامان با دو رفتم از خوشحالي
نميتونستم تحمل کنم .. نميدونم انقد دلم براش تنگ شده بوددر اتاقشو باز کردم و پريدم تو ش مامان تازه 

 از
 دحمام در اومده بود و حوله تن پوش تنش بو

 اين کارا چيه مگه تويله است سرتو ميندازي ميپري تو؟بچه جون؟ -
 سالم مامان جونه من امروزو بيخيال شو انقد دلم برات تنگ شده -
 والــــله چه ميدونم ابراز احساساتتم عين آدم نيست -
 مـــــــــــامـــــــــــ ـان -
 جــــــانم؟... دستشو باز کرد و پريدم بغلش -
 ي خيلي دوستت دارممامان -

 درحالي که موهاموناز ميکرد... منم دوستت دارم تو همه زندگيمي
 به.. به... يکي مارو تحويل بگيره مادر و دختر چه خلوتي کردن؟ -

 خيلي دلم براتون تنگ شده بود -پريدم بغل باباجون
 قربون شکلت بشم عزيز بابا منم دلم برات تنگ شده بود -

 شار دادومحکم منو تو بغلش ف
 مگه تو دانشگاه نداريي مادر؟ -
 چرا ولي کالس ساعت اولم االناست که تموم بشه -
 ....خوب بدو حاضر شو که از کالس ساعت بعديت جا نموني -
 بابايي؟ -
 جانم -
 افتخار ميدي منو برسوني؟ -
 اونوقت چي ميرسه؟ -
 ..ماهي دارم خوشگل .. بعدم ميخوام به همه نشون بدم چه بابا بزرگ ب*و*س*يه  -

 اي شيطون –نوک دماغمو فشار داد 
سريع لباسامو پوشيدم و با باباجون از خونه زدميم بيرون منو گذاشت جلو در دانشگاه موقع پياده شدن 

 صدام
 هي خانم کرايه ما؟ –کرد 
يد ازش خداحافظي کردم وبا عجله رفتم سر کالسي که با *ب*و*سيدم و اونم پيشونيمو ب*و*س*لپشو 

 تم رويفرياد داش
صندلي اول نشستم فرياد اومد داخل باسر بهش سالم کردم اونم با بي اعتنايي از کنارم رد شد .. 

 اينطوريي
 بچرخ تا بچرخيم آقا فرياد... نشست روي صندلي کيفشو گذاشت روي ميز و درس رو شروع کردهمه

رس ميداد باالخره کالس تموم جزئياتي که ميگفت رو مينوشتم اونم انگار لج کرده بود باهام و بي وقفه د
 شد

و وسايلشو جم کرد و خداحافظي کرد وتوضيح داد که ديگه نميتونه براشون تدريس کنه واستاد خودشون 
 از
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 اين به بعد درس رو پي ميگيره و از کالس خارج شد
 الم خانوم بپيچون ... زود سريع اعتراف کن کجا بودي و انگيزتو توضيح بدهس –هانيه 

 ... خوبم مامان خوبه همه خوبن سالم ميرسونن سالم من -
 خوب حاال که خودت گفتي نياز نيست من بگم منو سعي نکن بپچوني بگــــــــو کجا بودي؟ -
 عزيزم مامان اومده بود بعدشم خواب مونده بودم -
 مگه مامانت نبود؟ -
 نه نميدونستي؟ -
 از کجا بايد بدونم؟ اين چند وقته پيش کي بودي؟ -
 ... رياد اومده بود اونجاف -
 آهــان .. حاال ديگه بدتر شد پاشو پاشو بايد بريم -
 کجا؟ -
 ميخوام بدونم مامان شدي يا نه؟ -
 خاک تو سرت کنن هانيه با اون فکر خالفت -
 يعني باور کنم؟ -
 هــــانيه؟؟؟؟؟؟ -
ياد مگرفتي؟ شبا بيدار خوب باشه باشه باور کردم .. تو پاکي حتما داشتي نماز شب خوندنو ازش  -

 ميموندي؟
 هـــانيه؟؟؟؟؟ -
اي مرض هانيه انقد هانيه ... هانيه نکن االن همه فکر ميکنن هانيه ه نوع فحشه که تو به من ميگي من  -

 خفه
 ميشم

نه عزيزم هانيه يه نوع ورده که وقتي باصداي بلند گفته ميشه تو خفه ميشي .. اينو رها گفت که داشت  -
 از

 مون ميومدپشت سر
 سالم خوبي رها جون -
 سالم تبسم خانــــــم سايتون سنگين شده ميگفتي سوسکي مارمولکي جلوي دانشگاه ميزديم زمين -
 بخدا خواب موندم صبح -

هــــوي وايسا ببينم تو خودت تا االن داشتي با اون يارو چي ميگفتي که عين آفتاب پرست که  –هانيه 
 ميره

 رنگ عوض ميکرد؟ .. رها يکي زد تو سر هانيهروي جعبه مداد رنگي 
 فکرت خرابه هانيه داشتم در مورد يکي از برنامه هاي جالبي که از اينترنت گرفته تعريف ميکرد -
 از اينرتن؟ -
 نه بابا از کانال کولرشون پهناي باندشم حرف نداره -
 حاال منو مسخره ميکني ؟ -
 نکرد دستتون بندازم من شکر بخورم ا شما شوخي کنم يا خدايي -
 آفرين خوبه!!!!!!! . وجلوتر از م حرکت کرد که رها شکلکي بامزه باش در آورد که من ديگه نتونستم -

 جلوي خنده امو بگيرم و بلند خنديدم هانيه برگشت پشتشو نگاه کرد . ومتوجه رها شد با اين حرکتش رها
 دويد به طرف حياط منم باخنده پشتشون راه افتادم

 !!!!!ابا بس کنيد ... مگه بچه شديد االن يکي مياد بهمون گير ميدهب -
 عد کلي دعوا کردنو تو سر هم زدن وايسادن

 جفتتون بچه ايد .. به هم نگاه کردن هردوتا گفتن: بابا مامان بزرگ -
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کلي حرف زديم موقعه خداحافظي اشک تو چشمام جم شده ود بغضم گرفته بود درسته دوستي چنداني 
 شون نداشتم ولي باهاشون لحظات خوشي رو داشتمباها
 جفتتون بچه ايد .. به هم نگاه کردن هردوتا گفتن: بابا مامان بزرگ -

کلي حرف زديم موقعه خداحافظي اشک توچشمام جم شده بودبغضم گرفته بود درسته دوستي چنداني 
 باهاشون

 ا داريي ميري؟يعني واقع –نداشتم ولي باهاشون لحظات خوشي رو داشتم هانيه 
 عزيزم من که گفته بودم ميخوام برم -
 دلم برات تنگ ميشه -

 دل منم برات تنگ ميشه –رها 
کيف سيميشا ) کپک(هم مگه دلشون تنگ ميشه؟ .. رها يه طوري نگاهش کرد هانيه هم ادامه  –هانيه 

 نداد
 !!!!!!!!نه فقط تو از آدم به دور فقط دل داري –رها 

 روع نکنيد .. راستي روز عروسي منتظ همه تون هستمبچه ها دوباره ش -
از هم خداحافظي کرديم از دانشگاه اومدم بيرون رفتم خونه دراز کشيدم توي تخم دل و دماغ هيچ کاريي 

 رو
 .... نداشتم به همه چيز فکر کردم به کارايي که تا حاال انجام دادم و رفتارام با فرياد

********** 
روسي که عروسش توش هيچ سهمي نداره من به احتي مات شدم انقد راحت که امروز روز عروسيمه ع

 پا
پس کشيدم که انگار زندگي من نبودهو مامان وزارتاين صحنه رو به فرياد واگذار کرده تو شطرنج 

 هميشه
ميديدم شاه کار به خصوصي انجام نميده ولي همه مسئوليت هارو دوش وزير ولي االن ميفمم وزيرا با 

 نفوذي
که دارن توي وزارت شاه رو مغلوب خودشون ميکنن ومجبورش ميکنن هر کاريي رو انجام بده مامان 

 عين
يه شاه مغلوب فرياد شد منم مثل يه سرباز وظيفه شناس که هميشه به حرف شاه گوش ميده گوش دادم 

 ولي
نم اون يه مرد مستبد غافل از اينکه پشت شاه يه عفعي اونه کرده نميتونم نظرمو نسبت به فرياد عوض ک

 و
خودخواهه . مامان خيلي راحت از من گذشت درکش ميکنم اون دوست نداره سختي هايي که خودش 

 کشيده
رو منم بکشم درکش ميکنم با بيماريي که داره قطع اميد کرده و شده تارک دنيا به هر ريسماني چنگ 

 ميزنه
 ه داشتن من به چه قيمتيي؟ به قيمت بدبختيم؟تا منو باال نگه داره ولي يه کي بهش بگه آخا باال نگ

با يه عالمه فکرو خيال لباسمو پوشيدم و با مامانو نازنين جون رفتم آرايشگاه دستو پا زدن من ديگه هيچز 
 رو

 عوض نميکنه بايد قبول کنم من باختم باصداي آرايشگر به خودم اومدم
ب کن همونو برات درست کنم .. به کمک عزيزم از تو ژورنال يه مدلي رو که دوست داري انتخا -

 مامان
 يه مدل خيلي قشنگ وساده روانتخاب کردم

همين خوبه عزيزم ساده باشيبهتره فرياد دوست نداره خيلي آرايش کني االنم کلي سفارش  –نازنين 
 ...کرده
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 قاشي ميگننولي دوست داشتم با فرياد لج کنم يه مدل ديگه انتخاب کردم خيلي جذاب بود انگار صورتو ن
همونو انتخاب کردم و دادم به آرايشگر اونم مشغول شدوقتي کارش تموم شد نذاشت تو آيينه نگاه کنم 

 دختري
اومد ناخنم رو هم برام درست کرد و لباسمو پوشيدم وقتي لباسمو تنم کردم خانم آرايشگربردم جلوي آيينه 

 از
با شده بود ا پشت سرم صداهايي شنيدم برگشتم چيزي که ميديدم باورم نميشد خيلي بهم ميومد خيلي زي

 نگاه
 کردم ديدم هليا و هانيه و رها اومدن از ديدن هليا خيلي خوشحال شدم پريدم بغلش

 !!!!!!مرسي که اومدي -
حرف نزن که ميخورمت بخاطر تو نيومدم فرياد همون شب زنگ زد و بهم توضيح داد ولي تو بيشعور  -
 يه

 ...زنگ نزدي
 عزيزم باور کنم خجالت ميکشيدم زنگ بزنمببخشيد  -

 آهـاي تبسم خانم فقط براي اومدن هليا خوشحال شده؟ بعد دست رها رو گرفت .. بيا بريـــــم اينجا –هانيه 
 جاي ما نيست ... از پشت بغلش کرد

 حسود خانوم از همه تون ممنونم که اومديد -
 ياد اومده .. کت کوتاه لباسم رو پوشيدم و کاله هم روبچه ها حاال بعدا حرف ميزنيد بريد که فر –مامان 

 گذاشتم و اومدم بيرون فرياد و ديدم دمه در ايستاده بود خيلي خوشگل شده بود کت شلوار سفيد با بولوز
 مشکي و يه کروات سفيد دهنش باز مونده بود پلکم نميزد

 آهــاي آقاهه دوستمو خوردي؟ –هانيه 
 ....هايي که سر کالس سرمون مياورديد تالفي کنيمحاال وقتشه تمام بال –رها 

 ... خانوما اشتباه نکنيد استاد جديدتون دوست عزيزمنه با يه زنگ کارم ره ميوفت
 اينطوريه آقا؟ –هانيه 

 ... بله -
 بس کن هانيه عزيزم -
 واقــعا که شوهر ذليلي -

سمت باغي که مخصوص آتليه بود يدم و کمکم کرد سوار ماشين بشم وبهب*و*س*فرياد بي اعتنا به بقيه
 که سفارش

عکس داده بوديم ... هرچي نگم بهتره چه ژستايي که نگرفتيم ولي ازيکي ازعکسا خيلي خوشم اومدمن 
 روي

 ...آقا دوماد قرار نشد شيطوني کنيا -
و باقي عکسارو گرفت فرياد کمک ردم دوباره کتو کالهم رو تنم کردم وجلوي تاالر پياده شديم يعني 

 عروسي
 جدا بود؟

 فريـــــــــــاد؟؟؟؟؟؟؟؟ -
 جانم؟ -
 عروسي جدا؟ -
 آره چطور؟ -
 ولي مگه توباغ قرار نبود باشه؟ -
 نکنه انتظار داري با اين وضع تو باغ بگيرم؟ -
 فـــــــــرياد؟ -
 !!!!!!!مرضو جانم -
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 چرابه من نگفته بودي؟ -
 ن براي همين وقتاستتقصير خودته وقتي ميگم لباساتو درست انتخاب ک -
 پس منم به شرات عمل نميکنم -
 نکن اشکالي نداره من از اولم ميدونستم تو به حرفم گوش نميدي عروسي رو جداگرفتم که راحت بشم -

 با حرص از ماشين پياده شدم هانيه اومد سمتمون
 تا االن کجا بوديد؟ –هانيه 
 آتليه –فرياد 

 عته تبسم پاک شده؟آهان براي همونه رژ بيست و چهارسا -
 !!!!!!!هانيه -
 خوش گذشت؟ -
 به تو چه اصال -
 راه افتادي عزيزم باشه بهت ميگم حاال -

 دستموتو حلقهدستاي فرياد گذاشتمو رفتيم داخل تاالر به همه سالم وخوش آمد گويي گفتيم تا به جايگاه
 رسيديدم فرياد بعد مدتي رفت تو قسمت مردونه

 م؟خوبي عروس خانو –هليا 
 فقط استرس دارم -
 ميترسي؟ -
 خيلي -
 امشب ميريد اصفهان؟ -
 !!!!آره -
 پس خسته است کاري بهت نداره .. هانيه اومد سمتمون که جمله آخرو شنيد -

 اينا کاراشونو قبال کردن اين کارابراي رد گم کنيه –هانيه 
 خـــفه شو هانيه دوباره شروع نکن -

 جان ادامه بده شماچي .. چي شد؟ بگو هانيه  –هليا 
 والــله از کجابگم از اين که اين دوتاهمش دنبال کالس خالي بودن يا کاراي تو ماشينشون؟ –هانيه 

 يعني تا اين حد؟ -
اوه.. کاراي گسترده ترشون مونده ديگه روم نميشه بگم .. فقط بدون تبسم تودانشگاه يه سره تواتاق  -

 فريادبود
 ونستم اتاقش کجاست؟چرا چرت ميگي من اصال نميد -

 تو هيچي نگو داشت به قسمت حساس ميرسيد –هليا 
 رها اومد سمتمون

 رها بيا اينو ببر تا نزدم همينجا خفه اش نگرفتم -
لهنم خيلي ترسناک شده بودکه هانيه بامن ..من گفت : خوب من ميرم تبسم جون کاريي داشتي بگوغريبي 

 نکن
د خواستن شامرو پخش کنن منو فرياد رفتيم به قسمتي که و سريع از ما دور شدشب خيلي خوبي بو

 مخوص
عروس ودامادهست ... بهاش قهربود هنوز بخاطر باليي که تو عروسيم سرم اورد توعروسيمم گيرميده 

 بهم
دستمو گرفت ونشستيم روي صندلي يه ميز کامل باهمه مخلفات از مرغو کباب و جوجه تا بلدرچينو 

 کنتاکي
بريزي برداشتم ... ريختم تو بشقاب اين فيلم بردار هم که نميذاشت غذابخوريم شماغذا يه مقدار کباب ت

 بذار



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

99 

 

 دهن ايشون شما غذابذاريد دهن ايشون اعصابمو خورد کردن ولي باالخره مسخره بازيشون تموم شد و از
 اتاق رفت بيرون

 اوفــــــــــــف باالخره رفت -
 چطور بود خوشت اومد از مراسم؟ -
 تضاح بوداف -
 ولي همه که راضي بودن -
 همه راضي باشن من خوشم نيومد ... راستي مرسي که با اين اخالقت بهترين وزمو کوفتم کردي -
 از دست من ناراحت نباش عزيزم باور کن نميتونستم بذارم اونطوري بياي جلومهمونا -
 و خراب کردي نميبخشمتفرياد اگه يه روز براي کارايي که کردي ببخشمت براي اينکه امشبم -
 من هرکاريي کردم براي خودت بود -
 روخواسته هاي خودت سرپوش نذاربغض کردم.. دست از غذاکشيد ودستمو گرفت -
 عزيزم تو متوجه نيستي من واقعا دوستت دارم اگه از امشب راضي نبودي حاضرم يه عروسي باميل -

 خودت بگيرم ولي اينطوري بغض نکن
 گي باتو بايد از همه خواسته هام بگذرم .. کالفه دستي تو موهاش کشيد منم ديگه ميليمهم نيست تو زند -

 نداشتم به غذا از جام پاشدم روبه فرياد گفتم
 اگه غذاتو خوردي پاشو بريم ديگه حوصله دلقک بازي ندارم تمومش کن سريع -

 خارج شديم منتظرش نموندم واومدم بيرون که دمه درخودشو بهم رسوندو باهم از اتاق
يه مقدار ديگه مهموني ادامه داشت و همه آماده رفتن شدن بافرياد به خونه آقاجون رفتيم و از مامانو 

 باباجون
 خداحافظي کرديم و سوار ماشين شدم که مامان اومد دمه پنجره فرا شيشه رو داد پايين

 بله مهسا جون؟ -
 يه خواهشي داشتم ازت پسرم -
 امر بفرمائيد -
ظت کنه ... فرياد جان خودت ميدوني که تبسم چقد برام عزيزودوستش دارم تا اين سن برسه پابه خداحف -

 پاي
 من سختي کشيده و بي پدربزرگش کردم ميخوام نذاري آب تودلش تکون بخوره تحملش کن تودلش چيزي

و نيست زوداعصباني ميشه زودم از کاراش پشيمون ميشه جلوي خودش ميگم اول به خدابعد به ت
 ميسپارمش

 مطمئن باشي تبسم برام از خودم مهمتره بيشتر از شمامواظبش هستم -
 خوش بخت بشيد عزيزم -
 مامان زود ..زود ميام پيشت -
 !!!!نميخواد وقتي باشوهرت اومدي بيا تنها اينجا جانداري -
 مامان؟ -
 تت باشه منم خوشحالم برامهـــــيس اگه هنوز مادرتم بهم احترام بذارميدوني اگه دعاي خيرشوهرت پش -

 ازصدبار ديدنت بهتره .. خداحاظ
 خداحافظ وفرياد راه افتاد گريه ام گرفته بود ديگه هيچ کس رونداشتم من بودمو فرياد دست انداخت دور -

 گردنم سربلند کردم وتوچشماش نگاه کردم
 بيا تو بغلم عزيزم -

وم شدم ولي نميخواستم از بغلش بيام بيرون خيلي سرمو گذاشتم روي شونه اش و گريه کردم کم ... کم آر
 امن

 بودآغوشش
 تبسمم خانومم خوتواذييت نکن هروقت خواستي مامانتوببيني خودم ميارمت پيشش -
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 قول ميدي؟ -
 آره عزيزم هروقت که خواستي قول ميدم .... ولي يه شرط دارم؟ -
 چي؟ -
 اينکه منو ببخشي -
 عمرا .. رومو کردم سمت پنجره -
 عزيزم قول ميدم جبران کنم .. قول؟ -
 نچ -
 من که نقد دوستت دارم دلت مياد اذييتم کني؟ -
 آره همون جورکه تودلت مياد ... همه جوره اذيتم بکني -

فرياد يگه هيچي نگفت و به جاده چشم دوخت خيلي خسته بود انگار از جنگ برگشته ولي حقش بود مگه 
 من

 زمو باکسي بگذرونم که حرفمو نميفهمه تانزديکاي اصفهان کسي حرفچه گناهي کردم که بايد شب و رو
 نزد
 راستي مگه قرا نبود فرزين همسرشونشون بده؟ ... يه نگاه عاقل اندر صفيهي کرد -
 !!!!!!!!اون اگه يکي رو بياره نشون بده بگه زنمه من باور نميکنم -
 چرا؟ -
 بهتر از زن هستن ديگه چرا ازدواج کنه؟چا نداره ولي اراده ميکنه کسايي هستن که براش  -
 خب اين که دليل نميشه پس بچه چي؟ -
ببين فرزين يه موجودي ست که احساسات توش هيچ نقشي ندارن کارش فقط بازي ادن ديگران چه  -

 خانواده
 و چه غريبه از اينکه بازي کنه خوشش مياد... سعي کن بهش نزديک نشي

 ... نکه زندگي خودشو خراب کنه هيچ اتفاقي نميوفتهچه آدم مزخرفي اينطوري غير اي -
دقيقا ولي اون حرف حاليش نميشه چند وقت پيشا مامان ميخواست براش زن بگير ولي انقد عيب و  -

 ايراد
 روي دختراي بيچاره گذاشت که مامان پشيمون شد

 خب جوونه بعدا سرش به سنگ ميخوره و دست از کاراش برميداره -
 ...خداکنه -
 يدونم چرا خودمم به اين حرفي که زدم ايمان نداشتم ... رسيديم اصفهان فرياد خيابونا رو رد کرد .... ونم

 پياده شو خانومي –جلوي يه مجتمع مسکوني خيلي شيک نگه داشت 
 از ماشين پياده شدم ديدم مامانو فرهاد اينا هم با يه ماشين درست پشت ما قرار دارن

 هم زندگي کنيم؟وي همچين جايي بايد با -
 نه عزيزم هر خانواده ايي يه واحد براي خودش داره بهناز اينن روبه رويي هستن مامانم پائين ميشينه -
... 

کمکم کرد و باهم داخل ساختمان شديم سوار آسانسور شديم و طبقه بيستو سوم از آسانسور خارج شديم و 
 در

يه راهرو نسبتن بزرگ بودکه چيزي معلوم نبود رو باز کردو بادستش اشاره کرد وارد بشم  107واحد 
 يه

 متري با دکوراسيون کرم 180ذره که جلوتر رفتم فريادبرقارو روشن کردخونه خيلي قشنگي بود تقريبا 
 عسلي و آبي فيروزه ايي هارموني قشنگي ايجاد کرده بودآبي هميشه رنگ مورد عالقه من بود

 قشنگه ؟ -
 .. عاليه ! من عاشق آبي هستم -
 ميدونستم -
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 از کجا؟ -
از اين که تو تيپت هميشه آبي به کار ميبري .. نميخواي اتاقمونو ببيني؟ .. و خودش جلوتر راه افتاد به  -
 يه

راهروي ديگه رفت که تقريبا سه تا اتاق خواب اونجا قرار داشت آخرين درروبازکرد و اشاره کرد برم 
 تو

نداشتم همون اتاق خوابي که هميشه آرزوشوداشتم اتاق خوابي يکليد برقو زدم از چيزي که ميديم باور 
 بارنگ

سرمه ايي پرده ها و فرش سرمه ايي و يه ست کمدوتخت و ميز آرايشي که همهگي از چوب آبنوس بودن 
 و

 تخت خوابم همون تخت خواب رويايي من بود تختي بارويه سفيد که با گالي رز روروشو پوشونده بودن
 ...ليهفرياد اينجا عا -
 ...خوشحالم که خوشت اومده اينجارو به رنگ چشمات درست کردم همه چي سرمه ايي -

از روي گونه اش کردم ولي سريع متو  ب*و*س*يه لحظه نتونستم خودمو کنترل کنم وپريدم بغلش يه 
 موقعيتم شدم

 ازش کناره گيري کردم
 !ه ام وميدونم توهم آمادگي نداريببين تبسم ما االن يه زندگي مشترک داريم باهم امشب خيلي خست -

برايه چي؟ ... اومد سمتم باهرقدمي که اون ميومد نزديکم من يه قدم دور ميشدم  –نخداگاه از دهنم پريد 
 ولي

 اون سرعت قدماشوزياد کرد وفاصله رو از بين برد دستشوانداخت دور کمرم
 براي يکي شدن عزيزم -
 ... ولي من -
 راي همين امشبوخوب بخواب منم ميرم تو اتاق کناريي ... راحت باش منووازميدونم امشب خسته ايي ب -

خودش جداکرد واز اتاق خارج شد لباساموازتنم درآوردم ورفتم حمام يه دوش گرفتم وحوله روتنم انداختم 
 و

  .....روي تخت دراز کشيدم خسته ت ازاوني بودم که فکرشوميکرم وسريع خوابم برد
****** 

 دم به اين ورو ونور نگاه کردم تا يادم بياد کجام .... در اتاق باز شد خانومي اومد تواز خواب پاش
 سالم عزيزم بيدار شدي بيا بيرون آقا منتظرتونه صبحانه بخوريد -
 شما ؟ -

 ... يه دوش بگيريد اينارو بپوشيد آقا خودشون بهتون ميگن -يه لبخند د لباسامو گذاشت روي تخت 
 .. باشه -
ي داشتيد صدام کنيد!! از اتاق رفت بيرون سريع از روي تخت پاشدم يه دوش گرفتم لباسامو کاري -

 ... پوشيدم و رفتم آشپزخونه
 ســــالم -

 فرياد سرشو بلند کرد يه لبخند زد صندلي کناريشو کشيد بيرون واشاره کرد بشينم
 سالم عزيزم خوب خوابيدي ديشب؟ -
 هـــــي بد نبود -
 ونه چي ميخوري؟ خامه يا شکالت يا مربا؟خوبه .. صبح -
اوووووم مربا دوست دارم ... ظرف مربا رو گذاشت جلوم و خودش برام لقمه ميگرفت اون خانومي  -

 که صح بيدار شده بود
 اومد آخ يادم رفته بود بپرسم اين کي؟

 آقا چيزي نياز نداريد؟ -
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 نه ملوس خانوم خودتون خوريد؟ -
 ... نکنهبله آقا دستتون درد  -
 فرياد ايشون يکي ؟ -
 ملوس صبرکنيد.. اون خانوم برگشت سمت ما -
 بله آقا؟ -
ايشون ملوس خانوم يکي از خانوماي ماه روزگاره و خيلي هم قابل احترام براي خانواده ما باما  -

 ازتهران اومده و تا موقعه ايي
يي خودم خانوم رو مينويسم تا طبق همون که ما اينجاهستيم کنار ما هستن .. ملوس خانوم من برانامه کار

 کاراتونو انجا بديد
 چشم آقا -
 ... فقط بايد صبرکني تا زمان دقيق کالساي تبسم معلوم بشه -
 باشه آقا اشکالي نداره ... من برم ؟ -
 ميتوني بري -
 فرياد ؟؟؟؟؟؟ -
 جانم؟ -
 کالساي دانشگاه از ک شروع ميشه؟ -
 سپردم تا بهم بگه شب که اومدم ميگم بهت تا امروز به يکي از دوستام -
 ماشينم چي؟ -
اون ماشينوپدربزرگت خريده بود برات من عادت ندارم پول کسي تو زندگيم باشه براي همين اين  -

 چندوقت ماشين من دستت
 باشه تا آخر هفته يه فکريي کنم

 اون ماشين مال خودم بود چه ربطي به بابايي داشت؟ -
مجد خريده بود فرقي نداره گفتم که خودم يکي برات ميخرم عزيزم نخواستي يکي از  باالخره که آقاي -

 لنگه ماشين خودت برات
ميگيرم .. حاال هم صحانه ات رو بخور من کار دارم بايد برم ... راستي شاره محل کارمو توي دفترچه 

 بغل تلفن نوشتم کاريي
ارستانه ... جايي خواستي بري قبلش بهم خبر بده داشتي زنگ بزن هم شماره کارخونه است هم شماره بيم

 توي شهر هم نرو تا
ه به روي موهام زد و کتشواز ب*و*س*اطالع ثانوي چون جايي رو نميشناسي گم ميشي خانومي ... يه 

 پشت صندلي برداشت ورفت
 صبحانه ام رو خوردم

 خانوم جمع کنم؟ -
 آره ملوس خانوم درست ميگم؟ -
 بله خانوم -
 ــم کارتو انجام دادي بيا تو اتاقم کارت دارماومـــــ -
 باشه .. جالبه به من ميگه باشه به فرياد ميگه چشم روي مبل استراحت کرم که اومد -
 جانم امري داشتيد؟ -
 ببين ملوس خانوم همه کاراباشماهست .. فقط دست به غذا نميزنيد غذارو هميشه خودم درست ميکنم -

 شک نشست و سرشو تکون داد و رفتخنديد ولي بعدش تو چشماش ا
 وا اين چش بود؟ -

تصميم گرفتم به مامان يه زنگ بزنم .. گوشي و برداشتم که بعد چندتا بوق صداي گرم مامان پيچيد توي 
 گوشم
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 !!!!!!سالم ماماني -
 تبسمم تويي مادر الهي فدات بشم -
 خوبي مامان؟ -
 و خودت خوبي؟آره گلم وقتي صداتوميشنوم خوب ترهم ميشم .. ت -
 آره مامان جون -
 حالت خوبه؟ -
 .. آره مامان حاال چرا انقد حال منو ميپرسي -
 ميخوام بدنوم مادريي کمر درديي چيزي نداري؟ -

کاريي داشتي به نازنين جون بگو  –متوجه حرف مامان شدم منظورش ديشب بود از خجالت سرخ شدم 
 اونم عين من بدون اگه
 بگوروت نشد به خود فريا 

 ...مامان -
 جام -
 .. من حالم خوبه -
باشه عزيزم خواستم بدوني اينم چيزغير طبيعي نيست که ... واي مامان هرچي ادامه ميداد من بيشتر  -

 سرخ ميشدعجب اشتباهي
 کردم زنگ زدم

 نميدوني جات چقد خالي عزيزم -
 ميخواي برگردم؟ -
 ادت رفت؟نـــــــــه؟؟؟ مادر اين چه حرفيه حرف ديشبم ي -
 نه يادمه مامان جون خب کاريي نداريد؟ -
 عزيزم مراقب خودتو فرياد هم باش -
 چشم ... خداحـــافظ -
 خداحـافظ -

گوشي رو قطع کردم وتلوزيونو روشن کردم کنترل دستم بود ونگاهم به تلوزون ولي حواسم به تنها 
 چيزي که نبود برنامه اي بود

و يه جوريي مشغول کردم ولي تمام فکر پي شب بود واقعا ميترسيدم که داشت پخش ميشد تا ظهر خودم ر
 بايد يه جوريي فرياد

رو آماده ميکردم تا فعال يه مقدار صبرکنه آمادگيشو اصالنداشتم صداي زنگ اومد در رو از کرم وفريا 
 اومد داخل

 ... سالم خسته نباشي -
 سر نرفته؟توام خسته نباشي عزيزم .. چطور بود امروز حوصله ات  -
 ... چرا خيلي حوصله ام سر رفته -
 خوب ميرفتي پائين پيش مامان -
 ... آخه -
آخه نداره عزيزم بهنازم يه سره پائينه االنم اونجا هستن توهم ميرفتي حداقل حوصله ات سر نميرفت  -

 کتشو ازش گرفتم وآويزون
 کردم ... راستي دوستم زنگ زد از فردا کالسا شروع ميشه

 خيلي خوبه آخجون -
 چيزي نياز نداريي؟ -
 نه همه چي دارم فعال -
 خوب پس ناهارو بيار خيلي گشنمه -
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 !!! فرياد -
 /جانم -
 چيزي شده؟ –هيچي ول کن . تاخواستم از کنارش رد بشم دستمو گرفت ..  -
 نه من که گفتم چيز مهمه نيست ول کن -
 من از حرف نصفه بدم مياد تبسم بگو -
 .. يعني چطوري بگم .. ميشه ؟ بهش نگاه کردم که ازچشماش اعتماد به نفس گرفتمخوب... خوب . -
 من فعال آمادگي ندارم -
 براي دانشگاه ؟ -
 نه.. نه نه براي خوب براي ... واي گفتنش انقد سخته انجام دادنش خيلي سخت تره -
 ببين من ميخوام فعال باهم نباشيم -
 يعني چي؟ -
 ...ويعني من نميخوام امشب -
 /خوب باشه براي يه وقت ديگه -
آره ولي يه مدت بهم فرصت بده خواهش ميکنم .. کشيدم توي بغلش واي کم کم دارم به اين بغلش عادت  -

 ميکنم
 الهي فدات بشم انقد خجالتي هستي باشه هرطور که وبخوهي ولي زياد منتظرم نذار باشه؟ -
 قول ميدي؟ -
 آره قول ميدم -
تبسم خيلي دوستت دارم اگه اندازه اشو بدوني انقد خودتو از من نميگيري ... داشتم از آغوش گرمش  -

 لذت ميبردم و کم کم خوابم
 ميومد

 آهـــــــاي تنبل خانوم من گشنمه .. نخوابيا -
 به توچه خوابم مياد -
اندازه کافي مشکل داره  راسـتي تبسم اال دوست ندارم ازاين جريان مامان چيزي بفهمه اون خودش به -

 نميخوام بي خودي نگران
 ...ما بشه

 باشه .... يعني جلوشون نقش بازي کنيم؟ -
 آره يه چيزي تو همين مايه ها -
 باشه ... ولي تو هم بدقولي نکني يادت بر شرطمون؟؟؟؟ ... اخماشو کرد توهم فکمو گرفت -
ارم ولي انقد بي وجدان نيستم اذييتت کنم ببين فکر نکن من موجود ضعيفي هستم درسته احساسات د -

 درصورتي که حقمه ... از
جاش پاشد رفت تو اتاق اصال فکر نميکردم انقد ناراحت بشه من که منظوري نداشتم؟ به کمک ملوس 

 خانوم ميز ناهاروچيدم هر
 جانوم جان خودتون بريد آقا رو صداکنيد –چقد منتظرش موندم نيومد 

لي پاشم رفتم دم اتاقشدر زدم ولي جواب نداد آروم الي در رو باز کردم آخي چه باشه ... از روي صند -
 اتاق کوچولي برداشته

بود عزيزم دلم واقعابراش سوخت اتاقش توي خونه خودون تقريبا دوبرابر اتاق خواب مشترکمون بودولي 
 خوب اشکال نداره

رگه ... داشتم با چشم دنبالش ميکردم که بجاش اون اتاق خوابه ديگه رو کرده اتاق کارش که خيلي هم بز
 ديدم روي سجاده نشسته

و داره نماز ميخونه نماز خوندنشو دوست داشتم نميدونم منم ميتونم نماز بخونم؟ يعني ازش بخوا م بهم ياد 
 ميده؟
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 نه ناهار آماده است بيا بخوريم سرد ميشه –کاريي داشتي؟ ... کمي هول شدم  -
 متو برو منم االن ميا -

از اتاقش امدم بين معلومه از دستم ناراحته ولي به من چه مگه م از دست اون نارحت ميشم ازم معذرت 
 خواهي ميکنه که منم

بخوام معذرت خواهي کنم؟ روي صندلي نشستم ومنتظرش شدم که کمي بعد اومد صندلي مقابل من 
 نشست

 !!!!!!!!ملوس خانوم خيلي زحمت کشيدي -
 اين به بعدم قرار غذاهارو خانوم بپزن آقا خانوم پختن از -
واقعا ... کي ابروشو دا باال انگار داشت به چيزي فکر ميکرد بعد ادامه داد... الزم نکرده خودتون از  -

 اين به بعد آشپزي کنيد
 ....تبسم دانشگاهش که شروع بشه فقط بايد درس بخونه

 ولي فريا من آشپزي رو دوست دارم -
 موضوع بحث نيکنيم تو فعال فقط بايد درستو بخوني ديگه در مورد اين -
 ميفهمي چي ميگم ميگم خودم دوست دارم اين کارو -
 تو نميفهمي من چي ميگم چند وقت ديگه درسات شروع ميشه بايد خودتو آماده کني براي امتحاناتون -
 من ميتونم -
 !!جالبه -
 چي؟ -
ي يا هيچ کاري؟ ... بعد ليواني که دستش بودو آورد باال پس تو که ميتوني يا بايد همه کارارو انجام بد -

 و زل زد به من!!!! خيلي
بدجنسي خو آقا من دوست دارم غذابپزم .. ولــي يادت نره تبسم تو ميتوني کانــــاداهم که بودي خودت 

 همه کارارو انجــام ميدادي
ره ؟؟؟ اون موقعه هم کار ميکدي هم درستم ميخوندي!! ولي اينسري فرق داره درســــاي انشگاه سنگين ت

 دس ميخوندي هم همــــه
کاراي خونه رو انجام ميدادي تصميــــــم گرفتم براي رو کم کني هم که شـــه قبول کنم ... رو تو کم 

 ميکنم فرياد خــــــــان
 فکر کنم ديگه نيازي به ملوس خانوم نباش -
 !!!شي من نميتونم کمکي بهت بکنمواقعا اينطور فکر ميکني؟ ولي بعدا پشيمون ب -
 اگه اينطور فکر ميکني سخت در اشتباهيد اســتاد -
 .... باشه فعال غذاتو بخور تا فکريي براي ملوس کنم -

 غذامو خوردم ميزو جمع کردم ظرفارو شستم ملوس خانوم داشت وسايالشو جمع ميکرد
 /داريد ميريد -
 له اينکه بهناز خانوم سرکار ميرن ميرم اونجا کمکشون کنمبله خانوم منتها خونه آقا فرها اينا مث -
 متاسفم عزيزم -
ناراحت نباشيد خاوم رزا که تنها بوديد صدام کنيد اگه کاريي هم داشتيد بهم بگيد آقا نميفهمه مطمئن  -

 باشي
 خيلي ماهي ملوس جون -
ريد تاخودشون بگن هرکاريي خواهش ميکنم قا خودشون مطمئنم پشيمون ميشن ولي شما خم به ابرو نيا -

 خواستيد من انجام ميدم
 حتما از کمکتون ممنونم جبران ميکنم -
 خـداحافظ خانوم جون -
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به سالمت عزيزم ... به همين راحتي ملوس خانوم به واحد روبهرويي که متعلق به فرهاد وبهناز بود  -
 نقل مکان کرد دوتا قهوه

 ريختم و رفتم کنار فرياد نشستم
 نباشيخسته  -
 کاريي نکردم که خسته بشم .. راستي من فردابايد چطوري رم؟ -
 کجا؟ -
 !دانشگاه ديگه -
آهان يادم نبود خودم مبرمت تا راهويادبگيري ماشينم خواستي اون يکي ماشين تو پارکينگ هست از  -

 اون استفاده کن گفتم که
 تاآخر هفته يه فکريي کنم

 خوب از کدوم ماشين؟ -
 مامان هست هم سانتافه هرکدمو واستي بردارهم پرشياي  -
 ...ولي -
 ولي ي چيز ديگه ايي هست -
 من ماشين خودتوميخوام -
 همه اونا ماشين من -
 نه من اون کوپه مشکي رو ميخوام -
 آخـــــي عزيزم ميترسم معذب باشي توش -
 دم بخرييتو نرس درهرصورت من اونو ميخوام اگه بدي نبيازي نيست يکي عين ماشين خو -
 نه من نميتونم من فقط توي اون راحتم -
 خوب منم فقط بلدم تو اون رانندگي کنم -
 گفتم نميشه تبسم -
 فکر نميکردم انقدخسيس باشي خوبه يه ماشين خواستم داري خدتو ميکشي ... از جام پاشدم -
م قهوه اشو برداشت و باشه برش دار ... لبخن زدم ونشستم قهوه رو برداشتم و مشغول خوردن شدم اون -

 خورد
 من ميرم استراحت کنم خيلي خسته ام -

 باشه بو
 تونميايي؟ -
نه من اگه روزابخوابم شب خوابم نميبره ... باش ايي زيرلب گفت وراه افتادبه سمت اتاقش پاشدم تايه  -

 ذره فوضولي کنم توخونه
د به سمت اتاقا رفتم تو اتاق خواب اول تمام حال و آشپزخونه رو گشتم تاجاي همه چيزو ياد بگيرم بع

 مشترکمون که تا مدتي براي
من بودچيزخاصي نبود رفتم سمت اتاق کارفرياديه ميز کاريي بزرگ روبه روي پنجره بود وتمام ستش 

 زرشکي بود دورتادورش
کتاب هاي مربوط به مديريت و پزشکي چيده شده بود همه چي مرتب و منظم بود چشمم خرد به لب تاب 

 ي ميز رفتم سمتشرو
يکي از جديد ترين مدالي کامپوتري بودبازش کرد و مشغول کار کردن شدم من عاشق کامپيوتر بودم 

 ولي بخاطر قولي که به بابا
داده بودم پزشکي خوندم ولي کامپيوترهم کنارش ياد گرفته بودم چيز جالبي که به دردم بخوره نبود تو 

 پوشه ها داشتم ميگشتم که
دم که محتواي داخلش همه عکسايي بودن که از من گرفته شده بود ... اين رو کي گرفته بود؟ يه فايل دي

 بيشتر عکسا مال زماني
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 بود که اصال فرياد نبوده يعني بيشترشون تو کانادا گرفته بودم يکي از عکسامو که کنار
Lestaurentid s گرفته بودم ياد اونروز 

 اشتم چه روزايي بود واقعا من کي فکر ميکردم االن اينجا باشم؟افتادم وتمام خاطراتي که با مامان د
 .... يه ذره ا وسايالش ور رفتم کم کم خوابم گرفت سرمو گذاشتم رو ميز وخوابيدم

 به تو ياد ندادن براي هرجا رفتن اجازه بگيري؟ –سرمو بلند کردم ديدم فرياد رو به روم نشسته .... 
 نمه هرکاريي بخوام ميکنمهرجا؟؟؟ ولـــــــي اينجا خو -
 شام چي داريم؟ -

- ... 
 نپختي؟ -
 نه حاال که چي؟ -
 تو وقتي نميتوني يه کاريي رو درست انجام بدي براي چي مسئوليت قبول کردي -
 مسئوليت چي؟ حاال هم که چيزي نشده االن درست ميکنم -
 نميخواد مامان شام دعوتمون کرده -
 ذا پخته بودم چي؟تو نبايد به من ميگفتي اگه غ -
 حاال که نپختي ... سريع لباساتو بپوش و يا بريم -

رفتم تواتاقم يه مانتو قهوايي تيره با يه شلواردم پا گشاد کرمي هم از زيرش پوشيدو يه بافت کرم قهوايي 
 هم برداشتم که اونجا

رياد ام که بافت سفيد بپوشم آرايش ماليمي هم کردم و ادکالنو رو خودم خالي کردم و اومدم بيرون .. ف
 نازک و شلوا لي سورمه

ايي تيره که خيلي بهش ميومد تمام عضله هاشو ريخته بود بيرون اوف يکي بايد درست لباس پوشيدنو به 
 ... خودش ياد بده

با نگاهي سرتا پامو نگاه کردو از خونه رفت بيرون برقاروخاموش کردم و در رو بستم واومدم بيرون 
 ور شديمباهم سوار آسانس

 وطبقه بعد پياده شديم و فرياد زنگ زد مامان نازنين خودش در رو باز کرد
 سالم -
 سالم مامان -
سالم عروسکم ... سالم خوش اومديد بيايد همه اومدن منتظر شما هستن ... همه رفتيم داخل خونه  -

 اوناهم تغريبا مثل خونه ما
تي بود خيلي قشنگتر از خونه ما بود با همه سالم بود ولي خوب طرز چيدمان خونه نازنين جون چون سن

 عليک کرديم و نشستيم
 شما خونه زندگي نداريد همش اينجايد؟ –فرياد 
 !!نه اينکه شما نيستيد –فرهاد 

 ما که االن اومديم؟ -
 خوب ما چون به مامان خيلي عالقه داريم زودتر اومديم -
 منظورت يه کمي زود تر ازصبحه؟ -

اهم بحث نکنيد من دوست دارم همه اتون بيايد اينجا خونه خودتونه ... بعد رو به من کرد ب -نازنين جون
 ... تبسم جون مامان چند

 ....لحظه ميايي توي آشپزخونه
 چشم ... ببخشيدي گفتم و از جام بلند شدم رفتم تو آشپزخونه -
 جانم مامان کاري داشتيد؟ -
نه  –تاد؟ ... متوجه منظورش شدمو سرمو انداختم پائين عزيزم ميخواستم بپرسم ديشب اتفاقي نيوف -

 ديشب اتفاقي نيوفتاد



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

108 

 

مامانت امروز زنگ زد ميگفت تو کم بنيه هستي عزيزم کم خوني هم که داريي بايدبه فريادبگي  ...
 تابيشترمواظب باشه خودم

اتو داشته باشه ميدونم ديشب بخاطراينکه خسته بوديداستراحت کرديدامشب به فرياد سفارش ميکنم هو
 همش ميترسم حالت بدبشه

اگرهم مشکلي پيدا کردي به خودم زنگ بزن خجالت نکش عزيزم اين يه اتفاق که براي همه زوج ها 
 اتفاق ميوفته ... ديگه از

صورتم گذشته بود تمام بدنم قرمزشده بود حاالمن چطوري بگم ما حاال قصد نداريم کاريي انجام بديم واي 
 دحرفاگه شب بافريا

 بزنه چي؟
حتما ممنونم از کمکمتون ... سرع از آشپزخونه اومدم بيرون از خجالتم نميتونستم وايسم آخه چرا  -

 مامان به نازنين جون گفته
چيزي  –من که گفتم مشکلي نيست اي خدا چه بدبختي گير کردم کنار فريا نشستم سرشو آورد کنار گوشم 

 شده؟
چي شده نازنين جون شما دوتا  -ريادوصدا کرد و رفت بهنازکنارم نشستنه نه... اينسري نازنين جون ف -

 رو احضار ميکنه؟هي؟
 چيزي نيست -
 از قيافه خجالت زدت معلومه -
 بهنـــــاز -
 جانم -
 خـــفه شو لطفا -
 امشب چه شبي است ش مرادست امشب -
 بهناز خوفه و لطفا همه فهميدن -
 وروت نميزنن ... خدا به دادت برسهکجايه کاري تا االنم همه فهميدن ت -
 براي چي؟ -
 به جثه خودت نگاه کن؟ بعدم يه نگاه به اين آقا قوله خو معلومه ديگه .... نفهميدي؟ -
 بهناز يه کلمه ديگه حرف بزني ميزنمت بخدا -
 جونباشه ... باشه م تسليمم ولي خودمونيما نگاه کن فرياد اومد چه خوششم اومده از حرفاي نازنين  -

 بهناز خانوم پميشي –نگاهي به فرياد کردم که شادو خندون اومد سمتم 
 اين همه جا -
 خوب من مخوام کنار همسرم بشينم -
 وقت زياده آقـــــــا فرياد براي کنار هم ودن من االن کنار تبسم جون نسشتم -
 و دستموگرفتپاشو برو کنارشوهرت بلبل زبوني نکن ... بهناز پاشد و فياد کنارم نشست  -
 !!ميشه اون نيشتو جم کني آبرمون رفت -
 ميخواي بدوني مامان چي گفت؟ -
 نه ... نه نميخوام بدونم -
 ببينم نکنه خودت به مامان گفتي؟ با دهني باز نگاهش کردم بدا يه چيزيش ميشد اين -
 من براي چي بايد گفته باشم؟ -
 همينطوري گفتم -
 ي نگي؟ خنديد بلند .. دلم ميخواست خفه اش کنم ديوونهميشه لطفا همينطوري ديگه چيز -
 !!!!!ولي مطمئني نمخواي بشنوي مامان چي گفت؟ چيزاي جالبي بودا -
 فريــــــاد؟؟؟؟ اونم مينطور ميخنديد پسره ديوونه چه خوششم اومده يه ذره خجالت بلد نيست بکشه -

 مامان اين فرزين و فرانک کجان؟ –فرهاد 
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 سررفته بود رفتن يه دوري بزننحوصله اشون  -
 رياد جان مامان نتونستي کاريي براي فرانک انجام بدي؟ف –نازنين 

مادر من چندباربگم فرانک خودش از رشته اش خوشش نمياد چندبارم باهاش حرف زدم ولي گوش  -
 نميده

 خوب چي ميخواد بخونه؟ -
 ميگه فعال ميخوام استراحت کنم -

تر جديدم يه منشي نياز دارم بذاريه چند وقت فرانک بياد اونجا کنارمن باشه تا مامان من توي دف –فرهاد 
 هم کار من راه بيوفته هم خودش سرگرم بشه

 به خودش بگو من که حرفي ندارم -نازنين
 فرزين چي اون باالخره ميمونه يا ميره؟ –فرياد 
ه رو انجام ميديم وهرمه بايد سهم راست ميگه ديگه مامان منو فرياد داريم همه کاراي کارخون –فرهاد 

 آقاروبراش بفرستيم که يه
 موقعه عياشياش بهم نخوره

 مادر اونم جونه بهش ميگم اين چند وقتي که اينجاست بياد کمکتون -
مادرمن يه چند وت بياد که کاريي درست نميشه من کلي کار تو بيمارستان دام تازه دانشگاه هم  –فرياد 

 يدهست با اين همه کاربا
 به کارخونه هم رسيدگي کنم فرهادم که خودش کلي کار داره

 من ميگم کارخونه رو بفروشيم –فرهاد 
نميشه االن تمام درآمد مامانو بچه ها از کارخونه است اگه اونجاروبفروشيم مامان اينا خرجي  –فرياد 

 ندارن؟ ولي مامان بافرزين
 خونه رو بچرخونهصحبت کن من خودم هزارتا کار دارم بياد حداقل کار

 اون عرضه نداره ورشکسته مون ميکنه –فرهاد 
من يه فکريي دارم اگه يه هفته تو و يه هفته من به کارا فرزين رسيدگي کنيم اونم راه ميوفته و  –فرياد 

 اينطور به ما هم لطمه
 نميخوره

 من موافقم –فرهاد 
 بذاريد خودش بياد با خودشم حرف بزنيد –نازنين 
 مان اين همه نازشو کشيديد بايد قبول کنهما –فرهاد 
 مامان واقعا ميگم اگه قبول نکنه بايد سهامشوبفروشه –فرياد 

 اونم برادرتونه بچه ها شما چتون شده ؟ –نازنين 
من خسته شدم با اين مه مشغله خودم بايد دنبال کاراي اونجا همباشم اين فريام که بيچاره هزارتا  -فرهاد

 حال کارداره ولي بااين
هيچي تا حاال نگفته نوبتي هم باشه نوبته فرزينه که برادريشوثابت کنه ... همش مابايد به فکر اون 

 باشيم؟فرياد راست ميگه يا بايد
 قبول کنه يا سهامشو بفروشه
 هر جور که خودتون ميدونيد –نازنين جون باناراحتي پاشد 

 خجالت نميکشيد مامانو ناراحت ميکنيد؟ -بهنازه
نار گوش فرياد گفتم: تو تا االن براشون زحمت شيدي منکر اين نميشم ولي االن وقتش نيست آروک ک

 منت سرشون بذاري خودت
پاشو ازدل مامان دربيار... نگاهم کرد با چشمام تشويقش کردم بلند د رفت توي اتاق مامان ... چند لحظه 

 بعدهم فرزين و فرانک
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ه فرزين ازاين به بعد به کارا رسيدگي کنه شام رو توي اومدن فرياد باهاشون حرف زد وقرار شد ک
 فضاي شاد خانوادگي فرياد

 خورديم
 چه چقد زود بشقاباتونو ازهم جداکرديد؟ -نازنين

به اجبار بافرياد توي يه بشقاب غذاخورديم خانواده خيلي خوبي بودن همه همديگه رو دوست داشتن و به 
 هم احترام ميذاشتم از

ود که جمعيتشون صميمتشونو از بين نبرده اين يکي ازصفت هاي خوبشون بود از همه مهمتر اين ب
 بزرگ تاکوچيک به هم

احترام ميذاشتن بعد خوردن شام همه کم .. کم آماده رفتن شدن منو فرياد زودتر اومديم وخونه فرياد درو 
 باز کرد وبعد به دست

 شويي رفت چندلحظه بعد وضوگرفته اومدبيرون
 از بخوني؟ميخواي نم -
 آره عزيزم -
 فرياد ميتونم يه خواهش کنم؟ -
 شما ار بفرما خانوم؟ -
منم ميخوام نماز بخونم!!! يادم ميدي؟ توي چشماش شوق بود و دوست داشتن کم .. کم داشتم مجوبش  -

 ميشدم
ردم آره چرا که نه عزيزم لباساتو عوض کن تا يادت بدم ... براي اينکه پشيمون نشه مانتومو درآو -

 وپرت کردم روي مبل
 من آماده ام شروع کن -
اول از همه ايد وضو بگيري تا طراوت وتازگي به پوستت بخوره وخودش دمپاياشو پاش کردمنم  -

 دمپايي پام کردم وفتيم توي
دست شويي اون وضو ميگرفت منم عين کاراي فيادوانجام ميدادم خيلي خوشحال بودم که ميخوام نماز 

 ا ذوقبخونم عين چه ه
 کرده بودم وضو رو ياد گرفتم اومديم بيرون از دست شويي

حال برو اون چادر مشکي که اونروز سر کرد ودي رو سر کن تا فردابريم برات يه چادر نمازخوشگل  -
 بگيريم

چادرمو بايه روسري مشکي از زيرش سر کردم و لبناني بستم خيلي بهم ميمد رنگ مشکي چادر و 
 فتهروسري صورتمو قاب گر
من آماده ام ...فرياد نگاهم کرد پلکم نميزد دستمو جلوصورتش تکون دادم ...  –بود اومدم از اتاق بيرون 

 هـــــي آقا کجايي؟
 هيچي ... وايسا جلويمهر و چهي من ميگمو سعي کن حفظکني سوره حمدو قل هو وهللا رو بلدي؟ -
 ام چهار قل ميخوندحمدونه؟ ولي قل هو هللا رو بلدم چون مامانم ميشه بر -
خوبه ... چندبار تکرار کني حمدو ياد ميگيري حاال اول اذان ميگي بعد نمازتو ميخوني .... هرکاريي  -

 فرياد ميکرد منم انجام
دادم چندبار اشتباه کردم ولي سريع متوجه اشتباهم ميشدم ودرست ميکرد ... وقتي نمازامونو خونديم فرياد 

 قبول –برگشت سمتم 
 ... ج خانومباشه حا

 براي شما هم قبول باشه -
 قبول حق عزيزم -
 فرياد؟ -
 جانم عزيزم؟ -



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

111 

 

 چا بايد نمازبخونيم؟ -
نماز يه نوع تشکر که بايد بنده ازخالقش بکنه ... موقعه نماز خوندن گواهي ميدي به همه چي به اين که  -

 خداخالق هم چي هست
ان رانده شده پناه ميبري به خداش ... وقتي نماز گواهي ميدي که فقط خدا رو ميپرستي و از شر شيط

 ميخوني هدفت فقط بايد
 ...خداباشه نه چيزه ديگه ايي چون اينطوري ميشه ريا .. وخدا از آدم ريا کاربيزاري ميکنه

 /يعني ما هر کاريي که ت االن کرديم خدا ميبخشه -
ه شکستي باز آي ميدوني خانومي ما چرا که نه خدا بخشنده ترين بخشنده هاست خدا ميگه صدبار توب -

 اومديم تا بازندگي کردن
ارزش بگيريم وهر کدوممون توي اون دنيا جايگاهي پيداکنيم نه به هر طريقي نزدگي کنيم يه حديث 

 قدسي)حديث قدسي حديثي
که خدا خودشون فرمودند( هست که ميگه :اگر اين دنيا اندازه باله پشه ايي ارزش داشت يک ذره از آب 

 آن را به کافران نميدادم
پس ببين اين دنيا چقد بي ارزشه هر امتحان االهي حکمتي داره هرامتحان االهي يه مرحله ميبره تورو 

 باالتر ميگن هرکه دراين
 مولک مقرب تراست جام بال بيشترش ميدهند

 مرسي فرياد که نماز خوندنو يادم داديي -
منم باش ... سجاده اشو جم کردو رفت توي اتاق کارش منم  وظيفه ام بود عزيزم هروقت نماز خوني ياد -

 بعد کمکي راز و نيازو
خلصه عاشقانه باخدايي که تازه پيداکرده بودمش جا نمازمو جم کردم و رفتم تو اتاقم و بي خيال از همه 

 چيز اين دنيا خوابيدم
 ...پيدا کنم چون فردا اولين روز انشگاه بود خدا کن اينجاهم مثل اونجا دوستاي خوبي

****** 
 
 

 لباسامو پوشيدم که فرياد با هول اومد تو اتاقم
 ... تبسم گوش کن ببين چي ميگم مامان اومده اون فکر ميکنه ما ديشب -
 نميخواد بگي خوب؟ -
خوب که به جمالت سريع لباساتو در بيار يکي از لباس خواباتو بپوش دراز بکش منم به بهونه ايي که  -

 ميفرستم برهتو حالت بده 
 اگه اومد تو چي؟ -
 خودتو بزن به مريضي؟ بلدي؟ -
 با عقب افتاده که طرف نيستي لدم -
آفرين بدو لباساتو عوض کن من رفتم در رو باز کنم ... بعد خودش وايساد جلو آيينه تي شرتشو در  -

 آورد موهاشو ريخت تو
لي تو نقشش غرقه ... لباسمو با يکي از صورتش وچشماشو ماليد و رفت از اتاق بيرون اين ديگه کي؟خي

 لباس خواباي کوتاهم
عوض کردم قرارنبود که از زير پتو بيام بيرون که پس نميفهميد موهامم باز کردم ريختم کنارم صداي 

 مامانو شنديدم که اومد تو
ره داشت با فرياد در مورد من حرف ميزد باسرعت نور خودمو پرت کردم رو تخت و رو تختي رو يه ذ

 کج و کوله کردم و پتو



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

112 

 

عزيزم هنوز بيدار نشدي؟ درد نداري؟ .. بعد کنار گوشم گفت : مامان  –رو روم کشيدم فرياد اومد تو 
 صدامونو داره ميشنوه

 سوتي نده ... سرمو تکون دادم آروم مثل خودش گفتم االن کمرم بايد درد بکنه؟
 آره بي سواد -

 فتم : کمرم خيلي درد ميکنه عزيزمحرفشو نديده گرفتم با صدايي لرزون گ
 پاشو ببرمت دکتر خانومم -

 اومد بغلم کرد و بلندم کرد تو بغل فرياد بودم که نازنين جون اومد تو
 سالم عزيزم -
 اومــــــــم مامان شمائيد ؟ سالم صبح بخير ... تا خواستم از بغل فرياد بيام بيرون -
 يارش بيرون اين کاچي رو بخورهنه ..نه گلم تکون نخور عزيزم .. فرا ب -
 نه فرياد جان بذارم زمين خودم ميام -
 خانومم تو االن کمرت درد ميکنه خودمم ميبرمت ... منم دستمو انداختم دور گردنش که گفتک بد نگذره -
 ...با من حرف نزن کمرم درد ميکنه -
م يه ساعت ديگه بياد اونوقت وقتي آهــــــــان .. مثل اينکه خيلي خوش گذشته ميخواي مامانمو بفرست -

 اومد کمردرد واقعي
 اخم کرد ... زير لب گفتم پرو

 ....خودتي -
 انقد پچ پچ نکنيد فري جون بذارش رو صندلي ... برام يه بشقاب کاچي ريخت –نازنين 

 ...آخجون کاچي -
 .. بخور عزيزم -

 مامان منم ميخوام –فرياد 
 نه دومادتو نيازي نداري کاچي براي عروس  -

 خجالت بکش قبال عروسا وقتي اينجور وقتا ميشد هزارتانگ عوض ميکردن –فرياد 
 نه که تو االن هفت رنگي؟ -

 بچه ها بسه اگه خجالت نميکشيد از موي سفيد من حيا کنيد –نازنين 
ول مامان تو که تازه موهاتو رنگ کردي؟ چندبار گفتم اينا مواد شيميايي ضرر داره ... مشغ –فرياد 

 خوردن شديم بخاطر لباس
 خوابه کوتاهم هي روميزي رو ميکشيدم رو پام

 چيزي اذيتت ميکنه؟تبسم جون؟ -نازنين جون
 نه ... هيچ چيز و دوباره غذاموخوردم وهي رو ميزي رو ميکشيدم رو پام -

ش .. عزيزم اون رو ميزي پاره شد من که زنم اينم که شوهرته اشکال نداه که راحت با -نازنين جون
 فريادم که معلوم نبود از

کدوم دنده پاشده هي ميخنديد. هي دستشو ميارد جلوم که يه لحظه به بدنش يره شدم خيلي وش فرم بود 
 هيکلي بود و دستشم هي

مياورد جلوم که مثال نشون بده چقد عضله داره ولي واقعا داشتم کنترلم رو از دست ميدادم که دستمو 
 بندازم دور بازوهاش از

 خوب مامان من کار دارم بايد برم –اش پاشد ج
 کجا تبسم اگه حالش بد بشه چي اين االن کمر درد داره -
 ولي من کار دارم -
 حاشا به غيرتت زنتو تو اين وضع تنها ميذاري؟ -
 خوب مامان جون چيکار کنم؟ -
 ست؟؟؟؟اول بايد ببريش دکتر بعدم امروز کاراتو همه رو کنسل کن از زنت که مهمتر ني -
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 اگه به بهونه دکتر ميرفتيم بيرون هم اون به کاراش ميرسيد هم ممن به کالسم از جام پاشدم
ازنين جون نگران نباشيد من بافرياد ون االن ميريم دکتر بعد اومدم کنارش عزيزم بيا حاضر بشيم اول  -

 نو ببر دکتر هم خيال تو
 دم وکنارش رفتيم توي اتاق با اخم برگشت سمتمراحت بشه هم مامان بعدش برو سرکارت بعد دستشو کشي

 اين فيلما چي تبسم من امروز کلي کار دارم براي چي الکي بريم دکتر؟ -
 کي گفت بريم دکتر منم امروز دانشگاه دارما به اسم دکتر ميريم تو به کارت برس من به انشگاه -
 آهـــان خانومه پرفسور بعد بگيم اين همه مدت کجا بودم؟ -
ن موندم چطوري به تو مدرک دادن ... باهوش خوب ميگيم دکتر يه سري آزمايش نوشت که چون م -

 صبح بود همون موقعه انجام
 خوبه بد فکريي نيست؟ –دايم اينه که طول کشيد ... سرشو خاروند .. 

 شما فکر بهتري داري؟ -
- ...  

 
 م لباساشو عوض کردوباهم رفتيم بيرونپس حاضر شو.... خودم لباسامو سريع پوشيد آرايشمم کردم اون -
 ..نازنين جون تروخدا ناراحت نشيد از اين که تنها مونديد -
 اين چه حرفيه تبسم جون من رفتم ديگه ... مواظب خودت باش -
 حتما ... خداحافظ و رفت -
 خوب بريم؟ -

تاد واقعا عروسکي بود خيلي بريم .. باهم از خونه اومديم بيرون و رفتيم تو پارکينگ رفتم کنار ماشين ايس
 خوشگل بود

 ردکن بياد -
 چي رو؟ -
 سو ئيچمو -

سوئيچو گذاشت تو دستم ورفت تو صندلي کنار راننده جا گرفت منم سوار شدم ماشين خيلي نرم و آروم 
 حرکت کرد حق داشت

 نده ماشينشو خلي راحت و نرم بود
 باعث زحمت شديما خانوم -
نه .. يه چشم غره رفت وروشو برگردوند قيافه اش وقتي گفتم سوئيچو بده خواهش ميکنم کارهميشه اتو -

 ديدني بود داشت حرص
 ميخوردمنم داشتم کيف ميکردم

 کجا برم؟ -
 وقتي پشت ماشين ميشني بايد آدرسم بلد باشي –يه لبخند شيطوني زد 

 !!!هي ... واسه من لبخند ژکوند نزن ازت پرسيم آدرس -
پياده شو...  -بهت گفته خوش صدايي؟ حرصم در اومده بود ماشينو زدم کنار ...صداتو باال نبر کي  -

 اونم خيلي راحت پياده شد
بچرخ تا بچرخيم تبسم خانوم بعد يه ماشين گرفت منم ماشيني که گرفته بودرو دنبال کردم تارسيديم  -

 دانشگاه ماشينو به يه زوري
دانشگاه خيلي بدنبود خيلي هم خوب نبود بيشتر بچه ها يه جا پارک کردم وپياده شدم رفتم داخل محوطه 

 سرشون تو کار خودشون
بود رفتم داخل اونجاهم چيز خاصي نبود از روي برد شماره کالسو خوندم و راه افتاد سمت کالس داخل 

 کالس پر بود از دانشجو
 واي حاال من چطوري جا پيداکنم؟ کسي از گوشه الس اشاره زد
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 خانوم؟؟؟ -
 هستد؟بامن  -
آره دوست ما نيومده بيا اينجا بشين خاليه ... رفتم رو صندلي نشستم و ازش تشکرکردم دختري که  -

 جاروداده بود گفت: من شيوا
 دهقان هستم

 من تبسم ستايش خوشحالم از آشناييتون -
 تازه اومدي؟ -
 دوست؟ -بله امروز اولين روزمه ... شيوا دستشو آورد جلو ... -

 دوست –ش دست دادم باها
 شيواو اصفهاني بوداستاد اومد توي کالس و بعد يه سري معرفي وتبريک

رو  49يا  50براي ورودم درسو توضيح داد استاد خيلي خوبي بود که آرامش خاصي داشت تقريبا 
 داشت موهاي جوگندمي و

رابطه خيلي  هيکلي تقريبا توپر و چاق ولي خيلي بانمک آروم ودوست داشتني بود تمامه بچه هاي کالس
 دوستانه ايي باهاش

 داشتن آخر کالس صدام کرد رفتم جلي ميزش
 ستايش تو پدرت اسمش چيه؟ -
 عليرضا استاد -
 پس تو دخر علي رضايي -
 شما پدرمو ميشناسي؟ -
 منو علي باهم هم دوره بوديم تو تهران راستي اسم مادرت چيه -
 مهسا مجد -
اشتن .. شمارشو نوشت روي برگه ايي .. بده به پدرت اينو بگو اونم ميشناسم هم ديگرو خيلي دوست د -

 فريد داد خودش ميشناسه
 بگو حتما زنگ بزنه دخترم .. اشک تو چشمام ديگه طاقت نياورد

 بابا خيلي ساله فوت کرده قيافه اش رفت توهم -
 نه باورم نميشه چطور ممکن؟ -
 به قتل رسوندنش -
 ش بود؟چرا آخه اون که سرش تو کار خود -
از يکي از شرکتاي معتبر براش دعوت به همکاريي فرستادن ولي اون ميخواست درسشو بخونه  -

 برگرده ايران ولي اون لعنتيا
 بابامو به طرز مشکوکي به قتل رسوندن

 تسليت ميگم من اصال خبر نداشتم -
 خواهش ميکنم من ازتون انتظاريي ندارم .. از هم درديتونم ممنونم -
 ي اون چيکار ميکنه؟مادرت چ -
 مادرم اون عا شق بابا بود ازدواج نکرد چند سالي اونجا بوديم ولي برگشتيم پيش پدر بزرگم -
 پدر بزرگت که تهران بود تا اونجايي که يادمه؟ -
 بله مامانم تهران هست من بخاطر کار همسرم اومدم اصفهان -
 ازدواج کردي؟ -
 مدن اين دانشگاهبله.. با استاد سراج تازه امروز او -
 ميشناسمش جوونه اليق و برازنده ايي هست تعريفشو از دوستان زياد شنيدم .. خوش بخت باشي عزيزم -
 ممنونم استاد -
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اشکاتو پاک کن دختر االن همه فکر ميکنن من زدمت .. وخودش خنديد منم خنديدم ولي تخل اشکامو  -
 پاک کردم که دوباره ادامه

بر اومد بهم بگو دخترم پدرت حق زيادي به گردن من داره منو علي باهم دوستاي داد.. کاريي از دستم 
 صميمي بوديم خاالصه که

 تو هر زمينه ايي مشکل داشتي خوش حال ميشم کمکت کنم
 ممنونم استاد بخشيد سرتونو دردآوردم -
از اون چشماي اين چه حرفيه عزيزم از همون اول فهميدم دختر علي رضايي هم از روي فاميليت هم  -

 قشنگت که کپي علي
رضاست منو علي باهم قرار گذاشته بوديم بچه هامون باهم ازداج کنن ولي .. تو االن ديگه ازدواج کردي 

 و پسر منم همينطور
 !!!!!!قسمت نشد.. بازي روز گارو ميبيني؟ از قديم گفتن پيشوني .. پيشوني منو کجا ميشوني

 ش داد اســـتاد من االن کالس دارم بعدا مزاحمتون ميشمبازي روزگار ديگه نميشه تغيير -
 برو دخترم ... به سالمت -
 خداحـــافظ -

رفتم سمت کالس جديدي که داشتيم امروز نميدنم دقيقا کدوم کالسو بافرياد داشتم اولي که نبود به احتمال 
 زياد دومي بوددمه کالس

که به حرفاش دقت کردم فهميدم نازنين جونه که ديدم فريادايستاده وداره با گوشيش حرف ميزنه کمي 
  زنگ زده خنده ام گرفته بود

واقعا آفرين به پشت کار نازنين جون هيمنطوري ادامه پيدا کنه خدا ميدونه چي ميشه رفتم توي کالس چند 
 دقيقه بعد فرياد خودش

ده بودن و کسي اومد بعد معرفي و غيره درس رو شروع کرد همه از جذبه ايي که داشت ساکت مون
 حرف نميزد فقط و فقط

صداي فرياد بود که تو کالس پيچيده بود کالس رو خيلي خشک کرده بود ولي انقد قشنگ درس ميداد که 
 جاي هيچ حرفي نبود

کالس وقتي تومو شد همه وسايالشونو م کردن ولي تا فرياد از در نرفت بيرون کسي اشو نذاشت بيرون 
 ... ته جذبه بود بچه ام

يگه کالسي نداشتم از دانشگه اومدم بيرون سوار ماشينم شدم ديدم فرياد سر خيابون ايستاده براش بوق د
 زدم رفتم کنارش

 برسونيمت استاد -
 برو تبسم اينجا دمه دانشگاه بد برامون -
 فرياد بيا سوارشونازنين جون خيلي زنگ زده بايد بريم خونه -

 ...رياد فکر کنم لو رفتيمديدم جواب نميده مجبور شدم : ف ... -
 سريع پريد تو ماشين و بادهن باز نگام کرد

 تو چيکار کردي؟ -
 هيچي ديدم سوار نميشي گفتم اينطوري شايد سوارشي ..دوباره اخماشو کرد تو هم -
 برم ناهار بيرون؟ -
 اينه غذا پختنت؟ بگم ملوس خانوم برگرده -
 ه ميخواي با اين کمر برات غذا درست کنم؟الکي حرف نزن لطفا من امروز کمرم در ميکن -

 خودش خنده اش گرفته بود
 خوب حاال آدرس يه رستورانو بگو -

اون آدرس ميداد ومنم رانندگي ميکردم آخرجلوي يه رستوران مجلل نگه داشتم و پياده شديم رفتيم داخل 
 رفتم سمت يه ميز دونفره
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 اينجا بشينيم؟ -
 و اونم صندلي روبه رويي منو کشيد ونشستهرجا که راحتي بشين .. نشستم  -
 خوب چي ميخــــــوري؟ -
 من جوجه دوست دارم -
 من برم دست صورتمو بشورم؟ -
برو عزيزم سريع بيا ... از جام پاشدم رفتم دست شويي دست صورتمو شستم آرايشمو تجديد کردم  -

 اومدم بيرون ديدم گارسون
د سر ميزمون اخمام رفت توهم داشتم قيافه خانومه رو ارزيابي داشت غذاهاروميچيد ويه خانومي اومده بو

 ميکردم خيلي خوشگل
 نبود ولي کلي آرايش کرده بودرفتم کنار ميز که صداهاشونو داشتم ميشنيدم

 عزيزم اشکالي نداره که آشنا ميشم -
 خانوم لطفا پاشيد بريد االن همسرم مياد دلم نميخوام براش سوتفاهم بشه -
 تونوکه ميتونم داشته باشم؟خوب شمار -

خانوم من هميشه انقد آروم نيستم همين االن گورتو گم کن تا صدام در نيومده  –از الي دندوناش غريد 
 رسيد بهشون

 فرياد جان عزيزم اتفاقي افتاده؟ -
نه خانوم اشتباه شده ود ببخشيد من رفتم .. و سريع از کنارم عبور  –به وضوح داشت ميلرزيد دختره 

 د و رفت نشستم فريادکر
 چشماي نگرانشو دوخت بهم ازحرفايي که بهش زده بود خوشم اومده بود تقصير فريادهم که نبود

 من همه حرفاتونو شنيدم نگران نباش ..ويه بلخند زدم بهش اونم خنديدوغذارو خورديم -
 من ميتونم بيمارستانونوببينم؟ -
 هزاد داره انجام ميدهآره عزيزم منتها يه کاراي جزئي مونده که ب -
 بيمارستان سهامش مال چنر نفره؟ -
نصفش مال منه و نصفه ديگه اونم براي بهزاد وخواهرش و يه آقاي دکت ديگه هست که خارج اينجا  -

 نيست
 تو چرا نميري؟ -
 کجا؟ -
 ...خارج .. چه ميدونم اروپا -
 امنيت اخالقي که اينجا داره هيچ کجا نداره -
 خواستي بري؟يعني تاحاال ن -
چرا اون موقعه که دانشجو بودم براي گذروندن طرح خيلي اين وراون رفتم ولي براي زندگي به  -

 غيرايران جايي روقبول ندارم
 اينجا خانواده يه چيزه ديگه است يه معنيه ديگه داره

 آه ولي آزادي که اونجا داره اينجا نداره -
 تبسم جان آزادي رو تو چي معني ميکني؟ -
 خوب توي لباس -
عزيزم تا کي ميخواي انقد به مد ولباس سر وضع فکر کني يزاي زيادي براي فکر کردن و بدست  -

 آوردن هست
 /مثال چي -
يه وقتي ميشه که خودت ميفهمي زندگي اون چيزي نيست که منوتو ميبينيم تو بايد سطح فکرتو ببري  -

 باالتر البته بهت حق ميدم
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ببيني تو اونجا بزرگ شدي عقايدت آزاده پوشش راحته حاال مجبوري کنار من که اين چيزارو تو لباس 
 که خيلي روي همسرم

تعصب دارم زندگي کني اينا برات خيلي سخته ميفهمتت ولي عزيزم بهتر نيست اينطوري بودنو تحمل 
 کني بعد خودت به تکامل

 کامل که رسيدي بفهمي کدوم نوع زندگي بهتره؟
 نم؟تا کي بايد تحمل ک -
تا وقتي که داليل قانع کننده براي من براي و منو راضي کني که من با پوششت کاريي نداشته باشم تا  -

 اون موقعه منم داليلم رو
 بهت بگم و تورو قانع کنم

 ... ولي فرياد -
 ببينم خانومم تو وقتي نماز خوندي چي حسي اشت؟ -
 سبک بودم -
 مرد زن حق نداره حتي خونه پدرش بره؟ميدوني همون خدا گفته که بدون اجازه  -

حاال جالبه که بدوني همون خدا هم گفته زن وظيفه ايي نداره تو خونه همسرش کار کنه مردش ميتونه 
 بهش نفقه بده يعني حق زن

چه توکارکني چه نکني من بايدنفقه پرداخت کنم من بايدبابت شيري که تو به فرزندم ميدي مبلغي 
 يدونستي؟روپرداخت کنم ايناروم

 ... نه -
 حاال ميبيني نه کاريي ميکنه که تو پشيمون بشي نه من -
 ... خوب خوبه اينا ... پس پوله منو بده -
 زرنگ خانوم مثل اينکه کمر دردت خوب شد؟ -
 .. خسيس خب نده -
رف گلم خانومم ... من که هرچي دارم براي تو من هر چقد تالش ميکنم براي اينه که نيازاي ترو برط -

 کنم
 خوبه خوب دوس دارم اينطوري... يه لبخند زد وزير لب يه چيزي گفت که نفهميدم -
 چيزي گفتي؟ -
آره گفتم کاش منم دوست داشتي ... من ميرم حساب کنم توام بروبيرون ماشينو بيار دمه در ...  -

 بعدازجاش پاشد رفت ولي من
اش ميدونستم تو وجودم داره اتفاقايايي ميوفته همچنان نشسته بودم داشتم فکر ميکردم به خودش به حرف

 نميدونم دوست داشتنه يا
 چيزه ديگه ايي ولي هرچي بودداشت خوشم ميومد ازش ... عقايد جالبي بود

******** 
 ..... االن تقريبا دوهفته از اومدن من تو خونه فرياد ميگذره روزاي عادي و خوبي رو باهم گذرونديم

ارم يا نه ولي ديگه ازش متنفر نيستم با مامان هر روز تلفني حرف ميزنم هنوزم نميدونم دوستش د
 فرداقرار فرياد يه امتحان

خيلي مهم ازمون بگير که من اصال درسش رو نخوندم االنم اومده و رفته تو اتاق خودش دراز کشيده 
 آروم.. آروم رفتم تو اتاق

 کارش برگه هاشو زير رو کردم ولي هيچ پيدا نکردم
 ... لعنتي سواالرو کجا گذاشتي... هرچي بيشتر ميگشتم کمتر پيدا ميکرديهو صداشو شنيدماه -
 ... دنبال چيزي ميگردي؟ ... هول شدم -
 داشتم دنبال ... نه يعني آهـــان اومدم اينجارو تميز کنم؟ -

 مرتب؟ ولي تو که بدتر بهم ريختي؟ –يه تاي ابروشو انداخت باال 
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 زن بعد مرتب ميکنننه خوب اول بهم مير -
 نيخواد الزم نکرده برو درستو بخون فردا امتحان داري -
 فرياد جونمــــــــــم -
 ميگم ميشه کمکم کني؟ -
 چه کمکي؟ -
 يه چندتا از سوااليي که ممکنه بياد تو امتحانو بهم بگو مثال -
رس ميدم وهمتون بروبشين درستوبخون هيچ فرقي بين توواوناي ديگه نيست به همتون يک سان د -

 ازهوش يکسان برخورداريد
خوب باشه من رفتم درس بخونم ... از اتاق اومد بيرون کيفشو ديدم روي ميز ناهارخوري بود برداشتم  -

 و رفتم تو اتاق توشو
 گشتم خالي خالي بود پرتش کردم سمت در که فرياد درو در همون حين باز کرد و کيف افتاد تو بغلش

 وم همينو ازت بگيرمممنونم اومده ب -
 وايسا ببينم اال از کجا ميدونستي دست منه؟ -
 آخه هيچ کس بغير تو تو اين خونه دستش چسب نداره ... بدو بدو درو بست ورفت از تو اتاق داد زدم -
مگه دستم بهت نرسه فرياد ... اي خدا اينم شوهر بود دادي مجبور شدم با تقلب کارمو پيش ببرم داشتم  -

 وچولو رو پرکاغذي ک
 ...ميکردم که فرياد در باز کرد اومد تومنم خودمو انداختم روي برگه ها

 داشتي چيکار ميکردي؟؟ -
 اومـم خو هيچ کاريي برو بيرون در بزن بعد بيا تو -
 گفتم داشتي چيکار ميکردي؟ -
قه بايد خوب درس داشتم يه مقدار تمرين ميکردم آخه اين استاده يه ذره که چه عرض کنم خيلي بد اخال -

 بخونم
 من که از اول هفته دارم بهت ميگم گوش نميدي؟؟؟ -
 آفرين حاال برو بيرون بذار درس خونم -

باشه ميرم ولي قبلش بذار نگاه کنم زيرت  -اومد کنارم نشست منم همچنان روي برگه ها دراز کشيده بودم
 چيه؟ ... بعد با يه دست منو بلند کرد

 وولم کن ... برگه هاي تقلب روتودستش گرفت و همه رو پاره کردداري چيکار ميکني ت -
 تبسم اين کارا چيه؟ بگو من مغزم انقد کار نميکنه که چندتا خطو حفظ کنم -
 نخيرم هيچم اينطور نيست االن اصال حوصله درس خوندن رو ندارم -
 چرا؟ -
بعد فت بيرون .در اتاقو محکم به تو چه در هر صورت مطمئن باش فردا از باال سرت جم نميخورم و -

 کوبيد بهم
ديوووووووونه مزخرف ... اه... تاصبح بيدار موندم ودرسامو همشو خوندم حتي فرياد براي شام اومد  -

 صدام کردنرفتم بيرون
باهاش قهربودم براي چي بهم توهين کرده خودش انگار خيلي ميفهمه... لباسا مو پوشيدم نمازمو خوندم و 

 . چشمامرفتم بيرون .
  پف کرده بودخيلي خسته بودم واقعا .. فرياد آماده بود وداشت ميرفت

 خيلي خستايي ديشب نخوابيدي ميخواي برسونمت؟ -
بي تفاوت از کنارش ردشدم وسوار آسانسور رفتم پائين به پارکينگ که رسيدم سطل آشغالو گذاشتم الي 

 درآسانسورحاالبا پله ها
قاي دکتر ورزش صبح گاهي خوبه برات وسوارماشينم شدم ورفتم دانشگاه بيا اين بيستو سه طبقه رو آ

 زود رسيدم روي آخرين
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 صندلي نشستم کمي بعد شيوا اومد
 سالم تبسم را ايجا نشستي؟ -
 !!!!!سالم صبح بخير همينطوري -
 منم کنارت بشينم؟ -
 چرا ميپرسي بشين ديگه عزيزم -
 درس خوندي؟ -
 اال بيدار بودممعلوم نيست از ديشب تا ح -
 فرياد کمکت نکرد؟ -
 کمکم ميکرد بايد شک ميکردي؟ -
 خيلي بد اخالقه تو خونه ام اينطوريه؟ -
نه تو کالسو درس اينطوريه توخونهاسم درس مياد همينطوري ميشه ...هردوزديم زير خنده .. بقيه بچه  -

 ها اومدن وفريادهم اومد
 ار من ايستاد يه پوزخندزدم وتمام سواالرو جواب دادمبرگه هاروبين بچه ها پخش کرد خودش اومدکن

برگه رو گرفتم سمتش واومدم بيرون .. من اولين نفر بودم اومدم بيرون تصميم گرفتم خودمو يه قهوه 
 مهمون کنم... رفتم به سمت

 تريايي دانشگاه اونجا يه قهوه ترک سفارش دادم و مشغول خوردن شدم
 ساله بود 29بشينم؟ ... سرمو بلند کردم يه پسر جوون تقريباببخشيد خانوم ميتونم اينجا  -
 اين همه جا چا اينجا؟ -
 ميخوام وقتتونو بگيرم -
 آقا بفرمائيد من شوهر دارم -
گفتم که خواهش ميکنم حرفاموگوش کنيد بعدوخيلي راحت نشست روي صندلي ... کمي مکث کرد و  -

 زل زد ت چهرم
وخاص عکس ميگيرم وميذارم توي نمايشگاه ... بعد کارتي روگرفت  من يه نقاشم ازچهره هاي شرقي -

 سمتم ... اينم آدرس
 نمايشگاهمه من ميتونم از چهره شما يه پورتره بکشم؟

 ...ولي -
 خانوم من کارم هنريه من قصدي مزاحمت ندارم -
 ...خوب حاال من چيکارکنم -
 من زواياي چهرتو بکشم عد قول ميدم مزحمتون نشم -
 بايد سريع برم کارتوخيلي طول ميکشه؟ من -
نه نيم ساعت بيشتر کار نميبره.... نيم ساعتي بدونحرکت نشسم و اون مردم عکسمو کشيد وقتي کارشو  -

 داد دستم باورم نميشد
خيلي قشنگ بود حتيبي تفاوتي که نسبت به اون چنددقيقه داشتمو به راحتي کشيده بود من بودم با چهره 

 بي تفاوت
 رتون خيلي خوش بختن که بانويي به زيبايي شمادارنهمس -
 شما لطف داريد من ميتونم برم؟ -
 بله بفرمائيد ببخشيد وقتتونو گرفتم -
 واهش ميکنم -
 ...خانومه -
 ستايش هستم -
 بله خانومه ستايش ميشه به نمايشگاهم اگه وقت کرديد سربزنيد؟ -
 ..باشه حتما -
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 خوش حال ميشم -
 خداحـــافظ -
 به سالمت ... اومدم بيرون فريا هي داشت زنگ ميزد... جواب دادم -

 کجاي تو؟ -با عصبانيت داد زد
 اومدم بيرون -
 کجايي االن دقيقا؟ -
 !!!!! دمه دانشگاه -
 وايسا االن دارم ميام -
بعد باشه بيا... وتماسو قطع کرد کافه تقريبا نزديک دانشگاه بود خدمو رسوندم دمه دانشگاه چد لحظه  -

 فرياد اومد ... عصبي داد
 زد.. کجا بودي تا االن؟؟

 چه خبرته چرا سر من داد ميزني؟ -
تبسم اعصاب منو خورد نکن گفتم کجا بودي؟....خيلي اعصابم از دستش خردبود اون ازکارديشبش اينم  -

 از کاراالنش رفتم سوار
 ماشين شدم که دستمو کشيد

 کجا؟؟؟؟ -
 ...خونه -
 دي؟چراجوابمو نمي -
هروقت که حرف زدنويادگرفتي جوابتو ميدم و سوار ماشين شدم وگاز دادم به ماشين يه راهه يه ساعته  -

رو يه ربعه رسيدم خونه ماشينو پارک کردم و خواستم برم داخل که يکي از همسايه ها داشت دنبال 
 چيزي ميگشت

 سالم خانوم ميشه کمکم کنيد؟ -
 بله مشکلي پيش اومده؟ -
يدم رو گم کردم همين جا ازدستم افتادولي نميدونم کجا افتاد.. کمکش کردم ولي هرچي گشتم کليد بله کل -

 نبودفرياد اومد ومرده
 سريع رفت بيرون ازخونه.... تا خواستم سوار آسانسور بشم فرياد دستمو پيچوند

 هــوي چته؟ -
 اين کيبود؟ -
 کي؟ -
 اين يارو ميگم؟ -
 خوب يکي از همسايه ها -
 اتو چيکار داشت؟ب -
 کليدشو گم کرده بود داشتم ميگشتم پيداش کنم براش -
 پس چرا تا منو ديد در رفت؟ -
 چه ميدونم؟؟؟؟ -

دندوناشو فشارداد وباهم سوار آسانسور شديم قيافه اش ازعصباتيت سرخ شده بود ورگ پيشونيش باد 
 کردم بود درروبازکرد رفتيم

 تو برندار خودم برميدارم -بدارمداخل تلفن زنگ خرد تا رفتم تلفونو 
 ...باشه .. خودش فت سمت تلفن وبرداشتش ولي کسي جواب نداد -
 کي بود؟ -
جواب نداد... اهومي گفتم لباسامو درآوردم ورفتم تو آشپزخونه.... مشغول غذا پختن بودم که امد کنارم  -

 ...به کابينت تکيه داد
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 تبسم؟ -
- ... 

 ...باني بودم درکم کنببخشيد عزيزم .. امروز اعص
 .... -....بابت ديشبم معذرت ميخوام .. -

 ....خانومم بخشيد خيلي بدم ولي توبه خانومي خودت ببخش -
 دوباره بهش جواب ندادم واومدم بيرون ... چندتا چايي ريخت واومد کنارم نشست

 قهريي؟ -
 خوب چيکر کنم آشتي کني؟ -
 هرکاريي؟ -
 هرکاريي عزيزم -
 ... ن دلم براي مامان تنگ شدهفرياد م -
 ...پس منم قهرم –بخدا اين ترم سرم خيلي شلوغه بذار يه چند وقت ديگه ... دستامو تو سينه جم کردم  -
 خوب مامان اينا بيان اينجا خوبه؟ -
 ...نخير مامان تحت درمانه نميتونه بياد بمونه ... بابابزرگم کار داره -
 ي؟خوب نميشه يه شرط ديگه بذاري -
 ...نه... باحرص از جام پاشدم ميزو چيدم وصداش کردم -
 ... چه شام خوش مزه ايي مرسي -

 غذارو سريع خورم تا خواست حرف بزنه ... از جام پاشدم ... -
من خيلي خسته ام امشب يزو خوت جم کن ... وضو گرفتم نمازمو خوندم و سرسجاده خوابم برد .....  -

 صبح از خواب که بيدار
فرياد نبود منم رو تخت خوابيده بودم بالشم عطرشو ميداد پس ديشب اينجا خوابيده بود ... يه دوش شدم 

 گرفتم و يه بولوز شلوارک
 ...صورتي پوشيدم موهامو باالسرم بستم امروز بهناز ميخواست بياد اينجا

 ..... چايي دم کردم و ميوه وشيريني آماده کردم که د زدن دررو باز کردم بهناز بود
 سالم چه عجب ما شمارو ديديم؟ -
 سالم عزيزم مگه من بيام تو که نميايي سر بزني؟ -
 بخدا اين چند وقته سرم گرمه امتحانا بودم -
 حتما فرياد خيلي کمکت کرده؟ -
 نه بابا اصال کمک نکرد همش اذيتم ميکرد -
 يعني هيچ کمکي نکرد؟ -
 ...يي که باخودش داشتيم قاييم ميکردنه تازه تمام تقلبامو ميگرفت و سواالي درسا -
 ... خيلي بد جنسه -
 ....اوه ..خيلي بدتره -
 !!بهش نمياد -
 چرا؟ -
 خوب عزيزم حتما راهشو بلدنيستي؟ -
 يعني چي؟ -
 و چندتا عزيزم شايد قانعش ميکردب*و*س*يعني يه  -
 فرياد اصال اينطوري نيست -
 مگه ميشه همه مردا يه رگ خواب دارن -
 !!از مردا جداستفرياد  -
 چرا مگه مرد نيست؟ بعد خودش ...بلند بلند خنيد -
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 ...نه منظورم اينطور نيست ... يعني چطور بگم -
 ....بذار من بگم تو قلقشو بلد نيستي -
 نه نميدونم تو حاال چه گيريي دادي به فرياد بگذريم ... ديگه چه خبر؟ -
وتم که زنونه است دوستم دعوت کرد به فرياد بگو باهم آهان راستي گفتي تبسم فردا شب يه مهموني دع -

 بريم؟
 مگه تو اينجا دوست داري؟ -
نه باب ديروز رفته بودم خريد يکي از دوستي مامانو ديدم دخترش هم سن منه دعوتم کرد براي جشن  -

 تولد دخترش برم منم تنها
 جايي نميرم گفتم به تو بگم اگه اومدي باهم بريم

 تم خاليه زياد کار ندارم ميامباشه فردا وق -
 پس صبح بيا بريم يه آرايشگاه -
 آخ راستي گفتي آرايشگاه خيلي نياز دارم بهش -
 من تازه لباسم ندارم خريدم بايد بريم -
 !!!!نه من لباس زياد دارم ميخواي بيا يکي از لباساي منو بردا ديگه وقت تلف نکنيم -
بگير ... ناراحت نشي از دستما ولي خوب هرکس يه سليقه ايي  نه من زياد دوست ندارم لباس کسي رو -

 داره
آخ من يادم رفت پذيايي کنم رفتم تو آشپزخونه و  ... اين چه حرفيه بهناز جون اين فقط يه پيشنهاد بود -

 وسايلي که آماده کرده بودم رو چيدم
 واي اينجا رو ببين چقد زحمت کشيدي -
 ن خيلي اهل تعارف نيستم خودت راحت باش از خودت پذيرايي کننگو کاريي نکردم عزيزم ... م -

 بشقابشو برداشت وميوه گذاشت و مغول شد
 راستي ميگم بهناز چند سال ازدواج کردي؟ -

 ساله 3 -
 واقعا راضي؟ -
 آره زندگيم عليه فرهاد خيلي خوبه -
 چطور باهم آشنا شديد؟ -
ه وکيل ميگشت اون موقعه فرهاد تازه پرواه کسبشو بابام يه کار دفتري داشت براي شرکتش سراغ ي -

 گرفته بود ... يادش بخير انقد بهش ميگفتم جوجه وکيل .. ولي اون خيلي آقا بود اون موقعه ها
 اصال بهش نميخوره -
 اوه منم تازه بعد ازدواج فهميدم چه اوجوبه ايي ... تو چي از زندگيت راضي؟ -
 آره خوبه -

 چرا؟ چشمکي زد؟... نااميدي
 خودت که زندگي مارو بهتر ميدوني؟ -
ميدوني تبسم من چرا اومدم اينجا؟ راستش ميخواستم يه سري چيزا و بهت بگم که بايد دوني البته شايد  -

 خودت فرياد گفته باشه بهت ول خوب من وظيفه خودم ميدونم بهت بگم
 چيزي شده؟ -
ر بزرگشون خيلي دوست داشته اينا باهم ازدواج کنن نه گوش کن ... ببين فياد يه دختر عمه دارن که پد -

 ولي ميگم منم نميدونم
چي شد که نشد اينا باهم باشن و بين خانواده ها مشکلي پيش اومد و عمه اش اينا رفتن ايتاليا وفرزين هم 

 رفت اونجا اين همه مدتو
 ميخوان برگردن با اونا بوده حاال که فرزين برگشته و قصد داره بمونه مثل اينکه اونا هم

 خوب اين چه ربطي به من داره؟ -
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 سارا که همون دختر عمه اشون بود هنوز ازدواج نکرده و فرياد وخيلي دوست داره مشکل اينه -
 ولي منو فرياد باهم خوبيم؟ -

 مطمئني؟ –يه تا ابروشو داد باال 
 آره بعدشم هرچي بين اونا بوده تموم شده دليل نميشه که کش پيدا کنه؟ -
منم به فرياد و عالقه ايي که به تو داره اعتماد دارم ولي گفتم بهتره بدوني تا يه ذره سنجيده تر رفتار  -

 کني؟
با حرفاي بهناز خيلي فکرم درگير شدمن علقه ايي به فرياد نداشتم ولي طاقت ديدن رقي تو زندگيم نداشتم 

 اين درست نيست فرياد
... حسادته؟ ... نه چرا بايد حسودي کنم؟.... فرياد همسرته معلومه اين کارو با من بکنه؟ يه حسي داشتم 

 .. بايد حسود باشي؟؟؟
وجدان جان لطفا ساکت شو چيزي بين منو فرياد نيست که بخوام ناراحت بشم تازه هرچي بين اونا بوده 

 تموم شده باداي بهناز به
 خودم اومدم

 هي دختر کجايي دوبار صدات کردم؟ -
 جانم ؟ -
 راحتت کرد حرفام؟نا -
نه .. نه اصال موضوع مهمي نبود؟ ... ولي خودمم ميدونستم دارم دروغ ميگم دوست داشتم بهناز بره و  -

 فکرکنم ... ولي به چي
رو هم خودم نميدونستم هميشه وقتي يه موضوعي عذابم ميداد درموردش بيد فکر ميکردم و نتيجه گيري 

 ميکردم ... واقعا اون
 بينشون با فرياد اذيتم ميکرد؟دختره ورابطه 

 تو حالت خوبه امروز؟ -
 آره .. آره -
 ميگم نظرت چيه؟ -
 در مورد چي؟ -
 ده بار برات توضيح دادم تو مطمئني حالت خوبه؟ -
 آره اگه اين بار بگي قول ميدم گوش بدم -
 ميگم بريم پائين؟ -
 براي چي؟ -
 آخه من ناهار درست نکردم -
 کنيم بيان اينجا بچه هاخوب همينجا درست مي -
 ... آخه چيزه -
 چيه؟ -
 يه چيز بگم راز نگه ميداري؟ -
 آره بگو عزيزم؟ -
 من بلد نيستم غذا بپذم -

 انقد عين چهها جمله اشو گفته بود بي اراده خنده ام گرفت
 توام عين فرهادي اونم وقتي فهميد خنديد بيجنبه ها -
 به طرز حرف زدنت خنديدم ناراحت نشو بهناز بخدا به تو نخنديدم -
 /خوب حاال چيکار کنيم -
 من بلدم غذا بپزم -
 واقعا؟؟؟؟؟ -
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 آره عزيزم -
 خوب حاال خفر نفروش -
 ديــــــــونه ايي تو بخدا مگه فخر فروختن داره -
 من نميدونم از خودت بپرس -
 بهنازززز -
 !!!!!خوب شوخي کردم ميدونم تو اينجوري نيستي -
 م کنيا؟ولي بايد کمک -
 ...من درخدمتم بفرما -
 اول بگو چي بپزيم -
 يه غذايي که هم فرياد دوست داشته باشه هم فرهاد -
 من نميدونم ... آهان يادم اومد ماکاراني و فسنجون دوست داره -
 فرهاد هم ماکاراني خيلي دوست داره ماکاراني بذار -
 آره تازه ماکاراني پختش آسونتره -
 ياد بدي؟پس ميشه به منم  -
 کنارم که وايسادي ياد بگر زياد سخت نيست -
 تو يه دونه ايي دختر آخخه چطو غذاهاي ايراني رو بلدي؟ -
من اونجا که بودم هميشه تلوزيون ايرانو نگاه ميکردم بيشترم برنامه هاي آشپزيشو چون مامان هميشه  -

 سر کار بود من تو خونه
 ميرم مجبور بودم غذا بپزمتنها بودم ديگه براي اينکه از گشنگي ن

 من اعتراف کنم؟ -
 بگو -
اولين باري که ديدمت فکر کردم از اينايي هستي که خيلي افاده ايي هستن .... ولي واقعا صاف و بي  -

 ريايي
لطف داريي عزيزم ... تا ظهر که فراد بياد با بهناز خيلي حرف زدم دختر خيلي شادي بود ميتونست  -

 ... نهکمکاي زيادي بهم بک
تبسم من بوي غذا گرفتم ميرم خونه دوش بگيرم فرهاد اينطوري ببينه  -بهناز لباسشو گرفت باال بو کرد...

 اذيت ميشه به اونم
 زنگ مينم ناهار بياد اينجا

 باشه برو عزيزم -
پس فعال ... از هم خداحافظي کرديم ورفت خونشون ... يه فکريي زد به سرم وخوب اگه بنا بو گرفته  -

 ؟ منم حتما بوي غذا ميدم
بهتره برم دوش بگيرم .. به سمت حمام رفتم لباسامو درآوردم وايسادم زيردوش آب که به صوتم ميخورد 

 احساس خوبي داشتم
خسته گي از تنم جدا ميشد زير دوش نشستم به خودم فکر کردم به احسسي که کم داشت تو وجودم از 

 فرياد شکل ميگرفت واقعا
دوست داشتن بود .. خودمم نميدونستم فقط ميدونستم نميخوام فرياد براي لحظه ايي مال عشق بود؟ ... 

 کسي باشه اين دختره از
کجا پيدا شده بود ؟... اي خدا چرا هميشه توي لحظه هاي خوش يکي بايد پيدابشه خوشيحاليتو نابود کنه 

 ... چرا هميشه وقتي
يه موج بزرگ مياد و زندگي رو برام سخت ميکنه؟؟ زير  زندگيم آروم ميشه و به داشته هام عادت ميکنم

 دوش نسته بودم که
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صداي زنگ رو شنيدم از سريع پاشدم دوش گرفتم اومد بيرون حوله رو به خودم پيچيدم از موهام داشت 
 آب ميچکيد کف اتاق

ه جسمي محک خيس شده بود با فکر اين که بهنازسريع رفتم بيرون تا خواستم در اتاق رو بازم کنم با ي
 برخورد کردم وافتادم رو

 ....زمين حوله ام که چون شل پيچيده بودم باز شد
چته ؟ ... س بلند کردم ديدم فرياد داره نگاهم ميکنه ... عزيزم بچه وقت نکرده بود دهنشو ببنده زانو  -

 زد کنارم وبغلم کرد
اش داره باال پائين ميره ...  گذاشتم روي تخت ولي منو از خودش جدا نکرد احساس کردم قفسه سينه

 چشامش بين لبام و چشمام تو
حلقه کردم ومنم هم راهيش کردم منم ميخواستم فرياد ماله من باشه منم دوستش داشتم امروز وقتي بود که 

 ما براي هم باشيم نبايد
ي زنگ اومد اجازه ميدادم کسي مارو از هم جدا کن ... انگار تازه فهميده بودم که دوستش دارم ... صدا

 .. فرياد سرشو آورد باال .. اخماشو کرد توهم
 کسي قرار بود بياد؟ -
 آره -

 کي؟ -يه تا ابروشو داد باال 
 ... بهناز اينا براي ناهار ميان اينجا -
 ... خيلي خوب برودرروبازکن ... خواستم از جام پاشم اومد سمتم -
.. رفت سمت در با ذوق از تو کمد يه پيراهن کوتاه نه تو برو لباساتو بپوش خودم در رو باز ميکنم . -

 قرمز انتخاب کردم که از
باال گشاد بود و قسمت روي رونش تنگ شده بود باساپورت پوشيدم کفشاي بدون پاشنه قرمزمم 

 روباهاشون پوشيدم موهاموسشوار
ز هم زدم به کشيدم وريختم دورم يه رژقرمزهم زدم مژهام روحسابي ريمل زدم ويه گلسرکوچولو قرم

 گوشه موهام ازاتاق رفتم
بيرون همه نشسته بودن فرهاد هم اومده بود بلند سالم کردم همه جواب دادن وفرياد دستشو باز کرد رفتم 

 کنارش وتوبغلش جا
 گرفتم

 ميگم باعث زحمت شد تبسم خانوم -
 ره بيشتر پختمخواهش ميکنم اين چه حرفيه هميشه براي خودمون غذا درست ميکردم اينسري يه ذ -

 تبسم بگو که باهم پختيم –بهناز 
 البته اگه کمک بهناز نبود غذا به اين زودي آماده نميشد -

 ياد بگير توام بهناز خانوم هشب خونه مامان اينايم –فرهاد 
 تو خودت ياد بگير –بهناز 

 !!!زن خونه تويي ها -
 دواج کرديي؟تو که ميدونستي من آشپزيي نميکنم ... چرا اصا باهام از -
 چون دوستت دارم خوب عزيزم -

 بهنازم خندي ولوس رفت تو بغلش
 تبسم دست پختش حرف نداره –فرياد 
 ميگم االن ما نرفتيم پائيم مامان فکر ميکنه گرسنه مونديم امروز –فرهاد 
 تبسم جون زنگ ميزدي مامانم بياد باال –فرياد 

 ميکنيم حاال ايشاهلل يه سري ديگه مامان اينارودعوت -
 عمه اينا آخرهفته قرار بيان اينجا –فرهاد 
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 مامان بهم گفته -فرياد
 ...قرار بان اينجا باهم ريم ويالي شمال برنامه هاتو تنظيم کن نگي بعد وقت ندارم -
باور کن اصال وقت ندارم ولي حاال يه کاريش ميکنم .. اخمام بي اختيار فت تو هم اصال از فرياد انتظا  -

ن براي اينکه منو ببره تهران وقت نداشت حاال ميخواد بره شمال؟از جام پاشدم ... فرياد : کجا نداشتم او
 عزيزم؟

 ميرم ميز رو بچينم -
ميخواي بيام کمک؟ .. شونه باال انداختم که خودش دنبالم اومد داشتم وسايلو ميچيدم که اومد توي  -

 تو چت شد يهو؟ –آشپرخونه 
 وقت نداري ولي براي شمال کارتو ميخواي درست کني که بري؟ من نميامبراي اينگه بريم تهران  -
 هـــــــيــــس ساکت عزيزم ميشنون شب باهم حرف ميزنيم -

من باتو حرفي ندارم وسايلو چيدم تو سيني و آشپزخونه امدم بيرون وقتي ميز رو  –بغضم گرفته بود 
 چيدم همه روصدا کردم

 جاناوه واقعا دست درد نکه تبسم  -
 خواهش ميکن حاال بخو شايد خوشت نيومد -
 از شکلش معلومه خيلي خوش مزه است ... از کجا ميدونستيد من عاشق ماکارانيم؟ -

 فرياد با افتخار تموم گفت : نه برادر عزيزم چون من ماکاراني دوست داشتم پخته
 چهره فرهاد رفت تو هم دلم براش سوخت بايد فرياد وضايع ميکرد

 اين غارو براي کسي نپختم بهنا حون هوس کرده بود وبراش يه چشمک انداختم اونم خنديد ولي من -
 آقايون بوي سوختگيتون در اومد بشينين غذاتونو بخورين -بهناز

 همهمغول خوردن شدن ه چهرهاشون نگاه کردم
 مزه اش هم بي نظره -فرهاد
 خيلي خوش مزه است –بهناز 
 عاليه مثل هميشه -فرياد 
ريي احت مشغول شدم ولي اصال نميتونستم چيزي بخورم اعصابم خيلي خرد بود فرياد واقعا ناراحتم با فک

 کرده بود پس معلوم
بود که هنوزبه اون دختره فکرميکنه ... يعني چه چيزي ينشون بوده ... براي چي حاضر شده بخاطراون 

 از کارش بزنه وبره
انداختم پائين اگه پلک کميزدم اکم در ميومد فرياد صدام شمال .. با اين فکرا چشمام پر اشک شد سرمو 

 کرد سرمو آرودم بال
چرا غذاتو نميخوري؟ ... ولي وقتي چشمامو ديد سکوت کردواونم با غذاش بازيي کرد به بهناز نگاه  -

 کردم که بي خيال ازهمه
م فرهاد به بهوه کار جا داشت غذاشوميخورد خوش بحالش چه زندگي خوبي داره بعد اينکه غذامونوخوردي

 رفتن خونه اوشون ولي
 مطمئن بودم نقشه فرياد بود رفارو جمع کردم بردم تو آشپزخونه مشغول شستن شدم که اومد کنارم ايستاد

 ...تبسم عزيزم من -
 خفه شو دهنتو ببند نميخوام صداو بشنوم -
 ولي من بايد باهات حرف بزنم سو تفاهم شده -

 هيـــــس شنديدي نميخوام صداتو بشنوم –اشت روي بينيم دستم و آوردم باال و گذ
 هيـــــس شنديدي نميخوام صداتو بشنوم –دستم و آوردم باال و گذاشت روي بينيم 

 چي تو رو انقدعصب کرده؟ ... با عصبانت دستکش ظرف شويي رو پرت کردم توي سينک -
 لم اومدمثل اينکه تو نميخواي ساکت بشي ... اومدم بيرون که دنبا -
 !!!تبسم ان وايسا برات بگم خواهش ميکنم عصباني نشو بذار تو ضيح بدم -
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فرياد ساکت شو من ازت توضيح نخواستم فقط خواستم ساکت بشي خوب سعي کن به اين حرف گوش  -
بدي حداقل .. بعد يه پوزخند زدم رفتم تو اتتقم اشکم بي مکث ميومد آقا فرياد بد بازي رو شروع کردي 

و ميگيرم زندگي رو بهت زه ميکنم آب از سر من گذشته سرمو کردم توي بالش تا خواستم داد زدم حالت
... دستامو انقد مشت کرده بود ناخونام پوست دستمو زخم کرده ود ولي دلم ازدستم بيشتر زخم خرده بود 

رک راحتي عوض کردم من هيچ کس رو ندارم تنهام تنهايي تنها ... از جام پاشدم لباسامو با يه تاپ شلوا
از اتاق اومدم بيرون فرياد نبود معلوم بود رفته بيرون بهتر يه آب به صورتم زدم رفتم سراغ دفت کتابم 

وساالمو پهن کردم روي ميز و مشغول شدم انقد غرق درس شده بودم که متوجه زمان نشدم باصداي 
مد تو صورتم گالي رز سرخ يلي خوش زنگ در به خودم اومدم رفتم در رو باز کردم که يه دسته گل او

بو بودن بوشون توي بينيم پيچيد ولي در رو باز گذاشتم و از جلوي در کنار رفتم ورفتم آشپزخونه بعد منم 
 فريد با چهره ايي آويزون اومد تو

 ... چه استقبال با شکوهي ... دسته گل رو گرفت جلوم -
 تم روي اپن حتي تو آبم نذاشتماين براي تو عزيزم .. دسته گل رو گرفتم گذاش -
باشه .. دستت دردنکنه يه قهوه براي خودم ريختم رفتم روي ميزم نشستم ودوباره مشغول درس خوندن  -

 شدم
 شام چي داريم؟ -
 هيچي -
 چه خوب پس بريم بيرون؟ -
 نه .. درس دارم نميبيني؟ -
 زنگ بزنم بيارن .. وخودش رفت نزديک تلفن -
 ارن؟چي ميخوري بگم بي -
 من ميلي ندارم -
 ناهارم نخوردي مگه ميشه با جوجه موافقي؟ -
گفتم ميل دارم ساکت شو ميخوام درس بخونم ... کتاو گرفتم جلوم وبهش محل ندادم از حاال ديگه شروع  -

 ميشه فرياد خان تازه اولشه .. امد جلوم کتابو گرفت ازم
 اين کارا چيه تبسم ... بگو چي شده؟ -
 بار بگم صداتو نميخوام بشنوم؟ چندبار بگم تاحاليت بشه؟فرياد چند -
 چرا .. چرا نبايد حرف بزنم باهات لعنتي بگو چته؟ -

 کتابو برداشتم دوباره گرفتم جلوم .. ادامه داد: فردا جايي مهموني دعوتيم بايد بريم
 من درس دارم نميتونم برم خودت برو -
 برميگرديم تا تو هم به درست برسي تو نيايي که نميشه من برم .. ميريم زود -
 شنديدي؟ گفتم درس دارم نميام يا برو يا بشين تو خونه به من ربطي نداره -
لج باز .. از جاش پاشد رفت جلوي تلوزيون منم دوباره خودم مشغول درسام کردم بهش نگاه کردم  -

 معلوم بود اصالحواسش به
ميکنه ... واي فردا وقتي بفهمه با بهناز ميخوام برم تلوزيون نيست حتما داره به سارا خانومش فکر 

 مهموني دوست دارم حالشو
ببينم... يه حسي تحريکم ميکرد اذيتش کنم ومنم نميتونستم کنترل کنم اين حس محترم رو آروم پاشدم 

 حواس اصال اينجا نبود رفتم
توي کاله تن پوشش که وقتي از  توي اتاقم يه بسته آدامس برداشتم حسابي جويدمش بعد آروم رفتم انداختم

 حمام در اومد موهاش
وش حالت وايسته ... باياد آوريي چهراش که چطوري مکنه بشه خنده ام گرفته بود ميموند عمليات دوم 

 آروم آرومرفتم توي
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آشپزخونه کيفش روي اپن بود درشو باز کردم موبايلشو در آوردم و يه آهنگ شاد از گوشي خودم ريختم 
 ش دارم براتتوي گوشي

آقا فرياد منتظر باش ... باخيال راحت رفتم توي رخت خوابم و خوابم برد ميدونستم صبح زودتر از من 
 ميره حمام چه حسي
 ... خوبي دارم من واقعا

 صبح با صداي فرياد پاشدم وپريدم توي حمام که فرياد در حمامو زد
 چيه؟ -
 بيده به موهام بيا برم سريع بشورمتبسم اگه خيس نکردي تنتو بيا بيرون آدامس چس -
 به من چه ميخواستي حواست باشه چي ميکشي رو سرت من کار دارم -
 خواهش ميکنم االن ميمونه روي موهام ديکه کنده نميشه -
 برو يه فکر ديگه کن من در نميام .. يه لگد زد به در حمام -
 هـــو چــته وحشي؟ -
 ر برم بشورمش حداقلمن که ميدونم کار تو بيا بيرون بذا -
بدبينم که هستي بخاطر تهمتي که زدي عمرا بيام بيرون شير آبو باز کردم ورفتم زير دوش .. به .. به  -

 چه صبح زيبايي
 با آرامش دوش گرفتم رفتم بيرون اول حوله رو با دقت نگاه کردم بعد تنم کردم

ديدم پشتم نشسته چشماش به خون نشسته تنت کن کاريي نکرم ... صداي فرياد از پشتم شنيدم برگشتم  -
 بود از عصبانيت

اومد جلوم با هر قدمي که اون ميومد من يه قدم ميرفتم عقب تا جايي که خوردم به ديوار اونم فاصله 
 بينمونواومد وايساد جلوم

 دوتا دستاشو گذاشت دوطرفم
 کي بهت گفته بيايي تو اتاقم؟ -
 يزم يادت رفتهکسي نگفته اينجا اتاق مشترکمونه عز -
 فرياد برو بيرون اين کارا چيه؟ -
من که کالس اولمو نتونستم برم پس بمون خونه توام الزم نکرده بري کنارم باش .. دستمو گذاشتم روي  -

 سينه اش هولش دادولي دريغ از يه ذره تکون
 برو بابا تو چته .. من امتحان دارم -
 ستمو گرفت يه چشمک زد... بعد نميگذرهعزيزم قول ميدم کارتو جبران کنم .. مچ د -

دست انداخت دور کمرم و انداختم روي تخت خودش افتاد روم ... از زيرش در رفتم ولي باز 
 دستموگرفت وبغلم کرد زورش خيلي زياد بود عين يه بچه تو بغلش بودم

 فرياد بچه بازي در نيار بذار برم -
 من با اين موها چيکار بايد بکنم؟ واقعامن بچه ام يا تو؟ اين کارا چيه؟ االن -
 خوب به ن چه؟ -
 باشه به تو ربطي نداره پس بذار منم کارمو بکنم و لبشو گذاشت روي گردنم -
 باشه .. باشه ..؟ -

 باشه چي؟ –سرشو آورد باال 
 پاشو بريم حاما آدامسا رو بشوم بره -
 بدون کلک؟ -
 بدون کلک -

 رصت استفاده کردم وتاخواستم در برم که دوباره گرفتماز جاش پاشد دستامو ول کرد منم از ف
داشتم رو االن نداشتم با حرفاي ديشبش واقعااز چشمم افتاده بود ازدستش ناراحت بود گريه ام دراومد 

 وقتي شوريي اشگمو حس
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کرد چشماشو باز کرد از روم پاشدوبي صدا رفت حمام منم سريع لباسامو پوشيدم و ازخونه زدم بيرون 
 دمو رسوندم دانشگاهوخو

رفتم سرکالس کنار شيوا نشستم ونفس نفس ميزدم همش ميترسيدم فرياد بخواد کاريي کنه وبدو بدو تا 
 انشگاه خودمو رسوندم

 تو دوباره چيکار کردي ازت ترست دويدي داري نفس نفس ميزني؟ -شيوا
 هيچي نگو شيوا دارم ازترس ميميرم -
 ولوله دوباره چيکار کردي؟ -

 م کاريي روکه بافرياد کردم غير بعضي جاهشوبراش تعريف کردوتما
 ديونه ... بايد موهاشو بزنه تا آدامس بره از روي موهاش -
 ... تقصير خودشه ميخواست منو اذييت نکنه -
 مگه چيکار کرده بيچاره خوب ميذاشتي توضيح ميداد شايد يه دليل قانع کننده رات مياورد -
 قش بودالزم نکرده گفتم که ح -
 حاال از جريان اين دختر مطمئني؟ -
 کدوم؟ -
 همين سارا ديگه -
 نميدونم بهناز ميگفت -
 روي گفته هاي بهناز که نميشه حساب کرد اصال تو از بهناز مطمئني؟ -
 آره دليلي نداره دروغ بگه -
 ..تبسم پس بايد بدوني فرياد ترو هنوز دوست داره يا نه -
 چطوري؟ -
 بايد صبر کني تا ببينم چيکارميتونم بکنميه نقشه دارم  -
 خوب بگو .. ديگه من ميميرم ازفوضولي -
 ..باشه ولي بين خودمون بشه ها -
 بشه .. اونم تموم نقشه اشو تعرف کرد -
 فقط ميمونه يه چيز؟ -
 چي؟ -
 .. يه مقدار پول بايد بديدم به طرف تا حرف نزنه -
 من خودم يه مقدار پول دارم پس انداز -
 منم دارم ميتونم بهت قرض بدم -
 حاال تو بپرس قيمتش چقد -
راستش داداش خودم خيلي خوشگله يه عالمه هم دوست دختر داره اگه بگم بهش شايد قبول کنه کمکمون  -

 کنه
 دستت درد نکه شيوا جون ايشاهلل جبران کنم -
 داره حاال مونده تبسم خانوم اين آقا فريادتون بايد نشون بده چقد دوستت -

استاد امد داخل کالس و حرفامون موند براي آخر کالس بعد امتحان و از کالس اومدم بيرون که با يه 
 چسزي برخورد کردم و

خوردم زمين اونم تمام وسايالش افتاد زمين وقتي دوال شد تا وسايلشو جم کنه تازه ديدم فرياد موهاشو 
 کوتاهه کوتاه کرده بود که
 ش چندبرابر معلوم بودبهش خيلي ميومد خوشگلي

 تو هميشه حواس پرتي اين چه طرز راه رفتنه؟ -
 .. خوب من حواسم نبود تو حواست کجا بود -

 حاال حالت خوبه ؟چيزيت نشده؟ –اخماشو کرد توهم 
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 نه ...هنوز محو چهراش بودم -
 چيه؟ خورديم بچه جون .. تازه ياد نقشم افتادم سريع گفتم -
 نگ ميزنم جواب نميده ميشه گوشيتو بدي زنگ بزنم؟فراد هرچي به مامان ز -

 دست کرد تو جيبش و گوشيشو در آورد
 بفرما سريع کارتو انجام بده که کالسم دير شد -

پريدم سريع گوشي رو ازش گرفتم و رفتم تو گالري و آهنگي رو که ديشب ريخته بودم توي گوشيش رو 
 گذاشتم روي صداي

کانش هست سرکالس گوشيش روتوحالت سايلنت قراربده آالرم گوشيشم زنگش و چون ميدونستم فرياد ام
 فعال کردم واون آهنگ

 روبراي محکم کاريي روي زنگ آالرم گوشيشم گذاشتم
 بيا مرسي .. مثل اينکه ونه نيستن -
 باشه من رفتم پس مواظب خودت باش وباعجله رفت داخل کالسي که کار داشت -

 شيوا يه بشگون گرفت از بازوم
 دوباره چيکار کردي ورپريده؟ -
 هيچي نظرت در مرود آهنگ اميد جهان چيه؟ -
 کدوم -
 هله دنه بندرش -
 واي تبسم گوش داديش خيلي شاده بعد کمي فکر کرد .. حاال اين چه ربطي داشت؟ -
 ... هيچي گذاشتم روي زنگ گوشي فرياد .. بعد خودم خنديدم -
 خيلي بد جنسي تبسم -
 کمه بايدورژناي جديد روروش پياده کنم حقشه تازه اينا -
 عزيزم اين به همين ايناشم عادت نداره زنگ نزنيا گناه داره طفلي -
 چرا؟ -
 اصال بده من گوشتو بيچاره گناه داره .. بعد گوشيمو از تودستم در آورد -
 گوشيمم بگيري کاري از دستت برنمياد چون روي آالرم گوشيشم گذاشتم -
 . دستمو گذاشتم روي دهنشچـــــــــي؟ . -
 ساکت چته بلند داد ميزني؟ -
 تبسم گناه داره ديدي چه خوشگلم شده بود امروز -
 آهـــاي خانوم خانوما .. شوهرمه ها -
 تو که حسي نداري بهش حاال االن چته؟ بعد يه چشمک انداخت -

 خفه .. و باهم خنديم –با مشتم زدم تو بازوش 
 دگوشيشم زنگ خورد بهناز بو

 سالم بهناز خانوم -
 سالم دختر خوب .. کجايي تو؟ -
 من االن تازه ازدانشگاه اومدم بيرون -
 خوب پس بدو ديگه منتظرما -
 باشه .. باشه خودمو ميرسونم سريع .. از خداحافظي کردم -
 شوا جون من کار دارم بايد امروز زود برم خونه .. کاريي نداري فعال؟ -
 ودت باشنه عزيزم برو مواظب خ -
 راستي در مورد نقشه ات هم بهم خبر بده -
 خيالت تخت خواب فنري تا منو داري غمو داري -
 .. خداکننه -
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 حاال ميبيني تبسم خانوم -
 باشه خـــــداحافظ -
به سالمت ... از دانشگاه اومدم بيون سوار ماشينم شدم ورفتم خونه از دمه در زنگ زدم به بهناز  -

 شد واومدم پائين سوار
 سالم -

 ميذاشتي فردا ميومدي عجله ايي نبود –بهناز 
 ببخشي تو ترافيک موندم -
 بدو بريم که اين آرايشگره ده بار زنگ زده -

 به سمت ارايشگاه رفتم ه آرايشگاه خيلي بزرگ بود سرشونم خيلي شلوغ بود بهنازرفت جلوي منشي
 سالم خانوم -
 سالم وقت داشتيد؟ -
 بله -
 کارتون؟ -
 نگ مو بود اپي السيونم ميخواستمر -
 منتظر باشي تا صداتون کنم -

 با بهناز رفتيم نشستيم روي صندلي هايي که چيده بودن
 بهناز موهاتوميخواي چه رنگي کني؟ -
 آرايشگر خيلي تو کارش وارده خودش هر سري يه رنگي ميزنه برام -
 اهان -

 خانوما بفرمائيد تو –منشي 
هدايت کرد منم رفتم تويه اتاق ديگه اول اپي السيون کردم بعدم ابروهامو برام  بهناز به يه اتاق ديگه

 برداشت و موهام بيگودي
پيچيد و صرتمو آرايش کرد بعدش موهامو باز کرد خيلي تغيير کرده بودم واقعا قيافه ام عوض شده بود 

 از کارشون خوشم اومده
 . بودخيلي تميزوحساس کارميکردن

 وي خانومي که اومده بود رو مش ميکردن انگار دارن هسته اتم ميشکافنوقتي داشتن م ....
 وقتي کارم تموم شد اومدم بيرون تو همون اتاقي که ا بهناز جداشدم

 چطور بود؟ -
 خوبه با آدم عين موش آزمايشگاهي کوشمولو رفتار ميکنن -
 مخصوصانم که تو باشي از اون سفيد خوشگال -
 کردم تو چرا جو ميگيري؟ خوب حاال من شکسته نفسي -
 اوه ببخشيد شما جزوء ممالک آقا فرياد هستين قصد جسارت نداشتم -

 يکي زدم به بازوش
 لوس چه ربطي به اون داره؟ -

 ...يه چشمک انداخت : خوب حاال ديگه
 خوب اگه چيزي هست بگو ديگه؟؟؟ -
 !!! بريم بهت ميگم حاال -
 رفت تا نگي نميام ... سر شو انداخت پائين -
 خوب من ميرم توام بعدا بيا ... يه لبخند د ورفت بيرون چريدم جلوش -
 ...کجا تا نگي هيچ کدوممون نميريم جايي -
 به جون تبسم ميتوسم گازم بگيري؟ -
 !واي اعصابمو خرد کردي بهناز بگو ديگه -
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 قول ده آروم باشي؟ -
 در مورد اون دختره. ساراست؟ -
 ش فکر ميکني؟نه ... ببينم تو هنوز به -
 نه .. نه خوب پس چي؟ -

 دستشو گذاشت روي لبش
 خوب راستش صبحيه ... تو بگوخوب -
 !!!خوب -
 !!فرياد و ديدم موهاشو زده بود ... ديديش چقد ناز شده بود -
 آره -
 خيلي بهش ميومد -
 آره بابا ديدمش حاال ميگي چي شده؟جون به سرم کردي -

 ت بسرش کردزير لب گفت :هيچ جوره نميشه دس
 بگو ... بگو ... بگو -
 خوب باشه چته بذار بگم .. کمي مکث کرد انگار دو دل بود بگه -
 صبح فرياد وديدم -
 خوب اينو گفتي چندبار ميگي؟ -
 آآآآه دارم ميرم تو حس ديگه بــــــذار تعريف کنم -
 خوب بگو -
: موهاشو کوتاه کرده بود ... گفتم چه خبره صبح فريادوديدم .. بهش چشم غره رفتم اونم خنديد ادامه داد -

 خوشگل کردي؟
 ... گفت: شب قرار بريد مهموني ... واي بخدا تبسم من نميخواستم بفمه

 بگو بهناز ببينم چه گندي زدي؟ -
 هيچي ديگه گفتم اين تبسم قول داده با من بياد که -
 !!با من بيايي اونم گفت که هرچي به تو گفته قبول نکردي ولي نگفتي که قرار -
 اه ... اه گند بخوري بهناز -
 گندت بزنن منظورته؟ -
 آره هرچي حاال چرا گفتي؟ -
 بخدا من نميدونستم نميدونه ... تازه انقدم دعوام کرد ببينم تو چطوري اينو تحمل ميکني؟ -
 جرئت نداره به من بپره -

 راست ميگي؟ –ابروشوداد باال 
 دروغم چيه؟ –چشمک زدم 

 هم آرهبا ما -
 با همه آره -
 شرط ميبندم -
 سر چي؟ -
 ...سر اينکه جلوي من فرياد هرچي که تو بگي گوش کنه -
 چقد؟ -
 حاال کنار يايم با اونش -
 نخير از اول بگم باهم ميريم بازار هرچي خواستم ميخري؟؟؟ -
 اوه مگه با دوست پسرت شرط ميبندي؟ -
 نه ولي کار داره -
 !!!يديدي گفتم خالي ميبند -
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 ايکي ثانيه درستش ميکنم -
 باشه آخر هفته قرار بريم شمال اونجا بهم ثابت کن -
 من نميام -
 تو غلط ميکني کجا ميخواي بموني؟ -
 فريادم نمياد -
 اون نمياد يا تو؟ -
 من نميخوام بيام -
 بيا تبسم چند نفري هستن که ميخوام دوتايي حالشونو بگيريم -
 زبون داري؟تو که ماشاهلل نيم متر  -
 ...آره ولي هيچ کس حق نداره به اونا کم محلي کنه ... فقط تو از پسش بر ميايي -
 چطور؟ -
 حاال خودت ميفهمي -

باه سوار ماشين شديم نميدونستم وقتي فرياد و ديدم چطوري بايد براش توضيح بدم زوري که نيست اون 
 وقتي به حرفاي من گوش

اگه اون عادت داره همه ازش حرف شنوي داشته باشن منم عادت نميده منم حق دارم بهش گوش ندم 
 ندارم به حرف همه گوش

بدم آدم سرکشي هستم سرکشي تو زاتمه اون حق نداره اذيتم کنه... ماشينو گذاشتم تو پارکينگ ماشين 
 جديد فريادم پارک شده بود

ردم کسي خونه نبود حتما حمامه پس حتما خونه بود يه لگد زدم به ماشينش ورفتم باال در خونه و باز ک
 ولي کسي تو حمام نبود

رفتم تو اتاقم لباسامو عوض کردم طوري که آرايشم بهم نخوره اومدم بيرون ديدم فرياد روي مبل نشسته 
 وزل زده بهم

 چيه آدم نديدي؟ -
 به تو سالم ياد ندادن؟ -
 خوب فرضا سالم -
 فرضا عليک -

 داشت حرمو در مياورد
 تو که گفتي نميايي؟ آدماده شدي -
 قرار نيست با تو بيام -
 پس قرار با کي بري؟ -
 بهناز ... خودت که ميدوني براي چي ميپرسي؟ -
 بهناز بايد به من بگه تو کجا ميري؟ -
 مهم نبود که بگم -
 !!!مهم نبود تو ااين کارت بهناز وبه من ترجيح دادي ا بهناز بودنو به با من بودن ترجيح دادي -

 آره چون بهناز عين تونيست که من به خواسته هام احترام نذاره -ودش صداموبردم باالعين خ
 مگه من چيکار کردم؟ -
اين آدماي مهم کي هستن که تو آخرهفته وقت داري براشون ولي براي من ... من که ميخوام برم  -

 مامانمو بينم وقت نداري؟
 خبر نداري حرف نزنوقتي از چيزي  -دستشو گذاشت روي شقيقش ماساژ داد

 بگو بدونم –دستمو بغلم کردمو 
ما چند روز زودتر از بقيه راه ميوفتيم که تو مهسا جوو ببيني... واقعا موندم چي بگم ولي نبايد خودمو  -

 قانع نشون ميدادم براي
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 همين گفتم: خوبه از صدقه سري فاميالت مامانمو ميتونم ببينم
 ... ميماليد چشماش قرمز شده بوداز جاش پاشد باحرص ندوناشو به هم 

 انقد فامالت فاميالت نکن تبسم اصال عصاب درستي ازت ندارم اين کارا چيه که ميکني؟ -
 چه کاريي؟ -

 !!!!نره زد: بگو کدوم کارا
 عصباني تر از اين حرفا بود که بخوام چزي بگم

 زنگ تلفن چي بود؟براي چي با آبروي من باز ميکني؟ آدامس ميگم اشکالي داشت ولي اون  -
 خنده ام گرفت

 خوب ميخواستم روحيت شاد بشه -
 ولي بجاي اينکه خنده اش بگيره از جاش پاشد اومد سمت بازومو گرفت فشار داد ويه تکون خفيفم داد

ببين تبسم به خداوندي خدا بخواي دوباره اذيتم کني و آبرومو ببري منم بازي خودمو باهات شروع  -
 ميکنم

 ترسيده بودم زور اون دوبرابرمن بود قدرت مقابله باهاشو نداشتم ..و سرمو تکون دادمواقعا ازش -
االنم لباساو عوض کن حاضرشو بريم ... دستشو گذاشت روي قفسه سينه اش که از عصبانيت داشت  -

 بال پائين ميشد ... هرجايي که من ميگم
 ولي لباسام خوبه -
 به اين آشغال ميگي لباس؟ -

 و حر دستاش کشيدم بيروندستمو از ت
ولي متاسفم ي منو اينطوري ميبري يا نميام لباسم يه دکته شيک شيري رنگ بود که حرير دنباله داري  -

 از پائين کشيده ميشد
 آرايشمم خيلي زياد نبود به آرايشگر گفته بودم کم آرايش کنه... منتها نميدونم چرا بهونه ميگرفت

 دستمو گرفت پرتم کرد توي اتاق
تو هيچ لباسي نداري که اينو بايد بپوشي؟.. بعد خودش توي کمدم دنبال لباس گشت آخرش يه لباس آبي  -

 روشن که خيلي بازتر از لباسي که تنم ود داد دستم
 اين که از ايني که تنمه بدتره؟ -

 کتشو در آورد داد دستم
 با اين پوش -

 ه کت ميخورد ا باال تنمو بپوشونهلباس جيده تقريبا مثل همين لباسم بود فقط اين روش ي
 اين لباس به من نمياد -
 بپوش من نظر ميدم -
 ولي من ميخوام بوشم -
 تبسم امروز به اندازه کافي از دستت حرص خوردم ديگه بس کن بچه بازي رو -
 فرياد من اينو نميپوشم آخه فرقي نداره که اينا باهم بعدم حوصله ندارم عوض کنم -

 نو بپوشداد زد: ميگم اي
 نچ -

 اومد سمتم فکمو گرفت
باشه خودت خواستي ... بعد دستشو گذاشت روي لباسمو تمامشو پاره کرد منم مات داشتم نگاهش  -

 مکردم باور نميشد فرياد اين
کارو بکنه... به لباسم که تيکه تيکه وسط اتاق ولو شده بود نگاه کردم بعد به فرياد که از چماش داشت 

 چونخون ميچکيد ولي 
 لخت جلوش ايستاده بودم با ولع داشت نگام ميکرد... از حرص سينه اش باال پائين ميشد

 گمشو بيرون -غريدم
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چيه اشکالي داره من ببينمت؟ تو ميخواستي با اون لباس بري االنم تغييري نکرده ... زود باش لباستو  -
 بپوش

باسم بهش نگاه کردم منظورمو فهميد مجبور شدم جلوي اون السامو بپوشم ولي چون زپ بلندي داشت ل
 اومد زيپمو بست

 ...براي اذيت کردن يه متر زبون داه ولي نميتونه خواهش کنه -
 بهش محل نذذاشتم کيفمو برداشتم که از پشتم داد زد

 کجا؟ -
 برگشتم فقط نگاهش کردم که پالتومو آورد سمتم

 التو رو انداخت روي دوشم و تنم کردمبيا اينو بپوش هوا بيرون سرده سرما ميخوري .. خودش پ -
باهم از خونه خارج شديم تصميم گرفتم باهاش تا رسيدن به مقصد حرف نزنم در سمت منو باز کرد 

 وخودشم وارد شد ماشين
 .جديدش خيلي شيک تر وباکالستر از ماشيني که دست من بود ،بود
 .نگاهم کردجديدش خيلي شيک تر وباکالستر از ماشيني که دست من بود ،بود

 چيه االن داري فکر ميکني ماشينارو عوض کنيم؟ -
دستامو تو بغلم جمع کردم ورومو کردم سمت پنجره تا برسيم اونجا حرفي نزدم بهناز زنگ زد دکمه 

 تماس رو زدم وگذاشتم کنارگوشم
 بله؟ -
 سالم عزيزم کجايي تو هرچي در ميزنم باز نميکني؟ -
 با فريادم -

 رخودشو کرد؟با خنده :آخرش کا
 تقصير تو ديگه -
 اگه يکي اونطوري سرت دادميزد تمام زندگيتو براش ميگفتي اين که چيزي نيست -
 باشه .. االن سرم درد ميکنه کر نداري؟ -
 نه عزيزم برو ه سالمت -
 خداحــــافظ -
 الو .. الو تبسم؟ -
 بله ديگه چيه؟ -
 زير لب يه زهر مار نثارش کردم و قطع کردمهيچي خوش بگذره .. وخودش شروع کرد به خنديدن  -

 کي بود؟ –فرياد 
 بهناز بود -

اونم ديگه چيزي نگفت جلوي در خونه نسبتن بزرگي نگه داشت خونه مجللي بود مثل خونه توي تهران 
 خود فرياد زنگ رو زد

ارنج کاشته بودن ودرو باز کردن و فرياد ماشينو به داخل برد يه جاده خاکي بلند بود که کنارش درختاي ن
 بوي خوش نارنج توي

بينيم پيچيد احساس خنکي کردم ويه خرده لرزم گرفت وپالتو و محکم تر دورم پيچيدم فرياد يه گوشه ايي 
 پارک کرد و از ماشين

 پياده شد در سمت منو باز کرد ودستمو گرفت خواستم دستمو از دستش بکشم بيرون که محکم تر گرفت
 بازي نيست خواهش ميکنم امشبو خوب رفتار کن تبسم اينجا جاي بچه -

 بچه خودتي –اخمامو کردم تو هم ناليدم 
زير لب يه چيز گفت که متوجه نشدم دستمو توي دست راستش گرفت و دست چپشم انداخت دور کمرم و 

 از پله ها رفتيم باال
 م سن خود فرياد بودداشتم پله هارو ميشماردم که خانومي خيلي زيبا ازخونه اومد بيرون تقريبا ه
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اوه ببين کي اينجاست .. خوش اومدي فرياد جان عزيزم ... واقعا از لحن صحبت کردنش با فرياد  -
 اذييت شدم تازگي ها هرکي

خيلي صميمي ميشد با فرياد همين حس بهم دست ميداد مخصوص جنس مخالفش ميخواستم فک خانومه 
 رو بيارم پائين که فرياد

 داد گرم تر از اون جواب
 سالم خانوم دکتر عزيزم خسته نباشيد؟ -

 واي فرياد چقد نازه ايشون کي هستن؟ –خانومه دکتر رو کرد به من 
 اين خانوم تبسم جان همسرم هستن -
 از بهزاد شنيده ودم خيلي جوونه و خوشگله ولي شک داشتم تو هميشه مخالف تفاوت سني زياد بودي -
 همسرم سردشه ديگه شد .. نميخواي ماو ببري تو -

 خوب شد ياد من افتاد وگرنه اونجا قنديل ميبستم
خانومه جلوتر از ما حرکت کرد ورفت داخل منو فريادم پشتش حرکت ميکرديم يه راهو خيلي بزرگو رد 

 کرديم ورسيديم به حال
توي حال پر بود از زوج هاي جون کنارهم بعضي ها ميرقصيدن بعضي هاهم داشتم نوشيدني ميخوردن ا 

 ورود ما همه سرها چرخيد به سمتمون
سمتمون يه احساسي داشتم خجالت يا نميدونم اسمشو چي بذارم ولي خيلي جالب بود انگار همه منتظر ما 

 بودن آروم
 ...کنار گوش فرياد گفتم: اينا آدم نديدن چرا اينطوري نگامون ميکنن

 ... هـــــــيس صاف وايسا هيچي نگو -
 اومو برگردوندم فريادم با قيافه اعصباني نگام کردمايشـــــــــي ... و -
 هان چيه؟ -
مودب باش تبسم زشته ... ديگه داشت اعصابمو خرد ميکرد مگه کي بودن که جلوشون داشت با من  -

 اينطوري رفتار ميکرد؟همون خانومي که جلوي در اومده بود به استقبالمون بلند گفت
نيد.. بعد دست فرياد و کشيد وادامه داد... فرياد جان اينا همه ذوق اي بابا چرا همه اينطوري نگاه ميک -

 زده هستن ناراحت نباش
 آقايي اومد سمتمون که حدس ميزدم شوهر همون خانوم باشه

 به .. به ببين کي اينجاست خوش اومدي فرياد جون خيلي وقته منتظرتيم -
 ببخشيد راستين جون دير شد ديگه مقدار کار داشتم–فرياد 

 حاال اشکالي نداره راحت باش ... به به با خانومتم که اومد -
 بعد رو کرد به من

 خوش اومديد خيلي افتخار داديد -
 خواهش ميکنم -

 همسرم زياد تعارف بلد نيست چون خيلي ايران نبوده -فياد
 اوه بله .. ببخشيد از خودتو خانومت پذيرايي کن تا من بيام بچه ها همه منتظرت هستن -
 فرياد نزديک مبلي که اون نزديکي بود نشستيم با
 اينجا کجاست؟ -
 بذار بشينم بعد سواالتو يکي يکي بپرس -

 نشست
 خوب حاال ديگه نشستي گفتم اينجا کجاست؟ -
 اينجا خونه آقاي راستين و همسرشون فريبا خانومه -
 خب اومديم چيکار؟ -
 رديمهيه مهموني به مناسبت بيمارستاني که تازه تاسيس ک -
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 اينا همه دکتراي بيمارستانن؟ -
بله دکترا و خانواده هاشون.. بعد پسر جووني که قبال ديده بودمش اومد سمتمون فرياد ايستاد منم بخاطر  -

 فرياد پاشدم
سالم آقاي دکتر خوش اومدي پسر فکر نميکردم بيايي!! رو کرد به من.. سالم عرض شد خانوم خوبيد  -

 ديديمتون دوباره شما؟ خيلي خوشحالم که
 ممنونم منم از دوباره ديدنتون خوشحالم -

 بچه ها اومدن؟ –فرياد 
 آره اومدن اونجا نشستن منم اومدم شمارو ببرم اونجا پيششون -

باهم به سمت آشناهاي فرياد رفتيم چندتا خانوم بودن وآقايون خيلي خاص نبودن ولي از قيافه هاشون 
 معلوم بود آدماي خونگرمي

فرياد جلو رفت منو به همه دونه دونه معرفي کرد و همچنين اونا رو جلوي ديگران چقد خوب هستن 
 رفتار ميکنه بعضي وقتا

رفتاراشو ميبينم فکر ميکنم من آدم بده داستانم خيلي حفظ ظاهر ميکنه از اون آدامايي هست که نميذاره 
 کسي بفهمه توي زندگيش

و خونه ام چيزي در مورد کاراش نميگفت بيشتر گوش ميده تا چي ميگذره از اون آدماي مرموز البته ت
 حرف بزنه تا االنم

هرچي بال سرش آوردم هيچي نگفته مثال ميخواد من اينطوري خجالت بکشم ولي من بدتر ميکردم االن 
 که فکر ميکنم دلم خيلي

هرچه اليق  براش ميسوزه چه زجري از زندگي کردن با من ميکشه ولي مگه تقصير من بوده؟ خاليق
 البته که من از سرشم زيادي هستم

 خيلي تو فکريي؟ .. با صداي فرياد از افکاراتم اومدم بيرون -
 نه چيزه خاصي نيست -
 از جمعشون خوشت نمياد؟ -
 نه چون هم سن من نيستن -
 !!بايد سعي کني با همه سني بتوني ارتباط برقرار کني -
م نمياد نميفهممشون هرکس بايد با هم سن خودش ارتباط زوري که نيست از بزرگتر از خودم خوش -

 برقرارکنه
 بخاطر اين طرز فکرت که زندگيمون... ادامه حرفشو نزداحساس ميکنم چيزي داره اذيتش ميکنه -
 ولي خودتم طرز فکرت همين بوده -
 آره ولي ديدي که تغيير کردم -
 به قيمت خراب کردن زندگي من؟ -
 سته نشدي از بس فکر کردي بهش؟اين بحث و تموم کن خ -
 يه روز دو روز نيست که همه زندگيم اونطور ساخته شد که نميخواستم -
 خودت ميتونستي جلوشو بگيري مطمئن باش اگه ميخواستي ميتونستي جلوي اين کارو بگيري؟ -
 چي ميگي؟ تو؟ -
 !!هيچي ميگم اگه خودت نميخواستي االن اينجا نبودي -
نکن من ترو دوست دارم من فقط بخاطر مامانم اينجام مطمئن باش چون مامان مريضه  هـ..هـــــي فکر -

 !خودت که بهتر ميدوني
باتو حرف زدن ميخ در سنگ کوفتن است دوتا نوشيدني از روي ميز برداشت به صندليش تکيه داد  -

 يکيشو گرفت سمت من
 !!بخور -

 ليوانو ازش گرفتم بو کردم
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ميخورم نه تو حق داري بخوري تا آخرمهموني ازکنارم تکون نخوراينا بخاطر مشروب نيست، نه خودم  -
 نوشيدني ها اختيارشون

 دست خودشون نيست حواست جمع باشه
دستشو دوباره انداخت دور کمرم و نوشيدنيشو خورد!!!به نيم رخش نگاه کردم واقعا در گير بودم 

 ميدونستم که دارم کم کم بهش
ستم که دارم وابسته ميشم دارم نسبت به روابطش حساس ميشم ولي من مجبوري عالقه پيدا ميکنم ميدون

 عالقه پيدا کردم ولي
هرچي بود فرياد همسرم بود بايدبيشتر به بفکررفع نيازاش باشم اونم يه مرده تا کي ميتونه تحمل کنه 

 طاقتشم حدي داه نکنه
که خيلي باهم صميمي نبوديم ولي  بخواد نيازشو جاي ديگه ... از فکرش سرمو تکون دادم با اين

 نميخواستم با کسي تقسيمش کنم
اصال شايد بتونم بهش نزديکتر بشم شايد بتونيم زن و شوهر خوبي براي هم باشيم بايد امتحان کنم آهنگ 

 ماليمي گذاشتن
 فرياد؟ -
 بله؟ .. قبال ميگفت جانم ولي االن چندباره ميگه بله -
 رتم تکون داد...کجايي تو امشب؟گفتم بله ... دستشو جلوي صو -
 همين جا .. ميگم بريم برقصيم -
 االن وسط خيلي شلوغه نميشه -
 خواهش ميکنم؟ -

استاد دست منم کشيد و بلندم کرد باهم رفيتم وسط دست اون دور کمرم بود منم دستمو دور گردنش حلقه 
 کردم آهنگ خيلي آروم بود همه توي بغل هم ميرقصيدن

 فرياد؟ -
 ياد؟فر -

ديدم جواب نميدم نگاهش کردم داشت به زني نگاه ميکردم که سرشو گذاشته بود روي سنه همسرش و 
 ميرقصيدن آخي عزيزم

حتما دلش ميخواشت جاي اونا باشه... سرمو گذاشتم روي سينه اش اول حرکتي نکرد ولي بعد سرمو بغل 
 کردو حلقه دور کمرم

داي قلبش ميومد يه دست ولي کم کم داشت تند ميشد قفسه رو هم تنگتر کرد سرم روي سينه اش بود ص
 سينه اش تند تند باال پايين

متحير از کاراش سر جام وايساده بودم اين چش بود؟ خل شده طفلکي کمي بعد اومدبدون حرف دوباره 
 دستمو گرفت واز پله ها

 .رفتيم باال در اتاقي رو باز کرد ورفتيم داخل در اتاقو ازداخل قفل کرد
 فرياد چيکار ميکني؟ خونه مردم -

بدون اين که جوابمو بده روي تخت نشست دستمو گرفت منو ننشوند روي پاش نگاهشو دوخته بود به 
 چشمام االن ديگه وقتش بود

 منم ميخواستم فرياد بايد بهش ثابت ميکردم
 تبسم؟ -
 جانم؟ -
 من چيزي رو قايم نکن االن نوبته تو که بهم ثابت کني دوستم داري؟ ميدونم داري از -
 نخير دروغ ميگي از کجا ميدوني؟ -
 اگر با من نبودش ميلي چرا جام مرا بشکست ليلي؟ -
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دوست داشتن که خجالت نداره من بهت ميگم صد بار ميگم عاشقتم عزيزم ...  -اخم کردم که بغلم کرد
 صداشو بلندتر کردعاشقتم

 خوبي عزيزم؟ -
 از حرفاش سر در نمياوردم

 فشارت افتاده همينجا استراحت کن اين يه ليوان آب قندم بخور دخترم حتما -
گنگ نگاهش کردم که فرياد گفت: چيزي نيست حالش بهتر شده فقط فشارش افتاده بود االن بهتره وليوانو 

 از فريبا خانوم گرفت
 وجرعه جرعه ميداد به من از حرفاشون چيزي نميفهميدم

 ر ارشدي بياد؟فرياد جان بگم خانوم دکت -فريبا
 نه فريبا جون زحمت نکشيد حالش بهتر شده –فرياد 

من خودم زنم بهتر ميدونم شما مردا اصال حواستون نيست شايد حامله باشه... رو کردبه من ... عزيزم  -
 دوره هاي ماهانه ات که

 بهم نخورده يا مثال عقب نيوفتاده؟؟؟ سرخ شدم جلوي فرياد اصال مراعات نميکرد
خجالت نکش فرياد شوهرته خودشم دکتر اينارو بهتر از تو ميدونه ميخواي بگم خانوم ارشدي  عزيزم -

 بياد معاينه کنه؟ دکتر زنان خوبيه؟
واي ديگه داشتم از بس سرخ شده بودم عرق ميريختم به فرياد نگاه کردم که اونم داشت ميخنديد ولي آروم 

 که فريبا نفهمه معلوم
 ي اينطوري نگران شده خودش وايساده داره به ما ميخندهنيست چي گفته به اين طفل

 نه فريبا جون مرسي اونارم اذيت نکن خودم صبح با فرياد ميرم دکتر دستتون درد نکنه -
 االن حالت ده تا فردا ميخواي درد بکشي؟ -
 فرياد يه خرده نگرا نبود زيادي شلوغش کرده چيزيم نيست -

 هتر ميشه شما برو پائين به مهمونا برس فريبا جونيه کم استراحت کنه حالش ب -فرياد
 فرياد جان ترو خدا شت گوش نندازي فردا ببرش دکتر -فريبا

 چشم حتما -
 نميخواد بياي پائين تبسم جان همين جا ستراحت کن –فريبا 

 آخه اينطوري زشته؟ -
 برات خوب نيستهيچم زشت نيست اگه حامله باشي هواي پائين خفه است دم داره اذيتت ميکنه  -

 ديگه خودمم خنده ام گرفته بود واقعا فرياد که ازخنده سرخ شده بود فريبا جون ازاتاق رفت بيرون
 زهرمار فرياد چي به اين بيچاره گفته بودي انقد نگران بود؟ -
 بابا بخدا من گفتم تو حالت بد شده بريم توي يکي ار اتاقاتون استراحت کنه که اينطوري شد؟ -

 پاشدم دويدم سمتش که سريع بغلم کرداز جام 
 هـ ... هـــــــي خانوم چيکار ميکني انقد تحرک نکن براي بچه ام خوب نيست -

خودش بلند بلند خنديد وافتاد روي تخت خواب منم نشستم روشو محکم ميزدم اونم بيشترميخنديدخنده هاش 
 عصبيم کرده بوداز

 شو جمع کرد لباساشو مرتب کردروش پاشدم ونشستم کنارش اونم پاشد لبخنده 
 خجالت ميکشي خيلي خنده دار ميشي -
 زهر مار -

 دلت مياد؟ -اخم شيريني کرد
 دلم ضعف رفت برم بغلش ولي خودمو کنترل کردم

 ميدونم دلت ميخواد بياي بغلم بيا خانومي .. دساشو باز کرد منم رفتم تو بغلش نشستم -
 بريم خونمون؟ -
 چه خبره؟ -
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 ست دارم بريم خونمون من باشمو توخب من دو -
 زشت فريبا جون ناراحت ميشه . دستشو گذاشت روي بينيم -
 هيــــــش بچه ام مهم تر دوربار خنده کوتاهي کرد -
 خيلي بچه دوست داري؟ -
 اوهوم .. البته بچه ايي که مامانش تو باشي -
 نخير من خودم بچه ام هنوز -
 االن که بعدا -
 آره خوبه -
 
 
 لبته بعدا بعدا نه که چند وقت ديگها -
 !!!!فرديــــــــــــــا -
 جانــــم -
 آهان االن شد جانم؟ -

 فهميدي؟ –خنديد 
 آره ولي االن زوده براي بچه دار شدن -
 خوب گلم من سنم يه خرده زياده دوست داري بچه مون کر کنه من بابا بزرگشم -

 محکم بغلش کردم
 مون غلط کرده بابا به اين خوشگلياين چه حرفيه فرياد بچه  -
 ميدونم عزيزم شکسته نفسي کردم -
 بدجنس .. دلت دوباره هوس کتک کرده؟ خواستم مچمو بلند کنم توهوا گرفت بقيه اش براي خونه -

 باهم رفتيم پائين گوششي فرياد زنگ خردرفت کمي دورتر از من و جواب دادوقتي برگشت
 کي بود؟ -
 برم خونه کارم دارهمامان ود گفت سريع  -
 اوهوم ما که داريم ميريم -
پس بدو سريع پالتوتو تنت کن بريم .. لباسامو پوشيدم از بقيه خداحافظي کرديم ورفتيم وي ماشين فرياد  -

 خيلي ساکت بود
 فرياد چيزي شده؟ -

 خيلي خشک گفت : نه
 رسيديم خونه ماشينو پارک کرد وباهم رفتيم باال

 ون تو برو سريع برگردمن ميرم خونه خودم -
اينطور بهتر برو منم ميام ... نفهميدم براي چي گفت اينطوري بهتره شونه ايي باال انداختم و رفتم داخل  -

 خونه لباسامو در آوردم
يه لباس خواب بلند سفيد خوشگل تنم کردم وهرچي منتظر شدم فرياد نيومد خوابم گرفت نفهميدم خودمو 

 چطوري رسوندم به
ب و خوابيدم ... نصفه هاي شب بود که از خواب پاشدم تشنم بود از روي تخت پاشدم که متوجه تخت خوا

 شدم فرياد نيومده برق
اتاقو روشن کردم ديدم کتشو در آورده اندخته روي صندلي کمه بولوزشم تا سينه بازه و کرواتشم شل 

 افتاده بود روي بولوزش
صورتش پيشونيشم خيس بود ازعرق رفتم سمتش با دلبري ابروهاش توي هم بود موهاشم ريخته بودتوي 

 دستمو انداختم دور
 گردنش
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 عزيزم چرا اينجا نشستي؟ -
سر بلند کرد تازه نگاهم به چشمش افتاد سرخ سرخ بود حرارت بدنش باال بود ولي داشت ميلرزيدواقعا 

 ترسناک شده بود
 چيزي شده عزيزم؟ مچ دستمو گرفت پرتم کرد روي زمين -
 دستاي نجستو نمال به من -زد داد

 اصال نميفهميدم چي داره ميگه ؟ مبهم نگاهش کردم؟
 چي ميگي تو فرياد؟خوبي؟ -

فکر ميکني ماه زير ابر ميمونه؟نخير  –بلند شد اومد سمتم يه لگد زد تو پهلو که از درد توخودم پيچيدم 
اي همون سري بود که از چهره ام خانوم .. يه سري کاغذ پرت کرد تو صورتم به کاغذا نگاه کردم عکس

 !!!نقاشي کشيد و داشتيم باهم قهوه ميخورديم ولي معلوم نبود داره نقاشيمو ميکشه
فرياد بخدا داري اشتباه ميکني اين پسره ازم خواهش کردکه از چهره ام پورتره بکشه گفت که گالري  -

 نقاشي اززناي شرقي داره
 چرا به من نگفتي؟ -
 همي نبود خوببه نظرم چيزه م -

 اين يکي عکسو چي ميگي؟ -يه سيلي ديگه زد تو گوشم خون از کنارلبم جاريي شد
 کاغذ ديگه ايي ازوزمين برداشت پرت کرد سمتم همون عکسي بود که تو راه پله ها با اون همسايه بودم

 اينم که خودت ديدي؟ يکي از همسايه ها کليدشو گم کرده بود -
اين مرده چرا؟ چرا ميگي همسايه مونه ولي نگه بان گفت نميشناسمش گفت تا  آره ديدم ولي واينستاد -

 حاال نديدمش؟ اينو که
 خودم ديدم ازترس دررفت

 ...بخدا -
 

 گفتم خفه شو نميخوام صداتو بشنوم -يه سيلي ديگه
 ديگه گريه ام گرفته بود حرفامو باورنميکردهر چي ميگفتم قبول نميکرد

من راه ميومدي؟ اونا پست زده بودن عوضي... تو يه آشغالي بايد از بين ببرمت فهميدم چرا داشتي با  -
 ... ديونه شده بود اومد

نزديکم با لگد افتاد به جونم خيلي دردداشت ولي دردش بيشترازاين نيست که زندگيم به هم ريخت 
 فريادبامشت لگد منو ميزد منم

داد ميزد منم گريه ميکردم بعد يه مدت ولم مثل يه تيکه گوشت تودستاش اين وراونورميشدم اون 
 کردکنارم نشست زمين سرمو بغل کرد

چرا چرا اين کارو با من کردي تبسم؟ مگه من چيزي از اونايي که باهاون بودي کم داشتم مگه من  -
 شوهرت نبودم چرا؟چرا اين کارو کردي؟ هــــــان لعنتي چرا؟

يه کاريي ميکنم عين سگ زير دست و پاهام  -يچيدچشماش دوباره عصبي شد موهامو دور دستاش پ
 زوزه بکشي آشغال

درکش ميکنم ميدونم داره توچه برزخي دست وپاميزنه صداي درخونه اومد فرياد ازجاش پاشد 
 درروبازصداهايي ازتوي حال

ميومدکمي که دقت کردم صداي فرهادو تشخيص دادم با حال زار ازجام پاشدم و لنگون لنگون خودمو 
 اختم روي تخت تمام بدماند

 زير مشت ولگد فرياد کوفته شده بود دستم خيلي درد ميکرد فکر کنم شکسته بودفرهاد اومد تو
 فرياد قرارمون اين نبود ببين چه باليي سرش آوردي؟ ما هنوز مطمئن نيستيم -

 نميتونم فرهاد نميتونم خيلي سخته –فرياد دستشو گذاشت روي پيشونيش 
 ميتوني غلط ميکني ميايي جلوش ميشيني تو به من قول داديفرياد داد زد: ن
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 فرهادبغلم کرد و کمکم کرد درازبکشم روي تخت
 خوبي؟ جات خوبه؟ -

 فقط تونستم سرمو تکون بدم
 باشه آروم باش سعي کن استراحت کني ميرم بهنازو بيارم پيشت باشه بلند شد رو به فرياد داد زد

 نوز مطمئن نيستيم يه جاي برگشت بذار براي خودت فهميدي؟فرياد دستت بهش نخوره ها ما ه -
 اونم فقط سرشو تکون داد فرهاد رفت بيرون چند لحظه بعد بابهناز برگشت

 واي خداي من تو چي شدي؟ -بهناز
 تو ميدونستي؟ -
 آره فرهاد يه چيزايي گته بود که يه سري تلفن مشکوک داره فرياد درست ميشه عزيزم نگران نباش -
 و به من اطمينان داري؟ت -
 آره عزيزم اين چه حرفيه حاال هم استراحت کن -
 ميشه يه مسکن بدي؟ -
 خيلي درد داري؟ -
 دستم ... دستم خيلي درد ميکنه؟؟؟؟ -
 الهي بميرم حتما شکسته -
 فکرکنم ..ازجاش بلند شدبرام ازتوي کشويه مسکن درآوردداد دستم -
 ه هيچ جيز فکر نکن درست ميشهيا اينو بخور آروم بشي... تبسم ب -

ولي معلوم بود خودش به حرفي که ميزد اطميئنان نداشت سرمو کردم توي بالش پتو رو کشيدم روم 
 وخوابيدم
******* 

تو اتاق بودم داشتم موهامو شونه ميردم و به زندگي خودم فکر ميکردم از روزي که اون اتفاق افتاده بود 
 فرياد بيرون رفتن

بوددر خونه رو قفل مکرد زماني که توي خونه نبود باهام حرفم نميزد حتي نگاهمم نميکرد روقدقن کرده 
 گوشيم زنگ خرد

 گوشي. برداشتم شيوا
 بله؟ -
 سالم بي وفا کجاي تو؟ -

 مشکلي پيش اومده چند وقت نميتونم بيام -تمام غم دنيا ريخته بود تو دلم بغض کردم
 سرده دوباره حتما لخت رفتي بيرون ؟؟چي شده سرما خردي صدات گرفته؟ هوا  -

 ياد اون جمله افتادم سخت است وقتي از بغض گلو درد ميگيري و همه مي گويند لباس گرم بپوش
 آره همين طور بايد بيشتر مواظب خودم باشم -
 مامانم ميگه پاييز هواش دزده دشمن سالمتيه ، اينارو ول کن اون نقشه يادته؟ -
 نيست آره ،ولي ديگه نيازي -
 چرا؟ چيزي شده؟ خيلي گرفته به نظر ميايي؟ -
 !!ميخوام ببينمت شيوا -
 باشه کافه نزديک دانشگاه چطوره؟ -
 بايد ببينم ميتونم يا بهت خبر ميدم -
 منتظرم ،مواظب خودت باش -
 باشه عزيزم حتما توام همينور -
 خداخافط -
 خدانگه دار -
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از تو اتاق صداشو ميشنيدم که با نازنين جون داشت حرف  صداي در وشنيدم بعدشم تلفن خونه زنگ خرد
 ميزد اوناهم از اوضاع

زندگي ما خبر داشتن رو تخت دراز کشيدم سرمو کردم تو بالش احساس خستگي ميکردم بعد اون ماجرا 
 خيلي سعي کردم نظر

بهش اجازه  فرياد وبرگردونم ولي حرفش يه کالم بود اونم داشت خرد ميشد اونم يه مرد بود غيرتش
 نميداد که در مورد اين

موضوع کوتاه بيادمنم اگه جاي اون بودم ناراحت يا شايدم افسرده ميشدم اين چند وقته که باهام سنگينه 
 تازه ميفهمم من خيلي

دوستش دارم ولي ديگه براي ابرازش خيلي ديره صداي پاشو که خسته داره ميره تو اتاقش ميشنوم ولي 
 دربجاي در اتاق خودش 

 اتاقمو باعصبانيت کوبوند که از جام پريدم ونشستم روي تخت
 مامان زنگ زده بود؟ -

 سکوت کردم تا ادامه حرفشو بزنه
قرار فردا شب براي فرانک خواستگار بياد گفت ماهم باشيم بهتره دلش نميخواد کسي از زندگيمون سر 

 درد بياره.. ميفهمي که؟
 سرمو تکون دادم

 لب ادامه داد ... برات خوبه که بفهميخوبه بفهم .. زير  -
 فريـــــــاد -االن وقتش بود که در موردقرارم با شوا بگم خواست در رو ببنده صداش کردم

با سستي دررو دوباره و توي چهار چوب درقرار گرفت با صدايي که خستگي از توش موج ميزد ناليد: 
 بله؟

 من فردا ميتونم برم بيرون؟ -
 کجا؟ -
 تم شيوا ميخوام ببينمشپيش دوس -

 ساعت چند؟ –يه تاي ابروشو داد باال 
 خوبه؟ 5 -

 الزم نکرده بگو اون بياد اينجا -
 .. ولي آخه -
 !!!!ولي نداره تو لياقت اون آزادي رو نداشتي خودت اينطور زندگي رو ترجيح دادي -

که بخوام باهاش بحث کنم  سرمو انداختم پائين اونم در اتاقو بست و رفت خيلي خسته تر از اوني بود
 توجام دراز کشيدم ولي

خوابم نمي برداز صبح تاشب خونه بودم معلوم بود که خسته نميشدم توجام هي تکون ميخوردم که صداي 
 در اتاق فرياد اومد تو

جام موندم از صداي قدماش معلوم بود داره مياد توي اين اتاق ولي برخالف انتظارم در اتاق کارشو باز 
 رفت توش زهي کرد و

خيال باطل چرا بايد فکر کنم که فرياد مياد توي اين اتاق آخه کي دشمن زندگي منه کي ميخواد اين خوشي 
 ... رو ازمون بگيره

زير لب اوفـــــــي کردم وتصميم گرفتم بخوابم کم کم خواب اومد تو چشمام .... صبح با صداي در که 
 فرياد داشت ميرفت از جام

 رتب کردم دلم گرفته بود دلم براي مامانم تنگ شده بود شماره خونمونو گرفتمپاشدم تخت و م
 ..الو -
 الو... صداي آريين بود که تو گوشم پيچيد-

 آريين تويي؟ -
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 آريين تويي؟ -اونم تکرار کرد 
 تو ديــــــوونه صبح اول صبح اونجا چيکار ميکني؟ -
 تو ديونه صبح اول صبح را چي زنگ ميزني؟ -
 هر چي من ميگم تکرار ميکني؟ چرا -
 تو چرا هرچي من ميگم تکرار ميکني؟ -
 اه گوشي بده مامان حوصله ندارم -

 صداي خنده دار آريين اومد
 سالم تبسم جون خوبي؟ -
 ديـــــــونه ايي دوساعته دارم حرف ميزنم -
 من نبودم که مينا جون بود -
 مينا؟ -
 آره مينا خريديم اون گوشي رو برداشت -

 منظوشت مرش مرغ مينا بودداشت دستم مينداخت چون خودش جواب داده بود بعدم ما اصال مينا نداشتيم؟
 آدم قحطه تو اون خونه تو گوشي رو برميداري؟ -
 خونمونه ها -
 آره اونجا خونه پدر بزرگه است همه جور جک جونوريي مثل تو توش هست -
تم يکي از اين جک جونواريي ها شوهرت داديم اونجا آهــــــــاي شوهر کردي زبون باز کرديي خود -

 خوبه کاهو يونجه خوب ميرسه بهت
 

 جيغ زدم آريــــــــــــــــين ميکشمت
 خوب تو االن تعادلت دست خودت نيت گوشي با خاله؟؟؟؟؟ -با هول گفت 

هاي خاص مثل خاله .. خاله خاله بدو از امين آباد اصفهان زنگ زدن قسمت بيماري  –داشتم ميشنيدم 
 اينکه تبسم حالش بده

 داشتم پشت تلفن از دستش حرص ميخوردم که مامان جواب داد
 ســــالم دخترم -
 سالم ماماني خوبي؟ -
 آره گلم صداتو که ميشنوم بهترم ميشم -
 مامان چرا ميذاري اين ديــتونه گوشي رو برداره؟ -

 خوابيدم .. اومممممتازه ديشبم تو اتاقت  -صداي آريين از پشت تلفن اومد
 مامان آره راست ميگه؟ -
 نه .. يعني خوب گفت دلش برات تنگ شده رفت تو اتاقت -
 مامان چرا گذاشتي االن اتاقم بوي جوراباي بو گندوشو گرفته -
 تو که نيستي چرا غر ميزني حاال؟ -
ده .. مامان خيلي کثيفه خوب شايد اومدم بايد توي جاي تميز باشم نميشه که توجايي باشم که بو پا مي -

 آريـــــين
 صداش اومد با داد گفت: خاله تازه بگو جوراببم گذاشت شب زير بالشش تا صبح جا نذارمش

آريين خيلي تميز بودا ولي زورش ميومد جوراباشو بشوره هميشه سر جوراب دعوا داشتيم با هم اونم از 
 نقطه ضعف من استفاده

 ميکرد
 ر از نازنين اينا خوبن شوهرت خوبه؟مادر اينو ولش کن چه خب -
 آره مامان همه خوبن مثل اينکه امشب قراره براي فرانک خواستگار بياد -
 خدارو شکرايشاهلل اونم خوش بخت بشه -
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 خداکنه دختر خوبيه -
بابمامانم يه ذره حرف زدم بعد گوشي گذاشتم يه ذره خونه رو مرتب کردم و گرد گيري که تو اين اسناء -

 خونه زنگگوشي 
 خورد جواب دادم آريين بود

 بله؟ -
 سالم خوبي تبسم؟ -
 آره چيکار داري تو برو آريين اصال حوصله ندارم امروزا -
 بخدا کارت دارم خاله ميگه قرار براي فرانک خواستگا بياد؟ -
 آره -
 ترو خدا يه کاريي کن نشه -
 چرا؟ -
 من خودم فردا شب با مامان اينا ميايم جلو -
 تو چه ربطي داره؟به  -
 با آيکيو سيستم منظورمه من ميام خواستگاريي فرانک من ميخوامش بخدا تبسم -
 خوب من چي کار کنم؟ -
 ترو دا يه کاريي کن مجلس برگذار نشه من خودم ميام درستش ميکنم -
 خوب به فرياد چرا نميگي يا فرهاد از خداشون باشه تو دومادشون بشي -
 بگم جون آبجي يه کاريي کن نه روم نميشه بهشون -
 قول نميدم ولي سعي ميکنم -
 نخيل قبول نيست قول بده -

 عجب کنه ايي بود
 آخه مطمئن نيستم -
 اون مغز الکي تو کار بنداز يه کاريي بکن -
 هويــــــتي کارت پيش گير درست حرف بزن -
 من غلط کردم ببخشيد شما به بزرگيت -
 آهان حاال شد -
 ي ميکنم حاال برو کلي کار دارم براشبباشه يه کاري -

از هم خداحافظي کرديم ودوباره مشغول کار شدم خيلي تشنه ام شده بود رفتم سمت يخچال که ياد داشت 
 فرياد و خوندم

 سالم
 برگرد هر چي نياز داشتي براي شب بخر پول همون جاي هميشه گي گذاشتم 7برو بيرون ولي تا 

وشحال بودم که زندانيايي که ميخوان آزاد بشن رو داشتم به ساعت نگاه کاغذو گذاشتم روي اپن انقد خ
 بود 12کردم تقريبا ساعت 

تا هفت کلي وقت داشتم سيع لباس پوشيدم واز خونه زدم بيرون انقد هوا خوب بود که دوست داشتم پياده 
 روي کنم به شيوا زنگ

ردم حس ايران سالم زندانيانو داشتم تا سر تنظيم کردم در حياط رو که باز ک 5زدم و قرارو براي همون 
 کوچه رفتم بقي راه رو

تا مرکز خريد با ماشين رفتم تو ويترين مغازه ها چشمم خرد به يه کت دامن شيري رن خيلي خوشگل 
 رفتم تو مغازه لباسو پرو

ل ديگه هم کردم خيلي شنگ تو تنم ميومد از اتاق پرو در اومدم وهمون لباسو انتخاب مردم يه سري وساي
 خريدم و ازپاساژ اومدم
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بيرون با کي خريد ه ساعت مچيم نگاه کردم تقريبا ساعت چهارونيم بود با يه ماشين رفتم به کافه تريايي 
  که باهاش قرار داشتم از

تاکسي پياده شدم و پولو حساب کردم وناليون هاي حاوي خريدم تو بغلم جمع کردم همشونو و رفتم توي 
 مکافه هر چي چش

 گردونندم شيوا رو نديدم تا اين که پسر جون و خوش پوشي جلو ظاهر شد يه گل هم تودستش بود
 ميتونم اينجا بشينم؟ -
 نه لطفا مزاحم نشيد -
 ولي من ميخواستم باهاتون حرف بزنم -

 به چهرش نگاه کردم خيلي آشنا بود باز با اين حال گفتم: من با شما حرفي ندارم لطفا بريد آقا
 و نشناختيد؟من -
 بايد بشناسم؟ -
 بله ، تازه چرا به گالري تابلو هام نيومديد؟ -

با ناباوري سرمو بلند کردم سريع ازجام پاشدم ازذوق اين که ميتونم اين پسرروببرم پيش فريادوهمه 
 چيزو بهش ثابت کنم يه لبخند

 نشست روي لبم رفتم کناش ايستادم
 آقا من ازتون يه خواهش دارم -
امر بفرما .. ا خواستم ادامه حرفمو بگم درکافه به شدت بازشدوفرياد مثل يه ببر زخمي تو آستانه شما  -

 دربود ازعصبانيت داشت
 ميلرزيددويدم سمتش

فرياد بيا بهت ثابت کنم .. دستشوکشدم تابه سمت اون ببرمش که هرچي بانگاهم دنبال اون پسره گشتم  -
 غليظي رو پيشونيش ود يه سيلي زد بهم پيداش نکردم به فرياد نگاه کردم اخم

 به من ميگي ميايي پيش شوا؟ بعد مياي اينجا معلوم نيست چه غلطي ميکني؟ -
 نره زد و ميزي که اون نزديکي بودو پرت کرد زمين

داد زد: چرا کثافت من که داشتم باور ميکردم تو بي گناهي؟ .. اومد نزديکم بازوهامو گرفت و تکونم داد 
 حساس کردمجوري که ا

 گردنم شکست .. اين کيه که به من ترجيحش ميدي؟ همين که وقتي برات گل مياره انقد خوشحالت ميکنه؟
 داري اشتباه ميکني بخدا؟ -
 خفه شو خودم لبخنده تو ديدم -

 تو چشماش اشک جمع شده بود .. من چي کم داشتم لعنتي؟ من چيم از اون کمتره ...آهان؟
 !!!بس کنيد اينجا يه مکان عموميه ببينيد ميزم شکستيدآقا  -گارسون اومد جلو

دست کرد و جيبش و چندتا تراول در آوردو گذاشت رو پيش خونه مغازه وسايل منم برداشت دستمو 
 گرفت و باهم اومديم بيرون

وسايلو گذاشت عقب و درسمت منم بازکرد و پرتم کرد تو خودشم نشست پشت فرمون با عصبانيت 
 برگشت سمتم رانندگي ميکرد

 نگاهم کرد بعدفرياد هاي فياد شروع شد
 تا کي؟ تا کي بايد منتظر باشم دلداگي هاي زنمو با ينو اون ببينم؟ تاکي بايد عکساتو اين ور اونور ببينم؟ -

 تاکي تلفنايمشکوتو بشنوم؟
ا لبخند االن مگه بادوستت نبودي؟اين نره خره چيکار ميکرد براي چي براي تو گل آورده بود تو چر

 ژکوند تحويلش ميدادي؟
 ..ولي فرياد -

 هــــــــــيس الل شوازت توضيح نميخوام ... ديدني هارو ديدم –دستشو گذاشت رو بيني خوش فرمش 
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قطره اشکي ازتو چشماش سرخرددلم ريش شد ميدونم تو چه برزخيه ولي کاريي ازدستم 
 برنميادحرفاموباور نميکنه . رسيديم دم

گه داشت منم ا ماشين پياده شدم با در موندگي در خونه رو بازکردم رفتم داخل منتظر خونه ماشينو ن
 موندم تابياد تا دوباره کتکامو

بخورم سرخرده تر ودرد دارتر ازاينا بودم که کتک هاي فرياد دردي برام داشته باشه من از زندگي يه 
 عالمه زخم خرده بودم اينا

برخالف تصورم رفت تو اتاقش کمي بعد صداي خرد شدن وسايل ميم که چيزي نبود از در اومد تو ولي 
 وداد وبيداوناسزاهاي

فرياد که به در وديوار ميگفت رفتم دمه اتاقش در زدم چي به سر خودش آورده بود دويدم سمتش از 
 بازوش به شدت داشت خون

 چيکار کردي با خودت؟ –ميومد 
 به من دست نزن حالم ازت بهم ميخوره -

م از تو آشپزخونه وسايل کمک هاي اوليه رو آوردم رفتم تو اتاقش ي توجه به حرفاش دوديد
 پيرهنشوازتنش درآوردم پنبه رو

بتاديني کردم وگذاشتم رو زخمش داد زد: مگه نميگم به من دست نزن بويه هرزه گيات داره حالمو بهم 
 !!!ميزنه

 مزمه کردماشکي از گوشه چشمم اومد پايئن بي اختيار اين شهر رو ز
 .بعضي وقتا مجبوري تو فضاي بغضت بخندي

 .دلت بگيره ولي دلگيري نکني
 . شاکي بشي ولي شکايت نکني

 ...گريه کني اما نذاري اشکات پيدا شن
 خيلي چيزا رو ببيني ولي نديدش بگيري
 !خيلي حرفارو بشنوي ولي نشنيده بگيري

 .... خيلي ها دلتو بشکنن و تو فقط سکوت کني
 ري ميگي باخودت؟چي دا -

جوابشو ندادم زخمشو پانسمان کردم وسايلو جم کردم از جام پاشدم فريادم پاشد ايستاد سرمو انداختم پائين 
 دستشوگذاشت زير چونه

 ام و سرموبلند کرد به صورت خيس اشکم نگاه کرد
 اين اشکابراي چيه؟ -

 خفه کنم بازم سکوت انگار ميخواستم توي اين همه حرف خودمو با اين سکوت
 :بابام ميگفت -

 ! اشك ها قطـره نيستنـد
 .... بلكه كلمـاتى هستنـد كه مى افتنـد

 : فقط بخاطـر اينكه
 پيـدا نـميكنند كسى را

 كه معنــى اين كلمـات را بــفهمـد .. من اون کس نيستم تبسم؟
باور نکن  خيلي تو صداش غم بود دلم ميخواست بغلش کنم بگم همش دروغه اينا بازي روزگاره

 ميخواستم تو بغلش باشمو بگم
اين اشکابراي تو، تو کسي هستي که بايد بشنوي ولي گوش شنوا نداري ونميخواهي بفهميشون خيلي 

 سخت بود گفتن اين کلمات
آسون، سخت تراز جابه جاکردن کوه شايد گفتن اين حرفابراي فرهاد کوه کن هم همين قد سخت بود که 

 تصميم گرفت بيستونو از
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  ...جا بلند کنه
تو اتاقم داشتم لباسامو عوض ميکردم که صداي موسيقي از توي حال ميومد با صدا بلند آهنگ علي 

 ( اصحابي )عشق من
 عشق من بيا برگرد

 تنهايي خيلي سخته نه نميشه
 عشق من دوست دارم

 من بي تو
 خيلي سخته نه نميشه

 نميتونم بي تو باشم شدم سر گشته حيرون
 هستي؟نميگي کجا 

 نميگيري خبر از من
 به کي دلدادي اينجوري که هستي بي خبر از من؟

 همه حرفات پر از خالي تو پيچوندن چه باحالي
 توقول عاشقي دادي
 منو تنها نميذاري؟

 کي بوده که دزده قلب تو از تو چنگم ،چيزي بگو
 کي بوده که خوابيده عشقم رو از کنارم،چيزي بگو

 زبون بازي نکن باز هم
 يجونم ، نخندونمنپ

 خيال کردي که من تا بعد نميبينم ، نميدونم
دستامو گذاشتم رو گوشم آهنگ همينطور ادامه داشت تمام عزمم رو جذب کرده بودم تمام مفهوم اون 

 آهنگ لعنتي رو از فکرم
بيرون کنم ت دامن شيري رنگمو تنم کردم يه ساپرت کلفت هم از زيرش پوشيدم وکفش هاي بدون پاشنه 

 جير مشکي ام رو پام
کردم کيف دستي جير مشکي ام رو هم برداشتم موهاي اتو کشيده امم رو ريختم دورم ورفتم بيرون از 

 اتاق فرياد با کت شلوار
 قهوايي تيره اش نشسته بود روبه روي ال سي دي و اون آهنگ مزخرف رو گوش ميداد

 پاشو بريم -
 کجا بيا بشين اين تموم بشه بريم -

اينو بعدا ميتوني گوش بدي وقعا فکر نميکردم آهنگي که روزي  –و برداشتم وخاموشش کردم کنترل ر
 مورد عالقه ام بود آزارم

بده از جاش پاشد رفت سمت در از پشت نگاهش کردم واقعا يه مرده جذاب بود فرياد توي تمام مرداي 
 فاميل از همه خوش هيکل

ال جذبم نکرده بود؟ چرا تا حاال بهش فکر نکرده بودم دمه در تر وزيبا تر بود ولي اين زيبايي چرا تا حا
 روي پاشنه چرخيد

 چرا نميايي؟ –يه تاي ابروشو داد باال اخم غليظي کرد 
 هيچي اومدم –هول شدم 

تو آسانسورتو اون محيط کوچولو کنر هم ايستاده بوديم هميشه تو آسانسور دستشو مينداخت دور شونه ام 
 ولي االن با حداکثر

 فاصله ازم ايستاده بود تا بهش نخورم چرا فرار؟ چرا؟
زنگ رو زد ونازنين جون در رو باز کرد بهش سالم کردم با مهربوني بغلم کرد از برخورد باهاشون 

 ميترسيدم اينا هم باور
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 يدمب*و*س*کرده باشن اون موضوعي رو که اصال نبوده بغلم کردو
داره اشتباه ميکنه من به مهساو تربيتش اعتماد دارم اهل  عزيزم خودتو از من قايم نکن ميدونم فرياد -

 زود قضاوت کردن هم
نيستم توبغل رفتم تو اين چند وقته خيلي دلم همچين آغوش گرمي رو ميخواست به فرانک و فرزين هم 

 سالم کوتاهي کردم وعين
م چند دقيقه بعد ما يه جوجه دنبال فرياد رفتم وکنارش نشستم نازنين برامون چايي آوردبهنازو فرهاد

 اومدن بحث بيشتر درمورد
 فرانک وخواستگارجديدش بود

 فرهاد جان مامان پسره حاال خانواده خوبي داره؟ -نازنين
 مامان من نميدونم باباش گفت که دخترتونو پسنيديم من اصال نميشناسم –فرهاد 

 خاک برسرم من فکر کردم پسر دوستته -نازنين جون زد رو دستش
 جون قرار نيست که بديم بره؟ گفتم بيان آشنا بشيممامان  -

 راست ميگه ديگه يه آشنايي ساده است -فرياد
 دوباره هرکس مشغول حرف زدن با کسي شدفقط منو فرياد بوديم که سکوت اختيار کرده بوديم

 بغض کرده بودم آخر اين بغض لعنتي خفم ميکنه فرانک: تبسم چه عجب اومدي پائين
 اين بغض لعنتي رو بتونم غورت بدمش سرفه کردم بلکه

 سرما خوردي؟ -
 يه کم فکر کنم .. بلندشدم .. من برم يه ذره آب بخورم -

رفتم تو آشپزخونه به محض اينکه پام رسيد اشکم سرازير شد اصا نميتونستم کنترلش بکنم نفسم از بغض 
 باال نميومد که نازنين

 جون اومد تو آشپزخونه سريع اشکامو پاک کردم
 چيزي شده تبسم جون؟ -

 هول هول گفتم : نه.. ن.. نه يعني پشه رفته تو چشمم فکر کنم
زير لب گفت : از بغض سرفه ميکني وبعدمياي ميشني اينجا گريه ميکني؟ .. سرشوبلند کرد زل زد تو 

 چشمام .. دخترم من اين
 !!!موهارو تو آسياب سفيد نکردم که با اين حرفا داري گولم ميزني

 چه حرفي .... يه ليوان آب برداشتم خوردم اين -
 بخورم مگه اين که تو غمي که تو گلوته رو با آب غورتش بدي بعد از آشپزخونه رفت بيرون -

سرمو گذاشتم روي ميز عجب تيز بود اين ديگه هيچ جوره نميشه پيچوندش با صداي زنگ فرانک سريع 
 باهاش درميون ميذاشتم اومد تو آشپزخونه رفتم کنارش بايد موضوع آرين رو

 فرانک -
 جانم عزيزم؟ -
 يه سوال بپرسم؟ -
 دوتا بپرس -
 نظرت در مورد آرين چيه؟ -

 :به وضوح سرخ شد گونه ها سرشو انداخت پائين .. کمي بعد گفت
 چطور؟ -
 آخه .. ترجيح دادم چيزي نگم تا خودش بگه ...هيچي همينطوري پرسيدم -
 پسر خوبيه -
 گاريي کنه جوابش مثبته؟يعني ازت خواست -

 دوباره هول شد من با شيطتنت نگاهش کردم
 خوب ميدوني چي منم ... قول ميدي به کسي نگي؟ -
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 آره جونم .. دستمو گذاشتم روي سينه ام ... اينجا خانه اسرار -
 خيالش راحت شد

 خوب منم دوستش دارم ازش خوشم مياد -
 تو اصال تو کارت حاشيه نداري؟ -
 خه با حاشي پرسيدي؟که منم تو لفافه بگم؟تو چقد آ -
 نظر عروس خانومو بگم؟ -

تبسم فرياد ميگه پاشو بيا خسته شديم بس که گفتن عروس بزرکتون نيست،  -چشمک زد که بهناز اومد تو
 چرا نمياد، چرا نيومده

 قهريد .. فرانک چقد فوضوله مادر شوهرت
 فرانک پشکونش گرفت

ر رو از رو بسته اين خدا نکنه شوهر کنه و هر سه باهم خنديدم با بهناز از اي شوه ذليل از حاال شمشي -
 آشپزخونه اومديم بيرون

 فرياد اومد کنارم دستشو انداخت دور کمرم ايشونم همسر من وعروس بزرگ خانواده
 براي من عروس بزرگ کوچيک نداره ... اينا همشون عين بچه هاي خودم هستن –نازنين 
 نقد که هواي اين دوتا رو داره با ما که پسراشيم سر جنگ دارهدقيقا ا –فرهاد 

مادر دوماد همش نگاهش به من بود حتي وقتي ککه فرانک سيني شربت هارو آورد هم نگاهش به من 
 بود خيلي معذب شده بودم

 عزيزم تو خواهر نداري؟ -آخرش پرسيد
 نه متاسفانه تک فرزندم -

 ضي؟از رندگيت را -نگاهي به فرياد کرد
خيلي فوضول بود اصال ازش خوشم نيومده بودهم پسره هم خانوادش مزخرف بودن حيف فرانک که با 

 اينا زندگي کنه خدانکنه
 به آريين برسه بيشتر بهم ميان تا اين يارو

 بله خداروشکر زندگي خوبي دارم -
تم تو اتاقم استراحت کمي حرف زدن براي آشنايي بيشتر بعدم هم رفتن ما هم رفتيم باال خسته بودم رف

 . کردم
 احساس خستگي ميکردم گوشيم داشت زنگ ميخورد آريين بود اول ميخواستم جواب ندم ولي دلم نيومد

 بله؟ -
 صداي هيجان زده آريين و شنديدم

 تبسم چي شد؟ -
 من خوبم .. مامان خوبه .. فرياد همه سالم ميرسونن -
 خوبه ديگه خودت اطالعاتو دادي بگو چي شد؟ -
خيلي پرويي ... هيچي بابا پسره ازهم دانکده ايي هاي فرانک بود هم ديگه رو ميخواستن من نتونستم  -

 کاريي کنم
 يــــــــــعني چي -داد زد

 نميدونم چرا همه به من ميرسن جديدن داد ميزنن اه
 خفه ديگه چقد داد ميزني گوشم پاره شد -
 تبسم تو گفتي اونا چه غلطي کردن؟ -
 .. نامزد کردن برادر من نامزد -

 صداش خش دار شده بود دلم نيومد اذيتش کنم
 آريـــــــين -

 جواب نداد دوباره صداش کردم : آريــــين
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 ناليد: چيه؟
 فرانک ميدوني چي گفت -
 چي؟ -
 گفت من فقط آريـــينو ميخوام -
 واقعا جلوي همه؟ -
 آره رفت سر کوچه داد.. نه خره به من گفت فقط -
 اهلل تا صبح خواب وحشتناک ببينيايش -
 !!!بشکنه دستم که عسل کردم گذاشتم هر دفعه دهنه تو عين هاپوکومار گاز گرفتي -
 چاکر توام هستم آبجي کوچيکه -
 کم حرف بزن خوابم مياد -
 خوب بخوابي -
 توام همين طور -

 تلفن رو قطع کردم دوباره خوابم برد
******* 

بود که فرياد اومد خونه در وباز کرد  7ميگذشت نزديک سات هاي دوروز از جريان خواستگاريي 
 کيفشو رت کرد روي اپن

 تـــــــــــبسم ... تــــــتبسم کجايي؟ -
 من اينجام چته داد ميزني؟ -

 .. اومد سمتم دستشو حلقه کرد دور گردنم
 وميکشمت بخدا ميکشمت .. داد ميزد و گريه ميکرد نازنين جون سراسيمه اومد ت -
 فرياد شيرمو حاللت نمينم اگه دست به اون دختر بزني -
چرا مامان مگه نميبني چيکار داره ميکنه؟ تمام زندگي شده منتظر باشم يکي زنگ بزنه بگه زنم  -

 کجاست وداره چيکار ميکنه
 ناباورانه داشتم نگاهشون ميکردم نميدونستم چه خبر شده دوباره

 مامان چي شده؟ -
 ي فرياد به قول خودتون قاطي کردهسرمو بغل کرد هيچ

 فرياد برو تو اتاقت –بلند دادزد 
 مامان بخدا من بي گناهم چي شده دوباره؟-

 ... نميدونم مادر نميدونم کي داره تو زندگيت فتنه ميکنه -
 مامان بگو ي شده تروبخدا -
از شوهرت جدا  مادر خواستگار زنگ زده ميگه تو زنگ زدي بهشون گفتي که اگه صبرکنن توداري -

 ميشي
 
 

 ناباورانه به دهن نازنين جون چشم دوخته بودم
 ... خوب-

اونم زنگ زده بود فحش وبدوبي راه که شما خانوادتون خوب نيست عروست درست حسابي نيست  -
 حواستونو جمع کنيد

 من زياد نميدونم چي گفتن فرياد گوشي رو برداشت بااون حرف زد
جون از ته ته دلم ناله ميزدم آخه اي چه سرنوشتي ود که جلوي من قرار  گريه ميکردم تو بغل نازنين

 گرفته بود
 مامان بخدا خدا خودش ميدونه که تو پاکي -
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 خسته شدم از اين همه تحمت مامان -
 حمل کن .. تحمل کنت –سرمو سفت تر گرفت تو بغلش 

 خوابم برد تو آغوش گرمش
وردم از اتاق رفتم بيرون کسي خونه نبود تصميم گرفتم يه کم کم چشمامو باز کردم هوشياريمو بدست آ

 دوش بگيرم رفتم حمام و
زير دوش وايستادم زير آب گيه ميکردم به خودم وبخت دم تو لحظه ايي که قرار ود من و فرياد با هم 

 يکي بشيم همه چي خراب
کده نگاهم به تيغ افتاد با ترديد  شدچرا؟ چرا بايد بازندگيم بازي بشه االن دوهفته است که خونه ام شده ماتم

 رفتم جلوش وقتي
 ميخواستم دست بلند کنم تيغو بردارم دستم ميلرزيد تيغو تو دستم گرفتم

بــــــــــــابــــــــــ ايي دارم ميام منتظرم باش تيغو کشيدم روي دستم ورفـــــتم توي وان داراز کشيدم  -
 ظرف چندثانيه وان پرخون

 شد
م ميام دارم ميام پيشت من زودتر از اون چيزي که فکرشو بکني باختم قبول نشدم اصال من بابايي دار -

 اهل اين امتحاناي خاص
نيستم .. دست کشيدم به خونايي که کف وان ريخته بود .... بابايي اينا خوناي منن به همين خون قسم که 

 من پاکم توباورنکنيا اينا
شتن نيست که زندگي روجلوي چشمات ميکشي باتيغ طناب همشون دروغن خودکشي به معني خودتو ک

 وصل شده ات و بازندگي
 خودت پاره ميکني ... ديگه نگو دختر قوي من بگو دختر ترسو دختر بي طاقت هق هقم باال رفته بود

 !!!!بابا ميبيني چه غريبانه دارم ميميرم؟ کسي نيست بايد بگه نکن کسي نيست بياد نجاتم بده -
تار ميديد توي لحظه هاي آخر فقط صداي دوش آبو که منظم داشت به کف حمام ميخورد  چشمام داشت

 رو ميشنيدم جوني ديگه تو
تنم نمونده بود داخل وان قرمز قرمز شده بود که در حاما با ضرب داشت کوبيده ميشد آخر در رو شکوند 

 فرياد و اومد تو پاشو
 گذاشت تو وان

 با خودت چيکار کردي تبسم؟ -
 .. صداي ضعيفي ناليدم: فرياد من ديگه بريدم با

 چشمامو بستم فرياد هي سيلي ميزد به صورتم اونم تعادلش دست خودش نبود
طاقت بيار تبسم عزيزم االن ميبرمت بيمارستان منو انداخت تو بغلش کتشو کشيد روي بدن لختم به سينه  -

 اش چنگ زدم نگاهم
 کرد

 کردمياد اون شعر افتاد زير لب زمزمه 
************ 

راهرو هي پائين وباال ميکردم داشتم تو اون هوا خفه ميشدم رفتم تو دست شويي تا آبي به سرصورتم 
 بزنم از تو آيينه لباس

خونيمو ديدم بيادم افتاد که تو آخرين لحظات تبسم چنگ زد به پيراهنم ، تمام اون صحنه ها دونه دونه 
 جلو چشمم بود يادم نميره

اشتم روي سرم ،محله يادم بره وقتي رفتم خونه به طرز وحشتناکي خونه ساکت بود رفتم تو دستمو گذ
 اتاقم ولي صداي آب حمام

که ميخورد به کف حمام آزارم ميداد پاشدم رفتم تو اتاق تبسم که بهش تذکر بدم وقتي در زدم جواب نداد 
 از صداي آب معلوم بود
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م کسي در رو باز نکرد آخر سر با چندتا ضربه در رو که کسي زيرش نيست هرچي در زدم صدا کرد
 بازکردم از چيزي که

مديدم باور نداشتم تبسم توي وان نشته بود وتوي وان پر بود از خون خون قرمز قرمز خيلي سرخ بود 
 معلوم بود خيلي خون

دم .. دستامو ازش رفته چقد خونش پاک بود چقد قرمز .. اون خون قرمز از يادم نميره... تبسم وبغل کر
 آوردم باال جلوي چشمام

گرفتم هنوزم ميتونم پوست نازک وشيشه ايي تبسم وتو دستام حس کنم پوستش بي رنگ وبي حال شده بود 
 خيلي داشت ازش خون

ميرفت نميتونستم تعلل کنم چون بحث مرگ در ميون بود از اون طرف هم نميتونستم اينطوري ببرمش 
 بيمارستان واون تن خوش

ب وخوش فرمش رو بذارم تو معرض ديد مردم بدني که حتي خودمم بهش دست نزده بود وحتي ترکي
 خودمم نديده بودمش سر

دوراهي قرار گرفته بودم که کتمو با يه حرکت در آوردم کشيدم روش انقد کوچولو ناز بود که همون کت 
 تن نرمشو پوشوند

بسم تو دستام داشت جون ميدادعشقم روي دستام دويدم سمت پله ها دوتايکي سه تا يکي ميرفتم پائين ت
 داشت جون ميداد زير لب

 داشت يه چيزي رو زمزمه ميکرد گوشمو بردم کنار لبش که داشت شعر
 اين روزهــــا

 به طـرز عجيبــي
 بـا خــودم مي جنگـم کـه

 ديــده هــا را ناديــده بگيــرم و
 … شنيــده ها را نشنيــده

 بزنم عادت کردم کوتاه حرف
 کوتاه نفس بکشم

 تازگي ها
 دارم عادت مي کنم

 کوتاه زندگي مي کنم
 يا شايد

 کوتاه بميرم
 نمي دانم

 … فقط عادت
سريع رسوندمش بيمارستان خونه زيادي از دست داده بود واز هوش رفته بود ولي رسوندمش بيمارستان 

 اوناهم ريختن باالسرش
 ددستي روي شونم نشست سر بلند کردم بهزاد بو

 پاشو برو خونه چند ساعته اينجا نشستي -
 نميتونم نميخوام تنهاش بذارم –با در موندگي گفتم 

 حداقل برو لباساتو عوض ک زشته تو بيمارستان برات همه دارن چپ چپ نگاهت ميکنن -
 دستمو گذاشتم روي زانو هام وسمو گرفت وفشار دادم

 روي اون تختهبه جهنم به خاطر حرف يه مشت آشغاله که تبسمم  -
 اونا گفتن تو چرا باور کردي؟ -
 هنوزم شک دارم بهزادخودم ديدم تو که ديگه کنارم بودي؟ -
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انقد بهش فکر نکن برو خونه لباساتو عوض کن يه چيزي بخور برگرد... شايد راست ميگفت رفتم  -
 پارکينگ سوار ماشينم شدم

خونه رو مامان تميز کرده بود رفتم تو همون  وبه طرف خونه روندم در و باز کردم ورفتم تو خونه ..
 حمامي که تبسم اون جا

 رگشو زده بود
 لعنتي بدون من کجا داشتي ميرفتي؟ -

 يدمش انداختم توي سطل آشغالب*و*س*تيغو از رو زمين برداشتم و
 دوش گرفتم اومدم بيرون لباسامو پوشيدم يه چايي دم کردم صبحانه ايي بي اشتها خوردم يعني بهتربگم

 نخوردم چايي تلخي خوردم
 که زنگ خونه خرد در رو باز کردم مامان بود

 سالم -
 حالش چطوره؟ –بدون اينکه جوابمو بده اومد تو 

 خوبه .. يعني نميدونم -
 !!!فرياد بدون تبسم ديگه برنميگردي ... هر وقت تبسم بخشيدت اون موقعه پسر مني -
 ولي مامان خودتون که تو جريان بوديد -
روس من از گل پاکتره از برگ گل نازتره .. گريه کرده .. ديدي چه خون تميزي داشت؟اون خون ع -

 نميتونه کثيف باشه اون
خون ماله يه آدم هرزه نيست خونش پاک بود عين خودش انقد زندگي رو سخت گرفته بودي که اينطوري 

 !!شد
 اين تحمت وننگ براش زياد بود

 مامان بسه خودم ميدونم -
  گوش کن ببين چي ميگم عمه ات اينا اومدن اصفهان قرارشب بيان اينجاحاال -
 اينو کجاي دلم بـــــــذارم؟؟؟؟ براي چي اومدن -
 چون مانرفتيم باهاشون شمال اومدن اينجا که آخر هفته باهم بريم -
 نه ماما تبسم تو وضعيت خوبي نيست -
 من نميدونم خب يه خرده بيشتر نگه شون ميداريم -
 هرکاري دوست داريد بکنيد فقط به منم بگيد -
 کجا داريي ميري؟ -
 ميرم بيمارستان هم يه خرده کار ارم هم اينکه پيش تبسم باشم -
 حالش خوب ميشه؟ -
 نگران نباشيد با اين که خونه زيادي از دست داده ولي خدارو شکر موند -
 خداکنه -

 ره نا آشنا بود جواب دادممامان رفت تا خواستم برم بيرون تلفن زنگ خرد شما
 بله؟ -
 سالم آقاي سراج -
 بازم شما؟ -
 بريد بيمارستان معشوقه همسرتون االن اونجاست -
 لطفا ديگه زنگ نزنيد همسرم االن داره بخاطر حرفاي شما با مرگ دست پنجه نرم ميکنه -
 من دارم حقايق رو براتون روشن ميکنم -
 ام روشن بشهخفه شو من نميخوام هيچ حقيقتي بر -

گوشي تلفنو گذاشتم نميخواستم برم بيمارستان من به تبسم اعتماد داشتم نميخواستم برم ببينم اون زن مثل 
 هميشه راست ميگه يا نه
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ولي اين سوظن لعنتي دست از سرم بر نميداشت راه بيمارستان تا خونه رو با حداقل سرعت مي روندم 
 باالخره رسوندم کليد

بان تا ماشينو پار ک کنه تو پارکينگ خودمم با عجله رفتم دمه اتاق تبسم وقتي رسيدم ماشينو دادم نگه 
 ديدم همون پسر جلوي در

 اي سيو ايستاده و ازتوشيشه زل زده به تبسم من دويدم طرفش يقشو گرفتم
 آقا چيکار ميکني؟ -
 براي چي زل زدي به شيشه؟ -
 نامزدمه دارم نگاهش ميکنم اصال تو کي هستي؟ -
 غلط کردي زنه منه -
 چرا هذيون ميگي آقا اين خانوم دختر عمومه از بچگي ما نشون کرده هم بوديم -

 يکي از پرستارا اومد
 آقاي دکتر شما ديگه چرا اينجا آي سيو -
 خانوم آقا دکترتون زده به سرش هذيون ميگه -

 يه مشت زدم تو صورتش مردک تو جلوي شيشه اتاق همسر من ايستادي
آقاي دکتر سراج خانومتونو منتقل کردن بخش ايشون نامزد خانوما هستن که به جاي خانومه شما  -پرستار

 به آي سيو منتقل شدن
 از شيشه نگاه کردم متوجه شدم دارن راست ميگن

 ببخشيد آقا شرمنده بخدا -
 دستشو گذاشت روشونه ام به دستش نگاه کردم بعد به چشماش

 ي خيلي خوشم اومدازتاشکالي نداره مردي غيرت دار -
 باهاش دست دادم وپرستار تا دم اتاق تبسم همراهيم کرد

 دکتر بهش آمپول زده تا استراحت کنه -پرستار
 ميتونيد بريد -

وقتي در بسته شد رفتم کنار تختش نشستم آروم ود چشماشو گذاشته ودروهم اگه عصباني ميشدم اگه دعوا 
 ميکردم فقط بخاطر اين

يخوام تبسمي که با يه عالمه دردسر بدست آوردم راحت از دست بدم صورتشو ناز کردم بود که حسودم نم
 واومدم از اتاق بيرون

 رفتم تو اتاق خودم چندتا مريض ويزيت کردم که پرستار بخشش تماس گرفت که بهوش اومده
 از اتاق اومدم بيرون که منشي پاشد

 کجايي ميريد دکتر؟ -
 ر کنه تو بخشمبله اگه مريض اومد بگيد صب -
 چشم -

 ازاتاق اومدم بيرون وبه سمت تبسم پر در آوردم در زدم و باصداي آرومي جواب داد بفرمائيد
قدم گذاشتم تو اتاقش پشتش به من بود وموهاشو داشت شونه ميزد پنجره باز بودوباد موهاشو نازش 

 ميکرددلم هوس موهاشو کرد
 تو دستم گرفتمجلو رفتم مقداري از موهاي شونه شده اش رو 

 من کـــــه نــــيســــتم
 مـــوهـــايــــت را بـــبـــنــد

 ســـــــهـــــم دســـــتــــــان مــــرا
 .... بــــــه بــــــــــــاد نــــــــــــــــــــــــ ــده

ولي  دست از شونه کردن کشيد ولي سمت من برنگشت دورش زدم وکنارش ايستادم پرستاريي اومد داخل
 وقتي مارو ديدببخشيدي
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 بفرمائيد کارتونو بکنيد -گفت وتا خواست بره گفتم
دکتر يه چيزي به خانومتون بگيد همش  -اومد داخل سرم وداروهاي تبسم رو چک کرد روبه من کرد

 زنگ باال سرشونو ميزنن
 :تبسم باحاضر جوابي ذاتي که فقط توخودش ديدم گفت

براي مثابقات بفرستمتون ... کمي مکث کرد درد داشت به خودش  آخه ميخوام سرعن عملتونو بسنجم
 پيچيد ... خانوم محترم حتما

 . درد دارم که زنگ ميزنم وگرنه بيست سوالي نيست که هي زنگ ميزنم
 پرستار تا خواست لب باز کنه جواب بده با دست اشاره کردم بره بيرون -
 چيزي شده حالت خوبه؟ -

تي عصبي بودجوابمونميدادولي اينسري با هميشه فرق ميکردانگار االن نميديدم ، جوابمو نميداد هميشه وق
 . نميشنيدم

 تبسم خانومي باتوام حالت خوبه؟ جوابمو بده -
 نميشه به پرستار بگو بياد -
 به خودم بگو انجام ميدم -

 !!! نميشه –بانگاهي پراز ترديد نگاهم کرد 
 دلشو گرفته بود داشت به خودش ميپيچيد

 باشه باشه آروم باش االن ميگم بيان ... ولي مطمئني نميخواي به خودم بگي؟ -
يه جوري نگاهم کرد که سريع رفتم پرستار بخش رو صدا کردم وخودم اومد تو پرستار اومد تبسم 

 کنارگوشش چيزي گفت اونم
پيجم کردم لبخندي زد و رفت . از رفتاراش که چيزي معلوم نبود پرستار برگشت ولي درهمون حين 

 مجبورشدم برم توراه داشتم
فکر ميکردم چه اتفاقي ميتونسته افتاده باشه ياد دوره ماهانه زنانه افتادم از رفتار تبسم خنده ام گرفته بود 

 حتي تو اون شرايط
سخت هم شرمم اجازه نميداد که به من بگه ولي اين مشکل شايد حالشو بدتر ميکرد سريع رفتم تو اتاقم 

 ض رو دوبارهچندتا مري
معاينه کردم وقبل از اين که برم اتاق عمل دکتري که تبسم تحت در مانش بود رو به اتاقم احضار کردم 

 صداي در اومد خانوم
 دکتر وارد شد

 سالم دکتر سراج با من کاري داشتيد؟ -
 بادست اشاره کردم :بفرمائيد لطفا

 رشات الزم گوشي رو گذاشتم وروبه دکتر نشستمتلفن رو برداشتم :خانوم منشي لطفا چندتا قهوه بعد سفا
 چه کاريي از دستم برمياد دکتر سراج -
 راستش همسرم تحت درمان شماست -
 بله باعث افتخارمه -
لطف داريد شما ولي ... خيلي معذرت ميخوام باخون زيادي که ايشون از دست دادن االن دچار دوره  -

 هايي زنانه شدن ميترسم
 !!!اشهبراش خطر آفرين ب

اين دوره ها همون طور که خودتون ميدونيد طبيعي ولي باتوجه به خونه زيادي که خانومتون از دست  -
 داده درسته ميتونه

براشون مشکل درست کنه من براشون چندتا کيسه خون مينويسم که بهشون تزريق بشه البته اگه مشکلي 
 داشتن

 ممنونم مرسي اط پي گيريتون -
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 ام وظيفه استخواهش ميگنم انج -
از اتاق رفت بيرون يک ساعت تا عمل مونده بود قبلشدوست داشتم برم تبسم رو ببينم ولي بايد سريع تر 

 ميرفتم باز با اين حال
 .اتاق خودمو به قصد اتاق تبسم ترک کردم

 بهتري؟ –رفتم داخل 
 تو بيکاري هر دقيقه به دقيقه ميايي اينجا ؟ -
 عملاتفاق چرا دارم ميرم اتاق  -

 خـــــدا بيامرزتش –پشتشو کرد 
 کي رو؟ -
 اوني که داره ميره زير تيغ تو -

******** 
جالب بود براي اولين بار زبون به دهن گرفت و هيچي جوابمو نداد خوبه خودش ورفتاراش بود که اين 

 کارو دست من داده بودن
ه هر کدوم براي چاپلوسي بيشتر پيش از ديروز تا حاال ميخواستم گريه کنم ولي اين پرستارا نميذاشتن ک

 فرياد بيشتر ميومدن تو
اتاقم تو چشماي همشون حسادت موج مي زد ولي دم نميزدن پرستاريي که بيشتر از همه دوستش داشتم 

 دختر جوني بود اومد تو
 اوه عزيزم خوب قاب اين دکتر مارو دزديي نيم ساعت يه بار مياد تو اتاقت –اتاقم 

 گوشي برام بياري؟ عزيزم ميشه يه -
 حتما خانوم سراج -

 من تبسمم بهم بگو تبسم -از سراج صدا زدنش اصال خوشم نميومد
دستشو گذاشت کنار سرش وبه معناي اطاعت رفت دختر بانمکي بود چنددقيقه بعد با گوشي همراهي 

 برگشت
 بفرمائيد -
 گوشي کيه؟ -
 بنده حقير -
 دستت درد نکنه -
 خواهش ميکنم -

وندم تا رفت بيرون شماره آريــــــين رو گرفتم اين سري صداشم داشت بهم آرامش ميداد بهم منتظر م
 حس خانواده داشتن ميداد

 من هنوز بي کس نبودم که فرياد با من اين کارا رو بکنه
 بله؟ -
 سالم -
 بفرمائيد -
 تبسمم -
 تويي خوبي چطوري چندبار زنگ زدم خونتون جواب ندادي؟ چه خبرا؟ -

اصال به حرفاش اهميت نميدادم از شنيدن صداش انقدر خوشحال بودم که توصيفش محال بود گريه ام من 
 در اومده بود وسط

 تبسم تو داري گريه ميکني؟ يا خط رو خطه؟ –صحبتاش بود که آروم شد 
 !!!نه –صدامو صاف کردم 

 !!سه گزينه است يا تو گريه کردي يا من يا خط رو خطه -
 در اومد ولي اينبار بلند تر دوباره گريه ام
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 داري گريه ميکني ؟ چي شده ؟ -
- .... 

 تبسم سنگ کوپ کردم اينجا ميگي چي شده؟ -
 فرياد -
 فرياد ... فرياد چي کشتيش؟ -
 .. نه -
 !!!پس چي چرا تلگرافي حرف ميزني؟ بگو ديگه -

 تمام جريانو براش تعريف کردم
 غلط کرده تبسم خونه خرابش ميکنم -
 ــــــــين آروم باشآري -
 غريب گيرآوردنت ! مظلومي؟ البته مظلوم که نيستي ولي خوب هرچي حق نداشته تهمت بزنه بهت -
 مياي آريـــــــين -
 آره آبجي گلم -
 منتظرتم آريـــــــين زود خودتو برسون -
 تو هيچ کاريي نکن تبسم تا من بيام حتي خبراومدنمم نگو به هيچ کس -
 باشه -
 ب خودت باشمواظ -
 خداحـــــــــــافظ -

وقتي قطع کردم حس خوبي داشتم خانواده داشتن خيلي خوبه اينکه تنها نباشي خيلي خوبه واينکه مطمئن 
 باشي هرجاي دنيا که

 . باشي کسايي هستن که بدون منت برات هر کاريي ميکنن ودست ياريتو رد نميکنن
ه اتفاقات اخير وحس جديدي که به فرياد پيدا کرده بودم حسي توجام دراز کشيدم به زندگي خودم با فرياد ب

 که نميدونم تو اين
ميدون جنگ زندگيم از کجا پيداشده بود چشمام رو هم بود نميدونم کي خوابم برد که دست نوازشي رو 

 موهام احساس کردم داشتم
يه رويا باشه دست کم  لذت ميبردم از اون حالت خوش نميخواستم چشمامو باز کنم حتي اگه اون احساس

 کم از روي موهام به
صورتم رسيد گونه امو نوازش کرد وآروم آروم اومدروي لبم انگشت اشارشوحس ميکردم که داره و لبم 

 کشيده ميشه دورتادورلبم
بعد صدا ايستادنشو شنديدم دوال شده بود روي صورتم نفساي داغشو روي پوستم احساس ميکردم ولي 

 تم بکنمهيچ حرکتي نميتونس
ميرسيدم چشم باز کنم اين رويا خوش تموم بشه ولي انگار از کارش پشيمون شدشو دور شد صداي 

 قدماشو ميشنيدم که خسته به
سمت پنجره رفت آروم يه گوشه چشمم رو باز کردم ديدمش با روپوش سفيدش جلوي پنجره ايستاده چقد 

 بهش ميومد. سرمو تکون
ه نه من به فرياد فکر نميکنم اون بود که باعث شد من االن اينجا باشم دادم تا فکرش از سرم بپره .. ن

 مگه بهم شک نداشت پس
 ....چرا االن اينجاست ميخواد حتما اعداء سوپرمنارو در بياره که منو نجات داده صداش غافل گيرم کرد

 
 ميدونم بيداري -

 يبش بود آروم چرخيد سمتمتعجب کردم آخه هنوز برنگشته بود اين پشتشم چشم داره دستش تو ج
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وقتي تو ورتت دقت کردم چشمات داشت ميلرزيد آدم خواب چشماش با اعتماد بنفس بسته است ولي  -
 توپلکت ميلرزيد

 بهش محل ندادم مالحفه رو کشيدم رومو وپشتمو کردم سمتش
 دورم زد اومد روبه رو ايستاد

 نميخواي حرف بزني؟ -
 بلي که گوشه سالن بيمارستان بود نشستسکوت .. قدم زنان آروم رفت روي م

 فکر کردم ميخواي در موردش حرف بزني؟ -
 روزه سکوت گرفته بودم وقتي حرفاموباور نداشت دليلي نداشت حرف بزنم

 من صبرم زياده صبرميکنم تا به حرف بيايي -
 چرا؟ –ديگه طاقت نياوردم 

 چرا چي؟ -
 نجاتم دادي -
 وظيفه انسانيم بود -

 آفرين همسرفدا کار سوپرمن جان دستت درد نکنه -زدم ازحرص قهقه بلندي
 اشتباه نکن من در قبال همه اين کارو ميکنم -
 آهــــان پس ميشه بري به بقي وظيفه انسانيت عمل کني؟ -
 االن ميخوام به وظيفه همسريم عمل کنم -
باز کرداشکام پي در پي خوبه تا وقتي به همه چي ... بغض کرده بودم آخرشم اين بغض چندماهه سر -

 ميومد باآستين پاکشون
کردم ادامه دادم .. تا وقتي به همه چي به عنوان يه وظيفه نگاه ميکني وقتي فکر ميکني که وظيفته محبت 

 کردن وظيفته نجات
دادنم وظيفته اين خونه درست نميشه .. من ستاره ندارم بهت ستاره بدم يا پست ومقام خواستي بهت بدم 

 ...کارهمسرفدا
 .ناي کل کل کردن باهاشو ديگه نداشتم سرمو کردم تو بالش وصداي گريه هاي آرومم فضاروپرکرده بود

نور شديدي ميخورد تو چشمام کم کم پلک زدم معلوم نبود ي اين پرده لعنتي رو کشيده که نور آفتاب 
 صاف ميخورد تو چشمم

 اخل شد حدس ميزدم چي شده باشهسرصدايي ازبيرون ميومددر اتاق يه هو باز شدو آريين د
 سالم چته چرا اينطويي در باز ميکني؟ -
 !!سالم چه عجب بيدار شدي -
 چيزي شده؟ -
 نه حالت بهتره؟ -
 آره امروز بهترم .. تو نميدوني کي بايد مرخص بشم؟ -
 دکترت برگه ترخيصتو امضاکرده صبح لباساتو بپوش تا منم برم حساب کنم -

 آريين؟ -بيرون که صداش کردم از اتاق داشت ميرفت
 با استيصال برگشت: بله؟

 چرا عصبي؟ چيزي شده؟ -
 نه .. نه تو فقط حاضرشو -

 چند لحظه بعدپرستاريي اومدوکمکم کرد لباسمو بپوشم ... لباسامو پوشيدم که فرياداومد داخل
 آريين کو؟ -
 !! کوتو بيابونه -

 برگشت که آريين اومدپريد به آريينعصبي دستي کشيد توموهاش چندبارطول اتاقو رفت 
 مگه نفهميدي چي گفتم؟ -
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 آريين دستشو به عنوان سکوت آورد باال چلو صورت فرياد گفت
 هرچي خود تبسم بگه اگه اون بخواد بمونه من حرفي ندارم -
 خودت ميدوني که اون نميخواد منو مجبور نکن -

نطوري؟ که مجبوربشه اينسري يه بالي ديگه سر مجبور نکنم که چي؟ هان که دوباره بزنيش اي –آريين 
 خودش بيار؟ ... عصبي

اومد سمتم دست پانسمان شده اموآورد باال ... اين اون چيزي بود که ماتو پرقوپيچيده تحويلت داديم؟ دست 
 نازنين جون درد نکنه

 رسم امانت داريي رو خوب بهت ياد داده
وي کاناپه تواتاق ونشست زمين .. ازدرون خردم منو درک کن خواهش ميکنم .. دستشو گذاشت ر -

 آريين بخدا حال من ازهمتون
 . بدتره ازتو داغونم

 من نميذارم اينطوريي بمونه پاکي خواهرمو ثابت ميکنم –آريين 
 
 
 نبرش!!! ... تمام عجزشو ريخته بود تو نگاهش عين يه بچه التماس ميکرد -
خود تبسم نميتونم بذارم بمونه تا اينسري يه بال بدتر ازاين  نخواه فرياد .. ازم نخواه االنم خواسته -

 سرخودش بياره
 من که تا اون موقعه ساکت موندم بودم رفت جلو فرياد ايستادم با شنيدن صدا قدمام سرشوبلند کرد

اشکام قطره قطره ميچکيد اشکام با حرفام هارموني جالبي ايجاد کرده بود با هر حرف يه قطره اشک 
 يد بود روشونمهر تائ

ميخواي بمونم؟ ... مگه تا االن موندم چي شده؟ روز به روز يه تهمت جديد؟ روز به روز يه دعواي  -
 جديد؟ ... آقاي دکتر ديگه

وظيفه ايي اينجا نداريي ميتوني بري ... همه وظايفتو به نحو احسن انجام دادي ... همسر خوب ... 
 محبتايي که تاحاال نديده بودم

لي ... توهيناي جديد و آموزنده .. نسبتاي کثيف ومفيد ... ديگه چي؟ بازم ميخواي بگم؟ نکنه کتکاي عا
 ميخواي بازم امتحان کني

اين حس انسان دوستانتو؟ ... روسريمو از يرم در آوردم مانتومو در آوردم جلوش نشستم زمين دستاشو 
 گرفتم ... بزن لعنتي

فه ات ارضا بشه ... داد زدم : بزن لعنتي؟ هنوز استخوناي بزن تمومش کن بزن انقدي که اين حس وظي
 سالم زياد دارم هنوز

 براي تهمتات طاقت دارم .. من که داشتم ميرفتم براي چي نجاتم دادي؟ هــــــــــــــان؟؟
آقاي دکترفرياد سراج ازت متنفرم ...  –اونم پابه پا من گريه ميکرد روسريمو و مانتومو برداشتم ايستادم 

 از هرچي که به تو
تعلق داره متنفرم .. داد زدم : متنفر .. آرينن کمکم کرد ايستادم سرم داشت گيج ميرفت خودمو انداختم تو 

 بغلش از تو راهرو رد
شدم کاش همون شب ميمردم تا همسرم نجات دادنمو به پاي وظيفه اش نذاره .. کاش ... خيلي اي کاش تو 

 زندگيم بودغير اينکه
نميکرد زخم بيشتري رو دلم ميذاشت .. آخه چرا من که داتم عاشقت ميشدم لعنتي من که کنار  درد مودوا

 اومده بودم باهات چرا
 اين کارو با زندگيم کردي؟ زندگيمون ... ؟؟؟

 آريين کمکم کرد تا نشستم تو ماشين سرمو تکيه دادم به شيشه بخاريي ماشين ميخورد توصورتم
 آريــــــين؟ -
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 جانم؟ -
 چرا اينطوري شد؟ -
 !!!!االن استراحت کن عزيزم يه چيزايي هست که بايد بدوني -
 چي؟ -
 االن بهتر که استراحت کني -

 پلکمو آروم آروم گذاشتم روهم سعي کردم نيروي تحليل رفتمو برگردونم
 آريــــــــين جلوي که هتل مجلل نگه داشت

 اينجا کجاست؟ -
 هتل -
 آوردي اينجا؟ خودم ميدونم ميگم منو چرا -
 پس ببرم کجا قصر ملکه لويي آخر خوبه؟ -
 آريين مسخره بازي در نيار -
 خوب عزيزم من از تهران اومدم اول اومد وسايلمو گذاشتم هتل بعد اومدم بيمارستان -

 منتظر من نشد از ماشين اومد بيرون در سمت منو باز کرد ودستمو گرفت رفتيم به اتاقش
 وش بگيرم توام چيزي خواستي بگو برات بيارنمن ميرم يه د –آريين 

 باشه -
 رو تخت دراز کشيدم دستمو گذاشتم زير سرم وبه سقف نگاه کردم

چي شد؟ اصال اون عکسارو کي ميفرستاد؟ کي ز جاهايي که من توش رفت واومد داشتم خبر داشت که 
 فرياد ميفهميد سريع انقد

 اومد دستشو جلوي صورتم تکون دادبه اين موضوع فکر کردم که نفهميدم آريين ي 
 اوهــــــــــ آب ميبرتت دختر -
 تو کي اومدي؟ -
 چند دقيقه ايي ميشه -
 آريين چي کار ميکنيم -
 االن ميريم شام بخوريم -
 خودم ميدونم -
 پس چرا ميپرسي -

 خوب منظورمه بعدش چي؟
 بعدش ميخوابيم -
 آريــــــين -

 ير چونشدستشو به نشونه فکر کردن گذاشت ز
 آهان ميريم بيرون؟ -
 اه .. اذيت نکن منظورم کي ميريم تهران؟ -
 هروقت که تو بگي؟ -
 االن -
 ولي اينطوريي مامانت شک ميکنه -
 مگه نميدونه؟ -
 ندونه بهتره اون خودش تو شرايط خوبي نيست -
 حالش خوبه؟ -
 .. خودش ميگه که خوبه -
 من دختر بدي بودم براش -
 ترو خيلي دوست دارهنه مهسا جون  -
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 زير لب گفتم : هرچي ميکشم از دوست داشتن زياد مامانه
 قبلش بايد بريم خونه من لباسامو بردارم -
 بهتر فرياد ونبيني -
 تو برو برام بيار خوب -
 نميشه قيد لباساتو بزني؟ -
 نه تو تهران لباس کم دارم خوب -
 باشه بعد شام ميرم -
ـين سعي داشت منو از فکر اتفاقات اين چندوقته بکشه بيرون ولي من دلمرده اي شکمو .... تا شب آيـــ -

 تر از اين حرفا بودم که
بخوام با حرفاي آريين شاد بشم همش دلم شور ميزد وقت رفتن شد وآريين ميخواست بره لباساشو پوشيد 

 واز در زد بيرون
 بخاطر دلشوره زيادي که داشتم سريع لباس پوشيدم ودويدم سمتش

 کجا؟ -
 آريــــــتتين دلم داره شــــــــــور ميزنه بذار بيام -
 نميشه برگرد خونه عين يه بچه خوب بشين تا بيام -

 آستين کتشو کشيدم
نه همين که گفتم ... سر خرده تر برگشتم تو اتاقم ولي نتونستم خودمو کنترل کنم که به دلشورم غلبه کنم  -

 رفتم پائين
 سالم -
 اشيد يه خط تلفن ميخواستمسالم خسته ن -
لطفن رو در اختيار گذاشت مهمان دا منم سريع شماره خونه رو گرفتم بعد چندتا بوق کسي گوشي رو -

 برداشت از چيزي که
ميشنيدم باور نداشتم سعي در کنترل خودم داشتم تا نيوفتم زمين با آسانسور رفتم باال که دختر وپسر جوني 

 هم سوار شدن
 افتادي؟ از چشمم –پسره 

 دختر پر استرس به چره پسر چشم دوخت -
 منظورمه صاف افتادي تو قلبم –پسره خنده ايي به چهره دختره کرد 

ه ب*و*س*دختر با مشتاي کوچولوش ميکوبيد به سينه پسره پسره هم ميخنديد و مشتاي دختر رو غرق 
 کرد در آخر هم بغلش کرد وتو

ا بتونه جيگر آتيش گرفتم يه ذره تسالي خاطر پيدا کنه ... اون طبقه مورد نظر پياده شدن ... اهي کشيدم ت
 صداي لعنتي از ذهنم

بيرون نميرفت از درون داغ کرده بودم يه ليوان آب خنک خوردم بعد پنجره اتاقمو باز کردم جسمم 
 سردش بود داشتم از سرما

ميشد اينو بهم ميفهموند. از ميلرزيدم ولي از درونم داغ داغ بودم داغي بخارايي که از تو دهنم خارج 
 سرما دندونام داشت بهم

ميخورد ولي هيچ حسي نميتونه احسا منو تو اون لحظه توصيف کنه نميدونم چقد تو اون حالت موندم 
 نميدونم چقد به پوچي فکر

کردم نميدونم چقد به اون صدا وصاحبش فکر کردم نزديکاي ساعت سه بود که ديدم آريــــــين نيومده 
 نش شده بودم از يهنگرا

طرفم براي زنگ زدن بايد ميرفتم پائين واين توانايي رو تو خودم نميديم که در آپارتمان به صدا در اومد 
 سريع در باز کردم

 آريــــــين : اينجا چرا انقد سرده؟
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 پنجره رو بست دستمو گرفت
 تو چرا انقد يخي؟ -
 آريين چي شده؟ -
 دمچي ميخواستي بشه؟ لباساتو آور -
 منظورم چرا دير اومدي؟ -
 يکي از دوستامو تو راه ديدم مشغول شدم ببخشيد -
 آريـــــين -
 تبسم هيچي نشده بخدا ... سرم درد ميکنه من ميرم بخوابم -

 رفت تو رخت خوابش دراز کشيد پتواش روهم کشيد
از چشمانم ربوده منم به تبعيت از اون همون کارو کردم ... ولي تاصبح اون صدا وصاحبش خواب رو 

 بودن
صبح از جا پاشدم از سر درد در وديوار رو تار ميديدم يه مسکن قوي خوردم و رفتم حمام آب اولش يخ 

 يخ بود که باعث شد به
تنم لرز بيوفته بي اعتنا به بخيه روي مچ دستم رفتم زير دوش آب کم کم اونم داغ شد مثل اينکه آبم دلش 

 برام سوخته بودميدونست
تر از من هيچ جا دنيا وجود نداره پانسمان دستم براثر خيسي شل شد و افتاد کف زمين آب از همه  بدبخت

 منافذ پوستم رد ميشد
ومنم مثل يه موجود که اصال مال اين دنيا نيستم مبهوت وبهت زده خيره شده بودم به يه گوشه صداي در 

 اومد به خودم اومدم
 از کردم که چهره سر تاسر اظطراب آريين پشت در ديدمسريع دوش گرفتم واومدم بيرون در رو ب

احمقي تو بخدا تبسم مگه دکتر نگفته آب براي زخمت مثل مسمه؟ چرا با مرگ بازي ميکني؟ اگه  -
 ميخواي بميري بگو خودم بکشمت

 مگه چيزي شده حاال؟ -خيلي آرومي ولي وحشي چشم دوختم به چشماش
ي نشده .. بعد دستمو آورد باال ... ببين سه تا از بخيه هات باز نه چيز -يه نگاه عاقل اندر صفيه کرد

 شده؟؟
با نگاه کردن به دستم آه از نهادم بلند شد انقد تو خودم بودم اصال متوجه درد نشده بودم ولي با اين حال 

 صورتمو جمع کردم
وشيد ومانتو منم وخون چکه چکه از نوک انگشتام به کف کاشي هاي تميز ميريخت . آريين سريع کتشو پ

 داد دستم
 بدو تبسم لباستو تنت کن بايد بريم بيمارستان -

بدون هيچ حرفي مثل يه رباط بي احساس لباساموپوشيدم ودنبالش راه افتادم سوار ماشين شدوبه راننده 
 آدرس بيمارستان فريادوداد
 !!!بري اونجا ؟هانيعني تو اين شهر هيچ بيمارستاني نيست که منو مي –پرخاش گرانه پريدم بهش 

 .... آقا بريد بيمارستان –کمي نگاهم کرد روکرد به راننده 
 چشم –راننده 

 جلوي بيمارستان نگه داشت زودتر از ماشين پياده شدم ورفتم سمت ورژانس دکتر خيلي زود اومد
 اوه چي کار کردي با خودت تو دختر -

 بود 44يا  43سر بلند کردم تقريبا دکتر جذابي ميشد گفت بهش سنشم 
 دکتر اين مريضمون خول ميزنه يه مقدار تا نخوردتت دست بکار شو -آريين

 نه خوشم اومد معلومه سر نترسي داري؟ –دکتر اومد جلوم دستمو گرفت 
جواب من بازم سکوت بوددکتر که ديد حرف زدن با من بي فايده است در حيني که داشت بخيه هاي باز 

 شده روريزترازقبل بزنه
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من نميدونم تو چه خيري از اين دنيا ديدي که ميخواستي بري اون دنيا و يه عالمه  -ن حرف ميزدبا م
 آدمو از شر خودت راحت

کني که فردا پس فردا بگن چه خوب شد مرد شرش کم به نظر من تو يه موجود ضعيفي که به جاي اينکه 
 به ايستي بجنگي براي

ر قرار ترجيح ميدي ... از گوشه چشم يه نگاه اکتفايي چيزي که حقته فرار ميکني؟؟يعني فرار رو ب
 ... انداخت دوباره ادامه داد

من خيلي ها رو ميشناسم که تو نقطه ايي که االن تو ايستادي بودن ولي االن چي؟ زير خرمن ها خاک 
 مدفون شدن کسي هم حالي

ي بايد خوتو براي همه ازشون نميپرسه حتي يه فتحه شک و خالي نثارشون نميکنه .. تو بايد بجنگ
 اسطوره کني که همه يادت کنن

 نه يه مرگ تدريجي با ذلت داشته باشي؟هوم؟
 به نظرت مرگ با افتخار بهتره يا مرگ با ذلت؟ -

 خسته ام –فقط يه کلمه تونستم بگم اونم انقد عجز وناله توش بود کهبعيد بدونم بفمه 
خورن من نميدونم چرا اين کارو با خودت کردي ولي بجنگ نذار حقتو ب -ولي برخالف فکرم حرفمو شنيد

 اينو بدون "هيچ کس
 لياقت نداره که آدم بخاطرش خود کشي کنه" . کارش تموم شده بود آريين رو صدا کرد

 خوب ميتوند مريضتونو ببريد -
 نياز به بستري نيست؟ –آريين 

ولي اين تکه آخر حرفش ذهنمو در گير  نه آقا اين خانوم حالشون خيلي هم خوبه ... از اتاق رفت بيرون -
 کرده بود هيچ کس

 لياقت نداره که آدم بخاطرش خود کشي کنه .. هيچ کس
 باآريين ازبيمارستان خارج شديم وسوارماشين شديم

 آريين؟ -
 بله؟ -
 از دست من ناراحتي -
تشو گذاشت روي نخير بانو آدم مگه از دست يه خل وچل ناراحت ميشه ... يه قيافه بامزه گرفت دس -

 شونم .... درکت ميکنم
 .شنيدي ميگن ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

من هنوز به درجه  –زدم به بازوش انقد ضيف شده بودم ککه فکر کنم اصال آريين نفهميد زدم به بازوش 
 ديونه ايي تو نرسيدم

ر داد ... راستي تبسم من ميگم اختيار داري شما پيش کسوتي خانوم استاد مايي ... بعد خنده بلندي س -
 چرا فرياد انقد قر بود

 آخرين سري که ديدمش نگو بخاطر ضربه هاي فيل افکن تو بوده؟؟
 اينسري منم همراهيش کردم ولي از ياد آوري فريادغمگين شدم اشک تو چشمام جمع شد

 ناراحتت کردم؟ –آريين 
 نه .. نه چيز خواستي نيست –سريع اشکامو پاک کردم 

 آريين جدي ميخواي چيکار کني؟ –که گذشت صداش کردم  کمي
 يه سر نخايي پيدا کردم -

 يعني چي؟ -متعجب به دهنش نگاه کردم
 تبسم واقعا تو مغزت تک پردازنده است ايکيو سيتمه ايکو سيسمتي بخدا -
 چطور؟ -
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خواسته باشه بينتون  تو يا اون فرياد ديونه اگر هر کدومتون يه ذره شک ميکرديد به اينکه ممکنه کسي -
 فاصله بندازه متوجه اين موضوع ميشديد

 واضح توضيح بده ببينم -
االن هيچي نميگم ولي بايد تا اين يه هفته که من اصفهانم ماجرا روشن بشه اونوقت تصميم با خودته  -

 ميتوي احاطه حيثيت کني
 !!واز فرياد و هرکس که شخصيتت رو برده زير سوال شکايت کني

 تو ميگي کسي ميخواسته زندگي مارو از هم بپاچونه؟ يعني -
 دقيقا منظورم همينه ... ولي خودت خيلي مهتري نقش اصلي رو تو اين بازي تو داري؟ -
 يعني چي؟ -
 يعني که يه مدت اونا تورو بازي دادن حاال ما اونا رو بازي ميديم .. بايد بفهميم کي پشت اين ماجراست -
 نم؟خوب من بايد چيکار ک -
 بايد چندجا که قبل باعث دردسرت شده بري ومنتظر باشي اونا بيان سمتت بقيشو بسپار دست من -
 فرياد .. فرياد چي اونم ميدونه؟ -
 فرهاد بهش گفته اونم ميدونه -
 آريين من نميخوام ديگه ببينمش -
اثباته اثبات بي گناهي  بهت حق ميدم عزيزم ولي اونم مقصرنبوده ... بهتره االن حرفشو نزني االن وقت -
 ...تو

توي راه برگشت همه حواسم پيش اين بود که چه کسي ميخواد زندگي منو خراب کنه کي بود که رزوي 
 زندگي منو داشته ازم

 ميخواست خودم بهش تقديم ميکردم ... يعني تو فريادو دوست نداري؟
 نه معلومه -

 خودتم ميدوني دروغه –وجدان 
 نه انقد خوب دوستش دارم ولي -
 پس چقد؟ -
 وجدان جان شما فعال خفه باش اصال حوصله اتو ندارم -
 ...خودتم به حرفات اعتماد نداري تو اون دوست داري ولي االن از دستش ناراحتي فقط همين -

تا ترسيدن به هتل مشغول حرف زدن با اين وجدان زبون نفهم بودم يه اه بلند تو ذهنم گفتم که وجدانم خفه 
 آريين برگشت سمتم بشه که

 چيه؟ -
 هيچي –واي فکر کنم فکرمو بلند گفتم که اين فهميده سريع گفتم 

 خود درگيري داري؟ –پوزخند زد 
 گفتم هيچي ميشه بس کني حوصله ندارم -

اونم حرفي نزد باهم از ماشين پياده شديم و رفتيم داخل هتل آريين گوشيش زنگ خرد رفت توي اتاقش 
 اون بي اهميت رفتم توي

يکي اتاق وروي تخت دراز کشدم ولي چندبار اسم خودمو از زبون آريين شنيدم کنجکاو شدم آروم اومدم 
 بيرون ورفتم دم اتاق

 آريين گوشمو گذاشتم روي در ومشغول شغل شريف فوضولي شدم
 ميگم نبايد ببينيش اون حالش خوب نيست -

- ... 
 تو چرا نميفهمي تو وضعيت خوبي نيست -
 .. آره خودم مراقب همه چي هستمآره . -
 !!دليل نگرانيتو نميفهمم -
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 منتظرشم -
از حرفاش چيزي دستگيرم نشد نگرا نکي بود؟ اصال کي نگران کي بود؟ رفتم تو اتاقم بخاطر بي خوابي 

 وخستگي ديشبم سريع
 .خوابم برد

 با تکون دستي از خواب پاشدم ... آريين بود
 ومــــــــمزير لب ناليدم : هــــــــــــ

 پاشو بيا بيرون کارت دارم -
 برو بيرون خوابم مياد –بادست هولش دادم بالشو کشيدم رو سرم 

دقيقه ديگه اومدي اومدي نيومدي با ليوان آب درخدمت گذاريي حاضرم،به دنبال 2تبسم من ميرم بيرون  -
 حرفش ازاتاق زدبيرون

گه خوابم پريده بود با سستي از جام پاشدم از تو بي تو جه بهش دوباره پتو رو کشيدم رو سرم ولي دي
 آيينه به خودم نگاه کردم يه

بولوز شلوار سويشرتي کرمي تنم بود موهامم عين شلخته هااز تو کشدر اومده بودو دورو برم ريخته بود 
 . بيخيال رفتم بيرون تو

دراتاق روبازکردم . همه سر ها  راهم يه لنگه دم پايي پام کردم ودنبال اون يه لنگه ديگه رفتم بيرون تا
 برگشت سمتم واي اينا

اينجا چيکار ميکنن؟ خدا لعنتت کنه آرين سريع رفتم تو دوباره در وبستم پشت در سر خوردم نشستم .. 
 واي خدا چقد بدشد برام

االن فکر ميکنن از دوري فرياد به اين روز افتادم از جام پاشدم سريع يه دست سويشرت سبز فسفري رو 
 تنم کردم سويچيشرته تا

زير سينه بود ومجبوري از زيرش يه بولوز سفيد پوشيدم موهامم برس زدم وخرگوشي بستم باالساعتمو 
 بستم و آروم الي در رو

 بازکردم دوباره همه سرها برگشت سمتم ، باصداي آروم سالم کردم وکنار آريــــــين نشستم
 !!!چه عجب اومدي -

 يزم بيا کنار خودم بشين خوشگلمقربونت بشم عز –نازنين 
نازنين جون مگه شمابيايي اين شکل آدم تيپ بزنه من که شبا ازترس اين دراتاقمو فقل ميکنم  –آريين 

 يب*و*س*نبينمش خوابم نبره کا
 ... براي خودش ماشاال

 ببين اينم از اين چشماي گجش -چشم غره ايي بهش رفتم اونم از رونرفت
بيا مادر جون بياخوشگلم کنارم بشين چقد رنگوروت پريده... بلندشدم رفتم  -نازنين جون بغلشو باز کرد

 کنارش ولي سرم گيج
رفت وتعادلم رو ازدست دادم نزديک بود بيوفتم که به وسيله يکي ثابت موندم سرمو چرخوندم ديدم فرياد 

 پشتم ايستاده ومنو بغل
ريع گذاشتم روصندلي کنارنازنين جون کرده آنچنان اخمي بهش کردم که از کرده خودش پشيمون شدس

 وخودش سرجاش نشست
 همه ساکت بودن

تبسم خانومي دخترم بيا خونه خودم اونجا خودم حواسم هت بيشترهست آريين خان خودشون  -نازنين
 کاردارن نميتونه بهت برسه

 !!! ببين هنوز رنگو روت باز نشده دخترم
 جوابم سکوت بود

 بمونم خونتون اين وول کننازنين جون من بيام  –آريين 
 دوباره اخمي نشست روپيشونيم اونم ساکت شد
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 خوب بهتر بريم سر اصل مطلب –فرهاد 
آريـتين قيافه جدي به خودش گرفت و با اشاره سر به فرهاد فهموند منتظرم خنده ام گرفته بود تا حاال تو 

 اين حالت نديده بودمش
استش تبسم جان همه يه چيزايي فهميديم که براي اثبات فرهاد رشته کالم رو به دستش گرفت وگفت : ر

 هرچيزي اول از همه نياز
 . به همکاريي خودت داريم

 از نظرم مشکلي نداره -
 پس بيايد برگردي واونا مطمئن بشن که رابطه شماوفرياد دوباره خودم شده -

ون ولي اگه اينه نظرتون بهتره اين بود نظرتون ...از جام پاشدم ... خيلي ببخشيد نازنين ج –جبهه گرفتم 
 بگم من هيچ کمکي
 نميکنم رفتم تو اتاقم

تبسم جان اگه خودت کمک نکني ماهيچ کاريي نميتونيم بکنيم ... نميشه الکي  –صداي فرهاد مانع شد 
 بريم خرخره مردمو بگيريم

 که !!! شما وقتي با هم باشيد اونا دوباره دست بکارميشن که ترو خراب کنن
 ن حاظر نيستم اين کارو بکنمولي م -

 پس ماهم متاسفيم –فرهاد 
 يعني راه ديگه ايي نيست؟ –با عجز بهش نگاه کردم 

 تبسم بچه باز در نيار بذار ايم ماجرا تموم بشه –فرياد 
کسي با شماحرف نزد اصال براي چي اومدي اينجا؟ ... سعي کردم تمام نفرتمو بريزم تو چشمام ولي  -

 اشتم ازشهيچ کينه ايي ند
 چرا .. اه لعنتي؟ سردر گم سر تکون دادم

من حاضر نيستم با اين آقا .. اشاره به فرياد ... حتي ثانيه ايي تنها باشم .. اصال از کجا معلوم سر من  -
 دوباره باليي نياد؟

 شماتضمين سالمتي منو ميکني؟
 فرياد داشت حرص ميخورد دستاشو جم کرد ومشت کرد

ه حرفيه فريادم داره زجرميکشه تو اين بازي لعنتي خواهش ميکنم بذاردستشون تبسم اين چ –فرهاد 
 . روروکنيم

 به يه شرط –ابرومو دادم باال وشيطون نگاهشون کردم 
 بگو ميشنويم –فرهاد 

 تو نه فرياد بايد قول بده -
 بگو –فرياد عصبي دست کردتوموهاش 

 کردم وابرومو دادم باال ... طالق ميخواممن بعد برمال شدن اين توطئه ... يه کم نگاهشون  -
اول همه با استرس نگاهم کردن فرياد پريد از جاش اومد سمتم دستشو به نشونه تهديد آورد جلوصورتم 

 ولي چيزي نگفت
 من يه همچين کاريي نميکنم حتي اگه بميرم -

 مجبورت ميکنم -دستامو بغل کردم
 !!نميتوني –تو چشمام نميدونم دنبال چي ميگشت 

وقتي از دستت کتک خردم تو بيمارستان ازم نمونه برداريي  –دستامو تو هوا باز کردم پشتمو کردم بهش 
 کردن وگواهي طول

درمان گرفتم . بعد اين ماجرا احاطه حيثيت ميکنم ... طالق .. ديدي چه راحت نيازي به اجازه تو نيست . 
 برگشتم سمتش تو
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زل زدم : دور دور منه دکتر سراج بشين بزم شاهانه منو نگاه چشماش که از اعصبانيت سرخ شده بود 
 کن ... بعد نظر بده بازي

من هيجاني تر يا تو ؟؟ خنده عصبي کردم از کنارش رد شدم ورفتم تو اتاقم از اعصبانيت داشتم ميلرزيدم 
 .. انتقام اون صدا

فرياد بااعصبانيتي که تاحاال ازش وکسي که اين بازي رو راه انداختو از تو ميگيرم . در با شدت باز شد
 نديده بودم اومد داخل

 در رو بست اومد نزديکتر عين يه ببر زخمي بود دستشو گذاشت روي قفسه سينه اش
فکر کردي من خرم؟ ... اين بازي روراه انداختي که اخرش چي بشه طالق بگيري؟ بعد بري يه گواهي  -

 سالمت از دکتربگيري
پاک کني؟وبعد به بيخ ريش من بخندي؟ خنده ايي کرد ... نه خانوم راهواشتباه  واسم منو ازتو شناسنامت

 اومدي!!! من کاله سرم
نميره عصبي دستشو کوبيد روي ميز شده با پول همه چي رو ميخرم راي دادگاهو ... تموم زندگي 

 موميدم نميذارم اين جاي بازي
 رو ببري فهميدي؟؟

چتونه هي بچه بازي  –ه بودم نظاره گربودم .. آريين اومد تو اتاق واقعا زخمي بود سکت يه گوشه ايستاد
 درمياريدفرياد ازتوبعيده

 اون حااليه حرفي زدتوچرا جدي ميگيري؟ تبسم االن عصبيه
 تبسم وسايلتو جمع کن بياد بري –آريـــــين 

دونو کوبيدم وسط فرياد وبا خودش برد بيرون ... نفسمو پرصدا دادم بيرون .. خل چه مردم وحشي... چم
 اتاق لباسامو نامرتب

ريختم توش پالتو مشکي مو تنم کردم ورفتم بيرون وچمدونو بازور دنبال خودم کشيدم در رو باز کردم 
 آريين اومد کمکم و ازدر

رفتم بيرون نازنين جون کنارآسانسور منتظرم بودکنارش ايستادم ؟؟ دکمه آسانسور رو زدم از گوه چشم 
 چمدونو فرياد وديدم که

از آريين گرفت موقعه خداحافظي آريين بغلم کرد کنار گوشم گفت : تبسم جونم عزيزم بايد بدوني باچندتا 
 چيز نبايد بازي کرد

 اولي دمه شير دوميه غيرت مرد اونم مردي که زنشو دوست داره
و نازنين جون اشک تو چشمام حلقه زدازش جداشدم و سوار آسانسور شديم طبقه مورد نظر پياده شديم من

 جلوتر راه ميرفتيم
وفرياد وفرهاد پشت سرمون از پله ها خواستم بيام پايين که دوباره سرم گيج رفت ودوباره آغوش فرياد 

 مانع از افتادنم شدفرهاد
زرنگي کرد چمدونو از فرياد گرفت ودست نازنين جون گرفت وسريع رفتن سوار ماشين شدن ... با اخم 

 دغيظي خواستم از فريا
 جدا بشم که محکم بغلم کرد

 حالت خوب نيست نميدوني بايد االن دست از لج بازي برداري؟ :
 به کمکت نياز ندارم -

ولي به حرفم اهميت نداد وبغلم کرد وآروم آروم رفتيم توي ماشين از بوي ادکالنش داشتم مست ميشدم 
 چقد جديدن بي جنبه شده

 وازش جداشدم .... فرياد ماشينو روشن کردبودم من خدا روشکر سريع سوار ماشين ديم 
 مامان عمه اينا که چيزي نميدونن؟ –کمي بعد فرهاد 

نه نگفتم بهشون .. روم به پنجره ولي تمام حواسم به حرفاي بود که بين فرهاد ونازنين جون داشت  -
 ردوبدل ميشد
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 چي گفتي بهشون؟ –فرهاد 
 ارستانفتم بچه اشون افتاده تبسم بردن بيمگ –نازنين 
 بهتر نگفتي اونا آدمايي توداريي نيستن –فرياد 
 دقيقا هرحرفي رو که خواستي تو کل دنيا بپيچه وناسا تائيد کنه کافيه به عمه بگي –فرهاد 
 بچه ها عمتونه ب کنيد ... رو کرد به من .. حالت خوبه عزيزم؟ –نازنين 

 آره مامان -
 بانزجاربرگردوندم سمت پنجره فرياد از تو آيينه ماشين نگاهم کرد که سرمو

تا رسيدن کسي حرفي نزداز ماشين پياده شدم وفرياد دوباره اومد چسبيد بهم نچي کردم که اول اخم کرد 
 ولي از کنتم جم نخورد
 اه .. اينم از شانس منه

 
 

 نازنين درروباز کرد رفتيم داخل رفتيم
 تبسم مادر بيا پائين مهمونا منتظرن تورو ببينن -
 ن بخدا اصال حال خوبي ندارم ميشه بذارين بعدا؟ماما -
 باشه .. باشه دخترم تو برو استراحت کن -

ودوباره منو فرياد تنها شديم از آسانسو پياده شديم فرياد در خونه رو باز کرد رفتيم داخل وقتي در خونه 
 باز شد غمه بزرگي تو

روي ميزو گريه کردم ولي بغض من يه  دلم رفت گريه ام گرفته بود رفتم تو آشپزخونه سرمو گذاشتم
 بغض کهنه بود که با هيچ

گريه ايي ازبين نميرفت ... صداي پاشوشنيدم اومد تو آشپزخونه آب ريخت ولي خودش نخورد گذاشت 
 روميز؟؟؟

بيا اينو بخور ... ليوانو ازش گرفتم آبشو خالي کردم تو سينک ورفتم تو اتاقم لباسامو عوض کردم  -
 .. کمي بعد تقه ايي به در خرد ودراز کشيدم

 نميخوام ببينمت -
 !!!مگه نگفتم برو بيرون ... حوصله اتو ندارم –درروباز کرداومد تو 

 !!!لج نکن تبسم برات آب ميوه آوردم بخور حالتو خوب ميکنه خون سازه خون زيادي از دست دادي -
هم .. کاش جاي اون همه خون ميتونستم نميخورم بف –ليوانو برداشتم تمام مخلفاتشو پاچيدم تو صورتش 

 تورو از دست بدم ... يه
لبخند زد واز اتاق رفت بيرون باحرص پتورو کشيدم روسرم ولي اون لبخندآخرش ميتونست نشونه چي 

 باشه؟ .. اه لعنتي همه
 کاراش عذاب آوره از کم کم خواب چشمامو برد باخودش

ده همه خونه روبرداشته بود ودلم داشت خودشو به از صداي شکمم از جام پاشدم بوي گوشت کباب ش
 دروديوار ميکوبيد از اتاق

 رفتم بيرون فرياد توبالکن جلوي باربي کيو ايستاده بودومشغول کباب کردن بود سرشو کرد تو
 بيدار شدي؟ -

 جوابشو ندادم
 بشين االن اينا آماده ميشه ميارم برات -

ه حرفش گوش کنم تا همه اونا گوشتارو بخورم ... چند دقيقه اين بار تصميم گرفتم دختر خوبي باشمو ب
 بعد فرياد بايه عالمه سيخ

کباب اومد تو در بالنم بست وسفره رو باز کردو گوشتاوجيرهارو گذاشت الي نون سيخارو گذاشت کنار 
 و الي نون رو باز کرد
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 بخور چرا منتظري؟ -
 يعني اينا براي منه؟ -
 همش براي تو بخور -

يه لقمه گرفت داد دستم که ازش گرفتم وباولع خوردم خيلي گشنم بود ازصبح چيزي نخورده بودم خودش 
 ديدم داره فقط نگام

 ميکنه .. واي حتما خيلي ضايع خوردم که تصميم داره نخوره تا من سيرشم؟
 چرا نميخوري؟ -
 من سيرم تو بخور خون سازه برات خوبه -

 مدوباره لقمه ديگه ايي گرفت داد دست
 خودم ميگيرم -
 توبخور فقط چندتا لقمه گرفت برام که زنگ در به صدا دراومد -

 من ميرم باز کنم توبخور سير بشي –فرياد 
يه لقمه گرفتم ولي مزه اون لقمه ايي که فرياد گرفته بودو نداشت .. لعنتي داشت با اين کارا وابسته ام 

 ميکرد
 نفشي هم از پشتش در اومد قلبم وايستاد يه لحظه فرياد اومد تو نشست کنارسفره که دختر ريزه

 سالم من سارام ... دستشو آورد جلو ولي من فقط مبهوت داشتم نگاهش ميکردم –دختره 
 عزيزم دستش شکست از بس نگه داشت جلوش نميخواي دست بدي؟ –فرياد 

يزي باخبر نشه اخمام باهاش دست دادم وسعي کردم که دست باند پيچي شده ام رو ازش قايم کنم تا از چ
 رفت تو هم وتمام سعيم

 براي از بين بردنشون بي فايده بود يه چيزي داشت به دلم چنگ مينداخت وطاقتمو بريده بود
 خيلي خوشحالم که ميبينمت عزيزم –سارا 

 فقط تونستم که مرسي خيلي آروم بگم نبايد ميفهميد چيزي بين منو فرياد اتفاق افتاده کنار فرياد نشستم
 دستمو دور بازوش حلقه

 کردم وخودمو کشوندم توبغلش فرياد متعجب از حرکتم نگاهم کرد
 شماهم بفرمائيد بخوريد اينا همش براي من زياده -

 باپرويي نشست کنارسفره
 سير شدي خودت -فرياد روبه من

خه اونطوري بيشترمزه با اينکه ديگه ازاشتها افتاده بودم گفتم : فرياد جان ميشه برام لقمه بگيري تو ... آ
 ميده بهم

دوباره بادهني باز نگام کرد اوه ... اينم بااين ضايع بازياش آبرومونو ميبره آخرش ولي سريع ازذوقش 
 دست بکارشد ولقمه پرمالتي برام گرفت

 فرياد همسرت خيلي نازه عين يه بچه کوچولو کنارت -سارا
 اين کوشمولو منه –فرياد خنديد انگار بدشم نيومد منو کشيد توبغلش 

 من کوچولو نيستم –ايـــــــــتتي چندش ... اخم کردم وخودم لوس کردم براش 
 تسليم خانومم –دستشو آورد باال 

 از جام پاشدم
 کجا مثل اينکه مزاحمتون شدم؟ –سارا 

 نه اصال لباسامو عوض کنم ميام -
 کمي رفتم جلو دوباره برگشتم

 فرياد ميشه بيايي تو اتاق -
 م ... اونم پاشد دنبالم اومدچش -

 سريع رفتم تو اتاق که فرياد به دنبالم اومد تو
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 ببين من براي آبروي نازنين جون دارم اين کارارو ميکنم ... لطفا از حد خودت خارج نشو -
 يه تاي ابروشو داد بال

 باور کنم نقشه همش؟؟ -
ت باشي ... عصبي دندونشو روي هم فشار باور نکن اونش دست خودته که تو خياالت -شونمو انداختم باال
 داد واز اتاق رفت

بيرون منم سريع لباسمو بايه بافت خاکستري رنگ ويه شلوار کتان صورتي عوض کردم واومدم بيرون 
 سارا روي مبل

 !!!کنارشومينه نشسته بود وداشت فکرميکرد ... کنارش نشستم که به خودش اومد وکمي جمع شد
 رو گذاشت روي ميز وخودش روي مبل دونفره نشست فرياد سيني حاوي قهوه

 تبسم جون من ميتونم برم توي دست شويتون دستامو بشورم؟ –سارا 
 البته عزيزم دست شويي کناراتاقمه -

 مرسي عزيزم –سارا در حالي که از جاش پاميشد 
 به فرياد نگاه کردم که مغموم وگرفته به زمين چشم دوخته بود سارا اومد

 !!!تبسم جون چه مايه دست شويي خوش بويي داريد واي -سارا
 نگاه کردم به فرياد

 نگو کهکار فرياده اون تو بوها از اين سليقه هانداره .. فقط خنديدم بهش -سارا
 ليوان قهوهاش رو برداشت نگاه کردم کيک نذاشته بود

 آه ... فرياد عزيزم کيک يادت رفت -
 االن ميارم -

عزيزم خودم ميارم ... رفتم از توآشپزخونه کيکوآوردم و گذاشتم روي ميز بشين  -بادست اشاره کردم
 ولي اينسري بجاي سارا

کنارفرياد نشستم دستمودوباره بازوش حلقه کردم کمي جابه جا شدولي بعد دستشودور کمرم حلقه 
 کردميخواستم به سارا نشون بدم

واستم ميتونستم صاحب جون فريادم بشم که اون يه بازنده است وهيچ شانسي نداره من واقعا اگه ميخ
 سرمو بلند کردم وچشمامو

 دوختم به لباي فرياد ولي به دور از بازي کردن واز روبردن سارا خودمم داشتم تحريک ميشدم
 سارا چندتا سرفه کرد که منو ه خودم آورد

 اوه .. چيزي شده؟ -
بهتر نشده تبسم جان ... وبه دنبال  نه مثل اينکه بد موقع مزاحمتون شدم حالت هنوز –سارابا حرص 

 حرفش ازجاش پاشد
 حال بودي سارا –فرياد 
 نه بهتر برم مامان پائين منتظر -سارا

 هرطورراحتي بازم سر بزن -
 تبسم جون پائينم بيايد خوش حال ميشم –سارا دستمو گرفت بامهربوني تو چشماش 

 لبخندي از سر ناچاريي زدم
 باشه حتما -
 !!!دانشگاه با بهنازم زياد راحت نيستم اگه بيايي منو از تنهايي در مياري فرانک که ميره-

ازمون خداحافظي کرد ورفت پائين از بغل فرياد جداشدم ورفتم تو اتاق خودم دوباره .. تشنم شد از جام 
 پاشدم که سرم دوباره گيج

 باز کرداومد تو رفت وخردم زمين ولي اينسري گلدونم افتاد وشکست ... فرياد باسرعت در رو
 چي شدي تو عزيزم؟ -

 دست گذاشتم رو سرم چشمام سياهي ميرفت
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 سرم ... سرم درد ميکنه -
بغلم کرد گذاشتم رو تخت و رفت به آشپزخونه وجارووخاک انداز تکه هاي گلدون شکسته شده و جمع 

 کرد... درهمين حين صداي ويبره گوشي اومد
 صداي چيه؟ –فرياد 

 ف زدن نداشتماز بي حالي ناي حر
نميدونم ... ولي فرياد خودش دنبال صدا گشت واز توي لباسام که در آورده بودم وانداخته بودم توي  -

 اين چيه؟ -لباس چرکا يه گوشي خيلي کوچولودرآورد گرفت باال
 نميدونم من که از اين گوشياندارم؟ -

 دکمه اتصالو زدوگذاشت روي بلندگو
سالم تبسم جونم ... کجايي خانومم خبري ازت نيست هتلتونم رفتم  -رکردصداي بم وزيباي يه مر فضاروپ

 ولي اونجا نبودي؟ميري
 اين وراونوربهم بگو نگران نشم

 دستمو گذاشته بودم جلوي دهنم باورم نميشد ... مرد ادام داد ... الو عزيزم حرف بزن باصدات آرومم کن
 مردک باهمسرمن چيکار داري؟ –فرياد 

 ق اشغالوصداي بو ...
 !!!فرياد بااستيصال وسط اتاق ايستاده بود وباچشمايي که از اشک حلقه خرده بود به من نگاه ميکرد

منم فقط دستمو گذاشته بودم جلوي دهنم که صداي هق ..هقم آسمونو پرنکنه دستمو ازحرص وگريه 
 انقدگازگرفته بودم که خون مرده شده بود
 !!!شده توچشمشو مهار کنهفريادفقط تونست بگه چرا وقطرات جمع 

 دوروغه به ارواح خاک بابام دروغه -
 پس اين مردک چي ميگفت هان!!!؟؟ -گوشي روکوبيد به ديوار که چهل تيکه شد

  سرمو تکون دادم ودوباره گريه
 سرمو تکون دادم ودوباره گريه

 فرياد به جون بابام من نميدونم اون يکي بود -
 بود ازبغضه زير لب گفت: تن اون بدبختو تو گور نلرزونفرياد با صداي گرفته که معلوم 

بي صداوآروم رفت از اتاق بيرون ... ولي خداي ن که ميدونست من بي گناه بودم آخه کي اون گوشي 
 روگذاشته بود توي لباسم

که من نفهميده بود شايد تو راه ... ولي ... اه لعنتي حاال چيکارکنم عصبي به در وديوارفحش ميدادم 
 زجام پاشدم رفتم دمه پنجرها

سرم درد ميکرداين اتفاقات اخير باعث شده بود از زندگيم عقب بيوفتم چندوقتي بودکه سر 
 . کالساحاضرنبودم

****** 
چندروزي بود که اتفاق خاصي نيوفتاده بود هردوتايمون سردرگم بوديم ومنتظر آريين بوديم که نقششو 

 گوشي روبرداشتم شمارشو گرفتم بگه ناخداگاه دلم براي مامان تنگ شد
 بله؟؟؟ -
 !سالم مامان خوبم -
 شما؟ -
 مامان منم تبسم -
 نخير اشتبه گرفتيد دختر من انقد بي معرفته که يه زنگ نميزنه -
 ... ولي مامان -
 !!!توضيح نخواستم -
 ببخشيد -
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 ...ترسيديا –خنده ايي کرد 
 مـــــــامــــــــــــان -
 جانم؟؟ -
 نيد ديگهاذيت نک -
 خوبي دخترم؟ -
 آره ولي انقد دلم براتون تنگ شده -
 منم همينطور تهران نميايد؟ -

 الکي به دروغ گفتم: فرياد سرش خيلي شلوغه ولي قرار بيايم به زودي
 الهي دورت بگردم حتما بياييد دلم براي هردوتايتون تنگ شده -
 من قربون اون دل مهربونت بشم خب بده گشادش کنن -
 و هنوز آدم نشدي؟ت -
 نه چون فرشته ام فرشته ها هيچ وقت آدم نميشن -
 دور اون يه دونه فرشته خودم برگردم -

 صداي فقل در اومد وفرياد اومد تو
 فرياد خوبه مادريي؟ -
 آره ... آره همين االن اومد گوشي -

 يخواد باهات حرف بزنهبراي اينکه مامان نگران نشه گفتم : فرياد جان خته نباشي عزيزم بيا مامان م
 
 

 تبسم خانومم يه چايي ميدي دستم؟ –اومد گوشي رو ازم گرفت 
چشم ولي بي توجه بهش ميخواستم برم تو اتاقم ولي دلم نيومد رفتم تو آشپزخونه وچايي رو ريختم توي  -

 يه ليوان وتوش يه مقدار
م توي حال داشت با مامان شکرريختم يه تيکه کيک ويه مقدار شکالت سنگي هم ريختم کنارش وبرد

 هنوز حرف ميزدوقتي من
 !!رسيد خداحافظي کرد وتلفن رو قطع کرد

 سيني رو گذاشتم روي ميزورفتم تو اتتام ولي توي راه ايستادم
 ... من -

 با اين حرفم فرياد سر بلند کرد ونگاهشودوخت بهم
 من ميخوام از فردا برم دانشگاه -

 شونه ايي از سر تاسف انداخت باال
اينم مثل همه کارات به من ديگه ربط نداره .. ورفت تو اتاقم وفتي از کنارم رد شد شونه اش خورد به  -

 شونم ولي بي توجه رفت تو اتاق
دهنم از تعجب باز مونده يعني چي؟ رفتم تو اتاقم ولي هرکاريي کردم نميتونستم حرفشو تو ذهنم حالجي 

 کنم واسم سخت بود اين
سخت ودرشتي بود برام از طرف فرياد ... سرمو گذاشتم روي بالش وسعي کردم خودم واقعا پاسخ خيلي 
 !!! رو بزنم به خواب

صبح باصداي زنگ گوشيم از خواب بلند شدم سريع لباسامو پوشيدم واز خونه زدم بيرون دلم هواي 
 ماشين سواري کرده ود ولي

سم کليدمو کجا گذاشته بي خيال رفتم بيرون که هرکاريي کردم نتونستم باخودم کنار بيام که از فرياد بپر
 فريادم از اتاقش اومد

 بيرون ورفت طرف در
 سالم -
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 صبح بخير -
همين خيلي رسمي حرف ميزد باهم از در اومديم بيرون ورفت تو پارکينگ حتي يه تارفم نکرد که 

 برسونمت
ي که اون روز از چهرام نقاشي از در اصلي زدم بيرون وتاسر خيابان پياده رفتم سر خياون همون پسري

 کشيده بود وباعث همه
اون اتفاقا شده بودو ديدم دويدم سمتش انقد بي هوا وتند اين اتاق افتاد که متوجه ماشيني که از روبه رو 

 !!! ميومد نشدم
****** 

 در پارکينگو باز کردم تا ماشينو بيارم بيرون هرچي سر گردونندم تبسم رو نديدم
 ختره دوباره کجا غيبش زده؟؟اي خدا اين د -

ميسخواستم بهش بگم صبر کنه ولي .. لعنت به من که اين همه اذيتش ميکنم دلم شور ميزد سريع ماشينو 
 از توپارکينگ در آوردم

ورفتم تو خيابون به خيابون اصلي که رسيدم ديدم سر خيابون همه دور يه چيز جمع شدم انگار تصادف 
 شده بود حس وظيفه ايي

 اشتم به سراغم اومد ماشينو وسط خيابون ول کردم وجمعيت رو کنار زدمکه د
 بلندگفتم : من دکرم بريد کنار بذاريد معاينه اش کنم

همه کنار رفتن دلم گواهي خيلي بدي ميداد يه آقايي راهو باز کرد ومنم دنبالش رفتم ... واي خدا از 
 چيزي که ميديدم باور نداشتم

زمين وغرق خون بود ديگه هيچي نفهميدم سريع رفتم سمتش کنارش نشستم  تبسم من افتاده بود روي
 وسرشو بغل کردم

 تبسمم گلم ... چي شده؟ -
 راننده با استرس

 شما ميشناسيدش آقا؟ -
 چي ميگي زنمه مردک -

 بخدا خودش پريد جلو ماشين –راننده 
اين حرا نيست کمک کنيد ببريمش تو حاال وقت  -يه جون که قيافه اش برام خيلي آشنابود اومد جلو دادزد

 ماشين
تبسم من انقد کوچولوبود به تو بغلم سريع جاشدوبادو رفتم طرف ماشين اون جون که قيافه اش برام خيلي 

 آشنا بود دنبالم اومد در
عقبو از کردم وجسم نيمه جون عزيز ترين کسمو گذاشتم عقب وخودم سريع نشستم که اون جونم در رو 

 ت کنارمباز کرد ونشس
سريع خودمو رسوندم بيمارتان وتبسم رو بردن بخش اورژانس دکتر معاينه اش کرد وسريع برگه عمل 

 رو پرکردم وبردنش اتاق
 عمل

واالن تقريبا نيم ساعت که تبسمم رفته تو من شوهر خلي بدي براش بودم خيلي اذيتش کردم کالفه دست 
 کردم تو موهام که رومو

 اونجا ايستاده بود رفتم سمتش برگردوندم اون جون هنوز
 مرسي آقا خيلي زحمت کشيديد ميتونيد بريد مزاحم نميشم -

 همش تقصير منه؟ –بابهت ونگاهش خيره به يه جا بود 
 نه اين چه حرفيه از مردم شنيدم انگار همسرم خودش پريده وسط خيابون –آسوده خاطر گفتم 

 بدممن بايد تقاص پس  –يه قطره اشک از چشماش اومد 
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وزير لبيشروع کرد باخودش حرف زدن سردرگم بود که ازجاش پاشد ورفت مات مونده بودم اين سالم 
 بود؟

 دقيقه بعد دکتر از اتاق اومد بيرون دويدم سمتش 45بعد تقريبا 
 دکتر حال همسرم چطوره؟ -
 بيايد اتاقم -

 کرد ورفت توعين جوجه اردک دنبالش راه افتادم دلم خيلي شور ميزد در اتاقشو باز 
 نشست روي صندليش

 ... آقاي -
 سراج هستم -
بله آقي سراج داشتم ميگفتم همسرتون االن تو يه کلمه خالصه کنم دارن با مرگ دست وپنجه نرم ميکنن  -

 ولي بيمارتون از
مشخصاتش معلومه هيچ نگيزه ايي براي جنگيدن نداره ... چطور بگم سر در گمم به هيچ چيز واکنش 

 يض اين طورينميده مر
تاحاال نداشتم هميشه تو اين موقعيت ها مريضا خودشونم ميخوان که باشن انگار همسرتون ميخواد کنه 

 خودشم رفته تو جبهمه
 مرگ و با جسمش داره مبارزه ميکنه ... بهم نگاه کرد... متوجه ميشيد؟

 فقط سرتکون دادم
ه ايستادم پرستارا داشتن يه عالمه سيم حذمش برام سنگين بود از اتاق اومدم بيرون رفتم پشت شيش

 ودستگاه بهش وصل ميکردن
 دست گذاشتم روي شيشه

خانومـــــــم .... همه کسم من خيلي بدم حدقل جشماتو وا کن يکي بزن تو گوشم تا جاي همه اون اذيتا  -
 در بياد حداقل پاشو سرم

 !!نکن دادبزن ... هرکاريي ميخواي بکن ولي بااين عذاب وجدان منوترک
 

خسته وسر خرده رفتم روي صندلي نشستم روبه روي شيشه از خودم بدم ميومد من حتي نميتونستم بدون 
 تبسم بميرم من بدون

تبسمم هيچم خدايا خودت بهم رحم کن خودت نجاتش بده به شرافتم قسم ديگه اذيتش نميکنم ... غلط کردم 
 خداجون ولي خوب به

ن طور که تودلم دعا دعا ميکردم براي تبسم يه چيز عين جرقه پريد تو منم حق بده بخدا بريدم ... همي
 ذهنم اون جون .. جون

هموني بود که هرسري کنار تبسم ديده بودمش ... آره خودش بودهموني که عکساشو کنارش ديده بودم 
 صداشم تقريبا همون بود

از خوشحالي حول شده بود واي خدا پس راست ميگفت که تقيصير منه تبسم داشته ميرفته پيشش که 
 حواسش به ماشين نبوده از

اين فکر کالفه دست کشيدم به موهام سرم دردميکردم آهم دراومده بود يه بغض لعنتي داشت زجرم داد 
 دلم ميخواست به زمينو

 زمان فحش بدم دلم ميخواد داد بزنم بگم چرا ؟ رفتم جلو شيشه
اري؟بخاطرش خودکشي کردي؟ از خوشحالي خودتو زير تبسم ... کاش من جاي توبودم خيلي دوستش د -

 ماشين کشوندي؟
اونوقت من ... اشکم در اومدباالخره .. من کجاي اين زندگيتم؟ منو آدممم حساب ميکردي اين بازي 

 روباهام نميکردي؟ من چي
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!! انقد کم داشتم که راضيت نميکردم؟ چرا آخه ... چرا؟ چرا نبايد زنم همه کسم منو دوست داشته باشه
 زوداين اتفاقا پيش اومد

 !!! حتي زودتر از فکر ماهاکه نشد يهبار بهت بگم دوستت دارم نشد بگم عاشقتم ... نشد
 دستمو مشت کردم کوبيدم توي اون يکي دستم

انقد غيرتوغرور داشتم که همه ازم حساب ميبردن حاال کجاست اون همه دب دبه ووعزت؟ چي ازمن  -
 واهاگذاشتي بجا؟ من بادع

ومشت ولگدايي که بهت ميزدم ميخواستم ثابت کنم که هنوز هستم هنوز نمردم ... ولي بيشتر گند زدم 
 ...هرسري بيشت رترو از

خودم روندم ... ببخش اگه توخوب بودي و من زياده خواه من همه ترو از خودت ميخواستم ولي غافل از 
 اين که تومال کس ديگه

 !!! ايي بودي
يدم باغوري سرتاسر شکسته شده راهي خونه شدم وقتي در روباز کردم تلفن داشت دست از شيشه کش

 زنگ ميخوردبرداشتم
 الو ... سالم -
 سالم بفرمائيد؟ -
 منزل سراج -
 بله باکي کارداريد -
 تبسم جون هستن آقاي سراج؟ -
 نخير تشريف ندارن -
 چطوري شده استاد؟ -
 شما؟ -
 !!من شيوا دوست تبسم جونم -
 سم تاسفانه تصادف کرده؟تب -

 حالش خوبه؟ –وايــــــــــي کرد که نشون از تعجبش ود ا صدايي آميزه از گريه 
 داره با مرگ دستو پنجه نرم ميکنه ... براش دعا کنيد –گريه داشت خفه ام ميکرد ولي خود داريي کرد 

کسي خبر نداشت ... صبح  گوشي رو گذاشتم وخودم گريه کردم تا صبح براي بهبود تبسم دعاکردم هنوز
 يه دوش گرفتم لباس

پوشيدم ورفتم بيمارستان بادکتر بخشش صحبت کردم ديروز بعد رفتن من مثل اينکه قلبش يه لحظه 
 ميايسته که با کمک دکترا

 بهتر ميشه دوباره رفتم جلو شيشه
شک مزاحم ازچشمام سالم عزيزم ... انقد از رفتن من خوشحال شدي که ينطوريي کردي؟ ... يه قطره ا -

 اومد پائين
رفتم نماز خونه براي سالمتيش دعاخوندم ونذرونياز کردم سرمو گذاشتم روي سجده هميشه سجده بهم 

 آرامش ميداد
خدايا يادته اومدم مسجد نماز خوندم گفتم من فقط تبسم رو ميخوام .. يادته چقد اسراروالتماس کردم چقد  -

 نمازخوندمو دعاکردم
دم اين حرفو بزنم يا نه ... کاش .. اي کاش ميگفتي اين ازقبل براي کسي ديگه بود من بي مردد بو ...

 توجه به عاقبت کارم زياده
 خواه بودم توخوبش کن تو شفاش بده هرکاريي که بگه ميکم هرچي بخواد انجام ميدم

ن دمه اتاق يوش رفتم از نماز خونه اومدم بيرون رسيدم دمه اتاق تبسم که ديدم يه خانوممو آقا وايستاد
 نزديکتر پسره همون پسره
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بود وشيوا دوست تبسمم کنارش بود!!! تعجب کرده بودم حتما شيوا باعث آشنايي تبسم با اون پسره بود 
 پشت سرشون که رسيدم

 هردوتاشون برگشتن ... شيوا به ته ته پته افتاده ود
 سالم استاد -

 فتمزير لب سالمي کردم وبه پسره دندون غروچه ر
 من شهابم –پسره دستشوآورد جلو 

 باهاش دست دادم ولي خشک وسرد تمام نفرتموريختم تو چشمام
 اينجا چيکار داريد؟ -

 استاد مااومديم باهاتون حرف بزنيم –شيوا 
 در چه مورد؟ -يه تا ابرومو دادم باال

 تبسم -
 ميشنوم -

 حرفامونو بزنيملطفا بيايد بريم بيرون بيمارستان يه قهوه بخوريم و –شهاب 
 آقا همسر من مثل يه تيکه گوشت بي حس اقتاده روي تخت اونوقت من بيام باشما قهوه بخورم؟ -

 باشه .. ببخشيد لطفا عصباني نشيد –دستشو آورد باال 
روي صندلي نشستم دستمو گذاشتم روي پيشونيم يعني چي ميخواست بگه درمورد تبسمم ... خدا من 

 نهطاقت ندارم خودت به جو
 اين پسررحم کن تا لهش نکنم !!! نفسمو پرصدا دادم بيرون

 دستشو گذاشت روشونه ام سر بلندکردم شيوا داشت گريه ميکرد
همش از اونجا شروع شد پول نداشتم خيلي دستم تنگ بود يه خواهرم داشتم که بارمسئوليتش  –شهاب 

 امونمو برده بود، توخيابونا
دنبال کاربودم پدر تويه تصادف جونشو از دست داده بود ومادمم داشتم پياده روي ميکردم ودربدر 

 باوقاحت تمام براي چهلم پدر
باشوهر جديدش اومد وگفت که قرار باهم به زودي ازدواج کنم ،اون مرد مارو قبول نميکرد مارم پس زد 

 مادرم حاال من بودمو
يه دخترخوشگل برخوردم همون اول يه خواهر پس زده از زندگي درمونده واسير دنبال کاربودم که به 

 برق نگاهش زندگي
 وخوابو خوراک ازم گرفت

اه ... آقا حواستون کجاست ... تمام وسايالم کثيف شدن .... اون داشت وسايلشو جمع ميکرد وغرميزد  -
 منم همه محو زيبايش

ب گفت که بودم ... وقتي وسايالشو جمع کرد خواست که بره متوجه نگاه خيره من شد چيزي زير ل
 متوجه نشدم ورفت ... رفتم

دنبالش خونشونو يادگرفتم يکي از اون اعيون نشينا بودن خونشون تو بهترين محله ايتاليا بود ... يادم 
 رفت بگم پدرم قبل تصادف

 ... براي يه سفرکاريي چهارساله اومده بود ايتاليا
 اينا رو چرا به من ميگي؟ -
 ه باشه ولي موضوع هاي مهمي روازتوش ميفهميدکتر گوش بده شايد ربطي نداشت -

ادامه داد : چندروز بعد يه کارپيداکردم رفتم سرکار کم کم وضعم خوب شده بود وميتونستم خواهرمو 
 اداره کنم رفتم سراغ دختره

ولي ... باورت نميشه اون گفت چون تويه يه سطح يستيم حتي نميتونه منو ببينه چه برسه که بخواد باهام 
 اج کنه خيليازدو
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سرخرده شدم شبوروز کارکردم يه خانوم بود که يه دختر داشت تقريبا چهارسال از شواخواهرم 
 بزرگتربود اون خانوم خيلي

کمک کرد بهم تا تونستم يه تهيه غذا بزنم عد کمکم تهيه غذاروتبديل کردم به يه رستوران مجلل توي 
 ايتاليا حاال شده بودم يکي
اون بازم تردم ميکرد خواهرم بزرک شده بود محيط اونجا اصال راش مناسب  از جنس اون دختر ولي
 نبود براي همين تصميم

گرفتم برگردم ايران کشور به کمک همون خانوم برگشتم ايران واون دختر وهمه زيبايشو خاطراتشو تنها 
 گذاشتم

کت اينجا راه اندازي کنم باپول خوبي که از فروش رستوران به دست آورده بودم تونستم يه خونه ويه شر
 وخواهرمو بفرستم

 باکمک عموم تويه يکي از دانشگاه هاي تهران
زندگي خوبي داشتيم تا اون خانومي که هميشه يه باني خوب برام بود زنگ زد وازم درخواست کمک 

 کرد
ي به خواسته اش تن دادم چون هرچي داشتم از اون بود درسته که سعي وتالش خودمم بود ايشون خيل

 کمکم کردن براي همون
 امديم اصفهان دريغا اي کاش نميومديم

 کمي نفس تازه کرد وادامه داد ولي اينسري شيوا ادامه اشو گفت
 بنا به شرياطي که اون خانوم برام مشخص کرده بود بايد باهاش دوست ميشدم -

بود ولي ساده دختر خوشگلي بود تونگاه اول همه چشم هاروخيره ميکرد رغيب سرسخت همه بچه ها
 ومهربون اما ... شيطون

بهش نزديک شدم انقد توش غرق شدم که از کرده خودم پشيمون شدم که شهاب بهم يادآورييکردمامديون 
 اون خانوميم وبايد به

 خواسته اش تن بديم ...اين بود که ... ديگه گريه امون نداد
از حاشيه خسته نشديد؟ داستان هزارو اينا چيه ديگه ميشه بريد سر اصل مطلب  –صبرم سراومده بود 

 يک شبتون تموم نشد؟
 عصبي بودم واقعا عصبي بودم

ايناروگفتم که بگم همه کارا نقشه بود وقتي تبسم رو توي اون کافي شاپ ديدم بااون نگاه غم  –شهاب 
 بارش بهم احساس گناه

ي سر تبسم بياد قرباني بازي کردم من نبايد اون کارو ميکرد نبايد اينطور کثيف بازي ميکردم هربالي
 کثيف ما ... باورتون نميشه

تبسم امروز براي اينکه منو نگه داره وبه شما نشون بده تا همه چي رو ثابت کنه چطوري پريد سمتم .. 
 دستشو گذاشت روي
 پيشونيش وفشار داد

 مردک تو چيکار کردي؟ –عبي فرياد زدم يقه اشو گرفتم 
 انه لطفا ساکتآقا اينجا بيمارست –پرستار 

 آروم گفتم بگو عوضي بگو چرا؟
 شيوا گريه کنان گفت : ببخشيد مارو من زودتر از اينا ميخواستم بگم ولي اونا مجبورمون کردن

 اونا کيان؟ بگيد ببينم؟ -
 !!شهاب دنبال حرف شيوارو گرفت: نميدونم چه نسبتي باشماداره آقاي سراج ولي ازفاميالتونه

 م نه؟؟؟باتعجب دهنمو بازکرد
 اسمي چيزي ازش نداريدپس چطورآشنايي؟-

 نه اشتباه نکنيد نسبتشو باشما نميدونم ولي اسم مادرش مهين سراج -
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 !!!! نه
 واسم دخترش؟ -
 !!!ســــــــارا -

 سرم يه لحظه گيج رفت
 آقاي سراج چي شديد؟ –شهاب سريع نگهم داشت 

 !!! نهنه امکان نداره چرا سارا بايد اين کاو بک –زير لب 
راستش ميگفت که تبسم خانوم مانع رسيدن شما شده وبادلبري کردن اونو از شما گفته وبه  –حرفمو شنيد 

 ما گفت که آدم درستي
نيستن ولي شيوا از فته هاي تبسم خانوم شنديده بود که باهم لج بازي ميکنيد براي همين اين آخرياا دبه 

 شک بوديم همه اين کارا
بود که مارو تحريک ميکرد که بازندگيتون بازي کنيد ولي .. ولي اتقاف امروز خيلي نقشه سارا بود اون 

 روم اثر گذاشته بود من
 يعني منو شيوا ديگه نميخواستيم باهاش همکاري کنيم ...

 حرفشو قطع کردم
 آقا شما ميدونيد چي به سر زندگي من آورديد؟ زن من يه بار خودکشي کرده بود خودم داشتم زير بار -

 اين همه خيانت نابود
 ميشدم ... شما بازي بدي روبازندگي من شروع کرديد

 استاد ما پشيمونيم براي جبران کارامون هکاريي که بگيد انجام ميديم –شيوا 
آره تبسمم رو نجت بديد ميتونيد؟ زندگي مو نجات بديد ميتونيد؟ ميتونيد يه کاري  –اخمامو کردم توهم 

 هکنيدکه اون همه حرفايي ک
به همسر از گل پاکترم زدم رو فراموش کنه؟ کي بايد جواب تن کبود تبسم روبده همش مقصر شما بوديد 

 اين شما بوديد که من به
 همه چي همسرم شک کنم تو خونه زندانيش کنم

 ولي اون ساراي عوضي رو زنده نميذارم –از روي صندلي باسستي پاشدم 
رصم در اومده بود به چه جرئتي به خودش اجاه داده بود رفتم سمت در ورودي انگشتامو مشت کردم ح

 اون احمق درمورد
زندگي من اون کاروانجام بده به فرهادزنگ زدم وهمه چيزوبراش توضيح دادم وباسرعت هرچي تموم 

 ترخودمورسوندم خونه
 زنگ زدم ورفتم دمه خونه خودمون

 مامان در وباز کرد وبامحبت گفت: سالم عزيزم خسته نباشي
 !!!!امانو کنار زدم ورفتم تو فرياد زدم : ســــــــــــارام

 از اتاق اومد بيرون
 چته داد ميزني؟ -

 رفتم جلو ... يقه لباسشو گرفتم آوردمش باال روي نوک پنجه هاش ايستاده بود
 کثافت هرزه ميکشمت -
 خفه شو چته تو پاچه ميگيري؟ -

 فرياد مادرچرااينطوري ميکني؟واي خاک بسرم  –مامان ناخنشو کشيد روي صورتش 
مامان ميدوني کسي که اين همه مدت با مابازي کرد کي بوده؟ مامان ميدوني کسي که باعث اين همه  -

 ردسر کي بود؟
 اين بوده ماتوآستين داشتيم –پرتش کردم روي زمين دستمو گرفتم به سمتش 

 چي شده؟ -صداي در اومد وفرهاد وارد شد
 خانبا تحويل بگير فرها  -
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خوبه ولي تو نبايد خودسر کاريي کني شکايتو براي اين وقتا گذاشتن سر راه که داشت ميومدم شکايتو  -
 تنظيم کردم اين کاربايد به

 !! طور قانوني مورد بررسي قراربگيره
 چه قانوني خودت ميدوني که اين همه مدت چقد زجرکشيدم؟ -
 يد اين کار قانوني مورد برسي قرار بگيرهآره .. آره برادر من ميدونم عزيزم ... ولي با -

 عصي هولش دادم ورفتم کنار که عمه از اتاقش در اومد
 چتونه سارا مامان تو چرا روي زمين نشستي؟ -

 عمه جون فکر نميکنيد ديگه بسه؟ فکر نميکنيد ديگه داره پاي زندگي آدما مياد وسط؟ –فرهاد 
 باشه ا اين بچه تربيت کردنت عمه اخم کرد وروبه مامان گفت : نازنين خوشم

بحث سر زندگي زنه منه ... تموم زندگيمه شما در مورد تربيت بچه  –ديگه نتونستم تمل کنم غريدم 
 حرف ميزنيد ؟ مامان من به

 بهترين نحو بچه هاشو تربيت کرده اين شما بوديد که يه موزي هفت خط بارآورديد
م تو خيابونا رانندگي ميکردم از خجالت روم نميشد برم ديگه تحمل نياوردم ورفتم بيرون بامشين داشت

 بيمارستان با چه رويي برم
 حاال ديگه يه درصدهم تو پاکي تبسم شک ندارم

باالخره تونستم خودمو کنترل کنم ورفتم بيمارستان دوباره رفتم سرجاي هميشه گي ايستادم وبه چهره 
 غرق خواب ومعصوم تبسم

 اين خواب ادامه بدي خانومم؟نگاه کردم تا کي ميخواي به 
****** 

االن چندروزي ميشه که تبسم عزيزم چشماشو باز نکرده پامو از بيمارستان بيرون نذاشتم دکترا ميگن 
 فقط براش دعا کنيد همين

مهسا جون اونم اومد ولي تبسم به هيچ کدوم واکنش نشون نداده خونه غرق غم وماتمه فرهاد وآريين دنبال 
 اراکاري دادگاه س

 هستن حتي سرا رو هم دار بزنن که ديگه تبسم من نميشه
****** 

چشمامو آروم باز کردم همه جا تاريک ود سرمو گردندم سمت پنجره که درد بدي تو ناحيه گردنم احساس 
 کردم لبام خشک شده

 بود وحسابي تشنم بود فرياد زدم
م به زور شنيدم اين بار تمام قوامو جمع آب ... ولي فرياد من همش يه آواي خيلي کوچيک بود که خودم -

 کردم وباداي بلندتري
 گفتم :آب ... ولي اين بارم کسي نشنيد در باز شد ونور بدي خرد تو چشمم

 به هوش اومدي تو؟ –پرستار 
 مگه بي هوش بودم؟ -

 صدام خيلي گرفته بود بنابراين سرشو آورد نزديک لبم که دوباره گفتم : آب
 بايد بياد وتائيد کنه که بهت آب بدم االن نميشه دکتر -

 ناليدم : من تشنمه
 سعي کن بخوابي فردا دکتر زود مياد ومعاينه ات ميکنه -

به دنبال حرفش از اتاق رفت بيرون صداهايي رواز پشت درميشنيدم ولي تمام بدنم خشک شده 
 بودونميتونستم تکون بخورم بيخيال

 باز کردم دوباره پرستارو صدا کردمشدم ودوباره خوابيدم ... صبح وقتي چشم 
چقد ميخوابي نا اميد شدم ديشب فکر کردم از خستگي خياالتي شدم ... صبر کن االن دکتر رو  –پرستار 

 صداميکنم
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 چشمامو گذاشتم روهم که احساس کردم دکتر اومد ... چشمامو باز کردم
 سالم –دکتر 

 سالم -
 سالمي که گفتم فقط س اش شنيده شد

 ختر خوب تو که همه رو نصفه جون کردي؟ انگار اون ورا خيلي بهت خوش گذشته بود نه؟؟د –دکتر 
 دکتر خوش رويي بود ولي د وقتي رو براي شوخي انتخاب کرده بود

 ميشه بگيد من اينجا چيکار ميکنم -
 چيزي يادت نمياد؟ -

 يه چيزايي –يه ذره فکر کردم 
 روزه تو کمايي 12تو االن تقريبا  -

 وز؟؟ ولي آخه چطور؟ر 12 -
 حودت چيزي يادت نيست؟ -
 نه يه بار که گفتم خيلي نه -
 شوهر بيچاره ات نصفه جون شده -

 تا منو نکنه تو قبر ول نميکنه؟ –صورتمو جمع کرد 
 کتر ميشه نفهمه من بهوش اومدم؟ -بعد ادامه دادم

 نچ ....و ابرويي باال انداخت -
 چرا اونوقت؟ -
 فهميده تمام بيمارستانو شيريني داده چون که از ديشب که -
 لعنتي -

 خنده ايي کرد ورفت بيرون
 روبه پرستار کردم

 يه ليوان آب -
 عزيزم فعال دکتر گفته آب نخوريي -
 اه... براي چي؟ -
 ولي ميتونم با دستمال لبتو تر کنم -
 خوبه -

 چندبار دستمال خيسو کشيدروي لبم ولي هيچ اثري نداشت
 وناز اتاق رفت بير

 االن تقريبا دو روزه که تو بيمارستانم وهيچ کس به مالقاتم نيومده واقعا من چقد طرف دار دارم
ميدونم که همش زير سر اين دکتر است که نميذاره کسي بياد تو ... چشمامو روهم گذاشته بودم که در به 

 آرومي باز شدوبوي هميشگي فرياد پيچيد توي
چشماو باز نکردم که ندلي کنارمو کشيد ونشست روش فقط صدا ميشنيدم اتاق فهميدم که فرياد اومده تو 

 وچشمامو باز نکرده بودم
 تبسم عزيزم .. صداش خيلي مهربون بود يه حس خوبي بهم دست داد -

 عزيزم ميدونم که بيداري ميدوني اين چندوقت چقد دير گذشت مثل صدسال عمر ازم کم کرد
س ميکردم شده بود همون فريادي که قبل عروسي بود نه بهتره حسي خوبي رو داشتم زير پوستم احسا

 بگم همون فريادي که قبل
 اون اتفاقا بود ... نميخواستم بخاطر حالم نسبت بهم احساس ترحم داشته باشه

 دوست دارم وقتي چشمامو باز ميکنم اينجا نباشي نميخوام ببينمت -
 ... ويه قطره اشک از چشماي بستم سرخرد رفت تو گوشم

 باشه خانومم هرچي تو بگي -
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 ورفت از اتاق بيرون
 رستار گفته بود مامانم اومده ميخوام ببينمشپ –قبل رفتنش 

 چشم -
 در رو بست رفت بيرون ... از جذبه خودم خوشم اومده بود ولي اين چرا حرف گوش کن شده؟

 مامان اومد تو وسريع بغلم کرد
 سالم مامان خوبم -

 دختر دويونه داشتي منو تنها ميذاشتي؟ -ميداد ازم جداشد اخم کردهمونطور که منو فشار 
 اشکاشو بادستم پاک کردم

 الهي قربونت بشم مامان نازم نميدوني بيشتر از همه دلم براي تو تنگ شده بود -
 الهي مادرت پيش مرگت بشه –مامان دوباره منو به خودش فشرد 

 دارم بدون تو بمونم حتي يه لحظههــــــيش مامان دوست ن –صورتمو جلوش گرفتم 
 با مامان حرف زديم يه خرده که نازنين جون وفرانک وبهنازو فرهاد وآريينم به ما پيوستن

 خاله من نگفته بودم نگران نباشيد؟ اين عين خرس ميمونه رفته بود تو خواب زمستوني –آريين 
 ماموت خان يعني شماناراحت نبودي؟ –اخم کردم 

 ستم بادمجون بم آفت ندارهچرا ولي ميدون -
 تبسم يه خبرخوش دارم –فرهاد 

 چي؟ -
 االن وقتش نيست طوالني تبسم خسته است -آريين با ته تپه ته پريدوسط حرفش

 نازنين جون يه آه کشيد معلوم بود بخاطر جاي خالي فرياد واقعا جاي خاليش احساس ميشد
 مامان کي مرخص ميشم؟ -
 قدار ازت آزمايشو اينا بگيرن بعد ميتوني بري؟نميدونم مادريي بايد يه م -

 دست انداختم دور کمرش خودمو کشيدم تو بغلش
 ماماني تو که کنارم هستي؟ -

 آره گلم –مامان بغلم کرد 
 موهامو نوازش کرد

 ويجي ... وباحالت بامزه ايي اشک نريخته اشو پاک کرد که همه خنديدن –آريين 
اال شماهم جو گرفتتون ... فوق فوقش ميمرد جامعه بشريت يه نفس جمع کنيد بابا چيزي نشده که ح -

 راحت از دست ايمن موجود
 ناشناخته ميکشيد

 من تا حلواتو خودم درست نکنم هيجا نميرم -
 ايناها خاله من ميگم اين ناشناخته است ... کي تو اين وضع حرف ميزنه که اين خرس حرف ميزنه -

 ين خرسه؟آريين بسه کجاي دخترم ع -مامان
 يه ذره به کاراي آريين خنديديم که همه رفتن ومن موندمو مامان

 مامان من بخوابم تو کنارم ميموني؟ -
 آره گلم -

 دستشو مثل بچه گيام تو دستم گرفتم وسرمو گذاشتم روبالش
از اين نميدونم وقتي خوا بودم چه اتفاقايي افتاد ولي وقتي چشم باز کردم وي فرياد تو اتاق احساس ميشد 

 همه توجهش خوشم اومده
 بودولي نبايد اينسري منو آسون بدست مياورد چشمامو باز کردم

 مامان -
 جون دلم بيدار شدي؟ -
 فرياد اينجا بود؟ -
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حرفي نزد که اين کارش باعث شد من نيرو بگيرم جاي سورومي که کنارم بودو پرت کردم باشدت  ... -
 روي زمين

 نميخوام ببينمش؟ من با چه زبوني بگم -باداد
 آروم باش دختر ... تروخدا آروم زشته اينجا بيمارستانه -مامان

 نميخوام اينجا تويله هم نيست که هرکي سرشو ميندازه مياد تو -
 مامان آرومم کردولي خوشم اومده بوداگه فرياد شنيده باشه حداقل حساب کارمياد دستش

ونهي خودمون بوديم برگشتم تهران اين مدت از فرياد االن چندروزي که ازبيمارستان مرخص شدم وخ ...
خبريي نداشتم غير اينکه گه گاهي ميمومد خونمون ولي من اصال بيرون نميرفتم هنوز دلم باهاش صاف 

 نشده بود فقط ميدونستم
 البته اينارو آريين62که سارا بخاطر کاريي که کرده بود بايد بنا به قانون متم اصلي اعاده حيثيت ماده 

گفت سارابه شيش ماه ويک روز زندان وشهاب برادر شيوا اونم براي چهارماه حبس وشيوا واقعاازش 
 متنفربودم ونديدمش ازاون شکايت نکردم وگذاشتم تاآخرعمربا عذاب وجدانش دست وپا بزنه

و اين چندوقته نسبت به تموم اطرافم حس خوبي نداشتم احساس ميکردم همه دارن دوباره بازي جديدي ر
 برام شروع ميکنن

 در اتاقم به صدا دراومد
 بفرمائيد -

 مامان اومد تو
 تبسم جون مامان مهموني امشبو يادت نره پاشو به خودت برس عزيزم -
 باشه مامان االن حوصله ندارم بذار بعد -

 مامان سريي تکون داد ودوباره رفت بيرون که سريع ازش پرسيدم
 مامان فريادم مياد امشب؟ -

 خنده ايي کرد... اي واي لو داده بودم .. به قوا آريين وادادممامان 
 دلت تنگ شده؟ -

 براي اينکه مامان شک نکنه
 نه ميخوام بشم ملکه عذاب فرياد -

 اخماشو کرد توهم
 به من دروغ نگو چشمات يه چيزه ديگه ميگه -

 سريع نگامو دوختم پايين
 که مامان اوم کنارم نشست

اينکه ملکه عذابش بشي يه بار همسرش باش يه بار اوني باش که فرياد ميخواد الهي فدات بشم بجاي  -
 دخترم

 مامان پس من چي فرياد هيچ وقت اون طوريي نبود يه من ميخواستم -
خودتم ميدوني دروغه قبل وقتي که باهم سر اون موضع دعوا داشتيدم فرياد خيلي مهربون بود اين  -

 توبودي که اذيتش ميکردي
 ونم خيلي اذيتت کرد ولي جفتتون مقصريدالبته ا

 مامان اون مقصر اصلي -
آره ولي االن پشيمونه چندبار اومده اينجا ولي تو هربار با بي محلي ردش کردي تبسم جون مامان  -

 امشب آخرين فرستته ازدست
 نده ... به دنبال حرفش ازاتاق رفت بيرون

منم دوستش داشتم اين انکار پذير نبود ولي بهتر به قول  اين چندوقته دلم واقعا براي فرياد تنگ شده بود
 مامان اين ماجرارو خيلي
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کش ندم از جام پاشدم يه دوش گرفتم يه دست لباس که باخودم از انادا آورده بودم رو انتخاب کردم يه 
 پيراهن بلند بور که از

ورتي رنگ بود که کاردست جلوکوتاهيش تا سر زانو بود ودونباله بلندش مي افتد روي دستم لباسم ص
 روش شده بود ودامنم از

صورتي کم رنگ وپرنگ تشکيل شده بود لباس اندازه تنم بود وخيلي باز نبود يقه بسته ايي داشت وبي 
 نهايت زيبا بود موهاي

بلند فرمو ژل زدم و گذاشتم خشک بشه ويه آرايش صورتي وطاليي خيلي کم رنگ تو صورتم بکار بردم 
 وانه اييويه کليپس پر

بود که از رنگ هاي صورتي پرنگ وکم رنگ وطاليي توش به کار رفته بود موهامو باهاش حالت 
 دادموکنار صورتم بستم

وکفشاي صورتي پاشنه ده سانتي عروسکيمو پام کردم و دوش ادکالن گرفتم اين بار يه ادکالن متفاوت 
 استفاده کردم تقريبا بوي

 مشروب ميداد وکامال تحريک کننده
 و در آخرحلقه امودستم کردم .

 از توي آيينه به خودم نگاه کردم
 برو که بريم تبسم خانوم امشب شبه تو -

در اتاقو باز کردم ورفتم توي پاگرد چندنفرازمهمونا اومده بودن وصداشون فضاي سالن و پرکرده بود 
 آروم آروم از پله ها رفتم

ن پله که رسيدم چشمام تو چشماي وحشي فرياد گره بازاحساس ملکه بودن بهم دست داده بود به آخري
 خردسريع چشمامو دزديم

 وازکنارش رد شدم دستمو گرفت
 سلــــام زيباي من -

 ويه چشمک انداخت شيطون شده بود
 سالم خوبي؟ -باکمي تعلل جواب دادم

 مهمه حال من؟ -
ياد وکنارم داشته باشم دستمو بايد نقشمو خوب بازي ميکردم تا مامان به چيزي شک نکنه وتا آخر شب فر

 بغل کردم وگفتم
 حتما مهمه که پرسيدم -

ليواني که دستش بود ويه کمي تکون داد سرشو انداخت پائين منم داشتم نگاهش ميکردم وتو دلم قربون 
 صدقه اش ميرفتم وکيلو

کروات سفيد وبا کيلو قند آب ميشد واقعا دلم براش تنگ شده بود يه کت شلوار توسي با بلوز مشکي و يه 
 مخلوطي از توسي

 وزرشکي خيلي جذاب وخواستني شده بود
 داشتم نگاهش ميکردم که سرشو بلند کرد وغافلگيرم کرد

 تموم شدم اينجوريي که بذار تا آخر شب يه ذره ازم بمونه -
 ميخواستم جواب دندون شکني بهش بدم که انقد خودشو تحويل نگيره که آريين وفرهاد اومدن سمتمون

 به به راپانزل خانوم تشريف آوردن –آريين 
 تو هيچ وقت چشم ديدن موهاي منو نداري -

 اينارو ول کن فرياد نظرت در مورد ايني که ميگم چيه؟ -فرهاد
ميگم تو عروسي فرزين يکي از دوست دختراشو دعوت کنم بعد سرآخر عروسي داد بزنم به افتخار 

 دوست دختر دوماد
 شروع کردن به خنديدن ولي فرياد به يه خنده کوچولو بسنده کردبعد خودشون با آريين 
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نگاهم به سمت فرزين کشيده شد داشت مخ يکي از دختراي فاميلو ميزد اين پسر شگرداي خوبي براي 
 بدست آوردن دخترا داشت

 به چشمم ديده بودم که چطور حتي سنگ ترين دخترا رورام خودش ميکنه
 بهناز اومد سمتمون

 اد گذاشتي رو سرت اينجارو آروم بخندچيه فره -
 بهناز خانوم چتونه دوباره ناراحتيد؟ –آريين 

 :بهناز لباشو جمع کرد وبه طرزبامزه ايي که ناراحتيشو نشون ميداد گفت
 اون دختره رو ميبني؟

 آهان ... خوب –آريين 
 اون کيه؟ -
 دختر نوه عمه آقاجونه -

ريمي ، تو فيلم زن ها فرشته اند از اين استفاده بشه ! قرار بود جاي نيکي ک -بهناز دادمه داد 
 ! بخاطرموقعيت باباش ، که تو ايران مطرحه کارخونشون ، رد کرد

 يهو آريين شروع کرد به خنديدن
 يه ذره جنبه نداري خوب بلند بگو ماهم بخنديدم –فرياد 

درسه شون بازي مي کرد ، که از آخه باباش تو کارخونه آقاجون حساب داره بعدشم حقيقت : تو تئاتر م -
 گروه اخراج شد!!مامانم ميگفت

واقعا خنده ام گرفته بود اصال قادر به کنترل خودم نبودم وبلند يه قهقه سر دادم که همه ساکت شدن منم که 
 خوب خنده هامو کردم

 آروم شدم
 فرياد اخماشو کرد توهم

 ديگه اينجوري نخند -
 چطوري؟ -

 :ري که فقط من بشنوم گفتصورتشو آورد نزديکم جو
 اينطوريي خيلي شهوت انگيز ميشي -

 يه لبخند زدم ورومو کردم به بهناز
 چه خبرا ديگه عزيزم؟ -
هيچي تا ميام يه ذره رژيم بگيرم هرچي عروسي,جشن تولد,مهموني,دعوت دوستانه به شام,دعوت به  -

 ناهار,افتتاح يه رستوران
 آباد,خالصه همه اينا تو يك ماه برات اتفاق ميفتهجديد طبقه پايين خونه,نامزدي جد و 

 !!!عزيزم تو تمام نمکت به اينه که توپولي –فرهاد 
 فرهاد ميدونست که بهناز به اين جمله خيلي حساسه ازعمدگفت

 اتفاقا مرداي رويه تفالو )نچسب( زناي توپول خوش بخت ميکنن –منم به طرف داري از بهناز گفتم 
 اينجوريي نبودبيچاره فرهاد اصال 

 باشه زن داداش اينجوريه؟ -
 از لقب زن داداش يه حسي بهم دست داد يه حس خوب دويد رفت زير پوست

 بهناز جون مثل اينکه غذاهاي مامانم بهت ساخته که اينجوريي شدي –فرياد 
 همه ميدونستن که بهناز آشپزي بلد نيست هرشب خونه نازنين جونن

 اصال تو خونمهولي من آشپزيم خيلي خوبه  -
 آره تبسم جون ميبينم فلفل دلمه ايي از زير پوستت داره رد ميشه –فرهاد 

 فريـــــاد يه چيز بگو ديگه -
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 فرياد شونه ايي باال انداخت وخنديد
 اي بابا پايان نامه ام نشديدم ازمون دفاع کنن -

ه سمت فرانک مطمئن بودم يهو آهنگ گذاشتن وفرهاد دست بهنازوگرفت وکشيد برد وسط آريينم رفت ک
 که ميخواد بهش پيشنهاد

 بده من موندم وفرياد بهم نگاه کرد
 فرياد -
 جانم؟ -
 بريم يه چيرز بخوريم؟ -
 بانوي من هوس چي کردن؟ -
 اومـــــم ... من پليمبر ميخوام و يه مقدار کيکي ... دستمو گذاشتم روي دلم ... آخه گشنمه -
 کيکي چي؟ -
 مثل هميشه -
 شه عزيزم برو بشين اونجا االن برات ميارمبا -

فرياد رفت ومنم رفتم کنارپنجره روي مبل نشستم ماه نقش قشنگي روي آسمون انداخته بود که 
 حضورفريادوحساس کردم

 سربرگردوندم بهش لبخندزدم ويه کم جمع تر نشستم که کنارم جاگرفت
 چي شده امشب مهربون شدي؟ -

 ... دستمو با يه حرکت انداختم دورشولي نکنه نقشمو فهميده بود 
 مگه من هميشه مهربون نبودم ... باشيطنت بهش نگاه کردم -

 يه قلپ از آب ميوه ايي که دستش بود خورد وجواب نداد
 به مبل تکيه داد ودستشو دور کمرم انداخت

 رفتمکامال تو بغلش بودم که متوجه شدم مامان داره نگاهم ميکنه براي همين پيشتر تو بغلش 
ميدوني عزيزم هميشه دوست داشتم يه جوريي بغلت کنم که خداهم پيداتت نکنه وفکر کنه مادوتا  –فرياد 

 روح تويه بدنيم
 سرمو گذاشتم روي سينه اش ومنم واقعا بعداين همه دوري دلم براي آغوش گرمش تنگ شده بود

 .... فرياد -
 هيـــــــــش هيچي نگو -

 سرشو کردتوموهام وبوکرد
 تمام تاروپودمي -ريادف

 سرمو برگردوندم نگاهمو تو چشماي مهربونش قفل کردم
 ... فرياد -
 جانم؟؟؟ -
 چرا دوست داشتن نسبت به حساب نمياد -

 مثال بگن شما چه نسبتي با اين آقا داري؟
 ومن بگم دوستشون دارم -اشاره کردم به خودش ...

 خنديد
 اين االن اعتراف بود؟ -

 نور کردمو با حالت بامزه ايي گفتمچشمامو اين ور او
 کي؟ من؟ -
 بله همين شخص شخيص شما -
 اشـــــتباه شده من که چيزي نگفتم -
 يه ذره فکر کن -
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 صداي سرفه اي اومد
 مزاحمم مثل اينکه -آريين

 من که سرمو انداختم پائين
 کاريي داري؟ –فرياد جواب داد 

 شام دعوتتون کنم ولي شما قبال چيزه ديگه ميل کردي نه؟؟؟اوه ... چقد طلب کار مامان گفت بيام براي  -
 وباشيطنيت نگاهمون کرد

 باهول گفتم : منظور؟
 االن نشونتون ميدم من واسه کارم سنددارم -باشيطنت اومد ... آريين

 واي نکنه .. تواين فکربودم که اومدوليوان پليمبروروبرداشت وبااشاره به کيک گفت : اينم سند
 دستي ميزني؟ يه –فرياد 
 تسم جون سوتي رو دادي خواهرمن –آريين 

 وخنده مستانه ايي سرداد ورفت
 به فرياد نگه کردم که اونم خنديد يکي زدم به بازوش

 بدجنس -
 دستمو دور دستاش حلقه کردم ورفتيم سمت ميزکنار آريين وبهناز

 تبسم بال هارو که نرخت بره خاله؟ –آريين 
 بال چي؟بال مرغ؟ -
 بال بالگرد آخه بالگرد شخصيم بالش شکسته نياز دارمنه  -
 تو دوباره شروع کردي؟ -

رفتم براي خودم يه مقدار برنج ريختم وجندتاجوجه وکباب تبريزي گذاشتم فريادم به تبعيت از من همين 
 کارو کرد

 فرياد تو ساالد فصل بذار منم ساالد اولويه برميدارم -
 ردوتاش برميداريمچشم ... ولي خوب چه کاريي ازه -

 شونه باال انداختم ورفتم روي ميزي که بچه ها نشسته بودن کنارشون نشستم
 آريين خبر از طال نداري؟ –فرزين 

 چطور؟ -
 ميخوام حلقه بخرم؟ -

 حلقه ازدواج؟ –آريين 
 يخوام برم بخرمپـَـَـ نــه پـَـَــــ سره صحنه فيلمبرداري ارباب حلقه ها بوديم، حلقه کم آورديم، اينه که م -

 همه خنديدن که آريين اومد کنار فرزين يکي زد پس گردنش
 بچه من خودم مخترع اين پ نه پ ها هستم تو اومدي منو مسخره ميکني؟ -
 خوب بابا باحلقه چيکار ميکنن ازدواج ديگه -
 آفرين توازدواج کني جواب يه مملکت دختروکي ميده؟ -

جلوي دخترمورد عالقه اش سوتي نده ولي آريين توجهي نکرد فرزين چشمو ابرو مينداخت که آريين 
 وهمينطور ادامه ميداد

 چشم گردوندم ديدم فرياد کنارپدربزرگ ايستاده بود وباچندنفر داشتن بحث ميکردن
وبشقاب غذادستش بود وبا التماس نگاهم کرد که نجاتش بدم بقشاب خودمو دادم دست فرانک که داشت 

 ميرفت براي خودش
 !!!عزيزم ميشه اون بشقابو بياري گشنمه ها -ريزه ورفتم نزديک فرياد صداش زدمغذاب

 االن ميام عزيزم –فرياد 
 واز همه عذر خواهي کرد واومد سمتم

 مرسي که نجاتم دادي وگرنه ميخواستن تاآخرشب درمورد کارخونه واين چيزا بحث کنن -



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

188 

 

 تبسم اينجا تبسم اونجا تبسم همه جا -
 رفيتم پيش بقيه ولي از شانس بدم فرانک بابشقاب من مشغول غذاخوردن بود خنديديم وباهم

 نـــــــــــه ... فرانک -
 ببخشيد خو فکرکردم نميخوري ميخواي بافرياد بخوري؟ –فرانک 

 حاالهم که چيزي نشده بيا عزيزم باهم ميخوريم –فرياد 
 مجبوري با فرياد توي يه بشقاب غذاخورديم

 اهم خوردنبهناز و فرهادم ب
 !!!تقليد کار ميمونه ها .. ميمونم جز حيونه -لبخند زدم

 آخ اگه نميگفتي من فکر ميکردم ميمونه جزء حبوباته –بهنازخنده ايي کردوگفت 
به غذا خوردن خودم وفرياد نگاه کردم وبعد به غذاخوردن بهناز وفرهاد اونا باشوخي خنده 

 گوشتاروازجلوي هم ميکشيدن ولي
 گوشتارو گذاشته بود جلومن تابخورم قاشقشو داشت ميذاشت تو دهنش که گفتم فريادبيشتر

 من اونو ميخوام -
 بيچاره دهنش باز موند -

 ولي لبخندزد وقاشقشو گرفت جلودهن من ومنم باولع خوردم
 تاآخر شب مامان ونازنين جون هرکدوم بالبخندبه مانگاه ميکردن ودرگوش هم يه چيزايي ميگفتن خنديدن

 ي خسته شدم ومهموناهم دونه دونه داشتن ميرفتنبلندشدم روبه مامان گفتم من ميرم بخوابمخيل
 توي پله هامتوجه شدم فريادم داره دنبالم مياد

 توجام ايستادم که بهم رسيد
 تبسم جان عزيزم بايد باهات حرف بزنم -

 دوتادستمو گذاشتم دوطرف صورتش
 هم مهلت بدهفرياد االن وقتش نيست يه مقدار ديگه ب -

 بانگراني وکالفگي دست کشيدتوموهاش
 ولي عزيزم فکرنميکني ديگه خيلي داره طول ميکشه غيبتت؟ -
 خواهش ميکنم يه چندروز ديگه -

 انگار راضي نشده بود ولي بااين حال گفت: زياد طولش نده
زاين حرفا بودم دستمو براش تکون دادم وچشمکي زدم وازپله ها رفتم باال در اتاقمو بستم مشوش ترا

 لباسامودر آوردم انداختم
روي تخت سرمو تودستم گرفتم چشمام پراشک شده بود اين همه محبت وصداقت فرياد داشت منو نگران 

 ميکرد نميتونستم نقشمو
اجراکنم مادوتا هرکدوم به يه مدت دوريي ازهم نيازداريم بايد بيشترقدرهم وبدونيم وقتي همه مهونا رفتن 

 نجرهرفتم کنار پ
 به آسمون نگاه کردم

بابايي خودت کمکم کن که بتونم از پسش بربيام همه کارارو کرده بودم فقط بايد بامامان صحبت ميکردم  -
 واونو قانع ميکردم

 آقاجون از فردا به مدت يه هفته به يه مسافرت چندروزه ميرفت من بايد همه کارارو ازفردا شروع کنم
 بم بردبااين خيال سرمو گذاشتم وخوا

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

 با نوازش دستي از خواب پاشدم آرو پلک زدم مامانو ديدم داشت موهامو ناز ميکرد
 بيدارشو دختر تنبل -
 مامــــــان -
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 جانم -
 يهذره ديگه -
 يه ذره ديگه چي؟ -
 موهامو بمال -
 پاشو تنبل خانوم ... برات يه عالمه حرف دارم -
 ان حرف باشه براي بعد من ميخوام بازماومــــــــــــم ... مام -

 چشمامو لجوج گذاشتم روهم ومامان مجبورشد سرمو نوازش کنه
 نيم ساعت بعد

 تبسم ... دستم درد گرفت دخترم -
 سرمو ازروي پاش برداشتم صاف نشستم جلو

 امر بفرما ماماني -
 ديشب بافرياد آشتي کردي؟ -
 بلـــه -

 يدب*و*س*بغلم کرد وسرمو 
 مادر ميدوني چه کار خوبي کردي خيلي خوشحال شدم واي تبسم -
 ولي -

 يه هو همه خوشحاليش از بين رفت وبا سوظن به من نگاه کرد
 ولي چي؟ -
 مامان .... راستش چه طوري بگم من ديشب از فرياد قول گرفتم -

ميگم  مامان دقيق زل زده بود توچشمام ... يه کم نگاهش کرد زير لب گفتم : آخرين بار بهت دروغ
 عزيزم

 به يه شرط من ميرم -
 چه شرطي؟ -

 دوباره زل زد بهم هميشه همين بود ميخواست صداقتو از چشام بکشه بيرون
 من ديشب به فرياد گفتم به شرطي ميبخشمش که بذار ... بذاره من شمارو براي درمان برگردونم کانادا -

 ابرو در هم کشيد
 اين امکان نداره -
 ي حرف شما بود اينسري حرف من ... تاشمادرمان نشيد من هيچ جا نميرممامان خانوم اونسر -
تو ميفهمي ؟ به درمان من اعتباري نيست معلوم نيست تا چندوقت طول بکشه تو تا کي ميخواي فريادو  -

 ول کني؟
 مامان اين شرطه من وفرياد بايد قبول کنه -
 من با فرياد بايد حرف بزنم -

 ميشد همه نقشه هام خراب ميشد واي نه اگه فرياد خبردار
 نه مادر من من با خود فرياد حرف زدم حرف منو باور نداري؟ -

 نياز به يه کم شلوغ کاريي بود ... از جام پاشدم
 شما هيچ وقت بهم اطمينان نداشتيد ... هميشه فرياد ... همه جا اون ... پس من چي مامان؟ -
 خوبه ... خوبه شلوغش نکن بايد فکر کنم -
مامان فکر کردن نداره من اين چندوقته دنبال کاراي ويزا بودم جورشده وکيلي که گرفته بودم ديروز  -

 زنگ زد تقريبا همه کارا آماده است
 اونوقت چطوري از فرياد اجازه گرفتي؟ -

 مامان من فريادوتوي عمل انجام شده قرار دادم –کافي بود مامان شک کنه سريع گفتم 
 کاردرستي نبود -
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 اون بايد قبول ميکرد ... شونه هاي مامانو گرفتم -
 مامان شما برام از همه چيز مهمتري -
 من زندگيمو کردم دخترم ... بخاطر من اين کارو نکن -
 مامان يه عمر شما منو به دوش کشيديد حاال نوبته من که خودمو بهتون ثابت کنم -

 از جاش پاشد
 نکنه قبول نکنه

 کي پرواز داريم؟ -
 باورم نميشد مامان به اين آسوني قبول کنه واي

 من امروزميرم دنبال بيليت احتمال فردا يا پس فردا -
 ولي قبال بيالتا رو گرفته بودم از طريق وکيلم

 يادمه راي اومدن خيلي معطل بيليت مشيديم؟ -
 نه توي مرکز هواپيمايي فريا يه دوستي داره از اون کمک گرفتم -

 ن همه دروغي که به مامان گفتم ببخشواي خدامنو بخاطر اي
 باشه ... ولي من از پدر بزرگت خداحافظي نکردم -
 مامان آقاجون نبايد بفهمه ... بفهمه مانع ميه و خودشو به زحمت ميندازه -
 بعدا از دستمو ناراحت ميشه -
 اشکالي نداره رسيديم اونجا بهشون زنگ ميزنيم مهم فرياد که خبر داره -

 بيرون ... نفسمو پرصدادادم بيرون از اتاق رفت
 توجام داراز کشيده بودم يهو صداي صحبت کردن مامانو شنيدم

سريع از جام پريدم رفتم پايين حدسم درست بود مامان داشت از نازنين جون خداحافظي ميکرد سريع 
 رفتم جلو نذاشتم حرفشو کامل کنه

 نازي جون صبر کن ببينم تبسم چي ميگه؟ -مامان
 چيه دارم حرف ميزنم بال بال ميزني؟ –تشو گرفت جلو گوشي روبه من بعد دس

 هيچي به ذهنم نميرسيد
 آهان مامان گوشي رو بده من -

 نازي جون گوشي تبسم کارت داره -مامان
 گوشي رو سريع ازش قاپيدم و گذاشتم کنار گوشم

 سالم -
 سالم به روي ماهت عروسکم -
 مرسي مامان فرياد هست؟ -
 ه ميره بيرونآره دار -
 ميشه گوشي رو بدي بهش؟ -
 آره گلم ... چند لحظه -

 واي خداحاال من چي به اين بگم
 داشتم فکر ميکردم که صداي مردونه فرياد توگوشم پيچيد

 جانم؟ -
 سالم -
 سالم عزيزم -
 توخوبي ؟ -

 حرفي واقعا براي زدن نداشتم
 توخوبي خانومي؟ -
 من اول پرسيدم -
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 خوبمتوخوب باشي منم  -
 منم خوبم -
 کي برميگردي اصفهان؟ -
 صبرميکنم تا توهم بياي باهم بريم -

 واي خداتا فرياد اينجاست دست ودلم ميلرزه براي هرکاري
 عزيزم چرا ساکتي؟ ميخواي بيام دنبالت بريم بيرون؟ -
 نه ... نه -
 چرا چيزي شده؟ -

 ميدهنبايد ميذاشتم فرياد بياد اينجا اگه بياد مامان حتما لو 
 تبسم جون بگو ناهار بياد اينجا تنهاييم -مامان
 خب آخجون به مهساجون بگو تما ميام خانومم که منو اليق نميدونن دعوت کنن –فرياد 

 کارداشت خراب ميشد
 نه چيزه -
 چيزي شد گلم؟ -
 نه ... نه -
 پس چي؟ -
 فرياد قولمون يادت رفت؟ -
 ر از اين وسوسه نشدمخب ... باشه پس گوشي بامامان تا من بيشت -
 خداحافظ -
 خدانگه دار .. تاروپودم -

هنوز توهنگ کلمه آخريي که فرياد گفته بود،بودم باورم نميشد جمله خيلي قشنگي بود ... واي خدا باز 
 اين حرفاي فرياد داره تحريکم ميکنه نذار مانعم بشه

 تبسم جون گوشي رو ميدي مهسا؟ –نازنين 
 تو اتاقش يه ذره سردرد داشت نازنين جون مامان رفت -
 باشه عزيزم بعدا حالش بهترشد خودم زنگ ميزنم -
 خداحافظ -
 خدانگه دار -

 لبخندي از حرف فرياد روي لبم بود
 خوبه لبخندات فقط براي فرياد -
 مـــــامان ... از پشت بغلش کردم -
 شما که حسود نبوديد؟ -
 است؟ قيافه برزخيتو من بايد تحمل کنم لبخنداتم مال فريادآخه تو قبال انقد تفاوت نمذاشتي عدالتت کج -

 از مامان جداشدم رفتم تودست شويي صورتمو شستم
 از تو آيينه به خودم نگاه کردم

 تبسم تو ميتوني ... يه چشمک براي خودم زدم اومدم بيرون از دستشويي -
 رفتم آَشپزخونه

 ... به به دريا خانوم چي کار کردي -
 مد گوشه لبشيه لبخند او

نشستم پشت ميز براي خوردم يه لقمه درست حسابي درست کردم و خوردم بعد آب ميووه لقمه بعدي رو 
 گوجه خيار گذاشتم و خوردم ... بايد امروز برم بيرون تا مامان شک نکنه بگم که بيليتا رو گرفتم

 داشتم صبحانه ميخوردم و برنامه روز مره امو براي خودم ميچيدم
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به کمک دريا جمع کرديم و رفتم تو اتاقم لباسامو با يه مانتو جذب صورتي و يه شلوار لي آبي و ميز رو 
 شال آبي صورتي کامل کردم از اتاقم اومدم بيرون

 کجا ميري ؟ -
 دارم ميرم دنبال بيليتا –يدم ب*و*س*رفتم کنار مامان گونه اشو 

 عزيزم بهتر نيست صبر کني؟ –مامان 
 ارضايتي درونش بودچهره مامان حاکي از ن

 نه ... ما باهم حرف زديم قرار نبود بزني زيرش؟؟؟ -
 باشه فعال که ريش و قيچي دست تو –مامان 
يدمش و از خونه رفتم بيرون ماشينو که حسابي خاک گرفته بود رو از پارکينگ ب*و*س*دوباره 

 برداشتم وگاز دادم دلم خيلي براي ماشينم تنگ شده بود زدم رو فرمون
 دنيا ترو داره کجاي -

 تو خيابونا براي خودم ويراژ ميدادم جلوي يه مرکز خريد نگه داشتم پياده شدم
 مامان االن فکر مکنه من تو دفتر هواپيمايي هستم ولي نميدونه اومدم خريد ... هه

 ولي خداجون قول ميدم ديگه بهش دروغ نگم
م دنبال کارام ودم چون متولد اونجا بودم زود بيليتارو از قبل آماده کردبودم از وقتي که از اصفهان اومد

کارام جورشد وزياد طول نکشيد بايد يه وقتي گير مياوردم تا بامامان حرف بزنم که سفر پدر بزرگ 
 بهترين موقعيت بود

همينطور که داشتم باخودم حرف ميزدم توجهم رو يه مغازه لباس زير فروشي جلب کرد يه لباس خواب 
 خوش رنگ دلمو برددکلته زرد کهربايي 

 ولي من ميخوام چيکار؟ -
شونه باال انداختم واز جلوش گذشتم چند قدم رفتم وبي خيال به نداي درونم انو خريدم يه ست زردومشکي 

پولک دارم براي زيرش خريدم از خريدنش انقد ذوق کرده بودم که براي خريد لباس عروسيم انقد ذوق 
من بود ... يه کمي توي بازار گشت زدم که اصال از اومد  نداشتم ازمغازه خارج شدم امروز روز

 پشيمون شدم رفتم سمت ماشينم
 اوهـــــــــــــ ببين کي اينجاست -

 برگشتم سمت صدا کيانارو ديدم
 واي تويي کيا؟؟؟ -

 پريدم بغلش
 خوبي کجايي ازت خبري نيست؟ -

 دستشو زد به کمرش
 ي دودستي گرفتيش نخوره کسي؟اينو من بايد ازتو بپرسم عزيزم شوهرکرد -

 از ذوقم دوباره بغلش کردم
 با کي اومدي؟ -
 !!!تنها -
 بيا برسونمت -
 نميخوام قهرم باهات -
 کيانا بيابرسونمت ... باهم حرف ميزنيم اين چندوقته خيلي اتفاقات افتاده که تو بي خبري -

 درست حدس زدم شيطونيش گل کرد
 نکنه داري مامان ميشي؟ -

 رشزدم توس
 خاک توسر فکر منحرفت کنن ... نه -

 باهم سوار ماشين شديم
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 براش همه چي رو تعريف کردم
 ت داري انتقام ميگيري؟ –کيانا 

 نه -
 نه و نلبکي اين کارت يعني تالفي ... انتقام -
 براي جفتمون بهتره -
 تبسم براي تو بهتره هيچ فکر کردي بي خبر بذاري بري اون چي ميکشه؟ -
ن خيلي مهربونه خيلي خوبه .... بابت اين چندوقته چندبار اومده معذرت خواهي ولي من دودلم همين او -

 نميشه که کيانا هرسري هر کاريي من خواستم بکنم اون شک کنه ... اصال چرا بهم شک کرد؟ هان؟
 تبسم توهم جاي فرياد بودي شک ميکردي نگو اين حرفت کامال بي منطق -
 رمنه من بهش اعتماد دا -
آره اعتماد داري چون تا حاال از فرياد چيزي نديدي و جز دوستت دارم صادقانه چيزي نگفته ولي تو  -

 چي تو هرروز وهر ساعت بهش ميگفتي ازت متنفرم ... من بودم شک ميکردم حق داره
 واقعا گيجم -
 تبسم بدترين کار بازي با احساسات ديگرانه ... بهش بگو بايد بري -
 ذاره ... يا خودشم باهام ميادنه بگم نمي -
 اين بهتره -
 ولي من نميخوام ... ميفهمي کيانا من اصال نميخوام اونو ببينم -
 پس طالق بگير -
 نميتونم -
 چرا؟ -
 طالق نميده -
 ... آهـــــــــــــــان .طالق نميده يا تو -
 هيچم اينطور نيست -
 يتوني دروغ بگي دختر خوببراي من ببند خالي هي ببند .... ولي به دلت نم -
 بگذريم ... تو چه خبرا؟؟؟ -
 آره ديگه يعني بپيچ کيانا خانوم -
 کيانا بسه -

 هرجفتمون خنديديم
 حلوي خونشون نگه داشتم

 گدا آخرش يه شيريني ندادي براي ماشينت -
 بخدا يادم رفت ... نشست تو ماشين -
 خوب بريم -
 کجا؟ -
 شيريني ديگه؟؟؟ -
 نا ... باتعجب نگاهش کردمکيــــــــا -

 از ماشين پياده شد از تو شيشه سرشو کرد
 خسيس ميخواستم امتحانت کنم .... رد شدي -
 باچند خانوم معلم -
 زير صفر هنوز عدد مربوط به تو اختراع نشده -

 چنديد ودستشو تو هواتکون داد رفت تو
 منم گاز دادم صداي جيغ الستيکا در اومد

 اومدم ماشين فرياد دمه خونه پارک شده بود جلوي خونه پار کردم
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 دودستي زدم تو نشستم دمه خونه
 !!!! اگه برم خونه ... حتما مامان تا االن لو داده واي خدايا حاال چيکار کنم -

 يه کمي فکر کردم گوشيم زنگ خرد
 از خونه بود ازترسم جواب ندادم . رد دادم دفعه بعدش فرياد بود بازم اون رد دادم

 فکرو خيال بودم داشتم فکر ميکردم چه خاکي توسرم بريزم که صداي اس ام اس اومدتو 
 فرياد نوشته بود _ تبسم بخدا اگه حتي از جو زمينم خارج بشي پيدات ميکنم و بدستت ميارم

 لبمو گاز گرفتم
 باسستي از جام پاشدم زنگ رو زدم در باز شد رفتم داخل

 شم تو بودمامان دمه در ورودي منتظر بود اخما
 منم دست پيش گرفتم عقب نيوفتم

سالم کردم بهش ولي سالمي که حتي خودمم صدامو نشنيدم فقط لبام تکون خورد ازکنارش رد شدم رفتم 
 تو فرياد روي مبل جلوي ورودي نشسته بود دستش روي سرش بود داشت ماساژ ميداد

 سالم -
 با يه جهش از جاش بلند شد

 ه کرد ميدوني ساعت چندتااالن کجابودي؟به به ... به ساعتش نگا -
 کنارلبمو گاز گرفتم سرمو انداختم پائين

 صاف جلوم ايستاد دستشو گذاشت زير چونه ام سرمو بلند کرد
 !!!ميگم هيچ گره ايي محض رضاي خدا موش نميگيره -

 ولي اينجا برعکس اين خانوم موشه فکر کرده گربه گرفته نميدونه خودش تو چنگ گربه اسير
 يه جوري نگاهش کردم يعني نفهميدم

 !!!که نفهميدي -
 آره -
 من تورو خيلي وقته ممنوع و خروجت کردم -

 باتعجب نگاهش کردم
 وکيلت وقتي فهميد ممنوع وخروجي بهم زنگ زد ميدوني از کجا آورده بود؟ -

 سرمو تکون دادم
ر کني پيگيري کرده به شماره من ميگفت دنبال کارات بوده وقتي ديده نميتوني به خارج از کشور سف -

 رسيده قرار دش به تو هيچي نگه تا من ببينم چقد برات ارزش دارم؟
 پس براي همسنه نرفتي اصفهان؟ -

 سرشو تکون داد يه تاي ابروشو داد باال
 دقيقا !!! ولي تو هم من و هم مادرتو سرکار گذاشتي -
 .... من -

 دستشو به عالممت سکوت گذاشت رو بينيش
 !!! هيـــــــــــــــَش من ميذارم اين کارتو به پاي اينکه ميخواستي تالفي کني .... حاال مساوي شديــــــــم -
 ... ولي من -

تبسم واقعا ازت نتظار نداشتم بهم بعد اين همه سال دروغ بگي ... صبح زنگ زدم به نازنين تا  –مامان 
ونطوري پيچوندي قزيه رو فهميدم کاسه ايي زير نيم کاسته مطمئن بشم فرياد ميدونه يا نه ولي وقتي ديدم ا

 زنگ زدم به فرياد اونم اومد همه چي رو توضيح داد
 !!! مامان -
 مامانو کوفت خجالت نميکشي؟؟؟ اين همه دروغ براي چي تبسم؟ -
 من دروغ گو نيستم -

 اين کارتم راست گويي نبود وهللا؟؟ –مامان 
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 بخاطر خودتون بود -
 رو نميکرديبخاطر من اين همه دروغ گفتي؟نه ... اگه منو دوست داشتي اين کا –مامان 

 شما لج باز تر از اين حرفا بوديد مطمئنن قبول نميکرديد -
 حتما همينطور تا شوهر داري همه کاته تو شوهرته من نميتونم بدون اجازه اون باتو بيام که -
 من نياز به اجازه کسي ندارم -

 د اومد نگاهش کردمصداي پوزخند فريا
 قانون چيزه ديگه ميگه –فرياد 

به هردوتايشون نگاه کردم واقعا خودمم نميخواستم ديگه از فرياد دور باشم ولي مامان رو هم نميتونستم 
 تنها بذارم

 خب فريادم بامابياد -
 نه خيلي ديگه براي تصميم گيري دير شده من ميرم –مامان 

 نه مامان تنها نميتونيد -
 بابا ميرم با -
 ولي مامان من ميخوام کنارتون باشم -

 تبسم بسه نميخوام در اين مورد ديگه حرفي ازت بشنوم –مامان 
 نه من نميذارم من ميخوام کنارتون باشم ... تمام التماسو ريختم تو چشمام -

قو بستم ولي ولي روي مامان اثري نداشت هميشه يه دنده و لج باز بود باناراحتي رفتم تو اتاقم در اتا
 بيرون ايستادم صداشونو از اال ميشنيدم

 فرياد جان برو دنبالش نذار ناراحت مونه -
 شما حالتون خوبه اتفاقي نيوفتاده که خوبه زود متوجه شدي –فرياد 

 من واقعا نميدونستم که تو نميدوني -
متاسفانه تبسم ين من ميدونستم مهساجون ولي ميخواستم به خودم وتبسم يه فرصت ديگه بدم ولي  -

 فرصتو از خودش گرفت
 صداي پاي فرياد ميومد سريع پريدم تو اتاق رو تخت به شکم دراز کشيدم فرياد اومد تو

 اجازه هست؟ -
 اجازه مال وقتيه که بيرون در نه اومدي تو؟ -

 اتاق همسرمه اشکالي نداره –خنديد 
عزيزم  -روسريمو از سرم کشيد سرمو گذاشتم روي متکا بهش توجه نکردم اومد رو تخت نشست

 نميخواي برگردي؟
 !!نه -
 اوه چه قاطع -

 دوباره سکوت
 بريم بيرون ؟؟؟ -

 خودمم دلم هوس بيرون کرده بود ولي نميخواستم به اين زودي قبول کنم
 جوابشو ندادم دشت باموهام باز ميکردخوابم داشت ميگرفت

ش يه آغوش نرم سرمو برگردوندم فرياد يه لبخند يهو احساس کردم يه جسم خيلي سنگين افتاد روم بعد
 روي لبش بود

 چيه لبخند ژکوند ميزني؟؟؟ -
 هيــــــــــــــــتس ساکت –سرمو تو بغل گرفت 

 چرا؟ -
 بعضي وقتا سکوت که ميکني خيلي حرفاميزنه؟؟؟ -
 باورم يشه باهام بازي کردي -
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فکر ميکني؟ هيچ به اين فکر کردي اگه من تبسم تو بازي گردون خوبي هستي هميشه به نفع خودت  -
نميفهيدم چه باليي سرمون ميومد؟؟سر تو که نه من ....پس من چي به اين فکر نکردي که من ناراحتم 

 االن از دستت بايد از دلم در بياري؟
 يه اخم شيرين کرد ولي چشماش ميخنديد

 پشتمو کردم بهش
 من بخاطر مامان مجبور بودم -

 نفساي داغش لرزون ميخورد به پشت گردنم بدنم مور مور شد سرشو کردتوموهام
 نکن ؟؟؟؟ -

 سرشو آورد جلو صورتم اول فقط نگاهش کردم
 !!! تبسم خانوم بامابه ... از اين باش که باخلق جهاني -

 ميخواستم بهش بگم ولياون کتشو از روي صندلي برداشت
 خداحافظ -

ي بشه واقعا منظورم اين نبود که ناراحتش کنم از نجره ودر بسته شد ... اينسري نميخواستم اينطور
 نگاهش کردم سوار ماشين شدوحرکت کرد ؟؟؟؟

 ... دستي روي لبم کشيد هنوز داغ بودزبونمو يه دور روي لبم کشيم که مزه لباي فرياد حس کنم
 ؟فقط يه سوال اطراف مغزم داشت ميچرخيد اونم اين که چرا؟؟؟ چرا انقد دير همراهيش کردم

فرياد اين چندوقته واقعا توي عذاب روحي زيادي بود اونم يه مرد احساس داره هميشه اون براي ابراز 
 دوست داشتنش اول حرکت کرده ولي من چي حتي يه قدمم به سمت برنداشتم

 االن دوروز از اون ماجرا ميگذره فرياد نه زنگ زده نه جواب زنگامو ميده .....
گفته که به من بگن اون رفته اصفهان ولي يه حسي بهم ميگه فرياد اينجاست  ميدوم که هران ولي به همه

 اون بدونه من نميره مطمئنم ؟؟؟؟
 .... بايد منم به رياد ثابت کنم که دوستش دارم

اول يه دوش گرفتم بعد يه لباس باز برداشتم براي توي خونه و مانتو زردم باشلوار لي مشکي جذبمو 
بي زردو مشکي و آبي خيلي ه صورتم ميومد کيف و کفش ورني مشکيمو برداشتم پوشيدم با يه شال ترکي

 يه صندلم مطابق با رنگ لباسم رو برداشتم تمام وسايل آرايشمو برداشتم تا اونجا آرايش کنم
 به تاکسي زنگ زدم ويه ماشين خواستم

 فرياد اينا حرفي نزدمچند لحظه بعد دمه خونه بود با يه احساس خوب نشستم تو ماشين تا دمه خونه 
 جلوي خونه پياده شدم زنگ زدم

 بله؟ -
 تبسم -

 صداي شاد نازنين جون تو گوشي پيچيد
 تويي عروس گلم بيا باال قربونت بشم -

 و گوشي رو گذاشت در رو نزده ود از هولش دوباره زنگ زدم
 بله؟ -
 مامان نميخواي در رو باز کني؟ -
 واي ببخشيد عزيزم -

 تيک
رفتم داخل خونشون خونه واقعا زيبايي بود نازنين جون واقعا حق داشت نتونه تو اون  در باز شد

 ساختمون کوچولو زندگي کنه
 سالم دختر گلم بيا تو؟؟؟ -
 سالم مامان -

 يدمب*و*س*صورتشو 
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 بيا بشين گلم -
 روي مبل نشستم ... کيف و وسايل مامان يه گوشه بود

 جايي قراره بريد؟؟ -
 ....يکي از دوستانمون دعوتيم ولي اين پسره فرياامشب جايي خونه  -

 ادامه جملشو نگفت
 منظورم فرهاد ميگه نميامو حوصله ندارم -

 ديگه لو داده بود
 مامان فرياد تهران نه؟؟؟ -
 نه مادر خيلي وقته رفته -

 خنده ام گرفته بود چشماش داشتن لوش ميدادن
 من دارم فريادو حس ميکنم مگه ميشه رفته باشه؟ -

 آره عزيزم نرفته ولي ه همه گفته حق نداريم بهت بگيم –نازنين جون خنديد 
 ميخوام ببينمش -

 باشه عروس گلم پس من ميرم که شما راحت باشيد -نازنين جون يه چشمک زد 
 واي نه نميخوام شما مجبور بشيد بريد -واقعا خيلي ميفهميد

 بيرون نيم ساعت ديگه برميگرده نه فرياد که همراه مانميومد !!! االنم تازه رفته -
 
 
 

 از جاش پاشد کيفشو برداشت
 من ديگه ميرم دخترم به ها هم باهام ميان راحت باش بازومو فشار داد ويه لبخند زد -
 ممنونم -
 خداحافظ -

 ازدررفت بيرون
دم يه تاپ استرس عجيبي داشتم سريع رفتم تو اتاق فرياد لباسامو عوض کردم از تو آيينه به خودم نگاه کر

طاليي يه دور گردني بود و ازپشتش يه چاک کوچولو داشت و جلوش باز بود و يه دامن کوتاه مشکي 
کوتاه با اين که خيلي کوتاه بود ولي ازم چاک داشت صندالي مشکي طاليمو پام کردم وسايل آرايشمو از 

گونه قهوايي لبامم که رژ مايع توکيفم در آوردم يه مقدار سايه طاليي و بادنباله قهوايي زدم و يه رژ 
کالباسي رنگ زدم و روش يه مقدار حجم دهنده زدم در آخرم مژه هامو با ريمل حالت دادم يه خط چشمم 

 از روش کشيدم موهامم باز دور وبرم ولو کردم
 از توآيينه يه چشمک به خودم زدم

 حاال بامن قهر ميکني فرياد خان؟؟؟؟ -
 زنگوله از باالي دراومد الي در رو باز کردم صداي در اومد در پي اون صداي

 الو ... داري چي ميگم ؟؟؟ -
 نه يه چندروز ديگه صبر کن ... تا خودم نيومدم هيچ کاريي نکنيد ... اوکي؟ .... نه باشه خداحافظ -

 گوشي پرت کردروي مبل رفت تو آشپزخونه
 منم يواش يواش رفتم تو حال

 يهو صداش اومد
 يشم بوش تو کل خونه پيچيدهاه .... ديونه م -

دستمو گذاشتم روي قلبم اينم تعادلش دست خودش نيستا من عاشق چه ديونه ايي شدم باخودش بلند بلند 
 حرف ميزنه

 داشتم آروم ... آروم ميرفتم که دوباره صداي دادش در اومد
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 انگار نه انگار منم آدمم يه غذا نپختن -
 ار من توخونه امون دلم براي اين تنگ شدههمه مردا همينن شکم پرست انگا نه انگ

که يهو ازآشپزخونه اومد بيرون تو دستش يه کيکي و يه قهوه بود سريع پشت ساعت ايستادم خداروشکر 
 ساعتشون بزرگ بود ومن ميتونستم به خوبي پشتش قايم بشم نشست رو مبل و تلوزيونو روشن کرد

 !!!!گذاشتم روي چشماش آروم آروم از پشتش رفتم وقتي بهش رسيدم دستمو
 هر ديونه ايي بيا بيرون قبلم ريختم ؟؟؟ -

 ولي من باز دست از روي چشماش برنداشتم دست کشيد روي دستام
 تبسم؟ –آروم زمزمه کرد 

 دستمو برداشتم
 سرمو خم کردم روي مبل از پشتش

 تو ديونه ايي من تورو نميخوام باخودت حرف ميزني؟؟؟ -
 د بازي لباسم تحريکش کرده بود آب هنشو غورت داد ولي سريع به خودش اومداول خيره خيره نگام کر

 عليک سالم -
 سالم چوپان دروغ گو -
 تو که دوباره شمشير بستي!!! اومدي جنگ؟ -
 نخير براي چي دروغ گفتي به همه که به من بگن رفتي؟؟ -
 مامان گفت؟ -
 نخير خودم فهميدم -
 خواي بفهمي؟آره تو که راست ميگي از کجا مي -
 احساست کردم -

 چشماش چهارتا شد
 خب نه يعني حدس ميزدم ... باز پرس اجاز هست بشينم؟ -
 اينهمه جا برو اونجا بشين -
 !!باشه -

 سرمو تکون داد ... مجبورت ميکنم بياي کنارم بشيني
باعث شده  تلوزيونو خاموش کردم و رفت رو صندلي روبه روش نشستم پامو انداختم روي هم و اين کار

 بود دامنم بيشتر بره باال
 يه لبخند زدم بهش

 از باال تا ايين داشت با چشماش منو ميخورد ولي بيشتر حواسش به ون پام بود
 چيه سينما سه بعدي؟ -
 !!!هـــــــان -
 جفت پاهام ... ميگم سينما که اينطوري زل زدي به من؟ -

 يکي از ابروهاشو داد باال
 خاموش کردي؟تلوزيونو براي چي  -
 !!!هميجوري -

 و در ادامه اش گوشه لبمو گاز گرفتم يه گاز کوچولو که از نگاهش دور نموند
 !!!قهوه اش رو از روي ميز برداشت مزه مزه کرد

 عاشق قهوه هايي که فرياد درست ميکرد بودم خيلي خوش مزه ميشد
 تعارف چيه؟ -
 هان؟ -
 جفت پاهام ميگم تعارف بلدي؟ -
 .... نچ -
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 يه خنده ايي کردو خورد که اين باعث شد قهوه بپره تو گلوش
 خنديدم بهش ؟؟؟

 همينطور که داشت سرفه ميکرد گفت: چشات شور ها
 من بيشتر خنديدم بهش

 تبسم پاشو بيا بزن پشتم -
رفتم کنارش که بزنم پشتش بخاطر اينکه صندالم خيلي پاشنه بلند بود به فرش گير کرد افتادم تو بغل 

 اونم ديگه سرفه هاش قطع شده بود سرمو بلند کردم بهش نگاهمو دوختم فرياد
 اگه ميدونستم چشمات شور انقدم دست پا چلفتي هستي نميومدم خواستگاريت -

 از خداتم باشه .... طالق ده خودتو خالص کن خواستم از تو بغلش جداشم که خنديد –اخم کردم 
 ... بودي حاال -

 ه کرددستشو محکم دور کمرم حلق
 تو چشمام نگاه کرد داشتم آب ميشدم سرشو کردتو موهام ميبويد

 ... بوي موهاتو دوست دارم تبسم خيلي -
 داغ شده بودم

 فرياد؟؟؟ -
 جانـــــــــم؟ -
 ... من -

 دستشو گذاشت روي بينيش
 هيــــــــش دار از چشمات ميخونم عزيزم -

 گردنش حلقه کردم سرمو گذاشتم روي شونه اش ترسيدم .. ترسيدم که دوباره دير بشه دستمو دور
 دوستـــــــت دارم -

 از پت يه دستش دور کمرم بود يکي هم روي موهام داشت ناز ميکرد
 منم دوستت دارم عزيزم -

 بغلش آرامشي داشت که هيچ کجا و تو بغل هيچ کس اون آرامش رو دريافت نکردم
 سرمو جلو صورتش گرفتم

بود... پر از دوست داشتن و عشق ميخواستم همه نبودن ها همه داشتن ها ومورد  نگاه هردوتامون پر نياز
 استفاده واقع نشده هارو جبران کنم

 !!!فرياد بغلم کرد و بندم کرد دستم دور گردنش بود
 کجا؟؟؟ -

 يه جاي خوب؟؟؟ –چشمک زد 
 سرمو گذاشتم روي سينه اش

 ترفت تو اتاقش ودر رو باپاش بست منو گذاشت روي تخ
 ترس همه وجودمو گرفته بود

 فرياد؟؟ -
 کشتي منو توبااون فرياد گفتنت!! جانــــــــم؟ -
 من ميترسم -

 روم چهار دستو پا ايستاد
 آره بايدم بترسي چون م االن ميخوام بخورمت .... سرشو ردتو گودي گردنم -
 و بعد يه پــــــــــــــخ کرد من االن يه بره خوش مزه پيدا کردم تا کسي نيومده ميخوام بخورمش .... -

 نميدونم چرا ترسيدم که فرياد افتاد از خنده کنارم
 سرمو گذاشتم روي سينه اش

 .... موهامو ناز کرد دستشو کشيد روي کمرم احساس کردم تاپم شل شد
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 تازه از حموم در اومده بودم که صداي در اومد تن پوش فرياد تنم بود خيلي برام گشاد بود

 !!! تما نازنين جون اينا اومده بودح
تو کمرم درد بدي رو احساس کردم فرياد لباس پوشيده داشت نمازصبح ميخوند درد کمرم نفسمو بريد 

 نشستم رو زمين
 يا خدا !!! تبسم عزيزم چت شد گلم ... خانومم؟ تارو پودم حالت خوبه -

 مو لوس کنمحس خوبي از حرفاي فرياد بهم دست داد دوست داشتم براش خود
 !!!کمرم درد ميکنه -
 الهي بميرم برات -

 دست انداخت زير پام و بلندم کرد
 گذاشت رو تخت

 االن ب مامان ميگم برات يه چيزي بياره -
 دستشو گرفتم

 !! نه فرياد استراحت کنم خوب ميشم -
 البته اين درد طبيعي عزيزم ولي ميترسم اتفاقي برت بيوفته -

 !!بسته کردم کنام دراز کشيد رو تخت منو تو بغلش گرفت با آرامش چشمامو بازو
**** 

 توسالن فرودگاه هي اين ور اونور ميرفتم فريادم دنبالم افتاده بود
 تو چرا از من جدا نميشي؟؟؟ -
 چرا با اين حالت انقد اينواونور ميري عزيزم بشين االن هواپيماشون ميشينه خانومم -
 فرياد ولم کن نگرانم خوب -
 !!ه ذره نگران پسرمون باش گلم تحرک برات خوب نيست يادت نيست دکترت چقد سفارش کردي -

 نازنين جون اومد کنارمون
 تبسم ماماي بشين دخترم از صبح اين پسرم پادرد گرفت هرکجا رفتي دنبالت اومد -

 به فرياد نگاه کردم که از چشماش استرس ميباريد
 ميان يهو از دور ديدم مامان و آقاجون دارن

 اومدن -
 دويدم سمتشون که فريادم دنبالم اومد

مامان االن تقريبا يه ساله که تحت درمان قرار گرفت اون از من لجباز تر بود شرط گذاشت به شرطي که 
 منو فرياد بريم اصفهان ميره کانادا براي درمان تقريبا يک سال از اون شب ميگذره

 پريدم بغل مامان
 ت ميومدن مامانم عين من گريه ميکرداشکام دست خودم نبو داش

 سالم -
 ديگه نتو نستم تحمل کنم افتادم تو بغلش دوباره

 سالم به روي ماهت عزيزم ... قربونت بشم نرفته بودم که بمونم اينطوريي ميکني ماماني -
 منو از خودش جدا کرد

 !!!شنيدم داري مامان ميشي -
ماماني از اون مامان شيطونا تا من اين دوتارو بزرگ کنم فرياد رسيده بود به ما با عصبانيت گفت: چه 

 ....پير پير شدم
 نفسشو پر صدا داد بيرون

 آقاجون خنديد
 هرکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد اقا فرياد –زد پشت فرياد 
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 منو مامان بهم خنديديم
 

***** 
 خوابيده بودم که دستي تکونم داد

 عزيزم پاشو داري ميسوزي -
 تيش گرفتهکجا آ -

 فرياد يه لبخند بامزه زد
 گلم داري تو تب ميسوزي جايي نسوخته -

 تبسم فکر کنم وقتشه؟؟؟ –تمام بدنم در ميکرد 
 دست فريادو سفت گرفتم ميترسم -

 چشماش خيلي بهم اعتماد به نفس ميداد
 يه مانتو بلند آورد تنم کرد منو توبغلش گرفت سوار ماشين کرد

 کرد خيابونا اون وقت شب خلوت خلوت بودن براي همين زود رسيديم بيمارستانخيلي سريع رانندگي مي
 جلو در پارک کرد منو دوباره تو بغلش گرفت و برد سمت اورژانس

 سالم دکتر ؟؟ -
 سالم خانوم ... سريع يه اتاق آماده کنيد همسرم حالش خوب نيست -
 چشم فرياد دنبالش اومد منو گذاشت روي تخت -

 ته بو خيلي ميترسيدمگريه ام گرف
 ... فرياد من ميترسم -
 نترس من باهاتم خانومي -
 من ميميرم؟؟ -

 با اخماي توهم و قيافه برزخي نگام کرد
 !!!چته ميترسم اينطوري نگام ميکني -
 !!!ميشه حرف مردن و نزني -

و ميشنيدم که با ديگه وقش شده بود دردم داش بيشر ميشد فقط از بين همه صداها داد و فرياد هاي فرياد
 خواهش و دعوا از همه ميخواست کمک کنن از هوش رفتم

 !!!نور ميخورد توي پنجره و باز تاب اونم تو صورت من ميخورد .....
کم کم به نور عادت کردم دستم تو دستاي فرياد بود وسرشو گذاشته بود روي دستم .... موهاشو ناز کردم 

 که از خواب پريد
 ز خواب بيدارشيببشيد نميخواستم ا -

 تازه به صورتش نگاه کردم ريش در آورده بود
 چرا خوار خواريي شدي؟ عين جوجه تيغي -

 هيچي نميگفت و نگاهم ميکرد
 چته تو آدم نديدي؟ -
 ميدوني چندوقته بي هوشي؟؟؟ -
 !!نه -
 چهار روزه نفه عمر کردي همه مارو -

 کشيدم توي بغلش
 رو بدون تو عزيزم داشتم دق ميکردم اين چندروز-

 فرياد بچه ام بچه ام کجاست؟ سالم؟ -
 !!! نه -
 نه؟؟؟ -
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 اشکم در اومد يعني بچه ام ناقص بود
 ديدم فرياد ميخنده

 ديوونه بچمون ناقص داري ميخندي؟ -
 !!!منظورمه عين مامانش خل ... دماغمو کشيد -

 اشکامو پاک کرد
 زدم تو بازوش

 خيلي بدجنسي .... مياريش ببينمش؟؟؟ -
 .... آره صبر کن -

 از در رفت بيرون پرستار رو صدا کرد چند دقيقه بعد با يه ني ني کوچولو ناز اومد تو اتاق
 گذاشتش تو بغلم آروم صورتش قرمز بود داشت دستشو ميخورد

 !!!گشنشه اين چند روز که شيرتو نخورده االن بده بهش –پرستار 
 بيرون از اتاق نگاهمو ازپرستار گرفتم دادم به بچه اونم رفت

 !!!اوي مادر و پسر بابا رو نزنيدا -
 اسمش چي؟ -
 ... اريين و فرهاد بهش ميگن قلي -
 !!! فريـــــــــــــاد -

 چه ترسيد صداي گريه اش بلند شد
 اين چه طرز رفتار خانومم االن بچه ميگه اين چه ماماني از کدوم جنگل پيداش کردي؟؟؟ -

 ته بودآروم شدم خودمم خنده ام گرف
 ًفريان!!!!! ... بذاريم فريان -
 چشم هرچي خانومم بگه -

 به پسرم نگاه کردم با عشق و بالذت
 اگه به منم اينطوي نگاه ميکردي به جاي يکي از اينا دوتا بچه داشتيم -
 خوب که چي همينم از سرت زيادي مگه نه مامان؟؟؟ -
 م خونه بايد يه دختر باباهم براي خودم درست کنمآي خدا مادر و پسر باهم دست به کاسه شدن ... رفتي -
 فرياد جلو بچه !!! بي ادب -

 !!!خنديد، من خنديدم ، فريان عزيزمم خنديد
 "من ادمم زاده سختي ها و هر ناممکني را ميسر ميکنم"
 

  پايان
 
 

www.negahdl.com 
 نگاه دانلود مرجع دانلود رمان

د و يا نويسنده هستيد و ميخواهيد که رمانها يا شعرهايتان در در صورتی که مايل به همکاری با ما هستي
 قالب نرم افزار موبايل ساخته و منتشر شوند ميتوانيد به وبسايت ما مراجعه و ما با تماس بگيريد

 


