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 گاه هیکت

 روباز هام چشم زور به. شدم داریب خواب از کردن یم یباز اطیح یتو که ها بچه یسروصدا از

 مادرم عطر با تا بودم گذاشته مامان یهالباس یرو رو سرم. برده خوابم یک دانستمینم. کردم

 وب که رو شیهالباس. دادیم رو عطرش یبو هنوز شیها لباس. بشود کم میگدلتن یکم دیشا

 خونه نیا یآشپزخانه یتو از اآلن که است؛ زنده هنوز که دادیم دست بهم حس نیا کردمیم

 گهیم و زنهیم صدام بود وونیا داخل آشپزخونه هی و تودرتو اتاق دوتا تهش سرو که کیکوچ ی

 !بخور تو غذا ایب جان الهه

 نگرانم مادرم نکهیا از بود؛ شده تنگ روزمره و ساده یهاجمله نیهم یبرا دلم چقدر که آه

 نهاترت من و نبود گهیدامّا  !یزد پررنگ رژ که باز بگه و کنه نگام خونه، برگردم زود بگه و بشه

 !بود خورده گره خاک با من یزندگ چرا دونم ینم بودم، شده شهیهم از

 دست از که نبود یکس خودم جز گهیدامّا  بود؛ کرده میتنها یبدجور چندساله نیا یتو مرگ

 خودم یبعد که دادیم دیام بهم دمیشا کرد،یم راحت رو المیخ ییجورا هی دیشا نیا! بره

 یحت گفتیم شهیهم مامانامّا  شم، یم راحت یزندگ نیا شر از گهید که! خالص و هستم

! ؟یرفت و یگذاشت میتنها زود قدرنیا چرا مامان آخ! بدم ادامه دیبا هم هالحظه نیبدتر یتو

 ومتناآر دل نیا با حاال! ره؟یگ ینم آروم دلت ینینب رو شدنم عروس تا یگفتینم شهیهم مگه

 کنار اونجا اآلن حالتون؛ به خوش! یباش شوهرت و پسرها شیپ که یرفت رخاک؛یز یرفت

 !دیا گهیهمد

 هک تو ام،یبرب یزندگ نیا پس از  ییتنها یچطور من! ببر و ریبگ منم دست خدا رو تو مامان

 به بزنم دیوسف اهیس به دست ینزاشت که تو کنم، حس رو یدیکش که ییهایسخت من ینزاشت

 حاال! چرا؟ یگذشت تموم مهین رو کارتامّا  !بشم یکس خودم یبرا و بخونم درس نکهیا یهوا

 !کنم؟ کاریچ کریپ و در یب شهر نیا یتو تو بدون من

 دستم با بود، شده سیخ دوباره هام گونه اومدم، خودم به دمیشن که رو در زنگ یصدا

 کریپ شدیم در یرو مشبک یهاشهیش نیب از رفتم، در سمت به و کردم پاک رو میهااشک
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 غذا ینیس و زد بهم یلبخند خانم هیعال دادم؛ سالم و کردم باز رو در د؛ید رو خانم هیعال محو

 رو هوام دورادور خرابه حالم یحساب دونست یم که وقته چند نیا یتو گرفت، سمتم به رو

 گرون آمپول دوتا یاهفته که داشت ضیمر شوهر هی بود؛ بدتر اوضاعش من از خودش داشت؛

 .کردیم قیتزر دیبا

 تربد که یلبخند زور به بودم، شده اششرمنده یحساب افتاده عقب خونه اجاره که ماه چند نیا

 هیگر قدرنیا: گفت و کرد ینوازش رو صورتم خانم هیعال کردم؛ تشکر و زدم بود یاهیگر هر از

 یراض هم مادرت زمیعز نشست؛ خون به  قشنگت یهاچشم نیا که دوباره! جون الهه نکن

 !یکن یقراریب قدرنیا تو که ستین

 رفشح نیا با انگار اصالً! ومدیم در امهیگر بدتر نکن هیگر گفتیم بهم یکی یوقت یبچگ از

 وقت هر دونست یم رو من عادت نیا که ارسالن ادمِی! کنم هیگر که شدمیم کیتحر

 یحت زدیم که رو حرف نیا! نکن هیگر! ؟یکنیم هیگر چرا گفتیم بزارِ سرم سربه خواستیم

 خود یجا و بودم دهید بتیمص گهید که حاال! ومدیم در اشکم بودم خوشحال هم یلیخ اگه

! دخترم بزرگِ خدا: گفت و زد کنار صورتم از رو اشک تپلش یهادست با خانم هیعال داشت؛

 !نکن هیگر

 انگار خانم هیعالامّا  تو برم خواستمیم کردم؛ تشکر غذا خاطر به دوباره و زدم یتلخ لبخند

 و بگه یزیچ نتونست یول کرد پا اون و پا نیا کمی بزنه؛ که داشت هم یا گهید حرف

 !رفت و کرد یخداحافظ

 زور به رو یا چندلقمه نداشتم، ییاشتها چیهامّا  بود؛ خوب یلیخ خانم هیعال یاستامبول یبو

 گذشتیم مادرم مرگ از روز چهل از شتریب شب؛ یبرا قابلمه یتو ختمیر رو شیباق و خوردم

 شدینم شدم،یم بلند جام از دیبا گهیدامّا  !بود سخت بتیمص نیااوّل  روز مثل برام من و

 حال که بزنه حرف انیمبده به راجع خواستهیم هم خانم هیعال حتماً بزارم؛ دست یرو دست

 برم دیبا فردا از! ؟یچ که تهش! اره؟یب طاقت تونه یم یک تاامّا  ومده؛ین دلش و دهید رو من

 !یکار هی دنبال

 یهمه اونجا داشت عادت مامان، یهاوکتابحساب دفتر سمت به رفتم و شدم بلند جام از

 که یاکهنه یاطیخچرخ به یدست نشستم، زیم کنار یصندل یرو سه،یبنو رو هاش یبده
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 مانیزندگ خرج یاطیخچرخ نیباهم مادرم که آخ زدم، اوردیدرم رو سفرمون نون باهاش مامانم

 و یبخون درس دیبا تو ،فهیح گفتیم شهیهمامّا  گرفتم؛یم ادی یاطیخ ازش کاش! بود داده رو

 !یباش داشته درمون و درست شغل هی

 مجاز کالً هک بود بد انقدر امرتبه! کنکورم جهینت یبرگه بود، زیم یرو که یابرگه به افتاد نگاهم

 تمامان یوقت شهیم مگهامّا  !خوندم درس سال کی نیا یتو چقدر بودم، نشده رشته انتخاب به

 دب حالم انقدر! یبزن تست و ینیبش دغدغهیب و راحت بشه یجراح عمل مارستانیب یتو داره

 اون یهاقسط یوا مادرم، شیپ مارستانیب برم تا شدم بلند جلسه سر از مهین و نصفه که بود

 از دیبا یچطور!  بدم پس دیبا هم رو میگرفت بیحب حاج از مادرم یجراح یبرا که یقرض

 !ومدم؟یبرم پسش

 حساب یجلو کردم، باز رو نوشتیم رو هاوکتاب حساب شیتو مامان که یاکهنه دیسررس

 و ودفنکفن نهیهز بابت که یپول بود، شده نوشته شیتو عمل نهیهز فقط که بیحب حاج

 ممراس ینهیهز دفتر یتو نمیبش که دمیدینم رو روزنیا و مردمیم یاله نوشتم؛ رو بود مراسم

 !بودم مرده من کاش! سمیبنو رو مادرم

 ختیر بهم مامان اوضاع که آخرها نیا م،یداشت خانم هیعال به که ییهایبده سراغ رفتم بعد

 کرف نکهیا و داشت باهاش که یرفاقت حساببه هم خانم هیعال بده؛ رو اجاره پول نتونست گهید

 نزده یحرف دهیم جا هی رو اجاره باالخره و دوزه یم لباس تا چند شه،یم خوب باالخره کردیم

 رو داشتم ازین که یپول مبلغ قیدق! بود افتاده عقب خونه اجاره ماه چهار ماه نیا باامّا  بود؛

 یهمه سرچندماه رمیبگ بتونم هم رو کار وزارت متوسط حقوق اگه کردم حساب بعد نوشتم،

 یحاج با تنگه؛ دستش اونم خانم، هیعال یبرا بزارم دیبا رو تیاولو! شه یم صاف هام یبده

 هی برم که نهیا همه از ترمهمامّا  !بدم پس رو پولش خورد خورد گهید ماه از که کنمیم صحبت

 بحص گرفتم میتصم بپرسم؛ ازش بهتره باشه؛ داشته آشنا خودش یحاج دیشا! کنم دایپ یکار

 .بیحب حاج مغازه دم برم و بشم داریب زود

 صفحه یرو که مامان عکس به ینگاه شدم، داریب خواب از اومد که میگوش ساعت زنگ یصدا

 چقدر شیپ سال ،ریبخ ادشی! بود شده تنگ لبخندش نیا یبرا دلم چقدر انداختم؛ بود یگوش

 !بخره برام رو یگوش نیا و کنه جمع پول بتونه تا دیکش یداریب شب
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 که یستین بمونه؛ دلت به اشعقده و ینیبب مردم یدخترها دست خواد ینم دلم گفتیم

 یعقده! نهیش یم دلم به اش عقده و نمیب یم اشون خانواده با رو مردم یدخترها اآلن ینیبب

 مد یم گوش آهنگ هدفون با دارم یوقت ؛یکن صدام گهید بار هی نکهیا! دنتید گهید بار هی

 !کردمینم اخم کاش! یبخند من یهااخم برابر در و یبکش یگوش از رو مشیس هوا یب یایب

 از چشم اصالً کاش! دمیخندیم باهات شهیهم کاش کردم؛ینم اخم بهت وقتچیه کاش

 رفتنت، راه از تو؛ از کردمیم پر رو امحافظه و کردمیم نگات هرروز! داشتمیبرنم صورتت

 زمزمه رو بوق عهد یهاترانه و یخوند یم آواز همراهش که ییهاوقت کردنت کار ،دنتیخند

 !یکردیم

 و بود شده الغر صورتم کردم؛ نگاه امافتاده گود یهاچشم به نهیآ یتو و زدم صورتم به یآب

 رو موهام وسواس با مامانم که ییهاوقت یبرا شد تنگ دلم بود؛ ختهیر دورم نامرتب موهام

 !فهیح گفتیم کنم؛ کوتاه رو موهام نذاشت وقتچیه! بافتیم و کردیم شونه

 کوتاه رو موهام وقت چیه گهید دادم قول خودم بهامّا  !مادرم رخاکیز رفت که بود تو تن فیح

 کهیت هی بزارن رو سنگ نکهیا از قبل کردنیم روخاک مامان داشتن که روز همون نکنم،

 از کهیت هی خواستیم دلمامّا  !چرا؟ دونستم ینم خودمم گذاشتم، کنارش رو موهام از کیکوچ

 هک برام بشه یرابط که انگار باشه، داشته رو من حکم موها اون که انگار بزارم؛ کنارش رو خودم

 !مامانمه بغل یتو تنم از کهیت هی کنم فکر

 با بودم برنداشته  بود وقت یلیخ که رو ابروهام و کردم باز شونه با زور به رو موهام یگره

 که دهیکش و یکمون یابروها! رفته اون به ابروهام گفتیم شهیهم مامان کردم، مرتب دستم

 یکمش شال و دمیپوش رو میمشک یمانتو بعد داد؛یم ینگهبان روشنم یاقهوه یهاچشم سر باال

 رونیب خونه از و باشم نگذاشته جا یزیچ که کردم چک رو خونه دور هی سرم، یرو انداختم رو

 پله راه یورود دم همون رو هاکفش نیهم یبرا ،بودن کرده موکت رو هاپله اومدم؛

 ور اش گهید در و شدیم باز راهرو به درش هی و بود نییپا طبقه خانم هیعال خونه م؛یاوردیدرم

 مشغول و ستادمیوا هاپله نییپا کردن؛یم وآمدرفت اطیح از هم هاوقت شتریب بود، اطیح به

 بزس جلوم اششهیهم یاخمو صورت با خانم هیعال داماد ،رضا آقا که شدم میهاکفش بند بستن

 !شد
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 هی بعد و کرد یاسرفهاوّل  ستاد؛یا روم روبه رضا آقا! بسی گفتیم بهش که داشت حق مامان

 مبلغ کردم، نگاه و گرفتم دستش از رو کاغذ سؤال و تعجب با گرفت؛ روم یجلو رو کاغذ

 !بود شده نوشته روش افتاده عقب یهااجاره

 ؛دیهست یتیوضع چه یتو اآلن شما که دونم یم! خانم الهه: گفت یجد یلحن با رضا آقا بعد

 ارم،ینم در یادیز زیچ رگاهیتعم اون از که منم اده؛یز درمونش دوا پول ضِ؛یمر هم طاهر آقاامّا 

 زودتر هرچه اگه راستش خودمن؛ مادر و پدر مثل هم اونا! کردمیم کمک جوره همه وگرنه

 ... رو پول نیا دیبتون

 دونم ینمامّا  کردمیم درک رو طاهر آقا وروزحال نکهیباا! بزنه حرف نیا از شتریب خواستمینم

 اگه خب! شدم ناراحت بود فرستاده رو دامادش و بود ومدهین خودش خانم هیعال نکهیا از چرا

 و ستین شتریب سالم جدهیه که من و مرده مامانم روزهچهل تازه دیفهمیم دیبا کردیم درک

 !کنم جور براش رو پول عیسر یلیخ تونم ینم شم یم کریدروپ یب شهر نیا وارد دارم تازه

 زا قبل! بهش داشتم یبده یکل یجورنیهم رم؛یبگ قرض هم بیحب حاج از شدینم روم گهید

 نم چندوقته نیا! رضا آقا چشم: گفتم و حرفش وسط دمیپر کنه تموم رو حرفش رضا آقا نکهیا

 که زنمیم رو زورم همه کار؛ دنبال رونیب رمیم دارم اآلن دادم؛ زحمت خانم هیعال به یحساب

 هاسابح تمام من دیبگ شما نکهیا از قبل اصالً ام،یدرب شما یشرمندگ از و کنم دایپ کار زودتر

 !هست حواسم! امنوشته دفتر یتو رو

 کپار اطیح در که کلتشیموتورس سوار آمد، رونیب در از من با مانز هم و کرد یتشکر رضا آقا

 از بیحب حاج گرفتم، شیپ رو بیحب حاج یمغازه راه هم من رفت؛ و شد بود کرده

 به پدرم از یزیچچیه خودم من هرچند شناخت،یم رو پدرم میقد از و بود محله یهایمیقد

 مادرمامّا  بودم، دادهازدست رو پدرم کنم رفتن راه به شروع من نکهیا از قبل چون نداشتم ادی

 گذرونده محله نیدرهم رو اشیبچگ پدرم است؛ بوده پدرم یامحلههم بیحب حاج گفتیم

 جزو که محله نیا از تونست یفروشپارچه باکار هم کرد ازدواج مادرم با نکهیبعدازا بود،

 خونه هی هم همونجا بخره؛ بهتر یجا یتو مغازه هی و بره شدیم محسوب شهرنییپا یهامحله

 .دیخر
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 تنگ هم اصالن و ارسالن یبرا دلم! دمیدیم رو بابا اصالن، و ارسالن داداشام مثل منم کاش

 ممامان و من یزندگ رفتن اونها که یشب از کرد، ریپ رو مامانم شب هی یتو باهم اونها مرگ! شد

 امبرادر چارهیب! داد نشونمون رو یبدبخت و یندار سکه یرو اون ایدن انگار شد، رو اون به رونیا

 وقولهرضق یکل و بودن گرفته وام یکل کنن درست یبهتر یکاسب و کار هی بتونن نکهیا یبرا

 یتو الیخ و فکر یکل کنن، تربزرگ رو لباسشون یدیتول تونن یم نکهیا الیخ به داشتن؛

 !نداد مهلتشون عجل دستامّا  بود؛ سرشان

 یموها کردم حس شده تموم کارشون درجا و کردن تصادف داداشم دوتا دادن خبر کهیوقت

ل اوّ سرنوشت انگار! بوداوّل  یکار یضربه مثل برادرهام مرگ! شد دیسف لحظه هی یتو مامانم

 !شد وارد یبعد یهاضربه هم بعد م،یایدرب زانو به جفتمون که زد ضربه شدهحساب یجور هی

 یبرا رو همه داداشام، لباس یدیتول و بود دخلش پشت مامانم که بابا یمغازه و امون خونه

 یتو نگارا ن؛ییپا میافتاد یاقتصاد طبقه نیچند شبه هی! گرفتن ازمون بانک و طلبکارها یبده

 !باشه اومده زلزله مونیزندگ

! جونم به گرده یبرم روزها اون استرس ادیم ادمی که هربارامّا  ،گذشته زمان اون از سال پنج

 سط،و نیا میبود کارهچیه که مامان و من به ای شکوندن، یم شهیش ای که ییطلبکارها استرس

 !دادنیم فحش

 یابر و کردیم هیگر صبح تا هاشب ادمهی! دیکش یسخت قدرنیا که مامانم یبرا رمیبم یاله

 !کرده هیگر نشه معلوم که کردیم شیآرا یکل هاصبح نشم ناراحت من نکهیا خاطر

 درک رو تیوضع زدم؛یم غر مامانم به یزیچ هر سر روزها اون! بخشمینم رو خودم یبدعنق

 ودمخ برا اتاق هی میقد مثل ستین قرار گهید نکهیا رشیپذ بود سخت برام یعنی کردم؛ینم

 !بخرن بخوام یهرچ برام که داداش دوتا و باشم داشته

 باعث سالمون ده یسن اختالف و بود بزرگم داداش ارسالن ،هشد تنگ براشون دلم چقدر

 ارسالن از فقط سال دو هم اصالن! دمیند وقت چیه که یپدر کنه؛ پر برام رو پدر یجا شدیم

 با و شدیم دعوامون هاوقت شتریب! رفتینم جوب هی یتو آبمون ادیز اصالن با بود، تر کیکوچ
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 از چقدر کنمیم فکر که حاال! ومدیم کوتاه خدا بنده ماصالن به مامان و ارسالن یهاغرهچشم

 !گرفتم فاصله میقد ی دنده هی و لوس دختر اون

 نیب تا کردم نگاه هی رو جات یبلور و  خونه لوازم از پر نیتریو ستادم،یا بیحب حاج یمغازه دم

 فتمر و دمیکش یقیعم نفس کنم، مرتب رو سرووضعم و کنم دایپ رو خودم شهیش یهاانعکاس

 زد، یلبخند و کرد بهم ینگاه پرپشتش یهالیسب و دیسف یموها اون با بیحب حاج داخل؛

 روزید خواستمیم اتفاقاً؟ یشد دایپکم!  جان؟ الهه یچطور: گفت و داد سالم بهم یگرم به بعد

 !یباش نداشته یکسر و کم وقت هی که خونتون دم بفرستم رو محسن شاگردم

! آقاحاج من به دیدار لطف شما: گفتم و کردم خم نییپا به رو سرم و زدم احترام از پر لبخند هی

 به زحمتام که امشرمنده شدم؛ ونیمد یحساب خانم هیعال و شما به من رفت مامان یوقت از

 !خدا به افتاده شما دوش

 داخل که یکوچک در سمت به یکم رو سرش و زد بهم پدرانه و پرمهر لبخند بیحب حاج

 ییکجا! محسن؟: گفت یبلندتر یصدا با و چرخوند داشت آبدارخونه و انبار به راه و بود حجره

 !محسن

 چند از بعد! رفتیدرم کار ریز از شهیهم و بود یاوچلهچاق پسر بیحب حاج شاگرد محسن

 اومد، رونیب کرده عجله بود معلوم زدنش نفس نفس از که یجور کیدرکوچ همون از قهیدق

 بله: گفت بیحب حاج به هم بعد! درآورد رو حرصم که زد یلبخند و کرد من به ینگاهاوّل 

 !درخدمتم! ؟یحاج

 زهاگ اون نتیرکابیز از! اریب بردار ییچا دوتا برو ؟ییکجا هست معلوم پسر: گفت بیحب حاج

 .کن تعارف رونیب اریب هم رو

 .رفت و گفت یچشم و داد تکون رو سرش محسن

 نجام؛او پول گرفتن خاطر به کنه فکر خواستمینم گفتم،یم بهش زودتر رو اومدنم لیدل دیبا

 حاج راستش: گفتم و کردم صاف رو صدام دم،یچ هم کنار یکییکی رو هاجمله ذهنم یتو

 خرج عمل خرج به دمید کردم، نگاه رو مامان یهاوکتاب حساب دفتر روزید... خب! بیحب
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 گهید! مینداد خانم هیعال به چندماهه رو خونه اجاره هم یطرف از! شدهاضافه هم نایا و مراسم

 ...خب! کنم نگاه چشماش یتو شه ینم روم

 طلبتون عصر امروز رمیم خودم! جان الهه یگفتیم زودتر: گفت و دیپر حرفم ونیم بیحب حاج

 !دم یم رو

 بشم، نوات شرمنده نیا از شتریب خوام ینم د،ینکن رو کار نیا لطفاً! بیحب حاج نه: گفتم عیسر

 دیابامّا  !داشتم یا گهید درخواست هی راستش...  راستش نبود؛ نیا هاحرف نیا گفتن از قصدم

 !دیارین نه که دیبد قول قبلش

 !دم یم قول! دخترم بگو: گفت بیحب حاج

 !کنم؟ کار برم بتونم من که دیندار آشنا ییجا شما: گفتم

 اجاره نگران گفتم که من! دخترم؟ هیحرف چه نیا: گفت و رفت هم تو بیحب حاج یهااخم

 !نباش

 هی نارک گز از پر یدست شیپ هی و یچا استکان دوتا شیتو که ینیس هی با آبدارخونه از محسن

 یاجح که یطور یواشکی منم و کرد نگام یقبل آورچندش لبخند باهمون برگشت؛ بود قندون

 !رفت و برداشت رو یخال ینیس مسخره لبخند باهمون اونامّا  رفتم، بهش یا غرهچشم نفهمه

 یم من د؛یارین نه که گفتم قبلشم! یحاج نه: گفتم و کردم یباز ییچا استکان با انگشتهام با

 دراز دستم گرانید جلو شهیهم که اوردهین بار یجور رو من مامان! سمیوا خودم یپا یرو خوام

 خواهشامّا  !نشه کم محل نیا سر از ناتو هیسا انشاهلل د؛یکرد لطف من به یلیخ شما! باشه

 دیاریب اگرنه! بشم شما شرمنده نیا از شتریب خواد ینم دلم دیکن باور! دیکن کمکم کنمیم

 !بگردم کار دنبال ها روزنامه یتو برم خودم مجبورم

 از بعد و زد بود دستش در که یگز به گاز کی و دیکش هرت را یچا یاجرعه بیحب حاج

اوّل  که یکرد خوب! سپرم یم جا چند به امروز نیهم! چشم دادم قول چون: گفت یمکث

 !ستین یاعتماد روزنامه یهایآگه به! یاومد خودم شیپ
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 بهم رو خبرش تا دادم بیحب حاج به رو خودم یشماره کردم، تشکر یحاج از یخوشحال با

 .برگشتم خونه سمت به و کردم یخداحافظ هم بعد! بده

 در و نبودم کردن دایپ دوست اهل ادیز! نداشتم یدوست چیه مدت نیا یتو که بود بیعج

 و سن هم کردمیم حس هاوقت یبعض! کردیم پر برام رو هادوست یهمه یجا مادرم قتیحق

 .دادیم دلم به دل و کردن دل و درد باهام کردیم شروع که یاونجور !منه سال

 دنید با بود؛ کردن جارو مشغول اطیح یتو خانم هیعال دم،یرس خونه به و انداختم که رو دیکل

 ششیپ رفتم! باشه فکر یتو و شرمنده نیا از شتریب خواستمینم! داد سالم و شد دستپاچه من

 میدهب رمیبگ که یحقوق نیاول! رم یم سرکار گهید روز چند تا من راستش! خانم هیعال: گفتم و

 !انداختمتون به زحمت یحساب وقت چند نیا دیببخش! کنمیم صاف رو

! نگو جورنیا جون الهه یوایا: گفت و کرد میقا دستهاش ونیم رو تپلش صورت خانم هیعال

 ایب گفتمیم اصالً نبود یجورنیا طاهر آقا حال اگر خدا به ؛یدار یتیوضع چه هم تو دونم یم

 !نیبش یااجاره چیه بدون کنارم جانیهم

 !بشن سالمت زودتر بده شفا رو طاهر آقا خدا که انشاهلل: گفتم و زدم یلبخند

 م؛باش تنها خواستیم دلم نداشتم، رو یشکل نیا یهاحرف و کردن پاره کهیت تعارف یحوصله

 چرخوندم یم در یتو رو دیکل که هربار رفتم، باال هاپله از کردم جمع زود رو بحث نیهم یبرا

 یم آواز و دوزه یم داره! نشسته یاطیخ زیم پشت مامان نمیبب و بشه باز در خواستیم دلم

 !خونه یم بلندبلند رو دهیها یشعرها و دوزه یم خونه،

! دنبو قبل ی خونه اون خونه گهید انگار ترسوندم، خونه ساکت و یخال حجم کردم باز که رو در

 دوباره که ییهااشک ؛نفس هاش یصدا و تنش عطر از مامان، حضور از بود پر که یا خونه

 . کردم پاک رو امگونه یرو بودن سرخورده

 چه کردم فکر خودم با درآوردم، رو میهالباس و کردم زونیآو در یجلو یجالباس یرو رو فمیک

 خودم یپناهیب از! باشه نداشته دادن دست از یبرا یزیچ جونش جز آدم گهید که بهیعج

 !کرد متوجه رو عالم یهمه کنم فکر که دل ته از انقدر کردم، دعاامّا  گرفت، امخنده
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 دل ته از کردم دعا باشم؛ داشته دوستش که خانواده هی! بده خانواده هی بهم خدا که کردم دعا

 دوستم که ییهاآدم یهمه یاندازه یکس که ،کنم یزندگ دوباره بتونم و کنه کمکم خدا که

 !باشه داشته دوستم دادم ازدستشون و داشتن

 روزها نیا! کردم درست خودم یبرا یخودیب املت هی و برداشتم رو مرغتخم هی و گوجه دوتا

 .بود یگرسنگ دیرسیم ذهنم به که یزیچ نیآخر نداشتم؛ غذا یبرا یودماغدل چیه

 عیسر اومد، یگوش زنگ یصدا که شستمیم رو ظرفهاش داشتم و بودم خورده رو غذام تازه

 ینعی! بود بیحب حاج یمغازه شماره رفتم، یگوش سمت به و کردم خشک لباسم با رو دستهام

 !باشه طورنیا کاش ؟بود داکردهیپ کار برام یزود نیا به

 و دادم سالم د؛یچیپ یگوش داخل مهربون و گرم بیحب حاج یصدا زدم که رو سبز دکمه

 تگف گرفتم؛ تماس دوستانم از یکی با امروز من دخترم: گفت بیحب حاج دم،یپرس رو حالش

 یبنده احواله ضیمر! گرده یم خانومش یبرا وقت تمام پرستار هی دنبال شیمیصم دوست که

 عجله یلیخ چون لنگه کارش هم خدا بنده نیا انگار! باشه مواظبش که خواد یم رو یکی! خدا

 نمبز زنگ خودت بهاوّل  گفتم هم من م؛یبزار بعدازظهر یبرا مصاحبه قرار هی که گفت و داشت

 .بزارم رو قرار هم بعد! نه ای ادیم خوشت کار نیا از اصالً نمیبب

 یحاج دیتائ مورد اگه باشه؛ داشته هم خواب یجا هی اگر شه یم یعال چه کردم فکر خودم با

 مه موندنم یبرا ییجا اگر اتفاقاً! ندارم یمشکل من: گفتم نیهم یبرا! هیدرست آدم حتماً بود

 !هیکاف برام دیکن دشییتأ شما کهنیهم بهتره؛ یلیخ باشه داشته

 اشمغازه دم از بعدازظهر شد قرار کرد، یخداحافظ من از و گذاشت رو بعدازظهر قرار یحاج

 .بود دور یلیخ نجایازا نکهیامثل اشون، خونه میبر باهم

 محمو ام؛یب نظر به شلخته آدم هیاوّل  برخورد در خواستمینم دم،یرسیم خودم به بعدازظهر تا

 که هم رو صورتم کردم، کوتاه و برداشتم یکم رو ابروهام دم،یکش سشوار رو موهام و رفتم

 بعد کردم؛ اصالح بود انداخته بند برام مامان هم بار نیآخر ،بودم انداختهین بند بود وقت یلیخ

 یبار چند خودم با و کردم نگاه صورتمبه دم؛یکش ینازک چشم خط و زدم پودر کرم یکم

! کردمیم رو کار نیهم شهیهم! زدم نهیآ یجلو رو بهشون بزنم خواستمیم که ییهاحرف
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 آرامش بهم کار نیا کردم،یم یباز رو ندهیآ یهاتیموقع خودم یبرا نهیآ یجلو شهیهم

 !دادیم

 رقف رو تابدارم یموها کردم؛ نگاه نهیآ به بار نیآخر یبرا و دمیپوش یزیتم و آراسته یهالباس

 م؛نداشت یایسنت و یمذهب خانواده کالً بودم، آورده جلو نصفه تا رو شال و بودم بازکرده وسط

 کردنیم دعوت رو دوستهاشون یوقت هم برادرهام و مینبود زهایچ نیا به دیمق یبچگ همون از

 وشمد یرو رو فمیک نکهیاز بعد بپوشم؛ یخاص لباس ای منسرک یروسر جلوشون نبود یازین

 .بودم بیحب حاج مغازه دم مقرر ساعت سر و شدم خارج خونه از انداختم

 محسن به رو مغازه هم بعد بمانم، جاهمان که گفت و داد تکان یدست من دنید با بیحب حاج

 دیبا که ییزهایچ درباره قرار به دنیرس تا؛ شدم سوار هم من و کرد روشن را نیماش و سپرد

 .میکرد صحبت زهایچ جورنیا و حقوق، میگفتیم

 ،هکوچ ته و دیچیپ خوردیم یادیز یلیخ بیش که پهن باًیتقر یکوچه کی داخل بیحب حاج

 و دز بهم یلبخند بیحب حاج، میشد ادهیپ نیماش از کرد؛ پارک درنگیسف بزرگ در کی کنار

 ازب را در میکرد یمعرف را خودمان که بعد و دیچیپ فونیآ در یزن یصدا فشرد، را فونیآ زنگ

 .کرد

 طرف کی شد، ظاهر مانیجلو داشت شباهت باغ کی به شتریب که یبزرگ اطیح در شدن باز با

 مه قیآالچ یرو روبه با؛یز قیآالچ کی هم گرید طرف در و بود یادهیسرپوش نگیپارک اطیح

 .دیرقصیم خانه مرمر سنگ یوارهاید یرو نورش بازتاب که داشت قرار استخر کی

 و میگذشت شدیم ختم وانیا یهاپله به گذشتیم اطیح یهاباغچه نیب که یسنگفرش راه از

 م،یشد وارد و کرد باز مانیبرا را در ییرو خوش با سالانیم یزن م؛یستادیا منتظر یدرگاه کنار

 یهاکاناپه به زن م؛یدیرس بزرگ سالن کی به بعد و میگذشت کوچک یراهرو کی از ازهمهاول

 سمت به هردو و کرد اشاره بود شده دهیچ بزرگ سالن از یاگوشه در که یرنگ یزرشک یچرم

 ارم؟یب براتون شربت ای قهوه ،یچا: دیپرس زن ؛مینشست و میرفت هاکاناپه

 ممنونم! یچا: گفت زن به رو و کرد بودم اطرافم یتماشا محو که من به ینگاه بیحب حاج

 !خانم ازتون
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 از و زد یلبخند بود، کرده جمع تل به هیشب یسر دستمال با را اشیفرفر یموها که زن

 البته بود؛ یدارنید و یسنت آدم او آخر! بود انداخته ریز را سرش بیحب حاج .شد رد کنارمان

 ایر اهل و کردیم را شیکارها سروصدایب دارند، یدار نید یادعا شتریب که دسته آن از نه

 .کردینم قضاوت ظاهر یرو از وقت چیه نداشت، یفرق باهم هاآدم ظاهر هم شیبرا نبود؛

 با ییهابوفه و یچوب یهامجسمه از بود پر کنارگوشه شد، جلب خانه اطراف به دوباره نگاهم

 زا رفت؛یم باال در گرید سالن کی سمت به و خوردیم پله چند سالن نیا از قه،یعت یهاظرف

 !رسدیم کجا به دید شدینم که بود مشخص راهرو کی داشتم دید که ییتاجا هم سالن همان

 د،شیم ختم در دو با یتر کوچک سالن به که بود هم نییپا به رو پلهراه کی بزرگ سالن در

 تا سه با ینیس کی با جاستهمان هم آشپزخانه زدمیم حدس که نییپا سالن همان از زن

 .آمد یچا

 چرخاندم، صدا سمت به را نگاهم دم؛یشن  باال سالن از ییهاقدم یصدا زن، آمدن با زمانهم

 یتنک شیر ته و یگندم یپوست چهارشانه، کلیه و قدبلند با نمود،یم سالهیس حدود یمرد

 و دیکش اشیمشک یموها به یدست بود؛ تراشخوش و شکل یاستخوان صورتش و داشت

 !داشت نافذ و یمشک ییهاچشم افتاد، من به نگاهش

 و فتگ یبلند سالم و داد باال را شیابروها از یکی آمد، نیشندل اریبس نظرم به که زد یلبخند

 با و آورد جلو را دستش م؛یشد بلند جا از بیحب حاج هم و من هم آمدنش با آمد، سمتمان به

 من و نشست دمید که بدهم دست و ببرم جلو را دستم خواستم داد، دست بیحب حاج

 یمحو لبخند بود شده متوجه انگار که مردامّا  نشوم؛ بوور که دمیکش شالم یرو را دستمهم

 !زد

 و ماش از یلیخ یینورا یآقا: گفت و شکست را گرفتهشکل یا هیچندثان سکوت بیحب حاج

 .کردن فیتعر خانمتون

 برام یلیخ رو شما فیتعر هم شونیا! من به داره لطف یکسر: گفت محترم یلبخند با مرد

 .بودن کرده
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 انجیا تا مارو که یمطلب سراغاوّل  همون از میبر نظرم به خب: گفت و زد یلبخند بیحب حاج

 !کشونده

 تراشش خوش و پرجذبه صورت به و کردمیم یباز میچا فنجان با که من صورتبه ینگاه مرد

 کی از ساناز بدم؛ همسرم تیموقع از یشرح هی براتوناوّل  :گفت و انداخت بودم شده رهیخ

 مه اآلن تا شیپ سال کی از! یجیتدر فلج شهیم اشساده که گرفت یماریب هی شیپ سال

 نم یخاله که  خودشون مادر شیپ وقت چند تا ،ندارن رفتن راه ییتوانا و ازکارافتاده ونپاهاش

 با میکرد یسع هم ما کردن؛ فوت هیچندماه هی شونیاامّا  کرد،یم مراقبت ازشون شه یم هم

 انازس م؛یومدین کنار چکدومیه باامّا  م،یکن استخدام رو اونها و میکارکن دهید دوره یپرستارها

 که مادرش خاطر به هم و شیماریب خاطر به هم شده؛ فیضع چندوقته نیا اشهیروح کمی

 .باشه صحبتشهم یکی که هستم نیا دنبال شتریب داده؛ دستش از چندماه

 و ام کارخونه شب هشت تا هاصبح من: گفت و انداخت من به یادوباره نگاه ،کرد یمکث مرد

 هی خواستیم دلم ده،یکش ییتنها یلیخ هم نیهم یبرا باشم، ششیپ که دارم وقت کمتر

 جان یکسر کهیوقت کنم؛ استخدام براش باشه هم یخوب صحبتهم که تر جوون خانم

 و سن باًیتقر نکهیا هم د،یهست بیحب حاج اعتماد مورد هم که دمید گفتن رو شما حالشرح

 !گمیم تیتسل که دیداد دست از رو مادرتون تازه هم شما خب نکهیا هم مناسبه، تون سال

 دیبتون بهتر کنمیم حس خب !نیهم ،بله: داد ادامه او و کردم یاآهسته تشکر حرفهاش نیب

 که تاس گهید مثبت ینکته هی هم دیباش جانیهم وقت تمام گهید نکهیا! دیکن درک رو ساناز

 .دیکرد قبول شما

 نبود هم خودش اصرار اگه یعنی! کامروا یآقا مونهیم خودم دختر مثل الهه: گفت بیحب حاج

 مادره همون یشده بزرگ دختر نیاامّا  داشتم؛ رو هواش خودم سرکار، ادیب بزارم خواستمینم

 ن،یزم برسه تا خوره یم چرخ هزارتا سرنوشت بیس! دیکش دوش به رو یزندگ بار تنه هی که

 بودن، یمرفه خانواده دادن؛ دست از رو زشونیچ همه دختر و مادر نیا پسرها، فوت از بعد

 کردن فوت پسرها دوتا هم ،یبرگشت چک از امان! یبدهکار از امانامّا  بود، خوب اوضاعشون

 یبرا رو داروندار و یزندگ و خونه شدن مجبور که شد نیا و اومدن طلبکارها دنبالش به هم
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 هخون هی بود هم من یبچگ یهادوست از اتفاقاً که پدرشون میقد محله انیب و بفروشن طلب

 .کنن اجاره

 آب نزاشت بود، یباشرف زن الهه مادر: داد ادامه و دینوش را شیچا از گرید یکم بیحب حاج

 دلش برد، یم سفره سر حالل نون و کردیم یاطیخ بخوره؛ تکون دختر نیا دل یتو

 از بعد هم الهه! خدا بنده نداد کفاف عمرشامّا  نه؛یبب رو دخترش یخوشبخت خواستیم

 امّا زارم؛ینم تنهاش پشتشم، البته بتونم که هرچقدر تا من! نداره خدا جز رو کسچیه مادرش

 تا هک ینیا از شتریب خوام ینم خب هم نیهم یبرا! نداره ییآشنا و لیفام چیه که نهیا منظورم

 هبر الهه که کنم یکار بتونم خواستیم دلم اد،یب شیپ مشکل براش دهیکشیسخت حاال

 اب هاوقت یبعض ریتقد دستامّا  نشه، آب بر نقش داشت براش مادرش که ییآرزوها و دانشگاه

 !ستین اری ما

 خندلب و انداخت بود نیغمگ نگاهم ،ییتنها و یکسیب یادآوری از که من به ینگاه کامروا یآقا

 کمکشان بخوان، خودشون خانم الهه اگه دم یم قول شما به من: گفت و زد یگرید نیشلند

 سانسیلفوق که هم ساناز خود! بدن ادامه رو درسشان بتونن همسرم از مراقبت کنار در کنم

 یراب خواهر هی دنبال ما بگم تونم یم شتریب من کنه؛ کمکش هادرس یتو تونه یم داره، زبان

 !کنه کار احساس بدون که پرستار هی تا میهست ساناز

 لیتحو یامحترمانه لبخند کامروا به هم من و داد تکان دیتائ نشونه به رو سرش بیحب حاج

 جا دهانش در را یاگنده شکالت که ورنطهما بیحب حاج دم،ینوش را میچا از یاجرعه و دادم

 یجا نهیهز اگر! بشه زده هاحرف اآلن نیهم از بهتره هم حقوق یدرباره خب: گفت دادیم

 !بشه نییتع یچ همه اآلن نیهم بهتره هم بشه ادیز و کم قراره خوردوخوراک ای خواب

امّا  !کاره وزارت یشنهادیپ حقوق برابر دو من یشنهادیپ حقوق خب: گفت کامروا یآقا

  منه یفهیوظ شه،ینم کسر یمبلغ چیه دیفرمود که هانیا خواب یجا یهانهیهز نیا یدرباره

 مکان و جا و خوردوخوراک نظر از هم ،تیامن نظر از هم کنن یم کار ام خونه در که رو ییکسا

 !هیخال یهااتاق از پر هم نجایا! کنم نیتأم

 با رو محساب سال سر تا تونستم یم باًیتقر حقوقم  با! بود آل دهیا برام کامالً یشنهادیپ حقوق

 نره پول با نبود یاجیاحت هم خونه به و موندم یم نجایا گهید چون کنم؛ هیتصف بیحب حاج
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 حقوق با من: گفتم و زدم یلبخند نیهم یبرا! کردمیم صاف هم رو خانم هیعال حساب

 !ارمیب خودم با دیبا که دارم لهیوس یسر هی من فقط نداره، یمشکل! موافقم یشنهادیپ

 رو دونفر فردا نیهم! ستین یمشکل: گفت و گذاشت زیم یرو رو یچا استکان کامروا یآقا

 جلهع یلیخ ،گفتم هم کسرا به من فقط کنن، جاجابه رو هاتونلهیوس نکهیا یبرا فرستمیم

 .دیبش مشغول فردا نیهم از که خوام یم و میدار

 یکلمش اگر: گفت من به رو و شد بلند جا از کامروا یآقا دادم؛ تکون دیتائ ی نشونه به رو سرم

 !الزمه شتریب همه از ساناز دیتائ! دیبش آشنا هم ساناز خود با که میبر دیباش نداشته

 یخواهمعذرت زارهیم تنهاش نکهیا بابت بیحب حاج از کامروا یآقا شدم، بلند جا از یحرفیب

 رفتیم باال سالن سمت به که یاپله تا سه از رفتم، سرش پشتهم من و افتاد راه جلوتر و کرد

 م،یدیرس شدیم ختم گرید سالن کی به که راهرو کی وارد باال سالن از عبور از بعد و میگذشت

 فضا نی هک انگار بود؛ شده دهیچ سالن در ییبایز شکل به یراحت یکاناپه کدستی و ونیزیتلو

 .بودند ساخته جدا تریخانوادگ یوآمدهارفت یبرا را

 داشت قرار آن در همیرو روبه چهاردر که گرید ضیعر نسبتاً یراهرو کی سمت به کامروا یآقا

 !داخل دییبفرما: گفت در پشت از یزن یصدا د،یکوب یآرامبه رااوّل  در و رفت

 راجع که یخانوم همون: گفت که آمد شیصدا و شد وارد جلوتر و کردند باز را در کامروا یآقا

 !آوردم رو زدم حرف باهات بهش

 !داخل ادیب بگو! باشه: گفت زن

 یزن لچریو کی یرو اتاق درون شوم، وارد تا کرد اشاره من به و آمد رونیب اتاق از دوباره کامروا

 اشت،د متوسط ییهاچشم و گرد یصورت زن زد؛ یلبخند من دنید با و بود نشسته پنجره کنار

 یرفتگ گود و چهره زرد رنگ از شدیم را نامساعدش حال گرد؛ ینیب و  دهیکش ییابروها با

 .داشت یبانمک یچهره هانیا یهمه وجود باامّا  خواند، اشیمشک یهاچشم

 سرتر زنش از کامروا یآقا چقدر که کردم حس و کردم سهیمقا باهم را زوج نیا بخواهم آنکهیب

 ساناز یصدا با. کردم سرزنش سهیمقا نیا یبرا را خودم! ستین چهره به که شهیهمامّا  است،

 !دینیبنش نجایا دییبفرما: گفت و داشت یمهربان و گرم یصدا آمد؛ خودم به
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 مد،آ چشمم به اتاق تازه و رفتم مبل سمت به کرد، شیرو به رو یتک مبل به یا اشاره دست با

 گرید سمت در داشت؛ قرار گوشهکی بود مارستانیب یهاتخت هیشب که نفره تک تخت کی

 که دبو یدر هم گرید طرف در و بود نصب وارید به که یونیزیتلو کتاب، از  پر بزرگ کمد کی

 .شودیم ختم اتاق مخصوص یبهداشت سیسرو به زدم حدس

 بودند، هقرارگرفت گریکدی کنار در قهیباسل هالهیوس یهمه و بود بنفش و یصورت اتاق غالب رنگ

 یگاهن ساناز بود؛ ستادهیا ما یرو به رو نهیسبهدست کامروا یآقا نشستم؛ و رفتم مبل سمت به

 نیا با که کارم خودم من ،یش یم خسته شما جان مهراد: گفت یمهربان با و کرد همسرش به

 !انیب فرستمشونیم شد تموم خانم

 نگاه کامروا یآقا شدن خارج با ساناز شد؛ خارج اتاق از و داد تکان رو سرش کامروا یآقا

 چندسالته؟: گفت و زد یلبخند بعد کرد، ورانداز را میسرتاپا خوب و کرد من به یادوباره

 .سال جدهیه: گفتم و کردم تازه ینفس

 .پس یجوون یحساب! زمیعز: گفت و زد یمهربان لبخند ساناز

 چیه به خواستمینم خورم، ینم کار درد به که است نیا حرف نیا از منظورش کردم فکر

 مکار پس از دم یم قول! دینباش نگران یول! آره: گفتم نیهم یبرا بدهم؛ دست از را کار عنوان

 !امیبرب

 !هنوز من دونم ینم رو اسمت! یباش نگران خواد ینم: گفت و کرد یدار صدا ی خنده ساناز

 !الهه: گفتم آهسته

 دست از رو مادرت تازه هم تو که گفت برام مهراد ،یباش نگران خواد ینم جون الهه: گفت ساناز

 !بوده سخت برات حتماً دونم یم ،یداد

 هب دوباره بود کرده رمیاس مادر مرگ روز از که یبغض نگفتم؛ یزیچ و انداختم نییپا رو سرم

 !کردم تناراحت که دیببخش: گفت و کرد میچشمها به یمهربان نگاه ساناز انداخت؛ چنگ میگلو

 دست از رو مادرتون یتازگ به که دمیشن هم شما کنم؛یم خواهش: گفتم و زدم یلبخند

 !گم یم تیتسل ،دیداد
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 دوست که جان الهه دارم یطیشرا هی من راستش خب! زمیعز ممنون: گفت احترام با ساناز

 هرادم حتماً ،یبدون یبش مستقر نجایا یبخوا نکهیا از قبل بهتره بگم، بهت اآلن نیهم از دارم

 ینم ه،یجیتدر فلج جور کی! شه یم تر شرفتهیپ مدام که هیجور میماریب من که گفته بهتون

 یلیخ بشه، بدتر قراره ینیب یم که ینیا از حالم که یبدون دیبا و ام؛ زنده یک تا واقعا دونم

 اشم داره، عهده بر رو فهیوظ نیا ها مستخدم از یکی نباش، هم کردنم حمام و یزکاریتم نگران

 کنم حرکت خوام یم که ییهاوقت ،یبد رو هام قرص ساعت سر و یباش کنارم دیبا فقط

 م،یبر که یکن کمکم رونیب برم خونه از خوام یم که ییها زمان و ،یبد حرکت رو لچریو

 مستخدم کمک به نکهیبعدازا هم روزها ،یکن چرب مخصوص پماد با رو پاهام دیبا هاشب

 که ییکارها هیبق و یکن شونه رو موهام خورده هی زدم مسواک و شستم رو صورتم و ها دست

 .یریگ یم ادی خودت کم کم

 ازین رو روز شتریب منه، اتاق یرو به رو  اتاقت: گفت و کرد ییرو به رو اتاق به یا اشاره ساناز

 توق ،یباش خودت یبرا یتونیم رو ها زمان اون ترم؛ راحت ییتنها باشه، کنارم یکس که ندارم

! یبگ بهم یتون یم رونیب یبر خونه از تا یداشت اجیاحت هم هروقت شه؛ یم محسوب آزادت

 یگفت! کنه یم خراب رو آدم هیروح کردن مراقبت فلج هی از یچهار و ستیب  که کنمیم درک

 ؟یخوند درس اصالً یعنی ؟یداد کنکور سالته، جدهیه

 که بود یروز همون کنکورم روزامّا  کنکورم، یبرا خوندم درس یلیخ رو سال هی خب: گفتم

 !نشدم قبول رون،یب زدم جلسه از و ارمیب طاقت نتونستم داشت؛ یجراح مامانم

 که کنم کمک بهت تونم یم من! نباش نگران زم؛یعز کنمیم درکت: گفت و زد یلبخند ساناز

 مهراد از یتون یم هم یسر هی کنم،یم کمک خودم رو هادرس از یسر هی ؛یبد کنکور دوباره

 !یریبگ کمک

 خانم مهناز از ازهمه اول یبش مستقر یاومد که فردا: گفت ساناز .کردم تشکر و زدم یلبخند

 یخواه رو من حکم بعد به نیا از خونه نیا یتو تو کنه؛ یمعرف رو نجایا کارکنان که بخواه

 !گم یم خانم مهناز به رو نیا خودم منه، حرف یبگ یهرچ داشت،

 بابت از المیخ کردم، شکر رو خدا بودم اومده کار یبرا یخوب یجا نیچن نکهیا از دلم در

 لذت باهاش یصحبتهم ومد،یم نظر به یمهربون زن هم ساناز بود، شده راحت یمال یکارها
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 یها دغدغه از یکی م؛یباش هم یبرا یخوب یهادوست میتون یم کردمیم حس و بود بخش

 ور خدا که امیبرن پسش از دیشا کردمیم فکر که بود کردنش مومح و کردن زیتم هم میاصل

 .نبود من یفهیوظ شکر

 !نجایا ادیب که بگو مهراد به یرفت زم؛یعز ششونیپ یبر بهتره کنمیم فکر خب: گفت ساناز

 هک کامروا با بیحب حاج برگشتم؛ را میبود آمده که یریمس شدم، بلند جا از و گفتم یچشم

 بودند، تشیریمد یها یسخت و کارخانه به راجع بحث مشغول دارد نام مهراد دانستم یم حاال

 !بود؟ یچ نظرشون: گفت و زد یلبخند مهراد آمدم که من

 .ننیبب رو شما که خواستن بود، خوب کنمیم فکر: گفتم و کردم اتاقشان سمت به یا اشاره

 نشستم؛ مبل یرو بیحب حاج یرو روبه هم من رفت، اتاق سمت به و شد بلند جا از مهراد

 !برات؟ ستین سخت که کارش! ؟جان الهه بود چطور: گفت بیحب حاج

 ات انشاهلل حقوقم با خوبه، یلیخ زیچ همه! بیحب حاج بده رتونیخ خدا: گفتم و زدم یلبخند

 !کنم صاف رو میبده یهمه تونم یم سرسال

 !دخترجان ستمین تو یبده نیا لنگ که من حاال: گفت و کردیاخم بیحب حاج

 مرع هی خوام ینم د،یکرد یپدر حقم در د،یکرد لطف شهیهم من به شما! بیحب حاج نه: گفتم

 !باشم ناتو شرمنده

 کنمیم کیکوچ کیکوچ رو ها قسط پس نداره، یبیع! دختر یا دنده کی: گفت بیحب حاج

 یمشکل بکشه طول هم هرچقدر ،یکن استفاده یبتون هم خودت یبرا حقوقت از که برات

 !ستین

 از یسر هی دارم، ازتون یدرخواست هی فقط: گفتم و افتادم هاملهیوس ادی به کردم تشکر

 د؛ینک یدار نگه برام مدت هی بشه اگه خواستمیم رو شه ینم ازمین نجایا گهید که ییهالهیوس

 .ببرم رو هالهیوس و رمیبگ یا خونه هی بعدها بتونم تا

 یهمه راحت که دارم بزرگ یانبار هی! دخترم نباش نگران: گفت و زد یلبخند بیحب حاج

 هیاساس بردن نگران کنم،یم راه روبه رو زیچ همه برات خودم شه؛ یم جا توش هاتونلهیوس



 

21  /www.98iia.com  /س.ش(  سالی( 
 

 برانجمن نودهشتیا ) س.ش( کارسالی  –گاه تکیه 

 رو هالهیوس ی هیبق بزار، جدا رو یببر یخوایم که ییهالهیوس خونه یرفت که امشب! نباش هم

 .کنمیم جمع خودم من

 یجلو را یخوب و رخواهیخ یها آدم بودم دهیکش که یها یسخت یباهمه خدا نکهیا از دلم در

 .کردم تشکر هم بیحب حاج از بعد و کردم شکر رو خدا شدم، خوشحال دادیم قرار راهم

 به میداشت یبده که یزمان همان را ها اساس شتریب م؛ینداشت یچندان ی هیاساس و اسباب

 و مبل دست کی فقط م،یبده پس را یبده از یکوچک بخش کی تا میفروخت سمسار

 ظرف نیا خواستیم دلم هم همه از شتریب بود، مانده یباق مامان ظروف و ظرف و یناهارخور

 یم بودنمان باهم یادروزهای را منامّا  بودند یا ساده یها یادگاری! دارم نگه را ها ظروف و

 .انداخت

 و ها لباس ،یشخص لوازم و کتابها از ببرم خودم با خواستمیم خانه از که هم ییزهایچ

 باهم هانیا یهمه کرد،ینم تجاوز مادرم لباس دست چند و ،یخانوادگ یها آلبوم نطوریهم

 یم هک حاال داشتم؛ ازین کمکامّا  میها کتاب بردن یبرا شد،ینم شتریب چمدان کی کتابها جز

 را من مهراد یها قدم یصدا داشتم؛ اجیاحت آنها به بخوانم کنکور یبرا دوباره توانم یم دانستم

 .آورد رونیب الیخ و فکر از

 فردا من د،یکن کار نجایا شما نکهیا از بود یراض هم ساناز خب: گفت و زد بهمون یلبخند

 !دنبالتون فرستمیم راننده کی زود صبح

 شده کیتار هوا. میکن حرکت خانه سمت به تا میشد بلند جا از باهم هردو و میکرد یتشکر

 داخل یها چمن و ها درخت یبو بود؛ کرده جاخوش هوا در یسرد سوز و بود زییپا لیاوا بود،

 و میکرد یخداحافظ مهراد از بیحب حاج همراه و فرستادم ها هیر به یقیعم نفس با را اطیح

 ی کارخانه او که گفت کرد؛ صحبت مهراد از میبرا راه یتو بیحب حاج م؛یشد نیماش سوار

 .اند کرده ازدواج ساناز با شیپ چهارسال  و دارد یچوب لوازم و مبلمان دیتول

 هیعال به امشب نیهم بهتره: گفت و داشت نگه خانم هیعال ی خانه یجلو را نیماش بیحب حاج

 !یریم فردا که یبگ خانم
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 صحبت اآلن نیهم که بودم مردد دمیرس که هاپله به شدم؛ ادهیپ نیماش از و گفتم یچشم

 اب کرد؛ باز رو هاپله یرو روبه در خانم هیعال که بودم فکرها نیهم در بروم، خانه بهاوّل  ای کنم

 یارهشم! من شدم نگرانت یلیخ ؟دختر تو یبود کجا: گفت و کرد نگاه من به نگران ییهاچشم

 .بزنم زنگ بهت که نداشتم هم رو تیگوش

 !یکار مصاحبه بودم رفته بیحب حاج با: گفتم

 رفت؟ شیپ خوب: گفت و کرد من به یا شرمنده نگاه خانم هیعال

 از فردا من ناتو اجازه با بود، خوب یلیخ! خانم هیعال شکر رو خدا ،آره: گفتم و زدم یلبخند

 !گهید شم یم مرخص خدمتتون

 ؟جان الهه یبر یخوا یم کجا بده، مرگم خدا: گفت و زد صورتش به یآرام یلیس خانم هیعال

 !نکن آواره رو خودت من خاطر به خدا تورو

 هی کار یبرا برم خوام یم که ییجا تشیواقع! انشاهلل دیباش سالم! خانم هیعال نکنه خدا: گفتم

 دارم؛ اش نگه که خوره ینم دردم به خونه نیا گهید نیهم یبرا خوان؛ یم وقت تمام پرستار

 پول گرونه؛ چقدر طاهر آقا یداروها دونم یم د،ید یم اجاره رو خونه زودتر هم شما یجورنیا

 صبح فردا باشه؛ برابر باهم کنمیم فکر بمونه؛ زارم یم افتاده عقب یهااجاره یجا رو رهن

 ببره، خودش با و کنه جمع رو هاملهیوس که بیحب حاج به دم یم رو دیکل رم؛ یماوّل  خودم

 خونه هی دنبال شاگردش محسن که گفت هم بیحب حاج خود ه؛یخال خونه شب فردا تا گهید

 .ادیب براتون مستاجر زود یلیخ کنم فکر گرده، یم خواهرش یبرا

 زا و است خوشحال برسد دستشان به یپول زودتر که بابت نیا از بود معلوم که خانم هیعال

 جلو من خدا به! یشد آواره که دخترم برات رمیبم یاله: گفت بود من رفتن نگران یطرف

 رو دختر نیا بعد بشه خشک خاکم یذاشت یم گهیم حتماً! ایدن اون شم یم شرمنده مادرت

 !کردم آواره رو دخترت! جان اسمنی خدا به شدم ات شرمنده ات، خونه از یکردیم رونیب

! دینگ یجورنیا خدا تورو خانم هیعال: گفتم بود؛ شده سیخ اشک از خانم هیعال تپل یها گونه

 اشم درآمد د،یدار اجیاحت پول نیا به چقدر شما که کنمیم درک من باشه؛ شرمنده دشمنتون

 رو شما من! یآخر شب دینکن یجورنیا خدا تورو باالخره، بوده خونه نیا ی اجاره پول از هم
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 خوب یاتفاقا که خانم هیعال دیکن دعا! کنمیم کم رو زحمت دارم گهیدامّا  کردم، تیاذ یلیخ

 جون ،دینکن هیگر توروخدا! بوده خوب اتفاق هی برام کار نیا کردن دایپ هم نجایا تا! افتهیب برام

 !دینکن هیگر نینازن

 رو ات شماره فقط! کنمینم هیگر گهید زم؛یعز باشه: گفت و کرد پاک رو صورتش خانم هیعال

 .بپرسم رو حالت بزنم زنگ بهت شد تنگ دلم که سیبنو برام

 همراه یها یگوشاوّل  یسر از که اش یمیقد یگوش یتو خانم هیعال یبرا رو میگوش یشماره

 شماره تا گرفتم یتماس خودم به شیگوش  همهاز  بعد کردم، ویس خودم اسم به و زدم بود

 آب بوس یکل و رو من گرفت بغلش یتو خانم هیعال نکهیبعدازا باشم؛ داشته هم رو خانم هیعال

 .شدم یراه خونه سمت به نشوند هام گونه یرو دار

. نبود تحمل قابل برام مادرم بدون نجایا کرد، یکج دهن بهم مادر حضور از یخال حجم دوباره

 .شدم لمیوسا کردن جمع مشغول اورد،یم هجوم بهم ییتنها احساس اون بدون

 مشغول بعد دم،یچ بود خونه داخل قبل از که وهیم ی جعبه هی یتو رو هام کتاب ازهمهاول

 رو دست نیا از یلیوسا و  شیآرا لواز و ها فیک شدم؛ چمدون داخل میهالباس کردن جمع

 هم بعد. خوردیم پیز یول داشت یکیپالست جنس که گذاشتم گهید ساک هی داخل هم

 .شدم یادگاری عنوان به مامان یهالهیوس از یسر هی کردن جمع مشغول

 بهم رو حس نیا کردمیم نگاهش هربار و بود مونده روش مامان یموها از دونه چندتا که یبرس

 من و نهیبیم رو من تو ادیم ؛کشهیم رو گارشیس وونیا یتو داره و است زنده مامان که دادیم

 شیآخر نیا دخترم بابا یا :گهیم و خندهیم اونم ،یدیکش گاریس که هم باز گمیم بهش اخم با

 و تانمارسیب بره و بشه بد حالش دوباره که بود نیازا قبل قایدق مامان گاریس نیآخر یول بود،

 .ببنده رو هاش چشم شهیهم یبرا دوروز از بعد

 پارچه نیب من ترس از رو یقوط کردم، نگاه بود یاطیخ زیم یرو که مامانم گاریس یقوط به

 از نخ کی و برداشتم رو گاریس. گرفت امخنده گاهشیمخف نیا از. بود کرده یمخف هاش

 گاریس مامانم که ییها زمان اون بدونم خواستیم دلم. رفتم بالکن به و درآوردم داخلش

 خاموشش زود که افتادم سرفه به انقدر زدم که رو پک نیاولامّا  داشت؛ یحس چه دیکشیم
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 ور مامان یها یینعنا آبنبات از دوتا. بود شده تلخ دهنم ی مزه. برگشتم خونه داخل به و کردم

 تازه رو دهنم نعناش خنک ی مزه و گذاشتم دهنم یتو بود اش یاطیزخیم یکشو یتو که

. گذاشتم شدیم محسوب مامان یها یادگاری که یا جعبه داخل رو گاریس پاکت بعد. کرد

 .بود مامانم یها یجوون از عکس چندتا و گاریس پاکت هی فندک، هی برس، هی جعبه داخل

 چقدر. کردم سهیمقا مادرم جوون یچهره با نهیآ یتو رو خودم صورت و کردم نگاه ها عکس به

 ادرمم ینیب. زدیم یعسل به که یروشن یلیخ یاقهوه یچشما دهیکش یابروها. بودم اش هیشب

 عکس هب. داشت باالش یکوچک یلیخ قوز هی که یقلم و کوتاه من ینیب و بود پهن و گرد فقط

 ینیب حتماً. زدم زل کردیم نگاهش لبخند با شهیهم مامان و بود مادرم لیوسا یقاط که پدرم

 زا بزرگتر شییباال لب که ییها لب. داشتم ارث به مادرم از هم رو لبهامامّا  بوده؛ اون هیشب ام

 .بود مادرم یها دندون مثل هم جلوم بزرگ یدندونها. بود ینییپا لب

 ازهمهاول شییجلو بزرگ یها دندون و دیخند یم یوقت. شد تنگ هاش خنده یبرا دلم چقدر

 و نقش زیر هم من ،بود زهیم زهیر و کوتاه من مثل هم مامانم ی قواره و قد !ومدیم چشم به

 اراحتن نرفته برادرام به و نشد تر بلند یکم قدم چرا نکهیا از گذشته در هرچند ،بودم قد کوتاه

 قهحل؛ بودم خوشحال کردیم شتریب مامان به رو شباهتم کلیه نیا نکهیا از حاال یول شدمیم

 هم آخر یروزها تا که یا حلقه، دادم قراره جعب یهالهیوس یباق یقاط هم رو مامان ی

 .بود دستش

 دل ته از یها خنده کاش یا ،دمیدیم رو بوده خوشحال بابا کنار مامانم که ییروزها کاش یا

 که داشت هاش چشم یتو یغم هی زدیم هم قهقهه یوقت یحت مامانامّا  دم؛یدیم رو مامانم

 .شدندیم هیگر هق هق به لیتبد ها قهقهه همون دلش یتو انگار، دیفهم شدیم

 هم کنار همتون کاش ؟پسرهات و شوهرت کنار یخوشحال راحته؟ جات اآلن !مامانم آخ

 تاونجاس یاصل یایدن. موندم شما بدون که منم نیا ،دیباش هم من فکر بهامّا  د؛یباش خوشحال

 ها آسمون از رو من یهوا خدا تورو ،شهیم قطار سوار داره شما از رترید که یمسافر من و

 هم مامان یهالهیوس کردن جمع کار. کردم پاک دستم با رو اشک یها قطره. دیباش داشته

 رخت !نداشتم انجام یبرا یکار گهید ؛بودم کرده جمع هم رو خودم یهالهیوس ،شد تموم

 .برد خوابم زود یلیخ یخستگ از و کردم پهن نیزم یرو رو خوابم
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. نبود یا چارهامّا  پاشم؛ جام از خواستینم دلم اصالً ،شدم داریب یگوش زنگ یصدا با صبح

 خواب دیق دیبا گهید بزنم؛ سر ساناز به و بشم داریب شدیم الزم هم شب نصفه دیشا فردا از تازه

 .زدمیم میزندگ یتو رو راحت

 دمیچ در دم رو خودم یهالهیوس هم بعدش. بپره سرم از خواب تا زدم صورتم و دست به یآب

 مرتب رو ظاهرم یکم و نشستم نهیآ یجلو نکنم؛ معطلشون اومدن کامروا طرف از هروقت که

 .کردم

 و گرن رو زد یم یدگیپر رنگ به یدیسف فرط از که صورتم تا کردم شیآرا یکم شهیهم مثل

 .بود ام عمه پوست رنگ هیشب پوستم رنگ بدم؛ یلعاب

 نیا گفتیم مامانم شهیهمامّا  ادمه؛ی ازش یا هاله هی فقط من که بود ریپ انقدر بزرگم ی عمه

 !یتهس هامجسمه هیشب ؛یباش داشته رخسار به رنگ کم هی بره من به نشد هم تو پوست رنگ

 مامانم آخه گفت؛یم بود داده من به رو ژنش که ام عمه لج از گفت،ینم فیتعر یبرا رونیا اما

 که من هرچند گردنش؛ انداخته عمه رو بابا مرگ بود، هکرد فیتعر داشت؛ یپر دل ام عمه از

 دونفر نیا بود، که یهرچ خالصهامّا  !داشت من مامان به یربط چه بابا کبد مشکل دمینفهم

 .بودن لج باهم یحساب

 اکامرو یبرا رو تماسم مشخصات یهمه برگه یتو نشستم؛ آماده و دمیپوش رو شلوارم و مانتو

 .انین و باشن شده منصرف نکنه که بودم نگرانامّا  بود هفت ساعت تازه نکهیباا بودم؛ نوشته

 و برداشتم عجله با .زد زنگ میگوش به ناشناس یشماره هی که بودم ها الیخ و فکر نیا یتو

 .دمیشن رو یمرد ی بهیغر یصدا

 منتظرتونم؛ خونه نییپا هستم، خانوم ساناز ی راننده مانیپ من! یمراد خانم سالم: گفت مرد

 .کنم کمکتون دیکن باز رو در لطفاً فقط

 کت اب یمرد افتادم، راه هاپله نییپا سمت به چمدون نیبزرگتر با و دادم فشار رو فونیآ دیکل

 .گرفت رو چمدون و اومد سمتم به عیسر من دنید با بود؛ منتظر اطیح داخل یرسم شلوار و
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 بود یاون از تر نیسنگ ها کتاب ی جعبه رفتم، باال هاپله از و ارمیب رو اش هیبق رمیم من گفتم

 اومد، عیسر من دنید با مانیپ بردم؛ نییپا زنان نفس نفس و برداشتم کردم؛یم حس که

 امیب هست هم یا گهید نیسنگ زیچ اگر! خانم ارمشیب امیب من دیگفتیم: گفت و کردیاخم

 !باال؟

 .زنم یم صداتون بود اگه کنمیم نگاه: گفتم

 بود ییجاجابه حال در که من لیوسا دنید با و آمد رونیب در از ما یصدا و سر با خانوم هیعال

 هشب حتماً که گفتم و دمیبوس رو صورتش و زدم یلبخند نشست؛ صورتش یرو یاشک قطره

 بیحب حاج هرموقع تا دادم خانم هیعال به رو دیکل و کردم جمع رو هالهیوس یهمه زنم،یم سر

 .کنن جمع هم رو هالهیوس یباق که بده بهشون رو دیکل اومدش

 هالهیوس کردن جمع تنها دست وگرنه کرد،یم کمکم که بودم بیحب حاج از ممنون واقعا

 یروح ی قابلمه تا چند ما خونه اسباب کل م؛ینداشت یادیز ی لهیوس ما که هرچند بود؛ سخت

 یبرا مامان بیحب حاج خود از که یا شهیش ظرف یسر هی و یسرخ گل ینیچ دست هی و

 هی با چهارنفره، ی رفته در زهوار یناهارخور زیم هی و کهنه یکاناپه هی با ،بود دهیخر دیع

 یلیخ برام که مامان یاطیخ چرخ فقط هانیا به بود؛ تر یمیقد یزیروم گاز و یمیقد خچالی

 شداخل یهالهیوس و مامان یاطیخ زیم و ببرمش خودم با که گرفتم میتصم صبح و ،بود زیعز

 .شدیم اضافه

 الهه خب: گفت و اومد سمتم به و گذاشت نیماش عقب صندوق داخل رو یاطیخ چرخ مانیپ

 ست؟ین یا گهید زیچ خانوم

 اومد ذهنم به آخر ی لحظه هم رو یاطیخ چرخ نیا کردم؛ مرور رو هالهیوس ذهنم یتو دوباره

 دمیرس جهینت نیا به صبح هم سر آخر نه؛ ای ببرمش که بودم دل دو شبید از یعنی ببرم؛ که

 .ببرمش دیبا که

 یکمش لندکروز هی که مانیپ نیماش سوار کردم یخداحافظ طاهر آقا و خانم هیعال با نکهیبعدازا

 .شدم بود
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 ور خونه آخر بار یبرا بود؛ بازکرده برام رو عقب در هم مانیپ خود یعنی نشستم، عقب یصندل

 نیا یتو مامان با خاطراتم یهمه دوباره کردم؛ ینگاه میمیقد ی خونه شدیم اسمش حاال که

 که خواستم معذرت و زدم بیحب حاج به زنگ هی راه یتو. میافتاد راه و کردم مرور رو خونه

 تمخواسینم من و شده رمونید که گفت یبار چند مانیپ آخه ام؛یب نتونستم یخداحافظ یبرا

 .کنم درست یدردسر یاول روز

 گنیپارک داخل رو نیماش مانیپ شدم؛ داریب خواب از نیماش یها تکون با و برد خوابم راه یتو

 .گذاشت اطیح

 و کردم باز رو چشمهام زور به بوده؛ قیعم یلیخ من خواب دمیشا ای! میبود دهیرس زود چه

 برداشتن؛ رو هالهیوس و اومدن اونجا ی خدمه از گهید دونفر هم بعد. دادم بدنم به یقوس و کش

 .داشتم دست در رو خودم فیک فقط من

 خوش بهم یمهربون لبخند با بود کرده ییرایپذ ازم روزید که یزن همون خونه، در یرو روبه

 .مهنازه اسمش دمیفهم و کرد یمعرف رو خودش بعد گفت؛ آمد

 عدشب م؛یبزار اتاق داخل رو هالهیوس و بدم نشون رو اتاقتون بهتون دیبزاراوّل  :گفت بهم مهناز

 .کنمیم آشنات خونه کل با هم

 کامروا یآقا که بود معلوم افتادم؛ راه سرش پشت و دادم تکون موافقت ی نشونه به رو سرم

 .نبود ازش یخبر چون رفته؛ سرکار به زود صبح

 م؛یرفت اتاق داخل باهم و کرد باز رو بود خانم الهه اتاق در یرو روبه درست که یاتاق در مهناز

 .بود یبزرگ باًیتقر اتاق

 هی و ودب کتابخونه ی قفسه هی هم طرف هی داشت، کشو تا سه با زتوالتیم هی و دونفره تخت هی

 سمت نیا کردم، نگاه رونیب به پنجره از داشت؛ قرار اتاق ی گهید ی گوشه هم یوارید کمد

 زنگ تاب هی چون نداشت، وآمد رفت اونجا ادیز هم یکس انگار ،بودم دهیند حال به تا رو اطیح

 .داشت قرار بودن نشده حرص اطیح یجلو یدرختها مثل که درخت عالمه هی و زده

 مه باغبون ره؛ینم سمتش یکس هاوقت شتریب ساختمونه، پشت اطیح اون: گفت خانم مهناز

 .کنه یم فراموش رو کهیت اون شهیهم
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 خوندن درس شهیهم کنم، استفاده خوندن درس یبرا اونجا از تونم یم که کردم فکر خودم با

 .داشتم دوست رو آزاد یفضا یتو

 کتابخونه قفسه به یا اشاره خانم مهناز خوندم، یم درس وونیا داخل هم یقبل ی خونه یتو

 .میبزار براتون رونیا دادن دستور خانوم روزید: گفت و کرد

 .شدیم دایپ شیتو کتاب یهرمدل از کردم، داخلش یکتابها به ینگاه

 از بودم خوشحال !شعر یحت داستان، و رمان ،یکنکور ،یعلم یها کتاب ،زبان یها کتاب

 !هشد ضیمر ینطوریا که فیح! بود گل واقعا ساناز کنم؛ استفاده ازشون تونستمیم نکهیا

 هم بعد شد؛ دهیچ موقع همون ها کتاب مهناز دستور به آوردن، رو هاملهیوس یهمه خدمه

 ونآشنات باهمه که میبر اآلن د؛ینیبچ بعدن رو هالهیوس هیبق خب: گفت و کرد من روبه مهناز

 !کنم

 سادیوا کردن جاجابه رو هاملهیوس که یا خدمه دوتا کنار ازهمهاول افتادم؛ راه مهناز سر پشت

 بلند رو ینیسنگ زیچ یداشت ازین هروقت هستن؛ صفر آقا هم شونیا و اکبرآقا شونیا: گفت و

 .کنن کمکت تا یبگ بهشون دیبا یکن

 کتن ییموها و بود صفر از بزرگتر اکبر بودند؛ فربه و قدبلند هردو انداختم؛ بهشون ینگاه

 که ،زد لبخند سوخته آفتاب یصورت و نازک لیبیس کی با هم صفر داشت؛ یا یجوگندم

 .کرد ییخودنما ششین دندان نداشتن

 پله هس یاصل سالن از م،یرفت بود یاصل سالن نییپا ی طبقه که شپزخانهآ سمت به مهناز  با

 .دیرسیم کوچک حال کی به و خوردیم

 مهناز اتاقاوّل ! در چند با  داشت قرار راهرو کی وبعد بزرگ اپن ی آشپزخانه کی حال داخل

 یبرا یگرید و ها خانم یبرا یکی که ،بود نیمستخدم استراحت یبرا گرید دواتاق و خانم

 .بود انیآقا

 ی پنجره و داشت قرار  یخور ناهار بزرگ زیم آشپزخانه داخل م؛یشد آشپزخانه وارد ازهمهاول

 .داشت اطیح سمت به یا شهیش در کی و بزرگ
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 :گفت بعد و کرد یمعرف زن به رو من خانم مهناز بود؛ ستادهیا گرید زن کی آشپزخانه داخل

 یکل زکردنیتم عالوه به ،خانم ساناز مومح و کردن زیتم یکارها! هستن خانم آزاده شونیا

 آزاده و خانم یگل هستن، خدمه اتاق داخل اآلن که خانومه یگل و شونیا ی عهده به هم خونه

 ،دارن عهده به رو خانم مومح و زکردنیتم کار باشن هروقت هردو و ،کننیم کار یفتیش خانم

 .یبگ اونها از یکی به دیبا به حموم داشتن ازین هروقت پس

 دودح یزن که شد خانم یگل نوبت آزاده از بعد !بود باال باًیتقر سال و سن با و تپل یزن آزاده

 .بود بزرگ یفک با ،قدبلند و کلیه درشت ساله،یس

 البا یها اتاق سمت به دوباره و افتاد راه داد نشونم رو نیمستخدم اتاق نکهیبعدازا خانم مهناز

 تاقا سمت به بعد !سانازه اتاق یدونیم که رو نجایا: گفت و کرد ساناز اتاق در به یا اشاره رفت؛

 که بنفش قشنگ یلیخ ونیدکوراس با اتاق هی. کرد باز رو درش و رفت ساناز اتاق یدست کنار

 .داشت قرار توش بزرگ یا دونفره تخت

 نیا یتو نشد گهید شدن ماریب خانم نکهیبعدازا. بوده خانم و آقا اتاق جا نیا: گفت یناراحت با

 تخت هی و کرد مجهز براشون رو اتاقه اون آقا نیهم یبرا !ادیز نبودن راحت ،بمونن اتاق

 .باشن تر راحت که دیخر مخصوص

 گرن کرم یروتخت با دونفره تخت کی اتاق داخل رفت، یبعد اتاق سمت به و بست رو اتاق در

 .داشت قرار نهیآ و دروار و یلباس کمد و کتابخانه قفسه کی و

 اون از گهید شدن حالت نیا خانم نکهیبعدازا هم آقا: گفت بود ناراحت اش چهره هنوز که او

 اتاق گهید اآلنامّا  بودش؛ مهمون اتاق نجایا قبال. اتاق نیا یتو اومدن و نکردن استفاده اتاق

 .شده آقا استراحت

 خونه اگر آقا ،آقاست کاره اتاق هم اتاق نیا: گفت و کرد باز را کامروا اتاق یرو روبه در  مهناز

 یطراح اهوقت شتریب ؛گذروننیم مطالعه و کتاب و حساب به نجایا در رو وقتشون شتریب باشن

 .دنیم انجام خودشون رو ها مبلمان

 روبه ونیزیتلو کی و دراز کاناپه کی ،داشت قرار بزرگ کتابخونه کی و کار زیم کی اتاق داخل

 و من اتاق نیب درواقع که یاتاق در مهناز ،اتاق اون از بعد !بود اتاق گرید طرف در هم شیرو
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 ی دونفره تخت کی و کاناپه کدستی اتاق داخل. کردن باز رو داشت قرار کامروا یآقا کار اتاق

 .بود ها اتاق ی هیبق از تر یخال و شد یم دهید گرید

 راهشون و انیب آقا یهمکارها وقت هی اگر. کینزد مهمان البته ،مهمانه اتاق هم نجایا: گفت

 .ستین نجایا اتاقشون یول ؛بمونن که خوادیم ازشون آقا باشه دور

 کی داشت قرار بزرگ سالن از بعد درست که یسالن در ،رفتم دنبالش به هم من و کرد حرکت

 قهیباسل اریبس که آشپزخانه کی و خواب اتاق سه با کامل ی خانه کی و کرد باز را در بود؛ در

 .گرفت قرار میرو روبه بود شده دهیچ

 اد؛یم مهمون براشون نیچ ای هیترک از هاوقت یبعض آقا، ارنیم نجایا رو دور یها مهمون: گفت

 .کنه رو رکا نیا آقا که باشن ژهیو دیبا یلیخ البته ،شنیم مستقر نجایا و هتل برن زارنینم که

. هستن خواب هنوز خانوم ساناز !شد تموم من تیمامور زمیعز خب: گفت و بست را در سپس

 خواب از رید خانوم ساناز اکثرا البته ،رنیم روشون و دست شستن یبرا خانم آزاده ازهمهاول

 ،نک استراحت ادیم خوابت اگه ای ،ینیبچ رو لتیوسا یباق یبر یتون یم هم شما ،شنیم داریب

 .شدن داریب هروقت کنمیم صدات امیم خودم من

 کرف عمارت نیا وسعت به داشتم. بود دهیپر سرم از خواب. رفتم اتاقم سمت به و کردم یتشکر

 هک شناختمیم یمیقد ی محله یتو رو ها یلیخ. دهیرس نفر هی به چطور ثروت نهمهیا ،کردمیم

 ها اون آلونک از واقعا ،دادنیم زور به رو خرابه یارپلهیز آلونک هی یبرا خونه اجاره ماه هی پول

 .سوخت سابقم یها یامحلههم حال به دلم !بود فاصله چقدر نجایا تا

 به  مادرم خاطرات ی جعبه گذاشتمو کشوها و کمد داخل رو هاملهیوس یهمه نکهیبعدازا

 سقف به و دمیکش دراز تخت یرو دادم جا یوارید کمد داخل هم رو اش یاطیخ چرخ همراه

 فکرشم شیپ سال ،بود داده یباز رو من سرنوشت دست چقدر که بودم فکر یتو. شدم رهیخ

 .تنها یتنها ی تنها. مادرم بدون اونم ؛باشم نجایا موقع همون بعد سال که کردمینم

. بخونم لباس یطراح ی رشته برم خواستمیم. بود خوندن درس ذکرم و فکر یهمه موقع اون

 و نیسنگ یها شب لباس هم فقط و میبزن یحساب و درست مزون هی مامان با داشتم دوست

 از چکدومیهامّا  بدوزه؛ هم مامان و کنم یطراح رو ها مدل من. میبدوز یعروس لباس با گرون
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 ننک فکر گفتیم شهیهم مامان. شد تنگ مامان یبرا دلم چقدر. دینرس جهینت به فکرهامون

 داخل یبر یوقت ،هستن یدردیب یها آدم دارن پول از پر و یاشراف یزندگ هی که ییکسا

 .داره یبیعج یها گره چه که ینیب یم شونیزندگ

 یبرا و نکرده ازدواج حال به تا بود مشخص که مهناز به. کردم فکر خونه نیا یها آدم به

 یم ساناز یتیعار نیماش پشت یوقت که مانیپ به ،بود خونه نیا یتو بودن ریاس شهیهم

 تفادهاس تونه ینم یزندگ نیا داشتن وجود با که ساناز خود به ،شدیم فیسرک یحساب نشست

 یوت رو شبش تا صبح از خونه نیا یها یبدبخت دنیند واسه که کامروا یآقا به ؛ببره ازش یا

 .یچیه یبرا زارهیم پول رو پول و گذرونه یم کارخونه

 دارهاپول آدم نیا یزندگ کردمیم فکر شهیهم !بده شیزندگ به یجانیه چه قراره آدم نفر هی آخه

 یحت و ،کار سراغ رنیم وقت سر خونن، یم درس سروقت کردمیم فکر. عشقه و جانیه از پر

. بودم دهیند زوج نیا نگاه تو اولم برخورد یتو که بود یزیچ عشق !شنیم عاشق سروقت

 خآ ،نزدم حرف باهاشون شتریب کلمه چهارتا هنوز من. کنم قضاوتشون زود خواستمینم هرچند

 !ببخشه منو خدا

. رفتن هم رو حمومشون شدن، داریب خانم ساناز جان، الهه: آمد اتاق در پشت از مهناز یصدا

 .شمان منتظر

 به یگل گل سارافون هی. کردم نگاه خودم به نهیآ داخل و کردم جور و جمع رو خودم عیسر

 یها گل رنگ به یریحر نیآست زیبول رشیز که زانو یرو تا یاسی یها گل با بنفش رنگ

 بافته رو موهام. بود پام هم نازک رنگ کرم یشلوار جوراب هی و بودم دهیپوش  داشت لباس

 مبرا مامان رو زشیبول و سارافون نیا. بودم کرده جمع رهیگ با سرم پشت ساده یلیخ و بودم

 که جورواجور لباس یکل نیهم یبرا !دوختیم برام مامانم رو میهالباس شهیهم. بود دوخته

 .داشتم بود شده دوخته تنم یاندازه

 یرو. شدم وارد من و گفت یدییبفرما ساناز. زدم رو ییرو روبه اتاق در ،رفتم رونیب اتاق از

 ردک اشاره لبخند با. ستادمیا روش روبه و زدم یلبخند. بود رهیخ باغ به و بود نشسته لچریو

 اب. گذاشت مبل کنار زیم یرو را صبحانه ینیس کی و شد وارد خانم مهناز. نمیبنش که بهم
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 رو بود نکاریهم مخصوص که یبلند زیم و انداختم پاش یرو پارچه کی ساناز یبرا حوصله

 .گذاشتم جلوشون

 ره بود یکاف فقط. کردیم راحت رو من کار نیا و کنه استفاده هاش دست از تونست یم هنوز

 رو اش صبحانه آرامش با ساناز. بزارم مخصوص زیم یرو براش رو داشت اجیاحت که یزیچ

 .رفت رونیب و برداشت رو ینیس خانم مهناز بعد و خورد

. ومدمین رونیب اتاق نیا از وقته یلیخ. میبر باغ به که خوادیم دلم: گفت و کرد من به ینگاه

 .دیبخور سرما ممکنه. سرده هواامّا  :گفتم

 .ندارم رو اتاق نیا یوارهاید و در طاقت گهید کن باور: گفت ساناز

 از رو یکلفت گوش سه ی نهیپشم. بود تر تنها انگار هم من از اون. سوخت حالش یبرا دلم

 شال کی ،انداختم دوشش یرو و آوردم رونیب داد آدرس بهم خودش که هاش لباس انیم

 اآق اکبر از! دمیکش روش هم پتو هی نکهیبعدازا و ،چوندمیپ سرش و گردن دور هم رو ییکاموا

 از رپ ی خونه نیا چرا کردم فکر خودم با. میببر رونیب خونه از رو لچریو کنه کمک که خواستم

 .کنن ینم عوض کرد وآمدرفت شیتو لچریو با بشه راحت که خونه هی با رو پله

 باعث یاول روز بشم مطمئن تا کردم ساناز به ینگاه دوباره میشد که اطیح داخل

 انازس و نبودم یحرف پر آدم. میبزن دور رو باغ باهم که گفت بهم بعد. شم ینم شیسرماخوردگ

 اون کنار میبر: گفت ساناز. میزد اطیح یتو دور چند سکوت در چون بود حرف کم انگار هم

 .نیبش یشد خسته هم تو ،مکتین

 .داخل میبر دیشد خسته اگر: گفتم

 .نشدم خارج خونه از که ماهه هی از شتریب ،باشم رونیب گهید کم هی خوام یم نه: گفت

 و تمگذاش ثابت بود اطیح ی گوشه باًیتقر که یمکتین کنار رو لچریو و کردم گوش رو حرفش

 یا شاخه از سرما اون یتو که ییها گنجشک و ها درخت به و نشستم مکتین یرو هم خودم

 .کردم نگاه دنیپر یم گهید ی شاخه به
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 تراح تونستم یم ،داشتم بال و بودم کوچولو ،بودم ها پرنده نیا مثل منم کاش: گفت ساناز

 .خوادیم دلم که یا هرشاخه رو بپرم

 هی بهمون خدا رو هاآدم ما گفتیم شهیهم مامان: گفتم و کردم ساناز نیغمگ صورت به ینگاه

 نکهیا الیخ به هیبق !دارن رو ها بال نیا ادیم ادشونی که هستن ها یبعض فقط ،داده یمخف بال

 .رنیگیم ادی رو پرزدن زود یلیخ فهمن یم که ییاوناامّا  ؛رنیم راه فقط ندارن بال

 .یقشنگ نگاه چه: گفت و زد یلبخند

 هب بخوام اگه اآلن من خب ،باشه درست تونه یم یحت ،ستین قشنگ فقط نظرم به: گفتم

 فکرم گنجشک کنم فکر یهرچ به ،همونجا به دادم پرواز رو فکرم ی پرنده کنم فکر آسمون

 .همونجاست

 پره؟ یم کجاها شما فکر گنجشک اآلن خب: گفت و دیخند ساناز

 ،درخته نوک که همون، ینیب یم رو ییباال ی شاخه اون: گفتم و دوختم ها درخت به رو نگاهم

 .نشسته بابام و برادرام مامانم، کنار شاخه اون از یاگوشه هی اآلن من فکر

 .یداشت هم برادر دونستم ینم: گفت و کرد بهم ینگاه غصه با

 ارب هی یبرا زنه یم لک دلم اآلن ،ندونستم رو روزها اون قدر: گفتم و دوختم نیزم به رو نگاهم

. نهک برقرار صلح و بشه حاکم نمونیب ارسالن بازم خوادیم دلم ،اصالن با کردن مگو بگو گهید

 .کارهامون به بخنده قاه قاه هم مامانم

 .یشد تنها چقدر دونم یم ؛یگیم یچ فهمم یم: گفت و کرد نگام

 کنه؟ یم  پرواز داره کجا فکرتون ی پرنده !دیبگ شما حاال خب: گفتم و زدم یلبخند

 .کجا چیه به: گفت و موند رهیخ رو روبه به نگاهش

 اگه یحت ،کنهیم فکر یزیچ هی به باالخره؟! نکنه فکر کجا چیه به آدم شهیم مگه !واا: گفتم

 .نباشه حواسش
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 مادرم به هاوقت یبعض ،کنم فکر بهش که ستین ییجا چیه ذهنم یتو وقته یلیخ: گفت

 یادیز رفته که حاالامّا  ام؛یب بر خودم پس از تونستم یم بازهم بود تا نکهیا به ،کنمیفکرم

 چهارسالم من زمان اون. رفت شهیهم یبرا و شد جدا مامان از که کنمیم فکر پدرم به !تنهام

 !کجاست دونم یم ،بگردم دنبالش یهند لمیف مثل بخوام نکهیا نه ،نبود شتریب

 ردخت دوتا ازش و گرفته سیانگل یتو زن هی که دونم یم: داد ادامه و کرد من به کوتاه ینگاه

 دلش وقتچیهامّا  فرستاد؛ یم براش  شیپ وقت چند تا رو من یها عکس مامان دونمیم ؛داره

 فکر نیا به ،کرد جمع رو زیچ همه متاسفم هی با یضیمر نیا از بعد یحت !باشه شمیپ نخواست

 ،بودم تنها یبچگ از. !موند ینم تنها گهید یجورنیا !داشتم خواهر و برادر کاش که کنم یم

 .شدم بزرگ تنها

 ؟یعنی نبود شتونیپ یکس لیفام یها بچه از خب: گفتم

 یبچگ یمیقد ی خونه. بودم خالم ی خونه رو میبچگ من !چرا: گفت و کرد یکوتاه ی خنده

 بچه. بودم تنها هم موقع اون من. یمیقد یلیخامّا  بود بزرگ جانیهم یاندازه مهراد و من

 یتو رو یکس چیه که گرفتن یم گرم خودشون با انقدر مهرسا و مهرزاد و مهراد خالم یها

 مامان یبرا رو کاراشون تیشکا و کردمیم هیگر من شهیهم. دادنینم راه شونیبچگ یها یباز

 .بره ادمی که کردیم سرگرمم مامانامّا  بردم؛ یم

 دیشا !دیشد مهراد عاشق یک از نکهیامثل ؛بپرسم ازش که داشتم ذهنم یتو ها سوال یلیخ

 خوااستم ینمامّا  رسن؛یم هم به باالخره و شهیم جادیا کم یلیخ سن از که باشه ها عشق نیاز

 .کنمیم یفوضول دارم کنه فکر ای ،کنه ناراحتش که بپرسم یسوال

 هستن؟ کجا مهراد آقا ی خانواده اآلن پس: دمیپرس تنها

 ی خونه یتو تنها و کرده فوت مهراد و من ازدواج از قبل شوهرش که ام خاله: گفت ساناز

 کارخونه یدب دفتر و رفته رانیا از هم مهرزاد. کنهیم یزندگ یمیقد ی خونه همون خودشون

 البته ؛کنن یزندگ شهیهم یبرا آلمان رفتن شوهرش با و کرد ازدواج هم مهرسا ؛گردونه یم رو

 وابسته دیشد هم به دختر و مادر نیا !گذرونهیم مهرسا شیپ آلمان رو هاوقت شتریب ام خاله

 .اند
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 گرفتن؟ عهده به رو زیچ همه تیمسئول که بودن بچه نیبزرگتر آقا: گفتم

 و مهرسا ،ستین ادیز هم گهید یدوتا اون یسن اختالف البته. بزرگتره مهراد !آره: گفت ساناز

 .اومدم ایدن به سال هی یتو دوقلوها با من. کترنیکوچ مهراد از سال سه ،بودن دوقلو مهرزاد

 چندسالتونه؟ شما یراست: گفتم

 .پرسن ینم که رو ها خانم سن: گفت و دیخند

 و تسیب ،زمیعز کردم یشوخ: گفت و شد تر بلند اش خنده !دوختم نیزم به شرمنده رو نگاهم

 .سالمه شش

 میوردآ که یمرس ؛باشه یکاف امروز برا گردش کنم فکر خب: گفت و دیکش یقیعم نفس ساناز

 .شد باز دلم !جان الهه رونیب

 به و اومد اکبرآقا هم بعد به اونجا از. دادم هل وونیا یهاپله دم تا رو لچریو و زدم یلبخند

 .شدم اتاق وارد سرشان پشت ،بردن اتاقش به رو ساناز صفر آقا کمک

 ؛آورد برامون داغ ی رقهوهیش فنجون دوتا هم مهناز ،آوردم رونیب ساناز تن از رو ها لباس

 دهینپوش یدرست لباس بود رفته ساناز به حواسم که انقدر خودم چون. بود موقع به یحساب

 .یکرد تنت یقشنگ لباس چه: گفت ساناز که خوردمیم رو رقهوهیش داشتم. بودم

 .اطهیخ کار معلومه: گفت ساناز. کردم تشکر و زد یلبخند

 شهیهم ،نداشت حرف کارش ،بود اطیخ مامانم ،آره: گفتم و زدم یلبخند و افتادم مادرم ادی به

 .میکن باز مزون هی گهید باهم و بخونم لباس یطراح خواستمیم

 .یداشت دوست رو لباس یطراح ی رشته هم کنکور یبرا پس خب: گفت و زد یلبخند ساناز

 ،بودم خونده یحساب پارسال. داشتم دوست یلیخ !آره: گفتم و دمیسرکش فنجانم از یاجرعه

 .شدمیم دانشجو اآلن افتاد ینم سرهم پشت اتفاقاً اون اگه

 بهتره ،ادیم ها دفترچه گهید چندروز !بخون امسال یبرا ،یدار رو فرصتش هنوز: گفت ساناز

 .ینمون جا که یکن نام ثبت زودتر
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 نام ثبت تا زنمیم نت یکاف به سر هی !حتماً !بله: گفتم !بودم ممنون یحساب ساناز یادآوری از

 .کنم

 .بده انجام رو کارش که خوامیم مهراد از. که ستین نت یکاف به یازین: گفت ساناز

 .ان خسته انیم سرکار از یوقت حتماً. بشم مزاحمشون خوام ینم: گفتم یشرمندگ با

 .نباش نگران !ستین خسته نه: گفت ساناز

 جانیهم رو ناهار هردوتون یبرا ،خانم است آماده ناهارتون: گفت و شد داخل و زد در مهناز

 ارم؟یب

 تا اریب هم ها قرص خود همراه به رو هام قرص ی برنامه ی برگه !جان مهناز بله: گفت ساناز

 .بزارم انیجر در رو جون الهه

 به یا برگه و گذاشت مبل کنار زیم یرو را ینیس ،شد اتاق وارد غذا بزرگ ینیس کی با مهناز

 قرار کوچک یشدستیپ کی داخل ها قرص از تا سه. داد دستم به قرص ی جعبه کی همراه

 .بخورن غذا سر دیبا رو تا سه نیا فعال: گفت و کرد یا اشاره آنها به مهناز. داشت

 ها قرص و گذاشتم؛ مخصوص زیم یرو رو غذا ازهمهاول ،شد خارج اتاق از مهناز و کردم تشکر

 .بخورن آب با تا دادم بهشون رو

 حال به تا: گفت ساناز. شکست رو سکوت نیا ساناز و میشد سکوت در غذا خوردن مشغول

 ؟یشد عاشق

 آب یوانیل نکهیبعدازا. کردم سرفه و دیپر میگلو به غذا که بود یناگهان میبرا آنقدر سوالش

 رقدنیا: گفت بود گرفته اش خنده من حال نیا از که ساناز ،رمیبگ را یخفگ یجلو تا خوردم

 .گهید یستین بچه که تو !نداشت شدن هول

 گفتیم شهیهم مامانم، ومدهین شیپ برام حاال تا نه خب! بود یا کدفعهی برام کمی خب نه: گفتم

 رس گفتیم شهیهم !نداره ازین هم یخاص مکان و جا ،ادیم شیپ یا دفعه هی که هیزیچ یعاشق

 .شده بابام عاشق یینونوا صف
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 ور پسر دوست دوتا یکی حتماً تو سن به یدخترها آخه! جالبه: گفت ساناز. دمیخند مون هردو

 .دارن زمان هم ای. داشتن

 شتریب منامّا  دخترها؛ جورنیا بود ادیز هم امون مدرسه یتو !دونم یم آره: گفتم و دمیخند

 رو یکس که مامان و من آخه !ارنیب در برامون یحرف محله یتو خواستمینم. کردمیم تیرعا

 به مسر ییجورا هی ؛نداشتم ایبروب ام مدرسه یها یباهمکالس یلیخ. کنه دفاع ازمون مینداشت

 .بود گرم خودم کار و خوندن درس

 یلیخ خب آدم هی بشه تیزندگ که نیا !باشه یترسناک زیچ یعاشق نظرم به: گفتم ساناز به

 .ستین یابد یآدم چیه چون !ترسناکه

 تعشق یبرا هم رو جونت تا یحاضر یباش عاشق یوقتامّا  ترسناکه؛ کمی خب !آره: گفت ساناز

 .دارهیم بر ونیم از رو ترس یعاشق اصالً. یندار یترس چیه و یبد

 .نشدم عاشق که خوبه پس: گفتم

 یآدمها با تیزندگ یتو تا مونده ،یراهاوّل  هنوز تو !ینش که معلوم کجا از: گفت و دیخند

 خوشت هم یسر هی از و ادیم بدت یسر هی از یبش آشنا هاآدم با هم یوقت !یبش آشنا مختلف

 .یشد یکی عاشق هم وسط نیا دیشا ،ادیم

 شیپ برادرهام و مادرم جز حال به تا. داره یسخت مفهوم چه عشق که کردم فکر خودم با

 .باشم یفداکار به حاضر براش که یاونقدر ،بخوام یلیخ رو یا گهید کس که بود ومدهین

 استراحت برم تونم یم گفت بهم ساناز هم بعد و اومد غذا یها ینیس بردن یبرا خانم مهناز

 .کنه استراحت یکم خوادیم هم خودش چون ،کنم

 اش جثه چونامّا  نداشت یادیز وزن نکهیباا. میگذاشت تخت یرو رو ساناز خانم آزاده کمک به

 ندبل رو نیسنگ یلیخ یبارها نداشتم عادت هنوز !گرفت درد یلیخ کمرم بود تر درشت من از

 فیضع یها شونه نیهمیرو تنه هی رو میزندگ بار قراره بعد به حاال از کردم فکر خودم با. کنم

 .کنم حمل
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 یرو تا نیهم خاطر به و  بود شده نیسنگ ام چشمه یحساب ناهار از بعد. رفتم خودم اتاق به

 .برد خوابم دمیکش دراز تخت

 !دییبفرما: گفتم آلود خواب یصدا باهمون. شدم داریب خواب از اتاقم در یصدا با

 یچهره دنید با. شد وارد و کرد باز رو در کنارش تییسکویب چندتا و یچا ینیس هی با مهناز

 .زمیعز کردم دارتیب دیببخش: گفت من آلود خواب

 و رهیگیم درد سرم خوابمیم شتریب که یحد هی از ظهرها شهیهم !بود موقع به اتفاقاً نه: گفتم

 .شمیم حال یب

 .نکنه درد دستتون: گفتم. گذاشت تخت کنار زیم یرو رو ییچا ینیس مهناز

 .زمیعز کنمیم خواهش: گفت و زد یلبخند مهناز

 نداشتن؟ یکار من با خانم: گفتم

 رو ونوقتش شتریب گرفتن یضیمر کهیوقت از خوانم یبخوا رو راستش. خوابه خانم: گفت مهناز

 توش هاشون قرص از یسر هی ؛ستین ریتاث یب هم هاشون قرص البته !گذروننیم خواب به

 .داره آرامبخش

 از دیبا ،شدم بلند جا از بعد و خوردم آهسته را یچا. شد خارج اتاق از بعد و گفت را نیا مهناز

 اگر د،بو یخوب ی برنامه پارسالم برنامه. ختمیر یم برنامه خواندن درس یبرا اآلن نیهم

 برنامه قطب بر که گرفتم میتصم نیهم یبرا. شدمیم قبول حتماً افتاد ینم رمنتظرهیغ اتفاقات

 .شدم مشغول و دمیکش رونیب قفسه از خواندن یبرا را ها کتاب ؛بروم شیپ یقبل ی

 که ییهاوقت چون دیشا ،شوم خواندن درس مشغول زود انقدر خواستیم دلم چرا دانم ینم

 .کردیم نگرانم یحساب و دیکش یم سرک میزندگ از کیتار ی نقطه هزار به فکرم بودم کاریب

 خاطر به و داشتم یخوب ی حافظه ؛کردم خواندن به شروع و برداشتم را یکتاب برنامه یرو از

 یلیخ و داشتم ادی به هنوز رو هاش یلیخ. بود آسان میبرا هادرس نیا خواندن دوباره نیهم

 شیپ قبل از تر عیسر ام مطالعه نیهم یبرا! اوردمیم ادی به کامالً دوباره خوندن با هم رو هاش

 .کنم اجرا رو برنامه نیهم دوبار تونستم یم یحت ینطوریا !رفتیم
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 تخت یرو! گذشت چطور زمان دمینفهم که بودم شده زدن تست و خوندن درس مشغول آنقدر

 پاهام خوندم یم درس که همونطور و بود رو روبه یها برگه به نگاهم و بودم دهیکش دراز دمر

 .دادمیم تکون و بودم آورده باال رو

 گوش که بهتر. بود صحبت مشغول یکس با. کرد جلب رو نظرم اتاق در پشت از مهناز یصدا

 واضح یلیخ !دیپرس یم ساناز به راجع مهناز از داشت که دمیشن رو کامروا یآقا یصدا کردم

 قرار در چارچوب در مهراد و دیچرخ در ی رهیدستگ بعدامّا  کردند؛ یا مکالمه چه که دمینفهم

 .گرفت

 از هم  خودش مهراد !نشستم و شدم بلند جا از بود شده اتاق وارد نزده در نکهیا از تعجب با

 و کرد لمس را گردنش و برد سرش پشت سمت به را دستش بود، شرمنده شد داخل  در نیا

 .زدمیم در دیبا من دیببخش: گفت

 .کنمیم خواهش: گفتم و زدم یا احمقانه لبخند

 و کرد تخت یرو ختهیر یها برگه به ینگاه و ستادیا میرو روبه. بست را در و آمد جلوتر مهراد

 .دیش یم تیاذ که یجورنیا: گفت

 .خونم یم درس یشکل نیهم شهیهم ،دارم عادت: گفتم

 لداخ ارنیب براتون مطالعه زیم هی گم یم فردا !ستین یدرست عادت خب: گفت یجد حالت با

 .اتاق

 .بشم زحمتتون اسباب خوام ینمامّا  :گفتم

 اسباب گهید وقت چند دیبر شیپ خوندن درس شکل نیا با اگه: گفـت و زد یلبخند مهراد

 .یش یم همه زحمت

 یزحمت من یبرا !کردم یشوخ دیببخش: گفت و شد پررنگتر لبخندش مهراد. کردم یمحو اخم

 .هبش خارج ساختمون از شده حاضر یحت ؛دیرفت شیپ خوب یلیخ ساناز با امروز دمیشن. نداره

 .رونیب میبر خونه از که خواستن خودشون ،بله: گفتم

 .ادیب ونریب اتاقش از که کنه شیراض بود نتونسته کس چیه وقته چند نیا !خوبه یلیخ: گفت
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 !بپرسم سؤال هی تونم یم: گفتم و افتادم خونه ادیز یهاپله ادی به

 ! بپرس.حتماً: گفت

 رو هاهپل نیا بخواد که سخته لچرهیو با که یکس یبرا !داره پله یلیخ شما ی خونه خب: گفتم

 د؟یریگینم مسطح یجا هی چرا !کنه نییپا و باال

 به ،ادینم خوشم خونه نیازا ادیز هم خودم! میساکن موقت نجایا ما راستش خب: گفت مهراد

 تمگرف نیزم هی خونه نیهم کینزد !نبودم یراض من وگرنه میدیخر رو نجایا که شد خاله اصرار

 مکان نقل نجایازا ،شهیم آماده گهید ماه دوسه تا؛ بسازن رو خونه خودم ی قهیسل به دادم

 .اونجا میکنیم

 .یسالمت به ،خوب چه: گفتم و دادم تکون رو سرم

 که یدیجد ی خانه مشغول فکرش زدمیم حدسامّا  کردیم نگاه من به رهیخ طورهمان مهراد

 .زندیم قدم آن داخل التشیتخ در و باشد سازدیم

 ،زارمیم تنهاتون خب: گفت و زد یگرید لبخند مدآدر الیخ و فکر از من ی سرفه با نکهیبعدازا

 .دینخون درس یجورنیا گهید هم شما

 یلیخ ،داشت یجالب تیشخص. شد خارج اتاق از هم مهراد !گفتم چشم و زدم یلبخند

 یم دل به یزیچ هر از شتریب هم نافذش نگاه ،زدیم حرف رک و راحت ،بود صادق و یمیصم

 .نشست

. شد اتاق داخل من یبفرما با و زد در خانم مهناز که بزارم کجا رو ریزتحریم بودم فکر یتو

 .بروم اتاقش به او به شام دادن یبرا و شده داریب ساناز که گفت مهناز

 از هم من و کرد من به یمهربان نگاه ساناز !شدم وارد و زدم را ساناز اتاق در و شدم بلند جا از

 ردمک کمکش و گذاشتم ساناز یرو روبه بود برده اتاق به مهناز قبال که را شام لیوسا زیم یرو

 .بخورد را شام که
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 و آوردم رونیب و خوردیم دیبا ساعت آن یبرا که ییها قرص هم ها قرص برنامه برگه یرو از

 ساناز کنار هم من. برد خودش با رو ظرفها مهناز دادم رو ساناز شام نکهیبعدازا. دادم بهش

 .زدمیم قدم خودم االتیخ در سکوت در بودم نشسته

 نزد یبرا بخوابم خواستم یوقت فقط ،ندارم باهاتون یکار گهید امشب یبرا من: گفت ساناز

 .کنمیم صدات پمادها

 کردن جمع مشغول و بردم پناه خودم اتاق به دوباره. رفتم رونیب اتاق از و شدم بلند جا از

 روز نور از هم که بزارم؛ پنجره کنار رو مطالعه زیم گرفتم میتصم. شدم تخت یرو از ها کتاب

 ادهافت جدا ی باغچه به پنجره از شدم خسته که یگاه هراز که نیهم و ببرم رو بهره نیشتریب

 .کنم نگاه رونیب ی

 .جون الهه حاضره شام: کرد صدا در پشت از خانم مهناز

 .امیم اآلن: گفتم و رفتم در یجلو نیهم یبرا. میبخور شام جا هی باکارکنان قراره کردمیم فکر

 .اتاقتون یتو ارمیم رو شامتون ،دیایب شما ستین الزم: گفت مهناز

 انجامش به مجبور چندوقته نیا که بود ییکارها نیتر زیانگ غم از یکی خوردن غذا ییتنها

 شهیمن: گفتم مهناز به. میبخور شام ییتنها وقت چیه شدینم بود زنده مامان که یزمان تا. بودم

 !کارکنان هیبق با بخورم؟ شام شما کنار امیب

 شام کالً هاشب که من. میخور ینم باهم رو شاممون ماامّا  :گفت و زد یمهربون لبخند مهناز

 .خوردن رو شامشون ای و دارن کار ای هم خدمتکارها هیبق ،خورم ینم

 را امش ینیس مهناز تا برگردم اتاق به خواستمیم بود مونده جهینت یب تالشم نکهیا از ناراحت

 شلوار بیج یتو دستش بود ستادهیا اتاق در دم ؛آمد اتاقش کنار از مهراد یصدا که اوردیب

 دیکن لطف خانم مهناز !نخوردم شام هنوز من: گفت و زد یلبخند بود، تنش تیف یا پارچه

 .دیبش ملحق من به دیتونیم هم شما خانم الهه ؛دینیبچ زیسرم رو من شام

 معذب مهراد کنار گهید طرف از شدم ،خوشحال بخورم شام تنها ستین قرار نکهیا از یطرف از

 شام تنها یبرا داشتم که یاصرار اون با !بدم بهش رد جواب گهید تونستم ینمامّا  بودم؛
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 یفکرها و هستم جنبه یب کردمیم فکر خودش با حتماً خوام ینم گفتمیم اآلن اگه نخوردن

 .چشم گفتم و دادم تکون رو سرم و زدم یلبخند. زده سرم به یخودیب

 !رفت غرهچشم بهم رفتن وقت کردم حس یحت. بود خورده جا یکم چرا دونم ینمامّا  مهناز

 ؛هشد ناراحت میکرد ادیز رو کارش نکهیا از و نداشته رو زیم دنیچ یحوصله دیشا کردم فکر

 من هب که بودم نداده رو شنهادشیپ که من !نکردم فکر بهش و شدم الیخیب گهید نیهم یبرا

 رونیب اتاق از بعد و کردم ظاهرم به ینگاه اتاق ی نهیآ داخل !الیخیب اصالً ،رفتیم غرهچشم

 ادهآم رو زیم من دنیرس تا مهنازامّا  کنم؛ کمک مهناز به زیم دنیچ یبرا داشتم میتصم ،رفتم

 ؟دیکن صدا هم رو آقا شهیم جون الهه: گفت من دنید با. بود کرده

 .کامروا یآقا است آماده زیم: گفتم در پشت از. رفتم مهراد اتاق سمت به و گفتمیچشم

 هروب مهراد و شد باز در که بودم کرده کینزد در سمت به رو سرم و بودم واکنشش منتظر هنوز

 اصلهف اش نهیس با انگشت کی باًیتقر !شدم خکوبیم میسرجا اراده یب یا لحظه !ستادیا میرو

 ی سرفه با !بود کرده پر رو مشامم آمد یم نیشلند یلیخ نظرم به که عطرش یبو و داشتم

 به دریبگ را شیجلو داشت یسع که یلبخند با ،برداشتم عقب به یقدم و ماومد خودم به مهراد

 ...زیم یرو دنیچ رو شام خب ،ا: گفتم یا هیچندثان مکث با. کردیم نگاه من

 .نشده سرد تا میبر پس خب: گفت و داد تکون رو سرش مهراد

 دورش یصندل تعداد و زیم یبزرگ از ؛میرفت بود بزرگ سالن در که یناهارخور زیم سمت به

 زا هم زیم انگار !بود زیم نیهم نداشت استفاده که یزیچ تنها خونه نیا یتو ،گرفت امخنده

 روبه رو ها بشقاب مهناز. دیکش یم خجالت است خونه نیا ی لهیوس نیتر یخود  یب نکهیا

 زیم سمت به باهم. بود گذاشته دستش کنار یگرید و زیم سر یکی هم کینزد یصندل دو یرو

 یدار دوست: گفت بود من یبرا سوپ دنیکش مشغول که طورهمان مهراد. مینشست و میرفت

 ؟یبش قبول یا رشته چه

 .لباس یطراح: گفتم
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 یرو شتریب کن یسع !هیخوب ی رشته: گفت و کرد نییپا باال رو سرش و داد تکون رو لبهاش

 از بهتر تیعموم خورده هی اگر ،ستین یقو شونیعموم هنر یها بچه !یکن تمرکز ها یعموم

 .زارهیم یادیز ریتاث ات رتبه یرو حتماً باشه هیبق

 ها یعموم یبرا. بودم دهیشن هم من آره: گفتم بعد و دمیکش سر و کردم سوپ پر رو قاشقم

 .زبان و یعرب مخصوصا. شترهیب ام برنامه

 باشه داشته حوصله ساناز اگه زبان یبرا: گفت کردیم جدا را ینان تکه که طورهمان مهراد

 ازم یهرکمک من هم رو یصنعت یطراح و یاضیر یها درس. کنه تییراهنما تونه یم خوب

 .برات دم یم انجام ادیبرم

 بوده؟ یچ خودتون ی رشته شما: دمیپرس و شدم کنجکاو

 .خوندم یصنعت یطراح من: گفت مهراد

 رهن کنکور هم شما پس: گفتم بود شده گشاد جانیه از که ییهاچشم با و دادم تکون رو سرم

 !جالب چه ،دیداد

 یلیخ که ما زمان یول ،هیچجور سواال اآلن دونم ینم ،گذشته ازش سال یلیخ: گفت مهراد

 .بود سخت

 خوندن درس یبرا گهید یشهرها و هنر مختلف یها دانشگاه و کنکور ی باره در شام آخر تا

 رد که یاتیتجرب و زدمیم که ییهاحرف !بود جالب باهاش کردن صحبت برام. میکرد صحبت

 .اوردیم وجد به منو داشت یا نهیزم هر

 ذوق هی ،بود یذوق هی دلم یتو چرا دونستم ینم. رفتم خودم اتاق به دوباره شام از بعد

 چیهامّا  باشه؛ داده رو یخوش خبر بهم یکی انگار ،ادیم کجا از دونستم ینم که یا ناشناخته

 یبرا نهیآ یجلو یکم !برقصم خودم یبرا و بخونم آواز یخودیب خواستیم دلم ؛نبود یخبر

 هک هم بعد. کردیم شک عقلم به حتماً دیدیم یکس اگر که کردم اجرا یمضحک شینما خودم

 .شدم ولو تخت یرو افتادم نفس نفس به نهیآ یجلو ام احمقانه رقص از

 .دارن کارتون خانم ساناز جان، الهه: گفت که اومد مهناز یصدا
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. رفتم اتاق به بعد و شستم رو هام دست ازهمهاول. کنهیم صدام زدن پماد یبرا دونستم یم

. ودب نشسته کردم ترکش شیپ چندساعت که ییجا همون لچریو یرو خسته یصورت با ساناز

 ؟!باشم ششیپ که ذاشت ینم چرا ،گرفت شییتنها نیا از دلم

 ؟یبزن پاهام به رو پماد شهیم. ،بخواب خوامیم من جان الهه: گفت و زد یلبخند من دنید با

 !اونجاست ،کن باز رو کشو داخل

 یکیپالست یقوط در که پماد کی کشو داخل از ؛بود کرده اشاره تختش کنار یکشو به ساناز

 یدستورالعمل با میگذاشت تختش یرو رو ساناز خانم مهناز با نکهیبعدازا و آوردم رونیب را بود

 پماد شپا کف شتریب و پاهاش به فقط بود یکاف !شدم پماد دنیمال مشغول گفت ساناز خود که

 .بمالم رو

 ونمریب فکر از ساناز یصدا که زدمیم پماد و  بودم خودم فکر یتو. شدم کارم مشغول یآروم به

 .زمیعز هیکاف جان الهه: آورد

 بش بهش لبخند با و دمیکش ساناز یرو رو پتو. برگردوندم اولش یجا به و بستم رو یقوط در

 .اومدم رونیب اتاق از هم بعد ،گفتم ریبخ

 ،ودمب شده آشنا شتریب اخالقشون و هاآدم با کم کم ؛گذشتیم خونه نیا یتو اقامتم از هفته دو

 ساناز و بود شده هرروزمون کار باغ یتو یصبحگاه گردش بود، کرده عادت بهم کم کم ساناز

 بخوره زیم دور آقا کنار رو شام دادم شنهادیپ بهش یوقت فقط ؛بود بهتر اشهیروح یکم هم

 .نشست صورتش یرو وضوحبه یاخم و کرد رد رو شنهادمیپ

 دو نیا یتو دیشا چون ،ندارن یتعلق هم به اصالً ساناز و مهراد که بودم دهیرس جهینت نیا به

 باهام یبار چند ساناز. بودن دهید یاتفاق هم اون ،ساعت مین از کمتر کل به رو گهیهمد هفته

 .بودم کرده سؤال مهراد از هم چندبار و کرد کار زبان

 از و کردمیم دل و درد براش. داشت رو هوام و بود شدهیمیصم هیبق از شتریب باهام مهناز

 حرفهام به صبورانه بود کتریکوچ مادرم از چندسال فقط دیشا که هم اون ،گفتمیم مادرم

امّا  مهناز !شیبچگ خاطرات از و بود زده حرف مادرش از برام مدت نیا یتو ساناز. دادیم گوش

 .بود کرده فیتعر برام ازشون یشتریب یزهایچ
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 خواهر دوتا نیا به کلون یلیخ ارث هی مرگش با و بوده پولدار یلیخ ساناز یمادر پدربزرگ

 ننک سیتاس رو کارخونه و بزارن همیرو رو ثروتشون رنیگیم میتصم باهم خواهر دوتا ؛رسهیم

 رطش ساناز مادر بشه تر محکم شراکتشون نکهیا یبراامّا  بوده؛ داده مهراد کارشم شنهادیپ که

 !بشه سیتاس کارخونه نیا دهیم اجازه کنه ازدواج ساناز با مهراد که یصورت در فقط زارهیم

 اولش مهراد که بودم دهیشن مهناز از. کنن یم ازدواج باهم بعدش و کنهیم قبول هم مهراد

 شهیم مجبور ارنیم فشار بهش یلیخ خانواده نکهیا یبرا و داشته دوست رو یا گهید دختر

 .کنه یم ازدواج بالفاصله هم دختر ،کنه قبول

 هی ی خورده زخم که رو مهراد و ساناز سرد برخورد لیدل تونستم یم داشتم که یاطالعات با

 زا ساناز گفتیم کردهیم کار ساناز مادر یبرا یجوون از که مهنازامّا  بفهمم؛ بودن یاجبار ازدواج

 فکر و بوده داده مامانش به رو شنهادیپ نیا خودش اصالً ؛داشته دوست رو آقا هماوّل  همون

 باهاش شهیهم آقا چون بوده اشتباه فکرشامّا  شه؛یم جادیا  عشق ازدواج از بعد حتماً کردهیم

 .بوده ساناز مادر اجبار با زیچ همه و کردهیم برخورد سرد

 ضیمر خانم نکهیبعدازا ،کردهیم دخالت شونیزندگ یتو یلیخ ساناز مامان گفتیم مهناز

 شهیم ضیمر ازدواجشون از بعد سال هی ساناز !باعثشه اون گهیم و مهراد به دهیم ریگاوّل  شهیم

 باهاشون ادیم ساناز مامان زمان اون. ازکارافتاده کامالً پاهاش مرور به هم سال چند نیا یتو و

 ادمهر و ه،کردیم دخالت دخترش و مهراد یزندگ یتو یلیخ انگار مدت نیا یتو. کنهیم یزندگ

 ترجالب. موند یم کارخونه یتو رو شب تا باشه داشته برخورد اش خاله با کمتر نکهیا یبرا هم

 یحساب یدعوا هی ساناز مامان یها دخالت نیهم سر مهراد مادر با هم ساناز مامان که بود نیا

 ؛داشتن

. یشد سرمپ یبدبخت باعث تو گفتهیم یکی اون و کرد ضیمر پسرت رو دخترم گفتهیم شونیکی

 ساناز گفتیم مهناز. داشته ادامه ساناز مامان مرگ زمان تا ها کشمکش و دعواها نیا خالصه

 زاربرگ یمهمون شهیهم. نبود بند پا یرو وقتچیه ادیب شیپ براش مشکل نیا نکهیاز قبل

 نکهیا یبرا ؛نبوده ساناز مثل آقا انگارامّا  بود؛ هرروزش ی برنامه حیتفر و گردش و کردیم

 .کردهینم شرکت دهیچیم ساناز که ییها برنامه یتو یلیخ

 .دمیچ زیم یرو رو شام جان الهه: گفت اتاق در پشت از مهناز یصدا
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 ته. بود مهراد کنار در خوردن شام یها زمان داشتم دوست واقعا که یزمان تنها چندوقته نیا

 رو مهراد گفتمیم خودم به ،کنم انکارش داشتم یسعامّا  هیچ یشاد نیا لیدل دونستم یم دلم

 کردهن اش تجربه حال به تا که یاتفاق و بود یا گهید خبر دلم تهامّا  دونم؛ یم بزرگم برادر مثل

 !دادن رخ حال در بودم

 تپش از کش هی با و کردم بود ختهیر هام شونه دور آزادانه که موهام به ینگاه ،شدم بلند جا از

 ی ساده شرتیت رشیز و بود یل یسرهم شلوارک هی که میهالباس هم بعد ،بستمشون سرم

 بود رمنتظ یشگیهم لبخند با مهراد. رفتم رونیب و کردم مرتب رو بودم دهیپوش یرنگ یمشک

 .زدم یلبخند و نشستم بهش یصندل نیتر کینزد یرو !بکشه رو شام و برسم من که

 رتشک. گذاشت بشقابم یتو رو گوشت یها رلت از چندتا بعد و ختیر برام ساالد یکم مهراد

 ،بودم غذا خوردن مشغول لذت با !نداشت حرف مهناز دستپخت ،شدم خوردن مشغول و کردم

 .برم ام خانواده سرخاک و رمیبگ یمرخص خانم از فردا که بود ذهنم یتو

 بچه از چندتا به هم یسر که داشتم برنامه. خواستیم رو بودن فضا نیا از رونیب یکم دلم

 ودنب کرده دیتاک بار نیچند هم گروه یتو و بودن گرفته یدورهم هی که میقبل ی مدرسه یها

 راه اونجا از هم بعد و برم ام خانواده خاک سراغ به صبحاوّل  داشتم میتصم. بزنم میبر همه

 یهمکالس از یکی ی خونه یتو بود قرار که برسونم مذکور یدورهم به رو خودم و افتمیب

 .بشه برگزار هامون

 دلمامّا  برم؛ خواستمیم که بود یبار نیاول صادقانه و نبودم ها یدورهم نیا اهل آدم یلیخ

 .بود شده گم میزندگ در روزها نیا که یزیچ ؛کنم حیتفر یکم خواستیم

 از خوام یم رو فردا من: گفتم مهراد به رو زدمیم تونیز روغن ساالدم به که طورهمان

 .رمیبگ یمرخص خدمتتون

 افتاده؟ یاتفاق: گفت و کرد من به ینگاه تعجب با مهراد

 و بزنم سر ام خانواده و مادر سرخاک خوامیم فقط !اصالً نه: گفتم و کردم یکوتاه ی خنده

 .نمیبب هم رو سابقم  یها یهمشاگرد از چندتا
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 رو مانیپ پس: گفت بعد و رفت هم در اش چهره بود شده مشغول فکرش انگار که مهراد

 .دیباش راحت که فرستمیم همراهتون

 .ممنوم !خوادیم یرو ادهیپ و یسوار مترو یکم دلم تشیواقع ؛نه نه: گفتم

 .شم یم نگرانت من یجورنیا: گفت مهراد

 پس زا تونه ینم که میفیضع آدم کنمیم حس یجورنیا ،دینباش نگران کنمیم خواهش: گفتم

 .ادیب بر خودش

 نمایپ با شد عوض نظرتون اگه هرحال به خب...خبب! نبود نیا منظور اصالً ،نه نه: گفت مهراد

 .دیبر

 یفکر انگار و بود درهم اش چهره یکم مهرادامّا  دادم؛ ادامه خوردن غذا به و کردم یتشکر

 مکرد تشکر مهناز از نکهیبعدازا و رسوندم آخر به رو شام سکوت در ،بود کرده ریدرگ را مغزش

 ممتوقف ساناز یصدا که بودم دهینرس اتاق در به هنوز ،رفتم اتاقم سمت به  شدم بلند جا از

 بخوابم؟ تا دیبزن برام رو پماد دیایب شهیم د؟یهست شما جان الهه: گفت ساناز ؛کرد

 رو فردا که دادم حیتوض هم ساناز یبرا کارم انجام از بعد شدم؛ داخل و کردم باز رو اتاقش در

 !شد خوشحال بگذرونم خوش قراره نکهیا از مهراد برعکس ساناز و باشم دوستانم با خوام یم

 درکم نکهیا از. کنم خرج تر راحت که داد پول یمقدار زشیم یکشو داخل از بهم یحت

 تاقا از و کردم تشکر ازش دوباره و گفتم یریبخ شب شد تموم که کارم !بودم خوشحال کردیم

 .شدم خارج

 الزم ،کردیم راحت برام رو کار یلیخ !داشت جداگانه ییدستشو و حمام اتاقم که شکر رو خدا

 کاله کی و دمیچیپ یم خودم دور رو حمام پهن ی حوله. بپوشم حمام یتو رو میهالباس نبود

 با حمام از شهیهم مثل. کردمیم اتاق در رو کارها هیبق و گذاشتم یم سرم یرو هم یا حوله

 .گشتم مناسب لباس دنبال میهالباس داخل و اومدم رونیب چیپ حوله و سیخ تن

 بود انومز یباال وجب هی تا کوتاه باًیتقر و بود دوخته برام مامان پارسال که ییپالتو رونیب یبرا

 رنگ به لمه ییکاموا لباس هی رشیز یبرا بود باز جلو چون و بپوشم که کردم انتخاب رو



 

48  /www.98iia.com  /س.ش(  سالی( 
 

 برانجمن نودهشتیا ) س.ش( کارسالی  –گاه تکیه 

 یکمرنگ یبآ یل شلوار ؛باشد داشته تناسب رنگم یلیف یپالتو با تا کردم انتخاب پررنگ یطوس

 .شدم موهام دنیکش سشوار مشغول بعد و دمیپوش رو ومدیم میهالباس کل به که

 یجلو از کهیت کی بعد و دمیکش سشوار رو موهام ،ومدینم ییصدا خونه یتو و بود زود صبح

 هم بعد !زهیبر ام شونه دوطرف تا بزارم باز رو موهام خواستمیم. بافتم تل شکل به رو موهام

 وشمبپ یدورهم یتو خواستمیم که یلباس کدستی با شمیآرا لوازم یباق و کردم شیآرا یکم

 .گذاشتم فمیک داخل و برداشتم رو

 یعسل رنگ ؛کردم نگاه خودم به آخر بار یبرا و انداختم سرم یرو رو رنگم یطوس یپشم شال

 هک یادکلن از یکم !بود شده بایز بودم دهیکش که یکلفت چشم خط با تضاد در هام چشم

 رادمه که بودم برنداشته قدم کی هنوز. رفتم رونیب اتاق از و زدم بود دهیخر تولدم یبرا مامان

 یکن ینم فکر: گفت مکث یکم از بعد و کرد برنداز رو من یسرتاپا !شد سبز چشمم یجلو

 خب... مقدار هی رفتن سرخاک یبرا

 .خب برم خوامیم دوستانم دنید یبرا بعدش: گفتم

 نم به کسچیه حال به تا ،کردم تعجب بود داده ریگ من شیآرا و دنیپوش لباس به نکهیا از

 ادرمم رو پالتو نیا. یدار رو شیآرا بهمان چرا ای ،یدیپوش لباس شکل فالن چرا که بود نگفته

 .باشم لباس نیباهم رمیم سرخاکش یوقت خواستیم دلم و بود دوخته برام

 به یچنگ بود کالفه انگار که مهراد. شدم رد یا گهید حرف بدون کنارش از و کردمیاخم

 .حداقل برسونمتون مترو ستگاهیا تا دیبد اجازه: گفت و زد موهاش

 .رمیم خودم ممنون ،نه: گفتم

 رترید شب هشت از گهید !دیباش خونه موقع به دیکن لطف پس: گفت و ستادیا روم به رو مهراد

 .دیاین

 .چشم: گفتم هنکن دایپ کش بحث شتریب نکهیا یبرا و کردم یپوف کردیم کنترلم نکهیا از کالفه

 اب و شدم یتاکس هی سوار ابونیخ سر. رونیب زدم خونه از و شدم رد کنارش از عجله با هم بعد

 یها زن و هاآدم وآمدرفت !بود شده تنگ یسوار مترو یبرا دلم. رفتم رو ریمس ی هیبق مترو
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 کنار پدرم و مادر قبر. شدم ادهیپ دمیرس که حرم ستگاهیا به. کردند سرگرمم یحساب فروشنده

 .داشت فاصله اونها با فیرد هی فقط داداشام قبر و بود گهیهمد

 قبر تمگرف دکه کنار از که یگالب و آب شهیش هی با. بودم کنارشون هم من کاش گفتم دلم یتو

 یبرا .بودم دهیخر براشون که یگل پرپرکردن به کردم شروع بعد و دادم شستشو رو بابا و مامان

 .کنم فیتعر خواستمیم را بود افتاده وقت چند نیا که یاتفاقات یهمه مامانم

 !افتادن سرراهم یخوب یآدمها که یکنیم مواظبت ازم باال اون از یدار تو کنم فکر مامانم آخ

 ؛نداره مادر خودم مثل که جوون زن هی پرستار شدم !نباش من نگران ،راحته جام شکر رو خدا

 ستارپر گفتم مامانم !گفتم تو از یکل براش ،داره رو هوام و مهربونهامّا  تنها؛ یلیخ. !تنهاس اونم

 املک اونجا یراست !اتاقمم یتو یکاریب از هاوقت شتریب ،نه !ها سخته کارم وقت هی ینکن فکر

 .داره دونفره تخت هی که جالبه ؛دادن بزرگ اتاق هی بهم و شدم مستقر

امّا  کنن؛ یم کمک درسا تو بهم شوهرش هم خانم ساناز هم ؛خونمیم کنکور یبرا دوباره دارم

 دلم که هینجوریا ،بزارم یچ رو اسمش دونم ینم ،هست دلم ته یحس هی دایجد !مامان

 وقت دنیرس یبرا و میخوریم شام هم کنار هاشب !باشم صحبتهم مهراد با یلیخ خوادیم

 .کنم یخودیب یفکرها دینبا که دونمیم مامانامّا  کنم؛یم یشمار لحظه شام

 نکنم یکار دم یم قول بهت !دارم دوست خواهر مثل رو ساناز من ؛داره زن مهراد که دونمیم

 وممعل دل کار یگفتیم شهیهم تو !دارمیم نگه خودم دلم تو هم رو فکرها نیا ،بشه ناراحت که

 به تهران نیا یتو و گردهیم ،شهینم سرش کتاب و حساب که دل !یگفتیم راست ؛ستین

 یتو یبدجور !ستین درست بهشم کردن فکر که دهیم جا خودش تو رو یکس یبزرگ نیا

 .نکنم ات شرمنده دم یم قول مامانمامّا  عقلمم؛ و دل جنگ

 بشن جمع کالس یها بچه یهمه قراره !مهرنوش خونه برم شدم دعوت امروز مامان یراست

مّا ا ستم؛ین یمیصم چکدومشونیه با یلیخ خب یدونیم !ایب کردن اصرار منم به ،اشون خونه

 حاال تا که یهمونجور خدا تورو ؛برم کم کم من جونم مامان. کردن حیتفر یبرا شد تنگ دلم

 .مامانم شده تنگ یحساب برات دلم ،باش بازم یبود مواظبم
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 مه کنار که رفتم هام داداش قبر سمت به کردم پاک رو هام اشک نکهیبعدازا و شدم بلند جا از

 هب دوباره و شدم بلند جا از بعد و گذاشتم براشون گل و شستم هم رو اونا قبر. بودن دهیخواب

 فیک !بود خلوت باًیتقر و بودم نشسته ها خانم مترو یتو. کردم حرکت مترو ستگاهیا سمت

 مژه ملیر و  زدم یتر پررنگ لب رژ ،شدم شتریب شیآرا مشغول و درآوردم رو شمیآرا لوازم

 و گذاشتم سرجاش رو فیک شدم یراض خودم شیآرا از نکهیبعدازا !کردم شتریب رو هام

 .شدم ادهیپ گذشت که ستگاهیچندا

 کرده عوض رو اشون خونه انگار حاالامّا  بود؛ سابقم ی محله همون یتو قبال مهرنوش خونه

 ادیپ رو خونه راه بود فرستاده برام مهرنوش که یآدرس با. بودن رفته یبهتر یجا به و بودن

 !شد باز در و دادم تکون دست یریتصو فونیآ یرو روبه ؛دادم فشار رو فونیآ زنگ و کردم

 هام یهمکالس دمیرس که خونه به !کردیم یزندگ دوم ی طبقه مهرنوش و بود چهارطبقه خونه

 .اومدن استقبالم به هوار و غیج با

 ییخواستگارها از برام مهرنوش !میشد یخودیب یها صحبت مشغول بعد و درآوردم رو پالتوم

 یبرا یتالشاوّل  همون از من برعکس مهرنوش. گفتیم بودن ازجاکنده رو اشون درخونه که

 درس چرا تیزندگ یپ یبر و سراغت ادیب یکی شهیم یوقت گفتیم مامانش ،نکرد کنکور

 و رنگارنگ یها لباس دنیپوش یخوشگذرون با رو وقتش که بود خداش از مهرنوشم ؟!یبخون

 یزندگ ی پروژه براش شوهرکردن درواقع ،خونه یتو نشست نیهم یبرا !بگذرونه کردن شیآرا

 .کردیم فیتعر تاب و آب با رو داشت که ییها نهیگز برامون  هم حاال ؛بود

 بولق و داد کنکور من با سال همون نشست،یم خودم دست بغل که دوستام از گهید یکی رایالم

 باباش و مامان !شد میحسود بهش دلم یتو ؛خوندیم یمعمار دانشگاه یتو داشت حاال. شد

 الهه؟ یکنیم کاریچ تو: گفت من به رو یال. داشتن رو یال یهوا یحساب و بودن معلم هردو

 .یرفت تونیقبل خونه از دمیشن

 ی خونه ،میداشت یدور لیفام هی !آره: گفتم. کنمیم یپرستار یکی خونه یتو که بگم نشد روم

 .دوباره خونمیم کنکور یبرا دارم !اونام

 .یقبول امسال شاالیا. یکنیم یخوب کار: گفت یال
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 اشیبرا دورو یتو نکهیا ای ،نداره پسر دورتون لیفام اون نیبب ینشد قبولم: گفت مهرنوش

 عشقت دام یتو رو همه یایب عشوه هی گهید ،یتر خوشگل ما همه از که تو بابا !ستین یکس

 .یکنیم ریاس

 هب رو خونه به برگشت ریمس شهیهم که دوستام از گهید یکی مهسا. نزدم یحرف و دمیخند

 ؛الهه سر میداشت یبساط هی هرروز ادمهی !بابا آره: گفت ومدمیم باهاش بودن ریمس هم خاطر

 .افتنین دنبالمون پسرها که نبود یروز

 رو یچندوقت شدم مجبور دست آخر و بودم ناراحت موضوع نیا از چقدر اونروزها که اومد ادمی

 و بود زیه انقدر ؛بود اونها یهمه از بدتر محسنامّا  برم؛ و امیب بیحب حاج شاگرد محسن با

 گهید ،دارم یصنم محسن با دراوردن حرف برام بگم یحاج به شدم مجبور که کردیم نگاهم

 تند انقدر کردمیم یسع و بود مدرسه آخر یروزها شکر رو خدا ؛ادیب محسن ستین الزم

 !بود ییروزها چه ،نشه کمینزد یکس هک کنم حرکت

 !دادم بیترت ژهیو برنامه هی یعصر برا من حاال: گفت و آورد رونمیب الیخ و فکر از مهرنوش

 .اش خونه نفرستم تنها رو یکس کردم تین

 باهم بعد و شده دوست خواستگارهاش از یکی با مهرنوش شد معلوم و دندیخند ها بچه همه

 با خواستگارش همون انیک و خودش یهادوست با مهرنوش عصر امروز که گذاشتن قرار

 .خونه سفره هی به انیب خودش دوستان

 اش دخترخاله و خودش فقط و بودن رفته مسافرت به رو دوروز مهرنوش ی خانواده و مامان

 که میدیکش هورا و غیج یا مساله هر یبرا و میکرد صدا سرو انقدر نیهم یبرا. بودن خونه

 .بود گرفته صدام

 از اونقدر. میدیرقص مسخره یها شکل به آهنگ با یکل و گذاشت آهنگ مهرنوش ناهار از بعد

 صف نهیآ یجلو همه شد که عصر. رفت ادمی رو امیبدبخت تمام که میبود دهیخند هم دست

 قرار سمت به و میاومد رونیب خونه در از هم بعد ؛میکن دیتمد رو هامون شیآرا تا میدیکش

 .میرفت
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 هک مهسا و من و میگرفت یتاکس هی. میبود نفر پنج! مهرنوش یدخترخاله ،آذر با رفته همیرو

 هم ام و کننیم ممونیجر اآلن که زد غر میبرس تا راننده ؛مینشست جلو میبود الغرتر هیبق از

 ،رهیز اون گهید یکی نفهمن که   یشکل هی میگفتیم بار هی. میداد رو جوابش یشوخ به هربار

 و دمیرس یوقت ؛نبود یادیز راه خونه سفره تا ،یصندل ریز شهیم میقا مونیکی میگفتیم بار هی

 .دمیکش یقیعم نفس شدم ادهیپ نیماش از

 پول ازمون جلو دونفر خاطر به راننده هم آخر و میکرد حساب زدن چونه یکل با رو راننده پول

 هک بود کوچولو باغ هی !داشت یقشنگ یفضا ؛میشد خونه سفره وارد هم بعد ،گرفت اضافه

 بمونه گرم ها قیآالچ داخل نکهیا یبرا فصل اون یتو و بودن زده قیآالچ رو اطرافش

 و متوسط قد که یجوون پسر ها قیآالچ از یکی کنار از. بودن دهیچیپ کیپالست رو وارهاشید

 .اونجان: گفت مهرنوش و داد تکون دست برامون داشت یشکل یضیب صورت

 نیا: گفت مهرنوش به و داد سالم کرد نگاه ما همه به لبخند با انیک. میرفت سمتشون به باهم

 .دینیبش شما رسنیم اآلن هم ها بچه ،تره بزرگ هیبق از قیآالچ

 یصدا قهیدق چند از بعد. مینشست قیآالچ داخل همه ما و ستادیا انیک کنار در دم مهرنوش

 هسام به و دیخند رایالم، شدنیم ینفر شش ،شدن وارد گهید پسر چندتا و اومد گهید چندنفر

 .برداره دوتا تونهیم مونیکی آقا: گفت

 یکس با شدن دوست یبرا هم یقصد و بودم ومدهین اونجا به حیتفر یبرا جز !میدیخند یهمگ

 به ینگاه کردن سالم وقت !نشست من دست کنار شونیکی و نشستن نفر شش هر. نداشتم

 یمشک یموها که شونیکی ،بودن بزرگتر ما از سال چهار سه دیشا ،کردم هاشون صورت

 د؟یکن ینم یمعرف رو خودتون ها خانم شما خب: گفت داشت رهیت یپوست و یپرکالغ

  میزدیم حرف گهیباهمد. گفت رو اسممون و کرد اشاره تکمون تک به ما یهمه یجا مهرنوش

 بودم یکس تنها من و دیرس ونیقل هم بعد. میدیخند یم ما و کردنیم یشوخ باهم پسرها و

 هم درقنیا ادینم بهت: گفت من به رو داشت، نام صادق که پسرها از یکی ؛کشم ینم گفتم که

 .ها یباش زهیپاستور
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 یخوب عاقبت که دونمیم ،ندارم زهایچ جورنیا به یا عالقه ،داره یربط چه: گفتم و دمیخند

 .ندارن

 .خودش برا هیدکتر خانم: گفت و زد یلبخند صادق

 !شد رفتنش باعث آخر که افتادم مادرم یها دنیکش گاریس ادی به دل در من و دندیخند همه

 مهه دفعه هی که نداشت جرئت دیشا !گشت یم یجیتدر یخودکش کی دنبال به مادر هم دیشا

 جرعه جرعه و جیتدر به که بود گرفته میتصم نیهم یبرا و خودش یبرا کنه تموم رو زیچ

 .بنوشه رو مرگ

 .یکنیم ریس کجا: گفت و زد ام شونه به دست با صادق

. کردم عوض رو بحث موضوع و دمیخند نیهم یبرا ،کنم خراب رو شادشون جمع خواستمینم

 زدنیم حرف باهام هیبق از شتریب است انیک یپسرخاله دمیفهم که محمد و صادق جمع یتو

 یرفط از و داشتم دوست رو اشون توجه یطرف از؛ بودن شدن برنده دنبال هرکدوم انگار و

 جهیتن یب داشتنش دوست که بود نشسته یمرد دلم یتو که دونستم یم ؛کردنیم ام کالفه

. کردمیم فراموش و داشتمیم اش نگه دلم در دیبا که یحس ،بود عالم داشتن دوست نیتر

 یانزم ای بود تر راحت کردنش نابود گرفتیم شکل درونم تازه حس نیا که اآلن دونستم ینم

 .شدیم کهنه که

 گهید هراامّا  شه؛یم خسته خودش دلم رسهینم ییجا به نمیبب و بشه کهنهیوقت گفتم خودم با

 از ور مهراد فکر دیشا که بود یحیتفر و موقت صورتبه پسرها نیا از یکی با شدن صحبتهم

 .کنم انتخاب رو یراه چه بودم نگرفته میتصم هنوز! نداختیم سرم

 و چنده ساعت دونستم ینم ،نبود ساعت به حواسم اصالً که میبود زدن حرف سرگرم اونقدر

 اب و کنم نگاه رو ساعت که آوردم رونیب فمیک یتو از رو میگوش !بودن نشسته هنوز یهمگ

 ینم ؛بود زده زنگ بار ستیب مهراد !شد گرد هام چشم داشتم که یپاسخ یب یها تماس دنید

 قمیآالچ یتو !بودم نشده میگوش زنگ متوجه خونه سفره کیموز بلند یصدا از کنم فکر دونم

 .دیرسینم صدا به صدا که کردنیم شلوغ و زدنیم هم کله سرو انقدر ها بچه
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 و فتمگر استرس !بود گذشته بودم داده قول که یزمان از ساعت کی و بود شب نه باًیتقر ساعت

 یابر کمتر یتاکس و شدیم محسوب روقتید ساعت نیا زمستونا. کنم کاریچ دونستم ینم

. ادافت میگوش یرو کامروا اسم دوباره که بودم فکرها نیا یتو. ومدیم ریگ داشتم که یریمس

 .بدم رو جوابش قیآالچ از رونیب تا شدم بلند جام از و دمیکش یقیعم نفس

 که شد باعث خط اونور از مهراد ادیفر یصدا !دادم جواب و گرفتم فاصله صدا سرو از یکم

 جواب رو تیگوش چرا ؟ییکجا معلومه: گفت ادیفر با مهراد !ببرم عقب رو یگوش بشم مجبور

 .ید ینم

 که بودم دهیترس و دیلرز یم پاهام و دست. بود نزده حرف یجورنیا باهام یکس حال به تا

 نجایا، کردم گم رو زمان جمع به رفت حواسم خدا به ،دیببخش: گفتم من و من با! کنه اخراجم

 .نشدم هاتون زنگ متوجه نیهم یبرا بود شلوغ کمی

 اآلن؟ ییکجا: گفت قبل از آرومترامّا  نیخشمگ یصدا باهمون مهراد

 .مایم و کنمیم یخداحافظ ازشون رمیم من گهید ،خونه سفره هی میاومد امیباهمکالس: گفتم

 یمن ؛روقتهید اآلن ،نه: گفت و کرد یمکث. دمیشن یگوش پشت از رو مهراد بلند نفس یصدا

 .بگو بهم قیدق رو آدرس فقط ،دنبالت امیم بمون همونجا ،یبرگرد تنها خوام

 .دیبفرست رو مانیپ پس ،شهیم زحمتتون شماامّا  :گفتم

 .کن اس ام اس برام رو آدرس: گفت بده رو جوابم نکهیا بدون

 ترسماس ادیم دنبالم مانیپ نکهیا الیخ به !کرد قطع کوتاه یخداحافظ هی از بعد و گفت رونیا

 دندا سفارش بال و کتف و جوجه شام. بود یگوش به حواسمامّا  ا!ه بچه کنار نشستم و شد کم

 به دادم یواشکی و کردم حساب ذهنم یتو رو دنگم میخورد که رو شام. آوردن برامون و

 .مهرنوش

 اآلن برسونمتون؟ تونم یم کجاست؟ ناتو خونه: گفت و کشوند سمتم به رو خودش محمد

 .خونه دیبر ییتنها خطرناکه کمی روقتهید گهید

 !دنبالم انیمامّا  ،ممنون: گفتم و زدم یلبخند
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 ود، در جلو ایب: گفت مهراد و خورد زنگ میگوش بزنه یا گهید حرف بخواد محمد نکهیا از قبل

 !رسم یم گهید قهیدق

 نگاه رو اطرافم و بودم ستادهیا همونطور رفتم، در سمت به و کردم یخداحافظ ها بچه از

 دنیکش مشغول و کرد روشن یگاریس ستاد؛یا کنارم و اومد سرم پشت از محمد که کردمیم

 یدخترها یهمه رنگش سبز یهاچشم و روشن یموها داشت؛ یمتوسط کلیه و قدبلند شد؛

 !بود کرده جذب رو جمع

 مرد نیا عاشق داشتم دلم یتو که یممنوع عشق نیا یجا به کاش یا گفتم دلم یتو

 !شدمیم

 اد؟یم بدتون ونیقل مثل گارمیس از: گفت محمد

 !بود گاریس نیهم مامانم قاتل! آره: گفتم

 !کنه خدارحمتشون: گفت و داد رونیب لذت با رو دودش و کرد دستش گاریس به ینگاه

 زا بود بلند یشاس یمشک جیاسپورت هی که مهراد نیماش یها چراغ لحظه همون کردم، تشکر

 !گذشت خوش! شدم خوشحال دنتونید از! اومد گهید خب: گفتم محمد به شد، دایپ دور

 .نمیبب رو شما بتونم هم باز دوارمیام: گفت محمد

 باهاش و آورد جلو رو دستش محمد کرد، متوقف رو نیماش و بود دهیرس مهراد زدم، یلبخند

 دونستم ینم کردم؛ برخورد مهراد نهیس به برم نیماش سمت به و برگردم اومدم تا دادم؛ دست

 !شده ادهیپ نیماش از

 ه؛کن یم یفکر چه خودش با دونستم ینم! بود یشاک یبدجور و کردیم نگاه محمد به اخم با

 !داخلن ها بچه هیبق گفتم اومدم؛ نجایا تنها اون، با کنه فکر خواستمینم

 به رو و داد سالم محمد به سر با بعد داد، تکون رو سرش و کرد من به یا پرجذبه نگاه مهراد

 م؟یبر خب: گفت من



 

56  /www.98iia.com  /س.ش(  سالی( 
 

 برانجمن نودهشتیا ) س.ش( کارسالی  –گاه تکیه 

 سفره داخل به گهید هم محمد افتادم؛ راه نیماش سمت به یحرف بدون و  دادم تکون رو سرم

 یانعصب صورت و د؛یلرز یم تنم تمام داشتم؛ استرس قدرنیا چرا دونستم ینم برگشت، خونه

 .کردیم شتریب رو استرسم مهراد

 گذاشت نگیپارک داخل رو نیماش میدیرس که خونه به نزد، یحرف و کرد سکوت خونه خود تا

 رید که دیببخش: گفتم روبهش بگم؛ دیبا یچ طیشرا نیا یتو دونستم ینم. میشد ادهیپ هردو و

 !شد

 !بخشم یم رو بار نیا فقط: گفت شود منفجر خشم از خواستیم انگار که مهراد

 بزنه؛ رو یحرف خواد یم و مردده کردم حس کرد؛ یمکث دوباره و برداشت جلو سمت به یقدم

 بود ستادهیا کنارت که یمرد نیا: گفت و اوردین طاقت دلش انگارامّا  ،برداشت یقدم دوباره

 ... خب انا،یاح

 !دوستمه پسرِ دوست یپسرخاله! دمشید یم که بود یبار نیاول: گفتم

 بود؟ ییآشنا قراره پس: گفت و داد تکون رو سرش

 .بودن اونجا هم گهید دختر چهارتا من جز! نه: گفتم

 .دیبکش خط رو قرارهاتون نیا دور دیکن لطف: گفت

 چه کردم فکر خودم با رفت، باشه من جواب منتظر ای بزنه یا گهید حرف نکهیا بدون بعد

 از کردیم دخالت میزندگ یتو داشت نکهیا از، نباشم و باشم یک با من که داره اون به یربط

 !بود شتریب ذوقم احساسامّا  بود، درومده لجم هم یطرف از و بودم کرده ذوق یطرف

 رو فکرم عیسر یلیخامّا  !داره؟ دوست رو من هم اون نکنه که گذشت سرم از یا احمقانه فکر

 میتصم عقلش با و ستین سال و سن کم من مثل اون که زدم بینه خودم به و بردم نیب از

 .رهیگ یم

 موضوع نیا از یچندروز برد، ینم خوابم و بودم الیخ و فکر یتو صبح خود تا رو شب اون

 شتریب درس ی بهانه به و شدیم کالم هم باهام شتریب مهرادامّا  چرا، دونستم ینم بود؛ گذشته
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 به یحت داد، جیمس من یگوش به داشت کار خونه یاهال با که چندبار یحت ومد؛یم سراغم

 !دادیم جیمس بهم هم شدیم خودم حال دنیپرس به منجر آخرش که ساناز حال دنیپرس بهانه

 که دمیترس یم یطرف از و ومدیم خوشم کردیم تیمیصم احساس باهام که نیا از یطرف از

 با و تداش غلبه عقلم به دلم هاوقت شتریبامّا  نباشه، درست و رهیبگ شکل وسط نیا یا رابطه

 !کردیم دعوت مهراد با یتر دوستانه ی رابطه به رو من یمزخرف یها بهانه

 به دستش خوردن ازاوّل  روز مثل گهید و نشست یم بهم قبل از تر کینزد دایجد هم مهراد

 یرو من بده، جواب سوالم به که بود اومده اتاقم یتو که بار هی یحت کرد،ینم زیپره من

 بود، رگهب به نگاهش و بود ستادهیا من سر پشتهم اون و بودم نشسته ریتحر زیم پشت یصندل

 رو سؤال جواب و کرد بغلم پشت از گفت شدیم و شد خم نوشتن و برگه دنید ی بهانه به

 !شدم سست بود کرده پر رو هام هیر که نفس هاش عطر از لحظه اون! کرد ادداشتی برگه یرو

 !بزنم صورتشبه یا بوسه لحظه همون خواستیم دلم

 اکسرخ که یقول! باشم نشیآست یتو مار خواستینم دلم دم،یکش یم خجالت ساناز از دایجد

 رو ام رابطه شده هرطور داشتم یسع و کردمیم یورآادی مدام خودم به رو بودم داده مادرم به

 زرو شدیم که صبح و گرفتم یم رو میتصم نیا شب گذشتیم که هرروزامّا  کنم؛ کم باهاش

 !نو از یروز و نو از

 فکر زا که ومدیم شیپ ادیز برام وقت چند نیا برد؛ ینم خوابم فکر از و بود شب نصفه باًیتقر

 کرد؛یم ریدرگ رو ذهنم و افتادیم جونم به خوره مثل که ییالهایخ و فکر برد، ینم خوابم

 !روابط یعنی ،بودن آدم دستاورد نیتر دهیچیپ ریدرگ

 نم یبرا که دادیم نشون رفتارهاش شدم،یم کالفه که مهراد یرفتارها به کردمیم فکر اونقدر

 اشتباه دیشا کردمیم فکر بعد بود، داده جا قلبش یتو ییجا هی رو من انگار زاره؛ یم فرق

 !کنمیم

 خبر خوب خودم احساس ازامّا  !افتاده سرم به ییتنها سر از که هیا دخترونه توهم نیا دیشا

 ادمدیم هشدار بهش و بودم کرده ریاس دینبا و دیبا هزارتا ونیم رو دلم یزندان هی مثل داشتم،
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 دلم از باهم هم وجودم تمام! آره  دلم ،نه گفتیم عقلم! نکنه درازتر مشیگل از رو پاش که

 !کردیم یطرفدار

 از یکی خودم حاال و ومدیم بدم شدنیم دار زن مرد هی با رابطه وارد که ییهاآدم از شهیهم

 !بودم اونا

 نیا ی رابطه نکهیا! داشت تعلق یا گهید فرد به که بود شده یمرد عاشق یحساب که یآدم هی

 عقلم به دلم که بود  ییها بهانه بودن کرده ازدواج باهم اجبار به و بود سرد باهم آدم دوتا

 !خودشون نیب هیزیچ هی ،نداره یربط تو به نیا گفتیم عقل و گفتیم

 اگه دیشا بخورم، آب کمی تا رفتم رونیب اتاق از و شدم خسته شدن پهلو اون پهلو نیا از گهید

 .گرفت یم خوابم خوردیم سرم به باد خورده هی

 راغچ شهیهم یول نداشتم؛ دوست رو یکیتار برم، باغ به بعد و بخورم آباوّل  گرفتم میتصم

 که دادیم نشون خونه سکوت رفتم، نییپا هاپله از آهسته کردن،یم روشن هاشب رو باغ یها

 آبسرد یرو روبه و برداشتم یوانیل ساناز؛ و مهراد تا گرفته خدمتکارها از !خوابن یاهال یهمه

 رو وانیل خوردم؛ آب حوصله با و ستادمیا نکیس کنار هم بعد بشه، پر تا گرفتم خچالی کن

 .افتادم راه باغ سمت به هم بعد نزنه، غر مهناز فردا که شستم

 که یباد یصدا با باغ سکوت داشتم، تن به رو بود بافته برام مامان که  یا ییکاموا ژاکت

 با که انقدر یعنی! نبودم یترس اهل آدم شکست، یم دیچیپیم ها درخت ونیم یهرازگاه

 زیچ همه از ترسم کل به بودم تنها کهیچندوقت اون هم مامان از بعد و میبود تنها مامانم

 .نشستم مکتین یرو بعد و زدم قدم رو باغ دور چندبار بود، ختهیر

 نکرد نگاه محو اونقدر شدم، نستاگرامیا کردن چک مشغول و آوردم رونیب بمیج از رو میگوش

 اومد؛ کمینزد که یخش خش یصدا باامّا  گذره، یم یچ برم و دور دونستم ینم که بودم

 !جان الهه: گفت مهراد یصدا که کجاست از صدا نمیبب تا کردم اطرافم به ینگاه

 زا انگار که مهراد! زدم یکوتاه غیج بشم؛ کنده جا از و کنم هول شد باعث مهراد یناگهان دنید

 ینم خوابم! دخترجون نترس: گفت و باالگرفت رو هاش دست بود شده ناراحت من ترسوندن
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 ای خوبه تحال بپرسم امیب گفتم ،ینشست نجایا که دمید تورو کردم نگاه رو رونیب پنجره از برد

 !نه؟

 رو شما هوی! دیببخش: گفتم و دمیکش یقیعم نفس بودم، گذاشته ام نهیس قفسه یرو رو دستم

 هی رونیب اومدم شدم کالفه زدم غلت جام یتو بس از برد، ینم خوابم راستش! دمیترس دم،ید

 !رهیبگ خوابم دیشا بخوره سرم به یباد

 ردمک یسع و مینشست مکتین یرو هردو نم،یبنش که کرد اشاره و نشست مکتین یرو مهراد

 !؟یبش خوابیب شد باعث یچ: گفت مهراد کنم، تیرعا باهاش رو ام فاصله

 !باشه سرشب ی قهوه خاطر به کنم فکر( گفتم دروغ به و) ؛دونم ینم: گفتم

 خوابیب چرا شما: دمیپرس ازش زد، یتلخ لبخند بود شده رهیخ جلو به که همونطور مهراد

 !د؟یشد

 !خوابم یب هاوقت شتریب من: گفت و شد رهیخ رو روبه به دوباره و کرد من به یکوتاه نگاه

 !دیش یم ضیمر که یجورنیاامّا  :گفتم

 هب یجورنیا خوام، ینمامّا  بخورم، آور خواب قرص دیبا گفت و رفتم دکتر: گفت و کرد نگاهم

 !کرد حذف کالً رو فکرها یسر هی که داشت رو تیقابل نیا مغزمون کاش! کنمیم عادت قرص

 !آدم جون به افتهیب خوره نیع که نباشه فکر اون گهید و زد رو تیلید فت،یش

 !زمیبر دور رو سرم یتو یفکرها خواستیم دلم! بود هم من ی خواسته قایدق حرفش

 !شده؟ یزیچ: گفتم

 و ام زنده فقط کنمیم احساس وقته یلیخ! نهیهم مشکل و ،نه: گفت کردو یکوتاه ی خنده

 !داره فاصله باهام کردن یزندگ

 ...اما سخته طتونیشرا دونم یم: گفتم

 مامانم قسم خاطر به که یروز اون از من! جان الهه یدون ینم: گفـت و دیپر حرفم ونیم

 دوستش که یدختر! مُردم بار هزار یروز کنم ازدواج و بدم گوش حرفشون به شدم مجبور



 

61  /www.98iia.com  /س.ش(  سالی( 
 

 برانجمن نودهشتیا ) س.ش( کارسالی  –گاه تکیه 

 سهم با خودم گفتم مامان به! ارزش یب پول مشت هی یبرا! ؟یچ یبرا دادم، دست از رو داشتم

 کم کم بعد و میکن یم شروع کیکوچ ازاوّل  بندازم، راه رو کارخونه نیا تونم یم خودمون

 !میدیم اش توسعه

! انداخته رو بهش خواهرش گفتیمامّا  :زد را حرفش ادامه و فرستاد رونیب محکم رو نفسش

 چرا بگه که باشم بابام شرمنده ایدن اون خواد ینم دلم! منه از کتریکوچ خواهرم گفتیم

 با رو بد برخورد اون اگه خورد،ینم قسم رو باباجون روح اگه مامان! یکرد تیاذ رو دخترم

 مجبور رو من نکهیا یبرا! بود یا گهید جور من اوضاع اآلن نداشت داشتم دوست که یدختر

 کرد، پولم هی ی سکه مادرش شیپ داشتم، دوست که یدختر همون! مهتاب خونه رفت کنه

 بالدن برم گفت نزد، حرف باهام گهید فرداش از مهتاب که بود گفته راهیب و بد بهشون انقدر

 نتونستم! خوانش ینم که بشه یا خونه عروس زور به فردا پس خواد ینم گفت! میزندگ

 ممامان لج از مامانش که دینکش ماه هی کنم، درست رو زیچ همه تا کنه صبر که کنم شیراض

 !داد شوهرش

 ای ساناز گهید اون، از بعد: داد ادامه و خورد فرو را کهنه یبغض و شده تر هاش چشم کردم حس

 هک ساناز با! شدنینم مهتاب چکدومیه که بود نیا مهم! کردینم یفرق برام یا گهید هردختر

 اون مون،یزندگ روزمره یها عادت نه و خوره یم هم به اخالقمون نه دونستم یم کردم ازدواج

 اتاقش یتو قدرنیا که نینب رو حاالش! سکوت و آرامش اهل من و بود یمهمون و حیتفر اهل

 شاهده خداامّا  !دنمید از شهیم شرمنده زه،یبر بهم میزندگ شده باعث چقدر دونهیم! چپه یم

 خدا؛ شیپ کنم گله ازش نشد بار هی شد، ریگ نیزم یجورنیا بود حقش نگفتم بار هی مدت نیا

 !پناهه یب! امه دخترخاله نباشه یهرچ خودم با گفتم

 و بودم ماه نور ریز صورتش محو من و بود مانده رهیخ رو روبه در معلوم نا یا نقطه به نگاهش

 دید یم ساناز! شدنیم میت باهم یحساب بود، ام خاله تا: دادیم بسط را دلش سفره همچنان او

 رو من محبت یا احمقانه ها شکل به خواستیم. کردیم لج نیهم یبرا و ندارم دوستش که

 هک نه! امیم شیپرستار یبرا کرد فکر و شد خوشحال شد ضیمر یوقت یحت! ارهیب دست به

 رو یپزشک میت نیبهتر براش! گرفتم رو پرستارها نیبهتر براش کنم، رهاش خود حال به بخوام

 !سمتش برم که نداشتم رونیا دماغ و دل خودمامّا  آوردم،
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 زا من یزندگ خدا به: گفت و کرد نگاه من یهاچشم به و داد تکان تیعصبان با رو هاش دست

 شیتو یلبخند هی ارواح شهر بشه خونه نیا نکهیا یجا به خواد یم دلم منم خب! تره فلج اون

 هخون نیا از رو طفلکم مامان یپا یحت دختر و مادر نیاامّا  ،ییایب برو ،یبخند بگو هی! باشه

 !ومدهین نجایا مامانم هنوز ام خاله مرگ از بعد که کردن کاریچ نیبب! دنیبر

 دلش یتو دادیم نشون بود زده حرف همه نیا دفعه هی نکهیا شدم، تر کینزد بهش ناخودآگاه

 سنگ منو نکهیا از! دونسته شنوا گوش رو من فقط و شه یم تیاذ داره نیا از شتریب یلیخ

 حرف مهراد با که هربار بودم، خوشحال بود بازکرده رو دلش ی سفره برام و بود دونسته صبور

 !دیرقصیم دلم یتو خودم هیشب یا وونهید دختر و کردمیم ذوق دلم یتو زدمیم

 به و من به ینگاه گذاشتم، بود گذاشته پاش یرو و بود کرده مشت که دستش یرو رو دستم

 ور روبه به نداشت، یواکنشامّا  !کنه دعوام که االنه کردم؛ یبد کار چه کردم فکر کرد، دستم

 !بود رهیخ

 ور دستم و کرد باز رو بود شده مشت که دستش! کرد یبیعج حرکت هیثان چند از بعد یول

 هب نفسم! شد فشرده مهراد ی مردونه یها دست یتو کمیکوچ یها دست! گرفت دستاش یتو

 هم یهاچشم یتو ناخودآگاه! دادیم قلقلک رو شکمم ته یبیعج حس و بود افتاده شماره

 حس هام لب یرو رو هاش لب یگرما و آورد جلو رو صورتش هیچندثان از بعد و میشد رهیخ

 هب یممنوع عشق برام که یمرد با رو عمرم ی بوسه نیاول و بود شده خودم از اریاخت یب! کردم

 !کردم تجربه بود دهیخواب خونه یتو همسرش و ومدیم حساب

 نکهیا به توجه یب کرد؛یم نگاه بهم تعجب با مهراد گرفتم، فاصله ازش اومدم خودم به تا

 من ریتقص اش همه هانیا یوا! افتاد یم اتفاق نیا دینبا دم،یدو اتاقم سمت به ذاشتمیم تنهاش

 تاقما به دنیرس تا! زدمیم دادم مامان به که یقول ریز دینبا! کردمیم یبد ساناز به دینبا! بود

 و دادم فشار بالش به رو صورتم و انداختم تختم یرو رو خودم بعد و کردم سرزنش رو خودم

 !کردم هیگر

 مهراد به هرچقدر ساناز ببوسم؛ رو یدار زن مرد بودم داده اجازه نکهیا از بودم، ناراحت خودم از

 !کردیم برخورد خوب یلیخ و خواهر هی مثل من با چون نداشت؛ یربط من به بود کرده یبد
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 یتو و کردم هیگر اونقدر! باشم صفت یب و بدم یبد با رو هاش یخوب جواب خواستینم دلم

 .برد خوابم که کردم سرزنش رو خودم ذهنم

امّا  مشدیم داریب بشه داریب ساناز نکهیا از زودتر شهیهم شدم، بلند جا از مهناز یصدا با صبح

 .بخوره صبحونه تا منتظره و شده داریب ساناز که گفت مهناز چون بودم، مونده خواب امروز

 از بودم آلود خواب هنوز رفتم، رونیب و زدم صورتم و دست به یآب شدم بلند جا از سرعت به

 وارد عدب و دمیکش یقیعم نفس بود؛ گرفته ازم رو ساناز با ییارویرو جرئت شبید اتفاق یطرف

 همب بعدش وجدانم که زد بهم یلبخند من اومدن با و بود نشسته پنجره یرو روبه ساناز شدم،

 .داد فحش یکل

 ،ومدیم بدم خودم از! نشمیآست یتو یمار چه من نداره خبر بخت نگون زن نیا گفتم خودم با

 با رابطه از رو من و کردیم سرزنشم که قسمت هی! بود شده لیتبد قسمت دو به وجودمامّا 

 ردم،نک یبد کار گفتیم بهم و کردیم قمیتشو لیدل هزارتا باامّا  قسمت هی کرد،یم منع مهراد

 لکقلق رو شکمم یخوب حس هی کنم فکر شبید ی بوسه به یوقت بود شده باعث قسمت اون

 یب انقدر کرد،یم سرزنشم و شدیم عمل وارد گهید قسمت زود یلیخامّا  !کنم ذوق و بده

 !شکست و سرخورد دستم از یچا فنجان که بودم حواس

! هبُر یم دستت: گفت ساناز که کنم جمع نیزم از رو شهیش یها تکه خواستم و اومدم خودم به

 هک ساناز سمت به نگاهم و بود ها شهیش سمت به دستم هنوز .کنه جمعشون جارو با مهناز بزار

 دم،یبر رو دستم بودم گرفته دستم یتو که یا شهیش تکه با دمید کردم ینگاه سوخت، دستم

 !اومد ینم بند خونش و بود شده جادیا دستم کف یرو بزرگ برش هی

 بود شده زیل یچا ختنیر از که سنگ یرو ییدمپا که بشم بلند جا از خواستم  ،کردم هول

! شدمیزخم قبل از شتریب و اومدم فرود دست و  زانو با ها شهیش همونیرو دوباره و سرخورد

 کاریچ دیبا دونستم ینم اومد؛ یم خون و بود شدهیزخم زانوهام هم دسهام، دوتا هم حاال

 فتر رونیب لچریو با کنارم از و اومد خودش بهامّا  بعد کرد،یم نگاه من به تعجب با ساناز! کنم

 .دیبر شهیش با رو دستش الهه! ایب عیسر خانم مهناز !مهناز: زد داد راهرو یتو بلند و
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! ود؟ب نرفته سرکار مگه شد، اتاق وارد مهراد مهناز یجا دمید که دینکش طول شتریب هیچندثان

 مهراد گذروند؛ یم کارش اتاق داخل مهراد رو ها جمعه است، جمعه امروز که اومد ادمی

 زیل اونجا! پات تو نره شهیش خودت باش مواظب: گفت ساناز !رسوند من به رو خودش مهیسراس

 !شده

 دمیسف پوست نداشتم، شدن بلند قدرت سوخت، یم زانوهام و دست و بود شده یخون سرتاپام

 مکث مهراد داد،یم نشون تر دهیپر رنگ بود یجار هام زخم از که یسرخ خون با تضاد در

 زج لحظه اون یتو انگار که ساناز! گرفت آغوشش یتو حرکت هی با رو من بعد و کرد یکوتاه

 !بشه هیبخ دیبا کنم فکر: گفت کردینم فکر من یها زخم به

 !ردکت برمش یم کنم هیبخ تونستم ینم خودم اگه ندازم؛ یم بهش ینگاه هیاوّل  :گفت مهراد

 دربرابر وجدان عذاب و مهراد آغوش از لذت ی دوگانه حس گهید داد، تکون رو سرش ساناز

 دخالت خواستیم که بود دکتر مهراد مگه! کردم فراموش رو ها زخم سوزش یطرف از و ساناز

 !کنه؟

 !خودت؟: گفتم تعجب با نیهم یبرا

 شما مگه! خودتون یعنی: گفتم و کردم صاف رو صدام کردند، نگاه من به هردو مهراد و ساناز

 !د؟یدکتر

 هیخب درحد نباش، نگران! هیپزشک یانصراف یدانشجو مهراد: گفت و کرد یکوتاه ی خنده ساناز

 !بلده قاتیتزر و آمپول و

 از امه گونه و بودم افتاده شبید ی بوسه ادی قولهیب نیا یتو که من کرد، من به ینگاه مهراد

 !کرد جمع رو اش خنده کردم حس و گرفتم مهراد از رو نگاهم بود شده سرخ خجالت

 هام دست کف و بودم نشسته تخت یرو گذاشت، تخت یرو و برد خودش اتاق به رو من مهراد

 .شد جمع خون هام دست یگود یتو بودم، داشته نگه باال رو
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 زخم و اومد سیخ دستمال هی با مهراد دارم، ضعف کردم حس خورد،یم بهم خون از حالم

 بعد کرد؛ پاک برام ازشون ومدیم یشتریب خون و بود پاهام زخم از بدتر که رو هام دست

 ...دیببخش: گفت و کرد نگاهم کردم، یا ناله سوزش از که دیمال ها زخم به پنبه هی با و نیپتاد

 !کنمیم خواهش: گفتم و دادم تکون رو سرم

 فتر هیاول یها کمک ی جعبه هیشب یا جعبه سمت به کرد یعفون ضد رو هامدست نکهیبعدازا

 سح یب! نباش نگران: گفت و دیخند! کردم نگاه هالهیوس به ترس با آورد، رو هیبخ لیوسا و

 .میدار کننده

 بعد و کرد داغ رو دستم اولش خت،یر دستم به رو یحس یب عیما جعبه همون داخل از بعد

 ،شد حس یب کم یلیخ بره؛ نیب از هام دست حس کامالً که نبود طورنیا شد، حس یب یکم

 .دمیترس هیبخ درد از نیهم یبرا

 که مهراد کردم، ضعف سوزن به نگاه با گذاشت، زانوش یرو رو دستم و کرد بهم ینگاه مهراد

 !باشه مختصر سوزش هی حد در دردش دم یم قول! کن نگاه من به: گفت دید رو حالتم

 سمت به نگاهش بعد و کرد هام چشم به ینگاه هم اون کردم، نگاه صورتش یتو و کردم قبول

 !؟یکرد فرار ها زده جن نیع چرا شبید: گفت کردیم کار که همونطور و برد دستم

 جانیه یطرف از که! گفتم؟یم یچ دیبا! بکشه شیپ رو شبید حرف بخواد کردمینم فکر

 یب که شد باعث دار زن یمرد دنیبوس خاطر به حماقت حس یطرف از و بوسه نیاول ی تجربه

 !بدوم؟ فکر

 آخ و سوخت سوزن فرورفتن از دستم ندم، ادامه رو سکوت نیا تا کرد تکرار رو سوالش دوباره

 !؟یبزن حرف بهش راجع یخوا ینم: گفـت و کرد ینوازش رو دستم مهراد گفتم، یکوتاه

 یم معذرت شبمید رفتار بابت! بگم دیبا یچ دونم ینم: گفتم و باشم صادق گرفتم میتصم

 !خوام

 !؟یخواه یم معذرت یچ یبرا: گفت و دیخند
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.. .ساناز خب...که ستمین یبد دختر من خدا به: گفتم و دیچک صورتم یرو هام اشک ناخودآگاه

 ...من خب

 نیاول کرد، نگاه رو میروح یدگرگون نیا تعجب با مهراد شد، گم هام هق هق نیب هام حرف

 یرو که من سر با یمواز سرش بود زده زانو جلوم بود؛ دهیبر رو نخش و بود شده هیبخ زخم

 !بود بودم، نشسته تخت ی لبه

 یک: گفت و گذاشت اش نهیس یرو رو سرم و گرفت آغوش در رو من و کرد باز رو هاش دست

 یاول روز از! خدا به بشه القا بهت حس نیا خواستمینم من! الهه؟ یهست یبد دختر تو گفته

 یمداو که بعد بود؛ بایز و نینشدل یلیخ برام صورتت ،ینشست دلم به یجور هی دمتید که

 مهتاب از بعد نم،یبش تو یتماشا به و برگردم زود کارخونه از خواستیم دلم هرروز خونه یتو

 کردمیم حس و بودم حالم نیاز کالفه هاشب! داشتم رو حس نیادوباره که بود یبار نیاول

 ازش هم و بودم ساناز نگران هم! یدار فاصله من از اندازه همون به یکینزد بهم قدرنیا نکهیباا

 تنها! بدم دست از رو دارم دوستش که یدختر بار نیدوم یبرا شدیم باعث داشت که متنفر

 یشمار لحظه! تیدرس یها سوال به دادن جواب و تو با خوردن شام بود شده میدلخوش

 بهت که مهیجنبگ یب از یکن فکر خوام ینم! یبپرس ازم سؤال هی و یایب تو که کردمیم

 یم کار دستم ریز و شنیم راست و خم من یجلو جوون دختر یکل هرروز! داکردمیپ احساس

! دن ینم رو یداد بهم تو که یحس چکدومیهامّا  هستن، دفترم یتو شبم تا صبح از کنن،

 !الهه بودم باخته رو میزندگ من اون از بعد کنم، فراموش رو مهتاب نبود شد باعث که یحس

 !باشم کار انتیخ که خوام ینم منامّا  :گفتم

 یم و یجوون یلیخ هنوز تو که دونم یم! الهه خوام ینم هم من: گفت و دیکش یآه مهراد

 نه،بز یشتریب ضرر تو به ممنوعه حس نیا دیشا دونم یم! یباش من از بهتر یها آدم با یتون

 که شبید! بگذرونم روزهامو هات لب دنینوش و هات چشم دنید بدون گهید تونم ینمامّا 

! ینک یکسیب حس و بلرزه دلت که! یبترس ییتنها از که دمیترس ینشست رونیب دمید

 هی ثالم ،یاریب تیزندگ یتو رو یکس یبر دنبالش به تا بده دست بهت حس نیا خواستمینم

 دست بهت یوقت یحت که یمرد! کشهیم گاریس داره و ستادهیوا خونه قهوه یجلو که یمرد

 به شم یم صیحر شم یم عاشق یوقت! الهه دارم یبد تیخاص! زد شیآت رو وجودم تمام داد
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 حاضره که یکس شمیم! باشه یکس به متعلق من جز خوام ینم گهید نکهیا به داشتنش،

 دمید رو تو نکهیبعدازا ،دادم دست از رو مهتاب نکهیبعدازا !نده دست ازامّا  کنه ریاس رو عشقش

 میزندگ صدات دنیشن و تو بدون دمید! شده قبل از بدتر حسم نیا دمید یکرد جا دلم یتو و

 خودم جز یکس با بدم اجازه تونم ینم گهید دمیفهم دنبالت اومدم که شب اون شه،یم مختل

! بزنم کنار رو تییتنها خواستم! یباش یکس با یندار حق هم ینباش من با اگه یحت که ،یباش

 هک بگم بوسه با بزار گفت دلمامّا  کنم، دل و درد باهات فقط خواستم و نشستم کنارت اومدم

 یواشکی که نداشت طاقت دلم گهید! بدم نشون بهش رو دارم که یحس بزار! خوامش یم

 !یگذاشت تنها جواب یب سؤال هزارتا با رو من و یکرد فرار توامّا  بعد باشه، عاشقت

 مخودم و دامنش یتو افتمیب دمیترسیم! بده ادامه دادمیم فرصت بهش نیاز شتریب دینبا

 با شما! نمیب ینم درست رو کار نیا منامّا  :گفتم و شدم جدا بغلش از کنم، یهمراه باهاش

 خواهش دم،یند یبد حال به تا خانم ساناز از هم من! دیدار همسر دیباش داشته که یطیهرشرا

 !دیکن تموم رو هاحرف نیا جانیهم کنمیم

 هم در غرورش من جواب دنیشن با بود، زده غرورش به غلبه با رو هاحرف نیا انگار که مهراد

 اونقدر زخمش: گفت آهسته و کرد نگاه رو من ی گهید دست سکوت در و کرد اخم و شکست

 !بخواد هیبخ که ستین قیعم

 رس تا قدش و بود تنم که یفون و کوتاه دامن کرد، پانسمان رو زخم سکوت باهمون دوباره بعد

 پانسمان و یضدعفون رو زانوم یها زخم بعد و دیکش یقیعم نفس و زد کنار رو دیرسیم زانوم

 !الهه: گفتامّا  برم؛ رونیب تا شدم بلند جا از و کردم تشکر ازش کرد،

 فشار محکم رو دستش یتو یخون ی پارچه و بود نییپا سرش !کردم نگاهش و برگشتم

 ونمت ینم که بدونامّا ، زنم ینم رو حرفش گهید من: گفت بعد و کرد بهم یکوتاه نگاه داد،یم

 نمتو ینم گهید بشم عاشق یوقت و شم یم عاشق سخت من! کنم رونیب دل از رو احساسم نیا

 تورو نم  گهید که باشه ادتی یول ام،یب یفکر کوته و مسخره آدم نظرت به دیشا! نباشم عاشق

 زهیآو ورنیا !یباش یا گهید مرد با رابطه فکر به یندار حقپ یعنی نیا! دونمیم خودم به متعلق

 !این من سمت ادیز گهید بعدم به نیا ازامّا  !کن گوشت ی
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 دونستم یم رفتم، رونیب اتاق از و کردم پاک رو بود دهیچک امگونه یرو ناخودآگاه که یاشک

امّا  داشتم دوستش هم خودم! بود نیا درست راهامّا  زارم،یم دلم یرو پا دارم هم خودم که

 !بود روزگارش هیزخم خودش اون بزنم، زخم کردمیم مارشیت که یزن به خواستمینم

 هک کرد فکر سرخم یهاچشم دنید با و اومد سمتم به نگران بود ستادهیا راهرو یتو که مهناز

 یرو زخم کردن پنهان یبرا یخوب ی بهانه کنم،یم هیگر پام و دست یهازخم درد خاطر به

 مخود من! دیکن استراحت رو امروز گفتن خانم ساناز: گفت و کرد ینوازش رو صورتم بود، دلم

 !هست بهشون حواسم

 خونه نیا از امروز نیهم بود بساطم در یپول اگه رفتم، اتاق سمت به و دادم تکون رو سرم

 یحرف هم بیحب حاج به خواستمینم رم،یبگ رو ییجا که نداشتم پول! شدینمامّا  رفتم،یم

 گردن کل به دینبا رو بودم شده مرتکب هم خودم که یگناه و داشتم دوست رو مهراد بزنم،

 !انداختم یم اون

 رو دلش من از زودتر مهراد که نبود ذهنم یتوامّا  ،بودم مقصر هم خودم که کنمیم اعتراف

 هب خود از زاریب یگاه و کردمیم هیگر یگاه نرفتم، رونیب اتاقم از شب خود تا! باشه باخته

 به گرفتم میتصم کرد؛یم درد سرم یتو یفکرها از مغزم گفتم،یم ناسزا نهیآ داخل دختر

 درس و مهراد با شام برنامه دیبا فقط! بدم ادامه رو کارم بوده ها اتفاق نیا از قبل که یشکل

 !کردمیم حذف رو ازش دنیپرس

 هفته هی نیا یتو! اومد یم شب آخر و رفتیم زود صبح مهراد گذشت، خونه اون یتو هفته هی

 ما کالفه دنشیدامّا  بودمش، دهیند رفتمیم خودم اتاق به ساناز اتاق از شب آخر که بار هی جز

 !کرد

 نه و کردیسالم نه من دنید با شد،یم دهید هربار از تر خسته و بود شده نامرتب ششیر

 !رفت اتاقش به فقط داد، نشون یواکنش

 نبود؛ مهراد حال از بهتر هم خودم حال رفته، رونیب دلش از گفتیم که یعشق نیا هم دیشا

 دهش کالفه بدم حال نیا از یحساب و خوندم ینم درس گهید بودم، حوصله یب و نداشتم اشتها

 !بودم
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 ترشیب و کردینم صدام اتاقش به یلیخ گهید چون بود، دهیفهم رو خرابم حال انگار هم ساناز

 هم هنوز! سوخت یم ساناز یبرا دلم دادم،یم انجام رو فمیوظا فقط هم من موند، یم تنها

 !نکنم نگاه هاشچشم یتو کردمیم یسع و کردمیم گناه احساس دربرابرش

 هی که خواستیم دلمامّا  کنم، خوندن درس به وادار رو خودم شده هرطور داشتم میتصم گهید

 از ام، خانواده خاک سر برم گرفتم میتصم باشم، رونیب خونه از رو روز هی و کنم عوض ییهوا

 از بعد و کردم هماهنگ مهناز با باشم، رونیب خوام یم رو امروز که گفتم و گرفتم اجازه ساناز

 حاج به هم سر هی خواستیم دلم بود؛ شده تنگ یمیقد ی محله یبرا دلم رفتم، رونیب خونه

 !بزنم بیحب

 یزیچ هر از دور به خواستیم دلم نکردم، قبولامّا  برسونتم، که زد تعارف بهم مانیپ در دم

 ارسو و رفتم خونه کینزد اتوبوس ستگاهیا سمت به باشم؛ دادیم ربط خونه نیا به منو که

 .شدم مترو سوار اتوبوس از بعد و زدم رو کارتم طیبل شدم،

 مامانم با شهیهم! بود شده تنگ شهر یها آدم ونیم یزندگ و یروزمرگنیا یبرا دلم چقدر

 یفروش وهیآبم دم که بعد و میکردیم دیخر هم یکل! یگرد مترو میاومد یم حیتفر یبرا

 میرب که میاومد و میدیکوب شیتجر تا راه همه نیا نکهیا از یکل میخوردیم یا وهیآبم شیتجر

 !میگشت یبرم رو راه همون دوباره و میدیخند یم خودمون به میبخور وهیآبم هی

 از هم یطرف از؛بود تنگ مادرم با یها ساعت تمام یبرا دلم بود، شده تنگ روزها اون یبرا دلم

 دمیرس که یمیقد ی محله به بودم، ناراحت گذاشتم پا ریز رو بودم داده بهش که یقول نکهیا

 مثل بیحب حاج بروم، خانم هیعال سراغ بعد و بزنم بیحب حاج به یسراوّل  گرفتم میتصم

 دنید با کردم؛ یبلند سالم خواند، یم روزنامه و بود نشسته دخل پشت مغازه داخل شهیهم

 یاومد خوش! گلم دختر به به: گفـت و شد بلند جا از و برگرفت در را صورتش تمام خنده من

 !جان الهه

 ندید از که محسن نشستم، زشیم یرو روبه یصندل یرو بعد و کردم یا یپرس احوال و سالم

 منم داد، بهم یگرم سالم و اومد رونیب آبدارخونه از بود شده خوشحال یحساب انگار من دوباره

 از یهست یراض: گفت بیحب حاج و آورد ییچا برامون محسن دادم؛ رو جوابش یکوتاه سالم با

 !؟یکن یم کار که ییجا
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 ستین بلد یکار که من مثل یدختر یبرا جا نیبهتر اونجا بگم، بهش رو راستش تونستم ینم

 زیچ مهه! بیحب حاج بده رتونیخ خدا! بله: گفتم نکنم نگرانش نکهیا یبرا بود، نداره یمدرک و

 .خوبه

 و شدم بلند جا از بعد و میزد حرف یکم هانیا و درس و کار به راجع بیحب حاج با

 هیعال در زنگ و گرفتم شیپ رو میقبل ی خونه راه اومدم رونیب که مغازه از کردم، یخداحافظ

 خانم هیعال دمید شدمو اطیح داخل زد، رو فونیآ دیشن رو صدام که خانم هیعال زدم، رو خانم

 کل شهیهم مثل که میکرد یروبوس باهم و زد یلبخند اد،یم سمتم به داره یخوشحال با

 !کرد سیخ رو صورتم

 عادت شهیهم شد، برام گرفتن پوست وهیم مشغول و نشستم مهمونش مخصوص اتاق داخل

 !رهیبگ پوست وهیم اش ژهیو یمهمونا یبرا داشت

 هنمد یکی شده پرپر یها پرتقال ونیم از  و گرفتم دستش از رو وهیم یدست شیپ لبخند با

 بلد که هم ماسماسک نیا با! جان الهه بود شده تنگ برات دلم: گفت خانم هیعال گذاشتم،

 !نکردم دایپ رمیبگ رو ات شماره خواستم چندبار کنم، کار درست ستمین

 خوبن؟ طاهر حاج دم، یم ادی بهتون دینباش نگران! ستهیلاوّل  همون که من شماره: گفتم

 شتریب دکتر هم رو هاش قرص! قبل مثل یهمونجور! یا: گفت و داد تکون یسر خانم هیعال

 .کرده

 د؟یهست یراض دتونیجد یها هیهمسا از! بشن خوب زودتر که انشاهلل: گفتم

 فقط ن؛یدردسر یب یها آدم شکر رو خداامّا  رسن، ینم که شما یپا به! آره: گفت خانم هیعال

 !پرن یم نییباالپا دارن یچهارساعت و ستیب که دارن طونیپسرش دوتا

 .کرد شه ینم شونیکار! گهید ان بچه: گفتم و دمیخند

 یم که نیهم بهشون، بگم یزیچ نشده حال تابه هم من ببخشه، بهشون خدا: گفت خانم هیعال

 المیخ برسه دادم به شد بد یحاج حال نکرده ییخدا وقت هی که هست یکی باال اون دونم

 !راحته
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 !چطوره؟ نینازن حال یراست: گفتم

 !است حامله اونم زم،یعز خوبه: گفت بود شده خوشحال یمطلب یادآوری از انگار که خانم هیعال

 !یسالمت به د،یش یم بزرگ مامان دیدار هم شما پس باشه، مبارک: گفتم لبخند با

 خانم هیعال شدم، بلند جا از بعد و گذشت هیهمسا و در از معمول یهاحرف به  یساعت مین

 یخداحافظ ازش و بدم زحمتش نیاز شتریب خواستمینمامّا  بمونم ناهار که کرد اصرارم یحساب

 ینم! نه ای رمیبگ رو مهرنوش شماره که بودم مردد راه یتو !خونه از اومدم رونیب و کردم

 !مامان سرخاک برم نکهیا ای اونا شیپ برم دونستم

 چشمه مثل چشمم دمیرس که سرخاک رفتم، زهرا بهشت سمت به و شدم مترو سوار سر آخر

 درد باهاش یطرف از! خواستمیم معذرت مامان از و کردمیم هیگر! دنیجوش به کرد شروع یا

 !بزاره پام یجلو رو ها نیبهتر و کنه کمکم که خواستم ازش و کردم دل و

 حرکت خونه سمت به سوخت، یم چشمام بودم کرده هیگر بس از شدم بلند جام از یوقت

 .شدم ادهیپ خونه به مترو ستگاهیا نیکترینزد یتو و کردم

 د؛بو گرفته خودم یکسیب یبرا دلم و بود غروب دم بودم، گرفته شیپ رو خونه راه زنان قدم

 و کردم نگاهش بود؛ مهراد برگردونم، رو سرم شد باعث داشت نگه کنارم که ینیماش یصدا

 !شو سوار: گفت

 ذاشت ینم مخالفت یبرا ییجا که یلحن باامّا  رم،یم ادهیپ نمونده شتریب قدم چند گفتم

 !شم سوار که بهم داد دستور

 !؟یبود کجا: گفت نشستم تا

 انممام به زدم، سر مونیقبل صاحبخونه و بیحب حاج به! بودم رفته مونیمیقد ی محله: گفتم

 !زدم سر هم

 کونت رو سرش مهراد کنم، یبحث مهراد با خواستمینم که بود گرفته دلم و بودم خسته اونقدر

 !بود مهرنوش خورد، زنگ میگوش که میبود خونه کینزد رفت؛ خونه سمت به و داد
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 یها احوال و حال از بعد مهرنوش کردم، صحبت و برداشتم رو یگوش مهراد به توجه یب

 !الهه رهیگ یم رو سراغت یبدجور محمد: گفت معمول

 یصدا برگشت، سمتم به دادیم گوش رو من ی مکالمه دقت به داشت که مهراد کردم حس

 وله! گذاشت بلندگو یرو و دیکش دستم از رو یگوش مهرادامّا  کنم کم کردم یسع رو میگوش

 رو زدن حرف یبرا تمرکزم یطرف از و بدونه یزیچ انیجر از مهراد خواستمینم بودم، شده

 !بودم داده ازدست

 با من: گفت و زد یم حرف داشت بود انیجر در خط نوریا که ییاتفاقا از خبر یب هم مهرنوش

 هانداخت رو هم انیک به! بهش بدم رو ات شماره که گهیم دائم هم محمد شدم، یاک باًیتقر انیک

 .یباش انیجر در خواستم! دادم رو ات شماره منم که کردن اصرار اونقدر یسر نیا گهید و

 م،نداشت رو انتظارش اصالً که داد نشون یواکنش بعد و زد فرمون به یمشت تیعصبان از مهراد

 مهرنوش با و رفت نییپا نیماش از بعد برداشت؛ گو بلند از و گرفت من دست از رو یگوش

 !بودم شده خی یرو سنگ مهرنوش یجلو یحساب! شد صحبت مشغول

 الهه اب گهید کنمیم خواهش: گفتیم مهرنوش به که دمیشن شدم، ادهیپ نیماش از تیعصبان با

 اون به! میکرد ازدواج ما یول نگفتن شما به شونیا چرا دونم ینم! دیباش نداشته یکار

 هگید و زهیریم بهم اوضاع رهیبگ تماس اگه چون کنه، پاک رو الهه شماره دیبگ هم دوستتون

 !برم شیپ آرامش نیا با که کنمینم نیتضم

: فتمگ بلند و دمیکش دستش از رو یگوش! ستادمیا روش به رو و رفتم سمتش به تیعصبان با

 !گهیم دروغ مهرنوش،

 نکهیبعدازا اد،ین در صدام تا گذاشت من دهن یرو رو دستش و چرخوند رو سرش مهراد اما

 نکهیا بدون کردم؛یم نگاهش اخم با برداشت، دهنم یرو از رو دستش کرد یخداحافظ باهاش

 حرفش مهراد! یباش یا گهید کس با دم ینم اجازه بودم گفته بهت: گفت بشنوه ازم یحرف

 !حرفه

 د؟ینکن جرواجر رو یکس یشخص میحر که ندادن ادی شما به! حرفه حرفتون یآقا: گفتم
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 مال که یکس: گفت و بشه هام چشم با مماس هاش چشم تا شد خم و شد کترینزد سمتم به

 !خانم منه مال هم شیشخص میحر گهید باشه من

 ومدهادر لجم یحساب هم و بود گرفته امخنده هم انوسشیدق عهد یها استدالل و حرفش از

 ودشخ سمت به و دیکش رو دستم که برم خونه سمت به تا برگشتم و نزدم یا گهید حرف بود،

 خوردن تکون قدرت که بود کرده بغلم محکم اونقدر! کرد هاش لب ریاس رو هام لب و بود

 هنکیا واسه نشون هی هم نیا: گفت و کرد ولم شد رابیس و گرفت کام نکهیبعدازا نداشتم؛

 !یمن مال یبدون

 به یدختر با یجورنیا چرا اون سن به یمرد دمیفهمینم رفتم، و شدم رد کنارش از کالفه

 یلیخ رو زیچ هیامّا  دم؛یفهمینم رو کنه ریاس رو معشوق که یعشق! کردیم یباز من سن

 !نبوده ساناز عاشق وقتچیه مهراد نکهیا ،دمیفهمیم خوب

 !داره فاصله ها فرسنگ مهراد عشق از ساناز باشه نمیب یم یشکل نیا مهراد یعاشق اگه

 مه سالم ساناز که یزمان اون یحت ،بود کرده فیتعر برام مهناز که ییزهایچ به توجه با یعنی

 ازامّا  سوخت، ساناز یبرا دلم هم باز ده،ینچرخ ساناز سمت به دلش یحت وقتچیه مهراد بوده

 !دمید یم مهراد کنار نبودن یبرا یمانع رو اون یطرف

 دهیچیپ به هم مهراد یکارها دم،یفهمینم ازشون یچیه که بود شده دهیچیپ اونقدر احساساتم

 !کردیم کمک اوضاع شدن تر

 رونیب بمیج از مویگوش خواستم عادت طبق کردم، عوض رو میهالباس حرص وبا رفتم اتاقم به

 فتمر اتاقش سمت به! نگرفتم پس مهراد از رو یگوش اومد ادمی که بزارم توالت زیم یرو و ارمیب

 ردکیم نگاه من به تعجب با که مهراد لباس یب ی تنه مین ؛شدم وارد بزنم در نکهیا بدون و

 لبخند من حالت دنید باامّا  مهراد !شم مونیپش شدم وارد زدن در بدون نکهیا از شد باعث

 .بود هاش لب یرو یمحو

 .خواستمیم رو میگوش: گفتم و دوختم یا گهید سمت به رو نگاهم

 تنش خونسرد یلیخ و آورد رونیب یلباس کشو از یخونسرد با من حضور به توجه یب مهراد

 !کرد
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 !خواستمیم رو میگوش! یدینشن نکهیامثل دیببخش: گفتم دوباره

 !دم ینم پسش بهت: گفت مهراد

 اونوقت؟ چرا: گفتم و رفتم جلو و بستم رو در حرص با

 !داره رو خطت نیا یشماره پسره اون چون است؛ ساده یلیخ جوابش: گفت

 !باشه داشته خب: گفتم

 پس بهت رو تیگوش اونوقت خرم یم برات گهید  خط هی فردا باشه، داشته دینبا خب: گفت

 !دم یم

 !دم یم دست از یجورنیا هم دارم که ییآشنا چهارتا همونامّا  :گفتم

 یدیم جیمس بهشون یجورنیا! تیگوش یرو کنمیم ویس  رو هات شماره! نباش نگران: گفت

 !یکرد عوض رو خطت یگیم و

 ستشدو یلیخ که مامانم یحت نکرده، دخالت میزندگ یتو یکس حال به تا یدونستیم: گفتم

 !داشتم؟

 دهش! بره دستم از عشقم زارمینم بار نیا و عاشقتم من! الهه: گفت شمرده  و دیپر حرفم ونیم

 یوت هم تو دونمیم خوب! باشمت داشته تا کنمیم رو کار نیا کنم رتیاس سوراخ تا هفت یتو

 !یدار دوست رو من دلت

 !یدونیم بیغ پس! عجب: گفتم

 !باشم بلد رو تو مثل یدختر که هست سنم یانقدرامّا  دونم، ینم بیغ: گفت

 یخستگ از و دمیکش دراز تختم یرو کارش، از بودم کالفه رفتم، رونیب اتاقش از حرف یب

 .برد خوابم

 شد،ینم باز خواب فرط از هام چشم و بود خاموش چراغ کرد، دارمیب خواب از مهناز یصدا

 خواب کردمینم فکر! جون الهه ببخش یوایا: گفت من آلود خواب صورت دنید از مهناز
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 بهت یمرخص رو امروز! نداره یبیعامّا  یبزن رو ساناز پماد خودت یهست که حاال گفتم ،یباش

 !خدا تورو ببخش زنم،یم خودم! دونمیم داده

 تکون رو سرم کنم، فکر مهناز به مناسب جواب یبرا تونستم ینم که ومدیم خوابم یاونقدر

 .برد خوابم و دمیکش دراز تخت یرو دوباره و دادم

 روهاین به و بود شیپ در یجنگ انگار شدم، داریب ومدیم خونه از که یادیز یصدا سرو با صبح

 !بودن داده باش آماده

 یجاروبرق غرغر با یگل کردن،یم اجرا رو دستورات روهاشین و فرمانده بود شده مهناز

 !داد تکون حرص با رو سرش من دنید با و دیکشیم

 مهناز فرمان به هم صفر آقا و آقا اکبر و بود دستش یریگردگ یبرا دستمال هی آزاده

 مهناز سمت به تعجب با !بدن رییتغ رو دمانیچ مدل تا کردنیم جا به جا رو خونه یهالهیوس

 !خبره؟ چه: گفتم و رفتم

 !انیب قراره خانم الله: داد جواب کوتاه یلیخ بود شلوغ سرش یحساب که مهناز

 کبرآقاا باالخره نکهیا تا نداد رو جوابم مهناز و هیک الله گفتم یبار چند ه،یک الله دونستم ینم

 !مهرادن آقا مادر خانم الله: گفت

 مدناو کردمیم حس افته،یب یخاص اتفاق قراره نکهیا به هیشب داشتم یحس هی چرا دونم ینم

 ازامّا  ،ترسوند یم رو من که افتهیب ییها اتفاق قراره و شهیم مربوطه من به که هیا سررشته الله

 !خبره؟ چه نجایا دمیپرس یم دیبا یک

 هنازم کنم، جور خوردن یبرا یا صبحانه تا رفتم آشپزخونه سمت به اونها یتکاپو به توجه یب

 در آروم صبحونه از بعد نداشتم، هم ناهار خوردن یبرا یدیام که بود شلوغ سرش امروز انقدر

 .خوابه هنوز سروصدا همه نیا وجود با که دمید و کردم باز رو ساناز اتاق

 و یخودیب ی ها الیخ و فکر نیاامّا  بخونم، درس یکم کردم یسع و بردم پناه خودم اتاق به

 تمبس رو کتاب حرص با بشم، متمرکز که دادینم اجازه رونیب یزکاریتم یسروصدا کنارش در
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 نیهم به رو یا قهیدق چند نکهیبعدازا دادم، فشار بالش به رو سرم و دمیکش دراز تخت یرو و

 .برم مومح به تا برداشتم رو ام حوله و شدم بلند جا از گذروندم شکل

 رهیخ روم روبه به حرکت یب و نشستم دوش ریز داشتم، دوست رو هموم یتو گذروندن وقت

 یتو رو یساعت کی نکهیبعدازا داد،یم آرامش بهم بدنم یرو بآ یها قطره سرخوردن شدم؛

 یبرا نره ییجا به فکرم هم باز نکهیا یبرا کردم یسع و اومدم رونیب گذروندم وقت مومح

 کار صورتم یرو هم بعد و دمیکش سشوار ازهمهاول رو موهام! بزارم وقت خودم کردن درست

 .کردم

 یاه نیآست که پام مچ  تا بلند راهنیپ هی نکهیبعدازا !کردم شیآرا شهیهم از شتریب یکم

 تا مرفت رونیب اتاق از دمیپوش بود حیمل یصورت رنگ به لخت ریحر جنسش و داشت یکلوش

 انمخ یگل بشنود، را شیصدا یکس بود دیبع صداها و سر نیا با بزنم، ساناز به یسر دوباره

 .دهیم انجام رو اش صبحونه از قبل یکارها و شده داریب ساناز دمیفهم و بود اتاق داخل

 ات کردم صبر یکم گرفتم، ازش بود کرده آماده که رو صبحانه ینیس و رفتم مهناز سراغ به

 ننگرا و درهم ساناز یچهره رفتم، اتاق داخل به ینیس با بعد و ادیب رونیب اتاق از خانم یگل

 !انگار هیشلوغ روز: گفتم و زدم بهش یلبخند بود؛

 !باشه شلوغ فقط کاش: گفت ساناز

 دنید چشم ساناز و خانم الله دونستمیم داشتم که یاطالعات با دم،یفهم باًیتقر رو منظورش

 !ندارن رو گهیهمد

 براش رو صبحانه فقط زدن، حرف به کنم وادارش نخواستم هم من و نزد یحرف گهید ساناز

 جون حاله، و حس یب هاشدست خورده هی کردمیم حس بخوره، کردم کمک و گذاشتم

 یور و افتهین دستش از وقت هی که بود بهش حواسم نیهم یبرا نداشت، هم رو فنجون گرفتن

 رو شمیآرا لوازم فیک برام یکنار اتاق از شهیم: گفت ساناز صبحونه از بعد زه؛یبر خودش

 ؟یاریب

 اتاقه؟ یکجا فقط ،چشم: گفتم و شدم بلند جا از

 .هیورن رنگه قرمز فیک هی زتوالت،یم یکشو نیاول داخل: گفت ساناز
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 ارانگ بود؛ یخال معمول طبق مهراد و ساناز سابق اتاق رفتم، رونیب اتاق از و دادم تکون رو سرم

 انگار نداشت، وجودش از یخبر اصالً کسچیه و داشت فاصله ها فرسنگ خانه نیا با اتاق نیا

! ندا کرده فرار آنجا از آتشفشان خاطر به ساکنانش که باشد متروک و دورافتاده ی رهیجز کی

 آنها یبایز رنگ یحت ها، پرده تا یروتخت از د؛یکش یم رخ به رو نبودن و بودن یخال جا همه

 !آمد یم لوس و خود یب اآلن هم

 بزرگ عکس به چشمم که رفتم توالت زیم سمت به و برداشتم دست اتاق به کردن نگاه از

 یلبخند چیه بدون مهراد و داشت لب به یلبخند ساناز افتاد، عکس یتو یاخمو مهراد و ساناز

 دهدا ساناز که یآدرس همان از زدم زل عکس به یا قهیدق چند نکهیبعدازا! بود ستادهیا کنارش

 .تمرف اتاقش به و آوردم رونیب نکرده استفاده است وقت یلیخ انگار که را ششیآرا لوازم بود

امّا  ،بزند صورتشبه را پودر کرم گرید  دست با کرد یسع و گرفت دست به را نهیآ کی ساناز

 یم نیزم یرو کردیم بلند را یزیچ دستش در که هیثان چند از بعد نداشت، قوّت شیها دست

 اگرامنستیا یها لمیف یتو! کنم شیآرا رو مامانم که بود نیا حمیتفر مدت هی من: گفتم افتاد؛

 ادی خوب یلیخ رو صورت شیآرا نیهم سر کردم؛یم شیآرا رو مامانم روشون از کردم،یم نگاه

 !گرفتم

! بدم انجام من بزار یتون ینم اگه بگم بهش میمستق خواستمینم چون گفتم رو ها نیا

 !ادیبرب خودش پس از تونه ینم کنه حس خواستمینم

 هم رو من یتون یم! خوب چه: گفت بود درخواست نیا یبرا یا بهانه دنبال انگار که ساناز

 .یمعمول! ها باشه طیغل یادیز خوام ینم فقط! ؟یکن شیآرا یهمونجور

 !یکن فیک کنمیم تییاروپا عروس هی اآلن: گفتم

 مین کردم، شروع رو صورتش شیآرا آرامش با نشستم، شیرو به رو یصندل یرو و گفتم رونیا

 با شیآرا با رو ساناز زرد و باخته رنگ صورت که شد نیا کار حاصل بعد و بودم مشغول یساعت

 تهدس نیاز! بود قشنگ هم شیعروس عکس یتو! بود شده قشنگ یلیخ نظرم به کردم، طراوت

 و انداختم صورتشبه ینگاه لبخند با اد،یم یلیخ اشون چهره به شیآرا کالً که بود دخترها

 !شد تموم: گفتم
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 !جان الهه ممنون! شد خوب یلیخ: گفت و کرد نهیآ در خودش به ینگاه ساناز

 کجاست؟ ناتو شونه نشده، تموم هنوز که من کارامّا  کنم،یم خواهش: گفتم و زدم یلبخند

 !خواد ینم کردن شونه گهید که کوتاه یموها نیا: گفت ساناز

 !بکنم تموم دیبا رو کردم شروع که یکار شه،ینم گه،ید نه: گفتم

 .تختمه کنار یکشو نیهم یتو برس: گفت و زد یلبخند و داد تکون رو سرش ساناز

 انازس یموها آوردم، رونیب رو برسش کشو از و رفتم بود کرده اشاره بهش دست با که یسمت به

 .بودن کرده کوتاهش یمصر باشه داشته یتر راحت یشستشو نکهیا یبرا و بود لخت

 و کردیم شونه رو موهام برام شهیهم که افتادم مامانم ادی کردم، شونه رو موهاش یآرامبه

 و کنه شونه برام رو موهام و گوشه هی نمیبش زده لک دلم چقدر که افتادم نیا ادی بافت،یم

 !ببافه

 زا و رفتم کردم شونه که رو ساناز یموها موهام، یال یدست زدن چنگ یبرا بود شده تنگ دلم

 ازم ساناز زدم، موهاش ی گوشه به و برداشتم گل هیشب خوشگل سر سنجاق هی خودم اتاق

 .کرد تشکر یحساب

 دش که ناهار وقت بود، یکاف برام نمیبب چشماش یتو رو یخوشحال تونستمیم که نیهم من

 اتاق از من و شد استراحتش و خواب وقت هم بعد بخوره، رو ناهارش کردم کمک ساناز به

 یخودیب یکارها مشغول همه هنوز که رونیب یاهویه از تا رفتم خودم اتاق به اومدم؛ رونیب

 .بستم رو هام چشم و دمیکش دراز تختم یرو بمونم، دور ادینم چشم به چیه که بودن

 ات صبح یاهویه بود، غروب کینزد بودم شده داریب که حاالامّا  برده، خوابم یک دونستم ینم

 که دمیشن رو مهناز مبهم یصدا! دیرسیم نظر به آروم زیچ همه و بود شده ساکت بعدازظهر

 نیاامّا  کردیم صحبت مودبانه باهمه شهیهم مهناز البته زد، یم حرف مودبانه یکس با داشت

 و صورت و موها کردن مرتب از بعد و کردم خودم به نهیآ در ینگاه بود، قبل از شتریب یکم بار

 .آمدم رونیب اتاق از لباسم
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 هنوز ساناز که دمید و کردم باز یآروم به رو ساناز اتاق در بزنم، ساناز به یسر خواستمیم

 ردم،برگ اتاق به دوباره خواستمینم افتادم؛ راه ییرایپذ سمت به و بستم دوباره رو در ده،یخواب

  !ه؟یشکل چه مهراد مادر بدانم که شدم کنجکاو یطرف از و بود فته سر ام حوصله

 خانم الله یرو به رو مهناز رفتم، ومدیم اونجا از خانم الله یصدا که بزرگ سالن سمت به

 ،نبود چاقامّا  داشت یتوپر کلیه و توسط قدم بود، من به پشتش خانم الله و بود ستادهیا

 رپرستا جان، الهه شونیا: گفت خانم الله به رو من به اشاره با و زد یلبخند من دنید با مهناز

 !هستن خانم ساناز دیجد

 یگرد یابروها و دهیکش صورت برگشت، عیسر بود من دنید کنجکاو یحساب انگار که الله

 بود کردهیمیمال شیآرا داشت، ها لب کنار و  چشم یکنارها در چروک یکم پوستش داشت،

 از دشیم را اش یاجتماع مرفه ی طبقه که بود دهیپوش ساپورت کی با یمشک بلند یمانتو و

 !زد حدس ها لباس ییبایز و یدوخت خوش

 و بودم شیتماشا محو هنوز که من به لبخند با باشد، روز به قدرنیا مهراد مادر کردمینم فکر

 !دخترم سالم: گفت است مادرش چشمان هیشب مهراد چشمان چقدر کردمیم فکر

 !نیاومد خوش! خانم سالم: گفتم و اومدم خودم به

 !زمیعز ممنون: گفت الله

 من لمب به دستش ی اشاره با خانم الله داشت، لب به ینیریش لبخند و بود مهربان الله نگاه

 .ارهیب ییچا برامون تا رفت هم مهناز و کرد نشستن به دعوت رو

 پرستار که گفت بهم مهراد: گفت و گردوند من صورت یاجرا تک تک یرو رو نگاهش الله

 !یباش سال بچه قدرنیا کردمینم فکرامّا  آورده، دیجد

 رد کی رو حرف نیاامّا ، بودم بچه او برابر در که بود درست شدم، ناراحت حرفش نیا از

 ازسان از چشمام مثل من! خانم دینباش نگران: گفتم دونستم، یم خودم به نسبت تیصالح

 .کنمیم مراقبت خانم
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 سال هبچ  یبرس که ما سن به! دخترم بخوره بر بهت که نگفتم رونیا: گفت و زد یلبخند الله

 هگید بار هی کاش یگیم یکن یم نگاه رو عقب یگرد یبرم هرروز! شهیم آرزو هی برات بودن

 .شدمیم بچه اصالً کاش! شدمیم جوون

 اه فرشته مثل که بود نگفته هم رونیا مهراد: گفت خانم الله کردم، نگاهش و زدم یلبخند

 !یقشنگ

 !نهیب یم قشنگ چشماتون ،ممنون: گفتم

 تگرف دستش یتو رو یچا الله برگشت، آشپزخونه به بعد و آورد برامون رو یچا ینیس مهناز

 ؟یراحت نجایا: گفت و

 !شکر رو خدا بله: گفتم

 !باشه؟ پرستار مردم خونه یتو دیبا چرا تو سن به یدختر! بگو خودت از برام: گفت الله

 داشتم سؤال نیا به که یجواب از باشه، شده سؤال براش نکهیا نه کرد، ناراحتم حرفش نیا

 یجا شدیم! نبودن و نداشتن رفتن، برباد دادن، دست از شدیم جوابم چون! شدم ناراحت

 !آسمونن یتو همشون که خانواده هی و خانواده یخال

 دوباره رو مادرم بتونم که رسهیم یروز! رو؟ زانمیعز نمیب یم دوباره واقعا ایآ دونستم ینم

 ور کردنم هیگر یجلو تا دوختم سقف به رو نگاهم شد، نم فکرها نیا از چشمام! کنم؟ بغلش

 .کنم کار نجایا امیب شدم مجبور! کردن فوت ام خانواده یهمه من: گفتم و رمیبگ

 یهوا شهیهم خدا زم،یعز باش صبور: گفت کرده ناراحت رو من بود دهیفهم انگار که خانم الله

 !داره شتریب رو تنهاش یها بنده

 یچهره و لبخند وجود با دادم، نشون یچا خوردن مشغول رو خودم و زدم یتلخ لبخند

 یم موج وجودش یتو سلطنت و استیر حس! بود زن نیا یتو یبیعج ی جذبهامّا  مهربونش

 !دارن کارتون خانم ساناز جان الهه: گفت هاپله یباال از مهناز زد،

 یتو ینگران و بود نشسته تختش یرو ساناز شدم، بلند جا از و کردم یعذرخواه خانم الله از

 !ش؟یدید: گفت من دنید با زد، یم موج صورتش
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 !آره: گفتم

 !ششیپ میبر کن کمکم: گفت ساناز

 افتادم، اهر آقا اکبر سر پشت کردم، صدا رو اکبرآقا مشیببر نییپا هاپله از میبتون نکهیا یبرا

 یاصل سالن به رو ساناز هم کمک به و ستادمیا هاپله یجلو نبود، سالن یتو خانم الله

 .میرسوند

 دم،یکش موهاش به یادوباره دست هم بعد و کردم ثابت رو لچرشیو ها مبل از یکی کنار

 مبل نیکترینزد یرو نشدم، موفقامّا  ارم؛یب در ینگران از رو ساناز بتونم دیشا تا زدم یلبخند

 .دمیسرکش بود شده سرد گهید که رو مییچا و نشستم ساناز کنار

 یهنگا الله د،یچرخ سمتش به هردومون نگاه آمد، رونیب آشپزخونه از خانم الله بعد هیچندثان

 هک خانم الله از یبد واکنش هی که داشتم انتظار و سازنینم باهم دونستم یم کرد، ساناز به

 زد یلبخند خانم اللهامّا  نم؛یبب اومده ینم خونه نیا به عروسش و خواهرش خاطر به چندوقته

 .بود شده تنگ برات دلم! جان خاله سالم: گفت ساناز به یمهربون با و

 !میرفت ادتونی از ای دیندار دوست رو ما گهید کردم فکر! الله خاله ماست از سالم: گفت ساناز

 تکنار یوقت چند هی که اومدم حاال گهیدامّا  بودم، مسافرت گرم سر! جانم ساناز نه: گفت الله

 !یحساب بشه یدلتنگ رفع زمیعز باشم

 کهیت هم به دارن مودبانه یهاحرف یهمه یتو بود معلوم بودم، آورده در شاخ زدنشون حرف از

 !شهیم محسوب یا کارکشته مدار استیس خانم الله که دمیفهم ندازن،یم

 دیاش که گفتم خودم با بعدامّا  !بخورم رو مهربونش یها نگاه گول بعد به نیا از که بود ابلهانه

 !اشه خواهرزاده باالخره کردم،یم فکر اشتباه من و خوبه باهاش واقعا

 روبه ه،یخودیب اونجا حضورم که دمید هم من ؛بودن باهم صحبت مشغول خانم الله و ساناز

 !د؟یندار یامر من با: گفتم ساناز

 .باش راحت برو! زمیعز نه: گفت ساناز

 .میزنیم صدا میداشت الزمت! جان الهه یبر یتون یم: گفت خانم الله
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 بخونم، درس ها الیخ و فکر ونیم کردمیم یسع دیبا رفتم، اتاق سمت به و شدم بلند جا از

 میگوش بدون قراره یک تا و کجاست مهراد دونستمینم کرد،یم تمیاذ کنارم یگوش نبودن

 !بود شده تنگ براش دلم یطرف از باشم؛

 رازد تخت یرو و بستم حرص با رو کتاب بودم، کالفه داشتم که یمتناقض یها احساس نیا از

 !دییمابفر: گفتم و تخت ی لبه نشستم صاف و شدم بلند اومد، اتاق در تق تق یصدا دم،یکش

 احساس یهمه! شد سبز چشمم یجلو مهراد شد باز که درامّا  باشه، خانم الله کردمیم فکر

 و بزنم دلبخن دنشید با خواستمیم نکهیا به! شد یتنگ دل به لیتبد دنشید با متناقضم یها

 ارمدویام: گفتم یمصنوع یاخم با و کنم کنترل رو خودم رفتار کردم یسع! بود یاشتباه کار

 !یباش اومده میگوش دادن پس یبرا

 دستش از یگوش یحرف بدون گرفت، سمتم به و آورد رونیب رو میگوش بشیج یتو از مهراد

 کرده پاک رو دوستام یهمه یشماره! شدینم باورم رفتم؛ هام شماره داخل عیسر و دمیکش

 اطارتب قطع باهاشون کامالً که خواستینم دلمامّا  نبودم یمیصم باهاشون یلیخ من حاال بود،

 !کنم

 رفتارش نیا از اعصابم کرده، حذفم دوستام گروه از که دمید و کردم نگاه رو تلگرامم داخل

 و ودب ستادهیوا بیج به دست که رفتم سمتش به و شدم بلند جام از تیعصبان با! شد خورد

 .کردمیم نگاه رو من

 پاک رو هام شماره یحق چه به: گفتم و گذاشتم اش نهیس قفسه یرو رو ام اشاره انگشت 

 ؟یکرد حذفم دوستام گروه از یحق چه به! ؟یکرد

 اومد؛ پشتش از خانم الله یصدا که بتوپم بهش دوباره خواستمیم ،نزد یحرف و کرد نگاهم

 اخم زد؛ ینم یحرف و بود مونده بیج به دست همونطورامّا  مهراد کردم، جور و جمع رو خودم

 من به و داشت لبش یرو هم یزیر همون به یلبخند حال نیع در بودو ابروهاش نیب یزیر

 بودم گذاشته اش نهیس یرو که رو دستم کرد،یم نگاه بودم شده هول خانم الله اومدن با که

 ارتک سالنه، داخل ساناز جان الهه: گفت بود نبرده ییبو هیقض از که خانم الله برداشتم؛ عیسر

 !داره



 

82  /www.98iia.com  /س.ش(  سالی( 
 

 برانجمن نودهشتیا ) س.ش( کارسالی  –گاه تکیه 

 دمش رد کنارش از زدم خانم الله به یمصنوع یلبخند نکهیبعدازا و رفتم مهراد به یا غرهچشم

 تناراح وضوحبه گردونم؛ برش اتاق به اکبرآقا کمک با که خواست ازم ساناز رفتم، سالن به و

 .سیخ اشک از هاش چشم و بود

 شاز درسته دونستم ینم بودم، شده نگرانش یطرف از و کنم یفوضول خواستمینم یطرف از

 !نه؟ ای کرده هیگر چرا بپرسم

 رآقااکب به سکوت در بزنه؛ یحرف خواستینم دلش دیشا نگم؛ یزیچ گرفتم میتصم بعد اما

 .میبرد اتاقش به رو ساناز و کردم کمک

 فتمگ دادن؛ رو یمهمون هی بیترت فردا یبرا خانم الله: گفت ساناز برم رونیب در از نکهیا از قبل

 !یبدون اآلن از که

 که خواست ازم هم بعد بود؛ خبرداده بهم جلو جلو نکهیا از کردم تشکر و دادم تکون رو سرم

 !نداره شام به یلیم چون ام،یب هم شام یبرا ستین الزم و برم رونیب اتاقش

 دلم و ناراحته یزیچ از دونستم یم بخور؛ شام که کنم اصرار بهش یخودیب خواستمینم

 .کنم تشیاذ شتریب بهش ردادنیگ با خواستینم

 و کرد بهم ینگاه شهیهم لبخند باهمون شد، سبز جلوم خانم الله که اومدم رونیب اتاقش از

 و دیبش آماده خودتون هم دادم، بیترت یمهمون هی! دیباش آماده فردا یبرا لطفاً خانم الهه: گفت

 .دیکن آماده رو ساناز هم

 رو ساناز دمید یم نکهیا از و ومدیم یمغرور زن نظرم به شدم، رد کنارش از و گفتمیچشم

 پمادها زدن یبرا ساناز که شب آخر تا و بردم پناه اتاقم داخل به بودم؛ شده ناراحت رنجونده

 .نرفتم رونیب اتاق از کرد صدام

 روبه خوردم؛ کهی دنشید از شدم وارد کهاوّل  بود، اتاقم داخل مهراد برگشتم که خودم اتاق به

 فردا قراره! یدیشن مادرم و ساناز از که دونم یم: گفت من اومدن با و بود ستادهیا نهیآ یرو

 نجایا فردا قراره آدم یلیخ چون باشه؛ خودت به حواست خوام یم! بندازه راه یمهمون مامانم

 !گم یم یچ که یفهم یم! انیب
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 !نداره یربط شما به: گفتم حرص با بود، گرفته لجم ازش

 و شدیم قلقلک دلم بلکه شدمینم ناراحت تنها نه اجبارش همه نیا از کنم اعتراف دیبا اما

 بغلش خواستیم دلم لحظه اون در و بودم خوشحال کردیم توجه بهم نکهیا از ومد،یم خوشم

 !بود گفتن من از: گفت و زد یلبخند مهراد شدم،یم کینزد بهش دینباامّا  !باشم

 دیبا گذاشت، تنها یادیز یها الیخ و فکر با رو من و رفت رونیب اتاقم از زد که را حرفش

 همب که نداشت ینسبت من با اصالً اون! بده دستور من به دینبا دیفهمیم که کردمیم یکار

 نداشتم دوست گهید طرف از و لحظه هر باشم کنارش خواستیم دلم یطرف از داد؛یم دستور

 .بهیغر و بیعج هاآدم یعاشق چقدر که کردم فکر خودم با! بشم کینزد بهش

 از هک انگار بده، دستم از بود نگران که انگار! دادیم دستور بهم نداشت، یصنم من با که مهراد

 هک یمتناقض احساسات نیب بود، بد حالم اون از شتریب منامّا  !دیترس یم بعدش ی هرلحظه

 کاریچ دیبا دونستم ینم بودم، کرده ریگ کردیم تمیاذ که یوجدان عذاب احساس و داشتم

 !میداشت فاصله ایدن هی هم  با مهراد و من نبود هم هانیا از چکدومیه اگه یحت یطرف از کنم؛

 بودن، زنده برادرهام که یزمان و یدارندگ اوج یتو من و بود ثروتمند و مرفه خانواده هی از اون

 !بودم تر نییپا اش خانواده و مهراد از طبقه نیچند هم باز

 شیخارج یها مهمون یبرا مهراد که یمهمون تییسو یاندازه بود یا خونه ما یخوشبخت ته

 شده و دمید ینم الیخ و خواب یتو جز رو یخوشبخت اون گهید که هم حاال! بود کرده درست

 !یخونگ پرستار بودم

 دنیرس که دونستم یم! باشه داشته من مثل یعروس هی که شدینم یراض خانم الله وقتچیه

 هگید یها آدم به دیبا کردم؛یم رونشیب قلبم از دیبا نیهم یبرا و بود محال امر هی مهراد به

 خراب شهینم من مال هرگز دونستم یم که یمرد یبرا رو میزندگ و کردمیم فکر یا

 !کردمینم

 شیپ رکردنیگ و معادالت زدن بهم ،دل کار شناسه؛ ینم رو من کتاب و حساب که دل کار اما

 شه یم که یآدم هزارتا نیب از اد،یم حساب به محال امر هی بهشون دنیرس که هییها آدم
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 نیب از و گرده یم خوب! دینبا که خواد یم رو یکس اون درست دل بشن، ظاهر چشم یجلو

 !ممنوعه هم داشتنش دوست یحت که شه یم آدم هی بند هاآدم همه

 !شد تنگ قبلم ی دغدغه یب یزندگ و مامانم یبرا دلم ومد،یم بدم خودم حماقت از

 با صبح دم،یخواب هم بعد و بخونم درس یکم کردم یسع کنم مشغول رو خودم که نیا یبرا

 حاال تا من! کنه یم دادیب و داد داره که شدینم باورم شدم؛ داریب خواب از ساناز یصدا سرو

 !بودم دهینشن ییصدا ازش

 ودتخ اگه ؟یتون یم: گفت خانم الله بشنوم، بهتر تا ستادمیا در پشت و کردم زیت رو گوشم

 !نکن بهونه برام رو تیضیمرامّا  !اریب برام خودت پس خب یتون یم

 مدار بشم؟ بلند جام از تونم ینم که ستین مشخص! خاله؟ یا بهونه چه! بهونه؟: گفت ساناز

 گه؟ید یکی گردن انداختم هم رو خودم شستن و رفتن ییدستشو که کنمیم یباز

 و یشب ضیمر نکهیا از قبل تو: گفت داشت یخونسرد و آرام یصدا ساناز برعکس که خانم الله

 !ودنب یکم زمان سال کی ؛یکن اقدام زمان اون یتونست یم! یداشت وقت ینیبش لچریو یرو

 !کردیم برخورد من با ها بهیغر مثل که بپرس جان مهراد از رونیا: گفت ساناز

 دیاب گفت بهم گرفت رو جلوم و اومد مامانت که یروز اون ست،ین دنیپرس به یازین: گفت الله

 ساناز عاشق من پسر گفتم! نداره دوستش من پسر گفتم بهش کنه یعروس مهراد با ساناز

 با که ساناز یخواست خودت بگم، بهتر! خواست خودش شه؛ ینم هم ازدواج از بعد و ستین

 !دهینم تو به رو دلش وقتچیه اون یدونست یم! یباش من مهراد

 !داشت اصرار ازدواج نیا به مامانم که نبود من ریتقص: گفت ساناز

 انیجر نیا پشت دونم یم خوب! من خواهر سر به یانداخت رو فکر نیا تو: گفت خانم الله

 !دیکرد بدبخت رو من پسر مامانت و تو! بود تو یزار هیگر و التماس

 با رو مهراد تونم یم کردمیم فکر زمانم اون! هستم هنوزم و بودم مهراد عاشق من: گفت ساناز

 !شدیم دیشا نبود یلعنت یضیمر نیا اگه ارم،یب خودم سمت به  عشق
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 یدون یم بهتر خودت! ساناز نداره یضیمر نیا به یربط من مهراد یسرد! نه: گفت خانم الله

 نیا یوقت کردمیم فکر زمان اون ستین ادتی ،یپزشک رفت من اجبار به یوقت ستین ادتی...

 راه ادامه از دیبر یروز هی! نداد ادامهامّا  ده،یم ادامه و ادیم خوشش کم کم کنه شروع رو رشته

 !رفت خودش ی عالقه دنبال و

 !خاله؟ یخوا یم یچ من از اآلن خب: گفت ساناز

 ام بچه ترسم یم باال، رهیم داره سنش مهراد! ؟یاریب نوه برام یتون یم! نوه: گفت خانم الله

 !بمونه اوالد بدون

 !ستین یپنهان هم یلیخ میضیمر! ؟ینیب یم! خاله ضمیمر من: گفت ساناز

 ... یتون ینم خودت اگه گم یم نیهم یبرا: گفت خانم الله

 ...کنمیم خواهش خاله: گفت ساناز

 بسه گهید باشه، داشته ادامه پسرم یزندگ یتو یبدبخت نیا زارم ینم! ساناز نه: گفت خانم الله

 گاهیجا تو ادیب که یهرک ،یباش نگران دینبا هم تو! شد و دیکرد خواهش مادرت و تو یهرچ

 !یگرفت یااجاره رحم و یشینم حامله کن فکر ؛یسرجات تو! داشت یخواه رو خودت

 نظر در مهراد یبرا رو یکس چه دونم یم! موندگاره؟ که یااجاره رحم: گفت هیگر با ساناز

 من ه؛یمضحک شینما یلیخ ،یانداخت راه نیهم یبرا هم رو یلعنت یمهمون نیا دونمیم! یدار

 !امینم که

 !این ینداشت دوست ا،یب یداشت دوست کنه، ینم یفرق: گفت خانم الله

 خانم الله شدن دور یصدا برداشتم، عقب به یقدم و لرزوند رو تنم در محکم دنیکوب یصدا

 ه؟ن ای ساناز اتاق داخل برم دیبا دونستم ینم دم،یشن داشت یبرم که یمحکم یها قدم با رو

 !داخل اومد مهناز و شد زده اتاق در که بکنم دیبا کاریچ دونستم ینم

 جامان یا یواشکی کار بخواد که انگار بست، رو در آهسته و ستادیا روم به رو ناراحت یصورت با

 هارب ابر مثل داره اآلن ساناز چارهیب! الهه؟ یدیشن: گفت آهسته بعد و انداخت در به ینگاه بده

 !بده شیدلدار کمی برو کنه، یم هیگر
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 !نخواد دلش دیشا بگم، یچ دونم ینم منامّا  :گفتم

 !زارن تنهاش. ششیپ برو بزنه، حرف باهاش راحت تونهیم که یهست یکس تنها تو: گفت مهناز

 ور یمهمون کن شیراض: گفت و زد ینیغمگ لبخند مهناز کردم، موافقت و دادم تکون رو سرم

 !ادیب

 و زدم در شدم، خارج اتاق از بعد و کردم نگاه نهیآ یتو رو خودم رفت رونیب اتاق از که مهناز

 !شدم وارد باشم ساناز یبفرما منتظر نکهیا بدون

 رو در نداد، نشون یالعمل عکس چیه هم داخل من اومدن با و بود نشسته پنجره به رو ساناز

 ینم یحرف هم اون کردم، پاک رو هاش اشک یحرفیب و برداشتم یدستمال رفتم؛ جلو و بستم

 !زد

 !؟یبزن حرف باهام شهیم: گفتم بهش

 !بگم یچ من! یدیشن رو زیچ همه که خودت: گفت ساناز

 !بگو رو احساست: گفتم

 مدست از ایدن هی یجورنیا نشم، داریب گهید و بخوابم خواد یم دلم که نکهیا احساسم: گفت

 !شهیم راحت

امّا  نباشم، که خواد یم دلم هاوقت یلیخ! شم یم یجورنیا هاوقت یلیخ هم من: گفتم

 !شهینم تموم که تو و من میتصم به قت وچیه یزندگ

 !الهه بدبختم یلیخ من نرفت، شیپ دلخواهم به هم وقتچیه یزندگامّا  :گفت

 بده، زیچ همه دونم یم! یکن استفاده ازش هست که یهرجور دیبا کنمیم فکر من: گفتم

 دیگفت که دمیشن! میکن استفاده دیبا هست که یهرچ ازامّا  ست؛ین سرجاش یچیه ونمدیم

 !یمهمون نیاینم

 !آره: گفت
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 سپ د؟یستین ناراحت مگه! دیکن یم تر راحت خانم الله یبرا رو کار فقط یجورنیاامّا  :گفتم

 !دیدار حضور هنوز که همه بدونن تا دیباش اونجا د،یبد نشون رو خودتون حداقل

 بند نیزم رو لحظه هی شیپ چهارسال تا که یساناز! نن؟یبب رو فالکتم اوج همه که: گفت ساناز

 !یبزرگ قهرمان چه! لچرنشستهیو یرو شدینم

 وجود اب دیدار جرئت و دیا زنده بدونن که نیهم دیشا! دیباش یبزرگ قهرمان ستین الزم: گفتم

 !دینباخت کامل رو هیقاف حداقل یجورنیا! باشه یکاف دیبش ظاهر جلوشون بد تیوضع نیهم

 یچ خب: گفتم و زدم یلبخند کنه؛ شرکت رو یمهمون شده یراض کردم حس که کرد یسکوت

 !حاال؟ میبپوش

 !کنم؟ نگاه رو هاتون لباس کمد تونم یم: گفتم کرد، یکوتاه ی خنده ساناز

 و دار مارک یها لباس از پر که هاش لباس کمد داخل داد، تکون مثبت ینشون به رو سرش

 ساق نییپا تا دامنش که رو خوشگل یلیخ رنگ سبز لباس هی و گشتم بود متیق گرون

 .برداشتم دیرسیم

 ودب قرار یمهمون گذاشتم، ها لباس ی هیبق از جدا رو لباس کرد موافقت یوقت و دادم نشونش

 .میبپوش لباس که بود زود اآلن م؛یداشت وقت یچندساعت نیهم یبرا بشه، شروع عصر از

 رونشیب الیخ و فکر از کردم یسع و زدم حرف ساناز با یمهمون به مونده دوساعت کینزد تا

 یندگز چون! شهیم درست زیچ همه بگم تونستم ینم بدم؛ دیام بهش یالک خواستمینم ارم،یب

 ارک در یشدن درست! بشه بدتر زیچ همه بود قرار و بود یجیتدر بیتخر هیشب یزیچ ساناز

 یهرچ که کردمیم شکر رو خدا من و بود ساناز یزندگ تیواقع نیتر وحشتناک نیا نبود،

 !دارم رو یسالمت ندارم

 نجاما براش یقشنگ شیآرا و دمیکش ساناز یرو و سر به یدست بشم آماده خودم نکهیا از قبل

 آخرش ومد؛یم بهش یلیخ که کردم فر داشت که یسیبابل دستگاه کمک به رو موهاش دادم،

 سبز نینگ که انداختم گوشش به رو یقشنگ یها گوشواره زدم، براش یا پارچه تل هی هم

 کردم، پاش به هم رو یرنگ یمشک ی پاشنه یب صندل ومد؛یم لباسش به و داشت یرنگ
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 مه ساناز خود از و باشن مراقبش که مهناز و آقا اکبر به سپردم کردم آماده رو ساناز نکهیبعدازا

 .بزارم وقت خودم شدن آماده یبرا یکم گرفتم اجازه

 اش خواسته برعکس خواستمیم! ارمیب در رو مهراد لج خواستمیم! داشتم سر در یا نقشه

 !بود یچ باشه حواسم نکهیا از منظورش که دونستم یم کنم، برخورد

 !دمب انجام رو خواستینم که ییزهایچ یهمه دیبا! نپوشم باز لباس و نکنم شیآرا یلیخ یعنی

 جنسش و بود دوخته برام مامان گذشته سال که لباس کی و رفتم میهالباس کمد سمت به

 یدلبر ی قهی هم جلو از و بود باز کمر یگود تا پشت از لباس برداشتم؛ بود لمه یشن کرپ

 رو پاهام رفتن راه وقت که داشت بلند یلیخ چاک هی و رسدیم پام مچ تا لباس قد داشت،

 !گذاشتم تخت یرو رو لباس داد،یم نشون کامل

 و سفت ریز لباس هی رشیز و کردم تنم رو لباس کردم، یکامل شیآرا رو صورتم ازهمهاول

 عدب و دمیکش سشوار رو موهام بدم؛ نشون خوب رو اندامم یکاف یاندازه به تا دمیپوش یسخت

 ادهیپ رو بودم گرفته ادی نستاگرامیا از که بافت هی موهام یجلو از فقط بمونه، گذاشتم باز

 ،کردم

 ور اونا و رفتم بدلم یها گوشواره سراغ اون از بعد .گشتیم موهام یجلو تل هیشب که یبافت

 همه نیا به یازین ستم؛ین شتریب پرستار هی من! هیا ابلهانه کار چه کردم فکر خودم با انداختم؛

 !داشت یگوشمال نیا به ازین مهرادامّا  !ستین برق و زرق

 پا مشغول رسن؛یم راه از دارن کم کم که بود معلوم ومد،یم نییپا از ها مهمون یصدا و سر

 .شد وارد خانم الله بعد و شد زده اتاقم در که بودم میهاکفش کردن

 خوشحال من دنید از انگار که خانم اللهامّا  دم،یکش خجالت ظاهرم از لحظه هی چرا دونم ینم

 ایب لطفاً اومدن ها مهمون! نمیب یم نجایا بایز دختر هی حداقل! خوبه یلیخ: گفت بود شده

 .نییپا

 زیچ ای انداخت کهیت! بفهمم رو حرفش یمعن تونستم ینم منامّا  رفت، و گفت را نیا خانم الله

 !دمینفهم بود که یهرچ ،یا گهید
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 کتحر باهاش راحت تونستم یم و نبود بلند اش پاشنه یلیخ که میهاکفش دنیپوش از بعد

 ساناز دنبال دم،یرس بزرگ سالن به و رفتم نییپااوّل  سالن یهاپله از رفتم، رونیب اتاق از کنم

 سمتش به سالنه، طرف اون ساناز که کرد اشاره بهم مهناز و گشتم داره حضور دونستم یم که

 .رفتم

 نگاهم اخم و تعجب با دنید یم رو من که ها یبعض فقط نبود من به حواسش یلیخ یکس

 !هستم یک من که شدیم مشغول فکرشون و کردنیم

: گفت و زد یلبخند من دنید با ؛!رفت سمتش به بود، نشسته لچریو یرو سالن ی گوشه ساناز

 !الهه یشد تر خوشگل

 نیا زارب: گفت بعد نشستم، و کرد اشاره کنارش یصندل به ساناز کردم، تشکر و زدم یلبخند

 !ومدنین هنوز یچندنفر البته! یدار سروکار ایک با یبدون گهید که کنم؛ یمعرف بهت رو جماعت

 زن کی کنار و داشت یقدبلند و رهیت یپوست و لخت متوسط بلوند یموها که یدختر به ساناز

 اسمش ینیب یم که دختر اون: گفت و کرد یا اشاره زدیم حرف او با و بود ستادهیا مسن

 .خانم شهره مهراده، یعمو زن هم کنارشه که یزن اون مهراده؛ یدخترعمو شبنمه،

 و کرد اشاره دنیخند یم و بودن ستادهیاگوشه هی گهیهمد کنار که یتپل دختر سه به بعد

 مهناز کنار که یخانم اون ساحل؛ و سحر و ستاره مهرادن، یها عمه دختر هم ها اون: گفت

 با داره که همونه شوهرم نرگس؛ عمه مادرشونه؛ هم تپله ها خواهر نیا خود مثل و ستادهیا

 وریز هم رهیپ یلیخ و بلنده قدش که یخانم اون! کن نگاه رو سمت اون زنه؛یم حرف تلفن

 !است الله خاله مامان خانم،

 بزرگت؟ مامان یعنی: گفتم تعجب با

 از مامانمامّا  بزرگمه، بابااوّل  زن ورخانمیز بودن؛ یناتن یخواهرها ام خاله و من مادر! نه: گفت

 یتوق و برگرده تا کشه یم طول یچندوقت ره،یم دور راه سفر که بار هی! بوده بابابزرگ دوم زن

 ات هم خانم وریز! گرده یبرم بوده یقنداق که مامانم و من امرزیخداب بزرگ مامان با گرده یبرم

 وریز و بوده حامله مادرش که کردیم فیتعر مامانم ره،یگ یم سخت من مادربزرگ به تونه یم

 هم آخرش و کنه جاجابه رو نیسنگ یزهایچ خواستهیم ازش داده،یم کار بهش دائم خانم
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 اون از بعد! رهیم یم اش ومدهین ایدن پسر مرگ دق از بعد دوهفته هم خودش و افتهیم اش بچه

! بوده ییندرالیس ینامادر چه دونم یم خوبامّا  ،کنه یم بزرگ هم رو من مامان خانم وریز

! رهیبگ مریآلزا شد باعث مادرم آهامّا  خودش، یبرا بود یفوالدزره زمان هی نکن؛ نگاه رو االنش

 کنمن فکر پرستارشه، هم دستش کنار خانم اون! کالً نداره یدرست حواس زنه،ینم حرف یکس با

 !بمونه یمهمون یتو یلیخ

 رفته سر ام حوصله ها یمعرف نیا از من و کرد یمعرف بهم رو گهید نفر چند ساناز اون از بعد

 یم مهراد دنبال منامّا  شد؛یم تر شلوغ یمهمون لحظه هر و بود باز سالن اطیح به رو در بود،

 !گشتم

 دهکر شیآرا نهمهیا مهراد یبرا که خودم از! نه؟ ای ادیم مهراد که بپرسم  ساناز از تونستم ینم

 !بودم یراض طرف هی از و خوردیم بهم حالم طرف هی از بودم

 ستادهیا سیسرو سلف زیم کنار آمد، سرم پشت از یا مردانه یصدا که بودم خودم فکر یتو

 !خانم؟ الهه: گفت صدا بردم، یم ینیریش و وهیم ساناز یبرا داشتم و بودم

 یهاچشم و یمشک یموها با مهراد سال و سن هم یمرد کردم، نگاه و برگشتم تعجب با

 داده حالت ییبایز شکل به رو موهاش و داشت یقدبلند بود، ستادهیا روم روبه روشن یاقهوه

 رپ رو اطرافم عطرش یبو و بود دهیپوش رشیز یمشک راهنیپ هی با یطوس شلوار و کت بود؛

 بود؛ فینح نه و تشن غول کلیه یلیخ نه داشت؛ یخوب اندام و فرم خوش صورت بود، کرده

 !خودمم: گفتم کردم برندازش خوب نکهیبعدازا

 !باشه ادتونی اگر! هستم یکسر: گفت و گرفت سمتم به دادن دست یبرا رو دستش مرد

 !بود داکردهیپ رو کار برام قشیطر از بیحب حاج که یمرد همون اومد، ادمی

 !بدهکارم شما به تشکر هی من! بله بله: گفتم و دادم دست باهاش لبخند با

 من پدر خوب یهادوست از بیحب حاج کنم،یم خواهش ،نه: گفت و زد یلبخند یکسر

 !کردیم فیتعر بیحب حاج از شیزندگ کل پدرم مرحوم! هستن
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 که بیحب حاج! امرزهیب هم رو شما ی خانواده خدا: داد ادامه یکسر گفتم، یکوتاه امرزیب خدا

 زا که دوارمیام کنم، یمعرف که شناختمینم مهراد از تر مطمئن و تر کینزد کرد فیتعر برام

 .دیباش یراض کارِتون

 !روشکر خدا! بله: گفتم و کردم یا مودبانه ی خنده

 داشت، اهامب یکم ی فاصله باًیتقر بود؛ داده هیتک زیم به رو دستش و بود ستادهیا کنارم یکسر

 من مهراد نکهیا از یکم اومد؛ من سر پشت از مهراد یصدا که بزنه یا گهید حرف خواستیم

 من که گفتم خودم بهامّا  !شدم نگران نهیبب ها لباس و شیآرا نیا با هم اون یکسر کنار رو

 !ترسم؟ یم چرا پس بشه؛ یعصبان و ناراحت خوام یم خودم

: گفت و انداخت بهم ینگاه ترسوند یلیخ رو من که ییهاچشم با برگشتم، سمتش به لبخند با

 !جان الهه سالم

: فتگ یکسر گرفتن؛ آغوش در رو گهیهمد و دادیسالم و ستادیا لبخند با یکسر به رو هم بعد

 !مینیبب رو شما ما که بده یمهمون مامانت نکهیا مگه

 !سربزن بهم اونجا ایب ام، کارخونه شب تا صبح از که من: گفت مهراد

 یرو یکسر نیسنگ نگاه از که مهراد بود، من سمت به مهراد با زدن حرف وقت نگاهش یکسر

 نمک فکر: گفت غرهچشم با و برگردوند من سمت به رو صورتش بود شده یعصبان یحساب من

 !شمان منتظر ساناز

 هنشست کنارش بلوند مو دختر همون شبنم رفتم، ساناز سمت به و زدم یلبخند هردوشون به

 لهها شونیا: گفت شبنم به رو و کرد یتشکر ساناز دادم، ساناز دست به رو یدست شیپ بود؛

 !هستن جون

 اج ساناز کنار که دمید داد، سالم افاده با بهم نیزم بود افتاده لیف دماغ از انگار که شبنم

 دور زا مهراد که بودم ستادهیا همونطور زنه؛ یم حرف شبنم با داشت هم ساناز و نمیبنش ستین

! افتاد مهراد رنگ یمداد نوک یبایز و دوخت خوش شلوار و کت به نگاهم تازه کرد؛ اشاره بهم

 ،بود بسته یمشک رنگ به هم نازک کراوات کی و بود دهیپوش رشیز یروشن یطوس لباس

 !بود زده هیتک یورد در کینزد وارید به و بود بشیج یتو دستش
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 و مرفتیم دیبا پر توپ با کنه، دعوام خواد یم دونستم یم !برم کنارش که گفت بهم اشاره با

 یربط وت به گمیم نزدم حرف باهات شبید مگه هیپیت چه نیا گفت اگه گرفتم، یم شیپ دست

 !بودم گفته بهت شبید من هم رونیا! نداره

 و ردک من یتاپا سر به ینگاه ستادم،یا کنارش و شدم کینزد سمتش به ها الیخ و فکر نیا با

 !؟یاریب در رو من لج که! ؟یکنیم ثابت ویچ کارهات نیا با یکرد فکر: گفت

 ؟یدار یمشکل کردم، آماده رو خودم یمهمون یبرا فقط! اصالً نه! تو؟ لج: گفتم

 !دید میخواه! باشه: گفت

 دمهرا که بودم یکسر با صحبت مشغول ستاد،یا کنارم و اومد سمتمون به موقع همون یکسر

 .رفت یا گهید یجا به و شد رد کنارم از اخم با

 کرد؛ینم دوا من از یدرد چیه ها نیا! بود هودهیب هانیا یهمه انگار! نه! بود؟ شده خنک دلم

 !بود دهیفهم رو ام نقشه مهراد چون کردم کیکوچ رو خودم فقط کردم حس

 خوش و شوخ تیشخص زد، یم حرف برام یدر هر از و بودم یکسر با زدن حرف مشغول

 هم من! دیخند یم شتریب خودش و کردیم فیتعر دار خنده یها خاطره برام داشت؛ یا خنده

 .بردم یم لذت باهاش زدن حرف از

 ردو از مهراد ومد؛یم دنبالم یکسر رفتمیم هرجا و بودم یکسر با صحبت مشغول شام وقت تا

 یجزو یکسر! نداشت وجود یکسر معادالتم یتو هم خودم خورد،یم حرص و کردیم نگاهم

 که دیفهمیم دیبا! بود خورده حرص مهراد خواستمیم که یا اندازه به خبامّا  نبود، ام نقشه از

 !نداشت یکار باهام گهید چون بود دهیفهم رو نیا انگار هم حاال ستم؛ین اون یبرا من

 ساناز نکهیا یبرا یکسر گهید لحظات اون یتو و بردم رو شام ازهمهاول ساناز یبرا شام وقت

 به کنم کمک که خواست ازم ساناز خورد رو شامش نکهیبعدازا ومد،ین سمتمون باشه راحت

 .بود شده خسته چون بره؛ اتاقش
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 یمهمان در که هم خانم یگل م؛یبرد باال هاپله از رو ساناز گهید باهم و زدم صدا رو صفر آقا

 یگل! نییپا برو تو جون الهه: گفت ساناز آمد، ما با هم بود آشپزخانه یتو فقط و نداشت شرکت

 !کشهیم خودش هم رو پماد زحمت ده،یم انجام رو کارها هیبق خانم

 ستادهیا خودم اتاق یرو به رو ستادم،یا راهرو داخل و رفتم رونیب اتاق از و دادم تکون رو سرم

 هانهب حضورم و نبود اونجا ساناز گهید اتاقم، به برم ای برگردم یمهمون به که بودم مردد و بودم

 مهمان اتاق که خودش اتاق سمت به یزیچ دنبال انگار که خانم الله موقع همون نداشت، یا

 !مهمونها شیپ برو! جان؟ الهه یسادیوا نجایا چرا: گفت من دنید با و آمد بود

 ...من دن،یخواب گهید خانم ساناز: گفتم

 !میبرقص میبزار آهنگ میخوایم تازه باش، ها مهمون شیپ برو تو! بود خسته ساناز خب: گفت

 یوت و گرفتم شیپ در رو سالن راه دوباره هم من رفت، اتاقش سمت به و گفت را نیا خانم الله

 رو بمل رژ و ستادمیا داشت قرار باال سالن در و بود شیرو یبزرگ نهیآ که یکنسول زیم کنار راه

 اهنگ ستاد؛یا میرو به رو و گرفت قرار سرراهم مهراد رفتم؛ سالن سمت به هم بعد کردم، دیتمد

 !د؟ییبفرما: گفتم و انداختم بهش یپرسشگر

 خواهشامّا  ست؛ین ادیز زهایچ نیا دنیفهم یبرا سالت و سن دونمیم الهه: گفت مهراد

 نیهم یبرا شده، میترم دنتید با دوباره و شکسته بار هی من قلب! نده یباز رو من کنمیم

! شکنم یم که دونم یم نباریا! ارهیب دووم تو یها یباز نیا یتو که نداره جون یاونقدر

 !بشکنه عاشقت که نزار! محاله شدنم پا یرو گهید بدم دستت از اگه دونمیم

 بدم، عذابش حد نیا تا واقعا خواستمینم! شدم ناراحت خودم دست از هاش حرف با

 !بشه خورد یجورنیا خواستمینم

 خوام یم فقط خب... خوام یم فقط کنم، تتیاذ خوام ینم من! مهرادامّا  :گفتم نیهم خاطر به

! هخواب اتاقش یتو اآلن لشیدل نیبزرگتر! محاله هم به دنمونیرس تو و من که یبدون رونیا

! ؟یکرد دقت! مهراد؟ هستم یک من م؛یدیرسینم هم به تو و من باز نبود همه اون اگر اصالً

 رو خودم خوام ینم! خوابم یم شما خونه یتو هاشب ییجا یب از که ام سرخونه پرستار هی من

 !کنم درازتر ممیگل از پامو و کنم فراموش
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 بخوام هرکار اگه من وونهید! ؟یکنیم یدور من از نیهم خاطر به یعنی: گفت تعجب با مهراد

 مثل گهید حداقل! رهیبگ میتصم برام مامانم که ستمین بچه من! زنهینم یحرف بهم یکس بکنم

 نییتع پول رو هاآدم گاهیجا گفته یک هم بعد رن؛یبگ ازم رو عشقم زارم ینم شیپ چهارسال

 دمب حیتوض نباشه یازین که یهست برازنده اونقدر تو! من نگاه فقط! مهمه من نگاه! کنه؟یم

 چقدر یدونیم دن؛یپرس بهت راجع ازم نجایا ها یلیخ امشب نیهم! اشتباهه فکرت چرا برات

 !ره؟یگیم شیآت دلم چقدر یفهم یم! بپرسن؟ تو به راجع من از نکهیا سخته برام

 !کردم تتیاذ که ببخش: گفتم و گرفتم رو دستش ناخودآگاه

 نشینفر و خونه نیا ریاس یچجور که یدون یم! نکن تمیاذ نیا از شتریب پس: گفت مهراد

 .هستم

 خدا! هنباش یکس نمیبب تا کردم نگاه اطراف به د،یبوس و آورد باال رو دستم دادم، تکون رو سرم

 لمد شدت به ارم؛یب دووم رو فاصله و یدور نیا گهید تونستم ینم د،یند رو ما یکس شکر رو

 رو خودم عیسر! اشتباهه که زدم بینه خودم بهامّا  بکارم؛ صورتش یرو یا بوسه خواستیم

 سرم پشت و زد چنگ یکالفگ با رو موهاش مهراد رفتم، سالن سمت به و کردم جور و جمع

 .اومد

 مهراد هب ینگاه نم،یبنش کنارش که کرد اشاره من به و بود نشسته ها مبل از یکی یرو یکسر

 ونیزیتلو به رو فلش و برگشت یممور فلش هی با خانم الله نشستم؛ یکسر کنار بعد و کردم

 .شد پخش بود شده دهیچ سالن یتو که یا خانواده نمایس یبلندگوها از آهنگ یصدا و زد

 .بودن رقص حال در ها مهمون شتریب

 !م؟یبرقص باهم یخوا یم: گفت بهم یکسر

 پام ارهد گفتم و کردم بهانه رو کفشم نیهم یبرا کنم تیاذ رو مهراد نیا از شتریب خواستمینم

 شبنم که افتاد مهراد به نگاهم موند، همونجا و شد رقص الیخیب هم یکسر! کنه یم تیاذ رو

 !برقصن باهم تا کرد بلندش و گرفت رو دستش بعد و زد بهش یحرف نشست؛ کنارش
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 و سیف ی دختره نیا با یشیم پا تو اونوقت کنمیم رد رو یکسر درخواست من گفتم خودم با

 رییتغ مگه یزیچ چه گفتم خودم با! بود مهراد به خشم با نگاهم کردم، یپوف! ؟یرقصیم افاده

 !بشه جدا هم از راهمون دیبا مهراد و من! باشم بندیپا مهراد به خوام یم من که کرده

 ؟یبرقص یلیما هنوز! شد عوض نظرم: گفتم و کردم ینگاه یکسر به

 و بود یآرام باًیتقر آهنگ م،یشد دنیرقص مشغول باهم و شد جابلند از یخوشحال با یکسر

 م،یدیرقصیم باهم و بود گذاشته من کمر یرو رو دستش یکسر کرد،یم طلب  یآروم رقص

 !بود ما یروامّا  مهراد نیخشمگ نگاه

 به رو اومد، من سمت به و گفت یزیچ شبنم گوش در مهراد که دمید و گذشت یا قهیدق چند

 !رم؟یبگ قرض ازت رو الهه شهیم: گفت یکسر

 یرو و شد دور من کنار از و نگفت یزیچ یسیرودروا سر بود شده دمغ یکم انگار که یکسر

 فشار! گرفت هاش دست یتو رو دستم و کرد من با دنیرقص به شروع مهراد نشست، مبل

 چه یبخوا چه: گفت و کرد من به اخمالود ینگاه گفتم؛ یآخ که بود ادیز اونقدر دستش

 !خانم الهه افتهیب اتفاق برام شب نیا گهید زارم ینم! یخودم مال ینخوا

 .زدم زل هاش چشم یتو فقط و ندادم رو جوابش

 یکییکی شدن خسته یهمگ ها مهمون نکهیبعدازا داشت، ادامه شب یها مهین تا یمهمون

 خواستیم دلم بودم، شده خسته هاکفش اون دنیپوش از هم من رفتن، و کردن یخداحافظ

 برم مومح به خواستیم دلم کرد؛یم ینیسنگ صورتم یرو هم شیآرا بکشم، دراز تختم یرو

 بعد و کردم یخواه عذر هیبق و مهراد و خانم الله از! بشه پاک هم بود موهام یرو که یتافت تا

 .رفتم حمام به باالفاصله و برگشتم اتاق به ریبخ شب گفتن از

 هنشد قبل از بهتر خونه جو چندروز نیا یتو گذشت؛یم خونه یتو خانم الله بودن از هفته هی

 حضور یحوصله و خوردیم غذا کمتر داشت، دعوا خانم الله با و کردیم هیگر ساناز هرروز بود،

 دیتمد رو موندنش هرروز هم خانم الله کردم؛ینم تشیاذ هم من نداشت؛ رو اتاقش یتو یکس

 !کردیم
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 هالل منتظر یکس هم نیهم یبرا داده،ازدست شیپ سال یلیخ رو پدرش مهراد که دونستم یم

 خودش خونه وقتچیه خانم الله که بود کرده فیتعر برام هم مهناز نبود، اش خونه یتو خانم

 قراره گهید وقت چند تا واقعا نبود معلوم مهرساست؛ شیپ آلمان هاوقت شتریب و مونه ینم

 !بمونه

 خودم رو خانم ساناز ناهار: گفت بهم آورد؛ رونمیب الیخ و فکر از و شد داخل و زد در مهناز

 !دارن کار باهات گرفتن، رو شما سراغ االنم دادم، بهشون

 !؟ینکرد صدام چرا: گفتم

 !نشم مزاحمتون دیخون یم درس دیدار گفتن نزاشتن، خانوم ساناز خود: گفت

 ایب: گفت ساناز برگشت، سرکارش به هم مهناز رفتم، اتاقش سمت به و دادم تکون رو سرم

 !نیبش

 ناهارتون؟ یبرا امیب که دینگفت چرا: گفتم و نشستم کنارش

 ... راستش خب بندازمت؛ خوندن درس از خواستمینم: گفت

 !؟یچ راستش: گفتم

 نظرم به یول! سخته برام گفتنش که بگم بهت رو ییزهایچ هی اآلن خوام یم من راستش: گفت

 !یبفهم رو من که یشد پخته و بزرگ اونقدر تو

 مهراد و من نیب ی عالقه متوجه حتماً کردم فکر زد، یم تند تند قلبم! دمیترس هاش حرف از

 دیبا حاال برم؟ کجا دیبا حاال کنم، کاریچ دونستم ینم خواد، یم رو عذرم نیهم یبرا و شده

 یتو کرده پاشو خانم الله: گفت ساناز که کردمیم فکر نامعلومم ندهیآ به داشتم کنم؟ کاریچ

 !بشه دار بچه و کنه ازدواج دوباره دیبا مهراد که کفش هی

 هم مهراد با یحت موضوعه، نیهم سر دعواها مدت نیا دونستم یم کردم، نگاه بهش تعجب با

 !گفت؟یم من به چرا رو موضوع نیاامّا  زد؛ یم حرف شیپ چندقت موضوع نیا سر

 !انیب کوتاه خانم الله من حرف به کنمینم فکر خب: گفتم
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 نیا تو از من درخواست اد،ینم کوتاه کس چیه حرف به ام خاله: گفت و زد یلبخند ساناز

 !ستین

 !ه؟یچ درخواستتون پس... پس: گفتم

 ور شبنم مهراد یبرا خانم الله سخته، گفتنش بگم، بهت یچطور دونم ینم خب: گفت ساناز

 یمن یباق تو و من یبرا ییجا گهید خونه نیا یتو ادیب شبنم اگه دونم یم منامّا  داره، نظر در

 لولمع از که یتوانبخش مرکز هی به فرسته یم رو من ،یش یم آواره تو گهید که دونم یم مونه؛

 !داره برنامه مهراد یبرا میبدجور اد؛ینم خوشش من از اصالً شبنم کنن، یم یدار نگه ها

 ...خبب... خب: گفتم

 هدوبار ازدواج یبرا که بود نیا سر بحثش من با خاله چندوقته نیا: گفت و کرد قطع رو حرفم

 نیا مقدمات داره ام خاله نخوام چه و بخوام من چه دمید ها بحث یهمه ته! بدم تیرضا مهراد

 ... که هست یزیچ هی یول رم،یبپذ نکهیا جز ندارم یا چاره من پس! نهیچ یم رو کار

 رادمه کنار در رو شبنم نکهیا گرفتم، استرس کنه ازدواج دوباره مهراد بود رفتهیپذ نکهیا از

: گفت و دیکش یقیعم نفس بعد و کرد مکث یکم ساناز بود، وحشتناک بود؛ دردناک برام نمیبب

 ریز رو مهراد یکارها یمهمون شب مخصوصا و چندوقته نیا من الهه، بگم پرده یب بزار خب

 !ادیم خوشش تو از مهراد که دونمیم خب... که دونمیم داشتم، نظر

 شد مانع ساناز که بزنم یحرف و کنم دفاع خودم از خواستمیم آوردم، باال رو سرم و خوردم کهی

 هوس اومده خوشش تو از من داشتن وجود با که چون نکن فکر! الهه هیخوب آدم مهراد: گفت و

 مهراد و من کنم؛ درکش تونم یم خوب بدتره، هم من از تشیوضع اون! دهیم نشون رو شیباز

 من که یزمان یحت و ،وقتچیه مینبود خوب باهم ما م،ینبود شوهر و زن باهم واقعا وقتچیه

 یحت د،یچرخ یم مادرم اجبار و کنترل به مونیزندگ یهمه نداشتم، رو مهراد هم بودم سالم

 دست کف رو زیچ همه که بودم احمق من! مونیزندگ یزهایچ نیتر یخصوص یحت خب...

! هیخوب مرد مهراد کردم،یم اشتباهامّا  ره،یم شیپ اتفاقاً اجبار با کردمیم فکر زاشتم، یم مامانم

 ستادهیا یکسر کنار تو یوقت دمید یمهمون شب! شه یم یشیآت یحساب عشقش یتو و وفاداره
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 هی بهش من! الهه بدهکارم عشق هی بهش من نداره؛ تورو که خوردیم حرص چقدر یبود

 !بدهکارم یزندگ

 دونستم ینم! بگم یچ دونستم ینم دادم،یم گوش هاش حرف به سکوت در و زدمینم یحرف

 !کنم چکار

 کنه، ازدواج مهراد با یک کنم انتخاب خودم که گذاشتم شرط خاله یبرا من: داد ادامه ساناز

 میتصم هم قبلش بود، نیهم کرد قبول که یزیچ تنها خاله با رفتن کلنجار همه اون از بعد

 نمطمئامّا  ؛یباش داشته مهراد به نسبت یمنف دید ذهنت یتو دیشا! بگم خودت به گرفتم

 دوست رو من وقتچیهامّا  بودم زنش من! شهیم راحت زیچ همه بابت از التیخ مهراد با باش

 مهراد ی خسته روح به یتونیم و یجوون تو اد؛یم خوشش تو از مهراد که دونمیم نداشت،

 !کن ازدواج باهاش و ریبپذ کنمیم خواهش ،یبرگردون رو یزندگ

 دوست رو مهراد هم من بگم، یچ دونستم ینم! دیچک نییپا هام چشم از اشک ناخودآگاه

! مکن کاریچ دیبا دمیفهمینم دونستم، ینمامّا  باشم؛ مهراد با که خواستیم دلم منم داشتم،

 که بودم درمانده بود، کرده مطرح رونیا درخواست هی مثل که حاال بود، یراض ساناز که حاال

 !بدم دیبا یجواب چه

 هترهب م،یندار یادیز وقت که بدون یول ،یکن فکر بهش راجع که دم یم وقت بهت: گفت ساناز

 !کردن فکر یبرا یکن عجله

 دیاب یجواب چه دونستم ینم ه،یچ درست راه نکهیا فکر یتو بودم، فکر یتو شب تا رو روز اون

 رنجشش باعث ساناز به جوابم با دمیترس یم افته؛یب یاتفاق چه قراره دونستم ینم! بدم ساناز به

 سرخاک زود صبح گرفتم میتصم بشه؛ مهراد زن شبنم خواستمینم یطرف از! باشه من از

 .باشم خودم یبرا یکم خواستمیم کنم، فیتعر براش و برم مامانم

 هب مترو با و اومدم رونیب خونه از گفتم، هم خانم الله به و گرفتم اجازه ساناز از شد که صبح

 خوام یم که گفتم و دادم جیمس بهش نیهم یبرا نبود؛ خونه مهراد رفتم، زهرا بهشت سمت

 .داشت جلسه دیشا نداد، یجوابامّا  برم، کجا
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 دل هی و نشستم شد، سرخ سرما از دستم قبر سنگ یرو ختمیر یم آب یوقت و بود سرد هوا

 بعد! داره زن که شدم یمرد عاشق! شده؟ یجورنیا تمیوضع من چرا مامانم !کردم هیگر ریس

 کنه، کمک هم اون یزندگ به تونه یم من ازدواج بعد کن، ازدواج من شوهر با گهیم ادیم زنش

 کمکم و یبود کنارم کاش! ندهیآ از ،یزندگ از ترسم یم! ترسمیم من! مامانم دونم ینم

 !یکردیم ییراهنما رو من و یبود کاش ؛یکردیم

 به رومت با اون از بعد کردم، فکر زیچ همه به کردم، فکر یحساب و بودم قبر کنار ساعت چند تا

 بردم، یم لذت انقالب ابونیخ یتو زدن قدم از شهیهم کردم، حرکت عصریول چهارراه سمت

 ریمس و گذشتم بودن مترو یراهرو داخل که ییها دستفروش ونیم از افتادم؛ راه و شدم ادهیپ

 یم ینگاه ها یکتابفروش نیتریو به یهرازگاه گرفتم، شیپ رو انقالب دونیم سمت به چهارراه

 ها کتاب به کردن نگاه از بعد و شدمیم ها یکتابفروش وارد هدف یب رفتم،یم راه و نداختم

 .ومدمیم رونیب

! درست جواب دنبال گشتم، یم درست میتصم دنبال کردم، فکر و گذروندم وقت یچندساعت

 شبه هرلحظه  و داشتم که یجواب تنها! کن نگاه قلبت به که بود نیا هم گرفتم که یجواب

 و باشه مثبت جوابم که گرفتم میتصم گرفتم، رو ممیتصم! بود نیهم شدمیم تر مطمئن

 مهراد یبرا دونستم یم! باهاش بمونم دارم دوستش اگه گفت و دادم گوش قلبم به! نترسم

 .ادین شیپ یا گهید تیموقع دیشا

 دور مادرش از که بجنگه مادرش با انقدر هم دیشا ،بشه گهید ناخواسته ازدواج هی ریاس دیشا

 د،ید یم ساناز چشم از رو انیجر نیا حتماً یجورنیا کنم، آواره هم رو ساناز خواستمینم بشه،

 بیحب حاج که دونستمیم! کردم؟یم کاریچ دیبا اونوقت شدم؛یم آواره یجورنیا هم خودم

 !دادم؟یم یچ رو دلم جواب! کردم؟یم کاریچ رو وامونده دل پسامّا  داره، رو هوام

 که یراه برگشتم؛ خونه سمت به و شدم مترو سوار دوباره بودم، گرفته یقطع رو ممیتصم

 اج و ستادمیا یم هاش یسخت یهمه یپا دیبا پس! عقلم راه نه بود، دلم راه بودم کرده انتخاب

 !نبالتوند امیب دیگفتیم: گفت دنمید با مانیپ شدم، خونه وارد و دمیکش یقیعم نفس! زدمینم

 .نبود یازین! ممنون: گفتم
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 بهم ینگاه خانم الله راهرو یتو رفتم؛ اتاقم سمت به نداشتم، رو باهاش زدن حرف یحوصله

 رو موهام نکهیبعدازا و انداختم حمام به رو خودم گذشتم، کنارش از و دادم سالم بهش ؛کرد

 مثل پنجره کنار لچریو یرو ساناز رفتم، ساناز اتاق سمت به اومدم رونیب و دمیکش سشوار

 !؟یکرد رو فکرهات: گفت و زد یلبخند من دنید با بود؛ نشسته شهیهم

 !آره: گفتم و دادم تکون رو سرم

 به یجواب خب: گفت !مبل یرو نشستم نم،یبش روش روبه که خواست ازم و زد یا گهید لبخند

 !؟یآورد دست

 !دارم یسوال شما از قبلشامّا  آره،: گفتم

 !بگو: گفت

 !کنه؟ یم ناراحت رو شما من جواب: گفتم

 از یکم گهید که شه یم راحت المیخ شم، یم خوشحال من باشه مثبت جوابت اگه. نه: گفت

 !کردم پرداخت رو مهراد به نمید

 ...من جواب خب،: گفتم

 گفتم،یم بهش رو جوابم دیباامّا  !گفتن برام بود سخت کرد،یم نگاه چشمهام به ینگران با ساناز

 !مثبته من جواب: گفتم

 یم یدار که نیهم! یبزن یحرف ستین الزم! ستین الزم: گفت که بگم رو لمیدال خواستمیم

 جازدوا بار هی که یمرد یبرا رو تیزندگ و یجوون یدار تو! جان الهه ممنونم ه؛یکاف برام یریپذ

 !جان الهه ازت ممنونم! یزار یم کرده

 !شه؟یم یچ حاال: دمیپرس بگم، یچ دونستم ینم نداشتم، گفتن یبرا یحرف

 !زنم یم حرف خانم الله و مهراد با امشب: گفت
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 رفک همه نیا از مغزم ومد،یم خوابم و بودم خسته برگشتم، خودم اتاق به و اومدم رونیب اتاق از

 و دمیکش دراز تخت یرو بود، راحت المیخ بودم داده رو جواب که حاال بود؛ شده خسته کردن

 .رفتم خواب به ندهیآ به کردن فکر یکم از بعد

 یموها کردم؛ روشنش و رفتم چراغ سمت به کورمال کورمال بود، کیتار هوا شدم که داریب

 از زدن حرف یصدا اومدم، رونیب اتاق از بعد بمونن؛ باز گذاشتم و زدم شونه رو ام ختهیر بهم

! مزد حرف خودش با من: گفت ساناز کردم، زیت رو گوشم و ستادمیا سرجام ومد؛یم بزرگ سالن

 .بود یراض

 خوام ینم من باشه، گرفته میتصم فکر یب دیشا! نداره یسال و سن دختر اون: گفت خانم الله

 !بزنه جا بعدا

 !مامان؟ بزنه جا یچ یبرا: گفت مهراد

 است بچه اآلن! باشه سخت براش زیچ همه باشه؛ سخت براش دیشا چون: گفت خانم الله

 !خواد یم یعاد یزندگ هی دلش بفهمه تازه گذشت که چندسالامّا  کنه، ینم درک رو تیموقع

 پسرها با که رو ییدخترها نهیبب نه،یبب رو هاآدم اونجا دیشا! دانشگاه بره خواد یم باالخره

 دهیچیپ یزندگ بعد گذرونن،یم خوش و مجردن که رو ییهاآدم نهیبب دیشا شن، یم دوست

 !نهیبب رو خودش

 !کنه عوضش نایا و دانشگاه زارم ینم هم بعدش! زارمینم کم یزیچ براش من: گفت مهراد

امّا  دارن؛ پسر دوست دخترها یهمه اآلن ها مدرسه یتو ست،ین دخترها نیااز الهه: گفت ساناز

 .هیآدم چجور دونم یم! نداشت الهه

 یبرا ور الهه که یبود تو نیا ساناز باشه ادتی! یخواست تو نکهیا خاطر به فقط: گفت خانم الله

 !کرد انتخاب مهراد

 !ممنون: گفت ساناز

 !ادیب که دیبزن صدا هم رو خودش بهتره: گفت ساناز بعد و شد برقرار یسکوت
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 و نشستم تختم یرو دارم؛ خبر موضوع از من که بفهمن خواستمینم دم،یدو اتاقم سمت به

 کارت خانم الله: گفت و شد داخل اخم با مهناز و شد زده اتاق در دادم، نشون مشغول رو خودم

 !دارن

 سمت به نداشتم، رو مهناز اخم به کردن فکر فرصت کرده، اخم بهم چرا مهناز دونستم ینم

 .دادم سالم و دمیکش یقیعم نفس رفتم؛ بزرگ سالن

 بدون خانم اللهامّا  !خوشحاله مثبتم جواب از دونستم یم کرد،یم نگاه بهم لبخند با مهراد

 لبخند بهم داشت چهره یتو که یغم وجود با هم ساناز بود، شده رهیخ من به اخم ای لبخند

 .نشستم روشون روبه مبل یرو زد،

 متیمتص از گم، یم ینیچ مقدمه بدون پس ،یانیجر در تو که گفته بهم ساناز: گفت خانم الله

 !؟یمطمئن

 !بله: گفتم و کردم مهراد به ینگاه

 هچ و سالم چه باشه داشته یا گهید زن که یمرد هی با یزندگ زم،یعز نیبب: گفت خانم الله

 نیا به کردن فکر فرصت گهید هم یکن ازدواج باهاش نکهیبعدازا باش مطمئن! سخته ضیمر

 ینعی! یریبگ طالق یندار حق یکرد ازدواج یوقت بگم، بهت یجورنیا یعنی ؛یندار رو مسائل

 خارج خانواده از تونه ینم وقتچیه گهید شه یم خانواده وارد که یزن رسمه ما خانواده یتو

 !یبزن جا یتون ینم! بشه

 !کنمینم فکر زهایچ جورنیا به من: گفتم

 هم باز کنه،یم رتیاس کنه، یم محدودت! تنده خورده هی هم مهراد یها اخالق: گفت خانم الله

 !؟یندار مشکل

 .ندارم یمشکل !نه... خب: گفتم. کردیم نگاه بهم رهیخ مهراد

 هم باز باال، رهیم داره سنش مهراد چون! یبش دار بچه دیبا هم زود یلیخ: گفت خانم الله

 ابامّا  گه؛ید مرد هی با شدن آشنا یبرا شدن، دار بچه یبرا یدار وقت هنوز تو! ؟یندار یمشکل

 ؟یندار یمشکل هم باز! یریگیم خودت از رو فرصت نیا مهراد با ازدواج
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 !ندارم یمشکل نه: گفتم

 دوست فالن یجا کاش یکن فکر نیا به دانشگاه یرفت یوقت دینبا گهید پس: گفت خانم الله

 گهید جور هی تونستمیم کاش! کنم شرکت ییدانشجو یاردوها تونستم یم کاش! بودم مجردم

 ؟یدیفهم برم؛ یمجرد سفر ای کنم یزندگ

 !دمیفهم! بله: گفتم

 !باشه مبارکتون پس نجوره،یا اگه خب،: گفت خانم الله

 ؛یباش ازسان یبرا گهید پرستار هی دنبال دیبا: گفت مهراد به رو خانم الله زد، بهم یلبخند ساناز

 !باشه پرستارش هم باز الهه که شه ینم

 !ندارم یمشکل من نه: گفتم

 تصالح! بده گوش سنمه تو سن برابر دو از شتریب که رو من حرف دخترجون،: گفت خانم الله

 !ارین حرف حرفم رو خوام، یم رو

 !چشم: گفتم

 .هستم پرستار دنبال! باشه: گفت مهراد

 کمک اون از هم باز کرد،یم کمک بهم خانم یگل ادیب الهه نکهیا از قبل راستش: گفت ساناز

 !ستین وقتتمام پرستار به یازین گهید بده، انجام رو کارهام که رمیگ یم

 هم ههال بعد به نیا از! ستین تو پرستار الهه باشه ادتی جان ساناز گهید پس: گفت خانم الله

 !گم؟یم یچ که یفهمیم است؛ خانواده از یعضو

 !فهممیم بله: گفت

 واجازد بارته نیاول تو که دونم یم رم،یبگ بزرگ مراسم هی خوام ینم: گفت من به رو خانم الله

 دیند رو زهایچ یسر هی دیبا یش یم متاهل مرد هی زن یوقت یکن درک دیباامّا  ،یکن یم

 !یریبگ

 !ندارم یمشکل: گفتم
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! نهک شرکت میعروس یتو که نداشتم رو یکس که من بپوشم، یعروس لباس نبود مهم برام

 !کردینم اضافه بهم یزیچ ام خانواده نبودن یورآادی جز گرفتن یعروس اصالً نیهم یبرا

 برگزار شام یمهمون هم بعدش کنم،یم خبر عاقد هی فردا پس یبرا من پس: گفت خانم الله

 !بده رو اش شماره یمهمون به ادیب یبگ یخوا یم یکس به اگه جان الهه کنم،یم

 .بیحب حاج فقط: گفتم

 .بیحب حاج به زنمیم زنگ خودم ،دارم رو شمارش من: گفت مهراد

 .ریبگ عقدت سر یبرا مناسب لباس هی و دیبخر حلقه نیبر باهم صبح فردا: گفت خانم الله

 یم من اتاقت، داخل یبر بهتره خب: گفت خانم الله بعد کردم، موافقت دادم تکون رو سرم

 !بزنم حرف تنها دونفر نیا با خوام

 نگاه بهم اخم با هنوز که برخوردم مهناز به راه یتو رفتم، اتاق سمت به و شدم بلند جام از

 !مهناز؟ شده یزیچ: گفتم بهش کرد،یم

 یم که داشت یگناه چه خانم! ؟یکرد در به راه از رو آقا ،یکرد رو خودت کار باالخره: گفت

 !هووش؟ یبش یخوا

 ... من بود، خانم خود نظر نیا خدا به: گفتم

 !نه یبگ یتونست یم: گفت

 الهه گهید! مهناز: گفت اومد، سر پشت از خانم الله یصدا که بزنم یا گهید حرف خواستمیم

 به هم مهراد و من و الهه و ساناز یکارها! یزن یم حرف یجورنیا باهاش که ستین پرستار

 !است خونه نیا خانم هم الهه بعد به نیا از ،یکن دخالت گهید یندار حق! داره ربط خودمون

 !الهه هم بعد سانازاوّل 

 عنو نیا بعد به حاال از: گفت و کرد من به ینگاه خانم الله رفت، عیسر و گفت یچشم مهناز

 .اتاق داخل میبر ایب! شه یم ادیز بهت راجع ها قضاوت

 .مینشست هم کنار تخت یرو و میرفت من اتاق سمت به
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 یم چون مهراد، زن یبش تو خواستمیم! اومد خوشم ازت دمتید کهاوّل  روز از من: گفت بهم

 قدرنیا ینیب یم که نیا بود؛ گفته برام خودش مهراد داره، دوست تورو مهرادم که دونستم

 با خودش خواستمیم بود، ساناز یبعد یرفتارها یبرا میناراض که دادم نشون ساناز یجلو

 و آروم قدرنیا اآلن رو ساناز! ارهین در بامبول بعدش گهید که کنه رو کار نیا خودش تیرضا

 هم وقتچیه که دوارمیام! یدیند هنوز تو که داره هم یا گهید یروامّا  ،ینیب یم مهربون

 کن یسع! دهیم سوق باهاش یریدرگ سمت به رو تو یدار بعد به نیا از که یگاهیجاامّا  !ینینب

 بهت اون یجلو مهراد یبزار نکهیا نه و یباش یمیصم مهراد با نه ساناز یجلو بعد به نیا از

 رو هیبق یزندگ بلده خوب یول باشه، شده فلج دیشا شناسم؛ یم خوب رو ساناز من کنه؛ محبت

 اب یآدم هی خواد ینم دلش ساناز ه؛یچ هم مهراد یبرا تو انتخاب لیدل دونستم یم! کنه فلج

 یم یمعرف تورو آخرش که دونستم یم هم نیهم یبرا! بشه هووش ادیب باالتر یاجتماع گاهیجا

 نطوریهم دیشا! خبرداشتم بهت مهراد عشق از گهیم هم کنه جلوه خوب نکهیا یبرا! کنه

 با هماوّل  از من یبدون خوام یم هرحال در ؛باشه دلسوز انقدر ساناز کنمینم فکرامّا  باشه،

 نیا دونم یم !کن حساب خودت مادر مثل من یرو ندارم، و نداشتم یمشکل مهراد و تو ازدواج

 شکست بار هی من مهراد! یاریب دووم کن یسعامّا  کنه، یم جادیا برات یادیز مشکالت ازدواج

 کنم؛ مخالفت ازدواجش با قبل مثل دوباره خوام ینم! تو دست سپارمش یم بار نیا خورده،

 !رمیبگ ازش رو عشق دوباره خوام ینم

 هب! خانم؟ الله ای هیصادق آدم ساناز رو، ساناز حرف ای کنم باور رو خانم الله حرف دونستم ینم

 ازش گاهمیجا چون کرده انتخاب رو من ساناز کنه یم فکر کرد،یم اشتباه خانم الله که نظرم

 انمخ الله نیب سوتفاهم نیا کردم فکر نبود؛ دخترها جورنیازا ساناز اما...امّا  خب! بود تر نییپا

 !دارن هم به نسبت یبد دید هردو! سانازه و

 داده مثبت جواب که حاال رفت؛ رونیب اتاقم از کرد بهم گهید هیتوص چند نکهیبعدازا خانم الله

 برخورد از هم اونجا بودم نشسته یوقت یحت دم؛یکش یم خجالت مهراد با شدن رو روبه از بودم

 !بودم معذب باهاش

امّا  بخونم درس یکم کردم یسع من خورد؛ رو شام خودش اتاق یتو ییتنها یهرکس شب اون

 !رفتم خواب به و شدم الیخیب نیهم یبرا! شدینم اصالً
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 یحساب مهراد دنید باامّا  !مهنازه شهیهم مثل کردم فکر شدم، داریب اتاق در یصدا با صبح

 !مرتبه؟ ظاهرم ایآ کردم فکر خودم با! شدم هول

 یورج. انداختم دمشیپوش یم خواب لباس عنوان به و دیرسیم زانو تا که ینازک تاپ به ینگاه

 خودم یرو رو پتو عیسر بود؛ رونیب پاهام و بود اومده باال باسنم یرو تا بودم دهیخواب که

 دیخر یبرا که شو آماده: گفت خنده باهمون و شد؛ مهراد ی خنده باعث واکنشم انداختم؛

 !میبر

 مچش و بود ختهیر بهم موهام! اومدم رونیب رختخواب از رفت مهراد نکهیبعدازا و گفتم یا باشه

 رو موهام هم بعد بود؛ دهید تیوضع نیا با رو من مهراد نکهیا از دمیکش یآه کرده، پف هام

 هفت قهی دیسف زیبل و دیسف شلوار با رو ام یزرشک یکت کوتاه یمانتو کردم؛ شیآرا و زدم شونه

 بزرگ سالن در مهراد رفتم؛ رونیب و انداختم سرم یرو هم کمرنگ یصورت شال هی دم،یپوش

 ی مردونه لباس و یطوس شلوار! بود زده جذاب ی مردونه پیت هی شهیهم مثل بود، منتظرم

 .میرفت در سمت به هردو و شد بلند من دنید با داشت، تن به یمشک

 !الهه ممنونم: گفت مهراد میشد خارج که خانه از

 مزخرف یزندگ نیا و دارم که ییها نقص یباهمه که ممنونم: گفت کردم، نگاهش تعجب با

 !یبش کمیشر که یکرد قبول

 !گرفتم شیپ در رو قلبم راه من: گفتم و زدم یلبخند

 !قلبت و تو از! ممنونم ازت شهیهم یبرا: گفت و کرد نگاهم مهراد

 همه؟! یندار مشکل باهاشون یگفت که مامان شبید یهاحرف: گفت مهراد نگفتم، یزیچ

 !؟یگفت یخودیب ای یندار مشکل واقعا! الهه بود راست

 که سمتق نیا با جز  البته رفتم؛یپذ و کردم فکر هانیا همه به یعنی ندارم، یمشکل واقعا: گفتم

 !یکن محدودم تو قراره

 فرصت گهید البته اآلن ؛یبدون دیبا هم تو! شناسه یم خوب رو من اخالق مامان: گفت مهراد

 محدود یعنی! باشم عاشق یوقت ام یشکل نیهم من که بدونامّا  ؛یندار رو جوابت کردن عوض
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 حرف یک با ،یبپوش یچ گمیم من یعنی ؛یبخور آب یندار حق ام اجازه بدون یعنی ،یش یم

 !شهیم مربوط من به زتیچ همه و گهید هستم تو مرد من یعنی ،ینزن حرف یک با و یبزن

 !ها؟ شهیم عوض نظرم رو؛ من یترسون یم کم کم یدار: گفتم

 تو جواب به من یهاحرف نیا نکن فکر البته! یندار نظر رییتغ فرصت گهید: گفت مهراد

 هم باز خواستم،یم ازت رو زهایچ نیا هم باز بود هم یمنف جوابت اگه یحت! داشت یبستگ

 !ستین مربوط تو به یبگ بهم یتون ینم گهید فقط حاال! یبخور آب من اجازه بدون زاشتمینم

 !د؟یخر یبرا میبر ستین قرار مگه: گفتم بهش داشت، نگه رو نیماش شاپ یکاف کی کنار

 که گفت مامانم بود، دمغ شبید از مهناز م،ینخورد صبحونه چکدومیهامّا  !چرا: گفت مهراد

 !کنه درست صبحونه میند ریگ بهش

 رادمه م،ینشست گردش و دنج یزهایم از یکی یرو م،یرفت کافه داخل و میشد ادهیپ نیماش از

 تماداع یلیخ ساناز به ؛یبدون دیبا رو یزیچ هی فقط! جان الهه: گفت و داد سفارش رو صبحونه

 عدابامّا  م؛یکن یم ظلم بهش میدار ما و هیخوب زن یلیخ ساناز یکن یم فکر که دونم یم نکن،

 !میگ یم بد ازش قدرنیا ما چرا که یفهم یم خودت

 !ادینم بدم ازش باشه نکرده یبد حال به تا بهم یکس یوقت من: گفتم

 !یکن درک رو هاآدم یبد که ینیا از تر معصوم تو! دونم یم: گفت

 لذت با و بودم گشنه داشت، کامل صبحانه هی شیتو که آورد بزرگ ینیس هی خدمت شیپ

 حس چه رفت؛یم ام صدقه قربون یالک و کردیم نگاهم محبت با مهراد کردم؛ خوردن به شروع

 .بودم نشده رابطه وارد یمرد با حال به تا من! بود یخوب حس چه! بود یجالب

 قربون یالک! عاشقتم بگه بهم یکی نکهیا تجربه بود، زیانگ جانیه برام لحظات نیا ی تجربه

 هک بود یزیچ توجه نیا، تیاهم نیا کنه؛ نگاه حرکاتم نیکوچکتر به لذت با و بره ام صدقه

 با مهراد محبت جنسامّا  نداشتم؛ رو یکس گهید مامان از بعد بودم؛ کرده گمش یزندگ یتو

 !داشت فرق برادرام و مامان محبت

 !بپرسم؟ سؤال هی: گفت مهراد
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 !بفرما: گفتم

 ؟ینبود دوست یکس با حاال تا تو خب... با حال به تا تو: گفت

 .نبودم! نه: گفتم

 !یبمون تنها که ینیا از تر خوشگل تو! کنم؟ باور تونمیم چطور: گفت

 .نبودم ها خط نیا یتو وقت چیه: گفتم

 ... ات بوسه نیاول یعنی: گفت

 !کردم فرار بعدش که بود یشب همون: گفتم

 که ؛یبود یا گهید کس با بدونم که کردیم تمیاذ شهیهمامّا  نبود، مهم برام ات گذشته: گفت

 حاالامّا  باشه، ذهنت یتو ازش یا خاطره و یباش دهیبوس رو یا گهید کس من جز بدونم

 !شهیم شروع من با خاطراتت یهمه که خوشحالم

 !شدیم شروع من با هم تو خاطرات کاش: گفتم

 ی مرده بودم؛ ها مرده مثل! الهه یمن یحایمس تو شه؟ ینم یکن یم فکر: گفت کردو نگاهم

 !کرد داریب رو من تو تن عطر تو، حضور متحرک؛

 به و میشد نیماش سوار دوباره میخورد رو صبحونه نکهیبعدازا دم،ینوش رو میچا و زدم یلبخند

 .میرفت داشت یقشنگ یها یمجلس لباس که یفروش لباس یمغازه هی سمت

 بود باز کمر تا پشتش کردم؛ انتخاب یا گلبه رنگ به لباس هی د،یرسیم نظر به یگرون یمغازه

 بود؛ شده کار زیر یها گل با ینازک طور هم اش قهی و کمر یرو بود؛ دکولته هم جلوش و

 !بازه یلیخ! نه: گفت و کرد بهش ینگاه مهراد

 !دمیپوش نمیا تر باز من: گفتم بهش

 !داره حاال نداشت؛ یربط من به موقع اون: گفت

 .داد نشون بهم بود مانکن تن که رو لباس هی مهراد کردم، نگاه ها لباس به دوباره و کردم یپوف



 

119  /www.98iia.com  /س.ش(  سالی( 
 

 برانجمن نودهشتیا ) س.ش( کارسالی  –گاه تکیه 

 مه رنگش بود؛ شده کار برجسته یها گل با دانتل لباس یرو بود، بلند کلوش دامنش مدل

 کار تور هم ها نیآست یرو و بود بسته هم پشتش و ومدیم گردن یرو تا اش قهی بود، یاسی

 یرهمونجو یقشنگ نیع در لباس داشت، یخوب ی قهیسل مهراد بود؛ قشنگ نظرم به. بود شده

 !بود دهیپوش خواستیم که

 رادمه دم،یپوش رو لباس و شدم پرو اتاق داخل م؛یکن امتحانش تا داد بهمون رو لباس فروشنده

 از و میگرفت رو همون اومد، خوشش هم مهراد! بود قشنگ خودم نظر به نه؛یبب تا کردم صدا رو

 .بندازم سرم اومد عاقد یوقت تا گرفتم هم بود بلند که رنگش هم شال هی م،یزد رونیب مغازه

 و میشد وارد کرد، پارک یفروش جواهر مغازه کی کنار مهراد و میشد نیماش سوار دوباره

 نشونمون رو هاش حلقه تا خواست مغازه صاحب از بعد د،یپرس رو خانم الله حال مغازه صاحب

 یطور رو مدلش کردم یسع کردم؛ انتخاب رو خوردیم روش یانیبلر نینگ که حلقه هی بده،

 .بندازه رو من ی حلقه همون مثل هم مهراد و باشه داشته یجفت که کنم انتخاب

 مدل هی نشونیب از اره،یب خواست دار مغاز از هم سیسرو مدل چند مهراد میدیخر که رو حلقه

 گل سمت به و میشد نیماش سوار دوباره اونجا از بعد و میکرد انتخاب رو قشنگ و فیظر

 .میرفت یفروش

 ظهر اًبیتقر گهید م،یداد سفارش و کردم انتخاب رو بایز  گل دسته هی و میدید رو ها گل عکس

 هک رو غذا م؛یشد وارد باهم و داشت نگه خوب رستوران هی کنار مهراد م؛یبود گرسنه و بود شده

 حاج مغازه دم میبر یحضور یخوا یم: گفت و انداخت ساعتش به ینگاه مهراد میخورد

 !ب؟یحب

 .شه یم خوب یلیخ! آره: گفتم

 مغازه وارد باهم و کرد پارک رو نیماش مهراد م،یرفت یمیقد ی محله سمت به ناهار از بعد

 الهه یچطور! دخترم سالم: گفت کرد، تعجب یکم مهراد کنار من دنید از بیحب حاج م؛یشد

 !کامروا یآقا دیاومد خوش! جان؟

 !آقاحاج میدیرس خدمت ریخ امر یبرا: گفت مهراد و زدم یلبخند

 .دییبفرما! باشه ریخ: گفت بیحب حاج
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 نگاه زیه شهیهم مثل و آورد ییچا برامون محسن م،ینشست دخلش کنار یها مبل یرو هردو

 !ادیب دستش کار حساب شد باعث مهراد اخم که کرد

 مثبت جواب هم شونیا و کردم یخواستگار جان الهه از من دیبخواه رو راستش: گفت مهراد

 !دادن

 ... شما مگه خب! ؟یخواستگار: گفت بیحب حاج

 زیچ همه یول ،یخانوادگ و است دهیچیپ مسائل کمی خواست، طورنیا ساناز خود: گفت مهراد

 !انشاهلل خوبه

 ردخت مثل تو جان الهه !کامروا یآقا  رهیخ: گفت بود شده مشغول فکرش انگار که بیحب حاج

 !ندارم ییآرزو که تیخوشبخت جز ،یمون یم من

 رو رشیدزدگ برو ده،یم صدا داره نتیماش کنم فکر جان مهراد: گفت مهراد به رو بیحب حاج

 !بشه قطع که بزن

 !یحاج چشم: گفت مهراد

 کردم؛ یمتعجب نگاه دم،ینشن بود شده پارک مغازه دم که مهراد نیماش از ییصدا چیه من اما

 بورمج کنم، رونشیب مغازه از خواستمینم! هیا دهیفهم پسر: گفت رفت مهراد یوقت بیحب حاج

 !بگم یجورنیا شدم

 !؟یچ یبرا: گفتم

 دختر هی تو ؛یهرچ ای ضیمر حاال داره، زن مرد اون که یدون یم! جان الهه: گفت بیحب حاج

 تورو نکهیبعدازا یکسر نیهم! یکن ازدواج مهراد از بهتر یمردها با یتون یم ،یجوون و مجرد

 پولداره هم یکسر! پرسه یم ات گذشته و تو از یه د،یپرس رو حالت ازم یبار چند بود دهید

 !؟یکن ینم نظر دیتجد چرا مجرده، هم

 یپا م،گرفت قلبم با رو میتصم نیا! کردم فکر زیچ همه به فکرکردم، یلیخ! بیحب حاج: گفتم

 !ستمیا یم هم هاش یسخت یهمه

 ...وقت هی یول ،یعاشق اآلن دونمیم: گفت بیحب حاج
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 !منه میتصم نیا بیحب حاج: گفتم

 یریبگ میتصم تو یهرچامّا  !دخترم تهیخوشبخت آرزوم من: گفت و دیکش یآه بیحب حاج

 !محترمه برام

 !دیایب عقدم سر فردا لطفاً پس: گفتم

 .اینامّا  خودت! ادیب کن صدا رو شادوماد اون برو حاال! چشم! زمیعز باشه: گفت بیحب حاج

 داخل من و رفت مغازه داخل مهراد شدم، خارج مغازه از و کردم یخداحافظ بیحب حاج با

 گفت؟ یچ: گفتم. نشست هم مهراد قهیدق چند از بعد نشستم؛ نیماش

 !گفتیم بهت خودش که بود دونستنت به ازین اگه مردونه؛ یهاحرف! یچیه: گفت

 امش خوردن مشغول خانم الله م،یدیرس خونه به که بود شب نزدم، یحرف گهید و کردم سکوت

 .دیبوس رو هردومون یرو اومد؛ جلو و زد یلبخند ما دنید با بود؛

 !نه ای کنم اعتماد بهش دیبا دونستم ینم هنوز

 مهناز م،یداد نشون خانم الله به دونه دونه رو دهایخر کردم عوض رو میهالباس نکهیبعدازا

 هم من کرد؛یم برخورد نیسنگ سر باهام گهید گذاشت، زیم یرو و آورد شام جفتمون یبرا

 !نکردم بهش یتوجه

 مکرد فکر خود با کرد،یم لب ریز ییدعا هربار و کرد نگاه رو دهامونیخر یکییکی خانم الله

امّا  بود؛ عقد سفره سر کاش! یبود کنارم کاش! کنه؟یدعام برام داره اآلن هم مادرم یعنی

 جمع رو دهایخر و میخورد رو شام! بود یکاف برام دمیشن یم رو مادرانه یدعا هی که نیهم

 قبلشامّا  ه،یشلوغ روز فردا! خواب یبرا دیبش آماده اآلن نیهم از بهتره: گفت خانم الله کردم،

 !بگم بهتون یزیچ خواستمیم

 هب حاال از بهتره کنمیم فکر من! جان الهه! مهرادجان: گفت خانم الله م،ینشست مبل یرو هردو

 داره، هم جدا راه اونجا! دیبش ساکن یکرد درست مهمون یبرا که یتییسو همون داخل بعد

 !گم یم یچ که دیفهمیم باشه، ساناز اتاق یراهرو یتو اتاقتون خوام ینم
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 برم یم رو الهه است؛ آماده کامالً تییسو بودم، کرده رو فکرش خودم! مامان بله: گفت مهراد

 رو اونجا! میش یم تر راحت یلیخ گهید بشه، آماده هم سازم یم دارم که یا خونه همونجا،

 !میریم باال هم الهه و من ساناز، یبرا نییپا ی طبقه هی است، دوطبقه

 !براشون یبزار نوبت دیبا: گفت خانم الله

 نیا از بعد رفتارم نبودم، کنارش وقت چیه هم بود زنم فقط اون که امروز تا من: گفت مهراد

 !مونه یم االنه که ینیهم هم

 .یباش داشته رو هواش قبل مثل هم باز دیبا یول! باشه: گفت خانم الله

 !رمیگیم گهید پرستار هی براشم! جان مامان دارم: گفت مهراد

 !ریبگ مسن پرستار بار نیا: گفت خانم الله

 من خوامیم باشه، جوون که بود ساناز خود اصرار هم بار اون! چشم: گفت و زد یلبخند مهراد

 !بفهمه رو

 ات سه اونجا! تییسو یتو ببر کن جور و جمع رو اتاقت یالیوسا: گفت من به خانم الله بعد

 تاقا با باشه، جانیهم هم مهراد کار اتاق جفتتون، اتاق شمیکی تو، یکارا برا شیکی داره، خواب

 .دیگذاشت تنهاش نکنه فکر ساناز که شیقبل

 شب: گفت و اومد خوابم از قبل مهراد شدم؛ آماده دنیخواب یبرا هم بعد م،یگفت چشم هردو

 !ریبخ شبت! ییتنها که هیآخر

! افتادم فردا فکر به حرفش نیا از دم،یخز رختخواب به و گفتم ریبخ شب و زدم یلبخند

 ردهنک تجربه حال به تا که ییزهایچ از دم؛یترس یم ها ناشناخته از شهیهم دم،یترس ناخودآگاه

 ای بخشه لذت داره؟ درد! ه؟یجور چه دونستم ینم دم،یترس یم هم ییزناشو رابطه از! بودم

 .برد خوابم که بودم فکرها نیهم یتو! آور؟ عذاب

 !بله: گفتم و کردم باز زور به رو هام چشم شدم، داریب خواب از در یباصدا
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 یرو رو پتو و کردم نگاه بود تنم نازک تاپ همون که خودم به شد، وارد و کرد باز رو در مهراد

 هرروز یشیم بانمک قدرنیا هاصبح دونستم یم اگه: گفت و دیخند مهراد انداختم، خودم

 !کردمیم نگات ومدمیم کار از قبل صبح

 !نکن تمیاذ: گفتم

 یکل ه؛رس یم گهید ساعت هی تا! نجایا ادیب گفته شگریآرا به مامان! گهید شو داریب: گفت مهراد

 !پاشو! عشقم بدو ؛یبخور صبحونه دیبا هم ،یریبگ دیبا دوش هم! یدار کار هم

 !دارمیب! باشه: گفتم

 نک دقت روت ینداز یم رو پتو یوقت ،یراست: گفت خنده با کرد نگاه یکم نکهیبعدازا مهراد

 !ادیب گردنت یباال تا که

 دمیفهم و کردم نگاه خودم به نیهم یبرا نشدم؛ منظورش متوجه رفت، عیسر و گفت رونیا

 از یحساب! شدنیم دهید ها یکار اصل باًیتقر و بود دهیچرخ تنم یتو تاپ! هیچ منظورش

 !کنم نگاهش گهید شدینم روم اصالً دم،یکش خجالت بود زده زل بهشون مهراد نکهیا

 و کردم سالم خانم الله به رفتم،  سالن به صبحونه یبرا بعد و رفتم حمام سمت به ازهمهاول

 رفتم؛ اتاقم سمت به و خوردم رو صبحانه انداختم، بود آماده روش صبحونه که زیم به ینگاه

 !شد داخل خانم ایثر و کرد باز براش رو در مهناز اومد که در زنگ یصدا

! ماشاال: گفت من به نگاه با داشت، صورتبه هم ییبایز شیآرا که بود یجوون باًیتقر زن

 !کنمیم عروسکش! خانم الله خوشگله خودشم عروستون

 نهیآ هب ینگاه شد تموم کارش نکهیبعدازا کرد، باز رو ششیآرا بساط و میرفت من اتاق به باهم

 مه موهام یرو بودم، شده قبلم از بهتر خودم نظر به و بود کرده یقشنگ تیال شیآرا انداختم،

 تخیر باز رو موهام هیبق و کرد نییتز داشت روش یزیر یها شکوفه که کوتاه تاج مین هی با

 ساناز به یزیچ هر از قبل گرفتم میتصم بود، داده حالت رو نشییپا یکم سیبابل با البته دورم؛

 .شدم وارد و زدم در بزنم، سر
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 خوشگل چه: گفت و زد یلبخند من دنید با بود، نشسته پنجره یرو به رو لچریو یرو ساناز

 !خانم عروس یشد

 زیچ ههم من نه یبگ االنم نیهم تو اگه! جان ساناز: گفتم نشستم، مبل یرو و رفتم سمتش به

 !ینیب ینم رو من گهید و رمیم هم خودم! کنمیم کنسل رو

 نکهیا از حاال نباش؛ من نگران خواستم، ازت خودم من! ه؟یحرف چه نیا! جون الهه: گفت ساناز

 !یباش من نگران دینبا تو! راحته المیخ ستین تنها گهید مهرادم دونم یم

 کهنیا یبرا بود خواسته ساناز از خانم الله رفتم، رونیب اتاق از بعد و دمیبوس رو ساناز دست

 .بود کرده قبول هم ساناز نکنه؛ شرکت مراسم یتو نشه تیاذ

 زج عقد خود یبرا بودم، دهیند بود رفته شگاهیآرا به که رو مهراد موقع نیا تا ،بود ظهر کینزد

 از بعد بود قرار هم هاشون بچه نبود، دعوت یکس کامران عمو و شهره عمو زن و نرگس عمه

 .انیب ناهار یبرا عقد

 مهراد هستن، دعوت میبود دهید یقبل یمهمون یتو که یجمع همون دونستم یم هم ناهار سر

 هب رو که یصندل یرو من کنم، نگاه چشماش به شدینم روم صبح داستان از هنوز شد وارد که

 به ینگاه مهراد شدم؛ بلند جا از مهراد اومدن با بودم، نشسته بودن انداخته عقد سفره یرو

 !یشد ماهتر ،یبود ماه: گفت و اومد سمتم به و کرد صورتم

 داشتم، دوست یلیخ رو موهاش مدل بود؛ شده خوب یلیخ هم اون کردم، نگاهش خجالت با

 کراوات و رشیز دیسف راهنیپ با یمشک کت هی بود؛ دهیکش دست یکم هم تنکش شیر ته به

 فتگر سمتم به رو گل دسته داشت، یا ستادهیا ی قهی و بود دوخت خوش کتش! بود دهیپوش

 !کنم باور تونم ینم رو لحظه نیا: گفت و

 بیحب حاج آمد؛ هم عاقد و آمدند ها مهمان داد، فشار بغلش یتو محکم رو من و گفت را نیا

 و مینشست ها یصندل یرو بوده، دور راهش که کرد یخواهمعذرت و دیرس سر همه از بعد

 هب بود آورده خودش با هم رو دخترش تا سه که نرگس عمه کند؛ شروع عاقد که میماند منتظر

 هم نشویکی و گرفتن رو تور سر دونفرشون کرد، راحت رو ما کار رنیبگ رو تور سر نکهیا یهوا

 .دیساب یم رو قند
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 من ی نداشته لیفام یجا به خانم الله رو بارش سه نکهیبعدازا و خوند رو خطبه بار سه عاقد

 یبرا خانم اللهامّا  قبلش! گفتم رو بله من باالخره اره،یب گالب و گل رفته عروس گفت

 بله نکهیا بعد داد، بهم انیبرل و اقوتی سنگ با دیسف طال خوشگل یلیخ سیسرو هی یرلفظیز

 !دنیکش کل سالن یتو همه گفتم رو

 دبع م،یگذاشت گهیهمد دهان به انگشت با رو عسل و داد دستمون به رو عسل ظرف خانم الله

 هیبق انداخت؛ گردنم به رو بود دهیخر برام که یسیسرو مهراد و میکرد دستمون رو ها حلقه هم

 !میکرد امضا یکل رو گنده دفتر هی آوردن؛ رو هاشون هیهد هم ها مهمون ی

 مهراد با هم دونفره عکس چند و میانداخت عکس ها مهمان با یکییکی رفت، عاقد نکهیبعدازا

 یم مهراد ها عکس نیا یتو بزنم؛ اتاقمان به و کنم بزرگ را ها عکس خواستیم دلم گرفتم،

 موضوع نیا از ام زنانه احساسات و نبود یخبر ساناز با عکسش در یها اخم از گرید! دیخند

 !بود خوشحال

 را یزندگ نیا کردمیم حس داشت، وجود هم یگرید احساس وجودم درامّا  ،چرا دانستم ینم

 گذاشت، ینم راحتم یا لحظه بود یراض ساناز خود نکهیباا وجدان عذاب! ام دهیدزد ساناز از

 نیا یهمهامّا  !داره؟ یاحساس چه من به نسبت! ه؟یحال چه در ساناز اآلن کردمیم فکر دائم

 !دادیم یخوشحال به را شیجا و شدیم برطرف بود شهیهم از شادتر که مهراد دنید با ها حس

 از ربدت و نداشتند من با یگرم برخورد یلیخ شد، شانیدایپ هم ها مهمان ی هیبق ناهار کینزد

 لیمفا از یکی که هربار مهراد باشم، دهیدزد را شانسش طیبل من که انگار بود؛ شبنم ها آن همه

 احساس کردیم یسع و فشرد یم بغلش در شتریب مرا کردیم یسرد برخورد من با شیها

 !ببرد نیب از را ام یمنف

 مراسم تمام در داشت، دست در را دستم مهراد و بودم نشسته مهراد کنار یا دونفره مبل یرو

 همه نیا از بدهد، دست از مرا دیترس یم که انگار کرد؛ینم جدا خود از لحظه کی مرا دست

 !بودم آمده وجد به شدیم ختهیر میپا به که یاحساس
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 یرمن به مهراد بودم، زده سند شیبرا کجای را قلبم تمام و ستیز یم مهراد یبرا وجودم بندبند

 من مال گهید تو که باورش سخته! نمیبیم خواب کنمیم حس: گفت و زد دستانم به یا بوسه

 !یشد

 !سخته خودمم یبرا باورش یبخوا رو راستش: گفتم و زدم یلبخند

 مانیهردو یکسر حال و حس یب سالم یصدا فشرد، دستش در را دستم و زد یلبخند مهراد

 حس چیه که یصورت با یکسر کردم؛ بلند را سرم آورد؛ رونیب میداشت که ییهوا و حال از را

 !کردیم نگاه رمانیاس هم در یها دست و مهراد و من به نبود آن در یبد ای ندیخوشا

 گرفت، آغوشش در یگرم به و داد دست یکسر با مهراد و میشد بلند جا از هردو احترامش به

 ینم شد؛ رهیخ من یهاچشم در یا لحظه هم بعد گفت، مانیهردو به یخشک کیتبر یکسر

 و سرد نگاه یلبخند با! نبودم بلد را نگاهش زبان بود هرچه داشت؛ یحرف چه نگاهش دانستم

 !دادم پاسخ را حسش یب

 ند،ک ییرایپذ خودش از که کرد تعارف یکسر به بود من به یکسر نگاه متوجه انگار که مهراد

 که کردیم نظارت هم مهناز و بود شده دهیچ سلف زیم یرو غذاها شیپ یسر یمهمان مثل

 .کند فراهم داشت اجیاحت یزیچ یکس اگر

 ...امّا  دونمیم یعنی! بود؟ یجورنیا چرا یکسر دونم ینم: گفت من به رو مهراد

 به راجع یکسر که گفتیم بیحب حاج: گفتمامّا  نه؛ ای درسته زدنش و حرف نیا دونستم ینم

 !کردهیم یکنجکاو من

 !کردیم یدست شیپ یخواستگار یبرا اون دمیجنب ینم زود اگر! دونم یم: گفت مهراد

 داشتم دوست یمهمون شب: گفت و کرد میها چشم به ینگاه مهراد! کردم نگاهش تعجب با

 من جز یکس چیه که کنه؛ نگاهت نتونه یکس چیه که دور یجا هی ببرم خودم با و بدزدم تورو

 اب که تو دنید از شب اون! ینباش یکس چیه کنار من جز و باشه نداشته رو چشمات دنید حق

 ،بوده همراهم ییدانشجو دوران از! منه دوست نیبهتر یکسر شدم؛ وونهید یدیرقصیم یکسر

 !ببازم بهش رو عشقم تونستم ینمامّا 
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 !باهاتم شهیهم یبرا من: گفتم و فشردم را مهراد دست

 رکمت یطیهرشرا با ،یهراتفاق با بده قول! بده قول: گفت و کرد کینزد گوشم به رو سرش مهراد

 !ینکن

 !نکنم ترکت مرگ جز یطیشرا چیه در و وقتچیه دم یم قول: گفتم

 !بشه رد من جنازه رو ازاوّل  دیبا مرگ: گفت مهراد

 یها زن یزندگ مثل میزندگ دونستم یم بود، کننده دلگرم و نیریش برام مهراد یهاحرف

 شهیهم من ادیم ادمی تا! بود؟ نرمال یها آدم هیشب واقعا من یزندگ یکامّا  بود؛ نخواهد گهید

 یتو شهیهم نبودم؛ دخترها هیبق مثل وقتچیه من بود؛ گره و ها چوله چاله از پر میزندگ

 !نبود سرجاش یزیچ هی شهیهم! بود یخال یجا هی میزندگ

 و من که کردم دعا سرعقدامّا  بره، شیپ یشکل نیهم هم ازدواجم که نداشت یتعجب برام پس

 بوده من صالح نیبهتر ازدواج نیا که کردم دعا م،یباش خوشبخت عمر هی هم کنار در مهراد

 !نکنه ول رو دستم وقتچیه خدا و باشه

 ها یمهمون نیا ازامّا  چرا دونستم ینم گذشت، دنیرقص و یباز یمهمون به غروب کینزد تا

 اب یعنی نه! باشم تنها که ییجا برم داشتم دوست و برد یسرم رو ام حوصله ومد؛ینم خوشم

 تشنه خونم به یبدجور جمع جوون یدخترها مخصوصا هیبق نرگس عمه جز! باشم مهراد

 !رقصم یم اش جنازه یرو و رسوندم قتل به رو ساناز من که انگار! بودن

 اه قضاوت نیا شدم، مهراد زن پول خاطر به گفتنیم که دمیشن هاشون پچ پچ ونیم از یحت

 یها نگاه نیا یبرا رو خودم دیبا بود؛ کرده ینیب شیپ هم خانم الله رو سرد یبرخوردها و

 !ستادمیا یم بودم گرفته که یمیتصم یپا  و کردمیم آماده سرد

 هم انیب بودن نتونسته که مهرزاد و مهرسا با وکالیدیو قیطر از خانم الله یمهمون زمان

  و کرد دیتمج و فیتعر ازم یکل هم بعد گفت، کیتبر بهم عالقه و ذوق با مهرسا گرفت، یتماس

 یم مدام و بود خانم الله هیشب یلیخ مهرسا! رانیا انیم دیع یبرا که داد خبر مادرش به

 !کرد برخورد یمیصم و خوب یلیخ که من با د؛یخند
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 یرسم و خشک یلیخ! بود یچ دونم ینم داشت؛ کار دیشا نکرد، برخورد خوب اصالً مهرزاد اما

 نیا از مهرزاد که کرد احساس هم مهراد انگار نشد، باز شیشونیپ از اخم و گفت کیتبر هی

 !اوردین خودش یرو بهامّا  ه؛یناراض ازدواج

 مهراد نافذ و شب رنگ یهاچشم مثل هاش چشمامّا  داشت مهراد به یادیز شباهت مهرزاد

! روح یب و سردامّا  بود، فرم خوش و خوردیم یطوس به رنگش! داشت یا گهید حال نبود؛

 !زدم خی یبدجور هاش چشم دنید ازامّا  !بود جورنیا من با هم دیشا

 یوربدج هم بلند پاشنه یها کفش نیا نداشتم؛ ستادنیا توان یخستگ از رفتن، که ها مهمون

 هیبق با اونروز هم خانم الله درآوردم، ازپام رو هاکفش کردم که یکار نیاول! بود کرده تمیاذ

 !بود جانیهم تا رسالتش انگار! رفت و کرد ترک رو خونه مهمونها

! بره خواسته مامانش از خودش میبمون محفوظ هاش دخالت از نکهیا یبرا گفت بهم مهراد

 هرچند دم،یترسیم خدمه و مهناز برخورد از بود رفته که حاالامّا  !کردیم معذبم یکم بودنش

 قطف! کردینم اخم بهم گهید یعنی نبود، بد  باهام دیشن رو خبر که یاول روز مثل گهید مهناز

 !شدیم محسوب یشرفتیپ هم نیهم بود؛ سرد باهام

 هرادم یها دست که و بودم سمیسرو گردنبند قفل کردن باز مشغول و بودم ستادهیا نهیآ کنار

 بوسه هم بعد آورد؛ در گردنم از و کرد باز رو گردنبند قفل یآروم به کردم، حس سرم پشت رو

 دیدیم نکهیا از! کرده عبور تنم از فاز سه برق کنم حس شد باعث که زد گردنم پشت به یا

 از یلبخند تمسخر؛ لبخند نهامّا  داشت؛ لب به یلبخند هستم هراسان و خام قدرنیا من

 !بود سرعشق

 یم ها ناشناخته از چقدر که بداند نداشتم دوست! باشم کودک برابرش در نداشتم دوست

 بود، گرفته آغوشم در پشت از هم مهراد و بودم رهیخ نهیآ در خودم یهاچشم به! ترسم

 سرخ، صورتش و بود شده خمار نگاهش! برگرداند خودش سمت به و  گرفت را دستم یآرامبه

 ونمدیم دارم؛ تورو که خوشحالم یلیخ! منه هیزندگ شب نیبهتر امشب: گفت گوشم یتو آرام

 !بود خواهد شب نیبهتر هرشب و روز نیبهتر هرروز داشتنت با
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 یشباهت که معصوم و آرام یا پسربچه مثل کنارم مهراد شدم، داریب خواب از در یصدا با صبح

 متس به و کردم تن به را ساتنم خواب لباس و زدم یلبخند بود، دهیخواب نداشت شبشید به

 یاچک کاسه کی! گرفت سمتم به را ینیس کی و بود ستادهیا میرو روبه اخم با مهناز! رفتم در

: تگف سرد یصدا باهمان گرفتم؛ را ینیس و زدم یلبخند بود؛ شیرو صبحانه کامل بساط با

 !ارمیب یکاچ براتون که بود خانم الله دستور

 را مهراد و ساناز یزندگ وضع خودش مگر! بود؟ چه من گناه دانستم ینم ؛رفت و گفت را نیا

 پس کردند؛ینم ازدواج باهم هانیا کاش یا که بود نگفته میبرا بارها خودش مگر! بود؟ دهیند

! کرد؟یم برخورد من با رحمانهیب طورنیا بودم بازکرده یامن آغوش مهراد یبرا که حاال چرا

 .رفتم ییدستشو سمت به و گذاشتم زیم یرو را ینیس

 یاخم به بود، ستادهیا میرو روبه آلود خواب یصورت با نهیس به دست مهراد آمدم که رونیب

 د؟یبخور جم همسرتون بغل از داد اجازه شما به یک: گفت شوخ یلحن و یمصنوع

 !برامون آورد صبحونه مهناز: گفتم و نشاندم صورتش یرو یا بوسه

 چرا :دیپرس. است شده گرفته حالم که دیفهم انگار هم مهراد و بودم مهناز رفتار فکر یتو هنوز

 !فکر؟ یتو یرفت

 اصالً شده، سرد من با اومد شیپ ازدواجمون یماجرا کهیوقت از مهناز خب دونم؛ ینم: گفتم

 !بود یراض خودشم ساناز که انگار نه انگار و کردم ازدواج تو با زور به من انگار

 اون کنه، یم جلب رو خدمتکارها همه نظر که مهنازه خونه نیا تو: گفت و زد یپوزخند مهراد

 براش حتماً! سنده نیع مهناز یبرا بگه یهرچ ساناز! بوده مادرش و ساناز زاد خانه زیکن که هم

 !شدم بدبخت یدید! زد رو شوهرم مخ دختره یدید گفته و کرده ناله و آه

 .دیباف یمنف یلیخ هم شما! کنه؟ رو کار نیا دیبا ساناز چرا! وا: گفتم

 !ینکن باور که دم یم حق بهت! شیبشناس تا مونده حاال: گفت

 حوله با را صورتش که طورهمان مهراد نشستم، و رفتم زیم سمت به نداشتم، گفتن یبرا یحرف

 کالً میرفت که اونجا م؛یکن یم یکش اساس تازه خونه به گهید چندهفته: گفت کردیم خشک
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 ساناز یبرا هم نجایا یخدمتکارها از رم،یگ یم خودمون خونه یبرا گهید خدمتکار یسر هی

 .کنمیم استفاده

 !امیبرم کارا پس از من: گفتم

 ی خونه اون دانشگاه؟ یبر یخوا ینم مگه! ؟یبخون کنکور یبرا یخواه ینم مگه: گفت

 هیبق باش؛ خونه خانوم فقط شما! کردش تیریمد یسادگ نیا به شهینم که رو درندشت

 !من با کارهاش

 به هصبحان از بعد د،یچسب یم یحساب دوش کی نشاند، ام یشانیپ به یا بوسه و گفت را نیا

 .رفتم حمام سمت

 تجربه قبال یحت که یزیچ هر بود، یعال و نینشدل میبرا کردمیم تجربه مهراد با که هرچه

 یم خود به یا تازه یبو و رنگ مهراد وجود با ،دنیکش نفس مثل ،خوردن غذا مثل بودم کرده

 !گرفت

 ییها زمان هم من اد،یب زود کردیم یسع و ومدینم خونه روقتید هاشب قبل مثل گهید مهراد

 به هم مهراد گذروندم، یم وقت مهراد با هم خونه ومدیم کهیوقت و خوندم یم درس نبود که

 اگر و زدیسرم کارش اتاق به یهرازگاه نباشه تنها یلیخ ساناز نکهیا یبرا خانم الله ی هیتوص

 .دادیم انجام اونجا داشت یطراح کار

 که بود خانم الله یها هیتوص از هم نیا بودم، دهیند رو ساناز وقت چند نیا یتو من اما

 نهک فکر خواستمینم بزنم؛ بهش یسر که گرفتم میتصم و اوردین طاقت دلمامّا  !نرم سراغش

 نکهیبعدازا گذاشتم نیهم یبرا شه، یم داریب خواب از یساعت چه دونستم یم! معرفتم یب

 .باشه خورده رو اش صبحونه

 بود، نشسته پنجره یرو روبه دارش چرخ یصندل یرو شهیهم مثل شدم؛ وارد و زدم رو اتاق در

 فکر: گفت ساناز نشستم؛ مبل یرو و رفتم کنارش داد؛ سالم و زد یلبخند من دنید با

 !بوده ام خاله امر که دونم یم! یاین شمیپ گهید کردمیم

 !ستمین دلخور دستت از: گفت که ارمیب در دلش از و بزنم یحرف خواستمیم
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 !اوردن؟ین براتون دیجد پرستار: گفتم

 !شن ینم تو مثل چکدومیه کردم، عوض پرستار تا سه چرا: گفت و زد یلبخند ساناز

 !بمونم تونیپرستار یبرا که نذاشتن خانم الله: گفتم و دمیخند

 عروس گهید تو! یا خونه نیا خانم گهید تو موافقم، باهاش مورد نیا تو! دونم یم: گفت ساناز

 همه! هیبزرگ حرف یلیخ شدن کامرواها عروس! ه؟یمقام چه نیا یدونیم ؛یشد کامرواها

 دور هی کردم یعروس مهراد با که من کامرواها، عروس بشن که دادنیم جون لیفام یدخترها

 عدمب ست؛ین تعهد فاز یتو اصالً اونم که مهرزاد به شد بسته دشونیام چشم! پرشون یتو خورد

 هخوند کورامّا  ک،یکوچ عروس بشن که کردن زیت دندون یحساب شدم یجورنیا من دوباره که

 !بودن

! شدن تشنه بد خونت به عده هی لیفام یتو اآلن: داد ادامه ساناز کردم، سکوت و زدم یلبخند

! هاش ته یلیخ کردیم فکر اش، اضافه پوز و دک با شبنم اون سوزوندمشون، اومد خوشم که آخ

 ... میتی دختر هی با مهراد دیفهم یوقت

 در دهنش از یبد حرف چه دیفهم انگار که ساناز خوردم، جا حرفش نیا دنیشن از یا لحظه

 نگاه یوقت که نه؛ ای دمیشن نهیبب تا شد رهیخ هام چشم یتو و داد قورت رو حرفش رفته

 تو اب نتونست یاجتماع گاهیجا وجود با دید یوقت که بود نیا منظورم: گفت دید رو من ناراحت

 ...یعنی یدون یم! خورد پرش تو یلیخ کنه رقابت

! الیخیب: گفتم نیهم یبرا بزنه، ندیناخوشا یهاحرف که بشم باعث نیازا شتریب خواستمینم

 م؟یبگرد باغ یتو میبر یدار دوست

 !باغ یتو گردش یبرا زده لک دلم که آخ: گفت

 اه گذشته از و میزد قدم یکم باغ یتو بردم؛ باغ به رو ساناز کمکش با و زدم صدا رو  اکبرآقا

 خنده یها خاطره از و خودم از براش م؛یکردیم گز رو مترو مامانم با که کردم فیتعر براش

 تتمیسو به خودمم و اتاقش به گردوندم برش دوباره هم بعد داشتم، مدرسه یتو که گفتم یدار

 !رفتم
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 یم کنارش نیا از شتریب خواستینم دلم و ومدمیم در پا از داشتم مهناز نیسنگ یها نگاه ریز

 مبرا کنه فکر خواستمینم یطرف از و بدم حیتوض بهش برم خواستیم دلم یطرف از موندم؛

 .کردم مشغول کتابام با اومد مهراد یوقت تا رو خودم سراغش، نرفتم هم نیهم یبرا! مهمه

 بود شده زبر شیر ته با که اش گونه یرو یا بوسه و رفتم استقبالش به دیرس که مهراد

 یسواال از چندتا م،یشد لمیف هی دنید مشغول هم بعد و آورد شام برامون مهناز گذاشتم،

 .دمیپرس ازش هم رو میدرس

 گهید اورد،یم مثال یحت و دادیم حیتوض برام ادیز یلیخ و آرامش با رو سواال از هرکدوم مهراد

 لپ کردن، یباز صورتش با کردم شروع بدم، ادامه خواستینم دلم و بود سررفته ام حوصله

امّا  داد؛یم ادامه رو حیتوض خونسرد هم اون ختم؛یر یم هم به رو موهاش دم،یکش یم رو هاش

 اومد، در اشکم خنده از دادکه قلقلکم اونقدر! تخت یرو انداختم و کرد بغلم و شد بلند هوی بعد

 .شدم یکی باهاش زود یلیخ و دنیبوس به کرد شروع هم بعد

 به که همونطور مهراد بودم، گذاشته اش نهیس یرو رو سرم و میبود دهیکش دراز تخت یرو

 !شده آماده دیجد خونه م؛یدار یکش اساس جمعه: گفت کردیم نگاه سقف

 .نکردم جمع یزیچ که من! ؟ینگفت زودتر چرا! گه؟ید روز سه یعنی: گفتم

 !؟یکن جمع یخواستیم ویچ: گفت و کرد یکوتاه خنده

 !م؟یکارکنیچ رو اساس همه نیا! رو خونه لیوسا! معلمومه خب: گفتم

 یم تازه هیاساس خونه یبرا کن؛ جمع رو خودت لیوسا فقط مونن؛ یم جانیهم ها نیا: گفت

 نجایا ران،یا انیب خوان یم دیع مهرزاد و مهرسا ؛بمونه زارم یم هم رو خونه نیا رم،یبگ خوام

 .بخوره بدرد! نجایا ارمیم باشم داشته که مهمون کالً مونن؛ یم

 !ستین زادیآدم هیشب تونیچیه هم پولدارها شما: گفتم و دمیخند

 !دختر؟ تو یگیم یچ: گفت و کرد یبلند ی خنده
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 و میکردیم یبند بسته اساس هفته سه میکن یکش اسباب میخواستیم که یزمان ما واال: گفتم

 یم میداشت هفته سه تا هم اونجا د،یجد خونه میرفتیم میزد یم بار هم بعد کنار، میزاشتیم

 !شدیم محسوب یطوالن پروسه هی برامون یکش اساس نیسرهم! میدیچ

 دچن از بعد کنه، درک یدرست به رو یزندگ از نوع نیا تونه ینم که دونستم یم نزد، یحرف

 شما! پولدارها شما ینگ یعنی ؟یندون خودت از جدا رو من گهید شه یم: گفت سکوت قهیدق

 ...ها فالن

 !دیببخش! زدم؟ یبد حرف: گفتم

 م؛باش جبهه هی یتو تو با شهیهم خواد یم دلم من! نه، زمیعز نه: گفت و دیبوس رو میشونیپ

 نم! میباش ما خوام یم ؛یداخلش تو که باشم یا دسته یتو باشم، تو کنار شهیهم دارم دوست

 دمآ هم تو پس پولدارم آدم من اگه رم،یفق آدم گهید منم پس یریفق آدم تو اگه نه؛ جدا یتو و

 !یپولدار

 !بگه آقامون یهرچ! چشم: گفتم و زدم اش گونه یرو یا بوسه

 !دختر یکرد وونهید رو من  تو: گفت و فشرد نهیس به محکم رو من و زد یلبخند

 .دیخر دنبال باهم میبر دیبا! ام خونه فردا: گفت مهراد سکوت قهیدق چند از بعد

 !؟یچ دیخر: گفتم

 هک یبدون دیبا البته ،ینیبچ رو باال خودت ی قهیسل به خوام یم! خونه لیوسا دیخر: گفت

 !رهیبگ لهیوس نییپا  یبرا خودش ی قهیسل به بره که فرستمیم مانیپ با هم رو ساناز

 !داره دل اونم ؛یکنیم یکار خوب: گفتم

 م،بخر هیزیجه خواستیم دلم شهیهم نبرد، خوابم میکن دیخر بود قرار نکهیا ذوق از صبح تا

 بودم دهیرس آرزوم به که حاال و کنم انتخاب خودم رو ام خونه یهالهیوس خواستیم دلم

 ذوق یلیخ هروقت کالً شدم، شیآرا مشغول و داریب مهراد از زودتر صبح شدم؛ خوشحال یلیخ

 دید شیآرا زیم کنار رو من و شد داریب یوقت مهراد کنم؛ شیآرا شتریب خواستیم دلم داشتم

 !د؟یشد دعوت یعروس: گفت آلود خواب یصدا باهمون و زد یلبخند
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 !خوشحالم بخرم؛ لهیوس ام خونه یبرا برم خوام یم! نه: گفتم و دمیخند

 از یکی بودن کوتاه اشون همه که من یمانتوها سر مهراد با رفتن کلنجار یکل از بعد باالخره

 آشنا یا لهیوس هر دیخر یبرا مهراد م،یافتاد راه و شد واقع قبول مورد اغماض با مانتوهام

 .گرفت یم جاها نیبهتر از رو میخواستیم که هرچه داشت؛

 اب کاناپه هی تا کرد رو و ریز رو ایدن تمام مامان خونه، یکاناپه دیخر یبرا که افتادم یزمان ادی

 دیخر بود؛ عذاب برامون کردن دیخر زمان اون کنه؛ دایپ جنس خوش و خوشگل و خوب متیق

 نمیا حاال ای ،دمیخر یم تا دادیم تر ارزون کمی ویکی اون کاش !حسرت با بود یمساو برامون

 !ستیبدن

 یهرچ که بود ییجا من، یقبل یایدن یمواز مامانم، یایدن یمواز گهید یایدن هی یتو انگار اما

 !ادیب ات گهید یهالهیوس به یکردیم دقت دیبا فقط ؛یدیخر یم رو خواستیم دلت

 م،یشد فروخت یم رو مهراد خود کارخونه یها جنس که ییها مغازه از یکی وارد مهراد با

 رانگا! ننیبب رو من که خواستنیم همه و شدنیم بلند ازجا همه! گرفتن لمونیتحو یحساب

 و بود کرده حلقه من کمر دور رو دستش هم مهراد بودم، ایدن بیغر و بیعج یها یدنید جزو

 رو انیجر خنده و یشوخ به و برد یم جلو رو خودش دست بده دست باهام خواستیم هرکس

 !دادیم صلهیف

 مبل ها قهیسل یهمه یبرا داشت؛ یسبک جور همه بود، مغازه داخل یها مبل بهامّا  من نگاه

 انتخاب ها عکس یتو از چرا خب: گفتم دمیچرخ یم ها مبل نیب که همونجور شد،یم دایپ

 !یدار رو ها مبل همه عکس که تو م؟ینکرد

 ابب شتریب کدوم دیفهم تا دید کینزد از دیبا کنم؛یم یطراح یا قهیسل هر یبرا من: گفت

 ! نه ای راحته ینیبب ،ینیبش یپسند یم هرکدوم یرو دیبا خب یطرف از اته، قهیسل

 !؟یکرد یطراح تو رو ها مبل نیا یهمه یعنی: گفتم

 طفق من! نه! ومدمیم رونیب کارم اتاق از دینبا عمرا که یجورنیا: گفت و کرد یکوتاه ی خنده

 یحت ای باشه، داشته ینوآور هی خواد یم که ییها مدل کنم،یم یطراح رو خاص یها مدل

 .کنه شرکت ها مسابقه یتو
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 کرده یطراح خودم شوهر که رمیبگ یمبل خوام یم من! خودته؟ کار کدوم نجایا اآلن: گفتم

 !باشه

 سالن مرکز در که یرنگ یآجر و کیش مبلمان به و فشرد دستش یتو رو دستم و دیخند

 !خوام یم رو نیهم! خوبه نیهم یوا: گفتم کرد، یا اشاره بود شده دهیچ

 دیرس یمدرن مبلمان به و دیچرخ دستش سمت به نگاهم .هست هم یکی اون: گفت و دیخند

 و لیتاس نیب و بود رنگ قرمز که داد نشونم رو یا گهید مبل دوباره بعد داشت، بنفش رنگ که

 داشت یمدرن یطراح که یرنگ بنفش مبلمان از همه از شتریب منامّا  بود، شده یطراح مدرن

 !نیهم گفتم و اومد خوشم

 یکی! یریبگ دیبا هم گهید ییرایپذ دوتا یبرا وسط، ییرایپذ یبرا نیا خب: گفت مهراد

 !باشه تر یمجلس دیبا هم یدوم تره، یخودمون

 !باشه تو ی قهیسل بهتره نجایا نظرم به: گفتم

 !اما: گفت

 !آقا بخوره دردم به دانشت نیا جا هی دیبا باالخره خب! اا: گفتم

 !خانوم امیدرم خجالتت از خونه یتو: گفت گوشم در و دیخند

 .دیخند میزبون بلبل به هم مهراد و دمیخند

 یا هرمغازه! شد تمام زیچ همه دیخر شب تا که بود جالب و میبود دیخر مشغول شب خود تا

 ی خونه به مهراد ی برنامه طبق زیچ همه و میدیخر رو نظر مورد لیوسا از یکسری میرفت که

 .شد منتقل دیجد

 رو یچ که دادن نظر یبرا دیبا فقط کنن، جا به جا رو زیچ همه و انیب هم چندنفر بود قرار

 ییجورا هی خونه نیا بودم، خوشحال میکردیم مکان نقل نکهیا از م؛یرفتیم بزارن کجا

 و! یدزد تو ؛یندار نجایا به یتعلق چیه تو گفتیم بهم انگار داشت، خودش در یبد خاطرات

 !کردیم القا درمن رو حس نیا شتریب و شتریب هم مهناز نگاه
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 کارکشته همه و بود ادیز کارگرها تعداد نبرد؛ یادیز زمان دشونیخر مثل هم هالهیوس دنیچ

 .دادندیم انجام خودشان را کارها هیبق میکردیم که اشاره کی بودند،

 یطراح شیهاباغچه ییبایز شکل به که داشت یبزرگ باغ یفعل ی خانه مثل دیجد ی خانه

 چند هم کنارش در بودند، مجنون یدهایب و یاتورینیم یسروها باغ یها درخت بود، شده

 تهنداش دید خانه رونیب از تا بودند کرده قدعلم و بود شده کاشته وارهاید کنار داریسپ درخت

 .باشد

 بود، شده کار یرنگ یبانیسا هم هرپنجره یرو و بود ییبایز و قرمز یآجرها از ساختمان ینما

 راه کی از عبور از بعد یاپله چیه بدوناوّل  ی طبقه یورود داشت؛ یسنت و مدرن نیب یقیتلف

 هب لچریو با بتواند ساناز که بود شده یطراح یطور و زدیم دور را باغ کل که شده سنگفرش

 یچوب بزرگ در کی به سنگفرش راه از بعد نشود، عبورش مانع یاپله و بزند دور را باغ یراحت

 .ردیبگ را آن بتواند ساناز یراحت به که داشت قرار یارتفاع در رهیدستگ و دیرسیم

 کنار شد،یم شروع بزرگ سالن کی سپس و بود شکل مربع کوچک یراهرو کی در از بعد

 گل شانیباال تاج یرو دکهیسف دست کی یها نتیکاب با داشت قرار یبزرگ آشپزخانه سالن

 سالن به گرید کوچک یراهرو کی بزرگ سالن از بعد بود، شده دهیکش ییبایز سرخ یها

 از داشت، دستش کنار یراهرو در خواب اتاق چهار که دیرسیم یتر یخودمون و کوچکتر

 شد،یم ختم خدمه یهااتاق به که داشت قرار یگرید یراهرو بزرگ سالن همان در گرید طرف

 .بود شده هیتعب جور و جمع تییسو دو خدمه یبرا نباریا

 پشت یاصل راه و داشت وجود دوراه شدیم ما ی خانه که دوم ی طبقه به دنیرس یبرا

 یوقت داشت، قرار ساختمان پشت باهمیز یلیخ و ینقل اطیح کی شد،یم شروع ساختمان

 بود؛ ینقل اطیح نیهم درب که دیرسیم یمشک یآهن در کی به یزد یم دور را ساختمان

 پله چند جور و جمع و بایز وانیا کی بعد بود، یگرید یفضا انگار یشدیم که اطیح داخل

 داشت، قرار یورود یچوب در سپس و یتورفتگ کیاوّل  د؛یرسیم باال ی طبقه به و خوردیم

 میرو شیپ یقصر یچوب در بازشدن باامّا  باشد، ینقل اطیح مثل خانه که کاراوّل  کردمیم فکر

 .گرفت قرار
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 هآشپزخان به و  خوردیم پله چند سالن کنار از شد،یم ختم یبزرگ سالن به کوتاه یراهرو کی

 یتر یخودمون بزرگ سالن به و بود کوتاه یراهرو کی هم آنجا از د،یرسیم گرید سالن کی و

 آشپزخانه کنار از بود، خواب اتاق سه راهرو هر داخل و داشت قرار راهرو دو آنجا شد،یم ختم

 یشوهر و زن بود قرار که یمتر هفتاد ی خانه کی شد،یم ختم خدمه اتاق به که بود یپلکان

 .شوند ساکن آنجا یدار خانه یبرا

 هم یدیشد یمال ازین و شوند ینم دار بچه که کرده صحبت شوهر و زن کی با بود گفته مهراد

 مانیپ و مهناز همان هم نییپا ی طبقه یبرا کنند، کار خانه نیا در ها آن است قرار دارند،

 اکبرآقا فقط برآمد، پسش از نشود که نبود بزرگ یآنقدر نییپا ی خانه گرید که چرا بود؛ یکاف

 یم یباق بود باال ی طبقه هم و نییپا ی طبقه در هم که گرید یخدمات یکارها و نظافت یبرا

 .ماند

 نهیزآیم و دراور و کمد و تخت رنگ م،یدیچ مهراد و خودم ی قهیباسل را خودمان خواب اتاق

 .بودند رنگ یا گلبه رنگ به یروتخت و ها پرده و بود دیسف

 از هم ساناز م،یکرد مکان نقل دیجد ی خانه به جمعه عصر و کردم جمع را میهالهیوس تمام

 ود؛ب خوشحال نداشت یکس کمک به یازین و کند حرکت خانه در یراحت به توانست یم نکهیا

 ،شد مانعم مهرادامّا  بدهم نشانش را جاها و بروم ساناز با خواستمیماوّل  میدیرس خانه به یوقت

 !رمیم همراهش من: گفت داشت حضور آنجا که هم خانم الله

 ابتث بهشان خواستیم دلم بودم، ناراحت بود یمنف ساناز به نسبت ذهنشان قدرنیا نکهیا از

 .است یخوب دختر ساناز کنم

 یاطیخ چرخ دم،یچ نبود هم یادیز زیچ که را میهالهیوس همه و میشد خانه وارد مهراد با

 اتاق گذاشتم، بود کرده درست میبرا کار اتاق عنوان به مهراد که یاتاق داخل هم را مامان

 بود، گذاشته من کار یبرا هم طرف کی و خودش کار یبرا مهراد را طرفش کی بود؛ یبزرگ

 یم دلش که گفتیم خودشامّا  ؛یکن کار ینتون و کنم پرت رو حواست دیشا بودم گفته بهش

 که محبت همه نیا از من و بره در اش یخستگ تا کنه نگاه من به شد خسته هرلحظه خواد

 !بودم اومده وجد به ختیر یم میپا به خالصانه
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 انهخ کردم، نگاه ینقل اطیح به پنجره از برد، ینم خوابم و بودم آشنا نا فضا با یکماوّل  شب

 اتاق و ییرایپذ و داشت دید یپشت اطیح به یخودمون یهااتاق که بود شده درست یطور

 .بزرگ اطیح به داریسرا ی خانه و مهمان

 ینم یازین بود باال خوابش اتاق که حاال نرود، نییپا ی طبقه به ادیز گرید داشت میتصم مهراد

 هرچندشب دیبا داشت اصرار خانم اللهامّا  باشد، داشته نییپا ی طبقه به یوآمدرفت که دید

 اطیح در که خانم الله و مهراد انیم یدعوا متوجه ساناز یوقتامّا  برود، ساناز دنید به بار کی

 در را وا که نیهم مهراد و ستین کار نیا به یازین که گفت شد کردندیم بحث و بودند ستادهیا

 .است یکاف شیبرا دارد یم نگه خانه نیا

 اللهامّا  ندارد، یبد قصد او که شوند یم متوجه حتماً ساناز حرف نیا از که خودم با کردم فکر

 نیا به میتصم نیهم یبرا! است نهفته پنهان یا نقشه هم حرف نیا پشت داشت اصرار خانم

 روال مثل ساناز، اتاق در نهامّا  بخوابد، نییپا اتاق در مهراد هاشب یچندگاه هراز که شد

 !یکنار اتاق در گذشته

 و سالانیم یمرد و زن باال ی طبقه دیجد یخدمتکارها گذشت،یم ییجاجابه از دوهفته

 یها چروک که رنگ رهیت پوست با یصورت داشت، یا دهیکش و الغر صورت زن بودند، خوشرو

 نام پونه بود، یزندگ یها یسخت حاصل  و دادیم نشان ریپ سنش از شتریب را او صورتش

 .بود کرده خود مجذوب را من صحبتش یمیصم لحن و داشت

 یم را یسرشار عشق دو نیا نیب من و بود یپاک چشم و خوب مرد هم میرح آقا همسرش

 شیپ حال و حس نیهم به زمان گذر یط هم مهراد و من روزگار کاش کردمیم دعا که دمید

 !هست شانییآشنا لیاوا انگار که کردندیم نگاه هم به یطور برود،

 غیدر من از را یمحبت چیه مهراد نکهیباا شد،یم ام یحسود نشانیب حال و حس به یگاه

 !کردینم

 اب روزگار بد ازامّا  بوده، جاده به هرروز و داشته ونیکام کی میرح آقا که بود کرده فیتعر پونه

 حرام ماه در که مرحوم یهید یبرا را اش یزندگ کل شه یم مجبور و کنه یم تصادف نفر کی

 .بدهد بوده شده کشته هم
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 یم قدغن شیبرا را استرس ای کردن کار دکتر و کند یم سکته اتفاقات خاطر به زمان همان

 هم ام خانه در و بود گرفته دست به را یزندگ کل پونه اتفاق نیا از بعد نکهیا وجود باامّا  کند،

 نیا طیشرا خاطر به مهراد دانستم یم و نبود خوب یلیخ میرح آقا حال کردیم کار پونه فقط

 .است داده آنها به را شغل نیا کند کمکشان یشکل به بتواند نکهیا و نفر دو

 مهراد بدهم، تکان دست او با وانیا از تا رفتم ییرو به رو اتاق به آمد که مهراد نیماش یصدا

 ازهمهاول شد ادهیپ نیماش از یوقت بود کرده عادت دوهفته یط در من کار نیا به که هم

 تادم،فرس بوسه و دادم تکان دست شیبرا یخوشحال با ند؛یبب را من تا انداخت وانیا به ینگاه

 ادمهر از ییصداامّا  رفتم، ینقل اطیح سمت وبه انداختم نهیآ به ینگاه شدم، اتاق وارد هم بعد

 .دمینشن

 آمد، ساناز اتاق از خانم مهناز غیج یصدا که شده معطل چرا نمیبب تا کردم باز را اطیح در

 وقفت بدون او و بود گرفته پهلو به را ساناز مهراد رساندم، ساناز اتاق به را خودم چطور دمینفهم

 کبود رنگش یحساب چون بود، شدن خفه حال در که انگار آورد یم باال را اش معده اتیمحتو

 .کند باز را تنفسش راه بتواند تا بود کرده فرو ساناز حلق در را دستش هم مهراد! بود شده

 رم،بخو توانستم ینم یتکان و بود زده خشکم سرجا ساناز وروز حال دنید یطرف از و استرس از

 میرپایز کردم حس که شد یچ دونم ینم گر،ید سمت هم مهراد و بود ستادهیا طرفکی مهناز

 !دمینفهم چیه گرید آن از بعد و دیچرخ سرم دور ایدن و شد یخال

 نارک به را خودش عیسر چشمم شدن باز با مهراد ؛میبود مارستانیب اتاق در کردم باز که چشم

 .زد ام یشانیپ به یا بوسه و دوخت من به را نگرانش یهاچشم !رساند تخت

 جونم؟ از زتریعز دفعه هی شد یچ: گفت

 چطوره؟ ساناز حال !شد بد حالم هوی ،دونم ینم: گفتم

 دهیپر غذا گلوش یتو که کنهیم یغلط چه مهناز نیا دونم ینم !شد رفع خطر: گفت مهراد

 گلوش؛ یتو دیپر معده دیاس دوباره هم بعد !آورد باال بدتر و نشه خفه نکهیا یبرا کرد تقال ؛بود

 تو ؛من یبرا ستین مهم هانیا اآلن ،کردم خیتوب یحساب هم رو مهناز. شد درست بعدشامّا 
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 نییپا یلیخ هم فشارت. باشه شده آماده جوابش دیبا گهید !ازت گرفت شیدکترآزما !یمهم

 ؟!آخه خودت با تو یکنیم کاریچ !بود اومده

 .نکردم یکار که من ،دونم ینم: گفتم

 وارد لب به یلبخند و دست در برگه کی با پرستار !کرد قطع را امان مکالمه اتاق در یصدا

 ؟یندار تهوع ای جهیسرگ احساس بهتره؟ حالت: گفت و کرد من به ینگاه !شد اتاق

 .فقط دارم تهوع کمی: گفتم

 جهینت خب: گفت و کرد ینگاه میبود منتظر که مهراد و من به و زد یلبخند پرستار

 .کامروا یآقا دیبد یمژدگان من به دیبا فقط !دیندار یمشکل چیه شما ،اومد شتونیآزما

 خانمم؟ نداره یمشکل که نیا یبرا: گفت مهراد

 .دیشیم پدر دیدار نکهیا یبرا ،نه: گفت و دیخند پرستار

 به ازین فهمش یبرا هنوز انگارامّا  شد؛ پژواک صدبار ذهنم در پرستار حرف! شدینم باورم

 ؟یچ: گفتم ناخودآگاه. داشتم پرسش

 .یشیم مامان یدار !زمیعز نباش نگران: گفت و دیخند پرستار

 آغوش در رو من و زد یلبخند داشت ازین دوباره دیتاک نیا به هم خودش انگار که مهراد

 ار صورتم تمام مهراد و رفت رونیب اتاق از کرد درک را خلوت یبرا ما ازین که پرستار. دیکش

 .کرد بوسه در غرق

 هناشناخت  یحس ،بود سخت یکم کردیم رشد شکمم در کوچولو موجود کی نکهیا باور میبرا

 مامان داره من یکوچولو خانم: کرد زمزمه گوشم در مهراد !بود افتاده اتفاق زود یلیخ که

 تجربه تو با دارم هیخوش یهرچ که برم میزندگ ی الهه تو قربون یاله ؛کوچولو مامان ،شهیم

 .کنمیم

 یمقو یهرغذا خانم پونه مدت نیا در ،گذشتیم باردارم دمیشن که یزمان از یماه کی باًیتقر

 هیته عیسر هم کردمیم اریو و خواستمیم هرچه !کردیم درست میبرا بود ایدن در که یا
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 کی شدن اضافه انگار ،بود کرده صدا بمب مثل مهراد یها لیفام نیب میباردار خبر. شدیم

 .شدیم محسوب یبزرگ اریبس خبر کامرواها به گرید یکامروا

 هب که کردیم سفارش یحساب پونه به خودش و زدیسرم من به بار نیچند هفته در خانم الله

. ندیایب رانیا به مهرزاد و مهرسا فردا تا بود قرار و بود نمانده دیع به شتریب هفته کی. برسد من

 در یمهمان و بود کرده برگزار دیجد ی خانه در ها آن ورود مناسبت به جشن کی خانم الله

 خبر که هم ساناز و بودم سرزده ساناز به دوبار مدت نیا یتو !شدیم برگزار باال ی طبقه

 .شد مستقر ما ی خانه در خانم الله را شب آن !بود خوشحال یحساب بود دهیشن رو من یباردار

 زدن در یصدا که بودم میدرس یها کتاب از یکی خوندن حال در مهراد و خودم اتاق یتو

 رفته خونه یدما کردن چک و یمیقد ی خونه به سرزدن یبرا آخه !مهراده کردم فکر ،اومد

 زادمهر که هم حاال ؛بودند سابق ی خونه از مراقبت و داشتن نگه زیتم مسئول یگل و آزاده ؛بود

 .شدیم آماده برادر و خواهر نیا اقامت یبرا اونجا زیچ همه دیبا ان،یب خواستنیم مهرسا و

 تا ادهفرست رو مهرساامّا  اد؛یب نتونسته کارش خاطر به مهرسا همسر که بود گفته برام خانم الله

 بره وقت چند یبرا باهاش اومد که مهرسا بود قرار گفتیم خانم الله. بشه کم شیدلتنگ از

 کنارم خواستیم و بود شده منصرف میتصم نیا از بودم شده باردار من که حاالامّا  آلمان؛

 .باشه

 و یجد یلیخ زن یطرف از دونم ینم !کنه پر برام رو مادر یخال یجا داره یسع شهیهم

 نیا از کی کدوم که نیا نیب شهیهم واقعا !نرمه دل و مهربون یلیخ انگار هم یطرف از ه،یحاکم

 یم هم گرانید یباش یتر خالص و تر رو آدم هرچقدر مامانم قول بهامّا  مونم؛ یم هاست زن

 یسع هم من. کنن یم برخورد صادق و راست رو باهات و یراست رو باهاشون تو باالخره فهمن

 ادیز خانم الله و ساناز نیب که ییها یانداز کهیت و یخودیب یهاحرف وارد وقتچیه کردمیم

 .نشم ومدیم شیپ

 که ردک اشاره بهم ،نشستم و شدم بلند تخت یرو از د!ش اتاق وارد خانم الله و گفتم دییبفرما

 یزیچ خوبه؟ حالت: گفت و زد یلبخند. نشست کنارم تخت یرو هم خودش و باشم راحت

 ؟یندار اجیاحت
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 .دینباش نگران !خدا به خوبم من ،نه: گفتم

 ور کمت سال و سن ؛ستین خودم دست مینگران !زمیعز یخوب که شکر رو خدا: گفت خانم الله

 سر ییبال نکنه گمیم ترسم یم ه،سوز یم برات دلم ،نمیب یم که رو فتینح جثه نم،یب یم که

 .میاریب مردم دختر

 اون !مگیم حتماً بهتون نباشه خوب حالم اگه خدا به !خانم الله دینباش نگران: گفتم و دمیخند

 .باشه تخت التونیخ ؛داشت خواهند ها آسمون از رو هوام حتماً دیگیم شما که یمردم

 .نهیبب رو دخترش شدن مادر داره دوست یهرمادر !زمیعز باشه شاد روحشون: گفت خانم الله

 رمباردا من نکهیا از ایدن نیا از اآلن ایآ که مادرم فکر یتو رفتم !کردم سکوت و زدم یلبخند

 یفحر هنوز انگار که خانم الله. نداشتم براش هم یقطع جواب چیه و دونستم ینم !نه ای باخبره

 داشته ازت تونم یم یخواهش هی !جان الهه: گفت بعد و کرد من و من یکم داشت گفتن یبرا

 باشم؟

 .دییبفرما امر شما: گفتم

 ماش ازدواج نیا سر کمی مهرزاد یبخوا رو راستش ،زمیعز برم قربونت: گفت لبخند با خانم الله

 تو به راجع ینادرست االتیخ و هاحرف خب گفت،یم !وصلت نیا به نبود یراز یعنی دمغه؛

 ... کنهیم فکر !کالً داشت یاشتباه قضاوت. داشت

 با و گذاشت من دست یرو محبت نشانه به را دستش بعد د،یکش یقیعم نفس و کرد یمکث

 ادمهر زن پول خاطر به تو کنهیم فکر خب! گمیم یجورنیا که جان الهه ببخش: گفت لبخند

 دواجاز دار زن مرد هی با ادینم یالک که یخوشگل نیا به و یجوون نیا به دختر نیا گهیم !یشد

 از ،دهیند حال به تا تورو اون !اخالق خوش و باشه پیت خوش مهراد هم هرچقدر حاال ؛کنه

 برخورد باهات یوقت هی اگه که خوام یم !تو یماه چقدر دونه ینم !نداره خبر خوبت یاخالقا

 !ور هاشحرف رینگ دل به !بهش ینکن یتند یعنی ؛یند رو جوابش تو زد یحرف ای ،کرد یبد

 .افتهیب مهراد یبرا یاتفاق ترسه یم شهیهم !نگرانشه شهیهم نیهم برا !مهراده عاشق مهرزاد

 .خانم الله باشه راحت التونیخ: گفتم
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 سمت به و شد بلند جا از بود شده راحت الشیخ دلش یتو حرف گفتن از انگار که خانم الله

 منتظر و بودم دهیکش دراز تخت یرو که همونطور هم من ،گفت یریبخ شب و رفت اتاق در

 .برد خوابم بودم مهراد اومدن

 ؟یاومد یک: گفتم و دمیخند. کرد دارمیب هاش بوسه با مهراد که بود شده صبح

 اتیدرس کتاب با امتحانشونه شب که ها بچه نیا نیع دمید اومدم !بود روقتید: گفت

 .رفت قنج برات دلم !یدیخواب

 .برد خوابم یچجور دمینفهم !بودم اومدنت منتظر: گفتم و دمشیبوس

 طبق داشتند همه. بود صدا سرو و خدمه وآمدرفت از پر رفتیم انتظار که طور همون صبح

 .کردندیم عمل خانم الله دستور

 ینم باهم یلیخ مهناز و خانم پونه انگارامّا  بود؛ شدهاضافه باال یخدمتکارها به هم مهناز

 خانم هالل جانب از خیتوب جهینت در و لهیوس شکستن باعث هاشون یلجباز یبار چند ،ساختند

 کاریب کس چیه شد دهیچ زهایم یرو غذاها و گرفت قرار شیسرجا زیچ همه که یزمان تا. بود

 .نشد

 ازمهن و خانم پونه. گرفتند قرار یشگیهم یها سرپست خدمه همه خانم الله دستور به هم بعد

 !داره ازین استراحت به و باال ی طبقه ادیب تونه ینم که گفت هم ساناز ،شدند ییرایپذ مسئول

 .برن دنشید یبرا مهرسا و مهرزاد شد قرار و رفتیپذ راحت یلیخ خانم الله

 ودب ینبات رنگ به که رو یبلند و تنگ لباس که همونطور ،بودم شدن آماده مشغول اتاق یتو

 دچن تا کنم فکر: گفتم بود هاش لباس دنیپوش مشغول هم اون که مهراد به کردمیم تن به

 .کنم یخداحافظ ها لباس نیا با دیبا گهید وقت

 هب بچه نکهیبعدازا !هیموقت نیا خب: گفت بست یم رو راهنشیپ یها دکمه که طورهمان مهراد

 .االنت حالت به یگردیبرم ادیب ایدن

 .موندن چاق مانیزا از بعد که دمید رو ها یلیخ من آخه: گفتم یناراحت با
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 ها یلیخ که تو خب: گفت و کرد نوازش رو صورتم دست کی با و ستادیا روم روبه مهراد

 دوست جوره همه ،دارم دوست یباش که یهرجور تورو من هم بعدش !یمن الهه تو ،یستین

 .دارم

 .نشست قلبم یرو میمستق مهراد ی جمله و زدم یلبخند

 ،میبر ایب: گفت و دیکش رو دستم مهراد. کردم نگاه نهیآ به بار نیآخر یبرا و بودم آماده باًیتقر

 .عشقم یخوشگل

 و مهرزاد اومدن منتظر و نشستم مبل یرو مهراد کنار!.میشد خارج اتاق از باهم و دمیخند

 برق هاش چشم یتو تونستمیم !دیپر جا از خانم الله اومد که خونه در یصدا. میشد مهرسا

 خونه در سمت به و کنن آماده شربت برامون داد دستور ،نمیبب رو ها بچه دنید یخوشحال

 .رفت

! آمادند باال و شدند داخل اطیح در از ها مهمان !آمد یم هاپله نییپا از خنده و سالم یصدا

 ور مهرزاد سمت از یبد برخورد خانم الله نکهیبعدازا ،داشتم استرس قدرنیا چرا دانستم ینم

 دید من یهاچشم یتو رو ینگران انگار که مهراد ؛بودم نگران یحساب کرد ینیب شیپ برام

 ؟یا آشفته قدرنیا چرا الهه؟ شده یچ: گفت

 .استرسم دچار دیجد افراد دنید از کمی !یچیه: گفتم

 از هم یکی اون !منه چل و خل خواهر که مهرسا ،ادینم که خورخوره لولو: گفت و دیخند مهراد

 هب خود کنن یم برخورد یمیصم انقدر شونینیبب کهاوّل  لحظه ،نباش نگران !تره خل مهرسا

 !شهیم آب ختی خود

 یا چندلحظه! کرد بغلش محکم همه از قبل خانم الله و شد وارد که بود ینفر نیاول مهرسا

 پشتم کردم حس !مامانم بغل یبرا زد لک یبدجور من دل و موندن هم بغل در دختر و مادر

 .کرد دورم الیخ و فکر از دیچرخ کمرم دور به که مهراد دستامّا  ه؛یخال یلیخ

 و زدم یلبخند ،کرد حرکت من سمت به اومد رونیب مادرش بغل از که بالفاصله مهرسا

 و حال از بعد و داد سالم !میکرد یبوس رو باهم بعد و کرد بغلم که بدم دست باهاش خواستم
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 !شدیم دهیدزد قاپم بودم هم من که حقا !یدزد رو من برادر قاپ تو پس: گفت معمول احوال

 .شمیم عمه دارم خوشحالم چقدر یدون ینم که آخ

 .یباش تو که اشه عمه برا راهشیب و بد کنه یهرکار ام بچه !یطفلک یآخ: گفت و دیخند مهراد

 یجور هی ؛نشد ،گهید نه: گفت و زد مهراد یبازو به یفیلط مشت یشوخ با و دیخند مهرسا

 .کنن دعا رو اش عمه که دیکن یم تشیترب

 .گنیم راهیب بدو همون ،دونم یم دیبع که بره تو به اگه: گفت و دیخند مهراد

 یزورک ارانگ ،نبودم متعلق نجایا به انگار !داشتم یبگیغر احساس نشونیبامّا  ،چرا دونستم ینم

 باز شونیبرادر و خواهر یها یشوخ خاطر به شمین حاال و بودم داده راه جمعشون به رو خودم

 .بود

 متس به !داد سالم یا مردانه یصدا و کرد جلب رو ام توجه ینگاه ینیسنگ که بودم فکر یتو

 که طورهمان! گرفت آغوش در رو خانم الله بعد و دیبوس رو مادرش دست مهرزاد ،برگشتم صدا

 فرار راه دنبال !موند ثابت من یرو و دیچرخ من سمت به دوباره نگاهش بودند هم آغوش در

 .بود گرفته ازم رو حرکت اجازه مهرزاد ی پرجذبه و نافذ نگاه و بودم شده قفل سرجامامّا  بودم؛

 یجورنیا بتشیه که ترسوند؛ یم شکل نیا به رو من که بود هاش چشم یتو یچ دونم ینم

امّا  داشت؛ ابهت هم مهراد !گرفت رو من ابهتش یبدجور بود که یهرچ !کردیم منجمدم

 .نبود نیسنگ طورنیاامّا  ،بود رایگ و نافذ نگاهش !نبود ترسناک

 ستادهیا مهراد کنار !برداشت قدم مهراد و من سمت به اومد رونیب که مادرش آغوش از مهرزاد

 دور رو دستش دیفهم رو من ینگران انگار که مهراد ؛گرفتم رو مهراد دست ناخودآگاه و بودم

 و خشک یلیخ من به و اومد جلو مهرزاد !داد پناه خودش آغوش در رو من و زد حلقه کمرم

 مهراد. گرفت آغوش در رو مهراد بعد و دادم؛ رو جوابش کوتاه یلیخ هم من ،داد سالم مودبانه

 .کرد رفتار مهرزاد با سرد یکم بود شده ناراحت یحساب من با برادرش رفتار از که

 جمع طبع به هم من و بودند نشسته مبل یرو مهرسا و مهرزاد !شد تموم باالخره سالم مراسم

 هم من !کردیم فیتعر بود افتاده براش که ییاتفاقا و آلمان از مهرسا !بودم نشسته مهراد کنار

 .بدم گوش کردمیم یسع
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. شد اونها با زدن حرف مشغول مهراد و شدند اضافه ما جمع به کم کم هم گهید یها مهمون

 ادمد دست باهاش و ستادمیا ادب رسم به !ستادیا مقابلم یکسر که بودم داده لم مبل یرو تنها

 .بهتون گمیم کیتبر: گفت و داد سالم یکسر. کردم سالم و

 ؟یچ یبرا: گفتم و بودم کرده فراموش رو میباردار مساله کل به

 .دیهست باردار نکهیا... خب: گفت بود گرفته اش خنده انگار که یکسر

 و مرفتار باشه نقص یب خواد یم دلم شهیهم !شدم مونیپش گفتنش از بعد که گفتم یآهان

 یعنی: گفتم افتاد ادمی تازه که من و کرد جمع رو اش خنده یکسر !بودم ها احمق نیع حاال

 .ممنونم

 .دینیبنش لطفاً: گفت و کرد یا اشاره یکسر

 ردک شروع بودمش دهید که یسر نیاول مثل !نشست کنارم یکسر و نشستم دوباره مبل یرو

 از یکی خاطر به که طورهمان !میدیخند یم هردو و کردن فیتعر دار خنده یها خاطره به

 قفل من یرو اخم با که کرد برخورد مهراد نگاه به نگاهم زدمیم قهقهه یکسر یها خاطره

 .بود

 ادامه هنوز و نشد متوجه انگار یکسرامّا  نشستم؛ صاف و کردم جمع رو امخنده ناخودآگاه

 یکسر نرم یلیخ و یکسر با کردن صحبت به کرد شروع و اومد سمتمون به مهراد که داد؛یم

 .برد خودش با رو

 فتنگ کیتبر بهم رو میباردار باهمهیتقر !کردمیم نگاه رو برم و دور و بودم نشسته تنها دوباره

 کنارم مهرزاد که کردمیم یباز میگوش با داشتم. کنم تشکر درست که ادگرفتمی گهید و

 هک بشه دایپ یفرصت ای ،باشم تنها باهاش خواستینم دلم اصالًامّا  ،چرا دونم ینم ،نشست

 :گفت عیسر یلیخ مهرزاد. بودم هاحرف نیا از تر بدشانس منامّا  بگه؛ راهیب و بد بهم بخواد

 ؟یخوشحال

 مورد؟ چه در: گفتم و کردم نگاهش زده بهت
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 ینم هم رو بشه مهراد زن نکهیا خواب تو سطح از یدختر ؟یکرد ازدواج مهراد با نکهیا: گفت

 .نهیب

 .دمید ینم رو خوابش رو مهراد نمیبب نکهیا از قبل هم من خب: گفتم

 زود. سرته یتو یچ دونم یم خوب منامّا  ؛یزنیم راه اون به رو خودت: گفت و زد یپوزخند

 من یول !نیآفر !ینش کنده جا از یباش دهیکوب محکم نیهمچ رو ختیم که یشد حامله هم

 .رو شما قماش شناسم یم بدجور یکی

 دل به زد یبد حرف اگه بود گفته خانم الله !شدم یعصبان یحساب زدیم که ییهاحرف از

 طورچ: گفتم و کردم نگاهش یناراحت با. شدیم نیتوه تمیشخص به یبدجور داشتامّا  رم؛ینگ

 د؟یکنیم قضاوت رو دیدید روزه کی از کمتر که یآدم زود قدرنیا

 .چون دمید ادیز آدم: گفت

 .دیندار هاتون تجربه از یدرست استفاده پس خب: گفتم

 هی نکرده الزم !کامروام مهرزاد من !دخترکوچولو نیبب: گفت و زد یدرار حرص ی خنده

 آلنا نبود ات دلبسته یجورنیا برادرم اگه بدون رونیا فقط ،من به بده درس تو مثل دختربچه

 .رونیب نداختمتیم لگد با من چون !ینبود یبود که یینجایا

 صورتم یرو نزارم داشتم یسعامّا  گرفت؛یم ازم رو دمید و بود شده پر چشمهام یتو اشک

 رو مهراد یصدا که بدم یجواب خواستمیم. کنه دیتائ رو بودنم دخترکوچولو که بشه یجار

 الهه؟ به یگفت یچ: دمیشن

 داشتم ،یچیه: گفت و کرد مکث یکم بود شده شکه مهراد یناگهان حضور از انگار که مهرزاد

 .زدمیم گپ دمیجد داداش زن با یکم

 دم؟یشن اشتباه رو نایا و لگد داستان یعنی پس: گفت مهراد

 که انگارامّا  هیثان چند از بعد !کرد مشت رو هاش دست و انداخت نییپا رو سرش مهرزاد

 با ینبود عاشقش شما اگه گفتم !آره: گفت و آورد باال رو سرش باشه گرفته یدیجد میتصم

 .رونیب کردمیم پرتش خونه از پایت
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 ؟یزنیم حرف من با یجورنیا یدار که ییتو نیا مهرزاد؟: گفت مهراد

 رو ظاهرش گول ،نکن ازدواج نییپا سطح دختره نیا با گفتم بهت نهمهیا! آره: گفت مهرزاد

 ... کهیزن نیا گفتم !ینکرد قبول ،فقط پولن دنبال قماش نیا ،نخور

 در همه ؛کرد خفه رو سالن زد مهرزاد گوش یتو که مهراد یلیس یصدا گفت که رو کهیزن

 به ینگاه بود برخورده غرورش به یحساب که مهرزاد !کردندیم نگاه دوبرادر نزاع به سکوت

 نیا خاطر به ؟یزد کتک رو من دختر نیا خاطر به !هه: گفت و زد یپوزخند و کرد اطراف

 ... ی دختره

. دهنت یتو زمیریم رو دندونات یبگ گهید کلمه کی: زد ادیفر مهراد که بود نزده یحرف هنوز

 .رونیب کن گم من ی خونه از رو گورت

 یم روز هی داداشم: گفت و مهراد به ینگاه بعد و کرد من به ینگاه نفرت و خشم با مهرزاد

 .شمیپ ایب !چشم یرو قدمت دیرس روز اون هروقت !گفتمیم یچ من یفهم

 .یافتیب چشمم از نیا از شتریب نزار ،رونیب برو گفتم: گفت مهراد

 خانم الله !رفت رونیب خونه از مهرسا و خانم الله یها اشک و ها مهمان نگاه برابر در مهرزاد

 .شد قطع مهرزاد و مهراد ی رابطه لحظه همون از و برنگشتامّا  دنبالش فرستاد رو مانیپ

 با شهیم بود رفته ادشونی همه انگار اصالً. نبود یزیچ مرافع و دعوا جز خونه یتو هفته کی تا

 طرف هی هم مهراد یها یناراحت و طرف هی خونه یهوا و حال !کرد صحبتهم آروم یصدا

 و ها هورمون هم من؛ بود کارش اتاق یتو رو هاوقت شتریب و کردیم صحبت کمتر!.گهید

 .ارمیب طاقت بتونم کمتر و باشم حوصله یب بود شده باعث میباردار

 کردمیم یسع و زدمیم حرف باهاش !رهیبگ فاصله ازم که نگذارم کردم یسع وجود نیا با اما

 آدم کی !بود کامروا کی هم مهرادامّا  مهرزاد؛ سراغ بره گفتمیم بهش یحت ؛بدم شیدلدار

 رفتن با هم اون !برگرده یعاد حالت به دوباره خونه که دیکش طول ماه کی حدود !مغرور

 یسپر رو یگند یلیخ دیع کل درامّا  د؛یخواب ها شیآت باالخره که بود خانم الله و مهرسا

 .کردم
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 ؛گذره یم میباردار از وقت چند کنکور روز کردمیم حساب داشتم و بودم نشسته سالن یتو

 و باشه باردار که شدیم من مثل هم  یا گهید زن یعنی شه؛یم ماهم پنج چهار حدود دمید

 بده؟ کنکور ادیب

 یلیخ! بودم کنکور آماده کامالً یذهن نظر از نبودم، آماده یجسمان نظر از اگه شکر خدارو اما

 اًحتم افتهین یبد اتفاق اگه بزنم حدس تونستم یم و بودم خونده درس وقت چند نیا یتو

 .شم یم قبول

 که بود روشن دلم یول ،برم ندارم حق گهید یجا تهران جز بود گذاشته شرط مهراد هرچند

 کنکور به گهید که حاال !بخونم درس هم گهید سال هی ستین یازین و شم یم قبول تهران

 .کردمینم یکار شیپ سال یها درس مرور جز ،میبود شده کینزد

 یراب !ادهیز یلیخ کارشون امروز دونستم یم !خونه بود ومدهین مهراد هنوز و بودم گرسنه یلیخ

 ،ونهخ ومدیم رید که شدیم یا هفته هی باًیتقر. بشه برگزار یزود به بود قرار که یشگاهینما

 بلند جا از !بمونم گرسنه و ارمیب طاقت تونستم ینم چون، خوردمیم ییتنها رو شام هم من

 .ارهیب رو شامم برام که خواستم خانم پونه از و شدم

 در یاصد !نداشتم رو فرصتش اصالًامّا  نمش؛یبب داشتم دوست و بود شده تنگ ساناز یبرا دلم

 نییپا ی طبقه به که یدر چون ،ادیم نییپا ی طبقه از هست یهرک دمیفهم اومد که خونه

 باهم سرد معمول طبق و کردم ینگاه؛ شد وارد مهناز و کرد باز رو در پونه! زد رو رفتیم

 ناتو حوصله ای دییتنها اگه گفتن خانم ساناز: گفت و اومد سمتم به مهناز. میکرد برخورد

 .نییپا نیایب سررفته

 .امیم خوردم که رو شامم !حتماً باشه: گفتم

 تماشا ونیزیتلو و بود نشسته سالن یتو ساناز. رفتم نییپا هاپله از و خوردم زود یلیخ رو شام

 شکم یرو رو دستش هم اون و دمشیبوس. رفتم سمتش به و زد یلبخند من دنید با. کردیم

 .هیشکل چه نمیبب ادیب ایدن به زودتر خوادیم دلم: گفت و گذاشت من

 .کنم صبر دیبا یلیخ که هنوز: گفتم و زدم یلبخند

 .گذرهیم باد و برق نیع نباش نگران: گفت ساناز
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 .کنه خدا: گفتم

 اشم اناتیجر: گفت و دینوش یچا از یا جرئه ساناز !آورد ییچا برامون مهناز و کنارش نشستم

 .کنه برخورد گانه بچه یجورنیا بود دیبع مهرزاد از! شدم ناراحت یلیخ !دمیشن رو مهرزاد و

 .مباش دوبرادر اختالف باعث خوادینم دلم! بشه درست نشونیب یجور هی شدیم کاش: گفتم

 دور رو استخون بخورن رو هم گوشت معروف قول به !همخونن ،زمیعز نباش نگران: گفت ساناز

 !هستن دنده هی و مغرور هردوتاشون مهراد و مهرزاد ،شدم بزرگ هانیا با منامّا  ندازن؛ ینم

 یبچگ از ،است دنده هی و مغرور بیعج ؛بدتر اصالً گهید که مهرزاد! خودشونه حرف حرف

 باهم که نهیا خاطر به ،یدب رفته که هم اآلن نیهم !رهیم مهراد یبرا جونشامّا  بود؛ نطوریهم

 مهراد مثل هم مهرزاد ،بود خودشون حرف حرفم ،داشت ینظر هی هرکدوم !ساختن ینم

امّا  رهیبگ زن که کرد کار مهرزاد یرو یکل خانم الله! کنهیم فرق کاراش کمی البته !طراحه

 نکهیا نهامّا  ستین ازدواج اهل !بود مهرزاد ومدیبرن پسش از خانم الله که یکس تنها !نشد یراض

 یتو !یکیاون بغل تو رهیم یکی بغل از ،هیکی با هرروز !ها نباشه شیزندگ یتو یدختر

 خترد  کادر ی گوشه هی باالخره که نداره یعکسم! گیم یچ یفهم یم ینیبب رو نستاگرامشیا

 .نباشه

 .گهید جوره هی هرکس باالخره: گفتم. دیخند هم ساناز و دمیخند حرفش از

 کردیم ییهوا رو مهراد وقت هی. دنیبر کل به هم از نایا شد خوب که من نظر به: گفت ساناز

 .یسوم سراغ رفتیم

 ای ندازهیم کهیت داره دونستم ینم !شدم دمغ یکم دلم تهامّا  میرفت سهیر ساناز حرف از هردو

 .فقط گفته یشوخ یبرا نکهیا

 یبچگ و مهرزاد و مهراد از برام ساناز هم شتریب و میزد حرف باهم یساعت کی نکهیبعدازا

 دلمامّا  نبودم خسته ،رفتم خودم اتاق به و کردم بهانه رو یخستگ کرد فیتعر هاشون

. بود دهیکش دراز تخت یرو که دمید رو مهراد و رفتم اتاق سمت به. بکشم دراز خواستیم

 .زمیعز ینباش خسته !سالم: گفتم و رفتم سمتش به و زدم یلبخند



 

141  /www.98iia.com  /س.ش(  سالی( 
 

 برانجمن نودهشتیا ) س.ش( کارسالی  –گاه تکیه 

 تو ،امروز شدم داغون و درب! ام خسته یحسابامّا  ممنونم؛: گفت و نشست تخت یرو مهراد

 ؟یبود نییپا چرا

 .بزنه حرف خواستیم بود تنها کنم فکر؛ سراغ بود فرستاده ساناز: گفتم

 حاال؟ گفت یچ: گفت مهراد

 .گهید هاحرف جورنیا از ! خبر چه، یکنیم کاریچ ،معمول یهاحرف: گفتم

 .باش مطمئن رونیا ،ادینم زبونش به یحرف هی یخودیب وقتچیه ساناز: گفت مهراد

 .دمیند یبد ازش که من: گفتم

 ینم که کنهیم عمل یجور هی !شناسمیم من رو زن نیا !یندار خبر دمیشا: گفت مهراد

 .یخورد کجا از یفهم

 .کنه دایپ ادامه بحث نیادوباره نخواستم و کردم سکوت

 هرتب خودم نظر به! شد تموم باالخره !دمیکش راحت نفس هی اومدم رونیب که امتحان سالن از

. بره رونیب تنم از خوندن درس وقت چند نیا یخستگ شدیم باعث فکر نیا. ارمیم یخوب

 راچ دونستم ینم. کردیم ییخودنما الغر و فینح بدن نیا یتو و بود اومده جلو باًیتقر شکمم

 .نرفته باال وزنم

 یمشکل هم بچه و من و دیرسیم نظر به یعاد زیچ همه چون. باشه یارث دیشا گفتیمامّا  دکتر

 .نه ای بوده یجورنیا هم خودش دمیپرس یم ازش و بود مامان کاش. مینداشت

 دسته هی با روم روبه از مهراد که گشتم مهراد نیماش دنبال و اومدم رونیب امتحان سالن در از

 تشکر یکل و یخوشحال با رو گل دسته و داشت بهم که یتوجه از کردم ذوق. دیسررس گل

 باور: گفت یخوشحال با مهراد! کردم ماچش محکم میدیرس که هم نیماش یتو. گرفتم ازش

 سبک تو یجا من! شد برداشته دوشم یرو از یبار هی من انگار یداد کنکور که تو الهه کن

 !شدم

 .بود نیسنگ یبدجور یکی نیاامّا  !فعال دارم ادیز بار که من: گفتم
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 بگو حاال. نیزم یزاریم یکن تحمل گهید خورده هی هم رو یبعد بار: گفت و زد یلبخند مهراد

 ؟یداد یچجور رو کنکورت. نمیبب

 .ادیم شیپ یچ دید دیبا بازم! قبولم که خودم نظر از: گفتم

 .بشه همون خوبه یهرچ: گفت مهراد

 نیا یهرچ خوامیم که خوب؛ یبدجور روز هی یبرا رو خودت کن آماده خب: گفت بعد

 !ارمیب در دلت از رو یخوند درس ینرفت ییجا و خونه یتو ینشست چندوقته

 دهش باردار یوقت از. دیرس کیش یلیخ رستوران هی به و کرد روشن رو نیماش مهراد و دمیخند

 خواستیم دلم بیعج! بود رشته سوپ کردمیم رو خوردنش هوس که یزیچ نیشتریب بودم

. کردیم درست رشته سوپ غذا شیپ برام هرروز خانم پونه نیهم یبرا و بخورم رشته سوپ

 .داشتم هم یا گهید دار خنده یها هوس

اوّل  هوس به دیخند یکل مهراد. کردم هندونه هوس و شدم داریب خواب از زود صبح بار هی

 رو مونیمیقد محل یا فالوده هوس شب نصفه بارم هی. بخرن هندونه برام فرستاد و صبحم

 !کردم وونهید رو همه زدم غر بس از برسونه رو من مهراد و بشه صبح تا. کردم

 سفارش یچ یاصل یغذاامّا  هیقطع سوپ نکهیا به کردمیم فکر داشتم رستوران یتو خالصه

 غذاها یسر هی. ومدیم بدم یلیخ اشیسر هی از منامّا  بود؛ رنگارنگ یغذاها از پر منو. بدم

 ای داشتم دوست قبال که کرفس خورشت مثل. بودم نزده لب بهشون میباردار از بعد که بودن

 .شدیم بد حالم یماه یبو و یماه از. یماه

 و دادم سفارش شدیم محسوب برام یداشتن دوست یغذاها جزو اونم که اکبرجوجه هی باالخره

 از هک لحظه همونامّا  ؛ییدستشو برم تا شدم بلند جا از میگفت رو سفارشمون هردو نکهیبعدازا

 اهمنگ تعجب با مهراد. نمیبنش دوباره شد باعث جهیسرگ و رفت یاهیس چشمام شدم بلند جا

 !؟یخوب: گفت و کرد

 !رفت جیگ هوی سرم چرا دونم ینم: گفتم
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 گرید ،انداخت چنگ جانم به و دیچیپ دلم در یبد درد که امیب کنار جهیسرگ با داشتم یسع

 وبخ اصالً حالم میبر پاشو مهراد: گفتم یا گرفته یصدا با مهراد به !نداشتم نشستن طاقت

 !ستین

 سوار گذاشت زیم یرو رو غذاها کل متیق نکهیبعدازا و شد بلند جا از عیسر یلیخ مهراد

 به و میکرد یط سرعت نیا به یچجور رو ریمس دمینفهم که رفتیم تند انقدر. میشد نیماش

 .میدیرس کردیم کار اونجا دکترم که یخصوص درمانگاه

 که گفت یسونوگراف و نهیمعا از بعد اومد که دکتر. میرفت اورژانس بخش به و شدم بلند جا از

 جاش یتو کمی چون ؛نکنم یچکاریه و باشم داشته مطلق استراحت دیباامّا  سالمه، نیجن

 .شده سست

 به فتگ دکتر. بودم کنکور سرجلسه صبح که دادم حیتوض براش و داشتم استرس دیپرس ازم

  تا نوشت برام آمپول کی هم یروز. کنم استراحت فعال دیبا و شدم یجورنیا استرس لیدل

 هپون یبرا رو تمیوضع مهراد میدیرس که خونه به. برگرده خودش یعیطب تیوضع به نیجن

 .ردک درست یکاچ برام کنه کاریچ دیبا بود بلد خوب انگار که خانم پونه و داد حیتوض خانم

 دوماه. باشه من شیپ رو وقت چند نیا تا سپرد اون به رو کارها و معاونش به زد زنگ مهراد

 ام  حوصله واقعا گهید !خوردم تکون کمتر جام از و گذروندم مطلق استراحت یتو رو تمام

 بد حالم دوباره کردمیم کار یکم که هربارامّا  کنم؛ حرکت خواستیم دلم و بود سررفته

 شیپ برام حالت نیا ستین یقو یلیخ بدنم و کمه سنم چون گفتیم هم دکترم. شدیم

 .اومده

 هی نیهم یتو که بود ناراحت انقدر اومد شیپ مهراد و مهرزاد نیب که یانیجر از بعد خانم الله

 یبرا !ختیر بهم یبدجور رو جو و اومد چندبار بود شده دعواشون مهرزاد و مهراد کهاوّل  ماه

 از یکم هم که ببره آلمان به خودش با رو مامان کرد خواهش مهرسا از و زد زنگ مهراد نیهم

 سراغ مدام آلمان همون ازامّا  زه؛ینر بهم رو جو یجورنیا گهید نکهیا هم بشه دور ایقضا نیا

 .دیپرس یم رو حالم و گرفتیم رو من
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 و کنه درست برام یچ دادیم دستور بهش هرروز و بود گرفته هم رو پونه تلگرام شماره

 رروزه !بود شده کالفه خانم الله یتلگرام دستورات از گهید هم خانم پونه ،باشه مراقبم یچجور

 .پزب رو اون و بپز رونیا گفتیم پونه به هم بعد ،دیدیم رو من دیبا و زدیم زنگ مویا با صبح

 ،دبو یسخت یباردار کل در! داشتن ادامه هنوز بودن هفته کی یبرا فقط ابتدا در که ها آمپول

 تر کینزد آخر ماه به یهرچامّا  کنم؛ بغل رو بچه و بشه تموم زودتر هرچه خواستیم دلم

 .شدیم شتریب مانیزا از ترسم شدمیم

 نارک لحظات تمام در بتونه و  باشه یخصوص اتاق تولد زمان که بود گذاشته قرار دکتر با مهراد

 ضیمر جزو من یقول به و بود کرده پرداخت دکتر به کار نیا یبرا هم یخوب پول !بمونه من

 نوبت بدون میرفتیم مطب به نهیمعا یبرا که هروقت. شدمیم محسوب ینورچشم یها

 .میگرفت یم تماس شاهاب میخواستیم که روز شبانه هرساعت و داخل دادیم راهمون

 یلیخ کنکورم رتبه !برام افتاد هم یخوب یاتفاقاامّا  بد یخبرها و ها کردن تحمل نیا نیب

 خواستمیم یخوشحال از اومد جهینت یوقت !شدم قبول لباس یطراح تهران همون و شد خوب

 برا جز رفتن راه حق و کنم استراحت تخت یرو هفته هی شد باعث کار نیهم که بپرم جا از

. ،گرف یمرخص برام ترم هیامّا  کرد رو نامم ثبت یکارها مهراد !باشم نداشته رو ییدستشو

 بهمن ترم یبرا که یزمان بچه یجورنیا. دادمیم دست از کالً رواوّل  ماه هرحال به چون

 .شیدار نگه بود تر راحت و شدیم ماهش چهار رفتمیم

 به ینگاه و رفتم نهیآ یجلو. شمردم یم رو روزها من و بود نمونده مانیزا به شتریب دوهفته

 ی هلک یسر هی و بود کرده پف یبدجور صورتم ،انداختم بود خودم از جلوتر یحساب که شکمم

 و دمیکش یپوف و بستم کش با سرم پشت رو بلندم یموها ،بود شده ظاهر گردنم کنار یاقهوه

 .اومدم کنار نهیآ کنار از

 پف ،اش همه رهیم نیب از مانیزا از بعد! نخور رو ها لکه غصه: گفت و کرد بهم ینگاه پونه

 یلیخ خانم، یراست! رو هانیا همه رهیم ادتی اصالً اومد ایدن که پسرت !خوابهیم هم صورتت

 پسرتون؟ آقا یبرا دیکرد انتخاب هم اسم بپرسم خوامیم وقته
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 باباش اسم به که میبزار مهرداد خواستیم دلم هم من !داشت دوست یلیخ رو ایآر اسم مهراد

 بودم گذاشته مهراد خود عهده به رو میتصم هم من !میبود مونده اسم دوتا نیا نیب هنوز ،ادیب

 ،هباش یچ قراره بچه اسم که بدم لو زودتر خواستمینمامّا  کنه؛ انتخاب ایآر و مهرداد نیب از که

 !گذاشت یهرچ مهراد آقا! نه: گفتم پونه به نیهم یبرا

 انتخاب باباش دیبا هم آخرش کشهیم رو زجرش ماه نه خدا بنده مادر: گفت و کرد یپوف پونه

 .دهینکش رو زحمتش که اون! کنه

 ونهپ یهاحرف به و کردیم نگاه لبخند با داشت مهراد که کردم خانم پونه سر پشت به ینگاه

 آقا که بود یسخنران ادامه حال در هنوز خانم پونه! دادیم گوش مادران و زنان حقوق درباب

 .صدا سمت به برگشت پونه و شد وارد در از میرح

 زا که بود مطرح براش سؤال نیا یطرف از و دیکش خجالت یحساب سرش پشت مهراد دنید با

 د؟یشن رو هام حرف همه: دیپرس ازم یواشکی، بوده اونجا یک

 .کنه ینم تحمل رو مانیزا درد باباش یگفت که اونجا از: گفتم

 از که هم میرح آقا و اتاقش به رفت نییسرپا باهمون خجالتش از و دیکوب صورتش یرو آروم

 ور خدا بنده: گفتم، کرد بغل رو من و اومد سمتم مهراد !رفت سرش پشت بود خبر یب هیقض

 !تو یکرد شرمنده

 !کنم تموم رو شیران سخن خواستینم دلم خب: گفت و دیخند مهراد

 گفت شدیم !میرفت ها خواب اتاق کنار سالن یها یراحت یصندل سمت به باهم و دمیخند

 هفاصل یداریسرا اتاق با چون !بود همونجا میکردیم استفاده ازش شتریب که یاصل منینش

 .شدیم محسوب یتر یخصوص یفضا و داشت

 شور ترشیب دلم میش یم تر کینزد یهرچ چرا دونم ینم !نمونده شتریب دوهفته: گفتم مهراد به

 !زنهیم

 .کنارتم من ،زمیعز نباش نگران: گفت مهراد
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 نیا همه خودم دیبا که آخرشامّا  باشم؛ نگران کمتر کنهیم کمک هم نیهم! دونمیم: گفتم

 !امین بر پسش از ترسم یم. بکنم رو کارها

 یلیخ باش مطمئن !ییهاحرف نیا از تر یقو تو من یکوچولو خانم: گفت و دیخند مهراد

 .اصالً  یشیم ایدن مامان نیبهتر تو !یایبرم پسش از خوب

 !ییایدن یبابا نیبهتر هم تو: گفتم

 ودب افتاده زیم یرو جلوتر یکم که را کنترل خواستم بودم، نشسته مهراد کنار کاناپه یرو

 دنمش خم و کنترل سمت به دستم دنیکش با که کنم جا به جا را ونیزیتلو یها کانال و بردارم

 نه و ستمیبا توانستم یم نه که بود یطور درد ،نشست جانم به یوحشتناک درد جلو به

 فسن و نشست میشانیپ به چندلحظه طول در یسرد عرق. بکشم دراز ای نمیبنش خواستمیم

 .افتاد شماره به میها

 بعد ساعت مین و دیپوش را شیها لباس عیسر و کرد من به ینگاه نگران یها چشم با مهراد

 ادهآم یمخصوص ساک در قبل چندهفته از که را ازمین مورد یهالهیوس پونه !میبود مارستانیب

 .داشت عهده به را خانم الله به یرسان خبر تیمسئول و بود آورده همراه به بودم کرده

 در مهراد اگر گذشت هرچه و شدم مانیزا اتاق وارد مهراد همراه به ینشدن وصف یترس با

 تمام کنارم در مهراد حضور باامّا  مردم؛ یم شک یب و نداشتم را دردها تحمل نبود، کنارم

 .بود تحمل قابلامّا  شدینم کم نکهیباا دردها

 با و ختمیر شوق اشک کوچولو زشت و سرخ صورت آن دنید از دادند دستم به که را نوزاد

 !زشته یلیخ نیا: گفتم مهراد به خنده

 اآلن !نگرفته خودش به یشکل صورتش هنوز اومده، ایدن تازه! نباش نگران: گفت و دیخند مهراد

 !دیسالمت هردوتون که مهمه فقط

 .ایدن نیا به یاومد خوش! مهرداد آقا سالم: گفت و کرد بچه صورتبه ینگاه مهراد

 !عشقم ممنون! مهرداد: گفتم و کردم مهراد به ینگاه عشق سر از یلبخند با
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 مهراد و داشتم آغوش در رو مهرداد !میگشت یبرم خونه سمت به و شدم مرخص روز دو از بعد

 ایدن به خبر دنیشن از بعد خانم الله که دونستم یم ،رفتیم خونه سمت به حوصله با هم

 .اومده همراهش هم مهرسا و رسونده رانیا به رو خودش پرواز نیاول با مهرداد اومدن

 جا مهه اسپند یبو !میشد خونه وارد بعد و کشتن گوسفند هی پامون ریز میدیرس که در دم به

 هیگر اش نوه یخوشحال از ؛کرد بغل رو مهرداد بعد و دیبوس رو من خانم الله. ،بو کرده پر رو

 .دیبوس رو مهراد و من دوباره و کرد

 هاشار و زد یلبخند من دنید با بود من منتظر اطیح یتو و بود اومده رونیب خونه از که ساناز

 عدب و کرد بغل رو مهرداد خانم الله از بعد مهرسا !دمیبوس رو گریهمد و برم سمتش به که کرد

 .بازگشت من آغوش به هم

 به را مهرداد و سوخت حالش به دلم ،کردیم نگاه من آغوش در کودک به حسرت با ساناز

 یبرا من و گرفت آغوش در را مهرداد زدیم برق ذوق از که ییهاچشم با ساناز ؛بردم سمتش

 !سانازته مامان نیا جانم، مهرداد: گفتم ساناز دل آوردن دست به

 دستش از نوزاد و کند ضعف دستش که دمیترس یم ،دیبوس را مهرداد و زد یلبخند ساناز

 حس !کردیم غلبه گرید احساسات یتمام بر میمادر حس داشتم را مهرداد که حاال. افتدیب

 !پسرکوچولوست نیهم است من به متعلق یراست به که ایدن موجود تنها کردمیم

 داده ازدست جهان در را میها همخون تمام من ،بود گرفته یا تازه رنگ میبرا یزندگ انگار

 !بودم گذاشته میها نداشته تمام یجا شدیم جا سبد کی در که را کوچولو موجود نیا و بودم

 .کردیم کمتر را غربتم حس ا،یدن نیا در همخون کی حضورامّا  داشتم را مهراد که بود درست

 و دبو دهییرو قلبم در که یمیعظ عشق! است چگونه ندیگویم که یمادر حس دمیفهمیم تازه

 قطهن نیباالتر در را مهراد کردمیم فکر. نبود قلبم گرید یها حس از کی چیه با سهیمقا قابل

 در زیچ همه و کس همه از باالتر پله کی امدهین کوچولو پسر نیاامّا  ،دارم دوست قلبم ی

 .بود گرفته جا وجودم

 آزارم یگهگاه درد و بودم کرده مانیزا تازه ،میرفت باال ی طبقه به و گرفتم ساناز از را نوزاد

 کی تا !رفتیم یاهیس چشمانم ،ستادمیا یم کجای قهیدق چند که یزمان خصوص به ،دادیم



 

148  /www.98iia.com  /س.ش(  سالی( 
 

 برانجمن نودهشتیا ) س.ش( کارسالی  –گاه تکیه 

 خانم پونه که کردم شکر رو خدا ،داد خوردم به بود بلد که یمقو یهرغذا خانم پونه تمام هفته

 .دیرسیم من به ام نداشته مادر مثل ،دارم را

 خانم الله دستور به غذاها از یلیخ و داشت رو من یهوا خوب هم خانم الله مینگذر حق از

 چهل در را مهرداد !بود خانه در شتریب و زد یم سر شرکت به کمتر گرید مهراد. شدیم پخته

 به دوباره مهرسا همراه به شد بهتر مهرداد حال نکهیبعدازا خانم الله و میکرد ختنه یروزگ

 داشته کنارش را مادرش خواستیم و شود باردار داشت قصد هم مهرسا چون !برگشت آلمان

 .باشد

 ورزش هرروز گذشت مانمیزا از که هفته کی بماند بزرگ طورهمان شکمم نکهیا ترس از

 ماه سه از بعد. شد هم نطوریهم و شود کوچک شکمم دوباره تا دمیدو یم اطیح در و کردمیم

 یباردار دوران در که یمتیق گران یها کرم یاری به هم پوستم و برگشتاوّل  حالت به شکمم

 .برنداشت ترک زدمیم شکمم به

 سر آرام و بود نشسته کنارم معمول طبق مهراد و بودم مهرداد به ردادنیش حال در

 رم؟یبگ یمرخص هم رو ترم نیا شهینم: گفتم. کردیم نوازش را شیپسرکوچولو

 !میزد حرف موضوع نیا درباره که ما جان الهه: گفت مهراد

 !بزارم تنهاش ترسم یم ،کهیکوچ یلیخ هنوز مهرداد آخه: گفتم

! کردن دیتائ همه رو یرازق خانم ،گرفتم مهرداد یبرا رو پرستار نیبهتر من زمیعز: گفت مهراد

 ازین اصالً، کارشه عاشق ،داره یاریکودک مدرک ،خونده کودک یروانشناس ،داره نامه اعتبار یکل

 من !شهیم پرستارشون داره دوست رو ها بچه نکهیا خاطر به فقط ،خدا بنده نیا نداره یمال

 .ادیب شد یراض تا ازش کردم خواهش یکل هم

 .خب مونه یم گرسنه ستمین که موقع اون! شهینم بچه مادر که کسچیهامّا  :گفتم

 نیا به راجع نباشه یبحث گهید الهه! براش کنار یزاریم یدوش یم رو ریش خب: گفت مهراد

 یها دهیا و آرزوها به دیبا ،ینکن فراموش رو خودت یهست مادر نکهیا کنار دیبا تو! موضوع

 یچ اصالً که بره ادتی و یکن بودنت مادر غرق رو خودت خوام ینم من، یکن فکر هم خودت
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 رو خودش راه داره بچه ینیب یم یکن یم باز چشم روز هی یجورنیا! ایدن نیا از یخواستیم

 !دهینرس یآرزو هزارتا و یموند تو ره یم

 !مهرداد یمو تار هی یفدا من یآرزوها همه: گفتم

 هم خودم من ،نباش نگران عشقم! برم کوچولو مامان نیا قربون یاله: گفت و دیخند مهراد

 .کنم کمکت دم یم قول بهت ،بمونه تنها زارم ینم خونه گردمیبرم زودتر

 ورکنک یتو شدن قبول یبرا یطرف از !کنم ول رو دانشگاه که شه ینم قانع مهراد دونستم یم

 هام کالس گهید هفته! بره هدر به هام زحمت دادمیم اجازه دینبا و بودم دهیکش زحمت یکل

 مثل ،دانشگاهم یبرا هالهیوس یسر هی دیخر یبرا داشتم فرصت هفته کی و شدیم شروع

 .دانشگاه مناسب یمانتو و فیک

 یهمکالس از یلیخ هنوز !دانشگاهاوّل  روز به دمیرس و گذشت باد و برق مثل هفته کی نیا

 یهمکالس و بودن خودم سال و سن هم ها بچه شتریب !بود خلوت کالس و بودن ومدهین هام

 نیهم یبرا و بودن رشته رییتغ دنبالاوّل  روز همون از هم ها اون !مینداشت دونفر جز هم پسر

 .بودن کرده نام ثبت بهمن ترم

 ارکن رو ها کالس و میرفت سلف به گهیباهمد و شدم صحبتهم نایم اسم به یدختر بااوّل  روز

 کوچولو برادر هی و بود معلم هم مادرش ،بانک کارمند پدرش و بود من سن هم !مینشست هم

 نم از یلیخ کردمیم حس میبود سال و همسن نکهیباا و بود یبانمک و خوشگل دختر ،داشت

 مهرداد و مهراد عکس !شدینم باورش دارم پسر کی و کردم ازدواج گفتم بهش یوقت. تره بچه

 .کرد باور تازه و دادم نشون بهش رو

 با بچه مخصوص یصندل یرو رو مهرداد و دنبالم اومد مهراد ،شدم خسته یلیخاوّل  روز

 یتو همون و کردم بغلش ،رفت تنم از یخستگ کل دمید رو مهرداد یوقت !بود آورده خودش

 ینم یکس و هیدود ها شهیش گفتمامّا  کرد اعتراض یکل مهراد هرچند ،دادم ریش بهش نیماش

 .یزیچ نهیب
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 اعتماد انگار !شده کمتر مهرداد اومدن ایدن به با من به نسبت مهراد تیحساس کردمیم حس

 مگذروند که یروز به راجع یکم و گفتم کالسماوّل  روز از براش !بود داکردهیپ بهم یشتریب

 .برد خوابم شهیهم از زودتر هم شب ،زدم حرف

 من خود یحت ،داشت خندان و شاداب یا چهره که بود ساله یا خورده و یس یزن یرازق خانم

 دادمهر بابت از المیخ کردم افتیدر رو مثبتش یانرژ که نیهم، گرفتمیم یانرژ دنشید با هم

 زنگ دوبار یساعت و داشتم دلشوره احساس بودم دانشگاه یوقت هم هنوزامّا  شد؛ راحت یکم

 داشت خبر من یمادر یهوا و حال از انگار که هم یرازق خانم ،دمیپرس یم رو حالش زدمیم

 .دادیم شرح رو مهرداد حال هربار آرامش با یلیخ

 هم دانشگاه یتو گهید ،بودم شده اخت هام یباهمکالس باًیتقر من و گذشت گهید ماه کی

 دانشگاه یزهایچ همه و بودن مجرد که گهید یدخترها مثلامّا  گذشت؛یم خوش بهم شتریب

 .نبودم بود مهم براشون

 ستخوایم دلم شتریب ،نداشتم ییدانشجو تیفعال یلیخ و بود تیاهم یب زهایچ یلیخ برام

 هشد زنده برام دوباره که هدفم و ها درس یطرف از !بگذرونم وقت پسرم با و باشم مهردادم کنار

 .بودم کالساوّل  شاگرد و کردمیم دنبال رو بود

 هی و هکرد ازدواج نکهیباا ،دیریبگ ادی یمراد خانم از گفتنیم شاگردها هیبق به استادها شهیهم

 برام قدرنیا چرا من هدف دونستن ینم ها استادامّا  تره؛ زرنگ شما همه ازامّا  داره نوزاد بچه

 ،هیراض ازم مادرم کنمیم حس رشته نیا کردن دنبال با دونستن ینم ،مهمه

 تموم مهین یآرزو تونم یم خوب یلیخ مزون هی کردن باز و دنمیرس هدف به با کردمیم حس

 یخوب به طیشرا که حاال و باشم نیبهتر کار نیا یتو خواستیم دلم ،کنم برآورده رو مادرم

 ،داشتم مشتم در را یخوشبخت و آورده یرو من به یزندگ تازه کردمیم احساس بود ایمح برام

 .شدمیم یزندگ عاشق شتریب هرروز و بود یخوب یروزها

 مثل یخوشحال با و دادیم ریمس رییتغ زود آنقدر ،بود سخت دنیدو مهرداد یپا به پا میبرا

 مهرداد حضور ،بود شیهمپا شدینم که دیدو یم خواستیم دلش هرسمت به رها یقاصدک

 .بود کرده شاد را همه حال و حس خانه یتو
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 یم ایدن زن نیتر خوشبخت را خودم بود داده من به را مهرداد خدا که یچهارسال نیا یتو

 که دانستم یم د،بو شده یخوشبخت نیا سبب که بودم مهراد عاشق هرزمان از شتریب و دانستم

 یهمه مهرداد حضور !شده نیریش باستیز من یبرا که اندازه همان به هم مهراد یبرا یزندگ

 ،بود کرده شاد را خانه نیا یاعضا

 از تر حرکت یب روز به روز و رفتیم لیتحل ساناز ،شدیم تواناتر و بزرگتر مهرداد که هرچه اما

 کمتر گرید که بود ساناز وروز حال خاطر به من یناراحت تنها مدت نیا یتو ،گشت یم قبل

 نشست یم پنجره کنار هرروز ،دادیم حرکت زور به را شیها دست و بخورد تکان توانست یم

 .کردیم نگاه مهرداد و مهراد و من یها یباز به و

امّا  داد؛یم آزار دمیفهمیم خوب را او و بودم زن که را من دمیدیم شیها چشم در که یغم

 هب شتریب خواستم مهراد از شیپ وقت چند،زد یم یلبخند کردمیم نگاهش که هروقت ساناز

 نم کنار یزندگ به گرید که مهرادامّا  بماند؛ تنها دارد که یرنج با نگذارد و بدهد تیاهم ساناز

 .اوردیب طاقت ساناز کنار توانست یم کمتر بود شده من یاهل یقول به و بود کرده عادت

 یبرا که خانم الله ،کردیم یباز ساناز با و رفتیم نییپا ی طبقه به سرخود یهرازگاه مهرداد

 تا آمد یم ما خانه به هرهفته و کردیم محبت اش نوه به غیدر یب  داشت؛ نام الال ماما مهرداد

 منامّا  ببرد اش خانه به را مهرداد چندروز یبرا خواست من از یبار چند !کند یباز مهرداد با

 .ودمب وابسته او به من خانه یاهال همه از شتریب ،نداشتم را نباشد کنارم در مهرداد نکهیا طاقت

 ودب آمده ایدن به مهرداد از بعد سال کی مهرسا بچه و نبود خانم الله ی نوه تنها مهرداد نکهیباا

امّا  روزها نیا خانم الله غم تنها ،داشت یگرید یبو و رنگ مهرداد به خانم الله ی عالقهامّا 

 یبرا هم مهرزاد و بودند نزده حرف باهم گرید دیع همان از مهراد و مهرزاد !بود دوبرادر یدعوا

 .بود کرده سیتاس ییجدا شرکت خودش

 مهراد به را غامیپ یکسر و خواهد یم را دفتر و کارخانه سهم بود، داده غامیپ یکسر به مهرزاد

 به هم ها آن شراکت و کرد پرداخت را مهرزاد سهم یهمه زود یلیخ هم مهراد ،بود رسانده

 ماجرا نیا از و دارد دوست را برادرش چقدر مهراد که دانستم یم خوب منامّا  خورد؛ بهم کل

 !است نیغمگ
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 ،فرستدب یغامیپ میبرا مهرداد آمدن ایدن به یبرا حداقل داشته توقع که بود گفته میبرا بار کی

 ،بود سرسخت و مغرور مهرزاد یول !دیایب دنشید به و باشد یخوب یعمو مهرداد یبرا حداقل

 مهراد که کند یا اشاره مهرزاد بود یکاف ،است مهرزاد از مهربانتر و تر پخته مهراد دانستم یم

 .برگردد سمتش به جوره هم

 یبرا تا داشت اصرار مهراد. !بود کرده تمام را درسم که شدیم یماه کی و بود تابستان لیاوا

 .نمیبب را پسرم شدن بزرگ و کنم استراحت یکم که داشتم ازینامّا  بخوانم؛ هم سانسیلفوق

 چند بتوانم آن از قبل داشتم دوستامّا  کنم؛ آماده را مزون مقدمات که بود ذهنم در البته

 داشته بپوشند را من توسط شده یطراح یها لباس که ییها مدل حضور با لباس شگاهینما

 مدت نیا در و داشت دوست را ام دهیا هم مهراد !افتدیب ها سرزبان اسمم ازهمهاول که باشم

 .دادیم یکارآمد یها دهیا شدم،یم یطراح مشغول مهرداد خواب از بعد هاشب که

 داستان یمو به مو شیبرا و بروم مادرم سراغ رااوّل  پنجشنبه هرماه داشتم قرار خودم با

 .بردم یبار چند هم مهرداد ،میبگو را ام یزندگ

 ،دیخر قشنگ یلیخ جور و جمع نیماش کی میبرا او و ادگرفتمی یرانندگ مهراد اصرار به

 من یرو لیاوا مثل گرید مهراد خداروشکر. دمیرسیم خودم یکارها به راحت یلیخ ینطوریا

 بود دهیفهم و بودم کرده جلب خوب را اعتمادش انگار ؛داشتم یشتریب یآزاد و نبود حساس

 .ام دهیبخش او به شهیهم یبرا را قلبم

 وتف داشت ریتاث من یرو همه از شتریب که یاون و بود افتاده وقت چند نیا بد اتفاق  دوتا اما

مّا ا چرا دانستم ینم !رفت خدا رحمت به و کرد پتصادف سال کی که بود؛ بیحب حاج یناگهان

 بیحب حاج گفتمیم کردمیم حس تنها را خودم یوقت شهیهم ،شده یخال پشتم کردم حس

 .افتمی مهراد را میزندگ پناه تنها من  رفت یوقتامّا  کند؛ یم کمکم او ،هست

 و شد داغون یلیخ روزش رو حال پونه !بود شیضیمر خاطر به میرح آقا فوت هم یبعد اتفاق

 کارش به و بمونه جانیهم که میگفت بهش مهراد و من یول ،بره خونه از دیبا گهید کرد فکر

 !آخه بره خواستیم کجا پناه یب زن ؛بده ادامه
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 ییاجوره کی ،گذراندم یم باال طبقه را اوقات شتریب و زدمیم سر ساناز به کمتر چندوقته نیا

 کی کنارش تا رفتم نییپا که یبار چند. ،برو سراغش به کمتر که بود شده باعث ساناز خود

 زحمتش موجب کردم حس و داشت یسرد برخورد دیایب در ییتنها از و بخورم یچا فنجان

 .نبود ریتاث یب هم مهناز لب ریز یها زمزمه و ها غرهچشم! ام شده

 مانیخوشبخت در غرق انقدر هردو و زد یم سر نییپا طبقه به کمتر گرید من مثل هم مهراد

 همه دلمان ته از یها خنده یصدا و میبرد یم ادی از خانه در را ساناز حضور یگاه که میبود

 !میکردیم کنترلش اطیاحت سر از لیاوا که ییها خنده ،کردیم پر را جا

 خانه به پدرش دانست یم ،دیپر جا از خانه در یصدا با که بود یباز تاب مشغول هنوز مهرداد

 باهم آنقدر دو نیا و شدیم کودک کی مثل مهرداد کنار در مهراد ،شد خوشحال و برگشته

 .کنم ساکت را هردو دیبا و هستم هردوشان مادر کردمیم فکر یگاه که کردندیم یباز

 در. ،رف بود کرده ذوق و دیپر یم نییپا و باال که مهرداد سمت به و کرد پارک را نیماش مهراد

. گرفت سفت را خودش و آورد در را مایهواپ یادا هم مهرداد و کرد بغل را مهرداد حرکت کی

 نیهم اشانشهیهم یباز! زد یم قهقهه کودکم و دادیم حرکت مایهواپ مثل هوا در را او مهراد

 .بود

 و زدم یلبخند ،دیبوس را امگونه و آمد سمتم به داشت آغوش در را مهرداد که طورهمان مهراد

 که مدید را ساناز افتاد؛ ساناز اتاق پنجره به نگاهم رفتن وقت، میرفت خانه سمت به همراهش به

 خندان صورتبه یا لحظه که شیها چشم حالت ،کردیم نگاه را ما و بود نشسته پنجره پشت

 پرت را حواسم مهرداد و مهراد یبازامّا  ترساند؛ مرا برود لبم از خنده شد باعث و ماند رهیخ من

 را خانه همه مهرداد یها خنده یصدا و کردند یباز باهم پدرش و مهرداد شب خود تا !کرد

 .بود برداشته

 یم شیبرا کردیم امر مهرداد که ییهرغذا داشت؛ دوست را مهرداد مادرانه که هم خانم پونه

 یم خوابش هروقت ،گرفت خوابش شد؛ خسته کردن یباز از یحساب نکهیبعدازا مهرداد. پخت

 .میرفت اتاقش سمت به باهم و گرفتم را دستش، شدیم ریگ بهانه آمد
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 رادمه کنار و آمدم رونیب اتاق از، برد خوابش ییالال و داستان با تا دیکش طول یا قهیدق چند

 .دادم لم مبل یرو

 با کردن یباز به کرد شروع و برد من بلند یموها انیم را شیها انگشت شهیهم مثل مهراد

 مهراد کی یخوشبخت و آرام هرزن دانستم یم و بودم جهان زن نیآرامتر آغوشش در. میموها

 نیب بتواند که کند؛ پاک روزمره یها یخستگ از را شیبانو روح که نفر کی. د،با داشته دیبا

 یبرا مهراد !دارد نگه تازه همواره را داشتنش دوست ها عادت همه نیب و ها شدن یتکرار همه

 یا بوسه !یخوشبخت لمس و یزندگ باور به ،دمیرس خودم باور به او درکنار ،بود نطوریهم من

 !دختر هیچکار نیا: گفت مهراد و زدم شیها دست به

 .نشاند میشانیپ به را اش بوسه و

 !مهراد عاشقتم: گفتم

 !جان الهه یمن یزندگ همه تو: گفت

 هیگر با در پشت از مهناز !شد مانع خانه در یصدا که رمیبگ آغوشش به محکمتر خواستمیم

 !شده بد حالش خانم !خانم ،مهراد آقا! مهراد آقا: زد یم ادیفر

 حرکت یب و آمد یم رونیب دهانش از کف. میدیدو ساناز اتاق سمت به مهیسراس مهراد همراه

 .بود افتاده نیزم به تخت یرو از

 چرا: گفت بود شده منجمد که مهناز به رو بعد ،کرد نهیمعا را تشیوضع و کرد بلندش مهراد

 !اورژانس بزن زنگ برو ؟یکن یم نگاه رو من

  

 و میکرد بلند را ساناز ناچار به ،دیکش طول اورژانس آمدنامّا  رفت، تلفن سمت به مهناز

 وت: گفت و شد مانع مهراد که میایب همراهشان خواستمیم !میگذاشت نیماش داخل گریباهمد

 .مارستانیب برمش یم خودم من! نمونه تنها که بمون مهرداد شیپ

 !ادیب بگم هم مهناز به بزار پس: گفتم

 .ادیبرنم ازش یکار که اون ،خواد ینم نه: گفت
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 .دادینم انجام درست را یچکاریه گرید کردیم که هول مهناز !داشت حق

 یم نیماش سمت به گرید طرف از مانیپ ،رفت ابانیخ سمت به و کرد روشن را نیماش مهراد

 ام؟یب همراهتون دیخواهیم آقا: گفت و آمد

 !یاریب برام بگم داشتم الزم یزیچ اگه که بمون شما! نه: گفت مهراد

 یطرف از! کنم؟ چکار دیبا دانستم ینم. شد خارج در از مهراد هم بعد ،داد تکان سر مانیپ

 و شدیم داریب اگر ،نباشد تنها مهرداد تا ماندم یم خانه دیبا هم یطرف از و بودم ساناز نگران

 .آمد ینم بند اش هیگر دیدینم سرش یباال را من

 رخاط به دیشا کردم فکر و نداد جواب هم را تلفنش! نشد مهراد از یخبر و گذشت یساعت کی

 یزشکپ پرونده ای ساناز یها لباس و بزند زنگ دیشا کردم فکر خودم با !است بند دستش ساناز

 .بخواهد دربرداشت را اش انهیماه شاتیآزما که اش

 دلم ،کردیم هیگر آشپزخانه داخل مهناز !شدم ساناز اتاق وارد و رفتم نییپا ی طبقه به

 اتاق داخل. کنم آرامش توانستم ینم ،نبود خوب یلیخ من باامّا  بدهم شیدلدار خواستیم

 ار مدارکش که ییکشو سراغ رفتم هم بعد ،شدم لباس دست چند کردن جمع مشغول و رفتم

 .کرد جلب را ام توجه نامه پاکت کی کردم باز که را کشو در ،گذاشت یم داخلش

 !الهه یبرا: بود نوشته شیرو

 خاطر به ساناز خط دست ،شدم خواندن مشغول و آوردم رونیب را نامه و برداشتم را پاکت

 :خواند شدیمامّا  بودند؛ حال یب و لرزش از پر ها نوشته و بود شده بد شیها دست ضعف

 رو وجودم تمام خوره مثل داره و سرمه یتو هاست مدت یفکر! سمیبنو یچ دونم ینم! الهه

 یکار هی دیبا! بمونه یباق سرم یتو یفکرها نیا بدم اجازه تونم ینم گهیدامّا  کنه؛ یم یمتالش

 زا ترسم یم من !آره ،هستم ترسو یکن فکر دیشا! بدم ادامه گهید تونم ینم من من،. بکنم

 کهیت هی به بشم لیتبد بعد و بدم تکون کلمات کردن ادا یبرا رو زبونم نتونم یحت که یروز

 !ام مرده هم یجورنیهم من !نه مرگ ازامّا  !ترسم یم! گوشت
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 ای بدم ادامه رو یزندگ نیا دارم دوست واقعا که کردم فکر نیا به مهرداد و تو دنید با روزها

 رونیاامّا  ه؛یخال شیتو محبت و عشق یجا و! شده تو هیزندگ عکس ی نقطه من یزندگ نه؟

 !هاست نیا تمام مسبب نفر کی بدون

 نم! کردیم محبت بهم بودم شده تو با وصلتش به یراض نکهیا احترام به حداقل مهراد کاش

 یم شیواقع زن مثل رو من و ومدیم بار هی کاش بودم؛ یراض هم یدروغ یها محبت به یحت

 !یشینما یحت ،دروغ به یحت ،دونست

 ،کردم افتیدر یمحل یب ازش عمرم تمام قدرنیا بودم مهراد عاشق که من یبرا سخته یلیخ

 تو حاضرشدم ،بود بدگمان بهم نسبت شهیهمامّا  ام؛یب چشمش به دیشا تا کردم یهرکار

 یقاط یروز هی دیشا تا دمید گهید زن هی کنار رو شیخوشبخت و نشستم !یکن ازدواج باهاش

 !یردک شاد رو میزندگ که ممنون ساناز بگه کنارم ادیب ،افتهیب من ادی تو رفتن صدقه قربون

 فرن هی او ینیبب و یباش نفر کی عاشق سخته چقدر یدون ینم تو !شد قبل از بدتر مهراد اما

 شهب یرتیغ نکهیا یبرا ازدواج لیاوا. اوردهین حساب به تورو وقتچیه! نداشته دوستت وقتچیه

 دوستم و باال بزنه رتشیغ رگ دیشا تا! شدمیم دمخور یهرپسر با و رفتمیم یمهمون ،برام

 .باشه داشته

 یسردلسوز از گهید حتماً کردم فکر شدم که ضیمر ،کردم یهرکار اش توجه جلب یبرا من

 که دونم یم! نداشت دوستم هرگز نداشت؛امّا  !داشت خواهد دوست شتریب رو من باشه هم

 یول ؛یبچگ همون از! بودم مهراد عاشق شهیهم !بودم عاشقامّا  هستم؛ یزیانگ رقت موجود

 !من بجز باشه داشته دوست رو یهرکس بود حاضر مهراد

 .بدزدم خودم یبرا رو عشقم بخوام که بده حق بهم! ارمیب طاقت نتونم که بده حق بهم

 هشیهم کامرواها ،بچه نیهم واسطه به و یدار نیریش یپسرکوچولو هی ؛یهست یمحکم زن تو

 از یکی ،اومد سرم به دمیترسیم یهرچ از من! ندارم یزیچچیه منامّا  داشت؛ خواهند رو هوات

 پنجره هی! یکن نگاه پنجره هی روزنه از رو ایدن سخته چقدر یدون ینم. بود ییتنها هاش نیبدتر

 !تو یایدن کل بشه
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 گهید که رفتمیپذ! رفتمیپذ رو بود کرده ریدرگ رو ذهنم تمام روزها که یفکر و شدم خسته من

 !سازهیم والیه هاآدم از عشق اما...امّا  تو؛ یهاچشم به افتهین نگاهم که نباشم؛ ایدن نیا یتو

 به نیا از که دونم یم ن،کرد دارشیب عشق و حسادت که بود خواب والیه کی درونم هم من

 !بود یخواه متنفر من از بعد

 به اگه یحت رو مهراد داشتم ازین من! داشتم ازین مهراد به هم جهان نیا از رفتن یبرا من اما

 جهنم آتش ونیم از بتونم که باشه روزنه هی هم ایدن اون یتو دیشا !ببرم خودم با برم جهنم

 !خنده یم بهشت یتو که کنم؛ تماشا رو مهراد

 قعش نیا تاوان دیبا هم تو دیشا !برم و کنم میتقد تو به کامالً رو عشقم تونستم ینم من

 دوباره اونوقت و مهراد شیپ یایم تو که رسهیم یروز هی دونمیم !یکن پرداخت رو ممنوع

 !شیآت دل از یحت !باشم داشته رو عشقم بتونم تا یایب تو تا بگذارامّا  داشت؛ نخواهم رو مهراد

 بکنه؟ خواستیم کاریچ! کردم وحشت نامه یتو یهاحرف از

 !نبود کردن فکر فرصت گهید...  بودم خونده که بود یزیچ همون منظورش اگه

 !باشه مهردادم مراقب بگو! پونه شیپ برو: گفتم مهناز به

 رو بود افتاده مبل یرو حاال و کردیم سر رفتن سرکوچه تا یبرا مهناز که گلدار چادر کی

 .دمیکش سرم یرو و برداشتم

 اونقدر! نبود هم ساناز نیماش دم؛ینشن یجوابامّا  کردم؛ صداش و رفتم مانیپ اتاق سمت به

 .افتادم راه و گرفتم پونه از رو نمیماش چییسو یچجور دمینفهم که بودم آشفته

 کردمیم دعا! باشه یشوخ نامه یها حرف کردمیم دعا شد؛یم ریسراز بخوام نکهیا بدون اشک

 .افتهین مهراد یبرا یاتفاق

 نینچ شب موقع نیا افتادم؛ یدیشد کیتراف یتو که بودم یراه مارستانیب سمت به رو ریمس

 !بود بیعج یکیتراف
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 ینم !دهش یبد تصادف جلوتر گفت و افتاده یاتفاق چه دمیپرس بود اونجا که ییراهنما سیپل از

 هرادم نیماش نیع نیماش هی دمیفهم یوقت و بوده یچ نشیماش بپرسم افتاد دلم به چرا دونم

 !تصادف سمت به افتادم راه و شدم ادهیپ نیماش از یچجور دمینفهم گهید بوده

 که رو مهراد پالک شماره کوله و کج و داغون و درب پالک یرو از و بود شده داغون نیماش

 !بودم دواریام هنوزامّا  شد سست پاهام خوندم؛ بودم حفظ

 کجاست؟ اش راننده: گفتم و رفتم بودن اونجا که ییها سیپل سمت به

 !...ودهب دهیبر نشیماش ترمز انگار! کردن فوت دم در هردو که داشته نیدوتاسرنش: گفت سیپل

 است کوتاه زمان بمان نرو است زود آخ

 است کوتاه آسمان سقف تو ماه یب

 ست یطوالن سفر و مرگ و شب عشق در

 است کوتاه عاشقان جهان نکهیا ای

 (یداللهی نیافش)

 زانو یرو و دز خی تنم! شد دهیکش بدنم قوت تمام انگار ستمیبا نتوانستم گرید گفت که را نیا...

 خود از یاریاخت و دمیکوب یم خودم صورت و سر به خودم؛ زدن به کردم شروع و نشستم

 .نداشتم

 ندآمد کنارم به یچندنفر! شدمینم ساکتامّا  کرد؛یم درد و بود کرده داغ میگلو ادیز ادیفر از

 .کرد قیتزر آرامبخش میبرا آمبوالنس یپرستارها از یکی و

 سرم یباال یکسر بود؛ شده روشن هوا و بودم مارستانیب اورژانس بخش کردم باز که چشم

 .بود سرخ سرخ شیها چشم و بود ستادهیا

 دوباره شده؛ وارد من به یبزرگ بتیمص چه که آوردم ادی به یکسر سرخ یهاچشم دنید با

 !شد شروع میها هیمو و هیگر
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 و بود خراب حالم کردم؛یم هیگر شتریب هم مادرم فوت از یحت! باشم ساکت نبود توانم در

 .زدمیم صدا را مهراد رلبیز

 !ذاشتهگ دلم به داغ نیچن نیا ندیبب! شدم؟ خراب رفتنش از نیچن نیا من ندیبب که بود کجا

 سرخ رونیب از و اهیس یا نهیس با بود؛ داغدار یها قیشقا هیشب ازل از من سرنوشت که آه

 !سرخ

 هک نبود یمهراد گرید !گرفت آغوشم در و آمد سمتم به کند آرامم تواند ینم دیدیم که یکسر

 نهیس یرو! باشم داشته تعلق او به که کنم؛ هیتک او به که نبود یکس گرید برود؛ غرهچشم

 .شد سیخ لباسش که کردم هیگر آنقدر یکسر

 !نداشت تیاهم میبراامّا  دمیشن را شدندیم کینزد تختمان به که ییهاقدم یصدا

 بود؛ رسانده رانیا به پرواز نیاول با را خودش هم او و بود داده او به را خبر یکسر! بود مهرزاد

 !بود نشسته غم کنار در هم خشم نبود؛ غم از یکسر مثلامّا  مهرزاد سرخ یهاچشم

 مرا آمد کردمیم هیگر یکسر آغوش در که من سمت به یحرف بدون !دمیترس شیها چشم از

 !زد صورتمبه یمحکم یلیس و کرد جدا او آغوش از

 .کردم نگاهش و شد سکوت و رتیح به لیتبد ام هیگر

 زارب! روهم یختیر دوستش با حاال و یداد کشتن به رو برادرم ،ییهرجا کهیزن: گفت ادیفر با

 !بدبخت گه؛ید پولدار هی با برو بعد بشه سرد تنش

 !بود من به یفحاش درحال هنوز مهرزاد و برد رونیب خود با را مهرزاد یکسر

 خانه به یهمگ و شدم مرخص مارستانیب از من آمدند؛ آنجا به هم مهرسا و خانم الله عصر تا

 .میرفت

 رهیخ ییهاچشم با ،کنم هیگر نکهیا نه و بزنم یحرف توانستم یم نه گرید مهرزاد یلیس از بعد

 !کند آرامم آغوشش با توانست ینم هم مهرداد یحت کردم؛یم نگاه همه به فقط
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 یبرنم من از یکار چیهامّا  آوردند دکتر میبرا و گرفتند یم آغوشم در هربار مهرسا و خانم الله

 من شد؛یم برگزار یخاکسپار مراسم که یمدت یتو و کرد قیتزر آرامبخش هربار دکتر ،آمد

 .داشتم آغوش در را مهراد راهنیپ و بودم خواب اتاقم در مدت تمام

 شهیهم که او بود؛ آشفته شیموها و دهیتک صورتش رشد؛یپ کامالً چندروز نیا یتو خانم الله

 از یا لحظه هم مهرسا! بود شده خم فرزند داغ از رفتیم راه غرور با و دیرسیم خود به

 .داشت یبرنم دست ستنیگر

 شیبرا یحرف من و گرفت یم من از را پدرش سراغ بود؛ آورتر رنج همه از هانیا انیم مهرداد

 .دید نخواهد را او گرید و رفته خدا شیپ پدرش که داد حیتوض مهرداد یبرا یکسر! نداشتم

 بهشت و خدا داستان شیبرا هربار یکسر داشت؟ یدرک چه گناهیب چهارساله کودک مهرداد اما

 !گردد یبرنم پدرش که کند قانع را کودک نیا بتواند دیشا تا کردیم فیتعر را

 در بتیمص نیا است نیسنگ چه فهمد یم و دهید پدر داغ خودش هم یکسر دانستم یم

 رفته ندیگو یم همه ردیم یم یوقت پدرش که بود کرده فیتعر مانیبرا کباری! یکودک

 نمکیم حس روزها یبعض هم هنوز و بودم پدر برگشت منتظر تمام کسالی گفتیم مسافرت؛

 !هستم او برگشت منتظر

 انتظار به هرروزم دیشا یطور نیا! مرده پدرم که گفتندیم بهماوّل  همان کاش یا گفت.یم

 .گذشتینم پدر بازگشت

 من به هم نفر کی کاشامّا  د؛یگویم پدر نبودن از مهردادم به دارد یکس خوب دانستم یم

 فکر دمیدیم که را شیجا هنوز. زندیم زنگ مهراد کردمیم حس هنوز! را هانیا گفتیم

 !کندیم یباز من یموها با و کشدیم دراز و دیآیم کردمیم

 عذاب دانستم یم! نبود خوب وروزشحال بود شده خانه یآقا مهراد نبود در حاال که مهرزاد

 یم ماجرا نیا مقصر را من تنها و دهد یم آزارش نزده حرف برادرش با که ییها سال وجدان

 !دانست

 !بود شده مرگ نیا باعث ساناز که یدرحال انداخت؛ یم من گردن هم را ساناز مرگ یحت
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 چندروز مانیپ و کرده زیوار را شییدارا تمام مانیپ حساب به ساناز میدیفهم دوهفته از بعد

 .است گرفته رانیا از رفتن یبرا را طشیبل و زایو حادثه از قبل

 و قرص خوردن با ساناز بعد و برد یم را نیماش ترمز ساناز یباهماهنگ مانیپ حادثه روز

 مارستانیب سمت به سرعت نیآخر با نجاتش یبرا بخواهد مهراد که شودیم باعث یخودکش

 یبرا هم مانیپ ،روند یم ساناز با مهراد که بعد و شودیم کنسل مانیپ باتماس اورژانس برود؛

 مهراد رفتن از بعد کند؛ ینم قبول مهراد که داند یم برساند؛ که زندیم تعارف یکن گم رد

 !شودیم دیناپد ناکجا در و رود یم بوده آماده ساکش که هم خودش عیسر یلیخ

 تمام و رفت خودش! باشد کرده پوش اهیس را ما همه طورنیا ساناز که شدینم باورم هنوز

 یبرا زودتر هرچه دیبا دانستم یم ابم؟یب کجا گرید را مهرادم برد؛ خود با هم را من یزندگ

 !نبود ریپذ امکان مهرزاد حضور با ماندن نجایا ،کنم دایپ یسرپناه مهرداد و خودم

 کانام که یزیچ هر ینیشبیپ با البته مهراد ،کند جور یسرپناه میبرا کردم خواهش یکسر از

 یها هیهد خاطر به! بود کرده نیتضم را من ندهیآ یشکل به خودش مرگ یحت باشد داشته

 که داشتم تهران شمال در یآپارتمان بزرگ باًیتقر واحد دو هم من حاال بود داده که یمختلف

 و بود هم نیماش! شدیم زیوار زدمینم دست که یحساب به هرماه اجاره و داشت مستاجر هردو

 .کردیم راحت درآمد بابت از را المیخ ها نیا

 هرمشو که یسرپناه دانستم یمامّا  ،کردمینم یزندگ قصر هیشب خانه کی در حاال مثل گرید

 .است سرم یباال ساخته

 اب آنجا در تا شود بلند او و کند صحبت بود دوخوابه که ها واحد از یکی با خواستم یکسر از

 انهیاهم درآمد توانست یم بود؛ شتریب اش اجاره پول و بود بزرگتر گرید واحد ،شوم ساکن پسرم

 .کند نیتأم را ما

 چیه یب دانستم یم نبود مهرداد اگر ،گذشتیم بود میزندگ همه که مهراد مرگ از روز چهل

 .کردمیم یزندگ مهرداد عشق با تنها که بودم  متحرک یا مرده هم حاال! مردم یم یشک
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 ها بتیمص همه انگار ،داشتم یبیغر سرنوشت چه ،شدیم خالصه مهرداد در حاال وجودم همه

 دو و ستیب در ،یجوان اوج در حاال و مادرم م،یبرادرها پدرم؛! افتاد یم اتفاق زودتر دیبا میبرا

 .بودم شده وهیب یسالگ

 شومم چه که آه زان؟یعز داغ از هیمو و بردن رنج یبرا یا دهیآفر مرا ست؟یچ رسمت ایخدا

 !من

 حجم با که یا خانه بودم؛ خانه نیا از رفتن فکر در من و گذشتیم مهراد مرگ از دوماه باًیتقر

 !آمد یم نظر به شهیهم از تر نیغمگ امروز نشیریش خاطرات

 به یدگیرس یکارها که هم مهرزاد ،کردمیم مطرح خانم الله به را رفتنم موضوع زودتر دیبا

 باال را برادرش میتی اموال بخواهد که ستین یآدم دانستم یم و دادیم انجام را مهراد کارخانه

 اب شیدربرخوردها من و بود خوب  او با کرد؛ینم رفتار من مثل مهرداد با خوشبختانه بکشد،

 !دمید یم هم را تشیشخص مهربان یرو آن مهرداد

 خواب باشم داریب نکهیا از شتریب وقت چند نیا خواباندم؛ ناهار از بعد را مهرداد و بود ظهر دم

 .بود شده خوابالو من طبع به هم مهرداد و بودم

 رفح باخودم تا نشستم مبل یرو و رفتم منینش اتاق سمت به! زدمیم حرف خانم الله با دیبا

 تمخواسینم بود هرچهامّا  !نباشد زود رفتن یبرا داشتم دلهره هنوز کنم؛ نیسنگ سبک را میها

 !کند رونمیب خودش مهرزاد که افتمیب یروز به

 انهخ هم مهرزاد و بود مهناز شیپ نییپا اتاق در مهرسا شدم؛ بلند جا از و دمیکش یقیعم نفس

 .کنم صحبت ییتنها خانم الله با بتوانم که فرصت نیبهتر! نبود

 آمدن با و بود دهیکش دراز پهلو به تخت یرو شدم؛ وارد خانم الله یبفرما با و زدم را اتاق در

: گفتم و نشستم زتوالتیم یصندل یرو شیرو به رو شدم؛ مانع که شود بلند خواست

 شد؟ بهتر سردردتون

 ؟یداشت کارم جان؛ الهه بگو شد؛ خوب خوردم قرص: گفت
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 رو؛ تیوضع دیدون یم بهتر شما خود...خبامّا  کنم؛ شروع کجا از دونم ینم ،ام... خب: گفتم

 بشم باعث خواد ینم دلم! نداره رو دنمید چشم که مهرزاد و هست یجو رو؛ من تیوضع یعنی

 نیا از... خونه نیا از خوام یمن اتو اجازه با خب... نیهم یبرا بخوره؛ حرص هرروز دنمید با

 !مهرداد با برم خونه

 !کجا؟! ؟یبر: گفت یگشاد یهاچشم با و نشست و شد جابلند از خانم الله

 اندازه به آپارتمانه؛ هی از واحد هی بود؛ دهیخر برام جانیهم کینزد خونه هی قبال مهراد: گفتم

 .هیکاف مهرداد و من یبرا یول ستین بزرگ نجایا

 تونم ینم امه؛ بچه ادگاری تنها مهرداد! یبر تو که بدم اجازه تونم ینم منامّا  :گفت خانم الله

 !الهه ینبود معرفت یب قدرنیا تو! یکن دورش ازم بدم اجازه

 اوضاع و حال خاطر به شتریب برم؛ بخوام که ستین میدلسرد و یمعرفت یب از شاهده خدا: گفتم

 !نباشه تنم سربه خواد یم داره؛ بهم مهرزاد که هینگاه و خونه نیا

 خودت با بزارم تونم ینم رو مهرداد یبر بدم اجازه تو به اگه من دخترمامّا  :گفت خانم الله

 !یببر

 !برم خونه نیا از تونم ینم ییتنها که منامّا  :گفتم

 ینم هم ییتنها تو: گفت. شوم بلند جا از شد باعث ناخودآگاه سرآمد پشت از که مهرزاد یصدا

 !یبر یتون

 یم و بود مماس اش نهیس با سرم بود؛ ستادهیا میرو روبه که کردم نگاه مهرزاد به و برگشتم

 هیشب یمک تنش عطر ،نمیبب دنیکش نفس هنگام را اش نهیس قفسه شدن نییباالپا توانستم

 کردمیم احساس و نداشتم یغم بود تا بشود؛ جمع میها چشم در اشک شد باعث و بود مهراد

 !رفت دستم از راحت و زود چه یخوشبخت که آه! نمیزم زن نیتر خوشبخت

 !؟یبر یخواستیم ییجا: گفت دوباره مهرزاد ،نزدم یحرف و کردم سکوت که یا هیچندثان

 !برم خونه نیا از خوام یم! آره: گفتم و دادم جرئت خودم به

 !انگار خبرنداره رسوم و رسم از هنوز: گفت پوزخند با و کرد ینگاه مادرش به مهرزاد



 

164  /www.98iia.com  /س.ش(  سالی( 
 

 برانجمن نودهشتیا ) س.ش( کارسالی  –گاه تکیه 

 !هاحرف نیا یبرا زوده اآلن مهرزاد: گفت خانم الله

 دینکن مجبورم ،برم مهرداد با دیبد اجازه کنمیم خواهش من خانم الله! ؟ییهاحرف چه: گفتم

 !بکشه دادگاه به کار حضانتش گرفتن یبرا

! کوچولو؟ دختر تو یکرد فکر یچ! دادگاه: گفت و کرد یعصب ی خنده مهرزاد حرفم نیا با

 یبگ رو مهرداد یلیفام نیهم اصالً کامرواست؛ ام پرونده طرف یبگ یبر یلیهروک شیپ هرجا

 !یکرد وصلت یا خانواده چه با انگار یدون ینم هنوز تو! بکشن پس پا که هیکاف

 ... حاال که! بودم کرده وصلت مهراد با من: گفتم

 .شد محو ها اشک انیم حرفم و نداد امونم اشک

 .شم یم سرگرم کمی! نگرفته رو جلوت یکس برو؛ دادگاه یبر یخوایم اگه: گفت مهرزاد

 !مهرداد خاطر به کنمیم خواهش ازتون: گفتم خانم الله به رو

 از یندار حق تو مهرداد بدون چه ،مهرداد با چه: گفت مهرزاد و کرد مهرزاد به ینگاه خانم الله

 !دخترم هست هم خودت نفع به نیا! یبر خونه نیا

 !خودمه دست گهید من نرفتن و رفتن: گفتم

 کامرواها عروس آخر تا کامرواها عروس یدون ینم انگار! جاستنیهم اشتباهت: گفت مهرزاد

 !شهینم جدا خاندان نیا از هم وقتچیه و مونه یم

 ستین ادتی: گفت خانم الله. شدمینم هاش حرف متوجه کردم؛ نگاه خانم الله به رتیح با

 یونت ینم هرگز ازدواج نیازا بعد گفتم گفتم؟ یچ بهت یکن عقد مهراد با یبخوا نکهیاز قبل

 !یبر

 !دهیخواب خاک یرخرواریز مهرادم ،گهید شده تموم ازدواج نیا خب: گفتم

 اونم خونه؛ نیا یتو یبمون هم دیبا! یا خانواده نیا عروس تو نداره؛ یربطامّا  !آره: گفت مهرزاد

 !خانواده عروس اسم به

 !؟یچ یعنی: گفتم و کردم نگاه خانم الله به
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 ههم که مید یم ینیریش رو شهر کل هم بعد! یکن یم ازدواج مهرزاد با یعنی: گفت خانم الله

 !داره صاحب مهراد ناموس بدونن

 .رفتیم جیگ اشان احمقانه یهاحرف از سرم برداشتم؛ عقب به قدم کی

 زود یلیخ! کنم قبول را نیا هرگز توانستم ینم شد؛یم یوحشتناک کابوس عجب! مهرزاد با من

 را دمید راه اشک بودم؛ حرکت در یکسر دفتر سمت به تنها و افتمی نیماش داخل را خودم

 .راندم یم ریمس به توجه یبامّا  کرد؛یم مختل یگاه

 مهرداد حضانت با حتماً آنها! شدیاند یب میبرا یا چاره راه بتواند یکسر دیشا کردمیم فکر

 ینم بر دستشان از یچکاریه گرید گرفتمیم را مهرداد حضانت اگر و آوردند یم فشار من یرو

 .آمد

 ار ماجرا و آورد؛ قند آب میبرا یکم من آشفته وضع سرو دنید با یکسر دم،یرس که دفتر به

 .کردم فیتعر شیبرا

 بهت خوام ینم من! الهه: گفت و انداخت نییپا را سرش د؛یشن رو هام حرف نکهیبعدازا یکسر

 ارنیب مدرک ات هیبرعل شده! یریبگ ها نیا از رو مهرداد حضانت یتون ینم تو بدم؛ باطل دیام

! سهر ینم جاها نیا به کار قطعا البته گن؛یم یمعتاد بگن شده ارن؛یم یهست یروان ضیمر که

 راجعامّا  !کنه یم انتخاب رو مهرزاد حتماً مهرزاد و تو نیب دادگاه ؛یهست تنها و تک زن هی تو

 ورت تونه ینم یکس یزورک یجور نیهم یعنی! کنه مجبور تورو تونه ینم کسچیه ازدواج به

 !بلدن رو راهش ها اونامّا  ،کنه ازدواج به وادار

 و شده مسخره گهید هاحرف نیا! انوسه؟یدق دوره مگه اد؛ینم در جور عقل با نیاامّا  :گفتم

 ارث به که نمیماش ای خونه من مگه داره؟ صاحب مهراد ناموس یچ یعنی است؛ خورده خاک

 برم؟

 نیا مسخره رسومات و رسم و غرور ؛یکرد ازدواج کامرواها با تو! شو داریب الهه: گفت یکسر

 ومدیم باز بودم کرده ازدواج مهرزاد اگه مطمئنم من یحت! زده زبان جا همه یتو خانواده

 !یافتین بهیغر دست خودشون قول به که گرفت یم رو تو بازهم داشت زن تا ده شده! سراغت
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 !مهرداد به نه و رسهیم من به دستشون نه! ندارم زده کپک یهاحرف نیا به یکار من: گفتم

 !یکسر خوامیم کمک ازتامّا 

 !کنم دور ازت رو عواقبش تونم ینمامّا  دم؛ یم انجام برات یبگ هرکار تو: گفت یکسر

 و من یبرا نباشه بلد یکس که خونه هی خوامیم من ،خودم با عواقبش! نباش نگران: گفتم

 !رانیا از میبر مهرداد با بعد و باشم اونجا مدت هی ؛یکن جور مهرداد

 !یخروج ممنوع فرداش نباشه بچه روز هی نکن؛ رو رفتن رانیا از فکر: گفت یکسر

 !باشم شهر هی یتو هرروز شده! شم یم پنهان خب: گفتم

 !شه؟یم مهرداد یبرا یخوب یزندگ نیا نظرت به: گفت یکسر

 !؟یگ یم تو کنم کاریچ خب: گفتم و نشستم نیزم یرو

 !یحساب و درست کنم فکر بزار چندروز کنم؛ فکر دیبا: گفت یکسر

 خوام ینم! میباش اونجا مهرداد و من که کن جور رو جا هی چندروز نیا یتو پس! باشه: گفتم

 !داره هم رو دهیخر برام مهراد که یواحد دوتا آدرس حتماً! گهید نمیبب رو مهرزاد

 طاقت اگه نظرم بهامّا  نداره؛ رو آدرسش هم یکس ه؛یخال من یپدر خونه! باشه: گفت یکسر

 !بهتره یبمون و یاریب

 !مونم یم تونستم اگه: گفتم

 دحدو تا خونه؛ برم زود خواستمینم کردم؛ مشغول شب تا رو خودم و گرفتم یکسر از رو دیکل

 !گذروندم یم وقت و گشتم یم ها ابونیخ نیب شب دوازده

 چراغ قبلش و زدم رو موتیر دمیرس که خونه در یجلو خونه؛ برم بعد بخوابن همه خواستمیم

 .نکنم خودم متوجه رو یکس تا کردم خاموش رو نیماش یها

 سبز روم روبه مهرزاد که برم خونه داخل سمت به خواستم و بستم رو نیماش در آروم یلیخ

 یلیس و شد کینزد بهم چندقدم مهرزادامّا  رفتم؛ عقب قدم هی و دمیکش ینیه دنشیازد! شد

 !دیکوب صورتمبه یمحکم
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 هیگر که بود نیا ام یسع تمام شدم؛ رهیخ شیها چشم به و گذاشتم صورتم یرو را دستم

 .نکنم

 و یبگرد ول یخواست که هرجا یآزاد حاال یداد بکشتن رو شوهرت یفکرکرد: گفت مهرزاد

! انازس شیپ یبر بخواد دلت که کنمیم رتیاس چنان ؛یخوند کورامّا  ؟یبکن یخواست یهرغلط

 دست خوام ینم و یبرادرم ناموس هم اد؛یم خوشم کنارم هرروز ختتیر دنید از نکن فکر

 فاصله دمهرا و من نیب یشد باعث تو! یبش ادب که برام هیخوب فرصت نکهیا هم ؛یافتیب بهیغر

 ادیم اسمت ینخوا چه یبخوا چه! دادم دست از شهیهم یبرا رو مهراد گهید هم حاال و افتهیب

 !اریب حساب به اموات جزو رو خودت بعد به لحظه ازون و ام؛ شناسنامه یتو

 راه امشب نیهم دیبا نبود؛ زیجا زد یم مهرزاد که ییهاحرف با خونه یتو موندن گهید

 یناآش یبو و رنگ اون گهید نبود؛ خودم ی خونه برام گهید که خونه نیا از رفتمیم و افتادمیم

 پونه رفتم؛ پسرم اتاق سمت به و شدم رد یپاسخ و حرف بدون مهرزاد کنار از! نداشت رو قبل

 و شد داریب من اومدن با ،بود برده خوابش اش، چونه ریز دستش هی و بود سرمهرداد یباال خانم

 هم ممامان نکنه گفتیم یه ؛یطفلک کرد هیگر انقدر شد داریب مهرداد خانم؟ دیبود کجا: گفت

 !بمونه بابا شیپ رفت

 ماندم؛ ینم زنده مهردادم بدون من ،شد ریسراز بودم شده ختنشیر از مانع زور به که یاشک

 !باشم داشته را او دیبا شده هرجور باشم؛ کنارش دیبا شده هرجور

 !یداشت نگه رو بچه نکنه درد دستت بخواب؛ برو گهید شما: گفتم آهسته خانم پونه به

 صورت یتو زده طورنیا یا شکسته دست کدوم: گفت و کرد صورتم به ینگاه خانم پونه

 !قدر؟نیا شده سرخ که قشنگت

 !جان پونه برو شما! کن ولش ؛یچیه: گفتم

 !نمونه شیکبود که ارمیب خی برات بزار یول باشه؛: گفت خانم پونه

 !ام خسته یلیخ بخوابم خوامیم ندارم؛ گذاشتن خی حوصله: گفتم
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 ساک و رفتم کمد سراغ به عیسر پونه رفتن با رفت؛ رونیب اتاق از و نزد یحرف گرید پونه

 .بستم را مهرداد

 .گذاشتم مهرداد ساک داخل و برداشتم لباس دست چند خودم اتاق از نیپاورچ هم بعد

 با! دمیخواب یم مهرداد کنار هاشب و بودم نزده سر خودم اتاق به امروز به تا تصادف روز از

 شیب یا خرابه مهراد بدون خانه نیا زد؛ چنگ قلبم به مهراد نبودن تلخ احساس اتاق به رفتن

 ودخ با هم را مهراد یها لباس از یکی! کردم هیرگریس دل کی برگشتم که مهرداد اتاق به! نبود

 تن از امروز که ییبو داد؛یم را عشقم یبو هنوز و بود کرده تنش که یشرتیت نیآخر آوردم،

 !کجا من مهراد و کجا مهرزادامّا  !بودم کرده حس مهرزاد

 اب دانستم یم و بود ناز خواب در که را مهرداد آرام یلیخ بعد بخوابد؛ خانه همه تا شدم منتظر

 نیماش سمت به و انداختم دوش به را ساک و برداشتم جا از شودینم داریب هم خوردن تکان

 از دوباره را آدرس ،شدم سوار هم خودم و نشاندم مخصوصش یصندل یرو را مهرداد رفتم؛

 .افتادم راه بعد و کردم مرور بود داده یکسر که یکاغذ یرو

 و گرفتم شیپ را یکسر یمیقد خانه راه داشتم؛ نیماش و بودم بلد یرانندگ که شکر خدارا

 یهامحله در یکسر پدر خانه کردم؛ مقاومت داشتم استرس از که یدیشد قلب تپش دربرابر

 در گرد یحوض با بزرگ اطیح کی و بود شده داده نما قرمز آجر با بود؛ شهر مرکز انیاع

 داخل و شدیم شروع بایز وانیا کی با ساختمان داشت؛ دورش دورتا در یا باغچه و وسطش

 .داشت یمیقد شکل هم خانه

 گبزر خانه نیا یتو ماندن تنها از یکم رفت؛یم باال سمت به که یپلکان و تو در تو یهااتاق

: وشتمن و فرستادم یکسر به یامیپ دم؛یترس یم نداشت یساکن بود هم وقت یلیخ که یمیقد

 ؟یداریب

 !بگو؟! آره: آمد جواب زود یلیخ که

 !نکردم گوش رو حرفت که ببخش! هستم شما خونه من: گفتم

 !یهست یعاقل زن تو نداره؛ یبیع-
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 !بزنم رو حرفم تونم ینم گهید یگفت که رونیا: گفتم

 !؟یترس یم خونه از نکنه-

 ...بگم یچ: گفتم

 !اونجا؟ امیب یخوا یم-

 !یافتیب دردسر به خوام ینم ،شهیم زحمتت: گفتم

 !افتمیم راه اآلن ،یزحمت چه نه-

 .ممنون: گفتم

 انهخ از هرلحظهامّا  نه؟ ای است یدرست کار نجایا در او حضور دانستم ینم ندادم؛ یامیپ گرید و

 دمکر پهن سالن از یاگوشه در را مهرداد یجا بود؛ داشته برم وهم و دمیترس یم قبل از شتریب

 .نشستم مهرداد سر یباال مبل یرو خودم و

 یکسر منامّا  ،دانستم ینم را او حس نه؛ ای است درست یکسر حضور که کردمیم فکر نیا به

 !نبود نیا از ریغ یحس چیه و پنداشتم یم برادر مثل را

 نم کبود صورت دنید از شد که وارد کردم؛ باز شیبرا را در و گرفت تماس میگوش به یکسر

 !نجایا یاومد که یگرفت یدرست میتصم: گفت کردم، فیتعر شیبرا که را داستان کرد؛ رتیح

 مخواب زود یلیخ و دمیکش دراز مهرداد کنار صحبتمان شدن تمام از بعد که بودم خسته آنقدر

 .رفت خواب به مبل یرو هم یکسر برد؛

 یباز دارد و شده داریب مهرداد کردم فکر شدم؛ داریب خواب از اطراف یصداها سرو دنیشن با

 وبلندش! خانم بلندشو: گفت یا بهیغر زن یصدا که دمیمال یم را میها چشم داشتم. کند یم

 !کن تیرعا رو حجابت

 دهش داریب مهرداد ست؛یچ انیجر دانستم ینم! دمید کنارم را یسیپل زن و کردم نگاه رتیح با

 اشم خانم؟ شده یچ: گفتم و گرفتم آغوش در را بچه افتاد؛ هیگر به بهیغر زن دنید از و بود

 د؟یکن یم کاریچ نجایا
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 !شه یم مشخص یکالنتر میریم: گفت عبوس زن

 اطیح داخل !است افتاده یاتفاق چه دمیفهمینم هنوز ،رفتم در سمت به و شدم بلند جا از

 به بیج به دست کی یاگوشه مهرزاد ،بودند ستادهیا مهرزاد و یکسر همراه به مرد مامور چند

 داد کانت را سرش که کردم یوار پرسش نگاه یکسر به د؛یکش یم گاریس و بود زده هیتک وارید

 !ه؟یچ انیجر: دمیپرس مامور خانم از دوباره انداخت؛ ریز به و

 از اجازه یب هم رو بچه د؛یبود خونه یتو بهیغر مرد نیا با شما دادن گزارش بهمون: گفت زن

 !نجایا یآورد خودت با سرپرست

 !ام بچه مادر من: گفتم

 سرپرست نبودن زنده صورت در که رسهیم یپدر جد به حضانت پدر مرگ از بعد: گفت زن

 !است بچه یعمو بچه یقانون

 !سرکار انداخته روزنیا به رو من بچه یعمو: گفتم و دادم نشان زن به را صورتم

 !ستین ساخته یکار من از ،دیبگ اونجا رو حاتیتوض نیا یکالنتر میبر: گفت زن

 اب حاال و داشتم رشدنیدستگ از ترس شهیهم! بودم دهیند کینزد از را یکالنتر حال به تا

 !داشتم یبرم قدم بودم نکرده که یجرم به راهروها انیم تمام خجالت

 ییبازجو اتاق به هم من و باشد مراقبش خانم الله تا رفت خانه به مهرزاد همراه به مهرداد

 قطف او و است نبوده یکسر و من نیب یا رابطه چیه که دادم حیتوض تمام ساعت کی رفتم؛یم

 دادسرا یراه پرونده همراه به و شد ثبت میها حرف سرهمه آخر! کند کمک من به خواستهیم

 راه رو یزیآبرور نیا خواستمینم: گفت من دنید با و داشت حضور آنجا هم مهرزاد م؛یشد

 !نشده رید کردنش درست یبرا هنوزم بندازم؛

 !باشه یزیآبرور که نکردم یکار من: گفتم

 رو ات بچه یشب نصفه هوی اونم ،هست بهیغر مرد که یا خونه یتو دنیخواب یعنی: گفت

 !ست؟ین جرم بهیغر مرد نیا ی خونه یبر یکن فرار یبردار
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 رو جواب خودت هم مهرداد! برام برادره مثل بود؛ مهراد دوست ست،ین بهیغر یکسر: گفتم

 !دارم رو ارشیاخت! امه بچه ؛یداد

امّا  !رمیگ یم خودم دست به هم رو تو اریاخت روزا نیهم منه؛ دست که مهرداد اریاخت: گفت

 !ونجفتت دیخور یم شالق یحساب وگرنه یکن ثابت دادگاه به رونیا کن یسع یکسر به راجع

 و مینشست شد؛ مانع سربازامّا  میبگو یزیچ یکسر به خواستمیم میرفت که سالن داخل به

 غهیص ما: گفتم را دیرسیم ذهنم به که یفکر نیآخر نشد قانع یقاض چون و زدم را میها حرف

 !میبود خوانده

 !بود مانده مدتش از هنوز و شود تمام ام عده دیبا چون گفتم، اشتباه انگار اما

 بزنم حرف میزندگ یها بخش نیتر یخصوص به راجع مهرزاد و یکسر یجلو خواستینم دلم

 یقاض و کنم بهانه را احکام نیا از یاطالع یب شدم مجبور بودم، زده شرم یحساب بابت نیا از و

 .شد المانیخیب اغماض با

 همراه بعد و خواستم معذرت بودم کرده درست شیبرا که یادیز یدردسرها بابت یکسر از

 دیبا! فیح: گفت و کرد من به قیدق ینگاه میشد ادهیپ که نیماش از بازگشتم، خانه به مهرزاد

 سرت به ها طنتیش نیا هوس شدیم خورد خوشگلت فک نیا دیشا زدمیم تر محکم کمی

 ازت که حاالامّا  کرد،ینم رتیاس رو خودش یسردلدادگ از هم یکسر گهید یجورنیا! زد ینم

 هرروز داغون و زشت ندارم طاقت گهید! باشه روم روبه خوشگل صورت هی حداقل بزار متنفرم

 !یبر رژه جلوم

 یقانون صورت به گرفتم میتصم رفتم؛ مهرداد اتاق به و شدم حرفش به دادن جواب الیخیب

 .بشم میتسل راحت که بود نیا از بهتر کنم؛ حضانت درخواست

 برخورد سرد من با گرید هم خانم الله و گذشت شیوآمدهارفت و دادگاه به تمام ماه کی

 توقع و دادیم ها آن به را حق هم مهرسا یحت! شدیم محسوب جرم حقم گرفتن انگار کرد؛یم

 !کنم ازدواج مهرزاد با من داشت

 ورمجب و شد؛ تمام مهرزاد نفع به دادگاهامّا  داشتم؛ لیوک یحت و کردم یدوندگ یلیخ نکهیباا

 !نمیبب صورتش یرو را یاریدرب حرص پوزخند شدم
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 باهم یچندان ی فاصله رفتم؛ مادرم و مهراد قبر سمت به راست کی آمدم رونیب که دادگاه از

 ندچ یزود به است قرار دانست یم یک من مهراد! سوزاند یم شتریب را ام نهیس نیا و نداشتند

 .ستمیرگریس دل کی و انداختم مهراد قبر یرو را خودم! رود؟ یابد خواب به طرفتر آن فیرد

 که بود یکار تنها شومم سرنوشت رفتنیپذ انگار کند، کمکم که نداشتم یزیآو دست چیه

 مهرداد با دارم حق کنم ازدواج او با که یصورت در تنها بود کرده شرط مهرزاد داد، انجام شدیم

 !دادینم من به را مهرداد دنید اجازه هرگز هم کردمیم رد را شیتقاضا اگر باشم؛

 یم شد؛یم برنده را ها دادگاه همه راحت یلیخ او ندارد، دهیفا هم کردن تیشکا دانستم یم

 ماندن مهرداد کنار هم آن و داشتم راه کی! ندارد وجود میبرا یرفتن و ماندن یدوراه دانستم

 یتباه و یبدبخت یابتدا یعنی ام؛ شناسنامه در مهرزاد اسم آمدن با بود یمساو که یراه بود؛

 !منسرک مهرداد بدون یا لحظه توانستم ینمامّا  من؛

 !انداختم یم خطر به را مهردادم دیشاامّا ، زد سرم به فرار فکر دوباره

 ،یلعنت شب آن به برگردم داشتم دوست کردم،یم نجوا خودم با و بودم افتاده مهراد قبر یرو

 هب برگردم خواستیم دلم بشوم؛ رفتنش مانع رفت، و شد سوار مهراد که لحظه آن به برگردم

 !شوم اش یخودکش مانع و بروم ساناز سراغ ،یلعنت عصر آن

 میایدن! نداشت امکانامّا  کنم؛ درست دوباره را زیچ همه و عقب به برگردم خواستیم دلم

 راحت نفس کی بوده کابوس یفهم یم و یشویم داریب یوقت که بود ییها کابوس هیشب

 زنده را مهراد میاهایرو در جز و بود افتاده اتفاق یداریب در کابوس نیا من یبراامّا  ،یکشیم

 !دمید ینم

 زاده نم با یبدبخت که گفتم! گفتم میها یبدبخت از شیبرا و رفتم مادرم سراغ به مهراد از بعد

 خوشبختم، کنم فکر که کند یم پنهان من از را خودش یگاه فقط د،یآ یم همراهم و شده

 !ستدیا یم کنارم و گردد یبرم کردم یخوشبخت احساس که لحظه همان

 مگشت یم دستمال دنبال شد، کرده پف و سرخ میها چشم که کردم گله و ختمیر اشک آنقدر

 !آمد میها چشم یرو روبه دستمال کی که



 

173  /www.98iia.com  /س.ش(  سالی( 
 

 برانجمن نودهشتیا ) س.ش( کارسالی  –گاه تکیه 

 یب د،ید ینم را ییجا درست و سوخت یم هیگر فرط از میها چشم دم،ید را مهراد و برگشتم

 !؟یرفت من یب چرا معرفت یب! مهرادم بود شده تنگ برات دلم: گفتم و دمیپر آغوشش به فکر

 با کردم، نگاه و  آوردم رونیب بغلش از را خودم دم،یشن گوشم در که را مهرزاد یصدا اما

 !یسالمت به یشد هم یتوهم گهید: گفت پوزخند

 که یداشت یکار: گفتم و گرفتم فاصله آغوشش از کردم، پنهان اشتباه نیا بابت را خودم شرم

 !من؟ مامان سرخاک یاومد

 ندهیآ مادرزن به یسالم هی امیب خواستم! دمید دور از تورو بودم، مهراد خاک کنار: گفت مهرزاد

 !کنم عرض ام

 !نهیب یم آزار حضورتم از مامانم روح! برو یکرد عرض اگه: گفتم

 !میگرد یبرم باهم برم، شه ینم که تنها: گفت مهرزاد

 !آوردم نیماش ندارم، یازین: گفتم

 !؟یریبگ یبلد خودت هم رو اش یپنچر پس خب: گفت مهرزاد

 .کردیم رفتار ها بچه مثل که کردم نگاهش حرص با

 ... یلیخ: گفتم

 مهرزاد گنیم که لیفام همه شعورم؟ و فهم با یلیخ ؟یچ یلیخ: گفت و دیپر حرفم انیم

 رو داره دوست که یهردختر تونست یم ییدارا و ثروت نیا با! است گذشته خود از یلیخ

 !ارهیم در ییتنها از رو برادرش وهیب داره کنه،یم لطف برادرش ی وهیب به دارهامّا  ره،یبگ

 !قتهیحق مهم گن،یم یچ اونا ستین مهم: گفتم

 !یبزار احترام بهم من، یخودگذشتگ از نیا جبران به دیبا تو که نهیا قتیحق: گفت

 تا رمیبگ تماس اریس یها یکیمکان با داشتم قصد رفتم؛ نمیماش سمت به و نزدم یحرف گهید

 .انیب نیماش کردن درست یبرا
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 یانیجر از بعد! دمید را یکسر نگیپارک راه انیم افتادم، راه و گذاشتم تنها جاهمان را مهرزاد

 بخندل و ستادیا من دنید با رم،یبگ باهاش یتماس یحت شدینم میرو گرید بود آمده شیپ که

 .زد ینیغمگ

 چطوره؟ حالت: گفتم و دادم یکوتاه سالم

 ؟یکرد فرار ازم چرا ؟ینزد زنگ بهم گهید چرا: گفت

 !یافتیب دردسر به نیا از شتریب خواستمینم: گفتم

 یمیصم دوست زن بود، عاقبتش نگران مرگ از قبل تا یحاج که یدختر به نکهیا یعنی: گفت

 !دردسره؟ کنم کمک ام

 !دردسره یکن کمک کامرواها عروس به نکهیا یعنی: گفتم

 !بودم شماها فکر به مدت نیا همه! نگرانه مهرداد و تو یبرا من دل یدونیم که تو! الهه: گفت

 نجایا دونستم یم خونه؛ یبرنگشت گفت پونه زدم زنگ نشد، نفعت به دادگاه که شدم خبردار

 !؟یکن کاریچ یخوا یم دمیپرس یم ازت دیبا! کنمیم داتیپ

 من کنم؟ کاریچ یدار انتظار: گفتم میکردیم حرکت من نیماش سمت به هردو که طورهمان

 !بکشم دست مهردادم از یا لحظه تونم ینم

 رو؟ کار نیا عاقبت یدونیم ؟یکن ازدواج مهرزاد با یخوایم یعنی نیا: گفت یکسر

 و شد یجار بودم کرده تجسمش ذهنم در بارها که مهرزاد با ازدواج عاقبت تصور از هام اشک

 هزارتا و ریتحق و مورده یب خوردن کتک اسارته؛ عاقبتش! دونمیم خوبم! دونمیم! آره: گفتم

 نهات! باشم داشته رو مهرداد نکهیا به ارزهیم بدم هم رو جونمامّا  اد،یب سرم قراره که گهید یبال

 تنهام، منامّا  نبود، طورنیا داشتم پدر و مادر اگه دیشا مهرداده، ایدن نیا یتو دارم که یکس

 چه بودن وهیب و بودن میتی زمانهم یدون یم! وهیب و میتی دختر هی کارم، و کس یب من

 !بود بیحب حاج حداقل کاش ه؟یشکل

 اگه ندارم شکامّا  بزنه، یحرف مرگش از قبل که نداد مهلت رو بیحب حاج عجل: گفت یکسر

 !باشم تو مراقب که خواستیم ازم بگه یزیچ تونست یم
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 !یبش تیاذ من خاطر به خوام ینم: گفتم

 !رو من احساس یدون یم خوب نزن، راه اون به رو خودت الهه: گفت یکسر

 !؟یکسر هیچ منظورت گفتم ازش؛ نداشتم رو انتظار نیاامّا  زنه،یم حرف یچ از دونستمیم

 اب رو تو خواستمیم برم، جلو عاقالنه خواستمیم ،یبرد رو دلم دمتید بار نیاول یوقت: گفت

 با خواستیم هم اون و گفتم سربسته ییجورا هی بیحب حاج به رو موضوع! کنم همراه خودم

 ریگ تو شیپ هم مهراد یگلو انگارامّا  دم؛یپرس بهت راجع مهراد از چندبارهم بزاره، ونیدرم تو

 یحت بره، طرفش بزاره بود محال شدیم که عاشق قبال؛ بودم دهید رو مهراد یعاشق! بود کرده

 زن مهرادمّا ا ،یباش اون ریغ با یتونست ینم یعنی! یبگ نه یتونست ینم هم یخواستینم تو اگه

 وراوّل  نهیگز اون با ازدواج و من با راحت ازدواج هی نیب یبخوا تو نکهیا از دیترس یم و داشت

 ثلم یشد یگفت مهراد به رو بله تو که یروز اون از کرد، اقدام زودتر نمیهم یبرا! یکن انتخاب

 شروع رو آروم یزندگ هی من با ایب ؛یدار انتخاب حق هم هنوز رفته مهراد که حاالامّا  !خواهرم

 !یبچش رو هیحاش یب یزندگ طعم بزار کن؛

 بگم خواستمیم ندارم؛ یحس بهت من بگم خواستمیم خودمه، دست مگه بگم خواستمیم

 من بگم خواستمیم جهنمه؛ برام هم بهشت مهرداد بدون من بگم خواستمیم! کن فراموشم

 باز رو دهنم نکهیا از قبلامّا  ست؛ین مهم یچیه گهید برام و مهرزاد با ازدواج به شدم یراض

 !داد هل عقب به رو یکسر مهرزاد یها دست یحرف زدن یبرا کنم

 دمبو منگ اش ضربه از که همونجور و زد من به یمحکم یلیس که کردم نگاه مهرزاد به بهت با

 !گرفت دست یتو رو دستم

 !مهرزاد؟ یکنیم کاریچ: گفت و اومد سمتمون به یکسر

 یدار حاال ؛یبود من داداش دوست نیبهتر مثال تو! ؟یکسر یکنیم کاریچ تو: گفت مهرزاد

 به چطور برادرم؛ وهیب با ازدواج یبرا کردم رید ماه هی فقط من ؟یکنیم یخواستگار رو زنش

 روشه؟ من اسم یدون ینم مگه ؟یکن یخواستگار ازش که یداد جرات خودت

 یم خودش و مجرده زن هی الهه! ندارم یکار احمقانه رسومات و رسم نیا با من: گفت یکسر

 !خودش یبرا رهیبگ میتصم تونه
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 اش شناسنامه یتو هنوز من اسم دیشا: گفت دادیم فشار رو من دست که همونطور مهرزاد

 نیا! باشه داشته صاحب که هیکاف بچرخه ها دهن یتو اسمش کنار اسمم که نیهمامّا  نباشه،

 تو بزارم اسم زودتر دیبا یکرد یحال بهم که گرم دمتامّا  !منم هم صاحبش داره، صاحب زن

  شیبندوبار یب و رو بر از هم تو داداش، دونمیم رو، همه زنهیم گول روش  و بر! اش شناسنامه

 !کنمیم ادبش منامّا  هیخال و خط خوش مار ؛یخورد گول

 مثل الهه که یدون یم هرکس از بهتر خودت! مهرزاد رو هاحرف نیا کن تموم: گفت یکسر

 !نبند رو ها تهمت نیا بهش پاکه؛ روان آب

 نشیماش سمت به خودش دنبال رو من و نکرد یکسر یهاحرف به یتوجه گهید مهرزاد

 !نت؟یماش چییسو: گفت من به رو بود، ستادهیا نیماش کنار اش راننده کشوند؛

 !بده رو چتییسو: داد دستور یشتریب شدت با دوباره و کردم نگاهش

! دستم شکنه یم داره کردمیم حس کنه، ول رو دستم دیشا دادم بهش رو چییسو حرف یب

 و نک درستش برو پنچره،: گفت و داد بود، یکچل و سالانیم مرد که راننده دست به رو چییسو

 !خونه ارشیب

 جلو یصندل یرو رو من و کرد باز رو نیماش در هم مهرزاد کرد، اطاعت حرف یب راننده

 ه،یمنف یکسر به جوابم که دونهیم دونستم یم نشست، کنارم خودش هم بعد انداخت؛

 !بشم رشیاس شدیم باعث هم ضعفم نقطه نیهم بدم؛ جون حاضرم پسرم یبرا که دونستیم

 بود؛ ادیفر و داد از بهتر نمونیب سکوت افتاد؛ راه و کرد روشن رو نیماش یحرف چیه یب

 !شو ادهیپ: گفت و ستادیا دفترخونه کی کنار تصورم برخالف

 !؟یکن کاریچ یخوایم: گفتم

 !گمیم بهت شو ادهیپ! کردمیم هاحرف نیا از زودتر دیبا که یکار: گفت

 ...امّا  :گفتم

امّا  :دادم ادامه نیهم یبرا بندازم؛ قیتعو به رو موضوع نیا و ارمیب یا بهانه خواستمیم

 !ستین همراهم ام شناسنامه
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 !ارنیب برام دادم جیمس میافتیب راه میخواستیم! نباش نگران: گفت

 !دارم فرصت به ازین من: گفتم

 نیا حوصله نییپا برو! االنش؟ تا بوده تو دست مگه: گفت و کرد یدرار حرص ی خنده

 !ینیب ینم هرگز رو مهرداد ای نییپا یریم ای! ندارم رو بچگانه یهاحرف

 نم،ک مرد نیا دست ریاس ر خودم شهیهم یبرا و برم دیبا! بشم ادهیپ دیبا که بود نیا ذهنم تو

 محافظت خودش از خواستیم انگار! برد ینم فرمان مغزم از بدنم کنم؛ حرکت تونستم ینمامّا 

 .کنه

 کرد؛ باز رو من سمت در بعد و شد ادهیپ نیماش از حرص با شم ینم ادهیپ دید که مهرزاد

 داد هلم یوقت و بود بلند یشاس نشیماش داد؛ هل نییپا سمت به رو من و گرفت رو دستم

 نکهیا ترس ازامّا  !گذاشتم نیزم رو ادهیپ کنار و کرد بغلم خودش که نییپا افتمیب بود کینزد

 و تمرف باال دنبالش به هاپله از کرد؛ینم رها و بود گرفته دستش یتو محکم رو مچم کنم فرار

 .میشد دفترخونه وارد

 بشم بدبخت قراره نکهیاز یبدجور دمیفهم دنشید با بود؛ ستادهیا دفترخونه داخل مهناز

 بود؛ خوشحال شتریب هم بود آورده مهرزاد دستور به رو من شناسنامه که حاال انگار! خوشحاله

: گفت و رفت مهرزاد سمت به ما دنید با! شده کیشر مهرزاد با کار نیا یتو کردیم فکر حتماً

 .الهه شناسنامه دییبفرما! آقا سالم

 مهناز به یا غرهچشم نبود؛ کردن درست میت اهل زد؛ یم شین رو همه که بود یمارامّا  مهرزاد

! ؟یزنیم صدا رو خونه خانم کیکوچ اسم که شده یچ! زدنه؟ حرف طرز چه نیا: گفت و رفت

 مونه یم خانم شهیهم یعنی کامرواها؛ عروس یعنی بوده؛ مهراد سابق زن یستین متوجه انگار

 شهیهم ؛یکنیم یادب یب باشه آخرت دفعه! کنه یم ازدواج من با داره که هم حاال تو؛ یبرا

 !خانم یبگ بهش دیبا

 !دیببخش ،بله: گفت مهناز

 !؟یبخوا معذرت خودش از دمینشن: گفت مهرزاد
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 !خانم خوام یم معذرت: گفت یناراحت با مهناز ،دمیفهمینم رو رفتارش نیا واقعا

 .بره که کردم اشاره و دادم تکون رو سرم

 رو مسائل ندارم عادت من: گفت و کرد بودم رفتارش از متعجب هنوز که من به ینگاه مهرزاد

 !متنفرم ازت من داشته؛ دوستت برادرم ن؛یا از قبل یبود خونه نیا خانم تو کنم؛ یقاط باهم

 همه دیبا پس گذاشته، من به بزاره احترام تو به یهرک یعنی کنم،یم عقدت دارم که حاالامّا 

 خودم فقط خواد یم دلم یعنی! بدم آزار تورو دارم حق که منم فقط نیا کنن، صدات خانم

 !باشم گرت شکنجه

 !یماریب: گفتم رلبیز

 !تو حال بدبه مش؛یوخ نوع از ،آره: گفت و دیشن بود زیت یحساب گوشاش که مهرزاد

 نرویب از که شاهد چندتا با رو کارمون عیسر یلیخ و بود آشنا محضردار با مهرزاد معمول طبق

 !انداخت راه اومدن

 !بودم زنش رسما گهید حاال کرد؛ بدبخت رو من عیسر یلیخ گفت شه یم یعنی

 زنده مهردادم یهوا به دلم که کنم چهامّا  کنم فرار محضر از خوندن خطبه وقت خواستمیم

 مهرداد؛ یمو تار هی یفدا عمرم همه! نداشتم بودن یبرا یا زهیانگ مهرداد جز که کنم چه! بود

 !مهرداد دل ته از خنده هی یفدا

 جز نداشتم یا چاره نداشتم؛ نیا جز یا چارهامّا  د؛یلرز صدام گفتمیم رو بله دیبا کهیوقت

 !اسارت

 !یشد ریاس رسما حاال: گفت و کرد من به ینگاه پوزخند با مهرزاد گفتم که رو بله

 شده نوشته داخلش مهرزاد بیغر و بیعج طیشرا که برگه هی ازدواج اسناد کردن امضا وقت

 در! ندارم گرفتن طالق حق هرگز که بود نیا طشیشرا جمله از! کردم امضا هم رو بود

 هم مهرزاد دستورات، همه از نیتمک عدم درصورت و کنم یرویپ دستوراتش از دیبا یطیهرشرا

 انجام خواست که یهیهرتنب شوهر، عنوان به اراتشیاخت به توجه با که داشت رو حق نیا اون

 !ترکوند یم شدیم پخش نترنتیا یتو سند نیا اگه یعنی بده؛
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 کنه؛ مهمون رو همه شب یبرا که خواست و خانم الله به زد زنگ دفترخونه همون از مهرزاد

 که خونه فرستاد جلوتر هم رو مهناز! میشوهر و زن ما که شدیم اعالم یرسم صورتبه دیبا

 .کنه خانم الله کمک

 و نداشت من آزار جز ینقش امروز تا که یمرد تونم یم چطور که کردمیم فکر نیا به راه یتو

 سخت باز هم نبود بدش یها اخالق نیا اگه یحت کنم؛ قبول شوهر یجا به رو بود برادرشوهرم

 !شوهر یجا به شوهر برادر رفتنیپذ بود

 اخلد به و شد ادهیپ نیماش از بشم ادهیپ من نکهیا بدون و داشت نگه یفروش لباس هی کنار

: فتگ و کردم نگاهش یسوال! داد دستم به رو کاور و برگشت لباس کاور هی با بعد رفت؛ مغازه

 !یبپوش رونیا امشب قراره

 !کنم انتخاب خودم هم رو تنم لباس نداشتم اجازه یحت

 خاطر به واقعا ای بود من لج از دونم ینم خورد؛ زنگ لشیموبا راه یتو و افتاد راه دوباره مهرزاد

 .دونستم یم درست رواوّل  احتمال منامّا  !بلندگو یرو گذاشت رو یگوش یرانندگ

 رو کار نیا شهینم باورم که واقعا مهرزاد: گفت اش پرعشوه یصدا با یگوش پشت از یدختر

 !یکرد

 یربط تو به کردم که هرکار: گفت خط پشت دختر به و کرد من به ینگاه پوزخند با مهرزاد

 !نداره

 !نداشت؟ یمعن برات نمونیب رابطه یعنی پس: گفت دختر

 یم یداشت دوست سا،یپر ستمین یکش منت اهل من! نبوده نمونیب یا رابطه: گفت مهرزاد

 !یهرر نخواست دلت ،یمون

 !یکرد عقد  کهیزن اون با گهید توامّا  :گفت دختر

 ،یکنیم نیتوه یدار من به! منه زن اآلن باشه یهرچ بزن، حرف درست اوال: گفت مهرزاد

 !خدافظ پس! انگار نخواسته دلت دوما
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 ارهدوب و زد زنگ باز بود شیریس یحساب که دخترامّا  کرد، قطع رو یگوش یا گهید حرف بدون

 !داد رو جوابش بلندگو یرو

 !آخه کنم یزندگ تو بدون تونم ینم که من! جونم مهرزاد دیببخش: گفت ناز با دختر

 !ادینم خوشم ادب یب دختر از! جون سایپر یزد رو دلم گهیدامّا  :گفت مهرزاد

 تحمل که یدون یم! داشتنمه دوست از خدا به جونم، مهرزاد خدا تورو نکن قطع: گفت سایپر

 !ندارم رو هوو

 باهام من شناختن بدون یگیم یعنی! ؟یندار تحمل که یکارمیچ مگه: گفت و دیخند مهرزاد

 !؟یشد قیرف

 !عشقم؟ هیچ منظورت: گفت سایپر

 !دارن همه رو ستمین یپر تک اهل نکهیا آمار! کامروام مهرزاد من یعنی: گفت مهرزاد

 !شد ثابت خالفش ،یستین هم ازدواج اهل تو گفتیم آمارها نیا آخه: گفت سایپر

 گهید! بشنوم رو صدات خواد ینم دلم گهید که برو هم حاال! داشت فرق مورد نیا: گفت مهرزاد

 !نزن هم زنگ

 .ستیل بالک یتو بردش زود و کرد قطع مهرزاد که بزند یحرف خواستیم هنوز سایپر

 !کردیم خطاب بد رو من و بود بد خودش! داره رابطه دختر هزارتا با مهرزاد که دونستم یم

 یرییتغ هم یمعن یب ازدواج نیا دونستم یم و دختره؛ هی با هربار نکهیا از داشتم اطالع خوب

 !کرد نخواهد جادیا شیزندگ روال یتو

 اصالً ،چندنفره با نداشت یتیاهم برام باشم؛ داشته رفتارش به یتوجه نخواستم و کردم سکوت

 هک بود یکاف برام نیهم بود، پسرم برام مهم گرده؛یم یک با و کنه یم کاریچ نبود مهم برام

 !باشم کنارش
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 ؛دنیکش کل هم خدمتکارها از چندتا و کرد دود اسپند برامون خانم الله میدیرس که خونه به

 یوت غم بذر دونستن ینم انگار ست؛ین شاد خونه نیا یتو یچکسیه دل دونستن ینم انگار

 !زده جوونه و شده کاشته دلمون

 !یگذاشت جا رو لباست: گفت مهرزاد که برداشتم قدم خانه سمت به یحرف چیه یب

 بتنس و زارم ینم محل بهش یوقت که بودم شده متوجه ،گرفتم دستش از رو لباس و برگشتم

 نیبهتر! ادیم در حرصش شتریب دم ینم نشون واکنش دهیم انجام که یدرار لج یرفتارها به

 .رفتم مهرداد اتاق به و گرفتم رو لباس یحرفیب! بود نیهم راه

 تو مامان: گفت مهرداد! دمیبوس رو پسرکوچولوم ریس دل کی و کرد بغلم من دنید با مهرداد

 ؟یبر من شیپ از یخوایم

 اطرافش در که ییها بحث و هاحرف از کم سن نیباا! دیترس یم شدن تنها از من میتی پسرک

 ورحض به کردمشیم مطمئن دیبا بشه؛ تنها خواد یم که بود کرده رو برداشت نیا گذشتیم

 !خودم

 مونم؛ یم شتیپ من! تو بدون برم کجا ییتو من یایدن! جان مامان نه: گفتم و دمشیبوس

 !شهیهم

 !منه یبابا مهرزاد عمو گهید گفتیم ماماالال: گفت مهرداد

 کنم؛ دب رفتیپذ یم پدر یجا دیبا بعد به نیا از که یمرد به نسبت را کودکم نظر خواستمینم

 !یکن صدا بابا دیبا رو مهرزاد عمو گهید بعد به نیا از! آره: گفتم نیهم یبرا

 !رفته ها آسمون یتو است، گهید یکی که من ی بابا آخه: گفت مهرداد

 حاال از! یستین تنها تو ها؛ ینترس بگن تو به که داد غامیپ ها فرشته به مهرادت بابا خب: گفتم

 .ادیم من یجا مهرزاد بابا ستمین من که

 !کنم؟ صدا بابا رو عمومهرزاد من که شهینم ناراحت بابا یعنی: گفت مهرداد

 !شه یم خوشحالم! پسرم نه: گفتم
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 شه؟یهم! مونه؟ یم ما با گهید مهرزاد عمو پس: گفت

 نه؟ ای میهست خانواده و کردم ازدواج باهاش که نهیا منظورش دونستمیم

 !مونه یم ما با شهیهم مهرزاد بابا گهید! زمیعز آره: گفتم

 ازدواج مفهوم با هنوز! کند هضم را قیحقا نیا توانست ینم خوب هنوز مهرداد کودکانه ذهن

 گرید و شود یعاد شیبرا زیچ همه تا برد یم زمان یکم دانستم یم نبود، آشنا خوب یلیخ

 !نماند من اضافه حاتیتوض به یازین

 ولق امروز هم تو اد؛یب کنه عوض رو لباسش بره مامان پسرم خب: گفتم و شدم بلند کنارش از

 !یباش یخوب بچه بده

 .رفتم سابقم اتاق سمت به من و داد سرتکان مهرداد

 بود؛ برداشته را مهرداد کنار اتاق هم خانم الله و بود شده ساکن یدست کنار اتاق در مهرزاد

 رردیس دل کی و درآمدم زانو به اریاخت یب! شکاند را دلم اتاق ییتنها حجم شدم که اتاق وارد

 یآهو جز ییتنها درامّا  ،باشم رزنیش کودکم یبرا خواستمیم کردم؛ هیگر خودم ییتنها

 !نبودم یا پاشکسته

 وارد اتاق نیا به خوش دل با که یبار نیآخر بود؛ شده تنگ اتاق نیا خوش یروزها یبرا دلم

 !دباش تنم به همسرم برادر با عقد یبرا ام یمهمان لباس یروز کی کردمینم هم را فکرش شدم

 !اهمیس بخت به ؛ ستمیگر خود حال به و کردم بغل را میزانوها توالت زیم کنار

 بودم نشده آشنا باهات وقتچیه کاش بود؛ شده تنگ یلیخ بود؛ شده تنگ مهراد یبرا دلم

 !شناختمتینم هرگز کاش! مهراد

 و کردمیم یزندگ نیرزمیز اوردم؛یدرم یکم پول یروز اهیس با و کردمیم کار مردم خونه یتو

 یاه خاطره و یابد ییتنها نیا با که بشم؛ عاشقت که دمتید ینم هرگزامّا  دم،یپوش یم کهنه

 !برم مردن سمت به ذره ذره خوره یم قلبم به ریت مثل هرکدوم که یخوش
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 لک دلم ،یبود کنارم که یلحظات تمام یبرا! زده لک آغوشت گهید لحظه هی یبرا دلم که آخ

 لک شبت رنگ یچشما اون یبرا دلم نگاهم؛ یتو افتهیب نگاهت که نیهم ؛یکن صدام زده

 !شکستم یلیخ! شدم تنها تو یب یلیخ! زده

 زانوم یرو از رو سرم شد؛یم گم ام هیگر هق هق نیب نجواهام و کردمیم نجوا خودم با داشتم

 !کردیم نگاه من به و بود ستادهیا در چارچوب نیب مهرزاد موند؛ رهیخ در به نگاهم و آوردم باال

 نداشتم؛ رو دنشید حوصله نبود، مهم برامامّا  !شده تر هاش چشم من مثل هم اون کردم حس

 اومد در شدن بسته یصدا برگردوندم؛ روش از رو نگاهم نداشتم؛ رو باهاش زدن حرف حوصله

 .شد دور که ییهاقدم و

 کی رفتم؛ مومح به و شدم بلند جا از کرد؛یم درد سرم و بود کرده پف هیگر از هام چشم

 !هنباش ذهنم یتو یچیه نکنم، فکر یچیه به کردم یسع و بستم رو هام چشم وان یتو ساعت

 حمام به رو حوله که افتاد ادمی و شدم بلند جا از ؛یمهمون شروع تا مونده کم که دونستم یم

 !شه ینم داخل اجازه یب یکس دونستم یمامّا  اوردم؛ین

 روبه اطرافم به نگاه بدون و کردم باز را حمام در داشت؛ رو احترام نداشت یهرچ خونه نیا

 غیج به نسبت یواکنش چیه یب! دمیپر ازجا سرم پشت مهرزاد دنید با که ستادمیا نهیآ یرو

 !بردارم رو حوله که گردوندم چشم بپوشونم؛ رو خودم کردم یسع بادستم بود، ستادهیا من

 موند؛ یباق روم روبه نهیس به دست و گرفت سمتم به رو حوله خودش بود، مهرزاد کنار حوله

 یزیچ هی کنم یادآوری ازهینامّا  دارم؟ رو دنتید عقده انقدر یکن یم فکر: گفت و زد یپوزخند

 !رو

 .ستین کارها نیا به یازین پس! یزنم یشرع و یقانون: گفت و کردم نگاهش پرسشگر

 !نامحرمه بازم یاریب سند هزارتا یکی با نباشه صاف دلش تا آدم! بزار راحتم: گفتم

 چه معصومانه نقاب نیا پشت دونم یم که من! نده من لیتحو رو ها حرف نیا: گفت مهرزاد

 ! الهه نباشه راست دنبالشم که یزیچ اون کنه خدا فقط کنه؛ خدا! نشسته یموجود
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 یتو خوک مثل نکهیا: گفتم و اومد در حرفاش از حرصمامّا  درست، دمینفهم رو منظورش

 !ینیبب خودت مثل رو همه شده باعث انگار یکردیم یزندگ کصافت

 !بود میاصل هدف هم نیا و رفتم مخش رو یحساب دونستم یم

 هی اگهامّا  !ندارم یکار باهات رو بار نیا: گفت حرص با و دمیترس یحساب که کرد بهم ینگاه

 یبزن حرف یباش نداشته جرئت که کنمیم یکار هی ،یکن یدراز زبون یجورنیا گهید بار

 !جلوم

 دهیترس آلودش خون نگاه از واقعا یطرف از و ،بدم ادامه رو بحث نیا از شتریب خواستمینم

 .رفت رونیب حرص با هم مهرزاد و کردم سکوت بودم،

 دکلته و داشت یبادمجون رنگ کردم؛ نگاهش و درآوردم کاور از را بود داده مهرزاد که یلباس

 !بود

 را لباس نیا اصالً هم دیشا! کردیم فرق هاشون تیحساس لباس به راجع مهراد و مهرزاد انگار

 !ستین مهم باشد هرچه بود؛ گرفته یزیچ کی فقط و باشد نکرده انتخاب خودش

 هب را لباس رد؛یگ یم قرار خودم یها انتخاب نیب دانستم یم و بود ییبایز لباس حال نیا با

  بود دهش کار شیرو تورنازک کمر تا پشت از که یدوز شمیابر با بایز دکلته لباس کی. کردم تن

 رفتن راه وقت که بود لباس یجلو هم بلند چاک کی داشت؛ تنگ و راسته شکل دامنش و

 .گذاشت یم شینما به باتریز را میپاها

 مهراد که یرنگ ییطال رهیگ و کردم رد باتل از حوصله یب را میموها و کردم تن به را لباس

! بود آشفته یبدجور صورتمامّا  نداشتم شیآرا حوصله سرزدم؛ به را بود دهیخر میبرا

 از را صورتم یکم ش،یآرا یاندک با نیهم یبرا شود؛ آگاه سردرونم از یکس خواستمینم

 .درآوردم یآشفتگ

 :گفت و شد یجار چشمش گوشه از یاشک گرفت، قرار سرراهم خانم پونه و آمدم رونیب اتاق از

 از!  خانم یشد خوشگل چه ،یدیپوش یم رو لباس نیا یشاد با کاش! من برم قربونت یاله

 !بود خوب هم بختت کاش تو، یتر قشنگ نهییپا اون که یهرزن
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 جان؟ پونه کجاست ام بچه: گفتم و فروخوردم را بغضم

 .نشسته نییپا خانم الله با! نباش نگران: گفت پونه

 لهال خورد؛یم وهیم و بود نشسته خانم الله کنار گشتم؛ مهردادم دنبال و رفتم نییپا هاپله از

 .نمیبنش مهرزاد شیپ که کرد یا اشاره خانم

 دوباره و نداشت باورد بود دهید را آنچه انگارامّا  کرد، یتند و یسرسر نگاه را مناوّل  مهرزاد

 !کرد نگاهم

 که ندیبنش یکس کنار آدم است سخت یلیخ نم؛یبنش کنارش تا رفتم سمتش به و کردم نگاه

 !ندارد یحس نهیک و یدشمن جز

 !بود کرده یبد اخم شیجا بهامّا  نم؛یبب پوزخند مهرزاد صورت یتو داشتم انتظار

 مهردادم دنید سرگرم او به کردن نگاه بدون و نشستم کرده؛ اخم چرا نداشت یتیاهم میبرا

 ها یسخت همه دمید یم را او یوقت نم؛یب یم مهرداد در را مهراد صورت کردمیم حس شدم؛

 و یواشکی یها یباز مشغول نشست؛ و آمد کنارم من دنید با مهرداد! شدیم آسان میبرا

 چرا لباس نیا: گفت و کرد کینزد گوشم به رو سرش مهرزاد که بودم؛ مهرداد نوازش

 شده؟ یجورنیا

 !شده؟ یجور چه ه؟یچ منظورت: گفتم

 .شراره بهت لعنت لباس؟ نیا: گفت

 وصل تا و گرفت را یا شماره و درآورد رو یگوش. هیچ منظورش نشدم متوجهامّا  کردم نگاهش

 رو اکشچ و بپوشون رو پشتش کن، دارش نیآست بهت نگفتم مگه گرفته؟ تیشوخ: گفت شد

 ببند؟

 که یجور هی گفتم من: گفت دوباره مهرزاد مکث یکم از بعدامّا  دمینشن را صدا خط پشت از

 !یدادیم انجام دیبا! بکن رو کارها نیا نشه زشت لباس

 !قطف کن صبر! رسم یم رو یکی تو حساب من نزن؛ یالک حرف: گفت بعد و کرد یمکث دوباره
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 .نزد من به یحرف گریدامّا  کرد؛ قطع رو یگوش و

 .زدم او به یلبخند و چرخاندم مهرداد سمت به را نگاهم

 نگاه کودکم؛ با یباز مشغول هم من و بود کارخانه سهامداران از یکی با صحبت گرم مهرزاد

 شتریب و دارد یقضاوت خود با هرکس دانستم یم دم،ید یم خودم یرو را ها زن و مردها رهیخ

 !است من هیبرعل ها قضاوت

 یم! است ناراحت زنند یم دید را اش یقانون همسر نکهیا از مهرزاد کردمیم حس یطرف از

 !است لیاص یکامروا کی یها شاخصه از یطلب تیمالک دانستم

 !بدهم آزارش خواستیم دلم کرد،یم خوشحال را من نیا اما

 کالفه یحساب دستم از مهراد کردم؛ شرکت خانواده نیا یمهمان در که افتادم یبار نیاول ادی

 و داشتم دوست را مهرادامّا  ،بکشد عذاب شتریب شدیم باعث و بود یکسر زمان آن! شد

 خواستیم دلم فقط حاال خواست؛یم را مهراد توجه دلم زمان آن بدهم؛ عذابش خواستمینم

 !بدهم حرص را مهرزاد

 تازه هک شبنم رفتم؛ باغ بزرگ ی پنجره کنار و شدم بلند جا از رفت، سر نشستن از ام حوصله

 ساناز از دلم در هنوز افتادم؛ روزها آن ادی زد، یم قدم باغ در همسرش کنار بود کرده ازدواج

 !ودب گرفته را من ییدارا نیزتریعز او ببخشم، را او که بودم امدهین کنار خودم با! داشتم نهیک

 زنم؛ب قدم ییتنها باغ در یکم خواستیم دلم بود؛ نشسته مهرسا کنار کردم، مهرداد به ینگاه

 .افتادم رفته یروزها ادی و رفتم رونیب در از

 زا بعد که ییکارها به کردم؛ فکر میرو شیپ ندهیآ به داشت؛ خاطره میبرا خانه نیا یجا همه

 میزارب بود قرار که یلباس شگاهینما به راجع استاد با دیبا بودم، نگرفته را سراغش مهراد مرگ

 .زدمیم حرف

 امور باهم جاهمان و بشوم حاضر دانشگاه در شیها سرکارگاه ترم هی بود خواسته ازم بار نیآخر

 به قتوچیه یروح حالت نیا با بود، خودم نفره تک شگاهینما اگر م؛یکن یریگیپ را شگاهینما
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 ولق من از و بود داده را دونفره یاشتراک شگاهینما شنهادیپ استادم خودامّا  رفتم،ینم سراغش

 ! باشم یبدقول آدم نداشتم دوست بود، گرفته یهمکار

 ریاخ اناتیجر از ناآرامم روح یکم کار، نیا به خودم کردن مشغول با کردمیم فکر یطرف از

 نارک مهرزاد آمدن و مهراد رفتن با تر راحت شدیم مشغله جادیا با ینطوریا دیشا رد؛یبگ فاصله

 .میایب

 هشیهم و بود یمهربان زن بودم، شدهیمیصم هیبق از شتریب استادم نیا با دانشگاه طول در

 کرده دعوتش خانه به بود زنده مهراد که یزمان هم یبار چند شوم؛ یم یبزرگ طراح گفتیم

 !بودم

 مکنار که دمید را مهرداد و برگشتم گرفت؛ را دستم یدست که بودم ها الیخ و فکر نیا یتو

 .میبرگشت خونه داخل به باهم و کردم بغلش خندد؛ یم و ستادهیا

 را مهرداد گرفت، خوابش یمهمان وسط مهرداد و دیکش طول یمهمان روقتید تا شب آن

 ار خودم زود یلیخ رفتند که ا مهمانه برگشتم؛ نییپا ی طبقه به خودم و خواباندم شیسرجا

 .شدم خواب آماده و ها لباس کردن عوض مشغول و رساندم اتاق به

 دنیرستامّا  رم؛یبگ میتصم خودم نکهیا ای بخوابم کجا که بمانم مهرزاد دستور منتظر بودم مردد

 خاطر هب دینبا بعد به حاال از و بودم دهیسرکش یکل به را زهر جام من بود، دهیفا یب میبرا گرید

 هاتن گرفتمیم آغوش در را مهراد قبال که یاتاق یتو پس دم؛یترس یم کشنده زهر نیا عوارض

 .رفتم خواب به بغلم در یبالش با پناه یب و

 زنم؛ب مهرداد به یسر کردم فکر خود با و شدم داریب شبید تند یغذاها یتشنگ از صبح کینزد

 مهین در حاالامّا  ،نشود داریب رونیب یسروصدا از تا بودم بسته را اتاق در خواب از قبل بود ادمی

 کنار در که مهرزاد دنید از گذاشتم؛ اتاق داخل به یقدم و دادم هل را در یآرامبه بود، باز

 تهگرف را مهرداد دست کدستی با و بود گذاشته تخت یرو را سرش و بود نشسته مهرداد تخت

 !تنهاست من مثل هم او چقدر کردم احساس هم و کردم تعجب هم بود

 و مهرداد آن و میدار اشتراک نقطه کی میباش داشته اختالف باهم هم هرچه ما دانستم یم

 !سوخت مهرداد و مهرزاد و خودم یبرا دلم بود، مهرداد داشتن دوست
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 بروز یشکل به رنجمان ادیفر و میکن یم تحمل را یزخم درد یشکل به هرکدام کردم حس

 یم ییتنها از و بود شده حساس و ریگ گوشه مهرداد بودم، شده یعصب و تر لجباز من کند؛یم

 رد روح میترم در یسع بودم من که یمقصر از انتقام و مقصرگشتن دنبال با مهرزاد و دیترس

 .داشت خود شکسته هم

 بتیمص نیا در ما اندازه به هم مهرسا و خانم الله م؛یبود خودمان ریدرگ یشکل به ما از هرکدام

 ی دهیچش گرم و سرد و افتاده جا زن او بود، جدا ما با حسابش خانم اللهامّا  ،بودند کیشر

 .دیایبرب خودش پس از چطور دانست یم خوب و بود روزگار

 یتگوابس هم به دختر و مادر نیا برگردد، آلمان به مهرسا با گرید هفته دارد میتصم دانستم یم

 هم خانم اللهامّا  گذراند، یم مهرسا کنار را سال کل باًیتقر گرید خانم الله و داشتند یادیز

 و اشک یعنی خودش یقیحق شکل به را دیکش یم که یرنج یها ناله او داشت؛ را خود زخم

 داد قرار هم کنار زور به را مهرزاد و من که حاال انگارامّا  داد؛یم نشان مهرداد به ترحم و هیگر

 .شد راحت هم مهرداد بابت از الشیخ

 کرده یبد که یآدم یجا را خودم کردمیم یسع شهیهم و نبودم یسنگ دل آدم وقتچیه

 او نه و بودم بدهکار مهرزاد به من نه! میندار هم به ینید چیه مهرزاد و من دانستم یم بگذارم؛

 عذاب از خشم همه نیا دانستم یمامّا  سرخاکش؛ زدن یلیس و ها یبداخالق جز البته من، به

 !شدینم آرام هم ها یراحت نیا به که دیآ یم یوجدان

 یم نداشتم، دوستش افتد،یب شیبرا یبد اتفاق خواستینم دلمامّا  مهرزاد یها یبد وجود با

 اتاق گرفت، نخواهد شعله هرگز که است یتر زمیه همچون مهرزاد به عشق دلم در دانستم

 باز یها دکمه و شل کراوات با یمهمان راهنیپ باهمان که مهرزاد حال به دلم و بود سرد یکم

 !سوخت بود دهیخواب نشسته

 شیرو نشود متوجه که یآرامبه و آوردم بود فصل نیا مناسب که نازک ییپتو خودم اتاق از

 هپسربچ هیشب خواب وقت مهرادم افتاد ادمی زدم، زل صورتش به و نشستم یا لحظه دم،یکش

 و او انیم شباهت توانستم یم دمید ینم را مهرزاد روشن یهاچشم که حاال شد؛یم آرام یا

 .نمیبب بهتر را مهراد
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 لز صورتش به که ندیبب و بازکند چشم خواستمینم شدم؛ دستپاچه خورد که یآرام تکان از

 زمان در تا بود شده سحر نهیک جادوگر توسط والیه نیا! بود یکاف یدلسوز گرید ام، زده

 هب فیلط و نرم قصه انیپر همچون رفت،یم بخواب یوقت هاشب و سر دو وید شکل به یداریب

 .برسد نظر

 و فکر ازامّا  ،رفتم رختخواب به دوباره و خوردم آب یکم کردم، ترک را اتاق و شدم بلند جا از

 !امدین چشمانم به خواب صبح تا سرداشتم در که ییها الیخ

 را دامنم یعصب ییاشتها یب روزها نیا شدم، داریب خواب از رسما که بود هفت کینزد ساعت

 تا رفتم خانم الله اتاق به خوردم زور به که را صبحانه داشتم، یبد وزن کاهش و کردینم ول

 .کنم صحبت او با دانشگاه درباره

 خب: گفت یمخالفت چیه بدون خانم اللهامّا  باشم داشته اصرار دیبا کردمیم فکر نکهیا باوجود

 نیا یبرا چقدر که بهم گفتیم امرزیب خدا مهراد ؛یدیکش زحمت نهمهیا! گهید یبر دیبا

 من حرف رو !زنم یم حرف مهرزاد با خودم جان؛ الهه نباش نگران! یکن یم کار یدار شگاهینما

 یلیخ دلشامّا  بدعنقه ام بچه نیا ر،ینگ دل به کرد رفتار بدباهات اگه توروخدا! ارهینم حرف

 ور تنم پاره من ره،یگ یم آروم بگذره که کمی کنه، یم ینیسنگ دلش یرو داغ اآلن مهربونه؛

 !شناسم یم

 شدنش اجرا دهد یم یقول خانم الله یوقت دانستم یم شد، راحت شگاهینما بابت از المیخ

 با یحساب مهردادم باشد؛ مهرداد مراقب خواستم و گرفتم تماس هم یرازق خانم با است، یحتم

 .شد خوشحال یحساب دیآ یم ششیپ فردا دادم خبر یوقت و بود جور یرازق خانم

 و نشستن دورهم دماغ و دل یکس روزها نیا برگشت؛ خانه به مهرزاد که بود غروب کینزد

 خودم مهرداد با هم من دند؛یچپ یم شانیها اتاق در همه نیهم یبرا نداشت، را بش و خوش

 .کردمیم سرگرم را

 مود؛یپ یم را اتاق سرتاسر بزرگش یکنترل نیماش با مهرداد و بودم مهراد و خودم اتاق داخل

 یم مهرزاد از هم را نیماش چییسو دیبا نشود، رمید صبح تا کردم آماده را فردا لیوسا و فیک

 .گرفتم
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 مهرزاد اتاق به چییسو گرفتن یبرا هم خودم و بدهد او به را مهرداد شام خواستم خانم پونه از

 شد، سست میزانوها که کرد من به یسرد و رهیخ نگاه مهرزاد و زدم در به یا ضربه رفتم،

 !بگو: گفت بود گرم یگوش به سرش که طورهمان

 !خوام یم رو چمییسو: گفتم

 !د؟یبریم فیتشر ییجا: گفت و آورد باال رو سرش حرف نیا گفتن با

 شگاهینما یبرا باهم که استادم سرکالس دانشگاه؛ برم خوام یم دارم، الزم فردا یبرا: گفتم

 !میکارکن مشترکمون

 ...کردم صحبتهم خانم الله با: گفتم و زد یپوزخند

! ؟ینگفت خودم بهاوّل  چرا توامّا  رو، موضوع گفت مامان! دونمیم: گفت و کرد قطع را حرفم

 !مامانم نه یریبگ اجازه من از دیبا تو! شوهرتم من

 خواستمیم آورد، ینم مادرش حرف یرو یحرف بود مهراد اگر نزدم، یحرف و کردم سکوت

 !یکن جبران که دم یم فرصت بهت و بخشمت یم رو بار نیا: گفت که میبگو یزیچ

 شدم هریخ بود من حرف منتظر لب به یلبخند و رفته باال ییابروها به که او به گنگ یا لحظه

 ...اآلن...خب: گفتم انداختم کار به را مغزم که بعد و

 اسناد یادآوری یعنی غرورم؛ یها بازمانده شکستن یعنی گرفتم یم اجازه او از دیبا نکهیا

 بازمانده نیآخر شکسته درهم غرور نیا خاطر به خواستمینمامّا  بودم؛ کرده امضا که یاسارت

 !بدهم دست از هم را هدفم یها

 یها سرکالس شگاهمینما یکارها انجام یبرا فردا از که خوام یم اجازه: گفتم نیهم یبرا

 .منظورمه هاش کالس همه هفته طول در برم، استادم

 !روش؟ یندار اصرار: گفت بود شده سرخوش یحساب من اجازه نیا از انگار که مهرزاد

 !بده اجازه کنمیم خواهش! چرا: گفتم
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 خودت نیماش باامّا  !باشه: گفت شد تمام که اش یطوالن مکث و کرد من به ینگاه مهرزاد

 خودم هم بعد م؛یکن یم ادهیپاوّل  رو تو راه سر کارخونه برم خواستم که من ؛یرینم

 وارمدیام البته! بده استادتم شماره ار؛یب برام قیدق رو هات کالس برنامه دنبالت؛ فرستمیم

 !یبر زارم ینم صورت نیا ریغ در باشه خانم استادت

 ؟یچ یبرا شماره! خانمه راحت التیخ: گفتم

 !نزنه سرت به طنتیش فکر وقت هی نکهیا یبرا: گفت

 هگید نزاره دمیترس یم هرچند کنم، حمله سمتش به و بشم منفجر خواستمیم حرفش نیا از

 !بود کرده میپات یقاط یبدجور چندوقته نیا یاعصباب یب و یلجبازامّا  برم؛ دانشگاه به

 یپسر چیه با هم کباری یحت موقع اون تا کردم؛ ازدواج مهراد با که بود سالم هجده من: گفتم

 دوست هی یهرکس امون مدرسه یتو که یدرحال! نداشتم رابطه یحت یتلفن زدن حرف حد در

 جمع خودم به حواسم باز نبودم متعهد هم یکس به یوقت یحت که نهیا منظورم داشت؛ پسر

 یم فراموشش بعد و خوان یم رو دختر هی شب هی فقط که یشعور یب یمردها ریگ که بود

 دور که ییدخترها با یلیخ! نباش نگران پس! افتمین افتخارشونه باعث موضوع نیا اتفاقاً و کنن

 .کنمیم فرق یداشت برت و

 هی! ستایوا سرجات: گفت یخشن یصدا با مهرزاد که کردم حرکت در سمت به و گفتم را نیا

 !داشت ینخواه هم رو اتاقت از رفتن رونیب حق چ،یه که دانشگاه یبردار گهید قدم

 نوه؛بش رو شدیم تر تند هرلحظه ضربانش که یقلب یصدا نزارم کردم یسع و ستادمیا سرجام

 !بود ستادهیا کنارم قایدق مهرزاد و برگشتم

 کرد نگاه هام چشم یتوامّا  کردم، بود اش عالقه مورد کیتکن که خوردن یلیس آماده رو خودم

 عموق به و بچرخون موقع به رو زبونت! دخترجون نیبب: گفت و گرفت دستش با رو ام چونه و

 حرفم بمونه ادتی نکهیا یبرا هم نباریا! رمیگ یم رو حالت یبدجور چون دار؛ نگه سرجاش هم

... 

 ... من... من: گفتم ،کرد قفل رو در و داشت نگه رو حرفش
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 !؟یچ تو: گفت و اومد سمتم به

 .خوامیم معذرت من: گفتم

 !افتهیب یبدتر اتفاق خواستمینمامّا  کرد له هم را غرورم یها بازمانده حرف نیا گفتن

 هگید کنم،یم یپوش چشم که هیبار نیآخر نیا: گفت و زد پوزخند و کرد بهم ینگاه مهرزاد

 !یکن ینم یدراز زبون

 !چشم: گفتم

 دم،ید یم هاش چشم یتو رو یروزیپ حس و کرد فیک یحساب انگار من گفتن چشم از

 !افتاد ادمی گهید زیچ هی! کن صبر: گفت که برم رونیب اتاق از خواستم

 استقبالش به خونه ادیم شوهرش یوقت زن هی: گفت بزنه؛ رو حرفش شدم منتظر و ستادمیا

 !کنهیم پوست وهیم و زهیریم ییچا براش اد،یم

 زن هی نیا دیفهمینم چراامّا  کردم،یم مهراد یبرا که بود ییکارها به اش طعنه دونستم یم

 !بوده امرزشیب خدا شوهر عاشق

 به یایب یعنی! یبد انجام خوب رو زن کی فیوظا دارم انتظار ازت پس خب،: داد ادامه مهرزاد

 مکنار برو نگفتم که یزمان تا و جلوم یبزار وهیم و یزیبر ییچا برام بعد، در دم استقبالم

 !ینیبش

 اطاعت ازش ندارم دوست که دونست یم کشم؛ یم عذاب کنارش حضور از که دونست یم

 :گفتم بدم؛ ضعف نقطه دستش به خواستمینمامّا  مغرورم؛ و لجباز چقدر دونست یم کنم؛

 !باشه

 !باشه ساده باشه هی من جواب کردینم فکر

 یوقتامّا  !ومدیم خوشش ها کل کل و یپ در یپ هیتنب نیا از گربه، و موش یباز نیازا انگار

 دوباره خواستم اورد؛ین خودش یرو به یول شد دمغ نزد، یحرف گهید دادم رو باشه جواب

 خوشم! نداره برت هواامّا  ،یخواب یم خودم اتاق یتو یایم هم امشب از: گفت که برم رونیب
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 خن ایک به و یکن یم چت یک با اتاق اون یتو هاشب دونم ینم یول مدام، یباش کنارم ادینم

 !یدیم

 !شهبا: گفتم افتم،ی را راهش گریدامّا  بود من کردن یکفر یبرا هم حرف نیادوباره دانستم یم

 !؟یپر یم بد که یدار قبول خودت پس: گفت پوزخند با و کرد من به متعجب ینگاه

 ینم یچیه یزندگ از کردم ازدواج باهاش کهیوقت! هستم برادرت ی شده تیترب من: گفتم

 برادر به یدار درواقع یبگ بهم که یهرچ! داد ادی رو یزندگ رسم بهم که بود مهراد دونستم،

 !یکن یم نیتوه امرزتیخداب

 مشت با اآلن کردم فکر ،کرد مکث یا لحظه و کرد مشت رو هاش دست زدم که رو حرف نیا

 ندارم، باهات یحرف گهید: گفت و برگردوند رو روش نکرد؛ رو کار نیاامّا  !دهنم یتو کوبه یم

 !یبر یتون یم

 رمنظ بهامّا  زدم، قلبش به رو ریت یبدجور مهراد اسم گفتن با کردم حس و اومدم رونیب اتاق از

 !بازو زور با مردها و کنند یم یزخم رو هاآدم زبون با ها زن! بود حقش

 !کنمیزخم رو قلبش هام حرف با یچجور بودم بلد هم من بود، بلد زدن یلیس اون اگه

 ،برم اتاقش به خواد یم هنوزم ای بخوابم خودم اتاق یتو دیبا شد که یبحث از بعد بودم مردد

 !بمونم خودم اتاق یتو و کنم استفاده فرصت از دادم حیترج

 خوابم به سخت یلیخ و رفتم خودم اتاق سمت به و شدم بلند جا از خوابوندم که رو مهرداد

 یور ها زدن غلت نیا کردم،یم دایپ یدرمان یخواب یب نیا یبرا و رفتمیم دکتر به دیبا برد؛

 .بود کننده کالفه هام یبدبخت به کردن فکر و تخت

 یلیخ کردمیم حس شدم داریب که ساعت زنگ یصدا باامّا  برد؛ خوابم یک دونستم ینم

 دوش سست و کرخت یلیخ و شدم بلند جا از آمد، ینم خوابم هم یلیخ هرچند ام، خسته

 ی صبحانه از بعد و دمیپوش را میها لباس زود یلیخ هم بعد بشوم، سرحال تا گرفتم یعیسر

 .شدم در دم یراه داد خوردم به زور به خانم پونه که یمختصر
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 یسر سالم نشانه به من دنید با زد، یم جارو را وانیا یها خاک و بود ستادهیا وانیا در مهناز

 در مهناز تیمسئول ساناز مرگ با! کند یم را کار نیا مهرزاد ترس از دانستم یم و داد تکان

 یطرف از بود، خانه یزیتم تیریمد و خدمه یبرا پختن غذا مسئول حاال شد، عوض یکم خانه

 به ار دونفر نیا انیم یبرخوردها گرفت میتصم خانم الله لیدل نیهم به و ساخت ینم پونه با

 .مهناز دستاوّل  طبقه و بود پونه دست دوم طبقه امور نیهم یبرا برساند، حداقل

 رساندم زود را خودم بودند، ستادهیا من آمدن منتظر نیماش داخل اش راننده همراه به مهرزاد

 مهراد کارخانه به قبال یبار چند بود، بیعج رعاملیمد بتیه در مهرزاد دنید م،یافتاد راه و

 ؛داشت یتر دوستانه رفتارامّا  کردیم برخورد یرسم و نیسنگ کارمندها باهمه او بودم، سرزده

 بل به یلبخند چیه که کرد خطابش یتلخ گوشت سییر شدیم و بود بدعنق و سرد مهرزاد

 !ندارد

مّا ا نبود یازین نکهیباا هم مهرزاد شدم، ادهیپ من و ستادیا راننده میدیرس که دانشگاه در به

 !میبر: گفت و شد ادهیپ

 !ه؟یچ منظورت: گفتم

 !نننیبب باهم رو ما همه خوام یم: گفت

 بچه شتریب ستم،ین هم دانشگاه نیا یدانشجو یحت گهید من ست،ین کارها نیا به یازین: گفتم

 !بردار دست کنمیم خواهش شناسم، ینم اصالً رو دانشگاه یها

 !میبر: گفت یشتریب تحکم با گذاشت، نخواهد یریتاث او یرو میها حرف دانستم یم

 پنهان یبرا هم یزیچ نزنم، یحرف افتدین راه یزیآبرور دانشگاه دم نکهیا یبرا شدم مجبور

 !نبود کردن

 و مانیهردو درهم یها اخم نیا بود، گرفته سفت را دستم درراه و میرفت کالسم سمت به باهم

 یم یپ آن به دید یم مارا هرکس  باًیتقر که داشت یبیعج تناقض مان کرده گره یها دست

 تاداس به را او شدم مجبور هم بعد برسد؛ راه از استاد تا کرد یمکث میدیرس که کالس به برد،

 .زد من به یمحزون لبخند دانست یم را مهراد یماجرا که استاد و کنم یمعرف
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 4 ساعت: گفت و کرد رها رو دستم داد نشون همه به رو خودش یدرست به نکهیبعدازا باالخره

 .ینیب یم بد یکن رید! منتظرم در دم قهیدق پنج و چهار من شه؛ یم تموم کالست

 به تا که من به یبد حالت با ها بچه همه م،یشد جدا هم از یحرف بدون و دادم تکون رو سرم

 ضورح درکالس که میها ینییپا ترم از یکی ندا کردند،یم نگاه بودم نشده دهید باهمسرم حال

 !یکردینم رو یداشت یجذاب و پیخوشت شوهر چه: گفت داشت

 ادم،د دست از شیپ وقت چند رو شوهرم من بکشم ادیفر بلند و بزنم هیگر ریز خواستیم دلم

 ودم،نب یمیصم یکس با دانشگاه یتو یلیخ منامّا  بشنوم، رو هاشون تیتسل خواستیم دلم

 تا یحت بشم؛ یمیصم و رمیبگ گرم دانشگاه یتو یکس با دادینم اجازه وقتچیه مهراد یعنی

 .دانستم ینم را ها بچه از یلیخ لیفام آخر ترم

 گفتم خودم با بود؛ مهرزاد یبندهیفر ظاهر و یپوش خوش خاطر به همه نگاه که شدم متوجه

 اهیس دو مثل شیها چشم و بود قهیباسل و پوش خوش مهرزاد مثل د؛یدید یم را مهرادم کاش

 دافعه یروین مهرزاد یخی یهاچشم مثل و کردیم گرفتار خود در را یهرکس یمشک چاله

 .نداشت

 استاد دنیرس منتظر و بودم نشسته آخرم کالس داخل کردم؛ اکتفا لبخند کی به و نزدم یحرف

 سکال داد اطالع میبود نشسته منتظر که ها بچه از گرید دوتا و من به آموزش کارمند که بودم

 .شدم یراه دانشگاه اطیح سمت به و آمدم رونیب کالس از شود؛ینم لیتشک

 فتهر اطالع یب و بود اومده شیپ یکار نکهیا خاطر به ازم استاد خود و خورد زنگ تلفنم یگوش

 بودم؛ مهرداد دلتنگ هم یطرف ازامّا  برگردم خانه به زودتر خواستینم دلم کرد؛ یخواه عذر

 .گرفتم تماس مهرزاد با ناچار به

 !بگو: گفت یسرد لحن با و برداشت را یگوش

 !خونه رم یم که بدم اطالع خواستم شده، تموم زود کالسم: گفتم

 .دنبالت امیم همونجا، بمون! ستین الزم: گفت

 !باشه گفتم فقط و نداشتم را او با کردن بحث حوصله
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 کی خوردن فرصت پس. بود راه یا قهیدق ستیب حدود دانشگاه تا دفترکارخانه از دانستم یم

 کردم،یم فکر مانیپ به خودم با و شدم مشغول قهوه خوردن با یا قهیدق چند داشتم، را قهوه

 ممکن ییدورو قدرنیا چطور! باشد؟ کار انتیخ قدرنیا تواند یم نفر کی چطور نکهیا به

 !شود؟یم

 فرستاد، یم من سراغ به را او نبود خودش هرجا و دانست یم خود نیام را او مهراد که یمرد

 لیدل هنوزامّا  داشت، نجایا یخوب یزندگ و دادیم ییباال نسبتاً حقوق او به مهراد دانستم یم

 !دانستم ینم را کارش

 رونمیب فکر از یگوش زنگ اورد،یب دست به او از یرد بود نتوانسته هنوز هم الملل نیب سیپل

 .امیم اآلن: گفتم و برداشتم را یگوش مهرزاد شماره دنید با و آورد

 نزد یحرف مهرزاد شدم؛ سوار زود یلیخ و بود ستادهیا در دم نیماش رفتم، یخروج در سمت به

 کارخانه یکارها به تلفن با مدام مهرزاد و میبود راه یتو دادم؛ را جوابش و داد سالم رانندهامّا 

 کالست؟ شد زودتموم چرا: گفت شد تمام شیها تلفن نکهیبعدازا کرد،یم یدگیرس

 .رفت زودتر اومد شیپ کار استادم یبرا: گفتم

 !اد؟یم شیپ ینطوریا شهیهم: گفت

 .هاوقت یبعض: گفتم

 !بفرست شنیلوک ویال هی من یبرا یریم که دانشگاه به بعد به نیا از پس خب: گفت

 !؟یکنیم فکر بد من به راجع قدرنیا واقعا: گفتم

 خوب شماها! کنمیم فکر جورنیا ها زن همه به راجع من ،کنم راحت رو التیخ بزار: گفت

 !دیباش طانیش یسادگ ی رپوستهیز دیبلد

 !یبود ارتباط در یاشتباه یها زن با حتماً پس: گفتم

 به حواست: گفت و کرد من یهاچشم به غضب پر ینگاه و برگرداند من سمت به را سرش

 !باشه زدنت حرف
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 کردم یسع و شدم رهیخ رونیب به پنجره از خانه به دنیرس تا کردم سکوت و زدم یپوزخند

 .افتدین کردیم نگاهم نیماش نهیآ از که مهرزاد نیسنگ یها نگاه به نگاهم

 !دیاومد زود چه: گفت من دنید با بود، نشسته اتاق داخل هم یرازق خانم و بود خواب مهرداد

 .نشد لیتشک آخر کالس: گفتم

 خواستمیم باهاتون دیکرد عوض رو لباستون نکهیبعدازا: گفت و آمد سمتم به یرازق خانم

 !کنم صحبت

 پرستارها همه نیب را دستمزد نیباالتر یرازق خانمامّا  باشد؛ دستمزد خاطر به کردم فکر

 !داشت

 اشاره با و شد داخل لبخند با فراخواندم؛ خودم اتاق به را او و کردم عوض را میها لباس عیسر

 .شدم صحبتش منتظر و نشستم شیرو روبه هم من و نشست مبل یبررو من

 به رو من شماامّا  ندارم؛ اصالً دخالت قصد من بگم دیبااوّل  خب: گفت و زد یادوباره لبخند

 دهپراکن یلیخ که چندوقته نیا د؛یکرد انتخاب ها بچه به راجع سوادم نطوریهم و تجربه خاطر

 بودم کنارش یشتریب ساعت که امروزامّا  نشدم، متوجه ادیز اومدم مهرداد از ینگهدار یبرا

 به قادر است بچه چون که داره یغم و ینگران کنم یم حس شده؛ حرف کم یلیخ کردم حس

 سؤال اچندت هم بگه بهم رو حرفش و کنم درکش بتونم نکهیا یبرا! ستین حشیتوض و فیتعر

 .برام بکشه ینقاش خواستم هم و کردم

 یپاها و دست با مهرداد یها آدمک کردم، نگاهش و گرفت من یجلو را ینقاش ی برگه کی

 .بودند ستادهیا هم از دور و نیغمگ کوله و کج یها دهن و چشم و الغرشان بیغر و بیعج

 یکی نیا مهرداده، خود نیا: گفت و کرد اشاره بود هیبق از کوچکتر که یآدمک به یرازق خانم

 خود هم ینیب یم که کوچولو ی پرنده اون! مهرداده یعمو کامروا یآقا هم اون و د؛ییشما هم

 !دیکن نگاه ریتصو نیا به خوب! رفته ها آسمون به و زده پر که باباشه گفت بهم مهرداد

 یلیخ دیشا بچه هی !ستادهیا یکیاون از جدا هرکدوم! ستنین گهیهمد کنار چکدومشونیه هاآدم

 شما ازهین کنمیم فکر من! شه یم متوجه رو هاآدم حس خوب یلیخامّا  ندونه؛ رو زهایچ
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 ستمین انیجر در واقعا من! دیباش داشته باهم یبهتر و شتریب رابطه و دیکن صحبت باهمسرتون

 یجورنیا دیبدون دیبا بوده مهرداد طیشرا و حال بهبود یبرا اگرامّا  د،یکرد ازدواج باهم چرا که

 !شهیم هم بدتر که شهینم بهتر تنها نه

 نیب یهاحرف از اون د؛یهست ناراحت و دیکن یم هیگر اش همه شما گفت بهم مهرداد

! دیکن ازدواج کامروا یآقا با دیشد حاضر مهرداد خاطر به که دهیشن شما از یحت و انیاطراف

 به اعتماد بعدها که مهرداد یتو کنه یم جادیا وجدان عذاب حس هی فقط  شما حرف نیا

 واکامر یآقا با ناتو رابطه یرو دیکن کمک مهرداد به واقعا دیخواه یم اگر! رهیگ یم رو نفسش

 ادمهرد به د؛یبخند هم کنار د؛یبخور شام باهم هاشب د؛یباش تر یمیصم د،یکن کار شتریب

 !دیزوج دوتا واقعا و دیهست گهیکنارهمد که دیبد نشون

 هک یزمان برعکس دیخواب ینم اتاق هی یتو گهید هم کنار شما نکهیا تونه یم مهرداد یحت

 یبرا سن نیا کنند؛ یم درک رو زهایچ یلیخ ها بچه! بفهمه هم رو بود زنده اش یقیپدرحق

 !هیحساس سن یلیخ مهرداد

 هم رو جونم بودم حاضر مهرداد خاطر به من د،یچک رونیب و بست حلقه هام چشم یتو اشک

 !نم یبرا سخته یلیخ دیکن باور... اما ممنونم؛: گفتم هیگر و بغض نیب یرازق خانم به بدم،

 خودت تو! جان الهه دونم یم: گفت و کرد بغلم و اومد سمتم به یمهربون مادر مثل یرازق خانم

 !نمکیم درک رو احساست ؛یبگذرون ازسر رو بتیمص نهمهیا که ستین ادیز سالت و سن هنوز

 ،کنم ازدواج باهاش نکهیا از قبل! ندارم بهش یا عالقه چیه هم من! متنفره من از اون: گفتم

 !بود متنفر من از اون کنه فوت مهرادم نکهیا از قبل

 !؟یدونیم رو لشیدل! چرا؟: گفت

 یتو م،یکرد ازدواج پول خاطر به کردهیم فکر چون بوده مخالف مهراد و من ازدواج با: گفتم

 مهراد و اون نیب رابطه قطع و دعوا باعث که بهم زد ییهاحرف هم میداشت که مالقات نیاول

 از شد باعث هانیا! بودن دهیند رو گهیهمد و بود قهر مهرزاد با هنوز رفت، مهرادم یوقت! شد

 رمب و رمیبگ رو مهرداد حضانت خواستمیم! کنم ازدواج باهاش خواستمینم من بشه، متنفر من

 اگه کرد دیتهد بعد و گرفت یقانون رو مهرداد حضانت کرد، وادارم مهرزادامّا  خونه؛ نیا از
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 مجبور ا؛یدن نیا یتو دارم رو مهرداد فقط من گه؛ید نمیب ینم رو مهردادم باهاش نکنم ازدواج

 !کنم رو کار نیا مهردادم داشتن یبرا شدم

 و روزید حس یآدم چیه! مونه ینم داریپا هاآدم نفرت که شهیهم خب: گفت یرازق خانم

 !ستین هم هیشب امروزش

 !کنه ام شکنجه خواد یم اون! متنفره من از مهرزاد: گفتم

 کرده؟ کاریچ یبگ بهم یتون یم: گفت

 ومدها باهام دانشگاه یتو ،ییتنها ندارم هم رو سرکوچه تا رفتن یآزاد! گرفته رو نمیماش: گفتم

 !طانیش گهیم بهم هربار و رم ینم گهید یجا بشه مطمئن تا

 با که یکس یرو فقط مردها ست،ین تو از تنفر خاطر به دشیترد و شک نیا باش مطمئن: گفت

 !حساسن خوان یم وجود تمام

 !بده هازن همه به نسبت نگاهش اون! کنمینم فکر طورنیا من: گفتم

 سخت یگاه که نهیا دمیفهم ها سال نیا یتو که یزیچ هی: گفت و زد یلبخند یرازق خانم

امّا  سخته داشتنش دوست هم تو یبرا دونم یم! شن یم نرم صداقت و محبت با ها دل نیتر

 !کن یسع پسرت خاطر به

 !باشم داشته دوست تونم ینم رو کسچیه مهراد از بعد: گفتم

 !یبد ادامه رو تیزندگ دیبا تو و رفته مهراد آقا: گفت

 هاحرف نیا گفتن نبود درست دیشا کردمیم حس نداشتم؛ یحرف و شدم رهیخ هام انگشت به

 ودمنب یمیصم کسچیه با ایدن یتو حاضر حال درامّا  نبودم، یمیصم باهاش یلیخ که یزن به

 !داد جا هیبق به نسبت یمیصم افراد یتو شدیم رو یرازق خانم دیشا و

 خوب طشیشرا سوگواره، تو مثل هم اون گم،یم رو مهرزاد آقا کامروا، یآقا: گفت یرازق خانم

 یزندگ به تا بره یم زمان! بدن بروز رو غمشون یچجور ستنین بلد یلیخ هم مردها و ستین

 !برگردن یعاد



 

211  /www.98iia.com  /س.ش(  سالی( 
 

 برانجمن نودهشتیا ) س.ش( کارسالی  –گاه تکیه 

 تصادف کابوس شده روزم و شب! یرازق خانم ستین خوب خونه نیا یتو کسچیه حال: گفتم

! نمهیزتریعز مرگ شب من یبرا هرشب! نمیب یم دارم هرشب من رو آخر شب خواب مهراد؛

 وت چوب کهیت هی مثل ایدن نیا یتو کنمیم حس! یبد دست از رو گاهت هیتک تنها سخته

 !ده یم حرکتم نطوریهم موج و ندارم یسکون چیه ندارم، یپناه چیه! امیدر

 !باش صبور فقط! زمیعز باش صبور: گفت و کرد بغلم یرازق خانم

 خانم بود؛ ستادهیا چارچوب در که دمید رو مهرزاد و اومد زدن در همراه به یاسرفه یصدا

 .برم گهید دیندار یکار من با اگر: گفت آهسته و زد یچشمک یرازق

 !یگوش تو فرستادم براتون هم رو هام کالس برنامه! ممنونم: گفتم

 !دمشید زمیعز آره: گفت

 .شد خارج اتاق از و کرد یخداحافظ یرازق خانم

 مهرداد: گفت بعد و کرد مکث یا لحظه من سیخ یهاچشم دنید با و اومد سمتم به مهرزاد

 !دادم بهش رو خوب گردش هی قول وقته یلیخ خودم؛ با رونیب ببرم خوام یم رو

 د؟یریم کجا: گفتم

 !اونجا میریم است؛ دهیسرپوش که دوستم داره یشهرباز هی: گفت

 !گردون برش زود شب لطفاً پس باشه،: گفتم

 !مربوطه خودم به: گفت

 تختم سمت به حرف یب و کردم یپوف بده؛ جواب آدم مثل شده که هم کباری تونست ینم

 .برد خوابم زود یلیخ که بستم رو هام چشم و دمیکش دراز تخت یرو رفتم؛

 مهرزاد آخه بودم، ام بچه نگران دل و بودن رونیب مهرداد و مهرزاد شدم؛ داریب که بود سرشب

 ییدستشو از مهردادم! ؟یچ باشه داشته ییدستشو اگه! بود نکرده یدار بچه حال تابه که

 ییجا مادرش و پدر بدون وقتچیه اصالً نرفته؛ رونیب ییدستشو وقتچیه اد؛یم بدش یعموم

 !نبوده
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 ناپهکا یرو نداشت؛ بچه از یا تجربه چیه اون شده؛ باباش مهرزاد حاال که رمیبپذ تونستم ینم

 !ومدیبرنم ازم هم یکار و بودم یعصب دادم،یم تکون رو پاهام و نشستم

 !امروز؟ بود چطور دانشگاه: گفت و زد یلبخند نشست؛ کنارم و اومد دید رو من که مهرسا

 !نبود بد: گفتم

 !یزار یم مشترک شگاهینما استادت با که خوب چه: گفت

 هیشب نظراتمون هماهنگم، خوب یلیخ استادم، نیا با و بود خوب هام نمره شکر رو خدا: گفتم

 !شم یم محسوب شیسوگل شاگرد من یقول به و همه به

 !؟یراست کجاست مهرداد: کردگفت مکث یکم مهرسا رفتم؛ فرو فکر به دوباره

 .یشهرباز رفتن مهرزاد با: گفتم

 !انگار شهیم آدم کم کم داره مهرزاد، به نیآفر: گفت

 یلیخ دوقلوها کردمیم فکر شهیهم و بود مهرزاد یدوقلو مهرسا نزدم؛ یحرف و کردم نگاهش

 !کردنیم دعوا و ساختن ینم باهم یلیخ مهرزاد و مهرساامّا  باشن؛ یاحساسات هم به نسبت

 رد تلخش پوسته نیا از سخته! مهربونه دلش ته یول تنده اخالقش من داداش: گفت مهرسا

 یم و میکن یم دعوا باهم یجورنیا نینب! آدمه فکر به چقدر ینیب یم یبش رد یوقتامّا  شد؛

 اخالقمون یلیخ م،یا گهیهمد قل که هم ما! ستین چکدوممونیه یبرا یخوب زمان م،یجنگ

 !یناراحت وقت میریم تیعصبان و دعوا فاز تو هردو همه، هیشب

 انتخابت مهرزاد با ازدواج که دونمیم: گفت و کرد یمکث مهرسا، نگفتم یزیچ و زدم یلبخند

 !زیچ همه بهترشدن یبرا یکن تالش کن یسعامّا  نبوده،

 دیبا من فقط چرا: گفتم دادن؛یم نظر من تالش به راجع داشتن همه امروز چرا دونستم ینم

 منه از گرفتن انتقام هدفش اون! نکنه؟ تالش داشت ازدواج به اصرار که اون چرا! کنم؟ تالش

 !کرد عوض شه ینم که رو یتفکر نینچنیا! مهرساجون



 

212  /www.98iia.com  /س.ش(  سالی( 
 

 برانجمن نودهشتیا ) س.ش( کارسالی  –گاه تکیه 

 عقل سالمت یرو از رو هاحرف نیا ،هیعصبان مهرزاد اآلن! کنن یم رییتغ هاآدم: گفت مهرسا

 !ارکن زارهیم رو نایا و انتقام فکر گهید بخوابه حرصش بگذره که وقت چند یول زنه؛ینم که

 !رمیبگ اجازه رمیم هم ییدستشو تا دیبا که فعال دونم، ینم: گفتم

 مهرزاده؟ انتقامه جزو نیا یکنیم فکر تو: گفت

 بگم، بهت رو نیا دینبا خب... یعنی کالً؛ هینجوریهم مهرزاد: گفت و دیخند،  کردم نگاهش

 ولقامّا  !گم یم بهت اخالقش، تو گذاشته یبد ریتاث یلیخ که قبال داشته ییماجرا هی مهرزاد

 !ینگ بهش وقتچیه بده

 قول منتظر هم یلیخ انگار که مهرسا و دادم تکون تیرضا نشونه به رو سرم و نزدم یحرف

 انتیخ بهش دخترش دوست شد عاشق که بار نیاول مهرزاد: کرد شروع نبود من از گرفتن

 دهید یعنی باشن؛ باهم بود، نیآز اسمش دختره، و مهرزاد که بود نیا مخالف مهراد ادمهی! کرد

 یتو اصالً! ساناز یها یمهمون همه هیپا و بود ساناز دوست نیآز چون پره یم بد نیآز که بود

 از بدتر اش کله و بود جوون موقع اون مهرزادم شد، آشنا مهرزاد با ها یمهمون نیهم از یکی

 باهاش خواستیم کرد؛یم فراهم براش یبگ یهرچ! شد عاشقش ماه هی تو داشت؛ باد اآلن

 به برو گهیم زنهیم زنگ بهش مهراد روز هی که بود کرده فیرد هم رو کارها همه و کنه ازدواج

 گره بدجور یجل پسرآسمون هی با خانم نیآز هیبنیم و رهیم مهرزادم! گمیم که یآدرس نیا

 و رونیب اومد نایا و ازدواج فاز از هم گهید داره؛ شک ها زن همه به موقع اون از! هم به خوردن

 ؛یبد رفت بمونه؛ تهران یتو نتونست گهید و شد داغون! یچ یعنی تعهد رفت ادشی اصالً انگار

! نهیمه برا هینجوریا ینیب یم که نیا شد؛ موندگار گهید و رفت یدب دفتر انداختن راه بهانه به

! انتیخ رشیپذ یعنی کردن ازدواج نظرش به چون ،نکنه ازدواج وقتچیه خواستیم اصالً

 !کنه ازدواج تو با که بشه یجورنیا قسمت کردمینم فکر وقتچیه

 !کردینم رو فکرش کسچیه: گفتم

 !دونم یم: گفت مهرسا

 !مهرسا شده تنگ مهراد یبرا دلم: گفتم و شد پراشک هام چشم و گرفت رو گلوم بغض
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 هیرگ برادرش یبرا من یپا به پا هم اون و کردم هیرگریس دل هی بغلش یتو و کرد بغلم مهرسا

 و ومدا پونه بعد و وستیپ ما جمع به هم خانم الله که بود گذشته هیگر به یا قهیدق چند کرد؛

 .کردیم درد سرم و بود کرده پف هیگر از هام چشم! میکرد هیگر یکل ییچهارتا

 ثلم مهرزاد ،بپرسم رو ام بچه حال تا گرفتم تماس مهرزاد به ناچار به و برگشتم اتاقم به دوباره

 !بگو: گفت سرد قبل

 !بپرسم رو مهرداد حال خواستمیم: گفتم

 !کنه یم یباز داره خوبه،: گفت

 ؟یبد بهش رو یگوش یتون ینم: گفتم

 !دستش بدم یگوش اآلن تونم ینم کنه؛ یم یباز داره که گفتم: گفت

 یخوریم یبستن: گفت مهرزاد یصدا از تر فیضع یکم یگوش پشت از یا زنانه نازک یصدا

 !جان؟ مهرزاد

 رو من بچه که نبود درست نیاامّا  رونه،یب زشیعز یدخترها دوست از یکی با که دمیفهم

 با ای یکن عمل مهرداد قول به یرفت: گفتم و شدم یکفر رون،یب بره بهیغر زن هی با و برداره

 ؟یداشت قرار یشهرباز یتو دخترت دوست

 !بدم پس رو جوابت نداره یلیدل: گفت

 نیا امثال با رو من بچه یندار حقامّا  ندارم؛ هات یکار کصافت و خودت به یکار: گفتم

 !یببر رونیب دخترها

 !نباشم یک با و باشم یک با مربوطه خودم به بشه، تموم گرون برات که نزن یحرف: گفت

 هم صددر هی برام ،یهست یک با ستین مهم برام نکن؛ دمیتهد قدرنیا! مهرزاد گهید بسه: گفتم

 ینبر رو مهرداد ها یکار کثافت نیا یقاط مهمه فقط ،یرونیب یاحمق کدوم با نداره تیاهم

 وننش با پس ومده؛ین کنار شیزندگ یتو تو حضور با هنوز! پاکه روحش است، بچه اون! رونیب

 !نکن سردرگمش و جیگ رنگت به رنگ یدخترها کنار خودت دادن
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 کارش نیا از بردم، فرو بالش به رو سرم و کردم قطع رو یگوش بزنه یا گهید حرف خواست تا

 !کردمیم اش کهیت کهیت تا بود کنارم خواستیم دلم و بودم یعصب واقعا

 به اخمالود ینگاه بود، خواب بغلش یتو مهرداد برگشتن، خونه به هردو بعد ساعت کی

 ابشجور و کفش فقط و بشه داریب بچه خواستمینم برد؛ تختش به رو مهرداد و میکرد گهیهمد

 به بهش توجه بدون و شدم خارج اتاق از بعد کرد،یم نگاه من به و بود ستادهیا درآوردم، رو

 .رفتم خودم اتاق

 و میمادر حس نداشتم، در شدن بسته از یترس چیهامّا  !بست رو در و اومد سرم پشت مهرزاد

 !بود کرده میوحش یبدجور کودکم از تیحما

 !؟یکرد بلغور تلفن پشت که بود ییهاحرف چه نیا: گفت و اومد جلو پر توپ با

 ودتخ با رو من پسر کن لطف هم بعد به نیا از ؛یدیشن رو بود الزم یهرچ تلفن پشت: گفتم

 !برت و دور یها آدم نیا یقاط نبر

 !اوردمین طاقت گهید من و زد صورتم به یمحکم یلیس

 رو بهم بودن زده رابطه بهبود یبرا تالش درباره هاحرف همه که  بودم یعصبان ازش اونقدر

 یم اش نهیس به رو جونمیب یها مشت و کردم حمله بهش یک دمینفهم کردم، فراموش

 !دمیکوب

 هنکیبعدازا بودم، زدنش کتک درحال حرص با که کردیم نگاه من به زده بهت و بود ستادهیا

 هم موقع همون د؛یرسینم بهش زورم گهید و گرفت رو من یها دست سررفت اش حوصله

 نهیس قفسه به که ییهاضربه از هام دست بود، شده سرگرم نکارمیا با انگارامّا  دیرسینم زورم

 !بود گرفته درد هاش انگشت فشار از هم دستم مچ حاال و کردیم درد بودم دهیکوب سفتش

 انگار و بود گشاد هاش چشم هنوز کردم، خالص دستش از و دادم تکون رو هام دست زور به

 !باشم کرده حمله بهش طورنیا شدینم باورش

 خواستیم دلم فروبردم، بالش به رو سرم تیعصبان از هم من و شد خارج اتاق از یحرف بدون

 نیزم یرو و رفتم مهرداد اتاق به نیهم یبرا و بخوابم بودم دهیند کل به امروز که پسرم کنار
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 نگاه از! نمیبب رو مهرادم تونستم یم صورتش یتو کردم، نگاه رو صورتش نشستم تختش کنار

 .دبو انداخته پونه حتماً که بود روم پتو هی شدم داریب که صبح و برد خوابم مهرداد به کردن

 مهرداد خاطر به هرچند م؛یداشت جنگاوّل  روز مثل باهم هنوز مهرزاد و من و گذشت دوهفته

 !هم کنار میبود پنبه و شیآت مثلامّا  م،یکردیم مراعات

 ییبازجو بودن، کرده رشیدستگ فرانسه یتو شده، ریدستگ مانیپ گفتن و زدن زنگ روزید

 راچ بدونم داشتم دوست یلیخ بود، نزده علت و زهیانگ از یحرف چیه ییبازجو درامّا  بود شده

 !بود؟ انداخته من یزندگ به رو آتش نیا

 و ودب ظهر کینزد م؛یکردیم یباز تاب مهرداد با اطیح یتو نداشتم، یکالس و بود پنجشنبه

 .دیتاب یم یخوب آفتاب

 حرف مشغول! دیپرس یم سؤال هم هنوز و بود دهیپرس دیخورش به راجع سؤال هزارتا مهرداد

 زدن حرف به بهش توجه یب شد؛ داخل مهرزاد نیماش و شد باز خونه در که بودم باهاش زدن

 نهوگر داشت یلیدل حتماً برگشته؛ خونه به زود قدرنیا چرا بدونم بودم کنجکاوامّا  دادم، ادامه

 !گشت یبرنم ساعت نیا وقتچیه مهرزاد

 !اد؟یب سرم به خواد یم یقر چه دوباره گفتم خودم با اومد؛ من سمت به و شد ادهیپ نیماش از

 !دارم کارت اتاقم؛ به ایب: گفت و ستادیا روم به رو

 !بگو جانیهم: گفتم

 از مهمون شب یبگ الله مامان شیپ یبر شه یم جان مهرداد: گفت و کرد اطراف به ینگاه

 !میدار هیترک

 یم صدا هم رو الله مامان دیدو یم خونه سمت به که همونطور و داد تکون رو سرش مهرداد

 مهمون هی برام هیترک از قراره امشب: گفت بودم، حرفش منتظر و بودم نشسته تاب یرو زد،

 از هم و بیرق هم است؛ هیترک بازار یتو من و مهراد یاصل بیرق آدم نیا! ادیب مهم یلیخ

 !دوجانبه یهمکار هی کنه؛ یهمکار باهامون خواد یم یطرف

 !داره یربط چه من به نایا خب: گفتم
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 زا ،یباش خوب یلیخ امشب یمهمون یتو خوام یمامّا  نداره یربط تو به شیکار کهیت: گفت

 ... خوام یم و میهست زبانشونیم ما یعنی هرنظر،

 !گهیباهمد میخوب ما کنن فکر همه یخوا یم شدم، منظورت متوجه: گفتم

 !ییزایچ نیهمچ هی ،آره: گفت

 !ستین یمشکل باشه،: گفتم

 یم دن،ید دخترها نیتر بایز و نیبهتر با رو من شهیهم هانیا خب...خوام یم درضمن: گفت

 ...که خوام

 !بدرخشم و کنم خوشگل یلیخ یخوا یم: گفتم

 !یزیچ نیهمچ هی: گفت

 !دارم شرط منمامّا  !نباش نگران وجودمه؛ یتو یذات گهید نیا: گفتم و درآوردم یباز پررو

 !؟یشرط چه: گفت و داد رونیب رو نفسش کالفه

 !یبد پس رو نمیماش چییسو: گفتم

 و بود ریگ شمیپ یبدجور کارشامّا  کرد، جمع حرص از رو لبهاش و کرد مشت رو دستش

 !باشه: گفت

 بگم مشگریآرا به که کردم فکر نیا به رفتم، اتاقم سمت به و شدم بلند تاب از و زدم یلبخند

 !بده رو کارها بیترت و ادیب

 رخاط به کنه یم فکر مهرزاد که دونستم یم داشتم، یخوب یها دهیا لباس یبرا هم ذهنم یتو

 مشتاق یها نگاه خواستیم دلم بودم زن هم من خبامّا  برسم، خودم به خوام یم اون حرف

 !کنم شتریب خودم به رو اعتمادم و خوشگلم بگن بهم خواستیم دلم کنم، حس خودم یرو رو

 و من نیب نفرت پرده کی بود، نخواهد خوب باشم هرجور مهرزاد نگاه یتو که دونستم یم

 فکر به ادیز چندوقته نیا! دید ینم من از یزشت جز پرده نیا پشت از مهرزاد و بود مهرزاد
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 ورز به فقط و بزنم کرم هی یحت خودم صورتبه که نداشتم حوصله نبودم، ییخودآرا و شیآرا

 !کردیم اصالح رو صورتم و داشت یبرم رو ابروهام پونه

 هرروز بخوام بخاطرش که نداشتم رو مهراد گهید! باشه یشکل چه ظاهرم که نبود هم مهم برام

 موهام هاوقت شتریب گهید زم،یبر نییپا کمرم تا آبشار هی مثل و کنم شونه رو مییخرما یموها

 !بستم یم باال ساده رهیگ کی با و کردمیم جمع رو

 یجا که دستش یها نوازش و بود مهراد و من یها خنده از پر روز هی که یخال اتاق نیا یتو

 اون یبرا! بود شده تنگ هم خودم یبرا یحت دلم حاال کرد،یم تر کمرنگ برام رو مادرم یخال

 .بود شیزندگ محکم گاه هیتک که یشوهر به بود قرص دلش و دیخند یم که یخوشحال زن

 !بود من شهیهم حس حاال یتنگ دل

 مالقاتش زودتر داشتم دوست مرگ؛ از سوخته دل بود، شده نوشته من یبرا انگار یتنگ دل

 مدونست یم و بود بسته یزندگ دست به محکم رو دستم که بود یکس تنها مهردادامّا  ،کنم

 محسوب داشتم که ییهاآدم یهمه ادگاری اون بزارم؛ تنها ایدن نیا یتو رو مهردادم تونم ینم

 مادرم، داشت، انیجر هاش رگ یتو ،بودن رفته خبر یب که ییهاآدم یهمه خون! شدیم

 هی رمیبگ پا خواستمیم هربار که ،من یزندگ داشت یبیعج رسم چه. مهرادم و برادرهام پدرم،

 !زد یم ام شهیر به شهیت

 رنگ بود، رفته گود هم هام چشم ریز و دهیژول موهام شدم، رهیخ خودم صورتبه نهیآ یتو

 یراب دلم بود؛ شده کم هام چشم فروغ و بود گهید هرزمان از تر دهیپر رنگ و تر دیسف پوستم

 !کردیم تحمل رو دهیژول و کمرنگ مادر نیا که سوخت مهرداد

 نه مهرزاد، یبرا نه بدرخشم، خواستمیم! باشم گذشته مثل ظاهر در یحت امشب خواستمیم

 ؛خودم یبرا فقط هستن؛ یک دونستم ینم یحت و انیم که ییها مهمون یبرا ای ،حرفش یبرا

 !خودم دل یبرا

 .نهبرسو زود رو خودش شد قرار گرفتم، تماس شگرمیآرا صفورا با و برداشتم رو تلفن یگوش
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 خوب لباس هی دنبال بود شده خارج دستم از آمارش گهید که میهالباس کمد یتو هم بعد 

 هگید هرکشور ای هیترک به هاش جنس کردن صادر ای جنس دیخر یبرا که هربار مهراد گشتم؛

 !مبپوش رو هاش یلیخ بود نشده فرصت که ییها لباس آورد؛ یم لباس یکل برام رفتیم که

 دور حلقه هی و بود دکلته کرد؛ جلب رو نظرم رهیت بنفش لباس کی ها لباس نیا نیب از

 به و بود زانو ریز وجب هی تا دامنش شد،یم کلوش بعد و بود تنگ کمر تا اومد یم بازوهاش

 رنگ ییطال نخ با فیظر یلیخ هم لباس یرو ستاد؛یا یم پف اش پارچه دار آهار جنس خاطر

 حمام به بعد و گذاشتم تخت یرو رو لباس بود، شده یگلدوز دامن هیحاش و کمر قسمت در

 .رفتم

 به ات رفتم و است خونه کینزد گفت زدم؛ زنگ صفورا به دوباره و کردم تنم ریحر بلند تاب هی

 و ودب داده لم ونیزیتلو کنار مبل یرو مهرزاد کنه، آماده ینیریش و ییچا براش بگم خانم پونه

 و برگشت دوبارهامّا  بود، کوتاه من به اولش نگاه مهرزاد کردن؛یم یباز فور اس یپ مهرداد با

 هات چشم! اینکن یباز ادیز مامان: گفتم مهرداد به و برگردوندم سمتش از رو روم کرد؛ نگاهم

 !شه یم فیضع

 خودم یرو همچنان را مهرزاد نیسنگ نگاه نگفت، یزیچ که بود یباز غرق آنقدرامّا  مهرداد

 .برگشتم اتاق به و زدم را حرفم پونه به زود یلیخ نیهم یبرا و کردمیم حس

 ودب نازک رمیحر لباس شدم، مهرزاد بیعج نگاه لیدل  متوجه که کردم نگاه خودم به نهیآ یتو

 مهرزاد یچران چشم از یپوزخند کرد،یم ییخودنما میها شانه یرو یآبشار مثل هم میموها و

 !کردم فراموش را زیچ همه صفورا آمدن با بعد و نشست لبم به

 یم و داشتم اعتماد کارش به کرد، شیآرا را صورتم ازهمهاول و شد کار به دست زود یلیخ

 .کند ینم یادیز و یخودیب شیآرا دانستم

 هب برگشتم، گذشته به اهویپره زن آن دوباره دنید از و کردم نگاه نهیآ به شد تمام که کارش

 تنگ خندانمان یها لب و گرم یها دل یبرا دلم بود؛ یشاد و شور از پر خانه که ییروزها

 میزندگ یتو بود؛ نمانده آن از یا خاطره جز حاال و شد یط سرعت به که ییروزها یبرا شد،

 !نبودند خاک خروارها ریز یجانیب تن جز حاال که ییهاآدم خاطرات از بود پر
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 فکر یگاه! هستند؟ کجا حاال کسانم نیزتریعز کنمیم فکر مدام دارد، یبیعج رسم مرگ

 زیچ همه مرگ با نکهیا ای مانده یباق روحشان یآگاه ایآِ! دارند؟ یآگاه وجود هنوز ایآ کنمیم

 زانمیعز به باز مرااوّل  باور! رمیبپذ داشتم دوست رااوّل  باور منامّا  !است؟ شده تمام شانیبرا

 !داشت یپ در دوباره داریداوّل  باور رساند، یم

 !بود ام گذشته کابوس که یحال برگشتم، حال زمان به صفورا یصدا با

 بسته؟ ای باشه باز موهاتون دیدار دوست: گفت صفورا

 جلوه میها چشم ی هیسا و خط بود؛ آمده در یحال یب از صورتم کردم، نهیآ در خودم به ینگاه

 کار کل در !بود شده میاصل یها لب از تر پهن یکم میها لب و بود داده ها آن به یشتریب ی

 !رهت قشنگ نظرت به که هرجور دونم، ینم: گفتم و دمیکش میموها به یدست بود، یعال صفورا

 مدل بزار !البته بهش ادیم هم بسته کنند، یم درست باز شتریب است دکلته چون لباست: گفت

 .برات کنمیم کار یبیترک باز و جمع

 طرف دو از داشت، یجالب مدل شد؛ تمام هم موها کار ساعت کی از بعد و نشستم یصندل یرو

 مو یاتو با و باز هم گرید دسته کی و شدیم جمع باال سمت به موها از یا دسته گوشم

 نارک در هم را یاسی بنفش یها نینگ با بنفش رنگ به بایز سر گل کی بود، خورده فردرشت

 .کرد وصل سرم

 گرا و بود قهیسل خوش بدانم، را نظرش تا زدم صدا را پونه ،رفت و شد تمام کارش نکهیبعدازا

: گفت و زد حلقه شیها چشم در اشک من دنید با گفت،یم ینرم شکل به دید یم یرادیا

 !رو شما دید یم بود نجایا مهراد آقا امرزیخداب کاش افتادم، ها موقع اون ادی! خانم

 !پونه؟ یمطمئن! ندارم؟ یرادیا: گفتم و فروخوردم را بغضم

 یبود خوشگل که شما صورتتون، هم موهاتون هم ،یشد یعال! خانم خدا به آره: گفت پونه

 !یباش سرسبد گل یحساب مجلس تو امشب کنم فکر! یشد تر قشنگ حاالامّا  جون؛ الهه

 !خان مهرزاد چارهیب

 !چاره؟یب چرا: گفتم
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 !گهید کنه تحمل رو زنش به ها یاجنب نیا نگاه دیبا نکهیا یبرا: گفت

 من عاشق مهراد مثل که مهرزاد هم بعد برس؛ خودت به گفت خودش: گفتم و دمیکش یپوف

 !یبود یچ همه شاهد گهید که تو شناسنامه، یتو اسمه هی تاینها اون جان، پونه ستین

 ...امّا  دونم، ینم: گفت پونه

 !؟یچامّا  :گفتم

 !برسم غذام به برم من خانم، یچیه: گفت

 !خوشگله مامان: گفت دید مرا تا مهرداد نشدم، پونه حرف ریگیپ گرید اتاق به مهرداد آمدن با

 کت کی امشب یبرا بپوشد، را شیها لباس تا رفتم کمکش به بعد و کردم بغلش حرف نیا از

 .پوشوندم بهش ونیپاپ و رنگ کرم شلوار و

 ریس و دنشید از رفت قنج دلم بود، شده نمک با یلیخ مردونه لباس نیا یتو کشیکوچ کلیه

 یم مراقبم! یش یم من مرد! جانم مهرداد یش یم بزرگ تو یروز هی گفتم خودم با شدم؛ینم

 !یش

 بودم نکرده توجه بهش وقتچیه که یا نکته لحظه همون و گرفت امخنده خودم حرف از

! باشه؟ مراقبم یکی که بودم نیا دنبال چرا! بودم؟ مراقبت دنبال چرا! اومد چشمم یجلو

 دیبا! امیبرب یچ همه پس از خودم دیبا! باشم خودم و مهرداد مراقب خودم دیبا گفتم باخودم

 !بده هیتک من به هم مهرداد و باشم خودم گاه هیتک خودم دیبا باشم، تر یقو

 نظر به که خانم پونه بود، خدمه ی هیبق و مهناز کار به نظارت حال در نییپا صبح از مهرزاد

 دش باعث نیا البته که ،داشت عهده به رو غذا تیمسئول بود مهناز از بهتر دستپختش مهرزاد

 یرادهایا غذاها یبو از و رفتیم پونه به یا غرهچشم هی شدیم رد هربارهم ره،یبگ افهیق مهناز

 !گرفت یم خودیب

 و یاصل سالن به عیسر رو خودم اومد؛ اطیح سنگفرش یرو که ها مهمان نیماش چرخ یصدا

 از و بود ستادهیا در یرو به رو مهرزاد م؛یبر ها مهمان استقبال به که رسوندم بزرگ درب
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 سپ: گفت بعد و شد رهیخ خوب و کرد یمکث من دنید با بود، گرفته ضرب شیپا با استرس

 !یدار هم رو شدن خوب استعداد

 !؟یچ: گفتم

 !ینباش هم دهیژول و ختهیر بهم یتون یم یعنی: گفت

 یکس اآلن باشم، آراسته براش که داشتم رو یکی قبال: گفتم و دادم رونیب محکم رو نفسم

 !ستین

: گفت و انداخت ینگاه لباسم دکلته ی قهی و لخت یها سرشانه به و نزد یحرف و کرد نگاهم

 !یکردیم مشورت باهام لباس درباره دیبا

 !؟یچ یبرا: گفتم

 !؟یدیپوش یم ها لباس نیا از تو بود مهراد: گفت

 !نهیبب رو عشقش یکس خواستینم بود، عاشقم اون! نه: گفتم

 و زدم یپوزخند شد؛یم دار یمعن باز کردیم لباس به یاعتراض اگه جمله نیا با دونستم یم

 الً؛ک مینداشت یرتیغ یب امون خانواده تو ما! خانم سرکار: گفتامّا  جواب، از ارهیم کم کردم فکر

 !نداره یربط هم یعاشق و عشق به

 یم هرروز رو هانیا از بدتر خودشون کشور تو هانیا! رتیغ خوش یآقا حاال نکن داغ: گفتم

 !ننیب

 تا میرفت سمتشون به و بود دهیرس در به ها مهمان کوچک گروه بزنه یا گهید حرف خواست تا

 تدوخ خوش شلوار و کت با هیبق از جلوتر اشان سردسته که ترک جوان مرد پنج م؛یبد سالم

 ادمهرز م،یکرد سالم و میداد دست یباهمگ! آمدند سمتمان به لبخند با بود ستادهیا یزرشک

 !دادم تکون رو سرم و زدم لبخند فقط نبودم بلد که هم من و زد حرف باهاشون یترک یکم

! شد شروع شینما: گفت و گرفت رو دستم و ستادیا کنارم مهرزاد خونه داخل به رفتن وقت

 !باشه حواست
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 هم ما و نشستند مبلمان یرو مردها گرفتم، رو بازوش و دادم تکون دیتائ نشونه به رو سرم

 و نظارت کار خانم الله و بودند نشسته ما درکنار هم مهرسا و خانم الله! مینشست کنارشان

 انریمد و کارکنان از گرید نفر چند قهیدق چند از بعد داشت؛ برعهده رو ییرایپذ بر تیریمد

 از جمع و بودند آمده شانیها خانم با ها آن که شدند اضافه جمع به هم خودمان کارخانه

 .دیرس مرد و زن مساوات به مرد تیاکثر

 یزیچ شانیها حرف از داشتم؛ لب به یمصنوع یلبخند و بودم نشسته مهرزاد کنار

 به ام حوصله کردم،یم تر گشاد را لبخندم زدند یم قهقهه یهمگ که یهرازگاه و دمیفهمینم

 یخوب ی بهانه مهرداد شوم؛ بلند میجا از یکم یا بهانه به خواستمیم و بود سررفته یکل

 .کردیم یباز مهرسا با داشتامّا ، شدیم محسوب

 رتشک است بلد  یفارس دمیفهم که ترک یها مهمان سردسته ،گرفت ییچا ما همه یبرا مهناز

 تازه: دیپرس مهرزاد از من به اشاره با ترک مرد که بودم میها ناخون با یباز مشغول کرد؛

 د؟یکرد یعروس

 !شه یم یچندوقت هی ،بله: گفت مهرزاد

 باشه، مبارک: گفت من به رو کردیم صحبت یفارس بحث در من کردن همراه یبرا که مرد

 !دیهست خوشگل یلیخ

 یوجل یکس رانیا یتو دونه ینم دیشا کردم فکر! کردیم صحبت ینطوریا چرا دونستم ینم

 !ممنون: گفت و دیکش یحرص نفس مهرزاد! یخوشگل گهینم بهش زن، شوهر

 اسمتون: گفت و نبود بردار دستامّا  کرد؛ تعجب هم ترک مرد که گفت یعصب و کوتاه آنقدر

 !بدونم؟ شهیم رو

 ای شوهرداره طرف نداره فرق براشون نایا! گه ینم دروغ هم نیهمچ یترک یها لمیف نیا انگار

 !نه

 اسمم فهموند بهم اشاره با و انداختم کردیم ادب تیرعا و بود شده سرخ که مهرزاد به ینگاه

 !الهه: گفتم آروم بگم؛ رو
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 !هستم کورا نیمِت هم من! الهه! یخوشگل اسم چه: گفت و شد تر پهن ترک مرد لبخند

 را متن شیها چشم و بود زده زل من بهامّا  نیمت! نکردم دایپ گفتن یبرا یحرف و زدم یلبخند

 یفارس شما: گفت موضوع کی جادیا یبرا بود شده خسته تیموقع نیا از که مهرزاد مود،یپ یم

 !یبلد خوب

 دای! دارم دوست یلیخ من رو یرانیا یها زن بود؛ یرانیا! بود فارس مادرم من، بله: گفت نیمت

 !یعال یلیخ و مهربان بود، خوب یلیخ که افتمیم مادرم

 !باشن خوب که هیرانیا یها مامان یژگیو نیا: گفت مهرزاد

 !سازنیم خوبن؛! باوفان یلیخ یرانیا یها زن: گفت نیمت

 ور کسمون نیزتریعز تا میستیا یم زیچ همه یپا که میباش پخمه هم دیشا گفتم دلم یتو

 .دادم تن یزور ازدواج هی به پسرم خاطر به که افتادم خودم ادی! میباش داشته

 هم مردها ما شهیم باعث یژگیو نیهم: گفت و داد فشار دستش یتو رو دستم مهرزاد

 !گهید میباش عاشقشون

 رو نقشش خوب چه کرد،یم نگاه من به پوزخند با کردم نگاهش و کردم تعجب مهرزاد حرف از

 .بشه تونست یم یخوب گریباز کرد،یم اجرا

 روس نوبت بود شده دهیکش کار سمت به مهرزاد یهاحرف با دوباره که گفت و گپ یکم از بعد

 دعوت رو ها مهمان خونه خانم عنوان به دیبا گهید که من دعوت به یهمگ د؛یرس شام

 یزیم سر در یهرکس کنن؛ پر رو بشقابشون تا اومدن سیسرو سلف زیم سمت به کردمیم

 .بودم مهرداد به دادن غذا مشغول ازهمهاول هم من و بود غذا خوردن مشغول خودش یبرا

 متوجه بودند؛ خودشان حال به یا هیترک گروه و کردیم صحبت کارخانه رانیمد با مهرزاد

 مهرداد و من به ادب یرو از یلبخند با است؛ نیمت دمیفهم که شدم سرم یباال یکس حضور

 نیمت نکردم؛ دایپ گفتن یبرا یحرف دوباره و دادم لشیتحو یلبخند ناچار به کرد،یم نگاه

 هستن؟ خان مهراد پسر: گفت

 !بله: گفتم
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 !باشه سالمت: گفت

 !ممنون. گفتم

 مهرداد به دادن غذا مشغول رو خودم نمونه، کنارم تا کنم کوتاه باهاش رو کالم خواستمیم

 زور به بود، یباز یبرا رفتن دنبال و بود شده تموم غذاش گهید هم مهردادامّا  ،دادم نشون

 یراحت نفس و شد دور کنارم از نیمت رفت؛ مهرداد هم بعد و گذاشتم دهنش یتو رو آخر لقمه

: گفت و گرفت سمتم به را بشقاب لبخند با برگشت، غذا یبشقاب با بعدامّا  رفته که دمیکش

 !یزیچ نخورده خونه خانم

 ودنب مادر یبرا: گفت و بود نشسته مبل یرو کنارم نیمت گرفتم، را بشقاب و زدم یلبخند

 !دیهست جوان یلیخ

 بچه از خواستمینم بود؛ تر باال سنش من از مهراد شدم، دار بچه زودم کردم، ازدواج زود: گفتم

 ...سن ام

 هک افتادم مهراد ادی نشست؛ گلوم یتو یبد بغض هی زدم رو حرف نیا که نیهم چرا دونم ینم

 !نشه نیا از شتریب بچه با شیسن اختالف داشت دوست

 شیر دلم چه که آخ! ینیبب رو ات بچه شدن جوون و یبمون نشد فرصت که رمیبم یاله یوا

 مبغض زدمیم حرف گهید کالم هی !کنم تموم تونستم ینم گهید رو حرف مهرادم، رفتنت از شد

 یدگرگون متوجه انگار که نیمت بودم؛ خورده رو ها بغض نیا از یلیخ روزها نیا ،دیترک یم

 !کردم؟ ناراحتت! دیببخش: گفت بود شده حالم

 !انگار وقتچیه شهینم کهنه زهایچ یبعض! نه: گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 !دیباش هم عاشق مهرزاد با کردمیم فکر: گفت نیمت

 !گهید باهم میخوب: گفتم. میکن جلوه خوب باهم بود گفته مهرزاد که افتادم نیا ادی

 !یستین مشخصه توامّا  !عاشقته دونمیم که مهرزاد: گفت نیمت

 ازم بس از مهرزاد، منه فتهیش اصالً عاشقمه، واقعا اون! یزد یخوب حدس چه گفتم خودم با

 !شده عاشقم متنفره
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 !میخوب باهمامّا  م،یگذروند رو یسخت طیشرا هردو ما: گفتم و زدم یلبخند

 !جالبه د؛یخوب باهم! دیخوب: گفت نیمت

 !کردمیم مالقات رو شما زودتر کاش: گفت نیمت ؛مکرد نگاهش و نزدم یحرف

 حرف از کهیت نیا دانستم یم و نشست مبل یرو کنارم مهرزاد که بزنم یحرف خواستمیم

 خانمت با: گفت و زد لبخند و شد جاجابه یکم مهرزاد آمدن با نیمت است؛ دهیشن هم را نیمت

 !مهراد به راجع زدمیم حرف

 !طورنیا که: گفت مهرزاد

 !بود خوب یلیخ بود، یباهوش مرد !رو برادرتون کنه رحمت خدا: گفت نیمت

 !نداشت لنگه! کارش یتو بود یعال مهراد: گفت مهرزاد

 !کالً بود یا قهیسل خوش مرد: گفت نیمت

 .موند ثابت من یرو به نگاهش و

 !یلیخ! بله: گفت مهرزاد

 ها آن از مهرداد یهوا به! باشه آروم کردیم یسعامّا  خوره، یم رو خونش خون دونستم یم

 .برخواستم جا از و گرفتم اجازه

 تاقشا در که ببرم باال ی طبقه به را او گرفتم میتصم گرفت، یم بهانه و بود آلود خواب مهرداد

 مداشت میتصم م؛یافتاد راه باال طبقه سمت به مهرداد با نکند توجه جلب که یجور بخوابد؛

 !بودم داده یهمراه قول مهرزاد به !شدینمامّا  م،یاین نییگرپاید

 اتاقم سمت به برد؛ خوابش ییالال و قصه یکم خواندن از بعد و گذاشتم تخت یرو را مهرداد

 .برگردم یمهمان به دوباره بعد و کنم ینگاه را خودم نهیآ در تا رفتم

 .گرفت قرار در چارچوب در مهرزاد و دمیشن را ییهاقدم یصدا که بودم لبم رژ دیتجد مشغول

 !دمیترس یم شیها نگاه و او ازامّا  بودم نکرده یاشتباه کار من! دمیترس نگاهش از
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 و یبخوابون رو بچه یرفت گفتم! نییپا یایب خواد ینم گهید: گفت یعصب یصدا با مهرزاد

 !یبود خسته خودتم

 برگردم؛ کننده خسته جمع آن به خواستینم دلم هم خودم دادم، تکان را سرم و نزدم یحرف

 و کردم باز را میموها کردم؛ پاک هم را صورتم شیآرا و شدم میها لباس کردن عوض مشغول

 از یادیفر و غیج یصدا که شدم خواب آماده و دمیپوش را رمیحر تاپ و ختمیر ام شانه دور

 هک انداختم مهرداد اتاق به ینگاه آن از قبلامّا  !بدوم صدا سمت به ناخودآگاه شد باعث نییپا

 .است دهیخواب شیسرجا راحت دمید

 زا شود، کنده جا از دارد امکان هرلحظه کردمیم حس و بود افتاده تپش به غیج یصدا از قلبم

 یم مرا هم یبلند یصدا نیتر یعاد یحت بود افتاده میبرا سرهم پشت بد اتفاقات یوقت

 مهه که یسمت به و دمیدو نییپا هاپله از سرعت به بودم؛ بد اتفاق کی منتظر مدام ترساند؛

 .رفتم بودند کرده تجمع

 است، دهید یبیآس چه نمیبب تا رساندم صدا به را خودم! آمد یم که بود مهناز غیج یصدا

 !کردیم هیگر و زد یم چنگ را صورتش و بود نشسته آشپزخانه کف مهناز

 ستمنش نیزم یرو کنارش! نزدم یحرف که من گفتیم و بود ستادهیا کنارش تعجب با هم پونه

 در مهرسا و بود زده زانو من کنار هم خانم الله نزند، چنگ را خود تا گرفتم را شیها دست و

 !بود ماجرا گر نظاره بودند هم گروهش و نیمت که ها مهمان ی مانده یباق تیجمع کنار

 خارج دهنش از فقط غیج شکل به اصوات یکسری مهناز و شده یچ دیپرس یم خانم الله

 نیا از نکهیا یبرا داد؛یم ادامه یگر یهوچ به مهناز و بودم گرفته رو هاش دست شد،یم

 !زد صورتشبه یآرام یلیس خانم الله دیایب رونیب حالت

 یم طورنیا چرا بپرسم خواستم و زد زل من یهاچشم به و شد ساکت مهناز یا لحظه یبرا

 ؛افتادم نیزم یرو زد ام نهیس قفسه به که یا ضربه از و کرد حمله سمتم به ناگهان که کند

 من !هستم تیوضع نیا باعث من گفتیم و کردیم نثارم را بود بلد که ییها فحش تمام مهناز

 نیا قیال و نبودم شیب یکلفت من گفتیم! شود ساده کلفت کی او و ردیبم ساناز شدم باعث

 !ستمین یزندگ
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 هم یطرف از و دمیکش یم خجالت زدیم ام گذشته و من به راجع جمع یجلو که ییهاحرف از

 تیجمع انیم از! زد یم یلیس صورتمبه و دیکش یم چنگ را تنم تمام و بود افتاده من یرو

 .داشتند من از مهناز کردن جدا در یسع یهمگ

 مهنازامّا  گر؛ید طرف از هم نیمت و مهرزاد و طرفکی از خانم الله و مهرسا ،یطرف از پونه

 هب تنم زد، یم من به یشتریب لگد شدیم کینزد که هرکس و بود کرده پا به شر یبدجور

 !آمدم ینم نییپا به کاش! درآمد اشکم گرید و بود گرفته درد شدت

 اشتباه من دیببخش گفتیم مهناز به و بود کرده حائل صورتم یجلو را شیها دست پونه

 مهناز چاق کلیه داشت که یزور تمام با مهرزاد آخر در داد؛یم ادامه انهیوحش مهنازامّا  !کردم

 لگد با که مهناز سراغ به خانم الله و مهرسا! دمیکش نفس تازه و کرد بلند من تن یرو از را

 زانو کنارم هم نیمت و دیمال یم را میها شانه پونه رفتند؛ بود شده جمع خودش یتو مهرزاد

 هم دنش بلند توان یحت که بود بد یقدر به حالم بود؛ گرفته دست دو نیب را صورتم و بود زده

 .نداشتم

 نشست، و آمد کنارم به مکث بدون من دنید با و برگرداند مهناز سمت از را شیرو مهرزاد

 ی طبقه به و کرد بغلم بعد و دیکش تنم یرو و درآورد را کتش کرد، دور من از را پونه و نیمت

 .بردم باال

 هنازم کرد؛یم درد تنم نکهیا هم و بودم انیجر نیا از شکه هم نداشتم، بزنم یحرف نکهیا توان

 تخت یرو رساند مرا اتاقم داخل به مهرزاد! یکار دستش یهاضربه و بود چاق و نیسنگ

 بزند، را شیها حرف توانست ینم انگار! نزد یحرف و برد شیموها انیم را دستش گذاشتم؛

 !ارمیب نیپتاد کمی رمیم: گفت و کرد یبررس  را میها زخم

 توان چقدر مگر انسان کی! روزگارم حال به ختمیر یم اشک و بودم افتاده حال یب تخت یرو

 !کند؟ یرفتار نیچن کردیم جرئت مهناز یک بود زنده مهراد یوقت! دارد؟ درد تحمل

 از صورتش نشست، تخت یرو کنارم و آمد اتاق داخل به نیپتاد و پنبه سبد کی با مهرزاد

 را مهناز که افتاده یاتفاق چه دمیفهمینم بزند؛ یحرف خواستینمامّا  بود سرخ تیعصبان

 .بود کرده طورنیا
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 صورتم از پونه د؛یکش گردنم یها زخم و ها چنگ یجا یرو را نیپتاد به آغشته پنبه مهرزاد

 ودب شده جادیا محکمش یلیس اثر در که لبم بر زخم کی جز صورتم یرو و بود کرده محافظت

 !بود چنگ خط از پر نمییپا به گردن ازامّا  نبود؛ یگرید زخم

 نییپا سمت به هوا یب که آخ! بود شده پاره نیخون یدعوا نیا در که انداختم لباسم به ینگاه

 قهی قسمت در و پوشاند ینم را ییجا هم یجورنیهم که نازکم ریحر لباس و بودم دهیدو

 یرو یآرامبه مهرزاد بود، انداخته تنم یرو را کت نیهم یبرا حتماً مهرزاد! بود شده پاره کامالً

 ادامه سکوت در اوامّا  شد؛یم جمع ام چهره زخم سوزش از یگاه من و زد یم نیپتاد را تنم

 .دادیم

 حس! ندارم را کسچیه خانه نیا در کردم حس! دشمن برزخم گذاشتن مرحم است بیعج

 مرا یکس پسرکوچکم و خانم پونه جز و هستند دشمن من با همه خودم ی خانه در کردم

 من با یبد برخورد بودم عروسشان نکهیا احترام به هم مهرسا و الله! داند ینم دوست

 سرم یرو پتک مثل مهناز یهاحرف! دادیم آزارم بودن یاضاف حس نیاامّا  ،کردندینم

 !خانه صاحب زن شدم و بودم خانه صاحب زن کلفت من خورد؛یم

 یکشو از شد تمام که کارش مهرزاد ،داشتم مهارش در یسع من و زد یم چنگ را میگلو بغض

 ند،ک عوض را لباسم تا کرد بلند مرا یکم و گذاشت تخت یرو سالم لباس کدستی ها لباس

 !تونم یم خودم: گفتم و شدم مانع

 هنوز منامّا   دمیکش یم خجالت شوهرم از دینبا! داد ادامه کارش به حرف یب مهرزاد اما

 !دمیکش یم خجالت نگاهش از هنوز! دانستم یم برادرشوهرم را مهرزاد

 از دوخت؛ چشم من به و کرد مکث یا لحظه و آورد رونیب تنم از را پاره پاره تاپ مهرزاد

 !من؟ از یکش یم خجالت: گفت مهرزاد بودم؛ شده معذب نگاهش

 ای! ن؟ییپا یایب یدینکش خجالت نازک تاپ اون با چطور: گفت کردم، نگاهش و نزدم یحرف

! ؟من از یکش یم خجالت حاال! یدینکش خجالت کرد حفظ رو تنت همه نیمت و شد پاره یوقت

 !یاون مال تو اصالً که یکس تنها! نهیبب رو تو اگه نداره یرادیا که یکس تنها

 !نییپا رسوندم رو خودم چطور دمینفهم و کردم هول غیج یصدا از من: گفتم
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 !کرد بدتر رو زیچ همه تو حضور که یدید! بود نییپا آدم همه نیا: گفت

 !شده خبر چه دونستم ینم که من خب: گفتم

 !دنبالت میفرستاد یم بود تو دخالت به ازین اگر بوده؛ که یهرخبر: گفت

 ثابت بهت خوام یم من، اتاق یایم خواب یبرا امشب از: گفت که بزنم یا گهید حرف خواستم

 !هستم شوهرت گهید که بشه

 یبیعج حال! شوم مالمت که نداشتم هم را انتظار نیاامّا  ،نداشتم را کردنش ییدلجو انتظار

 بحث حال و حس و مقاومت توان کردم،یم حس وجودم بند بند در را یپناهیب و یکسیب! بود

 !شدمیم دفن زانمیعز کنار کاش و بودم نیزم موجود نیارزشتر یب من نداشتم،

! دیبر را امانم یکسیب و ییتنها یادآوری با بودم فروخورده یسخت به لحظه آن تا که یبغض

 هیرگ اریاخت بدون کرد؛ پر را میها چشم اشک و یلعنت بغض نیا کنترل از شدم غافل یا لحظه

 !بودم دهیرس هق هق به و کردمیم

 یا لحظه! افتمیب خروش به نینچنیا نداشت توقع دیشا کرد؛یم نگاه من به تعجب با مهرزاد

 مباور! برگرداند من به را آرامش کرد یسع یحرف بدون و دیکش درآغوش را من بعد و کرد مکث

 نوازشم ینیتوه ای طعنه بدون ،یحرف بدون او و کردمیم هیگر مهرزاد آغوش در که شدینم

! بود آغوشش در یسحر دیشا شد؛ آرام درونم یطوفان یایدر انگار گذشت که یکم! کردیم

 !گرفت آرام دردم از یکم بود که هرچهامّا  !آورد یم ادمی به را مهراد که تنش عطر دیشا

 یب گذاشت، تخت یرو و برد خودش اتاق به و کرد بغل را من دوباره لباسم ضیتعو از بعد

 بعد و دیکش میرو را پتو دم،یکش دراز تخت یرو طورهمان یا اضافه تکان چیه یب و حرف

 !نییپا یایب ستین الزم یدیشن هم ییصدا اگه یحت گهید: گفت

 ور گذشته ادی به خواستم که هم بار کی! بود ینحس شب چه شد، خارج اتاق از و گفت را نیا

 !دیرس انیپا به شبم طورنیا کنم جلوه راه به

 یم اشک صدا یب و آرام و بودم دهیکش دراز پهلو به بود، گرفته را دامنم یزندگ نیا ینحس

 صورتمبه یا بوسه من دنید با شد؛ اتاقم وارد انیگر یهاچشم با و زد در پونه که ختمیر
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 ینم رو وروزحال نیا بودم مرده کاش! بگردم دورت یاله! برات رمیبم یاله: گفت و گذاشت

 !برات دمید

 !ندارم یطرفدار من خونه نیا یتو گهید ینباش هم تو! جان پونه نکنه خدا: گفتم

 داده فحش یهرچ! آورد مهناز سر ییبال چه مهرزاد آقا ینیبب ینبود! خانم؟ گفته یک: گفت

 !برگردوند مودبانه خودش به رو بود

 !خودش یآبرو ترس از! کنه یم رو کار نیا ها مهمون جلو اون: گفتم

 داره که مهناز و میبود ما فقط دن؛یکش یم گاریس باغ یتو بودن رفته ها مهمون! نه: گفت

 !بره کنه یم جمع رو پالسش و جول

 !بره؟: گفتم

 !بمونه؟ بدن اجازه ساخت که یبحث نیا از بعد یندار انتظار! آره: گفت

 !شد؟ یجورنیا چرا اصالً آخه: گفتم

 نهک جمع بره رو ها ظرف فقط گفتم بهش من آشپزخونه، یتو بود ستادهیا! خانم یچیه: گفت

 وت گفت و شد یوحش هوی گفتم که رونیا داشتم، کم ظرف ببرم دسر  خواستمیم ز،یم رو از

 هک بود گفته خانم! نزدم یحرف که من گفتم منم! ید یم دستور من به که اصالً یهست یک

 آقا هم عاواق گفته؛ آقا گفتمیم دیبا! اما گفتمیم رونیا دینبا! باشه یشکل چه ییرایپذ برنامه

 رفح نیا یاشتباه هوی! کنم یآشپز من باشه؛ مهناز با ها ظرف و ییرایپذ که بود گفته مهرزاد

 به و من به دادن فحش به کرد شروع گرفت، هوا یرو هم یوحش اون اومد، رونیب دهنم از

 و شدن جمع همه که زد غیج و دیکش چنگ رو خودش و نیزم یرو نشست هم بعد خودش؛

 !گشت یم بهانه دنبال! بود پر گهید یجا از دلش نیا د،یاومد شما بعد

 کار نجایا عمرشاوّل  از که؛ بمونه خدا بنده نداره ییجا! دیبخواه رو عذرش خواد ینم: گفتم

 !کرده

 .کنه ینم قبول اصالً مهرزاد آقا شه؛ینم که یجورنیاامّا  !من برم مهربونت دل قربون: گفت

 !اد؟یب یگیم رو خانم الله: گفتم
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 !چشم! خانم بله: گفت

 معذرت و کرد من به ینگاه ازهمهاول اومد، اتاق به خانم الله بعد قهیدق چند و رفت پونه

 !؟یداشت اجیاحت یزیچ! جونم؟: گفت بعد و بود افتاده برام اتفاق نیا که خواست

 .بره نداره ییجا که اون! دینکن کاریب رو مهناز: گفتم

 !میدار اش نگه نجایا اتفاق نیا از بعد ستین زیجا! دخترم ستین جاش گهید هم نجایا: گفت

 .شهیم آواره! نداره ییجا اونامّا  :گفتم

 !شهینم یراض! نداره برو مهرزاد برا منم حرف که یدون یم! خواسته رو عذرش مهرزاد: گفت

 !دیکن اصرار بهش: گفتم

 !کنن؟ اصرار یچ درباره: گفت که آمد سرمان پشت از مهرزاد یصدا

 !شهیم آواره دیکن رونشیب ینطوریا نداره؛ موندن برا ییجا مهناز: گفتم

 !کردیم رو کار نیا دینبا دونست؛ یم رو موضوع نیااوّل  از! خودشه مشکل نیا: گفت

 !مهرزاد کنم یم خواهش: گفتم

 بمونه داره، داریسرا به ازین هم اونجا ؛یقبل خونه فرستمشیم: گفت و کرد یمکث مهرزاد

 !همونجا

 !ممنون: گفتم

 .رفت هم خانم الله شد؛ خارج اتاق از حرف یب و کرد من به یادوباره نگاه مهرزاد

 برات قرص یخواهیم جان؟ الهه کنه ینم درد تییجا: گفت و اومد سرم یباال دوباره پونه

 ارم؟یب

 !پونه شهینم حل یزیچ قرص باامّا  روحم، هم جونم، هم کنه، یم درد تنم هم: گفتم

 زمونه از دلمون هردو کردم، هیگر هم من کرد، هیگر و گرفت رو دستم و زد زانو تخت کنار پونه

 !موند تنش به پز و پخت یخستگ و نداشت یخوب شب هم پونه بود؛ گرفته
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 !ههال کنم یکار نتونستم که ببخش: گفت و کرد بغلم و زد بهم یسر مهرسا رفت که پونه

 .فهمم یم! جان مهرسا ومدیبرنم یکس ازدست یکار: گفتم

 فکرش یزیچ سرشب از کردم حس من و ماند ساکت کرد، نگاه را ها چنگ یجا یکم مهرسا

 !یستین نجایا انگار سرشب از مهرسا؟ شده یزیچ: دمیپرس. است کرده مشغول رو

 یم مربوط سام به میدلمشغول اصلامّا  !ناراحتم نجایا اتفاقات و مهناز دست از که اآلن: گفت

 با و رفته شیقبل پرستار گه یم! کنه یم تشیاذ داره سایمار اآلن و رانیا ادیب نتونست! شه

 !شما نگران در یطرف از اونم نگران دل یطرف از! سازه ینم هم دیجد پرستار

 .رانیا مهرسا و بودند آلمان در فرزندش با حاال که بود مهرسا همسر سام

 دل گهید که هم مهرزاد! مهرداد و من میایبرم خودمون پس از یجور هی! نباش ما نگران: گفتم

 و سایمار به برو دغدغه بدون! کنه یم جور و جمع رو امون همه تنه هی خودش و نداره ینگران

 !برس سام

 !کنه یم دق بمونه نجایا! ببرم دیبا هم رو مامان: گفت

 !بهتره مهراد یخال یجا با نجایا نباشه! یکنیم یخوب کار: گفتم

 داداشم نیا از، میسربزن بهت میایب زود دم یم قولامّا  !یش یم تنها دست تو دونم یم: گفت

 .شده گرفتارت ییجورا هی کنمیم حس من! الهه نترس هم

 !؟یچ: گفتم

 فهمم، یم رونیا من شده، حست ریدرگ ییجورا هی! کنه یم دایپ حس بهت داره یعنی: گفت

 !میهست دوقلو ما

 منم چون بشه؛ عاشقم بخواد که ستین هم یازین! باشه درست حرفت کنمینم فکر من: گفتم

 !ندارم بهش یحس

 !شهیم عوض که؛ مونه ینم جوری شهیهم هاآدم حس! الهه نزن رو حرف نیا: گفت مهرسا

 !بود خواهم هم ابد تا ،هستم االنم! بودم مهراد عاشق من: گفتم
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 !ده یم رییتغ رو زیچ همه زمان: گفت مهرسا

 بست؛ مهین رو اتاق در و رفت خودش اتاق به مهرسا نکرد؛ دایپ ادامه بحث و نزدم یحرف گهید

 هم مهرسا و خانم الله رفتن با شده، بهیغر برام خونه کردمیم حس بودم؛ الیخ و فکر یتو

 !شه یم قبل از بدتر خونه

 یلمانآ رگش هی بودم، دهید میداشت آلمان به مهراد با قبل سال کی که یسفر در کباری رو سام

 زمان اون گذشت؛ خوش من به چقدر سفر اون که آخ! زد یم حرف یدار خنده لهجه با و بود

 و چرخه یم من دل مراد به شهیهم ایدن کردمیم حس! همراهمه ابد تا یخوش کردمیم حس

 !دونستم یم رو روزها اون قدر شتریب کاش! بودم زمان گذر از غافل

 به د؛یکش دراز تخت یرو یراحت یها لباس با مهرزاد و شد باز اتاق در که بودم داریب و خواب

 یصدا از دارم؛یب نفهمه تا بودم بسته رو هام چشم بود؛ بهش پشتم و بودم دهیکش دراز پهلو

 شدینم باورم! کنه یم هیگر دمیفهم شینیب نیف نیف و دیکش که ییها آه و نفس هاش

 یم هیگر خودش خلوت یتو آروم داره دادیم نشون سرسخت سنگ مثل که یمرد! مهرزاد

 !کنه

 آوردن در مثل شدن؛یم تر صادق هاآدم هاشب انگار ها،شب شدیم یفیلط پسرک چه که آخ

 !باشه راحت تا داشت یبرم رو نقابش هرکس ؛یمهمان لباس و کفش

! دلم یتو گرفت انیجر که بود ترحم فقط باشم؛ داشته یخوب احساس که نه! سوخت براش دلم

 یبیغر حس من اندازه به هم اون دونه؛ یم تنها رو خودش من اندازه به هم اون کردم حس

 !خونه یتو داره

 به دمیفهم گردنم پشت با نفس هاش برخورد از و شده پهلو به دمیفهم که خورد یاندک تکون

فس نامّا  بودم مونده حرکت یب دارم؛یب بفهمه و بخورم یتکون دمیترس یم! برگشته من سمت

 با کردم؛ حس پشتم یرو رو دستش و خوردیکم تکان دوباره داد،یم قلقلک رو پشتم هاش

 !کردیم نوازش رو بود مهناز یها چنگ یجا از پر که بازوهام یرو انگشت

امّا  !بهم؟ داره یحس واقعا نکنه کرد؛یم رو کار نیا چرا کارش، از داد دست بهم یبیعج حس

 از بعد! کردیم رو کار نیا تفنن و ییتنها سر از هم دیشا! دادینم نشون رونیا برخوردهاش
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 خودش سمت به رو من و برد کمرم ریز رو دستش کرد؛ یا گهید بیعج کارامّا  هیچندثان

 نیب رو صورتم و کرد من به ینگاه کردم؛ نگاهش و کردم باز رو هام چشم ناخودآگاه برگردوند،

 !ندارم تیکار بخواب؛! سیه: گفت و گذاشت اش نهیس

 داده دشمن لقب بهم که انگار نه انگار! نداشت یترس هم من شدن داریب از یحت بود بیعج

 !یبخواب و یبکش آغوش در رو دشمنت بهیعج! بود

 جنگ دینو یگاه که یعطر کرد، آرومم تنش عطر! شدم جادو  وبازهم بودم آغوشش در دوباره

 !دادیم رو

 زادمهر با مدت نیا یتو رن؛یبگ آلمان طیبل بتونن خانم الله و مهرسا تا دیکش طول یروز دو

 اون و رفتمیم خواب به مهرزاد اتاق در ازش فاصله با ها شب فقط و نداشتم یبرخورد یلیخ

 .نداشت بهم یکار هم

 به و شدم بلند زود یلیخ جا از نبود؛ مهرزاد شدم؛ داریب خواب از مهرداد هیگر یصدا با صبح

 !کردیم هیگر و بود نشسته مهرسا کنار یخودمون ییرایپذ یتو رفتم، صداش سمت

 !بمون الال ماما! نرو مهرسا عمه: گفتیم

 چه ها اون بدون خونه واقعا! دیترس یم دونفر نیا رفتن و ییتنها از هم اون گرفت؛ براش دلم

 مامان: گفت خانم الله بعد و گفتند یریبخ صبح من دنید با مهرسا و خانم الله شد؟یم یشکل

 !تنهاست سایمار که بگو! ششیپ میگرد یبرم زود ما که بگو بهش! الهه

! خوام یم رو مامانم گهیم کنه یم هیگر داره اآلن اون! اد؟یم ادتی رو سایمار! پسرم آره: گفتم

 !باشه اش بچه شیپ بره دیبا گه؛ید مامانشه مهرسا عمه

 !بره دینبا ،نه: گفت

 !مهرسا؟ عمه یجا به برم من پس: گفتم

 !نرو هم تو ،نه: گفت

 مامان داره دوست باشه، شتیپ مامانت یدار دوست که تو مثل هم سایمار خب: گفتم

 !نهیبب رو مهرساش
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 !دیکن یباز گهید باهم ارمیب هم رو سایمار گهید یسر دم یم قول جونم عمه: گفت مهرسا

 نهک فراموش رو بحث نیا گهید نکهیا یبرا گذشت؛ مهرداد کردن یراض و هیگر به یساعت کی

 زهاجا مهرزاد از خاطرش به دیبا که یقول بخرم؛ یبستن براش و ببرمش رونیب دادم قول بهش

 !گرفتم یم

 داکردهیپ امروز نیهم یبرا یآخر لحظه طیبل دوتا یباز یپارت و زور به مهرسا و خانم الله

 مهرداد هم یخداحافظ موقع باز! رسوندن یم فرودگاه به دیبا رو خودشون ناهار از قبل بودند؛

 .کردم آرومش یبستن قول یادآوری زور به من و کرد هیگر یکل

 یحت د،یبار یم وارشید درو از سکوت انگار بود، شده یخال یلیخ خونه رفتن که ها اون

 دلش من از شتریب اون! سوخت براش دلم بود؛ کرده سکوت هم من یپرسروصدا یپسرکوچولو

 مهرداد با که بدم اطالع بهش تا زدم زنگ مهرزاد به برداشتم رو تلفن نیهم یبرا گرفت؛ یم

 جواب هم بازامّا  فرستادم غامیپ براش نداد؛ جواب گرفتم تماس مهرزاد با یهرچ! رونیب رم یم

 یمن و رهیگیم بهونه براش؛ بخرم یبستن رونیب رمیم مهرداد با که دادم غامیپ آخرسر و نداد

 !بمونم جوابت منتظر تونم

 نداد جواب و میزد زنگ چقدر که بگه مهرزاد به سپردم هم پونه به و شدم آماده و نوشتم رونیا

 !بود ناراحت چقدر مهرداد نکهیا و

 را مهرداد خورد،یم خاک خونه گوشه نیماش امروز تا عقدم روز از برداشتم؛ رو نیماش چییسو

 نیماش یکیمکان از! نشد روشن نیماش زدم استارت هرچهامّا  نشستم، هم خودم و کردم سوار

 مامان: گفتم مهرداد به رو نداشتم، را بدهم خبر رکاریتعم به که نیا وقت و آوردم ینم سردر

 م؟یبر ادهیپ یدار دوست! خرابه! شه ینم روشن نیماش

 !مامان آره: گفت بود شده خوشحال شنهادیپ نیا از انگار که مهرداد

 زگ رو مترو مادرم با که ییروزها یبرا دلم بودم؛ نزده رونیب خونه از ادهیپ که بود وقت یلیخ

 !شد تنگ میدیچرخ یم ها ابونیخ یتو جوره همه و میکردیم

 احتر یلیخ و نبود آزاد گاریس هم ها کافه هیبق مثل م،یرفتیم مهراد با یگاه که بود کافه هی

 هم خودم و دادم سفارش یبستن مهرداد یبرا و مینشست کافه یتو برد؛ همراه رو بچه شدیم



 

226  /www.98iia.com  /س.ش(  سالی( 
 

 برانجمن نودهشتیا ) س.ش( کارسالی  –گاه تکیه 

 نگاه میگوش به هم من و بود یبستن دنیرس منتظر ذوق با مهرداد بخورم؛ قهوه خواستمیم

 هم تلگرامم، و شدیم چک مهرزاد توسط هرشب میگوش یها امیپ که بود نیا جالب کردم؛یم

 !بود یدسترس قابل شیگوش از هم مهرزاد لپتاپ از

 یثبح هم رشیز شود،ینم لیتشک فردا کالس بود نوشته ها بچه از یکی دانشگاه گروه یتو

 لباس؛ موزه برن و کنن استفاده فرصت از باهم ها بچه همه بود قرار و استاد به راجع بود شده

 وقتچیه گروه یتو من یطرف از برم؛ خواستمینم و بودم رفته مهراد با رو موزه نیا قبال

 !گروه یتو نباشم که انگار نداشتم؛ گفتن یبرا یحرف و ذاشتم ینم یغامیپ

 برعکس نداشتم؛ هم نستاگرامیا یحت! باشم فعال ها گروه یتو که کردیم منعم شهیهم مهراد

 !دوستام همه

 نگدلت ام بچه که رو فردا حداقل! شه ینم لیتشک کالس که شد بهتر یلیخ گفتم خودم با

 و بخوره رو اش یبستن کردم کمک مهرداد به ،مونم یم ششیپ خودم مادربزرگشه و عمه

 .خوردم زودتر رو ام قهوه هم خودم

 زخم و گونه یکبود خاطر به دونستمیم کردن،یم بهم یبد نگاه یگاه شدنیم رد که مردم

 که بود گذاشته صورتم یرو دست یبار چند مهرداد نداشت؛ تیاهم گهید برامامّا  !دهنمه

 از گفتم بهش! کرده؟ رو کار نیا مهناز که براش دادمیم حیتوض چطور منامّا  شده؛ یچ بدونه

 !افتادم نییپا تخت یرو

 یم یشاک حتماً مهرزاد دونستمیم! بمونم رونیب خواستیم دلم هنوز میاومد رونیب که کافه از

 جایاحت و بود گرفته واقعا دلمامّا  !ییهرجا به رفتن یبرا گرفتم یم اجازه ازش دیبا چون شه؛

 پارک میبر یخوایم: گفتم مهرداد به باشم؛ خودمان نیاندوهگ خانه جز ییهوا در یکم داشتم

 !؟یکن یباز تاب

 م،یرفت میدیرسیم بهش نیماش کورس کی با که یپارک سمت به گهید باهم و شد خوشحال

 با مهرداد میدیرس کهیوقت داد؛ تکون رو سرش و کرد صورتمبه ینگاه راننده راه یتو

 رو مهرداد داشتم مراقبش؛ و بودم کنارش هم من و شد یباز تاب و سرسره مشغول یخوشحال

 !اومد سرمون پشت از ییآشنا یصدا که دادمیم تاب
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 وشحالخ یکسر دنید با مهرداد است؛ ستادهیا لبخند با سرم پشت یکسر که دمید و برگشتم

 مهرداد که طورهمان یکسر و دادم دست یکسر با هم من انداخت، او بغل در را خودش و شد

 شده یچ: گفت و دیکش صورتم یرو را دستش و کرد من صورتبه ینگاه بود کرده بغل را

 !الهه؟

 !نییپا افتادم تخت یرو از: گفتم و کردم مهرداد به یا اشاره

 !نیبش تاب یرو کمی ایب عموجونم: گفت مهرداد به رو دیفهم را تیموقع که یکسر

 تا کرد جلو و عقب را شیپاها بودم داده ادشی که طورهمان بعد و نشست تاب یرو مهرداد

 به ممچش تا مینشست تاب و یباز نیزم به مکتین نیتر کینزد یرو د؛یایب در حرکت به تاب

 !کرده؟ تینجوریا مهرزاد! شده؟ یچ بگو حاال: گفت یکسر باشد؛ مهرداد

 !مهنازه کار مفصله؛ داستانش! نه: گفتم

 !مهناز؟: گفت تعجب با یکسر

 نیا از کنه ینم فکر کسچیه! دونن یم مهراد و ساناز مرگ مقصر رو من همه انگار! آره: گفتم

 بود شده خدمه کاره همه ساناز سر صدقه به که هم مهناز خوردم؛ رو ضربه نیشتریب من مرگ

 ونهپ بودن، اومده هیترک از م؛یداشت مهمون شیپ شب دو بود، نییپا فقط ستین ساناز که حاال

 نیا ببر؛ رو زیچ فالن گفته پونه بود؛ اش برعهده ها ظرف و ییرایپذ هم مهناز و کردیم یآشپز

 نییاپ رفتم سروصدا از بودم، باال طبقه من! زدن غیج به کرد شروع گشته؛ یم بهونه دنبال هم

 !کرد حمله سمتم به مهناز هوی که

 !نگرفت؟ رو جلوش کسچیه یعنی: گفت

 !کردنش جدا بود سخت ادهیز وزنش که یدیدامّا  کمک؛ اومدن همه! چرا: گفتم

 !شده عوض یلیخ انگار مهراد از بعد خونه نیا! عجب: گفت

 !خونه یتو میادیز انگار ام؛ بهیغر ام خونه با هم خودم! آره: گفتم

 !الهه یکردیم حساب من یرو کاش! یگرفت ینم میتصم زود قدرنیا کاش: گفت
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 مه نیهم مادرم؛ فقط! ستمین زنده الهه اسم به اصالً گهید مهراد از بعد من! جان یکسر: گفتم

 !داره یم ام نگه زنده

 !بزارن احترام بهت که یهست خوب یزندگ هی قیال! یجوون تو هرحال درامّا  :گفت

 ندازمیم مهرداد خاطر به اونم که! مُردنه دارم دوست که یزیچ نیشتریب روزها نیا! هه: گفتم

 !عقب

 ون؛ریب یاومد دمید که بودم در یجلو دنت؛ید امیب خواستمیم امروز! نکن فکر طورنیا: گفت

 کردم برص برات؛ بشه دردسر دیشا گفتم یول تو امیب خواستم! کافه یرفت دمید و کردم دنبالت

 گرفتم میتصم پارک یاومد و ینرفت رو خونه ریمس که دمید یوقت و رونیب یایب کافه از

 !کنارت میبا جانیهم

 !یادمی به که یمرس: گفتم

 !ه؟یترک از بودن اومده ایک یراست! الهه من ادتمی به شهیهم: گفت

 !همکاراش از گروه هی با!  کورا نیمت: گفتم

 !کنه؟ کار نیمت با خوادیم مهرزاد یعنی ن؟یمت: گفت باتعجب

 مگه؟ چطور! آره: گفتم

 !هیاخالق مشکل دچار هرنظر از! مرد نیا هیمارمولک چه یدون ینم یوا: گفت

 !بمونم باال فرستادم مهرزاد نیهم برا دم؛یفهم که رونیا! آره: گفتم

 !ارث به برده رو داداشش رتیغ از ذره هی حداقل خوبه: گفت

 شده باعث که دونه یم من از یزیچ انگار! هیرتیغ و شکاک یلیخ مهرزاد که بگم خواستم

 رو بازوم یدست که بود نشده باز یحرف یبرا من دهن هنوزامّا  باشه؛ داشته شک بهم طورنیا

 ارکیچ نجایا اون! شدینم باورم! دمید رو مهرزاد و کردم نگاه تعجب با! کرد بلندم جا از و گرفت

 !باشم؟ رونیب دردسر یب من بارم هی شهینم یعنی! کرد؟یم

 !بود اومده بند زبونمامّا  بزنم یحرف خواستمیم دم؛یترس یبدجور سرخش صورت دنید از
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 !مهرزاد برات بدم حیتوض بزار: گفت یکسر

 بچه! گه؟ید مهرداد برا یخریم یبستن یدار: گفت من به رو یکسر حرف به توجه یب مهرزاد

 نیا از یخوا یم یچ تو! سابقت؟ عشق با زدن حرف به ینشست ؛یکرد ولش خدا امون به رو

 به  همه ،یکن خودت عاشق رو همه یخوا یم چرا! ؟یهست یا عقده قدرنیا چرا الهه؟ یزندگ

 !الهه؟ چرا چرا؟ چرا؟...من یزار ینم چرا...  قدرنیا چرا...  جز

 بود؛ یمیقد یا نهیک از سرخ حال نیع در و داشت نم بود، غم و خشم نیب هاش چشم مهرزاد

 !دمیشن یم را قلبش تپش یصدا و خوردیم را شیها حرف تیعصبان فرط از

 ...یکن یم فکر تو که یرونجیا خدا به! نه ن: گفتم

 صورتمبه یمحکم یلیس پارک یها یتماشاچ همه یجلو که بود نشده تموم جمله هنوز

 !شدم پرت نیزم یرو و نشست

 و بشه تر نیخشمگ مهرزاد شد باعث کار نیا بشم، بلند که کرد کمکم و نشست کنارم  یکسر

 !کنه حمله یکسر سمت به

 ونستمد ینم کنه؛ یم نگاه ما به داره هیگر با مهرداد دمید که بود گرفته باال بدجور شونیریدرگ

 !شدنینم جدا کردمیم هرکار کنم؛ کاریچ

 دشیم باعث که کنم جداشون داشتم یسع فقط هم من و گرفتن تماس سیپل به یچندنفر

 !بخورم جانبشون از ییهاضربه

 از مدونستیم رفتم، نیماش سمت به کردم؛ بود پارک ابونیخ کنار که مهرزاد نیماش به ینگاه

 دعوا سمت به هردو و شد ادهیپ نیماش از مهرزاد راننده خبره؛ چه نجایا ستین معلوم اونجا

 !نشد تموم دعوا سیپل اومدن تاامّا  م،یرفت

 !مراقبشه پونه دونستمیم ببره، خونه به تا سپردم راننده به رو مهرداد

 قح که ییاونجا از و کرد تموم رو کارها زود یلیخ مهرزاد لیوک م،یشد یکالنتر یراه سیپل با

 رفتن بازداشتگاه به کسچیه یکسر دادن تیرضا با شدیم محسوب یشاک اون و بود یکسر با

 مهرزاد و نده تیرضا یکسر که خواستمیم دلم تهامّا  شد؛ محسوب یخانوادگ مشاجره و
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 یم کنه؛ یزندان رو دوستش نیزتریعز برادر که نبود یجورنیا یکسر مرام! بمونه همونجا

 گوش یکسر شنهادیپ به کاش دیرس فکرم به یا لحظه ست،ین کردن یبد ذاتش یتو دونستم

 هزارتا بعدامّا  !کردمیم ازدواج باهاش کنم ازدواج ترسناک مرد نیا با نکهیا از قبل و دادمیم

 یزندگ یزن با یکسر خواستمینم نکردم، رو کار نیا چرا که جواب هزارتا دادم، خودم به جواب

 نیا کنه؛ افتیدر مهین نصفه رو محبت که نبود یکسر حق نیا! ستین عاشقش که کنه

 که دونستم یم و کنم ازدواج یکسر با خودم شیآسا یبرا فقط که شدیم من یخودخواه

 !ذاشت ینم راحتمون وقتچیه هم مهرزاد

 مهرزاد از یلیخ دم؛یترس یم شد، سست پاهام د،یچیپ یکالنتر یراهرو یتو که ها قدم یصدا

 با مقلبامّا  قلبم، ضربان شدن آروم به کنه کمک دیشا تا دمیکش یقیعم نفس! دمیترس یم

 !شوهرم دنید از داشتم هراس من و زد یم سرعت

 ستمدون یم هرچند ترسوند، یم شتریب رو من نیا و داشت فرق گذشته با نبارشیا تیعصبان

 نداشتم رو مهرداد اگه حتماً کنم، فرار لحظه همون شدیم کاش کنه؛ ینم یکار یکالنتر یتو

 !کردمیم رو کار نیا

 از تر ترسناک یا چهره و اخم با مهرزاد کردم، راهرو یانتها به نگاه و شدم بلند یصندل یرو از

 یتو رو دستم فقط یحرف بدون دیرس که من به ومدن؛یم من سمت به لشیوک همراه شهیهم

 از نکهیا یبرا و برداشت گام سرعت به همونطور بعد و باشه گرفته دزد که انگار گرفت، دستش

 !دمیدو یم نمونم عقب بلندش یها قدم

 ودنب اون اگر! بودم متنفر ازش کرد؛ یخداحافظ ما از یشگیهم یمصنوع لبخند با مهرزاد لیوک

 هب بهتره گفت بهم لبخند با دادگاه یتو ادمهی دادن؛یم خودم به رو مهرداد یسرپرست دیشا

 !باشم عقد لباس فکر به وقتم دادن هدر یجا

 یم ابتث رو اش یگناهیب یلعنت لیوک نیا هم باشه بسته قتلم به کمر مهرزاد اگه دونستم یم

 !دیرزل یم تنم تمام و بودم شده تنها مهرزاد با حاال دم؛یترس قبل از شتریب رفت کهیوقت! کنه

 هم خودش ن؛یماش داخل کرد پرت رو من و کرد باز رو نیماش در حرف یب و کرد بهم ینگاه

 خونه؛ یتو کشه یم رو انتظارم یزیچ چه دونستم ینم کرد، حرکت راننده و نشست کنارم
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 دهید رو یکسر یاتفاق که بدم حیتوض براش خواستم افته؛یب برام یاتفاق چه قراره دونستم ینم

 ...یکسر کردمینم فکر اصالً من مهرزاد: گفتم آروم بودم؛

 هگید کلمه کی! فقط شو خفه: گفت و زد دهنم به دستش پشت با آوردم که رو یکسر اسم

 !ازمسیم رو کارت جانیهم م؛یبرس خونه به زارم ینم یبزن حرف

 یم زجر قدرنیا که بود یچ گناهم شد؛ ریسراز اشکم گهید و دمیکش هام لب یرو به رو دستم

 !بود؟ انتظارم در عذاب قدرنیا که بود یچ گناهم! دم؟یکش

 نیزم یرو رو من خودش همراه و گرفت دستش یتو رو دستم دوباره میدیرس که خونه به

 یم شیها چشم در جنون برق و لرزد یم تیعصبان از شیها شانه که دمید یم د؛یکش

 !دیدرخش

 از هم ها اون انگار نداشتن، یواکنش نییپا طبقه خدمه از کسچیه نه و راننده نه بود جالب

 !زدن ینم یحرف ترسشون

 از انمخ پونه کرد؛ پرتم نیزم یرو میشد خونه وارد که بعد و شدم دهیکش باال سمت به هاپله از

 نیا از بدتر تیوضع دونستمیم بشه؛ مهرزاد مانع خواست و اومد سمتم به صدا دنیشن

 !بشه حل ماجرا یا گهید هرکس ای پونه وساطت با که حرفهاست

 هپون: گفتم بهش بود، مهرزاد و من نیب هنوز اون و بره گفت پونه به مهرزاد یوقت نیهم یبرا

 !باش مراقبش برو! مهردادم شیپ برو! خانم

 ،نهیبب صدمه یا گهید کس دعوا نیا یتو خواستمینم کنار، رفت من التماس با پونه

 ها وساطت نیا و کردیم خواستیم هرکار مهرزاد درهرصورت! بشه تیاذ پونه خواستمینم

 فتادها هیگر به تیوضع نیا دنید از که رو مهرداد هیگر با پونه ،شدیم شترشیب یلجباز باعث

 و بود ستادهیا همونجا و بره مهرداد اتاق به که اوردین طاقت دلش انگارامّا  ,دیکش آغوش در بود

 .ستندیگر یم هردو

 طبقه سمت به مرا  بعد و کرد یمکث آورد، ادی به را حضورش و مهرداد تازه انگار که مهرزاد

 و بود یخال کهاوّل  طبقه به دوباره! کنه یم کاریچ دونستم ینم ، دیکش خودش دنبال به نییپا

 تنم به رو هاش مشت و انداختم نیزم یرو ییرایپذ وسط م؛یرفت نبودن اونجا هم خدمه یحت
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 یب زن گفتیم کردمیم التماس هربارامّا  !باشه نداشته میکار که کردمیم التماسش نشاند،

 !یکرد بدر راه از هم رو یکسر که  یصفت طانیش تو گفتیم! کرد ادب دیبا رو بندوبار

 با و بود اشک از سیخ صورتش د؛یکوب یم تنم به کمربند سگک با و کرد باز رو کمربندش

 دامص نداشتم، هم ختنیر یبرا یاشک گهید و بودم شده حال یب درد از! دیکش یم عربده خشم

 کتک و بودم افتاده نیزم یرو گوشت کهیت هی مثل و ومدینم در بودم دهیکش غیج بس از

 نیزم یرو و گرفت رو بازوم مهرزاد که کنم بلند نیزم یرو از رو خودم کردم یسع خوردم،یم

 کار دمیفهم کرد پاره تنم در رو میهالباس یوقتامّا  کنه، کاریچ خواد یم دونستم ینم انداختم؛

 !گذشته کار از

! ؟آخه بردم یم کجا به رو کارش نیا تیشکا! بزنه یکار نیچن به دست هرگز کردمینم فکر

 ینم یا محکمه چیه به رو دردم من و بود یبیعج تناقض چه! بود شوهرم یشرع و یرسم اون

 !بگم تونستم

 یاساس و زخم نیآخر نکهیبعدازا مهرزاد و گذشت من یها زجه و ها هیگر با دردناک لحظات

 که یا قهیعت گلدان به را دستش و دیکش یادیفر شد؛ بلند جا از زد روحم به رو زخم نیتر

 باهمان بود، یجار دستش از که یخون به توجه بدون د،یکوب بود وارید کنار یعسل زیم یرو

 و من از نواتریب شد، خم شیزانوها و داد هیتک وارید به و انداخت چنگ را شیموها ها دست

 نیا چرا دم،یفهمینم! ختیر اشک من حضور به توجه بدون یهرمرد از تر شکسته هم دیشا

 انداخت من به ینگاه دوباره! بود؟ کرده خُرد را او حد نیا به یکسر و من انیم یتصادف دارید

 !بخشمتینم هرگز! الهه متنفرم ازت: گفت خشم و بغض انیم و

 که دبو نگذشته رفتنش از یا قهیدق چند گذاشت؛ تنها درد و ناله بهت، انیم مرا و گفت را نیا

 یا ضربه بودم افتاده یزخم و آلود خون نیزم یرو که من دنید با و اومد نییپا پونه

 باهم و سوخت یم خودم حال به دلم خت،یر اشک و کرد بغلم و نشست کنارم زد، صورتشبه

 نیا از خدا تورو! خانم: گفت شد تموم هاش اشک نکهیبعدازا پونه م؛یکرد هیگر وروزم حال به

 !ارهیب سرت ییبال ترسم یم! ترسم یم آقا از من نجا؛یا نمون! برو خونه

 !برم؟ و بزارمش چطور! کنم؟ کاریچ رو مهردادم جان پونه: گفتم
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 هیگر از بچه امشب! ستین یراض هم مهرداد دونم یم منامّا  ینش ناراحت خانم،: گفت پونه

 نمیب یم من! کرد سیخ رو خودش ترس از یطفلک نداشت، قرار و آروم لحظه هی برد؛ خوابش

 یحت! جوهیم رو هاش ناخون اآلن نداشته کیت قبال بچه! خانم شه یم تیاذ داره چقدر مهرداد

 دیکن یم فکر کنار، به هانیا! نداشت قبال رو ها نیا د؛یدار خبر هم خودتون که یادرار شب

 !کنهیم زهر بهت رو روزگار اون زاره؟یم راحتت مهرزاد خونه یتو دیبمون اآلن

 بشه؟ یچ که یکن یم اعالم بلندبلند رو دردهام! کن بس! پونه کن بس: گفتم

 !مادرها یبرا رمیبم یاله: گفت و دیبوس رو میشانیپ و کرد نگاهم پونه

 از ههرنقط به آب و کردیم درد تنم تمام رفتم، ییدستشو سمت به زنان لنگ و شدم بلند جا از

 بره، نیب از روش شده خشک یها خون تا زدم آب یکم رو صورتم سوخت، یم خوردیم بدنم

 !کردیم درد تنم وهمه بود کبود صورتم تمام بودم؛ شده داغون یبدجور

مّا ا بمونم نییپا همون داشتم دوست رسوند؛ باال ی طبقه به رو من اون و خواستم کمک پونه از

مّا ا کرد؛یم کمک زخم همه نیا امیالت به صورتش دنید دیشا نم؛یبب رو مهرداد خواستیم دلم

 با صاف دل رو خودم هنوز من! شد دار خدشه که بود یروح ،خوردم که یزخم نیبدتر امشب

 !اشهب کرده رمیتحق طورنیا که رمیبپذ تونستم ینم و بود نامحرم برام هنوز دم،ید ینم مهرزاد

 ود،ب نشسته شبنم هی مثل چشمم کنار هنوز یاشک قطره کردم، نگاهش و رفتم مهرداد اتاق به

 به یکوچک ی بوسه کردم، پاک را چشمش اشک! میداشت هردو که یبیغر حال از گرفت دلم

 هوشیب درد فرط از و انداختم تخت یرو رو خودم رفتم؛ اتاقم سمت به و کاشتم اش گونه

 !شدم

 ام یخال آغوش دهد یم تو یبو

 ام یالیخ عشق تیواقع یا

 شد ترانه قنوتم که توئم مست

 ام یالابال شدم تو مومن چون

 بگو خودم از خبرم یب تو از بعد
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 ام یحال چه در شدم چه روزها نیا

 گذشت یول بودم تو نیقی یروز

 ام یاحتمال یا فاجعه امروز

 بود تو یباران شکفتن شعرم

 ام یخشکسال خبر فقط حاال

 بپرس مرا حال دلهره چیه یب

 ام یحوال نیا یجسد من که یروز

 (یداللهی نیافش)

 ستادهیا سرم یباال خانم یناآشنا دکتر هی شدم؛ داریب بود سرم یباال که ییها پچ پچ با صبح

 به ینگاه شدنم داریب با دکتر کرد؛یم نگاه من به کنارش بیج به دست هم مهرزاد و بود

 نییپا فشارش گفتم که طور همون! داشت جهینت ها سرم شکر رو خدا: گفت و انداخت مهرزاد

 !بود افتاده

 گذشته هم شدیم دهید یفرسخ صد از که ییها زخم کنار از ساده دکتر که شدینم باورم

 دلم یوت و کردم نگاه دکتر به ضیغ با! باشه تفاوت یب اندازه نیا به زن هی شدینم باورم! باشه

 یم رد راحت گهید زن هی یدردها از چطور ؛یزن هی که تو! یمن همجنس که تو گفتم بهش

 !؟یش

 بر و دور  یدخترها از یکی دمیفهم مهرزاد، با صحبت به کرد شروع عشوه و ناز با یوقت اما

 !باشه دلش یتو مهرزاد از راز هی که نهیا ی فتهیش و مهرزاده

 نوزه و کرده کاریچ من با ینیب یم: گفتم دختر به و رفت رونیب اتاق از یا لحظه یبرا مهرزاد

 !؟یکن یم موس موس براش یجورنیا
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 رو مهرزاد! نبوده مرگت شب شبید که کن شکر خدارو برو دخترجون: گفت و زد یپوزخند

 !کاکهش بددله،! گذشت پا رتشیغ یرو بشه یراحت به که ستین ییهاآدم نیاز شناسم؛ یم من

 !کلشیه به یزد گند یبدجور تو! گذشته یبددل از کارت گهید توامّا 

 !نکردم یکار که من: گفتم و کردم نگاهش گنگ دم،یفهمینم رو هاش حرف

 هگیدامّا  گم؛ ینم یزیچ هم مهرزاد به! ندارم تیکار خدا به! میهست تو و من فقط نجایا: گفت

 !نکن انکارش

 !نکنم؟ انکار ویچ: گفتم

 !یخط ته گهید تو بابا: گفت

 همب هست یا گهید اتفاق اگه کنمیم التماست! بفهمم منم بگو درست کنمیم خواهش: گفتم

 !یبگ

 !کرده اعتراف چاکت نهیس عاشق: گفت

 !ها؟: گفتم دم،یفهمینم را زن یهاحرف اصالً بودم، شده ها احمق مثل

 ساناز راننده گم؛ یم رو مانیپ! بلنده شاها وارید که الحق! تو یزرنگ همه نیا از یوا: گفت

 وت که گفته البته! کشته رو ساناز و مهراد عشق نیا خاطر به و بوده عاشقت که کرده اعتراف

 یصدا یزیآبرور ترس از مهرزاد! کرده اعتراف باهات رابطه بهامّا  ،قتل سرنقشه یبود کارهچیه

 رو مانیپ یهاحرف براش مهرزاد لیوک یتلفن عصر روزید! اوردهین در ییجا رو موضوع نیا

 ماجرا از هم یکسر! بود دهید رو اش نامه اعتراف یحضور هم یکالنتر یتو بود؛ داده حیتوض

 مهرزاد لیوک ن،یآرم و من یعنی ارتباطم؛ در لشیوک با چون رو هانیا دونم یم نکهیا! داره خبر

 شد؛ن بند هم قهیدق هی گهید یکرد کاریچ دیفهم یوقت یکسر م؛یدوست گهید باهم گم یم رو

 !بره خواستیم فقط

 کتک رو؛ بود خورده بهم که یانگ شدینم باورم! رو دمیشن یم که ییهاحرف شدینم باورم

 ازم رو میزندگ همه که آدم هی آدم، هی حرف خاطر به که ییرهایتحق و بودم خورده که ییها

 !بود شده زده بود گرفته
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 روح به خورم، یم قسم مهردادم جان به! من نداشتم خبر ماجرا از مهردادم جان به: گفتم

 !قسم مهرادم

 !زن نخور قسم قدرنیا: گفت و کرد من به ینگاه دختر

 !گم یم راست مهردادم جون به گم؛ یم رو راستش دارم من: گفتم

 دختر به رو کند، من به ینگاه نکهیا بدون برگشت، مهرزاد که بود نشده تموم حرفم هنوز

 !یاومد که ممنون! منتظره نییپا نیآرم: گفت

 !دارم کارت رونیب قهیدق هی ایب خبامّا  !نکردم یکار: گفت دختر

 صداشونامّا  گن یم یچ بفهمم تا کردم زیت رو گوشم من و رفتند رونیب اتاق از مهرزاد با

 شتدا قتیحق واقعا کرده مهرزاد که یفکر نیا اگه کردم فکر خودم با د؛ینرس و بود کم یلیخ

 !دونستم یم مردن رو خودم حق من

 :گفت کرد، کوبم خیم بدجور سردش نگاه و اومد اتاق داخل دوباره مهرزاد! بودم گناه یب من اما

! شهب میتی دوباره مهرداد خواد ینم دلم! باالسرت آوردم دکتر که بود مهم برام جونت نکن فکر

 اندازه به یهوشیب یوقت که نهیا هم اش گهید لیدلامّا  کنم؛یم آدمت شده هرجور نیهم برا

 !بدم زجرت تونم ینم یکاف

 ...مهرداد جون به! نکردم یکار خدا به! نکردم یکار من: گفتم بهش

 هم حاال! یخور یم قسم رو مهرداد جون باشه آخرت دفعه: گفت و زد صورتمبه یآروم یلیس

 !رو الشت و آش ختیر نهیبب مهرداد خوام ینم رو امروز! جانیهم بکپ

 کاش کرد؛ قفل پشت از رو اتاق در و رفت بمونه یحرف هر یبرا وقت نکهیا بدون و گفت رونیا

 .کردم هیگر و گذاشتم زانو یرو رو سرم و کردم بغل رو زانوهام و شد هام چشم مهمان

! ودب شده فرستاده نییپا طبقه به دیشا نباشه؛ خونه که زدمیم حدس! آمد ینم پونه یصدا

 رونیب حرف یب و جلوم گذاشت رو غذا وعده هی مهرزاد و دیچرخ در داخل دیکل ظهر کینزد

 !نشد یخبر ازش برد رو فیکث یهاظرف و اومد شام گذاشتن یبرا دوباره که شب تا و رفت
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 اتاق یواریچهارد یتو برگشتن؛ و رفتن حمام و ییدستشو به یخودیب بود شده کارم تنها

 .بودم دهیند رو ام بچه که بود هفته کی گذشت؛ شکل نیهم به هفته کی بودم؛ شده حبس

 سیخ قبلش کردمیم حس که ییهاچشم با نشست، اتاقم یتو و اومد مهرزاد هفته کی از بعد

 خونه نیهم یتو یدار حق هم امروز از! شد تموم حبست هفته هی: گفت و کرد نگاهم شد

 !شده قرار یب مهردادامّا  سوزه ینم تو یبرا دلم! یباش یزندان

 ودب قاتل هی که مانیپ حرف چرا! دیشن ینم رو صدام انگارامّا  گناهم یب من گفتم بهش دوباره

 !رفت؟یپذ ینم رو من حرف و رفتیپذ یم رو

 یشرفتیپ اتاق یتو حبس هفته هی از بعد بودم آزاد باال ی طبقه فقط البته خونه یتو که نیهم

 !شدیم محسوب

 و ناهار! خونه یتو بودم خودم فقط حاال رفته، فرستاده  نحس روز همان صبح رو پونه دمیفهم

 داد؛یم لمیتحو موند یم خونه روزها نیا که مهرزاد خود و شدیم یداریخر رونیب از هم شام

 یک افتهیب ادمی و بشه رد کنارم از هربار تا! بده زجر شتریب رو من تا موند یم خونه مهرزاد

 مهرداد کردیم خوب رو حالم تیوضع نیا یتو که یزیچ تنهاامّا  بشه؛ یزخم روحم شد باعث

 !بود

 یباز یلیخ گهید بود، شده ساکت یلیخ مهرداد هرچند زدنش، حرف و لبخندهاش و حضورش

 مه هاشب یبعض بود؛ شده قبل از شتریب شیادرار شب و بود خواب هاوقت شتریب کرد،ینم

 !کردیم هیگر و شدیم داریب

 نیا یتو! بودم حبس خونه یتو من که بود دوماه کینزد و گذشت منوال نیهم به ماه کی

 !گرفت دهیناد چندبار رو مهرداد حضور و زد یم کتکم یا هربهانه به مهرزاد وقت چند

 نم؛ک ثابت رو میگناه یب یجور هی خواستمیم ام،یب رونیب طیشرا نیا از یجور هی خواستمیم

 !بهم کنه کمک که نداشتم رو کسچیهامّا 

 یم داشتم؛ سر در یا نقشه! بود دمیام نیآخر اونامّا  بود، شده باورش حتماً هم یکسر یحت

 رو روز یها پرونده راننده هی ،ینگهبان اتاقک کنار اط،یح یتو ره یم هرصبح مهرزاد دونستم

 !رمیبگ تماس یکسر با که بود فرصت نیبهتر ره؛ یم هم بعد و کنه امضا تا ارهیم براش
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 یبرا یتازگ به! نداشت خبر رو یزیچ هیامّا  بود کرده قطع مهرزاد خود رو خونه کل تلفن

 ودب انداخته رو تبلت مهرداد هرچند بشه؛ بهتر وروزشحال دیشا که بود دهیخر تبلت هی مهرداد

 هک رفته ادشی مهرزاد و داره مکارتیس تبلتش دونستم یم بهش، کردینم یتوجه و گوشه هی

 رو من یکسر زدم،یم حرف یکسر با که بود وقت نیبهتر نیا اره؛یب در رو مکارتیس

 امه حرف که بودم دواریام نیهم یبرا شد، برادرم مثل کردم ازدواج مهراد با یوقت شناخت،یم

 !کنه باور رو

 تبلت شدم، بود خواب که مهرداد اتاق وارد آروم یلیخ رفت، نییپا و خورد زنگ مهرزاد یگوش

 و خورد زنگ چندتا گرفتم، یم تماس دیباامّا  بود زود صبح رفتم، خودم اتاق به و برداشتم رو

 !باال ادیب شهیهم از زودتر داشتم دلهره شد،یم کنده ازجا داشت قبلم

، ننک قطع کنمیم خواهش! یکسر: گفتم تند یلیخ اومد یگوش پشت یکسر یصدا یوقت

 !نکن قطع رمیبگ تماس باهات تونستم سخت یلیخ خدا به! الهه منم

 قطع یچ برا! بزنم حرف باهات خواستم چقدر یدون یم ؟یخوب تو! ییتو... الهه: گفت یکسر

 !ازت خوام یم حیتوض الهه کنم؟

 خانواده کل و ومادرم مهراد روح به مهرداد، جون به خدا به بودم؛ نکرده یکار من خدا به: گفتم

 !ام

 سرهم رو مزخرفات نیا مانیپ چرا دونم ینمامّا  !الهه دونم یم: گفت و کرد یکوتاه سکوت

 !کرده

 !کرده میزندان خونه یتو مهرزادامّا  بپرسم خودش از برم داشتم دوست دونم؛ ینم منم: گفتم

 هد ینم اجازه بهم یکسامّا  گناهم یب من! کشتم یم حتماً گهید زدمیم حرف تو با بفهمه اگه

 !کنم ثابت رو میگناه یب

 نیبهتر! زنم یم حرف مانیپ با رمیم خودم! الهه هستم کارها ریگیپ من: گفت یکسر

 !هستن پونه و مهناز تو یشاهدها

 !کجاست دونم ینم ندارم؛ خبر پونه از: گفتم
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 .کنم کمکت خواست ازم شم،یپ اومد شیپ وقت چند: گفت

 برم دیبا من: گفتم عیسر باال؛ ادیم داره مهرزاد که دمیفهم خونه، در شدن بسته یصدا با

 .رمیگ یم تماس باهات خودم! نزن زنگ اصالً خط نیا به! یکسر

 پاک ها تماس ستیل از هم رو اش شماره کردم، قطع بزنه یحرف بخواد یکسر نکهیا از قبل

 .اومدم رونیب اتاق از خودم بردم؛ مهرداد اتاق به عیسر یلیخ رو تبلت و کردم

 یم خونه یتو خود یب شب تا روزها نداشتم؛ یصحبتهم چیه گهید نبود پونه یوقت از

 میگناه یب اثبات فقط مهم اآلنامّا  بود؛ شده تنگ خونه از رونیب طیمح یبرا دلم دم،یچرخ

 !بود

 جهنم هی به بشه لیتبد بود مهراد با عشقم خلوتگاه یروز که یا خونه سخته کردنش باور

 آزار و شکنجه یبرا یمکان بشه بود مهراد و من محبت از پر که ییها اتاق! یحساب و درست

 !روحم

 بود؛ شده خورد کامالً تمیشخص و کردیم تعرض بهم انهیوحش بارها بعد به شب اون از مهرزاد

 مهراد یحت دیشا! بود یعیطب مهرزاد از یرفتار نیچن باشم گناهکار نکهیا فرض با دونستم یم

 عدب گناهکارم من بشه ثابتاوّل  نکهیا! داشت وجود مهم نکته هیامّا  کرد؛یم رو رفتار نیهم هم

 !شدیم رفتار جورنیا باهام داشت قاتل کی حرف به فقط حاضر حال در! بشم مجازات

 از اتاقش؛ به شدم دعوت مهرزاد یها شکنجه صرف به هم امشب دونستم یم و بود شب آخر

 مامت کردمیم حس دم؛یخواب یم اتاقش یتو دیبا اجبار به بود اومده شیپ اتفاقات نیا یوقت

 میآسمان یزایعز از بودم، جواب منتظر و فرستاده آسمان به ینیسنگ آه! زواله به رو امیدن

 صالح نیبهتر که کنند ریخ یدعا میبرا باشند، مراقبم خواستمیم ،داشتم کمک درخواست

 !بشه فرستاده مهرداد و من یبرا ممکن

 داشتم و بودم نرفته رختخواب به هنوز رسوندم، اتاق به رو خودم اومد که مهرداد هیگر یصدا

 حتماً و بود خواب !بدونم رو اش هیگر علت تا رفتم اتاق به عیسر کردم؛یم عوض رو لباسم

 زدم، شیشونیپ به که دستامّا  بشه آروم که کنم نوازشش خواستمیم بود، دهید کابوس دوباره

 .بود داغ داغ
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 اعثب تونهیم بره باال تب حد هی از شتریب اگه دونستم یم سوخت، یم تب یتو داشت ام بچه

 اصالً یعاد حالت در گهید باهم رسوندم؛ مهرزاد اتاق به رو خودم یچجور دمینفهم بشه؛ تشنج

 !میزد ینم حرف

 !باالست یلیخ تبش مهرداد که گفتم و ستادمیا روش روبه مهیسراس

 یکمک دیشا تا درآوردم رو تنش یها لباس م؛یرسوند مهرداد اتاق به رو خودمون عیسر هردو

 ودب بیعج برام که یسرعت با دمید که رو شماره و گرفتم اندازه رو تبش دماسنج با بعد کنه،

 .میرفت خی آب دوش ریز همراهش و کردم بغلش

 حالش که اد؛یب نییپا مهرداد تب که بود نیا مهم نبود؛ مهمامّا  دمیلرز یم سرما از داشتم

 رجهد از یکم دوش ریز رفتن با کردم حس مارستان؛یب مشیببر میبتون تا بشه بهتر یکم

 .بود اومده نییپا یکم تبش و بودم داده بهش هم قرص شد؛ کم حرارتش

 یم مارستانیب به زودتر دیبا نداد، جوابامّا  گرفت تماس مهرداد دکتر با چندبار مهرزاد

 لباس یرو مانتو هی هم من و شد آماده عیسر مهرزاد رفت؛یم باال تبش دوباره چون مشیبرد

 ینازک یپتو انداختم، کردیم چکه آب ازشون که موهام یرو رو یروسر و دمیپوش سمیخ یها

 .میشد نیماش سوار و دمیچیپ مهرداد دور

 دیشا تا دادم نییپا رو نیماش شهیش ره،یم باالتر داره حرارتش درجه کردمیم حس هرلحظه

 داغ هنوز مهرداد و دمیلرز یم و زدمیم خی سرما از خودم ،باشه رگذاریتاث زییپا خنک یهوا

 حال یب گهید مهرداد بودم، مهرادم ادگاری تنها نگران و دیچک یم اریاخت یب هام اشک !بود

 !کردیم ناله یگاه هراز فقط کرد،ینم هیگر و بود شده

. میدیدو اورژانس بخش سمت به هردو و گرفت من از رو بچه مهرزاد میدیرس که مارستانیب به

 طول یدوساعت اومد، مهرداد سر باال یا گهید دکتر و شد انجام یبستر یکارها زود یلیخ

 .بمونه یبستر بهتره گفتنامّا  آوردن؛ نییپا رو تبش و دیکش

 ردوه و بود نشسته یصندل یرو مهرزاد بودم، داده هیتک وارید به رو سرم و ستادهیا وارید کنار

 .هیچ مهرداد مشکل که بده خبر بهمون و بده انجام هم یگرید نهیمعا دکتر تا میبود منتظر
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 ودب مهرزاد سال و سن هم مرد هی که دکتر ستادم،یا و رفتم کنارش اومد رونیب اتاق از که دکتر

 د؟یهست مادرش شما: گفت و انداخت من به قیدق نگاه هی کردیم رفتار مودب و آروم یلیخ و

 مگه؟ چطور ،بله: گفتم

 پدرش؟ و: گفت

 .داره رو شیسرپرست اآلن عموشامّا  کرده فوت پدرش: گفتم و کردم یا اشاره مهرزاد به

 !کنه؟ ینم یزندگ شما با بچه یعنی: گفت دکتر ستاد،یا کنارمون و جلو اومد مهرزاد

 !نشه مشکل دچار مهرداد تا کردم ازدواج مرحومم باهمسربرادر من! چرا: گفت

 که :گفت و کرد مکث صورتم از نقطه کی یرو بعد و کرد من یسرتاپا به ینگاه دوباره دکتر

 !طورنیا

 یکبود خاطر به مکثش دمیفهم و انداختم خودم به ینگاه کنارم یا شهیش در رفلکس یتو

 !دیایب من اتاق به لطفاً: گفت دکتر بعد و شد جادیا نمونیب یسکوت بود؛ امگونه یرو

 !ست؟ین سردتون: گفت و کرد من وضع سرو به ینگاه دوباره م،یرفت دکتر اتاق به باهم

 !خوبم من! نه: گفتم

 !دوارمیام: گفت دکتر

 هک دیکن مطرح دیخواستیم رو یموضوع: گفت بود شده یشاک من به دکتر توجه از که مهرزاد

 !اتاقتون؟ میایب نیگفت

 !کنم نهیمعا رو خانمتون خوامیم قبلشامّا  !بله: گفت

 !شخود دکتر شیپ برمشون یم باشن داشته نهیمعا به ازین اگر! ستین یازین: گفت مهرزاد

 به مهرداد تیوضع دیبدون رونیاامّا  !لتونهیم هرطور باشه! عجب: گفت و زد یلبخند دکتر

 اصالً روزش و  حال! هیعصب تنش خاطر به تبش مهرداد شده؛ یجورنیا شما یرفتارها خاطر

 عمر هی ناتو بچه شما خاطر به دینزار! بشه یدرخودماندگ دچار یحت ممکنه و ستین خوب

 !بکشه یبدبخت
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 !؟یچ یعنی: گفتم فروخفته یبغض با و کردم دکتر صورت به ینگاه نگران

 هی یطرف از! کنه درک درست رو ییزهایچ هی که ستین یاونقدر سنش مهرداد خب: گفت

 یسرجا رو زهایچ یلیخ تونه ینمامّا  کنه، یم نگرانش که رسه یم بهش اطالعات یسر

 شما یدعواها گرفتار ذهنش اآلن جهینت در هم؛ از رو موضوعات کنه کیتفک و بزاره خودش

 رکنا مادرش که رهیبپذ هم ادیب کنار پدرش رفتن با دیبا هم! دادهازدست رو والد هی اون! شده

 هم رو مادر خوردن کتک طیشرا نیا به حاال! باشه خودش یعمو شده یحت گهید مرد هی

 اگه گه؛ید باهم هانیا همه رشیپذ سخته مهرداد سال و همسن بچه هی یبرا! دیکن اضافه

 !معصوم طفل کنه یم دایپ یتیوضع چه ندهیآ در ستین معلوم بمونه نجوریهم طتونیشرا

 ؛موضوع نیا نداره شتریب حل راه هی دونستم یم کردم؛یم گوش دکتر به سکوت در حرف یب

 !میرفتیم دیبا مهرزاد ای من ای! مهرداد یزندگ از مادونفر از یکی حذف

 پسرم خاطر به کنه یم فکر و برم هم من زارهینم دونستم یم ره،ینم مهرزاد که دونستمیم

 که ،نباشم کنارش گهید که برم؛ گرفتم میتصم گرفتم، یدیجد میتصم منامّا  !رمینم هم من

! حضورم؟ داشت یا دهیفا چه! کنم گور و گم رو خودم و پسرکوچولوم شیپ جابزارم رو قلبم

امّا  موندم، یم کنارش بازم خوردمیم کتک هرروز اگه یحت بمونم؛ کنارش که زدم رو زورم من

 هشب که باشم من تونستم ینم کنم، تحمل تونستم ینم شدیم تیاذ داشت ام بچه که حاال

 !رونیب رفتمیم یزندگ نیا از دیبا! رفتمیم دیبا! رسونه یم آزار

 بعد و زد دکتر با گهید حرف تا چند مهرزاد کردم؛ ترک رو اتاق حرف یب و شدم بلند جا از

: گفت و کرد من به ینگاه مهرزاد بود، وارید به ام هیتک و بودم زده زانو راهرو کنار اومد، رونیب

 !نرو ییجا رم؛یبگ نییپا از رو مهرداد یداروها رمیم

 !کردمیم ام بچه با رو وداع نیآخر دیبا رفتم؛ مهرداد اتاق به و شدم بلند جا از رفت، که مهرزاد

 نکنه فکر وقتچیه تا بودم عاشقش چقدر که بمونه ادشی! بمونه ادشی رو من صورت کاش

 رو طمیشرا که بودم نکرده دعا من مگه ایخدا! باشم کنارش شدیم کاش! گذاشتم تنهاش

 !؟یانداخت راه که بود یدیجد هیباز چه گهید نیا! ؟یکن درست
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 یم جدا ازم هم رو دمیام نیآخر چرا! ندارم یزندگ یبرا یدیام مهردادم جز یدونیم که تو

 !؟یکن

 یعاد یدما به دکترها لطف به گهید که رو مهرداد صورت! من دارم یبد ریتقد چه که آه

 هام چشم حواله رو معصومش نگاه خودم مثل خسته و جان یب مهرداد دم؛یبوس بود برگشته

 ناخودآگاه بود مهر از پر و حرف از پر مهراد یهاچشم مثل درست که هاش چشم دنید از کرد،

 بدون من زنم، یم زل ها چشم نیا به که باشه یآخر بار نیا دیشا دونستم یم ختم؛یر اشک

 .نبود  راهم سر در یتباه جز یا ندهیآ و نداشتم ییجا ها زنده نیب مهرداد

 کرد، پاک صورتم از رو اشک و کرد نوازش رو صورتم جونش کم و کوچولو یها دست با مهرداد

 دوباره؟ یکن یم هیگر چرا! مامان: گفت یا خسته یصدا با بعد

 !بودم تو نگران: گفتم یمصنوع یلبخند با و کردم پاک صورتم از رو اشک

 مچش دوباره نبود، کنترلش یبرا یراه انگارامّا  رمیبگ رو هام اشک زشیر یجلو داشتم یسع

 و فیظر یها انگشت با دوباره مهرداد نم،یبب بهتر رو تنم پاره صورت بتونم تا کردم پاک رو هام

 هیگر باز چرا! مامان شدم خوب من که اآلن خب: گفت و کرد اشاره امگونه یسیخ به کوچکش

 ؟یکن یم

 و کردیم تر سخت برام رو رفتن شیصدا دنیشن د،یکش یم آتش به رو تنم تمام حرفهاش

 اب شد، گم هام هیگر انیم که کوله و کج لبخند کی با بود، رفتنم دیترد هاش چشم دنید

 !مامان کنمیم هیگر یخوشحال از اآلن خب: گفتم یلرزان یصدا

 !خندن یم یخوشحال از همه! مامان یبخند دیبا یخوشحال از: گفت مهرداد

 خوشحال یلیخ یلیخ یوقت باشه؛ خوشحال یلیخ آدم یوقت: گفتم و کردم یکوتاه خنده

 الخوشح یلیخ کهیوقت فقطامّا  !مامان کرد هیگر شهیم هم یخوشحال از! یکن یم هیگر یباش

 !یباش

 گفتم،یم محض دروغ! نبود راست داشتم  هیگر یبرا که یلیدلامّا  بود، راست زدم که یحرف

 غم آبشار کی مثل صورتم یرو که بودن اندوه و غم یها اشک نیتر پرقدرت هااشک نیا

 .داشت انیجر
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 گهید بود، شده سست رفتن یبرا پاهام هم ینطوریهم بدم، ادامه دنشید به تونستم ینم گهید

 اتاق داخل مهرداد دنیدامّا  بمونم، که شدمیم متقاعد داشتم نمش،یبب که نداشتم طاقت

 اشک که طور همان کرد،یم رفتن به وادار رو من که بود یرسم گواه و سند تنها مارستانیب

 تنش یبو و دمیبوس رو موهاش دم،یبوس رو هاش دست دم،یبوس رو مهرداد صورت ختمیر یم

! عاشقته شهیهم مامان! مهرداد: گفتم مهرداد به بعد و کردم ضبط خاطرم بندبند یتو رو

 !رونیا بمونه ادتی! مهرداد عاشقتم شهیهم

 خسته تن زور به باشم، منتظر بود خواب غرق هاش چشم که مهردادم جواب یبرا نکهیا بدون

 هنوز پاهام هرچند بود، شده هرزمان از تر نیسنگ هام قدم هرچند کردم، خارج اتاق از رو ام

 رقدمه باشه، قلبم در یخنجر که انگار داشتم، یبرم که هرقدم با و بودن نشده رفتن به متقاعد

 ادمهرد بدون دونستم یم و رفتیم فرو قلبم به شتریب خنجر نیا شدمیم دورتر مهرداد از که

 صحبت باهام که یدکتر اومدم؛ رونیب اتاق از یا گهید هروقت از تر خسته ارم؛ینم دوام یلیخ

: گفت و گذاشت میشانیپ یرو دست و اومد سمتم به کرد؛یم نگاه رو من راهرو یتو بود کرده

 !کنم خبر دکتر هی دیبزار! شما ستین خوب حالتون

 !ستین یازین گهید! ستین یازین: گفتم یا خسته و جان یب یصدا با

 !کنم کمکتون دیبزار کنمیم خواهش! کامروا خانم: گفت دکتر

 !دیبزار راحتم: گفتم

 هلحظامّا  گذاشتم، قدم خودمه یتباه آخرش دونستم یم که یراه به و کردم دکتر به رو پشتم

 فتهر بگو مهرزاد به! کن حقم در یلطف هی گرفت رو سراغم اگر: گفتم دکتر به و کردم مکث یا

 !یبد انجام برام یتون یم که هیکار تنها نیا! ییدستشو

 !دینباش نیا نگران! باشه: گفت و کرد من به نیغمگ ینگاه دکتر

 از اد؛یم باال آسانسور از مهرزاد دونستم یم رفتم؛ یاضطرار یهاپله سمت به راهرو از 

 .افتادم راه شهیهم از تر آواره ها ابونیخ یتو و شدم خارج مارستانیب

 یتو! بزنم زار خودم حال به که نداشتم هم اشک یحت ؛یپول یحت نه و داشتم یلیموبا نه

 یدخویب یا جمله هی ؛یا گهید هرزمان از تر کیتار هوا و بود صبح کینزد نبود، یکس ابونیخ
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 نروش رو آسمون دیخورش نور نیاول نکهیا از قبل بشه صبح خواد یم یوقت که اومد ذهنم یتو

ا امّ !شدیم نیهم هم من یزندگ یتو کاش! رهیگ یم خودش به رو رنگ نیتر کیتار شب کنه

 !رفتیم تر قیعم یکیتار سمت به فقط! نداشت یطلوع من یزندگ

 از بودن رونیب ساعت اون یتو که ییرهگذرا رفتم؛یم هدف یب و بودم گرفته رو ابونیخ راه

 کردم اهنگ فقط برم، کجا و کنم کاریچ دیبا دونستم ینم دن،یرسیم نظر به ترسناکتر یهرآدم

 یورج کلفت لیبیس مرد تا چند یپز کله داخل! رفتم سمتش به و یپز کله هی روشن چراغ به

 دهیند داغون حال و حس و کبود صورت با و سیخ زن هی وقتچیه انگار که کردند نگاهم

 کلیه با سالانیم مرد هی که فروشنده بزنم، تلفن هی بده اجازه خواستم اش فروشنده از! بودند

 !بگو بهم کنم کمکت تونم یم اگه! دخترم ایب: گفت بود فینح

 .کمکه نیبزرگتر بزنم تلفن دیبزار که نیهم! نه: گفتم

 رو شماره بودم؛ کرده حفظ یاضطرار مواقع یبرا رو یکسر شماره داد، بهم رو تلفن یگوش

 یب و دیچیپ یگوش یتو یکسر آلود خواب یصدا برداره؛ رو یگوش تا موندم منتظر و گرفتم

 !دارم ازین کمکت به ام، الهه! سالم: گفتم یمعطل

 ها یصندل از یکی یرو یا قهیدق چند دنبالم؛ ادیم یمعطل یب گفت یکسر و گفتم رو آدرس

 یتو و زدمیم خی سرما از داشتم گذاشتم؛ یپز کله فیکث و چرب زیم یرو رو سرم و نشستم

 رفتن با برم؛ و نکنم گوش دلم حرف به خواستمیمامّا  بمونم؛ ای برم که بودم مردد هنوز دلم

 !شدیم تموم هم مهرداد یبرا جهنم نیا من

 صورتش است، یکسر دمیفهم ومدیم سمتم به که یعجول یها قدم از و شد باز یپز کله در

 راه دنبالش به و شدم بلند جا از یحرفیب بود؛ متعجب حال نیع در آلود خواب و کرده پف

 .کردم تشکر فروشنده از هم رفتن از قبل افتادم؛

 گهید بشم، نیماش سوار که کرد کمکم و انداخت هام شونه یرو و درآورد رو پالتوش یکسر

 .برم راه بتونم که بود نیا از تر جون کم هام قدم
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 یتو ناآشنا در هی یرو روبه و رفت یا گهید آدرس بهامّا  بره رو اش خونه راه کردمیم فکر

 که ییجا نیاول: گفت و کردم نگاهش تعجب با داشت؛ نگه بود میقبل محله کینزد که یا محله

 .اندازه ینم رتیگ یکس باش مطمئن و تره امن جات نجایا! منه خونه گردن یم دنبالت

 به رو پونه و اومد در پشت از دنیدو یصدا زود یلیخ زد؛ زنگ یکسر و شدم ادهیپ نیماش از

 !ستادیا روم

 اهمب و نمیبش بدونه رو دردم که یکس کنار داشتم دوست شدم؛ خوشحال یلیخ پونه دنید از

 یپا هب پا هم او و کردم هیگر پونه بغل ریس دل کی و کرد بغلم من دنید با پونه م؛یزیبر اشک

 ییصفا با کوچک اطیح. میشد خونه داخل باهم م،یآورد کم اشک نکهیبعدازا کرد؛ هیگر من

 نقش هم پله ریز و داشت تو در تو اتاق دوتا طبقه هر که بود دوطبقه خونه هی و داشت

 یپشت چندتا و بود خونه سمت هی رفته رو و رنگ کاناپه دست هی کرد؛یم یباز رو آشپزخونه

 .بودن دهیچ گهید طرف هی هم

 و کرد موهام و ها لباس به ینگاه پونه دم؛یلرز یم داشتم هنوز نشستم، هاکاناپه از یکی یرو

 !خانم یزنیم خی یدار: گفت

 از یکسر آورد؛ برام خشک و تازه لباس دست هی و رفت اتاق سمت به بزنم، که نداشتم یحرف

 رو پونه یها لباس و کردم عوض رو سمیخ یها لباس پونه کمک به و رفت رونیب اتاق

 !بود خودم سیخ یها لباس از بهترامّا  ها لباس زدیم زار تنم به دم؛یپوش

 بلق از کمتر و بود شده بهتر حالم دورم؛ انداخت کلفت یپتو هی و دیچیپ سرم دور هم حوله هی

 کن فیتعر: گفت سکوت قهیدق چند از بعد و بود نشسته کاناپه یرو کنارم یکسر دم؛یلرز یم

 !شده یچ نمیبب

 !نبود زیجا موندنم گهید: گفتم بغض با

 !؟یچ یعنی: گفت

 وضعش داره امکان گفت! هیعصب تنش گفت دکتر سوخت، یم تب از داشت ام بچه: گفتم

 دمید و بودم مونده اون خاطر به من اد،یب سراغش یا گهید یها یماریب یحت و بشه میوخ

 !کنم محافظت ازش دورشدنم با گرفتم میتصم نداره، یا دهیفا حالش به ضرر جز حضورم
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 !خانم یکرد یدرست کار: گفت پونه

 !زارهینم راحتت اون: گفت یکسر

 ازش یکار گهید گذشتم مهرداد داشتن ریخ از که حاال بود؛ مهرداد فقط فشارش اهرم: گفتم

 !ادیبرنم

 !دهینم طالقت اونامّا  :گفت

 !شیزندگ از شم یم گور و گم فقط ستم؛ین طالق دنبال منم! نداره یبیع: گفتم

 !یکرد خراب رو خودت یزندگ که یجورنیاامّا  :گفت

 تنظر به! نشده؟ خراب نظرت به کن؛ نگاه من یزندگ به خوب کن؛ نگاه خوب! یکسر: گفتم

 !بشه؟ تونه یم نیا از تر خراب گهید

 !بگم یچ دونم ینم! دونم ینم: گفت

 !کنم کاریچ که رمیگ یم میتصم و کنمیم فکر! بده فرصت بهم وقت چند هی: گفتم

 !کنارتم من که بدون یکن یهرفکر تو: گفت یکسر

 !دونم یم: گفتم و زدم یلبخند زور به

 بعد خودشامّا  !نده طالقم داره امکان دونستم یم داشتم؛ هم خودم رو یکسر یها ینیب شیپ

 بود؛ مهردادم داشت تیاهم برام وسط نیا که یزیچ تنها! شدیم خسته حتماً چندسال از

 .باشه راحت فکرش که ،باشه شیآسا یتو اون نکهیا

 خوابم شده که هم زور به دیشا تا گذاشتم همیرو رو هام چشم و فشاردادم بالش یرو رو سرم

 هک آخ! ادیب سراغم به تونست یم طیشرا نیا یتو که بود یزیچ نیتر محال خوابامّا  ببره؛

 !نباشم کجا چیه داشتم دوست! نباشم خواستیم دلم! رمیبم خواستیم دلم چقدر

 چه من! نم؟یبب آزار کنن یم یکار هیبق هم باز رسونم ینم یکس به یآزار من کهیوقت چرا

 یمن  یرو من به بخت چرا! سربگذرونم؟ پشت رو یسخت یزندگ طورنیا دیبا که داشتم یگناه

 !آورد؟
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 بود؛ ظهر کینزد شدم که داریب دم،یخواب زور به بعدش و بودم داریب شد روشن هوا یوقت تا

 سمت به داشتم، هم یبد گلودرد و کردیم درد تنم همه نبود؛ خونه یتو هم کسچیه

 تهگذاش ادداشتی خچالی یرو پونه بردارم، آب پلهراه کنار یمیقد خچالی از تا رفتم آشپزخونه

 .بود هرفت یکس خونه زکردنیتم یبرا حتماً گرده؛ یبرم روقتید و رهیم رونیب کار یبرا که بود

 بود، گرمم هم و دمیلرز یم هم برگشتم، رختخواب به دوباره و خوردم آب وانیل کی زور به

 .رفتم خواب به دوباره و گذاشتم همیرو رو هام پلک بود، نیسنگ و زد یم منگ سرم

 کولش یرو رو مهرداد مهراد،! میکردیم یباز آب مهرداد و مهراد با کهیکوچ اطیح یتو

 دفعه کیامّا  !دمیخند یم و دمیدو یم دنبالشون به هم من د؛یدو یم اطیح دور و بود گذاشته

 !ستادیا مهراد

 رو یبد یسرما! بود زده خی زیچ همه انگار بود، شده ثابت زیچ همه ستاد،یا زیچ همه انگار

 رو خی یبلورها سمتش، رفتم و بودم دهیترس! خوردینم تکون جاش از مهراد و کردمیم حس

 تکون چکدومیه خورد،ینم یتکون چیه و بود اش شونه یرو مهرداد د؛ید صورتش یرو شدیم

 !خوردنینم

 !مهراد! مهرادم! مهراد:  زدم صدا

 هم خودم کردم حس لحظه همونامّا  دستش؛ به زدم دست و شدم تر کینزد بهش اطیاحت با

 دهش منجمد! بزنم پلک تونستم ینم یحت بودم؛ زده خی یبدجور! کنم حرکت تونم ینم گهید

 !تونستم ینمامّا  بزنم؛ داد خواستمیم بخوام؛ کمک و بزنم ادیفر خواستمیم! بودم

 سرش که چوب هی با مهرزاد و شد باز کهیکوچ اطیح در دمید که کنم؛ یکار تونستم ینم

 مشعل انداخت؛ نیزم یرو رو مشعل و دیخند و کرد ما به ینگاه! داخل اومد بود گرفته آتش

 داشت یندیآ خوش یگرما حس! گرفت رو جا همه شعله و شد آب یچ همه خی انگار افتاد که

 آتش به یتوجه انگار که مهراد و دیکش یم زبانه یبدجور داشت آتش چون! دمیترس یمامّا 

 مهرزاد کول یرو و اومد نییپا کولش یرو از هم مهرداد و زد مهرزاد به یلبخند فقط نداشت

 گهیدامّا  میبود شده آتش یها رشعلهیاس هردو! دمیبوس و زد لبخند و کرد نگاهم مهراد رفت؛
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 کینزد گوشم به رو سرش و دیبوس رو من! بود داغ داغ مهراد یها لب! سوختن از دمیترس ینم

 ...کنار از نرو: گفت آهسته و کرد

 خواستمیم سوزم؛ یم دارم کردم حس و شد شتریب ها شعله کنه کامل رو جمله بخواد تا اما

 کم زور با که یادیفر زدم؛ ادیفر زور به و کردم جمع رو توانم تمام! بخوام کمک و بزنم ادیفر

 !شد بلند آه هی به لیتبد من

 چشمم یوقت و کردم حس صورتم یرو رو یدست! بشم داریب خواب از کرد کمک آه همون اما

 کی و بود کنارش آب تشت کی و بود نشسته سرم یباال ینگران با دم؛ید رو پونه شد باز

! خانم الهه یسوز یم تب از یدار: گفت و کردم نگاهش گنگ م،یشانیپ یرو سیخ دستمال

 !باهم دکتر دیبر ادیب یکسر به زدم زنگ

: گفتم و دادم قورت رو دهنم آب زور به کردم؛یم حس رو داغم نفس و بود شده خشک دهنم

 !خوام یم آب وانیل هی

 یا! گذاشت تنهام خودشامّا  نزارم تنهاش خواستیم مهرادم بودم؛ دمید که یخواب فکر یتو

 دهیند کاش م،یبود دهیند رو گهیهمد وقتچیه اصالً کاش! یبرد یم منم کاش! معرفت یب

 !افتمین حال نیا به که بودمت

 کنارم من، نزار حال و باخته رنگ یچهره دنید با! شد داخل یکسر و اومد در زنگ یصدا

 !کرد تعجب یداغ همه نیا از و گذاشت میشانیپ یرو رو دستش و نشست

 خواب نیب فرق تونستم ینم! انگار بودم هوا یتو ییجورا هی دونستم، ینم رو خودم حال خودم

 و دیچیپ دورم رو پتو بعد و ارهیب یروسر هی برام خواست پونه از یکسر بفهمم؛ رو یداریب و

 رو من یکسر و کرد باز رو جلو در پونه برد، نیماش سمت به باخودش رو من و کرد بلندم

 .افتاد راه نشست هم پونه نکهیبعدازا و نشوند یصندل

 ککم به گرفتن، ازم هم یفور شیآزما کی و نوشت برام سرم کی نهیمعا از بعد اورژانس دکتر

 تا میبود منتظر و بودم دهیکش دراز اورژانس بخش یتو و بود اومده نییپا تبم یکم داروها

 را شیآزما ی برگه و برگشت بود رفته ها نمونه بردن یبرا که یپرستار زن برسن، ها شیآزما
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 برگه بعد و کرد ینگاه من به تعجب با دکتر زد؛ یحرف گوشش یتو و داد دکتر دست به

 !د؟یهست باردار دینگفت ما به چرا! یمراد خانم: گفت و خواند قیدق و زد ورق را شیآزما

 ینم یعنی: گفت دید نگاهمان در را یناباور که دکتر! میکرد نگاه دکتر به تعجب با هرسه

 !دیبد انجام اآلن نیهم که سمینو یم سونو هی براتون من! د؟یدونست

 اتاق از و زد چنگ دستش با رو موهاش یکسر شدم،ینم حرفش متوجه اصالً و کردم نگاهش

 نیا یوت که کنم باور تونستم ینم کرد،یم نگاه من به لبخند و ینگران با پونه رفت؛ رونیب

 !برم رونیب شیزندگ از قراره که مهرزاد از هم اون ،باشم حامله بد تیوضع

 بخش به باهم و اومد سراغم به یپرستار بودم، کرده فراموش رو درد گلو و یضیمر و تب گهید

 خوب ور تورشیمان یتو و کرد یبررس دقت با یبار چند یسونوگراف دکتر م،یرفت یسونوگراف

 !د؟یداشت ییزا چندقلو سابقه ناتو خانواده یتو: گفت و کرد نگاه

 که داشته دوقلو خواهر هی هم مامانم و خودش بوده دوقلو همسرم خب! بله: گفتم تعجب با

 !کرده فوت ینوزاد یتو البته

 خواهرش که خواستهیم دلش شهیهم و داشته دوقلو خواهر هی که بودم دهیشن مادرم از رونیا

 !نهیبب رو

 ودوقل شما یعنی نم،یب یم یباردار ساک دوتا من! نداره یتعجب پس: گفت و زد یلبخند زن

 !دیهست باردار

! ودب سخت باورش بزنم، که نداشتم یحرف و بودم منگ و جیگ! کردم نگاه توریمان به ترس با

 رسه یم خدا به که من یصدا یانگار دوقلو؛ اونم بود؛ دهییزا گاوم یبدجور طیشرا نیا یتو

 !بشه بدتر تمیوضع شنوه یم خدا بشه بهتر تمیوضع گم یم! دعاهام شهیم برعکس

 نیا: تگف و انداخت ینگاه رو برگه رفتم، دکتر اتاق به میسونوگراف  برگه با و شدم بلند جا از

 !ه؟یچ صورتت یرو یها یکبود

 !هاست نیا یبابا کار: گفتم
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 سرخاروندن وقت انیب ها دوقلو نیا! نباش نگران! دراومده گهید کارتون پس: گفت و دیخند

 !بزنه تورو بخواد برسه چه کنه ینم دایپ

 !اومد بدم اش یشوخ از نگفتم؛ یچیه

 از هنوز داد؛ ارجاع زنان پزشک کی به رو من و نوشت دارو چندتا میخوردگ سرما یبرا دکتر

 که پونه و یکسر! کنه یم ینطوریا باهام روزگار چرا دونستم ینم و بودم شکه موضوع نیا

 پونه خونه به یوقت و نشستند نیماش داخل سکوت در ستین راه روبه حالم دونستندیم

 .دوباره رفتم رختخواب به میدیرس

 ینم اون از بدتر! نه ای گرده یم من دنبال اصالً! هیحال چه یتو اآلن مهرزاد دونستم ینم

امّا  !دنمنبو از رهیبگ دلش نکنه! کنه هیگر ام بچه نکنه نه؛ ای رهیگیم رو سراغم مهرداد دونستم

 هک آخ! کامرواست هی اون! شیزندگ شه یم بهتر من بدون اون کردم؛یم رو فکرها نیا دینبا! نه

 !شدم کام نا چه کامرواها نیا با من

 امالًک تا دیکش طول دوهفته از شتریب فیضع یها قرص از استفاده و یباردار خاطر به میضیمر

 میباردار از ماه سه بودم، شده الغر شنیم تپل که باردار یها زن همه برعکس بشه؛ درمان

 .گذشتیم

 شدن گور و گم ام برنامه بگم، یزیچ خواستمینم هم من و نداشت موضوع نیا از خبر مهرزاد

اوّل  ماه همون یتو دونست یم کیشر من شدن گور و گم یتو رو یکسر که مهرزاد بود؛

 از کنهن جادیا مزاحمت یکسر یبرا نیا از شتریب نکهیا یبرا بود، زده زنگ یکسر به بار نیچند

 یمن که گفتم و گرفتم تماس باهاش داشت فاصله یحساب پونه محله با که یعموم تلفن هی

 دهبرن اد،یم بدت من از که هم تو و بهتره هم مهرداد یبرا یجورنیا گفتم! گهید نمشیبب خوام

 یزیچچیه گهید و یگرفت ازم رو خوبم خاطرات یهمه ؛یگرفت ازم رو مهردادم و یشد یباز ی

 !ندارم

 قطف ،یچیه ستین مهم برام گفتم ست،ین یازین گفتم من و ده ینم طالقم که کرد دمیتهد

 مهرزاد بزارم خواستمینم! ییتنها جهنم به افتم،یب تر آروم جهنم هی به جهنم نیا از خوام یم
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 یم بر مشکل به شناسنامه گرفتن یبرا گفتیم یهرچندکسر! نهیبب رو ها دوقلو وقتچیه

 !کنمیم شیکار هی باالخره بودکه نیا فکرمامّا  ،خورم

 وقته یلیخ که یراه دادن ادامه نطوریهم و خودم یروح اوضاع بهترشدن یبرا گرفتم میتصم

 نبدو شد قرار و کردم صحبت استادم با ،کنم تموم رو لباس شگاهینما کار بودم کرده شروع

 زن ادماست م؛یکن یریگیپ رو کارها و میبگذار قرار باهم کباری یا هفته برم ها سرکالس نکهیا

 یعنی اسم به خواست پونه و من از شدیمیصم ما با که وقت چند از بعد بود، یدرک با و خوب

 .میبزن صداش نیمیس

 پونه با وآمدهارفت نیهم یتو ومد،یم امون خونه به و بود کرده قبول اون طمیشرا خاطر به

 اب دل و درد و حرف یپا نشست یم میکردینم کار که ییهاوقت نیسرهم و بود شدهیمیصم

 .پونه

 ییکارها پس از تونستم یم بود، مهرداد یباردار زمان از بهتر حالمامّا  بودم باردار دوقلو نکهیباا

 از عدب که میبد ادی رو ها لباس دوخت کار پونه به شد قرار ام،یب بر یطراح و دنیکش الگو مثل

 .باشه پونه با شیکار چرخ دن،یکش الگو و زدن برش

 که یا نهیهز بدم، بهش تونستم یم رو شگاهینما درآمد از یبخش ینطوریا و نبود یسخت کار

 کنم حساب رو خونه اجاره حداقل خواستم هربار و کردمیم پرداخت کنارش موندن یبرا دیبا

 داده اجاره که یواحد دو همان راه از البته مدت نیا یتو نکرد؛ قبول و شد یعصبان دستم از

 نیهم خاطر به و بود شده واقع یخوب یجا در ها خونه شکر رو خدا کردم،یم استفاده بودم

 .داشت یخوب درآمد

 گهید یها سال از شتریب برام تابستان روزها نیا بود، گرمم یحساب و بودم نشسته خونه داخل

 نیسنگ انقدر دوقلو بار بود؛ افتاده یاقهوه یها لک دوباره صورتم و داشت ورم پاهام! بود گرم

 جلو هب یسخت به گهید یطراح زیم یپا نشستن وقت بودم، شده کند پشت الک مثل که بود

 .بود شده دهنده آزار یکم برام دنیکش الگو و شدمیم خم

 خودم کنار در مهرداد نداشتن نبود، کننده تیاذ مهرداد دنیند اندازه هانیا از چکدومیه اما

 !شدینم کهنه وقت چیه که بود دلم زخم نیبزرگتر
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 .نشست کنارم و آورد ریخاکش و نسترن شربت برام پونه

 اش هیبق البته؛ نمونده هم شیکار د،یبنداز عقب رو شگاهینما یکارها دیبا گهید خانم: گفت

 !دم یم انجام خودم که هیچرخکار و دوخت

 جا زیم پشت شکمم بزنم؛ طرح تونم ینم نخوام؛ که نه! کنمیم رو فکر نیهم هم خودم: گفتم

 !شه ینم

 .شه ینم که معلومه! یبد جا زیم هی پشت یخوا یم رو آدم نفر سه: گفت و دیخند پونه

 رب پسشون از یچجور رو دوتا! اومده در تو و من کار باز انیب ایدن ها بچه که هم بعدش: گفتم

 !ام؟یب

 !کنمیم کمکت خودم! خانم بزرگه خدا: گفت پونه

! ه؟پون کردمیم کاریچ نداشتم رو تو! دونم یم: گفتم و دمیبوس رو پونه صورت زدم؛ یلبخند

 !کنه یم دعا جونت به باال اون از داره مامانم دونم یم

 زحمت زن چه فهمم یم شما دنید از! رو مادرت امرزهیب خدا: گفت و دیبوس مرا جواب در پونه

 !کرده تیترب رو دخترش خوب چه و بوده یکش

 تیترب خوب یگیم تو که طورنیا واقعا دونم ینم! پونه دونم ینم: گفتم و کردم یتلخ خنده

 داره و نشسته ذهنم پس که یحرف هی هست، باهام یحس هی چندوقته نیاامّا  نه؛ ای شدم

 شدم؛ ساناز و مهراد مرگ باعث من! اتفاقاتم نیا باعث من گم یم خودم با خوره؛ یم رو وجودم

 !افتاد ینم هم ها اتفاق نیا کردم،ینم ازدواج مهراد با من اگه یعنی

 تسرنوشامّا  اشتباهه، حرفت گم ینم افتاد؟ یم یاتفاق چه اونوقت یدون یم کجا از: گفت پونه

 !رهیبگ شکل یطور نیا تیزندگ و یبزار خونه اون به پا که بود نیا تو

 رگم و یتباه قلم با رو من قسمت باشه راست گنیم که قسمت اگهامّا  !پونه دونم ینم: گفتم

 !نوشتن

 !ننوشته مرگ و یتباه قلم با خدا رو یمادر چیه قسمت! خانم یمادر هی شما: گفت پونه
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 یخدا با روزها نیا نداشتم، رو اش حوصله شدم، مانیپشامّا  بزنم یگرید حرف خواستمیم

 یم شیبان و باعث رو خودم و شکست که ساناز دل خاطر به هربار و کردمیم نجوا خودم

 و دادم بهش که یقول خاطر به خواستمیم بخشش مادرم از خواستم؛یم بخشش دونستم

 !سپردمش مرگ آغوش به حضورم با من که مهراد از همه از شتریب و زدم رشیز هم خودم

 تنها بودم؛ یته و پوچ درون ازامّا  نبازم، رو خودم کردمیم یسع یلیخ نکهیا وجود با روزها نیا

 نهانپ گوشت و پوست از یلفاف ریز که ییدوقلوها و نداشتم که بود یمهرداد ماندن زنده بهانه

 !بودند

 افتاده فروغ از هام چشم! کردینم هم ناراحتم یزیچچیه گرید یحت کرد،ینم شادم یزیچچیه

 را یگزند واقع به و بودم؛ افتاده ریگ یتفاوت یب و غم انوسیاق انیم یخال قیقا کی مثل و بود

 .نداشتم دوست

 چند و متناوب شکل به دردها یوقت دانستم یم داشتم، درد یکم عصر از من و بود شام وقت

 به عصر یدردهاامّا  رسد؛یم فرا ها بچه آمدن ایدن و مارستانیب به رفتن وقت شود کباری قهیدق

 اگرم و کردیم درد سرم بکشم؛ دراز خواستیم دلم و نداشتم شام به یلیم نبود؛ شکل نیا

 .دادیم آزارم

 !برم قربونت ایب دم،یچ رو سفره خانم: گفت و کرد میصدا شام یبرا پونه

 .ستین خوب حالم بخور؛ شما جان، پونه خورم ینم: گفتم

 !د؟یکرد هیگر! قرمزه؟ انقدر هاتون چشم چرا شده؟ یچ! خانم؟ چرا: گفت پونه

 اشک یا قطره از خشک هامچ چشم که بود وقت یلیخ بودم، نکرده هیگر که بود وقت یلیخ

 وقتش بگم که ستین یجورامّا  دارم؛ هم درد کمی ،یلیخ کنه یم درد سرم! نه: گفتم بودند،

 !دهیرس

 هی درمانگاه جانیهم میبر آژانس، زنم یم زنگ اآلن من! دکتر میبر دیایب نظرم به: گفت پونه

 .رهیبگ ازتون فشار



 

255  /www.98iia.com  /س.ش(  سالی( 
 

 برانجمن نودهشتیا ) س.ش( کارسالی  –گاه تکیه 

 ونهپ کمک با و شدم بلند جا از یسخت به کردم، قبول نداشتم خوردن تکان حوصله نکهیباا

 قهیدق پنج محلمان کینزد درمانگاه تا میشد سوار آمد که آژانس و کردم تن به را میها لباس

 .بروم ادهیپ شدینم داشتم که یحال باامّا  بود، راه

 دنید با گرفت؛ را خونم فشار عیسر وروزمحال دنید با دکتر و میشدیعموم دکتر مطب وارد

 یلیخ فشارت شما! خانم: گفت و شد گرد شیها چشم دادیم نشان فشارسنج که یعدد

 !مارستانیب یبر دیبا اآلن نیهم! باالست

 ودش مرگم به منجر یاتفاق نکهیا از دلم ته! بودم الیخ یبامّا  من و شد هول دکتر حرف از پونه

 .بودند یفکر هرگونه مانع شکمم درون معصوم دو نیا هرچند! شدمیم خوشحال

 هک دیکش طول ساعت مین دیشا رساند، را خودش یکسر زود یلیخ و زد زنگ یکسر به پونه

 دم،کریم ییتنها احساس یلیخ مارستان،یب اورژانس در شب وقت آن م؛یدیرس مارستانیب به

 لبمق حضورش از و بود کنارم مهراد که افتادم مهرداد تولد زمان ادی بودند؛ یکسر و پونه نکهیباا

 !دانستم یم نیزم مادر نیتر تنها را خودم حاالامّا  گرفت، یم آرام

 موضوع نیا و داشتم ییباال فشارامّا  ،بود افتادهین جانم به یاصل مانیزا  درد هنوز هرچند

 داشتم که یمیوخ حال به توجه با شدنم یبستر مراحل نکهیبعدازا انداخت؛ یم جلو را مانیزا

 .رساند را خودش او و زدند زنگ دکترم به شد انجام

 کی و شودیم تر سخت میبرا دنیکش نفس کردمیم حس گذشتیم یشتریب زمان هرچه

 عوض که کرد اعالم نهیمعا از بعد دیرس که دکترم است، گرفته را چشمانم یجلو یاهیس پرده

 !شوم نیسزار زودتر هرچه دیبا و ندارم یخوب

 ها آن با و بود رفته همراهانم سراغ به دکتر داشتم، یبد حال و بودم دهیکش دراز تخت یرو

 دبع هیچندثانامّا  بشنوم را دیآ یم راهرو از رونیب که ییصداها داشتم یسع کرد،یم صحبت

 هوشیب مادر دکتر خانم: گفتیم که دمیشن را یپرستار داد یصدا و رفت یاهیس میها چشم

 !رفت هوش از ضیمر دکتر خانم! شد
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 بود یاطالعات تنها نیا دند؛یدو یم که ییپاها و زدن حرف مبهم یصدا و ها وآمدرفت یصدا

 و دمیفهمینم را زمان ؛یاهیس و بود یاهیس دوباره بعد! کردمیم افتیدر اطرافم طیمح از که

 !میبرا بود شده ایرو هیشب ایدن

 دکتر، نگران چهره دم،ید یم یمبهم یها چهره یاهیس انیم در و بود باز مهین میها چشم

 !مهرادم یصدا! دیچیپ گوشم در ییآشنا یصدا بعدامّا  پونه، و یکسر چهره

 شیتماشا به یحرفیب دم؛ید را صورتش باز مهین یهاچشم باهمان بعد و بود شیصدا اول

 .بود زده زل من به نگران ییهاچشم با و بودم ستادهیا تختم سر یباال کردم؛یم

 که ییصدا با و نشاند ام یشانیپ به یا بوسه کرد، نوازش را میموها و آورد جلو را دستش

 ،مکنـارت من! الهــه نباش یـچیه نگران: گفت برگرداند، نیاندوهگ و خسته قلب به را آرامش

 !نباش یچیه نگران کنارتم من! الهه عاشقتم! کنارتم شهیهم تا

 نارشک شتریب و شتریب باز مهین یهاچشم باهمان خواستمیم کنم، نگاهش شتریب خواستمیم

 شتریب چندلحظه داد، قرار صورتم یرو به یماسک یدست و آمد ییپا یصدا دوبارهامّا  باشم؛

 !فرورفت یاهیس در میها چشم که نگذشت

 ییاصد مکرر و کوتاه بوق یصدا جز بودم، یآب یها یکاش با یساکت اتاق در کردم باز که چشم

 ستیچ یبرا دانستم ینم که گرید دستگاه عالمه کی و بود صورتمبه ژنیاکس ماسک! آمد ینم

 ابخو انیم پرستار یصدا انداختم، اطراف به ینگاه و کردم یفیخف ی ناله! بود وصل تنم به

 !رفتم فرو یاهیس به دوباره و شد گم من یآلودگ

 دچار ای نمیب یم خواب هنوز دانستم ینم بودم، یگرید اتاق در بار نیاامّا  کردم، باز چشم

 بودن میبرا یرمق بود، گذاشته تخت یرو را سرش و بود نشسته تختم کنار مهرادامّا  !شدم توهم

 هدوبار بخوابم، قرن کی اندازه به خواستیم دلم شدند؛یم باز زور به میها چشم بزنم، حرف که

 حس شتریب لحظه چند من یبراامّا  ،کردم باز که گذشت یساعت دیشا و بستم را میها چشم

 .نشد

 ها دهزن یایدن به توانستم یم و بودند رفته یهوشیب یداروها اثر نبود، سرم یباال مهراد گرید

 داریب که من دنید با زد، یم حرف گرید یزن با و بود ستادهیا در چهارچوب در پونه بازگردم؛
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 هزار صد رو خدا! خانم شکر رو خدا: گفت و دیبوس را صورتم لبخند با و آمد سمتم به بودم

 !دیاومد هوش به که شکر مرتبه

 زمان در! بودم ناراحت یاریهوش از خودم کردم، سکوت و انداختم صورتشبه یگم در سر نگاه

 میشانیپ یرو بر شیها لب یجا هنوز کرد؛یم نوازشم هرلحظه و بود کنارم در مهراد یهوشیب

 !بود داغ

 !هام؟ بچه: گفتم پونه به مانند ناله یصدا باهمان ،بود شده دار خش و فیضع میصدا

 دستگاه داخل روز دو! سالمند و حیصح ها اون! زمیعز نباش نگران: گفت و زد یلبخند پونه

 .یعاد بخش اومدن حاالامّا  ندارن؛ یمشکل بشه مطمئن دکتر تا موندن

 !هوشم؟یب چندروزه من مگه: گفتم

 االستب حد از شیب فشارت گفت کرد ات نهیمعا که دکتر! خانم یترسوند یلیخ رو ما تو: گفت

 زود یلیخ! یشد هوشیب تو که زد یم حرف ما با داشت هنوز ؛یبش نیسزار زود یلیخ دیبا و

 المس نکرده ییخدا ها بچه که بود نگران یلیخ دکتر اومدن؛ ایدن به ها بچه و عمل اتاق بردنت

 روز سه! نبود خوب حالتون عمل از بعد خودتون اومدن، ایدن سالم و خواست خداامّا  نباشن،

 نصفه هی باًیتقر بخش؛ آوردنتون شد بهتر تتونیوضع که بعد د؛یموند یبستر وی یس یآ داخل

 .دیاومد بخش داخل که روزه

 ودهب هوشیب روز کی تشینها که بود نیا تصورم! باشه گذشته زمان قدرنیا کردمینم فکر

 !باشم

 !کردم تیاذ مدت نیا رو همه! دیببخش: گفتم

 ...خدا بنده م،ینشد تیاذ که ما! خانم نه: گفت و دیخند پونه

 رفشح د،یبگو خواستهیم یاشتباه زیچ که انگار و کرد سکوت دیرس که حرف ینجایا به پونه

 !دیشد تیاذ قدرنیا که شما خدا بنده: دا ادامه و کرد راعوض

 من: گفت و کرد فکر یا لحظه بدزدد؛ من از چشم کردیم یسع که بود پونه چشمان در نگاهم

 !ارنیب رو ها بچه بگم برم
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 پرستار آمد، داخل نوزادان مخصوص تخت همراه به پرستار کی و دیکش طول یا قهیدق چند

 یلیخ گهید خوشگل یکوچولوها نیا! خانم مامان سالم به به: گفت سرخوش و سرحال یلیخ

 !بود شده تنگ برات دلشون

 هب پوستش داد، دستم به را ها بچه از یکی و گذاشت من تخت کنار را نوزادان تخت پرستار

 من به ینگاه و کرد باز را شیها چشم اخم با بود، روشن یلیخ موهاش رنگ و هلو رنگ

 !کوچولوتون دختر نیا: تگف پرستار بودند؛ یا شهیش شفاف هاشم چش انداخت،

 !خوابه که هم کوچولوتون پسر: گفت و کرد تخت به یاشارها بعد و

 خشبب! یمامان سالم! قشنگم دختر سالم: گفتم و زدم کوچکم دخترک صورتبه یآرام ی بوسه

 !دخترم کنارت ومدمین نیا از زودتر که

 پرستار رفت؛ خواب به و گذاشت قلبم یرو به را سرش و دیکش یا ازهیخم کوچولو نوزاد

 و داد من به را میکوچولو پسر ،یبعد نوزاد و گذاشت تخت داخل و گرفت دستم از را دخترک

 !داره دل پسرم آقا نیا: گفت

 خالصه میها بچه در ایدن همه کردمیم حس من و بود ناز خواب در گرفتم، آغوش در را نوزادم

 !شودیم

 اهر در و آمد دنبالمان به یکسر شدم، مرخص بعد و بودم یبستر مارستانیب در گرید روز سه

 سرمپ اسم و آرام را دخترم اسم داشتم میتصم کردم؛ صحبت یکسر و پونه با بچه اسم به راجع

 فرشته قشنگ یمعن هم که بود یاسم آراد و باشد؛ جانم آرام نکهیا یبرا آرام بگذارم؛ آراد را،

 .آمد یم مهرداد اسم به یطرف از و داشت؛ نگهبان

 کار نیا ببرد ییبو مهرزاد نکهیا بدون شدینم! نبود سرم در ها بچه یبرا شناسنامه گرفتن فکر

 ندهیآ و داشت وجود کوچولو نوزاد دو نیا کردن بزرگ یبرا ینگران هزار دلم در داد؛ انجام را

 !دمید یم خودم یرو شیپ یمبهم

 هیگر زمان هم که نوزاد دو به یدگیرس بود؛ سخت یلیخ پونه و من یبرااوّل  ماه سه

 وقت چکدامیه! داشتند ضیتعو به ازین زمانهم و خواستندیم ریش زمانهم کردند؛یم

 .میبرس ها بچه جز یکار به میکردینم
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 را یرازق خانم که داد اطالع من به یکسر افتاد، میبرا یخوب و بیعج اتفاق مدت نیا در اما

 حتماً که بود خواسته و داده یکسر به رو خودش شماره دارید نیا در یرازق خانم ده،ید یاتفاق

 !رمیبگ تماس باهاش

 و گرفتم یرازق خانم با یتماس یکسر شماره با و زدم ایدر به دل بزنم، زنگ دمیترس یم اول

 !میپسرکوچولو دنید زد، رقم میبرا را خواستمیم که یاتفاق نیبهتر یرازق خانم

مّا ا بزنم؛ حرف باهاش و بروم میپسرکوچولو دنید به خودم تونم یم که گفت بهم یرازق خانم

 نم خاطر به بشم باعث نکهیا ای کنم جیگ را مهرداد یپنهان یدارهاید نیا با خواستمینم من

 .نمیبنش میپسرکوچولو یتماشا به دور از دادم حیترج نیهم یبرا! بگه دروغ

 برد؛ یم مهرزاد محله از دورتر یپارک به را مهرداد یرازق خانم که بود بیترت نیا به قرارمان

 پارک ها اون از دور گوشه هی نیماش ومد؛یم مهرزاد نیماش و راننده با شهیهم یرازق خانم

 نباشد، دید در که یمکتین یرو آنجا من و ن؛یماش از شدینم خارج وقتچیه راننده و کردیم

 .نشستم یم میپسرکوچولو یتماشا به

 دلم بروم، سمتش به خواستیم دلم مدت همه نیا از بعد اش دوباره دنید با قرار نیاول در

 احساس همه نیا کردن کنترل و کنم بوسه غرق را تنش و رمیبگ آغوشش در خواستیم

 رفتن از بعد پارک کتینم یرو روز آن نبود، یا ساده کار کردیم انیطغ وجودم در که مادرانه

 .ستمیگر و نشستم ها ساعت مهرداد

 نداشتن زخم دمید یم را مهرداد هربار بود، نیهم من دل اوضاع هم یبعد یدارهاید در

 شدن بزرگ دنیدامّا  انداخت، یم چنگ دلم به یدلتنگ غول و شدیم تازه دلم در مهرداد

 دور یها گذشته به مرا که ییآشنا یهاچشم دنید بود، جذاب میبرا هم دور از یحت مهرداد

 یباق یزیچ ها آن از خاطره جز که ییها گذشته کرد؛یم زنده میبرا را مهراد ادی و برد یم

 .بود نمانده

 که هربار بیترت نیا به بودند، برده ارث به را پدرشان یهاچشم هردو آراد و آرام یطرف از

 یم چه و کجاست که افتادم یم مهرزاد ادی ناخودآگاه دمید یم را ها آن یا لهیت یهاچشم

 کند؟



 

261  /www.98iia.com  /س.ش(  سالی( 
 

 برانجمن نودهشتیا ) س.ش( کارسالی  –گاه تکیه 

 دیبا  کار نیا یبرا کنم؛ تمام را شگاهینما کار گرفتم میتصم شدند ماهه شش که ها بچه

 دست چند نشانیب و بودند یمجلس ها لباس همه گذاشتم؛ یم وقت روز در ساعت نیچند

 نیا هم نیمیس م؛یکارکن پونه با هرروز بود ازین نیهم یبرا داشت؛ وجود هم عروس لباس

 مانخود دیبا را شگاهینما یکارها هیبق و بود رفته ایتالیا به عروسش و پسر دنید یبرا مدت

 .کند کمک ما به الگوها و یطراح در جانیهم تا بود قرار نیمیس هرحال در م،یدادیم انجام

 ای گرفت یم گران یلیخ ای آمد یم یهرکس و میگشت یم کودک پرستار دنبال به یچندوقت

 .دیرس دادمان به یکسر باالخرهامّا  نبود؛ مناسب کار یبرا طشیشرا

 یم که کرد یمعرف را یجوان پرستار زن گشت، یم پرستار دنبال ما مثل که هم یکسر 

 دیبا که بود نیا شرطش تنهاامّا  گرفت؛ یم یمعقول حقوق و کند مراقبت دوقلوها از توانست

 یکسر که آنجا از کند؛ کمک او به یپرستار یبرا هم مادرش تا ببرد خودش خانه به را ها بچه

 م؛رفتیپذ را زن طیشرا داشتم اعتماد برادر مثل یکسر به هم من و بود کرده یمعرف ما به را او

 شکر رو خدا دهد؛ لشانیتحو ما به هم عصر و دیایب ها بچه گرفتن یبرا صبح هرروز شد قرار

 .کردند عادت زود یلیخ داشت نام یمحمد خانم که پرستارشان به ها بچه

 و رومب باشگاه به شدن الغر یبرا توانستم یحت آمدم؛ یم بر کارها پس از بهتر پرستار آمدن با

 .اورمیب دست به را ام یشگیهم و الغر کلیه دوباره ماه سرسه

 در و بودم نیغمگ هنوزامّا  نشده؛ بهتره میروح حال ها بچه آمدن ایدن از بعد گفت شدینم

 .بود شده یماندگار فصل زمستان قلبم

 دازهان من با اش یسن اختالف که زن نیا انگار بودم؛ یمیصم یگرید هرزمان از شتریب پونه با

 میرح آقا از و نشست یم کنارم ها شب کرد؛یم درکم یگرید صحبتهم هر از بهتر بود، مادرم

 هیگر یدلتنگ فرط از یگاه و میدیخند یم مضحک موضوعات به باهم یگاه کرد؛یم فیتعر

 .میکردیم

 که داشتم را یکور حس نبودم، مطمئن خود یفردا از هنوز من و شدیم یط سرعت با روزها

 هچ سرنوشت و افتدیب یاتفاق چه نیا از بعد است قرار دانستم ینم کند؛ یم حرکت عصا یب

 .کند یم شروع را یدیجد یباز
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 .است یموقت زیچ همه نکهیا ،دانستم یم را زیچ کی فقط و فقط

 میدوقلوها شدن بزرگ دنید کردیم نینشدل را گرفته و دلتنگ یروزهانیا که یزیچ تنها

 و داشتند باهم یقیعم ارتباط گرفتند؛ یم ادی یدیجد کار هرروز که ییدوقلوها بود؛

 را پازل از تکه کی که یروح،.بودند من روح پازل یها تکه آرام و آراد بود، مشترک شانیدردها

 .آورد یم درد به را جانم بیعج تکه کی همان و نداشت آغوش در

 دنید با دوباره و گرفت یم را جانم مهرداد، نداشتن ادی شدمیم داریب خواب از که هرروز

 دیشا شود، درمان یسادگ به که نبود یزخم نیا و گرفتم یم یا تازه جان آراد و آرام لبخند

 .شدینم درمان هرگز هم

 امروز ،بسپارم یمحمد خانم به تا کردم آماده را ها بچه و شدم داریب خواب از زود صبح

 ها آن دنید از مشغله خاطر به که شدیم وقت یلیخ ،بروم مهراد و مادر سراغ به خواستمیم

 .بودم شده غافل

 دمیشپو بود باز جلو و کوتاه و بودم کرده یطراح خودم یبرا یتازگ به که یرنگ یارغوان یمانتو

 یوتاهک یمشک شلوار و یمشک شال کردم، تن یونیپاپ قهی  یمشک زیشوم کی رشیز یبرا و

 زهرا بهشت یراه مهراد و مادر با دل و درد ذوق با و دمیپوش را دیرسیم پا مچ  یباال تا که

 .شدم

 هحوصلامّا  ام، کرده فراموش را چتر که افتاد ادمی گرفته آسمان دنید با آمدم رونیب که خانه از

 یوقت هرچند شدم، مترو یراه باران الیخ یب نیهم یبرا بردارم، را چتر و برگردم که نداشتم

 شدت درحال و دیبار یم که یزیر باران دنید با آمدم باال هاپله از زهرا بهشت ستگاهیا در

 را انمزیعز خاک راه باران به توجه یب شدم؛ مانیپش چتر اوردنین در خودم یتنبل از بود افتنی

 .گرفتم شیپ در

 هم بعد ،شانیها طنتیش و دوقلوها از و گفتم ییتنها یروزها از ،زدم حرف مادرم با ازهمهاول

 و بود گرفته شدت باران. شد ریسراز میها اشک و نشستم مزارش کنار ،رفتم مهرادم سراغ به

 .شدیم گم خوردیم صورتمبه که باران قطرات انیم میها اشک
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 عالم نیا از و یبود که زمان آن یبرا شده، تنگ تو با یبایز یروزها یبرا یلیخ دلم! مهرادم

 سخت چقدر میبرا یزندگ تو بدون یدونست یم که تو نداشتمش؛ انتظار یخوش جز یزیچ

 یومدا ؛یباش کارم و کس یاومد ندارم، ایدن نیا یتو یکس گهید من یدونست یم که تو! شهیم

 !؟یبزار تنها رو من طورنیا بعد و ؛یباش هگاهمیتک ؛یباش پناهم

 بزرگامّا  نه؛ ای خوره یم دردت به حرفم نیا دونم ینم! شدم عوض یلیخ گهید من مهراد

 دردهام اب گرفتم ادی نگم؛ آخ و بکشم درد گرفتم ادی! کنم هیتک خودم به ادگرفتمی گهید! شدم

 !کنم یزندگ

! یشد عمو توامّا  بهیعج حرف نیا یلیخ! مهراد بگم بهت خوام یم یبیعج یلیخ زیچ هی

 اتفاق هی یبخوا خدا از شهیم! ؟یکن نگاهم شه یم مهراد،! آوردم ایدن من که ییها بچه یعمو

 ستهخ ادیم شیپ یچ فرداش دونم ینم که ییروزهانیا از ،یفیبالتکل نیا از! اره؟یب برام خوب

 !تنها یلیخ! تنهام یلیخ کنمیم حس شنوه، ینم رو صدام گهید خدا کنمیم حس شدم،

 یرو یادوباره ی بوسه شدم، یخال و گفتم رو میزندگ هیمرث مهراد یبرا بلندبلند نکهیبعدازا

 هوام وبگ بهش ؛یتر کینزد یلیخ خدا به اونجا از تو! مهراد برم دیبا: گفتم و نشاندم قبر سنگ

 هم اون به ینیب یم برت و دور رو مامانم اگه باش، داشته رو هوام هم خودت باشه؛ داشته رو

 !ندارم یا گهید حس ییتنها جز روزها نیا باشه، داشته رو هوام بگو

 ادفتص یگرید کس با محکماوّل  قدم درامّا  بروم؛ مترو سمت به تا برگشتم و شدم بلند جا از

 !شد ظاهر برابرم در مهرزاد و انداختم جلو به ینگاه دمیمال یم را میشانیپ که طورهمان! کردم

 ادی به افتادم، داشتم کنارش که یبد یروزها تمام ادی به نم،یب یم را مهرزاد که شدینم باورم

 .کردیم نگاه من به و بود دستش یچتر ام، شکنجه و زجر یروزها

 چشم ناخودآگاه بودم، شده خشک میسرجا مردد دهم، نشان دیبا یواکنش چه دانستم ینم

 یزیچامّا  گشتم؛ چشمانش یشگیهم خشم و غرور دنبال به خورد؛ گره شیها چشم به میها

 زد که لبخند! کردیم القا من به یدلتنگ از یحالت یخاکستر یها چشم آن! نبود آنجا رنج جز

 .کرد شکار را دستمامّا  شوم؛ رد کنارش از خواستم اریاخت یب و آمدم خودم به
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 ودمب شده نترس آنقدر! نترسم که بودم شده بزرگ آنقدر وقت چند نیا ستادم،یا مقاومت یب

! مستیبا شیرو به رو و کنم نگاه شیها چشم در صاف و نزنم جا گرم شکنجه مرد دنید با که

 .داشتم دست به را زیچ همه کنترلامّا  رد،ینگ نفسم نکهیا نه نلرزد، میپاها نکهیا نه

 !؟یخوب: گفت سکوت از بعد و کرد میها چشم به یطوالن ینگاه برگشت، سمتم به مهرزاد

 !داره؟ یتیاهم چه تو یبرا: گفتم و کردم او به یسوال پراز نگاه

 !یشد عوض! دمتیند وقته یلیخ پرسم؛ یم که داره تیاهم حتماً: گفت

 !شدم ریپ! آره: گفتم

 !ادیم یلیخ صورتتبه بارون! یشد هم تر خوشگل! نه: گفت

: گفتم بود، سخت برام باورش! کرد؟یم فیتعر من از که بود مهرزاد نیا خوردم؛ جا حرفش از

 !یشد وانهید انگار هم تو

 !بدجور! آره: گفت و کرد یتلخ خنده

 خوبه؟ مهردادم: دمیپرس اریاخت یب و کردم نگاهش یکم

 !یگرد یبرم یک پرسه یم من از هرروز: گفت

 مهرزاد با یلیخ بود، خواهش و غم از پر مهرزاد یهاچشم خوردم، فرو را بغضم و کردم سکوت

 نکرد یمقاومت کردم، جدا دستش از یآرامبه را دستم کردم،ینم باورش من و داشت فرق سابق

 یفیضع خدانگهدار آخر لحظه در و شد دور یتند یها قدم با و داد دستم به رو چترش امّا 

 .دیرس گوشم به شیها قدم یصدا انیم

 یم نفس را چتر انیم در مهرزاد ی مانده جا عطربه و بود دستم چتر و بودم ستادهیا میسرجا

 منیبب را او دوباره اگر کردمیم تصور کرد،یم یتداع میبرا را یبد یروزها که یعطر ،دمیکش

 او دنیدامّا  خواهم، یم کمک ای زنم، یم ادیفر ترس از حتماً گذاشت، خواهم فرار به پا حتماً

 .شتدا فرق یلیخ داشتم ذهنم در که یریتصو با انگار کرد، عوض درونم در را تفکرات از یلیخ
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 شکل ،یکیتار شکل درد، شکل دم،ید یم یگرید شکل را او کیتار یروزها آن در من انگار

 نآ و دلتنگ و دهیکش رنج انسان کی بود، خودم مثل امروز نبود؛ چکدامیه هیشب امروزامّا  غم؛

 هنوز منامّا  نداشت؛ ییجا ام شبانه یها کابوس و خاطرات در جز پست و گر شکنجه مهرزاد

 .میها چشم به تا داشتم اعتماد شتریب میها کابوس به

 است پُر من به تیها خاطره هجوم از شهر

 است دلخور وانهید منِ از شهر تو از بعد

 زدم یم پرسه عدم و بود نیب که من از

 زدم یم پرسه خودم کنار و یبود تو

 زدم یم پرسه خودم کنار و یبود تو

 زدم یم پرسه عدم و بود نیب که من از

 زدم یم پرسه خودم کنار و یبود تو

 زدم یم پرسه خودم کنار و یبود تو

 ها ترانه ها غزل تمام و یبود تو

 ها بهانه ها ستم تمام و بودم من

 عشق یبرا یشگفت مجال و بودم من

 عشق یبها سخت تحمل و یبود تو

 است کرده طرد مرا تو خاطر به قلبم

 است کرده سرد را تو که یکس از سوزد یم

 است کرده طرد مرا تو خاطر به قلبم

 است کرده سرد را تو که یکس از سوزدیم

 شوم رد ترس از من که یشد رد عشق از
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 شوم رد درس نیا از توانمینم گرید

 تو نه خودم یبرا است آخر بار نیا

 تو نه شدم عاشق فاجعه خط پشت من

 یکن یم غرق خودت درون را گرداب

 یکن یم فرق ها حادثه تمام با تو

 یکن یم غرق خودت درون را گرداب

 یکن یم فرق ها حادثه تمام با تو

 «یداللهی نیافش»

 قساب مهرزاد اگر مهرزاد؛ رفتار رییتغ فکر در بودم؛ دارید نیا فکر در هنوز دم،یرس که خانه به

 شتپ را من و بست یم میموها به ریزنج دیبا! برد یم خود با و دیکش یم بند به مرا دیبا بود؛

 !دیکش یم نشیماش سر

 هب یشباهت که ییهاحرف با نگاهش، بیعج لحن نیا با شد؛ یبزرگ چالش میبرا رفتارش اما

 !نداشت مهرزاد

 بهانه را یخستگ ساکتم؟ قدرنیا چرا دیپرس هربار پونه و بودم خودم فکر یتو شب خود تا

 .کردم

 ذهنم در را یمختلف خاطرات او دنید گذشت،یم زهرا بهشت در مهرزاد دنید از یروز سه

 جز که ییروزها کردم؛ دوره را بودم گذرانده مهراد مرگ از بعد که ییروزها همه کرد؛ زنده

 .شدیزخم روحم که ییروزها نداشت؛ میبرا یتلخ

 و ترس احساس از یخبر گرید دلم در کردم، نگاه که صورتشبه دم،ید را مهرزاد که بار نیا اما

 از کردمیم حس حضورش، نگاهش،. نبود آورد یم ارمغان به نگاهش با مهرزاد که یدیناام

 پسامّا  است؟ خوب اوضاعش میبگو! بپرسم را حالش خواستمیم انگار! شدم خوشحال او دنید

 !شد؟یم چه نمونیب یدشمن گاهیجا
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 که شدیم سال کی بودم، آمده رونیب خانه آن از که گذشتیم سال کی کردم که حساب

 یم خودم از هربار !بود کنارم در هنوز وجدان عذاب حس نداشتم؛ مهردادم یبرا یا مادرانه

 ممیصمت یدرست در شتریب بود شده باعث هم مهرزاد دارید! گرفتم؟ یدرست میتصم ایآ دمیپرس

 یم چقدر کوتاه دارید کی !بود کرده وانهید هم را من اخالقش رییتغ همه نیا کنم؛ شک

 !باشد اثرگذار من یرو توانست

 ارک دوماه از بعد و میکردیم کار روز شبانه وقت چند نیا بود، تمام شگاهینما یباکارهایتقر

 یگالر کی در را شگاهینما وقت بود شده همراه ما با آخر هفته که نیمیس شدند؛ آمده ها لباس

 .گرفت دانشگاه همان سمت معروف

 یجذاب شگاهینما گرفت، کمک بود ونیدکوراس طراح که دخترش از کارها دنیچ یبرا نیمیس

 گرا ها لباس یرو داشت؛ قرار ادیب لباس به که یرنگ به وارید کی کنار در هرلباس بود؛ شده

 کی بود؛ داکردهیپ ادامه هم وارید یرو نیمیس دختر نینازن قهیسل به بود شده کار یطرح

 بدون و یمخمل ای سر با و آدم هیشب یها مانکن از استفاده یجا به ما و بود مدرن ییجورها

 سمهمج نیا م،یکرد استفاده بود کرده جور مانیبرا نینازن که یمفتول یفلز  یهامجسمه از سر

 نیا بود؛ گرفته قرض دوستش از یکسر را هستند متیق گران یلیخ دانستم یم که ها

 کمک او از ملزوماتش و شگاهینما یبرا دائم بودم، داده زحمت یلیخ یکسر به چندوقته

 .سپردم او به را دوقلوها هم کامل روز کی یحت و میخواستیم

 نکهیا از و رفتم راه ها لباس انیم در دیبازد شروع از قبل چندساعت شد، آماده که شگاهینما

 م،یزندگ یها یاریبدب تمام انیم ختم،یر شوق اشک بودم شده کینزد میآرزوها به قدم کی

 .شدیم محسوب یدبخشیام و روشن نقطه کار نیا

 در یدمر حضور بدون ،ییتنها به توانم یم نکهیا به داشتم، اعتماد خودم به قبل از شتریب حاال

 است نز هر دشمن نیبزرگتر ییتنها نبود، یآسان راه بروم، مشکالت جنگ به تنه کی ،میزندگ

 چندسال نیاامّا  آمدم، یم کنار فرزندم از یدور و ییتنها با دیبا مشکالتم تمام کنار در من و

 .دمشینم خم راحت دم،یلرز ینم ها یسادگ نیا به گرید که بود ختهیر سرم به بتیمص آنقدر
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 اشک من همراه دید یم را روزنیا اگر داشتم حتم بودم، مادرم ادی همه از شتریب انیم نیا در

 که هیوارید مثل یزندگ گفتیم شهیهم مادرم کرد؛یم افتخار داشتنم به و ختیر یم شوق

 !افته یم مونیزندگ یتو که هییاتفاقا ای میداد انجام که ییکارها ما، یمایتصم هاش سنگ

 مامت انیم یا روزهیف سنگ هی شگاهینما نیا نکهیا به. کردم فکر میزندگ وارید به یا لحظه

 !بود کرده اضافه وارمید یرو کارشده تیگران و اهیس یها سنگ

 بزرگ چقدر روزتید یکوچولو دختر یدید یم کاش ،یدید یم رو امروزم کاش مامانم؛ آه

 گاه هیتک دنبال شدن بلند یبرا شکست، درهم تو رفتن از روز کی که ییدخترکوچولو شده،

 پس از ات الهه! یباش من نگران ستین الزم گهید مامان! ستادیا خودش یپا یرو آخر و گشت

 !ادیبرم خودش

 دیبازد یبرا جون نیمیس یشاگردها و خودم دانشگاه دیاسات همه از شتریب شگاهینمااوّل  روز

 .بودند آورده هیهد گل ای شکالت نیمیس ای من یبرا ها یشتریب و بودن اومده

 اسلب درباره داشت مزون که ها کننده دیبازد از یکی یبرا و بودم ستادهیا کارها از یکی کنار

 .کنم یطراح لباس چندتا مزونش یبرا بود قرار دادم،یم حیتوض

 با یپسرجوان و برگشتم دم؛یشن را یمرد یصدا که بودم کننده دیبازد زن کارت گرفتن حال در

 ستد در دهیارک یگلها از پر یبزرگ گل دسته که یکمر فیک کی و کالهدار شرتییسو کی

 !کنم؟ کمکت تونم یم: گفتم لبخند با دم؛ید داشت

 د؟یهست یمراد الهه خانم شما: گفت

 !بله: گفتم

 !بدم لیتحو شما به دیبا رونیا: گفت و گرفت سمتم به را گل دسته پسر

 و دمکر نگاه را گل دسته رفت، رونیب عجله با یلیخ پسر که بزنم یا گهید حرف خواستمیم

 !جون مامان یباش موفق شهیهم: خواندم را داشت قرار شیرو که یکاغذ

 لگ عاشق شهیهم !داشت یخوب ی قهیسل چه باشد؛ یرازق خانم کار کردم فکر و زدم یلبخند

 !بودم دهیارک
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 اومده؟ کجا از! خانم قشنگه چه: گفت ذوق با و آمد سمتم به گل دسته دنید با پونه

 !جون مامان یباش موفق شهیهم نوشته، چون! یرازق خانم کنم فکر: گفتم

 !باشه یا گهید کس طرف از هم دیشا: گفت و زد یلبخند پونه

 !بفرسته گل برام ندارم رو یا گهید کس که من: گفتم

 .شدم دار مزون زن با صحبت سرگرم دوباره من و نگفت یزیچ و دیخند پونه

 مثل هدیارک بزرگ گل کدستهی من دوهفته نیا تمام در و شدیم برگزار شگاهینما تمام دوهفته

 گل هدست نیا دانستم یم دلم ته ست؛ین یرازق خانم کار که دانستم یم کردم؛یم افتیدر یاول

 مهرزاد از که یرفتار رییتغ با کردمیم حس داشتم؛ آن انکار در یسعامّا  است یکس چه کار ها

 به تنگف دروغ و قتیحق انکار تا بود تر سخت قتیحق نیا باور میبراامّا  !باشد او کار بودم دهید

 .خودم

 نام اعتبار البته آمدند؛ کارها دنید یبرا ها یلیخ بود؛ برپا شگاهینما که وقت چند نیا در

 یم هک یافراد شتریب کرد؛یم تر مشتاق را همه شد،یم دهید شگاهینما پوستر در که نیمیس

 کی خودشان تن یبرا طراح خواستیم دلشان و بودند خاص و تک یها لباس دنبال آمدند

 .دهد انجام هم را جواهرات مثل یملزومات نیزاید و بدوزد لباس

 شیپ پونه هم روز آن و نبود شلوغ اولش یروزها مثل م،یبود دهیرس شگاهینما انیپا به باًیتقر

 لحا در ،نداشت حضور شگاهینما در من جز یکس و بود دانشگاه در نیمیس !بود مانده دوقلوها

 .کرد خود جذب مرا ییپا یصدا که بودم دهندگان سفارش یاسام نوشتن

 تند قلبم و داشتم ذوق یا لحظه شد،یم خوشحال یکس چه دنید به دلم دانستم ینم واقعا

 .کردم تعجب فقط شد شگاهینما وارد که یمرد دنید باامّا  دیتپ یم

 تهدس و بود ستادهیا برابر در لبخند با! بودم دهید مهرزاد یمهمان در که یکس همان! بود نیمت

 !رز بزرگ گل کدستهی ،داشت دست در یبزرگ گل

 او از را ها گل گرفت، طرفم به را گل دسته !رفتم سمتش و برخواستم جا از حضورش احترام به

 .کردم تشکر و گرفتم
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 !باشه یعال کارتون قدرنیا کردمینم فکر: گفت و چرخاند شگاهینما دور را سرش

 !گرفتم کمک هم استادم از ،فقط ستین خودم یکارها البته! شما دیدار لطف! ممنون: گفتم

 یمهمون شب همون کاش! شه یم محسوب شاهکار هی نیا شما سن در یخانم یبرا: گفت

 !دیکن یم کار ییبایز نیا به و دیهست لباس طراح دمیفهمیم

 برگزار شگاهینما من دانست یم کجا از !بود شده جادیا او حضور با ذهنم در یادیز سواالت

 .دیایب نجایا به که داشت یتیاهم چه، ام کرده

 دیدیفهم کجا از که برام جالبهامّا  نشد؛ صحبت فرصت، افتادین یخوب اتفاقات شب اون: گفتم

 .میبود نکرده براش یغیتبل آنچنان چون دارم؟ شگاهینما

 مبلمان، کار کنار در من: گفت رفت،یم راه ها لباس انیم که طورهمان و زد یلبخند نیمت

 دوست یلیخ بوده، یرانیا مادرم که ییاونجا از اندازم،یب راه هم لباس دیتول خط هی خوام یم

 گاهشینما و لباس یطراح به مربوط اخبار تمام نیهم یبرا و کنم کار یرانیا طراح کی با داشتم

 !کنمیم دنبال رو ینیچن نیا یها

 !جلوتره یلیخ لباس مورد در که هیترک البته! خوب چه: گفتم

 رو یخوب یلیخ یرانیا یها طراح من! ستین طورنیا! نه: گفت و کرد من به کوتاه ینگاه نیمت

 !خوبه کارشون یلیخ و کنن یم کار ترک یبرندها یبرا اتفاقاً که شناسم یم

 !کنن؟ ینم کار رانیا یتو چرا ها طراح نیا خب: گفتم

 رانیا داخل رو برندم خوام یم منامّا  !نیهم فقط تره؛ سخت رانیا یتو غاتیتبل کمی: گفت

 !بدم گسترش

 شماست؟ کار اشون همه یطراح: گفت لباسها به اشاره با و کرد یمکث دوباره

 .کردم کار استادم نظارت باامّا  بود من با شیطراح: گفتم
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 کرده شیهمراه ینواز مهمان رسم به هم من و بود دهید را شگاهینما لباس نیآخر تا که نیمت

 یمهمون روز همون کاش! خوبه یلیخ کارتون: گفت و ستادیا من یرو به رو و زد یچرخ بود،

 !دونستم یم شما استعداد نیا درباره

 !زمان اون نبوده قسمت حتماً. ازتون ممنونم: گفتم

 یا حرفه طراح چندتا با که دیباش داشته دوست هم شما خود کنمیم فکر حاالامّا  :گفت نیمت

 !نیبش آشنا خوب برند چندتا و

 یب به راجع نکهیباا شد،یم خوشحال یشنهادیپ نیچن از قطعا من مثل یکار تازه طراح هر

 .بشنوم را شنهادشیپ آمد ینم بدمامّا  بودم دهیشن یلیخ نیمت یاخالق

 !بشه آشنا یا حرفه یآدمها با داره دوست من مثل یهرطراح: گفتم

 یاتفاقا دم یم قول! دیکن یهمراه رو من یمهمان کی یبرا شب فردا لطفاً پس: گفت نیمت

 مدون یم شدم، دعوت داره لباس دیتول خط که دوستان از یکی طرف از هم خودم! افتهیب یخوب

 کی قراره! انیم هم لباس برند یها صاحب و دارها مزون از یلیخ و ها طراح نیبهتر از چندتا

 زا یخال دنشید و شه یم داده شینما ترک یها طراح از یکی یکارها! بشه برگزار لباس یشو

 !ستین لطف

 تمیاذ کنم شیهمراه که کهیت نیا شتریب! شنهادشیپ رفتنیپذ یبرا داشتم دیترد یکم

 !دیبش همراه ما با هم شما رم، یم اونجا به نفره پنج گروه کی با من: گفت نیمتامّا  کرد؛یم

 هم گهید نفر پنج اگر! بشه ساده برام یریگ میتصم که شد باعث ییجورها کی نیمت حرف نیا

 من که دانست یم خوب نیمت یطرف از ،موند ینم جا به یشک گهید خب کنند، یم شرکت

 نجایا مهرزاد اعتبار! بچشه رو مهرزاد خشم آتش نداشت جرئت کس چیه و هستم مهرزاد زن

 زادمهر خانه در که یا شناسنامه البته ام، شناسنامه در که ینام پشتوانه به و خوردیم دردم به

 .رمیبپذ را شنهادشیپ تر راحت توانستم یم ،بود مانده جا

 !دم یم خبر بهتون فردا تا! کنم فکر یکم دیبگذار ام،یب دارم دوست یلیخ: گفتم

 .هستم منتظرتون: گفت و گرفت سمتم به و آورد رونیب بشیج از یکارت نیمت
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 .رفت رونیب شگاهینما از و کرد یخداحافظ هم نیمت گرفتم؛ دستش از را کارت

 چیه در که بود وقت یلیخ! نه ای کنم شرکت یمهمان در واقعا که بودم کلنجار در خودم با

 !بودم نکرده شرکت یمجلل یمهمان

 اه آن با را موضوع نیا دیبا بودند؛ دوقلوها با یباز مشغول پونه و یکسر دمیرس که خانه به 

 و ییچا میبرا پونه و نشستم یکم و کردم عوض را میها لباس نکهیبعدازا کردم؛یم مطرح هم

 !ودب اومده شگاهینما به نیمت امروز: گفتم بود آرام با یباز مشغول که یکسر به رو آورد، وهیم

 داشت؟ کاریچ اونجا: گفت و کرد نگاهم تعجب با یکسر

 .گشت یم طراح دنبال ،اندازهیب راه لباس دیتول خط هی خواد یم نکهیامثل: گفتم

 !حاال؟ گفتیم یچ! عجب: گفت

 !شناسه یم رو یادیز یا حرفه یها طراح که گفت هم بعد و کرد فیتعر کارهام از: گفتم

 خب؟: گفت یکسر

 احبص و طراح یکل که یمهمون هی برم هی شب فردا داد شنهادیپ بهم: گفتم و کردم مکث یکم

 !اونجاست لباس برند

 ؟ینکرد که قبول: گفت و کرد نگاهم یکسر

 !دم یم خبر و کنمیم فکر گفتم! کامل نه: گفتم

 !ینر که بهترهامّا  ،یدونیم خودت: گفت

 !مهرزادم زن من دونه یم یوقت ،نداره یاشتباه کار جرئت که اون! چرا؟: گفتم

 !هستن؟ دعوت ییکسا چه یدون یم کجا ازامّا  !آره: گفت

 !برم که ادینم بدمامّا  ،دونم ینم: گفتم

 !رو دعوتش یکن رد که کاشامّا  ،ینر که کنم اجبارت تونم ینم من: گفت یکسر
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 ،شدیم ناراحت زود یلیخ من یناراحت از که یکسر ،کردم سکوت و شد گرفته یکم صورتم

 ؟یکن شرکت رو یمهمون نیا خواد یم دلت انقدر یعنی: گفت

 فرصت دیشا خب! هست هم لباس شو! بشم آشنا یا حرفه طراح چندتا با ادینم بدم: گفتم

 !برام باشه یخوب

 !رسونمت یم خودم! کن قبول پس: گفت و زد یلبخند یکسر

 !ازم یکن یم تیحما که ممنون: گفتم و زدم لبخند

 !ادین شیپ یمشکل که دوارمیام: گفت یکسر

 هک گفتم نیمت به و زدم زنگ صبح بود، شده راحت المیخ داشتم رو یکسر تیحما که حاال

 که مگفت بهش و گرفتم رو آدرسامّا  ،میبر باهم و ادیب دنبالم خواستیم نیمت کنم؛یم شرکت

 .امیم خودم

 لباس د؛شیم محسوب کارم نمونه که کنم تن به رو شگاهینما یها لباس از یکی گرفتم میتصم

 نگر کردم؛ انتخاب شگاهینما یها لباس انیم از رو شکل یماه دامن و یقیقا قهی با دار نیآست

 .داشت ییبایز و لخت پارچه و بود یا نقره لمه یها رگه با یمشک لباس

 شیآرا هم بعد کردم، جادیا مو اتو با درشت فر یکم رو نشییپا و دمیکش سشوار رو موهام

 یا نقره بزرگ یا حلقه گوشواره دو و نشاندم صورتم یرو یمشک هیسا و چشم خط با یا ساده

 شیآرا مراحل در که پونه !بود شده یکیش حال نیع در و ساده پیت ،انداختم میها گوش به

 خدا تورو! خانم یشد بایز شهیهم مثل: گفت و انداخت من به ینگاه دوباره بود کرده کمکم

 !دیباش خودتون مراقب

 !برگردم تا باش دوقلوها مواظب فقط! پونه نباش نگران: گفتم

 .دینباش نگران هم شما! چشم یرو به: گفت

 الش کی و کردم تن به را یجلوباز گشاد یمانتو بود؛ منتظرم خانه در یجلو ساعت سر یکسر

 .شدم خارج خانه از دوقلوها دنیبوس از بعد و انداختم سرم یرو آزاد را یتور یمشک
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 گزن بهم قبلش ساعت مین حداقل یبرگرد یخواستیم که هروقت الهه: گفت یکسر راه نیب

 !بزن

 نیهم! خدا به گردم یبرم خودم: گفتم بدم، زحمت یکسر به نیا از شتریب خواستینم دلم

 !هیکاف میرسون یم که

 .بزن زنگ حتماً! شه یم تر راحت یجورنیا المیخ! الهه نه: گفت

 !زنم یم زنگ حتماً، باشه: گفتم

 کی کنار و دیچیپ بود شده ساخته داخلش یادیز یالهایو که یشهرک به یاصل جاده از یکسر

 آمد؛ در مقابل به خودش بود یمهمان داخل که او و زدم زنگ نیمت به !ستادیا بزرگ یمشک در

 .رفت و کرد یخداحافظ ما از هم بعد و داد نیمت به یسالم اخم با و شد ادهیپ نیماش از یکسر

 !برازنده اریبس: گفت و انداخت من به ینگاه نیمت

 !ممنون: گفتم

 !دیدیپوش رو خودتون کار یها لباس از یکی که دیکرد یخوب فکر: گفت نیمت

 یمرمر ینما با دوطبقه عمارت کی که الیو ساختمان وارد و میشد رد باغ از نیمت ییراهنما به

 یها آدم و لوکس یها مبلمان با بزرگ یفضا کی عمارت داخل ،میشد بود بزرگ بالکن و

 قرار دانستم یم و بودند کرده پهن یرنگ یمشک بلند فرش هم سالن سمت کی ،بود تر لوکس

 .شود برگزار آنجا در لباس یشو است

 انمهمان از یگروه سمت به نیمت با بعد و گرفت را فمیک و مانتو ییروخوش با یخدمتکار زن

 راتونب که خانم الهه: گفت و کرد اشاره من به لبخند با نیمت ،میرفت بودند آقا و خانم چند که

 !کنم کار باهاش بتونم دوارمیام که استعداد با یها طراح از یکی! بودم گفته

 ترک معروف یبرندها رانیمد از چندتن به را من نیمت گذشت، یمعرف به یا قهیدق چند

 و بودم دهیشن را اسمشان هم خودم که یا حرفه یها طراح سراغ به هم بعد و کرد یمعرف

 با شتریب ،بودند ترک ها کننده شرکت شتریب که آنجا از ،میرفت نبود لطف از یخال دنشانید

 .کردیم ترجمه میبرا را شانیها حرف نیمت و رفتمیم راه نیمت
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 که خاص یها لباس با قدبلند و الغر یها مدل. دیرس لباس یشو زمان شام خوردن از بعد

 یبلند دامن که ها لباس از یکی از من و رفتند راه فرش یرو داشتند ییبایز و تند یها رنگ

 خوردن مشغول یهمگ شو از بعد ،آمد خوشم یلیخ بود نیآتش قرمز رنگش و داشت دنباله با

 گروه کی با صحبت مشغول نیمت ،نشستم مبل یرو یاگوشه در هم من و شدند یدنینوش

 .کردیم نگاه من به یهرازگاه و بود ترک

 !دارم برات یخوب یخبرها: گفت و آمد سمتم به لبخند با بعد

 !مدل عنوان به هم و طراح عنوان به هم! یدار یهمکار شنهادیپ: گفت و کردم نگاهش

 !خوره ینم شدن مدل به قدم منامّا  کنمیم قبول رو یطراح: گفتم

 یبر دیبا که نکهیا مساله تنها! بود اومده خوشش ازت یلیخ داد شنهادیپ که یکس! نه: گفت

 !کار یبرا هیترک

 !کنم رد مجبورم پس: گفتم

 !هستم همراهت خودم من! نباش یزیچ نگران! ؟یچ یبرا: گفت و کرد نگاهم تعجب با

 !رمیبپذ تونم ینم واقعاامّا  ؛یشخص لیدال به خب! امیب رونیب رانیا از تونم ینم: گفتم

 !میکن صحبت باغ داخل میبر ایب! شلوغه نجایا: گفت و کرد نگاه رو اطرافش یکم

 یرو و رفت باغ داخل یچوب قیآالچ سمت به نیمت ،رفتم باغ به دنبالش و شدم بلند جا از

 رانیا راگ: گفتم و نشستم شیرو روبه یصندل یرو او دنبال به ،نشست شیها یصندل از یکی

 !بفرستم براشون رو ها طرح جانیهم از بشه دیشا اصالً! کردمیم قبول حتماً بود

 !نترس مهرزاد از قدرنیا! الهه: گفت ترساند مرا یکم که ینگاه از بعد و کرد یمکث نیمت

 !شم ینم متوجه رو منظورت! د؟یببخش: گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 ششیپ که یبار چند و مهرزاد خراب حال از رونیا! یرفت مهرزاد کنار از که دونم یم: گفت

 با !کنه تونه ینم یکار است گنده اسمش که یانقدر کامروا مهرزاد! دمیفهم ینبود تو و رفتم

 !ینگرفت طالق ازش که دونم یم! ارتباطم در مهرزاد لیوک
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 !نیمت هیشخص یلیخ هاحرف نیا: گفتم

 ناآش هم هیترک داخل! یبر رانیا از که کنم کمکت تونم یم راحت یلیخ من! الهه نیبب: گفت

 !یریبگ رو طالقت همونجا راحت که دارم یانقدر

 !نداشتم شما از یدرخواست نیهمچ من: گفتم

 !دارم درخواست ازت من: گفت نیمت

 و داره ربط خودمون به باشه مهرزاد و من نیب که یا هرمساله ،ستین یازینامّا  !ممنون: گفتم

 !کنمیم حلش خودم

 که یمهمون روز همون از من الههامّا  !گفتنش نباشه درست دیشا: گفت و کرد یمکث نیمت

 چرا که کردم لعنت رو خودم دمتید که وقت همون! اومد خوشم ازت دمتید بار نیاول یبرا

 !نکردم داتیپ زودتر چرا که! دمیند تورو زودتر

 نیا و شوهردارم زن کی من! نیمت باشه یکاف گهید کنمیم فکر: گفتم و شدم بلند جا از

 !هینیسنگ یلیخ گناه تو یهاحرف

 نم با تو! ؟یزن یم گول رو خودت چرا! ؟یدیند کسالهی که یشوهر: گفت و زد یپوزخند نیمت

 روفمع مدل هی یتون یم! یباش طراح نیبهتر یتون یم! الهه یکن شرفتیپ یلیخ یتون یم

 !یباش من با هیکاف! یبش همراهم فقط هیکاف! یباش

 فحر: گفتم داشت، قرار من یرو به رو و بود شده بلند جا از هم نیمت برداشتم، عقب به یقدم

 صالًا چرا که مونمیپش! یبد بهم یشنهادیپ نیهمچ کردمینم فکر! نیمت کرد بد رو حالم هات

 !اومدم یمهمون نیا به

 هب را میبازو و دیدو سمتم به نیمتامّا  کردم؛ تند پا عمارت سمت به و رفتم عقب یکم دوباره

 دمیفهم ،کرد حس دهنش از شدیم رو یدنینوش تند یبو ،برگشتم سمتش به ،گرفت دست

 مانتوم و فیکامّا  کردم؛یم فرار تیموقع نیا از دیبا !ستین یعاد حالت در هم آنچنان که

 .بود عمارت داخل
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 و بود کرده کینزد سمتم به یلیخ رو خودش کنم؛ آزاد رو بازوم شدینم و بود ادیز نیمت زور

 دآزا نیمت دست از رو بازوم زور به و گرفتم یا گهید سمت به رو صورتم. دیلرز یم تنم تمام

 .اومد سمتم به دوباره نیمتامّا  کردم؛

 رم؛یبگ یدرست میتصم نتونم که بود باال انقدر بدنم نیآدرنال حجم کرد،ینم یاری درست مغزم 

 هب داشت و بود ستادهیا عمارت ریمس در نیمت بود؛ باغ در سمت به دنیدو دمید که یراه تنها

 .آمد یم سمتم

 وتخل  باغ کوچه کی باغ رونیب بردم؛ یپ اشتباهم به تازه و دمیدو باغ در سمت به سرعت به

 یب نداشت؛ یا فاصله من با و بود شده کینزد در سمت به نیمت داشت؛ قرار میرو شیپ کیتار

 .دمیدو باغ کوچه یانتها طرف به فکر

 بند را نفسم گرید طرف از دیدو یم سرم پشت که نیمت یها قدم و ،یطرف از ها سگ یصدا

 اغب کوچه یانتها از !کردیم سخت میبرا را دنیدو و داشت یبلند پاشنه میها کفش ،بود آورده

 از ستادم،یا و دادم وارید به هیتک بود؛ بست بن بدم شانس ازامّا  شدم یگرید کوچه وارد

 .دیلرز یم ترس از میها شانه و زدمیم نفس نفس نداشتم؛ خبر بعدم چندلحظه

 تدس کی که طورهمان و ستادیا میرو به رو بود افتاده نفس نفس به دنیدو از هم او که نیمت

 !بهت ندارم یکار من! الهه یکن یم فرار چرا: داشت زانو به

 !یترسوند رو من تو! شو دور ازم کنمیم خواهش: گفتم

 !یبش خوشبخت بزار! الهه کن ازدواج باهام! حماقته من شنهادیپ کردن رد: گفت نیمت

 کنارش و نمشینب اگه یحت! کامروام مهرزاد زن من! نکن تکرار رو حرف نیا گهید: گفتم

 !وفادارم بهش یبدون دیبا و همسرمه مهرزاد هم باز! نباشم

 که نهیهم خاطر به یرانیا یها زن شما! یزن یم حرف احمقانه چه: گفت و دیخند نیمت

 !دیکن ینم شرفتیپ

 !کنم شرفتیپ وقتچیه خواد ینم دلم من باشه نیا شرفتیپ الزمه اگر: گفتم

 !کوچولو الهه یکن یم اشتباه! یکن یم اشتباه: گفت و اومد سمتم به دوباره نیمت
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 هیانث و کردیم تر کینزد صورتم به رو صورتش هرلحظه بودم، افتاده ریگ نیمت و وارید نیب

 !نیمت بزار راحتم خدا تورو: گفتم و کردم ناله! نداشتم فاصله سکته با شتریب

 تدس انیم دستم ،گرفتم صورتش از را میرو و بستم را میها چشم ،نبود بردار دست نیمت اما

 یصدا که کردمیم احساس امگونه یرو را نیمت نفس هنوز ،نداشتم یراه و بود ریاس شیها

 و بود نیزم پهن نیمت کردم باز که چشم !شد شل نیمت یدستها و دمیشن را یتند یها قدم

 !دمیکش ینیه مهرزاد دنید از و کردم نگاه درست ،بود افتاده شیرو آشنا یکلیه با یمرد

 نیا الهه به یکن یم جرئت چطور: گفت نشاند نیمت صورت به یمحکم یها مشت مهرزاد

 !کنه ازدواج باهات یبگ من زن به یکن یم جرئت چطور! یبزن رو هاحرف

 !فتدرگر نشانیب یسخت یدعوا و شد زیگالو مهرزاد با بود، افتهیدر را تیموقع تازه که نیمت

 .بروم سمتشان به یحت شدمینم موفقامّا  کنم شانیجدا داشتم یسع

 نبالمد تا زدمیم زنگ یکسر به دیبا ،رمیبگ را میمانتو و فیک تا دمیدو عمارت سمت به عیسر

 ودنب او اگر !بگذارم تنها بود شده ریدرگ من خاطر به که را مهرزاد شدینم یراض دلمامّا  د؛یایب

 .نداشتم یمشخص عاقبت اآلن

 :گفتم و گرفتم را شیبازو و رفتم بود چسبانده وارید به را نیمت که مهرزاد سمت ناچار به

 !بره کن ولش! مهرزاد نداره رو ارزشش

 بعد شد، عوض زود یلیخ نگاهش رنگ و انداخت من به ینگاه برافروخته یهاچشم با مهرزاد

 .نشست نیزم یرو نیمت و کرد رها را نیمت یگلو مکث یا لحظه از

 من هب یقیدق نگاه از بعد و برگرداند من سمت به را شیرو نیمت یها سرفه به توجه یب مهرزاد

 !الهه دمیرسیم زودتر کاش ؟یدیترس ؟یدیند یبیآس! خوبه؟ حالت: گفت

 یزیچ چه یخاکستر لهیت دو نیا از دونم ینم و بودم رهیخ شیخاکستر یهاچشم یتو

 !ممنون! یدیرس موقع بهامّا  شد داتیپ کجا از دونم ینم! خوبم من: گفتم خواستم،یم

 شلوار کت انداختم، اش یخاک لباس به ینگاه و برداشتم دست شیها چشم به زدن زل از

 آلودش خون دست یرو نگاهم بود؛ شده پاره جا چند در حاال که یدوخت خوش رنگ یا سرمه
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 ماا، بود من نگران دستش به توجه یب ماند؛ ثابت بود، شدهیزخم نیمت با یریدرگ زمان که

 حضورش نبود؛ مهم نجاستیا چرا نکهیا لحظه در دهم؛ نشان یواکنش چه دانستم ینم

 !داد نجات مرا داشت که یلیهردل

 یزیچ: گفت و کرد ینگاه گرفتم، دست در را آلودش خون دست و رفتم سمتش به یحرفیب

 !دهینبر قیعم ست؛ین

 و دمیشک رونیب میموها نیب از را بودم برده کار به میموها بستن یبرا که یرنگ یمشک دستمال

 .نکند یزیخونر تا بستم زخمش یرو

 ...من! الهه ممنونم: گفت و کرد میها چشم به ینگاه مهرزاد

 زخم ادی دوباره یا لحظه و بودم خوب یا لحظه شوم، کالم هم او با نیا از شتریب خواستمینم

 دیبا: گفتم و گرفتم صورتش از را نگاهم افتادم، یم داشتم ادگاری به او از که تنم و روح یها

 ...برم دیبا! روقتهید! برم

 امدهین دنبالم به گرید مهرزاد ،گرفتم را فمیک و مانتو زود یلیخ و کردم پاتند باغ در سمت به

 د،بو زده زنگ بار نیچند یکسر آوردم، رونیب فیک از را یگوش ،کردیم متعجب مرا نیا و بود

 یا قهیدق پنج که گفت و بود کینزد ،برداشت را یگوش زود یلیخ و گرفتم را اش شماره

 و یخاک کت با نیمت ستادم،یا باغ در یرو به رو و زدم رونیب عمارت از ،رساند یم را خودش

 من دنید با کند، زیتم را شیها لباس داشت یسع و بود ستادهیا باغ ته آب ریش کی کنار پاره

 کنار الیو رونیب هنوزامّا  مهرزاد رفت؛ عمارت داخل و زد یپوزخند بعد کرد؛ مکث یا لحظه

 !بزنم حرف باهات دیبا من... من الهه: گفت و آمد سمتم به من دنید با. بود ستادهیا باغ در

 !ستین یخوب وقت اآلن! مهرزاد کنمیم خواهش: گفتم و برداشتم عقب به یقدم

 !دنبالت؟ ادیم یکس: وگفت داد هیتک در به مهرزاد

 !یبر بهتره! آره: گفتم

 !بشه راحت بابتت از المیخ تا مونم یم: گفت مهرزاد
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 همون نیا واقعا ایآ کنم، هضم رو رییتغ همه نیا تونستم ینم بفهمم، رو رفتارش تونستم ینم

 زمال! باشه راحت التیخ: گفتم حرص با و برگشتم سمتش به! بود؟ سابق یوحش و سرد آدم

! رو ینشوند تنم به که ییها شکنجه یکرد فراموش راحت یلیخ انگار! یباش من نگران ستین

 تو از یادگاری تنم یرو رو ها زخم یجا هنوز منامّا  ،باشه ساده کردنش فراموش تو یبرا دیشا

 !دارم

 !الهه متاسفم: گفت و زد زل نیزم به و گرفت میرو از را شانشیپر نگاه

ا امّ !یباش متاسف دمیبا! یباش دمیبا: گفتم و زدم یپوزخند دادم، رونیب حرص با را نفسم

 ات شناسنامه از رو اسمم و بده پس رو ام بچه یمتاسف یلیخ اگر! کنه ینم حل رو یزیچچیه

 !بزن خط

 !نخواه من از رونیا! الهه کشه یم رو من کار نیا! تونم ینم: گفت و آورد باال رو سرش

 !مردم وقته یلیخ من که یکار یکجا: گفتم

 ینگاه آخر لحظه در !رفتم یکسر نیماش سمت به و برگرداندم را میرو ،آمد که نیماش یصدا

 تونم ینم یدیدزد ازم که یا یزندگ بابتامّا  ممنونم؛ امروز بابت: گفتم و انداختم شیرو به

 !ببخشمت

 یسرک کردم، هیگر بزنم یا گهید حرف نکهیا بدون و دیبر رو امانم بغض شدم که نیماش سوار

 یحرف کرده؟ یکار مهرزاد! ؟یکن یم هیگر چرا! الهه؟ شده یچ: گفت بود، متعجب من حال از

 زده؟

 !افتیب راه فقط! کن حرکت فقط! نه: گفتم هیگر هق هق ونیم

 فتنر با و بود داده هیتک باغ وارید به که مهرزاد به بار نیآخر یبرا و افتاد راه زود یلیخ یکسر

 .شد گم میها اشک انیم رشیتصو و کردم نگاه نشست زانو یرو من

 !خبره چه بگو! الهه شدم جون نصفه: دیپرس دوباره یکسر
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 میها حرف دنیشن از که یکسر ،گفتم یکسر یبرا را ماجرا و کردم غلبه ام هیگر به زور به

 بود، من ریتقص! شهینم آدم وقت چیه که مرد نیا به لعنت: گفت شدیم تر نیخشمگ هرلحظه

 !بهش راجع دادمیم هشدار بهت شتریب دیبا

 ،دادمیم گوش تورو حرف دیبا! رفتم و نکردم گوش تو حرف به که بود خودم ریتقص! نه: گفتم

 !هیآدم چجور نیمت که یداد هشدار من به یکاف اندازه به تو

 !الهه برات افتادین یبد اتفاق که شکر رو خدا! نداره یبیع: گفت یکسر

 !داشتم یحال چه اآلن من دیرسیسرنم بیغ از مهرزاد اگه دونم ینم: گفتم

 یحرف رو؛ یمهمون نیا بوده دعوت هم خودش دیشا! دیسررس که شکر رو خدا: گفت یکسر

 زد؟ بهت هم

 مهردادم زا دمیترس دیشا...  دونم ینم! کرد میعصبان شتریب حرفش نیاامّا  !متاسفه گفت: گفتم

 !شدمیم یراض زود که دونم یم! شده خراب اون به برگردم بخوام و بشم ییهوا هم من بگه،

 را قلبم یها زخم نیتر قیعم مهرزاد دنیدامّا  بود، خوب هم هرچقدر روزگارم وقت چند نیا

 ییهاتن یتلخ و بودم آورده ادی به را میزندگ یها گره نیکورتر دوباره کرد؛ گوشزد من به دوباره

 .بود کرده پر را وجودم همه

 .شکست را آن یکسر باالخره و بود حاکم نیماش در یزیانگ غم سکوت یلحظات

 دلت یتو یچ: گفت و انداخت بودم زده زل کنارم شهیش به که من به یکوتاه نگاه یکسر

 ده؟ یم عذابت که الهه افتاده

 دلم مهرزاد، از داشتم سؤال هزارتا ،یکسر کنمینم درک هم خودم هست که یهرچ: گفتم

 سرش بزنه یحرف نکهیا از قبلامّا  !بپرسم مهردادم از خواستیم دلم بزنه، حرف خواستیم

 و درد از پر که یا گذشته یادآوری برام سخته! یکسر ستین خودم دست حالم! دمیکش داد

 اورشب تونم ینم منامّا  ست،ین سابق آدم اون انگار! یکسر کرده رییتغ یلیخ مهرزاد! بود رنج

 نجاما یکار زور به و کردنه گفتگو دنبال که رمیبپذ رو مهرزاد تیشخص نیا تونم ینم کنم،

 تتونس یم امروز! کنه ریاس دوباره رو من تا کنه ینم استفاده تشیموقع و قدرت از ای ده ینم



 

281  /www.98iia.com  /س.ش(  سالی( 
 

 برانجمن نودهشتیا ) س.ش( کارسالی  –گاه تکیه 

 تونست یم شم یم تو نیماش سوار که من دنید با اصالً! ببره خواست هرجا خودش با رو من

 کستهش قبل از شتریب کردم حس و کرد تماشا رو رفتنم فقط نکرد، یکار چیهامّا  !کنه پا به شر

 احساس یسر هی! یکسر دارم یبیعج حال! کنه یم جیگ رو من داره رفتارها نیا همه شد،

 !کنم جورش و جمع یچجور دونم ینم که متضاد

 رییتغ هاآدم! الهه یدیند رو مهرزاد ساله کی تو: گفت بعد و گرفت سمتم به یدستمال یکسر

 دیاش باشه؛ کرده رییتغ واقعا دیشا! سال کی نیا یتو یکرد رییتغ هم تو خود یحت کنن، یم

 به کمی دیبا یاریب سردر خودت حال از نکهیا یبرا هرصورت درامّا  !کاراش از باشه مونیپش

 هک ادیب دستت بزار! نیبچ هم کنار رو احساساتت و کن خلوت خودت با کمی! یبد زمان خودت

 !بهتره برات یچ و یدار ازین یچ واقعا

 حس! یکسر دارم که هیاحساس نیتر پررنگ نیا! شده تنگ یلیخ مهرداد یبرا دلم: گفتم

 ییتنها وجدان عذاب روز و شب هر! کردم ترک رو ام بچه ساله کی که بودم یبد مادر کنمیم

 !گذاره ینم راحتم مهرداد

 رو میتصم نیبهتر تو زمان اون در مطمئنم من: گفت و انداخت من به یکوتاه نگاه یکسر

 ازت هباش داشته یدرست لیتحل هیتجز بتونه که بود یانقدر سنش مهردادم اگر یحت! یگرفت

 کمی فقط! یکن سرزنش رو خودت یبخوا که الهه ینکرد یاشتباه کار تو! یبر که خواستیم

 !نیهم ؛یباش داشته صبر که ازهین

 یهاچشم ضمینق و ضد احساسات همه نیب نزدم، یحرف خونه به دنیرس تا و کردم سکوت

 .شدینم پاک ذهنم از یا لحظه مهرزاد یخاکستر

 چندروز تاامّا  م؛ینزد یحرف هم پونه به بماند، یباق یکسر و من نیب شب آن یماجرا شد قرار

 .بودم نگران دائم و نداشتم یخوب حال

 بلق از شتریب دوقلوهاامّا  م؛یدیکش یراحت نفس دوقلوها یحت ،ما همه شد تمام که شگاهینما

 !رندیگ یم را یمحمد خانم بهانه حتماً گفتیم پونه بودند، شده ریگ بهانه

 با یا پارچه کتابچه کی هرکدام یبرا کردم،یم یباز آرام و آراد با و بودم نشسته خانه در

 !بودند ها کتاب خوردن یگاه و یباز مشغول یحساب و بودم دهیخر واناتیح ریتصو
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 ،دیآ یم دنمانید یبرا بود داده خبر روزید از است؛ یکسر دانستم یم آمد که در زنگ یصدا

 .شدم بلند یکسر احترام به و کرد باز را در پونه

امّا  بزند یحرف خواهد یم انگار است، معذب ییجورها کی کردم حس نشست که یکسر

 کردن لمس مشغول هم بعد و کرد یباز شیها ناخن با یا قهیدق چند! کشد یم خجالت

 شد، شیچا فنجان

 یوبخ! جان؟ یکسر: گفتم و کردم یاسرفه م،یانداخت باال ابرو هردو و میکرد نگاه هم به پونه با

 برادر؟

 !خوبم آره! آره... اه: گفت و کرد یکوتاه ی خنده من شوخ لحن از یکسر

 !؟یمضطرب یلیخ! شده؟ یزیچ: گفتم

 !نشده یزیچ! نه نه: گفت

 اش نداشته پسر یجا را او ینوع به و بود شدهیمیصم یکسر با یحساب وقت چند نیا که پونه

 !تو یکرد نگرانم دل! مونده یحرف چه دلت تو بگو! جان پسر بگو خب: گفت بود گذاشته

 !گفتنش یبرا معذبم کمی! خب: گفت و کرد نگاه پونه به یگرد چشمان با یکسر

 !گهید بگو: گفتم

 و استادم با شگاهینما دمانیچ یبرا که وقت چند نیا ست؛یچ داستان دانستم یم باًیتقر

 یکسر انیم ییها گنالیس که بودم دهیفهم را موضوع نیا میبود وآمدرفت در نینازن دخترش

 !دارد وجود نینازن و

 یکسر از کمتر هم نینازن که دانستم یم کارها دنیچ زمان شانیها یشوخ و لبخندها از

 و بود پولدار و لکردهیتحص داشت؛ یخوب پیت و جذاب چهره یکسر باالخره ست؛ین مشتاق

 .اخالق با و مهربان و مودب هانیا همه از باالتر

 یکسر یها یژگیو نیا! ام شده تند اخالق با یمردها جذب شهیهم چرا کردم فکر خودم با

 خوب افهیق و پیت وجود با که کردم انتخاب را یمهراد منامّا  کرد،یم خوشبخت را یهردختر

 هب اگر میبگو شدینم! داشت هم زن و بود تند یکسر به نسبت اخالقش باال، التیتحص و
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 را خودم هک یاتفاقات به توجه با دانستم ینم! نه! کنمیم انتخاب را یکسر نباریا برگردم گذشته

 انتخابم هم باز یکسر قطعاامّا  نه؛ ای باشد مهراد من انتخاب هم باز دانستم یم مقصر ها آن در

 !کردیم اثبات را من یوانگید نیا و شدمیم بداخالق یمردها جذب من دیشا ،نبود

 الهه؟ استادت از خبر چه: گفت آورد، رونیب الیخ و فکر از را من یکسر یصدا

 اب یکسر م،یدیخند پونه و من بود شده گفته غرض یرو از شک یب که حرف نیا گفتن با

 د؟یخند یم چرا: گفت یدلخور

 گرفت یم من از تورو سراغ اتفاقاً! خوبه حالش که نهینازن منظورت اگه: گفتم ها خنده انیم

 !روزید

 سالم خب! اا ،یعنی ؛!...واقعا: گفت بود شده انینما شیها چشم در یخوشحال برق که یکسر

 !بهش برسون

 بهمون؟ ینگفت زودتر چرا: گفت پونه

 !دمیکش یم خجالت خب: گفت ندارد دهیفا انکار و شده رو دستش دیفهم گرید که یکسر

 !دمیکش یم خجالت الهه از شتریب یعنی

 !من؟ از چرا: گفتم

 ...بوده نمونیب ییهاحرف هی خب: گفت

! یکسر نشست دلم به مهرت برادر مثل دمتید که یروز از: گفتم و کردم قطع رو حرفش

 یکی یشد توامّا  دمید کم رو خودم یبرادرها جونت از دور داشتم؛ دوستت برادر نیع شهیهم

 موضوع نیا دنیشن از االنم ،ینکرد یخال رو پشتم وقتچیه و یبود کنارم شهیهم ها، اون از

 !شدم خوشحال یلیخ

 یردک میتقس ما نیب رو یخوب شهیهم و یخوب یلیخ تو: گفت و دیکش یراحت نفس یکسر

 !الهه

 باره نیا در شب آخر تا شد؛ دهیکش نیمیس و نینازن به بحث دوباره نگفتم، یزیچ و دمیخند

 !افتمی بست بن کوچه کی انگار دلم ته من و میزد یم حرف
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 یبرا یگاه دزدم؛ یم را شیصفا و شودیم راههیب شوم واردش اگر دانستم یم که یا کوچه

 نام هک یزمان تا نه البته! باشم یکسر با خواستیم دلم ،ییتنها نیا از فرار ،یزندگ نیا از فرار

 مکردیم تصور یوقت ،همه نیا با باز کرد،یم ییفرمانروا ام شده گور و گم شناسنامه در مهرزاد

 عاشق یا اندازه به من! افتمیم یبزرگ ظالم را خودم کنم ازدواج یمانع چیه بدون یکسر با که

 عشقامّا  ،دمیرسیم یآسودگ به خودم دیشا کنم؛ جبران را شیها محبت که نبودم یکسر

 .شدیم غیدر یکسر از یقیحق

 یعنی! میبرو یجمع دسته شمال کی که شد نیا یکسر و نینازن درباره ما یها بحث جهینت

 هاآدم گفت اورد،یب بدست نینازن از یشتریب شناخت که انداخت یکسر ذهن به را فکرش پونه

 دسته شمال هی! نداره یکار که نیا خب گفت هم یکسر شناخت، شه یم بهتر سفر در را

 ور دوستم یالیو دیکل بود، شده خراب سقفش شهیم ریتعم داره که خودم یالیو م؛یبر یجمع

 !تماشا هم و فال هم! رمیگ یم

 کار وقت چند نیا یخستگ زدودن و پونه ذوقامّا  کنم، مخالفت سفر نیا با خواستمیم اول

 نیاامّا  ست؛ین یا ساده کار دوقلوها با دانستم یم بود، موافقت یبرا یخوب بهانه شگاهینما

 .نبود بد ،کردندیم عوض ییهوا و آب هی هم ها یطفلک

 مکرد صحبتهم نینازن دخترش و جون نیمیس  استادم با م؛یبرو شمال به هفته آخر شد قرار

 ؛شد خوشحال یلیخ نینازن کنمیم فکر البته شدند؛ آمدن به یراض هم ها آن یترفند به و

 !دمیشن یگوش پشت از را نینازن یخوشحال غیج یصدا کرد موافقت نیمیس یوقت چون

 هالهیوس نیآخر یکسر شد، بزرگ یلیخ ساکم دوقلوها خاطر به و کردم جمع را هالهیوس همه

 به نیمیس جلو، پونه و نشستم عقب من ها بچه خاطر به م؛یشد سوار و داد یجا نیماش در را

 ها بچه خاطر بهامّا  بود جا یکسر نیماش در نکهیباا آمدند، یم یگرید نیماش با نینازن همراه

 با و میبود کرده پر ها بچه و من را پشت یها یصندل م؛ینیبنش نیماش کی در یهمگ شدینم

 !شدینم جا یکس خودم جز کودک، مخصوص یصندل وجود

 جو خواستیم که پونه درخواست با آهنگها انواع راه یتو م،یبرو قو متل سمت به بود قرار

 استراحت و میداشت نگه دوقلوها خاطر به کوتاه یبار چند شد،یم پخش اندازدیب راه یعروس

 .بود ناهار وقت یاصل
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 از م؛یشد ادهیپ یهمگ و داشت نگه چالوس جاده یراه نیب یها رستوران از یکی کنار یکسر

 یزندگ تهران اگر خواستیم دلم شهیهم کرد،یم میشاد در غرق هوا یشرج یبو هم جانیهم

 یشهرها و یشرج یهوا و آب از کل طور به شوم، ساکن شمال یشهرها از یکی در نکنم

 .شود باز ایدر به رو اتاقم کنمیم باز که چشم خواستیم دلم اصالً آمد؛ یم خوشم یساحل

 بزرگ تخت چند رستوران بخورم، غذا راحت الیخ با توانستم یم من و بودند دهیخواب دوقلوها

 یبرا من و نشست ها بچه کنار پونه گذاشتم؛ خودمان تخت یرو هم کنار را ها بچه و داشت

 با نینازن که بودم زدن قدم حال در شستم که را میها دست رفتم؛ میبشو را میها دست نکهیا

 د؟ینشد خسته که نجایا تا: گفت یشگیهم لبخند باهمان شد، قدم هم من

 !نکردن تیاذ اد،ینم بدشون راه از ها بچه شکر رو خدا! نه: گفتم

 !سخته یلیخ دوتا! کنن ینم تیاذ رو مامانشون که خوبه: گفت

 لحظه هی دوتاامّا  ؛یبد اون به دیبا رو حواست فقط یدون یم گهید باشه یکی! یلیخ! آره: گفتم

 !زنن یم یگند هی نباشه حواست

 !ایباش داشته بچه دوتا ادینم بهت اصالًامّا  :گفت مکث یکم از بعد نزد؛ یحرف و دیخند

 !دارم بچه تا سه من! دوتا؟: گفتم و دمیخند

 !نگو دروغ: گفت تعجب با

 !بپرس پونه از یخوا یم! خدا به: گفتم

 !؟یزاریم سرم سربه یدار: گفت

 !گم یم یجد، نه: گفتم

 !کجاست؟ اآلن یگیم راست اگه: گفت و کرد نازک را شیها چشم

 من شیپ: گفتم! بودم یبد مادر چه! واقعا؟ بود کجا اآلن افتادم، مهردادم ادی به یا لحظه

 !کنه ینم یزندگ
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 افتادم، میها رنج و ها یناراحت همه ادی به دوباره من و شد نیغمگ فضا یا لحظه کرد؛ نگاهم

 !کنم پنهانشان بودم ادگرفتهی که ییها رنج

 اینبد که ینوزاد همون از کنم فکر گهید پس: گفت بخنداند را من دوباره نکهیا یبرا نینازن

 !یبود مادر یاومد

 !اومدم ایدن بغلم بچه هی با اصالً ،آره: گفتم

 یها پاره یبرا میزندگ همه قدرنیا یک از! بودم؟ کرده آغاز یک از را بودن مادر من یراست به

 هک ییها بچه کردند،یم تیتثب را نیزم در حضورم خیم مثل که یفرزندان! بود؟ شده وجودم

 .دادند هیهد من به ماندن زنده توان و اورمیب کم نگذاشتند

 مهرداد کنار از که هم یروز مردم، یم شک یب نداشتم را مهرداد رفت مهراد که یروز اگر

 .نبود ذهن از دور مردنم باز شدندینم همراهم آرام و آراد اگر رفتم،

 ییچا و غذا خوردن از بعد و داد سفارش ییغذا هرکس و میبرگشت همسفران جمع به نینازن با

 .میافتاد راه

 هم یلیخ و میبود کرده یط آهسته را راه ها بچه خاطر به بود، عصر کینزد میدیرس که الیو به

 لداخ از یادیز ینما رونیب از زد؛ را در موتیر و داشت نگه الیو در کنار یکسر م؛یداشت توقف

 غبا کی میرفت داخل که نیماش با گرفت؛ یم را دید یجلو درختان انبوه و نبود معلوم الیو

 .بود برابرم در مهراد خانه باغ اندازه

 اشتد قرار یاگوشه بزرگ استخر کی بود؛ کرده سبزِسبزشان ها، چکیپ که ییوارهاید و یبایز

 قفس با یچوب و طبقه دو ساختمان ینما و،یکیبارب همراه به ییبایز قیآالچ گرید طرف در و

 .میرفت الیو داخل به و کرد بغل یکسر را آراد و خودم آغوش در آرام بود، یرنگ قرمز یروانیش

 هب یچوب پلکان کی با سالن گوشه از داشت، قرار بزرگ سالن کی و آشپزخانهاوّل  طبقه در

 ی بقهط سالن به و میرفت باال هاپله از یکسر دنبال به بودند؛ خواب ها بچه د،یرسیم باال طبقه

 !ودب آشنا یلیخ میبرا خانه نقشه م؛یدیرس داشت برابرش در یونیزیتلو و مبلمان که باال
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 و داشت قرار باال طبقه در خواب چهاراتاق افتادم، یم کامرواها خانه میبگو ای ،خودمان خانه ادی

 دیشا! بود کامرواها خانه یها یژگیو از هم نیا داشتند، جداگانه حمام و ییدستشو یهمگ

 یکی وارد یکسر هستند؛ یشکل نیهم لوکس یها خانه همه ای ،بوده یکی معمارشان مهندس

 تعجب داشت یبلند یها نرده که ها بچه مخصوص خواب تخت دو دنید از و شد ها اتاق از

 !کردم

 اصالً! داره دوقلو خودش هم دوستم نیا راستش خب: گفت و کرد جمع را اش خنده یکسر

 !آراد و آرام خاطر به نجا؛یا میایب که دادم شنهادیپ نیهم یبرا

 !یمرس! جالب چه: گفتم و انداختم باال را میابروها

 در هم نفره کی یمعمول خواب تخت کی کودک یهاتخت کنار در رفت، رونیب اتاق از یکسر

 داخل را ها بچه جاست، آن اتاق نیبزرگتر دمیفهم بعدا و بود یبزرگ اتاق داشت، یجا اتاق

 اندازم؛یب الیو بر و دور به ینگاه خواستمیم کردم؛ عوض را میها لباس و گذاشتم ها تخت

 چه آمدم؛ وجد به مقابلم در ایدر یآب دنید با و کردم نگاه را رونیب اتاق پنجره از ازهمهاول

 !بود یخوب یالیو

 کنار آتش کردن روشن حال در یکسر و نینازن نشستم، هیبق کنار و آمدم نییپا هاپله از

 کی نکرد پاک مشغول پونه رفتم؛ بودند آشپزخانه در که پونه و نیمیس کنار به بودند؛ ساحل

 د؟یدیخر راه یتو: گفتم بود؛ یماه

 !میبردار شهیم میخواست یهرچ گفت یکسر! پره پره زرشیفر خچالی یتو! نه: گفت

 هم نوتال ،من محبوب یخوراک کردم؛ نداشت دنیکش نفس یجا گرید که خچالی به ینگاه

 آشپزخانه از و برداشتم قاشق و آوردم رونیب را اش شهیش یخوشحال با! بود خچالی داخل

 به که بود راهرو کی ییرایپذ سالن از بعد و داشت قرار الیو پشت قایدق ساحل رفتم؛ رونیب

 و دهیسرپوش استخر کی که نییپا طبقه سمت به یپلکان راهش کی شد؛یم ختم دوراه

 .بود الیو پشت یساحل اطیح که یا شهیش در به هم سمتش کی رفت،یم داشت یجکوز
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 خوشحال یهاچشم دنید از بودند، کردن درست آتش درباره بحث مشغول یکسر و نینازن

 آن از دورتر یخال مکتین یرو و دادم تکان دست شانیبرا لبخند با! بود گرفته آرام دلم یکسر

 .بردم یم لذت و کردمیم نگاه ایدر یاپیپ یها موج به الیخیب نشستم؛ ها

! یدلتنگ و رنج هر از یخال شدم؛یم یخال یخال انگار داشت، یبیعج آرامش ها موج یصدا

 نم قسمت در انگار! یطوفان شهیهم یایدر کی البته بود؛ ایدر هیشب بیعج میزندگ یروزها

 لحظه! دادیم لیتشک را من یزندگ سکانس نیآرامتر لحظه نیهم هم دیشا! نبود آرام یایدر

 !دوعاشق ی خنده و ایدر موج یصدا و سوخته زمیه یبو از بود آکنده که یا

 تهقرارگرف یفیشر یها انسان سرراهم که شکر رو خدا داد؛ینم آزارم گذشته مثل گرید ییتنها

 یخوب پول که حاال خواستمیم! بدهم یکش اسباب شنهادیپ پونه به داشتم ذهن درامّا  بودند؛

 همان کینزد در خانه کی داشتم، هم یطراح چندسفارش و بودم آورده بدست شگاهینما از

 سفر نیهم در دیشا م،یشو ساکن آنجا در پونه همراه که کنم؛ اجاره نوساز و بزرگترامّا  محل

 .کردمیم مطرح را شنهادمیپ

 هفت و میپانتوم مثل یمختلف یها یباز آنقدر و مینشست ایدر کنار در صبح کینزد تا شب آن

 ساحل کنار مخصوص گهواره در را دوقلوها رفت؛ در دستمان از زمان که میداد انجام ثیخب

 !بودند خوشحال ما مثل و کردند یباز شن یکم هم آنها شدند داریب یوقت بودم، آورده

 هیچندثان یبرا زور به توانست یم آرادامّا  رفتند،یم پا و چهاردست و بود ماهشان نه باًیتقر

 شانیرو روبه میعظ یآب نیا دنید از ها آن و دادمیم نشان را ایدر شانیهردو یبرا ستاد؛یبا

 !بودند کرده ذوق یحساب

 گرفت، یم خود به را ایدر رنگ شانیها چشم زدند یم زل ایدر به یوقت که بود جالب میبرا

 نجایاامّا  ،کند یم رییتغ یکم چشمشان رنگ مختلف یها لباس با که بودم کرده تست قبال

 یهاچشم ایآ کردم فکر چرا دانم ینم داد،یم جا خود در کجای را ایدر کرانیب یآب هاشان چشم

 دارید نیآخر در و داشتند خود به خشم رنگ بودم تا که ییهاچشم بود؟ نگونهیا هم پدرشان

 .دادیم غم و یدلتنگ یبو
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 هب که بود ظهر دوازده ساعت شد، شروع ظهر از گذشته شب دنیرخوابید خاطر به یهمگ صبح

 بمانند؛ گرسنه ها بچه که شدم نگرانامّا  بخوابم، خواستیم دلم هم باز و کردم باز چشم زور

 مخصوص یها کباب از یکل نینازن کنند؛ درست کباب یکسر و نینازن شد قرار ناهار یبرا

 خوشمزه هم واقعا کند؛ درست مانیبرا یکسر کمک به شد قرار و بود کرده فیتعر خودش

 .شد

 آرام مه من بزنند؛ یچرت گرفتند میتصم یهمگ بعد و دیکش پونه را ازهیخم نیاول ناهار از بعد

 بروم، راه الیو اطراف در یکم گرفتم میتصم نبود، چشمم به خواب خودمامّا  خواباندم؛ را آراد و

 .بزنم قدم آن در خواستمیم که بودم دهید را ییبایز جنگل الیو به دنیرس از قبل

 اه بچه مراقب که گفتم گوشش در بود؛ خواب مهین رفتم، پونه اتاق به آهسته رفتن از قبل

 راحت المیخ گفت و داد تکان سر هم پونه بزنم، قدم یکم رم یم و ادینم خوابم من باشد؛

 .بخوابد ها بچه کنار تا رفت من اتاق به و شد بلند شیجا از بعدهم ،باشد

 به یمشک رنگ به کوتاه لگ کی و باز قهی یسرخواب شرتیت کی شد، راحت المیخ که ها بچه از

 رد کنار ام، سرکرده را ام یسرخاب بلند شال و دمیپوش هانیا یرو را جلوبازم یمانتو داشتم؛ پا

 کردمیم احساس راه نیب رفتم، رونیب جاهمان از داشت؛ قرار کوچکتر در کی بزرگ یمشک

 جنگل داخل به که یخاک راه از! دمیند را یکس برگشتم هربارامّا  است سرم پشت یکس

 داشتم دوست چقدر! افتادم باخانمان میکودک محبوب کارتون ادی شدم؛ وارد شدیم دهیکش

 !کنم یزندگ یجنگل کلبه کی در او مثل

 آمد یم دور از یا رودخانه یصدا زدم،یم قدم آهسته و بودم شده گم میها یالبافیخ انیم در

 به را ها برگ و دیوز یم درختان انیم یمیمال مینس ،بروم رودخانه سمت به داشتم قصد و

 نیزم یرو که یکوچک ی شاخه و زدمیم قدم رودخانه یصدا سمت به کشاند؛ یم رقص

 نایم که رودخانه سمت به اقیاشت با و دمید دور از را رودخانه بود، دستم در هم بودم داکردهیپ

 .دمیدو بود شده پنهان جنگل

 در درخت ی کنده کی باالتر یکم خواندند، یم کنارش قورباغه چندتا و بود یجار یزالل آب

 و نمیبنش شیرو شدیم داشت؛ قرار آب سطح از باالتر یکم یلیخ ارتفاع با رودخانه عرض

 یخوب یبو و بود دهیکش نم چوبش رفتم؛ درخت کنده سمت به بگذارم، آب داخل را میپاها
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 وسط که آن وسط درست و رفتم باال درخت کنده از اطیاحت با و درآوردم را میها کفش داد،یم

 !بردم لذت آب یسرما از و گذاشتم آب در آرام را میپاها نشستم؛ شدیم هم رودخانه عرض

 زانمیعز همه و من عادگاهیم نجایا کاش بودند، نجایا داشتم دوستشان که یکسان همه کاش

 زانمیعز از و کردم دعا دلم یتو ندارم، ادی به را اش چهره که پدرم م،یبرادرها مهراد، مادرم،! بود

 خدا از! گذارد یم ریتاث شتریب میدعا ییجادو مکان نیا در کردمیم حس خواستم؛ کمک

 !افتدیب خوب اتفاق کی خواستم نم،یبب را مهردادم خواستم! نمانم تنها خواستم

 از داص که نمیبب تا برگشتم دم،یشن سرم پشت از یمبهم یصدا که بودم خود الیخ و فکر در

 آخر ی لحظه درامّا  افتادم نییپا کنده یرو از من و بود زیل درخت سیخ کندهامّا  آمد، کجا

 اشتباه را میدعا زیعز ارواح نیا شهیهم گرفتم؛ کنده ی شکسته یا شاخه به را کدستمی

 !دهند یم انعکاس

 به را گرمید دست کردم یسع ببرد؛ همراهش را من آب و افتمیب رودخانه داخل دمیترس یم

 تمدس در که یا شاخه شدن خورد یصدا شد،یم مانع کنده یزیلامّا  مییایب باال و رمیبگ کنده

 با م،شد دهیکش باال سمت به سقوط یجا بهامّا  شدم، سقوط آماده و بستم چشم دم،یشن را بود

 میبازو از مهرزاد! دمیکش یبلند نیه برابرم در مهرزاد دنید از و کردم باز را میها چشم اطیاحت

 !بود داشته نگه

 !باال بکشمت کن کمک اآلن! بعد یبرا باشه تعجب و کردن فکر: گفت

 ار من کرد یسع بود ستادهیا کنده یرو که مهرزاد و گرفتم را مهرزاد دست یگرید فکر بدون

 در مهرزاد! میافتاد آب به هردو نداشت یادیز دوام که چوب شکستن یصدا باامّا  بکشد باال

 هیاشح کینزد یا شاخه کرد یسع گرید دست با و دیکش آغوش به را من کدستی بااوّل  هیثان

 ترس از د،یکش یم خود دنبال به را ما رودخانه و داشت سرعت آب یول رد؛یبگ را رودخانه

 راه انیم در که یسنگ باهر بود؛ پنهان اش نهیس انیم سرم و بودم دهیکش آغوش در را مهرزاد

 !دمیکش یم غیج اریاخت یب من و میافتاد یم نییپا و باال داشت قرار
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 داخل به و بود زده رونیب خاک از که درخت شهیر کی بود یبتیمص هر به مهرزاد عاقبت

 آب از هردو و کردم محکم درخت شهیر به را دستم کمکش با گرفت، را بود دهیرس رودخانه

 !میآمد رونیب

 یاضاف آب دست فشار با و درآوردم بود دهیچسب سرم یرو که را شالم م؛یبود آب سیخ هردو

 کنار یخستگ از و چالندم را میموها آب لباس مثل بود؛ بدتر میموها وضعامّا  گرفتم، را اش

 !بود زده هیتک درخت کی به من از قبل که هم مهرزاد! نشستم یدرخت

 داشتم یسع و بود گرفته امخنده اتفاق نیا از م؛یبود افتاد که یاتفاق بهت در هردو یا هیچندثان

 کاریچ نجایا ینگفت: گفتم و افتادم مهرزاد حضور ادی به دوباره کنم؛ کنترلش مهرزاد حضور در

 !؟یکن یم

 !بودم اومده خانوم نجات یبرا: گفت و کرد یکوتاه ی خنده مهرزاد

 که رو تو یمو! جلوم؟ یش یم سبز تو افتم یم دردسر یتو هروقت چطورهامّا  !ممنون: گفتم

 !من؟ نزدم شیآت

 .یندار خبر و یزد شیآت رو وجودم همه تو! چرا: گفت

 !منظور؟: گفتم اخم با

 !بزنم حرف باهات خواستمیم: گفت و کرد مکث یکم

 !؟یچ: گفتم

 !بزنم حرف باهات و نمتیبب خواستمیم: گفت

 ؟ینیبب رو من یخوایم یچ یبرا اصالً! کجام؟ من یدونست یم کجا از! ؟ینیبب رو من: گفتم

 !تنهام؟ چقدر که یکن یادآوری حضورت با یخوا یم حاال ؟یگرفت رو مهردادم ستین بس

 !؟ینیبب رو مهرداد یدار دوست تو: گفت ینیغمگ نگاه با

 .نمیبب را مهرداد خواستیم دلم دنیکش نفس یاندازه به ،شدم ساکت حرفش نیا با

 !ینیبب رو مهرداد میبزن حرف باهم یبزار اگه دم یم قول: گفت
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 رفتنگ پس یبرا! یگرفت من از تو که هیحق مینیب ینم رو مهرداد که نیا: گفتم و کردم نگاهش

 !نذار شرط حقم

 !ازم؟ یگرفت تو که ستین من حق آراد و آرام دنید یعنی: گفت

 ودب نیا بدترامّا  بودم، شکه دانست یم ها بچه درباره نکهیا از! خوردم جا حرفش نیا گفتن با

 .زدم زل شیها چشم به رتیح با! گفت هم را اسمشان یحت که

 از خبر یب کامروا، مهرزاد من مدت، نیا تمام ینکرد فکر که تو: گفت و زد یلبخند مهرزاد

 بودم؟ حالت

 !؟یدون یم کجا از: گفتم و دمیکش یقیعم نفس نزدم؛ یحرف

 !شه یم مشخص زیچ همه هام حرف آخر! بزنم رو هام حرف یبزار بده قول: گفت

 !مهرداد خاطر به فقط: گفتم کنم یشنو حرف خواستینم دلم نکهیباا

 !ینیبب رو مهرداد یخواست هروقت بعدش دم یم قول: گفت

 فتارتر رییتغ نیا بدونم کنجکاوم هم خودم! بگو: گفتم بودم، داشت که یاطالعات بهت در هنوز

 !مونده یادگاری هنوز یزد روحم و تنم به که ییها زخم یجا چون! داره یلیدل چه

 لحظه تونهینم بگم هرچقدرامّا  !متاسفم کردم بهت که ییها یبد یهمه خاطر به من: گفت

 هب اعتماد! بود اعتماد اشتباهم نیبزرگترامّا  کردم؛ اشتباه  یلیخ من الهه! کنه جبران رو شیا

 !شده ظلم بهش یبدجور کردمیم فکر که یکس

 تو یوقت: گذشتیم دلش در هرچه فیتعر به کرد شروع و کردم نگاهش بااخم و سؤال از پر

 و بود هگرفت عکس هی ازت یپنهان ساناز ،یباش ساناز پرستار تا مهراد خونه یرفت بار نیاول یبرا

 و زد حرف برام بهت راجع یکل روز اون دمونه؛یجد پرستار نیا که گفت و فرستاد برام

 مشک سن نیا با بهیعج گفتم! هیخوشگل دختر گفتم بدونه؛ تو به راجع رو نظرم خواستیم

 .یداشت یسرنوشت چه که گفت برام هم ساناز ؛یپرستار یبرا اومده

 تو سمت به رو من نظر خواستیم فرستاد؛ یم تو از عکس چندتا برام هرشب بعد به اون از

 فرستاد ینم شب هی اگه بودم، کرده عادت تو یها عکس دنید به گهید هم من برگردونه،
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 رو تو و بودن شده گرفته خبر یب و ییهوی که ییها عکس رو، عکست نمیبب تا شدمیم ریگیپ

 اون ،دادنیم نشون موهات بافتن درحال و زدن قدم حال در دن،یخند درحال کار، حال در

 که یهمونجور نمیبب تا یباش کنارم خواستیم دلم کنم، بو رو موهات خواستیم دلم زمان

 .نه ای یش یم جا بغلم یتو کردمیم تصور

 دور همون از ییجورا هی کردم،یم فکر بهت و داشتم باورتامّا  بودم، شده عاشقت گم ینم

 ورد یاهایرو یتو هاوقت یبعض که گفتیم تو از برام انقدر ساناز شدم؛یم ات دلبسته داشتم

 فشیتعر و شناختمیم ها عکس یتو که یدختر کنار کردم،یم تصور ندهیآ در تو با رو خودم

 که یدختر زد، یم ساناز به یقشنگ یهاحرف و بود محکم که یدختر دم؛یشن یم ساناز از رو

 .شدیم دیبا که یاونجور نشدامّا  نبود؛ پول و اطفار و ادا دنبال برم و دور یدخترها مثل

 عکسا امّ باشه، یخواب یوقت تو از دیشا کردم فکر فرستاد، عکس هی برام ساناز روقتید شب هی

 و یاراحتن به شد لیتبد تو به میدلبستگ تو به باورم و شد رو و ریز امیدن کل کردم باز که رو

 به بود هنوشت عکس ریز! دیدیبوس یم رو گهیهمد که فرستاد برادرم و تو از عکس هی ساناز تنفر،

 !شه یم نیهم یبد رو اگه نداره رو اقتشیل که یکس

 تو از چقدر که گفتیم بهم و باهام کردیم دل و درد نداشت، یناراحت جز ساناز شب اون از

 منظورش دمینفهم زمان اون! بده عذاب تورو ممکن هرشکل از بدتر خواد یم گفت اد،یم بدش

 یم خوب بده، شکنجه داره دوست هرجور رو نفر کی و بکشه نقشه بود بلد خوب ساناز ه،یچ

 هک گفت بار هی گفت،یم تو یها یبد از هرروز بده؛ جلوه گناهکار رو گناهیب هی یچجور دونست

 زمان همون شماها، با داره کار گفتیم د،یکن ازدواج باهم حتماً مهراد و تو کنه یکار خواد یم

 بارها ندوب یب بود نوشته ،یبود نشسته یکسر کنار تو که فرستاد عکس برام یمهمون هی از هم

 !شن ینم قانع کم به

 فیعرت قیطر از رو زیچ همه و بودم دهیند اصالً تورو من بود، برگشته کامالً تو به نسبت فکرم

 برادرم چرا که بودم ناراحت و واقعا ،یصفت طانیش کردمیم فکر ،دونستم یم ساناز یها

 !کرده ازدواج یدختر نیباهمچ
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 هک ییروزها اون کنم، مالقات باهات کینزد از خواستمیم که افتادم ییروزها ادی دمتید یوقت

 ت،دمید یوقت! کنم بو رو موهات خواستمیم که نه ای یهست یبغل تو کنم تست خواستمیم

 .بودم متنفر ازتامّا  کرد،یم ام وونهید اآلن مثل موهات عطر و یبود یتوبغل

 زا گفت،یم ازتو مدت نیا همهامّا  ساناز نمتون،ینب گهید گرفتم میتصم و کردم دعوا مهراد با

 یم رشیتحق نکهیا ازا! یاریب در رو لجش تا یریم رژه روش روبه مهرداد با نکهیا از هات؛ یبد

 یحساب مردن، ساناز و مهراد دادن خبر یوقت! بودم کرده باور رو زیچ همه هم احمق من! یکن

 !شدم شکه

 از داره، یسر سرو هم مانیپ با الهه کنمیم حس گفتیم بود زده زنگ بهم ساناز قبلش روز

 برام هاش غم از نه،یب ینم مرگ جز یراه و اس خسته شیزندگ از چقدر که گفت برام خودش

 یب و ناتوان ساناز گر شکنجه تورو و سوخت یم حالش به دلم کرد؛ هیگر ریس دل هی و گفت

 !داشتم اعتماد بهش نیهم یبرا و شناختمیم رو ساناز یبچگ از دونستم، یم پا و دست

 یم ختم؛یر بهم یبدجور دمیشن رو داشتم دوستش ایدن هیاندازه که برادرم مرگ خبر یوقت

 یم خودم کنار تورو اهامیرو یتو یزمان هی کنم؛ ازدواج برادرم وهیب با دیبا رسمه که دونستم

 شده کابوس گذشته نیریش یاهایرو یهمه نباریا و بودم تو با اهامیرو یتو یزمان هی دم،ید

 !شدنیم یواقع داشتن و بودن

 داده ساناز و من به چندسال نیا که یزجر تا کنم ازدواج باهات شده هرجور گرفتم میتصم

 مهره خوب اون بوده، ساناز برنامه هانیا همه دونستم ینم احمق منامّا  کنم؛ جبران رو یبود

 هم مرگش از بعد یحت زیچ همه که بره جلو یچجور دونست یم! بود دهیچ هم کنار رو ها

 !بود کرده یزیر برنامه هم رو خودش مرگ یحت اون بره، شیپ خواد یم که یاونجور

 به کم کم داشتم شدم،یم رامت کم کم داشتم که هست وجودت یتو ییجادو هیهرچند

 زا رو من نیا و شدمیم عاشقت داشتم کنم اعتراف دیبا کردم،یم اعتماد صداقتت به حضورت،

 یم وتور یمهمون شب فشیکث نگاه اون با نیمت یوقت ادمهی کرد،یم تر صیحر تو به یهرزمان

 صندوقچه یتو خواستیم دلم ببرمت، یدور یجا به خودم با و بدزدمت خواستیم دلم دید

 !نهیبب که باشه نداشته تورو یکس خودم جز و کنم رتیاس ایدر ته یا
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 تا کنم برخورد ها وانهید مثل کرد رو نشیدروغ اعتراف مانیپ یوقت شد باعث احساس نیهم

 !یباش کرده رو کار نیا شدینم باورم ،داشته دوست تورو گفت اعترافش یتو مانیپ که یزمان

 نیآرم از قبلش بکن رو فکرش! حرف نیا دنیشن یبرا بود کرده آماده ساناز رو ذهنم اما

 یتو رو مانیپ نامه اعتراف دوباره و دمید یکسر با رو تو بعد دم،یشن رو مانیپ یهاحرف

 ارکن در انتقام و نفرت و عشق حس و بود گرفته رو چشمم یجلو خون گهید خوندم، یکالنتر

 !ساخت اریع تمام مجنون هی من از هم

 و یاشب رازمنیغ یکس با کنم تحمل تونستم ینم کنه؛ نگاهت یمرد کنم تحمل تونستم ینم

 اوف با که بدم ادتی شده هرجور گرفتم میتصم نیهم یبرا نداشتم، باورت هم خودم یطرف از

 عنوان به تنها نه رو من کنم وادارت و کنم خودم عاشق تورو شکنجه و هیتنب با که! یباش

 !یباش هم وفادار بهم که یریبپذ همسرت

 شده هرجور داشتم میتصم یکرد ترکم کهیوقت بودم، یاحمق چه بفهمم تونم یم حاال

 اب دونستم یم نکهیا ،یکسر کردن تیاذ با یحت! دیتهد و سیپل زور به یحت برگردونمت

 مخواستیم کرد؛یم وونمید نمیب ینم رو زنم منامّا  رو من زن نهیب یم یکسر ،یهست یکسر

 هنکیا از قبلامّا  ،ینخور تکون جات از که کنم یکار و گردونمت بر و کنم تیشکا یکسر از

 .دیرس دادم به خدا کنم، یکار

 ؛ستهیوا پونه یجا ادیب بودم خواسته خودمد،اوم مهناز و زدن رو در که بودم نشسته خونه یتو

 گفت؛یم ینامفهوم یزهایچ هی هم هقاش هق ونیم! ونهیگر هاش چشم دمید اومد که مهناز

 رو من خدا گفتیم اش همه کنه؛ یم هیگر چرا بگه و بزنه حرف درست که بهش اومدم تشر

 یخال رو پناه یب دختر نیا پشت من آخه گفت! مگه؟ یکرد کاریچ! ؟یچ برا گفتم! ببخشه

 یم یچ کن، فیتعر برام درست گفتم د،یکن یم شکنجه دیدار رو یاشتباه آدم هی شما! کردم

 وت گفت ؛ینبود یکسر با وقت چیه تو که گفت برام و نشست مهناز! خبرم یب من که یدون

 !یبود شده برادرم عاشق فقط و یکن فکر یکسر به یخواستینم وقت چیه

 خودت از رو عشق نیا یخواستیم و یگشت یم داریب اتاقت یتو ییها زمان هی بود دهید یحت

 رو ساناز نکهیا خاطر به گفت ؛یشد یراض هم تو هیراض ساناز یدیفهم یوقتامّا  ،یکن جدا
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 به یراض خانم الله اجبار به ساناز کردهیم حس چون! ومدهیم بدش تو از داشته دوست یلیخ

 !دونسته یم یاصل مقصر رو تو و بوده شده وصلت نیا

 که کنه ینم باور وقتچیه که گفت ،یبود نرفته اشتباه رو رتیمس وقتچیه تو کرد فیتعر برام

 بعد یحت و یبود مهراد به وفادار تو ها لحظه نیآخر تا گفتیم! یباش داشته رابطه مانیپ با تو

 .یموند وفادار هم مرگ از

 یسک هم تو جز خوام ینم که یداستان! دونست ینم کسچیه که گفت رو یداستان برام بعد اما

 انازس به نسبت که یعشق به روز هی بوده، ساناز راننده شیپ وقت یلیخ از که مانیپ! بدونه

 که هست نفر هی شنوه یم یوقتامّا  ،نبوده مانیپ عاشق وقتچیه ساناز کنه؛ یم اعتراف داشته

 .شه یم خوشحال بکنه یهرکار یعاشق و یوانگیسرد از حاضره

 یم وفادار و عیمط بارگاهش سگ مثل مانیپ کم کم و ده یم مانیپ به یخودیب یها وعده

! نهک اغوا رو مانیپ رهیگیم میتصم ،یخوش مهراد با تو نهیب یم یوقت شیضیمر از بعد شه،

 و سر ساناز با دونستم یم منامّا  آورد ینم خودش یرو به وقتچیه مانیپ گفتیم مهناز

 کرف بوده، یاصل مقصر مانیپ دهیفهم یوقت گفت بعد و کرد فیتعر برام رو هانیا داره، یسر

 تو از رو مهراد هم و کنه راحت رو ساناز هم تا کرده رو کار نیا نهیک سر از خودش دیشا کرده

 !رهیبگ

 قعاش تو دونم یم گفتم بهش! مانیپ سراغ رفتم دمیشن ازش رو هاحرف نیا نکهیبعدازا من اما

! یعاشقش تو که ساناز بود نوشته اون یتو و کردم دایپ رو ساناز خاطرات دفتر من ،یبود ساناز

 کشتم؛ رو عشقم من کشتم، من گفتیم یه و کرد ناله و زد خودش صورت یتو یبار چند

 !رهیم کلنجار ساناز مرگ خاطر به خودش با داره وقته یلیخ دمیفهم

 تهگف بهش ساناز که بود یزیچ کشته رو هااون هم تو به عشقش خاطر به بوده گفته که نیا

 که قتو چند بشه، گور و گم فرانسه یتو بعد و بره رانیا از مانیپ که بود ساناز نقشه نیا! بود

امّا  س؛یپار ادیب من با هم الهه بود قرار بودم الهه عاشق من بگه و من به بزنه زنگ گذشت

 زد ور بود گفته ساناز که یحرف همون یریدستگ زمان یتو هم باز و شد ریدستگ زودتر مانیپ

 رو را خودش دست داشت، ساناز مرگ از که یخراب یروح حال و براش زدم من که یبلوف با که

 !کرد
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 رو روزها داشتم ذهنم یتو ،بود هضم رقابلیغ نیسنگ یغذا وعده هی مثل مهرزاد یهاحرف

 بود؛ سخت برام باورش هنوز و دمیچ یم هم کنار رو زیچ همه داشتم گذاشتم، یم هم کنار

 نامه اون پس! کنه؟ رو نکارهایا داشت محبت من به یلیخ که یساناز بود ممکن چطور اصالً

 بود؟ نقشه همه هانیا بود؟ گذاشته برام که بود یچ

 هنقش همه نیا گرانهید کمک به هم رفتنش ییدستشو که یآدم هی اونم ،نفر هی شهیم مگه

 اعتماد یاشتباه آدم به مهرزاد مثل هم من کردم حس! کنه؟ نابود رو یزندگ همهنیا و زهیبر

 ساناز که بودم دهیشن خانم الله و مهراد از بارها که یحال در داشتم اعتماد ساناز به من کردم؛

 بهم خانم الله چقدر اومد ادمی نکنم، اعتماد ساناز به گفتنیم که بودم دهیشن! داره دورو

 هرادم چقدر اومد ادمی کنه؛ یحسود و نهینب رو من ساناز تا نباشم یاصل اطیح بچه با گفتیم

 !نشناختم رو ساناز که داشت دیتاک

 اعتماد کاش یا! شناختمینم رو ساناز یرونیا وقتچیه کاش یا! مهراد یگفتیم راست

 هاآدم از حسادت ساناز خود قول به... اونامّا  کردم؛ برخورد صادقانه و بودم ساده من! کردمینم

 .کردیم درد بود داده مهرزاد قهیدق چند یتو که یاطالعات هجوم از مغزم... سازه یم والیه

 زانو میرو روبه د،یچ هم کنار ذهنش یتو دوباره رو هاش حرف و کرد مکث نکهیبعدازا مهرزاد

 :گفت و زد

 و رفتن عزادار خودت تو! نساختم برات کابوس جز که ییروزها به کردم فکر یلیخ من! الهه

 من گذاشتم؛ تنهات من سخت یروزها اون یتو و تیحما به یداشت ازین تو! یبود ییتنها

 !بود یبزرگ شکنجه منم یبرا روزها اون بدونامّا  بده، حق بهم گم ینم شدم، گرت شکنجه

 اعتماد برادرم انتخاب به نکردم، اعتماد خودم برادر به و کردم اعتماد یاشتباه یها آدم به من

 حالم چقدر یستین که چندماه نیا یتو یدون ینم تو ببخش، رو من کنمیم خواهش! نکردم

 یادآوری ساختم؛ برات که یبد یروزها همه یادآوری سخته چه یدون ینم! بوده خراب

 خورد یبرا خودم، شکنجه یبرا و شکستم یم بار هزار خودم تو به هرضربه با که ییروزها

 .زدمیم تو به یبدتر یهاضربه خودم شتریب شدن
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 خواستیم انگار د،یچ هم کنار رو جمالت دوباره کرد، یمکث هاحرف نیا گفتن از بعد مهرزاد

 تو ونمد یم! الهه: گفت و گرفت میتصم باالخرهامّا  بود؛ مردد گفتنش به نسبت که بزنه یحرف

! الههامّا  شه؛ ینم جبران یخوب کار چیه با من یها یبد دونم یم! یدیند رنج و غم جز من از

 برات نو خاطرات کنم، پاک ذهنت از رو رفته یروزها من یبزار شه ینم! ؟یبرگرد شه ینم

 شه ینم من؟ ییتنها زخم یرو یباش مرهم تو ای! ت؟ییتنها زخم یرو باشم مرهم و بسازم

 الهه؟ یبرگرد

 یهاچشم دنید از! کردم تعجب داشت که یادیز درخواست از التماسش، از زد، که یحرف از

 هیگر و بغض نیب شد، یبارون خودمم یهاچشم نبودن یخی و سرد گهید امروز که سشیخ

 روزید تا که یمرد! کنم باور رو دیجد مهرزاد نیا تونم ینم! مهرزاد کنم باورت تونم ینم: گفتم

 !نشرفتیپذ سخته یلیخ! کنه؟ یم التماس برگشتنم یبرا امروز شدم؛ خورد هاش شکنجه ریز

 روح به! الهه: گفت و کرد پاک را صورتم یرو اشک قطرات دست کی با و اومد سمتم به آرام

 مخود زدم تو به که یلیس هربار با! دمید یم آزار خودم شتریب تو آزار با خورم یم قسم برادرم

 ردد کردمیم وارد تو به که یدرد برابر دو قلبم زدم تو به که یا هرضربه سوخت؛ جگرم هزاربار

 خوب و کردمیم شکنجه تورو من ساخت؛ یم خودم از نفرت رو وجودم سرتاسر و گرفت یم

 هساد کردمیم فکر چون! کنمیم وارد خودم روح به که هییهاضربه نیا تیواقع در دونستم یم

 !شدم تو عاشق که لوحم

 به تیمعصوم نقاب تو کردمیم فکر و دمید یم تورو تیمعصوم همه من بودم؛ احمق من اما

 یبد جز من الهه! یبندوبار یب که بودم کرده برداشت جورنیا ساناز یهاحرف از! یدار چهره

 !کنم یخوب که باشم داشته فرصت گهید کباری بزار! برات نداشتم

 حاضره اش بچه خاطر به که یمادر دنید! رو من کرد عوض تو رفتن شدم؛ عوض یلیخ من

 دلش یرو پا شد حاضر اش بچه خاطر به که یمادر دنید ،  بکشه سر رو درد جرعه جرعه

 احمق من به! داد رییتغ رو من بشه قانع اش بچه دورادور دنید به و بره یدلتنگ باهمه و بزاره

 ات که هیاتفاق عشق فهموند! ستین زدمیم پا و دست داخلش که یلجنزار اون یزندگ فهموند

 تن،سین شناختمیم تو با ییآشنا از قبل تا که ییدخترها هیشب ها زن همه که ،داره انیجر ابد
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 به رو مهراد عشق از یا ذره شدیم کاش! یداد ادی رونیا من به مهرداد و مهراد به باعشقت تو

 !یبرگرد شدیم کاش ؛یبد من

 نحس یمهمان و باغ آن در بار نیآخر یوقت از ییجورها کی! نشده نرم دلم بگم اگه بود دروغ

 اونامّا  !رهییتغ حال در قلبم وروزحال دمیفهم روز همون و رفتینم رونیب فکرم از دمشید

 ردنک فکر از مانع سواال نیا و بود کرده جادیا برام یسواالت بود؛ بیعج برام که داشت یاطالعات

 جادیا سؤال یلیخ برام! دونست؟ یم کجا از دمید یم دورادور رو مهرداد من که نیا شد؛یم

 دلمامّا  داشتم؛ فکر به ازین تمیوضع نیهم ادامه ای کنارش برگشتن یبرا هنوز. بود کرده

 .رمیبگ رو سواالم جواب خواستیم

 .رمیبگ رو ام هیگر یجلو هم خودم و رهیبگ آرامش که کردم سکوت یا لحظه

 هبش یخال فکرم بزار! بده حیتوض کنمیم خواهش رو؟ هانیا یدون یم کجا از تو! مهرزاد: گفتم

 !کنم فکر برگشت به راجع که سؤال از

 یدیجد حالت هاش چشم باشه آورده ادی به رو یجالب موضوع انگار و کرد من به ینگاه مهرزاد

 تونه یم من جواب ته بود دهیفهم انگار کنن؛ یم ذوق یاتفاق از که ها بچه مثل! کرد دایپ

 .بود شده باز براش دیام روزنه هی انگار باشه، مثبت

 !الهه کامروام مهرزاد من: گفت لبخند با

 من! یکن تکرار رو موضوع نیا ستین الزم کامروا مهرزاد یآقا: گفتم و کردم نگاهش اخم با

 !بده جواب رو سوالم فقط گه،ید شدم بر از رو خاندانتون همه و شما لیفام و اسم

اوّل  کردم؛ تجربه رو یمختلف یها احساس من یرفت کهیوقت: گفت و کرد یکوتاه ی خنده

 دم؛یفهم رو قتیحق و زد رو هاحرف اون مهناز که سراغت امیب خواستمیم شدم، نیخشمگ

 نیب داشتم سرجنگ باخودم بزارم، راحتت داشتم میتصم! بود وجدان عذاب یبعد احساس

 پس رفک که ازت خبرباشم یب مدت هی گرفتم میتصم سر آخر! تو از خبرماندن یب و تو دنیدزد

 گذشت فکر نیا به روزم هر و هرشب هرچند ،بودم نشده آدم هنوز چون نزنه، سرم به گرفتنت

 !؟یکن یم کاریچ و ییکجا تو که
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 با بار نیآخر بود ادمی! زد زنگ بهم یکسر شب هیامّا  باشه، خوب حالت کردمیم دعا هربار

 و بود داده راه داخل به رو من اون اشون، خونه دم بودم رفته داشتم، یبد یلیخ یدعوا یکسر

 از یخون دست با و شکستم رو شیزندگ کل نداد، رو ییکجا تو  که سؤال نیا جواب بهم چون

 ت،داش رو تو از خبر هی دینو بزنه زنگ بهم یکسر نکهیا نیهم یبرا! زدم رونیب یکسر خونه

 !رسوندم مارستانیب به رو خودم یچطور ادینم ادمی زدم حرف باهاش نکهیبعدازا

 شدینم باورم کردم،یم تکرارشون خودم با داشتم من و بود نیسنگ برام هنوز یکسر یهاحرف

 دیبا و بده یلیخ حالت گفت چون بودم، تو حال نگران همه از بدترامّا  !شم یم پدر دارم که

 تو ا،اونج دمیرس یوقت زد؛ زنگ بهم عمل داشت من تیرضا به ازین نکهیا یبرا اصالً! یبش عمل

 عشق از پربود دلم! شد خم دنتید از زانوهام کردم که نگات سرت، یباال اومدم ؛یبود هوشیب

 !خواستنت از بود پر دلم تو، به

 روزموحال دنید از پونه و یکسر ،یبود افتاده هوشیب بزرگ شکم هی با مارستانیب تخت یرو

 هنال هی ادمهی! براشون بود سخت  تو خاطر به کنم هیگر من که نیا باور انگار! کردن تعجب

! ارتمکن چون ینباش نگران گفتم و دمیبوس رو تیشونیپ باالسرت، اومدم ،یکردیم یفیخف

 یبرگشت که عمل اتاق از باشم، کنارت ابد تا خواستمیم دل ته از من و نزار تنهام یگفتیم

 هک بود تو به چشمم هیهرثان گذشت، کابوس مثل برام روزها اون ،یبود هوشیب بازم رون،یب

 !باشم اونجا دینبا یبازکرد چشم یوقت دونستم یمامّا  ،یکن باز چشم که بشه؛ خوب حالت

 ازت رو ها بچه خوام یم یکن فکر دم،یتهد از یبترس که کردمیم لیتحم بهت رو خودم دینبا

 !رمیبگ

 شدن تو یها بچه پدر هم اون شدن، پدر حس! کردم بغل رو جفتشون خودم بار نیاول ادمهی

 به ات ؛اشتباهه دونستم یمامّا  باشم، شما کنار ابد تا خواستیم دلم! بود نینشدل و تازه برام

 !ینینب رو من تا رفتم شتیپ از بعد و بودم کنارت یایب هوش

 کنارش یهوشیب چندروز اون که یکس نم،یب یم اهایرو در کردمیم فکر من که یمهراد پس

 !قیدق بود ادمی رو گفتیم که یزیچ هرامّا  !باورش سخته چه! بود مهرزاد بودم

 ؟یاوردین برام رو مهرداد چرا یشد مونیپش قدرنیا یوقت خب: گفتم
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! باشه وت برگشت یبرا یزیدستاو نیا کردمیم فکر نکهیا یبرا: گفت و انداخت نییپا رو سرش

 نیا! یش ینم بازگشت به حاضر وقتچیه گهید تو برگردونم رو مهرداد اگه کردمیم فکر چون

 با! الهه شدم عاشقت من! باشم نداشته رو تو که رمیبپذ خواستمینمامّا  بود؛ من یخودخواه

 یکردیم هماهنگ یرازق خانم با مهراد دنید یبرا که ییهاوقت تونستم یم مهرداد حضور

 دورادور که خواستم خودم کنه؛ هماهنگ باهات خواستم یرازق خانم از خودم نمت،یبب

 !زدمیم زل یکردیم نگاه رو پسرت یدزدک که تو به و نشستم یم نیماش داخل! نمتیبب

 روشنش یهاچشم یتو تونستم یم! بفهمم رو یعاشق تونستم یم هاش چشم از کردم، نگاهش

 شب رنگ یهاچشم یتو که یعاشق برق بود، شده سبز جنگل یها درخت انبوه با حاال که

 !نمیبب رو دمید بار نیاول یبرا مهراد

 فتمگ مونم؛یپش چقدر گفتم بهش زدم، حرف یکسر با رفتم مارستانیب از نکهیبعدازا: داد ادامه

 از رو هام یبد همه که ،کرد باور رو هام حرف که بامعرفته یلیخ یکسر! کردم اشتباه چقدر

 قبول! ینیبب یبیآس تو گهید دینباامّا  کنه، یم برام بتونه هرکار گفت و گرفت رو دستم! برد ادی

 .میباش گرفته فاصله گذشته از هردو و یریبگ آروم تو تا بگذره مدت هی بزار گفت ،کردم

 رو حسابش یبدجور و نمیبب رو یکسر بودم منتظر! ارمیب در شاخ خواستمیم هاش حرف از

 !بود؟ انیجر در هم پونه: گفتم. برسم

 یدار تو گفتمیم من یول کردینم قبول اون دادم،یم رو یقبل حقوق پونه به هرماه ،آره: گفت

 یراض دلم منامّا  !مونه یم دخترم مثل الهه گفتیم! یکن یم مراقبت من بچه و زن از

 .نشه جادیا برات یکمبود خواستمیم شد،ینم

 !نمیبب من رو دوتا نیا فقط: گفتم رلبیز

 !که ندارن یگناه رن،یتقص یب دوتا اون: گفت و زد یلبخند مهرزاد

 !ستین یگناه کم کردن، خودشون اسگل رو من چندماهه: گفتم

 غروب و جنگل یادآوری از و کرد ینگاه هم من ناخودآگاه! کرد اطراف به ینگاه بعدامّا  دیخند

 !شدن نگرانم همه اآلن حتماً! شد شب: گفتم دم،یترس
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 !الیو رسونمت یم کنارتم، من! نترس: گفت مهرزاد

 نجام؟یا یدونست یم کجا از: گفتم و افتادم گهید سؤال هی ادی

! نجایا ارهیب رو شما که خواستم یکسر از خودم: گفت شدیم بلند جا از که همونطور

 که شدم مطمئن دمتید ییکذا یمهمون اون داخل نکهیبعدازا! بزنم حرف باهات خواستمیم

 به شدم دواریام ییجورا هی ن،یمت به یزد که ییهاحرف از شب اون برگردونمت، دیبا

 یرکس از! یبرگرد کنم التماست دیبا که ؛یبرگرد بشه دیشا که شدم دواریام برگشتنت،

 منامّا  ،خودش یالیو دیبر خواستیم یکسراوّل  کنه، تیراض سفر نیا به یجور هی خواستم

 حس یجورنیا! خودشون؟ یالیو جز برن کجا من بچه و زن د،یبمون خودم یالیو خواستم

 !یخودم خونه ییجورا هی کردمیم

 !؟یبود کجا خودت...یعنی: گفتم

 .ستین دور یلیخ! یکسر یالیو: گفت

 !مهردادم؟: گفتم آهسته

 .اومدن هم یرازق خانم و مهناز و مهرداد: گفت

 !آوردم لبات به من که بود یا خنده نیاول نیا: گفت و کرد نگاهم زدم، لبخند ناخودآگاه

 !نگرفتم یمیتصم من هنوز: گفتم

 !شمرم یم خودم یبرا رو ارمیم لبت به که یا هرخنده دارم نداشتم، نیا با یکار: گفت

 .شیدوم هم نیا: گفت و دمیخند دوباره

 شده کیتار هوا کامالً گهید حاال نداشتم، کردن بحث وقت گهیدامّا  ،گرفت حرصم کارش از

 ور یقبل راه که نهیا از بهتر م،یبرس ساحل به که میبد ادامه رو رودخونه راه: گفت مهرزاد بود،

 .میش یم گم ها درخت نیب و کهیتار م،یبرگرد

 میهاکفش و بود برهنه پاهام رفتم،یم راه ازش فاصله با م،یافتاد راه باهم و دادم تکون رو سرم

 قدم و کردمیم نگاه رو پام ریز اطیاحت با بود؛ برده آب رو بودم گذاشته درخت کنده یرو که
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 هک بود بیعج! نترسم شدیم باعث مهرزاد حضورامّا  ،جنگل داشت یبیعج خوف داشتم، یبرم

 !داشتم تیامن احساس کنارش بلکه ،دمیترس ینم ازش قبل مثل گهید

 یبرا یادیز یهاحرف هرچند بود، نمانیب سکوت میبود زدن قدم حال در رودخانه هیدرحاش

 و رفتیم راه کنارم مهرزاد خواست؛یم زمان یقبل اطالعات کردن هضمامّا  م،یداشت گفتن

 جا از و کرد پرت را حواسم ناخودآگاه جنگل ونیم از یسگ ی زوزه یصدا بود؛ من به حواسش

 ور پام شکسته شاخه کی یرو قایدق و شدم غافل میپا ریز به کردن نگاه از یا لحظه دم،یپر

 .کردم ناله درد از و گذاشتم نیزم

 شد؟ یچ الهه؟ شد یچ: گفت و شد کینزد بهم ینگران با مهرزاد

 !پام! پام: گفتم

 !؟یا برهنه پا ینگفت چرا: گفت و کرد مجروحم یپا به ینگاه

 !؟یدیند تو یعنی: گفتم

 !بود خودت به حواسم! نه: گفت

 !؟یگرفت فاکتور رو پاهام: گفتم

 !؟یایب راه یتون یم حاال! صورتته منظورم: گفت

 !تونم یم! آره: گفتم

 و کرد نگاهم کمر به دست سوخت، یم نیزم با برخورد از پام شد، بلند ام نالهاوّل  قدم با اما

 !یلجباز هنوز و ،یآورد بچه تا سه ،یکرد رییتغ همه نیا: گفت

 اصرار با کرد، سوار کولش یرو رو من و شد خم روم روبه اومد، من سمت به و گفت رونیا

 !امیب راه خودم نیزم بزارم! نیزم بزار منو! نه: گفتم

 !کامروا؟ هی از گرفتن یسوار یچ یعنی یدون یم! کرده بلند جا از رو تو کامروا مهرزاد: گفت

 !کامروا مارو یکشت! یمتکبر و مغرور هنوز یکرد رییتغ همه نیا: گفتم و کردم یپوف

 !داشتم توان یحد هی در! کنم عوض رو خودم تونم ینم که هیپا از گهید: گفت و دیخند



 

314  /www.98iia.com  /س.ش(  سالی( 
 

 برانجمن نودهشتیا ) س.ش( کارسالی  –گاه تکیه 

 !شدن نگرانم همه اآلن! لطفاً برو تندتر کمی: گفتم

 !شهیم اطاعت! چشم: گفت و دیکش یقیعم نفس

 زنو هم پشه اندازه که وضعشه چه نیا یآورد بچه تا سه: گفت و دیکش باالتر یکم رو من بعد

 !تو یندار

 !که نخوردمشون آوردم، ایدن به بچه تا سه: گفتم

 !میزد غر هم جان به و میکرد بحث باهم ساحل کینزد تا و دیخند

 جاده به دنیرس با د،یرسیم یاصل ی جاده به و شدیم شروع ساحل کنار از کوچک جاده کی

 با یکسر و پونه الیو در یرو روبه ،میدیرس الیو به زود یلیخ بود بلد را راهش مهرزاد که یاصل

 بده مرگم خدا: گفت و زد گوشش به یآرام یلیس من دنید با پونه زدند، یم قدم ینگران

 !شده؟ یچ! خانوم

 !؟یکرد کارشیچ: گفت مهرزاد به رو یکسر

 !دادم نجات رو جونش: گفت مهرزاد

 !برم اهر تونستم ینم شد،یزخم گرفت شکسته شاخه هی به پام! خوبم من: گفتم پونه به خطاب

 کجاست؟ هات کفش خانم چرا؟ شما آقا! ؟یشد دهیآبکش موشه مثل چرا خانم: گفت پونه

 !دارم کار یکسر و تو با من! پونه باش صبرداشته: گفتم

 !رندیبگ من از نگاه کردند یسع هردو و انداخت یکسر به ینگاه حرفم نیا با پونه

 نیمیس و نینازن کرد، ام ادهیپ مبل یرو مهرزاد بعد و بودم سوار مهرزاد پشت بر خانه داخل تا

: گفت نیمیس کردن؛یم نگاه رو ما واج و هاج صحنه دنید از داشتند بغل در رو آرام و آراد که

 !؟یخوب! الهه

 د؟یخوب شما! کامروا یآقا سالم: گفت مهرزاد به رو بعد

 ن؟یشد یخال سیخ هردوتون چرا: گفت نینازن
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 خورد، زیل رودخونه، وسط درخت دهیپوس  ی تنه هی یرو بود نشسته الهه: گفت مهرزاد

 !میافتاد آب به هردو و شکست درخت تنه که رمشیبگ خواستم

 !دیآورد یشانس چه: گفت نینازن

 د؟یستین مراقب چرا خانم: گفت ینگران با پونه

 به یقدم هردو انداختم، بودند هم کنار که یکسر و پونه به ینگاه و کردم نازک رو چشمم

 .رفتند عقب

 :گفت خنده با و انداخت مهرزاد یبازو به یچنگ مهرزاد، به کینزد و بود نینازن بغل که آرام

 !با...با

 انگار! شناختندیم را مهرزاد هم وروجک دوتا نیا یحت! شد قبل از گشادتر میها چشم بار نیا

 !بودم مانده خبر یب ماجرا از من فقط

 !دیانداخت دست رو من بزرگتون تا کیکوچ از! که واقعا: گفتم

 !نذاشت یکسرامّا  !کنم فیتعر برات خواستمیم من خدا به خانم: گفت پونه

اوّل  همون از ها بچه که خوبه یگفت خودت! ؟یفروش یم رو من چرا! پونه: گفت یکسر

 !ننیبب رو باباشون

 من: گفت و نشد متوجه پونهامّا  است، نزده موضوع نیا به راجع یحرف که کرد یا اشاره مهرزاد

 یجورنیا بهتره، کنارش ادیم یمحمد خانم که هم حاال بوده، یخوب یمرب یرازق خانم گفتم

 !مامانشون هم ننیب یم رو باباشون هم ها بچه

 است؟ قصه یکجا یرازق خانم! فهمم ینم من ؟یچ یعنی: گفتم

 یمحمد خانم و یرازق خانم ،یبود سپرده پرستار به رو ها بچه که مدت نیا خب: گفت یکسر

 !داشتنیم اشون نگه باهم

 !خودتون خونه: گفت آهسته پونه

 !بودم کرده اعتماد تو به من: گفتم و کردم نگاه یکسر به حرص با
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 ... خب... من خب: گفت یکسر

 بهم یکسر! نکن سرزنش من خاطر به رو هیبق کنمیم خواهش: گفت و نشست کنارم مهرزاد

 نارمک و  نمیبب رو ها بچه که هیخوب فرصت دمید ،یریبگ پرستار ها بچه یبرا یخوا یم گفت

 قرار ،کرد یمعرف رو یمحمد خانم هم اون و خواستم کمک یرازق خانم از نیهم یبرا! باشن

 !میباش مراقبشون ینفر سه که خودمون خونه انیب دوقلوها شد

 ... مهرداد: گفتم. بود دهید رو ها بچه هم او یعنی افتادم، مهردادم ادی و کردم یمکث

 مامانش یبرا دلش فقط! خوشحاله شده بزرگتر برادر نکهیا از یحساب اون! آره: گفت مهرزاد

 !شده تنگ

 شدم بلند جا از یطوالن سکوت کی از بعد! کردیم درد اطالعات حجم نیا از مغزم! نزدم یحرف

 .رفتم اتاق سمت به لنگان لنگان و

 !خانم؟ یریم کجا: گفت پونه

 !باشم تنها خوام یم کمی: گفتم

 هیگر اریاخت یب و دادم فشار بالش به رو سرم رسوندم، تخت به رو خودم و رفتم باال هاپله از

 ،یدلتنگ! دمیفهمینم درست رو ام هیگر لیدل بار نیا! کنمیم هیگر چرا دونستم ینم کردم،

 .گذشت هیگر به یا قهیدق چند بود که هرچهامّا  !خشم یحت ای غم، ،یخوشحال

 مدلامّا  ،باشم تنها خوام یم بکشم ادیفر خواستمیم نزدم، یحرف دمیشن که را اتاق در یصدا

 !کنمیاحترام یب یکس به ومدین

 دونستم ینم کردم، نگاهش نشست، میرو به رو و شد اتاق داخل محزون یلبخند با یکسر

 کی برات زیچ همه چقدر که کنمیم درکت کامل من! الهه دونم یم: گفت خودش! بگم یچ

 !نبوده ریخ جز من قصد! شده یا دفعه

 !کنمیم هیگر چرا دونم ینمامّا  !یکسر دونم یم: گفتم

 چندساعت یتو یهرکس! یشد زده جانیه دوروبرت یاتفاقا از چون! یشد شکه چون: گفت

 !شه یم نیهم کنه افتیدر رو اطالعات از حجم نیا
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 ریاس یبرا گذشته مثلامّا  داشته خبر من از مهرزاد مدت نیا همه: گفتم و کردم نگاهش

 ست؟ین بیعج نیا! ومدهین کردنم

 مه رو هاآدم هیبق وجود که یروون آب مثل تو! یصداقت نهییآ تو! الهه ستین بیعج! نه: گفت

 اون اگر ،الهه شاهده خدا! نیهم! شد خبر با تو صداقت چشمه از فقط مهرزاد! ده یم شستشو

 !ادیب که بهش زدمینم زنگ نبود بد حالت مارستانیب یتو روز

 یدرحالت هم خودت نبود، کردن فکر فرصت ؛یشدیم عمل دیبا ها بچه اومدن ایدن به یبرا

 نیآخر مهرزاد؛ به زدم زنگ نیهم یبرا! یریبگ یدرست میتصم و بپرسم سؤال ازت که ینبود

 کرد، ترک رو ام خونه رنج، و خشم از ونیگر یهاچشم و یخون دست با بودمش دهید که دفعه

 !تانمارسیب اومد ست؛ین خوب حالت بهش گفتم تا! بود تو از خبر هی منتظر انگار زدم که زنگ

 دمید ینم رو حالش و نبودم اونجا اگه! اومد بود تنش خونه یتو که یورزش یها لباس باهمون

 محکمه همه نظر از که مرد نیا دمید منامّا  شد؛یم بیعج برام تو مثل شد؛ینم باورم تو مثل

 که یمدت تمام دمید! کردیم هیگر تو یبرا چطور دمید نشست، و شد خم زانوهاش چطور

 !موند کنارت و برنداشت ازت چشم یچطور یبود هوشیب

 رانیا از کنم کمک بهت یآورد ایدن رو ها بچه که نیا از بعد خواستمیم من ،الهه کن باور

! کرد عوض رو زیچ همه مهرزادامّا  ؛یباش داشته یآروم یزندگ ایدن از گهید یجا هی تا! یبر

 هنوز ذهنم یتو بگم؛ رو راستش بزار داد، رییتغ رو من میتصم و نظر شدنش عوض با مهرزاد

 !کنم شروع خوب یزندگ هی باهات و بده طالقت مهرزاد که داشتم دیام

 یب و ینامرد گرداب یتو شدمیم غرق داشتم انگار آورد، خودم به رو من مهرزاد دنید

 ره،روات تو به یهرکس از مرد نیا آدم، نیا نکهیا ادی! افتادم مهراد ادی دمشید یوقتامّا  ،یمعرفت

 !عاشقته که بودم دهیفهم و بود تیقانون همسر بود، هات بچه پدر اون

 پشت یحکمت هی حتماً باشم، نداشته رو تو من که بوده نیا قسمت اگه گفتم خودم با

 مهرزاد به که شد نیا میسع تمام روز اون از! مهرزاد مثل یعاشق هی یدعا دیشا ماجراست؛

 احساسات و جانیه از هاآدم شهیهم هست؛ هم تو نفع به کار نیا دونستم یم کنم؛ کمک
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 هی صالحت به و کنم فکر تو یجا بزرگتر برادر هی مثل نباریا گفتمامّا  رن،یگ یم اشتباه میتصم

 !بدم انجام یکار

 ،یریبگ یمیهرتصم که بدون هم تو ،دونه یم مهرزاد ،یبد رییتغ رو یزیچ یتون ینم نکن فکر

 من نم،یبب رو مهرزاد خوام ینم من یبگ اگه! شه یم اجرا همون ،یباش داشته یهرفکر

 دلت تو دونم یمامّا  کنم؛یم تیحما ازت و ستمیا یم کنارت خودم من بمونم، تنها خوامیم

 رو من نظر اگه نیهم یبرا ها؛آدم دنیبخش یتو یدار یشجاعت چه دونم یم! الهه بزرگه

 !بده مهرزاد به گهید فرصت هی ،یبخوا

 وت برسه؛ بهت دستش زارم ینم گهید کنه، یاشتباه نیکوچکتر اگه ،پدرم روح به خداشاهده،

 !کنه نگاه چپ کمیکوچ خواهر به یکس زارم ینم! الهه یشد خواهرم نیع گهید

 دونستم یم! کنه یم برخورد باهام خواهر مثل یکسر وقته یلیخ دونستم یم زدم، یلبخند

 رباو رو هاش حرف همه! کنه کنترلش دیشا ای بده رییتغ رو احساسش تونسته و کرده یسع

 گفتیم یهرچ بزرگتر برادر مثل و کردیم نفوذ قلبم به میمستق هاش حرف همه! کردمیم

 .داشتم اعتماد بهش

 یدید رفتم؛ مهرداد خاطر به که یبود شاهد تو! یکسر نرفتم خودم یبرا رفتم که من: گفتم

 از باردارم که روزها همون دمیفهمینم اگه شدم،ینم باردار اگه مطمئنم! داشتم یحال چه که

 نیا اصالً! بزنه بیآس مهرداد به برگشتنم ترسم یمامّا  !شدیم تموم میزندگ غم و یافسردگ

 بدم؟ حیتوض یچجور رو نبودم که مدت

 !یگرد یبرم یروز هی و مسافرت یرفت تو که گفته بهش مهرزاد: گفت یکسر

 نکهیا نه! کنم باور یچجور رو مهرزاد اصالً بگم؟ یچ ینبرد رو من چرا دیپرس اگه: گفتم

 هی وزهن اما...اما! یکسر باشم نشده نرم اآلن و باشه سنگ از دلم نکهیا نه باشم، نداشته باورش

 !نمیب یم خواب دارم انگار که یجور هی! میجور

 کنارمون هم مهرزاد بزار م،یهست شمال که یا هفته هی نیا! میکن یکار هی ایب: گفت یکسر

 رو یواقع یشوهرها و زن نقش قراره مدت هی کن فکر باش؛ کنارش ،بزن حرف باهاش! باشه

 ،یبشناس خوب رو هاآدم که یشد بزرگ قدرنیا تو! بشناسش دوباره باش، کنارش! دیکن یباز



 

319  /www.98iia.com  /س.ش(  سالی( 
 

 برانجمن نودهشتیا ) س.ش( کارسالی  –گاه تکیه 

 ییوراج هی ر؛یبگ میتصم بعد کن؛ صبر رو هفته هی نیا م،ینیب یم رو رفتارش هم هیبق و من

 !هفته هی نیا باشه یشیآزما  ی دوره

 !خوره یم ضربه دوباره ام بچه اونوقت نه گفتم هفته هی آخر اگه ؟یچ مهردادم پس: گفتم

 الهه یمیهرتصم که گفت خودش اصالً! زنم یم حرف مهرزاد با رم یم خودم! من با نیا: گفت

 رفتن به یراض هنوز خبامّا  !نهیبب خواست هروقت رو مهرداد تونه یم کنه، ینم یفرق رهیبگ

 !بده انجام یهرشکل به رو تو آوردن یبرا تالشش بخواد کنمیم درکش البته! نشد مهرداد

 درسته؟ کنه استفاده فشار اهرم عنوان به ام بچه از نکهیا یعنی: گفتم

 میدار بودن خوب تیظرف چقدر هاآدم ما مگهامّا  درسته گم ینم! ستین درست ،نه: گفت

 !کنه رو کار نیهم دشیام نیآخر عنوان به باشه مهرزاد یجا هم یا گهید هرکس دیشا! الهه؟

 اطرخ به ازتو تونسته یم مدت نیا یتو مهرزاد که کن فکر نیا به: گفت یکسر نزدم، یحرف

 هب! نکرده رو کار نیا وقتچیهامّا  کنه، تیشکا هاش بچه کردن پنهان اون از بدتر و خونه ترک

 دنید از شده حاضر تو خاطر به و داره دوست چقدر رو آرام و آراد که کن فکر نیا

 پا اه یسادگ نیا به که ستین یآدم! شناسم یم رو مهرزاد من الهه! بکشه دست شونیشگیهم

 براش! ستین لمیف کاراش از چکدومیه یعنی نیا ؛یخواه عذر یبرا ادیب و بزاره غرورش یرو

 براش یچکاریه کن باور! شیسرزندگ ببره زور به تورو و رهیبگ رو ها بچه بخواد نداره یکار

 !بده فرصت بهش من خاطر به! یریبگ میتصم خودت خواد یمامّا  !نداره

 دیاب قبلشامّا  !باشه: گفتم و کردم فکر اومد یم یمنطق همشون که یکسر یهاحرف به یکم

 !بگم رو یقطع میتصم من بعد و بگذره یشیآزما هفته هی نیا

 هک نیمت یمهمون شب همون از دیشا! بودم گرفته قلبم ته ییجا هی رو یقطع میتصم من اما

 رو هاش حرف بار نیا و برگرده مهرزاد دوباره کاش کرد،یم دعا تنها دختر هی دلم ته دمشید

 رو مهرزاد خواستمینم فقط بدم، فرصت خودم به که مهرزاد به تنها نه خواستمیم! بشنوه

 دوره نیا و یفیبالتکل از یکم خواستمیم! حرف نیا دنیشن از کنم خوشحال زود یلیخ

 !بکشه عذاب یشیآزما

 !بگم مهرزاد به برم من پس: گفت یخوشحال با یکسر
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 .زدم لبخند و دادم تکون رو سرم

 نه،ک یعذرخواه ازم خواد یم دونستم یم شد، اتاقم داخل پونه دینکش هیثان به رفت که یکسر

 !نبودم داده، پناه من به مادرانه که یزن از گرفتن یعذرخواه دنبال منامّا 

 هم یکسر از! یکرد اعتماد یکسر به که دونم یم! ستمین دلخور تو از من جان، پونه: گفتم

 .دارم رو شما که شکر رو خدا! ستمین دلخور

 کردم دعا شما یبرا هرروز شاهده خدا: گفت و کرد پاک دستش پشت با رو هاش چشم نم پونه

 !کنه رحم تیکسیب و یمیتی به خواستم خدا از هرروز شاهده خدا! یباش خوشبخت که

 یهرزن شدم؛ آروم اش مادرانه آغوش یگرما از و کردم بغل رو پونه گرفت، ام هیگر حرفش از

 ادرم هی تا بده گسترش رو محبتش چشمه هیکاف! بخواد خودش دیبا فقط باشه مادر تونه یم

 !بود یواقع مادر هی پونه و! قلبه به ست؛ین یباردار به شدن مادر! بشه

 دیدون ینم بودم؛ دهیند آراد و آرام تولد زمان مثل وقتچیه رو آقا شاهده خدا خانم: گفت پونه

 مدت نیا یتو برنداشت، ازتون چشم دیبود هوشیب که یچندشب! خدا بنده داشت یحال چه

 نیا از قبل منامّا  !کرد رو تونیپرستار تنه هی بمونه، باالسرتون خودش جز کسچیه نداد اجازه

 یجلو یواشکی دمید یم که ییها شب همون از! خانم داره دوست رو شما آقا که بودم دهیفهم

 تونخواب مهرداد کنار بار هی ادمهی کرد؛یم نگاه دیبود خواب که شما به و ستادیا یم اتاقتون در

 توپ هی و اومد آقا که رهینم ادمی وقتچیهامّا  بود، شده دعواتون باهم شب اون نکهیباا بود، برده

 هم کنار شما اش ته ته بشه یهرچ دمیفهم زمان همون از! دینخور سرما تا دیکش شما یرو

 .دیریگ یم قرار

 قرار در چارچوب در مهرزاد و اومد اتاق در بر یزیر ی تقه یصدا کردم، سکوت و زدم یلبخند

 !اشننب تنها که دوقلوها شیپ برم من خب اا: گفت و شد بلند جا از مهرزاد دنید با پونه گرفت؛

 خنده من مثل انگار هم مهرزاد گرفتم؛ رو خودم یجلوامّا  ،گرفت امخنده اش انهیناش رفتار از

 و اومد من سمت به لبخند باهمان مهرزاد بعد، کرد نگاه رو رفتنش لبخند با و بود گرفته اش

 کرد یسع یآرام نوازش با و دیچیپ من یموها به رو بود دستش در که یا حوله یحرف بدون

 .کند خشک را میموها
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 !شه یم خشک خودشون! ستین یازین: گفتم

 !یکن خشک سشوار با رو موهات تا دیکش یم طول یکل یبود خونه یوقت ادمهی! نه: گفت

 ؟یگرفت یم رو آمارم یدزدک: گفتم و کردم نگاهش

 نشم رهیخ ناخودآگاه من و جا هی یباش شهیم! نکنم؟ نگاهت من و یباش تو شه یم: گفت

 !بهت؟

 !بهیعج هنوز برام هات حرف: گفتم

 !یریبپذ رو هام حرف ینخواه عمرت آخر تا که دم یم حق! بهت دم یم حق! دونم یم: گفت

 شه یم که کرده جادیا من دل در رو دیام نیا هفته هی یبرا یحت بهم یداد فرصت نکهیاامّا 

 !یکن باورم یروز هی شه یم که کنم؛ ثابت رو خودم دوباره

 یکار مثل سشوار با بعد و کرد خشک حوله با یکم رو موهام سکوت در مهرزاد نزدم؛ یحرف

 .کردمیم شهیهم خودم که

 افهیق با و شد عوض اش چهره حالت بعد امّا  د؛یبوس رو موهام از یا دسته شد تموم که کارش

 !تو یدار مو چقدر! بشه خشک تا دیکش طول ساعت کی: گفت شهیهم جانب به حق

 !نکنه ام کالفه تا کنم کوتاهشون دیبا! شم یم خسته خودمم: گفتم

 !ایزنینم بهشون دست: گفت یجد و کرد یمکث

 !شهیهم مهرزاد شد نیا: گفتم

 !تره جذاب خشنم دونستم یم: گفت و دیخند

 گوش با کردن پرواز اآلن تا داشت لیف اگه تورو نفس به اعتماد واقعا: گفتم و زدم یپوزخند

 !بود گرفته ادی رو هاش

 !خواستینم خدا از یزیچ گهید داشت اگه هم رو تو زبون: گفت و دیخند مهرزاد

 !دارم؟ مشکل هات چشم با بودم گفته بهت حاال تا: گفت و انداخت من به قیدق ینگاه مهرزاد
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 !؟یچ یعنی: گفتم اخم با

 !هات چشم دنید از رهیگ یم درد هام چشم: گفت و زد یزیر ی خنده

 !ینکن نگاه یتون یم: گفتم اخم با

: گفت بود زده زل هام چشم به که همونطور موند؛ یباق شیخاکستر یهاچشم یرو نگاهم و

 رو هات چشم یوقت نکهیا یبرا! رهیگ یم درد چشمم نکرد نگاهشون شه ینم نکهیا یبرا اصالً

 !نزنم پلک و بمونم رهیخ خوادیم دلم نمیب یم

 باهاش خواستمیم هنوز کنم، اش یمخف کردم یسع و نشست هام لب به یتیرضا لبخند

 .دادم تیرضا یراحت نیا به نکنه فکر که باشم نیسرسنگ

 و مهناز با هم مهرداد دانستم یم شدم، بلند جا از دمیشن هاپله نییپا از که رو مهناز یصدا

 به رو خودم و کردم یط چطور یزخم یپا آن با رو هاپله ریمس دمینفهم د؛یآ یم یرازق خانم

 !رسوندم مهرداد

 نگاه مردد یا لحظه من دنید با ،خوردیم رو انگشتش و بود ستادهیا یرازق خانم کنار مهرداد

 گهید ام بچه نکنه! دمیترس حرکتش نیا از ،دیچسب محکمتر رو یرازق خانم دست و کرد

 استرس و جانیه آنقدر! فکرها نیا از گرفت دلم! باشه؟ کرده فراموشم نکنه! نداره؟ دوستم

 تند ندت قلبم ستادم،یا حرکت یب مجسمه مثل دمشید یوقت که پسرکم دوباره دنید از داشتم

 بود امدهین سمتم به مهرداد نکهیا از نداشتم، حرکت توانامّا  بود شده داغ تنم تمام و دیتپ یم

 .شد شتریب استرسم یکم هم

 یخوا ینم رو مامانت! جان مهرداد: گفت و داد هل جلو به یکم رو مهرداد یرازق خانم اما

 !کجاست؟ مامانم یدیپرس ازم نهمهیا ؟ینیبب

 دهپوشون رو صورتم اریاخت یب اشک نشستم، شیرو روبه آمد؛ سمتم به یآرام یهاقدم با مهرداد

 هیگر جز یحرف و ام کرده بغل را مهرداد بگم، دیبا یچ لحظه اون در دونستم ینم و بود

 د،یبگو چه دانست یم خوب انگارامّا  مهرداد! بود ایدن سالم نیتر سخت سالم، نیا نداشتم؛

 !ستین کارگشا زیچ چیه ساده، یلیخ و صادقانه یکالم جز لحظه نیا در دیفهمیم خوب
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 ؟یبود کجا: گفت بود آغوشم در که طورهمان یسالم بدون

 ... یبرا: گفتم

 من کهنیا از قبلامّا  باشه؛ یخوب هیتوج که بزنم یحرف چه دونستم ینم ،بگم یچ دونستم ینم

 رب مامان بودم گفته که بهت: گفت مهرزاد به و نشست زانو یرو کنارم در مهرزاد بزنم یحرف

 !بود نرفته یدور یجا یدید! برگشت یدید! گرده یم

 .داد تکون مثبت نشانه به رو سرش مهرداد

 درچشم و دیکش رونیب آغوشم از را خودش بود کرده فراموش رو یقبل سؤال انگار که مهرداد

 ؟یبمون مهرزاد بابا و من شیپ یدیم قول! ؟ینر گهید یدیم قول: گفت و زد زل میها

 تفرص هفته هی مهرزادت بابا بگم ام بچه به تونستم یم چطور بهش، بگم یچ دونستم ینم

 رو مهرداد و  زدم میها هیگر هق هق انیم در یلبخند کنم، فکر برگشتن یبرا قراره من و داره

 !دم یم قولامّا  نگو یکس به: گفتم درگوشش آهسته و دمیکش آغوش در

 هرچند شدم،ینم ریس کوچکش آغوش ازامّا  داشتم نگه آغوش در را مهرداد یا قهیدق چند

 .کرد آرامم بیعج قهیدق چند نیهم

 شمونیپ داد قول مامان: گفت وآهسته زد یلبخند مهرزاد به رو شد جدا آغوشم از که مهرداد

 !بمونه

: گفت و زد مهرداد به یچشمک مهرزاد! بودند شده میت هی باهم دونفر نیا که شدینم باورم

 !پسر گرم دمت

 !کنم تیترب رو بچه نیا دیبا دوباره انگار: گفتم و کردم مهرزاد به ینگاه اخم با

 هدار هنوز پات جان الهه! مبل رو دینیبش دیایب شد تموم یهند لمیف نیا اگر: گفت یکسر

 !ادیم خون

 .بود مونده جا به خون از یرد با نییپا تا باال طبقه از هام قدم یجا افتادم، پام زخم ادی تازه

 !کردم فیکث رو جا همه ،یوایا: گفتم
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 !کنمیم زشیتم نداره یبیع: گفت بود ساکت لحظه آن تا که مهناز

 و برخواستم جا از رم؛یبگ دهیناد را ایدن همه بود شده باعث مهرداد حضور دم،ید را مهناز تازه

 .دمیکش آغوش در را مهناز

 ... خانم! کن حاللم خانم: گفت و زد کنار تپلش صورت از رو اشک مهناز

! یداشت دوست رو ساناز چقدر دونمیم! یکرد یخواهر حقم در تو: گفتم و دمیپر حرفش انیم

 تو! مهنازجان ازت ممنونم! یبگ رو قتیحق مهرزاد به که بوده سخت برات چقدر دونم یم

 !یکرد روشن برام رو ایدن دوباره

 یمیقد خونه به رو من آقا و یگرفت رو اخراجم یجلو شما نکهیبعدازا: گفت اشک با مهناز

 که اومدم خودم به شکست؛ دلم دیرفت خونه از دمیفهم یوقت کردم، فکر یلیخ فرستاد

 !خانم کردم یبد حقتون در! کردم اشتباه یلیخ من بودم؛ گرفته رو ناحق طرف ناخودآگاه

 !موند یم جهنم برام یزندگ هنوز ینبود تو اگه مهناز، نزن حرفشم گهید: گفتم

 کردم، یکوتاه یپرس احوال و سالم و رفتم یرازق خانم سمت به و اومدم رونیب مهناز آغوش از

 زج البته نبود، گفتن یبرا یحرف آنچنان نیهم یبرا نبودم، خبر یب یرازق خانم از مدت نیا

 یم که حاال! باشم ماجرا ریگیپ نیا از شتریب خواستمینم که دوقلوها از یدار نگه انیجر

 .ودب شده تر راحت ها آن تیترب به نسبت المیخ بوده، هم دوقلوها پرستار یرازق خانم دانستم

 !رهیبگ یآلودگ نگرانم! میکن پانسمان رو تیپا بهتره: گفت مهرزاد

 به هرکدام هم خانه افراد هیبق نشستم، هاپله یرو و آورد رو لیاستر گاز و زخم چسب پونه

 در پونه با مهناز کند، عوض را مهرداد لباس تا رفت ها بچه اتاق به یرازق خانم رفتن؛ یسمت

 در که آراد و آرام با هم نیمیس و نینازن و یکسر بودند، یخواه تیحالل و زدن حرف حال

 .رفتند ساحل به بود آغوششان

 !کنم؟ کمک شهیم: گفت مهرزادامّا  بگذارم زخمم یرو را نیپتاد خودم خواستمیم

 گذاشت، یم مرهم را مهناز یها چنگ یجا یمهمان در که افتادم یزمان ادی کردم، سکوت

 !یدیم انجام خوب رو کار نیا ادمهی! باشه: گفتم
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 اون بود ینحس شب چه: گفت زد یم زخم یرو را نیپتاد آرام که طور همون و زد یلبخند

 !نکشتمش همونجا که آورد شانس یلیخ! کنم خفه رو مهناز خواستمیم! شب

 !اما یدیفهم بعد رو حکمتش: گفتم

 هم بعد، زد یم مفت زر یه نیمت قبلش یطرف از ،خوردم حرص یلیخ اونشب یول ،آره: گفت

 داغونم که خوردنت کتک معرکه، داخل یاومد وضع اون با تو و آورد در یباز یکول مهناز که

 هیگر اونجور کهیوقتامّا  !گهید شدم وانهید هم نیمت زیه یهاچشم و لباست از ،یچیه کرد

 یبرم وجودم به دوباره داشت تو عشق یهوا و حال زمان اون گرفت، یبدجور دلم ،یکرد

 .گشت

 رمیبگ را شیجلو کردم یسع د؛یبوس را میپا بعد و چسباند زخم یبررو را زخم چسب مهرزاد

 .نخورم تکان تا دیچسب محکم را میها دستامّا 

 خانم از را مهرداد خودم و رفتم باال طبقه به نیهم یبرا شد،ینم ریس مهرداد دنید از دلم

 کرده روشن ها بچه که یآتش و ساحل یتماشا به مهرداد کنار بردم، ساحل به و گرفتم یرازق

 .خوردیم ریش خودم بغل در آراد و بود مهرزاد آغوش در آرام م،یبود نشسته بودند

 ریش هم من به تو! مامان: گفت بود دهیند را مادرش از یکودک رخوردنیش حال به تا که مهرداد

 ؟یداد

 !کنه یم یقو رو شما ریش نیا! گهید دنیم ریش هاشون بچه به ها مامان همه! پسرم آره: گفتم

 ؟یچ ستین کنارشون مامان که ییها اون پس: گفت

 و نکن یقاط آب با رنیبگ داروخونه از رخشکیش اسم به پودر هی مجبورن وقت اون خب: گفتم

 !بخورن شهیش داخل

 که شه یم بزرگ یک آراد! مامان: گفت و کرد نوازش را آراد صورت یآرامبه دستش با مهرداد

 !کنم؟ یباز فوتبال بتونم باهاش

 !شه یم بزرگ یکن صبر گهید ذره هی: گفتم

 !ام بزرگه داداش من یدونست یم: گفت
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 !ییایدن بزرگه داداش نیتر مهربون تو! بشم فدات یاله آره: گفتم و دمشیبوس

 داره؟ دوست فوتبال اونم! کنم یباز هم آرام با خواد یم دلم: گفت مهرداد

 !داره دوست یچ مینیبب بشه بزرگ دیبا: گفتم

امّا  زدمیم حرف او با صبح خود تا خواستیم دلم ندارد، یتمام مهرداد سواالت دانستم یم

 قیتعو به بود سروقت یرازق خانم لطف به که را خوابش برنامه خواستمینم و بود روقتید

 عدب بخوابانم؛ را مهرداد تا میرفت باال طبقه به مهرداد با و سپردم یرازق خانم به را آراد اندازم،یب

 هب خواندم، یم ییالال و گفتمیم قصه شیبرا من دوباره که بود یشب نیاول نیا وقت چند از

 .خواباندم خود تخت یرو را مهرداد و رفتم خواباندم یم آنجا هم را آرام و آراد که خودم اتاق

 را صورتم یرو یآرامبه انگشت کی با شدیم خواب گرم شیها چشم که طورهمان مهرداد

 !؟یهست تو شدم داریب که صبح فردا! مامان: دیپرس کرد،یم نوازش

! ام انداخته تنم پاره جان به را نبودنم اضطراب که من رحمم یب چه! گرفت پرسش نیا از دلم

 اب که ییایرو! نباشد شیب یا کودکانه یایرو دار،ید نیا و رود خواب به دیترس یم من مهرداد

 !ابدین من از یاثر دوباره و شود پاک بعد روز صبح یداریب

 کنارت یکن باز چشم که هرصبح دم یم قول امروز از: گفتم و دمیبوس را مهرداد زدم، یلبخند

 !باشم

 !یبمون من و مهرزاد بابا شیپ بده قول: گفت مهرداد

 !بمونم تو شیپ دم یم قول: گفتم

 !ینبود تو که کردیم هیگر هرشب اون آخه! ینزار تنها هم رو مهرزاد بابا بده قول! نه: گفت

 !زمیعز دم یم قول! من از بخواه جون تو! مامان باشه: گفتم و فروخوردم را بغضم

 در را آراد و آرام که دمید را مهرزاد و پونه هاپلهراه در آمدم، رونیب اتاق از دیخواب که مهرداد

 .داشتند آغوش

 !ایطفلک دنیخواب: گفت آهسته پونه
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 خواب اتاق به دوباره داشت آغوش در را آراد که مهرزاد همراه به و گرفتم پونه بغل از را آرام

 هیبق و بود شلوغ دورم که شکر رو خدا و بود سخت یلیخ بچه سه به یدگیرس واقعا م،یرفت

 .کردندیم کمک

 رد؛کیم نگاه دقت با و بود ستادهیا تختشان کنار مهرزاد م،یخواباند شانیسرجا را وروجک هردو

 !هستن خودت صورت نهیآ هردوشون ؟یکن یم نگاه یچ به: گفتم

 !داشتم یغالب ژن یلیخ متاسفانه: گفت

 !هستن غالب شهیهم کامرواها: گفتم و درآوردم را خودش یادا

 مامانمامّا  :گفت مکث یکم از بعد م،یشد خارج اتاق از باهم و گرفت آغوش در رو من و دیخند

 !شدم خوشحال یکل! است الهه هیشب صورتشون گفت دید رو عکسشون که

 !ده؟ید رو ها بچه هم خانم الله یعنی !ا: گفتم

 قبلش دن؛ید یحضور زمان اون رو ها بچه! اومدن رانیا به هم بار هی مدت نیا یتو! آره: گفت

 .فرستادم یم عکس هم

 !کجام؟ من نگفت خانم الله: گفتم

 تو از ارهرب نگفتم، بهش رو انیجر یتلفن رانیا ادیب نکهیا از قبل! نپرسه؟ شه یم مگه: گفت

 اومد یوقتامّا  ،یریگ ینم ازش یسراغ چرا که ازت داشت گله کمی ،یاتاقت یتو گفتم دیپرس

 قهر و زد ینم حرف باهام وقت چند تا گفت؛ راهیب و بد من به یکل دیفهم رو انیجر تا رانیا

 که کردم شیراض زور به بگذره، کمی تا کنه صبر بهش گفتم! دنبالت ادیب خواستیم کرد؛

 برت دوباره دادم قول هردوشون به قهرکرد، باهام مدت نیا  تو خاطر به هم مهرسا! نکنه یکار

 !زارمت یم سرم یرو تاج مثل بار نیا و گردونم یم

 لمشغو ییرایپذ در همه نبود؛ یکس نینازن و یکسر جز میدیرس که ساحل به زدم، یلبخند

 .بودند ونیزیتلو دنید

 بخوابم؛ رمیم من: گفت و آمد جلو ما دنید با بود نشسته ساحل در تنها که هم یرازق خانم

 .دیبزن صدا دیداشت ازین هروقت
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 .میشد رهیخ ایدر موج به و مینشست ساحل کنار مهرزاد با رفت، و گفتم یریبخ شب

 !بود خوب یلیخ شگاهتینما یراست: گفت

 !بود قشنگ هم تو یها گل! ممنون: گفتم و افتادم دهیارک یها گل ادی

 !بوده من کار یدیفهم !ا: گفت مسخره به و دیخند

امّا  ،باشه یرازق خانم کار کردم فکر روز نیاول! دنیفهم همه که کارت بود تابلو قدرنیا: گفتم

 !خودته کار دمیفهم گهید یفرستاد هرروز یوقت

 هک ییهاوقت و کردمیم نگاه کارهات به یدزدک زدم،یسرم بهت شگاهینما ومدمیم هرروز: گفت

 یم کجا که داد خبر بهم یکسر هم یمهمون اون به یرفت که یروز! بودم مراقبت یبود تنها

 داشته رو هوات دورادور کردم یسع و گرفتم رو آدرس باشم مراقبت نکهیا یبرا هم من ،یر

 !باشم

 هاحمقان یشنهادایپ داشت نیمت یوقت شب اون: گفت مهرزاد کردم،یاخم نیمت کار یادآوری با

 دلمامّا  ،چرا دونم ینم! هاش حرف به کردمیم وگوش بودم ستادهیاگوشهکی دادیم رو اش

 نه جز یزیچ جوابت اگه یطرف از و بدونم خواستمیم یازطرف! بدونم تورو جواب خواستیم

 به یوقت روز اون الهه! دم یم خودم دست کار دونستم یم شم، یم وانهید که دونستم یم بود

 ترکم نکهیا وجود با دمیفهم دارم؛ شانس هنوز که دمیفهم یداد یمنف جواب نیمت یهاحرف

 !یوفادار بهم ،یکرد

 اسم جز اگه یحت نباشه، من دلخواه اگه یحت ،شوهرم به که ستین نیا وجودم یتو: گفتم

 !میشکل نیهم من! کنم ییوفا یب نباشه شده گور و گم شناسنامه هی داخل

 برام چشمه آب مثل گهید شناسمت؛ یم گهید! دونم یم: گفت و دیبوس را میشانیپ مهرزاد

 !بشم پاک هم من حضورت از که خالص انقدر ،یخالص

 !نرو ییجا! گردم یبرم اآلن: گفت و کرد یفکر دوباره بعد

 ساحل به که ییها موج یدیسف جز شب یاهیس در که شدم رهیخ ایدر به و نشستم میسرجا

 !نبودم تنها شبید برخالف من و زدند یم حرف آتش کنار نینازن و یکسر نبود، دایپ زدیم
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 کردم؛ نگاه را پوشه داخل داد، من دست به را پوشه و برگشت دار دکمه پوشه کی با مهرزاد

 دنید از کردم؛ باز و آوردم رونیب را ها شناسنامه از یکی داشت؛ قرار داخلش شناسنامه چهارتا

 یذهن یریدرگ هنوز! کردم تعجب اریبس هم شدم زده ذوق هماوّل  صفحه در کامروا آرام اسم

 !داشتم درسر را ها بچه یبرا گرفتن شناسنامه

 ها وروجک نیا یک از: گفتم و شدم رهیخ کردیم نگاهم لبخند با که مهرزاد به بهت با

 !دارن؟ شناسنامه

 !یداد یکسر به رو تولد یگواه که یروز همون از: گفت

 !یکسر دست از: گفتم

 دوتا! بمونن؟ شناسنامه بدون هام بچه دم یم اجازه یکرد فکر واقعا یعنی: گفت و دیخند

 !شناسنامه بدون کامروا

 !کامروا مونیکشت: گفتم و دمیخند

 خودم شناسنامه دانستم یم! گرفت سمتم به و آورد رونیب پوشه داخل از یگرید شناسنامه

 بود؛ شده نوشته آرام و آراد اسم مهرداد نام نییپا دم؛ید را دوم صفحه و کردم باز است،

 !افتادم مهراد ادی به و کردم  نگاه بود آمده مهراد از بعد درست که مهرزاد اسم به دوباره

 بهم هربار! دمید رو مهراد خواب یلیخ چندوقته نیا: گفت خواند را من فکر انگار که مهرزاد

 تا الهه یبرگرد کاش بود؛ عذاب در تو ییتنها از روحش کنمیم حس! نزار تنهاش گفتیم

 !رهیبگ آروم روحش

 حرفش ته که مهراد ی جمله موند؛ یم تمام مهین هام خواب همه در که افتادم یا جمله ادی

 ...تنها: گفتیم

 من یبرا مهراد دیشا! دمیپر یم خواب از هربار چون بودم؛ دهینشن رو جمله ادامه هرگز من و

 !داشته رو غامیپ نیهم هم

 تعجب گفتم هربار شهیم! بگم بهت یلیخ رو یا جمله هی خواد یم دلم! الهه: گفت مهرزاد

 !؟ینکن
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 منظورته؟ ؛یهست کامروا مهرزاد" نکهیا: گفتم

 !دارم دوستت...خب! مسخره نه: گفت و دیخند

 مهرزاد من بگو نه! دارم دوستت کامروا مهرزاد من بگو بلند: گفتم و کردم نگاهش لبخند با

 .کردم باور دیشا! بلند رونیا یبگ دیبا هرروز! هستم عاشقت کامروا

 !عاشقتم کامروا مهرزاد من! یمراد الهه: زد ادیفر ایدر سمت به رو و شد بلند جا از مهرزاد

! کامروا ونمینکش! بابا باشه: گفت بلند یکسر و برگشتند مانیصدا سمت به نینازن و یکسر

 !گهید یکرد داریب تو هم رو ایدر یها یماه همه

 .مینشست آتش دور ها آن کنار در یکسر حرف نیا از بعد

 !بابا دیترک ات حنجره: گفت بود یطبع شوخ و خنده خوش دختر که نینازن

 از را یچا لبخند با دادم، مهرزاد دست به و ختمیر وانیل داخل فالکس از یچا یکم و دمیخند

 نگه یادگاری رو وانشیل خوادیم دلم! ید یم یچا دستم که باره نیاول: گفت و گرفت من

 !دارم

 !نکن وا حساب روش! منه وانیل نیا آقا: گفت یکسر

 !زنمیم نامت به رمیگ یم رو اش کارخونه سهام رمیم ،یکسر ارین در یباز گدا: گفت مهرزاد

 ینم! هنوز ینداد هم یشکوند یزد که رو خونه یها شهیش خسارت همون تو: گفت یکسر

 !یبزن نامم به کارخونه سهام خواد

 !؟یانیدرجر: گفت و زد من به یچشمک یکسر

 ؟ینگفت من به چرا ،آره: گفتم

 هوی مشن تیاذ نکهیا یبرا ،گمیم بهت گفتم! یتر چل و خل مهرزاد از هم تو! دمیترس: گفت

 !یکنیم گور و گم خودتو

 !بود شناخته را من خوب یکسر نبود، دیبع اصالً من از یحرکت نیهمچ گفت،یم راست
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 دونه؟یم هم رو گورهایف اون داستان: گفت مهرزاد به نینازن

 !گورها؟یف کدوم: گفتم

 روش رو ها لباس و بود سالن داخل که ییهامجسمه اون: گفت نینازن دند؛یخند هرسه

 !بود مهرزاد کار ؛یبود پوشونده

 !دیبود کرده اسگل رو من رسما شما! طونیش بر لعنت: گفتم گرد یهاچشم با

 کار مجسمه تو مگه: گفتم مهرزاد به رو! کند یم کار مجسمه مهرزاد دونستم ینم اصالً من اما

 !؟یکنیم

 گرفتم، رو مهراد کار یپ گهید بعدش یول! دانشگاه یتو خوندم یساز مجسمه من! آره: گفت

 به دهیا نیا ،یدار شگاهینما دمیفهم یوقت! هیساز مجسمه به ام عالقه همه از شتریب هنوزم

 نیهم یبرا! ادیب نظر به تر مدرن شگاهتینما تا بدم انجام برات کارخوب هی که دیرس ذهنم

 !نه ای بود خوب واقعا دونم ینم! ساختم مفتول با برات رو گورهایف نیا

 متفاوت شگاهمینما من نکهیا یبرا بود کرده صرف وقت همه نیا مهرزاد بود؛ سخت باورش

 نینچ نکهیا از ها کننده دیبازد از یلیخ! باشم داشته یا حرفه شگاهینما هی نکهیا یبرا! باشه

 بالاستق یکل بودم برده کار به یخاص دمانیچ شگاهینما داخل و کردم استفاده رو ییهامجسمه

 .کردند

 !کردمینم هم رو فکرش! بودن یعال: گفتم

 !یبشناس رو مهرزاد تا مونده: گفت و زد یلبخند یکسر

 تیشخص من مثل مهرزاد گرفتم، یم ادی را مهرزاد یالفبا داشتم تازه من! گفتیم راست

 نیهم انیم در و است دهیچیپ دانستم یم نواخت؛ بشود را شیها نت راحت که نداشت یآسان

 تکه اش یذات یکتاتورید و غرور یال البه از و گشتم یم ذاتش ییبایز دنبال دیبا ها یدگیچیپ

 .چسباندم یم کنارهم را احساس یها

 !گرفته؟ خوابت: گفت مهرزاد دادم، مالش را میها چشم و دمیکش یا ازهیخم یخستگ از

 !یلیخ! آره: گفتم
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 !داخل میبر پاشو پس: گفت

 میگفت یریبخ شب بودند آتش بساط کردن جمع درحال هم ها آن که نینازن و یکسر به باهم

 باز را بودم ساکن آن در شبید هم خودم که ها بچه اتاق در م،یافتاد راه باال طبقه سمت به و

 !زد خشکم دهیخواب ها بچه کنار که یرازق خانم دنید از و کردم

 شده؟ یچ: گفت آهسته در چهارچوب در مهرزاد

 ... من خب... یچیه... ااا: گفتم

 چرخاندم مبلمان به را نگاهم کرد، جمع را اش خنده بعد و چرخاند اتاق داخل را سرش مهرزاد

 !من خوابم یم مبل یرو: گفتم و

 !اندازمیم جا تخت نییپا من بخواب؛ من اتاق داخل تو! خواد ینم: گفت مهرزاد

 !خوابم یم تخت نییپا من پس ،یش یم تیاذامّا  :گفتم

 .میکن یم بحث بعدا اتاق داخل میبر ایب حاال: گفت مهرزاد

 و آوردم رونیب گذاشتم یم داخلش را شانه و مسواک که کوچکم ساک سابق اتاق از نیپاورچ

 ورود از قبل تا و داشت قرار ها اتاق ریسا از دورتر یکم راهرو یانتها در که مهرزاد اتاق به

 .رفتم نبود ساکن آنجا در یکس مهرزاد

 معذرت و انداختم نییپا را سرم ،کرد نگاهم کردیم عوض را لباسش که طورهمان مهرزاد

 .نزدم در که خواستم

 دراز تخت یرو بعد و دمیکش شانه را میموها و زدم مسواک نزد، یحرف و دیخند مهرزاد

 یرو را پتو برداشت، یانداز رو ی پارچه و بالش نازک، یپتو کی کمد داخل از مهرزاد دم،یکش

 از کردم،یم نگاه را حرکاتش تک تک داشتم د،یکش دراز و گذاشت را بالش و انداخت نیزم

 یباال ایب تو ،یانداخت ریز که نازکه یلیخ پتو اون: گفتم بودم، معذب بخوابد نیزم یرو او نکهیا

 !خوابم یم نییپا ن،یزم به دارم عادت من بخواب، تخت

 زنم و بخوابم راحت خواب تخت یرو خودم ؟یشناختیآدم نیهمچ رو من یعنی: گفت مهرزاد

 !سفت؟ نیزم یرو
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 !بده رو اندازت رو اون: گفتم بعد رفتم، کلنجار خودم با یکم

 تخت وسط درست صاف خط کی شکل به را انداز رو داد، من به را انداز رو تعجب با مهرزاد

 هیخال که طرف نیا یتون یم: گفتم بود یخال که تخت گرید سمت به اشاره با و دمیکش

 !یبش رد دینبا مرز نیا از باشه حواستامّا  !یبخواب

 یعنی: گفتم و درآوردم را مهرزاد یادا دم؛ید هاش چشم در رو یخوشحال برق و دیخند مهرزاد

 !سفت نیزم یرو خونه صاحب و باشم تخت رو خودم! ؟یشناختیآدم نیهمچ رو من

 !یا خونه صاحب خودت تو! یستین مهمون تو: گفت مهرزاد

: کرد رد مرز از رو انگشتش خنده با بعد د،یکش دراز کنارم تخت یرو و کرد مکث یا لحظه

 !یبش رد دینبا مرز نیا از: گفتم و زدم انگشتش به یا ضربه آرام

 !تخت نیا مرز بجز بشم، رد تونم یم یمرز هر از کامروا مهرزاد من: گفت و دیخند مهرزاد

 !است اریبس دست یباال دست باالخره: گفتم

 !شماست با حق ،بله: گفت و دیخند مهرزاد

 یجواب دنبال و بودم شیخاکستر یهاچشم در غرق م،یبود دهیکش دراز پهلو به همیرو در رو

 یپ احساساتش تمام به قلبش، به ها چشم نیهم چهیدر از داشتم دوست هام، سوال همه یبرا

 !خوادیم یشتریب زمان مهرزاد شناختن دونستم یمامّا  !بشناسم رو مهرزاد زود یلیخ و ببرم

 داریب یوقتامّا  گرفت، من از را مهرزاد یهاچشم در شدن غرق اجازه خواب وقت چه دمینفهم

 خواستینم دلم بود، مهرزاد آغوش در یبیغر آرامش افتم،ی مهرزاد آغوش ریاس را خود شدم،

 خواب از هنوز که کردم وانمود بمانم، آغوشش در شتریب داشتم دوست شوم، داریب خواب از

 یساعت مین بمانم، آغوشش در شود داریب خود مهرزاد که یزمان تا داشتم قصد نشدم، داریب

 از مهرزاد که یزمان تا و بستم را میها چشم شد، داریب هیبق یصدا و  سر از مهرزاد و گذشت

 .نکردم باز نرفت رونیب اتاق

 مهرداد کوچک یها انگشت لمس از  و آمد ییهاقدم یصدا که بود بسته میها چشم هنوز

 .کردیم نوازش را صورتم و بود ستادهیا سرم یباال لبخند با گشودم، را میها چشم
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 ،میرفت نییپا هاپله از مهرداد با کردم؛ شانه دوباره را میموها و زدم مسواک و شستم را صورتم

 پز و پخت درحال مهناز و پونه داد؛یم را شانیکمک یغذا و بود نشسته آراد و آرام کنار مهرزاد

 نشسته کاناپه یرو هم نینازن و یکسر زدند، یم حرف باهم نیمیس و یرازق خانم و بودند

 زا یها خنده نینازن با که یکسر دنید از یلیخ دند؛یخند یم یخودیب هرموضوع به و بودند

 نکهیا از و داشتم دوستش برادرم مثل واقع به ،بودم خوشحال کردیم تجربه را دل ته

 .شد راحت المیخ بود رفته سراغش به یخوشبخت

 !یراست خورده صبحانه مهرداد: گفت من به شیها حرف نیب یرازق خانم

 !ممنون: گفتم

 با که مهرزاد کنار بعد و دادم مهرداد به چندلقمه هم باز و خوردم صبحانه یا چندلقمه خودم

 .مینشست بود مشغول ها بچه

 ها بچه از یدار نگه یبرا یلیخ هیبق و یرازق خانم و میبود ها بچه با یباز مشغول ظهر تا

 در تا کنم صرف وقت مهرداد یبرا شتریب را چندروز نیا خواستیم دلم کردند،یم کمکم

 .باشد نداشته شدن گرفته دهیناد احساس بازگشتماوّل  یروزها همان

 نشسته الیو ییجلو اطیح در تاب یرو مهرداد همراه به من و بود مشغول آراد و آرام با مهرزاد

 بابا! مامان: گفت کردیم یباز دستش در بتمن کوچک عروسک با که طورهمان مهرداد بودم،

 کجاست؟ اآلن مهراد

 بهشت یتو! خدا شیپ: گفتم.زد یم را حرف نیا مهرداد وقت چند از بعد که بود بیعج

 ؟یافتاد ادشی که شد یچامّا  !نشسته

 !ست؟ین من کنار که یمطمئن: گفت

 که جا همون از آسمون، از یعنی! گهید هست هم کنارت ییجورا هی خب،: گفتم و کردم یمکث

 !کنه یم نگاه تورو داره نشسته بهشت یتو

 !آخه نمشیب یم کنارم هرشب من: گفت
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 که گفتم ستین ادتی مگهامّا  !مامان مهراده بابا خواب ینیب یم تو که یزیچ اون: گفتم

 !یدار رو بابامهرزاد گهید و باشه تو مواظب تا فرستاده بابامهرادت رو بابامهرزاد

 خواب! هستم مهرادم بابا کنار که نمیب یم خواب هاوقت یبعض منامّا  ،شما یگفت! چرا: گفت

 !بود شمیپ مهراد بابا دمید خواب دوباره هم شبید! میخند یم باهم و یهست هم تو نمیب یم

 !مامان یدید یقشنگ خواب چه: گفتم

 !مونه یم کنارمون و داره دوستمون گفت تو و من به مهراد بابا: گفت

 !مامانم بود خواهد نطوریهم مطمئنم: گفتم و کردم خاموش رو بغضم

 !مواظبمه شهیهم اون! دارم دوست یلیخ هم رو مهرزاد بابا من: گفت و کرد یفکر مهرداد

 !باشه تو مواظب که! گهید نجاستیا نیهم یبرا مهرزاد بابا: گفتم

 !مهرزاد بابا: گفت و کرد شیرو روبه به ینگاه مهرداد

 !آمد یم سمتم به یخندانامّا  خسته افهیق با که دمید را مهرزاد و کردم نگاه سرم پشت به

 ؟یا خسته قدرنیا چرا: گفتم

 !دن؟یم اجازه وروجک دوتا نیا مگه: گفت

 و مآرو لحظه هی نایا داشت یآروم یبچگ که مهرداد برعکس! طوننیش یلیخ: گفتم و دمیخند

 !ندارن قرار

 یبچگ غر هنوز مامانم خدا بنده! رفتن مهرسا و من به مورد نیا یتو متاسفانه: گفت و دیخند

 !زنهیم رو هامون

 !بشه خواد یم تو مثل اخالقشون که نگو! یوا: گفتم

 !متاسفم: گفت و دیخند مهرزاد

 .نشست بود پهن مکتین کی مثل که تاب یرو ما کنار مهرزاد و دمیکش یآه خنده با
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! دمیکش یراحت نفس م،یخواباند را هرسه نکهیبعدازا و میشد یباز سرگرم ها بچه با شب خود تا

 کمک مهرزاد و من به مهناز و پونه ،یرازق خانم! میکردیم مراقبت ها بچه از یگروه شکل به

 !سه نیا یها یباز و اهویه از میشدیم خسته بازهم و کردندیم

 مقد داشت ادامه ساحل تا که یباغ کوچه کنار در تا میرفت رونیب الیو از مهرزاد شنهادیپ به

 یم را سکوت ها رکیرجیج و ها قورباغه یصدا شب وقت آن در و بود ییبایز یجا م؛یبزن

 .گرفتم یم آرامش میموها نیب باد آرام وزش با و خوردیم مانیها صورتبه مهتاب نور شکست؛

 هب داشت درشت ی ها سهیپل با فون یدامن و شدیم تنگ کمر قسمت در که گلدار رهنیپ کی

 و آزاد را شالم، آمد یم میالانگشت یها ییدمپا به و دیرسیم پا مچ  یرو تا دامن داشتم؛ تن

 تن به یورزش شلوار و یا سورمه شرتیت که مهرزاد درکنار و بودم دهیکش بازم یموها یرو رها

 .میزد یم قدم داشت

 دلم نکهیا از قبل تا بود جالب! دیدرخش یم یا نقره دوپالک مثل نورماه ریز مهرزاد یهاچشم

مّا ا !نبود شانیبرا یفیتوص خی یها تکه جز و داشتم هراس شیها چشم از شهیهم کند، نرم را

 رصق! دمید یم را صورتش تازه انگار! نمیبب را شیها چشم ییبایز توانستم یم شتریب حاال

 !نکردم؟ نگاه چرا! بود مانده پنهان نفرت و نهیک یابرها انیم که یماه

 بعد و کرد مکث یا لحظه! بودم خودم الیخ و درفکر من و گذاشت یم قدم من یهمپا مهرزاد

 !گرفت درد دستم: گفت یجانب به حق افهیق با

 !خورد؟ ییجا به! چرا؟! ااا: گفتم تعجب با

 !کنه یم درد هیخال چون! نه: گفت و دیدو اش چهره انیم طنتیش

 میها انگشت انیم را شیها انگشت و گرفت دستش انیم در مرا دست کرد، مکث یا لحظه

 !شد بهتر حاال: گفت و کرد قفل

 بیعج یکم مهرزاد دست در دست هم آن زدن قدم میبرا م؛یداد ادامه رفتن راه به و دمیخند

 ترشیب کردم یسع مهرزاد خاطرات نیب در و میزد قدم ساحل کنار صبح کینزد تا شب آن ،بود

 .بشناسم را او
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 ،دیچسب من به بیعج ها مدت از بعد سفر نیا و بود انیپا به رو شمال در اقامتمان هفته کی

 مامت با مهرزادامّا  بود رممکنیغ میبرا باشم داشته یخوش لحظات مهرزاد درکنار نکهیا به فکر

 حال به مرا ییهاوقت چه دانست یم خوب یحت! کردیم تالش من یخوشحال یبرا وجودش

 دلم قبل از شتریب شدیم یط که ها لحظه باشد، کنارم ییهاوقت چه و بگذارد خودم

 و کردمیم زمزمه قلبم در را ماندن میتصم قبل از محکمتر بمانم؛ یباق مهرزاد کنار خواستیم

 عذاب از را خودم که بخشد یم مهرزاد به یادوباره یزندگ فقط نه فرصت نیا دانستم یم

 خوب زیچ همه مهرزاد کنار در بود افتاده دلم به داد؛ خواهد نجات یکسیب و ییتنها یشگیهم

 .داشت خواهد یگرید یبو و رنگ خانه برگردم، که نباریا دانستم یم بود، خواهد

 قبل چندروز که ییهمانجا! بروم جنگل به او با بود خواسته من از مهرزاد و بود عصر کینزد

 .آمد شیپ یبعد یماجراها و میافتاد آب درون

 کینزد نباریا: گفتم. میرفت شیپ را جنگل ریمس و میشد خارج الیو در از مهرزاد همراه

 !میرینم رودخونه

 !بود سرد آبش یلیخ! موافقم: گفت خنده با

 !خوردم رو یماه هی آب یتو افتادم یوقت کنمیم حس هنوزم: گفتم و دمیخند

 !باشه بوده قورباغه بچه هی هم دیشا ،معلوم کجا از: گفت و دیبوس را میشانیپ و دیخند

 !شد بد حالم! نه یوا: گفتم انزجار با

 یط را یقبل ریمس مهرزادامّا  م،یرفت درختان سبز حجم سمت به باهم و دیخند دوباره مهرزاد

 .برد خود همراه بودم افتاده نفس از که را من و رفت باال تپه بیش از عوض در نکرد،

 کرد، اشاره ییجا به انگشتش با و دیرس شدیم کم درختان تراکم از یکم که یا نقطه به

 !آمدم وجد به میرو روبه منظره دنید از و برگشتم

 نمایرپایز! بود دهیکش آتش به را کرانه افق ینارنج رنگ و رفته فرو ایدر انیم در دیخورش

 !شدیم آغاز ایدر ینقاش بعد و بود جنگل

 !نجایا قشنگه یلیخ! مهرزاد یوا: گفتم یخالص یسرخوش با
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 !نهاستیا همه از تر قشنگ نقطه نیا از تو دنید: گفت دیبوس را میموها و زد یلبخند مهرزاد

 ابد تا داشتم دوست! کنم ترک را جا نیا خواستینم دلم کردم، سکوت و زدم یلبخند

 !بمانم یباق جانیهم

 از جانم که ،ترس لرزش نه افتاد، لرزش به نگاهش از جانم و کرد من به ینگاه دوباره مهرزاد

 مرگ روز از که یجسم من، جانیب جسم انگار! دیلرز شدیم یجار میها رگ به که یمهر

 او با که یمرد من، یحایمس و شدیم زنده داشت دوباره نبود، زنده فرزندانش یبرا جز مهراد

 !زد یم نقش خاطرم در را روزها نیتر نیریش داشت بودم، سرگذرانده از را ها نیتر تلخ

 دکر یاسرفه! کردم نگاهش تعجب با! زد زانو دربرابرم بعد و فشرد آهسته را میها دست مهرزاد

 تا بود ازین یادیز یروزها! الهه: گفت و گرفت برابرم در الماس نینگ کی با ییبایز انگشتر بعد و

 خودم یجایب غرور و تعصب از غم، و حسرت یروزها از نفرت، و یاعتماد یب مرداب از من

 و تدس درونش که یمطلق یزاریب از رو من تونست ینم یکس تو جز دونم یم! کنم دایپ نجات

 اب من و بندازه تپش به رو یا زده خی هرقلب تونه یم تو گرم نفس! ارهیب رونیب زدمیم پا

 به !کردم نگاه رو یزندگ عشق با و زدم کنار رو نفرت تو حضور در! کردم دایروپ عشق تو حضور

 یم دایپ اش سروکله دوباره فردا که یآفتاب نیهم به! خورم یم قسم ینیب یم که یغروب نیهم

 بد یروزها غروب به بشه لیتبد غروب، نیا که رمیبگ کار به رو وجودم همه خورم یم قسم شه

 یم قسم! یدار هات چشم در که یغم و فروخورده بغض و ییتنها غروب به بشه لیتبد تو،

 و ،عشق از سرشار یروزها خوب، یروزها شروع بشه غروب، نیا که بکنم رو میسع همه خورم

 فقط تو که ازهین هانیا از قبلامّا  !خودمون با کنم قدم هم شده هم زور به رو یخوشبخت خودم

 !یبد جواب من سؤال هی به فقط تو هیکاف! یبگ کلمه کی

! بود پوشانده را صورتم همه اشک زدیم که ییهاحرف و داشت دست در که یا حلقه دنید از

 که مهرزاد و کردمیم نگاهش خورده باران بود؛ افتاده راه به دلم در که بودم یشوق باران سیخ

 از همسرت عنوان به رو من یحاضر! یمراد الهه: داد ادامه بود من از تر نمناک هاش چشم

 ؟یریبپذ دل و جان
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 و شست را میها غم و ها بغض همه انگار که یا خنده کردم، یدل ته از خنده زد که یحرف از

: گفتم شوق ی هیگر انیم در و کردم پاک را میها چشم اشک کرد، محو شیها قهقهه انیم در

 !حاضرم دل و جان از! بله

! دیچرخ و کرد بلند جا از و گرفت آغوشم در محکم بعد و نشاند من انگشت به را حلقه مهرزاد

 !میستادیا همیرو به رو مهرنشان، یا بوسه از بعد و کردم نگاهش شوق با

 !یبش آماده یعروس یبرا دیبا: گفت و کرد ینوازش را میموها مهرزاد

 !؟یعروس: گفتم خنده با

 !کنن یم یعروس مثبت جواب گرفتن از بعد معموال! گهید آره: گفت مهرزاد

 !میرفت شیپ همه برعکس ماامّا  :گفتم

 نیا نمکیم فکرامّا  !گذشته یچ کنه ینم یفرق! دوتا ای بچه هی با کنه ینم یفرق: گفت مهرزاد

 یبرا که یداماد من و یباش تو عروسش که! باشه شادتر ایدن یها یعروس همه از یعروس

 یزندگ هی و رو تلخمون یروزها انیپا میریبگ جشن باهم که! بده هم رو جونش حاضره عروس

 مسمت به که نمیبب عروس لباس با تورو خواد یم دلم! میکن شروع باهم رو عشق از پر یواقع

 !میرقص یم گهید باهم و یستادیا کنارم که ،یایم

 ،برگشتم شیپ سال شش حدود به! کردم مرور رو بودم سرگذاشته پشت که ییها لحظه تمام

 یدختر رفت،یم سرنوشت جنگ به جان یب و شکننده که دمید رو یدختر خاطراتم انیم در

 خواهرانه مهر یگرما با رو بیرق نهیک آتش که یلوح ساده سوخت؛ ممنوع یعشق آتش در که

 آن یجا به امروز! نشست اش مادرانه عشق یپا تنها و شد خاکستر شیزندگ گرفت، اشتباه

 از رشارس ،یا تپه یبلندا بر ستادهیا دم،ید رو قدرتمند یزن روز،ید شکننده و لوح ساده دخترک

 ن،یقی بهامّا  بود، خواهد چگونه لحظاتم نیا از بعد دونستم ینم! شهیهم از تر سرزنده و عشق

 !بودم نیزم زن نیتر خوشبخت من ساعت، آن در ها، هیثان آن در

 (1397 آبان) انیپا

   sadatویرایش:
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