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 :تذکر
 دانلود نگاه هنری فرهنگی و خوب سایت به متعلق نگرفته چاپ مجوز وقتی تا اثر این معنوی و مادی حقوق کلیه

 !بدیم رو کتاب حذف خواست در هاتون سایت و ها وبالگ تو بیاییم نیفتیم راه ما عزیزان. هست
 !میشه برخورد اون با ای رایانه جرایم قوانین مطابق و قانونیه غیر کار این به اقدام نگرفتید ما از اجازه وقتی تا

 :مقدمه
 مجهول سه معادله سه
 مرد یک و زن دو

 عاشقانه یک شیرین و تلخ روایت
 !عشق دو و قلب یک

 عشق داستان از متفاوت روایتی
 پررمزوراز هاینگاه

 !احساس پیچیدگی
 ...اما است آسان آن پاسخ ظاهر به که ایمعادله
*** 
 راحله

 استخر به منتهی یپلهراه براق استیل هاینرده روی را دستم و فروفرستادم زحمتبه را دهانم بزاق یماندهته
 صدای. دادم قرار هاپله مرمرین سنگ اولین روی را لرزانم پاهای و انداختم سرم پشت به گذرا نگاهی. کردم محکم
 دست کف. رفتم پایین را هاپله مضطرب و آهسته و گرفتم دندان به را لبم. شدمی بیشتر لحظهبهلحظه قلبم کوبش

 قرار پله آخرین روی را سفیدم عروسکی کفش. کردم رد را پله پاگرد و کشیدم کوتاهم مانتوی به را امکردهعرق
 .گرداندم استخر دورتادور را قرارمبی چشمان زمانهم و دادم
 .«منتظرتم استخر سالن داخل پایین، طبقه بیا» پیش یدقیقه چند همین بود، داده پیغام

 از و بود نشسته میز پشت دیوار، به اسیرشده بزرگ یآینه رویروبه درست استخر سویآن. بودم آمده من و
 .کردمی تماشا را بیرون بزرگ هایپنجره
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. کنم مرطوب را امشدهخشک یحنجره تا داشتم نیاز هوا به! پوشیدمنمی را تنگ و یخی جین این کاش! لعنتی
 .نبود من سمتبه نگاهش هرچند شده، حضورم متوجه دانستممی ولی ؛برگردم را آمده راه گذشت سرم از ایلحظه
 و بود من به پشتش. شدمی کمتر نشستنش محل و او با لحظهبهلحظه امفاصله. برداشتم قدم میز سمتبه آهسته

 سرش هیجان اثر در که هاسال آن مثل یا بود زده آب به را تنش دانمنمی. کنم تماشایش توانستممی سیر دل یک
 آب میان را سرش هایشتنِش بار کردنکم برای هم بار این برد،فرومی آقاجان یخانه حیاط یحوضچه داخل را

. ریختمی پیشانیش روی و بود شده نمناک که تارهایی لمس برای رفتمی ضعف دلم من و بود؟ بـرده فرو استخر
 از دانهدانه را هاآن باد که کردمی نگاه رقصانی هایبرگ به هنوز او ولی ؛ایستادم رویشروبه و زدم دور تقریباً را میز

 آن از پر یک و بود شده باز میز روی محبوبش خوراکی پاکت. انداختمی زمین روی و کردمی جدا شاخه
 .دادمی بازی انگشتانش میان را رنگطالیی و ترد هایچیپس

 بود، گذاشته باز قیدبی را پیراهنش باالی یدکمه و بود کرده هماهنگ رنگیاسی پیراهنی با را اشمشکی تک کت
 آن در که کشیدمی پر دلم و کردمی تزریق ضعف ناتوانم پاهای به اشـینه*سـ عضالت. هاسال همان مثل
 .کنم غرق استخر آب همین داخل را هاغصه تمام و بخزم امن ـوش*آغـ

. گرفتم محکم را شالم پر. بود بریده را امانم انگشتانم لرزش نبودم؟ خواستنی دیگر نکند کرد؟نمی نگاهم چرا لعنتی
 اگر! بود زده فریاد اگر! بود شکسته را سکوتش موقع همان اگر کند؟ سکوت بود آمده هم باز زد؟نمی حرف چرا

 دستمان کار خواستنش دل در و فریادنزدنش! ثمربی هایاگر این از وای! بود کرده عـریـان همه برابر در را قلبش
 و کنندمی سکوت بزنند، فریاد باید که آنجا. پیچیده و عجیب خیلی! هستند عجیب هاآدم. جدایی و دوری بود، داده
 .زنندمی فریاد کنند، سکوت باید که آنجا

 شک. کردم تر زبان با را خشکم هایلب. شکستممی را لعنتی سکوت این خودم باید بود، فایدهبی منتظرماندن
 .باشد بوده من صدای آمد بیرون امحنجره از که صدایی داشتم

 .پایین بیام بودی داده پیغام -
 که دید باالخره برگشت، نگاهش باالخره. سایید هم به را هایشانگشت و داد تکان میز روی را چیپس پاکت

 .یخبندان عصر سردی به نگاهی انداخت، امچهره به ایغریبه نگاه. امایستاده جلویش
 !اینجام خانمسمیه اصرار به -

 .مانده باز بدجور تعجب از درشتم چشمان بودم مطمئن
 مامانم؟ -

 .کرد قالب اشـینه*سـ روی را دستانش و داد چوبی صندلی به را اشتکیه
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 منتظر همه اینکه کنی، ازدواج اینکه. کنم صحبت باهات خواست من از. اقامتم محل هتل بود اومده دیشب -
 !نذار منتظرشون. هستن تو یبله جواب

 شود؟ تمام بود قرار کی. بود کرده باز را ناخوشایند بحث این باز
 .زد زهرداری پوزخند و چرخاند صورتم توی را ایششیشه نگاه

 کنی؟ ازدواج خواینمی چیه؟ -
 .کردم باز و گذاشتم هم روی ثانیه چند را چشمانم

 !فرهاد کن بس -
 .کند نابودم درجا توانستمی که داشت زهر قدرآن نیشخندش

 .خوادمی خاطرتو و داره دوستت چقدر معلومه چشماش از. میگم داریوشو... خوبیه پسر -
 :گفتم غیظ با و انداختم ایمابروه به چینی

 !ندارم دوستش که منم مهم -
 صندلی یدسته روی از را اسپرتش کت. فرستاد میز پشت پایش ـل*بغـ با را صندلی و شد بلند صندلی روی از

 خیلی که بود دوختیخوش و دودی جین شلوار کرد، جلب را توجهم بلندشدنش از بعد که چیزی اولین. برداشت
 .آمدمی بهش

 هم به چیزوهمه بزنگاه سر که شد چی. گرفتیمی عقد جشن داشتی بودی، کرده نامزد باهاش که تو شد؟ چی -
 زدی؟

 .چرخاندم دیگری سمت را صورتم و دادم فشار دستم کف روی را هایمناخن. شدم عصبی
 .کشید عمیقی نفس. ایستاد استخر ایشیشه و بزرگ پنجره جلوی و داد جا جینش شلوار جیب در را دستانش

 رو همدیگه که داره وجود آدم چقدر دنیا این توی دونیمی! نداری دوستش تو که نیست مهم بگم، هم اینو البته -
 .کنم ازدواج باهاش خواممی ولی ؛ندارم دوستش! من مثل! کنن؟می ازدواج ولی ؛ندارن دوست
 .دادممی را جوابش باید. زدمی عجیبی هایحرف. فرستادم شال زیر را لَختم موهای مزاحم تارهای

 .بودی گذاشته هم ازدواج قرارمدار که تو نداری؟ دوستش چرا دیگه تو -
 را هاآن و فروکرد روشنش موهای میان را انگشتانش. انداخت چشمانم به را اشعصبی نگاه. برگشت سمتمبه سریع
 .فرستاد عقب

 .باشه وسط دیگه کسی پای که اینه هم اون مونه،می وسط این چیزی یه. دختر نده جواب سؤال با منو سؤال -
 .گرفت کج کمی را سرش و کرد ریز را چشمانش

 داری؟ دوست ایودیگه کسی تو -



 

 

5 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 را صورتم عضالت قدرآن. شد جمع چشمانم در اشک و ایستاد گلویم بیخ بغض. کردمنمی حس را قلبم ضربان
 .سوختمی چشمانم که فرونریزد اشکم تا بودم کرده منقبض
 .معطر و شیک ها،سال همان مثل کرد، نفوذ مغزم انتهای تا صاف عطرش بوی که قدرآن شد؛ ترنزدیک

 داری؟ دوست رو دیگه کس پرسیدم کردی؟ سکوت چرا نمیدی؟ جواب چرا شد؟ چی -
 .برگردم خواستم. بترکد بغضم و بمانم ترسیدممی
 .رو نتیجهبی و مسخره بحث این کن تمومش! فرهاد کن بس خدا رو تو -

 که هاییچشم همان با کردم، نگاه اشچهره به و برگشتم. گرفت محکم را دستم مچ که بودم نگرفته فاصله
 !کنند رسوایم است ممکن لحظه هر و اندشده قرمز بغض زور از االن دانستممی

 .بود شده منقبض فکش و بود بسته را چشمانش
 تو. واضح و روشن بدی، جواب کلمه یه سؤالم به بهتره. کنی فرار من از نکن سعی. بدی بازی منو نکن سعی -

 داری؟ دوست رو دیگه کسی
 به محکم و کرد مشت را دستش. افتاد زمین روی و غلتید امگونه روی از. مزاحم لعنتی اشک قطره بود، ریخته
 .کوبید پایش

 ندارم دوستش که اونی با تونمنمی و دارم دوست ایودیگه کس هم من. همینه هم من حرف المصب، د لعنتی د -
 .کنم ازدواج

 را اشمردانه و قوی دست بین اسیرشده مچ آزادم دست با کردممی تقال. شدمی اکو استخر خالی فضای در صدایش
 :غرید میانشان از و کرد کلید هم روی را هایشدندان. گرفت ترمحکم را دستم که دهم نجات

 ازدواج پیشنهاد عزیزه، برام چقدر دونیمی که راحله خودت جون به. مادرته درخواست به اینجام اگه. راحله ببین -
 مهم اصالً هم برام. میگم چیزوهمه و زنممی جار و درمیارم دستم از رو محلقه عقدم مراسم روز کنی، رد داریوشو

 .بزنی دور منو نکن سعی. نده بازی منو پس. بیفته بقیه برای قراره اتفاقی چه نیست
 .کشیدمی فریاد و زدمی نفسنفس هنوز او ولی ؛چکیدمی چشمانم از محابابی اشک

 هر یا داریوش با داری فرصت ماه این آخر تا. کنم نامزد ندارم بهش ایعالقه که کسی با کنیمی مجبورم داری -
 پس کنم؛می خراب چیزوهمه نکنی، نامزد راحله زنممی شاهرگمو. کنی نامزد داری دوستش که ایدیگه کس

 .ندی بازی منو کن جمع حواستو
 یپلهراه سمتبه و دوختم چشمانش به را اشکم از پر نگاه. کشیدم بیرون دستش از زوربه را دستم دردناک مچ

 .دویدم استخر
*** 
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 اول فصل
 فرهاد

 .دادم تکان تأسف ینشانه به را سرم و انداختم رنگمطالیی مچی ساعت به نگاهی
 .بیا وقت سر شده که هم بار یه برای خدا رو تو... فرشاد... فرشاد -

... فرشاد... فرشاد. رفتم گوشی مخاطبین لیست به و زدم را موزیک استپ یدکمه! نداشت آمدن خیال بود، فایدهبی
 .پیچید گوشم در صدایش اول بوق چند خوردن با. کردم لمسش و مکث مضحکش یقیافه روی... فرشاد

 .داداش جانم -
 :غریدم و کنم کنترل را عصبانیتم نتوانستم

 ...چرا نه؟ یا دارم کالس امروز بودم گفته بهت! کاشتی پارک تو منو ساعته دو هستی؟ گوری کدوم هست معلوم -
 .کرد قطع را حرفم و کرد بلندی یخنده خیالبی
 که نه. هافرشته شهر این خریه تو خر چه صبح اول که دونیمی خودت! برادر کن غیظ کظم خرده یه بابا -

 .کردیم گیر چشماشون ترافیک تو ما که اینه! بیرون زننمی خونه از خونخروس همه موریاحوری
 .کردمی ترجری را آدم بودنش خونسرد این

 مکسی؟ با -
 .داداش آره -

 .رسید گوشم به گوشی پشت از ایزنانه لطیف صدای

- farshad I love your hot kiss. 

 :زدم داد
 .نپیچون منو گفتم بهت صدبار! نگو دروغ من به. احمق شعوربی -

 .شد ترجدی
 !همراهمه هم مکس داداش جون به -

 .کشیدم عمیق نفس چند و بستم را چشمانم
 !دانشگاه برممی خودم با توجزوه نبودی بودی، بودی اینجا دیگه دقیقه ده تا -

 به عقل کِی» کردم فکر خودم با. کردم قطع رویش را گوشی بمانم پاسخش منتظر اینکه بدون و گفتم را این
 «!دونهمی خدا کنه،می استفاده شده فراهم براش که هاییموقعیت از و میاد سرش
 گذاشتممی سرشسربه که زیاد. بود فایدهبی نصیحت. شدممی نگرانش و خوردممی را جوشش و حرص باید مدام
 .گشتبرمی ناخوش حال با شب آخر و زدمی بیرون خانه از و کردمی قاتی و شدمی تلخ
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 بازی پایم مقابل هایریزهسنگ با هدفبی و نشسته پارک هاینیمکت از یکی روی. گرفت شدت باران نم
 همدم اینکه خاطربه بلکه خاصش، فضای و توریستی هایجذابیت خاطربه نه داشتم، دوست را آرتور مک. کردممی

 !بود غریب شهر این در من تنهایی لحظات
 حس و گرفتمی دلم که زمانی! نه من اما آمدند؛می پارک این به دورهمی و جشن برای هاآنجلسیلس خود
 .گرفتممی پیش را آرتور مک راه ناخودآگاه شد،می غالب وجودم کل بر کسیبی

 خیره پیکرغول شهر این هایخراشآسمان از یکی به و گرفتم پناه هاآالچیق از یکی زیر. باریدمی همچنان آسمان
 :گفتم خودم با. شدم

 کار؟ کجای اینا و کاریم کجای ما! شکر مذهبتو خدایا -
 و بهارش برای آفتابش، برای تهران، یآلوده وهوایآب برای پرکشید دلم و زدم پوزخندی خودمان میالد برج یاد به

 !تابستانش برای
 .گرفت ـوشم*آغـ در که لرزیدمی هایششانه خنده شدت از. چرخیدم طرفشبه فرشاد دستان تماس با
 .بپرس مکس از نداری باور. بود ترافیک خدا به -

 .دادم سالم آمریکایی-ایرانی یدورگه مکس به سر عالمت با و کردم او به اندرسفیهیعاقل نگاه
 باشگاه؟ ریدمی -

 .داد تحویلم ایمسخره فیگور رنگشلیمویی اندامی شرتتی زیر از فرشاد
 آوردیم؟ عمل بته زیر از هیکلو این کردی خیال پس -

 .آمدمی بدم خودنمایی از اما بودم؛ کردنورزش عاشق
 .دارم کار کلی که بگیر هاتوجزوه این بیا. خوبه -

 .رفتم رنگمسفید لکسوز طرفبه و دادم تحویل را هایشجزوه
 .برسون کالس به خودتو و بخور سریع باشگاه از بعد! ستآشپزخونه اپن رو هم ناهارت -

 را اشکودکانه هایبازیدیوانه آینه داخل از ماشین حرکت با. رفت مکس طرفبه و گفت اینمایانهمظلوم چشم
 .دیدممی

 داشت را ایسالهپنج برادر حکم برایم همیشه اما نبود؛ ترکوچک من از بیشتر سال پنج و بود سالش۲۵ هرچند فرشاد
 .کردم بزرگش مادربی که
 .بودم شده پرتحواس پاک هاروز این. افتادم ایمنی کمربند یاد به تازه و زدم ترمز آرام رسیدم که اول گیرسرعت به
 بولوتوث و گذاشتم گاز روی انتها تا را پایم بلوند، رنگیچشم پلیس خانم دست عالمت و راهنما چراغ سبزشدن با

 .کردم روشن را ماشین موزیک



 

 

8 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 حالم بده چقدر تو بعد عشقم»
 کارم رسید دیوونگی به

 دارم هواتو باز ولی
 تنها منم دور جای یه اون دنیا

 اما شکست قلبمو خیلی
 «...دارم هواشو هنوزم
*** 

 مهشاد
 گوش کنار. آوردم بیرون بود جلویم که جدیدی شوی فشن یمجله از را سرم. گذشتمی پرواز از ساعت ده حدود

 طورهمان داریوش. نبود هامهماندار از خبری انداختم، نگاه راهرو آخر و اول به. کشیدم ایزننده یخمیازه داریوش
 :پرسید بود اشگوشی در کراش کندی بازی مشغول که
 شویی؟دست بری خوایمی هم باز یا خوایمی چیزی داری؟ مشکلی جانمهشاد -

 .کردم نگاه کابین ته و سر به دوباره. درآوردم بود شده پیچیده گردنم دور که را قرمزی شال
 .بیارن غذا برام بگم خواممی م،گرسنه خیلی. گردممی گارسونا دنبال اوهوم، -

 :کرد باز را دهانش مکث با شد گرد تعجب از داریوش هایچشم
 !بگیری؟ یاد رو اینا خوایمی کی! مهماندار میگن بهشون. هواپیمان یخدمه اینا رستورانه؟ مگه! گارسون -

 .زدم ایشسرمه شرتتی از زدهبیرون بزرگ بازوی به مشتی
 کنه؟می فرقی چه اصالً. گفتم اشتباه بار یه حاال بابا باشه -

 .برسم نظر به ترمظلوم و مستأصل تا بردم باال را ابروهایم نوک و گرفتم دستانم در را بازویش بار این
 .گرسنگی از میرممی دارم. بیارن برام چیزی یه بگو بهشون برو کنممی خواهش. مگرسنه من االن که اینه مهم -
 «.کرده شاتوکشیده و سوسول خیلی آمریکایی هواپیمای توی سوارشدن. بیارم جا حالشو باید» کردم فکر خودم با

 :کردم اضافه
 !کنممی خواهش. داشتن ناهارشون منوی توی بیارن، پاستا بگو -

 .گرفت فاصله من از و رفت درهم هایشاخم
 .کنیممی کارچی داریم کننمی فکر مردم االن! من به چسبیدی. ببینم عقب برو دیوونه دختره -

 و زدم بگیرد برایم بود قرار که را پاستایی قید. درنیاورم را حرصش که بگیرم را خودم جلوی نتوانستم لحظه یک
 .کشیدم باالییم لب سراسر روی آرامیبه را زبانم و زدم چشمکی کردممی هار را بازویش که طورهمان
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 پوف داریوش. کردم صدایش و شدم بلند داشت، اشسبزه یچهره بر زیادی آرایش که چاقی مهماندار دیدن با
 .کوبید زانویش بر آرامیبه را مشتش و کشید ایکالفه

 .ایستاد داریوش مقابل و آمد جلو روخنده مهماندار
 (انگلیسی)بفرمایید؟ -

 .بودند فشار تحت سخت هایشدکمه و بود تنگ وضوحبه رنگشکرمی لباس
 مهماندار زن کاله سرخی به خشم از اشچهره که داریوش. نکردم باز لب و گذاشتم دست داریوش یشانه روی

 :کرد باز لب انگلیسی زبان به بود، درآمده
 .بیارید پاستا یه خواهرم برای لطفاً -

 .البته: مهماندار
 .رفت و کرد یادداشت را ما صندلی یشماره
 .بود خیره هیکلی مهماندار به هنوز نگاهم

 !فیلمه؟ شهمه میدن نشون فیلماشون توی که جولی آنجلینا و لوپز جنیفر این پس! بود چاق چقدر داریوش -
 .نیاورد باال دادنجواب برای را سرش حتی و بود شده کراش کندی مشغول دوباره داریوش

 بازیگرای به و اماراتیَن هم امهماندار پس! آمریکا نه ریم،می داریم امارات هواپیمایی با. بود اماراتی خانم این -
 .ندارن ربطی تموردعالقه

 :داد ادامه و زد پوزخند
 .بینیمی میری خودت نیستن، الغر هم آمریکاییا یهمه. الغر هم و هست چاق هم جاهمه -
 باعث که کردم خارج فشار با را نفسم و آوردم باال را امپایینی لب. بود گرفته حالم بودم داده که سنگینی سوتی از

 چند بین خفیف ایهمهمه و خورد شدیدی تکان هواپیما لحظه همان خوشبختانه. شد نامناسبی صدای ایجاد
 .نداشت اهمیتی برایم هرچند. نشد شنیده من صدای و شد ایجاد زبانعرب زن چند و آمریکایی

 .دادممی دلداری را خودم
 نیست، مهم هم شبقیه. آمریکا بیام باهاش تونستم و داریوش گردن انداختم خودمو که اینه مهم بابا ای»

 «.پیچونمشمی
 مانتوی با رنگش اتفاقی طور به. گذاشتم سرم روی را هدفونم و کردم جدا پاهایم از را آدیداس قرمز هایبوتنیم

 تکان را سرم اسپانیایی خواننده مزخرفات با زمانهم و کردم بلند حد باالترین تا را صدایش. بود شده ست جلوبازم
 پرواز از که ساعتی چند این در. بود شده بیشتر هواپیما هایتکان و حرکات بر دقتم و بودند بسته چشمانم. دادممی
 .بود من نشستن آرام لحظات اولین این گذشت،می
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 اشاره مخلفاتش و پاستا به که بود داریوش کردم، حس امشانه روی را دستی فشار که بود نگذشته دقیقه چند
 .کردمی

 :کشیدم فریادینیمه شادی با و مالیدم هم به را دستانم و گذاشتم کنار را هدفون
 !جون آخ -

 تاشوی میز. بود بـرده یاد از کامالً را پیش دقیقه چند انگار. بود گرفته اشخنده غذا برای من اشتیاق از داریوش
 .گذاشت آن روی را غذا سینی و کرد باز را جلویم

 رسیدمی نظر به اما داشت؛ ایورزیده هیکل هرچند. باشد داشته سال ۳۵ که خوردنمی صافش و گندمی صورت به
 .رسیده هیکلی چنین به هورمونی آمپول و قرص زور به که

 چرمی صندلی روی آن از مقداری سس، بازکردن موقع. کردم باز را پاستا روی سلفون و بردم باال را هایمآستین
 نقشه اجرای زمان باالخره. کردم پاستا باریک و دراز هایرشته وارد را چنگال و انداختم باال شانه. ریخت رنگکرمی

 صدای بلندترین. بودم ریخته آن روی زیادی سس. شدمی آویزان دهانم از ماکارونی هایرشته. بود رسیده فرا
 .بود من توسط پاستا هایرشته هایکشیدنهورت اختیار در طرف هر از صندلی چند شعاع تا محیط

 که را ایرشته آخرین. انداختند نگاهی و برگشتند تعجب با رسیدند،می نظر به آمریکایی که مسنّی شوهر و زن
 .دادم تکان دست آبیچشم هایموبور برای و بردم باال بود آویزان

 آرام کردمی سعی حال عین در. خوردمی تکان اشبینی نازک هایپره و دادمی تکان تأسف با را سرش داریوش
 .باشد

 کاریاتوشیرین خرده یه. زنهمی دلمو داره زیادت شیرینی دیگه ولی !کوچولویی؟ و شیرین خیلی دونستیمی مهشاد -
 .کننمی نگاه من به دارن هواپیما یهمه. ببر منو آبروی کمتر. کن کمتر

 :دادم جواب خونسردی با و کردم پاک را لبم دور و بردم گوشم پشت را موهایم
 .بگیر صندلی دیگه جای گفتم بهت من چه؟ من به خب -
 ببرم باال را چنگال اینکه از قبل و برداشتم قبل از کمتر ولی ؛فروکردم پاستا هایرشته در را چنگال حالیخوش با

 :کردم اضافه
 .مهشادجونم خورمنمی جم پیشت از من گفتی و کردی اصرار خودت -

 .داد اشبینی و هالب به چینی داریوش
 رعایت تو رو دفعه این! کنی جمع نمایانگشت رو ما و کنی آبروییبی قدراین کردمنمی فکر. کردم اشتباه من -

 .نکنم رو اشتباه این دیگه میدم قول کن،
 .کردم زبانیبلبل
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 .نکن غلطا این از دیگه پس باشه -
 هم باز ولی. بودم ریشش بیخ داشت، اهمیتی چه اما گذاشتم؛ فراتر حدم از پا دانستممی. شد بلند جا از عصبانیت با

 .کردم عوض را موضع و گرفتم را دستش. کنم اشآزرده حد این در خواستمنمی
 .نرو فقط. کردم اشتباه. کنم رعایت میدم قول خدا به داریوش ببخشید -

 .بود عصبانی هنوز
 .نیستم خانکامران پسر که بربیام بچه فسقل تو پس از نتونم اگه من -

 چشمانم ریزکردن به تنها و نداشتم را این از بیشتر کشیمنت یحوصله ولی گرفت،؛ را حالم هم باز. بود پررو خیلی
 .کردم اکتفا نمایشی زدنعق و

 .داد تکان را سرش و فرستاد بیرون را نفسش
 کرده قرارمبی و دیوانه کمکم نشستن جا یک این. دادنمی قد جایی به عقلم. گذراندیم سکوت در را ایدقیقه چند
 :زدم غر دوباره و نیاوردم طاقت. بود ایتازه چیز وجویجست در ذهنم. شوم جدا وارمدیوانه افکار از توانستمنمی. بود
 .نشستم جا یه ساعت دوازده. گرفته نفسم. شدم خسته رسیم؟می کی پس! داریوش بابا ای-

 .زد پوزخند داریوش
 خوب هوا اگه مستقیمه، پرواز این تازه. آنجلسلس ریممی دبی از داریم! مشهد ریمنمی که تهران از جانمهشاد -

 باید یا شدی،می داغون که بریم دوپروازه خواستیممی اگه. کشهمی طول ساعت۱۷-۱۸ نیاد پیش مشکلی و باشه
 .کنگهنگ یا شدیممی پیاده لندن

 :گفتم هوابی
 مالزی هواپیمای اون مثل یا کنه؟ نیستمون به سر دیگه جای برهمی داره دزدیده رو ما داعش نکنه داریوش -

 بشیم؟
 .کرد ریزی یخنده داریوش

 .کن ول رو وپرتاچرت این -
 .شد جدی

 .میگم چی ببین کن باز گوشاتو خوب مهشاد -
 :داد ادامه. کردم اطاعت و دادم تکان سر
 خانوادت! کیه مادرت! کیه پدرت نگی کسی به وقت یه. خانکامران چیه؟ پدرت اسم رفتیم اونجا مهشاد ببین -

 یهو. اونجا ایرانیای نه آشنا، نه دوست، نه کنی؛نمی اعتماد کسهیچ به. نمیگی کسهیچ به هیچی. اینا و جورینچه
 فهمیدی؟! گرفته رو تو آی.بی.اف بفهمم نیاد خبر
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 :داد ادامه را نطقش توجهبی اما دادم؛ تکان دوباره را سرم
 کسهیچ به چیزیهیچ. منی بابای دختر تو یعنی گرفتیم؛ من بابای شناسنامه با رو تو پاس و اقامت مهشاد، ببین -

 .فهمیدم بله بگو و بیار باال سرتو. نکن مظلوم خودتو هم قدراین! میشی دیپورت وگرنه نگیا،
 .دادم تکان را سرم. شدممی خسته زیادش هایتأکید از
 .بله -
 .بده جواب بلند و بیار باال رو سرت میدی؟ بله جواب داری عقد سفره سر مگه! کن نگاه -

 :زدم داد بلند صدای با و سرعتبه بار این
 .بله -

 فرود سرم بر تا بود کرده آماده را دستش داریوش. شدند خیره ما به و برگشتند بودند ما اطراف در که نفری چند
 .کوبید پایش روی را آن دستش، بر خیره چشم جفت چندین دیدن با که بیاورد

 ..رفتم خواب به تا دادم تکیه صندلی به را سرم. بود شده آلودخواب و گرم چشمانم
*** 
 گذشته - راحله
 حس که بودم کرده نگاه ساعتم سفید یصفحه به قدرآن. شد زده آخر زنگ باالخره. بستم محکم را شیمی کتاب

 پشت و کرد پاک را بردوایت تخته سلطانی خانم .اندایستاده حرکت از من با لجبازی خاطربه هاعقربه کردممی
 از را وسایلم حرفش شدنتمام با. نشدم حرفش متوجه اصالً که گفت سال آخر امتحان یدرباره چیزهایی بندش
 .برگرداندم عقب به را سرم و کردم جمع میز روی

 .خورد مزخرف زنگ این باالخره پریسا اوف -
 .کرد امحواله چشمک همراه لبخندی پریسا

 داری؟ شوییدست پیچی؟می خودت به مار مثل باز تو چته چیه؟ -
 .کردم کج و گرفتم را ایشسرمه یمقنعه درز
. سمیه مامان کی؟ دستپخت هم اون. حلیم چی؟ هم اون داریم، نذری امروز. زدنتحرف این با تو بمیری -

 پنجم امام شهادت سال هر. فراوون شکر و دارچین با حلیم کاسه یه برای میره ضعف دلم م،گرسنه چقدر دونینمی
 .حلیم واسه میره غش دلم من میشه که

 .طرفم انداخت و آورد بیرون ورورفتهرنگ نیمکت پشت از هم را من یکوله و کشید محکم را بنفشش یکوله زیپ
 .نکشیدن کفگیر رو دیگ تهِ هاهمسایه تا بریم زودتر شو بلند پس -
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 تا مدرسه یفاصله چون رفتیم؛می خانه تا پیاده پریسا و من داشتند، سرویس که کالس هایبچه از خیلی برعکس
 و دور هرچه روز آن ولی را؛ فرهاد هم گاهی فرستاد،می دنبالم را محمدامین داداش جانآقا گاهی البته. بود کم خانه

 .کشیدم و گرفتم را پریسا دست. نبود خبری چرخاندم چشم مدرسه اطراف
 .نیومدن دنبالمون هم ازخودراضی یدیوونه دوتا این از کدومهیچ -

 .گرفت من سمت را یکی و درآورد ایشسرمه مانتوی جیب از خرسی آدامس دوتا
 واسه کنه باز جا و بشه سبک تمعده خوب دهنت، بذار اینو. خونه تا گیممی گل مزاحم و سرخربی. راحله خیالبی -

 .حلیم
 .کردم گرد صورتش در را هایمچشم

 .بهمون بندازن تیکه خیابون تو نکنی، بادکنکی آدامسو! هی -
 .گرفتم نیشگون را بازویش و گفتم آرامی خآ. کشید محکم را امشدهبافته موهای و برد اممقنعه زیر را دستش

 :گفتم پریسا به و بستم محکم را رنگمایقهوه پالتوی هایدکمه. آمدمی سردی تقریباً سوز و بود پاییز
 ...روپیاده توی بریم -

 طرفشانبه آمدند؛ دنبالمان محمدامین یا فرهاد اینکه خیال به. شد نزدیک ما به راکب دو با موتور یک ناگهان که
 :گفت سَریش پشت و فرستاد ـوسی*بـ و زد غلیظی چشمک بود نشسته جلو که پسری. کردم نگاه و برگشتم

 برسونیمتون؟ خانما، -
 .چرخاند پسر طرفبه را صورتش. کشید کنار و گرفت را من دست ایستاد، پریسا

 .سوسک یپسره برسون، توعمه برو -
 را فرار و گرفتند را گازش هم هاآن. آمد بیرون کوچه داخل از پلیس ماشین که بدهد را ما جواب و کند باز دهان آمد
 .خنده زیر زدیم باهم دو هر و انداختم پریسا به نگاهی. دادند ترجیح قرار به

 همان از. نمانده خانه به رسیدن تا چیزی که دادمی این از خبر داشت قرار کوچه ابتدای که تنومندی و بزرگ درخت
 و ببندم را هایمچشم خواستمی دلم. را دارچینش بوی حتی کنم، احساس را حلیم بوی توانستممی هم فاصله
 .کردم رو پریسا سمتبه. بود راه به زیادی وآمدرفت و بود شلوغ در جلوی. برساند خانه به را من بو همین

 .نمونه باقی ما برای چیزی ریزودرشت یقابلمه همهاین وجود با ترسممی بدوییم؟ موافقی -
 عقب سمتبه فوری پریسا و من. نشست گوشمان توی دیگر موتوری صدای که بود نرسیده آخر به حرفم هنوز

 که جوگیر آدم دوتا. کشیدیم راحتی نفس فرهاد، برادر فرشاد، و ترمکوچک برادر محمدسبحان، دیدن با. برگشتیم
 اخالص ینشانه به را شانسبزشده تازه سبیل و ریش شوید چهارتا و بودند محله بسیج عضو گرفتنقیافه برای فقط

 .بودند گذاشته
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 .کرد خاموش را موتور و چرخاند را سوییچ فرشاد
 نشد؟ مزاحمتون کسی که کوچه ته و سر. برگشتین مدرسه از که بینممی محترم، هایخانم بهبه -

 هایلب و کرد ریز را گردش هایچشم کرد، کج را سرش و کرد قالب اشـینه*سـ روی را دستانش پریسا
 .شد عصبانی دفعهیک و انداخت فرشاد سرتاپای به نگاهی داد، فشار هم روی را کوچکش

 بودین؟ گوری کدوم غیرتابی شما کردنمی ما بار تیکه داشتن سرخر دوتا که موقع اون -
 .کرد کج را لبش و انداخت سبحان به نگاهی فرشاد

 ساندویچی؟ بودیم؟ کجا -
 .کوبید دستش کف محکم و درآورد جیبش از را بسیج نمایشی سیمبی سبحان

 .انداختن متلک محترم خانمای به االن! گشت؟ بریم فالفال این از بکن دل گفتم دیدی -
 .دادم تکان را سرم و انداختم هاآن هردوی به تأسف سر از نگاهی

 .شینهمی گل به آخرش باشین ناخداش شما که ایکشتی -
 .کشیدم و گرفتم را پریسا دست

 .پری بریم -
 :زد داد اشرسیده بلوغ به تازه دارخش صدای با محمدسبحان

 دنبالت؟ بیام بگو بیای خواستی مدرسه از نگفتم دفعه صد مگه! راحله هی -
 .برگشتم طرفشبه
 اداشو بودنبسیجی از فقط تو داداش نه. کنم یادآوری بهت باید! میشم تعطیل ساعتی چه دونینمی که نیست -

 !گرمه کجا سرش نیست معلوم که هم امین. درمیاری قشنگ
 با محمدسبحان. آمد بیرون آن از نامفهومی اصوات و شد بلند محمدسبحان دست در سیمبی خشخش صدای
 .زد فرشاد یشانه روی دست

 .داداش بدو منکراتیه، مورد اوه -
 بود شلوغ کمی در جلوی. گرفتم را پریسا دست و دادم تکان سری. رفتند باد سرعت به و کرد روشن را موتور فرشاد

 در که زدم در به ضربه چندتا. بودند ندار باهم همه و بود قدیمی محله. بودند آمده نذری گرفتن برای هاهمسایه و
 .شدند نمایان در قاب در فرهاد همراه به داریوش و محمدامین و شد باز

*** 
 فرهاد
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 یاد دایالوکسو با کار اگه که کنن دقت دوستان. روشناییه مهندسی حاضر حال افزارنرم روزترینبه افزار،نرم این -
 !کنن دفاع شوننامه پایان از ذارمنمی وجههیچبه نگیرن،

 و داشت لب به لبخند همیشه و تن به دوختیخوش لباس که پوشیخوش پیرمرد راسل، استاد «نباشید خسته» با
 جمع را میزم روی هایبرگه انداخت؛می کودکیم دوران یمدرسه بابای یاد به را من عجیب جوگندمیش موهای

 .کردم دوتایکی را کالیفرنیا دانشگاه مدوّر تاالرمانند کالس هایپله و کردم

 «update: روزبه» نوشتم آن روی و آوردم بیرون را زبانم یادداشت یدفترچه راه در
 به تسلط بود، تازه موفقیت یک برایم این و بفهمم را استادان صحبت مترجم، گوشی به نیاز بدون توانستممی تازه
 .دکترا مدرک از دفاع یآستانه در هم آن و انگلیسی زبان

 .کرد میخکوبم درجا استاد صدای که شوم خارج اتاق از خواستم
 .رادمهر دکتر -

 :دادم را پاسخش لبخند با و برگشتم
 .استاد بله -
 :داد ادامه بود، کالیفرنیا با بودنشبیگانه از نشان که خود غلیظ نیویورکی یلهجه همان با
 .دارم احتیاج بهت کاری برای کنی؟ خالی بعدازظهرتو تایمای تونیمی -
 علمیهیئت عنوانبه من جذب درصدد که دانستممی خوب. بیندازم زمین را رویش توانستممی نه و خواستممی نه

 .بگیرم را لعنتیم مدرک این که بود کافی و بود دانشگاه
 ست؟ساخته ازم کمکی چه استاد، البته -

 .کرد مرتب را اشیقه و کشید خود مشکی کروات به دستی که وقتی دیدم هایشچشم در را شادی برق
 !کنی کار نورپردازیو مبحث معماری کالس هایبچه با ساعت یه زوج، روزای خواممی -
 خیال گاهی که قدرآن بود، شاد و سرحال ولی ؛داشت سال پنجاه. خوردممی غبطه بودنشقبراق و سرحالی به

 .کردند جاجابه را هایمانسن کردممی
 دیگه؟ داخلی طراحی گرایش -

 .کشید امشانه به دستی و زد لبخندی
 .دکتر آره -

 .بود شده قاتی باهم هابچه هایخنده و دنباشی خسته صدای
 جواب نتونم وقتاون و بشم رد ترسممی دکتر؟ نگید بهم نکردم دفاع تزم از وقتی تا میشه ولی! استاد حتماً -

 .بدم محبتاتونو
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 .کرد اشاره کالس به و برداشت صندلی یدسته روی از را کیفش
 کسی دانشجو همهاین بین اگه مطمئنم و هستی مستعدی پسر. دارم اطمینان بهت چون میگم؛ دکتر بهت من -

 !تویی اون بگیره، دفاع بار یه با مدرکو این بتونه که باشه
 .انداختم پایین را سرم زدهخجالت

 .استاد متشکرم -
 .گذاشت امشانه روی را دستش و زد لبخند

 .نبندی حقیقت به رو چشماتو و کنی باور خودتو که کافیه فقط -
 فکر اما نکنم؛ باورش که نه. بود زیادی برایم هایشمحبت چرا دانمنمی توانستم؟می من یعنی گفت؟می راست

. بودم بدبین بله. بودم بدبین زیادی هم شاید! خالص و بکر نه است، برنامه و طرح با هامحبت این که کردممی
 عجیب ینکته بود؟ اعتمادی چه دیگر امپریالیسم یآمریکای یک به کنند، خطا و کنی اعتماد هایتچشم به وقتی

 زبانم به اصالً و نبود خبری کردنپارهتکه تعارف از هایمصحبت در دیگر که بود این شدم متوجه که دیگری
 .چرخیدنمی

 .آمدم خودم به شدمی خارج کالس درب از که استاد صدای با
 .کنممی ایمیل برات رو کالسا یبرنامه -

 .رفت و گذاشت خداحافظی بدون و بگویم برایش را شرایطم الاقل نگذاشت
 و گفتندمی و بودند ایستاده هاراهرو در گروهی و دوتادوتا هابچه. زدم بیرون کالس از و گفتم جهنمی به

 بودنشخو واقعاً یعنی باشم؟ حالخوش قدرآن توانستمنمی من چرا! بودند شاد چقدر حالشان، به خوش. خندیدندمی
 با خواستم. نشست لبم روی ناخودآگاهی پوزخند ذهنم در دلقکش نام آمدن با. گفتمی طوراین که فرشاد بود؟ هنر

. کردم لمس را اسمش و زدم را رمز. افتاد گوشیم روی کالمیس پنج به نگاهم که کجاست ببینم و بگیرم تماس او
 .داد تماس رد که زدم را اتصال یدکمه. ایستادم هاراهرو پاگرد در. دیبا مهرنوش مهرنوش، بود؛ مزاحمش خود

 .«گیرممی تماس باهات خودم. کالسم سر عزیزم»
 تند قدم. شدم فرشاد نگران ناخودآگاه کرد؟می خطاب عزیزم را من حقی چه به اصالً! مزاحم یزنیکه! درک به

 .زد زنگ مهرنوش دوباره که بروم کالسش سمت خواستم و کردم
 .دادم جواب باالخره. زد زنگ بارهسه. زد زنگ دوباره. کردم تماس رد که بودم من بار این

 .بله -
 .خندید

 !دکتر جناب کنیدمی قهر زود -
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 .کشیدم ایکالفه پوف
 مهرنوش؟ خوایمی چی -

 .بست را نیشش کردم حس
 .دانشگاه در جلوی. منتظرتم ماشین تو -
 :گفت و زد چراغ برایم که کردم نگاهش سالن پنجره از
 !تنگتمدل که بیا زودی. دیدمت. پسر آفرین -

 و فرشاد دیدن با! دانستمی خدا فرشاد و من جان از خواستمی چه! آشغال لعنتی! مزخرف. کرد قطع را گوشی
 .گرفتم پیش را مهرنوش بلندشاسی راه باعجله و رفتم عقبعقب ناخودآگاه لولیدند،می هادختر بین که مکس

 نه و بود برداردست باران نه نداشت، ایفایده اینکه مثل نه. شود مشخص بیشتر روروبه مسیر تا زد را کنپاکرفب
 را فرشاد سراغ و کردمی هندوستان یاد فیلش دیدمی را من که هربار مهرنوش و باریدمی آسمان. مهرنوش

 .گرفتمی
 کردی؟ صحبت فرشاد با -

 .آمدمی اشپرکالغی موهای به که بود رنگشخوش مشکی پالتوی به حواسم
 .نکردم صحبت نه -

 .درآورد را موبایلش و ترمز روی زد. شد عصبی
 .ستنتیجهبی تو به کردنالتماس. کنممی صحبت باهاش خودم -

 طرفمبه را دستش و گرفت پنجره طرفبه را سرش. گرفتم را موبایلش و زدم چنگ بگیرد را اششماره اینکه از قبل
 .کرد دراز

 .المصبو اون من بده -
 .دانشگاهی استاد فقط کنهمی فکر. دونهنمی تو درمورد چیزی اصالً اون. مهرنوش بده زمان بهم گفتم -

 .پریدمی هایشپلک
 .ببینمش نزدیک از خواممی فهمی؟می فرهاد، ندارم طاقت دیگه من -

 .گذاشتم صورتم طرف دو را هایمدست عصبی
 فهمی؟نمی چرا تو. کنهمی سنکوب بفهمه رو قضیه اگه اون -

 .شد براق صورتم در و چرخید
 همهاین الی غریب کشور و شهر یه توی ناموستو که فهمینمی تو. دلسنگ فهمینمی تو نامرد، فهمینمی تو -

 .برادرت و خودت زندگی به چسبیدی و کردی هار گرگ
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 .بود گذاشته دست ضعفمنقطه روی درست و هستم حساس چیزی چه روی که دانستمی خوب
 :گفتم

 .ببینمت اینجا سال بیست از بعد و زدنمی غیبت یهو که بودی ناموسم اگه تو -
 .آوردم زبان به را جمله این که شد چه دانمنمی. کرد سکوت و نگفت چیزی اما شد؛ سرخ

 خودش برای خوبیو زندگی همچین یه دیگه کشور یه تو تونسته جوریچه وتنهاتک زن یه نیست معلوم تازه -
 .کنه وپادست

 .پراند فازمسه از را برق هایمگونه با هایشناخن برخورد وقتی سوخت صورتم
 .بزنی حرف طوراین من به راجع نداری حق تو -

 و کرد رهایمان داشتم احتیاج او به که زمانی چون شاید! دهم آزار را او خواستمی دلم چرا دانمنمی. زدم پوزخند
 .را فرشاد هم و من هم رفت،

 .دادم جواب بیندازم شماره به نگاهی اینکه بدون. برد یادم از را اشسیلی سوزش موبایلم زنگ صدای
 .بله -

 .رفت مطلب اصل سر ایچینیمقدمه هیچ بدون
 داداش؟ خوبی. داریوشم -

 !مدت همهاین از بعد هم آن بود؟ زده زنگ چرا بود؟ داریوش
 میاد؟ صدام خوبی؟ فرهاد... الو... الو -

 :گفتم فقط
 .سالم -

 .زد ایقهقهه
 .نداری آنتن گیرمتمی دارم ساعته دو نمیدی؟ جواب چرا! زهرمار و سالم -

 .کردم نگاه بود کرده تیز گوش هایمحرف برای کنجکاوانه که مهرنوش به زیرچشمی
 .خدمتم در بگو جانم -
 .ببینمت خواممی -

 دیدممی آنچه به. کردم چک را اششماره سریع بود؟ کجا مگر! ببیندم؟ خواستمی! شد گرد تعجب از هایمچشم
 .بود افتاده صفحه روی متحده ایاالت کد. نداشتم اعتماد

 فرشاده؟: مهرنوش
 بخیر وقت
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*** 
 مهشاد

 من به دیگری شوک داریوش که بودم آنجلسلس المللیبین فرودگاه پرجاذبه و جدید فضای به ورود شوک در هنوز
 .کرد آب بر نقش بودم، چیده سکرت ویکتوریا مغازه تابلوی دیدن از بعد که را ایبرنامه و کرد وارد

 تنهایی از. کند هار آنجلسلس در اینجا تنها را من داشت قصد که بودم کرده اشعاصی خیلی حتماً. شدنمی باورم
 متعجب سپرده او به را من و دانسته اعتماد قابل را داریوش چطور پدرم اینکه از و ترسیدممی غریب شهر این در

 صحبت مشغول و ایستاده هم کنار عاشقانه که جوان هایزوج دیدن از حالعیندر و فشردمی را گلویم بغض. بودم
 .داشت تازگی برایم هاصحنه این دیدن و رفتممی خارجی کشور به بود بار اولین. بودم آمده وجد به بودند،
 .را یکدیگر چشمشان با و خوردندمی بستنی دهانشان با و بودند نشسته هم رویروبه میز پشت پسری و دختر

 سریع و برگشتم. کرد برخورد امپشتی کوله به داریوش که طوری ایستادم، و کردم پاک را امبینی دستمال با
 :پرسیدم

 !ایهمزهبی خیلی شوخی کنیمی شوخی باهام داری اگه داریوش -
 .گرفت چشمانم جلوی و آورد بیرون را بلیتش رحمیبی با و کرد کاپشنش جیب در را دستش

 .چهار ترمینال از امشب بلیت هم این میگم جدی نه -
 منو خوادمی واقعاً داریوش یعنی». کنم اعتماد هایمگوش و هاچشم به توانستمنمی. کرد اشاره ترمینال سمتبه و

 سر را من کردممی فکر بودم نخوانده را اسمش که زمانی تا. درآوردم دستش از را بلیت و زدم چنگ« !بذاره؟ تنها
 بلیط نیویورک برای هشت ساعت فرودگاه، همین از. بود درست هم آن کردم، نگاه بلیط تاریخ به... . اما گذاشته کار

 .داشت
 خیلی تو مثل جوونی دختر برای غریب مملکت توی کردنزندگی دخترجون،». شدمی تکرار مغزم در بابا حرف
 «.نامردن شونهمه اونجا آدمای. سخته

 .باشد بابا نظر مورد هاینامرد آن از یکی هم داریوش که کردمنمی فکر
 و لغزیدمی اشگوشی و جمعیت بین داریوش نگاه. گرفتم ـل*بغـ را خودم و کردم پرت اشـینه*سـ روی را بلیت

 .شد متمرکز من روی. زدمی فریاد را انتظارکشیدن
 من. شده انجام آنجلسلس توی دانشگاهت کارای اما ببرم؛ نیویورک به خودم با رو تو نمیاد بدم من. مهشاد ببین -

 .مونده باقی کارام از خیلی برم، مجبورم هم
 اما شود؛ راحت من شر از زودتر تا است منتظر و است دروغ هایشحرف که بود مشخص. زدم پس را بغضم
 !بسپارد سروپاییبی آدم چه دست به را من که دارد قصد دانستمنمی
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 مسئولیت است قرار که کسی دانستمنمی اما کنم؛ قبول خواستم. کنم تحمیل کسی به را خودم نداشتم دوست اصالً
 نه؟ یا راضیست ماجرا این از بپذیرد را من
 .برگردم متحده ایاالت به دوباره که دهدنمی اجازه موقعهیچ بابا برگردم، اگر دانستممی چون نداشتم؛ بازگشتی راه
 و دختر از. بود کرده درهم را هایشاخم و گرفته ضرب هانرده روی بود، کرده ست کاپشنش با که ایگوچی کالج با

 .کرد نگاه من به حوصلگیبی با و گرفت چشم بودند پرسوزی و صمیمانه خداحافظی حال در که پسری
 نه؟ یا باهاش میری بیاد طرف اگه. پرسممی بار آخرین برای مهشاد -

 .شد سرازیر اشکم و ترکید بغضم. برداشتم امپشتیکوله زیپ سر از دست
 .کنم اعتماد تو از غیر کسی به و کنم قانع خودمو تونمنمی. دارم اعتماد تو به فقط من. ترسممی من. داریوش نه -

 .کشیدم امبینی زیر به را اماشاره انگشت و کردم پاک امگونه از را اشکم
 و کاله با خوردنبستنی مشغول که بودم حالیخوش و شاد یخانواده دیدزدن حال در بلکه نبود، داریوش به نگاهم
 یک شدنحرام اجازه حتی که خانواده چاق و کوچک پسر دیدن از بعد مخصوصاً خواست، بستنی دلم. بودند کاپشن

 .خنداندمی را اشخانواده اعضای سایر و دادنمی را بستنی از قطره
 .بود شده ترمهربان و ترنرم داریوش

 .دارم اعتماد بهش بیشتر خودم از آشناهاست، از خوبیه، پسر -
 :دادم جواب غیظ با
 .کنه پیدا کار این برای رو دیگه یکی که بابام به بزنم زنگ بدی ادامه رو مسئولیتت تونینمی اگه! نه که گفتم -

 .ایستادم داریوش به پشت و چرخیدم بودند خوردنبستنی مشغول که ایخانواده سمتبه کامالً
 .کوبید پایش ران روی آرامیبه بار این و کرد مشت را دستش شد، عصبانی داریوش

 .گفتیمی اول همون از بری خواستینمی اگه خب -
 .گرفتم تمسخر به را او حاضرجوابی با و چرخیدم. بودم گرفته آتش اشمنطقیبی از
 !شدم عالیجناب هاینقشه متوجه دیر که بوده من از کوتاهی! خواممی عذر! مشرمنده -

 .داد پاسخ و درآورد جیبش از. خورد زنگ اشگوشی که دهد جواب خواستمی
 کجایی؟ فرهاد؟ جانم -

 .برد باال را راستش دست. کرد نگاه را اطراف و چرخید
 بینی؟می. پوشیدم سفید کاپشن من فرهاد، -

 .بود صحبت مشغول هنوز داریوش. داشتم خوبی حس اسم این به نسبت بود، فرهاد اسمش پس
 .بینممی رو همه باال از من. بده تکون دستتو تو پس -
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 :گفت تأکید با داریوش. رفت باال هاپله روی از پوشمشکی مردی دست
 .کن نگاه راستو سمت. دیدمت دیدمت، داداش -

 .کرد رو من به و قطع را گوشی. کردند پیدا را یکدیگر باالخره
 بره؟ بگم بهش نمیری؟ باهاش مطمئنی -

 .کردم نگاهش لحظه چند
 دیگه؟ یکی پیش بفرستی رو من خوایمی میگی بابام به -
 پیش میگم گرفت، رو تو سراغ و زد زنگ بهم بابات هرموقع. تو و من بین قرارداده یه. بفهمه بابات نیست الزم -

 خوبه؟. تو گوشی روی کنممی دایورت سریع کنه، صحبت خواست اگه. منی
 قانع را خودم توانستمنمی هنوز. کمتر نهایی پاسخ برای من فرصت و شدمی ترنزدیک فرهاد گذشتمی که هرلحظه

 .کنم
 !باشم داشته پنهان بابام از چیزی ندارم دوست من ولی -

 .زد تمسخرآمیزی پوزخند
 بود؟ نکرده پنهون تو از چیزیهیچ هم بابات! طوراین که -

 .کردم پرخاش و کشیدم گردن شدم، عصبی
 .داریوش نداره ربطی تو به. شخصیه قضیه یه این -
 .رسید فرهاد لحظه همین در
 .سالم -

 فرهاد سالم با زمانهم. رسیدمی نظر به جذاب مشکی هایلباس با و بود پیچیده چندمتری شعاع در عطرش بوی
 :پرسید بدهد را فرهاد سالم جواب اینکه بدون داریوش. خورد زنگ دستم در امگوشی

 مهشاد؟ کیه -
 .چرخاندم دهانم توی را زبانم زدم، لبخند

 .بابام -
 .برگرداندم رو و کردم نگاه فرهاد به
 .خداحافظ -
 .شد قطع کردم برقرار را اتصال که همین. رفتم فروشی بستنی سمتبه و

 فاصله این از من و بودند صحبت مشغول فرهاد و داریوش. کوبیدم هوا به حرص با را آن و کردم قفل را گوشی
 .شنیدمنمی صدایی
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 .باشد مشرف فرهاد و داریوش مخصوصاً هاجهت یهمه به تقریباً که کردم انتخاب را میزی
. خواست سفارش من از و شد نزدیک من به بود پوشیده فروشیبستنی یبامزه لباس که هیکلیخوش و جذاب پسر
 زبان من مثل تعدادی همیشه و بودند مسافر مشتریان اغلب فرودگاه در چون بود؛ احمق اما قیافهخوش پسر،

 .آوردمی شدهنوشته منوی باید و ندارند خوبی انگلیسی
 حاالت در هایمچشم ریزکردن و لبخند کلی با و تردید با ولی است؛ همان انگلیسی به شیکمیلک دانستمنمی

 .زدم دریا به را دلم باالخره مختلف،
 .پلیز شیکمیلک چاکلت -

 همیشه. بود آزاد اینجا مختلف هایلباس پوشیدن و حرکات سری یک که بود جالب خیلی. زدممی دید را اطراف
 جایهمه سرده هوا اگه! پوشنمی کوتاه پالتوی با شلوار بدون بوتونیم و بوت خارجیا این جوریچه» کردممی فکر
 «.میشه سرد بدن

 افتخار و بود باکالس و تیپخوش. آمدنمی نظر به بدی پسر داشت، ادامه باال هیجان با فرهاد و داریوش صحبت
 اگر. بینندنمی هاآن بودم مطمئن البته که زدم چشمکی. کردم پیدا اینجا را تیپیخوش وطنهم چنین که کردم
 فکر خودم با. رفتممی او با باید و بود نشسته دلم به. نداشت بدی اخالقی مورد پس بود، داریوش اعتماد مورد فرهاد
 «.امروزه وقتش باشم، داشته خودمو اختیار خودم و بشم بزرگ قراره روز یه اگه» کردم
 نامردی این با ولی ؛بود برادرم مثل قبالً. نیستم وابسته او به هم خیلی فهمیدمی و شدمی کم داریوش روی البته
 .نیست که کرد ثابت
 که کردمی فرقی چه کند ترک را من بود قرار که هم حاال. بگذرم او از داریوش کارِ کردنتالفی بدون توانستمنمی

 نه؟ یا کنم اذیتش
 حال عین در و مختلف هایژست با شیکمیلک کشیدنهورت حال در. آورد را سفارشم فروشیبستنی بانمک پسر

 .کرد خطور ذهنم به فکری که بودم صحنه این از مختلف زوایای در گرفتنفیلم و عکس
. هستم من بحث موضوع که بود مشخص. کردمی نگاهم نیز فرهاد و شدمی قفل من روی داریوش نگاه هرازگاهی

 ژست بابا ینشدهگرفته تماس به دهیپاسخ برای. گرفتم دست به را گوشی و نشستم صاف و دادم تغییر را حالتم
 .آوردم باال را گوشی و گرفتم
. زدممی حرف خودم با و کردم متمرکز شدندمی خارج آن از جوان زوج یک که ایفروشیلباس سمتبه را نگاهم

 و هابوتنیم بند و ریختم امکوله توی دوباره را وسایلمخرده و هندزفری. کردم قطع را گوشی مثالً لحظه چند از بعد
 .رفتم هاپسر سمتبه و کردم محکم را موهایم اسبیدم کش

 .رسیدم که بودند همدیگر از جداشدن حال در
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 .سالم -
 .شد ورد قدم یک داریوش به کوتاهی نگاه با و داشت تالفی قصد فرهاد. کردند نگاه من به دو هر
 .خداحافظ -

 :کردم صدایش که بردارد را بعدی هایقدم خواستمی
 .آقافرهاد کنید صبر -

 خیلی انگار. برنگشت ولی ؛ایستاد فرهاد. کردمی نگاهم تعجب با نداشت من از را رفتاری چنین توقع که داریوش
 .ندادم را سالمش جواب که بود شده نارحت

 .کردم رو داریوش به
 .میرم آقافرهاد با من -

 نظر که افتاد اتفاقی چه لحظه چند این در دانستنمی. کرد نگاهم گردشده هایچشم با داریوش و برگشت فرهاد
 :دادم پاسخ کالم با را نگاهش. کرد تغییر شدت این با من
 بهت بدی حرف. شد عصبانی هم بابا. کنم تکلیف کسب بابا از بودم مجبور ببخشید. داریوش نکن نگاه جوریاین -
 .سراغت بفرستم یکیو فردا تا برو داریوش رفیق همون با امشبو. بوقو یپسره کن ولش گفت و زد

. دوید صورتش پوست زیر به خون ثانیه چند عرض در و کشید هایشمو به دست پرید، داریوش یچهره رنگ
 .شدمی جاجابه داریوش و من بین نگاهش تعجب با فرهاد. بودم فرار یآماده

. گرفت زوربه را او فرهاد ولی کند؛ حمله سمتمبه که برداشت خیز کند، کنترل را خودش نتوانست دیگر داریوش
 :کردم صحبت حال همان در و زدم ایقهقهه

 .برسم زندگیم به راحت و بشه خنک دلم تا آوردممی جا حالتو و کردممی تالفی باید. کردم شوخی نیار، جوش -
 .گرفت را سرش دست دو با و داد تکیه هانرده به داریوش

 .دختر کردی کافر منو تو مهشاد -
*** 
 گذشته - راحله

 میان اخمی داریوش. شدند خارج در از دست به سینی فرهاد، سرشان پشت و داریوش و محمدامین و شد باز در
 .کرد پریسا و من به نگاهی و انداخت هایشابرو

 شب؟ وقت این تا بودین کجا! محترم خانمای بهبه -
 .نشاند هایشابرو بین ریزی اخم و کرد نازک چشمی پشت پریسا

 !ستاره نه آسمونه، تو ماه نه بود؟ کجا شب بینی؟می آسمون توی ایستاره آقاداداش -
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 .زد داریوش به ایتنه محمدامین. بپوشانم را لبخندم تا دادم قرار لبم جلوی را دستم
 داری؟ کارچی خواهرم به -

 .برو محمدامین صورت جلوی را سرش و انداخت باال را هایشابرو داریوش
 !بود؟ تو خواهر با کی. صاحبش به بخشیدم جاش با آشو! بابا ببینم برو -
 همیشه که فرهاد برعکس. بود بقیه با انداختنکل دنبال و گرفتمی را هاحرف پی مدام. آمدنمی خوشم داریوش از

 کاری بیشتر بگویم است بهتر یا نداشت کاری بقیه به و بود خودش الک در سرش بیشتر. بود زیرسربه و ساکت
! بیامرزد را خانمهمدم و حسینحاج خدا. بود آورده بار طوراین را او یروحیه زیاد تنهاییِ و شدنبزرگ یتیم شاید. بود
 .دادندمی ادامه را پدرومادرشان راه فرشاد و فرهاد هم حاال و نکشیدند ما یخانواده برای که هازحمت چه

 .زد محمدامین بازوی به آرنج با بود، ایستاده ساکت موقعآن تا که فرهاد
 .دربیاد خانمسمیه صدای که االنه مونده، هنوز ظرف کلی. کنیم پخش زودتر رو حلیما این باید داداش برو -

 اما داد؛می جواب زوربه هم را وخالیخشک سالم یک که چرا است، مغرور و ازخودمتشکر زیادی کردممی فکر اوایل
 !مرموز و تودار است، طوراین مدلش که فهمممی االن
 عاشق. بودند شده جمع همه. افتاد مانخانه بزرگ حیاط به چشمم من و شدند راهی حلیم کردنپخش برای هاپسر
 به هم هرکسی. بودند همه هادایی و هاعمو و هاعمه و هاخاله. بودم فامیلی یبهانهبی و بهانه با هایدورهمی این

 و بودند زده باال را شلوارشان هایپاچه که عموهایم مثل. دادمی انجام آمدبرمی دستش از که کاری خودش تناسب
 حیاط دور و بود گذاشته نقره سینی توی را اسپند کوچک منقل نجمه خاله. کردندمی وجاروآب را حیاط هایکاشی

 :گفت بلند و ریخت منقل آتش در و برداشت اسپند مشت یک افتاد، پریسا و من به چشمش تا گرداند؛می
 .بخیل و حسود چشم بترکه -

 و سختی چقدر صورتش توی بزرگِ و کوچک چروکچین همهآن زیر دانستممی خوب. زدم صورتش به لبخندی
 .خوابیده تجربه و مشقت
 دیگ توی را کفگیر صلوات هر ذکر با و بودند حلیم بزرگ دیگ سر باالی هاعمه و سمیه مامان چرخاندم؛ چشم

 و ایقهوه وشلوارکت برای دلم. زدندمی حرف و بودند ایستاده گوشه یک خانکامران با جانمآقا. چرخاندندمی
 قد من بودند معتقد همه. رفت ضعف بود، پوشانده را درشتش قدوقامت برازنده و شیک قدرآن که دوختیخوش
 .بردم ارث به جانمآقا از را بلندم
 .کوبیدم پریسا یـینه*سـ به محکم را امکوله

 .بگیر اینو لحظه یه -
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. کاشت ایـوسـه*بـ سرم روی و شد خم. ـوسیدم*بـ را دستش و شدم خم. کشیدم پر جانمآقا سمت خودم و
 نگذریم حق از ولی ؛بودم محروم خواهر داشتن نعمت از که است درست. نبود بد هم زیاد بودن خانواده دخترتک

 بود لبم روی لبخند هنوز. گذاشتنمی وتنهابودنتک به فکرکردن برای جایی سمیه مامان و جانآقا محبت و عشق
 .کردم سالم آرام و شدم چشم در چشم پریسا، پدر خان،کامران با که دستم توی آقاجان کت یلبه و

 .نشست چشمانش در خاصی برق و کشید هایشسبیل زیر را اشاشاره انگشت
 خونه بری و ببندی جهازتو باید زود یا دیر. آقات از کنیمی دلبری جوریاین که نیستی بچه دیگه. دختر کن حیا -

 .شوهر
 .چسباند خودش به و گرفت را من یشانه اشدیگه دست با و فشرد محکم مشتش در را درشتشدانه تسبیح جانآقا
 .باشه خودم دل ور همیشه باید منه، چشم نور راحله میدم؟ شوهر مودونهیه یکی من گفته کی -

 ازدواج وقت از کردندمی فکر همه چرا دانمنمی اما جان؛آقا شیرین هایخواستن این با کردندمی آب دلم توی قند
 و کرد مشت را دستش پریسا، مامان و خانکامران همسر خانم،انیس. است گذشته بودم سالههفده دختر یک که من

 .کرد درشت را هایشچشم و گذاشت دهانش جلوی
 بندازی؟ ترشیش نیست حیف خوشگلی این به دختر ماشاءاهلل نمیدم؟ شوهرش چی یعنی آقاحاج واه اِ -

 هاحلیم روی دانهدانه که طورهمان و کشید جلوتر را دارچین ظرف و کرد باز را کمرش دور چادر گره سمیه مامان
 .داد تکان سری نوشتمی یازهرا و یاحسین

 باالخره اما. بخونه درسشو باید راحله و زوده که آتیش رو اسپند میشه آقاش راحله، برای میاد که خواستگار اسم -
 نگهش ریشمون بیخ نیستیم زنده ما که ابد تا. خودش وزندگیخونه سر بره دخترا یبقیه مثل باید هم این چی؟ که

 .داریم
 بودم چسبیده که من به نگاهی هم بعد زد، کمرش به را دستش و گذاشت مامان جلوی را خالی سینی سوری، عمه

 .کرد آقاجان به
 .بخونه هم درسشو کنین شرط بدین، شوهرش خب داره؟ خوندندرس به ربطی چه شوهرکردن! داداش واه -

 دیگر. زندمی ـینه*سـ به را خودش یتحفه پسر سنگ سوری عمه دانستممی. شد شل آقاجان دور از هایمدست
 دنبال مانده، مجرد هنوز و کرده رد را سالگیسی که دختری مثل دیدندمی جمع توی را من هروقت شدمی بد حالم

 .بود کرده خانه هایمچشم توی ناخودآگاه اشک. بودند شوهردادنم
 را هاپله و شدم جدا آقاجان از. ترکیدمی دادمی فشار را گلویم داشت که بغضی ماندممی بیشتر دیگر یلحظه چند
 .بود کرده فراموش را من کالً و بود رفته ترشکوچک خواهر مهسا، پیش حیاط یگوشه هم پریسا. دویدم باال
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. پاشیدم صورتم به خنک آب مشت یک و کردم باز را آب شیر. رفتم روشویی سمتبه و بستم سرم پشت را اتاق در
 روی حوصلگیبی با را مدرسه هایلباس. شدمی سرخ هایمچشم زیر داشتممی نگه را اشکم و بغض وقتی همیشه

 تاب روی که بود دختری عکس جلویش که سفید بلندآستین تونیک یک کشو از و انداختم اتاق یگوشه رختیچوب
 .کردم تن و آوردم بیرون مشکی یراسته شلوار با سپرده، باد دست به را هایشمو و نشسته

 پشت باریکی چشم خط. دادم هاآن به موجی و گذاشتم بلندم موهای میان را شانه که بود گلویم توی بغض هنوز
 پشیمان ولی رفت؛ بود داده پارسالم تولد کادوی عنوانبه پریسا که رنگیصورتی رژ سمت دستم. کشیدم هایمچشم
 .نداشت را آقاجان اخم ارزش چیزهیچ شدم،
 پله تاسه-دو. پایین سالن و آشپزخانه و بود باال هااتاق. شدم سرازیر هاپله از و کردم سر را محبوبم آلبالویی شال
 کنجکاو. شنیدم آشپزخانه از را سمیه مامان زدنحرف پچپچ صدای ناگهان که بشوم سالن وارد تا بود مانده باقی
 .ایستادم گوش آشپزخانه در به نزدیک دیوار پشت و شدم

 .آقاجان با مامان آرام زدنحرف و آمدمی سینی داخل چای هایاستکان گذاشتن صدای
 هردفعه که تونمنمی. کشهمی پیش رو بچه دوتا این بحث خانمانیس که چندمه یدفعه االن حاجی؟ کنم کارچی -

 !بیارم بهونه
 .اندکرده خالی تنم روی سرد آب سطل یک کردم حس بود، کرده یخ بدنم

 .نیامده خوش مزاجش به هاحرف این دادمی نشان هم به آقاجان تسبیح هایدانه سایش صدای
 درسشو باید نداره، سنی راحله. بدم شوهر زوربه رو ناپخته یسالههفده دختر که تونمنمی خانم؟حاج چی یعنی -

 .بخونه
 .گرداندبرمی هم را آقاجون فکر داشت چای هایاستکان پرکردن حین مامان

 دیگه کسی به داریوش غیر رو راحله بشه مطمئن خوادمی. باشه راحت ما بابت از خیالش خوادمی فقط خانمانیس -
 .دیمنمی

 !بود؟ گرفته لقمه پسرش برای را من که کرده فکری چه خودش پیش خانمانیس واقعاً داریوش؟
 :گفت که بود آقاجان صدای

 .جلو بیان خانکامران یخونواده اول گیممی رسید راحله ازدواج موقع هروقت حاال -
. شدم آشپزخانه وارد و کردم مصلحتی ایسرفه. باشم مسلط خودم به گرفتم تصمیم و کشیدم عمیقی نفس
 روی و کرد کج را سرش. کردم حلقه بود نشسته میز پشت که آقاجان هایشانه دور را هایمدست و رفتم راستیک
 .ـوسید*بـ را سرم

 چطوره؟ بابا دخترگل -
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 .کردم مرتب را کتش ییقه و ـوسیدم*بـ را صورتش
 .خوب خوبِ -

 .انداخت من به نگاهی آقاجان. آمدمی سالن ورودی از محمدامین و داریوش گفتن یااهلل صدای
 .کن سر شالتو بابا راحله -

 .شدند آشپزخانه وارد خندیدمی و بود باز همیشه که هاییدهان با داریوش، سرش پشت و محمدامین
 .میشی ضایع بقیه جلو و بازیمی قبل یدفعه مثل باز. جوجه بابا برو: داریوش

 .آمدنمی کوتاه محمدامین
 .خوابونممی مچتو بار این بندممی شرط بگی که هرچی سر چی؟ سر -
 :گفت االاللهیالهال لب زیر و داد تکان را سرش جانآقا
 هم یوسفوحاج چک سررسید. کنید بارنامه مردمو سفارشات و باال بکشید رو حجره یکرکره برید کارا این جای -

 !ممنوع تنبلی. شد تموم دیگه تعطیالت. بود تاریخی چه برای ببینید کنید، بررسی
 .کرد مرتب را هایشمو انگشتانش با محمدامین

 .حتماً دربره، خستگیمون بخوریم چای یه. آقاجون چشم -
 .بود گوشی توی هایشچشم و بود ایستاده آشپزخانه در جلوی ولی ؛بود همراهشان هم فرهاد

 .کرد او به نگاهی آقاجان
 .بابا تو بیا فرهاد -

 فرق فرهاد برای اما. دیدمی چشم یک به را همه فرهاد، یا داریوش یا باشد محمدامین کردنمی فرقی آقاجان برای
 بزرگ را دو آن و بود کرده نوازییتیم پدرم خانم،همدم و حسینحاج فوت از بعد چون شاید چرا؟ دانمنمی. کردمی

 ...اما داشت سرشکستگی حالت و کردمی خجالت احساس فرهاد حال بود، کرده
 ریزی اخم کردم حس لحظه یک. انداخت اشصفحه به نگاهی و برداشت میز روی از خورد، زنگ جانآقا موبایل

 سینی توی قندان دوتا هم سمیه مامان. رفت بیرون آشپزخانه از و برداشت را گوشی. نشست هایشابرو میان
 .شد خارج دنبالش به و گذاشت

. زدممی پوزخند شدمی وبدلرد داریوش و محمدامین بین که هاییبازیمسخره به و بودم داده تکیه کابینت به
 .نشست جانآقا جای صندلی، روی و شد آشپزخانه وارد هم فرهاد

 .حجره بریم باید ها،بچه باشین زود -
 .شد جاجابه صندلی روی و کرد اخمی داریوش
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 هم حجره کنیم، استراحت بذار. برگشتیم حمالی از تازه بابا. پسر میاد بدم خیلی بودنتکاری این از فرهاد اه اه -
 .ریممی

 .شد بلند محمدامین صدای
 .امروز خستگی از مردیم بریز چای دوتا کجایی؟ راحله هی -

 .کردم رو فرهاد سمت و رفتم سماور سمت. فرستادم شال زیر را موهایم تار
 بریزم؟ چای هم شما برای آقافرهاد -

 :داد جواب کند بلند گوشی توی از را سرش اینکه بدون
 .ریزممی خودم خواستم. نه -

 .ازخودراضی نچسب یپسره. خودم نثار هم «راحله بمیری» یک و کردم نثارش بدوبیراه دلم توی
 مچ و بودند گذاشته میز روی را هایشانآرنج دیگر حاال که گذاشتم داریوش و محمدامین جلوی را چای هایفنجان

 !مامان قدیمی یادگاری قرمزگل چینی قندان کنار گذاشتم، خودم برای هم فنجان یک. انداختندمی
 خیس آشپزخانه کف هایسرامیک و میز و زدند چای فنجان به محکم و داد دستشان کار بازیشانمسخره باالخره

 .شد
 .پرید جا از محمدامین

 .رو اینجا کن خشک بیار دستمال بدو راحله؟ ایستادی چرا -
 نگاه ناگهان که کنم تمیز را احمق دوتا آن گندکاری تا آوردم دستمال کشو توی از و انداختم امبینی روی چینی
 موبایل توی را سرش دوباره کرد، پیدا تالقی باهم هایماننگاه اینکهمحضبه! کردم شکار خودم به را فرهاد یخیره

 !نکنم کنجکاوی هم زیاد دادممی ترجیح بود، چه نگاهش معنی دانستمنمی. انداخت
 .کشید خودش سمت را من چای فنجان راحت خیلی محمدامین

 .منه چای اون -
 .سوخت لبش و کشید هورت برداشت، را فنجان

 .دختر سوخت دهنم بود؟ چای این دنبال چشمت! راحله بمیری ای -
 .گفتم بلندی ایش

 .نزنی من چای به دست باشی تو تا شد، خوبت -
 بلند و خوردند را هایشانچای هم محمدامین و داریوش. بریزم خودم برای دیگری چای تا برگشتم سماور سمت
 .کردم نگاه را داخلش و برداشتم را سماور روی قوری درِ. بروند که شدند

 !اه. شد تموم که هم چای -
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 آمدم خودم به تا. کردند ترک را آشپزخانه صحبت مشغول و نبود من حرف به حواسشان اصالً محمدامین و داریوش
 .گذاشت میز روی را دستش توی قند با چای لیوان بود، ایستاده جلویم فرهاد

 .بخوریدش شما نیست، دهنی -
*** 
 آمریکا حال، - فرهاد

! بود که بود اصالً بود؟ همراهش هم راحله یعنی. کردم عوض را هایملباس عجله با و زدم خانه به سر یک راه سر
 باز دهان گوشی پشت چندبار بود؟ کسی چه برای معطرکردن و بوخوش این پس داشت؟ اهمیتی چه من برای
 .بود خبربی ماجرا این از داریوش آخر. شود فاش رازم مبادا اینکه از ترس. ترسیدم اما بگیرم؛ را راحله سراغ تا کردم
 شاید بودند؟ آمده من دیدن به چه برای پس بود؟ شده او سهم راحله یعنی. بودند کرده هم عروسی حالتابه حتماً
 !بکشد رخم به را نامزدش خواستمی داریوش هم شاید یا و بدهد من به را داریوش پز خواستمی

 به راجع چیزی راحله باش مطمئن اصالً. نیست آدمی همچین یه داریوش. فرهاد نگو چرت» آمد ذهنم در ناخودآگاه
 «.نمیومد دیدنت به داریوش مدت همهاین بعد مطمئناً بود گفته اگه. نگفته بهش گذشته
 .بودم گرفته سردرد استرس از نشستم، که ماشین داخل
 هیلزبورلی یا وودوست در ایرانی پاپ هایخواننده از یکی که بود کافی فقط. بود طورهمین همیشه... بوق... بوق

 .نبود انداختنسوزن جای دیگر باشد، داشته کنسرت
 این با که باشم من این شدنمی باورم زدم بیرون معروف تهرانجلس از اصطالحبه یا ایرانی چهارراه از وقتی

 دیگر. کردم ترمز آزادراه کنار و زدم راهنما برداشتم، گاز روی از را پایم ناگهان. رانممی فرودگاه طرفبه اضطراب
 باشیم هرجا هاایرانی ما! بود؟ رانندگی وضع چه این. بود گرفته امخنده خودم از چرا؟ استپ بودم، فرودگاه نزدیک

 !ناشیانه و حواسبی رانندگی گردیم؛برمی بدمان هایعادت به بگیریم، قرار که فشار تحت
 صدایش شدنآزاد با که ببینمش توانمنمی بگویم او به خواستم. گرفتم را داریوش. درآوردم را موبایلم و بردم دست
 .دادم دست از را زبانم اختیار گوشی پشت

 .داداش فرودگاهم در دم من -
 نگاهی. شدم پیاده آن از و کردم پارک پارکینگ داخل را ماشین. کرد قطع را گوشی و اکتفا گیتشان شماره گفتن به
 و بود آمده باالتر شاید دانمنمی شده، جاجابه کمی قلبم کردممی حس. محلی وقت به عصر شش انداختم، ساعت به
 .آوردمی فشار هایمدنده به طوراین که بود کرده گیر امـینه*سـ جناق دوتا بین درست یا

*** 
 داشت؟ ایـطه رابـ چه داریوش با بود؟ کسی چه طرف،
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 .خانومسمیه حاجی، از خبر؟ چه تهران از -
 .گذشتیم کند چقدر پراسترس هایثانیه این که آخ باشد؟ بـرده بویی نکند بود؟ تابلو سؤالم

 .خدمتتون دارن سالم. خوبن همه: داریوش
 !گفته بهشان داریوش حتماً ندانند؟ چرا کجاییم؟ ما دانندمی مگر رساندند؟ سالم
 .خوردنمی داریوش به بود، سنبچه. کرد نگاه دخترک به و برگشت دوباره

 آشناست؟ -
 .داد تحویلم را اشهمیشگی پوزخند

 باشه؟ آشنا داری دوست -
 دستییک دارد یا داندمی چیزی فهمیدینمی. کردمی سردرگم بیشتر را آدم. آمدمی بدم هایشکنایه و نیش از

 !زندمی
 !شناسیشنمی تو ولی ؛آشناست من برای -

 باال ایشانه. باشم تفاوتبی کردم سعی. داد خداحافظی با را من سالم جواب که بود شعوربی خیلی بود هرکسی
 .گرفتم ایشسرمه رنگخوش شرتتی از نگاه و انداختم

 .وفا الوعده ببینمت، خواممی گفتی. اکی -
 .بود اشمیوهآب با کردنبازی مشغول دخترک

 .شد کنسل داداش هیچی -
 بود؟ چه قضیه شد؟ کنسل

 ست؟دختره به راجع اومده؟ پیش مشکلی -
 را قهوه لیوان و کشید ایکالفه پوف داریوش. بود اعصاب روی بدجور هاپرواز اعالن شماره صدای دنگدنگ

 .کرد لبانش نزدیک
 .نشد که باشه مهمونت چندوقتی یه خواستم -

 !بود مشکوک چیزهمه! نداشت؟ جا خودش مگر باشد؟ من مهمان
 مکان دنبال و خوایشنمی که بچه یه با هم اون شده، پیدا تسروکله یهو چندسال از بعد داداش؟ چیه قضیه -

 !نگهداریش برای گردیمی
 .چرخاند طرفمانبه را دست به چمدان مردم هاینگاه و خندید غشغش که بود دارخنده هایمحرف کجای دانمنمی

 اصل و کنم چینیمقدمه بتونم تا کنم پنهونش بابام چشم از گردممی موقت مکان یه دنبال. نامزدمه کن فکر تو -
 .بگم مخونواده به مطلبو
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 جای تخفیف مقداری با دخترک وگرنه بکشد مرا زبان زیر خواستمی. گفتمی چرت چه؟ راحله پس بود؟ نامزدش
 !بود اشنداشته یبچه

 کردمنمی فکر اما داری؛ اینجا ایرانیای به کردنکمک تو طوالیی ید دونممی. کردی باز مهدکودک دونستمنمی -
 .کنی ترانسفر هم آدم

 .داد صندلی به را اشتکیه و کشید سر را اشقهوه خونسرد
 کنیم؟ بازاریابی حاجی برای کی تا نه؟ که چرا باشه داشته خوبی پول اگه خب -

 و شدم بلند جا از اختیاربی. بودم کرده جدا هامعتمد از را راهم بود وقتخیلی که من بست؟می جمع باهم را ما چرا
 .گذاشتم میز روی را اقامتم محل و دانشگاه کارت

 .کنم کارچی برات باید ببینم بزن زنگ بهم کردی فکراتو -
 .گرفت را دستم که امشده کالفه فهمید

 دانشگاه تو برگردم؟ نیویورک از من تا بدی جاش خودت یخونه تو چندوقت یه تونیمی. داداش خواهرمه -
 .کنیدمی تحصیل اونجا که هم فرشاد و تو. شده پذیرش کالیفرنیا
 .فرستادم بیرون زحمتبه نشوند متوجه اطرافیان که طوری را امحرصی صدای و شدم عصبی

 ایران که پیش سال چند تا شده؟ پیداش یهو جوریچه درشتی خواهر همچین آخه. من عزیز میگی شعر داری د -
 !نبود خبری ازش بودیم

 :گفت و داد جواب وقتی رفت من ینداشته اعصاب روی باز. خندید باز
 .داده آب اون هم گلودسته این. داشت مخفی زن یه بابام -

 .برداشتم را گوشیم و پول کیف
 .داداش خداحافظ -

 :گفت کنم تند قدم اینکه از قبل
 خودتو دالیل و نموندی بمون، کردیم اصرار بهت بابام و من هرچی و رفتی ایران از گذاشتی روز یه هم تو -

 .کن کمکم فقط و نپرس سؤال من از هم تو پس. داشتی
 بود؟ انداخته راه به چرا را مسخره نمایش این اصالً بود؟ چه منظورش. کرد یخ بدنم

 .شد نزدیک بودم شده میخکوب حرفش از که من به و شد بلند جا از داریوش
 درسته؟. هم رازورمز از آگاهی بدون هم اون مرتبطیم، هم به فقط که آدمیم سری یه ما که بینیمی -

 .کشیدم عمیقی نفس
 برمیاد؟ من دست از کاری چه -
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 .کرد نگاه هایمچشم در و زد دور
 سراغش؟ بیام و دمب سروسامون نیویورک تو کارهامو تا کنی قبول چندماه برای مسئولیتشو تونیمی -

 به هایشرفتار اینکه با. گرفتمی سلفی خودش از مختلف هایحالت در داشت. انداختم نگاهی دخترک به و برگشتم
 در اقامتم مشکل که بود او. بگذارم جواببی را داریوش هایمحبت نتوانستم ولی ؛خوردمی عقلشیرین هایآدم

 ...که بود او گرفت، پذیرش کالیفرنیا دانشگاه در برایم که بود او کرد، حل را متحده ایاالت
 .بریم بیاد کن صداش. قبوله -

 :گفت و کشید ـوشم*آغـ در وقتی دیدم هایشچشم در را حالیخوش برق
 .نریختم دور هامومحبت که شد راحت خیالم. داداش مردی دونستممی -
 بار زیر که نبودم آدمی من. نبود خیالی اما دادم؛می پسش باید و دادمی قرض محبت که زدم پوزخند او به دلم در

 .بروم کسی منت
 :پرسیدم

 نداره؟ که خطر خوبیه؟ دختر -
 .خندید سؤالم به چرا دانمنمی

 ...فقط نه -
 .گرفتم نظر زیر خوب را دخترک

 داداش؟ چی فقط -
 .کرد نگاه را پرواز گیت تابلوی و برگشت

 .زنهمی شیش خورده یه فقط -
 .افتادم فرشاد یاد و شد باز نیشم ناخودآگاه

 .کنم برخورد باهاش باید جوریچه دونممی. دارم شودونه یه خودم نباش نگران -
 :گفت و گرفت فاصله من از
 .گیرممی تماس باهات شد اکی اگه. بشه جدا من از که نکرده قبول هنوز حاال -

 .پوشیدم را اممشکی اورکت و انداختم باال ایشانه
 .بمونید ما خونه امشبو بریم بیا میای؟. خدمتم در من هرحالبه -

 .برداشت صندلی روی از را سفیدش کاپشن
 شخصیم وسایل. بابا کاری شریک سندرز، خانم سوئیت ریممی داداش نه. کنم کنسل امشبو پرواز باید که فعالً -

 .اونجاست



 

 

33 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 .آمد ما طرفبه شتاب با و کرد جمع را اشکوله دخترک ناگهان که شد چه دانمنمی
 .رسید ما به که دادم دست داریوش با
 .سالم -
 :گفتم داریوش به و زدم برجکش در
 .خداحافظ -

 .رسید گوشم به اشبچگانه صدای که بودم نشده دور هاآن از قدمی چند
 !.میام شما با هم من. آقافرهاد کنید صبر -

*** 
 مهشاد

 را کتش ماشین به شدننزدیک حین در و کرد باز ریموت با را ماشین قفل. رفتیم براقی سفید لکسوس سمتبه
 باز را عقب در. بود باز آن باالی یدکمه سه و خورده تا بازو تا هایشآستین بود، چسبیده بدنش به پیراهنش. درآورد

 .انداخت صندلی روی را کتش و کرد
 :گفتم خودم با و کشیدم سوت دلم توی و کردم نگاه پیراهنش زیر فضای و باز هایدکمه به زیرچشمی

 !نامرد مرتیکه کردم، فرار دستش از. بهتره خیلی بدعنق داریوش اون از فرهاد. اومدم باهاش شد خوب -
 در حالیخوش با و کوبیدم هم به را دستانم بگیرد، عقب دنده خواست تا و کرد روشن را ماشین و چرخاند را سوئیچ

 ناخودآگاه. کوبیدم محکم را در و رفتند باال ابروهایم شدم، روروبه فرهاد متعجب نگاه با وقتی ولی ؛کردم باز را جلو
 .نشستم ماشین داخل و کردم باز را آن و رفتم عقب در سمتبه. شد کج و چسبید هم به هایملب
 کلوپ ایرالین آدمیرال به تلخ اوقاتی با و بودم چسبانده ماشین شیشه به را صورتم. شدیم خارج فرودگاه پارکینگ از
 تبلیغات با فودفست چند کنار از موقعهمان درست و بودم گرسنه خیلی. کردممی نگاه انگیزشهیجان نمای و

 شیشه کل دادم؛ بیرون حسرت با را نفسم. فهمیدنمی من یگرسنه هاینگاه از چیزی فرهاد اما گذشتیم؛ مزهخوش
 .دماغم جای جزبه البته گرفت، بخار را

 چشم پشت و کردم نگاه فرهاد به زیرچشمی. کردمنمی غربت احساس بابت این از و نبود تمیز خیلی شهر هوای
 :گفتم دلم در و کردم نازک

 عصا و بدتر بود یکی هم فرهاد این. باشه داشته حسابی و درست رفیق یه تونهنمی داریوش دونستممی -
 .داریوش از تردادهقورت
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 در که بود چیزی از ترکثیف و تردودگرفته هاساختمان. بودند روزمره زندگی مشغول مردم و شلوغ هاخیابان
 هایخراشآسمان. گفتندمی که بود طورهمان دقیقاً زندگیشان سیستم و مکانیزم اما دادند؛می نشان هایشانفیلم

 .دید دور یفاصله این در و آلوده هوای این در حتی شدمی را زیادی الکچری
 را ابروهایم. زدمی پوزخند وقاحت با و بود کرده تنظیم من روی را آینه. کردم نگاه فرهاد سمتبه دقیقه چند از بعد
 :پرسید و داد ادامه را پوزخندش. بردم باال

 شدید؟ پشیمون چرا حاال خانممهشاد -
 .شدم جدی شخصیتم حد از بیش و زدم گیجی به را خودم

 .نمیشم منظورتون متوجه -
 .شد ترعمیق اشمسخره لبخند

 .میگم عقب رفتید شدید پشیمون و بشینید جلو خواستیدمی که اینو -
 .انداختم باال شانه. کردممی رفتار خودش مثل پررویی آدم چنین با باید. بود تربدجنس خیلی داریوش از
 .کردید نگاهم بد اینکه خاطربه -
 .بودم زده حالش توی صراحت با و تمیز خیلی آمد، خوشم کارم از

 و پیچید هایشمو الی باد. کرد روشن را ضبط و کشید پایین را شیشه و نگفت چیزی. شد محو نمکشبی لبخند
 .داد هاآن به کمی موج

 من تحقیر قصدش و باالسن پسر یک اگر مخصوصاً ببندد، رو از برایم را شمشیر اول دیدار در کسی نداشتم دوست
 .باشد

 هایتابلو به چشمم. گذشتیم هکتاری چند زاریگندم کنار از اما نداشت؛ فاصله شهر با خیلی فرودگاه اینکه با
 بعد فقط و فهمیدمنمی هاآن از چیزی که هرچند داد،می نشان را مختلف خروجی مسیرهای که بود اتوبان رنگسبز

 .شد یکیشان وارد فرهاد باالخره. کردممی نگاه را امتدادشان هاخروجی به رسیدن از
 که چیزهایی تمام. شدم مشغول شهر تماشای به. رسید مشامم به دود آشنای بوی کشیدم، پایین را شیشه هم من
 .بلعیدممی چشمانم با را بزرگ تجاری هایمجتمع ها،فروشگاه ها،فودفست ها،فروشیلباس دیدم؛می
 سبز فضای ساختمان جلوی. رسیدیم داشت رنگیسفید مرمری نمای که طبقهده مسکونی ساختمان یک ورودی به

 با یا تنها که بودند هاییپیرزن و پیرمرد بودند، ساختمان جلوی پارک در که افرادی بیشتر. بود تمیزی و بزرگ
 در مقابل اینکه از قبل فرهاد. بودند آمده بیرون شبانگاهی گردش برای هایشانگربه و سگ همراه به یا همدیگر
 تا بسپارم ذهنم به را پیرزن یچهره کردم سعی. داد تکان دست و زد بوق هاپیرزن از یکی برای بپیچد، پارکینگ

 .دربیاورم را آمارش بعداً
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 سمتبه اتومبیل و شدند روشن پارکینگ هایالمپ. شدیم پارکینگ وارد لحظه چند از بعد و زد را پارکینگ ریموت
 نگذشته ذهنم از فکر این هنوز. کردمی زندگی ۲۱ واحد در احتماالً پس. ۲۱ یشماره کرد، حرکت مشخصی جای
 .کرد صدایم که بود
 .جاستهمین مهشادخانم، بفرمایید -
 را من اشمسخره لبخند با دوباره کردممی حس. رفتم آسانسور سمتبه هدفبی و کردم باز را ماشین در حرص با

 .کندمی نگاه
 رید؟می دارید جوری همین یا کجاست ما یخونه دونیدمی خانممهشاد -

 .نگفتم چیزی ولی ؛ایستادم جایم سر. نبودم بلد را آنجا من بود، او با حق
 هایسگ مثل که اشخالیخال و سیاه و بزرگ سگ همراه به راحت تیپ و جوگندمی موهای با مردی لحظههمان
 زدهوحشت. کرد پارس سمتمبه اشوحشی چشمان با سگ. شد خارج آسانسور از -هوند گری- بود خالدار سگ ۱۰۱

 .بودم متنفر حیوانات یهمه از و نبودم جانور و حیوان و سگ اهل اصالً. شدم قایم فرهاد پشت و دویدم
 .کرد معرفی من به را مرد و کرد مرد با کوتاهی احوالپرسی

 .هستن باال یطبقه همسایه هیدن، مایکل ایشون -
 .کرد اضافه لبخند با و کوتاه مکث با
 .کنهمی پارس ساختمون به میشه وارد تازه کسی وقتی سگه این مهشادخانم، نترسید -

 .شدیم آسانسور وارد باهم و آمدم بیرون فرهاد پشت از نرم و آهسته
 .بود دلبازی مجتمع

 .فهمیدم را نکته دو فرهاد آپارتمان به ورود با
 در دو به کدام هر که هاییراهرو نیمچه طرفش دو در و بود سالن وسط شیکی یآشپزخانه. بود باسلیقه اینکه اول
 کوچک سالن وسط خوشگلی و نرم خیلی هایراحتی و داشت قشنگی نورپردازی. داشت قرار شدندمی ختم

 .بود اینقلی و راحت خیلی آپارتمان درکل. بود قرارگرفته
 هایآدم ادای الکی بود مشخص. بود ریخته خانه وسط زیادی وسایل. بود ریخته هم به و شلخته خیلی اینکه دوم

 .گندیده درون از ولی ؛آورددرمی را باپرستیژ و باکالس
 هایبدنساز یبرهنه پوستر با آن دیگر طرف و ای.بی.ان معروف هایبسکتبالیست تصویر با سالن دیوار طرف یک

 .بود شده پوشیده کج کشتی هایبازیکن و ایحرفه
 .کرد غرغر خودش با لب زیر فرهاد

 !کن مرتب رو خونه میای، دوستات با یا بیرون میری وقتی بگم بهت چقدر فرشاد -
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 گردن بود انداخته هم را اششلختگی بود، شده وارد سالن هاینیمه تا فرهاد. بودم ایستاده در درگاه در و کردم اخم
 .بود برادرش گویی که بیچاره فرشادنام یک

 :پرسیدم ناخواسته
 .فرهاده وزن بر آخه برادرتونه؟ فرشاد -

 .کشید ایکالفه پوف و مبل روی انداخت را کتش
 .ترمهکوچیک برادر بله -
 .کرد اشاره اطراف به
 .دارم نگه مرتب رو خونه همیشه کنممی سعی من چون اونه؛ کار هم ریختگیا هم به و شلوغیا این -
 جورچه توی داره دوست اون که داشت من برای اهمیتی چه زد؟می من به حرفو این چرا» کردم فکر تفاوتیبی با

 «کنه؟ زندگی جایی
 .بستم را چشمانم و کشیدم بلندی جیغ
 !دانستم؟می باید کجا از. بود خونی و خیس که بود رفته نرمی چیز روی پایم. بود خونی زرد پیراهن یک پایم زیر

 :پرسید نگرانی با و آمد جلو عجله با
 اومده؟ خون رفته تیز چیز روی پاتون مهشادخانوم؟ شده چی -
 البته و کچاپ سس با پیتزا ایتکه و برداشت را پیراهن فرهاد و دادم تکان نفی معنای به را سرم بسته چشمان با
 .شدمی ساییده هم به هایشدندان. آورد بیرون زیرش از را شدهله
 !کشمتمی! فرشاد! فرشاد -
 «!کشته رو من پذیریشمسئولیت حس این. میشه نگران هم چقدر» کردم فکر هم باز
 .بود فرشاد نفر اولین کرد؛ باز را گیرپیغام و رفت خانه تلفن طرفبه
 .میام دیر شب. خورممی بیرون هم شام. کلوپم امشب مکس با من داداش سالم -

 .رسید گوش به ایزنانه صدای دوم بوق با. گرفت دهان به را آبی بطری و رفت یخچال سراغ فرهاد
 .شدم نگرانتون. ندادید پاسخ ولی ؛گرفتم تماس همراهتون با بار چند. هستم دیبا! رادمهر دکتر سالم -

 تعداد دیدن با. زد شیرجه بود کتش جیب توی که اشگوشی سمتبه و کرد هار اپن روی را آب بطری فرهاد
 وطنشهم استاد تماس از نفر یک که بود عجیب خیلی. زد چنگ هایشمو به عصبانیت از رفته،ازدست هایتماس

 !بشود ناراحت و عصبی قدرآن
 .بودم ایستاده وسط آن امپشتیکوله و چمدان با که افتاد من به نگاهش شد، ترآرام که لحظه چند از بعد
 ایستادی؟ اونجا چرا شما -
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 .دادم نشان را ریختگی هم به چشمانم با و انداختم باال شانه
 .بشه له پام زیر ایدیگه چیز ترسممی -

 :گفت توجهبی و داد تکان را سرش
 .بدم نشون بهتون رو جدیدتون جای تا کنید استراحت اونجا و بذارید من اتاق توی فعالً رو وسایلتون تونیدمی -
 اتاقی سمتبه و دادم عبور سالن کف در شده پهن وسایل روی از را دارچرخ چمدان و دادم تکان سر فقط پاسخ در
 .رفتم بود گفته فرهاد که

. بود شده جمع اتاق از ایگوشه در بسکتبال هایتوپ انواع و بسکتبال سبد فقط و بود خانه بقیه از ترمرتب اتاق
 پوشیده سالن دیوار مثل هم هادیوار. است پسر یک اتاق به ورود موقع موضوع ترینطبیعی هم تخت نبودن مرتب

 و کری استفن و جیمز لبرون مثل سفیدپوستی و سیاه هایبسکتبالیست از ریزودرشت هایپوستر و عکس از
 .بود دوستیورزش پسر پس. بود لیکرز آنجلسلس تیم از جمعیدسته عکس طورهمین
 شروع و آوردم بیرون قرمز و سفید آنجل راحتی لباس دست یک. کردم باز تخت کنار را چمدان و انداختم باال شانه

 .کردم التماس و زدم جیغ ترس از. کوبید در به بار دو فرهاد که کردم هایملباس تعویض به
 ...تو نیاید تو، نیاید -

 .است خندیدن حال در که فهمید شدمی صحبتش لحن از و آمدمی اشخنده صدای
 اومدید اگه. دارم کار باال طبقه همسایه با بیرون، میرم دارم من بگم خواستم فقط. مهشادخانم نباشید نگران -

 .نترسید نبودم من بیرون
 صدای. کردم عوض را شلوارم طوالنی تعلل و حوصلگیبی با. بودم نشده مسخره امزندگی توی قدرآن حاال تا

 :زدمی فریاد نخراشیده صدای با و بود شده خانه وارد کسی. پراند جا از را من ورودی در به ایضربه
 کجایی؟ فرهاد داداش داداش، -

 .شدنمی چفت هم به دستانم و بودم شده هول هایشدکمه بستن برای. پوشیدم را داردکمه بلوز سریع
 .بود بازنیمه من هایدکمه و بود اتاق در دم

 .آمدمی صدایش در کردن باز موقع
 داداش؟ اینجایی -

 را در سرعتبه کهدرحالی هم او. دادممی فحش و کشیدممی جیغ. کردم باز را دهانم و بودم بسته را چشمانم
 .کشیدمی داد ترس از بستمی
 !کیه؟ دیگه این -

 .شد وارد عصبی و زناننفسنفس فرهاد لحظه چند از بعد
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 گذاشتی؟ باز رو در چرا گوسفند؟ اینجایی تو -
 .اینجام داداش آره -
 نمیای؟ دیروقت تا نگفتی مگه -

 .زد کنایه فرهاد به و خندید ریز فرشاد
 دادم؟می خبر بهت باید شد عوض تصمیمم اگر حاال -

 .آورد پایین را صدایش تن فرهاد
 .داریم مهمون گفتممی بهت که میای داری دونستممی اگه! احمق د -

 :گفت موذیانه فرشاد
 .خودت جون آره -

 .بود گرفته اشخنده هم فرهاد
 !فرشاد؟ فکرکردی من درمورد چی. شو خفه میگم بهت -
 .دیدم رو چیزهمه کنم، فکر چیزی نیست الزم -

 :پرسید حرص از پر و ترآهسته صدای با فرهاد
 دیدی؟ چی مگه -

 :داد جواب انگیزینفرت پوزخند با و صدایش تن بردنپایین برای تالشی هیچ بدون فرشاد
 کنه؟می غلطی چه تو اتاق توی نامناسب، وضعیت توی هم اون خوشگل، دختر یه -
 رو دو هر به و کردم باز را در عصبانیت با! داریوش تو به لعنت. بودم شده حرصی دو آن شرمیبی و شعوریبی از

 .کردم
 .سالم. سالم -

 .داد ادامه پوزخندش به متعجب ایچهره با فرشاد
 .ایرانیه طرف اوالال، -

 :زد فریاد برادرش سر بر فرهاد
 !شو خفه فرشاد -

 :داد ادامه اشبازیلش به و خندید فرشاد
 خوبه؟ نباشم؛ مزاحمت که نمیام امشب اصالً. ببرم رو وسایلم اومدم. ندارم کاری اصالً من بابا باشه -
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 و ـینه*سـ به آرنج و مشت با و رسیدمی گردنش تا قدم. بردم هجوم سمتشبه و کنم کنترل را خودم نتوانستم دیگر
 کاش که کردم آرزو لحظه همان. نداشت اششدهسازیبدن بدن روی تأثیری هیچ البته کوبیدم،می شکمش و بازو

 !بودم داده ادامه را تکواندو کالس
 :کردممی ادا کالم یک ضربه هر با و بریدهبریده

... رو خودم... اینجا برسه... پام... تا که... نیستم... تو... مثل... من... میگی؟ چی... دونیمی... کثافت عوضی -
 ...کنم فراموش

 .کردمی ترجری را من و خندیدمی فرشاد
 !هست هم وحشی چه داداش اِ اِ اِ -

 .کرد جدا فرشاد از و گرفت را من هایدست فرهاد
 توی عقل خدا، به شرمنده. اینجا میارید تشریف شما که بودم نکرده هماهنگ باهاش من ببخشید مهشادخانم -

 .نیست سرش
 .کرد نیستم، فرهاد دختر*دوست من بود شده متوجه تازه انگار که فرشاد به رو
 .دارم کارت راهرو توی برو شو گم فرشاد -
 چیه؟ قضیه داداش -
 .میگم بهت میام االن! بیرون شو گم -

 و شد ردوبدل بینشان هاییحرف چه دانمنمی. افتاد راه دنبالش به هم فرهاد. رفت بیرون سالنهسالنه و آرام فرشاد
 .کرد توجیه به شروع برگشت، فرهاد وقتی. گفتندمی چه
 .گردهبرمی عذرخواهی برای شب آخر! خانممهشاد شرمنده -

 :دادم جواب تندوتیز و ـینه*سـبهدست
 .ندارم نیاز اون مثل شخصیتیبی آدم عذرخواهی به من -

 .گرفت دست به را تلفن و داد تکان سر فرهاد
 .میاره رو غذا سریع هست، اینجا خوبی پیتزافروشی خورید؟می چی شام -

 .دادم تکانشان هوا توی و کردم باز را هایمدست
 برم؟ باید کجا استراحت برای. خوامنمی شام من -

 .داد نشان را اتاقش رفتمی اعصابم روی پیوسته که آرامشی با فرهاد
 .باشید من اتاق توی تونیدمی نشده آماده آپارتمانتون هنوز وقتی تا که گفتم -
 .کوبیدم هم به محکم را در و شدم وارد اتاقش به
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 تهران ایران،: مکان ؛ گذشته: زمان
*** 
 تهران گذشته، - راحله

 اتاق در به ضربه دوتا بار یک دقیقه چند هر. شدنمی خیالبی سمیه مامان ولی کشیدم؛ سرم روی محکم را پتو
 .زدمی
 .دختر میشه قضا نمازت راحله -
 :پرسیدممی خدا از را ذهنم تکراری سؤال همیشه مثل من و
 بخونیم؟ ظهر نماز با رو صبح نماز شدنمی -

 .زد اتاق در به دیگر یضربه دوتا مامان باز که خوردمی چرخ ذهنم توی سؤال این هنوز
 .جانمامان بیام باال رو هاپله سخته! دختر پاشو. بشه دیر هم تمدرسه که االنه. شد قضا نمازت راحله -

 از. شدمی باز زوربه هایمچشم. بود خورده گره هم توی امآشفته موهای. نشستم تخت روی و زدم کنار را پتو
 که آخ. زدممی چرت کالس سر سرهیک و بخوابم وحسابیدرست توانستمنمی که چرا بودم؛ متنفر صبحی هایهفته

 .کردمی ادا محکم را معتمد عین وقتی گرفت؛می امغشهدل معارف دبیر عربی غلیظ یلهجه یادآوری با
 «.بپره خوابت تا صورتت به بزن آب یه برو پاشو! معتمد»

 نزدیک طلوع از نشان داشتند النه اتاقم پنجره پشت قدیمی درخت توی که سرخوشی هایگنجشک سروصدای
 .دادمی خورشید

 هاییضربه صدای دوباره که بستم سرم باالی و کردم شانه را موهایم و انداختم خودم سرووضع به نگاهی آینه در
 .شد شنیده در به
 .پایین میام االن بیدارم، خدا به مامان -
 محمدسبحان و من مثل وقتهیچ آمد،می خوشم خیلی اخالقش از. شد داخل محمدامین داداش و شد باز آرام در

 داخل و انداختیممی پایین را سرمان محمدسبحان و من ولی ؛زدمی در اول کسی اتاق به ورود از قبل همیشه. نبود
 .رفتیممی
 .کبابی حسن یدردونه خیربه صبح -

 .زدم اشهمیشگی شوخی به لبخندی
 .داداش خیربه صبح -

 و من. کشید پرپشتش و مشکی موهای میان را دستش و بست را سفیدش و آبی چهارخانه پیراهن باالی یدکمه
 .بود رسیده ما به سمیه مامان از که بود ارثی درشت، هایچشم و سفید پوست بودیم؛ هم به شبیه خیلی محمدامین
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 .رسونممی راه سر هم رو تو دانشگاه، میرم دارم. مدرسه برسونمت بخور رو تصبحونه بدو -
 نفساعتمادبه حس آدم به همیشه تربزرگ برادر یک داشتن. رفتم شوییدست سمت دو به و دادم تکان سری

 کمک حجره در جانآقا به هم و خواندمی درس هم و بود تربزرگ من از سال سه که محمدامین مثل یکی. دادمی
 خواهری پریسا مثل اینکه هم آنو بود دلم ته غصه یک همیشه ولی. بود نعمت خانه اهل برای وجودش کرد،می

 حسرتی ناخودآگاه پریسا و مهسا صمیمیت دیدن با همیشه. کنم قسمت او با را امنوجوانی وپوکجیک که نداشتم
 .کردمی خانه دلم یگوشه
 کیف. آمد بیرون بود من اتاق کنار که اتاقش از هم محمدامین زمانهم. آمدم بیرون شوییدست از و گرفتم وضو

 .دیگرش دست در ماشین سوئیچ و بود دستش توی دانشگاهش
 .پایین بیا جلدی خوندی که رو نمازت. داره کار باهات آقاجون راحله، -

 پهن اتاقم رنگالکی فرش روی را رنگایفیروزه سجاده داشت؟ من با کاری چه جانآقا صبح وقت این. ترسیدم
 !داشت؟ کاری چه من با جانآقا بود، محمدامین حرف پی حواسم هنوز ولی ؛کردم

 و کردم جمع را سجاده فوری. دادم را نماز سالم موقع چه و گفتم را صبح نماز رکعت دو نیت موقع چه نشدم متوجه
 کتاب و کردم تن را اممدرسه ایسرمه روپوش فوری. انداختم تخت روی را چادرنماز و گذاشتم آینه جلوی میز روی

 بیرون اتاق از و کردم مرتب عجله با را اممقنعه آینه جلوی. ریختم امزرشکی یکوله توی را روز آن هایدفتر و
 .رفتم

 .شدم وارد و گفتم لب زیر اللهیبسم. آمدنمی هااستکان خوردن هم به گاهی و سماور قلقل جز آشپزخانه از صدایی
 .خیربه صبح. سالم -

 .زد لبخندی سمیه مامان
 .جانمامان خیربه صبح -
 .کشید بیرون را خودش کنار صندلی جانآقا
 .بخور رو تصبحونه بشین بیا. بابا خیربه صبح -

 را چای استکان مامان نشستنم با زمانهم. بنشینم نزدیکش خواستمی که داشت مهمی حرف جانآقا بود معلوم
 آشپزخانه پنجره از کوچکش هایاشعه و آمدمی باال آسمان در کمکم پاییزی صبحگاه آفتاب. گذاشت میز روی
 بگوید؟ خواهدمی چه جانآقا صبحی همچین توی بدانم خواستمی دلم. بود آمده داخل

 .روز هر مثل گفت،می روزانه ذکر و بود گرفته انگشتانش میان را درشتشدانه تسبیح
 بابا؟ میره پیش خوب درسا -

 .زدم لبخندی و انداختم شفافش هایچشم به نگاهی
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 !راحت خیالتون. مرتبه چیزهمه آقاجون، بله -
 .چرخید طرفمبه کمی و گذاشت من صندلی پشت را دستش

 .باشه داشته رو مشقت و درس هوای سپردم بهش. کنه تهیه برات بگو محمدامین به خواستی چیزی کتابی اگه -
 .گذاشتم دهانم توی را پنیر و نان کوچک یلقمه

 .آقاجون چشم -
 .کشید اشجوگندمی محاسن میان دستی

 !دارم کار باهات که گفت بهت محمدامین حتماً راحله -
 .رفت مطلب اصل سر ناگهان که گذاشتم میز روی و دادم فاصله هایملب از را چای استکان

 توی پسری و دختر هر. کنیم حمایت هاشما از که نیستیم همیشه بومیم، لب آفتاب مادرت و من جان،بابا ببین -
 که شایسته و خوب انسان یه کنار رو جدید زندگی یه و بره باید رسید که وقتش مهمونه، مادرش و پدر یخونه
 .کنه شروع باهاشه دلش
 جلوی لوبیای و نخود داخل هایریزهسنگ پیداکردن مشغول که انداختم سمیه مامان به نگاهینیم و شدم شوکه

 .بود دستش
 !داره؟ راحله چندتا کاظمحاج مگه. کنم دورت خودم کنار از عمر آخر تا خوادنمی دلم بابا، باشه من به اگه -

 جلو خواستگاری برای داده گیر کسی چه دوباره دانستمنمی. کردمی احساس را اشک سوزش هایمچشم کمکم
 داد خواستمی دلم داشتند؟ را همسرداری و زندگی یک کردناداره انتظار چطور سالههفده دختر یک از آخر. بیاید
 این از و کنم ازدواج خواهدنمی دلم من! بمانم خودتان دل ور عمر آخر تا بگذارید خدا به را تو جانآقا بگویم و بزنم
 !نیامد بیرون و ماند هایملب پشت هاحرف این افسوس اما. بروم خانه

 .شدنمی تمام هم من یشورهدل و داشت ادامه آقاجان هایحرف
 و دیکتاتور پدر یه خوب پدر یه گفتم همیشه. نکردم مجبور کاری هیچ به رو هاشما حاال تا من بابا، ببین -

 چند چون کشیدم؛ وسط بحثو این بینیمی اگه هم االن. وایسه شبچه پشت کوه مثل باید پدر. نیست گیرسخت
 خواستگاری اذن. دخترتونیم خواهان ما که فرستهمی پسغامپیغام پنهون و آشکار خانکامران که هست وقتی

 دونممی هم من. کرده صحبت داریوش و تو یدرباره و گرفته مادرتو جلوی بیراه و راه هم خانمانیس. خوانمی
 تو درس تا بخورن، شیرینی یه بذارن، نشونی یه و بیان دارن اصرار اونا ولی ؛زوده تو برای حرافا این که جانبابا

 رفیق خانکامران اگه حتی نمیدم، قول کسی هیچ به دخترم اذنبی من چیه؟ نظرت بابا؟ میگی چی. بشه تموم
 .کنمنمی معامله تنم یپاره سر کسی هیچ با من. باشه مساله چندین
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 و بود کرده سکوت که چرا است، سمیه مامان قبول مورد بحث بود مشخص. دادم قورت را دهانم آب زحمتبه
 امشانه روی را دستش دید که را من سکوت جانآقا! بود طوراین او برای الاقل بود؛ رضایت ینشانه هم سکوت
 .گذاشت

 اصیل حرومه، و حالل اهل شده، بزرگ مادر و پدر یسفره سر که بس رو ما همین خوبیه، پسر داریوش! بابا ببین -
 .پدرومادرداره و

 قیمتشان روی چقدر بودنشان اصیل که افتادممی ایمسابقه هایاسب یاد دلم در اولش اصیل، گفتمی که جانآقا
 ؛بودند داده دست از را مادرشان و پدر بچگی از که افتادممی ایبیچاره هایبچه آن یاد هم بعد. گذاشتمی تأثیر
 دیدگاه از ننگشان تنها بگویم است بهتر یا بود، گرم یسفره یک نداشتن هاآن مشکل تنها و آمدند بار مرد ولی

 !جامعه
 خوشم داریوش از. دهد انجامش بود محال نداشت رضایت چیزی به ما دل تا پسندیدم؛می را آقاجان اخالق این
 و تیپ نه و اخالقش نه بنشیند، من دل به که نبود کسی آن کالً. نه باشم، دیده او از بدی چیز اینکه نه آمد؛نمی
 !اشقیافه
 .گذاشت جانآقا جلوی را چای استکان بود ساکت لحظه آن تا که سمیه مامان ولی بود؛ سکوت من جواب

 ...تا بخورن شیرینی یه بیان نیست بهتر حاجی -
 .آورد باال را دستش جانآقا چون نکرد؛ پیدا ادامه مامان حرف

 .بخواد راحله هرطور بگه، راحله چی هر. دخترمه نظر من نظر خانمحاج نه -
 .ساییدم هایمزانو روی را امکردهعرق هایدست و کشیدم هایملب به را زبانم. بود شده خشک هایملب
 ... من... من... آقاجون -
 .آورد ترنزدیک را سرش جانآقا
 چی؟ تو جان،بابا نکش خجالت -

 .کرد راحتم جانآقا که گفتممی را امخواسته باید چطور دانستمنمی. بود آمده بند زبانم
 .نداره ازدواج قصد خونه،می درس داره فعالً راحله بگو بزن زنگ خانمانیس به سمیه -

 .شد دستپاچه مامان
 ....آقا حاج ولی -
 .انداخت چایش توی و برداشت قندان از کوچکی قند جانآقا
 .خانم گفتم که همین -



 

 

44 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 در از خداحافظ گفتن با و برداشتم را امکوله. فرستادم بیرون را امـینه*سـ توی شدهحبس نفس حرفش، این با
 زد،می برق تمیزی از اشمدادینوک ۲۰۶. بود من منتظر و کرده روشن را ماشینش محمدامین. زدم بیرون خروجی
 .رفتیم بیرون پارکینگ از و گفت اللهیبسم. کردمی ماشینش کردنتمیز صرف را وقتش از مقدار یک همیشه

. کردن ایجاد مزاحمت پریسا و تو برای خیابون تو اینکه گفت؛ آقاجون به چیزایی یه محمدسبحان دیروز راحله، -
 با اینا و خواستگاری یمسئله همین خاطربه. بیاریمت و ببریم فرهاد یا من یا بعد به این از گفته هم آقاجون
 .بهتره بیای و نری هم داریوش
 ولی دهد؟ انجام را مدرسه به من آوردن و بردن وظیفه غریبه پشت هفت فرهاد داشت لزومی چه! کردم تعجب
 راه توی بگویم محمدامین به که آمد زبانم روی لحظه یک. زد حرف حرفش روی شدنمی و بود جانآقا تصمیم
 .نگفتم چیزی ولی ؛کنیم سوار هم را پریسا

 دنبالت، میام ظهر تونستم اگه. نادر عمو یخونه ریحان، عزیزجون دنبال میرم بعدش دانشگاه؛ میرم اول من راحله -
 .میشه شر بفهمه آقاجون! خیابون توی پریسا با نیفتی راه. دنبالت میاد حجره از بعد فرهاد نه اگه

 .کردم باز را ماشین در و برداشتم پاهایم روی از را امکوله. بودیم رسیده مدرسه به دیگر
 .بگه وکیل آقای هرچی چشم، -

 .گرفت سمتم هزارتومانیده اسکناس یک و کرد جیبش توی دست. داد تکان سری و زد لبخندی
 .باشه پیشت این دردونه، بیا -

 .زدم پس را دستش
 .داداش دارم پول -

 .گذاشت دستم کف را اسکناس و گرفت را دستم
 .باش داشته هم اینو. دونممی -

 مزدای به چشمم کردم عبور که خیابان از. رفت و گرفت را گازش هم او. کردم خداحافظی و گفتم چشمی
 زیرچشمی داریوش. شدمی پیاده ماشین از داشت هم پریسا و بود نشسته فرهاد کنارش که افتاد داریوش رنگسفید

 مدرسه وارد باهم و دوید سمتمبه دیدنم با پریسا. انداخت پایین را سرش من دیدن با فرهاد و بود من به نگاهش
 .شدیم
*** 

 مهشاد
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 و داشت کمتر خواباتاق یک البته و تردلباز و ترروشن اما بود؛ فرشاد و فرهاد آپارتمان یاندازههم من آپارتمان
 از قلم یک این خوشبختانه که خواستمی افسردگی کردنزندگی تنها. بود ترکوچک اتاق یک یاندازه به درواقع

 .گرفتمی تنهایی این از دلم و بود دور من
 !خوردمی دردم به هرجفتش هم چقدر که مجزا انبار و پارکینگ با ،۳۴واحد ششم، یطبقه
 و بود مجتمع ایاجاره هایآپارتمان بیشتر صاحب بدعنق، یبیوه پیرزن گرنت، مارگارت خانم. راحت و بود مبله

 .گذاشت منت سرمان مرغ یالنه این یاجاره برای چقدر. گرفتمی باال خیلی را اشمبله هایآپارتمان قیمت
 .کردم خودم به دادنفحش به شروع شکمم، قاروقور صدای بلندشدن با
 یبرشته پیتزای اون از و میای قپی و کنیمی ناز بگیری، رو شکمت جلوی تونینمی وقتی چرا احمق، دختره آخه -

 !میشی؟ رد راحت بزرگ
 .دادممی فحش هم فرهاد به
 اون و خودش تا کرد جور واحد یه برام سریع کردم،می استراحت و بودم خواب من تا. موذی بدجنس یپسره -

 .کنن رد سرشون از منو زودتر شعورشبی داداش
 :کردم زمزمه آپارتمان ایفیروزه فضای در زنانقدم و گرفته دلی با
 مگه! کرد جور واحد برام که بود نگذشته فرهاد یخونه تو رسیدنم از ساعت شیش اضافیم؟ جاهمه من چرا -

 .بشه کار اون تا دوزنمی زمین به آسمونو بکنن کاری یه بخوان اگه که پسرا این دست از وای! میشه؟
 توی. انداختم نگاه و کردم باز را توالت و حمام درِ اتاق، درِ هدفبی. زدم چرخ خانه فضای در هم باز و شدم ساکت
 و یخچال. بودند شده چیده هم روی ریزودرشت و نو هایقابلمه با ولعابرنگبی و ساده چینی هایظرف هاکابینت
 چسبیده رویش چاق و زشت هایخوک عکس که افتاد گوشتی هایبسته به چشمم کردم، باز دوباره که را فریزر

 .درآوردم زدنعق ادای. بود
 .بیاره درشون فریزر توی از بگم فرهاد به باید. خوریدمی زشتیو حیوونای همچین که تونسلیقه این شورِمرده -

 بعبع صدای با حالخوش و مهربان هایبره. نبود قیاس قابل افتادم، خودمان ایران هایبره و گوسفند یاد
 .زدم پوزخند افکارم به. نوازشانگوش

 بخورم؟ را پیتزایم نکرد اصرار نامرد فرهاد چرا. کنم درست غذا که داشتم حال نه و بودم بلد نه ولی م؛بود گرسنه
 .کردم بو را سه هر و برداشتم رنگیزرد پنیر و تازه تست نان مقداری با را نامشخصی نوشیدنی بطری

 !عق باشه؟ خوک مال هم پنیرش نکنه. نمیشم سیر اینا با که من آخه! خدا ای-
 پر وحسابیدرست چیزهای با را یخچال و کردمی فکری قبل از نباید خنگ فرهاد. کردم هار کابینت روی را سه هر
 .کند هار غرغرو یخانهصاحب بازیگدا با را من اینکه نه کرد؟می
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 .کردم فکر
 گرنت خانم از کمی دست! زدم نق خودم جون به و حرف خودم با تنهام اینجا که ساعت یه این تو چقدر آخ -

 .نداشتم
 و زدم غلت دقیقه ده نزدیک. انداختم تخت روی را خودم و کردم عوض راحتی هایلباس با را بیرونم هایلباس
 صدای دیگر طرفی از و ترسیدممی. بودم نخوابیده تنها ایخانه توی حالتابه. بردنمی خوابم اصالً. شدم جاجابه
 .بود مغزم روی اممعده

 گوشی، صدای شدن بلند با. زدم جیغ و پریدم جا از. کرد خوردنتکان به شروع تخت ناگهان که بودم خیره سقف به
 و زدم شیرجه گوشی سمتبه. بود افتاده داریوش عکس. خندیدم خودم جیغ به و شدم امگوشی یویبره متوجه
 :دادم جواب سریع

 خودش. بود کرده بد فکر درموردم عوضیش داداش. تربیتینبی آدمای! گذاشتی؟ تنها کیا با رو من. نامرد سالم -
 آمریکاییا مثل اخالقش نگو. نکرد تعارف بهم دیگه نکردم، قبول بخورم، پیتزا کرد تعارف بار یه. خسیسه خیلی هم

 !هستم هم گرسنه تازه بره؛نمی خوابم تنهایی و ترس از هم االن. کنمنمی باور که شده
 .زدممی حرف هم سر پشت و شدمی جاری زبانم بر مغزم از سرعتبه کلمات

 :داد جواب خنده با داریوش
 .سالم -
 :داد ادامه مکث کمی با
 .پیشت بیام زود و بدم انجام سریع رو کارام میدم قول. بسپارمت فرهاد به شدم مجبور مهشاد شرمنده -

 .انداختم باال شانه
 .ببینیم تا باشه، -
 هم من« .نمیده جواب زدم زنگ مهشاد به هرچی» گفتمی. بود شده نگرانت. بود زده زنگ بابات مهشاد راستی -

 آمریکات کارتسیم با حموم از بعد و گیریمی دوش داری االن و نداره آنتن اینجا ایرانت کارتسیم حتماً گفتم
 حله؟. زنیمی زنگ بهش

 دربیارمش؟ نمیده، آنتن که ایران سیم. زنممی زنگ آمریکا سیم با باشه -
 .بود دیگری جای انگار ذهنش

 رو بانک توی کردن باز حساب و دانشگاه و واحد اجاره پول براش باید. بزنه زنگ بهم بگو هم فرهاد به. اکی -
 .کنم واریز

 .کردم فوت بودم، کنده دندان با که را ناخنم یگوشه
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 .باشه -
 نداری؟ کاری -

 .نشست دلم بر غصه از موجی تنهایی فکر از دوباره
 .خداحافظ برو، نه! هی -
 ...خداحافـ -

 .شدم پهن تخت روی کالفگی با و کردم قطع را گوشی و برسد حرف آخرین به نگذاشتم
 تازگی بوی که را پتویی و بالش داشتم، اینقشه قبل از که انگار سریع، خیلی و زدم دریا به را دلم. بود داده رد مغزم

 هردو یدکمه. پریدم راهرو داخل و کردم طی باد سرعتبه در تا را مسیر. برداشتم تخت روی از دادمی تمیزی و
 .بترساند را من و برسد سر هاهمسایه از یکی ترسیدممی. دادم فشار محکم و چندبار را آسانسور

 و زدم را چهارم یطبقه دکمه و پریدم داخل حالیخوش با. بود خالی. آمد باال به پایین از آسانسور ثانیه سی از بعد
 و رفت هشتم یطبقه به آسانسور ناباوری کمال در اما ایستادم؛ در سمتبه مستقیم خودشان مرسوم عادت طبق
 و پریده رنگم ترس از. شد وارد دادمی عرق و سیگار و کـل*الـ بوی شدیداً که الغری و بدچشم و ـت*مـسـ پسر

 :کرد زمزمه صورتم توی. بود آمده بند زبانم
 فرشته؟ کنیمی زندگی کجا تو! واو -

 شمارطبقه. زدم پلک بار یک که بود این واکنشم تنها. دادمی نشانم را بدبویش هایدندان و خندیدمی هادیوانه مثل
 در به مشت با و دویدم ۲۱ واحد سمتبه مستقیم و کردم پرت بیرون به را خودم. ایستاد چهار شماره روی آسانسور
 .کوبیدم

 .کرد باز را در فرشاد ثانیه چند از بعد
 کنی؟می کارچی اینجا تو -

 کلمات و چشمانم از اشک. شد پهن دهانم و ریز چشمانم ناخودآگاه زدم،می نفسنفس. انداختم خانه داخل را خودم
 .شد جاری زبانم بر
 هشتم یطبقه یپسره... خوابیدممی خواهرم ـل*بغـ تو هرشب ایران توی... برهنمی خوابم ترس از... مگرسنه -

 ...ترسوند منو آسانسور توی
 .شد مهربان بودم، شناخته لحظه آن تا من که تربیتیبی فرشاد

 .بخواب من اتاق توی هم شب. اینجا بشین بیا. کوچولوخانم نکن گریه حاال -
 .کرد عوض بود مناسبی چندان نه یبرنامه پخش حال در که را ایشبکه و رفت تلویزیون کنترل سراغ سریع و
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 شده تلنبار هم روی جعبه توی موادش بدون ماندهته فقط کهدرحالی والشآش را عزیزم پیتزای و چرخاندم چشم
 .دیدم بود
 .منه پیتزای که این -

 .کرد التماس فرشاد که بیندازم راه سروصدا و کنم گریه خواستممی. بودم شده لوس هابچه مثل و نازکدل
. کنهمی درد سرش خورده، قرص تازه داره، تمرین فردا! بخوابه فرهاد بذار خدا رو تو! کنممی خواهش مهشادخانم -

 .کنممی درست استیک برات االنهمین خدابه. سگه اخالقش روز چند تا باشه داشته سردرد و بشه بیدار اگه
 :دادم دستور پررویی با. مالیدم را چشمانم و دادم تکان را سرم بغض با
 .کنی آماده غذامو تا ببینم بذار دنس برام پس -
 تازگی به که جدیدی برزیلی جمعیدسته شوی روی و کرد عوض را تلویزیون شبکه. کرد گوش حرفم به میلیبی با

 .شد آشپزی مشغول و گذاشت بود شده اجرا
 به گوشی دست یک با کهدرحالی فرشاد بود، شده خسته تلویزیون تماشای از چشمانم تقریباً که مدت یک از بعد

 .کرد هار میز روی را سینی و شد نزدیک آورد،می را من غذای سینی دیگر دست با و بود گرفته دست
 زد؟می حرف فارسی چرا پس. بود مکس با صحبت مشغول که شدم متوجه
 مثل را هایشدندان و بست را چشمش یک گذاشت، اشبینی روی را اشاشاره انگشت. آوردم زبان به را سؤالم
 .چسباند بهم هیس گفتن

 .اونجام موتور با دیگه ساعت نیم داداش، باشه -
 غذایم بیاید بیرون اینکه از قبل. کند عوض را هایشلباس تا رفت اتاقش داخل فرشاد. بلعیدممی سرعتبه را غذایم

 .مالیدم هم به را دستانم. بودم خورده را
 «.ببره خودش با هم منو کنم راضیش بتونم کاش»

 .بزنم گولش صمیمیت با کردم سعی آمد، بیرون اتاق از تا. گذاشتم سینک روی و بردم آشپزخانه به را غذا سینی
 !کنممی خواهش بری؟می هم منو. گرفته دلم! آقافرشاد -

 .کرد نگاهم آینه توی از کرد؛می مرتب را هایشمو و بود ایستاده آینه جلوی فرشاد
 .بیاری ولیتو امضای باید. کوچولوخانم نچ -

 :پرسید و کرد رو من به دانست؟می بچه قدرآن را من یعنی. بود زده حالم توی
 فامیلتونه؟ داریوش -

 .بردم باال را ابروهایم از یکی ندهم، زیادی اطالعات و دربیاورم را حرصش اینکه برای
 .نداره ربطی تو به -
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 .انداخت آینه کنار را برسش
 خودت با برداشتی کیه بچه این نمیگن. بریمی آبرومو هابچه جلوی کلوپ، ببرمت خودم با خوبت اخالق این با -

 !آوردی؟
 :گفتم حین همان در و شدم نزدیک قدم چند عجله با
 ...دیگه میدم قول ببخشید، -

 .داد جواب را گوشی من به توجهبی و خورد زنگ اشگوشی
 .میفتم راه دارم -

 بیرون در از و فرستاد ـوس*بـ بود، شده خشک بازمنیمه دهان توی حرف که من سمتبه. بود گوشش کنار گوشی
 .رفت
 سمتبه و برداشتم کاناپه روی از را پتویم و بالش خورده، سنگ به تیرم اینکه از حسبی و خالی مغز با و فکر بدون
 از را در. بود کرده تمیز را اتاقش تازه انگار آمد،می اتاقش از خوبی تمیزی بوی تعجب کمال در. رفتم فرشاد اتاق

 .افتادم بگیرم بابا با بود قرار که تماسی یاد به و کردم قفل پشت
*** 
 آنجلسلس حال، - فرهاد

 شروع بعد ماه تا ایدبل.سی.ان مسابقات. کردم پرتاب حلقه سمتبه و زدم زمین روی را رنگقرمز توپ چندباری
 تالش تمام باید شوم انتخاب دانشگاه بسکتبال تیم در خواستممی اگر. بودم نکرده تمرینی هیچ هنوز من و شدمی

 دست آمدندمی پایین را سالن هایپله یکییکی که هابچه با و دادم باالتر را موهایم کش. بستممی کار به را خودم
 .دادم

 .کرد امحواله چشمکی و زد من به محکمی یتنه ام،ژاپنی کالسیهم ناکامورا،
 .فرهاد شو سفت -

 سه پرتاب یک و گذاشتممی جایش بدن حرکت یک با هربار ولی ؛بقاپد دستم از را توپ تا دوید سمتمبه چندباری
 .کردممی ای.ال.سی.یو دانشگاه رنگخوش سبد یحواله امتیازی
 .رفتم سالن کنار آب دوش طرفبه و برداشتم را امحوله. برگشتم رختکن به و شد تمام تمرین ساعت باالخره

 خودم دور به را حوله سریع. آمدم خودم به دوش اتاقک درب به آرام هایضربه با که بودم غرق خودم افکار در
 همان با که راسل استاد دختر راسل، کاترین بود، کاترین! من خدای اوه. پریدم بیرون اتاقک از و پیچیدم
 بیرون چاه ته از زحمتبه که صدایی با و گرفت سمتم را ایشدهمرتب هایبرگه خودش آنگلوساکسونی نماییمظلوم

 :گفت آمدمی
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 !بدم تحویلتون رو کالسا یبرنامه گفت پدرم -
 کالس هایبچه به دایالوکس افزارنرم آموزش برای را بعدازظهرم هایتایم بود قرار! وای! کالسی؟ چه برنامه؟ کدام

 .کنم خالی کارشناسی
 نکرده پیدا دانشگاه دوش اتاقک از ترمناسب مکانی یعنی. گرفتم دستش از را هابرگه و کردم ایوخالیخشک تشکر
 !نیامد داخل که بود باقی شکرش جای هم باز بود؟

 یتنهنیم به بود دوخته چشم بدچشم، هیز یدختره. شدم اشخیره هاینگاه متوجه تازه و زدم موهایم به چنگی
 .بود زده بیرون پوشتن یحوله از هوابی که بدنم باالی

 .کنم چک ایمیلمو کردم فراموش شرمنده، که بگید و کنید تشکر استاد از -
 :داد پاسخ و زد ایقدرشناسانه لبخند

 .کردید خالی پدرم به کمک برای وقتتونو که ممنون -
 و کشید را راهش بماند من پاسخ منتظر اینکه بدون و کرد مرتب را جیغش قرمز ایحلقهآستین تاپ گفت، را این

 اما کرد؛می ایجاد ذهنم در مجهول و سؤال کلی حرکاتشان. کردندمی دیوانه را من آخرش دختر و پدر این! رفت
 .نیاورم خودم روی به چیزی ماجرا شدنروشن تا دادممی ترجیح
*** 
 هودی و کشیدم باال را امشانه کنار زیپ. زدم تن سفید اندامی شرتتی یک و پوشیدم را رنگمآبی جین شلوار

 در و فرشاد از هم آن دقیقه؟ پانزده یفاصله به و سرهم پشت کال،میس تاپنج! اوه. انداختم دوش روی را محبوبم
. چرخاندم موهایم روی و زدم را سشوار یدکمه. کردم روشن را امگوشی بولوتوث و لمس را اسمش روز؟ موقع این

 .پیچید گوشم توی مضطربش صدای
 تو؟ بابا کجایی... فرهاد داداش سالم... الو -

 .بشنوم ترراحت را صدایش تا کردم خاموش را سشوار
 فرشاد؟ شده چی -

 .کرد من و من
 .بزنم حرف تونمنمی گوشی پشت. شده چی ببین خونه بیا خودت اصالً... فقط... فقط نشده چیزی -

 :زدم داد وقتی شد خشک موهایم بین دستم، توی یشانه
 اومده؟ پیش مشکلی مهشاد برای -

 را امورزشی رنگمشکی یکوله و کردم نثارش آبدار فحش چندتا. بود کرده قطع را گوشی یعنی ممتد بوق صدای
 .کردم دویدن به شروع شوم چیزی متوجه اینکه بدون و برداشتم
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 .رفتمی اعصابم روی بدجور آن اشغال بوق که زدم زنگ او به مسیر طول در هم چندباری
 با. کردم پیدا آپارتمانمان پارکینگ در را خودم که شد چه نفهمیدم دیگر. انداختم دستم کنار صندلی روی را موبایلم
 .آمدنمی پایین زدممی را دکمه هرچه اما دویدم؛ آسانسور طرفبه سرعت

 پول چندبار دونهمی خدا. هستیم تکنولوژی و پیشرفت خدای ما که کنید تبلیغ هارسانه تو بلدید فقط! لعنتی اه -
 .دادم کوفتیو این شارژ

 با و زدم دریا به را دلم شد؟می پیدا کلید این مگر حاال. ۲۱ واحد رسیدم، پنجم یطبقه به تا کردم دوتایکی را هاپله
 اشچهره. شد ظاهر در چهارچوب در فرشاد که نکشید طولی. افتادم رنگایقهوه چوبی درب جان به مشت

! نداشت امکان این نه. شدم خانه وارد و دادم هلش. کردمی نگاه سرش پشت به ابرو یاشاره با و زدمی مشکوک
 شود؟ ما شخصی حریم وارد بود داده جرئت خودش به چطور
 موهای. چرخید طرفمبه کردمی تماشا را دیوار روی یشدهطراحی هایپرتره داشت و بود ما به پشتش که طورهمان

 .داد تحویلم مزخرفی لبخند و زد کنار را اششدهرنگ تازه
 خودتونه؟ کار هاپرتره دارید؟ هنر تو هم دستی بودید نگفته رادمهر، دکتر -

 سؤال با را سؤالش و زدم راه آن به را خودم شدم فرشاد کنجکاو هاینگاه متوجه وقتی ولی ؛کردم نگاهش عصبی
 :دادم جواب

 .باشیم خدمت در ناهار برای تا دادیدمی خبر قبلش کاش! دیبا استاد خبربی چه -
 رقصیدن به شروع یاقوتش هایگوشواره و فرستاد ترعقب کردمی ایفا برایش گردن شال نقش بیشتر که را شالش

 .کرد
 .میشم مزاحم بودم گذاشته پیغام -

 .نشست لبش روی ایموذیانه پوزخند
 نکردید؟ چک -

 .رفتم طرفشبه و کندم تن از را امیاسی هودی
 .کنم چک رو گوشیم گیرپیغام رسمنمی. شده شلوغ سرم روزا این راستش. بشینید بفرمایید -

 ما دید معرض در سخاوتمندانه را تراششخوش هایساق و انداخت هم روی را هایشپا. نشست تعارفبی و خندید
 .داد قرار

 !بمونم شاید کنی اصرار. هست وقت کلی ناهار تا هنوز -
 قهوه؟ یا چای کنید؟می میل چی. استاد میل کمال با -
 !تلخ هم اون لطفاً، قهوه -
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 .چرخیدم فرشاد طرفبه
 .کن پذیرایی استاد از لطفاً جانفرشاد -

 .گشتمی سرزده مالقات این علت دنبال داشت شاید. رفت آشپزخانه طرفبه مبهوت و گیج فرشاد،
 فرشاد از تواندمی هاکار این با کردمی فکر آیا. بود چه قصدش دانمنمی. خوردممی حرص بیشتر هایشرفتار این از

 امکان نه. بود حقیقت گفتن اینجا به آمدن از قصدش هم شاید کند؟ وابسته خودش به بیشتر را او و کند دلبری
 !بزند حماقتی چنین به دست من با هماهنگی بدون نداشت
 و کردممی را جایگاهش مراعات نه نبود؛ جلودارم چیزهیچ دیگر آمدمی باال من روی آن اگر که دانستمی خودش

 از وقتی! بستممی ایران در زندگیمان سال پنج هایاحترام یهمه روی را هایمچشم و را سالش و سن مراعات نه
 :پرسیدم آرام هایمدندان سایش زیر از شدم، مطمئن فرشاد دورشدن

 کنی؟می غلطی چه اینجا -
 :گفت بلند صدای با و کرد نگاه اطراف به خیره

 .دکتر دارید قشنگی یخونه -
 :گفتم ناچار

 .مستأجریم اینجا ولی ؛نداره رو شما قابل -
 .غریدم لب زیر دوباره

 کنی؟می غلطی چه اینجا گفتم! مهرنوش درنیار رو من کفر -
 :داد جواب تمام گستاخی با
 بگیرم؟ اجازه تو از باید هم دیدنش برای. ببینمش اومدم -

 جلوی و آمد بیرون آشپزخانه از قهوه فنجان سه با فرشاد که!« بیرون شو گم برو پاشو» بگویم او به خواستم
 .برداشت را یکی و زد او به گرمی لبخند مهرنوش. شد خم مهرنوش

 .هستید شبیه هم به خیلی برادرتونه؟ ماشاءاهلل -
 .نشست کنارم خودش و گذاشت من برای هم فنجان یک فرشاد

 معروفید؟ دیبای استاد همون شما. برادریم فرهاد و من بله -
 .پرید گلویش در قهوه و شد زدهذوق مهرنوش

 مگه؟ چطور. دیبا مهرنوش هستم، دیبا من بله -
 :گفت و زد ایخبیثانه پوزخند فرشاد
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 خودتون ما خوب شانس از که ببینیم نزدیک از بیایم هابچه با خواستیم. بودیم شنیده دانشگاه تو رو تعریفتون آخه -
 !اومدید

 .داد فاصله هایشلب از را قهوه مهرنوش
 وقت؟اون ببینید رو چی -

 .برداشت نه و گذاشت نه هم فرشاد
 !نه یا میگن که چیزایی اون داره حقیقت ببینیم. دیگه تمجیداتونوتعریف -

 .کشید هم در ابرو مهرنوش
 میگن؟ چی مگه -

 را دستش همین برای داد؛می فنا باد به را هردویمان هایشگفتنوپرتچرت با فرشاد کردممی سکوت این از بیشتر
 .بردمش آشپزخانه سمت و کشیدم

 .لطفاً بیا جانفرشاد -
 :گفتم و دادم هلش آشپزخانه انتهای رسیدیم، که پرده پشت

 ...تو وقتاون نیست، شخصیتی کم خودش برای. داره معماری دکترای طرف میگی؟ داری که چیه وپرتاچرت این -
 .زد گاز سرش پشت کیکی و کشید سر را اشقهوه ریلکس

 .حرفه دانشگاه تو سرش پشت! میگم؟ دروغ مگه -
 .کردم ریز چشم

 حرفی؟ چه -
 .شد باز بناگوش تا نیشش اش،گوشی کردنروشن با که انداخت هایشچشم در برق موبایلش، پیامک صدای

 .درمیاره شاخ داره. اینجا اومده گفتم هم مکس به! داداش جون کن ول -
 .کرد خشکم مهرنوش صدای که کردم حمله طرفشبه عصبانیت با
 کالسای که گفتن رایت پروفسور. کنم هماهنگ باهاتون رو کالسا یبرنامه اومدم نمیارید؟ تشریف رادمهر دکتر -

 .کنم هماهنگ شما با نورپردازیو
 .کرد آرامی یخنده فرشاد

 !بود پایه شاید. بده بهش منو یشماره این بیا. هست کفشش تو ریگی یه طرف داداش تو جانبه -
 :گفتم بروم بیرون آشپزخانه از اینکه از قبل

 .تو و دونممی من مامان خاک ارواح به! بگی بهش شروور اگه فرشاد حالت به وای -
 .کردم باز را کیفم در و نشستم مهرنوش مقابل
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 .بشیم مچ ترراحت بتونیم تا بدید تحویل تونوبرنامه هم شما. منه کالسای ترم این یبرنامه این بفرمایید -
 هابرگه. کردمی مشخص را اشـنه*سیـ خط تا هم جلوبازش گلبهی پیراهن و درآورده را پالتویش شدم متوجه تازه

 .گرفتم دستش از را
 :پرسید و زد بیرون آشپزخانه از فرشاد

 کنید؟می تدریس هم داخلی طراحی گرایش ترم این شما دیبا دکتر -
 و عسلی هایچشم این با و سن سال چهل با زنی. بود زیبا واقعاً. درخشیدمی مهرنوش هایچشم در شادی برق

 ...که دادممی حق او به. شدمی پیدا کم صورت، ترکیب
 کنید؟می تحصیل داخلی طراحلی مگه شما -

 .نشست اشکناری صندلی روی و آمد جلو فرشاد
 بردارم؟ کنیدمی تدریس که دروسیو ترم این تونم می. خونممی داخلی طراحی ارشدکارشناسی من بله -

 :داد ادامه مهرنوش که کنم عوض را بحث خواستم
 شما چون ولی ؛میشه پر ظرفیتام اول ساعت چند همون تو. میشه بسته زود خیلی من کالسای انتخاب یصفحه -

 .کنممی کاریش یه رادمهری دکتر برادر
 .بردم باال را صدایم ناخودآگاه

 .کرده ترمشو این واحد انتخاب فرشاد اما -
 .آمدمی دستش کار حساب دیدمی را امشدهسرخ یچهره وقتی! شد خشک دستش در مهرنوش خودنویس

 .هیچی که طورهاین اگه اکی، -
 .آورد جلو را دستش فرشاد که برود و شود بلند خواست

 .کنید باز من برای تونوصفحه بتونید که کنید یادداشت اسممو خوایدمی اگه! رادمهر فرشاد فرشاده، اسمم -
 .گذاشت فرشاد دست در تردید با را دستش مهرنوش

 :گفتم
 نه؟ مگه کردی، واحدتو انتخاب تو اما -
 .داداشخان اجازه با البته بدم، جزئی تغییرات سری یه اضافه و حذف تو خواممی -

 :گفتمی که شنیدممی را مهرنوش صدای. رفتم اتاقم طرفبه و شدم بلند جا از عصبی
 !خوادمی رو شما صالح ایشون آقافرشاد، کنید گوش برادرتون حرف به که بهتره -

 خواستنمی و ترسیدمی من از بود که چیزی فقط. باشد داشته کالس فرشاد با که بود خدایش از. زدمی مفت حرف
 !وخالخطخوش افعی. بزنم فرشاد پیش را زیرآبش وقت یک و بیفتد خطر به من جلوی موقعیتش



 

 

55 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 .آمد بیرون ریخته هم به یسروکله با مهشاد. برگشتم عقب به تعجب با. شد باز فرشاد اتاق درب
*** 
 تهران گذشته، - راحله
 که کارشان آن به نه. بودم عصبی کردندمی رفتار من با هابچه مثل هنوز اینکه از. کشیدم ایکالفه پوف
. کردندمی اجیر خصوصی سرویس مدرسه به وآمدمرفت برای که کارشان این به نه بدهند، شوهرم خواستندمی

 .کشید آهسته و گرفت را اممقنعه پشت پریسا
 .محمدامین نه اومده، شعوربی داریوش نه خدا رو تو بینیمی -

 .انداختم او به نگاهی عصبی
 .میشه شاکی بیاد محمدامین االن. بیرون ریخت موهام کل! نکش پشت از منو یمقنعه انقدر -

 کاری که عالف و کاربی هایپسر. کردمی عبور آن وسط از بزرگی بلوار و بود وطویلعریض مدرسه مقابل خیابان
 ایعاریه موتورهای با را خیابان ته و سر نداشتند، دبیرستانی دخترهای برای ایجادکردن مزاحمت و هرزپریدن جز

 هایدوستی مدل این از وقتهیچ. بریزند دوستی طرح و کنند ردوبدل ایشماره بتوانند بلکه تا دادندمی کشیک
 از خیابان همان کف در هم روز یک شود، پیدا خیابان کف که چیزی کردممی فکر همیشه. آمدنمی خوشم خیابانی

 .رودمی بین
 .چرخاند دیگر سمتبه را سرش و کرد نازک چشمی پشت پریسا

 .اونجاست محمدامین ماشین راحله وای -
 شوق با که دخترهایی فریاد و جیغ صدای. بود ایستاده مدرسه از فاصله با گفت؛می راست. برگرداندم فوری را سرم

 .کشیدم را پریسا دست. بود آزاردهنده شدندمی سرویس سوار ذوق و
 .آوردند تشریف وکیل شازده باالخره. بریم بدو -

 .کشید بیرون دستم از را دستش پریسا
 .مونممی داریوش منتظر من راحله، برو تو -

 :گفتم و گرفتم محکم را اشکوله بند
. بیاد تو دنبال بمونه یادش که حرفاست این از ترهوابهسر داداشت دونیمی خوب هم خودت! پریسا نشو لوس -

 .خونه بری تنها و پیاده پای نیستی مجبور جوریاین حداقل
 .داد چین فرمشخوش بینی به و کرد ریز چشم. کرد داخل را اشمقنعه از ریختهبیرون موهای بلند تار
 .بریم بزن پس. میگی راست مادر آره -
 .داد سالم فوری پریسا کردیم، باز که را ماشین عقب در
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 .آقافرهاد سالم -
 کردممی خیال من و بود هاسرنشین دیدن مانع ماشین دودی هایشیشه. شد خشک هایمدست در جلو در دستگیره

 که بودم نبسته کامل را در هنوز. دادم ترجیح را عقب صندلی روی نشستن خاطرهمینبه. آمده دنبالمان محمدامین
 .کشیدم حالیخوش از جیغی ریحان عزیزجان دیدن با
 .عزیزجونم برم قربونت الهی -

 کرده حلقه گردنش دور که دستی روی را دستش. ـوسیدم*بـ را سفیدش و تپل هایلپ جلو، صندلی از و شدم خم
 .گذاشت بودم

 .جانعزیز نباشی خسته مادر، برم قربونت -
 و خشک هادادهعصاقورت مثل که کردم فرهاد به آرامی سالم. کاشت امگونه روی محکمی یـوسـه*بـ زمانهم

 موهای و بود پوشیده آبی جین با مشکی دیکتز مارک شرتتی. داد تکان سری جوابم در فقط و بود نشسته رسمی
 پریسا گوش به را سرم. نشستم و دادم عقب صندلی به را امتکیه. بود براق و خوردهواکس همیشه مثل روشنش
 .کردم نزدیک

 ببینیم؟ باید رو کی دنبالمون بیاد شازده این نخوایم اگه ما -
 .زد زل صورتم به و کرد مظلوم را هایشچشم پریسا

 .میارنت و برنمی تیپخوش پسرای باشه خدات از باید تازه! میاد؟ دلت جورچه! نگو وای -
 .برگشت ما سمتبه و داد خودش به تکانی جانعزیز. چرخاندم شیشه سمت را سرم و گفتم ایشی جوابش در
 بخوریم؟ عروسیتو شیرینی قراره کی مادر؟ خوبی جانپریسا -

 .انداخت فرهاد به زیرچشمی نگاهی و کشید جلو را خودش زدهذوق پریسا
 .بشه پیداش نظر مورد کیس هروقت -

 را پریسا همین خاطربه آید،نمی خوشم شوهرکردن بحث از من دانستمی جانعزیز. خندید ریزریز خودش هم بعد
 .بود کرده سوژه

 نیامد، خوش مزاجش به حرفم« .باش ساکت فرهاد جلوی یعنی». گرفتم گاز را لبم و زدم پریسا پهلوی به آرنج با
 بود؛ طورهمین همیشه. کرد باز وصداسر با و آورد بیرون کیفش از را پفک پاکت کشید؛ را اشکوله زیپ و برچید لب

 .برداشتم دانه چندتا پاکت داخل از و بردم دست. بخورد خوراکی خواستمی دلش شدمی دلخور وقتی
 .کن باز اخماتو! حاال خبخیله -

 .آورد پایین را صدایش و انداخت جلو یآینه به زیرچشمی نگاهی
 .المصب تیپهخوش خیلی -
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 بند پشت و پیچید ماشین در ظهر اذان صدای زمانهم. نشود بلند امخنده صدای تا گذاشتم هایملب مقابل را دستم
 ضرب فرمان روی آرام هایشانگشت با فرهاد و بودیم ایستاده قرمز چراغ پشت. فرستاد جانعزیز که صلواتی آن

 باد همراه هابرگ کرد،می جدا شاخه روی از را زردش و سرخ هایبرگ کمکم رنگهزار پاییز. بود گرفته
 .بردمی را هاآن آب و افتادندمی خیابان کنار آب جوی داخل آرام و رقصیدندمی

 .بود شده بلند بدجوری شکمم قاروقور صدای و بودم گرسنه چون کردم؛می شماریثانیه خانه به رسیدن برای
 محله ورودی ابتدای هایماشین ترافیک اما پیچید؛ کوچه داخل و کرد روشن را چپ سمت فالشر فرهاد
 .برد بیرون را سرش و کشید پایین را شیشه. بود برانگیزتعجب

 !مزلف بچه -
 .داد تکان ندانستن ینشانه به سری هم او انداختم؛ پریسا به نگاهی و نشدم متوجه را منظورش

 و زده مدرسه از هم باز فرشاد و محمدسبحان رسیدیم؛ بازرسی ایست به ما و رفت جلوتر هاماشین صف باالخره
 صدای. کردندمی چک را هاآن مدارک و سد را هاماشین راه جلوی هاگیرباج مثل. بودند کرده تن بسیج هایلباس

 .بود کرده اختیار سکوت عزیز احترام به کردم؛می حس هم روی را فرهاد هایدندان سایش
 .شد خم و گذاشت ماشین سقف روی را دستش فرشاد. آمدند جلو محمدسبحان و فرشاد

 !لطفاً مدارک -
 .انداخت فرشاد به نگاهی جانعزیز

 خوبی؟ فرشاد مادرجون -
 .داد تکان سری جواب در فرورفته هایشلباس جلد توی حسابی بود مشخص که فرشاد

 !ممنون مادر خوبم -
 .انداخت بودیم نشسته پریسا و من که عقب صندلی به نگاهی

 .کنید رعایت حجابتونو لطفاً محترم خواهرای -
 .کرد سالم و آمد جلو محمدسبحان. کشید فرشاد دست از را مدارک عصبی فرهاد،

 .خودین که اینا. برن بذار فرشاد -
 .گذاشت محمدسبحان یشانه روی را دستش فرشاد

 .یکسانن همه اینجا نداریم، نخودی مودی خودی -
 .نشست لبش روی لبخندی و کشید صورتش به دستی فرهاد

 .برادر دارم سؤال یه -
 .خندیدیم ریز و انداختیم هم به نگاهی پریسا و من
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 چرا کنن،می دیانت و دین و پیغمبر و خدا ادعای و شده سبز لبشون پشت شوید دونه چهارتا جمع سر که اونایی -
 خونیم؟می یکی ظهرو و صبح میگن نماز برای زنیمی صداشون صبح

 .داد فاصله ماشین از را دستش فرشاد
 .ندارم رو دنیا اون توی الناسحق دادنجواب یحوصله! نگیر رو بقیه وقت داداش برو -

 زدنحرف فرصت کارش این با و داد قرار گاز پدال روی را پایش و کشید باال را شیشه و داد تکان سری فرهاد
 .گرفت فرشاد از را بیشتر

 در جانعزیز به تا آمدند بیرون خانه داخل از سریع محمدامین و جانآقا کرد، توقف پارکینگ در که ماشین
 دارگل چادر و گذاشت زمین روی را براقش چوبی خوشگل عصای جانعزیز. کنند کمک ماشین از شدنپیاده

 .کرد مرتب سرش روی را معطرش
 ولی ؛دربیاورم تنم از را مدرسه هایلباس و بروم باال نداشتم طاقت بود، برداشته را خانه کل سبزیقورمه بوی
 .بنشینم سفره سر مدرسه هایلباس با گردمبرمی که مدرسه از نداشت دوست سمیه مامان! نبود ایچاره
 آبی جین و ایسرمه بلندآستین تونیک با را اممدرسه روپوش. رساندم اتاقم به را خودم و کردم دوتایکی را هاپله

 هایخنده صدای. انداختم موهایم روی هم را مشکی شال دارد حضور هم فرهاد دانستممی چون و کردم عوض
 .آمدمی پایین از سمیه مامان و پریسا

 که او به نگاهی. آمد داخل ورودی در از فرهاد که بود نرسیده آخر یپله به پایم هنوز. رفتم پایین هاپله از سرعت با
 .انداختم بود دستش در رنگمزرشکی یکوله

 .بودید کرده فراموش اینو خانم،راحله بفرمایید -
. بیاورد برایم محمدامین ماشین عقب از را آن و بدهد زحمت خودش به نداشت دلیلی. گرفتم او از را کوله تعلل با

 !بماند آنجا من از چیزی نداشت دوست که بود خودش ماشین مگر
 .کردین لطف ممنون -

*** 
 آنجلسلس حال، - فرهاد

 مهرنوش. بود نمانده چیزی ظهر تا چون گذاشت؛ را اسمش شدنمی که صبحانه البته بود، صبحانه خوردن مشغول
 و آسمان خودش پیش کلی االن تا حتماً. زد بیرون ما یخانه از متعجب مهشاد آلودپُف یچهره دیدن با هم

 خواهد؟می چه اینجا و کیست دختر این که بود بافته هم به ریسمان
 و گذاشت بود، مهم ما برای که زمانی چون نبود؛ مهم. کندمی فرشاد و من درمورد فکری چه که نبود مهم برایم
 که رسیدنمی ما داد به کاظمحاج اگر. کرد هار کودکانه وحشت و ترس دنیا یک با را برادرم و من و رفت. رفت
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 با کردم؟ چه دخترشتک با من اما. نه یا ماندیممی زنده که نبود معلوم اصالً. آمدمی سرمان بالیی چه نبود معلوم
 !اشراحله

 اما بماند؛ خواستمی دلش خیلی. کنم ناهار تعارف مهرنوش به خواستنمی دلم که بودم شده گذشته درگیر قدرآن
 .بود نیاورده منطقی دلیل هم زدنشپس این برای و بود زده پس را ما چون زدم؛می پسش آری،! خواستمشنمی من

 کابوس آن و بردمی گذشته به مرا که را چیزیهیچ و کسهیچ نه و داریوش نه و را مهرنوش نه خواستمشان،نمی
 به مزخرفم میگرن و پریدممی جا از اشآشفته هایخواب دیدن با هاشب از بعضی. کردمی مرور دوباره را لعنتی

 .کردنمی رهایم صبح تا و آمدمی سراغم
 این اصالً افتاد؟ اتفاق این چطور و چرا گفتممی خودم به که هاییشب همان از بود، هاشب همان از هم دیشب
 .شد تکمیل کابوسم مهرنوش دیدن با هم صبح امروز و بود؟ که مقصر میان

 حرفی هیچ بدون و کرد پاک را دهانش دست پشت با که آمدم خودم به مهشاد یمیوهآب کشیدنهورت صدای با
 مبل روی و کشیدم کردمی دنبال را مهشاد نگاهش با موقعآن تا که را فرشاد بازوی. برگشت فرشاد اتاق به

 .انداختمش
 کنه؟می کارچی تو اتاق تو مهشاد -

 .کرد ولو را خودش بیشتر و نکرد راحتی روی از بلندشدن برای تالشی
 !مهشادخانم مهشاد،. کنم صداش بذار نپرسیدی؟ خودش از چرا. واال دونمنمی -

 .گذاشتم دهنش روی را دستم و زدم شیرجه
 کم تو. ندارم باهاشو زدن سروکله یحوصله. تو لنگه یکیه هم اون. کنممی تخفه خودم وگرنه فرشاد؛ شو خفه -

 !من دست داد هم اینو داریوش بودی،
 .کرد باز را اتاق در مهشاد که زدمی وپادست دستم زیر داشت

 شده؟ چیزی جانم؟ -
 .کشید سوتی و داد نجات دستم زیر از را خودش باالخره فرشاد

 !داداش جون بودی شانسخوش بچگی از. فرهاد داداش بندهمی بهت هم جونمی چه! گاد مای اوه -
 !تربیتبی: مهشاد
 :غریدم

 .میشه ناراحت نیست، آشنا اینجا شوخیای با و شده بزرگ ایران تو خانممهشاد! فرشاد کن بس -
 .برگشتم فرشاد سمتبه که کوبید هم به محکم را در مهشاد

 نیست؟ خودش واحد تو چرا کنه؟می کارچی اینجا این گفتم -
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 .رفت آشپزخانه طرفبه و شد بلند کنارم از فرشاد
 بره گفتم بیرون رفتممی مکس با داشتم هم من. ترسهمی تنهایی از گفت و کوبید رو خونه در ترس با شبنصفه -
 .بخوابه من اتاق تو
 همین؟ -
 .خندید و کرد باز را پزمرغتخم در
 !زمین بذار دستتو -

 .خوابیدم کاناپه روی و کردم راست و چپ را گردنم
 .بکنم قضیه این حال به حسابی و درست فکر یه باید. نمیشه طوریاین -
 .زد نمک هاآن به و کند پوست را مرغشتخم و زمینیسیب آرامش با
 فکری؟ چه -

 .خوابیدم شکم روی
 خستگیم کمرم رو برو خرده یه بیا. باشه خونه یه تو ما با اون نیست درست که دونممی اینو فقط دونم،نمی -

 .دربیاد
 .آمد من طرفبه و زد اندامشپرورش رژیمی غذای به درشتی گاز
 محیط کن، ازدواج گفتم بهت چقدر بگیری؟ خودتو جلوی نتونی و بشی وسوسه ترسیمی یعنی! داداش خیالبی -

 .برداشتی عاشقانه فاز و زدی قدم چتر با و بارون زیر رفتی هی و نکردی گوش ست؛آلوده
 .گفتمی شعر و زدمی فک داشت بند یک

 .مخم رو نه ـمرم،*کـ رو برو بیا گفتم. فرشاد نگو وپرتچرت -
 :زدم داد که رفت ـمرم*کـ روی و تکاند من سر روی را دستش. بلعید کامل را مرغشتخم

 !گوسفند آروم -
 :داد ادامه پر دهان همان با
 دوران قیفی بستنی یاد به تو وقتاون داره؛ هم بچه االن تا حتماً و کرده ازدواج طرف بابا میگم؟ دروغ مگه -

 دیوار؟ رو بزنیم کنیم قاب رستوران رفتی باهاش که بشقابیو و قاشق خوایمی کنی؟می زندگی باهاش دبیرستانش
 !فرشاد -

 .دادمی حرکت ـمرم*کـ روی را هایشپنجه ماهرانه و آرام خیلی
 نپرسیدی؟ چیزی داریوش از خبر؟ چه ایران از -

 .آورد جا را حالم واقعاً که زد گردنم پشت به ضربه چند دستش با و نشست
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 مگه؟ چطور نپرسیدم، نه -
 .آورد پایین را صدایش

 .نداشتیم ایران تو مهشادنامی میاد یادمون ما که جایی تا چیه؟ داریوش با شـطه رابـ. مشکوکه دختره این بابا -
 .نداد پس نم اما کیه؛ دختره بگه که شدم داریوش پاپیچ خرده یه. دونمنمی -
 «!نداره ربطی تو به» گفت پرسیدم، دختره خود از هم من -

 .زدم غیرارادی پوزخندی
 .بربیاد تو پس از این اینکه مگه! نکنه درد دهنش -

 .کشید کار از دست شد تمام که ماساژش
 .ندارم کاریش تو خاطربه. سوته سه کردنشمخ داداش جون به -

 .کردم نگاهش چپچپ و کردم اخم
 فهمی؟می. من دست امانته طرف! کنی مخش کردی بیخود تو -
 .کرد هایشمو با کردن بازی به شروع و رفت آینه سمتبه شد، بلند کنارم از
 .داره دردسر تو جون به! کردینمی قبول مسئولیتشو خب -

 نظرم در راسل استاد یچهره و شدیممی نزدیک نورپردازی کالس وقت به کمکم. افتاد دیواری ساعت به نگاهم
 .شد زنده

 زمین روشو نتونستم گرفت، دستمونو غریب مملکت تو که افتادم خانکامران کمکای یاد ولی ؛نکنم قبول خواستم -
 .بندازم
 .انداخت عطسه به را من او تند عطر دنبالش به و اسپری پیسپیس صدای

 .المصبو اون نزن! فرشاد کنه لعنتت خدا -
 فهمی؟نمی اینو تو یعنی داره، رو ما هوای کاظمحاج سفارش به خانکامران -

 .رفتممی باید شد،می دیرم داشت دیگر
 !نکنه کمک تونستمی نداشت دوست خودش اگه اما هرکی؛ سفارش به -

 .آورد باال را صدایش فرشاد بار این که نشنود را صدایمان مهشاد تا بزنیم حرف آرام داشتیم سعی دو هر
 نیست؟ مشکوک اینجا؟ اومد و شد پا یهو چرا چیه؟ دیبا استاد به راجع نظرت راستی -

 :دادم پاسخ وقتی شد تندتر قلبم ضربان
 !داداش مشکوکی چیزهمه به که هم تو -

 .زد زل هایمچشم به و برگشت
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 بردارم؟ کالس باهاش نداشتی دوست چرا پس نیست، مشکوک اگه -
 .زدم لبخند ناخودآگاه که بدهم چه را جوابش دانستمنمی

 .برداری کالس داری دوست هرکس با آزادی وگرنه نخوره؛ هم به درسیت چارت خواستم فقط من -
 به که بود شده گرد تعجب از چشمانم. زد بیرون اتاق از فشن تیپ یک با و کرد باز را در مهشاد لحظههمان در

 :گفت فرشاد
 .بخرم لباس خودم برای و خرید برم تا برداشتمش بود، اتاقتون تو نو لباس دست چند یه ولی! ها شرمنده آقافرشاد -

 .کرد من به رو. برود لو من جلوی نداشت انتظار و کشیدمی سوت سرش فرشاد
 ...برای اینا داداش جون به -

 .بستم را مهشاد راه و دهد ادامه حرفش به نگذاشتم
 سرکارخانم؟ کجا -

 .انداخت سرتاپایم به ایمسخره نگاه
 !بدم؟ توضیح شما به باید -

 .گرفتم دیگر سمتبه را صورتم
 و ریدمی کجا بگید باید هستید امانت من پیش که وقتی تا و من دست سپرده رو شما داریوش. مهشادخانم بله -

 .کنیدمی کارچی
 .زد ایخندهتک

 !بدم؟ توضیح و بزنم ساعت که ستاداره مگه! ایمسخره قوانین چه! جالب چه -
 :گفت و ـوسید*بـ را امگونه از و پرید خواسته خدا از فرشاد

 !منتظرمه مکس شده، دیرم خیلی که برم. دادم توضیحاتمو که من -
 :گفتم و کردم رو بود خانه از خروج حال در که فرشاد به
 ..رسممی تو حساب به بعداً -

 .زد بیرون خانه از عجله با و خندید هادیوانه مثل
 .کنه روشن تکلیفتو تا گیرممی تماس داریوش با االن مهشادخانم، شما اما و -

 .رفت خوابید بادش و شد ساکت هابچه مثل که شد چه دانمنمی درآوردم که را موبایلم
 آقافرشادو این. گذاری نه گشتی، نه شدم؛ اسیر قفس این تو اینجا اومدم که روزی از. گرفته دلم! کنم کارچی خب -

 و دانشگاه و درس که هم شما خود. کنهمی حال و عشق سگ بوق تا و بیرون زنهمی خونخروس روز هر ببینید
 !باشگاه
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 .کردم کنترل زوربه را خودم بود، گرفته امخنده اشوبازاریکوچه ادبیات از
 خوبه؟. خرید برمتونمی بعدازظهر امروز خب -

 :گفت و نشست لبش روی لبخند. دیدم معصومش هایچشم در را شادی برق
 واقعاً؟ -

 .بودند گرفته را حالم بهانهبی چون شاید. کنم حالشخوش بهانهبی داشتم دوست اما چرا؛ دانمنمی
 .واقعاً -

 .بود نشده قانع دخترک
 دید؟می قول -

 .کردم حرکت خروجی در طرفبه و زدم لبخند
*** 

 مهشاد
 دلی امروز باید کرد؟می ایران توی هایملباس با فرقی چه. بودم پوشیده سفید و بلند بلوزی با روشن جین شلوار یک

 نگاه آینه توی. کردم پایم به و داشتم را خوشگلش و سفید جفت یک. بودم دارساق کتانی عاشق. آوردمدرمی عزا از
. داشتم برنامه چقدر امروز خرید برای! وای. نبود بد تیپم. دادم تکان را سرم و چسباندم هم به را هایملب. انداختم

 .کشیدندمی انتظار فروشگاه به من رفتن برای بود، ریخته کارتم توی داریوش که هاییپول
 .کرد عمل قولش به پس. نشست لبانم بر لبخند فرهاد ماشین بوق شنیدن با

 بلندآستین شرتتی. رفتم پنجره سمتبه و برداشتم بودم انداخته مبل یدسته روی که را کوتاهی مشکی چرم کت
 برایم. کردمی صحبت اشگوشی با و بود ایستاده ماشین کنار کالج هایکفش با و بود پوشیده مشکی شلوار با سفید
 که هاییتیپ. بود کرده عوض را هایشلباس و بود برگشته بودم، رفته دانشگاه به من وقتی شاید. داد تکان دست

 :زدم داد و دادم تکان دست اشتیاق با هم من. کردمی زدهذوق را من زدمی
 .میام االن -

 گذاشته باز را موهایم. باشد ست و متناسب مثالً که انداختم کتم روی دقیقاً و گردنم دور سفیدی بلند خیلی شال
 دختر دیدنمی و نبود بابا شکر را خدا. ریختم امشانه روی و آوردم بیرون را همه. بود رفته شال زیر نصفش. بودم

 !کرده حجاب کشف عزیزش
 از بعد و آسانسور از شتاب با همکف طبقه به رسیدن با. ایستادم در به رو و شدم شلوغ آسانسور وارد سرعتبه

 .داد دست من با و آمد جلو و زد دور را ماشین کرد، قطع را گوشی من دیدن با فرهاد. زدم بیرون ساختمان
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 شاید. دادمی اهمیت حضورم به واقعاً یا کرد قطع را گوشی که کندمی صحبت کی با نرود لو خواستمی دانمنمی
 خاطربه آمد،می خانه به شام موقع زوربه که فرهادی. بیاورد دست به را دلم و بگذارد احترام من به خواستمی واقعاً
 .بود رسانده را خودش خورشید غروب از قبل بود داده که قولی
 خودم به و داشتم خوبی حس دلم ته. باشم داشته بوده قبالً که هرچیزی از فارغ ایزندگی اینجا توانستممی شاید

 بهم هستند، کسانی چه امخانواده و امکارهچه و هستم که من که بداند اینکه از فارغ نفر یک باالخره. شدم امیدوار
 از اما برود؛ نه و بیاید نفسی نه خواستمی دلم شود، تمام چیزهمه داشتم دوست که بود سالی چند. گذاشت احترام
 هایآدم و شرایط با زندگی انگار. شد بهتر و بهتر حالم گذاشتم، بیرون آمریکا قصد به خانه فضای از را پایم وقتی
 .بود کرده بهتر خیلی را حالم جدید
 .کرد تعارف خنده با فرهاد اما رفتم؛ عقب در سمتبه. شد سوار و زد دور را ماشین جلو، از بار این فرهاد

 .بشین جلو بیا -
 .انداختم صندلی روی را خودم و کردم باز را جلو در بزرگ لبخند یک با و شد آب دلم توی قند

 حال در تیپخوش پسر یک کنار ماشین توی آنجلسلس در پاییزی غروب یک توی اینکه از و بود غروب نزدیک
 هایشمو الی باد و بود کشیده پایین را اشپنجره فرهاد. کردممی کیف حسابی بودم، وودوست توی دوردور

 .پیچیدمی
 نیز و خوب احساس این و بزند ضدحال من به فرهاد ترسیدممی. بزنم حرف خواستمنمی اما داشتم؛ خوبی حس

 .کردممی تالفی حتماً برگشتن موقع. کند خراب را تفریحم
 معروف زن یخواننده عکس کنارش که دالبی تئاتر سالن تبلیغاتی بیلبورد دیدن با و شد حبس نفسم لحظه یک

 .کردم فکر. کشیدم سوت بود، زده را ایرانی
 !پوشیده خفنی لباس عجب المصب -

 امذهنی خرید لیست توی. باشم پوشیده خودش شبیه لباسی وقتی مخصوصاً. بروم کنسرتش به خواستمی دلم
 پیش را توانستمی که بحثی تریننمکبی و کرد باز را لبش یصندوقچه قفل باالخره فرهاد که کردم اشاضافه
 .کشید

 رفتی؟ دانشگاه امروز -
 .دادم تکان سر. بچسبانم داشبورد زیر به را پاهایم کردممی سعی

 .اوهوم -
 بود؟ چطور خب -

 :گفتم خودم پیش



 

 

65 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 .باشم داشته محترمانه مکالمه یه و بشینم مؤدب بذار شده باز نطقش که حاال -
 .بفهمم درسو تونممی گوشی مترجم با فقط و دارم مشکل زبان توی همچنان اما بود؛ خوب -

 .بگذارد اختیارم در را تجاربش کرد سعی
 داخلی؟ طراحی رفتی چرا حاال. بیفتی راه تا کنی کار گوشی مترجم با باید فقط اولو ترم دو-یکی بابا، آره -

 .انداختم باال شانه
 روشنایی؟ مهندسی رفتی چرا تو -

 اشخنده. کندمی تحصیل باالیی سطح یرشته در من ذهن توی کند فکر که کردم ادا طوری را روشنایی مهندسی
 .گرفت

 هر جا هر االن. بود سازگار باهام هم روحی لحاظ از. کردم انتخاب رو رشته این درآمدش و عالقه خاطربه من -
 .دارن تبحر زمینه این توی که معدودین افراد. باشه داشته زیبا نورپردازی باید کنی نگاه ساختمونیو

 و کردم خم پایین سمتبه را لبم طرف دو و گشاد را چشمانم و بردم باال را ابروهایم. کردم تحسینش و تعجب مثالً
 .دادم تکان را سرم سپس

 این توی تونممی و دارم خوبی فضایی یحافظه و درک چون دارم؛ عالقه مرشته به هم من. خوبه خیلی اوم -
 .اسمیم یحافظه برعکس باشم؛ داشته گفتن برای حرفی رشته

. زدم دید را خودم ـل*بغـ آینه از و کردم جاجابه گردنم روی را شالم. کردم کج طرف یک به و جمع را هایملب
 .دادمی نشان ترسبزه را امگندمی پوست سفید، شال

 :کردم اضافه
 .رسهنمی ما پای به هم باز ولی ؛ها خوبه ترشته آقافرهاد دونیمی -

 .خندید ریز
 قدر. خونیمی کارشناسی داری تازه و راهی اول هنوز باشه، خودت به خیلی حواست فقط. بگی تو هرچی باشه -

 .نده هدر الکی چیزای سر عمرتو و نشو اینجا یزدههیجان فضای درگیر خیلی. بدون وسالتوسن
 .گرفت امخنده حرفش از
 !داداش زنینمی بیل خودتو یباغچه چرا پس زنیبیل اگه -
 :دادم ادامه خنده با شد، متعجب لحنم از
 کنی؟می هم اون به رو نصیحتا این. میگم توفرهیخته برادر -

 .داد تکان بارتأسف را سرش فرهاد
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 اون مثل تو. کنم استفاده جوونیم از خواممی داداش میگه. نیست بدهکار گوشش و پریده سرش از عقل که اون -
 .نباش
 .آوردم زبان به راحتیبه رسید ذهنم به که را سؤالی

 کردید؟ استفاده خوب جوونیتون از شما چی؟ شما -
 .کرد هار را اششدهحبس نفس

 .بکنم جوونی نذاشت سرنوشت بازی -
*** 
 نبود ترافیک اگر. نداشت ما آپارتمان از زیادی خیلی یفاصله که بود خوشگلی و بزرگ خرید مرکز پِوِلیَن ساید وست

 نزدم، حرف دیگر نبرده ـذت*لـ اشجوانی از فرهاد فهمیدم اینکه از بعد چرا اینکه فکر از. رسیدیممی ایدقیقهده
 .کردن خرید شدم؛ بودم عاشقش که کاری درگیر و آمدم بیرون
 .بدهم باد به کجا اول را مهربانم پدر هایپول که بگیرم تصمیم توانستمنمی
 .کردممی باالوپایین را هاطبقه و پریدممی دیگر یمغازه به مغازه این از هادیوانه مثل

 این آمدبرمی ازش که کاری تنها هم فرهاد و کردم شروع کوچک چیزبرگر یک از. بود آنجا زیادی هایفودفست
 .بخندد من به مخفیانه و دهد تکان سر کند، نگاهم تعجب با که بود
 انرژی. کردمی نگاه ساعتش به مدام فرهاد. بخرم ایوسیله یا و لباس اینکه تا خوردم بیشتر اول ساعت دو در

 تا دویدممی جهت خالف را هابرقیپله جدید، خوراکی هر خوردن با. کنم اشتخلیه خواستممی و داشتم زیادی
 :زدممی فریاد و خندیدممی کردمی نگاهم تعجب با که هرکس به و برسانم باال یطبقه به را خودم

- I burnt calories! (سوزونممی کالری دارم) 
 نماانگشت را ما و بود شده زیادی یعده توجه جلب باعث کارهایم چون شد؛می عصبانی داشت کمکم فرهاد

 .کردمی
 تاوان باید. بردممی ـذت*لـ کند شارژ بهانهبی را کارتم بود مجبور داریوش اینکه از و کردممی خرج پول حرص با

 آخر یمغازه توی. بود وصل خرید پاکت یک به انگشتش هر و بود فرهاد دست هایمخرید. دادمی را من پیچاندن
 عملی را فکرم باید. کرد جلب را توجهم خزدار زرشکی کوتاه پالتوی یک و آشامیخون بلند مشکی چرم پالتوی یک
 .کردممی
 .شدم مغازه وارد و گرفتم فرهاد از را خریدم هایپاکت از دوتا

 وضوحبه هایشابرو آمدم، بیرون بیشتر هایپاکت و جدید تیپ با وقتی و بود ایستاده مغازه از بیرون عصبانی فرهاد
 .شد گرد چشمانش و رفت باال
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 خز بدون مشکی کوتاه چرم پالتوی یک هاآن روی. کردمی خودنمایی بدنم روی لی، شورت و مشکی خوشگل تاپ
 .بود پوشانده زانو باالی تا بلند خیلی دارساق هایچکمه را پاهایم و بودم پوشیده
 .کشید هایشریش جایبه را دستش کالفگی با فرهاد

 !داده قرار جلوم فرشادو و تو خدا که کردم گناهی چه دونمنمی آخ، -
 .دادم تکان هوا توی را هایمپاکت و شدم دور او از کنان وخیزجست

 ای؟کالفه من دست از -
 .خندیدم ریز
 .شدم من گناهات یکفاره کنی شکر خداتو باید -

. دادممی تکان را خودم و کردم زیاد را ضبط صدای. بود شده باز رویم. شدیم ماشین سوار خرید کلی با باالخره
 :گفتم پررویی با گرفت، حرصم. کرد کم را موزیک صدای و بود کرده لج فرهاد

 خوش بهم کامل بذار آوردی، بیرون منو شب یه حاال بدید؟ انجام کامل کاریو یه داریوش، رفیقت اون و تو شد -
 !بگذره
 استرس با. بود کرده پیدا رنگ تغییر اشچهره چون نداد؛ را جوابم. بودیم ایستاده وودوست چهارراه قرمز چراغ پشت

 .کردمی نگاه دیدممی چشم گوشه از که اشگوشی پیامک به
 :پرسید من حرف به توجهبی
 بلدی؟ راهو یبقیه مهشاد -

 .دادم تکان سر
 ...بشم رد بار یه جا یه از عالیه، آدرسیم و فضایی یحافظه که گفتم. اوهوم -

 .زد ضدحال و کرد قطع را حرفم
 داری؟ چی؟ کلید -
 ...ولی اوهوم؛ -

 .نداد من به را بیشتر زدن حرف اجازه
 .باش خودت مراقب بری، پیاده راهو بقیه باید -

 .کردم لج
 میدی؟ چی داریوشو جواب چی؟ بشه چیزیم اگه کردی، قبول منو مسئولیت تو. میام باهات بری هرجا -
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 توی شب در را بودم تنها و غریب دختر یک که من نداشت حق آن برعالوه. دربیاورم کارش از سر خواستممی
. کنم مقاومت این از بیش توانستمنمی دیگر. آمدم کوتاه. زد چنگ هایشمو به. کند هار آنجلسلس هایخیابان
 :گفتم شدن پیاده از قبل اما کردم؛ باز را ماشین در بحث بدون

 هاتونمسئولیت زیر از. کنه اعتماد بهتون تونهنمی آدم. ذاریمی سرکار آدمو دایوش، اون مثل هم تو! بابا برو -
 .کنیدمی خالی شونه
 .کردم عبور وودوست چهارراه از تنهاییبه جدیدم و ـگر*جیـ تیپ با من و داد گاز سرعتبه فرهاد و شدم پیاده
*** 
 تهران گذشته، - راحله

 به شروع تندی باران زود یا دیر دادمی نشان غلیظ و سیاه ابرهای. بود گرفته بدجور من دل مثل روز آن هم آسمان
 و بفرستد من برای پیام یک نداد زحمت خودش به حتی. بود کرده غیبت خبربی معرفتبی پریسای. کندمی باریدن

 .کند باخبر خودش غیبت از را من
 را مدرسه نظم اینکه برای و مدیر تشخیص به. بود نیامده مدرسه به آخر ساعت هم فیزیک، دبیر آقایی، خانم

 صورتم به زمستانی سرد باد. رفتیم خانه به مدرسه تعطیلی ساعت از زودتر نزنیم، هم به بودنمان بیکار خاطربه
 .زدم گره گردنم دور را گردن شال و کشیدم ترباال را رنگمطوسی کاپشن زیپ. کردمی برخورد

 خبر کسی. برسم خانه به زودتر داشتم دوست. بود گرفته دلم. شده قرمز سرما شدت از امبینی نوک دانستممی خوب
. کردمی خودنمایی داشت زمستان و بود ماه بهمن اول. رفتممی پیاده را مسیر باید و شویممی تعطیل زودتر نداشت
 فایده؟ چه ولی ؛بود نمانده باقی تولدم به چیزی

 سرگرم همه. گذاردمی سالگیهجده به پا و شودمی تمام سالش هفده راحله دیگر روز چند که نبود یادش کسیهیچ
 .انداختم آسمان به نگاهی. بودند خودشان کار
 به. شدممی پسر هم من اینکه یا کرد؟می پر تنهاییامو که داشتم خواهر یه پریسا مثل هم من شدمی چی! خدایا -

 !خورد؟برمی دنیا کجای
 وقت چه نشدم متوجه که بودم غرق خودم افکار در قدرآن تنها؟ و باشی جمع در سوخت،می خودم حال به دلم

 با در آن هر داشتم انتظار. کردم صبر لحظه چند و دادم فشار زنگ شاسی روی را دستم. رسیدم خانه در جلوی
 .نبود خبری هم باز ولی دادم،؛ فشار را زنگ دیگر بار و انداختم ابروهایم بین چینی. نشد ولی ؛شود باز تیکی صدای

 راست و چپ به نگاهی! کردمنمی پیدایش. بود فایدهبی. گشتم کلیدم دسته دنبال ناامید و کردم باز را امکوله زیپ
 .انداختم کوچه

 مامان؟ رفتی کجا -
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 برایم جانآقا آبروی اگر. کردنمی باز را در کسی که داشت تعجب جای بود، وآمدپررفت و شلوغ همیشه که ایخانه
 دادم تکیه آهنی بزرگ ایقهوه در به را کمرم. زدممی زار خستگی شدت از و نشستممی در مقابل جاهمان نبود مهم

 .زدم آن به محکمی لگد پا با و
 !لعنتی -

 حجره به رفتن کار بهترین. انداختم دوشم روی را امکوله و فرستادم داخل را اممقنعه از ریختهبیرون موی تارهای
 .گرفتم مولوی برای تاکسی یک آژانس از و رساندم خیابان اول به را خودم. بود جانآقا
 با و بودند پیچیده دورشان محکم را هایشانپالتو و کت خیابان، در هایآدم و بود کرده وزیدن به شروع شدیدی باد

 که بود نمانده چیزی بودم، گرفته دندان به را ناخنم یگوشه حرص با بس از. کردندمی حرکت بیشتری سرعت
 هایمسیر از آژانس راننده وجود این با ولی ؛کردمی خرد را آدم اعصاب شلوغی و ترافیک و بود ظهر سر. بیاید خون
 .انداختم روروبه به نگاهی من و رفت تاکسی. کردم حساب را کرایه. رساند مقصد به را من بُرمیان

 «ایرانیان فرش بازار»
 یگوشه بزرگ چوبی میز پشت نشسته پشمی، کاله و زمستانی رنگعسلی پالتوی آن با جانآقا االن دانستممی

 تصور. چای از پر قرمز گل یزدهبند قوری و قدیمی سماور قلقل صدای. گویدمی ذکر دست به تسبیح و حجره
 .آورد لبم روی لبخندی هااین یهمه
 باهم داشتند حجره جلوی که فرهاد و داریوش به چشمم دور از. برسانم را خودم ترسریع تا کردم تند را هایمقدم

 با اما بگویم؛ سالم تا کردم باز لب شدم که ترنزدیک. نبودم دیدشان یزاویه در من ولی افتاد؛ کردندمی صحبت
 .کردم سکوت داریوش حرف شنیدن

 .کنم جبران میدم قول بکن، حقم در کارو این تو فرهاد -
 .کشید صورتش به دستی عصبی فرهاد

 ست؟خونده دومون هر یفاتحه بفهمه کاظمحاج اگه دونیمی -
 .گذاشت او یشانه روی را دستش داریوش

 .بفهمه کسی نیست قرار -
 .زد پوزخندی فرهاد

 .بده رو طرفش به ازدواج قبل که باشه دخترایی اون از خانمراحله کنمنمی فکر که من -
 .کرد آرامی یخنده داریوش

 .میده پا تو به حتماً پس -
 :داد ادامه دید را فرهاد سکوت وقتی
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 .کردم زیاد کارا این از جاهلیت دوران! زنممی مخشو سوته سه چطور ببین. نشناختی داداشتو هنوز تو -
 .بتونی عمراً: فرهاد

 .کردم ایسرفه تک و رفتم جلو. رسیدممی انفجار مرز به ماندممی دیگر یدقیقه چند
 !سالم -

 .شدمی دیده هاآن دوی هر هایچشم در تعجب وضوحبه و چرخیدند من سمتبه زمانهم داریوش و فرهاد
 همان با داریوش. امشنیده را داریوش هایحرف من بود فهمیده. داد را جوابم آرام و زد رنگیکم لبخند فرهاد
 .انداخت سرم پشت به نگاهی متعجبش و گرد هایچشم

 کنید؟می کارچی اینجا تنها... شما -
 .زدم را صورتش به و ریختم هایمچشم در داشتم که را خشمی تمام

 !بدم؟ پس جواب هم شما به باید نکنه -
 با و گذاشت شلوارش جیب در را دستش یک چرخاند، دیگری سمتبه را سرش! نداشت را پاسخی چنین انتظار
 خوشم او از اصالً ولی ؛داشت ایورزیده هیکل و بود بلند قدش. فرستاد عقب را اشمشکی موهای دیگرش دست
 .آمدنمی

 .انداختم کردمی نگاهم و بود متعجب هایشچشم هنوز که فرهاد به نگاهی
 کجاست؟ آقاجونم -

 .شنیدم سرم پشت از را محمدامین صدای که کرد تکرار را جانآقا یکلمه بار چند بود، آمده بند زبانش انگار
 کنی؟می کارچی اینجا تو راحله؟ -

. گذاشتم پایم روی را امکوله و نشستم جانآقا میز به صندلی تریننزدیک روی. شدم حجره وارد و برداشتم قدم
 بزرگ هایشیشه پشت از و انداخت من به نگاهی. نشست میز پشت و آمد داخل سرم پشت تعجب با محمدامین

 و برداشت را کارتابلی سریع فرهاد. گذراند نظر زیر از شدند، حجره وارد ما سر پشت که را داریوش و فرهاد حجره،
 .داد داریوش دست و کشید بیرون آن از برگه چندتا

 کنی؟ ردیف رو اینا بار تونیمی ببین -
 .کرد هاآن به نگاهی و گرفت فرهاد دست از را هابرگه ریخته هم به و عصبی داریوش

 .چرخید من سمت و گرفت داریوش و فرهاد از چشم محمدامین
 شدی؟ تعطیل مدرسه از زود قدراین چی برای کنی؟می کارچی اینجا تنهایی پرسیدم -

 که اینی از اوضاع ببیند را بغضم محمدامین اگر دانستممی. شود هایماشک ریختن مانع تا کشیدم عمیقی نفس
 .شودمی تروخیم هست
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 .خونه برید گفت مدیر... نیومد فیزیکمون معلم آخر زنگ... امروز -
 .گذاشت دهانش جلوی و کرد مشت را دستش

 حاال بشه؟ چی که بشن خیابون و کوچه یآواره کرده تعطیل موقع از زودتر دخترو عده یه! فکریبی آدم عجب -
 نرفتی؟ خونه چرا چی؟ برای حجره اومدی تو

 لحظههمان را فرهاد و داریوش شرمیبی خواستمی دلم خیلی. دادم فشار امزدهیخ هایانگشت بین را امکوله بند
 را خودش کار فرهاد ملتمس هاینگاه و داریوش مضطرب یچهره. بود آمده بند زبانم چرا دانمنمی اما کنم؛ فاش
 .بود کرده

 .بودم گذاشته جا هم کلیدمو دسته. نکرد باز درو کسی زدم زنگ هرچی. خونه رفتم -
 .کوبید میز روی آرام را دستش و کرد نچینچ
 حجره رفته نیست، هم آقاجون چی؟ که حجره اومدی شدی پا کارهیه. آوردیممی تواسه کلید زدیمی زنگ خب -

 .خانکامران
 .شدم بلند جایم از
 رفع تا بده کلیدو هم حاال. وکیلآقای بگیرم تماس تونستمنمی برم،نمی مدرسه موبایلمو گوشی خودم با چون -

 .ندارم اونو و این به دادنپس جواب حوصله هم اصالً. کنم زحمت
 .آورد بیرون را کلیدش دسته و کرد جیبش توی دست

 .رسونمتمی خودم بذار. بگیر -
 .کشیدم بیرون هایشانگشت بین از را کلید دسته

 .برم تنها میدم ترجیح. نیست الزم -
 .داد هایشابرو به چینی و شد عصبی

 .بیای و بری تنها نداره خوش آقاجون راحله -
 .انداختم امشانه روی را کوله

 .خداحافظ زنم،می حرف آقاجون با خودم -
. بود شده ترتنگ آسمان و آمدمی سردی سوز هنوز. زدم بیرون حجره از. کردند باز برایم را راه داریوش و فرهاد
. کنم خفه را گلویم بغض و بروم پیاده خواستمی دلم اما کند؛ باریدن به شروع که نمانده چیزی دانستممی خوب
 !بود دستم توی اشحلقه انگار راحله گفتمی طوری دیوانه، عوضی یپسره



 

 

72 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 کاظمحاج یراحله بزند را من مخ توانست اگر! بشنود بله جواب من از عمراً بگذارم؛ او دوش روی را تابوتم مگر
 سمتبه را سرم محمدامین؟ مدادینوک ۲۰۶. آورد بیرونم سروتهبی فکرهای از ماشینی بوق صدای. نیستم معتمد
 .برگرداندم دیگر

 .محمدامین بردار سرم از دست -
 .شد ظاهر فرهاد یچهره و آمد پایین دودی یشیشه

 .خانمراحله شید سوار -
 .بردم فرو کاپشنم جیب داخل را هایمدست

 .ترمراحت برم پیاده. شم سوار خوامنمی -
 .کشید ایکالفه پوف

 رو چیزهمه من. میشه شروع بارون االن بشین، سوار کنید لطف. نداشت حرفاش از بدی منظور داریوش کنید باور -
 .میدم توضیح براتون

 .زدم را هایشچشم توی
 .ندارم شما توضیحات به نیازی هیچ من هم بعد. شما نه کنم،می تعیین من داریوشو اون حرفای بودن خوب و بد -

 .کوبید سقف روی محکم را دستش شد؛ پیاده ماشین از و شد عصبی
 !شو سوار میگم د -
 هم روی را هایمدندان. انداختند فرهاد به بعد و من به کنجکاوی نگاه و برگشتند عابر نفر سه-دو فریادش صدای با

 .کوبیدم هم به محکم را در و نشستم کردم، باز را عقب در و دادم فشار
 سر را نچسب یپسره این تا نکردم باز دهان چرا که بودم پشیمان. کرد حرکت و بست را کمربندش و نشست هم او

 و کندند آسمان از دل باالخره باران هایقطره. شد بسته زبانم فریادش صدای از که شد چه دانمنمی. بنشانم جایش
 .کردند نمناک را ماشین پنجره یبخارگرفته هایشیشه

 سرش مرتب و انداختمی جا را ماشین یدنده عصبی فرهاد. خواندمی ماشین در اسپانیایی ریتم با مالیمی موزیک
 این از گرفت،می بدی هایترمز خیابان در هایماشین سر پشت و رفتمی سرعت جهتبی. چرخاندمی اطراف به را

 .ترسیدممی و بودم بیزار رانندگی مدل
 و شد کشیده داریوش سمت فکرم باز. کند رانندگی ترآرام بخواهم فرهاد از و بیفتم کردنالتماس به بود مانده کم

 زن راحله بود کرده فکر خودش پیش! جاهلیت دوران توی شمارشبی هایزدنمخ و خردکنش اعصاب هایحرف
 !کردهمی وآمدرفت ازش دختر شمران یدروازه مثل او از قبل که شودمی مردی
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 یتله به دم من! بود خوانده کور آورد،درمی بازیمتعصب من برای داشت داریوش بار، به نه و بود دار به نه هنوز
 .دادمنمی او مثل مزخرفی
. افتاد بود، شده چاپ آن روی گوچی لوگوی قرمز رنگ که رنگیمشکی خوشگل پالستیکی یکیسه به چشمم
 خوشش و باشد فرهاد مال بود ممکن. شدم پشیمان سریع ولی ؛بیندازم آن داخل به نگاهی شدم کنجکاو اولش
 !نیاید

 پیاده ماشین از تشکر و خداحافظی بدون و کردم باز را در. داشت نگه خانه در جلوی و پیچید کوچه داخل فرهاد
 .زد صدایم فرهاد که چرخاندممی قفل توی رو کلید داشتم. شدم

 .کنید صبر لحظه چند خانمراحله -
 خواهدمی کردم فکر. برگشتم سمتش حوصلگیبی با. باریدمی ریزریز هنوز ولی ؛بود شده کم باران بارش شدت از

 .گرفت من سمت را گوچی لوگوی به مزین رنگمشکی کیسه دیدم که کند توجیه را داریوش هایحرف
 !مبارک هم تولدتون. نفهمن موضوع این از چیزی محمدامین و کاظمحاج کنممی خواهش. شماست مال -

 با و نشست فرمان پشت فرهاد و بود هایمدست در پاکت. بود شده گرد هایمچشم و مانده باز تعجب از دهانم
 .آوردم بیرون آن از را کادوشده یجعبه و کردم باز را کیسه. شد دور سرعت

 .هابهترین آرزوی با! مبارک تولدت -
 من؟ برای تولد کادوی فرهاد؟ نداشت، باور دیدمی که را چیزی هایمچشم
*** 
 فرهاد
 دیگری از پس یکی را هاخیابان. دادم فشار گاز پدال روی ممکن حد آخرین تا را پایم شد، پیاده ماشین از که مهشاد

 .گذراندم نظر از را پیامکش مسیر طول در چندبار. کردممی رد
 «.باشد جهنم برایت زندگی وقتی است بهشت مرگ»

 سر بالیی اگر. زدمی چنگ را گلویم نامفهومی بغض و سوختمی هایمچشم. کشیدمی تیر و کردمی درد سرم
. باشد نیفتاده اتفاقی که کردممی خدا خدا و گرفتممی تهوع حالت موضوع این به فکر با چه؟ باشد آورده خودش
 !دهم پس او به را فرشاد و بردارم لجبازی از دست برگرداند، را او خدا اگر که کردم نذر لحظههمان

 و داشتم دوستش هم هنوز پس. شناختمنمی وحسابیدرست را خودم حتی من. زدم زهرخندی خودم به لحظه یک
 دوست را ما هم او آیا چه؟ او. دادممی آزارش داشتم دوست که را هرکس چرا بودم؟ طوراین چرا. بود مهم برایم

 ...وگرنه کند؛ تحمل هم را من بود حاضر فرشاد خاطربه او. بود واضح سؤالم جواب داشت؟
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 را مجتمع کل آی.بی.اف صدایبی آژیر کننورپخش. کردم پیدا آپارتمانش مقابل را خودم که شد چه نفهمیدم
 به را توضیحاتی داشت که مسنی مرد و بودند وسایلشان آوریجمع مشغول که ایپزشکی تیم و بود کرده روشن
 .دادمی پلیس مأمور

 به مشکی کاله همراه به رنگکم آبی پیراهن که جوانی پلیس خانم .انداختم بینشان را خودم و رفتم جلو هراسان
. کرد معرفی اورژانس سرگروه به را من که کردم معرفی پسرش را خودم ناخودآگاه. پرسید را هویتم ابتدا داشت سر

 :داد ادامه سپس و دهد آرامش من به کرد سعی ابتدا بود، سفید موهای با پیرمردی پیرسون دکتر
 خودشو آخر لحظه تو خوشبختانه که داشته خودکشی قصد بخشآرام زیادی تعداد با مادرتون رادمهر، مستر ببینید -
 .کرده برخورد مجتمع مالک با و پرت راهرو داخل به اقامتیش واحد از

 بودم کرده ناامید فرشاد از را او که آخری یدفعه. شنیدمنمی را هایشحرف یبقیه دیگر. رفتمی سیاهی هایمچشم
 بین زندگی. بود کرده اما کند؛ خریت و باشد عقلبی حد این تا که کردمنمی را فکرش. بود کرده خودکشی به تهدید

 .بود کرده ترپوچ و ترجسور را او الئیک و پوچ هایآدم
 .آمدم خودم به پیرسون دکتر دست هایتکان با
 ...رادمهر مستر -

 :زدم لب که آمدنمی باال نفسم
 چطوره؟ حالش -

 :گفت وقتی کردند خالی رویم یخ آب سطل یک انگار
 .کردیم منتقلش سی.اس.یو بیمارستان به آمبوالنس یه با و دادیم وشوشست شومعده -

 به دادنشماره از بعد و گرفتم بود مجتمع مالک کنم فکر که مسنی مرد از را واحدش کلید همراه به شخصی وسایل
 که پرستاری همراه به و زدم امضا تندتند را مقابلم هایبرگه رسیدم که پذیرش به. شدم بیمارستان راهی پلیس

 .دویدم ویژه بخش طرفبه بود پوشیده سفیدی کاله و بافته سرش دور را بلوندش موهای
 :گفت و زد مهربانی لبخند دیدنم با که بود رسانده را خودش سرعتی چه با پیرسون دکتر دانمنمی

 داشته؟ هم افسردگی یسابقه مادرتون -
 بعد فقط کرده؟ کار چه بوده؟ کجا غیبتش سال بیست این در مهرنوش دانستممی مگر اصالً. بگویم چه دانستمنمی

 !بودمش دیده ای.ال.سی.یو دانشگاه در ناگهانی طور به ایران در شوم یحادثه آن و دوری هامدت از
 :گفتم دیدم را دکتر منتظر نگاه وقتی

 .ببینمش خواممی فقط من -
 .میاد بهوش دیگه ساعت دو-یکی حدوداً. خوابیده و کردیم وصل سرمشو که االن -
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 و آمد دکتر. نشستم زانوهایم روی ناامید و خوردم سر بیمارستان براق و سفید هایسرامیک روی. دادم تکیه دیوار به
 .نشست کنارم

 بشید؟ چکاپ یه خوایدمی رادمهر؟ مستر خوبه حالتون -
 !کن کمکم خودت خدایا دادم؟می را فرشاد جواب چطور بیفتد برایش اتفاقی اگر

 .چرخاندم دکتر طرفبه را سرم
 میاد؟ بهوش واقعاً -

 .گرفت را دستم که بود دارخنده حرفم کجای دانمنمی
 .کنید نگاهش شیشه پشت از و بیاید دارم؟ رو شما فریب قصد کنیدمی فکر چرا -

 را محیط شفافیت و بود اعصابم روی بدجور سالن نورپردازی. رسیدم ویژه سالن پشت و افتادم راه دکتر دنبال
 بود قلبی ضربان به نگاهم. بود صورتش روی اکسیژن ماسک و کشیده دراز تخت روی مهرنوش. کردمی چندبرابر

 .کردمی ایجاد را نامفهومی خطوط سرش باالی دستگاه روی که
 داره؟ هم افسردگی یسابقه که نگفتید -

 .کردندمی یادداشت را نکاتی و تزریق سرمش به سرنگی و شدندمی حاضر سرش باالی مرتب هاپرستار
 .دونمنمی -
 نیستید؟ پسرش شما مگه -

 .بیمارستان مخصوص یونیفرم یعنی این و بود بیماران یبقیه رنگهم که بودند کرده تنش رنگییاسی لباس
 مجتمع مالک امروز که زدممی سر بهش هرازگاهی و کنهنمی زندگی ما با که وقته خیلی. هستم شپسرخونده -

 .داد بهم خودکشیشو خبر
 را هاییبرگه و آمد جلو بود، انداخته بیرون را اشبرهنهنیمه پاهای و داشت تن به سفیدی کوتاه مانتوی که پرستاری

 .کرد مطالعه را هاآن دقت با و زد را عینکش پیرسون مستر. داد دکتر تحویل
 براشون هم عصبی شوک اینکه ضمن. بمونن تنها نباید هرحالبه. دارن حادو افسردگی عالئم یهمه ایشون خب -
 .مضره شدتبه

 !بود؟ کرده چه خودش با سال بیست این در! من خدای
*** 
 پرستاری. پریدم جا از امشانه روی به دستی نشستن با که بود بـرده خوابم مدت چه به و موقع چه دانمنمی

 :گفت اشکالیفرنیایی غلیظ یلهجه با و بود ایستاده مقابلم مشکی، فر موهای با رنگیچشم
 ببینیتش؟ خوایدنمی ،اومده بهوش بیمارتون -



 

 

76 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 .کرد حرکت جلوتر پرستار که شدم بلند جایم از و پوشیدم را هایمکفش. کشیدم باالتر صندلی روی را خودم
 .لطفاً طرف این از -

 :گفت و کرد راهنمایی تخت کنار تا را من. شدیم سالن وارد باهم و افتادم راه دنبالش گنگ و گیج
 .بدید فشار زنگو این کافیه داشتید الزم چیزی اگه -

 نگاه شهر ابری هوای به پنجره از و بود گرفته من از رو! مهرنوش و من ماندیم. شد جدا ما از که کردم تشکری
 .خورد سر زد،می چنگ رواندازش به که دستش به بنددست سفید هایدست روی نگاهم. کردمی
 خوبه؟ حالت -

 :داد جواب برگرداند سر اینکه بدون
 داره؟ اهمیتی برات مگه -

 .کرد مادری من برای سال پنج نزدیک بود هرکه و هرچه او. گرفت قلبم
 !نبودم اینجا االن که نداشت اگه -

 .زد پوزخندی
 !بدی چی فرشادو جواب دونستینمی میومد سرم بالیی اگه چون اینجایی؛ -

 «!دونن؟می زندگیشون مسئول رو من همه چرا خدایا». کردم اممشکی شلوار جیب داخل را هایمدست
 مادرش کنهمی فکر و دونهنمی تو به راجع چیزی فرشاد که دونیمی خوب خودت ولی ؛کن فکر جوریاین تو -

 .کرد فوت ایران تو پیش سال ۲۵ که همدمیه همون
 .زندمی پس را بغضش کردممی حس

 .ببینم پسرمو خواممی -
 .شدم خیره مقابلم دارویی مواد و سرم انواع حاوی کمدهای به و نشستم کنارش صندلی روی

 !ببینیش تونیمی داشتی دوست هروقت -
 .برگشت طرفمبه ناگهان

 کنید؟ زندگی من با میاید -
 :دادم جواب وقتی دیدم هایشچشم در را حالیخوش برق

 !باشی ما مهمون وقت چند یه و بیای باید تو فعالً -
*** 

 مهشاد
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 مسیر طول در هامغازه جلوی. بودم کرده عادت هیلز بورلی شلوغ هایخیابان به بود، شده کم ترسم احساس
 .کنم قانع را خودم کردممی سعی مسیر تمام در. خریدممی هولههله و ایستادممی
 هولمزه؟ شرلوک کارآگاهه؟ کیه؟ کرده فکر. بزنم قدم خودم برای تنها گذاشت باالخره بدعنق فرهاد شکر رو خدا -

 .کنهمی مسئولیت احساس مدام
 حرص با و پریدم بود، زده بیرون خیابان کنار بارکافه جلوی سطل از که اینوشابه قوطی روی هایمچکمه کف با

 :کردم زمزمه را فکرم
 ...چاقال بابا برو -
 .خندیدم گذشتمی مغزم از خبیثانه که هاییفکر به
 کنممی مجبورش و کنممی استفاده وجدانشعذاب از و کنممی سوءاستفاده رفته و کرده ول منو که بهونه این از -

 .گردش بیرون ببره بیشتر منو
 درش زیادی وآمدرفت که افتاد ولعابرنگخوش ساختمان یک به چشمم که بود مانده خانه تا خیابان یک فقط

 .ـص*رقـ کلوپ بود؛ کردممی که فکری تأیید بر بود محکمی مهر هم نورش ـص*رقـ و داشت جریان
 قدبلند و هیکلی مرد دو مجللش، ورودی درب طرف دو. دویدم سمتشبه عمیق نفس یک با و درخشید چشمانم

 فیگور مشکی هایوشلوارکت با بود، شده کوبیخال سروگردنشان تمام و بودند ایستاده مجسمه عین که کچل
 کلوپ وارد دست در دست آنها، از یکی دادن تکان سر از بعد و ایستادند جلویشان جوانی پسر و دختر. بودند گرفته
 .شدند
 .کردم صحبت فارسی به و کردم صاف را صدایم و رفتم جلو

 داخل؟ برم تونممی ببخشید -
 خودم به. نداشت ایفایده اما کردم؛ صحبت تربلند دوباره. بودند خیره روروبه به کماکان و ندادند نشان واکنشی هیچ

 :گفتم دلم توی بود، خیره روروبه به هنوز. کشیدم را راستی سمت گوالخ کت انگشت با و دادم جرئت
 .زنممی حرف دارم انگار نه انگار اییَن،گاو عجب -

 .زدممی حرف بلندبلند و کردممی فرو نوبتی هایشانبازو توی را انگشتم. بود ریخته ترسم
 !آهای. تو برم خواممی من مستر آهای -
 را من. دیدم هوا توی را خودم کند، توجه من به کنم وادارش دوباره تا برگشتم راست طرف مرد سمتبه که سوم بار

 شده گم جمعیت هیاهوی و موسیقی صدای بین هایمجیغ صدای. رفتمی کلوپ ورودی سمتبه و بود کرده کول
 .زدممی فریاد و کوبیدممی مشت کمرش به بود



 

 

78 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 پا هاجا جوراین میدم قول خدایا بری؟می کجا منو... عوضی کن ولم... بیاره سرم بالیی نذار... کردم غلط... خدایا -
 .نذارم

 مثل دقیقاً آوردم، باال را سرم و کردم عمل غیرارادی. کردنمی ولم مردک بود، فایدهبی خدا به هایمالتماس
 و رفت فرو اشکردهعرق کلفت گردن توی هایمدندان. گرفتم نشانه را گردنش و کردم باز را دهانم هاآشامخون

 چون اما دوید؛می دنبالم به همکارش. کردم پرتاب جمعیت بین را خودم و کردم استفاده فرصت از. شد شل دستانش
 .کند باز راه جمعیت بین از من مثل توانستنمی داشت بزرگی هیکل
 و نوشیدن برای نفر چند. بود مانده امان در بار نزدیک فقط و بود ریخته هم به ما بازیدنبال از کلوپ کل تقریباً

 هایپارتنر با که خوردم پسرهایی به بار، سمتبه دویدنم مسیر در. بودند ایستاده خوراکی و نوشیدنی سفارش
 لیوان و ریخت دخترک لباس روی هاآن از یکی لیوان. بودند خودشان دادن تکان و نوشیدن مشغول شانرقصنده

 .افتاد زمین روی دیگر پسر
 .شنیدم را خودم اسم. بود آمده بند افتادم گیر اینکه فکر از نفسم. گرفت را دستم کسی

 کنی؟می غلطی چه اینجا تو مهشاد مهشاد، -
 کلوپ گوالخ محافظ. شدم خیره کردند،می نگاهم ومبهوتمات که ایرقصنده دختر دوتا و رفیقش و فرشاد به

 .شدم قایم فرشاد پشت و زدم جیغ. شدمی ترنزدیک و نزدیک
 .کرد سپر کچل مرد مقابل را اشـینه*سـ و ایستاد صاف فرشاد

 .کنیم جمعش جوری یه بیا مکس -
 تکان سر فرشاد حرف به بود، افتاده دستش از اشنوشیدنی لیوان که بود ایکشیده بینی با دراز و الغر پسر مکس،

 .داد
 .کنه صدا دیویدو باید یکی -

 گاز را گردنش که مردی کمکم. بدهند تحویل را من خواستمی مکس و فرشاد از و کردمی اشاره من به کچل مرد
 .رسیدمی گوشم به موسیقی صدای بین از زوربه فرشاد لبی زیر غرغر صدای.  بود شدن نزدیک حال در گرفتم

 دوتا این کردی؟ کارشونچی کنیم؟ صاف گندو این جوریچه حاال. مهشادخانم انداختیمون آتیشی چه توی ببین -
 .بودم دیده حاال تا که بودند موجوداتی ترینآزاربی

 .شدمی نزدیک بود شده آویزان گردنش به که پهنی زنجیر و فشن موهای با شده کوبیخال مرد یک
 .آمد ما سمتبه مصدوم مرد گردن بررسی از بعد و کرد صحبت درمانده و مجروح محافظان با
 .کرده کبود و گرفته گاز گردنشو! فرشاد! مکس چیه؟ قضیه -
 .کرد نزدیک را خودش چاپلوسی با مکس. زدمی حرف فارسی طرف. شدممی آب داشتم خجالت از
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 ول رو دفعه یه این دیوید. آرومیه دختر. نشه تکرار دیگه دیممی قول. فرشاده نزدیک دوستای از دختره داداش -
 .کن
 را تعریفش سرهیک فرشاد که بود باحالی کلوپ همون هم اینجا و! اینجا صاحب و بود مکس برادر دیوید پس
 .کردمی

 و چاق هایبازو و ایستاد ـینه*سـبهدست و برگرداند را رویش. کرد رد را کچلش مردان دیوید باالخره
 .گذاشت نمایش به را اششدهکوبیخال

 آوردید؟ اینجا خودتون با شرو دختربچه یه چرا نیست؟ بازیبچه اینجا نگفتم بهتون مگه -
 به سالن موزیک. افتادمی شرک پوشچکمه گربه یاد دیدمی را من کس هر. بودم کرده کز گوشه یک مظلومانه

 .بود گرفته فرا را سالن تمام کف و سوت و جیغ صدای. کرد پخش ایرانی آهنگ و کرد تغییر ناگهانی طور
 .برد سالن از گوشه یک به و گرفت را دستم عصبانیت با و داد تکان سر فرشاد

 نبودی؟ فرهاد با مگه میکنی؟ کارچی اینجا تو -
 فرشاد انگشتان جای و کردم آزاد را دستم زوربه. بود ریخته هم به امچهره و گرفته درد هایشانگشت فشار از دستم

 :دادم جواب تلخی اوقات با. دادم ماساژ را
 دلم هم من. خورد اینجا به چشمم یهو خونه رفتممی داشتم. رفت و کرد ول راه وسط منو. اومد مسیج یه براش -

 !چه؟ تو به اصالً. کنم حال و عشق خواست
 .شد مانعم فرشاد که بروم جمعیت سمتبه خواستممی
 .نیست تو جای اینجا بابا، بریم بپوش. بدم رو رو -

 شده مشکی دیگرش نصف و قرمز آرایش از صورتش نصف و بود کرده بلوند را هایشمو که ایرانی یرقصنده دختر
 .چسبید را فرشاد بازوی بود
 عشقم؟ باشی من مال امشب نبود قرار مگه پس؟ شد چی جانفرشاد -
 .کردم پارس فرشاد به گریموذی و حسادت از مخلوط حسی با
 .برقصم باهاش کنم پیدا خفن پارتنر یه خودم برای خواممی. دیگه برو باهاش چیه؟ هان -

 .بود کرده باز را دهانش و بسته را چشمانش فرشاد
 .نیست بچه جای اینجا که شنیدی. بابا بریم بپوش -
 .کوبیدم اشـینه*سـ به
 .اینجا اومدم جوریهمین من بپوشم؟ چیو -

 .بود حدقه از آمدن در حال در چشمانش
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 رفته؟ و خیابون توی کرده ول جوریاین رو تو فرهاد یعنی -
 به شروع حالت همان در. نبود مناسب زیرش هایلباس دربیاورم، را آن شدنمی رویم. بودم پوشیده را پالتویم هنوز
 .کردم خواننده صدای با رقصیدن و بدنم دادن تکان

 .ندارم هم رو تو به دادن پس جواب حوصله. کنم حال و عشق و بترکونم استخون اینجا اومدم من بابا برو -
 :دادم دستور و کردم رو سمتشبه. دادمی گوش ما مکالمات به باز دهان با هادیوانه مثل مکس

 .بیار نوشیدنی یه برام برو -
 دید و آمد خودش به تا فرشاد. شد دور ما از و شد خسته فرشاد هایمحلیکم از بود داده گیر فرشاد به که دختری

 بود بدعنقی و ایکینه دخترِ. نداشت ایفایده ولی ؛کرد دخترک دنبال به دویدن به شروع نیست، بچه و است تر جا
 .پاشید فرشاد صورت توی را مشروبش لیوان و

 صدای ـص*رقـ با همراه. گذشتمی خوش من به بیشتر شد،می گرفته فرشاد حال و گذشتمی که لحظه هر
 .شدنمی قطع امخنده
 .بودم نوشیدنی انتخاب حال در شد، نزدیک من به پریشان و خسته فرشاد وقتی. رفتم بار سمت مکس دنبال
 .کردم پرخاش تمام تندخویی با. چسبید را بازویم

 .کن ولم. برقصی باهام ندارم لیاقت حتی من. نزن دست بهم -
 .بریزم هم به را کلوپ دوباره ترسیدمی. گرفت باال را دستانش و شد تسلیم. آمد کوتاه

 ...نخور رو آشغاال این پس کنی، حال و عشق اومدی اگه. باشه باشه -
 :داد ادامه و کرد اشاره هانوشیدنی به
 .برقصیم دانشگاه هایبچه با ـص،*رقـ پیست بریم بیا -

 پیدا آنجا پوستی رنگنوع همه. افتادم راه مکس و فرشاد دنبال به زیرسربه دخترهای مثل آرامش با و کردم ذوق
 بعد. بودند آنجا ما هایکالسی هم حتی و دانشگاه هایبچه اغلب. عرب و هندی آفریقایی، و ژاپنی چینی، شد؛می

 و من و نشست میزی پشت استراحت برای فرشاد بازی،مسخره و ـص*رقـ و بازیدلقک ساعت یک حدود از
 .داد نشانم را گوشی آمد، ما سمتبه استرس با. خورد زنگ اشگوشی که کردمی نگاه رقصیدن حال در را مکس

 کنیم؟ غلطی چه حاال! فرهاده داداش -
 !کالمیس چندتا آوردم، بیرون را امگوشی و برداشتم نزدیکمان میز روی از را کیفم سریع
 این داشت استرس که مواقعی توی احتماالً. کشیدمی هایشمو به دست تندتند و خاراند را تیزشنوک دماغ فرشاد
 قرمزش همیشه کلفت هایلب و بود شده خیس عرق از رنگشخاکستری کوتاهآستین شرتتی. کردمی را حرکت

 بقیه از عجله با. بود نمانده باقی کلوپ یبرنامه پایان به چیزی. ترسیدمی فرهاد از خیلی انگار بود، پریدهرنگ حاال
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 همهاین از. شد کلوپ مدیریت دفتر وارد و داد جهت تغییر فرشاد. افتادیم راه خروجی سمتبه و کردیم خداحافظی
 سوئیچ یک و آمریکایی چرم کاپشن با البته. برگشت دوباره که بودم متعجب داشت که استرسی کنار در توقف
 .موتور
 از تقریباً. گذشتیم ورودی در هایمحافظ کنار از. بگذارم سرشسربه نداشتم جرئت هنوز اما بود؛ شده ترآرام فرشاد

 فاصله این از خشمشان، کنترل از حاصل عمیق نفس. زدم چشمکی برایشان و برگشتم که بودیم شده دور هاآن
 .شدمی دیده

 :کرد امر. داد گاز چندتا و چرخاند را سونش دیوید هارلی موتور سوئیچ فرشاد
 .باال بپر -
 .نرویم لو فرهاد جلوی که کردیم هماهنگ را هایمانحرف مسیر طول در
 که هم االن. کردم بیدارت اومدم من خوابیدی، و گذاشتی سایلنت گوشیتو و بودی آپارتمانت توی تو مثالً مهشاد -

 از منو شده چی بگو بیا تو دقیقه ده از بعد. فرهاد پیش میرم من کن، عوض لباساتو خودت آپارتمان برو تو رسیممی
 من مثالً خب ولی ؛مهشاد خونه دم برم بودم بلد خودم که میگه و زنهمی نق بهم فرهاد احتماالً کردی؟ بیدار خواب

 .نیست حالیم چیزا این
 .کوبیدم اششانه روی دستی دو و زدیم قهقهه باهم
 :زدممی فریاد و کشیدممی جیغ شدم،می زدههیجان رسیدیممی هاپیچ سر سرعت با وقتی

 !ولای. برو ترسریع. بده گاز بیشتر -
*** 

 .رساندم ۲۱ واحد به را خودم سرعتبه و کردم تعویض آبی راحتی شلوار و بلوز یک با را هایملباس باالخره
 :پرسیدم سالم بدون و شدم وارد. داد عالمت چشمانش با و کرد باز را در فرشاد

 ...واقعاً کردی؟ بیدار موقع این منو شده چی -
 .ماند ناتمام حرفم بود، داده لم کاناپه روی که دیبا مهرنوش دیدن با

*** 
 راحله
 هم درپیپی هاینفس و بودم ملتهب همچنان اما داد؛می نوازش را صورتم باران، خنک و ریز هایقطره
 و انداختم کلید و گذاشتم امکوله داخل را فرهاد یهدیه. کند آرام بود شده پا بر دلم در که را غوغایی توانستنمی
 .شوند سیراب تا بودند سپرده باران هایقطره به تن باغچه، درون بویشب هایگل هایگلبرگ. شدم خانه وارد
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 فرهاد مثل کسی از روزی کردمنمی فکر وقتهیچ. برداشتم قدم شیکمان ولی قدیمی ساختمان سمتبه آهسته
. ورزیدمی عشق و داشت احساس بقیه مثل هم او نبود، نچسب دادمی نشان که هم طورآن پس. بگیرم تولد هدیه
 مثالً و بود اداواصول هااین یهمه که زدممی حدس باید! داشت دلیل هایشمحلیبی و دزدکی هاینگاه آن پس
 «؟...چرا میلی، بود دیگرانش با اگر» شاعر قول به. کند پنهان من از را احساسش خواستمی

 که زمانی در درست بکن؛ را فکرش! کردم تحسین را شجاعتش دل در و نشست لبم روی لبخندی ناخودآگاه
 در درست و کشیدندمی رخ به را اصالتشان خانکامران و جانآقا و بود داریوش و من ازدواج از صحبت جاهمه

 عشقش حاال که فرهاد بازشعبده دست لحظه همان در درست بود؛ داریوش و من روی هانگاه یهمه که ایلحظه
 خواهر از دلبری در سعی محمدامین از واهمه و ترس بدون و بود کرده کش پیش را کادویی دید،می خطر در را

 .داشت دوستش ترینصمیمی
 عشق داستان من نظر از و بودم بیزار یکنواخت هایعشق از همیشه. شدمی سیخ آدم تن به مو هم آن فکر از حتی
 .کرد چنین باید عشق وجویجست در و بودمی اساطیری باید
 داشت و بود من به پشت سمیه مامان. شدم داخل و کشیدم پایین را ورودی در دستگیره رفتم، باال را ایوان هایپله

 لبخند و برگشت طرفمبه شنید، که را در صدای. آمده بیرون از تازه بود مشخص. داشت برمی سر از را چادرش
 .نشست لبش یگوشه مهربانی

 جان؟مامان اومدی -
 .گذاشت مبل یدسته روی را چادرش. دادم را جوابش حالیخوش با
 .داریم مهمون کلی امشب. من کمک بیا و کن عوض لباستو بدو. مامان بدو. ماهت روی به سالم -

 .بود شده سراکاروان به تبدیل خانه باشم تنها خواستمی دلم که امروز همین! شدنمی این از بدتر ضدحال
 کنیم؟ سر مهمون بدون شب یه ما نمیشه. مگرسنه هم خیلی م،خسته! مهمون هم باز مامان وای -

 .کرد اخم مهربونی حالت با مامان
 .شدیا بداخالق -
 حداقل بردند؟می ـذت*لـ پنهانی راز داشتن از هاانسان چرا و کشیدمی پر ساده دورهمی یک برای دلم یگوشه اما
 صدای که رفتم هاپله سمت و کردم وصل آویز به در جلوی جاهمان را محمدامین کلیددسته! بودم طوراین من

 را مهسا داشتند محمدسبحان و فرشاد انداختم؛ نگاه سالن به و برگشتم. شنیدم را محمدسبحان و فرشاد یخنده
 .خندیدندمی و کردندمی اذیت

 هم؟ دور شدین جمع نفر سه شما باز -
 .آمد من سمتبه و شد بلند جایش از فرشاد
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 محمدامین؟ یا دنبالت اومد فرهاد راحله، -
 .گرفتم مخود به تفاوتیبی حالت و کردم مکث. رفت باال قلبم ضربان فرهاد، اسم شنیدن با
 .اومدم فرهاد با -

 .انداخت ورودی در به نگاهی
 .نمیده جواب هم گوشیشو. خونه بریم دنبالم بیاد بود قرار -
 .برگشتم هاپله سمتبه
 .رفت و رسوند منو. دونمنمی -

 :پرسید فرهاد از که شنیدم. رفتم باال را هاپله آهسته. زد زنگ فرهاد به و درآورد را موبایلش انگار
 دنبالم؟ میای فروشیشیرینی از بعد کجایی؟ -

 .کرد خداحافظی و گفت ممنونی که شنید بله جواب اینکه مثل
 فروشیشیرینی در خودش حاال و بود انداخته من جان به آتش. بود خجسته و راحت چقدر فرهاد! حالش به خوش

 بود؟
 !دلم در قند شدن آب و آشنا و غریب ناخودآگاه لبخند همان هم باز و

 بود، شده قرمز دستم کف بودم داده فشار را امکوله یدسته بس از. دادم تکیه آن به و بستم سرم پشت را اتاق در
 دستم در. آوردم بیرون کیفم از را مشکی یکیسه و کردم باز را زیپش نشستم، زمین روی و در پشت جاهمان

 .کردم باز را طالیی زرورق روی هایچسب آهسته. دادم تکان کمی را جعبه و گرفتمش
 عطر یشیشه. کردم باز را درش. زد برق چشمم جلوی که بود چیزی اولین گوچی، طالیی لوگوی با مشکی یجعبه
 .زدمی چشمک من به جعبه درون از زیبا، و شیک رنگش،کم صورتی محتوای با ضلعیشش

 .پرفیوم ادو بامبو گوچی -
 ثابت من به را موضوع این حقیقت زمان گذر اما« .ستخرافه اینا یهمه بابا کن ولش». آوردمی دوری که عطر اما

 هاروز آن! آمد هاروز آن اما باشد؟ آمریکا در فرهاد و ایران در من که بیاید روزی کردمی را فکرش کسی چه. کرد
. انیشتین بود گفته زیبا چقدر و گذشتندمی نسیم و برق مثل هاروز این... روزها این ولی ؛گذشت کندیبه و آمد

 ...آهان بودم؟ کجا بگذریم... زمان باشی اتعالقه مورد فرد کنار وقتی اینکه. گویممی را نسبیتش قانون
. دوختم چشم روروبه به و گرفتم دستم به را جعبه. بود محشر گرفتم، امبینی جلوی و برداشتم را زیبا ایشیشه در

 من کردممی فکر همیشه. بیاید خوشش من از فرهاد شدنمی باورم اصالً. آوردم زبان به را فرهاد اسم چندبار لب زیر
 .آوردمی حساب به لوس یدختربچه یک را
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 زیپ توی هم را کلیدش. کردم قایم هایملباس میان و کمد داخل و برداشتم را هدیه. بود شده نامنظم قلبم ضربان
 به و ایستادم پنجره کنار کردم، عوض مشکی ساپورت و دارگل پیراهن با را اممدرسه هایلباس. انداختم امکوله

 .دوختم چشم پنجره پشت پیر درخت
. چکیدمی پایین بودند بـرده در به سالم جان پاییز دست از توک و تک که هاییبرگ و هاشاخه از باران هایقطره
 .کشیدم عمیقی نفس. گرفت جان هایمچشم مقابل دادنهدیه یلحظه در فرهاد یچهره

 ...فرهاد -
 سرپرستی جانمآقا اگر. شدند تنها بدجور فرهاد و فرشاد فوتشان از بعد! کند رحمت را خانمهمدم و آقاحسین خدا
 :گفتمی همیشه جانآقا! داشتند اوضاعی چه االن دانستمی خدا گرفت،نمی عهده به را هاآن
 هاشونوبچه رفتن ما میون از که حاال نمیاد خوش رو خدا کردن، رو ما کارگری عمر یه خانمهمدم و حسینحاج -
 .کنیم هار

 را اششماره و برداشتم را موبایلم گوشی بود؟ کجا نبود معلوم اصالً دیوانه یدختره. افتادم پریسا یاد به لحظه یک
 .گرفتم دوباره. داد تماس رد و خورد بوق یک گرفتم،

 «.باشدمی خاموش نظر مورد مشترک دستگاه»
 !کرد؟ خاموش را گوشی چه برای پریسا. کردم نگاه دستم در گوشی به متعجب

 و گرفتم را مهسا دست بود، برداشته را خانه مهسا و فرشاد و محمدسبحان صدای سرو. رفتم پایین سریع را هاپله
 .کشیدم کناری

 .نمیده جواب زنممی زنگ بهش هرچی کجاست؟ پریسا مهسا، -
 .انداخت باال را هایششانه قیدبی
 .دونمنمی -

 .بگذارد کار سر را من خواستمی هم ساله2دوازه-ده یدختربچه یک. گرفت لجم
 کشیدم بیرون را ناهارخوری میز صندلی. است مشغول حسابی مامان که دادمی نشان آشپزخانه داخل سروصداهای

 .نشستم و
 کیان؟ مهمونا نگفتی مامان خب -

 .گذاشت میز روی را چینی خوشگل هایبشقاب مامان
 .خانکامران خونواده و هاشبچه و نادر عمو -

 از بدجوری حجره جلوی هایحرف آن از بعد که کردم داریوش بار بدوبیراه کلی دلم در و انداختم ابروهایم به چینی
 .کنم تحملش بودم مجبور امشب که بود بد چقدر! جاهلیت عصر یپسره. بود افتاده چشمم
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 .آورد داخل آشپزخانه در از را سرش فرشاد
 .دنبالم اومده فرهاد داداش ندارین؟ من با کاری سمیه خاله -

 .انداخت او به نگاهی مامان
 .پسرم کن صبر -

 .داد فرشاد دست و برداشت میز روی از را غذا ظرف حاوی یکیسه
 .امروز فسنجون از شما سهمیه هم این -

 .گرفت صورتش جلوی را کیسه و کرد تشکری فرشاد
 .داره عطری چه اوم -

 :کرد اضافه هم بعد. گفت جانی نوش و زد لبخندی مامان
 .بیاین زود هم شما. اینجان همه شب گفتم، هم فرهاد به -

 .انداخت پایین را سرش فرشاد
 .هستیم شما مزاحم همیشه که ما خاله -

 .دهد ادامه را حرفش نگذاشت مامان
 .بیاین زود عزیزمف هستم منتظرتون شب -

 .آمدمی هم فرهاد امشب که شدم حالخوش گذشت، دلم ته از خنکی نسیم
 ورودی در از گویانیااهلل داریوش و محمدامین که بودم غرق خودم رویای در هنوز. رفت و کرد خداحافظی فرشاد
 دستش در هایکیسه که دادم محمدامین به را حواسم و گفتم ایشی دلم در. کردم مرتب را شالم فوری. شدند داخل

 .گذاشت میز روی را
 به رو و آورد بیرون یخچال از را آب بطری محمدامین. زد گاز نشُسته و برداشت کیسه داخل از خیاری داریوش
 .کرد داریوش

 .اینا پای ریزنمی شیمیایی مواد و کود کلی. المصبو اون بشور حداقل! شکمت اون به بخوره کارد -
 .پاشید نمک خیار به و برداشت میز روی از را نمکدان محمدامین حرف به توجهبی داریوش

 زیر خورد کباب بوی چطور پیش چندوقت رفته یادت داداش؟ ایپاستوریزه خیلی بگی خوایمی مثالً حاال -
 زدی؟می لقمه و بیرون اومدی شوییدست از نشُسته دست دماغت،
 داریوش حرف با که بود دهانش توی آب بطری انداختم، محمدامین به نگاهی. زد قهقهه هم بعد و گفت خودش

 .پرید گلویش توی آب
 کنی؟ ضایع رو ما باید جمع جلوی حاال سرویس، دهنت -
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 .گذاشت میز روی را نمکدان و زد خیار به را آخر گاز داریوش
 .نداره گله داره عوض که چیزی -
 خارج از قبل اما بروم؛ بیرون آشپزخانه از تا شدم بلند. نیامد خوشم بودند انداخته راه که زنی هم به حال بحث از

 :گفتم محمدامین به رو شدن
 .نیست شما شخصی وسیله بطری اون بخورین، آب لیوان با لطفاً وکیل آقای -

 .کرد محمدامین به رو بود هاکار مشغول سکوت در لحظه آن تا که مامان
 .بخور آب لیوان با مادر، میگه راست خب -

 .شنیدم را محمدامین صدای که رفتممی باال سمتبه را پلهراه
 !ایشونه برای وتخمشاخم و ماست برای خانم مهمونی خرحمالیای -

 .گرفتم پیش را اتاقم راه و کردم کج را لبم. نشدم متوجه را منظورش
*** 
 .زدمی صدا را اسمم آهسته کسی کردممی حس فقط بود، چند ساعت دانستمنمی

 .بابا شد شب دیگه؟ شی بیدار خواینمی! راحله! راحله -
 :گفتم دارکش ایناله با و کردم اخم. دیدم صورتم جلوی را پریسا یچهره و کردم باز زحمتبه را هایمچشم

 دیوونه؟ تویی! پری -
 .کرد آرامی یخنده

 .دنیا اون ببرتت اومده عزرائیل پس نه -
 توی محکم و برداشتم را بالش نشستم، تخت روی و شدم بلند عصبانی. افتادم روز طول در اتفاقات یاد ناگهان
 .کوبیدم سرش

 .ستخرسه خاله دوستی عین که ببره دوستیتو شورمرده...!  یدیوونه یدختره -
 طرف یک مرتب و شیک خیلی که موهایی و صورتش ملیح آرایش با. رفت خوشگلش جین سارافون پی حواسم

 .بود خورده فر صورتش
 بابا؟ خبره چه!خودش با کرده چه ببین -

 .انداخت تختم رو و برداشت زمین روی از را بالش
 خوادمی دلم فقط. بپوش هم درموندرست لباس یه کن، درست سروشکلتو این پاشو. ها مهمونیه امشب مثالً -

 .زده تیپی چه فرهادجونم ببینی بیای
 .زد من به چشمکی و گرفت گاز را لبش زمانهم
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 .رسهنمی که من داریوش داداش پای به البته -
 فرهاد به هم را خودش و انداختمی داریوش دامن توی را من داشت دستیدستی! نیامد خوشم اصالً حرفش این از

 .بست نقش هایمچشم جلوی رنگ،صورتی ضلعیشش عطر شیشه فرهاد اسم بردن با. کردمی قالب
 .بودم ناراحت پری دست از هنوز

 و دادیمی تماس رد یا زنممی زنگ که هم هرچی! نیومدی که مدرسه بودی؟ کجا حاال تا صبح از ببینم بگو اول -
 .بافیمی هم به وپرتچرت داری و شده پیدات سروشکل این با هم حاال بودی، خاموش یا

 :گفت و زد ایموذیانه پوزخند
 .اومده خواستگار برام -

 :گفتم و زدم جیغ
 !شوهر جونآخ میگی؟ راست -

 .گذاشت دهانم جلوی را دستش و پرید
 بشن؟ باخبر مهمونا کل خوایمی! دیوونه یدختره آروم -
 :گفت که دادم نجات دستش زیر از را خودم زحمتبه
 .خوردن هم دیگشوته برسیم دیر. خواستگاراست صحبت پایین االن -
 .داشتبرمی فرهاد سر از دست چون شاید ولی ؛چرا دانمنمی. شدم حالخوش پریسا برای خواستگار نام شنیدن از

 را دارمپاشنه مشکی ورنی هایکفش کردم، ست را محبوبم زرشکی شال با ایسرمه دوختخوش وشلوارکت
 .انداختم آینه در نگاهی و پوشیدم

 پری؟ چطوره -
 .آورد باال عالی ینشانه به را انگشتانش و زد سوتی

 .قیمتت رو افتاد زار دو! پرفکت -
 .کردم پرت طرفشبه را دستمال جعبه

 .بیرون برو -
 .شد بلند تخت روی از و کرد ایخنده

 !هرگز تو؟ بدون -
 .انداختم پریسا به نگاهی. بود خاموش همه هاچراغ. رفتیم پایین را سالن هایپله
 خاموشه؟ چرا چراغا چی؟ یعنی -

 .گذاشت ـمرم*کـ پشت را دستش
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 .آالچیق زیر حیاطن، تو -
 آن بند پشت و رفت هوا به جیغ و دست صدای و شد روشن زمانهم هاچراغ یهمه رفتیم، پایین که را پله آخرین

 «جانراحله مبارک تولدت» صدای هم
 صدر لب به لبخند جانآقا بود؟ من تولد جشن خاطربه امروز بازیدزدوپلیس همهاین پس. بودم شوک در هنوز

 خوشگل روسری و زاللش لبخند آن با ریحان جانعزیز. کردمی نگاهم شفافش هایچشم با و بود نشسته مجلس
 .بود نشسته جانآقا کنار داشت خوانیهم سفیدش موهای با عجیب که رنگسفید

 تولدت بلند صدای با و ایمسخره حالت با و بودند ایستاده جمع وسط دست به فشفشه فرشاد و محمدسبحان
 مامان ـوش*آغـ در و کردم ـل*بغـ را عزیزجان ـوسیدم،*بـ را دستش و رفتم جانآقا طرفبه. خواندندمی مبارک
 هم گوش زیر هایشانچشم در همیشگی برق آن با خانمانیس و خانکامران. گفتم خوشامد همه به. شدم حل سمیه

 .دارند سر در هایینقشه چه دانستممی خوب من و کردندمی پچپچ
 از. گذاشتند میز روی و آوردند داخل را بزرگی کیک فرهاد و داریوش و کرد باز را سالن ورودی در محمدامین

 نبود شبی شب آن. زدممی پسش حرص با ولی ؛بود شده جمع چشمم یگوشه اشک داشتم، بغض خوشی همهاین
 !باشد داشته وجود گریه و اشک برای جایی آن در که

 .لرزید دلم و انداخت من به نگاهی و کرد روشن کیک روی را هجده شماره شمع که بود فرهاد به نگاهم
 یک و بود اشعسلی کتان شلوار جیب در هایشدست و بود زده تا آرنج تا را سفیدش پیراهن هایآستین داریوش

 :زد صدایم جانآقا. داشتبرنمی چشم من از لحظه
 کنی؟ فوت شمعو بیای خواینمی بابا راحله -

 از یکی که بزرگ کیک آن پشت. آمدممی بیرون شوک حالت آن از باید بود، بس دیگر. دادم خودم به تکانی
 :گفت بلند فرشاد که بستم را هایمچشم و ایستادم بود شده حک آن روی من هایعکس

 .بگو بلند صدای با آرزوتو راحله -
 لحظه آن در چون کنم؛ آرزویی اینکه بدون کردم، فوت را شمع. شد بلند همه یخنده صدای سرش پشت
 .داد دستم به را ایشدهتزیین چاقوی پریسا. رسیدنمی ذهنم به چیزیهیچ

 .رفت دلمون که ببر کیکو. راحله بیا -
 .دادم برش و گذاشتم کیک وسط را چاقو محمدامین گوشی دوربین هایزدنفلش میان
 قصد هامهمان کمکم شام خوردن از بعد. خوب آرزوهای و هدیه کلی با واقعی سورپرایز یک بود، خوبی خیلی جشن
 برداشتم در جلوی رختی چوب روی از را رنگممشکی پانچوی. کنم تشکر حضورشان برای بود وقتش. کردند رفتن

 .کردیم شانبدرقه سمیه مامان و جانآقا همراه به خانه از شدنشانخارج تا و انداختم دوشم روی و
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 به و بزنم قدم تنهایی هوا آن در خواستمی دلم داشتم، دوستش من ولی ؛بود شده سرد و لطیف هوا باران از بعد
 .کنم فکر گذاشتم سر پشت که روزی
 موقعبه یدرباره جانآقا. کردندمی وریسراست را حجره کارهای جانآقا کنار شب از پاسی تا داریوش و فرهاد

 .دادمی تذکر بهشان مرتب هاچک نقدکردن و هابار فرستادن
 دانستمنمی اما کنم؛ تشکر فرهاد از جوری یک خواستمی دلم. رفتم حیاط به و کردم مرتب سرم روی را شال

 .چطور
 محکم تنم دور را پانچو. دوختم چشم بودند افتاده حوض در که هاییستاره عکس به و ایستادم حوض کنار و رفتم
 ایوان هایپله از داریوش سرشان پشت و فرشاد و فرهاد و شد باز سالن ورودی در. دادم بیرون را نفسم و کردم
 هم داریوش. رفت بود پارک حیاط یگوشه که موتورش سراغ و زد لبخند و افتاد من به چشمش فرهاد. آمدند پایین

 .کشید باال را کاپشنش زیپ و ایستاد جاهمان کرد، نگاهم
 .امشب سرده چقدر -
 :زد صدا را فرشاد. نبودم نگاهش تیررس در من ولی ؛آمد بیرون در از هم جانآقا
 .نری موتور با بهتره سرده، هوا. جانبابا بمون اینجا امشب تو -

. نشد روشن موتور کرد کاری هر فرهاد. برگشتند ساختمان سمتبه جانآقا با را هاپله و شد حالخوش فرشاد
 .انداخت او به نگاهی داریوش

 .بشه روشن بدیم هل سرکارو موتور سروتیپ این با باید حاال! بریم؟ من ماشین با بیا نیار اینو نگفتم -
 .کشدمی فرهاد رخ به را هاییچیز دارد که بود مشخص نیامد، خوشم اصالً داریوش حرف از

 .رفتم ترجلو
 .ممنونم امروز زحمتای بابت آقافرهاد -

 .پرید جا از هازدهصاعقه مثل نداشت را من تشکر توقع که فرهاد
 .بوده پدرتون گردن زحمتا یهمه. خانمراحله حرفیه چه این بابا نه -

 .زد ایقهقهه داریوش
 .کردیممی جاجابه رو ابار و بودیم موتوریپیک وسط این ما فقط -

 .رفت ایغرهچشم او به فرهاد که خندیدمی هم خودش و گفتمی خودش مزهخوش یپسره
 :داد ادامه و زد لبخندی حال این با نیامده، خوش من مزاج به هایشحرف بود فهمیده داریوش

 .شد روشن بلکه بدیم؛ هل دنده، توی بذار فرهاد پاشو. پاشو -
 .زد من به معناداری پوزخند سپس
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 !بودم زمین رو پادشاه االن داشتم فرهادو این شانس اگه من -
 .رفتم ایوان هایپله سمتبه و چرخاندم را سرم. ندادم را جوابش

*** 
 فرهاد
 .دادم را پاسخش که انداخت من به ایپرسشگرانه نگاه! شود داخل او اول تا ایستادم کنار و چرخاندم قفل در را کلید

 .خونه برنگشته هنوز فرشاد! نباش نگران -
 هااین یهمه که کردممی شک گاهی فقط. دانستمنمی را بود شده خوب یا بود خوب حالش. شد وارد آهسته و آرام

 .برسد هدفش به تا باشند سناریویی
 بیرونه؟ شب وقتاین تا همیشه: مهرنوش

 .انداختم کاناپه روی را هایشلباس پاکت و کیف
 هردو چون مهشاده؛ دختره این با کنم فکر هم االن. کلوپ میره خستگی رفع برای اوقاتگاهی اما نه؛ که همیشه -

 .نمیدن جواب گوشیشونو
 .کرد باز را پالتویش هایدکمه و نشست وسایلش کنار

 کنه؟می زندگی شما با چرا ست؟کارهچی کیه؟ مهشاد این -
 .کردمی مسئولیت احساس داشت مثالً زدم، پوزخندی

 شناسیش؟می. خانکامران پسر مهرگان، داریوش رفیقامه، از یکی امانت -
 .انداخت اطراف و دور به نگاهی و کرد عوض رنگ که شد چه دانمنمی

 باید پدرت امثال که کلفتایی گردن! معتمد کاظمحاج شفیق رفیق نشناسه؟ خانوکامران کسی میشه مگه -
 !نداشتیم ایران تو نامی مهشاد اما کردن؛می کارگریشونو

 و قهوه لیوان دو با. باشم مسلط خودم اعصاب به کردم سعی! کند ک*تحـریـ را من داشت سعی چرا دانمنمی
 .نشستم کنارش و کردم روشن را سقفی هایلوستر. شدم خارج آشپزخانه از شکرپاش

 .بفرمایید -
 .بود آمده اینجا به هم قبالً که انگار نه انگار بود؛ خانه داخلی طراحی تماشای محو هنوز

 .کرده طراحی مهشادخانوم هم رو اینجا حتماً! بده شانس خدا -
 !گزنده و تند همچنان بود، نکرده زیادی تغییر

 .خونهمی داخلی طراحی که دونیمی. فرشاده کار اینجا چیدمان نه، -
 .سرکشید تلخ و برداشت را اشقهوه فنجان
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 .ببینمش بیاد بزن زنگ بهش خدا رو تو! برم مباسلیقه پسر قربون -
 .دادم تکیه رنگمانعسلی هایمبل به و انداختم چپم پای روی را راستم پای ریلکس

 .بدی جواب من سؤاالی به باید اول. داری زیاد فرشاد دیدن برای وقت. نکن عجله -
 :گفت خسته صدای با و اشپیشانی روی گذاشت را دستش

 .شنوممی بگو -
 .شدم خیره سالن شده کاریسنگ دیوارهای به و گرفتم او از نگاه

 کاظمحاج. کردی نگهداری ما از سالی چند یه کرد، فوت پدرم که وقتی مهرنوش؟ بودی کجا سال بیست این تو -
 که زمانی تو درست فرشادو و من و زد غیبت یهو که شد چی. کردمی رسیدگی ما به و زدمی سر بهمون مرتب هم

 استاد کردیم؟ پیدات اینجا تو یهو چرا کردی؟ کارچی رفتی؟ کجا اصالً رفتی؟ و کردی هار نداشتیم سرپناهی
 .زدی هم به سرووضعی خودت برای و شدی دانشگاه
 .شد خیره اشقهوه بخار به و کرد سکوت

 :گفتم
 اصالً. رفتی و گذاشتی که بوده سالش سه. دونهنمی تو به راجع چیزی فرشاد. میگم هم باز و گفتم بهت صدبار -

 الالیی براش که زنی یه خواب بینه،می خوابتو اوقاتگاهی فقط براش؛ مونیمی خواب یه مثل و نمیاد یادش چیزی
 .خونهمی

 .زد حلقه هایشچشم در اشک
 دیار یآواره چرا پس شد؟ چی نداشتن؟ هواتونو خانتونکامران و کاظمحاج مگه چی؟ که آمریکا اومدید شما -

 شدید؟ غربت
 :غریدم و کنم کنترل را خودم نتوانستم

 ما اومدن. بخورن رو تو کاریایندونم چوب که بودن مرد قدراون دوتا اون. مهرنوش نده جواب سؤال با منو سؤال -
 .بود سوءتفاهم یه اینجا به هم

 .داشت بودنم عصبی از حکایت پلکم پرش. لرزیدمی هایمدست چرا دانمنمی
 !خورنمی خودشونو کاریایندونم چوب اونا -

 .شد وارد فرشاد و چرخید قفل در کلید که کوبیدم میز روی را مشتم
 .سالم -

 گیریمچ و رسیدمی بزنگاه سر بود، طورهمین همیشه. برگردد زود قدرآن کردمنمی را فکرش. شد بداوضاعی
 .کردمی



 

 

92 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 .بست را پالتویش هایدکمه و پرید جا از مهرنوش
 .گل آقافرشاد سالم -

 .دیدم چشم یگوشه از را اشهمیشگی مزخرف پوزخند که کردم نگاه سالن دیگر طرفبه عصبی
 آقافرهاد؟ نگیریم رو شما مچ و خونه بیایم سرزده بار یه ما شد! بابا ای -

 .دادمی ادامه را مزخرفش هایبازیلوده همان و کردمی شروع داشت دوباره
 کجاست؟ مهشاد. نکن شروع باز داداش جانفرشاد -

 .کشید سر را من یقهوه فنجان و آمد جلو سرخوش و خجسته
 شهر مردم و گذشته نیمه از ساعت شب، وقت این «داداش نده جواب سؤال با رو من سؤال» خودت قول به -

 کارا این جای خونه که گفتم بهت صدبار گفتین؟می چی جیک تو جیک زشت چنداننه استاد یه با شما خوابن؛
 یه برات خودم شب یه چطوره اصالً. کلوپ برو پاشو. کنممی درکت هم من خواد،می دلت خب. من برادر نیست
 کنم؟ ردیف توپ کیس

 .بود کرده گم را وپایشدست و شده سرخ حسابی مهرنوش
 .دادم فرشاد دست را مهرنوش بیمارستان ینامه

 ما جز آشنایی آنجلسلس تو چون و کردن خودکشی به اقدام ظهر بعداز امروز. دارن حاد افسردگی دیبا استاد -
 .رفتم کمکشون به من نداشتن،

 .زد زل مهرنوش به و برگرداند آشپزخانه رنگکرمی اپن روی را قهوه کل
 .خواممی معذرت من -

 .کرد حرکت خروجی چوبی در طرفبه و کرد جمع را وسایلش عصبانیت با مهرنوش
 ایرونی شما کردممی فکر. بشنوم تحقیر و توهین قدراین که شدممی شما مزاحم نباید که دونستممی هم اولش از -

 .کردممی اشتباه اما فهمین؛می دردمو و هستین
! نبود بیگانه فرشاد هایانداختنمتلک با وگرنه کرده؛ قاتی خودکشی موضوع گفتن خاطربه مهرنوش دانستم می

 به جودادن برای. بردمی ـذت*لـ فرشاد هایگفتنوپرتچرت این از و داشتند کالس باهم بار سه ایهفته حداقل
 :گفتم و چرخیدم سمتشبه فرشاد، تردید و شک از فرار و قضیه

 !مشروطی ترم این. کردی خراب داداش، کردی خراب -
 دست او. گرفت را دستش و دوید سمتشبه که بود کرده باور را مهرنوش هایکردن بازی فیلم حسابی اینکه مثل

 داشت؟ خبر راز این از مهرنوش و من جز کسی چه اما بود؛ گرفته را مادرش
 .کردم غلط من. ببخشید استاد: فرشاد
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 .زد پس را دستش مهرنوش
 با مکس با مدام که کالس سر از اون. میشه ترپررو نمیگم بهش هیچی هی. نزاکتبی یپسره نزن دست من به -

 من از الاقل. کنیمی بارم تیکه مدام و کنینمی رعایت اصالً که االن از هم این و زنیدمی وجب منو چشماتون
 به چطور. مشهورن انسانیت و اخالق به ای.ال.سی.یو کل تو رادمهر دکتر. بکن برادرتو رعایت کشینمی خجالت
 میدی؟ ایگستاخی چنین جرئت خودت

 در. بود افتاده وپایشدست به فرشاد که کردمی بازی فیلم طوری. شناختمی خدا فقط را وخالخطخوش مار این
 .کردم مهرنوش به رو و رفتم طرفشانبه و زدم ایقهقهه دلم

 !خواممی معذرت شما از فرشاد طرف از من. نداره زبونشو اختیار جوونه،. ببخشش من خاطربه شما استاد -
 .چرخیدم فرشاد طرفبه بعد و
 فردا تا کنن استراحت اینجا امشبو استاد که کن آماده اتاقتو برو بدو حاال. بربیاد تو پس از دیبا دکتر اینکه مگه -

 .بدیم انجام مجتمع به وسایلشونو انتقال کارای
 بود شده شوکه من ناگهانی تصمیم این از هم مهرنوش خود. شدمی ردوبدل دوتا ما بین نگاهش گنگ و گیج فرشاد

 !کنممی بازی فیلم فرشاد جلوی و گذارممی سرشسربه کردمی خیال شاید و
 :داد ادامه آویزان یلوچه و لب با فرشاد

 !دونینمی صالح هرطور باشه -
 .کردم نگاه مهرنوش به و دادم کریستال از پر دکوراسیون کمد به را امتکیه

 .بهتره براتون کنین زندگی ما مجتمع تو. نباشین تنها وقتی چند یه گفتن دکترتون -
 :پرسید لبی زیر مهرنوش و رفت اتاقش به فرشاد

 میگی؟ چی داری فهمیمی اصالً تو؟ شده چت -
 .کردم باز را آب شیر و رفتم روشویی طرفبه
 عادی زدنحرف مشغول شب موقع این که کردمی باور عمراً گفتمنمی خودکشیو ماجرای اگه ولی ؛خدا به شرمنده -

 !بودیم
 .ایستاد کمربهدست و گذاشت اشپیشانی به دستی

 .میگم رو اثاثیه و اسباب و خونه انتقال. که نمیگم اینو -
 .انداختم صورتم روی را حوله و زدم صورتم به آب مشت چند
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 فرشاد درسته! کنیم؟ زندگی استادمون یخونه تو و بیایم ما داری انتظار نکنه کنی؟ زندگی ما با خواینمی مگه -
 خونه یه تو هیزش دانشجوی با نمیشه حاضر استاد یه که فهمهمی حد این تا دیگه خب ولی ؛داره کم خرده یه

 .کنه زندگی
 .کاشت امگونه روی ایـوسـه*بـ و پرید بعد اما کرد؛ اخمی اولش

 .مادرشه فکر به انقدر که برم گلم پسر قربون -
 .زدم پوزخندی

 مادرم؟ شدی حاال پسر؟ -
 .انداخت پایین را سرش و شد پنچر

 .نذاشتم کم وقتهیچ من. فرهاد نکن انصافیبی -
 .زدم خمیر رویش و برداشتم رنگزرشکی جامسواکی از را مسواک

 هم االن. داشتی مادرمو جایگاه روزی یه چون کنی؛ زندگی فرشاد نزدیک و بیای گذاشتم اگه. مهرنوش کن بس -
 مجتمعمون تو واحد یه تا فروش برای بذار توخونه و برو هم فردا. داری مراقبت به نیاز گفته دکتر بیماریت بابت
 .کنم جور برات
 .آورد داخل روشویی سفید درگاه از را سرش و زد برقی هایشچشم

 یه خرید به پولم من. بدید خونه کرایه نیست الزم دیگه جوریاین. کنین زندگی من با بیاید هم شما خب -
 .رسهمی وودوست تو نقلی خوابهسه

 .رفتم غرهچشم او به و برگشتم
 یه بذار. کنهمی سنکوب بگیم رو قضیه فرشاد به االن کن باور اما! تنگدل و مادری دونممی. مهرنوش زوده االن -

 .بشه نزدیک بهت بیشتر و بگذره مدت
 .دوید خروجی در طرفبه و پرید بیرون اتاق داخل از فشنگ مثل فرشاد. برد باالتر را قلبم ضربان در زنگ صدای

 !فرهاد داداش مهشاده کنم فکر -
 امشب دوتا این شدم مطمئن دیگر در، قاب در مهشاد سرحال و بشاش یچهره ظاهرشدن و سالن در شدن باز با

 .!بودند باهم
*** 

 کف و بود شده شروع تازه برف هایدانه نمنم. کرد پر را مشامم سرما و نم بوی شدم خارج که ساختمان در از
 مجتمع حیاط. برسند عروسشان سفید لباس به زودتر تا داشتند عجله هافصل انگار. نشستمی مجتمع یمحوطه
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 مهشاد آمدن تا که رفتم ماشین سمتبه. بود کرده متعجب را من موعد از زودتر برفِ این و شدمی سفید کمکم
 .کنم گرمش و بزنم استارت
 .کردمی باز را آدم دل اشسفیدی و پوشاندمی را محوطه کل برف که بودم هاییوقت عاشق

 .بود کرده جا ما مجتمع در را خودش که بود روزی چند. بود سرجایش مهرنوش سیلور دبلیوی.ام.بی
 کرد هار را فرشاد و من راحت قدرآن چطور. کنم درک را اشسالهبیست-پانزده غیبت این علت و شوم قانع نتوانستم

 کرد؟می خودکشی فرشاد کنار در بودن برای طوریاین سال همهاین از بعد االن و رفت؟ خودش پیشرفت دنبال و
 دالیل اما! کند بیان خواهدنمی فعالً و دارد ایکنندهقانع دلیل کنم فکر خودم پیش تا گفتنمی چیزی حداقل کاش
 .کردمی توهین شعورم به نحوی به و آورددرمی را آدم حرص اشآبکی

. شد تبدیل هایشچشم در شادی برق به باریدمی که برفی دیدن با مهشاد وگشادگَل یخمیازه شد، باز مجتمع در
 امخنده ظاهرش دیدن با. بود کرده ست باهم نیز را سفیدش کاله و شلوار و فسفری هایکتانی با را اشپفی کاپشن
 و خیالبی یروحیه به. نشست لبم به لبخند ناخودآگاه. خوردمی شب در دید درد به اشفسفری هایلباس. گرفت
 راه مکس و فرشاد با من از پنهانی که هاییسرگرمی و اشهواییسربه بابت از ولی خوردم؛می غبطه گذرانشخوش

 .کردممی کنترلشان باید. بودم نگران بود انداخته
 خارج که مجتمع در از. چسباند داشبورد زیر به را هایشپا همیشه مثل. کرد ولو را خودش و کرد باز را ماشین در

 .مالیدمی کردهمشت هایدست با را هایشچشم هنوز شدیم
 ورزش برای زیادی افراد و بسته هنوز هامغازه اما بودند؛ خیابان در زیادی هایماشین و بود شلوغی تقریباً صبح

 مظلومیتش و سکوت کردم، نگاه مهشاد به چشم گوشه از. شدیم بزرگراه وارد. بودند آمده بیرون خانه از صبحگاهی
 .بود اشآلودگیخواب خاطربه
 .زنیدمی گند قطعاً هم ترم آخر. بیاد سرت بال این صبح که دوردور برید دیروقت تا مجبورید مگه -

 .کشید کوچکی خمیازه
 !بیرون؟ رفتیم کی ما اصالً. نده گیر فری داش کن ول -

. گرفت امخنده صحبتش لحن از. بزند چرت دانشگاه کوتاه مسیر همین در تا درآورد خوابیدهنیمه حالت به را صندلی
 ولش ناجوانمردی با داریوش. بود تنهایی دختر سوخت،می برایش دلم. خوردنمی اتوکشیده هایدارپولبچه به اصالً
 ـذت*لـ بودن گاهتکیه این از آمدم،می وجد به احساس و فکر این از. بودم من سرپناهش تنها االن و بود کرده
 .چرا دانستمنمی اما بود؛ خوشایند برایم مسئولیت این و بردممی

 به که بود او فقط چون! داریوش درصد 99 احتمال و بود نیویورک کد. کرد خارج افکار این از را من موبایلم صدای
 .دادم جواب و برداشتم هولدر روی از را گوشی. بزند زنگ من به صبح موقع این حتی موقع، هر دادمی اجازه خودش
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 داریوش؟ جانم -
 با. رفتم بزرگراه یکناره به و کردم روشن را راهنما و کم را ماشین سرعت. کوبید پایش روی کوچکی مشت مهشاد
 .کرد داریکش سالم داریوش. راندممی کم خیلی سرعت

 .جدیدمه آپارتمان شماره منم؟ فهمیدی کجا از. شدی باهوش. سالم -
 :دادم جواب آمیزطعنه

 .زنیمی زنگ بکشه عشقت موقع هر و محلیبی خروس که تویی فقط چون -
 :دادم ادامه و خندیدم

 .نیست حالیت دیگران استراحت و خواب دیگه، شعوریبی -
 طرفبه آگاهی با. نکنم مطلع حضورش از را داریوش که کردمی اصرار زنانبالبال و بود پریده مهشاد سر از خواب
 :دادم ادامه و دادم تکان سر مهشاد

 .دانشگاه میرم دارم آوردی شانس -
 .رفت مطلب اصل سر مقدمهبی
 .نمیده جواب زنممی زنگ بهش هرچی. کنم صحبت باهاش خواممی کجاست؟ مهشاد این ببینم -
 را گوشی. کرد امتناع داریوش با کردنصحبت از و داد تکان سر روییترش و اخم با. کردم اشاره مهشاد به ابرو با

 .کردم فعال را اسپیکر و گذاشتم هولدر روی
 .بگیره تماس باهات میگم بهش. داریوش باشه -

 باقی دانشگاه تا خیابان چند فقط و بودیم گذشته خروجی چندتا از. کردمی گوشی نثار را جالبی هایفحش مهشاد
 .نکرد توجهی شهر قسمت این بلند هایبرج به همیشه برخالف و بود گرفته مهشاد حال. بود مانده

 :پرسیدم را مهشاد روییترش علت داریوش با اممکالمه شدن تمام با
 .بود سرکنده مرغ عین نمیدی؟ داریوشو جواب چرا حاال -

 .بپرسم را سؤالی چنین تا بود منتظر داشت، آستین در آماده و حاضر را جوابش
 دلم واقعاً. کرده ـیانـت خــ بابام اعتماد به. کرد ول منو داشتم نیاز بهش که زمانی درست. نزن نامردو اون حرف -

 بار زیر رفتی تو حاال و کرد ول منو! سوزهمی براش دلم که حیف. بیاد دستش کار حساب تا بگم بابا به خوادمی
 .من مسئولیت

 .پوشاند را هایملب رضایت لبخند
 .آمدنمی مهشاد شاد همیشه یچهره به خشم و ناراحتی همهاین

 فامیلتونه؟ داریوش -
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 .انداخت موقوف فضولی معنای به نگاهی
 .کن فکر طوراین تو -

 اما کنم؛ کشف را بینشان ارتباط بودم کنجکاو. دادنمی درستی جواب کشیدم،می پیش را بحث این که بار هر
 عوض را بحث و شدم خارج دانشگاه سمتبه بزرگراه خروجی از. شوم وارد غیرمستقیم راه از باید که بودم فهمیده

 .کردم
 خوردی؟ صبحونه راستی -
 .گرفت را دهانش جلوی داریخنده اضطراب با
 میده؟ بو دهنم. زدم مسواک خدا به -

 .خندیدممی دل ته از که بود بار اولین بود شده پیدا زندگیمان در دوباره مهرنوش یسروکله وقتی از. زدم قهقهه
 ...بابا نه -

 .دادم خاطر اطمینان
 !باشی نخورده صبحونه خورهمی تسابقه و قیافه به. نمیده بو دهنت -

 .کشید آرامش از حاکی نفسی
 نزنی؟ داریوشو حرف دیگه میشه. هم به چسبیده گلوم نخوردم، صبحونه نه! شکر رو خدا -

 .نخندم تا کردم کنترل را خودم. بود ربطبی کامالً چهارم یجمله
 .شدم پیاده ماشین از و داشتم نگه بزرگ هایپرمارکت یک کنار و زدم راهنما

 کجا؟ -
 .زدم چشمکی

 .میام االن -
 بود نشسته ـینه*سـبهدست کهدرحالی مهشاد کنجکاو یچهره با. برگشتم کیک و شیرکاکائو پالستیک یک با

 .کرد تشکر وجوگرانهجست. دادم دستش را پالستیک. شدم مواجه
 گرفتی؟ کیک و شیرکاکائو کشیدی؟ زحمت چرا مرسی وای -

 از صوتی صندوق پیام یک و رفته دست از تماس یک برداشتم؛ هولدر از را گوشی. بود تصنعینیمه لحنش
 .مهرنوش

 کردممی فکر که چیزی تنها به. بود اششیرکاکائو خوردن و بیرون دیدزدن مشغول. کردم نگاه مهشاد به استرس با
 «!باشه؟ داده لو رو چیزهمه مهرنوش نکنه» بود این

*** 
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 راحله
 اما رفت؛ تماسش شماره روی دستم هم چندباری حتی. گویممی را فرهاد! بودم خبربی او از که شدمی روزی چند

 را آن و خاموش را گوشی. شدممی پشیمان بگویم چه را گرفتنم تماس علت که کردممی فکر این به وقتی هربار
 .کردممی پرت ایگوشه

 کوچه در زدنپرسه مشغول پریسا با. رفتمی شدنبهاری به رو هم هوا و زدمی را آخرش هاینفس زمستان
 در اسفندماه روزهای آخرین در که هاهمان! دودی ماهی و عیدی بوی. بودیم عید شب بازار هایکوچهپس

 و بیشتر روز یک یعنی بود؛می کبیسه سال اگر بود سخت برایم چقدر من و کردندمی بساط خیابان وکنارگوشه
 .روزهسی اسفند

 سال شدن تحویل برای قدرآن و هستی روز یک این لنگ حال که کردی چه روز 365 آن در بگوید نبود یکی آخر
 وقت خیلی هاسال این و هاروز این. بود امکودکی زمان برای گرفتنعیدی و نو سال عطش این خب داری؟ عجله

 !نداشت فرقی برایم فروردین اول روز با اسفند ام30 و ام29 دیگر و بودند شده تکراری برایم که بود
 در را خاصی عطر عصبانیت هنگام که بود هایشمو یبازشده فرقِ میان درست تفاوت و بود او که بود آنجا فرق
 آن از دیگر. بود فرهاد منظورم آری است؟ فرهاد منظورم بگویم چقدر کجاست؟ حواست اَه. کردمی پخش فضا

 چنان پدرم یحجره پادوی و شاگرد اصطالحبه پسرک این هایچشم برابر در و نبود خبری گستاخ و مغرور یراحله
 به و شوم خیالشبی که زدم نهیب خودم به هم چندباری. شدنمی باورم هم خودم حتی که بودم شده زیرسربه و رام

 یا پس شد؟نمی سرش منطق و دلیل دل، کار اینکه نه مگر. بود فایدهبی ولی «باز با باز کبوتر با کبوتر» آقاجان قول
! وای ای .بگذارد پیش قدم او تا کردممی صبر کم دست یا و کردممی عالقه ابراز او به و گذاشتممی پیش قدم باید
 در هادختر یهمه که کاری کنم، دلبری توانستممی زد؛ جرقه قلبم در امیدی نور راستی. شد قدمی در قدم چه
 .زنندمی دست آن به مواقع جوراین

 .شدم مواجه زدمی پا نمونه برای را کفشی که پریسا یبازمانده دهان و متعجب چشمان با و زدم ایقهقهه
 کنی؟می صحبت کی با داری معلومه راحله؟ خوبه حالت تو -

 و سفید هایسرامیک. انداختم تبریز کفش و کیف نقلی و شیک یمغازه به نگاهی و انداختم باال قیدبی را هایمشانه
 به راست از و راست به چپ از و بودند شده چیده پایین تا باال از ردیف به ردیف که هاییکفش و عسلی هایقفسه
 .گرفت درد سرم آه... و اریب و دری ضرب چپ،

 نه؟ یا میاد بهت ببینم بزن، قدم باهاش خرده یه -
 قدمی چند خرامانخرامان سپس. بست را کفش بندهای و شد خم و گذاشت مغازه صاحب میز روی را کیفش پریسا

 گوشی داخل را سرش خجالت از که کردم نگاه او به چپچپ و برگشتم. کرد باز را مغازه شاگرد پسر نیش و زد
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 پریسا به که وقتی زدم برجکش توی. زندنمی دید را ما بگوید خواستمی مثالً! جل آسمان هیز یپسره. انداخت
 :گفتم

 .داره روزتریبه هایطرح پاساژ، باالی یطبقه بریم بیا. شده دِمده خیلی کفشاش پری نه -
 و گرفتم را پری بازوی عذرخواهی بدون و کردیم هار در کنار جاهمان را هاکفش و برداشتم را پریسا کیف

 .آوردم بیرون مغازه از کشانکشان
 .نیستید مشتری شما بابا برو: پسر

 .انداخت شانه روی را کیفش و کرد خارج دستم از را بازویش زحمتبه پریسا
 و خندیمی بلندبلند یا زنیمی حرف خودت با داری یا بیرون زدیم که صبح سر از راحله؟ چته تو هست معلوم -

 .میای وابروچشم
 که طورهمان و نیاوردم خودم روی به بود؟ شده مشکوک من به فروشنده پس. شدم سرخ و گرفتم گر خجالت از

 :دادم پاسخ کردمی منتقل پاساژ دوم یطبقه به را ما برقیپله
 نپوشیده جوراب چرا اصالً حرکت؟ موقع دادیمی قر هی چرا دختر؟ بود رفتنراه مدل چه این بگو من به تو اصالً -

 بودی؟
 نپوشیدی؟ جوراب چرا خودت اصالً خرید؟ موقع پوشممی جوراب کی من گیری؟می بهونه چرا وا: پریسا
 سمیه مامان انعام ختم مراسم و مدرسه جزبه و دادمی خفگی احساس ما هردوی به پوشیدن جوراب گفت؛می راست

 .را پارازینش حتی دادیم،نمی بوگندو هایمزخرف این به تن دیگری مکان در
 دردربه من و بود نزدیک نهایی هایامتحان. افتادم کنکور یاد مدرسه گفتم. شاپکافی و بود مانتوفروشی دوم طبقه

 فکر به دیر من. بخور درد به معلم یک از دریغ اما بودم؛ فیزیک و ریاضیات هایدرس برای خصوصی معلم دنبال به
 .بود پر وقتشان هاخوب یهمه و بودم افتاده
 جانبه هم را جانآقا کردنراضی. بود مرد اگر حتی کند؛ پیدا برایم را کسی که بودم سپرده محمدامین به حالبااین

 .گذشت آن از آسانی به بشود که نبود چیزی بعد سال کنکور در معدل تأثیر درصد 25. بودم خریده
 .نشست سالن شاپکافی پالستیکی هایصندلی از یکی روی و شد خسته پریسا

 آوردی تشنه و گرسنه گوسفند عین منو حاال تا صبح از بخوریم؛ چیزی یه بیا. راحله رفته سر محوصله دیگه من -
 کنی؟ مهمون چیزی یه رو ما خواینمی. میدن چیزی غذایی آبی ببرن سرشو اینکه از قبل هم حیوون به بابا. بیرون

 اما نداشت؛ ما از کمتر چیزی مالی اوضاع نظر از خانکامران اینکه با. گرفتمی امخنده زدنشحرف لحن از
 خودشان یاندازه به هردو داریوش، هم و پریسا هم بودند؛ نیامده بار مامانیتیتیش و اتوکشیده اصالً هایشبچه

 قولی به و بود تخس و تیز خیلی فسقلی مهسای همان حتی. بکشند بیرون آب از را گلیمشان توانستندمی و بودند
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 بخورد؛ تکان دلمان در آب گذاشتنمی و داشت را هوایمان جانآقا همیشه که ما برعکس. بود کاسب بچه
 .کند نرم وپنجهدست مشکالت با تا گذاشتمی آزاد را بچه خانکامران
 .گذاشتم میز روی و درآوردم کیف از را کارتم

 .بزنم سروکله پسرا با و فروشیمیوهآب در برم ندارم حوصله م،خسته هم من خدا به -
 .زدم عقب بودند زده بیرون مقنعه زیر از که را موهایم و کردم اشحواله چشمکی

 .ـوسـه*بـمی خودتو دست. بکشه زحمتشو خودت پری دستت قربون -
 .برداشت را کارت و کشید را لپم و پرید

 .رفیقتم داری پول تا کیفتم، بنده قربون. میرممی من بمیر کن امر بعدش بده کارتو تو -
. کردم نگاه دویدمی فروشیمیوهآب طرفبه اینشدنیوصف سرخوشی با که پریسا به پشت از و خندیدم غشغش
 هفته یک بود، دیدارمان آخرین برای بازدیدش آخرین. کردم چک را تلگرامش و درآوردم را امگوشی دیگر بار یک

 .بودم خبربی او از موقعهمان از من و پیش
 .داد سر طرفمبه را کارت و برداشت معرکه یشیرپسته دوتا با پری

 !باباته مال بخور. راحله شی روشن تا بزن -
 .کشید هورت را لیوانش که رفتم ایغرهچشم زدنشحرف لحن به
 .المصب کنهمی بازی آدم روان و روح با. صدا این به جون -

 .کردم خودم لیوان زدن هم به شروع نی با و دادم تکانی تأسف ینشانه به را سرم
 .درآورد خود از شکلکی پریسا

 اصالً تو. مادربزرگ تو بابا باشه بشم؟ بزرگ خواممی کی و نشدم بزرگ و مبچه هنوز من بگی خوایمی مثالً -
 ...بخوای تو هرچی بگی، تو هرچی بخوریم، بده فقط تو خوبه؟ بهشت، تو جات
 :داد ادامه که بود بازمانده تعجب از هایمچشم

 !باباته مال خره، بخور. نیفتاده دهن از تا بخور حاال. عشقولی بود خوراکی منظورم -
 کنار را لیوانم یماندهته و نوشیدم نی با و زدم هم آرامش با را امشیرپسته هایشگوییوپرتچرت به توجهبی

 ایجانانه آروغ و سرکشید نفسیک را لیوانش و انداخت بیرون را نی راه، ینیمه از و نیاورد طاقت پریسا اما گذاشتم؛
 :گفت و زد
 !جانم ای -
 !فرهنگبی -

 .کرد چک را اشگوشی و کرد پاک کاغذی دستمال با را هایشدست
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 کنممی نفخ نزنم آروغ اگه. دارم معده مشکل من که دونیمی خودت نباشه دنیات خواممی که راحله جان به -
 .اصالً

 ساعتم به نگاهی. بود رسیده پایان به پاساژ کاری ساعت یعنی این و شدمی خاموش شاپکافی هایبرق کمکم
 .کردم قطع را پریسا حرف و دادمی نشان را دوازده که انداختم

 .پری زنیمی هم به حالمو داری شو ساکت -
 .گرفتیم پیش را پاساژ خروجی راه باعجله و برداشتیم را خرید هایپالستیک

 نداری؟ خبر فرهاد این از تو راحله، میگما: پریسا
 او جلوی خواستمنمی اما شد؛می سست نیز هایمقدم حتی شاید نبود تابلو اگر. کرد یخ هایمدست و شد سرد بدنم
 .داشتم خبر فرهاد به نسبت احساسش از کمابیش که مخصوصاً بیاورم، کم
 شده؟ تنگ براش دلت نکنه نگرانشی؟ حاال چیه -

 :داد ادامه باشد نیفتاده قلم از چیزی که کردمی بررسی را خرید کادوهای که طورهمان
 آخه. نگرانشم خرده یه فقط. مالیمی لبات به مجلسا تو که همونایی از بکش، قرمز خط یه دورش که تنگیودل -

 !ندیدمش هم داریوش با هست ایهفته یه کالً
 بام از مرا رسوایی تشت خواستمی لحظه هر که بود بلند قدرآن. رسیدمی گوش به من قلب ضربان صدای بار این

 .بیندازد
 کردیم خراب که نهاییو امتحان بجنبیم دیر. سودا هزار و دارم سر یه خودم من. باشه خوش شاءاهللان هست هرجا -

 !زنیممی تر هم کنکورو هیچی؛
 .آمد خوشش زدنم حرف لحن از
 .ترهخوشگل کنیممی ایقهوه نه، زنیممی تر. بابا راحلِ باریکال آ -

 .کوبیدم اششانه روی
 .شعوربی شو خفه -

 :داد ادامه و کشید را لپم دوباه
 .شوییدست بگو... نه شعوربی -

 .شدیم خارج پاساژ از و خندیدیم غشغش
*** 

 اعتمادی که شخصی ماشین چندتا یک ماندمی. نبود خبری اتوبوس و تاکسی از و بود گذشته دوازده از ساعت
 نفرین و ناله و زدمی زنگ هم بند پشت هم سمیه مامان. آمدنددرمی آب از معتاد میان در یکی و نبود بهشان
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 آخر کتاب و حساب خاطربه هاپسر و جانآقا. بود گوشت بزرگت یتکه آمد،می زود امشب جانتآقا اگر که کردمی
 هایشب دل به خرید برای و کردیممی سوءاستفاده فرصت از هم پریسا و من و ماندندمی حجره در دیروقت تا سال

 .زدیممی تهران زیبای
 زدن زنگ جرئت. زدمی را آدم دل و بود شده تاریک جا همه دیگر که قدرآن. بود شده زیبا خیلی دیگر یکی این اما
 از عالوهبه و رسندمی را حسابم بفهمند را جریان اگر دانستممی چون نداشتم؛ را محمدامین و آقاجان به

 .نبود خبری بعد هایشب هایگردیشب
 چندباری پریسا. ندهد آب محمدامین و جانآقا پیش را بند که کسی گشتم،می گرمعامله آدم یک دنبال باید پس

 پیش پا حاال که خصوصبه باشم، داشته دستش آتو خواستمنمی. نکردم قبول من اما داد؛ پیشنهاد را داریوش
 دوباره و برداشت سمیه مامان هم باز که زدم زنگ محمدسبحان به ناخودآگاه. بود شده خواستگارم و بود گذاشته
 :گفت و داد فحشم

 .گذاشته جا خونه تو موبایلشو و بسیج گشت رفتن فرشاد با محمدسبحان -
 آن هرچند. گرفتمی حرصم هاآن از باالترسن هرچند دخترهای ما بودن قفس در و هاپسر قیدوبندبی آزادی از

 .فهمیدمنمی را خیرخواهی این دلیل و بودم بچه موقع
 و چرخیدندمی باهم بودند که هرجا ومتپت دوتا این. کنم پیدا را محمدسبحان تا گرفتم را فرشاد یشماره بار این
 .برنداشت اما. رسیدیمی دیگری دم به گرفتیمی را یکی سر اگر

 آن که امزرشکی مانتوی جیب در را موبایل و کردم قطع را تماس. بود فایدهبی. زدم زنگ باره سه. زدم زنگ دوباره
 .انداختم بودم کرده ست شالم با را
 .گیریممی تلفنی تاکسی. پری کن ولش -

 پرت خیابان آسفالت کف دستم از موبایل. زد زنگ فرشاد ناگهان که کنم فعال را اینترنتم تا درآوردم را گوشی دوباره
 .شد
 .فرشاده خوبه حاال! بکنم تپسرندیده چالق سر بر خاک -

 .برداشتم را گوشی و شدم خم
 .شد پرت دستم از. شعوربی شو خفه -

 :گفتم و زدم را اتصال سبز یدکمه
 جانم؟ -
 خانم؟راحله بفرمایید -

 .بود شده مؤدب چه امام خط پیرو بسیجی! گرفت امخنده
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 ...و نبرده رو گوشیش آخه هست؟ امکانش اگه محمدسبحان به بدید گوشیو میشه آقافرشاد -
 .شود تمام حرفم نگذاشت

 بفرمایید؟ امرتونو خانم،راحله فرهادم من -
 برای دیگر بار یک. بود هم به شبیه صدایشان برادر دو این چقدر. بود خودش لعنتی. رفت سیاهی چشمانم بار این

 .کردم چک را شماره اطمینان
 .گرفتم فرشادو یشماره من اما -

 .بود مشخص هم پشت این از لبخندش
 داره؟ اشکالی بدم جواب من اگه حاال -

 :زدم لب آرام و گذاشتم موبایل یدهانه روی را دستم. بگویم هم او به را قضیه تا زدمی بالبال پریسا
 .فرهاده -

 .کردمی شکر را خدا و دادمی نشان را آسمان اشاره انگشت با هادیوانه مثل
 .داره دوستمون خدا دونستممی -

 .بودن محروم الکترونیکی وسایل بردن از و داشتن سری عملیات امشب مثالً. گذاشته جا گوشیشو هم فرشاد: فرهاد
 :داد ادامه که کنم قطع را گوشی خواستم و کردم تشکری

 خانم؟راحله نیستید خونه مگه -
 .دادمی گوش و بود چسبانده من به را خودش کنه مثل پریسا

 ...ا -
 .پریدمی باالوپایین پریسا

 .کردیم گیر بگو المصب، نیستیم بگو د -
 دارید؟ منو صدای خانمراحله -

 .قاپید را موبایلم و زد شیرجه پریسا
 .نمیاد گیرمون تاکسی که اینه. کشید طول خورده یه. بیرون بودیم اومده خرید برای راحله و من. آقافرهاد سالم -

 پریسا کرمی شال و گرد ابروهای استخوانی، و کشیده صورت روی هایمچشم و شنیدمنمی را فرهاد هایحرف
 .بود شده خشک

 ...محمدامین آقا و کاظمحاج میشه اگه! خواهشی یه فقط -
 .چسباندم موبایل به را گوشم بار این

 .کنید پیامک برام آدرسو فقط شما. نباشید نگران. متوجهم بله -
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 .کرد قطع را گوشی و کرد تشکری پریسا
. ازش کنی خواستگاری خوایمی انگار! کنیمی ومنمن گوشی پشت داری ساعته دو دختر؟ داشت کاری. بگیر بیا -

 .کن پیامک براش آدرسو حاال
 .دادم قورت زحمتبه را گلویم آب
 بود؟ خونه پری؟ بود کجا -
 .میومد پورفردوسی مزخرف صدای. کردمی نگاه فوتبال داشت. کنم فکر آره -

 این به نه و شوم فدایت پستال کارت و دادن کادو آن به نه بودم؛ کرده تعجب رفتارش این از. بود مشکوک چیزهمه
 حجره به دیگر و است شده حرفش آقاجانم با نکند نبود؟ حجره در او چطور اصالً. هایشگذاشتن باال طاقچه

 .شوم باخبر ماجرا از پوستی زیر و ببینمش کردممی شماریلحظه فقط رود؟نمی
*** 

 مهشاد
 باید که زدممی حدس دیدمش آنجا و آمدم بیرون فرشاد اتاق از که بار اولین. بودم مشکوک بهش هم اول از

 دو این کار توی اول همان از. بپیچانند را سوتسه مهشاد توانندمی و زرنگند خیلی کردند فکر. باشد کار در ایقضیه
 .کشیدمی سرک برادر

 متفاوت جو به. نباشم دیبا استاد چشم جلوی زیاد که بودم نشسته مکس و فرشاد سر پشت کالس آخر ردیف در
 کالس چیدمان. بود فرشاد و من داخلی طراحی درس مشترک استاد دیبا، استاد. بودم کرده عادت اینجا هایکالس

 استاد میز دور به دایرهنیم صورت به نو و سفید هایصندلی و میز ترکوچک مقیاسی در البته بود، تئاترآمفی شبیه
 با هاشوفاژ و بود شده گرم کالس هوای. بود بینشان افراد شدن رد برای باریک راه یک فقط و بودند شده چیده
 بیرون هوای. کردمی جلب را مهرنوش توجه قطعاً چون دربیاورم؛ را پالتویم نداشتم جرئت اما کردند؛می کار قدرت
 که بود بعید وضع این با چون کند؛ تغییر هوا وضعیت هفته آخر تا که داشتم دوست حال این با بود، بارانی و برفی
 .شود برگزار خوبیبه هالووینم جشن اولین

 فهمیدم؛می زودتر باید. کشیدممی ابرو دفترم روی بودم کرده تیز رومیزی تراش با صبح که تیزینوک مداد با
 .کرد کشی اسباب ما مجتمع به شدنشمریض از بعد که مخصوصاً
 حرف اجازه بدون مکس. نوشتمی مطالبی هوشمند تخته روی و بود گرفته کمرش به دست خستگی با مهرنوش

 :زد
 افتاده؟ اتفاقی استاد -

 .خندید و برگشت مهرنوش
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 .دردسر هزار و پیریه پسر، نه -
 :کرد باز لب فرشاد بار این برگشت، هوشمند تخته سمتبه دوباره

 .مونیدمی سالههجده دختر مثل ما برای اما -
 سمتبه ولی ؛خندیدمی خورد،می تکان هایششانه. شد خشک تخته روی استاد دست و رفت هوا روی کالس کل

 .بود شده محو لبخندش برگشت وقتی. شوند ساکت هابچه تا برد باال را دستش. برنگشت کالس
 بینی و گندمگون سفید پوست. نبود فرشاد یچهره به شباهتبی کردممی دقت که االن. داشت زیبایی یچهره

 نارنجی رژ و رسیدمی نظر به تردرشت چشم خط با اشکشیده و درشت چشمان سرباال، و تیزنوک و متوسط
 ایسرمه کوتاه ودامنکت. بود رفته پدرش به فرشاد هایلب کنم فکر. بود پوشانده را نازکش هایلب روی رنگیکم

 .کردمی اشبرازنده را ای.ال.سی.یو استادی یدرجه اش،سانتیسه پاشنه هایکفش با بود پوشیده که ایرسمی و
 عجیب واقعاً این. نداشت فرهاد به کاری و کردمی خطاب پسرش را فرشاد همیشه نداشت، فرهاد به شباهتی ولی
 .آوردمدرمی نفر سه این کار از سر باید. بود

 .کرد اشاره هوشمند تخته به و نشست اشصندلی پشت
 بدم؟ توضیح هم باز الزمه یا شدید متوجه همه اصولو این هابچه -

 :کرد صحبت دوباره و کشید ایخمیازه فرشاد. دادند تکان سر همه
 کنید؟می شرکت دانشگاه هالویین جشن توی هم شما استاد -

 پررویی کمال با مهرنوش. بودم زده اشکله پس حتماً بودم نکرده کنترل را خودم اگه. بود دستم جلوی دقیقاً سرش
 :داد جواب

 .حتماً کنه دعوتم کسی اگه -
 :داد ادامه پوزخند با لحظه چند از بعد مهرنوش چون بود؛ شده سرخ فرشاد یچهره کنم فکر

 .نیست خوب زیاد حالت کنم فکر شدی؟ سفید و سرخ انقدر چرا حاال -
 :کرد اضافه مهرنوش داد، تکان سری فرشاد

 .بشوری صورتتو بری شی بلند بهتره -
 ساعت نه-هشت باید چون بیشتر؛ همه از من مخصوصاً. بودیم خسته همه و بود روز آن هایکالس آخر ساعت

 .کردممی ترجمه کردندمی بلغور محترم اساتید که را ایانگلیسی جمالت و زدممی گوشم به هدفون تمام
 .گذراند نظر از را هابچه تکتک هایچهره دیبا مهرنوش

 چشمای با آخره ساعت که حاال و بودید مشغول گذرونیخوش به شب از پاسی تا دیشبو همگی که بینممی -
 .شدید حاضر کالسم سر کردهپف
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 بود، کرده شرکت دانشگاه هایبچه مهمانی توی هم مهرنوش خود دیشب. شد ایجاد همه بین ریزخندی و همهمه
 .دیباست مهرنوش خود این شدنمی باورش کسهیچ
 چه؟ من اما سرحال؛ و جوان و شاد مادر یک داشت، مادر یک فرشاد حداقل سوخت؛ خودم حال به دلم لحظه یک

 ...که هم پدرم کجاست؟ و است کاره چه و کیست مادرم دانمنمی اصالً
 .بگیرم را اشکم یقطره چند شدنجاری جلوی نتوانستم و کشیدم عمیقی نفس افتادم بابا یاد به تا

 فکر. نشناسد را او ولی ؛باشد داشته مادر فرشاد که داشت فایده چه. شد امخانوادگی یغصه جایگزین جدیدی فکر
 «.بگم بهش حتماً باید کیه فرشاد مادر دونممی که من».بود کرده درگیر را ذهنم تمام آمیزیجنون

 تمام رسید ذهنم به که بعدی فکر اما خوردم؛ وول جایم سر بار چند شد، تزریق بهم جدیدی انرژی فکر این با
 «.کنهمی پوستمو گفتم من بفهمه فرهاد اگه فرهاد،». گرفت را امانرژی
 را هایملباس یهمه خواستمی دلم. بود آورده هجوم سمتمبه شدیدی گرمای. دادم فشار کاغذ روی زیادی را مدادم

 «!ببینن؟ رو همدیگه پسر و مادر ذارهنمی حقی چه به اصالً! فرهاد بابای گور» کردم فکر کالفگی با. دربیاورم
 فرهاد روی به چیزی که گیرممی قول اما دهم؛می آب را بند و کنممی روشن را فرشاد من گرفتم، را تصمیمم

 .نیاورد
 شتاب با خورد، قل میز روی سانت چند. کردم هار را مدادم و شدم هول شنیدم، مهرنوش زبان از که را خودم اسم
 .گرفتم را آن
 .کردم صدات چندبار کجایی؟ هست معلوم. مهرگان مهشاد خانم -
 .کردممی مرور قبلیتونو هایصحبت داشتم شرمنده استاد بله -
 هاینگاه متوجه کنم فکر. داد تکان را سرش. گفتم باپرستیژی دروغ عجب. کردم اشاره گوشم توی هدفون به و

 :گفت بار این چون بود؛ شده رشادف به مشکوکم
 .دارم کار باهات کن صبر کالس از بعد -

 .کردم کج اطاعت نشانه به را سرم
 .حتماً بله -
 و خطیخط از را امبرگه تمام و نداشت کشش مغزم. بود مانده کالس پایان به ربع یک هنوز کردم، نگاه ساعتم به

 .بودم کرده پر مختلف هایزبان به خودم، اسم و ابرو
 سمتبه هرازگاهی. بودند اشاره و ایما با صحبت حال در مکس و فرشاد ولی ؛پرداخت تدریسش یادامه به مهرنوش

 یادداشت حال در انگار که دادممی نشان طوری. نداشتم حوصله اما کنم؛ همکاری هاآن با تا گرداندندمی بر سر من
 .کنممی خطیخط مداد با را امصفحه فقط که دانستممی خودم اما مهرنوشم؛ هایحرف
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 .کشید ته مهرنوش صبر
 سالتونه؟ چند شما رادمهر آقای -

 .انداخت باال شانه فرشاد
- ۲۳-۲۴. 

 :داد ادامه نیشخند با و کرد سپر را اشـینه*سـ
 ست؟بقیه از ترباال سنم مشخصه خیلی استاد؟ چطور -

 :داد جواب مهرنوش
 !کنی نیازهم مربوط درسای با درسو این شدی مجبور شما گویا. ستدانشکده جدید ورودیای برای درس این آخه -

 .داد قورت را دهانش آب فرشاد
 و اساسی تا بیاره تشریف شما مثل استادی بودم منتظر. کردم حذف اول ترمای واحدو این من گفته؟ کی استاد نه -

 .بگیرم یاد درسو این اصولی
 پیدا درس به دادنگوش یادامه برای شادتری روحیه مکالمات این با و داشتند لب بر پنهانینیمه لبخند همه
 .کرد اعالم را کالس پایان و کشید ما دادنبعذا از دست مهرنوش وقت، اتالف دقیقه چند از بعد باالخره. کردندمی

 دم که گفتند اشاره با و بودند گرفته دست به را شانمشکی هایکت مکس و فرشاد. بودند رفتن بیرون حال در همه
 .رفتم پیش مهرنوش میز سمتبه و ریختم امکوله توی کردنمرتب بدون را وسایلم. مانندمی منتظرم کالس در

 .بودم برگشته محبوبم لی شلوار و هاکتانی سراغ و گذاشته کمد توی را هاچکمه بودم، برداشته جدیدم تیپ از دست
 به را اشمرغیتخم جاعینکی. بود وسایلش کردن مرتب و جمع حال در زیاد یحوصله و صبر با دیبا مهرنوش

 .گذاشت کیف توی دفترودَستَکش و خودکار همراه
 .کردم باز لب شد، تمام که کارش

 داشتید؟ امری من با استاد بله -
 .بود گرفته نظر زیر را من عینکش زیر از
 گردید؟برمی دیر قدراین که کنیدمی سیر کجا رادمهر فرشاد با شبنیمه تا بپرسم تونممی -

 .هست ما هایکار به حواسش و گیردمی نظر زیر را ما رفتن بیرون اش،خانه یپنجره از دانستممی
 «.کنه جا بد فرشاد چشم توی خودشو خوادنمی بگه، فرهاد به کنهنمی جرئت». دادم اطمینان خودم به

 .دادم حرکت را سرم و کردم ریز را چشمانم
 .هست درس به حواسمون استاد نباشید نگران -

 .آورد فشار میز روی براقش هایناخن و کشیده دستان با مهرنوش
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 قرار اینجا هیجانی محیط تأثیر تحت اینکه نه باشن، اممتاز جزء همیشه ایرانیم دانشجوهای دارم دوست من -
 .بگیرن

 :زدم کنایه و بردم باال ساختگی اوریناب با را ابروهایم
 .من تا فرشادید نگران بیشتر کردممی فکر واقعاً؟ -

 :پرسید عصبی پرید، مهرنوش رنگ
 !نمیشم منظورت متوجه چی؟ یعنی -

 گوشی به و کردم برقرار را اتصال. بود بابا انداختم، نگاه گیرنده تماس نام به. بود خوردن زنگ حال در امگوشی
 .فهماندم مهرنوش به آهسته صدایی با و کردم اشاره

 .بابامه -
 را رفتارم که نبود مهم برایم. رفتم بیرون کالس از و کردم اکتفا دادن تکان دست به تنها و خداحافظی بدون

 .ایستادم هاآن از فاصله با بودند، منتظر در کنار عادت طبق مکس و فرشاد. کند تلقی گستاخانه
 :دادم جواب باالخره. دادممی تاب انگشتم دور و کشیدممی بود، زده بیرون کش از که را صورتم جلوی هایزلف

 خوبی؟ خبرا؟ چه. باباجون سالم -
 :کردم ادا لب زیر و کردم متوقفش اخم با و بردم باال را دستم. شد نزدیک فرشاد

 .بابامه -
 .میشه تنگدل پیرت پدر نمیگی گیری؟نمی ازم سراغی چرا دختر، سالم -

 :گفتم دلم توی
 .میشه تنگ دلت شدی راحت شرش از تازه که بدبخت مهشاد برای داری، سودا هزار و سر یه که شما حتماً -

 .خاراندم را گوشم پشت بار این دررفت، دستم از مویم زلف
 .کنمنمی وقت. زیاده درسامون شلوغه، خیلی سرم باباجونم خدا به -
 کنه؟می رسیدگی بهت خوب داریوش. کن ول رو اینا نمیاری؟حاال اضافه وقت هم دقیقه پنج حتی دختر بابا ای-

 نداری؟ وکسرکم دفتر و کتاب که؟ ذارهنمی کم برات
 کنار زندگی اما بریزم؛ آب روی را وروچشمبی داریوش این یپته و کنم باز را دهانم که بود نزدیک لحظه یک برای

 آرام آوردمدرنمی مهرنوش با دو این کار از سر تا و بودم فوضول که مخصوصاً بود، عالی برایم فرهاد و فرشاد
 .نشستمنمی

 .نزدم حرف باهاش وقته خیلی کنه؟می کارچی خانمآبجی. اینجا بیام گذاشتی مرسی. عالیه چیهمه باباجونم -
 .گرفتم را خواهرم سراغ که آمد خوشش خندید، بابا
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 انجام رو کارخونه کارای داره فعالً شده، تنگ برات دلش هم آبجیت. رسوننمی سالمتو دختر، خوبن شونهمه -
 .میده

 !بود سیاستش از هم این داد،می جواب طوراین او و بودم نگرفته را همه سراغ که من اما
 .شد تنگ خواهرم برای دلم لحظه یک واقعاً کردم، ابراز را هیجانم

 .ندادی خبر بهم و دادی شوهرش ببینم نیام یهو بابا -
 .خندید بابا
 .گیرممی اکیو تو از همه از اول نباش نگران. کنهمی دلبری چه ببین رو پدرسوخته -

 تکراری دیالوگ بود، شده جورهمان هم بابا و من روز و حال دقیقاً. افتادم ایرانی هایفیلم یکلیشه مکالمات یاد
 .کردم ادا را فیلم

 ...باباجونم نکنه خدا -
 شدن دور درحال بازیمسخره با مکس و فرشاد که کنم جاری زبانم بر را بعدی حرف که بودم کرده باز را دهانم
 .بود گوشم کنار گوشی. افتادم راه دنبالشان به.  دیدم

 .شد پرت حواسم لحظه چند ببخشید بابا -
 .ساختم خودم از دروغی سریع

 ...همین برای مونممی جا سرویس از دارم -
 .بود شده خشن صدایش گذاشت نیمه را حرفم

 برو. باشه تنها خیابون تو سرگردون و وِیلون شب، هاینیمه تا دخترم خوادنمی دلم برس، سرویس به برو -
 .خداحافظ

 .کردم اکتفا کلمه دو این به تنها و سوخت برایش دلم
 !بابا دارم دوستت -

 .کوبیدم هردویشان کمر توی مشت با. انداختم امکوله توی و کردم قطع را گوشی
 .کرد نگاه مرا روییترش با مکس

 کنسرت ببریمت خواستیممی امشب که ماست تقصیر. دختریا مثالً باش، مهربون ذره یه. تو ایوحشی چقدر -
 .انریکه

 .کردم ـلش*بـغـ حالیخوش با و زدم جیغ
 واقعی؟ -
 .کرد تأیید سرش دادن تکان و خنده با. بودم تأییدش منتظر کردم، نگاه فرشاد به
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 داشت؟ کارتچی مهرنوش. وچلخل آره -
 .بردم باال هایمشانه با را صورتم اجزای یبقیه و چسباندم هم به را هایمدندان و آوردم پایین را هایملب طرف دو
 .ریممی کجا بدونه خواستمی. بیرون ریممی شبا داشت آمارمونو. کردمی فوضولی داشت بابا، هیچی -

 .کرد یخ فرشاد
 .دستمون میده کار آخرش عوضی زن این. ریممی بیرون باهم شبا آخر ما بگه فرهاد به نکنه -

 :گفتم الکی و زدم اششانه روی و خندیدم
 .داداشتخان به نگه که گرفتم قول ازش! بابا نترس -

 .زدم چشمک
 .نمیگم چون چیه؛ نپرس. دارم آتو ازش -

 .آورد باال هماهنگی معنای به را دستانش و کرد مکس به رو. شدمی خیالبی سریع که آمدمی خوشم
 .ده ساعت انریکه، کنسرت امشب، برنامه پس -

 دو مثل هاآن به من حس. کردیم بامب فیست اصطالحبه و کوبیدیم هم به و آوردیم باال را هایمانمشت هرسه
 .بودم فهمیده االن تا حتماً بود این از غیر اگر چون داشتند؛ را حس همین هم هاآن مطمئنم. بود دوست

 .شدیم آنجلسلس پاییز آخر سرمای وارد گرم سالن از تاییسه و گذاشتیم سر روی را هایمانکاله
*** 
 هاالمپ بود، بزرگی خیلی سالنِ. دادندمی تکان را خودشان شدمی پخش سالن توی که موزیکی بلند صدای با همه

 و ریز هایالمپ با سقف تمام. بود مشکل ایسرمه یا اندمشکی هادیوار اینکه تشخیص و شدندمی روشن و خاموش
 .ایستاده خدا آسمان زیر کردمی فکر آدم نبود، آلوده قدرآن شهر هوای واقعاً اگر که بود پوشیده براقی

 بتوانم تا داشتم نظر زیر را حرکاتش تمام اما رقصیدم؛نمی مکس خوبیِبه هنوز. شدمی پخش سالن توی موزیک
 .برقصم پایشپابه

 انگار که رقصیدندمی جوری بلوند دختر یک با بود، دانشگاه ورزشکار پسرهای از یکی که چردهسیه استوارت مارتین
 .بود خودم دادنتکان فقط هاآن برابر در من ـص*رقـ. است آفریده هماهنگ قدراین را هاآن ازل از خدا
 .بودیم کرده گم را مکس کنیم، پیدا را خودمان جای تا رفتیم وسط شلوغ جمع توی فرشاد با و شدم خیالبی
 آهنگ با و آورددرمی بازیمسخره هادیوانه مثل فرشاد. خندیدممی واردیوانه فرشاد و خودم ناهماهنگ رقصیدن از
 او از شدتبه و بودم شده خودبی خود از هم من. لرزاندمی را اشـینه*سـ و رقصیدمی شصتی دهه پخش حالِ در

 .کنندمی خودنمایی دارند که بودیم شده میمون دوتا مثل شما جان از دور. کردممی پیروی
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 که جدیدی هایلباس با و دربیاورم کمد توی از دوباره را هایمچکمه که بودم شده مجبور انریکه کنسرت خاطربه
 .بشوم کنسرت سالن راهی بودم خریده

 از. شد ساکت جمعیت بود، حاضر مجری عنوانبه که فیتنسی و خوشگل پسر صدای شدنپخش با. شد قطع موزیک
 وقتی فقط و نداشتم مترجم گوشی هم من و کردمی صحبت سریع خیلی چون فهمیدم؛نمی زیادی چیز هایشحرف

 ردیف سه-دو. پریدم باالوپایین و کشیدم شادی جیغ جمعیت همراه هم من آورد، زبان بر را آیگلیسیاس انریکه نام
 و کرد شروع جنجالی ورود یک با انریکه. بود شده کاشته جمعیت بین برداریفیلم هایدوربین. داشتم فاصله سن با

 .نوشتمی را هامتن سرش پشت دیایال. کرد سالم خاصش موزیک با مواقع اغلب مثل
 .همیشگی دارلبه کاله و خاکستری-توسی تیشرت و شلوار داشت، را اشهمیشگی تیپ انریکه
. کردمی خودبی خود از را همه و بود موزیک با هماهنگ کامالً و مسحورکننده هاالمپ شدن خاموش و روشن
 کمتر. رفتمی باالوپایین بدنشان با هایشانگیتاربیس و گیتار و نواختندمی پرانرژی و هیجانی شدتبه هانوازنده
. شدمی لمس حرکاتش تکتک در احساس واقعاً. خوردنمی تکان که بود بدنی کمتر و رفتنمی باال که بود دستی
 ـوش*آغـ در را اشدسته و میکروفن نحویبه آهنگ متن از قسمت هر با. بودند احساسی و آمده هیجان به همه
 به و آمدمی جلو جهت سه از. کند خالی را هیجانش تا پریدمی باالوپایین اشقطعه شدن تمام با و گرفتمی

 .شدمی نزدیک بودند من سنهم جوان دختران اغلب که طرفدارانش
 را آهنگ با نامتناسب کامالً و شصتی دهه حرکت دوباره. شد پرت زد بهم فرشاد که ایتنه به حواسم لحظه یک

 و سایرین پریدن باالوپایین از ترجذاب چندهزارنفری جمع آن در فرشاد واردیوانه حرکات من نظر از. بود کرده شروع
 داد،می جال را فضا که ایالعادهفوق نور ـص*رقـ توی و نداشتم توجه آهنگ اجرای به دیگر. بود انریکه خود حتی
 چندتا با مکس که شوم پهن زمین روی بود مانده کم. کردممی همراهی او با گاهی. بود فرشاد به توجهم تمام

 خودش حال در فرشاد. داد تکان سر برایم خنده با که دادم تکان دست برایش. شد نزدیک مختلف نوشیدنی بطری
 .بود ـت*مـسـ نخورده اصطالحبه و نبود

 .خندیدممی هنوز و گرفتم مکس یشانه به را دستم. برگرداند حال زمان به را فرشاد گردنیپس یک با مکس
 از پس که معشوقی مثل و قاپیدم مکس دست از را همه شتاب با و شد گرد چشمانم هانوشیدنی اسم خوندن با

 .گرفتم ـوش*آغـ در را هاآن رسیده عشقش به هاسال
 ...هو! آزادی بر درود! کردی آزاد داشتم که قفسی از منو شکرت خدایا -

 و کرد کج را خودش که بگیرم پس را آن تا برداشتم خیز. درآورد چنگم از سریع حرکتی با را هابطری فرشاد
 .کرد رو مکس به و داد قرار جلویم را بزرگش بازوهای

 !کمتره عقلت هم این از حتی تو مکس -
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 .کرد رو مکس به دوباره و کرد اشاره من به
 بریزه؟ هم به کنسرتو و کنه قاتی ممکنه اینا از قلپ یه با نمیگی -

 .کردم سپر را امـینه*سـ بودم، حرصی مکس سکوت و فرشاد دست از. نداد جوابی مکس
 طرفی؟ سوسول و مامانی و ناز یدختربچه یه با که کردی؟ فکر چی من به راجع خودت پیش -

 .کردم لمس را بطری کردم دراز را دستم
 تو از. کنممی کم روتو. شم خودبی خود از عمراً چقده، مجنبه بدم نشون بهت خواممی. چاقال بیاد کن رد -

 !هیلز بورلی گوالخ بچه هست، ترمگوالخ
. کند لمس را یکیشان انگشتم حتی گذاشتنمی و بود کرده محصور را هانوشیدنی کلفتش بازوهای با هنوز فرشاد
 .خندید غشغش و داد تکان را سرش

 .برسی ما به تا مونده خیلی هنوز برو جون،بچه برو -
 برای را تالشم و کرد ترقوی من در را کلکل حس و خندیدند باهم که کرد زمزمه گوشش در چیزی مکس

 هر با و جمعیت و انریکه موزیک ترکیبی صدای با و کردم شروع فرشاد به زدن لگد و مشت با هابطری گرفتنپس
 .کردممی وارد ضربه کلمه

 ...من به... بدش... کنی تریبزرگ... من برای تو... مونده همین -
 .کرد باز را هایشبازو حصار فرشاد داد، جواب خوشبختانه

 تعطیل شب یه اومدیم ندارم، دردسر یحوصله. ندی دستمون کار که نکن رویزیاده فقط. بگیرش قبول، بابا باشه -
 .کنیم حال

 به را بطری چطور هاایحرفه که بیاورم یاد به تا کنم تمرکز کردم سعی. نکردم باز را آن در اما گرفتم؛ را بطری
 مکث لحظه چند هم باز. کردم باز زیاد زور و دقت با را بطری در کردم، تکیه راستم پای روی. گیرندمی دست
. بودند ـص*رقـ حال در همه. بودیم خودمان بازی مشغول و نداشتیم توجه کنسرت به نفر سه ما از کدامهیچ. کردم

 و کردم خم را بطری آرام. کردم بودن ایحرفه و باکالس برای را تالشم تمام. بردم لبم یگوشه به را بطری یلبه
 زدم ایحریصانه لبخند. کردم نگاه بودند، متعجب ومتپت عین که مکس و فرشاد به جرعه اولین رفتن پایین از بعد

 سر نیمه تا نفسیک و بردند باال و کردند باز را هایشانبطری باهم مکث و فرشاد. بردم باال را بطری دوباره و
 داشت؛ خاصی حس چسبیده هم به هایـص*رقـ تا گرفته هاالمپ شدن روشن و خاموش از چیزهمه. کشیدند

 .بود چنین این بود، دخترانه دورهمی مهمانی چندتا خالفم نهایت بودم پدرم پیش وقتی تا که من برای شاید البته
 زمین روی کنارم و درآوردم را پالتویم بود، شده گرمم. خودبی خود از و ترپروابی اما شدیم؛ کنسرت جذب دوباره

 من به کاری دیگر فرشاد. دادم ادامه رقصیدن به پوشیدم کوتاه لی دامن با که سفیدی کوتاه تاب با و گذاشتم
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 و برداشتم مکس کنار جعبه از یواشکی. باشم داشته دیگری بطری خواستمی دلم. بود خودش حال توی و نداشت
 .کردمی فوران درونم خوشی و نداشتم ایدغدغه هیچ و نبودم خودم حال در. کشیدم سر

*** 
 کدام را موتورش فرشاد دانستمنمی. شدیممی دور کنسرت محل ساختمان از و زدیممی قدم روپیاده در تلوتلوخوران

 بیشتر و بودم داده تکیه فرشاد به. شویممی رد راه این از که است بار اولین بودم مطمئن اما است؛ گذاشته سمت
 پا از را هایمچکمه خواستمی دلم و بود گرمم پالتو با بیرون، سرد هوای در. بودم انداخته او روی را وزنم سنگینی
 .بروم راه روپیاده فرشسنگ روی کفش بدون و دربیاورم

. آمد بیرون بود جلوتر قدم چند اشخروجی و ورودی که پارکی از که برخوردیم پوستیسیاه جوان و چاق زن به
 .کرد پیدا شدمی سروصورتش توی را ایخالی جای کمتر. بود کرده پیرسینگ جایشبه و بود تراشیده ته از را سرش

 .ببین رو زنه این فرشاد اوه -
 چند از بعد. بود ترسناک اشقیافه. کردم اشاره او به دست با و شدم مرتکب را توانستممی که اشتباهی ترینبزرگ
 .آمد سمتمانبه و بود شده اماشاره متوجه زن کردم، اشتباهی چه شدم متوجه لحظه

. بدهد نشانمان را اششدهپیرسینگ بازوهای تا بود پوشیده سفیدی تاپ سرما آن توی ایستاد، ما جلوی فیگور با
 از و نداشتم ترجمه تمرکز واقعاً چون دادم؛نمی جواب گفتمی خشنش صدای با هرچه. شدممی ترک زهره داشتم
 سبزی کاپشن زیپ چون دارد؛ من حس شبیه حسی هم فرشاد کردممی حس. لرزیدممی گرمم پالتوی توی لحنش

 .کوبید کـمرم به فرشاد. کشید باال بود کرده ست سبزرنگ هایکتانی با تازه که را
 .دیمنمی جواب اینکه از میشه کفری داره و کردی اشاره بهش که ناراحته کنیم؟ غلطی چه حاال مهشاد -
 .فرستادم ـوس*بـ و زدم چشمک برایش و خندیدم ترسناک زن به محض دیوانگی با
 و بودیم ایستاده اشورودی در دم که پارکی وارد و گرفتم را فرشاد دست. درآورد را اشگوشی خشمگین هاینگاه با

 .زدم فرشاد یشانه روی. شدیم شد، خارج آنجا از زن
 .موتور سراغ برگردیم اومد جا که حالمون بچرخیم، پارک تو خرده یه بریم! فری داش کن ولش -
 بود فهمیده. آمدمی جا داشت هوشش و عقل تازه انگار. انداخت نگاه بودیم آمده که مسیری به و برگشت فرشاد اما

 فکری چه سرش توی بفهمم اینکه برای و بودم چسبیده را بازویش سرمستی با. نیست درست وسط این چیزی
 بهش و است زنده مادرش فهمیدمی باالخره فرشاد اینکه از حرص با. کشیدم وسط را ربطیبی بحث گذرد،می
 باورش وقتهیچ اما نه؛ یا هست مادرم مال واقعاً دانستمنمی که بود خوش قبری به دلم فقط من ولی ؛رسیدمی

 :پرسیدم. نکردم
 خونه؟ گردیمبرمی کی ما ببینه منتظره هنوز نظرت به خبر؟ چه خوشگلت خانوممامان از فرشاد راستی -
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 سالن به برمیان خروجی سمتبه کشانکشان را من است، زده گندی چه باشد فهمیده که انگار استرس با فرشاد
 :داد جواب حرص با و داد تکان را سرش. شدمی خرد کشیدمی را من اینکه از اعصابم. بردمی کنسرت

 جهنمی کدوم ببین. برسه زهرماریا اون به دستت ذاشتممی نباید. پایینه تجنبه دونستممی هم اولش از -
 .آوردیمون

 :گفتم و خندیدم. بمانم سرمستی انهم توی داشتم دوست ولی ؛شدمی عادی داشت حالم
 کل چشم. تو ریشِته و کنهمی فرق لباتون فقط مهرنوش و تو. همین شبیه واقعاً دیدم کردم دقت که امروز -

 .باشم داشته مامانی همچین آرزومه که من. دنبالشه دانشگاه
 چشمش یک کرد،می تالش موضوعی فهم برای داشت انگار. بود درهم هایشاخم. کرد رو من به و ایستاد فرشاد

 .بود بستهنیمه یکی آن و باز
 االن؟ گفتی چی تو -

 .زدم پوزخند
 کنی؟ نگاه بهش مادری چشم به نمیشه روت حاال انداختی متلک بهش همهاین خوردی؟ جا شد چی -

 .بود شده گرد تعجب از فرشاد هایچشم. نداشتم پارک آن به خوبی حس کردم،می ناامنی احساس فضا آن توی
 .بیاریا باال خون دهنت تو زنممی وگرنه نزن؛ زر مهشاد -
 .گرفت حرصم حقیقت برابر در مقاومتش همهاین از
 روی گوشیش و بود نشسته ماشینش توی من بگیره صبحونه برام بود رفته فرهاد که دیروز بگم اطالعت محض -

 دارم که هم حاال. نبردی بو که احمقی انقدر خودت. پسرشی تو فهمیدم اونجا از و زد زنگ مهرنوش. بود پیغامگیر
 .میشه بد داره حالم بیرون، بریم جهنمی پارک این از ترزود بیا. دهنم توی بزنی خوایمی میگم بهت کنممی لطف
. نشست پارک مرطوب هاینیمکت روی و شد شل هایشپا بود، گرفته اشبازی فرشاد حاال اما بودم؛ گرفته تهوع

 چشمانم توی. شدمی خیره دیگری ینقطه به دوباره و کردمی نگاه من به. بود نشسته چشمانش توی خاصی غم
 .کرد نگاه

 .نمیشم ناراحت بگو، کنیمی شوخی اگه مهشاد -
 .شدمی تربلند و ترغمگین صدایش تن لحظه هر
 !لعنتی. دروغه اینا بگو فقط خدا رو تو -

 .دادم تکان را سرم
 .فهمیدیمی باید باالخره فرشاد، نه -

 .شدمی بیشتر شدندمی نزدیک هرلحظه که هاییموتور صدای. شدمی بیشتر لحظه هر بدم حس
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 مشکی کاسکتکاله با پوشمشکی هایموتورسوار. کردنمی حس را خطر و بود نشسته گریه به هابچه مثل فرشاد
 :گفتم دلم توی. کنم اشمتوجه تا زدممی فرشاد صورت یتو. شدندمی نزدیک تهدیدآمیزی صورت به
 !کردم غلط خدایا! کردم غلط خدایا -

 فرهاد یشماره دنبال و درآوردم را امگوشی. بودم کرده هول. دویدممی پارک خروجی سمتبه و کشیدم را دستش
 .کشید باال را اشگریه از حاصل بینی آب آمد، خودش به فرشاد. لرزیدمی دستم دویدن حال در ولی ؛گشتممی
 .بدو فقط مهشاد -

 شنیدن با زنانجیغ و ریزاناشک و بود کرده یخ کامالً بدنم. برسند ما به هاموتورسوار تا بود مانده متر صد از کمتر
 .زدممی صدا را او گوشی پشت از فرهاد صدای
*** 
 راحله

 به چون هایم؛چشم بگویم است بهتر یا اشمدادینوک نوع از هم آن گشت،می 206 پژو دنبال به هایمانچشم
 از و کردممی غرغر لب زیر مدام من اما نشد؛ شوکه دیدنش از که چرا بود، باخبر داریوش آمدن از پریسا گمانم
 .کردممی تماشا را بیرون پنجره
 نوازش را پروازیبلند دختر هر مشام آن بودن نو بوی که بود رنگیمشکی اسپورتیج کیا محو من برعکس پری
. بودم فراری هابرندبازی این از و بود خودم الک توی سرم بیشتر چون شاید. بود آزاردهنده من برای اما داد؛می

 هر حدشان از بیش نفسبهاعتماد که تیپخوش آقاپسر دوتا و هواپیمامانند هایصندلی براق، پالستیکی هایروکش
 .کردمی عاصی را من مثل مغروری دختر

 و دادممی فشار دست کف در را امزرشکی مانتوی یآهارزده هایآستین بگذریم، که کاذبشان سقفاعتمادبه بحث از
 داریوش و فرهاد دستیک و هماهنگ تیپ به ذهن در و بودم امورنی کیف بند با بازیبازی مشغول دیگرم دست با

 .خوردممی غبطه
 تنها. کردندمی دلبری بدجور که آن همرنگ چرم هایکفش و سفید هایپیراهن و براق مشکی وشلوارکت دست دو

 بود، آزاد و قیدبی همیشه مثل فرهاد اما بود؛ درنیاورده را کتش همچنان ایکبیری داریوش که بود این تفاوتشان
 عضالت شدنمنقبض تا بود گذاشته باز را باال یدکمه چند و بود زده تا آرنج روی تا را پیرهنش هایآستین

 بدجور دالر قیمت نوسانات با من، روزهای این بازار آشفته در که موهایی و بیاید چشم به بیشتر اشـینه*سـ
 !داشت خوانیهم

 .خندید ریز و کرد جا جلو سرنشین دو هایصندلی بین را خودش پریسا
 !خریدید رنگیخوش ماشین. باشه مبارکتون آقافرهاد -
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 .شود وارد را اول تقاطع تا کرد روشن را فلشر داشت بهتری هوای و حال شب آن که فرهاد
 .پریساخانوم باشه صاحبش مبارک -

 .انداخت نگاهی بود اشگوشی کراش کندی بازی حال در که داریوش به مبهم و گنگ پری
 خریدی؟ تو که نگو -

 .چرخید فرهاد سمتبه ناگهان داریوش
 .بعد یمرحله رفتم یس، یس -

 .انداخت من به نگاهی آینه از و زد پوزخندی فرهاد
 .نبودم ایران االن که داشتم پوال این از اگه من. زدید حدس درست خودشه، مال -

 .فشرد را داریوش یشانه خاصی ـل*میـ و حرص با پریسا
 خریدی؟ تو رو هواپیما این میگم. داداشخان توام با -

 .کرد پرت داشبورد روی را موبایلش و شد عصبانی داریوش
 .خریدم تازه بابا آره دختر؟ تو میگی چی باختم؟ شد خنک دلت اه -

 .کرد زوم من روی دوباره فرهاد
 .بدن زندگیشون به تحولی یه کالً گرفتن تصمیم که اینه کنن، ازدواج قراره که نه نکردم؟ عرض -

 پریسا. اوست فرهاد هایحرف مخاطب کردمی خیال که پری بیچاره کرد؟می صحبت من با چرا گفت؟می چه این
 .کرد دادوبیداد به شروع و گرفت را داریوش گردن پشت از
 منو حق دوباره تو. بگیره ماشین من برای بابا بار این گرفتم موگواهینامه من وقتی شد قرار عوضی، نامرد -

 خوردی؟
 .برگشت ما طرفبه کجنیمه حالت به داریوش

 .گرفتم خودم پول با. کشیدم زحمت و کردم کار کنی؟می شلوغش الکی چرا آبجی؟ تو میگی چی -
 .داد تکیه عقب صندلی به و کرد بغض پریسا

 آخر دوباره. میفته من گیر هم عالیحضرت کار میفته، خونه دباغ به پوست گذر. نوبت به آسیا داداشخان باشه -
 ...به راجع مامان و بابا با برم که کردنموسموس به من اتاق در پشت میای شب

 .رفت باال تعجب شدت از وضوحبه داریوش ابروهای
 کنی؟ تمومش بحثو این دیگه میشه -

 .شد جمع هایشچشم در اشک و کرد باد پریسا فرمخوش بینی هایپره
 .آقاداریوش نیا من سمت امشب از دیگه هرحالبه -
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 .برگشت فرهاد سمت دیدمی خطر در را موقعیتش که داریوش
 نیست؟ خودم پول از ماشین این مگه. بگو گرفتی برام ماشینو و معامله پای رفتی که تو. فرهاد بگو تو اصالً -

 داریوش؟ برای ماشین یمعامله بود؟ این فرهاد یچندروزه غیبت علت پس
 .کند رد آرامیبه را گیرسرعت تا آورد پایین را ماشین سرعت و زد پوزخندی فرهاد

 به کشهمی دستی داره. چینی شرکت یه به فروخت فرش تریلی چندتا یه. پریساخانوم میگه راست یکیو این -
 .زندگیش سروگوش

 :گفتم لبی زیر و کردم نوازش و گرفتم را پریسا دست
 !درنیار بازیبچه. پری باش آروم -

 .شد خیزنیم داریوش سمتبه دوباره
 .نگفتی نگی باشم گفته. منه برای ۳مزدا پس -

 .کشید را فرهاد لپ داریوش
 .امشب شدی تیپخوش چقدر تو پسر -
 .تکاند را شلوارش روی خاک بعد و
 .کن اکی گفتم بهت که رو قضیه اون فقط. تو مال خورسگ بابا باشه -

 .کرد کج داریوش طرفبه را سرش فرهاد
 .دیممی پس درس. کنیممی شاگردی. آقاداریوش دارید اختیار -

 .دادندمی قرض هم به هم نانی چه
 پای کرج رفتن من جایبه چندروزی یه و کردن لطف آقافرهاد! مجلس نگران خانومای و آقایون توجه قابل -

 .ماشین یمعامله
 .کرد رو فرهاد سمت دوباره بعد و
 چه و نشد چک که تلگراما چه. گرفتمی سراغتو آدم و عالم نبودی که چندروز این. محبوبی چقدر تو پسر -

 !نشد عوض که پروفایال
 .دادم قورت زحمتبه را گلویم آب و پرید رنگم .کندمی چک را من بود مشخص عوضی
*** 

 شد قرار. برگشتیم شهر مرکز به دوباره و کردیم پیاده زعفرانیه در خانکامران یخانه مقابل را پریسا و داریوش
. بود جالبی دومینوی. برود شانخانه به موتور با و کند پارک حجره پارکینگ در را ماشین و برساند را من فرهاد

 دوتا این کار از سر که من! شهر پایین در فرشاد و فرهاد و شهر مرکز در ما و شهر باالی در خانکامران
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 عجیب اما. فرشاد و محمدسبحان مثل بود، وصل یکدیگر به سروتهشان. گویممی را داریوش و فرهاد آوردم؛نمیدر
 انداخته شور را دلم و کرده تیپخوش زیادی بودند؟ کجا وپزدک و سرووضع آن با را امشب بدانم خواستمی دلم

 .زدم دستییک همین برای. بودند
 گذشت؟ خوش مهمونی راستی -

 .دادنمی پس نم اما پرید؛ اشچهره از رنگ
 مهمونی؟ کدوم -

 .باشم نگاهش تیررس در تا کردم جاجابه عقب صندلی روی را خودم
 !دیگه امشب مهمونی -

 آزاد فرهاد دست دو. است کم وسط این چیزی یک کردممی حس من و بود اتومات دنده. ایستاد قرمز چراغ پشت
 .بود
 خانم؟راحله گفته چیزی بهتون کسی. نبودیم مهمونی ما -

 .گرفتم گاز را لبم اما بودید؛ پوشیده خانکامران و جانآقا برای را وشلوارکت این پس بگویم خواستم
 ...فقط نه -
 .داد سر ایخندهتک فرهاد. دادم دستش بود افتاده عقب صندلی روی که را کتش و
 .نکرد ول ولی ؛بردار دست گفتم. داریوش نکنه کارتچی بگم خدا. گیدمی سرووضعمون بابت آهان -

 :داد ادامه و زد لبخندی دید، مشتاق حقیقت فهمیدن برای را من هایچشم وقتی
 من برای وشلواروکت این داریوش. کردیممی تماشا کالسیکوال داشتیم و بودیم رفقا از یکی بوتیک ما راستش -

 .بیرون زدیم مغازه از لباسا همین با و نکردیم تلف رو وقت دیگه ما زدید، زنگ شما. بود گرفته کادو
 .گذاشتمی پا زیر را نفسش عزت نباید بگیرد، کادو لباس آن و این از آمدنمی خوشم

 بوده؟ چی کادو این مناسبت بپرسم تونممی -
 !شدید دقیق چه امشب -
 .دادم عقب صندلی به را امتکیه و شدم سرخ خجالت از
 .ببخشید -

 .خندید
 .کنممی درک رو خانما کنجکاوی من. نداره اشکال -

 .دانستممی مالکش را خودم چرا دانمنمی. بودم شده صمیمی اندازه از بیش شاید گفت،می راست. نگفتم چیزی دیگر
 .کنه جبران برام وشلوارکت این با خواسته مثالً ماشین، یمعامله پای رفتم اون جای اینکه خاطربه -
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 احساس به هاروز این راستش. ببینم فرهاد کادوی ماجرای فهمیدن از بعد را داریوش یچهره خواستمی دلم خیلی
 نیت بود، که هرچه احساسم امیدوارم بودم؟ کرده قبول را فرهاد تولد کادوی چرا اینکه. بودم کرده شک هم خودم
 !باشد نبوده داریوش از انتقام

 .بود قشنگی کادوی. ممنون هم عطر بابت راستی -
 .نگفتید همه به رو ماجرا اینکه از مرسی -
 آب دلت در قند آن داشتن از و داری دل در مهرسربه رازی اینکه. کاریپنهان بخشـذت*لـ شیرینی همان هم باز
 .شودمی

 برنگشته کسی و بود تنها سمیه مامان هنوز یعنی این و بود روشن هابرق خوشبختانه. بودیم رسیده خانه به دیگر
 پریدم؛ بیرون ماشین از حالیخوش با. کردمی روشن را هابرق یهمه ترس از تنهایی مواقع در همیشه که چرا. بود
 .کرد میخکوبم فرهاد صدای خانه به شدن وارد از قبل هم باز اما
 خودم بدید اجازه اگه. نکردم پیدا وحسابیدرست معلم گشتم هرچی فیزیک و ریاضی درسای به راجع خانمراحله -

 !کنم تدریس
 ...جانمآقا بگویم خواستم. شدممی گیرغافل آخر یلحظه همیشه. رفت باال ضربانم و کرد افت بدنم دمای دوباره

 .کردم هماهنگ محمدامین با! نباشید نگران -
 .کرد هار پرسش دنیا یک با را من و شد محو. شد محو و گذاشت گاز روی را پایش دوباره و گفت را این

 کرخی خاص، سستی حالت یک داشتم؛ عجیبی شوق دل در. کردنمی یاری هایمقدم. شدم داخل و انداختم کلید
 روی یپرپرشده هایگلبرگ روی به دستی و نشستم آن یلبه. رفتم آب یحوضچه طرفبه سالنهسالنه. خوشایند

 :زدم لب آرام را نامش و کشیدم آن
 .فرهاد -

 به مرا ذهنی معادالت تمامی و بود کرده خوش جا دلم یگوشه و بود خزیده آرام خواست؟می چه جانم از پسر این
 را آن امروز به تا اما دهد؛می تغییر را هایتمالک و هایمعیار تمامی بیاید وقتی عشق بودم شنیده. بود ریخته هم

 را ناکجاآباد تا آن هایشعله شود ورشعله روزی اگر دانستمنمی. بود خاکستر زیر آتش عشق این و بودم نچشیده
 .سوزاند و سوخت اما و سوزاند خواهد

 امام فرودگاه یخارجه پرواز گیت برقیپله روی بر رنگشخاکستری پالتوی با را او وقتی بود، من قلب کار سوختن
 طرف در من که گذاشت ایشیشه روی را هایشدست آخر بار برای وقتی بود، هایشچشم کار سوزاندن و دیدم

 از هرچند دستانش قاب روی بر را هایمدست تا شدممی جاجابه هادیوانه مثل آن حرکت هر با و بودم حبس دیگرش
 !هایشچشم ایشیشه کریستال روی بر را هایمچشم زاللی و صافی و کنم منطبق شیشه روی
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 مرا وقتی سرنوشت و تقدیر بود نامرد چه و کردممی وجوجست را خوشبختی کار این با که بودم خیالخوش چه و
 .بود کرده محروم دستانش گرمای لمس از گونهاین

 است؟ دگر امید چه من از دگر /خاک گردممی و سوزممی تو با»
 است پر پروانه یپیرایه گرچه /نزدم دم و سوختم خود پر

 «است بتر ره صد تو روز از روزم /جان و دل فکندم تو پای به من
 :کردممی نجوا را نامش زدممی که غلتی هر با سمیه مامان غرغرهای به توجهبی و کشیدم دراز تخت روی

 !فرهاد -
 فقط که داشت را معبودی حکم من برای فرهاد هاروز آن اما بود؛ معبود ستایش برای ستوده ایواژه نجوا هرچند

 عشقی هیچ اما شود؛می ورشعله خاطره هر با و است سرکش و خام نوجوانی دوران عشق چقدر و کردممی نجوایش
 نه؟ یا کردید حسش دانمنمی. شودنمی اول عشق هم

 که دیگر یواژه صدهای و واژه این. آشنا غریبِ هایضربان و تپش نبودن، دل در دل! گریستن بهانهبی و بهانه با
 کشیده آتش به قدرآن. شودمی کشیده آتش به جرقه هر با و کندمی استشمام را قلب کاهدان انبار باروت بوی
 .شود پیدا ققنوس یسروکله تا شودمی خاکستر هم باز و شودمی کشیده آتش به دوباره و شودمی خاکستر و شودمی

 همان. ندارد ایاحاطه تو بر مرگ دیگر و شویمی جاودان و نوشیمی که همان نبی، خضر حیات آب یسروکله یا
 برای و خواستنش برای داشتنش، برای زنیمی ویوار و در به اشباشی نداشته و آرامی اشباشی داشته اگر که

 !شدنش خواسته
 چه؟ عالم یجریده بر است ثبت /عشق به شد زنده دلش آنکه نمیرد هرگز گویدمی حافظ حضرت که همان آری
 ما؟ دوام
 ...ما دوام... ما دوام... ما دوام آری

*** 
 فرهاد
 یک. ندارم خاطر به دقیقی چیز لحظات آن از اصالً! داشتند را طال حکم هاثانیه و بمانم آسانسور منتظر توانستمنمی

 هایلباس تریندستدمِ پوشیدن و هاچراغ کردنخاموش گوشی، پشت هایوفریادجیغ و مهشاد با موفقنیمه تماس
 آن در. گونهسراب و آلودمه کابوس یک به شبیه چیزی. بود جهنمی شب آن از آورخلسه خاطرات تنها هااین ممکن؛

 عقب صندلی روی را پالتویم که هنگامی آیدمی یادم فقط. نبست نقش من ذهن در واضحی تصویر هیچ شوم شب
 :گفتم مکس به فریاد با گوشی پشت از انداختم؛ لکسوز

 !گیریمی تحویل فرشادو و من یجنازه برسی دیر اگر -
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 از رفیق خروار یک. بود گذاشته تمامسنگ انصافا مکس رسیدم؛ جهنمی پارک آن به که هنگامی. بود آمده او و
 رعب شدهبسته هایصورت و خود پرشی موتورهای با که ای.ال.سی.یو دانشگاه غیرایرانی و ایرانی هایبروبچه
 شد؟ چه و کردیممی فکر چه شکر، را مذهبت خدایا! بازهاجنسهم یمحله بودند؛ انداخته ساکنین دل به عجیبی
 افتادند؟...  به حاال بود؛ همراهشان بانوسمیه و کاظمحاج خیر دعای همیشه که فرشادی و فرهاد
 همان از. بود آورده نیز را گوالخش هایرفیق این از چندتا! کردمی دود الستیک و بود کرده روشن آتش مکس
 و بازقمار جمهورشان،رئیس مثل زدند؛می بلوف و خواندندمی کری فقط که هاهمان از. آمریکایی هایپوستسیاه
 .چیکافه

 هایـس*نجـ تا خواندند کری و کردند تهدید قدرآن. رسیدند دادمان به. آمدند خوش را بار یک این بودند که هرچه
 پارک هایچراغ. ندارم خاطر به زیادی چیزی. دویدممی مهشاد و فرشاد طرفبه. شدند فراری پارک از اجنبی

 یک تشکیل بود آمده بر دستش از که کاری تنها و نداشت را هاآن به شدن نزدیک جرئت پلیس. بود سوختهنیم
 .بود ما جاناز حفاظت برای امنیتی حصار
 مانند سرم در صدایش که مهشادی و بود خاکی کاپشنش و پیچیدمی خودش به درد از. رسیدم فرشاد سر باالی
 .بود درآمده صدا به خطر زنگ

 !میره خون ازش داره وقته خیلی خورده، چاقو. آمبوالنس تخت رو بذاریمش کنید کمک خدا رو تو آقافرهاد -
 توجهبی آمریکایی هایدلسنگ و بود خورده چاقو. چشیدممی را غربت معنای تازه بود؟ خورده چاقو شنیدم؟می چه
 بود خورده چاقو کرد؟می پر فرم و کردمی تهیه گزارش تندتند ای.بی.اف و بود خورده چاقو شدند؟می رد مان کنار از
 ؟...و

 از راست؟ یا بروم چپ تر؟پایین یا بروم باالتر. دوالب دروازه آباد،یاخچی آباد،نازی افتادم؛ خودمان هایمحله یاد به
 بگویم؟ کجایش از کندمی توفیری چه اصالً بگویم؟ کجایش

 دورت ثانیهبهثانیه نشستی،می ایگوشه و رفتمی پایت در خار یک اگر آنجا است این مهم. نیست مهم هااین
 یه. داش دارم ماشین من» گفتمی یکی آن. گرفتمی را نبضت یکی پرسید،می را حالت یکی. شدمی ازدحام
 .«درمونگاه به برسونمش تا کنیم بلندش و بگید یاعلی

 «یاعلی» گفتندمی همه و
 !مشتی یارت علی

 و کردندمی عمل شانوظیفه به فقط کامپیوتر مانند. بودند ربات انگار که روحیبی و خشک هایآدم چه؟ اینجا اما
 زنند؟می وحقوقحق از دم قدرآن چه برای کردید دقت اصالً. بگذارند پیش پا آن از بیشتر قدم یک نبودند حاضر



 

 

122 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

! زهرمار حقوق کوفت، حقوق سگ، حقوق شوهر، حقوق همسر، حقوق گیاهان، حقوق حیوانات، حقوق بشر، حقوق
 شود؟می چه گذشت پس! دیگر است بس
 نه شود؟می غلط خدا قرآن بپزی؛ غذایی بشوری، ظرفی کنی، کمک داریخانه در خانمت به و کنی خبطی اگر حال
 آن سردر من. دهدمی را خودش غذای دنگ هرکس روند،می رستوران به وقتی شوهر و زن اینجا. باهلل نه واهلل،

 !بکند شوهر و زن از تعریفی همچین که گیرممی گل را بشر حقوق
*** 

 همان از. بود نشسته کنارمان هم مسنی تقریباً خانمِِ پرستار و بودیم نشسته کنارش مهشاد و من آمبوالنس در
 دانستیممی که ما اما دهد؛ آرامش ما به اشتصنعی لبخندهای با داشت سعی اشهمه. هامادربزرگ هایش،مهربان

 «نشیند دل بر الجرم آید بر دل از آنچه» قولی به. نیست دل ته از و ستساختگی
 :گفت جمله یک زحمتبه و برداشتم صورتش از را اکسیژن ماسک. بگوید چیزی خواستمی گویا

 کجاست؟... ک... نوش... مهر... مادرم... م -
 :زدم داد مهشاد سر و برگشتم ناخودآگاه. رفت حال از و سفیدی به رو چشمانش

 دیوونه؟ کردی غلطی چه تو -
 کردنوصل مشغول و ما به پشتش موقع آن تا که پرستار. کرد کز آمبوالنس یگوشه من یعربده ترس از دخترک

 :گفت عصبانیت با و برگشت ما سمتبه بود فرشاد سرم
 برداشتید؟ ماسکو مجوزی چه با اصالً. محترم آقای نکنید جروبحث بیمار سر باالی لطفاً -

 چک را امگوشی مهشاد روز آن که زدممی را حدسش باید بود؟ فهمیده کجا از. بودم فرشاد حرف شوک در هنوز
 حرف به توجهبی! بودمش نگرفته جدی خر من و بود داده هشدار هایشکنایه و نیش به راجع مهرنوش. است کرده

 .گرفتم را فرشاد سرد دستان و برگشتم جایم سر دوباره پرستار
 .شد نزدیک من به و ریخت اشک مهشاد

 .آقافرهاد -
 .چسباندم هایملب به را اماشاره انگشت و شدم براق هایشچشم در
 ...ساکت مهشاد، ساکت! هیس -

 :گفت صالبت با بار این اما بست؛ را هایشچشم. کشید باال را اشبینی و کرد پاک را هایشاشک
 !برید قاضی به طرفهیه نمیشه که طوریاین. بشنوید هم منو حرفای باید -

*** 
 مهشاد
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 داده انتقال ویژه هایمراقب بخش به اورژانس از دهانش و بینی روی اکسیژن ماسک با و دارچرخ تخت روی فرشاد
 هدایت را تخت سفیدپوش هایپرستار. دادمی بهداشتی کـل*الـ بوی و بود شده ضدعفونی و تمیز راهرو. شدمی
 .دویدیممی دنبالشان به فرهاد و من و کردندمی

 راهروی رنگکرم و گرانیتی کف روی پا ناراحتی با. شویم وارد نگذاشتند و گرفتند را جلویمان ویژه بخش در پشت
 تالش نشست، صندلی روی. کوبید مقابلش دیوار به را اشکردهمشت انگشتان نیز فرهاد. کوبیدم رِیگان بیمارستان

 .کند محافظت دستانش با روانی هایفشار برابر در سرش از کردمی
 با سراسر که سقف به و ایستادم سنگی دیوار کنار. بنشینم توانستمنمی و بودم قراربی بود، جاری هایماشک
 .دوختم چشم بود شده پوشیده مربعی هایالمپ

 فکر. دادم لو چیوهمه دیدم یهو. میگم چی دارم دونستمنمی. نبودم خودم حال تو. نبود خودم دست خدا به -
 رو موتورسوارا هرچی هم طرف اون از. کنهمی عرق تندتند سرما اون تو دیدم یهو. بشه بد حالش انقدر کردمنمی

 ...نبود حالیش دادممی نشون بهش
 .کردمی نگاهم اخم با فرهاد. کشیدم باال را امبینی آب
 فهمیدی؟ مهرنوشو یقضیه کجا از تو -
 .کردم پاک شدمی امچانه راهی و بود گرفته راه امبینی کنار از که را اشکی دست پشت با
 .گیرپیغام روی رفت زد، زنگ مهرنوش. گذاشتی جا گوشیتو گرفتی، شیرکاکائو برام صبحونه رفتی که روز همون -

 .کنم لمس را اششانه دستم با کردم سعی
 ...خودمو بشه چیزی فرشاد اگه خدا به. بشه جوریاین خواستمنمی خدا به -

 بود؛ من از بهتر وضعیتش. بود شده گلی هم هایشکفش و جین شلوار بود، خونی و ریخته هم به رنگشزرد پیراهن
 دستم. بود شده خونی و زخمی خوردنزمین خاطربه امبرهنه زانوی و بود شده خیس و پاره بودم عاشقش که پالتویی

 .شد بلند جا از و زد پس را
 .کردی خراب. مهشاد کردی خراب -

 زد هایشمو به چنگی
 !داشتی؟ کارا این به کارچی تو فهممنمی من آخه -
 .کردم توجیه و کردم قطع را حرفش هقهق با
 فرشاد چرا که بود این درگیر خیلی ذهنم قبلش هم من و بودیم خورده خیلی. شد چی نفهمیدم هم خودم خدا به -

 .محرومه داشتنش از داره مادر که
 .کشید حرص با و گرفت را پالتویم آویزان ییقه کند، کنترل را خودش نتوانست
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 ...کنیمی باز رو دهنت و میدی دست از عقلتو. همینه خاطربه نخور زهرماریا این از میگم وقتی -
 .کرد عذرخواهی و کرد ول را امیقه. خورد تکان چشمانش عمق در چیزی

 .ببخشید -
 یهمیشه. سوختمی خودم برای و بود گرفته دلم. ایستاد ویژه هایمراقبت بخش یشیشه کنار و شد دور من از

 حاال و نداشتم که مادری و بودم گردنش وبال که داریپول پدر. بودم محروم کند حمایتم که کسی داشتن از خدا
 آمپولش کـل*الـ بوی که بیمارستانی دیوار کنار بودند، غریبه برایم شانهمه که دنیا از ایگوشه در همیشه از ترتنها
 کسی کاش! کردمی دعوا و جنگیدمی خاطرمبه که داشتم را کسی هم من کاش. بودم ایستاده بود کرده پر را جاهمه
 .خواستنمی را من کسی و آمدم دنیا به اضافه که بود خودم تقصیر! باشد من نگران که بود

 :داد جواب. خورد زنگ فرهاد گوشی
 .ویژه هایمراقبت بخش چهار طبقه بیا مهرنوش -

! دربیاید خجالتم از خواستمی چطور مهرنوش نبود معلوم. دادم ترجیح قرار بر را فرار. نبود آنجا من جای دیگر
 را مهرنوش باراشک و قرمز چشمان آوردم باال که را سرم. بگیرم پیش را خروج راه که برداشتم را امدستیکیف
 که هاییبوتنیم و بود پوشیده اشخانگی لباس روی که رنگیایقهوه خزدار پالتوی از. کردم پیدا خودم روی خیره

 اگر. است رسانده ریگان بیمارستان به را خودش عجله با که بود معلوم بکشد باال تا را هاآن زیب بود نکرده فرصت
 .ترسیدمنمی قدرآن شاید دانستممی را حقایق تمام موقعآن

 .کوبید امـینه*سـ تخت خودمان میدانِچاله هایالت مثل
 توی چرا. گفتیممی بهش خودمون بگیم خواستیممی اگه داشت؟ ربطی چه تو به شکرخوریا این! فوضول یدختره -

 کشی؟می سرک اون و این زندگی
 دنبالم به همیشه که تحقیری و سرخوردگی. ساییدممی امجلویی هایدندان به را زبانم و بودم انداخته پایین را سرم
 .کردممی حس ریختناشک شدت از را صورتم قرمزشدن. رسید خودش اعالی حد به بود
 .کوبید امشانه روی دیگر بار
 .هرجایی یدختره ؟!اومدی پاشدی گوری کدوم از ای؟کارهچی و هستی کی تو هست معلوم اصالً -

 .زد عقب را مهرنوش و آمد جلو فرهاد. دادم سر گریه بلند صدای با و ترکید بغضم
 این روزگارش که موندیمی تبچه سر و بودی مادر اگه برداشتی؟ دور نمیگم هیچی! کن جمع خودتو. دیگه بسه -

 .کنیم پیداش کلوپ توی وقتبی و وقت روز، هر که نبود
 .کردمی نگاهش زدهبهت همچنان مهرنوش و زد تلخی یخنده
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 پسر یه داری انتظار داری؟ چی انتظار حاال. کردیم پیدات شانسی برنگشتی، تازه. برگشتی سال بیست بعد رفتی -
 بگیری؟ تحویل ورفتهشسته و گلدسته

. نیز هایماشک ریزش و شدم آرام. بودم شده مواجه آن با امزندگی در کمتر که احساسی کردم، پیدا امنیت احساس
 .کردمی آب دلم در را قند فرهاد حمایت
 :داد ادامه فرهاد

 کردی؟ خودکشی ماجرا این خاطربه نبودی خودت مگه اصالً. فهمیدمی رو قضیه این زود یا دیر فرشاد -
 .کرد جیغجیغ پایین صدای تن با و شکست را سکوتش مهرنوش

 کنه؟می کارچی شما یخونه تو دقیقه به دم شده، پیداش کجا از یهو نیس معلوم. کنی دفاع ازش خم باید بله -
 ...دوتون هر به اصالً شاید

 .شد خشک جاهمان دستش اما آورد؛ باال را دستش فرهاد
 .بود بسته را چشمانش مهرنوش

 .بزن د دیگه، بزن -
 .دادم هل دو آن میان را خودم بود، آخر یلحظه

 .میرم االن من. منه تقصیر شهمه. نکنید دعوا دیگه دوتا شما -
 طول چون بود؛ بیماران تخت حمل برای احتماالً بود باز آسانسور. شدم خارج راهرو از و کردم باز راه میانشان از

 .نداشت حضور بیمارستان در آسانسورداری معموالً شب موقع آن. شدم وارد و نکردم توجهی اما. داشت زیادی
 بیمارستان. بودند وودوست در دو هر بود، ترنزدیک دانشگاه از نداشت، ما یخانه با زیادی یفاصله بیمارستان

 .داشتیم فاصله کوچک خیابان چند تنها بود، دانشگاه به وابسته
 کنار از. بمیرم و بزند چاقو با را من شود پیدا هم یکی شاید تا کنم رویپیاده خواستمی دلم و باریدمی باران

 ترمز و بوق صدای با که داشتمبرمی قدم بیمارستان حصارکشی کنار هنوز. شدم رد تفاوتبی بیمارستان هایتاکسی
 .برگرداندم را سرم فرهاد سفید لکسوز

 .مهشاد باال بیا -
 .کردم امتناع و دادم تکان را سرم

 .باشم تنها خواممی. کنم رویپیاده خوادمی دلم آقافرهاد نه -
 .بود شده قفل ماشین فرمان روی دستش
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 تا و میشه خوب حالش میگن دکترا. اومده بهوش فرشاد. نکن ترخراب هست که اینی از اوضاعو و شو سوار میگم -
 به هم من ،داده قول بابات به داریوش. من دست امانتی شما. بود سطحی خراش یه. میشه مرخص بعدازظهر
 .بیمارستان گردمبرمی خودم خونه، برسونم رو شما االن. داریوش
 خودم پیش و زدمی لبخند قلبم. دادم قرار فرهاد حمایت تحت را خودم دیگر بار و رفتم ماشین سمتبه شدم، مجاب

 .کردم فکر
 مسئولیت احساس من به نسبت هم باز وقتاون شده، والشآش من خاطربه داداشش کیه؟ دیگه فرهاد این -

 !بامرام ولای. داره هوامو و کنهمی
 .میگه چی فهمیدنمی و بود شده بدحال که بود مادریش حس خاطربه هم مهرنوش. مهشادخانم گذرهمی هم این -

. کنم نوازش را دارشنم موهای خواستمی دلم. بود کرده ایجاد دلم توی خاصی حس فرهاد مهربانی. زدم لبخند
 .داریوش جز نبود کسی کنم کششفحش رسیدمی ذهنم به که کسی تنها

 :پرسیدم و زدم دریا به را دلم سرانجام اما رفتم؛ کلنجار خودم با خیلی
 درسته؟ نیست، شما مادر مهرنوش -

 :داد را جوابم پوزخند با و کرد مکثی
 .پرسیمی سؤال خوب ولی ؛نمیدی پس نم معروف قول به و نمیدی اطالعات هیچی خودت از که شما -

 .انداختم پایین را سرم و زدم بازیمظلوم به را خودم
 .ببخشید -

 :گفت وقتی کردممی حس را صورتش به خون هجوم
 .میاد دنیا به فرشاد و کنهمی ازدواج مهرنوش با مادرم فوت از بعد من پدر. هستیم ناتنی برادر فرشاد و من. درسته -

 .پیچیدم محکم خودم دور را پالتو و دادم باال را ماشین هایشیشه
 بدونم؟ باباتونو و مامان اسم تونممی -

 .شد مجتمع حیاط وارد و زد راهنما
 هم مادرم. کرد بزرگ کارگری نون با رو ما عمر یه و بود آبروداری مرد بیامرزتش، خدا. بود حسینحاج پدرم. آره -

 .بود پدرم خرج کمک و کردمی کلفتی. بود همدم اسمش
 .شد روشن الکترونیکی درب چراغ و زد را پارکینگ ریموت

 مریض که اواخر این» گفتمی. ازدواج برای کرد معرفی پدرم به مهرنوشو آخر یلحظه شد، مریض که مادرم -
 «.کردهمی پرستاری فرهاد و من از خوب بودم
 .شدیم پارکینگ وارد نرم و آرام
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 !مهرنوش و فرشاد و من موندیم شما، به داد عمرشو حسینحاج بعدشم سال چند یه و کرد فوت همدم مامان -
 .بردم صورتش جلوی را سرم

 شد؟ چی بعدش خب -
 .کرد اشاره ماشین در به و گرفت اشخنده

 بشی؟ پیاده خواینمی -
 .نشستم عقب و شدم پنچر

 بگید؟ بعدشو خوایدنمی خب -
 .شد پیاده آن از و کرد باز را ماشین درب

 دیدیم تحصیل، یادامه برای آمریکا اومدیم فرشاد و من که حاال. زد غیبش و کرد ول رو ما مهرنوش بعدش -
 مهرنوشو بود بچه خیلی چون فرشاد البته. زده هم به وپزیدک خودش برای و دانشگاه استاد شده اینجا خانمسرکار
 ...شما اینکه تا نمیومد یادش
 .ایستادم فرهاد مقابل و زدم دور را آن و بستم را ماشین درب

 ...خواستمنمی. خواممی معذرت واقعاً من -
 .بود باالتر من از گردن و سر یک تقریباً

 .بار یه شیونم و بار یه مرگ. شد ترراحت ما کار طوریاین. گفتیممی بهش رو قضیه باید زود یا دیر. نداره اشکال -
 :زدم داد من و کرد حرکت آسانسور طرفبه
 بیمارستان؟ ریدنمی -
 .زد لبخندی و چرخید طرفمبه
 به دستی یه شما میشه اگه. کنهمی سنکوب بشم ظاهر فرشاد جلوی سرووضع این با. بگیرم دوش یه برم -

 .باشه مرتب خونه میشه مرخص فرشاد وقتی که بکشید خونه سروگوش
 :گفتم حالیخوش با
 .برمیاد دستم از که کمکیه حداقل این. میل کمال با -
 کردممی حس اما چرا؛ دانمنمی. بود آشنا برایم همدم و حسینحاج هاینام چقدر که کردممی فکر این به بعد و

 !است خورده گوشم به اسمشان کمدستِ یا و دیدم را دو آن جایی
*** 
 راحله
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 خوبی معلم اما نداشت؛ تدریس وقت خودش هرچند. گذاشتم سر پشت موفقیت با فرهاد کمک به را نهایی امتحانات
 وضعش سر به اما است؛ فرهاد ایدانشکدههم هایباالییترم از گفتمی خودش. علیخانی خانم کرد، پیدا برایم را

 .بود تربزرگ فرهاد از سالی شش-پنج حداقل آمد،نمی
 الحق و بگیرد پیش را تدریس کار تهران در اشزندگی هایهزینه تامین برای کردمی ایجاب اشمالی شرایط

 را اشکالت تا گفتمی سخن و کردمی پیدا ورود موقع به و کردمی گوش موقع به. دادمی یاد خوب هم واالنصاف
 .کند رفع
 پیش خوب داشت چیزهمه! معدل درصدی ۲۵ تأثیر و نهایی امتحانات در موفقیت برداشتم، محکم را اول گام
 ترسردرگم کنی،می حل بیشتر هرچه گاهی. رودنمی جلو اتذهنی معادالت اساس بر زندگی همیشه اما رفت؛می
 دو و معادله دو مثل باشد، بیشتر مجهوالتت اگر خصوصبه. گویممی را معادله. یابینمی را مجهول و شویمی

. دادمی نشان را من زندگی شرایط درست مجهول سه و معادله سه. داشت مجهول سه من برای اما! مجهول
 .داشتند مرتبطی و تودرتو هایپاسخ ولی ؛رسیدندمی نظر به ساده ظاهربه اگرچه که روابطی

 هم به مرتبط آدم سری یه ما» گفتمی قشنگ چه داریوش و بود فایدهبی گرفتم،می انتگرال و مشتق هرچه من و
 ...اینکه تا فهمیدمنمی را حرفش معنای هاروز آن من.« باشیم داشته هم از زیادی اطالع اینکه بدون هستیم

 .بودم نخوابیده هیجان شدت از را گذشته شب تمام من و کند تدریس خواستمی خودش بار اولین برای روز آن
 تابستانی گرم روز یک صبح. بود تستر در نان کردنگرم مشغول سمیه مامان. آمدم پایین صبح نماز از بعد زود، صبح

 :گفت و گذاشت رنگایقهوه سبد داخل را هانان مامان. بود تحملغیرقابل کولر بدون که
 شدی؟ پا زودی این به صبح چرا من قشنگ دختر -

 را امولوچهلب کنم پنهان را اضطرابم اینکه برای و مالیدم اممشکی دمپاگشاد شلوار به را امکردهعرق هایدست کف
 .کردم آویزان

 شدم؟ سحرخیز بده -
 .ـوسید*بـ را امگونه و گذاشت صبحانه یسفره کنار و برداشت را قوری

 .باشی خسته شاید گفتم خوندی،می درس و بودی بیدار دیروقت تا دیشب آخه. برم قربونت نه -
 چه من خیالخوش مادر وقت آن و کردممی فکر او به و بودم نخوابیده را شب تمام من بودم؟ بیدار دیروقت تا

 !کردنمی که هافکر
 .شدم آویزان گردنش از و کردم لوس را خودم

 .مگرسنه فقط. نیستم خسته نه -
 .کرد پر هایشنفس عطر از را من و افتاد هایششانه روی از منگولیگل روسری همیشه مثل
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 .شده شوهرت وقت دیگه. نکن لوس خودتو حاال خوبه -
 تنگ نیز هاشدنخطیخط همین برای دلت بدهی دستش از وقتی اما! کرد خطیخط را اعصابم اشجمله این با باز و

 ...اما بکشی نفس و اشبگیری ـوش*آغـ در دیگر بار یک تا بدهی را ندارت و دار یهمه حاضری. شودمی
 .دارم کنکور امسال من. نکشید پیش رو مسخره بحث این خدا رو تو مامان -
 :گفت و کرد نخ ابرو مادرانه سماجت همان با
 .حجره بره باید. بخوره شوصبحونه بیاد کن صدا محمدامینو برو پاشو پس -

 سینک طرفبه بسته هایچشم با. شد وارد محمدامین شوم، بلند جا از خواستم تا و کندم را سنگگ نان یگوشه
 .انداخت راه دادوقال معمول طبق هم سمیه مامان. گرفت آب زیر را صورتش و رفت شوییظرف

 .بکنه کارا این از ذارمنمی هم آقاجونتو من. نشدهذلیل نیست صورت و دست شستن جای اینجا گفتم بار صد -
 .کشید کنار را صندلی و انداخت صورتش روی را حوله محمدامین

 .بکنه کارا اون از میدی اجازه بهش جاشبه خب -
 .کرد اخم و کرد هار بازنیمه را یخچال در مامان

 چی؟ یعنی -
 .خندیدم ریز و زدم ایخبیثانه پوزخند بودم، فهمیده را محمدامین منظور که من

 .گذاشت نان روی را پنیر محمدامین
 کبابی؟ حسن یدردونه خندیمی چرا تو -

 .انداختم باال قیدبی را هایمشانه
 بخندم؟ داره اشکالی -

 :داد جواب پر دهان با محمدامین
 مامان؟ یا منه با حق بگو الاقل ولی ؛نداره اشکالی -

 .نشست ما کنار خودش و آورد هم را مربا و کره مامان
 کنی؟می خودشیرینی صبحی سر تو میگی چی -

 .سوخت و کشید سر نکرده مزه را داغ چای همیشه مثل محمدامین
 نمیدی؟ میدی؛ که کارا اون از یاجازه نمیدی، کارا این از یاجازه کاظمحاج به اگه میگم فقط من هیچی، -

 :گفت و کشید محکم را محمدامین گوش بود، افتاده اشهزاری دو تازه که مامان
 .کردنشتربیت پسر از هم این. روشن آقاجونت چشم! تربیتبی -
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 پرید گلویم در چای. آمد در صدا به زنگ ناگهان که کشید بیرون زحمتبه را گوشش و خندید غشغش محمدامین
 .درپیپی هایسرفه آن بند پشت و

 کیه؟: مامان
 .کرد ساعتش به نگاهی محمدامین

 .فرهاده وقت، سر آقای -
 لباس تا دویدم باال را هاپله نخورده و خورده را صبحانه. بشنوند را قلبم صدای ترسیدممی و داشتم استرس من و

 :گفتمی غرغرکنان که شنیدممی را محمدامین صدای و بپوشم مناسب
 داریوش و من سر از دست نده انجام کارو اون تا آدم این یعنی. بسپره فرهاد به کاریو یه آقاجون نکنه خدا -

 .دارهبرنمی
 :گفت و خندید سمیه مامان

 .باشه داشته جدیت کارش تو آدم خوبه که این -
 هایمدست و بود گرفته گر صورتم. دادم تکیه آن به و بستم را در. رسیدم اتاقم به تا شدمی کمتر و کم هاصدا دیگر
 حتماً. بود گرفته کادو برایم که داشت حتماً. نه یا داشت را من هایقراریبی هم او دانستمنمی. بود کرده عرق

 رنگیاسی تونیک. بود مهم برایش من موفقیت و درس که داشت حتماً. بود نکرده فراموش را تولدم روز که داشت
 و کرم ایذره و کردم کار چاشنی هم را ایمغزپسته هایدمپایی. کردم ست آن همرنگ شال و راسته شلوار با را

 .نکند اذیت را او امصبحگاهی حالت و باشم بوخوش که ایاندازه به! ایذره فقط سفیدکننده،
 من با از داشتم دوست. بدهم را اشعالقه مورد بوی خواستممی چرا؟ دروغ. زدم عطرش از بار دو فقط آخر یلحظه
 کنم؟ محروم محبوبش یرایحه از را او چرا پس پسندیدمی را عطر این فرهاد اگر. ببرد ـذت*لـ بودن
 پشتش آمدممی پایین وقتی. پیچیدم را هاپله پاگرد و گذشتم محمدامین اتاق کنار از و برداشتم قدم خرامان و آرام
 .بود محمدامین با صحبت و خوردن چای مشغول و بود من به
 .سالم -

 .شد بلند جا از و گذاشت کنار را چای
 هستید؟ خوب خانم،راحله سالم -

 .آمدمی او به هم رنگشخاکستری گردن شال. بود آویزان صندلی یدسته روی رنگشمشکی پالتوی
 .گرفتم وقتتونو شرمنده. تشکر آقافرهاد، سالم -

 .کشید و گرفت را فرهاد دست محمدامین
 !رو قضیه گرفتی جدی زیادی بابا بشین -
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 .نشست فرهاد. کشیدم نشان و خط محمدامین برای ابرو و چشم با
 .ارهد حق ما گردن اینا از بیشتر کاظمحاج. خانمراحله حرفیه چه این بابا نه -
 .بشه دانشگاه وارد بتونه و نمونه کنکور پشت که بده یاد بهش حدی در داداش -
 .شنیدممی را هاآن وگویگفت صدای همچنان اما کردم؛ ترک را پذیرایی و رفتم آشپزخانه طرفبه

 !شد ناراحت خانمراحله کنم فکر. محمدامین بردار دست: فرهاد
 هار را ما مادر این. بود هاکابینت کشیدستمال مشغول مامان! ؟...یعنی این بود؟ مهم من شدن ناراحت برایش پس
 .انداختمی برق را آشپزخانه شب تا صبح کردیمی
 .براشون ببر بریز چایی سینی یه. بودم تنها دست. اومدی شد خوب مامان راحل -

 .بود تنها دست دیدمی را من هروقت سمیه مامان چرا دانمنمی
 !نیستن بیشتر آدم دوتا مامان؟ خبره چه سینی؟ یه -

 و برداشتم را سینی. کردم کنترل را آن زحمتبه اما لرزید؛می هایمدست. بیاید دستم کار حساب تا رفت ایغرهچشم
 .بودند ایستاده هردو برگشتم، پذیرایی به وقتی اما کردم؛ پر کامل احتیاط با را دوزلب و لبریز فنجان تاسه
 .بازار برسون خودتو زود شد تموم راحله با کارت تو. میرم من پس -

 :گفت و زد اششانه روی فرهاد
 .دربره دستت از نذاری نکردی نقد چکو تا فقط. رسونممی خودمو تخت، خیالت -

 .افتاد من به نگاهش محمدامین
 .بازار برسه کن راهی زود فرهادو. داریم مهم قراره یه امروز. درنیاریا بازیخنگ راحله. اومد هم راحله خود بیا -

 .دادم امبینی به چینی و گذاشتم میز روی را چای سینی
 .خونممی درس خودم. نیست اجباری دارید عجله اگه -

 .آمد بیرون آشپزخانه از سمیه مامان
 .نذار دخترم سربهسر محمدامین -
 .چرخید فرهاد طرفبه سپس و
 پسرم؟ خوبی -

 .خندید و برداشت را پالتویش فرهاد
 .نکردی پا به شر تا داداش برو د -
 :گفت مامان جواب در و
 .بریزه هم به هم رو خونه اومده حاال و ریخته هم به بازارو یه آقاپسرتون این خانم؟سمیه خوبین شما. ممنون -
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 .کرد ترمحکم را اشپسری رو گره مامان
 .میاد عقل سر طوریاین. آقافرهاد بدم زنش باید -

 .کشید سر را چای و زد لیوان توی را قند سرپا طورهمان فرهاد
 .نکنید بیچاره مردمو دختر شنویدمی من از -

 :گفت کردمی باز را خروجی در داشت که هم محمدامین. خندید مامان
 تا فرهاد این» گفتمی داریوش رفاقتمون؟ به زدی گند و افتاد زن دوتا به چشمت تو دوباره داداش؟ داشتیم -

 .شدنمی باورم من «فروشهمی خیار مثل رو همه بینهمی مؤنث جنس
 .گرفت طرفشبه و برداشت را گازی کولر کنترل مامان

 .نیومده خونه حاال تا دیشب از. برس آقاجونت داد به برو -
 :گفت و کشید باال را هایشکفش پشت محمدامین

 .خداحافظ. تو دست سپردم خواهرمو و مادر من فرهاد -
 اخم محمدامین، هایمتلک خاطربه آخر. کنم وجورجمع را خودم که رفت ایغرهچشم و برگشت من سمت مامان
 .کردممی تماشا خندوانه یبرنامه و بودم نشسته کاناپه روی و کرده

 مشغول را خودم مثالً و کردممی محلیبی کنم جلب را فرهاد توجه اینکه برای من و گذاشت تنها را ما مامان
 زیرزیرکی هاینگاه از داشتم؛ لذتی احساس چه لحظات آن دانستمی خدا فقط و دادممی نشان تلویزیون تماشای

 !خودم ساختگی هواییسربه از و فرهاد
 خانم؟راحله کنیم شروع خوایدنمی -

 :دادم جواب کنم نگاهش اینکه بدون
 .برسید کارتون به شما. خونممی درس خودم گفتم که من -

 داشتم، دوست را دادن حرص این اما خورد؛می حرص دارد دانستممی. گذاشت اشچانه زیر و کرد مشت را دستش
 .بسنجم را اشعالقه عیار خواستممی
 :کرد نجوا لبی زیر
 بره؟ من چشم تو باید چرا دودش شده، دعواتون محمدامین با شما خانم؟راحله وسط این چیه من ـناه گـ -

 :گفتم. کند تبرئه را خودش خواستمی وقتی شدمی خواستنی چقدر که آخ
 .برسید مهمتون قرارای به برید که گفتم. آقافرهاد گناهیدبی شما -

 .کرد نگاهم کنجکاو و گزید لب
 کنم؟ کنسل امروزو معامله خوایدمی -



 

 

133 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 .باشد کرنش به حاضر حد این به تا محبوبم و مغرور فرهاد شدنمی باورم
 .نیست الزم نه -

 .ریختمی فرو دیوارش دادممی ادامه اگر. کوبیدم محکم زیادی را میخ دیگر
 .کنم زحمت رفع من توناجازه با پس. خب بسیار -

 .واداشت واکنش به مرا دادنش دست از ترس. برداشت را پالتویش و شد بلند
 .کنید حل برام رو اونا کردم، گیر مسئله چندتا یه قبلش فقط -

 .داشتم دوست را هایشخنده این چقدر من و نشست دوباره و زد لبخند. کرد نگاهم و برگشت
 «زیبا یخنده همین به کردم عادت»

*** 
 فرهاد
 مهرنوش هایشانه روی دیگرش دست و من یشانه روی بر فرشاد دست یک. کردم باز لگد با را در و انداختم کلید
 پشت. شوندمی باز هایشبخیه وگرنه شود؛ وارد فشار پهلویش به نباید بود گفته دکتر! مادرش دیبا، مهرنوش بود؛
 .بست سرش پشت را در هم سر آخر و آوردمی را فرشاد وسایل که بود مهشاد این ما سر
 از مادر مادر و بود انداخته گل حسابی هایشلپ و ریختمی اشک صورت پهنای به حاال که مهرنوش کمک به

 مثل هم هنوز. انداختیم رویش سرما از جلوگیری برای را ملحفه و خواباندیم کاناپه روی را فرشاد افتاد،نمی زبانش
! است کشک هایشونالهآه یهمه که دانستممی هرچند. بود مشکش دم اشکش و بود سفید و سرخ هاسال همان

 . گویممی را مهرنوش
 .گذاشت باالتر را هایشمو تل و درآورد را پالتویش نشست، فرشاد کنار

 گذاشتی؟ ناهار برای چیزی -
 .شد قدمپیش مهشاد بدهم را پاسخش اینکه از قبل

 !استاد گذاشتم ناهار من -
 .گرفت ندید را مهشاد حرف و نشاند هایشابرو میان اخمی

 .مهشادخانم نکنه درد دستتون -
 در دقیقه چند دانمنمی! مهرنوش کند اتخفه خدا. نیاورد باال خجالت از را سرش و کرد تشکری زحمتبه دخترک
 هایشچشم فرشاد که آمدم خود به زمانی گذشت، هرچقدر اما دقیقه؛ پانزده یا دقیقه ده دقیقه، پنج گذشت؛ سکوت

 :گفت جمله یک و کرد باز را
 .مگرسنه من -
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 .شد بلند جا از مهرنوش
 .کنم آماده رو سفره میرم -

 .شد آشپزخانه راهی دنبالش به هم مهشاد
 .کشممی رو غذا هم من -

 .دادم فشار را دستش و نشستم فرشاد کنار
 داداش؟ خوبی -

 دلم ته هرچند گذاشتم، اشحالیبی پای را سردش رفتار. کرد بسنده سرش دادن تکان به تنها و نداد را جوابم
. کرد رهایمان مهرنوش که تنهایی هایسال آن یهمه کنار از گذشتن مثل گذشتم، تفاوتبی اما بود؛ پا به آشوبی

 را مهرنوش هایمهریبی. کنم فراموشش توانستمنمی بلکه نخواهم، که نه. کردمنمی فراموش اما بخشیدمش؛
 !گویممی

 مهرنوش رفتن شاید و بود پر ظرفیتمان! چهارنفره ایقهوه-کرم میز یک. شدیم جمع آن دور همه و شد چیده سفره
 صبر صاحب خانهصاحب هرچند. دارد حدی هم خانه صبر آخر. نبود خانه هایبداخالقی با ارتباطبی هم فرشاد و

 .مالک بدعنق و بیوه پیرزن بود، گرنت مارگت خانم خانهصاحب و بودیم مستأجر فقط که ما اما باشد؛
 چه چاره اما گذاشتم؛می اشخانه و پیرزن آن بودننحس پای به را فرشاد رفتن اگر رسیدمی نظر به مضحک خیلی
 قلبم قوت همین و بود دستم کنار مهشاد. نبودم تنها که من اما. آوردمی خرافه به رو تنهایی هنگام در آدم بود؟
 .کرد نگاهم و کردم نگاهش. بخشیدمی

 چاقو شوک. بود خبری بچگانه هایحالت آن از کمتر دیگر و بود شده خانم بیشتر. بخشید مهربانی و زد لبخندی
 !را ننر لوس مهشاد حتی کند، عوض را همه که بود قدری به فرشاد خوردن
 که مهرنوش و کشیدمی خورشت دیگری و داشتبرمی را پاشنمک یکی. بودند شده قاتی یکدیگر با هادست
 .گذاشتمی فرشاد بشقاب داخل را خورشت هایگوشت سرهیک

 .زدم مهرنوش به پوزخندی و کرد پر را آبم لیوان
 .داره ثواب بذاری خرده یه هم ما برای اگه جانمهرنوش -

 خنک دلم و کنم مهرنوش بار ایتیکه خواستم فقط اما کردم؛می حسودی فرشاد به اگر رسیدمی نظر به مسخره
 .شود عوضی تا داشت زیادی راه هنوز هرچند بود، درآوردن عوض دنبال دلم و بودم شده بچه هاروز این. شود

 .کرد مهشاد به ایاشاره و نگذاشت جواببی را متلکم خندید، مهرنوش
 .باشه داشته هواتونو که کسیو دارید هم شما. جنابعالی دارید اختیار -

 .پرید جا از و شد سرخ مهشاد بیچاره
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 .بکشم خورشت هم باز میرم من -
 .شکست را سکوتش کردمی بازی غذایش بشقاب با موقع آن تا که فرشاد

 .باهاتون دارم حرف. نره جایی کسی لحظه چند -
 اشاره مهشاد به وابروچشم با من و افتاد مهرنوش دست از قاشق. زد خشکش پذیرایی و آشپزخانه مسیر بین مهشاد
 !برگرد که کردم
 .بود سردش هنوز گویا گرفت، ـل*بغـ را اششدهبندسازی بازوهای و زد پس را غذایش ظرف فرشاد

 اداره به سر یه بعدازظهر گفتن. واوباشارازل و ضارب به راجع پرسید ازم سؤال چندتا بیمارستان تو پلیس فرهاد، -
 .پرونده تکمیل به راجع دارن سؤال چندتا یه هم تو از و بزنی هیلز بورلی پلیس
 .کشیدم سر را آب لیوان من و نشست کنارم مهشاد

 .میگن چی ببینم میرم سر یه. داداش اکی -
 به خودم هایچشم با تا کنم سکوت دادم ترجیح اما داشت؛ معنا خیلی اسمم از قبل داداش واژه نیاوردن دانستممی

 .برسم یقین
 .داد آزارم بیشتر صورتش هایخط و چرخید مهرنوش طرفبه فرشاد

 کردی؟ پنهون من از مادریتو و شدی همکار دوتا این با چرا تو -
 وگویگفت صدای و کشیدمی تیر قلبم... . ما اما گفتند؛می درخت به که را این مهشاد؟ و من گفت؟می را دوتا کدام

 .شدمی گنگ گوشم در مهرنوش و فرشاد
 .انداختم وسط را خودم و فهمیدم را نگاهش منظور. انداخت پایین را سرش و کرد من به نگاهی شد، سرخ مهرنوش

 ...توضیح برات من -
 .کرد پرت را میز روی کریستال لیوان و شود تمام امجمله نگذاشت

 پرسیدم؟ سؤال تو از من -
 سرباال بود زیرسربه مقابلم در فرشاد همیشه که منی برای کردم؟می حس طوراین من یا بود باال صدایش تن

 .بود گران خیلی کردنشصحبت
 لب آرام و بستم را هایمچشم که منی و کشید مهشاد که خفیفی جیغ آن بند پشت. شد تکه چند و شکست کریستال

 :زدم
 .داداش میدم توضیح برات گفتم -

 .چسباند دیوار یـینه*سـ و گرفت را مهرنوش ییقه و شد بلند جا از و زد پس را دستم
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 بابام ننه دونمنمی من. نمونده اعتمادی هیچ شده پیدا ننه یه تازه که منی برای. داداش نگو من به ثانوی اطالع تا -
 زنی؟می برادری از دم تو وقتاون کیه،

 .بود نشسته گلویش زیر و هاـینه*سـ روی درست فرشاد ساعد و بود شده چهارمیخ دیوار به مهرنوش
 بریزم؟ خونتو یا زنیمی حرف -
 .پسرم میری تند داری -

 .کرد پرت مبل روی را آن و زد مهرنوش موهای به چنگی فرشاد
 بازی استادو نقش همیشه و مادرتم من نگفتی چندوقت این تو چرا ببینم بگو یاال. کند دور رو گذاشتم بیا -

 کردی؟می
 .شدم زمین بر نقش و زد امـینه*سـ تخت اما کنم؛ آرامش تا رفتم فرشاد طرفبه. کرد سکوت مهرنوش

 .میره بین از احتراما. فرهاد نیا جلو -
 کلنکس دستمال و زد زانو کنارم مهشاد. نبود بیشتر فرشاد زبان زخم جراحت از سوزشش اما آمد؛ خون لبم یگوشه

 :زد لب آرام و داد دستم را
 .بیاره سرتون بالیی ترسممی. آقافرهاد نکنید دخالت شما -

 .گذاشت مبل یگوشه را سرش و زد خیمه مهرنوش پاهای روی و رفت جلو فرشاد
 دیبا؟ استاد بریزم خونتو یا زنیمی حرف -
 خیره فرشاد اجرای حال در سناریوی به و گذاشتم لبم یگوشه را دستمال نریخت؟ را من خون مگر! ریختمی و

 اگر. شدمی بیشتر و بیشتر گلویش روی بر فرشاد قوی هایپنجه فشار و بود بسته را هایشچشم مهرنوش. شدم
 .دادمی همه دست کار جنونش گذاشتممی دست روی دست

 .ایستادم پاهایم روی و زدم کنار را مهشاد
 .زدنمی زنشو وقتهیچ حسینحاج نکن، بلند زن رو دستتو. داداش منم تو حریف -

 .برگشت من طرف
 چیه؟ منظورت -

 .داد دستش آبی لیوان مهشاد که بود آمده جا حالش تازه مهرنوش
 و کنی قاتی روغنآب ترسیدم. بگم بهت رو قضیه کمکم خودم تا نیاره روت به چیزی فعالً خواستم مادرت از من -

 .کنی سنکوب
 .چرخید مهرنوش طرفبه تأییدیه گرفتن برای فرشاد

 میگه؟ راست -
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 .مالیدمی را مهرنوش هایشانه مهشاد
 .آره -

 .بست را هایشچشم راه اشک و زد زانو جلویش فرشاد
 گفتی؟می قصه برام هرشب و بودی تو بود من یدایه که زنی اون پس -

 .داد تکان را سرش فقط بار این مهرنوش
 کنی؟ هار منو اومد دلت من؟ بدون سال همهاین لعنتی؟ رفتی و گذاشتی چرا پس -

 .کشید ـوش*آغـ در را او و زد دریا به را دلش باالخره اما ترس با مهرنوش
 .کنممی جبران برات عزیزترینی برام که خودت جون به. نداشتم ایچاره. بود مونده مروزانه خرج تو خدا به -
 قانع را فرشاد شاید که دالیلی. آوردمی را آبکی دالیل همان هم باز و کردمی گریه فرشاد ـوش*آغـ در زارزار و

 خرج در که کسی اینکه مثالً بگیرم؛ توجیهاتش از ایراد صدتا لحظه در توانستممی! هرگز را من اما کرد؛می
 زده؟ هم به را وپزدک این و درآورده آنجلسلس از سر چطور بود مانده اشروزانه

 !بود آخور دم گر بز حساب. موقعش به تا دادممی ترجیح را سکوت فعالً اما
 بود؛ من طرف از ایتأییدیه منتظر شاید. شدمی خیره مهرنوش به ایلحظه و من به ایلحظه. بود شوک در فرشاد

 .انداخت نگاهی من به و کرد جدا فرشاد ـوش*آغـ از را خودش مهرنوش. نکردم باز لب من اما
 کنید؟ زندگی من با میاید فرهاد؟ چی حاال -

 او، خاطربه نه من اما خواندم؛می نگاهش در را التماس حالت چرا دانمنمی. بود دوخته چشم من دهان به مهشاد
 .بپذیرم دوباره را مهرنوش توانستمنمی شدمنمی قانع وقتی تا بلکه

 .راحتیم اینجا فرشاد و من -
 جمع را وسایلش و کرد پاک را هایشاشک ناامیدی با مهرنوش و انداخت پایین را سرش مهشاد. کرد سکوت فرشاد

 عالمت سکوت». بوده همین بوده تا اما دادم؛ تشخیص رضا عالمت را سکوت که بودم خیالخوش چه من و کرد
 .«است رضایت
 ماند قفل دستگیره روی بر مهرنوش سفید هایدست شد، باز خروجی در که زمانی در و آخر یلحظه در درست
 :گفت فرشاد وقتی

 .میام باهات من -
 برایش هم که منی. شد نابود فرشاد به نسبت باورهایم که بود این مهم! نبود بود؟ مهم پودر؟ یا شدم خرد شکستم،

 بفروشد؟ اشک قطره چند به را من توانست چطور پدری، هم و کردم مادری
 .چرخید من طرفبه فرشاد
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 کردی؟ پنهون من از مادرمو سال چند این تو چرا تو -
 خورده قسم من اما گیرم؛می قرار پاسخگویی جایگاه در و پرسدمی من از را سؤال این روزی بود گفته مهرنوش

 ؟...من و بود شناخته او کهدرحالی شناسد،نمی را فرشاد او بودم
 بخشد؟می انسان به جایگاهی و ارزش چنین رحم در زندگی ماه چند یعنی

 بیشتر را هوایم االن آمدممی کنار بهتر مهرنوش با کمی اگر شاید. کندنمی باور را دالیلم دانستممی. کردم سکوت
 .ببرد ـذت*لـ فرشاد انتخاب از و بایستد طرفبی که بودم کرده تندی او با قدریبه اما داشت؛
 شکست،می گردو دمش با مهرنوش خورممی قسم من و کرد جمع را هایشلباس چمدان و رفت اتاقش به فرشاد
 مهرنوش. افتادم راحتی روی حالبی من و رفت فرشاد اتاق طرفبه مهشاد. دادمی نشان ناراحت را خودش هرچند

 :گفت فقط و نیامد جلو
 !پیشمون بیای هم تو و بشه راضی کمکم تا کنممی صحبت باهاش. نباش نگران -
 ما با شدن خانههم بر مبنی را او هایاصرار که بود پیش چندوقت همین. شدمی عوض هاجایگاه سریع چقدر و

 ... .او حاال و گرفتممی نادیده
 :گفتم جمله یک فقط و گرفت عقم باشم دیبا مهرنوش محتاج اینکه فکر از
 .شید گم برید. ببینم کدومتونو هیچ ریخت خوامنمی دیگه -

 مهشاد. بود کرده پیدا را دریا تازه که داشت را ایماهی حال. گرفت نادیده هم را مهشاد هایاصراروالتماس فرشاد
 .بود افتاده فرشاد وپایدست به که بود همین خاطربه شاید و میرممی من فرشاد رفتن با دانستمی

 من دیگر من، روز آن اما گردد؛برمی و بردمی پی اشتباهش به روزی که بود روشن روز مثل من برای و رفت فرشاد
 .نبود خبری فرهاد داداش از و نبودم سابق
*** 

 مهشاد
 فرهاد برای مخصوصاً داشت، زیادی عواقب انتخاب این و گذشتمی فرشاد زندگی انتخاب ترینبزرگ از روز چند
 بیرون پا اشخانه از که لحظه آن از بعد. نداشت را ماجرا این تاب زندگی شدید نامالیمات تحمل از بعد که قصه

 اما آید؛می جا حالش و کندمی خلوت خودش با روز چند اینکه خیال به نرفتم سراغش به. ندیدمش دیگر گذاشتم
 بار یک روز چند این در حتی. داشتند او از خبری اشبسکتبالی دوستان نه و آمدمی دانشگاه نه شدم، نگرانش کمکم
 .بود نگرفته تماس من با هم

 از که بود کسی همیشه. نبودم سرپناهبی قدراین وقتهیچ. کردمی سنگینی وجودم بر تنهایی بار حسرت حس دوباره
 یسایه الاقل که پدرم آن از بعد و کرده پرستاری من از سن کهولت وجود با اوایل آن که زنی کند؛ پرستاری من
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 فرهاد حمایت چتر زیر اینجا در حتی. بود داده نجات ماندن زبان زیر از را من که بود گریحمایت سرم بر نامش
 .بود کرده امدیوانه خبریبی و آوردمنمی تاب دیگر اما. بودم
 کنار را امدخترانه هایبازیلوس و شدممی خودکفا باید. گرفتم استقالل به تصمیم بیمارستان ماجرای از بعد
 .بکشد را نازم که نبود سرم باالی پدر دیگر چون گذاشتم؛می
 بود مشغول ورگلشترگل مادر با که فرشاد. سابقهبی البته و بود دیگری چیز فرهاد از ساعت ۴۸ از بیش خبریبی اما
 تنها و بودم شده دور جدیدم تصمیمات خاطربه مکس از. بودند مکس و فرهاد بود، مانده برایم که دوستانی تنها و

 و شوم ولو باز طاق تلویزیون جلوی و بزنم کنار را مبلی جلو که بود این آمد،برمی فرهاد برای من از که کاری
 با داشتم؛ دیگری توانایی البته بود؟ این من توانایی تمام واقعاً. باشم داشته دلشوره هامجری ونگونگ به توجهبی

 .کردم مجسم خیال در را فرشاد و بستم فشار با را چشمانم و کوبیدم امپیشانی بر مشت
 ارزششو بود کرده ولت سال همهاین که زن اون واقعاً. خوشیامون همه تو زدیم گند که فرشاد تو و من به لعنت -

 داره؟
 نگاه بدون و زدم شیرجه سمتشبه. لرزیدمی شدید یویبره با اششیشه و شد بلند مبلی جلو روی از گوشی صدای
 :دادم جواب صفحه به کردن

 .سالم -
 ...فرها خوبی؟ مهشاد سالم -
 .کردم قطع داریوش صدای شنیدن با
 .مسئولیتبی الدنگ مزاحم یپسره -

 .زدمی زنگ نامناسب وقت در همیشه
 .میفته من یاد بعد کنه،می هاشوگذرونیخوش -

 من دنبال و کرده هار بیمارستان در را برادرش و کردمی مسئولیت احساس چطور که شد مجسم نظرم در فرهاد
 کنار را کردندستدست و کشیده عمیقی نفس. نیاوردم تاب دیگر. کردم تحسینش! مردانگی این به مرحبا. آمد

 گفتمی که زنی منفور صدای جز پاسخی و گرفتم را اششماره باالخره. بود من دوست فرهاد ناسالمتی. گذاشتم
 .نکردم دریافت است خاموش

 به پا که اولی شب همان مثل و کردم عمل را امانتحاری تصمیم بودم، پوشیده رنگیکرمی بلند و گرم دامن و بلوز
 .دویدم بیرون آپارتمان امن خیلی و رنگایقهوه در از عجله با گذاشتم ماجرا این

. کوبیدممی در به لگد و مشت با. گرفتم جواب کمتر فشردم ناچیز پاسخی شنیدن به امید کورسوی با را زنگ هرچه
. انداخت باال ایشانه تفاوتیبی با و گذراند نظر از را اوضاع و آورد بیرون در الی از را سرش روییروبه واحد پیرزن
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 گذاشته دلمان بر را حسرت پدری یخانه یکوچه در که بیفتم مادرش و همسایه زن یاد توانستمنمی لحظه آن در
 و پاسداری مامور که انگار. نبینیم دادنکشیک حال در را دو آن از یکی و شویم خارج خانه از بار یک که بودند

 .بودند مانکوچه شرف و کیان از حراست
 و شد جاری هایماشک ریختم، هم به. باشم گرفته پیچهدل سردی خوردن از که انگار شستند،می رخت دلم در انگار

 .شد پاک هایماشک. شد باز ایتقه با در لحظه همان در
. بود ترریخته هم به شدم وارد که اولی روز از حتی. باشد فرهاد تروتمیز و نقلی یخانه همان این شدنمی باورم
 آلبوم از پالستیک سوختگی یکهنه بوی. بود کرده فرش را هامبل روی و اتاق کف کثیف و تمیز هایلباس

 پرت در سمتبه گرفتنشآتش از بعد که انگار. بود افتاده ورودی راست سمت دیوار کنار که آمدمی ایسوختهنیم
 تا که موادشان تمام با غذا هایظرف. رسیدمی مشام به آشپزخانه از ایزننده بوی. رفتم پیش قدمی چند. بود شده
 .بودند شده تلنبار شوییظرف سینک روی بود، زده کپک حاال

 کرد؟ باز برایم را در کسی چه پس. نبود فرهاد از اثری اول نگاه در
 به را صحنه این که بود بار اولین ماه چند این در. کردنمی باور دیدمی که را چیزی چشمانم. کردم پیدایش باالخره

 کردم صبر. بودم گرفته قرار تأثیر تحت. بود افتاده سجده به رنگسبز سجاده روی دیوار کنار فرهاد. دیدممی چشم
 را سجاده پیاپی نماز چند از پس. بست دیگری نماز قامت بروم، سمتش که شدم بلند تا. برسد پایان به نمازش تا

 قرص ورق از و کرد پر آبی لیوان و رفت آشپزخانه به من وجود به توجهبی. ایستادم. گذاشت دیوار کنار و کرد جمع
 .فرستاد فرو آب همراه به و کرد جدا قرصی بود پایان به رو که مسکنی

 را عزمم. نبودم سابق منشکودک مهشاد آن دیگر اما ریختم؛می هم به باید قاعدتاً. شد اتاقش راهی توجهبی هم باز
 .باشم وابسته و رنجور دخترکی نبود قرار دیگر. بودم کرده جزم زندگی جدید روال برای
 با که برادری. بودند درآورده چنگش از شبهیک بود پرورده هاسال که را برادری و بود شده تنها. سوخت برایش دلم

 تنها مادری از که داد زنی به شبهیک پدر، هم و بود مادر هم برایش و بود نشسته بالینش بر و کرده تب تبش
 .دانستمی را زاییدنش

 پیدا را زباله هایپالستیک. بودند مرتب هاکابینت و بود نکرده پیدا بیخ هنوز کار خوشبختانه. رفتم آشپزخانه سراغ به
 داخل را هالباس و چیدم شوییظرف ماشین در را هاظرف تا برد زمان چقدر دانمنمی. شدم کاربهدست و کردم

 با بود آنجا در فرشاد از سوختهنیم خاطرات هرچه و کشیدم دستمال را هالکه تمام انداختم، شوییلباس ماشین
 .بودم نکرده کار قدراین عمرم در حالتابه که بود این دانممی که چیزی تنها. کردم محو جاروبرقی
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 سبزیقورمه شام معمول وقت در آینده ساعت ۴ تا دقیقاً شدممی کاربهدست االن اگر. کردم نگاه ساعت به
 بسته. کشیدم بیرون بودم دیده کشو داخل قبالً که را آشپزی کتاب. کنم آماده میز روی توانستممی را ایمزهخوش
 .آوردم بیرون گوشت همراه به بود خریده کجا از فرهاد دانمنمی که را سبزی
 پایین امگونه از اشکی. کردم جدا را آن صداییکم ناچیز و ریز جیغ با. چسبید داغ قابلمه به دستم. بودم کرده هول

 .گرفتم آب شیر زیر را دستم. ریخت
 از را من و آشپزخانه اخم با. بود برداشته را خانه شدهسرخ سبزی بوی. آمد بیرون اتاقش از فرهاد. بود غروب نزدیک

 .کشید ریزی یخمیازه و داد بدنش به وقوسیکش. گذراند نظر
 نیستی؟ کتابت و درس سر چرا کنی؟می کارچی اینجا تو -
 :گفتم دروغ خیالیبی با
 .خوندم درسامو -

 این از. رفت حمام سمتبه تشکری حتی و حرف بدون. بود دوشش روی که شدم حمام یحوله متوجه تازه
 .بودم شده حرصی کردنممحلکم برای اشیکدندگی

. بمیری تا بزنی کپک و بشی غرق لجن و کثافت توی ذاشتممی باید. پررو و پرمدعا طورید،همین تونهمه! لعنتی -
 !قدرنشناس

 را هوایش باید. افتادم بود کرده من به که هاییلطف و هاکار و بود افتاده برایش که اتفاقاتی یاد به لحظههمان اما
 به. بود شده تروتمیز و بود کرده اصالًح را هایشریش. آمد بیرون فرهاد که بودم خودم با کشمکش در. باشم داشته
 .ایستاد در کنار یآینه جلوی. آمد بیرون است قدیمی فرهاد همان انگار که تیپی با و رفت اتاقش

 .میام دیروقت تا بیرون، میرم من -
 .رساندم آشپزخانه یدهانه ورودی به را خودم

 کجا؟ -
 .شدم زیربهسر و ترنزدیک. ندارد ربطی تو به یعنی که کرد گرد را چشمانش

 کنم؟ کارشونچی. کردم درست غذا همهاین من آخه خب -
 :زد کنایه و انداخت باال شانه

 .نداره آشپزی وقت دیگه شده شلوغ مهرنوش سر. فرشاد و مهرنوش به بده -
 .کوبیدم محکم سرش پشت را در. رفت بیرون در از و گفت را این

 و عشق آمریکا اومدم! آوردن من زندگی روز به چه ببین روانیشون یننه با دیوونه برادر دوتا... درک به... جهنم به -
 .داریخونه به افتادم کنم حال



 

 

142 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

*** 
 بدم شانس به و گذاشتم فریزر داخل را بودم پخته که برنجی و سبزیقورمه. بود گذشته شام معمول وقت از ساعت

 .کردم فکر
 .اهللشمس شدمی باید اسمت داشتی شانس اگه تو واقعاً. مهشادخانم سبزیتقورمه اولین از استقبال هم این بفرما -

 با کالسم نوبت فردا چون خوابیدم؛می و رفتممی آپارتمانم به باید. کردم خاموش را تلویزیون و کردم جمع را وسایلم
 .بود دیبا مهرنوش

 و رفت خانه آشپز سمتبه. دادم را سالمش جواب و ایستادم جایم در. شد وارد و انداخت کلید فرهاد لحظههمان
 .کردمی وجوجست را چیزی
 .نکرد پیدا چیزی اما زد؛ دید را یخچال بعد و گاز روی

 کو؟ سبزیقورمه پس -
 .انداختم باال شانه بگذارم سرشبهسر که این برای

 .دادم هم من. فرشاد و مهرنوش بده گفتی خودت -
 .بود فرهاد به پشتم. کردم حرکت در سمتبه و
 .کشمشیه اعصابم. ندارم حوصله مهشاد، نذار سرمبهسر -
 .شدم نزدیک بهش عصبانیت با و برگردانم رو
 ول طرف. تریبچه من از تو نگو م،بچه قدراون خودم کردممی فکر حاال تا کردی؟ نگاه خودت به هیچ بابا برو -

 زمانی یه افتاده یادش سال ۲۰ بعد که زنی سراغ رفته. ندونسته رو قدرت حتماً. درک به. رفته که رفته کرده
 همهاین که برادرش به و کنه فراموش رو مادرش یساله۲۰-۱۵ غیبت بتونه راحت قدراین که برادری. زاییدتش

 .گردو پوست تو ذاشتمی رو دستت دیگه جای یه باش مطمئن. بره که بهتر همون کنه پشت کرده بزرگش سال
 .داد تکیه دیوار به فرهاد. بودم گرفته نصیحت حس و بودم رفته جو توی خیلی

 برقصم؟ و بزنم کنم؟ کارچی میگی حاال -
 تو کنن، حالشونو و عشق اونا رسیدی؟ که؛ نرسیدی تهش. داره جریان زندگی فرهاد. کن زندگیتو ولی ؛نه -

 بزنی؟ غمبرک
 .داد تکان سر فرهاد

 زنی؟می جوش داری چرا تو حاال -
 .گرفتم باال رو سرم و ایستادم ـینه*سـبهدست
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 و مرام تو. کردی گیر تو االن. گرفتی دستمو کردم، گیر من که جایی. داداش رفیقمی چون زنم؛می جوشتو -
 .مشتی باشیم راهنیمه رفیق نیست ما معرفت

 شدممی جوگیر وقتی اما است؛ امبازاریکوچه و التی لحن علتش دانستممی بود، نشسته فرهاد هایلب بر پوزخندی
 بیرون بودم گذاشته فریزر در پیش دقیقه چند که را سبزیقورمه و رفتم آشپزخانه سمتبه. شدمی خارج کنترلم از

 .آوردم
*** 
 راحله

 هی. ترباالوپایین کمی یا! ثانیه دو-یکی شاید بود، خب اما گذاشت؛ را اسمش شدنمی که سال شب ترینطوالنی
 آن البته و گذشت کردیممی را فکرش که آنچه از ترسریع خیلی هاشب این هایدورهمی با اما نگویی؛بگویی

 .پوشخوش پسر این به نسبت باورهایم یهمه شکستن و یلدا شب در فرهاد با بارکابوس مالقات
 فصل ما بار این و جهانی جام فوتبال، داغ فصل مثل داغ، داغِ. گذراندیم را داغی تابستان فرهاد، از بگویم رفت یادم
 ...بگذریم. است منشوری هات یکلمه راستش خب. هات هاتِ گذراندیم؛ را عاشقی داغ

 زیر سرِ و پرشرم هاینگاه از را، اشعالقه. خواندممی من اما نزد؛ حرف من با اشعالقه از مستقیم وقتهیچ
 شیطانی دختر برای عشق این تشخیص و گرفتمی نظر در را من راحتی پیوسته که جمعی حواسِ از اش،افتاده
 .خوردمی رقم کنکور سال در اتزندگی هایحادثه ترینمهم اینکه ترعجیب و نبود سختی کار من چون
 که وقتی آن. بود معادله یک حل من برای و بسنجد حساس سال این در را تو تمرکز تا بسته کمر زندگی گویی

 چه که دیگر سال یک بودم حاضر. بود امزندگی یلحظه ترینسخت شاید ندارد، ایعالقه من به فرهاد فهمیدم
 و افسوس اما باشد؛ شوخی یک فقط یلدا شب در او هایحرف و بمانم کنکور پشت دیگر سال ده کنم، عرض

 این و احساس جنس از سوءتفاهمی. بودم شده سوءتفاهم یک دچار من و داشت حقیقت هاآن یهمه که صدحیف
 .بود داستان مجهول اولین

 طی باال سرعت با را زمان سراشیبی کنکور قطار. گویممی را یلدا شب. بود گذاشته تمام سنگ خانکامران شب آن
 فرهاد احساس حتی. بردمی و شستمی خود با داشت راه سر بر را هرچه و طوفانی و آسابرق تند، و سریع کرد؛می
 !نداشت من به احساسی اصالً که فرهاد نه را؟

 هر که شد زخمیکهنه اما پاشید؛ خاک من عاشقی زخم روی اگرچه زمان. نه برد؟ و شست را من احساس پس
 به و کند ترمیم همیشه برای را آن نتوانست هرگز اما شد؛می تازه و کردمی باز سر آمریکا از فرهاد برگشتن با لحظه
 رود نشنیده یار، و کنانناله ما /رود سنجیده و نرم و روان و آرام» شهریار قول
 «!رود دیده از کهآن هر نرود دل از /فهمیدیم عاقبت و گذشت عمر یک
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 را تسبیح هایدانه و گذاشت باالتر را اشپشمی کاله جانآقا. فشرد در زنگ روی را دستش بارسه-دو محمدسبحان
 .شمرد ریز
 .در دم برسن تا کشهمی طول. فهمیدن زدی بار یه جونبچه -
 .کشیدمش عقب و گرفتم محمدسبحان ییقه پشت از
 .نبردی آبرومونو تا وروجک طرف این بیا -

 دلم اما بود؛ منفی درصد صد داریوش خواستگاری به جوابم آنکه با! بود مهم بذارم خانوادگیمان شخصیت
 .بودند ترباال ما از سروگردن یک مالی لحاظ از خانکامران یخانواده اگرچه. بگیریم باال را سرمان خواستمی

 .چرخید سمیه مامان طرفبه بود، انداخته گوشی داخل را سرش لحظه آن تا که محمدامین
 و بشکنه چیزی ایوسیله طرف اون و طرف این نیفته راه. کنید کنترل امشب محمدسبحانو خدا رو تو مامان -

 .دارم آبرو داریوش جلوی من. بده باد به حیثیتمونو
 :گفت و کرد نازک چشمی پشت مامان

 .درآوردی دم من برای هم یکی تو! خوبه خوبه -
 :داد ادامه و کشید را محمدسبحان سرخ هایلپ سپس و
 .کنه بازی خوادمی گلمو؟ پسر دارید کارشچی -

 .«کن خیر به ختم رو امشب خودت خدایا». زدم امپیشانی به دستی و کشیدم ایکالفه پوف
 فری و قر را اشگلیگل چادر خانمانیس. بستند قامت در قاب در باز یچهره با خانکامران و خانمانیس و شد باز در
 احترام برای اما کرد؛می کار آیفون. رفت جانآقا طرفبه هم خانکامران و کشید ـوش*آغـ در را مامان و داد

 .بودند آمده استقبال به خودشان
 عاقبت تا ببینم فرشاد و فرهاد از اثری تا چرخاندممی چشم من و رفتیم سرباالیی را باغ خانه مسیر سرشان پشت

 فهمیدمی اگر وای و. بودند گلستان و گرمابه رفیق گذرد،نمی فرهاد از داریوش دانستممی. یافتم را موتورشان
 .شدمی آشکار راز این زود یا دیر و شدمی پا به غوغایی چه داشته نیت عشقش به دوستش ترینصمیمی

 آن طرف دو که بود ایشدهآسفالت تازه یجاده آن بند پشت که سفید در یک. بود زعفرانیه در خانکامران باغخانه
 یمجسمه دو و کردمی خودنمایی ساختمان به ورود بدو در هم ایحوضچه. بود شده داده جال اطلسی هایگلدان با

 .فرمشانخوش هاییال آن با شیر سرِ نمایسنگ
 که دیدم را داریوش و فرهاد روروبه آجری ساختمان به ورود از قبل و انداختم سرمان باالی تراس به نگاهینیم

. بود کارشان چاشنی نکنم اشتباه اگر حسابماشین و کاغذ سری یک و بودند نشسته آن چوبی هایصندلی روی
 .رفت باال هاآن طرفبه را هاپله و شد جدا ما از داریوش عالمت با و داد تکان دستی برایشان محمدامین
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 کردند شروع دوباره محمدسبحان و فرشاد و مهسا. گرفتم ـوش*آغـ در را پریسا و شدیم پذیرایی بزرگ سالن وارد
 سلطنتی هایمبل طرفبه و گذاشت جانمآقا کمر پشت را دستش خانکامران. گذاشتند سرشان روی را خانه و

 .کردند حرکت رنگطالیی
 !رو ما درویشی یکلبه فرمودی منور کاظمحاج: خانکامران

 .کشید اششدهخضاب تازه محاسن به دستی جانمآقا
 .رو لغزخونی نکن شروع دوباره. کامران بردار دست -

 .داد جانمآقا دست را شیلنگ و گرفت قلیان از کامی خانکامران
 .ستتازه نفسش تا مشتی بکش کنم؟ بار لیچار کاظمحاج به باشم کی سگ من -
 هم کنار پریسا و من و رفتند آشپزخانه طرفبه خانمانیس و مامان. گرفت دودی و گفت استغفراللهی جانآقا

 انداخته راه دهانمان از آب و زدمی چشمک آدم به کشیده سلفون که هاییهندوانه و شدهدانه انار و میوه. نشستیم
 .گذشت شدنمی هم آجیل از صدالبته. بودند

 ایخانه. بکشیم سروصورتمان به دستی و باشیم داشته ایدخترانه خلوت تا رفتیم اتاقش به پریسا پیشنهاد به
 یطبقه هم یکی و باال یطبقه در خواب اتاق دو. بود پایینش یطبقه از تربزرگ آن باالی یطبقه که دوبلکس

 .پایین
 او به که را باغخانه این خانکامران. دادمی رخ شگرفی تغییرات هربار و رفتیممی هاآن یخانه به دوبار-یکی سالی
 و بود داریوش اتاق کنار پریسا و مهسا اتاق. بود کرده قصرش خودش قول به و بود ساخته و کوبیده بود رسیده ارث
 .داشتند راه مشترکی تراس به دو هر
 یا کنم تماشایشان و بزنم کنار را پرده تا زدمی پر دلم و هستند کردن بازیورق مشغول تراس در هاپسر دانستممی

 مشغول حاال که پری وجود با اما! الغیر و بود مهم فرهاد فقط من برای چون کنم؛ تماشایش بگویم است بهتر
 را فرهاد هایشانه هاپرده صورتی حریر هایتکان با هرازچندگاهی و کشیدممی خجالت بود آینه مقابل در وررفتن

 .شدمی راست و خم دست به ورق و داده تکیه صندلی به که دیدممی
 آن همرنگ روسری و صورتی مانتوی. کردم برانداز آینه در را خودم بار آخرین برای شام یسفره سر رفتن از قبل

 .یخی جین همراه به
 زنی؟نمی اینا از -

 .چرخاندم لپ در زبان و انداختم دستش در بنفش رژ به نگاهی
 کنم؟ کارچی آقاجونمو -
 .زدم چشمکی و گذاشتم امشقیقه روی اسلحه حالت به را دستم سپس و
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 !شیربرنج ماستِ بیای بیرون مات حالت این از تا بزن کرم خرده یه الاقل. نخواستیم بابا باشه -
 عریضه، نبودن خالی برای. داشتم اعتماد امزیبایی به وگرنه گوید؛می را جمالت این کردنماذیت برای دانستممی

 !را فرهاد محبوب عطر همچنین شدم، مشغول و گرفتم را سفیدکننده
*** 
 فرهاد
 را برادرش هایمحبت و برادر توانستمی فرشاد اگر بود؟ رسیده بود؛ نرسیده آخر به که دنیا. گفتمی راست

 به را بزرگی درس مورد یک این در ولی ؛بود ترکوچک من از سالی ده اگرچه مهشاد نتوانم؟ من چرا کند، فراموش
 .«بمیرد برایت که کن تب کسی برای». داد من
 افتادم،می امگذشته یاد و آمدممی تنگ به روزانه فشار از که وقتی. بود امروزانه کارهای العیننصب اشجمله این

 کردمی آرامم جمله این فقط و فقط گرفتم؛ ایناجوانمردانه هایپاسخ چه و داشتم صداقت کسانی چه با اینکه
 .«بمیرد برایت که کن تب کسی برای»

 روز هر. دویدم را مجتمع تا محله بزرگ هایپرمارکت مسیر و گذاشتم امایسرمه سویشرت جیب درون را گوشی
 به را من مهشاد هایحرف اینکه تا بودم گذاشته کنار را کردنورزش که شدمی ماهی دو-یکی البته بود؛ همین
 .«فرهاد داره جریان زندگی» آورد خودم

 دانستم؛نمی تلفظش؟ یشیفته. کردمی تلفظش یشیفته بیشتر را آدم که کردمی ادا قشنگ قدرآن را فرهاد این و
 درصدد عجیب روزگار دادمی نشان تجربه. نخواهم خودم برای را چیزهیچ زندگی در بودم کرده عادت شاید اما

 !مهشاد هم روز یک شاید و فرشاد راحله، بود؛ طوراین که یکی من برای حداقل آدمیست، عالئق غارت
 دیدن با شود بیدار که خواب از دانستممی. گرفتم را محبوبش یصبحانه شکالت و تست نان بسته یک راه سر
 هاروز این هم من دل هایعجیب این و بود دلش شادکردن دنبال به عجیب من دل این و شودمی حالخوش هاآن

 بینی سوخته، ایقهوه موهای انداختم؛ آینه در امچهره به نگاهی و شدم آسانسور وارد. بود شده عجیب زیادی
 .کردم باز را دیگرم چشم و بستم را چشمم یک! وجورجمع و کوچک تقریباً هاییلب و بانمک
 فشار را واحدش زنگ. آمدم بیرون آسانسور از و زدم پوزخندی. بودم خوب اصالً نه. نبودم بد هم زیاد. زدم سوتی
 لب زیر و برگشت خوابش اتاق طرفبه خرامانخرامان. کرد باز را در بار این اما سوم؛ بار برای و بار دو بار، یک. دادم
 :غرید

 .تو واحد بیام و کنم جارو و آب ندارم حوصله خدا به فرهاد، تو بیا -
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 پشت از را نگاهم! نمکخوش بود، بانمکی دختر نظرم به و گرفتمی امخنده اشبامزه اصطالحات از جارو؟ و آب
 باال اشپرکالغی مشکی فر موهای روی تا و گرفتم کردندمی خودنمایی شلوارک در بدجور که سفیدش پاهای
 .آوردم

 نمیای؟ هم باز. گرفتما صبحانه شکالت برات -
 .آورد باال را ابرویش تای یک و کوبید هم به محکم را هایشدست و برگشت

 میگی؟ راست -
 .دادم تکان را سرم

 !اوهوم -
 .مالید را هایشچشم

 بخوریم؟ جاهمین و تو بیای نمیشه حاال -
 .زدمی برق تمیزی از و بود تمیز واحدش

 .کنممی دم چای و میندازم رو صبحونه یسفره هم من پایین، بیای و بگیری دوش یه تو تا. نوچ -
 .رفت حمام طرفبه و شد پنچر

 .دارم کار چون کشه؛می طول خرده یه ولی باشه -
 هایششدن حالخوش ساده این عاشق من و خنداندش و خندید او با شدمی بهانهبی و ساده چقدر و زدم لبخندی

 .بودم
*** 

 و زدم لبخندی! آمد زود چقدر. شد بلند زنگ صدای که میز روی را صبحانه شکالت و گذاشتم تستر درون را هانان
 .برگشتم آشپزخانه طرفبه و کردم باز را در
 .گذاشتم هم چایو که بیا -

 .چیدم ماندونفره میز روی و گذاشتم هادستیپیش روی فنجان دوتا
 و اسفندماهه االن ایران تو که دونیمی. آپریل آخرای به رسیممی داریم چیه؟ نوروز برای تبرنامه میگم مهشاد -

 !شلوغ ابازار
 مبلمان گلبهی هایکوسن روی جاهمان هم شاید و نیامده باال سیستمش هنوز دانستممی! گذاشتمی دالر اگر البته
 .زندمی چرت و آورددرمی عزا از دلی دارد
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 کمدینو مکس. نمیگما خودمونو مکس. مکس کمدی استندآپ بریم عید برای گرفتم تصمیم! مهشاد دونیمی -
 یدانشکده باالییترم هایدانشجوی از. ترکونده هاشبرنامه آنجلسلس تو بدجور روزا این. امینی مکس میگم،

 .نمایشی ادبیات یرشته بود، خودمون
 مشکی چرم کاپشن یک! بود داریوش. زد خشکم ناگهان که شدممی خارج آشپزخانه از و دادممی توضیح داشتم

 .گذاشتم پیشانی به دست و کشیدم ایکالفه پوف. سفر بار چمدان یک با تگزاسی
 بده؟ خبر یه بیای اینکه قبل نگفتم بهت صدبار -

 .گذاشت عسلی روی را هایشپا و کرد پرت اشزرشکی چمدان یدسته روی را کاپشن
 .مگرسنه بدجور که بخوریم بیار چی یه. نشو مخ رو فرهاد جون -
 .نشستم کنارش. آوردمی من برای را اشتشنگی و گرسنگی همیشه و
 رسیدی؟ کی -

 .کرد باز زوربه را چشمش یک و کرد مارکش ساعت به نگاهی
 .نشسته هواپیمام ساعته یه -

 .کردم ریز چشم
 کلس؟ فرست -

 .داشت اتیکت هنوز مارکش قرمز شرتتی
 !اوهوم -

 میز روی را جدیدش یحلقه. کردمی پا به قشقرق داریوش دیدن با شک بدون کردم؟می چه مهشاد با حاال
 .بردم آویزرخت طرفبه را کتش و چمدان و زدم پوزخندی گذاشت،

 .نداشت پوال این از که خانکامران -
 .رفت آشپزخانه طرفبه و شد بلند

 شده؟ دارترپول ناراحتی حاال -
 .گرفت فریزر سازیخ زیر و برداشت را آبی لیوان

 !دیدم اینستات یصفحه تو رو ایتالیا از خریدت عکسای راستی -
 .کرد سکوت و گذاشتم مقابلش چای فنجان یک. داد تکیه یخچال به و کشید سر نفسیک را آب لیوان

 .نشستم سوخته ایقهوه اپن روی و زدم لب آرام را فنجان
 خانم؟راحله هست؟ کی طرف حاال -

 .گذاشت اشچانه زیر و کرد مشت را هایشدست و کرد اخم. شدند پرت بیرون به هانان و درآمد صدا به تستر زنگ
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 بود؟ ازدواج خرید دیدی که عکسایی اون گفته کی حاال -
 .کردم روشن را جوشقهوه زیر و پریدم پایین اپن رو از
 !گفتم دستت تو یحلقه اون خاطربه -
 .برد میز زیر را دستش و خورد جا
 .کردید عقد باهم پیش سال پنج همون کردم فکر -

 .گذاشت لپش کنار تست نان ایتکه گذشته همانند و گزید را لبش
 داره؟ ایرادی باشیم نامزد سال پنج اگر حاال -

 .نشستم مقابلش و ریختم قهوه فنجان دوتا
 .نبود موافق طوالنی نامزدی با شناختممی من که ایراحله ولی ؛نداره که ایراد -

 .داد سر من طرفبه را اشجعبه و آورد در سیگار نخ یک
 !داری راحله از ریزی اطالعات چه تو که عجیبه -

 .کنم عوض را بحث که کردم را سعیم نهایت اما شدم؛ سرخ و کرد یخ بدنم
 .کنم شروع دوباره خوامنمی. کردم کم سیگارو که وقته خیلی -
 .زد آتش را سیگارش و گرفت باال اجازه ینشانه به را اشطالیی فندک برگرداندم، طرفشبه را پاکت و
 موافقی؟! برات دارم کاری پیشنهاد یه -

 .برود بیرون دودش بوی تا کردم باز را هاپنجره و شدم بلند
 .باشه چی تا -

 .داد بیرون آرام را دودش و زد کوتاهی پک
 .داداش گیرمنمی برات بد یلقمه که من -

 که بود بزرگ من برای قدرآن راحله. گرفتی دهانم از ترگنده هم خیلی. نداری خبر و گرفتی بگویم خواستم
 .است دردآور برایم است هنوز که هنوز کردنشهضم

 پیشنهادی؟ چه گفتم -
 کام اولین سیگار، اولین. بودم کرده تجربه او با را هااولین من و بگیرد کام خواستمی وقتی بستمی را هایشچشم

 بارم لیچار هرازچندگاهی. فهمید شدنمی یعنی دانستم؛نمی را نبود یا بود خبربی او. راحله یعنی عشق؛ اولین و
 کندوکاو را گذشته خواستمی و زدمی دستییک شاید اینکه عالوهبه. بود عادتش خب اما خواند؛می لغز و کردمی
 .کند
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 راه نیویورک یا آنجلسلس تو که نمایشگاهی تو خواممی تو از و اینجا میارم صادرات برای فرش سری یه -
 .میدم پیشپیش هم رو دستمزدش. بگیری عهده به پردازیشو نور میندارم،

 و داشتم دوست را داریوش ناخواسته یا خواسته هااولین یتجربه یواسطه به من کرد؟ دستمزد از صحبت کسی چه
 .بود من زندگی الینفک جزء او
 .کنممی کاریش یه بیار، بردار تو حاال -

 .کرد خاموش سیگاری جا در را سیگار و زد را پک آخرین
 .میاد خوشم بودنتکاسب همین از -

 چه تا نوشته یک و نوشیدممی سرد گاهی نویسنده آقای سرد یقهوه رمان خواندن از بعد. چشیدم سرد را قهوه
 .بگذارد تأثیر هاذائقه روی توانستمی اندازه

 ایران؟ از خبر چه دیگه -
 .زد پوزخندی

 خودت از خرده یه تو. میاری دست به اطالعات کنیمی سرچ یه نگیم هم خودمون. گفتیم خودمون از زیاد که ما -
 خبر؟ چه ما کوچولوی امانت از. بگو

 .نبود موافق تلخ با و بود عسلی داریوش اصوالً نوشد،می شیرین دانستممی آوردم؛ برایش را شکرپاش
 .کردیمی ولش نباید داداش، شکاره دستت از خیلی -

 .کرد مزهمزه و شیرین را اشقهوه
 .ندارم خاروندن سر وقت خدا به. داری خبر من گرفتاریای از که تو -

 ثروتی و بیزنس خان،کامران کاظم،حاج بود؛ کرده تغییر هاچیز خیلی سال پنج این در. نداشت خاراندن سر وقت آری
 .کردمی شک بیشتر چون پرسید؛ راحله از شدنمی اما رسیدیم؛می راحله به گذشتیممی که هااین یهمه از... که
 کجاست؟ فرشاد -

 .شد ریز هایمچشم در و آورد پایین را قهوه لیوان. کردم سکوت
 شده؟ چیزی -
 .سکوت هم باز و

 .داد تکان صورتم مقابل را دستش داریوش
 شده؟ چیزی میگم! تواما با -

 .زدم عقب را موهایم و کردم هار را امشدهحبس نفس
 ...فقط نشده که چیزی -
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 چی؟ فقط -
 .خاراندم را ریشمته و گزیدم لب
 بترکونمت؟ بزنم یا شده چی میگی. گرفتم استرس فرهاد -
 !کنهنمی زندگی ما با دیگه فرشاد -
 !ما؟ با -

 :زدم لب و زدم خط ذهنم از را مهشاد
 .اون پیش رفته و کرده پیدا مهرنوشو مادرش، ولی ؛نشه باورت شاید. من با یعنی -

 .کردمی اذیت را هاحدقه آن من هایحرف با بدجور هاچشم این و آمددرمی حدقه از داشت هایشچشم
 آمریکا؟ تو هم اون مهرنوش؟ کنی؟می شوخی -

 .کشیدم باال الجرم و جرعهتک زهر جام مثل را قهوه یماندهته و دادم تکان را سرم
 .زده هم به سرووضعی و شده هم دانشگاه استاد اینجا طرف تازه. اوهوم -

 .کرد هدفبی زدنفندک به شروع و مشت را هایشدست
 اینجا کرده االرضطی انگار یهو و میشه غیب ایران تو پیش سال بیست طرف. شده روزگاری چه! بابا عجب -

 رفته؟ کرده ول فرشاد چرا حاال. میشه پیداش
 .کردم پرت هوا در اعصاببی را دستم و مالیدم خوابیبی فرط از را هایمچشم

 شدمی ماهی چند آخه. نگفتی حقیقتو مادرمه مهرنوش دونستیمی که مدت این تو چرا گفت. بابا دونمنمی -
 جریانی در. مادرشه همدم کردمی فکر اون آخه. بشه بد حالش و بگم فرشاد به ترسیدم ولی ؛بودم شناخته مهرنوشو

 که؟
 .رفت روشویی طرفبه و کرد چک را موبایلش

 کنم؟ صحبت باهاشون خوایمی -
 .انداختم نگاهی بود تلگرام که اشگوشی یصفحه به زیرچشمی و رفتم کنارش هافنجان زدن آب یبهانه به

 !عشقم شده ذره یه برات دلم خدا به عزیزم؟ کجایی: راحله
 پس! کرده فراموش را من کردممی را فکرش آنچه از ترراحت دانستممی بود؟ شده عشقش بود؟ شده عزیزش پس

 :گفتم او به شد اتاقم وارد که آخری شب چه؟ هایشفرهاد مرد خواهم تو بدون چه؟ هایشخودکشی به تهدید
 اومدی؟ اینجا وتنهاتک که نترسیدی آبروت از -
 :گفت جمله یک او و
 !تویی من آبروی امشب -
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 جمله یک فقط رفتن از قبل که دادم چه را داریوش پاسخ نفهمیدم. بود کرده فراموش را هایشوقرارقول ساده چه و
 :گفت

 !کنممی خبرت شد اکی -
 .کردم پلی را موزیک و کشیدم دراز کاناپه روی ارادهبی داریوش رفتن با
 نگاهت با دوباره باز»

 شد زیرورو من دل این
 قلبم کالس سر باز

 شد شروع عاشقی درس
 «شد زیرورو دوباره دل

 .کرد پرواز گذشته به من خیال مرغ هم باز و
 سادگیتو تموم با»

 تو میگی داری حرفتو
 مونممی عاشقت میگی
 تو آخری عشق میگم
 «تو میگی داری حرفتو
 نه؟ یا داشت خبر روزهایم این حال از دانستمنمی

 ستهمه از بدتر روزا این حالم دونیمی»
 شکست رو من یساده دل رسید هرکی آخه
 نری پیشم از تو که بده قول
 «نفس آخرین بمیری میرممی ستطرفهیک یجاده عاشقی دیگه من واسه
 کناری را گوشی و نداشتم را دادنجواب حال اما کرد؛ خیس را هایمپلک مهربانش لبخند با مهشاد عکس دیدن
 .کردم پرت

 شدم نفسبی شدم قفس تو پروازِ»
 خودم بدون دنیا توی شدم تنها دیگه

 بازیه یه این بگو راستشو
 «بازیه یه این سازیه،صحنه همه حرف مثل تو حرفای همه نکنه
 .شد وارد و انداخت کلید مهشاد که بود شده خواب گرم هایمپلک کمکم
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 کن نوازشم هوابی»
 کن کم هاموغصه و اشک

 کن عاشقم دوباره باز قرارت،بی نگاه با
 «کن کم هاموغصه و اشک
 .بودم کشیده دراز کاناپه روی مهشاد به توجهبی من و گذاشتنمی تنهایم هم لحظه یک برای حتی راحله یچهره

 داره بهونه من قلب»
 داره عاشقونه حرف

 نداره ایدیگه راه
 دوباره باز اینکه از غیر
 «بذاره هاتشونه رو سر

 را بازویم رفیق یک مثل خودش قول به و نشست کنارم مهربانی با دوباره که بود دیده. بود دیده را هایماشک
 .فشرد

 !«داش نیستیم راهنیمه رفیق ما»
 کردمی فکر و بود خبربی امگذشته از که بود ساده چقدر او و داشتم دوست را اشالتی هایکالمتکه این چقدر و

 امگذشته بودن پنهان از چرا دانمنمی اما نداشتم؛ عاطفی تعهد او به من. است فرشاد خاطربه هایمگونه شدن خیس
 .بردممی رنج

 «...سهمه از بدتر روزا این حالم دونیمی»
 .کشید بو نمکنم
 کشیدی؟ سیگار دوباره تو فرهاد -

 !کردنمی پا به که غوغایی چه برگشته داریوش فهمیدمی اگر وای
*** 

 مهشاد
 کردم، پیدایش باالخره. چرخاندم دهانم در بودم، کرده پنهان لپم یگوشه مهرنوش با کالسم طول در که را آدامسم
 جا نیمکت یدسته روی او از باالتر مکس و بود نشسته پرچین کنار نیمکت روی مکس کنار. گویممی را فرشاد
 .بود کرده خوش
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 تنها انداختم، اطراف به نگاهی. کردم لمس را قرمزم و نخودی دماغ و کشیدم باالتر را کاپشنم زیپ. بود سرد هوا
 دو که بزنند پرسه دانشگاه خشک و بزرگ یمحوطه در دیرهنگام سرمای این در که دادندمی ترجیح نفر چند

 .بودند فرشاد و مکس نفرشان
 و حال باشم ترصادق اگر و فرهاد زندگی وروزحال مثل برگ؛بی درختانش و بود بزرگ دانشگاه خروجی یمحوطه

 چطور و رودمی کجا حاال و آمد چطور و آمد کجا از نفهمید خودش حتی که دختری. خلقتم بدو از من همیشگی روز
 نیاز دیگری چیز داشتم، خوش دلی فقط چیز،همه آن جایبه اگر ولی ؛داشت چیزهمه که بودم دختری! رودمی

 !شوم غربت تحقیر از پر وادی راهی و کنم هار ایران در را خوشم دل که بودم دیوانه آنکه مگر. نداشتم
 .شدمی منتهی دانشگاه رویماشین خروجی به پرچین انتهای

 .آوردممی خودش به را ظرفیتبی پسرک باید. کردممی صحبت فرشاد با باید
 اشایقهوه هایبوتنیم با که آمدمی جدیدش کت از نویی بوی. کوبید فرشاد یشانه روی و کرد ریزخندی مکس

 و پرچین سوی آن دقیقاً که نیمکتی روی و شدم نزدیک سر پشت از. بود مادرش یسلیقه قطعاً. بود کرده ست
 بار این مکس و کرد نزدیک هایشلب به را اشنسکافه لیوان فرشاد. نشستم داشت قرار هاآن پشت به پشت

 ناگفته البته. همان رکیکش فحاشی و همان فرشاد جدید کت روی نسکافه ریختن. کوبید اششانه روی موذیانه
 .شدمی ترشکفته فرشاد فحش هر با مکس که نماند

 .کردی پیدا ننه سال پونزده بعد. دیگه شدید فیلما عین خدایی میگم؟ دروغ مگه -
 .زد فرشاد به ایتنه دیگر بار
 ...دیب مهرنوش کی؟ هم اون. آمریکا تو کجا؟ هم اون -
 دست. کردممی حس را تیزشنوک بینی سرخی و بود شده تودماغی صدایش بود، نیامده خوشش مکس لحن از

 .کرد قطع را حرفش و زد پس را مکس
 کنم؟ صحبت جوریاین تو ننه درمورد هم من میاد خوشت. کنا صحبت درست -

 .شد جدی بود بعید او از که طوری به و شد محو ناخودآگاه مکس لبخند
 برگشته ایرانی مرد یه با و کرده ولمون بچگی تو هم ما مادر میگه دیوید دونی؟می آخه. حاال نیار جوش بابا ای-

 .باشه هم ما یننه دیبا استاد شاید گفتم ایران،
 روی را او و برد هجوم سمتشبه انداخت مکس یمسخره پوزخند به که نگاهی از بعد و کرد کوتاهی مکث فرشاد
 حرصی بیشتر را فرشاد و خندیدمی اشزدهخشکی هایلب با همچنان مکس. شد مسلط رویش و انداخت زمین

 .کردمی
 ...بدی شماره بهش خواستیمی دیروز تا حاال. کردم شوخی بابا باشه -
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 :داد ادامه سماجت با ولی ؛شد اشاستخوانی یچانه یحواله مشتی
 من؟ برای شدی قیصر دوروزه حاال -
 از زحمت با کند، گیر بود پرچین بریدگی کنار که نازکی یترکه به پایم بود نزدیک. آمدم بیرون مخفیگاهم از

 را اشخنده مکس رفت، کنار مکس روی از فرشاد. خوردند جا هردو. کردم سالم بلند و کردم عبور پرچین بریدگی
 :داد ادامه

 .پاکیه پسر. نداره مذکر جنس به ایعالقه هیچ فرشاد. کنیممی شوخی داریم خدا به مهشاد -
 .ایستادم مقابلش مکس به توجهبی. کرد نگاه دیگری سمتبه و نداد را سالمم جواب فرشاد

 .بزنم حرف باهات باید فرشاد -
 گذاشته لبش کنج را سیگاری تازه که مکس به تعجب با و خوردم جا کرد، حرکت دانشگاه ساختمان سمتبه فرشاد

 .کرد نگاه را آن ساختگی تعجب با کرد، جدا لبش از را سیگار. کردم نگاه بود
 لبم؟ رو گذاشت اینو کی بابا، ای-
 .کرد نگاه من به
. کردیم مهاجرت اینجا به ایران تو مشکالتمون خاطربه ما خوای؟می عشقم و من زندگی جون از چی مهشاد -

 داری؟برنمی سرمون از دست هم اینجا. شناسنمی رسمیت به رو ما و ذارنمی احترام حقوقمون به اینجا
 .دادم تکان تأسف با را سرم کردم، ریز را دیگرم چشم و بستم را چشمم یک

 .بوده خوب جنسش انصافاً زنی؟می چی -
 گرانیتی ستون کنار را او و رفتم باال دوتایکی را پله چهار. دویدم فرشاد سمتبه و کردم هایشر خودش حال به

 . انداختم گیر ساختمان ورودی جلوی
 که بود این خاطربه نگفته بهت االن تا اگه. کرده بزرگت دل خون با برادرته، فرهاد. انصافیبی خیلی فرشاد -

 .شه بد حالت ترسیدمی
 .کوبید امـینه*سـ تخت اخم همان با و مهرنوش غیظ همان با! بودند هم شبیه پسر و مادر که چقدر

 .بشناسم و ببینم مادرمو من ذاشتنمی وقتهیچ اون کردی،نمی اوردوز شب اون تو اگه. توجیهه شهمه اینا -
 .دادم بیرون شتاب با را نفسم بود، زده یخ امبینی

 بشناسی؟ مادرتو تو نخواد چی برای. کنیمی اشتباه -
 و آمد بیرون هاابر پشت از رمقبی آفتاب. بپوشاند را گوشش روی تا زد باال را شکت ییقه و داد تکیه ستون به

 .زد پوزخند کردم،می بازی فرشاد بازوی با. تاباند دستانم به را ناچیز ولی انگیزدل گرمای
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 که زنی از قدیمی یکینه یه کن فک. نداشته دیدنشو چشم اول همون از و باباشهزن من مامان چون واضحه؛ -
 .همدم مادرش جای اومده
 .کردم جاجابه را پاهایم یتکیه

 سر نیومده که مهرنوش درضمن. نیست منطقیبی آدم اون. شناختم فرهادو تو از بهتر کم مدت این تو من -
 .بگیره رو تو مادر مرگش از بعد که داده پیشنهاد حسینحاج به خودش خانومهمدم انگار مادرش،
 .شد دقیق چشمانم توی بود، کشیده تیغ تازه را صورتش

 تصاحب فرهاد داشتم دوست من که هرچیزی حاال تا بچگی از بینممی کنممی فکر که حاال! مهشاد دونیمی -
 ...نرسه بهش هم من دست که کرده حذفش یا آورده دست به خودش برای یا. کرده
 .کردم قطع را حرفش کرده؟ فراموش را اشگذشته سال بیست چطور

 .قلبیهخوش پسر اون توئه، فکر به شهمه نشناختی؟ ساله ۲۰ فرهادو! فرشاد؟ شدی دیوونه -
 .دیدمی را آینده انگار داد، تکان را سرش

 ...ساختی ازش ذهنت توی تو که نیست ایاسطوره اون فرهاد -
 . کردم تالفی و بود گرفته حرصم اشعدالتیبی از
 خونده؟ گوشت توی مهرنوش رو اینا -

 .کرد سپر ـینه*سـ و ایستاد جلویم
 ...تو خود همین مثالً بینم؛می خودم من بخونه، چیزی کسی نیست الزم -
 .دادم تکان را سرم صالبت با
 من؟ -

 .زد زل زمین به و پایین انداخت را سرش
 .هیچی -

 .آمدمی خوشم اششدهتراشیده تازه هایریش لمس از. چرخاندم خودم سمتبه را صورتش
 چی؟ من گفتم -

 .شد منقبض فکش عضالت
 نه؟ فرهادو؟ داری دوستش خیلی -

 .بود شده حالتبی چشمانم
 گی؟می چرت چرا دیوونه -

 .بودم ندیده معذب و فشار تحت قدراین را فرشاد حالتابه. بست را چشمانش
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 .برگردم که افتادی من وپایدست به طوریاین و کشیمی براش خودتو که عاشقشی خیلی حتماً -
 .کنم درکش توانستمنمی

 ...که بودم من این. بود عسلی شانسش اول روز همون از فرهاد اینکه فقط -
 .کوبیدم اشورزشکاری یـینه*سـ تخت آرام و کردم قطع را حرفش

 .فرشاد چته ببینم بزن حرف درست -
 تکان را سرش فرشاد. گرفتمی را پسرش سراغ مکس از داشت قطعاً و بود ایستاده پرچین مقابل دیبا بلندشاسی

 .داد
 چیزوهمه دیگه االن. بود هالو و پخمه فرشاد که زمان اون گذشت دیگه بگو فرهادجونت به فقط. مهشاد هیچی -

 .نیستم بیا خونه من چون نکنه؛ واسطه اونو و این هی بگو. دونممی
 و انداختممی بیچاره مهرنوش گردن را چیزهمه. شناختممی قبالً که باشد فرشادی همان فرشاد این شدنمی باورم

 .کردممی نفرینش
 انقدر نگاهت تونهمی چطور. میدم کرده حقم در فرهاد که رو محبتایی جواب دارم فقط من فرشاد، متأسفم برات -

 باشه؟ کثیف
 :داد جواب افتادمی راه به کهدرحالی

 میدی؟ فرهادو محبتای جواب داری فقط تو -
 .کرد نگاهم پنهانش بغض با کردم، اشبدرقه نگاهم تعجبِ با بود؟ آورده دست به چیزی چه حرفم تکرار از
 .همیشه برای خداحافظ -
 .شد روانه مهرنوش بلند شاسی سمتبه و

 .گذاشت تنها ماند جواب بدون که پایانیبی هایچرا با را من و رفت. لرزید آخرش نگاه عمق در چیزی انگار
*** 
 راحله

. گرفتمی نظر زیر مرا مدام که بود داریوش این فاصله، کمی با درست و شام میز سر نشستم؛ فرهاد مقابل درست
 هاینگاه تالقی هرازگاهی و رقصیدندمی شیشه درون و آب روی هنرمندانه که هاییشمع و رنگشیری چوبی میز
 .هاچشم آن فرار هم باز و فرهاد و من
 و! کندمی ترتاببی! کند؟می ترعاشق مرا اشیواشکی هاینگاه این که فهماندممی او به باید چطور و عشق فرار

 و کند دلبری کند، دلبری بتواند بلکه تا کردمی تعارف و گذاشتمی ژله. کردمی رو را هایشهنر مدام که پریسایی
 .داشتم وجدانعذاب که منی و برباید را من دلبر
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 این و تپدمی من برای است، ـینه*سـ آن درون که قلبی بفهمانم دوستم ترینصمیمی به توانستممی چطور آخر
 .یلدا شب یعنی ضربان؛ شب بود، ساخته را شبی چه هاتپش

 .داد سر جانمآقا طرفبه را برنج دیس خانکامران
 .میشم دلخور دستت از که شدی سیر نگو. کاظمحاج بکش -
 .افتادنمی شانخانه به مسیرمان دیگر که قدرآن! شدیممی سیر زودتر خیلی کاشای! شدیممی سیر کاشای و

 .گرفت باال را دستش کف و کشید دستی را اششدهچرب محاسن جانآقا
 .نیستیم شما ینخورده ما. خانکامران رسیده ما به شما از -

 نبود، خوبی عالمت این و زد غیبش. زد غیبش داریوش که گفت پسرشتک گوش در چه خانمانیس دانمنمی
 هاروز این آری. بودم حسبی اصالً. نداشتم خوبی حس که بود هامدت. نداشتم خوبی حس. دادنمی خوبی سیگنال

 پشت در زمستانی سرد روز یک در دهانم از شدهخارج بخار مثل کرد؛می نگاهم مات که بودم چشمانی حسبی
 .محمدامین ماشین یشیشه
 و باال که من قلب ضربان و خانکامران برای هم خانمانیس و رفت خانمانیس برای وابروییچشم سمیه مامان
 .رفتمی باالتر

 .گذاشت جانمآقا جلوی و کرد پرسُس را ساالد خانکامران
 کنیم؟ مشخص جوونو دوتا این تکلیف خواینمی کاظمحاج خب -
. کرد ذکر گفتن به شروع و برداشت را تسبیح خورد، جا نداشت شبی چنین در را مسئله این بازشدن توقع که جانمآقا

 .بود سرد من هایدست و گفتمی ذکر. بود آشوب من دل و گفتمی ذکر
 از مرد یک خواست،می حامی یک دلم. را فرهاد پرآشوب هاینگاه من و کردمی آرام مرا سرد هایدست پریسا
 .برد چادر زیر را لبش یگوشه خال و گزید لب خانمانیس. جانمآقا جنس

 تو چشم عاشق جوون دوتا نمیاد خوش رو خدا. بودیم فرستاده پسغوم و پیغوم طرف اون و طرف این ما کاظمحاج -
 .قرآنی و دین اهل. دونیمی رسولو سنت خودت که شما. نباشن محرم و بشن هم چشم
 به تا اما است؛ دردسر یمایه طرفهیک عشق بودم شنیده. نبود رضایت عالمت من سکوت عاشق؟ جوان دو کدام
 و شد؟می اجرا وارونه راحله برای سنتت چرا من خدای. معشوق نه است، عاشق برای دردسرش کردممی فکر امروز

 برای بار این دردسرش که تفاوت این با طرفه،یک عشق. نبود موضوع این از خارج هم داریوش و من داستان
 .بود داستان معشوق
 .کرد جانآقا سمتبه رو و کرد ترمحکم را اشایقهوه روسری گره سمیه مامان

 ...تا کنیم جاری موقتی یصیغه یه فعالً رسول مبعث برای میگم من -
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 .ایستاد من قلب و شد بلند جا از فرهاد
 .بشم مرخص حضورتون زا موقتاً بدید اجازه اگه که دارم ضروری تماس یه من. شدم بلند حرفتون بین ببخشید -
 را فرهاد مسیر غرهچشم با. نیامد خوشش حرفش شدنقطع از سمیه مامان و کرد مرخصش دست عالمت با جانمآقا

 «رودمی جانم که دیدم خویشتن چشم به من» و کرد دنبال
 ناراحتش باید من و شده ناراحت دانستممی. بود گرفته پیش را حیاط راه که کردم دنبال زیرچشمی را مسیرش

 که شترسواری. بگیرد را تصمیمش تا فهماندممی او به باید. نیستم راحت هم من که فهماندممی او به باید. شدممی
 شد؟می شد؛نمی دوالدوال

 :غرید لب زیر و زد پایم ساق به ایضربه پایش با محمدامین ختانهخوشب که بودم جانآقا طرف از ِسبزیچراغ منتظر
 !نیست تو جای اینجا پاشو -
 لبخند و گفتم ترک را مجلس کوتاه، عذرخواهی یک و ناراحتی با و ظاهر به و کشیدممی فریاد حالیخوش از دلم در

 عوضش دنیا یک با که پدری شفاف هایچشم درخشیدن و دخترش ظاهری حیای خاطربه آقاجان رضایت
 .کردمنمی

 را حیاط راه من و شود پرت راحله یعنی اصلی موضوع از جمع حواس که بود شده داغ بحث قدری به خوشبختانه
 مقدس هم عشق این من برای! مقدس وجوییجست آرامش، وجویجست در و خوشبختی دنبال به گرفتم؛ پیش

 .زاآرامش هم و بود
 و سرد هوای یک در مهتاب، نور سارسایه در و آالچیق زیر در. نبود و نباشد آنجا داریوش کردممی خداخدا فقط

 .بود کرده روشن را صورتش موبایلش نور تنها و کشیدمی سیگار آالچیق زیر تنها مردی زمستانی، تاریک
 این و بود خسته. بود آویزان طرفهیک و دوشش روی محابابی که ایمغزپسته بارانی و منظم و ساده ریشته

 .بود خستگی عالمت
. شدممی نفسهم باید ابتدا او با شدن قدمهم برای. شدم ترنزدیک او به لحظهبهلحظه و برداشتم آرام را هایمقدم

 .پرید جا از و کردم مصلحتی یسرفه. بود من زندگی یهمه که هایینفس شنیدم؛می را هایشنفس صدای دیگر
 .شد خاموش صفحه نور و افتاد دستش از سیگار

 خانم؟راحله شمایید -
 اذیتم و فهمیدمی. ببندی نامم به نباید خانم که شوم تو خانم بخواهم اگر من! لعنتی بردار اسمم آخر از را خانم این
 شنید؟نمی را هاتپش زد؟می نشنیدن به را خودش و شنیدمی کرد؟می
 خانم؟راحله شده چیزی -
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 من و بود ایستاده امقدمی چند در درست آبرویم. بود معنابی برایم آبرو امشب. کردم سکوت و شدم ترنزدیک
 .سوختممی ـوشش*آغـ حسرت در واردیوانه

 .گیرنمی تصمیم ما یآینده به راجع دارن داخل اون -
 به و گرفت بلندمپاشنه هایکفش از نگاه فرهاد. کردم اشاره سقف به لوستر و اعیانی و شیک ساختمان به و برگشتم

 .کرد اشاره خانکامران ساختمان
 ناراحتی؟ تصمیم این از شما -

 .دادنمی آشنا بوی که شد ایغریبه برایم لحظه یک پسرک؟ این گفتمی چه نبودم؟ ناراحت
 .ندارم دوست داریوشو من اما -

 .ریخت بیرون مخلفاتش و افتاد دستش از گوشی. درآمد حدقه از هایشچشم
 گفتی؟ چی شما چی؟ -

 یا بابهانه هاآالچیق این. کشیدم عمیق نفس چند. شدم خیره آالچیق سقف به و کردم ترمحکم خودم دور را شومیز
 .نبود آخرینش مطمئناً و بود اولینش این و بود فرهاد و من یعاشقانه هایمالقات محل بهانهبی
 .ندارم دوست داریوشو من گفتم -

 برای هم او قلب دانستممی چون بود؛ دلم حرف زدن مهم. نه یا بگیرد عاشقی اعتراف من از خواستمی نبود مهم
 .شود قربانی احساسمان گذاشتممی نباید و تپدمی من

 نگاه او به باال از. بود زده زانو مقابلم در درست او حاال. کرد وجورجمع را موبایلش دستپاچگی با و شد خم فرهاد
 .کرد نگاهم پایین از او و کردم

 کردید؟ سکوت امروز تا چرا پس -
 .مقابلم هم او و نشستم صندلی روی

 .بودم منتظر من. نبود رضایت عالمت من سکوت -
 .برداشت را اشمطالعه عینک

 کی؟ منتظر -
 برسی؟ چه به خواهیمی هایتسؤال با! فرهاد تو به لعنت. انداختم پایین را سرم و کردم سکوت

 به روزبهروز داره بیچاره داریوش اون وگرنه بذارید؛ درمیون من با زودتر هست ایمسئله اگه! خانمراحله ببینید -
 .بینتونه ایعالقه کنهمی فکر و میشه تروابسته شما
 بلند جا از و شکست بغضم زند؟می تعارف رفیقش به را عشقش آدم. خوردمی هم به هایشگذاشتنمرام این از حالم
 .شدم
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 تونهمه فهمیدم امشب ولی ؛دارید تفاوت اپسر یهمه با شما کردممی فکر. آقافرهاد متأسفم خودم برای واقعاً -
 !بزدل و ترسو. کرباسیدیهسروته
 .کشید را کیفم بند که شوم خارج آالچیق از تا کردم تند قدم. خورد جا و شد سرخ

 میگی؟ چی داری تو چیه؟ قضیه. ببینم کن صبر -
 .بست را راهم هم باز اما شوم؛ خارج آالچیق دیگر طرف از خواستم و زدم پس را دستش

 .نشید مزاحمم دیگه بعد به این از و آقافرهاد کنار برید لطفاً -
 .ایستاد مقابلم عصبی فرهاد

 طرف از شدم توهین همهاین مستحق که کردم کارچی من چیه؟ من ـناه گـ وسط این. چیه قضیه بدونم باید من -
 شما؟
 .زدم پس را بغضم

 بندازم؟ راه فریاددادو یا کنار ریدمی -
 .شد سرخ متعجبش هایچشم

 شده؟ چتون هست معلوم -
 .ننداختم راه آبروریزی تا کنار برید گفتم -

 .شد منقبض فکش عضالت و شد عصبی
 !بگید رو من ـناه گـ قبلش فقط بدید، انجام دارید دوست کاری هر -

 :کردم باز را دهانم و بستم را هایمچشم
 دلبری و اومدید ابرو و چشم کردید، بازی من مثل ایساده دخترای احساسات با که اینه تو امثال و تو ـناه گـ -

 بدم؟ توضیح بیشتر یا شدید متوجه. کنار کشیدید خودتونو و شستید دستتونو رسیده، عمل پای که حاال. کردید
 .بود مانده باز تعجب از دهانش خورد، سکندری و رفت عقب

 ندارم؟ خبر خودم و کردم احساسات ابراز شما به کی من خوبه؟ حالتون مطمئنید شما! خانم؟راحله من -
 وجود تمام با را حس این شب آن من و ثانیه چند است، لحظه چند نفرت و عشق یفاصله که گفتندمی راست
 .کردم پرت مقابلش را تولدم یهدیه پستالکارت و عطر یجعبه و بردم دست. کردم لمس

 .ندارم احتیاجی شما کادوی به من. رادمهر آقای دار نگه خودت پیش هم رو اینا -
 !بازحقه شیاد آمد؟نمی یادش هم را این نکند. آورد باال را آن و رفت پیش کادو یجعبه طرفبه سالنه و آرام

 دید؟می من به چرا داریوشو کادوی -
 .شدم براق هایشچشم در و برگشتم طرفشبه. آمدنمی باال نفسم. ایستاد حرکت از قلبم
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 گفتی؟ چی -
 .کردمی نگاهم هازدهصاعقه شبیه بود، زده خشکش هم او
 کردی؟ قبول ازش رو کادو این چرا نداشتی دوست داریوشو اگه گفتم فقط من! هیچی -

 .بود من پیچاندن برای جدیدش طرح شاید او؟ گفتمی چه. افتاد شماره به هایمنفس
 نگرفتی؟ تولدم روز برای شما رو کادو این مگه -

 :داد پاسخ بود نشسته اشپیشانی روی سردی عرق که فرهاد
 !نه -
 !چی؟ یعنی -

 .بود شده خشک دستش در عطر یشدهشکسته یشیشه و کردمی نگاهم ومبهوتمات فرهاد
 شما تولد به راجع داشتیم ما دارویش، و من هایحرف دست از کردید قاتی و حجره اومدید شما که روز اون -

 به اون طرف از یواشکی رو کادو این که کرد تقاضا من از داریوش بودم، شما یراننده من چون و کردیممی صحبت
 .بدم شما

 .بزند تعهداتش زیر خواستمی گفت،می دروغ
 ننوشته؟ داریوش از چیزی پستال کارت توی چرا پس! میگی دروغ -

 .گذاشت اشپیشانی به دستی فرهاد
 نخوندی؟ رو نامه اون شما مگه -

 ۲۰۶ طرفبه و شد جدا من از درنهایت تا کردمی انکار او و گفتممی من. بود شده سوءتفاهم واقعاً اینکه مثل
 من به او یعنی باشد؟ داشته واقعیت هایشحرف نکند. بود بد حالم .دوید بود پارک حیاط یگوشه در که محمدامین

 نداشت؟ حسی
 .گرفت سمتمبه را اینامهکهنه و بازگشت آالچیق طرفبه باعجله

 نخوندید؟ اینو شما یعنی -
 داریوش به راجع که ایچندجمله جز فهمیدمنمی زیادی چیز فرهاد هایصحبت از دیگر. کردم باز را نامه عجله با

 :گفت
 بود ترآسون شما به من دسترسی چون و میگه تبریک بهتون تولدتونو که باشه فردی اولین خواستمی داریوش -
 ...که کرد تقاضا من از

 .خواندم خطی چند و کردم باز را نامه. آوردم باال سکوت ینشانه به را دستم
 «مهرگان داریوش بااحترام، تقدیمی! عزیز یراحله»
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 .زد زانو کنارم فرهاد. نشستم نیمکت روی و شدم سرد
 ...صندلی رزی افتاده و نرسیده دستتون به نامه دونستممی اگه خانمراحله خدا به -

 .کردم قطع را حرفش
 .نیست بیشتر توضیح به نیازی -
 .شد داغ هایمپلک و رفت سیاهی هایمچشم کمکم و
 !خانمراحله! خانمراحله -

 روی را خوشایندی رخوت شدنم بیهوش ترس از که بامحبتی هایدست جز دیدم،نمی و شنیدمنمی چیزی دیگر
 ـوش*آغـ این و هادست این کاشای» کردممی تکرار لب زیر را جمله یک من و بود کرده ایجاد صورتم پوست

 !«بود من مال
*** 
 فرهاد
 را علتش. ببرمش داریوش مهمانی به خود با و کنم ریسک نتوانستم اما بیاید؛ من با که کرد اصرار خیلی
 خودت برای بیاریش. بپیچون امشب مهمونی برای مهشادو». کردم عمل داریوش پیامک به فقط اما دانستم؛نمی

 .زدم احساسم به پا پشت و نیاوردمش من و.« میشه دردسر
 و شدم نادری کافه راهی قدیمی پهلوی کاله و مشکی بلند بارانی یک با خودم و تپیدمی او کنار و خانه در قلبم

 به هیلز بورلی خوبی. گذاشتم تنها هفته آخر تعطیالت در ارتفاعات در کابینتله و سواریاسکی یک قول با را مهشاد
 چرت را آخری این. اشمیالدچهره هایبرج مانندش،تهران هایبزرگراه آرامش، هایشب بود؛ هایشچیز همین
 !گفتم

 کرد اصرار خیلی داریوش. کردمی منتقل آدم به را گردیتهران حس عجیب شهرزادش رستوران و نادری کافه اما
 عمر یک که پسری و مادر زیادیِ بود، زیادیشان هم نوشیدن سرد یقهوه یک من نظر به اما برویم؛ رستوران به که

 .بودند کرده رهایم کوچک لغزش یک جرم به و گرفته نادیده فرشاد کردنبزرگ برای را امروزیشبانه تالش
 نگاه یک و چپ به نگاه یک. گذاشتم آن داخل قدم و کردم باز را کافه مانندژیگول و چوبی درب داریوش احترام به
 هایساق و انداخته هم روی پا و بودند گرفته نظر زیر را من که ایحلقهآستین و پوشتاپ دختر چند راست؛ به

 .گذاشتندمی دیدم معرض در را تراششانخوش
 و دختر گاهگـه و بودند شده چیده آن دور هنرمندانه که هاییکاکتوس و یخ از پر هایجام با بارمینی هایقفسه

 همیشگی مهمان که پوستسیاه پیرزن و پیرمرد یک. بودند کرده خلوت کنج آن و کنج این در که جوانی پسرهای
 مخصوصاً نشستند؛می دل به بدجور که کافه زرشکی پوشجلیقه و شلوار دستیک هایخدمه پایان در و بودند کافه
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 و کرده را هوایت دلم نیامده که کجایی مهشاد آخ. بود پسندیراحله یکافه کل در! وتمیزشانتر هایسبیل آن با
 !زدمی وپادست بدجور زد،می وپادست هم عجیب زد،می وپادست حال و گذشته باتالق در من المصب دل این
 احساسم نبض خوب خیلی که داریوشی و گویممی را شهر این نادری کافه. دادمی را تهران بوی که بود جایی تنها

 دانست؟نمی را راحله یقضیه چطور داشت، دست در را
 .آزردمی را من همین و جگر و جان بودند شده و بود شده عزیزش حاال بود هرچه راحله
 آنجا در ما همیشگی پاتوق که چهارنفره میز یک. گرفتم پیش را چهار یشماره میز راه هابنگی غبار و دود میان
 ذائقههم اول روزهای همان از اصوالً. الغیر و رفتمی کلوپ فقط که فرشاد وگرنه! داریوش و من یعنی ما بود؛

 .بودیم متفاوت یگونه دو بگویم بهتر یا متفاوت ژن دو و مادر دو از فرشاد و من. نبودیم
 مثل شوندهسرخ و کنندهفوران مهرنوش؛ مثل گرابرون و آتشفشان دیگری و همدم مثل گرادرون و آرام یکی
 !هایشگونه

 لبخند من دیدن با که داریوش و هم کنار فرشاد و مهرنوش. شد آدم شاننفرهسه اشباح تا شدم ترنزدیک و نزدیک
 با دانممی فقط! دانمنمی را نگرفتنش یا گرفتن آرام و گرفتم آرام. کردم ـلش*بـغـ و کرد ـلم*بـغـ. ایستاد و زد

 .نکنم غریبی احساس تا کشید کنار برایم را صندلی دستش
 جاییبی توقع شاید! دو به دو نه هستیم، یک به سه کردم حس دیدم را ونوششانخوشـی بساط وقتی چرا دانمنمی
 گریواسطه به من اما باشد؛ میانجی که بود آمده هم اول از او! داشتم داریطرف تقاضای داریوش از که بود

 .نداشتم احتیاجی
 .بود بعید کاسببچه داریوش از که چیزی مهشاد، مثل دهندهآرامش ـوش*آغـ یک بود، گاهتکیه یک من نیاز

 چند فقط قطره، چند یاندازه به و بستم را چترم و گذاشتم میز روی را کالهم و کردم آویزان صندلی از را امبارانی
 سر عالمت با و داد فاصله اششدهرنگ هایلب از را قهوه فنجان مهرنوش. کردم سیراب آن از را مهرنوش قطره
 .بود کافی سالمِ سین حد در نظرم به. کرد آشنایی اظهار
 گوشی داخل سرهیک را سرش فرشاد! سالم سین و فرشاد. نداشت هم را همان لیاقت اشدستیـل*بغـ که چیزی
 میز پای را دو آن چطور داریوش اینکه اول گشت؛می موضوع دو حول پیوسته من ذهنی سؤاالت و بود انداخته
 بود؟ چه جلسه این در مهشاد بودنمزاحم علت اینکه دوم و آورده مذاکره

. باشد مهرنوش سر زیر شاید مهشاد نیامدن اما است؛ توجیه خوب و کندمی متقاعد خوب بود کرده ثابت که داریوش
 چه خانوادگی یجلسه یک در مهشاد حضور بگوید من به نبود یکی آخر. بودم بدبین زن این به من چقدر که آخ

 !داوری چنین پدر بر ای. است داور داریوش. خوردم نهیبی. بود هم داریوش خب داشت؟ دلیلی
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 و آزاد که کرد جوانی پسر و دختر یرقصنده دو به نگاه و زد پوزخندی باشد خوانده را من ذهن انگار که داریوش
 .رفتندمی تانگو کافه زیبای نورپردازی زیر در هار
 فرهادخان؟ پسندیمی -

 .بس و بود خانکامران که خان
 کردی؟ انتخاب بحث برای مناسبیو محیط نظرت به -

 هایچشم آن با مخصوصاً بود، ترفریبنده ودامنکت آن در. کشید قرمزمانندش ودامنکت به دستی مهرنوش
 .برود پیشرفتش دنبال به و کند هار را ما که دادممی حق او به اوقاتگاهی! مخمور

 مکان؟ این از بهتر جایی چه و داره نیاز آرامش به هرچیزی از بیشتر موضوع این جانفرهاد -
 مثل. شودمی بدتر اوضاع دهیمی خاطراطمینان و گوییمی جان که هربار! فتنه است آشوب خودش گفتنتجان
 !دالر قیمت آوردنپایین در مسئولین ووعیدهایوعده

 .کردم اشاره میز روی ونوشخوشـی بساط و بارها به و دادم تحویلش تصنعی لبخندی
 مساعده؟ عقلی بحث یه برای شرایط مطمئنی -

 اشک. شدمی سرخ و خندیدمی. داشت شدنسرخ دی.اچ.پی آدم این. انداخت پایین را سرش و شد سرخ مهرنوش
 دیبا فامیل که بود مهرنوشی برجک اگر مخصوصاً داشتم؛ زدنبرجک توی دکترای هم من. شدمی سرخ و ریختمی

 آیدمی! پیاده ما و سواری شما فعالً! آقافرشاد باشد. فرشاد هایکردنمحلکم و سکوت هم باز. کشیدمی یدک را
 .دارد شنیدن هایتحرف وقتآن. دارد دیدن اتچهره وقتآن. برسیم باال آن به ما و بچرخد چرخ این که روزی

 به کاری من. نشیم جمع هم دور که حیفه دیدم اینجاست هم خانممهرنوش فهمیدم وقتی حقیقتاً هابچه ببینید -
 قرار هم کنار رو تاسه شما سرنوشت دیگه بار یه االن ولی ؛داده رخ اتفاقایی چه و شده چی گذشته تو ندارم این
 .کنید زندگی جدا و بگیرید فاصله هم از بخواید گذشته کدورتای خاطربه حیفه. داده

 :داد پاسخ کند بلند سر اینکه بدون فرشاد
 .نکن تجویز نسخه الکی شده چی دونینمی شما داداش -
 !مادرش مثل درست لجباز، و دندهیک بود؛ شده گستاخ پسر این چقدر و
 .دادمنمی ترتیب دورهمیو این شده چی دونستمنمی اگه من پسرگل -

 .فرشاد شکندندان پاسخ هم باز و مهرنوش سکوت
 قبر یه سر ببرنت جمعه شب هر سال پونزده اینکه چی؟ یعنی دونیمی کنی زندگی دروغ یه با سال بیست اینکه -
 ...اینکه چی؟ یعنی فهمیمی نباشه و مادرته این بگن و
 .کردمی اعتناییبی من مادر قبر به راحت چقدر و
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 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس
 وقتی از خودت. کن لنگش میگی و نشستی گود بیرون. است خوش دور از شنیدندهل آواز! آقاداریوش نه -

 ...من ولی ؛الکچری زندگی یه و خواهر و مادر و پدر شدی، بزرگ قو پر تو کردی باز چشماتو
 .بود کرده پیدا اخیر ماه یک این در هم شنویحرف یعنی این و شد ساکت مهرنوش هایغرهچشم با

 .شد خیره داریوش به و گرفت من از نگاه مهرنوش
 زندگی باهم بیاید که کردم اصرار بهش دیدمش آنجلسلس تو وقتی. گفتم فرهاد به هم اول روزای همون از من -

 .نکرد قبول خودش ولی کنیم؛
 .کرد قفل هم در را هایشدست داریوش

 کنید زندگی هم کنار بشه که بیاد وجود به فضایی یه اگه االن ولی ؛داشته خودشو دالیل فرهاد موقعاون خب -
 چیه؟ شما نظر

 ...داریوش -
 !فرهاد بده اجازه لحظه یه -

 :گفت و کرد فرشاد به نگاهی مهرنوش
 ...من نظر به خب... خب -

 .آمد جلو و گرفت صندلی از تکیه داریوش
 خانم؟مهرنوش چی شما نظر به خب -

 .بست را هایشچشم مهرنوش
 وسط؟ این میشه چی مهشاد تکلیف -
 ...مامان -
 !ساکت -

 قاپ اصطالحبه نداشت دوست و کردمی خطر احساس مهشاد یناحیه از. کشدمی پیش را موضوع این دانستممی
 .بدزدد را فرشاد

 .داد صندلی به را اشتکیه و زد پوزخندی داریوش
 کنه؟می زندگی فرهاد با مهشاد مگه -

 !نه کم: مهرنوش
 .دارن ازدواج قصد: فرشاد

 .گرفت سقف طرفبه را سرش و داد سر ایقهقهه داریوش
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 .کردید برداشت اشتباه شما. میشه صمیمی همه با زیادی کالً اون بابا! دیوونه یدختره -
 .کردم مزه را امقهوه فنجان

 آقافرشاد؟ درسته. میومد فرشاد و من پیش دورهمی برای گاهی فقط مستقله، واحدش مهشاد -
 دودل را مهرنوش و کرد سکوت. کرد سکوت لعنتی اما شود؛ جمع مهرنوش خاطر تا بگیرم اعتراف او از خواستممی

 .گذاشت باقی
 خوبه؟. نیویورک گردهبرمی من با مهشاد اصالً -

 .شد بلند صدایم تن ناخودآگاه که شد چه دانمنمی
 .نه -

 .کردم وجورجمع را خودم. کردند نگاهم تعجب با و برگشتند هرسه
 میشه؟ چی دانشگاهش و درس تکلیف خب -

 .کرد نگاهم مرموز داریوش
 .گیرممی انتقالیشو -

 بدجور بودم، کرده عادت او به فرشاد نبود در که منی کرد؟می چه را من وابستگی انتقالی گرفت؟می را اشانتقالی
 .کردم سکوت. بودم کرده عادت هم

 .زد پوزخندی فرشاد
 !کرده؟ گیر دختره پیش گلوش نگفتم -

 .کنیم زندگی باهم تونیممی. نیست مشکلی من نظر از اکی: مهرنوش
 .برداشت را کاپشنش و شد بلند فرشاد

 .بکشید خط یکیو من دور بهتره. نیستم من اما -
 کوتاه خواهیمعذرت یک با و شد بلند مهرنوش آن بندپشت. کرد حرکت خروجی در طرفبه و کرد تند قدم

 رفتن از دانستمنمی وسط این که منی و شدمی تردور و دور لحظه هر که فرشادی فرشاد صدای و دوید طرفشبه
 .بمانم شاد مهشاد با ماندن از یا و شوم ناراحت فرشاد

 بدیم؟ جوش رو معامله نذاشتی چرا باشی؟ فرشاد با خواستینمی تو مگه. کردی خراب داداش، کردی خراب -
 .شدم خیره بودند گرفته ضرب باران زیر در که کافه خیس هایشیشه به و کشیدم ایکالفه پوف

 .کردی شلوغش زیادی تو. گیرهنمی سر معامله این دونستممی هم اولش از من. نخواست فرشاد خود که دیدی -
 دستم روی مرموزانه را دستش داریوش. نگریستمی معامله چشم به چیزهمه به داریوش که بود مضحک چقدر و

 .داد قرار
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 .کرد قبول مهرنوش آخر یلحظه که دیدی. میومدن کوتاه کردینمی اصرار مهشاد روی تو اگه -
 .چیهمه زیر زده فرشاد که حاال -

 .کرد روشن سیگاری و گرفت فاصله من از داریوش
 .نیومد بدت که هم تو -

 .کرد پرت میز روی را فندکش
 چیه؟ منظورت -

 .زد کوتاهی پک
 میاد؟ خوشت مهشاد از تو -

 .کردم پخش را اطرافم دود یهاله
 !نگو چرت -

 .زد عمیقی پک
 .کنم کمکت بگو داری دوستش اگه -
 .زدم صورتش به دستی شوخی به
 .بدونم تو با مهشادو نسبت دارم دوست خیلی فقط. کنه حواله دیگه جای یه روزیتو خدا برو -

 .بود شده ترایحرفه تهرانش در روزهای از. کرد تمام را سیگارش کردممی را فکرش که آنچه از زودتر خیلی
 !تو با دونممی من کنی خطا پا از دست عقد قبل فقط. کنم کمکت بگو بود ازدواج قصدت اگه -

 .شد آتشم روی بر آبی مهشاد پیامک که کردم نگاهش عصبی
 «جان؟فرهاد کجایی»

 .کنم جمع نتوانستم را پوزخندم بودم؟ شده جانش واقعاً یعنی
 خودشه؟. دوباره شد باز نیشت شد؟ چی -

 :غریدم
 .باش زدنتحرف مراقب ولی ؛جاش سر رفاقتمون -
 .کن خبرم داشتی ازدواج قصد ولی ؛خودت مال! گاد مای اوه -

 کند خودش مال هم را مهشاد خواهدمی داریوش کردممی حس اشهمه ولی ؛چرا دانمنمی
*** 

 مهشاد
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 دستانش ـوش*آغـ در را امپوشیدهدستکش دستان. است سرم پشت منظورم گویممی که کنار بود، ایستاده کنارم
 حس بود ایستاده من نزدیک قدرآن اینکه از. دهد یادم را برف روی اسکی ایذره تا بود تالش در. بود کشیده
 .بودم شده طوری یک خودمانی اصطالحبه داشتم، عجیبی
 .کند تنظیم را دستم کردمی سعی فرهاد

 .کنی حفظ رو فاصله و زاویه باید دقیقاً. میشیا مغزیضربه آخر ببین! نچ نچ نچ -
 دلم. خوردمی گوشم به فرهاد هاینفس اینکه ـذت*لـ بود عمیق چه و بود گوشم نزدیک دهانش زدمی حرف وقتی

 را من که کاری و نرسد پایان به وقتهیچ که کاری! باشد ماندقیقه هر و روز هر کار اسکی آموزش این خواستمی
 .کنم حس ـمرم*کـ به را اشـینه*سـ یقفسه چسبیدن تکان هر با و مدام کند مجبور
 .بیاورم فرهاد لبان به بیشتر را لبخند هم و بمانیم وضعیت آن در بیشتر هم تا زدممی خنگی به را خودم
 اتاقمان سمتبه. نبود محافظ هایشیشه از خبری و نداشت زمین از زیادی یفاصله. شدیم روباز کابینتله بر سوار

 فکر فرهاد خواستمنمی اما کنم؛ آویزان هامیله زیر از را پاهایم خواستمی دلم. رفتیممی مجتمع ینقطه باالترین در
 فالکس از و آوردم بیرون امکوله از لیوانی چاکلتهات دوتا جایشبه. نکردم هار را امبچگانه کارهای هنوز که کند

 آویزان پاهای با زمین روی و گرفت را لیوانش. ایستاد خودش که شدم ترنزدیک. ریختم جوش آب کدام هر داخل
 .باشد فرهاد این که شدنمی باورم. نشست کابین کف از
 حاال؟ تا کی از! بینممی مثبتی تغییرات چه وای -

 :داد جواب و زد نیشخند. نشستم کنارش ذوق با و خندیدم
 .کرد اثر من در همنشین کمال -

 کردم مجبورش. برف میان در بلندپاشنه کفش و کوتاه دامن با رقصیدن بود، رسیده امذهنی هایفانتزی به نوبت
 .شویم پیاده اقامتگاه از قبل ایستگاه

 لبخند هیزی همان با و نگریستم رسیده بلوغ به تازه پسرهای مانند آینه در خودم به. رفتم لباس تعویض اتاقک به
 بود رفته مادرم به که را تراشمخوش پاهای سخاوتمندانه و پوشاندمی را هایمران باالی تا نفتی آبی کوتاه دامن. زدم
 برای نیز من صدالبته و نبود بیش ایالهویهمجهول زن موقع آن که هرچند. گذاشتمی نمایش یعرصه به

. داشت را خالص تیر حکم که سوزنیپاشنه روباز کفش و دامن با همرنگ تاپ بودم؛ ناشناخته جدیدم اطرافیان
 جوانی به تازه یدختربچه یک مگر برسم؟ هایمفانتزی به خواستممی کی پس. بستم وجدانمعذاب بر چشم القصه
  خواست؟می دنیا از چه رسیده
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 راستی. کردندمی دنبالم ریزشان هایخنده و هاچشم با که شدم ندیدپدیدی مردم خیالبی و رفتم بیرون اتاقک از
 المپیکی یدهکده این سوزناک سرمای راهی خواهممی که هرطور خواستمی دلم نبود؟ آزادی آمریکا در مگر

 !بشوم
 .کشیدم گردن. بود شده گرد فرهاد چشمان

 نیست؟ آزادی اینجا مگه -
 چی؟ که خب -

 .انداختم باال را امبرهنه یشانه و خندیدم
 .خوادمی دلم خب آقا کنن؟می نگاه جوریاین همه چرا پس -

 ...االن ولی ؛زدمی را دل اوایل که شیرینی هایخند پوز آن از زد، پوزخند
 .غیرمنطقیه ذره یه خب ولی! بابا باشه -

 پربرف عمیق یدره به مشرف که بگذارد میزی روی را اشچای لیوان کردم مجبورش و گرفتم را دستش
 :کشیدم فریادنیمه. بود ایحرفه بازاناسکی مخصوص

 .بکنم کاری همچین روز یه که بودم منتظر همیشه. فانتزیمه آخه -
 .بود رسیده فرا روز آن و

 این که ببیند بود آن منتظر بود، منتظر فرهاد نگاه. رفتیم خدا عظیم برفستان آن از خلوتی و درختکم ینقطه به
 .دهدمی آب به گلیدسته چه باز العقلناقص مهشاد
 که رقصی بهترین کردم سعی و کردم متصل امگوشی به داشتم همراه امکوله توی همیشه که را کوچکی اسپیکر

 اجرا بودم بلد که سبکی هر از. شد تبدیل قهقهه به لبخندش و لبخند به فرهاد تعجب. بگذارم نمایش به بودم بلد
 .بود جکسون مایکل آهنگ به بدنم پاسخ و واکنش فرهاد یخنده اصلی علت و کردممی
 .بتونی عمراً ای؟کارهچی ببینم شو بلند خودت اصالً! کوفت -

 .کرد ناز و گرفت قیافه فرهاد
 .ایکافی شهر یه برای تو. کارا این گذشته ازم دیگه من دیوونه برو -

 خودم بازی وارد را او سرانجام. بود پوشیده گرمی هایلباس زیرش. درآوردم تنش از زوربه را کتش و کردم اصرار
 .کردم

 دهدمی تکان ایحرفه را وپایشدست طوراین که فرهادی بود مشخص. بود رفته کنار جدیدی هایپرده که انگار نه
 دست، با دست و شانه با شانه کردم؛ اشهمراهی. داشته درخشانی یگذشته کند،می اجرا هماهنگ را حرکاتش و

 فرهاد به را پشتم و چرخیدم. کردم هماهنگ فرهاد با بودم دیده قبالً که رقصی الگوی از را بدنم حرکات تمام
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 را آن و برداشتم را کتش. لرزیدمی و بود افتاده زمین روی. ندیدم پا سر را فرهاد اما چرخیدم؛ سمتشبه باز. کردم
 .کوبیدم صورتش روی

 .ببینم پاشو پاشو،! لرزی؟می داری تو وایسادم دامن و تاپ با اینجا من. بکش خجالت -
*** 
 به. کشیدمی باال را اشبینی. بودیم سپرده نرمی پتوی گرم ـوش*آغـ به را خودمان. بودم نشسته پشتش به پشت
 !بودم داده سرمایش گمانم

 .بود شده بلند اشجرقه و تروقترق صدای و بودیم کرده گرم حد آخرین تا را شومینه
 در که کوچکی اقامتگاه. بمانیم اقامتگاه در را شب بودیم مجبور و بودند بسته حاال از را هاراه و بود راه در کوالک
 .انداختمی خشک سونای یاد را آدم و بود چوبی ایکلبه حقیقت
 .بود گرفته صدایش بود، دوخته چشم شومینه سوزان جهنم به فرهاد

 مهشاد؟ داشتی دوست کسیو حاال تا -
 .دادم لم کنارش چرخیدم، و گرفتم پشتش از را امتکیه

 .نچ -
 .بود خیره آتش به هنوز

 ؟...یا نیومده پیش چرا؟ -
 .کردم سفت خودم دور را پتو
 .داداش نداشتم فرصتشو بابا، ای-

 .شدم خیره ورشعله هایچوب به من بار این. چرخاند سمتمبه را صورتش و کرد تعجب
 خانواده از عضوی عنوانبه منو اینکه و اطرافیام به خودم اثبات از بوده پر هویتی،بی از بوده پر مگذشته راستش -

 .بپذیرن
 .کردممی حس شدمی بیشتر لحظه هر که را نگاهش تعجب

 که چیزی. خوادمی چی و ستکارهچی و هست کی ببینه و برسه خودش به اول باید بشه عاشق اینکه برای آدم -
 .نرسیدم بهش هنوز من

 .شدمی گیج بیشتر کلمه هر با نشد، دستگیرش غازمیکصدمن هایحرف از چیزی
 چی؟ -

 .زدم قهقهه و بستم را چشمانم
 .چاقال دیگه خودم با تکلیفم شدنروشن -
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 .آیدمی خوشش آدم ولی ؛ندارند اسم که هاییطورییک آن از کرد، طورییک را دلم و فشرد را بازویم
 !باشی فیلسوف انقدر نمیاد بهت -
 .داد رد مخم کردم پیدا موخونواده اینکه از بعد اما بودم؛ قدَری فیلسوف نوجوونی اوایل -

 .زده دست فازسه برق دکل به هاًاشتبا انگار بگویم که بود این حالتش برای توصیف ترینمناسب
 چیه؟ منظورت -
 .کردم ترش رو
 و عشق بذار. برجکمون تو نزن کنیم، حال اومدیم شب یه. ندارم حال که درنیار بازیپلیس! فرهاد دیگه نشد -

 .کنیم حالمونو
 .انداختم کنار را پتو و شدم زدههیجان. آورد بیرون اینقره فندک با مارلبرویی جیبش از و برد دست

 کشی؟می هم سیگار مگه پسر ولای -
 .کرد راست و خم سری

 .تفننیه این. کردم ترک دیگه نه -
 !بود منداراده و باکالس حرکتش چقدر که واو. شودمی اسیرش آدم بودم شنیده! کشید؟می تفننی را مارلبرو

 !ایمغرورانه و خالصه توضیح چه -
 :داد را جوابم اول کام از بعد. گذاشت سر بر مشکی کاله. کرد خوش جا لبش کنج سیگار

 .دیگه دیگه -
 .کشیدممی پیش دست با و زدممی پس پا با. دادم تحویلش دیگری یـتانه*مسـ یقهقهه

 جذابه؟ برات مگذشته چرا حاال -
 .زد سیگارش به دیگری ایحرفه پک

 .شم آشنا تخونواده با بیشتر خواستم. کرد باز حساب روت میشه چقدر ببینم خواستم -
 .بردم سیگارش سمتبه را دستم تردید با. کنم کنترل سیگار جدید یتجربه یوسوسه برابر در را خودم نتوانستم

 .ببریم فیضی یه هم ما بده اجازه -
 کشی؟می مگه -
 :بستم خالی گردش چشمان پاسخ در
 .کشیدممی شوییدست تو یواشکی دبیرستان دوران بابا، آره -
 .داد دستم به را اشسوختهنیم مارلبروی اکراه با
 .پک یه فقط -
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 .داد لو را دروغم جگرخراشم هایسرفه نرسیده کام ینیمه به هنوز
 !شد زیادیت بابا، بسه -
 .گرفت پس دوباره و داد دست از ایلحظه را توپ که قدری حریف مانند گرفت؛ دستم از
 :پرسیدم دارخش صدای با
 میشه؟ حل مشکلت مخونواده شناختن با حاال -
 کنم؟ اعتماد بهت تخونواده شناخت بدون داری توقع -
 .بود لرزیده دلم ته
 داره؟ وجود ایآینده تو و من بین مگه -

 .زد پلک
 کنیم؟ تمومش روزا همین یا باشه شروعش خوایمی -

 هایمشدنطورییک باالخره. بدهم ادامه توانمنمی او بدون و هستم وابسته او به چقدر که کردم حس لحظه یک
 .بود داده دستم کار
 .نمیشم منظورت متوجه -
 .شدم دقیق خونینش و سرخ چشمان در
 .داشتم ناموفق تجربه یه که بگم همینو فقط -

 !بود؟ سرخ قدرآن چشمانش چرا بودم، ترسیده
 فرهاد؟ خوبه حالت -

 .آورد بیشتری فشار بازویم بر. آوردمی هجوم صورتم به چشمانش سرخی
 .نیک ترشخوب تونیمی تو ولی ؛خوبم -

 دوش به را پتو و شدم بلند جا از شد، کم انگشتانش فشار وقتی. دیدممی را چشمانش خون فقط و بود آمده بند زبانم
 .کشیدم

 خوردم؛ عشقی شکست بار یه من. کن فکر حرفام به. نبودم هم ـت*مـسـ نبود، شوخی آخرم حرفای مهشاد -
 که چیزی از ترساده خیلی ست،ساده خیلی عشق که رسیدم نتیجه این به جدیداً اما. بودمش گرفته جدی خیلی چون
 و کنی شوخی و بخندی و بگی و بزنی حرف باهاش راحت بتونی که باشی کسی کنار یعنی عشق. کنیممی فکر

 !تو و من االن مثل. باشه خوب حالت
 .بود شده سرد بدنم

 بدی؟ فرصت بهم میشه -
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 وقت؟ چند -
 .بذارم درمیون مخونواده با باید حداقل -

 .است حمام اشبعدی قدم دانستممی داشت، دست به حوله و بود شده بلند هم فرهاد. رفتم ترجلو
 !فرهاد -

 .کرد نگاهم. امکرده صدا را او دیگری طور بار این و کرده فرق کالمم لحن کردممی حس
 قضیه؟ این از نگی چیزی عوضی داریوش اون به میشه -

 .بود کودکانه خیلی سؤالم که انگار خندید، فرهاد بار این
 !شدم؟ بچه مگه -

*** 
 راحله
 هایپلک و اشک قطره چند شاید. شدنمی طوری رفتمی هم او بودم، کرده عادت ماندن اوبی به که منی برای
 احساست این به روزی یه میدم قول» نه؟ یا شدمی تمام چه؟ که باالخره! کوچک بغض یک و آبستن درمیانیکی

 .نیامد روز آن و!« راحله بخندی
 و ماندم من. گذشت سخت اما گذشت؛ اگرچه که روزهایی. نکردم عادت نبودت به من و گذشتند هم پی از هاروز

 شیرینی بدون جویدنآدمس یک مثل عادت، یک مثل درست. عشقبی مهر،بی هایگفتن عزیزم عزیزم و داریوش
 .من اشمزه بودی، تو اششیرینی. مزه و

 تمام بخشگرمی تو حضور. هایمعکس قاب تمام در داشتی، وجود من خاطرات یهمه در تو فرهاد؟ دانیمی آخر
 که روز آن حتی و آمدی پریسا و من دنبال که روز آن. آوردی را تولدم کیک که روز آن. بود شیرینم و تلخ لحظات
 .دادی را تولدم کادوی

 باور گرفت؛ تو از را عطر آن هایمدست. شودنمی سرش هاحرف این من دل اما قبول؛ بود داریوش کادوی گوییمی
 من نصیب اشدوری چرا بود داریوش کادوی اگر! دارند جان هاآن لعنتی. دارند خاطره دارند، حافظه هایمدست کن

 آورد؟می دوری عطر اینکه نه مگر شد؟ تو و
 پای که هاروز چه. انداخت اشتباه به را داریوش عطرش و زدم تو کادوی از که هاروز چه. آورد دوری تو عطر و

 روی اماشاره انگشت تا چرخاندم و چرخاندم. چرخاندم را آن و نشستم اممدرسه دوران کاردستی جغرافیای یکره
 قدرآن. کشممی نفس محابابی که را عطری یشیشه و فرهاد تو لمس یعنی متحده ایاالت لمس. ایستاد آمریکا
 خیلی توبی من آری. امشده غرق موهایت الیالبه در که امکشیده قدرآن. شدم گم تو ـوش*آغـ در که امکشیده

 .امکشیده هاچیز
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 ریش به خندی،می من ریش به و اینشسته دنیا طرف آن دهممی قول چه؟ تو اما ام؛شنیده هاحرف خیلی
 یعنی تو بدون زندگی فرهاد؟ دانیمی. تو کام به و شد تمام من جان قیمت به عشق این! دیگر است خوب. امنداشته

 .بودی کردنزندگی و بودنزنده فرق تو آری. بودنزنده
 تو و من که دانیمی آخر. معادله پاسخ یک حذف یعنی من زندگی از تو حذف. بود طوراین که یکی من برای حداقل

 نه کردی،می فرق تو اما. بعدیسه بودیم، بعد یک هرکداممان. بودیم معادله این مجهوالت کدام هر داریوش و
 .داریوش برای حتی کردی؛می فرق همه برای بلکه من، برای
 و تو ماجرای کسهیچ که بودی قدرآن. بودی داستان این چیزهمه تو. مسئله صورت کردنپاک یعنی تو حذف

 .نبود راضی تو مرگ به آقاجانم که بود خاطرهمینبه شاید کرد،نمی باور را محمدامین
 غایب و حاضر سخن هرگز» .نبودم کنارش من اما بود؛ کنارم داریوش اگرچه تو بعد بگویم قدرهمین خالصه
 ای؟شنیده

 «دیگرست جای دلم و جمع میان در من
 به رازمان از چیزی روز آن و شدممی الل کاشای و. بود دیگر جای در که بود هاسال بلکه نه که هاروز دل این و

 کردم،می سکوت روز آن اگر شاید! بگذریم... . داشتنمیبر چشمش و بود برادر او بود هرچه. گفتمنمی محمدامین
 داریوش به ـیانـت خــ حس هربار اما نوشتم؛ نامه برایت هابار و هابار من و جدایی این به کشید؛نمی اینجا به کار
 یک که خودم مثل درست است، پر من روزهای این سطل و انداختمی آشغال سطل داخل و کردمی پاره را آن

 .امشده آشغال
 را عاشقی سوءتفاهم که روزی آن فردای راهی. شودمی گذشته راهی خیالم یپرنده دوباره و بندممی را هایمچشم

 !بود دردآور لحظات آن چقدر که آخ و نداشتی من به احساسی تو که فهمیدم. فهمیدم
*** 
 قبل شب از ناشی حالیبی و ضعف. بود فایدهبی. وجب سه وجب، دو وجب، یک کشیدم؛ باال تخت روی را خودم
 به سرم دوباره که قدرآن. شدمی بیشتر امسرگیجه کردممی مرور را فرهاد هایصحبت که هربار و بود بریده را امانم
 .نو از روزی و نو از روز هم باز و کردندمی وصل دستم
 مالقاتم به درمیانیکی صبح از و بودم ایستاده پا روی آمپول و قندی سرم ضرب به و شده حالبی قبل شب
 همچنین و بود فرهاد هاآن نصف از بیشتر که رفتهازدست تماس دوازده. انداختم امگوشی به نگاهی. آمدندمی

 .ندادم را هاآن خواندن زحمت خودم به حتی. درپیپی هایپیامک
 خاطربه کسی اینکه از بودم متنفر. خوردمی هم به ترحم از حالم. نداشت من به ایعالقه وقتی داشت فایده چه

 .کند اجابت را امخواسته دلسوزی
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 لحظه این از من داستان منجالب شروع درواقع! نبود کاشای که بود محمدامین. آمدم خودم به در یتقه صدای با
 را من زندگی بود که هرچه. بگذارید را نامش خواهدمی دلتان که هرچه یا باتالق گردباد، گرداب، طوفان، شروع. بود

 !سیالب یک مثل درست برد، خود با و شست
 .بود غیرتش رگ و متورم گردنش رگ. بود سرخ صورتش و مشت هایشدست. نشست کنارم و آمد

 .میگی راستشو که بخور قسم آقاجونو جون. بپرسم ازت خواممی چیزی یه آبجی راحله -
 .بود سردم من و بود تابستان. دادم سر پتو زیر را گوشی

 شده؟ چی -
 .کردنمی نگاهم

 شد؟ چی دیشب -
 آخر. زدم فهمیکج به را خودم و فهمیدم. زدم نفهمی به را خودم و فهمیدم. فهمیدم را منظورش. کرد یخ بدنم
 .برگرداندم روی. کنیمی را آرزویش که است بزرگی نعمت نفهمیدن اوقاتگاهی دانید؟می
 .افتاد فشارم بشه؟ چیزی بود قرار مگه -

 .نشست تخت کنار و شد بلند
 میگی؟ راست کنم باور همین؟ -

 غفلت لحظه یک گاهی بود که هرچه. بود صدایم در که ایلرزه یا انداخت شک به را او پاسخم در تعلل دانمنمی
 .زد زانو مقابلم و زد دور را تخت. آوردمی پشیمانی عمر یک

 .میگی راستشو داری که بخور قسم آقاجونو جون -
 را هایمچشم. نداشت امکان این نه خودم؟ عاشقی و عشق قیمت به خوردم؟می قسم قیمتی چه به را جانآقا جان

 .کرد لمس را امشانه و برد دست. زدم خواب به را خودم و بستم
 ریختی؟ هم به انقدر که گفت بهت چی آالچیق زیر فرهاد بدونم خواممی فقط! راحل بیداری که دونممی -

 فقط و کردم سکوت... . باره سه دوباره، باره،یک ندادم؛ جواب داد، تکان را امشانه. شدمی همراه بغض با فرهاد نام
 .کرد خیس را ملحفه و چکید امگونه از و خورد سر لغزید، اشک قطره یک

 .شد ترمهربان صدایش لحن محمدامین
 چرا راحله؟ چیه قضیه. کنممی فکر تو به دارم شهمه. نذاشتم هم رو پلک حاال تا دیشب از! برم قربونت الهی -

 و تکیده انقدر کبابی حسن یدردونه شده باعث چی کنه؟می اذیت رو تو چی ببینم بگو کنی؟می کاریپنهون داری
 بشه؟ الغر
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 پشت باشی؛ داشته برادر است خوبی حس چه و هایشگفتن راحل برای رفت،می ضعف هایشصدقهقربان برای دلم
. کشیدممی رنج خواهر نداشتن از بردم،می ـذت*لـ ستون دو این داشتن از که قدرهمان من و باشی داشته پناه و

 .گرفتم گاز را زبانم و گفتم جمله یک ناخودآگاه
 .دنبالم بیاد فرهاد خوامنمی دیگه -

 هم موقعبی شد، باز من برای و! شود باز موقعبی که دهانی بر لعنت. گرفتم گاز عمر آخر تا بلکه بار، یک نه را زبانم
 .شدمی اجرا وارونه من برای هاسنت بودم گفته. داد باد به را دیگری نفر سبز سر و شد باز
 شد؟ مزاحمت -

 .کردم باز بغض با را پراشکم هایچشم
 .نه -

 .کرد پاک را هایماشک محمدامین
 چی؟ پس -

 .کشیدم باال را امبینی
 .ببینمش خوامنمی دیگه فقط -

 .کرد حرکت در طرفبه و کاشت امگونه روی ایـوسـه*بـ. داد تکان تأیید معنای به را سرش
 .بکنه بهت چپ نگاه کسی کرده غلط. میارمت و برمتمی میشم، نوکرت خودم. کن استراحت تو -

 :زدم زار ملتمسانه و کشیدم را دستش
 ...خوامنمی. نگو چیزی آقاجون به خدا رو تو -

 .کشید ـوش*آغـ در را سرم و کرد قطع را حرفم
 .کنممی وجورشجمع خودم. تخت خیالت -
 .بود دنیا سمفونی زیباترین که برادری قلب صدای و

*** 
 فرهاد

 یک آن پی در و دست یضربه یک سوءتفاهم، یک و ساده جروبحث یک وحشتناک، کابوس همان هم باز
 اما سرنوشت؛ یا تقدیر بود، من نوشتپیشانی سوءتفاهم «الرجیم العین الشیطان من باهلل اعوذ». عظیم خاموشی

 کرد؟می توفیری چه بربادرفته یا ازیادرفته رفت؛ باد بر بود که هرچه
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 داریوشش برای هایشمو ـص*رقـ حاال که ایراحله. راحله و من یعنی ما بار این. بود ما عاشقی سوءتفاهمی مهم
 عذابم هاروز این مالکیت «ش» چقدر که آخ. جانش بود شده و بود شده عزیزش آخر. هایشگوشواره ـص*رقـ بود،
 کند؟می فرقی چه ریشش یا مو شد،می سیاه سفیدی هرکدامشان با! اگرها و هاکاشای این از امان ایو. دادمی

. بود کرده غارت سحر خروس را رفتهخواببه ملت و بود نماز وقت. پریدم خواب از موبایلم آالرم صدای با
 خسته که شدمی سال هایسال. نبود ایتازه چیز خستگی. دادم گردنم و کمر یخسته عضالت به وقوسیکش
 .گذاشتم جم جام یشبکه روی گذاشتم و کردم پیدا کورمالکورمال را ویتی کنترل. بودم
 قیمت باالرفتن کنند توجیه که چه؟ که بودند آورده اقتصادی کارشناس شبینصفه. نبودند برداردست هااین بابا ای

 این از هم خدا. کردم هم سر وضویی و شدم آشپزخانه راهی زوربه اروپاست؟ یاتحادیه آمریکاست؟ مسببش طال
 !شوم دوالراست بودند کرده مجبورم انگار. زهرمار برج و عبوس ایچهره آمد،می تنگ به نماز
 تکرار سجده، و رکوع و نیت رکعت دو. گفتم ذکری و کردم پهن ایسجاده معمول عادت طبق! نخوان خب

 !کنی؟می هم دعا! بروم را رویت ای. سجده و سالم و تشهد مکررات،
 ترسیدممی اگر که! ترسیدمنمی خدا از داشتم، وحشت صدا این از که قدرآن. پریدم جا از گوشی پیامک صدای با

 از وای. کردممی ردش سبیلی زیر و گرفتمنمی جدی را محمدامین هایحرف روز آن حداقل .نبود این االن روزگارم
 ...و وحشت تونل کرد، طی را مرگ یدره سرپایینی ما عشق قطار که بود روز آن از بعد! روز آن

 .بود مهشاد
 .«بزنیم حرف کن صبر دانشگاه از بعد امروز. دارم جدی حرفای سری یه فرهاد»

 دوتا فقط. آیدمی غمیش و ناز و گذاردمی باال طاقچه است، مهم کسی برای بفهمد نکند خدا. است طوراین آدمی
 .زدم را سند و کردم اسپل برایش را حرف

«ok» 

*** 
 را نگاهم تنومند، چنار و بلند سرو یک زیر و نشستم آرتور مک هاینیمکت از یکی روی کالس شدنتمام از بعد

. جنگیدندمی دویدند؛می و بودند کرده تند قدم بهاری باران تندشدن با که کردم زوم ایپیاده عابرین روی
 فکرکردن برای فرصتی اصالً. تقصیرندبی حق صدای نشنیدن در آنجلسلس مردم کردممی فکر اوقاتگاهی

 .وحالعشق صبح تا شب و وکارکسب شب تا صبح نداشتند،
. نشوی داالس تندبادهای اسیر. نشوی گم و باشی طوفان این در بود محال و نبود خود به فکرکردن برای زمانی

 .آمد مهشاد و نکند غرق را تو تگزاس هایسیالب
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 بازی. کردمی دلبری بدجور که اشمشکی هایبوت و کالسور ورقه چند. آن ست گردنشال و رنگیاسی بافتنی
 چه خواستمی. رفتمی کلنجار خودش با و فشردمی دستش کف را خودکار چرا؟ دستش؟ انگشتان با کردمی

 بگوید؟

 صدای با رعدوبرق اولین. گویممی را فیلمش. 2012 مثل درست شد؛می خاموش و روشن آسمان و بود مِی اواخر
 .شد همراه مهشاد

 .بگم بهت رو ایمسئله یه خواممی -
 .خیالی فرهاد با است؛ بوده من با کردنصحبت حال در قبل هاساعت از بود مشخص. بود کرده فراموش را سالمش

 .مهشادخانم سالم -
 اینکه مثل. بودم نفهمیده من و بود شده خانم که بود هامدت خانم، لفظ این نداشت تازگی. بود شده خانم برایم و

 .گزید لب باشد، شده اشسوتی متوجه تازه
 .سالم ببخشید -

 و آرتور مک در قرمز مشترک چتر یک. گرفتم مهشاد سر روی را چترم من و کردندمی عبور تندتر و تندتر عابرین
 بود؟ خبر چه هاقلب درون بشویم؟ ترعمیق بود؟ خبر چه آن زیر
 .مهشادخانم بفرمایید -

 بازی مثل درست چه؟ یعنی دانیمی. بود هایمچشم کیش هایشچشم. بود شده شوکه گفتنمخانم لحن از شاید
 و نگاهم از دزدیدمی نگاه و کردمی فرار. نشود ماتم تا دادمی تغییر را نگاهش موقعیت دادممی کیشش تا شطرنج

 !«عشق فرار» بودم گذاشته را بازی این اسم من
 .ایران برگردم باید من -

 با بودند؟ آمده من سراغ حاال و بودند گرفته را محمدامین جان! خواستند؟می جانم از چه واژه دو این! تهران! ایران
 چیزی چه دنبال مهشاد در من و نبودم سابق فرهاد آن که بود وقت خیلی لرزیدم؛ خودم به دیشب کابوس یادآوری

 !بودم؟
 اومده؟ پیش مشکلی -
 .خواهرمه نامزدی جشن فقط نه -

 ذهن و شدمی ترپیچیده لحظهبهلحظه داشت مهشاد یپرونده. مهم اطالعات یک هم این داشت؛ خواهر یک پس
 .نداشت شدنحل قصد معادله این. ترگمراه و گمراه من یخسته

 !ناگهانی چه -
 .برسونی رو خودت امتحانات از بعد باید گفت و گرفت تماس پدرم دیشب. شد یهویی خب -
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 :پرید دهانم از که شد چه دانمنمی
 نری؟ نمیشه -

 .دیدم هایشچشم در را آن شدنخاموش و شادی برق
 .میشه ناراحت خواهرم آخه -

 .بزند تو خواهر که زده سرم به گلی چه من برادر مگر لعنتی؟ شودمی چه من تکلیف پس
 گردید؟برمی کی -
 .کردمی بازی هافرشسنگ روی هایشبوت با
 .کشهمی طول ماهی یه -

 .کرد دستیپیش که بندازم راه دادوفریاد خواستم
 میاید؟ هم شما -

 خوردم قسم ـوسیدم،*بـ را ایران خاک که روزی! نداشت امکان این نه بود؟ چه منظورش تهران؟ ایران؟ کجا؟ من؟
 آنجا در من. نداشت من برای جایی بود که هرچه بود، وطنم بود، کشورم. نگذارم نحس یگربه آن داخل را پایم
 .من یاد به و او کام به راحله، نام به دختری عشق قربانی شدم؛ قربانی که مغازه شاگرد یک. بودم پادو یک

 .ایران بیام تونمنمی من -
 :پرسید کودکانه

 شدی؟ پناهنده چرا؟ -
 قسم انجیل به اگر. زدم بیرون سفارت از و شد شرمم گذاشتند، جلویم را قرآن وقتی اما شوم؛ پناهنده تا بودم رفته
 .کردم ستبر ـینه*سـ و گرفتم باال را سرم. نخوردم اما نداشتم؛ ایران در جایی دیگر االن خوردممی
 .میده آزار رو روانم و روح که تلخیه یخاطره یادآور من برای ایران ولی ؛نه -

 :گفت جمله یک فقط و کرد سکوت نگفت، چیزی
 .نگید داریوش به امروزمون یمکالمه از چیزی خواهشاً فقط باشه -
 .کشید دوش به را اشکوله و شد بلند جا از
 .شدیدمی آشنا مخونواده با. شدمی خوب میومدید اگه ولی -
 .ایستادم مقابلش و شدم بلند جا از
 .نکنید من از رو درخواست این ولی ؛نمیگم چیزی باشه -

 .داد پس را چترم
 کنید؟ صحبت پدرم با و ایران بیاید خوایدنمی چی؟ که باالخره -
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 .آسمان نوازیچشم باران، خیس شوم، آب خیس او مثل خواستم و بستم را چتر
 .اومدم همراهتون بعدی سفرهای تو شاید بدید، فرصت بهم مقدار یه پس -

 با تا رفتمی او. برداشتیم قدم پارک مخالف سوی دو به کداممان هر و شدیم جدا هم از نشنیده و شنیده را چَشمش
 در خواستگاری یک شوم، آماده بزرگ یحادثه یک برای تا رفتممی من و کند صحبت من به راجع اشخانواده

 !بعدی سفرهای
*** 
 راحله
 یادم فقط. است خودم از تلخ یخاطره یک دارم خاطر به که چیزی تنها! آیدنمی یادم درست زمستان؟ یا بود پاییز
 هجده راحله، من،. بودم انداخته اممقنعه روی را آن کاله و کشیده باال را کاپشنم زیپ و بود سردی بعدازظهر آیدمی

 بودم، شده سوءتفاهم یک قربانی و داشتم سال
 !احساسی-عاشقی سوءتفاهم یک

 داریوش به ولجبازیلج سر که است یادم قدرهمین فقط. دانمنمی را زمستانش یا پاییز بود، چهارشنبه بعدازظهر
 کسی چه از داشتم دانمنمی. اشپرفسوری هایریش آن با خانکامران به خانم،انیس به بودم؛ داده نشان سبز چراغ
 .بود خبربی ماجرا این از هم روحش که ایبیچاره داریوش از یا فرهاد از خودم؟ از! گرفتممی انتقام
 باید. داشت دیدن فرهاد یچهره. گنجیدنمی خودش پوست در داریوش و بیایند هم خواستگاری بیایند، بود قرار

 از و کرد سپر ـینه*سـ وقتی کرد، پادرمیانی دوستش برای و کرد سپر ـینه*سـ وقتی. دادمی را حرفش تاوان
 .زد امـینه*سـ به رد دست و کرد سپر ـینه*سـ وقتی گفت، سوءتفاهم

 داد،می را ادعایش تاوان باید. داشت هزینه بودم معتمد راحله که منی برای حداقل داشت، هزینه سپرکردن ـینه*سـ
 که منی و شدمی ما ساقدوش چسبیدمی چقدر که آخ. گذاردمی تمام سنگ داریوش با رفاقت در کردمی ثابت باید

 نه داریوش، با نامزدی بود شده امزندگی آزمون ترینبزرگ دیگر ماه چند از کمتر و بودم زده را کنکور قید دیگر
 !تهران دانشگاه پزشکی یرشته
 دیگر که شدمی مدتی. ترتیب بدون نظم، بدون ریختم؛ امکوله در و کردم جمع را وسایلم و شد زده کالس زنگ
 .کردممی سوار هم روی و نداشتم را ترتیب و نظم یحوصله و حال

 :گفت و زد پهلویم به ایسقلمه نداشت خبر من روز و حال از که پریسا
 نمیاد؟ دنبالمون فرهاد دیگه چرا -

 .دهم توضیح برایش که بودم آنی از ترحالبی
 !ما شخصی راننده بشه نکرده گناهی که اون. داریم خرنره داداش دوتا ما هم بعدش. بابا شلوغه سرش -
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 از همه، از بود؛ گرفته دلم. کردیم عبور احتیاط با را خیابان و زدیم بیرون مدرسه در از. نشست عقب و شد پنچر
 قلبم نداشته من به ایعالقه کردممی فکر این به وقتی. نامرد فرهاد آن از و داریوش از ام،خانواده از خودم،

 .شکستمی بغضم و شدمی خفه گلو در صدایم و گرفتمی
 را او من دارد، دوست را من که کسی و خواهدنمی مرا او دارم، دوست من که را کسی. ساختی بد را دنیا خدایا
 بعد یلحظه چند. کرد جدا و شدیم و کندمی جدا را ما سرنوشت دست بشویم مجنون و لیلی هم اگر. خواهمنمی

 .کرد جدا هم از را ما که بود سرنوشت دست این بعدترش یلحظه چند و شدیم شیرین و فرهاد
 لطف /تسلیمیم ینقطه ما قسمت یدایره در» وگرنه است کلمات با بازی همه هااین! روزگار بازی! طبیعت چوب
 «فرمایی تو آنچه حکم اندیشی، تو آنچه

 با و گرفت اشتباه داریوش با را او پریسا که وقتی. بود داریوش رنگمشکی اسپورتیج کیا در درست پرگار ینقطه و
 مثل و زد خشکش فرهاد یچهره دیدن با اما افتاد؛نمی زبانش از داداش یواژه و دوید طرفشبه حالیخوش
 .کرد نگاهم سؤالی و چرخید من طرفبه هازدهصاعقه

 .بزنم حرف تنها خانمراحله با خواممی -
 نداشتم؛ حرفی فرهاد با من کردم؟می چه باید. کرد خشک بیشتر را پریسا که بود دومی وبرقرعد درست جمله این
 شد؟می انداخت؛ راه دادوفریاد شدنمی هم پریسا جلوی اما

 .شد پرتمنا صدایش که بروم روپیاده سمتبه و کنم کج را راهم خواستم
 !کنممی خواهش خانمراحله -

 بین جنگ و بود کرده خردم. بود شکسته را من او. کنم نگاه صورتش به آمدمی عارم حتی. برنگشتم اما ایستادم؛
 راه و کردم تند را هایمقدم هم باز پس. نبودم جنگی هیچ یبازنده من که دانستمی خدا و بود شده آغاز او و من

 .گرفتم پیش را دانشگاه کنار پارک
. کاشت داریوش ماشین کنار در را او و داد پریسا دست را سوئیچ و کرد پارک را ماشین زدنی هم به چشم در

 «شد؟نمی تمام روزهایت این چرا پس خدایا». بودند بسته را نفسم راه و شده سرازیر هایماشک
 محیط یمالحظه خاطربه هم آرامش هایگفتن خانمراحله و کردممی حس سرم پشت را اشدونده هایقدم صدای

 .کشید را بازویم و انداخت دست شد ناامید ایستادنم از وقتی. بود
 .دارم حرف باهات. کن صبر دقیقه یه راحله امتو با -

 :غریدم و کوبیدم اشـینه*سـ تخت
 .نشو نزدیک و نزن دست من به -

 .آورد باال تسلیم ینشانه به را هایشدست
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 .بدید زدنحرف یاجازه هم من به فقط ندارم، کاریتون. خبخیله -
 به لرزشش نگذاشتم اما لرزید؛ دلم. آمریکایی نارت شلوار و مشکی آکار پیرهن بود، زده را تیپ همان هم باز لعنتی
 .ایستادم ـینه*سـبهدست. کند سرایت هایمدست

 .شنوممی -
 نگاهی. کشیدمی خجالت یا داشت شرم توانست،نمی اما بگوید؛ چیزی ستخوامی. زدمی موج صورتش در خستگی

 .انداخت شدمی روروبه عابرین یپرسشگرانه هاینگاه با بعضاً که اطراف محیط به
 رستوران؟ یا شاپکافی مثل ترمناسب جای یه بریم نمیشه -

 .بودم شده خیره پارک هایفرشسنگ به درعوض و کردمنمی نگاهش
 .منتظرمه پریسا اینکه هم و میشه دیرم هم چون نمیشه؛ نه -

 .کرد اشاره پارک کنار خشک و سرد نیمکت به و کشید گردنش پشت به دستی کالفه
 .بشینیم اینجا بیارید تشریف حداقل پس. نیست ایچاره. باشه -
 برداشته اسمم کنار از خانم یواژه و کردمی خطابم مفرد شدمی عصبانی وقتی بود جالب. نشست و رفت خودش و

 .شدمی
 .دارم حرف. دارم کارت گفتم. راحله بشین بیا دقیقه یه -

 .نشستم کنارش فاصله با و رفتم
 !خانمراحله آقافرهاد، نه راحله -

 .سوخت دلش و شد خنک دلم. آوردم جا را حالش و شد گرفته حالش. زدم برجکش در بدجور
 .کردید برداشت اشتباه رو من منظور شما. بگم بهتون رو چیزایی یه باید من خانمراحله ببینید -

 بود؟ نبود، خبری آن از دیگر که بود منظوردارش هاینگاه مهم بود؟ چه منظورش داشت اهمیتی چه دیگر
 .داریم مراسم امشب. لطفاً ترسریع فقط. خدمتم در من -

 .کرد ریز را هایشچشم
 مراسمی؟ چه -

 .کشیدم ایکالفه پوف
 من برونبله مراسم امشب بگم باید بدونید، دارید اصرار خیلی اگه ولی ؛باشه داشته ارتباطی شما به کنمنمی فکر -
 .داریوشه و

 سرد هایعرق اما باشد؛ داشته اهمیت برایش هاچیز این بود سخت باورش. کرد بازتر را اشیقه و برد دست
 .کردممی حس را اشپیشانی
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 !باشه مبارکتون -
 .بفرمایید حاال. باشید سالمت -

 .کشید عمیق نفس چندتا
 .شدید من حرف متوجه اشتباه شما اما بگم؛ چطور دونمنمی خانمراحله ببینید -
 .بگید راحتید طور هر -

 .زد دریا به را دلش روممی دستش از دارم کردمی حس چون شاید دانمنمی
 .باشه داشته ایعالقه من به کاظمحاج دختر کردمنمی رو فکرش هم درصد یه من -

 .کردم تصحیح را حرفش
 .نیست کار در ایعالقه دیگه االن -

 .داد تکانی تأسف حالت به را سرش
 ...ولی میدم حق بهتون و ناراحتید دستم از دونممی -

 جاهای امتحانم جلسات سر که بود وقت خیلی کردم؟می پر را هاآن باید من گذاشت؟می خالی جای چرا چه؟ ولی
 !نشدنیحل معمای تنها بود، امزندگی جواببی خالی جای تنها فرهاد و بودم کرده پر را خالی
 .شد ترصمیمی بار این

 ...اما دیوونه؛ یا کوره یا نیاد خوشش شما از که کسی درواقع دونیمی -
 .آیدنمی بیرون که کرده گیر گلویش ته حرفی کردممی حس. خالی جای هم باز و
 فکر خیلی چندوقته این تو من! نه یا درسته االن حرفا این گفتن دونمنمی اصالً. بگم چطوری دونمنمی ببین -

 .بخشمنمی رو خودم عمر آخر تا نگم رو مسئله این اگه. کنم سکوت نتونستم اما کردم؛
 :گفت که کردم نگاهش نگران

 .میاد خوشم تو از من راحله ببین -
 .گرفت گاز را زبانش و بست را هایشچشم

 به اما نشکنه؛ غرورت که زنممی بهت داریدل برای رو حرفا این دارم کنیمی فکر خودت پیش االن دونممی -
 .نداری خبر واقعیت تمام از تو خدا
 :داد ادامه که دادم قورت زحمتبه را گلویم آب
 دوستت که وقته خیلی بگم، جوریاین بهتره یا دارم دوستت من اومدنه، خوش از فراتر چیزی تو به من حس -

 .دارم
 :گفتم. کشیدمی پیش با و زدمی پس دست با. بود گرفته اشبازی او نداشت، امکان این
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 «نکردم؟ ایعالقه ابراز تو به من» گفتی آالچیق تو که نبودی تو شب اون -
 :داد ادامه و زد موهاش به چنگی عصبی

 بود سخت باورش که کن قبول. نداشتم رو جرئتش چون نکردم؛ عالقه ابراز تو به من. هستم حرفم سر هم االن -
 منِ. داستاناست و کتابا مخصوص بیاد خوشش پدرش یحجره پادوی و مغازه شاگرد از معتمد راحله اینکه. برام

 میاد؟ خوشت من از هم تو دونستممی چه بدبخت
 .کردم قطع را حرفش

 پس. کنم باور تونمنمی رو حرفات اینکه عالوهبه. بشه مشخص عقد تاریخ قراره امشب. فرهاد شده دیر دیگه اما -
 باشه؟ راست حرفات معلوم کجا از نگفتی؟ چیزی مدت این تو چرا

 .گرفت سمتمبه و درآورد را خاطراتش یدفترچه و برد دست ملتمسانه
 .کنی باور تا بخون بیا -

 .خواند و کرد باز را دفترش نبود، برداردست فرهاد اما. نداشتم را تنش همهاین طاقت دیگر. کرد یخ بدنم
 جز رو دختری بردم احساساتم به پی و شناختم رو خودم که وقتی از نه؟ یا میاد خوشش من از هم اون دونمنمی -

 دستش به اگه حتی شیرینه، برام اون به فکرکردن اما نیست؛ یافتنیدست من برای اگرچه راحله. بینمنمی اون
 .نیارم
 ]...[. سال عید

 .زد ورق فرهاد و افتاد شماره به هایمنفس
 مدرسه از رو اون ابعدازظهر که بود خواسته من از کاظمحاج. نشستمی کنارم که بود بار اولین برای راحله امروز -

 .کردم بهونه رو کار کنیردگم برای اولش که هرچند. کردم قبول خواسته خدا از هم من و بیارم
 .زد ورق هم باز فرهاد اما شد؛ جاری هایماشک و شکست بغضم

 باشه؛ داشته وجود ایعالقه داریوش و اون بین کردممی رو فکرش. شدم ناامید ازش که بود بار اولین برای امروز -
 .پیوست یقین به شکم تولدش کادوی گرفتن با اما

 .خواندم و کشیدم دستش از را دفترچه و نیاوردم طاقت دیگر
 !غنیمته هم شدنراننده همین مادرت، کلفت مادرم و بوده پدرت کارگر پدرم که منی برای -

 .زدم زار و دادم پناه زانوهایم بین را سرم و کردم مچاله را دفترچه بود، بریده را امانم گریه هقهق دیگر
 !کردی خراب رو چیهمه سکوتت با که تو به لعنت! فرهاد تو به لعنت -
 .شدندمی رد کنارمان از متعجب که مردمی و زدممی زار من و ریختمی اشک او و

*** 
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 مهشاد
 .تهران هم باز ایران، هم باز نشستن، جا یک ساعت هفده هم باز فرودگاه، هم باز

 برادری و خواهر برای دلم. داشتم اشتیاق گردم،نمیبر تهران به وقتهیچ کردممی فکر که امهمیشه تصور برخالف
 جا میانشان در زوربه را خودم هاسال از پس که برادر یک و خواهر یک. بود شده تنگ داشتمشان سال چند فقط که

 .دادم
 .نداشت را طاقتش من خیال به البته که بود او از دوری و فرهاد بابت امناراحتی تنها
 جلوی. بودم انداخته سر به رنگیزرد شال باشم، حجاب بدون کشیدممی خجالت داریوش جلوی اما بود؛ عالی هوا

 خیره شیشه در داریوش و فرهاد تصویر به و کردم صاف را املیمویی مانتوی چروک فرودگاه، هایمغازه ویترین
 .شدم
 در مردان تمام بودند داده دستور که انگار. بود سفید شرتشتی هم داریوش. آمدمی او به سفید شرتتی چقدر
 به را همه ناخودآگاه حسی و طلبیدمی را چیزی چنین اششرجی هوای البته. بپوشند سفید شرتتی آنجلسلس

 .داشتوامی سفید شرتتی پوشیدن
 و هاآدم بود؛ درآمده بودنخاکستری از چیزهمه بود، کرده تغییر درجه ۱۸۰ چیزهمه بودم اینجا که قبل یدفعه از

 که شادی مسافران از بود پر فرودگاه و تعطیالت بوی داد،می تازگی بوی چیزهمه. هارفتار و هاچهره هایشان،لباس
 .بودند کرده انتخاب را آنجلسلس سواحل تابستانه استراحت برای

 :کردمی زمزمه فرهاد برگشتم، سمتشانبه
 .برسون سالم شونهمه به -

 .کرد فرهاد بازوی یحواله مشتی بود، گرفته اشبازی داریوش
 کیا؟ یعنی همه -

. دربیاورم سر روابطشان از کمتر من و شود داریوش لودگی مانع مثالً که داد تکان دلبرانه را ابرویش و چشم
 .پروراندمی سر در اینقشه بود معلوم اما شد؛ ترجدی داریوش

 بزنی؟ حرکتی یه بگیری؟ سروسامونی یه خواینمی تو داداش -
 .گرفت کمر به دست فرهاد

 کنم؟ کارچی مثالً -
 .کرد اشاره من به ابرو با موذیانه داریوش

 .بزن باال آستینی یه -
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 به لبخندی بود، خیالبی فرهاد. نداشتم وسفیدشدنسرخ جز راهی اما کردم؛می اشخفه جاهمان بود خودم دست اگر
 .زد تلخ بادام تلخی

 .بزنن باال ما برای باید بقیه که رو آستین -
 .کشید را فرهاد لپ
 .بگیر تحویل عروسلباس با بده، عکس تو! چیزفهم پسر قربون آ -

 و نیامد خوش مذاقم به زیاد و داشت را فرهاد تحقیر قصد کردممی حس. بود کرده گل اشگریداریوش دوباره
 .بودم کشیده داریوش امثال دست از که فهمیدممی منی را تحقیر این تلخی
 که داشت شعور حد این در داریوش که شکر را خدا. کردیم نگاه هم به همه. بودم فرهاد کنار که بود آخر دقایق
 .داشتیم نیاز لحظات آخرین در دونفره هایحرف به فرهاد و من بفهمد

 روش هم سیگار یه شما خاطربه میرم، شوییدست یه من. دارید خصوصی حرف دونممی. هست حواسم بابا باشه -
 ...کشممی

 .داشت نگه باال بدنش اطراف در را دستانش
 !دیگه باشه کافی کنم فکر -

 .زد پوزخند و آورد باال را اشاشاره انگشت
 .ممنوعه پرخطر ناسالم رفتار باشه حواستون اما آمریکاست؛ اینجا که درسته -

 .آورد لبش بر را اشهمیشگی پوزخند فرهاد
 .نرسیده مغزت به خون نکشیدی، روزه چند معلومه! بکش رو سیگارت برو داداش، برو -

 .زد آتش لبش روی را سیگار و آورد بیرون را رنگشطالیی فندک داریوش
 .امانته من دست مهشاد باشه حواست فقط. مخملیه گوشام هم من! میگی راست که تو داداش، باشه -

 .زد قهقهه فرهاد
 !داریوش سرویس دهنت -

 .نبود خودم دست زدنمحرف
 .امانتم تو دست من بگه فرهاد بهتره -

 .افتاد پایین دستانش
 .هست هم چاکیـینه*سـ و سرسخت مدافع چه ببین اوه، اوه -
 .کرد فرهاد به رو
 .عسلیه شانست کالً المصب. بده قرض هم ما به رو مارت مهره میگم -
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 .انداختم باال شانه
 .مسئولیت احساس خرده یه انسانیت، خرده یه شخصیت، خرده یه. نیست عسلی شانس و مار مهره به -

 «.نداریم وقت. بکگنده برو رو شوییتدست» کردم فکر خودم با رفت؟نمی چرا پس
 .دادمی تکان را دستش در سیگار

 بود جوری یه المصب. بردممی خودم با رو فرهاد بدم، شماره خواستممی دختری هر به بودیم، هم ایران! واال نه -
 .دادمی و نوشتمی رو ششماره دختره خود که

 .کند اخم یا بخندد دانستنمی که هاآن از زد، مضحکی یغرهچشم فرهاد
 .داریوش نگو وپرتچرت -

 .نواخت ایدوستانه یضربه فرهاد یشانه روی داریوش
 تو کف تو دختره این اما بودن؛ کَفِش تو دانشگاه یهمه دانشگاه؟ توی نیست یادت رو سپهری الناز میگم؟ دروغ -

 .بود
 .شد گیرشدامن فرهاد واقعی یغرهچشم بار این

 !داریوش -
 :پرسیدم بود؟ برداردست مگر اما
 بوده؟ معمولی سیگارت که مطمئنی زدی؟ چیزی داریوش -
 .مادرش شدنمی همه تو درمیومد، مجلس از فرهاد نگو، که رو پیرزنا -
 .خواست تأیید فرهاد از
 !میگی دروغ بگو میگم دروغ -

 :داد ادامه داریوش و داد تکان سر نیشخند با فرهاد
 .داشتن نظر فرهاد رو محل، توی بودن هم پیرمرد چندتا البته -

 .داد تکان لودگی با را سرش
 .نیست حرفا این اهل فرهاد که کردم منصرفشون و کردم صحبت باهاشون -

 .کنم کنترل را امانفجاری یخنده نتوانستم
 .کرد راهی و داد هل را داریوش جانیکم یضربه با فرهاد

 .نیست خوش حالت. برس کارت به برو داداش، برو -
 .شود دور کنانزمزمه تا داشت نیاز ضربه همین به فقط انگار

 .بود نگاهش عمق در چیزی. بود دوخته چشم داریوش به هنوز فرهاد
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 .نری تونیمی بخوای اگه. نشده دیر هم هنوز مهشاد -
 .کردم کج و دادم فشار هم روی را هایملب و گذاشتم اششانه روی دست

 .میاد بد دلم به نگو، طوریاین رفتن دم. فرهاد کردیم صحبت باهم ما اما -
 :دادم ادامه. کرد سکوت جوابم در
 !ایران میومدی هم تو کاش -

 .کرد کج دهان و داد تکان سر
 .ایران تو بذارم رو پام من محاله نه، -

 .شد جاری ایقطره فرهاد حرف با و بود زده حلقه چشمانم در اشک. بود رسیده فرا من سکوت نوبت بار این
 برگردی؟ زود میدی قول -

 .خواندم اشایقهوه چشمان عمق از را حرف حقیقت گرفتم، را دستش
 حله؟. باش دسترس در زنم،می زنگ بهت هم سرهیه! مردونه قول گردم،برمی زود حتماً -

 .بازگشت اشصوری شوییدست از داریوش. داد اطمینان و داد تکان سر
 .تهران ریممی داریم کنید، رعایت رو شرعی یفاصله خب خب -

 .کرد را ـوسی*روبـ آخرین و گرفت ـوش*آغـ در را فرهاد مستقیم
 .برگشتم شوییدست از بودم نشُسته رو دستام البته و باش خودت مراقب -

 .انداخت اشبینی به چینی فرهاد
 !کثافت -

 .گذاشت فرهاد یشانه روی دست داریوش
 .داداش کفاشتم -
 .کفشاتم بند -
 .کفشاتم زیر -
 .جورابتم -

 .کشید عقب داریوش
 .درمیاد گندش که نیا رباالت دیگه بسه -

 به. بود خوب دوری یغصه کاستن و فضا تلطیف برای داریوش تالش. تلخ اما خندیدم اشک جاری قطرات میان
 .شدم گیت یروانه دنبالش
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 عقبعقب نداشتم را چیزی با برخورد ترس اگر. شدنمی منحرف فرهاد از نگاهم. بودم شده معتاد عطرش به بدجور
 از را اشبستنی از قطره یک حتی کندمی تالش که کودکی مثل ندهم؛ دست از هم را لحظه آخرین تا رفتممی

. داد نشانم را الیک هایششست با و آورد باال را دستش دو داد، قلب قوت. داشت ماتی لبخند فرهاد. ندهد دست
 .شدمی تنگ دارشریشته صورت دیدن برای دلم

*** 
 راحله
! فرهادم عشق قربانی یا بودم برادرم مرگ پوشسیاه که منی. نگذشت من برای اما گذشته؛ هاگذشته همه برای

 روزهای طعم روز هر که زدمی قدریآن نه، که کمی زد؛می تلخی به کمی من شیرینی اما. شیرین یک مثل درست
 .آوردممی باال را عاشقی

 وارد دوختشخوش وشلوارکت همان با فرهاد و بودم نشسته عقد یسفره سر بر داریوش با که روز آن روز، آن حتی
 دختره یعنی» که فامیل اعضای درگوشی هایپچپچ و آوردم باال راستش. رفتم هوش از من و شد مجلس
 «!؟ستحامله

 کردم، هار پارک هایفرشسنگ روی را فرهاد خاطرات یدفترچه وقتی. نبود این جز چیزی هم کذایی روز آن
 امتناع هایشدست لمس از و زدم پس را دستش وقتی و گفتم جدایی از سخن و نگریستم هایشچشم در وقتی
 !است ناشکری دانستممی چه. کردم

 گفتممی و داشت اهمیت اما ندارد؛ اهمیتی برایم دیگر گفتممی. بود نگذشته اما است؛ گذشته سرم از آب گفتممی
 با بعد یدقیقه چند درست بعد لحظاتی که شد عوض زمانی افعال این جای. نداشتم اما دارم؛ دوست را داریوش من

 .شدم مواجه محمدامین مرگ
 با مشترکمان یآینده سمتبه و کردممی فینفین که منی و افتادنمی زبانش از راحله راحله و دویدمی دنبالم فرهاد

 بلندشاسی کنار و بود گرفته تماس من با بار بیست از بیش استرس تشد از که پریسایی و داشتمبرمی قدم داریوش
 .کردمی وجوجست را من زنانقدم مشکی

 از بود؛ متورم گردنش رگ و سرخ هایشچشم. شدم مواجه محمدامین یبرافروخته یچهره با رسیدم که پارک سر
 جایبه دادمی آرامش و شدمی الوریدیحبل غیرتش رگ کاشای و «غیرت رگ» گفتندمی بهشان که هاییهمان
 .تکاپو جایبه دادمی آسایش! هیاهو

 گیر انتقام و عشق دوراهی در را اشراحله آبجی که نداد نشاند، سیاه خاک به را اشراحله آبجی که نداد. نداد اما
 ...که نداد انداخت،

 .گرفت قرار فرهاد مقابل و زد کنار راهش سر از را من محمدامین
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 نه؟ داری، اداری کار سری یه گفتی پس -
 .کرد عبور کنارش از فرهاد

 .داداش ایعصبی االن تو. ترمناسب وقت یه برای باشه قضیه این به راجع صحبت -
 .کشید عقب را او و گرفت را فرهاد مچ محمدامین

 .دارم کار باهات گفتم کن، صبر -
 .انداخت دستش مچ به نگاهی فرهاد

 داداش؟ گیریهمچ -
 .زد لختش موهای به چنگی کالفه محمدامین

 !داداشیم قندون یه خودمون ما چون داداش؛ نگو من به دیگه و کن فکر راحتی هرطور -
 .انداختم وسط را خودم و دادم قورت زحمتبه را گلویم آب
 .شده چی میدم توضیح برات خودم. کن ولش خدا رو تو داداش -

 .کرد امحواله ایعصبی نگاه محمدامین
 باخبر ماجرا این از که اولی روز همون وگرنه کردم؛ سکوت آقاجون آبروی خاطربه هم االن تا. راحله وایسا کنار -

 .ذاشتممی دستش کف رو صفتبی یگربه این حق باید شدم
 .کرد کنترل را خودش اما شدم؛ سرخ فرهاد

 .داداش شده سوءتفاهم. نداره وجود ایقضیه هیچ خواهرت و من بین. آقامحمدامین کنیمی شلوغش الکی داری -
 :زد فریاد محمدامین

 به چطور. کنمنمی امانت در ـیانـت خــ تو مثل باشم هرچی من. داداش نگو من به و ببند رو کثیفت دهن گفتم -
 حق در کم من پدر باشی؟ داشته چشم کاظمحاج امانت به دادی جرئت خودت به چطور فرهاد؟ دادی جرئت خودت

 دستش؟ کف بذاری رو حقش جوریاین بیای باید تو وقتاون! گرفت؟ رو فرشاد و تو وپربال زیر کم کرد؟ خوبی تو
 .کردی سفید رفیقه هرچی روی. نکنه درد دستت. فرهادجون نکنه درد دستت

 .انداختم وسط را خودم دوباره. کردندمی ازدحام کمکم که مردمی و گرفتمی باال داشت دعوا
 ...فرهاد و من. کنیمی اشتباه خدا به داداش -

 :کرد قطع را من حرف و غرید. غرید عصبی
 باشم؟ نداشته رگ که زمینیمسیب من مگه. نکن دخالت تو گفتم -

 .داد نشان را قرمزش هایمویرگ و گرفت باال را دستش مچ
 .آبجی نیست جوب آب خونه، منه رگ تو که اینایی -
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 .زد کنار را محمدامین و کرد آزاد را دستش مچ رزمی حرکت یک با فرهاد
. میشه آبروریزی داره. خونه برو و بگیر رو خواهرت دست نایست، هم اینجا. محمد کنیمی قضاوت زود داری -

 خداحافظ
 .بود رسیده فرا عجلش گویا نبود، برداردست محمدامین اما
 بذاری؟ قرار من خواهر با و پارک تو بیای که بود این اداریت کار! داشتی؟ اداری کار پس. ببینم کن صبر -

 .گرفت آتش بار این فرهاد
 !احمق شو خفه -

 اما بگذار؛ را نامش خواهیمی هرچه. کوتاه کوچک، آرام، یضربه یک فقط کوبید؛ امین یـینه*سـ تخت و برگشت
 محمد تا بود کافی ضربه یک همان اما کنند؛ صادر را اعدامش حکم که آمدنمی حساب به قتل آلت نبود، کشنده
 .برود عقبعقب
 و برود عقبعقب کند، خرابمان خانه و برود عقبعقب کند، برخورد جدول یگوشه به سرش و برود عقبعقب
 یزدهوحشت صورت من، یزدهبهت هایچشم و بدهد فنا باد به بدهد، فنا خاک به را آرزوهایمان و هاآمال یهمه

 !راجعونواناالیهاناهلل. خیابان کف در خون شدنجاری و فرهاد
 .شدمی اکو گوشم در که حضار صداهای و
 .ناموسیه قضیه -
 .آمبوالنس بزنید زنگ -
 .نکنه فرار قاتل باشید مراقب -
 .بود وآمدرفت حال در امین و من بین مدام که فرهادی و بودم افتاده حالبی ایگوشه که منی و

*** 
 فرهاد

 عادت مهشاد به شاید آری بود؟ عادت یک فقط یا گذاشت عشق شدمی را اسمش دانستمنمی. کردمی اذیتم نبودش
 اندازه چه تا چندوقت این در. بودم کرده گم زندگی در را چیزی انگار نبود، وقتی اما نبودم؛ عاشقش و بودم کرده

 !نداشتم خبر خودم و بودم شده اشوابسته
 منی برای این و آوردممی دوام باید دیگر یهفته سه. بودم آورده کم من و بود نگذشته رفتنش از هفته یک هنوز

 بود داده دست از را شیرینش که فرهادی برای بود سخت خیلی. بود سخت خیلی بود داده دست از را فرشادش که
 خودم و بودم داده دست از هاشیرین چه. نداشتم خبر خودم و داشتم هاشیرین چقدر هاسال این و هاروز این من و

 .نداشتم خبر
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 دست از وقتی اما دانی؛نمی را قدرشان داری را هاآن وقتی تا که است طوراین هاشیرین ویژگی دانی؟می آخر
 اول شیرین مثل هم شیرینی هیچ اما زهرمار؛ برج شویمی و شودمی زهر کامت. شودمی تلخ اوقاتت تازه روند،می

 .نرفت یاد از و رفت دیده از که من اول عشق مثل درست شود،نمی
 رود نشنیده یار و کنانناله ما /رود سنجیده و نرم و روان و آرام»

 «رود دیده از آنکه هر نرود دل از /فهمیدیم عاقبت و گذشت عمر یک
 نبودنش؛ غم از گفتم من و خواهرش نامزدی جشن هیجانات از گفت او و کردیم صحبت تلفنی هم دوباری-یکی

 من برای ایران خاک دانممی قدرهمین فقط دانم،نمی زدمی پرتیحواس به را خود یا نبود حواسش. انگار نه انگار اما
 من، مادر من، پدر من، یرفتهتاراج به هایشیرین من، یرفتهغارت به عالیق از بود پر آن درون و نبود یمنخوش
 .راحله

 و شستمی را صورتش که خونی و خیابان کف در دادنجان هنگام و مرگ یلحظه در محمدامین چشمان هم باز و
 را خواهرش حتی و کند وصیت دهد؟ جان قاتل ـوش*آغـ در که ایدیده را مقتولی آیا. ریختمی من دست روی

 بسپارد؟ خود قاتل دست به
 را جمله یک مدام بازپرس اما زدم؛ فریاد را هاحرف این و گفتم من و شد اجرا وارونه راحله و من برای سنت اما

 :کردمی تکرار
 .رادمهر جناب کردی استفاده قتل آلت از شما -

 :گفتمی جمله یک بازپرس اما! داشتم فیلم محمدامین سپردن جان لحظات از کاشای
 .رادمهر جناب قاتلی شما -

 :گفتمی بازپرس اما دیدند؛می بخشید را من و شد جاری اشگونه از اشک که را ایلحظه کاشای
 .بگیری رو دم اولیای رضایت باید و رادمهر جناب قاتلی شما -
 هابیل شد او! مقتول شد محمدامین و قاتل شدم من و کرد صادر را حکم همین هم قاضی تا گفت و گفت قدرآن و
. نبود عمدی من شدنقابیل و برسانم قتل به را او خواستمنمی من که تفاوت این با اما قابیل؛ شدم من و

! گناهکار هاهابیل و باشند ـناه گـبی هاقابیل شاید دانی؟می اصالً. است ـناه گـبی قابیل کنممی فکر اوقاتگاهی
 !شکر را مذهبت خدایا
*** 

 آن. گرفتم پیش را حمام راه محمدامین، چشمان وحشتناک کابوس به توجهبی و پریدم جا از موبایلم آالرم صدای با
 بهترین پس است؛ بیکار مهرنوش و دارد کالس فرشاد که است روزی تنها دانستممی خوب و بود دوشنبه روز

 .کردممی سرهیک را تکلیف و کردممی صحبت او با تا بود موقعیت
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 آیا. کردممی مشخص را فرشاد سرنوشت باید. بگیرم تصمیم امآینده برای خواستممی و بودم بیزار بالتکلیفی این از
 سر در فکرهایی اما نداشت؛ مهشاد و من ازدواج در تأثیری او برنگشتن یا برگشتن نداشت؟ بازگشت قصد واقعاً

 .کنم گیریتصمیم جدیدمان یخانه برای خواستممی و داشتم
 احمق چقدر فرشاد و نفرهسه یخانواده و دونفره یخانواده دوخوابه، یخانه و خوابهسه یخانه میان بود فرق باالخره

 این در او برای جایی دیگر مهشاد وجود با کردمی فکر که است؛ کرده تنگ را او جای مهشاد کردمی فکر که بود
 با که شد چطور و بودند خوب مهشاد با چقدر. بودم مشکوک روابطشان به هم اول روز از راستش. نیست خانه

 گذاشت؟ کنار هم را مهشاد حتی مهرنوش راز فهمیدن
 بگویم طوراین است بهتر اصالً نه. اندگرفته معمایی طرح خود به مسائل یهمه عجیب تو از بعد راحله؟ دانیمی

 جدایی خاردار هایسیم کشدمی و امـینه*سـ درون را تنهایی حصار تنهیک تندمی که قلبم در معماییست نبودت»
 .«احساسم و من بین را

 اندامی سفید شرتتی روی را اسپرتم تک کت همیشگی، تست نان و پرتقالآب لیوان یک خوردن از بعد
 یک با رسیدم که آپارتمانش مقابل. کردم آتش اقامتش واحد طرفبه را سفید لکسوس و پوشیدم دارمزیپشانه

 و ایستادم آن یپنجره پشت وقتی تا بودم نکرده اششناسایی هنوز و زدمی آشنا راستش. شدم مواجه آشنا یپورشه
 .دیدم را امیلی یچهره
 ... .حاال و افتادنمی دهانش از پسرم پسرم رسیدمی من به وقتی که همان راسل؛ استاد دختر امیلی، آری
 :پرسیدم امیلی از و نیاورم خودم روی به چیزی کردم سعی

 ببینم؟ هیلز بورلی اطراف رو ساکسنیا آنگلو میاد پیش کم راسل؟ دوشیزه خبر چه -
 .کردمی چک را موبایلش مدام و کرد عوض رنگ

 .شدن دیبا استاد مزاحم پروژه چندتا برای پدرم راستش -
 .دادندنمی خوبی سیگنال هایمآنتن

 دکتر؟ دارید کار دیبا استاد با هم شما -
 .دادم پورشه رکاب به را امتکیه و کشیدم پشتمکم هایریش به دستی

 .داخل میرم من وقتاون و بشه تموم دیبا استاد با راسل پروفسور کار تا کنممی صبر اما بله؛ اوه -
 .زد پوزخندی

 .دارن مُراجع انقدر که دیبا استاد حال به خوش -
 هرچند! بودم زدننیش خدای هم من و آمدمی طعنه و زدمی کنایه چون شاید نیامد؛ خوشم حرفش از چرا دانمنمی

 .نیاوردم تاب را بار یک این اما بودم؛ دارخویشتن پدرش و او برابر در
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 .دوشیزه نمیشم متوجه رو منظورتون -
 که مغرور و متکبر خودخواه، و خودبین هاینژادپرست همان از بود؛ آبی هایچشم و بلوند موهای با دختری امیلی

 توهین و دادمی نشان نرمش کمی فقط کمی من برابر در اما داد؛می لقب را بوگندو هایسرسیاه عنوان هاشرقی به
 .کردنمی
 .چرخاند لپش در زبان

 ...و باال سنِ اون با هستن؛ خود شکار برای ایطعمه درصدد که شرقی پرنسسای. مشخصه ایشون امثال تکلیف -
 .شدم خم و کردم قطع را حرفش

 رسن؟می رسن،نمی نظر به جوون زیاد هم شما پدر -
 من برای اما گذاشت؛می وطنمهم یک از داریطرف پای به شاید. نداشت پاسخم در را صراحتی چنین توقع

 بودم متنفر و را پایینشان به باال از نگاه این نداشتم، دوست را نگاهشان این. کردنمی فرقی غیرمهرنوش و مهرنوش
 .تحقیر و کردمی تهدید را ایرانی و ایران که هرچیزی و هرکس از

 و شدم جدا داشت منظورش دادنتوضیح در سعی هوا در شدهخشک هایدست با که امیلی از و زدم پوزخندی
 ایرانی یک هرگز» بگوییم است بهتر یا!« نکن تهدید را ایرانی یک هرگز». برداشتم قدم مهرنوش آپارتمان طرفبه
 !«نکن تحقیر را
 تا کوبیدم مشت با چندباری. بود فایدهبی. بارسه دوبار، بار،یک. فشردم را واحدش در زنگ و آمدم بیرون آسانسور از

 و ترسید. خوش چنداننه حال و مناسب چندان نه سرووضع با دیبا، مهرنوش بود، خودش. کرد باز را در باالخره
 .پرید رخش از رنگ

 کنی؟می کارچی اینجا تو -
 .زدم پوزخندی

 .شدم مزاحم بدموقع اینکه مثل -
 .گرفت خود به جانبیبهحق یقیافه و کرد نخ را هایشابرو

 .کردمنمی قبول مهمون من تا دادیمی خبر یه اومدنت از قبل حداقل. داری رو یکی این شعور خوبه -
 گرفته را مچش و رسیده بزنگاه سر واقعاً گویا. کند صحبت من اب طوراین نداشت سابقه و رفتمی تند داشت زیادی
 .بودم

 .تو بیام تا کنار برو. اومدم که حاال -
 .کرد پنهان در پشت را خودش و بست را راهم

 .ستغریبه طرف جان،فرهاد نمیشه -
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 .گذاشتم آن میان را پایم که ببندد را در آمد
 نشناسه؟ رو راسل پروفسور که دانشگاه تو کیه -
 :نالید در پشت از
 دونی؟می کجا از تو -

 .کرد مقاومت اما دادم؛ در به هُلی
 .بدبخت زنهمی چوب رو سیاهتونزاغ داره دخترش -

 :غرید و شد عصبی
 اکی؟ بفهمی، رو این کن سعی و داره شخصی حریم هرکسی. فرهاد نداره ربطی تو به -
 .شدم خانه وارد و شد پرت زمین روی در به تنه ضرب با
 مطلعه؟ شما خصوصی حریم از هم فرشاد. سرکارخانم شنوممی جدید حرفای -
 .بست را خوابش*لباس هایدکمه و شد پا زمین روی از
 .نکردم خبر رو پلیس تا چاک به بزن زود. نداره ربطی تو به گفتم -

 .گشتم را هااتاق دانه به دانه
 .باشی داشته هم فرشاد جلوی رو زبونیبلبل این شهامت امیدوارم. مهرنوش زنیمی حرف تگزاسی -

 .گرفت دستش دو بین را سرش و نشست مبل روی
 .چیه حسابت حرف ببینم بشین اینجا بیا -

 .کشیدمی چه روز آن محمدامین فهمیدممی حاال. بود زده باال غیرتم رگ
 کردی؟ قایمش کجا -

 .گرفت کام و زد آتش سیگاری عصبی
 .رفت اضطراری هایپله از تو بیای اینکه از قبل دقیقه چند -

 عقب دنده که زنگی مشکی یپورشه. انداختم نگاهی مجتمع حیاط به پنجره کنار از و زدم کنار را عسلی هایپرده
 ... .و بود گرفته

 .چرخیدم مهرنوش طرفبه
 خبره؟ چه اینجا هست معلوم -

 .کردمی باالوپایین را ماهواره هایشبکه و دود را سیگارش ریلکس
 .بدم توضیحی تو برای باشه نیازی کنمنمی فکر -

 .کردم بررسی را نوشیدنی هایشیشه و انداختم صندلی دسته روی و درآوردم را کتم



 

 

197 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 .بدی توضیح فرشاد به باید وقتاون -
 .ندارد طبیعی حال بود مشخص کامالً. داد سر ایقهقهه و خندید

 .باخبره چیزهمه از فرشاد -
 .قاپید را موبایلم و زد شیرجه که بگیرم را فرشاد یشماره تا بردم دست. گویدمی دروغ سگ مثل دانستممی
 باخبره؟ چیزهمه از نمیگی مگه شد؟ چی -

 .افتاد راه فینشفین و کشید عمیق و ممتد نفس چند
 .بگم بهش رو چیزهمه مونـطه رابـ درمورد قراره اما دونه؛نمی چیزی هنوز خب -

 .گرفتم پس را موبایلم
 وقت؟اون ـطه رابـ کدوم -
 .کرد پرت مقابلم را ایقباله و رفت گاوصندوق طرفبه اشانگشتی هایدمپایی شولوپشاالپ همان با
 .نیست کار در پدرت مرحوم به خیانتی! تخت خیالت. شوهرمه طرف شدی؟ راحت. ماست ازدواج سند این -

 زده خدا را مهرنوش. نداشت هم زدن ارزش حتی دیدم کردم فکر که خوب اما کنم؛ نثارش ایجانانه سیلی خواستم
 من اما آورده؛ اسالم گفتمی. بود کرده ازدواج مسیحی یک با که بود زده خدا بود، افتاده روز این به که بود
 نبود؟ پایبند آن به مهرنوش خود که اسالمی کدام. خندیدممی
 .کردم حرکت خروجی در طرفبه و دادم پسش بود شده ممهور ایران یامورخارجه وزارت مهر به که را سند

 .بدم اطالع بهش کمکم خودم تا نگو فرشاد به چیزی قضیه این از فعالً قسم مادرت و پدر خاک ارواح به رو تو -
 و پدر خاک دانستممی را این فقط. کنم گریه یا و بخندم درخواستش این به دانستمنمی. ایستادم در چهارچوب در

 .بود هاکار این از بیش بود، هاحرف این از بیش ارزشش مادرم
 .فشرد را دستم و زد زار کرد، نگاهم ملتمس و گذاشت امشانه روی دست و آمد جلو مهرنوش

 رو من خدا رو تو. نگفتم اون به مادریم از چیزی و کردم عمل تخواسته به نفهمید فرشاد خود وقتی تا هم من -
 از اگه و نداره رو کسی تو و من جزبه اون. کنه فرار دستم از نذار آوردم، دستش به تازه! نکن آبروبی پسرم پیش
 .کن رحم برادرت به کنی،نمی رحم من به. میشه کلوپ و کاباره یآواره دیگه بره هم من پیش
 :گفتم خانه از شدن خارج از قبل و دادم تکان متأسف را سرم

 مجددت ازدواج از رو اون خودت ببره، بویی ماجرا این از فرشاد اینکه از قبل. مهرنوش نکن تکرار رو من اشتباه -
 .کن مطلع
*** 
 راحله
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 ترسخت نه البته گذشت، سخت اما گذشت؛ اگرچه که روزهایی. گذشت چگونه نفهمیدم اصالً را اخیر روز دو-یکی
 .آشپزخانه اندرونی در گلو شدنفشرده و غروب تنگ و فرهاد فراق غم از

 دارد؟ هم دیگری علت من هایاشک دانستمی کسی چه ریختم،می اشک و بودم برادرم پوشسیاه که زمانی
 برای که کردندمی تلقی ایاسطوره را فرهاد مهرگان یخانواده و خانکامران بود؟ آگاه مشاجره آن از کسی چه

 ... .و است شده درگیر محمدامین با بین این در و است کرده پادرمیانی پسرشانتک وصال
 فاش را ماجرا اصل بگوید، را دعوا علت که دادمی قسم را آقاجانم سرهیک و کردنمی باور را قضیه این مادرم اما

 این برابر در و بود خودش در بیشتر و بود افتاده تکاپو از نداشت، را قدیم برق آن چخماقش دیگر که جانیآقا و کند
 .کردمی سکوت مادرم هایپرسش

 یا. »بیاید در پرواز به و شود غاز رازم شود، فاش رازم و شود برداشته رازم از پرده مبادا تا نبود دلم در دل که منی و
 مامان هایذکر این.« الطاهرین آله و محمد بحق الراحمین، الرحم یا الذلیل، الضعیف عبدک علی ارحم ستارالعیوب،

 حکم داشتند؛ را کیمیا حکم برایم و دانستممی را قدرشان تازه و دادمی آرامش چقدر بود، ارزشمند برایم چقدر سمیه
 سینا صحرای سوزان گرمای در را خنکی آب لیوان حکم برایم داشتند، را برهنه پای و بیابان در ایکهنه کفشلنگه

 .داشتند
 شاگرد فقط حاال که فرهادی بگویم؟ سخن او به خودم یعالقه از توانستممی چطور کنم؟ باز لب توانستممی چطور
 دخترتک از جذابش هایتیپ با که فریبیدل عاشق آن یا کاظمحاج یحجره یساده پادوی نبود، پدرم مغازه
 .بود برادرم قاتل او آری. نبود هاآن از کدامهیچ دیگر فرهاد و بود هااین یهمه. نبود کردمی دلبری هامعتمد
 از نه دیگر اما بود؛ نزدیک تحویل سال هم باز و زدمی را آخرش هاینفس زمستان. بود محمدامین چهلم مراسم

 مأمور تهران دادستان سوی از مدنی بازپرس و بود بازداشت فرهاد. دودی ماهی از نه و بود خبری عیدی بوی
 .بود کیفری جرایم دادگاه هایشعبه از یکی به ارجاع و رسیدگی برای آن تکمیل و پرونده این به رسیدگی

 کرده صدا توپ مثل بود، کرده صدا توپ مثل تهران بازار تمام در اما تهران؛ تمام در نگویم اگر محمدامین قتل خبر
 کاظم، حاج ارشد پسر قتل. »کنمنمی فراموش را شهر یروزنامه از دوتایکی تیتر. بود انداخته لرزه به مرا و بود

 «تهران فرش بازار معروف تجار و نامخوش بازاریان از معتمد
 :بود شده نوشته طوراین تیتر زیر در و
 ...سر بر رادمهر فرهاد و معتمد محمدامین بین مشاجره پی در گذشته یهفته»
 :بود آمده ادامه در و
 ...متهم با شتم و ضرب و وی برادر رسیدن سر با است، داشته معتمد راحله خانم برای مزاحمت قصد گویا که متهم»
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 نوشتن با کسبه از جمعی و است رسیدگی حال در کیفری جرایم دادگاه چهار یشعبه در متهم یپرونده اکنونهم
 حادثه محل در ما خبرنگار گزارش به. شدند پرونده این پیگیری روند در تسریع خواستار تهران دادستان به اینامه

 ... .و
 این در و رفتمی رژه رفت،می رژه و شدمی معوج و کج هایمچشم مقابل در روزنامه هایخط و نیاوردم تاب دیگر
 را روزنامه. بگیرد من از را فرهاد داشت سعی و کردمی خودنمایی داشت، عجیبی برجستگی قصاص یواژه بین

 .شدم بلند و گرفتم دیوار به دست زحمتبه و انداختم کناری
 بشکنم، امقدخمیده مادر و پدر مقابل در توانستمنمی اما نداشتم؛ درستی دید و رفتمی سیاهی هایمچشم اینکه با

 قدشان و شدندمی نابود هاآن دیگر شکستیممی هم ما اگر و بود محمدسبحان و من به امیدشان تنها که چرا
 .خواستمنمی را این من و شدمی ترخمیده
 هایهورمون کافی یاندازه به محمدامین مرگ. بود کرده ترشکسته را هاآن کافی یاندازه به محمدامین مرگ
 مرگ آری. بود کرده ترتنها را محمدسبحان کافی یاندازه به محمدامین مرگ. بود ریخته هم به نیز را من دردشکم

 جانمآقا و سمیه مامان دوش روی از بار باید دیگر بحانمحمدس و من و بود کافی کافی، یاندازه به محمدامین
 .دوششان روی بر باشیم باری خود اینکه نه داشتیم؛برمی

 گفتممی جمله یک پاسخش در من و بود گرفته دندان به هقهق آستین امین نبود از محمدسبحان که هاشب چه
 «.بخورن غصه این از بیشتر سمیه مامان و آقاجون بذاریم نباید! هیس»
 حوادث طوفان در که کنکوری به. کردممی فکر خودم نامعلوم و مبهم یآینده به و کشیدممی ـوش*آغـ در را او و

 .«کنکور» بود واژه همین اندیشیدمنمی که چیزی تنها به و بود شده نابود و نیست بود، شده گم
 بگذریم، که آشنایان و ایمدرسه دوستان از. ندادم را سؤاالت سیل پاسخ دیگر و کردم عوض را کارتمسیم

 مجلس قاتی آقاجانم دوستان عیادت الیالبه در هم چندباری حتی و نگیرد ما از را مطلب سراغ که نبود خبرنگاری
 .بود کرده پرت بیرون را هاآن جانمآقا و بودند شده
 شما زرد جراید فروش یمایه جوون یه آبروی خوامنمی. ماست یعهدهبه بخشش یا قصاص حکم اجرای» گفتمی
 :شهریار بود گفته زیبا چه و کردمی رعایت فرهاد به نسبت را انصاف جانب آقاجانم چقدر و« .بشه

 من قاتل که پسر به گوید که علی از جزبه»
 «مدارا کن اسیر به اکنون، توست اسیر چو
 همه و بود ایجمعه شب. شدم بلند و گرفتم دیوار به دست زحمتبه من و بود محمدامین چهلم مراسم روز آن

 اگر و بود جمعه شب. بودم ندیده را فرهاد که بود روزشبانه چهل من و بود جمعه شب. شدیم زهرا بهشت راهی
 .بودم داده دوتا من بودند، داده دست از عزیز یک حاضرین یهمه
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 زندان هایمیله پشت در دیگری و زدمی لبخند من به عکس روی از و بود کشیده خاک نقاب در چهره که یکی
 .کشیدمی را حکم اجرای انتظار
 مندرس. بودند شده مندرس مادرم هایکفش. فشردممی را سردش هایدست و داشتمبرمی قدم سمیه مامان کنار

 بیرون و رفتمی خاک داخل ساق، تا مادرم پاهای و گذشتیممی شده کنده هایخاک روی از. بودند شده نبودند،
 زار و بود زده بیرون چروکش روسری زیر از هایشمو و زدمی زار تنش به شلوارش. بود توجهبی او اما آمد؛می
 .زدمی
 :نالیدمی و زدمی زار
 با ببین! کردی؟ چه پدرش با ببین! آوردی؟ روزمون به چه ببین! کردی؟ چه جوونم با ببین! فرهاد نگذره ازت خدا -

 ...مادرش
 داریوش و زدم بالبال. بود رفته حال از امشانه روی آمدم خود به تا و شناسمنمی را مادرم کردم حس آن یک

 کمکم خانمعمه و مالیدمی را هایششانه خانمانیس. کردیم خالی را مادرم دور و رساند آب لیوان یک با را خودش
 هایمیله پشت یا بود خاک زیر علتش. دانستمنمی را علتش اما ریختم؛می اشک که منی و دادمی خوردش به آب

 هایماشک تا دادمی دستم سفید دستمال. نبود ماجرا کنول هم لحظات آن در که داریوشی و! دانستمی خدا زندان،
 .کنم پاک را

 .آمد بهوش مادرم
 پسرم عزای به رو من که بشینه عزات به مادرت شاءاهللان. گرفتی ازم رو جوونم که بشی پرپر خودت شاءاهللان -

 ...شاءاهللان. نشوندی
 .دادمی نوازش را مادرم خانمانیس و آمدنمی باال هایشنفس

 !نمیاد خوش رو خدا. نکن نفرین عزیزم -
 «.نمیشه محمدامین ما برای حرفا این» خلیدمی من گوش در آهسته ایناله و
 .نداشت مادر که قاتلی برای فرهاد، برای گریستم من بار این و

 سرش روی و گرفت دستم از را خاک. گرفتم مادرم بینی جلوی و کردم دارنم را رسی خاک رسیدیم، خاک سر وقتی
 .کندمی سرد را آدم و است سرد خاک گویندمی آخر. بگیرد آرام خواستمی. ریخت

 هم باز دیدمت دوباره وقتی فراق هایسال از پس هیچ، که نشدم سرد! فرهاد؟ نشدم سرد اتدوری از من چرا پس»
 !«نگو که افتاد جانم به آتشی

 :حافظ حضرت گفت خوش چه و
 بسوخت جانانه غم در دل آتش در ـینه*سـ»
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 «بسوخت کاشانه که خانه این در بود آتشی
 .دمنبو کنارش در و بودم داریوش کنار در که هاروز چه. نزدم دم و ساختم و سوختم من و
 است پَر پروانه یپیرایه گرچه /نزدم دم و سوختم خود پر»
 «؟است دگر امید چه من از دگر /خاک گردممی و سوزممی تو با

 اکبرعلی یروضه خوانروضه. گفتندمی تسلیت پدرم به یکییکی حاضرین و خواندمی مجلس در خوانروضه
 ... .و خواندمی خوانروضه. بود شده آرام مادرم و خواندمی

 دهانم تا را من قلب هربار و کشید پیش را فرهاد بحث خانکامران روزشبانه چهل این طول در هم دوباری-یکی
 :بود گفته جمله یک آقاجانم هربار و بود آورده

 .کنممی خبرت خودم شد که وقتش نیست، حرفا این مناسب زمان االن -
 را مادرم وقتی محمدامین، چهلم مراسم از بعد و شب آن اما تپید؛می آرام و بود برگشته جایش سر من قلب هربار و

 .آمد کنارم داریوش کشیدممی را جانمآقا انتظار و گذاشتم 206 پژو داخل
 خانم؟راحله بشم مزاحمتون لحظه چند میشه -

 با و انداختم مادرم به هینگا و سوخت حالش به دلم حال این با اما نداشتم؛ را اشوعاشقیعشق یحوصله
 .برداشتیم قدم مسجد سردآب یحوضچه کنار. گرفتم را اجازه هایمچشم

 به داره روزروزبه که هست نفری یه اما باشه؛ زود تونخونواده و شما برای مسئله این کردنمطرح شاید دونممی -
 .میشه ترنزدیک مرگ
 .انداختم او به تفاوتیبی و سرد نگاه کنم درک را منظورش اینکه بدون

 آقاداریوش؟ ستساخته من از کاری چه -
 :داد ادامه شد مطمئن جمع پرتیحواس از وقتی و برگشت داریوش

 گذشته؟ ازش و زده لبخند فرهاد به محمدامین خود آخر یلحظه نمیگی شما مگه -
 .کرد داغ موهایم رستنگاه تا پا نوک از ناگهان

 .نمیشم منظورتون متوجه -
 .کردمی ومنمن و دادمی نوازش آرام را هایشدست داریوش

 .بگم بهتون جوریچه دونمنمی -
 .آمد دستش کار حساب تا شدم خیره او به کالفه و عصبی

 فرهاد؟ مالقات بریم سر یه دارید وقت فردا -
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 صدایم به را لرزش این کردم سعی حال این با نداشت، تمامی هایمدست لرزش. کرد احاطه را وجودم کل ترس
 .ندهم سرایت

 بکنم؟ رو کار این باید من چرا -
 .آورد ترنزدیک را صورتش بود، شده کالفه مادرم کنجکاو هاینگاه از که داریوش

 نفر میشه، اعدام هم دومی نفر بجنبیم دیر اگه. بوده عزیز همه برای که مرده وسط این نفر یه. خانمراحله ببینید -
 و فرهاد جای لحظه یه شما. افتاده براش اتفاق این بدشانسی روی از و نداشته وسط این گناهی هیچ که دومی

 بشه؟ اعدام نکرده که کاری خاطربه خودتون برادر بودین حاضر آیا. کنین عوض حادثه این تو رو محمدامین
 پر فرهاد چشمان دریای با شدنچشمدرچشم لحظه یک برای دلم طرفی از. بدهم را جوابش چه دانستمنمی
 .شد خواهد شر موجب مالقات این به من رفتن دانستممی طرفی از و کشیدمی
 .بشن ناراحت مادرم و پدر خوامنمی من اما -
 کمک حادثه این به تونینمی که هستین شاهدی تنها شما. ببره بویی ماجرا این از احدی ذارمنمی! تخت خیالتون -

 !بشه ریخته ـناه گـبی فرهاد خون نذارید که مقدسات تمام به میدم قسمتون! کنممی خواهش. کنین
 :غریدم لبی زیر و عصبی

 برمیاد؟ من از کاری چه گفتم. ندید ادامه دیگه لطفاً! آقاداریوش دیگه بسه -
 .داد دستم و نوشت را اششماره

 .گیرممی تماس باهاتون وکیلش و فرهاد با مالقات برای بعدازظهر فردا -
*** 
 با مالقات اتاق به پلهپله وقتی کردممی حس را کوبزرین خدای با مالقات تا پلهپله. بود افتاده شماره به هایمنفس
 اما برگردم؛ را آمده راه خواستم حتی. گرفتم پهلو به دست و آمد بند نفسم راه در چندباری. شدممی نزدیک فرهاد

 .کردمی تمنا و خواهش نیز دلم و نبود برداردست داریوش
 .کشیدممی سر پایان تا را جام این باید

 «رفت و نوشید اجل جام یجرعهته این باید»
 وحشی قلب و کشیدمی را انتظارش که ایصندلی. فرهاد خالی جای و داریوش من، نشستیم؛ اینفرهسه میز پشت

 .کردمی باالوپایین کرد،می تنگ را امـینه*سـ یقفسه واردیوانه من
 و من بین او، و من بین بود رمزی آشفته موهای آشفته؛ موهایی با رنگکم آبی لباس دست یک آمد، فرهاد
 دلی و بود داده دل ناخواسته داریوش بود، هم داریوش چون ها؛دل گویممی. هادل بازارآشفته این در هایشچشم

 .ستداننمی خودش هرچند بود، نکرده دریافت
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 شده من و.« دودل دیگری و شودمی دلبی یکی وگرنه است؛ گرفتندل دادن،دل شرط» گفتمی همیشه آقاجانم
 طرفبه و کردند باز دستانش از را بنددست. فرهاد سهم نابودی و داریوش سهم دلیبی و بود من سهم دودلی بودم؛

 وقتی دیدم را چشمش مردمک تکان. شد چشم در چشم من با و کشید ـوش*آغـ در برادروار را داریوش. آمد ما
 .کرد سد را نفسم راه و چکید امگونه از اشک وقتی دیدم را آدمکش تکان. بود غریبی بغض آبستن هایشچشم

 بگو خواستی هم ایدیگه چیزی. در دم نگهبانی دادیم و آوردیم برات وسایل سری یه راحله با داداش؟ خوبی -
 .بیاریم برات

 .فهمیدمی را او و من بین یشدهردوبدل هاینگاه این راز داریوش که روز آن از وای و
 .انداخت پایین را سرش و داد قرار اشپیشانی گاهتکیه را آرنجش فرهاد

 زحمت به من خاطربه رو خودتون شما نبود الزم. افتادید دردسر به هم شما! خانمراحله شرمنده! داداش ممنون -
 .بندازید
 .نداری من به ایعالقه کردم فکر که بود روزی زحمت و شدم هایتچشم اسیر که بود روزی آن دردسر

 !میشه درست چیهمه شاءاهللان -
 از خورشید نور. بودم آزادی نویدبخش برایش وقتی دادم، رهایی امید او به وقتی دیدم هایشچشم در را شادی برق

 .شود تمام ما مالقات تا بود ایستاده در کنار در که سربازی و تابیدمی اتاق کوچک یپنجره پشت
 در محمدامین بخشش بر مبنی مقتول خواهر عنوانبه راحله شهادت گفت. کردیم صحبت وکیلت با: داریوش

 .بشه واقع موثر تونهمی آخر یلحظه
 یا العملعکس یک بود؛ من جواب منتظر شاید. دوخت چشم من یچهره به و کرد هار را اششدهحبس نفس

 .نداشتم را سمیه مامان و آقاجان با زدنحرف جرئت حتی من که بود این واقعیت اما! کننده امیدوار واکنش
 .چرخید داریوش طرفبه و شد فروغبی هایشچشم

 .میفتن دردسر به خانمراحله. رضایت برای بفرستی رو خانکامران کن سعی. ندارم انتظاری خانمراحله از من اما -
 ...فرهاد اما -
 .بشه باز ماجرا این به ایشون پای نباید. نداره هم اگر و اما گفتم؛ که همین -

 .زدم پس را بغضم
 .بودم ماجرا این شاهد تنها من اما -

 .گذاشت میز روی را هایشدست
 .بیاد پیش مشکلی شما برای ندارم دوست گفتم بودید ماجرا این شاهد تنها چون -

 .تمومه مالقات وقت: سرباز



 

 

204 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 .شد خیزنیم فرهاد و بود زده خشکش داریوش
 !بشید پیر هم پای به امیدوارم! بشید بختخوش امیدوارم -

 .فشردند گرمیبه را یکدیگر دوباره
 !کاش ای بگید که نرسید جایی به زندگیتون تو وقتهیچ امیدوارم -

 را خودش اما بود؛ شده سرخ هایشچشم هم داریوش. شد جاری هایماشک و کنم لکنتر را خودم نتوانستم دیگر
 .داشتمی نگه

 یجنازه روی از باید بکشن، رو من قبلش باید دار باالی بکشن رو تو که روزی. داداش بشه اجرا حکم ذارمنمی -
 .بشن رد من

 .مرد مثل خندید،می فرهاد و
 اینکه. باشه همین هابیچارهبدبخت ما قسمت شاید داریوش؟ دونیمی. نبود کار در عمدی که دونهمی خودش خدا -
 .هاستقصه تو واسه «نمیره دار باالی و میره دار پای تا ـناه گـبی»
 .باشه خدا به امیدتون آقافرهاد -

 چه بدهم، نیز را جانم فرهاد ماندنزنده برای که بودم خورده قسم ولی ؛نکنم عمل آن به و بدهم قولی توانستمنمی
 دست از را فرهاد دیگر اگرچه. دهد رضایت تا کنم تعریف جانمآقا برای را ماجرا تمام بودم حاضر حتی. آبرو به برسد

 کردنزندگی و ماندنزنده میان فرق من برای فرهاد. ماندممی زنده کردممی فکر ماندنشزنده به وقتی اما دادم؛می
 .بود کرده حفظ را شادش یروحیه همچنان و زد داریوش بازوی به مشتی. بود
 حسابت به و سراغت میام باشم که هم خاک متر یه زیر کردی، اذیت رو راحله برسه گوشم به کافیه فقط -

 .رسممی
 .خندیدمی هایشاشک میان داریوش

 م؟کارهچی اینجا من پس! کنن؟ اعدام رو تو که مردم من مگه. فرهاد بردار دست -
 .آمد نزدیک سرباز

 .تمومه مالقات وقت. دیگه وقت یه برای باشه حرفا یبقیه خواهشاً -
 .بکنم رو سعیم تموم میدم قول من آقافرهاد -

 لبخندش با و رفتمی عقبعقب وقتی خندیدمی هایشچشم. گرفت فاصله ما از و زدند بنددست را فرهاد هایدست
 .دادمی دلگرمی ما به

*** 
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 یهمه. باران زیبای قطرات به لویزان، مفرح و شاد عابرین به بودم؛ دوخته چشم خیابان به مسیر طول تمام در
 گفتمی جانمآقا. بودیم رفته لویزان به که شدمی وقتی چند. آسمان نوازیچشم گفتممی من اما باران؛ گفتندمی

 دردآور و سمیه مامان و جانمآقا برای داشت درد هم واقعاً. دردآور و است محمدامین خاطرات یادآور پیروزی باغخانه
 هوای دلش عجیب کرد؛می را محمدامین هوای دلش عجیب هاروز این که محمدسبحانی حتی و من برای بود

 .دنیاست حس ترینشیرین برادرداشتن و بود وپناهمپشت بود، وپناهشپشت که کردمی را برادری
 ونشانخط برایت برادرت اگرچه فهمیمی تازه باشی که خواهر. فهمندمی هازن فهمند،می هادختر فقط را این
 از تازه که فهمیدممی منی را این و کند نگاهت چپ احدی داردبرنمی چشمش اما کند؛می نگاهت چپ و کشدمی
 .زدمی صدا را امین کردنشتب با که فهمیدمی محمدسبحانی را این. بودم گرفته فاصله محمدامین چهلم غم

 برای هاروضه. داشت دیدن حسین و زینب هایتعزیه داشت، شنیدن محرم در اکبرعلی حضرت هایروضه حاال
 !روزگار قسمت از ما سهم بود این سبحان؛ و من برای هاتعزیه و پدرم و مادر

 تسلیمیم ینقطه ما قسمت، یدایره در»
 «فرمایی تو آنچه حکم اندیشی، تو آنچه لطف

 هایتالش. جانمآقا یارثیه باغخانه به رفتیم، لویزان ویالی به راستیک برگشتیم، فرهاد با مالقات از وقتی روز آن
 آلودگل آب از خواستمی. آمدنمی خوشم رفتارهایش از. ماند نتیجهبی دونفره ناهار یک خوردن برمبنی هم داریوش

 .شود نزدیک من به بیشتر و بگیرد ماهی
 به اما پراندم؛می سرش از انداختم،می دهانش از را گفتن راحله این. کردمی راحله راحله و بود شده پسرخاله زیادی

 وساطت خواستممی کنم، صحبت جانمآقا با خواستممی. نداشتم را چیزهیچ و کسهیچ یحوصله فعالً. موقعش
 .بودم زده را آبرو قید. کنم آزادش بخرم، را جانش و بیفتم وپایشدست به شده حتی بکنم؛ را فرهاد
 شاید. است افتاده اتفاقی چه حادثه روز بدانند همه تا کردممی تعریف همه برای را قضیه پیاز تا سیر افتادمی پایش

 .گذشتندمی فرهاد خون از و گرفتمی آرام هایشاندل کمی طوریاین
 گز پیاده را عمارت تا سرباالیی. کردم آویزان دوشم از را رنگمکرم کیف طالیی زنجیر و کردم خداحافظی داریوش از

 .کشیدم دیوار کنار شقایق و اطلسی هایگل به دستی و کردم
 را من فرهاد جایبه گویی. کشیدممی نفس ایناشیانه طرز به را اکسیژن. بلعیدممی خاصی ـل*میـ با را هوا
 خواستندمی را جانت و داشتی جان نبود؟ جانت و داشتی جان وقتی کردمی توفیری چه. کنند اعدام خواستندمی

 !کند؟ تسلیم آفرینجان به جان جانت بود قرار و داشتی جان! بگیرند؟
 .بود من جان فرهاد ؛داشتم جان من آری
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 ارز نرخ رفته، باال سکه قیمت. کردمی تماشا اخبار و بود نشسته شومینه کنار جانمآقا رسیدم، که عمارت داخل به
 روزهای همهاین از گرفتم،می سرسام تکراری اخبار همهاین از داشتم دیگر... . گرمی عیار۱۸ طالی آید،نمی پایین

 .دهند خوش خبر و کنیم روشن را تلویزیون این بار یک ما نشد. یکنواخت
 آمد؟ پایین بعدش و رفت باال قیمتش مملکت این در چیزی کی! داشت خوشی دل چه آقاجانم

 وصداسربی خواستم و کردم آویزان ورودی در کنار رختیچوب به را پالتویم. بستم را چترم و کندم پا با را هایمبوت
 سخت را کار این و بود نشسته کنارش هم سمیه مامان آخر. بزنم حرف او با مناسب فرصتی در تا بروم باال را هاپله
 .شدمی ترسخت بود؛ که سخت. کردمی
 .دارم کار باهات بشین بیا لحظه چند بابا، راحله -

 تاب خانه در کسی کالً. کنم مقاومت اشخواسته برابر در نتوانستم اما گرفت؛ باال قلبم ضربان .آمد بند نفسم
 .نداشت را هایشخواسته و جانآقا برابر در مقاومت

 .کشید سر آرام را چای و انداخت سینی داخل را خرما یهسته. ایستادم مقابلش و انداختم پایین را سرم
 جان؟بابا بودی کجا -

 کنار در دیشب را داریوش و من هایصحبت که بود او فقط. خوانده چیزهایی گوشش زیر سمیه مامان دانستممی
 .بود کرده رصد مسجد سرد آب یحوضچه

 :کردم منمن
 .بیرون بودیم رفته دوستام با -

 :داد ادامه و انداخت سمیه مامان به نگاهی
 .باشیم داده یادتون رو گفتندروغ مامانت و من نمیاد یادم -

 .نیاوردم باال را سرم و کردم سکوت
 .بود پوشیده مشکی دستیک سمیه مامان

 فرهاد؟ مالقات بودید رفته داریوش با -
 در. آمد بند زبانم که بود آقاجانم نگاه در سرّی چه دانمنمی اما کنم؛ تکذیبش تا آوردم باال را سرم هازدهصاعقه مثل
 .نداشتم شدنتسلیم جز ایچاره او شفاف هاینگاه برابر

 .بشین کنارم اینجا بیا -
 بار این اما بگوییم؛ او به را قضیه آرامآرام خودمان تا کند ایجاد صمیمیت اول کردمی سعی. بود طورهمین همیشه

 ...که نبود همیشه بار این. کردمی فرق چیزهمه
 .زد چرخی و داد تکانی را مقصودششاه تسبیح. نشستم و رفتم کنارش صدابی و آرام
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 فاصله با که دیدم رو داریوش ماشین بیرون رفتی،می که صبح. رفته کجا داریوش گفته مادرت به خانمانیس -
 .بود منتظرت و بود شده پارک
 موج درونش انتقامی شوق چه. بود من توضیحات منتظر و گزیدمی لب سمیه مامان. دانستندمی را چیزهمه پس
 کرد؟می اعدام به ک*تحـریـ را آقاجانم شب هر و روز هر که زدمی
 .شنویممی ما خب -

 .بود آمده بند زبانم
 بگم؟ چی باید من -
 .گذاشت پا روی را اشپشمی کاله و کشید محاسنش به دستی جانمآقا
 .فرهاد مالقات بودی رفته چرا اینکه -

 یمناظره و بود شده خارج اتاقش از محمدسبحان دادم؟می توضیح برایشان باید چطور اصالً. بگویم چه دانستمنمی
 را دستش و رفت محمدسبحان طرفبه سمیه مامان و کرد ایاشاره مامان به جانآقا. کردمی تماشا را ما ینفرهسه

 .شدند باال یطبقه راهی و گرفت
 .داشتم دوست را اخالقش این چقدر من و خواندمی هایشبچه نگاه از را حرف جانآقا
 .شنوممی. بگو حاال خب -

 .کردم یممانتو یدکمه با کردنبازی به شروع
 بگی؟ چیزی خواینمی -
 .من معنایبی سکوت هم باز و

 .برداشت را کتش و شد بلند جا از. بود شده کاسته صبرش یآستانه از هاروز این. شد کالفه جانآقا بار این
 با مالقات برای چه و داریوش با چه. بری بیرون خونه از نداری حق ندی توضیحی امروزت رفتار برای وقتی تا -

 .فرهاد
 .آوردم زبان به رسید ذهنم به که را ایجمله اولین ناخواگاه اما دیگر؛ چیز یا بود کالمش نافذ تأثیر دانمنمی

 .آقاجون گناههبی فرهاد -
 .چرخید طرفمبه و بست را بازشدهنیمه در. ایستاد

 .کرد پادرمیونی داریوش برای و کرد امتناع اون ولی ؛کردم عالقه ابراز فرهاد به من آالچیق تو شب اون -
 هایچشم نیروی دانمنمی. کردممی دیکته رسیدمی ذهنم به که را جمالتی وارطوطی و بودم بسته را هایمچشم

 .بود کرده گستاخ طوراین را من که قاضی حکم اجرای از ترس یا و بود فرهاد معصوم
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 دنبالم؛ بیاد فرهاد خوامنمی دیگه گفتم فقط من پرسید، من از رو قضیه وقتی. بود شده مشکوک ما به محمدامین -
 .نگفتم رو علتش اما

 و نکردم باز را هایمچشم. بودم گرفته را تصمیمم اما کردم؛می حس بیشتر را جانمآقا سنگین یسایه لحظهبهلحظه
 :دادم ادامه

 ازش خواستممی چون کردم؛ قبول رو داریوش خواستگاری پیشنهاد شدم، ناامید خودم به فرهاد یعالقه از وقتی -
 .بزنم پسش هم من زده پس رو من اون که طورهمون خواستممی. بگیرم انتقام
 .ایستاده سایه کردممی حس

 که گفت. گفت من به شعالقه از و گرفت قرار راهم سر فرهاد گشتمبرمی مدرسه از داشتم که روز اون اما -
 بیاد خوشش پدرش یحجره شاگرد از کاظمحاج دختر کردهنمی فکر. بیاد خوشم اون از من کردهنمی هم رو فکرش

 .بوده عاشقم بچگی از وگرنه نگفته؛ چیزی من به شعالقه از االن تا این خاطربه و
 شاید. بود گرفته را بدنم کل سردی عرق. پرید هایمچشم از برق آقاجان، سیلی ضرب با که کردم باز را هایمچشم

 :دادم ادامه بریدهبریده. خندیدممی شدمی اگر و داشتم سبکی حس اما آمد؛می نظر به مضحک
 ...و کرد تعقیب رو فرهاد روز اون و میشه من مزاحم داره فرهاد کرد فکر اون. شد سوءتفاهم دچار محمدامین -

 .رفت باال سکوت معنای به جانآقا دست
 رسیده دوران به تازه یبچه مشت یه. کردید سوءاستفاده من اعتماد از هاشما. بودم کرده اعتماد شما به زیادی -

 !گناههبی هم قاتلش که پسرم خون شده هم حاصلش دوختید؛ و بریدید خودتون برای
 :زدم زار و کردم کز ایگوشه

 رو فرهاد نه من دیگه خدا به! بگذرید خونش از خدا رو تو! کنید آزاد رو فرهاد خدا رو تو. آقاجون منم قاتل -
 وجدانعذاب از من. نذارید شده که هم من خاطربه. کنن اعدام رو فرهاد نذارید فقط. رو داریوش نه و خواممی
 .ندارم خواب که شبه چهل. میرممی

*** 
 که بود ایـینه*سـ یقفسه شدنباالوپایین ینتیجه تپش،. بود روزهایم آن آشنای صدای تنها قلبم ضربان صدای

 «عاشقی قمار» اسم به قمار یک حکم داشت؛ را زندگی و مرگ حکم برایش شب آن
 آویخته دار طناب وقتی شد،می زده جرثقیل کلید وقتی بود فردا من غریبان شام. آخر شب و بود حکم اجرای شب
 سوت یعنی فرهاد زندگی پایان سوت. یافتمی پایان نمایش و افتادمی هاپرده خورد،می تکان هاپا وقتی. شدمی

 .من زندگی پایان
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 مشکل جانمآقا. بود ونباتمنقل سرم و قندآب. شدم زنده و مردم بار هزار صبح از. دادممی جان دادنشجان با شکبی
 به زد؟می دخترشتک آبروی به حراج چوب بگوید؟ که داشت چه گفت؟می چه اما فهمید؛می را دردم دانست،می را

 .نداشت امکان این نه معتمدها؟ آبروی
 از را فرزندش دارد کرد حس وقتی شاید دانم،نمی. داشتبرمی ذکر مدام. رفتمی امصدقهقربان مدام سمیه مامان
 قول دید را بدم حال وقتی داریوش. افتاد اتفاق شب آن در چیزهمه بود هرچه. گذشت فرهاد خون از دهدمی دست

 به آخر شب که گذاشتند قرار شد ناامید قصاص انداختنتعویق به از وقتی اما بگیرد؛ را حکم اجرای جلوی که داد
 .بود دیگری چیز حقیقت اما است؛ آورده سرم را بال این وجدانعذاب کردمی خیال داریوش. بیایند ما یخانه

 .پریدم جا از در زنگ صدای با
 .هستن ایناخانکامران. کن استراحت تو مامان راحل -

 آخر یلحظه. بودم داده ترتیب را دورهمی این خودم اینکه از غافل اما شوم؛ باخبر مهمانی محتوای از خواستنمی
 :گفتم و گرفتم را مادرم بازوی

 بگذری؟ فرهاد خون از خواینمی -
 .کرد پاک را هایشاشک

 چی؟ آقاجونت -
 .کردم نوازشش

 .شماست سبز چراغ فنتظر رضاست، دلش آقاجون -
 .داد تکانی را اشبینی فرمخوش هایپره سمیه مامان

 .خدا رضای به راضیم -
 .کردم بغض

 پسرم مثل هم فرهاد گفتیمی همیشه خودت شما. نبودی طوراین که شما. مامان قلباست بخشش تو خدا رضایت -
 .مونهمی

 .شد خیره قالی هایگل به و کرد ـل*بغـ را هایشبازو مامان
 .گرفت ازم رو پسرم فرهاد اما -

 .شد سرازیر هایماشک
 !میاد؟ دلتون جوریچه. نکشیدن ما برای که زحمتا چه. کن فکر خانمهمدم و حسینحاج به -

 .شد بلند کنارم از و شد عصبی
 .من ضعفنقطه رو گذاشتی دست. دختر نرو من اعصاب رو انقدر. راحله کن بس -
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 و ماند علی. قصاص جرثقیل و ماندم من هایم،ترس و ماندم من هایم،تنهایی و ماندم من دوباره و زد بیرون اتاق از
 .حوضش و ماند راحله حوضش؛

 شیرینی و گل سبد همراه به داریوش و خانمانیس و خانکامران. گرفتمشان نظر زیر پرده پشت از و هاپله باالی از
 اشک برادرانه و فشرد ـوش*آغـ در را جانمآقا خان،کامران. کردمی آشی هر نخود را خودش همیشه که پریسایی و

 .گذاشت عسلی روی را گل سبد داریوش و داد مادرم به را شیرینی یجعبه خانمانیس. ریختند
 .کشید آهی و نشست خانکامران

 .باشه شما عمر بقای امین خاک شاءاهللان -
 .کردمی تعارف قند و گرفتمی چای محمدسبحان

 پاک جوون. گیرهمی آتیش دلم میفتم گفتناشخاله یاد که االن. بود خودم داریوش مثل هم امین خدا به: خانمانیس
 .بود آالیشیبی و

 کرد پاک را هایشگونه دست پشت با سمیه مامان. زدود را هایشاشک و درآورد را معروفش سفید دستمال جانمآقا
 .نبود شدنیحل بود، پاسخبی معادله این نداشت، تمامی سِیر این. غم پشت غم آه، پشت آه. کشید آهی دوباره و

 ها،ناکامی و هادوری این علت فرهاد، به من نرسیدن و هاسختی این علت ها،جدایی این علت کنممی فکر گاهی
 رضایت، به نبود رضا دلش واقعاً شاید. مادرم هایآه است؛ چیز یک فقط من شدنبختتیره و فرهاد نشدنخوشبخت

 جواب سکوت با که است بد چقدر و بود رضایت عالمت سکوت و کرد سکوت اما بخشش؛ به نبود راضی دلش
 .گیرندمی نادیده را احساست خورند،می را حقت و کنندمی برداشت مثبت
. قاتل را فرهاد و کرد مقتول را امین که بود سکوت همین. کرد مخفی من از را فرهاد عشق که بود سکوت همین
 ... .که بود سکوت همین

. بوده همین بوده تا اما من؛ جان ناجی شد و شد فرهاد ناجی آمد، خوب را بار یک این بود که هرچه سکوت! بگذریم
 «!است رضایت عالمت سکوت»

 .انداخت لپش یگوشه و زد چای درون را قند خانکامران آمدم خود به وقتی اما شد؛ چه نفهمیدم
 اما بود؛ شلوغ هم سرتون و بودید دیدهداغ شما. کرد صحبت زودی این به شدنمی مسئله این به راجع راستش -

 .کرد صحبت موضوع این به راجع بشه که باشه مهلتی آخرین امشب کنم فکر
 .گرفت دست را فرمان خانمانیس

 من دونممی. کلفتپوست هم آدمیزاد و سرده خاک. شیدمی ترسرد هم شما بشه، تموم که امین چهلم گفتم من -
 .کنم درخواستی و بزنم حرفی مطلب این به راجع سخته و نیستم شما جای
 :داد ادامه و گذاشت قندان روی را دستش خانمانیس
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 به چیزی فرهاد نشدن یا شدن قصاص. زنیمنمی ـینه*سـ به رو خودمون سنگ ما که قسم کامشیرین این به اما -
 پیغمبرپیر،بهبه اما کنه؛ پادرمیونی من داریوش برای تا بوده اومده فرهاد روز اون که درسته. کنهنمی کم و اضافه ما

 .نبود کار در عمدی که قسم
 .کرد قطع را خانمانیس حرف و شد سرخ سمیه مامان هایگونه

 که نداره تربزرگ آقاداریوش مگه. آقاداریوش هم و خودش هم کرده؛ بیجا کنه، پادرمیونی اومده کرده بیخود -
 .خورهبرمی من امین به معلومه. لشکرکشی مدرسه در جلوی بیاد بیفته راه وهلکهلک فرهاد

 .گریست هایهای کرد، گریه زارزار و گفت را این
 ...و بگیره رو راحله جلوی بیاد کسی داشتهنمیبر چشمش داشته، غیرت. بوده غمخوارش بوده، برادرش امین -

 هایشانه خانمانیس. برگشت قندآب لیوان با و ریدپ آشپزخانه داخل محمدسبحان. آمدنمی باال مادرم هاینفس
 .دادمی خوردش به کمکم را قندآب و بیاید جا حالش تا دادمی نوازش را مادرم

 اینا به. کرد رو کاظمحاج یحجره پادویی چقدر. کرده خامی. من خواهر کن رحم جوونیش به شما: خانکامران
 کسیشبی از فقط من که قسم علی به. ببخش خانمهمدم و حسینحاج روزیشبانه هایزحمت به بخشینمی

 .کاظمحاج و شما شمایید، خود ترشبزرگ. بیاد رضایت برای که نداره تریبزرگ فرهاد. اینجام االن و ناراحتم
 .کند آرامش تا فشرد را خانکامران دست جانمآقا

 روزی از کرده؟ گناهی چه اون. کنید رحم فرشاد به کنید،نمی رحم فرهاد به. نمیاد خوش رو خدا خدا به: خانکامران
 به! خدا رو تو نکنید. بینهمی رو برادرش مرگ کابوس شب هر. زنهنمی غذا و آب به لب زندان انداختن رو فرهاد که

 !کنید رحم جوونیش
 در برفیآدم مثل هایشدست و بود کنارم پریسا. گرفتمی آتش برادر دو این کسیبی از دلم آمدمی که فرشاد اسم

 اجرای قبل شب بودم شنیده. نبود راضی فرهاد مرگ به کسهیچ. داشت استرس و بود کرده یخ. لرزیدمی دستانم
 صبح تا تواندمی. بکشد نفس و بزند قدم آزادانه تواندمی و است باز سلولش درب. خوابدنمی صبح تا قاتل حکم،
 مرغ بود هرچه اما بود؛ حالی چه در من فرهاد دانستمنمی. کند توبه و شود سفید هایشمو. کند فکر و بکشد سیگار
 :کشید فریاد و داشت پا یک مادرم

 .بشه اجرا حکم باید فردا -
*** 

 به و کشیدممی سرک باال یطبقه از هرازگاهی. شدممی شانه آن به شانه این از سرهیک و نخوابیدم صبح تا
 اصوات فقط که دو آن آرام هایصحبت و بود روشن اتاق چراغ. کردممی نگاه سمیه مامان و جانآقا اتاق یپنجره
 .کردمی تولید را نامفهومی و گنگ



 

 

212 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 و هاگریه. فهمیدمی را دردم و دانستمی را رازم جانآقا. است سمیه مامان کردنراضی حال در جانمآقا دانستممی
 یک حتی. بخشید نخواهم ابد تا را خودم شود اجرا حکم فردا اگر بودم گفته او به. بود دیده را شبم سر هایتابیبی
 اهمیت چیزهیچ برایم دیگر اما کرد؛ نثارم را ایجانانه یکشیده دستش ضرب که کردم خودکشی به تهدید هم بار

 و بود محاصره سلولی در من آبروی. بود فرهاد ماندنزنده مهم. بخواند آبروبی و سفیدچشم را من بگذار. نداشت
 .گرفتمی را من هاینفس و شدمی ترنزدیک مرگ به لحظهبهلحظه

 کاناپه روی و آمد. بود آشفته اشچهره و ریخته هم به هایشمو. آمد بیرون اتاق از جانمآقا که بود صبح نماز نزدیک
 :زد لب آرام که انداختم پایین را سرم. گرفتم قرار مقابلش شرمنده ایچهره با و آمدم پایین هاپله از. نشست

 انداختی؟ پایین رو سرت چرا تو -
 :داد ادامه که کنم باز لب خواستم

 .کردم تربیت بچه طوریاین که بندازم پایین رو سرم باید من -
 .گذاشتم هایشپا روی را سرم و زدم زار. انداختم ـوشش*آغـ در را خودم اختیاربی و گرفت قلبم

 بازی خودمون سرنوشت با داریم نفهمیدیم و کردیم بچگی. خوردیم شکر کردیم، غلط. ببخشید خدا رو تو آقاجون -
 میشه؟ اجرا حکم امروز آقاجون. کنیممی

 .داد نوازش را موهایم و کشید سرم روی دستی
 .بیار برام آب لیوان یه برو پاشو -
 را خوابشلباس باالی یدکمه جانآقا. برگشتم آب لیوان یک با زدنی هم بر چشم در و رفتم آشپزخانه به عجله با

 .کشیدمی نفس آرام و بود کرده باز
 .بره ایران از باید فرهاد -

 .سرکشید نفس یک و گرفت را لیوان. کردم نگاه سرخش هایچشم به زدهبهت
 .بشه چشم تو چشم فرهاد با خوادنمی دیگه. مادرته شرط -

 .گرفتم سفیدش موهای و رنگکم آبی هایلباس از نگاه
 ایران؟ از چرا حاال -

 .انداختم پایین را سرم و خوردم را حرفم که کرد نگاهم غضبناک
 .کنممی رو کنیزیتون عمر آخر تا نشه اجرا حکم کردید قبول که همین. میگه سمیه مامان هرجور -

 .نداشت شرایط این در را دخترشتک دیدن تحمل شاید. برخاست جا از و داد تکان تأسف حالت به را سرش
 بیرون نشده تموم باهم حرفامون ما تا و اتاقت توی میری. اینجا میاد راستیه بشه آزاد زندان از که فرهاد فردا -

 .نمیای
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 .کردم لباسم بندهای با کردنبازی به شروع و زدم پس را بغضم
 .چشم -

 .آورد باال تهدید ینشانه به را اشاشاره انگشت
 بسه. راحله بیرون بکنی ذهنت از رو پسره این فکر همیشه برای باید هم تو و برن ایران از باید فرشاد و فرهاد -

 .نکن وخفیفخوار این از بیشتر رو امعتمد. کردی بازی مادرت و من آبروی با هرچقدر
 .گرفت را هایمشانه جانآقا و شد جاری هایمگونه از اشک

 رو تو داریوش همین دونیمی میفته؟ اتفاقی چه برسه خانکامران گوش به وعاشقیعشق این خبر اگه دونیمی -
 کنه؟نمی هم نگاه بهت حتی دیگه و زنهمی پس
 در را آن عاشقی سند ابد تا که شد قلبم بر داغی مهر فرهاد عشق. داشت ادامه هاتحقیر این کی به تا دانستمنمی
 از کاریپنهان وجدانعذاب کردممی نگاه داریوش هایچشم در وقتی دانستمی خدا و کردممی حمل داریوش کنار

 .سوزاندمی را وجودم عمق تا او
 .رفتم باال اتاقم طرفبه هاپله از و گرفتم را راهم

 .کن صبر راحله -
 .برنگشتم اما ایستادم؛

 آزادش هم من و مهمه برات فرهاد جون گفتی. نگو داریوش به چیزی قضیه این از و کن فراموش رو فرهاد -
 .دربیاره پا از رو مادرت و من قلبیم ناراحتی نذار. دختر کن فکر مادرت و من آبروی به. کردم

 .کردم مهربانش یچهره نثار لبخندی و برگشتم
 !کنم سربلندتون میدم قول من بره، فرهاد بذارید فقط شما. آقاجون نباشید نگران -

*** 
 به باال یطبقه از تا بودم کرده جاجابه محمدسبحان با را اتاقم. شد بلند در زنگ صدای که بود ظهر نزدیک
 به رنگیخوش ایسرمه وشلوارکت. نشست مبل روی و برگشت و زد را آیفون جانمآقا. باشم مشرف هایشانصحبت

 گذاشت را قندان و چای سینی سمیه مامان. چرخاندمی دستش مچ دور پیوسته را مقصودششاه تسبیح و داشت تن
 .رفت آشپزخانه داخل و

 و گلدسته. داشت پا به مشکی جین شلوار و بود پوشیده نویی مشکی پیراهن. شد داخل اهللبسم و یااهلل با فرهاد
 را بیرون و بود ایستاده پنجره به به رو و او به پشت جانآقا. ایستاد سرپا و گذاشت عسلی روی را شیرینی یجعبه
 .کردمی تماشا

 :گفت کلمه دو فقط فرهاد سالم جواب در
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 .بشین بفرما -
 طبق جانآقا و بود پوشانده را اطراف هایخیابان برف سفیدی و نبود کنول هم اسفندماه در حتی لویزان سرد هوای
 .بود بیزار چینیمقدمه و رفتنحاشیه از اشهمیشگی عادت

 .مطلب اصل سر میرم راستیه -
 .داد تکان سری و کشید هایشمو به دستی فرهاد

 .دونممی روز اون به راجع رو چیزهمه من -
 .آورد باال را دستش آقاجانم که بگوید چیزی خواست فرهاد

 .میدی گوش تو و زنممی حرف من امروز. هیس -
 .انداخت پایین را سرش و کرد سکوت فرهاد

 کنی؟ عالقه ابراز راحله به که دادی جرئت خودت به چطور تو -
 .کردمی باالوپایین را امـینه*سـ یقفسه واردیوانه اموحشی قلب

 کردی؟ کارچی تو وقتاون. نیفته نامحرم دست که دستت سپردم رو دخترم. کردم اعتماد تو به من حسابی مرد -
 ...روز اون کاظمحاج اما -
 .برگشت و شد عصبی جانآقا
 مردونگی اینکه. چیزه یه خاطربه فقط گرفتم رو حکم اجرای جلوی و ایزنده االن اگه. فرهاد نداره اگر و اما -

 ...سردخونه توی باید االن وگرنه نگفتی؛ داریوش و خانکامران به چیزی ماجرا این از و کردی
 .انداخت مبل روی و برداشت را اشپشمی کاله

 مهلت وگرنه برو؛ ایران از همیشه برای و بگیر رو فرشاد دست داری دوست رو جونت اگه اینکه آخر حرف -
 .بخوری ابد حبس قصاص جایبه عمر آخر تا و زندان داخل برگردی باید بشه تموم که مرخصیت

 .کرد پاک را هایشاشک و گذاشت اشپیشانی روی دست فرهاد
 حرفی دیگه. حسابت به ریزممی مبلغی هم حسینحاج و خودت داریحجره چندسال این وحقوقحق یدرباره -

 مونده؟
 .کرد هار را اششدهحبس نفس فرهاد

 دارم؟ وقت کی تا -
 .کشید آتش به و درآورد را پیپش جانآقا
 .میندازم جریان به رو پرونده دوباره وگرنه کنی؛ اقدام ویزا برای داری فرصت ماه یه -

 .کرد حرکت خروجی در طرفبه و شد بلند جا از چای خوردن بدون فرهاد
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 .فرهاد کن صبر -
 .زد او به محکمی سیلی و رفت جلو

 .نیست ـیانـت خــ جای من یخونواده توی بفهمی که اینا از زودتر خیلی زدم،می بهت زودتر باید رو این -
 :داد ادامه جانمآقا و گرفت را صورتش فرهاد

 این با داشتی تو کردی؟ فکر چی خودت پیش تو. پسر ذارمنمی تو دوش روی هم رو راحله نعش وقتهیچ من -
 .بردیمی رو من آبروی کارات
 :گفت شدنشخارج از قبل و کرد باز را در فرهاد

 اگه هم خودش میده، رو آبرو که کسی همون دونممی رو این ولی. نکردم شما به خیانتی هیچ من کاظمحاج -
 شما امیدوارم. کردید پر برام رو مادرم و پدر خالی جای چون راضیم؛ شما از من. گیرهمی موقعش به بدونه صالح

 !بگذرید من ینکرده ـناه گـ از هم
 منی و آمد بیرون آشپزخانه از سمیه مامان. رفت اتاقش طرفبه و انداخت میز روی را پیپش جانمآقا و رفت فرهاد

 .کردم سقوط محمدسبحان اتاق کف که
*** 

 گزینه چهار و ساعت چهار در باید و کشیمی زحمت برایش سال چهار که روزی. رسید موعود روز باالخره
 .کنکور روز یعنی کنی؛ اشخالصه

 زدنی هم بر چشم در شد؟ چه اشنتیجه اما بودم؛ ندیده آن برای که هاخواب چه و نبافته آن برای که هارویا چه
 فرهاد؟ دانیمی. نشاندم خاکستر به نشستم، خاکستر به و شد دود رفت، هوا به و شد دود
 باید. بگذاریم عاشقی قرار و بگیریم تصمیم آن برای که نبود تو و من دست اسیر زندگی کنممی فکر هاروز این

 شنودمی را کسی بلند هایخنده صدای تا که غارتگریست روزگار. کردیممی احتیاط بیشتر بودیم،می مراقب بیشتر
 و بودم ریخته هابرنامه کنکور برای قبل هامدت از که منی. شد چنیناین هم ما برای و رودمی سراغش به

 این بازارآشفته که شدم آشفته چنان تو نگاه یک با بیاورم، پزشکی تا کنم محبوس اتاق در را خودم خواستممی
 .است دوران آن عسلماه روزهایم

 بودی، تو من یگزینه اما کرد؛می چک را ایگزینه و گفتمی چیزی هرکسی آمدم بیرون که کنکور یجلسه از
 :گفت و آمد طرفمبه نگران پریسا. بودی تو من میز روی یگزینه تنها درواقع

 دادی؟ چطور راحله -
 :دادم جواب و کردم تفاوتیبی یخنده

 .بشم قبول دریایی گیاهان آبیاری کنم فکر افتضاح، -
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 کنیم؟ صبر دیگه سال یه خوایمی. دادم بد هم من -
 .زدم پوزخندی

 دادی؟ بد چرا دیگه تو. بود مشخص که من اوضاع -
 .نشست عقب و شد پنچر

 .شدم فرهاد داستان درگیر هم من خب -
 .بود شده درگیرت دنیا آن از هم امین حتی و داریوش پریسا، من، فرهاد؛ بودیم درگیرت همه هاروز آن

 .دیدم را داریوش پیامک و کردم روشن را موبایل
 «فرودگاه؟ بریم میای بعدازظهر امروز»

 باالخره و شدمی ترجدی آقاجانم تهدیدهای و شدمی تمام اشماههیک مهلت. است رفتنی هاروز همین دانستممی
 برای هم بگیرد، را آمریکا اقامت توانست پدرم هایواریزی لطف به و داریوش و خانکامران کمک به. گرفت

 .فرشاد برای هم و خودش
 یک من برای بود که هرچه فرهاد اما نبود؛ تأثیربی ویزا این گرفتن برای برق یرشته در بودنشنخبه نماند ناگفته
 .«شد نتوانستن ابد تا که خواستنی ترینبزرگ» داشت معنی

 .گرفتم را داریوش یشماره و دادم تکان سر پریسا هایحرف به توجهبی. ماند دلم بر و شد بزرگی داغ
 کجایی؟ داریوش الو -

 کمترین من برای که چیزی شد،می من به داریوش بیشتر وابستگی باعث همین و بودیم شده ترصمیمی دیگر حاال
 که بود شده ایواسطه. کردممی نگاه فرهاد به رسیدن برای پلی و ابزار عنوانبه داریوش به من. داشت را اهمیت

 .کردمی کم اشآینده همسر وجدانعذاب از خودش خیال به و رساندمی من به را فرهاد اخبار
 سابق یراحله آن دیگر من اما کرد؛نمی رهایم ـیانـت خــ و کاریپنهان حس. بود دیگری خبرهای من دل ته اما

. بود خورده را من حق دنیا. نبود مهم برایم اما کردند؛می را فکرش دیگران که بودم شده آنی از تررحمبی. نبودم
 .دنیا مثل یکی بودم شده تازه و بود گرفته را من حق
 .گرفتممی پس را حقم باید و! کارفریب و بازدغل و رحمبی

 .آمدمی حجره از بقیه پیچاندن و رفتن آبی زیر کلی از بعد که داریوش صدای
 میرن راستیه هم اونجا از و دبی به دارن پرواز امشب فرشاد و فرهاد راحله، کن گوش. فرشم بازار االن من -

 .آنجلسلس
 :پرسید وقتی افتاد شمارش به هایمنفس

 شون؟بدرقه بریم میای هم تو -
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 :پرسیدم. شد اکو هایمگوش در صدایش چندبار
 فرودگاه؟ میاد کی دیگه تو از غیر به -

 .کردممی گردنکشی هاروز آن چقدر من و کندمی سرم از پوست فهمیدمی جانمآقا اگر. زدممی آب به گداربی نباید
 .کسهیچ بیای تو اگه -

 :گفتم و گرفتم فاصله بودم گرفته نظر زیر مشکوک که پریسا از کمی
 مفهومه؟ برسه، تو و من جز کسی گوش به بدرقه این خبر نباید -

 .کرد اطاعت گوشی به حلقه غالم مثل داریوش
 .مونهمی سکرت خودت و من بین قضیه این. راحت خیالت -

 فرهاد از بعد که طوری کرد، نزدیک من به را خودش توانستمی تا و کرد را استفاده کمال آشفتگی این از داریوش
 !داشتم؟ انتخابی حق من مگر اصالً. نداشتم او جز ایگزینه
*** 
. زدمی رقم را فرهاد و من جدایی جهنم که جایی .نبود قرآن توصیفی جهنم به شباهتبی امام فرودگاه تیرماه هوای
 .دارم یاد به روز آن از که است انگیزیخاطره یصحنه تنها آن، طرفین در برادر دو و زرشکی چمدان عدد یک

 کشیدم را فرشادی هایلپ عریضه نبودن خالی برای هم من و کشید ـوش*آغـ در را فرهاد و رفت جلو داریوش
 .داشت را محمدسبحان حکم من برای اما بود؛ رسیده تکلیف سن به اگرچه که

 پایین را سرش من دیدن با. داشت پا به هم سفیدی استارآل هایکتانی و بود پوشیده مارکی مشکی شرتتی فرهاد
 :گفت و انداخت

 .خدا به شرمنده خانم؟راحله کشیدید زحمت چرا شما -
 بهشت از آن به زدنلب با که داشتم را ایممنوعه یمیوه حکم برایش من. بود کرده سد را گلویم راه بغض

 و نداشت سر در رفتن خارج سودای و نبود زدهغرب وقتهیچ داریوش برعکس فرهاد. بود شده رانده کشورش
 :گفتمی آمریکارفتنش بر مبنی داریوش هایکنایه جواب در ما با اشتصویری تماس در همیشه

 ایمآمده جاه و حشمت پی نه در بدین ما -
 .ایمآمده پناه به اینجا حادثه بد از
 :گفتمی و خندیدمی همیشه داریوش و
 .داداش کنیمی حال خوب داری االن ولی ؛بد یا خوب -
 :گفتم و انداختم پایین را سرم فرهاد جواب در
 .ستوظیفه چیه؟ حرفا این. کنممی خواهش -
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 .زد فرهاد یشانه به ایتنه داریوش
 شهمه دارم رو راحله من االن اگه هستیم، هم کنار راحله و من االن اگه. نمیره یادم رو تو محبتای من داداش -
 .توئه خاطربه

 .سوزاندمی هایمنداشته از را فرهاد و من و گفتمی سخن هایشداشته از آسان چه داریوش
 داریوش. درآمد صدا به هم من قلب فرشاد و فرهاد پرواز شماره شدنخوانده و فرودگاه بلندگوی آمدن در صدا به با

 خیال به و کردمی چه فهمیدنمی اصالً. رفت گیت طرفبه فرشاد همراه به او از جلوتر و گرفت را فرهاد چمدان
 .کردمی محبت جبران داشت خودش

 همین و گفتنمی چیزی. نشست نیمکت روی و زد کناری را براقش و صاف موهای. فرهاد و من بودیم مانده حاال
 با من قلب و گذشتمی تندی به هاثانیه. بود داده دستمان کار هاسکوت همین. کردمی اذیتم هایشنگفتن
 .کشیدمی تیر و شدمی آب ذرهذره او دادنازدست

 .شکست را سکوتش باالخره تا نشستم کنارش و رفتم
 .بودی تو داد نجات رو من جون که کسی تنها دونممی -

 :گفتم. کردمی خطابم مفرد که بود مواقع این در تنها. داشتم دوست را هاخلوت این
 .کنیم عقد داریوش و من محرم از بعد قراره. نزدیکه محرم -

 .زهرخند گوییممی که هاآن از کرد، تلخی یخنده
 .مهرگانا مال میشه مالکیتت سند. داریوش یشناسنامه تو بره اسمت قراره پس -

 .شد داغ هایمپلک
 .ستدیگه یکی نام به قلبم سند که دونهمی خودش خدا فرهاد؟ چی قلبم سند پس -

 .داشتم حذر او نام بردن از حتی
 .کردمی بازی هایشکفش با فرهاد

 دست نمیشه خدا کار تو. اول روز از بودی داریوش قسمت تو. نبودیم هم قسمت تو و من. راحله کن فراموشش -
 .برد

 .شد خیس هایمگونه و سرازیر هایماشک
 .لعنتی کنم فراموشت تونمنمی من اما -
 .چرخید طرفمبه و داد قورت را گلویش آب زحمتبه
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 رفیق من. عاشقته واقعاً داریوش ولی ؛میگم الکی دارم و بزنم گولت خواممی کنی فکر شاید راحله، ببین -
 خوشبخت رو تو تونهنمی اون یاندازه به کسهیچ. دارم خبر احساسش از و بودم غارش یار. بودم وگلستانشگرمابه

 فهمی؟می. کنه
 رسوایی تشت و بدهم خودمان دست کار او به کردننگاه با ترسیدممی نداشتم، را هایشچشم در کردننگاه تاب

 :گفتم و کردم فینیفین. بیفتد بام از داریوش برابر در بار این هردویمان
 داره؟ دوست رو من بیشتر هم تو از بگی خوایمی یعنی -

 .کرد کلید هم روی را هایشدندان و زد اشپیشانی به مشتی
 روی. سرابه تو و من عشق. نیستم تو شأن در من. نیست کافی عالقه و عشق. دختر شو گذشته و من خیالبی -

 .درخشهمی هم کنار داریوش و تو اسم کاغذ
 :غرید زیرلبی فرهاد. دیدم دور از را داریوش که شد تبدیل هقهق به هایماشک

 .ندارم رو لیاقت این من کنه، خوشبخت رو تو تونهمی داریوش که قدریاون. راحله نکن آبروریزی پاشو -
 یا بودم شده دیوانه دانمنمی. دهم جلوه طبیعی را چیزهمه لبخند با کردم سعی و کردم پاک را هایمگونه سریع

 .بگذارم جا به خودم از شیرین یخاطره تا بخندم او با را آخر هایثانیه داشتم دوست بود هرچه مجنون؟
 با بعد لحظاتی. انداخت من سرووضع به هم مشکوکی نگاه و داد فرهاد تحویل را مهرشده هایبلیط. آمد داریوش
 را هایمچشم و زدمی چنگ من قلب به که بود فرهاد خاطرات این فرودگاه، باند از هواپیما هایچرخ جداشدن

 .بود پرواز وقت اما سوزاند؛می
 .گرفتندمی پیش را آسمان راه و آمدندمی بیرون قلبم از یکییکی هاخاطره

 
 به اومده خوشتون رمان از اگه. داره رمان از عزیزان شما استقبال به بستگی بیشتر و نداره خاصی روند گذاری پست
 .بذاریم رو بیشتری های پست جان سیما و من تا کنید معرفیش هم تون دوستان ی بقیه

 
 *** 
  دوم فصل

  مهشاد
 دو. بودیم رسانده شب به پاساژ این در امدردانه عزیز خواهر با که را روزهایی چه. داشتم خاطره پاساژ این از چقدر

 ،نه که تنهایی به جانخواهر و بودم مانده جا قافله از من بار این انگار ولی بود،؛ خریدکردن عشقشان که خواهری
 از هفته چند این در. بودم شده خرید راهی تنهاییبه باالجبار نیز من و بود کرده را خریدش تمام من بدون ولی
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 که لباسی بود، کرده را خودش کار پدری یخانه غذای و وطن وهوایآب باالخره. بودم گرفته وزن ایران در اقامتم
 . بود شده تنگ بودم گرفته نامزدی مهمانی برای آنجلسلس از

 عرق دستم در خرید هایپاکت و هاپالستیک. بود کرده سرخ را صورتم تهران تیرماه یکنندهبریان و گرم هوای
 . تیر و جوالی دادم،می تطبیق زمانی مبدأ تغییر با را خودم راحت چقدر. بودند کرده

 یبقیه روی احتیاط با را مجلسی لباس کاور و رفتم بودم گرفته قرض داریوش از صبح که اسپورتیجی سمتبه
 شاگرد دخترک مشورت با البته و چسبان و تربزرگ سایز یک بودم، خریده کفش و لباس تنهاییبه. گذاشتم هاخرید
 . مغازه
 و کردمی تزئین را اشگردنیپشت هایبند قیمتگران سنگ چند تنها و بود ساده که دوختیخوش قرمز لباس
 . کردمنمی استفاده موقعهیچ شاید که بود هاییزیمبوزلم و مخلفات هایمخرید یبقیه
 این تهران هایبزرگراه در کشیدنالیی و رفتنسرعت تنها شدنمی تنگ ایران در کسهیچ و چیزهیچ برای دلم اگر
 . تنها دختری من و بود غربت دیار بود هرچه داشتم، ترس آنجلسلس در. کردمی تنگ را من وفایبی دل
 صحبت اشگوشی با که دست در خریدی پاکت و دودی عینک با دیدم را پسری. زدم بیرون پاساژ پارکینگ از

 تابستانه لیمویی شرتتی. فرهاد بود، خودش. راندم ترنزدیک. کشیدم چشمانم به دستی و برداشتم را عینکم. کردمی
 . بود پوشیده کاغذی لی شلوار با

 . کردم صدایش و گرفتم ترمز
 . فرهاد فرهاد، -

 . کرد برانداز را ماشین داخل و من و داد فاصله گوشش از را گوشی
  دختر؟ کنیمی کارچی اینجا تو -
 : دادم جواب سؤال با را سؤالش جانببهحق اخمی با
  کنی؟می کارچی اینجا فرودگاه، توی نازکردن همهاون از بعد بدی توضیح باید تو کنینمی فکر -

 . شد ماشین رنگکرمی فضای وارد و کرد قطع را تماسش کردم، باز که را در قفل
 : پرسیدم مقدمهبی. شدم اصلی خیابان وارد. گذشت سکوت در بود دقیقه چند شبیه که ایلحظه چند

  داری؟ اقامت کجا االن -
 . کرد پاک کاغذیدستمال با را اشآفتابی عینک و گذاشت داشبورد روی را خریدش پاکت

 . هتلم فعالً -
 . بودم دوربرگردان دورزدن حال در
 . ایران میای و نمیاری طاقت دونستممی -
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 . دهم پاسخ را آن توانستمنمی که کرد نگاهی من به
 . خاکش سر بیام گفتم ود،ب شده تنگ مادرم برای دلم بیشتر ولی ؛بود که تو دوری از تنگیدل واقعیتش -
 . کردم عوض را بحث. شدم ناراحت حدودی تا و خوردم جا فرهاد بودنرک از
  خبر؟ چه فرشاد و مهرنوش از -

 . کرد خم پایین به را هایشلب یگوشه و انداخت باال شانه
 . کننمی زندگی عشق با دارن پسری-مادر هیچی، -

 . رفتند باال هایمشانه و هاابرو
  برم؟ هتل کدوم حاال! معرفتبی چه! اوپس -
 . زهرا بهشت برو فعالً. کدومهیچ -

 . دادم تغییر فارسخلیج بزرگراه سمتبه را مسیر و سوختمی برایش دلم. دادم تکان سر حرفی هیچبی
 و خورده را آن آخرِ تا فرهاد ولی ؛داشتم دستانم در را آن من بود، میوه تنهایی اگر. داشت وجود هم من از ترتنها

 . بود چشیده را اشتلخی
 داد،می ماساژ انگشتانش با و کرد خالی آرامآرام بود شده حک آن روی اسم دو که قبری سنگ روی را گالب بطری
 . رفتمی باالوپایین پدرش کمر هایمهره بر انگشتانش که انگار

 . بودم ایستاده مادرش و پدر قبر سر باالی
  نیومدی؟ ایران وقته چند -

 . ببینم من نخواهد که ریزدنمی اشکی بودم مطمئن. لرزیدنمی هایششانه. نیاورد باال را سرش
 هواپیما سوار که صبح دیروز همین تا و کنم ترک رو ایران شدم مجبور اتفاقات سری یه خاطربه پیش سال پنج -

 . بودم نکرده فکر برگشتن به شدم
 این از مغزم و بود آشنا اسم دو این چقدر! همدم و حسینحاج کردم،می فکر موضوع یک به فقط و شدم ساکت
 . شدمی منفجر مبهم آشنایی
 نصیبشان مردم خیرات از چیزی شاید تا بودند روز این منتظر را هفته کل که هاییآدم برای بود بهشتی زهرا، بهشت
 . شیرینی و میوه و خرما شود،

 گذاشته سر بر پشمی کاله گرما این در. داشت ایچروکیده و سوختهآفتاب صورت و سبز چشمان. شد نزدیک مردی
 . داشت چشم من کیف به و بود
 . شاءاهللان بشه شاد روحشان بخوانم؟ الرحمن و یس خانِم، -
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 در و درآوردم هزاریده چندتا و بردم دست کیفم در و دادم تکان سر. نیاورد باال را سرش هم باز فرهاد. داشت لهجه
 . گذاشتم دستانش

  بخونی؟ قرآن براشون هفته آخر تا میشه -
 . کرد حالخوش را کسی شدمی راحت چقدر و درخشید چشمانش در که شادی برق به زدم لبخند

 . خوانِممی قرآن و میام جاهمین روز هر خانِم، چشمم روی به -
 کمی و کوبید قبر روی دوبار اشبستهپینه انگشتان با و شد ساکت. دادم تکان سر و کردم اشاره فرهاد به چشمانم با

 برای که بود خوش دلم ولی ؛خواندنمی درست قدرآن دانستممی. کرد خواندنقرآن به شروع و نشست تردور
 . امکرده کاری فرهاد به دادنتسلی
 که هاییدختر آن از. گرفت فرهاد سمتبه خرما ظرفی اشصورتی و ایسرمه دوختخوش پیراهن با موفرفری دختر

 برادر. برداشت خرما ظرفش از و ـوسید*بـ را اشگونه فرهاد. باشد داشته را آن مثل یکی داشت آرزو مردی هر
 دستی رفت، ضعف هایشمو فر برای دلم. داشت را اشسالهشش-پنج خواهر هوای و بود ایستاده تردور ترشبزرگ

 . برداشتم خرما و کشیدم هایشمو به
 . گرفتم دخترک از را چشمانم. رفت امسری پشت یخانواده سمتبه کوتاه هایگام با
  هستی؟ فراری ایران از چرا -

 . بود ما یمکالمه یزمینهپس آهنگ سبزچشم مرد یس یسوره زمزمه
 . داد تکیه درخت به بود، دستش در خرما یهسته شد، بلند فرهاد

 میشه مربوط مگذشته به اینا. میشه عوض من درمورد نظرت بگم بهت اگه فقط. نداره سودی تو حال به گفتنش -
 . کنیم ازدواج هم یآینده با قراره تو و من و

 : دادم جواب مکث بدون
 . مهمه برام هم تگذشته مورد این توی درضمن کنی؟ شروع دروغ با رو زندگیت خوایمی ینی -

 . زد پوزخند فرهاد
 معرفی بهم رو تخونواده تکتک و دادی توضیح من برای رو تگذشته صادقانه و روراست خیلی تو نیست -

 ! کردی
 . کردم قطع را حرفش

 االن فرستم،می برات رو تاالر باغ آدرس. خواهرم نامزدی جشن بیا فرداشب بشی آشنا مخونواده با خوایمی اگه -
 . نیست کیفم توی نامهدعوت

  ساعتی؟ چه -
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 . کند قبول شدنمی باورم
  میای؟ واقعاً -
 ... سعی اما نمیدم؛ قول -

 . کردم قطع را نازکردنش
 . میشی سورپرایز بیای اگه. فرستممی برات رو آدرس. شب هشت ساعت -

 : گفت تفاوتبی
  چطور؟ -

 . گرفتم خودم از را سورپرایزکردنش فرصت
 . هست هم غارت یار -

 . کرد تعجب کمی
  داریوش؟ -
 . زدم چشمک لبخند با
 .فهمیمی خودت بیا، تو -

*** 
 فرهاد

 گوشم کنار و کردم پیدا را گوشی کورمالکورمال و دادم فاصله هم از را هایمپلک زحمتبه تلفن زنگ صدای با
 .گذاشتم

 .بفرمایید -
 .کنیم بیدارتون خواب از مغرب اذان با بودید سپرده رادمهر آقای: هتل پذیرش
 :کرد پیدا ادامه زن یپرعشوه صدای که کردم تشکری

 دارید؟ میل چی عصرانه -
 به وقوسیکش و کردم روشن را اتاق هایچراغ و بردم دست. نبود ماجرا کنول و نداشت ایفایده اینکه مثل نه

 .دادم گردنم و کمر یخسته عضالت
 دارید؟ چی -
 .دستتونه کنار منو -

 .دقیقه بیست و هشت انداختم؛ آن یصفحه به نگاهی و بستم را اممچی ساعت! حاضرجواب چه
 .زدم دریا به را دلم و نداشتم را لیست کردنچک یحوصله
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 .خانم لطفاً اسپرسو یه -
 شیرین؟ یا باشه تلخ -
 .دادمی کش را بحث هم حاال و بود داده سختی و سفت آمار دیدمش پذیرش در که اول همان از
 کنید؟می جیمسین انقدر رو مشتریاتون یهمه شما -
 .است کرده هول بود مشخص هم گوشی پشت همان از
 ...خواستممی فقط نه -

 .کردم قطع را حرفش
 !نشه تکرار دیگه و لطفاً باشه تلخ -
 را ملحفه .کنم تازه نفسی و بگیرم دوشی تا بود خوبی فرصت شدمی آماده قهوه تا. گذاشتم را گوشی آن بند پشت و

 بیرون کاور از را ایرایحهخوش و سفید یحوله و کردم باز را کمد درب. آمدم پایین تخت روی از و زدم کنار
 .کردم باز را آب دوش. شدم حمام وارد و کشیدم

 با اشنورپردازی گرفتم،می قلم را مورد یک این و گذشتممی پذیرش یآماربده یزنیکه آن از اگر. بود خوبی هتل
 .خواندمی امروز مدرن دنیای معماری

*** 
 .شب نه ؛کردم چک را ساعت کشیدم که را فنجان هورت آخرین

 نامزدی مجلس به تا کردمی تحریکم العادهفوق مهشاد هایصحبت. دانستمنمی را علتش و بود پا به آشوبی دلم در
 باید شده که هم بار یک برای حداقل. نبود ایچاره اما. نداشتم را شلوغی یحوصله طرفی از و بروم خواهرش

 .شدممی آشنا هاآن با و دیدممی را اشخانواده
 خاک داخل و بود نشسته امشانه روی دیگر بار اقبال و بخت یپرنده که حاال. کردمنمی پیدا را فرصتش دیگر شاید
 مانسالهده یسلیقه اختالف وجود با مهشاد آری. زدممی محک را انتخابم و رفتممی باید بودم آمده فرود ایران

 نامزدی جشن به نرفتنم با دانستممی. بدهم دست از هم را او خواستمنمی و خواستمشمی و بود من انتخاب
 .بود کرده دفاع انتخابش از و کرده صحبت اشخانواده با کلی من به راجع حتماً. شودمی دلخور من از خواهرش
 و کردم انتخاب را سفیدی پیراهن و مشکی دستیک وشلوارکت. آمد اتاق داخل به تراس از و گرفتم را تصمیمم

 .بود رسیده کروات انتخاب به نوبت حاال
 از. کردم انتخاب را قرمز باالخره اما داشتم؛ تردید قرمز و مشکی بین. قرمز باالخره و مشکی صورتی، بنفش، آبی،

 .زدم را قیدش دلیل همین به و آمدنمی خوشم هیچ پاپیون
 .گرفتم را پذیرش شماره
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 .خواستممی تاکسی یه -
*** 

 زدم پوزخندی. کردم مجسم را آرتور مک و هیلز بورلی هایخراشآسمان ناخودآگاه گذاشتممی که میالد برج کنار از
 بر تابستانی کاله یک. بود مشربیخوش مرد تاکسی راننده. گرفتم تاکسی داخل در میالد و خودم از سلفی چندتا و

 .بود فرمانش کنار هم قرمز لونگ یک و داشت سر
 لحن همان با و کشید اشچخماقی سبیل به دستی. بود زده بیرون اشـینه*سـ فر موهای و بود باز پیراهنش ییقه

 :گفت اشالتی
 میارن؟ تشریف خارجه از مهندس آق -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .شما یاجازه با -

 :داد ادامه و شد باز بناگوش تا نیشش
 آزاده؟ چیهمه آب وراون که راسته مهندس آق -

 .کنم کنترل توانستمنمی را امخنده
 .باشه چی داره بستگی -

 .کشید سبیلش به دستی و گرفت ایورورفتهرنگ و چرک لیوان به را دستش
 .ـوقه*معشـ و می و پنگولی شنگولی منظورم -

 .زد راهنما و کرد جمع را خودش که زدم ایقهقهه
 :گفتم

 .نداره کاری باهات کسی نیاری وجود به مشکل دیگران آزادی برای وقتی تا. نه که آزاد آزادِ -
 .آمد بیرون را آزادراه خروجی

 .بهشت ببرن زوربه رو آدم که نمیشه. گیممی پدرصواتیا این به رو همین هم ما! چیزفهم آدم قربون آ -
 :گفت که شدیممی نزدیک تاالر به داشتیم دیگر

 !ناراضی بابای گور راضی، تو راضی، من قولی به -
 که بودند هاناراضی این راضی، هم او و بودم راضی من وقتی. داشت مشکل نقطه همین درست من برای اما

 .گرفتندمی تصمیم برایمان
*** 
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 را سرگیجه این علت واقعاً. ترخراب و خراب من حال و شدمی ترنزدیک و نزدیک تاالر به لحظهبهلحظه تاکسی
 با داریوش. زد خشکم صحنه اولین دیدن با که بود کرده چرخش به شروع دورانی حالت به سرم. فهمیدمنمی
 .خندیدمی و بود ایستاده ایشدهتزیین سفید جک کنار دامادی وشلوارکت

 !لطفاً دارید نگه -
 .چشم به ای -

 بیرون را سرش و کرد بازنیمه حالت به را درب راننده. انداختم صندلی روی ایکرایه و شدم پیاده ماشین از زدهبهت
 .آورد

 .بگیر بیا رو شبقیه. زیاده خیلی این مهندس آق -
 عروسماشین داخل نیمه تا را سرش و بود شده خم. رفتم داریوش سمتبه قدمبهقدم راننده هایحرف به توجهبی

 بدون. بود تاالر درون موسیقی ضرب صدای از بلندتر قلبم ضربان صدای. کردمی صحبت عروس با و بود بـرده
 .گذاشتم اششانه روی را دستم بگویم چیزی اینکه

 و پرید صورتش از رنگ برد، ماتش من یوجاروکشیدهآب یچهره دیدن با و چرخید طرفمبه لبخند همان با
 .شد سفید هایشلب
 کنی؟می کارچی اینجا تو... تـ -

 .کرد تزریق وجودم تمام به را استرس زبانش لکنت
 توئه؟ نامزدی امشب -

 .کرد لرزیدن به شروع و گرفت را امشانه داریوش
 کرده؟ دعوت رو تو کی فرهاد؟ کنیمی غلطی چه اینجا تو میگم -

 ما کردمی عبور آن روشن هایمشعل کنار از و کردمی طی را تاالر قرمز فرش هایپله که مهشاد هایخنده صدای
 بیرون سفیدش شال کنار از زمردنشانش هایگوشواره که مجلسی سفید لباس دست یک. چرخاند خودش طرفبه را

 .شدمی کشیده زمین روی به دارشچین و بلند دامن و بود زده
 و تونستم که دیدی. ایران بیاد کنی راضی رو فرهاد بتونی عمراً گفتی! خانداریوش دارم سورپرایز برات بودم گفته -

 .باختی رو شرط
 .گرفت ـوش*آغـ در را خواهرش و کرد باز را جک شاگرد طرف درب

 .آبجی هستن ایشون میگم که دکتر آقای -
 :گفت و زد راحله به چشمکی مهشاد. انداختم داریوش به نگاهی و پرید فازمسه از برق راحله دیدن با
 .جونمآبجی میاد بودم گفته کنید؟می نگاه رو همدیگه بروبر دارید ایستادید چرا -
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 دخترتک و نداشت خواهری شناختممی من که ایراحله. بود کار در ایتوطئه کردممی حس. نداشت امکان این نه
 .کشاند کناری و گرفت را من دست داریوش. بود
 .اینجا بیا -

 و پریده رنگبه شدمی هم فاصله همین از. بود داده ماشین کاپوت به را اشتکیه و کردمی نگاهم فقط راحله
 رسید؛می نظر به ترخوشگل و زیباتر بلکه بود، نکرده فرقی تنها نه سال پنج این در. برد پی اشآشفته یچهره

 .برد قبل هایسال به را من که طوری
 .زد هایشمو به چنگی داریوش

 بمونی؟ آمریکا نبود قرار مگه کنی؟می کارچی ایران تو اصالً اینجا؟ بیای امشب گفت بهت کی -
 :گفتم لبی زیر و انداختم راحله ملتهب یچهره به نگاهی

 ؟...سال پنج این تو پس نکردید؟ هم نامزد هنوز شما -
 .آمد پایین تاالر هایپله از کاظمحاج

 پریده؟ رنگت چرا چته؟ تو بابا راحله. زشته منتظرن مهمونا جانبابا هنوز؟ اینجایید شما -
 .کرد اشاره من به و کرد هار کاظمحاج ـوش*آغـ در را خودش مهشاد

 .ایشونه گفتممی که دکتر آقای بابا، -
 در مشابه تقریباً تیپ یک با داریوش و من حاال و مورد یک این اال بودم کرده را چیزهمه فکر. بود شده بداوضاعی

 .بودند داده تشکیل گردی میز کاظمحاج همراه به مهشاد و راحله دیگرش طرف در که بودیم خیابانی طرف آن
 .زد هایشمو به ایعصبی چنگ و کشید ایکالفه پوف داریوش

 کنی؟ هماهنگی یه من با ایران بیای اینکه قبل نباید تو حسابی مرد دِ. کردی خراب. داداش کردی خراب -
 .زدم پایم جلوی سنگ به لگدی و بردم شلوارم جیب در را هایمدست

 ...اینجا کین؟ شننه بابا ست؟کارهچی کیه؟ مهشاد این نگفتم اول روز از بهت داریوش؟ میگی غیب -
 .رسیدمی گلویم به زحمتبه آب و شد خشک زبانم ما طرفبه کاظمحاج حرکت با
 .باش هم من نامزدی و آبرو فکر. بیاد پیش دلخوری نکنی بحث وقت یه. کن برخورد طبیعی خواهشاً -

 .رسیدند راه از راحله و مهشاد همراه به کاظمحاج که دادم تکان هایشحرف تأیید ینشانه به را سرم
 :گفت و کشید ـوش*آغـ در را من کاظمحاج

 داخل؟ بیاد نکردید تعارف چرا کنی؟می غریبی چرا پس. بابا خودمونه فرهاد اینکه -
 با تا انداختم راحله ومبهوتمات هایچشم و مهشاد لبخند به نگاهی. نداشت اعتمادی شنیدمی آنچه به هایمگوش
 .آمدم خودم به داریوش یسقلمه
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 .نمیشم مزاحم این از بیشتر. برم و بدم رو خانمراحله و جانداریوش کادوی بودم اومده فقط من دیگه نه -
 .کشید و گرفت را دستم کاظمحاج

 بری؟ ذارممی مگه! کردم پیدات تازه پسرم؟ چیه حرفا این -
 و شد تررنگکم مهشاد لبخند. گرفتمی تحویلم طوراین که شدمنمی شوکه قدراین زدمی ایکشیده اگر راستش

 .گرفت را پدرش کت
 شناسید؟می رو همدیگه هاشما ببینم، کنید صبر -

 به رو هایشلب رنگ و کرده مشت را هایشدست که بود راحله این آن متعاقب و انداختم داریوش به نگاهی
 .رفتمی سفیدی

 رو هم نمک و نون عمر یه ما ناسالمتی. خانمههمدم و حسینحاج پسر. مونهمی خودم پسر مثل فرهاد. بابا آره -
 .خوردیم
 .انداخت راحله به گنگی نگاه مهشاد
 .حجره تو بوده آقاجون همکار حسینحاج: راحله

 .کوبید هم به را هایشدست مهشاد
 برام مادرشون و پدر به راجع دکتر آقای راستش. بودم شنیده ایران تو رو دوتا این اسم میگم هی! گاد مای اوه -

 .شنیدم رو اسمشون کجا بیارم یاد به نتونستم آوردم فشار ذهنم به هرچی من اما بودن؛ گفته
 :زد داد و شد پیاده ماشین از بردارفیلم

 نمیارن؟ تشریف آقاداماد و خانمعروس -
 .انداخت ساعتش به نگاهی سپس و
 !ها میشه دیر داره -

 و راحله با شدن چشم در چشم و طرف یک از مهشاد اصرارهای. نداشتم را وضعیت این تحمل این از بیشتر
 .بود نگذاشته باقی برایم توانی کاظمحاج

 یچهره و گذاشت جلو دیگری قدم کاظمحاج که بودند بردارفیلم آقای و خانم با صحبت حال در مهشاد و راحله
 .گرفت خود به مصممی

 باهات مراسم بعد. بخوره هم به امشب مراسم و بشه باخبر قضیه از مهشاد نذار. گرفتی ازم رو امین بار یه تو -
 .دارم حرف
 .شد جدا ما از و کرد هار را دستم مچ کاظمحاج
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. واویالست که وقتهاون و برهمی بو و میشه مشکوک مهشاد کنی تعلل این از بیشتر. فرهاد تو بریم بیا: داریوش
 میگم؟ چی که فهمیمی
 اتفاق به جاهمه از خبربی داریوش و کردمی اشاره راحله و من ماجرای به کاظمحاج. گفتمی چه فهمیدمنمی نه

 آن، و این دست یبازیچه بودم شده که منی. داشت درد خیلی بود، درد خیلی خودش این و کردمی فکر امین مرگ
 آری. دیگران شدن خوشبخت و خوشی یمایه بودم شده. برسند اهدافشان به دیگران اینکه برای وسیله بودم شده
 .کردممی امضا را هامعتمد خوشبختی سند سکوتم با بدبخت منِ

 .آمد طرفمبه مهشاد و شد جدا من از و زد امشانه روی داریوش
 و بزنم رو رگش نیست نیازی دیگه یعنی چی؟ یعنی دونیمی. شناسهمی رو تو آقاجونم! فرهاد نمیشه باورم وای -

 تا. نشد اما کنم؛ باز باهاش رو صحبت سر خواستم چندبار چندوقته این تو دونهمی خدا. بگیرم ازش مثبت جواب
 .دیدت خودش امشب
 تا گرفتندمی فیلم و کردندمی هماهنگ را هایشانقدم تاالر ورودی درب مقابل و بردارفیلم جلوی داریوش و راحله
 .کرد اشاره ما به و زد لبخندی دست به دوربین خانم اینکه

 .بیارید تشریف شمشاد شاخ دوتا شما -
 .زد من به چشمکی مهشاد

 .بزنم باهات تا دارم حرف کلی. بریم بیا حاال -
 .آمد طرفمبه بود زده واکس را هایشمو که سوسولی پوشجلیقه آقای. گرفتیم قرار راحله و داریوش کنار

 .شو تاالر وارد شادوماد یشونهبهشونه شما -
 .رفت مهشاد طرفبه سپس و
 .درمیاد ترقشنگ فیلم طوریاین. باش خانمعروس ساقدوش هم شما -

 ایجرقه هایشچشم آبستن و قلبم کاهدان انبار در بود باروتی اشآشفتگی. انداختم راحله سرخ هایچشم به نگاهی
 .پیش راه نه و داشتم پس راه نه و بودم شده گرفتار ایمخمصه بد در. کند خراب را چیزهمه تا بود

 یمسئله یا و بود انداخته روز این به را او مهمانان هایواکنش از ترس دانمنمی. کردمی نگاهم استرس با داریوش
 .اشنامزدی شدنتمام خوب یدغدغه داشت، را مراسمش شدنتمام یدغدغه او بود که هرچه. بود میان در دیگری
 :کرد زمزمه گوشم کنار نگران

 .میدم تپل یصدقه یه کنیم رد سالمت به رو امشب اگه -
 :گفتم لبی زیر و زدم دوربین به تصنعی لبخند

 .خانزرنگ دادیمی باید مراسم قبل رو صدقه -
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 .چرخید طرفمبه و زد راحله به لبخندی و کرد پرت دوربین برای ـوسی*بـ
 .کنیدمی غلطی چه دارید مهشاد و تو بفهمم باید. فرهاد دارم کار باهات مراسم بعد -

 .زدم عقب را صورتم روی موهای و کردم ترسفت را کرواتم
 ایران از پیش سال پنج من! زاییده یهو چطوری رو مهشاد کاظمحاج بفهمم باید. دارم کار باهات هم منً اتفاقا -

 !بوده خوب شتغذیه و سالشه پنج هم شاید. سالشه بیست االن مهشاد ولی ؛رفتم
 .میدم توضیح برات بعداً. داخل بریم بیا حاال. نگو وپرتچرت -
 حال از و کرده سقوط سالن کف سفیدش عروسلباس با راحله. برگشتیم او طرفبه همگی مهشاد جیغ صدای با

 .بود رفته
. فهمید خوبیبه شدمی اشـینه*سـ یقفسه آرام شدن باالوپایین از را این بود، شده سخت برایش کشیدننفس
 .داد تکان را او صورت هایشدست با و زد زانو کنارش کاظمحاج

 شنوی؟می رو صدام بابا راحله -
 .کردمی آرامش محمدسبحان و بود گرفته دهان به هقهق آستین مهشاد

 .همین افتاده فشارش خرده یه فقط نشده، چیزی جانمهشاد باش آروم -
 داریوش کردم؟می چه را خانمانیس و خانکامران و خانمسمیه دیدن شوک طرف، یک مراسم ریختن هم به شوک

 :زد فریاد نگران ایچهره با
 شد؟ چی آمبوالنس این پس -

 :گفتم و گرفتم را اورژانس دوباره
 .اورژانسیه واقعاً ما مریض شد؟ چی آمبوالنس این پس آقا -

 .کردندمی پچپچ لب زیر و بودند ریخته بیرون تاالر از مهمانان یهمه
 .مریضه عروس -
 .دوماد بیچاره -
 .واال دومادیه همچین حیفه -

 به را خودم دیدم آمریکا در را داریوش یشماره که روزی همان کاشای! گذاشتمنمی ایران به پا وقتهیچ کاشای
 و باختندل نیامده، من به شدنعاشق راحله، دانیمی! گذاشتمنمی گرو مهشاد پیش را دلم کاشای! زدممی ندیدن

 !نیامده من به گرفتندل
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 قصه دیگر سر آن هستی، تو ماجرا دیگر سر آن بازممی هرچیزی و هرکس به دل که است سری چه این دانمنمی
 کنار در اول روز از ترمحکم را من سرنوشت بازی هربار اما کنم؛ فرار تو از امکرده سعی هابار کن باور. رسممی تو به
 شد؟ چه ماجرا ته اما کنم؛ فراموشت و شوم عاشق کردم سعی بودم که آمریکا در حتی. داد قرار تو

 مسکن فقط دیگر هایکاشای و کاشای این... . کاشای! شوم مثلث این بر لعنت و داریوش و تو نامزدی و من
 بود دلم ظاهری آرامش برای موقتی

 خدا. بود گذشته کار از کار حاال و افزودمی وجدانمعذاب بر لحظهبهلحظه بلکه نداشت، سودی تنها نه گفتنش و
 این مسبب که چرا شدند؛می ورحمله سویم به صدباره آنجا در حاضر جمعیت نبود کنارم مهشاد اگر دانستمی

 «برادرش قاتل با عروس شدن روروبه» دانستندمی چیز یک را اتفاقات
 .بود دیگری چیز حقیقت اما
 پدرم کارگری عمر یاندازه به شاید بود، طوالنی راحله و من آشنایی عمر. نبودم روراست خودم با گاههیچ زندگی در

 داستان در و خدا از غیر نبود، یکی و بود یکی آیدمی یادم که روزی از. هاآن برای مادرم کلفتی یا و هامعتمد برای
 یک به را دلم که روزی. نبود چیزهیچ راحله و من عشق داستان و خدا از غیر نبود، کسهیچ راحله و من عشق

 که نداشتم بیشتر سال یازده من. نبودم عاشقش هنوز اما شناختمش؛می بود زیادی مدت اگرچه باختم، نگاهش
 .زدمی حرف من با و کردمی باز را هایشلب یغنچه راحله

 او و داشتم سال یازده من آری. شدم لبانش یاس بوی و هایشمو آبشار عاشق که نداشتم بیشتر سال یازده من
 با محمدامین توسط کردنشخیس سر قهرش یک به باختم، نگاهش یک به را آن و لرزید دلم که بود ساله شش

 کرده تماشا را شدنشخیس و بودم کرده سکوت چرا. بودم درنیامده او پشت چرا که بود شاکی راحله. حوض آب
 عالمت سکوت» داشت وجود اینانوشته قانون هامعتمد بین در اینکه نه مگر کردم؟می سکوت چرا واقعاً و بودم

 .«رضاست
 مورد شدمی روروبه ما با که هم هرباری و رفتمی و آمدمی کم بود هم اگر یا نداشت وجود داریوشی هاروز آن

 ...من اما رفت؛نمی جوب یک در من جز کسی با آبش راحله اول روز از اصوالً. گرفتمی قرار راحله غضب
 !بازنگشت دیگر و جوی از رفت آب تا کردم سکوت قدرآن! هایمسکوت از و من از امان

*** 
 به را خودمان و دانستیممی همه. بود بدی حال و داشتم بدی حال. ایستادیم انتظار به اورژانس در پشت را ساعتی

 زنده و مردم صدبار من و نبود خوب کسهیچ حال شب آن. کردیممی سکوت و دانستیممی همه. زدیممی نفهمیدن
 شدم؟ کشورم خاک وارد چرا که گذاشتم؟ مراسم این در پا چرا که شدم
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 آمدهپیش وضعیت از خودم و کردمی فرار شدمی رویش اگر شاید. زدیم حلقه دورش همه و آمد بیرون اتاق از دکتر
 .کندمی وادار غیرعادی هایواکنش به را آدمی جنون گاهی. بود گرفته امخنده

 حالش دیگه ساعت چند تا. عصبی شوک یه شده، وارد بهش کوچیک شوک یه فقط عروس. نکنید شلوغش -
 .کنید مرخصش تونیدمی و میشه خوب

 دوطرفش همچنان خانکامران و کاظمحاج. شد سالن انتهای راهی دواندوان و برداشت را ماسکش و گفت را این
 .کردندمی منفجر را مغزش درپیپی هایسؤال با و بودند کرده محاصره را

 به خنک آب مشت چند و کردم باز را آب شیر. گرفتم پیش در را روشویی راه. نبود صالح به آنجا در ماندنم دیگر
 و حقه از متنفر و روزگار بازی از خسته و سالهسی پسری یچهره کردم؛ مالقات آینه توی را خودم. پاشیدم صورتم
 .بود داریوش طرف از ایتوطئه سناریو این نداشتم شک. اطرافیان فریب
 .کردم لمس آینه روی از را صورتم و بردم دست سوخت؛ خودم حال به دلم ایلحظه

 .نبودی مقصر که تو! پسر باش آروم -
 را خودت ناز و سوزدمی خودت برای دلت گاهی شود،می تنگ خودت برای دلت گاهی باشی که کسبی و یتیم
 .ندارد خریدار نازت و نداری نازکش چون کشی؛می

 همان با خواست؟می چه جانم از دیگر این. برگشتم هازدهصاعقه مثل آینه داخل از محمدسبحان یچهره دیدن با
 .زد لبخند رویم به بود خوانده حوزه درس وقت چه دانمنمی که عمامه و عبا
 کجاست؟ فرشاد -

 .بود گرفته پیش را گلویم راه و چکیدمی موهایم از آب
 ...و دیدم رو مهشاد که مادرم خاک سر بودم اومده هم من و بود شلوغ سرش و داشت کار یعنی آمریکاست؛ -

 .گرفت طرفمبه و درآورد جیبش از ایکاغذیدستمال و آمد کنارم
 شناسی؟می رو مهشاد وقته خیلی -

 :گفتم و کردم خشک را هایمدست ومبهوتمات
 ...و بیام خواهرش نامزدی مراسم به که کرد اصرار مهشاد فقط. بودم خبربی شما فامیلی نسبت از اصالً من -
 .آمد بند زبانم در چهارچوب در کاظمحاج یچهره گرفتن قرار با

 :گفت و کرد سد را پدرش راه محمدسبحان
 .مراسم اومده فرهاد امشب چرا میدم توضیح براتون من. شده سوءتفاهم آقاجون -

 .گرفت را آن سبحان که آورد باال را دستش و زد کنار را محمدسبحان. بود گرفته را کاظمحاج چشمان جلوی خون
 .دونستهنمی مهشاد به راجع چیزی فرهاد. کنیدمی اشتباه دارید آقاجون نه -
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 و زدم بیرون روشویی از دلخوری با. رسید دادم به محمد که بودم کرده آماده دیگری یکشیده برای را صورتم
 فرصت و ندارد خوشی حال دانستممی. کردم تند قدم کردمی تابیبی اورژانس درب پشت که داریوش طرفبه

 .نداشتم را نفسم عزت خردشدن تحمل این از بیشتر دیگر اما نیست؛ محاکمه برای مناسبی
 را او کشانکشان و گرفتم را دستش بچرخد؟ من سوی همه اتهام انگشت گذاشتممی و کردممی سکوت باید کی تا
 تیز نگاه فقط و بود راحله جانبی جسم به حواسشان خانمسمیه و مهشاد خوشبختانه. بردم بیمارستان حیاط به

 شباهت عزا به بیشتر آرایششان که بودند ریخته اشک قدرآن که مهسایی و پریسا و کرد شکار را ما خانمانیس
 .عروسی تا داشت

 .فشردم گلویش زیر را دستم و انداختم صندلی روی را داریوش
 داره؟ امعتمد به دخلی چه مهشاد خبره؟ چه اینجا ببینم بزن زر -
 :گفت و داد نجات هایمدست زیر از را خودش زحمتبه
 رو من آبروی و نامزدیم شب به زدی گند نیفتی؟ پس گیریمی پیش دست. نیستا خوش حالت اینکه مثل تو -

 هستی؟ هم طلبکار حاال بردی، مهمونی همهاون جلوی
 .نشاندمش صندلی روی دوباره و گرفتم را اشیقه
 حاال. بود وقته چند این تو خودت کاریایپنهون ینتیجه نامزدیت جشن ریختن هم به! عوضی نکبت شو خفه -

 داره؟ کاظمحاج و راحله به ربطی چه و کیه مهشاد ببینم بزن حرف یاال
 .راند عقب به را من و کرد باز گردنش دور از را دستانم

 و کشیدی الیی بذار درمیون من با اومده خوشت مهشاد از اگه گفتم بهت که روز اون. داداش میری تند داری -
 .شنتیجه هم این رفتی زیرآبی

 .انداختم زمین روی را دهانم آب
 چیزی دخترعمویی کردم فکر من و بود مهرگان فامیلیش هم آمریکا تو حتی مهشاد. عوضی میگی چرت داری د -

 .دراومده آب از راحله خواهر طرف ببینم ایران بیام پاشم اینکه نه. هستید
 .آمد کنارم و شد پا
 عاشق و زد کردی؟ کارچی تو کن؟ مراقبت ازش خواهرت مثل نگفتم امانته؟ تو دست دختر این نگفتم من -

 کردی؟ ردوبدل وقلوهدل و زد شدی؟
 .انداختم او به ایحقیرانه نگاه

 یه کردممی فکر چون کیه، طرفم دونستمنمی چون شدم؛ عاشق من آره. من زمین تو بندازی رو توپ بلدی خوب -
 .شده غربت دیار وارد رنگارنگ آرزوهای با دیگه ایرانی هزاران مثل که رهاست و آزاد دختر
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 :دادم ادامه و کردم باز را هایمدست
 ترینکوچک دونستممی اگه وگرنه. نبود آروزهام و من برای جایی بزرگی همهاین با کشورم تو که من مثل -

 .بشم عاشقش اینکه به برسه چه کنم، بهش نگاهی که کردممی کور رو چشمام داره امعتمد با ارتباطی
 .انداخت پایین را سرش و کرد سکوت داریوش

 میرم االن. بشه تموم من آبروی و اعتبار به و تو کام به ذارمنمی. کنمنمی سکوت دیگه دفعه این. داداش نه -
 منِ و من دست بودی سپردی رو مهشاد مدت همهاین تو که میگم. میگم رو قضیه خانمسمیه و کاظمحاج به داخل

 ...هم جا همه از خبربی
 .گرفت را دستم داریوش

 هم من و کنی کمکم شدیمی حاضر عمراً دونستیمی مهشاد به راجع رو حقیقت اگه تو. فرهاد خدا رو تو نه -
 کدومشونهیچ به مهشاد مسئولیت قبول با و داشتم بیزنس هزارتا. نیویورک ببرم خودم با رو اون تونستمنمی
 ...که قسم رفاقتمون به. کنممی جبران برات خدا به. کنممی درستش خودم! نگو چیزی خدا رو تو. رسیدمنمی

 .کشیدم بیرون سیگاری و زدم پس را دستش
 واالخونآالخون تو حماقتای خاطربه من. رفاقتمون به زدی گند دارم؟ تو جبران به نیازی چه من. بابا نزن زر -

 گند و فرشاد دست کف گذاشت رو مهرنوش قضیه مهشاد همین. برنداشتی سرمون از دست هم آمریکا تو و شدم
 .گرفتی ازم هم اون که داشتم دنیا دار از رو برادر یه همین. من یخونواده به زد

 .مالید را هایمشانه و کرد سکوت
 .بده فرصت من به فقط تو. داداش کنممی درست رو چیهمه خدا به -

 .زدم دستم توی وینستون به ایعصبی پک
 کنی؟ بازی باید نفر چند جون با بشن؟ تو خودکامگیای قربانی باید نفر چند داریوش؟ بدی ادامه خوایمی کجا تا -

 بشی؟ آروم تا بریزی باید رو من مثل چندتا آبروی
 :گفتم و کردم بیمارستان ساختمان به ایاشاره

 ینتیجه شده من عاشق اگه مهشاد اون و توئه کاریایپنهون ینتیجه افتاده تخت روی طوراین اگه راحله اون -
 .عالیهحضرت مسئولیتیبی

 .ریخت اشک و کرد ترنزدیک من به را خودش
 .کنممی درستش خدا به داداش، توئه با حق -

 .خوردمی هم به هایشبرنامه از حالم
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 ارزش انقدر عشق یه یعنی کنی؟ درستش بخوای که مونده هم چیزی مگه اصالً داریوش؟ کنیمی درست رو چی -
 خبره؟ چه راحله دل تو دونیمی اصالً عاشقی؟ فقط خودت کردی فکر بیاری؟ اطرافیات سر بال همهاین که داره
 من؟ برادر قیمتی چه به عشق به رسیدن آخه اما نیومده؟ خوشم کسی از حاال تا من کردی فکر

 .کرد نگاهم مشکوک
 چیه؟ منظورت -

 .زدم اول را آخر حرف
 .ما امروز مثل میشه همه روز و حال وگرنه گرفت؛ ندید و گذشت باید گاهی عشق تو که اینه منظورم -

 .گرفت دستش دو میان را سرش داریوش
 .بگذرم راحله از تونمنمی من اما -

 .کردم آرامش و دادم فشار را اششانه
 چه ببینم بزن حرف داره؟ ماجرا این به ربطی چه کیه؟ مهشاد ببینم بزن حرف گفتم. بگذر راحله از نگفتم هم من -

 بریزیم؟ سرمون تو خاکی
 :گفتم که کرد نگاهم بغض با و آورد باال را سرش

 حرف بشه این از بدتر اوضاع اینکه از قبل میدم قسم رو راحله جون. بزن حرف مادرت جون داریوش؟ کیه مهشاد -
 .بزن

*** 
 گذشته - مهشاد

 .هوا وارونگی اشهمیشه همراه و آلودگی تنها. شدنمی دیده برف و باران از اثری اما بود؛ سردی روز
 برای رنگیسرخ گردنشال بافتن مشغول که دیدم را بیبی. نداشتیم زیادی راه خانه تا مدرسه از. رسیدم خانه به

 زمانی از. دانستمشمی مادر ولی ؛بود مادربزرگم داشتم، دوست را بیبی. ـوسیدمش*بـ سالم از بعد. بود زمستانم
 معروف حداد آقاحاج به که باباحداد و بیبی بودند، داده دست از را خود جان کذایی تصادف آن در مادرم و پدر که
 .بودند پذیرفته را کردنمبزرگ مسئولیت بود

 وقتهیچ اما کنم؛ سر چادر خواستمی دلشان. بود رفته مسجد به ظهر نماز نمازیِپیش برای روز هر مانند باباحداد
 .نداشتند اعتقادی اجبار به کالً یا بود امروحی شرایط خاطربه دانمنمی. نکردند مجبورم

 را اشاستکانیته عینک بیبی شستم که را صورتم انداختم، ماشین داخل را جورابم و گذاشتم سالن کنار را امکوله
. چیدممی را وسایل تندتند و انداختم را سفره. ببیند ترواضح فاصله این از را ماهم روی خودش قول به تا آورد پایین

 .رفت قابلمه سمت و شد بلند پیرزن. بود بعید کردمنمی جاجابه استکان یک که منی از اشخدایی
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 :پرسیدم شیطنت با باز اما دانستم؛می را جواب
 داره؟ وبالشدست ویت بهترون ما از نکنه خوره؟نمی نهار ما با موقعهیچ چرا کجاست؟ حاجی -

 .کشید هم در اخم بیبی
 .مسجده نماز سر روز هر مثل خدابنده حاجی چیه؟ حرفا این! دختر نپری ور -

 که شده هاییقیمه همان از اتقیمه! بیبی شستت ناز. زدم بیبی معروف یقیمه خورشت و برنج زیر را قاشق
 .داشتبرمی را محل تمام بویش هیئت هایشب

 .انداختم نگاه بیبی به بپرسم خودم از که انگار. کردمی نگاهم ـذت*لـ با بیبی و خوردممی ـل*میـ با
 .کنهنمی ولش سال همهاین بعد حاجی که هست چی مسجد نمازیپیش این توی نفهمیدیم ما واال -

 .برد کمر به دست بیبی
 .میشه خوب خیلی بدی مسجد و نماز و خدا با انقدر چرا تو بفهم من -

 :گفتم خوردن از قبل و بردم دهانم جلوی را ساالدشیرازی قاشق
 کردم التماس و اصرار بهش چقدر. کوچولو وام یه حتی نه و هست توش ایوپلهپول نه. بیبی میگم راست واال -

 حاجی وقتاون. دارن تاپلپ مدرسه توی هابچه همه. دارم الزم و سالمه ۱۵-۱۴. بخرم تاپلپ بگیره وام یه برام
 داد؟ رو جوابم چی
 :درآوردم را باباحداد ادای و کردم کلفت را صدایم تن
 .بردارم وام برات که بشه نوبتت تا کنی صبر باید دخترم -

 .ماند ناکام باز اما کند؛ مخفی را اشخنده کردمی تالش
 بدونی؟ شخصیت اموال رو مسجد صندوق باید حدادی آقاحاج یبچه چون یعنی. خدا یبنده میگه راست -

 :زدم کنایه و خورد گره ابروانم. انداختم را قاشق
 .هستیم خوبی آدمای ما چقدر وای -
 :دادم ادامه پوزخند با
 ما وقتاون. رفتیم که برو د و گیرهمی وام میلیاردی ملت پول از طرف! ایساده چقدر. رو حرفا این بیبی کن ول -
 بریم؟نمی ارث کوچولو وام یه یاندازه به حدادحاج از

 .سابیدمی را تمیز هایدیوار و بود کرده مشغول مرتبش یآشپزخانه کردن وجورجمع به را خودش
 .دختر ستمرده مال ارث -

 .کردم الپوشانی را اشتباهم
 ایم؟زنده االن مثالً -
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 .بود حاضرجواب بیبی
 .تکله پس زنهمی خدا دختر، جوریاین نگو -

 گفتیم؟می کردنزندگی وضع این به و بودیم؟ زنده واقعاً
 .گذاشتم کنار را قیمه قاشق و گرفت دلم

 .امتحانه گیممی و برفه زیر کبک عین سرمون ما ولی ؛زده رو ما خدا بیبی -
 .زد لبخند و کرد نوازشم و نشست کنارم

 درمیاری؟ کجا از رو حرفا این! دختر نشی ذلیل الهی -
 :کردم باز لب بالفاصله

 داشتم؟ دارپول بابای یه هم من شدمی چی شد؟می چی داشت هم رو ما هوای خدا اگه. دیگه میگم راست -
 .بودم خیره دوردست به
 .پریسا و داریوش یبابا مثل خرپول -

 .شدم خیره بیبی چشمان به مستقیم
 نکرد؟ قبول رو کامران دایی پیشنهاد باباحداد چرا اصالً -

 .برداشت ساالد از قاشق یک بیبی
. کرده جدا حاجی از رو راهش وقته خیلی کامرانت دایی ولی ؛پسرمونه درسته. داره رو خودش اعتقادات هرکسی -

 ...و داد بهش سرمایه باباحداد
 .کردم پرت بشقاب توی را قاشقم و گرفت بغضم

 رو من زوربه خوامنمی من! زوریه؟ رفتنبهشت مگه. کردید مخسته. خورهمی هم به بازیاتوناعتقاد این از حالم -
 تعیین همه برای و کننمی حساب کلعقل رو خودشون عده یه چرا. جهنم برم دارم دوست من. ببرید بهشت
 کنن؟می تکلیف
. شدممی عصبی هایشاشک دیدن از. ریخت اشک آرام و ترکید صدابی بغضش تنها و درنیامد بیبی از صدایی
 .رفتم باال یطبقه امن ولی قدیمی هایپلهراه سمتبه و کردم هار را امکارهنیمه بشقاب

 باخبر خروجم و ورود از را خانه یهمه در لوالی قیژقیژ صدای بازکردنش با و بود قدیمی و چوبی اتاقم در چارچوب
 .کردمی

 با وضعمان تغیر و فروش درمورد باید. داشت قیمت کلی حدادحاج آباواجدادی و قدیمی و بزرگ یدوطبقه یخانه
 نظر از را برگ و شاخبی درختان از پر حیاط و رفتم اتاق تمیز و چوبی یپنجره سمتبه. کردممی صحبت هاآن
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 پیش سال صد شکل همان به حدادحاج یخانه تنها و بودند کشیده فلک به سر اطراف هایساختمان تمام. گذراندم
 .بود مانده باقی

 داریوش» بود شده حک آن روی نداشتم را اشحوصله که کسی تنها نام. رفتم سمتشبه. شد بلند امگوشی صدای
 «کامران دایی

 :گفتم خودم با و کردم تماس رد
 .ندارم رو حالت بابا برو -

*** 
 .است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
 

 ارتباط توانستندنمی شدندمی جمع عالم یهمه. داشت را هوایم قدرآن که بود بیبی سفارش به داریوش دانستممی
 .اشعزیزدردانه داریوش نه داشت مشکل کامران دایی با باباحداد البته. کنند قطع را عزیزش ینوه و بیبی

 و باباحداد؟ یا کرده تغییر کامران دایی آخرش. بودم پرسیده بیبی از هابار. کنندمی تغییر هاآدم شودمی چه دانمنمی
 .گرفتمنمی درستی پاسخ هربار

 خرید برای و آمدمی دنبالم وقتی که پوشیدم ایبرازنده و شیک هایلباس. کردم عمل داریوش سفارش به خالصه
 .بردندمی بیبی ینماینده عنوانبه را من ناسالمتی. نبرم را آبرویش رفتیم،می خانمراحله با اشنامزدی

 :دادم را جوابش سر آخر. کردمی هول را من داریوش و خوردمی زنگ امگوشی مدام
 .دارم کار دیگه ربع یه هنوز اومدی؟ دنیا ههماشیش مگه داریوش؟ چیه -

 امجگری روسری. بود آمده زود و نبود پارک جای ما وآمدرفت پر و تنگ یکوچه در کنم، خون را جگرش خواستم
 .بودم پوشیده دامنش پایین و آستین در جگری هایحاشیه با کرمی مانتوی. شدمی باالوپایین بیبی اتوی زیر هنوز

 .بیا زود خودت جون. نیست پارک جا کوچه تو مهشاد بابا ای-
 .خندیدم

 .اومدم بذاری نازت ـگر*جیـ اون روی دندون دقیقه دو. پسر باشه -
 .کردم شروع را عطر پیسپیس و انداختم کیفم توی و کردم قطع را گوشی

 که حالتی زیباترین به را آن و درآوردم کشیدمی آن روی اصرار با را اتو که نگران همیشه بیِبی چنگ از را روسری
 .افتاد بیبی متفکر یچهره به چشمانم. بستم بودم بلد
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 از هم داریوش. کنممی راضی رو حاجی من. بیا بیای داری دوست خب بی؟بی زدی غمبرک باز چرا بابا ای-
 .خداشه
 .زد لبخند

 !بیام؟ پاهام این با تونممی کجا من. عزیزم برو نه -
 و شد وارد درگاه از وضوگرفته و آرام و خیس که خوردم باباحداد به رفتم،می در سمتبه بیبی به رو و عقبعقب

 .رفتمی خانه قدیمی محراب سمتبه دست به سجاده
 آوردی؟ سر مگه! دختر آروم -

 .چرخاندم سرم دور را چشمانم
 آوردن؟ جاتون اسپرت حاجی یه نکنه رید؟نمی مسجد چرا چیه؟ قضیه باباحداد -

 .کرد پهن را سجاده و خندید فقط حاجی
 .رفت غرهچشم بیبی
 .کنه استراحت ذره یه گذاشتم سوپ براش. خورده سرما حاجی -

 .بودم گرفته تازه را همه و بود ست کیفم با کردم، پا به را هایمکفش
 .خالیه خونه دونمنمی و مخملیه گوشام هم من مثالً آهان، -

 یخنده لحظه آخرین در و دویدم خانه در سمتبه بستهنیمه هایکفش با من و بیفتد دنبالم که شد بلند بیبی
 .دیدم را حاجی

 .نشستم صندلی روی شادی با و کردم باز را اسپورتیج جلوی در
 !جذابی و رنگخوش مشکی چه! ایول-

 .کرد حرکت
 .مهشادخانم نداره رو شما قابل -

 .کردم خم سمتشبه را سرم
 .عشقم رسهنمی که تو ناز چشمای رنگیخوش به اما -

 :گفت جدیت با و کرد اخم
 .کشمتمی خودم! نریختیا بریزی ـوه*عشـ طوریاین راحله جلوی شاهده خدا مهشاد، -

 .کردم شروع امروسری روی را پیسپیس دوباره و درآوردم کیفم از را عطر
 .بره پایین گلوت از خوش آب یه گذاشتم اگه ببین کنی،می جوریاین که حاال. بابا بینیم خفه -

 .داد تکان تأسف با را سرش
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 .متأسفم برات قدرنشناسی، واقعاً -
 .آوردم باال را سرم تمام سرخوشی با
 .کشتی براش رو خودت که هست ایتحفه چه ببینیم بده رو خانومشازده این عکس حاال -

 .کرد تالفی و انداخت نگاهی ـل*بغـ یآینه به و و چرخاند را فرمان
 .عزیزدلم بینیمی رو خودش بذار نازت ـگر*جیـ اون روی دندون دقیقه چند -
 .آوردم پایین را هایملب یگوشه و کردم باز را چشمانم و دادم تکان را سرم. زد چشمک و
 تو و نشی سفید و سرخ موقع یه. کنی زبونیبلبل طوریهمین هم کاظمحاج دختر جلوی امیدوارم پس! عجب -

 .بشی قایم موش سوراخ
 .کشممی حجله دم رو گربه من خوشگله، نه -

 .دادم تکان راست و چپ به را سرم و بستم را چشمانم
 .عملیه ریختش نصف هم حتماً. ببینم رو ازخودراضی دارپولبچه این دارم دوست چقدر وای -

 .برد باال را هایشابرو
 .خوشگله ذاتاً. نداره فیک هیچی اورجیناله، اصله، یکی این. کنیمی اشتباه نچ،نچ -
 خالی را هایشمو دور و پوشیده سفیدش اسپرت پیراهن روی روشنی آبی تک کت. کردم نگاه داریوش سرتاپای به

 .رسیدمی نظر به جذاب. بود کرده
*** 
 صحبت آمدمی راحله مادر نظر به که خانمی با هم انیس داییزن. بود ایستاده اشوقوارهقدهم دختری کنار پریسا

 .کردمی
 رنگ در تنها و بودند پوشیده لباس هم مانند تقریباً پریسا و راحله. شدیم پیاده باهم همراه و کرد پارک داریوش

 جان و عشق و رفیق باهم خیلی مثالً. ایسرمه راحله و بود پوشیده سبز پریسا داشت، وجود تفاوت هایشانلباس
 .بودند
 این از خودم دل کمکم. افتادنمی زبانم از ماشاهلل هزار و آمده چشمم به راحله که انگار. کردم گرمی علیک و سالم
 .بودم اشآینده داماد یدخترعمه ناسالمتی نگرفت، تحویل را من کم هم خانمسمیه. ریخت هم به هاصدقهقربان
 پس بود پریسا همسن اگر. بریزم او با رفاقتی طرح تا رساندم راحله به را خودم کردیم، رد که را اول مغازه چند

 را صدایم. شدنمی دیده شدنعروس اشتیاق از اثری دخترک چهره در نبود، جایش سر چیزی. بود داده را کنکور
 .کردم صاف

 درسته؟ دادی؟ کنکور امسال شنیدم جونراحله -
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 .باریدمی سرتاپایش از حوصلگیبی
 مگه؟ چطور عزیزم، آره -
 ...که پریسا. بگیرم ازت مشورتی یه گفتم. بخونم درس کنکور برای االن از خواستممی آخه -
 .کرد گرد را چشمانش. زدم پوزخند پریسا یبرافروخته یچهره به
 .باشم نگفته راحله به دادیمی احتمال درصد یه! مهشاد کشمتمی -

 .زدم پس را دستش
 !باشه؟ نفهمیده جونتداداشزن خوایمی وقتاون فهمیدم، من بابا برو -
 .کردم رو راحله به
 .بگو رو خودت نظر عزیزم، کن ول رو پری -

 .امکرده باز دوستی برای را بیخودی و غریب بحث چه دانستممی خودم. بود مانده رودربایستی در راحله
 کنکور نتونستم خوب خیلی هم من راستش. باشی داشته وقت سال چهار-سه هنوز کنم فکر زوده، که االن آخه -

 .بدم
 شدی؟ قبول چی حاال اِ -
 .آلی شیمی -

 .کشیدم عمیقی نفس
 بدی؟ کنکور دیگه سال نموندی چرا نبود تعالقه مورد اگه خب -

 .خندید تفاوتبی و کرد نوازش را امشانه
 .نرسن خوانمی که چیزایی به کننمی عادت که رسنمی جایی یه به آدما -

 از دنیایی با را من و رفت داییزن سمتبه راحله. کرد باز را تهران معروف جواهرفروشی یمغازه درِ انیس داییزن
 .گذاشت تنها ابهام پر سؤاالت
 .شد نزدیک و کرد استفاده فرصت از داریوش

 گفتید؟می چی شد؟ چی -
 .کردم عوض را بحث

 .نکن فراموش رو بستنیهویج حلقه خرید بعد شما. بود زنونه بحث خان؟فوضول چه تو به -
 .خندید ذوق با و رفت ضعف راحله یحلقه خرید برای دلش

 .چشم به ای -
*** 
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 را هاآن بیبی دستان با رقابت در مکانیکی هایبازو مانند من دستان و زدمی کف هاظرف به فرزش دستان با بیبی
 غر و گرفتم آب زیر زد،می را چشم نعناعش ذرات هنوز که دوغی لیوان. دادمی قرار جاظرفی در و کردمی آبکشی

 :زدم
 نمیگه باباحداد! پالسه؟ هم شبنصفه تا میاد، کنهمی جمع شب هر کیه لندهور مرتیکه این! ها بعیده حداد بابا از -

 اینجا؟ میاره خودش با عذب پسر و ستخونه این تو مجرد دختر
 .کرد نگاهم عینک زیر از. بود شده تمام هاظرف زدنکف

 !حیایی به مأخوذ خیلی هم تو نیست -
 .باشند کرده فرو شخصیتم بادکنک به سوزن انگار خوابید، بادم

 ...دیگه هم ما حاال. بیبی نکنه درد دستت -
 .کردمی خشک کشیدومی دستمال تندتند و کرد جمع را هاظرف

 بکنه؟ الکی کار حاجی دیدی حاال تا تو -
 .زدم پوزخند. داشت قبول را باباحداد قدرآن اینکه از گرفتمی حرصم

 .مبراست بیهوده و عبث کار هرگونه انجام از باباحداد پاک ذات اصالً، نه -
 دیوار و کابینت بین را خودم. گرفت سرم باالی تهدیدآمیز و برداشت بودم گذاشته جاقاشقی در تازه که را ایمالقه

 .شدم جمع گوشه یک و دیدم محبوس
 .کردم غلط بیبی باشه -

 .شد کردنشخشک مشغول
 .کاظمهحاج پسر آقازاده -

 .گذاشتم جاقاشقی داخل را قاشق آخرین و کشیدم آهی
 ...المصبا خوبه، ژنای و هاآقازاده این دست از کشیممی هرچی بابا، هی -

 .کرد باریک صاف خط مانند را دهانش و کرد نگاهم عینک باال از و آورد پایین را سرش
 .معتمده کاظمحاج منظورم! دختر تو نگیری بال -

 .کشیدم واریهومن-کامران سوت
 .باشه داشته حاجی مسلکهم داداش نمیومد بهش. معتمده راحله داداشآق طرف پس یس، اوه -

 :پرسیدم. داد تکان را سرشبی بی
 تو که دختره این رو گذاشته دست درست! ستادیوونه داریوش کشتن؟ رو داداشش چرا نفهمیدی بیبی راستی -

 .حرفه بهش راجع هاروزنامه
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 خودمان و مریدش و حاجی برای تا رفتم جوش حال در سماور سمتبه. داد دستم و چید سینی توی استکان چهارتا
 .بریزم چای

 دهن در. زیاده حرف. بود خورده رو حاجی ونمکنون و کردمی کار کاظمحاج پیش بچگی از طرف! مادر اعلم اهلل -
 سر محمدامین که کنه ازدواج راحله با که کنه پادرمیونی داریوش برای خواستهمی میگن. بست نمیشه رو مردم
 ...و رسهمی

 .کردم خشک دستمال با بود ریخته سینی توی که را چایی
 هم سوزیدهن آش همچین. ذارهمی باال طاقچه و میاد قمیش خیلی طرف نیست؟ کنشول داریوش چرا حاال -

 .نیست
 چای استکان دو کنار را توت و خشک خرما یکاسه و قندان. شدم رد بیبی غرهچشم جلوی از چای سینی با

 .گذاشت مهمانش و باباحداد
 !بشن خوشبخت شاءاهللان. دختر نیومده ما به فوضولیش -

 .گذاشتم کوچک ایقهوه گرد میز روی را چای سینی
 این به چسبید و کرد ول رو حاجی یحجره و درس چرا کرد؟ جدا باباحداد از رو راهش کامران دایی چرا بیبی -

 .کرد عوض هم اسمش حتی معتمد؟ خانکاظم
 .چید هم کنار منظم را کیوی و سیب و پرتقال کرد، مرتب را میوه دیس بیبی
 به خوند،می درس نجف و تهرون و قم بین حدادحاج موقعاون. گرفتیم نذر و التماس هزار به رو کامران دایی -

 کاظمحاج وگرنه بود؛ تجارت عاشق و نمیومد خوشش حوزه از بچگی از. علیغالم گذاشتیم رو اسمش موال عشق
 .نشناسه رو خودش مشتری که بقالی شه کور. نمیشه داییت کارای قاتی قدراون هم کاظمحاج خود. بود بهونه

 .گذاشتم میوه ظرف کنار را چاقو و دستیپیش خنده با
 .بوده جوریاین خانغالم دایی ببخشید وایای ...خانکامران دایی داستان پس -
 .کرد پرت هوا به را دستش بود، گرفته اشخنده هم بیبی. برداشتم را چای سینی ریزخند با
 !دختر نکشدت خدا -

 حال در کردمی پیدا نمود بیشتر دادندرس موقع که ایلهجه با حاجی. ایستادم گوشفال حاجی درس اتاق در پشت
 .بود مریدش تنها برای صحبت

 .توست نفع به نه و توست ضرر به نه اما خواهد؛می شهادت تو از گاهی. پسرم است مکار خیلی شیطان ایلده -
 هایسرفه از دلم. بود شده نابود تهران هوای این در اشریه پیرمرد. شدنمی صحبتش مانع اشـینه*سـ خسخس

 .شدمی ریش گاهشوبیگاه
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 که اینجاست شود،می زده محک آدمی ایمان که اینجاست. آدمیست ضرر به که وسط آیدمی شهادتی پای گاهی -
 .شودمی کم ارثش از بگوید را حقیقت آدمی اگر

 .گرفت اجازه معتمد پسر
 !آقاحاج مسئلةٌ -
 .پسرم بفرما -
 استاد؟ کنهمی کم ارث از شهادتی چه -

 :داد جواب گرفت که آرام. دادنمی امان پدربزرگ درپیپی هایسرفه
 .بدهی باید تو که شهادتی همین مثالً -

 .گرفت را حالم حاجی که شدم ترنزدیک در به و کردم تیز را هایمگوش پرید، سرم از برق
 .بعد برای باشه درس یادامه -

 .برد ترباال را صدایش
 .بیار رو چایی دخترم، جانمهشاد -

 .زدم در به ایتقه. داشت چشم جاهمه باباحداد انگار. کردم هنگ
 .ذارممی در جلوی جاهمین رو سینی بدید اجازه اگه آقاحاج -

 هر. شد هویدا سرش روی مانندیلونگ یپارچهتکه و دوش بر نیمه عبای با حدادحاج هیبت و شد باز در یگوشه
 .بود بخشآرام اغلب که غریبی حس شد،می منتقل من به عجیبی حس دیدمشمی شمایل این با موقع

 .نیست غریبه اینجا دخترم، تو بیا -
 به نه! ها کرده قاتی هم باباحداد این» کردم فکر خودم با و بودم کنده را پایینم لب پوست تمام مدت این در

 به نه ندارم؛ رو مریداش یبقیه جلوی شدنآفتابی حق و بشه رد فرسخیم یه از نر سوسک ذارهنمی که وقتاون
 «.خودمونیه جمع تو، بیا میگه که االن
 .شدم وارد و کشیدم ترجلو را امصورتی گلیگل چادر

 .سالم -
 .دادند جواب صدایک باباحداد و محمدسبحان

 .السالمعلیکم -
 .گذاشتم حاجی کنار میز روی را چای سینی

 .کنم زحمت رفع من بدید اجازه اگه -
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 را دیپلماتش یقه سفید پیراهن و خاکی ایپارچه شلوار و کرگدنی ریش قید اگر که بود هیکلی و بلندباال پسر
 .باشد داشته دستی مدلینگ صنعت در توانستمی رژیم هفته یک با زدی،می
 .کرد معرفی را من و زد لبخند حدادحاج

 .آقامحمدسبحان هستن ایشون گفتممی که مهشاد دخترم -
. بود کرده یخ بدنم. کند باز سرش از مرا تا باشد اشنقشه و باشد شده خسته دستم از حاجی نکند که بودم ترسیده
 .کردم حاجی آقامحمدسبحان یحواله و کرده یکی را سالم و سین و دادم تحویل سفیدی و سرخ لبخند
 .انداخت پایین را سرش

 .خواهرم سالم -
 به را من قول مشورت بدون حاجی اینکه فکر. پریدم بیرون سرعتبه و کردم بلغور چیزی خداحافظی منظور به

 .مردی چنین به چه را سالهپانزده من اصالً. کردمی امدیوانه بدهد کسی
 .کنم آرام آب مشتی با را خردکناعصاب مالقات این تب تا بردم پناه انباری پشت حیاط یگوشه شوییدست به

 شوییدست وجویجست جواب در حاجی. شدمی شنیده حاجی یبدرقه صدای. بودند خورده را چایشان زود چه
 .بود کرده معرفی را من خلوتگاه پسرک، توسط

 انباری کنار در متر یک عرض با راهرویی انتهای در را من محمدسبحان و بود رفته داخل حاجی. کردم اقدام دیر
 .بود ایستاده روشویی کنار. کردم چشمانم به شدهدوخته چشمان به تیزی نگاه. بود انداخته گیر

 این امثال با باید مبارکی و یمنخوش جای چه بهبه». زدم پوزخند دلم در. بود ترتیره سفیدپوست یراحله از پوستش
 «.بشیم آشنا حداد آقاحاج مریدجوجه
 .کرد مطرح را عجیبش درخواست و نرفت کنار امناباوری کمال در رفتم، جلو و انداختم پایین را سرم

 باشم؟ داشته رو تونشماره تونممی خانممهشاد -
 آب از اعتمادغیرقابل و توزرد که هم حاجی معتمد یپروردهدست! زرشک». کردممی حس را چشمانم گردشدن

 «.دراومد
 مناسبت؟ چه به -

 .کردمی نگاهم خیره طورهمان و نینداخت پایین را سرش
 .خواهرم خیره امر -
 آمدند؟می هم کجای به خواهر و خیر امر! خواهرگفتنش به نه و خیرش امر به نه
 .زدم زل چشمش در
 جانم؟ -



 

 

246 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 .بود شده تعجبم متوجه تازه
 .شدید متوجه اشتباه رو منظورم ببخشید -

 .انداختم گلویم در را صدایم کردم،می آماده دادوفریاد برای را خودم کمکم
 رو من چشمات با داری حاال بود، پایین بس از شدمی تا داشت گردنت باباحدادم جلوی! پسر پررویی تو چقد -

 خوای؟می شماره و شده باز نطقت و خوریمی
 .بود کرده هول

 ...بدم توضیح بذارید -
 قالب در راحت چقدر هامرد این خدا ای .بدهم صفا را اشکرگدنی هایریش امنَشُستِه هایدست با خواستمی دلم
 .دادندمی فریب را مردم سیاهیشان با و رفتندمی فرو هاریش این

 .کردم قطع را حرفش
 .نریختم رو آبروت مرادت جلوی و نکردم دادوبیداد به شروع تا مریدجوجه چاک به بزن زود. نیست الزم توضیح -

 و خیره چشمان و متعجب یچهره کنار از. بزنم درشتش هیکل به ایتنه تا کردم جمع را زورم تمام و رفتم جلو
 .شنیدم را صدایش باز. گذشتم بازش دهان

 .کنه کمک بهتون تونستمی خیلی داشتم، مهمی اطالعات خانممهشاد -
*** 

 «!بیفته براش اتفاقی نکنه خدا». کردممی دعا ریزاناشک و کردممی نگاه باباحداد مهربان و پیر یچهره به
 آرامش به نیز را بیبی کردمی رسیدگی او به که امدادگری مرد. بود سرم باالی یسایه اما داشتیم؛ سلیقه اختالف
 اشک بپوشد، مشکی چادر و کند عوض را اشمشکی زمینه رنگیِ چادر تا بود نکرده فرصت بیبی. خواندفرامی

 .کوبیدمی دست روی بر دست گاهیگـه و ریختمی
. ریختمی هم به را اعصابم داریوش با سرانجاممبی تماس بوق صدای. کردم جدا گوشم از عصبانیت با را گوشی
 در نظر مورد مشترک» گفتمی که زنی یدهندهعذاب صدای هم بار این. گرفتم را اشاعتباری کارتسیم یشماره

 «.بگیرید تماس مجددا لطفاً. باشدنمی دسترس
 .نباشد سکته بار این کردممی خداخدا. بردند یو.سی.سی به مستقیم را باباحداد رسیدیم که بیمارستان به

 هایکفش با و بودم پوشیده مشکی شال با را آلبالویی مانتوی نداشتم، پوشیدنوحسابیدرست لباس برای فرصتی
 .شدم آمبوالنس سوار مدرسه

 حال در که شدم عمامه و عبا با مردی متوجه. کنم بارش لیچار کلی و بدهم پیام داریوش به خواستممی
 چنین کرد؟می چه لباس این در او! معتمد محمدسبحان زد، بیرون روسری باالی از هایمشاخ. بود شدننزدیک
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 تن به لباس این گذاشتنمی قطعاً فهمیدمی را موضوع باباحداد اگر و نبود شایسته روحانیت لباس برای آدمی
 .برود محمدسبحان

 :زدم غر بیبی گوش در لب زیر
 خواد؟می چی اینجا کرگدن این -

 .آمد وابروییچشم بیبی
 .حاجیه شاگرد! زشته مهشاد -

 ناموس دزد و پرورانده آستین در مار حاجی که کنم روشن را بیبی و بریزم آب روی را اشپته خواستمی دلم
 .کرد سالم و رسید ما به لحظههمان اما اخالق؛ شاگرد نه داده، پرورش
 .گرفت تحویلش حسابی بیبی اما ندادم؛ را جوابش

 .نرسید ذهنم به هم ایدیگه کس اما نداشتم؛ مزاحمت قصد. آقامحمدسبحان اومدید نکنه درد دستتون -
 :کرد باز نطق گرفتمی بیبی دست از را باباحداد مدارک که طورهمان

. داره شهر این هایطلبه و من گردن حقی چه حداد آقاحاج دونهمی خدا فقط چیه؟ حرفا این جان،بیبی نه -
 .ستوظیفه

 «.بدی شماره پیشنهاد ناموسش به که بوده این حاجی حق! خودت جون آره» گفتم دلم در
 اش،نوه داریوش، از را حاجی شاگرد بیبی یعنی. شدم بیبی با اشمکالمه محتوای متوجه تازه محمدسبحان رفتن با

 تونهمی که دارم براتون مهمی اطالعات» بود گفته محمدسبحان. افتادم شب آن یمکالمه یاد! دانست؟می ترمحرم
 «.کنه کمکتون خیلی

 زندگی باباحداد بدون. شدمی ختم یو.سی.سی به که انداختم نگاه بیبی چشمان امتداد به. آمدم بیرون فکرش از
 خوب حاجی که دادممی قسم را خدا و کردممی دعا سرهیک! گذاشتم؟می کسی چه سرسربه دیگر. نداشت معنا
 بذار کنممی خواهش خدایا! کنم گوش حرفش به دیگه میدم قول خدایا! نکنم اذیتش دیگه میدم قول خدایا». شود

 «!کنم سرم چادر دیگه میدم قول! نگیرش ازم و پیشم برگرده
*** 

 از امگیجی تا کردم صبر لحظه چند. کردم بلند را سرم آرام. بود افتاده بیبی یشانه روی سرم. کردم باز را چشمانم
 برایم شب سر محمدسبحان که افتاد ساندویچی به چشمم. رفتمی ضعف دلم و شدم بیدار گرسنگی از. برود بین

 .بودم نخورده لجش از من اما بود؛ گرفته
 مختلف، شرایط قبول و زیاد اصرار با و زوربه. داشتم را شدنشخوب انتظار تنها. شدمی خوب حاجی زودتر کاش

 .بمانیم بیمارستان در هرسه دهد اجازه تا کردیم راضی را بیمارستان مسئول
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 کرد مرتب را اشعمامه و کشید عبایش به دستی شد، بلند جا از است خواب بیبی شد مطمئن وقتی محمدسبحان
 .گشود را سبیلش و ریش در محوشده هایلب خواست؟می چه جانم از. کردم ترجمع را خودم. نشست ترنزدیک و
 .جانمهشاد نخوردی که هم رو غذات -
 .کشیدم پوف کالفگی با
 که ونمکینون و حاجی و بیبی از کشی،نمی خجالت من از بشی؟ من مزاحم اومدی آوردی گیر خلوت باز تو -

 اون حرمت الاقل. بکشی خجالت تنته به که لباسی این از باید دیگه نه، هم اون از. بکش خجالت خوردی باهاشون
 .دار نگه رو

 .انداخت هم روی را دستانش و پایین را سرش
 .مهشادخانم ببخشید -

 .کشیدم ونشانخط و دادم تکان هوا در را دستانم
 بابایی ننه چون که کردی فکر هم اگه. نیستم حرفا این اهل من. خودته دست احترامت آقامحمدسبحان ببین -

 در سخت میدم، پا تو امثال به و وکارمکسبی کنم،می زندگی مادربزرگم و پدربزرگ با و نیست سرم باالی
 .اشتباهی

 .درآوردم بهانهبی را امگوشی و دادم قورت را دهانم آب
 و کنه قیچی رو بالت تا کنیمی ایجاد مزاحمت برام گفتممی بیبی همین به نبود بد حاجی حال اگه شاهده خدا -

 .نکنی بازی رو سوپرمن نقش عمامه و عبا این با دیگه
 .کردم اشاره دیوار و در به
 .کنهمی کارت به کارت برات کامرانم دایی. نباش هم اینجا هایهزینه نگران -

 :گفتمی و گرفتمی را جلویم قطعاً بود بیدار بیبی اگر. نبود جلودارم کسی شدمی گرم امچانه وقتی خودمانیم،
 !کنیمی هراشیچونه چقدر دختر بسه -

 .گرفتم را کامران دایی شماره بار این و کردم باز را گوشی رمز
 .نزنم زنگ شانخانه به که بود داده قسمم بیبی البته و نبود دسترس در کالً که کامران دایی

 در چرا. بود گرفته حرصم. زندمی لبخند دیدم که کنم بینیپیش را اشبعدی حرکت تا کردم نگاه محمدسبحان به
 .شد باز امچانه دوباره خندید؟می موقعیت این

 و گریه بوده، همین بوده تا. داره هم خندیدن ما کردنگریه. داره هم خندیدن مردم بدبختی دیدن. بخند آره -
 جوننوش و مردم خون تو زنیدمی رو نون. یک درجه گیرایماهی هم هاآقازاده و آلودهگل آب ما امثال بدبختی

 .بخنده کی نخندی شما بخند، آره. کنیدمی
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 .درآورد را تسبیحش و شد بلند جا از ناگهان
 ...من خواهر ببین -

 .کردم قطع را حرفش
 .نیستم تو خواهر من ثانیاً بینم؛نمی چیزی و کورم من اوالً -
 .کردمی بازی تسبیح با
 .االاهللالاله -

 .بستم را چشمانم
 .صبحی سر نگو اذان برام. تونخونه برو و بکش رو راهت پاشو -

 سمتبه عجله با ایالجثهضعیف و مسن و کچل دکتر آقای و خانم پرستار دو. کردمی نگاهم مبهوت و خیره
 .رفتند یو.سی.سی
 .بود شده بیدار دویدنم صدای از بیبی. دویدم دنبالشان به و انداختم محمدسبحان به نگرانی نگاه

 .چسبیدم را پرستار مانتوی
 شده؟ چی آقاجونم بگید خدا رو تو -

 .شد سرازیر اختیاربی اشکم
 .کند آرامم کرد سعی. کشید دستم از هاشدنر برای تالش از دست

 .دیممی اطالع بهتون شد خبری. کنید دعا باید فقط فعالً! باش آروم عزیزم -
 .بست را در و رفت یو.سی.سی داخل به همکارانش دنبال به پرستار داشت؟ وجود امیدی یعنی. بود شده شل دستم

 محمدسبحان. گرداندبرمی هاصندلی سمتبه باراشک چشمانی با را من. یافتم دورم به شدهحلقه را بیبی دستان
 .گذاشت زمین روی سالن یگوشه و درآورد رنگیآبی یترمه جامهری و کرد اشلباده داخلی جیب در دست

 دزد این حال تا بشه خوب زود حاجی حال کاش ای. کشهمی آب جانمازی چه دورو منافق». دادم فحشش دلم در
 «.بگیرم رو طلبفرصت ناموس

 گذشتمی سال یک اشدقیقه هر که ساعت نیم. کردممی دعا خودم سبک به نیز من و خودش سبک به بیبی
 .زد صدا پرستار. شد باز یو.سی.سی در تا کشید طول

 کیه؟ مهرگان حداد خونواده -
 .رفتیم جلو نفرمان سه هر
 .کرد نگاه مانسه هر به
 .ببینید رو حاجی برید تونیدمی -
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*** 
 هوش از دوباره و کردمی باز را چشمانش باریک چندلحظه باباحداد. آمدنمی خوشم غیرعادی مالقات این از اصالً
 نکند که بود این ترسم تمام. بیفتد شاخه از برگ اولین و باشد پاییز اول روز که انگار. بو گرفته عجیب دلم. رفتمی
 .باشد برگ آن باباحدادم حداد،حاج
 مبهوت و کردیممی نگاه باباحداد یپوشیدهماسک با صورت به خیره همچنان. بود ایستاده سبحان و من بین بیبی

 پایین صدای تن با شد، نزدیک آرامی به پرستار. فرستادند مالقات برای وضعیتی چنین در را ما چرا که بودیم
 .کردمی صحبت

. داخل بیاید که کردیم قبول خودشون مسئولیت و آقاحاج اصرار به ما ولی ؛ممنوعه بخش این توی مالقات -
 .بکنید رو همه حال مراعات و نکنید سروصدا

 کرد کمکش بیبی. نرفت هوش از دیگر. بود گرفته جان و زدمی لبخند انگار چشمانش ایستادم که صورتش مقابل
 .بردارد صورتش از را ماسک تا

 .کرد باز لب شیرینش ترکی لهجه با و گلوییته و گرفته صدایی با اما ببرد؛ را امانش سرفه ترسیدممی هرلحظه
 سر حال کردیم، ذخیره و کردیم تالش عمر یک. داردنمیبر آدم سر از دست هم مرگ لحظات در حتی شیطان -

 .کندمی طلب را ما یکیسه و گیردمی را ما راه
 را آدم که هایبرق آن از داشت، خاصی برق بود، شده جوری یک چشمانش و کردمی خسخس اشـینه*سـ
. ریخت هایشریش روی چشمش گوشه از اشکی قطره. ـوسید*بـ را اشپیشانی محمدسبحان. ترساندمی کمکم
 .اندکرده نامزده تازه معشوق و عاشق انگار. کردمی پاک اشحاجی پیشانی از عرق و گفتمی ذکر لب زیر بیبی

 :داد ادامه کنانخسخس و کرد ایسرفهتک
 …ما االن مثل گردد؛نمیبر که شودمی الهام آدمی به اوقات گاهی -

 .بود شده مانهمه زبان انگار بیبی ولی ؛بود آمده بند زبانم
 !بشم مرگتپیش من الهی. حاجی نگو -

 یدفعه هزار در چرا زد؟می حرف جوریاین باباحداد چرا. هم را بیبی بودم، ندیده حال این در را باباحداد حالتابه
 زد؟نمی را هاحرف این بود شده بیمارستان راهی که قبل

 .کرد قطع را بیبی هایدلواپسی
 کرده سخت را کشیدنمنفس قلبم روی اشسنگینی که کاری. بروم و بدهم انجام باید که دارم ناتمامی کار لیکن -
 .دهمنمی جان راحت کنم سکوت اگر نگویم، اگر و
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 به جان را ما طوراین که پیرمرد بگوید خواستمی چه. بود بسته را گلویم راه بغض و کرده خیس را هایممژه اشک
 .کرد لمس را آن و رفت باباحداد الغر اما مردانه دست سمتبه محمدسبحان بزرگ دست کرد؟می لب

 .بود من با نگاهش روی
 .بیا ترجِلو دخترم -

 روی آرام را سرم. زدممی وپادست هایشحرف از گیجی و حاجی دادنازدست غم باور بین حسی در. رفتم پیش
 .کرد پاک را اشکش چادرش یگوشه با بیبی. بشنوم را قلبش نامنظم هرچند هایتپش تا گذاشتم اشـینه*سـ

 کردم ترنزدیک صورتش به را سرم و گرفتم را تخت یمیله شدم، بلند. کند نوازش را سرم دستش با تا نداشت جان
 .کند صحبت ترراحت تا
 مادر و پدر کاشای و نیست ما به حواسش خدا چرا کردی؟ دعایی چه پیش روز چند سفره سر یادته دخترم -

 !داشتی؟ داریپول
 :کردم التماسش. غلتید روشنش آبی پیراهن روی اشکم

 .وام و تاپلپ و پول بابای گور برگردید، شما خواممی فقط دیگه االن! کردم غلط خدا به! کردم غلط حاجی -
 نشستممی پایش روی و آمدمی یادم که زمانی از که کاری بکشم، شانه را هایشریش و بیاورم شانه خواستمی دلم

 امروسری روی جانشکم انگشتان یاشاره. زد لبخند. بودم ریخته هم به را هاآن کلی آن از قبل البته دادم،می انجام
 .کردممی حس را
 تکون لباشون اینکه از قبل زود خیلی. کنهمی اجابت زود خیلی رو هاشبنده دعای خدا که کردی فراموش اما -

 ناقصه، علمش چون دونه؛نمی چیزی بنده اگه. بیان دنیا به اینکه از قبل زودتر، حتی یا بکنن اعتراضی و بخوره
 .کامله تعالیباری حکمت وگرنه

 حرکات با تا چرخاندم بیبی و محمدسبحان سمتبه چشم. گرفتمی نفس و کردمی مکث اشکلمه سه-دو هر بین
 نگاه را زمین پربغض هاییگلو و خیس هایچشم با دو هر اما است؛ هذیان حال در حاجی کنند تأیید صورتشان

 .کردندمی
 آبروش تا کنم کمکش اینکه خاطربه. بود پدرت التماسای و اصرار خاطربه کردم قبول رو مسئولیتت امروز تا اگه -

 .نریزد
 را سفارشم باباحداد به خیلی مرگش از قبل پدرم پس. شد تنگ زهرا بهشت در مادرم و پدر قبر برای دلم ناخودآگاه

 .لنگیدمی قضیه از جایی نبود، جایش سر چیزی اما بود؛ کرده
 .بود باباحداد هایحرف چاشنی زدننفسنفس هم باز و سرفه هم باز
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 مخفی ازت رو ماجرا این همیشه خواستمی. بود زده قولش زیر رفتم پدرت سراغ که آخر ایروز این دخترم اما -
 .دارم نگه

 .آوردمدرنمی سر چیزی هایشحرف از
 و نکردیم خرج رو پوالش سال همهاین چرا داریم؟پول بدونم خواستهنمی چرا آخه خوابتون؟ به بودن اومده -

 کشیدیم؟ سختی
 .زد دیگری معنادار لبخند

 .ستزنده پدرت. دیدمش واقعیت تو بابا؟ چرا خواب -
 .گرفت را دستم سختیبه. بودم دوخته چشم باباحداد هایلب به فقط و بود زده خشکم زدهگره ابروهای با
 اهل من. کن حاللم دخترم. خواستمی دلت و کردیمی اعتراض سفره سر که همونا از داری، داریسرمایه پدر -

 .الکاتبینهکرام با کارم نکنی حالل رو من اینجا تا تو اگه و وحروممحالل
 :دادم جواب ناباوری با
 سر خونه بذاریم بهتره. بده حالتون. شدم گیج. گیدمی دارید چی نمیفهمم االن فقط. کردم حاللتون من باباحداد -

 .کنیم صحبت فرصت
 :داد را جوابم مکث بدون

 سر از خدا شاءاهللان. ندارم زیادی فرصت من. نه یا کنی حالل تونیمی ببین بعد بگم، بهت رو رازم بذار اول نه -
 .بگذره تقصیراتمون

 .آوردم بیرون پیرمرد دست از را دستم و گذاشتم کنار را مراعات و شدم عصبی
 درآوردید؟ که جدیدیه بازیه چه این چیه؟ قضیه هست معلوم خوبه؟ حالتون باباحداد -
 .کردمی نگاهم استیصال با
 رو ما خدا. کردیم بازی رو مادربزرگت و پدربزرگ نقش بیبی و من امروز تا و انداختیم راه رو بازی این ما بابا آره -

 !ببخشه
 .کنم ابراز چیزی توانستمنمی اما شود؛ جاری گلویش از خون ترسیدممی که کردمی هاییسرفه

 رو تو. باباحداد خواممی رو شما فقط من. خوامنمی تاپلپ خوام،نمی دارپول بابای و مامان من خدا به باباحداد -
 .رو حرفا این کنید بس خدا
 .زد لبخند سرفه آخرین از بعد
 .کن گوش رو بیبی حرفای پس مریضیه، سر از حرفام کنیمی فکر اگه -
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 تأیید را او بیبی اما بود؛ باباحداد حال رعایت به اشاشاره و ایما خواستممی که چیزی تنها چرخیدم، بیبی سمتبه
 .بود ایستاده جاهمان زیر به سر طورهمان محمدسبحان. کرد

 .کردم نگاه باباحداد به
 نیستن؟ زهرا بهشت تو خاک خروار هزار زیر من مادر و پدر یعنی پس -
 .معتمد کاظمحاج کاظمه،حاج پدرت. ستزنده پدرت دخترم، نه -

*** 
 سرد فقط اما! آمدمی باران کمی کاش. بود سردی شب. کردممی گریه و دویدممی دراندشت بیمارستان محوطه در

 خدا به. بود سرد آهن نشستم، نیمکتی روی. بود سرد چیزهمه منجمدم، مغز مثل من، دنیای حاالی سردی مثل بود،
 رو باباحدادم فقط. خوامنمی هیچی من کنی؟ وارد شوک بهم و کنی اذیتم خوایمی کی تا خدایا». کردم التماس

 کن کاری یه فقط. خوامنمی خارجی ماشین و الکچری یخونه خوام،نمی تاپلپ من خوام،نمی پول من! کن خوب
 «.گذاشته سرکارم بگه و برگرده بابا
 خوام،می رو باباحدادم فقط من خدایا». فهمیدنمی هایمحرف از چیزی شدمی رد کنارم از کسی اگر و زدممی زار

 «...خدایا. نگیرش ازم سرمه، باال یسایه چیزمه،همه باباحدادم خدایا. خواممی رو بیمبی باصفای یخونه
 .کردممی التماس را خدا هم باز ولی ؛گفته باباحداد که چیزیست یهمه حقیقت که دانستممی قلبم ته

 .گرفتمش نادیده. شدمی نزدیک محمدسبحان دارعمامه هیبت
 .داد دستم به دستمالی

 خواهر؟ بگم هست اجازه -
 :داد ادامه ندادم، را جوابش

 تا دوزیدمی هم به رو زمان و زمین روز یه. شدمی خوب خیلی کنه کارچی تو مثل هاییبنده با دونستمی خدا اگه -
 !زنید؟می پسش دستتونه تو وقتی دیگه روز یه و بیارید بدست خوایدمی که چیزی
 .دارد دنبال به پروپاقرصی پامنبریِ که گرفت را سخنرانی ژست دهم،نمی جواب دید وقتی و کرد مکثی

 بشه؟ برآورده که کردی دعایی چرا نداشتی رو ظرفیتش که تو -
 .زدم پس را دستش

 .زنیمی حرف زبونش از و دونیمی خدا ینماینده هم رو خودت حتماً کردگدنی؟ ریش میگی چی دیگه تو بابا برو -
 .گذاشت پایم روی و کرد تا را دستمال

 .برادریم و خواهر فعالً عجالتاً -
 .کوبیدم امپیشانی بر دست کف با
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 .دراومدیم برادر و خواهر حاال شم، دوست باهات دادیمی آمار داشتی حاال تا. شده شیری تو شیر چه -
 .کرد تغییر کالمش لحن و شد شهر پایین هایبچه فاز وارد

 .داره برادری دونهنمی که کنم کمک خواهری به خواستممی همیشه من. خوشگله آبجی دیگه نشد د -
 شدممی من و بود دیگری جور چیزهمه داشت، حقیقت واقعاً اگر. شد مجسم نظرم در راحله یچهره ناباورانه

 .گنجیدنمی مغزم در اتفاقات وغریبی،عجیب دنیای چه. داریوش خواهرزن
 ؟...راحله و تو و من یعنی -

 بود، باباحدادم دادنازدست برادر و خواهر آوردندستبه قیمت اگر اما خواهرم؛ راحله و بود برادرم محمدسبحان پس
 .خواستمشاننمی اصالً
 .زد لبخند بدهد، آرامش من به کردمی سعی

 باال رو ظرفیتت بعدی، تعجبای برای بذاری جا خیلی باید هنوز. نکنه تعجب تمعده خیلی ولی ؛کوچیکه آبجی آره -
 .ببر

 .انداختم نگاه درختان خشک هایشاخه الیالبه از پیدانیمه آسمان به و انداختم باال شانه
 بزرگ دل خون با رو من اونا. بیبی و خواممی رو باباحدادم فقط من ولی درست؛ اینا یهمه گیریم چی؟ که خب -

 .کردن طردم و نخواستن رو من که مادری و پدر نه بودم، مهم براشون و کردن
 .گذاشت امشانه روی دست. کند لمس را من تا بود داده جرئت خودش به. شد ترنزدیک محمدسبحان

 حقت و دخترشی کنی ثابت خواینمی میشه؟ چی وحقوقتحق ولی کن؛ زندگی باباحداد و بیبی با تو اصالً باشه -
 بگیری؟ رو

 :پرسیدم. کردمی اموسوسه کاظمحاج ثروت فکر. بودم افتاده گیر طوالنی خوابی در انگار بودم، گیج هنوز
 بگذره؟ دخترش از شد حاضر چطور سمیه مامان -

 .داد تحویلم داریکش پوزخند محمدسبحان
 .نیست تو مادر سمیه مامان همینه، قضیه -

 یک از بیشتر چیزی محمدسبحان هایصحبت بیبی دیدن با. آمدمی پایین هاپله از فریادزنان و کنانشیون بیبی
 سرپناهم واقعاً انگار. بود شده ویران امیدم یخانه واقعاً انگار. بود باباحداد قضیه. رسیدنمی نظر به احمقانه شوخی

 .نخورد زمین که بگیرم را بیبی تا دویدممی جلو که منی و بود مانده بیبی و بود شده آوار
*** 
 شده قرمز بود، زده بیرون سفیدش پیراهن زیر از که گلویش. بود راه به دادوفریادش و کرده پاره یقه باباکاظمحاج
 .بود
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 .کنننمی باور رو حرفم مبچه و زن. کننمی نابود دارن رو زندگیم! برسید دادم به ایهاالناس -
 من خانمسمیه نگاه تیربار هرازگاهی. بودند گرفته کمر به دست دو هر و بود ایستاده اشسمیه مامان کنار خانمآبجی

 .کردممی قایم محمدسبحانم داداش پشت را خودم من و گرفتمی نشانه را
 .کرد اشاره محمدسبحان و من به و شد ترنزدیک راحله شد، تمام که کاظمحاج واویالی و فریاد

 میگن؟ چی اینا پس -
 .بود داده تکیه سالن وسط ونگارپرنقش و قطور ستون به و دادمی تکان را اشافتادهپایین سر محمدسبحان

 هم باز کردنمی هم قبول اگر هرچند. بود هم من برای کردمی قبول کاظمحاج اگر که بودم ایخانه عظمت مبهوت
 هرچند. بودم ریشش بیخ من نه، یا کند قبول کردنمی فرقی. بود کاظمحاج خط آخر اینجا درواقع. بود من برای

 .آورم دست به را حقم زور با بخواهم اینکه تا شوم پذیرفته داشتم دوست
 گذشته باباحداد چهلم تازه. آمدم خودم به لحظه یک. بود کامران دایی دوبلکس شبیه تقریباً خانه قصرمانند فضای

 .بودم افتاده قصر این ودارگیر در سرخوش، و خیالبی طوراین من و بود
 که باباکاظم ناگهانی حرکت با! باباکاظمحاج باباکاظم، کاظم،حاج شود،می گیج آدم چقدر... باباکاظم حرکت با
 .پریدم جا از بدرد، هم از را اشیقه تا برداشت خیز محمدسبحان سمتبه
 .کنی درست پاپوش پدرت برای نباید که فهمیمی کردم محرومت ارث از وقتی احمق پسره -

 .پاشیدمی اطراف به خون کلی زدیمی صورتش به سوزن با اگر. بود افتاده مبل روی آبلمبوشده انار مانند خانمسمیه
 .نکرد متوقف را هایشتوهین اما کشید؛ عقب کمی راحله هایدخالت وجود با کاظمحاج

 .گیریمی خط کی از احمق توی و خورهمی آب کجا از داستان این دونممی که من -
 :داد ادامه و انداخت محمدسبحان به تحقیرآمیزی نگاه

 دست. من جون به انداختت. من خونیه دشمن که هم اون و خدانشناس مصطفیحاج اون دختر به دادی رو دلت -
 !آفرین! آقامحمدسبحان مریزاد
 .کرد اشاره سمتمبه کند نگاهم اینکه بدون

 خونه؟ تو آوردی گرفتی رو دستش که کیه دختره این -
 رهایم اول همان از که داشت پدری حس ایذره اگر کند،می صحبت طوراین درموردم چرا که نبود مهم برایم اصالً
 دل در باشم حرامی تخم که آن از ترس افتاده، جانم به خوره مثل که بود فکری از ترس خاطربه هم شاید. کردنمی
 .نداشت جایی هایشزادهحالل برای که روزگار این

 :گفت تحکم با. رفت هاپله سمتبه و گرفت را دستم و کرد مرتب را قبایش ایستاد، محمدسبحان
 .کنار بذارید رو کشیاوگیسگیس این. منه قرمز خط منه، خواهر مهشاد -
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 .کرد نگاه کاظمحاج به
 .شینهمی هم لرزش پای خورهمی خربزه کی هر -

 :آوردم زبان به هوابی را فکرم بود، ابهام از پر و آشفته و درگیر ذهنم قدرآن که من
 هست؟ هم من مال خونه این یعنی -

 .آمد جلو طلبکارانه و کمربهدست و کرد ریز را چشمانش راحله
 .کن میراث و ارث ادعای بعدش عزیزم، کن ثابت رو خواهریت اول -

 .زد خودش سر توی دست دو با. خوردمی را حاجی خون خون
 .کنیدمی تقسیم رو مالم دارید مزنده من بابا -

 .رفت در جا از رنگیقرمز فنر مثل خانمسمیه
 .میرم و ذارممی جا که یکی من وگرنه باشه؛ توطئه حرفا این کن دعا فقط. نکن نماییمظلوم انقدر -

 .کرد اشاره محمدسبحان و من به و کرد باز را دستانش راحله
 .ریدنمی جاهیچ بابا و شما. طرفدارشه و خانم این بره، اینجا از باید که کسی خیرنه -

 .کشید هایشریش به دستی محمدسبحان
 .ای.ان.دی آزمایش ریممی صبح فردا -

 :داد ادامه. زندنمی حرف حرفش روی کسی کردم خیال خودم پیش که گفت تحکم با جوری
 آزمایشگاه خود از کردم،می اشتباه من اگه اما کنیم؛می قبولش همه هیچ، که باباست از مهشاد که شد معلوم اگه -
 .میدم فحش خودم به بلندبلند و میام خیزـینه*سـ رو خونه تا

 .آورد باال تهدیدآمیز را اشاشاره انگشت آویزانش ییقه به توجهبی کاظمحاج
 .کنممی محرومت ارث از و نداری جایی اینجا دیگه بشه، ثابت دروغت اگه -

 .آورد باال وارتسلیم را دستانش سبحان
 .بگی شما چی هر. حاجی ترهباریک مو از حقیقت برابر در من گردن -

 .نشده چهارتا دودوتایش کجای که کردمی حساب داشت انگار. بود ورغوطه افکارش در. نگفت چیزی باباکاظم
 .کردمی لمس را هایششانه و شدمی پدرمان نصیب که بود راحله نوازش

 .ستتوطئه بگو. کنممی باور من. دروغه شهمه اینا بگو بابا -
 نکرده برانداز و نگاه را من هم بار یک حتی که شدم متوجه تازه. داد تحویلش معناییبی و خالی نگاه فقط کاظمحاج
 «.کِشَدمی را خون خون،» اندگفته قدیم از شود، ایجاد قلبش در محبتم کند نگاهم اگر ترسیدمی شاید. است
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 چشم شدمی نزدیکش که مادرش به بار این و دادمی ماساژ را مشترکمان پدر هایشانه همچنان راحله انگشتان
 .دوخت

 !میشه؟ تربد داره چیزهمه امین مرگ از بعد چرا! خدا ای-
 .زد کنار را اشدانهیکیکی دختر خانمسمیه

 .میدی آزمایش میری فردا. دونمنمی من حاجی -
 .گرفت اشپیشانی به دست بابا
 کردی؟ باور رو اینا حرفای بگی خوایمی یعنی -

 .بود شده ترنرم خانمسمیه
 برو. کردیم زندگی هم کنار عمر یه هم طرفی از نگفته، دروغ سبحانم حاال تا طرف یه از. بشه آروم دلم خواممی -

 .کن راحت رو خیالم بده آزمایش
 .داد تکان را سرش حاجی

 .قلبم قرص با برام بیار آب لیوان یه برو بابا، راحله -
 .کم را ارثش و کردممی تنگ را جایش آخر. بود دنبالم راحله ونفرتپربغض نگاه

 .شدم اتاقش به منتهی دوبلکس هایپله راهی محمدسبحان اشاره با. فشردمی را گلویم دلگیری بغض
 شود؟ پناهگاهم و امید تمام روزی محمدسبحان کردمی را فکرش کی
 نه» دادم را خودم جواب. بود گرفته را آرامشم کرد،می نابود را ذهنم مدت تمام بودنمع*رو*ش*ام*ن فکر
 «.نیست حروم اهل کاظمحاج

 ریشه ریششون با خدابیامرز باباحدادِ قول به که همینان. مذهباستخشکه این از کشیممی که هرچی». زدم پوزخند
 «.سوزوندن رو اسالم

 گاهی که افتادم موالنا شعر یاد. بست نقش جلویم کاظمحاج یچهره مقابلم، صندلی روی محمدسبحان نشستن با
 .خواندمی لب زیر باباحداد

 مگیر خود از قیاس را پاکان کار»
 شیر و شیر نبشتن در باشند گرچه
 هست رویآدم ابلیس بسی چون
 «دست داد نشاید دستی هر به پس

 .خورد جا هم خودش و پراند جا از را من ام،شانه با محمدسبحان دست برخورد
 ترسی؟می چرا دیوونه؟ چته -
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 .شدم سفید و سرخ گرفتم، را دستش
 .باشم نامشروع باشم، ناپاک ترسممی -

 .رفتمی هم در اشچهره هایشحرف الیبهال گاهی و زد ایکنندهدلگرم لبخند
 قبول مادرت وقتی ولی ؛کنه سقط خوادمی ازش بارداره، فهمهمی بابا که اولش. بوده پدرم یصیغه مادرت -

 .منه از که نگو جایی ولی ؛بیارش دنیا به باشه میگه کنه،نمی
 .بود آمده سراغم بدی افکار فهمیدم،نمی را منظورش

 چی؟ یعنی -
 .بوده من پدر با دومش ازدواج مادرت یعنی -

 .شدمی بدتر حالم گذشتمی که لحظه هر
 بهت؟ گفته باباحداد رو اینا همه -
 .کرد تأیید سرش با
 .واقعیته شهمه. کردم تحقیق خودم هم رو شبقیه. رو جاهاییش یه تا -

 و عصبی تهوع احتماالً آمد،نمی باال چیزی. دویدم اتاق شوییدست سمتبه. بود کرده پیدا شدت تهوعم حالت
 .آمدم بیرون و گرفتم نگرانم برادر دست از را ایحوله دستمال. بودم گرفته هیستریک

 کجاست؟ مادرم االن -
 .رفت کنار در جلوی از
 .دونهمی خدا فقط -

. هاآن پی در وحشتناک هایحقیقت این و بود صدرشان در باباحدادم دادنازدست بود، دلم روی بزرگی هایغم
 .بودن اضافه بار نشدن،خواسته بزرگیست غم چه فهمدمی کسی کمتر

 .بودم عصبانی سردرگمی این از
 .کنه قبول ترراحت رو من اون شاید بگو، دونیمی اگه دونی؟نمی چرا -

 .بود شده خبردار قلبم اندوه از تازه انگار گرفت، را دستم محمدسبحان
 .میره همیشه برای و حاجی دست میده رو تو مادرت تو، اومدن دنیا به از بعد -
 رفته؟ کجا چرا؟ آخه چی؟ یعنی -
 برایش و کشیدمی را نازم که بود برادری همین داشتم، که نعمتی تنها بین این در. کرد هدایتم صندلی سمتبه

 .کندمی توجه هستم خواهرش اینکه خاطربه یا کردمی ترحم داشتم شک اما داشتم؛ اهمیت
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 خواستهمی شاید حاجی، سر رو انداخته رو تو چرا اینکه ولی ؛رفته کجا که نیست دسترس در زیادی اطالعات -
 .گردو پوست تو بذاره رو حاجی دست و بگیره انتقام

 .کردم کامل را حرفش
 .باباحداد به میده پاسم هم اون و کامران دایی دست میده رو من کاظمحاج هم بعدش حتماً -
 بیبی با را شادم و ساده زندگی همان کاش! خواستمنمی دارپول پدر و شدممی الل کاش خداای .کرد تأیید هم باز

 !کردندمی فکر همه که بودم ایپدرومادرمرده دختر همان کاش! دانستمنمی چیزی کاش! داشتم
 .فشردمی را گلویم بغض

 چیه؟ مادرم اسم دارم؟ ایدیگه برادر و خواهر مادرم از -
 .داشت اشخبریبی از حکایت هایششانه انداختن باال

. نمیدن پس نم فعالً حضرات که کامرانت دایی و دونهمی باباکاظم فقط رو بعد به اینجا از. دونمنمی دیگه رو اینا -
 .میشه مشخص فردا

 .زد برق چشمانش
 .زودتر هم شاید -

 محمدسبحان چشمان برق معمای حل یحوصله که بود معما غرق امزندگی قدرآن. نپرسیدم چشمانش برق درمورد
 .نداشتم را
 .میشه کم هم ارثت از کنی؟ کمکم خوایمی چرا تو -

 .کشید عمیقی نفس
 .کنم عمل وصیتش به خواممی کنم، ادا استادم به رو دِینم خواممی کن فکر -

 .کشیدم هایمدندان روی را زبانم. رفتند باال ناباورانه ابروانم
 بیاری؟ فرش به عرش از رو بابات حاضری که حد این تا یعنی -

 .داشت آستینش در جواب
 علیهش هم آخرش شد، بزرگ و کرد زندگی فرعون یسفره سر عمر یه موسی حضرت. دیگه همینه خدا هنر -

 .کرد قیام
 .بودم گرفته قرار تأثیر تحت

 .باشی بامعرفت انقدر نمیومد بهت -
 .کرد دارشچرخ صندلی دادنتکان به شروع و زد خند پوز
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 و شده سازیبدن اندام و اسپرت شرتتی معرفت، برای دارن؟ خاصی نشونه دارن معرفت که اونایی مگه چرا؟ -
 .خواهرکم باشه حقیقت تسلیم که قلبه مهم. نیست الزم رنگی چشمای
 .کردم باز هدفبی را الگویش قفل و درآوردم را امگوشی

 ...ممنونم ازت چیزهمه خاطربه. باشی داشته التی تیریپ انقدر نمیومد بهت -
 :کردم اضافه مکث با
 .داداش -

 بزرگی تابلوی. آمد چشمم به هایششعرنوشته و هاتابلو و شدم اتاقش ایفیروزه-کرم مالیم کاغذدیواری متوجه تازه
 اتاقش دیوار کنار و گوشه در را علما از تن چند پوستر و بود کرده نصب تختش باالی دیوار به الحرمینبین از

 .بود نوشته نستعلیق خط با که شعری بیت و کنارش در محمدسبحان و بود خودم باباحداد یکیشان بود، چسبانده
 شمع خندد او شعله از که نیست آن آتش»

 «زدند پروانه خرمن در که است آن آتش
 :داد جواب که بودم خیره نوشته شعر به هنوز

 .کن تشکر بعد بشه، درست چیزهمه بذار. خانمآبجی ـوسی*بـدست تا مونده خیلی هنوز -
 .شدم خیره خندیدمی من به که باباحداد عکس به
 هست، خوب هم صنفی هر توی. نبینی چشم یه به رو همه و نکنی قضاوت سریع انقدر رو کسی باشه یادت فقط -

 .بد هم
 .داد تکان و انداخت پایین را سرش

 کم دوشم روی از رو بار این سنگینی ذره یه کارم این با خواممی. خیلی کردیم، خراب خیلی مذهبیا ما دونممی -
 کردیم؟ چه ما وقتاون و کردن اعتماد ما به مردم. کنم

 .بودش فرستاده دنبالم بیبی حتماً. بود داریوش. پریدم جا از امگوشی رفتنویبره با
 .بودم خیره اسمش به عصبانیت با
 .بذارم دستش کف رو کارپنهان این حق باید -
 .بود شده بلند جا از
 .بشنو رو حرفاش حداقل. کردی قضاوت زود که باز -

 .زدم لبخند. بود شده چسبدل اشریشو یچهره
 .منتظره بیبی. برم باید دره دم. باشه -

 .برداشت لباسی جا روی از را عبا و کرد اخم
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 کوچیکه؟ آبجی بمونی نبود قرار مگه -
 .گذاشتم صندلی دسته روی و کردم تا را اشحوله دستمال

 .زیاده فرصت آشنایی برای بزرگه داداش -
 آن زدممی حدس. بود شده تا زمین روی تخت کنار که خوابیرخت دستیک و شد پرت اشچوبی تخت به حواسم

 .کردم نگاهش تعجب با بود، انداخته دوشش روی را عبا. نپرسیدم چیزی. باباحداد مثل آنجاست، چه برای رختخواب
 بشی؟ رد ندارن رو دیدنت چشم که اونا جلوی از جوریهمین ذارممی کردی فکر نکنه. در دم تا میام همراهت -

*** 
 یک با که خراشیدل آهنگ. کردم انتخاب امگوشی زنگ برای را آهنگی چنین که فرستادم لعنت خودم به بار صد
 خروس نام. کردم بازنیمه را چشمم. بود بیبی با امهمیشگی دعواهای از یکی وبانیباعث و شدمی آغاز جیغ
 دانستمنمی واقعاً. کردمی درد سرم. کردم رد را تماسش. بود بسته نقش گوشی یصفحه بر داریوش، محل،بی

 .امرفته خواب به چطور دیشب
 .کردمی معجزه سردآب که واقعاً. بزنم آب را صورتم تا رفتم شوییدست سمتبه
 این اما شد؛ ظاهر آن روی داریوش نام باز که بگیرم را محمدسبحان شماره تا برداشتم را گوشی و برگشتم اتاق به
 .بود داده پیام بار
 میدی، پس رو کارت تقاص. مآینده و زندگی به زدی گند. خونیمی رو پیامم داری دونممی خوب جونبچه ببین -

 .مونینمی جواببی باش مطمئن. قولش زیر زده راحله. باش مطمئن
 .گرفتم را اششماره ترسیدم، تأکیدش از
 داریوش؟ شده چی -

 .بود عصبی صدایش
 کجا از. خانکامران پسر هم داریوش. دیدید رو راحله دیدید، رو گوشتون پشت اگه که کرده رد پیغام خانمسمیه -

 !بیاره؟ بالیی همچین من دختر بخت سر نیاد فرداپس معلوم
 .بود کرده پر را وجودم تمام تب گذاشتم؟می دلم کجای را این

 داره؟ راحله و تو ازدواج به دخلی چه کاظمم،حاج دختر شد ثابت فرضاً -
 .کردمی برخورد پوستم به گوشی پشت از داریوش عصبانیت از داغ هاینفس هرم انگار

 رو چیزهمه. داشته ایصیغه زن که کرده اعتراف صبح نماز سر کاظمحاج. کن گوش فقط نزن، حرف مهشاد -
 .کردی خراب
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 بابای از. ماندنمی ابر پشت ماه که گفتندمی راست واقعاً. کرد اعتراف بود زده که گندی به خانبابا باالخره پس
 مادر بود مظلوم چه و بودند نامرد و خودخواه. کیست دانستمنمی که مادرم از طورهمین آمد،می بدم جدیدم

 .کردم خالی داریوش سر را عصبانیتم. کردمی حمایت را من تنی برادر مثل که محمدسبحانی
 پیش سال پونزده-چهارده رو گند نزدم، من رو گند. خانکامران پسر شینهمی هم لرزش پای خورده خربزه هرکی -

. بابا هم داشتم، ننه هم کهدرحالی بودم؛ یتیم سال همهاین. زدن عالیحضرت بازرفیق پدر و من بازـوس*هـ بابای
 .متنفرم تو از که متنفرم قدرهمون اونا از که چند هر

 .است اتاق در پشت قطعاً و هستم بیبی بینذره زیر دانستممی. رفت باال صدایم
 .نمیده هاشما مثل کالهبرداری آدمای دست رو مبیچاره خواهر و فهمیده خانمسمیه شد خوب هم حاال -

 .زدمی فریاد علناً داریوش
 جمع رو خودت جوب کدوم گوشه از نبودیم کالهبردار آدمای ما همین اگه. بفهم رو دهنت حرف مهشاد -

 کردی؟می
 .بود گرفته را گلویم بغض

 و شدید بزرگ نعمت و ناز توی خودتون عمر یه. نداره منت. بکنین برام تونستینمی که بود کاری کمترین این -
 گوشه انداختمتون سندسازی جرم به و ازتون کردم شکایت که حاال کن صبر. کردیدمی خرج پول کرورکرور
 .داره کره چقدر ماست من یه فهمیدمی علفدونی
 .کردممی حس گوشی پشت از را درآورشحرص پوزخند

 دیگه؟ آخرته حرف -
 .کردممی جاری زبانم بر قاطعانه را کلمات بستم را چشمانم

 .آخرمه و اول حرف -
 از حد این. بکنم جا از را موهایم خواستمی دلم. کردم پرت زمین روی شدت با و کردم قطع رویش را گوشی

 من بر را عذاب این کاریشانندانم با که بود مردی و زن تقصیر این و بودم نکرده تجربه عمرم در را آشفتگی
 .بود کرده تحمیل

 نصف. بود ریخته هم به جاهمه. انداخت اتاق داخل را خودش و کرد باز را اتاق پرسروصدای چوبی در بیبی
 لوازم به حتی. بود افتاده زمین روی هاخودکار و مداد بعضاً و هادفتر و کتاب و ریخته بیرون کمد از هایملباس

. بود هراسان بیبی. بود شده مالیده اتاق رنگصورتی یقالیچه گوشه ریمل مایع و بودم نکرده رحم هم آرایش
 .بود کرده ورود به وادار را او من توسط اشیا انداختن نه، که افتادن صدای

 بهت؟ گفتن چی جونم؟ به دردت شده چی خوشگلم، دخترکم، -
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 .گرفت را دستم. گشتممی امشناسنامه دنبال. رفتم هاکشو سمت امعصبی هایاشک به توجهبی
 مهشادم؟ کنی کارچی خوایمی -
 .کشیدم باال را امبینی و کردم پاک را هایماشک دست پشت با
 .کیه دست دنیا بفهمن باید حاال. دادن جولون خودشون برای عمر یه. کنم شکایت عوضیا این از خواممی -

 .ریخت اشک من مثل و نشست زمین روی بیبی
 .میره محل توی باباحدادت آبروی. شیممی جرم شریک هم باباحداد و من بکنی رو کار این اگه مهشاد -

 خودش خام خیال به که باباحدادی برای و سوختمی خودم برای دلم. شد شل پاهایم آمد که باباحداد اسم
 بیفتد؟ خطر به آبرویش که کرد کاری چرا داشت آبرو اگر مؤمن این. کند حفظ را مؤمنی آبروی خواستمی

 .نشستم کنارش نداشتم، را هایشالتماس طاقت. کردنمی هار را دستانم
 کرد ول مادرت کن باور اما نمیبینه؛ چیزی حقت گرفتن جز چشمات. ننه خونه دلت دونممی! بگردم دورت الهی -

. بگیره رو سرپرستیت کرد قبول همین خاطربه باباحداد. کردمی التماس آبروش خاطربه هم پدرت و رفت
 .زیرش زنهمی کاظمحاج دونستیمنمی

 :کرد اصرار بیبی! بود اینجا باباحداد کاش. زدممی زار کنارش هم من. شد همراه هایهای با ریختنشاشک
 ... .مؤمن یه آبروی خاطربه فقط. نداشت برامون ایمادی سود هیچ و نبودیم کالهبردار حدادحاج و من خدا به -
 و نکرد نگاه دخترش صورت به بار یه حتی که مؤمنی! خوشه دلت چقدر جان؟بیبی مؤمن کدوم» گفتم دلم در

 «!کرد؟ انکارش
 .کشیدمش ـوش*آغـ در. نداشتم را هایشاشک دیدن طاقت. خوردم را حرفم بیبی حال خاطربه
 .ترهمهم چیزهمه از باباحداد آبروی. نکن گریه دیگه فقط. ندارم کسی به کاری شما خاطربه. چشم جانبیبی -

 خیال به که گرفتممی را مادرم و پدر یبهانه که هاییوقت مثل کرد، ـلم*بـغـ امتنگیدل مواقع یهمیشه مثل
 .داشتم مادر و پدر و نبودم مهشاد آن دیگر اما بودند؛ خوابیده قبرستان گوشه خودم

 .بردمی خوابم تا ماندممی حالت این در قدرآن همیشه
 آزمایشگاه استرس. دادمی من به قلب قوت محمدسبحان اسم دیدن. شدم جدا بیبی ـوش*آغـ از گوشی صدای با
 .کردم برقرار را اتصال. بودم نشده آماده هنوز و داشتم را
 جانم؟ -

 .بود کرده تعجب آرامشم از بیبی
 .بود مهربانی از پر محمدسبحان صدای

 .منتظرم پشتی در دم. خواهرم بالبی جانت -
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 هایشچراغ که دیدم را کاظمحاج پسر وداغاندرب پراید اتاقم یپنجره از و زدم کنار را پرده. کشیدم باال را امبینی
 .شد روشن و خاموش

 .فعالً. بشم حاضر تا کنی صبر باید ولی ؛دیدمت -
 .بود بـرده پی امحوصلگیبی به
 .منتظرتم باشه -

 .ـوسیدم*بـ کردمی نگاهم تعجب و مهربانی از آمیخته حالتی با که را بیبی یگونه
 به نگاهی آینه جلوی. کردم تن بر مشکی سراسر هایلباس. گذراندم نظر از را امآشفته و ریخته درهم اتاق سرتاسر

 .کردممی حس را اشتنگیدل. ـوسیدم*بـ را بیبی دوباره. انداختم امکردهپف هایچشم
 .رسیدمی مشام به تندی و خاص عطر بوی. نشستم جلو. داد دست من با و شد پیاده سفیدش پراید از محمدسبحان

 .کردم اشاره است پیش سال هشت یا هفت برای کم دست بود معلوم که پراید داخل فضای به
 .بندازه هاشبچه پای زیر بلندشاسی از کمتر کاظمحاج کردمنمی فکر -

 .کرد حرکت به شروع و زد استارت

 .کنه رو کار این نذاشتم اما بده؛ بهم رو امین داداش 206 حداقل یا کنه رو کار این خواست بابا -
 .شد خم هایملب یگوشه و رفت باال ابروهایم

 چرا؟ وقتاون بپرسم تونممی -
 .شد خیابان داخل و پیچید راست سمتبه و بودیم شده خارج کوچه از
 .بره دندونم زیر لذتش خواستمنمی اینکه خاطربه -

 .انداخت من به کوتاهی نگاه
 ثروت و پول مزگیخوش. وراین نه بودم، وایساده جوب وراون من االن کردممی قبول اگه. نکن نگاه جوریاین -

 .کنم دفاع حق از بشم راضی ذاشتنمی
 .داشت تن به مشکی دیپلمات یقه پیراهن و ایپارچه مشکی شلوار نبود، خبری عمامه و عبا از. کردم نگاه تیپش به

 .انداختم باال شانه
 چی؟ که خب -

 .کرد عوض را دنده و زد دور را دوربرگردان
 به رو خودم اما شدم؛می تو منکر بیشتر االرثسهم خاطربه نبودم، محمدسبحان این من االن اینکه یعنی این خب -

 .گیرممی تصمیم آزادانه و آزادم همین برای و ندادم عادت حاجی پول
 .افتادم کردمی زمزمه مواقع این در باباحداد که شعری یاد به
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 شادمدل خود یگفته از و گویممی فاش»
 «آزادم جهان دو هر از و عشقم یبنده

 .کردم لمس را ساعدش
 ...تونممی جوریچه! سبحان گرم دمت -

 .کرد قطع را حرفم و زد پوزخند
 .هست وقت بعداً کنی، جبران خوادنمی االن -
 .خوردم جا حرفش از
 جبرانی؟ فکر به واقعاً ینی -

 :داد جواب و کرد ترمز سبحان. داد ویراژ و پیچید جلویمان ماشینی
 .میگم بهت رسیدیم که وقتش به اما کنی؛ جبران باید که معلومه -

 را دارشلکه ـل*بغـیآینه. ندادم جوابی. کردمنمی خوبی برداشت کالمش لحن از و ترسیدممی نبود برادرم اگر
 .کرد تنظیم

 ریم؟می کجا داریم پرسینمی -
 .کوبیدم اششانه روی و زدم پوزخند

 کنم؟ جبران برات ریممی -
 .خندید قاهقاه و فهمید را امکنایه و نیش

 .حجره ریممی داریم کنم، جبران برات من ریممی فعالً. خانمآبجی نه -
 .کرد کامل را حرفش دید که را ترسانم نگاه

 .باباکاظم یحجره -
 .شد بیشتر استرسم

 اونجا؟ نریم نمیشه! نه وای -
 به ماشین این از کنانالتماس دست به آدامس و گل که کوچکی هایپسر و دختر. بودیم ایستاده قرمز چراغ پشت

 اگه». انداخت داریوش صبح حرف یاد را من بخرد، چیزی و بیاید رحم به کسی دل شاید تا رفتندمی ماشین آن
 «.کردنمی جمعت جوب یگوشه از باید که نبودیم کالهبردار آدمای ما همین
 به. کردم باز را چشمم جدیدی دید با و بفرستم ذهنم تاریک اعماق به را کنایه این کردم سعی و بستم رو چشمم
 .بشنویم گل و بگوییم گل قرمز چراغ پشت هم کنار محمدسبحان مثل فردی و من بود عجیب نظرم

 .کرده اعتراف صبح نماز سر حاجی! آره وای -
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 .افتاد راه و گذاشت دنده در را ماشین. کردم اشاره سبز چراغ به و کشیدم را خُبم حوصلگیبی با
 .نیست الزم آزمایش یعنی دیگه، نداره خب -

 .کردم باز را گیرآفتاب یآینه
 .بود شاکی هم خیلی و بود گفته بهم داریوش که رو این! لوسی خیلی -
 .داد تکان سر آگاهی با
 .بده پس کرده که رو کاری تقاص باید کس هر هرحالبه. خورده هم به راحله آبجی با ازدواجش. باشه هم باید -

 .شدم جاجابه ماشین قدیمی و خاکستری صندلی روی و کردم قطع را حرفش
 حجره؟ بریم باید چرا حاال -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش
 .کن باز رو تقیافه. کنه صحبت باهات خوادمی حاجی -

 .بودم گرفته پیچهدل داشت، جوشش درونم استرس و رضایت
 اونجاست؟ کی دیگه -

 حدس بود پوشانده را آسمان که سیاهی دود شدت از را این. شدیممی نزدیک حجره به کمکم کردممی احساس
 :داد جواب. زدم

 ...کاظمحاج و تو و من -
 :پریدم حرفش وسط و کردم عجله باز
 همین؟ فقط -

 .کرد کامل را حرفش اخم با و برد باال را ابرویش
 .راحله و -

 .دادم نشان جلویش را ضعفم که بود بار اولین
 .ستتشنه من خون به اون! دادی قول تو سبحان -

 .داد تکان محوی لبخند با را سرش
 .بود راحله همیشگی آرزوی خواهر داشتن. کنیمی اشتباه -

 .داشتم تردید اما کردم؛ ذوق
 داره؟ دوستم االن یعنی -
 پارک را ماشین. بازار وسط در هم آن شود، نزدیک حجره به بود توانسته قدرآن که داشت ترافیک طرح گمانم به

 .شدنمی محو لبخندش بودم، خورده را سرش. کرد
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 .بیانم... شیرین خواهر. نه یا داره دوستت ببینیم شو پیاده کوچولو؟ پرسیمی چقدر تو -
 هابرادر و خواهر. نبود مهم. عقلشیرین بگوید که بود این قصدش زدممی حدس. کرد مکث بیانش و شیرین میان

 نه؟ مگر داشتند، هاشوخی این از
 .کردندمی آب قند دلم در
 .نکرد نگاه صورتم توی بار یه حتی حاجی. ترسممی ولی ؛حالمخوش محمدسبحان -

 .گرفت را دستم
 .نیستش هم سمیه مامان. کنارتم من نباش نگران -

*** 
 که تصوری به توجه با. زدمی چشم توی بگویم است بهتر یا بود، چشم توی کاظمحاج مقصودشاه درشتدانه تسبیح

 کاش. نفسش هوای خاطربه بلکه من، انکار خاطربه نه. رساندمی را اشدورویی فقط تسبیحش داشتم، حاجی از
 .کنم سرزنش هم را او تا کیست مادرم دانستممی

 .کردمی خودنمایی حاجی سر پشت قرمزی زمینه بافتدست بزرگ فرش
 بوی که مشکی اداری هایمبل روی محمدسبحان و من و بود نشسته چوبی صندلی روی حاجی دست کنار راحله
 .بودیم نشسته پدر میز جلوی دادمی نویی
 آن. کند نگاه من صورت به خواهدنمی دانستممی. کردمی بازی تسبیحش با و بود انداخته زیر به سر کاظمحاج

 هم سابق دشمنی و خصومت آن از اما شد؛نمی دیده راحله رفتار و نگاه در کردمی تعریف محمدسبحان که مهربانی
 .نبود خبری
 .کرد شروع زیر به سر طورهمان حاجی

 .بدم عذاب رو مادرتون این از بیشتر خواستمنمی که بود این خاطربه شیم، جمع اینجا خواستم اگه -
 :زدم غر لب زیر
 !مادرشون نه، مادرمون -

 .کشید اشتوپی ریش به دستی حاجی. کرد ساکتم محمدسبحان یسقلمه و نگاه
 .جایزالخطاست انسان -
 :کردم زمزمه کنم، کنترل را خودم نتوانستم باز
 .الخطاستممکن گفتمی که باباحداد ولی -

 کاظمحاج و راحله اما شدند؛می امزیرلبی هایحرف متوجه همه. زد بازویم به دیگری یسقلمه محمدسبحان
 .بودند نشسته تفاوتبی
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 نشانده هم دور یلدا شب در را هایشبچه انگار که حاجی هایحرف به و بود داده تکیه میز روی را هایشآرنج راحله
 .دادمی گوش کرد،می تعریف داستان آرامش با و
 حجره در چهارچوب همین توی زنی بیوه دادم،می صدقه و کردممی انفاق فقرا به داشتم وقتی پیش هاسال -

 .بود زده ـل*بغـ رو هاشبچه که ایستاد
 راحله. داشتم هم دیگری برادر و خواهر پس. دادم قورت زحمتبه را دهانم آب. کرد اشاره در به کالمش بین

 .بود کرده براق پدر صورت در را چشمانش
 .کرد دراز سمتمبه دست و اومد. داشت دستش رو یتیم و بود کرده فوت شوهرش -

 .کردمی صحبت آرامش با. کشید آرامی نفس
 .کردم تأمین رو مایحتاجشون و زدم سر شونخونه به بار چندین -

 سنگین اعتراف به بودیم، رسیده ماجرا اصل به انگار. نشست اشپیشانی بر سنگینی عرق و شد طوالنی مکثش
 .فرزندانش دیدگان مقابل در اشتباهش به پدری

 .داد باباکاظممان دست به پذیرایی میز روی از را دستمال و شد بلند محمدسبحان
 جلوش رو من و کرد باز رو در حجاببی شونههمسایه اینکه خیال به و بود شونهمسایه منتظر که روز یه یادمه -

 .بست رو در و کشید جیغ دید،
 .کردمی بازی انگشتانش با و بود پیچیده مچش دور را تسبیح بود پایین سرش هنوز

 .شدم داخل و کرد عذرخواهی و کرد باز رو در باحجاب دقیقه چند از بعد -
 .باریدمی صدایش از ناراحتی

 راه از صنفی هر برای شیطون» گفتمی که میکده پیر اون حداد،حاج قول به. بود لرزیده دلم کنممی اعتراف -
 «...و زکات راه از عالم برای و سیمان و ماسه راه از کارگر برای بازار، راه از بازاری برای میشه؛ وارد خودش
 .دادنمی اجازه جمع حرمت اما« !لرزیده؟ دلتون مطمئنید». بیندازم ناجوری یتکه شد پر دهانم

 .شد وارد خودش راه از من برای هم شیطون روز اون -
 .کرد پاک دستمال با را عرقش

 .بده آب لیوان یه -
 تفاوت همهاین از دلم. سپرد کاظمحاج دست به آبی لیوان و شد بلند دوختشخوش و دارمارک هایلباس با راحله
 به خریدممی عید برای که سالم هر هایلباس بهترین! چه من و پوشیدمی هاییلباس چه او. شکست خواهر دو بین

 .نبود راحله مانتوی یک پول اندازه
 .بخشیدنمی کامران دایی به را اشخانوادگی ثروت باباحداد کاش
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 .بدهکاری و خجالت از پر نگاهی کرد، نگاهم بار اولین برای. کرد تر را زبانش آب ایقطره تنها
 مخارجش و گذشت که سال چند. نکرد قبول اما کنم؛ اشصیغه خواستم. میگم رو مادرت بود، اعظم اسمش -

 .داد درخواستم به تن شد، سنگین
 .کرد باز را اشیقه بغض خفگی فشار از. لرزاندمی را کاظمحاج صدای که مخصوصاً بود، حاکم جمع بر عجیبی بغض

 مجبور اعظم کردممی حس. اعظم به نه و کارم یآینده به نه و کردممی فکر سمیه به نه بودم، خودخواه دونممی -
 .داشتم رو فاتح یه احساس موقعاون اما دارم؛ رو متجاوز یه احساس. کنه قبول شد

 کند، را کار این دادمنمی حق مادرم به. گرفت ـوشش*آغـ در را سرم سبحان. شدند روانه هایماشک ترکید، بغضم
 چه این. فروشندنمی را خودشان و کنندمی کار زن همهاین. دادمی را هایشبچه خرج و کردمی کارگری باید

 کنند نماییمظلوم آن از بعد و بفروشند را خودشان تا کردندمی قانع را خودشان بیوه هایزن که بود بیخودی یبهانه
 .کردمی گریه مادرش برای گمانم به. بود گرفته هم او دل انگار. آمدمی هم راحله فینفین صدای. بودیم مجبور که

 :داد ادامه کاظمحاج
 .دونیدمی خودتون دیگه که رو شبقیه -

 .کرد خواهش محمدسبحان
 راحت خیالش خوادمی مهشاد. کنید تعریف مهشاد برای خودتون ممکنه اگه اما براتون؛ سخته دونممی آقاجون -

 .بشه
 :داد ادامه اکراه با و داد تکان را سرش باباکاظم

 آبروم حفظ خاطربه بودم مجبور. کردنمی قبول اعظم اما کنه؛ سقطش بریم خواستم اول. شد حامله من از بعدش -
 هایبچه جواب چی وقتاون میومد، باال شکمش باالخره. برخورد بهش خیلی. بوده من از که نگو جایی بگم بهش

 .شد فارغ باالخره! داد؟می رو یتیمش
 هم را سروتهش خواستمی بود، گذشته ماجرا اصل از که حاال. کردمی تعریف تندتند و رفته باال باباکاظم سرعت
 .بیاورد

 میز روی کوچولو سبد یه توی شدهقنداق یدختربچه یه دیدم شدم که حجره وارد برگشتم، نماز از که که روز یه -
. دخترت از هم این و نرسه من به کسهیچ دست که جایی میرم من که شده نوشته اعظم از اینامه و مهحجره
 .نکردم انتخاب براش اسمی

 .کرد اشاره بود کرده پیدا را من که جایی میزش به
 .رفت کجا و کرد جمع نفهمیدم هم االن همین تا که مادرش و اسمبی دختر یه و موندم من -

 .گرفتمی را اشبینی فینفین راحله و بودم محمدسبحان یبرادرانه و گرم ـوش*آغـ در همچنان
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 معنای به کرکره باالکشیدن دانستیممی همه. کشید باال را مغازه یکرکره خودش دستان با و شد بلند میز پشت از
 .بود ایستاده در کنار جاهمان. است جلسه پایان

 سختی که سال چند این یهمه تالفی تا کنممی خرج برات انقدر .برام مونیمی برادرت و خواهر مثل امروز از -
 .کنممی جبران برات. دربیاد کشیدی
 .کردمی نگاهم ترراحت حاال شد، نزدیکم

 قرص مثل کوچولوت سفید صورت دیدمت، که لحظههمون چون شاد؛ ماهِ مهشاد، کردم، انتخاب خودم رو اسمت -
 .بودی خندیدن حال در و درخشیدمی ماه
 دیپلمات ییقه و قیمتگران خاکستری وشلوارکت کوتاه، موهای و توپی ریش. کردم نگاهش دختری چشم به

 .عقیق درشت هایانگشتر و دوختشخوش پیراهن
 پول که الحق. بود شده اشکبکبه و دبدبه جذب مادرم واقعاً شاید. کنم نگاهش دخترانه خیلی نگذاشت ظاهرش

 سال، ۱۵ مثالً هرچند باباحداد و بود انداخته گل هایشلپ سالگیشصت سن در کاظمحاج. کردمی زنده را مرده
 .کردمی زندگی جسمی وضع آن در ولی ؛بود تربزرگ سال ۲۰ نهایت

 :داد ادامه کاظمحاج. کردم بغض دوباره باباحداد یاد به
 .محمدسبحانه با مسئولیتت. گیرممی برات جدا یخونه یه. نمیره جوب یه تو سمیه با آبت خونه اون توی دونممی -

 .بزنم را خودم مخالف ساز خواستمی دلم اما بپوشم؛ لباس راحله مانند توانستممی که بودم حالخوش
 .بمونم ایران خوامنمی من اما -

 .بود کرده اخم کاظمحاج. کردند نگاهم تعجب از گردشده چشم عدد شش
 حرف؟ این چی یعنی -

 .درآوردم را دهان آب دادنقورت ادای اما بود؛ نمانده دهانم در آبی دیگر
 کنی؟ جبران خواینمی مگه -
 .کردم استفاده کاظمحاج سکوت از
 .آمریکا برم بفرست رو من کنی جبران خوایمی اگه -

*** 
 کوبیدن هاون در آب که انگار نداشت، ایفایده هیچ رفتم باباکاظم مخ روی و کردم تالش هرچه وقت چند این در
 و عزیز دختر ناگهانی قدرآن که بود شده چطور نداشت، را دیدنم چشم و کردمی انکارم پیش وقت چند همین تا. بود

 .شود راضی تا کردممی پیدا راهی باید! کند؟ تحمل را امدوری توانستنمی و بودم شده ناموسش
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 به که بود راحله امبعدی یبهانه. ندارد را من دیدن چشم که کردم شروع خانمسمیه از. کردمی حل را ایبهانه هر
 را من همه گفتم هرچه. نداشت فایده هایمغریبممنننه. امکرده تنگ را جایش و کندمی نگاهم ناتنی خواهر چشم
 .کردنمی قبول محمدسبحان، جزبه دانندمی اضافه
 را بیبی اصرار هزار با. کردممی زندگی بود گرفته خودشان خانه نزدیکی در که شیکی و بزرگ آپارتمان در اوایل
 .شود جدا بود کرده زندگی آن در اشعروسی زمان از که ایخانه از و کند زندگی من با تا کردم راضی
 و کردمی زندگی آسایش این در ما با و بود زنده کاش که. سوختمی باباحداد هوای در دلمان و ریختیممی اشک

 باباحدادی. دادمی تن آن به و پسندیدمی را زندگی نوع این باباحداد کردیممی فکر که بودیم ایساده هایزن چه
 خودش برای قدیمی بزرگ خانه یک جز چیزی و بود بخشیده پسرش تنها به جوانی اوج در را ثروتش تمام که

 بالینش سر هاپزشک بهترین و کند زندگی توانستمی جهان نقاط بهترین در خواستمی اگر عمرش تمام. نداشت
 .بود هاچیز این به عالقه نداشت که چیزی اما شوند؛ حاضر

 .کردمی اشاره خانه دیوار و در به گزید،می را لبش و افتادمی تردید به گاهگـه بیبی
 .مهشاد جلومون نذاشت دارشک لقمه یه عمرم توی حاجی! باشه؟ حروم اینا نکنه -
 .کردم ـلش*بـغـ جواب در
 .کاظمحاج از فرزندیمه حق. کشیدمه که نداری سال همهاون جبران. مادره شیر از ترحالل بیبی نه -

. آمدند بیبی و من آپارتمان به زمستان، اواخر در شب یک در راحله و محمدسبحان. بود گذشته ماجرا از ماهی چند
 :پرسید خانه چیدمان از متعجب راحله

 چیده؟ براتون کی رو اینجا -
 .گرفتم مقابلش را اینقرهدسته چای هایاستکان سینی و گرفتم جبهه و کردم سپر ـینه*سـ
 نیومده؟ خوشت. چیدن من نظر طبق کارگرا یعنی چیدم، خودم -
 سعی. داد فاصله لبش از را استکان من، صحبت پایان با و برد لبش نزدیک و برداشت استکانی سینی داخل از

 .زد لبخند باشد، مهربان کردمی
 .داری رو چیدمان طراح یه یسلیقه. داری خوبی یسلیقه عالیه، اتفاقاً نه -

 .گذاردمی ـلم*بـغـ زیر هندوانه و گیردمی تحویلم طوراین که دارد اینقشه دانستممی
 صداقت خواستم. گذاشتم مبلی جلو روی برداشتند، را چایشان هم محمدسبحان و بیبی اینکه از بعد را چای سینی
 .بزنم محک را راحله

 .جانخواهر داری لطف شما -
 .شد ترگسترده لبخندش
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 .داری قبول خواهری به رو من هاماجرا اون از بعد که حالمخوش -
 :داد ادامه سبحان یسقلمه با و کرد مکثی

 .کنی زندگی ما با و بیای تو داریم دوست سمیه مامان حتی مون،همه یعنی ما، کوچیکه، آبجی راستش -
 .انداخت پایین را سرش

 .مهسا و پریسا مثل باشم، داشته خواهر یه داشتم آرزو همیشه من دونیمی -
 شکل سرم در زیادی هایگمان و فکر. کردممی عادت وضع این به داشتم تازه. رفت درهم ناخودآگاه هایماخم

 بدون من با زندگی. کند زندگی خانکامران اشعزیزدردانه پسر پیش و برود بود خدایش از که بیبی البته. گرفت
 .بود معنیبی برایش باباحداد

 نیش بدون توانستمنمی. گرفت جلویشان و کرد باز بودند آورده برایمان برادرم و خواهر که ایشیرینی یجعبه بیبی
 .کنم صحبت

 .جانخواهر بود تشنه من خون به خانمسمیه که دیروز تا -
 .کردم نگاه سبحان به
 .کنم زندگی دلش ور بیام خوادمی و داره دوستم امروز یهو شده چی -

 .گذاشت بشقاب داخل را اششیرینی راحله
 بده رضایت باید بگیره شفا و بشه خوب پاهاش درد اینکه برای گفته حاجی انگار. دیده رو حدادحاج خواب مامانم -

 .کنه زندگی ما پیش بیاد مهشاد
 .شدم راضی دیدم کار این انجام به را بیبی تمایل وقتی. نداشت اعتماد شنیدمی که هاییچیز به هایمگوش

 مدرسه از که وقتی مخصوصاً نرود؛ من مخ روی خانمسمیه که بود روزی کمتر. بود هوا باد هاحرف یهمه انگار اما
! بود دیده که بود خوابی چه این دانمنمی. فیزیوتراپی کمک با البته شدند،می بهتر روزروزبه هایشپا. گشتمبرمی
 .شودمی خوب پایت کن، اذیتش و بیاور اتخانه به را مهشاد بود گفته باباحداد انگار

 مجموع. شودمی حساس من زندگی شرایط با نوجوان دختر یک خب ولی ؛نبود بد هم هاقدرآن نگذریم، حق از
 و عاشق که بود شده طوری راحله با روابطم هرچند. کردمی ترمصمم ایران از رفتن به را من خانمسمیه هایرفتار
 و کذایی روز آن از قبل تا. قبل از ترفایدهبی بار هر آوردم،می کاظمحاج به زیادی فشار. بودیم شده هم جگر و جان

 شده پوشیده سیاه هایابر از هم آسمان حتی که روز آن در اما بمانم؛ خاک این در که داشتم امیدی بیبی مرگ
 کسی. کرد ترممصمم باران امانبی شرشر زیر من هایضجه و بیبی دردناک خاکسپاری. شد ناامید امیدم تمام بود،
 خودم پای روی باید. خوردمی هم به اطرافیان ترحم از حالم. کند درک را داغ این درد من یاندازه به نبود
 .ایستادممی
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 .شود رفتنم به راضی کاظمحاج شاید تا کردم بدقلقی و درآوردم را خانمسمیه حرص و کردم لج همه با قدرآن
 بسیار خواندممی درس ایران از خارج در اگر و دارم خوبی استعداد داخلی طراحی یرشته در من بود معتقد راحله
 .بود شده خسته مادرش و من هایکشمکش از هم شاید. شدممی موفق

 باید داریوش. بود گذاشته کار این برای شرط یک حاجی اما شد؛ راضی تا کردم اصرار بابا و محمدسبحان به قدرآن
 .بخورد تکان دلم در آب نگذارد و باشد مراقبم باند جیمز مثل نگهبان، یک مثل

 .پذیرفت سرعتبه مافات جبران و معتمد یخانواده دل آوردندستبه و خودش جاکردن برای هم داریوش
 .مهشاد منِ تا بگیر کاظمحاج از کردند؛می اعتماد هاآن به هامعتمد که افرادی روزها این بودند اعتمادغیرقابل چه و

. بود سختش اما بگوید؛ چیزی خواستمی کرد،می دلدل محمدسبحان. بودم ایستاده منتظر و هیجان با فرودگاه در
 .زد دریا به را دلش

 رو خودت هوای بکنی رو من محبتای جبران خوایمی اگه اما بگم؛ بهت نیست الزم دونممی کوچیکه آبجی -
 .نکن فراموشش شده که هم خدا از شکرگذاری برای. باش داشته

 آرامش من به ـوش*آغـ این دوباره تا کشیدمی طول چقدر دانمنمی. گرفت ـوشم*آغـ در و ـوسید*بـ را امپیشانی
 .کردم ـلش*بـغـ خداحافظی موقع و شدمی تنگ هم خانمسمیه برای دلم حتی بودم، شده مهربان همه با. ببخشد

 .سمیه مامان خدانگهدار -
 سن در خداحافظی موقع بار اولین را پدرم بگویم اگر است مسخره. داشت زیادی هایبار اولین آمریکا به رفتن این

 باید ـناه گـ کدامین به دانستنمی که معتمدی مهشاد زندگی حقیقت بود این اما کردم؛ ـل*بغـ سالگیهجده
 .مهرگان مهشاد نه بودم، معتمد مهشاد من بله. باشد نداشته امید خانه جاهیچ و باشد داشته هویت چندین

 
 دوم فصل پایان
*** 
 حال زمان - سوم فصل
 راحله
 درست من روزهای این حال. کردممی استراحت اتاقم در و بودم شده مرخص بیمارستان از که شدمی روزی چند
 هم پیش سال پنج. نبود ایتازه چیز من برای این و بودند شکسته را هایشبال پریدن موقع که بود ایپرنده حال

 .چیدند را هایمبال شوم عاشقش خواستم و بستم دل فرهاد به وقتی
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 هم باز اما شوم؛ هامهرگان عروس و کنم گوش سمیه مامان حرف به و شوم جانمآقا خوب دختر خواستم آن از بعد
 مثل درست کنم؛ برآورده را مادرم و پدر آرزوی خواستممی فقط و بودم بریده کسهمه و چیزهمه از هاروز آن. نشد
 .نداشتم ماندنزنده و زندگی برای ایانگیزه دیگر بودم، داده دست از را فرهاد وقتی هاروز آن. روزها این
 سربلند فامیل بین در را مادرم و بخشیدممی قوت جانمآقا قلب به و کردممی ازدواج داریوش با که بهتر چه پس
 راز از پرده و آورد خانه به و گرفت را مهشاد دست محمدسبحان عقد، خرید ایامِ همان در درست اما کردم؛می

 !داشتنمیبر کاشای که برداشت آقاجانم
 ستون. است پدرش دختری هر امید آخر. دیدمنمی را او خردشدن اما شدم؛می زنده و مردممی صدبار روزی کاشای

 را شدنشپژمرده ببیند، را شدنشخمیده و پیر ببیند، را شدنششکسته تواندنمی و است پدرش دختری هر گاهتکیه
 .ببیند
 سمیه مامان.« دهمنمی پدرش جرم شریک به را دخترم من» داد پیغام خانمانیس به مادرم که بود اتفاق آن از بعد
 مهشاد کردنمخفی در جانمآقا با عمر یک خانکامران بود هرچه. نپذیرد دامادش عنوانبه را داریوش که داشت حق

 اطالعبی موضوع این از ما که خوردندمی قسم داریوش و خانمانیس هرچه و داشت دست کاظمحاج پنهان ازدواج و
 من دختر بیفته پاش روزی اگه و پدره همون پسر هم داریوش» دادمی پاسخ و نبود شده پذیرفته مادرم برای بودیم

 .«کنهمی بختسیاه رو
 هم به رو زندگیمون و نرو تو» که التماس به بود افتاده و بود سپرده سمیه مامان به را قیچی و ریش آقاجانم بیچاره

 برای کاظمحاج قربانی گوشت بودم شده بین این در که منی و.« بده شوهر رو راحله داری دوست هرجوری نزن،
 !بانویشسمیه دل آوردندستبه

 کوچه جلوی را آبرویش تا زدمی زار و نکند هار را او تا ریختمی اشک مادرم جلوی آقاجانم که روزی رودنمی یادم
 یتیم یبچه به که ایسیلی ضرب آن عمق خواندم، هایشچشم در را فرهاد ـناه گـبی هاینگاه عمق. نریزد بازار و

 .گرفتمی را هاآن انتقام داشت خداوند و بود زده خانمهمدم و حسینحاج
 کردم صحبت سمیه مامان با خودم سرانجام تا کشید طول سال پنج هامهرگان و هامعتمد بین کشمکش و دعوا این

 .شود دوتا بازار در آقاجانم حرف و بیفتد هازبان سر بر اسمم خواستمنمی. دربیایم داریوش عقد به خواستم و
 محل اهل به که داشت چه هامهرگان نپذیرفتن جواب در و آورددرمی پا از را او هابازاری یکنایه و نیش دانستممی

 عقد جز ایچاره پس داشتند؛ رازداری در خوبی یسابقه که هم هامهرگان و نبود باخبر او اشتباه از کسهیچ بگوید؟
 .دیدممی را آقاجانم یزدهسکته جسد باید هرلحظه وگرنه نبود، داریوش و من
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 یک نشستیممی عقد یسفره پای که هربار و بود شده طلسم داریوش و من ازدواج گویا. نبود ماجرا یهمه این اما
 آمد ایران به سال پنج از بعد فرهاد. بود آمریکا از فرهاد آمدن نوبت بار این و زدمی هم به را ما بساط اتفاق و حادثه

 .باشد مهشاد دکتر آقای همان او که بود سخت همه برای باورش و
 و کرد شوکه را مجلس اهل یهمه که بود تند و گزنده چنان هم بار این و هست و بوده تلخ همیشه حقیقت اما

 .داریوش و من نامزدی جشن ریختن هم به و عقد مراسم سالن کف در من سقوط شد اشنتیجه
 بازی این دادنادامه طاقت که بودم من این بار این اما بودند؛ خبربی هم یگذشته از هردو مهشاد و فرهاد هرچند
 فکر اما ؛دهم پایان بارمنکبت زندگی این به بخشآرام قرص چند با که زدم سرم به هم چندباری. نداشتم را بارمرگ

 .افتادمی لرزه به بدنم و تن تمام کردممی که را بعدش
 من خودکشی با و بود نشده خوب امین زخم جای هنوز و نداشتند تازه داغ طاقت سمیه مامان و جانآقا مطمئناً
 شناخته هامعتمد از نفر دو قاتل فرهاد یعنی این و رفتمی نشانه را جانم از عزیزتر فرهاد اتهام، هایانگشت دوباره

 بین گنداب در بیشتر زد،می وپادست بیشتر هرچه که بود شده باتالقی وارد ناخواسته و نادانسته که فرهادی. شدمی
 .رفتمی فرو هامهرگان و هامعتمد
*** 

 .نشست کنارم و آمد داخل قرص بسته چند و میوهآب سینی با سمیه مامان. پریدم جا از اتاقم درب بازشدن با
 .داره کارت بزن، داریوش به هم زنگی یه و بزن وصورتتدست به آبی یه پاشو. دخترگل پاشو -

 .است شده مهربان و رودمی امصدقهقربان چه برای دانستممی. کردم او به را پشتم و خزیدم پتو زیر
 نزده؟ زنگ تو گوشی به. زده زنگ خونه به بس از خورده رو ما مغز حاال تا صبح از داریوش میگم دختر؟ تو چته -

 برای و ببینم را فرهاد توانستمنمی. نبودم میدان این مرد دیگر. بودم گرفته را خودم تصمیم من اما بود؛ زده بار هزار
 که شترسواری. کنم عالقه ابراز داریوش به و کنم نگاه فرهاد هایچشم در توانستمنمی. باشم دیگری کس
 خــ احساسم به توانستمنمی و بودم سپرده فرهاد به دل و داشتم خبر خودم دل از من شد؟می شد،نمی دوالدوال

 .کردممی مجسم را فرهاد یچهره کهدرحالی باشم؛ داریوش کنار و کنم ـیانـت
 رو داریوش هم االن. ندارم ازدواج قصد من. گفتم که بود همون من حرف. بردار سرم از دست خدا رو تو مامان -

 .لیست بلک تو گذاشتم
 .کند را هایشلپ و زد دور را تخت مامان

 مراسم بدیم؟ خوایممی چی رو فامیل و مهمون همهاین جواب دختر؟ میگی چی داری هست معلوم. عالم خاک وا -
 پشت حدیث و حرف کلی هم االنش همین تا. بگیریم جشن دوباره بعد یهفته تا منتظرن همه و ریخته هم به

 .سرمونه
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 یانداختهگل یچهره وقتی. بخشیدمش هم کذایی نامزدی شب همان در. بودم بخشیده مهشاد به را فرهاد من
 و بردم قربانگاه به را احساسم اسماعیل رفت،می دکترش آقای یصدقهقربان دور از چطور که دیدم را مهشاد
 داشته تاریکی و سرد کودکی مهشاد. نگیرم او از را خوشیدل یک همین و بکشم کنار خواهرم نفع به گرفتم تصمیم

 .است بـرده رنج مادر و پدر نداشتن از همیشه و
 آن با که بود خیالی قبر تکه یک مهشاد برای کرد،می سنگینی ما سر بر اشسایه هاسال آن تمام در که پدری

 .اوست با حق بینممی کنممی فکر محمدسبحان هایصحبت به وقتی راستش. کردمی دردِدل
 که انصافیستبی خیلی حاال و بوده سمیه مامان هایبچه و ما شکم در مهشاد وحقوقحق هاسال این تمام در

 هایشچشم فرهاد عشق نیروی یمن به که ایستافسرده دختر مهشاد. بگیرم او از را خواهرم خوشیدل تنها بخواهم
 .آورده دست به را اشزندگی به امید و زندمی برق
 خــ او به اگر ریختم؟می اشک داشتنش برای و امبوده محروم خواهر نعمت نداشتن از سال هایسال اینکه نه مگر

 شکر جایبه خواستی،می که نعمتی هم این گویدنمی بدهم؟ چه را خدا جواب کنم، تصاحب را فرهاد و کنم ـیانـت
 کند؟می توفیری چه اشناتنی و تنی گویی؟می کفر چرا

 بختسیاه رو من بیفته پاش و پدرشه یلنگه داریوش گفتیمی که نبودی تو خود همین مگه خانممامان ببینم -
 بشه؟ دومادت ترسریع هرچی تا زنیمی دیوار و در به که شده چی حاال کنه؟می
 .کوبیدمی زمین روی پا و گزیدمی را اشاشاره و شست انگشت بین کرد،می تکرار را خرافه حرکات همان هم باز
 به خوایمی االوبال کردی سپر ـینه*سـ نبودی تو همین مگه. دختر االنه برای االن بود، موقعاون برای موقعاون -

 چی؟همه زیر زدی شده چی حاال پایین؟ بیام شیطون خر از که کردی مجبور رو من و دربیای داریوش عقد
 و نشست کنارم روفرشی هایدمپایی همان با. فشردم هم روی گذشته از ترمحکم را هایمپلک و کردم سکوت
 .کشید ترپایین را دامنش

 فرهاده؟ به مربوط قضیه -
 .من سکوت هم باز و

 .گرفت بازویم از نیشگونی و شد عصبی
 اون به نگاه خرده یه. بکشی آتیش به رو تآینده و زندگی تا کن سکوت انقدر! سرتق یدختره نزن حرف. باشه -

 تو بود وپاسآس و جلآسمون فرهاد وقتی تا. قاپهمی هوا روی رو دوهزاری چجوری ببین. بکن پاپتی یسلیطه
 سوسک یه ذارهنمی خانممهشاد این شده، کسی خودش برای و گرفته دکترا که کن نگاه رو حاال. بودی عاشقش

 .بشه رد کنارش از ماده
 .زد باد را خودش تهران یدرجه چهل هوای در و برداشت را بادبزن
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 آب تا بند روی کنهمی پهنت و شورهمی همه جلوی جاهمین بودی فرهاد عاشق تو بفهمه اگه میدم بهت قول -
 آدم برای وقتهیچ هوو یبچه راحله؟ فهمینمی چرا تو. نمیفته دهنت از خواهر خواهر تو وقتاون. بچکه ازت

 .نمیشه خواهر
 همسر از نشانی و آدرس تا کرد تالش خیلی. نداشت را دیدنش چشم و شد دشمن مهشاد با اول روز همان از مادرم
 مهشاد یعنی او، دختر متوجه انتقامش و کینه تمام ماند، نتیجهبی هایشتالش وقتی اما بیاورد؛ گیر آقاجانم موقت

 .شد
 یا و شده زیادیتان من بابای پول گفتمی و زدمی را کیفش یا. آمدمی او پای به خوب مهشاد هم واالنصاف الحق
 طلب را سبحان و من پوزخند که ایبچگانه کارهای. گرفتمی ایراد او پختدست از سرهیک کاظمحاج جلوی

 تو پول اواخر این حتی. بردارد لجبازی و لج از دست که کردممی نصیحتش سبحان سفارش به و همیشه و کردمی
 حفظ برای و بود کرده افاقه هایمنصیحت آمریکارفتنش از قبل و اواخر این صدالبته و دادممی او به نیز را هایمجیبی

 گرفت ـوش*آغـ در را او رفتنش از قبل آخر شب و کردمی خطاب مامان را سمیه شده که هم سبحان و من حرمت
 .گریست مادرش ـوش*آغـ خالی جای به سیر دل یک و

 در سریع خیلی شدمی دلخور اگر و بود ساده و صاف چیزشهمه. نداشت نفاق که بود آالیشیبی و پاک دختر مهشاد
 العادهفوق و نبود بلد زیروروکشی جانمآقا قول به. بود قلب صمیم از کردمی محبت اگر و شدمی نمایان اشچهره
 کرده ترنرم خودش به نسبت را سمیه مامان حتی کرد، خود عاشق کمکم را همه صداقتش همین با و بود جذاب

 امین خداوند اگر. شدمی خانواده اهل یخنده باعث و شدمی پا به گردوخاکی دو آن بین هرازگاهی که هرچند. بود
 .باشد کرده مافات جبران تا بخشید را زبانیشیرین مهشاد جایشبه گرفت؛ ما از را

.« امکرده نذر» گفتمی و آورد دست به را پاهایش سالمت تا رفتمی فیزیوتراپی به مادرم با مهشاد حتی اواخر این
 .بود شده موقت فلج و کرد ناقصی یسکته او یقضیه سر سمیه مامان آخر
 :گفت او به و ـوسید*بـ را مهشاد پیشانی شبی جانمآقا آیدمی یادم

 ازش که وقته خیلی من و مادرته شبیه خیلی تو چشمای. کردم بد خیلی مادرت و تو به من! دخترم کن حاللم -
 .خبرمبی
 .داشت شدنخارج قصد و بود ایستاده خروجی در کنار سمیه مامان آمدم که خودم به
 .آتیش تو میندازی رو خودت دستیدستی داری. کنم صحبت حاجی با باید. نمیشه سرت حساب حرف تو -

 کشیده آتش به من زندگی که است سال هایسال بود کرده فراموش. کوبید هم به محکم را درب و گفت را این
 آوردندستبه هدفم تنها هاروز این. ندارد مفهومی و معنا برایم خوشبختی دیگر که است سال هایسال. است شده
 .بود کوچکم خواهر دل
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 :خواند خواهید آنچه

 راحله؟ با ازدواج یا کارخونه چیه؟ مشکلت دقیقا االن تو: فرهاد
 همین تو اصال. بندازم غلتک روی رو مهشاد با ازدواجت کارای خودم میدم قول. کن حل رو مشکل این تو: داریوش
 چطوره؟ میدم بهت توپ سمت یه کارخونه

 گند اگه رو دفعه این شاهده خدا ولی عقد ی سفره پای شونم می رو راحله و کنم می کمکت داریوش ببین: فرهاد
 .برداری دست بازی چلفتی پا و دست این از تا زنم می بهت ای کشیده چنان من سراغ بیای و بزنی
*** 
 فرهاد

 چیه؟ حسابش حرف خب چی؟ یعنی -
 و متمول اوضاع از حکایت که نشست تاشویی و نرم هایراحتی روی مقابلم و زد دور را کارخانه مدیریت میز

 امالک و هاحجره. داشتند گیریچشم پیشرفت و بودند زده هم به وپزیدک خوب سال پنج این در. داشت توپشان
 .بودند زده فرش صادرات شریکی یکارخانه کاظمحاج با و بودند فروخته را تهران اطراف
 .زد غمبرک هایشزانو روی تمام ناامیدی با و گرفت دستش دو بین را سرش

 عقب کارای هم کلی و خالیه اتاقش. نیومده کارش سر اصالً هم روزه چند این تو. دونمنمی فرهاد، دونمنمی -
 .بخوره پاش اون مهندسی مهر باید که مهم ایقرارداد کلی داریم، افتاده
 کارخانه در که ساعتی چند همین در و نداشت حرف مهسا هایقهوه. کردم مزه را امقهوه فنجان و کشیدم سوتی
 .کشیدممی سر که بود فنجانی پنجمین این بودم

 کارخونه؟ تو چیه سمتش مگه -
 .رفت پنجره کنار و شد بلند جا از
 .شیمیه مهندس مثالً. فرشاست کیفی کنترل مسئول -

 .دادم باال ابرو و گذاشتم دستیپیش روی را فنجان
 .نیستی راضی کارخونه تو بودنش از خیلی اینکه مثل مثالً؟ چرا حاال -

 .است راحله 207 منتظر دانستممی خوب. زدمی دودو هایشچشم و زد کنار را پرده
 تحویل بهش رو مهمی پست همچین یه شده حاضر خانکامران که کاظمهحاج سهام دونگ سه خاطربه چون -

 .اعتمادهبی جوونا به هم العادهفوق و نیست کردنریسک اهل. شناسیمی من از بهتر رو کامران که تو وگرنه بده؛
 .انداختم پا روی پا و زدم پوزخندی
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 .ها عروسشه مثالً راحله. داداش کنهمی فرق یکی این اما -
 .کرد گیرمغافل و برگشت

 نیست؟ مگه مثالً؟ چرا حاال -
 .انداخت پایین را سرش و گرفت را منظورم خودش. کردم او به اندرسفیهیعاقل نگاه

 تو بریزم خاکی چه من چیزهمه زیر بزنه بخواد و نیاد پایین شیطون خر از اگه. حرفا این یهمه پدر گور حاال -
 یه جوریشهمین. قراردادا تو نمیده راه رو من دیگه هم کامران میره؟ کارخونه تو من از آبرویی چه دونیمی سرم؟
 به دستک و دفتر مدیرعامل اینکه به برسه چه نداری، رو زندگیت داشتن نگه عرضه تو که زنهمی سرکوفتم سره
 .باشی مهمی این

 .تکاندم را امایپارچه شلوار خاک و کشیدم پشتمکم هایریش به دستی
 اعتبارت افتادن خطر به از یا فرشاست کیفی مسئول مدیر راحله اینکه از هستی؟ شاکی چی از معلومه اصالً تو -

 نامزدیت؟ مراسم ریختن هم به از یا خانکامران پیش
 .داشتنمی بر لعنتی یپنجره آن از چشم هنوز

 کنه؟می فرقی چه تو حال به -
 خوای؟نمی کمک مگه -
 .چرا -
 رو اول حرف و بود مهم خیلی براش عالقه و عشق شناختممی من که ایراحله. چیه دردت بدونم باید اول خب -

 شد؟ شیمی مهندس چطوری خوند؟نمی تجربی راحله مگه راستی. زدمی
 .نشست مدیریتش میز پشت و کند دل باالخره

 مهندسی و داد رشته تغییر و شد پشیمون بعدش اما خوند؛ آلی شیمی آمریکا، رفتید فرشاد و تو که اول سال آره -
 .داد ادامه رو شیمی
 .داد فشار را دستش کنار تلفن یدکمه داریوش. کردم نگاه ساعتم به و زدم سوتی

 .بدید اطالع من به بالفاصله آوردن تشریف معتمد مهندس اگه خانممهسا -
 .بشه پیداشون باید دیگه و میشه تموم مرخصیشون امروز. مهندس جناب چشم -
 .بررسی برای بیار هم رو اماراتی شرکت هایپرونده اون. اکی -
 .چشم -

 .خنده زیر زدم پقی
 شوربا؟شلم این تو چته تو. زهرمار -
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 .کردم آویزان صندلی یدسته روی را کتم
 .خواهرت نه منشیته، واقعاً مهسا کنهمی فکر ندونه هرکی -

 .زد آتش سیگاری و کشید ایکالفه پوف
 گفتم بهش چقدر. بیاریم بیرون از منشی یه حتی نیست حاضر و داره اعتماد خودمون به فقط. دیگه خانهکامران -

 هم و خودمونه چشم جلوی هم باشه اینجا نه، میگه اما بخونه؛ رو درسش بذار و بردار مهسا سر از دست من پدر
 .میره سر شحوصله کمتر و مشغوله

 .داد تحویلم گرمی لبخند و ایستادم پایش جلوی احترام رسم به. شد وارد مؤدبانه و زد در به ایتقه مهسا
 امر. بزنن امضا باید مهندسخانم که شرکتاییه لیست هم این. اماراتیه شرکت اون قراردادای یپرونده این -

 ندارید؟ ایدیگه
 .انداختم وسط را خودم شده که هم پرانیمزه برای

 .کنیدمی درست مزهخوش خیلی. بیارید من برای دیگه یقهوه فنجون یه میشه اگه -
 و گفت کوتاهی چشم جمله این شنیدن با و کشیدمی خجالت و شدمی سرخ مدام که بود ایقلمبه و گرد دختر مهسا

 .پرید بیرون اتاق از
 .کرد ایمسخره اخم داریوش

 .میدیا دستور من خواهر به باشه آخرت یدفعه -
 :گفتم و زدم ایقهقهه

 خبر؟ چه پریسا از راستی. کنهمی پیدا جریان درونم خاصی کرم بینمشمی نیست، خودم دست -
 :گفت و کرد زیرورو را هابرگه

 اون با و میاد اون با جیکه، تو جیک راحله با شهمه البته. خونده بازرگانی مدیریت. صادراته بخش مدیر هم اون -
 هرکسی و منم مدیرعامل فرهاد؟ خدا رو تو بینیمی. من تا داره شنویحرف راحله از بیشتر مهسا برعکسِ. میره

 .تازونهمی اینجا خوادمی دلش هرجور
 .بریدمی رو لذتش دارید هم دور زدید فامیلی شرکت یه. دیگه خوبه -

 .لولیدمی هابرگه آن در کبک مثل دوباره
 کردن توجیه کاظمحاج و خانکامران ولی ؛هستیم فامیل همه درسته و مقرراته طبق چیزهمه اینجا بگم هم این -

 نظر در مرخصیای طبق اینکه و کننمی سوءاستفاده اکارمند یبقیه چون نداره؛ کارخونه تو شدنصمیمی حق کسی
 .هوا روی بره کارخونه نشده ماه سر و بپیچونه یکی روز هر فامیلیم چون نیست قرار. دارن غیبت حق شده گرفته

 کیفیت؟ بخش مدیر شده چرا که اینه تو ناراحتی فقط. خوبه کارش خانمراحله پس آهان -
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 .آورد باال هاپرونده روی از را سرش و زد پوزخندی
 بهش بدجور کامران که همینه خاطربه و جدیه کارش تو خوشبختانه آره پرسی؟می سؤال چقدر تو سرویس دهن -

 نه؟ یا کنی کمکم تونیمی بگو حاال. داره اعتماد
 .رفت و گذاشت جلویم را قهوه و شد وارد ایتقه با دوباره مهسا

 .برداشتم را قهوه فنجان
 .بعد تا کنم جان نوش رو این بذار اول -
 .خوردی قهوه بس از رو ما کردی سرویس هم تو -

 .ماند خیره داریوش سیگارته به نگاهم و کشیدم سر نفس یک را قهوه بار این
 راحله؟ با ازدواج یا کارخونه چیه؟ تو مشکل االن دقیقاً -

 .نشست مقابلم و کند هابرگه از دل
 .بدیم انجام رو نامزدی این بشه راضی و پایین بیاد شیطون خر از کن کاری یه اول. دامنت به دستم -
 !ایکوچه یه خم اندر هنوز تو ولی برگشتم؛ و گرفتم هم رو دکترام و آمریکا رفتم من. داریوش زدی تر تو بابا -

 .گرفت را دستم و شد دستپاچه
 همین تو اصالً. بندازم غلتک روی رو مهشاد با ازدواجت کارای خودم میدم قول. کن حل رو مشکل این تو -

 چطوره؟ میدم، بهت توپ سمت یه کارخونه
 .کشیدم بیرون دستش از را دستم

 .پیشکش کردنتکمک نزن، رو ما جیب تو دستت قربون. رسیده ما به شما از داداش نه -
 میندازی؟ تیکه -

 .کردم هار را امشدهحبس نفس
 اینکه بدون کردی، خونههم آمریکا تو من با رو راحله خواهر اومدی برداشتی نه و گذاشتی نه حسابی مرد آخه د -

 کنم؟می کمکت میگی و گردو پوست تو گذاشتی رو ما دست حاال و بدی شگذشته از خبری
 ...و نیویورک رفتممی چندماهی باید. داشتی خبر کارخونه یریخته هم به اوضاع از خودت که تو -

 .بردم باال بودن کافی ینشانه به را دستم
 .نکن تعریف من برای شبستری کردحسین یقصه. دونممی آره آره -

 .بردم باال تهدید ینشانه به را اماشاره انگشت
 و بزنی گند اگه رو دفعه این شاهده خدا ولی ؛عقد یسفره پای شونممی رو راحله و کنممی کمکت داریوش ببین -

 اکی؟. دربیای بازیچلفتیوپادست این از که زنممی بهت ایکشیده چنان من، سراغ بیای
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 .کرد نزدیک صورتم به را صورتش و نازک را صدایش. بیفتد وپایمدست به بود مانده کم
 .بکنم نازت هایگونه اون از ماچ یه بذار -

 .دادم فاصله خودم از را او وارچندش
 از دفاع برای آمریکا برگردم باید شهریور آخر تا من که بدون هم رو این. برادر میشه الزمت بعداً دار نگه رو اینا -

 و خورده دماغم به پول بوی نکن فکر پس کنم؛نمی باز حسابی مهشاد با ازدواج روی هم فعالً و دکترام ینامهپایان
 اکی؟ رفاقته، حساب رو فقط بربیاد دستم از کاری اگه. کنممی کمک بهت دارم

 .کرد مآب التی را لحنش و آورد باال را دستش
 .بامرام حله -

 .پیچید گوشی توی مهسا صدای آن دنبال به و آمد منشی بوق صدای
 کارخونه وارد مهرگان خانم همراه به معتمد مهندسخانم که دادند اطالع نگهبانی از مهندس، جناب ببخشید -

 .شدن
*** 
 :گفت مهسا وقتی بود بوده مانده باز تعجب از دهانم

 .دارن کار شما با معتمد مهندس -
 زدن هم به با و انداخت باال ایشانه اطالعبی هم او که انداختم داریوش یدرآمده حدقه از هایچشم به نگاهینیم

 براندازم خوب اشخریدارانه نگاه با. شدم روبهرو پریسا با و خارج داریوش اتاق از. داد مالقات یاجازه هایشپلک
 دو کوچک هایالمپ مسیر طول در و کردم طی انتها تا را شدهموکت سالن. داد نشانم را راحله اتاق راه و کرد

 آمدممی شل نباید بود، که هرچه اما شوم؛ هیجانم و استرس شدت منکر توانستمنمی. گذراندم نظر از را مسیر طرف
 مدیریت اتیکت با آخر به مانده یکی اتاق درست. دارد را زدنممحک قصد دانستممی خوب. باختممی را قافیه و

 را خودش و چرخید سریع پریسا که انداختم سالن ابتدای به نگاهی و کردم مرتب را امیقه. کردم برخورد کیفیت
 زدم در به ایتقه. کردممی حس را خاصی معنای هم او هاینگاه در روزها این. داد نشان قراردادها بررسی مشغول

 .کردم مصلحتی ایسرفه آن بندپشت و
 !بفرمایید -
 داد؛می نشان گویممی! آری. دادمی نشان مشغول را خودش و بود شده خم مقابلش کاغذهای روی. کردم باز را در

 بازی خانواده دو این توسط که بود وقت خیلی. بودم بلد را بازی این بود وقت خیلی من و کردمی بازی نقش چون
 اشاره مقابلش صندلی به کند، بلند سر اینکه بدون. بدهم بازیشان خواستممی که بودم من این بار این و بودم خورده
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 هنوز اینکه. آمدنمی خوشم رفتارهایشان این از! داشت هراس هایمچشم در کردننگاه از شاید. بنشین یعنی که کرد
 :گفتم بدهم را درخواستش جواب اینکه بدون بنابراین داد؛می آزارم کردند،می فرض بـرده را ما و اربـاب را خودشان

 !بفرمایید. دارید کارم بودید گفته -
 شال یک با نارنجیدسته طبی عینک. دوخت هایمچشم به را هایشچشم زمردهای و زد دریا به را دلش باالخره

 با که را هرچیزی راحله. دارم خاطر به خوب هاسال همان از را این نبود؟ بود، اشموردعالقه زرشکی. زرشکی ست
 .کرد صاف را گلویش. مرغ با پلوزرشک مثل پرستید؛می خورد،می پیوند زرشکی و زرشک

 شینید؟نمی -
 که رنگکرم بزرگ میز یک. کردم رصد نامحسوس طوربه را مدیریتش اتاق و نشستم مقابلش صندلی روی اجباربه

 آن کنار و بود میالد برج به رو هوسیپنت پنجره میزش پشت. دفتردستک و نامه و کاغذبازی از بود پر آن روی
 .کردمی خودنمایی کاکتوسی گلدان

 دارید؟ میل چی نوشیدنی -
 .ریختم دستش روی کار ابتدای همان را پاکی آب
 .خوردیم مهساخانوم پختدست از قهوه تاشیش-پنج یه داریوش با خالی جاتون -

 .بذارم درمیون شما با خواستم که اومده پیش مهمی موضوع چون اینجا؛ بیاید گفتم! خب بسیار: راحله
 .کردممی مقاومت باید اما کردم؛می حس دهانم به ـینه*سـ یقفسه از را قلبم باالآمدن کمکم
 .خدمتم در. بفرمایید -

 .کرد نگاه خوب را موهایم بازارآشفته تا پا نوک از و برداشت را عینکش
 یه خوایممی ما. نه یا کرده صحبت طرح این به راجع شما با هم مهرگان مهندس دونمنمی رادمهر، دکتر ببینید -

 طراحی شما میشه اگه خواستیممی. بذاریم اجرا به دبی تو بافتمونودست فرشای ترینقیمتی و بهترین از نمایشگاه
 .بگیرید عهده به رو نمایشگاه این نورپردازی

 .کشیدم صورتم به دستی
 کیه؟ نمایشگاهتون ریختا بپرسم تونممی -

 .برداشت را تقویم و زد دارشچرخ صندلی روی چرخی
 .امسال سپتامبر اواسط برای میشه. ببینم بذار... اوم. نه که چرا البته، -

 .کردم چهارتایی دودوتا
 درسته؟ شهریور، اواخر میشه عبارتیبه -

 .داد تکان حرفم تأیید ینشانه به را سرش
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 .دکترام یدفاعیه برای باشم آمریکا باید تاریخ اون تو من متأسفانه -
 بیکار نظر مورد تاریخ در اگر حتی. نداشتم راه این جز ایچاره اما خواندم؛ هایشچشم در را امید سوی شدنخاموش

 و کردممی حس را کاظمحاج یکشیده جای هنوز. کردمنمی قبول را مسئولیت این وجههیچبه بودم، هم
 .زدندمی دستت روی بعد و کردندمی دعوت ابتدا که بود این معتمدها عادت. شوم هاآن بازی وارد خواستمنمی

 یا کنید پیدا درخوری شغل یه ایران تو زندگی برای باید باالخره کنید؟ فکر ما کاری پیشنهاد روی خوایدنمی خب -
 نه؟

 :دادم ادامه کنایه به و زدم پوزخندی
 .بمونم آمریکا همون تو میدم ترجیح ایران؟ چرا حاال ایران؟ -

 .کرد نگاهم کنجکاو و گزید لب
 کردید؟ صحبت تصمیمتون این به راجع هم مهشاد با -

 .زدم فهمیکج به را خودم کامالً
 بذارم؟ درمیون مهشاد با تصمیممو باید چرا بپرسم تونممی -

 نشان اتاق کف هایسرامیک با خودکار برخورد صدای و داد قورت زحمتبه را گلویش آب. خورد جا خورممی قسم
 .دادمی وحشتش احساس از
 نذاشتید؟ ازدواج قرار باهم دوتا شما مگه. درنمیارم سر چی؟ یعنی -

 :دادم جواب باصالبت و محکم
 .شده عوض تصمیمم االن. بود گذشته برای قرارومدار اون -

 و انداخت باال قرص چندتا و کرد باز را میزش کشوی و برد دست آشفته. کرد سرهمیپشت و شدید هایعطسه
 .بود ریخته هم به اشذهنی معادالت بدجور اینکه مثل. نوشید را آب بطری آن روی

 شدید؟ منصرف تصمیمتون از چرا بپرسم میشه -
 را مهشاد تماس و کنم رفتار طبیعی کردم سعی. ماند خیره هایمدست روی راحله نگاه و شد بلند موبایلم صدای
 :دادم جواب

 .گیرممی تماس باهات بعداً. هستم جایی االن من عزیزم -
 .کردم قطع را گوشی و
 .کنهمی فرق قضیه االن. بود مهشاد یخونواده شدنمشخص از قبل برای قرارا اون خب -

 .بود شده اشک آبستن هایشچشم و سرخ اشچهره
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 چه مهشاد خونوادگی یسابقه شدنمشخص با رادمهر؟ دکتر کنید تمومش رو کودکانه لجبازیای این میشه -
 کنه؟می تغییر شما از احساساتی

 فکر نه و دارم خانموسمیه و کاظمحاج چشمای تو کردننگاه روی من نه ولی خانم؛ راحله دونمنمی رو مهشاد -
 .باشه گذشته یادآوری به نیازی نکنم فکر. باشن داشته منو دیدن چشم اونا کنم

 .رفت پنجره کنار و شد بلند اشصندلی روی از
 کنی؟ ازدواج مهشاد با حاضری شما چی؟ کنم وصلت این به راضی مادرمو و پدر من اگه -

 من به داشتیچشم اینکه کند؟ ثابت خواستمی را چیزی چه. کردمنمی درک را اصرارش همهاین بود؟ شده دیوانه
 کند؟ دامادم خودش هایدست با خودش خواهدمی و نیستم مهم برایش اینکه ندارد؟

 .سرکارخانم نمیشم اصرارتون همهاین متوجه -
 .گرفت قرار مقابلم رختمام و قدتمام و انداخت را پرده

 داشتن از که زمانی. سیاهی و تاریکی از بوده پر اون یگذشته. بسته دل شما به خواهرم .واضحه منظورم -
 از و بودیم کرده غصب رو پدرش سبحان و امین و من کرد،می درددل خیالی قبر با و بود محروم پدر ـوش*آغـ

 .بردیممی ـذت*لـ مهربون پدر یه داشتن
 .کردم صاف را امـینه*سـ و شدم بلند جا از
 ندارم؟ دوستش که کنم زندگی کسی با عمر یه باید وسط؟ این چیه من ـناه گـ وقتاون -

 .برگشت کارش میز پشت و کرد پرتاب هوا در را دستش و شد عصبی
 بفهمه اگه. حساسیه سن توی اون دادید؟ ازدواج قول معصوم طفل دختر به چرا پس رادمهر؟ جناب چی یعنی -

 !کنه خودکشی شاید اصالً. خورهمی بدی روحی یضربه شدید منصرف شما
 .زدم زهرخندی

 جریان در بیشتر آشنایی برای مهشاد یخونواده شد قرار فقط. ندادم ازدواج قول کسی به من! خانمراحله ببینید -
 .خوریمنمی هم درد به ما فهمیدم روزا این که بگیرن قرار

 .برد باال را صدایش
 ...اگه من کنی؟می لج کی با داری تو -

 .آوردم پایین را صدایم و کردم قطع را حرفش
 داری هست معلوم اصالً. نگرانتن پدرت و مادر نمیدی؟ داریوشو تماسای جواب چرا کنی؟می لج کی با داری تو -

 نفهمیدم کردی فکر بندازی؟ راه رو مسخره نمایش اون نامزدیت مراسم روز داد اجازه بهت کی کنی؟می غلطی چه
 زدی؟ هم به مراسمو عمد از



 

 

286 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 .شدم خم صورتش روی و گذاشتم میز روی را هایمدست کف و رفتم جلو
 کنایه و نیش اون و این از باید چقدر آقاجونت دونیمی خبره؟ چه بازار و همسایه و در و فامیل تو االن دونیمی -

 بخوره؟ رو جوونا ما کاریایندونم چوب باید کی تا. باش پیرمرد اون بیمار قلب فکر به نیستی، خودت فکر به بشنوه؟
 و بگیرم ـوشش*آغـ در حامیانه داشتم دوست. شدنکنده به شروع من قلب و کرد لرزیدن به شروع هایشدست

 عقد شاید. دارد احتیاج بودنم به چقدر و است من محبت یتشنه چقدر دانستممی خوب. کنم نوازشش کنم، آرامش
 دیگر من اما نباشم؛ او مال هرچند باشم، کنارش عمر یک خواستمی و بود خودش هایحربه از هم مهشاد و من

 .نداشتم را بازی این طاقت
. کنی راحت رو طایفه یه و بدی داریوش به رو مثبت جواب شما که منتظرن همه بیرون اون! خانم... راحله ببین: من
 آخر تا که کنی ازدواجی به مجبور منو خوایمی چطور وقتاون کنی، ازدواج داریوش با تونینمی دیگه خودت تو

 ...مهشاد کنار تو شب و صبح هر دیدن با عمر
 :دادم ادامه و شد جاری هایشاشک. خوردم را حرفم و کردم حبس را نفسم

 .کنی ازدواج داریوش با هم تو که بشینم عقد سفره پای مهشاد با حاضرم شرطی به من! خب بسیار -
 .زد پس را هایشاشک

 چی؟ یعنی -
 .گرفتم مقابلش را کاغذیدستمال یجعبه و بردم دست

 من کنیمی فکر اگه. بپسند دیگرانم برای پسندی،می خودت برای رو چه اون! سرکارخانم نداره چی یعنی -
 منو که بدی نشون هم تو باید پس باشم؛ مهشاد کنار و بگیرم ندید رو تو عمر یه و بگذرم احساسم از تونممی

 رو گذشته بتونم هم من تا کنی ازدواج داریوش با تونیمی و شدی من خیالبی بدی نشون باید. کردی فراموش
 .کنم فراموش ترراحت

 .زدم کنار را داریوش مسیر طول در و شدم خارج اتاقش از عصبی. کشید بیرون جعبه از ناباورانه را دستمال
 .میشه حل نباش نگران. داداش کنممی صحبت باهات بعداً -
 دادوبیداد با که زد زنگ داریوش هم باریک و کردم ریجکت را همه که گرفت تماس مهشاد چندباری مسیر طول در

 .برداشتم نخوانده را شماره زد، زنگ موبایلم که آخری بار. کردم قطع را تماسش
 دنیا به ماههشیش مگه تو. گیرممی تماس باهات خودم خونه، برسم بذار گفتم داریوش؟ میگی چی بله؟ بله -

 پسر؟ اومدی
 .پیچید گوشی توی خانمسمیه صدای ناگهان

 .شدم مزاحم بدموقع اینکه مثل! آقافرهاد ببخشید -
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 .دارد نگه هتل کنار که کردم اشاره تاکسی راننده به و خوردم جا
 ...کردم فکر. شد اشتباه! خدا به شرمنده خانم؟سمیه شمایید -

 .کرد قطع را حرفم
 ببینمتون؟ جایی یه تونممی -

 .کشیدم صورتم به دستی و گرفتم استرس
 بابت؟ اما بله -
 .باشه ما یخونه از غیر جایی یه فقط. برسم خدمتتون حضوری باید. نکنید عجله -

 .دادم را هتل شاپکافی آدرس و کردم تر زبان با را لبم
 .کنید یادداشت رو آدرس پس! دارید اختیار -

 :خواند خواهید آنچه
 .خوادمی رو خاطرت و داره دوستت چقدر معلومه چشماش از. میگم رو داریوش. خوبیه پسر: فرهاد
 .رو نتیجهبی و مسخره بحث این کن تمومش! فرهاد کن بس خدا رو تو: راحله
 یا داریوش با داری فرصت ماه این آخر تا. کنم نامزد ندارم بهش ایعالقه که کسی با کنیمی مجبورم داری: فرهاد

 پس کنم،می خراب چیزوهمه نکنی نامزد. راحله زنممی شاهرگمو. کنی نامزد داری دوسش که ایدیگه کس هر
 .ندی بازی منو و کن جمع حواستو

*** 
 راحله

 استخر به منتهی یپلهراه براق استیل هاینرده روی را دستم و فروفرستادم زحمتبه را دهانم بزاق یماندهته
 صدای. دادم قرار هاپله مرمرین سنگ اولین روی را لرزانم پاهای و انداختم سرم پشت به گذرا نگاهی. کردم محکم
 دست کف. رفتم پایین را هاپله مضطرب و آهسته و گرفتم دندان به را لبم. شدمی بیشتر لحظهبهلحظه قلبم کوبش

 قرار پله آخرین روی را سفیدم عروسکی کفش. کردم رد را پله پاگرد و کشیدم کوتاهم مانتوی به را امکردهعرق
 طبقه بیا». بود داده پیغام پیش یدقیقه چند همین. گرداندم استخر دورتادور را قرارمبی چشمان زمانهم و دادم

 به اسیرشده بزرگ یآینه رویروبه درست استخر، سویآن. بودم آمده من و« !منتظرتم استخر سالن داخل پایین،
 را تنگ و یخی جین این کاش! لعنتی. کردمی تماشا را بیرون بزرگ هایپنجره از و بود نشسته میز پشت دیوار،
 را آمده راه گذشت سرم از ایلحظه. کنم مرطوب را امشدهخشک یحنجره تا داشتم نیاز هوا به. پوشیدمنمی

. برداشتم قدم میز سمتبه آهسته. نبود من سمتبه نگاهش هرچند شده، حضورم متوجه دانستممی ولی برگردم؛
 تماشایش توانستممی سیر دل یک و بود من به پشتش. شدمی کمتر نشستنش محل و او با لحظهبهلحظه امفاصله
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 یخانه حیاط یحوضچه داخل را سرش هیجان اثر در که هاسال آن مثل یا بود زده آب به را تنش دانمنمی. کنم
 دلم من و بود بـرده فرو استخر آب میان را سرش هایشتنِش بار کردنکم برای هم بار این برد،می فرو آقاجان
 و زدم دور تقریباً را میز. ریختمی اشپیشانی روی و بود شده نمناک که تارهایی لمس برای رفتمی ضعف
 و کردمی جدا شاخه از دانهدانه را هاآن باد که کردمی نگاه رقصانی هایبرگ به هنوز او ولی ایستادم؛ رویشروبه
 رنگطالیی و ترد هایچیپس آن از پر یک و بود شده باز میز روی محبوبش خوراکی پاکت. انداختمی زمین روی

 همان مثل و بود کرده هماهنگ رنگیاسی پیراهنی با را اشمشکی تک کت. دادمی بازی انگشتانش میان را
 تزریق ضعف ناتوانم پاهای به اشـینه*سـ عضالت. بود گذاشته باز قیدبی را پیراهنش باالی یدکمه هاسال
. کنم غرق استخر آب همین داخل را هاغصه تمام و بخزم امن ـوش*آغـ آن در که کشیدمی پر دلم و کردمی

. گرفتم محکم را شالم پر. بود بریده را امانم انگشتانم لرزش نبودم؟ خواستنی دیگر نکند کرد؟نمی نگاهم چرا لعنتی
 اگر! بود زده فریاد اگر! بود شکسته را سکوتش موقع همان اگر کند؟ سکوت بود آمده هم باز زد؟نمی حرف چرا

 دستمان کار خواستنش دل در و فریادنزدنش! ثمربی اگرهای این از وای! بود کرده عـریـان همه برابر در را قلبش
 و کنندمی سکوت بزنند، فریاد باید که آنجا. پیچیده و عجیب خیلی هستند؛ عجیب هاآدم. جدایی و دوری بود، داده
. شکستممی را لعنتی سکوت این خودم باید. بود فایدهبی منتظرماندن. زنندمی فریاد کنند، سکوت باید که آنجا
 .باشد بوده من صدای آمد بیرون امحنجره از که صدایی داشتم شک. کردم تر زبان با را خشکم هایلب
 .پایین بیام بودی داده پیغام -

 که دید باالخره. برگشت نگاهش باالخره. سایید هم به را هایشانگشت و داد تکان میز روی را چیپس پاکت
 .بندانیخ عصر سردی به نگاهی انداخت، امچهره به ایغریبه نگاه. ایستادم جلویش

 .اینجام خانمسمیه اصرار به -
 .بود مانده باز بدجور تعجب از درشتم چشمان بودم مطمئن

 مامانم؟ -
 .کرد قالب اشـینه*سـ روی را دستانش و داد چوبی صندلی به را اشتکیه

 منتظر همه اینکه. کنی ازدواج اینکه. کنم صحبت باهات خواست من از. اقامتم محل هتل بود اومده دیشب -
 .نذار منتظرشون. هستن تو یبله جواب

 پوزخند و چرخاند صورتم توی را اشایشیشه نگاه شود؟ تمام بود قرار کی. بود کرده باز را ناخوشایند بحث این باز
 .زد زهرداری

 کنی؟ ازدواج خواینمی چیه؟ -
 .کردم باز و گذاشتم هم روی ثانیه چند را چشمانم
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 !فرهاد کن بس -
 .کند نابودم درجا توانستمی که داشت زهر قدرآن نیشخندش

 .خوادمی خاطرتو و داره دوستت چقدر معلومه چشماش از. میگم رو داریوش! خوبیه پسر -
 :گفتم غیظ با و انداختم ابروهایم به چینی

 .ندارم دوستش که منم مهم -
 که چیزی اولین. برداشت را اسپرتش کت. فرستاد میز پشت پایش ـل*بغـ با را صندلی و شد بلند صندلی پشت از

 .آمدمی او به خیلی که بود دوختیخوش و دودی جین شلوار کرد، جلب را توجهم بلندشدنش از بعد
 هم به چیزوهمه بزنگاه سر که شد چی. گرفتی می عقد جشن داشتی بودی، کرده نامزد باهاش که تو شد؟ چی -

 زدی؟
 شلوار جیب در را دستانش. چرخاندم دیگری سمت را صورتم و دادم فشار دستم کف روی را هایمناخن. شدم عصبی
 .کشید عمیقی نفس. ایستاد استخر ایشیشه و بزرگ پنجره جلوی و داد جا جینش

 رو همدیگه که داره وجود آدم چقدر دنیا این توی دونیمی. نداری دوستش تو که نیست مهم بگم هم اینو البته -
 .کنم ازدواج باهاش خواممی ولی ندارم؛ دوستش که من مثل کنن؟می ازدواج ولی ندارن؛ دوست
 .دادممی را جوابش باید. زدمی عجیبی هایحرف. فرستادم شال زیر را لختم موهای مزاحم تارهای

 .بودی گذاشته هم ازدواج قرارومدار که تو نداری؟ دوستش چرا دیگه تو -
 هاآن و کرد فرو روشنش موهای میان را انگشتانش. انداخت چشمانم به را اشعصبی نگاه. برگشت سمتمبه سریع

 .فرستاد عقب را
 .باشه وسط دیگه کسی پای که اینه هم اون. مونهمی وسط این چیزی یه. دختر نده جواب سؤال با منو سؤال -

 .گرفت کج کمی را سرش و کرد ریز را چشمانش
 داری؟ دوست ایودیگه کس تو -

 را صورتم عضالت قدرآن. شد جمع چشمانم در اشک و ایستاد گلویم بیخ بغض. کردمنمی حس را قلبم ضربان
 همان مثل عطرش بوی که قدرآن. شد ترنزدیک. سوختمی چشمانم. نریزد فرو اشکم که بودم کرده منقبض

 .بود معطر و شیک. کرد نفوذ مغزم انتهای تا صاف هاسال
 داری؟ دوست ایودیگه کس پرسیدم کردی؟ سکوت چرا نمیدی؟ جواب چرا شد؟ چی -

 .برگردم خواستم. بترکد بغضم و بمانم ترسیدممی
 .رو نتیجهبی و مسخره بحث این کن تمومش! فرهاد کن بس خدا رو تو -



 

 

290 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 که هاییچشم همان با. کردم نگاه اشچهره به و برگشتم. گرفت محکم را دستم مچ که بودم نگرفته فاصله
 منقبض فکش و بسته را چشمانش. کنند رسوایم است ممکن هرلحظه و اندشده قرمز بغض، زور از االن دانستممی

 .بود شده
 تو. واضح و روشن بدی، جواب کلمه یه سؤالم به بهتره. کنی فرار من از نکن سعی. بدی بازی منو نکن سعی -

 داری؟ دوست ایودیگه کس
 پایش به محکم و کرد مشت را دستش. افتاد زمین روی و غلتید امگونه روی از مزاحم لعنتی اشک قطره. بود ریخته
 .کوبید

 ندارم دوستش که اونی با تونمنمی و دارم دوست ایودیگه کس هم من. همینه هم من حرف! المصب د! لعنتی د -
 .کنم ازدواج

 را اشمردانه و قوی دست بین اسیرشده مچ آزادم دست با کردممی تقال. شدمی اکو استخر خالی فضای در صدایش
 :غرید میانشان از و کرد کلید هم روی را هایشدندان. گرفت ترمحکم را دستم که دهم نجات

 پیشنهاد عزیزه برام چقدر دونیمی که راحله خودت جون به. بوده مادرت درخواست به اینجام اگه! راحله ببین -
 اصالً هم برام. میگم چیزوهمه و زنممی جار و درمیارم دستم از موحلقه عقدم مراسم روز کنی، رد داریوشو ازدواج

 .بزنی دور منو نکن سعی. نده بازی منو پس. بیفته بقیه برای قراره اتفاقی چه نیست مهم
 :کشیدمی فریاد و زدمی نفسنفس هنوز او ولی چکید؛می چشمانم از محابابی اشک

 هر یا داریوش با داری فرصت ماه این آخر تا. کنم نامزد ندارم بهش ایعالقه که کسی با کنیمی مجبورم داری -
 پس. کنممی خراب چیزوهمه. نکنی نامزد راحله زنممی شاهرگمو. کنی نامزد داری دوستش که ایدیگه کس

 .ندی بازی منو کن جمع حواستو
 یپلهراه سمت به و دوختم چشمانش به را اشکم از پر نگاه. کشیدم بیرون دستش از زوربه را دستم دردناک مچ

 حتی. کردم روشنش و شدم کشیده ۲۰۷ سمتبه ناخودآگاه. بود گرفته باران رسیدم که حیاط به. دویدم استخر
 هدفبی. دانستمنمی را مقصدم هم خودم اصالً. کنممی کار چه و روممی کجا که بدهم خبر بقیه به نداشتم حوصله
 چند و بود شده خارج دستم از کردم رد که را قرمزهاییچراغ تعداد. پیچیدممی راست و چپ به و کردممی رانندگی
 چه از من. خواهممی چه دانستمنمی اصالً روزها این. آمدم بیرون یکی از باالخره. زدم راهنما بیهوده را خروجی

 یخالصانه و پاک داشتندوست وسط این گناهش که فرهادی از یا داریوش؟ از خودم؟ از گرفتم؟می انتقام کسی
 بود؟ من
 غروب خورشید. تهران بام بودم؛ همیشگی پرتگاه لبه آمدم، خودم به تا «بود؟ کی مقصر شد؟ طوراین چرا! خدایا»

 گس طعم فقط و فقط هایشعاشقانه از من اما ها؛عاشقانه باران هم باز و بود گرفته بیشتری شدت باران و کرده
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 شکایت آن از و بزنم فریاد بزنم، داد خواستم. نچشاند را وصال ـذت*لـ من به گاههیچ باران. بودم چشیده را جدایی
 .شد مناجات دوباره چرا دانمنمی اما کنم؛

 .بگذرم ازش بتونم که کن کمکم. کن کمکم خدایا -
 .شد روشن دیگر بار آسمان و غریدند ابرها

 کی مسببش دونمنمی که چالیسیاه این کف کنممی سقوط نگیری دستمو اگه. بریدم که قسم خودت به خدایا -
 .بوده

 فرهاد. ببرم قربانگاه به را احساسم اسماعیل امشب خواستممی! آری. بود شده یکی آسمان اشک با صورتم اشک
 دنیا این در الاقل. باشند هم کنار توانستندنمی او و من هایاسم. نبود من سهم هم اول روز همان از. نبود من سهم
 قورت را هقمهق و زدم پس را هایماشک. باشد داشته را ما پاک عشق ظرفیت که بود آن از ترکوچک دنیا. شدنمی
 این. بخوابم کردم سعی و بستم را چشمانم. خواباندم را صندلی و کردم قفل را درها. برگشتم ماشین داخل. دادم

 متنفر او جزبه شهر هایآدم یهمه از. یخآب دوش مثل سرد پایان یک خواست؛می پایان یک دلم عجیب روزها
 به کمکم و شدند گرم هایمپلک. بود من زندگی زاللی و صداقت و صافی تنها او. داشتم دوستش من چون بودم؛
 .رفتم فرو خلسه حالت
 :خواند خواهید آنچه
 خواستممی زمان کمیه فقط. بزنیم هم به رو داریوش با ازدواج قرار کالً که نبود این منظورم هم اولش از من: راحله

 داره و نیست وقت گیدمی و خوایدمی طوراین ترهابزرگ شما که حاال اما بدم؛ سامون و سر ذهنیم آشفتگی به تا
 ...من. میشه آبروریزی

 :گفت را جمله این و بست را هایشچشم
 .بندازیم راه رو عقد جشن بساط دوباره ماه همین تو حاضرم من... من: راحله
*** 
 فرهاد

 مهشاد؛ اصرار به بود، خانمسمیه اصرار به بودم اینجا اگر. بودیم شده جمع هم دور کاظمحاج باغخانه سبز فضای در
 با هدفبی و کرده مشت را هایمدست. رازش نشدنفاش برای دخترش، دل آوردندستبه برای کاظمحاج اصرار به

 .کردممی بازی مقابلم چای فنجان
 بود گذاشته دوشم روی را وظایفی سنگینی محمدامین قتل. نه یا است کرده اثر راحله روی تهدیدهایم دانستمنمی
 کنم راضی ازدواج به را راحله خواستندمی من از داریوش و خانمسمیه. بگذرم هاآن کنار از تفاوتبی توانستمنمی که
 را من حاجی و خانمسمیه. داشت را خودش استدالل هم هرکسی. نکنم رها را مهشاد داشت توقع کاظمحاج و
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 که تفاوت این با داشتند، من از که بود ایخواسته حداقل این و دانستندمی شانخانواده شدنپاشیده هم از مسبب
 اهمیتی هم من دل عشق شطرنج این وسط مگر اما بودند؛ باخبر راحله به امعالقه و من دل از هاآن هردوی
 تالش سخت حلش برای که بود معادله این مجهول تنها داریوش. کردمی فرق داریوش سناریوی اما داشت؟

 خودش رفیق را من داریوش. کردممی پیدا را پاسخش کمتر کردم،می جووجست بیشتر هرچه ولی کردم؛می
 ناموس به داشتنچشم یعنی پسرها ما بین در رفیق ناموس به داشتنچشم. خودش ناموس را راحله و دانستمی

 !آن از بدتر هم شاید و برادر
 .نشست امشانه روی مهشاد دست که کشیدم ایکالفه پوف

 بخوریش؟ خواینمی. زدی هم به رو دلمون زدی، هم رو چای اون بس از! دکتر آقای تواما با -
 نور بعدازظهر تا گذاشتندنمی که داشت وجود هاییبرج اینجا. زدمی ابری هم ولنجک هوای و بود سردی صبح

 .گرفتم دستش از را صبحانه پنیر و نان یلقمه و زدم مهشاد به لبخندی. کند لمس را خیابان کف آسفالت خورشید
 .ندارم میل صبحا من راستش! مهشادجان ممنون -

 یپنجره پشت از االن پایین، یطبقه استخر در طوفانی یمشاجره آن از بعد دانستممی. بود راحله درگیر ذهنم
 صفحه روی که بود او نوبت حاال آری. دهد تکان را بازی این بعدی یمهره خواهدمی و گرفته نظر زیر را ما اتاقش
 .داد تکانش مقابلم و گرفت برایم دیگری یلقمه مهشاد. بدهد را ما منتظر هایچشم پاسخ و کند حرکت

 .میشم دلخور ازت نخوری اینو. دکتر آقای کنهمی فرق یکی این -
 .انداخت وسط را خودش داریوش که گرفتم دستش از را لقمه

 .ببوس هم پاهامو کف بیا میگه فرداپس. مهشاد نکن لوسش انقدر -
 .سرکشیدم را چای رفتنشپایین برای و بلعیدم ناچاربه را لقمه

 .نداره دشمن به نیازی دیگه باشه داشته تو مثل رفیق یه آدم داریوش؟ دونیمی -
 :گفت و کوبید هایمدست به را هایشدست کف مهشاد

 .بربیای مارموز این زبون پس از تو اینکه مگه! فرهاد گرم دمت -
 کاظمحاج که بزرگی میز. داد باز فضای در شده چیده رنگکرم هایصندلی به را اشتکیه و زد پوزخندی داریوش

 .بود دیده تعبیه قصرش در اقوام مهمانی تشریفات برای
 کاظم؟حاج برای بفرستم و بگیرم خودمون از مامان سلفی یه و دربیارم گوشیمو االن خوبه جوریاست؟این: داریوش

 باشید؟ نداشته تماس محرمیت از قبل تا بود نگفته حاجی مگه
 .پاشید بیرون دهانم از چای و زدم ایقهقهه

 .شعروورگفتن به کردی شروع دوباره صبحی سر! داریوش نکنه لعنتت خدا -
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 .گرفت جلویم را کاغذیدستمال جعبه مهشاد
 .درمیای سلیک از خندونمت،می خوب. داریا من مثل رفیق کنیمی حال خدایی ولی: داریوش
 .بگذارم سرشسربه خواستم و بودم نخندیده دل ته از بود هامدت. کردم پاک را دهانم و کشیدم بیرون را دستمال

 .میشم خفه بکشی کفشتم، بند گفتم بهت صدبار که من داداش -
 :گفت و کشید ایکالفه پوف

 رفاقتت؟ اثبات برای نیستی بلد این از غیر ایجمله تو! اه -
 :گفتم و زدم پوزخندی

 !داداش جورابتم -
 :گفت و داد تغییر عمد به را رنگش

 .میشه دعوامون که نیا باالتر! دستت قربون -
 .کردمی رصد را ما مکالمات نامفهوم و گنگ مهشاد

 .نیستم بلد این از بیشتر داداش خب -
 بذارم؟ آموزشی کالس برات خوایمی: داریوش

 .نمیاد بدم بذاری -
 برم؟ طرف کدوم از برم، قربونت خواممی. عملی کلنگتم دالر، ریالتم بگو؛ جوریاین: داریوش

 .زدیم خنده زیر تاییسه بار این
 .گرفته ازم روزو و شب آخری این راستش: داریوش

 .زدند لبخند و شدند نزدیک جمع به مجلسی ودامنکت همان با خانمانیس و خانمسمیه
 .کمه گلتون و جمعه جمعتون که بینممی: خانمانیس

 :داد ادامه خودشیرینی برای داریوش
 !لعنت منکرش بر ای -

 کجاست؟ راحله! مهشادجان: خانمسمیه
 .کرد اشاره راحله اتاق به و گرداند چشم مهشاد

 .خوابیده و ستخسته بوده، بیدار دیروقت تا دیشب اینکه مثل -
 علت و بودند کرده دعوت باغ به هایشانخانم همراه به را بازاریشان هایدوست از چندتا خانکامران و کاظمحاج
 .بود همین نیز بانوسمیه و خانمانیس زدنتیپ

 .شدمی نزدیک ما به یاسی شومیز یک با راحله
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 .شدن ظاهر بردیم، اسمشونو تا .هستن هم زادهحالل خانم سرکار! بهبه: داریوش
 .بودم ندیده را رقصش ندهرچ نداشت، چندانی تفات رقصیدنش با او رفتنراه من برای. کرد سالمی و آمد آرام

 .کردم فکرامو صبح تا دیشب من: راحله
 و نکند خیسش هاچمن ایقطره آبیاری تا بود گرفته باال را دامنش. کردیم نگاهش هازدهصاعقه مثل همگی
 و آزاد و فرمخوش زده،الک و جوراب بدون هاسال همان مثل. کردمی دلبری عجیب که ایمغزپسته هایصندل

 .رها و قیدبی
 تا خواستممی زمان کمیه فقط. بزنیم هم به داریوشو با ازدواج قرار کالً که نبود این منظورم هم اولش از من: راحله

 داره و نیست وقت گیدمی و خوایدمی طوراین ترابزرگ شما که حاال اما بدم؛ سروسامون ذهنیم آشفتگی به
 ...من میشه، آبروریزی

 از قبل و زودی این به صبح که شدمی باورش کسی کمتر راستش. کند جا از را جمعیت هایقلب و خورد را حرفش
 .کند شروع طوراین را روزش درست، احوالپرسی و سالم و خوردنصبحانه

 .بندازیم راه عقدو جشن بساط دوباره ماه همین تو حاضرم من... من: راحله
 خوب من اما است؛ خجالتش خاطربه کردندمی فکر دیگران شاید. گفت را جمله این و بست را هایشچشم

 منصرف تصمیمش از و گشتبرمی قبل هایسال به شاید. ندارد را من هایچشم در کردننگاه جرئت دانستممی
 بانوسمیه و داریوش و ریختمی شوق اشک خانمانیس. رفتمی باال خواهرش سروکول از کشانجیغ مهشاد. شدمی
 روی را قاشق و متوقف را چای زدنهم. بود کرده گیر گلویم در لقمه من اما و کردندمی من به تشکرآمیزی نگاه
 پل روی و رفتم آرامآرام. گرفتم پیش را جاده سرازیری و شدم جدا جمع از که شد چه نفهمیدم دیگر. کردم رها میز

 خفگی احساس. کردم باز را پیراهنم هایدکمه. پاشیدم صورتم به آب مشت چند و شدم مخ. ایستادم کانال چوبی
 سر داریوش با خواستمنمی مگر خواستم؟نمی راحله از را همین مگر. فهمیدمنمی را دلم حال. کردنمی رهایم
 کند؟ فراموشم و بریزد دور را خاطراتش و گذشته خواستمنمی مگر بنشیند؟ عقد یسفره
 من زمین در را توپ و بود گذاشته اششقیقه روی و بود کرده مسلح را اسلحه او آوردم؟ کم چرا حاال شد؟ چه پس

 و بودند کشیده را ضامنش که داشتم را انتحاری نارنجکی حکم روزها این که منی. بود من نوبت حاال و بود انداخته
 چشم در و بود آسابرق و باریدمی. داشت رگه که ایتابستانه رانبا. بود شده شروع باران. بود انفجار یآماده هرلحظه

 اصالً گویا که طوری شد،می خشک و تمام بکنی را فکرش که آنی از زودتر و انداختمی راه سیل زدنی هم به
 مهشاد حتی. بردند پناه ساختمان داخل به و کردند جمع را بساطشان سریع هایشانمهمان و کاظمحاج. است نباریده

. کنم فرار باران از خواستنمی دلم هیچ من اما. دویدندمی سالن طرفبه دست به چتر که دیدممی را داریوش و
 آب. دادم قرار رعدوبرقش معرض در سخاوتمندانه را صورتم. ببارد بگذار پس فهمید؛می آسمان فقط را من دل حال
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 سوی و سخت هایمنفس. کند پیدا را مسیرش کوه دل از که ریجویبا مثل. رفتمی گلویم زیر و چکیدمی امبینی از
 فاصله این از را راحله کردم،می تالش هرچه و بود بسته را دیدم مسیر خیسم هایپلک. بود شده کم هایمچشم
 .خنددمی امنداشته ریش به و نشسته شومینه کنار االن دهممی قول. دیدمنمی

 فرهاد؟ -
 در بود ممکن چطور. شد نزدیکم قرمزی چتر با و کشید خفیفی جیغ. بیفتم پل روی از بود نزدیک ترس شدت از

 راز این روزی یک باالخره نترسید؟ اطرافیان کنجکاو هاینگاه از باشد؟ رسانده من به را خودش کم زمان مدت این
 برای را احساسم توانستممی چطور کردم؟می نگاه داریوش هایچشم در چطور! روز آن از وای و شدمی برمال

 بدهم؟ شرح مهشاد
 :خواند خواهید آنچه

 بشی حاضر کردمنمی رو فکرش. کردینمی رو کار این بود، کار در ایعالقه واقعاً اگه! راحله میگی دروغ تو: فرهاد
 !بشی ایدیگه کس مال! بشی ایدیگه کس زن و کنی فراموش منو

 که توئه نوبت. بگذری من از که توئه نوبت. فرهاد توئه نوبت حاال. همین گذشتم، ازت فقط. نکردم فراموشت: راحله
 .کنی ذبح رو احساست

 بدی؟ بازی خوایمی رو قلب چندتا. بگیری بازی به رو همه احساسات هاتبازیبچه این با ذارمنمی من نه،: فرهاد
 رو مونهمه زندگی بیجات هایخودگذشتگی از این با خوایمی کی تا راحله؟ نیست بس مهشاد؟ داریوش؟ من؟
 کنی؟ نابود

 واشه تو چشمای تو چشمام دوباره بذار و برگرد
 بپاشه هم از زندگیم تو بدون نذار و برگرد
 نبستی دل کسی به من مثل هم تو بگو و برگرد
 هستی بگو و برگرد

 .گرفت طرفم به را چتر و آمد جلو
 .گردممی دنبالت دارم ساعته دو اینجایی؟ تو -

 .آورد زبان به زحمتبه را جمالتی منقطع و بریده و انداخت پایین را سرش دید که را سکوتم
 !اینجا بیای زدممی رو حدسش باید. رفت راه هزار دلم -

 کانال چوبی پل روی به گیردمی دلم وقتی دانستمی راحله فقط. بود او شناخت،می خوبیبه را من که کسی تنها
 آن حتی. آوردممی پناه اینجا به کسیبی از و شدمی دعوایم محمدامین یا داریوش با که کودکی زمان مثل. آیممی

 .نگرفتم را چتر و زدم پس را دستش. گشتمی دنبالم که بود راحله این هم روزها
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 کنه، خلق عشقو اینکه از قبل خدا کنممی فکر اوقاتگاهی. نوحه عمر بلندی به احساس این عمر راحله؟ دونیمی -
 حاجی دست کنار حجره تو که اول روز همون از. شدم عاشقت دیدمت که روزی از. انداخت من دل تو رو تو مهر

 !یادمه خوب روزو اون من اما نه؟ یا میاد یادت روزو اون دونمنمی. کردیمی بازی عروسکت با و بودی ایستاده
 .کرد پرت کانال داخل را چتر

 دیوونه؟ کردی بود کاری چه این -
 .انداخت باال قیدبی را هایششانه

 .خوامنمی هم من نخوای تو که رو چیزی رفته؟ یادت قرارمون مگه بچگی؟ دوران یاد به نمیگی مگه -
 من که ایراحله. بود شده جسورتر روزها این بودیم، شده خیس هردویمان حاال. غرید و شد روشن دیگر بار آسمان

 .بود کرده قربانی را عشقش روزها این اما کرد؛نمی ریسک شناختم،می
 .بود کنارت که داریوش گشتی؟می من دنبال چرا حاال -

 .داد تکیه پل یدیواره به و زد پس را بغضش
 تو بدون اینکه به عاشقتم؟ اینکه به دارم؟ دوستت اینکه به کنم؟ اعتراف چی به خوایمی! فرهاد بردار دست -

 بکشم؟ نفس تونمنمی
 .بود شده تنگ خودم برای دلم عجیب روزها این. کردم بازوهایم سپر را هایمدست

 کنی فراموش منو بشی حاضر کردمنمی فکرشو. کردینمی کارو این بود، کار در ایعالقه واقعاً اگه. میگی دروغ -
 .بشی ایدیگه کس مال بشی، ایدیگه کس زن و

 هایگونه روی از آب شدنجاری رفت،می رژه مقابلم که ایصحنه تنها. نبود تشخیص قابل بارانش و اشک دیگر
 دور ترمحکم را شومیز. بود بند نفسش به نفسم. بود نفسم بود، عشقم روزگاری که بود دختری یشدهنقاشی صورت
 .شد خیره پل کف آسفالت به و پیچید خودش

 که توئه نوبت. بگذری من از که توئه نوبت. فرهاد توئه نوبت حاال! همین گذشتم، ازت فقط. نکردم فراموشت -
 .کنی ذبح رو احساست

 .زدم موهایم به چنگی کالفه
 بشن باخبر عالقه این از مهشاد و داریوش اگه کردی فکر هیچ کنیم؟می درستی کار داریم کنیمی فکر تو -

 عین ما کار این قسم خدا به. دادیم فریبشون و گرفتیم بازی به رو اونا قلب که مایی بخشن؟نمی رو ما وقتهیچ
 .نداریم دوستش که کنیم ازدواج کسی با اینکه. اوناست احساس به ـیانـت خــ

 .زدمی حرف تلخ کابوس یا خواب یک مثل .داد تکان تأسف ینشانه به را سرش



 

 

297 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 کنم باور که خواینمی. بود خودت شرط این کردی؟ فراموش. دادی قول تو. فرهاد گذشته غلط و درست از کار -
 حرفت؟ زیر زنیمی

 .بود بریده را امانمان باران و نبود برداردست لعنتی آسمان
 سالپنج اشتباه که بود این برای. پایین بیای شیطون خر از تو که بود این برای گذاشتم شرطو این اگه نفهم منِ -

 دوباره که بود این برای. بگیم احساسمون از و بزنیم فریاد بزنیم، داد باراین که بود این برای. نکنیم تکرار پیشو
 .کنیم شروع
 .لرزید هایشچشم مردمک و داد تکان را آبستنش هایچشم

 هم کنار نتونه دنیا این تو شاید تو و من اسم. پایان پایانه، هست هرچی. نداره وجود آغازی تو و من بین. فرهاد نه -
 !باش مطمئن. هستیم هم مال ما دنیا اون تو ولی بگیره؛ قرار

 .زدم مقابلم سنگ به لگدی
 چی؟ دنیا این تو پس -
 .بکشیم سر آخر تا جامو این باید ما! فرهاد. باشیم هم برای خوبی دوستای تونیممی فقط دنیا این تو -

 .لرزیدم خودم به شدنشدیوانه ترس از آن یک. شده مجنون کردممی حس
 و بشینی عقد یسفره سر داریوش با بری خوایمی وقتاون و بنده نفست به نفسم میگی! راحله شدی دیوونه تو -

 کنی؟ مهشاد با ازدواج به مجبور هم منو
 :دادم ادامه و کرد سکوت

 من؟ بدی؟ بازی خوایمی قلبو چندتا. بگیری بازی به رو همه احساسات بازیاتبچه این با ذارمنمی من. نه -
 کنی؟ نابود مونوهمه زندگی خودگذشتگیات از این با خوایمی کی تا راحله؟ نیست بس مهشاد؟ داریوش؟

 .کردم اشاره ساختمان به
 همدیگه خاطر تو و من اول روز از که میگم. شده اشتباه که میگم. میگم اونا به چیزوهمه و داخل میرم االن من -
 .نمیشه خوشبخت کسهیچ بشه، انجام اگه ازدواج دوتا این که میگم. خواستیممی رو

 .کشید را بازویم و نالید
 لپاش گلی چه افتاده، چشماش تو برقی چه برگشته، مهشاد زندگی به امیدی چه دونینمی خدا به. فرهاد نه -

 .انداخته
 .کشیدم صورتم به دستی عصبی

 ...که بدونه اگه مهشاد. میگی مزخرف داری. میگی چرت داری د -
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 موهای به نگران و گرفتم هایمپلک از آب. کرد خشک گوشی یصفحه به را هردویمان نگاه موبایلم زنگ صدای
 .بود مهشاد. دوختم چشم راحله پیشانی به چسبیده و خیس
 :خواند خواهید آنچه
 داری؟ دوست رو داریوش واقعاً تو: پریسا
 کردم؟می کارچی عروس لباس این تو االن نداشتم، دوست رو داداشتخان اگه بگی میشه: راحله
*** 
 راحله
 پریسا و مهشاد .کردمی نقاشی را خطوطی صورتم روی ماهرانه آرایشگر و بودم نشسته آرایشگاه قدی یآینه مقابل

 .زدنمی دم و سوختمی که شمعی آری. بودم من امشب محفل شمع. چرخیدندمی من دور پروانه مثل هم
 :پرسید و داد سروگردنش به قری جوید،می آدامس که طورهمان آرایشگر که بود چندم بار برای دانمنمی

 خانم؟عروس بذارم براتون هم لنز -
 .ـوسید*بـ را من و کرد حلقه دورم را هایشدست مهشاد

 .باشه خودش چشمای رنگ بذارید! خانومژینوس نه چشه؟ آبجیم چشمای مگه -
 یقاعده. نبود مهم برایشان نظرم و کردندمی تنم و دوختندمی و بریدندمی. بودند خیاط خودشان همه روزها این

 با خوبی یـطه رابـ که پری. بود گرفته من از را انتخاب حق که بود وقتخیلی زندگی. بود طوراین من سرنوشت
 .کرد نزدیک من به را صورتش و گذشت کنارش از خواهرم هایبازیلوس به توجهبی نداشت، مهشاد

 راحله؟ خوبه حالت -
 زندگی شبیه کجایش من زندگی ولی بود؛ مهشاد و من آشنایی از بیشتر پری و من دوستی عمر که بود دارخنده
 داشت، فرهاد به که ایقلبی یعالقه دلیل به پری دانستممی طرفی از و باشد اینجایش که بود معمولی هایانسان
 .گفتنمی چیزی و کردمی سکوت من حرمت به اما ندارد؛ را مهشاد دیدن چشم

 .کنممی ضعف احساس خرده یه فقط. خوبم آره، -
 :داد ادامه و خندید غشغش خانمژینوس. رفت آشپزخانه طرفبه و گرفت را قندآب آدرس خانمژینوس از
 .خانمعروس ذوقشه سر از -

 هایدوره دلیل به و آمدمی حساب به سمیهمامان قدیمی هایدوست از که بود داریخانه زن خانمژینوس
 گیردندان هایمشتری آرایشگاهش در و بود زده هم به وپزیدک خودش برای حاال دبی در آرایشگری یپیشرفته

 موبایلش با مهشاد هایصحبت تا کردم تیز گوش وتمجیدهایشتعریف و صدقهقربان به توجهبی. کردمی پذیرش را
 .بشنوم را
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 .تنبل داریوش اون دست بده گوشیو نزدید؟ گل ماشینو هنوز: مهشاد
 .کرد رها بیرون عصبی را نفسش مهشاد که داد را جوابش چه فرهاد دانمنمی

 .ها میشه دیر آتلیه! بجنبید. تمومه اینجا راحله کار! بابا ای -
 .برگشت مسکن بسته یک و قندآب لیوان یک با پریسا

 .بشی بهتر بخور اینو! جانراحله بیا -
 یک چرا دانمنمی. انداخت من به ایخریدارانه نگاه و کرد قطع را گوشی مهشاد که بود شده تمام تقریباً ژینوس کار

 را بودنشناتنی که بودم کرده محبت او به قدری به حال این با. دیدم هایشچشم در را همیشگی حسرت آن لحظه
 .بچرخیم هم دور مادر یک از خواهر دو مثل و کند فراموش

 مهشاد؟ بودن کجا: من
 .کرد پرتاب ـوسی*بـ آینه داخل از برایم

 .رسنمی دیگه دقیقه چند تا گفت فرهاد. ذاشتنمی کارمون سر داشتن: مهشاد
 .درآمد صدا به پری موبایل بار این که کردم پریسا به تشکرآمیزی نگاه و زدم هم را قندآب
 !باال میایم داریم. شده تموم هم ما کار. باشه باشه -

 .کرد قطع را گوشی
 .درن جلوی فرهاد و داریوش! هابچه -

 سمتبه و آورد بیرون کیف از بود، داده دستش داریوش که را عابربانکی پریسا. دوید ما از جلوتر کشانجیغ مهشاد
 .گرفت خانمژینوس

 عزیزم؟ میشه چقدر! نکنه درد شما دست -
 .گرفت شاگردش دست از را دودشده اسپند و زد پس را دستش ژینوس

 .دارن حق ما گردن حرفا این از بیشتر کاظمحاج چیه؟ حرفا این -
 مار ولی است؛ خیر باباحاج دست دانستممی. بودم متنفر آقاجانم از زنیبیوه ستایش و تعریف هر از چرا دانمنمی

 .ترسیدیممی وسفیدسیاه ریسمان از و بودیم گزیده
 .میشه ناراحت دوماد نکنم حساب اگه. نزنید هم حرفشو: پریسا

 :گفت و زد ایقهقهه ژینوس
 .حسابم به کن واریز شما جان،سمیه میدم حسابموشماره من پس کنم؟ کارتچی! دیگه خواهرشوهری -

 ژینوس از مجدداً را اسپند آمد،می حساب به شاگرد که سالیوسنکم دخترک و کردند ـوسی*روبـ ژینوس و پری
 به کمتر شده پا به آشوبی چه درونم دانستمی اگر شاید. کردمی نگاهم حسرت با. کرد دود سرم دور و گرفت
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 تشکر و زد برق هایشچشم که گذاشتم دستش کف درشتی انعام و بردم کیفم داخل دست! خوردمی غبطه جایگاهم
 :گفت و گرفت باال را دامنم یدنباله پریسا پلهراه در. کرد

 .هست چیزیت یه دونممی که من ولی نگو؛ هیچی تو باشه -
 نشود، بیشتر شکش اینکه برای. شود خراب چیزهمه شدم، قدمپیش نامزدی برای خودم که بار این نداشتم دوست

 .کشیدمش ـوش*آغـ در و برگشتم
 اتفاق یه کنیم عقد داریوش با اومدم که هروقت چون شاید. دونمنمی. دارم عجیبی استرس یه پری؟ دونیمی -

 !شده بد حالم و شدم شرطی االن افتاده، بدی
 :پرسید و شد خیره هایمچشم به
 داری؟ دوست داریوشو واقعاً تو -

 .ایستادم ـینه*سـبهدست و نشاندم ابروهایم میان اخمی
 کردم؟می کارچی لباس این تو االن نداشتم، دوست داداشتوخان اگه بگی میشه -

 .ـوسید*بـ مرا او باراین و کرد گرمش یچهره مهمان را لبخند
 !خوشگلی زن همچین یه بشه داداشمخان کوفت شاءاهللان پس -

*** 
 و من. افتادند راه ما رنگمشکی اسپورتیج پشت و کرد را هاهماهنگی آخرین فرهاد با داریوش شدم، که ماشین سوار

 .شدند ما ساقدوش ۲۰۷ با هم پری و مهشاد و فرهاد و عروس ماشین در داریوش
 هایچشم اما بگوید؛ تبریکی و بیاید جلو نشد حاضر که بود وفابی چقدر. کردممی فکر فرهاد به مدام مسیر طول در

 سرهیک دیگری بلندشاسی ماشین با که برداریفیلم آقای و خانم و کردمی وجوجست را او واردیوانه هم باز من
 :گفتمی جمله یک مدام بردارفیلم خانم و گرفتندمی فیلم و انداختندمی پروژکتور

 !بزن لبخند خانمعروس -
 آتلیه مقابل. ندارد فرقی کفن سفید لباس با من برای عروس سفید لباس وقتی دارد معنا چه لبخند فرهاد؟ دانیمی
 .زد شیشه به ایضربه و رساند ما ماشین به دواندوان را خودش فرهاد و زد ترمز داریوش رسیدیم، که
 کنم؟ کارچی. نداریم کاری خیلی اینجا داریم، رو عکسا و فیلما قبل یدفعه از چون میگه بردارفیلم! داریوش -

 گیرید؟می دوباره یا آلبومتون تو بزنه رو همونا بگم بهش
 ما ولی داشت؛ هم حق. است دلخور دانستممی. نبودم هایشحرف مخاطب دیگر وقتی زد حلقه هایمچشم در اشک
 طوراین او چرا پس باشیم، هم برای خوبی هایدوست بودیم داده قول. کنیم فراموش را همدیگر بودیم داده قول
 .کرد نگاه من به و انداخت باال ایشانه داریوش کرد؟می رفتار
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 کنید؟می امر چی. خانمراحله شمایی رئیس -
 گرفتم را صدایم لرزش زحمتبه. کشید براقش کروات و مشکی وشلوارکت به دستی و گرفت فاصله پنچره از فرهاد

 :گفتم و
 .بهتره کنیم کنسلش. میشه تلف وقتمون هم و میره هدر پولمون هم نظرم به -

 :گفت و زد لبخندی داریوش
 !قربان چشم به ای -

 .آمد جلو فرهاد و کشید پایین را شیشه دوباره
 .کنسله فرمایندمی رئیس -

 !اکی: فرهاد
 درپیپی عمیق هاینفس. گرفت خود به راحتی حالت و داد عقب را صندلی داریوش. شد جدا ما از و گفت را این

 .کرد نگاهم و کشید
 .بگم بهت چیزاییو یه. بزنم بهت حرفاییو یه خواممی داریم، وقت تاالر تا ساعتینیم یه که حاال دونی؟می -

 .شدم خیره داریوش به و گرفتم بود بردارفیلم با زدنسروکله مشغول که فرهاد از چشم
 پدرم جیب تو دستم و بودم کوچیک وقتی تا. آوردم دست به سریع خواستم هرچی بچگی از من راحله؟ دونیمی -

 .نباشم بازنده وقتهیچ گرفتم یاد کردم، کار خودم برای و شدم مستقل هم وقتی از و کرد حمایتم خانکامران بود،
 .کردم سکوت و انداختم پایین را سرم

 همون از تو چرا دونمنمی ولی بود؛ تو دنبال چشمم کاظم،حاج یحجره میومدم پدرم با و بودم بچه وقتی یادمه -
 .داشتی فرهادو هوای بیشتر و بودی لج باهام اول
 :داد ادامه و زد ایخندهتک

 .بودم اون جای داشتم دوست و شدمی حسودیم فرهاد به کلی وقتااون ولی ست؛مسخره خیلی -
 .دادم تحویلش زوری لبخند و آوردم باال را سرم

. سوختمی فرهاد حال به دلم خانمهمدم و حسینحاج دستیتنگ و فقر خاطربه من و بودیم بچه وقتااون خب -
 .همدیگه یشناسنامه تو رفت اسممون و آوردی دستم به باالخره که االنه مهم

 :گفت و گرفت جان لبخندش
 .من نام به خورد سندت. مالکت شدم دیگه حاال! جانم ای -

 به وقتی افتادم، فرودگاه در فرهاد هایحرف یاد. بود گرفته که بود من قلب این طرفاین اما گرفت؛ جان او لبخند
 «فرهاد؟ کنم کارچی قلبم سند با. نیست حرفی بخوره، داریوش اسم به مشناسنامه» گفتم او
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 .زد چراغ و آمد کنارمان هفتودویست
 داداش؟ بیفتی راه خواینمی: فرهاد

 .کنیم خلوت عشقمون با دقیقه دو گذاشتید اگه: داریوش
 .آورد بیرون پنجره از را سرش مهشاد

 اون بشن، سر به دست دفعه این مهمونا که کن حرکت فعالً. خانداریوش زیاده کردنخلوت برای وقت حاال -
 .کننمی خراب سرمون روی تاالرو
 هایشریشته به دستی شود،می عصبی هروقت دانستممی. انداخت پایین را سرش فرهاد و زد ایقهقهه پریسا

 .شودمی تمام امشب یمسخره نمایش کی کردممی فکر این به من و کندمی موهایش راهی هم چنگی و کشدمی
 :خواند خواهید آنچه
 .بشینم فرمون پشت که من از کرد خواهش و هتل بره جاهمین از خوادمی فرهاد آقا اینکه مثل: پریسا
 و من کارهنصفه و طوریهمین افتاده گردنش مراسم این کل زحمت که کسی بذارم درصد یه من کنید فکر: راحله

 !بره و کنه ول رو داریوش
 باالخره. بچرخم فامیلتون چشم جلوی این از بیشتر دونمنمی صالح گذشته اون از. ندارم خوبی حال من: فرهاد
 ...امین و من یگذشته باشه هرچی
*** 
 فرهاد

 .شدم چشم در چشم راحله با جنبید،می هایمگوش کنار هایشلب که طورهمان و گرفتمش ـوش*آغـ در
 !توئه خاطربه فقط آوردم دستبه رو راحله امشب اگه: داریوش

 :گفتم و شود خاموش درونم ـیانـت خــ احساس تا بستم را هایمچشم
 .نکن باز حساب من کمک رو جورههیچ دیگه چون داری؛ نگهش بتونی رو دفعه این امیدوارم فقط -
 .کرد بازویم یحواله شوخی به مشتی و آمد بیرون ـوشم*آغـ از
 .دارممی نگهش سفت و بخوره لیز ذارمنمی دیگه باش مطمئن -

 بیشتر سرخوردنش احتمال بگیری، ترمحکم را معشوق هرچه که ماندمی لیزی ماهیِ مثل عاشقی بگویم خواستم
 .رساند ما به را خودش کاظمحاج اما است؛

 !منتظرن مردم نیارید، بند راهو. کنید حرکت و ماشین تو بشینید! بابا داریوش -
 ماشین انتظار زنانچشمک که دوختم بلندیشاسی بعضاً و خارجی هایماشین به و گرفتم حاجی هایچشم از نگاه

 .بودند آورده بند را راه و کشیدندمی تاالر مقابل در را عروس
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 !چشم به ای: داریوش
. ـوسید*بـ را حاجی هایدست و شد خم هم راحله و ـوسید*بـ را سرش و رفت راحله طرفبه کاظمحاج

 :گفت و کرد ـل*بغـ را داریوش خانکامران
 .پسرم بشید خوشبخت شاءاهللان -

 تشکر تاالر مقابل هایمهمان از سرهیک هم بانوسمیه و خانمانیس و بود داغ ـوسی*روبـ و دیدوبازدید بازار
 .آمد طرفمبه رنگشکم آبی بلند دامن همان با مهشاد. کردندمی
 .میایم ۲۰۷ با خانمانیس و پریسا و بانوسمیه و من! فرهاد -

 گره من طرف از مشکوکی حرف هر دانستممی اما بنشیند؛ فرمان پشت پریسا و کند معاف را من بگویم خواستم
 ۲۰۷ طرف به و دادم تکان هایشحرف تأیید ینشانه به را سرم دلیلهمینبه. کندمی کورتر را معادله این

 .رفتم خیابان کنار در راحله یشدهپارک
 پایین را شیشه. زدم ترمز خندیدندمی و گفتندمی و بودند کرده دوره را راحله که مهسا و پریسا کنار و زدم راهنما

 :زدم صدا را پریسا و دادم
 .پریساخانوم -

 .آورد پایین شیشه مقابل را سرش تعجب با و برگشت
 داشتید؟ امری آقافرهاد؟ جانم -

 این جنس شناختم،می را هانگاه این جنس. داشت خاصی معنای هایشنگاه. کرد پر را اتومبیل فضای عطرش بوی
 توانستممی نه. نبودم راه این مرد. نبودم بازی این مرد دیگر من اما بود؛ آشنا برایم لبخندها و عطرها و صداها لرزش

 پیاده ماشین از. نبندم دل کسیهیچ و چیزهیچ به بود داده یاد من به زندگی. کنم امیدوار را کسی خواستممی نه و
 .گرفتم طرفشبه را سوئیچ و شدم

 فرمون؟ پشت بشینید شما کنم خواهش میشه -
 .گرفت را سوئیچ و کرد نگاهم متعجب

 چرا؟ بپرسم تونممی اما باشه؛ -
 .زدم کنار را موهایم بازارآشفته. بودم انداخته طرفهیک خسته، حالت به را کتم

 .برسم هتل به تا بگیرم دربست تاکسی و بزنم قدم پیاده خواممی. شدم خسته خرده یه -
 .چرخید ما طرفبه داد،می نشان اطرافیان با بگووبخند مشغول را خودش موقعآن تا که راحله

 اومده؟ پیش مشکلی! پری -
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 و دانستمی داد؟می قرار دیدم معرض در را خودش طوراین و دانستمی. نداشتم را هایشچشم در کردننگاه تاب
 قراریبی دلِ هم هنوز من اما بود؛ کرده فراموش ساعت چند این در را گذشته راحله شاید کرد؟می دلبری طوراین

 .بودم تاببی و داشتم
 .بودم شیداترین من روزها این! آری

 .انداخت باال ندانستن ینشانه به ایشانه پریسا
 .بشینم فرمون پشت من که کرد خواهش و هتل بره جاهمین از خوادمی آقافرهاد اینکه مثل -

 .فرستاد ترعقب را عروسش تاج و کرد صاف گلویی. آمد سمتمبه و گرفت باال را دامنش چین راحله
 و من کارهنصفه و طوریهمین افتاده، گردنش مراسم این کل زحمت که کسی بذارم درصد یه من کنید فکر -

 !بره و کنه ول داریوشو
 دلم هنوز اینکه کند؟ ثابت خواستمی را چیزی چه لعنتی. شدمی خراب چیزهمه داد،می ادامه بیشتر اگر شک بدون

 این. بمیرم خودم حال به و بروم بگذار! راحله بردار دست سوزم؟می هوایش به هم هنوز اینکه لرزید؟می برایش
 و کردم نگاه هایشچشم در مستقیم. کند پنهان و خفه خود در را من امشب یک که هست بزرگ ایاندازه به شهر
 .شد پاره دلم یپرده

 هرچی باالخره. بچرخم فامیلتون چشم جلوی این از بیشتر دونمنمی صالح گذشته، اون از. ندارم خوبی حال من -
 ...امین و من یگذشته باشه

 :گفت که خواند هایمچشم در را ناتوانی و عجز راحله کردم حس. انداخت پایین را سرش پریسا و خوردم را حرفم
 !بشید اذیت خوامنمی. راحتید هرطور -
 .دادم پریسا تحویل را کلید و کردم استفاده جمع شلوغی از
 .نیاد پیش هم دلخوری که اومد پیش کاری فرهاد برای بگید و کنید خداحافظی هم خانواده از من طرف از -

 و گرفتم را راهم شود، زوم رویمان بیشتری مشکوک هاینگاه آنکه از قبل من و گفتند آرامی چشم هردو
 .کردم نگاه راحله منتظر هایچشم به و برگشتم مسیر طول در چندباری. کردم حرکت خیابان کنار از سالنهسالنه
 مانده آرزو ابد تا که خیس رؤیای یک. خواندممی نگاهش در را بزرگ حسرت یک و بود رفتنم به خیره هایشچشم

 .بود یکدیگر کنار در راحله و فرهاد اسم نوشتن آن و بود
*** 
 قدریآن دانستممی. کردممی باالوپایین را تاالر اطراف هایخیابان هدفبی و کردم گز پیاده را دوساعتی-یکی

 و بمانم خواستمی دلم خیلی. نشوند غیبتم متوجه و نیفتند من یاد به شب آخر تا که هست شلوغ سرشان
 و بود نفر یک خاطربه فقط بمانم داشتم دوست اگر... . و کاظمحاج و راحله و داریوش خاطربه نه کنم؛ همراهیشان
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 درواقع. شودمی ناراحت غیبتم از و گرددمی دنبالم دیگر ساعتیک تا دانستممی خوب. نبود مهشاد جز کسی آن
 این پشت هم فریبی و حقه هیچ و خواستمی خودم برای را من که بود او فقط. بود من واقعی نگران تنها مهشاد

 برای سمیه آبرویش، حفظ برای کاظمحاج. خواستندمی شخصیشان منافع برای را من هرکدام بقیه. نبود خواستنش
 حقش در را رفاقتم کشیماله با من و زدمی گند فقط روزها این که داریوشی و خانکامران پسر به دخترش رساندن

 انتقام دنبال به و دادمی نقاب رنگ عجیب. دادمی نفاق بوی عجیب روزها این یراحله... راحله اما و کردممی ثابت
 از که کند ازدواج کسی با کردم مجبورش که منی از. نشاندم عقد یسفره پای را او زور به که منی از. بود من از

 امشبش هایچشم و بود ایکینه جویانتقام یک او. شناختممی خوب را راحله. نداشت او با خوبی یـطه رابـ بچگی
 دانستمی خدا و بودم کشیده آتش به را قلبش من. کشیدمی زبانه قلبش از که آتشی سرخی. داشت را خون سرخی

 ایچاره هرحالبه شود؟می مهربان بازی پایان در کودکی، مثل آیا اما. شودنمی خیالبی نکشد، آتش به را قلبم تا
 داشتم؟ توان چقدر مگر. خودم با ساده کردنخلوت یک خواست،می تنهایی یک دلم هم من. بودم آدم هم من. نبود

 و داشتم مهشاد با خاصی همزادپنداری عجیب حس حال این با دهم؟ ادامه مسخره نمایش این به توانستممی چقدر
 گل که بود من نوبت و بود داده پاس من به را توپ راحله حاال. کنم شادش بهانهبی داشتم دوست اما چرا؛ دانمنمی
 خودی؟ به گل زدنی؟گل چه اما کنم؛ نامزد مهشاد با و بزنم

 کجای فهمیدممی باید. داشتم احتیاج ریکاوری و استراحت روز دو-یکی به فقط. بزنم وقرارمقول زیر که نبودم آدمی
 خواهر که کنم زندگی کسی با عمر یک توانممی خواهم؟ می چه امزندگی از ام؟گرفته قرار مسخره بازی این

 خودم ناگهان که بودم ورغوطه خودم افکار در مدت چه دانمنمی کند؟ دلبری هایمچشم مقابل در اشناتنی هرچند
 .گذاشتم داشبوردش روی را کرایه و شدم پیاده تاکسی از آشفته. دیدم هتل مقابل را

 :خواند خواهید آنچه
 بهت! نیست ایگله .بمونی رو نامزدیم جشن آخر تا نباشی حاضر که باشی معرفتبی قدراین کردمنمی فکر: راحله
 .بکنم رو کار همین مهشاد و تو نامزدی روز خودمم شاید چون میدم؛ حق

 داد؟می پیام من به چرا شبی نصف بود؟ شده دیوانه
 منم این باراین بپیچونی، رو مهشاد و بکشی الیی بخوای! فرهاد خدا به. توئه نوبت حاال بگم دادم پیام فقط: راحله

 .زنممی هم به داریوش با رو چیزهمه که
 را اتصال یدکمه. بود مهشاد! لعنتی. درآمد صدا به موبایلم زنگ که رفتم پذیرش طرفبه و شدم هتل البی وارد
 .گرفتم پذیرش مسئول از را کارت و زدم

 مهشاد؟ جانم -
 .دادم فاصله گوشم مقابل از را گوشی شده که هم لحظاتی برای که کشید بلندی جیغ
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 مراسمو و کردی حساب کلعقل خودتو همیشه مثل دکتر؟ جناب داری تشریف نامرد خیلی دونستیمی: مهشاد
 رفتی؟ و کردی ول هماهنگی بدون و کارهنصفه

 .فشردم را آن یدکمه و رفتم آسانسور طرفبه
 بود؟ نشده تموم مگه مراسم -

 :گفت و کشید بلندی جیغ دوباره
 از اینجا همه کالً. نگو که خانوکامران و خانمانیس و بانوسمیه شد؟ ناراحت چقدر بابا دونیمی! مزهبی نمکِبی -

 کردی؟می وخالیخشک خداحافظی یه و کردیمی حساب آدم رو ما نباید! فرهادخان شاکین دستت
 اگر. است شده تنگ برایم هاآدم آن یهمه دل کردمی فکر که مهشاد بیچاره. رفتم داخل و شد باز آسانسور درب
 اصرار برگشتنم به همهاین مطمئناً اوست، دل کردنراضی برای و مسخره نمایش یک هااین یهمه فهمیدمی

 .کردنمی
 .برم شدم مجبور اومد، پیش برام مشکلی یه -

 .بود بخشیده شهر به خاصی یجلوه آسانسور ایشیشه فضای
 .آمد مهشاد نگران صدای

 .کنیامی نگرانم کمکم داری فرهاد؟ شده چیزی -
 به و شد باز آسانسور در که بتراشم نامزدی جشن ناگهانی ترک این برای دلیلی چه کردممی فکر این به کالفه
 .دادمی نشان را اتاقم مسیر که سالنی الکترونیکی هایالمپ صدای آن دنبال

 .میدم توضیح برات بعداً. نیست خاصی چیز! اینگرانی چه بابا نه -
 :گفت و کرد رها را اششدهحبس نفس اما نشده؛ قانع کردممی حس

 .خداحافظ من طرف از. زنیممی حرف باهم بعداً پس! اکی -
 .پیچید گوشی داخل داریوش شاکی صدای بار این

 زدی؟ هابچه مثل بود حرکتی چه این! حسابی مرد د -
 .انداختم ورودی در کنار جاشارژی داخل و گرفتم اتاق دیجیتال حسگر روی را کارت

 چشم جلوی اونجا هی نداشت دلیلی پس بود؛ شده تموم دیگه که هم مراسم. بودم خسته خیلی! داداش شرمنده -
 .بدم جولون امین مادر و پدر

 :گفت و آورد پایین را صدایش
 داشتی؟ کارچی اونا به! نامرد بودی من مهمون تو -

 .کردم پرت صندلی یدسته روی را کتم و کندم را هایمکفش
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 .کنممی جبران عروسیت تو شاءاهللان -
 کنم؟می دعوتت سیمعرو تو کردی فکر درآوردی که ایبازیبچه این با! باطل خیال زهی! زرشک -

 .گذاشتم باز را پیراهنم باالیی یدکمه و کردم شل را کرواتم ییقه
 مجبور نامزدیت جشن مثل و میشی دوخرجه بیام، دعوتبی هم وقتی. میام دعوتبی خودم نکنی دعوتم که اونو -

 .بگیری مراسم دوبار میشی
 :گفت و زد ایقهقهه

 ازم موخونه کلید و ندی تحویل اتاقتو فردا همین اگه عزیزترینه، برام که راحله جون به شاهده خدا ولی نمکدون؛ -
 .تو نه من نه دیگه نگیری، تحویل
 .گذاشتم آینه مقابل و کردم باز را بندمدست و ساعت

 .ترمراحت طوریاین خدا به! داریوش جون نده قسم -
 !نیار منو اسم دیگه پس -

 .افتادم تخت روی هایملباس تعویض بدون و خسته طورهمان
 بشه؟ راحله و تو خونه نیست قرار اونجا مگه -
 داریم؟ احتیاج جدا یخونه به نظرتبه. نامزدیم االن! کلنگ -

 .کردم روشن را گازی کولر و زدم پوزخندی
 .کنممی فکر بهش پس باشه -
 هم اضافی حرف. هتل بری نکرده الزم ایرانی وقتی تا. بده تحویل بهت هتل بیاره مهشاد میدم کلیدو فردا -

 !موقوف
 .دادمی گوشی شدنقطع از خبر که منقطعی بوق صدای و
 !دیوانه -

 .رفتم فرو خلسه حالت به و کشیدم باال امچانه زیر تا را پتو و کردم تنظیم صبح اذان روی را موبایل
*** 

 را تخت کنار خوابچراغ و بردم دست و فشردم هم روی را هایمچشم. پریدم خواب از زادهمؤذن اذان صدای با
 روشویی راهی. داشتند هم پیکریغول هایتخت چه. شد آویزان تخت از پاهایم و زدم کنار را پتو. کردم روشن
 هایدست همین با اینکه حس. کردم مرور را دیشب تلخ اتفاقات دیگر بار. پاشیدم صورتم به آب مشت چند و شدم
 شده همه برعکس روزها این. باشد کرده کفن را عزیزش که بود کسی حس مثل باشم، کرده عروس را راحله خودم
. کردم پهن را امجیبی یسجاده و گرفتم وضویی. شدمی شروع هایمکابوس شدم،می بلند خواب از وقتی و بودم
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 که انگار. آوردممی خدا به رو شد،می تنگ برایم زندگی وقت هر. مزخرفم بندگی این و خودم از بود گرفته امخنده
. آورد خودم به را من تلگرام آالرم نماز، سالم از بعد. شیرین روزهای خدای نه است، تلخ روزهای خدای فقط خدا

 .بود راحله. زد برق هایمچشم هازدهصاعقه مثل آنیک. زدم را رمز و برداشتم را گوشی
 حق بهت. نیست ایگله .بمونی نامزدیمو جشن آخر تا نباشی حاضر که باشی معرفتبی قدراین کردمنمی فکر»

 «.بکنم کارو همین مهشاد و تو نامزدی روز هم خودم شاید چون میدم؛
 داد؟می پیام من به چرا شبینصفه بود؟ شده دیوانه

 که منم این باراین بپیچونی، مهشادو و کنی دبه بخوای فرهاد خدا به. توئه نوبت حاال بگم دادم پیام فقط»
 «!زنممی هم به داریوش با چیزوهمه

*** 
 راحله
. کرد کوتاهی تعظیم و پرید بیرون ورودی، در افغانی نگهبان ممد،جان. زدم بوق و داشتم نگه کارخانه در جلوی
 .فراخواندمش جلوتر و دادم پایین را شیشه

 نیاوردن؟ تشریف مهرگان مهندس -
 .نداشت امنامزدی جشن فردای در را من دیدن انتظار شاید. کردمی نگاهم وگنگگیج

 نبودید؟ مرخصی مگه شما -
 .گذاشتم امپیشانی به دست و کشیدم ایکالفه پوف

 بشم؟ کارخونه وارد و بگیرم اجازه تو از باید االن -
 .نبرد را آن باد تا گرفت ترمحکم را اشنمدی کاله و خورد جا
 .نیومدن هنوز خیر،نه! خانم ببخشید -

 .کشیدم لبم یگوشه را ناخنم
 بدی؟ انجام برام تونیمی بسپارم، بهت کاری یه! ممدجان -

 .چسبید ماشین یشیشه به زدهذوق و زد برقی هایشچشم
 .بفرمایید امر شما. بله یعنی نه ها؟ -

 که خودم سنهم پسر یک. نداشتم او جز مورداعتمادی آدم حاضر حال در ولی است؛ چندچند خودش با نبود معلوم
 .کردمی کارگری حجره در آقاجانم برای و بود پدرم زادخانه نوکر هم پدرش

 .بده بهم افرادو خروج و ورود یلحظهبهلحظه آمار و کن یادداشت منو یشماره -
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 و مهسا کردممی حس. آیندمی کی و روندمی کی داریوش و فرهاد. است خبر چه کارخانه این در فهمیدممی باید
. دلبستن تقاص و امعالقه تاوان بودم، داده را عشقم بهای من. هستند هاآن تیم توی هم کارخانه کارکنان از بعضی

 و درآورد جیبش از خودکاری ممدجان. کند قربانی را احساسش و بنشیند عقد یسفره پای که بود فرهاد نوبت حاال
 .آورد باال را دستش کف

 .خانم بدید دستور شما -
 .کند هوا آپولو خواستمی انگار. گرفتمی امخنده هیجانش از
 .زنممی زنگ خودم داشتم شرایطشو. بده پیام بزنی زنگ اینکه قبل فقط -

 .گرفت را اشمسخره کاله آن دوباره و کرد یادداشت را شماره
 !تخت خیالتان! خانم چشم -

 :گفتم و کردم اشحواله چشمکی
 .کن نقدش بانک ببر فردا بگیر، چکتو بیا بعدازظهر. کردم امضا هم وامتو درخواست زیر! بیا -
 :داد جواب اشبامزه یلهجه همان با
 .است باردار. امزوجه برای والیت بفرستم پول باید. نکند کمتان خانمی از خدا ای -
 حالت این تو خانکامران. گرفتم مچتو من آوردی شانس. بخواب تخت نگیر نگهبانی موقع درضمن! سالمتیبه -

 !تزوجه پیش قندهار بری باید کنه دستگیرت
 پارکینگ طرفبه و شد باز کارخانه الکترونیکی درب. زدم بوق برایش و دادم باال را شیشه. انداخت پایین را سرش
 و من بین عقد یخطبه که ایلحظه از ولی چرا؛ دانمنمی. برود در قسر فرهاد گذاشتممی اگر نبودم راحله. راندم

 و گذشته پل از خرش کردمی خیال شاید. ندارد مهشاد با را گذشته مهربانی آن دیگر کردم حس شد، جاری داریوش
 و آقاجان دل در دوباره را خودش کنارکشیدن با خواهدمی اصالً نه، یا است؛ کرده تمام داریوش حق در را رفاقتش

 از فرهادفرهاد بعد به شب آن از که بود شده انجام فرهاد و مامان بین وگوییگفت چه دانمنمی. کند جا سمیهمامان
 سر مهشاد خواستمی مامان هم شاید. است شده کشته و بوده وسط این امینی انگار نه انگار. افتادنمی دهانش

 کردممی حس اما دانم؛نمی. کردمی سکوت فرهاد نام آمدن با روزها این هم آقاجانم. برود زودتر و نماند دلش
 در فرهاد! باطل خیال زهی اما گذارند؛می خبرمبی شاید و خبرمبی آن از من که است دادنرخ حال در اتفاقاتی

 چشم در خودش باالبردن برای و زوربه. شدنمی خالی امعقده نشاندمش،نمی عقد یسفره سر تا و بود خودم چنگ
 از که مهشاد بیچاره. شود گود وارد تا بود خودش نوبت حاال. نشاند عقد یسفره پای و کرد تهدید را من اطرافیان،

 .بود شده مانده آنجا از و رانده اینجا
*** 
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 را هابرگه و کردم رها راحتی روی را اممهندسی کیف. شدم اتاقم وارد و گرفتم مهسا از را امروز قرارهای لیست
. امنخوابیده خوب که سالیست چند کردممی حس. مالیدم را هایمچشم و شدم ولو امصندلی روی .انداختم میز روی

 یخانواده به هم تشنج دوباره فرهاد آمدن با روزها این و کردیم آمریکا راهی را فرشاد و فرهاد که روزی از درست
 .بود برگشته مهرگان و معتمد

 .کردم چکش و پریدم جا از موبایلم پیامک صدای با
 «.اومدن االن همین مهندس جناب! خانم»: ممدجان

 و است زرنگی پسر دانستممی خوب و بشکند را نمکدان و بخورد نمک که نیست هاییآن از بود معلوم. آمد خوشم
 «!ممنون» کردم سند. برود باال تا کردمی خدمتیخوش

. بود رفته کارواش دیروز همین. زدمی برق آفتاب نور زیر رنگشمشکی اسپورتیج کیا. رفتم پنجره پشت و شدم پا
 شد پیاده ماشین از تنها داریوش. نداشت هاعروستازه به شباهتی امزندگی اما بودم؛ شده عروس دیشب همین! آری

 رد را امهمکاری پیشنهاد شد حیف. بود نیامده اما ساقدوشش؛ بودم، اشهمیشگی همراه منتظر چرا دانمنمی من و
 .گرفتمشمی نظر زیر ترراحت وگرنه کرد؛
 باشه». زدم پوزخندی. بود نداده جوابی و کرده سین را هایمپیام. کردم چک را فرهاد تلگرام و انداختم را پرده

 و در صدای با« .بینیممی دومادی لباس تو هم رو تو تابستون آخر تا چی؟ که باالخره. بچرخیم تا بچرخ! فرهادخان
 .انداختم مانتویم جیب توی را گوشی اتاقم، به داریوش شدن وارد

 کنیم؟ استراحت هفته یه تا نشد قرار مگه! خدا به ایدیوونه کنی؟می کارچی اینجا تو: داریوش
 .انداختم مقابلم برهم و درهم هایپرونده به نگاهی و برگشتم میزم پشت ریلکس

 .کنم رهاشون کارهنیمه نیومد دلم. داریم افتادهعقب کار کلی هم اینجا. بردنمی خوابم صبح نماز از بعد -
 .انداخت پا روی پا و نشست کنارم و آمد

 .آوردم برات چی ببین! راحله جون ولش رو اینا -
 که کنم چک را انبار موجودی لیست تا برداشتم جاعینکی از را عینکم. نداشتم را اشمسخره سورپرایزهای یحوصله
 .گذاشت میزم روی پرواز بلیط دوتا داریوش

 !کرده دیوونه رو دال! کرده چه خانکامران ببین -
 خودسر داریوش چرا هفته؟ این آخر برای هم آن «لندن-تهران». کردم زوم هابلیط روی و گرفتم هابرگه از چشم

 :توپیدم و شدم عصبی کرد؟می امکالفه و کردمی کار
 کار کلی میگم بهت دارم! داریما قرار شرایطی چه تو نیستی متوجه انگار تو چی؟ یعنی داریوش؟ چیه دیگه اینا -

 گرفتی؟ من برای عسلماه بلیط تو وقتاون کارخونه، تو داریم افتادهعقب
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 .خورد جا و رفت درهم هایشاخم
 نه؟ یا بترکونیم استخوونی یه سیدنر هم به برای تالش همهاین از بعد باید باالخره. راحله نداره تمومی دنیا کار -
 .نه من ولی باشد؛ زده در آن و در این به من به رسیدن برای او شاید زد؟می حرف تالش کدام از
 به تصمیم اینکه از قبل و کردیمی حساب آدم نامزدتو نباید داریوش؟ نکردی هماهنگ من با چرا بدونم میشه -

 کردی؟می مشورت باهام بگیری، سفر
 .برداشت میز روی از را هابلیط و شد عصبی

 نه؟ دیگه، نمیای یعنی -
 .کردم هابرگه متوجه و دزدیدم او از را نگاهم

 ایراد یه اگه دونیمی کردن، جور عسلماه ویالی و ویزا و بلیط برامون و گذاشتن منت که خانکامران همین -
 کشن؟می صالبه به رو همه و آقاجونم پیش میرن کنن پیدا کارخونه حساب تو جزئی
 کاری. بود خوش دور از دهل آواز. داشت هم حق خب. شد سرخ و نداشت هایمحرف در را صراحت این توقع
 .شود طالقم به حاضر خودش و بگذرد خیرم از که کردممی

 من وگرنه داده؛ سفر پیشنهاد خودش کنه،می فرق بار این ثانیاً. بزن حرف درست من پدر به راجع که اوالً: داریوش
 .کنمنمی کار خودسر که

 این از حالم من و عسلماه سفر به برسد چه خورد،نمی هم آب پدرش و مادر یاجازه بدون دانستممی! آری
 .بود آمده بار خودساخته که فرهاد برعکس درست. خوردمی هم به هایشعرضگیبی

 .کارخونه بیاد من جایبه قراره چندوقتو این فرهاد. مونهنمی خالی کارخونه ضمناً: داریوش
 مسئولیت زیر از عسلماه به ما فرستادن با تواندمی کردمی خیال فرهاد. خوردمی آب کجا از قضیه فهمیدم تازه

 .بود خوانده کور ولی کند؛ خالی شانه مهشاد
 کنه؟می خودگذشتگی از قدراین چرا آقافرهادتون بپرسم تونممی وقتاون! جالب چه -

 .کرد نگاهم مشکوک
 چیه؟ عیبش. ذارهمی مرام داره و رفیقمه خب چی؟ یعنی -

 .کردم صاف را مانتویم چروک و زدم امصندلی روی چرخی
 آورد؟ بهونه و پیچوند منو دادم، بهش همکاری پیشنهاد که روز اون چرا بدونم خواستم فقط. نداره که عیبی -

 .گذاشت اشچانه زیر و کرد مشت را دستش
 از ما وقتی و موقته مسئولیت یه این ولی بدی؛ بهش دائم مسئولیت خواستی می تو. سرکارخانم کردمی فرق اون -

 !شنامهپایان از دفاع برای آمریکا میره هم اون برگردیم، لندن
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 قولش زیر ماجرا کردنشلوغ با خواستمی و بود خودش طرف از هم سفر پیشنهاد بودم مطمئن. بود درست حدسم
 .انداختم میز روی را عینکم. برود آمریکا به و بزند

 .نمیام جایی من. گفتم که بود همون من حرف هرحالبه -
 دیگه؟ همینه آخرت حرف -
 .همینه آخرم و اول حرف -

 صدایش خواستم. کرد پاره هایمچشم مقابل را هابلیط و شد بلند جا از. خورد تکان عصبانیت از اشبینی هایپره
 هم به محکم را اتاقم در و شد خارج اتاق از کنم، باز لب اینکه از قبل اما شود؛ ترآرام بلکه بزنم، حرف او با تا کنم

 آیا داد،می من به نامزدم عنوانبه فرهاد را پیشنهاد این اگر کردم فکر این به و بستم را هایمچشم من و کوبید
 برای را جانمبی هایپلک و گذاشتم میز روی را سرم حوصلهبی کردم؟می رفتار تندی همین به هم موقعآن

 .گذاشتم هم روی کوتاه هرچند لحظاتی
*** 
 فرهاد

. شدنمی خیالبی مهشاد اما بود؛ گذاشته تمام سنگ داریوش. کردم باز را یخچال در و شدم رد کنارش از حوصلهبی
 .گذاشت آن روی را دستش و بست را یخچال در و آمد کنارم دوباره

 کردی؟ ول نصفه مراسمو شب اون چرا بگی خواینمی -
 دالیل هم کارپنهان منِ و بود شده ترمشکوک و ترحساس مهشاد روزها این. بیاید پیش شب آن بحث خواستمنمی
 .نداشتم کارهایم توجیه برای ایکننده قانع

 داریوشه؟ خود برای اینجا -
 .گذاشت پیشانی به دستی و کشید ایکالفه پوف

 !بشینن اینجا و بیان عروسی از بعد قراره. ستراحله با نامزدیش برای خانکامران یهدیه ولی خودشه؛ اسم به -
 در دیگری و پایین یطبقه در یکی که خواباتاق دو با دوبلکس یخانه یک. زدم آن در چرخی و کشیدم تیسو

 .کردمی رقصیخوش باال یطبقه
 !بمونم اینجا دوماهو-یکی این شدممی حاضر عمراً داد،نمی قسمم اگه! باشه صاحبش مبارک -

 .انداخت پاپاروی و کرد خوش جا ایفیروزه هایمبل روی. شد خارج آشپزخانه از مهشاد
 این برای نبود حاضر آبجیم نبود، راحله با تو صحبتای اگه دوننمی همه! شهوظیفه. الدنگ یپسره کرده غلط -

 و طرفاین و کارخونه تو گندکاریاشو بیراه و راه که دارپول بابای یه جز چیه هنرش. کنه خرد هم تره آقا حضرت
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 روی که اینه حداقلش. سرتری اطرافمون و دور پسرای یهمه از تو نظرمبه فرهاد؟ دونیمی. کنه جمع طرفاون
 .نیست گرم خدا جز جایی به پشتت و ایستادی خودت پای

 که بود ایواژه تنها روزها این «انحراف»! آری. بودم کرده منحرف بیجا حساسیت آن از را ذهنش. شد راحت خیالم
 .نشستم کنارش و زدم اشبچگانه افکار به پوزخندی. دادمی آزارم

 .دارم باالیی جایگاه همچین یه سرکارخانم نظر در که افتخاره باعث واقعاً؟ -
 .برداشتم مقابلم خوریمیوه داخل از سیبی و بردم دست بعد و
 باالترم؟ هم محمدسبحان از حتی -

 و پرید پلکش یک. دادمی انجام گفتندروغ از قبل که هاییهمان از برچید، را هایشلب و کرد کوتاه مکث یک
 :داد ادامه

 !محمدسبحان از حتی -
 همان از یکی هم این و بدانم را دروغش و راست فرق که بودیم کرده زندگی دیگریک با آنجلسلس در قدریآن

 پیدا گسترش روزروزبه هایشآرمان سبحان کجا؟ سبحان و کجا من وگرنه. بود من دلداری برای هایشدروغ
 و من... ما اما و بگیرد سوریه به رفتن برای را کاظمحاج رضایت تا زدمی در آن و در این به روزها این و کردمی

 عشقمان به رسیدن برای زدنچانه حال در هنوز. بودیم کرده گیر کوچه یک خم اندر هنوز مهشاد و راحله و داریوش
 از دانستمی که بود وقت خیلی. بود کرده حل خودش با را مشکل این بود وقت خیلی سبحان کهدرحالی. بودیم

 خودزنی به ما. بودیم خبربی خودمان و نبود خوش حالمان ما. دانستیمنمی ما که چیزی درست. خواهدمی چه زندگی
 باورش کسی کمتر که طوری بودند؛ شده آشکاری دشمنان روزها این دیروز، هایمعشوق و عاشق. بودیم افتاده

 .دادیممی جان هم برای پیش سال چند همین تا شدمی
 .کرد نفوذ استخوانم مغز تا گالبش بوی و زدم دستم در سیب به گازی

 .زندگی تو بدشانسه کمی یه خدابنده فقط. نیست بدی یبچه داریوش نظرمبه اما -
 :دادم ادامه و کردم بازتر را نیشم و
 .زنهمی وپاچلفتیدست هم مقدار یه وصدالبته -

 :گفت حواسبی و بود شده خیره نقطه یک به مهشاد
 .بگیره هدیه برامون ترشوخوشگل یه میگم باباحاج به. کنیم عقد بذار -

 .رفتم آشپزخانه طرفبه و برگرداندم بشقاب داخل نصفه را سیب. هستیم کار کجای افتاد یادم تازه
 حاضر من اینکه ثانیاً! تو و من نامزدی مراسم انداختنراه برای زوده خیلی االن که اوالً. مهشاد نکن هم فکرشو -

 .پام زیر بندازه خونه و بده انجام کاری همچین یه برام کسی نیستم
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 .آمد طرفمبه و شد بلند جا از
 رضایت تو شرط بدی؟ تحویلم رو حرفا این که ایران اومدی شدی پا دنیا طرفاون از چته؟ تو هست معلوم اصالً -

 چیه؟ تبهونه دیگه. کرد قبول سر با هم اون که بود باباحاج
 احساسم در بیشتر کردم،می مخالفت بیشتر اگر و امشده لجوج و گیربهانه دانستمی هم مهشاد روزها این بهانه؟
 .کردمی تردید

 گردمبرمی شهریور آخر کارخونه، کارای از بعد هم االن. شدم که بشم آشنا بیشتر تخونواده با خواستم فقط من -
 .بخونی درستو و برگردی باید هم تو و منامهپایان از دفاع برای آمریکا

 .نشست آشپزخانه اپن روی و پرید
 !دونهمی خدا چی، حاال. کنیمی پنهون من از چیزیو یه داری تو دونممی من ولی -
 .کردم نگاهش مردد و برداشتم را آب بطری. کردم باز را یخچال در
 !کرده ازدواج مهرنوش -
 :زد داد و پرید پایین اپن روی از
 چی؟ -

 که ماجرایی تنها ولی بدهم؛ لو را مهرنوش یقضیه خواستمنمی. آوردم پایین را بطری و سرکشیدم نفسیک را آب
 را بطری و کردم پاک آستین با را دهانم دور. بود همین فعالً شود، برطرف هایششک مهشاد تا آورد بهانه شدمی

 .گذاشتم یخچال داخل
 خواستم و شخونه رفتم دانشگاه، بود رفته فرشاد که روز یه ایران، اومدی تو اینکه از بعد. شنیدی که همین -

 .گرفتم راسل استاد با مچشو که کنم صحبت فرشاد وضعیت به راجع باهاش
 .بود مانده باز دهانش و گرد تعجب از هایشچشم

 گفت؟ چی حاال میگی؟ دروغ -
 بریده را امانم خوابیبی روزها این. مالیدم خستگی فرط از را هایمچشم و دادم تکیه شوییظرف ماشین به کنارش

 .بود
 ست،فایدهبی دید وقتی اما نگم؛ چیزی فرشاد به که افتاد التماس به اولش بگه؟ چی داشتی توقع! دیگه هیچی -

 .کرد راسلو با ازدواجش سند
 :گفت و فرستاد شال زیر را موهایش

 نه؟ یا گفتی چیزی فرشاد به حاال -
 .کردم چک را دیشب هایتماس و درآوردم را موبایلم
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 کینه مادرم از تو گفتمی کرد؟می باور مگه. گفتممی بهش شرایط اون تو کن فرض حاال شدم؟ بچه مگه! بابا نه -
 .ببندی بهش ننگ خوایمی و داری
 .کرد مایل را هایشلب و شد پنچر

 !میگی راست -
 :گفتم و رفتم خواباتاق طرفبه
 .کارخونه برم سر یه بعدازظهر تا بخوابم دوساعت یه من! مهشاد -

 :گفت فقط و نیامد دنبالم دیگر
 کارخونه؟ بری داریوش جایبه کردی قبول چرا -
 .چرخیدم سمتشبه
 .نداره سراغ من جز هم مورداعتمادی فرد حاضر حال در و لندن برن نامزدیشون سفر برای خوادمی گفت خب -
 تو؟ چرا حاال -

 .کردم برخورد طبیعی اما خواندم؛می نگاهش در را تردید
 !من؟ جای برو تو خوایمی -

 .زد سردی لبخند
 !کنسله مسافرتشون همین برای و سفر بره نشده حاضر راحله بگم خواستم فقط. نه -

 .کشیدم صورتم به دستی عصبی
 چرا؟ بپرسم تونممی -

 .نشست غذاخوری میز صندلی روی ریلکس خیلی
 .لندن بریم باهم همه و کنیم نامزد هم تو و من تا کنهمی صبر میگه راحله. آره -

 را فکرش اما برساند؛ سرانجام به را شرطش خواهدمی و کندمی دبه راحله دانستممی. کرد داغ بدنم لحظه یک
 .باشد جدی حد این تا تهدیدآمیزش هایپیام کردمنمی

 .بزنم حرف باهاش شد واجب پس! طوراین که -
 .رفت خروجی در طرفبه و انداخت دوشش روی را کیفش و شد بلند دلخور مهشاد

 بشه مشخص تو و من نامزدی تکلیف هم که بودن داده ترتیب مهمونی بانوسمیه و باباحاج امشب! میلته هرطور -
 .راحله و داریوش سفر هم و

 .گرفتم را کیفش و کردم تند قدم
 کنی؟می قهر چرا تو حاال -
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 .پوشید را کالجش هایکفش کند، نگاهم اینکه بدون و کشید بیرون دستم از را کیفش
 اگه هرچند. بدونن تکلیفشونو بقیه تا کنممی اعالم همه به زودتر کنیم، نامزد نیست قرار اگه ولی نیستم؛ قهر -

 .کردمنمی دارخدشه همه جلوی غرورمو و شدمنمی قدمپیش طوراین مرددی، دونستممی
 .کرد پاک را هایشاشک رفت،می پایین را هاپله که طورهمان و زد پس را دستم اما بردم؛ دست صورتش طرفبه

 را امچهره بارآخرین برای. شدم پیاده آن از و کردم پارک کاظمحاج ولنجک عمارت مقابل را داریوش اسپورتیج کیا

 تازه صورت به مقداری و درآوردم کتم کنار جیب از را فرشاد یادگاری blv عطر یشیشه. کردم نگاه آن یآینه در
 سوغات و فرشاد طرف از تولدم یهدیه آخرین که شیکی و دودی عطر. مالیدم پیراهنم هایکناره و شدهاصالح
 دانستمنمی. بود شده تنگ برادرم برای دلم. شدم خیره آسمان در ماه به و کردم رها را امشدهحبس نفس. بود میامی
 هاعقربه. انداختم ساعتم به نگاهی. کردمی چه آمریکا در او شدم،می قدمپیش مهشاد خواستگاری برای که االن

 مشغول ای.ال.سی.یو سلف در احتماالً. بود بعدازظهر ونیمیک آمریکا وقت به یعنی این و دادمی نشان را نه ساعت
 گرفتمی ولرم آب دوش یک و خوردمی سیر ناهار یک هم آن از بعد و بود آبیچشم موبورهای آن از یکی زدنمخ

 و دادم دیگرم دست به را گل سبد و گرفتم چپم دست با را شیرینی یجعبه. بود مهرنوش کنار و رفتمی خانه به و
 .شنیدم را محمدسبحان صدای تا کشید ایچندثانیه. زدم را عمارت زنگ

 !داخل بفرمایید! فرهادخان سالم! بهبه -
. شدمی ختم معتمدها نقلی و شیک ساختمان به که شدم ایجاده سرباالیی وارد در، یتقه صدای با و کردم تشکری

 یعنی این و داشت مهشاد یشدهدادهوعده مهمانی برقراری از حکایت باال یطبقه اعیانی لوسترهای بودنروشن
 خوب ولی زد؛ هم به من با را اشنامزدی قرار آخر یلحظه اینکه با. بود نکرده اعالم چیزی جمع به هنوز مهشاد

 یجعبه و دادم سبحان دست به را گل سبد. کندمی سکوت او نکنم، اعالم چیزی من تا دانستممی و شناختمشمی
 چندتا داریوش. نشستم داریوش کنار و دادم دست خانکامران و کاظمحاج با. کردم تقدیم بانوسمیه به را شیرینی

 :غرید لبی زیر و کرد شکستن به شروع و برداشت شور یپسته
 .نمیای دیگه گفتم. کردی دیر خبر؟ چه -

 .داشت بودنشعصبی از حکایت پاهایش دادنتکان
 .شدمی گم بارش با شتر! پسر بود شلوغ قراردادا چقدر. کردم رسیدگی کارخونه حسابای به خرده یه -

 آشپزخانه در معمول طبق هم خانمانیس و سمیه و کردندمی هم با را هاهماهنگی آخرین خانکامران و کاظمحاج
 .بودند

 سر آخر سگ، بوق تا بکنی جون توش بری باید خونخروس از. همینه اوضاعش همیشه شدهخراب اون: داریوش
 .ناراضین ازت همه هم



 

 

317 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 .کردم نگاه باال یطبقه به و گذاشتم پایش روی را دستم
 باالن؟ یطبقه دخترا پکری؟ چرا چته؟ -

 .دادم پاسش بزرگترها طرفبه هم من و آمد ما طرفبه و شد وارد چای سینی با سبحان
 شده؟ چی دونینمی تو یعنی. باالن آره،: داریوش

 .گذاشتم مقابلم عسلی روی را اَپلم
 افتاده؟ اتفاقی مگه! واال نه -

 .برگشت ما طرفبه چای سینی با محمدسبحان
 ما؟ قدیمی رفیق از خبر چه! فرهادخان: سبحان

 .کردم نگاهش متعجب و برداشتم داریوش و خودم برای چای دوتا و نعلبکی دوتا
 .نیستی باغ تو! عاشقیا. برادر میگم فرشادو: سبحان
 .دادم سر داریوش طرفبه را قندان و زدم لبخندی

 .دانشگاهه و درس مشغول. خدمتتون داره سالم. خوبه هم اون -
 .بود عصبی شد، قطع گویمانوگفت اینکه از داریوش و نشست کنارم سبحان
 .زده لک برات سبحان دل وفابی بگو بهش! تعطیله دانشگاه و درس که االن ایران؟ نمیاد چرا خب: سبحان

 .پراندمی فازسه دید،می جدید یچهره در را فرشاد اگر نداشتم شک. داشت ایخجسته دل چه بسیجی برادر این
 .رسهنمی امسال برای و کشیده طول کارش انگار ولی ایران؛ بیاد انداخت روال روی که هاشوپروژه شد قرار -

 .کنیم برقرار باهاش چیزی ایتصویری تماس یه بگو شوشماره راستی: سبحان
 .شدنمی ماجرا خیالبی اینکه مثل

 .بگیره تماس گرفت، که جدید خط شد قرار. کرده عوض شوشماره روزه دو-یکی این راستش -
 .شد جدا ما جمع از و کرد عذرخواهی و گذاشت مقابلمان را خوریمیوه بانو،سمیه صداکردن با بختانهخوش

 .سفر بریم نمیاد و کرده دبه فعالً راحله: داریوش
 .زدم چپعلی یکوچه به را خودم

 چیه؟ دلیلش حاال واقعاً؟ -
 :گرفت طرفمبه و زد نمک نگرفتهپوست و برداشت را خیار

 .هابهونه این از و شلوغه سرمون کارخونه تو میگه. بابا دونممی چه -
 .انداختم لپم یگوشه و زدم چای داخل را قند و زدم پس را خیار
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 بیام باهات من راحله، جایبه اینکه مگه. نیست ساخته من دست از کاری مورد یه این تو دیگه شرمنده! عجب -
 !عسلماه
 .زد گاز را خیار و کرد کج را هایشلب
 .کشیمنت اومدی که بینممی! نمکبی -

 .کشیدم هورت را چای
 کشی؟منت کدوم. نه کشی؟منت -
 :گفت و کرد اشاره گل سبد و شیرینی یجعبه به
 زنید؟می هم تاپوتیپ به چرا ندارید، قهر دماغ و دل من برادر آخه د -

 :داد ادامه که دادم باال متعجب را ابروهایم
 .جفتتون تابلویین. پکره شب سر از هم مهشاد. بابا کنی بازی نقش خوادنمی -

 :گفت سروسنگینش حالت همان با و چرخید ما طرفبه کاظمحاج
 .دیدن تدارک خانما. سفره سر بریم پاشید! هابچه -

 چطوره؟ ما فرهادخان احوال: خانکامران
 .گرفتم سفره طرفبه را هایمدست و شدم بلند جا از
 .شما یسایه زیر کشیممی نفسی کنارا و گوشه این! هعی هم ما. بس و شماست لقب که خان -

 :گفت رفتیممی کاظمحاج غذاخوری سلطنتی میز طرفبه که طورهمان
 .رسیده همه گوش به ای.ال.سی.یو تو تخصصیتون دانش و علمی مقاالت خبر! جناب نفرمایید -
 .دیممی پس درس -

 .کرد بازویم یحواله مشتی
 .کنیممی محاسبه چرتکه با هنوز ما! میندازی؟ متلک -

 .زدم ایقهقهه
 !کنمنمی جسارت -

*** 
 نشسته مقابلمان راحله و داریوش و هم کنار مهشاد و سبحان و من. بود کاری مشغول هرکسی شام یسفره سر

 کاظمحاج. کردندمی همکاری برنج هایدیس کشیدن در سمیه و انیس کنار و باالتر کمی هم مهسا و پریسا و بودند
 دعوای خبر و بود حاکم فضا بر سنگینی جو. بودند کردنپارهتکه تعارف حال در مجلس صدر در هم خانکامران و

 دامن قضیه این به هم مهشاد و من ساماننابه اوضاع طرفی از و کرده ناراحت را خانواده دوتا راحله و داریوش
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 کباب یتکه با کردنبازی مشغول بزند، حرف کسی با اینکه بدون و بود نشسته من مقابل درست راحله. زدمی
 غذا خودش برای اشتها با راحله به توجهبی و بود زده آخر سیم به که بود داریوشی آن از بدتر و بود بشقابش داخل

 اهمیتبی او برای هایشـوه*عشـ و ناز که فهماندمی کاظمحاج دختر به هایشمحلیکم با قولی به و کشیدمی
 و رفتمی فرو فکر به و شدمی خیره نقطه یک به گاهی و کشیدمی خورشت قاشق یک گاهی هم مهشاد. است

 و رفتمی لو چیزهمه. شدمی خراب چیزهمه کرد،می پیدا ادامه طورهمین اگر. داشتبرمی برنج قاشق یک دوباره
 حریر. انداختم راحله یشدهاصالح تازه صورت به نگاهی. برود فنا باد به بودم کشیده که زحماتی خواستمنمی من
 از را نگاهش مدام و کردنمی من به توجهی ترینکوچک اما بود؛ انداخته دنگیخوش یاسی شال و پوشیده ایآبی
 .کنیم خطا پا از دست مبادا تا بودند گرفته نظر زیر را ما بانوسمیه و کاظمحاج. دزدیدمی من
 داشت اصرار مهشاد و من وصلت ماجرای به اگر هم سمیه و بشوم دامادش نداشت خوش هیچ کاظمحاج دانستممی

 را پسرش قاتل بود حاضر مادری کدام وگرنه من؛ از راحله کندندل برای بود، دخترش زندگی دادننجات برای
 محبت طرح زمانش، اقتضای به بنا همه با که بود ـی*سیـاس زن بانوسمیه باشد؟ اشدومی سمیه که کند تحمل

 مثل و زدم دریا به را دلم. بودم گرفته قرار اهدافش و منافع یدایره در من حاال و دادمی دوستی دست و ریختمی
 .بستم لحظاتی برای را هایمچشم راحله

 بشه، متفرق جمع این امشب اگه خب ولی نباشه؛ موضوع این طرح برای مناسبی فرصت شاید االن که دونممی -
 .بشیم جمع هم دور بتونیم دوباره کی نیست معلوم
 و انداختند هم به نگاهی انیس و خانکامران. بشنود را صحبتم یادامه تا زدمی دودو هایشچشم کاظمحاج

 بشقاب ته به قاشق برخورد صدای از فقط و نکردم نگاه مهشاد و راحله یچهره به. پرید اشچهره از رنگ بانوسمیه
 یک دلقک بودیم شده. بود شده دیگران کردنشوکه او و من کار روزها این. است شده شوکه چقدر فهمیدم راحله

 و من نامه،نمایش این هایقهرمان. زدندمی سوت و کف برایمان اطرافیان و زدیممی معلق سرهیک که سیرک
 :دادم ادامه. دادیممی مسابقه و بودیم گذاشته کورس عشقمان نابودکردن در که دوتایی ما بودیم، راحله

 دخترخانم تکلیف که حاال اما. ـوسی*بـدست برای فرستادمشمی جلو وگرنه ندارم، تریبزرگ من راستش -
 خانوموسمیه و کاظمحاج نظر آمریکا، به رفتن از قبل و بشم قدمپیش دیدم صالح هم من شد، مشخص بزرگتون

 .بدونم مهشاد و خودم نامزدی به راجع
 لبخند سمیه و زد پوزخندی داریوش. دوید باال یطبقه سمتبه را هاپله سریع و کرد عذرخواهی جمع از مهشاد

 .کرد تسبیحش چرخاندن به شروع و انداخت پایین را سرش کاظمحاج و نشست هایشلب روی رضایتی
 :گفتم و شدم خیره راحله هایچشم به مستقیم بار این

 .بشه معلوم هم مهشاد و من تکلیف لندن، به داریوش و خانمراحله سفر از قبل خواممی -
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 بستم، که عهدی به و بیایم پایشپابه کردنمی را فکرش هیچ. پرید راستش پلک و گزید را لبش یگوشه راحله
 انداخت باال شانه توجهبی که داریوشی و گرفت پیش را مهشاد راه و شد جدا جمع از که بود او بار این. بمانم پایبند

 .کردندمی نگاه را من متعجب که جمعی و
 !دارم افتادهعقب کار کلی چون بیاید؛ کوتاه رو مهشاد و من رفتنلندن توناجازه با فقط -

 .کردم سند راحله برای پیامک یک هم من و شد آشپزخانه راهی و گفت اللهیاالالاله لب زیر کاظمحاج
 «!مهندسخانم بگذره خوش عسلماه»

 .3فصل پایان
*** 
 چهارم فصل
 راحله

. نداشت را فرهاد از کندندل خیال که بود من قلب این شد، کنده فرودگاه باند از هواپیما هایچرخ که هنگامی
 اسب بر سوار رؤیاهایم یشاهزاده گفتممی اگر بود دارخنده. بود رؤیاهایم مرد هم هنوز اش،نامردی یهمه با فرهاد
 او! آری. بود سرنوشت سیاه اسب بر سوار بلکه خوشبختی، سفید اسب بر سوار نه من برای او اما خوشبختی؛ سفید
 سر مردانه او. کردمی یادآوری من به را شومم طالع و سیاه بخت پیوسته که داشت را ایشوالیه حکم من برای

 و آرام بود، طورهمین همیشه. داد انجام لندن به ما رفتن از قبل و تهران در مهشاد با مختصری عقد و ایستاد قولش
 یک به فرهاد کند، کرنا و بوق در را اشنامزدی داشت دوست که داریوش برعکس. منطقی اما ساکت و وصداسربی

 .بود دردناک خیلی این و نپاشد هم از مهرگان و معتمد حرکتی مدار تا کرد بسنده مختصر نامزدی
 و افسرده خواهر هایچشم وقتی بود دردناک. کنی داماد را عشقت خودت هایدست با وقتی بود دردناک

 حفظ به مأمور و سکوت به مجبور تو و گرفتمی قوت تو کودکی دوران عشق هایچشم دیدن با اتکشیدهرنج
 حال لندن بارانی همیشه هوای. خوردمی رقم دیگری طور اوضاع لندن در اما بودی؛ خواهرت شخصی زندگی حریم

 که من برای دونفره هوای یک. اندگذاشته عاشقانه هوای را نامش دلیل همین به شاید و دادمی شرح را من دل
 هوای و تنهایی من، اینجا،. زدم ورق را خاطراتم یدفترچه و کشیدم حسرت سر از آهی. بود تهران در نفرشیک

 اما شد؛می اشتوریستی و شیک هایمکان در زدنقدم صرف داریوش با روزمان هر آنکه با اینجا. ابری همیشه
 بازار که لندن چشم حتی یا ترافالگارش میدان تا گرفته بنشبیگ معروف ساعت از. نیامد چشمم به کدامشان هیچ

 .نیامد چشمم به کدامشهیچ. است داغ کنارش در الیو و سلفی
 آن در داریوش با. داشتم دوست اقامتمان محل رویروبه یکافه در را اشبارانی عصرهای تنها لندن از من
 عجیب و کردیممی مرور را کودکی خاطرات و گرفتیممی قهوه فال. شنیدیممی گل و گفتیممی گل و نشستیممی
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 بیشتر من به هم داریوش از حتی. بود کنارم در و کردمی تعقیبم سایه مثل فرهاد خاطرات، آن یهمه در آنکه
 امخنده. گرفتمی امخنده. نفهمیدم را هاعالقه ابراز این که بودم ساده چقدر من و داشت را هوایم و بود نزدیک

 هاآن از هم روحش حتی و خواندنمی را هاآن گاههیچ او و نوشتممی او برای همیشه که هایینامه از گرفتمی
 و بودیم شده متأهل دیگر هم حال. انداختمشانمی دور و داشتمنمی نگه را کدامهیچ چون نبود؛ ایگله. بود خبربی

 با هربار و نوشتممی خوش خط با شده که هم خودم دل برای حتی. نوشتممی من اما بنویسیم؛ نامه نبود درست
 هر کار این. سپاردممی باد دست به را خاکسترشان و سوزاندمشانمی پایان در و خواندممی را هاآن اشک ایقطره

 .بود عسلمانماه ویالی حیاط در داریوش چشم از دور به و من روز
 رابـ نگران هم من و رازمان نشدنفاش نگران. بود داریوش و من یـطه رابـ نگران همیشه فرهاد دانستممی

 به کنمءمی عادت داریوش به کمکم دارم که دانستمی کاش ای اما بودم؛ خواهرم نگران. بودم مهشاد و او یـطه
 با من اما خواست؛می را خاطرم خیلی و نبود بدی پسر هم زیاد داریوش. بود فرهاد با حق! هایشمحبت و بودنش

 بود؛ شده امشبانه هایخواب دزد و کردنمی رهایم وجدانعذاب احساس روزها گاهی کردم؟می چه خودم سرد دل
 شده امر این متوجه خوبیبه داریوش و دهم پاسخ توانستم نمی. کنم جبران توانستمنمی را داریوش محبت که چرا
 فرهاد! بس و بودی تو من قراربی دلِ قرار آخر. شدممی قرارتربی و ترتاببی من و شدمی ترحساس روزروزبه و بود
 این» ریحان عزیز قول به و نداشتم محبتی اصالً بلکه نبودم، عاشقش داریوش یاندازه به من اما دانستم؛نمی را

 را کار این ما و «نیست او با دلت که دهی قرار کسی اختیار در را جسمت وقتی است ـناه گـ ترینبزرگ خودش
 حوادث سلسله آن از بعد و کرد فوت آمریکا به فرشاد و فرهاد رفتن از بعد روز چند درست که ریحانی عزیز. کردیم
 تبدیل کوخ به را ثروتمندان کاخ یتیمبچه آه گفتمی همیشه عزیز. شد خراب معتمدها ما سر بر که بود ناگوار

 اندشده بزرگ دیگر که کرد خیال و زد فرهاد به محکمی سیلی وقتی بود ساده چه آقاجانم. شد هم همین و کندمی
 اشحجره در را پدرم سالهسی آبروی چطور برادر دو این آه که دیدم خودم چشم به من و نیست کار در یتیمیبچه و

 هم آن و کردممی فرهاد حق در را خودم اعتراف آخرین باید من و... و مهشاد پیداشدن آن از بعد و داد فنا خاک به
 باراین اما شد؛ همیشگی فرهاد آن و شست خود به نسبت را من جنون و کینه درآمد، مهشاد عقد به که روزی اینکه

 هرچند. باشم ترینخوشبخت داریوش کنار در کردممی سعی من و بود شوهرخواهرم دیگر او. برادری چشم به
 لندن، در اقامتمان هفته یک این در. بشود خوشبخت کمدست یا باشد خوشبخت هم او بودم امیدوار اما بود؛ سخت

 اینجا نبود، کارخانه کارهای اگر که کردممی فکر این به من و رفتیممی تیمز یرودخانه کنار داریوش با شب هر
 بکشد فریاد درونم کمتر تا کردممی خفه رود همین آب درون همیشه برای را تلخش خاطرات و گذشته و ماندممی

 آن خاطرات با چشمدرچشم و گشتمبرمی تهران به باید که کردممی چه کردم؟می چه اما کند؛ مرور را هاآن و
 .جنگیدممی شیدا و شوریده هایچشم
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*** 
 .بست قامت در چهارچوب در داریوش که پریدم جا از اتاقم درب یتقه صدای با
 نمیدی؟ جواب کنممی صدات هرچی چرا. گردممی دنبالت رو ویال کل دارم دوساعته اینجایی؟ تو -

 را آن مناسب فرصت در تا کردم پنهان نگاهش تیررس از محسوس طوربه را دستم زیر نویسیخاطره ینامه
 .زدم تصنعی لبخند و بسوزانم

 .شد قطع ارتباطمون که کردممی تصویری چت مهشاد با داشتم من... من خب -
 .آمد جلو و کرد نگاهم مشکوک

 نویسی؟می چی داری -
 :خواند خواهید آنچه

 که فهمیده و شده خبر با راسل و مهرنوش ازدواج از پیش روز سه فرشادخان! مهشادجان نه! من عزیز نه: فرهاد
 که نیستن فرهاد همه فهمیده. نیست کرده،می رو ادعاش که مادری از ترمهربون یدایه اون مهرنوش فهمیده چی؟
 فهمیده رو هااین. برسونه سرانجام به رو اون تا گرفته نادیده رو داشته موقعیت هرچی برادرش مسئولیت قبول برای

 کنه، راممون و خام و بیاره دست به رو تو و من دل بتونه کردن سرهم دونگ و دروغ دوتا با اینکه امید به و
 !انایر سمتبه مشد یاعلی و بسته رو چمدونش

. کردم بچگی خدا به. کنمنمی باور حرفاشو دیگه. کردم اضافه غلط. خوردم شکر! ببخشید خدا رو تو! داداش: فرشاد
 !خیابونی عوضی یه. میشم خوابکارتن معتاد یه نکنی قبول منو اگه

*** 
 فرهاد
 .کردم باز را داریوش یخانه خروجی درب و زدم کنار راهم سر از را مهشاد

 !فرشاد بیرون برو! بیرون -
 .بست را در و افتاد پایمودست به دوباره مهشاد

 شده که هم من خاطر محض. برسونه ما نامزدی برای خودشو خواستم ازش من! فرهاد نکن شلوغ خدا رو تو -
 .تعطیالت از موندهباقی ماه یه این تو باشیم داشته نفرهسه ساده دورهمی یه بذار و بیا کوتاه

 :غریدم مهشاد به عصبانیت با
 تو و بکش کنار بشه، حفظ احترامت خوایمی اگه. کردی دعوت نامزدیمون برای کسیو سرخود کردی بیجا تو -

 .نکن دخالت خونوادگی قضیه این
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 شلوار دست،به چمدان فرشاد. افتاد زمین و غلتید اشگونه روی اشکی یقطره. شد سرد آتش، روی آب مثل مهشاد
 یشعله. کردمی خودنمایی اندامی شرتتی زیر از اششدهسازیبدن بازوهای معمول طبق و بود پوشیده ایآبی جین
 .زدم پوزخندی و درآوردم جیب از را اَپلم. کشیدمی زبانه دلم درون انتقام

 برسونه؟ ما نامزدی برای خودشو فرشادخان بوده قرار پس -
 و انداختم سرافکنده فرشاد به نگاهینیم کردم، می وجوجست را مهرنوش اَپواتس هایپیام داشتم که طورهمان
 .دادم قرار هایمحرف مخاطب را مهشاد

 تهران؟ رسیده ما نامزدی از بعد هفته یه چرا که کردی فکر هیچ -
 .پرید فرشاد یچهره از رنگ و شد آویزان مهشاد یولوچهلب

 .دونیمی که کشورو دو روابط. برخورده مشکل به ویزا گرفتن تو یا نیومده گیرش پرواز حتماً خب... خب: مهشاد
 .دادم دستش را موبایل و کردم باز را مهرنوش اَپواتس

 !دختر تو ایساده چقدر -
 .نشستم پذیرایی هایراحتی روی و کشیدم صورتم به دستی عصبی

 فهمیده چی؟ که فهمیده و شده باخبر راسل و مهرنوش ازدواج از پیش، روز سه آقا! من جان نه! من عزیز نه -
 قبول برای که نیستن فرهاد همه فهمیده. نیست کردهمی ادعاشو که مادری از ترمهربون یدایه اون مهرنوش
 با اینکه امید به و فهمیده رو هااین. برسونه سرانجام به اونو تا گرفته نادیده داشته موقعیت هرچی برادرش مسئولیت

 مشد یاعلی و بسته چمدونشو کنه، راممون و خام و بیاره دستبه رو تو و من دل بتونه کردنسرهم ودونگدروغ دوتا
 !ایران سمتبه

 :دادم ادامه و زدم موهایم به چنگی
 یهو شده چی حاال شد،می منکر منو برادری اصالً پیش چندماه تا ایشون. کشکه مهشاد و فرهاد نامزدی وگرنه -

 و نیومده گیرم بلیت که چی؟ که شده ایران راهی دست به کادو و افتاده راه وهلکهلک و کرده مسئولیت احساس
 .نمیشم سیاه حرفا این با و زغالم خودم من! جانمهشاد نه داشته؟ مشکل پاسپورتم عکس
 اما کرد؛ اخمی اولش بود، شده فرشاد برگشتن علت متوجه تازه و خوانده را مهرنوش اَپواتس هایپیام که مهشاد
 .گرفت را هایمدست و نشست کنارم و زد لبخندی سریع خیلی

 .پشیمونه و بـرده پی اشتباهش به االن که اینه مهم چیه؟ چاره خب ولی عزیزم؛ توئه با حق -
 .انداختم نداشت زدنحرف جرئت که فرشاد ساکت یچهره به نگاهی و زدم ایعصبی پوزخند

 مادر یه خدا و شده باز آسمون در کردمی خیال که موقعاون. فهمیده دیر که اینجاست مشکل! دیگه همین دِ -
 موقعاون رفته، کجا و کرده ول رو ما سال هفده-شونزده این تو نپرسید خودش از هیچ و آمریکا تو کرده پرت براش
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 و بکنه هندستون یاد فیلش داره امکان دوباره سرخوش و رؤیاپرداز مادر این که دادمی احتمالشو درصد یه باید
 .آورد که بیاره سرش رو بال همون دوباره
 :گفت و کرد پنهان موهایش تنباکویی رنگ همراه به را هایشگوشواره زمرد و کشید جلوتر را شالش مهشاد

 که هستیم کی ما بخشه،می گناهکارشو هایبنده خدا» گفت می همیشه باباحداد. بیا کوتاه من خاطربه تو حاال -
 «!برگردونیم؟ درگاهش از ناامید رو اونا

 از هم سبحان. شدممی آرام شنیدممی او از نَقلی تا که هست عارف پیرمرد این هایحرف در سری چه دانستمنمی
 .دادمی آرامش طورآن که بود او شاگردهای

 با وضعیتش درمورد فرشاد نبود در تا رفتم مهرنوش آپارتمان به وقتی ایران، به داریوش و تو رفتن از بعد روز چند -
 چه دیدم ولی بذارم؛ جریان در هم آقافرشادو خواستم و شدم باخبر راسل و اون ازدواج از کنم، صحبت مادرش
 یخ روی سنگ خودمو فقط حرفا این گفتن با و دونستمی معنا تمام به یقدیسه یه مهرنوشو ایشون فایده؟

. ندارم ایگله مهرنوش از من. بدم جلوه ناپاک مادرشو دامن خواممی اینکه به شدممی متهم احتماالً و کردممی
 گله فرشادخان از من. کرد رها تنها رو ما و شد ناپدید و داشت دوست که قبالً مثل. کرده ازدواج و داشته دوست

 .کنهمی قبول مادرشو ادعاهای چرا که دارم
 .کرد التماس و افتاد وپایمدست به بود، کرده سکوت موقعآن تا که فرشاد

 اگه. کردم بچگی خدا به. کنمنمی باور حرفاشو دیگه! کردم اضافه غلط! خوردم شکر! ببخشید خدا رو تو! داداش -
 !خیابونی عوضی یه. میشم خوابکارتن معتاد یه نکنی، قبول منو
. کردمی غیرممکن برایم را وضعیت این تحمل دیگر طرف از فرشاد هایالتماس و طرفیک از مهشاد هایهقهق

 :گفتم و گرفتم را فرشاد دست
 !شو بلند! فرشاد شو بلند -

 .کردم مهشاد به رو که انداخت پایین را سرش و شد بلند آرام
 بذاری؟ تنها رو ما لحظه چند میشه -

 ینشانه به سری حالیخوش با شود ناراحت اینکه بدون بود، کرده احساس هایمچشم در را بخشش که مهشاد
 خیلی. کردم نگاه آبستنش هایچشم در مستقیم و آوردم باال را اشچانه. رفت آشپزخانه به و داد تکان اطاعت
 محکم را میخم باید. دادممی زندگی درس او به باید اما بگیرمش؛ ـوش*آغـ در و ببخشم را او درجا داشتم دوست

 از ببخشی، دلیل بدون را اتموردعالقه فرد مدام اینکه. دارد تاوانی هرکاری گرفتمی یاد تا کوبیدممی دیوارش به
 ایاندازه به فقط. بریزد فرو دیوارش که قدری به نه اما گیری؛می را اشتباهتش به بردنپی و فکرکردن فرصت او

 .نخورد را وخالخطخوش افعی آن هایحیله فریب دوباره که
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 بپیچونی، منو و کنی خراب هم بار این اگه قسم همدم و حسین روح به. فرشاد میدم فرصت بهت دیگه باریه فقط -
 متوجهی؟! بشکنه گردنت که پیچونمتمی طوری
 .داشتیم مشک دم اشک چقدر امروز. چکید اشکش و داد تکان را سرش

 !بزن لبخند و بگیر باال سرتو حاال -
 :کردم تکرار که کرد نگاه هایمچشم به روحبی و سرد

 !بزن لبخند -
 .شد برادرم و زد لبخند. شد همیشگی فرشاد آن و زد لبخند. گرفتم ـوش*آغـ در را او و زد لبخند

 کاظمه؟حاج دختر مهشاد دونیمی -
 .زد هم به را هایشپلک و آمد بیرون ـوشم*آغـ از
 .کرد تعریف برام چیزوهمه اسکایپ تو خودش تهران، بیام اینکه از قبل پیش روز چند! اوهوم -

 :زدم لب نرسد آشپزخانه به صدایم که طوری آهسته و دادم قورت زحمتبه را گلویم آب
 نگفتی؟ بهش امین شدنکشته و ما یگذشته به راجع که چیزی -

 .کرد اخم
 کمه؟ عقلم مگه داداش؟ شدی بچه -
 .دادی لو چیزوهمه و آخر سیم به زدی شاید گفتم -
 دونه؟می امین به راجع هم چیزی -

 .کردم رها را امشدهحبس نفس
 ...قاتل که دونهنمی اما شده؛ کشته خیابونی نزاع یه تو که حد همین در فقط -

 .داد فشار محکم را هایمشانه که خوردم را حرفم
 !قرصه قرصِ دهنم من. باشه راحت خیالت. بوده اتفاق یه فقط قضیه اون که دونیممی همه! کن فراموشش -

 .گرفتمش ـوش*آغـ در قبل یدفعه از ترمحکم دوباره و دارم وپناهیپشت کردم احساس هامدت از بعد
 !شده خوشگل خیلی. باشه مبارکت داداشزن ضمناً -

 .کردم پرتش بیرون ـوشم*آغـ از و خندیدم
 .کنی نگاهش چپ درمیارم کاسه از چشماتو! مار زهر -

 .زد بازویم به مشتی و کرد امحواله چشمکی
 !باشیم؟ کی سگ ما -
 .نکن لوس خودتو دیگه خب -
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 .آمد بیرون آشپزخانه از کیک و چای سینی با مهشاد
 .خودمه پختدست مه کیک. نکرده یخ چایا تا بیاید زود شد، تموم کنونِتونآشتی اگه دیگه خب -

 .شد شروع فرشاد هایبازیدلقک دوباره
 !کرده دیوونه رو دال کرده، چه داداشزن ببین! جانم ای -

*** 
 مهشاد

 در. دادمی دست او به حاالت این کمتر شناختم،می را او که کمی مدت این در. بود عجیب فرهاد روزهای این حال
 ایران به وقتی از اما شد؛می افسرده و رفتمی فرو خودش الک در باریک ایهفته شاید بودیم که آنجلسلس

 عصبی سریع خیلی آمد،می بیرون خودش الک از هم اگر و گذشتمی صورت این به روزش هر تقریباً برگشتیم
 را کارخانه کارهای خستگی پرسیدم،می او از را علت هم وقتی. دادمی گیر فرشاد، جمله از آن، و این به و شدمی

 آن از من و دادمی رنج را او که بود موضوعی فهمیدممی. است بهانه هااین یهمه فهمیدممی من اما آورد؛می بهانه
 هاحساب به دیروقت تا و رفتمی کارخانه به خوانخروس صبح. گذاشتندمی خبرمبی کمدست یا بودم خبربی

 عادت که کردممی داریوشی نثار را بدوبیراهش من و ماندمی جاهمان هم را شب اوقاتگاهی و کردمی رسیدگی
 و راحله خون مگر. بکشد را ورشج فرهاد مثل یکی و کند خالی شانه هایشمسئولیت زیر از معمول طبق داشت

 پوف... . فرهاد و من وقتآن و کردندمی سپری لندن در را نامزدیشان عسلماه باید که بود تررنگی ما از داریوش
 خوردن از بعد که گرفتم را فرشاد یشماره و برداشتم را پوشمتن یحوله. شدم بلند خوابرخت از و کشیدم ایکالفه
 .پیچید گوشی داخل دارشکش و آلودخواب صدای آزاد، بوق چندتا

 بله؟ -
 .بودم گرفته ضرب اتاق کف هایپارکت روی بر پایم با عصبی

 .ببینمت خواممی کجایی؟! فرشاد اَلو -
 :گفت و زد خنده زیر پقی

 .رگبار به بستی و دیوار یـینه*سـ گذاشتی رو ما صبحی اول. بگیر نفسی یه! داداشزن سالم علیک -
 .نداشتم را هایشبازیمسخره یحوصله

 کجایی؟. ببینمت خواممی گفتم -
 :گفت و کرد مکث لحظه چند

 !رختخوابم تو باشم؟ کجا داشتی انتظار -
 .کردم باز را آب دوش و شدم حمام وارد
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 نیست؟ خونه که فرهاد -
 :پرسید مشکوک و کرد سکوت

 مگه؟ چطور. کارخونه رفته زود صبح نه -
 !نفهمه چیزی فرهاد خواهشاً فقط. اونجام دیگه ساعت یه تا -
 شده؟ چیزی -
 .میدم توضیح برات میام حاال -
 آب دوش زیر و انداختم کاناپه روی در الی از را آن و کردم قطع را گوشی بمانم، پاسخش منتظر اینکه بدون و

 .رفتم
*** 

 یه من» گذاشتم یخچال در روی یادداشتی برایش شدم، مطمئن سمیه خواب از وقتی نخورده، و خورده را صبحانه

 شکر مرتبه هزار روزی را خدا و برداشتم پارکینگ از را راحله 207« .نشو نگران کردم دیر دارم، خرید خرده
 ماشین آزادانه بتوانم من تا بود گذاشته فرهاد برای را اسپورتیج کیا اش،عقلیکم یهمه با داریوش که کردممی

 دیگه ساعت یه. مجلسه داخل من» داد پیام سر آخر که گرفتم تماس بابا با هم چندباری راه در. بروم کش را راحله
 ریسمان از و بودیم مارگزیده راحله قول به و زدم کاظمحاج مشکوک جلسات به پوزخندی« .گیرممی تماس
 ارسال تیک« .دارمبرمی حسابتون از پول مقدار یه من بااجازه پس» دادم را پیامش پاسخ. ترسیدیممی سفیدوسیاه

 راحله و داریوش یآینده یخانه طرفبه و انداختم کیف داخل را موبایلم حالیخوش با درآمد، صدا به که پیامکم
 یخانه پارکینگ وارد باالخره و کردم کادو و خریدم محبوبم پاساژ از برند و مارک شرتتی چندتا راه سر. راندم

 کشانخمیازه و کرد باز برایم را در ربعسه شلوارک با فرشاد. فشردم را در زنگ و رفتم باال آسانسور با. شدم داریوش
 .رفت آشپزخانه طرفبه
 !داداشزن اومدی خوش -

 .گذاشتم عسلی روی را کادوها و شدم خانه وارد تهران، آورسرسام ترافیک از خسته
 !میشم دیوونه دارم نکنی؟ داداشزن داداشزن قدراین میشه -

 :داد جواب گذاشت،می تُستِر داخل را شکالتی کیک هایتکه که طورهمان
 میشی؟ راضی داداش بگم کنم؟ صدات چی پس! الخالقجل -

 .انداختم مبل روی را کولرگازی ریموت و کشیدم بلندی جیغ
 .سالمهسی کنممی احساس داداشزن میگی. مهشاد بگو گفتم بهت صدبار کنه؟نمی کار چرا لعنتی این -

 .برداشت را ریموت و آمد بیرون آشپزخانه از سالنهسالنه
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 هنوز؟ نشده سالتسی کنم باور خوایمی یعنی -
 با توانستمی فرشاد که دانستممی قدرهمین فقط. بودم شده تندمزاج و عصبی قدراین چرا دانستمنمی هم خودم

 .کند بهتر را حالم هایشلودگی
 زنی؟می چندساله ببینی کردی آینه تو خودت به نگاه یه! زهرمار -

 آشپزخانه به تستر زنگ دنبال به و انداخت آینه در نگاهی من هایحرف به توجهبی و کرد تنظیم را کولرگازی
 .برگشت

 .تویی ترشهمی داره که اونی. باشم داشته رو چهار-وسهبیست فوقش فوقِ که من -
 .کرد دستیپیش که بدهم را جوابش خواستم. بود شده گستاخ و پررو چقدر اخیر چندوقت این در
 و باالستسن طرف. کنیمی بدبخت خودتو دستیدستی داری! من برادر نکن که نشستم فرهاد پای زیر چقدر -

 هم تو خودمونیما،. بود شده عاشق دل صد نه دل یه. نکرد که نکرد گوش. بهت بندهمی خودشو داره و ترشیده
 .زدی تور رو ما داداش خوب
 به چین. کردممی مدارا فعالً بود بهتر خب ولی گذاشتم؛می دستش کف را حقش نداشتم احتیاج کمکش به اگر شاید

 :گفتم و دادم ابرویم
 .بودم کرده پیدا خواستگار چقدر مکس داداش کلوپ تو که دیدی -
 .نشست مبل روی و آمد بیرون خودم پختدست کیک یماندهباقی و قهوه فنجان دو با
 چیه؟ کادوها این رو، حرفا این کن ول حاال! دیگه کردیمی تور هم رو اونا داشتی خب -

 .زدم لبخندی و کردم باز را هایماخم
 .فرشادجان داشتم برات زحمتی یه راستش -

 .کرد کادوها بررسی و قهوه زدن هم به شروع
 کنی؟می زبونیبلبل انقدر و داری هم زحمت -

 :گفت و کشید پس را سینی اما بردارم؛ ایقهوه فنجان تا بردم دست و زدم ایقهقهه
 !خورممی صبحونه نفر دو اندازه دارم عادت من خوری؟می هم تو مگه -

 فرز و سریع خیلی که کردم تند قدم خروجی در طرفبه و برداشتم را کیفم. شدم بلند جا از و شد تمام صبرم دیگر
 .بست را راهم و دوید دنبالم

 .کنیمی قهر هاتخواسته آوردندستبه برای آنجلس،لس تو دوستیمون دوران مثل. ایبچه هم هنوز -
 داغ دستمو پشت. کنممی وساطتتو فرهاد پیش و سوزهمی برات دلم همیشه که منه تقصیر! فرشاد کنار برو -

 .نکنم درمیونی پا تو مثل وروییچشمبی یگربه برای دیگه که کنممی
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 .آورد باال تسلیم ینشانه به را هایشدست و خندید غشغش باشد، بـرده ـذت*لـ من زجردادن از اینکه مثل
 .بفرمایید اَمر شما. ترهباریک هم مو از مهشادخانم برابر در ما گردن! دخترحاجی کردم شوخی خدا به -
 .آوردم بند را فینمفین دستمال با
 .کردیمی ممسخره هم آنجلسلس تو. کنیمی اذیتم انقدر که فرشاد بدی خیلی -

 :دادم ادامه. انداخت پایین را سرش و زد لبخند
 کارخونه؟ بری فرهاد جایبه وقت چند یه تونیمی -

 .کشید گردنش پشت دستی
 وقت؟ چند -
 .ماه یه -

 .داد باال را ابروهایش
 وقت؟اون چرا -
 .لندن بریم فرهاد با خواممی چون -

 .کرد نگاه هایمچشم به مستقیم و گزید را لبش یگوشه
 .بیرون ریممی باهم داریم امروز آخه بگم؟ بهش خودم خوایمی گیری؟نمی کمک سبحان از چرا -
 .بگیرم کمک اون از بود رسیده خودم فکر به وگرنه کنه؛نمی مسائل این قاتی خودشو سبحان -

 :گفت و کشید صورتش به دستی
 .ندارم حرفی من کنه قبول فرهاد اگه -

*** 
 راحله
 مکان دومین این تمیز، یرودخانه کنار در بنبیگ برج از بعد و داشتم دوست را تِرافالگار در عصرگاهی هایزدنقدم

 این قدیمی ساخت خاطربه شاید. دانمنمی. کردمی جذب خودش سویبه را تنهایی رهگذر هر که بود لندن توریستی
 من بود، که هرچه اما آوردند؛می پناه اینجا هایتوریست به غذا و آب برای که غریبی کبوتران خاطربه یا بود میدان

 دادم،می غذا آن کبوتران به و بودم آورده پناه میدان این به دانه پالستیک با دیگر یآواره و غریب هزاران مانند هم
 ایانگلیسی جوان زوج با دست، به بستنی داریوش. باشند من عزیز از خبرآوردن برای قاصدی که امید این به

 .نشست نیمکت روی و آمد من طرفبه و کرد وبشخوش
 شب همون قیدتو وگرنه کفتربازه؛ دخترش بود نگفته بانوسمیه. میدی غذا کفترا به داری هنوز که تو! بابا ای -

 .زدممی خواستگاری
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 بلند پالتوی یدکمه. خوردممی غبطه اشسرخوشی و شادی همهاین به دلم در و زدم هایشحرف به لبخندی
 .پیچیدم ترمحکم را گردنمشال و بستم را اممشکی

 .نکنه تهیه جهیزیه آقاجونم تا بگو زودتر پشیمونی. خانداریوش نشده دیر هم هنوز -
 را بستنی ظرف چشمییک و بست را چشمش یک زد،می لیس را قیفش یخامه روی آلبالوهای که طورهمان

 .گرفت طرفمبه
 .کنممی عوضت ندادی مزه بهم اگه چرخیم،می رو دنیا دور باهم مدت یه. نیفته تبچه بخور رو اینا بیا حاال -

 .انداختم هم روی را براقم هایچکمه و نشستم کنارش و زدم پوزخندی
 .کنیم ازدواج دوباره مدت یه از بعد تونیممی شده که هم تنوع برای. خوبیه فکر -

 .گرفتم دستش از را بستنی و گذاشتم کنار را هادانه پالستیک
 کردی؟نمی رو مسافرت تو و داشتی هم زبون تو بابا؟ نه -

 .زدم برایش چشمکی و کردم امبستنی خوردن به شروع
 .ماهریم شناگر باشه آب -

 .کرد اشاره انگلیسی جوان زوج به و زد ایقهقهه
 هم از تازه و بودن شده داربچه اما بودن؛ نکرده هم نامزد هنوز! ندیوونه اروپاییا این خدا به! راحله راستی -

 .کنن نامزد خواستنمی و بود اومده خوششون
 .بود خوش توانمی سادگی همین به فهمممی تازه و هایتنبودن به کنممی عادت دارم کمکم فرهاد؟ بینیمی
 .بشیم داربچه عقد دوران تو نباید که ما مثل. فرهنگشونه جزء اینا خب -

 :داد ادامه شیطنت با و زد پوزخندی
 .دارم دوست خیلی بچه من! بگما بهت االن از. قدیماست مال حرفا این -

 :گفتم و نشاندم ابروهایم میان اخمی
 .بشه آبروریزی نیستم حاضر هم درصد یه من! داریوش نکن هم فکرشو حتی -

 .کرد اشاره مقابلمان انگلیسی تابلوی به و خندید بلندبلند دوباره
 .شده ممنوع هاپرنده این به غذادادن که وقتهخیلی چون راحله؛ نگرفتنت آوردی شانس -

 .ترسیدم و انداختم رویش بزرگ ضربدر عالمت و stoping تابلوی به نگاهی
 وقت؟اون چرا -
 ...و حیوانی آنفوالنزای دلیل به -

 :گفتم و کردم پرت ایگوشه را پالستیک هابچه مثل
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 باشم؟ گرفته االن نکنه -
 آلوده هاپرنده و کار این باشه داشته مداومت اگه ولی نمیشه؛ چیزی دوبار-یکی با. کردم جووپرس من بابا نه -

 .بگیری داره امکان باشن،
 یکی. بود شده رد گوشم کنار از بزرگی خطرات چه اخیر روز چند این در که کردم فکر این به و کشیدم عمیقی نفس

 تابلوی امروز تازه که ایمرغی آنفوالنزای دیگری و داریوش هایشک از فرارکردن و فرهاد هاینامه سوزاندن

danger انداخت اشخاکستری و بلند بارانی داخل و کرد چک را موبایلش داریوش. بودم دیده را آن. 
 .کنم صحبت باهات مهمی یمسئله یه به راجع باید -

 .شد خشک رفتندمی راه هم کنار عاشقانه که پیرزنی و پیرمرد به نگاهم
 بررسی چمدونتو داشتم که دیشب بگم بهت خواستم ولی بشنوی؛ رو حرفا این بشی ناراحت شاید دونممی -

 .برخوردم کاغذ سری یه به کردم،می
 .رسید اوج به قلبم هایتپش و دادم قورت زحمتبه را گلویم آب
 چی؟ -

 دوباره که بود شده خشک زبانم. بود دوخته خیابان اعیانی و شیک هایفرشسنگ به و بود گرفته من از را نگاهش
 :کردم تکرار

 داریوش؟ کردی پیدا چی -
 :داد ادامه منقطع و آرام

 و زد زنگ فرهاد دیشب. کردیم پیدا حسابا با قیمت اختالف چندتا توش. کردم چک نیویورکیو شرکت قراردادای -
 .داد قرارداداشون تو قانونو از تخلف چندتا گزارش

 .گرفتم را امپیشانی دست با. باشند کرده خالی بدنم روی سردی آب که انگار. کردم رها را امشدهحبس نفس
 راحله؟ شده چیزی -

 .بود افتاده جانم به خوره مثل ببرد، فرهاد و من یگذشته به پی اششبانه جوهایوجست همین با روزی اینکه فکر
 کردی؟می کارچی من چمدون سر تو -

 :گفت و گرفت طرفمبه را خودش بستنی ادامه
. کنم چک سفر تو رو قراردادا خواستم خب. افتاده فشارت وهواآب جاییجابه خاطربه احتماالً. بخور هم اینو -

 داره؟ اشکالی گذاشتم، تو کیف تو رو اونا آخر یلحظه
 :گفتم حالم کردنجلوه طبیعی برای اما بود؛ کرده رها و فشرده را گلویم شدنخفه مرز تا کسی انگار

 کنه؟می پا به غوغایی چه برسه، خانکامران گوش به حسابا اختالف این خبر اگه دونیمی -
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 :گفت که زدم پس را اشبستنی
 هم اونجاشو فکر من درضمن نگرانی؟ بیخود چرا تو. پریسا یعنی فروش، مدیریت به میشه مربوط مسئله این -

( آمریکا دفتر ینماینده) فتوحی با تا نیویورک میرم راست یه اینجا از. برسه پدرم گوش به خبرش ذارمنمی. کردم
 .کنم صحبت

 .کردم نگاهش متعجب. نداشت اعتمادی شنیدمی آنچه به هایمگوش
 آمریکا؟ بریم پاشیم اینجا از یعنی -
 !میرم تنها من نه، بریم -

 .گرفتم باال را صورتش و چرخیدم طرفشبه کامالً
 عسلمونوماه اینکه یا بیزنس سراغ بری و کنی ول غریب مملکت تو منو خوایمی میگی؟ داری چی هست معلوم -

 تهران؟ برگردونی منو کارهنصفه و کنی خراب
 :داد ادامه آرام و انداخت پایین را سرش دوباره

 بگم هم مهشاد و فرهاد به شدم مجبور. شناسی می که خانوکامران خب ولی میشی؛ ناراحت دونممی! کدومهیچ -
 .نشه خراب مسافرتمون و برگردم هفته یه سر میدم قول من. نباشی تنها تا لندن بیان

 و شدم بلند جایم از عصبی. بود ریخته برنامه تنهایی و نکرده حساب آدم را من دوباره. بود کرده کار سرخود دوباره
 دویدن به شروع هم داریوش. کردم تند قدم نداشت، ترافالگار با چندانی یفاصله که اقامتمان محل خیابان طرفبه

 .کرد
 .میدم توضیح برات خدا به! کن صبر! راحله -

 :دادم جواب کنم، نگاهش و برگردم اینکه بدون
 شاید اونا. میشی خواهرم مزاحم کردی بیخود تو. ذاریمی مایه فرهاد از میای، راست میری، چپ توضیحی؟ چه -

 .کنی ما عالف رو دوتا اون زنیمی گند عالیحضرت هرجا نیست قرار! بمونن ایران تو بخوان
 موجب که زدم سرم وسط دستی دو و کوبیدم سرش روی کیف با دستی دو. شد پاره کیفم بند و انداخت دست
 .شد پیاده عابرین یخنده

 شلوغش چرا اینکه دوماً. میفته مدیرعامل گردن هم پریسا امثال گندزدن و ستهمه برای کارخونه که اوالً -
 .لندن بیان هم اونا که فرهاد و کاظمحاج مخ رو میره داره ستهفتهیه مهشاد خود کنی؟می

 .دادم ادامه را راهم هایشحرف به توجهبی و گرفتم را کیف یدسته
 .بریزم سرم تو باید خاکی چه ببینم بذار! داریوش بردار سرم از دست -
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 که کردممی فراموشش داشتم تازه من. کرد می امدیوانه شدم،می روروبه فرهاد با باید هم عسلماه در اینکه فکر
 .کرد می وهنهن و بود افتاده نفس از داریوش... . باز
 که نیستن تنها اونا بگم باید مهشادی، و فرهاد نگران اگه. میان هم مادرامون و پدر! کن صبر لحظه یه بابا -

 .گردنشون بیفته تو مسئولیت
 .بودم گرفته ضرب خیابان فرشسنگ روی هایمچکمه یپاشنه با و ایستادم کالفه

 بگردونه؟ ایران تو قراره کی کوفتیو یکارخونه اون بفرمایید میشه! عجب -
 .زدمی نفس تندتند داریوش

 رسیدگی حسابا به و کنیم تخته درشو هفته دو قراره خان،کامران هماهنگی با قراردادا ترازبندی برای ماه این آخر -
 اینکه از قبل باید من. کن درک خواهشاً راحله. سرشون رو ذاریممی سبحانو و فرشاد ضروری مواقع برای. کنیم
 .دربیارم رو ماجرا این وتویته و نیویورک برم ببره بویی پدرم
 خواستمنمی حداقل. شوم درچشمچشم فرهاد با دوباره خواهمنمی که بفهمانم بشر این به زبانی چه به دانستمنمی
 و بزند رقم را تقدیری برایت سرنوشت که روزی از امان. بود فایدهبی اما کنم؛ سپری گذشته خاطرات با را عسلمماه
 از. گفتمی آرزوهایش از برایم داریوش. کردیم زدنقدم به شروع دوباره و شدم آرام. کنی مبارزه آن با بخواهی تو

 کاری باید. بود شده پا به درونم آشوبی چه دانستنمی اما بخورد؛ تکان دلم در آب گذاردنمی و کندمی جبران اینکه
 اما شود؛ خیالبی و کند کنسل را سفر این شده هرطور که دادممی پیام یا گرفتممی تماس فرهاد با باید. کردممی

 هم اپواتس و تلگرام در حتی او. بود فایدهبی اما گرفتم؛می تماس او با مدام برگشتیم، ویال به که وقتی از. شدنمی
 و گرفتممی تماس مهشاد با باید. کردممی پیدا راهی باید. تلفنی تماس و پیامک به برسد چه بود، کرده مسدود مرا
 به شدن شانه آن و شانه این با و نخوابیدم را شب تمام چطور؟ اما داد؛می فرهاد دست به را گوشی ایبهانه به

 ما جمع به هم مهشاد و فرهاد بعد یهفته آخر تا نکنم، کاری اگر دانستممی. کردممی فکر امنقشه کردنعملی
 .شودمی آمریکا راهی داریوش هم بعد روز چند و شوندمی اضافه
*** 
 فرهاد
 .کردمی اصرار و بود ایستاده سرم باالی کمربهدست

 !تو نه من، نه دیگه نکنی قبول اگه مهشاد جون -
 بود، دربی دیدن درحال بلند صدای با که فرشاد به خطاب و نشستم تخت روی و زدم کنار خودم روی از را ملحفه

 :زدم داد
 کنم؟ تخفه بیام خودم یا کنی خفه اونو میشه -
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 :گفتم و انداختم مهشاد دست در هایبلیط به نگاهی و کردم روشن را تخت کنار آباژور
 ما حاال خوبه میگه چی؟ میگه خودش پیش داریوش انگلستان، بریم پاشیم ما االن من؟ عزیز فهمینمی چرا تو -
 .نمونه جا ما از که لندن اومده دویده و خودش جای کاشته فرشادو فرهاد، این دست سپردیم کار یه

 :گفت و پرداخت تعقیبم به سایه مثل زدم،می بیرون خواباتاق از که طورهمان
 ریسوراست کاراشو موندمی کنی؟ کار مجانی ایشون برای مفتمفت قراره کی تا اصالً! کرده غلط داریوش -

 .رسیدمی نامزدبازیش به بعد و کردمی
 خاموش را آن و رفتم ویتی کنترل طرفبه بود، راحله برعکس درست که مهشاد بیجای هایحسادت از خسته
 .پرید جا از فرشاد که کردم

 بیرون زناشوییتونو مسائل و خواباتاق داخل برید. پریدمی هم به گربه و سگ مثل چتونه؟ دوتا شما! بابا ای -
 .نیارید

 روی را خانه« !دروازه توی! دروازه توی» زدمی فریاد که پورفردوسی صدای با و کرد روشن را دیایال دوباره و
 .پرید جا از و گذاشت سرش

 !فرهادخان کنیممی تاییتونشیش هم بار این -
 .بزنم صورتمسرو به آبی جمعه، بعدازظهر در تا رفتم روشویی طرفبه فرشاد موقعبی هایکُری به اهمیتبی
 نه؟ یا درسته کنی؛ قبول بابات از کادو و هدیه ندارم خوش هیچ بودم گفته -

 .شد تونیکش آستین با کردن بازی مشغول
 .داده ما به نامزدی کادوی عنوانبه سفرو این و بذاره فرق دختراش بین خوادنمی بابا. کنهمی فرق این -

 جواب پر دهان با و کردم داد،می نامطبوعی بوی پیاز و قورمه خوردن از پس که هایمدندان زدنمسواک به شروع
 :دادم

 .بود خانکامران یهدیه که راحله و داریوش سفر -
 .کردمی رو من پیش را دستش همین و شناختممی را معتمدها خودش از بهتر من که بود این اشبدی

 .کنه جبران ما برای سفر این با خوادمی حاال و گرفته عقد جشن اونا برای بابا خب -
 بودنشسمج همین و بود سمجی دختر مهشاد. نیست برداردست ننشاند، کرسی به را خودش حرف تا دانستممی

 شستم را دهانم. شود مشکوک بیشتر و دارم مشکلی کاظمحاج با کند فکر خواستمنمی طرفی از و کرد می اشبامزه
 .آمدم بیرون روشویی از و
 بسوزه؟ ما پای به باید داره گناهی چه فرشاد. کن ولش رو اینا یهمه اصالً -

 :داد جواب پرید،می باالوپایین و بود تلویزیون در کله با موقعآن تا که فرشاد
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 مپایه من. ندارم رو گودزیال این خشم یحوصله که ننداز من زمین تو توپو مسافرت بری خواینمی داداش -
 !کارخونه برم جاتبه

 سمتبه را اشدمپایی مهشاد. دهد گوش ما هایحرف به کردمنمی را فکرش اصالً و کردم نگاه فرشاد به متعجب
 .برداشت ترک داریوش هایکریستال دکوری یشیشه فرشاد، جاخالی با که رفت نشانه فرشاد
 کنیم؟ کارچی حاال! سرمبهخاک: مهشاد
 .کرد نگاه را من و برگشت بود، شده خیره مقابلش قیمتگران یشیشه به زدهبهت که فرشاد

 .ریخته شیشه انگار که شده عصبی جورییه منه؟ تقصیر مگه کنی؟می نگاهم طوریاین چرا حاال -
 :داد ادامه و کرد حرکت دکور طرف به
 ...ترک فقط که، نشده چیزیش -

 .کرد دریافت را تساوی گل فرشاد محبوب تیم و کشید خراشیگوش جیغ مهشاد و ریخت فرو شیشه ناگهان
 .کنهمی یک-یک رو بازی رضایی کاوه. گردهبرمی بازی به استقالل: پور فردوسی

 .زد نعره خر مثل همه، جان از دور که پیچاندم محکم و گرفتم را فرشاد گوش
 کنی؟می خالی من سر روی چرا رسه،نمی داداشزن به زورت. کندی گوشمو. کن ولم خدا رو تو! فرهاد بابا ای -

 .پریدمی باالوپایین و زدمی بالبال سرکنده مرغ مثل مهشاد
 .شدممی عصبانی نباید. بود من تقصیر! کن ولش خدا رو تو فرهاد -

 :گفتم و کردم رهایش
 نگفتم؟ یا گفتم. شنتیجه میشه این. کسی مخ رو نرو گفتم بهت صدبار -

 :داد جواب و انداخت ویتی یصفحه به نگاهینیم مالید،می را اششدهسرخ گوش که فرشاد
 .میدم پولشو خودم. بده شفا جفتتونو هر خدا! بابا برید -
 :گفتم و دادم هلش تلویزیون طرفبه ایجانانه گردنیپس با
 ذاتت چرا تو دونمنمی بگم بهت خواستم فقط. نکش من رخ به هم پولتو. نشدید چهارتایی تا برو فعالً -

 و میشه آشنا مختلف فرهنگای با هم آمریکا، بریم و نشده بزرگ هنوز و ستبچه گفتم بودیم ایران! ناپذیرهتربیت
 هم شوخی بفهمی خوایمی کی تو! جونبچه آخه. شد هم بدتر بلکه نشد، که نشد اما سرجاش؛ میاد عقلش هم

 کنی؟می ما بار لیچار و خندیمی تِرتِر داری ما جروبحث وسط داره؟ حدی
 :پرسید و گرفت قرار کنارش حامیانه مهشاد که انداخت پایین را سرش

 بیارم؟ آب لیوان یه برات خوایمی خوبه؟ حالت -
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 ناخواسته من و شود تحقیر مهشاد جلوی نداشت دوست فرشاد. بودم رفته تند هم زیادی بودم، رفته تند اینکه مثل
 مثل و کردمی باز اعتراض به را زبانش بود، نداده انجام را مهرنوش خطای هنوز اگر شاید. بودم کرده را کار این

 شده کوتاه بود، کرده که اشتباهی سبببه زبانش روزها این فرشادِ اما زد؛می بیرون خانه از قهر و دعوا با همیشه
 جواب و برود فرو خودش الک در فرشاد و برگردد من نفع به ورق تا کرد دریافت هم را دوم گل پرسپولیس. بود

 محسوسی تغییرات بود، برگشته آمریکا از وقتی از. سوخت حالش به دلم. بدهد کوتاهی تشکر با را مهشاد درخواست
 مقابل در داشتم دوست کرد،نمی نگاه ای.ال.سی.یو در دانشگاهش دوران دوست چشم به مهشاد به اینکه. بود کرده

 .بگذارم احترام او به نامزدم
 .کرد حمله من طرفبه حامیانه مهشاد باراین

 تو گندکاریاش پای کاشته رو ما و کنه وحالعشق لندن رفته طرف! موش تار یه فدای. شکست که شکست اصالً -
 بده؟ هزینه شیشه یه خوادنمی حاال ایران،

 .زدم پوزخندی
 .هستید هم طرفدار ومَتپَت خوبه -
 .میدم پولشو هم خودم شکستم، خودم! فرهاد ولش رو حرفا این -

 :داد ادامه و آورد باال را هابلیت
 برن؟ تنهایی بگم سمیه و بابا به یا بریم میای کنم؟ کارچی رو اینا -

 که افتضاحی از خانکامران اینکه از قبل و هاحساب اختالف به رسیدگی برای خواستمی هم داریوش دانستممی
 خواستمنمی که بودم من این بار این اما بماند؛ تنها راحله خواستنمی و برود نیویورک به شود، مطلع بود آورده بار
 راحله به نسبت احساسم کنار در را خودم به داریوش اعتماد که بار هر. شوم درچشمچشم راحله با زودی این به

 نگاه محبوبم تیم یک بر دو برد و بازی پایان سوت به خسته. کردمی بیداد درونم در وجدانعذاب حسِ گذاشتم،می
 صورت و فرشاد دمق یچهره به نگاهینیم بودم؟ بازنده یک من روزها این چرا پس. فشردم را هایمپلک و کردم
 .فریاد از ترسنگین سکوتی کردم؛ سکوت و انداختم مهشاد منتظر
*** 

 مهشاد
 درست حجاب کردم سعی. شدمی نزدیک کودکانه هایخوراکی از پر پالستیکی با چهارشانه و بلندقد محمدسبحانِ

 .نیاییم چشم به زیاد ایستممی دارشعباوعمامه قامت کنار وقتی تا باشم داشته درمانی و
 .انداخت ایتکه فرشاد

 .جلوش کنیمی مالحظه بیشتر نامحرمم که من از. گیریمی حجاب ازش قدراین داداشته خوبه -
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 :کردم زمزمه
 .رسیمی قتل به من دست به روز یه آخرش! فرشاد شو خفه -

 و تفکرات برادرها و خواهر که داشت ایرادی چه. هایشانحرف برای سراپاگوشیم که ما از امان و مردم حرف از امان
 .زدم قهقهه. داد دستم را هاخوراکی پاکت باشد؟ متفاوت اعتقاداتشان

 !داداش شدم بزرگ خدا به دیگه؟ چیه اینا سبحان؟ -
 .زد لبخند و کرد اشاره هاخرسی آدامس به
 .کنی درست بادکنک لندن خود تا گرفتم رو اینا. میره سر تحوصله دونممی -

 .قاپید محمدسبحان دست از را پفیالیی یبسته فرشاد
 صندلی زیر و جوهمی ربع یه رو آدامس هر مهشاد! گردنت بیفته الناسیحق چه! سبحان کردی بدی اشتباه -

 .باشه نچسبیده زیرش مهشاد آدامس که نبود ایصندلی دانشگاه کالسای سر. چسبونهمی
 و گرفتم باباحداد شاگرد دست از را هاخوراکی. کند وادار جیغجیغ به را من خواستمی مهرنوش پرشور پسرک

 .کردم جمع متهوع حالتی با را هایملب فرشاد سمتبه
 .بود خنک واقعاً. فرشاد یکی این بود نمکبی و لوس خیلی -

 قطعاً. کردمی برانداز را سبحان داشت. کند کنترل را پوزخندش کردمی سعی و بود چسبانده هم به را هایشلب
 .بود گرفته اشخنده فرشاد نگاه طرز از هم محمدسبحان. داشت انداختنشدست برای اینقشه

 فرشاد؟ کشیدی اینقشه چه باز! کنه رحم خدا -
 و ایسرمه اندامی شرتتی هم باز. خورد تکان اشبرهنه یشدهسازیبدن بازوهای فرشاد، هایشانه باالرفتن با

 .بود پوشیده تنگی شلوار
 .بودم پاالزموکتا این فکر تو فقط چیه؟ نقشه داداش نه -

. بود کرده بند من مثبت و مظلوم برادر هایریش به بار این و داشت کار هرچیزی به. بود شعوربی فرشاد این چقدر
 متوجه و رفت درهم ابروهایش. بود باال اشجنبه سبحان هرچند نبود، درست اخالقی لحاظ از کارش من نظربه

 .نشد فرشاد منظور
 پاالزموکت؟ -

 اشخنده و کرد لمس را هایشریش خالی جای و کشید اشچانه به دستی. کند کنترل را پوزخندش نتوانست فرشاد
 .ترکید

 اصالً. بهشون بده صفایی یه داداش خدایی اما کنم؛ شوخی کسی اعتقادات با نباید دونممی! ببخشید بابا باشه -
 ...کردیم راهی رو اینا وقتی امشب
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 .کرد اشاره ما ینفرههشت جمع به
 .میدم بهت ولعابیرنگ یه ریممی -
. شناختممی را فرشاد. بخوانم را بزرگی حسرت و غم نگاهش عمق در توانستممی اما بارید؛می شیطنت چشمانش از

 و شوخی بدحالی، نهایت در. شدمی طوراین حالش نیاورد، خودش روی به را اشغصه خواستمی که زمانی
 از قسمت این فرهاد حتی که بودم مطمئن. دادمی نشان دوجهان از فارغ را خود و کردمی بیشتر را اشخنده

 .است نکرده کشف را فرشاد شخصیت
 .کشید عقب را خودش محمدسبحان

 !نباش نگران تو. کنممی براشون فکری یه خودم اهللشاءان! کنه رحم خدا! اوه اوه -
 پچپچ هم گوش در همیشه مانند هم سمیه و انیس و بودند خانکامران با صحبت مشغول باباکاظم و فرهاد

 سالن دوم یطبقه حفاظ به و بود گوشش در هندزفری پریسا. بود ایستاده گوش میانشان در مهسا و کردندمی
 با را وزمانزمین و زدندمی نق دالر قیمت سر بر تنها. آمدنمی خوشم مردانه هایصحبت از. بود داده تکیه فرودگاه
 به که رنگشمشکی ایگربه عینک با مخصوصاً. داشتم دوست را فرهاد تیپ. کردندمی بارانگل هایشانفحش

 و بود سفید شرتشتی. کردمی نگاهش طورآن پریسا که آمدنمی خوشم اصالً و آمدمی مرتبش دارزاویه ریشته
 اصرار انگلستان به رفتن برای کاش ای. شدمی تنگ سبحان و فرشاد برای دلم. داشت پا به رنگیهم هایکتانی
 .بود کرده فکر اشایگربه عینک و فرهاد به لحظه همان هم فرشاد انگار. کردمنمی

 .نداشت بازیاعینک این از آمریکا تو شده؟ عینکی حاال تا کی از ما داداش این! مهشاد راستی -
 .داد تکان موذیانه تأسفی با را سرش

 .نداد گوش. میشه نابود چشمات نکن، گفتم بهش هی -
 .زدم راه آن به را خودم من و بود شده سرخ سبحان

 .حرفاست این و بازیباکالس فاز توی مثالً -
 …بازیکالسس*چ! چیه بازیباکالس! بابا برو: فرشاد

 .کردم اخم
 سراغ برید من داداش با قراره صبح فردا از که بشی آماده بری بهتره و خودتو کن جمع! فرشاد دیگه بسه -

 .کارخونه
 .خوردمی پفیال خیالیبی با
 آمریکا اونجا. ندیا آب به گلدسته. باشه خودت به حواست لندن تو! مهشاد راستی. نداره مشکلی. حله که اون -

 .نیست کار در هم فرشادی و نیست
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 اگر. کند ضایعم سبحان جلوی و بیاورد رویم به را کلوپ ماجرای خواستمی. شد بیشتر اخمم. داد تکان را ابرویش
 .بزند ایاضافه حرف نکند که گزیدممی را لبم. زدممی ایگردنیپس حتماً نبود، سبحان

 .نباش نگران تو. هست خودم به حواسم! نترس -
 .برد دهانش سمتبه و برداشت پفیال دیگری مشت

 .بودت خورده سیناطورجان یپسره اون نبودم، اونجا من شب اون اگه آخه د -
 .رفتم غرهچشم مالحظهبی و آبروبر پسرک به و گرفتم دستش از را پفیال یبسته

 .کنم مراقبت خودم از بلدم خودم -
 با را غمش و است غمگین چیزی از دانستممی ولی بدهم؛ را مغزبی فرشاد این جواب توانستمنمی سبحان خاطربه

 و برادر از کندندل و شدیممی نزدیک پرواز زمان به کمکم. کندمی خالی بازیمسخره و دیگران دادنحرص
 محمدسبحان. بودم فارغ هاغصه و غم از بودم کنارشان وقتی و بود خوب نفر دو این با حالم. بود سخت برادرشوهر

 را فرشاد خواستمی دلم. رفت خانکامران و فرهاد و پدرش سراغ و ـوسید*بـ را دستش مادر، هایاشک پاسخ در
 فکر مدت این تمام و کردم بسنده برادرم گرفتن ـوش*آغـ به تنها اما کنم؛ خداحافظی و بگیرم ـوش*آغـ در هم
 خیلی سال چند این در. نباشد سابقم هایدختردایی هایصندلی نزدیک فرهاد و من صندلی کاش که کردممی

 رابـ خودم زبان از خانکامران لفظ با. بود مانده سابق کامران دایی همان کامران دایی اما بود؛ کرده فرق چیزها
 که چرا است؛ فرشاد بحث موضوع که بود مشخص. بود سبحان با صحبت مشغول فرهاد. نداشتم خوبی یـطه

 دلم در چیزی شدمی باعث که اتفاقی تنها و انداخت پایین را سرش فرشاد و کشید فرشاد یشانه بر دستی سبحان
 من به و کرد عذرخواهی جمع از. کرد تغییر اشچهره رنگ و خورد زنگ غیرمنتظره فرهاد گوشی. افتاد بخورد، تکان
 متنفر جدید و مشکوک رفتارهای این از چقدر. کردندمی دنبالش الحالممعلوم چشمان و رودمی جلوتر که کرد اشاره
 .بودم

*** 
 راحله
 بار این اما نداشتند؛ جذابیت هیچ برایم شدمی چندوقتی که هاییبشوخوش همان ها،آدم همان جمع، همان دوباره

 .تهران کیلومتری چندهزار در نوزدهم، قرن سبک به هم آن مجلل عمارتی سفید نمای مقابل در
 .کردم نگاه دو هر به. رفتم پدرشوهرم و پدر سمتبه و زدم حضار به اینوازانهمهمان و شیک لبخند

 .چسبهمی واقعاً خونه از دور جای یه دورهمی، تعطیالت یه. اومدین شدیم حالخوش خیلی -
. چسبیدنمی من به امکشیده را هاپرده کهدرحالی اتاقم تاریک یگوشه اندازه به چیزهیچ که دانستمی خدا فقط و

 با و بود ایستاده بودم، کرده تقدیمش دودستی که عشقی کنار در کوچک و خوشگل که افتاد مهشاد به چشمم
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 بهای نداشت خبر و بود شده باز صورتش کمی. کردمی احوالپرسی هستم، عاشقش کردندمی فکر همه که مردی
 این قربانی را همه چرا. دادممی خودمان به را عذاب این چرا دانستمنمی. بود من دل گرفتن صورتش بازشدن این

 سمتبه و شد جدا فرهاد و مهشاد از داریوش بگیرم؟ انتقام کسی چه از خواستممی بودم؟ کرده پایانبی بازی
 ویالیی عمارت از همه. کردیم هدایت ساختمان داخل به عمارت مانندِباغ حیاط از را همه. رفت خواهرانش
 که بود نفرآخرین فرهاد. است پسندآنتیک همیشه که کردندمی تحسین را داریوش یسلیقه و بود آمده خوششان

 قدراین چرا مرگته؟ چه» بگویم و بکوبم اشـینه*سـ تخت خواستمی دلم. شد ساختمان وارد داریوش و من از قبل
 به چرا. شدمی تربرافروخته اشموذیانه تفاوتیبی و خونسردی از خشمم« !نیاید؟ نگفتم مگه کنی؟می بازیلج من با

 چشمانم مقابل مدام مجبورم چرا لعنتی است؟ ایستاده تفاوتبی قدراین االن و آمد لندن به و نداد گوش حرفم
 .انداخت تکه و گذاشت فرهاد یشانه بر دست داریوش شد؟نمی شروع دانشگاهشان ترم چرا ببینمشان؟

 بچرخونی؟ رو فنا به رو یکارخونه اون و بیاری دووم روز دو نتونستی واقعاً! فرهاد -
 :داد ادامه و خندید

 .بره پایین گلومون از عسلماه یه نذاشتی -
 .کرد باز و بست را چشمانش و انداخت باال شانه فرهاد

 !برو! داریوش برو -
 .کرد اشاره مهشاد به و
 گذاشتید، بیرون ایران از پا شما که روزی از. نمیشه خانوما این چشمیهم و چشم حریف کیهیچ دونیمی خودت -

 .گیرممی طالق ازت نبریم اگه داریم؟ کم چی ما مگه. انگلیس بریم باید هم ما که کفش یه توی کرد پاشو هم اون
 :کرد انکار جیغجیغ با و داد فشار را نامزدش بازوی برافروخته مهشاد

 گفتم؟ جوریاین کی من میگی؟ دروغ چرا! فرهاد کشمتمی -
. بود این مهشاد کردنرام یشیوه شاید. بودم ندیده او از را هاشوخی نوع این حالتابه. بود جدید فرهاد رفتار این

 .کرد قطع را بحث خنده با بود، نشسته پذیرایی قدیم سبک مجلل استیل هایمبل روی که خانکامران
 که اومدیم کردیم جمع رو هابچه. کساده فعالً اقتصادی اوضاع این با کارخونه کار دونیمی خودت! بابا! داریوش -

 .بگذرونیم تعطیالتو باهم همه
 .کرد کامل را خانکامران حرف و گذاشت مبل دسته روی را هایشدست آقاجانم

 نگران. بود راحله تنگدل هم مهشاد. آمریکا برگردن دیگه چندوقت تا باید که مهشاد و فرهاد دیگه طرف از -
 .هست هم محمدسبحان تازه. فرشاد به سپرده رو کارخونه آقافرهاد! نباش

 .زد خندینیش داریوش
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 .بسپاریم دوتا این دست تا کنیم تعطیلش کالً بودم راضی من واال -
. است نیامده خوشش محمدسبحان به نسبت داریوش دیدگاه از که بود مشخص. برافروخت هایشگونه سمیه مامان

 .داد قورت را دهانش آب ربود،می را دلم تفاوتبی و ظالمانه دیدنش هربار که فرهادی
 .افتادم کولوکت از. نشیم گم درندشتتون قصر این توی بده رو ما اتاق این آدرس! داداش -

 .کرد برانداز را مهشاد و فرهاد چمدان سه داریوش
 .آوردیم چمدون یه هم رو راحله و من مهشاد؟ اینا توی ریختی چی! اوه اوه -
 و بیندازم گیر را فرهاد که فرصتی نیز و باشم دور هاآن از تا خواستمی ایبهانه دلم. خندید خودش طنز به و

 :گفت و فرهاد به کرد رو داریوش. بدهم دستش به را کار حساب
 !اثاثیه و اسباب برای خالیه اتاق یه. سوم درِ راست، سمت بری، که باال طبقه -

 .گرفت را هاچمدان دسته دوباره فرهاد
 .بیام و بذارم رو اینا برم من! زبونت قربون -

 به اتاق در بازشدن صدای وقتی. رسید باال و کرد طی چمدان دو با را هاپله. کردم پیدا را فرهاد گیرانداختن راه
 .کردم عذرخواهی جمع از و شدم بلند جا از رسید، گوشم

 .گذرهمی کردندرست غذا وقت از داره. کنم عوض لباسامو و بکنم کارامو برم هم من! خواممی عذر -
 :گفت داریوش که گرفتم پیش را هاپله راه
 .گیریممی بیرون از شام بشین بیا! جانراحله خوادنمی -

 .بود مانده راه یک همین فرهاد با صحبت برای اما بکنم؛ را کار این آمدنمی بدم درواقع
 جلوشون؟ بذاریم بیرون غذای آخرش هاشون،بچه یخونه اومدن راه همهاین! داریوش نه -

 .نشست مهشاد کنار افتخار با و انداخت غبغب به بادی
 باشی؟ کدبانو بلدی هم تو ببینم! مهشادخانم بگیر یاد -

 .برداشت میز روی از هلویی مهشاد
 .رسمنمی گلم آبجی پای به هرچند. خواهریما ناسالمتی دیدی؟ کجاشو تازه -
 :گفتمی که داریوش صدای بعد و رسید گوشم به هلو گازگرفتن صدای. رفتم باال دارطرح و مرصع چوبی هایپله از
 .ببینم پذیراییتو و آمریکا بیام وقتی. میشه مشخص دیگه ماه سه-دو تا -
. برود سوم چمدان سراغ و بیاید بیرون فرهاد بودم منتظر. گرفتم کمین سالن یگوشه و کردم بازوبسته را اتاقمان در

 سرعتبه. بستم را درب و شدم وارد سرش پشت آهسته کرد، باز که را اتاقش در. نکشید طول آمدنش و رفتن
 .بود گذاشته قلبش روی را دستش. شدنمی دیده صورتش در چیزی وحشت جز و برگشت
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*** 
 فرهاد

 نویی و تمیزی بوی که را رنگشکرمی کمدهای دربِ. کردم برانداز را آنجا و گذاشتم اتاق یگوشه را هاچمدان
 هایپرده که دلبازی و بزرگ هایپنجره. است شده باز بار اولین برای گویا. بود تمیز و خالی. کردم باز داد،می

 روتختی. بود خانه پشتی حیاط به مشرف و سرسبز یاطح به رو هاپنجره. بود گرفته قاب را هاآن رنگ،صورتی
 این بر لعنت! هایشوفاییبی و دنیا این بر لعنت. نشستم رویش. بود شده کشیده تخت روی مالیمی رنگِصورتی
 و تیره را روزگارمان که ترسی و دل خواهش از زبان بندآمدن بر لعنت و دربیاورد همه روزگار از دمار باید که زندگی

 !بود توجهیبی و تفاوتیبی اشچاره راه تنها و بود کرده تار
 صدای. کشیدممی دراز جاهمان بیاورم، را سوم چمدان نبودم مجبور اگر. آمدمی کسی باالآمدن صدای

 با که الحق و زدمی گاز هلو اشتها با مهشاد. رفتم پایین و شدم هاپله راهی. رسید گوش به دری شدنبازوبسته
 درموردش پرسیدن اما نیامد؛ چشمم به راحله. دادمی جواب خانکامران پرمدعای پسر هایپرگویی به خوب زبانش

 را گوشم پرواز، هنگام راحله هایخواهش صدای. گذاشتم پا هم قلبم روی گذاشتم، هواپیما در پا وقتی. نبود جایز
 مگر ولی کردم؛می رها نیمه را بازی این باید. بود مهشاد نگران و مشکوک هاینگاه ترسوزنده آن از و آزردمی
 و کنی فراموشش بتوانی و بخورد تاب چشمانت جلوی دوستت، همسر و است خواهرزنت که کودکیت عشق شودمی

 گرفتم دست به را سوم چمدان یدسته لبخندزنان و دادم پاسخ را داریوش سرخ نگاه ابرو با کنی؟ رهایش کارهنیمه
 بقیه سمتبه. شدم اتاق وارد و کردم طی را هاپله سالنهسالنه. شدم راهی وکورمسوت و سرد تنهایی سویبه و

 جلویم ۲احضار فیلم هایصحنه آنیک. ترسیدم. شد بسته بود، باز چهارطاق که دری ناگهان که رفتممی هاچمدان
 و شد اتاق وارد کی نفهمیدم. بود راحله. برگرداندم رو و گذاشتم قلبم روی را دستم. انگلیس در هم آن شد، مجسم

 تخت انگشتانش با و شد نزدیک. تمرکزبی جنونی داشت، عجیبی خشم غمگینش چشمان. رسید سر معلقاجل مثل
 .کوبید امـینه*سـ
 ولم هم اینجا. بسوزم خودم درد به بذار! نامردی خیلی! فرهاد نامردی خیلی کنی؟ زجرکش منو خوایمی تو -

 کن؟ کنسل لندنو سفر شده هرطور نگفتم بهت کنی؟نمی
 .کشیدم عقب را خودم

 کارچی داشتی توقع. کنم کنسل پروازو تونستمنمی. کردم دریافت پیامتو پرواز وقتِ. بود لیستبلک توی اسمت -
 کنم؟
 .گذاشتم امپیشانی روی دست و نشستم تخت روی

 .بپیچونم مسافرتو که نداشتم مهشاد برای هم ایکنندهقانع توضیح. بودم داده قول سفر برای کاظمحاج به -
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 .ترکیدمی داشت بغضش و بود شده سرخ اشچهره
 .بود عصبی و آمیزجنون رفتارش

 .ببینمت دیگه خوامنمی. برو و کن ترک رو اینجا امشب همین! برو -
 .بود الکاتبینکرام با کارمان حساب وقت آن و برسد سر کسی بود ممکن لحظه هر. نبودم مسلط اعصابم به
 دیدم که داری عالقه من به چقدر ببینم بسنجم خواستم فقط من. کردی انتخاب داریوشو خودت چیه؟ من تقصیر -

 به حقیقتو تونستیمی کن، انتخاب یکیو داریوش و من بین گفتم بهت وقتی. داری دوست من از بیشتر خواهرتو
 ...که دادی ترجیح کردی؟ کارچی تو ولی کنی؛ انتخاب منو و بگی همه

 دست به رها و قیدبی شال زیر از را موهایش بازارآشفته و داده دیوار به را اشتکیه. خوردم را حرفم و کردم سکوت
 روی بر کوچکی ردِ و افتاده راه اشلعنتی هایاشک. داشتم دوست را موهایش آبشار این چقدر من و بود سپرده باد

 می هایمدست و بود افتاده شماره به هایمنفس. گذاشت بود، شده نقاشی مالیمی آرایشته با که سرخش هایگونه
 هم به را عمارت قدیمِ سبکِ چوبی هایپنجره باد شدید وزش. داشتم دوست را دختر این من چقدر که آخ. لرزید

 که انداختم اشچهره به نگاهینیم. نبود من دل طوفان از شدیدتر طوفانی هیچ اما کرد؛می پا به طوفانی و زدمی
 روی دست توانستمنمی توانستم،نمی. کردمی پاک را هایشاشک و بود ایستاده من به پشت و پنجره به رو حاال

 آرامش به نیاز حاال و بود زده حرف من با عاشقانه که بود لبی یغنچه اولین او. ببینم را پرپرشدنش و بگذارم دست
 نهیب پیوسته که طرفیک از وجدانعذاب فشار. کند تکیه او به حامیانه که ایمردانه ـوش*آغـ به نیازی داشت،

 از آهسته هایگام با. شدنمی سرش منطق و دلیل که دل و احساس فشار و« !فرهاد نیست تو سهم راحله» زدمی
 :کردم زمزمه گوشش کنار و شدم نزدیک او به پشت

 داریم فرصت هم هنوز. داریم وقت هم هنوز ما. کنیم انتخاب درستو راه نشده دیر تا بیا! راحله نیست راهش این -
 ...و بگیم همه به حقیقتو که

 و شد باز زیاد فشار با در که انداختم پایین خجالت از را سرم. کرد چشمانم متوجه را چشمانش یشعله و برگشت
 .شد حک در چهارچوب در قدی تابلوی مثل مهشاد قامت
*** 

 مهشاد
 نم به را ناهارخوری اتاق در صبحانه خوردن. بود مانده سپتامبر به هفته چند و بارانی شهر لندن، و بود ابری هوا

 نگاه راحله چشمان مردمک در چیزی چه به دانستمنمی. بودیم داده ترجیح لندن تمیز یحاشیه صبحگاهی
 هاعکس در هم و االن هم که مردی یا شودمی خیره من به رنگشایقهوه هاینگاه که داشتم شک. کردممی

 فرهاد که وقتی نشدم قانع اصالً دیدمشان؟ چهرهبهچهره و کردم باز را اتاق در وقتی شدند دستپاچه چرا. است کنارم
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 و« .اومدیم مهشاد اصرار به هم االن. شدیم مزاحم خیلی ما! خانمراحله نکنه درد دستتون» گفت راحله به خطاب
 بریم خوایمی یا داری دوست رو اینجا تو. کنهمی تعارف خیلی خواهرت! مهشادجان» گفت و کرد من به رو بعد

 داریوش. بود کرده رخنه وجودم به چگونه تردید و شک از حجم همهاین دانستمنمی «ببینیم؟ هم رو دیگه اتاقای
 .آورد خودم به مرا
 زنی؟می هم چیو داری گرفتی، قاشق ساعتهنیم. دیگه دستش بده چایشو -

 نازکی خط با اشلبه که دارپایه سفید دستیک هایفنجان داخل به و کردم جمع را خودم سریع و زدم گیجی لبخند
 .انداختم نمایشی نگاهی بود، شده تزئین طال از
 !آدماش مثل. نشه حل زود و نباشه خودمون شکرای مثل انگلیس شکرای ترسممی خب -

 با را اشتابستانه تفریحات و بود باز راسل استاد اینستاگرام یصفحه روی اشگوشی که دادم فرهاد دست به را چای
 و بود راحله یچهره بر تمرکزم. بود کرده کرنا و بوق در شمالی ارتفاعات و کابینتله در( مهرنوش) همسرش

 .دادممی گوش فرهاد و داریوش سروتهبی هایحرف به زمانهم
 باید. کنم حلش جوریچه محاسباتیو گند این دونمنمی واقعاً. کردم اسیر اینجا هم رو تو! شرمنده داداش: داریوش

 .بگه داره چی هادسون، مستر وکیله، مرتیکه این ببینم برم
 را پنیر و نان یلقمه. کردمی جلوعقب را هاعکس خیالیبی با فرهاد. گذاشت دهانش در را پزراحله نیمروی یلقمه

 .داد فرو شیرین چای از ایجرعه با
 جمعحواس خیلی باید مارموز آمریکاییای این با. کردی شلوغ الکی خودتو سر! داریوش باشی داشته باید نظم: فرهاد

 .کنی طی
 شده طوراین جدیداً یا کاویدمی را جزئیات و داشت وسواس هاعکس دیدن در طورهمین همیشه راحله آمدنمی یادم
 دستم از لبخند با. زدم تعارف خواهرجان به و مالیدم رویش زمینیبادام کره و برداشتم ایبرشته تست نان. بود

 :داد ادامه فرهاد. برداشتم دیگری تست نان یلقمه جدیدش، رفتارهای از متعجب من و گرفت
 .کننمی کاریدست جورایی یه دارن شاید. خبره چه نیویورک ببین برو سر یه هم من نظربه -
 در زنگ صدای! شده بیمار ذهنم چقدر که آخ کند؟ دور را داریوش خواستمی چرا. نیامد خوشم فرهاد حرف از

 .کردم شکر را خدا دل در. کند اعالم مختوم را ناکامش کاسبی سرانجامبی بحث داریوش شد باعث ورودی
 :گفت داریوش

 .درآرن رو خارجیا این ادای خوانمی مثالً. کنن ورزش بیرون زدن سحر یکله. مهسان و پریسا -
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 خواهر و من بین مشترکی آمیزتأسف نگاه. کند باز را در باید راحله که بود این معنی به که نخورد تکان جایش از
. برگشتم میز کنار و زدم را در بازشدن یدکمه و رفتم آیفون سمتبه و شدم بلند زودتر من. شد ردوبدل بزرگم
 :پرسید و شد بلند راحله. آمدنمی کسهیچ هایقدم صدای

 بود؟ کی فهمیدی -
 .انداختم باال شانه

 .بود کی نپرسیدم. بیرونن پریسا و مهسا هم فقط خوابیدن، که داییزن و دایی و خانمسمیه و باباکاظم -
 در رنگکرمی تریلبی کاله و بارانی با پوشیده مردی. کرد باز را آن و رفت سالن ورودی در سمتبه گویاننچنچ

 باالی تنها و بود انداخته پایین سر و گذاشته کمربهدست که چرا نبود؛ مشخص اشچهره. بست قامت چارچوب
 راحله مانند. شدیم بلند میز پشت از هرسه. بود مشرف ورودی در به ناهارخوری اتاق. بود مشخص که بود کالهش

. بود فرشاد. شد جاری هایملب بر لبخند زمانهم و مشخص اشچهره و آورد باال آهسته را سرش. بود زده خشکمان
 زده را انگلیسی مردان تیپ. بود کرده متعجبم اشناگهانی حضور اما بودم؛ هایششدنجوگیر و هابازیمسخره عاشق

 .شکست را سکوت و کشید سوتی. بود
 .۱۹ قرن توی افتادم کردم سفر زمان ماشین با انگار شدم وارد بابا؟ خبره چه. اوالال -

 .کشید اششدهمرتب تازه ریشته به دستی. شد پدیدار اشچهره بر خشم خطوط و گذاشت میز روی را فنجان فرهاد
 وایسی؟ کارخونه سر نبود قرار مگه کنی؟می کارچی اینجا تو -

 .انداخت مبل یگوشه را آن داریوش، نگران یچهره به توجهبی و برداشت را کالهش فرشاد
. کنن مراقبت نشوندم هم کنار صندلی روی آقاسبحانوحاج و ممدجان. کردم تخته درشو. نباش اونجا نگران -

 .کنهمی فوت انبار به و خونهمی دعا و ذکر حاجی و مراقبه چشم با ممدجان
 .خندیدم غشغش

 سیبیل یه فقط. بزنی رو مسخره تیپ این کردی وقت کی اومدی؟ جوریاین چرا بگو اول! نکنا مسخره داداشمو -
 .داری کم پووارو

 کرده؛ پیدا کجا از را آدرس و آمده خبربی و ناگهان چرا که بودیم کرده بارانشسؤال و بود افتاده گیر ما حصار در
 مبل یدسته به. زد داریوش پیکر بر که داشت را خالصی تیر حکم راحله حرف. نیافتیم ادعا و الف جز پاسخی ولی
 :گفت و داد تکیه

 .ببنده رو کارخونه گفته فرشاد به همین برای ریخته، هم به حسابا که بـرده بو خانکامران حتماً میگم من -
 .نکرد رها را بازیمسخره فرشاد. گذاشت صورتش بر دست و داد تکیه دیوار به. بود باخته را اشروحیه داریوش

 کردم؟ قتل مگه چی؟ که کردید مدوره چهارنفره! کنید ولم بابا -
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 .کرد رو راحله به
 .وکتابهحساب نداریم االن که چیزی میدی؟ جو الکی چرا: فرشاد

 .کرد سپر را اشـینه*سـ
 ریختگی هم به بابت کارخونه تعطیلی وایستاده؟ شیر مثل داداشتون وقتی بگیره آمار کی از خانکامران آخه: فرشاد

 .نشه خراب سفرتون که نگفتن هم شما به. کنن تخته درو که کردن توافق خانکامران با حاجی. دالره و ارز
 .درآورد را هایشکفش و نشست کالهش کنار مبل، روی

 ای،قهوه آبی، لیوان یه کنید؟ تازه گلومو خوایدنمی کشیدید، ازم حرف همهاین! اید؟قاره کدوم مال دیگه شماها -
 ای؟صبحونه

 .داد تکان سر آمیزتأسف و انداخت باال را هایششانه
 هوابی. بود دستانش در ما هایعکس آلبوم هنوز. کند فراهم فرشاد برای چیزی تا رفتمی آشپزخانه سمتبه راحله

 .کردم صدایش
 میدی؟ پس نامزدمو! جانراحله -

 .است نشده منظورم متوجه فهمیدم. شد سرخ و زد خشکش
 .میگم نامزدیمو عکسای -
 .درآمد شوک از و کرد نگاه دستانش در آلبوم به
 .عزیزم آره! آهان -

 .کردندمی صحبت فرشاد با توجهبی هاآن اما ببینم؛ را العملشانعکس تا انداختم داریوش و فرهاد به نگاهینیم
*** 
 راحله

 برایم مهشاد. بود ابرینیمه لندن غرب شمال در آسمان. آمدیم بیرون کراسبرنت خرید مرکز از پر دستانی با
 از فرهاد همراه پارسال، مثل را اشزمستانی خرید خواهدمی و کرده اکتفا بارانی یک خرید به اینجا که داد توضیح
 سرباز یمحوطه از تا داشتیمبرمی قدم آهسته سمیه مامان پادرد خاطربه. دهد انجام آنجلسلس خرید مراکز

 توانستیممی که را حجابی نهایت و کنیم حفظ را ظاهر ترهازرگب جلوی کردیم سعی همه. زدیم بیرون پارکینگ
 بلند شالی و کتانی و شلوار و بلندآستین تونیک. بودیم زده تیپ یک تقریباً مهسا و پریسا مهشاد، من،. باشیم داشته

 و بودند پوشیده آمدمی زانوهایشان پایین تا که بلندی مانتوهای سمیه مامان و خانمانیس و هایمانتونیک رنگهم و
 :کردمی غرغر مهشاد. داشتند سر به رنگخوش حریر هایروسری

 .بخرم رو هااین و کنم جمع حواسمو تونستم زوربه. میگن چی فهمهنمی آدم اصالً! غلیظه شونلهجه خیلی اینا! اه -
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 .خندیدم و زدم اششانه روی. گرفت باال را خریدهایش پاکت و
 !اِمِریکن آبجی بابا باشه -

 خوششان مهشاد هایحرف از. بودند چسبیده هم کنار پریسا و مهسا. است منظوربی مهشاد هایحرف دانستممی
 وگرنه دهد؛می پسر به بیشتری امکانات و است پسری خانکامران که بود کرده ابراز غیرارادی بارها پریسا. آمدنمی

 نه و پریسا و من بین نه. نبود بینمان قبلی صمیمیت آن دیگر. کند تحصیل و شود آمریکا راهی توانستمی هم او
 مثل و بودند رفته فکر به دو آن مهشاد، و من ازدواج با انگار. سابقش هایدختردایی و مهشاد بین
 شوهر دختر دو تابستان یک عرض در کاظمحاج چرا که دانستندمی امتیاز را ازدواج بازاری،کوچه هایباجیخانخاله
 چشم و رسیدیم خیابان کنار کرده؟ تقدیم دودستی را گلشدسته پسر هیچ، نداده شوهر که دختر خانکامران و داده

 خواهرشوهرهایم به راجع اممعنیبی افکار به. بودند کرده پیاده را ما جاهمین دقیقاً. ببینیم را مردها تا چرخاندیم
 و حسرت با اما کردم؛می فراموش افکار این با را هایمغصه. زدممی سرشان بر دستی دو شد،می اگر و خندیدم

 را او اشاره با و بود کرده ریز را چشمانش سمیه مامان و بود ایستاده خیابان طرفآن که کردممی چه قلبم یغصه
 .خوردمی حرص و دادمی نشان خانمانیس به مردها بقیه همراه به
 هیچیو یمالحظه آقاکاظم این. خورنمی بستنی خودشون برای حالخوش چه مردا این! خانمانیس توروخدا ببین -

 .چیزی نه چربی، نه قند، نه کنه؛نمی
 سفید سبیل. کنم صاف را اششدهکج روسری و کنم ـلش*بـغـ بروم خواست دلم و خوردم غبطه هایشنگرانی به

 بارانی. داد تکان دستی و دید را ما فرشاد. کردیم پیدایشان راحت همین برای بود، شناسایی قابل جاهمه خانکامران
 هردو خانکامران و آقاجان. بود کرده پا به بود بعید او از که چرمی و مردانه هایکفش و بود پوشیده را اشمسخره

 من دل حسرت اما شد؛ پدیدار خورشید رنگکم یچهره و رفتند کنار ابرها. بایستیم سرجایمان که کردند اشاره باهم
 پیراهن. رفت ضعف ظاهرش و تیپ برای وجدانعذاب با دلم. شدمی جاجابه هایشکتانی روی بر و بود ایستاده
 کنارش که مردی برای دلم چرا دانمنمی. بود کرده پا به مشکی شلوار و جلیقه رویش و بود پوشیده سفیدی اسپرت

 و آقاجان نیست؟ قانع خودش حق به آدم دل چرا. رفتنمی ضعف داشت تن بر جلیقه جایبه مشکی کت و بود
 مهیا شام بساط پیرترها بود قرار انگار. کردند خداحافظی ما از همسرانشان گوش در پچپچ با و رسیدند عموکامران

 این و بودم مجبور اما نداشتم؛ حوصله زیاد. بترکانیم و کنیم وحالعشق لندن بزرگ شهربازی در هاجوان ما و کنند
 خیابان سمتآن به که کردندمی اشاره بازیمسخره با پسرها از هرکدام. نداشت پایانی انگار آورعذاب و تلخ اجبار
 مانند داریوش و بزند اشکلهپس تا شدمی نزدیک او به فرهاد و بود گرفته راهنما پلیس ژست فرشاد. برویم

 هم باز. خندیدندمی پسرها بازیدلقک به و بود شده باز یخشان مهسا و پریسا. بیایید که کردمی اشاره هاگاوچران
 طبق و ایستادیم خط یک در نفر چهار هر. ترتاریک باراین گرفتند؛ را خورشید دید جلوی و شدند پیروز ابرها
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 قدم در. گذاشتم خیابان داخل به را قدماولین و بودم متعجب. نبود ماشینی هیچ. کردیم نگاه چپ سمتبه عادتمان
 از و طرفیک از ماشین ترمز و اتومبیل الستیک وحشتناک شدنکشیده و بوق و پریسا جیغ صدای که بودیم سوم

 .کرد خشک درجا را من فرشاد و فرهاد و داریوش یچهره زدگیوحشت دیگر طرف
 !باش مراقب! راحله -

 یک. چرخاندم راست به را سرم. بود خیره من به که فرهاد ترسان چشمان و داد هشدار من به ایمردانه صدای
 هایخیابان جهت بودنبرعکس به حواسم. بود شدنپیاده حال در راننده و بود کرده ترمز امدوقدمی در لندنی تاکسی

 هایاحتیاطیبی این آخرش ترسیدممی. چرخیدمی فرهاد و من بین چشمانش. گشتم مهشاد دنبال. نبود انگلستان
 را خودش فرهاد. رفت مهشاد سمت فرشاد و بود راننده با صحبت مشغول داریوش. بدهد باد بر را زندگیمان فرهاد

 .چرخید من طرفبه ناخودآگاه و رساند ما به
 راحله؟ خوبی تو -

*** 
 فرهاد
 اشبیرونی باز فضای در دخترها اصرار به که بود شیشه سرتاسر. بود گرفته قاب را دنجی یکافه ایشیشه نمای

 پوشانده را سرمان باالی رنگیهفت چتر. دادیم ترجیح کافه داخل عرق و عطر به را باران نم بوی و بودیم نشسته
 .گرفت رویمروبه را اشگوشی داریوش. بود
 چه این داریم، تعصب داریم، غیرت هم ما بابا. دوردور بـرده برداشته رو ما آبجیای خوب هم عوضی فرشاد این -

 وضعشه؟
 با راحله. کشید هورت و انداخت دستیپیش یگوشه را پرتقالشآب نی و شد باز دستش. گرفتم دستش از را گوشی

 .کرد نگاهش داریوش. کرد لمس را داریوش بازوی خجالت
 .عشقم بکش هورت هم تو. داداشمه مثل هم فرهاد! دیگه راحله کن ول -
 .کرد مزه و برد باال را اشقهوه فنجان اخم با عشقش اما

 مهسا فرشاد،. دادمی نظر تندتند و کردمی نگاه را فرشاد الیو اشگوشی از هم او و بود نزده اشبستنی به لب مهشاد
 .دادم هل سمتشبه میز روی را گوشی. بودند شهربازی سفینه بر سوار پریسا و
 کرمی هر. فرشاده اعتمادترقابل ما یهمه از االن دونهمی مهشاد. گرفتم زهرشو! غیرت داش نباش نگران -

 .درنمیاره بازیدَله دیگه. ریخته آمریکا توی خواسته
 .انداخت باال شانه شوخی به داریوش

 .ترسونهمی آدمو کالً فرشاد این. دونمنمی واال -
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 .کرد باز لب هامدت از بعد مهشاد
 .فرشاده همین تراعتمادقابل همه از. میگه راست فرهاد. بخواد هم دلت -
 .بود کرده شک واقعاً شاید. نبود کنایه اهل وقتهیچ چون. نه یا زدمی کنایه داشتم شک. خوردم یکه حرفش از

 جمع این در حضور جایبه خواهدمی دلش زدمی داد اشچهره. کرد اشگوشی آنالین چت داخل را سرش دوباره
 که کردمی دنبال را حرکاتم. بود شده تیز هایشنگاه و حرفکم جدیداً. کند تخلیه فرشاد کنار را هیجانش سنگین،

 توجهکم ناخودآگاه حال و کردم ابرازعالقه او به که بودم من این و بود ریخته هم به معادالت تمام. داشت حق البته
 چند این در باردومین برای داریوش که رفتمی پایان به رو امایمیوه بستنی. گرفتمی شدت باران. بودم شده

 .کرد امشوکه دقیقه
 دادی؟می نجات کیو بدی، نجات نفرو یه تونستیمی فقط خانما پرتیحواس و امروز ماجرای تو اگه! فرهاد راستی -
 با کند، مشغول را خودش اینکه برای. بود خورده جا هم او. بود پریده رنگش. کردم نگاه راحله به چشم گوشه از

 هایچتری. بود شده مندعالقه موضوع به انگار مهشاد. نوشید بزرگی یجرعه و برد باال را فنجان استرس
 گذاشت میز روی را گوشی و کرد ساکت را فرشاد فریاد و جیغ صدای و زد کنار چشمانش جلوی از را رنگشایقهوه

. باشد پرسیده ایمعمولی و عادی سؤال که انگار بدهم، نشان تفاوتبی را خودم کردم سعی. شد من جواب منتظر و
 .دادم قورت را دهانم شیرین آب باصدا و آوردم پایین بستنی آخر قاشق با را حرارتم

 .بدم نجات رو بقیه و باشم من نفر یه اون دادممی ترجیح بمیره، وسط این نفر یه بود قرار اگه راستش -
 .کردمی بازی پرتقالشآب چتر با
 .بدی نجات نفرو یه داشتی حق فقط خانما بین کن فکر تو. نشد دیگه، نه -

 فکرکردن برای بیشتری وقت خواستم دادم، که جوابی با اما چیزیست؛ همچین داریوش اصلی منظور دانستممی
 .دادم تکان را سرم. باشم داشته

 ...اوم... خب ولی سختیه؛ انتخاب -
 :دادم ادامه مکث کمی با
 .دادممی نجات عشقمو من -

 این در سنگینی فشار. شد تور وارد اشامتیازیسه پرتاب که انگار کشید، نفسی مهشاد و شد باز کمی راحله یچهره
 .ترسیدممی میگرنم درد از. بود آزرده را مغزم لحظه چند

 .داد را خودش سؤال جواب داریوش
 .موندگاره که دوستیه و گذریه عشق چون. کردممی فدا عشقمو و دادممی نجات دوستمو من اما -

 .کرد دور جلویش از را اشقهوه کارهنیمه فنجان و کرد اخم راحله
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 چیه؟ وپرتاچرت این. انداختید راه نمکیبی و لوس بحث خیلی -
 خبر آقاداریوش» گفتم دلم در. شد بلند جا از قهر حالت با و داد هل عقب به را اشصندلی و گرفت را میز یلبه

« .چندچندم خودم با دونمنمی و نشستم عذاب از پر وضع این با اینجا االن که کردم فدا عشقمو هم من. نداری
 .انداختم پایین را سرم آرام و کردم راحله هایچشم به نگاهینیم
 .میشه مشخص نامرد از مرد رسهمی که عمل پای. عمله به نیست؛ حرف به البته -

 دور نداد اجازه و گرفت را راحله دست داریوش. بود شده سرخ لبو مثل راحله و کردمی نگاهم وگنگگیج مهشاد
 .شود

 .نشو ناراحت تو. میدم نجات عشقمو هم من! ببخشید آقا اصالً. دیگه گفتیم چیزی یه حاال! راحله بشین -
 .کرد باز لب هم مهشاد که گرفت دست به را کیفش

 چه بشن، نزدیک کردننمی جرئت کدومشونهیچ خدا به اال و زننمی حرف فقط اینا. کن ولشون جانآبجی -
 .بدن نجات کدوممونو کنن انتخاب بخوان برسه

 یجلیقه و شلوار با کافه خدمتکار. بود شده خیس چتر، زیر از آمدن بیرون و ایستادن خاطربه راحله شال و تونیک
 .داریم رفتن قصد کردمی فکر خدابنده. بگیرد سرمان باالی را آن تا شدمی نزدیک دست به چتر و بلند

*** 
 مهشاد

 هایالمپ نور. دادمی جان دورهمی شام یک برای ویال یمحوطه. بود شده گرم هوا که بود روزی سه-دو
 .انداختمی بدن به لرز کمی و بود کرده هجدهم قرن هایحیاط مثل را سرسبز حیاط دارطرح و مانندفانوس
 و بود ایستاده پایش فرهاد. انداختمی آب را آدم دل لواشک، اسم آوردن مثل باربیکیو، در زغال تروقترق صدای
 نایاب هایزغال به هوارسانی چاشنی نیز را فوت گاهی. بود دیگرش دست در زاآتش ژل و دست یک در بادبزن

 کجا از دانمنمی فقط. شودنمی فراموش اشجوجه و زغال بساط باشد، دنیا هرجای جماعتایرانی. کردمی انگلیسی
 .بودند کرده پیدا را ایرانی بساط این انگلستان در

 .آوردمی آشپزخانه از را شدهتکه هایمرغ بزرگ لگن باباکاظم
 .کنهمی بازی روانتون و روح با جوجه این امشب! بهبه -

 .کرد خوشمزگی فرشاد
 چیه؟ جوجه این حکم ببینیم که خالیه آقاسبحانحاج جای -

 .چرخاند دهانش در وتابآب با را زبانش باباکاظم
 .بود دقیق و قبله به رو و اسالمی ذبحشون. کردم بسملشون خودم پسر؟ میگی چی -
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 نگاه را بیرون آشپزخانه یپنجره از خانمسمیه. کشیدمی را هاجوجه رسیدن انتظار و بود ایستاده دست به سیخ فرشاد
 سیخ جوجه و گذاشتمی باباکاظم سرسربه فرشاد. رفت اشایرانی عطرخوش برنج یقابلمه سراغ دوباره و کرد
 .کردمی
 خودشون؟ اسپانیای یا خودمون مشهد کجاست؟ مال زعفرونش حاجی -

 :گفت اکبرشاهلل یادامه در باباکاظم
 ایه؟صیغه چه دیگه مشهد و اسپانیا بچه؟ کنهمی فرقی چه -

 و کرد گرد را چشمانش و داد باال را ابروهایش و هاشانه و گذاشت ینیس روی را وبالکتف از پر سیخ فرشاد
 .زد موذیانه پوزخندی

 ارشد درسته. باشه چی مواد جنس کنهمی فرق آمریکامتحدهایاالت در جوجیسم مکتب گذارپایه برای حاجی د -
 .کردم دفاع هم جوجیسم دی.اچ.پی تز از تازگی اما خونم؛می معماری
 و آورد باال را اشزعفرانی و لیموییآب انگشت و خوابید بادش فرشاد. رفت غرهچشم چشم، یگوشه از باباکاظم
 .داد نشان تأییدآمیز

 !اسالمی ذبح با البته -
 .زد اشکلهپس خنده با باباکاظم

 !پدرسوخته خدابیامرز، اون جون از دور -
 .زدم قهقهه و گرفت امخنده

 ندادی؟ ما به جوجه یه سال یه این توی چرا پس! بندخالی فرشاد -
 .کشیدمی سیخ به را هاجوجه تروفرز فرشاد

 .نیومدی مکس کلوپ توی که تو! خوب دختر خب -
 :دادم جواب و شدم سرخ. گرفت گاز را لبش یگوشه و کرد اشاره باباکاظم به ابرو با
 .میگی راست خب، آره -

 .برداشت دیگری سیخ
 .شدندمی نایل اسالمی ذبح به هم مکس کلوپ در هاجوجه یهمه البته -

. رفتم قرمزرنگ بزرگ آالچیق سمتبه. برگشت دخترها جیغجیغ و سروصدا سمتبه خانکامران و فرهاد صورت
 .بود شده شروع پسرشگل کردنلوس و انیس داییزن ماجرای

 بیا. خواینمی دشمن دیگه خواهرات، از هم این و زنت از این. نداره رو حرفا این که خیار یه. پسرمو کنید ولش -
 .گیرممی پوست برات االن خیارو این! بگردم دورت جانداریوش
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 .کردندمی اعتراض کنانایشایش پریسا و مهسا
 .کردیمی کارو این اول از مامان، آره -
 .کرد مالیدست ساالدو کل -

 :داد توضیح لطافت و ظرافت با راحله
 .نیاد خوششون کار این از خیلیا شاید که اینه قضیه نیست، مهم که خیار! جانمامان -

 .کرد پرت خواهرهایش سمت خیار چند شیطنت با و برداشت دیگری خیار یحلقه داریوش
 .خیار تیکه چندتا اون جای اینا. نشد خیار یه جمع سر. بابا باشه -
 داشته حضور زغال گرفتندم در تا رفت فرهاد سمت و گرفت داییزن دست از را اشگرفته پوست کامل خیار و

 .بودند داده قرار بحث یسوژه را زعفران بار این و بودند نشسته هم کنار خانکامران و باباکاظم. باشد
 !دیگه زعفرونه زعفرون درمیارن؟ کجا از رو حرفا جوونا این واال: باباکاظم
 .گرفت انگشتش دو میان را سیگارش خانکامران

 .کننمی صادر اسپانیایی شرکتای امتیاز با مشهدو زعفرون همین انگار حاجی -
 پچپچ فرهاد با وارزمزمه و گذاشت باربیکیو کنار را هاجوجه اول سینی داریوش. نداشتم را هایشانحرف یحوصله

 .نشدند من شدننزدیک متوجه و بود من به پشتشان. کردمی
 قطعیه؟ فردا پروازت پس: فرهاد

 کفری خانکامران. ریختهبی اوضاع واقعاً. کنم جمعش تونممی جوریچه گندو این ببینم برم. دیگه آره: داریوش
 .بره لو گندمون که روزاست همین میگه شرکت، دارحساب ماجدی، این. بفهمه اگه میشه
 داری چی برای گفتی؟ بهشون چی حاال. برگردی تا کنممی گرم سرشونو من! حله! داداش نباش نگران: فرهاد

 میری؟
 .زدمی باد را هاجوجه تندتند داریوش

 .بگیرم چک چندتا و ببرم قراردادو تا چند قراره. دیگه هیچی -
 .برگشت لرزان داریوش. کردم خودم متوجه را هاآن مصلحتی هایسرفه با
 اینجایی؟ کی از تو مهشاد -

 .زدم وسیعی لبخند
 .قطعیه پروازت گفت فرهاد که اولش همون از -

 .کرد صدایش فرشاد. کرد هیسهیس و گزید را لبش
 .ببر هم حاجیو اسالمی هایجوجه سینی این بیا! داداش! داریوش -
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 .داد جاخالی فرشاد که رفت نشانه فرشاد سمتبه بود، نزدیکش که را سیبی کاظمحاج
 .که نگفتم چیزی حاجی؟ زنیمی چرا -

 .کردم پاآن و پااین کمی. نزند هم به را فرهاد و من یدونفره خواستمی مثالً و شد دور و آورد را سینی داریوش
 بپرسم؟ سؤال یه! فرهاد راستی -

 .کردمی زیرورو را هاسیخ
 .بپرس دوتا. آره -
 میگی؟ صادقانه -

 .داد تکان سر
 .اوهوم -

 .دادم قورت را دهانم آب
 بود؟ چی اسمش طرف. اینا و نکردی جوونی و بودی ناکام و شدی عاشق بار یه گفتی قبالً یادمه! فرهاد -

 .کرد جمع را خودش دوباره و خورد جا سؤالم از ایلحظه خورممی قسم
 .شد رد و گذشت. بود جوونی دوران احساس یه نبود، که عشق بابا -

 .برداشتم کنارش از را بادبزن
 بوده؟ کی بدونم دارم دوست اما باشه؛ -

 .کردمی خالی قابلمه درون را هاسیخ
 .بود دانشگاه هایبچه از یکی خب -

 .کردم تأکید
 داره؟ خبر هم راحله بود؟ چی اسمش -

 و بود درست حدسم. برگشتم راحله سمتبه سریع و زدم دستییک. باشد گرفته نظر زیر را ما راحله زدممی حدس
 .کردمی جاجابه جهتبی بودند، نشده کباب هنوز که را هاییسیخ. دزدید را چشمانش

 بدونه؟ کجا از راحله. بابا نه -
 :داد ادامه کوتاهی مکث با
 .بود بـرده بوهایی یه شاید البته -
 .اکی -

 توانستنمی هایشنگاه از اما کرد؛می فرار پدرش با صحبتیهم از توانستمی تا. برگشت ما سمت دوباره داریوش
 .کند فرار
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 کردی؟ فرداتو پرواز کارای! بابا داریوش -
 .کرد حلقه راحله دور را دستش داریوش. شدمی نزدیک هم راحله

 .مآماده یآماده. ردیفه چیزهمه بله -
 .کرد فرهاد به رو
 خوری؟برنمی مشکل به پرواز تو مهشاد با شد، پرواز حرف! فرهاد راستی -

 .بود گرفته شخنده فرهاد
 مگه؟ چطور. میشه باز ذره یه اشتهاش فقط پرواز تو. اکیه مهشاد نه، -

 .کرد نگاه راحله به داریوش
 .لندن رسیدیم تا کند دستمو پوست تمام. برخاستم خودم خاکستر از االن. کشت منو راحله این آخه -
 :داد ادامه و تکان سر پوزخند با
 .کنهمی نماانگشت انگیزشحیرت پاستاخوردنای با همیشه منو. اومده راه تو با مهشاد خوبه باز -

 داریوش، حرف از بعد پریسا و مهسا پوزخندهای و نیشخند نیز و بالعکس و فرهاد به راحله مشکوک هاینگاه
 .کردم خالی داریوش سر را حرصم. بود ریخته هم به را اعصابم

 .باهات کردمی این از بدتر باید هم راحله. بشه ادا حقت تا آوردممی سرت اینا از بیشتر باید -
 را داریوش نیست، هایشحرف و داریوش امناراحتی اصلی دلیل بود فهمیده که راحله. گرفتم پیش را ساختمان راه

 .کرد سرزنش
 .خورممی جا وقتابعضی واقعاً چیزا؟ بعضی روی حساسه مهشاد دونینمی واقعاً! داریوش -
 .شد راهی سرم پشت و

*** 
 راحله

 را تخت پرده. کردمی تحمل را تخت سقف وزن شدهکاریطال هایستون. بودم شده خیره تخت ایقهوه سقف به
 از اشگوشی ساعت چندین که داریوشی از خبریبی و تنهایی و تاریکی از گرفتمی دلم. بودم زده کنار کامل

 را سوغاتیشان خرید تا بودند رفته بازار به دخترانش و خانمانیس. رسیدمی لندن به االن تا باید. بود خارج دسترس
 و شرکت چند از بازدید برای فرشاد، همراه به هم خانکامران و آقاجان. برگردند تهران به پر دست با و کنند تکمیل
 به ـلی*بـغـ اتاق از جروبحث صدای. باشد داشته را مترجمشان نقش فرشاد مثالً که بودند رفته هاآن با معامله
 انکار فرهاد از و اصرار مهشاد از. بود رسیده خود اوج به روز چند این در مهشاد و فرهاد اختالفات. رسیدمی گوش

 این با اصالً مهشاد اما بگیرد؛ مرخصی را ترم خواستمی فرهاد. کنند شروع را جدید ترم و برگردند آمریکا به که
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 حکم که آخری ترم هم آن. برگردد آمریکا به خواستنمی فرهاد چرا که بود عجیب ولی آمد؛نمی کنار موضوع
 گرفتم را تخت رنگکرمی یپرده یکناره. کند تثبیت دلم بر را داغ و بماند خواستمی. داشت را تحصیالتش فینال

 به فرهاد عصبی هایخنده و مهشاد جیغ از ایهمهمه فقط. چسباندم دیوار به را گوشم. شدم بلند جا از کرختی با و
 را شال. شدم خارج و برداشتم در کنار جالباسی روی از سفیدرنگی شال و رفتم اتاق در سمتبه. رسیدمی گوشم
 اما دادند؛می پایان را بحث این کاش کردم آرزو دلم در. گرفتم موضع اتاقشان در نزدیک و کردم مرتب سرم روی

 هم سر پشت را کلمات باشیم، چیده توطئه علیهش انگار که لحنی با مهشاد. رسیدمی گوشم به جدیدی چیزهای
 .کردمی ردیف تندیبه
 هم اینو کردی؟ تغییر نفهمم که خرم مگه. نمیگی من به و هست چیزیت یه. ایموذی زیرکاه آب آدم یه تو -

 .دونهمی هم راحله هست، هرچی که دونممی
 .رسید گوشم به فرهاد عصبی یخنده

 !وسط؟ این کیه راحله درمیاری؟ کجا از رو حرفا این شدی؟ دیوونه مهشاد -
 جیغ از ایالیه عصبانیت، هنگام مهشاد صدای. زدمی راه آن به را خودش و کردمی انکار را من خوب هم چقدر
 .گرفتمی خود به پنهان

 حاشات دیوار که تو کنم،می تلف تو با وقتمو دارم چرا اصالً. تو حرف این با شد دراز گوشام مثالً هم من. باشه -
 .پرسممی راحله خود از میرم االن. بلنده

 .گرفتمی را جلویش برسد، در به اینکه از قبل فرهاد قطعاً. شد بلند هایشقدم صدای
 ...بیرون بذاری در از پاتو یعنی. وایسا میگم بهت. ننداز راه آبروریزی! دیوونه وایسا -

 .افتادم گیر مهشاد چشمدرچشم پناهبی من، و شد باز در و ماند ناتمام حرفش
 :کردم باز لب کنانمنمن. بود آمده بند زبانم

 .شدممی رد داشتم من... من -
 او فندقی چشمان با باراین و شد ظاهر جلویم بازدکمه ایسورمه پیراهن و برافروخته یچهره با هم فرهاد
 .شدم درچشمچشم
 .بشن جمع اینجا شهر کل انداخته راه خانم که ودادیجیغ این با طبیعیه. خانمراحله نیست توجیه به نیاز: فرهاد
 و شد رد من از گرسرزنش نگاهی با. گذاشت سرش روی را کپش کاله و انداخت فرهاد به نگاهی و برگشت مهشاد

 .کردمی دنبال را مهشاد آمدن پایین و بود ایستاده هاپله پایین سمیهمامان. رفت پایین دوبلکس هایپله از
 باز؟ شده چی مهشاد؟ -
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 و رسیدم دیر اما دویدم؛ حیاط سمت و رفتم پایین دنبالشبه. دوید سالن در سمتبه و زد پس را سمیهمامان دست
 .بود شده سرخ سمیهمامان. بود هم به عمارت در کوبیدن حال در
 که بهتر همون البته. نگرفته یاد شوهرداری سیاست و زنونگی هیچ. نبوده سرش مادر معلومه! عقلبی یدختره -

 .نبود شننه
 .ـوسیدم*بـ را سرخش صورت و گرفتم را سمیهمامان هایشانه

 .ایهکشیدهسختی دختر اون! مهشاد داره ـناه گـ. گیرهمی قهرش خدا جان؟مامان میگی چی -
 .شدمنمی متوجه را هایشحرف از خیلی من و دادمی جواب انگلیسی به. خورد زنگ فرهاد گوشی لحظه همان

 .آمریکا از مهرگان داریوش …بله بله …ایرویز بریتیش -
 .گویدمی چه بود خط سویآن که زنی شنیدمنمی. کرد مکثی

 .بود کرده پر رو نامهبیمه قطعاً. بله -
 .کنممی حرکت دیگه دقیقه چند تا من -

 روی را اشلی کت. رفت باال هاپله از سرعتبه و گذاشت شلوارش جیب داخل را گوشی فرهاد. بود شده آشوب دلم
 .آمدمی پایین و بستمی را هایشدکمه و پوشید پیراهنش

 چی؟ مهشاد پس میری؟ کجا آقافرهاد -
 سمیهمامان حضور یمالحظه بدون. بود نگران و بود پریده اشچهره از رنگ. کشید موهایش میان دست کالفه
 :داد جواب

 .اومده پیش فوری خیلی کار یه. مهشاد دنبال برو شو آماده تو راحله -
 .کرد نگاه سمیهمامان به هم و من به هم باراین

 .نیست چیزی شاءاهللان. نباشید نگران هم خودتون. شده چی و رفتم کجا من که نگید چیزی کسی به -
 منظور کردمی فکر قطعاً و بود درنیاورده سر فرهاد انگلیسی هایحرف از گویا و کردمی نگاه وواجهاج سمیهمامان
 بیرون در از همراهش هم من و کردم چک امکرمی شلوار جیب در را امگوشی. بود مهشاد با جروبحثش به فرهاد
 .رفتم

 چیه؟ قضیه بگی خواینمی فرهاد؟ -
 .شد سوار و کرد باز را ماشین در عجله با
 .میگن چی ببینم برم بذار. دونمنمی هم خودم -

*** 
 فرهاد
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 مدرنش و نو میز پشت که را آبیچشم و ایموقهوه زن هایصحبت دانستمنمی و بودم نشسته کاظمحاج کنار
 تسبیح حاجی. بودمش کشیده بیرون انگلیسی هایشرکت با دیدار وسط از. کنم ترجمه چگونه بود، نشسته

 شرکت ساختمان. بود متعجب من گیج و پریدهرنگ یچهره از و بود پیچیده مچش دور را درشتشدانه مقصودشاه
 را بینمان سکوت. بود نو مبلمان تمام و باشد درآمده بازسازی از تازه که انگار. بود جدید و نو ایرویز هواپیمایی

 .شکستم
 .میگه چیزایی یه زنه این حاجی -

 .کرد خم سمتم به را سرش و برداشت صندلی پشتی از را اشتکیه
 …یه بفهمم اگه کرده؟ کاری داریوش -

 .بود کرده برداشت اشتباه را منظورم. کردم قطع را حرفش
 .افتاده اتفاقایی یه میگه هواپیمایی شرکت این! حاجی نه -

 .کرد پررنگ را اشپیشانی چین خط و دوید کاظمحاج یچهره به نگرانی. کنم صحبت کامل و درست نداشتم توان
 .شد آشوب دلم! پسر میگی چی ببینم بزن حرف درست دِ -

. شدمی بلند شرکت هایاتاق و سالن وکنارگوشه از دادوفریادی صدای. کردم آب از پر بود، جلویم که را بلندی لیوان
 .گفتممی حاجی به را قضیه زودتر باید

 .شده محو رادار روی از انگار نشسته،می باید پیش ساعت چند که هواپیمایی میگه حاجی -
 لیست دوباره باید. نداشت امکان. شدممی ترخشمگین و بردممی پی فاجعه عمق به تازه انگار گفتم،می که را هااین

 .داده رخ اشتباهی قطعاً. کردندمی چک را
 .گرداندبرمی سر عزادار صداهای طرفبه کاظمحاج

 داره؟ دخلی چه ما به شده، که شده محو خبره؟ چه فرهاد؟ -
 را کالم لُپِ. است شدهگم هواپیمای این در هم اشدردانه یراحله همسر دامادش، که کردنمی خطور اشمخیله در
 :گفتم سرعتبه
 .بوده هواپیما این توی هم داریوش انگار حاجی -

 دامادش خودم که کسی کودکی، دوران دوست قدیمی، رفیق داریوش،. افتاده اتفاقی چه فهمیدم تازه انگار خودم
 دختر راحله، و کردم؟می چه را خانمانیس و خانکامران. رسیدنمی مغزم به خون! کردم تقدیمش را راحله و کردم
 .باشد داشته سرنوشتی همچین نباید راحله. نه. باشد افتاده اتفاقی همچین نباید. نه... ناکام و برگشتهبخت
 .رفت زردی به رو حاجی رنگ

 شده؟ گم داریوش یعنی -
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 ما قدراین نباید. نبودم بودنمایرانی یجلوه و وجه نگران اصالً و کردم شروع پوشودامنکت زنِ سر بر را دادوفریاد
 .دادندمی بازی را
 نگفتید؟ رو اینا اول همون از چرا دادید؟ بازی رو ما قدراین چرا -

 .کرد مرتب را رنگشخاکستری کت ییقه
 .بودند کرده پر کامل رو بیمه فرم مهرگان آقای بختانهخوش. باشید آروم! رادمهر دکتر آقای -

 .شدم ترعصبانی
 .خرهمی شرکتتونو نصف امضا یه با باباش کار؟چی خواممی بیمه میگی؟ چی -
 .کردم اشاره ساختمان فضای به
 گینمی که تکنولوژی تکنولوژی دراومد؟ گندش چرا شد؟ چی. نو و یکه درجه و فالنه هواپیماهاتون شماها مثالً -

 هاست؟رسانه و هافیلم برای سروصداتون فقط بود؟ این
 .شد جدی اشچهره

 اگه. بعیده رفتار این هستید ای.ال.سی.یو بهترینای جزء که شما از. کنید کنترل خودتونو.باشید آروم رادمهر آقای -
 به نسبت تریمنطقی آدم شما کردیممی فکر چون کردیم؛ انتخاب رو شما مهرگان، مستر ینامهمعرفی بین از ما

 ترافیک. شد ایجاد فلوریدا شرقی سواحل توی جوی مشکل یه بگم قدرهمین فقط! بگذریم... وگرنه هستید، بقیه
 .بدن مسیر تغییر شدن مجبور و بود باال خطوط

 این کجای نبود معلوم و درآورد را حرصم اشمسخره هایشوخی با توانستنمی دیگر داریوش شدنمی باورم
 .دادممی فشار دستم در را آب لیوان. است افتاده گیر پهناور اقیانوس

 مسیر یه دونیدمی وقتی. کنممی باخبر رو همه و کنممی توئیت من. مسئولیتیوبی این کنممی توئیت من -
 خبر افتاد اتفاق این که پیش ساعت چند باید. ندارید هم نظم. کنید بازی آدم همهاین جون با ندارید حق خطرناکه،

 .ساعت۱۲ از بعد حاال نه دادید،می
 یقه باالیی یدکمه و بود افتاده شماره به نفسش. بود شده بدتر حالش و زردتر اشچهره. کردم نگاه کاظمحاج به

. گذاشتم ـمرش*کـ پشت را دستم و پریدم جا از. کند باز را دوم یدکمه کردمی تالش و بود کرده باز را دیپلماتش
 .گشتم را کتش داخل جیب و گشودم را اشدکمه

 .زیرزبونیتون کجاست؟ قرصات جانحاجی -
 .شد بلند زن صدای. گذاشتم زبانش زیر سرعتبه. بود کتش چپ سمت جیب در
 بگیرم؟ تماس آمبوالنس با خوایدمی! دکتر آقای -
 :دادم پاسخ تندیبه
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 !نیست الزم نه -
 .بیفتد وشداری برای و ما برای اتفاق این شدنمی باورم ولی بودم؛ شده پشیمان تندم رفتار از
 نیست؟ امیدی هیچ واقعاً -
 .نخورد تکان موهایش ولی داد؛ تکان را سرش تأسف با

 در رباییهواپیما دادیممی احتمال که بود این خاطربه ندادیم، خبر زودتر ما اینکه. نیست امیدی متأسفانه نه،: منشی
 که هواپیما گزارش آخرین از و درصده۹۰ سقوط احتمال. نکرده تأیید احتمالو این حاال تا کسهیچ اما باشه؛ کار

. داریم اطالع شما یاندازه به هم ما. نیست خبری هیچ و نکردیم دریافت سیگنالی هیچ بود، جوی بد شرایط درمورد
 .بود خطرناک قدرهمون ولی تر؛نزدیک مسیری هواپیما خط مسیرِ

 :گفتم آرامی به باراین
 نیست؟ مهم براتون آدما جون دادید؟ مسیر این توی پرواز اجازه چرا خطرناکه مسیر دونستیدمی که شما -

 و ابری آسمان. رفتیم بیرون آرامآرام و کردم بلندش و گرفتم را کاظمحاج هایشانه زیر دیگر حرف هیچ بدون
 چنگ گلویم به بغض شوم،می باخبر مرگش از که باشم نفری اولین من خواستمی داریوش اینکه فکر. بود گرفته

 و ترکید بغضش. کرد نگاهم لحظه چند و ایستاد کاظمحاج. برسیم ماشین به که بود مانده قدم چند. انداختمی
 تا. گرفت حالم اشگریه از. کنم گریه سیر دل یک و بنشینم کنارش بود نزدیک هم من. کرد می گریه هایهای
 البته. بود کاظمحاج ببینم، را اشگریه کردمنمی فکر وقتهیچ که کسی و بودم دیده را زیادی مردهای یگریه حاال
 راحله از هم این و مرگجوان طورآن که محمدامین از آن. بود گیردل فرزندانش بد بخت از و حساس حاجی قطعاً

 .گذاشت امشانه روی دست. شد شوهرمرده و بختسیاه که
 .بودی مظلوم و یتیم تو. افتادنمی اتفاقات این از کدومهیچ زدم،نمی بهت سیلیو اون اگه شاید! ببخش منو فرهاد -

 .دادممی اشتسلی باید. بدهد ربط هم به را چیزها این شدنمی باورم
 کردم فکر. بخشیدم وقتهمون من. نزن رو حرفا این حاجی. شمام کوچیک من داره؟ ربطی چه! خیالبی حاجی -

 .زده بهم پدرم سیلیو اون
 .زنهنمی سیلی شدنعاشق بابت پسرش به پدری هیچ اما: حاجی

 :داد ادامه حاجی تا گذشت ما بین تلخی سکوت با ایچنددقیقه
 نیست؟ داریوش برگشتن به امیدی هیچ یعنی -

 .شود کمتر سوزشش شاید تا کشیدم هایمپلک به دستی
 .بذارند جریان در سریع رو ما شد خبری اگه شد قرار -
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 شده بیوه جوانی عنفوان در که ایراحله و داریوش نبودِ و ماندم من. آمد سرم ترسیدم،می آن از که چیزی باالخره و
 وای و شیدایی و شوریدگی به سپس و شدمی تبدیل تابیبی به کمکم که هاییقراریبی. قراربی دل دنیا یک و بود
 .کودکی دورانِ قدیمیِ عشقِ تنها شیدای هم آن شد،می شیدا من صاحببی دل این که روزی آن از

*** 
 مهشاد

 که گذشتمی داریوش مفقودشدن از روز چهل از کمتر. نداشتیم خوش روز یک. بود شده نفرین خانواده این انگار
 چنگال گرفتار خواب در شبانه انیس، داییزن بگویم است بهتر یا خانمانیس. شد فروغ و نوربی کامراندایی یخانه
 با خودش خیالبه و بود رفته دستش از دامادشتازه. بود شکسته نباتششاخه خدا یبنده. شد قلبی ایست رحمبی
 که پریسایی و مهسا. سوختمی پریسا و مهسا برای دلم. بود گشوده پر خانکامران پسر دردانه دیدار به کردندق

 و بودمشان گرفته ـل*بغـ مادرشان سپاریخاک هنگام خودم نداشتم، را دیدنشان چشم پیش چندوقت
 مادریبی خودم. نداشتم برادر و مادر فراق در را هایشانگریه و هاضجه دیدن طاقت. رفتممی شانصدقهقربان

 که بود اینجا. مادرنداشتن بیخ از یا است تردردناک دادنشازدست و مادرداشتن دانستمنمی ولی بودم؛ کشیده
 شد،می تأمین نفر هزاران جان و نان امضایش یک با که کامرانی دایی. کردمی گریجلوه حسابی پول ناکارآمدبودن

 پیدا پسرش از مویی تار یا ناخن یگوشه از حتی اثری و بدهد جان انیسش به توانستنمی کردمی خرج هم هرقدر
 گله ومونسشانیس جانبی پیکر از و ایستادمی همسرش و پسر خالینیمه یدوطبقه قبر سر باالی روز هر. کند
 ماندن. بودیم دادنداریدل مشغول نفرمان سه هر و بود رفته دستمان از دانشگاه پاییز ترم اتفاق این با. کردمی

 بود، خورده خانواده این در هاسال که را نمکی و نان حق و گذاشته مرام خودش اصطالح به اما بود؛ بیهوده فرشاد
 که بود شده جانبی ایمجسمه هم راحله. برگردد آمریکا به فرهاد و من بدون ندارد دوست دانستممی. دادمی پس
 شوک. ریختمی اشکی یقطره حتی نه و خوردمی چیزی نه و گفتمی چیزی نه. کردمی حرکت جسمش فقط
 ایبیوه به تبدیل نگذشته، عقدش از دوماه هنوز که عروسیتازه. بود کاری بود، زده پیکرش بر ماجرا این که بدی
 به دست. بگذارد دهانش در نانیلقمه یا آبی یقطره تا زدمی بالبال راحله سر باالی خانمسمیه. بود شده ساله۲۵

 را هایشغصه و رفتممی کمکش به گاهی. نرود دست از دخترش تا خواستمی یاری همه از و شدمی همه دامان
. بدانم مادر را او من نه و بداند دخترش را من توانستمی او نه بود، چه هر اما فشردم؛می را هایششانه و شنیدممی

 را کسی چه که بودیم درگمسر. دادممی انجام را کارهایش و گرفتممی را بازویش زیر پادردش خاطربه گاهی حتی
 کنید کاری باید» تذکر به تنها اشمشاوره جلسات که ایافسرده یراحله یا را دخترانش و خانکامران. بدهیم تسلی
 هاییهمان از! دارد؟ واقعی مرد یک به نیاز خانواده این که کجایی! سبحان داداش آخ. شدمی ختم دکتر« !کنه گریه
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. بودنشسوپرمن حتی یا نداشت توفیری زیاد منشبت یا اسپایدرمن. شدمی داده نمایش هالیوودی هایفیلم در که
 .آرمیدندمی آن روی بر سر هزاران که توست استوار و محکم هایشانه است، مهم آنچه
 هاـینه*سـ یقفسه به واردیوانه اینجا که ناآرامی هایقلب و شد حرم مدافع و شکست را مرزها که هاییشانه
 اشک نبودت در باباکاظم و داشتند احتیاج بودنت به راحله و سمیه تنها نه اینجا. بازگردی شاید تا کوبیدمی
 حرم مدافع وقت چه بگویم خواستممی. سوختممی فراقت در هم نبودم مادر یک از تو با که منی حتی ریخت،می

 ایرانی و سوری کودکان تو برای. باشد متعلق ایران مردم به فقط توانستنمی تو زیبای لبخند دیدم اما بود؛ شدنت
. امنزده ایبیهوده حرف نداشتند، فرقی تو برای هم اپریالیسم آمریکای کودکان بگویم اگر حتی و رفتندمی پا یک

 به را شام هایخرابه او! آری. بود شده شام دیار راهی و کرده جمع را اشبنه بودیم، انگلیس در ما که زمانی
 اصابت مورد که بود گناهیبی کودک هزاران چشم او برای لندن چشم. بود داده ترجیح لندن زیبای وهوایآب

 به عاشورا! معک کنا یالیتنا» گفتمی و خندیدمی همیشه آیدمی یادم. گرفتمی قرار زمان یزیدصفتان یگلوله
 راهی و هایشدغدغه یهمه به بزند پا پشت توانستمی که زمانی. کرد عمل او و «کردنهعمل به نیست، زدنحرف
 حاال که بودم تو با کاش ای نگفتم عاشورا زیارت تو حسین اربابم به عمر یک» گفت و ایستاد ما به پشت شود، اروپا
 را کاظمحاجی نان که بودند افرادی دوروبرمان همین در اینجا ببیند که بود کجا اما ؛«!بزنم جا افتاده پاش که
 است حرام مسجد به رواست، خانه به که چراغی که زدندمی زبان زخم خدا مردان و پسرش سر پشت و خوردندمی

 نمک هابعضی نان اصالً. ندارد اشتباه و خطا و است حدیث یا قرآن المثل،ضرب کردندمی فکر همیشه که گروهی و
 خالف و بودیم کامراندایی و من حاصلش که داشت نمکبی هایدست آن از باباکاظم مثل هم حدادحاج. نداشت

 به پایم که همین. خوردم را ونمکشنان و کردم زندگی حدادحاج یسایه زیر انگارانگارنه. رفتیم مکتبش
 .برداشتم سرم از را پارچه تکه یک همان رسید، آب ورآن

 را باباکاظم کار این دلیل اصالً و نریزد هم به اشروحی اوضاع ناکرده خدایی تا بود نداده او به را اخبار باباکاظم
 دخترش شوهر پیداشدن به امیدی شاید تا کردمی پیگیری هواپیمایی شرکت از و داشت امید هنوز. کردمنمی درک
 ـوش*آغـ به و بود شده تنگ برایش دلم. بگویم او به داشتم قصد. شدمی شاکی فهمید،می دیر اگر سبحان. باشد

 خودش به زودتر راحله بود، محمدسبحان اگر شاید. داشتیم نیاز مانهمه داشتم؛ نیاز اشبرادرانه و دهندهآرامش
 دمشق و سوریه راهی سبحان و بودند گذاشته را قرارشان پنهانی پسر و پدر. شدمی پریشان کمتر باباکاظم و آمدمی

 رویش جلوی دقی یآینه کداممان هر و بود ندیده خیری هایشبچه از. سوختمی باباکاظم برای دلم. بود شده
 سر بر معلق اجل مانند من که وقتی از بدتر حتی. بود دیگری زمان هر از ترآشفته. داشت آرامش به نیاز و بودیم

 گیرودار این در. داشت فرشاد و فرهاد مثل ناجیانی ولی بود؛ شده تبدیل ویرانه به کارخانه. شدم ظاهر اشزندگی
. بود شده ترغریبه برایم و ترتکیده فرهاد ولی داد؛می وتابپیچ آن به بیشتر روز هر و بود کرده بلند ریش فرشاد
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 که جانش بر ایغصه و بود دلش بر غمی. امدیده سفیدی تارهای موهایش الیالبه بخورم قسم توانستممی
. کنم تحمل را ذهنم در نشدهحل معماهای بتوانم که نبودم آدمی. آوردمدرمی سر قطعاً اما چیست؛ از دانستمنمی
 دلم حتی. من هایکردنتالفی و خردکنشاعصاب و نمکبی هایشوخی برای بود؛ شده تنگ داریوش برای دلم

 دیگر شدنمی باورم. بود تنگ هم آن از بعد دعواهای و خوردنم اسپاگتی و هواپیما در هایشگفتن بدوبیراه برای
 .افتاد نخواهد امگوشی یصفحه بر داریوش از نامی
*** 
 راحله

 ساعت هایعقربه تاکتیک جز آوردیره هاثانیه حتی یا و هادقیقه ها،ساعت. کردمنمی حس را ایام گذر روزها این
 نظری فاضل قول به اما ایستادم؛می داریوش انتظار به آقاجانم باغ خانه ایوان در را زیادی مدت گاهی. نداشت برایم

 دلم گفتممی اگر بود دارخنده «نشد مانند تو به اینجا کسهیچ کسِهیچ/شهر در گشتم و گشتم جاهمه چراغی با»
 ناراحت اخمم با و کردمی تب من تب با. دانستممی را قدرش تازه. بود این حقیقت ولی شده؛ تنگ داریوش برای
 آورد دست به و کند راضی را من تا بدهد را جانش بود حاضر اینکه خالصه. ریختمی اشک هایماشک با و شدمی

 یک مگر. محبت و توجه به نیاز شدن،دیده به نیاز گرفتم؛می نادیده را نیازهایش این که بودم احمق چقدر من و
 و سرد استخر به پاییزی بافت یک با که روزها این و نداشت؟ داریوش که خواستمی شوهرش از چه جوان دختر

 واقعاً فرهاد آیا که بود افتاده جانم به خوره مثل مدام داد؛می آزارم مدام سؤال یک شدم،می خیره حیاط روحبی
 بود؟ من عاشق

 کند خواستگاری را من و بزند را دلش حرف پدرم جلوی مردانه. بایستد عشقش پای مردانه نشد حاضر که فرهادی
 نظر در بودنجذاب او، مثل فردی برای. بخشیدمنمی هایشنامردی یهمه خاطربه را فرهاد روزها این... مردانه و

 را باالدست همیشه و کردندمی تمجید و تعریف او از مدام اینکه. داشت من به رسیدن تا بیشتری اهمیت همه
 نظر در که شخصیتش عاشق هایش،خودخواهی عاشق. بود خودش عاشق فرهاد درواقع. کردمی اشراضی داشت

! قدرشناسی انسان چه! عاقلی پسر چه! آفرین» بگویند و بزنند چهچه و بهبه برایش همه که کند جلوه خوب دیگران
 جای گرفت، اونا از امینو اگه. کنهمی پر رو اونا خالی جای اون ست،سوریه پسرش و نداره پسر کاظمحاج که حاال
 «.داره کارایی پسر صدتا
 دیگر بود، که چیزی اما بود؛ بازیقهرمان عاشق واقعاً یا کردمی وادار کارها این به را او وجدانشعذاب دانستمنمی
 از را داریوش چون مهربانی نعمت حاال که خصوصبه. بود اعصابم روی واقعاً. کنم تحمل را فرهاد توانستمنمی

. کردمی بیشتر من در را عصبی تشنج زد،می تکیه کارخانه آن مدیریت میز پشت فرهاد آنکه فکر. بودم داده دست
 و من دنبال چشمش کردممی فکر اشهمه اما چرا؛ دانمنمی. دانستممی مقصر داریوش مرگ در را او جورهایییک
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 فامیل پوزخند یمایه که نشستم، سیاه خاک به و شدم بیوه من که افتاد، روز این به من زندگی که بود کارخانه آن
 سهم که بودند آمده. آقاجانم به کارخانه واگذاری برای آمدند، ما یخانه به پریسا و خانکامران روز آن. شدم

 تو کارکردن ودماغدل دیگه» گفتمی خانکامران. بروند ایران از خواستندمی. بفروشند کاظمحاج به را خودشان
 «.مونسمه و انیس یادگار که ایخونه و داریوشمه یادآور که ایکارخونه تو هم اون. ندارم ایرانو

 نفس داریوش و انیس که جایی» گفتمی« .آلودگیش خاطربه نه ره،دا خفگی حالت برام تهران هوای» گفتمی
 پدرش از بیشتر من جگر کنم ادعا توانستمنمی. سوختمی هم او حال به دلم« .نداره وجود اکسیژن انگار نکشن
. بود گرفته آتش او برای شک بدون داده، دست از هم را همسرش حاال که مخصوصاً. سوختمی داریوش برای

 هایاشک دیدن. کردمی گریه زارزار و افتادنمی زبانش از پسرم پسرم و بود گرفته ـل*بغـ را فرهاد خانکامران
 این. آمدم خودم به پریسا صدای با. باشد افتاده لرزه به کوهی که انگار. بود سخت خیلی خانکامران چون مردی
 بود؛ زده صدایم سمیهمامان هم چندباری. شدمنمی کسی حضور متوجه که بودم غرق خودم حال در قدرآن روزها

. بود حالم نگران. کردمی گریه و گرفتمی ـوش*آغـ در را من خودش عاقبت تا بودم نشنیده را صدایش اصالً اما
 را من خواهرانه همیشه مثل و آمد جلو مشکی دستیک شال و هالباس با پری. بمیرم غصه از و کنم دق ترسیدمی
 .کنم ـل*بغـ خوبی این به را مهشاد نتوانستم وقتهیچ. کشید ـوش*آغـ در

 بدبختی بدبخت، یخونواده هر ولی همن؛ مثل خوشبخت هایخونواده یهمه من نظربه راحله؟ دونیمی: پری
 .داره خودشو خاص
 .کردم شوخی و دادم فشارش ترمحکم

 دلقک؟ شدی فیلسوف من برای رفتن دم حاال -
 از را امپیشهعاشق همسر من اگر. بود دیده بیشتری داغ من از پله یک پری. بریزم اشک هم او جلوی توانستمنمی

 فاصله من از. بود داده دست از را مادرش یعنی دنیا، یعاشقانه حسِّ زیباترین برادرش، جزبه او بودم، داده دست
 .کردمی برمال را رازی زدمی زل من به وقت هر که هایینگاه همان از. کرد نگاه هایمچشم در صاف و گرفت

 !نداشتی دوست برادرمو وقتهیچ دونممی -
 اصالحش را حرفش که شد حالم متوجه کنم فکر. باشند کرده خالی رویم سردی آب سطل که انگار. کرد یخ بدنم
 .کرد

 .نبودی عاشقش وقتهیچ که بود این منظورم -
 .کرد هایملب سپر را اشاشاره انگشت که بگویم چیزی خواستم

 .داشتی دوست ایودیگه کسِ فقط نداشتی، گناهی تو. دونممی چیزوهمه من. نگو هیچی! هیس -
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 پیراهن به دستی. شود سپری وخوشیخوبیبه سخت لحظات این تا بودم انداخته پایین را سرم. آمدنمی باال نفسم
 :داد ادامه و کشید سفیدم بافت

 عاشقش من! نداره اشکال» گفتمی شهمه و نکرد گوش اما نیست؛ تو عاشق راحله گفتم داریوش به خیلی -
 «.کنممی

 .رفت پنجره کنار و شد جدا من از
 خواهرشوهر نتونستم دوختم، و بریدم هرچی خب ولی گیره؛ تو پیش هم فرهاد دل بگم بهش کردم سعی خیلی -

 .کنم جلوه بد چشمش تو خواستمنمی و داشتم عالقه فرهاد به خودم اینکه یعالوهبه. بشم
 .گذاشتم هایششانه روی را سرم و شدم نزدیک او به پشت از
 .بودی خواهر مثل برام همیشه تو. ممنونم چیزهمه بابت! پری ممنون -
 .بود ایستاده و خوردنمی تکان بازوهایم اَمن حصار در

 تو به من از اما برم؛می هم خاک زیر تا خودم با رازو این باش مطمئن و نگفتم کسی به رو قضیه این من: پریسا
 مهشاد نذار. بگو همه به حقیقتو و بذار پیش پا خودت. برن جلو هم سر پشت اتفاقات نذار! گلم خواهر نصیحت
 کردی، اعتراف خودت تو و نفهمیدن اونا وقتی تا. کبری قیامت میشه، پا به محشری بفهمه اگه که بفهمه خودش

 ...که وقتهاون بشه، باخبر هم به فرهاد و تو یعالقه از مهشاد خود روزی اگه اما هستی؛ تبرئه
 :داد ادامه و چرخید طرفمبه. کرد سکوت

 ...اما ندارم؛ مهشاد از خوشی دل من دونیمی خودت -
 :گفت و کشید دردی پر آه
 .کنم نگاه هاشچشم تو ندارم شهامتشو اما کنم؛ صحبت فرهاد با خودم تونستممی کاش ای -

 نگه خاطربه و عشق در سکوتش خاطربه پاکش، یعالقه این خاطربه کردم؛ گریه زارزار و کردم ـلش*بـغـ دوباره
 .فرهاد به من یعالقه حرمت داشتن
 .بگو بهش رو قضیه شده، که هم مهشاد خاطربه ولی کانادا؛ ریممی داریم ما: پریسا
 .متنفرم او از من و شده کشته من قلب در فرهاد عشق که هاستمدت دانستنمی اما رفت؛ پری

*** 
 فرهاد

 و طرفیک از آمریکا به برگشتن برای مهشاد فشارهای. نبود سابق یراحله آن راحله دیگر آمدیم، ایران به وقتی از
 مهشاد بالعکس، و بود داده قرار منگنه در دوطرف از را من بدجور راحله، کنار در ماندن برای خانمسمیه هایالتماس

 به بازگشت برای را فشارش ایران، در ماندن بر مبنی اشینامادر اصرارهای با که بود کرده خطر احساس انگار
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 دوست اما چرا؛ دانمنمی. کردممی سپری کارخانه در را زمانم بیشتر روزها این. کردمی بیشتر من بر آنجلسلس
 آن از تربخشـذت*لـ برایم مدیریت میز ـوس*هـپنت این پشت از کردنزندگی و بروم باغخانه به زیاد نداشتم

 که هرچه. مهشاد به تعهد وجدانعذاب شاید یا و بود گرفته را رمقم راحله هایچشم در کردننگاه شاید. بود خانه
 حل طرفبه را من عجیبی طرزبه زندگی اما شوم؛ انتخاب به مجبور و بگیرم قرار خواهر دو این بین خواستمنمی بود
 و گرفتم فاصله پنجره از! داریوش بود؛ شده مجهول کامالً بعدش یک حاال که ایمعادله. دادمی سوق معادله این

 میز روی را سرم و زد حلقه هایمچشم در اشک. انداختم داریوش لبخند عکس قاب به نگاهی و نشستم میز پشت
 مالیدم را هایمپلک و بردم دست. بود افتاده سوزش به مفرط خوابیکم اثر در که بود شبی چند هایمپلک. گذاشتم

 .آمدم خودم به در یتقه با که
 !بفرمایید -

 هایمنشی این بگوید حاجی به نبود نفر یک. بود کرده استخدام کاظمحاج که جدیدی منشی. بود ریاضی آناهیتا
 وبیشکم دانستممی. رسیدمی خودش به همیشه و بود معطر و تیپخوش. کندمی پیدا کجا از را ورنگآبخوش
 و فرانسه آچار یک به که حاال مخصوصاً. نبود گیریمچ وقت االن اما زند؛می تیک فرشاد با سرم پشت
 از متمایز ویژگی یک اگر اما داشت؛ حسابداری لیسانس و بود کرده برنزه و مش. داشتیم نیاز او مثل حریفیفنهمه
 تا دادیممی کاراضافه و حقوق نفر یک به کم یبودجه خاطربه روزها این. بود باالیش عمومیروابط آن داشت، بقیه
 فرشاد به را خودش و کردمی سوءاستفاده موقعیت از نباید اما بود؛ هاآن از یکی هم آنا و دهد انجام را چندنفر کار
 عجبم در. کشیدمی پس پا و زدمی را دلش آن یمزه زود خیلی و بود اششیرینی دنبال هم فرشاد هرچند. بستمی
 نکرده نامزد هنوز و بودیم خانههم که هاوقتآن حتی. نکرد نگاه بازیچه یک چشم به مهشاد به گاههیچ فرشاد چرا

 .چرخیدم طرفش به آنا صدای با. بودیم
 .دارن کار شما با و نشستن دفترشون تو آقاحاج! دکتر جناب -

 بحران نزدیک از و نشستمی خانکامران میز پشت و زدمی سر کارخانه به بیشتر روزها این. گفتمی را کاظمحاج
 سهم که حاال مخصوصاً. کردنمی رهایش و داشت اهمیت برایش اشسرمایه بود، هرچه باالخره. کردمی مدیریت را

 .بگیرم فاصله آنا با شدنخودمانی از تا کردم صاف را گلویم. بود خریده نیز را خانکامران
 .رسممی خدمت االن بدید اطالع بهشون! خب بسیار -

 :گفت و فرستاد شال زیر را موهایش
 بیارم؟ براتون کی ست،آماده هم تونقهوه -

 .کردم وجورجمع را وسایلم و کردم کم را هاچراغ. شدم بلند جا از و انداختم ساعتم به نگاهی
 .آقاحاج اتاقِ تو بیارید -
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 طرفآن هاسال که کسی از تواندمی کردمی فکر که بود لوحساده چقدر. داد سروگردنش به قری و آمد قمیشی و ناز
 .کند دلبری سادگی این به کرده، زندگی آب
 !افتاده گود چشمتون پای روزا این. دکتر آقای باشید خودتون مراقب بیشتر! چشم -

 .شدم خارج اتاق از سرش پشت و زدم پوزخندی
 .بهتره باشید فرشاد مراقب همون شما ولی هستید؛ فکر به که ممنون -

 .کرد نگاهم و برگشت هازدهصاعقه مثل
 .نشدم منظورتون متوجه -
 :دادم جواب برگردم اینکه بدون و زدم راه آن به را خودم. رفتم کاظمحاج اتاق طرفبه
 !خانم نداشتم خاصی منظور -

 !بازیگوش یبره یک نه است، طرف دیدهباران گرگ یک با فهماندممی او به باید
*** 
 که بود تسبیحی هایدانه صدای. تق تق، تق،. کردمی بازی مقصودششاه تسبیح با و بود نشسته ریاست میز پشت
 از خبر تهران پاییزی هوای در و چکیدمی اشپیشانی از عرق. هاسال همان مثل درست آمدند،می فرود هم روی
 به و بودم ایستاده جلویش زیرسربه و کنگوشحرف پسر یک مثل که بودم من این و دادمی مهمی هایحرف

 همان حکم معتمدها برای بودم، که چه هر من کردممی فکر این به و بودم شده خیره سالن کف هایسرامیک
 .کردممی اجرا را حکمشان باید داشتند، نیاز من به هرجا که داشتم را پاپتی پادوی یحجره شاگرد

 .برسم خدمت بودید کرده امر -
 به دل باالخره اما کردم؛ پاآن و پااین. واجبیست خیلی کار یعنی این و کرد اشاره مقابلش صندلی به حرفی هیچبی

 توانستمی سردار یک برابر در مقاومتی چه سرباز یک داشتم؟ هم کار این جزبه راهی مگر. نشستم و زدم دریا
. خانوادگیست حرف نیست، کارخانه و کار حرف شدم مطمئن دیگر. کرد باز را دیپلماتش یقه یدکمه باشد؟ داشته
 .کردنمی تنگ نفس. کردنمی باز یقه کاری مسائل برای وقتهیچ حاجی

 بیارم؟ براتون قرصاتونو خوایدمی -
. انداختم اتاقش اعیانی و کاریسنگ نمای به نگاهی. شدم سکوت به مجبور دوباره که آورد باال را دستش فقط

 .بود مارکش وشلوارکت یبرازنده که االنصافو الحق
 .ستراحله موضوع -

 :داد ادامه. بزند حرف خودش تا کنم سکوت دادم ترجیح اما شده؛ سرخ طوراین که ناموسیست مسئله دانستممی
 .توئه دست فقط مشکل این گره. میگه راست سمیه ولی بگیرم؛ کمک تو از خواستمنمی -
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 .کردم رعایت را ادب شرط هم باز اما ام؛شده مهرگان و معتمد هایقفل کلید روزها این بگویم خواستم
 !بفرمایید امر شما حاجی؟ ستساخته من از کمکی چه -
 من. انداختم پایین را سرم اما کنم؛ حس را اشآماده هایاشک توانستممی. کرد نگاه هایمچشم به استیصال حالت با

 .نداشتم بود کرده بزرگمان سال هایسال که را مردی هایاشک دیدنِ دلِ
 .برس دادم به! تنم یپاره. میره دستم از داره دخترم! فرهاد مراحله: حاجی

 را من کت ییقه و زده دور را ریاستش میز که باشد حاجی این شدنمی باورم. کرد داغ سرم فرق تا پا نوک از
 .گرفته

 .ببینم رو دخترم شدنآب و بذارم دست روی دست تونمنمی ولی سخته؛ برات حرفام درک دونممی -
 :گفتم بود؟ چه چاره اما بود؛ سخت برایم هایشحرف هضم. گفتمی راست

 میاد؟ بر من دست از کمکی چه کردید؟ فکر اون به نیست؟ دخترتون مهشاد -
 خودش زبان از خواستممی اما شود؛نمی مهشاد حاجی برای وقتهیچ و است جدابافته یتافته راحله دانستممی

 .خواستمی چه من از بشنوم
 ...نگفتم که من: حاجی

 .کرد باز لب باالخره تا گذشت سکوت به ایدقیقه چند. انداخت پایین را سرش و خورد را حرفش
 تو از اون. میره دستم از داره. بخوره نونی و آب و بشه باز زبونش قفل بلکه کن، توجه بهش بیشتر خرده یه -

 .داره شنویحرف
 بدجور و است تشنه خونم به عجیب روزها این اتفاقاً بگویم خواستم داشت؟ شنویحرف من از راحله گفت؟می چه

. داریوش هواپیمای سقوط حتی هستم، من اتفاقات این یهمه مسبب راحله نگاهِ از. است پر دلش و شده شاکی
 :گفت. کردم حس امشانه روی را کاظمحاج یکشیدهزحمت هایدست

 .ندارم ایدیگه درخواست! نباش نگران -
 .شد وارد در به ایتقه با دست، به قهوه آنا که بزنم لبخند توانستم فقط درخواستش جواب در
 : سکه روی آن

*** 
 مهشاد

 شک کسهمه و چیزهمه به که بودم دیده نامردی وزمانزمین از قدرآن. است خبر چه گوشم کنار فهمیدممی باید
 زنده من در را ـیانـت خــ حسِ وهمههمه سمیه، اصرارهای و فرهاد هاینگرانی راحله، مشکوک هاینگاه. داشتم

 از و داشت را راحله هوای بیشتر. بود کرده تغییر هم باباکاظم رفتارهای حتی اخیر روز چند در. توطئه حس کرد،می



 

 

368 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 دیگر بار معتمد، مهشاد من،! آری. بگذارند تنها دخترشان با را من نامزد کردندمی سعی که بود هاییزمان بدتر، آن
 کاظمحاج دختر واقعاً من آیا. بودم کرده رجوع مهرگانم یشناسنامه به دیگر بار. بودم کرده شک امخانوادگی نام به

 شب هاینیمه اینکه. دادمی آزارم مدام و شدمی بسترهم من با خوابمتخت در هاشب این که بود سؤالی این بودم؟
 از و اتاقش یپنجره پشت از را راحله اوقاتگاهی اینکه. دیدممی باغخانه حیاط در زدنقدم حال در را فرهاد
 درحال را هاآن حالتابه هرچند دیدم،می فرهاد هایقدم تماشاکردن حال در حریرش هایپرده ـص*رقـ الیالبه

 کردممی حس اما دید؛می مقصر را فرهاد راحله و بود کرده فوت داریوش حاال که خصوصبه. بودم ندیده وگوگفت
 از راستش. خبرمبی آن از من و است افتاده اتفاق کمدستِ یا خبرمبی آن از من که است افتادن حال در هاییاتفاق

 از را پایش که بیفتم خواهرم وپایدست به زدمی سرم به گاهی و بردممی ـذت*لـ فرهاد به راحله هایمحلیکم
 ذهنم به وقتهیچ. ترسیدممی. داشتم نگه دست نداشتم، اطمینان تردیدهایم به چون اما بکشد؛ بیرون من زندگی
 شده حاجی بابا برابر در هایمدخترانگی رقیب اوایل، اگرچه. شود امزندگی رقیب روزی راحله که کردنمی هم خطور

 وقتهیچ شد،می ثابت من به هم فرهاد و راحله ـیانـت خــ اگر حتی نداشت، اهمیت چیزهیچ برایم دیگر... اما بود؛
 بودم، که هرچه معتمد، یا مهرگان مهشاد من. کردمنمی گدایی را عشقم و افتادمنمی کسی وپایدست به

 امروز« .است آزاد پذیرد تعلق رنگ هرچه ز /کبود چرخ زیر که آنم همت غالم». بودم حدادحاج یپروردهدست
 را رنگمیاسی پالتوی هایدکمه. اوهام یا است یقین شک این فهمیدممی باید امروز. شدمی مشخص چیزهمه

 این به خودش دانستممی. آمدمی طرفمبه سالنهسالنه که دیدممی را فرشاد راحله، ۲۰۷ یآینه از و بستم ترمحکم
 را هایشمحبت این اما... اینکه بدهد، من به را فرهاد راپورت اینکه کند، جاسوسی من برای اینکه نیست؛ راضی کار

 و کرد باز را شاگرد طرف درب شود؟ مسیرهم من با هم جهنم خود تا بود حاضر فرشاد چرا واقعاً. کردمنمی درک
 هم من راستش. کردنمی نگاهم و بود شده خیره ماشین داشبورد یجعبه به مستقیم. نشست کنارم حرفی هیچبی

 زبانم. او با کردنصحبت به برسد چه نداشتم، را بامحبتش هایچشم دیدن طاقت اصالً. کنم نگاه او به توانستمنمی
 را لعنتی سکوت این و کرد باز لب باالخره. بود پریده هم رنگم احتماالً و بود شده خشک گلویم. بود آمده بند

 .شکست
 مطمئنی؟ تو -

 :زدم لب آرام و کردم تر را هایملب
 داری؟ شک تو -

 .زد موهایش به چنگی و داد عقب را رنگشایپسته مغز کاپشنِ کالهِ کالفه
 دیدی؟ ایمحبتیبی فرهاد از مگه چیه؟ برای جووجست و تردید و شک همهاین. مهشاد فهممنمی من -

 :گفتم و زدم پوزخندی
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 .داداشتهخان محبت فوران با من مشکل! برعکس اتفاقاً. نیست فرهاد محبتیبی یا محبتیکم مشکل -
 .آورد باال تهدید ینشانه به را اشاشاره انگشت و برگشت

 دلیل به فقط این خب ست،راحله به فرهاد محبتای با تو مشکل اگه. میگم هم باز گفتم، صدبار! مهشاد ببین -
 فرهاد. بودم باخبر احساساتش ریزودرشت از عمر یه. کردم زندگی فرهاد با عمر یه من فهمی؟می اخیره، اتفاقات

 که تو نکرد؟ کرد، رفتار باگذشت کردم انتخاب مهرنوشو و زدم نارو بهش که منی با حتی. نیست نامردی اهل
 ...من. بخشید منو زود چه که دیدی. کردی پادرمیونی و بودی شاهد روز اون خودت
 :گفتم و پریدم حرفش وسط

 بشی؟ گذشته تو راحله به فرهاد یعالقه منکر خوایمی یعنی -
 .بود گرفته بخار ماشین داخل هایشیشه و بود پاییز اواسط

 .نداره االن به ربطی. ستگذشته به مربوط مسائل اون -
 .شدم خیره آمد،می ما طرفبه دور راه از که پوشیچکمه خانم به و زدم را کنپاکبرف

 ...و شده بیوه راحله االن که مخصوصاً. باشه برگشته دوباره عالقه این شاید -
 :زدم لب و بستم را هایمچشم. کرد نزدیک دهانم به و برد باال را دستش

 !دیگه بزن دِ. کن راحتم تردید و شک همهاین از و بزن! بزن -
 .گفت لب زیر اللهیاالالاله

 .گرفتی جنون خدا به! مهشاد ایدیوونه تو -
 .شدمی ترنزدیک و نزدیک که خانمی و هاطعنه و نیش همان دوباره

 نگفتی؟ چرا اونو چی؟ بودنشوقاتل اما کردم؛ کشف خودم که رو راحله به فرهاد یعالقه -
 .کرد نگاهم درآمده حدقه از هایچشم با و برگشت

 دونی؟می کجا از اینو... این -
 .انداختمی امخنده به زبانش لکنت

 عاشق من موقعاون دونستنمی اما بزنم؛ فرهادو با نامزدی قید من خواستمی. بود گفته بهم داریوش مرحوم اینو -
 برای باشه، کشته اتفاقی امینو هم اگه حاال. داره خودشو خاص جذابیتای فرهاد با زندگی کردممی فکر. کور و بودم
 .ریخته هم خون راحله خاطربه دکتر آقای دونستمنمی اما کنه؛نمی فرقی من

 .کرد نگاهم ماشین یشیشه از سرخ هایچشم با و شد خم. زدم صدایش که شد پیاده ماشین از عصبانیت با
 !بردار سرم از دست مهشاد؟ میگی چی -

 .زدم نیشخند خودم نامرد ذات این به و کردم اشحواله چشمکی
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 .کردی کمکم همهاین چرا بدونم خواممی فقط -
 .کرد پرتاب هوا در را دستش

 !روانی بابا برو -
 .آمدم بیرون ۲۰۷ از نیمه حالت به و کردم باز را ماشین در. برداشت قدم کارخانه کنار پارک طرفبه و
 !وقتهیچ. دیوونه کنمنمی فراموش وقتهیچ امروزتو محبت -

 هایگونه روی را اشایگربه دودی عینک و زد صورت پهنای به لبخندی. بود رسیده ماشینم به آنا دیگر حاال
 .کرد تنظیم اششدهپروتز

 معتمد؟ خانم هستید خوب -
 :گفتم و دادم متقابلی لبخند با را پاسخش

 .داخل بشین! عزیزم ممنون -
 :داد ادامه بردارد، را عینکش اینکه از قبل و نشست

 .دارم اضطراب خیلی. بریم زودتر اینجا از میشه -
 .زدم ایقهقهه

 .داده توضیح کارتو فرشاد. بلدیا کار مشخصه! چشم به ای -
 بود؛ طبیعی. کرد اعتناییبی که گذشتم فرشاد کنار از کوچک بوق یک با و آرام. کردم جابهجا را دنده و زدم استارت

 :داد جواب و برداشت را عینکش کرد،می بیشتری امنیت احساس حاال که آناهیتا. کردمی وجدانعذاب احساس چون
 .گیرممی کار اول همون پولو من بگم اینو فقط. دادن توضیح بله -

 .شدم آزادراه وارد و زدم راهنما
 کنن؟ مالقات قراره کی -
 .کنند مالقات رادمهر جناب اتاق تو قراره بعدازظهر فردا فهمیدم، من که چیزایی طبق -

 :داد ادامه که کردم رها را امشدهحبس نفس
 .نیاد پیش مشکلی شما برای خونه تو که کارخونه بیاد راحله گفتن آقاحاج گویا -

 :گفتم. بودند شده دستهم من زندگی نابودکردن برای باهم همه پس
 .کنه ضبط رو وگوگفت کل خواممی. بذار کار فرهاد میز زیر شنودو میکروفن برنامه طبق تو -

 .انداختم عقب را پول از پر سامسونتِ کیف و بردم دست. کرد سکوت
 حله؟. میدم بهت دستم به میکروفن رسیدن از بعد هم پولو باقی. ستشده توافق قیمت نصفه این -

 .شد آویزان اشلوچهولب
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 ...اما -
 گیریمچ مستقیم خودم تونممی و ندارم جیمزباندبازی همهاین به نیازی من دونیمی خوب خودت. نداره اگر و اما -

 .باشه مستدل و مدرک و سند با حرفام خواممی ولی کنم؛
 :داد ادامه و انداخت بادی را اشبینی عملی و فرمخوش هایپره
 لو رو همه بشه کشیشکایت و شکایت و بیاد پیش مشکلی من برای اگه. گفتم هم آقافرشاد به من ولی باشه؛ -

 .میدم
 .انداختم نگاهی مخمورش هایچشم به آینه داخل از
 نیاز پول به مگه برادرت؟ پیش دبی بری خواینمی مگه خوای؟نمی همینو مگه. میشی خارج ایران از فرداشب تو -

 نداری؟
 و تیز کمی فقط کمی، اوقاتگاهی بود داده یاد من به زندگی اما کنم؛ سوءاستفاده ضعفشنقطه از نداشتم دوست
 .ریخت اشکی یقطره آناهیتا. شوم درنده

 .خانم درسته بله -
 .زدم ترمز شهرشان جنوب کاهگلی یخانه در جلوی

 نشدی خارج ایران مرز از وقتی تا و بگیر پولو و برسون من دست به میکروفنو فردا. که نداره ناله و اشک دیگه -
 اکی؟ نمیدم؛ لو رو قضیه من باش مطمئن
 .شد پیاده ماشین از و گفت و چشمی

 خواهرتونه؟ واقعاً خانمراحله سؤال؟ یه فقط -
 :دادم جواب کنم نگاهش و برگردم اینکه بدون

 میشن؟ خواهر هووها یبچه حاال تا کی از -
 .کردممی فکر بعدازظهر فردا به فقط و فشردم گاز پدال روی انتها تا را پایم

*** 
 راحله
 :گفت داد،می تکان هوا در را دستش بادبزنِ که طورهمان و گذاشت تخت روی را هایملباس و کیف

 !کارخونه برو و بپوش لباساتو آدم یبچه مثل و پاشو دربیاری، منو صدای اینکه از قبل -
 بابازن شبیه بیشتر روزها این که مادری هایحرف به اعتنابی و کردم پاک را امگونه روی هایاشک دست، پشت با

 .برگرداندم اتاقم یپرده زرشکی هاییاالن سمتبه را رویم و کشیدم ترپایین را امباالرفته دامن بود،
 .بذارم کارخونه اون توی پامو دیگه نداره امکان! من مادر نمیشه. نه -
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 .نشست زانوهایم چفت و آمد و گرفت دندان همیشگی یخرافه عادت به را دستش پشت
 بده خوارتم؟غم که منی با مادرتم؟ که منی با کنی؟ می بازیلج داری کی با اصالً گلم؟ دختر کنیمی لج چرا آخه -

 دربیای؟ افسرده یروحیه این از تا بشه؟ عوض وهواتحال تا کارت سر برگرد میگم بهت
 بیشتر که تختخوابی روی و شدم بلند زمین روی از و زدم پس کردمی حرکت هایمگونه روی مادرانه که را دستش

 .نشستم بود، کرده اِشغال را اتاقم حجم
 استعفا کارخونه مدیریت از بگید فرهادخان به پس هستید، من شدنمشغول و روحیه فکر به واقعاً شما اگه. باشه -

 .کنم قبول مسئولیتشو خودم تا بده
 ابروهایش میان اخمی و داد اشبینی به چینی و کرد نازک چشمی پشت! خال وسط. بودم زده هدف به درست
 .شدمی نخ که هاهمان از. انداخت

 یه کنار و گوشه داره هم اون داره؟ کارچی تو به خدابنده اون داری؟ بیچاره پسرِ این به کارچی تو حرفا؟ چه! واه -
 .خورهمی نونی لقمه
 او چرا فهمیدمنمی اما برسانم؛ خانممامان به را منظورم غیرمستقیم که بودم کرده ادا طوری را فرهادخان خانِ

 .بود زده نفهمیدن به را خود عجیب
 کنار؟ و گوشه بیچاره؟ پسر -

 بلوز از آمدهبیرون بازوهای یگوشه و شدم ورحمله طرفشبه و نتوانستم اما کنم؛ کنترل را خودم کردم سعی خیلی
 .کشیدم را رنگشصورتی

 .گرفته مونوخونواده کل نحسی برگشته، دوباره وقتی از نکنید؟ داریطرف شوم یپسره این از قدراین میشه: من
 نگاه من یدرآمده حدقه از هایچشم به متعجب کهدرحالی و داد نجات هایمدست زیر از را تپلش بازوهای سختیبه

 :پرسید کرد،می
 که وقتاون به نه نحس؟ و شوم شده سرکارخانم برای فرهاد حاال تا کی از! نفهمیدم شد؟ چی شد چی -

 ...که االن به نه و بالش سپر بودی شده کنیم، اجرا قصاصشو حکم خواستیممی
 .کردم قطع را صحبتش و پریدم حرفش وسط

 کردممی فکر پیش سال پنج. بودم بچه خیلی من پیش سال پنج. داشت فرق االن با صنار تومنی پیش سال پنج -
 از خاطره یه. ستخاطره یه فقط االن اما آرزوهام؛ سفید اسب به سوار یشاهزاده همون. رؤیاهامه مرد همون فرهاد

 ...به شده تبدیل حاال که گذشته
 نام به من قلب سند. بود من مالِ فرهاد پیش سال پنج بگویم و بزنم فریاد. بزنم فریاد اصالً نه یا بزنم داد خواستم

 اصطالحبه و بزرگش دختر شدم حاال و بودم کاظمحاج دخترتک من پیش سال پنج. من نام به او قلب سند و بود او
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 سال پنج. کردمی فرق االن با چیزها خیلی پیش سال پنج! آری. کردم سکوت اما اش؛جدابافته یتافته اش،سوگلی
 پنج... پیش سال پنج بودیم، تحریم هنوز و بود نشده اجرا برجام هنوز پیش سال پنج بود، هزارتومانسه دالر پیش
 از. است االن االن، و بود پیش سال پنج پیش، سال پنج کالم، یک در. نبود کار در مهشادنامی اصالً پیش سال
 رنگشیری هایدیواری کمد به را خودم و کردم عبور سمیهمامان کنجکاو هاینگاه زیر از و شدم بلند تخت روی
 .کردم انتخاب هایمداستان ضدقهرمان با مالقات برای را ممکن هایلباس ترینزشت و رساندم اتاقم

 کیفیت کنترل بخش و کیفی مدیریت همون سر و میرم. کارخونه میرم من. باشه خوایدمی طوراین شما اگه -
 که میشم سگی یه بعد به امروز از. داره فرق بیوه یراحله با داریوش فوت از قبل یراحله بدونید اینو ولی شینم؛می

 !فرهادخانِتون به برسه چه بشه، نزدیک بهم نتونه نری جاندار هیچ
 اکبراهلل هزار که بانوسمیه استایلخوش هیکلِ به هم من نگاه و لرزانم تهدیدآمیزِ یاشاره انگشتِ به مادر نگاه

 وچیلیچرب غذاهای این از کمتر بگویم خواستم. شد خیره شد،می ترفربه و رسیدمی خودش به بیشتر روزروزبه
« !دختر بشمار منو دهن یلقمه کم» گویدمی و شودمی شاکی دانستممی اما شوی؛ ترچاق مبادا که بخور آقاجانم

 هنوز کردممی فکر. بودم امقدیمی چروک و زرد مانتوی هایدکمه بستن حالِ در او، به پشت و لرزیدممی چنانهم
 قلم یک این اما کند؛می تحلیل و گرفته نظر زیر هنرمندانه را من و گزدمی را لبش یگوشه و ایستاده کمربهدست

 مادرانه و کرد حلقه مرم*کـ دور را النگویش از پر هایدست و بود آمده جلو آمدم، خودم به تا. زدم حدس اشتباه را
 .زد زار و گذاشت امشانه روی سر
! نیومده چشمامون به وحسابیدرست خواب شبه چند بدونی اگه! مادر نگرانتیم چقدر بابات و من دونینمی که تو -

 !دلمونه تو هاغصه چه بدونی اگه! نخوردیم وحسابیدرست غذای داریوش فوت از بعد ماهه چند بدونی اگه
 از خودم، از خورد؛می هم به همه از حالم. شد حک هایمگونه روی سرمه سیاه خط دو جای و شد جاری هایماشک

 خواستندمی و کشیدندمی سرک شد،می بیوه یا گرفتمی طالق جوانی دختر تا که بازار و کوچه مردمِ از فامیل،
 .اندازشانغلط عرف این و مردم این به لعنت. کنند پیدا باالسر آقا کنند، پیدا آدم برای باالسر یسایه

 گذشته هایکدورت و کینه خوادمی. نیست کار در اینقشه کن باور. راحله بزنه حرف باهات فقط خوادمی فرهاد -
. مهشادم نگران حاجی مثل هم من باش مطمئن. آقاجونت و من با هم و تو با هم کنار، بذاریم و کنه حل رو

 که گذشته سوءتفاهمای سری یه خاطربه. میری دست از داری هم تو ولی بخوره؛ هم به هم اون زندگی خوامنمی
 بهتر اون. میشه بهتر حالت کنی، صحبت فرهاد با تو اگه مطمئنم من. دونیممی بدبختیامون مقصر اونو و این الکی

 برای تلخو یگذشته این و بزن حرف فرهاد با مستقیم شده که هم بار یه برای بیا. شناسهمی رو تو هرکسی از
 .دور بریز و کن پاک همیشه
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 یک. نبود ایاضافه حرف بودم، گرفته جنون بگویم اگر. فهمیدمنمی را خودم حال. زدم هایشحرف به پوزخندی
 .خندیدممی بعد ایلحظه و ریختممی اشک دقیقه

 بزنم؟ حرف راحله با خواممی گفته خودش -
 .بزنید حرف هم با که خواستیم ازش آقاجونت و من. نه -

 .کردمی اذیتم بندمه*ن*ی*س خط و بودم نبسته درست را مانتویم هایدکمه هنوز
 .کنیدمی گدایی فرهاد امثال از منو محبت اینکه! آقاجون و تو رفتارای این از متنفرم! دیگه همین دِ -

 را معشوقش سنگین و سرد یمجسمه که عاشقی مثل درست. کشید ـوشش*آغـ در مقابل از و زد دور را من
 .دختری و مادر جنسِ از باراین اما زد؛می ـل*بغـ
 حل سالو پنج این سوءتفاهمای یهمه و بزن حرف باهاش مستقیم شده که هم باریه برای! دختر نگو طوریاین -

 فهمی؟می عزیزم، سوزونهمی رو تو داره کینه این آتیش. کن
 .کردم رها کارهنیمه را امبستهنیمه مانتوی. گرفتم فاصله او از
 کنه؟می کم چیزی من یغصه بار از کنیدمی فکر داره؟ ایفایده فرهاد با مستقیم زدنحرف کنیدمی فکر شما -

 :دادم ادامه که داد تکان تأیید ینشانه به را سرش
 عاشق اون. حرفاست این از ترشقکله و مغرورتر فرهاد بدونید اینو ولی باشه؛ خواید،می طوراین آقاجون و تو اگه -

 حاضره راه این تو و کنن تمجید و تعریف ازش و بزنن چهچه و بهبه براش دیگران سرهیه داره دوست. بازیهقهرمان
 .کنه قربانی هم عشقشو

 .کاشت صورتم روی ایـوسـه*بـ و زد لبخندی بود، کرده حس ترنرم را من که سمیهمامان
 بشی بهتر که شاءاهللان. ننداز زمین آقاجونتو و من روی هم باراین تو حاال! برم کنمگوشحرف دختر قربون الهی -
 .بره و بشه حل هاغصه و غم این یهمه و

 دل که پدری از. کیمیاست فرهادجانش هایحرف کردمی فکر که مادری از گرفتمی امخنده. گرفتمی امخنده
 و کردمی وبخششبذل را محبتش مغرورانه که مردی از گرفتمی امخنده و ساده مالقات یک به کرده خوش
 !گذاشتمی منت رادمهر جنابعالی. کردمی لطف درواقع

 :پرسیدم
 نداره؟ خبر مالقات این از که مهشاد -

 .کرد اخم
 .هست چیزهمه به حواسم خودم. خرید برن فرشاد با بعدازظهر امروز قراره شدی؟ بچه -
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 انتقامی مالقات این با لباسی چه کردممی فکر این به و گرفت شدت من در وجدانعذاب احساس و کردم سکوت
 دست از مزخرفش غرور بابت که را آنچه هر انتقام. بگیرم او از را امزندگی انتقام تا رفتممی من! آری. دارد تناسب

 تا رفتممی! آری بود؟ کرده دریغ من از تابانهبی طوراین که بود چه چشمانش دریای آن از من سهم مگر. بودم داده
 فرهاد سرد رفتارهای از اینکه بود، کرده درددل من با خواهرم اینکه بگیرم؛ را مهشاد با اخیرش هایمهریبی انتقام

 همین مگر. بکشم بیرون اشزندگی از را پایم تا بود خواسته من از غیرمستقیم صورت به اینکه بود، گفته خودش با
 کرد؟می من با عاشقی و عشق ادعای چطور حاال پس بود؟ شده خواهرم عاشق آنجلسلس در که نبود فرهاد

 یمذاکره از صحبت و بنشیند طرفآن و طرفاین تا کنم قیچی را صفتبی یگربه این دُمِ همیشه برای خواستممی
 طولی. گرفتم را فرهاد یشماره و بردم دست رفت، بیرون اتاق از حالیخوش با مادرم وقتی. کند من با مستقیم
 .پیچید گوشی پشت اشدادهعصاقورت و خشک صدای که نکشید

 بفرمایید؟ -
 و سالم بدون خودش مثل باصالبت، و محکم. هاسال همان مثل درست بود، مغرور و عصبی همیشه مثل

 :دادم جواب پرسیاحوال
 !رادمهر جناب ببینمتون خواممی -

*** 
 فرهاد
 پیراهنم باالییِ یدکمه و دادم بیرون را امشدهحبس نفس. انداختم کناری را مقابلم هایبرگه و کردم قطع را گوشی

 چند. شدم خیره شرکت یریخته هم به هایحساب به و کشیدم آتش به را رنگیخوش الیتوینستون. کردم باز را
 هم به ذهنم تا دانستممی اما نداشتم؛ خاطر به درست دوماه؟ ماه؟ یک هفته؟ یک بودم؟ نزده لب سیگار به بود وقت
 تقویم درآوردم، را امجیبی تقویم و بردم دست. بردمنمی پناه ولعابرنگخوش الغرِ این نیکوتینِ به ریخت،نمی

. راحله و داریوش عقد روز یعنی گذشت؛می روز ده و ماه پنج حدود بودم، کشیده سیگار که باریآخرین از. امشخصی
 از گرفتمی امخنده. شکست یعنی این و بودم انداخته امشانه روی طرفهیک را کتم که بود روز همان درست
 بیشتر روزها این اما چرا؛ فهمیدمنمی. خودم شخصیت غریبعجیب تحلیل این از داشتم، که ایمسخره هایعادت

! بود امواقعی خود نشناختن من زندگی ضعف ترینبزرگ شاید. دانمنمی. را دیگران تا بشناسم را خودم داشتم دوست
 و وپزدک همهآن با رادمهر، فرهاد من، اینکه. بود ثابت همیشه حقیقت اما! شاید! بود خودم درون در پاسخ شاید

. داشت را شکست حکم من برای نداشتم، را راحله اینکه. بودم بازنده یک هم باز ای.ال.سی.یو تحصیالت و مدارک
 دوخواهر بین عجیب که دوئِل نوع یک عشق، قمار. کردممی را امزندگی قمار ترینبزرگ امروز شاید و باخت حکم
 خبره حسابدار یک باید. بود فایدهبی! خیرنه. انداختم کارخانه هایحساب به ایسرسری نگاهِ. بود کرده پیدا رواج
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 روی دست مالیات یاداره بود کافی فقط. بود هاحرف این از بیشتر خیلی داریوش هایگندکاری. کردممی استخدام
 تا زندان یگوشه فرستاندندمی را مانهمه مالیاتی، فرار جرم به که بود وقتآن گذاشت،می هاحساب این از یکی
 آب؟ خروارها یا خاک خروارها زیر. بود رفته ابدی خواب به خاک خروارها زیر که هم مجرم خودِ. بخوریم خنکآب

 یآشفته اوضاع از هم کامران کردممی حس. کردم فکر خانکامران به و کشیدم داریوش عکس قابِ به دستی
 .دردسربی زندگی یک وسط رفت؛ آب طرفآن خودش و فروخت حاجی به را چیزهمه که داشت خبر کارخانه

 از. داشتم شک کسهمه و چیزهمه به. بودم شده بدبین قدراین چرا داریوش فوت از بعد فهمیدمنمی اصالً. دانمنمی
 قدراین چرا دوتا این فهمیدممی باید. دادندنمی جواب ولی بودم؛ زده زنگ مهشاد و فرشاد به هم چندباری صبح سر

 را زدهجنگ ناخدای یک شرایطِ تقریباً. گویندنمی چیزی من به و روندمی زیرآبی کردممی حس. اندشده مچ باهم
 حس شد؛می ترنزدیک و نزدیک شدنغرق به لحظه هر و بودند داده تحویلش را ایزدهسیالب کشتی که داشتم

 راستش. جدید یـوه*عشـ یک جدید، تیپ یک دوباره. بود آناهیتا. آمدم خودم به در یتقه با. زدهزلزله یک
 یروده یک که فرشادی با هم آن نبود، بازیعشق جای کارخانه. کنم تسویه هم او با روزها همین خواستممی

 .کردم دستیپیش من بگوید، چیزی او اینکه از قبل. نبود شکمش در راست
 .دفتر کنید وصل و بگیرید تماس برادرم موبایل با کنید لطف ریاضی خانم -

 .گذاشت میزم روی را قهوه فنجان و آمد جلو
 .دارنبرنمی ولی گرفتم؛ صبح از چندباری -

 صاف را گلویم و کردم سکوت ولی است؛ معرکه پس من امثال کاله که ندهد جواب را شما گوشی بگویم خواستم
 .کردم

 .بندازم نگاه یه بیارید برام هم رو چینی شرکت با قرارداد متن درضمن،. بردارن تا بگیرید قدراین -
 زیاد هرچند. بروم هاچینی طرفبه بودم مجبور کنم، رها دالرهایشان و آمریکاییا فشار زیر از را کارخانه اینکه برای
 بود، ایستاده سرم باالی هنوز که آنا به نگاهینیم. داشتم را خودم مدیریتی اصول من ولی نبود؛ حاجی رضایت مورد

 .کردم اشاره در طرفبه دست با و انداختم
 .کنید هماهنگ من با بود هم موردی. برسید کاراتون به برید تونیدمی -

 :گفت گستاخانه و ایستاد کمربهدست. پررو حدودی تا البته و سرتق بود، نوبری منشی
 .سمتم کنیدمی هوار کاراتونو لیست بینیدمی منو تا شما ماشاءاهلل! داشتم کارتون من اول اینکه مثل -

 یعنی که دادم تکان هایشحرف تأیید ینشانه به را سرم. بود شده اتاقم وارد اول او. گفتمی راست را مورد یک این
 :داد ادامه طلبکارانه حالت با. شنوممی بگو
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 خیلی شما انگار اما ست؛آماده کارتون میز روی چینی شرکت با قرارداد متن که کنم عرض باید اطالعتون جهت -
 .ندیدید اونو که درگیره ذهنتون
 .دادم تکیه صندلی یدسته به و کردم رها مقابلم کاغذهای روی را خودکار

 شخصی مشکل من با شما "منشی؟ شما و رئیسم من کنم حس که کنید صحبت طوری میشه ریاضی خانم -
 دارید؟
 .گرفت جبهه سریع خیلی اما شد؛ سفید و سرخ کمی اولش

 ...که من وگرنه دارید، مشکل من با شما کنممی فکر من اتفاقاً -
 و کردم کارم میز روی یریخته هم به وسایل وجورکردنجمع به شروع. شود صمیمی و کند توجیه خواستمنمی
 :گفتم

 .ببرید تشریف تونیدمی! خب بسیار -
! ابله نفهمِزبان یدختره. شد خارج اتاق از و داد تکان سری عصبی حالتبه و شد خشک هوا روی هایشدست

 از قبل. نبود بدهکار گوشش اما نپلکد؛ فرشاد دورواطراف بودم فهمانده او به غیرمستقیم و مستقیم چندباری
 :داد ادامه و برگشت طرفمبه شدنخارج

 .ببینن رو شما خوانمی و مدیریت یطبقه اومدن تازه معتمد مهندس بگم خواستم -
 .شد خشک هوا روی هایمدست که بودم من بار این

 !داخل بیان بگین نگفتید؟ زودتر چرا... چ -
 .کرد برانداز را سرتاپایم تحقیرآمیزی نگاه با
 بزنند؟ حرفی هم اطرافیانتون دیدمی اجازه عالیحضرت مگه -

 و کرده قضاوت زود همیشه مثل. زد هم به دلخوری حالتبه را در و شد خارج اتاق از بدهم، را جوابش اینکه از قبل
 خودش سرعت همهاین با چطور. کشیدم سروصورتم به دستی و ریختم میزم کشوی داخل را کاغذها. بودم زده گند

 را اششدهپارک ۲۰۷ و زدم کنار را پرده که زمانی درست و رفتم پنجره طرفبه و شدم بلند جا از بود؟ رسانده را
 راحله با کردنصحبت برای خودم بودم گفته سمیه به. شد وارد و زد در به ایتقه دیدم، کارخانه حیاط یگوشه

 صدای« !رادمهر جناب ببینمتون خواممی» بود گفته و گرفته تماس صبح امروز مزخرفش خود اما کنم؛می خبرتان
 .کردمی خطابم جمع ضمیر با بود، دلخور وقتی هاسال همان مثل. کردممی حس را اشعصبی هاینفس

 .شنوممی. کنید صحبت من با خوایدمی بودید گفته -
 .کردم اشاره مقابلم صندلی به و نشستم مدیریت میز پشت و برگشتم. بود بازلج و دندهیک طورهمان هم هنوز

 !خانمراحله بشینید بفرمایید -
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 .بفرمایید امرتونو شما. ترمراحت طوریاین -
 مغز مانتوی روی تا آمد باال و خورد سر اشزدهالک هایناخن و جوراب بدون هایصندل روی از هایمچشم
 از گفتمی چه هر و پوشیدمی چه هر چرا بود؟ کرده گیر او پیش من لعنتی دل این چرا که آخ. ایستاد ایشپسته
 تا دهم جان بودم حاضر. را هایشآشتی و قهر داشتم، دوست را هایشزبانزخم حتی که منی بود؟ بهترین من نظر
 .دادم فشار را منشی به اتصال یدکمه و بردم دست. کند آشتی و بکشم را نازش و کند قهر

 .کنید لطف قهوه دوتا! ریاضی خانم -
 حاجی دختر را راحله که قدرآن راستش. کند ترک را اتاقم نداشت خوبیت اصالً پذیرایی بدون! دیگر بود حاجی دختر
 قیمتشگران مچی ساعت به نگاهی. داشتند را حس همین اطرافیانم یهمه تقریباً. دانستمنمی را مهشاد دانستم،می

 .انداخت
 .دارم کار چندجا من کنید؟ عجله میشه رادمهر دکتر -

 خواستمی. زدم سری یک هم تو به راه سر بگوید خواستمی. نیستی مهم من برای هم قدرهاآن بگوید خواستمی
 را بگویدهایش خواستمی همین من که بود اینجا مشکل اما هستی؛ راهیم بین هایمالقاتی از یکی هم تو بگوید

 ولی نداشتم؛ خوبی شناخت خودم از من اگرچه. شناختنمی را راحله من یاندازه به کسهیچ و داشتم دوست هم
 .شناختممی دستم کف مثل را راحله

 زیر را او دقتبه بودم، دیده عروسک به دست و حاجی کنار را او سولوقونکن روستای انبارآب کنار وقتی کودکی، از
 با که بودم کسی اولین من پرید،می خواب از شبنصفه اگر که طوری. بودم کرده واکاوی را او دقتبه. داشتم نظر

 .کردممی حس را او فاصله کیلومترها
 شینید؟نمی حاال. کنم صحبت باهاتون تا کردم خلوت سرمو و بودم منتظرتون شما، برعکس من اما -

 دیر هم خیلی. است شده دیر نازکشیدن برای دانستممی. بکشم را نازش کمی و باشم مهربان او با داشتم دوست
 صندلی روی و داد را بله باالخره. امدیده داغ دل تسلّیِ برای. کردممی را کار این خودم دل گرفتنآرام برای اما شده؛

 مانتویش یگوشه با کردنبازی مشغول. نداشت را پیش دقیقه چند ـوسی*عبـ آن اشچهره. کرد خوش جا مقابلم
 من و بود برازنده او! آری. ستایش قابل و برازنده ساده، و شیک آمد؛می او به داریپول که االنصافو الحق و بود

... او اال کشیدی را همه ناز و او اال آوردی دست به را همه دل او، اال بودی همه فکر به که فرهاد تو به لعنت! بازنده
 .گذاشت میز روی را آن و شد وارد قهوه فنجان دو با آنا که بود افتاده دوران به سرم. او ال... او اال... او اال
 رادمهر؟ جناب ندارید ایدیگه امر -

 همین به نتوانم شدمی باعث کردمی آبروداری خوب هایممهمان جلوی آنا اینکه. شد خارج اتاق از و کردم تشکری
 .بخواهم را عذرش سادگی
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 بزنید؟ حرفاتونو خوایدنمی -
 .کردمی ترآسان برایم را زدنحرف این و بود شده ترمهربان لحنش

 شده تبدیل که وقتهخیلی کیفی کنترلِ مدیریتِ بخشِ کارتون؟ سر گردیدبرنمی چرا! خانمراحله تنهام دست من -
 .خورهمی خاک داره و متروکه به

 .بود سرش پشت ناگفته حرف هزار که هاهمان از. زد ایعصبی پوزخندِ
 نکردید؟ پیدا احتیاج من حضور به سمیهمامان و حاجی سفارش به مطمئنید -

 کشیدن هامنت این. داشت خریدن نازها این خب اما کرد؛می ناز هنوز. کردمی دندگییک هنوز. نبود برداردست
 لرزش ترسیدممی. شوم خیره هایشچشم به این از بیشتر توانستمنمی. رفتم پنجره سمت دوباره و شدم بلند. داشت
 .کند رو را دلم دست و کند سرایت هایمدست به صدایم

 گمرک تو که جنس کلی. داریم خوردهبرگشت چک کلی. شدنهورشکست حال در کارخونه! معتمد مهندس ببینید -
 تنهامدست موقعیت این تو و کنید درکم شما دارم توقع. تعطیله تحریما لطف به که هم صادرات بخش و کرده گیر

 .نذارید
 .بود اعصابم روی بلندشپاشنه تقِتق صدای

 .دونستیدمی رو هااین یهمه کرد، امضا مدیریتتونو حکم حاجی که روزی! دکتر جناب دیگه همینه مدیریت -
 :داد ادامه و کرد بغض

 !داشت نگه رو کارخونه این خالی دست با سال چند که داریوش بیچاره -
 قصد فقط و فقط که سرخی گوی دو. کشیدمی زبانه بدجور کینه آتش. کردم نگاه هایشچشم به مستقیم و برگشتم

 هایمدست. نشستم مقابلش و زدم دریا به را دلم. رفتم جلو و کشیدم پشتمکم هایریش به دستی. داشت گیریانتقام
 :گفتم و بردم باال تسلیم حالت به را
 راحله؟ بشنوی خوایمی چی تو -

 خواستممی. بودم زده آخر سیم به. بود شده لبریز صبرم یکاسه هم من اما کرد؛می نگاهم زدهبهت و شدهشوکه
 .بکنم مالقات این در را هایمکاریکم این یهمه جبران

 رادمهر؟ جناب خوبه شما حال -
 پرت داخل به سراسیمه را خودش آنا. کشید خفیفی جیغ شکستنش صدای از و کردم پرت را مقابلم یقهوه فنجان

 .کرد
 دکتر؟ جناب شده چیزی -

 :زدم داد
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 نشید؟ وارد اجازه بدون نگفتم بهتون صدبار مگه! لطفاً بیرون -
 :دادم ادامه. بود کرده کز ایگوشه و کشیدنمی نفس راحله. گذاشت تنها را ما و دوید بیرون ترس از
 رفت و خورد سر نامه اون که اولی روز از منم؟ اتفاقات این یهمه مقصر اینکه راحله؟ بشنوی خوایمی چی گفتم -

 اون سقوط اینکه بود؟ کرده پنهون من از اینو داریوش و توئه خواهر مهشاد دونستمنمی اینکه ماشین؟ صندلی زیر
 بگم؟ هم باز یا کافیه بود؟ من کار هم لعنتی هواپیمای

 .انداخت پایین را سرش و بود کرده هایشچشم سپر را هایشدست و بود شده سرخ
 و بردار دست. راحله بردار دست تو فقط. منم اتفاقات این یهمه مقصر که کنممی امضا و نویسممی من. باشه: من

 .بچشیم آرامشو طعم مونهمه بذار. کارت سر برگرد
 .داد تکان تأسف ینشانه به را سرش و کرد نگاهم آبستنش هایچشم با
 !فرهاد ایدیوونه تو -

 .زدم ایعصبی یخندهتک
 !نکن ترمروانی. راحله نکن ترمدیوونه تو اما م؛دیوونه من. آره -

 :گفتم. انداخت اششانه روی را کیفش و شد بلند
 کجا؟ -
 .شنیدم هم من بزنی، حرف خوایمی گفتی. باشه مونده باقی ایدیگه حرف کنمنمی فکر -
 .گرفتم را کیفش بند و انداختم دست که کرد حرکت در طرفبه
 !مونده حرفام هنوز اما -

 فرار من مثل خشمگینی ببر چنگ از بتواند که بود آنی از ترضعیف اما کشید؛می را کیفش و بود بسته را هایشچشم
 مقابلش که کرد آن کردنجمع به شروع و شد خم. ریخت زمین روی و شد پاره کیفش بند مرواریدهای عاقبت. کند
 .زدم زانو

 فهمی؟می کارخونه، برگردی باید -
 .گشتمی اشهفتمی دنبال و کرد پیدا را آن تایشش زدنی هم به چشم در
 کارخونه؟ برگردم من خوایمی چرا بپرسم تونممی -

 آن خواستممی. دهم خرج به جرئت خواستممی شده که هم بار یک برای. شدم خیره هایشچشم به مستقیم
 .دهم نشان بود، دنبالشبه هامدت راحله که را ایعاشقانه جسارت

 واقعی دنیای تو اگه بود؟ چی قرارمون رفته یادت. باشی چشمام جلوی خواممی. باشی کنارم خواممی چون -
 تونیم؟نمی باشیم؛ هم کنار خوبی دوستای تونیممی باشیم، شوهر و زن تونیمنمی
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 .داد دیوار به را اشتکیه و شد بلند
 فرق گذشته با من شرایط االن. باشیم هم کنار تونیمنمی عنوانی و بهونه هیچ با تو و من! فرهاد بردار دست تو -

 !خواهرش کنار در حتی نداره، اجتماع تو جایی بیوه یه و مبیوه یه من. کنهمی
 سرش منطق و دلیل من دل اما کرد؛می درک و فهمیدمی راحله که بود چیزی آن حقیقت. گفتمی را حق حرف
 نگاه فاصله این از را او حالتابه. انداختم گیر خودم و دیوار بین را او و کردم اطرافش حصار را هایم دست. شدنمی

 اگر. بودند پرستیدنی وهمههمه من نظر از هایش،لب و بینی خطوط و ابرویش خم اش،گونه هایبافت. بودم نکرده
 یک برای خواستممی. دادممی را دلم جواب لحظه همین و گذاشتممی کنار را عقل نبود، کار در ایمداربسته دوربین

 دانستممی. بدهم را دلش جواب شده که هم بار یک برای. بگذارم کنار را وجدانعذاب و وجدان شده که هم بار
 را هاآن تا داشتم فرصت کلی بعدازظهر تا من و کردمی چک را هادوربین و زدمی سر کارخانه به هاغروب حاجی
 .کنم پاک

 .وایستا حرفت سر آخر تا و دادی ازدواج قول مهشاد به! فرهاد باش مرد -
 .کشیدممی نفس خیره و کردممی نگاهش

 .باشم نامرد شده که هم بار یه برای خواممی -
 :گفت و چسباند دیوار به بیشتر را خودش. بود ترسیده

 .کنهمی چک رو دوربینا آقاجونم! دیوونه -
 .کنیم پاکشون که داریم وقت کلی بعدازظهر تا. کنه چک بذار -
 .برم االن بذار. کار سر گردمبرمی فردا از باشه کنی؟می جوریاین چرا! فرهاد خدا رو تو نه -

 دستم کف لحظه آن تا که را هفتم مروارید. کنم تماشایش سیر دل یک نزدیک از خواستممی فقط. نداشتم کارش
 .زدم لبخند گریموذی با و دادم نشانش بودم، کرده پنهان

 .بدی جوابمو باید هم االن اما برگردی؛ باید که اونو -
 .کرد نگاهم کردهعرق و زدهوحشت

 جوابی؟ چه -
 و خودم دست کار خواهممی و امکرده قاتی واقعاً بود کرده فکر شاید. زدم ایقهقهه اشکودکانه ترس این خاطربه

 شده که هم بار یک برای خواستممی. بشنوم را هایشنفس صدای نزدیک از خواستممی فقط من اما بدهم؛ خودش
 باز اتاق درب لحظه همان در اما نداشتم؛ این جز نیتی لحظه آن که گیرممی شاهد را خدا و کنم نگاهش عاشقانه

 .آمد داخل مهشاد و شد
*** 
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 مهشاد
 تندیبه راحله و فرهاد برای و کندیبه فرشاد و من برای زمان. زدمی تندیبه قلبم ضربان. بود آشوب دلم
 است؛ شهر پایین یبچه مهشاد دانستندنمی ولی نخودسیاه؛ دنبال بودند فرستاده را من خیالشان به. گذشتمی

 تشنه و چشمه لب برندمی را فرهاد مثل صدتا شهر جنوب هایبچه دانستندنمی. ترپایین برو آباد،یاخچی آباد،نازی
. کردمی غالف شدم،می عصبانی وقتی که بود این خاطربه. بود فهمیده خوبیبه داریوش مرحوم را این. گردانندبرمی

 رفیق و نامزدت ببینی که داریوش کجایی آخ. بردمی حساب شد،می لبریز صبرم یکاسه وقتی که بود این خاطربه
 هاصحنه این دیدن با تو روح اگر نیستی، تو اگر. گیرندمی قلوه و دهندمی دل چطور. اندکرده خلوت چطور شفیقت

 تو این! خانداریوش کن تماشا و بنشین. گیرممی پس ازشان جایک را خودم و تو انتقام. هستم من اما بیند؛می آزار
 به روزها این آدم شده؟ عوض زمانهدوره اینشنیده مگر اما داشتی؛ قبول هایتچشم دوتا مثل را فرهاد که بودی
 به. نداشتم اعتمادی معتمدها محبت به هم اول روز همان از. کند اعتماد تواندنمی هم هایشچشم

 شعار فقط که بودند مامانیتیتیش دست به سنجاب سرییک راحله امثال من نظر از. راحله هایخواهرخواهرگفتن
 زنید،می زیستمحیط به شماها که ضرری» بگوید هاآن به نبود یکی اما بودند؛ زیستمحیط نگران و دادندمی

 وارد راحله که شد می ساعتینیم. انداختم ساعتم به نگاهی« .نزد ناکازاکی و هیروشیما اتمی بمباران تو آمریکا
 و بروم داخل. بروم داخل من و بیاید پایین و شود تمام کارش بودم منتظر. بودم منتظر اینجا من و بود شده کارخانه
 حکایت داد؛می شومی حکایت از خبر آسمان رعدوبرق صدای. بگیرم آناهیتا از را صدا ضبط میکروفن و هادوربین

 خواهدمی دلتان که کوفتی هر اصالً. همسر به نامزد یا شوهر به همسر خواهر، به خواهر ـیانـت خــ ـیانـت، خــ
 دیگر. بود افتاده شماره به هایمنفس! خدا ای و شوید تند هاعقربه ای! بگذرید هاثانیه ای فقط کنید، گذارینام را آن

 توجهبی و کردم پرت جلو صندلی روی را نویی اسکناس و شدم پیاده اسنپ از. نداشتم را بافیخیال و نشستن طاقت
 داد،نمی جواب اما بودم؛ گرفته تماس فرشاد با هم باری چند راه در. گرفتم پیش را کارخانه راه راننده هایحرف به
 با تنهایی باید را امروز بود گفته. کردمنمی رهایش من اما کند؛می کمکم آخر یلحظه تا فقط بود گفته. کردمی رد

 داده هشدارش مهرنوش یقضیه سر فرهاد. داشت وجدانعذاب بیچاره. نداشتم را دلش من اما شوم؛ مواجه صحنه
 چوب خواستنمی دلش. دهدمی برادری فرصت او به که است بارآخرین این که است، شده پر خطش چوب که بود

 یک است، خائن یک برادرش دانستمی خوب ولی شود؛ پاره اشبرادری یرشته خواستنمی دلش. شود پر خطش
. رسیدم مدیریت یطبقه به و دادم فشار را آسانسور ی دکمه. رفتم باال تهوع حالت با را پلهراه مسیر! الذاتبه خائن

 یپریده زیاد احتمالِ به رنگِ دیدن با و دوید بیرون فرهاد اتاق از آنا لیوان، به شبیه چیزی شدنشکسته صدای با
 .شد شوکه من
 ...شما! مهشادخانم -
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 آنا. شدمی منفجر داشت و کوبیدمی ـینه*سـ به واردیوانه قلبم. نشستم سیستم پشت سروصدابی و زدم کنارش
 :گفت و آمد کنارم

 .بیارم براتون رفتن قبل میکروفنو و فیلما دادم قول من. نبود این قرارمون ولی -
 روی دست و کردم احتیاط هم باز اما نشنوند؛ چیزی راحله و فرهاد که بود آورده پایین حدی به را صدایش تُنِ
 .بزن را عبور رمز یعنی که کردم اشاره مانیتور یصفحه به آمد،نمی باال که نفسی با و گذاشتم هایشلب

 .ریختمی اشک و لرزیدمی هایشدست
 !زندان میندازن منو بفهمن رادمهر جناب اگه خدا به -

 :دادم جواب بریدهبریده
 .برو دیگه تو... تو -

 .گرفتم طرفشبه را دالر حاوی سامسونت کیف که کرد نگاهم زدهبهت
 !رسونهمی دستت به اون پولو باقی. بزن زنگ فرشاد به و فرودگاه سمت برو -

 را وسایلش سرعتبه و داد دستم را هندزفری و کرد وارد را رمز. زدم کنار را او که ببوسد را هایمدست تا شد خم
 را تصویر و گذاشتم گوشم روی را گوشی. دوید پایین هاپله از سرعتبه و نشد آسانسور منتظر حتی. کرد جمع

 زده زانو سگ یک مثل کنارش فرهاد و کردمی جمع زمین کف از را هاییدانه و بود شده خم راحله. کردم تربزرگ
 .بود

 کارخونه؟ برگردم من خوایمی چرا بپرسم تونممی: راحله
 واقعی دنیای تو اگه بود؟ چی قرارمون رفته یادت. باشی چشمام جلوی خواممی. باشی کنارم خواممی چون: فرهاد
 تونیم؟نمی باشیم، هم کنار خوبی هایدوست تونیممی باشیم، شوهر و زن تونیمنمی

. امرفته خرید به فرشاد با کردمی خیال که سمیه بیچاره. بودند گذاشته هم را قرارومدارهایشان پس. زدم پوزخندی
 .داد دیوار به را اشتکیه و شد بلند راحله

 فرق گذشته با من شرایط االن. باشیم هم کنار تونیمنمی عنوانی و بهونه هیچ به تو و من! فرهاد بردار دست تو -
 .خواهرش کنار در حتی نداره، اجتماع تو جایی بیوه یه و مبیوه یه من. کنهمی

 .دزدیدمی را آن و این قاپ رفتارهایش همین با. خوردمی هم به هایشنماییمظلوم این از حالم
 .وایستا حرفت سر آخر تا و دادی ازدواج قول مهشاد به! فرهاد باش مرد: راحله
 شودمی پنهان من از چیزهایی دانستممی. است پرده پشت هاییدست دانستممی هم اول از. زدم ایعصبی لبخند

 افتخار ششمم حس به و آمدمی خوشم خودم از. کاظمحاج ایصیغه زن مثل نبود، کسهیچ نفع به آشکارشدنش که
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 جلوه عادی را چیزهمه هایشانکردن رفتار طبیعی با خواستند فرهاد و راحله هرچقدر که کردممی افتخار. کردممی
 !است دزد شاه بزند، دزد به که دزد. زدم بهشان رودست که بودم من این. دادم بازیشان که بودم من این اما دهند؛
 .باشم نامرد شده که هم بار یه برای خواممی: فرهاد

 آنجلسلس در هایتمردانگی و وقرارهاقول یهمه به زدی پا پشت راحله، دیدن با که کردی تمام وقتی را نامردی
 راحله. جویدم را ناخنم یگوشه و کردم زوم را دوربین. بودیم رسیده فیلم حساس یصحنه به اینکه مثل! فرهادخان

 .بود چسابنده دیوار به را خودش و ترسیده
 .کنهمی چک رو دوربینا آقاجونم! دیوونه: راحله
 .کنیم پاکشون که داریم وقت کلی بعدازظهر تا. کنه چک بذار: فرهاد
 .کنم بارشان فحش آمدمی حیفم که هرچند. بود شده اختراع لحظات این برای که بود ایواژه کثافت
 .برم االن بذار. کار سر گردمبرمی فردا از باشه کنی؟می جوریاین چرا! فرهاد خدا رو تو نه: راحله

 باز را دستش کف فرهاد. گذاشتممی دلشان به را شقه*معا داغ. بودند خوانده کور اما داد؛ را بله خانمعروس باالخره
 .گرفت راحله طرفبه را ایدانه و کرد

 .بدی جوابمو باید هم االن اما برگردی؛ باید که اونو: فرهاد
 .کردمی نگاهش زدهوحشت راحله
 جوابی؟ چه: راحله

 لکنت به برسرخاک فرهاد. پریدند جا از هازدهصاعقه مثل هردو. کردم باز را آن لگد با و دویدم اتاقشان درب طرفبه
 .بود افتاده

 کنی؟می کارچی اینجا تو... ت -
 .بودم صحنه این منتظر چقدر که آخ. بود داده تکیه دیوار به غشنیمه حالتبه راحله
 ...نگفتم مگه! ریاضی خانم: فرهاد
 .کردم قطع را حرفش و زدم پوزخندی. کند رفتار طبیعی داشت سعی و رفتنمی رو از آمدمی خوشم

 !دکتر جناب شدم مزاحم قبلی وقت بدون شرمنده. داشتید مهمی یجلسه اینکه مثل -
 .گرفت فاصله راحله از و زد موهایش به چنگی

 !مهشاد ببین -
 .انداختم پایمپاروی و نشستم مدیریت میز پشت

 !بده جوابتونو باید راحله! دکتر جناب فرمودیدمی خب -
 .کردم اشاره و راحله سمت کردم رو بعد و
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 .بده جوابشو و کن غنچه لباتو خانم؟آبجی زده خشکت چرا تو -
 :گفتم و زدم ایقهقهه. بود ـذت*لـ با توام آزاری من برای اما داد؛می آزار را ما یهمه کرکننده سکوت

 .کنه بلند خانم داره دوست میشینه پشتش آدم! پراُبهتیه میز المصب -
 !قسم امین روح به رو تو. میگی داری چی بفهم خدا رو تو! مهشاد: راحله

 .انداختم او به تمسخرآمیزی نگاه و کردم کج را هایملب
 که امینو میاره؟ انسانیت انگشتر و تسبیح و ریش شده باورتون جدیجدی نکنه دارید؟ اعتقاد هم روح به شما مگه -

 دارید؟ کارچی روحش به دیگه خوردید، هم خرماشو و کردید دفنش و کشتید پیش سالشش
 و گرفتممی مرخصی زندان از. کردم شرکت امین مراسمای تموم تو خودم من! بفهم دهنتو حرف مهشاد: فرهاد
 .رسوندممی خودمو
 .کردم امچانه گاهتکیه را آرنجم و زدم صندلی روی چرخی

 نه؟ گرفتی،می داریدل برای هم رو راحله ـل*بغـ زیر احتماالً پس واقعاً؟ -
 .بود بریده را امانش گریه هقهق و گذاشت صورتش روی را دستش راحله

 !بوده زدنس*ا*ل شبیه بیشتر. گذاشت اسمشو نمیشه که داریدل البته -
 !شو خفه! مهشاد: فرهاد

 .برداشتم را راحله یقهوه فنجان و شدم خم و زدم ایخندهتک
. نشه هم ورشکست کارخونه داره توقع خدابنده کردید؟ باز عشق بنگاه اینجا دونهمی حاجی! رمانتیک چه! آخی -
 !بزرگه موفقیت یه خودش نکنه، پیدا کارخونه مدیر با خلوت هایاتاق تو دخترشو که همین نظرمبه

 .کرد پاک را سرخش هایگونه دست پشت با راحله
 برگشتن درمورد تا اینجا بیام بود گفته آقاجون فقط! کنیم صحبت چی به راجع قراره دونستمنمی من قسم خدا به -

 .بزنیم حرف کارخونه به من
 .زدم لبخندی و خاراندم را لبم گوشه

 !بخره؟ نواربهداشتی برات فعالً و نداری شرایطشو االن بودی گفته دکتر به! بره قربونت آبجی الهی -
 احمق؟ میگی چی داری هست معلوم: فرهاد

 .شنیدنمی را صدایش کسی و بود سایلنت. انداختم فرشاد یرفتهازدست تماس و گوشی ی صفحه به نگاهی
 فکر فرهاد به داریوش جایبه شب کردم،می تعریف فرهادو و خودم خصوصی خاطرات وقتی. بگو راستشو -

 نه؟ کردی،می
 .زدمی زار بلندبلند راحله
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 !مهشاد کن بس خدا رو تو -
 :زدم داد و شدم بلند جا از که رفت منشی سالن طرفبه عصبی فرهاد

 .دارم کارت اینجا، برگرد. شد تموم دیگه نمایش! فرهاد درنیار بازیکولی -
 توقع. کردمی نگاهم زدهبهت و بود شده الل راحله. زد خشکش جا سر که گفتم صالبتی چنان با را جمله این

 حالت که پیش یچنددقیقه برعکس. زدم دور تمام آرامش با را مدیریت میز. بگیرم را مچشان بزنگاه سر نداشتند
 نگذاشتم اینکه خاطربه شاید. چرا فهمیدمنمی. بود داده دست من به شدیدی خاطر امنیت حاال اما داشتم؛ تهوع

 او جای من. بود انداخته پایین را سرش. بودم ایستاده فرهاد رویروبه حاال! دهند انجام کمال و تمام را نتشان*خیا
 در و شد خسته باالخره که کردم سکوت قدرآن. کردم سکوت و نگفتم چیزی. بردممی فرو فرنگی توی را سرم بودم
 هم راحله خفیف جیغ و شد قرمز لبش یگوشه. بپرانم فازشسه از برق ایکشیده ضرب با تا کرد نگاه هایمچشم

 هایشچشم. برگرداندم خودم طرفبه را سرش. کرد راحله به ایملتمسانه نگاه و برگشت. شد ما دورهمی سمفونی
 را معروفش جیبی دستمال و بردم دست. باشند پاشیده آن روی سرد آب که آتشی مثل درست بود، فروغبی
 اما داشت؛ خاصی عطر. شدمی هایمپلک همدم شدم،می تنگدل وقتی آنجلسلس در که همان. گرفتم طرفشبه

 .بود خودش نیاز امروز
 .باشه زودی این به کردمنمی فکر اما بدم؛ پسش بهت باید روزی یه دونستممی -

 .برگرداندم را سرش هم باز. چرخید راحله طرفبه دوباره و گرفت دستم از را دستمال
 باالی از و خورهمی هم به حالت که خوابیمی کنارش قدراون. خودته ریش بیخ. سرباالست تف! نکن عجله -

 .داریوش مثل دریا کف ندازیمی خودتو هواپیما
 .کردم اشحواله چشمکی و آوردم باال را سرش دوباره. انداخت پایین را سرش و کشید خجالت

 .خوردی چک دوتا االن تا و ریختی خون خاطرشبه که داره ارزششو حتماً -
 کردنمی را فکرش. بود برخورده او به بدجور اینکه مثل. داد تکانی خودش به راحله. پرید رنگش دقیقم اطالعات از

 .دهم خرج به سلیطگی و باشم پارهپاچه قدراین
 !مهشاد بدم توضیح بذار -
 !راحله شو خفه تو -

 .بستم را او راه و گرفتم فاصله فرهاد از. بودم شده خودش مثل یکی تازه
 .بردی خواهره چی هر آبروی که شو خفه یکی تو -

 .کشیدمی عمیق و درپیپی هاینفس
 .ذاشتمنمی کارخونه توی پامو وگرنه بزنه؛ حرف چی به راجع خوادمی فرهاد دونستمنمی قسم قرآن به -
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 .کردم نگاه صورتش در خوب و آوردم باال را اشچانه
 همون از. شناختینمی مهشادو که بود این ایرادت منتهی خانم؟راحله داری تشریف زرنگ خیلی دونستیمی -

 !میدی نخ نامزدم به داری فهمیدم بودید، کرده خلوت اتاق تو لندن تو که اول یثانیه
 .خواندمی دعا لب زیر و بود بسته را هایشچشم

 رَمّاله؟ خونیمی وردی چه داری دوباره -
 .چکید اشکش یقطره و کرد باز را هایشچشم

 !کنیمی قضاوت زود داری مهشاد خدا به -
 آن روی پا و انداختمش زمین روی. کنم او مثل کثافتی صورت پخش آمد حیفم اما کردم؛ جمع را دهانم آب

 .کشیدم
 بودم؟ نگفته نمیشن، خواهر هووها بچه بودم گفته -

 .دوید دنبالم فرهاد و کردم حرکت خروجی در طرفبه. ماند صورتش روی هایمناخن جای که کردم رها را اشچانه
 .کنیمی اشتباه داری تو! مهشاد کن صبر -

 .شدم براق صورتش در و برگشتم
 دست کاری یه نزدم تا شو گم هم حاال. بینیمی اشتباه داری گیدمی بگیرن، هم کار روی حتی رو شما امثال -

 .بدم خودت و خودم
 .کرد آسانسور درب سپر را پایش و دوید طرفمبه راحله باراین. ایستاد سرجایش و رفت وا یخ مثل

 .بشنوی هم رو ما حرفای تا کنی صبر باید زدی، حرفاتو. بری جایی ذارمنمی من -
 فرهاد پای جلوی ضربه یک با اما کند؛ جا آسانسور داخل را خودش تا کرد مقاومت خیلی. دادم هلش بیرون طرفبه

 رسانده من به را خودش جت سرعت با که بود فرهاد این رسیدم، نگهبانی به وقتی. شد بسته آسانسور درب و افتاد
 .بود
 میری؟ داری کجا حاال -

 .کشیدم هایمریه به را پاییزی صبح هوای
 .خالیه راحله و تو تختخواب! نباش نگران -

 .انداخت بادی را اشبینی هایپره و شد سرخ
 میری؟ داری کجا گفتم! مهشاد نزن زر -
 .کشید نفس بشه که هرجا -
 !بده جوابمو آدم یبچه مثل درست چی؟ یعنی -
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 :گفتم و کردم آسمان به اشاره
 فکر که ماشینا اگزور بیچاره. کشید نفس توش بشه و نباشه کثافت وهواشآب که هرجا! عزیزم واضحه جوابت -

 .هستن هوا آلودگی عامل کننمی
 .بودند ما شوربایشلم تماشای درحال کارکنان یکلیه. زدم بیرون کارخانه نگهبانی از

 !میدم هم تودیه پول و کشمتمی زنممی قسم واهلل به: فرهاد
 :دادم پاسخ تفاوتبی
 .بیرون بیای میده رضایت میاد کاظمحاج بکشیم بزنی! که نداره مشکلی -

 دست مسیری هایتاکسی برای و ندادم بها اما زد؛ ترمز پایم جلوی و کشید معکوس راحله ۲۰۷ که کردم تند قدم
 .بود آورده بیرون را سرش شاگرد سمت یپنجره کنار از بود، انداخته ماشین داخل را خودش که فرهاد. کردم بلند

 .بزنیم حرف تاییسه خلوت جای یه بریم شو سوار! مهشاد شو سوار -
 :گفتم و شدم خیره بستمی را دیگر هایماشین راه و کردمی کالژنیم آرام و بود نشسته فرمان پشت که راحله به
 .کنهمی خلوت هم اون با و میشه راسل دکتر دختر عاشق آمریکا برگرده این! گلم خواهر نبند دل بهش -

 و شد پیاده فرهاد. دادنمی راه کسی به راحله چنانهم اما بود؛ شده بسته بلوار و بودند ریخته بیرون کارخانه کل
 :کشید فریاد و برگشت جمعیت طرفبه
 .کاراتون سر شید گم برید داره؟ دیدن مردم بدبختی آقا؟ چیه -

 فرشاد و آمد پایین پنجره. کرد ترمز پایم جلوی و زد را ۲۰۷ ـل*بغـآینه بلندیشاسی که شد کمتر جمعیت فشار
 .داد عقب را شرتشسویی کاله

 !مهشاد شو سوار -
 و شدم سوار. شد ترکوچک و کوچک راحله ۲۰۷ و شدم سوار. شد محو بلوار وسط فرهاد هایدویدن و شدم سوار

 :زدم زار و شدم سوار. رفت فنا خاک به زندگیم. رفت هوا باد به و شد دود آرزوهایم
 من؟ چرا! خدا ای -
 دست از بودم، ندیده لحظه آن تا که ناشناسی ماشین با و گرفتمی راه و زدمی راهنما موشک مثل که فرشادی و

 .کردمی فرار راحله و فرهاد
*** 
 بعد دوماه - پنجم فصل
 راحله
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 بود قرار که رساندم ایخانه یآشپزخانه یخچال به را خودم امکردهورم پاهای با و کشیدم امبرآمده شکم به دستی
 یخانه که بود شده تبدیل ایخرابه به و نبود بیش ایویرانه حاال اما شود؛ داریوش و من امید یخانه روزگاری
 نگاهی و گذاشتم گرم آب داخل و آوردم بیرون ساید فریزر از را زدهیخ هایمرغ. بودم کرده بنا آن روی را امناامیدی

 با پلوزرشک عاشق دانستممی. دادمی خبر را فرهاد الوقوعقریب آمدن آن هایعقربه که انداختم دیواری ساعت به
 جلوی مرطوبی دستمال با خواست؟می را معشوق توجه جز چیزی چه عاشق یک و او عاشق هم من و بود مرغ
 تا کردممی تالش سمیهمامان هایکمک به اعتنابی. کنم جلوگیری ویارم رفتن باال از تا پوشاندم را دهانم و بینی

 طرفبه خوشم چنداننه حال با و کردم کته را برنج. بچشانم همسرم به را خودم پختدست و شوم کار به دست
 .شد مانع مامان هایدست که رفتم کاهو سبدِ

 تو داده دستور آقاجونت نیست؟ خوب بچه برای زیاد تحرک نگفته بهت دکتر مگه مامان؟ راحل؟ کنیمی لج چرا -
 چیو استرس دیگه پس جریانه، در که هم فرهاد خود. نباشی تنها دست تا بزنم سر بهت روز هر آخر چندماه این

 داری؟
 که کسی هر بلکه او، تنهانه آید؟نمی خوشش ما یخانه به او زیاد وآمدرفت از فرهاد بفهمانم او به توانستممی چطور

 پهلو به دست. بود فرهاد تنفر مورد برد،می ارث به ما از خونی یقطره یا داشت معتمدها به منتسب ایریشه و رگ
 :گفتم و کردم باز را نفسم راه و گذاشتم

 .بدم شوهرم به خودم پختدست از دارم دوست. نیست حرفا این موضوع -
 .نشست لبش کنج ایامیدوارانه لبخند و آمد ابرویی و چشم

 بگو مادرزنشه، پختدست نگو دکتر آقای به تو حاال. ببینه منو دختر خوشبختی نتونه که اونی بشه کور -
 !خودته پختدست

 طفل این آمدن دنیا به تا فقط بگویم او به توانستممی چطور. بود کرده باور را من هایحرف که مادرم بیچاره
 :گفت و کرد کاهو خردکردن به شروع و داد سروگردنش به قری هستم؟ او همسر معصوم

 .ترهحالل راستی هر از کنه، نزدیک هم به شوهرو و زن که دروغی. بگی دروغ نداره معصیت! دختر نترس -
 من برای روزش هر که ماهی چهار به. کردم فکر دیگر ماه چهار به و کردم رها ونیمهنصفه را هاگوجه و خیار

 فرهاد آیا اینکه فکر به. امید و بیم از پر ماه چهار به تنش، و اضطراب از پر ماه چهار به. کبری محشر بود جهنمی
 از دست آقاجانم کاش ای ندهد؟ طالقم و بگیرد نادیده را خطا این شودمی حاضر آیا بماند؟ من با شودمی حاضر

 را بچه این جان گذاشتمی کاش ای! کردمی صادر را جنین سقط یاجازه و داشتبرمی بازیشمقدسخشکه این
 و پیغمبر از دست کاش ای! کشیدمی تسبیحش و انگشتر این از دست کاش ای! نگیرم را خودم جان و بگیرم

 روی سنگ اشراحله بود حاضر که بود افتاده اتفاقی چه آقاجانم برای! کشیدمی قرآنش از دست! کشیدمی خدایش
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 زیر و کوچه کنار خواستمی چرا بیفتد؟ نامرد مغرور این پایودست به و شود خار اشسوگلی بود حاضر شود؟ یخ
 کرد؟می خالی من سر را هامعتمد از هایشعقده عمر یک حاصل که کنم مردی التماس و شوم خیس باران شرشر
 کردنسرخ از دست و کرد نزدیک من به چابک و نرم را خودش باشد، خوانده را من مشوش افکار اینکه مثل مامان

 .کشید هامرغ
. کن اتو منتبی لباساشو. کن نرم شوهرت با زبونتو! خدا به کن توکل. نکن فکروخیال قدراین! مامان راحل، -

 .میشه گرمدل زندگیش و تو به نسبت هم اون باش مطمئن. کن شونه موهاشو
 به را هایمانکفش کردنپاک افتخار حتی من امثال. گرفتمی امخنده سرنوشت رحمبی بازی از و روزگار از

 را فرهاد مثل پاسیوآس منت باید آبرویم حفظ برای که بود افتاده اتفاقی چه حاال دادیم،نمی فرهاد مثل جلیآسمان
 و خم جنابعالی جلوی پادردش و سالوسن آن با سمیهمامان و سفید هایریش آن با آقاجانم باید کشیدم؟می

 عرف این که هرکس بیفتد ور الهی. بیفتد رازمان از پرده و دهد طالق را دخترشان مبادا که چه؟ که شدندمی راست
 :زدم لب ناامید و گذاشتم شکمم برآمدگی روی به دستی. گذاشت سنت را بد
 راضیه؟ ازدواج این به هم اون یعنی داره؟ دوست منو هم فرهاد یعنی -

 .ـوسید*بـ را من و کرد پاک را اشکش اشروسری گوشه با سمیهمامان
 .داره ضرر بچه اون برای. نخور غصه قدراین! برم قربونت آره! شم فدات الهی آره. دخترمگل آره -

 :پرسیدم و شدم ساالد کردندرست مشغول دوباره
 .بمونه من با حاضره بچه این اومدن دنیا به زمان تا فقط گفته آقاجون به خودش اما -

 .رفت هامرغ یتابهماهی طرفبه و کشید امگونه به دستی
 اینکه به برسه چه کنه؛ عقد حتی نبود حاضر بود، فرهاد جای ایدیگه هرکس. بدیم فرصت هم اون به باید خب -

 !بده فرصت چندماه
 «لیلی؟ بشکست مرا جام چرا /میلی بودش دیگران با اگر». گفتمی راست مامان. زد جرقه دلم در امیدی برق
 کوتاه پیراهن یک و کشیدم سروصورتم به دستی. رفتم خوابمان اتاق طرفبه و کردم رها ساالد دیس داخل را چاقو

 کار احساساتش روی باید. آیدمی خوشش هاییتیپ چه از فرهاد دانستممی خوب. پوشیدم ایپروانه آستین و زانو تا
. دهم دست از آسان که بودم نیاورده دست به آسان را فرهاد من. داشتم دوست را امزندگی و بچه این من. کردممی
 و فامیل اهل دهان بر قفلی فرهاد و من عقد. بود مادرم قلب قوت و پدرم آبروی سند من یشناسنامه در او اسم
 خاص نمایانگشت و بیفتد بام از امرسوایی تشت گذاشتممی نباید. شود شکسته قفل این گذاشتممی نباید. بود بازار

 جا از در زنگ صدای با. گذاشتممی نباید. شود خم پدرم کمر و سست مادرم زانوهای گذاشتممی نباید. شوم عام و
. شد سالن وارد و آمد پایین هاپله از در تق صدای با. رساندم تصویری آیفون به خرامانخرامان را خودم و پریدم
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 بود داریوش به خانکامران یهدیه و داشت قرار پشت در آن حیاط که بود صدمتری جنوبی یخانه یک ما یخانه
 همان با و شد باز در. بود خریده خانکامران از کانادا به هاآن رفتن از قبل و داریوش فوت از بعد را آن آقاجانم که

 در. انداخت مبل یدسته روی را کتش و کرد پرت ایگوشه را اشمهندسی کیف. شد وارد محبوبش ورسوز عطر
 با اما کنم؛ اعتراض او به خواستم. رفت خوابمان اتاق طرفبه و کرد اکتفا آن سین به مادرم، و من سالم جواب
 :داد ادامه کردمی سر چادر که طورهمان مامان. کردم بدرقه را او در مقابل تا و شدم ساکت مادرم هایغرهچشم

 !کنارش برو. ستخسته اومده کار سر از -
 را مادرم بود قرار کی به تا باشد؟ داشته ادامه من هایخردشدن این بود قرار کی به تا کردممی فکر این به من و

 اجباری یهخند یک برای را خودم و زدم سروصورتم به آبی. دادم قورت را بغضم... را پدرم و کند یخ روی سنگ
 !خفیف خوارشدن یک دلیل؛بی کشیمنت یک کردم؛ آماده
*** 
 فرهاد

 جمع را کارم میز روی یریخته هم به هایبرگه حوصلگیبی با و انداختم ساعت دیروقت هایعقربه به نگاهی
 اممهندسی سامسونت داخل را مهم قراردادهای و پوشیدم را کتم و دادم فشار را منشی اتصال یدکمه. کردم

 .انداخت پایین را سرش و شد ظاهر در قابِ در زدنیهمبه چشم در. گذاشتم
 داشتید؟ امری من با مهندس؟ جناب جانم -

 عهده به را شرکت کارمندهای گزینش کار خودم گرفتم تصمیم آناهیتا، ـیانـت خــ آن از بعد! منشی شد این آهان
 باید. باشد کنگوشحرف و مطیع و آرام و زیرسربه باید منشی. نکند علم قد مقابلم وناکسیکس هر دیگر تا بگیرم
 داخل هایبرق. کند آدم بار لیچار و بخواند لغز اینکه نه دهد، دست آدم به ریاست حس زنیمی حرف او با وقتی
 .شدم خارج او سر پشت خودم و کردم اشاره خروجی در طرفبه دست با و کردم کم را سالن

. مداربسته به بشه مجهز کارخونه کور نقاط تمام خواممی فاطمی؟ خانم کردید پیگیری رو دوربینا این یقضیه -
 شد؟ چی پس

 .افتاد لکنت به و کرد گم را پایش و دست
 نیازی دیگه کردیم، نصب دوربین کافی یاندازه به میگن. گرفتم تماس شرکتشون با مهندس جناب خدا به -

 .نیست
 بودند خورده جایش با را آش که کنم مدیریت داریوش مثل خواستممی اگر. زدم پوزخندی و کردم نگاهش برگشتم

 را کاظمحاج آبروی که بودم من این. دادم نجات ورشکستگی از را کارخانه که بودم من این. رویش هم آب یک و
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 اهل محافل نقل و نزنند پوزخند راحله شکم برآمدگی به تا بودم شده مردم دهان قفل که بودم من این. بودم خریده
 .نشود بازار و فامیل

 .نیست پول از خبری نکنید بنص آخرو دوربین چندتا این وقتی تا گفتن رادمهر دکتر بگید و بگیرید تماس دوباره -
 اما بودند؛ الزمپول و بود برادرش مهندسی شرکت آخر. پرید جا از که گفتم صالبتی چنان با را آخر یجمله

 و بکشی کار به اینکه. بزنند معلق صدتا باید ریالی یک آوردندستبه برای بدهم یاد جماعت این به خواستممی
 به کارکردن که دانستممی را این من و زدنبلوف عین است؛ زدنالف عین کنی، بیکاری ادعای و کنی مالیماست

 کار مرد که شرطیبه. بتکانی را خاکش و کنی خاکی را شلوارت که شرطیبه. است ترنزدیک گردن رگ از آدم
 و کاظمحاج مثل هاییکلفتگردن یحجره برای پادویی هایکوچهپس کوچه از من مثل که شرطیبه. باشی

 سوار. دهندمی باد به آسان را بادآورده پول داریوش، مثل دارهاییپول بچه وگرنه باشی؛ کرده شروع خانکامران
 سمیه با و بود راه به چشم راحله دانستممی. بود جمعه شب و شبپنجشنبه. راندم زهرا بهشت طرفبه و شدم ۲۰۷

 من پختشاندست با کنند، دلبری پختشاندست با و برسم خانه به تا برسم، خانه به ناهار برای تا کردندمی آشپزی
 یافتنیالتیام نبود، شدنیخوب من هایزخم جای اینکه از غافل اما بیندازند؛ من دل به را راحله مهر و کنند نرم را

 طرفبه خاک، زیر در پدرم یبستهپینه هایدست طرفبه راندم، زهرا بهشت طرفبه هم باز و زدم راهنما. نبود
 سردشدنی شعله این حرارت. نیست شدنیخاموش کینه این آتش دانستممی. گور زیر در مادرم یآوردهآب پاهای
. بود دنیا آخر من برای اینجا. رسیدم ایدوطبقه قبر به و شدم خسته. شدم خسته تا راندم و زدم راهنما قدرآن. نیست
 زانو که بود اینجا. نداشت اهمیتی برایم محبوبم عطر بوی. نبود مهم برایم شلوارم اتوی خط که بود جایی تنها اینجا
 :گفتممی و ـوسیدم*بـمی و زدممی
 .کشیدم خونوخاک به جوریچه اربابتو ببینی تا پاشو! حسینحاج پاشو -
 نه تویی، عمارت اون بانوی. ندم طالق دخترشونو که افتادن وپامدست به جوریچه ببینی تا پاشو! بانوهمدم پاشو -

 .روزخورانرخبهنون اون نه خط،هفت یسمیه اون
 :زدم فریاد اصالً نه یا زدم داد واردیوانه و شدم بلند

 بتونه تا. بیاد در من عقد به بتونه تا کرده منفی دخترشو آزمایش جواب پوالش با چطور کاظمحاج ببینید پاشید -
 .بخره آبروشو

 :نالیدم و افتادم قبرشان روی و زدم زار
 داد؟نمی راهت حجره روز چند تا حاجی و کردی جابهجا اشتباه رو بارا روز یه یادته بابا؟ یادته -
 نندازن؟ بیرون حجره از رو بابا که افتادی سمیه وپایدست به و رفتی یادته مامان؟ یادته -
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 این! آری. بیفتد هاآن به برق تا کنندمی تمیز و زنندمی لیس را هایمکفش چطور ببینید تا هستید کجا االن که آخ
. کردید بانو را سمیه چون باباگداهاییننه و کردید حاجی را کاظمحاج امثال هایتانداریزندهشب با که بودید شما
 کرده باریدن به شروع باران نمنم. نشست امشانه روی دستی. بود من حق دارایی و امالک این امروز مدیریت پس
 به. خواندمی قرآن سوزناکی صوت با که بود عارفی پیر. من دل مثل بود؛ گرفته. بود ابری هم آسمان هوای و بود

 یواقعه از قبل روز. بودم آمده اینجا به مهشاد با که زمانی. بودم دیده دیگر بار یک را او زاغ هایچشم گمانم
 .بودم دیده پاساژ در را مهشاد اتفاقی که زمانی داریوش، و راحله عقد پرآشوب
 !جوون نیست انتقام تو هست، بخشش تو که لذتی: پیرمرد
 .داد قسمم نافذش نگاه همان با ولی نداشتم؛ پندواندرز یحوصله و شدمی بلند گرم جای از نفسش

 !ببخش زنی،می زار روش که سردی خاک همین به رو تو -
 :داد ادامه و گرفت را دستم

 .برهمی آبروتو خدا که بره مؤمنی آبروی نذار -
 .شدم بلند جا از زدههیجان و زدم پس را دستش

 و عبا همین دست از من دل منبر؟ باالی رفتی که چیه قضیه دونیمی اصالً حاجی؟ میگی چی هست معلوم -
 !خاک زیر بـرده منو یباباننه امثال که شماست تزویر و ریا همین. خونه شما یعمامه

 :گفت و زد لبخندی
 عیبی ندارد خود ذات به اسالم -

 .ماست مسلمانی از هست که عیبی هر
 ریخته هم به را اعصابم راحله مکرر هایتماس و موبایل زنگ صدای. رفت باران زیر سالنهسالنه و گرفت را راهش

 .برگشت پیرمرد و دادم تماس رد. کردندمی خیس را آیفونم یصفحه باران قطرات. بود
 و پدر این تو داره راه اگه بگم خواستم. شنیدم هاتوناله که بودم ایستاده درخت کنار. گوغیب نه پیشگوام نه من -

 .اونا مثل یکی میشی بگیری انتقام اگه که. نشی اونا مثل روزی یه که ببخش دخترو
 را شلوارم خاک. برداشتم را کیفم. شد محو دیدم از کمکم و رفت زهرا بهشت انتهای طرفبه و برگشت دوباره
 .رفتم قبرستان پارکینگ طرفبه و تکاندم
*** 

 شدمی حاضر بود، من جای داریوش اگر اینکه. شکمش در یبچه به و کردممی فکر راحله به مدام مسیر طول در
 با بود حاضر کاظمحاج هم باز شد،می عوض داریوش و من جای اگر اینکه کند؟ قبول فرزندخواندگی به را من پسر
 و دادمی آزارم مدام فکرها این برنخورد؟ مشکل به راحله و داریوش ازدواج سند تا بخرد را آزمایشگاه مسئول پول
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 زدمی قلبم به قفلی باشم، مهربان راحله با خواستممی که هاییوقت حتی خورد؛می و رنجاندمی را روحم خوره مثل
 خوبی حس بیاورند، پناه تو به هایشانعیب پوشاندن برای همه و باشی اضافی همیشه اینکه. زبانم به دیگری قفل و

 واقعاً بود، همسرم که کسی خواستممی. باشم خودم خواستممی شده که هم بار یک برای! بودن آویزان حس. نیست
 ولی است؛ هم کنار راحله و من اسم اگرچه دانستممی من و باشد شرعی کاله که راحله مثل نه باشد؛ من به متعلق

 واقعاً را من که یکی. خواستممی را مهشاد مثل یکی من! آری. هستیم نامحرم هم به حملش وضع تا واقعیت در
 شدنغیب از بعد روز چند که فرشادی. گرفتم را فرشاد یشماره و شد جاری هایماشک. خواستمی خودم خاطربه

 .پیچید گوشی توی دلقکش مضحک صدای سوم بوق با. باشد او کنار در تا شد آمریکا راهی مهشاد،
 آمریکاییا بدجور که طرف این رشدی؟روبه راهی؟روبه رواله؟ اوضاع خوبه؟ کاروبار! مدیرعامل جناب سالم! بهبه -
 .بدی نجات رو کارخونه و ببندی چینیا با بتونی کردنمی فکرشو کسهیچ راستش. گذاشتی فرشا خماری تو رو

 .شد بلند صدایش که کشیدم عمیقی نفس و دادم فاصله گوشم از را گوشی
 داری؟ صدامو! فرهاد! فرهاد -

 :پرسیدم و دادم بیرون عصبی را امشدهحبس نفس
 شد؟ تموم -
 چی؟ -
 !شروورات -
 !میدم؟ نفساعتمادبه بهت دارم بده. کن خوبی و بیا -

 .آوردم پایین را ماشین سرعت و زدم ترمز
 چطوره؟ حالش -

 .آورد پایین را صدایش
 .رسونهمی سالم خوبه، -

 غریدم عصبی و کردم ردم را گیرسرعت
 توئه؟ پیش دونممی من که دونهنمی! کنمامی تخفه میام فرشاد -
 !یکیاین سراغ بیای و بدی طالق داداشوزن یکیاون تو تا هستم داداشزن مراقب من! تخت خیالت بابا نه -

 :زدم داد
 !فرشاد شو خفه لطفاً -
 دادی طالق رو راحله. کردم پیدا توپ مورد یه اینجا من فرهاد، میگم! دیوونه میگم دارم خودت خاطربه. بابا باشه -
 .آمریکا بیا
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 .بردم باال را امگوشی بلوتوث صدای و کردم توقف قرمز چراغ پشت
 بشه؟ چی که -
 هم و بگیری رو مهشاد تونیمی هم نیستن، آبجی دیگه که دوتا این میگم. کاترینا دیگه؛ میگم راسلو دکتر دختر -

 .بگیری دکتراتو تونیمی و میشه آزاد هم مدرکت طوریاین. کنی ازدواج راسل دختر با تونیمی
 :گفتم و خندیدم هایماشک وسط

 چی؟ دیگه -
 خوبه؟ بگیر؛ هم منو یننه بیا کنی،نمی رودل اگه اینکه دیگه -
 .کردم جاجابه را دنده و فشردم گاز پدال روی را پایم چراغ شدن سبز با
 دیگه؟ نداری کاری. نگو وپرتچرت -
 یبچه اگه مخصوصاً م،بچه عاشق من چون کنم؛ ازدواج باهاش حاضرم من کنه،می قبول راحله اگه! فرهاد -

 صبح روز یه هم من شدمی چی. برداشته سنگپاره عقلت تو خدا به. داره زیاد وپلهپول که هم حاجی. باشه داریوش
 کرده؟ رو بهم جا یه شغل و خونه و بچه و زن دیدممی کردم،می باز چشم
 .زدمی حرف کوپنش از تراضافه داشت دیگر

 !بای. بده خبر خواستی، چیزی اومد، پیش کاری -
 میشه؟ چی مهشاد یشناسنامه این تکلیف فقط. چشم -

 .دیدم مهشاد یشناسنامه در را امخوردهخط اسم داشبورد از و بردم دست
 .کنممی پستش برات امروزفردا همین -
 دیگه؟ غیابی طالق -

 .کشیدم ایکالفه پوف
 کنه؟ ازدواج خوادمی نکنه افتاده؟ اتفاقی پرسی،می سؤال خیلی ولی آره؛ -
 .بره لو ترسیممی تقلبیشه، یشناسنامه با اینجا. بابا نه -

 .کشیدم را دستی و زدم ترمز خانه در جلوی
 حله؟ کنم،می پستش براتون پس! اکی -
 !نرم زیرت! گرم دمت -

 .شدم پیاده ماشین از و کردم باز را ایمنی کمربند
 باشه؟. کردی پیدا مهشادو بفهمه کسی خوامنمی. کن جمع خوب حواستو فقط -
 .هست حواسم! جمع خیالت -
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 مثل هم امروز شدم مطمئن سمیه، هایکفش دیدن با و آمدم پایین را پلهراه. انداختم کلید و کردم قطع را گوشی
 اتفاقی تا ببر خودت با را او بخورم، را دخترت ترسیمی اگر بگوید او به نبود یکی. ماست مهمان جالیز سر مترسک

 را کتم. کردم پرت ایگوشه را اممهندسی کیف و کردم کوتاهی سالم راحله دارولعابرنگ یچهره دیدن با. نیفتد
 .رفتم خوابماناتاق طرفبه و کردم رها مبل یدسته روی
*** 

 مهشاد
 دوباره که شدمی ماهی دو. بودم کرده دیار و یار ترک که شدمی ماهی دو. گذشتمی تلخ یحادثه آن از ماهی دو

 تفاوت کسهیچ حال به نبودش و بود که مهشادی همان کس،بی مهشاد همان قدیم، مهشاد همان بودم شده
 داغی و همیشه از ترزخمی قلبی با بودم شده زنی موقع همین گذشته، سال به نسبت که تفاوت این با ولی نداشت؛

 کسی تنها نه نگذشته، من رفتن از ماه یک هنوز که فهمیدم وقتی را این. اعتماد عمیق زخم فریب، داغ دل، بر
 همیشه که ششمم حس این به بنازم و کردند پا به هم را فرهاد و راحله عروسی سوروساط بلکه نگشت، دنبالم
 من ـناه گـ. بودم کرده تنگ را هاخیلی جای و بودم زیادی من اینکه. گفتمی درست همیشه. زدمی حدس درست

 مهشاد من،! آری. کشیدمی آب جانماز تهران بازار در عجیب روزها این که بود پیرمردی نابخشودنی ـناه گـ. نبود
 اما عمل؛ قولش و بود امضا حرفش که ایبازاریحاجی رسوایی طبل و کاظمحاج پیشانی بر بودم ننگی داغ معتمد،

 با. بود ساخته اشنداری با سال هایسال که زنی برای کشید زیرورو بار یک این. رفت زیرآبی را بار یک این
 و ببینند را شوهرش شلوار دوتاشدن توانستنمی بود، زده هم به سرووضعی که حاال و بود آمده کنار اشتنگیدست

 و سوختم. سوختم حاجی ـوس*هـ و عشق آتش وسط ـناه گـبی که شد منی متوجه انتقامش و کینه آتش ناچار به
 «.میاره بیرون فرعون کاخ از رو موسی که اینه خدا هنر» سبحان قول به اما شدم؛ دود

 به بودنناتنی حس هیچ بدون را اشمهربانی ـوش*آغـ وقتی بود موسایی چه. بود من برای موسایی چه سبحان و
 گله اشخواهریبی خاطربه خدا از عمر یک که خواهری صاحب را راحله و کرد دخترحاجی را من و کرد باز رویم
 هایچت با بودم غربت یآواره که روزها این حتی. داد را من مزد. داد را خدا مزد خوب چه و شکایت و کرد

 درون آزادانه من که جنگیدمی امپریالیسمی با مردانه او که بود دارخنده. گرفتممی جان سوریه از سبحان تصویری
 همان شک بدون فرشاد، عاطفی هایکمک و سبحان مادی هایحمایت نبود اگر و بودم آرام و کردممی زندگی آن
! دنیا پایان سوت. تمام و کردممی آویزحلق را خودم بودم، کرده پیدا توجیکجیک را راحله و فرهاد که روز
 داده آمار او به سبحان. زدمی خبریبی به را خودش و بود باخبر. بود باخبر من آمریکارفتن از حاجی که دانستممی
 المذهب تهران این خاک. برگردم تهران به دوباره. برگردم ایران به دوباره من که نبود کسهیچ صالح به اما بود؛

 یهمه با ایران« !نیست جایی وطن تو بعضیا برای». بودم رسیده فرهاد هایحرف به تازه و نداشت آمد من برای
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 و سبحان هایپول یاری به. بود تلخی حس چه شدنویرانه. بود تلخ چه شدنآواره و نداشت را من تاب اش،بزرگی
 دربست را خانه و بودم داده جایک را پیش پول. کردم وپادست خودم برای هیلزبورلی در ایخانه فرشاد، هایکمک

 واحد یک. نداشتم ایناخوانده مهمان دیگر آمد،می دیدنم به فرشاد که بارسه-دو ایهفته جزبه و داشتم اختیار در
 و آشپزخانه شدم،می وارد که سالن در از. بودم کرده طراحی را آن ایتالیایی سبک به که خوابهتک کوچک آپارتمان

 قرار سالن ورودی چپ سمت در هم حمام و شوییدست و هم کنار و مقابل در کوچک راهرویی با خواباتاق
 با را پیش ترم. کردممی جدید ترم یآماده را خودم کمکم باید و بود رسیده پایان به کریسمس تعطیالت. داشتند

 خواستممی. دهم تحصیل یادامه قدرت با خواستممی حاال و کردم رد مرخصی مدیرگروه متقاعدکردن و بهانه هزار
 کنم ثابت امزیادی مهشاد، من، کردندمی فکر که هاآن یهمه به. کنم ثابت جهان به را خودم تا بخوانم درس خوب

 حق باید من! آری. باشیم داشته تعلق آنجا به من امثال و من که دارد وجود جایی همیشه. نیست هاآن برای دنیا
 خاطربه دنیا. گرفتممی دنیا از هاحرف این از بیشتر باید اصالً نه یا گرفتممی دنیا از وکمالتمام را خودم

 اکثر فرشاد، هایمخالفت رغمعلی. بود بدهکار من امثال و من به هاحرف این از بیشتر خیلی هایشنامردی
 و بود کرده پیشرفت خوب چندوقت این در که مهرنوشی! دیبا مهرنوش کردم، انتخاب مهرنوش با را هایمکالس

 تالش خاطربه هایش،بدی و هاخوبی یهمه با مهرنوش روزها این. بود شده معماری یرشته مدیرگروه
 .بود ستودنی الگویی برایم موفقیت، برای اشروزیشبانه

 فرق موقعآن اما شویم؛ نزدیک درخت این به که بود کرده منع فرهاد دانستممی. است ممنوعه یمیوه دانستممی
 فرشاد اگر. بود ممنوعه خودش االن اما حجت؛ و سند حرفش و بود اسطوره یک من برای فرهاد موقعآن. کردمی

. باشم او چون ایپراِفاده مغرورِ فرمانبهگوش که نداشتم اجباری من کند، اطاعت را خائنش برادر حرف بود مجبور
 من نام ترپیش اگر البته زد،می هم به را روزش آن تدریس شاید یا کردمی تعجب من دیدن با مهرنوش دانستممی

 فرصت که داشت پروژه قدریآن معموالً ولی شد؛نمی طوراین بود، خوانده هایشکالس دانشجوی لیست در را
 جدا راسل از که حاال خصوصبه. ببینم را او خواستمی دلم عجیب اما چرا؛ فهمیدمنمی. باشد نداشته بازیزنکخاله
 هم او فهمیدممی تازه. فهمیدممی را دلش حرف تازه که مهرنوشی. داشت را فرشاد به شدننزدیک قصد و بود شده
 شیطان خر از کاش ای! داشتبرمی بازیشقکله این از دست فرشاد کاش ای. معتمدهاست یخوردهزخم من مثل

 هاییقصه. داشت شنیدن که دانستمی را رازهایی او بودم مطمئن! کنیم وآمدرفت او با گذاشتمی و آمدمی پایین
 کالس انتهای. انداختم هم روی را هایمچکمه و کشیدم اممخملی و گرم پالتوی به دستی. داشت دیدن که گفتمی

 تمام کالس ساعت تا بمانم پنهان نگاهش تیررس از ممکن جای تا خواستممی. بودم کرده انتخاب نشستن برای را
 .کردمی باز را حرف سر خودش دانستممی. شود

*** 
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 و بود باهوش. ریختم امکوله داخل را وسایلم عجله با و داده نشان مضطرب را خودم شد، تمام که کالس ساعت
 حضوروغیاب، از پیش و ورودش لحظه همان از. انداختمی جمع به دقیق نظر یک شد،می کالس وارد تا اول همان
 داده قرار هایشحرف مخاطب غیرمستقیم را من و رفته رژه سکو روی مدام. بود شده کالس در من حضور متوجه

 صدای با که شوممی خارج کالس از تا باشم نفری آخرین کردم سعی. بودیم رسیده کالس آخر به حاال و بود
 .داد قرار مخاطب را من محکمش

 .آمریکا بیای فرشاد با هم تو کردمنمی فکر -
. دهدمی را آمدهایشورفت آمار مهرنوش به هرازگاهی فرشاد دانستممی. آمده آنجلسلس به پسرش دانستمی پس
. کردنمی جزئیات وارد را او فرهاد، ترس از اما کند؛ فراموش را مهرنوش کلیبه توانستنمی و بود مادرش آخر خب

 .زد دور را من بویشخوش عطر با و شد نزدیک من به بلندهایشپاشنه صدای با. برنگشتم اما ایستادم؛ جا در
 برنداشت؟ کالس من با خودش چرا -

 کیف دستش یک با و زد لبخندی! بدهم پاسخی چه دانستمنمی شاید. کردم سالم و انداختم باال ایشانه
 .داد دست من با دیگرش دست با و گرفت را اشمهندسی

 مثل اما دکترا؛ خیالبی و شده حاجیا گیرنمک و ایران رفته گفتم. برداشته مجازی ترم این که هم رادمهر دکتر -
 .کشهنمی خوندندرس از دست و پرتالشیه پسر دونستممی هرچند. داره پا یه فرهاد مرغ اینکه

 قاتی هاآن با را من و نیستم معتمدها از دیگر من بگویم خواستممی. خوردم جا روزبودنشبه و اطالعات همهاین از
 ایل.ا.سی.یو نمایشی هنرهای یدانشکده سالن در زدنقدم به را من و کرد اشاره جلو به هایشدست با که نکن

 .کرد ترغیب
 ...وگرنه کردید؛ نامزد فرهاد و تو که نگفت من به فرشاد -

 .کردم قطع را حرفش و پرید حرفش وسط
 !شدیم جدا -

 .زد زل من به ناباورانه و ایستاد. خورد یکّه او بار این
 .لطفاً بگو دیگه بار یه گفتی؟ چی تو -

 چرا فهمیدمنمی اما شود؛می کفری حسابی ام،داده شرح مادرش برای را ماجرا که بفهمد فرشاد اگر دانستممی
 صدایی با و انداختم پایین را سرم! بگذارم میان در او با را دلم راز داشتم دوست چرا. کنم صحبت او با داشتم دوست

 :نالیدم آمد،می بیرون چاه ته از انگار که
 .اینجا اومدم من و موند ایران اون. شدیم جدا هم از -

 .تکاند را تنگش جین شلوار و داد موجی را اشپرکالغی موهای
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 .بشید خوشبخت آینده در هرجفتتون شاءاهللان. مهشادجان شدم متأثر خیلی -
 غوغایی چه درونم دانستمی اگر که آخ فرشاد؟ و من یا راحله و فرهاد یا فرهاد و من گفت؟می را جفت کدام دقیقاً

 .فشرد گرمی به را من دست و بود شده من پردازیخیال متوجه! بود آشوبی چه! بود
 مهشاد؟ شده چیزی -

 ناگهان که کند امخفه خواستمی. دادمی فشار و بود گرفته را گلویم بیخ از و زدمی چنگ گلویم به نامردی بغض
 .زدم زار و انداختم ـوشش*آغـ در را خودم

 .هم رو ریخت راحله با و کرد ول منو -
 اوج مادرانه که را قلبش ضربان و زدممی زار هایهای. فشردمی را من محکم او و کردممی گریه هایهای
 دیگر استادهای و دانشجوها. نداشتم توجهی او علیه فرشاد و فرهاد جوسازی به دیگر. کردممی حس گرفت،می

 :کرد زمزمه گوشم کنار مهرنوش تا کردندمی نگاهمان و شدندمی رد کنارمان از متعجب
 .بزنیم حرف من ماشین تو بریم -

 و شدیم سوار. کرد باز را آن درب ریموت با و رسیدیم ماشین به. دادم تکان هایشحرف تأیید ینشانه به را سرم
 .کرد روشن را بخاری سریع خیلی

 .کنه ـیانـت خــ بهم ستوریشهرگ و خون یه از من با که کسی خواهرم، کردمنمی فکر وقتهیچ -
 .کرد نگاهم و شد خشک ماشین استارت روی دستش

 خواهرته؟ راحله -
 :پرسید دوباره که دادم تکان سر فقط

 باباته؟ کاظمحاج یعنی -
 .داد تکیه اتومبیلش فرمان به را سرش و پرید رخش از رنگ باراین که دادم تکان سر دوباره
*** 
 راحله

 کالمی اینکه بدون و نوشیدمی چایی و زدمی چرتی آمد،می خانه به وقتی هاهفته آخر. بود همین کارش همیشه
 شرکت یریختههمبه هایحساب و کارخانه قراردادهای به شب آخر تا و کردمی باز را تاپشپ شود، ردوبدل بینمان

 سایر و بود داده نجات ورشکستگی از را کارخانه که بود شده تبدیل ابرقهرمانی به دیگر او حاال. کردمی رسیدگی
 از زیادی مدیریتی پیشنهادهای فرهاد روزها این. افتادنمی دهانشان از دکتر آقای دکتر آقای و بودند دنبالش به بازار

 دانستمی خوبیبه آقاجان را این و بودند شدنورشکسته درحال که هاییآن مخصوصاً. داشت هاکارخانه دیگر سوی
 ورشکستگی از تا بود گذاشته اخالص طبق در را دخترش و دانستمی خوبیبه. داشتبرنمی فرهاد سر از دست و
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 که بودند بازار اهل این اما نداشت؛ دوست را کاظمحاج رقیب بازاریان با کارکردن هم فرهاد خود هرچند. یابد نجات
 آقاجانم به همه که روزگاری در و بود هاآن یشدهبسته هایقفل کلید فرهاد هاآن نظر از. نبودند او ماجرای کنول

 ناجی و رسید راه از منجی همچون که بود فرهاد این را، آبرویش هم و باخته را مالش هم که زدندمی زبان زخم
 کنار نباید. شدممی امزندگی کشتی نشستن گل به شاهد و گذاشتممی دسترویدست نباید. شد معتمدها

 اوقات بعضی که آید خوش آید پیش هرچی. باد بادا هرچی و سپاردممی سرنوشت دستبه را امزندگی و ایستادمیم
. گفتمی راست مادرم. دادممی خودم به تکانی باید. کردممی کاری باید. آمد بد هم بد خیلی. آمدمی بد آید،می بد

 شده حاضر. کند عقدم بود شده حاضر و کرده قبول را هادپیشن این که داشت من به احساساتیخرده دلش ته فرهاد
 خودش این و کند؟ عقد سوری را ایحامله یبیوه موقت، هرچند شدمی حاضر کسی چه وگرنه بخرد؛ را آبرویم بود
! آری بودیم؟ زندگی از هم سهم اینکه نه مگر بودیم؟ هم عاشق ما اینکه نه مگر. بود عالقه یک. بود نشانه یک

 را چیزهمه عاشقی، سوءتفاهم یک اشتباه، یک و بود خورده من نام به سندش و بود من مال هم اول همان از فرهاد
 به زارزدنم صدای تا گرفتم دهان به آستین. دادم تکیه آشپزخانه اُپن به و شد جاری هایماشک. بود زده هم به

 کشیدمی زبانه درونم ایشعله. شدمی حالخوش انتقامش از و زدمی زهرداری پوزخند رسیدمی اگر که نرسد گوشش
 فقط. دانستمنمی داد،می عذاب را من طوراین ـناه گـ کدام جرم به. نبود من حق این که کردمی شکایت خدا به و

 تنهایم و کرد سقوط هااقیانوس اعماق به و رفت خبربی که داریوشی از. بودم دلگیر همه از که دانستممی قدرهمین
 هامادرمرده مثل و بروم خاکش سر جمعه هایشب که نگذاشت یادگار به خودش از هم قبری سنگ حتی و اشتگذ
 را من که مادری از و داشت دوست دخترش آبروی از بیشتر را ثروتش که آقاجانی از. ندانستم را قدرش که بزنم زار
 از هایش،اعتناییبی از بود گرفته دلم. بود گرفته دلم همه از بیشتر فرهاد از و بود کرده معامله پاپتی گدای یک با

 .گرفتمی را حالم کرد،می برخورد من با دهنی غذای یک مثل وقتی و زدمی پسم طوراین وقتی هایش،محبتیبی
 را عینکش. شد ظاهر در قابِ در ناگهان که کردم هامیوه شستن به شروع و کردم پاک دست پشت با را هایماشک

 .انداخت سرتاپایم به مرموزی نگاه و برداشت
 .کنممی صدات دارم ساعته دو کجاست؟ حواست بدونم میشه -

 .گذاشتم چکانآب در را هامیوه و کردم فینیفین
 .کردممی صحبت مامانم با داشتم -
 به وعشر و شد رد کنارم از. شدمی هایمدروغ ناجی بختانهخوش که انداختم کابینت روی سیمبی به نگاهی و

 .کرد هاتماس لیست کردنچک
 .بگی شدی بلد که هم دروغ! آفرین -

 .کردم هامیوه کردنخشک به شروع و کردم سکوت
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 بدی؟ جوابشو زنه،می صدات شوهرت وقتی نداده یاد بهت مامانت: فرهاد
 .نشدم متوجه -

 کابینت روی زدنی هم به چشم در و برداشت پالستیک از اینشسته خیار و زد باال را هایشآستین و برد دست
 :گفتم. نشست اف.دی.ام
 .بشورم برات بده ست،نشسته خیار اون -

 .برداشت کابینت تو از را نمک و زد گازی
 .رسیدن آرزوشون به هم معتمدا و مردیم ما و زد و داشت سم شاید! دیدی؟ چه رو خدا! نداره اشکال -

 .بود کرده آغاز را همیشگی یمشاجره همان دوباره
 چیه؟ معتمدها آرزوی بپرسم میشه -

 :گفت. افتادم ـوس*هـ به که خوردمی لذتی چنان با را خیار
 .من حذف و تو آبروی حفظ! معلومه دونی؟نمی تو یعنی -
 .شود باز نفسم راه تا گرفتم پهلویم به دستی. گذاشتم آن داخل را سبد و رفتم یخچال طرفبه برآمده شکم همان با
 فرهاد؟ نکنی شروع دوباره میشه -
 و شود نزدیکم بهانهبی و بهانه با داشت دوست قدراین چرا فهمیدمنمی. کشید را بازویم و پرید پایین اُپن روی از

 .دهد امشکنجه
 .شوهریموزن ما شده باورت جدیجدی اینکه مثل -

 :داد ادامه و نبود برداردست اما داشتم؛ بازویم کردنخالص در سعی زحمتبه و انداختم پایین را سرم
 کنید آرایش منو خواست دلتون هرطور که نیستم شماها بازیشبخیمه عروسک من! راحله کن باز گوشاتو خوب -
 کمکای خاطربه. شکمته تو که معصومیه طفل اون و حاجی خاطربه کنم، عقدت کردم قبول اگه. برقصونید و

 ...وگرنه داشتن؛ هوامو غربت تو سال هایسال که خانیهکامران و داریوش
 .کردم سپر ـینه*سـ و دادم نجات را دستم باالخره

 چی؟ وگرنه -
 .گرفتم را دستش مچ من باراین که رفت پیش خروجی طرفبه و کرد سکوت

. نداشت وجود اجباری هیچ کنی؟ عقد منو کردی قبول چرا! دیگه بگو د خوردی؟ حرفتو چرا چی؟ وگرنه -
 .زندگیت و درس دنبال آمریکا بری و بکشی راهتو و کنی عذرخواهی تونستیمی

 نگفته و گفته حرف هزار که هاهمان از آمیزها،طعنه همان از ها،دارنیش همان از زد؛ زهرداری پوزخند و برگشت
 .بود پشتش کنایه و راز یک و هزار بود، پشتش
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 .بده یادت بلده هم حرف مادرت اینکه مثل! اومد خوشم. نه -
 .بده جوابمو! نگو مزخرف -

 .داد را اشگوشی جواب هایمحرف به اعتنابی و خورد زنگ موبایلش
 فرشاد؟ جانم -

 :داد جواب فرهاد که گفتمی چه فرشاد فهمیدمنمی
 .فرستممی برات شوشناسنامه گفتم. نکن تعریف برام شبستری کردحسین داستان -
 .نشست امپیشانی روی سردی عرق لحظه یک. کرد قطع را موبایلش کند خداحافظی اینکه بدون و
 میگی؟ مهشادو یشناسنامه -

 :دادم ادامه که نگفت چیزی و کرد سکوت
 آمریکاست؟ مهشاد پس -
 .دویدم دنبالش و رفت بیرون آشپزخانه از
 دونه؟می آقاجونم آمریکاست؟ مهشاد میگم! دیوونه توام با -

 .برگشت طرفمبه عصبانیت با و زد پس را دستم
 اعتراضی. زندگیم دنبال آمریکا برم هم من اومد، دنیابه داریوش و تو یبچه وقتی خواممی. آمریکاست مهشاد آره -

 داری؟
 .رفتم عقبعقب و افتادم سکسکه به
 کردیم؟ عقد تو و من دونهمی مهشاد فرهاد؟ شدی دیوونه تو -
 .رفتممی عقب من و آمدمی جلو او
 .بدم دستش از خوامنمی و دارم دوست زندگیمو و زن من که اینه مهم. نیست مربوط تو به دیگه اینش -

 .زدم ایعصبی یقهقهه
 !خوشه دلت. ذارهنمی تو دوش رو هم کفشاشو دیگه اون زندگیته؟ و زن مهشاد -
 امزندگی هایخرابه حفظ برای بودم مجبور ولی بدزدم؛ را قاپش هاحرف این با خواستممی که آمدمی بدم خودم از
 .شوم متوسل ایحیله و فن هر به
 .سالمتبه رو ما و خیربه رو تو بیاد، دنیا به که بچه این. کن فکر راحتی هرطور تو -
 .گذاشت گلویم زیر را دستش و چسبیدم دیوار یـینه*سـ به
 .برممی سرتو خودم که بزنی حرف جایی قضیه این از نشنوم -

 .کشیدمی زبانه که آتشی حرارت مثل بود؛ سرخ و انتقام عطش داشت، عطش هایشچشم
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 کنی؟می تالش کارخونه نجات برای قدراین چرا پس -
 عشقی به و کند اعتراف اشعالقه به و کند باز را اشلعنتی هایلب آن خواستممی. بگیرم اعتراف او از خواستممی
 .داشتیم فاصله هم از سال هایسال که
 به و میره کسی هر کنی، تحمل. نیستم مهمونت بیشتر وقتی چند بدون قدرهمین فقط! پرسیمی سؤال زیاد -

 .رسهمی زندگیش
 .زدم پوزخندی

 .دادینمی دستش از و دونستیمی قدرشو بودی، مهشاد یشیفته و عاشق واقعاً اگه تو -
 برم خواممی هم االن. زنیمی حرف دهنت از ترگنده داری دیگه چون نیست؛ مربوط تو به دیگه اینا که گفتم -

 .کنم پست مهشادو مدارک تا کارخونه
 بر نقش و خورد پیچ پایم لحظه یک برای اما دویدم؛ طرفشبه که بپوشد را هایشلباس تا رفت لباسیچوب طرفبه

 راحله و بود زده زانو سرم باالی که فرهادی صدای و آمد بند نفسم و پیچید امـینه*سـ در که بدی باد و شدم زمین
 رفت فنا خاک به که ایخانه و شد وتارتیره که امزندگی مثل شد؛می تاروتیره نظرم در که تصویری و گفتمی راحله

 .رفت هوا باد به که عشقی و
*** 
 فرهاد
 دلم هاصحنه ترینکوچک دیدن با که منی نبودم، راضی ایمورچه آزار به حتی که منی. شود طوراین خواستمنمی
 چطور کرد،می خطابم دخترانه و احساساتی مهرنوش همیشه که منی شد،می جاری هایماشک و لرزیدمی
 چنیناین حاال تا کی از بود؟ شده اهمیتبی برایم هاانسان مرگ حاال تا کی از شوم؟ رحمبی حد این تا توانستممی

 حاال تا دیشب از. کردم باز را ایمنی کمربند و انداختم ۲۰۷ ساعت به نگاهی بودم؟ شده القلبقصی و دلسنگ
 پیر یچهره هم هنوز. کردممی مرور را امزندگی خاطرات و بودم نشسته ماشین داخل و بیمارستان رویروبه

 فراموش «نیست انتقام تو هست، بخشش تو که لذتی» گفت و گرفت را جلویم زهرابهشت در که را ایفرزانه
 امپیشانی روی سردی عرق افتاد، ریزیخون به و شد زمین بر نقش راحله وقتی از. گفتمی راست. کردمنمی

 را کهآن هر خودخواهانه که شد منی کورکورانه انتقام قربانی و شد ریخته معصومانه که بود طفلی خون این. نشست
 انتقام کردممی فکر. گیرممی آرام کردممی فکر. سوزاندم خود غصب و خشم آتش در کرد،می زندگی اطرافم در که
 کسی چه انسان جز و کرد ورترشعله را دلم آتش که شد بنزینی یقطره اما دلم؛ آتش بر شودمی آبی معتمدها، از

 فرمان از را سرم و کردم پاک را هایماشک متشاکی؟ هم و باشد شاکی هم قاضی؟ هم و شود متهم هم توانستمی
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 خود بار این. کردمی فرق بار این اما داشتم؟ را رویش مگر اصالً. دادمنمی جواب را کسهیچ هایتماس. کردم جدا
 .زدم را اتصال یدکمه من و بود گرفته تماس راحله

 بابا؟ کجایی فرهاد؟ الو -
 داشتم؛ دیگری یکشیده و بدوبیراه انتظار شاید. کرد زدهبهت را من کرد،می خطابم پدرانه هنوز اینکه. بود کاظمحاج
 ...اما
 نمیدی؟ جواب گوشیتو چرا -

 .بودم نشده آفتابی آنجا دیگر بودیم، رسانده بیمارستان به را راحله که حاال تا دیشب از. بدهم جوابی چه دانستمنمی
 .باال میام دارم. بیمارستانم در جلوی من حاجی -
 .منتظرتیم! باباجان بیا -

 به و ببندم را چمدانم سروصدابی خواستممی. شوم درچشمچشم هاآن با نداشتم دوست چه؟ برای بودند؟ منتظرم
 تقدیر که کندمی ایبازی وارد را تو سرنوشت. نیست آدم خودم دست چیزهیچ اوقاتگاهی اما برگردم؛ آنجلسلس
. رفتم بیمارستان طرفبه و شدم پیاده ماشین از و برداشتم را کمپوت و میوه پالستیک و گلدسته. بردمی جلو را آن
 :گفت و فشرد را من پدرانه که گرفتم قرار حاجی ـوش*آغـ در نرسیده، راه از
 بودی خواب که گفت. کردی بچه این داشتننگهزنده برای سعیتو تمام تو و خورده پیچ پاش چطور که گفت راحله -
 .رسوندی بیمارستان به اونو سریع جیغش صدای با و

 :داد ادامه و لرزید اشک شدت از هایششانه
 و نذارمت منگنه تو که گفت راحله. رو کارخونه هوای هم و داشتی دخترمو هوای هم چندوقت این تو که ممنون -

 .بمونی ما پیش شیممی حالخوش سمیه هم و من هم اما کنی؛ انتخاب خودت بدم اجازه
 بلکه دانست،می پذیرمسئولیت را من کاظمحاج طوراین که شرکت کارهای برای نه اما بودم؛ رفته کارخانه به دیشب
 .آمد طرفمبه سمیه و آمد بیرون ـوشم*آغـ از... . اینکه مثل اما پرواز؛ بلیت جورکردن و پاسپورت و ویزا برای

 .کنه صحبت باهات خوادمی. اومده بهوش راحله -
 داشتم، را حاجی احترام گذشته در هرچقدر. کند برخورد رنگینوسنگین طوراین که داشت حق و بود سنگین لحنش

 تمام وجود با. رفتم راحله بستری اتاق طرفبه و شدم جدا هاآن از زدهبهت. بودم کرده محلکم را او اواخر این
 و بود خدا رضای به راضی همچنان کاظمحاج اما بود؛ رفته بین از بچه و کرده پیدا نجات مادر پزشکی، تیم تالش
 و دوم قتل وجدانعذاب بد احساس و بودم مانده من و کردمی پاک را هایشاشک و کشیدمی محاسنش به دستی
 تخت روی که طورهمان و بود برگردانده را رویش و شدم اتاق وارد. بود کرده پنهان همه از را حقیقت که ایراحله
 خم خواستممی. شدم نزدیک تختش به بود، شده خیره زمستانی درختان لُخت هایشاخه به پنجره از و کشیده دراز
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 بودم شده حاضر چطور نداشتم، را او اشک قطره یک طاقت که منی. ببوسم را بیمارستانش خونی بنددست و شوم
 .کشید را دستش اما بگیرم؛ را دستش تا بردم دست. بزند بیرون صورتش هایاستخوان و بیفتد گود چشمانش پای

 .فرهاد نزن دست من به -
 و بزرگ روح از دهد، جلوه داستان قهرمان را من بود شده حاضر اینکه. بود جاری هایشاشک اما کرد؛نمی نگاهم

 .بکنم نتوانستم من که کاری بود؛ اشبخشنده قلب
 .بزنیم حرف باهم بذار -

 :گفت. گذاشتم سرش کنار را گلدسته و تخت کنار را میوه پالستیک
 .برو و بردار وسایلتو -
 برم؟ کجا -

 .کرد پا را هایشاشک و آورد باال را اشخوردهسرم و خوردهچروک هایدست
 .زندگیت دنبال برو. آنجلسلس برو. مهشاد پیش برو -

 :گفتم جایشبه و کردم سکوت اما تویی؛ من زندگی بگویم خواستممی
 کرد؟ فوت بچه اون ما دعوای سر نگفتی چرا -

 :گفت و کشید باالتر را سفیدش یملحفه
 نداری؟ دوست طوراین تو مگه -

 :دادم جواب و کردم تنش در آسمانیآبی به نگاهی
 چطور؟ -
 .باشی داستان قهرمان همیشه اینکه -

 :گفت و زد پسم دوباره اما ببوسم؛ را اشپیشانی و شوم خم خواستم
 .میگم همه به حقیقتو و زنممی داد بری، و نکنی جمع االن همین اگه -
 .ایستادم ـینه*سـبهدست و دادم تکیه اتاق دیوار به
 بشیم؟ جدا خوایممی بگم بگم؟ چی بابات و مامان به -

 :گفت و داد تکان هایمحرف تأیید ینشانه به را سرش
 نگفت؟ بهت. کنی انتخاب خودت بذاره و نده قرارت تنگنا تو گفتم آقاجونم به -
 ...اما گفت؛ چرا -
 سر از دست و برو همیشه برای کنیم، زندگی راحت هردومون خوایمی و داری دوست آبروتو اگه. نداره اگر و اما -

 .بردار مادرم و پدر و من
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 .زد صدایم که رفتم در طرفبه و کردم رها را امشدهحبس نفس
 .میدی آب گالدسته این از زیاد تو. نشه فراموش گلتدسته -

 .شدم هایشچشم زمرد در غرق و شدیم چشمدرچشم که بردارم را گلدسته خواستم و رفتم طرفشبه سالنهسالنه
 به اما رفتم؛ تند هم خیلی رفتم، تند دارم قبول من. میشم خفه نگم اگه چون راحله؛ بگم بهت چیزیو یه بذار پس -

 برای فقط و فقط مهشاد، دنبال آمریکا برم خواممی گفتم اگه. عاشقتم من که قسم داری قبول و پرستیمی هرکی
 خاطربه فقط یا کنیمی تالش آوردنمدستبه برای هم هنوز هستی، عاشقم هم هنوز ببینم کنم امتحانت که بود این
 .بیای در عقدم به شدی حاضر که شکمته تو یبچه

 نگاهش و برگشتم و ایستادم. نشد قانع دلم هم باز اما کردم؛ حرکت خروجی در طرفبه و برداشتم را گلدسته
 .بود رفته فرو فکر به و گزیدمی لب. کردم

 رو تو من. بیان سراغت خطره، در اطرافیانت آبروی وقتی و باشی بازیچه عمر یه سخته! راحله سخته کن قبول -
 هم باز من بودی، هم کوچه سر فروشکبریت دختر و نبودی هم حاجی دختر اگه تو. خواممی خودت خاطربه فقط

 .میومدید من سراغ خوردید،می بستبن به وقتی تخونواده و تو اما خواستم؛می رو تو
 :دادم ادامه

 مادرت و پدر کلفت پدرومادرم که بود چی من ـناه گـ نبودم؟ دارباباپولننه داریوش مثل که بود چی من ـناه گـ -
 زهرابهشت رفتم بار چند دونیمی دونست؟نمی دخترش الیق منو وقتهیچ آقاجونت که بود چی من ـناه گـ بودن؟

 کردم؟ گله بهشون مادرم و پدر فقر از و
 :دادم ادامه و خوردم را بغضم

 .نخواستید خودم خاطربه منو وقتهیچ راحله، وقتهیچ -
 .کردم عبور کردند،می نگاهم زدهحیرت که ایسمیه و حاجی کنار از و زدم بیرون اتاق از گلدسته با و گفتم را این

*** 
 مهشاد

 من با را کثیفی بازی چه دنیا. بودم شده خیره تلویزیون پشت کاغذدیواری و خالی فضای به و داده لم کاناپه روی
 .کشیدممی دوش به را زندگی مجهوالت از بزرگی حجم تنهایی به و بودم ایستاده دنیا طرفاین. بود کرده شروع

 اثر بر شده متولد بگویم بهتر یا اشتباه آدم یک. بودم دیبا مهرنوش ایش،صیغه زن و کاظمحاج دختر مهشاد، من،
 پشت از را چیزهمه باید من و بود دیگران برای چیزهمه. باشم داشته خودم برای را چیزی نداشتم حق اشتباه، یک

 خواستمی دلم. عشق حتی و بود گسسته اشخواهری یرشته که خواهری و برادر مادر، پدر،. کردممی لمس شیشه
 وقتهیچ. نبود من مال واقعاً کسهیچ. بودم ایستاده وتنهاتک گوشه این من. کنم فکر و بنشینم جا یک ابد تا
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 هم عشق حتی ها،این یهمه. برادر و خواهر نه و مادر و پدر نه کردم؛نمی تجربه را داشتن واقعی ـذت*لـ
 بار هزار. بود دندانش زیر محبت طعم عمر تمام که ایراحله. بود راحله مثل ایعزیزدردانه هایآدم مخصوص

 بودند؛ هم عاشق قبل هاسال فرهاد و راحله. بودم خوانده را انتهایشانبی هایاساماس و کردم مرور را توجیهاتشان
 کردند؟ ـیانـت خــ عشق و خواهر مقدس نام به چرا کردند؟ خودشان بازی وارد را من چرا پس

 پر الی عمر تمام که راحله مثل ایافاده و ننر و لوس هایآدم که نداشتم نیاز و بودم کشیده درد کافی یاندازه به
 بخورند؛ رویش هم آب لیوان یک و بدن به بزنند را چیزهمه آخر و دربیاورند روزگارم از دمار بودند، شده بزرگ قو
 و فرهاد نت*خیا از حتی که بدتری. داشت جانم بر را خالص تیر حکم که بدتری داشت، وجود هم آن از بدتر اما

 تمام مهرنوش که بودم کرده پیدا را خودم تازه بودم، برگشته آمریکا به که ماهی دو در. بود تردردناک راحله
 من، تولد تاریخ. آمددرمی جور واریلعنتی طوربه چیزهمه اما داشتم؛ شک هایشحرف به اول. زد هم به را معادالتم

 ندیده را اشاصلی یشناسنامه وقتی تا البته. فرهاد با اشسالهده سنی یفاصله مهرنوش، همان یا اعظم شدنغیب
 کاظمحاج یحجره گاوصندوق کنج اشنامهصیغه که است خادمی اعظم همان دیبا، مهرنوش شدنمی باورم بودم،

. کردم خاموشش و رفتم راه آشپزخانه سرامیک روی دمپایی بدون و برخاستم. شد بلند سازچای قلقل صدای. بود
 یحوصله. افتادم امگوشی یاد که شوم پهن کاناپه روی دوباره خواستم. نداشتم هم را چای کردندرست حال حتی

 کرده چک را امگوشی هک باریآخرین از بود گذشته روزنیم شاید. بودمش پیچانده چندباری. نداشتم هم را فرشاد
 ولی کردم؛می زندگی ساختمان یک در برادرم با و مجتمع یک در مادرم با شدنمی باورم. بودم عصبی شدیداً. بودم
 برادرانه کارهایش تمام فرشاد. فرهاد برادر هم و است من برادر هم فرشاد شدنمی باورم. دارم را هاآن دانستمنمی
 همیشه من چرا. دادمی عذاب را من این. دیگریست چیز منظورش شاید کردممی فکر وجودم عمق در من اما بود؛

 که داشتم رفتهازدست تماس پانزده. برداشتم بودم، کرده پرت تخت زیر که را گوشی بودم؟ هاسوءتفاهم قربانی
 آینه در خودم تصویر به چشمم. بود مهرنوش طرف از اخیر یدقیقهده در دیگر چهارتای و بود فرشاد تایشیازده
 دقت بیشتر وقتهیچ چرا. بودند کرده کپی او صورت از را اشبینی و چشمان انگار که دیدم را مهرنوش دختر. افتاد

. بود صورتم جلوی گوشی یصفحه و کشیدم دراز تخت روی بودم؟ نبرده پی شباهتمان به زودتر چرا بودم؟ نکرده
 از خارج پروژه، انجام و ارشدش ینامهپایان برای فرشاد که بود روزی چند. کردم خارج سایلنت حالت از را گوشی

 حق که برادری. بدهم را جوابش چگونه برادری چشم به دانستمنمی. بزنم زنگ او به ترسیدممی. بود رفته شهر
 همان در دیگری آپارتمان گذاشتم، آمریکا به پا دوباره وقتی و کرد تمام گردنم بر سبحان پایپابه و کامل را برادری

 آپارتمان جایگزین را خاکستری-سفید آپارتمان. دهد آزارم فرهاد با خاطراتِ نکند که گرفت برایم ساختمان
 کردنمی اصرار وقتهیچ فرشاد. بود شده زده هایشانتخاب و فرهاد از دلم. بود زده را دلم ایفیروزه. کردم ایفیروزه

 خانه گوشه کارشنت*خیا یگرفتهخاک هایعکس هنوز و بود هم فرهاد برای که تمانیآپار. بروم آپارتمانش به که
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 بود جاری رود مثل چشمانم. پریدم خاکستری-سفید تخت روی از و لرزید امـینه*سـ روی گوشی. زدمی ذوق توی
 .کرد متصل را تماس و صاف را صدایم. بود مهرنوش. کشیدم رویشان را سردم دستان و

 .بله: من
 .داد قرارم خطاب اشمادرانه یدلبرانه صدای با مهرنوش

 خوبی؟! برم ماهت شکل قربون! دلم جون! قشنگم دختر سالم -
 :گفتم دروغ به اما داشت؛ فاصله کیلومترها من حال وصف با روزها این بودنخوب

 .خوبم! ممنون -
 :کردم اضافه کوتاهی مکث با
 داشتی؟ کاری -

 .خندید
 .میره ضعف کردنتـل*بغـ برای داره! شده تنگ برات دلم. داشتم کارت که معلومه -

 .کردم قطع را حرفش. کنم تحمل و درک را اشحالیخوش توانستمنمی
 و ننر و لوس! ببین. بکنم فکرامو چندوقت یه بذار. باشم تنها خواممی. نیست خوب اصالً حالم من! مهرنوش ببین -

 .بشم شل نگرانی ابراز چندتا با نیستم هم بچه. کنم خطرناک فکرای که نیستم ننهبچه
 .بود گرفته صدایش

. چیه جوابت دونهمی االن که مادری. مادرم من ولی ظالم؛ بد، خیلیخیلی من اصالً. گلم باشه. مهشاد باشه -
 بودی؛ بدبختیش و درد باعث و داشتی دختری انگار نه انگار. بودی کجا سال ۲۰ این توی بگی خوایمی دونهمی
 .برات کنم جبران خواممی من ولی

 .زدم پوزخند
 چندوقته این قدراین. کنم فکر بذار. دونمنمی هیچی فعالً کردی؟ جبران فرشاد برای که طورهمون! بابا کن ولم -

 .فظ خدا. نمیدم تشخیص غلطمو و درست که اومده سرم بال
 کارم آخرین باشد، بد چقدر هر دانستممی. سوختمی برایش دلم. کردم قطع را گوشی و ندادم خداحافظی فرصت

 :دادم جواب مکث بدون. زد زنگ دوباره. نداشتم را کسی یحوصله لحظه آن در اما اوست؛ ـوش*آغـ به بردنپناه
 .کنممی خبرت بکنم، فکرامو بذار که گفتم. دیگه نده گیر قدراین -

 .پیچید گوشی داخل ایمردانه صدای ناگهان که گذشت سکوت به لحظه چند
 .نمیدی رو ما جواب که ذاریمی ازمابهترون با قرارومداراتو پس -

 :داد ادامه و نشست امپیشانی روی سردی عرق لحظه یک
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 کنی؟ خبرش و بکنی فکراتو قراره که هست کی طرف حاال -
 را گوشی یصفحه. دادممی باد به را سرم هایمدقتیبی این خاطربه آخرش. بود شده بدوضعیتی! بودم زده گندی چه

 :گفتم. بودم نکرده چک
 حواسم نکن فکر! رسونیامی روز پنج به داری رو دوروزه پروژه یه مهندس؟ چطوری تو. بودم خواب. بابا هیچی -

 .نیست بهت
 هم آخرش و نمیدی پیامامو و زنگا جواب روزه چند چیه؟ قضیه ببینم بگو. نکن سیاه منو! مهشاد زغالم خودم من -

 .زنیمی حرف طوریاین داریبرمی وقتی
 :دادم جواب جایشبه و کردم سکوت

 .زنیممی حرف باهم اومدی حاال! نشو پررو -
 پیشت؟ بیام یا بیرون بریم میای. مجتمعم نزدیک -

 .بدهم جوابی چه بودم نگران
 .برسی تا ذارممی چای یه. اینجا بیا -
 .شد بلند در زنگ صدای که کردم روشن را سازچای دوباره و پرداختم خانه کردنمرتب به را ایدقیقه ده

*** 
 راحله

 شکمم به دستی. نداشتم را چیزهاخیلی دیگر که بود هفته یک. بود خیره اتاقم سقف گچی ونگارنقش به چشمانم
 ماندن علت بود، داریوش یادگار و گرفتمی جان من جان از که ضعیفی موجود. کردمنمی حسش دیگر. کشیدم
 جای برای. بود شده تنگ پیش یهفته برای دلم. بود بهتر بودم شده تنگدل بگویم اگر. بود گرفته دلم. فرهاد
 هایتکان و بودم گفته برایش اشک با را هایمدرددل چقدر. سمیهمامان از بیشتر حتی. بود مونسم و همدم. اشخالی

 .بود درونم او نداشتم، فرهاد بودن به امیدی دیگر که حاال کاش. بودم کرده حس را جانشکم
 بودش؛ دیده سقط هنگام چون دانست؛می سمیهمامان کنم فکر البته. پسر یا بود دختر دانستمنمی حتی که ایبچه
 گرفته من از یکبهیک داشتم هرچه چرا شدند؟نمی تمام هایمبدبختی چرا. بود خودم جان و ریشه از بود، چه هر اما

 هم االن و مهشاد تا گرفته محمدامین از. بود گرفته من از را چیزهمه که فرهاد بود ایشدهنفرین عشق چه شد؟می
 عمق آن فدای و عشق این فدای همه. بود شده دمیده جسمش به روح تازه که معصومی و ـناه گـبی یبچه
 برای. کردم نگاه را مختصرمان و سوری عقد جشن خام هایعکس و برداشتم را گوشی. بودند شده سوزان هاینگاه
 حتی شدنم،دیده فرهاد کنار. داشتم بهشان خوبی حس چرا دانمنمی اما بود؛می دق آینه باید شاید. بود گرمیدل من
 .بود آرزوهایم تحقق بود، فتوشاپ اگر
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 کاش. گرفتمی را جانم جا از بلندشدن موقع که کمردردی این بود آخرتم و دنیا عذاب. گرفتم را تخت هایکناره
 آرامم بودنش همین! بود کاش! کردمی درک را غمم و فهمیدمی را دردم و بود کنارم کاش! بود لعنتی فرهادِ این
 و فهمیدممی را سر باالی یسایه معنی حاال و بود سرم باالی یسایه حداقل. خلقکج و بدعنق چند هر کرد،می

 ولی تازه؛ کشف این از. است ناراحت بودنکشیماله اسباب این از بودن،سایه این از فرهاد که فهمیدممی حاال
 .شدم خیره ورویمرنگبی تصویر به. گرفتم دهانم جلو را دستم و کشیدم صورتم به دستی دیرهنگام

 فرهاد نفهمیدی زودتر چرا! پایینه رتشعو و درک چقدر فهمی؟می دیر قدراین چرا خنگی؟ قدراین چرا تو آخه -
 خودت خاطربه رو تو من بگوید میومد بهش زور اتشدهالل زبون ولی گفت؛می همهاین ناراحته؟ شهمه چی برای
 .خواممی

 هایششانه خوردنتکان از. کردمی زمزمه لب زیر و بود گازاجاق کردنپاک مشغول سمیهمامان. رفتم بیرون اتاق از
. خوردمی غصه و ریختمی اشک و کردمی کار. بود همین روزش هر کار. جاریست چشمانش از اشک فهمیدم
 انتظار. بشود سرم باالی یسایه دوباره که داشتم امید. داشتم فرهاد برگشتن به امید دلم ته. شد بلند در زنگ صدای
 اما چه؛ یعنی جان یشیره دادنازدست چی؟ یعنی بچه دادنازدست بفهمد. کند درک را اماولیه عصبانیت داشتم
 کرده رفتار او با فاخته مثل که بود زیادی انتظار. نداشت من یبچه با نسبتی هیچ که فرهادی از بود زیادی انتظار
 فرهاد شدمی یعنی. بود پوشانده را صورتش جلوی کالهی و بود ایستاده مردی. رفتم تصویری آیفون سراغ. بودیم
 باشد؟

 :پرسیدم
 کیه؟ -

 را در و کشیدم بخشیشادی جیغ. داشتم انتظار کمتر که شد پدیدار کاله زیر از پرریشی و بشاش و خندان یچهره
 آقاجان و بود کرده پیدا بازشدن مشکل اخیراً در. شدم ناراحت نیست، در سویآن فرهاد اینکه از دلم ته اما کردم؛ باز
 :پرسیدم. نداشت را وقتش یا و کردندرست حوصله یا
 کوچیکه؟داداش شد باز -

 .کردم ـلش*بـغـ. بود ترسیده من جیغ از. شد نزدیک لنگانلنگ و هراسان سمیهمامان
 .برگشته سبحانت. کن دود اسپندتو برو مامان -
 هاپله باالی شدم، که ایوان وارد. رفتم بود، افتاده چندوقت این در که اتفاقی بهترین استقبال به و حیاط سمتبه

 خسته. درآوردم فشردنش با را چندوقت این هایدلتنگی یهمه تالفی و انداختم ـلش*بـغـ در را خودم. بود رسیده
 را مادر دست تا شد خم سبحان. دادمی دود را اسپند هایدانه و فرستادمی صلوات سمیهمامان. بود ریش از پر و

 .ـوسید*بـ را پسرش پیشانی و نداد اجازه سمیهمامان اما ببوسد؛
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*** 
. کرد گلوله را جورابش و انداخته مبل یدسته روی را هایشلباس. کند تازه نفسی سبحان تا بودیم نشسته مبل روی

 :کردم اعتراض
 .مبل کنار بندازی بوگندوتو جورابای اون اگه کشمتمی! سبحان -

 .برد باال را جورابش حامل دست من، حرف به توجهبی
 !بابا برو -
 .انداخت مبل کنار را هاآن و
 .کنهمی تعیین تکلیف جورابامون برای خانمسوسول آخرش جنگیدم، بدبختی و سختی اون توی رفتم همهاین -

 .بگذارم سرشسربه خواستم
. نیا ادعا قدراین. کردیمی تست غذا فقط آشپزخونه تو و بودی ماجرا شکمی قسمت تو اونجا تو دونممی که من -
 .نشناستت که بگو کسی به

 .داد تکان تأسف با را سرش
 .ببین رو ما آبجی -
 .کرد اشاره خانه فضای به
 کجان؟ بقیه وکوره؟سوت قدراین اینجا چرا -

 خواستمی مثالً مامان. برد آب زیر خودش با را بقیه رفت، که داریوش بود؟ مانده باقی ایبقیه مگر بقیه؟
 .کند مالیماست

 .رفتن مشقشون و درس سراغ. دیگه مشغوله کارش به هرکی -
 و برود یخچال سراغ خواهدمی که بود شده خبردار شستم. رفت آشپزخانه سمتبه و شد بلند سمیهمامان کنار از

 .بستم را هایمچشم و کشیدم جیغ دوباره چیزهمه دادن نشان طبیعی برای. بکشد سر را بطری
 .بگو بهش چیزی یه! مامان -

 :پرسید مامان از و داد فاصله دهانش از را بطری سبحان
 شده؟ جیغوجیغ قدراین حاال تا کی از این -

 .کرد لوس را پسرش و داد تکان را دستانش سمیهمامان
 .تو برای ذارممی دیگه بطری یه. که نیومده قحطیش. ستخسته. باشه راحت بذار! پسرمو کن ول -

 .زد حلقه هایشچشم در اشک و گذاشت اُپن روی را بطری. بود ایستاده اُپن پشت
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 پشت باید نداشت، ایفایده هیچ نبودم و بود دیگه که روز چهل از بعد آقاجون ندادید؟ داریوشو خبر زودتر چرا -
 بگه؟ بهم گوشی

 چفیه با را هایشاشک سبحان. کردممی بازی دستم در فرهاد یحلقه با اختیاربی و بود افتاده پایین مامان و من سر
 :داد ادامه و گرفت

 .کردی عوض هم توحلقه که بینممی -
 :داد را جوابش سریع مامان

 .گرفتن براش دیگه یکی شد، گم شحلقه انگلیس توی -
 اگر دانستممی. است حق دارِطرف سبحان دانستممی. بود زنده شهدای مثل اشچهره. زد ایمعصومانه یخندهتک

 اشبازی و بودیم کرده ظلم حقش در فرهاد و من که مهشادی. بس و شودمی مهشاد دارطرف شود، خبردار ماجرا از
 خواستممی. بدهم دست از هم را سبحان خواستمنمی اما بودیم؛ کرده ترزخمی را اشزخمی احساسات و بودیم داده

! بود کرده تنهایم چنیناین و بود گرفته من از را همه که بود امطلبیجاه همین شاید. کنم حفظ خودم برای را او
 .نشست تکی مبل روی سبحان! خواستممی خودم برای را کسهمه و چیزهمه که من به لعنت

 گیرن؟می دیگه شکل جایگزینو حلقه حاال تا کی از -
 .شد جاجابه و داد خودش به وتابیپیچ سمیهمامان

 اینو نیاوردن، گیر یکیاون مثل حلقه. نبودی زنکخاله که تو. پرسیمی سؤاالیی چه! مامان جان،سبحان وا -
 .گرفتن

 .داد تکان را سرش تمسخر و اِغراق بین حالتی با
 .میشه عوض هم حلقه صاحب شه، عوض که حلقه کردممی فکر من. آهان -

 .رفت دوبلکس هایپله سمت و شد بلند اما دهد؛ ادامه را بحث داشتم انتظار. بود نشسته امپیشانی روی سردی عرق
 کدومه؟ من اتاق! مادرجان -

 :دادم را جوابش
 .مونده جورهمون. جانداداش دیگه خودت اتاق همون -

 .ایستاد دست به ساک
 .من برای کردید خالی مهشادو اتاق کردم فکر آخه خب -

 با که بود آمیزیتعجب نگاه واکنشش تنها مامان. گزیدم را لبم و انداختم مامان به معناداری نگاه. داد ادامه را راهش
 .شدمی همراه هایششانه باالرفتن

*** 
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 را صدایش. زدم را اتاقش در و رفتم باال هاپله از زحمت با و گرفتم دست به را محبوبش بیسکوییت و چای سینی
 .کرد نازک

 .کنم سرم چادر بذار -
 .گذاشتم مطالعه میز روی را چای و شدم وارد. داد من به بیشتری راحتی احساس و خنداند را من هایشبازیدلقک

 .خندیدم
 .میاد هم ایـوه*عشـ چه -

 .درآورد بازیمسخره نازکش صدای با و کشید اشنداشته بلند موهای جایبه را حوله
 !خواهرجون گفتیمی خب -

 .نشستم صندلی روی
 !مسخره سبحان! کوفت -

 .رسیدمی نظرمبه عاقلی و کامل مرد و بود شده بلند قدوباالیش. دیدممی را او هاسال این در که بود باراولین انگار
 .بزنیم باال آستین برات کمکم باید! کوچیکهداداش -

 :داد جواب آینه توی از و کردمی خشک حوله با را گوشش
 !بزنم؟ خودم سر به بخوام من که زدن خودشون سر به گلی چه متأهال! راحله کن ول بابا -

 :پرسیدم پردهبی. دادمی آزارم و کردمی خورد را اعصابم زدنشحرف دارکنایه
 سبحان؟ دونیمی چی تو -

 .کرد می صحبت من با آینه توی از هنوز
 .شده گم اقیانوس توی داریوش اینکه -
 .کردم قطع را حرفش بغض و صبریبی با
 دونی؟می چی دیگه این از غیر -

 .برداشت بیسکوییتی و رفت چای سینی سمتبه و برگرداند را رویش
 .برسید زندگیتون به تا کردید دک مهشادو و کرده هندستون یاد فیلتون فرهاد و تو... اینکه دیگه... اوم -

 توضیحش اما بودیم؛ نکرده دک را مهشاد ما. نبود طوراین واقعاً. ترکید گران حرف این خاطربه سنگینم بغض
 .دادمی را نتیجه همین بود، ماجرا شاهد که کسی هر به قرائن و شواهد چون بود؛ فایدهبی
 .بشه جوریاین خواستمنمی خدا به. سبحان نیست جوریاین -

 .بود دستش در بیسکوییت هنوز
 .شد گلم، خواهر شد ولی -
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 .کنم جبران را اخیر هایپناهیبی تا بردم پناه اشبرادرانه ـوش*آغـ به دوباره
 کجاست؟ االن آقافرهاد این اصالً کنی؟می گریه چرا حاال -

 .کشیدم باال را امبینی
 .آمریکا برگرده خوادمی فرهاد -

 رعایت خواستنمی اگر. چیست ذهنش در سؤال دانستممی اما کند؛ ناراحتم این از بیشتر خواستنمی. نداد را جوابم
 هم تو» گفتمی فرهاد به که افتادم مهشاد حرف یاد «نبودید؟ هم یباختهدل و عاشق شما مگه» پرسیدمی کند

 را همه خواستممی. بود من سرنوشت این. بودم من این واقعاً« .میندازی دریا ته خودتو داریوش مثل و کنیمی ولش
 .بودم تنهاترین االن و باشم داشته
 :دادم ادامه

 .کنه قبول منو تونستنمی فرهاد -
 .گذاشتم شکمم روی را دستم

 خواستمنمی من. گرفته فرهادو گرفته، موبچه گرفته؛ دامنمو که مهشاده آه خاطربه اتفاقا این یهمه دونممی -
 دلش خودش مهشاد. دادیم بازی مهشادو که کردیم اشتباه ما. فرهاده با کنم تحمل تونستمنمی ولی بدم؛ بازیش

 .کردیم بدترش ما و بود خون
 .زد زل سرخم چشمان در و گرفت فاصله من از سبحان

 !داره خدایی هم مهشاد. جوی به بازنگردد رفته آبِ -
 :گفتم. زدمی چنگم هم هنوز لعنتی بغض

 .گیرهمی انتقام ما از داره بدجور خداش و داره خدا هم مهشاد. سبحان آره -
 :گفت و کرد شیرینی یخنده

 ...ولی شنوه؛می مظلومو آه که خورده قسم و هست شکسته قلبای تو خدا که درسته -
 اما رسید؛می نظربه مسخره شاید. بشنوم را هایشصحبت یادامه تا کردم نگاهش ملتمسانه و خورد را حرفش

 .داشتم احتیاج هاآن به شدیداً و بود قلبمقوت سبحان هایحرف
 .کردی هدیه مهشاد به فرهادو و کنی ثواب خواستی میگی خودت تو ولی -

 !زد؟می حرف بریدهبریده چرا لعنتی
 تاراده و خودت از درستی شناخت تو ولی «ربه عرف فقد نفسه عرف من» گفتمی همیشه حدادحاج یادمه -

 درستی شناخت چون نتونستی؛ اما بگذری؛ فرهاد از تونیمی کردی فکر. شدی اشتباه دچار محاسباتت تو و نداشتی
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 تو و گرفتی بزرگی یلقمه اما ببخشی؛ عشقتو خواستی فقط نبوده، ـیانـت خــ قصدت اول از تو. نداشتی خودت از
 .کرده گیر گلوت
 :داد ادامه که دادم تکان هایشحرف تأیید ینشانه به را سرم

 .میده تحصیلادامه داره آمریکا تو و اومده کنار ماجرا این با هم اون. نیستم خبربی هم مهشاد از! نباش نگران -
 :پرسید که خوردم جا اطالعاتش روزبودنبه همهاین از
 کنی؟ زندگی باهاش خوایمی داری؟ دوستش هم هنوز فرهادو -

 :داد ادامه دوباره دید که را سکوتم
 باش مراقب پس داره، جریان هم زندگی و افتاده شیرین یا تلخ اتفاقات این. باشی خودت فکر به دیگه تو بهتره -
 .بخوری رو آینده افسوس االن مثل که نیاد روز یه

 .بودم شده خیره زمین به و بود پایین سرم
 مردونه بیاد، خوشم کسی از روز یه اگه ولی نیومده؛ خوشم کسهیچ از حاال تا! ببین منو. بده جواب راحله -

 این! زدی ضرر همه به چقدر سکوت این با ببین. بذار کنار رو احمقانه سکوت و خجالت این. میگم و وایمیستم
! دادی آزار خودتو بیشتر، همه از و رو همه چقدر ببین. دیگه چیز یا رضاست عالمت نیست معلوم که سکوتی
 .بده جواب! ندیدی مهشادو
 :کردم ضعیفی یزمزمه

 .اوهوم -
 :گفت تحکم با
 .بگو بلندتر. نشنیدم نه، -

 .بودند روان هایماشک
 !دارم دوست فرهادو! آره لعنتی، آره -

*** 
 فرهاد

 کسی که شدمی هفته یک. بودم نزده سر کارخانه به که شدمی ایهفته یک. گذشتمی ماجرا آن از ایهفته یک
 گذشت؛ سال یک مثل روزش هر که ایهفته یک. نبودم تماس در کسی با هم من و بود نگرفته را من سراغ

 اینکه. گرفتمی آتش سوخت،می امکسیبی برای دلم اوقاتگاهی. ثانیه به ثانیه دقیقه، به دقیقه ساعت، به ساعت
 دستش از و باشی داشته مادر و پدر اینکه. دنیاست حس تریندردناک کنی، درددل او با تا باشی نداشته را کسی
 اتنامادری و برادر و تو جز بینیمی کنی،می باز چشم وقتی از که است این آن از ترسخت اما است؛ سخت بدهی
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 ماننفرهسه یخانواده از عضوی هم را مهرنوش همیشه که بود این برای شاید. نداری دردیهم برای را کسی
 شک هربار اما رفت؛ اششماره تماس شاسی روی دستم چندباری اخیر روز چند این در... که مهرنوشی دانستم،می

 تصنعی و ظاهر به هرچند کنم، درددل او با خواستممی. کنم اعتماد او به خواستممی. کرد منصرف را من تردید و
 ۲۰۷ پشت. نیست بابازن با آمدن کنار جز ایچاره باشد، نداشته مادر که کسی برای. بود حداقل ولی بود؛ خوارمغم

. نشستم قبرشان کنار بار آخرین برای و رفتم. رفتم وداع برای. آمدم بیرون زهرا بهشت پارکینگ از و نشستم راحله
. بودم گرفته را پروازم بلیت و کرده جمع را چمدانم. امتنهایی برای زدم، زار امکسیبی برای. زدم زار و نشستم

 ام،باطنی میل رغمعلی. بود ناکامی ایران در من نوشتپیشانی. بود یکسان من برای تقدیر. شدنمی عوض سرنوشت
 ها؛قاره یا هاآب سویآن بگویم است بهتر اصالً. مرزها سویآن از بیشتر خیلی بود، مرزها سویآن من خوشبختی

 زهرا بهشت شبپنجشنبه آورسرسام ترافیک در معمول طبق و بود شده آغاز باران نمنم! آمریکایمتحدهایاالت یعنی
 و گرفتندمی آرامش قبرها این با جمعه شب هر که امواتی ماندگانباقی یبقیه هم و من هم. بودیم افتاده گیر

 .دویدندمی خارجی هایماشین دنبال به سرخ هایگل با واردیوانه که فروشیگل کودکان
 و آمد جلو ایسالههشت یدختربچه. گرفتند ضرب تهران شهرآشوب ماهبهمن باران به هاشیشه و شد روشن آسمان

 حکایت هایشچشم سرخی. داشت بلوندی موهای و عسلی چشمان. دادم پایین را اتومبیل یشیشه. کوبید شیشه به
 توانستمنمی. کردمی التماسم سکوتش با و زدنمی حرف! کسیبی و خوابیبی از حکایت داشت، گرسنگی و سرما از

 به امدودی عینک پشت از و طرفهیک و بدهم باال را شیشه دیگر بلندشاسی هزاران مثل توانستمنمی. باشم اعتنابی
 دستم کاظمحاج اگر که هاییآن از یکی. بودم هاکسبی آن از یکی. بودم هاآن از یکی هم من آخر. کنم نگاه هاآن
 تراول یک با را هایشگل تمام! هیچ! هیچ او؟ دختر با کردم چه من اما بودم؛ خیابان کنار االن گرفت،نمی را

 امآمده مریخ از کردمی خیال شاید. ترکید بغضش و کرد نگاه امچهره به زدهبهت. شدنمی باورش. خریدم صدتومانی
 تازه. دارد عالمی هم نوازییتیم. کشیدم سرش روی دستی که ببوسد را دستم خواست. شدم بازودلدست قدراین که

 پلی را اتومبیل موزیک و گرفت شدت باران. شد روان ترافیک و گرفت شدت باران. کردممی درک را حاجی حس
 دقت که خوب. کردمی گرفتن آهنگ راحله و من جدایی هنگام همیشه که باران این دست از امان ای و کردم
 .شنیدممی وجود تمام با را علیزاده محمد صدای کردم،

 داشت شکستگی تو قبل که گذاشتی پا زیر رو دلی»
 داشت؟ بستگی تو جزبه کی به عاشق منه حال

 «داشت؟ چی تو و من واسه تهش
 .گرفت جان مقابلشان راحله تصویر و شد آبستن چشمانم ناخودآگاه

 بود من برای تو قلب تو دنیا تمام از گوشه یه»
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 بود من خدای تو چشای میگم ولی کفره؛
 «بود من انتهای شروعت
 مرغ و شد سرازیر هم من هایاشک. شد جاری هم من هایاشک آن رعد صدای با و شد روشن دیگر بار آسمان
 .کرد پرواز دور چنداننه یگذشته به خیالم

 کرده بد هوامو تو هوای روزا این عشقم»
 کرده تب دوباره برات یکی
 «!کن باور

 .بست نقش چشمانم مقابل راحله به من اشتباهی کادوی ایلحظه و کردم پاک دستپشت با را هایماشک
 !کن باور عشقم»

 اینجایی هنوزم بینمتمی تنهایی، نمیشه باورم که
 «!کن باور

 برای بود کرده شرط حاجی اینکه. کردم فکر فرودگاه در جداییمان یلحظه به بار این و شد تار چشمانم دوباره
 مقابل در فیلمی مثل گذشته تمام! راحله فراموشی بگیرم، فراموشی و کنم وطن ترک باید جانم آوردندستبه

 مهشاد با شدندرچشمچشم و مراسم به من واردشدن یلحظه راحله، و داریوش عقد یلحظه. رفتمی رژه چشمانم
 فرو فکر به را من و نشستمی وجودم بر سردی آب مثل وهمههمه جشن، سالن کف به راحله سقوط یلحظه و

 .بردمی
 تو یعنی شورهدل تو، یعنی تنگیدل»
 «توبی من میرممی میری،می منبی تو

 قبل و امروز خواستممی. نبود مهم. شدممی مواجه راهور دوربین هایفلش با و بردممی باال را سرعتم لحظهبهلحظه
 .کنم تسویه حاجی با را چیزهمه رفتنم، از

 .۲۰۷ هایجریمه و داریوش یخانه یکرایه کارخانه، مدیریت
 «...روزا این عشقم»

*** 
 را جلویم زحمتبه و بود شده شدید باران. شدم مواجه سبحان یچهره با و زدم ترمز خانه پارکینگ مقابل زدهبهت
 چماق اهل امین مثل و بود عاقل سبحان دانستممی قدرهمین فقط. بود آمده اینجا به چه برای دانستمنمی. دیدممی

 با که دادم پایین را پنجره. کوبید شیشه به و آمد ماشین طرفبه و کشید باال را کاپشنش زیپ. نبود کشیچماق و
 .آورد داخل را سرش همیشگی لبخند
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 فرهادخان؟ هست اجازه -
 .کردم اشاره داخل طرفبه
 .تو بریم بیا منتظرمی؟ اینجا وقته خیلی! شماست دست هم ما یاجازه -
 .شد سوار و کرد باز را در
 .ندادی جواب ولی گرفتم؛ تماس گوشیت با هم چندباری یه البته. رسیدم تازه نه -

 .بودم نشده او زنگ متوجه که بود زیاد ماشین ضبط صدای بس از. گفتمی راست. کردم چک را موبایلم یصفحه
 .تو بریم بیا حاال. نشدم متوجه! شرمنده -
 :گفت و خندید صمیمیت همان با هم باز
 .نگیرم وقتتو زیاد میدم قول شلوغه، سرت دونممی. کنیم صحبت جاهمین بدی اجازه اگه -

*** 
 مهشاد
 به اشخستگی از خمـار چشمان و بود پایش روی تاپلپ. کردممی پر را خوریشکالت و بودم ایستاده اپن پشت

 کردنست یحوصله. بودم کرده پر چینی خوریشکالت و گلیگل فنجان دو با را استیل سینی. بود شده دوخته آن
. کردم نگاهش دوباره. بودم کرده آماده جدیدم ادربر از پذیرایی برای بود دستم دم که را هرچه. نداشتم را هاظرف

 دو که بود عجیبی حس چه. بود کرده اشجدی و گرفته را وقتش عجیب پروژه،. خاراند را اشنشدهاصالح ریشته
 خودم روی به چیزی نباید ولی کنم؛ ـلش*بـغـ خواست دلم. داشتم اخالقی و روحی فاحش تفاوت با برادر
 :زد صدایم و کرد ولو کاناپه روی را اششدهسازیبدن هیکل و گذاشت میز روی را تاپلپ. آوردممی
 بکاری؟ قهوه رفتی مهشاد؟ پس کجایی -
 .آمدم بیرون آشپزخانه از دست به سینی و کردم خشک را هافنجان کنار دستمال با و آمدم بیرون خیال و فکر از
 .نکن هولم. بابا اومدم -

. شد روانه هافنجان یلبه از قهوه دوباره و لرزیدمی دستانم. بودم شده حساس رفتارهایش تکتک بر و شده عجیب
 .زد ایخندهتک. گذاشتم میز روی را سینی

 .لرزهمی که هم دستت! شدی؟ هول که خواستگاریت اومدم کردی فکر نکنه -
 .بستم خالی و انداختم باال را دستم

 شما دوش رو هم مجنازه. پره خطاتونچوب برادر دوتا. فرهادی همون داداش هم شما! آقافرشاد نداره برت هوا -
 .نمیفته دوتا
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 فرشاد مقابل نعلبکی داخل را فنجان. نه یا ندهم لو را برادریمان و خواهر و کنم کنترل را خودم توانممی دانستمنمی
 .برداشت را خوریشکالت. گذاشتم

 .ارهد جا حاالحاالها. بزرگاست کبریتقوطی این از! نیست خطچوب من مال المصب -
 کنم، نگاه چشمش در آنکه بدون حرفش، به توجهبی. دادنمی قد عادی کلکل به ذهنم که بود هاییوقتآن از

 :پرسیدم چینیمقدمه بدون
 زد؟ غیبش و کرد ولتون مهرنوش یهو شد چی راستی! فرشاد -

 :گفت جدی خیلی و داد وقوسکش را بدنش خیالیبی با و شد جاجابه کمی. گذشت سکوت در لحظه چند
 و پسردوست دختر،دوست نامزد، دوست، شوهر، زن، از میشه؛ زده دلمون زود که سبکه این به ما ژنتیک راستش -

 .دیدی فرهادو که هم خودت و ماست یننه که هم درخشانمون سابقه. بچه حتی
 .کرد سپر را اشـینه*سـ و نشست صاف

 .ماجرا این توی ماسطوره! ببین منو خود -
. کندمی صحبت مادرمان درمورد وقیحانه کردممی حس. کنم تفکیک را احساساتم نتواستم من اما خندید؛ قاهقاه

 .بود آمده جوشبه غیرتم رگ انگار. شدم سرخ
 !شخصیتبی! میگیا چی بفهم -

 .برد باال را ابروهایش و انداخت میز روی بود برداشته که را شکالتی پوست
 .میگم بخواد دلم هرچی خودمه، یننه! اصالً چه تو به! بابا برو -

 .رفتم غرهچشم
 !غیرتبی -

 که اونه هم باز. مادرمونه هم باز باشه، کرده بدی بهمون و باشه نامرد قدر هر باشه، بد قدر هر» که بگویم خواستم
 او به باید چطور دانستمنمی. نداشتم را جرئتش. نتوانستم اما« .میده پناهمون شدیم، رونده و مونده جاهمه از وقتی
 خودم روی به و بودم خواهرش من حاال. کرد بو را هایشـل*زیربـغـ درآورد، که را کاپشنش. کردممی اثبات
 آمیزتعارف. آورد خودم به را من بود؟ آورچندش و چرک حرکاتش قدرهمین هم دیگر دخترهای جلوی آوردم،نمی

 .آورد جلو را کاپشنش
 .خوریشمی چشمات با داری! تو مال اصالً بیا -

 .درآوردم زدنعق ادای
 کثیف یا تاریک هنرهای جزء. بودم ندیده هنریتو یجلوه این حاال تا چطور کنممی فکر خودم با دارم! داداش نه -

(dark art) دیگه؟ میشه حساب 
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 :داد توضیح و زد ریزی لبخند
 .بوده تنم روزشبانه چهار! دیگه کاپشنه یه حاال -

 .کردم نزدیک هایملب به را امقهوه فنجان
 .کردیمون عطرافشانی. کن جمعش هوا و زمین وسط از فعالً -

 .داد ماساژ را بازوهایش
 زنی؟نمی یخ ندارن؟ مشکلی شوفاژات -

 .کردم جمع بدنم کنار مبل روی را پاهایم
 .کرده عوض طبعتو بدجوری انگار روزه چهار این. معموالً شیدنمی سرمایی که ورزشکارا شما -

 .برداشت را اشقهوه
 بوران توی روز نصف یه. دیگه کشید طول همین برای. بود وضعی یه اصالً. بود بندونیخ! نمیشه باورت مهشاد -

 .بودیم مونده
 .کردم اکتفا سرم دادنتکان به تنها. نداشت جذابیتی اشپروژه درمورد هایشحرف

 .اوهوم -
 :کرد باز لب دوباره نوشید، که را اول یجرعه

 نشد؟ مزاحمت کسی که روزه چند این راستی -
 .خندیدم

 چی؟ باشن شده اگه حاال! مسخره بابا برو -
 :دادم ادامه تمسخرآمیز و کتابی لحن با
 !نمایی؟می تلخ کامشان به را روزگار و رویمی -

 .داد تکان سر
 بیا شبا داری دوست اگه حاال. بشم مطمئن این از خواستممی. ترسینمی خوابیدن تنهایی شب از دیگه. پس خوبه -

 !ما خونه
 .کردم جیغجیغ

 !شعوربی تربیتبی -
 .کند آرامم مثالً تا آورد باال را دستانش

 اینجا؟ بیام کنم جمع من خوایمی. نیا بیای، نداری دوست. باشه باشه -
 .کردم پرت سمتشبه را کوسن. نداشت دومی که بود دلقکی
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 .نیستم داداشتزن دیگه که نیست بیشتر روز دو. بیشعور بفهم دهنتو حرف -
 :دادم ادامه. هست داداشم دقیقاً که دانستنمی و
 همچین و کرده ول رو تو و کرده بشریت یجامعه به ظلمو ترینبزرگ میگم ببینم مهرنوشو جلسه این واقعاً -

 .شده حاصل موجودی
 .زدمی برق چشمانش در شیطنت

 الگوم و شدمی این از بدتر شاید شد؟می بهتر وضع بود اون اگه میگه کی. دادم کافی توضیحات که اون درمورد -
 .شدمی اون واقعاً

 بود انتخابی حق اسیر عمر تمام. نداشت جرمی مهرنوش. بودم ناراحت داشت، مهرنوش به نسبت که بدی حس از
 زنی سالگی۱۸ در. رسیدمی دهانش به دستش که پیرمردی به بودند داده شوهرش سالگی۱۵. نداشته گاههیچ که

 عشق. خواستمی پیشرفت. خواستمی آینده دلش. بود سالش۱۸. بودند مانده دستش روی که بچهسه با بیوه
 ماند،می مهرنوش اگر. گفتمی راست فرشاد کند؟ تأمین را فرزندش سه یآینده توانستمی چگونه. خواستمی

 .درآوردم شکلکی. بود بدتر وضع شاید
 .موندیمی هستی که تربیتیبی و شعوربی همین صورت هر در تو. شو گم -

 .کرد تماس رد و انداخت من به ریزی نگاه. خورد زنگ اشگوشی
 نه؟ بود، فرهاد -
 .رفتمی ور اشگوشی با
 تف. کنم صحبت باهاش مجبورم ترمش مرخصی و اداری کار چندتا برای. نمیدم محلش من ولی آره؛ -

 .بکنم تونمنمی کاریش سرباالست،
 :دادم جواب

 .سرباالست تف. واقعاً آره -
 .کرد باز و بست اطمینان با را چشمانش

 .مهشاد بودم تو تیم توی اول از من -
 بود، نداده را آمارم االن تا اگر. خواهدنمی نامرد آن یاندازه به را کسهیچ دانستممی. گویدمی دروغ دانستممی

 .بود کرده جوانمردی
 .مخملی گوشام که هم من! خودت جون آره: من

 .داد تکان را چشمانش و سر. بود کرده تمام تقریباً را اشقهوه
 .میگم جدی کن باور نه -
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 .انداختم باال شانه
 .نیست مهم برام اصالً! چه من به -

 .کرد شروع را بحث دوباره فرشاد اینکه تا گذشت سنگینی سکوت در لحظه چند
 روزه؟ چند این نرفتی ملوپ کلوپ -

 .بردم باال را دستم
 االن تا بودم رفته کلوپ اگه اوالً. نداشته خبر من از و پروژه رفته ستهفته سه انگار روز، چند میگه همچین! اوهه -

 .گذشته من از کارا این دیگه دوماً داد،می بهت آمارمو مکس
 را ساختمان پشتی یمحوطه تنها و نداشت اشراف ساختمانی هیچ به که ایپنجره. ایستاد پنجره کنار و شد بلند

 .دادمی نشان
 چیه؟ تبرنامه فرداشب چرا؟ خورهبرمی بهت! حاال خب -
 .جویدممی را آن و بود شده تیز ناخنم یگوشه. گرفت قرار صورتم مترینیم تا امدمپایی و انداختم پا روی پا
 .تفریحه ورزش! ورزش... مبرنامه... اوم -

 .نشست نزدیکم مبل روی و برگشت
 .دوردور بیرون، برمتمی و گیرممی تواجازه میام تفریح زنگ پس خب -

 .کشیدم بودم، کرده صافش دندان با که شستم ناخن به را اماشاره انگشت سر
 .کنن مجازاتت نرسن سر تو اولیای یهو. آزادم دولتهفت از که من -

 :دادم ادامه و زدم پوزخند
 بریم؟ خوایممی کجا حاال -

 .انداخت باال شانه
. دربیارمت بازیپیرزن فاز این از خواممی فقط. عشقته تو هرجا. شهربازی کافه، کلوپ،. بگذرونیم خوش ریممی -

 بخرم خورشتی سبزی کیلو دو برات بگی بزنی زنگ بودم منتظر. شدی غرق خودت تو و نشستی گوشه یه رفتی
 .کنی پاک بیارم

 را کاپشنش. بود داده دست از را عزیزانش تصادف یک در که داشتم را مسنی زن حس واقعاً. کردم قبول میلیبی با
 .رفت در سمتبه و برداشت دیگری شکالت با
 تا امیدوارم فقط. بوده چی فهمممی که باالخره. کنیمی پنهون ازم داری چیزیو یه نفهمیدم نکن فکر ولی -

 .باشه نشده دیر موقعاون
 .کردم انکار تمسخر با
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 .بگم صادقانه بذار باشه -
 .گشتم را شلوارم و تونیک نمادین هایجیب

 .دپرسم همین برای شده، تموم( ماریجوانا) گُلم که اینه مشکلم راستش -
 .گرفت صورتم جلوی و آورد باال را اشاشاره انگشت

 .گوشِته تبزرگه تیکه چیزایی همچین سمت رفتی کنم حس حتی اگه ولی کنی؛می شوخی اینو فهمیدم -
 .کردم بیرونش در از
 باید ای.ال.سی.یو جایبه بیفتم، راه این به کوچیک یمسخره مشکالتِ این خاطربه خواستممی اگه. دیوونه برو -
 .کردیمی پیدام تهران جوبای توی از

*** 
 راحله
 بلندم موهای و پوشیده تنگی مشکی ساپورت. بودم کرده قفل زانوهایم دور را هایمدست و نشسته تختخواب روی

 هم را بودنشمطلّقه مهر روزها همین که ایبیوه. نبودم بیشتر ایمردهیتیم یبیوه اگرچه. بودم بسته کش با را
 دختر دانستمی خدا و داشتم دختربودن حس عجیب و بود شده تنگ هایمدخترانگی برای دلم عجیب اما زدند؛می

 را باباحاج حکم من برای بود، که هرچه ولی نبود؛ قدیم آقاجان دیگر آقاجان هرچند. داشت ایمزه چه بودن آقاجان
 بود، او جای هرکسی. داشت هم حق. بود خسته دخترداشتن از و خواستنمی دختر دلش دیگر خودش شاید. داشت

 منطق و دلیل دل کار اما آورد؛درمی اششناسنامه از را مهشاد و من اسم انداختیم، راه برایش که محشری این با
 نشان را شب یدقیقه ده و ده که ساعت هایعقربه به نگاهی. بود پدرش عاشق همیشه دختر یک و شدنمی سرش

 اما گرفتم؛می را سبحان یشماره مدام شام، خوردن بر مبنی سمیهمامان هایالتماس به اعتنابی و انداختم داد،می
 باز را در قفل و آمدم پایین تخت روی از عصبی. کردمی تماس رد آوردم،درمی بازیسمج که خیلی و دادنمی جواب

 . کردم پرخاش او به و
 حال به هابچه ما بذارید بار یه شد. بابا هم و تو هم دارید؟برنمی سرم از دست چرا مامان؟ میگی چی چیه؟ -

 باشیم؟ خودمون
 :گفت دستبه کفگیر و داد در درگاه به را اشتکیه

 بااصالت پسر یه به نشده ماه سر. نمونده دستم رو که دخترم. خوادتنمی که جهنم به گرفتی؟ غمبرک تو باز چته -
 .بترسیم ازش بخوایم نداری که هم پنهونی چیز شکر رو خدا. میدم شوهرت بانجابت و
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 ای که زدممی فریاد و کردممی سپر ـینه*سـ اول روز همان از اگر. بود داده دستمان کار نجابت و اصالت همین
 و بریزم سرم بر خاکی یک توانستممی االن شاید خواهم،می را فرهاد اسم به پدرومادریبی یک من! بیداد ای! داد
 .کردم رها تخت روی را خودم دوباره و کردم باز را موهایم کش! نشوم رانده آنجا از و مانده اینجا از
 وقتی و کردید نجابت و اصالت بس از. زدید سرش تو بس از. گرفته دلش رفتارا همین از فرهاد! مامان کن بس -

 .خوایدشنمی دیگه شده، سقط بچه که حاال کنهمی خیال بیچاره. طرفش رفتید افتاد، گیر بهش کارتون
 :گفت. شدمی ترگنگ نیز صدایش شد،می دورتر که طورهمان و رفت پایین هاپله از و کرد من به پشت مامان

 و خونه آقا؟ حضرت برای کنیم چه خواستیمی دیگه. وق و وق دورش به هاسگ طبق،طبق هااِفاده! واه واه -
 مونده، دستمون رو دخترمون! وای ای که چی؟ که کردیم رد سبحانو هم االن دادیم، بهش شغل و دختر و ماشین

 .بندازیم ترشی باید بگیریش نیای تو
 .بود ماجرا کنول مگر اما شوم؛ خالص مامان هایسرکوفت دست از تا دادممی فشار هایمگوش روی را بالش
 خوادمی پاپتی یپسره این که االن چه بود، دومادمون بیامرز خدا داریوش که زمانی چه. گفتم هم اول از: مامان

 و بکنی تنت گوشت از. باقیه ونیمشدوقورت همیشه دوماد. شد راست و خم دوماد جلوی خیلی نباید بشه، دومادمون
 .بود تلخ پیف،پیف میگه خورهمی جلوش، بذاری

 .ببینم را او دوباره تا شدم خم دوبلکس هایپله یدسته از و آمدم بیرون اتاقم از
 به االن از اما بوده؛ بابا و شما آبروی خاطربه کردم، سکوت اگه االن تا. خوامشمی بد، یا خوب فرهاد! مامان ببین -

 بار یه خواممی. کنم زندگی خودم برای خواممی نیست، درمیون معتمدا آبروی پای و شده سقط مبچه دیگه که بعد
 .بدم گوش دلم حرف به شده که هم

 .کرد غرغر زیرلبی و انداخت باال ایشانه مامان
 که روزیو اون بینممی ولی نمیدی؛ گوش بابات و من حرف به دیگه! خانمراحله شده کلفت گردنت دیگه تو -

 نزدید چرا شما. کردم بچگی و خوردم گول من. کردممی فکر من که نبود اونی فرهاد میگی میای و میشی پشیمون
 دهنم؟ تو

 شود؛می راضی خودخودبه آقاجان کنم، راضی را مامان اگر دانستممی. آمدم پایین را هاپله و کشیدم ایکالفه پوف
 .بردارم کشیوگیسگیس و جیغجیغ از دست کردم سعی و کردم ترنرم را زبانم همین برای

 از که شما. نیست بدی پسر خدا به ولی دلگیرید؛ ازش چندوقته، این تو فرهاد احترامیایبی خاطربه دونممی -
 .شده دلگیر ما ابزاری رفتارای خاطربه اون کنید؟نمی باور چرا. شناسیدشمی بچگی
 .کرد پرت سینک روی را قاشق و داد تفت تابهماهی داخل را کردهچرخ گوشت
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 مثالً دستش، داده رو کتاباحساب همه آقاجونت که نه. شده هوایی و خورده دماغش به پول بوی شنوی،می من از -
 .برداریم دور و خبریه نکنیم فکر ما که ذارهمی باالطاقچه داره

. آمدمی تنم به چیزهمه و بودم شده استایلخوش روزها این چقدر. گذاشتم امپیشانی به دستی و ایستادم کمربهدست
 را فرهاد با عاشقانه زندگی طعم خواستممی و بودم نرسیده سی به هنوز. داشتم شادابی و بودم جوان هنوز من! آری

 به خواستمنمی بود، زده را من قلب یخانه در شانس که حاال. بود من حق بود، من سهم که فرهادی. بچشم
 کاش ای با گذشته مثل عمر یک تا بکنم را تالشم تمام داشتنش برای حداقل خواستممی. بدهم دستش از سادگی

 .نگذارم بالش روی سر اما و اگر و
 این دیگه. شده خطیخط و شما دست دادم موشناسنامه باریه من. بردارید دست خدا رو تو! مامان! مامان! مامان -
 میدم قول. بگیره سر ما زندگی بذارید و بیاید کوتاه امین روح به رو تو. بگیرم تصمیم مآینده برای خودم خواممی بار

 .نکنم پشیمونتون و بشم خوشبخت
 .زد کنایه و رفت یخچال طرفبه هم باز
 بیاد فرهادخان مونده همین! فرهاد؟ شده جونش و عشق همه بینینمی. خداشه از آقاجونت نخوام، هم من -

 .بچینه هم رو ما غذایی یبرنامه
 .کردم ـلش*بـغـ و چسباندم او به پشت از را خودم و شد زنده قلبم در امید نور
 ...بذارید و بیاید کوتاه هم شما پس! بشم قربونتون الهی -

 .زد ذوقم توی و کرد قطع را حرفم
. میاد بدم نچسب، بهم هم قدراین. کشیدیمی خجالت بیشتر قبالًها. روش آبم یه و خوردی رو حیا! خوبه خوبه -

 .میشه گرمم آشپزی موقع
 .رفت گاز اجاق طرفبه و برداشت یخچال داخل از رب قاشق یک و کشید بیرون ـلم*بـغـ از زحمتبه را خودش

 حرف ببینه کنه صحبت فرهادخانت با رفته آقاجون طرف از سبحان! نکن آویزون من برای تولوچهولب حاال -
 !چه من به ناراضی، بابای گور دیگه بودن راضی همه اگه. چیه حسابش

 .کردم حلقه دورش را هایمدست و رفتم طرفشبه دوباره حالیخوش از
 .بخت یخونه نمیرم من که نشید راضی شما اگه. هستید کاری اصل که شما! بشم فداتون الهی -

 .داشتمی نگه را خودش زوربه اما بود؛ گرفته اشخنده
 .هستید بزرگترا ما بودنراضی فکر به جوونا شما که هم چقدر -

. انداختیم هم به نگاهی و چرخیدیم در طرفبه هردو ماشین گاز صدای با که شود برروده خنده از تا دادم قلقلکش
 :گفت و انداخت باال ندانستن معنای به ایشانه معمول عادت طبق سمیهمامان
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 .کنم کم گازو زیر من تا کن باز درو برو -
 کار از قلبم پارکینگ داخل پارک حال در ۲۰۷ دیدن و در بازشدن با. آمد سرم پشت مامان و رفتم سالن در طرفبه

 :گفت و زد کنارم مامان که کشیدم خفیفی هین. افتاد
 .خبره چه ببینم طرف این بیا -

 :داد ادامه مامان که نداشتم را فرهاد با شدن روروبه توانایی و زدمی تندیبه قلبم هنوز
 .فقط سبحانن و آقاجونت. نیومده شتحفه خود! بترسی نکرده الزم -

 رسیدن با ؟...خواستنمی خودش مگر بود؟ داده هاآن دست را ماشین چرا بود؟ کجا خودش پس سبحان؟ و آقاجان
 لباسیچوب به را کتش آقاجان. کردیم کوتاهی علیک و سالم و نماند فکرکردن برای زمانی سبحان، و آقاجان
 .رفت پذیرایی طرفبه و گرفت دست را اشپشمی کاله و کرد آویزان

 ست؟آماده شام! سمیه -
 .میشه آماده هم غذا بزنید، صورتتونودست به آبی یه شما تا: مامان
 از تا نبود دلم توی دل. کرد دعوت سکوت به را من و گرفت گاز را لبش که آمدم سبحان به نگرانی ابروی و چشم
 داده تحویل آقاجان به را ماشین که بود چه نتیجه اما کرده؛ صحبت فرهاد با سبحان دانستممی. شوم باخبر ماجرا
 !دانستمی خدا بود،

*** 
 غذای با سبحان و جویدمی سبزی شدهمسح هایآرنج با آقاجان. گذشتمی سردیبه چیزهمه شام یسفره سر

 :پرسیدم و زدم دریا به را دلم. بود سفره به وسایل کردناضافه حال در مدام مامان و کردمی بازی ظرفش داخل
 آوردید؟ ماشینو چرا -

 :گفت و کرد معناداری نگاه آقاجان
 خوای؟نمی ماشینتو -

 .نشستمی بدنم به سرد عرق و افتادمی امدوهزاری داشت کمکم
 ...اما خوام؛می -

. کردنکاسبی قلق بگیره؛ یاد کار وامیسته، خودم دست کنار کارخونه میاد سبحان هم فردا از. نداره اگر و اما: آقاجان
 و جنگ بره ذاشتممی اولش از نباید. شده دیر کلی هم االنش تا. نمیشه آدم پسر دوماد که قدیمیا گفتن راست
 برگردید باید جفتتون هر فردا از. دارم احتیاج هامبچه به من. تفنگه و توپ زیاده مملکت این تو که چیزی. جبهه

 .کارخونه
 .گزید لب سمیهمامان
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 .زنیممی حرف مسئله این به راجع بعداً. بخورید غذاتونو حاال -
 بود؟ داده موضع تغییر حد این تا آقاجان که بود افتاده اتفاقی چه رفت؟می پایین من گلوی از چیزی مگر اما

 .سوریه برگردم من دادی قول شما. کاظمحاج زدیم حرف باهم ما اما: سبحان
 .بلعیدمی را برنج و کشیدمی اشتها با را خورشت آقاجان

 که االن نه بود، دستم کنار خانکامران و بود زنده داریوش که وقتی برای. ستگذشته برای وقرارقول و حرف -
 و توپ جلوی میری تو سیاسیه؟ بازی همه اینا بفهمی خوایمی کی تو پسر. تنها و تک حوضش، و مونده علی

 .کننمی جون نوش شونوقهوه و فروشنمی دالر به رو شما خون و مذاکره میز پای میرن بهترون ما از و تانک
 .کشید خوردن غذا از دست سبحان

 .کنه عمل زده که حرفی به باید هرکس. ندارم کار حرفا این به من -
 .کردم تعیین نرخ دعوا وسط و شدم عصبانی

 چیه من تکلیف. بدونم بیشتر زندگیم و آینده به راجع باشم داشته حق کنم فکر بذارید؟ جریان در هم منو میشه -
 وسط؟ این

 :پرسید آقاجان به خطاب سمیهمامان
 نیست؟ دستت کنار فرهاد مگه -

 !عروس مادر از هم کلمه یک: آقاجان
 خودم تقصیر شاید. شوم مطلع امزندگی تصمیمات از که بود من حق این بگیرند؟ نادیده را من کردندمی سعی چرا
 .بودم کشیده کنار را خودم و داده خودشان دست اول از را قیچی و ریش که بود

 .میره داره فرداشب فرهاد: سبحان
 کجا؟: مامان

 .آمریکا هم بعدش و دبی: آقاجان
 امزندگی برای که رویاها چه شد،می باالوپایین بدنم دمای مدام و بود کرده داغ سرم موهای تا پا نوک از که منی و

 ...حاال اما بودم؛ نبافته
 :داد ادامه و داد فاصله را غذا ظرف سبحان

 یه. بدید انجام فرهاد امثال با رفتاری هر تونیدمی دارید، پول چون کردید فکر. نیستن که شما یمسخره مردم -
 خوب! ایاجاره داماد شده هم حاال راحله، و داریوش مراسم یکنندههماهنگ میشه روز یه حجره، پادوی میشه روز

 .دادممی حق بهش گوشم، تو زدمی کشیده یه اگه. کنم صحبت باهاش کشیدممی خجالت امروز که من! واال پسریه
 .رفت آشپزخانه طرفبه و برداشت را سبحان ظرف سمیهمامان
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. ذارمنمی اون دوش روی هم رو راحله کفشای من. نداره منو یراحله لیاقت اون! باباگداننه یپسره کرده غلط -
 ...که مهشاده همون اون لیاقت

 :غرید آقاجان
 !سمیه کن بس -

 .چرخید من طرفبه باباحاج. شد آشپزخانه راهی و کرد بغض مامان
 کنهمی فکر. ناحسابه حرفش. نیست تو دهن یلقمه فرهاد! بشنو باباتم که منی از دخترم، کن ول رو اینا حرفای -

 .دارم دوست سبحان یاندازه اونو من شاهده خدا کهدرصورتی میشه؛ تحمیل ما به بشه، ما دوماد اگه
 :گفت لبی زیر و زد پوزخندی سبحان

 .ندارید دوست منو زیاد شد راحت خیالم پس -
 .بود گرفته امخنده جنجال وسط

 .من خواستگاری بیاد راحله میگه بدی بهش رو! شده پررو فرهاد: آقاجان
 :گفت و رفت خوابشاتاق طرفبه و کرد رها ونیمهنصفه را غذایش و گفت را این

 .احترام و عزت تمام با دخترم، دنبال بیای باید بود راضی دلت یگوشه چهار اگه گفتم بهش -
 کار او کارهای خاطربه که مادری از. بخرد احترام من برای زوربه خواستمی که پدری از. بود گرفته بغضم همه از

. بود بـرده فرهاد با مالقات به را آقاجان نکردههماهنگ و نگفته که سبحانی از و بود کشیده اینجا به من
 هاییزمان. رودمی صالح امامزاده به دانستممی. رفت بیرون و کرد سر به چادر و آمد بیرون آشپزخانه از سمیهمامان

 بیرون خانه از و گرفتمی دلش توپید،می او به اشگمشده ایصیغه زن خاطربه آقاجان و شدمی گذشته حرف که
 .زدمی

 .داد نشانم را فرداشب پروازهای لیست و آمد طرفمبه سبحان
 دوستش تو و نیست منتظرش اینجا کسی کنهمی فکر چون راحله؛ میره ایران از همیشه برای فرداشب فرهاد -

 میگه هرچی باید و کارگرشن همه کنهمی فکر آقاجون. نده گوش یناا حرف به مهمه، برات زندگیت واقعاً اگه. نداری
 بهتر که هم مامانو. برجکش تو خورده گفته، نه بهش بار اولین برای فرهاد چون هم االن و بدن گوش حرفش به

 .ترنزدیک قربش و اجر بیشتر، اصالت و پول هرچی. شناسیمی
 .زد نهیبم سبحان باز که بودم شده خیره رویمروبه زمستان و سرد حیاط به و کرده بغض

 راضی بقیه بخواید، همدیگرو فرهاد و تو وقتی. تویی کنه، منصرف رفتن از فرهادو بتونه که باشه نفر یه اگه -
 و لیچار زبونش سر فقط نیست، دلش ته چیزی. کنممی راضی من هم مامانو و خداشه از که آقاجون. میشن

 !بدوبیراهه



 

 

429 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 دیگر و نمانده باقی زیادی زمان دانستممی هرچند. اندیشیدم تقدیرم به و کردم فکر سرنوشتم به و کردم سکوت
 .است عمل وقت
*** 
 فرهاد
 و ایستادم سرپا. کشیدم سختیبه را آن زیپ و کردم جا چمدان در زحمتبه را هایملباس از دست آخرین

 این به که بود من دل مهم. بود بهانه نیفتادن قلم از. نیفتد قلم از چیزی تا کردممی نگاه اطرافبه مبهوتوگیج
 .بود بس دیگر اما راحله؛ جز کسهرآن به او، جز کههرآن به دادنمی دل هاآسانی این به. کندنمی دل هاآسانی
 من کردممی مشخص باید شده که هم بار یک برای. ایستادممی هاآن جلوی سفت باید شده که هم بار یک برای

 کردم؟می بازی را راحله تعویضی یار نقش باید کی تا بودم؟ نقشه این کجای در من. داشتم جا بازی این کجای در
 باشم قلبی مرهم وفقطفقط توانستمنمی من. نبود این من سهم نه، بودم؟می معتمدها تیم نشیننیمکت باید کی تا

 .باشم او اصلی یار خواستممی من. بود هاحرف این از بیش من حق. بود خوردهزخم که
 ساک لگد با و زدم خودم دور چرخی. بود افتاده تخت کنار راحله یآشفته هایلباس و بود باز کمددیواری درب

 آمده زبان به و داشتند جان خانه این اشیای انگار. انداختم کناری زد،می چنگ پاهایم به ملتمسانه که را امورزشی
 و درآوردم را پرواز بلیت جینم شلوار پشتی جیب از و بردم دست. نشستم مبل روی و شدم سالن وارد خیالبی. بودند

 درودیوار روی از نگاهم. برسانم فرودگاه به را خودم داشتم فرصت دیگر ساعتسه از کمتر. کردم چک را آن
 رفتن برای پاهایم که هربار. افتاد راحله و خودم یدونفره عکس به ناخودآگاه و سرخورد سالن یگردوغبارگرفته

 عزتمند شده که هم بار یه برای. نکن کوچیک خودتو! بسه دیگه! فرهاد نه» زدممی نهیب خودم به شد،می سست
 «.سراغت میومدن خواستن،می اصلی یار عنوانبه رو تو اونا اگه مطمئناً پس زدی؛ سبحان به حرفاتو تو. کن برخورد
 و کشیدم بیرون وبرهمدرهم وسایل بین از را آن زحمتبه. گرفتم را چمدان یدسته و برگشتم خواباتاق به دوباره
 شدنقفل بود، قلبم شدنبسته کلید انگار که ایدکمه. فشردم فرودگاه مقصد به را اینترنتی تاکسی اکیِ یدکمه

 شیرینش، و تلخ خاطرات مرور با و انداختم نگاهی راحله با مشترکمان یخانه درودیوار به بار آخرین برای. احساسم
. شدمی زنده ذهنم در حافظ حضرت از بیتی مدام و رفتم باال خروجی تا را پلهراه. کوبیدم هم به را آن درب بغض با
 «خویش رخت ورطه این از باید کشید بیرون /خویش بخت شهر این در ایمآزموده ما»

 روی بر چمدان هایچرخ شدنکشیده صدای. زدم بیرون خانه از و کردم پایم شدنخم بدون را امورنی هایکفش
 به همیشه برای را تهران دیگر ساعاتی تا که دادمی را هواپیمایی هایچرخ شدنکنده نوید رو،پیاده هایفرشسنگ
 خودروی. بازنگردم ایران به ابد تا بار این که بودم خورده قسم. بودم خورده قسم من و کردمی ترک امارات مقصد
 :گفت و زد ترمز پایم جلوی سفیدرنگی تیبای
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 فرودگاه؟ برای بودید داده تاکسی درخواست -
 صندوق داخل را امدستیساک و چمدان و آمد پایین زدنی برهم چشم در که دادم تکان تأیید ینشانه به را سرم
. انداختمی جردن مایکل یاد را من رفتنشراه استایل و موها مدل. بود کاریورزش و اندامخوش جوان. داد جا عقب

 دل وهوایحال هم راننده انگار اما نشستم؛ عقب و زدم او به لبخندی بسکتبالش، بازی و دانشکده هایبچه یاد به
 .کرد پلی را ماشینش موزیک که دانستمی را من
 احوالم نیست راه به رو»

 کارم درگیر روزا بد، شبا
 کشتی منو تو نی، خوش حالم
 «نی پشت این خنده و شینممی پنجره پشت
 مثل درست نداشت، گرمایی ماهبهمن آفتاب هرچند. زدم را امآفتابی عینک و دادم پایین کمی را اتومبیل پنجره
 .من زندگی

 کوهن هاغصه هم، تو اخما»
 دورم ازت که مجبورم انگار

 شومن چقده هاشب این توبی
 «من رو داره تأثیر رفتارت چقده

 زبانم هربار اما کند؛ عوضش کمدست یا و کند خاموش یا کم را موزیک کنم درخواست راننده از خواستم چندباری
 .بود او سکوتاز کشیدممی هرچه که زبانم این بر لعنت ای. بودم سکوت به مجبور و گرفتمی

 کنم بازش رو بحثه این جلوت تونممی نه»
 کنم سازش تنهایی غمت با تونممی نه
 کنم خواهش تو به که میده اجازه غرور نه

 «کنم نوازش موهاتو زنهمی پر دلم من ولی
 نزدیک دیگر حاال اما کرد؛ پرواز گذشته به خیالم مرغ چندبار ندانستم و شد پلی موزیک این چندبار نفهمیدم
 .بودیم فرودگاه

 بهم بخندی شاید بت، میگم چیزی یه»
 بهم ببندی باز چشاتو اصالً شاید

 گله حد در فقط میگم چیزی یه
 «خوشگله چشمات که بس میشم اذیت
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 !من یزدهظلمت دل مثل درست بود؛ شده تاریک هوا دیگر. پیچید را امام فرودگاه تابلوی و زد راهنما
 من حال به خاموش و روشن گوشی چون نبودم؛ نگران. انداختم موبایلم شارژبی و خاموش یصفحه به نگاهی
 .نداشت توفیری

 شنویمی چیزی یه میگم، چیزی یه»
 رویپیش کنیممی ایزمینه هر تو ما

 شنویممی حرفشو دله، حرف که حاالم
 «شکنیممی باشه خب بشکونی، خوایمی تو

. نکنم عوض چیزی با را وطنم آخر هایلحظه دادم ترجیح. دادم تکیه صندلی پشتی به را سرم و بستم را هایمچشم
 و کردم خالی کسهمه و چیزهمه از را ذهنم و کشیدم نفس خوب. کشیدم نفس خوب و بستم را هایمچشم پس
 پس بود، شکسته هم من قلب نبود؟ شکسته هایدل در خداوند مگر. کردم دعا کشورم مردم سربلندی برای

 برای و چرخید ناخودآگاه به زبانم. کردنمی رهایم راحله هایچشم هم باز اما بود؛ دعا استجابت یلحظه
 .کرد دعا اشخوشبختی

 «...کنم بازش رو بحثه این جلوت تونممی نه»
. کردم حرکت موردنظر سالن طرفبه و گرفتم او از را چمدان و کردم حساب را کرایه. آمدم خودم به راننده صدای با

 هم هنوز اما چرا؛ دانستمنمی. گذاشتم سبد داخل را امآهنی وسایل تمام و گذراندم امنیتی حفاظ داخل از را چمدان
. کرد چک را مدارک و هابلیت بار آخرین برای خروجی گیت مأمور. روممی ایران از همیشه برای که نداشتم باور

 خیالبی و ایستادم برقیپله روی دست به ساک. کردند راهنمایی بعدی سالن به را من و چسباندند را چمدانم اتیکت
 به فرشاد با که را آخری یدفعه هم هنوز. دادندمی تکان دست کنندگانشبدرقه برای که کردممی نگاه مسافرینی به

 پرواز به ساعتی یک. کردمنمی فراموش بودند آمده ما یبدرقه برای داریوش و راحله و بودیم آمده فرودگاه این
 دردربه... االن کردممی نرمی راحله با کمی فقط کمی، اگر شاید. بودم سردرگم هنوز. داشتم استرس من و بود مانده
 پیام آخر لحظات در دست به موبایل مردم و پر پریزها یهمه اما کنم؛ روشن را موبایلم تا بودم شارژی جای دنبال

 بار آخرین برای و کنم شارژ را امگوشی تا بودم فرصت یک منتظر و گرفته ضرب پایم با عصبانی. کردندمی ردوبدل
 دلم در ایجرقه ناگهان. گرفتمی آدم از هم را آخر هایفرصت همین اوقاتگاهی زندگی اما بشنوم؛ را صدایش

. نفهمیدم را خودم حال دیگر کرد؟می چه باید بزند، زنگ موبایلم به خواستمی راحله اگر. شد بلند آشوبی و روشن
 فاصله بیشتر قدمی چند شدنغرق تا و زدمی را آخرش هاینفس که داشتم را کسی حال. انداختم اطرافم به نگاهی
 غشغش و بودند تصویری تماس حال در که رفتم جوانی دختر و مادر سمتبه و زدم دریا به را دلم. نداشت

 .برگرداندند روی و کردند نگاهم چپچپ خواستم، را موبایلشان وقتی اما خندیدند؛می
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 !بودند شده احساسبی چقدر مردم این
 :گفت کردم، خواهش دوم بار برای وقتی

 .بذارم اختیارت در موبایلمو تونمنمی. نمیشه نه،. پسر تو پررویی چقدر! دیگه برو د -
 .رسید راه از شوهرش که زدم پایم جلوی آب یشیشه به لگدی عصبانیت با
 مهناز؟ شده چی -
 .نمیده گوش برو، گیممی بهش هرچی و شده مزاحم آقا این -

 .گرفت را امیقه و آمد جلو دررفته تابناگوش هایسبیل آن با تنومند هیکلی مرد
 سوسول؟ بچه آره میده، سبزیقورمه بوی تکله اینکه مثل تو -

 زیر مقابل طرف که بس همین بودم، شده یقهبهدست که باری آخرین از. بگیرد را امیقه کسی بود نزاییده مادر
 :گفتم و کردم جدا زحمتبه را هایشدست فقط. بود خوابیده خاک خروارها

 .بگیرم تماسی یه ایشون موبایل با خواستممی فقط من -
 .دادم نشانش را موبایلم و بردم دست

 و دزدم نه من پس شماست؛ دست که آشغالیه اون قیمت برابرهشت حداقل قیمتش و کرده تموم شارژ من گوشی -
 مسافر و ارمنستان مسافر بین که بشید متوجه کامالً کنم فکر بدم نشون بهتون هم مدارکمو یبقیه اگه. مزاحم نه

 .تفاوته صنار تومنی آنجلسلس
 زور همهاین کوچک یجثه این با کردنمی باور شاید چرا دانم،نمی. کرد سکوت بود، شده متقاعد کامالً دیگر که مرد
 هوا تا کنی یادآوری بهشان را هاانسان جایگاه بود الزم اوقاتگاهی اما بفروشم؛ فخر خواستمنمی! باشم داشته بازو

 جز راهی مرد و من و کردند ودادجیغ به شروع بود، برخورده وپزشاندک به حسابی که دختر و مادر. ندارد برشان
 .نداشتیم مجدد شدنیقهبهدست
 خون و کرد داغ سرم ناگهان که شدم چه نفهمیدم. کردندمی جدا را ما و شدند جمع ما دور امنیتی مأمورین و مردم

 صدایی ناگهان و افتادم گیر امنیتی نیروهای حفاظ در که نفهمیدم را خودم حال دیگر. آمد بیرون ابرویم ی گوشه از
 :زد فریاد جمعیت بین از
 !فرهاد -
 حال در مأمورین. چرخیدم صدا طرفبه و گرفتم را ابرویم خون داد، من به پاسدار برادرهای از یکی که دستمالی با

 .خورد گره سبحان و راحله به هایمچشم که بودند نظر مورد یخانواده کردنآرام
*** 
 :گفتم و گرفتم دستش از را قهوه لیوان
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 اینجایی؟ چرا. نگفتی -
 :گفت و انداخت پایین را سرش

 دونی؟نمی تو یعنی -
 .بودم زده نفهمی به را خودم و دانستممی. بشنوم خودش دهان از خواستممی اما دانستم؛می
 بدونم؟ باید کجا از -

 .داد دیگری دستمال و گرفت دستم از را خون به آغشته دستمال
 نکنی؟ لوس خودتو میشه -

 .زدم لب آرامش با را گرم یقهوه
 اینجا؟ اومدی چرا. نگفتی -
 :گفت وقتی کردندمی آب قند دلم ته
 .کنیم پیدات تونستیمنمی نبودن، پرواز اطالعات تو سبحان آشناهای اگه -

 .چرخیدم طرفشبه و زدم دل ته از لبخندی
 اینجایی؟ من خاطربه پس عه؟ -

 .آمد ابرو و چشم و گذاشت کمر به دست
 !نشو پررو خواهشاً -

 .انداختم نگاهی بود، سپاه هایبچه با زدنسروکله حال در که سبحانی به و خندیدم غشغش
 !مرده خیلی. بدون داداشتو قدر -

 .کرد اخم
 تو؟ از بیشتر حتی -

 .گرفتم را هایشدست و دادم دستش را خوردهنیم قهوه
 !من از بیشتر حتی -
 :داد جواب و نشست کنارم دلخوری با
 .فرهاد نیست کسی تو از مردتر من نظربه نه، -

 :پرسید دوباره که زدم ایقهقهه
 .بودی ریخته هم به فرودگاهو خوب. هستی هم بزنبزن اهل بودی نگفته -

 .بخورد امقهوه از تا کردم اشاره
 .بشنوم صداتو تا ریختممی هم به هم شهرو کل میفتاد، پاش اگه راحله؟ دونیمی خب -
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 .خدا به ایدیوونه تو -
 .زدم لب آن به و گرفتم دستش از را زدهلب یقهوه

 .تو یدیوونه اما اوهوم؛ -
 :گفت و نشست ترنزدیک

 ...وگرنه فرودگاهیم؛ تو االن که حیف -
 چی؟ وگرنه -

 .انداخت پایین خجالت با را سرش و کرد سکوت
 .بزنی حرفاتو داری وقت صبح تا امشبو! نکن عجله -
 صبح؟ تا فقط -

 :دادم ادامه و کردم شیطنت
 .عمر تمام مثالً دادم؛ وقت بهت بیشتر شاید. کنممی فکر بهش حاال -

 .گرفت نیشگون را بازویم و نشاند ابروهایش میان اخمی
 !فرهاد بدجنسی خیلی -

 .برگشت لباسم سفید بافت روی قهوه لیوان و خندیدم بلند
 .شد خنک دلم! آخیش -
 .کشید بلندی جیغ که ریختم شالش روی را قهوه یماندهته
 !فرهاد کشمتمی -

 .رساند ما به را خودش زدهوحشت سبحان
 باز؟ شده چی -

 :گفت و کشید ایآسوده نفس شد، ما شوخی متوجه وقتی
 گذاشت؟ تنها دقیقه چند رو دوتا شما میشه -

 .چرخید راحله طرفبه سبحان و خندیدیم سه هر
 .خونه برسید تا کن رعایت خدا رو تو. دارم آبرو هابچه این جلوی من خدا به ولی حالی؛خوش دونممی! گلم خواهر -

 .برگشت من طرفبه سبحان و شد سرخ خجالت از راحله
 .درنیاری فرودگاه تو بازیچانجکی دیگه که بدی کتبی تعهد یه باید فقط هم شما! فرهادخان -

 .بردم باال تسلیم ینشانه به را هایمدست
 !چشم به ای -
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 .کرد نظر مورد یخانواده به ایاشاره سبحان
 خوبه؟ یدم،م من هم سرتو خسارت. دارن ـناه گـ برسن، پروازشون به هم اینا بده رضایت یه بیا -
 .دعوا این تو نبودم تقصیربی هم من کنم؟ امضا باید رو کجا. داداش حرفو این نزن! بابا ای -

 :گفتم و گرفتم فرودگاه کشزحمت پیرمرد دست از را طی نامه،رضایت و تعهدنامه امضای از بعد
 هست؟ اجازه -

 .خندید راحله. دادم ادامه قهوه محل کردنتمیز به کند، منصرف را من تا کرد تالش هرچقدر
 .شده دیوونه دکتر آقای داداش؟ بینیمی -

 .شده عاشق بگو آبجی، نه دیوونه: سبحان
*** 

 مهشاد
 روی تا که را بلندی هایچکمه زیپ و پوشیدم رنگیاسی دارچین یقه پیراهن روی را کوتاهی و گرم مشکی کت

 زنگ که رفتم خروجی سمتبه. بود منتظرم ساختمان در مقابل فرشاد. کشیدم آمد،می باال اممشکی جذب شلوار
 .دیدم در قاب در را فرشاد و کردم باز را در تعجب با. درآمد صدا به خانه

 مسخره؟ باال اومدی چرا -
 را بود دستش که پاکتی و انداخت کناری را هایشکفش. دوید شوییدست سمتبه و زد کنار در جلوی از را من
 .کرد باز را کمربندش. کرد پرت سمتمبه
 .ریزهمی داره ریزه،می داره -
 .خندیدم و گرفتم لبانم جلوی را دستم. کوبید هم به را شوییدست در
 !برسرتخاک -
 :دادم ادامه بلند صدای با و
 .بکشی نره یادت سیفونو -

 دستان با. بودم متعجب عملش سرعت از. شد باز شوییدست در بعد لحظه چند و آمد آب صدای لحظههمان
 .خاراند را سرش خیسش

 .دادمی بدی خرابی. کردیممی پلمپ چندماه تا شوییودست در باید وگرنه گفتی؛ شد خوب -
 !ماشاءاهلل داری عملی سرعت چه! دیوونه -

 .برگرداند سمتمبه را آن دوباره که کردم پرت سمتشبه را پاکت و کرد سفت را کمربندش
 .امشب سورپرایزای شروع! جینگجیجیجی! خودته برای -
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 .کردم تحسینش و کردم خم پایین سمتبه را انتهایش دو هر. چسباندم هم به را هایملب تعجب با
 !شازده؟ بودی بلد هم کارا این از! ایول -
 .زد را آسانسور یدکمه. رفتیم بیرون و کرد باز را در
 !دیدی کجاشو. شروعشه تازه -

 .بود پوشیده مشکی هایبوتنیم و جذب شلوار کوتاه، مشکی چرم کت. بود کرده ست من با را هایشلباس
 برای ایران از که را فربگی و چاقی که مخصوصاً. داشتم خوبی هیکل. گذراندم نظر از را خودم آسانسور یآینه در

 نبودم، تنها اگر. داشت بسیاری غنایم تنهایی. بودم کرده تبدیل عضله به ورزش با بودم آورده سوغات خودم
 هالباس. نداشت امبرنامه در جایی آن، به کردن فکر و شدمی شلوغ سرم. افتادمنمی اندامم زیبایی فکر به وقتهیچ

 ساخته تریفرمخوش هیکل پارسال، به نسبت واالنصاف، الحق. بودند جذب کامالً و بودند نشسته تنم بر خوبیبه
 و کنانجیغجیغ. بود درونش مشکی دارمنگوله بافتنی کاله. کردم باز را بود کرده پرت سمتمبه که را پاکتی. بودم

 .آوردم زبان به را فرشاد اسم حالخوش
 !مرسی! فرشاد وای -

 مارکش و گذاشتم سرم بر را کاله خیالیبی با. بودم کرده لَختشان فقط و نگرفته نظر در موهایم برای خاصی مدل
 شروع داشتم قصد که دل ته از ایخنده. خندیدم دل ته از و کردم مرتبش. کردمی ترمسخره را امقیافه. کندم را

 و کاظمحاج و را سمیه و راحله را، فرهاد ببرد؛ و بشوید را خود با را اخیر چندوقت این تمام امشب و باشد امشادی
 از بیشتر را بودنشپسردایی. بود تلخ برایم داریوش، نبود غم بگویم، بهتر یا داریوش غم میان این در. را مهرنوش

 نگاهم آینه توی از. داشتم قبول مهرنوش، مادری نقش ها،آن از بدتر و کاظمحاج پدربودن یا و راحله خواهری نقش
 .کردمی
 آتشِ هایشراره اون بپوشان. ندی باد به آخرتتو و بدی گوش سبحانحاج سفارش به تا گرفتم کالهو این! آفرین -
 .رِ

 .کرد باز برایم را رنگیمشکی یکوپه در. بودیم رسیده پایین به
 !بفرمایید -

 تا چسبیدم داشبورد به و کشیدم جیغ. زد بیرون صندلی دو بین از صورتی کردم حس که شدم سوار و زدم پوزخند
 .کند فرار کردمی سعی فرشاد. کردم یکیِشان بازوی نثار را هایمدست از کدام هر. دیدم را مکس یچهره

 .دومه سورپرایز این چیه؟ من تقصیر -
 .زدم ضربه بازویش به ترمحکم
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 همه که داشتیبرمی دیگه ماشین یه. بچپونی پشت اون رو بیچاره این من سورپرایزکردن برای خوادنمی حاال -
 .بشینیم راحت

 .برگشتم عقب به
 .بشینیم دوتایی جلو بیا! مکس -

 .بست را خودش سمت در فرشاد
 .کلوپ تا راهه چقدر انگار حاال! بابا کن ول -

 دادمی را ولنتاین شدننزدیک بوی شهر تمام. بود برنامه ثابت جزء مکس برادر کلوپ. دانستممی تقریباً را اشبرنامه
 بود جمعیت شدیم، رد که رودیو خیابان سر از. بود بزرگ و کوچک هدایای و قلب و شمع فروشندگان کاسبی وقت و

 خرید توانایی هرکسی و کشیدمی فلکسربه هاقیمت. بودند آمده تماشا برای تنها هاخیلی. خوردمی وول آن در که
 را اشورودی. رسیدیم کلوپ در سر به. بخرند هاچینی از را اجناس فیک بتوانند بلکه تا دیدندمی و آمدندمی. نداشت

 مکس. شدم پیاده کوپه از شادی با. بودم درها این عاشق. بودند گذاشته برایش چرخان درب و بودند کرده بازسازی
. کردند امهمراهی بادیگارد مانند دو هر. کشید بیرون را خودش مضحکی تالش با و کرد جاراجابه کوپه صندلی
 تزریق من به حسشان و بودم آمده ذوق به بازیشانخل حجم همهاین از. بود پوشیده لباس فرشاد مانند هم مکس

 و فرستادم جلو را مکس و فرشاد. نبودند هاپارسالی آن. کردم رد لبخند یک با را ورودی درب نگهبانان. بود شده
 بیرون دوباره و کردم زیاد را در چرخش سرعت که بودم رسیده در سویآن. شدم چرخان درب وارد نفرآخرین خودم
 گند که ترسیدندمی. شدند دستپاچه. کردم اشاره تنومند نگهبانان سمت به ابرو با و فرستادم ـوس*بـ برایشان. رفتم

 حرکت در نگهبانان سمتبه نمایشی من و افتاد جلو فرشاد و کردمی نگاهم آمیزالتماس مکس. کنم تکرار را پارسال
 .گرفتند را بازوهایم و رسیدند دو هر که بودم

 !دوباره منو ندی فنا به. دیوونه دادم قول دیوید به من! مهشاد: مکس
 !دخترجون نیار در بازیظرفیتبی: فرشاد

 .کردم رها را بازوهایم
 .هاجنبهبی بود شوخی یه. بابا باشه -

. رفتیم سمتشانبه و دیدیم را دانشگاه یپایه هایبچه از ایعده. دادیممی تکان موزیک با اختیاربی را سرمان همه
 ضربه یک،بهیک مکس و فرشاد و آوردند باال را دستشان همه. بودند کلوپ اعضای پایدارترین جزء مازیار و نیلوفر

 صدای اما کنم؛ تکرار را کارشان خواستم. هاپوستسیاه و هاهندی و هاچینی حتی زدند؛می هاآن دست کف به
 .بود کم دستانمان برخورد
 .تونینمی! مهشاد نزن زور: فرشاد
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 .نیامدم ادعا
 .کنم شروع جایی یه از باید باالخره -

 زنچشمک هایالمپ بین از و پرداختندمی عاشقانه صحبت به کنار و گوشه در و بودند خودشان حس در نفری چند
 جلب را همه توجه و رقصیدمی پارتنرش با رسید،می نظربه وسالسنکم که ایجثهکوچک پسر. بودند مشخص

 یک با توانسته قیافه و ریخت این به پسر که شده اشحسودی بود مشخص. بست را چشمش فرشاد. بود کرده
 .بگیرد ارتباط دختر

 .گرفته ـل*بغـ شوننه انگار! عه: فرشاد
 .زدم مشت کمرش به
 .نشه حسودیت دیگه که بزن مخشو جلو برو خب -

 .گرفت من با را ـص*رقـ فیگور و چرخید
 .دارم خوشگلرو یه خودم من. نه -
. کردمی من به راجع فکر هزار خودش پیش شاید. نگفتم را برادریِمان و خواهر یقضیه فرشاد به که بودم عذاب در

 .بود ضدحالش لبانم بر ماسیده یخنده
 .کنیم ولتون و بزنیم مختونو که نیستیم دلبر بعضیا مثل! شرمنده بابا خب: فرشاد

 .کنم خراب را شب خواستمنمی. نیاوردم خودم روی به اما فهمیدم؛ را منظورش
 .لودگی و ـص*رقـ بعد شه؛ تازه گلومون بده چیزی سودایی، لیمونادی، یه. متشنه! بابا شو گم: من
 آداب مبادی تا کرد سعی. کرد نگاهم دوباره سالم از بعد. گرفت را من انگار چشمانش. رفتیم دیوید بار سمتبه
 .برسد نظربه
 نیست؟ پارسال دخترخانم همون این -

 .دادم تکان را سرم
 .بیشتر یتجربه سالیه با فقط. خودمم -

 .کند جلب خودش به را دیوید توجه تا گذاشت بار روی دست فرشاد. دادم دست و خندیدم
 .اینا به بکشم تیغ یه میام هربار میگم هی. باش داشته ما به هم عنایتی یه. داداش همیشگی همون -
 .داد سر دادن تکان و لبخند با را جوابش دیوید. کرد اشاره ریشش و چانه به
 کـل؟*الـ بدون یا کـل*الـ با -

 .کرد صاف را گلویش و کرد اشاره من به فرشاد
 !دیگه؟ چیه کـل*الـ! کـل*الـ بدون دیویدجان؟ حرفیه چه -
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 .کردم جیغجیغ
 زنی؟نمی کـل*الـ به لب دیگه نخوردی قسم بار اون از بعد مگه -

 .کـل*الـ بدون میگم دارم هم من. دیگه خب: فرشاد
. نزنم هاحرامی این به لب که بودم داده قول سبحان به و بودم گرفته عبرت پارسال از. گویدمی دروغ دانستممی

 .کردمی رعایت من خاطربه گاهی هم فرشاد
 به. کندمی بازی نقش دانستممی. زد شیدایی به را خودش فرشاد کام، اولین نوشیدن از پس و گرفتیم را نوشیدنی

 .کردم رو دیوید
 .نداره آقا، نداره ظرفیت این کردی؟ کارشچی ببین کـل؟*الـ بدون نگفت بهت مگه -
 لحظه همان در. زد دیوید یشانه روی و خندید فرشاد که بود کرده شک انگار. کرد نگاه دستش درون جام به

 پیست سمتبه و کشیدیم سر نفسیک. آورد وجدمان به و کرد پلی انریکه. کرد اعالم را جدید موزیک جیدی
 که بعد دقیقه چند. زودگذر و موقتی هرچند شدم؛می خیالبی و سبک تکان هر با. داشتم خوشایندی حس. رفتیم

 فرشاد دنبال به و کردم رها خودش حال در را مکس. شدم فرشاد غیبت متوجه کرد، عادت نور تکرار به چشمانم
 .داد تکان سر. گرفتم را سراغش و رفتم دیوید سمتبه. نبود اما گشتم؛

 .شوییادست سمت رفت کنم فکر. دونمنمی -
 چراغ شدم، که بهداشتی سرویس وارد. گرفتم فاصله او از و کردممی حس خودم بر را دیوید سنگین نگاه
 نفرت آن از که را اسمی و شنیدم را فرشاد کردنصحبت آرام صدای. کشیدمی را آخرش هاینفس ایسوختهنیم

 سرویس فضای سوزنیم سیاهی به. بود مخاطبش بود، ظلمانی و سیاه برایم که اسمی. آورد زبانش بر داشتم
 .شدم خیره بهداشتی

 تو تا کنممی کار روش دارم کردی؟ اسکل منو چی؟ یعنی نمیام کردی؟ مسخره رو ما! فرهاد بابا برو: فرشاد
 باشن اسیر دنیا همه. باش خوش جونتراحله با برو خوردی؟ رو اونا گول باز نمیام؟ میگی االن وقتاون برگردی،

 .میگه کی به رو بله آخر آقافرهاد ببینن
 در که داشتم را ایدختربچه حس. بود کرده تا من با جوریاین هم فرشاد پس. کرد تار را شبم چشمانم اشک

 بودم؛ شده گم تنها من و کنند پیدایش و بیایند اشخانواده تا اندخریده چوبینباتآب برایش و شده گم وحشباغ
 حس تمام. شد تبدیل اشک به زود چقدر باشد، شروعش امشب خواستممی که ایخنده. خانواده داشتن به امید بدون

 بروم؛ که برگشتم. نگویم چیزی گرفتم تصمیم. گرفت را جایش نفرت و خشم و شد پودر. مُرد فرشاد به امخواهرانه
 قامت. شد واکنشی چنین باعث تاریکی و خشم و ترس. کشیدم جیغ ناخودآگاه و شد ظاهر جلویم قامتی ناگهان ولی

 هایکفش در را فرمشخوش پاهای و پوشانده رنگکرمی پالتویی در را خودش. بود ایستاده جلویم که بود مهرنوش
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 خشکمان هم مقابل که شدیم مثلثی رأس سه هر و کرد باز را شوییدست در شدت با فرشاد. بود داده جا بلندپاشنه
 .بود زده

*** 
 راحله
 حس شدیداً فرهاد خالی جای و بود رفته کنار تخت روی لحافِ. کردم نگاه را اطرافم و باز زحمتبه را هایمچشم

 و گرفتم تخت یلبه به دست. بود گرفته را نفسم و پیچیده شکمم یناحیه در که شدیدی درد مثل درست. شدمی
 دو با را خودش. گرفتم گاز را لبم و نشستم تخت روی دوباره. افتاد دوران به سرم ناگهان که کنم صدایش خواستم

 .نشست کنارم و رساند خواباتاق به سراسیمه شیرموز لیوان
 .داری بیشتری استراحت به نیاز االن تو کنی؟می کارچی داری عزیزم -

 هایچشم داشتم، خاطربه گذشته شب از که هاییصحنه تنها. افتاد دستم روی و چکید امپیشانی از سردی عرق
 را خودم حال. ناراحت یا باشم حالخوش باید دانستمنمی. آوردمی هجوم طرفمبه یصانه*حر که بود فرهاد سرخ
 تشخیص هم از را بد و خوب شدنمی که بود شده پیچدرپیچ و سردرگم قدرآن من زندگی کالف. کردمنمی درک

 .داد
 «دهد؟ نشان ما به را بودن غلط و درست بین مرز توانستمی کسی چه»
 کجایی؟ هست معلوم اصالً -
 .برداشتم سینی روی از را پر دسته تا لیوان و آمدم خودم به فرهاد چشمک با
 بودی؟ بلد وسایلو جای کنم؟ درست برات خودم نزدی صدا منو چرا -

 فراری گرما از و گرمایی فرهاد آمدمی یادم وقتی از. بود داغ بدنش هم هنوز. چسباند بهم را خودش و نشست کنارم
 که وقت چند این در. چرخیدمی خانه در راحتی هایلباس با و بود کرده خاموش را شومینه دلیل همین به شاید. بود
 .بپوشد راحت طوراین نداشت سابقه بودیم، خانههم
 !کنمامی زندگی اینجا هست وقتی چند اینکه مثل! خانمراحله دیگه گرم دمت -
 فرهاد اینکه. کردمی افت بدنم دمای افتادم،می داریوش یاد به وقت هر شاید. دانمنمی! سرد سردِ بود، سردم من اما

 .کردمی دگرگون را من حال گفت،می داریوش یخانه در زندگی از راحت قدراین
 فرهاد؟ کنیم عوض مونوخونه میشه -

 .زد ایقهقهه و داد فاصله دهانش از را شیرموز لیوان
 .عشقم بگو توقعاتتو وقتاون کنیم، شروع زندگیمونو بذار حاال! اوالال -
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 کیفش یعنی کردنشصحبت طوراین. شناختممی خودم از بیشتر حتی را فرهاد. زدمی حرف ایبامزه دارکش لحن با
 .رفتم غرهچشم و زدم بازویش به مشتی. بود توپ حالش و کوک

 .بخوام ازت شوهر عنوانبه چیزی یه موندم دل به آرزو خب! دیگه نکن اذیتم -
 .زد لبخندی و کرد پاک را لبش دست پشت با
. گیریمی بهونه و دمقی این خاطربه. رسیدیم هم به ما و شده درست چیزهمه نمیشه باورت. چته االن دونممی -

 .نیست واقعیت بودن هم کنار این کنممی حس بیشتر من راحله؟ دونیمی
 .کردم نگاهش زدهبهت

 چی؟ یعنی -
 .کرد ایاشاره دستم در لیوان به
 نه؛ یا بفهمی تونیمی اصالً دونمنمی. بگم بهت چطور دونمنمی اینکه دوم. نشده سیاه موزهاش تا بخور اینو اول -

 بگه و گوشم تو بزنه یکی منتظرم. بینهمی رویا و خواب داره که دارم کسیو حس شهمه حاال تا دیشب از من ولی
 .نکن بافیخیال و برس کارت به برو شو گم پاشو
 شوکه خوابیدن او کنار از که بود چیزی همچین هم من حس شاید. گفتمی راست. گرفتم را دستش و کردم اخم
 .پریدم خواب از نگرانی با صبح و بودم

 :گفتم و گذاشتم هایشلب روی را اماشاره انگشت
 .توام برای قیامت تا من. نگو هیچی! هیس -

 .کرد نگاهم و ـوسید*بـ را انگشتم
 قیامت؟ تا فقط -

 .زدم پوزخندی
 .کنم فکر باید بعدش برای حاال -

 در را خودم و کشیدم خفیفی جیغ. آمد سراغم شدید درد همان که کنم فرار خواستم و شد ورحمله طرفم به بار این
 .کردم رها ـوشش*آغـ
 .فرهاد بده حالم خیلی -

 .برد موهایم الی را دستش
 خوبه؟ دکتر، برمتمی بعدازظهر -

 چند نفهمیدم. کرد نزدیک صورتم به را صورتش دوباره که کردم بسته و باز رضایت ینشانه به را هایمچشم
 برای وقتی خواندم را پراضطرابش نگاه. آمدیم خودمان به موبایلش زنگ با که شد سپری حالت همان به ایدقیقه



 

 

442 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 آن فرهاد دانستممی. بود دیگری خبرهای من دل ته اما برگشت؛ و رفت. گرفت اجازه من از فرشاد با کردنصحبت
 و بود مهشاد ماجرای بود، که هرچه. شدمی پکر زد،می حرف فرشاد با که هاییوقت. نیست همیشگی فرهاد
 را قدرش هستی کسی با که وقتی. بردنمی پی زنان ذات به کسهیچ خدا جز ولی ببرم؛ بویی آن از من خواستنمی
 من را بار یک این اما بیندازی؛ دامش به خواهیمی حیله و مکر هزار با دهیمی دستش از که هنگامی و دانینمی

 دست از را فرهاد گذاشتمنمی دیگر. اشنخورده و خورده حق صدها و خواهری یشرمنده. بودم مهشاد یشرمنده
 عسل آرنج تا را هایمدست که وقتآن کردم، کششپیش و گذاشتم اخالص طبق در را عشقم که وقتآن. بقاپد من

 را فرهاد تا کرد چه گیریمچ برای جیمزباندبازی و ناسپاسی و گرفتندندان جز کرد؟ چه گذاشتم، دهانش در و کردم
 کند؟ جذب اشزندگی به

 را مهشاد خواستندمی. برگردد آمریکا به و بزند را رگش تا نشیندمی فرهاد پای زیر دانستممی. داشتم را فرشاد آمار
 باید که کاری. بودم چسبیده را امزندگی و شوهر دودستی که بودم من این بار این اما ببندند؛ فرهاد ریش به دوباره
 دادم سروگردنم به قری« .است تازه بگیری آب از وقت هر را ماهی» معروف قول به اما دادم؛می انجام قبل هامدت

 .کردم ترش رو و
 بریم؟ دوتایی سفر یه مشترکمون زندگی اول خواینمی. گرفته دلم من! فرهاد -
 .زد لبخندی و برداشت را عینکش. چرخید طرفمبه و آمد در فکر از
 خواد؟می دوتایی سفر دلت -

 دورتر کیلومترها از باید هم بار این جنبیدم،می دیر اگر. دارد وجدانعذاب العادهفوق مهشاد ماجرای سر دانستممی
 .خوردممی را ـوشش*آغـ حسرت

 .اوهوم -
 :گفت و کشید گردنش پشت به دستی

 و بیاد دستم پول خرده یه هم من اینکه دیگه و بیفته غلتک رو تا داره کار دیگه خرده یه کارخونه اوضاع واال -
 !بریم دوتایی سفر یه بتونیم کنم فکر بعدش بگیرم، مدرکمو تا آمریکا برم بتونم

 تحمل را فرهاد دوری توانستممی نه و خواستممی نه. کردند خالی رویم یخ آبِ سطل یک انگار آمریکا اسم آمدن با
 .کنم

 .آمریکا بریم باهاش تونیممی که دارم پول خرده یه من -
 .رفت روشویی طرفبه و شد بلند کنارم از
 میای؟ هم تو مگه -
 .گزیدم لب و رفتم شوییدست در پشت تا
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 کنم؟ ول غریب مملکت تو شوهرمو که نداری انتظار -
 .بود شده ترکیب او صدای با شیرآب صدای

 حساب اونجا شهروند دیگه من چهارسال از بعد که فهمیمی کنی دقت اگه. نیستما غریب اونجا هم خیلی من -
 .میشم

 .آمد بیرون روشویی از تا کردم سکوت
 .میام باهات من هرحالبه -

 .کرد آویزان دستیچوب به و برداشت صورتش روی از را حوله
 .کن باز هم هاتوسگرمه این! نیای؟ گفته کی حاال. بیا خب -

 .بودم او به پشتنیمه حالتبه و ایستاده ـینه*سـبهدست
 .باشم باهات من نیستی راضی زیاد تو اینکه مثل ولی -

 .کرد چک را هایشپیام و برداشت را موبایلش
 .دستم بیاد پول تا کنی صبر باید که گفتم منتهی. باشی باهام تو خدامه از من. شدی دیوونه اینکه مثل تو -

 :گفتم و کردم طالهایم به ایاشاره
 .بخری برام دوبرابرشو دستت، اومد پول بدی قول باید. میدم قرض بهت فقط -

 :گفت آمیزکنایه و زد پوزخندی
 !کنی صبر باید که، گفتم. بشن دوجین تا آینه جلوی بذار طالهاتو -

*** 
 فرهاد

 با که داشتم را گریکوزه حس. کنم چک را کارخانه هایحساب دیگر بار یک مسافرت، از قبل خواستممی
 یدکمه. ببیند صدمه هاآن از کدامهیچ نبود حاضر وجههیچبه و بود انداخته راه را کارگاهی نشسته گِل به هایخاک

 .شد ظاهر در قاب در فاطمی خانم آن بندپشت و دادم فشار را منشی به اتصال
 داشتید؟ امری من با مهندس؟ جانم -

 .بودند افتاده راه به خودم هایدست با که کردم می نگاه هاییدستگاه چرخ به پنجره پشت از و ایستاده کمربهدست
 .بندازم نگاه یه خواممی بیارید، رو کارگرا یبیمه و حسابا لیست لطفاً! فاطمی خانوم -

 .درآوردم میزم کشوی از نازکی سیگار و برگشتم. گزید را لبش معمول طبق و کرد سکوت ایلحظه چند
 کنید؟می نگاه منو ایستادید چرا -
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 بیرون کتم جیب از را فندک. شد خارج اتاق از سریع خیلی کوتاهی خواهیمعذرت با و آمد خودش به و خورد جا
 به را فندک. نداشت آوردیره بود، گازش شدنخالی از حاکی که کوچک هایجرقه جز. بود فایدهبی اما آوردم؛
 .شد بلند پایم جلوی دوباره که آمدم بیرون اتاق از و کردم پرت ایگوشه

 هم اون اگه که کافیه صبح اول بار یه همون. بشید بلند جا از بینیدمی منو که بار هر نیست الزم سرکارخانم -
 !خانم نیست اجباری چیزیهیچ اینجا. نیست الزم سختتونه،

. کردم روشن را سیگارم و برداشتم را کبریت. رفتم آبدارخانه به و داد تکان هایمحرف تأیید ینشانه به را سرش
 باید. ریختممی هم به داد،نمی را هایمتماس جواب فرشاد وقتی. بودم آورده پناه ولعابرنگخوش الغر این به دوباره

 از درست. بود شده خارج دسترس از که شدمی روزی دو-یکی. گذردمی چه کوفتی آنجسلس آن در فهمیدممی
 به زدنزنگ جرئت. بود کرده خاموش را هایشخط تمام دیگر فهمید را راحله و من ازدواج قطعی تصمیم که زمانی

 گرفتن. شدنمی جور راحله ویزای دیگر طرف از و بروم آمریکا به خودم خواستممی طرفی از. نداشتم هم را مهرنوش
 برای خصوصبه. ارزیدنمی وقتش شدنتلف به که داشت وفنگدنگ هزار. نبود هاراحتی همین به آمریکا ویزای

 اگر شدمی چه کردممی فکر اوقاتگاهی روزها این. داشتند را هاثانیه حکم اصالً، نه یا طال حکم هادقیقه که منی
. بود تمام ساعتسی اصالً نه یا ساعتشش الی وپنجبیست مثالً بود؛ ساعت وچهاربیست از بیشتر کمی روزشبانه
 .شد آبدارخانه وارد قراردادها لیست با که زدم سیگارم به آرامی پک

 کنید؟می نگاه جاهمین یا میزتون روی بذارم -
. انداختم هاسرفصل به دقیقی نگاه و گرفتم دستش از را هابرگه. بیاید جلو که فهماندم او به دست یاشاره با

 !منظم و مرتب رفت؛می پیش خواستممی که طورهمان چیزهمه
 .کنم امضا بگید الزمه رو هرجا هم االن. برسونم حاجی امضای به تا کنید آماده مرتب کار گزارش یه -

 و گذاشتم پیراهنم جیب داخل را خودنویس. زدمی ورق و کردممی امضا را اشزدهالک هایانگشت جای دانهدانه
 لعنتی خودنویس. کرد اشاره پیراهنم جیب به و گذاشت لبش روی را دستش که کردم خاموش سینک توی را سیگار
 :گفتم عصبانیت با. بود خودش خودنویس. کشیدم بیرون را آن و بردم دست. بود زده گند پیراهنم به و بود داده رنگ

 من؟ به دیدمی خودکارتونو چرا محترم خانم -
 .انداخت پایین را سرش و شد سفیدوسرخ کمی

 ...خودتون شما -
 .نیست توضیح به الزم. خب بسیار -

 .زدم موهایم به چنگی و دادم دستش را خودکار
 .برسید کارتون به برید! رفتم تند اگه ببخشید -
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 .بشوید را سیگار یماندهته تا کرد باز را آب شیر و رفت سینک طرفبه
 و کنممی تمیز رو اینجا من برسید، کارتون به برید شما. میده گیر خیلی اینجا نظافت به حاجی ولی ها؛ شرمنده -

 .میام بعد
 قدرت و پول ـوس*هـ تا بودم کرده انتخاب متأهل عمداً را یکی این. زدمی گیج کمی که حیف فقط بود، خوبی زن
 .درنیاید آب از جاسوس آناهیتا مثل و نزند سرش به

 .گرفتم دستش از را شیلنگ و بستم را آب شیر
 ربطی شما به من کاریایکثافت تمیزکردن پس منشی؛ شده نوشته قراردادتون تو شما اینجا؟ چیه شما یوظیفه -

 .نداره
 .کرد رها را آب شیر و خورد جا لحنم از
 .راحتم طوریاین من کنه؟می کنه،نمی کم آدم از چیزی که گرفتنآب دوتا خب! واه -

 :گفتم و گرفتم هاماندهته روی فشار با را آب
 بگید داد، گیر دفعهاین اگه پس حاجی؛ نه میدم، من رو شما حقوق اینکه ضمن! خانم ناراحتم طوریاین من اما -

 .نمیدن من به نظافت یاجازه رادمهر دکتر خود
 مفت کار دانستممی و بودم کشیده درد خودم من اما بکشم؛ بیگاری او از نداشتم دوست که شدنمی باورش شاید

 دیگر هایمکان در شاید و داشت زیادی کاری یسابقه فاطمی! شخصیتشان به توهین یعنی دیگران از کشیدن
 میل باب طبقه، این در خصوصبه و کارخانه این در که بود این مهم ولی بود؛ پرداخته هم نظافت به بارها و بارها
 و انداخت باال ایشانه. داشت اهمیت چیزی هر از بیش برایم کارگرانم عزت و بود من نیروی او چون. کند کار من
. کردم خاموش را هابرق و انداختم ساعتم به نگاهی. برگشتم اتاقم به و بستم را آب شیر. رفت بیرون آبدارخانه از

 از کالمیس پنج کردمی خودنمایی همه از بیشتر که چیزی تنها. شدم خیره موبایلم یصفحه به و پوشیدم را کتم
 .بود راحله طرف
*** 

 یبقیه کنار شیک، و مرتب خیلی را آن و آمدم بیرون فروشیگل از گلیدسته با که بود مغرب اذان نزدیک
 موضوع خانه، به رسیدن محضبه دانستممی. راندم خانه طرفبه سرعت با و زدم استارت. گذاشتم راحله خریدهای

 .گرفتم چندروزه مشهد بلیت دوتا و کردم دستیپیش دلیل همین به کشد؛می پیش را سفر
 به من با خواستمنمی. برویم دونفری مسافرت یک نو سال از قبل خواستممی و بود نزدیک اسفند آخر تعطیالت

 راحله شدندرچشمچشم. بروم مهشاد و فرشاد دیدن به تنها بار این و بیاید ترمناسب وقت در بود بهتر. بیاید آمریکا
 از کوچک حاللیت یک دنبال فقط من. خواستمنمی را این من و خاکستر زیر آتش ورشدنشعله یعنی مهشاد، و
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 فکر. کردممی فکر صبح تا هاشب که حاال خصوصبه. آوردمی چشمانم به را خواب که حاللیتی. بودم مهشاد
 چشم کردممی حس. است زودگذر راحله با زندگی کردممی احساس اما چرا؛ دانمنمی. زدممی غلت و کردممی

 ازدواج قول مهشاد از که منی. لرزاندمی را بدنم تمام موضوع همین و ماست پیگیر آهش و ماست دنبال مهشاد
 پارکینگ داخل را ۲۰۷. کردم خرد را شخصیتش و وقرارهایمانقول تمام به زدم پا پشت راحت خیلی بودم، گرفته
 درهم خانم هایاخم و بودم کرده دیر همیشه مثل دانستممی. دویدم آسانسور طرفبه پر هایدست با و کردم پارک

 .بود
*** 

 وصفش و دیدممی خواب در که هاهمان از. شد ظاهر در قاب در محشری یچهره با سالن، درب بازشدن محضبه
. شد پاره دلم بند. داد تحویلم لبخندی یجرقه و کردم تقدیمش را گلدسته. شنیدممی داریوش هایدرددل از را

 من درواقع. توانستمنمی او برای کردم،می بازی فیلم و گرفتممی قیافه هرکس برای! بودم عاشقش من چرا؟ دروغ
 را اممهندسی کیف. زدممی زانو چشمانش یصاعقه مقابل در همیشه و امواقعی خود. بودم خودم خود راحله برابر در

 جلویم عاشقانه طوراین وقتی. شد غ*دا که بود هایمگونه آن بندپشت و بویید عاشقانه را گلدسته و گرفت تحویل
 وهوایحال برایم همیشه مه در پرسه. بزنم پرسه دورواطرافش داشتم دوست. کردندمی آب دلم در قند خرامید،می

 .نشستم کابینت روی کنارش و درآوردم را کتم. داشت را راحله
 خانم؟ چیه غذا -
 راحله زبان از برایم هاحرف این شنیدن اما داریم؛ چه شام دانستممی. بود ماکارونی سس زدنهم حال در
 سروگردن قر یک با هایمنقشه یهمه اما برگردم؛ آمریکا به تا کشیدممی نقشه هزاربار روزی. بود تربخشـذت*لـ
 .رفتمی هوا به و شدمی دود او
 داریم؟ چی دونینمی تو یعنی -

 .کشیدم را بازویش و زدم پوزخندی
 .داره ایدیگه لطف یه شنیدنش بگی، تو اگه اما دونم؛می -

 .رفت یخچال طرفبه و داد تکانی شیطانی حالتبه را ابروهایش
 .شد چی مسافرتمون بگو اول. بزنی گول منو خوادنمی حاال -
 .گذاشتم اششانه روی را امچانه و پریدم پایین هاکابینت روی از
 .دریا ریممی کوه، ریممی دشت، ریممی -

 .گرفت را فرمشخوش هایلب روی و زد ایقهقهه
 !مونیمی هابچه مثل که فرهاد نکشتت خدا -
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 را خودم هابچه مثل او مقابل در آمدم،می حساب به کلعقل دیگران نظر در که منی. بودم بچه او برای من! آری
 .گذاشتم هایشچشم برابر را مشهد هایبلیت کتم جیب از و بردم دست. کردممی گم
 میگی؟ چی حاال -

 در که دیدممی را مردی تصویر راحله چشمان عمق در اما چرا؛ دانمنمی. کرد نگاهم زدهبهت و گرفت را هابلیت
 زنده دلم در را وجدانعذاب و س*هو حس مسئله همین و کشیدمی فریاد و سوختمی او چشمان آتش یشعله
 .کردمی

*** 
 مهشاد

 پاره یقه و کوبیدمی مشت اتاقش در بر شدت با فرشاد اینکه وجود با حتی. بشنوم را هایشگریه صدای توانستممی
 .کردمی
 خوایمی. داری آستینت تو اینقشه چه دونممی که من ما؟ جون از خوایمی چی. کن باز درو میگم بهت -

 چی؟ که کنی جذب خودت به مهشادو
 کلوپ تاریک شوییدست از که وقتی از. بود گرفته نظر زیر را من روزشبانه دو این تمام فرشاد چطور دانمنمی

 اینکه تا بودم نرفته را دانشگاه هایکالس حتی. نداشتم تماس کسی با برگشتم، آپارتمان به تاکسی با و زدم بیرون
 را زن یک ـوش*آغـ فقط دلم. بود گرفته زمین روی مذکر جنس تمام و برادرم فرشاد، از دلم. گرفتم را تصمیمم

 و آواره که بودم بخشیده را مادرم. بودم محروم داشتنش از هاسال که خواستمی را مادری ـوش*آغـ. خواستمی
 دهندمی قول همه وقتی. بود داشتم، نیاز وجودش به که حاال که بس همین اشجوانمردی اما بود؛ کرده پناهمبی
 دخلت جایک تا کنندمی پروارت گوسفندی مثل اینکه یا زنندمی جا نشده شروع هنوز ولی مانند؛می آدم با ته تا که
 من و بود زن یک مادرم. اشباشیندیده و نشناخته سال ۲۰ اگر حتی. دادمی نشان را خودش مادری مهر بیاورند، را

 که شدم راهی آپارتمانش سمت و بستم را امکوله. بدهم ترجیح جهان نامرد مردان تمام به را او گرفتم تصمیم
 .برد هجوم سمتشبه و انداخت مهرنوش آپارتمان داخل به سرم پشت را خودش فرشاد

 .کوبید را در هم باز فرشاد. کرد قفل را در و دویده اشکتابخانه کوچک اتاق داخل به مهرنوش
 …نف یزنیکه داریبرنمی سرمون از دست چرا کنی؟می موسموس انقدر چرا! بیرون بیا میگم بهت د -

 .کردم فرو اشگونه توی را دستم. شدم غیرتی
 .باشا زدنتحرف مراقب! هوی -

 .زد کنار شدت با را دستم
 میگی؟ چی دیگه تو -
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 .زدم کمر به دست
. کنهمی فرار باشه متهمی هر معلومه. بدی حکم خوایمی و شدی قاضی گرفتی، تو که ایقیافه و ژست این با -
 .کن رفتار آدم مثل خردهیه

 .کرد سپر مقابلم را اشـینه*سـ و کوبید در روی محکم
 داره؟ تو به دخلی چه زنی؟می ـینه*سـ به اینو سنگ چرا تو ببینم داره؟ ربطی چه تو به اصالً -

 .کوبید در روی دوباره
 زدی؟ گولش و کردی پچپچ بچه این گوش در چی -

 .کوبیدم اشـینه*سـ تخت را دستم
 .تهرونم ناف التبچه خودم من که درنیار بازیالت من برای -

 .کرد ریز را چشمانش
 ریممی هرجا. بود دنبالمون مکس کلوپ تا شب اون. خوادمی ما جون از چی بدونم خواممی فقط من! بابا شو خفه -

 .نظریم تحت و دنبالمون افتادن آنجلسلس اراذل نکنه بودم گرخیده. دنبالمونه
 .شدمی پاآن و پااین

 .ستکاسهنیم زیر ایکاسه چه نیست معلوم. شد پیدات خانم این خونه در دوروز بعد امشب هم تو! درآورده کفرمو -
 کنم؛ منحرف مهرنوش با امـطه رابـ از را توجهش خواستممی. بودم ندیده عصبانی و جدی قدراین را فرشاد حاال تا

 :گفتم. نداشتم را برادریمان و خواهر اعالم آمادگی هنوز چون
 .کنن دنبالت داری خوف همش که کردی غلطی چه نیست معلوم -

 .کرد تماس رد. شد مشخص اشگوشی یکناره از فرهاد منحوس یچهره. خورد زنگ اشگوشی کالمم میان
 .کنهنمی ول رو ما هم این! بابا ای -

 .کردم ردیف هم سر پشت را کلمات و چرخید تندیبه زبانم
 آمارمو ندارم خبر کردی فکر. داداشته اون و تو نامردیای از بهتر باشه، مهرنوش و من یکاسهنیم زیر ایکاسه هر -

. گفتیمی چی شنیدممی کلوپ تو! کنی؟ قربونیم جلوش بیاد وقتی که کنیمی چاقم بره مثل داری و بهش دادی
 .ذاریدمی نامردیاتون روی که مردیه اسم از بهتر باشیم، زن چقدر هر مهرنوش و من. برو کن جمع رو بساطت

 .کرد قطع را صدایم بود، گرفته سرش به دست که مهرنوش فریاد صدای و شد باز اتاق در
 !بتمرگید دوتون هر. افتادید هم جون به گربه و سگ مثل! دیگه بسه -

 .ایستاد صاف جلویش و کرد لجبازی کودکانه فرشاد
 ...درضمن. میگی چی باشه حواست! حساسما مهشاد رو من! بابا برو -
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 .ایستاد مهرنوش یچهره به چهره و کرد عوض را گاهشتکیه پای
 .ندارم قبولت مادری به که من -
 مهرنوش یچهره. نشست فرشاد یگونه روی مهرنوش یزدهالک و کشیده انگشتان توسط که داریآب سیلی و

 به ناباورانه. بود شده سرخ بود، کرده خالی مضحکی طرزبه را موهایش دور که فرشاد هایگوش و گردن و بود قرمز
 .کرد نگاه مهرنوش

 زدی؟ -
 حتی فرشاد اینکه از بود گرفته امخنده. بود این بپرسد، خوردنکتک از بعد توانستمی کسی که سؤالی ترینمسخره

 .داشتبرنمی بازیمسخره از دست عصبانیت موقع در
 .زدممی اینا از زودتر باید. آره: مهرنوش

 :کرد زمزمه و داد ماساژ را اشگونه فرشاد
 !المصب بود ترقوی هم کلی ممدعلی از. داشت شستی ضربِ عجب -

 و نشست آمد،می خانه تاروپود به و بود کرده دلنشین را خانه فضای شدیداً که رنگیایقهوه مبلمان روی مهرنوش
 .کرد نگاهم زیبایش اما آرایش؛ بدون سرخِ چشمان با
 .برام بیار آب لیوان یه برو! دخترم -

 ظرافت رنگش،خرمایی و مواج موهای. کردممی فکر مادرم یشدهحرام زیبایی به و رفتم آشپزخانه سمتبه صدابی
 که باشد لوندی زن توانستمی مادرم. شدم متنفر بیشتر روزگار مردان از باز و براقش وچشمان دهان و لب و بینی
 اما بچرخند؛ دورش پروانه مانند فرزندانش و بکشد را نازش مردی و بزند سوهان را ناخنش و بنشیند مبل روی

 مبل روی و دادم دستش به را آب لیوان. کند گدایی محبت و بدود فرزندانش دنبال که بود این اشزندگی حاصل
 :کرد باز لب بود، زده زل دیوار خالی یگوشه به که طوالنی یچندلحظه از پس و کرد تر را لبانش. نشستم نفرهتک

 زمستون سیاه سر که بود همدم اولش زن. بودم دومش زن من. کرد فوت حسینحاج که بود پیش سال۲۰ درست -
 با شد، مریض همدم وقتی. کردممی بازی خیلی فرهاد با و بودم هابچه عاشق من. کرد فوت آخرش و شد مریض
 ناخلفی از گفت،می معتادم بابای با دعواهاش و درد از و کردمی شوخونه کارای مادرم. شخونه رفتممی مادرم

 حسینحاج وضع. کردیممی بازی باهم و کردممی مشغول فرهاد با خودمو هم من. رفتنمی بابامو راه که پسراش
 .بود حاکم شونخونه تو آرامش حداقلش. بود بهتر خیلی ما یخونواده به نسبت
 .کرد تازه را گلویش و برد باال را آب لیوان دوباره

 اگه که کردمی تمنا و خواهش. کردمی اصرار مادرم و من به. رسید همدم عمر آخرای اینکه تا گذشت سالی یه -
 دنبال. نداشتم بیشتر سال پونزده. بودم بچه من. نیفته بد نامادری دست زیر شبچه که بشم شوهرش زن من مُرد،
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 دچارش من سنهم دخترای یهمه معموالً که سرنوشتی از فرار دنبال. بدبختی از فرار دنبال. بودم پیشرفت
 زن که اومدنمی بدم و بودم نشنیده تریاک و دود بوی جز که منی برای داشت، وبرقزرق همدم یخونه. شدنمی
 من بعد وقت چند و رسید همدم مرگ روز باالخره. بود کرده وصیت هم حسینحاج به حتی همدم. بشم حسینحاج
 عاشق حسینحاج اما اومد؛ دنیا به فرشاد تا گذشت و گذشت. بودم حسینحاج یخونه زن همدم جای که بودم

 .بود همدم
 .شد خیره دیگری ینقطه به دوباره و کرد اشاره فرشاد به
 و من برای سریع شدنبیوه یه. ناگهانی مرگ یه. کرد سکته خواب تو حسینحاج که بود سالش سه فرشاد -

 زنیبیوه اسم و بچه دوتا با بودم ساله نوزده من،. دستم روی یتیم پسربچه دوتا و بودم مونده من. هابچه شدنیتیم
 .کردمی سنگینی روم که

 .داد قرار مخاطب را فرشاد و کشید باال را اشبینی. چرخاند هردومان روی را حالتشبی چشمان
 شما که بگم آدمایی اون از خواممی. آقافرشاد بیاد خوشت زیاد نکنم فکر که ماجرا از قسمتی به رسیممی حاال -

 .رسیدن اینجا به ما امثال حق خوردن با که کلفتاییگردن اون از. خوریدمی قسم اسمش سر برادر دوتا
 :داد توضیح برایم و کشید ـوش*آغـ به را کوسنی و انداخت پا روی پا. کرد نگاه من به بار این

 .دارن تعصب باباهاشون رو دخترا باالخره. بگم پدرت درمورد رو اینا میشی ناراحت مهشاد دونممی -
. کردمی صدق برایش مادرم حرف کلفتِگردن همان. نداشت وجود برایم کاظمیحاج. نبود مهم اصالً برایم راستش

 را اشمشکی کت. بودند خورده گره متفکرانه ابروهایش و داده تکیه دیوار به. بود سردرگم و گیج فرشاد یچهره
 دریافت که چیزی از. گذاشتمی نمایش به را اشـینه*سـ یقفسه رفتنوپایینباال سفیدش، شرتتی و بود درآورده

 .بود خوابیده بادش و شده منزجر کرد،می
 .دادم تکان سر
 تغییر هم ذره یه حتی نکنم فکر سال بیست این توی. شناختمش هم خودم. نیست مهم برام اصالً مهرنوش، نه -

 .باشه کرده
 .آمد لبانش به لبخندی فکربودنمانهم از و داد تکان سر
 گذشت وقتی چند. زدمی سر ما به مرتب نوازییتیم یبهونه به کاظمحاج که بود حسینحاج فوت از بعد درست -

 من برای بود، هابچه برای که لباسایی قاتی. فقراست یبقیه از ترچرب کنه،می ما به حاجی که کمکایی فهمیدم که
 قدراین بودم شحجره پادوی زن چون کردممی فکر و بودم بچه. ذاشتمی تَروتمیز و ووارنگرنگ لباسای هم

 .داره لطف بهمون
 .کرد نگاه فرشاد به
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 آتیش به براش خودشو داره که کسی فهمیدمی. شنیدمی داستانو و بود اینجا االن هم فرهاد داشتم دوست خیلی -
 .بوده من از شماها دوری باعثِ زنه،می ـینه*سـ به سنگشو و کشهمی

 :داد ادامه دوباره
 قاتی روز یه که این تا چرخیدممی محل تو و پوشیدممی خریدمی برام که لباساییو حالیخوش با هم من خالصه -

 .دیدم طال پابند یه خریدا
 را خورد زنگ دوباره که اشگوشی. زد چمباته زمین روی و خورد سر دیوار، به تکیه. بود ریخته فرو فرشاد باورهای
 .کردم جیرجیر. بود جاری مهرنوش و من چشمان از اشک. کرد خاموش

 !مهرنوش کن بس -
 .گرفت را اشکش انگشت با
 هیچ بدونه باید. کنهمی تا بد من با داره اونا حرف خاطربه و زنهمی ـینه*سـ به رو کیا سنگ داره بدونه باید. نه -

 هرچیو. ندارم توهینو و تحقیر همهاین تحمل و تاب. بریدم دیگه امروز. گیرهنمی موش خدا رضای محض ایگربه
 .بدونید باید هست که
 .کرد نگاه فرشاد به
 بری؟می باال صداتو هم باز حاال شنیدی؟ حرفامو -

 .شد بلند دوباره انکار قصد به بود، آمده خود به شدنشگرفته قرار مخاطب از که فرشاد
 .برادریم و خواهر مهشاد و من البد. شده تکراری بافیاتداستان! بابا نگو شعر قدراین -

 :گفت تمسخرآمیز و کرد نگاهم
 .کوچیکه خواهر سالم -

 .خوردمی تکان رنگشصورتی بلندِ راحتیِ لباسِ. رفت کتابخانه اتاق همان سمتبه و شد بلند مهرنوش
 .کن صبر لحظه چند -

 .کرد خالی عسلی میز روی را محتوایش. بود دستش در پست مخصوص رنگایقهوه پاکت آمد، بیرون وقتی
 .دارم نیاز بهشون که میاد روزی یه باالخره دونستممی اما بزنم؛ آتیششون خواستم بارها -

 فرشاد. بود خادمی اعظم قدیمش، نام. انداخت نگاهی فرشاد. بود افتاده میز روی ایزواردررفته قدیمی یشناسنامه
 .کرد عتاب فرشاد به. کردمی نگاه دقت به را آن و نشست زمین روی

 حاصل پسرم،گل آره عزیزم، آره داشت؟ هواتونو انقدر چرا خوردی؟می کجا از سال همهاین فهمیدی حاال -
 !باالتر بذار کالهتو. بودید وجدانشعذاب
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 من یشناسنامه با تولدش روز که دختری تولد گواهی. آزردمی را فرشاد چشم معتمد، کاظمحاج با موقتش نامهصیغه
 با تردید، بدون مطمئن، بودم؛ مهرنوش دختر من که آن بر بود گواهی این. برداشتم را آن و زدم چنگ. بود یکی
 تراَمن برایم بیبی ـوش*آغـ از حتی که امنیتی استقبال به. بود جاری اشکم. رفتم سمتشبه ناخودآگاه. راحت خیال
 .آمدمی بیرون جانم عمق از هاواژه انگار که کردممی زمزمه طوری و رفتممی بود،

 !مامان -
*** 
 راحله
. بستم را کمربندم نشستم، که اول همان. زدمی شور همیشه از بدتر دلم و بودیم نشسته هواپیما صندلی روی
 نمایش باالخره. بود افتاده جانم به خوره مثل داریوش سرنوشت از ترس اما ندارد؛ وجود دریایی مشهد تا دانستممی
 خشکش و مختصر صحبت کاپیتان ادامه در و شد تمام اضطراری خروج درهای و ماسک و کمربند با مهماندار زن
 فرهاد بازوی با انگشتانم. شدمی زیاد رفتهرفته هواپیما سرعت و بودیم زمین روی هنوز. رساند پایان به سرعتبه را

 «!رضا امام یا» زدم فریاد دلم در و بستم را چشمانم زمین، از بلندشدن یلحظه درست و کردندمی بازی
 .کردمی نگاهم دردآلود لبخند یک با فرهاد کردم، باز که را چشمانم. بود دل در فریادزدن یک از بیشتر صدایم انگار

 !عزیزم باش آروم! جانراحله -
 .کرد اشاره بازویش به صورتش، شدنسرخ ایلحظه از پس و
 کنی؟می ترششل خردهیه -

 چنگ را بازویش. کردم منتقل بازویش به را گنگم نگاه. بود کرده پرت را حواسم امآشوبهدل. نشدم منظورش متوجه
 .بود رفته فرو درونش هایمناخن و بودم زده

 .جوریَمیه چرا دونمنمی! ببخشید آخ -
 و داریوش یمکالمه یاد. کنم تلخ را سفر داریوش نام یادآوری با خواستمنمی اما بود؛ جورییک از بدتر خیلی حالم

 دلم بنشیند، لبم بر لبخند اینکه جایبه. کردندمی مسخره را مهشاد و من هواپیمانشینی که افتادم انگلیس در فرهاد
 اما بود؛ پیچانده را من آمریکا ویزای گرفتن بودنسخت و ویزا یبهانه به فرهاد که بودم شده ناراحت اولش. گرفت
 او از را دستم و انداختم چشمانش به ایزدهخجالت نگاه. نگرفتم بهانه و کشید پر دلم آورد، را مشهد اسم وقتی

 .زد لبخند و گرفت را دستم او بار این. دادم فاصله
*** 

 خجالت احساس. لرزید دلم افتاد، گنبد به که چشمم. کردمی رنگارنگ را آسمان رنگیسرخ خورشید و بود غروب دم
 این تا بدهم را چیزمهمه خواستمی دلم. شده جاجابه درونم چیزی کردممی احساس. شدید وجدانعذاب کردم؛می
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 هتل تحویل را هاچمدان بود، آمده دنبالمانبه نژادهاشمی فرودگاه خروجی دم که هتل راننده. شود دور من از حس
 در مقابل. بودم گذاشته کنار را آن که بود هامدت. بودم کرده سرم را اممشکی چادر. برویم آقا زیارت به ما تا داد

 با ایـطه رابـ هیچ من حال چرا اما آمدند؛می اینجا آرامش گرفتن برای همه. شد آشوب دلم الرضا،باب ورودی
 لیوان با فرهاد. نشستم حوض کنار و گرفتم را اممعده. شدندمی آماده نماز برای یکپارچه حرم، تمام نداشت؟ آرامش

 .نشست کنارم. داد دستم به را آن و برگشت آبی
 دکتر؟ بریم خوایمی عزیزم؟ شده چی -

 :کردم زمزمه و دادم تکان را سرم
 .میشم خوب نه -

 را چیزی غصب حس. نداشتم آرامش هم بودم ـوشش*آغـ در اگر حتی. نکرد بهتر را حالم اما گرفت؛ را دستم
 به که نداشتم جرئت یا خواستمنمی اما دانستم؛می را احساسم علت. داشتم را دزدی از بعد وجدانعذاب حس. داشتم
 و کردم مزمزه را آب. بودند حرکت حال در سرعتبه مردم و بود شده بلند اذان تکبیر صدای. بیاورم خودم روی
 .شدم بلند. دادم دستش به را لیوان

 فرهاد؟ بریم -
 فرهاد. برویم هتل سمتبه بعد و کنیم مختصری زیارت که گذاشتیم بعد دقیقهپنجوچهل برای را قرارمان. بود شلوغ

 جمعیت همراه به. بودند بسته نماز برای را ضریح به منتهی درهای مسیر. شد محو جمعیت الیالبه و دور سرعتبه
 و بود طوالنی نماز. دادممی دست از کردندرددل برای را زمانم من و گذشتمی هالحظه. ایستادم نماز صف در

 از فنر مانند و کردم تمام دوم رکعت در را امشکسته نماز. دادمی کش را زمان انگار نماز این شدنتمام برای انتظار
 خود جای سر بر هانرده هنوز نماز پایان از پس. برسم ضریح به سرعتبه تا گرفتم جا هانرده پشت و پریدم جا

 و سرافکنده. بود نزدیک فرهاد با قرارم وقت و بود شده دیر دیگر. آمدندمی بیرون مردها باید اول چون بودند؛
 سه-دو فقط که من برای. دادم تکیه زانوانم به را سرم و نشستم سکویی روی. شدم قرارمان محل راهی شکستهدل
 .نبود کم اول شب دادنازدست داشتم، زیارت وقت روز

 .بود عادی اشچهره. داد تکان را هایمشانه
 کردی؟ زیارت خوب -

 .انداختم باال را ابروانم و شانه
 .کردینمی ول و ضریح به بودی چسبیده حتماً. بود مردا شما مال شهمه راه. بابا نه -

 .خندید
 !نماز از بعد هم اون تازه. کردم رد خودمو التماس و زور هزار با بابا نه -
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 سمت و برگشتم بودیم، حرم از خروج حال در که طورهمان. بود افتاده سمیهمامان یشماره. خورد زنگ امگوشی
 .دادم جواب را گوشی. دادم سالم گنبد

 خوبی؟. مامان سالم -
 .داشتم رو هواپیما استرس! دختر زدیمی زنگی یه رسیدید؟ سالمت به خوبید؟. گلم دختر سالم: سمیه
 .بود داریوش مرگ تأثیر تحت من مثل هم سمیهمامان پس
 .زیارت رفتیم ایعجله. نبود حواسم! جانمامان ببخشید: من
 برای بیاره گوسفند دوتا بگیره، حاجت اگه کرده نذر مامانم بگو آقا به! کن دعامون خیلی. دخترم سالمتیبه -

 .تخونهمهمون
 .کردممی قطع را تلفن باید. گفت را هتل نام و کرد اشاره ماشینی به فرهاد. خندیدم

 نداری؟ کاری. هتل ریممی داریم دیگه. میگم حتماً. مامان باشه -
 .خدانگهدارتون! بشم خوشگلم دختر فدای: مامان
 از یکی. بودم شنیده زیاد را تعریفش. بود مجللی هتل. رسیدیم هتل به تا بودم نشسته فرهاد غ*دا دستان در دست
. پرسیدند را فرهاد نام و آمدند استقبالمان به زرشکی هایلباس با خدمه. بود مشهد یستارهپنج هایهتل ترینمدرن

 کرده تزیین را البی زیبایی سنگی نماهای و سنگین لوسترهای. کند تکمیل را مدارک فرهاد تا نشستم البی در
 از. دادمی نمایش را طبقه هر مختلف هایدیزاین بود، میز روی که بروشورهایی! وبرقیپرزرق زیارت چه. بودند
 احساس. بود گرفته را چشمم دنیا و کردممی سیاهی احساس …و تایلند تا گرفته هندوستان و باستان روم نمای

 فرهاد. گرفته فرا را روحم ناپاکی کردممی احساس. دارد عاملی کردنزیارت در امناکامی که بودم مطمئن و کردممی
 .داد تکانش هوا در و برگشت هتل کارت با
 .تایلندی دیزاین ،۹ طبقه بریم بزن -

 ضربه. گرفتم دستش از را کارت و خندیدم. درآورد را عمیق لذتی ادای هایشچشم و زبان با و بست را چشمانش
 .کردم وارد اشمردانه یـینه*سـ قفسه به گرینوازش

 نکنی جوریاین تولوچهولب دیگه که کشیدمتمی صلیب به و بردمتمی باستان روم بود من دست اگه! پررو بچه -
 .بیفته زبونت از هم تایلند تایلند و

 .کردمی منتقل را هیجان حس و داشت طالیی و قرمز تم. بودم دیده بروشور در را تایلندی دیزاین
 از کاش! داشتمبرمی کاریمحافظه این از دست کاش! بگویم فرهاد به را هایمناآرامی تمام توانستممی کاش
 هم به و کنم باز لب ترسیدممی. ترساندمی کردنصحبت از مرا فرهاد آرامش اما! گفتممی برایش وجدانمعذاب
 و است مقطعی آرامشم کردممی حس. شد رد کنارش از تفاوتبی شدمی نه و کرد پاک شدمی نه را گذشته. بریزد
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 آسانسور سقوط فوبیای و کردمی بدتر را حالم هم ایشیشه آسانسور. دارد وجود پاشیدنش هم از امکان لحظه هر
 .دید باال آن از شدمی را رنگطالیی گنبد حتی و خیابان تمام. بود شده افزوده دردهایم به هم

*** 
 .کشید جیغ زنی. شد خشک بود، بسته نقش لبانم بر ضریح دیدن با که لبخندی. آوردندمی هجوم سمتمبه همه

 !دزد! دزد -
 ضریح به رسیدن از را من و بودند کرده امدوره هازن. دیدمنمی را اشچهره و کردمی اشاره من سمتبه

 :کردممی التماس. داشتندبازمی
 !کنید ولم! کنید ولم خدا رو تو. نیستم دزد من -
 با که فرهاد ش*آغو در را خودم و کشیدم جیغ. شد محو چشمم از امید یروزنه آخرین. شدممی دور ضریح از

 .داد دستم آبی لیوان هم باز. کردم پیدا کرد،می خشک را امپیشانی دستمال
 .خانومم کنارتم من! باش آروم عزیزم؟ شده چی -

 .بود گرم و خوش مردانه ش*آغو همین به دلم
 .دیدم بد خواب -
 .کند آرامم عطرش بوی تا کردم مخفی پیراهنش الی را سرم و

*** 
 فرهاد
 با تهران فرق. شدمی شروع من هایکابوس دوباره و داشتیم برگشت بلیت فردا. بودیم مشهد در که بود آخری شب

 آن درون دلم که بود جایی تنها قدس آستان گفتممی اگر. بود بهشت تا جهنم فرق مثل درست من برای مشهد،
 احساس بچگی از. بودم راحله منتظر طال،اسماعیل صحن کنار عشا، و مغرب نماز از بعد. نبود دروغ گرفت،می آرام
 طور به آن داخل از حضرت گنبد اینکه خاطربه شاید چرا؛ دانمنمی. است ترنزدیک رضا امام به صحن این کردممی

 .کرد پاک را هایشاشک و زد لبخندی. آمد باالخره. بود مشخص کامل
 .بشم جدا ضریح از اومدنمی دلم آخه! شد دیر ببخشید -

 .خوردبرنمی جایی به شدنباالوپایین دقیقه دو-یکی بودم، منتظرش سال هایسال که منی برای
 .کردیم حرکت خوریآب طرفبه و گرفتم را دستش

 اومدم؟ و گذاشتم جا ضریح تو قلبمو که انگار میشه باورت. طورهمین هم من -
 !اوهوم -
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 حرم و بود اسفندماه بود؟ آمده سراغم به که بود گنگی حس چه این فهمیدمنمی. بودم گذاشته جا هم واقعاً و
 :خواندممی ناخودآگاه لب زیر من و بود گرفته خود به را نو سال وهوایحال

 لرزدمی دلم عید دم صحن یگوشه -
 لرزدمی دلم تردید عالمه یک و من

 .افتاد گنبد به نگاهم و چرخیدم ضریح طرفبه من اما دوید؛ خوریآب طرفبه شیطنت با و کرد رها را دستم راحله
 دارد وزیدن قصد حرم سمت از بادی -

 لرزدمی دلم بید، چون که نیست سبببی
 .نگریستممی حرم درودیوار به ومبهوتگنگ من اما زد؛ چشمکی و گرفت باال طرفمبه هازن بین از را آب لیوان

 ولی دیوار و در جان به افتاده لرزه -
 .لرزدمی دلم نترسید، نیست، زلزله

 صدای. کردنمی رهایم خفگی حس. کردمی جلوه دیگری زمان هر از ترروشن حرم آسمان. شد پا به طوفانی دلم در
 :کشید فریاد حرم یگوشه از زنی. داشت ایمعجزه از حکایت هانقاره موقعبی
 .بره راه تونهمی دخترم -
 پیدا نجات خوایمی اگه» زدمی فریاد درونی ندایی اما شدند؛ ورحمله او طرفبه جمعیت سیل جمله این گفتن با

 تجربه را حسی چنین حالبهتا اما بودم؛ آمده مشهد زیاد. فهمیدمنمی را خودم حال دیگر« !برو گنبد طرفبه کنی،
 یقفسه هنوز و بودم شده له جمعیت فشار در خودم. نبود راحله از اثری چرخاندم، چشم هرچه. بودم نکرده

 .شد نزدیک من به پیرمردی که داشتم را بیهوشی حال تقریباً. کردمی درد امـینه*سـ
 !میشه بهتر حالت بده سالم آقا به پاشو! پسرم پاشو -

 را من حال حرم کل دانمنمی. بود کرده دعوت آرامش به را من زهرابهشت در که بود پیرمردی همان اشچهره
 دیگری وهوایحال رضوی، یمعجزه خاطربه بود، که هرچه. بودم شده وحالحسبی قدراین من فقط یا داشتند
 .بود فراگرفته را قدس آستان

 .ایستادم گنبد به رو و شدم بلند جا از پیرمرد کمک به
 بار این ـینه*سـبهدست حرم، سمت روممی -

 لرزدمی دلم خورشید، به مانده دوقدم
 کنده جا از داشت دلم. نواختندمی نقاره سرهیک خادمین و فرستادندمی صلوات پیوسته مردم. نبود پیرمرد دیگر
 حرفی تا برگشتم. نشست امشانه روی دستی ناگهان. کردمنمی پیدا را راحله. بود آمده باال دهانم تا قلبم. شدمی

. کردمی نگاهم مبهوت و متحیر که بود داریوش متعجب هایچشم این. افتاد هاپرده. یافت پایان نمایش اما بزنم؛
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 را دستم مچ اما بگیرم؛ فاصله او از خواستم. انداختمی بدنم به لرزه شوم درچشمچشم روح با ایلحظه آنکه فکر
 .گرفت محکم

 نه؟ فرهادی، تو -
 .بودم افتاده لکنت به
 ای؟زنده تو... ت -

 .انداخت گنبد به شفافی نگاه
 .بله آقا، این کرم و لطف به -

 یمعجزه برای بگویم هاچینقاره به و بزنم فریاد اصالً نه یا بزنم داد خواستممی. بود شده سیخ بدنم موهای تمام
 .بود شده دیر دیگر اما بنوازید؛ دوم

 .بینممی خواب دارم من -
 .زد لبخندی و شد ترنزدیک

 .مزنده من. بیداری بیدارِ. فرهاد نه -
 اششانه روی را سرم و دادم فرو زحمتبه را دهانم آب. بود شده خشک گلویم. کشید ـوش*آغـ به زوربه را من

 .زدم زار اند،کرده وحشت و بودند افتاده گیر که هاییمادرمرده مثل درست. گذاشتم
 .مُردی و روحی تو دونممی من -

 .خندید و کرد جدا اشـینه*سـ از را سرم
 .باشم مرده داری دوست خیلی اینکه مثل -

 دست یک با داریوش. داشت واقعیت اینکه مثل. کشیدم بدنش روی دست و کردم لمس را صورتش چندباری
 گنبد به نگاهم و کردم ـل*بغـ محکم را او من بار این. بود ایستاده رویمروبه کردهشانه موهای و مشکی دشلوارکت
 کنار در داریوش صدای کند؟ پیدا ادامه خواستمی کی تا باطل دور این. نبود شدنیتمام معادله این اینکه مثل. افتاد

 ایراحله. راحله و من زندگی پایان سوت داشت؛ را پایان سوت حکم «شده تنگ براتون دلم» گفتمی وقتی گوشم
 هایقدم از را این. زدمی هاییحدس اما بود؛ ندیده را داریوش یهچهر هنوز شد،می نزدیک ما به سالنهسالنه که

 .نشود نزدیک ما به بفهمانم او به چطور شرایط آن در دانستمنمی واقعاً. فهمید شدمی خوبیبه مرددش
 .سالم: راحله

 .شدممی آب یخ مثل که منی و کرد نگاهش و برگشت داریوش
*** 

 مهشاد
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 حال در امزندگی اتفاقات ترینمسخره. ماندیم فرشاد و من و رفت بیرون آپارتمان از سنگینی بغض با مهرنوش
 .شود خارج فرشاد زبان از کلمات این شدنمی باورم. بود دادنرخ
 !داشتم دوستت من مهشاد، ولی -

 باورش. بود شده دیر خیلی هاحرف این گفتن برای. بودند شده غرق هایشکشتی انگار که داده تکیه دیوار به طوری
. کردنمی فرقی برایم دیگر هرچند کنم؟ نامزد برادرش با داد اجازه چرا پس گفت؛می راست اگر. بود سخت برایم

 پر و بال ریختن شاهد و نشسته مبل روی. باشم داشته او به عاشقانه نگاه بتوانم که نبود فرصتی و بود برادرم فرشاد
 شر از و شد خواهد حل مشکالتم یهمه آمریکا، به برگشتنم با کردممی فکر که بودم اندیشساده چه. بودم فرشاد
 آه که بودم کرده شک. بود من دنبال جاهمه بدبختی اینکه از غافل. کنممی پیدا نجات روانی و روحی هایعذاب
 هم کنار دو آن و کردممی نرم وپنجهدست بدبختی همهاین با بیچاره من. باشد گرفته را دامنم فرهاد و راحله

 برای دلم. بود کرده کمانه خودم سمتبه و رفته آسمان به که بود خودم آه هم شاید. کردندمی زندگی خوشبخت
 نعمت ناشکریِ جزای این شاید. بود شده تنگ بیبی انتهایبی هایمهربانی و باباحداد یخانه پاکی و سادگی

 خبریبی که گفتندمی راست قدیم از. نه آرامش ولی داشتم؛ ثروت. انداخت روز این به را من که بود باباحداد یخانه
 از بیت این شیرینی لحن با باباحداد! خیربه یادش. ندارد چیزی درد جز وقایع فهمیدن و دارد آسودگی ندانستن و

 :خواندمی را مولوی
 «ترزرد رخ هشیارتر، او که هر/ هشیارتر بیدارتر، او که هر»

 دل چنین اش،شدهسازیبدن وکوپالیال این زیر فرشاد شدنمی باورم. دهم نشان طبیعی را خودم کردممی سعی
 حال در اشخانه که کسی مثل. بود زده چمباتمه زمین و دیوار بین هاباختهمال مثل. باشد داشته ایشکننده و نازک

 .بود کرده سرش حصار را دستش است ویرانی
 قدراین بودم، خواهرش من اینکه یا بود دردناک و سخت برایش قدراین خواهر داشتن یعنی. داشتم گنگی حس

 وقتی تا. نداشت او به شباهتی و بود متفاوت فرهاد با واقعاً داشت؟ من به نسبت دیگری انتظار و بود سنگین برایش
 اگر. نداشت ژنتیک به ارتباطی البته. بودم برادرش ناموس. نداشت من به بدی نگاه بار یک حتی بودم، برادرش زنِ
 نداشتم شباهتی راحله به که بودم حالخوش من و شدندمی هم شبیه هم خواهرها باشند، هم شبیه برادرها بود قرار

 و مهرنوش به رسانیآب مسئول که انگار. بردم برایش آبی لیوان. دانستممی زننده را دیگران شوهر به دادننخ و
 گرفت انگشتش دو بین را آن و کرد تر را لبانش و گرفت را لیوان بکشند؟ مرا ناز خواستندمی کِی پس! بودم فرشاد

 :پرسیدم. داد تاب و
 !نیست کم هم برادری و خواهر عشق ناراحتی؟ قدراین چرا حاال -
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 مقدمهبی. دزدیدمی من از را نگاهش بازلج هایپسربچه مثل و بود شده خیره روروبه به و کرده کز وارکودک فرشاد
 :کرد شروع

. کردم پیدا بهت خاصی حس یه درآوردی، رو بازیادیوونه اون و ما یخونه اومدی فرهاد با که اولی روز همون از -
 و بستم دل بهت و بود شیرین برام بازیاتبچه و بازیالوس. کردممی فکر بهت وقتی داشتم خاصی شادی احساس
 .بگذرونم وقت کنارت داشتم دوست
 .کرد تلخی ی خنده

 آوردی؟درمی بازیمسخره و نشستی موتورم ترک یادته -
 و طبع فرشاد کردممی فکر همیشه. کردممی حس قلبم در را اشسنگینی که قدرآن. سوختمی برایش دلم

. بودم نداده تشخیص ظاهرش از را اششکننده و کوچک قلب گاههیچ. است بازیمسخره دنبال به و ندارد احساسی
 :داد ادامه .کردم تأییدش و دادم تکان سر
 که فهمیدم مهرنوش پیداشدن از بعد. بازیامیلش و بازیادیوونه همه یپایه که تویی فهمیدم که بود شبا همون -

 فرهاد بودم فهمیده که حیف ولی دیوونه؛ داشتم دوستت. بودم شده عاشقت. باشی برام هم خوبی خوارغم تونیمی
 احساس که بود لحظههمون. داری عالقه بهش هم تو فهمیدم که کنم تالش هم من خواستم. داره تمایل بهت هم

 .داداشمزن شدی و کردم ذبحش همیشه برای و بردم قربانگاه به خودمو
 اشبینی. گذاشت زمین روی را کَفَش و کرده تا زانو از را دیگرش پای و کرد دراز را پایش یک و نشست زمین روی

 جلوی را دستانش. ببینم را صورتش توانستمنمی من اما ریخت؛می هم اشکی قطره چند شاید. کشید باال را
 زمزمه. کردم ـل*بغـ را فرشاد برادرم، سر. کردم ـل*بغـ محکم را سرش و نشستم کنارش. بود گذاشته صورتش

 :کردم
 !جانداداش -

 به را احساسم امخواهرانه جدید نگاه یا بود من به فرشاد عشق تلخی خاطربه دانستمنمی. زد حلقه چشمانم در اشک
 جدا ـوشم*آغـ از را سرش ولی داد؛ تکانی را خودش. بودم ننشسته او به نزدیک قدراین حالتابه. بود درآورده غلیان
 .گذاشت اشکشیدهتیغ صورت روی و گرفت را دستم. باشم برایش خوبی خواهر خواستممی. نکرد

 تو دونستمنمی خب ولی داشتم؛ خبر راحله و فرهاد یگذشته از من. داشتم تقصیر سرنوشتت توی هم من مهشاد -
 دوباره هاسال بعد داره فرهاد که حاال بذار گفتممی خودم به و کردممی توجیه وجدانموعذاب. کاظمیحاج دختر هم
. باشم داشته فرهاد به حسی چه باید دونمنمی خواهرمی، که االن راستش. بگیره سروسامون کنه،می فکر عشق به

  باشم؟ متنفر کرده خواهرم با که کاری خاطربه برادرم از باید
 :کرد اعتراف تلخی به. داشت اشک از نشان و بود سرخ. کرد نگاه چشمانم توی باالخره و داد فاصله من از را سرش
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 مهشاد؟ دونیمی. نشدم شدم،می ناراحت باید که هم قدراون ولی نشدم؛ حالخوش شدی، جدا ازش وقتی -
 .میاد بدم خودم از هم خودم. نیست آدم خود دست احساس

 .زد چنگ را موهایش کالفگی با
 .نه یا فهمیمی رو حرفا این دونمنمی -

 افتاده گیر احساسی چندراهی بین چطور که کردممی درک را او که بود بار اولین برای شاید. افتادم فرهاد یاد ناگهان
 :دادم جواب بعد و فشار را بازویش. بود سردرگم و بود
 بگیرم؟ آناهیتا کمک با رو راحله و فرهاد مچ کردی کمک بهم که بود همین برای -

 :گفت بغض با. شدندمی سرش حصار مدام که هایشدست بودند خوب چه و انداخت پایین را سرش
 .باشی خواهرم تو نخواستم وقتهیچ که دونممی فقط. بردار سرم از دست! کن ولم. دونمنمی مهشاد، دونمنمی -

*** 
 ششم فصل
 راحله

 از را داریوش تا کشید طول روزی چند. کردیممی نگاه را یکدیگر و بودیم نشسته شام یسفره سر همگی
 تهران به ما همراه و شود شناسایی تا! آری. ماست یگمشده همان شود شناسایی تا بگیریم، تحویل قدسآستان
 صور مثل دیگر بار تا. او و من احساسی روابط تمام روی بکشد بطالنی خط تا. را فرهاد و من کند، نابود را ما و بیاید

 رؤیا در ما که گفتمی راست. گفتمی راست فرهاد. کند بیدار خوش خواب از را همه و بدمد شیپورش در اسرافیل
 ما و زدمی سیلی زیبا چه. زدمی سیلی داریوش زیبا چه و بپریم جا از تا باشیم ایسیلی منتظر باید لحظه هر و بودیم

 .کردمی بیدار را
 فقط ما و گفتمی که بود او فقط درواقع. کردمی تعریف و نوشیدمی آب. کردمی تعریف و خوردمی غذا داریوش

 را سمیهمامان و آقاجان تا کشید طول کامل روز یک. بودیم رفته فرو اولیه شوک همان در هنوز شاید. شنیدیممی
 دیدن با هردو وگرنه نمرده؛ و است زنده داریوش که کنیم متقاعد را هاآن تا کشید طول کامل روز یک. کنیم قانع

 .بود شده سرخ سمیه مامان و ریختمی عرق آقاجانم هم کار جای همین تا. کردندمی سنکوپ داریوش
 آخرین. رفتممی کجا و کاری چه برای نمیاد یادم حتی میاد، یادم رو هواپیما به سوارشدن یلحظه فقط: داریوش
 یادم هیچی دیگه بعدش و بود تصویری تماس طریق از راحله و فرهاد با صحبت شده، ثبت ذهنم تو که ایصحنه
 .نمیاد
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 ماندنزنده احتمال. آن به شبیه چیزی یا معجزه یک. بود معجزه یک شبیه بیشتر. گفتمی راست روانکاو دکتر
 عرض جرئت احتماالت قانون بیت،اهل قانون برابر در مگر اما بود؛ صفر به نزدیک تقریباً هواپیما آن مسافرهای

 .بود شده منجمد ما هایبدن در خون و گفتمی داریوش داشت؟ اندام
 دردبدن. دادمی خوردم به شیرداغ محلی زنی و بودم افتاده بستر تو که اینه دارم، خاطربه که ایبعدی یصحنه -

. میومد سرم باالی پزشک یه روز هر و شناختمنمی کسیو. بود شکسته جا چند از استخوونام تموم. داشتم شدیدی
 .هستم آمازون جنگالی روستاهای از یکی تو فهمیدم بعدها. بودن پوستاسرخ مثل اونجا مردم

 را او هوشیاری سطح مدام و بردیممی پزشکروان مطب به را داریوش روز هر بود، گذشته که ایهفته یک این در
 پیدا او در ایبیماری هیچ از اثری و داده تشخیص خوب را او عمومی حال دکتر که بود آنجا جالب. کردیممی چک
 .کردنمی

 گویا و بوده گرفته قرار خورشید نور معرض در و آب روی جسدم روزی چند. بود شده سوختهآفتاب صورتم: داریوش
 .داشتم اسکان ناخدا یخونه تو من و رسونده منطقه اون روستای تریننزدیک به منو برزیلی محلی کشتی یه

 هافوتی اسامی جزءِ را مهرگان داریوش اسم هنوز انگلستان هواپیمای هوایی یبیمه شرکت که بود آنجا ترجالب
 .نداشت اطالعی بودنشزنده از و بود کرده اعالم

 از اطالعاتی بتونه بلکه تا نشستمی وگوگفت به من با روز هر بود، مسلط انگلیسی زبان به که ناخدا زن: داریوش
 بلد هم فارسی اول روز چند تا حتی. نمیومد یادم چیزی هیچ اصالً من ولی بیاره؛ دستبه من یخونواده و کشور
 .اومدم آب روی کوسه و دریا دل از یا کردم سقوط هواپیما از دونستمنمی اصالً. کنم صحبت نبودم

 .داد داریوش دست به را آب لیوان و گفت لب زیر اللهیسبحان آقاجانم
 .کن تعریف شوبقیه بعدش. پسرم بگیر نفس یه فعالً -

 :داد ادامه و کرد مزه را آب لیوان لرزید،می وجودش بندبند گذشته کردنتعریف با که داریوش
 من سکوت یروزه و من از اطالعات گرفتن برای همسرش و ناخدا تالشای. گذشت منوال همین به اول ماه -

 فرمود که دیدم خواب توی خانمیو سحر نزدیکیای شب یه. شد شروع من یآشفته خوابای اینکه تا داشت ادامه
 «.شو متوسل رضا حضرت به کنی، پیدا نجات خوایمی اگه»
 :داد ادامه و کرد نگاهمان مردد داریوش. کردیم نگاه هم به هازدهصاعقه مثل همگی داریوش، آخر یجمله گفتن با
 گذشته از چیزی من» گفتم و کردم صحبت فارسی به بار اولین برای. رفتم ناخدا سراغ به شدم، بیدار که خواب از -

 شوک تو طرفی از. کردمی نگاهم گنگوگیج ناخدا« .بشم متوسل رضا حضرت به باید که دونممی فقط و نمیاد یادم
 ایرانی تو» داد جوابمو انگلیسی به و شدنمی متوجه منو حرفای دقیقاً طرفی از و بود فارسی زبون به من صحبت
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 ولی فهمم؛می وپاشکستهدست رو ایرانی. بودم سفرهم ایرانی توریستای با دریایی سفر دو یکی طی من هستی؟
 «.کنم صحبت پرشین به تونمنمی

 .آمدمی فرود سرمان بر آهنین پتک مثل داریوش هایصحبت
 برزیلی خانومش و خودش اینکه با. بود مسلط انگلیسی زبون به و بود آمازون تو تفریحی کشتی یه یراننده ناخدا، -

 اون از یکی هم فارسی که آوردندرمی سر حدودی تا هم دیگه زبونای از انگلیسی، و برزیلی زبون از غیر اما بودن؛
 .کنم صحبت تونستمنمی اما فهمیدم؛می انگلیسیو هم من. بود زبونا

 .انداخت فرهاد و من به نگاهی و برگشت داریوش
 باید من کردم تکرار هم باز من اما اومد؛ ذهنم تو فرهاد و راحله یچهره فقط هستی، ایرانی تو گفت ناخدا وقتی -
 دوم ماه باالخره و دربیاره سر من صحبتای از تا گشتمی ایرانی یه دنبال دردربه ناخدا. بشم متوسل رضا حضرت به

 حتی اونجا من. من سراغ اومد راستیه و اومد خونه به بود، جوونی دخترخانم یه که مسافراش از یکی با که بود
 گفتنمی بهم همه ولی چرا؛ دونمنمی. کردنمی صدا کاکا محلی اسم به منو مردم و نمیومد یادم هم خودمو اسم

 .معروفشونم فوتبالیست شبیه
 من از اطالعاتی تا کرد تالش خیلی بودن، اومده برزیل به دبی از برادرش همراه تازگی به هم اون انگار که آناهیتا

 و داد هشتم امام و مشهد و ایران به راجع توضیحاتی و داد ناخدا به شوشماره شد، ناامید وقتی ولی بیاره؛ دستبه
 همسرش و ناخدا. کنن تکلیف تعیین برام اونا تا بدن تحویل برزیل تو ایران امورخارجه وزارت به منو کرد پیشنهاد

 پیدا موخونواده و میشه فرجی اونجا مطمئنم. ببرید حرم به منو». بود چیز یه من جواب ولی پرسیدن؛ منو نظر
 «.کنممی

 یادته؟ رو آناهیتا خانم فامیلی: فرهاد
 .آورد فشار ذهنش به و کرد ریز را چشمانش داریوش

 .بود ریاضی فامیلیش نکنم اشتباه اگه -
 .کرد عوض را بحث آقاجانم اما کردیم؛ نگاه هم به زدهبهت فرهاد و من
 .پسرم بده ادامه فعالً تو! جانداریوش. نیست حرفا این جای فعالً -

 به منو دید، مشهد به رفتن برمبنی منو اصرارای وقتی و گرفت تحویل منو امورخارجه وزارت سوم ماه تو: داریوش
 یه من دونستممی فقط. اومدنمی یادم هویتم از چیزی همچنان من که بود درحالی این. داد تحویل قدسآستان
 در چه و خارجه وزارت در چه. دارن وجود راحله و فرهاد اسم به افرادی من یگذشته تو و داریوشه اسمم و ایرانیم
 تعریف تولیت روحانی برای خوابمو وقتی اما کنیم؛ پیدا منو فامیلی نتونستیم کردیم، تالش هرچی قدس،آستان
 .بمونم حضرت حرم تو نهایی، تکلیف تعیین تا کرد صادر کتبی اجازه کردم،
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 .افتادنمی زبانم از «رضا رضا» ذکر لب زیر و بودم بسته را هایمچشم من
. بودم حضرت مهمون اینکه از بهتر سعادتی چه و گذشت صورت همین به بهمن و دی یعنی آخر، دوماه: داریوش

 برام خادمین شامو و ناهار و صبحونه یوعده سه و بودن گذاشته اختیارم در تولیت دستور به حرمو اتاقای از یکی
 .کنم پیدا موخونواده روز یه اینکه امید به ایستادممی اول صف تو رو نمازها یهمه. آوردنمی
 و کردمی تعریف خاصی اشتیاق با داریوش. بودم نگفته دروغ بود، زده حلقه ما همگی چشمان در اشک گفتممی اگر
 .بودیم کرده فراموش را پیش دقیقه چند هایناراحتی حتی و بودیم شده او توصیفات در غرق ما
 کنه عنایتی بلکه تا ریختممی اشک حضرت هاینقاره صدای با و رفتممی اتاقم ایوون روی آفتاب غروب با عصرا -
 شب اما اومدن؛ مالقات و مصاحبه برای هاروزنامه و صداوسیما طرف از چندبار حتی. کنم پیدا رو شماها من و

 شو، متوسل حضرت خود به» شدمی گفته من به فقط و شدممی منع کردنمصاحبه از و دیدممی خواب من قبلش
 پولی. بگیرم حاجتمو تا کردممی نذر و چرخیدممی حرم تو روزا و کردممی عبادت صبح تا رو شبا« .گیریمی جواب

 هل رو پیرزنا و پیرمرد ویلچر مثالً کردم؛می کمک حضرت زائرای به و ایستادممی صحن یگوشه ولی نداشتم؛ که
 نیت تا شدممی کنترل قدسآستان توسط البته. بودم شده زائربَر ماشینای یراننده هم ایهفته چند و دادممی

 .باشم نداشته خرابکاری قصد و بشه ثابت مصادقانه
 :داد ادامه و کرد پاک را هایشاشک داریوش

 کن، حضرت مادر نذر گفتمی سرهیه تولیت. بود گرفته خودش به عزا وهوایحال حرم. رسید راه از فاطمیه -
 حضرت به بود گفته که خانمی اون یاد. افتادم دیدم برزیل تو که خوابی یاد ناخودآگاه. گیریمی جواب باش مطمئن

 !بکنم؟ تونستممی نذری چه شدهپاک یحافظه و خالی جیب با من اما شو؛ متوسل رضا
 .شدم خیره داریوش هایلب به و دادم قورت زحمتبه را گلویم آب
 اشک و انداختم گنبد به نگاه یه. رفتم طالاسماعیل صحن به شکسته، دلی و نزار حالی با که بود پیش یهفته -

 به ولی کنم؛ نذرت که ندارم هم پولی و نمیاد یادم چیزی اصالً من دونیمی که تو» گفتم و ریختم اشک. ریختم
 زدممی زار« .کنممی نذرت دارم که چیزیو ترینباارزش کنم، پیدا موگذشته و بدی نجات منو اگه! قسم زهرا مادرت

 صدای که بودم خودم حال تو و زدم زار قدراون. بود شده تموم صبرم دیگه. بده نجاتم که زدممی فریاد دلم تو و
 یگوشه به مردم هجوم و صلوات صدای بلندشدن با «بره راه تونهمی دخترم» شد بلند صحن یگوشه از زنی

 .آقاست به دادنسالم حال در ـینه*سـبهدست که دیدم فرهادو یچهره و شد خالی هاخوریآب کنار تقریباً صحن،
 و نرفته سوریه به هنوز سبحان کاش ای. کردمی وپایینباال را آن و کوبیدمی امـینه*سـ دیوار به وحشیانه قلبم
 پیدا خانکامران یخانواده به هنوز ما ولی بود؛ آورده یاد به را مادرش و پدر هفته، یک این در داریوش! بود اینجا
 .بودیم نداده اطالع را پسرشان شدن



 

 

464 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

*** 
 فرهاد
 حاکم فضا بر سنگینی سکوت. کرد سفره کردنجمع به شروع حرفی هیچ بدون راحله و خوردم را غذا قاشق آخرین

 به. دادم پایین را دهانم داخل هایبرنج آب، لیوان زور به که گذشت حالت این به ایدقیقه چند نفهمیدم. بود
. بودیم گفته زیادی هایدروغ داریوش به. گفتیم دروغ اما بودیم؛ رفته مشهد به او پیداکردن برای گفتیم داریوش

 دستی مدام کاظمحاج اینکه کرد،می جمع نخورده و خورده را من خورشت بشقاب و بود شده دستپاچه راحله اینکه
 ضربان گاهوبیگاه من اینکه شد،می وسفیدسرخ وبیراهراه خانمسمیه اینکه گفت،می ذکر و کشیدمی محاسنش به

 انتها به را خفقان گشت،می مشکوکی مورد دنبال سرهیک داریوش هایچشم اینکه و رفتمی پایین باال قلبم
 .شکست را سکوت داریوش که دادندمی نشان را شب پایانی ساعات و کشیدندمی سرک هاعقربه. بود رسانده

 .بخوابیم بریم. راحله مخسته خیلی من -
 .شد بلند جا از حاجی. شد تکه صد و افتاد راحله دست از آب لیوان

 دخترم؟ شد چی -
 .کشید کنار حرص با را راحله خانمسمیه

 .کنممی جمعش خودم. طرفاین بیا -
 .رساند او سر باالی را خودش داریوش. بود راحله ناگوار هایاتفاق این یهمه مسبب که انگار

 نشد؟ که چیزیت -
 .کردممی نگاهشان بغض با که منی و

 .دارم درد ذره یه فقط نه،: راحله
 تفاوت این با. ساییدمی فلکبهسر داریوش کابین و رسیده پایین به من کابین دوباره. بود چرخیده وفلکچرخ دوباره

 به بود؟ او داشتندوست به زندگی مگر اما داشت؛ دوست را پایین خودش هرچند. نبود من کابین در راحله که
. بود من به نگاهش اما بود؛ گرفته را داریوش هایدست. رفتند شوییدست سینک طرفبه بود؟ ما داشتن دوست

 .باشد قلبم و قلبش جراحت از شدیدتر جراحتش کردمنمی گمان اما چکید؛می دستش از خون
 .بیارم بتادین برم تا آب زیر بگیر دستتو: داریوش
 او و من. آمددرنمی او از آمد،درمی دیوار از صدا. زدنمی دم کشید،نمی نفس اما کشید؛می درد و بود آب زیر دستش

. کنم گذاریگله و گله بخواهم که بودم آنی از ترخسته. کنم صحبت او با که بودم آنی از ترخسته. بودیم مانده
 سنگین و سرد هایسرامیک به را امتکیه. کنم او حق و من حق. کنم داریوش سهم و من سهم. کنم شکایت

 ندیده را او خوب دیدممی کردم،می فکر که حاال. کنم تماشایش سیر دل یک داشتم دوست و بودم داده آشپزخانه
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 دادندمی تذکر او به حرم در که رنگشخوش هایلب سفیدش، پوست و کشیده ابروهای شالش، زیر موهای. بودم
. بودند ستودنی من نظر از وهمههمه کوچکش، و نازک بینی بود، همین هایشلب رنگ ولی کن؛ پاک را آرایشت

 .برگشت داریوش. ریختمی اشک فقط و بود گرفته گاز را هایشلب راحله اما بودند؛ پرستیدنی
 روی جسدت روز چند و بودی من جای اگه تو. کنهمی گریه داره دوساله هایبچه مثل! کن نگاهش! وای وای -

 .زدیمی سکته که زدمی پرسه هاکوسه با آب
 .کرد من نگاه و برگشت سپس

 فرهاد؟ نه مگه -
. است مشترک دردمان. دیگریست چیز دردمان دانستیممی راحله هم و من هم اما کردم؛ تأیید را هایشحرف سر با

 پوستِ خاطربه امتفاوتیبی. کردممی نگاه تفاوتبی که منی و ریختمی اشک راحله و ریختمی بتادین داریوش
 .رسیدند بقیه و خواستم. نرسیدم و خواستم. نتوانستم و خواستم که بس از بودم شده سِر. بود کلفتم

 !ها داداشتهزن ناسالمتی. دستش دور بپیچ باندو بیا کنی؟می نگاه رو ما بِر و بِرُّ ایستادی چرا تو: داریوش
 :داد ادامه شوخی به و راحله به کرد رو
 .شدن غرق کشتیاش انگار شده؟ طوریاین چرا فرهاد -
 بعد دانستنمی که داریوش بیچاره. پیچاندم دستش دور را باند و رفتم جلو. شدمی آب و سوختمی هم باز راحله اما
 شوهر برادرها و یکدیگر هووهای خواهرها. شدند داداش زنِ هاداداشزن. بود شکسته هاحرمت موقتش مرگ از

 :گفتم. بود داده دست خودم به تنفر حس دیگر. بود ایمسخره بازی. هاداداشزن
 ...حاال اما گرفتیم؛ هم ختم مراسم تو برای ما. داداش شوکم تو هنوز -

 :گفت خنده با و کرد امحواله چشمکی
 !زرشک باال؟ بِکشی رو ما سهم و مردیم ما کردی فکر. دارم جون تاهفت گربه مثل من -

 لبخندی. کردمی پاک و شدمی خیس هایشپلک همچنان که ایراحله و نداشتم او با راحله جزبه مشترکی سهم من
 .بود عمرم لبخند ترینتلخ این. زدم تصنعی

 .بگیری غرامت ازشون بتونی تا بدم بهشون بودنتوزنده خبر و هوایی یبیمه شرکت به بزنم ایمیل یه باشه یادت -
 .زد ایقهقهه و بست را بتادین در
 فیلممو میاد هالیوود کن باور. مونده زنده کذایی هواپیمای اون از نفر یه بفهمن دنیا کل! پسر بکن فکرشو -

 .سازهمی
 .کشید جگرسوزی آه بار این اما خندیدم؛

 !شده تنگ مادرم برای دلم -
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 .ریختمی اشک و بود شده الل راحله. است خوابیده خاک خروارها زیر خانمانیس دانستنمی که او بیچاره
 !میشه بد حالشون و میشن شوکه طوریاین. دیممی خبر بهشون کمکم بذار: من

 .گذاشت امشانه روی دستی
 چیزم ترینباارزش من! زود خدا رو تو فقط. خودت گردن میفته زحمتش پس ببینمشون؛ خوادمی دلم خیلی -

 .ببوسمشون خواممی که مادرمه کشزحمت دستای
 .گرفتم را دستش. بود راحله ترینشباارزش کردیممی خیال که ما بیچاره

 بزنیم؟ دوری یه بیرون بریم میای -
 او با خواستممی اصالً. کنم دور راحله از را داریوش تنگیدل یبهانه به خواستممی. بود آمده بند راحله هقهق

 را او باید. نبود جایش اینجا اما بزنم؛ فریاد و بشکنم را سکوت خواستممی بار این. بزنم را دلم حرف و کنم صحبت
 :گفت و شکاند را گردنش قولنج. بخورم کتک ترراحت شد، دعوا اگر تا بردممی خلوت جاییبه
 .مخسته خیلی امشب خدا به. کارخونه رفتیم که فرداصبح برای باشه -

 .کرد پاک را هایشاشک راحله
 .بودی خونه تو سرهیه تهران اومدی وقتی از. کردیمی عوض وهواییآب یه بیرون رفتیمی حاال -

 و حاجی یعجله با که خودش یخانه در شب تا صبح هفته یک این در. خواستمی تنها را راحله که بود شبی اولین
 بیشتر. بود کرده فرق داریوش روحیات. بود مشغول رازونیاز به برود، بین از ما جرم آثار تا بود شده جمع خانمسمیه
 .رسیدمی نظر به منطقی. کرد حل او با صحبت با را مشکل این شدمی شاید. بود شده وگوگفت اهل

 .دوردور برای کنهنمی یاری پاهام امشب. دیگه شب یه برای باشه: داریوش
 خالی تعمیر برای را خودشان یخانه. رفت حاجی یخانه در موقتشان خواباتاق طرفبه و خورد زنگ موبایلش

 .بود کرده
 .اتاق تو بیار بریز چایی یه برام! راحله -
 .شد آشپزخانه وارد آن بندپشت خانمسمیه. آمد حاجی و رفت داریوش. شد مشغول موبایلش با دوباره و

 بخوابه؟ تنها کنید راضیش تونستید شد؟ چی: سمیه
 .ساختمی و سوختمی فقط که ایراحله و بود شده متورم غیرتش رگ کاظمحاج و کشیدم ایکالفه پوف

 .برگشت داریوش
 الال؟ بریم خواینمی! راحله اینجایی هنوز که تو شده؟ چیزی -

 .بخواد بخیه دستش شاید. بیمارستان ببریمش چطوره گفتیممی داشتیم: حاجی
 :داد ادامه و رفت خواباتاق طرفبه. گرفت را راحله دست و خندید داریوش
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 .کنهمی ناز داره! بابا نیست چیزیش -
 .کردمی نظاره را من و کشیدمی گردن که ای راحله و
 «رودمی جانم که دیدم خویشتن چشم به من»

*** 
 مهشاد

 این. بود کرده شروع را جدید یهفته و آمده اتاق وسط تا رنگکرمی یپرده الیالبه از آفتاب. کردم باز را چشمانم
 این تا کردمنمی فکر وقتهیچ. نداشتم کالس فرشاد، و مهرنوش برخالف را هادوشنبه و بود یار من با شانس ترم
 چشم اتاقم بازنیمه در الی از استرس با و پریدم جا از سالن در یتقه صدای با. باشم راحت مهرنوش یخانه در حد

 از را شالش. بود اشکاری روز ترینشلوغ که دوشنبه روزِ وقتِاین هم آن. دیدم را مهرنوش تعجب با. چرخاندم
 از را لیوانی. رفت یخچال سمت و گذاشت اُپن روی را اشدستی کیف. انداخت مبل یگوشه و کرد باز گردنش
 در روی طوری را دیگرش دست و کردمی پر یخچال سردکنآب از را لیوان دستش یک با و برداشت کابینت
 .بود شده سفید انگشتانش که دادمی فشار یخچال
 .داشت وجود ایقضیه حتماً. بود کرده کنجکاوم موقعشبی حضور و کردمی اذیتم بودنشعصبی
 .کردم نوازش بود چسبیده یخچال در به که را دستش و رفتم جلو نوشید،می آب کهدرحالی

 مهرنوش؟ اومدی زود قدراین شده چیزی -
 .کردمی ادا را کلمات حرص با. کرد دور دستش از را دستم که جانم عمق بر بود سوزانی سیلی نگاهش

 .مامانتم من. مهرنوش نگو من به گفتم بهت بار هزار -
 بود هاییرنج و هااسترس حاصل یقیناً و شدمی عصبی فرشاد هایتیکه با قبالً که طورهمان. پریدمی چشمش پلک

 .بود خریده جان به هاسال این در که
 :داد ادامه. افتاد پایین سرم ناخودآگاه و گرفت فاصله دستش از دستم

 وضع اون با رو بچه تاسه و بمونم بدبختی و فقر تو خواستمنمی آقا! سرباالم؟ تف مثل فهممنمی کنیدمی فکر -
 اون توی میفتادیم کثافتی و گند چه به نبود معلوم و بودم ترکوچیک تو االن از من! مهشاد بفهم تو. کنم بزرگ
 .زنیدمی هم به خودم از حالمو. کردید مخسته چیه؟ دردتون دیگه. لعنتی تهران
 او به را خودم و گرفتم را بازویش. بشکند ترسیدممی که بود داده فشارش قدرآن. گرفتم دستش از را آب لیوان

 .چسباندم اشـینه*سـ به را سرم و کردم نزدیک
 .پیشت نمیومدم که نداشتم دوستت اگه. کنیمی فکر که نیست طوریاین نه -
 :کردم اضافه کوتاهی مکث از پس تندیبه و
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 .جانمامان -
. بود مانده گلویش در حرفی کردممی حس. کردم هدایتش فرمخوش هایکاناپه سمتبه و گرفتم دستش از را لیوان
 داشتم، رازی که زمانی. بود آینه در خودم چشمان انگار چشمانش. شود برمال ترسیدمی که گذشته از زخمی کهنه
 .نشستم کنارش و گذاشتم میز روی را آب لیوان. لرزیدمی نگاهم عمق

 سرش عقل باالخره. بکنه کاری تونهنمی که هم فرشاد. پیشتم که من خوری؟می چیو یغصه ناراحتی؟ چی از -
 ...تاییسه و پیشمون میاد هم اون و میاد

 این. ببینم را گیرنده تماس نام تا کردم رها را بازویش. انداخت فاصله کالمم میان و شد بلند امگوشی زنگ صدای
 .کردم تمام را ناتمام یجمله و کردم صدابی را گوشی! بود ایزادهحالل چه فرشاد

 .کنیممی زندگی تاییسه -
 .دادم قورت را دهانم آب
 .میام زود دارم، تماس یه من -

 :کردم اضافه ماند،می جا همیشه که را ایکلمه دوباره
 .مامان -
 خیره روبهرو به رمقبی طورهمان. انداختم مادرم سمتبه دیگری نگاه ببندم، را در اینکه از قبل و رفتم اتاق سمتبه

 و فرهاد و فرشاد گاهوبیگاه هایتماس اصالً. آوردنمی خودش روی به و بـرده بو فرشاد تماس از بودم مطمئن. بود
 :دادم تشر با را فرشاد جواب. بود انداخته روز این به را مادرم دیوانه برادر دو این تهدیدهای

 باز؟ زدی زنگ صبح یکله چیه -
 .کشیدمی را آن بیشتر بار هر و کرد تکرار را اسمم بار سه
 کنی؟ زندگی خونه یه توی عوضی اون با خوامنمی که بگم چقدر! مهشاد! مهشاد! مهشاد -
 باور خواستنمی و دانستمی خواهروبرادرشدنمان مقصر را بیچاره مهرنوش. گرفتمی امخنده اشمسخره رفتار از

 .نشستم تحریر میز کنار چرخان صندلی روی و زدم چرخی. بودیم برادر و خواهر ازل روز از او و من کند
 .مامان تقصیر بندازی خوایمی چیزوهمه الکی چرا فرشاد؟ میگی چی -

 .شد انفجارش باعث مامان، یکلمه روی حساسیتش
 باهم؟ شدید ـگر*جیـ و جون قدراین و شده مامان حاال تا کی از مامان؟ چی؟ -

 .داد بیرون را اشکالفه نفس
 نمیاری، هم نه. دنبالت میام کن، جمع وسایلتو نیومده باال سگم روی اون تا! مهشاد میگم چی ببین کن گوش -

 فهمیدی؟
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 .گذاشتم سرشسربه. کنم کنترل را پوزخندم توانستمنمی
 بیفته؟ قراره اتفاقی چه مثالً بیارم، نه اگه -

 .کرد تیز را صدایش
 اونجا زمانی یه تهرونی؟ ناف بچه خودت فقط کردی فکر! پررو بچه شکنممی علمتو کنی؟می علم قد من واسه -

 .کشیدممی علم همه واسه
 .آورددرمی ادعاهایش با را حرصم

 .داداشآق دونممی خودمو تکلیف من. کنم نثارت الیقته هرچی و کنم باز دهنمو چاک نکن کاری یه -
 .کرد فروکش صدایش تن
 فهمی؟می بچه، نیستم تو داداش من -
 را امخنده صدای. بگذارمش فشار تحت ماجرا این سر آمدنمی دلم. گرفتمی امخنده حقیقت برابر در مقاومتش از

 .درآمد صدایش که زدم خودم دور به چرخی صندلی با. شنید
 !عصبانیما خیلی چیه؟ برای تخنده! زهرمار -
 :دادم جواب شد، تمام که امخنده. رسیدمی نظرم به ترمضحک ماجرا شنیدم،می که ایکلمه هر با
 .نمیشی آفتابی و شدی قایم رفتی مهرنوش گردنیایپس ترسِ از و نشستی گوشه اون! بابا برو -

 و مداد با اوقاتاغلب که کاری کشیدم،می بعدیسه طرح کاغذ روی و برداشتم جاقلمی از را ظریفی طراحی مداد
 .داد بیرون را عمیقش نفس. دادممی انجام دستم دم کاغذ

 .قائلم براش که حرمتیه خاطربه نگفتم، بهش چیزی روز اون اگه! مهشاد ببین -
 .کردم حاضرجوابی و بردم باال را ابروهایم

 .پایبندی حرمتا به قدراین دونستمنمی! واو -
. نیست اشکودکانه هایبازیلج جز چیزی قضیه دانممی که بفهمانم او به تا کردم ادا اغراق با را حرمت یواژه

 .شنیدم را اشپیشانی به دست کف شدنکوبیده صدای
 .درنیار منو کفر! مهشاد -

 مثل استادی اگر و بودم کشیده سیاه و زشت بعدیسه طرح سه-دو لحظه چند این در. کردم جدا دستم از را قلم
 .شدمی شرمنده هستم، شاگردش من اینکه از دید،می را هاآن مهرنوش

 رسی؟می کفر به داری حاال که بودی مسلمون حاال تا مگه! اِ: من
 .زد را آخرش حرف کوتاهی مکث با و کشید پوفی کالفگی با. بود آمده ستوه به من پرجواب زبان از
 مهرنوش؟ یا من. مهشاد کنی انتخاب باید تو -
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 :گفتم قاطعانه و دادم فشار میز روی را دستم
 ...خونیم یه از و ایمخونواده یه تاییمونسه! فرشاد تاسه ما -

 .بود گرفته لجش من پاسخ از انگار. کرد قطع را امسخنرانی
 .کاظمحاج دختر جداست راهمون پس -

 :کرد اضافه تندیبه و کند کنترل را خودش نتوانست
 غریب مملکت توی جوریچه زنی،می ـینه*سـ به سنگشو جوریاین که مهرنوش همین هست معلوم اصالً -

 زده؟ هم به ثروت همهاین
 به غیرتم رگ و شنیدممی را هایمدندان ساییدن صدای. است گذاشته من ضعفنقطه روی دست عمد از دانستممی

 خواستم. باشد فرشاد زبان از اگر حتی بپذیرم، مادرم دامنیپاک به را توهینی گونههیچ توانستمنمی. بود آمده جوش
 الیالبه از. گذشت سکوت در لحظاتی. شوم پشیمان بعداً که زدممی حرفی نباید. کردم سکوت اما کنم؛ وبیدادداد

 .شد بلند صدایش اشعصبی هاینفس
 هنوز؟ هستی مهشاد؟ -

 :دادم آرامش با را جوابش
 چشم هایدیده به اون، و این زبون از کردن کالغچهل کالغ،یک و گمان و حدس جایبه نیست بهتر فرشاد؟ -

 کنیم؟ اعتماد خودمون
 :پرسید تند و تلخ

 چیه؟ منظورت -
 .دادم ادامه را آرامشم

 و حدس حاال. کنم رو داداشتوخان دستِ کردی کمکم خودت کردی؟ فراموش دیدیم تهران تو که چیزاییو -
 خاطربه شد جدا راسل از اینکه جز میدی؟ نسبت مهرنوش به رو الحالهمعلوم که فرهادی همون و خودت گمانای

 تو؟
 تاوان باید حساسم، مهرنوش روی دانستنمی اگر حتی. کردم استفاده فرصت از بلند صدای با. نگفت چیزی

 .دادمی را مادرمان به حرمتیبی
 .بشنوم صداتو خوامنمی حتی دیگه. داداشتی مثل هم تو -
 .بود کرده دستگیر کاری انجام حین را من مهرنوش انگار ایستادم، جا در. شد باز در
 فرشاده؟ -
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 قاطعیتی با و گرفت دستم از را گوشی. آمد جلو مهرنوش. آمدمی خط پشت از فرشاد اعتراض صدای. دادم سرتکان
 .ایستاد میز کنار مادرانه

 دهن توی زدیمی دوماً فهمیدی،می خودتو دهن حرف اوالً ناموست، رو داشتی غیرت قدراین اگه! آقافرشاد -
 .زده پشتش هرز حرف و چیده سفسطه ناموست برای که هرکی
 بینمان کالمی اینکه از قبل. داد دستم به را گوشی. شدنمی شنیده خط پشت از بوق بوق بلند صدای جزبه جوابی

 .داد نشانم را اشصفحه و گرفت باال را آن. خورد زنگ خودش گوشی شود، ردوبدل
 .دیگه نفهمزبون یه هم این! ببین -

 .کرد متصل را تماس. بود بسته نقش آن روی فرهاد اسم
 نداری؟ کاری. بزنیم حرف بشینیم بیا آمریکا، اومدی موقع هر. بدم جوابتو جوریاین تونمنمی من -

 :داد ادامه مهرنوش. نشنیدم را فرهاد پاسخ صدای. بود پایین اشگوشی ولوم
 .رادمهر دکتر گودبای -
 چنین که بود بار اولین. کرد رها هایشقدم دنبال به خیره و شده خشک و متعجب را من و رفت بیرون اتاقم از

 روی. دادنشحکم قاطعانه این به نه و پیشش دقیقه چند یشکننده حال آن به نه. دیدممی مهرنوش از را قاطعیتی
 .کردمی حس را شدنمنزدیک. بود نشسته مبل

 هم به رو دنیا سروته باید بگیره، رو تو تونهنمی دیگه کنهمی فکر فرشاد چیه؟ فرشاد با چالشت االن: مهرنوش
 بدوزه؟

 .دادم تکان سر و نشستم دیگری مبل روی
 فهمیده که بذاره پیش پا فرهاد ماجرای از بعد خواستهمی. خورده هم به ریزیاشبرنامه همه کنم فکر آره -

 .خواهرشم
 .نوشید کمی اشنخوردهدست آبِ لیوانِ از
 .کنه ازدواج باهات تونهمی. نشده دیر هنوز -

 :داد ادامه نبود؟ مسلمان دیگر یا بود شده دیوانه مهرنوش. بودم خورده یکه. شد سست بدنم
 بدتون ازم این از بیشتر خواستمنمی نگفتم، هم االن تا اگه. نیست من واقعی پسر فرشاد. نکن نگاه جوریاین -

 .بیاد
 و راحله که وقتهمان مثل بدنم. کردممی حس را فشارم افت و بودم وگنگگیج. رفت اتاقش سمت و شد بلند جا از

 .نفهمیدم چیزی دیگر و رفت سیاهی چشمانم بار این که تفاوت این با. بود کرده یخ انداختم گیر را فرهاد
*** 
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 راحله
 دیگر که بود باورش این. شد ممکن اما نیست؛ ممکن فرهاد دادنازدست داریوش، مفقودشدن از بعد کردممی فکر

 زار و بود افتاده انیس قبر روی هامادرمرده مثل داریوش. بودم ایستاده فرهاد مقابل و داریوش کنار. نبود ممکن برایم
 انگار شد،می باخبر عزیزش مرگ از تازه که کسی برای. بود مرده مادرش واقعاً خب ها؟مادرمرده مثل چرا. زدمی

 دور مهسا و پریسا و مالیدمی را پسرش هایشانه خانکامران. بود داده دست از را او پیش دقیقه چند همین
 مهم برایم دیگر اما داد؛نمی محلم و بود شده باجذبه و باابهت. نبود سابق پری دیگر پری. بودند گرفته را برادرشان

 عینک با که سوختممی مردی یمردانه هایشانه فراق در من. نبود مهم برایم کسهیچ و چیزهیچ دیگر. نبود
 که نامحرم. بودیم شده نامحرم و نبودیم محرم دیگر حاال. نبود بیش ایغریبه برایم دیگر حاال اشایگربه دودی

. نبود من دل. نبود من حرف. بودیم شده حرام هم به فرهاد و من! آری. ایمشده حرام هم به گفتممی بود بهتر نه،
 و معنا هاحرف این بودم، باخته را چیزمهمه عاشقی قمار در که منی برای اما قرآن؛ حکم خدا، حکم. بود دین حکم

 امشب همین اصالً. بدهم دست از را فرهاد وجههیچبه نبودم حاضر دیگر دانستممی فقط. نداشت مفهومی
 دیگر. کندممی را قضیه قال و دادممی داریوش نشان بودم، آورده را شدنشگم یبهانه که را ایشناسنامه

 در را من و شد بلند قبر روی از. نداشت معنایی اشتنهایی درواقع. نبود تنها و بودند برگشته هم اشخانواده
 :نالید و گذاشت هایمشانه روی را سرش. کشید ـوش*آغـ
 !گرفتنمی آب از موجنازه کاش ای! دیدمنمی روزو این و مردممی زودتر کاش ای! خدا ای -

 من! آری. داشتم ویار اما نبودم؛ حامله. کردندمی بیشتر را من تهوع حالت و رفتندمی اشصدقه قربان مهسا و پریسا
 و چسباند من به بیشتر را خودش. کرد زاری و چسباند من به بیشتر را خودش داریوش. داشتم ویار هامهرگان به

 رفته باال من قلب ضربان. بود کرده مشت را هایشدست و آوردمی هجوم فرهاد پیشانی به خون. کرد سرخ را فرهاد
 آورم دست به را فرهاد دل توانستمنمی هم دیگر طرف از و کنم جدا خودم از را داریوش توانستمنمی طرفی از. بود

 هایشلب. لرزیدمی هایشلب و شدمی سرخ شد،می عصبی که هنگامی. شناختمشمی خوب اما کنم؛ آرام را او و
 را خودش راه و شد جدا جمع از فرهاد که شد چه نفهمیدم. لرزاندمی را من قلب که بود وقتی تنها این و لرزیدمی

 همدم دانستممی. بود گرفته پیش را مادرش قبر راه. کشیدم سرک مختلف هایبهانه به و زحمتبه. گرفت پیش
 اگر. بردمی رنج نداشتنش از سال هایسال که بود مادری سختش، هایلحظه همدم. بود همدم او تنهایی لحظات

 حسینحاج و همدم قبر روی سر که بود فرهاد این بزنم، زار هاآن روی که داشتم را مادری و پدر هایشانه من
 و شدم جدا هاآن جمع از شد، شلوغ که داریوش اطراف. کنم تحمل را صحنه این توانستمنمی. نالیدمی و گذاشتمی
 کرده حس را آمدنم. شدم نزدیک او به پشت از زدنی هم به چشم در. رفتم فرهاد طرفبه شویی،دست یبهانه به

. فهمید شدمی خوبیبه اشبینی فینفین و هااشک کردنپاک از را این. آوردنمی خودش روی به اما بود؛
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 یسرفه. بود کرده ـل*بغـ را مادرش چطور که بودم زده چوب را سیاهش زاغ خودم. بود خاک غرق هایشلباس
 .کردم مصلحتی

 !فرهاد خواممی معذرت من -
 .شدم ترنزدیک او به و افزودم شجاعتم به قدم یک. انداختم اطرافم به نگاهی. برنگشت و کرد سکوت

 .ببخشید که گفتم بدی؟ جوابمو خواینمی فرهاد؟ -
 .کرد پاک را هایشگونه و درآورد را معروفش جیبی دستمال

 بابتِ؟ -
 :گفتم. کرد باز لب باالخره. کرد فروکش قلبم

 ...ـل*بغـ منو که نکنه تنهایی احساس خواستمی فقط خدا به. داغونه االن داریوش ونیدمی خب -
 :غرید و برگشت

 !شو خفه! راحله شو خفه -
 .رفتم عقبعقب و ترکید بغضم

 باز؟ شده چِت تو -
 .سایید هم روی را هایشدندان و زد موهایش به چنگی

 خوای؟می عذر من از چی برای میگی؟ چی داری معلومه راحله؟ تو یا چِمه من -
 .فهمیدم را حرفش معنای اما بود؛ تلخ حقیقت

 خوای؟می عذر من از داری شوهرت شی*آغوهم خاطربه تو -
 .ایستاد امـینه*سـ به ـینه*سـ و کرد کامل را هایشقدم که انداختم پایین را سرم. ایستادم و کردم سکوت

 .کن نگاه چشمام تو و بگیر باال سرتو -
 .نداشتم را چشمانش یصاعقه در کردننگاه قدرت. توانستمنمی

 !راحله کن نگاه چشمام تو گفتم -
 .شدم مواجه آتشین سرخ گوی دو با و آوردم باال زحمتبه را سرم

 !بدی؟ دیشب بابت گزارشی یه چطوره -
 .زد امچانه به چنگی و شد مانع دستانش حصار اما بیندازم؛ پایین را سرم خواستم و کشیدم خجالت

 کرد؟ کارچی باهات داریوش دیشب نگفتی؟ خب -
 .گرفت را بازویم

 گرفت؟ اینجاتو -
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 .زدم پس را دستش
 !دیوونه کن ولم -

 .گرفت را صورتم
 چطور؟ رو اینجا -
 .کردم رها اشقوی هایپنجه از را خودم زحمتبه
 !فرهاد کن تمومش گفتم -

 .ریختمی خاک رویم فرهاد و کندممی جان ایکنده قبر در من. شد خالی پایم زیر و گذاشتم عقب قدمی
*** 
 فرهاد
 گرفته دست به را راحله اختیار. بود گرفته دست به را امور اختیار و برگشته کارخانه به داریوش. بود رفتن وقت دیگر

 راحله و پریسا و گذاشته پیش پا شراکت برای خانکامران دوباره. بود گرفته دست به هم را حاجی اختیار حتی. بود
 بود شده سمیه عزیز داماد دوباره. بود شده او برای راحله و شده عوض داریوش و من جای دوباره و بودند شده رفیق

 .ندارهیچی وپاسآس جوان یک جل،آسمان پاپتی یک بودم شده و
 اضافی مجهول یک من و دادمی تحویلت را داریوش دادی،می را راحله تابع به وقتی. بود آسان معادله این پاسخ
 از روز. انتگرال و مشتق گرفتن به برسد چه حاال آمدم،درمی آب از غلط خدا یهمیشه که احتمالی حدس یک. بودم

 این نوشتن توانایی دیگر. نداریم را امال این نوشتن توانایی دیگر ما اجازه؟ آقا. خط سر نقطه دوباره و نو از روزی نو
 .نداریم را داستان

 .عشق سازمان بر اضافه یک. بودم اضافی یک خدا یهمیشه من! آری
 یعنی من برای عاشقی کالس و رفتممی بیرون عاشقی کالس از و گرفتممی اجازه باید! آری. گرفتممی اجازه باید

 من برای جایی اش،بزرگی یهمه با وطنم و نبود من حق. نبود من سهم هم ازل روز همان از راحله! آری. ایران
 جواب کدامشانهیچ اما بودم؛ گرفته را مهرنوش و فرشاد چندبار و چندین بودم، آمده کارخانه به که صبح از. نداشت

 به برگشتن برای مناسبی وقت االن» گفتندمی جمله یک فقط دادند،می پاسخ را گوشی هم وقت هر و دادندنمی
 «.نیست آمریکا

 آوردنمی تاب راحله ماندم،می این از بیشتر. آمدمی باال قضیه گند ماندم،می این از بیشتر. توانستمنمی دیگر من اما
 .کردم ازدواج ناموسش با فهمیدمی داریوش که روزی آن از وای و گفتمی داریوش به را چیزهمه و
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 و بودند رفته حاجی خانه در موقتشان خواباتاق به داریوش دست در دست که مرد زمان همان راحله من برای
. شدنمی راحله من برای دیگر هاحرف این اما شود؛ نزدیک او به داریوش نگذاشته خوردمی قسم راحله که هرچند

 .بودند رفته وزندگیشانخانه سر و شده تمام شانخانه تعمیرات که حاال خصوصبه
 و داریوش هنوز. خواستمی تقدیر که بود همان خوشبختی من برای. بزنم هم به را زندگیشان دیگر بار خواستمنمی

 گفته داریوش به را چیزهمه و داده آب را بند ترسیدممی. بود پا به آشوبی من دل در و بودند نیامده کارخانه به راحله
 جا از اسپورتیج کیا صدای آمدن با. کردنمی رزرو را بلیتی هیچ و بود افتاده کار از که هم لعنتی سایت این. باشد

 از قهر حالت به و شده پیاده ماشین از هردو. بودند خودشان. زدم کنار آرامیبه را پرده. ایستادم پنجره پشت و پریدم
 روی یریخته هم به کاغذهای و انداختم آینه در خودم به گذرایی نگاه دستپاچه. گرفتند پیش را دفتر راه یکدیگر

 به نهیبی. لرزید دلم. افتادم قبر در سقوطش و راحله لنگ پای یاد کردم، فکر که خوب. کردم مرتب را کارم میز
 این از« .داره صاحب داره، شوهر دختره. لرزهمی باهاش هم آبروت بلرزه، دلت بار این اگه! فرهاد نه». زدم خودم

 دختر حاال اما بود؛ وصل جانم به جانش و بود من مال راحله پیش ماه همین تا. بود گرفته امخنده دنیا اعتباریبی
 .آمدم خودم به در یتقه صدای با. بود شده مردم زن و نبود بیش ایغریبه

 !بفرمایید -
 بود باخبر. بود باخبر ما فامیلی هاینسبت از وبیشکم که کارخانه روزهای این جمعسحوا منشی. بود فاطمی خانم

 کجا تا بگوید نبود یکی ولی بودم؛ بسته را شستش خودم هرچند. بود کرده سکوت و بود باخبر. بود بسته لب و
 و امروز چه؟ که باالخره کنی؟ وادار سکوت به را بازار و فامیل خواهیمی کجا تا. دهی ادامه را بازی این خواهیمی
 به و کردندمی پچپچ هم گوش در فامیل یهمه که انیس خاک سر نبود مگر... و افتدمی بام از رسواییتان تشت فردا

 خندیدند؟می داریوش ریش
 نیست؟ حواستون! دکتر جناب: فاطمی

 .کردم خشکی یسرفه و درآمدم پردازیخیال از هایشدست تکان با
 .خدمتم در! بفرمایید -

 .زد مهربانی لبخند
 .هستن منتظرتون حاجی اتاق تو مهرگان جناب -

 انتقال برای را زمینه و دادممی انجام را مدیریتی کارهای همچنان من و داشت اقامت حاجی اتاق در داریوش
 .کردم صاف را گلویم. کردممی فراهم او به مدیریت

 نبود؟ عصبی چطوره؟ مهرگان جناب حال نفهمیدید -
 .گزید را آن یگوشه خال و لبش پشت
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 .بود شده دعواشون معتمد خانم با کنم فکر -
 چطور؟ -

 :داد ادامه و انداخت اطرافش به نگاهی
 صداشون زیرلبی مهرگان جناب هرچی و رفت آسانسور سمتبه عصبانیت با خانمراحله شد، باز که سالن در آخه -

 .نکردن اعتنایی کردن،
 .دادم تکان هایشحرف تأیید ینشانه به را سرم و کشیدم پشتمکم هایریش به دستی

 .کمکاتون بابت مرسی اکی، -
 :داد جواب و زد لبخندی دوباره

 منو دست شوهرم، بیکاری و پولیبی و کسیبی اوج تو نمیره یادم! رادمهر دکتر هستم شما فرمان به گوش من -
 ...و کردید استخدام اینجا منو و گرفتید

 .گرفتم طرفش به را دستم کف
 خُرد کسی جلوی و خودتون بهتره هم شما و کردم عمل خودم انسانی یوظیفه به فقط من! فاطمی خانم کافیه -

 .نکنید
 .رفت عقبعقب و کرد تعظیمی سر با
 !تشکر -
 .بدید اطالع من به هم باز شد خبری -
 .چشم -

 در راحله یچهره دیدن با و زدم را آسانسور کلید. شدم خارج اتاقم از و برداشتم صندلی روی از را کتم او بندپشت
 کنار ناچاربه. انداخت راه وجدلبحث فاطمی جلوی شدنمی و بود گذشته کار از کار دیگر. خوردم جا باز،نیمه آسانسورِ

 دیشب. کردممی حس را اشعصبی هاینفس صدای و بودیم تنها. دادم فشار را حاجی یطبقه یدکمه و ایستادم او
 داده قسمش عشقمان به. بودم داده قسمش من اما گوید؛می داریوش به را چیزهمه که بود داده تهدیدآمیز پیام کلی
 خواست شد، بسته که آسانسور درب. بود گرفته را آرنجش آن کف با و بسته را دستش یک. کند سکوت که بودم

 :گفتم جمله یک فقط که بیاورد هجوم سمتمبه
 .نمیشه گزیده دوبار سوراخ یه از عاقل آدم یه. دوربین راحله، دوربین -
 و ریختمی اشک. بود شده نصب خودم مدیریتی یدوره در آن جدید سری و نداشت احاطه هادوربین مکان به

 .بود داشته نگه پایین را سرش دوربین، لنز از فرار برای
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 رضاییامام همون به. کنممی واگذارت خدا به. کنممی نفرینت بری، و کنی ولم بخوای اگه! فرهاد گذرمنمی ازت -
 .کنممی واگذارت داد، نجات داریوشو و رفتیم پیشش که
 قدی یآینه در خودم روحبی و سرد یچهره به برگردم، طرفشبه اینکه بدون و بودم داده تکیه آسانسور یدیواره به

 .کردممی نگاه مقابلم
 نه؟ گفتی، چیزوهمه بهش -

 .بود بریده را امانش گریه هقهق
 بدونم اگه میگه. کنهمی بارم بدوبیراه. میده فحشم و گردهمی مشناسنامه دنبال دردربه. شده مشکوک... ولی... نه -

 ...هم رو ریختی کی با من بعد
 .بودم کرده آماده وحشتناک طوفان یک برای را خودم. بود افتاده شماره به هایمنفس
 ...و کرد قاتی دیگه دیشب. پیچونمشمی حیله و فن هزار با بشه، نزدیک بهم میاد تا: راحله

 .کردم قطع را حرفش
 فهمی؟نمی چرا. اونی زن االن تو! راحله شدی دیوونه تو -

 هرچند کرد،می رصد را ما داریوش شک بدون. بود پایین سرش همچنان اما ریخت؛می اشک و کرد می گریه خون
 .نداشت میکروفن

 .میشم دیوونه دارم! فرهاد بده نجات منو خدا رو تو فقط. میگه چی ببین برو: راحله
 :گفتم جمله یک فقط برگردم، اینکه بدون و شدم پیاده آسانسور از
 .کنممی خبرت -

 وارد سنگینی بفرمایید و کوتاه یتقه با. کرد راهنمایی داریوش اتاق طرفبه را من و شد بلند پایم جلوی منشی
 مردانه، وگویگفت برای را شرایط تنهایی این و نبود کار در ایحاجی. بود ایستاده پنجره به رو و من به پشت. شدم

 عزاداربودنش از حکایت محاسنش بلندکردن. بود گذاشته ریش و بود زده مشکی دستیک تیپ. کردمی ترراحت
 .کرد باز لب و زد دریا به را دلش باالخره و گذشت سکوت به ایدقیقه چند! دانستمی خدا شدنش،مؤمن یا داشت

 .باال رفته توسعه شاخص شده، تنظیم حسابا شده، منظم خیلی کارخونه -
 برخورد طبیعی و انداختم پا روی پا. دادمی تکان تعجب ینشانه به سری و کردمی ادا و آرام و شمرده را هااین

 .کردم
 ناراحت؟ یا حالیخوش بابت این از االن بد؟ یا خوبه این خب -

 .انداخت لپش یگوشه قندی و برداشت چای لیوان یک. داد صندلی یدسته به لمی و نشست میز پشت
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 اونجا ذاری،می پا تو هرجا چرا. اومده پیش سؤال یه من برای ولی خوبه؛ اتفاقا این فهمهمی عاقلی آدم هر -
 میشه؟ گلستان

 زده کنار را قهوه تنها نه حاال اما بود؛ برندبازی و سلبریتی عاشق شناختم،می من که داریوشی. بود کرده فرق خیلی
 :گفتم. شد وگوگفت وارد او با شدمی پس کرد؛می دست عقیق انگشتر و نوشیدمی چای بلکه بود،

 کنم؟می گلستانش یا میشه گلستان -
 .کرد پاک را کارش میز روی و درآورد را اشجیبی دستمال. پرید گلویش در چای و زد خنده زیر پقی

 .کن باز نوشابه خودت برای بیشتر خردهیه! داداش برم رو رو -
 :داد ادامه و دادم تکان تفاوتیبی ینشانه به سری

 مشکل به حجره کتابایحساب تو وقتی همیشه. کردمی کار خوب مغزت بچگی از کنممی اعتراف اما -
 .کردیممی کف خدابیامرز امینِ و من و دادیمی حاجی به کارراه یه تو خوردیم،برمی

 .انداختمی عشقمان قربانی یاد را من معصومش یچهره و افتادمی لرزه به بدنم افتادم،می که امین یاد
 کرد؟ واریز حسابت به خسارتو ایر، بریتیش هواپیمایی شرکت یبیمه! ولش رو حرفا این -

 :داد جواب و کشید سر نفسیک را چای
 ویزای یه براش تونیمی آمریکاست، تو تحصیلادامه دنبال پریسا! فرهاد راستی. درسته کارت شما بله، که اون -

 بگیری؟ تحصیلی
 :گفتم و گذاشتم کناری نخورده و خورده را چای

 .بکنم براش تونممی کارچی ببینم بده، بهم مدارکشو بگو -
 :کرد اضافه تندی لحن با و شد جدی اشچهره که شوم بلند جای از خواستم

 !نشده تموم حرفم هنوز که من کجا؟ -
 .بروم طفره خواستممی. گرددمی چیزی چه دنبال دانستممی
 چِشه؟ راحله دونینمی تو -
 بدونم؟ باید چرا -

 .کشید محاسنش به دستی
 !توئه پیش سؤاال یهمه جواب چون -
 .نیست من پیش یکیاین جواب -
 .زد دور را مدیریت میز و شد بلند جایش از
 چرا؟ دونیمی تو ببینم، بهم نمیده شوشناسنامه -
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 .کردم حرکت خروجی در طرفبه
 !کرده گم شاید خب -

 .بست را راهم و رساند من به را خودش
 کردی؟ گم توشناسنامه هم تو چی؟ تو -

 .افتاد تپش به قلبم
 چیه؟ منظورت -

 .کرد نگاه هایمچشم توی صاف
 .ببینم توشناسنامه خواممی واضحه، منظورم -

 .رفتم خروجی در طرفبه دوباره و دادم هلش
 .بفهم دهنتو حرف! بابا شو گم برو -
 .کردم حبس را امعصبی هاینفس و بستم را هایمچشم. بود کرده قفل را درب اما
 داریوش؟ کجاست در ریموت -

 .داد نشانم را آن و کرد کتش جیب در دست
 .خواستی که هرجا برو شو گم بعد بده منو جواب اول -

 .رسیدمی ذهنم به حالم توصیف برای که بود کلماتی تنها هااین. بریدم شدم، خرد شکستم،
 داریوش؟ هستی چی دنبال تو -

 .آمددرنمی خونش زدی می کارد و بود شده متورم غیرتش رگ. بود آمده جوش به و خوردمی را خونش خون
 ...من زن با که هستم ایحرومی اون دنبال من -
 .بود شده صادر فوت گواهی و نبودی تو! مرتیکه بفهم دهنتو حرف -

 .چسبید را پیراهنم ییقه و آمد جلو
 !خواممی توشناسنامه من فرهاد، شناسنامه -
 ندم؟ اگه -
 !کشمتمی -
 در به را من و گرفت را امیقه. بودم نشده کشته. بودم نشده کشته و بودم کشته من. ترسیدمنمی تهدیدهایش از

 و گرفت را امچانه چپش دست با. انداختم پایین را سرم و کردم نگاه چشمش در ایلحظه. نکردم مقاومت. چسباند
 .آورد باال را سرم

 درآرم؟ زرتو یا زنیمی زر د -
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 ریختن جز راهی. کردممی حس را صورتم شدنسرخ. نداشتم گریزی راه هیچ و بودم کرده گیر ایمخمصه بد در
 .ریختم را بنزین. نداشتم مانساله چندین سوختن درحال رفاقت روی بنزین

 ...ولی داریوش؛ منم دنبالشی که اونی -
 کشیده چاقو داریوش. کردم شک چشمانم به. آمد بیرون جیبش از راستش دست. کنم کامل را حرفم تا نداد اجازه

 شکمم قدمی یک در و چسبیدم را دستش مچ. برداشته میز روی بشقاب روی از را کارد کی نشدم متوجه اصالً. بود
 .کردم متوقفش

 دادی؟ دست از عقلتو! دیوونه -
 .خورد می را خونش خون

 .سپردم ناموسبی توی دست ناموسمو که دادم دست از وقتاون عقلمو. آره -
 .دادم هلش. کرد امعصبانی قضاوتش

 ...دیگ چیز یه ماجرا. کنهمی فرق قضیه! داریوش -
 .دادمی تکان سر عصبی و کرد قطع را حرفم دوباره

 نیست؟ این قضیه میگی بعدم... زنتو میگی کنیمی نگاه چشمم تو صاف! پررویی خیلی -
 .بدهم توضیح کردم سعی و گرفتم گارد. برداشت خیز سمتمبه دوباره

 من به رو راحله تولد کادوی که وقتی اون برای. تراقبل خیلی. توئه شدنگم از قبل برای راحله و من یعالقه -
 .منه طرف از کادو کرد فکر اشتباه به راحله و دادی

 و شدیممی گالویز باهم که افتادم هایمانبچگی یاد. بود کرده پهن زمین روی دیوار کنج را من. بود زیاد زورش
 آورده جوش به را غیرتش رگ واقعاً. بودم کرده مقاومت چاقویش جلوی کجا؟ آن و کجا این اما گرفتیم؛می کشتی

 وارفواره خون. سوخت شکمم کردم حس آن یک که شد چه نفهمیدم. بود حقم شاید. انداخت تف صورتم توی. بودم
 .رفت سیاهی هایمچشم و کرد قرمز را جاهمه و زد بیرون شکمم از

*** 
 مهشاد

 سمت فرشاد صورت. بود آورده جا را حالم شیرینش یمزه. کردم باز را چشمانم قند،آب لیوان زدن هم صدای با
 دورانی و سریع را خوریشربت قاشق درآمده، حدقه از چشمانی و نگرانی با فرشاد. بود راستم سمت مهرنوش و چپم

 .داد دستم به و کشید سر را لیوان نصف. چرخاندمی لیوان داخل
  شدی؟ چی. بگو چیزی یه کنممی خواهش! شو بلند. شده خوب شمزه! مهشاد شو بلند -

 .ریخت دهانم درون قندآب از دیگر یچندقطره و داد تکانم
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 .باش خوب فقط نیست، مشکلی هم باشی اگه حتی ولی نیستی؛ خواهرم تو گفته مهرنوش -
 باال بالش روی از را سرم و دادم را جوابش لبخند با. کنم نگرانش توانممی حد این تا دانستمنمی. نشکستم را دلش
 .آوردم

 کنی؟می کارچی اینجا -
 .بنوشم را آن نداشتم قصد اصالً. گذاشتم عسلی روی و گرفتم دستش از را لیوان

 .خوبم نشو، نگران! مرسی -
 غش حالتابه اینکه افتخار و رفتممی حال از که بود بار اولین. بودم نکرده تجربه را شدنشوکه از حد این حالتابه

 .شد بلند و گفت دیگر شربت لیوان یک یدرباره چیزی لبی زیر مهرنوش. دادم دست از را امنکرده
 .کن تعریف بیا. مامان خوادنمی -
 .کرد رو فرشاد به و نشست کنارم. داد تکان سر و شکفت گلش از گل زبانم، از مامان یکلمه شنیدن با
 بدونی؟ چیزوهمه ایآماده مطمئنی -

 .داد لم مبل روی فرشاد
 .نبودم آماده چیزی شنیدن واسه انقدر حاال تا -
 :کرد اضافه آمیزالتماس و
 .مهرنوش نکن وارد بهمون شوک این، از بعد دیگه. باشه آخریش دیگه خواهشاً فقط -

 انگشتانش دور اشدمپایی و زده بیرون گشادش پاچه راحتی شلوار داخل از پایش مچ و انداخت پا روی پا مهرنوش
 .داد تکان سر فرشاد جواب در. بود آویزان

 .کردی اصرار خودت باشه یادت ولی آخریشه؛ دیگه -
 .کرد حلقه درهم را انگشتانش

. مرضیه نام به داشتم خواهری یه. بود گذشته حسینحاج با من ازدواج از سالیه حدود اومد، دنیابه فرشاد وقتی -
 و کرد قلبی ایست رُل پشت سالگی۳۸ توی. نداشت کامیون خودش از و بود راننده فقط. بود کامیون راننده شوهرش

 چاکـینه*سـ عاشق. بود ما یخونه خواهرم. بود نگذشته روز چهل هنوز. گذاشت تنها خواهرمو و افتاد دره توی
 ازش من و بود حامله ماهههفت. کردمی زاری و گریه روزشبانه. نداشت تحمل و تاب و بود شدونهیهیکی شوهر

 رو دنیا قلب ترینمهربون هم خدابیامرز حسینحاج. باشه مراقبش تونستنمی. بود پیر مادرم. کردممی پرستاری
 .خواستنمی زندگیو شوهرش بدون مرضیه اما بود؛ پذیرفته خواهرمو. داشت
 مانند بودیم، خواهروبرادر پیش ساعتنیم تا که فرشادی و من و دادمی تکان را دستانش ماجرا کردنتعریف هنگام

 .دادیممی گوش مادر خواب از قبل عجیب داستان به کودک دو
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 گوشش که مادربزرگتون یعنی من، مادر بودم، بـرده خودم با هم فرهادو و بخرم داروهاشو بودم رفته که روز یه -
 مرضیه. بود خواب همچنان مادرم ولی شده؛ وخیم خواهرم حال. برد خوابش خاله رختخواب کنار بود، سنگین
 .درنمیومد صداش و بود شده سفید هاشلب بود، زده داد گرفته صدای با و بود کشیده درد بس از خواهرم

 هایشحرف به دادنگوش برای کردممی سعی. بود زده حلقه چشمانم در اشک. کردممی حس را صدایش بغض
 .کند کنترل را هایشلب لرزش تا گرفت دهانش جلوی را دستش. باشم داشته تمرکز

 شد ماجرا متوجه و شد بیدار تازه مادرم. دویدم خواهرم سمت و زدممی سروصورتم توی و کردم ول فرهادو دست -
 .کرد خبر رو هاهمسایه و

 که مهرنوش. شدمی خیره مهرنوش به گاهی و انداختمی پایین را سرش گاهی. زدنمی حرف کام تا الم فرشاد
 :گفت و کرد فرشاد به رو بود، گرفته صدایش

 .بیار برام آب لیوان یه لطفاً -
 کنار آب لیوان یک با فرشاد. کردم بازم را چشمانم. کنم پیدا معادله این در را فرشاد کردم سعی و بستم را چشمانم

 فرشاد. کرد اشتازه و رساند گلویش ته را آب مهرنوش. شد پهن جایش سر. بود ایستاده مادرم رویروبه و من
 و گذاشت عسلی میز روی را لیوان. بود سابقهبی سکوتش از حجم این وگرنه کشید؛می دوش به را زیادی استرس

 :داد ادامه
 خیلی اگه و برنمیاد دستمون از کاری هیچ گفتنمی دکترا. بیمارستان رسوندیم رو مرضیه هاهمسایه کمک با -

 بهترین. بود رفیقم بهترین مرضیه. برگرده مرضیه که کردیممی خداخدا. مونهمی زنده یکیشون بیاریم، شانس
 .ترخوشگل صدبرابر و بود من شبیه. داشت وجود دنیا توی که بود خواهری
 مهرنوش هایحرف به را حواسم. بود ناخواهری شبیه بیشتر. کردم فکر راحله و خودم خواهری روابط به ناخودآگاه
 .کردم معطوف

 «!دکتر خانم خدا رو تو» کردم التماسش. داد تکون سرشو. اومد بیرون عمل اتاق از ناامیدی با دکتر -
 .کرد دراز فرشاد سمت را دستش و دادنمی امانش اشک

 بدون عمر یه قراره دونستمی انگار. کردمی گریه و بود سرخ. اومد بیرون نوزادی کوچیک تخت سرش پشت -
 .کنه زندگی مادر و پدر یسایه
 .بود سرخ فرشاد چشمان. بودم افتاده گریه به هم من. کردمی هقهق. گرفت ـل*بغـ را فرشاد سر
 خودم. گرفتمت ـلم*بـغـ توی خودم بار اولین. خواهرم یادگار می،مرضیه یادگار تو. جونخاله آره. فرشادم آره -

 خودم که مهشاد برای کردم، تو برای که کارایی. منی تن یپاره تو. هستی هم من پسر تو. دهنت گذاشتم شیشه
 .فرهاد نه منی، خون و گوشت از تو. فرهاد نه منم، تو کسهمه تم،خاله مادرتم، من. نکردم آوردمش، دنیابه
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 باورش هم شاید و بود حقیقت فهمیدن شوک شاید. چیست علتش دانستمنمی. شد بلند فرشاد بغض ترکیدن صدای
 اشگریه حالتابه. بریزد اشکی معادله این خندان پسرک باالخره شدنمی باورم هم من. نباشد برادرش فرهاد شدنمی

 کمرش تخت خواستمی دلم هم و شدمی بیشتر امگریه هم اش،گریه با و ریختمی اشک هایهای. بودم ندیده را
 مهرنوش ـوش*آغـ از که را سرش. شد تمام اشکش. نداشتم را فرشاد یگریه تاب. دربیاورم بازیمسخره و بکوبم
 .نگریست چشمانش در آورد، بیرون

 دخترخالمه؟ مهشاد مطمئنی نیستی؟ مننه تو خداوکیلی -
 و بود زده ته تا را گوشش دوطرف موهای. گذاشتنمی کنار حالتی هیچ در را هایشیبازدلقک. خندیدیم سه هر

 زیر مانده بیرون کاسه زیر از مو هراندازه و گذاشتمی کاسه سرش روی شب هر انگار. دادمی جان گردنیپس برای
 .خورد من از را گردنیپس. کنم کنترل را خودم نتوانستم. بود شده قرمز سروصورتش. گذاشتمی موزر

 !فرشاد توسرتخاک -
 .خاراند را سرخش هایگوش پشت

 مونهخاله یا مونهننه یا رسممی کی هر به اردو، خیابون، دانشگاه، تو. گرفتم پنداریفامیل فوبیای. میگم راست واال -
 .رفته جونم و گوشت تو ترس این. نداره هم آنجلسلس و تهران. آبجیمه یا

 :داد ادامه و کشید باال را اشبینی آب. خندید ریز
 برداشته خریدامو میگی، منو آقا. پسرمی شبیه چقدر گفت بهم فروشنده کوچه، سر هایپرمارکت تو پیش روز چند -

 .دویدمی دنبالم هم اون و کردم فرار برنداشته
 یشانه روی و خندید. دیدم مادرم یخسته یچهره در را آرامش بار اولین برای. خندیدیممی دل ته از سه هر

 .کوبید اشخواهرزاده
 !دلقک -

 .آورد باال را سرش. بود شده سرحال و شاد
 یکی با ترسهمی آدم. دوتا شما گرفتید ازمون هم دانشگاه تو زدنورِل جرئت. جونخاله برام نذاشتی امن حاشیه -

 .دربیاد آب از خواهرش شه، رفیق
 .کرد آلودیذوق و ریز یخنده. خواندمی خروس فرشاد کبک

 .شدیم روروبه آفرینشمون اسرار از دیگه یکی با شکر رو خدا خب -
 .شده ناراحت نیست، برادر فرهاد با اینکه از فرشاد کردممی احساس اما چرا؛ دانستمنمی

*** 
 راحله
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 التماسش و زدممی زار. زدمی سبزی به صورتش رنگ. دویدممی تختش دنبال. آمد سرم ترسیدم،می که چیزی از
 هضم برایم این و بودم حرامش و بود حرامم. خواستمشمی قدراین امید چه به دانستمنمی. برگردد که کردممی

 شده تنگ هایشریشته به کشیدندست برای دلم. داشت فرق باهم معادله این در ماندامنه یبازه اصالً. شدنمی
 .کرد جدایم فرهاد تخت از زوربه و گرفت را امشانه آقاجان. کردند متوقفمان عمل اتاق در دم. بود
 .بزرگه خدا. باشه خدا به توکلت! باش آروم بابا جانراحله -
 آزادم بدبختی و زجر همهاین از و نبود بزرگ من خدای چرا پس. بودم شده خسته تکراری هایحرف این از

 .زدممی او به حرفی اگر شدممی ایبریده گیس چه و بود زده چاقو با را عشقم شوهرم، داریوش، کرد؟نمی
 در و تراشیدندمی را سرم باید. کردنمی کفایت هایمگیس بریدن دیگر و بود افتاده زمین بر امرسوایی تشت
 روی و زدم چنگ را قلبم. باشد خوب فرهاد حال ولی بیفتد؛ اتفاق این بودم حاضر. چرخاندندمی شهر هایمیدان
 .داد امداریدل خودش خیال به و کرد بلندم آقاجان کمک با و شد نزدیک پرستاری. زدم زار و نشستم زمین

 .میشه خوب شوهرت حال! عزیزم باش آروم -
 ته داریوش. چرخاندم را سرم بودم؟ تاببی نبود، شوهرم دیگر که کسی برای. کرد تندتر را آتشم حرفش این با

 هیچ و بودم زده آخر سیم به. بود چسبانده آن به را اشپیشانی و داده تکیه دیوار به را ساعدش. بود ایستاده سالن
 دور. دربیاورد سر ماجرا از خواستمی خانکامران. کردممی زاری رفیقش، فرهاد، برای. کردمنمی را غیرتش مراعات
 پاهایم. شدمی نزدیک بارمصرف،یک لیوان چند و آب بطری یک با خرامان،خرامان پریسا و چرخیدمی داریوش

 و شد من متوجه داریوش. نشاندند داریوش نزدیک صندلی روی را من پرستار، و آقاجان. شدمی کشیده زمین روی
 و دادم تکان سر. نشد نزدیکم و نشست هم به متصل چهارتایی هایصندلی ردیف سر آن. شد نزدیک سرعتبه

 .کردم پاک خوردهچین هایلب با را سرخم چشمان اشک
 .کردی خراب چیزوهمه داریوش؟ کردی کارچی -

 تمام بشکن یک با گرفتیم، می فاکتور اشزندگی از را آخر چندماه این اگر که مغروری پسر. بود کالفه
 پیشانی از را دستش کف. دور ولی بودیم؛ نشسته صورت به صورت. شدمی حل مشکالتش و برآورده هایشخواسته

 .خورد تکان عصبی سرش. کشید سرش پشت به
. گرفت خون چشمامو میره، طفره دادنجواب از داره دیدم وقتی. نبودم خودم دست. نفهمیدم. راحله نفهمیدم -

 ..زد حرف وقتی و برداشتم کاردو
 .آورد باال سرعتبه و انداخت پایین رو سرش
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 مهشادو. راحله خوردم بازی من گفتید؟ دروغ سال همهاین چرا! لعنتی بدونم باید. بود چی قضیه بگی باید! راحله -
 این سر روی شهرو این کل تا بزن حرف! نزدم چاقو با هم رو تو تا بزن حرف دِ لعنتی؟ چرا آخه. دادید بازی

 .نکردم خراب اهالیش و بیمارستان
. نبود مهم کنارم در هم پریسا حضور حتی. بودم شده خسته احساسم کردنخفه و نزدندم و سکوت همهاین از

 .نبود مهم برایم فهمیدند،می هم دنیا یهمه االن اگر اما بـرده؛ بو چیزهایی از دانستممی هرچند
 بود افتاده شنامه. بده من به که فرهاد دست دادی تولدمو کادوی تو که موقع همون. پیشه سال خیلی مال قضیه -

 .خدابیامرز امین ۲۰۶ صندلی زیر
 خاطربه چه هر بود بس دیگر. نبود مهم برایم کدامهیچ اَبرویش، و پلک پریدن و اشچهره کردنعوض رنگ

 .کردممی پاک کثافت و گند این از را خودم باید. زدممی گند خودشان و خودم زندگی به دیگران
 خوشش من از هم اون کردممی حس و میومد خوشم فرهاد از من. شدمی بد حالم من از تو خواستگاریای سر -

 کشته همین سر هم امین« .بشی من زن بخوای تو که نمیومد هم فکرم تو حتی» گفتمی همیشه هرچند. میاد
 بابام، مثل هم امین. داشتم دوست اونو که بودم من اما میشه؛ مزاحمم و داره نظر من به فرهاد کردمی فکر. شد

 .نداشت قبول بود حجره پادوی پسر یه که فرهادو و باشی من شوهر تو خواستمی بقیه، و مامانم
 هم به حالم بیمارستان بوی از. بود نمانده داریوش و پریسا یچهره به رنگی رسید، اینجا به که هایمحرف تیرباران

 از بعد احتماالً. بود ماجرا تحلیل و تجزیه و درک حال در. بودم داده داریوش به را اطالعات از زیادی حجم. خوردمی
 از چشمانش و شد روشن ذهنش. بود شده اضافه رفتارهایش به هم حالت این شده، وارد سرش به که ایضربه

 .زد برق آگاهی
 .امینه مرگ خاطربه کردممی فکر ساده من... کردممی فکر. احوالیاتوناخوش همه اون دلیل فهمممی حاال -

 .زدمی حرف و زدمی تپق
 .بودم کرده فراموش رو اینا یهمه نامزدی، مراسم شب کردن غش... غ -
 .زدمی حرف هم باز ولی بود؛ افتاده لکنت به
 و بزنم تهمت خواستممی اگه شاهده خدا دادی؟ بازی رو همه چرا کردی؟ رو کارا این چرا! راحله... راحله... ر -

 همون به اما برسید؛ دیگه هم به که کردید دَک رو برگشتهبخت مهشاد من شدنگم از بعد گفتممی کنم، قضاوتتون
 .بزنم تهمتی همچین ترسممی خورممی قسم دارم اون از چیزموهمه که رضاییامام
 :داد ادامه و کوبید اشپیشانی به را دستش کف

 .داری دوست منو هم تو کردممی فکر. بگیرم زوربه رو تو خواستمنمی من. گفتیمی بهم چیزوهمه باید! راحله -
 .آمدم بیرون کاظمحاج پرستیژ با دختر فاز از و کردم پرت هوا به را دستانم
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 فرهاد. نداشتن تو مقابل در انتخابی حق هیچ دیگران. خواستیمی خودت برای چیزوهمه همیشه تو! بابا برو -
 .بره سؤال زیر و بشه خراب پیشت وجهش خواستنمی

 سمتبه بود، کرده جمع اطالعات خوب که پریسا. افتاد داریوش جان به کوچکی لرزش فرهاد، اسم آمدن با
 این از پریسا، هایصحبت با خانکامران یچهره تغییر. بود پرستارها با صحبت مشغول آقاجان و رفت خانکامران
 :پرسید و کرد استفاده هایمحرف میان مکث از. بود مشخص آلودماشک هایچشم وجود با فاصله،

 داشت؟ خبر ماجرا این از هم کاظمحاج -
 .کردم تأییدش سرم دادن تکان با
 ایران پاشو دیگه و آمریکا بره فرهاد که بود این بگذره امین خون از اینکه برای بابام رضایت شرط حتی. اوهوم -

 .نذاره
 سرش نداشت انتظار کاظمحاج از. بود خورده گره حرص از داریوش دستان. نبود مهم برایم پدرم آبروی حتی دیگر

 .نشست ما بین. بود شده خم هایششانه. شد نزدیک آقاجان لحظههمان. بگذارد کاله را
 کردید؟ کارچی شما حاجی: داریوش
 :گفت طمأنینه با و آرام. است فهمیده را چیزهمه داریوش دانستمی احتماالً. کشید آهی آقاجانم

 .سوزونهمی داره االن تا دامنمو که کردم گذشته تو اشتباه یه. خورممی اشتباهاتمو چوب دارم من پسر؟ دونیمی -
 سمتشبه همگی. شد ظاهر آن قاب در دکتر و شد باز عمل اتاق در. بدهد را جوابش داریوش تا نبود فرصتی
 همسرش قلب غاصب درمورد خبری خواستنمی دلش یا نداشت را بد خبر طاقت دانمنمی که داریوش جز دویدیم،

 .دوخت چشم خانکامران و آقاجان به آخر در و کرد نگاه تکمانتک یچهره به دکتر. بشنود
 پدرشید؟ کدومتون -

 :داد جواب خانکامران سرانجام و ندادند جواب کدامهیچ
 !پدرشم من! دکتر آقای بگو -

 .برداشت را عملش کاله
 .زیاده ریزیشخون. نرسیده مغزش به خون و کرده پاره طحالشو ضربه -

 :پرسید پریسا
 دکتر؟ میاد بهوش کی -

 .داد تکان نفی حالت به را سرش
 .وقتهیچ هم شاید و دیگه سال شاید فردا، شاید امروز، شاید. بیاد بیرون که سخته. کماست توی -

 .درآورد جیبش از را تسبیحش باباکاظم
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 کنیم؟ کارچی باید حاال! دکتر -
 .آمد باال دکتر دستان

 .دعا فقط کنید، دعا فقط -
 را صورتم شدنسرخ و چشمانم به اشک هجوم ولی کنم؛ غش باز و باشم ضعیف خواستمنمی. داشتم نگه را خودم
 چیزی ما یناباورانه نگاه با که انگار. کردیم دنبالش هایمانچشم با. شد دور و گرفت را راهش. کردممی حس

 .بودند کرده اشاحاطه سبزپوش پلیس دو و بود ایستاده. نبود صندلی روی داریوش برگرداندم، که سر. شدمی عوض
*** 

 مهشاد
 مارس. بود بارانی هم بهارهایش حتی اینجا. رفتمی تعادل به رو آنجلسلس هوای و بودیم رسیده مارس ینیمه به

 با بابانوروز که جایی یعنی مارس». دادمی را وحسابیدرست نوروز یک نوید و بود اسفند معنای به هاایرانی ما برای
 این گذشته، سال! خیربه یادش. گفتمی همیشه فرهاد را جمله این« .کندمی کجی دهن بابانوئل االغ به خرش
 بهار باران به هاشیشه! خوانمشمی س*هو دانمش،می س*هو روزها این که سوختممی پسری عشق تب در موقع

 زرشکی چرم کت یک. بودم آمده مکس برادر دیوید، شاپکافی به فرشاد، دعوت به من و بودند گرفته ضرب
 توی آمدنمی دلم اما کند؛ صحبت چیزی چه به راجع خواهدمی دانستممی. بودم بافته طرفهیک را موهایم و پوشیده

 و بودن برادر خاطربه نه داشتم دوست را فرشاد شدنش،عاشق خاطربه نه. داشتم دوست را فرشاد. بزنم پرش
 .عملش خاطربه فقط داشتم دوست را فرشاد نبودنش،

 را عاشقی و کرد عاشقی رفتارش با موقع به و کرد عمل موقع به اینکه. نکرد بازی عاشقی نقش و نیامد ادعا اینکه
 و آمد طرفمبه مخصوص شیک لیوان دو با... که بود فرشاد این. نبودم بلد عاشقی دانستم،نمی عاشقی من. داد یادم

 آمریکا به فرهاد لحظه هر کردمی فکر. گرفتمی امخنده رسیدن، هم به برای اشعجله همهاین از. زدمی لبخند
 فرهاد صدتای به را او موی تار یک من دانستنمی اما من؛ خیال و ماندمی او و کندمی عاشقم دوباره و گرددبرمی
 با بودم فهمیده وقتی از. همسرش چه و باشم خواهرش چه حاال. بود مهم فرشاد حالیخوش من برای. دادمنمی

 پایش با را صندلی. دیدم می اشچهره در پنهانی غم هرچند بود، شده بیشتر او به اعتمادم ندارد، خونی نسبت فرهاد
 .نشست آن روی و داد کناری

 !هواییه عجب! بهبه -
 :داد ادامه و کرد امحواله چشمکی

 .ستدونفره هوا -
 .کردم بازش و بودم انداخته طرفهیک را کیفم بند
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 .خوندی کور زنم،می قدم باهات هیلزبورلی خیابونای تو هویجیت یکله این با کردی خیال اگه -
 .کشید سرش دور به دستی و رفت عقب اشپیشانی

 !شوییظرف اسکاج سیم که بهتره تو موهای از -
 .بودم شدنشعاشق این عاشق من و شدیممی هم خونین دشمن و بردمی یادش از را عاشقی گرفت،می لجش وقتی

 .نشو مزاحمم هم تو و بشورم دیشبو کثیف هایظرف موهام با تا خونه میرم من پس. خب بسیار -
 .کوبید میز روی را دستش

 .نکرده استخدام که کوزت کنه؟می غلطی چه مهرنوش اون پس -
 .کردم اذیتش و چرخاندم لپم توی را زبانم. ایستادم او به پشت و شدم بلند

 تو و من شکم تو بریزه بیاره نون لقمه یه کالس رفته صبح از هم بعدش. کن صحبت درست! مامانمه مهرنوش -
 .توامونده شیکم اون تو بخوره کارد الهی که

 .گذاشت امپیشانی روی دستی زد، دور را میز و شد بلند. شدمی بیشتر لحظه هر تعجبش
 نخورده؟ جایی سرت راه تو مهشاد؟ خوبه حالت تو -

 .آمدمی جینم کوتاه شلوارک زیر تا هایمچکمه
 .کرده گیر اسکاج سیم الی سرم چرا، -

 .آورد جلو را هایشلب
 .میشه خوب کنم، بوسش بذار. نداره اشکال -

 ریسه و کردندمی نگاهمان کانتر پشت از مکس و دیوید انگار نه انگار. بود کرده سفید را قزوین پای سنگ روی
 همراه به مجلل سینی یک بعد ثانیه چند. کرد صدا را آنجا چینی هایخدمتپیش بشکن، دوتا با و برگشت. رفتندمی

 .زدمی برق حالیخوش از هایمچشم. آمد طرفمانبه آن، روی سفیدی یپارچه
 فرشاد؟ چیه این -

 .مالیدمی هم به هیجان شدت از هابچه مثل را هایشدست
 !میشی متوجه خودت بردار، رو پارچه -

 درشت و زشت خرچنگ افتادن و همانا کشیدن را پارچه. کشیدم را پارچه استرس با و گفتم لب زیر اللهیبسم
 خودم به تا. کشیدممی جیغ داشتم جان که جایی تا و بودم بسته را هایمچشم فقط. همان دستم روی ایمشکی
 .بودند شده جمع دورمان دانشکده هایبچه یهمه و بود شده حلقه دهانم دور فرشاد هایدست آمدم،
 .درآورد جیبش از زمردی انگشتر فرشاد و گذاشتند میز روی را بزرگی کیک مکس و دیوید

 کنی؟می ازدواج من با -
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 .رفتم خروجی در طرفبه و کردم پاک را هایماشک
 !ببرن تودیوونه شورمرده. نیست آدمیزاد عین هم خواستگاریت! بابا شو گم برو -

 .ایستاد مقابلم و شد شاپ کافی وارد مهرنوش
 رسیدم؟ دیر دوباره باز؟ شده چی -

 .گرفتم نشانه را فرشاد و خزیدم ـوشش*آغـ در و کردم لوس را خودم
 .کنهمی اذیتم آقاهه اون -

 .آمد فرشاد به ایغرهچشم و رفت امصدقهقربان مهرنوش
 شنوا؟ گوش کو نمیشه، آدم اما نکنه؛ خواستگاری طوریاین گفتم بهش صدبار دیشب! درمیارم پدرشو خودم -

 را دستم و آمد طرفمبه فرشاد. شد شلوغ کافه ـص*رقـ پیست موزیک، گوپسگوپس صدای با و خندیدند همگی
 .گرفت

 بانو؟ دیدمی همراهی افتخار -
 به نگاهی. بود ناگهانی هم ازدواج و خواستگاری حتی من زندگی در. بدهم جوابی چه دانستمنمی. بودم شوکه

 مادرم از ناخودآگاه. داد تکان تأیید ینشانه به را سرش و کرد آرامی یخنده. انداختم پیست یگوشه در مهرنوش
 دیوید و کرد عوض را آهنگ مکس. کشیدند کنار همه و گذاشتم فرشاد دست در را دستم. گرفتممی اجازه

 امهمراهی هم فرشاد و داشتمبرمی منظم را پاهایم. بودیم کرده آغاز را آرامی دنس. کرد مناسب را نورپردازی
 .کردمی
 !کردم؟ تمرین روزی همچین رقصیدن برای چقدر چندوقته این تو دونیمی -

 :گفتم. نبود بلد دیگری چیز شصتیدهه ـص*رقـ جزبه فرشاد. گفتمی راست
 .دادینمی انجام ایدیگه کار پروژه جزبه که تو -

 .کرد نزدیک گوشم یالله به را هایشلب و خندید
 .رفتیممی ـص*رقـ کالس مکس با شهمه. بود بهونه پروژه -

 یک که بودم مهم برایش قدراین یعنی. رقصیدممی او یشانهبهشانه وقتی کردم،می حس پاهایم زیر را خوشبختی
 را خواهروبرادریمان خاطربه اشخردیاعصاب آن معنای حاال بود؟ کرده تالش روزی همچین برای تمام ماه
 .فهمیدممی
 زنی؟نمی حرفی ساکتی؟ چرا -
 :داد ادامه و کرد اشاره جمعیت به
 .شدن جمع اینجا ما خاطربه همه اینا -



 

 

490 

 

  معادله احساس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 و سییما 73سروش

 :گفتم زحمتبه. رقصیدممی خوب فقط من زد،می حرف و رقصیدمی که فرشاد برعکس و بود آمده بند زبانم
 ...آخه... آخه -
 چی؟ آخه -
 .شد یهویی چیهمه آخه -

 .داد قرار کمرم انحنای گاهتکیه را دستش و زد تلخندی
 .بیفته فاصله بینمون دوباره و برسه بهمون دیگه خبر یه ترسممی! مهشاد ترسممی خدا به -

 .بود شده خم بدنم روی و شده متوقف موزیک دیگر حاال
 مهشادخانم؟ ندادی منو جواب -
 جوابی؟ چه -

 .آورد باال حالت همان در را زمرد انگشتر
 کنی؟می ازدواج من با -

 .بود شده خم انتها تا من کمر و شده دوخته من هایلـب به چشم جفتسی
 ...و خواهرم برادرم، پدرم، کردی؟ جاشوهمه فکر -
 .ببرم فرهاد از اسمی حالت این در توانستممی نه و خواستممی نه
 .کردم جاشوهمه فکر. عزیزم آره -
 ...دوباره خوامنمی و کشیدم سختی خیلی زندگی تو من! دونی؟می -

 :گفت و گذاشت هایملب روی دست
 .بخوره تکون دلت تو آب نذارم میدم قول و دونممی چیزوهمه من. نگو هیچی! هیس -
 :داد ادامه و
 کنی؟می ازدواج من با -
 .فرشاد شکنهمی داره کمرم -

 .زد آمیزیشیطنت پوزخند
 !همینه وضعت ندی جواب وقتی تا -

 :دادم جواب
 .نه -

 .آورد بدنم به دیگری فشار
 .شکنهمی پس -
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 .کردندمی نگاهمان و خندیدندمی سالن کل
 کنی؟می ازدواج من با -
 .نه -
 .بود تربخشـذت*لـ راحتی و آسایش هزارتا از برایم درد این اما حضار؛ یخنده و دیگر فشار هم باز و
 نه؟ هم باز چی؟ حاال -

 .کردم اکتفا سر دادن تکان به فقط. آمددرنمی صدایم و آمده بند نفسم دیگر
 !ه... ل... ب -

 .شد ـص*رقـ پیست وارد حالیخوش از هم مهرنوش و شناختنمی پا از سر که بود جیغ و کف و سوت صدای
*** 

 سند مهر پیش یلحظه چند همین که بود ایشناسنامه یصفحه به نگاهم و کردممی بازی دستم در زمرد انگشتر با
 یچهره خاصی کنجکاوی با و بودم رفته فرو فرشاد خبر شوک در هم هنوز. بود شده ثبت فرشاد و من ازدواج

 قلب از حکایت بود، کرده تا بد حد این تا او با که ایفرزندخوانده بابت نگرانی از حجم این. کاویدممی را مهرنوش
 .داشت مهربانش دل و رئوف
 وارمعجزه داریوش. بود کرده فروکش انتقامم عطش دیگر. کردمی صحبت راحله با و گرفتمی را ایران مدام فرشاد

 گرفته انتقام که بود خدایم دست داریوش یضربه. بود زده را فرهاد چاقو با و برگشته زنده اقیانوس هایآب بین از
 راضی امر این به انگار که پشیمانی حس یک سنگینی، حس یک کردم،می کراهت احساس چرا دانمنمی اما بود؛

 .سُراند لپش روی را تلفن سیمبی و نشست صندلی روی فرشاد. نبودم
 .زده چاقو با فرهادو و شده پیداش داریوش -

 .بستمی چمدان و ریختمی اشک مهرنوش
 .کنممی آوار مردمش سر روی تهرانو بشه، کم فرهاد سر از مو تار یه کافیه فقط -
 تاب دیگر. توانستمنمی من اما نایستد؛ پایش که زدنمی حرفی شناختم،می من که مهرنوشی. کردمی و

 وضعیتی بد! خانکامران یخانواده نه و سمیه نه پدرم، نه راحله، نه نداشتم؛ را کدامشانهیچ با شدندرچشمچشم
 .توانمنمی که دانستممی را این فقط گریزان، من از هاآن یا باشم فراری هانآ از باید من دانستمنمی اصالً. بود شده

 .گردمبرنمی ایران به وجههیچبه من -
 .زد عقب را موهایش مهرنوش

 !ایران ریممی ما -
 .چرخیدم فرشاد سمتبه
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 .کنی انتخاب یکیو فرهاد و من بین باید تو -
 چند به. کردم قفل را اتاق درب و دویدم اتاقم طرفبه. نبود مهم برایم اما کردند؛می نگاه من به زدهبهت دو هر

 .آمد در پشت فرشاد که نکشید دقیقه
 .بزنیم حرف باهم مهشاد کن باز درو -

 :داد ادامه دوباره و کردم سکوت
 درمیاری؟ چیه بازیابچه این. بزنیم حرف باهم کن باز درو گفتم -

 پاک امزندگی از گاههیچ که بودند ایگذشته فرهاد و راحله. گذاشتم زانوهایم روی را سرم و خوردم سر در پشت
 .شدندنمی

 .کنیم صحبت باهم تا کن باز درو. شده گرفتار ایمخمصه بد تو االن فرهاد -
 .شد عصبی فرشاد ناگهان که کردممی نفرین خودم بد بخت به و ریختممی اشک

 !لعنتی کن باز صاحابوبی در این میگم بهت دِ -
 باز را در عصبانیت با. بود برخورده من به بدجور. کرد در نثار لگدی و باالوپایین را دسته هم سر پشت چندبار و

 فقط. نبود خبری مهربان مهرنوش آن از. داشت خاصی تحکم هایشچشم. شد ظاهر آن پشت مهرنوش که کردم
 .کرد اشاره سالن مبلمان طرفبه. بود امر مطیع فرشاد و کردممی سرکشی من. خواستمی اطاعت و کردمی امر
 .بشینید اونجا برید جفتتون هر -

 به و نشست ما رویروبه. شدیم روانه مادرمان دنبال و انداختیم پایین را سرهایمان کنگوشحرف یبچه دوتا مثل
 .کرد اشاره فرشاد

 .بیار برام آب لیوان یه -
 .زد زل هایمچشم به رفت، که فرشاد

 !بیار کیفم از قرصامو پالستیک اون برو. نشین بیکار هم تو -
 خوردن از بعد دقیقه چند. داشت شدیدی پرش و بود شده سرخ هایشپلک دور. بود شده متحرک هایمرده مثل

 حال این با. داشت حالش شدنعادی از نشان تنفسش ممتدشدن. کشید درپیپی و عمیق هاینفس هایش،قرص
 .بود آمده بند زبانم هم من و کرده کیسه را ماستش و شده موش فرشاد. نداشت کردناعتراض جرئت کسی

. قدیمیش عشق سراغ رفته و کرده هندوستون یاد فیلش داریوش شدنگم با بعدش و کرده نامزد مهشاد با فرهاد -
 .کردید عقد باهم اینجا هم دوتا شما. زده چاقو با رو فرهاد و برگشته داریوش

 .شد خیره هایمچشم به و چرخید من طرفبه
 !مهشاد فهممنمی رو تو حرف معادالت، این وجود با حاال -
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 :داد ادامه که بگویم چیزی خواستم
 کرده؟ بزرگ فرشادو کی -

 .رفت باال صدایش تُن اما کردم؛ سکوت
 از شدنحامله از ترس و شکمم برآمدگی خاطربه من وقتی کرد بزرگ رو تو شوهر کی! مهشاد بده منو جواب -

 آمریکا؟ اومدم و کردم ول رو تو بابات،
 :نالیدم زحمتبه
 .فرهاد -

 :پرسید هم باز و کرد مشت را هایشدست
 تو از مراقبت مسئولیت کی کرد، ول آمریکا تو رو تو بود، زده که گندایی به رسیحساب برای داریوش که وقتی -
 کرد؟ قبول غریب مملکت این تو رو

 .کردمی وادار سکوت به را من غرورم اما آمد؛می فرود سرم بر آهنین پتک مثل مهرنوش هاییادآوری
 .کردم رهاش ایران تو من که باشی دختری همون تو دیدمنمی خوابم تو اصالً من موقعاون -

 .رفت باال صدایش تُنِ
 !مهشاد ندادی منو جواب -
 :نالیدم هم باز
 .فرهاد -

 .کشید سرش پشت دستی کالفه فرشاد و کرد رها را اششدهحبس نفس
 فرهاد اگه. پرسیدم رو دوتا شما به مربوط سؤاالی فقط من اما فرهاده؛ پاسخش که هست هم دیگه سؤال صدتا -

. نبودن بلد کاری زدنگند جز وپاچلفتیدست داریوش و امین اون. نبود هم خانکامران و کاظمحاج ثروت االن نبود،
 ورشکستگی از رو مهرگانا و معتمدا چندبار فرهاد بودم شاهد و بودم آمریکایی شرکتای اون قرارداد طرف اینجا من

 .داد نجات
 .بود سخن تازیکه مهرنوش و بودیم کرده سکوت هردو

 حق در که ظلمیو خوامنمی. هستید خواهر راحله و تو دونستهنمی و کرده اشتباهی غلط یا درست فرهاد این حاال -
 ...اما کنم؛ توجیه کرده تو

 .کشید سر انتها تا را آب لیوان
 فرشاد و تو و من که باشه یادت اینو اما ست؛گذشته به مربوط فرهاد و من دعوای! مهشاد باش داشته انصاف اما -
 !آمریکا مونیممی همه یا ایران ریممی همه یا. بگیریم تصمیم جداجدا نداریم حق و ایمخونواده یه
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 .کرد رو فرشاد به سپس
 چیه؟ تو نظر -

 .دزدید من از را نگاهش و کرد ومنیمن فرشاد
 ...ولی بشه؛ رو راحله و فرهاد دست کردم کمکش خودم اصالً. میدم مهشاد به رو حق گذشته به راجع من -

 .بزند را حرفش ترراحت تا انداختم پایین را سرم
 نامردیه میگم من. نیستن خوارشغم ما یاندازه به دوروبرشن که اونایی. کماست تو خورده، چاقو فرهاد االن اما -
 .بذاریم تنهاش شرایط این تو

 .بود کرده سرایت هایشدست لرزش به که باشد فرشاد صدای بغض این کردمنمی باور
 ...و برنگرده کما از دیگه داره امکان گفتمی راحله -

 جز ایخانواده اینکه. سوختمی فرهاد کسیبی برای دلم فقط. گرفت ـوش*آغـ در را مهرنوش و ترکید بغضش
 !بود ما راه به چشم شاید و نداشت فرشاد و مهرنوش

*** 
 راحله

 نگاهم و بودم ایستاده یو.سی.آی یشیشه پشت هنوز. دادمی نشان را بامداد تقریباً و بود گذشته شبنیمه از ساعت
 که بود لبانی بخشحیات اکسیژن، ماسک. بود سرش باالی مانیتورینگ یصفحه روی معوج و کج خطوط به

 همه. بودم نشسته انتظار سالن در تنها و بود گذشته ساعت ۴۸. بود هایمب*ل بخشآرام دور، چندان نه روزگاری
 دوقلوی هایبرج از کنم، عرض چه که بام از رسواییمان تشت دیگر. خوردمنمی تکان من اما آمدند؛می و رفتندمی

 زیر هم خانکامران خود که بود کرده برخورد زمین به محکم قدرآن و کرده سقوط. بود کرده سقوط آمریکا
 .دادمی امیداردل و گرفتمی را هایمشانه

 .گردهبرمی فرهاد! دخترم نباش نگران -
 فعالً نداشتند، حضور دم اولیای چون اما بود؛ وثیقه انتظار در بازداشتگاه هایمیله پشت که بود داریوشی نگران شاید

 بس از بودم شده خسته. بودم گرفته را فرشاد بس از بودم شده خسته دیگر. نبود خبری هم موقت آزادی از
 که نیامد اما باش؛ کنارش در و بیا باشد، برادرت حیات آخر روزهای شاید بودم گفته. بیاید تهران به کردم التماسش

 برایشان داشت، هم اگر و نداشت دمی اولیای. نبود مشخص دمش اولیای حتی که بود کسبی قدرآن فرهاد. نیامد
 تا زدممی زار. ببرد فرهاد از زودتر را من خواستممی و زدممی زار. خواستممی را مرگم خدا از و زدممی زار. نبود مهم
 تهدیدهای با چندباری. نداشت را من به شدننزدیک جرئت حتی کسی. نشود مرگمپیش و شوم مرگشپیش
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 وارد متانت در از کردندمی سعی یکیست، زندگی و مرگ برایم دیدندمی وقتی اما شدم؛ مواجه بیمارستان حراست
 .پریدم شبانه چرت از بلندی سروصدای با که بودیم رسیده شب هاینیمه به تقریباً. کنند آرامم و شوند

 !تنمه یارهپ برادرمه، میده جون دستگاه زیر داره و داخله اون که اونی فهمید؟نمی چرا -
 به هایمچشم. گرفتم پیش را سالن انتهای راه و پوشیدم را هایمکفش. کشیدمی ونشانخط پیوسته که زنی صدای و

 دیگر بار نگهبان... و شده درگیر بیمارستان نگهبان با ساله،چهل حدوداً زنی و فرشاد. نداشت اعتمادی دید،می آنچه
 .کرد پیج را حراست

 گرفته؟ بیمارستان از آسایشو روز چند این تو کیه 707 یشماره مریض این آقا -
 .سیمبی خشخش صدای از پس و بعد ثانیه چند

 اصغری؟ آقای شده چی -
 .گرفت دهانش مقابل را سیمبی داشت، منظمی ریشته و بود سالیمیان مرد که نگهبان

 فرمایید؟می دستوری چه داخل، بریم خوایممی و هستیم رادمهر مادر و برادر ما میگن اینجا اومدن نفر دو -
 .دوید طرفمبه و زد کنار را نگهبان فرشاد. شد محو نگهبان وگویگفت صدای و قفل فرشاد نگاه به نگاهم دیگر

 کجاست؟ فرهاد کجاست؟. سالم -
 .داشت مهشاد با عجیبی شباهت که کردم نگاه زنی به زدهبهت

 فرشاد؟ کیه خانم این -
 .زد وجب اندامم به خریدارانه را مخمورش نگاه و آمد جلو

 نکنم؟ اشتباه اگه باشی خانمراحله باید شما -
 !بشید هویت احراز کنید صبر آقا: نگهبان
 .کردم سپر ـینه*سـ و زدم کنار را نگهبان

 شما؟ -
 کیفش و کشید باالتر را مانندشروباه خز. دنبالش به هم نگهبان و دوید یو.سی.آی طرفبه و شد رد ما بین از فرشاد

 .انداخت دوشش روی را
 شناسی؟نمی مادرشو و فرهادی عاشق قدراین چطور -

 چطور. داشت سالچهل فوقش. بود گرفته خود به دورانی حالت و کشیدمی سوت سرم. رسیدنمی مغزم به خون
 .آمد یادم و کوبیدم امپیشانی به باشد؟ سالهسی مردی مادر توانستمی
 آدرس خوابیده، زهرابهشت تو خاک خروارها زیر هم اون و نداشت بیشتر مادر یه فرهاد یادمه، من که جایی تا -

 خدمتتون؟ بدم
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 .دهندمی دیگری یحادثه شومی از خبر و لرزاندمی را آدم دل ته که آنها از. زد مصممی لبخند
 میاره؟ دنیا به رو بچه که اونیه فقط مادر مگه -

 .آمدند نظر مورد زن سراغ به فرشاد، مدارک کردنچک از بعد بیمارستان حراست
 .بدید تحویل شناساییتونو کارت لطفاً! خانم -

 .کرد وارد را دوم شوک که بودم اشقبلی یجمله تحلیل و تجزیه درحال هنوز
 .رادمهر دکتر نامادری هستم، خادمی اعظم -

 دست از را شناسنامه. کردممی تهی قالب کرد،می پیدا ادامه طورهمین هاتشنج یدامنه اگر. شدمی باالوپایین فشارم
 امچهره به اندرسفیهیعاقل نگاه حراست« ...حسینحاج همسر خادمی، اعظم». شدم خیره آن به و کشیدم نگهبان

 .کرد
 معتمد؟ خانم خوبه حالتون شما -

 .چرخیدم اعظم طرفبه نگهبان، مزخرف هایسؤال به اعتنابی
 فرشادید؟ مادر شما -
 .داد تحویلم را کج لبخند همان هم باز
 !خیر کنی، معنا بچه آوردن دنیا به مادریو اگه -

 و آورده فشار اخیر روز چند خوابیبی و خستگی نکند نداشتم؟ خبر من و بود شده بازاریآشفته چه چه؟ یعنی
 .کشیدم را بازویش و رفتم فرشاد طرفبه بودم؟ گرفته مالیخولیا

 توئه؟ مادر خانم این. خبره چه اینجا بگه من به یکی! فرشاد -
 .بود آمده باال هایشگوش کنار تا زانوهایش و نشسته بیمارستان کوتاه صندلی روی

 بهوش کی فرهاد کن، ول رو حرفا این. چیه به چی دونستمنمی پیش هفته یه تا من خود! راحله مفصله جریانش -
 میاد؟

 .دادم قورت زحمتبه را گلویم آب
 کیه؟ خانوم این بگو خدا رو تو. بیاد بهوش کی نیست معلوم فرهاد -

 :گفت و کرد جدا زانوهایش بین از را سرش فرشاد. زدمی ایفاتحانه لبخند اعظم
 !هستن مخاله ایشون! بابا نکن ترش پریده؟ رنگت چرا حاال -

 .زدم تپق
 ...ششناسنامه تو... ت اما -

 :داد ادامه و زد موهایش به چنگی کالفه
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 فهمیدی؟ حاال راحله، نیستیم واقعی برادر فرهاد و من -
 .دادم تکان نفی نشانه به را سرم

 .چیه قضیه بگم بهت تا نکنی سنکوپ بده قول -
 .کردم تأیید را حرفش سر عالمت با دوباره و شده الل

 قبول فرزندخوندگی به منو خدابیامرز حسینحاج که خواهرشم پسر من و بوده حسینحاج دوم همسر اعظم -
 .کنهمی
 :گفتم. بود سخت گفت،می آنچه باور

 .مهشاده شبیه... ش -
 :داد ادامه اعظم و انداختند هم به معناداری نگاه

 .کرد موقت عقد منو حسینحاج از بعد آقاجونت -
 .آورد خودم به را من ایسیلی برق انگار

 !مهشاده مادر و من یخاله -
 .نشستم زمین روی و شدم شل. نداشت دادنادامه یاری پاهایم و آمد نمی باال هایمنفس دیگر

 شمایی؟... ش مهشاد... مَ مادر... ما پس... پ -
 :گفت و گرفت را هایمشانه زیر
 .نشستی اینجا زشته! پاشو دخترم پاشو -
 

 .عریانند هالحظه
 !هرگز مپوشان اندوه یجامه خود یلحظه تن به

*** 
 نگاه آخرین در شیشه پشت از ترسان»

 تالش و کوشش همان و سفیدپوش آن از باز
 بازنیمه چشمان

 مشو جدا من از
 بود ومنگگیج من یکله و آمدیممی

 کنندمی آب من دل در جیوه انگار
 هم به زمان و زمین هایصحنه پیچیده
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 گریختندمی همه خوفناک و خاموش
 من مغز به بکوبد که آسمان گشتمی
 سیاه من گنهکار چشم پیش به دنیا
 باد غریو ماشین رخنه و شکاف هر وز

 دواندوان پی از هم ضعیف ناله یک
 خلیدمی آهسته من مغز به و آمدمی
 «شودنمی مادر تو برای هاحرف این
 صدای. مادر نام به دیگر عشق یک و یو.سی.سی باراین اما اکسیژن؛ ماسک همان هم باز و تخت همان هم باز

 شهریار استاد مادر شعر تنها. دهندنمی را ویژه بخش به ورود یاجازه پرستارها دیدممی فقط و شنیدمنمی را کسی
 روی را هایشدست هاباختهمال مثل آقاجانم. نداشت تمامی معادله این. ریختممی اشک و شدمی بکپلی ذهنم در

. خوردنمی حسرت طوراین داد،می دست از را ثروتش اگر شاید. بود گرفته دهانش به ندامت انگشت و گذاشته سرش
 یسرفه و رساند سابقش همسر به را خودش دواندوان که اعظمی و بود داروندارش تمام من مادر! آری

 .کرد ایمصلحتی
 بودیم کرده انتخاب مالقات برای شبو آخر همین خاطربه. شه طوراین خواستمنمی اصالً! خواممی معذرت من -

 ...که
 کرده رد را خفیف یسکته دوتا االن تا او خاطربه دانستنمی مگر است؟ ضعیف مادرم قلب دانستنمی مگر چه؟ که

 مانده هتل در و داشت شعور اشمهشادی با مهشاد بود؟ آمده بیمارستان به و کرده کاله و شال چه برای پس بود؟
 را خودش دواندوان پریسا. رفتم طرفشبه و کردم جمع سالن کف از را خودم... هزارداماد عروس این وقتآن بود،

 .رساند من به
 راحله؟ کنی کارچی خوایمی -

 .بودند شده بیمارستان وارد موقع چه خانکامران یخانواده نفهمیدم اصالً
 کنه؟می دلبری آقاجونم از داره قمیشی و ناز چه با خانم بینینمی مگه -

 .کشید را بازویم و انداخت دست
 حرفاست؟ این وقت االن شدی؟ دیوونه -

 .ایستاد مقابلم قدتمام باراین که دهم ادامه را راهم خواستم و زدم پس را دستش
 .کنی غلطی چه خوایمی گفتم! کن صبر میگم بهت دِ -

 :گفتم و زدم پسش
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 «.کن نوش ضربتی ضربتی، زدی». بدم نشون بهش رو معتمدا شست ضرب خواممی -
 هرکس. شدممی نزدیک بود، آقاجانم با صحبت حال در که اعظم به پشت از و بود گرفته را هایمچشم جلوی خون

 انتقام خوراک ولی بود؛ آورده بیمارستان به غذا و آب من برای شب موقعآن که مادرم بیچاره و بود مشغول کاری به
 .شد اعظم چون هاییکفتارصفت

 هایمچشم پیش دنیا و برداشتم را حرکت حال در تختِ روی یاسترلیزه جراحت چاقوی آنیک که شد چه نفهمیدم
 :کشید فریاد خانکامران. شد تاریک

 !راحله نه -
 :زد داد فرشاد

 !خاله -
 و ظریف دستی. بود چسبیده آقاجانم به و چرخیده کهدرحالی و اعظم قدمییک در درست اما آمد؛ پایین که دستی و

 .گرفت را دستم مچ پرقدرت اما زنانه
 دستم. ندانستم جایز را فشاردادن دیگر. شد ظاهر مقابلم مهشاد عصبی و سرخ یچهره. چرخیدم طرفشبه زدهبهت

 .افتاد سالن کف به چاقو و کردم شل را
 مادرم پرپرشدن شاهد و بذارم دست رو دست تونستمنمی ولی درک؛ به خودم. عادتته پشت از خنجرزدن: مهشاد
 .باشم
 کردمی نگاه افتادهاتفاق یصحنه به زدهبهت آقاجانم. ریختمی اشک آرام و بود گذاشته هایشلب روی دست اعظم

 شده سالن وارد کی مهشاد. کردند جدا هم از را دوتا ما و رسانده ما به عجله با را خودشان که پریسایی و فرشاد و
 و نگهبان. بود گرفته را سالن فضای ایکرکننده سکوت. آمدنمی یادم بود؟ رسانده من به را خودش چطور و بود

 .آمدند ما سمتبه و شده پیاده آسانسور از حراست
 .کنید ترک بیمارستانو ترسریع هرچه مهرگان، و معتمد یخونواده -

 .رفت طرفشانبه توضیح برای آقاجانم
 که نیست گردنه سر اینجا. دیدیم چیزوهمه دوربین تو ما! جناب نیست قبول قابل توجیهی و توضیح هیچ: حراست

 .کردیم اشتباه که دادیم شبو ساعت این تو مالقات یاجازه شما به آقاسبحان حساب رو ما. کنیدمی چاقوکشی
 .آمد جلو خانکامران

 ...اصغری آقای ولی -
 متخلف عنوانبه هم من خود االن کرد،می اصابت خانم اون به چاقو اگه دونیدمی! جناب نداره اما و اگر و ولی -

 شدم؟می دادگاهی
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 .انداخت من به ایعصبی نگاه و چرخید دستیارش طرفبه سپس
 تشریف بیمارستان یمحوطه در چاقوکشی فقره یک برای بدید اطالع انتظامی نیروی برادرای به کنید لطف -

 .باشن همراهشون هم خانم همراه دوتا لطفاً. بیارن
 بازداشتگاه در را امشب باید حاال بودم، نشده حبس اتاقم در حال به تا که منی. بود گرفته را وجودم سراسر وحشت

 را خودش که بروم فرشاد مهربان دل قربان اما کرد؛نمی دخالتی و بود ایستاده مادرش کنار مهشاد. بردممی سر به
 .انداخت جلو

 .گذرهمی و نداره شکایتی خانم اون اما -
 .کشید هایشریشته روی را سیمبی نوک اصغری

 زنی؟می حرف جاشبه که خانمی اون زبون شما -
 .پسرشم ولی نه؛ -

 .شد خیره اعظم به و برگشت اصغری
 محترم؟ خانم میگن چی ایشون -

 .انداخت پایین را سرش اعظم
 .هستن پسرم بله، -

 .کرد مرتب را شلوارشکت اصغری
 نداری؟ شکایتی شما. فهمیدم خودم که اینو -

 .کرد آقاجانم به معناداری نگاهی اعظم. بیندازد سرتاپایم به تحقیرآمیزی نگاه نبود حاضر حتی مهشاد
 !اصغری آقای پسرمه حرف من حرف -

 .کرد روشن را سیمشبی اصغری که کردیممی نگاه یکدیگر به زده بهت همچنان
 .کنید کنسل رو ناجا برادرای -
 :داد ادامه و
 !حیاط تو ببرید تشریف. نداره سالنو تو حضور حق کسی مهرگان و معتمد یخونواده از دیگه هرحالبه -
 .چرخید فرشاد طرفبه سپس و
 یه به نیاز کنن،می چک رو هادوربین چون نگهبانی؛ اتاق بیارید تشریف لحظه چند امضا برای هم مادرتون و شما -

 .داریم دستی شکایت رفع
 .آمد بیرون یو.سی.آی از فرهاد پزشک آخر یلحظه در درست اما شدیم؛ آسانسور سوار همگی

 کیه؟ رادمهر فرهاد همراه -
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 .شد خارج اصغری دست از اوضاع کنترل و شد شلوغ انتظار سالن دوباره
 .المالقاتهممنوع ثانوی اطالع تا ولی اومده؛ بهوش بیمارتون -

*** 
 مهشاد

 به دستهدسته و بود بستری بخش در شدمی روزی دو-یکی. بود آمده بهوش فرهاد که شدمی روزی دو-یکی
 اما بودم؛ بخشیده من. بشمارم را آمدنشبهوش روزهای تعداد که نبود مهم اصالً برایم راستش. رفتندمی مالقاتش
 .کردمنمی فراموش

 را زمستان بارانی هوای آخرین و بودم نشسته آن سنگی و سرد هاینیمکت روی و بیمارستان حیاط هاینرده پشت
 .نبود شدنبهاری یآماده هایماندل هنوز اما بود؛ مانده باقی تحویل سال به هفته یک از کمتر. کشیدممی نفس

 کوچیکه؟آبجی چطوری: سبحان
. کردم پرت ـوشش*آغـ در را خودم و کشیدم بلندی جیغ حالیخوش از. برگشتم اشمردانه صدای طرفبه

 فقط و زدنمی حرف که هاییهمان از. دادمی اخالص بوی که هاییآن از. دادمی را حرم عطر بوی هایشریش
 :نالیدم و کردم جا ـوشش*آغـ در را خودم. کردمی عمل

 کردن؟ یخ روی سنگ چطور مهشادتو ببینی که بودی کجا جونم؟داداش بودی کجا -
 .داشت خاصی درخشندگی شفافش هایچشم. کشید محاسنش به دستی

 هم راحله البد. نکن عاشوراییش رو قضیه و کنار برو. ببینم کنار برو کردی؟ لوس خودتو و دیدی منو دوباره تو -
 ذالجوشنه؟شمربن
 .کشیدم بیرون ـوشش*آغـ از را خودم و زدم ایقهقهه

 شده؟ چی دیشب فهمیدی -
 :داد جواب و زد هم به را هایشپلک

 و بودیم شده وروچشمبی همهاین کی. روش هم آب یه و خوردید رو حیا شنیدم. افتادید خودزنی به شنیدم -
 !نداشتیم؟ خبر خودمون

 .نشستم نیمکت روی و کردم کج را هایملب
 داداش؟خان نکردی پیدا مادرم و من از ترکوتاه دیواری من؟ گردن افتاد تقصیرا یهمه حاال -

 .کشید باال را اشجنگی کاپشن زیپ و نشست کنارم
 ماست، دیروز کاریایندونم حاصل بیمارستان، چاقوهای و سکته. نبودی تو فقط منظورم. مهشاد گفتم رو همه من -

 .دونمنمی بدیم، ادامه ریزیخون و خون و کینه این به خوایممی کی تا. اشتباهمون انتخابای و سکوتا
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 .کشیدم باالتر را شرتمسویی زیپ و شدم بلند. بود گرفته بیشتری شدت اسفندماه باران
 .شیممی مریض طوریاین. پارکینگا بونسایه زیر بریم پاشو -

 .کرد اشاره سرم پشت به. چکیدمی آب محاسنش از. شد بلند
 .اینجا میاد داره راحله -

 .گرفت را هایمدست سبحان اما شوم؛ جدا جمعشان از خواستم
 !کنید تموم چیزوهمه جاهمین و کنار بذارید رو هاکینه قسم، امین روح به رو تو -

 را خوابش هم چندباری حتی. بودم شنیده را غیرتش وصف اما بودم؛ ندیده را امین اینکه با. برنگشتم اما ایستادم؛
 دوست هایمدیده از بیشتر را ندیده امین! آری« .خونواده آشفتگی خاطربه عذابه در من روح» گفتمی که بودم دیده

 گفتمی همیشه که فرشاد قول به و کردممی زندگی هایمشنیده با من روزها این. داشتم
 اشچانه. کرد حلقه ـمرم*کـ دور پشت از را هایشدست و آمده جلو راحله« !بعدیا از شدیم سیر ما بعضیا، لطف به»
 .ریختمی اشک و بود گذاشته امشانه روی را
 .اومده بهوش مامان -

 شدت باران! بس و بود مهرنوش من مادر اما کند؛ من مادر هم را سمیه خواستمی. مامان گفتمی مادرم، گفتنمی
 .بود افتاده راه گلویم زیر از آب و گرفته بیشتری

 !آبجی... کنهمی نابود و سوزونهمی رو همه کینه این آتیش خدا به! مهشاد کنیم تمومش بیا: راحله
 به پشت چنانهم من اما بود؛ ایستاده رویمبهرو و زدمی لبخند سبحان. کرد ادا تردید و فاصله با را آبجی یکلمه

 .دادممی گوش هایشحرف به راحله،
 اشتباهاتی خاطربه بار یه اگه بدم؟ پس تقاص باید چقدر. ندیدم زندگیم تو خوش روز یه رفتی، که روزی از خدا به -

 .شدم زنده و مردم صدبار روزی طوریاین اما بودم؛ ترراحت کردیمی اعدامم کردم، که
. شدمی حل باران آب در و شدمی جاری هایمچشم از فیلمی مثل گذشته و گفتمی او. گریستممی من و گفتمی او
 .کنم نابود و بشویم پاکش آب همین زیر را کینه این بتوانم که بدهد نیرویی خواستممی خدا از من و گفتمی او

 !باشه مبارکت! آبجی کردی نامزد فرشاد با شنیدم: راحله
 باران اما بود؛ شده ترکیب هایشاشک با باران آب و لرزیدمی هایشلب. چرخیدم طرفشبه و گرفتم را هایشدست

 .باریدمی همچنان
 اسم به خواهری دونستمنمی حتی من موقع اون. قبل هاسال به گردهبرمی فرهاد و من یقضیه خدا به: راحله

 .دارم مهشاد
 .گذاشتم اششانه روی را سرم و هایشلب روی را هایمدست
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 .کنم گریه ـلت*بـغـ تو سیر دل یه خوادمی دلم فقط. بشنوم خوامنمی چیزی. نگو هیچی! هیس -
 :زد داد و شد باز خنده به لبش صحنه این دیدن با آمد، هاپله روی تا فرشاد و شد باز سالن الکترونیکی درب

 .سبحان آقاحاج! اینجاست کی ببین! بهبه -
 .گرفت ـوش*آغـ در را او و دوید سبحان طرفبه
 داری؟می نگه خماری تو رو همه و میری ذاریمی جا کجا! مشتی -

 :گفت و کشید فرشاد سر به دستی سبحان
 .بودی ترزشت بچگیات. بودم ندیده نزدیک از ولی بود؛ گفته زیاد زیباییات به راجع مهشاد -

 :داد ادامه فرشاد و خندیدیم دل ته از همگی
 .منتظرتن همه که داخل بریم بیا حاال. رسیمی فردا و امروز بود گفته کاظمحاج -

 سبحان آمدن با که بود سری چه این دانمنمی. لرزاند را تهران خراشیدل صدای و شد روشن دیگر بار آسمان
 .شدمی مرتب چیزهمه

*** 
 فرهاد
 زخم. نبود داریوش دردهای از بیشتر دردم اما کرد؛می درد هایمزخم جای هنوز کشید،می تیر هایمبخیه جای هنوز
 ویلچر روی را خودم و برداشتم را امایسرمه شرتسویی زحمتبه. بود چاقو زخم از بیشتر دردش ـیانـت، خــ

 خبربی مهرنوش و فرشاد از. بودم راحله کنار و داشتم اقامت کاظمحاج یخانه در که شدمی روزی چند. انداختم
. نداشتم را مهشاد هایچشم در کردننگاه روی که کردممی چه ولی. هستند هتل در حتماً دانستممی اما بودم؛
 افتاده ویلچر روی و شده لمس هم بیچاره یسمیه. فرستادمی صلوات لب زیر و داشتبرمی قدم مضطرب حاجی

 .شد خارج خواباتاق از بست،می را مانتویش هایدکمه که طورهمان راحله. بود
 میای؟ کجا تو -

 .چرخید طرفمبه و کرد تنظیم آینه مقابل را شالش
 سرم به خاکی چه من بیاره سرت بالیی یه دوباره اگه. بشی روروبه داریوش با تنها بذارم درصد یه کن فکر -

 بریزم؟
 .آمد طرفمبه و کشید محاسنش به دستی حاجی

 فرهاد؟ کردی فکراتو خوب -
 .کردم مشت را هایمدست

 .حاجی آره -
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 .زد زانو مقابلم و نشست زانوهایش روی
 ...و بشه یرتیغ دوباره داره امکان چون برم؛ تو طرف از من بذار حداقل ولی نده؛ رضایت نمیگم من -

 :داد ادامه و کرد مکثی
 نده، طالق رو راحله و کنه دبه و بیرون بیاد داره امکان. داریوشه زن راحله قانونی لحاظ از االن که دونیمی -

 ...تو وقتاون
 .دادم هل زحمتبه را هایمچرخ و کردم قطع را حرفش

 باالی هم من سر االن امین یقضیه سر شاید نبودن، خانکامران و داریوش اگه. حاجی گرفتم تصمیممو من اما -
 .بود دار

 .بود چسبیده لمس و حسبی یسمیه به ریزاناشک راحله و انداخت پایین را سرش کاظمحاج
*** 
. کشیدممی نفس آرام و بودم گذاشته شکمم کنار زخم روی را دستم. بودیم نشسته ۲۰۷ داخل و کالنتری جلوی

 .بودم افتاده عرق به و داشتم درد
 .کرد نگاهم و داد پایین را اشآفتابی عینک راحله

 دیگه؟ وقت یه برای بذاریم رضایتو و برگردیم خوایمی داری؟ درد هنوز -
 .گذاشتم داشبورد روی را سرم

 .دادم قول خانکامران به من! راحله نه -
 :نالیدم که بگذارد دستم روی را دستش خواست

 .داریوشی زن هنوز تو! راحله نه -
 .گذاشت فرمان روی را دستش و کرد پاک را هایشاشک

 داریوش دونستیمنمی ما. کردیم ـیانـت خــ داریوش به ما شده باورت خودتم انگار که کنیمی صحبت جور یه -
 فهمی؟می ست،زنده

 :داد ادامه و گذاشت فرمان روی را سرش
 ...واقعاً ما انگار که کنن می رفتار جوری یه همه چرا -

 .کردم باز را ماشین درب و قطع را صحبتش
 .خیابون طرفاین میان دارن پریسا و خانکامران. بیار ویلچرمو و شو پیاده کنممی خواهش! راحله -

*** 
 .برگشت بازداشتگاه مأمور طرف به احمدی سروان جناب زدم، که را امضا آخرین
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 .بدید تحویل بهش وسایلشو لطفاً. آزاده مهرگان داریوش -
 .گذاشت هایمشانه روی را هایشدست و آمد جلو خانکامران

 .داریم باهم دیگه کوچولوی حساب یه اما کردی؛ جبران امروز هم تو و دادیم نجات معتمدا مقابل جونتو باریه ما -
 .کردند نگاه خانکامران به نامفهوم و گنگ راحله و پریسا

 کنی؟ جبران خوایمی چطور رو ما یشدهغصب ناموس! راحله،فرهاد: کامران
 .آمد جلو راحله. کرد می نگاهمان متعجب هم کالنتری مأمور و شدم سرخ خجالت از
 .کنیم جبران بخوایم حاال که ندادیم انجام خالفی کار ما. خانکامران نبوده کار در غصبی -

 .کشید خفیفی جیغ پریسا. گذراند راحله هایچشم از را صاعقه برق او محکم یکشیده
 !بابا -

 .شد مانعم خانکامران هایدست اما شوم؛ بلند جایم از خواستم
 .داریوش زن و منه عروس هنوز راحله کردی فراموش اینکه مثل. بشی غیرتی خوادنمی. نکش زحمت شما -

 .برد هجوم کالنتری روشویی سمتبه و گرفت را لبش روی راحله
*** 

 باراین عمامه، و عبا یا داشت تن به جنگی لباس یا که همیشه برخالف و بود ایستاده من ویلچر کنار سبحان
 مشغول سخت روز چند این. کردمی صحبت اشگوشی با و بود پوشیده ایپارچه شلوار با دیپلمات یقه سفید پیراهن
 .باشد گیرشزمین مادر دلخوشیِ و بماند اشخانواده کنار تحویل سال بتواند تا بود کارهایش انجام
 پرندگانی چهچه صدای. کردمی دور بیهوده را مقصودششاه درشتدانه تسبیح و بود نشسته تخت روی کاظمحاج
 زمان هر. بود کاظمحاج موردعالقه جای و زیبا یخانهسفره. آمیختدرمی جمعیت صدای با کردندمی پرواز آزاد که
 و مهرنوش با ما قرار محل حاال و بود انتخابش تنها خانهسفره این دربیاورد، عزا از دلی و کند برپا جشنی خواستمی

 افتاده عجیب اتفاقات وقت چند این قدرآن. بیاورند خودشان با را مهشاد که بودم سپرده فرشاد به. بود شده فرشاد
 دیدار این در دانستمنمی و نداشتم قرار و آرام. نداشت تعجبی برایم مهشاد و مهرنوش مادرودختربودن که بود

 .شدممی حالشخو نیامدنش از هم و ببینمش داشتم دوست هم. شوم روروبه مهشاد با چگونه الوقوعقریب
 از. کردمی فرار پدرش از خنده با و دویدمی هاتخت دور بود، گذاشته باز را بلندش موهای که زالی کوچک دختر

 !بیاورم یاد به خودم برای را ایخنده چنین توانستممی کاش. کردممی عشق شیرینش هایخنده شنیدن
 نزدیک مهرنوش همراه به هم شانهبهشانه و بود گرفته دست در را مهشاد کیف فرشاد. برداشتم دخترک از چشم

. شدیم آماده هاآن از استقبال برای همه و کرد قطع را تماسش سبحان. ایستاد صاف و شد بلند کاظمحاج. شدندمی
 بزرگ تخت یک روی همه. بماند خانه در مادرش از نگهداری برای شد مجبور اما! بود اینجا هم راحله کاش
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 جایبه. کردممی حس را بینمان یفاصله و بود شده خجالتی و روکم. شدمی صحبتهم من با کمتر فرشاد. نشستیم
 .گذاشتمی سبحان سرسربه من، با صحبت

 !کنیامی حال خودت برای مدل، یه رنگ، یه لباس، یه روز هر! حالتبهخوش سبحانحاج -
 .گرفت نیشگون را فرشاد بازوی. بود نشسته بینشان مهشاد

 !آقافرشاد طرفی من با بدی گیر من سبحانداداش به بخوای اگه -
 .برد باال را ابرویش فرشاد

 میگه چرخونهمی دهنش توی زبونشو همچین! داده شانس بهت خدا بینی؟ می روزگارو سبحان،حاج واقعاً -
 .بگه چی مونهمی آدم سبحان،داداش
 .کرد تبسمی سبحان

 .ما به کوچیکهآبجی این داره لطف -
 و کشیده دست مهشاد از من خاطربه اول آن از دانستمنمی. خوردممی غبطه فرشاد خوشبختی و الیحشخو به

 مخلفات با شیشلیک پرس شش سفارشِ شدنتمام با. بس و بود او میدان پیروز حاال اما نگفته؛ را دلش یخواسته
. کنند صحبت گذشته یدرباره مهرنوش و کاظمحاج است قرار که دانستیممی. شدیم ساکت همه کاظم،حاج توسط

 .کردمی جاجابه را تسبیح کاظمحاج
 .دیبا! ببخشید... خادم خانم -

 :داد ادامه و کرد صاف را گلویش
 مهشادو و کردم اشتباهی یه من. کنم پیدا مهشاد جاگذاشتن از بعد رو شما نتونستم من که اینه بنده عرض -

 .تنمه یپاره دخترمه،. میدم بهش عمر آخر تا وحقوقشوحق ولی م؛خونه ببرم نتونستم
 را مغزش صدای انگار« .نبودم شما تن یپاره موقعهیچ من» بخوانم را دلش حرف مهشاد نگاه از توانستممی
 .کردم متمرکز کاظمحاج صحبت روی را ذهنم. شنیدممی
 حساب؛ اون به ریختم پول ماه هر و کردم باز جداگانه حساب یه هم شما برای رفتید، شما که موقعهمون از من -
 جمع سالبیست این توی. دادم خمسشو هم سال سر. کنم صاف حسابتونو و کنم پیداتون دوباره که روزی امید به

 …و داده تشکیل زیادیو یسرمایه یه و شده
 .کرد قطع مؤدبانه دستش باالآوردن با را حاجی حرف مهرنوش

 دادیم، انجام طلبیجاه و جوونی اثر بر اشتباهیو یه ما هم بعد. ندارم نیازی پول این به اصالً من! معتمد آقاحاج -
 تاسه برای عمر آخر تا گرفتم تصمیم من. بود گرفته پیش وقت چند همین تا گریبانمونو و دیدیم هم آثارشو و نتایج
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 چیزموهمه. کنممی تقسیم مساوی تاشونسه بین گید،می که هم توجهو قابل یهزینه این. کنم جبران هامبچه
 .کنممی تقسیم بینشون

 :داد ادامه وتاهشک مکث از بعد. بودم گرفته قرار تأثیر تحت. دانستمی هایشبچه جزء هم را من
. کنن ازدواج دادم اجازه فرشاد و مهشاد به من. کنید جبران مهشاد برای که همینه هم شما برای راه بهترین -

 برای باشید، نداشته گردن به دینی خوایدمی اگه هم شما ولی نداره؛ تربزرگ یاجازه به نیازی مهشاد دونممی
 .کنید حمایت ازشون و کنید تالش فرشاد با مهشاد خوشبختی

 را اشچهره اش،تراشیده هایگوش پشت موهای با اشسرخی ترکیب و شد می ترسرخ و سرخ فرشاد یچهره
 به باید. بود گرفته دلم بینمان حجاب و پرده این از. کندمی اجتناب من به کردننگاه از دانستم می. کردمی دارخنده

 .گذاشت فرشاد یشانه روی دست. بود نشسته فرشاد و من بین کاظمحاج. حالمخوش اشخوشبختی از گفتممی او
 .شده بزرگ خودم پیش بچگی از. مونهمی خودم پسر مثل فرشاد -
 .کرد مهشاد به رو
 .باباجان میشی خوشبخت واقعاً دفعه این شاءاهللان -

 .داد تکان سر مهشاد
 !بابا ممنون -

 من با که ماهی چند آن در بودم مطمئن. بود مشخص چشمانش برق از آرامش. بود شده باز مهشاد صورت رنگ
 به رو رسید،می نظر به راضی بحث پایان از که مهرنوش. است نداشته هم را االنش خوب حال این از ذره یک بوده،

 .کرد سبحان
 هفته یه کرده راضی منو زوربه. نمونی ایران اگه کشهمی خودشو مهشاد اینجایی؟ تحویل سال که شاءاهللان -

 .کنم صحبت هم خودش استادای با و بگیرم مرخصی
 .انداخت پایین را سرش سبحان

 .هستم شاءاهللان بله، -
 .نشست مهرنوش هایلب به لبخند

 !پسرم بودی مهشاد برای خوبی برادر که ممنونم -
 .شد گم شیشلیک هایسینی هیاهوی الیالبه در مهرنوش و سبحان تعارفات

*** 
 .کردم متوقفشان. رفتمی بهداشتی سرویس سمتبه فرشاد با
 .وایسید هابچه -
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 .شد متوقف کنارشان ویلچرم و چرخیدند
 .کنم صحبت باهات خواممی مهشاد -
 .کرد اعالم را موافقتش زدنپلک با پاسخ در فرشاد و کرد نگاه فرشاد به
 .بیام و بگم مهرنوش به چیزی یه برم من -

 :کردم باز لب دورشدنش با و دادم تکان را سرم
 تو که نبود جوریاون قضیه واقعاً ولی کردم؛ ظلم حقت در که دونممی هم اینو. متنفری من از دونممی مهشاد -

 …توضیح نذاشتی. ندادی ما به زدنحرف فرصت حتی تو. پیشه هاسال مال قضیه. کردیمی فکر
 .بود مادرش مثل اخالقش. کرد قطع را حرفم

 ما هم اول همون از. بخشیدم هم رو تو بخشیدم، رو راحله و بودی کما توی که ایلحظه همون! فرهاد ببین -
 من. بدی بهم دارم االن که آرامشیو و حالیخوش و آرامش تونستینمی وقتهیچ تو. بودیم نشده ساخته هم برای

. داشتم استرس شهمه موقعاون. بدی من به رو اینا تونستینمی موقعهیچ تو و داشتم نیاز شدندرک و آرامش به
 ...افتادمی نباید که اتفاقی اون هم آخرش
 .کرد سکوت ایلحظه و انداخت پایین را سرش

 گذشت، که ماهی چند درسته. نداشت چیزی هردومون برای ورواناعصاب ناراحتی جز ما بودنباهم! فرهاد ببین -
 اون گذروندن بینممی کنم،می فکر که حاال اما خواست؛نمی منو پدرم که روزایی مثل بود، زندگیم روزای بدترین

 .جنونه و استرس توی کردنزندگی عمر یه از بهتر روزا
 دوباره. دادمی آزارم وجدانعذاب. داشتم دوشش بر سنگینی بار قدراین دانستمنمی. داشتم هایشحرف از بدی حس
 :داد ادامه

 من کنار نباید تو مقابل در کنهمی حس ریخته، هم به اعصابش معذبه، فرشاد ولی نه؛ یا شدی متوجه دونمنمی -
 از و باشه راحت بگو و کن صحبت باهاش. کن تالش ما تیخوشبخ برای فقط کنی، جبران خوایمی اگه. باشه

 .ببره ـذت*لـ زندگیش
 .رفت جمع طرفبه و شد جدا من از دیگری حرف هیچبی و گفت را این

*** 
 لبان روی از لبخند. بودیم شده جمع سینهفت یسفره پای همگی و بود نمانده سال تحویل به بیشتر ساعتی یک
 پوست میوه برایم و بود نشسته من کنار راحله. داشت حسابی شکر را خدا یک خودش این و شدنمی جمع کسیهیچ
 هرچند. بودند داده طالقش کنم، عرض چه که گرفته طالق. بود گرفته طالق داریوش از که شدمی روز دو. کندمی

 جای در قلبش که کند زندگی زنی با نخواست داریوش اما کند؛ اذیت و دربیاورد بازی خواست می خانکامران
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... کاظمحاج و خواندندمی کری و بودند انداخته کل باهم کودکی دوران معمول طبق سبحان و فرشاد. دیگریست
 و شدم جدا او از چشمکی با و بلند راحله کنار از. خواندمی یاسین خانمسمیه کنار و بود کرده باز قرآنی حاجی

 کرد بلند را مهشاد داد،می قد حسابی عقلش که سبحان. نداشتم احتیاجی ویلچر به شکر را خدا. رفتم فرشاد طرفبه
 یاد به. برادرانه حسابی دردِدل یک خواست،می دونفره وگویگفت یک دلم. رفتند آشپزخانه به پذیرایی برای و

 و کشیدمی خجالت هم هنوز. نشستم کنارش. زدیممی زار و گرفتیممی ـوش*آغـ در را یکدیگر که کودکی دوران
. گذاشتم هایشدست روی دست. داشت من مقابل در فقط را حالت این. کردمی بازی هایشدست با هابچه مثل

 به را برادرم دل نو سال از قبل که بود این مهم اما ماند؛نمی پنهان حاجی و راحله تیز هاینگاه از رفتارهایم هرچند
 .بیاورم دست

 نیستیم؟ داداش شده باورت جدیجدی نکنه. گیرینمی خبری ما از و میای آسته میری، آسته! فرشادخان خب -
 .کرد بغض و زد تلخی لبخند

 .خواهرشم پسر من گفت؟ چی مهرنوش ندیدی مگه -
 .کشیدم سختی نفس و شدم جاجابه صندلی روی

 داره؟ تو و من برادری به دخلی چه این هستی، هم واقعاً و خواهرشی پسر که گیریم خب؟ -
 :کرد سؤال هاخنگ مثل و داد عقب متعجب را اشپیشانی

 خواهرشی؟ پسر هم تو یعنی -
 .داشتبرنمی رفتارهایش این از دست شرایطی هیچ در اینکه و اشبازیدلقک همهاین از بود گرفته امخنده

 طوالنی دوران یه به میشه مربوط تو و من برادری ولی کاغذه؛ یه فقط شناسنامه که اینه منظورم! دکتر نه -
 پاره برادریمون یرشته این باز بشه، پیدا هردومون برای دیگه بابایننه تاهشت-هفت اگه که سالهبیست-پونزده
 .نمیشه

 .شد پنچر زود خیلی اما بست؛ نقش لبانش روی دارتریجان لبخند باراین
 پکری؟ باز چرا چته؟ دیگه -

 :داد ادامه کنانمنمن
 .فرهاد دارم وجدانعذاب بدجور که کردم حقت در اینامردی یه من -

 :گفتم و زدم لبخندی
 من؟ یخچال سرِ رفتی و آمریکا رفتی باز؟ چیه -

 :گفت و زد ایقهقهه
 .مسخره نه -
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 .شکمیه فقط وجدانتعذاب تو آخه -
 .گرفت خودش به را جدی حالت همان دوباره

 .کردم کمک مهشاد به آناهیتا و شرکت گیریمچ یقضیه تو من -
 ما به نگاهینیم هرازگاهی دادند،می نشان صحبت مشغول را خودشان که راحله و حاجی اما کردیم؛می صحبت آرام
 .انداختندمی
 .دونستممی خودم که اینو -

 .شد بیشتر تعجبش باراین
 ...چرا پس دونستی؟می -

 .کردم قطع را حرفش و گذاشتم هایشدست روی دست دوباره
 رفت،می لو زود یا دیر راحله و من یقضیه بگم بهت که اینه خاطربه کنارت، اینجا اومدم االن اگه! فرشاد ببین -

 تو بفهمه داشت حق و بود کرده شک مهشاد. کردمی کمک مهشاد به دیگه نفر یه چه و کردیمی کارو این تو چه
 .گفتیممی بهش حقایقو حرفا این از زودتر خودمون باید ما و خبره چه ما یگذشته
 :دادم ادامه که انداخت پایین را سرش و کرد سکوت

 نه کنی؛ خوشبخت مهشادو و زندگیت به بچسبی سفت که دارم تقاضا ازت تربزرگ برادر عنوانبه هم حاال -
 که بخندونی و کنی خوشبخت مهشادو انقدر باید کشیدم زحمتتو هاسال که منی خاطربه حداقل خودت، خاطربه

 .نیفته گذشته یاد وقتهیچ
 .کردم دراز طرفشبه را دستم اما نداشت؛ من از را هاحرف این شنیدن توقع

 کنی؟ خوشبختش که میدی مردونه قول -
 .فشرد را دستم باالخره. است شده وارد سرم به اساسی ایضربه کردمی خیال شاید. کرد نگاهم مشکوک

 !مردونه قول! داداش میدم قول -
 :کردم زمزمه مهشاد گوش کنار آرام. برگشتند میوه و چای سینی با سبحان و مهشاد

 کجاست؟ مهرنوش -
 :داد جواب لبی زیر و نشست کنارم

 .همدم و حسینحاج خاک سر رفته -
 .تحویل سال بمونه تنها بده. پیشش رفتیممی دوتامون-یکی کاشای -
 کاظمحاج پیش رو نو سال بهتره بودیم، باهم کریسمسو گفت ولی پیشت؛ بمونیم فرشاد یا من گفتیم بهش خیلی -

 .باشه تنها داشت دوست. باشی
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 .گرفت قرار مقابلم چای سینی با سبحان
 .خوریمی شما تیروترکششو و ریممی ما شوجبهه! فرهادخان بفرما -

 .خندیدم و برداشتم نعلبکی و فنجان یک
 !خوریمی تیر هم دور راه از باشی داشته که اخالص کرد؟ میشه چه -

 .نشست هایشلب کنج کجی لبخند هم سمیه حتی و زدند ایقهقهه همگی
*** 
 زهرابهشت به را خودم و بودم شده جدا جمعشان از راحله هماهنگی با من و گذشتمی تحویل سال از ساعتی یک

 دوست خیلی. کردمی زنده آدم در را عجیبی حال آوردند،می هجوم امواتشان سمت به فوجفوج که جمعیتی. رساندم
 گرفته آرام کمی هست، دو آن قبر کنار مهرنوش فهمیدم وقتی اما باشم؛ مادرم و پدر کنار را تحویل سال داشتم
 مواقع را حالت این. خوردمی تکان و بود نشسته من به پشت. ببینمش نزدیک از داشتم دوست خیلی. بودم
. دادمی ادامه قرآنش زیبای لحن به و کردنمی اعتنایی اما بود؛ شده خاکی پالتویش. گرفتمی خود به خواندنقرآن
 .گرفتم مقابلش را پاره کارتن و نشستم کنارش. رفتم طرفشبه و برداشتم درختی زیر از کارتنی تکه

 !نشی خاکی بشین این روی و پاشو -
 .کشید بلندی هین گذاشت قلبش روی دست

 مسکته و شدیمی سبز اتاقم تو یهو خبری هیچ بدون. بود همین عادتت هم بچگی از! فرهاد نکشتت خدا -
 .دادیمی

 :گفتم و خندیدم. نشست آن روی و گرفت دستم از را کارتن
 .بودم عوضی بچگیام -

 .خندیدمی لب زیر و خواندمی قرآن
 «!دگر حالوتیست را نو که آر نو سخن». دونممی که اینو -

 .تکاندم را شلوارم هایخاک
 .باشی تنها نیومد دلم اینکه نو سخن -

 .شد خیره قبرها به و شد تمام قرآنش
 شدی؟ جدا اونا جمع از من خاطربه بگی خوایمی یعنی -

 .کردم حلقه زانوهایم دور را هایمدست
 .بودی اینجا من جایبه تحویلسال یلحظه کردم حال خیلی اینکه و مادرم و پدر خاطربه هم و تو خاطربه هم -
 .بودم اینجا خودم خاطربه من -
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 اشجوانی. دیدممی دارخدشه را اشزیبایی کردم،می نگاهش که خوب. شدم خیره صورتش به و چرخیدم طرفشبه
 .بود گذاشته من پای بود، نگذاشته فرشاد پای اگر را
 .اینجا میام و ایران میام تحویل سال سال، هر من -

 .خوردند گره هم به ابروهایم
 ندیدمت؟ من چرا پس میگی؟ وپرتچرت داری چرا -
 :داد ادامه و کرد اشاره دوردستی سرو درخت طرفبه
 .نمیومدم جلو و کردممی تماشات درخت اون زیر -

 .کرده پیدا آمریکا در را فرشاد و من چطور و کجا از فهمیدممی حاال. کشیدم صورتم به دستی
 از دور به و سایه در و فاصله با هرچند. رسونممی مادرت و پدر کنار خودمو تحویل سال بودم، که دنیا هرجای -

 .تو انتقام و کینه
 .بود من مادر باشد، فرشاد مادر اینکه از بیش او فهمیدممی حاال. بود گذاشته تأثیر رویم عجیب هایشحرف

 کنه، اذیتم پسرشون هرچقدر همین برای. گرفتم زندگی درس و گرفتم یاد کردنزندگی همدم و حسینحاج از من -
 .میارم اینجا شکایتشو و گیرمنمی دل به

 و نفهمیدم را خودم حال. بودم زده او به سنگینی هایتهمت و هاحرف. است دلگیر من از هم هنوز دانستممی
 .ـوسیدمش*بـ و شدم خم آن روی که بکشد پس را دستش خواست. گرفتم را دستش

 !کن حاللم. کردم اشتباه! مامان ببخش منو خدا رو تو -
 .بود گرفته ـوشش*آغـ در را سرم و ریختممی اشک

 .بخشیدمت دادی،می فحشم که وقتیهمون من. زندگیم یهمه دونممی. پسرم دونممی -
 گذشته یاد به باران زیر مهرنوش و من اما شدند؛ می روانه پارکینگ طرفبه کمکم جمعیت و بود گرفته باران نمنم

 .ریختیممی اشک و خندیدیممی
 پایان
*** 

 !باقیست همچنان حکایت دفتر، این آمد پایان به
 خواستار علیرضا

 ۱۳۹۸ فروردین ۹
 رمان پایان در منو اصلی فامیل و اسم کنممی خواهش محترم گرانویرایش از اینکه و نداره دومی جلد رمان: نکته

 .کنند قید باال سبک به
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 «پایان»
 .اساحس ی معادله رمان ویژه به دانلود نگاه انجمن گل مخاطبای شما ی همه خدمت مجدد سالم
 هم چهارشنبه شنبه سه از و رسید پایان به معادله نگارش کار خدا فضل به امشب هستید جریان در که طور همون
 .دانلود برای میره نوروز تعطیالت از بعد بخواد خدا اگه و میشه شروع ویرایشش کار انشااهلل
 ی همه با سال یه این تو داشتم سعی همیشه و شد سپری معادله رمان با نویسندگی لحاظ از من ۹۷ سال تقریباً

 و من خصوصی و پروفایل ی صفحه و کنم گذاری پست منظم صورت به و باشم قول خوش هاش نشیب و فراز
 راجع کار پایان همین دونستم الزم رو نکته چندتا یه اما هست و بوده باز شما نظرات و نقد روی به هم جان سییما

 :بگم معادله به
 رمان در شما عزیزان ببینید چیه؟ جمله دو این تفاوت! پرور قهرمان نه بود محور شخصیت داستان یه معادله: اول

 و فرد به منحصر شخصیت یک معموال و میشه لغزش دچار کمتر که میشید مواجه ای اسطوره با پرور قهرمان های
 .هست ای دیگه شکل به داستان محور شخصیت رمان در اما استثنائیه

 فردی قاعدتا که دارید رو رستم شخصیت شاهنامه کتاب در شما مثال میکنم، بیان تر واضح رو منظورم مثال یک با
 طور به خب و قهرمانه ضد یا پرور قهرمان شاهنامه چون چرا؟ نشه اون شخصیت عاشق که کنید نمی پیدا رو

 که معادله قبیل از هایی رمان اما ماست داستان سیاه و منفی شخصیت هم...و ضحاک مثل شخصیتی طبیعی
 !کنی نمی پیدا رو کامل شخصیت یک شما محوره شخصیت

 داشتن، هایی مخالف و ها موافق راحله و فرهاد مثال. داره رو خودش خاص های مخالف و طرفدارها شخصیتی هر
 با و شدیم می دلزده خاص شخصیت یک رفتار یک از گاهی. مهرنوش حتی یا همینطور هم...و داریوش و مهشاد

 به و نداریم کاملی شخصیت هیچ که محوره شخصیت رمان ی الزمه این. اومدیم می وجد به اش دیگه رفتار یک
 .هستن خاکستری ها شخصیت اصطالح
 یک مثل درست منفی، و متضاد شخصیت یک آدریان و بود کاملی تقریبا شخصیت سمیر مثال که سراب برعکس

 .ای شاهنامه سیاه و سفید سنتی تقابل
 که شدیم می مواجه نقدهایی با بعضا سییما و من گل، دوستان ببینید. هست معادله خود نثر به راجع: دوم ی نکته
 ...و رمان تو گذرید می مسئله یه از زود انقدر چرا بابا ای

 یه و ریتم و حالت یه به اومدی می شما تا یعنی اورژانسیه اصطالح و شتابزده نثر یک معادله نثر ها بچه ببینید
 با ها رمان از دسته این در ریخت می هم به چیز همه دوباره و افتاد می اتفاقی یه سریع خیلی بگیری خو شخصیت

 می من مثال بره گیج همه سر که بپیچونه رو داستان انقدر تونه می نویسنده اون ی گونه معادله حالت به توجه
 مخاطب داستان حین در ناگهان و زندگی خونه سر بفرستم داریوش شدن پیدا از بعد رو راحله و داریوش تونستم
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 یه نه؟ یا بشه تموم داستان جا یه باید باالخره خب ولی بکن فکرشو شده، حامله هم فرهاد از راحله که بشه متوجه
 نه؟ یا پایین بیان شیطون خر از همه جا

 آروم ی سابقه سراب تو من کنید باور کردی، تموم رو داستان زود چرا میگن که هست گلی دوستان جواب در این
 میخوام ولی حوصله و صبر سر و آروم های نوشتن تو نیستم ناتوان و بسته دست اینکه و دارم هم رو کردن تموم

 .هست شتابزده معادله جنس بگم بهتون
 :آخر و سوم ی نکته
 نویسنده یه گفتم بارها و بارها من ببخشید خودتون بزرگواری و بزرگی به دیدید رمان این در ای کاستی و کمی اگه
 .باشم داشته نقصی که طبیعیه پس ندارم هم چاپی کتاب هیچ که هستم مجازی و کار تازه ی
 صد و جدید کار یک با هداسیدالش عنایت بار این و خدا فضل به تا پردازم می استراحت به رو دوماهی یکی اینکه و

 .برسم خدمتتون متفاوت البته
 به اینستام و انجمن همین طریق از شدن شروع محض به اما نیست مشخص سومم رمان شروع زمان هنوز

 .شد خواهد رسانی اطالع عزیز مخاطبان
  این؟ از بهتر کنمت دعایی چه
 !باشد اتاقت باز ی پنجره خداوند که

 خواستار علیرضا
 ۱۳۹۸ فروردین ۹
 اثر این خلق برای نویسندگان از تشکر با

 .است شده منتشر دانلود نگاه سایت در و شده نوشته دانلود نگاه انجمن در رمان این

http://forum.negahdl.com/threads/261827/
http://forum.negahdl.com/members/18625
http://forum.negahdl.com/members/61440
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