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 مقدمه

 .هستم خود های خواسته پی در حریصانه چه ببین و بیا

 .هستم خود آرزوهای و آمال پی در و ام، نشسته نظاره به را ها ثانیه گذر

 .بیدار و قرارم بی آن هر

 .هستم خود عجیب سرنوشت پی در آن هر

 .روزگار های بازی و ام زندگی مرد گذشته با ام، گذشته با شده  عجین که سرنوشتی

 

 

 

 

 به داشتم، صورتم یرو که پوزخندی با جومش،می لج، با و چرخونممی دهنم توی رو آدامس

 .ندازممی نگاهی بود آرمیتا تن رو لباس پوشوندن مشغول که شهال

 .سربزن ما به بازم کردی وقت -

 .ننداز متلک شبنم -

 .دارین ای خانواده انگار نه انگار شدین، خروسا قاطی وقتی از شمیم و تو واال چیه، متلک -
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 همه این تونمنمی که هفته هر من فهمی،می چه بچه دردسر و شوهر از مشترک، زندگی از تو -

 .اینجا بیام و کنم گز رو  راه

 .شممی بلند اتاقم قراضه کامپیوتر کنار صندلی از ،( بابا باشه)  گفتن با

 کهخطرنا جاده شبه، کنین، رانندگی آروم سهراب آقا باشین، خودتون مراقب مادر -

 .شنمی راهی خودشون شهر به ش خانواده و شهال مامان، سفارشای با باالخره

 .هنوز نیومده بابات نکن، قفل رو در جون، مادر شبنم، -

 امشب نمیاد -

 چرا؟ واه، -

 :گممی آدامس، دادن قورت با و زنممی زل خودم ساده مادر شده گرد چشمهای به

 .رفقا با دارن بساط هم امشب حتما -

 .میرم اتاق سمت به دستاش، روی کرم مالیدن با و م -س -و -بمی پیشونیشو

 .کال میس و پیام تا چند و میندازم گوشیم به نگاهی

 ((خانما خانم کجایی))

 (( داریم دل هم ما بخدا نفسی، سالم))

 (( خوبین؟؟ حرفیدیم، باهم پریشب مهمونی تو که همونی آرینم، من))

 .کنممی ارسال سونیا، برای رو پیامی فقط و دمنمی جواب پیاما هیچکدوم به

 قعاش شش شدن ده،می نشون خودشو داره پریشب مهمونی اثرات دختر، نکشتت خدا))

 (( دلباخته
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 اما نباشه، شمنتظر بودم گفته مامان به بودم، بابا برگشتن منتظر و کشممی دراز تخت روی

 .بودم در شدن باز شنیدن منتظر خودم

 .بپرم تخت رو از شهمی باعث بابا، ناله صدای که کردم،می فکر اتفاقاش و پریشب مهمونی به

 بابا شبنم، -

 اومدم بابا، هیس -

 .رممی بسمتش نشه، بیدار مامان که طوری و آروم

 .رفتمی کارسر باید هم صبح فردا بپره، خواب از مامان و بشه صدایی و سر خواستمنمی

 کشیدی؟ هم باز اومدنه؟ وقت چه بابا، -

 بابا نه -

 پس؟ چیه بوی این معلومه، آره، -

 .دهنمی منو کفاف که کوچولو یه -

 و بانی و خورهمی آرنجش تا شده قطع دست به چشمم هم باز پیراهنش، آستین کشیدن با

 .کنممی لعنت رو باعثش

 ...ندازممی بهش رو نگرانم نگاه و میارم در پیراهنشو

 دخترم بخواب برو -

 کن نگاه منو بابا، -

 این هم ما خونه بود، دوماه اینکه با بود، کرده رخنه وجودش تو اعتیاد شدمی ماهی دو اینکه با

 و پشیمون نگاه مامان و من هنوزم نبود، معتادا بقیه مثل بابا ولی کرد، می تجربه رو بال

 .دیدیم می رو شرمسارش
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 دختر چیه -

 .ذارهمی بالشت روی رو، سرش

 قطعه، ستتد درسته شناسه،می خوب کمپ یه گفت که سهراب بابا، کن ترک خدا رو تو -

 مامانو بابا، نک ترک نیست، راهش این ولی خوردن، حقتو درسته شه،نمی پیدا برات کار درسته

 درسته؟؟ تو کار کنه،می جون خیاطی کارگاه تو غروب تا صبح ببین،

 ...بود بسته چشماشو

 ...نیومده من به کردن نصیحت

 به و ذارممی سرم روی رو شال دادنشون، مدل و موهام کشیدن اتو با که بود صبح ده ساعت

 .رممی سابقم دانشگاه سمت

 وایسادم کنارش و کردم پیدا رو سونیا ماشین ماشینها، بین

 شبنم اع، -

 ها دیره دیگه، بریم -

 عینک گذاشتن و شمقنعه بردن عقب با و عقب صندلی کنهمی پرت رو کیفش من، حرف با

 .شیممی خیابون روونه و زنهمی رو راهنما. آفتابی

 .کننمی حذفت یکی یکی استادا ، نمیای چرا رو کالسا ای، دیوونه خدا به دختر -

 .بخونم درس اینکه تا بهتره کنم کار شد؟؟ چی خوندم، ترم شش بهتر، -

 .بابات و تو وقت اون کشه،می رو خودش داره مادرت شبنم، فهممت نمی -

 .کنممی سکوت

 .ندازممی دستم ل  -غ -ب شیشه به نگاهمو
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 .خوندمی خواننده

 شبنم حیفه حیفه، بگیر، حسابداریتو مدرک بخون، رو دوترم این -

 .شد خرد اعصابم

 .بهش کنممی رو بلند صدای با

 .دونممی بهتر صالحمو خودم نشو، آش از تر داغ کاسه من واسه -

 اه باشه، -

 .کردمی قبول حرفمو زود خیلی

 .بود مشتم تو خوب شد،می شعشعانی خانواده بچه تک که دختر این پولدار، دختر این

 .هستم خوبش دوست تنها من خودش، قول به

 .همرازش تنها

 .دممی پایین رو شیشه

 .بود قرمز چراغ

 .یل  -غ -ب ماشین تو جوون پسر دو

 .درمیارم خاصی حالت به رو م  -ب -ل

 .میارمب  -ل به لبخندی

 به زود خیلی. خواستممی رو پسر آلود س -و -ه ی خنده. سمتشون به کنممی متمایل رو سرم

 .شهمی سبز چراغ. اوردم دستش

 .دنبالمونه پورشه کردی، غلطی چه باز -

 جیگوال پسر این باشن خوش بذار -
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  کرد کارشو نگاهم و لبخند یه. اومدنمی سرمون پشت. بودن مشخص آینه از

 .تشنه جونورای این برا

 .سوار پورشه جونورای این

 اینجاست -

 .زنممی زل طبقه چند ساختمون به سونیا، جمله با

 دیگه؟ کننمی قبولم -

 .حله کنه، اوکی خودش گرفتم، تیرداد خاله دختر از قولشو -

 .شیممی پیاده

 .بودن ایستاده خیابون، اونور سوار، پورشه جونورای

 .رممی سونیا دنبال خاصی، نگاه با

 .چهارم طبقه -

 .میایم چهارم طبقه به آسانسور، توی زنی صدای با

 .مهندسی و شیک واحدی

 .کنهمی منشی با پرسی احوال سونیا

 .مقنعه و فرم لباس با منشی

 .منتظرن معین آقای بفرمایید -

 .معین داد تیر

 .مآینده رییس

 .رسمی آداب، مبادی پوش، شلوار و کت پسری
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 .بود نشسته روبرومون اون و هم کنار سونیا و من

 .دممی قورت رو آدامس ش،خیره نگاه با

 اوردین؟ مدرکتونو -

 !چی مدرک -

 التحصیلی فارغ -

 .کنهمی ای خنده سونیا

 دوستمو شرایط گفتم که نسرین به تیرداد، -

 بگو من به دوباره -

 معلوم رییس قایآ این قیافه از شد،می تر عمیق پوزخندم من و شدمی گفته سونیا، کلمه هر

 .کنهنمی قبول رو من بود،

 .جومیم و میارم در دوباره رو آدامسی میارم، جلو به بود، سرخوردن حال در که رو شالم

 .کنهمی بدی نگاه آدامس جویدن با که درک به

 .بیرون باش شما -

 .بیرون رممی

 .نبود منشی

 .وایمیستم در پشت

 جویدنش، دامسآ کردن، رفتار شعور نه داره، حسابداری مدرک نه گم،می راست و رک ببین -

 گذاشتنش سر شال

 .شهمی درست بشه اینجا کارمند خب تیرداد، اوا، -
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 .نیس کار دنبال فقط معلومه بهش، نیست خوب حسم نیستم، دردسر دنبال من -

 شه؟نمی اوکی یعنی -

 .ندارم شرکتم تو ماجرا حوصله من عزیزم، نه -

 .جوممی لج با رو آدامس

 .رممی پایین آسانسور از مونم،نمی سونیا منتظر

 .کنممی رد رو خیابون

 .بودن منتظر هنوزم رم،می سوار پورشه پسرای همون سمت به کمی، لبخند با

 .دستشون تو سیگار به شممی خیره

 .میاد بمش صدای

 .بشین -

 .ندازممی خیابون به رو نگاهم

 .کناریش به کنهمی اشاره راننده پسر

 بهش بده -

 خیابون ور اون به. ذارممی کیفم بیرونی جیب توی رو کارت.دارمبرمی خیابون از رو نگاهم

 .رممی

 .کردمی نگاهم و بود منتظرم سونیا

 .پوش رسمی مرد این معین، تیرداد کرد،می نگاهم پرده، کنار از ، چهارم طبقه از

 .نکردنم استخدام از. سونیا و اون پنهانی مثال حرفای از خوردممی حرص

 .بودیم کرده سکوت رو راه تمام
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 .نشد اما بود، داده شرکت  اون  تو استخدامم برا محکمی قول بود، شرمنده سونیا شاید

 .رممی خونه رنگ آبی در سمت به و شممی پیاده ازش، تشکری با

 .نبود خونه کسی

 .نفرمون سه جمع از

 کیفم از رو فتمگر امروز که رو کارتی لباسام، تعویض بعداز کنم،می پرت تخت روی رو  کیفم

 .درمیارم

 (( نکویی سام مدیریت با کاج، رستوران))

 .بزنم رستورانش به سری یه سونیا با باید

 .بود کارت رو  نگاهم

 .م  -ب -ل رو ای خنده

 .ها شماره بقیه کنار کارتا، بقیه کنار کشو، تو ذارممی رو کارت

 با شه،می باز خونه در خیابون، لب مسجد های گلدسته از اذان صدای با غروب، دمای دم

 .رممی در جلو به خواب، از کرده پف چشمایی

 نباشی خسته سالم، -

 .کنهمی برخورد بهم مامان مشکوک نگاه

 مادر؟ نداشتی کالس -

 .گممی دروغ ستهفته یه گم،می دروغ

 داشتم صبح -

 .داره درد بود معلوم اما نمیاورد، خودش روی به مامان
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 .گرفتمی گاز رو لبش اما بود، شام برای پیاز کردن خرد مشغول

 .مامان کنممی خرد من -

 .شینهمی آشپزخونه تو صندلی تنها روی لبخندی، با

 .شدنمی جاری اشکم نبود، تند پیازش

 نه؟ مگه کنه،می درد دستت -

 .مادر بده ماساژی یه کردی، سرخ رو پیازا یکمی، -

 .ریزممی ماهیتابه توی رو پیازا و کنممی روشن رو گاز اجاق

 .رممی مامان کنار به

 .زنممی دستاش روی رو کرم و دممی ماساژش شینه،می دیدنم با و بود کشیده دراز

 نگفت دکتر مگه کردن، کار موقع کشیمی درد همه این که تو کنی؟؟نمی کار کمتر چرا -

 .دکتر از گیرممی نوبت برات بازم بسه، خیاطی ساعت پنج چهار روزی

 بشه؟ چی که بگیری نوبت -

 .کشهمی تیر قلبت گینمی مگه بفهمیم، رو درد همه این دلیل که -

 .مادر خوبم من -

 .گممی حرص با

 وقتی از که هم الشه و شمیم شه،می بدتر داره روز به روز که بابا نه تو، نه نیستی، خوب -

 .دارن پدر مادر انگار نه انگار کردن، ازدواج

 .دارن گناه هام بچه دارن، مشکل هم اونا -

 .خودت جز دارن، گناه همه -
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 .رممی آشپزخونه سمت به میفتم، پیازا یاد

 .دممی پیام سونیا به زمانهم

 ((؟ خوب رستوران یه بریم فرداشب ای پایه))

 مامان، با من نفره دو شام خوردن بعد شهمی باعث کردنش، قبول و سونیا بعد دقیقه چند پیام

 .بذارم کیفم توی رو امروزی کارت دوباره و برم کشو سمت به

 .رممی بود، شهال مجردی دوران برای که تختی سمت به و کنممی انتخاب رو شبم فردا لباسای

 .شدمی تکرار ذهنم توی بودم شنیده در پشت که حرفهایی

 .((نیس کار دنبال فقط معلومه بهش، نیست خوب حسم نیستم، دردسر دنبال من)) 

 .معین تیرداد مهندس آقای کردی اشتباه

 ترک کمپ بفرستم رو بابام زور به که بشم، مادرم خرج کمک که هستم کار دنبال فقط من

 کم شدش طعق دست و نداشتن کار چخاطر به که نباشه مامانم و من شرمنده اینقدر که اعتیاد،

 خوب قلبش و نکشه درد دیگه مادرم که الابالی، و جدید دوستهای به ببره پناه و خونه بیاد

 .بشه

 هیچ اما گشتم،می کار دنبال دست، به گوشی و همشهری روزنامه با اتاق، توی رو روز تمام

 .نشدن جور کدوم

 یک بعد م،موها دادن مدل و صورت کردن آرایش به کنممی شروع ساعت، های عقربه دیدن با

 .رممی لها سمت به بود، سونیا طرف از تولدم هدیه که خز پالتویی پوشیدن با نیم و ساعت

 .بود نیومده هنوز بابا

 .رفتمی  بیرون خونه از مامان مثل هرصبح
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 .خودش از تربد دوستای پیش هم اون و رفتمی خیاطی کارگاه به مامان تفاوت، یک با منتها

 و بود کرده تغییر خیلی خورم،می حسرت ، کنممی مقایسه ها گذشته با رو بابا روز و حال وقتی

 .شدنش بیکار و بود جنوب کارخونه توی اتفاق اون خاطر به تغییرات این همه

 .بیام کی نیست معلوم من -

 ری؟می کجا -

 .میگم دروغ بازهم

 .دعوتم سونیا خونه -

 ....سالم -

 .رممی امانم کنار به ها، پله از و میارم در رو بلندم پاشنه کفشای جمله، ادامه نشنیدن با

 جونم؟ مامان مامان؟؟ -

 جانم؟؟ -

 شهمی آرومتر صداش

 خانوادش و خودش به برسون سالم -

 چته؟ مامان -

 داد،می ردستو یک فقط ذهنم. نبود هم بابا. بودم ترسیده. بود نشسته صورتش روی سردی عرق

 .زنممی زنگ آژانس به داشتم، اندازی پس پول که جایی اون از

 دممی سونیا به یامیپ راه توی. شیممی بیمارستان راهی و پوشهمی لباساشو من کمک با مامان

 .کنممی منتفی رو  رفتن بیرون و

 .نویسهمی قرص تا چند نوار، یه و معاینه یه با دکتر
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 لحظه چند  بشینین شما خانم -

 .رهمی دکتر اتاق بیرون به پرستار کمک با مامان

 استرس اونقدر و کشممی جلو کمی رو  شالم معمول، طبق ، بودم نشسته صندلی روی اما من

 .کندممی رو  زدم رژب  -ل پوست که داشتم

 نیست خوب مادرتون وضعیت -

 دکتر؟ آقای چی یعنی -

 پیش شکلیم که نوشتم قرص فعال دارن، جراحی به نیاز شده، بسته قلبشون رگهای از یکی -

 .نیاد

 :پرسممی هم بعد و کنممی تعلل ای لحظه چند

 چقدره؟ عملش هزینه -

 .بود رفته عمیقی خواب به مامان برگشت، راه توی

 .بود جراحی پول میلیون سی پیش فکرم

 .پول مهمه این کردن جور

 دم،بو مطمئن میلیون؟؟ سی. داره جراحی به نیاز گفت نیست، خوب مامان حال گفت دکتر

 .نیستن پول این کردن جور به قادر هم علی و سهراب

 رفته خواب هب تلویزیون جلوی قدیمی کاناپه روی میفته، بابا به نگاهم خونه، به رسیدنمون با

 .بود گرفته رو جا همه سیگار گند بوی و بود

 باز سیگار بوی رفتن بین از برای رو پنجره محکمی به حرص، و لج با مامان، اتاق در بستن با

  شینهمی نئشگی با هم بابا بلندش، صدای با کنم،می
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 .دختر خبره چه.. چ.. چه -

 .بودیم بیمارستان االن تا بود، مریض مادرم باشه؟ خواستیمی خبری چه -

 چطوره؟ االن -

 باشین، یالخ بی بکنن، زندگیشونو شمیم و شهال بکش، سیگارتو تو خوبه، خیلی خوبه، االن -

 .نیارین فشار خودتون به

 .رممی اتاق به هم من و زدنمی حرفی

 .کنممی پاکش دستم کف با درنگ، بدون اما و میاد بیرون چشمم از اشکی قطره

 .دارم وقت ماه چند از کمتر بشه، جراحی زودتر باید مامان جنبیدم، می باید

 .رممی خواب به فکر کلی با

 .دممی جواب آلودگی، خواب حالت همون با شم،می بلند گوشیم زنگ صدای با صبح و

 بله؟ -

 من شبنم سالم، -

 .کنیمی زر زر صبحی اول هستی کی تو -

 .سیب پاساژ توی بوتیک سعید، ، معرفت بی منم -

 همراه که بود، بلق سال تیرماه اوایل شم،می متوجه تازه دقیقه چند بعد و میارم فشار مغزم به

 همین بوتیک وت نهایت در کردیم، رو و زیر تابستونه مانتو خرید برای رو پاساژ تا چند سونیا،

 ریختن، بونز کلی و وه -ش -ع با خودم معمول، طبق و شهمی پسندمون مورد مانتویی پسر

 .بده رو شمارش شممی باعث
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 چند بعد کردم،می برقرار احساسی رابطه و شدممی دوست باهاشون بودم، تر ساده ها موقع اون

  و رفتن بیرون و گرفتن شماره برام فقط نه، االن اما زد،می بهم طرف اون یا خودم یا هم وقت

 .پسرا زدن یغت فقط  عوام قول به و کردن زندگی بهتر برای بازی بود، بازی دیگه، چیزای خیلی

 داری؟ چیکار -

 بودی؟ تر مهربون قبلنا -

 .نداشتیم نمیص زدیم، حرف تلفنی بارم چند بیرون، رفتیم دوبار ما چیه؟ قبلنا از منظورت -

 خانمی باشیم داشته خواممی -

 بابا برو -

 .خورهمی زنگ دوباره بالفاصله و کنممی قطع رو گوشی

 .کنم شفرامو رو قبلی تماس و بشم مسلط خودم به کنممی سعی سونیا، صدای پیچیدن با

 خرید؟ بریم غروب -

 بخری؟ خوایمی چی -

 .خواممی لباس دعوتم، مهمونی فرداشب -

 برو خودت سونیا، ندارم حوصله -

 :گهمی و کنهمی مکثی

 .مهمونی برممی هم رو تو فرداشب خرید، بیای امروز اگه -

 .بود باال سطح رفت،می سونیا که هایی مهمانی

 تنهایی؟ مگه -

 ...و تو، من، -
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 کی؟ و -

 تیرداد -

 نمیام من -

 .کردنتن استخدام سر خرده دستش از اعصابت دونممی نداره، تو به کاری که اون -

 دوستته؟ تیرداد مگه -

 گممی بهت بیا، تو نه، -

 باشه -

 که کارایی فکر ،بودم شب فردا مهمانی فکر االن همین از و چرخوندممی دستم توی رو گوشی

 .بکنم باید

 .کنمنمی فکر تیرداد وجود به هم اصال

 .بینمنمی مامان از یاثر منقل، کنار بابا دیدن بجز ولی گردم،می رو متریمون هشتاد خونه تمام

 مامان ثانیه ندچ بعد ،( دارم کار صدری خانم با)  گفتن با و زنممی خیاطی کارآگاه به زنگی

 .دهمی رو  جوابم

 مامان؟ شیمی متوجه نیس، خوب حالت مامان کارآگاه، رفتی چرا -

 .شدم بهتر خوردم، رو قرص دخترم، خوبم من -

 کنی؟نمی گوش حرف چرا -

 مامان غمگین صدای

 .خوریممی پیسی به ماه آخر بدم، گوش رو تو حرف اگه -

 .کنممی کار من -
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 مادر خداحافظ فعال کافیه، برام بخونی درستو تو -

. باشم وت حال کمک خواممی کردم، ول رو درس و دانشگاه ستهفته یه من بخونم؟ درس

 درس؟

 وضع هوامو و حال سونیا عطر بوی و ماشین داخل مطبوع هوای ماشین، در کردن باز با

 .کنهمی

 راههم مدت تمام خودم، برای لباسی دیدن بدون و داشتم مهمونی برا خوب لباس دست یه

 .کنه خرید خودش برای که بودم سونیا

 .نالممی شده،  تموم خریدها اینکه تصور با

 کافه بریم ، شدم خسته خدا وای -

 مونده؟ خریدام هنوز -

 !!خریدی چی همه که تو -

 کنم خرید هم تیرداد برای باید -

 .داره ربطی چه تو به دوستت خاله پسر خرید آخه -

 .کشهمی رو  دستم حرفم، به دادن جواب بدون

 .بره در خستگیت هم تو بخوریم، چیزی یه بریم -

 کنممی ور و میام حال سر نوشیدم، می که آلبالویی آب جرعه جرعه و دهنم تو نی گذاشتن با

 .سونیا به

 داره؟ ربطی چه تو به نگفتی خب -

 .مسافرته که هم نسرین نداره، خرید حوصله خودش چون -
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 .نداره حوصله رییس آقای چرا -

 .ستریخته بهم کم یه گرفت، طالق صبح امروز -

 داشت؟ زن مگه -

 .شهمی سالی سه بابا، آره -

 گرفت؟ طالق چرا -

 .شهمی خم میز سمت به کنه، تعریف برام رو جالبی داستان قراره انگار که سونیا

 نسرین خانواده یعنی ش،خاله خانواده پیش بچگی از و نداره ای خانواده تیرداد که دونیمی -

 .شده  بزرگ

 .قبال گفتی آره -

 جدا رو اهشر کم کم و زنهمی شرکت خودش برا تالش و زور با شد، تموم درسش هم وقتی -

 .کنهمی

 خب؟ -

 منتها ازدواج،  هم بعد و شنمی آشنا هم با و کنهمی معرفی بهش رو دختره یه هم نسرین -

 نتیجه ولی رفتن، هم درمان دنبال بشه، دار بچه تونهنمی دختره شه،می معلوم مدت یه بعد

 .گرفتن طالق همین برا نگرفتن،

 .میاوردن بچه پرورشگاه از خب شد؟؟نمی دار بچه گناه بی دختر چون بچه؟ خاطر به -

 نداره، خانواده خودش چون زنش، و خودش از بچه یه خواست،می بچه تیرداد دیگه، نه -

 نسرین رو اینا البته بشه، تموم تنهاییاش و بده تشکیل واقعی و خوب خانواده یه داره دوست

 .بهم گفته
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 .دارن عقده تیرداد آقا پس -

 .واه -

 زده؟  غمبرک داده، طالق رو چارهبی دختر که حاال واال، -

 .داره الزم تنهایی کم یه فقط نکنم، فکر نه غمبرک؟؟ -

 رو مآینه کافه، تو کهحالی در نداشتم، رو زندگیش و تیرداد درباره بیشتر حرفهای حوصله

 :گممی زنم،می رژ بم -ل به و درمیارم

 کیه؟ برا چیه، شب فردا مهمونی حاال -

 یه از کشور، از رجخا بره مدت یه خوادمی طرف پارتیه، بای گود جورایی یه فرداشب مهمونی -

 که مدتی راب کنه، معرفی جانشینش عنوان به  رو تیرداد کارمنداش، جلوی خوادمی هم طرف

 .نیست

 کیه؟ طرف این -

 .سپاهان  ایرج سپاهان، -

 کردن پا و سفیدی عروسکی پیراهن پوشیدن با ساعت، نوزده بعد و کنممی تکرار رو اسمش

 دعوتم، وستامد از یکی تولد بودم، گفته دروغ به و نبود خونه مامان کهحالی در مشکی، کفش

 .سونیا خونه روونه و شممی آژانس سوار

 جلب مو توجه باال مدل ماشینی سونیا، خونه در جلوی که بشم پیاده آژانس از داشتم قصد

 خیابون آسفالت روی کفشم پاشنه صدای کهحالی در کوچیک، قدمهایی با و آرومی به کنه،می

 شدم، تیرداد وجود متوجه ماشین، تو کلی نگاه یک با رفتم،می در سمت به شد،می انداز طنین
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 چیزا این که دادم قول خودم به هم باز اما داد،می عذابم برم، مهمانی به اون با بخوام اینکه فکر

 .باشم خیال بی و کنم فراموش رو

 .دممی فشار رو زنگ باشمش، دیده که انگار نه انگار

 تیرداد میام دارم -

 شبنم منم، -

 .میام منم تیرداد، ماشین تو برو کردی، دیر چه تویی، اوا، -

 که کردیم حکم ادب ضمن در دارم،برنمی ماشین سمت به قدمی هیچ سونیا، گفته برخالف

 .نبود خبری اما کنه، تعارف و بشه پیاده ماشین از اون

 .میشینم پشت های صندلی روی من و میریم ماشین سمت به هردو سونیا، اومدن با

 .دهمی رو جوابم ،(خوب حالتون) گفتن با و مودبانه هم اون و کنممی آرومی سالم

 .کرد رد رو  من  که انگار نه انگار

 .گفت سونیا به من به راجع رو حرفها اون و نکرد استخدامم که انگار نه انگار

 بعد و شهیم عمارت وارد سونیا و من از جلوتر محکم قدمهایی و کرم شلواری  و کت با تیردا

 .ما هم

 عمارتی داخل به دتیردا از کمی فاصله با و هم کنار و دممی خدمتکار به رو پالتوم سونیا، مثل

 .ریممی بودم، ندیده رو نظیرش حال به تا که

 .داشت قرار روبرومون بزرگی سالن  و بود روشن چلچراغ زیادی تعداد

 .میارنب  -ل به لبخندی سونیا و تیرداد جمعمون، به ساله، شصت تقریبا مردی شدن نزدیک با

 سپاهان جناب سالم -
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 .میومدی همه از زودتر باید شما معین، مهندس آقای سالم -

 .خواممی عذر -

 حاال کرد،می دور دادن نشون پیر از  رو اون تیپش و شدش رنگ موهای البته که پیرمرد اون

 اشاره دستش اوردن جلو با تیرداد و کنهمی ای خنده امشبه، میزبان و سپاهان ایرج دونستممی

 .کنهمی سونیا و من به

 کننمی همراهیم امشب که هستن خانوادگی دوستان از -

 خانمها خوشوقتم -

 با زمانمه و ریز ای خنده با هم من و دهمی فشار هم رو من دست سونیا، به دادن دست با

 تیرداد سرد نگاه به و گممی رسایی( خوشوقتم) کردم، بلوند موهای سیل زیر دستم اون بردن

 .کنمنمی توجهی

 .شینیممی و ریممی اون میز سمت به ایرج، اصرار با

 نگاه و شتمدا ب -ل به لبخندی بود، موهام حوالی در  و چونم زیر دستم انگشتای مدت تمام

 .میاورد وجود به برام  رو عجیبی حس ایرج، گاه بی و گاه های

 .بودن زدن حرف مشغول ایرج و تیرداد

 .ص -ق -ر مشغول ای عده

 .نوشیدن و خوردن مشغول ای عده

 یک رهقرا و نساجیه شرکت و بافی پارچه کارخونه صاحب ایرج بودم، فهمیده حرفهاشون از

 .بره هاش بچه دیدن و کشور از خارج به رو ماهی

 .ایرج به شممی خیره وه -ش -ع و ندی -و -ل همون با آروم، آهنگی شدن شروع با
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 .کردم انتخاب رو  امشبم پایهم من -

 یرداد،ت سرد نگاه و سونیا متعجب چشمهای جلوی و شهمی بلند جاش از حرف این گفتن با

 .کنهمی دراز من سمت به  رو دستش

 یه به رو شدم ازب موهای تمام شیم،می صیدن -ق-ر مشغول آهنگ اون با و کنممی همراهیش

 رو مدهز ریمل چشمهای. گیرهمی قرار م-ت-خ-ل شونه روی ایرج دست و میارم شونم سمت

 و بود شیرین برام ایرج خیره نگاه چقدر و میارم بم -ل گوشه محوی لبخند و کنممی خمار

 .کردمی سیرابم

 بزرگتر مه پدرم از حتی که بودم مردی ش-و-غ-آ تو تقریبا کوتاه، و عروسکی پیراهنی با من

 .بود

 دقیقه، چند از بعد و مونهمی تمام نیمه تیرداد و سونیا زدن حرف میز، سمت به برگشتنمون با

 .رنمی سالن گوشه به تیرداد و ایرج

 نبود ماه یک این تو اینکه هم بود، خداحافظی مهمانی هم امشب عزیز، آقایون و خانمها خب -

 .هستن من جانشین معین تیرداد مهندس آقای ، من

 :کنممی زمزمه سونیا سمت به

 داره؟ بچه تا چند -

 .کنهمی خاصی نگاه

 خارجن همشون تا، سه -

 چی؟ زنش -

 .کرده فوت -
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 .شدمی تر طویل لبخندم و ایرج به شممی خیره

 تا پوشهمی شوکت هم تیرداد و کنیممی رفتن قصد سونیا و من  که بود شب نیمه حوالی ساعت

 .برسونتمون

 معین؟ آقای کجا -

 .شدن خسته هم خانمها دیروقته، -

 .جوون نشدی خسته که تو -

 .زنهمی لبخندی تیرداد

 حرفیه چه این نه -

 .رفتن برا زوده بمون، -

 .کنهمی من به نگاهی

 هستن، ستهخ که حاال اما بود، عالی موندنمی و دادنمی افتخار هم خانمها دختر اگه البته -

 .کنممی خبر رسوندنشون برا رو مراننده

 .شیمنمی مزاحم سپاهان، آقای نه -

 قرار و یادم جمعمون کنار به تیرداد، همسن تقریبا مردی( نریمان) نام به فردی کردن صدا با

 .برسونه  رو ما شهمی

 .خانمها ببینمتون دوباره  شممی خوشحال -

 .زنممی لبخندی سونیا و من

 .میاد همراهمون ماشین کنار تا تیرداد

 سونیا باش خودت مراقب -
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 .مونهنمی دور چشمهاش از که زنممی پوزخندی تیرداد، حرف این با

 نشو جور هرکی با زود اینقدر هم شما -

 .میاد داخل به هم اسونی مدتی بعد و رممی مشکی بنز داخل به سونیا، از زودتر و دمنمی جوابی

 .بود تو به حواسش همش کرد؟؟می نگاهت جوری چه دیدی -

 :گممی شدم،نمی متوجه سونیا حرفهای از چیزی انگار که حالتی با  و نمیارم خودم روی به

 گی؟می چی کی؟ -

 بود زوم تو رو همش دیگه، خان ایرج -

 .دهمی ادامه دوباره و زنمنمی حرفی

 و سالته دو و بیست تو خوره،نمی بهم سنتون یکم منتها شه،می حالت به خوش خیلی وای -

 .شش و پنجاه اون

 سونیا گیمی چی -

 کیس شهمی خان ایرج ،فکرته  تو چی دونممی خورم،می جرز الی درد به نشناسم رو تو من -

 .اون از بهتر کی جدیدت،

 .بابا از بزرگتر سال شش یعنی بود، سالش شش و پنجاه

 لو هم یاسون پیش نباید مونده، بزرگم های نقشه به خیلی هنوز داره، سن به ربطی چه اصال

 .مهمه برام کار فقط که کنم رفتار طوری باید بدم،

 !کنه استخدام منو ممکنه نظرت به -

 چی؟ -

 .خواممی کار من خب -
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 .گرفته رو تو چشمش بدجور استخدامی، نکن، شک -

 رفتنش قبل بذاریم قرار یه پس -

 .بهتره بزنی زنگ خودت داده، بهمون که کارتشم مونده، رفتنش تا هفته یه -

 بزنم؟ زنگ من -

 ها شهمی خوشحال -

 دم رسیدنم با.دممی بود، نامی نریمان که راننده به رو خونمون آدرس من و زنهمی چشمکی

 .کنممی خداخافظی سونیا از خونه،

 کنم،می وشخام رو اتاقم المپ. بودن خواب بابا  و مامان بودن، خاموش خونه های المپ تمام

 ها، شماره و بود شده تایپ التین که سپاهان ایرج اسم به. میارم در رو کارت کوچیکم، کیف از

 .شممی خیره

 صمون -رق

 هاش نگاه

 من های وه -ش -ع و ندی -و -ل

 کردمی نمایان بیشتر رو تنم سفیدی  که لباسم

 سونیا حرفهای

 کشیدن و باسامل کردن عوض با.ذارممی بقیه کنار رو کارت و کنممی باز رو کشو دوباره

 رو آینده و بندممی رو  چشمام.رممی تخت سمت به صورتم، روی ای کننده مرطوب دستمال

 .کنم فراهم رو مامان جراحی پول باید من. کنممی تصور
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 شدش قطع دست و بیکاری شرمنده. نباشه شرمنده بابا تا کنه ترک بابا تا بشم پولدار باید

 .نباشه

****** 

 تلفن.نبود ونهخ کسی معمول طبق.گیرممی دوشی شم،می بیدار خواب از که بود ظهر حوالی

 .گیرممی کارت روی شماره و دارممی بر رو خونه

 .بفرمایید سوزن، نساجی شرکت -

 .باشم داشته رییستون با مالقات قرار یه خواستممی -

 شما؟ -

 وش -ش -ع پر و نازک صدای حتی باشه،  من مثل نباید کسی بود، اعصابم رو زن نازک صدای

  صدری شبنم -

 کنین صبر -

 .ثانیه چند بعد و

 .بیارین تشریف خواستین، خودتون هروقت گفتن، سپاهان آقای -

 .زنممی بشکنی

 .میام امروز چهار ساعت من پس اووم، -

 پیش تنهایی دبای. کنم خبر رو سونیا نداشتم تصمیم. کنممی قطع رو تلفن( خداخافظی) بدون

 .دممی خبر بهش بشم، استخدام اگه  و رفتممی

 شبنممم -

  باز چیه -
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 .شممی خیره خونه به بود برگشته ای دقیقه چند که بابا به خشم با

 نداریم؟ ناهار -

 . کن گرم یخچاله تو -

 .رهمی آشپزخونه سمت به آهسته آهسته

 . دختر شدی وحشی -

 . نیاد  کم موادت باش مراقب بکش، سیگارتو تو شدم، وحشی آره -

 اون زا دیگه کم کم .بود گذاشته تاثیر روش اعتیاد کرد،می تغییر کم کم. میاره زبون زیر فحشی

 . هستم اتفاقها  این منتظر دونم،می. شهنمی خبری چشمهاش تو پشیمونی

 می بیرون الش طرف دو از و ذارممی باز رو موهام  و رسممی خودم به کلی معمول طبق

 .ریزمشون

 .شهمی بلند بابا صدای که رممی خونه خروجی در سمت به

 کجا باز بخیر، اوغور -

  بیرون -

 ری؟می کجا بیرون؟ ریمی تیپ این با همش نداری؟؟ دانشگاه و درس -

 .موادت به بچسب تو شده، مهم برات حاال تا کی از -

 . بزنی رفح بابات با جوری چه که حیا، بی ی دختره شهمی حالیت بخوری، کتک فصل یه -

 . خوامنمی معتاد بابای من -
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 جلوی به ماشین رسیدن با. رممی ها تاکسی خط و خیابون سمت به و بندممی رو در سرعت به

 بود، شده ندبل تقشون تق که هام پاشنه همون با و شممی پیاده شیک  و طبقه  دو ساختمونی

 .  رممی رییس اتاق سمت به

 . میفته بودم، زده حرف باهاش صبح که زنی منشی، ی کرده آرایش چهره به نگاهم

 . هستم صدری من -

 .دارهبرمی رو تلفن.  بودم متنفر ازش که من مثل نداشت، من به خوبی حس هم اون انگار

 .چپ سمت در -

 بود، نشسته ندلیص روی که ایرج رفتنم، داخل به با. میارم بم -ل به لبخندی و زنممی رو در

 .میاد جلو به و شهمی بلند

 و بود رسیده دشخو به اونقدر اما بود، بابا از بیشتر سنش اینکه با داشت، تفاوت بابا با چقدر

 . نبود من تکیده و الغر بابای با مقایسه قابل که بود پوش شیک اونقدر

 . ببینمتون هم باز زودی این به که افتخاریه چه -

 کوتاه مانتوم. ندازمیم هم روی رو، پاهام.  شینیممی صندلی دوتا روی هم کنار و دیممی دست

 : گممی کردن، احوالپرسی بعد و دممی تکون رو پام آرومی به.  بهتر. بود

 . خوندم حسابداری من -

 . بشه تموم تا مونده دوترم ، گفتم دروغ

 . کنین ورج برام کاری تونین،می ببینم خواستممی دارم، کار به احتیاج -

 .نیست قحط وقتهیچ کار شما مثل خانمی برای اصال نشه، چرا به، به -

 . کنمنمی اوردنش  جلو برا تالشی اما بود، رفته عقب به شالم 
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  ممنون -

 . کنی کمک اینجا مالی کارای تو میتونی پس -

 . گیرممی خودم به متعجب حالتی قصد از

  کنین؟می استخدام خودتون شرکت  تو رو من یعنی-

 . شهمی بلند جاش از

 . کنی کار خودم شرکت غیر جایی بذارم محاله -

 میز روی رگهب به نگاهم حالت همون در مدتی، بعد و کنممی خم پایین به لبخند با رو سرم

 . بود شده گذاشته ایرج توسط که خورهمی

 چیه؟ این -

 . بنویس مشخصاتتو و خواستی در حقوق -

 . میکنم نوشتن به شروع آرومی به

 تهرانن؟ مادر پدر -

 بله -

  این؟ بچه تا چند -

 . بدم جواب باید

 . آخریم من خواهر، تا سه -

 . دممی دستش به رو شده پر برگه

 . کنهمی نگاهی

 . سرکارت بیا آینده، شنبه از -
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  واقعا؟ -

 . گیرهمی سمتم به ظرف از رو شکالتی

 واقعا بله واقعا، -

 .کنممی تشکر شوه -ع از پر لحنی با و کنممی ذوقی

 .کنهمی همراهیم در دم تا هم ایرج و شممی بلند زمان هم

 .بدم تارتقا هم من و باشی راضی کارت از حسابی برگشتم، که ماه یک بعد دارم دوست -

 سپاهان آقای حتما -

 .گذروندممی شنبه به رسیدن برای رو روزها

 بود قرا که حقوقی دوبرابر گرفتم،می حقوق میلیون سه انجامش، قبال در ماهیانه که کاری برای

 .بشه داده بهم شدم،می استخدام تیرداد شرکت تو اگه

 کردن آرایش مشغول و شممی پا تخت از کارگاه، به مامان رفتن از بعد دقیقه چند شنبه صبح

 زیر که بابا به یبار حسرت نگاه و لباس پوشیدن با و خورممی صبحانه ای لقمه چند و شممی

 .رممی کارم محل سمت به بود، خوابیده پتو

 دست بهم کنه،می معرفی فرنگیس رو خودش که میانسال خانم یک مالی، امور اتاق به ورودم با

 .هستیم شرکت حسابداری هردومون شممی متوجه و دهمی

 قایآ)  گفتن با و میاد داخل به مردی که بود چیزا سری یه دادن توضیح مشغول فرنگیس

 .بریم سالن به فرنگیس هم و من هم شهمی باعث ،( بزنن حرف خوانمی معین،

 رو دیدنم انتظار جمعیت اون بین انگار تیرداد، به بودم شده خیره من و بودیم ایستاده همه

 .نداشت
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 اتاق متس به(  سرکاراتون بفرمایید)  گفتن با هم بعد و زنهمی حرف خودش درباره کمی

 .رهمی ریاست

 .میاد سونیا طرف از پیامی که بودم حسابا سری یه کردن چک مشغول

 ((ندادی خبر بهم چرا نامرد؟؟ شدی استخدام)) 

 ((فهمیدی کجا از تو)) 

 (( گفت بهم نفر یه))

 .داده خبر اسونی به دقیقه چند همین تو بودم، مطمئن تیرداده، نفر یه اون دونستممی

 .کنممی سرهم دروغی بربخوره، بهش سونیا ذاشتممی نباید

 ((نذاشت نفر یه اون اینکه مثل بگم، و بدم شام بهت خواستممی))

 ((بریم؟ کی من، بشم فدات شاام، جووون، ای)) 

 .شد خیر به ختم قضیه و کرد کمکم باوریش زود همیشه مثل شکر رو خدا

 .بودیم کتاب و حساب سری یه مشغول فرنگیس، با

 هالییش بود، شهال شبیه جورایی یه داشتم، فرنگیس به نسبت خوبی حس اول نگاه همون تو

 .شده معرفت بی خواهر یه دیگه که شده، کمرنگ رابطمون کرد ازدواج وقتی از که

 .گرمه چقدر وای -

 .گرمته پاییز وسط دختر -

 .دارمبرمی سرم از رو شالم ،(بود خاموش شوفاژ کاش) گفتن با

 برداشتی؟ چرا شالتو -

 فرنگیس پختم گرمه، -
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 رت؟س نذاشتی مقنعه چرا سرحسابه، چیش همه شرکت این ها، شهمی بد بینتت کسی -

 .بندممی رو اتاق در

 اجباریه مقنعه دونستمنمی -

 .داریما فرم لباس -

 اتاق در که بودم کامپیوتر تو اعداد سری یه کردن وارد مشغول شینم،می فرنگیس کنار دوباره

 .شهمی باز

 .ذارممی سرم روی رو شال میلی بی با روبروم، مرد به نگاهی نیم با

 .مهندس آقای بله -

 .زنهمی زل من به فرنگیس، به کردن نگاه بدون تیرداد

 .اتاقم بیا -

 .گردهبرمی دوباره که کنهمی طی رو قدمی چند

 .کن آماده برام رو اخیر سال ده های حساب لطفا شما خانم، -

 .کنهمی تعجب فرنگیس

 چرا؟ بپرسم تونممی مهندس، آقای جسارته پیش؟؟ سال ده -

 نه -

 .رهمی بیرون به قاطعش،( نه) با

 .گممی و ندازممی نگاهی مبهوت فرنگیس به

 .نیست نرمال حالش گرفته، طالق تازه روانیه، کن، ولش -

 گرفته؟ طالق -
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 . نگی کسی به که شرطی به کنم،می تعریف برات بعدا حاال آره، -

 .باشه راحت خیالت -

 .خورهمی گوشم به تیرداد، خفه صدای و زنممی در رم،می اتاقش سمت به

 تو بیا -

. رممی دم،بو نشسته ایرج کنار قبل دفعه که صندلی همون سمت به تعلل، بدون شدنم، وارد با

 رو آدامسم میز، پشت صندلی همون از تیرداد نگاه با. ندازمنمی هم روی رو پاهام. شینممی

 .دممی قورت

 .زدنمی حرفی

 .برم نداری، حرفی چی؟ که کردی صدام -

 شدی؟ استخدام کی -

 .گممی خاصی غرور با

 راحت خیلی پیش، هفته -

  کرده استخدامت ایرج پس -

 .بوده سپاهان جناب که قبل روز چند تا ایرج؟ -

 .کنهنمی توجهی حرفم به

 نگفته؟ بهت کسی رو اینجا قوانین -

 .دمنمی جواب

 اینجا گیرن،نمی گرم همه با دارن،نمی بر سرشون از رو شالشون اینجا ذارن،می مقنعه اینجا -

 .صورتت به مالی می کلی که دلقک نه اینجایی حسابدار کاره، محل
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 .ندازممی نگاه بهش خشمگینم چشمهای با

 من ولی.زمزمه حد در شه،می تر آروم و آروم. فکر تو رهمی انگاری. شهمی آرومتر صداش

 .شنوممی

 .خوادنمی نخور درد به آدم خراب، آدم اینجا -

 من با وریاینج که اینجایی رییس تو مگه اصال نیستم، نخور درد به من نیستم، خراب من -

 زنی؟می حرف

 .خوادنمی ششرکت تو آدمها این از سپاهان جناب شناسم،می رییسشو وقته خیلی ولی -

 .نیستم خراب من -

 میاد روبروم صندلی سمت به محکمش قدمهای با. شهمی بلند جاش از

 .تو نه بود، ها گذشته به منظورم -

 خوبه؟ حالت گی؟می چی -

 :گهمی باشه، شده بیدار خواب از که انگار

 فرمتو لباس ریمی هم غروب امروز باش، نداشته ناهنجار رفتارهای لطفا شبنم، ببین -

 .نباشی شرکت تو وضع این با دیگه که خریمی

 .مربوطه خودم به خودم رفتار -

 .نداره ربط خودت به فقط دیگه عمومی، جای یه تو اومدی وقتی منتها بله، -

 .کردنمی نگاه بهم دیگه

 .اینجام رییس من فعال -

 .رممی اتاق بیرون به و شممی بلند جام از حرفش، این با
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 شه؟می چقدر پولش بخرم؟ امروز همین فرم؟ لباس

 .ماه آذر بیست غروب، پنج بود، غروب پنج ساعت

 .بباره حسابی بارون فردا کنم فکر بود، سرد بود، شده تاریک هوا

 و گرفت القط تیرداد چرا اینکه بودم، گفته بهش رو چی همه کنم،می خداحافظی فرنگیس از

 منم باشه، شیدهک درد اینقدر نمیاد بهش گفتمی و بود کرده تعجب فقط اونم نداره، مادر پدر

 .نکنه درز جایی حرفها این که گرفتم قول ازش

 .خونه  برم کنممی وس-ه واحد، خط دیدن با

 واحد خط سمت هب رو راهم ندم، دستش به بهانه اینکه برای تیرداد، حرفهای اوردن یاد به با اما

 .کنمنمی عوض

 .دممی ادامه رو راهم زنان قدم

 باعث ماشینی، بوق صدای که داشتممی بر قدمهامو و بودم گذاشته پالتوم جیب تو رو دستام

 .رممی جایی تا و شممی سوار حداقل زدنش، بوق پسر، یه شه،می بم -ل روی لبخندی اومدن

 گاهشن گنگ فقط. رهمی بین از لبخندم راننده، دیدن و چپ سمت به سرم بردن با اما

 .کردممی

 .شهمی کشیده پایین به ثابتی سرعت با ماشین شیشه

 .فروشگاه تا رسونمتمی سوارشو -

 .رممی خودم ممنون، -

 دیگه؟ داری آدرسشو -

 .بگیرم فرنگیس از رفت یادم اه، نداشتم، نه
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 عطری بوی با که داخل، گرم و مطبوع هوای شم،می ماشین سوار لج، و حرص از پر نگاه با

 .خورهمی مشامم به بود، شده مخلوط

 خبر گوینده صدای فقط و نذاشت هم موزیکی حتی. اون نه زدم حرفی من نه راه تمام

 .خوردمی گوش به که بود رادیو عصرگاهی

 .کنهمی ترمز مانتو فروشگاه یک روبروی دقیقه، چند بعد

 .ممنون -

 وارد و رممی بیرون به خداحافظی بدون شنوم،نمی چیزی اما بده، رو جوابم تا کنممی تعللی

 .شممی فروشگاه

 مانتوهای از پر رگالی سمت به و پرسممی رو شرکت فرم لباس رگال ها، فروشنده از یکی از

 .رممی بود یاسی ربان شون، یقه و جیب که بنفش

 .دارمبرمی کوچیکتر سایز یه. کنممی سایزا به نگاهی

 .بده وننش رو اندامم که خرممی تر تنگ کنم، استفاده مقنعه و مانتو قراره که حاال

 .برم پرو اتاق به که بودم مانتو های دکمه کردن باز مشغول

 به زنممی زل یگیج با. میاد کنارم دیگه مانتوی یه با مردونه دستی. رسممی دکمه آخرین به

 .تیرداد

 نرفتی؟ -

 .بپوش اینو -

 .بود خودم سایز کنم،می سایزش به نگاهی

 .ها داشته زن دیوانه خب فهمید، رو سایزم دیدن بار چند تو ها، آدمیه چه
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 .تنم تو گشاده -

 .کنی کار خوایمی ری،نمی که عروسی باشه، تنگ بود قرار مگه -

 سایز مانتوی و دارهرمیب رو دستم توی مانتوی کنه،نمی صبر اون اما کنم،می نگاه بهش بهت با

 .دهمی دستم به رو خودم

 .تومان این از میاد  بدم. گشاده اه. کنممی آینه تو خودم به نگاهی رم،می پرو اتاق به میلی بی با

 برام اما ینم،بب گشاد تنم توی رو مانتو شدمی باعث که بود خودم های کردن تلقین فقط شاید

 .پوشیدممی تنگ سایزای همیشه بودن، مانتویی همچین تو بود عذاب

 نگاهم سینه به دست و بود ایستاده رو، به رو کم فاصله تو تیرداد میام، بیرون پرو اتاق از

 .کردمی

 .رممی صندوق طرف به و دارممی بر ازش رو نگاهم

 .کرده حساب شرکت رو نصفش -

 .میارم رد رو کارتم اونه، تقصیر قیمت این انگار که صندوق پشت دختر به خشمگینی نگاه با

 .کرده حساب آقا اون شم بقیه -

 .دهمی دستم به رو نایلکس

 حسابمو که گدام من مگه اینکه فکر با اما بودم، مونده نکردن یا کردن تشکر دوراهی بین

 .شهیم همقدمم هم تیرداد ثانیه چند تو و رممی فروشگاه خروجی سمت به کنه،می

 .کردممی حساب خودم نیستم، گدا من -

 گدا؟ گیمی خودت به چرا نزدم، حرفی که من -

 .بودیم وایساده ماشینش با کمی فاصله تو رو، پیاده توی
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 .کردممی حسابمو خودم -

 هست، مرد هی وقتی تا که زشته کن، تکرار ذهنت تو گدا، کلمه تکرار جای به رو چیزی یه -

 .پولش کیف تو ببره دست زن

 .بهش زنممی زل

 رفح طرز و بودم باهاشون که پسرا بعضی مثل نه مردونش، صدای با محکمش، زدن حرف به

 .بود تر دخترونه خودم از کردنشون صحبت و زدن

 :گممی آرومی صدای با

 .ممنون حال هر در باشه، -

 .سوارشو -

 .کنممی کج رو راهم

 رممی خودم ممنون، -

 .نکرد زیادی اصرار خداروشکر

 باشه -

 .شممی سوار و رسممی ها تاکسی خط به تا رممی راه اونقدر

 حرف شد،می تکرار ذهنم تو تیرداد آخر حرفهای تاکسی، توی مدت تمام اما چرا، دونمنمی

 .کردنش رفتار مردونه بونش، محکم زدنش،

 .انداخت یکی یاد فقط رو من رفتارش، نوع این

 .اول ترم دانشجوی من و بود آخر ترم دانشجوی بودم، باهاش که پسری اولین یاد
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 جلب رو من حرکاتش همه داشتم، دوست رو زدنش حرف مردونه کردنش، رفتار مردونه

 .دهمی وستید پیشنهاد که بشم جا دلش تو کردم سعی و دراوردم خودشیرینی اونقدر کرد،می

 زما بگذره، که وقت چند کردممی احساس داشتیم، خوبی روزای بود، عروسی دلم تو

 .کنهمی خواستگاری

 .افتاد نمی اتفاق این و گذشتمی روزها اما

 و گذاشت ور من ،( کرده انتخاب برام دختر یه مادرم)  گفتن با من، ناباوری عین نهایت در

 .رفت

 ((. بزنم حرف مخانواد حرف رو تونمنمی))  گفتمی حرفام، تمام جواب در سادگی، عین در

 رفتارا این م،بود نداده ازدواج قول بهت که من))  گفتمی هام گریه جواب در سادگی عین در

 ((.چیه

)  هر با دم،بو بافته رویا کلی خودم برای سالگی، هجده سن تو من اما گفت،می راست آره

 .رفتمی باالتر آرزوهام کاخ گفتنش،(  دارم دوست

 .رسیدیم خانم، -

 .گیرممی فاصله گذشته به کردن فکر از

 .شممی پیاده و دممی راننده به تومانی ده اسکناس

 .بهم نریز اعصابمو زن، نزن حرف نداره، ربطی تو به -

 .ببینمت اینجوری تونمنمی خدا به بسه، منصور -

 .برم خونه داخل به سرعت به شهمی باعث بابا، و مامان صدای

 .بودن نشسته هردو
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 شده؟ چی باز -

 .کردمی پاک رو اشکش پیراهنش، آستین با مامان

 .ندازممی میز روی رو نایلکس و کیف

 .نپیچه من بال پرو به اینقدر بگو مادرت این به -

 :گهمی مامان که بزنم، حرفی خواستم

 به و شکستمی پام قلم کاش کنی، کار جنوب بری گفتمنمی کاش منو، کنه لعنت خدا -

 .شیب اونجا استخدام هم تو بندازه، رو شوهرش به که کردمنمی التماس خانم شمسی

 .کنهمی قطع حرفشو بابا

 همه بشه، طعق دستگاه زیر دستم که نکردم، احتیاط که احمقه منه تقصیر بسه، فرشته، بسه -

 .منه تقصیر چی

 .دونستممی نفر یک تقصیر رو چی همه دلم، تو اما من

 ....وگرنه ندارم، ازش شناختی هیچ که نفر یه اون به لعنت

 .بسه بابا مامان، -

 .شنمی ساکت هردو

 .کردم پیدا کار من -

  بابا خندون نگاه و مامان متعجب صدای

 مادر؟ کردی پیدا کار کجا -

 .ایرج به کردن فکر با

 .شدن پولدار برا هام نقشه
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 .ایرج از بردن دل به کردن فکر با

 .میاد بم -ل رو لبخندی

 .باشه راحت خیالتون عالیه، حقوقشم خوبه، خیلی رییسشم خوب، شرکت یه -

 رم،می)  گفتن با و پوشهمی رو کاپشنش فقط اما بگه، تبریک مامان مثل هم بابا داشتم انتظار

 .ذارهمی تنهامون ،( رفیقم خونه

 .دممی جواب کارم درباره مامان سواالی به و کنممی درست ای ساده شام بودم، شاد اما من

 .دممی ماساژ رو هاش شونه .مالممی کرم مامان دستهای به

 .بودم خوشحال بودم، شرکت حسابدار که حاال

 .بده جواب هام نقشه همه اگه

 .نشه هام نقشه مزاحم کسی اگه

 .رممی پیش خوب جاهای تا

 .باشه مشتم تو راحتی به مامان، جراحی عمل پول میلیون سی که اونقدر

 .برگرده سپاهان ایرج تا بگذره ماه یک این .بگذره باید ماه یک این فقط

***** 

 .بود نیومده خونه به دیشب بابا .پرممی خواب از گوشی، آالرم صدای با صبح

 .خورممی مختصری صبحانه مامان همراه

 شه؟می تموم کارت چند ساعت مادر -

 .خونم غروب -

 .اینجا میان امشب اینا شهال و شمیم کن، درست شامی یه -
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 براشون؟؟ نکشیم گوسفند و گاو میارن، تشریف دارن دور راه از عجب، چه -

 .خواهرتن شبنم، نزن حرف اینجوری -

 :گممی لج با

 کنن درست شام خودشون چه، من به -

 .اومدی زود اگه گفتم ، نکردم زورت که من -

 .رهمی کارگاه به مامان

 رخچ پشت و کارگاه همون تو غروب تا صبح از گرفت، نمی جدی دکتر و من حرف هم هنوز

 .بود خیاطی

 .کنممی آینه تو خودم به عجیبی نگاه میلی بی با سرم، روی مقنعه گذاشتن با

 .شدم ها ای مدرسه بچه عین اه،

 .زنهمی زار تنم تو

 .شمیم شرکت راهی اسپری زدن با و میارم مقنعه از بیرون رو موهام از ای تیکه لج، با

 .بود اومده من از زودتر فرنگیس

 .داریم کار کلی بیا دختر -

 شده؟ چی باز -

 .کنیم حساب باید شرکتو ضرر و سود سری یه -

 .خورهمی من به نگاهش

 .شبنم شدی ناز چه وای -

 .مسخره لباس این تم میرممی دارم فرنگیس، بسه -
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 .کردی تغییر میاد، بهت خیلی -

 .گیمی چی تو گم،می چی من -

 .دهمی دستم به رو پوشه تا دو کنه،نمی حرفم به توجهی

 .بکن کارتو زدن، غر جای به -

 زممی روی ای برگه اوردن با فرنگیس که بودیم کردن حسابرسی مشغول ظهر نزدیکای تا

 :گهمی

 .پسره این برا ببر کلیش، آمار اینم -

 .بود تیرداد پسره، از منظورش

 .چه من به ببر، خودت -

 ندارم خوشی دل ازش من دختر، شو بلند -

 .دلخوری هنوز دیروزش گفتن نه همون سر واه، -

 .ایم کینه کم یه من -

 .خیلی نه، کم یه -

 به و زنممی رد رییس، منشی به مغرور نگاهی با بلندم پاشنه کفشهای با و گیرممی رو برگه

 .رممی داخل

 سالم -

 .بود میز روی های برگه به هش نگا

 .دهمی تکون رو سرش فقط

 .رفتنم جلو و پاشنم تق تق صدای
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 .ذارممی میز روی های برگه همون روی رو، برگه

 .میاره باال رو سرش

 .ضررا و سود اون آمار اینم -

 .کنممی نگاه چشماش به متعجب حالتی با

 .بهم بود زده زل

 .بازه مدکمه نکنه کنم،می مانتوم به نگاهی

 .نیست باز نه

 .تر داخل میبرم کمی یه رو موهام کشممی ممقنعه به دستی

 تیرداد؟ -

 .میاد خودش به

 بری تونیمی مرسی، -

  زدی حرف عجب چه -

 .رممی بیرون به معطلی بدون

 .زدیم حرف هامون خانواده درباره کمی یه فرنگیس با ناهار، موقع

 که اونجایی از و کنهمی زندگی مادرش همراه ست،بیوه و کرده فوت ،شوهرش بودم فهمیده

 .شده استخدام اینجا داره، ایرج با ای دیرینه دوستی عموش،

 برای اشتد قصد که فرنگیس از کردن خداحافظی با هم باز و شهمی تموم هم کار روز دومین

 .رممی شرکت خروجی سمت به بمونه، شرکت تو کاری اضافه

 .نباشی خسته -
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 .کردمی طی رو ها پله من با همگام که بود تیرداد

 همچنین -

 صدای که بودم نداشته بر قدم یک هنوز ،(خداحافظ)  گفتن با خروجی، در به رسیدمون با

 .کنهمی پشیمون قدمهام برداشتن از رو من تیرداد،

 کنی؟ همراهیم جایی تا تونیمی نداری، کاری اگه -

 .نداشتم رو شوهراشون و شهال و شمیم حوصله من

 کاری؟  چه -

 .خرید -

 دارن ای خانواده میفتاد یادشون گاهی چند از هر که نداشم رو حوصلشون

 خودت؟ برا خرید؟ -

 .کنهمی ای خنده تک

 .نزدیکه تولدش ، مخاله برا نه -

 .کنن جان نوش اونا و کنم درست غذا من کنم، درست هم شام براشون باید خونه، برم زود اگه

 .میام باشه، -

 .شممی تیرداد ماشین سوار خونه، برم تر دیر تا اومد پیش فرصتی اینکه خوشحالی با

 .میاره در حرکت به رو ماشین ، باشه نظرش مد مشخصی مسیر که انگار

 .خوردمی گوش به پنج ساعت اخبار خبر، گوینده صدای هم باز

 .مادرته مثل جورایی یه خالت شنیدم، سونیا از -
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 نظری که نیست هم نسرین امسال بخرم، تولدش برا خوب چیز یه خواممی همین برا درسته، -

 .بده

 .تخاله بحال خوش -

 .هامه نداشته تمام پدرم، هم مادرم، هم مه،خاله هم اون -

 .میارم زبون به آگاه ناخود اما بپرسم، سوالی همچین خواستمنمی

 کرد؟ فوت چرا مامانت -

 .سرطان -

 .تصادف یه تو مثال مردن، هم با بابات و مامان کردممی فکر حاال تا من -

 .ندازهمی بهم نگاهی نیم

 کنی؟می فکر هم اینا درباره -

 خرابکاری بیشتر جای به دممی ترجیح و کنممی متمایل خودم طرف شیشه سمت به رو سرم

 .باشم ساکت گرفت،می آتو چیزی هر از تیرداد این که اونجایی از و کردن

 .کنهمی خرید اینجا از بیشتر مخاله -

 .ریممی خرید مرکز سمت به هم با  همقدم

 چند ذهنم تو ده،یم که قاطعی(  دونمنمی)  جواب و(  بخری چی براش خوایمی)  پرسیدن با

 بخرم، کادو مادرم برای خواممی اینکه فکر با و کنممی ردیف زن یه برای رو خوب کادوی تا

 .ریممی فروشی جواهر های مغازه سمت به تیرداد، با همگام

 نه -

 .میزنم زل تیرداد به تعجب با
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 نه؟ چی نه؟ -

 .خریدم همینا از نسرین سلیقه با قبل سال ، نه بدلیجات و طال -

 .رفتمی شدن خرد سمت به اعصابم و بود تنم توی االن تا صبح خستگی

 داری؟ تخاله از عکسی -

 نگاهی هیکلش و شخاله صورت به ثانیه چند برای فقط گوشی، داخل عکس به کردن نگاه با

 یه و بود کرده ل-غ-ب رو شخاله ای خنده با عکس توی که تیرداد خود به بیشتر و ندازممی

 .کنممی نگاه داشت تن به رکابی

 !خوایمی ای دیگه چیز تو شبنم، بسه

 ایرج

 پولش

 .شدنته خوشبخت مهم پیرمرده، اون نیست مهم شدنت، خوشبخت

 .باال بریم اووم، -

 پارچه زهمغا آخرین سمت به گیرممی تصمیم نهایت در مغازه، تا چند توی گشتن از بعد

 .برم فروشی

  کشممی پارچه روی دستی

 .میاد مامان به چقدر

 .بپوشه مندا و کت بخواد که رهمی جایی اصال مامانت تیرداده، خاله برای این شبنم اه،

 .عالیه دامن و کت برا خورش تن ژاکارده، جنسه بهترین -

 .فروشنده مرد به کنممی رو تاییدش، با و کنممی تیرداد به نگاهی
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 چند؟ متری -

 .هشت و شصت -

 هک هم رو روسری روسری، از پر بوتیک یه سمت به رفتمون و پارچه متر چند خریدن با

 .خرممی داشت، پارچه با خوبی هارمونی

 .شد  تموم خب -

 :گممی و میاد بم -ل رو لبخندی آگاه ناخود بینم،می تیردادب  -ل رو که لبخندی با

 چیه؟ -

 .کردی پر امسال رو نسرین خالی جای -

 .کنه کمکت تونستمی سونیا نبودم، منم اگه -

 .شده کادو شعر کتاب تا چند با حتما منتها آره، -

 .دممی سر مو خنده

 .گفتمی راست

 .بود شعر و نوشتن و کتاب عاشق سونیا

 برسونی منو که نهمی)  اینکه گفتن با و کنممی رد کافه یه به رفتن برای رو تیرداد اصرارای

 .شیممی سوار( شهمی برطرف خستگیم

 :گممی خونه، در دیدن با

 ممنون همینجاست، -

 اینجا؟ -

 .منظورمه روبرو در  اون ، نه اینجا—
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 .کشیدی زحمت امروز، بابت ممنون آهان، -

 .بیاد خوشش امیدوارم کنم،می خواهش -

 .میاد حتما -

 هم چشم تو بودیم زده زل

 .تیرداد بردار نگاهتو

 قورت آدامسمو باید ای تیرداد نگاه با انگار تر، داخل دممی و رهمی موهام سمت به دستم هم باز

 .داخل فرستادممی موهامو یا دادممی

 .زنممی لبخندی فکرا، همین با بودم، افتاده دبیرستان دوره ناظم یاد جورایی یه

 .زنهمی لبخندی هم تیرداد

 .کنهمی برداشتی چه االن وای

 .شبنم کردنت فکر سر تو خاک

 :گممی و دممی قورت رو دهنم آب

 خوش شبت -

 .رممی خونه سمت به تیرداد، جانب از(  خداحافظ)  گفتن با

 .داخل بیاد که نکردم تعارف بهش حتی

 .نیست دخوشاین اصال بابا وضعیت و زندگیمون خونه وضع دیدن نکردم، تعارف که بهتر همون

 نشسته روش شخاله و تیرداد که صندلی میاد، چشمام جلوی گوشی توی عکس آگاه ناخود

 .یمکرد قیمت مامان و من بار یه که همونایی از گرونا، همون از بود، سلطنتی بودن،

 .بود میلیون دوازده

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار  –حریص  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

51 
 

 .اومدن همه بودم فهمیده آرمیتا، و آرمین صدای و سر با

 .بود تر شلوغ قبل به نسبت ها، بچه و علی و سهراب شهال، و شمیم وجود با خونه

 .کنممی سالمی

 .بود خوشحال مامان

 .بود جمع جمعمون

 .نبود اما بابا

 .کنممی سرگرم آرمین و آرمیتا با رو خودم شام، از بعد

 .بیست شدم ریاضی خاله -

 .مهندس آقای آفرین -

 بشم؟ مهندس شهمی یعنی -

 .کنممی بغ شمیم، دیدن با که بدم رو جوابش خنده با خواستممی

 .شهمی آره -

 .کوچیکه خواهر احوال -

 .دمنمی جواب

 .ودنب   معلوم شوهرخواهرام مامان، و شهال اتاق، در از شینه،می تخت روی کنارم

 خوبی؟ شبنم -

 باشم؟ بد قراره مگه—

 زنی؟نمی حرف چرا پس -

 بگم؟ چی -
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 خبرا؟ چه -

 شه؟می بدتر داره اعتیادش بابا مریضه؟ گفتم؟مامانمی چی

 .گذرهمی هیچی، -

 .نبز ما خونه به هم سری یه زیارتی، یه  ریممی ری، بیا ها جمعه پنجشنبه -

 ندارم حوصله -

 ؟ چی دانشگاه کردی؟ پیدا کار شنیدم -

 .کار هم درس هم -

 .گفتم دروغ

 .کردممی مرور ذهنم تو رو چیز همه دوباره بودم، کشیده دراز تختم توی شب

 .مآینده

 .میاوردم بدستش باید کردن دلبری با که مردی با مآینده

 .داد می آزارم چیزی یه وسط این

 .کنم فکر درست ذاشت نمی و داد می آزارم چیزی یه ، کردممی فکر هام نقشه به وقت هر

 .بود چی دونمنمی

 .خودم برای حتی بود، مبهم

 .میارم در کشو از رو کارت کم، نور اون تو

 .شممی خیره سپاهان ایرج اسم به دوباره

 .سوزن شرکت رییس

 .جانشینشه تیرداد االن که رییسی
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 .معین تیرداد

 همراهیش شخاله تولد برای من اما نکرد، استخدام خودش، شرکت توی رو من که کسی

 .کردم

 .میاد سراغم به داره ها گذشته سادگی هم باز

 .بیاد نباید

 .باشم وه -ش -ع و ناز از پر و زرنگ و حریص شبنم همین باید

 داخل به ور زدش بیرون موهای و بده قورت آدامس نگاه یه با که شبنمی نه برم جلو بتونم تا

 .بفرسته مقنعه

 .بود گذشته شرکت به من رفتن از روزی ده

 هوا و رفتمی یتاریک به رو آسمون دیروز از زودتر روز، هر و بود فرارسیده زمستون  ماه اولین

 .شدمی سردتر هم

 ؟!کنهمی چیکار داره پسره این دونمنمی من -

 نگاه فرنگیس به و کنممی در خستگی دستام، بردن باال با و ذارممی میز روی رو، خودکار

 .کنممی

 تیرداد؟ کی؟ -

 .کشهمی کار ازمون داره کوزت عین خدا به آره، -

 کردین؟نمی کار قبلنا مگه -

 بشه، انجام دوباره قبلی کتابای حساب همه این نیازیه چه دونمنمی اصال من ، نه حد این در -

 .نگفته بهم چیزی کارا این درباره سپاهان آقای
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 .بدیم انجام باید که حاال -

 .پسره این پیش بریم باهم میای -

 .کنممی تعجب

 ؟ چرا -

 .رمدا کارش بیا، همراهم فقط تو ، بزنم حرف باهاش تونمنمی باشم تنها من -

 .ریممی تیرداد اتاق سمت به فرنگیس با همقدم

 .بود تلفن با زدن حرف مشغول

 .کنهمی نشستن به اشاره دست با

 .شینیممی هم کنار فرنگیس و من

 .کنهمی نگاه بهم مشکوکی نگاهی با ذاره،می میز روی رو تلفن دقیقه چند بعد

 .میاد حرف به فرنگیس اما

 .ازتون دارم سوال یه من مهندس، آقای ببخشید -

 .دارهبرمی ازم رو نگاهش

 .شهمی تر جدی

 .دوزهمی چشم فرنگیس به

 .بپرسید -

 رر،ض و سود همه اون بدیم؟ انجام باید دوباره رو قدیمی کتاب حساب اینمهمه چرا -

 .دادنمی خبر بهم قبلش حتما سپاهان آقای بود نیازی اگه ها، شرکت با قراردادامون

 .هستم سپاهان آقای جای االن من -
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 .شهمی خشمگین فرنگیس

 .برانگیزه سوال برام کار حجم این ولی خوام،می عذر -

 .زنهنمی حرفی تیرداد

 .دهمی ادامه ، باشه گرفته ای تازه جون که انگار من به کردن نگاه با فرنگیس

 باهاشون ایدب بدین، من به هستین ارتباط در سپاهان جناب با که رو ای شماره کنین، لطف -

 .کنم صحبت

 .رفتمی کامل سردی به رو تیرداد نگاه

 .میشه بلند جاش از

 .کشهمی تنش توی کت لبه به دستی

 .میاد روبرومون به آرومش قدمهای با

 .شیممی بلند جامون از آگاه ناخود فرنگیس و من

 خواممی من که کارایی پس منه، دست شرکت ماه یک این رییسم، اینجا من خانم، ببینید -

 بشه انجام باید

 ...من ولی -

 ازای در ضمن رد نیست، مهم برام هم شما سوال و نظر آشغال، سطل بریزین اگرو و اما و ولی -

 .بخوابی بخوری که نیومدی گیری،می حقوق کردنت کار

 .دارمبرمی در سمت به رو قدمام تیرداد، بودن جدی و فرنگیس نزدن حرف با

 .داشتم رو اسکلت یه نقش فقط

 .میفته راه من سر پشت هم فرنگیس
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 .حسابدار خانم -

 با شدن شمچ تو چشم با تیرداد اما گردیم،برمی عقب به هردومون تیرداد، حرف این با

 :گهمی فرنگیس،

 .سرکارتون برید نباشین، کار حجم این نگران پس داره، خبر چی همه از رییست -

 کردم،یم خدا خدا بود، شده خرد حسابی اعصابش و گفتمی بد تیرداد از ریز یه فرنگیس

 .بشم راحت فرنگیس غرغرای دست از و بشه پنج ساعت

 فکر احمق ی پسره اینجام، حسابدار تنها من بود، نزده حرف اینجوری باهام کسی حاال تا -

 .کیه کرده

 .و میاره در رو تیرداد ادای

 .نباش کار حجم این نگران -

 کاری اضافه ایبر اغلب که فرنگیس از رژگونه، مقداری زدن و رژ تجدید با و کنممی ای خنده

 .رممی خونه سمت به موند،می

 .کنهمی جمع حواسمو ماشین بوق صدای که رفتممی شهری واحد خط سمت به بازهم

 .شممی ماشین سوار حرفی، هیچ بدون شناختم،می رو تیرداد ماشین بوق صدای دیگه

 .نقشم اجرای تا مونده روز بیست فقط

 من زمانهم ،( مدار کارت)  گفتن با تیرداد اما کرد،می فرق آسمون تا زمین خونمون مسیرای

 .رسونهمی خونه تا رو

 .بودیم ماشین توی

 شهمی کم خبر گوینده صدای ره،می ماشین پخش سمت به دستش
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 شناسی؟می حد چه تا رو فرنگیس -

 .باشه فرنگیس درباره کارش زدممی حدس

 ....یرجا با عموش و ستبیوه دونممی زنه،می حرف خودش درباره زیاد کم، -

 .کنهمی قطع رو حرفم

 .دونممی رو اینا -

 .دونممی حد همین در منم -

 ...ناو و رییسم من که نباشه، کارام کنجکاو اینقدر که بفهونی بهش خواممی -

 چه؟ من به گی؟نمی خودت چرا -

 نزدیکتری بهش تو -

 حساسی؟ روش چرا -

 .زنهنمی حرف ای ثانیه چند

 .زنهمی مشکوک چون -

 نظر؟ چه از -

 :گهمی رساتر صدایی با هم بعد و ندازهمی بهم نگاهی نیم

 ...اون -

 .نیست ای موجه آدم اون -

 کنی؟می قضاوت آدمها درباره زود اینقدر همیشه دونی؟می کجا از -

 .دیگه خیابون توی پیچهمی و ندازهمی بهم نگاهی نیم

 .بود گرفته یاد من رسوندن بار یه با رو خونمون آدرس
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 شبنم؟ داشتی منظور حرفت این از -

 .میفتم استخدامم روز یاد

 .بیرون برم گفت من به

 .زد حرفایی سونیا به دربارم

 .نکرد استخدامم

 به خودت م،نیست درستی آدم چون نکردی، استخدام منو کردی، قضاوت زود منم درباره آره، -

 هم الحا نداری، خوبی حس بهم نسبت گفتی نیومدم، کردن کار برای من گفتی گفتی، سونیا

 .زنیمی حرف اینجوری فرنگیس درباره که

 .... ت درباره اگه من -

 .بده ادامه رو حرفش دم،نمی اجازه

 ....اینکه فقط یم،راض کارم از االنم کنم،نمی زندگی گذشته تو وقتهیچ من نیست، مهم -

 .خورهمی خونه در به نگاهم

 .بود مامان

 .بود زده زل بهم انگار دور همون از

 .رهمی خونه داخل به مامان اما کنه، ترمز بگم تیرداد به خواستممی

 شبنم؟ -

 بله؟ -

 زدی؟می حرف داشتی -

 .کنهمی ترمز خونه قدمی چند شه،می کم ماشین سرعت
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 داشت، سوال جای براش تو کارای فقط خوبیه، زن نکن، قضاوت بد فرنگیس درباره اینکه فقط -

 .نیست موجه بگی که نیست درست

 .شممی پیاده خداحافظی، بدون

 میشهه دروغام، و پسر دوست کلی و خرابکاریا همه با نبود، مهم برام مامان فقط االن

 .پاکش شبنم همون خوبیم، دختر کنه فکر مامان خواستممی

 .میارم در رو کفشام و چرخونممی در توی رو کلید

 .نبود بابا معمول طبق

 .سالم -

 .میاد بیرون به اتاق از مامان

 .شینهمی تلویزیون کنار صندلی روی

 .زنهمی محوی لبخند

 .کنممی تعجب

 .نباشی خسته دخترم، سالم -

 .شینممی کنارش

 .بود تلویزیون صفحه به دومون هر نگاه

 .سکوت دقیقه چند

 مادر؟؟ خوبیه پسر -

 !کی؟ -

 راه؟ اون به زنیمی خودتو -
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 .لبش روی محو لبخند همون بازهم

 .شرکتمونه رییس جای وقتی چند بود، معین آقای این آها، -

 رسونه؟می خونه تا رو تو شرکت رییس -

 .زد شوحرفا هم رسونتممی گفت هم همین برای بود، شرکت درباره حرفا سری یه -

 نمال شیره من سر شبنم، -

 .واقعیته خدا به حرفیه، چه این مامان -

 .دختر نخور قسم -

 .شممی ساکت

 .دادمی ادامه حرفاش، به ای، دیگه دنیای تو بود رفته انگار اما مامان

 جا جابه ترامدخ تا سه راحته خیالم دیگه شه،می راست شدم خم کمر کنی، ازدواج که تو -

 .مادر شهمی راحت خیالم دارن، خودشونو زندگی هرکدوم شدن،

 .زنمنمی حرفی

 .قسمته که هرچی حاال بود، معقولی پسر نظرم به -

 .مامااااان -

 .نشونهمی موهام روی سی -و -ب

 .شدن حس بی امروز دستام بیار، کرمو اون پاشو من، تغاریه ته دختر پاشو -

 به یرج،ا به خیاالتش، و فکر مامان، حرفهای به خوردم،می غلت تخت، توی شب تمام

 .کردممی فکر شد،می شروع اومدنش با که نقشم به برگشتنش،
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 عصبی روز به روز شد،می الغرتر روز به روز بود، برنگشته بابا اما بودم، بیدار دو ساعت حوالی تا

 اومد،می خونه به کم خیلی گرفت،می پول مامان یا من از راهی هر از شد،می تر پرخاشگر و تر

 . مامان هم من هم بودیم، نگرانش

 .کمتر من اما

 .بود مامان برای نگرانیام بیشتر من

 .قلبش برای

 .جراحیش پول برای

 .رممی شرکت سمت به شدنم، بیدار دیر خاطر به عجله، با و صبحانه خوردن بدون صبح،

 .بخیر صبح سالم -

 .سالم -

 .کنهمی خم میزش روی های برگه سمت به رو سرش حالی، بی با فرنگیس

 .رممی آبدارخونه سمت به زنم،می لبخندی

 ؟ خانوم خواینمی چیزی -

 .ریزممی خودم نصیر، آقا خواممی چایی دوتا -

 .منه کار این خانم، نه -

 .کنهمی پر و گیرهمی رو ها لیوان زور، و اصرار به

 .رممی اتاق داخل به چای، سینی با

 .ذارممی میز روی رو فرنگیس لیوان

 .رممی خودم میز سمت به
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 .برد انگری شه،می سرد بخور، -

 !بردم انگری من -

 هستی؟ چی پس -

 پوشه کردن باز مهاینمه کتاب، حساب همه این نیست، الزم اصال کارا این بخدا دختر، آخه -

 نیست الزم بخدا قبل، سال های

 کرد؟ تغییر چیزی زدی، هم حرف دیروز ؟ کنیم چیکار خب -

 نه -

 .دهمی ادامه و زنهمی زل روبرو به

 .کنم صحبت سپاهان آقای با شده هرجوری باید -

 چرا؟ -

 .بدم اطالع بهش -

 .داره خبر چیز همه از سپاهان گفت که اون نگیر، سخت انقدر فرنگیس -

 .کنهمی مشغول کار به رو خودش حرفم، این با

 .میاد داخل به پوشه تا چند با تیرداد منشی که بودیم سرکارمون ساعتی نیم

 .نداشتم بهش خوبی حس هنوزم

 .بودم خودم شبیه پوشیدنش، لباس صداش، توی وه -ش -ع چون شاید

 .بهش کنهمی رو فرنگیس

 چیه؟ اینا احمدی، -

 .میاره مخبر آقای شم بقیه امسال، تا هفت هشتادو سال های بایگانی سری یه -
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  اونوقت؟ چی برای -

 .بشن چک همشون باید گفتن، معین آقای -

 ندیده شاز ووقت چند این تو که حالتی برافروخته، ای چهره با خشمگین، حالتی با فرنگیس

 .شهمی بلند بودم،

 .رهمی سالن سمت به

 .بیارین تشریف معین، مهندس آقای -

 و کنیممی نگاه هم به متعجب حالتی با میومد، بدم ازش که منشی و من فریادش، صدای با

 .ریممی سالن بداخل سریع

 .بودن دهوایسا هم پوشه، کلی با مخبر آقای دیگه، کارمندای از تا چند فرنگیس، فریاد با

 به رو سرش و فرنگیس به زنهمی زل تمام سردی با و میاد بیرون به جدی ای چهره با تیرداد،

 .دهمی تکون(  بزن حرف)  معنای

 :گهمی بلند نسبتا صدای با اما فرنگیس

 ما؟ از کشیمی بیگاری داری وضعشه، چه این -

 خانم؟ گینمی چی -

 .بود سینه به دست فرنگیس

 یگهد ندونم، و کار همهینا دلیل تا اینجام، حسابدار من کنم،نمی اجرا رو تورو اُردای دیگه من -

 .کنمنمی کاری

 .کافیه دونیم،می سپاهان آقای و من رو دلیلش -

 .کنم صحبت سپاهان آقای با شخصا باید من -
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 .بود شده لبریز صبرش تیرداد

 .خانم سرکارتون برین -

 .نده دستور من به -

 دیگه؟؟ دونینمی کارتونو عواقب -

 .کردیممی نگاه دونفر این به استرس یه و تعجب با همه

 .بودم فرنگیس دستای شدن مشت شاهد

 جورایی یه بدارم،حسا اینجا چهارساله که منی با که هستی کی تو ترسونی؟می داری منو -

 زنی؟؟می حرف اینجوری سپاهانم آقای راست دست

 .باهاشون کن تسویه مخبر آقای خانم، اخراجی -

 .غلطا چه من؟؟؟ اخراج؟ چی؟؟؟ -

 .کنین جمع وسایلتونو برین خانم؟ نشندین -

 چشم یجلو بکشه، فریاد و بزنه حرف بازهم فرنگیس اینکه کردم،می که فکری برعکس

 .رهمی اتاق سمت به هممون،

 .سرکارتون برین -

 .داریمبرمی قدمی چند و میایم در تعجب حالت اون از تیرداد، حرف این با

 .شیمیم حرفاش و خودش میخکوب همه بود، دست به پالتو و کیف که فرنگیسی فریاد با اما

 بودی آدم اگه هستی؟؟ کی مگه عرضه، بی بکن خودت زندگی حال به فکری یه اول برو تو -

 معلوم نداری، لیاقت چون نداد، بچه بهتون دونستمی خدا شد،نمی کشیده طالق به زندگیت
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 نوکرتن، همه کنیمی فکر کشید، چی اخالقیت بی و گند رفتارای و تو دست از زنت نیست

 .بشه این از بدتر زندگیت ایشاهلل

 .شهمی کوبیده محکم ساختمون در

 .کشونهمی اتاقاشون به رو همه تیرداد فریاد

 .دیگههه برین -

 .بودم مونده سالن وسط اما من

 .بود بهم تیرداد خشمگین نگاه

 .شینهمی صندلیش روی آرامش با منشی

 .بودیم وایساده سالن وسط اما تیرداد و من

 .دممی قورت سختی به رو  دهنم آب

 .کنم لطیغ چه حاال. ریختم دایره رو فرنگیس برای رو تیرداد زندگی همه چرا من، خدای وای

 .شهمی تموم امروز غروب تا شده بایگانی های پوشه تمام -

 به و دمنکر توجه منشی مضطرب نگاه به. بودم وایساده سالن وسط. شهمی بسته اتاقش در

 .رممی اتاق داخل به آرومی

 .بینممی رو فرنگیس خالی جای

 ...اول روز

 .فرنگیس برای کردنم تعریف تاب و آب با تیرداد، درباره حرفام
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 حاال. زدمنمی رو حرفها این وقتهیچ بیفته، اتفاقی همچین قراره روزی یه دونستممی اگه

 من تقصیر واقعا دفعهاین خوام،می عذر ازش رممی کنه؟ اخراجم نکنه کنه؟می چیکار تیرداد

 .بود

 برای بایگانی همهاین کهحالی در شم،می ها حسابرسی مشغول بودم، کرده که کاری غصه با

 .بود عجیب خودمم

 .نرفتم هم ناهار خوردن برای حتی

 .بودم مشغول مدت تمام

 .شممی ماساژش مشغول دستم با و میارم باال رو سرم خوره،می در به که تقی تق با

 .تو بیا -

 .بود احمدی

 .منشی

 .کلید اینم رم،می دارم من صدری خانم -

 چنده؟ ساعت مگه -

 .پنج -

 .ندازممی دیوار رو ساعت به نگاهی

 رفتن؟ همه–

 .اتاقشونن تو مهندس آقای نه، -

 کنه؟می چیکار -
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 قهوه براشون ه،ریخت بهم اعصابش خانم، فرنگیس حرفای خاطر به کنم فکر واال، دونمنمی -

 .کردن پرت رو سینی ولی بردم

 .بود کردممی فکر که چیزی از خرابتر اوضاع

 .برو باشه، -

 .ودمب ها پوشه کردن جمع مشغول شه،می تموم کارام باالخره که بود نیم و شش ساعت

 .بریم پاشو بسته، -

 .رهمی بیرون به ، دهنمی تعللی اجازه تیرداد بندم،می رو کیفم زیپ تعجب، با

 چیکارت بگم خدا فرنگیس وای خوام،عذرمی ازش ماشین تو بریم، گفت خودش که خوب چه

 .نکنه

 ماشین سمت و نخیابو به و کنممی کلید رو در باشه، شده آروم تیرداد اعصاب اینکه امید با

 .رممی

 .کنهمی حرکت حرفی هیچ بدون شینم،می تیرداد، رفتار از ترس با

 .سنگین ترافیک و بود غروب هفت ساعت

 .خوردمی چرخ عدد کلی مغزم توی

 .کردمی حرکت دوباره و کردمی ترمز دائما، ماشین

 .سکوت

 .ترمز

 .حرکت

 .سکوت
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 .ذهنم تو عددای

 .بودم نخورده صبحانه

 .بودم نخورده هم ناهار

 .بود خالی ممعده

 .ترمز هم باز

 .شدید ترافیک

 .فرعی این تو بزنی شهمی -

 با پیچه،می عیفر داخل به حرفی هیچ بدون که گفتم رو جمله این ناله با اونقدر کنممی فکر

 .کنهمی ترمز داشبورد، به دستم زدن

 .بود خالی ممعده

 .داشتم تهوع حالت اما

 .بود زده هم به رو حالم هم سر پشت ترمزای این

 .بودم همینجوری همیشه

 .بود خالی ممعده ولی زنممی اوق رو پیاده کنار جوی لب و رممی بیرون به حرفی بدون

 .صورتت به بزن رو آب این دخترم -

 .خورهمی مامانم همسن زنی به نگاهم

 .بود اومده پیشم واحد خط های صندلی کنار از

 .گیرممی دستش از رو آب بطری

 .پاشممی صورتم به رو آب
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 .زنممی اوق دوباره

 .پسرم نمیاره باال که چیزیم -

 .بودن ایستاده سرم باال تیرداد و زن میارم، باال رو سرم

 .بشه تموم زدن اوق این که دادنمی اجازه لعنتی تهوع حالت اما

 .خورهمی  پشتم به زن اون دست گرمای

 اوق این نکنه کسهیچ نصیب خدا مادر، سخته خیلی اولم، بچه سر بودم، همینطوری منم -

 .رو زدنا

 .بندممی رو آب بطری در

 .بشم بلند تا گیرهمی رو دستم کنم،می تشکر ازش

 : گهمی

 اولتونه؟؟ بچه -

 شم،می یرهخ تیرداد سرد قیافه به تعجب با و بم -ل گزیدن با اما من زنه،می لبخندی

 .بگه چیزی خواستنمی

 .نیست کار در ای بچه نه، -

 .بود سرخوشی زن

 .بده آزمایش یه فردا مادر، باشه کار در شایدم -

 .خورهمی اتوبوس به نگاهم

 .برین کمکتون، از ممنون اومد، اتوبوس خانم، -

 .بشین خوشبخت ایشاهلل که، نکردم کاری مادر، بشم قربونت -
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 .شدنمی پیدا ها باجی خان خاله این از هنوزم

 صندلی، روی از کیفم تنبرداش با هم من شه،می ماشین سوار ندازم،می تیرداد به که نگاهی با

 .شینممی

 .رممی خودم داری، نگه ها تاکسی خط اگه ترافیکه، خیلی -

 نخوردی؟ ناهار -

 .بود زیاد کارا نه -

 .توئه با دفعه این از دوستتم کارای -

 دوست؟ -

 .دهنمی سوالم به جوابی

 .شهمی بیشتر سرعتش

 .تابلو روی اسم به شممی خیره

 (. کاج رستوران)

 .آشنایی اسم چه

 .نخوردم ناهار منم -

 .ریممی داخل به نداشتم، رو انتظارش که رفتاری از تعجب با

 .طالیی و سفید دیزاین با شیکی رستوران

 بودم؟؟ شنیده کجا اسمو این ،( کاج) 

 .غذا درباره نظرم پرسیدن با

 .شهمی گارسون به دادن سفارش درحال
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 .رستوران رییس میز چرخونم،می رستوران سرتاسر رو نگاهم

 .پسر اون قیافه

 .بود آشنا چه

 .کاج رستوران

 .نکویی سام مدیریت با

 .سام

 .سوار پورشه پسر همون

 .زنهمی پوزخندی باشه، اورده یاد به رو  من که انگار بهش، زدنم زل با

 .دارمبرمی رو نگاهم سریع

 .بگذرون بخیر خودت خدایا

 کنی؟می نگاه چی به -

 نبود؟ اینجا از بهتر رستورانی -

 .داخل اومدم رستورانو اولین بود، م گرسنه -

 .آها -

 شده؟ چیزی -

 .میدم تکون( نه) معنای به رو سرم

 .بشورم دستامو میرم -

 .باشه -
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 از جوری چه که بود این پیش اما فکرم. شممی باهاش کردن کار مشغول و میارم در رو گوشیم

 .بخوام عذر تیرداد

 .دیگه دونی می بهت، دادیم ای دیگه چیز برا کارتو اون ما. مادموزل خبرا چه -

 میارم باال رو سرم

 .بود نشسته تیرداد جای نکویی، سام. بود خودش

 .دونم نمی نه -

 .نباشی کاره این نمیاد بهت -

 .نیستم دیگه -

 انداختی؟ کارتمم آخ آخ -

 .آقا برو -

 .کرده متحولت ژیگوله پسر این -

 .کرد می نگاهمون میومد، سالن ته از تیرداد، به میخوره نگاهم

 .برو -

 .دختر بزنگ تونسنی بلدم، خوب کارمو من حال هر در -

 .کشه می رو( دختر) کلمه

 .حرفی بدون میشینه، تیرداد بود، رستوران قحطی من، شانس از اینم فهمم، می رو منظورش

 .میشه خوردن مشغول حرفی هیچ بدون میشه، اورده غذامون ظرفای سکوت، و بود سکوت

 خطا که هایی بچه عین آرومی، صدای با برم، می کباب جوجه از ای تیکه سمت به رو چنگال

 .میگم کردن،
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 .آدمیه همچین فرنگیس دونستم نمی من -

 .حرکت بی بود، دستم توی چنگال

 .بود غذا خوردن مشغول العملی عکس بدون تیرداد

 فرنگیس هب زندگیت درباره که ببخشید میفته، اتفاقی همچین دونستم نمی متاسفم، واقعا -

 .گفتم

 .نمیزد حرفی

 .رو آبروریزی این ببخشی تا کنم می جبرانش برای کاری هر میخوام، معذرت -

 .میاره باال رو سرش

 .ریخت بهم اعصابم چقدر که نبود؟ درست کارت دونی می پس -

 .آره -

 میکنی؟ جبران برا هرکاریم -

 .آره -

 مطمئنی؟ -

 :میگم اما نبودم، مطمئن دلم ته

 .آره -

 .میزنه زل بهم کشه، می خوردن غذا از دست میده، تکیه صندلیش به

 غذات؟ بعد یا بگم بهت االن -

 .خورم می غذامو و میشه راحت خیالم بعد االن، -

 شبنم؟ -
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 .کردن عذرخواهی بود راحت چقدر بخشه، می منو بعدش گفت بگه، رو کارش بودم منتظر

 !بله؟ -

 .بودم ادهد قول بهش خاطراینکهبه اما میفتم، کردن غلط به مونم، می حرفاش مات

 .میشم مجبور تیرداد، بخشش و کارم خاطرجبرانبه فقط

 باالخره؟ نه یا میگی -

 .بودم افتاده لکنت به میکنم، سکوتی

 .اخراجی هم تو وگرنه وتمام، بخشم می بگی اگه -

 .نیست درست این اخراج؟ -

 .کنی می تعریف هرکی برا منو زندگی که نبود درست کارتو -

 آخه خب -

 :میگه جدیتی با

 .زود نداریم، اما و ولی و آخه بگو، -

 :میگم و کنم می رها رو چنگال

 .بود نشسته بود اومده جوری همین دونی می خب....شناسمش نمی من -

 .دارهن همخونی حرفات با واقعیت من بنظر بگی واقعیتو شد قرار بگو، راستشو شبنم -

 میدونی؟ واقعیتو تو مگه -

 .میکنه ریز چشماشو

 .دیگست چیز واقعیت پس -

 نه -
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 نکویی امس این بگم بگم، من منتظره هنوز اینکه میداد، معنایی نگاهش اما بود، کرده سکوت

 .روبروم بود نشسته چرا که کیه،

 حمل رو بابک جوجه تیکه که چنگالی بار چند بیارم، خودم روی به اینکه بدون راحت، خیال با

 .نداختم می بهش چشمی زیر نگاهی گهگداری برم، می دهنم سمت به کرد می

 ش -ل-غ -ب جوراییه ی و دارمبرمی رو کیفم خورم،می لیوان تو مشکی نوشابه از جرعه چند

 .میکنم

 .غذا بابت مرسی -

 .بود زده زل بهم جوری همون و نمیده جوابی

 .شده دیرم حسابی برم، من نمیای، اگه -

 .سکوت هم باز

 !پس؟ برم من...من -

 !!شبنم -

 چیه؟ -

 .بگی خواینمی -

 .کنم می پنهان تیرداد از رو قضیه این چرا کردم، فکر خودم با لحظه یک

 و کنم می معج جراتمو تمام پدرم، نه برادرمه نه اون گفتن، از کنم می شرم که داره دلیلی چه

 .میارم زبون به رو کلمات ذهنم، تو حرفا این تکرار با

 .بود داده شماره بهم همو، دیدیم جایی یه -

 .چرخید نمی دهنم تو کلمات بقیه
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 .بود سختم

 .بود زده زل اما اون

 ....باهاش چرا که بود سوال براش دید، منو اتفاقی که االنم -

 .داشتمن برادر که من شد، سرخ هام گونه پسر یه جلوی بار اولین کنم فکر نمیدم، ادامه

 .کنه پیچ سوال کوچیکی هرکار بابت منو و باشه داشته غیرت روم که برادری

 .بریم پاشو شدی، سیر اگه -

 .میریم ماشین سمت به هردو میز، روی گذاشتنش و تراول تا دو اوردن در با

 امتناع مدهنم آب دادن قورت از حتی بود، آور خفقان برام سکوتش با ماشین فضای راه تمام

 .نهک می ترمز خونه در متری چند قبل، دوبار مثله بود، اکو رو صداش انگار میکردم،

 .امشب بابت ممنون -

 می شرها تیرداد، صدای با که میره در دستگیره سمت به دستم نمیده، تشکرمم جواب حتی

 .کنم

 .دارم باهات صنمی نه برادرتم نه من -

 .کرد می نگاه روبرو به اون اما کنم، می نگاهش برانگیز سوال چشمایی با

 .داشتم یکی روی رو ها گیری سخت این همه هشدارها، این همه زندگیم تو یبار -

 کی؟ -

 .گرفتیم طالق نشدن دار بچه بابت میکنن فکر همه که همونی -

 :میگم گنگی حالت با

 گرفتین؟ طالق چرا پس زنت؟ -
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 .بود بهتر حاال ندازه، می من به رو نگاهش

 یه پسر، یه انبعنو نه، نه یا دوست، یه یا غریبه، یه عنوانه ب دیگست، چیز سر بحثم االن -

 گها نمیکنه، معطل خواستگاری، میاد بخوادتت که پسری هر شبنم، میگم بهت مذکر، جنس

 این ریختست، بهم اوضاعم گهنمی کنیم، صبر مدت یه گهنمی جلو، میاد باشه، خواهانت واقعا

 کار کلی تن،رف خونه یه تو رفتن، شاپ کافی دادن، شماره نداره، معنا عاشق پسر یه برا چیزا

 بد رفتن کافه بار چند آشنایی و باشه شناختن بحث اگه آره نداره، معنا عاشق پسر یه برا دیگه

 فرق وجهمت دور از پسری هر باشه یادت همیشه نیست، عادی سال، یه بشه ماه یه ولی نیست،

 کنه، رفتار جوری چه دختری هر با میدونه و میشه رودخونه کف سنگ یه با قیمتی سنگ یه

 که میگم دارم منی اینو میشه، یکی بودن حیا با یا بودن ه -ز -ر -ه متوجه زود خیلی پسر یه

 .پسرم

 :میگم فقط میره دستگیره سمت به دستم دوباره

 خداحافظ -

 .میره اتاقم بداخل و کنم می مامان به بلندی سالم

 بود؟ کرده فکر چی خودش پیش تیرداد

 قصد به پسرا این میکنم احساس من کرد می فکر دبیرستانیم؟؟ بچه دختر یه من کرد می فکر

 بطه-ا-ر یکی با بیشتر، پول برای فقط من سادم؟ من کرد می فکر اون! میدن شماره بهم ازدواج

 برای. رفتم می که هایی آرایشگاه پول صورتم، لیزر پول کردم، عمل دماغ پول. کردم می برقرار

 بابا بشه باعث که زیاد پول مامان، جراحی پول مهمه، پول فقط. نداره معنا عشق و ازدواج من
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 ذهنش تو من. دارم فاصله خیلی تیرداد ذهن تو فرضی شبنم با من انگار. برداره کاراش از دست

 .بودم ساده و احساساتی شبنم

 ودترز که اتاقم توی فرنگیس حضور بدون البته، رفتم می شرکت به که بود روزی چهارمین

. هیچی هب هیچی حاال اما زدم، می حرف یکی با حداقل بود، فرنگیس که وقتایی. میشدم خسته

 :بگم میشه باعث در تق تق که میزنم حساب ماشین ضربدر دکمه روی رو انگشتم

 تو بیا -

  سالم -

 .میشه نزدیک میز به دارش پاشنه کفش با میومد، بدم ازش که منشی

 چیه؟ برگه این -

 شما موافقت برگه -

 من؟ موافقت -

  دونم نمی چیزی این از بیشتر من واال -

 .بری تونی می -

 .میشد تر دور ازم کفش پاشنه صدای

 !من؟ چرا میگیره، فرا وجودمو تمام تعجب میفته، برگه خط به خط روی نگاهم

 .میرم تیرداد اتاق سمت به سریعا

 !چیه؟ برگه این -

 .فعال خودم، شرکت برم باید من نوشته، توش چی همه -

 کن صبر -
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 .پرسیدم می رو سوالم باید من اما داشت، عجله خیلی

 !شده؟ چی -

 !؟ من چرا -

 .موافقتته برگه اینم راحتی، هرطور بازم تویی، شرکت حسابدار تنها -

 !؟ شرکت نمیاد فرنگیس دیگه واقعا یعنی -

 .میخونم وبارهد رو برگه خط به خط.میزنه بیرون اتاق از بشه، تا دو حرفم کن فکر درصد یه -

 .حرف کمی یه اب میشد راضی هم مامان اوووم، مامان نبود، مهم چیزا این بابا برای دیگه اصوال

 وسواس با و ذارممی میز روی آرومی به کنم، می امضا و دارمبرمی میز روی از رو خودکاری

 .میره اتاقم سمت به و میکنم مرتب رو مانتوم کنم، می صافش خاصی

 من؟ بی میگذره خوش -

 .عجب چه فرنگیس، وای -

 می من ندلیص روی و گیره می کناره اما کنم، ش -ل -غ -ب داشتم قصد و رممی بسمتش

 .شینه

 .گرفتی دستت رو کارا زود خوبه، -

 .گذره نمی خوش اصال تو بدون -

 .بود گذاشته دهنش توی رو خودکارم ته

 .میگه دیگه چیز خبرا ولی -

 .کنم می نگاهش گنگی حالت با

 ...قراره دیگه که اونقدر کردی، پیشرفت خیلی شنیدم -
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 .هدار خبر برگه اون از بودم مطمئن اما کجا، از دونم نمی بزنه، حرف نمیدم اجازه

 ...من جای تو که گفتم اتفاقا خواستم، نمی من -

 کرده تر رازد گلیمش از پاشو دیگه میشه، بلند من صندلی از خرسه، خاله دوستی بسه، بسه -

 .بود

 همه جلو رو رفاح اون قولت، برخالف کردم نمی فکر وقتهیچ توئه، مصداق حرفت این اتفاقا -

 .بزنی

 .شهمی عقرب در قمر برات اوضاع برگرده، سپاهان وقتی باش، خوش فعال بابا، بسه -

 .میشه تکرار گوشم تو در شدن بسته محکم صدای

 عقرب رد قمر من برای اوضاع سپاهان اومدن با نیست قرار میخندم، فرنگیس اشتباه فکر به

 بگم، رو ضیهق امروز همین داشتم تصمیم خونه به رسیدنم با بشه، برین بهشت برام قراره بشه،

 .میدم بهش ژشماسا لباسام دراوردن با زوده االن اینکه فکر با داشتم، فرصت چهارشنبه تا اما

 !نه؟ میکنه، درد -

 .شده بهتر االن مادر، زیاد نه -

 .برمیدارم رو تلفن دفترچه

 !شبنم؟ میکنی چیکار -

 .بشه زودتر باید که کاری -

 .میخوره بوق چند

 .بفرمایید بهروش، دکتر مطب -

 .میدم رو مامان پرونده شماره
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 .دمبو داده رو قبلی نوبت وقته خیلی من نیومدن، دیگه مادرتون چرا صدری، خانم -

 .ندازم می مامان به باری شماتت نگاه

 .بدین آینده روز چند همین تو نوبت یه کنین لطف اگه نداشتم، خبر منم -

 .هفت ساعت شنبه سه -

 .کنم می قطع رو تلفن و میکنم تشکری

 .ندارم بهروشو حوصله دختر، بود کاری چه این -

 .باش خودت فکر به باش، قلبت اون فکر به مامان، کن بس -

 .مادر کردم زندگیمو من -

 شدیم، رگبز که بعدم بودی، ما شدن بزرگ فکر به عمرت تمام تو بسه، بسه، مامان، وای -

 آور سرسام یها هزینه این با گرفت، رو بابا و تو جون شمیم و شهال جهیزیه من، دانشگاه خرج

 مشکالت و دستش قطع بعدم بیاره، گیر بهتر کار بابا تا شوهرش و خانم شمسی به انداختی رو

 پارچه با اهکارآگ اون تو خودتو و بشی اعتیادش پاسوز میخوای نکنه اعتیادش، هم حاال بعدی،

 .کنی حبس مردم های

 .کنم شل  -غ -ب میشه باعث مامان، غمناک نگاه

 باشی، شاد اشه،ب هات نوه و شمیم و شهال من، باالسر سایت باید باشی، سالم باید تو مامان -

 .بشم اخبرب مامان اوضاع از تا بودم شنبه سه منتظر سختی، همهاین بسه کنی، کار کمتر

 اتاق ردوا زدن در بدون تیرداد که بودم کرده درگیر فاکتور بسری با رو خودم معمول طبق

 :میکنه زمزمه میگیره سمتم به رو سیم بی تلفن گوشی نیشه،

 .سپاهانن آقای -

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار  –حریص  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

82 
 

 .ممیر پنجره سمت به و گیرم می رو گوشی میاد، بم -ل به محوی لبخند آگاه ناخود

 شروع دمخو خاص حالت با میشه، تر نازک صدام بودم، تر راحت حاال تیرداد، به میکنم پشت

 .زدن حرف به کنم می

 .رییس آقای سالم -

 .نازکم صدای با کشم می رو رییس

 عالیه؟ اوضاع خوبی، حسابدار، خانم سالم -

 .سپاهان آقای عالیه چی همه بله، -

 .نیستم سپاهان آقای باهوش و خاص کارمندای برا من -

 .میخندم باشه مشخص صدام از میکنم سعی

 !هستین؟ چی پس -

 .جان شبنم سپاهان، نگو بهم ایرج، -

 .کنهمی پیدا ادامه موافقتم برگه رو، پیش موضوع درباره حرفامون و میدم سر ای خنده

 .خداحافظ تماستون، از ممنون -

 ایرج -

 !چی؟ -

 .ایرج خداحافظ بگو -

 ...که االن آخه -

 .کنم روی پیش تیرداد حضور در خواستم نمی

 .برسون سالم خانواده به جان، شبنم اوکی -
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 توی راحت تونممی بود، بلد کار خیلی بود، شاداب خیلی بود، بزرگتر هم پدرم از که پیرمرد این

 ...ایرج... جایر. برسم هام خواسته به میتونم راحت کرد، ثابت بهم امروز تماس بگیرمش، مشتم

 .گردم می بر صورتم، روی لبخند همون با ذهنم، تو اسمش زمزمه با

 .میشه محو لبخندم بود، نشسته من صندلی روی که تیرداد دیدن با

 .میدم بدستش رو گوشی و میرم بشینن؟جلو من صندلی روی داشتن عالقه همه چرا

 .بزنم زنگ بهت باشه یادم -

 .میره بیرون اتاق از

 خچر ذهنم تو که چیزی اون یا بود کنایه و تیکه حرفش بفهمم، رو حرفش خواستم نمی

 .میخوره

 ارمک مشغول و میندازم ذهنم آشغال سطل به رو جملش این(( بزنم زنگ بهت باشه یادم))

 .میشم

 و شوهر ونبد و تنها که بود بود عجیب برام هست، شهال که میشم متوجه خونه به برگشتنم با

 .بود دهچسبی کنارش باشه، دیده قرن یه از بعد رو شهال انگار که مامان. اومده هاش بچه

 .بودم کرده جمع رو خودم بخاری کنار و زمین روی اما من

 .دعوت کارت اینم شوهرمه، برادر نامزدی هفته این پنجشنبه -

 :میگم پوزخندی با

 .بسالمتی -

 .بیاینا باید -
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 می کارت نوشته به نگاهی کنه،می آمیزی پرسش نگاه بهم بود، من تایید منتظر انگار که مامان

 .کنم

 .شیرینی و چای یه برا بیایم ری تا راه همه این -

 .کردن دعوتتون واه، -

 :گفتممی باید زودتر دوروز و بودم شده مجبور اما بگم، موقعیت تواین و االن خواستم نمی

 :میگم کردنم، امضا آوردن یاد به با و میگم ای((  باشه مبارک))

 .مشهد رممی نیستم، هفته آخر که من -

 :میگه خاصی لحن یه با و صریح خیلی شهال اما میزنه، برقی مامان چشمهای

 عوض هواش و حال که بردیمی هم رو مامان حداقل میری، هم زیارتی سفر سالمتی، به -

 .بشه

 این تو هم رو نماما شده یبارم برا کنین، می ندارم ندارم هی که خانوادتون و شما که اوال -

 از اریه،ک سفرم دوما بدین، جا میرین و میارین کجا از پولشو دونیم نمی هم ما که سفرایی

 .بردم می هم رو بابا بلکه مامان، تنها نه بود این غیر اگه شرکته، طرف

 .میاریا جوش زدم، حرف کلمه یه من وا، -

 .میرم آشپزخونه سمت به و میشم بلند جام از

 .جون شهال دادم جوابتو منم -

 شاهد آشپزخونه در گوشه از پوزخندی با بینه، می مناسب موقعیتو شهال هال، تو من نبود در

 جون داره بیمارش قلب با که مادری از میخواست، پول هم باز بودم، مامان با حرفاش تمام

 .میکنه
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 قرض ازت نبود یناا و نامزدی مراسم اگه میدم، پس بهت ماه آخر تا مامان، شرمندم  خدابه -

 .گرفتم نمی

 !بگیرین؟ کی از پس نگیرین، کمک بابات و من از جون، مادر نداره اشکال -

 (.شبنم میرم دارم من) میگه بلند کیفش، برداشتن با

 .بسالمت -

 برای در دم تا که ندادم اجازه خودم به حتی بودم، شهال رفتن شاهد آشپزخونه در همون از

 خفشون خواست می دلم بودم، ندیده تر طلب راحت شمیم و شهال از عمرم تو .برم خداحافظی

 .خواهریم که حیف حیف، کنم،

 .مادر بشین بیا شبنم -

 .شینم می مامان کنار بودم، اورده آشپزخونه از که خرمایی ظرف با

 مشهد؟ میری واقعا -

 .برمیگردم شنبه میرم، پنجشنبه آره -

 !دیگه؟ هستن همکاراتم -

 .داشت رفتنم سفر تنهایی از رو خیالش شدن راحت جنبه مامان سوال دونستم می

 .سفریم این تو رییس جانشین عنوان به تیرداد و حسابدار بعنوان من فقط بگم خواستم نمی

 .اریهک سفر ریم، نمی که تفریحم برا مطمئنه، مامان، راحت خیالت نفریم، چند آره، -

 چی؟ دانشگات -

 .خورممی غیبت که شنبست یه فقط -

 .وقته پاره کارم و میرم دانشگاه به من میکرد فکر هم هنوز مامان
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 خاطردرسبه زودتر یسال و بود بیست معدلش همیشه که دختری شبنمش، کرد می فکر مامان

 .خونه می درس داره هم هنوز رفت، دانشگاه به عالیش

 .کرده مشهدو هوای دلم چقدر مادر، سعادتت به خوشا -

 .میزنم بخشی اطمینان لبخند و گیرم می رو دستش

 فرس یه شد، خوب خوب که حالت کنی، می جراحی بعدم بهروش، دکتر پیش میریم اول -

 .کن زیارت سیر دل یه مشهد، میریم

 .مادر بشنوه دهنت از خدا -

 .بودیم نشسته دکتر مطب توی مامان و من و بود شنبه سه غروب نیم و هفت ساعت

 .بود داده انجام معاینه تا دو بهروش دکتر

 .خراب خرابه اوضاع محترم خانم -

 .بده جواب پالستی آنژیو شاید گفتین خودتون دکتر؟ چی یعنی -

 .میذاره میز روی رو عینکش

 یه فقط که ودب وقتی برای بود، قبل ماه سه برای ولی میده، جواب پالستی آنژیو گفتم بله -

 حل راه تیپالس آنژیو دیگه شدن، بسته عروقی رگ تا چند االن بود، بسته مادرتون عروقی رگ

 .دکتر به میکنم رو میکنه، من به نگاهی مامان نیست، درمان

 !بشه؟ جراحی باید پس -

 .بهتر زودتر هرچه باز، قلب جراحی بله، -

 .دیگه روز چند تا میدم خبر بهتون من چشم، -

 .نمونده چیزی دیگه میشمرم، رو ایرج برگشتن به مونده روزهای ذهنم تو
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 .میشیم خونه راهی مامان با

 .نمک می رد رو بریم فرودگاه به باهم تا بیاد دنبالم به اینکه رو، تیرداد درخواست

 گذاشتن و کیف توی آرایشم لوازم کیف گذاشتن با و میدم جا رو لباسام کوچیک چمدون یه تو

 .میرم بیرون اتاق در از گرفتم، منشی از شرکت توی دیروز که بلیطی

 که حالی در و خسته ظاهری با نبودن دوروز بعد بابا که بودم مامان با وسی -روب مشغول

 .رشف رو ندازه می رو دستش توی سیگار میاد، بداخل بود افتاده هاش شونه روی کاپشنش

 .میسوزه فرش منصور اوا، -

 .بدرک بره فرش زن، سوخت زندگیم -

 .سرجاشه که چی همه بابا؟ سوخت زندگیت کجای -

 !کردی؟ کاله و شال ها؟ کجامیری شبنم، نزن زر تو -

 .مسافرت -

 .میگیره خودش به زاری حالت

 !بدی؟ بهم داری پول -

 .ندارم نه -

 .فرشته -

 .میکنه بهش غمناکی نگاه مامان

 ! بله؟ -

 .بده بهم پول -

 .کردی بدبختم نکش، منصور، نکش -
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 خونه، وت بشینم! سرم؟ تو بزنن شدمو قطع دست همه! کار؟ دنبال برم! کنم؟ چیکار پس -

 .سرکار میره زنم ببینم

 زارتومنیه ده تا سه پولش، کیف کردن خالی با و میره مامان کیف سمت به عصبانی، حالتی با

 .میزاره کاپشنش جیب توی رو

 !منصور؟ میری کجا -

 گورستون -

 .بسه منصور، نکن میره، داره بچت تنهام، امشب من -

 .زیاد خیلی بود کرده تغییر اما بابا بود، شده جاری مامان اشکهای

 .میره در، بستن با زنیکه نگیر آبغوره -

 .نکن گریه مامان -

 .میکنه پاک پیراهنش آستین با اشکاشو

( در دم برو) فتنگ با و میشه بلند باشه، کرده فراموش رو قبل دقیقه چند اتفاقات تمام که انگار

 .فرودگاه توی پاهام اما بود، مامان پیش دلم میگیره، دستش به رو قرآن

 .دیدمت آره -

 احوالپرسی، و سالم از بعد کنم،می قطع رو گوشی و میدم تکون تیرداد دیدن نشونه به دستی

 .شینیم می کنارهم

 .بود کرده جاخوش تیرداد ای قهوه و بزرگ نسبت به چمدون کنار من کوچیک چمدون

 .فرستم می براش رو پیامی میزنم، رو شمیم شماره و میارم در رو گوشیم
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 سر هشب برین جمعست، که فردا کردین وقت تنهاست، مامان کاری، سفر یه میرم دارم من))

 دلم و بودم هشد آروم یکمی دادنم پیام با بزنه، مامان به یسری شمیم فردا کنه خدا.(( بزنین

 از ییک سمت به تیرداد مشهد، فردوگاه خروجی که بود شب یازده ساعت نمیزد، شور دیگه

 .میره ها تاکسی

 .یخ گل هتل -

 ماشین هشیش نمیداد، اجازه سرد هوای.شینه می جلو هم خودش شینم، می و میکنه باز رو در

 .خیابونا به بودن زده زل گرفته بخار شیشه پشت از بکشم، پایین رو

 (( بگذره خوش اونجام، ناهار فردا باشه،. ))دارممی برش گوشیم، کردن صدا با

 از بودن ترکوچیک وجود با شمیم که بود این حداقلش میاد، بم -ل رو لبخندی پیام دیدن با

 .بود باالتر درکش یکمی و بود بیشتر فهمش شهال،

 .نفشب و سفید شیک دکوراسیون و فضا با بزرگ، هتلی میریم، بداخل هتل اتوماتیک در از

 .میاد میز روی اتاق دو کلید هامون، شناسنامه اوردن در با

 (.306)و(304) میکنم کلیدها روی شماره به نگاهی

 .داره قرار هم روبروی تیرداد و من اتاق میشم متوجه باال، طبقه به رفتنمون با

 .شبنم بزن زنگ داشتی کاری -

 .باشه -

 .برم اتاقم بداخل سریعا داشتم دوست و بودم خسته خیلی

 .اینکه و -

 .میکنم تیرداد به سوالی نگاه
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 .نری جایی تنهایی کن سعی -

 .میدم تکون رو سرم

 .بندم می رو در

 .میره بیرون بدنم از خستگیم تمام میفته، که تلویزیون و تخت به نگاهم

 .میشه زده اتاق در که بودم صورتم روی کرم زدن مشغول. گیرممی دوشی و دارمبرمی رو حولم

 .کنممی پخش صورتم توی کامل رو کرم و پیچونممی سرم دور رو حوله

 .میکنم شتر محکم سرم دور و میره حوله سمت به دستم آگاه ناخود در، پشت تیرداد دیدن با

 !اوردی؟ شرکتو فرم لباس -

 !بپرسی؟ اینو اومدی شبی، نصفه -

 .نه -

 .نمیزنه حرفی اما.میزنم زل بهش

 !چی؟ پس -

 !حرم؟ بری نمیخوای -

 .دوازدهه ساعت االن خستم، -

 .باشه -

 .میزنه لبخندی

 .لطفا باش آماده هفت ساعت فردا -

 .باشه -

 .برگرده تیرداد میشم باعث ،(؟ حرم میری تو)پرسیدن با اما ببندم، رو در خواستم می
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 .آره -

 .خداحافظ آها، -

 .رهب حرم به تیرداد رسیدنمون، تازه و خستگی با امشب کردم نمی فکر.بندم می رو در

 .میکشم بلندی پوف.باشه نیازم و راز اهل خورد، نمی قیافش و تیپ به اصال

 : میگم دلم تو

 .دختر خونی نمی نماز ساله چند نیستن، کافر و نماز بی تو مثله که همه -

. گنبدا از کیی به میفته نگاهم حرم، به نزدیک هتل پنجره از کنار، کشم می رو اتاق نازک پرده

 مامان به ،تخت روی کشیدنم دراز با کشم، می رو پرده هم بعد و مونم می خیره ای ثانیه چند

 .میدم پیام سونیا به هم بعد و رسیدم که میدم خبر

 .نامرد ندادی بهم استخدامتو شام که آخرش -

 .خوب رستوران یه میبرمت هفته همین -

 .شم آدم کن، دعا برامنم راستی کنیم، تعریف و ببینیم -

 .نیستی بشو آدم که تو -

 .گودزیالیی شبت دمخورم، تو با چون آره، -

 .سیاه سوسک از پر شبت -

 .چندششش -

 .میرفتم تیرداد با کاش که بود این پیش اما دلم میرم، خواب به سونیا، با پیامام از لبخندی با

 لوازم کیف ریمل، زدن با کنم،می تجدید رو رژم دیگه بار یه سرم، روی مقنعم گذاشتن با

 .بندممی زیپشو و کیفو توی کنممی پرت آرایشمو
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 رو تیرداد داشتم، انتظار کنم،می پا به رو کفشام اتاق، در کردن باز با و برمیدارم رو ها پوشه

 .یرمم رستورانش سمت به صبحانه، خوردن برای و میرم پایین طبقه به. نبود اما ببینم

 هفت نهپاش های کفش با آرومی به میزها، از یکی روی از تیرداد دست دادن تکون دیدن با

 .میشم وردنخ مشغول هم خودم و ذارم،می میز روی رو ها پوشه. میرم میز سمت به سانتی،

 !کمند؟ انقدر ها پوشه چرا دوما بخیر، صبح اوال -

 خوردن مشغول تنها که حاال و کنه خبرم خوردن صبحانه برای داشتم انتظار چرا دونم نمی

 .بود برخورده بهم بود، صبحانه

 .کردم یسره رو ها بعضی چون -

 .بخیر صبح آها، -

 .کنممی نازک رو چشمام

 .بخیر صبح -

 .دستم ندی قاطی میگم، دارم باشه، دستت ها پوشه آمار اونجا باشه حواست فقط شد، حاال -

 .مرتبن هست، حواسم -

 .بود شده نوشته روش سفیدی خط با که مشکی بزرگ بنر دیدن با

 (( لباس طراحان و بافی پارچه های شرکت بزرگ گردهمایی))

 .بودن نشسته آدم کلی و بود برپا گردی و بزرگ میز.میریم بزرگی سالن بداخل تیرداد با همقدم

 .دادم می تحویلشون لبخند فقط اما من کنه، می علیکی سالم زن و مرد تا چند با تیرداد

 و میشینن قبلیشون جای تو همه دوباره ناهار، خوردن و نفر چند زدن حرف ساعت چهار از بعد

 .بزنه حرف شرکتش درباره که بود رییسش و سوزن شرکت نوبت، ایندفعه
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 می تشبدس رو ها پوشه یکی یکی کنه، می نزدیکتر خودش به رو میز روی میکروفون تیرداد

 .میزد حرف آمارشون به توجه با هم اون و دادم

 .میشه تموم بزرگ گردهمایی این باالخره که بود غروب شش ساعت

 .معین آقای -

 !بله؟ -

 .بودن روبرومون خوشرویی با که میانسالی مرد و جوون زن به میزنم زل تیرداد مثل

 .میده تیرداد به دستی میانسال مرد

 یه شهب اگه خواستیم می دارن، مزون یه همسرمم و تهران تو لباس طراحی شرکت یه من -

 .شما از پارچه خریداری برای ببندیم شما شرکت با یساله داد قرار

 رخالفب اما ببندیم، داد قرار جا همین شده باعث تیرداد خوب سخنرانی که بودم خوشحال

 :میگه و میزنه لبخندی تیرداد فکرم،

 .نداره جدید داد قرار بستن ظرفیت شرکتمون ما متاسفانه -

 !میگفت ای دیگه چیز سخنرانیتون ولی -

 بستن، داد ارقر نه بود، شرکت معرفی برای سخنرانیم میدونم، من شرکتو صالح ولی متاسفم، -

 .میگفتم هم شرکت مالی نامساعد وضع از وگرنه

 .میره طویلش لبخند همون با

 واه -

 .میرم تیرداد کنار به دو حالت با مرد، و زن اون به ،(ببخشید) گفتن با

 .میزدم نفس نفس
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 ...یمدار نخ کلی...داریم انبار تو پارچه کلی که ما...نه گفتی بهشون چرا.. چرا -

 .شبنم نکن دخالت نیست مربوط بهت که چیزی تو -

 .کردیم یم سود کلی بود، شرکت نفع به داد قرار این شرکتم، حسابدار من اتفاقا.. ات -

 .کردیم می انکب وام و بدهکاریا خرج باید میوردیم، بدست سود هم چی هر سختی، به اما..آره -

 .تیرداد اشتباهه کارت میشه، تموم بدهکاریا خوبه، اینکه خب.. واه -

 .شینه می کنارم هم اون شینم، می کنه، می باز رو تاکسی در

 .برات زوده هنوز واردی تازه تو -

 .کارخونست و شرکت نفع به که میفهمه میفهمه، هم ابتدایی بچه یه اینو! تیرداد؟ میگی چی -

 :میگه نداشتم، انتظار ازش که بلند تقریبا صدایی با

 .شبنم شی اخراج نکن، یکاری -

 .میزنم پوزخندی

 تهچ گیری، نمی نظر در شرکتو نفع کنی، نمی قبول رو میلیاردی و یساله قرارداد -

 .زنه نمی حرفی

 .داشت حق فرنگیس -

ه ی داره معین آقای ،ایرج بگو، و بیا وه -ش -ع براش بگو، و بزن زنگ سپاهان به میخوای اگه -

 .شرکته ضرر به کنه، می کارایی

 .چه من به -

 ....چی همه که کنی می یکاری -

 .نمیده ادامه رو حرفش
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 کار موالشا و مال و ایرج خود با من.چه من به اصال زنم، نمی حرفی و کنم می جمع رو خودم

 ایرج زمبا بشه، هم ورشکسته کارخونه و شرکت اگه نیست، مهم برام شرکت ضرر و سود داشتم

 بود شده باعث اینکه از تیرداد، زدن حرف طرز از نشه، تموم که داره اونقدر مونن، می پوالش و

 بداخل و مونم نمی منتظرش.بودم شده ناراحت کنه، نگاه بهمون تعجب با آینه از هم راننده

 .خورم می اتاقم توی رو شام میرم، اتاقم

 به و ذارم می کیفم توی رو اعتباریمو کارت میپیچم، سرم دور رو شالم و پوشم می رو مانتوم

 تنها کن یسع.))میرم بیرون اتاق از بودم، که ساعاتی آخرین توی بازار و حرم به رفتن قصد

 .میرم پایین ها پله از ندازم، می تیرداد اتاق در به نگاهی حرص با((نری جایی

 یه خریدن با و میخرم بازی اسباب آرمین و آرمیتا برای نداشتم، رو ها مغازه توی گشتن حوصله

 حرم سمت به و میخرم کشمش و نخود کمی بابا، برای بافت پیراهن یه و مامان برای بافت بولوز

 گوشیم که میرم ورودی سمت به برگه، یه گرفتن با و میدم امانات به خریدامو نایلکس میرم،

 .میخوره زنگ

 !بله؟ -

 !کجایی؟ -

 .حرم میرم دارم -

 .گفتم بهت ای دیگه چیز دیروز من -

 ...معین آقای نمیگم، وه -ش -ع با و زنم نمی زنگ سپاهان آقای برای نترس -

 ..بزنم رو حرفم نمیده اجازه

 .خداحافظ ها، ای بچه -

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار  –حریص  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

96 
 

 دادن اب رو شدم عاشقش که خوشگل گلی گل چادر یه ندارم، چادری اینکه داشتن یاد به با

 ونم،م می طالیی گنبد و حیاط محو ای دقیقه چند میشم، صحن وارد میخرم، هزارتومن سی

 و ینمش می ها صحن از یکی توی میشه، سرازیر چشمام از اشکی قطره اما نبود، خودم دست

  مونه می عظمتش و کااری آینه محو

 و راز و دعا ابر همشون بودن، یجور آدمها همه انگار بود، شده تزریق بهم آرامش کلی که انگار

 کتاب روی از کنم، زاری و گریه مذهبی آدمهای مثله یا کنم، دعا نبودم بلد بودن، اومده نیاز

 کردنش رکت و بابا برای. شدنش خوب و مامان برای و بندم می چشمامو خونم، می دعا دعایی،

 که میرم بیرون و پوشم می رو کفشام.میکنم دعا شمیم و شهال زندگی برای کنم می دعا

 .میخوره زنگ گوشیم

 کجایی؟ -

 .کجام که گفتم -

 .میکنه قطع رو گوشی کجاست، اینکه گفتن با تیرداد

 رو چادرم کنم، یم پیدا بود نشسته تیرداد که رو جایی ها، خادم از باره چند پرسیدن با باالخره

 .نباشه پام و دست زیر تا میکنم جمع

 .سالم -

 .بود زده زل بهم هم باز میاره، باال رو سرش

 بود، ردهک مردونه رو تیپش همیشه مثل و حسابی ای، سورمه چهارخونه با آسمونی آبی پیراهن

 .میومد بهش مشکیش پالتوی چقدر

 .کنه می نگاهم جوری این پسره این که! بودم؟ زشت خیلی آرایش بدون نکنه
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 .گیرمش می ممحک چونم پایین و میارم تر جلو رو چادرم مالیدم،می کرم یه حداقل کاش

 !شده؟ چیزی -

 .بود زده زل بهم طوری همون اما و میشه بلند جاش از حرفم این با

 .کردی تغییر -

 .نزنم حرفی میدم ترجیح

 !بریم؟ -

 :میگم نگرفتم، عکسی حتی خودم از اینکه اوردن یاد به با

 .بگیر ازم عکس یه کن، صبر نه -

 .میارم در کیفم از رو گوشیم

 .گیرم می وایسا، -

 چادر لبه دوباره ذارم، می کیفم توی رو گوشیم خوره می ش گوشی دوربین صفحه به نگاهم

 .میشه گرفته عکس ازم تیک یه با کنم، می محکم چونم زیر گلیمو گل

 .نره یادت بفرستش، برام بعدا -

 .نمیره. نه -

 بود، یبعج برام حرکاتش این .میگه ب -ل زیر چیزی و میشه خم تیرداد برگشتنمون، موقع

 هم و گیرممی امانات از رو خریدام باشه، معتقد نمیومد بهش رفتارها این نمیومد بهش اصال

 .میشم تیرداد با قدم

 !!هستا تاکسی اینجا -

 .نزن غر بیا -
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 .گرفتی می زودتر کاش گیره، می دستم از رو نایلکس

 .برم راه تیرداد کنار که کردم می سعی اما بود، شده خسته پاهام

 !بشینیم؟ -

 !مگه؟ نیستی خسته -

 .سرده -

 .بشین -

 با ادتیرد بعد لحظه چند و شینم می نیمکت روی خشک، و سوز استخون و سرد هوای اون تو

 تو شب هد ساعت که آدمهایی به و بخارش به بودم خیره.گرده برمی کاکائو شیر لیوان تا دو

 .بودن تکاپو

 .باشی مذهبی نمیاد بهت -

 .نیستم -

 .میگه دیگه چیز حرکاتت و رفتارت ولی -

 .مسلمونم -

 .میده ادامه و زنم نمی حرفی

 !نمیاد؟ بهم چرا -

 طالق زنت، ،زندگیت کرد، می ازت سونیا که تعریفهایی دیدم، ازت که رفتارایی دونم، نمی -

 .گرفتنت

 !داره؟ اینا به ربطی چه گرفتنم طالق -

 .بدی طالق نشدن دار خاطربچهبه رو زن یه اومد دلت جوری چه خب -
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 آشغال سطل ویت میکنه پرت رو لیوان نبود، شدن دار خاطربچهبه گفتم، هم قبال من -

 .کنارمون

 !چی؟ پس -

 .میکنه بهم نگاهی

 !نمیگی؟ فرنگیس به باز به که باشم مطمئن -

 :کنم می ای خنده

 .نیست فرنگیس دیگه بابا، آره -

 !میگفتی؟ بود، اگه یعنی -

 .میشه تر شدید خندم

 .شد تجربه برام اوندفعه راحت، خیالت نمیگم، اوا، نه، -

 به رو محواس پارک، اون تو تیرداد، صدای شنیدن با و خورم می کاکائومو شیر از ای جرعه

 .میدم حرفاش

 از چقدر ،دنبالشم که دختریه همون کردم می حس بود، آروم بود، خوب چون شد، زنم سمن، -

 ...عروسیمون شب بودم، سپاسگذار سمن و من دادن خاطرآشناییبه نسرین

 .بود زندگیم شب بهترین عروسیمون شب -

 !چرا؟ -

 .میکنه ای خنده

 !داره؟ چرا -

 !داشتی؟ دوسش که بود جوری چه سمن اینه منظورم.. نه -
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 سمن... سمن -

 دیگه بگو واه، -

 .میزنه زل روبرو به و میده تکیه نیمکت پشت به سینه به دست

 .داشت خاصی آرامش یه آروم، وقار، با حیا، و ححب با -

 ...کنین می عروسی خب آهان، -

 وستد نداشتشون پسر عین رو من که پدرومادرش وجود با سمن، وجود با کردم می فکر -

 با رکمونمشت زندگی اول روزهای دامادا عروس تازه همه مثله ندارم، کم چیزی دیگه داشتن،

 ....رفتن

 .میارم در کیفم تو از میرفت، ویبره گوشیم

 .میکنم نگاه شمیم اسم به

 :میده ادامه رو حرفش تیرداد

 ....تا گذشت پاگشا مهمونیای و عسل ماه به -

 .لحظه یه ببخشید -

 .میکنه دستم تو گوشی به نگاهی

 .میکشم رو سبز دایره

 .پیچه می گوشم تو خاصی لرزش یه با شمیم وار لکنت صدای

 .شبنم..کجایی..کج -

 !شمیم؟ شده چیزی مشهد، که گفتم -

 مامان شبنم، مامان، -
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 پشت از اون بجای شوهرش صدای ثانیه چند بعد و نمیداد رو زدن حرف اجازه زدنش هق هق

 .میاد تلفن

 !شده؟ چی مامان علی؟؟ شده چی -

 سی سی االنم خورد، بهم حالش مامانتون بهمون، زد زنگ همسایتون که بودیم، خونه ما واال -

 .یوست

 مین که داشتم بدی حال اونقدر. میشم پا نیمکت روی از ،(یو سی سی) کلمه شنیدن با

 عین چی همه. (برم باید ناجوره، حالش مامانم) گفتم، تیرداد به فقط. کنم چیکار باید فهمیدم

 .گذشت باد و برق

 .بودم نشسته فرودگاه های صندلی روی. کردیم جمع رو وسایلمون و هتل رفتیم اینکه

 .گرده برمی بلیط تا دو با تیرداد ساعت، نیم بعد

 .کردم عوض امشب با رو صبح بلیطای سختی به -

 .ممنون -

 چه تیرداد که قضیه این پیش بود نرفته فکرم هم اصال چرخید، نمی زدن حرف برای زبونم

 گفته علی بود، مامان پیش حواسم تمام کنه، عوض رو بلیطا بود تونسته مشقتی چه با و جوری

 گفته هستن، ما خونه ناهار بود گفته بهم شمیم زده، زنگ بهشون همسایه بودیم، خونه ما بود

 اطمینان شمیم حرف به چرا میزنم، پوزخندی مامانه پیش ناهار بود گفته بگذره، خوش بهم بود

 و بوده، خودش خونه که حالی باشه؟؟در تنها مامان نمیذاره و میاد کردم می فکر واقعا کردم،

 نگاه بیمارستان، در جلوی فرودگاه تاکسی کردن ترمز با. میرسه مامان بد حال به همسایمون

 .ندازم می تیرداد به غمناکی
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 .کنم تشکر جوری چه دونم نمی ممنون، واقعا -

 !بیاد؟ داخل به داشت قصد میده، راننده به هزارتومنی ده اسکناس تا چند

 .میشم جلودارش خودم

 .خونه برو تو -

 !خواین؟ نمی چیزی کمکی -

 .هستن خواهرام شوهر کشیدی، زحمت جاشم همین تا -

 !باشم؟ مطمئن -

 .میزنم تلخی لبخند

 .آره -

 .میده دستم به رو چمدونم تیرداد و میایم بیرون ماشین از راننده همراه

 :میزنه لبخندی من سوی از( بخیر شب) گفتن با

 .خانم شبنم شده صبح االن -

 برگردیم، انتهر به سریع اینکه برای تیرداد کارهای از قدردانی از پر حسی با دست به چمدون

 .میرم پرستار پیشخوان سمت به

 !یوست؟ سی سی تو هنوز شفیعی فرشته -

 .اونجان همراهشونم بله، -

 کنارش به تندی به.بود شمیم چرخونم می روبروش های صندلی به یو سی سی در از رو نگاهم

 .میاد بیرون آلودگی خواب از. میدم تکونش دستم با.شینم می و میرم

 .مامان پیش باشین ناهار نبود قرار مگه! شمیم؟ شده چی -
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 . خدابه نشد -

 !چرا؟ نشد؟ -

 .اومد مهمون برامون -

 .ببرن مهموناتونو شوره مُرده ،.خواستم یچیز ازت یبار -

 :میگه ای ناله با کنه، نمی ای توجه حرفم به

 .کرده رد رو سکته اوردیم شانس -

 .نیاریم شانس دیگه شاید -

 !چی؟ یعنی -

 .میدم تکیه صندلی به

 .میکنم نگاه ،(ccu) قرمز نوشته و در به

 .خاطرپولشهبه دادیم، لفتش االنم تا اگه شه، جراحی باید مامان -

 چقدره؟؟ مگه -

 .تومن سی -

 !میلیون؟ -

 .کنم می بهش ربطش بی سوال خاطربه باری شماتت نگاه

 .نمیشه اینقدر بفروشیم هم زندگیامونو شهال و من -

 ! نمیشه؟ -

 .خب نه -

 .نزنم حرفی میدم ترجیح
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 میگفت خیشو به بابا همیشه کرد، خرید جهیزشون برا میلیون چند مامان که بود نرفته یادم

 (.بخرم ویال یه تونستممی دختر، تا دو این جهیزیه پول با من)

 .هیچی به هیچی هم، بفروشه زندگیشونو کل میگفت، شمیم حاال

 .میکشه طول مدتی یه شرکت، از وام با کنم، جورمی خودم -

 .خداروشکر! واقعا؟ -

 به ببینم، رو مانما نمیدادن اجازه که اونجایی از و ،(خستم) اینکه گفتن با و میشم پا کنارش از

 .میرم خونه

 وسایلش اب که مامان کیف یخچال، باز در میز، روی ی شکسته گلدون و میکنم باز رو هال در

 .نبود ذهن از دور حدسشون که میداد اتفاقایی از حاکی بود، شده پخش اتاقش وسط

 .میاد خونه به صلوات و سالم تا هزار و دکتر سفارشهای با مامان بعد روز چهار

 .برمیگردن ری به شب همون شمیم و شهال

 .میزارم مامان دهن توی رو سوپ قاشق آخرین

 .مادر بخورم تونستم می خودم -

 !رفت؟ تیاد زود انقدر دکتر حرفای نیار، فشار خودت به انقدر تو هستم، من که حاال -

 !خبر؟ چه بابات از -

 .کنم می مامان به سوالی نگاه

 !؟نیستن دستات تو النگوت تا دو نفهمیدم کنی می فکر! شده؟ چی بابا و تو بین -

 .هیچی -

 .اه بگو، مامان -
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 گفتم خوام،می پول که هوار و داد خونه تو اومد نگذره، ازش خدا بود، خودم کار تو سرم -

 نرفت وششگ به ندارم گفتم می میخوام، پول گفت می کالم یه میره، آبرومون نزن، داد منصور

 النگوهاتو گفت می زور به طرفمو اومد ها دیده جن عین دید، که رو خالیم پول کیف نرفت، که

 .دربیار

 !بهش؟ دادی رو اونا هم تو -

 .رفت و گرفت ور النگوها بودم، ندیده جوری این رو بابات سال سی این تو! کردم؟ می چیکار -

 .میکنه بدبخت رو هممون آخرش موادش، پی رفت -

 :میگه بده، نشون آخرم جمله به العملی عکس خواست نمی انگار که مامان

 گفتم بود، هگرفت قلبم مادر خونه، تو اومد شنید، رو صداها خانم، شمسی عروس خداروشکر، -

 .بودم قبر تو االن. نبود خانم ناهید اگه میرم، می دیگه

 .نزن رو مرگ حرف دیگه میشه، آماده جراحیت پول کم کم نکنه، خدا مامان، اع -

 .میرم آشپزخونه سمت به و م-س-و-ب می رو دستاش

 گرده، برمی زارین وضعیت با شب آخر باالخره اما بودم، بابا از روزه پنج خبری بی نگران دلم ته

 .رفتم اتاق به خواب برای سریعا و دادم نمی محل بهش

 رایشگاهآ به بعدازظهر میرفت، بهبودی به رو حالش و بود گذشته مامان برگشتن از چندروزی

 رستورانی هب و میشم آژانس سوار پالتو، پوشیدن با کنم، می هایالیت رو مشکیم موهای و میرم

 .میرم داشتم، قرار سونیا با که

 :میگه منو به نگاه با سونیا و میاد سمتون به گارسون
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 سوپ مشکی، بهنوشا ایتالیایی، ساالد ظرف یه ماهیچه، با پلو باقالی پرس یه من برای آقا -

 .دریایی غذای بشقاب یه و نره یادتون هم ماست گوجه،

 .کنم می سونیا خندان چهره به متعجبی نگاه

 .میکنه زمزمه

 .کنم می مو خرس از دارم امشب -

 .برمیگرده غذاها با دقیقه چند بعد و میره گارسون پلو، زرشک یه سفارش با

 .بکن منم جیب فکر سونیا، بترکی -

 !نداری؟ منو غذای پول آرایشگاه، میری راه به راه پولداری، که تو -

 .پوالم میکشه ته داره -

 !نکردی؟ پیدا جدید کیس هنوز آخی، -

 .سفره جدید کیس -

 .میزنم چشمکی

 .نهههه -

 .آررره -

 .شبنم باباته جای اون -

 .شوهرم جای میشه حاال -

 !بری؟ پیش حد این تا میخوای یعنی -

 .شاید -

 .میگه محابا بی سونیا که بود نگذشته ای دقیقه چند
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 .کردا غلطی چه پسره این -

 !کی؟ -

 !تیرداد؟ -

 !چرا؟ -

 .نکرد استخدام شرکتش تو رو تو که -

 .میگم سونیا حرف درباره کردن فکر بدون و محابا بی

 االنم اشت،ند بهم خوبی حس بودم، نیومده کار برای فقط من اون، بنظر خب نداره، اشکال -

 .بهتره برام بیشترش حقوق با شرکت این

 ! رییسش؟ یا حقوقش -

 .هردوش -

 .خوره می رو غذاش و میده تکون سری فقط سونیا اما میزنم ای قهقهه

 .بود دی ماه اواخر

 .میدم قرار کمد توی رو پوشه آخرین بود، دقیقه چهل چهارو ساعت

 .نباشی خسته -

 .نزنم جیغ تا میذارم دهنم روی رو دستم ترس، از

 !بود؟ درباز -

 .بود بسته نه -

 .ترسیدم میزدی، در حداقل -

 .رییسما اینکه مثله -
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 .میاد جلوتر

 .برمیدارم رو کیفم لبخندی با

 ...تا البته -

 :میکنه تقویم به نگاهی

 .دیگه روز پنج تا -

 خوشحالیم بیاد، نایرا به دیگه روز پنج تا شد قرار اینکه سپاهان، ایرج برگشتن اوردن یاد به با

 .میشه دوبرابر

 .میکنی قبول رو روزه پنج رییس این دعوت حاال -

 !چی؟ دعوت -

 .قهوه یه -

 .میدم ادامه رو تیرداد حرف پارک، توی شب اون اوردن یاد به با

 .زندگیت داستان ادامه با همراه -

 .بگیر فاکتور اونو نه -

 .میکنم رد دعوتتو منم پس -

 .کنم تعریف و بسوزه برات دلم من شاید بیا، شما حاال -

 .کرد دعوت منو چرا تیرداد دونم نمی

 برام هم تیرداد با رفتن بودم، رفته مهمونی و رستوران و کافه به هم دیگه پسر چندین با اما من

 .کرد می جلوه عادی پسرا اون همراهی مثله
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 کجا زا دقیقا تنفر حس این دونستم نمی و بودم متنفر ازش که منشی به طویل لبخندی با

 ضایف یه با دنج کافه یه راهی و ریم می ماشینش سمت به تیرداد همراه گرفت، می منشا

 نتظرم کنجکاو چشمهایی با و چرخوندم می قهوم فنجون توی رو قاشق.میشیم تاریک تقریبا

 .بودم تیرداد زدن حرف

 !حاال؟ گفتم کجا تا -

 .عسل ماه اتمام تا آها اووم، -

 .میکنه شل رو کراواتش گره سرش، دادن تکون با و کنه می ای خنده تک

 زبان کالس المث نبود، مهم برام کردناش تغییر این اوایل... شد عوض سمن کم کم اینکه تا -

 نکنه، رس چادر دیگه بود گرفته تصمیم بخرم، ماشین براش داشت اصرار بود، کرده نام ثبت

 از وفتهک و خسته شد، بدتر کم کم اما میذاشتم، احترام هاش خواسته به و نگرفتم سخت بهش

 ..ومدم می دانشگاه

 !دانشگاه؟ -

 .زدم تاسیسی تازه شرکت هم میخوندم، ارشد هم -

 .اها -

 .نوشم می رو داغ قهوه جرعه جرعه

 گره تورانارس غذای با شکممون نداشتیم، هم ناهار و شام حتی دیگه نبود، خونه سمن ولی -

 .بود خورده

 !شد؟ اینجوری چرا -
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 از ملهج یه شنیدن با سمن، با کردن صحبت بار چند با اما بود، سخت فهمش خودمم برا -

 کردم یسع ولی خوندم زندگیمو فاتحه عمال اومد، چشمم جلو زندگیم آینده تمام سمن، طرف

 .نیارم کم

 !زد؟ حرفی چه -

 (.اومدم در اسارت از تازه) گفت بچگونه ای خنده با و چشمام تو زد زل -

 !اسارت؟ -

 مثل من با ازدواج به سمن واقع در داشتن، سختگیری روش خیلی سمن مادر و پدر متاسفانه -

 کاراش نای از باالخره گفتم می خودم با بدم، دستش از خواستم نمی میکرد، نگاه شدن رها

 .میشه خسته

 .درسته! نشد؟ ولی -

 پسرا اب دانشگاه توی متاهله، اینکه وجود با بودم فهمیده دورادور شد، بدترم بلکه نشد، تنها نه -

 ردمشب می ها بچه سرویس عین کردم، می گیری سخت کلی انگار، نه انگار و گیره می گرم

 ش،بردم خارجه مسافرت کلی کردم، می چک پیاماش و تماسا تمام میاوردمش، و دانشگاه

 ذهنم تو اهر یه فقط بود، کرده نفوذ سمن تو جن انگار هیچی، به هیچی ولی نذاشتم، کم براش

 .بود شدنمون دار بچه اونم میخورد، چرخ

 :میگم اومده در حدقه از چشمهایی با

 !میشدین؟ دار بچه پس -

 می کارایی لج از ریخت، بهم زمان و زمین شد، بارداری متوجه وقتی زنا بقیه برخالف سمن -

 اون اما باشم، کنارش بیشتر که بودم کرده کم کاریمو ساعت بود، کرده ممنوع دکتر که کرد
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 پیدا ادامه رفتاراش این اونقدر کرد، نمی توجه میکنه رشد داره شکمش تو بچه یه اینکه به اصال

 ...که میکنه

 !چی؟ که -

 رو بچه تا بود کرده مصرف قرص سمن میشم متوجه بعدها میره، دست از ماهمون دو جنین -

 .ببره بین از

 .رحم بی چه -

 .بود شده تموم سنگین برام بچه دادن دست از کنم، تحمل تونستم نمی دیگه -

 .نبود سخت تیرداد زندگی ادامه حدس

 .گیرین می طالق و -

 .بود سمن و من بین توافق یه اینم بود، نشدن دار خاطربچهبه کنن می فکر همه آره، -

 .نشد چیزا این سمن بارداری متوجه هیچکس یعنی -

 .شد -

 .میخوره گره هم تو چشمامون

 ..و سمن پدر و سمن مادر و خالم نفر، چهار -

 !کی؟ و -

 هم و ودمب خواستارش خودم هم که طالقی ازای در من فهمیدی، رو چیز همه حاال که تو و -

 .شدیم جدا نشدن دار خاطربچهبه بگیم همه به اینکه داشتم شرط یه فقط بود، مشتاقش سمن

 !نبود؟ بهتر واقعیت بنظرت -

 .میگیره میز از رو پولش کیف و میکنه سفت رو کراواتش گره
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 نتونستم ارم،د نگه زنمو نتونستم معین تیرداد من، که بود این واقعیت بود، تر بد واقعیت -

 .نکردم راضیش من درواقع بده، ادامه رو من با مشترکش زندگی که کنم کاری

 .داری خواه خاطر هم کلی من بنظر خوبه، اخالقت خیلی که تو حرفا، چه -

 .میزنم چشمکی

 .پیچه می گوشم تو تیرداد آروم و سرد صدای اما

 ....بشه تکرار گذشتم خوام نمی اینکه با! گیرم؟ می سخت بهت چرا فهمیدی حاال -

 .بود مشتم توی کیف دسته برمیدارم، ازش رو نگاهم شد، ایجاد بدنم تو لرزشی

 وارد بهم یشوک یه انگار میرم، ماشین داخل به تیرداد با همقدم میشم، بلند حرفی هیچ بدون

 .میخورد گوش به که بود ماشین حرکت صدای فقط بود، شده

 .ممنون -

 !شبنم؟ -

 .منداز می نگاه بهش خونسردی و لبخندی بودبا شده نابود مشتم تو بیچارم کیف دسته

 !بله؟ -

 .نمیزد حرفی

 که میداد فشار اونقدر بود، شده محکم فرمون روی میره، دستش سمت به کم کم چشمم

 بیرون بود زده رگهاش

 !تیرداد؟ -

 .نمیکنه وارد فرمون به فشاری دیگه و میشه رها فرمون رو از دستش

 .خوش شب هیچی، -
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 .میرم خونه سمت به باشم، شده آزاد قفس از انگار میشه، آزاد مشتم از کیف دسته

 همه به ،زندگیم تو بودن اومده که کسایی همه به بودم، زندگیم کردن دوره مشغول شب تمام

 می ختلفم پسرای از که پوالیی تمام به ،.بودم زندگیشون جز ای دوره یه برا من که کسایی

 .کار این از میشدم خوشحال هم چقدر گرفتم،

 د،میش شروع اصلیشون های خواسته کم کم وقتی ولی میرفتم، پیش حدی یه تا همشون با

 ندادم اجازه بودنام، بد دختر سونیا بقول و کارام این تمام با.کردم می تموم باهاشون

 .کنن تر دراز گلیمشون از رو پاشون هیچکدومشون

 .داشتم دوستش واقعا که پسری اولین با شباهتش تیرداد، سمت میره فکرم

 .رستوران توی اونشب به ،.اون با رفتاراش مقایسه

 .میدادم جون داشتم بود، داده شماره بهم نکویی سام اینکه گفتن برای

 .بودم خودم از تیرداد تصورات خوردن بهم نگران نه یا! خجالت؟! میدادم؟ جون چرا

 .زنمب دانشگاه به سری شرکت، به رفتن قبل میگیرم تصمیم!داره؟ تصوری ازم تیرداد مگه

 .صالحی آقای به میکنم رو نفر چند بعد و میشم آموزش وارد

 .سالم -

 .شدیا حذف درس تا چند کجایی؟؟؟ صدری، خانم سالم -

 .بدم انصراف خواستم می -

 .ها حیفه بشه، تموم درست که مونده ترم دو! انصراف؟ -

 .مجبورم -

 .ها ضررته به -
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 .رو چیز همه میدونم خودم صالحی آقای -

 سی تقریبا وندگید کلی از بعد.بگیرم امضا تا چند بتونم تا میرم پایین و باال رو ها پله چندبار

 محکم یا ضربه با یکی که میرفتم دانشگاه خروجی سمت به.بود شده درست انصرافم کار درصد

 .میزنه پشتم به

 .برگشتیییی شبنم -

 .انصرافم کارای برا بودم اومده نه، -

 .دیوونه چرا آخه -

 !نداری؟ کالس مگه تو -

 .دو ساعت کالسم ناهار، برا خونه میرم -

 .پزشک هم شمادر و بود بیمارستان یه سهامدار سونیا پدر میرم، خونشون به سونیا، اصرار با

 .میاد خوری ناهار نیز سمت به نوشابه و لیوان تا دو و الویه ظرف یه با

 .یدار چیزی ای، قیمه ای، قرمه کردم فکر ناهار، گفتی چنان اون سونیا، بمیری -

 .همیناست خونمون غذا روزه چند این نیست، خانم اکرم -

 .رستوران بزن زنگ حداقل -

 .خوشمزست بخور عزیزم، نکن تعارف -

 .میکنم نثارش(  ای دیوونه)

 .بده ادامه درستو کالسا، سر برگرد حیفه،  خدابه شبنم -

 .تره مهم برام شرکت و کار نمیخوره، بدردم درس -

 !شرکت؟ و کار فقط -
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 .میکنه جلب حواسم سونیا خاص لحن

 !چیه؟ منظورت -

 .میخوره رو نوشابه از ای جرعه

 نیست؟ مهم برات ای دیگه چیز یا کسی -

 .هست چرا -

 .میگیره ای بچگونه ذوق رنگ چشماش

 .میاره باال کردن شکر حالت به رو دستاش

 .میاری کم تیرداد جلو دونستم می -

 !!چی؟ -

 !نه؟ داری دوسش دیگه، تیرداد -

 .دیگست ینفر منظورم من -

 .میشه جدی

 .باباته جای اون نفهم ی دختره -

 .شناسه نمی سال و سن عشق داره، ربطی چه اه، -

 !کنی؟ سرکیسش میخوای دونم می که من ندونه، کی هر عشق، خودت، جون آره -

 !گلم؟ اوکی عاشقشم، من این، خودمونه بین نگو، کسی به هیس، -

 .میکنه پرتاب بسمتم رو نون از ای تیکه

 .میشیم خوردن مشغول جدیت با سونیا و خنده با من و میزنم ای قهقهه
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 حالتی با ،تنهاییم سونیا و من االن اینکه تیرداد، کاره نیمه حرف دیشب، اوردن یاد به با

 .میکنم نگاه سونیا به وار مشکوک

 !دارم؟ عالقه تیرداد به کردی فکر چرا -

 .باشه طرفه دو شاید گفتم -

 ! چییی؟ -

 .میکنه پاک رو لبش دور دستمال با میشه، هول

 .نیار جوش کردم غلط هیچی -

 .میوردم در ور اون تو و ته باید بشه، تموم اینجا قضیه این خواستم نمی بودم، شنیده من اما

 !داره؟ عالقه بهم تیرداد مگه -

  واال نه! عالقه؟ -

 .باشه دوطرفه شاید گفتی خودت -

 .زدم حدس اون و تو رفتارای از خب -

 .داشته زن قبال اون سرت، تو بخوره حدست -

 .میده سر ای قهقهه سونیا ایندفعه

 خدا وای -

 !چیه؟ بخندی، آب رو -

 .کجا تو و کجا اون کردم، مقایسه تو با رو سمن لحظه یه -

 .ندارم خبر چیزی از انگار و نمیارم خودم روی به

 !چطور؟ -
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 .رفت خواستگاریش بار پنج تیرداد همینم برا داشت، فرق تو با درجه صدوهشتاد -

 !بار؟ پنج -

 .آقا گرفت رو بله تا آره، -

 .مبرمیدار الویه قاشقم با و نمیزنم حرفی بود، مجنون عاشق یه پس بود، نگفته بهم

 .بهش داری عالقه گفتم دیدی قیافشو، اوه -

 .بهم بچسبونی رو دوتا ما میخوای چرا تو -

 .دارم عالقه چسبوندن عمل به من -

 عالقه نم مثله یکی به تیرداد نداره امکان پس داشت، فرق کلی من با سمن میگی خودت -

 .بشه مند

 تفکرات یدشا گذشته، سال چند حاال کنه، می تغییر هم تفکراتشون کنن، می تغییر آدمها -

 برویی دل تو اونقدر تو ضمن در باشه، شده عوض هم همسرش و مشترک زندگی درباره تیرداد

 !رفته؟ یادت دانشگاه تو خواهای خاطر میشه، شیفتت پسری هر که

 پخش تا میزنم بهم رو ا م  -ب -ل میارم، در کیفم از رو بم-ل رژ و میشم بلند صندلی روی از

 .بشه

 .مهمه برام پول نیستم، چیزا این و عشق دنبال من سونیا، بسه -

 وهرش یه هم اینجوری بده، درخواست بهت تیرداد کن فکر درصد یه من، جان احمق خب -

 ونهبت که پولداره اونقدر تیرداد هم خونش، زن میشی که داری خوشگل و مهندس و جوون

 .اهههه کنه، سیرت

 چیه؟ برا گفتنت اه سونیا، چته -
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 .بچسبی بهش میخوای که داره چی ایرج اون آخه خنگی، بس از -

 موهای ،مشکیم چشمهای شرکت، فرم مقنعه و مانتو میکنم، نگاه خودم به سالن قدی آینه از

 .شدم هایالیت

 .کنم مشکیشون دوباره باید

 .سونیا به میکنم رو

 هیچ تیرداد کن باور! میکنی؟ فکرایی همچین تو چرا دوما نیست، خوب برات نیار جوش اوال -

 ناظم یاد ینمب می رو تیرداد من سوما کنم، ازدواج فکر بخوام من که نکرد بهم ای عالقه ابراز

 بگو تو بشم، همخواب باهاش نتونم خجالت و ترس از بشم، زنشم بندم می شرط میفتم، مدرسم

 .تخت رو میره ناظمش با آدم

 .نکشتت خدا شبنم، شو خفه -

 .میخندیم هردو

 .میشم جدی اما من

 من های ندیو -ل دربرابر یعنی سادست، انگاری و پولدار و تنها پیرمرد یه ایرج چهارما، -

 .بشم نزدیک بهش بخوام که شده باعث خصوصیتش تا سه این سادست،

 .گیره می جدیت رنگ سونیا نگاه

 .ممنون الویه بابت -

 .میرم شرکت سمت به و مش -س -و -بمی

 داخل به قدم هنوزدو و میکنم پرت صندلی روی رو کیفم حرص، و تعجب از اتاق، به ورودم با

 .میام بیرون که بودم برنداشته
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 !جوریه؟ این چرا اتاقم -

 .میدوزه چشم سرم پشت به که بگه چیزی میخواست میشه، بلند جاش از منشی

 .بود تیرداد

 .کردم کارو این من -

 .میریم اتاقم سمت به هم با

 .بنده می رو در

 .شینم می و دارم برمی رو کیفم

 ....میفهمم دارم کم کم! تیرداد؟ چیه اینا -

 .میگیره رو زدن حرف ادامه اجازه

 .برمیگرده فردا سپاهان -

 !میاد؟ زودتر یعنی -

 .میشینه و میاره نزدیکم رو صندلی شبنم، ببین نیست، مهم این آره، -

 !بخوام؟ چیزی ازت میتونم -

 !چی؟ -

 :میگم و میشه سوال پر ذهنم تعجب، بر عالوه تیرداد حرفای از

 !چیه؟ دلیلش! اونوقت؟ چرا -

 .میگم بهت بعدا رو دلیلش -

 تا غروبا کار، تازه و بودم تر ساده فرنگیس از من بیرون، انداختی رو فرنگیس همین برا پس -

 ...خواستی کافه و رستوران دوتا با و میرسوندی خونم
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 .رو چیز همه نکن قاطی شبنم، نه نه نه -

 .زدن حرف به میکنه شروع آرامش با تیرداد من، بودن عصبی برخالف

- ..... 

 !زیاده؟ ازت میخوام همینو فقط شبنم ببین -

 .سخته باورش برام اما نگرانی، که داره ربطی من به نه زیاده، نه -

 !؟ چی باور -

 .میشه تکرار گذشته روزهای تمام فیلم عین.نمیزنم حرفی

 .بزن حرف شبنم، -

 ...حسابدار بعنوان من که بشی نزدیک بهم میخواستی -

 .بینیش امتداد در میذاره سکوت نشونه روبه انگشتش

 تعریف برات زندگیمو تمام من نکن، قاطی باهم رو چیز همه نیست، اینطور اصال هیس، -

 با رو ریکا مسائل کنی، رو فکرا این که نخوردم شام باهات نکردم، دعوتت کافه به نکردم،

 .نکن قاطی شخصیمون مسائل

 .میزنم پوزخندی بودم، زده زل بهش زده بهت

 !چی؟ برگرده، فرنگیس اگه فقط راحت، خیالت باشه، -

 .میزنه لبخندی

 .محاله دیگه شده، شکراب سپاهان با عموش بین رابطه گرده، برنمی -

 .اوردی شانس پس -

 .میزنم لبخندی خودش مثل
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***** 

 .میان تیرداد و ایرج تا بودیم وایساده منتظر سالن تو کارمندا تمام زود صبح

 :میگه قدیمی کارمندای از یکی و زنیم می دست همه

 بعد هک خوشحالیم هم و میگیم، تبریک رو عرفان آقا پسرتون عروسی هم سپاهان، آقای -

 .برگشتین یکماه

 .میکردم نگاه ایرج به و بود بم -ل روی هنوز لبخندم

 .سرکارتون برین عزیزان، شما همه از سپاس -

 .نرم اتاقم توی تا میرم منشی میز سمت به قصد از

 .صدری خانم -

 .کنمشمی مک تیرداد، دیدن با اما برمیگردم،ب  -ل به لبخند داشتم، خوبی احساس

 .بله -

 .اتاقم تو بفرمایید -

 .میرم ریاست اتاق بداخل ایرج و تیرداد با همقدم

 .شینیم می هم روبروی های صندلی روی تیرداد و من

 .ریاستش صندلی روی ایرج

 .حسابدار خانم خبر چه خب -

 .میفتم تیرداد سرصبح حرف یاد میره، مقنعه از زدم بیرون موهای سمت به دستم

 ((دوزک و بزک این با عروسی بری میخوای))

 .میارم پایین به رو دستم
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 .خوبه چی همه -

 .جان تیرداد ازش بودی راضی -

 .کنهمی حرفش حواله چشمکی

 .زیاد بله، -

 !هوم؟ بدم، ارتقات شد الزم پس -

 .خندیم می بزور هم ما و زنهمی ای قهقهه خودش اما بود، دار خنده حرفش کجای دونم نمی

 بهش ادتیرد دستمزد بعنوان رو چکی ایرج گذشته، یکماه و شرکت کار درباره صحبتهایی با

 .میده

 . بشینم شهمی باعث ،(صدری خانم باش شما) گفتن با ایرج اما شم،می بلند تیرداد همراه

 .سپاهان جناب خداحافظ -

 .کردمی نگاه من به

 .جوون خداحافظ -

 به. میشه دبلن جاش از اما ایرج. میره بیرون به و میده تکون سری برمیدارم، ازم رو نگاهش

 .ذارممی پام رو پام. میاد من کنار صندلی

 رو پام و دممی خودم به تکونی بودم، نشسته که جوری همون خودم، مخصوص دی-ن -و -ل با

 .میندازم پام

 صبحی اول. دادمی سیگار بوی. سمتم به میشه خم

 .ایرج چشمای تو. زنممی زل چشماش تو کشدار لبخندی با

 !بودم؟ کجا که دونیمی -
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 .گممی تبریک بود، پسرتون عروسی دونستم نمی ولی بله، -

 .کنهمی ای خنده شینه،می تر راحت صندلی روی

 .نداد اجازه مخالفتامون و شد عاشق هم من تغاری ته این -

 !بودین؟ مخالف چرا -

 .شد مسیحی دختره یه عاشق -

 .سال و سن نه شناسهمی دین نه شناسه،نمی رو چیزا این که عشق -

 .گممی خاصی لحن با

 .زنهمی زل بهم فقط شه،می محو خندش

 .شممی بلند جام از

 .مونده ماه آخر برای کتابا حساب از خیلی برم، من -

 .دختر کن صبر -

 .میره میزش سمت به و شهمی بلند جاش از

 .اینجا بود خبرایی یه میگفت فرنگیس -

 !خبری؟ چه -

 !حسابا؟ همه اون با داشت چیکار تیرداد کتابا، حساب! دونی؟ نمی تو یعنی -

 .دربرم مشکوش و تیز نگاه از میکنم سعی لبخندی، با

 نخواست، ازمون خاصی کار معین آقای گفت، اخراجش لج از شاید نگفت، راست فرنگیس نه، -

 .ماه یه این بود خوب خیلیم

 .شبنم بری میتونی -
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 .یدمم سونیا به رو پیام اولین. میدم پیام تا دو و میشینم اتاقم توی. میزنه چشمکی

 ((میکنم خودم برا خانو ایرج این دیگه هفته تا))

 .میدم تیرداد به رو پیام دومین

 اهتوم یه این پنهونی کارای ترس دیگه پیچوندمش، ولی پرسید، سوال ازم راحت، خیالت))

 (( باش نداشته

 باز در. ممیبین ماشین سوار رو ایرج. میزنم بیرون ساختمون از که بود شده غروب پنج ساعت

 .میشه

 .شبنم بیا -

 .نمیشم مزاحم نه -

 .دختر بیا -

 .میکنه حرکت رانندش و میشینم کنارش عقب صندلی روی

 !میای؟ شام برای رستوران میرم -

 .ممنون نه -

 .میدم ادامه زوده االن برم، نباید

 !رستوران؟ میرین غذا برای همیشه -

 اغلب -

 ....نهک درست غذا باشه، فکرتون به که باشین داشته رو یکی باید سن این تو بد، چه -

 .کنه تروخشکم -

 .میکنم ریزی ی خنده حرفش با
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 .باشه همدمتون -

 رو میکرد، گاهن ایرج و من به آینه از گاهی هراز که ماشین ی راننده به ها، تاکسی خط دیدن با

 .میکنم

 .دارین نگه جا همین -

 .کنی نمی قبول دعوتمو پس -

 .بامنه خونه شام نمیشه، اما کنم همراهیتون داشتم دوست -

 .مادرت پدر خوشبحال -

 .میکنم خداحافظی ای خنده با

 !بود؟ من با هرشب شام واقعا

 .کنم ردیف دروغ پشت رو دروغ باید محبورم،

 (( نیست درست کارت نشو، دیوانه شبنم))

 .میرم خونه به و نمیدم جواب سونیا پیام به

 میدادم ونیاس به هم رو خبرش ایرج، به شدن نزدیکتر قدم یه با هربار من و گذشتند می روزها

 .بگیره جلومو میکرد سعی و میکرد نصیحتم فقط هم اون و

 .اشتممیذ سر به شال کردم، حذف فرمم لباس از رو مقنعه همین برای نبود، تیرداد دیگه

 .میرم ایرج اتاق سمت به گرفتم، آبدارچی از زوره ب که صبحانه سینی با

 .شبنم خانم به به -

 .میذارم جلوش رو سینی و میزنم لبخندی

 !نیست؟ آبدارچی چرا، تو ولی داره، خوردن صبحانه این -
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 .بیارم برات خودم داشتم دوست -

 .بودم شده راحت باهاش دیگه روز پونزده بعد

 .میدم دستش به و میکنم درست رو مربا و کره از ای لقمه

 .کنمنمی درستش ولی میشه، باز هم از شالم

 !خوردی؟ صبحانه تو -

 .اومدم شرکت به هم بعد خوابید، و دادم قرصاشو بودم، خورده مامان همراه آره،

 نه -

 .میدم دستش به و کنممی درست ای لقمه دوباره و زنممی لبخندی

 .نمیره پایین گلوم از من که جوریاین -

 .شینیممی هم کنار ها صندلی روی. دارهبرمی رو سینی

 !مادر؟ هم داری، پدر هم گفتی -

 :میگم تعجب با

 !باشم؟ نداشته بود قرار -

 .شد سخت کارم ولی من، سوگلی چرا -

 .گیرممی خودم به گنگ حالتی قصد از جلو؛ به دیگه قدم یه یعنی سوگلی، گفتن

 !چی؟ برای -

 .کنم خواستگاری رو دخترشون بتونم کهاین -

 !خواستگاری؟ -

 !هوم؟! شناسه؟نمی سال و سن عاشقی و عشق نگفتی مگه -
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 ...خیلی سنمون... بگم جوری چه... تو با من آخه -

 !کنی؟می نقض رو حرفت داری خودت -

 .سخته مادرمم شدن راضی نیست، این فقط مسئله...نه نه -

 .شهمی پول با نباشه اگرم راضیه، دیگه اون. زنمنمی معتادم پدر از حرفی

 .شبنم بگو بهم کلمه یه فقط -

 !چی؟ -

 !نه؟ یا داری دوستم هم تو -

 باید زودتر... نداره حسابی و درست قلب مادرت شبنم، وقتشه االن. ندازممی پایین رو سرم

 اشقع خودت مگه دختر، خودت.میشه بیشتر روزداره به روز معتادت پدر خرج. بشه جراحی

 .نیستی ثروت و پول

 .وقته خیلی آره، -

 .کنممی حرفم حواله لبخندی و میارم باال رو سرم

 .میده دستم به رو ای لقمه

 .شه حل چی همه تا منی سوگلی االن همین از پس -

 .میدم سونیا به هم رو خبر این شب،. بود جوابش تنها پایین به سرم انداختن

 .شناسمتنمی دیگه شبنم -

 .نشو امامزاده سونیا، بسه واه، -

 .میگم خواهرت و مادر به من -

 .میگم بهشون خودم دیگه روز چند نکش، زحمت -
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 هزارتا داری، تفرص جوونی، تو کنی،می بدبخت خودتو داری دستی دستی! ای؟ دیوانه دختر -

 .خواهانتن خوب پسر

 .نداشتم نصایحشو حوصله دیگه کنم،می قطع رو گوشی خداحافظی بدون

 دهپیا و تنهایی بود، نیومده شرکت به ایرج که اونجایی از و بود شده تموم هم دیگه کاری روز یه

 .برسم ها تاکسی خط به تا گیرممی درپیش رو راه

 .کنمنمی توجهی اما کنه،می کر رو گوشم ماشینی بوق صدای

  شبنم -

 .کنممی نگاه راننده سمت به بود، تیرداد شبیه که صدایی با

 کنی؟می چیکار اینجا تویی؟ -

 .شینممی و کنممی باز رو ماشین در

 .بپرسم حالتم حداقل بیرون، بریم قدیما یاد به گفتم معرفتی، بی ازبس -

 .باشه برده بو شرکت تو کارات از ایرج اینکه نگران یا حالمی نگران -

 .شهمی تر کم خبر گوینده صدای. کنهمی بهم آلودی اخم نگاه

 .همین دنبالت، بیام گفتم شد، تموم تازه شرکت تو منم کار -

 .ستونزم هوای تو قهوه، یه: میگه و دارهمی نگه کافه یه جلوی. زنمنمی حرفی

. بود سختم بهم، ودب زده زل. ریممی کافه سمت به باهم و شممی پیاده ماشین از جوابی، بدون

-ح -ت رو خجالتم حس و بود سخت برام مرد و پسر همه این بین تیرداد زدنای زل فقط چرا

 .کردمی ک -ی -ر

 !شده؟ عوض شرکتتون فرم لباس -

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار  –حریص  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

129 
 

 !چطور؟ -

 نظورشم. میره موهاش سمت به تیرداد دست. جلو میارمش و میره شال سمت به دستم دوباره

 .فهمممی رو

 .نیست گیر سخت تو مثله هم ایرج ترم، راحت شال با آها، -

 !ایرج؟ شد سپاهان پس -

 .خورممی رو قهوم از ای جرعه

 .بازی کارگاه اومدی -

 ...دلم فقط بابا، نه -

 !چی؟ دلت -

 .گیرهمی بسمتم رو ظرفش و ریزهمی قهوش توی رو شکر

 !برات؟ بریزم شکر هیچی، -

 ماگر البته نه، یا ارهد حسی اصال تیرداد، بفهمم تونستممی االن حداقل میفتم، سونیا حرفای یاد

 .نداره فرقی برام باشه داشته

 !بود؟ شده تنگ برام دلت -

 !چی؟ -

 دلت گفتم،: یگمم دوباره میخنده، هم اون و کنممی ای خنده سرجاش، ذارهمی رو شکر ظرف

 !شد؟ تنگ برام

 !گفتم؟ چیزی همچین من -

 گفتی؟می داشتی -
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 .میشه تر عمیق لبخندش کنه،می اطرافمون به نگاهی کشه،می پوفی

 .کنم فکر البته آره، -

... حالت این تو چقدر میومد، کش انگار طور همین لبخندش و میره موهاش سمت به دستش

 رو(( کنم فکر البته آره،)) ی جمله چقدر بود، شده خواستنی و جذاب... ثانیه چند این تو چقدر

 .بود نشسته دلم به بود، گفته زیبا

 سعی کشیدم،می خجالت بس از و میشم شکر زدن هم مشغول و ندازممی پایین رو سرم

 .بکشونم دیگه چیزای سمت به رو بحث کنممی

 .رسونتممی خونه در دم تا

 .فیکترا این با میشه دیر خونت برسی تا دوره، خیلی هامون خونه راه مرسی، بازم -

 .ممنون کردی قبول دعوتمو اینکه بابت نزن، رو حرفا این -

 .کنممی خواهش -

 .ماشین محض سکوت تو مخصوصا داد،می عذابم طوالنی های نگاه این

 .دارمبرمی کردن نگاه از دست

 .خداحافظ خب، -

 .دارهبرمی رو نگاهش من مثل و میاد خودش به

 .باش خودت مراقب -

 .میرم خونه سمت به باشم، شده آزاد قفس از انگار که هم باز

 حس. بود شرکت تو تیرداد هم هنوز کاش گفتم، دلم تو لحظه یه و بود گرفته گر صورتم

 .میشد تکرار ذهنم تو ،(( کنم فکر آره))  گفت که وقتی خندش تیرداد، تصویر داشتم، عجیبی
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 ابر رو سپاهان یراثم و ارث اون باید من. میاد یادم بابا وضعیت مامان، قلب فکر سریعا... نه... نه

 .ندارم ای غصه دیگه عمرم آخر تا بکنم، خودم

 آدم همین ،بود شده تنگ دلش فقط! عاشقمه؟ گفت تیرداد مگه اصال درسته، این... آره... آره

 .دیگه میشه تنگ همکارش برا دلش

 . میرم عمیقی خواب به خواب، قرص یه خوردن با و میرم اتاقم به شام خوردن بدون

 اتاق متس به ناهار قبل ظهر، نزدیکای. بودم کامپیوتر سر و داشتم کار شرکت توی صبح از

 .میرم ایرج

 .هست سپاهان آقای -

 .بله -

 .میرم اتاق سمت به و گذرممی منشی از غروری با

 .سالممم -

 .دارهبرمی چشم میز روی های برگه از

 .ببینم اینجا بیا خانما، خانم سالم -

 و گیرهمی رو دستم. کنممی رد هم رو میز میدم، قورت رو آدامسم. کنممی رد رو ها صندلی

 به دستش. بودم پاهاش روی من حاال. بود نشسته صندلیش روی. خودش طرف کشونتممی

 با انگشتام. میشینه بدنم به لرزی میشه، مورم مور. کنهمی لمسشون فقط و میره گونم سمت

 زیر به دستش. بودم زده زل ها دکمه همون به و بود پایین سرم. کردمی بازی پیراهنش دکمه

 همین تو دلم: گممی و زنممی زل توچشماش و زنممی لبخندی. میارم باال رو سرم میره، چونم

 .بود شده تنگ برات روز یه
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 .کردمی نوازش رو موهام مشکی تارهای ایرج، دست حاال و میفته سرم از شالم

 !من؟ سوگلی شد تنگ چقدر -

 .بدیه حس خیلی دارم، کم چیزی یه تو بدون کنممی احساس ایرج، خیلی، -

 .میزنه پیشونیم روی ای ه-س-و -ب و خورهسرمی بازوهام رو چپش دست

 .باشی اضیر تو همیشه خواممی فقط کنم، رسمی که میام هفته آخر خانممی، االنم تو -

 !میای؟ واقعا: میگم خودم خاص ی -د -ن -و -ل با

 .واقعا -

 .میشم بلند پاهاش روی از

 .گممی خوشحالی با و کنممی ذوق

 .باشم باهات همیشه تا و کنیم ازدواج زودتر میشه یعنی وای -

 و میره نمگرد سمت به سرش خورد،می گردنم به نفسش گرمای میشه، بلند صندلیش روی از

 .میکشه عمیق نفس تا چند

 :میکنم زمزمه

 .دارم دوستت خیلی ایرج، -

 .بود افتاده زمین کف شالم

 .خوردمی گردنم به هنوز گرمش نفسای

 .خیلیییی: میگم دوباره

 برم، آخرش تا باید کردم، انتخاب رو راه این دیگه نبودم، دوراهی بین نبودم، منگ و گیج

 .ثروته چون پوله، چون خوشه، باشه، که هرچی آخرش
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 .هفته آخر برای کردممی شماری لحظه و میشه ذهنم ملکه باید کلمه

 .میرم بیرون به و کنممی خاموش رو کامپیوتر

 .صدری خانم -

 !بله؟ -

 .پارکینگ تو برین گفتن دادن، رو کلید این سپاهان آقای -

 بداخل و گیرممی بود، گفته کلید بهش که رو سوویچی کنم،می نگاه آبدارچی به تعجب با

 .میرم پارکینگ

 .نبود اما بیینم رو ایرج داشتم انتظار بود، زیادی ماشینهای

 .میزنم زنگ

 !ایرج؟ کجایی -

 خونه -

 !چیه؟ سوییچ این پس -

 .من سوگلی دکمش رو بزن -

 باشه: کنممی زمزمه

 شتپ ایرج. میشه خاموش روشن من از کمی فاصله با سفیدی پورشه چراغهای. میدم فشارش

 .بود اومده بند زبونم اما بود، خط

 نگاش باز دهن با و میزنم دور کشم،می روش رو دستم. دارمبرمی ماشین طرف به رو قدمهام

 ... .سفید پورشه یه صفر، پورشه یه. کنممی

 !من؟ سوگلی شد چی -
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 !منه؟ برا این...این: میگم فقط زده بهت

 .ماجراست اول تازه خودته، خود برا -

 !ببرمش؟ کجا من... من -

 !داری؟ گواهینامه نگفتی مگه -

 .نمیشه االن اما آره، -

 .برونش تونستی هروقت هست، پارکینگ همون تو جاش -

 .خوبییی خیلی ایرج، وای -

 تازه گفت. بره راشب کردنم س -و -ب صدای تا کنممی غنچه رو بام -ل موبایل، گوشی پشت از

 .میشه کشدار لبخندم ماجراست، اول

 .ودمهخ برا گفت. کنارم سفید پورشه به میزنم زل میندازم، ماشینا و پارکینگ تو نگاهی

 من و رفت،می شپی عالی چی همه کردم،می فکر منه برا اینکه و ماشین به خونه، مسیر تمام

 .داشتم دوست رو این

 .میشم علی و شمیم متوجه خونه، به برگشتنم با

 .عجب چه سالم، -

 به میشه باعث ،((بخوریم چایی بیار، در لباساتو))  گفتن با مامان و کننمی بهم سالمی هردو

 .برم اتاق داخل

 .میبنده رو در و میاد سرم پشت هم شمیم

 !شده؟ چیزی -
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 اینو: میگه بود، وایساده در به پشت و سینه به دست حالیکه در شمیم و میکنم عوض رو لباسام

 !میگه؟ چی سونیا! میکنی؟ چیکار داری پرسید، تو از باید

 .کرد تر راحت رو کارم زد، زنگ بهت باالخره پس -

 !کرد؟ تر راحت کارتو -

 .شینممی تخت روی

 .خواستگاریمه هفته آخر چون آره، -

 !پیرمرده؟ اون با! خواستگاری؟ -

 ...اوهوم -

 .میشم انگشتام به زدن الک مشغول و میزنم خیالی بی رو خودم

 !میشن؟ راضی بابا و مامان کنیمی فکر -

 .کنممی درست رو چی همه خودم شمیم، نکن فوضولی من توکار -

 .نشه درست وقت هیچ ایشااهلل -

 !میشه؟ حسودیت -

 .میشینه کنارم تخت روی و گیرهمی فاصله در کنار از باالخره

 !کنی؟می بخت سیاه خودتو داری اینکه بشه، حسودیم چی به -

 .میشم بخت سفید من خواهر، نمیشم بخت سیاه پولداره، شوهرم اینکه به -

 .شبنم میری پیش تند داری -

 .میبندم رو الک در
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 تند یشههم من میدونی که تو آره،: میگم در کردن باز قبل میرم، در سمت به و میشم بلند

 هم حاال ،کردم پیدا کار تندی شدم، دانشگاه وارد تندی کردم، تموم درسمو تندی میرم، پیش

 .میدم خبر انمام به خودم بکنی، رو من چقولی خوادنمی ضمن در کنم،می ازدواج تندی

 میشم چایی ردنخو مشغول علی و مامان کنار و میزنم بیرون اتاق از و مونمنمی حرفی منتظر

 .خورهمی رو چاییش سکوت با و میشینه شوهرش کنار گرفته ای قیافه با هم شمیم که

 سونیا به نداد پیام یک به فقط آخرشب بودم، کرده فراموش راحتی به شمیم با رو بحثام تمام

 .کردم ابراز کارش از رو ناراحتیم و کردم اکتفا

 ثانیه جمعه یدنرس برای کردم،می طی رو خیابون زنان قدم و بود شده تموم کاری روز آخرین

. بیاد خواستگاریم هب سپاهان ایرج تا بود مونده دوروز. بود مونده دوروز فقط کردم،می شماری

 عقد سر رو ممهری تمام قرارمون، طبق تا. بشم زنش و بدم رو بله بهش من تا بود مونده دوروز

 .میشه جور مامان درمان هزینه براحتی مهریه، پول با که بودم خوشحال بگیرم؛

 !صدری خانم -

 یدهخر حقوقم اولین پول با پیش روز چند که مشکی کاپشن توی بیشتر رو زدم یخ دستای

: کنممی هنگا بود، شده خم ماشین صندلی از که تیرداد به لبخندی و تعجب با و میبرم بودم

 که؟ اینجایی بازم

. ودب خواستنی برام جدیدا که بود نایابش های خنده تک همون از و چشمک یه فقط جوابم

 .کنممی نگاه رخش نیم به دستام، تو کردن ها با و میشم ماشین سوار

 !کنی؟ دعوتم قهوه خوردن به قراره بازم -

 .دیگه یجای نه، -
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 .منو میبری کجا ببینم باشه، -

 .میشه بیشتر سرعتش و کنهمی عوض رو دنده

 .بود خیابون به نگاهم اما بودم، تیرداد کنار

 با رو گذشتم روزهای ذهنم تو و بودم تیرداد کنار. جمعه روز تو فکرم و بود خیابون به نگاهم

 .بود هنمذ تو سفیدم پورشه تصویر و بود خیابون آدمهای به نگاهم. کردممی مرور ایرج

 حساب مشغول... هنمذ تو... فکرم تو ایرج با حرفام اما پیچید،می گوشم تو خبر گوینده صدای

 .بودم مهریم کردن کتاب

 .بردمی گذشته به رو من عجیب که مردی کنار. بودم تیرداد کنار من

 .دیگه جایی فکرم و ذهنم اما

 .یمنی در و منی با -

 !چی؟ -

 .میکنه خاموش رو ماشین

 کجاست؟ حواست یمنی، در و منی با -

 .جاستهمین -

 .میگم هک باره پنجمین این شو، پیاده بودی، شده پیاده االن تا بود، جاهمین اگه -

 .کنممی باز رو ماشین در بیرون، منظره دیدن با و گیرممی رو کیفم

 .میرم جلو به قدمی چند

 .بخشه آرام چه اینجا -

 .چرمش پالتوی تو اون دستای و بود کاپشنم توی من دستای وایمیسته، کنارم
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 !میاد؟ خوشت -

 تو روشن، راغچ کلی. بود ریز چی همه دور این از. بود پام زیر شهر تمام انگاری. میرم جلوتر

 .میداد نشون بهتر رو شهر وسعت زمستونی، غروب تاریک هوای این

 .نظیره بی عالیه، -

 .کردممی هنگا بود پام زیر تقریبا که شهری به میشینه، کنارم هم اون و میشینم نیمکت روی

 .منه مامن یجورایی اینجا، میام تنها همیشه -

 !تنها؟ تنهای -

 که وقتایی یا کردم،می دعوا سمن با که وقتایی بودم، متاهل که وقتایی حتی تنها، تنهای -

 .اینجا میومدم خورد،می بهم کاراش از اعصابم

 عاشقشی؟ هنوزم -

 !سمن؟ عاشق -

 .آره -

 .روبروم منظره به دوباره و ندازممی جدیش صورت به نگاهی نیم

 به چون خواستممی رو سمن فقط من میبینم، کنم،می فکر که حاال نبودم، عاشقش من -

 کردم، پیدا شکش بهش همین  خاطربه بود، نزدیکتر داشتم ذهنم تو که دختری اون و افکارم

 ... .ای دیگه چیز عشق داره، فرق کشش با عشق

 نیمکت روی ینهس به دست که تیرداد به. گیرممی بزرگم شهر از رو چشمام میشم، بلند جام از

 .میزنم زل بود، نشسته

 !!میگی چی فهممنمی! چیه؟ عشق پس -
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 .بود زده زل بهم هم اون. بود شیرین برام مشکیش چشمهای نی نی تو کردن نگاه

 :میکنم زمزمه و میدم تکون رو سرم

 !بگو! چیه؟ خب -

 .دارم االن که حالی همین یعنی عشق کنم،می فکر -

 ...تیرداد نده ادامه. بود زده یخ سرانگشتام. فشرممی جیبام تو رو دستم

 .نیست وقتش اصال االن

 .دارم وقته چند این که حالی یعنی... یعنی -

 بودم، زده لز بود نشسته که روبروم مرد به و بودم ایستاده من. بود برده ماتم نمیزنم، حرفی

 .نداشتم رو زدن حرف توانایی انگار

 و غش راشب دلم در من و کنهمی رو ای خنده تک همون دوباره موهاش، الی میبره رو دستش

 .بود لبش رو لبخند. میرم ضعف

 گفته و ودب اومده شرکتم به کار برای که دختری اون به نسبت کرده، تغییر که حسی یعنی -

 .ندارم خوبی حس بهش بودم

 بشه؟ جوریاین ایدب چرا خدایا... روبروم بزرگ شهر. برمیگردم کنم، نگاهش تونستمنمی دیگه

 مادر، همهاین بین چرا .بشه معتاد باید چرا بشه، بیکار کار از من پدر آدم، همهاین بین باید چرا

 جوریینا شهال و شمیم خوب، خواهرای همهاین بین چرا. بشه جراحی باید من مادر قلب

 .نباشن

 !شبنم؟ -
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. باشم عشق دنبال تونمنمی من... تیرداد دیره. نیست وقتش االن اما ،((جانم)) بگم میخواستم

 .کنم شروع قراره که هستم جدیدی زندگی حریص من رفتنم، حریص من پولم، حریص من

 !نگفت؟ بهت سونیا -

 !؟ رو چی -

 .کردمی عمطل رو تیرداد شمیم، به خبردادن بجای سونیا کاش. گردمبرمی اما بود، سخت

 .بزن رو حرفت نکن، شک گرفتی، تصمیمتو که تو! دختر؟ چته شبنم

 .بود مشکیش کفشای به نگاهم دادم،می جون... بود سخت

 .کنم ازدواج سپاهان ایرج با قراره اینکه -

 بسته هنشد و ب -ل به میدوزم چشم. میارم باال کفشاش نوک از رو چشمام. کنهمی سکوت

 !بزنه؟ حرفی خواستنمی. بود

 .فرمالیتست مراسم یه فقط زدیم، حرفامونو قبال خواستگاریم، میاد جمعه -

 .میارم روباالتر نگاهم

 بلقا غمناکش نگاه خاصش، حالت. میشم خیره چشمهاش به ثانیه یک فقط ثانیه، یک فقط

 .میرم ماشین سمت به و میارم زبون به رو ای جمله پررویی نهایت با. نبود تحمل

 .دیگه بریم شده، سرد خیلی -

 نگاه روبرو به زدم،نمی پلک. نبود روشن هم رادیو حتی دیگه کنه،می حرکت حرفی بی

 فقط. کردمی حرکت شیشه روی ثانیه چند هر که کنی پاک برف به بارون، نم نم به کردم،می

 خواستممی نبود، خبری اما بزنه، حرفی بودم منتظر. شکستمی رو سکوت که بود اون صدای

 !این؟ از بدتر دیوانه، دختره بگی چی نه، اما. بشکنه سکوت تا بگم چیزی
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 نه. بودممی ماشین سوار تیرداد با ابد تا داشتم دوست برسیم، خونه کوچه به نداشتم دوست

 .بابا اعتیاد از نه بود، مامان مریضی از خبری

 چرا. بردمی مپک به رو بابا شهال شوهر شد،می حل هم وام یه با مادرت مریضی شبنم، شو خفه

 تو... سفید شهپور اون کور... ایرج اموال و مال کور... شدی کور تو! دختر؟ میاری بهونه الکی

 ...شدی خواه زیاده

 :میگم و دور ریزممی رو فکرام خونه، در دیدن با

 ....شب ممنون، -

 . بخیر شب -

 ... .شب -

 .کنم کامل جملمو تونستمنمی بود، روبرو به نگاهم

 !چیه؟! شبنم؟ -

 .میره ماشین در سمت به دستم

 ...اونجا...اونجا تیرداد، -

 .بود اومده بند زبونم

 !چی؟ اونجا -

 .کنممی باز رو در میرم، نشونه انگشتم با

 ! خونتونه؟ -

 .میشم پیاده

 .میفته راه سرم پشت و میشه پیاده بود، شده متعجب هم تیرداد، کنم فکر
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  نمیده من به ها، داره پول زنیکه -

 .زشته نزن، داد صدری آقا -

 متوجه تیرداد االخرهب اینکه به کنم،نمی توجه همسایه مردای از تا دو و بابا بیدادای و داد به

 .کنمنمی توجه شده، وضعیتش و خانوادم

 .میرم هال داخل به و کنممی طی رو حیاط

. بود رفتهگ رو وجودم تمام استرس. میداد ماساژ رو هاش شونه ناهید بود، کشیده دراز مامان

  نیاره؟ دووم لبشق ایندفعه نکنه. افتاده دعوا باهاش پول گرفتن سر بابا بازهم دونستممی

 .اومد اورژانس جون، شبنم -

 .میرم در دم به و کنممی پرت صندلی روی رو کیفم

 .میان داخل به بودن اومده که مرد دو هر

 تر سنم که ها اون از یکی قلبش، صدای شنیدن برای گوشی گذاشتن و مامان نبض گرفتن با

 :میگه و ناهید به کنهمی رو راحت، خیلی و عادی حالتی با بود،

 .خانم وقته خیلی کرده، تموم که ایشون -

 بود نشسته ها صندلی از یکی روی که خانم شمسی به نگاهی مهربون، همسایه این ناهید،

 .بود گرم تنش میدادم، ماساژش االن تا من آقا، نداره، امکان:  ومیگه میکنه

 .بود جهت بی هم دادنتون ماساژ کردن، تموم متاسفانه -

 و کنه نوازشم ندارم مادری دیگه که دادم، دست از رو مادرم که کردمنمی فکر این به لحظه اون

 وایساده نزارش حالت همون با بابا. میرم خونه در سمت به دمپایی، پوشیدن بدون. بخوره غصمو

 .بود
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 .کردمی صحبت همسایه مردای با تر آروم

 .میاد سمتون به دوباره من، دیدن با اما بود، رفته ماشینش داخل به تیرداد

 .گیرممی رو پیراهنش یقه میزنم، زل بابا چشمای تو

 پول  خاطربه کشتیش...بخواه پول حاال...کشتی مادرمو: میزنم داد

 .بود ریزش حال در اشکام گرفتم، دستام توی رو یقش بیشتر

 .کنمنمی تموم کردنمو بحث بود،اما شده پخش صورتم توی ریملم تمام

 الیتههههح...لعنتیت مواد اون  خاطربه...مواد  خاطربه....کردی مادرم بی -

 .میشینم خانم شمسی روبروی. میرم داخل به و کشممی رو آخر فریاد

 .بود افتاده فرش روی بنفش پیراهنی با که بودم زده زل مامان به

 .مادرم چادر بود، خودش چادر. میره سمتش به مشکی، ای پارچه با ناهید

 .نبود معلوم بنفشش پیراهن دیگه. بدنش روی میشه کشیده

 توی... اکسپاریشخ مراسم توی... مرده مامان که نداشتم باور. ببینم تونستمنمی رو صورتش

 .نیست دیگه که نداشتم باور... هفتمش و سوم مراسم

 دفن موقع ها ههمسای از یکی فقط. نبود پیداش بود روز هشت بود، رفته هم بابا مامان، رفتن با

 .نبودم نگرانش دیگه بود، دیده رو اون مامان،

 که بود اعتیادش و پولیش بی تقصیر. بیکاریش تقصیر... شدش قطع دست تقصیر... اون تقصیر

 .رفت مادرم

 تمام به سونیا همراه هم تیرداد. بود کرده شرکت بزرگ، های گل تاج با ایرج ها، مراسم تمام تو

 .بود اومدن هامراسم
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 از بعد روز دهمین. کشیدممی خجالت باهاش زدن حرف از و کردممی نگاه بهش شرمساری با

 .بودیم لباساش کردن جمع مشغول شهال و شمیم و من که بود مامان فوت

 .هببین رو تغاریش ته عروسی نموند زنده مامانم، بیچاره: میگه زاری حالت با شهال

 .دختر این دست از مادرم، کرد دق مرد، که بهتر: بهش میکنه رو شمیم

 شمیم؟ داره ربطی چه من به -

 .کرد دق مامان و گفتی رو پیرمرده اون با ازدواجت قضیه تو! نداره؟ ربطی -

 .کنممی ای خنده تعجب با

 میتونین بودن، ها همسایه ضمن در بودم، نزده حرف مامان با هنوز من نزن، حرف بیخود -

 .بودم اومده مامان حال بدشدن از بعد من که بپرسین ازشون

 بعد هاگ بودی، حالت و عشق دنبال معلومه خب! بودی؟ گوری کدوم غروب هفت ساعت تو -

 دعوا دشای بود، زنده مامان شاید خونه، میومدی راسته ی آدم ی بچه عین کارت شدن تموم

 .نمیشد

 سر چی همه! ؟ مامان دیدی. کنممی نگاه بود، شهال دستای تو حاال که مامان دستی کیف به

 میگن؟ چی دخترات میبینی. شد شکسته من

 .کن خبرمون برگشت بابا هروقت ری، میریم دیگه که ما -

 ...وقیحین خیلی شما! بابا؟ حال مهمه براتون -

 ریختی وه -ش -ع چقدر و کردی چیکار نیست معلوم که تویی وقیح!! وقیح میگه کی به کی -

 .خواستگاریت بیاد خوادمی که پیرمرده برا

 .بگیرم پول ازش مامان جراحی برا خواستممی من پولداره، اون -
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 .بهمون زد زده زل دور، همون از شهال میشه، نزدیکتر بهم شمیم

 .گرفت رو پیره اون اموال و مال چشمت ثروتی، و پول عاشق تو شبنم، نزن گول خودتو -

 .نمیزنم حرفی کنم،می سکوت... آره شاید نمیدونم، !گفت؟می راست

 خواستگاری؟ سرش به رو چادراشون هردو

. یپیوندهم اون به ،( بزن زنگ داشتی کاری اگه)  گفتن با شهال و میره خداحافظی بی شمیم

 .بود سخت برام بابا و مامان بدون خونه تو بودن تحمل

 .بودیم شده تک هممون حاال نفره، پنج خانواده یه از

 منی و... کهخا زیر که مادری... کجاست نبود معلوم که پدری...بودن سرزندگیشون که خواهرایی

 .میرم شرکت به فردا صبح که بود عذاب برام بودن تنها اونقدر تنهام؛ اینجا که

 فوت که کتشر همکارای که بود دیوار به چسبیده بنر به نگاهم. میشد گرم کار با سرم حداقل

 .میفته تسلیت رو مامان

 .میاد داخل به منشی که بود نگذشته اومدنم از مدتی

 .دارن کارتون سپاهان آقای -

 اما نبود، خوب حالم. کنممی حالم بی چشمای و کردم پف صورت به نگاهی کوچیکم ی آینه از

 .میزنم رژی

 نککیپ و پودر کرم بیاد، در حالی بی از صورتم اینکه  خاطربه اما بودم، مامان نبودن ناراحت

. برم ایرج پیش به خواستممی هم باز اما بودم تیرداد به حرفام و شب اون ناراحت هنوز.میزنم

 .میرم ایرج اتاق سمت به اما بود، ذهنم تو تیرداد غمناک چشمهای اون هنوز
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 رو ایرج تثرو من خواهم، زیاده دارم، حرص من پولم، عاشق من گفت،می راست شمیم آره،

 .خواهانشم هم هنوز خوام،می

 .من سوگلی -

 : میشینم کنارش

 .ایرج سخته خیلی سخته، مادرم نبود خیلی -

 دندی موقع که حسی هزارم یک حتی. نداشتم حسی مینشونه، دستم روی ای سه -و -ب

 .نداشتم لحظه این رو داشتم تیرداد های خنده

 .باشم خودمون فکر به باید هستیم تا رفتنین، همه رفته، خدابیامرز اون -

 .نمیزنم حرفی

 خواستگاری؟ بیام کی من، سوگلی بود شده تنگ برات دلم -

 .کنممی بازشدش نیش به نگاهی

 فوت مادرم ازهت بده، رضایت بخواد که نیست گفتم، بهت که رو بابام قضیه نمیشه، اصال االن -

 !کنم؟ ازدواج من بعد کرده،

 .من یسوگل نیست احتیاجی هم بابات به ندازیم،نمی راه بکوب و بزن که ما -

 !چی؟ یعنی -

 .برنگشت خونه به هیچوقت شما بابای و اومدیم -

 :میده ادامه و کنهمی ای خنده

 .بمیرم تو وصال آرزوی در باید بنده اونوقت -

 :میگم جدی حالتی با نداشتم، خنده و کردن شوخی حوصله هیچ
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 .لطفا بزن حرف درست ایرج -

 نبود، راضی و برگشت اتمباب اگه حتی کنیم،می عقد راحتی به و گیریممی نامه دادگاه از -

 .کنیممی حل رو چی همه و گیریممی نامه بازهم

 .کنمنمی کاری همچین من -

 .میرم خونه به و گیرممی رو کیفم اتاق، داخل به رفتنم با و میشم بلند ازجام سریعا

 برای خیلی کرده، فکر خودش با ایرج حتما شرکت، رفتم زودی این به که بود خودم تقصیر

 اصال. بگیرم هم جشن نمیاد دلم کنم، ازدواج مامان سال قبل تا بخوام اگه. دارم عجله ازدواج

 .بود خونه خاموش تلویزیون به خیره نگاهم. نیست مهم االن چیزا این

 .میکنه ارجخ کردن فکر از رو من خونه، آیفون صدای. کجاست نیست معلوم که مهمه، بابا االن

 !بله؟ -

 .جون سونی منم -

 کنار تیرداد دیدن با برم، حیاط داخل به وضعم همون با خواستممی میدم، فشار رو دکمه

 تو بدم، حال همون با. کنممی سرم رو شالم و میپوشم نخی مانتوی میرم، اتاق داخل به سونیا،

 .میشم محجبه انقدر تیرداد دیدن با چرا نمیدونم میخندم، دلم

 .خوب دخمل سالم -

 .عزیزم سالم -

 .شدی ادب با چه اوه -

 آشپزخونه، میز روی از رو خرما ظرف. کنممی تیرداد به آرومی(  سالم) و میزنم سونیا پشت به

 .میشینم هم خودم و میبرم سمتشون به چایی لیوان تا سه با
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 !تنهایی؟ -

 .بود شده کش نخ شالم، سمت بره دستم میشه، باعث سوالش و سونیا مشکوک نگاه 

 !کجاست؟ نیست معلوم بابام آره، -

 .میدونه مادرتون فوت مقصر رو خودش احتماال -

 بودم، کرده تعجب!! رسمی چه! مادرتون؟. زدنش حرف لحن کنم،می نگاه تیرداد به تعجب با

 .حرفاش تایید برای میدم، تکون سری فقط

 !شبنم؟ بگردیم دنبالش خوایمی -

 !سونیا؟ بگردیم رو کجا -

 !بود؟ دوستاش خونه بیشتر گفتینمی مگه دوستاش، -

 .آره -

 .دنبالش بریم تا منتظرتونم ماشین دم من -

 .کنم عوض رو لباسام تا میرم، اتاق به هم من تیرداد، رفتن با

 !چشه؟ این سونیا -

 !کی؟ -

 .تیرداد -

 !مگه؟ چطور نیست، چیزیش هیچ -

 .خبره بی چیز همه از سونیا کردم احساس. میبندم رو مانتوم آخر دکمه

 .هیچی -

 .کنممی کلید رو در
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 .داشتم جدیدش دوستای از آدرس تا دو فقط

 .همینجاست -

 پیدا و اباب دیدن برای اونقدر. کنممی بازش و میره ماشین در سمت دستم زدن، ترمز قبل

 .نداشتم توجه چیزا این به که بودم مشتاق کردنش

 .کنین صبر -

 .زد حرف رسمی بازهم بود، خودش. گردمبرمی

 !شده؟ چیزی -

 .رسونهمی بهم رو خودش

 .بود شده خواستنی هم باز چرمش، پالتوی کرم، شلوار یه و ای قهوه بافت

 .نزنین حرف معتاد آدمهای این با تنها بهتره -

 میدم، ارفش رو قدیمی زنگ. میزنی حرف رسمی باهام چرا نگم تا گیرممی رو خودم جلوی

 .بود وایساده سرم پشت

 .میگیره قرار روبروم خمیده، عینکی، الغر، مردی. میشه درباز

 !چیه؟ ها، -

 .میده تغییر کنارم به سرم پشت از رو جاش

 !توئه؟ پیش دوستت، منصور، هستم، بابام دنبال من -

 !کیه منصور -

 .داشتین منقل بساط باهم ها شب بیشتر که همون...صدری منصور -

 : میکنه سکوت ای ثانیه چند
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 .کجاست نمیدونم!...اصال؟ کیه....نمیاد یادم -

 .ممنون باشه -

 مرد به پنجاهی ولترا به میاره، در رو پولش کیف نخورد، تکونی تیرداد اما برم، خواستممی

 .میده

 !هوم! حاال؟ اومد یادت -

 .سرجام برمیگردم دوباره

 .میکردم نگاه مرد به امید با

 .بیرون انداختمش منم کشید، ته پولش بود، اینجا پیش روز سه تا -

 :میگم بلندی نسبتا صدای با بود، شده خرد اعصابم

 هاااا! هستی دوستی جور چه تو! بیرون؟ انداختیش -

 .نداشت زدن حرف نای انگار بود، آروم مرد صدای هم هنوز من، برخالف

 .آبجی باشه بساط و پول که زمانیه تا دوستیمون ما -

 هم تیرداد. میدم هن جواب بود، اونجا بابا کردمی فکر که سونیا، سوال به میرم، ماشین سمت به

 .گذرهمی اونجا از ماشین، کردن روشن با

 !کجاست؟ بعدی آدرس -

 هم دوباره. رسیممی خاکی ای کوچه توی رنگ آبی دری به غروب، شش ساعت آدرس، دادن با

 .وایمیستم در کنار تیرداد، با قدم

 با رورفته، و رنگ چادری با زنی. کوبممی آهنی در به محکم بار چند نداشت، وجود زنگی

 .میکنه باز رو در فربه هیکلی
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 !کمال آقا آقای منزل خانم، سالم -

 !دختر؟ خوایمی چی -

 .دارم کار کمال آقا با من -

 .مردن یا زندن هاش بچه زندم، من ببینه خانه، نیومده ماهه یه! کمال؟ -

 !ماه؟ یک

 .باشه داشته خبری بابا از نمیتونه اصال پس

 حاال؟ داری چکارش -

 ...صدری منصور شوهرتونه، دوست بابام -

 !مرده؟ زنش همینکه منصور، آقا آهو، -

 !اینجا؟ اومده آره، آره، -

 .رفت نیس، کمال فهمید خواست،می مواد کنم فکر بود، کمال دنبال در به در صبح امروز واال -

 !میره؟ کجا نگفت -

 .واال نه -

 !شد؟ چی -

 :کنممی نگاه بود، جلو صندلی روی که سونیا به پشت، از

 .بود اینجا صبح امروز بابام -

 مثله اینجا ،داغون و درب های خونه کرد،می حرکت کم سرعت با ماشین خاکی، جاده اون توی

 .ودب دلگیر هم آسمونش حتی آدمهاش، هاش، خونه داشت، فرق خیلی اینجا!! نبود شهرمون
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 هاشون کره رک که هایی مغازه به خورهمی سر خاکی، جاده اون تو خونه آخرین در از نگاهم

 .بودیم رسیده شده آسفالت جاده به بود، پایین

 .بود تنش بابا کاپشن بود، پیچیده خودش توی که مردی به خوره،می ها مغازه از چشمم

 !!بود خودش!! بابا؟

 .وایسا وایسا،... وای -

 .میزنه وحشتناکی ترمز تیرداد حرفم، این با

 .تاریک زمستونی غروب یه. بود شده غروب بود، سرد هوا

 .میرم جاده طرف اون به دو، حالت به کنم،می جاده به سرسری نگاه

 .دارممیبر تنش و سرش روی از رو کاپشن. میرسم کنارش به(.  بابا)  میگم و میزنم فریاد

 .میلرزید بود، شده الغرتر... بود بابام... بود خودش

 ....کنیمی چیکار اینجا بابا، -

 .ریختمی اشکام

 .میشیم نگرانت نمیگی -

 .کنممی پاک رو اشکام سردم دستای کف با

 .بابا دادی دقمون روز، همه این بودی کجا -

 .بهم میزنه زل میدم، تکونش

 !خوبی؟ خوبی؟ بابا! ها؟ -

 .بود اون از آروم زمزمه یه فقط فریادهام، و ها نگرانی تمام جواب

 .کشتم رو فرشته -
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 .کشتی مامانمو تو بود گفته بهش و بودم گرفته رو یقش. میفتم شب همون یاد

 کنم،می نگاه ،بودن وایساده که سونیا و تیرداد و جاده اونور به بود، نشسته که جایی همون از

 .میان کنارم به باشن، شده منظورم متوجه که انگار

 .بزنم حرف خواستمنمی و تونستمنمی

 و حال این با رو پدرت خبری، بی روز همه اون بعد مادرت، مرگ بعد که بود بدی خیلی حس

 همیشه که دریپ اون که میپیچه، خودش به داره که کنی، پیدا شهر ته تو مغازه، یه کنار اوضاع

 .رفتهگ رو وجودش تمام اعتیاد که افتاده، پناه بی گوشه، یه حاال بود، خونه آور نون

 .شین بلند لطفا صدری آقای -

 .کنهمی بلندش و میگیره رو بابا ل_غ -ب زیر زور، با تیرداد

 .میرم نماشی سمت به بابا، و تیرداد سر پشت و سونیا همراه بود، دستم تو که کاپشنی با

 بی بار، چند هک بود بابا فقط نمیومد، در صدایی هیچکس از برسیم، خونه به تا که راه تمام تو

 (.کشتم رو فرشته من،) کردمی زمزمه محابا،

 .ممنون واقعا ممنون، -

 .فرستممی بداخل رو بابا

 !بمونم؟ پیشت خوایمی -

 .میزنم لبخندی

 .خیلیه کنم، پیدا رو بابا کردید کمکم که همین نه، -

 .بدین خبر سونیا یا من به داشتین نیاز چیزی -

 .میره ماشین داخل به سونیا
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 .ممنون باشه -

 .خوش شبتون -

 ... بازهم ولی ،(خوش شبت) بگه بودم امیدوار

 جای ناال کاش که کردم آرزو لحظه یه داشتمش، نظر زیر میشد، ماشین سوار که مدتی تمام

 .بودم نشسته تیرداد کنار و سونیا

 اضافه تینمنیاف دست آرزوهای لیست به رو آرزو اون هال، توی بابا دیدن با و میبندم رو در

 .فرستمشمی حمام به زور به شورم،می لباساشو تمام.کنممی

 ساعت چند ره که بود شده عادتش انگار. بود زده زل مامان عکس قاب به و بود بیدار شب تمام

 (. کشتم رو فرشته من)  کنه زمزمه یکبار

 .کنهمی تکرار رو جمله این من، حرف  خاطربه شاید که داشتم وجدان عذاب احساس

 عذاب احساس این شوهراشون، همراه اونها اومدن و شهال و شمیم به زدن زنگ از بعد اما

 :خوابهمی شهال حرف با وجدانم

 .بابا برات مبمیر....میدونه مقصر رو خودش حاال بود، مامانم عاشق انقدر بابام، بیچاره -

 بود، خوب زچی همه که ها موقع اون بود، خوب حالش که موقع اون بود، مامان عاشق بابام آره

 .خریدمی مامان برا مریم گل شاخه یه همیشه

 .دمیاور وسیله هممون برا گشت،برمی جنوب از که هربار. بود مریم عاشق مامان

 .نشه خرج زیاد پول که کن، خرید ها بچه برا فقط میگفت، مامان

 .بود جمله یه فقط بابا جواب اما
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 بدون سخته هچ نمیفهمم میکنی فکر بخرم، چیزی یه باید حتما تو برا نخرم، ها بچه برا اگه))

 ((اینایی؟ مراقب من،

 .میدونست مرگش مقصر رو خودش حاال اما. بود مامان عاشق بابا

 کمپ از بابا راههم سهراب و علی وقتی اما میزنه، رو حرفا این اعتیادش برای کردیممی فکر

 .میدن جواب یه ما متعجب حالت به برمیگردن، اعتیاد

 .آسایشگاه ببریمش باید گفته، دکترش -

 داخ مرسی( خدا گرم دمت) گفتم و آسمون به کردم رو پوزخندی بودبا خواب عین چی همه

 .گرفتی ازم رو مامانم جون،

 بعد امخواهر که جونم خدا مرسی. کردی آسایشگاه روونه حاال رو بود معتاد فقط که پدرم

 ،(بزن گزن داشتی کاری باش، خودت مراقب) جمله با روانیا، آسایشگاه تو بابامون گذاشتن

 .خودشون زندگی پی میرن

 کوچیکش، اطحی و دوخوابه خونه این توی. شدم تنها کلمه واقعی معنای به شدم، تنها من حاال

 و شهال که ییروزها..میفتم هامون خاطره یاد میبینم، که رو خونه هرگوشه. کنممی سر تنها

 بابا.بود نشسته من جای مامان دقیقا... شدم قبول کنکور من که روزی. بودن مجرد شمیم

 .میره شگاهدان به یکی بالخره دختراشون، تا سه بین... بودن خوشحال. بودن خوشحال روبروش،

. بود میتاآر سیسمونی تهیه مشغول ذوق با مامان که روزی یاد. میفتم شهال نامزدی جشن یاد

 .علی بودن خجالتی شمیم، خواستگاری شب

 یعنی که مامان به بابا معنی از پر لبخند یاد میاره، خونه به رو شمیم جهیزیه که وانتی یاد

 .رفتم دانشگاه به که اولی روز مامان، کردن دود اسپند یاد ،(کردم جورش باالخره)
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 یاد. نداشت هدیگ که دستی با میاد، خونه به بودن، بستری روز بیست از بعد بابا که روزی یاد

 یاد... بد یروزا یاد. ندادن بهش ولی بود، کارخونه اون از حقوقش و حق دنبال به که روزایی

 کدومشون هیچ حاال. کنه کار شد مجبور... مامان بیگاه و گاه دردهای یاد... بابا شدن سیگاری

... جهایر زندگیم راه تنها حاال... زیاد آرزوهای و فکرها با... تنها من... هستم من فقط حاال.نیستن

 این همه مثله که.بشه تکمیل زندگیم که اونه، با ازدواج بودنم، خوشبخت راه تنها... ایرج پول

 ...بشم تنها هم آخرش نکشم، سختی سالها

 ...ایرج و منم... هام خواسته و منم... آرزوهام و منم حاال

 .سالم -

 .برگشت بابات میشه، تنگ برات دلم نمیگی من، سوگلی -

 .خوادمی امضا یه و هالزم دادگاه از گفتیمی که ای نامه همون بگیر، نامه برام: میگم محابا بی

 به. میزاره جاش سر رو گوشی میزنه، حرف مدتی. میره میزش روی تلفن سمت به دستش

 .میکشه سرم از رو شالم میاد، کنارم

 تو میزنم زل.مینشونه چونم زیر ای سه -و -ب و میشه خم کنم،می نزدیک بهش رو خودم

 .کنهمی چندشی ی خنده چشماش،

 .خودم مال بشی که نزدیکه دیگه حاضره، نامه فردا تا -

 .میزنم تصنعی لبخندی سفیدش، و سیاه موهای الی برممی رو دستم

 .ایرج دارم تورو فقط حاال -

 .پات به ریزممی دنیامو من، سوگلی دارم رو تو منم -
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 اسکناس خوام،می پولشو ففط دنیاش از من ولی چیه، دنیاش دونمنمی! بود؟ چی ایرج دنیای

 .خواممی رو اینها من کیش، توی برج شرکتش، ویالهاش، خوام،می رنگارنگشو های

 دیگه بشم، همسرش خواممی که حاال بود معتقد رفتم،نمی سرکار به دیگه ایرج خواست به

 .کنم کار نباید

 به حیاط ویت. میرم آسایشگاه سمت به و میدمش جا کیفم توی میاد، دادگاه از نامه دوروز طی

 .دیگه مرد یه با همراه نیمکت، یک روی میبینم، رو بابا بزرگی، اون

 .میشد دور و خندیدمی شه،می بلند نیمکت از مرد اون شدنم، نزدیک با

 .بابایی خوبی بابا، سالم -

 .غمناکش صورت به دوزممی چشم. میشینم کنارش کنم،می لمس رو الغرش دست

 .کشتم من رو فرشته -

 دستای تو که دستش به ندازم،می پایین رو سرم... هنوز... کردمی تکرار رو جمله این هم هنوز

 .کنممی نگاه بود من صاف و سفید

 .نشونهمی صورتم رو کوچیکی اخم شدش، قطع دست دیدن میاد، باال نگاهم

 نوشته دیگه بار یک. یارمم در تا از رو کاغذ. دارممی بر رو خودکار در کنم،می باز رو کیف زیپ

 .گذرونممی نظر از رو کاغذ رو های

 .میدم دستش به رو خودکار. بود الزم بابا امضای فقط

 رو اینجا بابا، کن، امضا رو اینجا -

 .دادممی فشار امضا محل روی رو، انگشتم

 .چشمام به بود شد خیره
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 .کشتم رو فرشته -

 .بابا کن امضا رو اینجا -

 .مینشونه کاغذ روی رو، هایی خط دستش، خفیف لرزش با و آرومی به

 .شد طی هم دیگه قدم یک کرد، امضا

 .بچکه اشکم دمنمی اجازه نشونم،می دستش رو ای ه -س -و -ب

 .میبندم رو کیف زیپ

 .کشتم من رو فرشته -

 :میکنم زمزمه

 .بابا نداری تقصیری تو مرد، فرشته نکشتی، تو -

 لبخندی بهم وهرد ایرج، به نامه تحویل با. میرم و کنمنمی نگاهی بهش نداشتم، طاقت دیگه

 .شد گذاشته دیگه هفته برای محضر قرار. زنیممی

 بنز شینما با ایرج، شخصی راننده نریمان، همراه اما من بود، شرکتش کارهای مشغول ایرج

 .بودم خریدها مرکز و ها پاساژ راهی مشکی،

 .زد سرباز من همراهی از سرماخوردگی بهونه به سونیا

 .کنن بارم رفح کلی و ذوقم تو بزنن خواستمنمی بودم، نداده خبر شهال و شمیم به هنوز

 !میشه؟ چقدر -

 .چهارصد و یک -

 بار، بیستمین برای، شاید رمز، گفتن با و میده فروشنده به رو کارت کنم،می نریمان به نگاهی

 .میشه کشیده دستگاه توی بود، داده نریمان به ایرج که اعتباری کارت
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 .بود شده خرید های نایلکس و ها پاکت از مملو ماشین پشت های صندلی و عقب صندوق

 .اینجا باش نه ساعت صبح فردا: میگم

 .میده روتکون سرش

 !بزنی؟ حرف تونینمی -

 .چشمام تو میزنه زل

 .بود نافذ نگاهش

 .خاکستریش چشمهای

 .خانم بله -

 .میشم سیک خودم برا دارم(( خانم بله)) گفت بهم ندازم؛می بهش آمیزی غرور لبخند

 نگاه و مدرمیورد رو همه بچگونه ذوقی با بود، خریدهام و نایلکس از پر هال، دور تا دور

 . بودم کرده خرید کلی و گذشت منوال این به تمام دوروز. کردممی

 .داشتیم محضر قرار پنجشنبه. بود رسیده هم شنبه سه

 .بگیریم جشنی نداشتیم قصد مامان فوت خاطربه و خودم، اصرار به

 رو خودش فقتموا جشنه، از بهتر حسابی مسافرت یه گفتن با بعد اما کرد،می مخالفت ایرج

 .میدم فشار نوبت به رو تلفن های دکمه. کنهمی اعالم

 .پیچهمی گوشم تو شهال صدای

 سالم -

 !خوبی؟! خبر؟ چه! شبنم؟ تویی -

 خوبم -
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 .کنممی صاف رو گلوم. میاد در چاه ته از صدام کردممی احساس

 !شبنم؟ شده چیزی -

 .دارم خبری یه -

 بگو خب -

 :میگم میشم، خیره خانوادگیمون عکس به کشم،می عمیقی نفس

 .بیاین تا زدم زنگ کنم،می عقد پنجشنبه -

 .کردمی اذیتم تلفن پشت سکوت

 !شهال؟ -

 !کی؟ با -

 .کنم ازدواج بود قرار که همونی با -

 !کردی؟ کارتو باالخره پس -

 .نمیزنم حرفی

 آخه ورخوندی،ک میایم، و گیریممی شوهرامونو دست شمیم و من کردی فکر درصد یه اگه -

 .کنیمی اینجوری چرا بشه، مادرت سال حداقل کن صبر دختر

 .نمیزنم حرفی

 سخته! کنی؟ واجازد پیرمرد یه با خوایمی خودت کن، ولش رو مردم اصال! میگن؟ چی مردم -

 !ها؟ کشکه، مگه مشترکه، زندگیه حرف زندگیه، حرف بخدا،

 :کنممی زمزمه

 .گرفتم تصمیممو من -
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 !چی؟ بابا پس شمیم، و من پس -

 .داده رضایت بابا -

 .گرفتم امضا ازش و بوده دیگه دنیای یه تو نگفتم داده، رضایت جوری چه نگفتم

 خر از هبهتر هم تو کنیم، شرکت بدبختیت جشن تو تا نمیایم نمیایم، شمیم نه من، نه -

 .نه بگی و پایین بیای شیطون

 !بود؟ پیش سال چند برای خانوادگی عکس این زنم،نمی حرفی

 .حیفی خدابه شبنم -

 .بود کرده نامزد تازه شهال که سالیه برای آها،

 .داری فرصت جوونی، تو -

 .میمیره بزرگ مامان هم بعدش دوماه

 .بشه پیدا الیقت یکی کن صبر خوشگلی، -

 .شده تنگ مامان و بزرگ مامان برا دلم چقدر

 کردی، اگه کارو، این ننک توروخدا گوشتیم، و خون یه از دیوانه، خواهرتم سوزه،می برات دلم -

 . ما پیش بیا ری، بیا شدی، پشیمون اگه ولی نیار، منم اسم دیگه

 .شهال خداحافظ... خداحافظ -

 .میرسه پنجشنبه. بودم عکس همون به سرجاش،خیره میذارم رو تلفن

 .خورهمی رقم زندگیم از جدید فصلی

 نفر سه با ایرج و من فقط که نبود مهم میده، قرار زندگی باد تند توی رو من که جدید فصلی

 مهم. بود تولدم سال اندازه به هایی سکه مهریم که بود این مهم. بودیم محضر توی عاقد و دیگه

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار  –حریص  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

162 
 

 سرماخوردگیش بازهم نمیفهمم و بچم من اینکه فکر با سونیا و نیومدن شمیم و شهال که نبود

 .نیومد و کرد بهونه رو

 و نداشتن، حضور پدرم و مادر که نبود مهم. کرد نامم به رامسر تو ویال یه ایرج که بود این مهم

 پنج حلقه که بود این مهم. بودم محضر طالیی سفید عقد سفره سر پدرم از رضایت نامه یه با

 الفبرخ خودم، همسن دخترهای برخالف من. کردمی خودنمایی چپم انگشت تو میلیونی

 بله که منکرد هم شک حتی و نداشتم استرسی هیچ. بودم شنیده قبال که هایی تعریف و حرفها

 .نه یا بگم رو

 رمپد از سالی چند ایرج که نبود مهم... آرزوهام کنار... روابرا... بودم اوج تو. بودم خوشحال من

 بود این ممه. نپوشیدم هم عروس لباس حتی که نبود مهم. پولداره که اینه مهم بزرگتره، هم

... نبود مهم برام هیچی اونجا، خانم بشم و کنم زندگی بزرگ عمارت و ساختمون یه تو قراره که

. 

 بله -

 .میبندم رو قرآن میگم، رو بله راحتی همین به

 عالقه ثروتش به ولی ندارم، ای عالقه بهش که میذارم مردی زندگی تو پا راحتی همین به

 .میشم متاهل امضا، تا چند با و راحتی همین به. دارم زیادی

 ! میدم؟ تعهد من تعهد، یعنی تاهل بودم خونده جا یه

 .من سوگلی شو سوار -

 نافذ چشمهای با نریمان، ای ثانیه چند نگاه. میشینم بنزش های صندلی روی ایرج، همراه

 .میشه تموم آینه از ایرج و من به خاکستریش
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 .میشم جدیدم خونه راهی و کنهمی روشن رو ماشین

 رفشط دو که طویل ای جاده. میشه باز طالیی رنگ از هایی رگه با رنگی مشگی بزرگ در

 مستونز تو حاال و بودن کشیده قد که درختایی بود، شده کاشته هایی تبریزی و ها صنوبر

 .کنهمی ترمز نماشی. میفته باغ ته کوچیکی، خونه به نگاهم درختها، بین از. بودن عریان و لخت

 .بودم دهندی جایی رو نظیرش حاال تا میبینم، رو طبقه دو ساختمونی روبروم و میشم پیاده

 باغ و مارتع به دقت این با بودم، اومده وسایلم اوردن برای که روزی حتی یا مهمانی شب اون

 .جا این به ذاشتمپامی که بود بار اولین برای انگار بودم، نکرده نگاه

 روم به رو بزرگ لنسا به نگاهم داخل، به میذارم قدم کنه،می باز رو در چندشی، خنده با ایرج

 .خورهمی

 .بترکه حسود چشم مبارکه، آقا سالم -

 .چرخونهمی سرم روی رو اسپند ظرف خندون، ای چهره با الغر، زنی

 زن، رس پشت میاد، بیرون به میشه، ختم آشپزخونه به میزدم حدس که دری از نوجون دختری

 .میکنه آرومی(  سالم) و وایمیسته

 !هانیه؟ خوبی -

  میدوزه ایرج به رو چشمهاشو

 .مبارکه آقا، ممنون -

 .چسبونهمی خودش به رو من میشه، کمرم حایل ایرج، راست دست

 .است هانیه دخترشون اینم اینجان، سرایدار شوهرش و خانم فتانه -

 .میدم دست فتانه به و میزنم لبخندی
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 .مرخصین همتون -

 به نریمان و مادرش با زیر سربه و آروم دختر این هانیه،. میشه برده آشپزخونه به اسپند ظرف

 .میرم ها پله سمت به و کنممی پرت نزدیکم صندلی روی رو کیفم. میرن بیرون

  در، تا چند و بود کرده خوش جا باال طبقه بنفش، راحتی مبل یکدست

 خورهمی ای نفره ود تخت به نگاهم اتاق، آخرین در کردن باز با. کنممی باز رو ها اتاق همه در

 .بود کرده احاطه رو دورش تا دور رنگی زرشکی حریر های پرده که

 به نگاهم کمد، در نکرد باز با ندازم،می نگاهی آرایش میز و کمد به و چرخونممی چشم

 .میفته اخیرم خریدهای کلی و لباسهام

 !چطوره؟ -

 .خوابم انگار ایرج! باشه؟ بد میشه مگه -

 رو ای حوله پیراهنش، ناورد در با و میکنه باز رو کراواتش نشونم،می گونش رو ای سه -و -ب

 .میره اتاق توی حمام سمت به و برمیداره

 رنگ. زنممی چرخی قدی آینه روبروی کنم،می عوض کوتاهی دامن و تاپ یه با رو لباسام

 و الممیم دستام و گردن به عطری. بود کرده ایجاد سفیدم پوست با خوبی هارمونی صورتی

 .میذارم باز رو موهام

 گوشی دایص. بود کرده تغییر تیره ای قهوه به مشکی از رنگشون ایرج، خواست به که موهایی

 .میکنه جلب رو حواسم ایرج،

 .میشم خیره( لیا) اسم به
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 میام ودمخ) گفتن و خندش و ایرج، اومدن با اما کیه؟ لیا که کردم، پیدا بدی حس لحظه یک

 .کنه مخفی ازم که نبود چیزی که بود این حداقلش و رفت بین از حسم(  فرودگاه

 .بود زدم الک های انگشت به نگاهم و بودم نشسته تخت روی

 !بود؟ کی -

 .تغاریم ته دخترم، لیا، -

 :میگم حالت، همون تو هنوز اما من و میکشه دراز تخت روی

 !فرودگاه؟ بری چرا!گفت؟می چی -

 .اومده در آب از درست حدسم فهمیدم ایرج، حرف با

 .ایران میرسه امشب -

 ! امشب؟ -

 !شده؟ چی -

 !میاد؟ چرا -

 .گفتن تبریک برا -

 .ایران نیومدن وقته خیلی هات بچه گفتینمی مگه -

 .شده نامادریش شده، باباش زن کی ببینه اومده نیست، کمی موضوع من ازدواج -

 دراز کنارش و کشهمی رو دستم گیرم،می خودم به غمگین حالتی میده، سر ای قهقهه

 .یشهم ایجاد بدنم تو لرزی موهام، الی میبره رو سرش و میشه خم سمتم به. کشممی

 .بودم شده موقعیتم متوجه تازه انگار

 !من؟ سوگلی شدی ناراحت -
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 .بزنم حرف و کنم نگاه ایرج به کم فاصله این توی تخت، روی بود سخت

 !!اومد خبر بی چرا اصال میومد، دیگه چندروز حداقل خب ولی نه، -

 .میاره در رو تاپم حرکت یه تو و بدنم رو میشه خم. نمیده بهم جوابی

 حوله بود، م  -ب -ل رو که لبخندی با ه،*و*ش*ع و دی*ن*و*ل با میشم، مسلط خودم به

 .کنممی جدا بدنش از رو

 .گیرهمی فرا رو وجودم تمام خوب حسی کم کم و کنممی همراهیش

 کم کم میزنم، نمذه تو که حرفی با ببرم، ت -ذ -ل هم من و نکنم فکر چیزی به کنممی سعی

 .کنممی همراهیش

 ((زنشی حاال بیاد، بدت ازش نباید پس زنشی، دیگه دادی، بله شبنم، شد تموم))

 حاال میرسه، پاهام به دستش گرمای. میشه کمتر نور و کشه،می رو حریر پرده دستش، یه با

 .بودم شده اون با بودن تشنه هم من

 .رفتمی پیش خوب خیلی اما بود، گذشته ازش سنی اینکه با

 حق هشب بود، عجیب برام ایرج زبون از اونها شنیدن که کرد شروع رو هایی زمزمه کم کم

 و میزنن غریب عجیب حرفای انقدر مردها دقیقه چند همین تو بودم، شنیده شهال از. دادممی

 .نمیگن عادی حالت تو وقت هیچ که میگن چیزایی

 بطور و کردم خداحافظی دخترانگیم دنیای از من شکمم، وحشتانک درد و خون قطره چند با

 .گذاشتم زنانگی و تاهل دنیای به پا واقعی
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 تو عاشقونه های مهزمز و باشه کنارم حتی یا کنه، نازم ایرج بودنمون، هم با از بعد داشتم انتظار

 خیره. میره ابخو به براحتی. بود دقیقه چند همون برای فقط اینها همه انگار اما. بخونه گوشم

 ....ولی بود، بزرگتر هم پدرم از حتی که زندگیم، مرد به بهش، میشم

 .بود بخش لذت باهاش بون میاد، بم -ل رو لبخندی

 .میشم بلند تخت از سختی به

 زیر. میزنم ور دوش و میرم حموم بداخل رفتم،می راه ها پنگوئن عین بود، سخت رفتنم راه

 .ریزممی دور رو گذشته تمام دوش، همون

 بی... یستمن خواهرش دیگه کنم، ازدواج اگه که شهال حرف... آسایشگاه و بابا... مامان فوت

 ...نه اما دور، میندازم رو چی همه... سونیا وفایی

 تسخ... مهربونیاش... جذابیتش... نایابش های خنده تیرداد،... بندازم دور تونستمنمی رو یچیز

 ...گیریاش

 .میام بیرون دوش زیر از... هم هنوز من بندازم، دور رو اون تونستمنمی

 یخداحافظ بودنت دختر با پیش دقیقه چند همین داری، شوهر دیگه تو شبنم، شو ساکت

 .کردی

 .نمیشه عزیز، وجدان سخته... سخته

 ... .باید بشه، باید. کشممی دراز ایرج کنار تخت روی

 .ابمبخو شب هشت یا هفت تا حداقل گیرممی تصمیم کشم،می خودم روی رو پتو 

 تخت تشک روی دستی میزنم، تخت روی غلتی دخترونه، و ظریف ای خنده صدای باشنیدن

 (.لیا) کنممی زمزمه نبود، ایرج کشم،می
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 .میذارم سرم روی رو تلی لباسام، کردن عوض با میشم بلند جام از

 روی ایرج، حرف با بود، شنیدن قابل صداشون راحت هم، طبقه این از کنم،می باز رو اتاق در

 .نشم دیده تا چسبونممی نرده به رو خودم نمیرم، پایین به و وایمیستم پله اولین

 .کنیممی حرکت صبح شنبه -

 !کنم؟ چیکار عسل ماه بیام من بابا، نیست من جای خب -

 .شمال بیای خواینمی ایران، اومدی سال پنج بعد -

 .دارمبرنمی قدمی میشه، گرمم. میشه مشت دستام

 .رستوران تو دارم، رارق دانشگاه قدیمی های همکالسی با هم فردا بیام، شاید دونم،نمی فعال -

 .میشه تازه دیدارها خوبه، -

 .میدفه زدنش حرف تو رو شوق و ذوق میشد راحتی به میشه، بلند لیا خنده صدای دوباره

 ....برا شده، تنگ همشون برا دلم آره، وای -

 سالم -

 .مینشونم  م -ب -ل کنج لبخندی. بودم پریده زدنشون حرف وسط نبود مهم

 .بود داده لم کاناپه روی لبخند با اما ایرج میشه، بلند جاش از تعجب با لیا

 .کنیممی حرکت هم طرف به دو هر

 .کنممی هم شل  -غ -ب باشم، کرده رفتار خوب اینکه برای هم من و میدیم دستی

 .میاد حرف به بالخره و بود تعجب رنگ هنوز لیا، نگاه تو اما میشینم ایرج کنار

 !سالته؟ چند باشی، جوون انقدر کردمنمی فکر -

 .بودم کوچیکتر هم لیا از بود، سالم دو و بیست
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 .کنهمی اکتفا تصنعی لبخند به لیا و میگم رو سنم خاص غروری با

 .باشه داده نشونت عکسمو جان ایرج میکردم فکر -

 .ببینمت و ایران بیام خودم خواستممی ببینم، خواستمنمی من یعنی نه، -

 چند حتی. تداش ای افاده و فیس نه بود، ای افتاده فیل ازدماغ دختر نه لیا تصورم، برخالف

 باشه، داشته خاصی تیپ و بگیره رو خودش بود نشده باعث هم کشور از خارج تو زندگی سال

 .میزد حرف خودمونی خیلی و پوشیدمی عادی های لباس

 .دبو دیدارمون اول دقیقه چند همون به محدود فقط سنم دونستن و من دیدن از تعجبش

 .میگیره رو دستام لیا و میره آشپزخونه سمت به سوپ بزرگ کاسه برداشتن با فتانه

 .میگیرم قرض خانمتونو دقیقه چند من جونم، بابا خب -

 .بشه ناراحت نزنیا، بد حرف نامادریت به -

 :میگه و میره ای غره چشم لیا

 .نیستم آدمی همچین که من نخیر، -

 .میریم حیاط سمت به باهم و پوشممی رو بافتی میشم، بلند جام از

 .میخورد تکون آروم آروم و شینیممی بود، حیاط توی که ای دونفره تاب روی

 .کشهمی عمیقی نفس لیا

 .بمونم اینجا همیشه دارم دوست بود، شده تنگ اینجا برا دلم چقدر -

 !بمون؟ خب -

 .نمیشه -

 !چرا؟ -
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 .بهم میزنه زل و میزنه لبخندی

 عرفان به باید اشه،ب کوچیکتر من از بابام زن نمیشه باورم خیال، بی رو اینا نمیشه، دیگه، خب -

 .بگم هم کامران و

 .نمیزنم حرفی

 !داری؟ دوست بابامو -

 .پیچونممی هم تو رو انگشتام خوره،می تکون دلم تو چیزی

 .کنمنمی نگاه لیا به

 .شدمنمی زنش که نداشتم اگه -

 !میگی؟ راست داری -

 .میشم بلند تاب روی از

 .نمیشناسه سال و سن که عشق میگم، راست عزیزم، آره -

 .میکشه رو دستم که برم خونه سمت به خواستممی

 .دارم خواهش یه ازت پس -

 .بگو -

 باهاش پول  خاطربه کردم فکر دیدنت با باش، کنارش داری دوسش اگه باش، بابام مراقب -

 زن نشستی، لمد به جورایی یک بینم،می حرفاتو صداقت چشمات، تو االن اما کردی، ازدواج

 .باش براش خوبی

 .نداشت نه! داشت؟ صداقت چشمام میخندم،. میزنه چشمکی

 .کنممی رفتن عزم ،( سرده هوا) گفتن با
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 برو تو شده، تنگ شبش و درختا و حیاط این برا دلم هستم، حیاط تو یکمی من -

 .میرم بداخل ایرج کار اتاق باز در دیدن با میرم، باال طبقه به

 .بود کردن حساب یسری مشغول چشماش، روی عینک با

 .میرم بسمتش و میبندم رو در

 !میکنی؟ کار داری امشبم -

 .میشینم پاهاش روی

 .میزنه کنار رو موهام از ای تیکه

 !خبره؟ چه مگه امشب -

 :میگه ظریفم صدای و وه -ش -ع با

 .دامادیت اول شب -

 .میشم چسبیده بهش ببشتر و زنیممی ای قهقهه هردومون

 .ایرج -

 .من سوگلی جانم -

 .بخوابیم بریم -

 .دیگه دقیقه چند میام برو، -

 .میشم بلند پاهاش روی از کنم،می ها برگه به نگاهی

 !مهمه؟ انقدر !چیه؟ اینا -

 .میاره در رو عینکش

 .میشه جدی
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 .شده براییخ یه بودم، مسافرت که یماهی اون انگار شبنم، خورهنمی بهم چیزایی یه -

 !خبرایی؟ چه -

 تازه جو و پرس کلی از بعد! نمیبندین؟ داد قرار هم هنوز گفت و زد زنگ آقایی دیروز -

 .کنهمی رد اون اما میده، پیشنهاد تیرداد به مشهد، تو که فهمیدم

 .میشه تکرار ذهنم تو شرکت تو تیرداد روز اون حرفهای. خورمنمی تکون

 !ایرج؟ میگی چی فهممنمی! چی؟ که خب -

 اما بشه، پشیمون شکارا این از که کنممی کاری خودم کردم، زیادی اعتماد تیرداد به انگار -

 .سرش میریزم آدمامو بشن، که جور مدرکم، دنبال فعال

 !آدماتو؟ -

 !سوگلی؟ منو، گرفتی کم دست -

 :میگم زده بهت

 !باشه؟ اون کار معلوم کجا از -

 .بیشترم مدارک دنبال که گفتم اینه، حدسم -

 .میشینم تخت لبه میشم، اتاقمون وارد میذارم، قدم بیرون به

 ((میکنم کارو این دارم چیزایی  خاطربه من))

 ((شبنم میشم آروم کارام این با من))

 ((گیرممی انتقاممو دارم فقط من بدم، توضیح برات اگه حتی!! منو فهمینمی تو))

 .برامن بزرگ ترسی بود شده ایرج جمله و میشد تکرار ذهنم تو تیرداد حرفهای

 ((سرش میریزم آدمامو)) 
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 .بشه دیر نباید کارارو، این کنه تموم تا بدم خبر تیرداد به باید

 مسافرت هب باهامون باید هم لیا چرا که بودم شاکی ایرج از بودم، لباسام کردن جمع مشغول

 یچیزای یه دار، سن مرد یه با ازدواج بودم شده متوجه تازه انگار و بودم عصبانی العاده فوق. بیاد

 پرشور من کهاین خواستنمی نظری من از کارها اکثر توی اینکه داره، خودش سر پشت هم رو

 خودم نم. نبود اجباری کنم، ازدواج که بودم خواسته خودم ولی بود، سخت نه، اون و بودم

 .کنم ازدواج میذاره، سالگی شصت به پا کم کم که مردی با که کردم قبول

 .سالم -

 .میذارم چمدون توی رو شده تا روسری

 .تو بیا سالم -

 .میشینه کنارم قالیچه، روی

 !بگم؟ چیزی یه -

 .بود ساده خیلی فتاراشر و زدنش حرف بود، بزرگتر من از انگار نه انگار ندازم،می نگاهی لیا به

 بگو -

 !مهمه تو نظر گفته بابا یعنی -

 !مورد؟ چه در -

 .دیدم موقدیمی دوستای از یکی داشتم، ناهار قرار دانشگام های همکالسی با که امروز -

 .بسالمتی -

 .نداره شکالیا تو نظر از بیاد، شمال به ما همراه خواستم ازش نداشت، خوبی اوضاع و حال -
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 نظر من زا تازه و بود کرده دعوتش و بود گفته اون به... من خدای پوف چهارنفره، عسل ماه

 .خواستمی

 و بکشم رجای سر بلندی داد داشتم دوست کنم، خفش و بکشم رو لیا موهای خواستمی دلم

 .نه اما کنم، حسابی قهر

 .بدم شونن زندگی زن معروف قول به و مهربون رو خودم باید هست، لیا که روزی چند این تو

 .میشه بیشتر دخترونمون جمع عزیزم، نداره اشکالی نه -

 .نیستا دختر -

 .کنممی تعجب

 !پسره؟ -

 .باشین راحت هم بابا و تو میام، اون ماشین با من دیگه، آره -

 !زدن؟ چشمک به داشت عادت. میره و میزنه چشمکی

 و کنه رانندگی ایرج ودب قرار بار اولین برای ذاریم،می ماشین توی رو وسایل بالخره شنبه، صبح

 .رفت مرخصی به روز چند برای هم نریمان

 .خیابون وارد و میشیم ماشین سوار

 .میشه پیاده هم ایرج و میاد بیرون راننده بود، ماشینی دم لیا

 حتی بشم، پیاده تا رفتنمی در دستگیره سمت به دستم. لرزیدمی بدنم بودم، کرده کوب سنگ

 .نکرد من به نگاهی هم اون

 .میکنه حرکت ها اون ماشین پشت و میشه سوار ایرج دقیقه چند بعد

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار  –حریص  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

175 
 

 نفر اون عنیی! نبود؟ خوب تیرداد اوضاع و حال یعنی! بود؟ لیا دوست و همکالسی تیرداد یعنی

 !بود؟ چهارنفرمون عسل ماه چهارم

 طول تمام. بود کرده ترش جذاب بازهم که خاکسترش شلوار و مشکیش بافت پیراهن با اون

 .بود لوییج ماشین داخل به ذهنم و حواسم راه طول تمام بود، جلومون ماشین به نگاهم راه،

 .گذاشتنمی آزادم میزنن حرف چی از میگن، چی تیرداد و لیا اینکه فکر

 .ریانع و برگ بی درختا اکثر و بود زمستون میشیم، ویال وارد چالوس، به رسیدنمون با

 .بودن نواز چشم ویال، دوطرف کاج درختای تنها

 .میشد باز ساحل به رو آهنی دری ویال، کنار

 !شبنم؟ -

 بله یعنی!...ها؟ -

 .شو پیاده کردم، صدات چهاربار! کجایی؟ -

 .بمونم ماشین تو تونستمنمی ابد تا اما بود، سخت تیرداد با شدن رودررو. بود سخت شدن پیاده

 .میرم کنارشون به ایرج همراه من و بود تیرداد با زدن حرف مشغول خنده، با لیا

 :میگه من به رو ای لحظه نگاهی با هم بعد و میکنه ایرج به نگاهی تیرداد

 .خانم شبنم سالم -

 سالم -

 !خانم؟ شبنم

 .بود زده یخ سرانگشتام بود، سردم

 .سردمه خیلی داخل، میرم من -

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار  –حریص  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

176 
 

 .عزیزم برو -

 با زنی از بزرگ عکسی قاب خوره،می سالن گوشه چوبی میز به نگاهم ویال، به گذاشتنم پا با

 دور تا ردو هم کوچیک عکس قاب کلی. کشونهمی میز کنار به رو من خاکستری، چشمهایی

 بودم، یدهفهم بود، دستم زن اون عکس قاب حالیکه در دیدنشون، دقیقه چند از بعد بود، میز

 .خاکستریه مادرشون شبیه لیا و عرفان چشمهای

 لیاست، درما زن، این فهمید میشد راحت خیلی. بود ایرج شبیه درست نه، کامران چشمهای اما

 شسرجا رو عکس قاب مشکی؛ موهایی و خاکستری چشمهایی توپر، اندامی و تپل صورت با

 .جاکنم به جا رو لباسام تا میرم خواب اتاق سمت به و میذارم

 میز سر. دادمی عذابم میزد، حرف رسمی باهام اینکه. بود عجیب زجری برام تیرداد دیدن هربار

 برام دیدمش،می باید که هربار بود، کبابا کردن سیخ مشغول ایرج با که وقتی شام، و ناهار

 رفت،نمی لش -غ -ب راحته، تیرداد با انقدر لیا دیدم می وقتی میشد خرد اعصابم. بود عذاب

 میزد، حرف راحت اما مقیده، کمی یه تیرداد که دونستمی اونم انگار داد،نمی دست بهش

 حوصلگی بی  خاطربه من و بودن رفته جنگل به زود صبح میرفتن، خرید به کرد،می شوخی

 .رفتیم ساحل به هم با فقط و موندم ویال توی ایرج

 تو بیشتری اتساع ایرج و من اما بودن، ویال تو ساعتی چند فقط لیا و تیرداد روز کل در شاید

 .رفتمنمی هم اون کاش که بود کابین تله بودیم، رفته چهارنفری که جایی تنها. بودیم ویال

 سلفی عکس پدرش و من با کلی گرفت، قرار تیرداد کنار که بود لیا این کابین، تو نشستنمون با

 رد اون باالی از که جنگلی و طبیعت از آروم ذهنی با تونستمنمی اصال من و مینداخت

 .باشم باال از بزرگی اون به دریای گر نظاره و ببرم لذت شدیممی
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 تنفرم رفتارهاش، و یال دیدن با با هر. نشستمی تیرداد کنار که بود لیا این ناهار، و شام سرمیز

 .بود شده زهرمار به تبدیل کم کم عسل ماه این کل به. میشد بیشتر اون از

 .جون شبنم بخیر شبت -

 .عزیزم بخیر شب -

 صندالمو بود، هرفت اتاق به خواب برای ایرج که میشد ساعتی دو کنم،می خاموش رو تلویزیون

 .میرم اتاق سمت به و کنممی پا به

 حرف رسمی من با بگم بهش خواستمی دلم دچقدر.کنممی نگاهی تیرداد اتاق بسته در به

 .نزن

 به کرم مالیدن مشغول. میشینم تخت لبه و کنم،می باز رو موهام کش تخت، روی ایرج دیدن با

 .میشم دستم

 .کنمنمی رو رکا این اما رفته، بیرون به کی ببینم که میکنه وسوسم در، شدن بسته و باز صدای

 عوض از ود،ب ساحل ب -ل که تیرداد دیدن با اما کنم، عوض رو لباسام تا میرم کمد سمت به

 .بود دلم دست نبود، خودم دست نبود، همراهش لیا. میشم پشیمون لباسام کردن

 پوشممی رو ومپالت میذارم، سرم شالی روز، چند این همه مثله میبندم، رو موهام کش با دوباره

. میرم ساحل سمت هنیآ در سمت به و پوشممی رو دمپاییم. کنممی باز رو ویال در آرومی به و

 .نبود سردم من اما بود، سرد هوا داشتم،برمی قدم ها شن روی

 گرومپ قلبم میشد باعث دریا، به بود زده زل و بود کرده پشت بهم که تیردادی به که قدمی هر

 .بشه بیشتر گرومپش
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 دست .ببره شلوارش جیب توی رو دستاش و بخوره تکونی میشم باعث فقط وایمیستم، کنارش

 .وایمیستم سینه به

 خواب عین مبرا دریا، کنار تیرداد، و من شب، دوازده ساعت دریا، به بودم زده زل خودش مثل

 .بود

 م  -ب -ل وستپ از ای تیکه اومدم، چرا اصال بگم، چی که داشتم استرس داد،می عذابم سکوت

 .میدم قورتش دهنم آب با داشت، درد کنمش،می آخر تا رو

 !!میزنی حرف باهام جوری این چرا -

 .کرد خالی رو دلم ته که لبخندی میزنه، بهم لبخندی کنه،می بهم نگاهی

 خصوصام شوهردار، زن با من داره، محدودیت سری یه تاهل نمیزنم، حرف خاصی جور من -

 .نمیزنم حرف این جز سپاهان ایرج زن

 .بود شده بیشتر قلبم گرومپ گرومپ

 .بود شده قاطی ها موج صدای با بود، آروم صداش

 .نداشتین شوهر قبلنا -

 .کنم خالی رو روز چند این حرصای تمام خواستممی میزنم، پوزخندی

 خرید باهاش میری، بیرون میزنی، حرف راحت باهاش بخوره، پستت به که دختری هر پس -

 ....سمن لیا، من،! داری؟ دوست رو دخترا همه داری، حس یه همه به میری،

 ....شما... هم اشم دوسته، یه فقط لیا مرده، برام سمن اشتباست، فکراتون! میگین؟ دارین چی -

 زبونش از خواستممی اما نبود، سخت بگه چی خواستمی اینکه حدس خوره،می رو حرفش

 .بشنوم
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 !چی؟ من -

 .هیچی دیگه االن -

 .باشی جوریاین ندارم عادت کشم،می عذاب من تیرداد، نزن حرف من با جوریاین -

 !میگین؟ دارین چی میفهمین -

 .ننداز کردن غلط به منو.... گیجم من... نمیفهمم نه... میفهمم من آره، -

 بعد ترادخ همه به نسبت که بدی حس با سختی، تمام با یبار من شده، تموم بوده هرچی -

 ،نکردی فکر حتی نکردی، گوش حتی تو ولی گفتم، رو دلم حرف گفتم، بهت داشتم، سمن

 بریم عقل اب بهتره نیستیم، دبیرستانی بچه تو نه من نه رفتی، زود رفتی، ندادی، فرصت حتی

 دیگه کشی،می عذاب زدنم حرف رسمی با بگی نباید متاهلی، داری، شوهر تو... تو حاال جلو،

 ....کم کم هم من... سپاهانی زن اینکه مخصوصا داره، فرق وضعیتت

 .همین همین، بزن، حرف عادی باهام فقط! چی؟ کم کم -

 .سکوت و بود سکوت بازهم نمیشه، گفته هیچی جملم، بعد اما بود، وار ناله صدام

 .برم بعد و بگم بهش باید نه، اما،. برم خواستممی. میگه نیست،راست مهم

 !کنی؟می ایرج شرکت ضد کارایی داری هنوزم تو -

 .نمیزنه حرفی

 تیرداد؟ میفهمی سرت، میریزه آدماشو مدرکه، دنبال برده، بو اون -

 .میشم سبک من اینه، مهم نداره، اشکال -

 !بره؟ آبروت! زندان؟ بیفتی! قیمت؟ چه به -

 .نیست مهم قیمتش -
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 تیراد، کن نگاه بهم بزنه، بآسی بهت ایرج خوامنمی تیرداد، بگو بهم کنی،می رو کارا این چرا -

 .دریا به نزن زل

 خیلیا ثلهم میخوای فقط بدم، توضیح بهت اگه حتی فهمینمی تو گفتم، بهت هم قبال -

 .بکنی نصیحتم

 که کنم کاری تونستممی من ولی کرد،نمی نگاه بهم. خوب بود، خوب نمیزد، حرف رسمی دیگه

 چشم تو ودیمب زده زل حاال. وایمیستم روبروش برمیدارم، قدمی چند. کنه نگاه بهم بشه مجبور

 .بود متر سانتی چند فقط فاصلمون. هم

 ....بفهمه شاید تا چشماش به بزنم زل. کنم نگاهش ابد تا داشتم دوست بودم، شده الل

 اگه میدونی ،گندست کله ایرج میدونی خودتم نگرانتم، من میدم، قول کنم،نمی نصیحتت -

 !چی؟ راب انتقام! چی؟  خاطربه! ؟ چرا آخه میاره، سرت بال حسابی. توئه کار بفهمه

 ...شصت... نه و پنجاه... نه و چهل... هشت و چهل... سی... نه و بیست... دو... یک

 .نزد حرفی اما بودم منتظر دقیقه یک دریا، به اون و بودم زده زل بهش دقیقه یک نزد، حرفی

 .قدم سه قدم، دو قدم، یک برم، ویال سمت به خواستممی

 .مادرم -

 .میشه نزدیکتر دریا به اما اون. میرم کنارش به دوباره. گردمبرمی

 .نمنک نصیحتت خیلیا مثله باشم، شنونده فقط میدم قول تیرداد، بگو! چی؟ مادرت -

 .کردنمی نگاه دریا به دیگه گرده،برمی

 .بود جدی اون اما. میاره  م -ب -ل به لبخندی نگاهش این. کردمی نگاه من به

 .دید رو انتقام حس و عصبیت چشماش تو میشد هم تاریکی این تو
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 ... مادرم -

 یشه،م کتاب یه خودش رسیدنشون، بهم ی قصه بود، عاشقش پدرم بود، پدرم عشق مادرم -

 دنیا رپس ترین خوشبخت من بود، زندگیشون سالهای تمام تو عشق این بودن، هم عاشق اونا

 که ود،ب آروم خونه فضای همیشه که داشتن، دوست رو هم که داشتم مادری و پدر چون بودم،

 وزهایر بود، خواب عین چی همه مالیمون، بد وضعیت با حتی شاد، و بودیم خوشحال همیشه

 یهو ولی کردیم،می گی زنده مالیمون بد وضع باوجود ما کردیم،نمی زندگی ما بود، خوبی خیلی

 حالش د،ش مریض مادرم ریخت، بهم زندگیمونو تمام که جرقه یه خورد، جرقه یه زندگیمون تو

 .نداد سرطان تشخیص دکترا یهو آزمایشگاه، رفت یهو شد، دماغ خون یهو ولی بود خوب

 میشم، یالخ بی اما بود، سردم دریا، به رو میشینه، شنها همون روی ،(سرطان) کلمه گفتن با

 .میشینم شنها روی کنارش کنم،نمی رو تنم تو گرون پالتوی فکر حتی

. اینجاییم ایرج، و لیا حضور بدون بود خوب چقدر بشینم، کنارش تا بود منتظر هم اون انگار

 زمستونی، سرد شب همین تو ابد تا بودم حاضر من اصال. بودیم تیرداد و من فقط ابد تا کاش

 .بزنه حرف و باشه کنارم اون فقط بشینم، دریا کنار ها، شن روی

 و بود کرده لج مادرم ای دوره یه میاد یادم سنگین، خیلی بود، سنگین درمان های هزینه -

 درمانی شیمی خواستنمی بیاره، بدنیا رو شکمش تو بچه خواستمی بشه، درمان خواستنمی

 اثر بر بود، مادرم شکم تو که دختری وایساد، مادرم کردنهای لج جلوی نیورد، کم پدرم اما بشه،

 کمک برا کسی نبود بچه، دادن دست از بود، باخته رو روحیش مادرم... میشه سقط درمان

 کارخونه مدیره هیئت از چقدر... کنه جمع پول تا میزد دری هر به تنهایی بابا اینکه بهمون،

 وضعیتیه، چه تو پدرم فهمیدننمی اونا اما بدن، وام بهش تا بود کرده التماس و خواهش
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 کاری نتونه که سخته مرد یه برای چقدر فهمیدننمی میشه، پرپر داره عشقش نمیفهمیدن

 ((....کنهنمی موافقت هم رییس...نداریم بودجه))  گفتنمی فقط اونا... باشه پول بی که بکنه،

 .بگه هم رو بقیش خواستممی کنه، سکوت خواستمنمی

 .تیرداد امشب نکن سکوت! بعدش؟ خب، -

 کنارت یاینجور میتونم بشنوم، رو صدات میتونم که فرصتیه تنها شاید که نکن سکوت نگفتم

 .بشنوم حرفاتو و باشم کنارت میتونم باشم،

 .بود سخت براش گفتن شاید بود، شده مشت پاهاش کنار دستاش داشت، غمی یه صداش

 یه با... خونه گردهبرمی شنگول و شاد روز یه اما... بود بسته اما زد دری هر به پدرم....شبنم -

 اام مادرم... دمبو خوشحال من...میشه بستری بیمارستان تو فردا میگه مادرم به.... شیرینی جعبه

 و میشی خوب تو گفتمی و میخندید فقط اون اما...اورده کجا از پول میپرسید پدرم از فقط

... یشهم ریخته موهاش کم کم...میشه آغاز درمانی شیمی و میشه بستری مادرم... میگم بهت

 به اهمب و خرید گیس کاله یه پدرم یروز میاد یادم... برم دیدنش به من نداشت دوست حتی

 حق... کشیدینم خجالت مو نداشتن از دیگه و بود تر راحت مادرم اون بعد... رفتیم بیمارستان

 دیگه.... یننبب وضعیت این تو رو اون شوهرش و پسرش خواستنمی... بود مادر یه... داشت

 غذا برامون لمخا یا ها عمه گاهی فقط...خونه تو تنهایی پدرم و من و بود بیمارستان تو مادرم

... میرفت پیش وبخ چی همه انگار.... کشیدنمی خونه روی و سر به دستی و کردنمی درست

 .بود شده جور پول همه این جوری چه...داشت وجود اینجا مبهم چیز یه فقط

 !جوری؟ چه -

 .پایین میندازه رو سرش بعد و میندازه بهم نگاهی نیم
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 و مالیه فشار تو پدرم دونستنمی که مدیره هیئت اعضای از نفر دو به ناچاری سر از پدرم -

 .کنن اختالس تا میکنه کمک داره، مشکل

 .بود زده زل دریا به فقط اما تیرداد بودم، کرده تعجب کشم،می هینی

 .میکنه نگاهش تیرداد که کردممی حسودی دریا به داشتم کم کم دیگه

 فقط اینکه ودوج با شرکت ریئس اینکه از غافل گیره،می هم هنگفتی پول و میکنه کمک -

 بازداشت رو مپدر... داشت کارخونه تو زیادی های کالغ اما میزد، سر کارخونه به بار یه سالی

 رییس که مبود این شاهد بودم، جا همه شوهرخالم همراه من... میشه تشکیل دادگاه... میکنن

 کارش ولی و دنبو هم هنوز...بود نیومده شهرمون به اصال بود، نیومده هم دادگاه به حتی شرکت

 چون شه، می زادآ بود، رییس پسرخاله چون دونفر اون از یکی شه، می زندانی پدرم کرد،می رو

 این به م شوهرخاله با چقدر بود، خریده هم رو قاضی جورایی یه چون بود، داده رضایت رییس

 بشه راضی تا ...داره مشکل چقدر اون بفهمه رییسش تا... بشه آزاد پدرم تا زدیم در اون و در

... نبود بند جایی به دستمون اما...  بگذره هم من پدر از...  کرد آزاد شو پسرخاله که طور همون

 گیر گرفت می رو آخر های تصمیم فقط که رو شده غیب رییس این آدرس نتونستیم حتی

 بو خودش نگاریا... بابا طوالنی های غیبت با اما... بشه متوجه مادرم خواستیم نمی...  بیاریم

 . بود برده

 . نبود سخت کشید می چی اینکه حس.  مادرت چارهبی -

 وجود با که... باشه کنارش که نبود پدرم لحظه هر دیگه... باخت رو ش روحیه اورد، کم مادرم -

 به خواستم می که لعنتی صبح یه تو مادرم... بخندونه هم رو اون و بخنده مشکل همه اون

 مادرم ببینم که بود سخت... ذاره می تنها رو پدرم و من و رهمی... رهمی... میرهمی... برم مدرسه
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 عشقش... زنش مراسم توی تا گرفته مرخصی روزی دو زور به پدرم که... شه می دفن داره

..   نداشت رو بودن زندان سال چند حوصله اونم انگار اما... بود خوش پدرم بودن به دلم...  باشه

 مشت دستای. شه می تموم هاش خوشی دل تمام... میاره کم هم اون مامان، رفتن بعد انگار

 . شه می باز ششده

 . کنه می خودکشی و شه می تموم -

 . من خدای وای بود، کاری چه این من، وای ای -

 . داشته زندگیش تو ماجرایی همچین کردم نمی فکر سوخت، می تیرداد حال به دلم

 شونزده من اام بشم، مرد تا بشم، بزرگ تا بشه رد بیست از سنم باید کردم می فکر همیشه -

 توی آرومی به م شوهرخاله که شبی همون... شدم بزرگ شبه یک من شدم، بزرگ که بود سالم

... گیرمب انتقام تا شدم بزرگ شب اون من... شنیدم من و داد پدرم خودکشی خبر آشپزخونه

 میلفا از که... بود الخی بی که مردی از انتقام... مونریخته بهم زندگی... مادرم... پدرم انتقام

 دریا از ور نگاهش. داد می دستور دور از فقط و نبود کارخونش تو حتی که... گذره می خودش

 . دید رو چیز یه شد می فقط چشماش تو من، به زنه می زل و داره برمی

 . سپاهان ایرج از گیرم، می انتقام اون از دارم من -

 موج ایصد فقط...  بهش بودم زده زل خودش مثل... لرزیدم می خودم به...  زنم نمی حرفی

  .بود من افکار و تیرداد شده مشت دستهای فقط... بود شب تاریکی فقط.  بود دریا

 . باشه خودم دست اینکه بدون میام، حرف به آگاه خود نا کردم، می سکوت نباید
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 شاید مبود اون جای هم من اگه براش، سخته چقدر فهمیدم می کردم، می درک رو تیرداد من

 بی. زنهب آسیب بهش ایرج خوام نمی خوام، نمی دارم، دوستش من اما کردم، می رو کار این

 . ایستم می روبروش. شم می بلند جام از بودم شده رحم

 من سپ... کنن می نصیحتش همه گفت نمی مگه... برم می باال رو صدام و زنم می پوزخندی

 . بیارم سرعقلش باید... کنم نصیحتش نباید

 خودت هشت که... بشه خنک دلت که... بشه چی که! بگیری؟ انتقام ایرج از خوای می تو -

 . نیست ایرج تقصیر چی همه نکردی فکر و ننشستی بار یک چرا... بشی بدبخت

 . زنم می زانو کنارش. بود شده بلند صدام

 بچه یه داشت، رو تو اورد، کم پدرت زندان، انداخت رو پدرت ایرج اگه کن، باز گوشاتو تیرداد -

 یردادت... کنه فکر آیندت و تو به اینکه بدون کرد، خودکشی و نکرد فکر بهت ولی داشت،

 نمی اختالس لیو...  مردم دارن مشکل قدر اون...  زیاده بدبخت آدم قدر اون... کن باز چشماتو

 حرام ولپ دونن می... کنن درمان رو عشقشون که زنشون که گیرن نمی حروم پول ولی...  کنن

 یه خوای می چرا ،رفته مادرت رفته، پدرت! بگیری؟ها انتقام خوای می چرا...  دوننمی... چیه

 دوست توزندگی مگه...  بشه خوب بذار زخمو، این ببند کنه، چرک تا داری نگه باز رو زخم

 !نداری؟

 سخت ،بودم کرده تعجب حرفام از.  دم می قورت رو دهنم آب.  شم می ولو شنها همون روی

 . گفتم من اما گفتنشون، بود

 !هوم؟ شی،می بیوه بکشمش... شوهرته ایرج -

 زنممی لبخندی تعجب، جای به.  خورم نمی جا حرفش از
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 کسی هر ایرج جز هاگ کنم، دفاع ازش و شوهرمه ایرج که نزدم این خاطربه رو حرفا این من -

 راضی مامانت بات،با... انتقامت بعد فکر... توام فکر فقط من... گفتم می رو همینا بود، هم دیگه

 ی همه ببمس خودش و یاد می سرش آدم ها بال خیلی ببین،... کن باور... کار این به نیستن

 می کار زا کار دیگه که رسه، می اونها ی ریشه به وقتی یا کنه، نمی درک منتها هاست، اون

 ... مقصره هم پدرت..   مقصره ایرج اگه... بگذره کار از کار نذار... گذره

 منی؟ فکر چرا -

 . دارم برمی چشماش از رو چشمام

 . گیرم می قرار کنارش و کنم می حرکت نشسته حالت همون تو شنها روی از

 دریا مینه به دومون هر که بهتر همون دادم، می دست از رو اختیارم چون بود، کافی زدن زل

 . کنیم نگاه

 چرا؟ نگفتی -

 خواست می جرات... بود وسیع...  کرد می بزرگ رو آدم دل بهش کردن نگاه... بود بزرگ دریا

 . ریاد به بزنم رو دلم خواممی...  دارم شوهر من نیست مهم امشب...  توش بری که

 ... همین... دارم دوستت... چون -

 . نگفت هم چیزی و بگه، چیزی نداشتم انتظار

 کلی به که دبو شده طوالنی زمان این اونقدر... زدیم نمی حرفی دومون هر اما گذشت، می زمان

 . ادتیرد پدر با اشکار... ایرج... شمیم و شهال... بابا... مامان... بودم کرده فکر مختلف چیزهای
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 هوا. نمک می مرور سال چند همین تو رو خودم خاطرات که بود شده طوالنی زمان این اونقدر

 دریا از مچشم.  داشتم دوستش واقعا که بودم کسی کنار چون شد، نمی حس زیاد اما بود، سرد

 . بود اومده بیرون ابرا زیر از که خورشیدی شرق، سمت میره

 زود چقدر... بود کرده طلوع هم خورشید حتی که بودیم کرده سکوت اونقدر تیرداد و من

 . برگرده عقب به ساعت دوباره کاش... گذشت زود امشب چقدر... گذشت

 اما کنم، گاهن بهش و ببرم باال رو سرم داشتم دوست. شه می بلند جاش از اون اما بودم، نشسته

 . بهش کردن نگاه بود سختم دیدم، می رو خورشید فقط

 . نداشت اولویت برات داشتن دوست... دیر خیلی... گفتی دیر رو دارم دوستت -

 . کردم می نگاه اومده باال خورشید همون به فقط اما من رفت، و برداشت قدم

 !گفت؟ راست

 حاال چون... دبو خودم بودن حریص... بود ایرج پول اولویتم چون جنبیدم، دیر... گفت راست آره

 . بود مونده دلم ولی رفتم.  ندارم ای چاره و پشیمونم

 ... تیرداد کن صبر -

 . رممی کنارش به زنان نفس نفس من و وایمیسته آهنی در نزدیک

 و پرسمب خواستم می بشه، راحت خیالم که بگیره، آروم دلم ته که بپرسم سوالی خواستم می

 جوابی نهمچی خواستم می و شدم بدجنس چرا دونم نمی.  کنه آرومم تیرداد((  آره))  جواب

 . بشنوم ازش

 خوای می! بگیری؟ دخترش و ایرج از رو انتقام خوای می راحتی، لیا با اینقدر که همینه برای -

 !سپاهان؟ ایرج دختر تک سر! بیاری؟ بالیی هم لیا سر
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 . بودم((  آره))  شنیدن منتظر صبرانه بی زنه، نمی حرفی

 . بزن حرف خب تیرداد؟ آره -

 نه -

 . خوره می سرم توی پتک مثل نه

 بگیرم، ازیب به رو دخترش که نیستم فطرت پست اونقدر گیرم، می انتقام ایرج از فقط من -

 . ایرجه خود فقط من، حساب طرف

 . زنه می خشکم

 . میاد چشمم جلوی روز چند این تمام.  بودم وایساده اما من.  رهمی اون

 . بود((  نه))  جوابش.  رفتناشون بیرون.  تیرداد و لیا های خنده

 ... یعنی اشه،ب بینشون حسی ممکنه یعنی نبود، ایرج از انتقام خاطر به لیا، با ش رابطه یعنی

 رفتن با مکرد می احساس. بره تهران از شب فردا پرواز با داشت قصد لیا که کردم خداروشکر

.  گذشت شخوب و بد های ثانیه همه با شمال سفر. شه می تموم باشه، بینشون حسی اگرم لیا،

 . رفت ایران از لیا

 . کرد شروع شوهرا و زن همه عین رو خودش عادی روال ایرج و من زندگی و

  .نه ایرج و بودم پرشور من. ایرج و من بین سنی اختالف با.  تفاوتها سری یه با

 و بود سرد خیلی ایرج نظر از هوا ولی. برم بیرون روی پیاده برای شبها داشتم دوست من

 زمزمه و هباش کنارم هامون، ه-ط-ب-ا-ر بعد ایرج داشتم دوست من.  نبود رفتن بیرون مناسب

 . بخونه گوشم تو عاشقونه های
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 کم کم ود،ب متفاوت اون با سالیقم عالیقم، من رفت، می خواب به راحت خیلی خوابید، می ولی

 خونه ویت غروب، تا صبح از. ببینم خواستم نمی من اما داد، می نشون رو خودش چیزا خیلی

 . بود سخت برام موندن

 اشینم های شیشه کردن تمیز مشغول نریمان کنم، می حیاط داخل به نگاهی سالن پنجره از

 توی که فتانه به دادن خبر با.  کنم می پا به رو ایم قهوه پوتین و کنم می عوض رو لباسام.  بود

 . رممی حیاط داخل به بود، آشپزخونه

 . زهرا بهشت برم خوام می بسه، کاری تمیز -

 . دممی تکون رو سرم زنه، می زل بهم عجیبش چشمهای همون با

 !چیه؟ -

 کردن یزتم مشغول باهاش که رو ای وپارچه دهمی تکون رو سرش خودم مثل زنه، نمی حرفی

 با ههانی شم می متوجه که بشم سوار خواستم می. ندازه می عقب صندوق داخل به رو بود

 . کنه می سفت رو کتونیش بند.  اومدنه حال در مدرسه فرم لباس

 . رهمی کجا به مدرسه لباس با غروب، بود عجیب برام

 !ری؟می جایی -

 . ایسته می صاف من، دیدن با

 . آموزشگاه بله، -

 . داره کنکور امسال میاد یادم تازه

 . رسونیمت می شو سوار آها، -

 . گیره می تعجب رنگ چشمهاش
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 . خانم شمنمی مزاحم..  نه..  نه -

 می راهو این ی،نیست مزاحم دوما شبنم، بگو بهم پس ندارم، سنی اختالف زیاد تو با من اوال -

 انتظار شاید .کنه می نگاهی آشپزخونه پنجره به. رسونیم می راهمون سر هم رو تو بریم، خوایم

 . ببینه رو مادرش داشت

 . کنه می روشن رو ماشین نریمان و شینیم می ای دیگه حرف بدون

 !چیه؟ ت رشته -

 . فیزیک ریاضی -

 . بزنم حرف باهاش داشتم دوست چرا دونم نمی

 حتی یا ،سونیا مثل مامان، مثل یکی با نزدم، حرف کسی با وقته خیلی اینکه خاطر به شاید

 . شمیم و شهال مثل

 . سخت ولی خوبه -

 . بله -

 . نبود راحت هانیه

 . ستکوچه همین سر آموزشگاه ممنون، -

 . بینممی رو آموزشگاه تابلوی

 . خانم ممنون -

 . شبنم -

 . زنه می لبخندی در، بستن قبل. شه می پیاده ذاره می دوشش روی رو کوله

 . جون شبنم ممنون -
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 می رو سبز رهدای سریع سونیا، اسم دیدن با و میاد در صدا به گوشیم. دممی تحویلش لبخندی

 . کشم

 !شبنم؟ خوبی سالم -

 . نیستم بد معرفت، بی سالم -

 . کنه پیدا ادامه قهرم نداد اجازه دلتنگیم شده، تنگ برات دلم -

 !کردی؟ قهر چرا -

 . کنم نمی ای توجه نریمان گاه بی و گاه های نگاه به

  بایدن منه، تقصیر.  نگیرم رو تو سراغ که بود این جزامم کردم، قهر خودم با من -

 ... نباید مهمونی، اون بردمت می

 . داشت رو حرفهایی چه گفتن قصد دونستم می بده، ادامه دمنمی اجازه

 . سرم تو انداختی جرقه یه فقط تو نیست، تو تقصیر هیچی -

 . کنم می آرومتر رو صدام. کرد می نگاه نریمان

 ... شهمی مگه خوشبختم، االنم -

 . نرسه نریمان گوش به صدام تا گیرم، می دهنم جلو رو دستم

 . نبود خوشبخت پول با شهمی مگه -

 !خوشبختی؟ واقعا شبنم، مطمئنی -

 . آره عزیزم، آره -

 . خداروشکر -

 . ببینیم همو شه می حاال -
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 . شده تنگ خیلی برات دلم -

 . بیا فردا داری، که رو خونمون آدرس -

 . میاما ناهار -

 . منتظرتم -

 رو رز گل شاخه تا چند. شممی پیاده ماشین، کردن ترمز با و ذارم می کیفم توی رو گوشی

 همه و فتیر مامان، بودی فرشته هم واقعا. مامان اسم به شم می خیره. ذارم می قبر سنگ روی

. کنم اجازدو ایرج با دادی نمی اجازه و کشیدی می رو گوشم بودی اگه شاید. ریخت بهم چی

 . بود دامادت تیرداد االن بودی اگه شاید

 بسه قهرن، میمش و شهال! قهری؟ باهام چرا تو! قهری؟ من با هم تو نمیای؟ خوابم به چرا مامان

 برا دلم رچقد. کشم می قبر سنگ روی دستی باش تو حداقل. برام بسه نیست، دیگه بابا. برام

 برا نت،د -ی -س -و -ب دستات، رو زدن کرم برا شده تنگ دلم چقدر. شده تنگ دیدنت

 ب -ل زیر ای فاتحه. تنهام حسابی مامان، یهخال خیلی جات. کردی می مل  -غ -ب که وقتایی

 . شممی ماشین سوار. تکونم می رو پالتوم و شممی بلند. خونم می

 . کن حرکت -

 نگاه زطر از اعصابم. زنه می زل من و پشت صندلی به و گرده برمی حرفی، هیچ بی نریمان

 . برم می باال رو صدام تن. بود شده خرد کردنش

 ایرج به که نکن کاری یه! زنی؟ می زل من به هی چرا! اللی؟! داری؟ من با مشکلی چه تو -

 می روشن رو ماشیمن و گردونه برمی جلو به رو سرش زنه، نمی حرف بازم. کنه اخراجت بگم

 . شیم می حیاط وارد ترافیک، توی بودن ساعت یک بعد. کنه
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 . منکن باز رو در شه،می باعث نریمان، صدای که بشم پیاده ماشین از داشتم قصد

 . خااانم نباش ساده انقدر -

 . گهمی خاصی لحن با رو((  خانم)) 

 !خوابی؟! تو؟ گیمی چی -

 . رممی خونه سمت به شم،می پیاده. داد می دست بهم زدناش زل از بدی حس

 . خانم خوابی شما -

 . کنم می گرد عقب

 . بزن حرف واضح -

 . دهنمی جوابی

 !ساده؟ گفتی بهم چرا -

 . نکرده نامت به چیزی خان ایرج -

 . زنممی پوزخندی

 . رفتم اسناد دفتر به باهاش خودم! تو؟ گیمی چی -

 . اون متقابل پوزخند جز نبود، هیچی جوابم

 . نکنم فکر صحبتاش به دممی ترجیح برم، خونه به دممی ترجیح

 ناهار خوردن مشغول دانشگاه درباره حرف کلی بعد م،خونه به سونیا اومدن با

 . شیم می 

 . سونیا -

 !بله؟ -

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار  –حریص  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

194 
 

 . نوشم می رو لیوان توی دوغ از ای جرعه

 ولی باشن، رفته ثبتم دفتر به باهم و کردم نامت به چیزی بگه دیگه یکی به یکی، ممکنه -

 . باشه نکرده

 !شده؟ چیزی -

 !نه؟ یا ممکنه بگو نه، -

 . نیستم وکیل که من دونممی چه -

 . میاد سالن به ها ظرف کردن جمع برای فتانه

 . رهمی مبل سمت به و شهمی بلند جاش از سونیا

 . نهشی می ها صندلی از یکی روی برد، می دهنش سمت به رو دندونی خالل کهحالی در

 . کرد شهمی غلطی و کار همه پ.  پ با دونم می فقط خب ولی -

 !پ؟ پ -

 . حله چی همه دوتا این با دیگه، پارتی و پول جان، بابا -

 . شهمی آشوب دلم توی من اما زنه،می ای قهقهه

 . کنم می فکر نریمان حرفهای به من اما خنده،می اون

 !نه؟ یا گفت راست آیا اینکه به

 از تا ،برگرده ایرج و بشه شب بودم منتظر که بودم ریخته بهم اونقدر نداشتم، خوبی حال

 . بپرسم خودش

 . خوریم می شام شادی و خنده با نه رم،می پیشوازش به نه قبل، شبای برخالف

 :گهمی خورد، می رو شامش بعد قهوه کهحالی در و شه می اوضاعم و حال متوجه
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 !من؟ سوگلی چته -

 !سوگلیتم؟ من -

 !سوالیه؟ چه این -

 . کنم می نگاه تلویزیون به و گردونم برمی رو سرم

 . مالیدی نمی شیره رو سرم بودم، اگه -

 !عزیزکم؟ شده چی -

 . هیچی هیچی واحده، اون نه ویال نه نکردی، نامم به هیچی تو -

 پرسیده نجااو صاحب از رو چی همه و بودم رفته خونه دفتر به انگار که زدممی حرف طوری

 . ایرج کار از بودم شده مطمئن و بودم

 . گفته چیزی همچین کی -

 . دفترخونه همون صاحب کن فرض تو -

 . کنه می روشن سیگاری و ذاره می میز روی رو قهوش فنجون خاصی اطمینان با

 . محالیه فرض -

 . خریدیش خوب چون آره، -

 . باال نیار کفرمو شبنم؟ گیمی چی -

 !آررره؟ اوردی، گیر خر منو -

 . دهمی تکون برو، نشونه به رو دستش و کنه می پرت میز روی رو فندک

 . شممی پا صندلی از

 !!راسته پس -
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 . زنه نمی حرفی

 !آره؟ -

 . آره -

 :گم می وار لکنت بودم، کرده کپ ریزه، می قلبم

 . گفتی دروغ رو... رو چی همه یعنی... یع -

 !خودمی؟ عاشق گفتی نمی مگه! مهمه؟ پول برات مگه! شدی؟ اینجوری چرا -

 . دروغ از شدن، فرض خر از میاد بدم ولی مهمی، خودت نیست، مهم نه -

 . خودم جون آره

 . شدی شیطان اینقدر چرا شبنم

 . بیاری دستشون به تونی می نبود، دروغ -

 . جانبش به حق قیافه به بودم زده زل

 . ایرج شناسمت نمی! بیارم؟ دستش به! بازیه؟ پس -

 تنام به رو اونا همه من بود، زود فهمیدی، می االن نباید سوگلی، نیست بازی -

 ...  ولی کنم می 

 . شهمی سنگینی سکوت

 . بهش بودم زده زل

 . بده ادامه بودم منتظر

  ولی -

 ..  اوردی برام بچه یه که وقتی ولی -
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 . پسر یه -

 راحت الخی با ایرج شینم، می بود، کنارم که صندلی روی نداشتم، ایستادن نای بودم، مات

 . بود آشوب دلم توی اما من کشید، می سیگار

 هات وه -ش -ع با رو بابات همسن مرد یه کردی فکر نیستی، زرنگ دیدی خانم، شبنم دیدی

 . وجدان باش ساکت اه... تره زرنگ تو از دیدی کردی، خر

 . بگم چیزی باید زدم، می حرفی باید دادم، می سامون سرو رو فکرام باید

 . داری پسر تا دو که تو داری، بچه تا سه که تو -

 قصد اصال ه،استاد جهان دانشگاه بهترین تو عرفان باشه، شرکت و اموالم وارث که پسر یه -

 . بچرخونه رو شرکت و بیاد نداره قصد برگرده، ایران به نداره

 . میاد سر با بگی، بهش اگه شنیدم لیا از پسرته، هم اون کامران، -

 . میشه بلند جاش از میزاره، ظرف توی رو سیگار ته کامران، اسم اوردن با

 . بفهمه خواد نمی ولی دونه، می اینو خودشم جداست، کامران حساب -

 . اصال نبود، خوب حالم. بودم نشسته من. میره ها پله سمت به

 رو نامم یتوص حتی کنم، می نامت به رو چیزها خیلی بشی، حامله اگه بیاری، پسر یه اگه -

 . تو نفع به فقط کنم، می عوض

 ...  من اما ره،می

 . کنه می عوض رو نامش وصیت حتی: گفت ایرج، بچه،

  چی؟ تیرداد! چی؟ دلم پس

 . کنم چیکار حاال شده، سردرگم کالف چی همه چرا چرا، آخه خدایا
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 پارک توی نیمکتی روی.  برم پارک به گیرم می تصمیم و کنم می کاله و شال 

.  میاد ارکپ به سرد تقریبا هوا این توی ظهر دوازده ساعت کی آخه خب بود، خلوت شینم، می 

 .  بودن بازی سرسره مشغول که بچه تا دو به بودم زده زل

 گفته، بهم چرا اینکه کردم، می فکر نریمان حرفهای به. ایرج و من بچه!! بچه

 .  نهک کمک منو بخواد ایرجه، خور جیره که نریمان مثل یکی چرا! کنه؟ کمکم خواست می 

 .  جون شبنم سالم -

 .  دوزم می چشم هانیه صورت به ای، سورمه فرم لباس از

 !بودی؟ مدرسه بشین، سالم، -

  آره -

 .  نباشی خسته -

 .  خجالتی و زیر به سر و بود آروم چقدر دختر این بود، خنده یه فقط جوابم

 ! جون؟ شبنم -

 !! بله -

 ! بپرسم؟ سوال یه تونممی -

 .  دممی تکون رو سرم

 ! کردین؟ ازدواج سپاهان آقا با چرا خوشگل، و جوونی اینقدر که شما -

 .  شناسه نمی رو چیزا این عشق -

 . مهمه سال و سن من نظر به -

 !دیگه؟ خب، -
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 . کنه می راحتی احساس و بینه می رو من لبخند

 . همین فهمن،می بهتر رو هم شوهر و زن باشه، کم سنی اختالف نظرم به یعنی -

 . نمیاد چشم به چیزا این باشه، عشق وقتی ولی درسته، -

 . گیرم یم رو کیفم.  دممی تحویل پرت و چرت هم بچه دختر این به دارم خودم، جون آره

 . خونه بریم پاشو -

 باید هم امروز و ،بودم سرزده مامان به بعدازظهر دیروز بزنم، سر بود بابا که جایی به داشتم قصد

 . بپرسم بابا از حالی

 ،بزنه حرفی داشتم انتظار رسوند، می آسایشگاه به رو من نریمان که راهی تمام تو

 ((. نیستم خواب دیدی))  بگه یا ،((گفتم راست دیدی))  بگه مثال 

 . نبود خبری هآین از هم دیروزش مثل بیگاه و گاه های نگاه از حتی نزد، حرفی کام تا الم ولی

 . کنم می دست به رو هام دستکش آسایشگاه، در دیدن با

 . میام دیگه ساعت نیم من -

 . گذرم می نگهبانی از و شم می پیاده

 . چپ سمت سالن، انتهای ،327. بودم بلد رو بابا اتاق شماره

. دارم برمی رو پتو.  رممی جلو.  بودن خواب که مرد تا سه.  بود تخت تا سه کنم، می باز رو در

 . بود وردها باال پیشونیش های نزدیک تا رو پتو قدیما، مثل همیشه، مثل. بود خواب هم بابا

 !خانم؟ -

  رو بابا پیشونی بود، وایساده در دم داشت، چشم به که عینکی با میانسال مردی

 . رممی در کنار به. دممی قرار سرجاش رو پتو هم باز و م-س-و -ب می
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 . دخترشونم من -

 . گرفت سراغشون یکی عجب چه -

 !مگه؟ چطور -

 . مشی می اتاقی وارد تا رممی سرش پشت میفته، راه سالن طول تو و زنه نمی حرفی

 . شینم می گیره، می سمتم به رو دستش شینه، می بزرگی میز پشت خودش

 . ندارن اعتیاد دیگه شدن، هم پاک شده، خوب نسبتا صدری آقای حال -

 !واقعا؟ -

 که وندشونپر تو داشتیم شماره یه فقط ما بشن، مرخص دیگه ماه تا کنم فکر واقعا، بله -

 . داد نمی جواب کسی زدیم، می زنگ هم هرچی

 !شده؟ خوب خوب دیگه یعنی -

 . خانم بله -

 . کنم می خداحافظی و تشکر تندی به. شم می خوشحال کنم، می ذوق

 . رهمی میاد حرفهاش تمام کنم، نمی فکر شهال با تماسم آخرین به که بودم خوشحال اونقدر

 . بله -

 :بگم شهمی باعث آرمیتا، بچگونه صدای

 . مامان به بده رو گوشی خاله، عزیز سالم -

 زدن لهک و سر مشغول هم باز بود معلوم که شهال خسته صدای ثانیه چند بعد حرفی، هیچ بی

 .  پیچه می گوشم تو بوده، ها بچه با

 ! شمیم؟ بله -
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 .  شبنمم -

 .  بزنه حرفی خواست نمی اومد،می نفساش صدای فقط

 راضی کترشد شده، خوب خیلی حالش مرخصه، دیگه ماه یه تا بابا، دیدن بودم اومده امروز -

 .  بود

 .  بهتره بمونه، جا همون هم، شدنش خوب بعد! چی؟ که خب -

 .  ای بیهوده انتظارات چه.  نگفت هم تبریک حتی نپرسید، رو حالم نکرد، سالم

 !!خونه بریمش می خب! آسایشگاه؟ تو بمونه -

 دیم، یم رو پولش ما خانم، بسه پیری، یه با رفته دخترش ببینه! کنه؟ زندگی تنهایی -

 . سالمندان خانه بریمش می نشد، آسایشگاه

 زنگ بود اشتباه. بود تلفن شدن قطع از حاکی بوق نحس صدای اما بزنم، حرف خواستم می

 . زدم می زنگ نباید زدنم،

 یکورخوند سالمندان، خونه بذارم رو بابام عمرا بشه، تموم هم ماه یک این منتظرم

 . شهال 

 . کن حرکت -

 می ربیشت لحظه هر شهال حرفهای از هم من عصبانیت شد، می بیشتر لحظه هر ماشین سرعت

 . شد

 !گرفتی؟ ای نتیجه حرفام مورد در -

 بود، گرفته اللمونی بودم، زدنش حرف منتظر که موقع اون بود، زدن حرف وقت چه

 نگاه بیرون به ماشین شیشه از ذارم، می کیف توی رو دستکشام. شده بلبل حاال 
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 . کردم می 

 . دادی خبر که مرسی آره، -

 !کنی؟ چیکار خوای می -

 :گممی پرسشی و کنممی نگاه رنگ اون با چشمهاش به آینه از

 !چی؟ یعنی -

 !دونی؟می بهتر خودت -

 و من دیشب یحرفها از حتی داره، خبر چیز همه از انگار که جوری زد،می حرف اینجوری چرا

 . ایرج

 . بکن رانندگیتو مربوطه، خودم به -

 . ترسوند می منو لحنش

 . کنه می ترمز خونه در کنار

 . آب رو بریزم توپته شممی مجبور که باشه مربوط خودت به اگه د -

 . کنه می نگاه بهم و گرده برمی

 . کردی ازدواج باهاش نقشه با بفهمه خان ایرج که خوای نمی -

 !تهدید؟ امروز کردی، کمک بهم دیروز تو؟ گی می چی -

 . رو دیروز حرفای بگم بهت که دیدم نفعم به فقط نکردم، کمک من -

 !نفع؟ -

 . آشنایی خیلی کلمه این با که تو نفع، آره -

 . گیره می سوالی حالت چشمام

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار  –حریص  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

203 
 

 . هیادم خوب تلفن پشت دیروزت حرفهای جونتون، دوست با مهمونی شب حرفهای هنوز -

 . بابا برو -

 . رممی در سمت به و شممی پیاده

 . کن فکر روحرفام ولی دانی، خود -

 :گهمی بلندی صدای با گه،می اون و. ندازم می در توی رو کلید

  نشه ریخته که تپته به نفعمون، به نفعت، به کن، فکر -

 هب کردم فکر شب یک فقط موند، یادم به شب یک فقط هاش کلمه تک تک نریمان، حرفهای

 . خوندم تهدید رو ها اون و حرفاش

 به هد ساعت راس معمول، طبق ایرج تنها، تنهای بودم، نشسته تاب همون روی حیاط، توی

 . بشینم خلوت جای یه دادم، ترجیح اما من رفت، خواب

 . وطاششر و شرط به ایرج، حرفهای به نریمان، حرفهای به چی، همه به کنم، فکر و بشینم

 . داشتنم دوست به تیرداد، به کردم فکر

 . نشدنیه دیگه برسم، بهش تونمنمی

 و پول بین هم باز پیش، ماه چند مثل و کردم فکر و نشستم تاب همون روی شب، یک من

 . کردم انتخاب رو پول داشتن، دوست

 . کنهمی عوض رو شنامه وصیت حتی گفت ایرج کرد،می سیرم که ثروتی و پول

 . الزمه بچه یه فقط

 . پسر یه

 . رممی داخل سمت به و شممی بلند تاب روی از
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 . خانم بخیر شب -

 . فتانه خوش شبت -

 . رممی ها پله سمت به فتانه، رفتن با

 . گرفتم تصمیممو من

 . رممی خواب اتاق سمت به

 . دور ندازممی رو نریمان حرفهای

 . ندازممی خودم روی رو مشترکمون پتوی

 . ایرجم ثروت عاشق من

 . رممی خواب به و بندممی چشمامو

 چون دگی،زن زن یه بودم شده هم باز بود، رفتاریام خوش و دلبریام دوباره شروع بعد، روز

 . بودم گرفته تصمیممو

 . بیاد کمک به که نیست نیازی گممی فتانه به و کنممی درست خودم رو ناهار

 . زنممی بش -ل به ای سه -و -ب میارم در رو کتش ایرج، اومدن با

 روی ،(( من سوگلی کرده چه))  گفتن با فسنجون، و سبزی قورمه ظرف ناهار، میز دیدن با

 . کشممی براش پلو کفگیر تا دو من و شینهمی صندلی

 شروع اش،صد کردن صاف با و دهمی قورت رو غذاش تندی تلفنش، گوشی اومدن در صدا به با

 . کنهمی صحبت به
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 سوال عالمت هی ایرج، حرفهای اما شنیدم،نمی هیچی بود، خط پشت که طرفی حرفهای از من

 تر پررنگ سوال عالمت این زد،می حرف تلفن پشت که لحظه هر و بود اورده ذهنم تو بزرگ

 . شدمی

 . بیام فعال تونمنمی که من -

 . کنین درست رو کارا خودتون -

 . جنوب بیام ماه آخر شاید -

 . پرسممی محابا بی من و کنهمی قطع رو گوشی

 !خبره؟ چه جنوب -

 . بزنم کارخونه به سری یه باید -

 :گممی تعجب با

 !!!کارخونه؟ -

 . اونجاست نخ اصلی کارخونه آره -

 . بود زده خشکم و بود دستم توی قاشق

 . دونستمنمی -

 . دونستیمی شرکت حسابدار عنوان به کردممی فکر -

 . دهمی ادامه ایرج و زنمنمی حرف

 . بزنم رس یه ماه آخر الزمه خب اما دم،می دستوراتو فقط و زنمنمی سر زیاد -

 . رهمی خواب اتاق به استراحت برای ایرج

 . من سوگلی نمیای -
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 . اول کنممی جمع رو ظرفها نه، -

 . خوردمی سرم تو پتک عین بود، پرصدا چقدر پله روی قدمهاش

 . بود راضی کارش از خانم شمسی شوهر

 . بود نظم و قانون با و کردمی کار توش که ای کارخونه از کرد،می تعریف کارش از

 . میاد خونه به شیرینی جعبه با بابا شب یه کردن، دوندگی کلی بابا و مامان

 . شهمی استخدام باالخره

 . رهمی خانم شمسی شوهر همراه جنوب، ریسی نخ کارخونه تو

 . کارخونه

 . ریسی نخ کارخونه

 کرد، دوندگی کلی بابا دن،نمی رو حقوقش و حق اما زنه،می هردری به شه،می قطع بابا دست

 . نیست آدم رییسش گفتمی ولی

 !نبود؟ آدم ایرج

 !ماها؟ بدبختی از فهمنمی چه ها، کارخونه رییس گفتمی بابا

 !فهمید؟نمی ایرج

 !بود؟ جنوب نخ کارخونه تنها صاحب ایرج

 . داشت کارخونه هم اونجا تهران، کارخونه و شرکت بر عالوه 

 . بود چشمم جلوی ششده قطع دست با، بابا چهره همش

 بی دستش شدن قطع بعد پدرم اینکه بانی و باعث بدبختیمون، بانی و باعث خواستممی من

 . کنم تالفی و کنم پیدا نداد، رو حقوقش و حق و موند پشتوانه
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 . حاال اما

 . بودم زنش حاال

 . شهمی رها بشقاب توی قاشقم

 . میاد م  -ب -ل گوشه پوزخندی

 . بیارم بچه براش خواستممی

 . بود نفر یک تیرداد بابای و من بابای کارخونه رییس

 . بود سپاهان ایرج

 . دادمی دستور فقط که کسی

 . نداشت رحم و بود چی همه مراقب دور از

 . نگیر انتقام بودم گفته احمق من!! بودم؟ گفته چی تیرداد به من

 . نه نه، نه، اما حاال

 شد پیدا تیلعن خیابون اون گوشه کاپشنش، توی که بابا بود، کرده تموم که وقتی مامان چهره

 دست که یبابای بابا، های دوندگی من، های گریه ،( کشتم رو فرشته من)  مدامش های زمزمه

 . رفتمی و اومدمی فیلم عین ذهنم تو همش بود، کار دنبال در به در و نداشت

 و شیلنگ بساط بازهم گرده،برمی خونه به کارخونه، به ایرج رسوندن از بعد نریمان زود، صبح

 . بشوره رو ماشین خواستمی و بود برجا پا آب

 . کن جمع رو میز خانم فتانه -

 . رممی حیاط داخل به و ذارممی میز روی رو شیر شده خالی نیمه لیوان

 . ماشین ی ها شیشه جون به بود افتاده پارچه با حرف بی نریمان ماشین، به بودم زده زل
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 !کنم؟ چیکار باید -

 . کنهمی نگاه بهم دار معنا لبخندی با و عقب صندوق رو کنهمی پرت رو پارچه

 هستی؟ آخرش تا -

 ! هستم؟ آخرش تا

 هم از که ای هخانواد نکرد، پیدا کار که شد، معتاد که بابایی نیست، حاال که مامانی مامانم،

 . پاشید

 قلبم چون ،ندارم قبولش دیگه خودم بود، چرت زدم، تیرداد به دریا کنار شب اون که حرفی هر

 . سوزهمی داره

  .بود دیگه جور زندگیم االن شاید داد،می رو پدرم حقوق و حق ایرج اگه چون

 . بهش زنممی زل نریمان خود مثل

 . هستم... آخرش تا -

 . آزمایشگاه ریممی رسوندم، رو ایرج اینکه بعد صبح فردا -

 !چرا؟ -

 . ذارهمی بینیش روی سکوت نشونه به رو انگشتش

 . بپرسی سوال نیست قرار -

 . فقط...  باشه -

 . کنهمی نگام سوالی

 !داری؟ ایرج با کشتگی پدر چه تو کنی، رو کارا این خوایمی چرا -
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 ده،می یمرانندگ برا سرماه ایرج که چندرغازی این ثروت، و پولم حریص خودت، مثل منم -

 . ایناست از بیشتر حقم کنه،نمی سیرم

 . رممی داخل به و زنمنمی حرفی

 بروز چیزی نباید فعال اما دیدم،می قاتل چشم به رو اون ندادم، تغییر رو رفتارم ایرج پیش

 . دادممی

 نریمان آقا))  هک فتانه صدای با و پوشممی رو بوتام بودم، نریمان برگشتن منتظر صبرانه بی

 . رممی ماشین سمت به ،((اومدن

 . من بازیگری و نریمان نقشه با رممی انتقام برا راهی سمت به

 بده توبیمه رچهدفت و شناسنامه))  گفتن با نریمان کنه،می ترمز سفید در یک روبروی ماشین

 . ببرم کیفم داخل به رو دستم شهمی باعث ،((

 . باش منتظر ماشین تو -

 . شهمی پیاده

 ...  ((. هآزمایشگا))  خونممی رو رنگ سفید در باالی تابلوی و کنممی خم رو سرم

 صحبت ای ثانیه چند باهم که بینممی زن یک کنار رو نریمان گردم،برمی عادی حالت به

 . رنمی داخل به در اون از هم بعد و کننمی

 دقیقه ساعت به منگاه کنه، چیکار خوادمی و داره قصدی چه ببینم تا برگرده، تا بودم منتظر

 . میاد نریمان ساعت، یک بعد باالخره و بود شمار

 . گیرهمی پیش رو راهش رو پیاده از اما زن اون

 . بگیرشون -
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 . بود دستم توی هم آزمایش برگه یه شناسنامم، و دفترچه بر عالوه حاال

 . میاد در حرکت به ماشین

 !چیه؟ این -

 . بود روبرو به نگاهش

 . ذارهمی چشماش روی رو، آفتابیش عینک

 . ای حامله دادی، آزمایش آزمایشت، برگه -

 . کنممی سکوت

 . مربوطه خودت به دیگه بعد به جایی یه تا جا این از -

 !چی؟ یعنی -

 !نیست؟ مهم ای، حامله ایرج از االن خب -

 . میاد ذهنم توی ایرج شب اون حرفهای

 ...  و دلبری کم یه با -

 . پرممی حرفش وسط

 . کنهمی عوض هم رو ش نامه وصیت گفت -

 . کنهمی ترمز خونه در کنار

 . کنهمی نگاه بهم نافذش چشمهای همون با میاره، در رو عینکش

 صیتو تا بگه وکیلش به و بشه راضی ایرج که وقتی بشی، موفق که وقتی قرارمون پس -

 . بده تغییر هم رو شنامه

 . کنه نمی غلطی هر پول، خاطر به من اندازه به کسهیچ کردممی فکر امروز قبل تا

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار  –حریص  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

211 
 

 . بود من از پیشتر خیلی نریمان حاال اما

 . بود کنارم که بود، حریص خودم مثل یکی بود، خودم مثل یکی بود خوب چقدر

 هماهنگ هم تردک یک با حتی بده، آزمایش من جای باردار زن یه تا دهمی پول کلی که اونقدر

 . بشه مطمئن و بریم مطبش به کرد، شک ایرج اگه تا کنهمی

 . میره پیش نقشه رو داره و کرده حساب رو چی همه قبل از نریمان بود معلوم

 پاشیدم، هم از هخانواد انتقام خودم، پدرم، مادرم، زندگی انتقام پول، و بودم انتقام دنبال من

 . ایرج ثروت و پول دنبال اما نریمان پدرم، بیکاری و اعتیاد

 . کردیممی تکمیل رو هم خوب نریمان و من

 رو ذوق و خوشحالی برق تونستممی دم،می ایرج دست به رو آزمایش برگه شام، خوردن از بعد

 . بخونم چشماش توی

 . نبود توش هم جنینی حتی که صافم شکم کشم،می شکمم رو دستی

 . کن باور ایرج، کن باور شی،می پدر داری ایرج آره

 . زنمیم لبخندی نشونه،می هام -ب -ل رو که محکمی ی ه -س -و  -ب با

 . کردی باور که خوبه

 دو داشتن با بچه، تا سه داشتن با چرا که بود عجیب برام بودم، کرده تعجب ایرج حال دیدن از

 همه به و دهمی شیرینی رو شرکت کل که بود کرده ذوق حاملگیم خبر شنیدن با اینقدر پسر تا

 . دهمی پاداش

 بین از ها گذشته یادآوری با اما کردم، می پیدا بدی احساس کارم خاطر به اوقات گاهی

 . رفتمی
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 . بود مهیا ثانیه چند عرض در داشتم الزم که چی هر و چرخیدمی دورم پروانه عین خانم فتانه

 . تلفن خانم -

 . ذارممی پایین رو میوه ظرف

 . خونه مامان سالم -

 . میگزم شدت با رو م  -ب -ل

 . سونیا خوبی سالم -

 . ای حامله بشنوم تیرداد از باید حاال -

 . شهمی حس دهنم تو خون ی مزه

 !فهمید؟ کجا از اون -

 . باشه گذاشته خبر بی رو کسی خان ایرج این نکنم فکر واه، -

 . اها -

 . ناجوری انگار! شبنم؟ خوبی -

 . بشنوه رو خبر این تیرداد که بود مونده همینم بود، بد حالم آره

 . زنممی زنگ بعدا برات من ببین خوبم، آره -

 . اوکی واه، -

 . دممی تکیه کاناپه بالشتک به سرم و کنممی قطع رو تلفن

 . بشه متوجه هم تیرداد که بود مونده همینم فقط من، خدای

 . کنهمی چیکار داره فهمه نمی خوشحاله، بس از پیرمرد

 . میاد خونه به پوش شیک و مسن مردی با بینممی که شممی خوشحال وقتی ایرج خوشحالی از
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 . من وکیل کامکار، آقای ایشون -

 . رنمی باال طبقه اتاقای از یکی داخل به هردو هم بعد و دممی مرد اون به دستی

 . رممی باال اه پله از آروم آروم بود، مشغول که فتانه دیدن با و زنممی آشپزخونه به سری

 . چسبونممی رو گوشم و وایمیستم در پشت

 . جزیی تغییرات سری یه -

 . بود تر بلند وکیلش صدای

 . کنیمی نامش به اموالتو درصد پنجاه داری علنا! جزییه؟ تغییرات این -

 . نمیاری نه حرفمم رو کنی،می عوضش امشب تا! جرمه؟ زنمه، -

 . بود غوغایی دلم تو

 حتی کنه،می عوض رو نامش وصیت داره ساده چه کرد، باور ایرج ساده چه اینکه غوغای

 . بریم دکتر به هم با نخواست

 . ایرج آقا تریم زرنگ تو از نریمان و من

 ...  ایرج خب -

 نشده موفق که صبانیع حالتی با و گیرممی فاصله در از کشم،می آرومی هین فتانه، دیدن با

 . رممی فتانه سمت به بشنوم، حرفاشونو ادامه بودم،

 !داری؟ چیکار چیه، -

 . بود کرده هول هم چارهبی اون

 . خانم گوشیتون -

 . سرکارت برو خوب، خیلی -
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 !بله؟ -

 . سالم -

 . رممی اتاقا از یکی داخل به تیرداد، صدای شنیدن با

 . سالم -

 . شهمی سکوت ای ثانیه چند

 . بگم تبریک زدم زنگ -

 !!چی برای تبریک -

 !دونی؟نمی -

 ((. گممی آهانی))  سونیا، حرفهای آوردن یاد به با

 و شهمی دود کرامف تمام که کنیمی کاری تو کنم،می فکر جوری یه هربار چرا نمیدونم -

 . رهمی

 آگاه اخودن نداشت، همخونی حاملگیم خبر با دریا، کنار آخرم حرف بودم، فهمیده رو منظورش

 :گممی

 . نشه دود ایندفعه شایدم -

 . بچه یه نظرم، به تمومه دیگه -

 . نه -

 . جان شبنم -
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 توجهی ردادتی((  گفتنای الو الو))  به و کنممی سرسری خداحافظی ایرج، صدای شنیدن با

 گشاده، رویی با و رممی بیرون به پوش شیک وکیل آقای از خداحافظی برای کنم،نمی

 . کنممی خداحافظی

 . بدم رو برخ بهش و ببینم رو نریمان بتونم تا بره، ایرج و بشه صبح تا بودم منتظر شب تمام

 !حله؟ پس -

 . بشه عوض چی همه شب تا گفت خودش آره، -

 . زنهمی لبخندی

 . منه نوبت حاال -

 . کنممی نگاهش گنگ

 !!چیزی یه فقط -

 :گممی پرسشی

 !چی؟ -

 . کنم عملی رو سرم تو فکر بتونم تا مهمه، برام جوابش -

 . بپرس -

 خوب من با ایرج بود، خوب ایرج کنم،می فکر گذشته روزهای تمام به زنم،می یخ و پرسهمی 

 هنوز بود، قامانت درگیر دلم بود، تیرداد پیش دلم هنوز من نداشتم، دوست رو اون من اما بود،

 . بودم مادرم نبود داغدار

 . نه -
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 بودم منتظر من و شهمی تموم بحثمون ،(( منه نوبت دیگه))  گفتن با و شهمی کشدار لبخندش

 . کنهمی چیکار نریمان ببینم تا

 . رممی اصلی خیابون سمت به زنان قدم و رمنمی خونه داخل به

 . بود شده شروع بارون نم نم بینم،می مامان قبر کنار رو خودم

 . شینممی خاکی زمین همون روی من اما

 که بس ودمب شده خسته کردم،می تکرار رو ها گذشته ذهنم توی هربار که بودم شده خسته

 . کردممی تکرار فیلم عین رو زندگیمون تمام

 . مامان اسم به بودم خیره فقط

 

 ((فرشته))

 . باشم خودش مثل تونمنمی دخترشم که من نه، من ولی بود، فرشته مامان

 پایینای و االب تمام با گفت،نمی بد حتی کسی سر پشت وقتهیچ بود، خوب همه با مامان

 و راحت یزندگ روز یه رفت، زود ولی کرد، بزرگ سختی با رو دختر تا سه ساخت، بابا زندگی

 . رفت زود نداشت، دغدغه بی

 انتقام گفتم تیرداد به که همونجوری تونمنمی ببخشم، و باشم فرشته مامان عین تونمنمی من

 . نگیرم هم خودم نگیره،

 . بود شده خیس پام تا سر بود، شده تاریک هوا

 یه ساعت، دیدن با و کشممی صورتم روی دستمالی شده، پخش هم ریمل تمام دونستممی

 . گیرممی تاکسی
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 . شممی خونه وارد که بود گذشته نه از ساعت

 . شهمی بلند صندلی روی از بود، شاکی حسابی که ایرج در، بستن با

 !بودی؟ گوری کدوم -

 . گورستون -

 . دمدا رو جوابش مسخرگی با کردمی فکر ایرج انگار اما بودم، گورستون هم واقعا

 . کنیمی خبرم ریمی هرگوری دفعه این از آبی، خیس وضعیه، چه این -

 .   کنم خالی سرش رو دلیم و دق که بپیچه بهم یکی بودم منتظر فقط نداشتم، درستی اعصاب

 . نیستم بچه -

 . شهمی تر بلند صداش

 . شکمته تو من بچه ولی -

 . میاد آشپزخونه بیرون به دست به مالقه فتانه فریادش، با

 . مهمه برات بچت پس -

 . زنهنمی حرفی

  فتانه به کنهمی رو فقط

 . آشپزی کافیه ت،خونه برو -

 . اتاق و رممی ها پله سمت به من اما کنه،می نگام سوالی فتانه

 . رممی خواب به خواب، قرص تا دو خوردن با و کنممی عوض رو لباسام

 کیفش برداشتن با و کرد عوض رو لباساش که بودم ایرج متوجه بیداری، و خواب حالت تو صبح

 . رهمی
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 . خواستمی بچه خاطر به فقط رو من مهمه، براش شبچه پس

 !چرا؟ آخه

 !؟نداره خوبی نظر کامران مورد در چرا مهمه، براش بچه چرا داره، پسر تا دو وقتی

 . رممی خواب به هم باز و داشتن اثر هم هنوز قرصا

 ..  خانم... خانم... خانم -

 مشده بم دایص و کرده پف چشمهای با و پرممی جام از شونم، روی فتانه دست گرفتن قرار با

 :گممی

 . فتانه چته اه، چیه -

 ... اومدن آقا تا دو خانم -

 !خب؟ -

 . بندممی دستم کنار کش با رو موهام

 . زنهمی دستش پشت به فتانه

 . خانم پلیسن...  پلیسن -

 . بدم بروز خواستمنمی اما بودم، کرده تعجب

 . نباش هول اینقدرم میام، منم برو، -

 ((. چشم))کنهمی زمزمه و دهمی تکون سری

 . نباشه معلوم موهام تا پیچممی سرم دور رو شالم و پوشممی مانتویی

 . کنممی آینه توی روحم بی صورت به نگاهی

 . رممی پایین به و کنممی پا به رو صندالم
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 . گفت درست فتانه

 . سبز فرم لباس با مرد دوتا

 . چادری زن یه

 !صدری؟ خانم -

 !بله؟ -

 :میگه مردها از یکی اما بشینن، اونا تا برممی جلو رو دستم

 . آگاهی بیاین ما با سر یه بشید، آماده -

 !شده؟ چیزی -

 . شیدمی متوجه بیاید، -

 :گممی فتانه به

 . نباش نگران -

 . رممی باهاشون و دارمبرمی رو کیفم فقط بودم، آماده من

 تاقیا وارد من و میگه رو فامیلیم مردی چادری، پلیس زن کنار نشستنم، دقیقه چند بعد

 . شممی

 . شینممی کنارش ها صندلی از یکی روی بود، نشسته میز پشت مسن پلیسی

 . صدری شبنم صدری، خانم -

 . بله -

 . سپاهان ایرج دوم همسر -

 . کشممی انگشتم توی حلقه به دستی
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 . بله -

 . لغزوندمی کاغذ روی من حرفهای با رو دستش توی خودکار

 !!زدین حرف هسرتون با کی بار آخرین -

 . دیشب -

 . شد بحثمون که نگفتم

 !چی؟ صبح -

 . رفت که بودم خواب نه، -

  نشدین؟ خارج خونتون از صبح -

 . بودم خواب نه، -

 . کنهمی امضا رو برگه روی انگاری و شهمی سکوت ای دقیقه چند

 . کنممی جمع رو خودم بود، سختم زنه،می زل بهم

 . باشه قتل زنیممی حدس ما که فوتی کردن، فوت امروز همسرتون -

 . بود شده سردم

 . جدی پلیس این کنجکاو چشمهای به بودم زده زل ناباوری با

 . چشمم جلوی میاد ایرج قیافه

 اشکم چرا راچ! شدم؟ ناراحت چرا! شدم؟ اینجوری چرا حاال بگیرم، انتقام خواستممی من

 . ریخت

 . شینمی حساب مظنون جورایی یه بازداشتین، فعال هم شما -

 . بودم کرده یخ زنم،نمی حرفی
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 . شینمی بحسا مظنون هم شما شنیدیم، افراد سری یه از تحقیقاتمون تو که حرفهایی طبق -

 . زنمنمی حرفی هم باز

 . بود شده خسته انگار

 . میاد اتاق داخل به چادری زن همون

 . زنهمی بهم دستبندی و میاد

 . ریممی بازداشتگاه سمت به و میاد

 اتاق به دمپایی یجفت و پتو یه با گیرن،می ازم رو چیز همه گوشیم، میلیونیم، حلقه ساعتم،

 خودم و بودم خودم که رممی تاریکی

 دیگه که بودم سیدهر جایی به کنم، چیکار دونستمنمی دیگه که بودم رسیده ای نقطه به دقیقا

 . اومدبرنمی ازم کاری سکوت و تعجب جز

 . نداشتم هم رو ایرج دیگه حاال بودم، تنها

 . بودم پشیمون حاال

 . گرفتممی انتقام ای دیگه جور کاش

 . کردمنمی قاطی رو نریمان کاش،

 !چیه؟ ،(( منه نوبت))  از منظورش پرسیدممی ازش کاش

 . دادممی آره جواب دارم، دوست رو ایرج بود، پرسیده که سوالش به کاش

 یروزه که یاینجای از خوادمی دلم فقط نیست، مهم دیگه نیست، مهم پول برام دیگه حاال

 . برم بیرون به حبسم،

 . مامان پیش بابا، پیش برم
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 . جلو بیا -

 . زننمی دستبند دستام به دوباره و میشم بلند بسختی کرد،می درد کمرم تمام

 . ریممی دری سمت به زن، همون همراه ساعت دو بعد و میگیرن خون آزمایش ازم

 دونستممی که بود نشسته پسری کنار میفته، لیا به چشمم همه از اول و شهمی باز که دری

 . بودم دیده رو عکسش قبال چون کامرانه،

 . بود سرخ لیا چشمهای

 دیگه طرف که بینممی هم رو سونیا و تیرداد سرم، چرخوندن با و داشتمبرمی رو قدمهام

 . بودن نشسته

 . شینممی صندلی ردیف اولین روی

  داشتم تهوع حالت نبود، خوب حالم

 . بود مبهم برام بود، نشسته تریبون پشت و همه از باالتر که مردی حرفهای

 . خواستمی خودمو پیش ساعت چند تنهایی همون دلم

 !صدری؟ خانم چرا -

 !خانم؟ -

 . میاره خودم به منو بلندی صدای

 . شمام با صدری، خانم -

 . اومدمی در چاه ته از صدام

 !بله؟ -

 !!منفیه آزمایشتون کهحالی در! باردارین؟ گفتین همسرتون به دروغ به چرا -
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 . پایین ندازممی رو سرم

 . کنممی نگاه حلقم خالی جای به

 . خستم خدایا

 !خانم؟ چرا -

 . دممی تکونش راست و چپ به فقط و بود پایین سرم

 . جلو بیاید مشرفی، هانیه خانم -

 . میارم باال رو سرم

 . بود هانیه

 . وایمیسته بود راست سمت که تریبونی پشت

 . بود زده زل مرد اون به ترسی با

 . بگین رو بودین گفته قبل روز دو که رو چیزایی همه دیگه یکبار خب -

 . شهمی سکوت ای ثانیه چند

 . کنممی نگاهی بهش و باال میارم رو سرم بود، واضح اما بود، آروم هانیه صدای

 آب اتاقم پنجره پشت ایگلدون به رفتن قبل خواستممی مدرسه، برم که شدممی آماده داشتم -

 تموم که کارم ره،می ور ماشین با داره نریمان بینممی که بودم دادنشون آب مشغول بدم،

 . شهمی بلند ماشین ارکن از دیدنم با نریمان پوشم،می رو کفشام و رممی بیرون به شه،می

 !ماشین؟ سمت کدوم -

 . راننده صندلی طرف شده باز در کنار از -

 !خب -
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 خندید، دید، رو من وقتی روز اون اما نبود، ش  ا -ب -ل رو خنده وقتهیچ بود، شده هول -

 . بود شده هول بود معلوم

 :دهمی ادامه هانیه

 . بود کرده کاری دست رو ترمز اون نظرم به -

 . بشینین خانم، ممنون -

 . کردمی دفاع من از هانیه بود، شده روشن دلم توی امید از ای روزنه بودم، خوشحال

 . بفرمایین باقرنژاد، فتانه خانم -

 . میاد و گیرهمی ش چونه زیر محکم رو چادرش فتانه،

 . بود شده بحثی سپاهان آقای و صدری خانم بین قبل شب بودین گفته -

 . نموندم آخر تا و رفتم من البته بله، -

 . داشتن دعوا و بحث همیشه -

 . دوبار فقط نه -

 ((. کردی فرض خر منو تو)) بودم گفته فریادم با شب، اون سمت رهمی ذهنم

 . شهمی بلند ای مردونه صدای فتانه، حرف این با

 کرده ازدواج مپدر با پول خاطر به فقط هرجایی ی دختره باشن، داشته دعوا باید که معلومه -

 . بود

 . بود خشمگین که بود کامران گردونم،برمی عقب به رو سرم

 . افتادن دعوا مهریه و پول سر اول بار بگو فتانه، بگو -

 . کنهمی شروع فتانه دوباره و شهمی آروم کامران مرد، تذکرای با
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 . برم جلو به شمنمی حاضر و دممی تکون رو سرم فقط اما شه،می خونده هم من اسم

 . شهمی تموم جلسه ،( ندارم حرفی) اینکه و من ممانعت با

 . نباشیا نگران برات بمیرم شبنم -

 به زن اون همراه و دممی تحویل حرفش و سونیا به لبخندی کنم، نگاه تیرداد به نداشتم رو

 . رممی بیرون

 هم هنوز من و مبهمه چیزا خیلی و فراریه هنوز نریمان اینکه، اعالم با مرد اون.  جلسه آخر

 . شممی زندان روونه من و کنهمی صادر حکمی شم،می حساب مظنون

 دخترا و زنا د،بو فیلما تو زندان از تر کثیف واقعی زندان تفاوت، یه با ولی فیلما، مثل درست

 . بودن آور چندش

 . کردممی سکوت فقط بندیام هم حرفهای برابر در بخورم، جمب تختم رو از نبودم حاضر

 . شد برگزار هم ایرج هفتم مراسم و بودم زندان توی من

 . برگرده خونه به تونستمی بابا و شدمی تموم ماه یه دیگه روز چند و بودم زندان توی من

 توئه با هوی -

 . میام پایین تختم از

 . داری مالقاتی -

 . رممی اتاقی سمت به زنی همراه دمپاییام، با دوباره و دستبند همون دوباره

 . شینممی میز پشت و دارمبرمی قدم شه،می بسته در

 . بود روبروم تیرداد که میزی پشت

 . بود جذاب و خوشتیپ هم هنوز بود، گرفته رو اتاق تمام عطرش بوی..  بود پایین سرم
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 . خرابکار دختر بسه شبنم، بسه

 . کردممی بازی انگشتام با

 ! نزدی؟ حرف چرا -

 فقط کنی،مین دفاع که خودتم نکردن، پیداش فراریه، نریمان نداره، ای فایده سکوت شبنم -

 شانس بودن، جلوتر یناا لیا االن نبود، هانیه حرفهای اگه کنه،می دفاع ازت داره که ستهانیه

 . اوردیم

 . کردمنمی نگاه چشمهاش به میارم، باال به رو سرم

 !دونن؟می خواهرام -

 . خورهمی جا ازسوالم

 . ندادن نشون خاصی العمل عکس خبرداده، بهشون سونیا -

 . اومدمی نمور اتاق اون تو کشیدنمون نفس صدای فقط ای ثانیه چند

 !شبنم؟ -

 . میاد پایین چشمهام از اشکی قطره آگاه ناخود بود، خاص کردنش صدا لحن

 . پشیمونم

 . خستم و کردم غلط بگم کی به! پشیمونم؟ بگم کی به

 . خدا خستم نیستم، مهم.  خواهرامم برای حتی

 . بله..  بل -

 !پول؟ خاطر به فقط! چرا؟ نریمان،! حاملگیت؟ دروغ خبر! کردی؟ کارو این چرا -

 . زنمنمی حرف
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 . فهمهمی خودش

 . بگیره تسخیری وکیل برات دادگاه ذارمنمی -

 !تسخیری؟ -

 کنه،می نتخابا برات رو یکی وکیال، جوجه همین بین از دادگاه خودت، برا نگیری وکیلی اگه -

 . شون آموزی کار شهمی تپرونده جورایی یه شه،نمی حالیشون هیچی

 . کردممی نگاش فقط

 . نسرینه دوست کردم، صحبت خوب وکیل یه با -

 . دممی تکون رو سرم

 . بدونم رو چیز یه خواممی فقط -

 . کنممی نگاهش وار پرسش

 کارا اون که ماننری یا قاتلی تو! دادگاه؟ حدس یا درسته هانیه حرفهای بگو، رو راستش شبنم -

 . کرد رو

 . میاد چشمم جلوی فیلم عین چی همه

 . آزمایشگاه

 . حاملگیم خبر از ایرج خوشحالی

 . نامش وصیت وکیلش،

 . بگیرم انتقام خواستم فقط نکردم، کاری من -

 !چی؟ انتقام -
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 یردادت به رو چی همه و میارم زبون به رو گذشته روزهای تک تک و شهمی جاری اشکام

 . گممی

 ...  تمومه وقت -

 . ندازممی سرباز و شده باز در به نگاهی

 :گهمی و شهمی بلند جاش از تیرداد

 !تو؟ اونوقت گذشتم انتقام از حرفت خاطر به من -

 . زنممی زل تیره و رنگ بد دیوار به

 به سونیا وقتی دونیمی بود، ایرج ثروت و پول قصدت فقط تو نبود، انتقام قصدت تو شبنم، نه -

 !گفت؟ چی یکیشون زدن، زنگ خواهرات

 . بده ادامه بودم، منتظر

 . بده نجاتش خدا داد، دستش کار طمع و حرص آخرش: گفت -

 . زنممی پوزخندی

 . زنممی سر بهت بازم کنم،می هماهنگ وکیل با -

 . آور درد و گذشتنمی کند روزها

 بود کرده جور تیرداد که وکیلی با مالقاتی که بود گذشته زندان به اومدنم از ای هفته دو

 . داشتم

 . جدی و پوش شیک زنی

 !شده؟ چی که دونیمی -

 . نه -
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 . میاره در رو عینکش

 . کنهمی نگاه بهم و دارهبرمی ها پرونده از رو سرش

 . میکشه پوفی

 . رهمی هم امید سوی همون که زنهمی حرفی

 . خودت از نیک دفاع باید بزنی، حرف بعدی جلسه تو باید خودت، و خودتی حاال شبنم، ببین -

 چرا؟ آخه -

  .نداشت ای فایده اما کردم، صحبت مادرش و خودش با خیلی من دونم،نمی -

 !شه؟می مگه زد، حرف همه جلو اونجا، اون،! شه؟می مگه -

  دیده چی که بده شهادت که شده پشیمون شه،می آره -

 . شهمی اتمامش باعث وکیل، خانم ی جمله که بود رفتن گیج حال در سرم

 . بعدی جلسه تا آزادی وصیغه با االنم -

 . گیرهمی قرار مچم روی ساعتم دوباره ذارم،می انگشتم توی رو حلقم دوباره

 تابلوی به نگاهی ذارم،می خیابون آسفالت به پا خبر خوش وکیل با همقدم روز همه این بعد

  .بشه پیدا نریمان زودتر چه هر که کنممی آرزو و ندازممی زندان بزرگ

 . کنهمی سالم انرژی با و شهمی پیاده ماشین از دیدنمون با تیرداد

 و شینممی عقب صندلی روی ناخواسته داشتم، تیرداد به نسبت دین احساس و نبود خوب حالم

 . کنهمی حرکت هم ماشین

 . ریممی خونه به تیرداد با ناظمیه، فامیلیش بودم فهمیده حاال که وکیلی رسوندن با

 . کنهمی احوالپرسی و سالم لیا با و میاد داخل به انتظارم خالف بر
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 . کرد رفتار باهام خوب روی با خیلی و گفت آمد خوش بهم لیا انتظارم برخالف

 یک رو آب لیوانی شینم،می صندلی روی و رممی آشپزخونه سمت به شینن،می لیا و تیرداد

 . خورممی نفس

 داخل هب تیرداد لیا، خنده صدای با بود، رفته رنگشون بود، موهام از ای تیکه به دستم

 . میاد آشپزخونه

 !نشستی؟ اینجا چرا -

 . دنمیاور طاقت دلم اما نبود، وقتش االن دونستممی خندم،می تلخی به

 !گذاشتی؟ خودت رو وصیغه -

 آره -

 . بودم مصر اما من ره،می آشپزخونه پنجره کنار به بدم، ادامه رو بحث خواستنمی

 ...  که گذاشتی برامنی میلیونی پونصد وصیغه تو -

 . شبنم ببینشون بیا -

 . شمنمی بلند جام از

 ...  چرا تو تیرداد، توام با -

 . گردهبرمی طرفم به

 . شبنم ببین رو اینا بیا -

 . نداشت ادامه به ای عالقه تیرداد چون کنم، تموم رو بحث گیرممی تصمیم

 . هانیه و کامران به نگاهم بود، آشپزخونه پرده روی دستم وایمیستم، کنارش

 . ستبچه هانیه -
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 . نیست بچه کامران ولی -

 . ترسید شم،می چشم تو چشم لحظه یک بود، حیاط توی که ای هانیه با

 . کنمنمی توجه لیا و تیرداد گفتن(  کجا کجا)  به بیرون، زنممی آشپزخونه از

  هانیه وایسا -

 . ذارممی باز رو ساختمون در

 . بود تنش مدرسه فرم لباس

 . دختر کن صبر هانیه، ام تو با -

 . بندهمی رو حیاط بزرگ سفید در محکمی به

 . رممی خونه سمت به و کشممی پوفی

 . شد روشن جمالتون به چشممون به، به -

 . کنممی نگاه کامران به حرص و خشم با

 . دمنمی بهش جوابی

 . بودن وایساده لیا و تیرداد که رممی خونه در سمت به

 . اومدمی سرم پشت اما کامران

 !بود؟ چی داشت، پا سنگ توش که بود المثلی ضرب یه لیا، -

 . گیرهمی گاز رو زبونش لیا

 . کنهمی نگاه کامران به کنن،می نگاه کارشون خطا بچه به که مادرها شبیه

 . تو بیاین کامران، زشته -

 . بترسه ازم نباید بیارم، گیر رو هانیه باید
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 ! ترسه؟می واقعا

 !دیگه؟ چیز یا

 . میارم جلوتر رو شالم

 . بودم شده خیره روبروم بزرگ مجسمه به و بود دستم توی شربت ای شیشه لیوان

 . زنهمی بشکنی کامران

 . قزوینه پای سنگ نیست، که رو اومد، یادم ااا -

 . جون شبنم ببخشید وای -

 . دارمبرمی رو کیفم رم،می آشپزخونه سمت به دوباره و کوبونممی میز روی رو لیوان

 . رسونمتمی کن صبر -

 . نداشتم گرفتن تاکسی حوصله

 ترش یمتق گرون و جدید ماشین سوار دو هر و شهمی متوجه سکوتم از زنم،نمی حرفی

 . شیممی

 !شبنم؟ چته -

 . مخسته -

 . دادممی مالش هامو شقیقه دستم، با

 !؟ بری کجا خوایمی -

 !برم؟ کجا

 !اونجا؟ جز به دارم رو جایی

 . دونمنمی تیرداد، دونمنمی -
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 . رهمی فرعی خیابونی سمت به و پیچونهمی رو فرمون

 . سنگین ترافیک و بودیم خیابونی توی حاال

 !تیرداد؟ ریمی داری کجا -

 . خوب جای یه -

 . برسیم خوب جای یه همون به تا بودم منتظر نداشتم، زدن حرف حوصله

 . میفته کوچه اول تابلوی به نگاهم ماشین، شیشه از

 ((دانا علمی آموزشگاه))

 . ساعت این داره کالس آموزشگاه تو هانیه -

 !شبنم؟ چی که -

 . شهمی تعطیل االنا -

 . بهم کنهمی رو

 !خب؟ -

 . گیرممی رو کیفم

 . دارم کار من تیرداد، خونه برو تو -

 !کجا؟ -

 . کنممی باز رو ماشین در ترافیک، همون تو

 . تیرداد برو تو هانیه، دنبال -

 !! نبود خوب حالت که تو -

 . رممی کوچه داخل سرعت به در، بستن با و دمنمی جوابی
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 . بودن آمد و رفت مشغول زیادی دخترهای آموزشگاه در دم

 قدم هب قدم بود، زدن حرف مشغول دوستش با نبود، سخت مدرسه فرم لباس با هانیه تشخیص

 . شممی تر نزدیک بهش

 . کنهمی اشاره بهش دوستش

 . ندازهمی نگاهی بهم

 . بندهمی رو کیفش زیپ

 . کرد نگام ترس حالت با هم باز

 . کنممی بیشتر رو سرعتم

 . شهمی دور آموزشگاه از

 . شهمی بیشتر سرعتش

 . زنممی فریاد

 . هانیه کن صبر -

 . نداشت تاثیری

 . دختر وایسا -

 . ندارم کاریت -

 پشت از کنم،می بیشتر رو سرعتم گیرم،می لم*غ*ب توی محکم رو کیفم نداشت، ای فایده

 . کشممی رو هانیه کوله

 . گردهبرمی ترس با

 . زنهنمی حرفی
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 . معصومش چشمای تو زنممی زل

 دونیمی ست،وابسته تو به زندگیم دونیمی هانیه، شدی اینجوری چرا کنی،می فرار ازم چرا -

 !خوب؟ دختر

 . ندازهمی پایین رو سرش

 . باال میارم رو صورتش و گیرممی رو صورتش دوطرف

 . کن نگاه من به دختر، باتوام -

 . چشمم جلو میاد گذشته روزهای تمام لحظه یک

 . گیرهمی رو چشمام جلوی اشکی پرده

 تو به لعنتی من یزندگ... اما ندارم نسبتی باهات من! خورده؟ گره تو به زندگیم دونیمی -

 !ترسیدی؟! شدی؟ عوض یهو چرا...  ستوابسته

 . صورتش طرف دو زنممی

 . کرده خامت کامران یا!! ترسیدی؟! ترسیدی؟! آره؟ -

 . زنهمی زل خودم مثل و شهمی شجاع انگاری کامران، اسم گفتن با

 . درسته حدسم پس

 . برممی باالتر رو صدام

 شرف بی اون دونمنمی من... دختر شو بیدار! کجا؟ کامران و کجا تو! عاشقته؟ اون کردی فکر -

... بیین واقعیتو و بیرون بیا... هانیه بیرون بیا رویا از... دروغه گفته چی هر ولی... گفته چی بهت

 فکر...  عوضی کامران اون به چسبیدی تو بعد... شممی چارهبی دارم... شممی بدبخت دارم ببین
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... بسازه آرزوهاشو کاخ خودش برا خوادمی...  خااااام... کنهمی خامت داره! داره؟ دوستت کردی

 ... بسازه رو کاخش زودتر تا تو کول رو رهمی فقط

 نه نه، نه، -

 . هانیه باش، عاقل توروخدا آره، آره، -

 . کنممی ناله

 . شممی چارهبی دارم من هانیه، -

 . خورممی سر زمین همون روی

 حرفام اینکه احساس اب کنم، پاک رو اشکام تا گیرهمی طرفم به رو دستمالی شینه،می کنارم

 . کنممی نگاه بهش گذاشته، تاثیر روش

 . دارهبرمی رو شکوله

 . برم باید... من -

 . بود مشکیش آئودی سوار کامران کنم،می نگاه دورتر به

 . شهمی سوار هانیه

 . کردممی حس رو کامران آمیز تمسخر نگاه هم دور همون از

 . کردممی تیکه تیکه دستم تو رو دستمال

 . نداشت تاثیری حرفام نه

 . شده کور هانیه

  .درمیاره رو عاشقا ادای خوب کرده، کور رو هانیه خوب ساله، نه و بیست پسر این

 !بنده؟می دل چی به مگه ساله هیجده دختر یه
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 . بسته دل هانیه

 اون الشبا مدل ماشین اون با همیشه که پسری پولدار، خوشتیپ، پسری کامران، به بسته دل

 . خونهمی گوشش تو عاشقونه حرفهای و برهمی اونور اینور رو

 . بکنم دل زندگی از باید من و بسته دل هانیه

 . نه اما

 نه

 نه

 . کنممی راضیش باالخره دارم،برنمی هانیه سر از دست من میشم، بلند جام از

 . کنممی پاک رو اشکم دستم کف با شم،می بلند آسفالت روی از

 . رممی خونه سمت به آژانس یه با

 . عزیزم سالم -

 !نیومده؟ کامران -

 . نه -

 . شینممی کاناپه روی و میارم در رو شالم

 و باال طبقه به و بود شده مسئله این متوجه انگار هم اون نداشتم، رو لیا با زدن حرف حوصله

 . رهمی اتاقش

 . شممی پا جام از سالن، در شدن باز با

 . بود خودش
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 توی گوشیش کهالیح در و وایمیسته من بلند تقریبا صدای با اما بره، باال طبقه به خواستمی

 . ندازهمی نگاه پوزخندوار بهم بود، دستش

 . بردار هانیه سر از دست -

 . شهمی دار کش لبخندش

 عاشقشم من -

! ساله؟ هجده دختر یه شدی، هانیه عاشق ماه یه سر سالته، نه و بیست تو کامران، نگو چرت -

 . بره بین از ها احترام نذار

 . شدم هانیه عاشق منم شد، عاشقت پدرم جوری چه نیست، چرت که عشق -

 !کنی؟می مقایسه اون با رو خودت داری تو -

 :گهمی تعجب با و میاد پایین ها پله از لیا

 . کن بس کامران دیگه، بسه باز، خبره چه اینجا -

 . برسه حقدار به حق تا نیستم، بیا کوتاه من -

 . سالن تو پیچهمی لیا بلند صدای

 . نداره ربطی بهت که دونیمی خودتم نشو، آش از تر داغ کاسه -

 !نداره؟ ربط بهش

 !نداره؟ ربط کامران به چی

 . رهمی باال به سرعت با باشه، برخورده کامران به که انگاری

 . کنهمی زمزمه اما لیا

 . نگیرتش جو تا گفتم،می رو این زودتر باید -
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 . رهمی باال به و زنهمی بهم لبخندی

 . بود پیچیده بهم چیزایی یه

 !نشه؟ آش از تر داغ کاسه کامران چرا

 من؟ جلوی هم اون زد، حرف اینجوری بزرگترش برادر با لیا چرا

 زده زل النس بزرگ پنجره از و بود دستم توی بود کرده درست مون برا لیا که ای قهوه لیوان

 . بود حیاط توی تاب روی لیوانش با هم اون که بهش بودم

 . فهمیدممی رو چیزها لیخی باید و گفتممی چیزی یه باید شینم،می کنارش و رممی بیرون به

 . خورممی رو قهوه از ای جرعه بود، شده خشک لبهام بود، سخت

 ...  نداشتم تقصیری من لیا -

 . عزیزم دونممی -

 . کنممی سکوت

 . شبنم خودتو نکن ناراحت تو بفهمه، خوادنمی کامران ولی -

 . اینجوریه کامران چرا -

 . زنهمی پوزخندی

 به حاال تا و ارمد دوستش من بفهمه خوادنمی نفهمی، به زنهمی خودشو همیشه عادتشه، -

  نخورده حقشو بابام بفهمه خوادنمی نداری، تقصیری تو بفهمه خوادنمی نکردم، ازدواج خاطرش

 . خوردمی جمب سرم تو زیادی فکرای

 . شدنمی باورم

 . نیست هیچی لیا و تیرداد بین یعنی
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 . کامرانه عاشق لیا یعنی

 !بود؟ن برادرش کامران مگه اومد،نمی در جور وسط این چیزی یه اما بودم، خوشحال

 !برادرتی؟ عاشق تو -

 . عرفانه فقط من برادر -

 !چی؟ یعنی -

 !نگفته؟ چیزی بهت بابا -

 !رو؟ چی نه، -

 یه کرد،یم زندگی ما پیش پدرش و مادر فوت با بچگی از عرفانه، و من پسرعموی کامران -

 حس این نذاشت من لعنتی دل خب اما بودیم، برادر خواهر عین بود، خانوادمون عضو جورایی

 . فهمه نمی اما بفهمه، کردم هرکاری...  بمونه برادری خواهر

 . شدمی برداشته ایرج زندگی از هایی پرده یه تازه انگار

 . بود شد روشن حال در چیزها خیلی تازه انگار

 . خورده حقشو بابا کنهمی فکر هم االن همین تا اون -

 !چرا؟ -

 زیادش مشغله با بابا کنه،می فوت عموم وقتی جنوب، تو عموم و داشت کارخونه تهران تو بابا -

 برا حساب یه تو رو سودش ساله هر اما گیره،می عهده به هم رو عموم کارخونه سرپرستی

 بازهمی قمار یه تو شه،می باز قمار یه و شهمی بزرگ کامران و گذرهمی سالها ریخت،می کامران

 کامران به رو جنوب کارخونه اینکه از وضعیت این دیدن با بابا ده،می هدر رو اندوخته اون کل و
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 همه خوادمی کامران خب اما فرسته،می خارج به ما مثل هم رو اون و شهمی پشیمون بسپره

 . رو بابا کارخونه و شرکت هم جنوب، کارخونه هم بیاره دست به رو چی

 . بگم باید چی دونستمنمی

 به دادمی توریدس هر دور از و زدنمی سر جنوب کارخونه به ایرج اینکه دلیل شدنمی باورم

 . باشه مسایل این خاطر

 . بدهکارم بهش عذرخواهی یه کرد، رو ایرج هوای دلم عجیب امشب

 . بود بد این و رفتم جلو به تند و زود

 شده کور ناو نداشت، تاثیری هانیه رو من زدنهای حرف و بود مونده دادگاه جلسه به روز سه

 رو اون بود، من نام به حاال که شرکتی اوردن دست به خاطر به کامران بودم مطمئن حاال و بود

 . زده کلک

 . پرممی جام از لیا صدای با که بود تلویزیون به نگاهم

 . جووون شبنم شنیدی -

 . چرخونممی لیا و تیرداد لبخندهای بین رو چشمهام

 . بشنوه تا بگو دیگه بار یه تیرداد -

 . مدارک و پول سری یه با کردن پیدا خونه مسافر یه تو رو نریمان پلیسا دیشب -

 . بود زده خشکش ها پله وسط کامران

 . شممی غرق لیا ش -و -غ -آ تو بودم، خوشحال اما من

 . چید دسیسه کامران اگه

 . دادگاه بیاد شدنمی حاضر و شد عاشق هانیه اگه
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 . شد پیدا نریمان و کرد کمکم خدا

 قتل به اعتراف که بود اومده فشار بهش مدت این تو اونقدر اینکه مثل و شد پیدا نریمان

 . کنهمی

 . میفته راه ایرج ماشین سر پشت کنه،می کاری دست رو ماشین ترمز اینکه

 . کنهمی چپ ایرج ماشین و برهمی ترمز اینکه

 . میاد بیرون ماشین از ایرج اما

 . ایرج سر به کوبهمی سنگ یه با و کنه سره یک رو کار خواستمی

 من بگه که ترسیدممی لحظه هر داشتم، بدی حس کرد،می تعریف دادگاه توی رو ها این وقتی

 . نزد حرفی اما کردم، همکاری باهاش

 . شد حل چی همه که بودم خوشحال

 . گنجیدمنمی خودم پوست تو

 . مونهمی یادم عمرم تمام تو که ای تجربه بودم، کرده پیدا بزرگ تجربه یه من

 . بمونم ایرج خونه تو خواستمنمی دیگه

 ااونج به آسایشگاه از رو بابا و خرممی رو ای خونه فروشیم،می رو اونجا لیا و کامران توافق با

 . میارم

 و کنهمی خودش عاشق رو ساله هجده دختری که کامرانی شه،می کامران سهم جنوب کارخونه

 دیگه چون شم،نمی زندان راهی من و رسهنمی شخواسته به چون کنه،می ولش راحتی به

 . نداشت تاثیری هانیه ندادن شهادت

 . سپارنمی من به رو مدیریتش که عرفان و لیا سهم هم ایرج کارخونه و من سهم شرکت
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 . کن دعا برام -

 . زنهمی چشمکی

 . جون لیا حتما -

 لیا با و بفهمه کامران هباالخر که کردممی دعا ره،می کامران کنار برقی پله روی به لبخندی با

 .بشه ختم خوبی به لیا عشق این و کنه ازدواج

 

 *بعد ماه هفت*

 . شرکتتون میایم آخر صحبتهای برای ما پس -

 . کنممی جا جابه دستم توی رو ها پوشه

 . کنممی محکم بودم، بسته لبنانی که رو شالم ی گیره دستم با

 . کنممی گاهن نیازش، مورد نخهای برای ببنده قرارداد شرکت با تا بود مصر که روبروم مرد به

 . شرکت کارت اینم منتظرتونیم، بله، -

 . دممی دستش به رو کارت

 از صبح امروز.  شممی خیره کرد،می صحبت نفر چند با من از ای فاصله توی که تیرداد به

 ویت رو اون ساعت سه بعد و میاد همایش به خودش شرکت طرف از که بودم شنیده سونیا

 . بینممی همایش

 . رممی ماشینم سمت به

 . شدممی نزدیکتر بود، کرده رو هواش دلم که جایی به ثانیه هر

 . نموند اون و بیام مامان با بود قرار که جایی
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 ترجیح و بشه کارم مزاحم خوادنمی گفتمی بیاد، همراهم کردم اصرار بابا به هرچقدر که جایی

 . بره شمیم و شهال خونه به داد

 . رممی باال برقی پله از و ذارممی سرم رو مشکی چادر کنم،می پارک رو ماشین

 . خورد تکون دلم تو چیزی یه

 . میدم سالم و میشم خم

 زده زل شینم،می حیاط توی شده پهن های فرش از ای تیکه روی و شممی رد جمعیت بین از

 . سرم باالی طالیی گنبد به بودم

 . باشمن شبنم اون دیگه که بشم عوض کردم سعی که ماهه هفت پشیمونم، که ماهه هفت خدایا

 . خونممی مرتبا رو نمازم سالها از بعد ماهه هفت.  شدم محجبه ماهه هفت

 . ایرج خانوادم، خودم، حق در کردم، بد من.  پشیمونم دونیمی خودت خدایا

 . نیستم خیال بی و مباالت بی و حریص دختر اون دیگه نیستم، شبنم اون دیگه اما

 . رممی ها بست از یکی سمت به و خونممی مامان برای نماز رکعت دو

 . صدری خانم -

 . میاد کنارم تیرداد و رممی کناری به پیچه،می گوشم تو آشناش صدای

 . سالم -

 . کردم تغییر چادر و حجاب با خیلی دونستممی شه،می خیره بهم زنه،می لبخندی

 !بگیری؟ من از رو امانتیت خواینمی شما -

 . کنممی نگاهش سوالی

 . بلوتوثوت -
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 . شهمی ظاهر گوشیم توی عکسی دقیقه چند بعد و کنممی روشنش

 . گلی گل چادر اون با من.  پیش یکسال

 !داریش؟ هنوز -

 . شهمی تر عمیق لبخندش

 . کردم زندگی باهاش من -

 . شممی خیره چادر اون توی خودم چهره به و ندازممی پایین رو سرم

 . بود خریتم دوران ها موقع اون لبخندم، به

 !صدری؟ خانم -

 :گممی و میارم باال رو سرم

 . شبنم -

 . زنیممی لبخندی دو هر

 . شبنم خانم -

 . دممی تکون رو سرم

 !بشی؟ خانمم شهمی -

 . بود شده گرمم.  افتاد بدنم به لرزی

 . بودم عاشقش که طالیی گنبد به میفته نگاهم

 !باشم؟ داشته ازت بیشتری عکسای تونممی -

 . کنممی نگاهش گنگ

 !گه؟می داره چی
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 !آره؟ -

 :کنممی ای خنده

 . شدم هول کنم فکر -

 . شهمی جدی اما تیرداد

 بیای، خودت به مالکا بودم منتظر منتها گفتم،می باید پیش وقت خیلی من نداره، شدن هول -

 داریمش،ن دیگه چیزهایی و اتفاقی هر سر حاال داشتیم، قبلی زندگی یه هردومون شبنم ببین

 . نیمک شروع رو جدیدی زندگی باید باالخره رو، ایرج تو هم ندارم، رو سمن دیگه من هم

 . جدید زندگی برا نیست زود -

 . ها شده دیر! زود؟ -

 . شممی قدم هم تیرداد با دوباره، لبخندی با و ذارممی کیفم توی رو گوشیم

 دهمی امید بهم خورشیده مثل که الماست چشای احساست فدای"

 "داد قولشو تو دادی، قولشو تو شادی عالمه یه بیدار صبح خود تا تکرار رو عاشقی

 . شهمی بلند بود، وایساده وتیرداد من صندلی کنار که سونیا جیغ صدای

 . خورهمی روبروم پرده به نگاهم و شهمی تر محکم تیرداد دست توی دستم

 به ودیمب کرده درست که فیلمی و بود شده برپا عروسیمون سالن توی که پروژکتوری ی پرده

 . میاد در نمایش

))  تیرداد قول به و گیریممی بزرگ عروسی یه من، های مخالفت برخالف و تیرداد خواست به

 ((.  کنیممی ازدواج داریم باره اولین هردومون انگار و آشغال سطل تو رهمی ها گذشته

 دست از دمت نمی هست حواسم بهت راحت خیالتم ساعت سر بیا"
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 "راحت خیالتم واست منه قول صد در صد خوبی حد از بیش عشق یه

 با هم من و شهمی خیره ساعتش به کافه توی فیلم توی که تیرداد بزرگ، پرده به شممی خیره

 . شممی کافه وارد فیلمبردار حرفهای و دستورات

 بازشون ییک یکی بود، کافه توی بزرگ میز روی جعبه کلی شه،می بلند دیدنم با تیرداد

 . کنیممی

 یشترب ذوقم دیگه چیزهای خیلی و عروس لباس دیدن با و بودم زده ذوق خیلی مثال هم من

 . شدمی

 دهمی امید بهم خورشیده مثل که الماست چشای احساست فدای"

 "یداد قولشو تو دادی، قولشو تو شادی عالمه یه بیدار صبح خود تا تکرار رو عاشقی

 (زاده طالب حمید - ساعت سر)

 بابا و رسهمی پایان به تیرداد خاله خانواده و من خانواده جمعی دسته عکس با عروسیمون شب

 هم ویت بودم، چیده شمیم و شهال کمک به که مشترکمون خونه توی رو تیرداد و من دستهای

 . ذارهمی

 . من کردن تغییر با جدید زندگی شه،می شروع تیرداد و من مشترک زندگی

 . ها گذشته کردن فراموش با

 . شدمی کمرنگ باید اما بشه، فراموش گذشته شدنمی

 رو اسم هی هردومون که پسری شیم،می پسری صاحب تیرداد با مشترک زندگی دوسال از بعد

 ((. رضا)) کردیم انتخاب براش

 

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار  –حریص  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

248 
 

 ((الرحیم الرحمن اهلل بسم))

 22 ْلُمصَلِِّینَ ا إِلَّا 21 مَنُوعًا الْخَیْرُ  مَسَّهُ  إِذَاوَ 20 جَزُوعًا الشَّر   مَسَّهُ  إِذَا 19 هَلُوعًا خُلِقَ  الْإِنسَانَ إِنَّ

 ... 23 دَائِمُونَ صَلَاتِهِمْ  عَلَى ُهمْ الَّذِینَ

 درس او به بدی که هنگامی است، شده آفریده طاقت کم و ""حریــص"" انسان یقین به

 مگر ،(ورزدیم بخل و) شود می دیگران مانع رسد او به خوبی که هنگامی و کند، می تابیبی

 ... آورند، می جا به پیوسته را ها نمــــاز که آنها ،""نمــــازگزاران""

 

 « معارج سوره 23 تا 19 آیات »

 (( حریص)) رمان پایان

 پنج و نود سال دی

 فخار مژگان
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