
                 
 

 

 کاربر تينکربل | شده فراموش زيباي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

1 
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 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 

 ينم معاوضه غرور با هميشه...نيست آتش... نيست داغ...نيست سوزان هميشه عشق... عشق و

 ذردگ مي زندگيمان در پا که کسي اولين هميشه.. آيد نمي وجود به نگاه اولين در هميشه... شود

 غرور شايد هستند سطح يک در غرور و داشتن دوست و عشق زندگي اين در..! نيست عاشق

 ...!کمتر چيز همه از ادا و ناز و عشوه شايد... تر پايين دروغ شايد.. تر پايين
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 من کلي کل هاي رمان يا...  هستين اي همخونه هاي رمان خوندن عاشق اگه که بگم بايد عزيزانم

 هاي نويسنده هاي رمان اکثر در ها روز اين که اي عاشقانه مسائل وارد.. نوسم نمي اونطوري

 به هک زندگي يک.. نويسم مي زندگي يک از من.. نميشم هم شده باب سايت اين محترم بسيار

 ايدب البته و... اي افسانه غرور يک نه اي افسانه عشق يک نه...  عادي عشق يک..نزديکه واقعيت

 توصيه نيستين رماني چنين خوندن اهل اگر پس... نيستند بيني پيش قابل چندان هام رمان بگم

 ..! نکنين شروع رو رمان اصال کنم مي

  شخص اول داستان زبان و هستش خوش داستان پايان

 .ريما يعني هستش داستان اصلي دختر نام معني رمان نام.. راستي

  کن پرواز افق تا زيبا درناي يک مثل

 کن ساز سرما فصل براي ديگر اي نغمه

  نيست ديروز کهنه زخم  تکرار   زندگي

 ... بازکن فردا به رو را ات خسته بالهاي

  . باشم تو پيش خوام مي من نرم؟ ميشه:  کردم زمزمه لب زير و گذاشتم شيشه روي را دستم

 .  فهميدم داد مي قورت هم سر پشت که دهاني آب از را اين بود بزرگ بغضش

 .  بموني خونه اون تو تنها و تک که نميشه.  بري بايد عزيزم، نه _

 .گردي مي بر زود باشي؟ اونجا کي تا قراره مگه نميشه؟ چرا _

 .باشه راحت هم من خيال بزار شمال برو موقع اون تا پس:  گفت و زد کمرنگي لبخند

 .  نگرانم خيلي مامان ترسم مي _

 چي؟ نگران _

 نم،بخو درس ديگه نميشه بگن اگه چي، کنن محدودم بخوان اگه کنم مي فکر همش دونم، نمي _

 کنم؟ چيکار بايد نکنن قبولم اگه اصال

 درس شه نمي گفت مي کرد؟ مي محدودت بود؟ بد پدرت.  هستن بابات ي خانواده اونا عزيزم _

 بخوني؟
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 ...ولي ، نه _

 ترامياح ،بي نکن توهين بهشون ، بزار احترام اعتقاداتشون به فقط. کنن نمي رو کار اين هم اونا _

 باشه؟.  نده جواب گفتن بابات و من به راجع هم چيزي هر.  نکن

 بگن؟ چي مثال:  خورد گره اختيار بي ابروانم

 . داري نگه رو ها حرمت بايد خونه اون تو نيست مهم بگن که چيزي هر _

 .... خواست دلشون چي هر بزارم يعني!! مامان؟ _

 .شده تموم مالقات وقت:  شد بلند زني صداي

 ري؟ مي امشب ، ديگه برو _

 8 ساعت آره _

  کردي؟ درست چيزي شامت واسه... کتابات...  مسواک... نذاري جا رو قرصات..  خب خيلي _

 زود زود... مامان برم ديگه من. الويه آره:  گفتم و زدم لبخندي.  کردم جدا شيشه از را دستانم

 .  زنم مي سر بهت

 . باش خودت مواظب:  کرد بسته و باز تاييد ي نشانه به را هايش پلک

 .  خداحافظ.  طور همين هم تو:  گفتم جان کم

 .  سالمت به _

 و بود ايستاده هم او.  کردم مرتب سرم روي را چادر و گذاشتم جايش سر را گوشي.  شدم بلند

 .  دارم دوست:  زدم لب و زدم لبخندي.  کرد مي تماشايم

 . رفت و کرد چشمانم نثار شيريني لبخند

 .شکرت خدايا:  گفتم لب زير و دادم بيرون مانند آه را نفسم

 نمنک فراموش تا گذراندم مي نظر از را اطرافم داشتم مي بر که قدمي هر با.  بود سست هايم قدم

 نارک دقيقا که اي پنجره و تخت به کردم نگاه....خانه اين در را ام زندگي شيرين و تلخ اتفاقات

 به.. شد مي ام تنهايي دم هم ماه و رفت مي کنار پرده که ام خوابي بي هاي شب و بود تختم
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 يم خودنمايي ها قفسه در ديگر نيمي و بود چمدان در هايش کتاب از نيمي حاال که اي کتابخانه

 جاي آنجا در را ام قديمي ي صندوقچه که اتاق ي نقطه ترين اي گوشه به کردم نگاه... کردند

 حتي و هايم ماهانه.. تولدم در شده جمع هاي پول خريدنش براي که اي صندوقچه.. بودم داده

 ...!خريدمش کردن خواهش هفته يک از بعد و گذاشتم هم روي را ام مدرسه در خوراکي خريد پول

 خاموش بسته چشمان با را چراغ و اتاق اين در هايم گريه و ها خنده تمام روي بر بستم چشم

.  دکر مي مرتب را تخت روي غرغر با صبح روز هر که را مادري نبينم چشمانم شدن باز با تا کردم

 ...!نبينم...شود تمام هايم درس تا ماند مي کنارم شب نصف تا که را پدري نبينم

 دو ينا از بيش تا انداختم اطرافم به گذرا نگاهي. رفتم بيرون اتاق از نياورد طاقت اين از بيش دلم

 راه اشک شد بسته که خانه در. کردم خاموش را ها چراغ تک تک و بردم دست بعد و نشوم دل

 بدون و چرخاندم در قفل در را کليد و کشيدم لرزاني نفس من و شد آزاد پلکم پشت تا يافته

 رد جديد راهي آغاز اين و... گرفتم فاصله خانه از و کشيدم را چمدان ي دسته تعللي کوچکترين

 ! بود من زندگي

 .خورده باران و مرطوب هواي از کردم پر را هايم ريه و کشيدم زمين روي را چمدان

. ذاشتگ ترمز روي پا او و دربست گفتم شد رد کنارم از که تاکسي اولين به و ايستادم خيابان کنار

 بود شبم هر همدم که ماهي قرص و تيره آسمان به شيشه از خود و دادم دستش به را خانه آدرس

 ...!خم و پيچ پر اي جاده امتداد در بودم ساله 32 دختري من و کردم نگاه

 تغيير ، ام زندگي در تغيير اولين. کردم نگاه رويم به رو قديمي ي خانه به و کردم بلند کمي را سرم

 ...!دار حياط ي خانه يک به آپارتمان يک از مکان

 من و شد باز در شود پرسيده سوالي که آن بدون....فشردم را در زنگ و کشيدم عميقي نفس

 را باغچه انجير و خرمالو درخت و محمدي و رز هاي گل و بود باغچه طرفش دو که را حياطي ديدم

 .بودند داده زينت

 دختر و شد باز خانه در حياط در شدن بسته محض به.  شدم خانه وارد و کشيدم را چمدان دسته

 ردگ صورت به زدم لبخند اختيار بي. دويد من طرف به و پريد بيرون جت چون ساله 7 يا 6 اي بچه

 ..!اش صورتي لباس به ، اش شده بافته موهاي به ، تپلش و

 ..!دنيا:  گفت را دخترک اسم تشر با زن و آمدند بيرون مردي و زن او سر پشت و
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 ...!خاله سالم:  گفت و کرد پرت آغوشم در را خودش دخترک

 خاله کي من. کردم نگاه آمدند مي طرفم به که مردي و زن به متحير و دادم قورت را دهانم آب

 !!نداشتم؟ خبر خود که بودم شده

 زدم اي بوسه بويش خوش و رنگ مشکي موهاي روي و شدم خم و کردم غلبه خود بهت بر سريع

 .خاله عزيز سالم: وگفتم

 .  کشيدم عميق نفس اختيار بي من و داد مي فرنگي توت بوي موهايش

 هک را اي شده حبس نفس ديدم من و زد لبخندي بود ايستاده کنارم حاال که زني حرکتم اين با

 .داد بيرون

  خوبي؟ عزيزم سالم:  گفت و پاشيد صورتم به لبخندي نگاهم حس با او و کردم نگاهش

 .ممنون خيلي _

 .اومدين خوش خيلي:  گفت و داد تکان برايم سري هم او و کردم نگاه کنارش بلند قد مرد به

 .  بود لبخند جوابم تنها

 .داشت کار باهات عزيز که تو برو بدو خانم دنيا:  شد بلند زن صداي

 . خاله بيا هم شما:  گفت و کشيد رو من دست و خنديد شاد دنيا

 .  مياد زود هم خاله برو شما:  شد بلند مرد صداي اينبار

 . ميام زود عزيزم برو:  گفتم و زدم سرخش هاي لپ به لبخندي من و کرد نگاهم دنيا

 .  دويد خانه طرف به و شد کنده جا از سريع باشد جمله يک همين منتظر که انگار

 دختر که بگم شدم مجبور کردم نمي پيدا دنيا سواالي براي جوابي هيچ راستش ببخشي بايد _

 .کنه مي صميميت احساس انقدر همين واسه.. برگشته حاال بوده خارج مدت يک داييم

 راموشف راستي:  گفت و کشيد پيش را دستش سريعتر او که بگويم چيزي خواستم و زدم لبخندي

 . اميرحسين همسرم هم ايشون شما عمه دختر و هستم ليال من...  کردم

 .هستم ريما هم من خوشوقتم:  گفتم و گرفتم را دستش
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. .عزيزم خوشبختم:  گفت کرد مي هدايتم جلو به که طور همان و گذاشت کمرم پشت را دستش

 !بيننب رو سروش دايي دختر  دارن دوست هم بقيه... وايساديم اينجا نيست درست... ديگه تو بريم

 مهمان اين از را خوشم احساسات تمام کردم پنهان من و گرفت دستم از را چمدان حسين امير

 ..!گرم نوازي

 زدم بود کرده باز برايم را در که ليال روي به لبخندي و درآوردم پا از را هايم کفش ايستادم در کنار

 هب باز روي با که نفري اولين.  شدند بلند احترامم به همه که بودند نشسته نفر 2. شدم وارد و

 .ديدم مي را چشمانش در شده جمع اشک من که بود مسني خانم آمد طرفم

 !!اومدي؟ خوش خيلي خوبي؟.. جان دختر سالم _

 .ممنون:  گفتم و بوسيدم را اش گونه

 .دي مي رو سروشم بوي:  کرد زمزمه لهجه با کمي اينبار و گرفت آغوش در تر تنگ مرا

 ...!شود سرريز اجازه بي مبادا تا آوردم فشار گلويم در شده حجيم بغض به من و

 . بشين برو.. جان دختر برو:  گفت و گذاشت کمرم پشت را چروکش دستان

:  تگف من به رو بعد و بشيم آشنا زادمون برادر با هم ما بزار.. من مادر بکن دل:  گفت آمد جلو زني

 دخترم؟ خوبي

 .ممنون خيلي:  وگفتم زدم لبخندي

 ... شما عمه ميشم هستم سارا من:  گفت و کرد اشاره خودش به

 امير دامادم هم ايشون ، شدي آشنا باهاش قبال که دخترمه هم اين:  وگفت کرد اشاره ليال به

 ... ام نوه هم کوچولو خانم اين و حسين

 .شوهرم.. رضا هم آقا اين:  گفت و کرد اشاره سرش پشت به بعد و

 .هستم ريما هم من خوشوقتم:  گفتم و زدم لبخند شيرينش لهجه به اختيار بي

 .  ردک اکتفا گفتن آمد خوش و سر دادن تکان به تنها بود تر جدي بقيه به نسبت کمي که رضا

..  هستن ما عزيز هم ايشون:  گفت و کرد اشاره سالخورده زن همان به..! عمه همان يا سارا

 .تو مادربزرگ
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 .بشين برو.. مادر برو:  گفت و گرفت لرزانش و چرک دستان ميان محکم را دستم عزيز

 اش يچوب عصاي با که را پيرمردي ديدم من و شد باز ها اتاق از يکي در نشستنم از بعد بالفاصله

 .داشت مي بر قدم مقتدرانه

 و...! چشمي زير غضب پر نگاه يک در شد خالصه سالمم جواب اما کردم وسالم شدم بلند جا از

 پدرم و مادر به هايش حرمتي بي ي همه ازاي در بود قرار که را مردي ديدم خود چشم به من

 .شود حفظ حرمتش

 !!شد؟ چي مادرت دادگاه:  پرسيد من به نگاه بدون و نشست اش تکي صندلي روي

 ...! تر سخت کمي جمالتش فهميدم من براي و بود تر غليظ کمي اش لهجه

 ي هفته 2:  گفتم و کردم چشمانش ميخ را چشمانم من کرد نمي نگاهم اصال که او عکس بر

 .ديگست

..! ردم بگير گاز زبونتو:  گفت و زد اش گونه روي آرامي به عزيز که گفت چه لب زير نفهميدم من و

? 

 پدرم به گذشته در عزيز ي گفته طبق که اتاقي کردم نگاه جديدم اتاق به و ايستادم پنجره کنار

 ...!همين..  کتاب ي قفسه يک و کمد و خواب تخت يک. داشته تعلق

:  يدمشن را صدايش نرسيده دوم به اول بوق گرفتم را فريد ي شماره و آوردم در کيفم از را موبايلم

 اي؟ زنده

 !!باشم؟ مرده من داري اصراري چه کني؟ سالم آدم مثل توني نمي تو:  گفتم و زدم لبخندي

 کوچولو؟ پدر قوم از خبر چه _

 .بزرگ آقا نيست خاصي خبر _

 !!؟..نکردن که اذيتت.. جدي نه _

 .  برخوردن خوش و مهربون هم خيلي... نه _

 !!!جان آقا جز به البته:  دادم ادامه دل در و

 .  اينجا بيا ميشي اذيت اگه نکن تعارف ريما _
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 .  خوبه چي همه کن باور.. فريد نه _

 ... بودم مراقبت خودم کور چشمم موندي مي اينجا. کنم نمي درک رو مامانت اصرار هم هنوز من _

 پا؟ يا نداشتم دست

 نشناختي؟ هنوز خواهرتو...  بزرگ آقا خيال بي _

 ... ديگه حال و عشق دريا لب رفتي چطوره؟ هوا و آب _

 . خالي جات.  درياست نزديک خيلي خونشون اتفاقا _

  ها دريا لب بري تنهايي نشي پا ريما:  شد جدي صدايش

 .هست حواسم بزرگ آقا نترس _

 !!مردي؟ فريد:  شد بلند مردي صداي

 بردين؟ تشريف کجا... روشن چشمم:  گفتم و دادم باال را ابروانم

 ... پارتي اومدم دخترام دوست با:  گفت لودگي با

 !!فريــــــد _

 نداري؟ کاري نشو مزاحمم برو کوچولو ديگه برو _

 .  باش خودت مواظب نه:  گفتم و دادم تکان سري

 .  خداحافظ بيشتر تو _

 هم باز که کردم شکر را خدا دل در و شدم خيره آسمان به دوباره و انداختم تخت روي را گوشي

 ...!هايم شب تاريکي همدم ماه باز و بود پنجره کنار تختم

 ...!نزديکه خونشون به چقدر مسجد:  گفتم لب زير و کردم باز چشم اذان صداي با

 کامل چشمانم هنوز.  بستم چشم دوباره و انداختم سرم روي را بالش و زدم غلتي خواب در غرق

 ! ميشه ضاق نمازت پاشو... جان دختر شو بلند:  شد بلند گوشم کنار عزيز صداي که بود نشده بسته

 .  بودم خوانده دبستانم دوران در فقط که نمازي به زدم لبخند اختيار بي من و

 .  کنين دعا هم رو من بخونين شما عزيز خونم نمي نماز من:  گفتم کشدار و آلود خواب
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 تو : شد بلند گوشم نزديک جان آقا خشک و جدي صداي که بود نشده بلند عزيز از صدايي هنوز

 ..!بهش بده نماز جا خانم. وقت اول هم اون.. دختر بخوني رو نمازات بايد خونه اين

 نگفته مادر.  کردم نگاه بود جان آقا قامت از خالي حاال که در چارچوب به متحير من و رفت و گفت

 .  هستند مقيد مسائل اين روي حد اين تا پدرم ي خانواده که بود

 با و گذاشت دستانم روي را چروکش دستان او و.  کردم نگاه عزيز به و نشستم جايم در مستاصل

 نماز حتي آن در که اي خانه به به زدم پوزخند دل در من و.  شوم بلند که کرد خواهش چشمانش

 ..!بود اجبار هم خواندن

 يمير کجا:  گفت و زد لبخندي ديدنم با عزيز.  رفتم بيرون اتاق از و انداختم دوشم روي را کيف

 دخترم؟

 ...ها گذره مي خوش نمياين؟ شما... دريا لب ميرم _

 .خوشم هم من باشي خوش تو.. جان دختر نه _

 .خانم عزيز عاشقتم:  گفتم و بوسيدم محکم را چروکش هاي لپ

 فهممب من مبادا تا گرفت را چشمش زير اشک انگشت سر با که ديدم من و زد صورتم به لبخندي

 ...!است اش رفته هميشه فرزند دلتنگ مادر اين که

 قاآ عصاي که بودم کفشم هاي بند گير در هنوز.  کردم پا را هايم کتوني و نشستم خانه در کنار

 . کشيد قد چشمانم جلوي جان

 !!کجا؟:  شد بلند دارش خش صداي

 ...بزنم لبخند کردم سعي ايستادم جايم سر

 .دريا لب رم مي _

 شکلي؟ اين:  گذراند نظر از را پايم انگشتان نوک تا سر از

 کليمش مگه:  کردم نگاه ام طوسي تفنگي لوله شلوار و رنگ مشکي گشاد مانتوي به تعجب با

 !؟ دارم
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 سرت چادر ميري اآلن همين يا:  گفت حال همان در و کرد باز را خانه در من به کردن نگاه بدون

 ...!نميري جا هيچ يا کني مي

 . گذاشت باقي باز فکي با را من و رفت و گفت

 هايم نماز چادر بچگي از خاطر همين به کشيدم مي عذاب هم نماز چادر داشتن نگه در حتي من

 را من روزه يک خواست مي مرد اين حاال و هايم شانه روي بود افتاده سرم از هميشه و بود عربي

 يک به رنگارنگم هاي مانتو واز ام تفنگي لوله هاي شلوار از ، ام رنگي گشاد و گل هاي شال از

 !!کند؟ تبديل نديده مهتاب آفتاب و خوان نماز و چادري دختر

 ترلکن در سعي زور به که صدايي با و کوبيدم صندلي روي را کيف حرص با و رفتم خانه داخل به

 کنم رمس چادر قيافه اين با من بکنيد؟ من به نگاه يک!! جان؟ آقا چي که يعني: گفتم داشتم تنش

 .نيست درستي کار شکلي اين اونم من کردن سر چادر اصال...! خاص و عام مسخره ميشم

 اگه.  کنم مي تعيين من رو چيزي هر بودن غلط يا درست:  گفت و کرد مزه مزه را چايش فنجان

 .برو خواست دلت جا هر بعد بده چادر بهت بگو( عزيز) زهرا به بيرون بري خواي مي

 ...! کن حفظ رو حرمتشون:  شد مي اکو گوشم در مادر صداي. کردم نگاهش حرص با

 ...!شد مي حفظ بايد مرد اين حرمت ولي کردم مي سکته وضع اين با مسلما من و

 با. بياورم در را چادر خانه از شدن خارج محض به و بگيرم را چادر که گذشت سرم از اي لحظه

 . باشه:  گفتم و زدم لبخندي فکر اين

 .  رمبگي چادر عزيز از تا افتادم راه آشپزخانه سمت به متعجبش چشمان مقابل در من و کرد نگاهم

 بيرون خانه از و کردم خداحافظي لب زير و کردم سرم داد بهم عزيز که را نرمي و سنگين چادر

 .  پريدم

 ، جان آقا شرمنده:  گفتم لب زير و انداختم کيفم داخل را چادر خانه در شدن بسته محض به

 ...!شرمنده

 ...!نيست غلغله دريا لب ها تابستان و ها عيد فقط که فهميدم من و بود شلوغ ساحل
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 هاي شن روي آهسته خودم و بردم فرو آب درون را پاهايم آوردم در را هايم جوراب و ها کتوني

 سخي نشين اونجا ريما:  زد مي صدايم حرص با که شنيدم را مادر صداي و نشستم ساحل خيس

 .شي مي

 غرش و دريا و آروم شب يک دلم من و زد مي هم بر را آرامشم ها بچه داد و جيغ صداي

 ...! خواست مي را ترسناکش

 که کردم نگاه دريايي به و گذاشتم زانوانم روي را ام چانه و کردم حلقه پاهايم دور را دستانم

 يب نه و بود آبي نه حاال که دريايي به...! کرد مي حمل آشغال خود با سنگ و صدف جاي به جديدا

 روي از سري اختيار بي من و بود داده اختصاص خود به را اي قهوه زيباي چندان نه رنگ...  رنگ

 مي فرض شان خانه ي زباله سطل را دريا که مردمي حال به و خودم حال به دادم تکان تاسف

 !کردند

 فقمو اما بود سخت.. نشونم را دريا صداي جز صدايي هيچ که کردم را سعيم تمام و بستم چشم

 ...! شدم

 . نرو جلوتر ريما _

 !!حلزون مامااااااااااان واااااي _

 .  ترسيدم بچه کشي مي جيغ چرا _

 .  ببينش:  دويدم مادر طرف به و گرفتم انگشتانم ميان را حلزون

 !!بدبخت بکنه زندگيشو بزار... جاش سر بزارش _

 . خوشگله چه ببين.  ببينش بابا:  دويدم بابا طرف به مامان به توجه بي

 يخيل.. بابا آره:  گفت و کرد بود انگشت بند يک ي اندازه به تقريبا که حلزون به نگاهي بابا

 .  خوشگله

 .  دارم نگهش ميشه _

 !! نميشه.. دخترم نه _

 چرا؟:  شد آويزان هايم لب وضوح به
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 ؟کني مي کار چي کني زندگي زمين زير توي تنها و تک بايد بعد به اين از بگم بهت من اگه _

 !!!چي؟:  شد بلند جيغم

 ودشوخ زندگي.. بمونه جا همين بزار... کنه مي پيدا رو تو اآلن حال دقيقا هم حيوون اين بابا ببين _

 اذيت قتاونو... بشه گم مبادا که شيشه يک توي بکنيمش مجبوريم خونه ببريمش... باشه داشته

 خواي؟ نمي اينو که تو! شه مي

 تا ردک تشويقم و کشيد سرم به دستي بابا و دادم تکان راست و چپ به را سرم آويزان هاي لب با

 .  بگذارم زمين روي را حلزون

 خانم؟ _

 گفتم و انداختم باال ابرويي.  کردم نگاه بود ايستاده کنارم که جواني پسر به و کردم باز را چشمانم

 بله؟: 

 .  بپرسم سوال يک ميشه _

 فتمگ و کردم پا را ها کفش هايم جوراب پوشيدن بدون.  شدم بلند.  خاريد مي تنش کمي نظرم به

 .  بفرماييد: 

 .  خوشبختم انقدر من آرومه؟ چي همه چرا _

  . بده شفا رو مريضا ي همه خدا:  گفتم لب زير و کردم صورتش به نگاهي.  بود گرفته ام خنده

 ...!آمين الهي:  شد بلند سرم پشت از ديگه پسر تا دو و خودش صداي

 انمخ:  شد بلند سرم پشت از صدايش دوباره که برداشتم قدم خيابان سمت به بهش توجه بي

 .کنيم دعا مريضا واسه هم با تا باش داشته من از رو شماره اين حاال

 !!بيزار...  بيزارم هايي رابطه چنين از من که دانست نمي او مسلما و

 و بستم را چشمانم و زدم لبخند آگاه خود نا.  کرد مي نوازش را صورتم باران زير بسيار قطرات

 ...  کشيدم عميق نفس

 .  زدم لبخند مهرسا ي شماره ديدن با.  شد بلند موبايلم زنگ صداي

 ؟ الو _
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 ... !درمون بي درد و الو..  کوفت و الو _

 .  شد عرض سالم _

 !!هان؟؟؟؟ بده خبر رسيدي بودم نگفته بهت مگه...!  مرض و سالم _

 زاشتي مي کردي عجله چي واسه حاال...  بودي شده نگران تو که هم چقدر:  گفتم و زدم لبخندي

 . زدي مي زنگ بعدا

 !!!ريـــــــــما:  شد بلند جيغش صداي

 .  رسيدم نکن داد و جيغ...  بابا خب خيلي _

 ...! راهي تو هنوز کردم فکر گفتي که ممنون خيلي _

 . شديا جيغو جيغ خيلي مهرسا واي _

 پدر؟ ي خانواده از خبر چه:  پرسيد هيجان با بعد و شد ساکت اي لحظه مهرسا

 ... دارم دوسشون خيلي مهرسا مهربونن خيلي:  گفتم و زدم کمرنگي لبخند

 عوض در اما... اعصابه بي يکم بابابزرگم البته:  گفتم و کردم کمرنگي اخم جان آقا يادآوري با

 ...عزيز

 ...! شدم عاشقش حاال تا ديشب از:  گرفت جان چشمانم جلوي عزيز مهربون چشمان

 يافت چيزي اي عمه پسر عمويي پسر شما مهربون فاميل اين تو ببينم... شکر رو خدا خب _

 !نميشه؟

 ... !ندوز کيسه نه _

 ...راستي ريما واي _

 چيه؟ _

 ؟ شنيدي رو رضوي استاد خبر _

 .  کردم نگاه هايش گل به و ايستادم فروشي گل مغازه کنار

 شده؟ چي نه _
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 کنه؟ مي ازدواج داره گن مي _

 انهخ اين به و خريدم مي چيزي بايد شايد... گرفتم فاصله هايش وحرف مهرسا دنياي از اي لحظه

 ..!نبود درست آمدنم خالي دست... آمدم مي

 !!شنيدي؟ ريما _

 بدم؟ قر پاشم حاال؟ کنم کار چي سالمتي به خب...  آره هان؟ _

 !!کي؟ با بزن حدس ديوونه _

 .بابا چميدونم:  گفتم و شدم مغازه وارد

 .  بکن رو تصورش...!! مينا با:  کشيد جيغ

 و ودب معمولي درسش.  بود کالس دختران ترين آرام و ترين مظلوم از يکي مينا.  رفت باال ابروانم

 تا و هيجان پر و شيطون.... او خالف بر درست رضوي استاد اما داشت اي مزه با و گرد صورت

 !!باز دختر گفت شد مي حدودي

 !مينا؟ با _

 رو خوشگل و وارنگ و رنگ دختراي دوست همه اون کرده مي رو فکرش کي ميشه؟ باورت... آره _

 . کنه ازدواج کالس دختر ترين ساده با بياد کنه ول

 راسته؟ دوني مي کجا از حاال:  گفتم و کردم بو را رنگي قرمز رز گل

 ...!پيچيده دانشگاه کل تو خبرش _

 .  بشن خوشبخت اميدوارم طوره اين اگه خب _

 !!نيستيم بخيل که ما...  بشن خوشبخت خب آره _

 !!اصال:  گفتم و خنديدم

 منظور؟:  ديدم هم جا همين از را چشمانش شدن ريز

 .  دارم کار کلي ديگه برو...  هيچي _

 !!؟ گازه رو بچت _
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 نداري؟ کاري... سوزه مي داره برو آره _

 ... !بديا اس ديوونه نه _

 .  خداحافظ.  باشه _

 .  خداحافظ _

 ...!!خوام مي ها رز اين از تا 5:  گفتم بود مسني مرد که دار مغازه به رو و گذاشتم کيفم در را موبايل

 .  بود زياد ته تا آهنگ صداي ام هميشگي عادت طبق و بود گوشم درون هندزفري

 به و کشيدم سرم روي را چادر خانه نزديک.  بود غمگين العاده فوق کردم مي گوش که آهنگي

 حرف ياد به.  نيوفتد تا داشتم نگه راستم دست در را چادر ي لبه و چپم دست در را گل سختي

 "شاقه اعمال با کردن سر چادر " افتادم مهرسا

 به کلماتش تک تک با خواننده که بودم غمي همان هواي و حال در هم هنوز من اما شد قطع آهنگ

 آهنگ که گرومپي گرومپ صداي با که گذشت ثانيه چند نفهميدم.  بودم کرده تزريق وجودم

 يم رد کنارم از که خانمي که بود ناگهاني حرکتم قدر آن.  پريدم جا از کرد ايجاد گوشم در بعدي

 .  رفت و داد تکان برايم تاسف ي نشانه به سري شنيد مي را آهنگ صداي مسلما و شد

 گذاشته گوشم در که تندي آهنگ صداي با هايم قدم.  شدم کوچه وارد مردم هاي نگاه خيال بي

 اشتمد تنفسي مشکل کمي که مني براي اين و بود دو شبيه چيزي حالتم و بود گرفته سرعت بود

 .  نبود خوب اصال

 رگشتمب اختيار بي.  بشنوم را سرم پشت ماشين ممتد بوق صداي توانستم تازه شد قطع که آهنگ

 ميک و کشيدم هم در اخم بود دستش کنار هم چادري دختر که ماشين پشت جواني پسر ديدن با. 

 . شد رد کنارم از و داد گاز سرعت با.  رفتم کنار

 !!ها بسته بن:  گفتم لب زير

 وت دارين وقتي نيست بهتر محترم خانم:  گفت و کرد اخمي ديدنم با.  کرد پارک آب جوي کنار

 !!کنيد؟ کمتر کمي رو آهنگتون صداي زنين مي قدم خيابون

 کلشهي و بود تر بلند ازم کمي فقط قدش داشت معمولي کامال صورتي.  کردم صورتش به نگاهي

 ! استخوني و الغر خيلي نه بود کاري ورزش نه هم
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 . بله:  گفتم و دادم تکان سري.  نداشتم را اش حوصله اصال واقع در. نبودم کل کل و بحث اهل

 ...! شماست با حق

 ....! کشته منو ادبت اين:  شد اکو گوشم در مهرسا صداي

 گرمدي دست و نيوفته سرم از چادر تا بودم گذاشته سرم روي را دستم کف که من به نگاهي پسر

 .  گرداند بر را رويش و داد تکان برايم سري تنها کرد بود داشته نگه را گل هم

 .  شد دير مهدي ديگه بيا:  شنيدم را دختر صداي

 ...!اصال پسر اما داشت لهجه کمي دختر

 و ايستادم خانه نزديک.  دادم ادامه راهم به ها آن از جلوتر کمي و انداختم باال اي شانه تفاوت بي

 کمکم به نجات ي فرشته چون دستي که.  دهم فشار را زنگ اين بايد چطور که کردم فکر اين به

 ! مرسي:  گفتم و زدم لبخندي.  بود دختر همان.  کردم نگاهش.  فشرد را زنگ و آمد

 !!نيستي؟ جون ريما شما:  گفت و زد لبخند رويم به متقابال هم او

 ...!اهلل بسم

 ؟ شما هستم خودم _

 ...!عزيز خواهر ي نوه هستم مهديه من:  شد تر مهربان کمي بار اين لبخندش

 ....!!عزيز خواهر ي نوه...  واقعا داشتيم هم با نزديکي نسبت چه...  اووووه

 .  جون مهديه خوشوقتم خيلي:  گفتم و زدم لبخندي

 .  مهدي داداشم هم اين:  گفت و کرد اشاره سرش پشت به مهديه

 .  شدم خوشحال ديدنتون از خيلي:  گفتم مهدي به رو و دادم تکان سري

 .  شد باز در

 .  طور همين منم:  گفت و داد تکان سري مهدي

 . عزيزم تو برو:  گفت و کرد باز برايم را در مهديه
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 زمين پخش ها گل يا اآلن تا نبود او کمک اگر... ببوسمش خواست مي دلم واقعا شرايط آن در

 ...!چادر اين يا بود شده

 

 .  نشست کنارم و کرد مرتب را چادرش

 .  بگو خودت از عزيزم خب _

 بگم؟ چي:  گفتم و زدم لبخندي _

  خوني؟ مي چي سالته؟ چند... رو چي همه _

 .  خونم مي محض شيمي... سالمه 32 _

 ..!سختي ي رشته چه... اوه _

 . قشنگه _

 .  روانشناسي هم مهدي. خوندم حسابداري منم.  داره قشنگي يک درسي هر _

 !!باليني؟:  رفت باال ابرويم

 . آره:  گفت و برداشت خياري

 .  بود من آرزوي روانشناسي... خوب چقدر _

 نرسيد؟ رتبت _

 .  نذاشت مامانم _

 !!چرا؟ _

 .نگرفتم پيشو منم.. نه گفت دونم نمي:  گفتم و انداختم باال اي شانه

 ...!کن گوش حرف چه:  گفت حال همان در و کرد خرد را خيارش

 .  بفرماييد:  گرفت جلويم را ظرف

 . جان نوش.. ممنون نه _
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 .  نشست مهدي کنار و پيوست ما جمع به هم جان آقا

 ه؟سالتون چند نگفتين راستي:  گفتم پاشيد مي نمک هايش خيار روي داشت که مهديه به رو

 . 23 هم مهدي سالمه 38 من _

 حلقه روي نگاهم.  رسيد مي نظر به تر جوان کمي نظرم به کردم نگاه بيشتري دقت با صورتش به

 . ماند ثابت دستش ي

 !!کردين؟ ازدواج _

 ...!!ساله 2 بابا آره _

 ؟ کجان همسرتون پس _

 حرف رسمي انقدر چرا بدونم من بگو جنابعالي اول:  گفت و گذاشت ميز روي را شده خالي ظرف

 زني؟ مي

 . شديم آشنا تازه بابا:  گفتم و خنديدم

 يک. تهران رفته بگم بايد هم شوهرم مورد در...!  شدم قانع:  گفت جدي و داد تکان سري

 .  داشت پزشکي کنفرانس

 .  پزشکن همسرتون پس:  آمد کش لبخندم

 !!داره خطشو فقط دانيال اما سواد يا دارن خط يا دکترا خودش قول به...! مثال آره _

 ....خنده زير زدم بلند

 جان آقا و رفت باال ابرويش مهدي که ديدم من و.  برگشتند طرفم به دو هر جان آقا و مهدي

 !خورد گره هم در ابرويش

 ...!بود گناه خانه اين در هم خنديدن البد

  افتادم مهرسا حرف ياد به

 .  بزرگم مادر مامان پيش قم بوديم رفته پيش وقت چند _)

 ؟ زندن آخي _
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 . سالشه 55 خدا بنده... آره _

 گذشت؟ خوش خب _

 گفت مي و دستم روي زد مي تسبيحش با خنديدم مي من وقتي تا که مخصوصا خيلي آره _

 ...!(بشه معلوم دندوناش خنديدن موقع نبايد که دختر ، دختر نخند اينطوري

 زمين نهايت در و بپيچد گوشم در ماشين ترمز صداي تا کشيد طول ثانيه چند فقط ، ثانيه چند "

 "..!بود من زندگي پايان اين و.. مطلق سياهي در رفتن فرو و خوردنم

 .  انداختم تخت روي حرص با و بستم را کتاب.  کردم پاک را هايم اشک

 ي نويسنده نثار که نبود فحشي لب زير من و زد مي هم بر را خانه شب نيمه 3 سکوت هقم هق

 ...!تلخش پايان خاطر به بودم نکرده داستان اين

 همانم کمرنگي لبخند و کردم نگاه هايم شب اين ي ستاره بي آسمان به و ايستادم پنجره کنار

 ...!!بود زندان در قتل حکم به که مادري.  بود تنگ مادرم براي عجيب دلم.  کردم هايم لب

 با که ديدم را مادر و کردم باز را خانه در وقتي... دارم خاطر به را اش ترسيده چشمان هم هنوز

 بر خي آب سطل يک گويي بود خيره من به التماس از پر نگاه و افتاده روسري و شده گشاد چشمان

 .  باشند ريخته سرم

 ...!! .مرده...  او و کرده زير را ساله 31 کودک يک گفت بغض با هايم التماس تمام جواب در وقتي

 التماس تمام جواب در ها آن و بگذرند تا کردم التماس و رفتم ديده داغ ي خانواده آن نزد وقتي

 ... کردند بيرونم خانه از و گرفتند را مانتويم ي گوشه هايم

 که را من او و زد صدا را مردي رستورانش در کودک آن پدر به هايم التماس تمام جواب در وقتي

 ...انداخت بيرون رستوران از و بغلش زير زد بودم افتاده زمين روي

 نيازي تگف خونسردي با مادر و کند پيدا مادرم براي وکيل يک توانست بدبختي هزار با فريد وقتي

 ...!مردم هم من...نيست

. .نمان جا اين ديگر... رشت برو گفت... بري بايد گفت مادرم که بود زماني بدتر ها آن همه از ولي

 ار تالشم دهد اجازه بمانم بگذارد که کردم التماسش.. برو و ها التماس اين تمام از بکش دست
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 تا داد قسم ام رفته دست از پدر خاک به مرا نهايت در و نگذاشت اما بکنم زندگيمان ي ادامه براي

 .  دادم رضايت

 ينا تمام در که خورم مي قسم من و گذشته هفته يک باراني هميشه و زيبا شهر اين به آمدنم از

 قرآن مادرم آزادي براي که نداشتم را شبي.  ببندم چشم گريه بدون که نداشتم را شبي هفته يک

 . مباش نکرده دعا ديده داغ مادر و پدر آن براي صبر طلب براي که نداشتم را شبي و باشم نخوانده

 يم بر او.. داشتم ايمان زندان در مادرم با ام مکالمه به هم هنوز من و گذاشتم قلبم روي را دستم

 .  کرديم مي زندگي هم با دوباره ما و گشت برمي باالخره... گشت

 . چشمانم حصار از کردم آزاد بود کرده تار را ديدگانم که را اشکي و گذاشتم هم روي را چشمانم

 بود يا بوسه اش نشانه و شد مي نصيبم هرروز که اي پدرانه محبت آن دلتنگ.  بودم دلتنگ چقدر

 .  شد مي گذاشته ام گونه روي شب هر که

 سقف يک زير کساني چه با نيست معلوم اآلن که مادري..  مادرم آغوش براي بودم دلتنگ چقدر

 ...!است خوابيده

 ايمان خودم خداي به من و کردم شکر را خدا لب زير نهايت در و دادم بيرون مانند آه را نفسم

 !!! دانست مي را چيز همه صالح من از بهتر قطعا او و داشتم

 ...!افتادم باغچه جان به و گرفتم دست به را باغباني قيچي

 ...! دادم انجام مادر ي عمه ي خانه شيراز در هم آن بار يک تنها عمرم طول تمام در که کاري

 .  نشست باغچه ي لبه کنارم و گذاشت زانويش روي را دستش.  آورد چاي برايم عزيز

 .  رسيد نمي بهشون کسي بود وقت خيلي... جان دختر نکنه درد دستت _

 .  دن مي آرامش بهم ، عزيز گالم عاشق من:  گفتم و زدم لبخندي

 .  کرد نگاه کنارش تميز نسبتا باغچه به و کرد اکتفا لبخندي به عزيز

 .  کردم گرم رز گل هاي شاخه از يکي به را سرم

 !! بود؟ خوب بابات مامان زندگي _

 ..!مقدمه بي چه
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 .. کردم بلند را سرم

 .  بود خوب خيلي... بله _

 نداشتن؟ مشکلي _

 در نزندگيمو مشکالت... خب ولي... کنين تعجب بايد شما باشن نداشته مشکل اگه شوهر و زن _

 .  بود کوچيک خيلي خوشبختيمون مقابل

 .  گرفت را چشمش زير آب آهسته و نرم و رفت چشمانش سمت به آهسته خيلي دستش

 ...!شکر الهي _

 نمي اگر اما آمد نمي خوش عزيز مذاق به چندان پرسيدنش شايد که بود سوالي درگير ذهنم

 ...!کردم مي دق پرسيدم

  تهران؟ نيومدين وقت هيچ بابا فوت از بعد چرا _

 نبودي دلخور پسرتون تنها دست از انقدر يعني:  دادم ادامه من و کرد نگاهم و کرد بلند را سرش

 !!بياين؟ قبرش سر نشدين حاضر حتي که

 ...  شد آب از پر چشمانش

 ...!اومدم _

 ! کي؟ اومدين؟:  رفت باال ابرويم

 مداح خواست.. بوديم گر نظاره دور از اما.. تهران اومديم هممون شنيديم رو تصادفش خبر وقتي _

 ..!بود(  جان آقا) 

 .  کرد خوش جا لبانم روي بر اختيار بي کامال که پوزخندي... زدم پوزخند

 ينين؟بب بار اولين براي رو اتون نوه تنها... منو خواستين نمي حتي جلونيومدين؟ چي واسه چرا؟ _

 !!عشق؟ بود؟ چي گناهش کردين؟ طرد خانواده از رو بابا چرا اصال

 دختر ، معصومه و پدرت بود قرار... بود شده نشون سالگي 38 از پدرت:  گفت و زد لبخند تلخ عزيز

 و خورد هم به چيز همه برگشت و تهران رفت سروش وقتي اما... کنن ازدواج هم با احمد دوست
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 دختري شد باز ما ي خانواده به تهراني دختر يک پاي... نبود ما اهل از که وسط اومد دختري پاي

 ...!نيست درستي دختر و سيگاري بود فهميده بهش راجع تحقيق از بعد احمد که

 يخوب ي همه...! بود بودنش سيگاري من مادر جرم پس:  بود هميشه از تر عميق بار اين پوزخندم

 هم رو پسرتون هم کشه مي سيگار که اين صرف به و کنار گذاشتين رو هاش مهربوني و ها

 درسته؟... کردين طرد خانواده از رو عروستون

 ي خانواده يک ما ي خانواده.. جان دختر:  گفت و گذاشت دستم روي را چروکش دست عزيز

 ....چيزا اين...  مذهبي

 نگن خانواده اين تو کشيدن سيگار... متوجهم بله:  گفتم حرص با و انداختم زمين روي را قيچي

 ...!ميشه محسوب

 ...جان دختر نبود اين فقط _

 عوض پسر دوست تا هزار که دختر همه اين ؟...بود مشکلتون مادرم پسراي دوست بود؟ چي _

 ته؟نگف بهم مامان کنيد مي فکر ندارن؟ پشيموني حق ندارن؟ ازدواج حق کدوم هيچ اينا کنن مي

 ... شما اما... داده حق هميشه هم شما به... گفته رو چي همه... گفته عزيز چرا

 ...!کرد خفه دهانم در را حرف خانه زنگ صداي

 از جلوگيري براي که را کالهي و کردم نگاهي گرفت خودش دور تر سفت را چادر که عزيز به

 در تمدس از را ها دستکش و کردم مرتب بودم گذاشته سرم روي صورتم به آفتاب مستقيم برخورد

 .  آوردم

 .  رسه مي ديگه دقيقه چند تا احمد... جان پسر تو بيا:  شد بلند عزيز صداي

 . شم نمي مزاحمتون:  مردي کلفت صداي و

 ... !تو بيا پسرم چيه حرفا اين _

 .  شد خانه وارد که را هيکل درشت کمي و قد بلند مردي ديدم من و شد باز کامال در

 زير به را سرش و کرد پررنگي اخم من به نگاهش افتادن با او که ديدم و شدم بلند جايم از

 .  انداخت
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 آستين لباس يک و رنگ مشکي خانگي شلوار يک.. نداشتم مشکلي.  کردم نگاه خودم به اختيار بي

 . زد مي زار تقريبا تنم در که بلند

 . سالم:  انداختم باال را ام شانه خيال بي

 ...!!خواهي عذر ديگري و سالم يکي بودم قدم پيش چيز دو در هميبشه بود عادتم

 .  سالم:  داد جواب کلفتش صداي و زمين به دوخته نگاه همان با

 لوارش و بود تنش خونه چهار مردانه پيراهن يک بود معمولي کامال نظرم از.  کردم تيپش به نگاهي

 .  رنگ کرم کتان

 ؟ وايسادي اينجا چرا جان پسر تو برو:  شنيدم را عزيز صداي

 381 او که داشتم ايرادي چه بفهمم تا بودم درگير هنوز من و افتاد راه خانه سمت به حرف بي

 ...! داد رفتار تغيير درجه

 يرو شال يک کاله اين جاي به تا گرفتم پيش در را اتاقم راه من و شد خانه وارد و گفت اللهي يا

 ...!ببرم در به سال جان ، جان آقا طوفان از تا بيندازم سرم

 و انداختم موهايم روي مشکي شالي و کردم عوض رنگ مشکي ي راسته شلوار يک با را شلوارم

 حجاب بي آشنا و غريبه جلوي پيش ي هفته چند تا که دختري به.. زدم پوزخند خودم به آينه در

 که مردي ترس از تنها هم آن کرد مي پنهان روسري و شال زير را خود موهاي حاال و گشت مي

 ...!کشيد مي يدک به را پدربزرگ نام

 و شدم خم کمي جلويش.  رفتم بيرون و گرفتم دستش از را چاي سيني و رفتم عزيز کمک به

 .  برداشت را چاي من به نگاهي کوچترين بدون او و کردم تعارف

 ...!نبود بلد هم لبي زير تشکر يک حتي او و کردم مي کاري کسي براي آمد مي بدم

 .  نشستم مبل روي و کردم کمرنگي اخم

 خوبه؟ مادرت چطوره؟ حالت.. جان پسر خب:  شکست را سکوت که بود عزيز صداي اين و

 .  خدمتتون دارن سالم.. خانم حاج خوبن:  گرفت فاصله اش سينه ي قفسه از کمي اش چانه

 . باشن سالمت _
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 مي را سکوت آن که صدايي تنها پس آن از و شد قطع جا همين در شان مکالمه تمام... همين

 .  افتادند مي هم روي که بود عزيز تسبيح هاي دانه صداي.  شکست

 .  حياط برم من اجازه با عزيز:  گفتم و دادم بيرون را نفسم

 .دخترم برو:  گفت و داد تکان برايم سري عزيز

 يردرگ همچنان ذهنم که حالي در گرفتم پيش در را حياط راه اي اضافه نگاه حتي يا و حرف هيچ بي

. ..باشد خور سر تو و مظلوم خيلي خورد نمي اش قيافه به...! بود مرد آن کن خرد اعصاب سکوت

 ...!شد زير به سر و مظلوم چنين اين ديد مرا تا چرا دانم نمي

 احترام با مرد آن که ديدم و زدم ديد را خانه داخل پنجره از من و آمد جان آقا بعد دقيقه چند

 اب او ساعت يک از بعد و نشستند هم کنار و دادن دست هم با و شد بلند جان آقا جلوي فراواني

 هم باز من خداحافظي جواب در و آمد بيرون جان آقا همراه و کرد خداحافظي عزيز از بلند صداي

 ....!شد آروم و بم صدايش

 فارق و کشيدم جان به را دريا آب خنکي و شدم آب وارد برهنه پاهاي با و زدم باال را شلوارم پاچه

 ....زيبا حس اين به زدم لبخند دنيا هاي غم تمام از

 ...شيطانش هاي نگاه آن و انداخت فريد ياد به مرا کوبيد پاهايم به را آب شتاب با و آمد که موجي

 دانشجوهاي مقابل در بودن کوچک حس کلي و دانشجويي اول روز و مهرسا و بودم من دوم موج

 !!بااليي ترم

 گردن دور و آورده در گردنش دور از شالش سال روز ترين سرد در که پدري و بودم من سوم موج

 ...!بزنم لبخند من تا انداخته من برفي آدم

 .زد مي کنار تنم روي از را پتو کردنم بيدار براي صبح هرروز که مادري و بودم من چهارم موج

 ...!خوبم هاي حس تمام پريدن و موبايلم زنگ صداي و بودم من پنجم موج

 ...الو _

 ريما؟ الو:  شنيدم را فريد مضطرب صداي

 .سالم _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 کاربر تينکربل | شده فراموش زيباي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

25 

 

 .تهران بيا بگير ماشين باش زود ريما:  گفت سريع برده ياد از را سالم

 . شده چيزي:  شنيدم را قلبم ضربان

 . خداحافظ... ريما برم بايد من... بيا زودتر فقط.. نشو نگران...  نه _

 نم که بود عجيب و نبود سختي کار کرد خداحافظي من هاي سوال از رهايي براي که اين فهميدن

 .بود مادرم مهربان چشمان هم آن و ديدم مي چشمانم مقابل در را چيز يک تنها

 باالي هاي پاچه و کفشم باز هاي بند به توجه بي و کردم فرو هايم کتوني درون را خيسم پاهاي

 از خروج براي که را چادري کردم فراموش من و دويدم و زدم چنگ زمين روي از را کيفم شلوارم

 ..!نداشتم سر بر خانه اين به ورود براي حاال و بودم کرده سر خانه اين

 !جان؟ دختر شده چي:  پرسيد مضطرب ديدنم با عزيز

 به و زدم چنگ را ساکم و کردم پرت اتاقم درون را خودم و کردم اکتفا دونم نمي گفتن به تنها

 بسته را ساک در و کردم بسنده سرم برس و موبايل شارژر و کتاب و لباس دست چند انداختن

 ... !کن دعا فقط عزيز برم بايد:  گفتم و دويدم در طرف به نبسته

 ري؟ مي داري کجا دخترم؟ شده چي آخه _

 طفق شده چي نگفت.. عزيز زد زنگ داييم:  گفتم و کردم پا را هايم جوراب و نشستم زمين روي

 .زنه مي شور دلم خيلي... برم گفت

 ... ! که نيست معلوم چيزي.  کني مي جوري اين چرا حاال جان دختر خب _

 خوشحالم هميشه دايي اضطراب پر صداي دانست نمي عزيز و دادم پايين را شلوارم هاي پاچه

 . داشت را مرگ ناقوس حکم من براي

 سيتر با من و فرستاد خدا امان به مرا سالمت به گفتن با او و بوسيدم را عزيز ي گونه سري سر

 که را روزي چرا دانم نمي و دويدم خيابان طرف به شد مي تر پررنگ وجودم در لحظه به لحظه که

 ..!شد نمي دور چشمانم جلوي از اي لحظه کرد سکته مادر

 نيز صدايي شنيدن با و گرفتم را فريد ي شماره و زدم پس را مسموم افکار اين و بستم چشم

 ...باشد نمي دسترس در نظر موورد مشترک:  گرفت آتش وجودم تمام
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 ...!کشيدم نظر مورد مشترک جان به را فحش و کردم پرت کيفم درون را موبايل

 .مادرم چشمان و سبز سر اي جاده و بودم من راه طول تمام

 و ديدم زمين روي را مادرم جان نيمه جسم و گشتم بر خانه به دانشگاه از که را روزي آوردم ياد به

 انهخ داخل به را هايمان همسايه که بود بلندي جيغ دهم انجام توانستم که کاري تنها لحظه آن در

 .کشاند

 الي دست و کرد مي وجب را بيمارستان راهروي مضطرب و کالفه که را پدري آوردم ياد به

 ...بود دوخته يو سي سي در به چشم و برد مي موهايش

 بود گرفته ضرب زمين روي پا با و بودم نشسته رويم به رو صندلي روي که را ام دايي آوردم ياد به

 . باريد مي خون چشمانش از و

 تا کردم مي خفه گلويم در را هقم هق و کرد مي گريه فقط شرايط آن در که را خودم آوردم ياد به

 ....!نکنم داغون را ام دايي و پدر اعصاب اين از بيش

.. .کن رحم خدايا... خدايا:  ناليدم لب زير و کردم نگاه آسمان به اتوبوس ي شيشه از التماس با

 ...کشم نمي ديگه... نه ديگه اينبار

 ار فريد ي شماره. پريدم بيرون و زدم چنگ وسايلم تمام به چگونه نفهميدم اتوبوس توقف با

 بله؟:  داد جواب خودش اينبار و گرفتم

 بيام؟ بايد کجا فريد _

 رسيدي؟ _

 ...!بود داغون انقدر چرا صدايش

 .  آره:  دادم قورت را دهانم آب

 .... بيمارستان بيا _

 .  شد اميد نا اميدم تمام.  شد خشک دستم در تلفن

 !!ريما؟؟... الو:  شنيدم را صدايش

 ...!لعنتي... بود شده گس دهانم
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 !ريما؟... خوبه حالش ريما شنوي؟ مي صدامو ريما _

 من... مادرم بد خيلي حال يعني فريد صداي اين نفهمم که نبودم احمق من... نبودم احمق من

 ...!نبودم احمق

 .  دربست:  گفتم بود شده رگه دو بغض زور از که صدايي با و کردم قطع را تلفن

 ...!ندارم...! ندارم را مادرم داغ تحمل ديگر من خدايا...  ريختم اشک راه طول تمام

 .  دويدم بيمارستان طرف به و بيرون کردم پرت ماشين از علنا را خود ايستاد که ماشين

 ...!ساکتون خانم:  شد بلند تاکسي راننده صداي

 .  کردم پرواز بيمارستان ساختمان سمت به و زدم چنگ دستش از را ساک برگشتم

 .  ديدم اول لحظه همان را فريد... نبود جو و پرس به نيازي

 ...!فريد _

 .  کرد مي گريه داشت. خوردم جا.  برگشت

 ...!!زمان امام يا:  کردم زمزمه و کوبيدم سرم بر اختيار بي.  شد مقطع هايم نفس

 .  نبود موفق اما کند مي آرامشش حفظ براي تالشي چه که ديدم مي.  آمد نزديک

 . ببينه رو تو خواد مي _

 ؟ کجاست:  دادم قورت را دهانم ي نداشته آب

 .  کرد اشاره ها پرده از يکي سمت به دست با

 رويم به رو ي صحنه ديدن با.  زدم کنار را پرده و کردم طي را فاصله قدم دو و کردم رها را ساک

 ...!متزلزل زانوانم و شد گشاد چشمانم

 تخت روي شده کبود زن اين و مادرم بين مشترک ي نقطه يک باالخره تا چرخيد و چرخيد نگاهم

 ...!بود چشمانش آن و کردم پيدا

 !!ريما؟: جان کم... خفيف...  زد صدايم
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 بزاق چرا دانم نمي که غددي اين به لعنت... دادم قورت را دهانم آب هم باز و گذاشتم جلو قدم

 ...!!لعنت... کردند نمي ترشح

 بغض اين کرد باز سر باالخره و فشردم دستانم ميان را دستش من و کرد بلند کمي را دستش

 .  چشمانم در شده حبس اشک اين و گلويم در شده محصور

 اومده؟ سرت باليي چه مامان؟ شده چي _

 ...!شد مي حفظ لبخندش هم شرايط اين در... زد لبخند

 خوبي؟ تو...! نيست مهمي چيز _

 گفت مي و زد مي سرخي به صورتش..!  نيست مهم گفت مي و شد مي شنيده زور به صدايش

 ؟بود؟؟؟ مهم من حال وقت آن...! نيست مهم گفت مي و بود شده پيچي باند سرش...!  نيست مهم

 !!شه؟ نمي پيدا دکتر شده خراب اين تو!! چي؟ که يعني _

 ... آمد پرستاري

  سرت؟ رو گذاشتي رو اينجا چرا خانم چته _

 کنين؟ نمي رسيدگي بهش چرا... رو حالش بيني نمي _

 ونببريمش بتونم تا نداريم هم تخت حتي که اونجاست مريض همه اون... کن نگاه بيرونو بيا _

 !!راهن تو دکتر زديم زنگ... بشن جراحي بايد هم ايشون... اورژانس بخش

 انچند هم ها بيمار زندگي و مرگ به حتي ها بيمارستان بعضي بودم شنيده...! عباس حضرت يا

 ...!وهلل به بود نوبر...! حد اين تا ديگر اما دهند نمي اهميت

 .  فشرد را ام شانه.  آمد کنارم فريد

 ...!رو حالش ببين... ديگه جاي يک بريمش نمي چرا _

 ...!نيست که تو و من دست... درن دم ها پليس

 !!نداري؟ مشکلي اونجا:  زد لب او و کردم نگاهش.  داد فشار را دستم مادر

 !!يابم نجات زن اين روح در آرامش همه اين دست از تا بکش را من خدايا
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 .کن استراحت تو.. ندارم عزيزم نه:  بزنم لبخند کردم سعي

 يم زندگي اونا پيش ري مي....  افتاد من واسه اتفاقي هر اگه... اگه:  کرد تر را اش خشکيده لبان

 !!خب؟.. کني

 !!!مامان:  آمد در جيغم

 خب؟ _

 ... چکيد اشکم...  زدم پلک

 ...!دختر کن خالصم و بگو:  داد فشار را دستم

 هديگ... ما پيش مياد هم فريد... کنيم مي زندگي هم با دوباره ما... هميشه واسه... موني مي تو _

 ...!دم مي قول.. مامان افته نمي اتفاقي هچ

 !!خب؟.. : زد مي آتشم بيشتر جانش کم لبخند... آمد نمي در ديگر صدايش

 ....!خب:  ناليدم

 . رفت سرم... ريما بشين بيا:  بهم توپيد مي مدام فريد و بيمارستان راهروي کردم مي متر

 .  بيمارستان راهروي و بودم من دوباره ساعت به دوباره و کردم نگاه ساعت به دوباره

 ... گرفتم مي آتش افتادم مي که هايش حرف ياد به

 ...اگه...بزرگت... پدر...  ريما _

 نمي حرمتي بي چشم هم بعد به اين از کردم حفظ رو حرمتش حاال تا مامان: دهد ادامه نگذاشتم

 ...!خدا رو تو کن استراحت شما. کنم

 ... ردهب کار به آن در را توانش تمام دانستم مي که فشاري.  داد فشار را دستم جانش بي دستان با

 نه؟ مگه...  بخشي مي...  منو _

 .  مامان کن بس:  زدم هق و ريختم اشک

 ...که ستم.. خوا نمي...  من _
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 اين. بود خواهي و هستي و بودي دنيا مامان بهترين تو... کن تمومش... من مامان کن تمومش _

 ...!کن تموم حرفاتو

 .کنن...  اذيتش... خوام نمي... باشه..  بهش حواست:  گفت و دوخت ام دايي به را چشمانش

 !!؟؟.مامان:  آمد نمي بند ديگر هقم هق

 دنبال... برو... هم...  خودت:  داد ادامه برادرش غم از پر ي چهره و من اعتراض به توجه بي مامان

 .بده زندگيت..  به ساموني...  و سر يک... کار

 . باشه:  گفت خفه فريد

 ...!خاطر آسوده برادر و خواهر اين دست از بده نجاتم... کن رحم خدايا...  خدايا

 ...من از بعد _

 اين نک تمومش....! کن تمومش فريبا:  شنيديم را فريد عصبانيت و نگراني از پر صداي و نمرديم

 .نکردي ديوونم تا... چرندياتو

 هب آبي يک بيرون برو پاشو هم تو:  توپيد داشتم هقم هق کردن خفه در سعي که من به رو بعد و

 ...بزن صورتت و سر

 !آيد؟ نمي بيرون اتاق اين از لعنتي دکتر اين چرا خدايا.. کردم نگاه ساعت به

 ينم که اميدي و جانم به افتاده اضطراب اين از شدم مي ديوانه داشتم من و ريخت مي هايم اشک

 ...!بود اميد نا انقدر چرا دانم

 گذشت ذهنم از ثانيه چند براي و زد مي کنار را ماسکش که ديدم را دکتر من د باز در آن باالخره

 تدوس پزشکي که تو چرا گفت تعجب با او و بخوانم تجربي خواهم مي گفتم مادرم به که را روزي

 اتاق از فيلما اين تو دکترا اين مثل آد مي خوشم انقدر گفتم و خنديدم سرخوشي با من و نداشتي

 ...!بودن ساخته ما از کاري متاسفم:  بگم و بزنم کنار پرستيژ کلي با ماسکمو و بيام بيرون عمل

 ...!بود شده دير اما... کرديم تونستيم مي که کاري هر ما... خانم متاسفم _

 !!بد؟ يا بود خوب جمله اين معني دقيقا... بود من جمله شبيه چقدر اش جمله

 نه؟ مگه ديگه بود خوب
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 ...گرفت درد هم من سر که کوبيد سرش در محکم قدر آن کرد؟ مي رفتار گونه اين چرا فريد

 !!! بود؟ چه براي عباسش حضرت يا

 !نبود؟ خوب مادرم حال مگر ؟...بود چه ديگر دادنش تکان سر... گذشت کنارم از دکتر

 و... زد صورتم به که سيلي... سرخش چشمان... فريد دويدن ؟..بود چه براي چشمانم رفتن سياه

 مگر ديگر است خوب حالش مادرم!!! چيست؟ براي ها اين خدايا... رويم پيش سياهي نهايت در

 !!!نه؟

 ...!را فريد خون رنگ چشمان نبينم تا بستم دوباره کردم باز چشم

 کردم؟ مي تحمل را داغ اين بايد چگونه من و... نبودم خواب... خدايا نبودم خواب

 کنم مظلوم را چشمانم و بکشم را آستينش ام کودکي مثل تا کنم التماس فريد به تا کردم باز چشم

 و مبزن لبخندي من و "نشده هيچي تيغي جوجه نشده چيزي " بگويد و بسوزد حالم به دلش او و

 ...!باشد هوا باد گفتنش بود محال که هايي حرف به کنم اعتماد

 !!فريد؟: دار خش صدايم.. بود خشک گلويم

 ؟خوبه حالت!! کوچولو؟ شدي بيدار:  گفت و دوخت چشمانم به را اش باراني نگاه و کرد بلند سر

 !مامان؟:  گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 .  افتاد چشمش ي گوشه از پر يک افتادن نرمي به اشکي

 .بخواب.. ريما بخواب _

 !نه؟ مگه ديگه خوبه حالش:  دادم قورت دوباره را دهانم آب

 . هميشه از بهتر:  گفت و کرد پايين و باال را سرش

 ...!هميشه از بدتر يعني دار خش و کلفت صداي اين

 . پيشش برم خوام مي دربياره رو سرم اين بياد پرستار بگو:  گفتم و زدم کنار را پتو

 ...بغض با تعجب، با ، بهت با کرد، نگاهم

 ...!!ريما _
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 طلس درون را چسبش و کندم دستم از را سرم.. نداشتم کل کل و بحث حوصله... نداشتم حوصله

 يمبازو بروم بيرون در از خواستم که اين محض به.  کردم پا را هايم کفش و کردم پرت تخت کنار

 کجا؟:  شد اسير

 ..!تعجب بدون... بغض بدون... ترس بدون.. او برعکس دقيقا کردم نگاهش

 . مامان پيش:  دادم جواب جدي

 . ريما کن بس:  کرد مي متشنج را اعصابم چشمش ي کاسه شدن پر و خالي

 . برم خوام مي... فريد کن ولم _

 که يستن فريبايي ديگه که کن قبول... کن تمومش:  تر بلند صدايش و شد بيشتر دستش فشار

 ريباييف ديگه که کن قبول:  رفت مي تحليل رفته رفته صدايش...! کن قبول... پيشش بري بخواي

 ياد شپزيآ براي که نيست فريبايي ديگه که کن قبول. کنه ديوونم نداشتنم کار بابت که نيست

 ... بخوره حرص گرفتنت

 اب اعدام ترس از که نيست فريبايي ديگه:  انداخت زير به را سرش و شد کمتر دستانش فشار

 !نيست ديگه... کن التماس بهم چشماش

 من هاي نفس و داد مي فشار را گلويم که بود دست يک مثل درست کرد مي ام خفه داشت بغض

 ...! قطره يک از دريغ... اشک اما...  شد مي تر سنگين و تر سنگين لحظه هر

 اي ذره براي تنها... شنيدم نمي ديگر من اما زد مي حرف هم هنوز و بود کرده رها را دستم فريد

 که ديد چه صورتم در دانم نمي او و زدم چنگ فريد دست به اختيار بي و دادم مي جان اکسيژن

 تکان که را دهاني ديدم من و گرفت قاب دستانش با را صورتم و زد بيرون توپ چون چشمانش

 به داشت توان در هرچه مرگ فرشته آن انگار..  شد خم زانوانم که شد چه نفهميدم و خورد مي

 ...!.ببرد پدرم و مادر نزد را من تا بود برده کار

 سوق صورتي و سفيد گاليل هاي گل روي را نگاهم و کشيدم آمده باال و دار نم خاک روي دستم

 اش خفه دستانم با و شوم بلند خواست مي دلم بود اعصابم سوهان خوان روضه صداي.  دادم

 ...!!کنم

 ... شد وار ناله صدايش
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 است پيغمبران خاتم از حديث

 است مادران پاي زير جنت که

 شکر از بوسه مادر پاي بر بزن

 است جنان اورشک پاي خاک که

 چشمان به کردم هديه و نگاهم در ريختم نفرت و... مادرم خاک به زدم چنگ و شد مشت دستانم

 ..!نداشت مصنوعي هاي گريه اين به نيازي من مادر و خوان روضه آن

 که را اشکي ديدم من و گذاشت ام شانه روي را دستش و نشست زانويش دو روي کنارم فريد

... بود نرفته... بود من مادر... آمد نمي ام گريه هم هنوز من و ريخت مي خاک روي قطره قطره

 !!دارد؟ معنايي چه گريه هست که آدمي براي.. کردم مي حس را حضورش

 تنها براي وقتي... نيامدند جلو و بودند آمده هم شايد... بود نيامده پدرم ي خانواده از کسي

 !!آمدند؟ مي بايد چرا بود کرده عاشق را پسرشان که عروسي براي نيامدند جلو پسرشان

 اه گريه به ساعت چند و کردم تحمل را نخراشيده صداي آن ساعت چند...  گذشت چقدر نفهميدم

 دختر ديدن بود دار خنده...! بود دار خنده.. رفتند باالخره تا سپردم گوش سرم باال هاي شيون و

 سر باال که هايي دختر ديدن بود دار خنده. بودند گرفته اشتباه مد سالن با را زهرا بهشت که هايي

 !! دندز مي چشمک بود ايستاده ديگري قبر سر بر که پسري براي و بودند ايستاده عزيزشان خاک

 !بريم بايد.. عزيزم پاشو.. ريما پاشو:  شنيدم را فريد صداي

.  دش مي کشيده آتش به وجودم بند بند شنيدنش با که بود صدايي تنها فريد دار خش صداي

 . ميام بعدا من..  فريد برو تو:  گفتم و کردم نگاهش

 .  بريم هم با مونم مي _

 . مباش تنها خوام مي... برو..  دايي برو:  آمد نمي کش لعنتي لب اين اما بزنم لبخند کردم سعي

 .شد بلند و... فشرد را ام شانه

 !مامان؟ چطوره حالت:  زدم لبخند و دوختم خاک به چشم

 !نشدي؟ اذيت خوبه؟ جات
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 ..نکرد گوش تو اون بزارتت آروم گفتم فريد به قدر چه هر:  باخت رنگ لبخندم

 . نذاشت ببينم رو صورتت بزارن که کردم التماس چقدر هر:  شد بسته آرام آرام گلويم راه

 خواست مي دلم هيچ که فريد...! بزنم هم رو فريد خواد مي دلم گاهي:  دادم قورت را دهانم آب

 ..!بزنم رو آوردن مي در کردن گريه صداي فقط و بودن اينجا که آدمايي ي همه

 . مامان شده تنگ برات دلم:  دادم بيرون مانند آه را نفسم

 اون براي.. صدات براي.. بلندت موهاي براي.. خودت براي:  يافت راه هايم پلک پشت تا اشک

 ... سرزنشگرت نگاه

 به حتي دادي مي ترجيح همه به رو شوهرت هميشه:  کردم حس را ام گونه شدن خيس

 بازم.. دارم نياز بهت چقدر.. تنهام چقدر من نديدي... کردي رو کار همين هم اينبار...من

 !!سروش؟

 بياد؟ گذاشتي چرا چرا؟ شما بابا:  کردم نگاه آسمان به و کردم بلند را سرم گرفت اوج هقم هق

 !!هان؟ کنم؟ چيکار دوتا شما بدون کنم؟ چيکار اينجا اآلن من

 ...!برگرد پرستي مي که کي هر جون رو تو... مامان برگرد:  کردم نگاه خاک به دوباره

 به زدم چنگ و کردم گريه... زدم زار دل ته از و خاک روي گذاشتم را سرم.. شد تمام تحملم

 دل مادرم.. کردم التماس و ريختم اشک بودم نريخته مدت اين در که هايي اشک تمام جبران

 ..!!گشت مي بر.. نداشت را ام گريه طاقت.. بود رحم

 ردنمک بلند در سعي اش باراني چشمان با که ديدم را فريد و کردم بلند سر شد فشرده که ام شانه

 .. داشت

 ...!!فريد:  ناليدم و زدم چنگ را سياهش لباس.. خزيدم آغوشش به

 ....!آوردم نمي دوام پدرم و مادر بدون من و.. کرد سکوت و بوسيد را سرم

 چي:  کردم زمزمه و کردم جمع شکمم درون را پاهايم و فشردم انگشتانم ميان را چاي ليوان

 !!شد؟
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 نمذه تو همش کردي تلفن بهم وقتي... دوني مي:  کردم نگاه فريد سوال پر صورت به برگشتم

 ... مامان ديدم... ديدم وقتي اومدم وقتي اما...! سکته.. گذشت مي کلمه يک

 ...! کردم خالي دادم مي قورت تند تند که دهاني اب با را ام شده آب از پر چشمان... گزيدم لب

.. بپرسم خواستم... زنه مي کبودي به سرخي زور از صورتش ديدم... شکسته سرش ديدم _

 ...!نذاشت.. نشد اما.. شده چي بپرسم

 گير ينا تو... بوده شده دعوا زندان تو:  گفت و فشرد انگشتانش بين را ليوان داد بيرون را نفسش

 .ديوار تيزي به خوره مي سرش... فريبا که شده چي دونم نمي دار و

 ...!بود خودش نفع به رفتنش کنم مي حس گاهي:  دادم قورت را بغضم

 بگي خواي مي:  کردم نگاهش خونسرد من اما چرخيد درجه نود ثانيه يک عرض در فريد سر

 ؟... ديدي نمي رو چشماش ترس

 ور لرزونش دستاي بار اولين براي... ديدم چشماش تو رو وحشت بار اولين براي... فريد ديدم من

 .ترسيد مي اعدام از مامان... ديدم

 .داد نجاتش اينطور خدا هاش خوبي جبران به نظرم به

 !!م؟برد مي فرو کسي چه آغوش در را سرم بايد بعد به اين از من و کشيد آه فريد و چکييد اشکم

 ...دوستته:  گفت او و کردم نگاه فريد به من و شکست را خانه سکوت خانه زنگ صداي

 مهرسا؟:  کردم نگاهش تعجب با

 جواب زده زنگ موبايلت به هرچي... آره:  گفت رفت مي آيفون سمت به که طور همان و شد بلند

 .. !من به زد زنگ شده نگران ندادي

 ...افتادم گذشته سال ياد به

 .... بنويس مامانتو شماره بيا ريما _

 چيکار؟ خواي مي منو مامان شماره _

 .  باشم داشته رو آشناهات از يکي شماره نبايد من شد سرت تو خاکي يک و اومديم _
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 ...ها خوشه دلت هم تو:  گفتم و گرفتم دستش از را مداد و کاغذ حوصله بي

 ..!بنويس هم رو فريد شماره _

 .روشن چشمم!! بله؟:  کردم نگاهش شده گرد چشمان با و کردم بلند را سرم

 تبه بيشتر هم مامانت از اون بابا شعورت بي سر بر خاک:  گفت و گرفت بازويم از نيشگوني

 ...!شه مي الزم... نزديکه

 خواي؟ مي خودم خاطر به فقط مطمئني _

 .بنويس... بگو چرت کم ريما _

 زنگ زودتر زد بهم دخترش دوست با پيش روز سه دو اتفاقا:  گفتم و دادم تکان سري خنده با

 ...!نشده پيدا ديگه يکي تا بزن

 ...!بود ناپذير مهار خنده زور از هايم شانه لرزش و برد پايين را سرم اش گردني پس

 زور از او و دوختم ام پوشيده سياه پا تا سر دوست بهترين روي به را غمم از پر لبخند ديدنش با

:  ناليدم و کردم پرت آغوشش به را خود من و کرد باز رويم به را آغوشش و لرزيد ا چانه بغض

 ...!رفت... رفت مهرسا

 ...!!باش آروم.. عزيزم باش آروم:  گفت لرزان صدايي با و بوسيد را ام گونه

 پاشو... خوابي مي چقدر... توام با هوي:  شنيدم مي را مهرسا صداي بيداري و خواب و عالم در

 .... پاشو.  بري خواي مي فردا سرت خير... گم مي بهت

 . مهرسا نکن:  بردم فرو بالش درون بيشتر را سرم

 . نميشي بلند ديگه خوابي مي.. موني مي خرس عين:  گفت و کوبيد کمرم به حرص با

 پريس فريد ي خانه در که اي هفته پنج به کردم فکر اخير ي هفته چند به و خنديدم پوستي زير

 لبخندي با شد مي ديده چشمانش در وضوح به که غمي تمام مشکالتش تمام وجود با او و کردم

 دبوسي مي را موهايم لبخند همان با ها شب و کرد مي بيدارم ها صبح صورتش روي شده نقاشي

 با مادرش و پدر و آمدم شان خانه به مهرسا اصرار به که اي هفته يک به.  گفت مي خير به شب

 ...!گفت مي پرت و چرت ام روحيه کردن عوض براي مدام خودش و کردند استقبال ازم باز روي
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 ...!آييي:  کشيدم جيغ اختيار بي و بستم را چشمانم درد زور از

 من جون... نه! کردي؟ حال:  انداخت پاهايم روي را خودش و برداشت ام شانه روي از را دستش

 ستتوان شايسته مهرسا... کنم ثبت گينس توي بايد...  بود نادر ي پديده يک اين!! کردي؟ حال

 !کند بيدار خواب از را قطبي خرس يک

 پام روي از پاشو ببرن خرکيتو زور اون شور مرده:  دادم فشار و گذاشتم ام شانه روي را دستم

 .  ببينم

 نرمي تشک چه:  گفت و برد و پايين و باال بدنم روي را وزنش تمام و کشيد جلوتر را خودش

 ...!باحالي خيلي تو جون.. ريما هستي

 وابخ يک که بميري اي:  کردم پرتاب طرفش به را بالش و شدم بلند و گرفتم کار به را زورم تمام

 . ندارم دستت از هم راحت

 داري؟ احساسي چه دقيقا ريمااآلن:  گفت و فشرد بغلش در را بالش

 چي؟ مورد در:  کردم اويزان تخت از را پاهايم و زدم گوشم پشت را موهايم

 ...!کني سرت چادر بايد فردا از که اين مورد در _

 حجاب و اجباري هاي نماز همان هم باز فردا از... حرف اين با کرد دلم پيشکش را عالم تمام غم

 ....! و اجباري

 نمي دلم اصال... مهرسا ندارم رو ها ادا اين ي حوصله واقعا:  گفتم و دادم بيرون حرص با را نفسم

 .  پيششون برم خواد

 ...نرو خب:  گفت و انداخت باال اي شانه بيخيال مهرسا

 .دادم قول بهش.. بود مامان اصرار _

  . شده تنگ خيلي عزيز واسه دلم هم طرفي از:  گفتم و دادم بدنم به قوسي و کش.  شدم بلند

 اگر که بده توضيح براش زني؟ نمي حرف باهاش چرا:  خوابيد و کرد پرت تخت روي را بالش

 قبولش هم خودت که نمازي اجباري نماز... نداره اي فايده نباشه آدم خود خواست به کاري

 !!باشه؟ داشته قبول خدا داري انتظار... نداري
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 ...جانه آقا حرف فقط حرف خونه اون تو... نداره اي فايده:  گفتم و کشيدم موهايم به را برس

 يايم...دنيا واسه مخصوصا... بخرم سوغاتي يکم براشون برم خوام مي امروز بيخيال رو اينا حاال

 باهام؟

 ...ميريم هم با نهار بعد.. آره _

 چه. داشتم مي بر قدم زمين بر حسي هيچ بي.. قبل دفعه برعکس درست... شدم پياده اتوبوس از

 مردش بزرگترين دانستم مي که اي خانه به رفتن از آمد مي وجود به من در بايد خاصي حس

 !!؟ ندارد هم را ديدنم چشم

 بي از است پر وجودم تمام اآلن اما استرس از بود پر وجودم تمام قبل سري که کنم مي اعتراف

 ....!مطلق حسي

 !!ريما؟؟؟ _

 هايم بل مهمان محو لبخندي بازيگوشش دنياي و ليال ديدن با. برگشتم... پريد باال راستم ابروي

 .  شد

 ..!بودم عاشقش بچه اين با برخورد بار دو از بعد چرا دانستم نمي من و دويد طرفم به دنيا

 .  گرفتم آغوشش در محکم

 . خاله سالم:  بوسيد را ام گونه

 به را زندگي شيرين هاي حس تمام ها بچه.. بودم ها بچه عاشق من...  فشردمش تر محکم

 . خاله دل عزيز سالم:  کردند مي منتقل وجودم

 .  عزيزم گم مي تسليت:  کرد نجوا گوشم کنار آرام و گرفت آغوشم در هم ليال

 .  ممنونم:  گفتم و کردم نوازش را کمرش و بستم چشم

 .  سالم:  شد بلند حسين امير صداي

 فتگ و گرفت دستانم از را چمدان او و کردم سالم و زدم کمرنگي لبخند آمدم بيرون ليال آغوش از

 .  ديگه بريم: 

 ...اشه نوه دلتنگ بدجوري عزيز آره:  گفت و داد تکان را سرش ليال

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 کاربر تينکربل | شده فراموش زيباي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

39 

 

 "عزيز؟ فقط" گذشت ذهنم از من و

 مشبا اتفاقا:  گفت بست مي را کمربندش که حال همان در ليال و نشستم دنيا کنار ماشين درون

 ...داريم مهمون نفري 33 31 کنم فکر... شلوغه خيلي عزيز ي خونه

 .نداشتم هم را خودم ي حوصله حتي که شرايط اين در هم آن..  بازي مهمان و مهمان... نه واي

 ؟.ديدمشون قبال من هستن؟ کيا _

 ... باشي ديده شايد دونم نمي _

 ري؟ مي بازم خاله:  شد بلند دنيا صداي

 !پيشش برم ندارم رو کسي ديگه عزيزم نه:  داشت درد لبخندم

 خواستم مي اگر... بودم گفته دروغ.  شود باز نفسم راه تا دادم قورت هم سر پشت را دهانم آب

 وبخ را فريد کي؟ تا اما ماندم مي او پيش بودم نداده قول مادر به اگر حتي و. داشتم را فريد بروم

 يحت بود هايش شب مختص تنها اش خانه ولي داشت خانه بند و قيد بي و بود آزاد شناختم مي

 گاهي که داشتم را وارنگش و رنگ هاي دختر دوست خبر...! گشت نمي بر هم ها شب گاهي

 و ام دايي زندگي ريختن هم به با بود مساوي خانه آن به من رفتن..! کشيد مي هم خانه به کارشان

 ...!هرگز... خواستم نمي را اين من

 !خاله مرسي:  گفت و کرد حلقه گردنم دور را دستانش و طرفم کشيد را خودش دنيا

 مي کار جاي يک....  ديدن دوبار با هم آن بچه دختر اين حد از بيش صميميت... بود چيزي يک

 ...!لنگيد

 ردنک نگاه از مدام که بودم ديده حتي هيچ که شنيدن است جوش دير دنيا که بودم شنيده عزيز از

 راه از تازه ي غريبه يک به که بودند کرده چه بچه اين با... من با اما...کند مي فرار ديگران به

 ! کرد؟ مي اعتماد بيشتر رسيده

 دستم روي را دستش و انداخت رنگم سياه ي ساده لباس به نگاهي او و نشستم مهديه کنار

 .ادهافت مادرت براي اتفاقي چه که شنيدم عزيز از پيش روز چند عزيزم گم مي تسليت:  گذاشت

 .ممنونم:  فشردم را دستش
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 ...جان آقا راستش اما تهران بيام خواستم مي کن باور.  شدم ناراحت خيلي شنيدم وقتي _

 گفتم و کردم بود گرفته دندان به که لبي به نگاهي... نشد اما نزنم پوزخند که کردم را تالشم تمام

 . نيست مهم: 

 کين؟ خانم و آقا اون:  گفتم آمده وجود به جو کردن عوض براي

 . بودند نشسته جان خانم و جان آقا کنار که مسني مرد و زن به رسيد و کرد دنبال را نگاهم

 .محمدن مادر و پدر

 کيه؟ محمد _

 کنار که است پسره همون محمد تو؟ بودي کجا کرد مي معرفي داشت جان خانم وقتي ريما؟ وا _

 .  عليرضا... محمد  داداش کنارشه که هم پسره يکي اون. ديگه نشسته مهدي

 هک قدر آن نه اما بود آشنا نظرم در اش چهره کردم نگاه بود کرده معرفي مهديه که نامي محمد به

  که بودم مطمئن اما بياورم خاطر به

 .  بودم نديده حال به تا را عليرضا

 ميشن؟ ما کيه_

 يم زندگي تهران.  ميشن حساب عزيز و جان آقا دوست بيشتر دوره خيلي فاميليمون ي رابطه_

 . اينجان همه فاميالشون اما کنن

 تهرانن؟ چرا پس _

 ابعد شايد. کنه مي کار داره بانک يک توي اونجا هم محمد.  اونجا رفتن عليرضا درس خاطر به _

 ا اونم بشه تموم عليرضا درس که

 .برگردن و بگيره انتقالي

 ...را سخت کمي و آرام ي چهره اين آوردم خاطر به تا دوختم محمد به را نگاهم

 . ديدار مشتاق خانم ريما خب:  گرفت محمد ي چهره از را نگاهم مهديه همسر کيارش صداي

 . داشتم شک شدنش ديده در که کمرنگ قدر آن زدم لبخند
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 .  بوديم ديدارتون مشتاق واقعا که بودند کرده تعريف شما از انقدر عزيز و مهديه _

 .  دارن لطف:  گفتم و زدم آرامي پلک

 .  خونيد مي محض شيمي گفت مي مهديه _

 . بله _

 .  قشنگبه ي رشته _

 دير آدم کال من.  بخشيد پايان داشت کردنش شروع در سعي که را صحبتي ام اجباري لبخند

 تمنداش حوصله واقعا هم اآلن اما نبودم سريع شدن صميمي و دوستي و صحبت اهل بودم جوشي

 . را ديگران نه را خودم ي حوصله نه

 ببافي؟ مو بلدي شما خاله:  گفت و آمد نزدم دنيا

 .  بلدم عزيزم آره _

 .  جوووون آخ:  گفت و پريد هوا به باشد شده حل اش زندگي مشکالت تمام انگار

 . بلده خاله.. بلده خاله مامان:  گفت و ليال طرف به برگشت

 .  خواباند را بچه اين باد تمام که جان آقا ي غره چشم ديدم من اما زد لبخند ليال

 ريما؟ نميشه زحمتت:  گفت و کرد نگاه من به ليال

 وريچج.  شم فدات بيا.  زحمتي چه بابا نه:  گفتم و گرفتم کوچکش دستان از را رنگش زرد کش

 داري؟ دوست تل ببافم؟ برات

 ...هرجوري:  گفت و کند پنهان را بودنش آويزان داشت سعي که هايي لب با

 مه را بچه دختر يک حال حتي که کردم مردي پيشکش و نگاهم در ريختم نفرت اختيار بي من و

 .کرد مي خراب

 ازم عجيب ها روز اين گويا که ماهي قرص به دوختم نگاه و فشردم دستانم ميان را قهوه فنجان

 ...!شد مي محو ها ابر پشت گاهي که بود دلگير

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 کاربر تينکربل | شده فراموش زيباي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

42 

 

 او هک بودم مطمئن.  کردم اکتفا لبخندي به و نوشيدم ام قهوه از اي جرعه.  بزنم که نداشتم حرفي

 جا اين که هايي انسان.  کند مي درک را خسته لبخند اين تلخي اطرافم هاي آدم تمام از بهتر

 ...! خيابان هاي غريبه تمام از تر غريبه بودند غريبه بودنشان نزديک وجود با بودند کنارم

.  شد هگرفت ممکن شکل بدترين به بود شده بهتر حالم کمي فقط کمي که هفته يک از بعد امشب

 ار دنيا راحت انقدر توانست مي چطور دانم نمي.  گرفت را حالم ممکن شکل ترين بد به جان آقا

 که غريد جان آقا و زد جيغ آينه در اش شده بافته موهاي ديدن از بعد دنيا که زماني.  بگيرد ناديده

 ...!! ساکت: 

 مدآ نزدم عزيز که زماني کرد اخم تنها او و رفت پدربزرگش نزد به خداحافظي براي دنيا که زماني

 ... گرفتم آتش زد پوزخند تنها او و گفت تسليت بغض با و

 ... !بود درک قابل غير برايم... کردم نمي درک را مرد اين من و زد آتشم بار چند امشب

 .  کردم باز را موهايم کش و دادم جاي تخت کنار ميز روي را فنجان و دادم بيرون را نفسم

 .  بفرماييد:  شکست را خانه انگيز وحشت سکوت اتاق در به کوتاه ي ضربه چند صداي

 . عزيز بفرمايين:  پاشيد صورتم به سخاوتمندانه را لبخندش و شد وارد آرام عزيز و شد باز در

 جان؟ دختر خوبي:  گذاشت دستم روي را لرزانش و چروک دست و نشست کنارم

 .  عزيز ممنون:  هميشه از تر پررنگ اينبار زدم لبخند

 چيزي کم مادر دادن دست از غم... مادرم کشي مي چي دونم مي:  داد بيرون مانند آه را نفسش

 . نيست

 چند. رفت مادرم بودم خونه دختر وقتي هم من:  داد ادامه و داد سوق پنجره سوي به را نگاهش

 .  کرد سکته ازدواجم از قبل روز

 يکم شايد اخالقش.  دخترم نشو ناراحت احمد از:  داد ادامه و کرد چشمانم ميخ را نگاهش دوباره

 ...!داره دوست که دونم مي من اما باشه تند

 ...!لعنت نشستند مي هايم لب روي اجازه بي که هايي پوزخند اين به لعنت
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 دوست بيشتر هم من از رو سروش بگم اگه حتي داشت دوست بيشتر سارا از رو سروش احمد _

 .  مطمئنم من... دخترم داره دوست خيلي هم رو تو. نگفتم دروغ داشت

 چطور؟ رو دنيا _

 !!بود؟..  نبود دليل بي آورد هجوم چشمانش به يکباره به که غمي

 .  جان دختر داره فرق دنيا _

 ودخترتون زندگي... ! نبوده من مادر مثل که دنيا پدر تازه.  نوشونه هم دنيا کنه؟ مي فرقي چه _

  بچه اين به انقدر چرا پس.  نکرده خراب

 اينجوري که بچه اين کرده گناهي چه کنن؟ نمي خرجش محبت يکم چرا گيرن؟ مي سخت

 !!متهمه؟

 .  جان ريما نيست حسن امير و ليال واقعي دختر دنيا _

 !!چي؟:  شد باز کمي اختيار بي دهانم الي و شد گرد چشمانم

. نکردن گوش اما... بود مخالف هم اول از احمد... آوردن بچه پرورشگاه از... شد نمي بچشون _

  رو بچه اين مهر زمان گذر کردم مي فکر

 ...خب اما اندازه مي دلش به

 .  بشناسم رو احمد نتونستم هنوزم:  داد ادامه و کشيد آهي

 وقت بي و وقت که داره دليل چه... است بچه اون حال هر به... پرورشگاهي دنيا اصال.. باشه _

  گناهه؟ بودن پرورشگاهي ؟ بزنن داد سرش و برن غره چشم بهش

 بچه يک غريبه اون چه...بزنه هم به رو خانواده اين نظم و بياد اي غريبه هيچ دم نمي اجازه من _

 ...!!باشه ساله 32 دختر يک چه باشه ساله 7 ي

 من و دانست مي غريبه را من علنا و بود ايستاده در چارچوب در که جاني آقا به دوختم نگاه من و

 ...!! بود چه براي چشمم در لعنتي سوزش اين دانم نمي

 رخس را هايش سبزي که عزيز به و بودم نشسته کوچکشان ي نفره چهار ميز دور آشپزخانه داخل

 .  کردم مي نگاه کرد مي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 کاربر تينکربل | شده فراموش زيباي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

44 

 

 !داريم؟ مهمون عزيز _

 چطور؟:  زد اش ماهيتابه ي لبه به را چوبي قاشق

 ...زياده خيلي غذاتون آخه _

 .  مياد مهدي نيست غريبه مادر نه _

 شده؟ چيزي _

 ازش خودم. خوره مي غذا ما پيش مياد ها ظهر گاهي اينجاست نزديک خيلي کارش محل...  نه _

 .  خواستم

 ...ها بخوره انقدر نمياد بهش:  گفتم و زدم کمرنگي لبخند

 ...!خوره نمي چيزي... بچم نه:  گفت و نشست ميز پشت عزيز

 .  نزديکن بهتون فاميليتون نسبت از بيشتر خيلي مهدي و مهديه نظرم به _

 از بعد... رو مهدي مخصوصا داشت دوستشون خيلي احمد... بودن ما پيش مدام بچگي از آره _

 ...کردم مادري براشون من مادرشون فوت

 ...بود جا به اما تلخ اگرچه پوزخندم

 . دارن دوست دخترا از بيشتر رو پسرا جان آقا نظرم به _

 احمد هاي حرف:  گرفت را ام شده مشت دست و داد سر ميز روي از را دستش و زد تلخندي عزيز

 ...! نيست دلش تو چيزي اما هست تلخ زبونش جان دختر نگير دل به رو

 مهم:  کردم زمزمه و کشيدم آهي...کرد طرد را پسرش تنها و نبود دلش در چيزي...!  جالب چه

 .  نيست

 . کنم مي باز من:  گفتم و برخاستم شد بلند که خانه زنگ صداي

 ازب که خانه در.  کردم سرم و کشيدم را رنگي سبز شال جالباسي از و فشردم را آيفون ي دکمه

 از رپ چشمان آن ديدن با اختيار بي من و گذراند نظر از را پايم تا سر از بار اولين براي مهدي شد

 ... کردم انداز بر را خودم اش خنده
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 شکيم بلند آستين لباس و مشکي ربع سه پاچه شلوار... داشت حق که خدا به... بخندد داشت حق

 ...بود دار خنده سگ شکل هاي خانگي دمپايي آن با رنگم سبز شال و

 پنجره ي شيشه پشت از آقاجان ي سايه ديدن با نشست مي صورتم روي داشت که اي خنده

 .  شدم اتاقم راهي و گفتم بلندي واي اي جان آقا ترس از من و ماسيد لبانم روي

 ... نداشت مشکلي لباسم اما کردم عوض رنگم مشکي جين شلوار با را شلوارم

 .  دخور مي جاي و بود نشسته ميز پشت مهدي و بود گاز سر همچنان عزيز رفتم که آشپزخانه به

 .  سالم:  گفت و زد لبخندي ديدنم با

 ...!دبو کرده باز را روانشناس آقاي يخ که بوده مضحک پوشيدنم لباس چقدر... پريد باال ابرويم

  خوبين؟. سالم _

 . ترين حال سر کمي ديشب از نظرم به خوبين؟ شما خوبم_

 .  بهترم شکر رو خدا بله _

 کجان؟ جان آقا عزيز _

 ... حياطه تو _

 .  نديدمشون چرا من پس:  پريد باال ابرويش

 . انباريه تو شايد _

 مادر؟ مياي هم شب:  داد ادامه عزيز و شد سکوت کمي

 . خوريم مي چيزي يک هم شام... بيرون ريم مي عليرضا و محمد با عصري عزيز نه _

 ...جا همين بياين شب بخورين رو ها مغازه اين توي هاي آشغال و آت برين نکرده الزم _

 ...!کنم نمي تعارف کن باور عزيز نه _

 ...!کنما درست قيمه خوام مي:  گفت و زد لبخندي عزيز

 ...پرستين شکم کنن جونتون به جون گفتم دل در و ديدم را مهدي چشمان برق وضوح به من و
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 .  کنم مي خبرتون بگم ها بچه به بزارين _

 .  بخر هم ماست مياي داري راهت سر مادر پس:  گفت آيند مي بود شده مطمئن انگار که عزيز

 براي که نبود کسي آيا و دوخت من به را متعجبش چشمان مهدي و خنديدم پوستي زير من و

 !! چي؟ يعني روند مي بيرون وقتي جوون پسر سه که دهد شرح عزيز

 .  کردم ترک حياط سمت به را نفره شش جمع موبايلم زنگ صداي با

 !الو؟ _

 !خوبي؟ جون زيبا سالم _

 شد؟ مي اش حالي مگر اما... زيبا گفت مي آمد مي بدم

 مهرسا؟ _

 !جـــــــــــــون؟ _

 خوبي؟ _

 ...!بزاريا بيابون به سر من دوري ي غصه از نري ريما واي خوبي؟ تو.. خوبم آره_

 ... گرفت ام خنده

 !!!تو؟ دوري از!! من؟ _

 ... بگيري افسردگي نکنه که نگرانم همش... برات بميرم الهي _

 ...!گيرم نمي افسردگي من... نگيره رو من افسردگي نترس _

 بي که دز مي حرف جدي آنچنان کند مي شوخي کنم فکر که نبود صدايش در هم شيطنتي بدبختي

 هولابول تو بياد که شده سير جونش از مگه بدبخت افسردگي اون آخه:  گرفت مي ام خنده اختيار

 ...!داره دل بدبختم اون. بگييره رو

 خوبن؟ اينا مامانت... بگو پرت و چرت کمتر مهرسا:  دادم تکيه کنارم ديوار به

 که شي مگه آخه بيچارم؟ باباي يعني اينا اون ؟...اينا مامانم چرا بدونم خوام مي من.. نه آخه _

 بندي؟ مي هم جمع تازه مياري اين براش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 کاربر تينکربل | شده فراموش زيباي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

47 

 

 هنکرد الزم اصال...  برو پاشو:  خورد مي گردني پس بود کنارم اگر شک بدون... کرد مي درد سرم

 .نيومده در دهنت از حسابي و درست ي کلمه يک اآلن تا زدي زنگ وقتي از... من به بزني زنگ تو

 ...شد شيطان لحنش اينبار

 !!حسابيه؟ و درست خوبه؟ بگم رادين از مثال!! حسابي؟ و درست ي کلمه _

 خوش چشمان و بلندش قد خاطر به که بود هايم کالسي هم از يکي رادين...  بود گرفته ام خنده

 يمعن بي برايم چيزش همه زمان مرور به اما بود گرفته را چشمم دانشگاه به ورودم اوايل رنگش

 . کرد مي ول مهرسا مگر اما...  بود شده

 خوام مي کن قطع... رسي مي اون به مياري کم حرف وقت هر که سرت تو بخوره رادين اون اي _

 .  کنم کمک عزيز به برم

 خبره؟ چه مگه _

 ...!کنم فکر کشه مي رو شام داره... داريم مهمون _

 هستن؟ کي مهموناتون... سالمتي به _

 ...پسر هم سه هر.. نفرن سه اتفاقا _

 ...!زد را چشمم هم جا همين از شيطانش چشمان برق

 چيه؟ تو لباس سالشونه؟ چند هستن؟ کي خب... به به _

 يادم...کنم فکر طوراست اين 38 سنشونم شن مي محسوب خانوادگي دوستاي اصل در همشون _

 ...!رفت يادم بودا گفته بهم رو مهدي سن مهديه.. نمياد

 !؟ پوشيدي چي حاال خب _

 ...!مشکي بلند آستين لباس يک و اي سرمه بلند دامن يک:  گفتم و کردم نگاهي خودم به

 بوي که کني مي رو کارا همين... اي عرضه بي که واقعا... زدنت تيپ اين با سرت بر خاک _

 ...!ديگه هفته يک اين تو بود برداشته رو من اتاق کل ترشيت

 ...کنه مي خفه آدمو سرکت بوي که تو... بيچاره چي خودت بوي من؟ ترشي بوي _
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 ومح ي خنده...! شدم خشک عليرضا ديدن با اما...  سرم پشت به برگشتم و شدم کنده ديوار از

 !!گذاشتم؟ مي دلم کجاي را اش خنده از انفجار حال در چشمان و هايش لب روي

 ...آمد مي همچنان مهرسا صداي

 ...نش خفه بدبخت اون بگير دوش برو حتمات... ريما گم مي _

 . زنم مي زنگ بهت بعدا من جان مهرسا _

 .  گرفتم دندان به را لبم و کردم قطع را تلفن من و شد منفجر رسما مهرسا

 ...خجالت از گرفتم گاز را لبم پوست من و خورد را لبخندش

 . کنم صداتون بيام گفتن عزيز _

 .  پيششون رم مي اآلن:  دادم تکان نرم را سرم و دادم قورت را دهانم آب

 به را همه و کرد شروع اللهي بسم با جان آقا و نشستم عزيز کنار هال داخل ي نفره 8 ميز پشت

 . کرد دعوت خوردن

 مي نگاهش چشمي زير گاهي اما کردم مي پرهيز عليرضا به کردن نگاه از توانستم مي که جايي تا

 را هايم حرف هم شايد... نياورد خودش روي به اصال که کردم مي شکر را خدا دل در و کردم

 ...!بود نشنيده

 ريمب گذاشتيم قرار ها بچه با فردا...  خانم ريما خب:  آمدم بيرون فکر از شد بلند که مهدي صداي

 مياين؟ هم شما..  دريا لب

 دم مي ترجيح... راستش:  گفتم دادنش قورت از بعد و جويدم هميشه آهستگي همان به را ام لقمه

 . برسم بهشون بايد دارم هم هايي کار سري يک طرفي از.  نشم دوستانتون جمع مزاحم

 چند همان در من و کرد نگاهم و کرد بلند را سرش برخوردمان دوبار از بعد بار اولين براي محمد

 با و بود آمده عزيز ي خانه به روز يک که ابرواني و چشمان همان... شناختم را چشمانش ثانيه

 ...! نشست اخم به حياط در من ديدن

 . بيايد که دادم خبر بهتون درواقع نکردم تعارف اصال من اما... مطمئنا کنيد مي تعارف _
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 خوشحال خيلي هست هم مهديه:  داد ادامه مهدي که نشست لبانم روي من از اجازه بي لبخندم

 .  بيايد اگه شه مي

 ...!محمديم مهمون نهار فردا.  بيايد بله:  گفت و داد تکان سري هم عليرضا

 ...!خوردمش لبم گرفتن گاز با اما گرفت بيشتري جان لبخندم بار اين

 .ميشم مزاحم چشم _

 نمياي؟ شما عزيز:  گفت و زد عزيزچشمکي به عليرضا

 شماهاست؟ بين من جاي.. پسر بکش خجالت:  گفت و خنديد عزيز

 ...! تخت خيالت عزيز بريم مي شوهرتم نباشه؟ چرا وا _

 ..!جان پسر نريز مزه...  عليرضا بخور غذاتو:  گفت جدي اما آرام جان آقا

 دي؟ مي رو ترشي اون جان دختر:  گفت من به خطاب عزيز که اين تا شد سکوت کمي

 آن از بعد.. عليرضا مقابل در درست هم آن بود؟ خواست ترشي وقت اآلن واقعا... من بر واييييي

 ؟... من درخشان سوتي

 يطنتش و لبخند با اينبار هم او که کردم نگاه عليرضا به اختيار بي و دادم عزيز دست به را ترشي

 درست خودتون... است مزه خوش ترشيتون چقدر عزيز واي:  گفت عزيز به رو و کرد نگاه من به

 کردين؟

 اومده؟ خوشت... مادر آره _

 ...  خيلي _

 کرد مي خالي ظرفش درون را ترشي از قاشق چند که طور همان و انداخت من به کوتاه نگاهي

 ...!کنه نمي اذيت سرکش بوي...نيست زياد هم سرکش که مخصوصا:  داد ادامه

 .مبزن حدس را ام سرخي ميزان توانستم مي صورتم ناگهاني گرماي از.. گرفتم دندان به را لبم

 خور ترشي.. شده چي:  گفت عليرضا به رو و انداخت من صورت به سريعي خيلي نگاه محمد

 !شدي؟
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 ...!شدم مند عالقه امشب:  گفت و زد لبخندي عليرضا

 ...!خونه ببري برات دم مي.. جونت نوش.. مادر بخور:  گفت و زد لبخندي دلم ساده عزيز

 ...! بگيرد مچ خواست مي انگار.. بود تيز نگاهش همچنان محمد اما

 رقب اما.. ! بودم پوش سياه پا تا سر... وقت چند اين تمام مثل.  انداختم خودم به نگاهي آينه در

 .  کاست صورتم زردي از کمي رنگم صورتي لب

 تمام.  رفتم بيرون اتاق از و انداختم دوشم روي را کيفم.  بود 31.21.  کردم نگاه ساعت به

 ...! ماند مي سرم روي آخر تا بايد که بود چادري همي دوره اين با مشکلم

 !زدين؟ کش برام عزيز:  گفتم و برداشتم جالباسي روي از را رنگ سياه چادر

 . زدم کش برات...  سختته ديدم... مادر آره _

 .  دارم نگه تونم نمي هم رو اين... بخرم عربي چادر برم بايد:  گفتم و زدم کمرنگي لبخند

 .  خريم مي برات ميريم.. مادر باشه:  گفت و داد تکان سري عزيز

 اما بودم بيخيال ظاهر در اگرچه من و نبودند جان آقا.  زدم بيرون در از و بوسيدم را عزيز ي گونه

 ...! بشنوم نصيحتي دوباره نبود قرار که بودم خوشحال دل در

 ...!33.21 ما قرار و بود 33 ساعت.  دادم گوش آب امواج صداي به و نشستم سنگي تخته روي

 گوشم در آلودش خواب صداي بوق سه از بعد...  گرفتم را فريد ي شماره و آوردم در را موبايلم

 !!هوم؟: پيچيد

 ...!ننک نمي صحبت اينجوري که محترم خانم يک با ناپلئون؟ جان دايي چيه هوم:  گفتم و خنديدم

 تويي؟ ريما: شد تر هوشيار صدايش

 .  سالم _

 چطوري؟.  سالم:  شنيدم را اش خميازه صداي

 !خوابي؟ مي چقدر خوبي؟ تو... خوبم _

 ... خوابيدم صبح شيش بابا _
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 کردين؟ مي چيکار صبح شيش تا اونوقت.. روشن چشمم:  گفتم شيطنت با

 ...!شلوغه دورت کجايي؟... بچه نزن حرف انقدر _

 کردند مي بازي و بودند نشسته ها ماسه روي که بچه تا 6 5 ديدن با و کردم نگاه طرافم به

 ...دريا لب:  گفتم و زدم لبخندي

 تنهايي؟:  شد جدي صدايش

 .  بيان ها بچه قراره اما تنهام فعال... آره _

 !کين؟ ها بچه _

 .  فاميل پسراي دختر _

 کيي بشناسي دستت کف مثل نيست تهران که اونجا... بيرون نرو تنها بگم بهت بار چند ريما _

 !!کني؟ چيکار خواي مي انداخت ني عرب که جايي ببرتت داره ورت بياد

 يم تر پررنگ لحظه به لحظه ام دايي غيرت اين از من لبخند و گرفت مي اوج رفته رفته صدايش

 .  شد

 . رسن مي هم بقيه اآلن ميشي؟ عصباني انقدر چرا... حاال خب _

 ...!بچه نميشي آدم تو:  شنيدم من اما بود آروم اگرچه صدايش

 !!مني؟ با _

 .  بودم خودم با نه:  شنيدم را بلندش پوف

 ... !آهان _

 . شد خطي خطي اعصابم کافي ي اندازه به... ريما برو پاشو _

 .  ميومد بر دستم از که بود کاري اين کنم مي خواهش _

 !خب؟... بزن اس ام اس اومدن دوستات وقت هر _

 ...خب _
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 پشت از را چشمم دو کوچک دستي که اين تا کردم گوش آب صداي به تنهايي در را دقيقه چند

 .  خاله عزيز سالم:  گفتم و فشردم دستانم ميان را دستش من و گرفت

 .  خاله سالم:  کرد خيس آبدارش ماچ با را ام گونه _

 چطوره؟ خانم دنيا حال:  گفتم و گرفتم آغوشش در محکم.  برگشتم

 . خوبم:  لرزاند را هايش لپ و خنديد ريز

 .  بگير تحويل هم رو ما بابا _

 .  عزيزي که شما:  گفتم و کشيدم آغوش در را مهديه خاستم بر جا از

 در که کسي تنها نظرم به.  دادند جواب خوشرويي با محمد جز به شان همه و.  کردم سالم همه با

 .  مشکلي چه دانستم نمي هم خودم اما... ! بود او داشت مشکل من با جمع اين

 از. . گفت برايم اش خانواده از کمي ليال.  زديم مي حرف و زديم مي قدم آب کنار ليال پيشنهاد به

 حرف پدرش با و بوده گرفته سکوت ي روزه ماه چند تا برادرش مرگ از بعد که اين از... ! ام عمه

 ..!زده نمي

 تر بچه اي بچه هر از همسرش که رسيد نتيجه اين به آخر در و گفت مي همسرش از مهديه و

 ...!ندارد دوم ي بچه به نيازي و است

 . کرديم مي نگاه را ها منو و بودم نشسته رستوران ميز پشت

 . خورم مي شيشليک من خب:  بود عليرضا شد بلند صدايش که نفر اولين

 !!ديگه؟ محمديم مهمون:  گفت و زد چشمکي مهدي

 ...!کن پيدا ترينشو گرون بگرد... تخت خيالت... داداش آره:  گفت و خنديد عليرضا

 گذاشت مي باقي را شکر جاي صورتش روي محو لبخند اما کرد مي نگاه منو به سکوت در محمد

 .دارد احساس مرد اين کنم باور که

 . بشورم دستامو ميرم من:  گفتم مهديه به رو

 . برو بعد خوري مي چي بگو اول _
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 . جمعم تابع من _

 .گرفتم پيش در را دستشويي راه و شدم بلند کنارشان از و گفتم

 !!هست؟ اجازه:  شد بلند گوشم نزديک آشنا نا صدايي کردم باز که را آب شير

 و انداختم نگاهي کرد مي وجبم نگاه با و بود ايستاده در چارچوب در که مردي به و کردم بلند سر

 نجپ حداقل که عمومي دستشويي به شدن وارد براي کسي که بودم نديده حال به تا.  زدم پوزخند

 ...! بگيرد اجازه بود داخل ديگر دستشويي

 . رفت نمي کنار در جلوي از اما کردم اکتفا پوزخند همان به جوابش در و بستم را شير

 ...!شم رد خوام مي:  کردم چشمانش ميخ را ام جدي نگاه

 ايه؟ عجله چه حاال _

 .بود نوبرش ديگر يکي اين

 ...!آقا کنار برو _

 هستي؟ تهراني

 . وقتم بي و وقت ادب اين با من به لعنت...! چه تو به گفت مي داد مي اجازه ادب اگر که آخ

 .کنار بفرماييد گفتم _

 .اومدي تهراني نظرم به کال... بعدم... نداري لهجه آخه _

 . بود سيريشي عجب

 دور قدم يک هنوز اما کنار دادم هولش محکم اي تنه با و فشردم انگشتانم ميان محکم را چادر

 ...!مي کال....15352 کرد زمزمه:  زد چنگ را چادرم بودم نشده

 . بود ممکن حرف ترين مسخره اش جمله آخر مي کال.  زدم قهقهه دل در

 ...!يو کال.. باشه:  گفتم تمسخر با و دادم تکان سري
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 که دبو مانده ميز به قدم چند هنوز.  رفتم ميز طرف به خنديدم مي صدا بي و ريز که حالي در بعد و

 اختيار بي و ماسيد لبم روي لبخند خودم روي محمد هم در هميشه هاي اخم و تيز نگاه ديدن با

 .کردم جمع سرم روي را چادر

 .خيس موهاي با ياخوابيدن بود اتاقم باز ي پنجره از ناشي دانم نمي.  بود کوفته بدنم تمام

 . خواست مي تازه هواي کمي فقط.. کمي دلم.  برخاستم و زدم کنار را پتو

 اخم که نکشيد ثانيه به اما برگشت من سالم با بود آشپزي ي برنامه تماشاي حال در که عزيز

 انداخته؟ گل لپات چرا مادر؟ شده چت:  شد هم در هايش

 .  خوردم سرما کنم فکر.  عزيز نيست چيزي:  گفتم و کردم خشکي ي سرفه

 مي شيرين ليمو آب بهت اآلن:  گفت رفت مي آشپزخانه سمت به که طور همان و برخاست جا از

 داري؟ دوست شلغم سوپ.  دم

 .  بودم متنفر دوشان هر از که ترکيبي دو!! شلغم؟ سوپ هم آن ؟...سوپ

 .  کافيه شيرين ليمو آب همين نکنه درد دستتون عزيز نه _

 . ميشي خوب شب تا بخوري زارم مي برات اآلن.. مادر نه _

 ار حالم شلغم سوپ فکر بود کرده بد را حالم کافي ي اندازه به بدنم ضعف.  شد هم در هايم اخم

 ...!کرد بدتر

 وير را دستش پشت بعد و گرفت رويم جلوي را ليواني عزيز و نشستم ميز پشت حالي بي با

 يشپ بريم پاشو... مادر پاشو. داري تب کنم فکر داغي چقدر مادر واي:  گفت و گذاشت ام پيشاني

 . مهديه

 ؟ عزيز چي واسه مهديه پيش _

 . ميشي خوب ده مي دارو.. سواده با.. مادر دکتره شوهرش _

.  خورمب هوا يکم خواد مي دلم فقط من عزيز نيست نيازي:  گفتم و کشيدم سر را شويرين ليمو آب

 .  ميشم خوب بيرون برم

 .  بخواب برو پاشو مادر نميشه...! هوا اين تو!! چي؟ ديگه _
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 .  خواد مي اکسيژن دلم فقط من. کنم مي خواهش عزيز _

 .  بشين حياط تو برو پاشو خب _

 ...!خواهش عزيز:  گفتم و زدم محوي لبخند

 !باشه؟...  بيا زود فقط. مادر خب خيلي:  گفت و آورد زبان بر اللهي اال اله ال عزيز

 .  داشتي پيشم دار آب ماچ يک وگرنه عزيز مريضم که حيف:  شدم بلند

 ادرچ ديدن با و زدم چنگ را ام مانتو حالي بي با.  ناراضيست هم هنوز بود معلوم اما زد لبخند عزيز

 کجان؟ آقاجان عزيز راستي:  گفتم

 .  داشت بانکي کاراي سري يک.  بيرون رفتن محمد با _

 سنف دل ته از خانه در بستن محض به.  بيرون رفتم و انداختم کيفم داخل را چادر و گفتم آهاني

 بود رياد همين بودم شناخته دست کف عين که مسيري تنها.  گرفتم پيش در را دريا راه و کشيدم

 . 

 الح بي.  رفت مي تحليل هم من قواي.  رفت مي فرو پايم زير شن و داشتم مي بر که قدمي هر با

 که دبو بدنم کوفتگي و حالي بي هميشه.  گردد بر پاهايم به قدرت تا انداختم ها شن روي را خودم

 پي در پي هاي عطسه نه خشک هاي سرفه نه.. گلو درد نه کرد مي سخت برايم را خوردگي سرما

 .  برد نمي يغما به را نيرويم درد بدن اين ي اندازه به کدام هيچ.. 

 ودمب نشسته رويش که خيسي هاي شن آمدم خود به بدنم لرز با اما گذشت دقيقه چند دانم نمي

 .  بنشينم خواستم مي تنها لحظه آن در من اما بود کرده بدتر را حالم

 مين نگاه راستم و چپ به.  گرفتم پيش در را خانه راه بود بعيد من از که زاري حال با و شدم بلند

 ستنش بازويم روي دستي گرماي وقتي اما.  کنارم هاي ديوار بند دستم و بود پايين سرم.  کردم

 ...! لرزيدم بيشتر بار خون چشمان آن ديدن با من و برگشت سريع سرم

 !!کني؟ مي غلطي چه اينجا صبح وقت اين _

 ...! بودم نديده طوفاني طور اين را آرام جان آقا حال به تا من.  نشناختم را صحبتش لحن

 !؟...نيستم تو با مگه:  شد بيشتر بازويم دور دستش فشار
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 . بخورم هوا...  اومدم:  آورد درد به را گلويم هم بزاق اندک همين اما دادم قورت را دهانم آب

 !!بخوري؟ هوا اومدي که _

 !!بود؟ جرم جان آقا دين در هم خوردن هوا بود؟ چه براي لحن اين

 ...بله:  بيشتر گلويم درد و بود کم دادم قورت را دهانم آب دوباره

 !!کو؟ چادرت _

 . کردم تعجب دستانم و صورت ناگهاني شدن سرد از هم خودم حتي.  پريد رنگم وضوح به

 آقاجان از بدتر که محمد ديدن با و چرخاندم را چشمم مردمک کمي آورد خود به مرا دستش فشار

 يک جلوي که اين از.  گرفت را ترسم و بهت تمام جاي عصبانيت بود من کردن نظاره حال در

 بيرون دستش زير از خشونت با را دستم و. کردم داغ بود کرده برخورد من با گونه اين غريبه

 .  کنم نمي هم بعد به اين از نکردم سرم وقت هيچ.  نکردم سرم:  گفتم و کشيدم

 هايش محبتي بي تمام جبران به.  مادرم و خودم به هايش اهانت تمام جبران به..  گفتم زدم داد

 .  خانه آن در هايش زورگويي تمام جبران به دنيا به

 خود به نگراني رنگ کمي فقط کمي اينبار که را محمدي چشمان ديدم من و لرزيد مي پاهايم

 .  بود گرفته

 تمش اين شايد نبوديم خيابان در اگر که کردم فکر خود پيش من و بود مشت جان آقا هاي دست

 . آمد مي فرود صورتم در

 انيهث اگر داشتم شک که اين براي تنها جان آقا به توجهي بي قصد به نه. برم که کردم را پشتم

 ...! نخورم زمين جا همان بايستم پاهايم روي را ديگر اي

 رفط به مرا حرف بي جان آقا و کردم اي ناله درد از من و تر محکم اينبار شد کشيده بازويم دوباره

 نگاه مروي به رو مسير به عجز با شد مي کشيده دنبالم به تقريبا پاهايم که من و کشيد خيابان

 .  کردم

 داخل کرد شوت را من و کرد باز باشد محمد ماشين بايد آمد نظرم به لحظه آن در که را پژويي در

 ...!نشاند مرا که ببوسم را دسش خواست مي دلم لحظه آن در من و ماشين
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 به مهاي دندان.  بودم بسته را چشمانم و بودم چسبانده ماشين ي شيشه به را سرم راه طول تمام

 .  کردم پنهان بغلم زير را دستانم بدنم لرزش کنترل براي من و خورد مي هم

 حمدم صداي.  کشيد و گرفت را دستم جان آقا کي و شد باز من سمت در کي رسيدم کي نفهميدم

 ..بعدا..  برم ديگه من:  شنيدم را

 ..!.بانک ريم مي بعد کنم مشخص رو دختر اين تکليف بايد اول..محمد تو بيا:  آقاجان فرياد و

 .  بزنم لبخند نگرانم عزيز به نداشتم نا حتي و خانه داخل شدم پرتاب که من و

 !!شده؟ چي:  شد بلند عزيز مضطرب صداي

 ....! کند مومن را من زور به خواست مي که آقاجاني جلوي ايستادم من و

 !! خرم؟ من! چي؟ کردي فکر... رفتي مي چادر بدون رفتي مي گورستوني هر اآلن تا پس _

 گفتم ديدي... زنه همون ي بچه هم دختر اين گفتم ديدي! خانم؟ ديدي:  عزيز سمت برگشت

 ...!نيست درست خونه اين تو اومدنش

 ... کردم داغ

 . نکشيد وسط رو مادرم پاي _

 کرده جان آقا سرخ چشمان ميخ را چشمانم من اما کردم مي حس را محمد و عزيز نگاه خيرگي

 خالي را هايم عقده و زدم فرياد. زدم فرياد بار اولين براي لرزيد مي بدنم تمام که حالي در و بودم

 بي...  چادر بي.. وايساده جلوتون که همين... همينم من. جون آقا بکنيد من به نگاه يک:  کردم

 هنوزم..  نبودم پوشيدن لباس بد اهل اولش از.. نيستم هنوزم نبودم آرايش اهل اولش از... نماز

 ..!نيستم هنوزم... نبودم هم خون نماز...  نبودم هم چادري اما..  اما.. نيستم

 که کاري دارين چرا! جون؟ آقا بسازين من از خواين مي چي:  کردم مشت را ام کرده عرق دستان

 کنم يم زندگي قرآن با اما نيستم خون نماز اگه من!! کنين؟ مي دين اسم به رو نکنين گه مي خدا

 ينکن مي اش زمزمه و شينين مي سجادتون روي شبا که قرآني همون توي بگم بهتون بايد و... 

 ...!الدين في اکراه ال نوشته
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 داخ اما.. نگرفتم روزه.. نخوندم نماز.  جون آقا بودم همين بچگيم از من:  بغض با.. گرفتم نفس

 آلنا تا که نمازايي من...  کنم مي حس کنارم رو حضورش هميشه...  هست و بوده قلبم تو هميشه

 !!باشه؟ داشته قبول خدا دارين انتظار.. ندارم قبول هم خودم رو خوندم خونه اين تو

 قدم يک که را محمدي ديدم من و بست را دهنم نشست صورتم توي مردانه جوان نا که سيلي

 .  کرد مي نگاهم بغض با و بود ايستاده لرزان دستان با که عزيزي و آمد جلو

 فقط مومني از..جون آقا نيستين مومن شما:  گفتم و گذاشتم ام خورده سيلي صورت روي را دستم

 ...!دارين رو ادعاش

 ...! دويدم اتاق سمت به که برگشت پاهايم به جان چطور نفهميدم و گفتم

 و کشيد مي پتو را رويم مدام عزيز.  رفت نمي کنار لعنتي لرز اين اما...  سوخت مي وجودم تمام

 ....! شوم خنک تا زدم مي کنار را پتو بيداري و خواب عالم در من

 گاهن از... سوختم مي عزيز سکوت از... سوختم مي جان آقا سيلي از... تب از فقط نه... سوختم مي

 ...! سوختم مي بود شده خاله پسر روزه يک چطور دانم نمي که محمدي غضب از پر

 بي.. .منت بي.. بود پشتم برادرانه گرش حمايت دست هميشه که فريدي.. خواست مي را فريد دلم

 ...!شرط و قيد

 7 که بود خواهري.. بود تر باال برايم دوست يک از که را مهرسايي... خواست مي را مهرسا دلم

 ...!نشست کنارم خوردم زمين من جا هر و...آمد باال پايم به پا.. ماند کنارم سال

 هميشه که خواست مي را پدرم بزرگ دست دلم... خواست مي را پدرم و مادر دلم همه از بيشتر

 را هايم شش که بويي... خواست مي را مادرم عطر بوي دلم... بود کوتاهم موهاي گر نوازش

 ...!کرد مي تصفيه

 هنوز.. لرزيدم مي هم هنوز اما خوردم ميوه آب و قرص و خوابيدم تمام روز يک.. برخاستم جا از

 ...!ها دارو اين نه.. بود فريد صداي آرامشم منبع من...  سوختم مي هم

 و. .را ام دايي...  را برادرم صداي شد مي مگر... شد تر باز نفسم راه پيچيد گوشم در که صدايش

 !!نشوم؟؟ بهتر و بشنوم را دوستم تر مهم همه از

 !!فريد؟ _
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 چطوره؟ حالت! تويي؟ ريما:  داد جواب دلواپسي با که کرد حسش راحتي به او و.. داشتم بغض

 بيام پاشم بود مونده کم...! خب.. بشه بد حالت قراره بده خبر من به... رفت دادي سکتم دختر

 . شمال

 گفت؟ بهت کي _

 خوبه؟ حالت حاال. خوردي سرما گفت و برداشت تلفنتو مادربزرگت _

 ...!آره اآلن _

 !داره؟ بغض صدات کنم مي حس من چرا پس _

 ..!بزرگ آقا بوده ضعيف حسات هميشه تو:  خنديدم

 .کوچولو خانم کنه نمي کار کال که تو مال ضعيفه من مال خوبه باز _

 ...!خدايا بودم تنگش دل چقدر... يافت راه اشکم

 پاشو... کوچولو نکن قهر حاال:  داد ادامه خودش نيامد در ازم صدايي چون و کرد مکث لحظه چند

 .شد تر تحمل قابل هم قيافت اون... شد بهتر حالت شايد بگير دوش يک برو

 کردي؟ شروع باز تو:  گفتم و کردم پاک را اشکم. خنديدم

 !!ريما؟:  شد جدي صدايش

 بله؟:  کشيدم باال را دماغم آب

 شده؟ چي _

 ...هيچي _

 زني؟ مي زار داري که شده چي بگو خوش زبون با خودت نيومده باال خوشگلم روي اون تا _

 ...!ماند نمي باال بغض زور از لبم طرف دو...  بود محو لبخندم

 .شده تنگ واست دلم.. هيچي _

 .ردمم من کنه مي فکر ندونه کي هر... گرفته اي آبغوره چه نگاه... ننه بچه:  شد شاد کمي صدايش

 !!فريـــــــــــد _
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 .برم خوام مي کن قطع...کوچولو نکن جيغ جيغ... بابا خب _

 !فريد؟:  شدم ناراحت

 هان؟ _

 !نشده؟ تنگ من واسه دلت تو يعني _

 .بشه تنگ تو مثل چلي و خل واسه دلم خلم مگه...  نه _

 ...!بدي خيلي:  گرفت راه هايم اشک..  نازک دل و لوس... دانستم مي هم خودم... بودم شده لوس

 . خداحافظ... کن دعا برو فقط.. نباشه اي ديگه مشکل کن دعا برو ريما:  شد جدي صدايش

 ديوانه چنين براي دلم که بودم تر ديوانه من نه... بود ديوانه هم فريد!! کرد؟ قطع چرا!! شد؟ چي

 ...! بود تنگ اي

 ي هشمار ديدن با.  بردم هجوم موبايل طرف به و بستم را کتاب شد بلند که موبايلم زنگ صداي

 ..!.بياورد در دلم از را تلفنش پاي صبح رفتار خواست مي حتما شد هايم لب مهمان لبخند فريد

  سالم _

 ريما؟ کجايي... سالم _

 . خونم باشم؟ بايد کجا _

 . خونه آدرس _

 ...!بود جدي چقدر

 !!چي؟ _

 .  بده رو خونتون آدرس _

 شمال؟ اومدي فريد:  شد گرد چشمانم

 .  آدرس...  آره _
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 را آدرس.  برد مي بين از را اش جدي لحن تلخي که حسي کرد پر را وجودم تمام شيريني حس

 مانتوي و کردم عوض را هايم لباس برخاستم.  گذراندم نظر از را ساعت هاي عقربه ذوق با و دادم

 .  کردم سر به را ام مشکي روسري و مشکي

 !مادر؟ بهتري:  گفت و زد لبخندي ديدنم با عزيز _

 .  عزيز عاليم:  زدم لبخند

 !مادر؟ کردي کاله و شال چرا _

 . اومده ام دايي عزيز _

 ....خب:  گفت و زد ذوقم از پر لحن به لبخندي عزيز

 يم هم من.  عزيز دوستاش از يکي ويالي ره مي:  گفتم و زدم کمرنگي لبخند خورد که را حرفش

 .  ميام زود..  ببينمش در دم رم

 ...! بعد بياد بزار تاريکه هوا مادر نرو اآلن:  گفت و کرد نگاه بيرون به پنجره از عزيز

 . باشه:  گفتم و بوسيدم را اش گونه

 سبک و مرد اين نديدن روز دو از بعد... رفتم جلو.  خواند مي روزنامه جان آقا.  چرخاندم چشم

 حرف اما نبود صحيح آقاجان رفتار.  بودم گرفته وجدان عذاب کمي خودم هاي حرف کردن سنگين

 رفت مي سرش اگر که زني.  بودم شده بزرگ فريبا دست زير من.  نبود درست هم من هاي

  . برود سوال زير مادرم زحمات تمام خواست نمي دلم... کرد نمي فراموش را بزرگترش به احترام

 مي که را خودم رفتار اما کنم درست را ساله اي خورده و 71 مرد اين رفتار توانستم نمي من

 ....!توانستم

 !جان؟ آقا:  زدم صدايش و ايستادم مبل از قدم دو ي فاصله با

 .  نينداخت صورتم به هم را خالي و خشک نگاه همان حتي

 . خوام مي معذرت من _

 .  سکوت هم باز
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.. گترينبزر شما.. باشم داشته کنترلي خودم روي نتونستم نبود خوب حالم... نبود درست رفتارم _

 .  ببخشين شما

 عذر يک از حاال که بود ديده چگونه مرا واقعا...! تعجب از بود پر چشمانش اينبار اما کرد نگاهم

 !کرد؟ مي تعجب گونه اين ساده خواهي

 .  ببينم رو داييم در دم برم خوام مي بااجازتون هم اآلن _

 که مخود از کشيدم خجالت من و شد مي بيشتر ثانيه به ثانيه تعجبش.. کرد مي نگاهم هم هنوز

 بودم داده نشان را خودم بد انقدر

 و... ودب نزده زنگ.  کردم پرواز خانه در سمت به فريد نام ديدن با شد بلند که موبايلم زنگ صداي

 ..! بودم ممنونش چقدر من و...گذاشت نمي داخل را پايش يعني اين

.  رفت تنم از کامل بيماري باريد مي رويش و سر از خستگي که مردي ديدن با کردم باز که را در

 .  کردم پرت آغوشش در را خودم

 !!بود؟...  نبود حرام که دايي آغوش... بود ام دايي

 ...!کردي خفم.. بچه کنار برو:  گفت و کرد نوازش را کمرم هم او

 ... دل ته از... بوسيدم را اش گونه

 ...!بود شده تنگ برات دلم خيلي فريد واي _

 !خوبي؟:  گفت و زد لبخندي

 با را خوبم حال که بود آمده اينجا تا او.. ببوسم را پايش تا سر خواست مي دلم... کردم بغض

 !!بيشتر؟ اين از مردانگي...  ببيند چشم

 باشم؟ بد و ببينم رو خوشتيپم دايي ميشه مگه _

 . بيرون بريم شو حاضر برو... فسقله نريز مزه:  خنديد

 ...!ديگه حاضرم:  خنديدم هم من

 .  بگير اجازه برو پس:  گفت و کرد نگاهم
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 در خستگي... بود خسته شدم پشيمان برنداشته را اول قدم اما شوم خانه وارد که کردم را پشتم

 ... کنم فکر خود به حال اين در که بود انصافي بي.. کرد مي بيداد چشمانش

 .بريم نميشه فريد اوا _

 !چرا؟ _

 ....آخه _

 ذهنم به هم دروغي حتي اآلن بدبختانه اما... نبودم خوبي گوي دروغ بچگي از.. کردم فکر کمي

 .بياورم زبان به بخواهم که رسيد نمي

 ...چيزه _

 !چيه؟ _

 .بريم فردا... ندارم حال _

 را ونبير بريم شو حاضر گفتن از بعد چشمانم برق آن بود مانده انگار... موشکافانه... کرد نگاهم

 ...!را دار خنده دروغ اين يا کند باور

 !باشه؟... ميريم فردا...! کوچولو دروغ به چه رو تو آخه:  خنديد

 ...باش:  زدم لبخند

.. نباش خوشحال زياد:  گفت و ريخت هم به بود آمده بيرون روسري زير از که را دارم نم موهاي

 . بشي بازخواست قراره چون

 !چي؟ واسه:  خوابيد بادم

 ... سابقت بي بغض اون واسه... صبحت داغون صداي واسه _

 .بود چم گفتم که من _

 .  کردم باور منم _

 !فريد؟:  دانست مي هرکس از بهتر او و بودم متنفر حرف اين از

 .  برم منم بزار تو برو..  تو برو... خيابون تو نکن جيغ جيغ خب خيلي _
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 .  بزرگ آقا اومدي که مرسي:  بوسيدم تر محکم را اش گونه

 .  نريز زبون برو:  زد لبخند

 اين با گرم دمت مامان:  گفتم لب زير و کردم شکر را خدا وجود تمام با بستم که را حياط در

 ...!داداشت

 مي و کردم مي نگاه خوردنش حرص به سينه به دست و انداختم چپم پاي روي را راستم پاي

 .  خنديدم

 !!فکر بي ي دختره...! نيشتو ببند...! درمون دردبي _

 ...!يادب بي چقدر جان دايي.. نچ نچ نچ:  گفتم و دادم تکان سري لبم ي گوشه کج لبخند همان با

 شيب مجبور بعدش که کني مي کاري يک چرا ؟ بزني حرف بعد کني نمي فکر ذره يک چرا!! ريما _

 حرف.. نکني لج گفتن هرچي که بود نکرده سفارش بهت همه اون فريبا مگه کني؟ خواهي عذر

 ...کني حفظ حرمت... بدي گوش

 نيز مي حرف جوري يک:  گفتم و گذاشتم ميز روي را دستم دو هر.  کردم عوض را نشستنم ژست

 خواسته دلم هم چي هر و بود سرم پس صدام روز هر بودم جا اين که مدت اين تمام تو انگار

 تمگف مي!! گفتم؟ مي بهش چي خب... گرفته خيابون تو مچمو گم مي بهت دارم جان بابا.. گفتم

 !!زده؟ چادرمو دزد

  کني؟ نمي سرت چادر آدم مثل چرا گفتي؟ دروغ چرا خب _

 ديگه؟ کني مي شوخي _

 اصال من... فريد بکن من به نگاه يک:  گفتم و زدم پوزخندي حرص با من و کرد نگاهم جدي

 تو؟ گي مي چي... دارم مي نگه سرم روي زور به هم نماز چادر! دارم؟ کردن سر چادر عرضه

.. بلرزه قبر تو مادرت و پدر تن که نکن کاري گم مي دارم:  گفت و داد تکان را سرش تاسف با

 ي ثانيه آخرين تا که مادرت و کني مي زندگي اش خانواده ي خونه توي داري اآلن که پدرت

 !داشت تاکيد خانواده اين به احترام روي عمرش

 بخواي که نشدي محروم آزاديت از.. فهمي نمي رو من حرف تو... فريد کن ول:  گفتم حوصله بي

 . کني درک موقعيتمو
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 چي تو نظر از آزادي اصال شدي؟ محروم آزاديت از اآلن دختر؟ زني مي خود بي حرف چرا..  د  _

 .  نخوندن نماز و پوشيدن مانتو بوده؟

 در چه بودن غريب است سخت چقدر دانست نمي فهميد نمي را من حرف فريد... شدم خسته

 ...!شهر در چه خانه

 .من جون شو بيخيال پس.. کني عوض منو روحيه نيومدي مگه!! شي؟ بيخيال ميشه فريد _

 گاهين نوشيدند مي را هايشان ميوه آب و بودند گرفته را همديگه دست که کناري ميز پسر دختر به

 ادي رو کردن محبت اون از يکم...! بکن بغليه ميز پسر اون به نگاه يک من جون:  گفتم و کردم

 ...بگير

 ...!سفيه اندر عاقل... کرد نگاهم

 .بگو رو چيزا اين شوهرت به برو! کنم؟ خرج برات محبتت اونطوري بخوام که زنمي مگه _

 !کنن؟ نمي محبت هم به برادر خواهر باشي؟ شوهرم بايد حتما مگه _

 !اي؟ بنده خواهر اآلن شما _

 !!نيستم؟: شدم تيز

 ....!کوچولويي خواهر چه آخي:  کشيد را لپم و کرد دراز را دستش و خنديد _

 متشخص خانم يک خبر؟ چه شما... جان دايي خان خب:  کردم فرو رويم به رو بستني در را قاشق

 !نه؟ يا آوردي گير رو

 الدستم با که ديدم را فريدي کردم بلند سر وقتي من و کرد فرو اش گالسه کافه درون را قاشق

 طرف مياد متشخصي خانم کدوم آخه:  گفت و خنديد ام خنده به او و خنديدم کرد مي پاک را ميز

 !!بخورم؟ گالسه کافه يک تونم نمي حتي که من

 ... داشتم را تهران هواي هم باز من و بود رفته فريد بود گذشته هفته دو

 .  بفرماييد:  کردم کم را آهنگ صداي شد زده که اتاق در

 ..کردم مي تعجب بايد بود جان آقا اگر خب... بود عزيز

 !مادر؟ بيداري _
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 .  بفرماييد عزيز بله _

 عزيز؟ چيه اين:  گفتم و کردم نگاه دستش درون ي کيسه به آمد داخل که عزيز

 .  جان دختر داريم مهمان رو شبي چند فردا از:  گفت و نشست تخت روي کنارم

 !کي؟... سالمتي به _

 ...! محمد _

 .  نداشتم خوشي چندان ي خاطره برخوردمان آخرين از.. نبود خودم دست هايم اخم

 . بيارن تشريف خب _

 .  داره درس دونم مي فقط... مادر نميشه سرم که من... بده بايد امتحان... مياد تنها خودش _

 يندار که مشکلي... فقط روزه چند... بمونه اينجا ادبي گفته احمد:  داد ادامه عزيز و کردم سکوت

 !مادر؟

 ...مشکلي چه عزيز نه:  گفتم بيخيال و انداختم باال شانه

 ... معذب وقت يک.. باشي داشته حجاب بايد گفتم آخه _

 .  ندارم مشکلي من راحت خيالتون نه _

 ... مادر بگير اينم:  گفت و گذاشت نزديکم را کيسه و زد لبخندي رضايت سر از عزيز

 چيه؟ اين _

 . فهمي مي کن بازش _

 ...!يارب در را سياهت لباس يعني اين و.. شاد و رنگي لباس يک.. بود محليشان لباس.. کردم بازش

 . قشنگه خيلي... عزيز ممنون:  شد پهن صورتم روي لبخندم

 يراض هم مادرت... کافيه ديگه... مادر کن عوض لباستو برو:  گفت و گذاشت دستم روي را دستش

 ...!باشه پوش سياه انقدر دخترش نست

 يانب نهار قراره هم شوهرش و ليال:  گفت و فشرد دستم روي بيشتر را دستش عزيز و کشيدم آه

 .  مادر برس خودت به يکم برو اينجا
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 ..!بردم هجوم حمام به عزيز رفتن از بعد و کردم بسته و باز تاييد ي نشانه به را هايم پلک

 ...خدايا بودم مادر دلتنگ چقدر.  کشيدم آه و کردم نگاهي بنفشم دامن بليز به

 .  بفرماييد:  کردم آماده وروجک يک ورود براي را خودم شد زده که اتاق در

 ...!بود کرده آب خيس را هايم لپ دنيا و بودم افتاده تخت روي آمدم خودم به تا من و شد باز در

 !شيطون؟ چطوري:  زدم لبخند

 .  بود شده تنگ برات دلم خيلي خاله _

 .  ديديم رو همديگه پيش روز دو همين که ما _

 ... که ندادي بستني بهم ولي: ورچيد لب

 بگيري؟ بستنيتو اومدي!بود؟ شده تنگ دلت همين واسه آهان _

 . آره:  گفت هيجان با و تعارف بي

 !!؟ اي ميوه يا شکالتي:  گفتم و فشردمش آغوشم در بيشتر من و

 زد بارهدو.  بستم چشم دوباره و کوبيدم بالش به را سرم حوصله بي بعد و پريدم خانه در صداي با

 سه . بردم فرو بالش زير را سرم کرد نمي باز را در عزيز چرا که اين از کالفه من و تر محکم اينبار

 وشورت مرده اي:  کوبيدم تخت روي را بالش و شدم بلند حرص با کوفت در به که باره چهار و باره

 ... ببرن

 تپش شخص که بود رفته برق و بود خاموش همه ها چراغ.  نبود کسي گويا.  رفتم بيرون اتاق از

 .  بود افتاده در جان به در

 و شدم حياط راهي بود خواب مست هم هنوز که چشماني با و کشيدم سرم روي را عزيز چادر

 .  اومدم:  گفتم بلند نکند جا از را در که اين براي

 ديدن با کردم باز که را در.  دادم ترجيح خودم هاي کتوني پوشيدن به را آقاجان هاي دمپايي

 .  شد گرد چشمانم محمد

 که يفح کنم بارش زدنش در ي نحوه بابت آبدار متلک تا چند و ببينم را غريبه آدم يک بودم منتظر

 ..!حيف...  بود جان آقا ي ويژه مهمان محمد
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 .  سالم _

 به که حالي در هم آن بلند و رسا را مرد اين صداي نمردمو...  شکرت مرتبه هزار صد خدايا

 .  شنيدم کرد مي نگاه چشمانم

 .  داخل بفرماييد.  سالم _

 .  شد وارد و گفت اللهي يا

 .  خريد براي هم عزيز و فتند روي پياده براي جان آقا نظرم به.  نيست کسي.  بفرماييد _

 .  ايستاد

 .  بيام بعدا باشه بهتر شايد پس خب _

 ار گندگي اين به مرد که رسد مي نظر به ترسناک انقدر من با بودن دانستم نمي...  جالب چه

 . داد فراري

 .ميان عزيز ديگه اآلن... داخل بياريد تشريف نه _

 ام گونه روي اراده بي افتادم که دهانم بوي ياد به راه وسط اما... افتادم راه او از تر جلو و گفتم

 رفح بعد بخور چيزي يک حتما ميشي بيدار خواب از که ها صبح" گفت مي هميشه مادر.  کوبيدم

 حق خب... کردم مي پاره تکه تعارف مرد اين با خوش بوي همين با من و "...ده مي بو دهنت بزن

 ...!برود در داشت

 ...! آبروريزي عجب. بود شده سست هايم قدم

 بزرگ دمپايي زير چادر... شد چه نفهميدم که بودم نازنينم خواب و مادر حرف و دهان بوي فکر در

 .  شد خارج دهانم از آرام آخي و بودم زمين نقش آمدم خود به تا من و کرد گير جان آقا

 ...!رحم خدايا... آبروريزي پشت آبروريزي... سوتي پشت سوتي... داشتم کم را يکي همين

 !خوبه؟ حالتون _

 ...!بود بيهوده مردي چنين از کمک انتظار خب

 من اخلد بفرماييد شما...بله:  گفتم و تکاندم را چادر بيخيال اما.  کرد مي درد کمي پايم.  شدم بلند

 .  خدمتتون رسم مي اآلن هم
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 ...ديدم امروز را ام زندگي مرد ترين احساس بي من و رفت و داد تکان سر

 و شست انگشت با و بود نشسته مبل روي.  رفتم بيرون اتاق از و کردم مرتب سرم روي را شال

 .  داد مي فشار را چشمانش سبابه

 !دارين؟ ميل چاي _

 .  ميشم ممنون:  گفت و کرد بلند سر

 ربهت..  گذشت مي اي دقيقه چند.. بود بهتر اينطور خب...  شدم آشپزخانه وارد و دادم تکان سري

 تو گفت مي هميشه مادر. کنم نگاهش بر و بر و بنشينم رويش به رو و بيرون بروم که بود آن از

 ...!!گفته مي راست فهميدم اآلن اما.. خوردم مي حرص هميشه من و نيامدي بار اجتماعي

 عزيز چرا پس " ناليدم دل در و رفتم بيرون آشپزخانه از و ريختم فنجان دو کشيد دم که چاي

 "نمياد

 و نشستم رويش به رو ادب رسم به هم من و کرد ام حواله تشکري لب زير و داشت بر را فنجان

 هترب شايد نه نه پرسيدم؟ مي را حالش ؟..گفتم مي بايد چه حاال خب.  گرفتم دست در را فنجانم

 پيش مانده همين...  دارد ربطي چه من به امتحانش.. نه... زدم مي حرف امتحانش موردت در بود

 ....!هستم هم فضول جان آقا جلوي هم آن بودن ادب بي بر عالوه کند فکر خود

 !هستن؟ خوب خانواده _

 ... !خدا شکر بله:  گفت و کرد لبم روي معني بي لبخند و من به نگاهي چشمي زير

 گردي ديالوگ يک من که رساندن سالم گفتي مي مردي؟؟؟ مي رسوندن سالم گفتي مي اگر خب

 !!بگويم؟ چه حاال...! باشم داشته گفتن براي

 ...!شکر رو خدا خب _

 ...!بزنم زنگ عزيز به رم مي:  گفتم شدم مي بلند که طور همان و گذاشتم ميز روي را فنجان

 خدايا واي کنم؟ چه خواستم مي من داشت ربطي چه او به خب... نداد تکان هم را سرش حتي

 ...!توبه

 .  آمد برق نرسيده دوم به اول ي شماره که بگيرم را عزيز ي شماره تا آوردم در را موبايلم
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 بخ:  گفتم و رفتم تلويزيون سمت به... شدند روشن همه ها چراغ... شد پهن صورتم روي لبخند

 ...!نره سر حوصلتون گيرم مي تلويزيون براتون اآلن

 ...! خاصي حس هيچ بي... کرد نگاهم تنها

 ...!کند باز را صحبت سر توانست مي من از بهتر او.. بود اينجا مهرسا کاش اي

 .  بردم هجوم آيفون سمت به باشم شده آزاد قفس از انگار زدند که را خانه در زنگ

 ...!بود جان آقا

 هب رو و فشردم را دکمه.  شدم مي شاد حد اين تا آقاجان ديدن از که بود باري اولين کنم مي فکر

 ...!اومدن آقاجان:  گفتم داشت نظر زير را حرکاتم که محمد

 . جان آقا سالم:  شد تر پهن صورتم روي لبخند در قاب در جان آقا ديدن با

 اومده؟ کسي.سالم: بود شده تر مهربان کمي مدت اين

 .آوردن تشريف محمد آقا بله _

 ويژه هم جان آقا ي ويژه مهمان از محمد که فهميدم من و نشست صورتش روي کمرنگ لبخندي

 ..!است تر

  کردم نگاه سوال به و ام چانه زير گذاشتم را دستم

 !!؟ مردي! ؟ ريما _

 .  کنم مي چيکار دارم ببينم نزن حرف دقيقه دو مهرسا _

 .  دعواست ها بچه بين سوال اين سر اصال...  کن حلش من جون _

 .  کنم مي حلش من بدي استراحت فکت به دقيقه دو بتوني شما اگه:  گفتم و خنديدم

 رفتيگ بيست امتحان تا دو... ! شيميه پروفسور انگار کنم مي حلش من گه مي جوري يک اووووه _

 ... ديگه

 .  خوندم رو سوال صورت بار ده بگير دهن به زبون مهرسا واي _

 .  شده تنگ خوردنت حرص واسه دلم تو جون ريما:  خنده زير زد
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 ... !زنم مي زنگ بهت خودم کنم حل برم کن قطع:  غريدم لب زير

 .  زنم نمي حرف ديگه کن حلش.. نه نه _

 بفهمم و کنم جمع را ذهنم توانستم تا... ! باره 311 نه که دوباره.. خواندم دوباره را سوال صورت

 مي امتحان 332 332...! کنيم مي امتحان 332 332:  شد بلند مهرسا صداي خواهد مي چه

 ...!صلوات روحش شادي براي! داد جان علم راه در ريما... ! کنيم

 ... نزنم جيغ تا دادم فشار هم روي را چشمانم

 ...! ترسم مي نکش نفس اينطوري باشه باشه _

 !نه؟ يا بندي مي مهرسا:  گفتم بلند

 !؟...مودبي بگي خواي مي مثال اآلن... شو خفه بگو خب... ببند گي مي مياد بدم انقدر... آخ _

 ... زنم مي زنگ بهت بعدا خودم _

 .  خواندم را سوال دوباره و دادم بيرون را حجيمم بازدم... کردم قطع و گفتم

 مي فکر داشتم بود ربع يک دقيقا.. کردم نگاه ساعت به... شد نمي حل لعنتي...  خاراندم را سرم

 به را ها گزينه تمام شد مي که حل...! شد نمي حل.. کردم حرومش نويس چک برگه تا 2.. کردم

 ...!!صحيح ي گزينه جز به بودم آورده دست

 !!! من به بدين:  شنيدم را محمد ي مردانه و کلفت صداي

 کلفت به شنيدم مي را محمد صداي بيشتر کمي که ها روز اين...  بردم فرو موهايم الي را مداد

 اردد انگار... انداخت مي خنده به را آدم صدايش... بودم برده پي بيشتر صدايش حد از بيش بودن

 ...!مياورد در ادا

 تدرس... شد زده جرقه...! افتاد صندلي که بود ناگهاني حرکتم قدر آن... ايستادم سيخ جايم سر

 ....!!محمد... شد روشن سرم باالي المپ ها کارتون شبيه

 و دبو کرده بلند را مبل.  رفتم بيرون اتاق از و انداختم سرم روي را شال.  برداشتم را برگه و مداد

 .. .کرد مي بارم کلفت اي تيکه شک بدون بود اينجا مادر اگر...زد مي جارو را مبل زير داشت عزيز

 . کنم مي جارو من بدين...  عزيز من به بدينش _
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 .  ندهنمو چيزي ديگه مادر نه:  گفت اما زد مي برق چشمانش کرد بلند سر صدايم شنيدن با عزيز

 نه : گفتم بگيرم دستش از را جارو ي دسته داشتم سعي که طور همان و انداختم مبل روي را برگه

 .  شدين خسته شما... کنم مي رو بقيش من... من به بدينش... 

 اشتهد نگه باال را مبل که محمد به نگاهي نيم.  بکشم جارو را مبل زير تا شدم خم و گرفتم را جارو

... تادماف قهرمانان کارتون ياد به.. خنديدم پوستي زير و کردم کرد مي نگاه زمين به خونسرد و بود

 ...!کرد مي بلند دستي يک را وسايل تمام و بود بسته پشت از را هرکول دست که خانواده مرد

 ميدمنفه که بندازم دام به بود افتاده اي گوشه که را اي هندوانه ي هسته تا بود نشسته زمين روي

 .  شد بلند دوباره که نکشيد ثانيه به اما آمد فرود سرم روي سنگين جسمي شد چه

 ...آخ _

 ...رفت در دستم زير از ببخشيد خوبين؟ _

 .  زمين بزاريدش.. خوبم بله:  گفتم ماليدم مي را سرم که طور همان و شدم بلند

 ...!بخورد ليز دستش از که گرفته ماهي انگار.. رفت در دستش زير از

 سوال يک ببخشيد نشستم مبل روي کنارش و برداشتم را برگه کردم خاموش که را جارو

 ؟...بپرسم

 .  بفرماييد _

 کنيد؟ حل رو سوال اين تونيد مي _

 چيه؟ رشتتون:  گفت و کرد نگاهي سوال صورت به.  گرفت دستم از را برگه تعجب با

 ...محض شيمي _

 .. خوندم حسابداري من... متاسفم _

 نم انتظارات چرا دانم نمي... کند حل را سوال ثانيه چند عرض در اآلن داشتم انتظار...! خوابيد بادم

 !!!؟...عرضه بي همانقدر هرکول آخه...! بود زيادي کمي آدم اين از

 .  کنم مي خواهش نه:  گفتم و گرفتم را برگه
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 بلند شد مي تر گشاد چشمانم رفتم مي جلو که اي کلمه هر با... هزارم بار براي.. خواندم خودم

 ...!!فهميدم:  زدم داد بلند و شدم

 ... بردم هجوم اتاقم به او به توجه بي که بودم زده هيجان آنقدر من اما...  پريد من داد از

 ...!عزيز شدي خوشگل چه:  بوسيدم محکم را عزيز ي گونه

 . نريز زبون کنار برو... جان دختر برو:  گفت و زد لبخندي

 ...!خوشتيپ موسيوي مادام:  گفتم و کردم جان آقا به نگاهي چشمي زير

 کني؟ درست کوفته خواي مي.. دارم کوفته فريزر تو مادر _

 .  کنم درست بلدم ماکاروني... کنم مي خراب هاتم کوفته... عزيز نه _

 . مادر نداره دوست ماکاروني محمد آخه _

 ... !!!وا _

 بگيره؟ غذا براتون احمد بگم خواي مي اصال _

 ندارم؟ کردنم درست املت يک عرضه من يعني عزيز؟ چي ديگه _

 ...مادر چميدونم _

 چيه.. شه عوض روحيت يکم.. برومهموني...  عزيز برو...  نکنه درد شما دست:  گفتم و خنديدم

 خيالت کنم مي محمد آقا و خودم شکم واسه فکري يک منم برو.. اي خونه تو شب تا صبح از هي

 . تخت

 که بودم فهميده روز چند اين در من و بود ظهر از بعد 6.  کردم ساعت به نگاهي رفتنشان از بعد

 .  بخورد زود را شام دهد مي ترجيح محمد

 !کنم؟ چيکار حاال خب:  گفتم و زدم باال را هايم آستين.  شدم آشپزخانه وارد

 بلند بلند که طور همان و گذاشتم را ام عالقه مورد آهنگ و آوردم در شلوارم جيب از را موبايل

 انتخاب را کتلت آني تصميم يک در و آوردم در فريزر از را گوشت.  خواندم مي آهنگ همراه

 ...!کردم
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 .  کردم مي رنده را ها زميني سيب و خواندم مي بلند بلند.  سرم روي بودم گذاشته را آشپزخانه

 مي را کثيفم هاي ظرف من و کردند مي ولز و جلز ماهيتابه توي ها کتلت... گذشت چقدر نفهميدم

 .  زدند را خانه زنگ که شستم

 .  زدم را آيفون و انداختم سرم روي را ام روسري

  کرد سالم و داد تکان سري من ديدن با.  شد وارد هميشه از تر خسته محمد

 . سالم _

 !نيستن؟ آقا احمد و عزيز _

 ... !برن فرستادمشون هم من.  شام براي کردند دعوتشون دوستانشون از يکي...  نه _

 از گويا شکر رو خدا خب..  گرفت پيش در را اتاق راه و داد تکان تفهيم ي نشانه به را سرش

 ...!نگذاشت فرار به پا که شده کم من ترسناکي

 خوريد؟ مي شام کي _

 ...!ندارم ميل ممنون _

 به هثاني که هايي نفس و شد مي تر متشنج لحظه به لحظه که اعصابي و ماندم من و رفت و گفت

 ...!شد مي تر عميق ثانيه

 ... !نخور خب... درک به:  گفتم لب زير و کردم مشت را دستم

 ودمخ واسه.. بودم نکرده درست اون واسه که من.. نيست مهم اصال:  گفتم و کشيدم عميقي نفس

 ..!خورم مي رم مي هم اآلن... کردم درست

 غير غذايي عمرم در بار اولين براي من... کرد نمي آرامم ها حرف اين... شدم نمي ارام.. خدايا آخ

 ...!ندارد ميل بگويد نرسيده راه از آقا اين که بودم نکرده درست ماکاروني از

 . اليق چه هر خاليق:  غريدم و انداختم مبل روي را خودم

 .  ردک پر را ام شامه تمام غذايم سوختن بوي که کردم مي عوض کانال و گرفتم دست در را کنترل

 ...!سوخت:  کوبيدم سرم در محکم و پريدم مبل روي از
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 ... !زد مي بيرون ام ماهيتابه سر از دود و.. بود سوخته بله

 آب و کردم خالي آشغال سطل درون را شده سياه هاي کتلت ي همه و کردم خاموش را گاز زير

 .  گرفتم قابلمه روي را سرد

 !سوخت؟ غذاتون... مياد سوختني بوي _

 جاي به اآلن خوردي مي آدم ي بچه مثل تو اگر خب... شد مشت ظرفشويي سينک روي دستم

 ...!!بود تو شکم در آشغال سطل

 . اجازتون با بله:  گفتم و زدم حرصي پر لبخند

 ...توانست نمي اما نزند هم را کمرنگ لبخند همان دارد سعي که ديدم مي... پريد باال ابرويش

 مرغي تخم و گذاشتنم گاز روي ديگري ي ماهيتابه.  باشم آرام کردم سعي و کشيدم عميقي نفس

 .  درآوردم يخچال از را

 ؟ بدم سفارش شام براتون خوايد مي _

 ... متشکر نه _

 آدمي اما.. خوردم مي حرص کارش از دل در شايد... نبود ادبانه بي وجه هيچ به اما بود جدي لحنم

 ميل اوقات گاهي هم من... نداشته ميل خب.. نخورده.. بگيرم پاچه جهت بي و خود بي که نبودم

 !!داشته؟ من با رفتاري چنين کي عزيز.. ندارم

 !کنم؟ درست براتون خوريد مي هم شما _

 ؟.... مرغ تخم يا داشت خنده من سوال دانم نمي... سخاوتمندانه.. زد لبخند

 .  ميشم ممنون... بله _

 بودن جدي و بودن هرکول.. بودن احساس بي بر عالوه مرد اين که فهميدم اآلن همين من خب

 ...!هست هم وضع خل

 هستي؟ عصباني انقدر چرا حاال خب:  گفتم خنده با و دادم ديگرم دست به را تلفن

 بايدن يعني نشده؟ آب يخت هنوزم مدت همه اين از بعد کشي نمي خجالت تو يعني نباشم؟ چرا _

 زنده؟ يا مردم من ببيني بزني زنگ يک

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 کاربر تينکربل | شده فراموش زيباي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

76 

 

 .  خدا به گرفتارم _

 داري؟ بچه يا سرت رو ريخته خونه کار... ! برات بميرم الهي _

 ؟ ميشي راضي کردم غلط بگم من حاال:  خنديدم

 .  کنم فکر بايد _

 چطوره؟ کيارش آقا حال:  زدم لبخند

 .  شما هاي پرسي احوال با... نيست بد _

 ...!ندارما دوست تيکه _

 رفت؟ دمحم:  خنديد هم او

 .  تهران برگشتن پيش روز چند بله _

 .  مياد دوباره ديگه روز چند _

 دارن؟ امتحان بازم:  پريد باال ابرويم

 !امتحان؟:  فهميدم صدايش لحن از را اين...  کرد تعجب

 ...ديگه بله _

 نگفته؟ بهت عزيز مگه _

 !!؟ رو چي

 . گه مي بهت خودش کن ولش هيچي _

 تا گرفت قول ازم.  ندانستم جايز را پرسيدن سوال اين از بيش اما بود کرده گل ام فضولي

 . پذيرفتم باز روي با من و بروم شان خانه به پنجشنبه

 يم نگاه ها بازرگاني پيام به و بودم نشسته جان آقا و عزيز کنار ام عالقه مورد فيلم ديدن براي

 .  کردم

 . اينجا ميان ديگه روز چند اش خانواده و محمد _
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 ائلمس حال به تا کي از... بگويم بايد چه دانستم نمي.  بود من به خطاب جان آقا طرف از جمله اين

 !کرد؟ مي پيدا ارتباط من به خانه اين

 ... !نگفتم بهش من... احمد:  شکافت را فکرم عزيز صداي

 .  بگو حاال خب:  گفت و کرد عزيز به تيزي نگاهي جان آقا

 شده؟ چيزي:  چرخاندم جان آقا و عزيز بين را مستاصلم نگاه

 ...!!!!!!!کرده خواستگاري ازم رو تو محمد پدر:  گفت خونسرد جان آقا

 .... شد باز کمي دهانم و شد گرد چشمانم

 ....!! دادم بهشون رو مثبت جواب هم من _

 !!!چي؟ _

 .  گرفت را ام اراده ناگهانيشان شوک... نبود خودم دست دادم

 .  اينجا ميان بشه بايد که هايي صحبت و مراسم برگزاري براي:  کرد اخم

 کنيد؟ مي شوخي:  زدم پوزخند

 فکر چرا واقعا مثبت؟ هم اون دادين؟ جواب من جاي به شما: دادم ادامه من و کرد نگاهم تيز

 کنم؟ ازدواج رسيد راه از که کسي هر با نشناخته و نديده حاضرم من کردين

 . کني نمي پيدا اون از بهتر...  بالغ و عاقل مرد يک و تمام چي همه محمد _

 رسيدين؟ نتيجه اين به تنهايي شما _

 ...!ريما:  بود دارنده باز عزيز صداي

 مي رو من اصال دادن؟ ازدواج پيشنهاد که ديدن من از چيزي چه آقا اون اصال عزيز؟ چي ريما _

  شدن؟ کالم هم من با بار چند همش مگه شناسن؟

 ديگه بحث.. مثبته هم تو جواب... اينجا ميان جمعه اش خانواده با و اومده خوشش ازت محمد _

 .  نيست اي

 ... حرص روي از و بود غليظ پوزخندم
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 ...  گفت مي جوک... جان آقا گفت مي جوک

 .  کنم ازدواج خوام نمي من... محاله _

 ... کن آماده مراسم واسه رو خودت فقط... دادم قبال رو تو جواب من:  بود حرص پر صدايش

 !عزييييز؟؟؟:  کردم بغض

 ...  کرد سکوت به دعوت مرا چشمانش با و کرد نگاهم مستاصل هم عزيز

 ...!!!کنم چه مرد اين با من خدايا

  ...!شکستم مي ديگري از پس يکي را انگشتانم حرص با و کردم مي متر را اتاق هايم قدم با

 اتاق سکوت که بود صدايي تنها ام کشيده و بلند انگشتان هاي غضروف جايي به جا تق تق صداي

 .  شکست مي را

  محمد؟ مثل مردي با ازدواج ؟...من... ! بود محال.. دادم نمي اجازه

 هک اخمي و عزيز خانه در.. برخوردمان اولين.. بياورم ياد به را داشتم او با که خاطراتي کردم سعي

 هخان در.. بعديمان خورد بر.. کرد مي تر محکم را ابروانش ميان ي گره لحظه به لحظه من ديدن با

 خانه در هم باز بعديمان برخورد.. بشنوم خودم فقط تا آورد لب بر که اي آهسته تسليت.. عزيز

 از بعد که اخمي و رستوران آن در بعد و..  کاملش سکوت و مهدي و عليرضا برادرش کنار عزيز

 اآق با من برخورد... کرد من نثار که تيزي نگاه و شد صورتش مهمان مزاحم پسر آن با من ديدن

 اي هفته يک آخر در و.. ديد او هم را کردم جان نوش که سيلي نهايت در و مفصل دعواي و جان

 .. !ديدم نمي ازش چشمي زير نگاه جز به چيزي من و بود ما مهمان خانه در که

 اين تمام در که پسري بيندازد؟ ازدواج فکر به را او بخواهد تا بود کافي بود؟ کافي ها اين واقعا

 صبح که من مثل دختري با خواست مي چگونه شود قضا نمازش نداد اجازه هم يکبار حتي مدت

 ! بيايد؟ کنار ديگر رنگي شب و بود چيز يک الکم رنگ

 .. !کردم نمي قبول..  نه آمدم؟ مي کنار بايد چطور من

 هاي مسي و برسد مغزم به اکسيژن تا کشيدم عميق نفس هم بارپشت چند شد زده که اتاقم درب

 ...!نبايد که نشود خارج دهانم از حرفي و نکند اتصالي مغزم
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 ...بفرماييد _

 جان؟ دختر خوبي:  آمد داخل آهسته عزيز

 .  خوبم بله _

 بزنيم؟ حرف هم با خواي مي _

 .  بفرماييد:  باشد عادي لحنم کردم سعي

  گرفتم جاي کنارش آهسته هم من و نشست تخت روي

 .  زد حرف من با و زد زنگ پيش روز دو محمد مادر _

 .گرفتم دندان به را لبم و کردم باز و بستم تند را هايم پلک

  .هستن صميمي دوستاي.. که دوني مي.. زده زنگ احمد به هم پدرش گفت زدم حرف که احمد با _

 .  دونم مي بله:  بود منقبض فکم

 ... دادم مثبت جواب بهشون من گفت _

 .!.نشود باز دهانم قفل تا.. شود حفظ ام خونسردي تا کشيدم عميق نفس و.. دادم تکان را سرم

 . کرده فکر صالحت به احمد.. جان دختر خوبيه پسر محمد _

 مطمئنين؟:  زدم پوزخند

 ..کردم نگاهش

 وامخ مي بپرسن ازم که نبودم اين اليق حتي من مهمه؟ ايشون واسه من خوشبختي مطمئنين _

 کرف شده باعث چي واقعا کردن؟ فکر صالحم به گين مي... گين مي شما بعد... نه يا کنم ازدواج

  ايشونه؟ با ازدواج در من صالح کنين

 دادن؟ شوهر طوري همين رو هاشون بچه همه جان آقا:  برد مي بين از را انقباضش ام چانه لرزش

 !طوري؟ همين رو همه.. رو ليال.. رو سارا عمه

 .. جان دختر ببين _

 !بوده؟ جان آقا انتخاب هم اونا انتخاب.. عزيز بدين را جوابم _
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 .آره:  گفت لب زير و داد تکان را سرش نرمي به عزيز

 خونه اين از بابام چرا فهميدم کامال من خب:  کرد مي باز چشمانم در را جايش رفته رفته اشک

 .. !!جانه آقا فرمانروايي قلمرو.. نيست خونه اينجا کرده؟ فرار

 ...جان دختر _

 و.. فهميدم رو چيز همه..  کافيه.. عزيز بشنوم خوام نمي:  لرزاند مي هم را صدايم ام چانه لرزش

.. سک هيچ..  کنه مجبورم تونه نمي کس هيچ کنم ازدواج مرد اون با نخوام من اگه باشين مطمئن

 ...!! سروشم دختر من...  من

 .گرفتم را فريد ي شماره و برداشتم را تلفن

 الو؟:  شد تر محکم ام اراده پيچيد گوشم در که صدايش

 .  فريد سالم _

 چطوره؟ منگلم ي زاده خواهر سالم _

 خوبي؟ تو.. خوبه:  زدم لبخند

 ؟ خبر چه.  شکر رو خدا.  نيستم بد منم _

 .  کنم مرتب را جمالتم تا فشردم هم روي پلک

  "کني مي زندگي اونا پيش ميري افتاد من واسه اتفاقي هر اگه " شنيدم را مادر صداي

 "نکن احترامي بي.  نکن توهين بهشون.  بزار احترام اعتقاداتشون به "

 ...!نميشه.. آيندمه اين.. مامان نميشه:  گفتنم لب زير

 ...!بگو تر بلند گي؟ مي چي ريما؟ _

 ..  کردم بغض

 کني؟ نمي زندگي فريد با چرا ريما "

  زندگيش؟ تو بزنم گند چي؟ که کنم زندگي فريد با بمونم فريد؟ با _
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 خري يک تا خوني مي رو درست و موني مي خونش تو مدت يک داري؟ چيکار زندگيش به تو _

 ...!ببره داره ورت بياد شه پيدا

 شب اصال گاهي.. نداره زندگي واسه مشخصي ي برنامه.. مهرسا داره دختر دوست تا هزار فريد _

 نمي اينو من.. کنه عوض زندگيشو عادي روند مجبوره پيشش برم من اگه اما.. نمياد خونه ها

 "!خوام

 .  افتاد لرزه به ام چانه

 مياد؟ صدام ريما؟ _

 ينا از بدبختي خدايا... آمد پلکم پشت تا اشک... کردم خاموشش و زدم را تلفن ي دکمه اراده بي

 !بيشتر؟ اين از کسي بي بيشتر؟

 الو؟:  شوم مسلط خودم به تا دادم قورت را دهانم آب.  شد بلند موبايلم زنگ صداي

 شد؟ قطع چرا شد؟ چي ؟ ريما _

 .  ببخشيد.. فريد خرابه تلفنشون _

 سوسکه؟ خاله خبر چه..  خب _

 .بپرسم رو حالت زدم زنگ..  نيست خاصي خبر.. هيچي:  زهر تلخي به لبخندي.. زدم لبخند

** 

 .  کردم نزديک لبانم به را چاي و گذاشتم دهانم درون را قند

 خبرا؟ چه:  گفت چشمکي با و نشست رويم به رو مهديه

:  کنم دور مسخره خواستگاري آن و محمد از را ذهنم شده که هم دقيقه چند براي کردم سعي

 !!دارينا قشنگي خونه

 .  نپيچون.  خانم عروس نپيچون _

 . بود تر راحت کاري هر از برايم کردن بغض ها روز اين.. کردم بغض

 ريما؟ شده چيزي:  کرد نگاهم عميق مهديه
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 . نشده چيزي.. نه _

 محمد ؟ خواستگاري خاطر به.. بگو رو راستش _

 ...!ندادم خودم که مثبتيه جواب خاطر به.. نه _

 چي؟ يعني:  پريد باال ابرويش

 ايشون با من که گرفتن تصميم من جاي به کردن لطف جان آقا:  گفتم و زدم لبخندي حرص با

 ...!صالحمه به چون چرا؟.  کنم ازدواج

 !داده؟ رو مثبت جواب بگه تو به که اين بدون جان آقا يعني: خواندم مي چشمانش از را تعجب

 ...بله _

 نيستي؟ موافق ازدواج اين با..  تو _

 .نيستم موافق... نه _

 . خوبيه پسر محمد چرا؟ _

 ايشون اصال من مهديه.  کنم ازدواج خوام نمي من اما.  نيست شکي که ايشون بودن خوب در _

 ...!دفعه يک حاال. ندارم عالقه بهشون اي ذره.  شناسم نمي حسابي و درست رو

  . دادم تکانش تند و ريز و انداختم چپم پاي روي را راستم پاي و گذاشتم ميز روي را استکان

 .  مياد وجود به ازدواج از بعد عالقه گاهي.. خب _

 مزندگي رو داري انتظار چطور... مهديه نيست عاشقانه داستان يک يا فيلم زندگي:  زدم پوزخند

! م؟بش مند عالقه بهش که روزي اميد به کنم زندگي سقف يک زير غريبه يک با برم کنم؟ قمار

 نگاهمون نظر از مهديه؟ خوريم مي هم به ما نظر چه از! همه؟ شبيه محمد و من شخصيت کجاي

 ما بين اشتراکي وجه چه آخه درسمون؟ و شغل نظر از مذهبيمون؟ اعتقادات نظر از زندگي؟ به

  هست؟

 .  کنه خطور ذهنش به حتي خواستگاري اين شده باعث چي دونم نمي هنوزم:  افزودم حرص با

 ي دهبرن کسي.. ريما داره زياد پايين و باال زندگي:  گفت و فشرد را دستم.  نشست کنارم مهديه

 ...!!نشه شل پاهاش ديد سربااليي جايي وقتي که بازيه اين
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 کردم نگاهش بود بيشتر هميشه از غلظتش که اخمي با و کردم مرتب پايم روي را بلندم سبز دامن

 به ورود ي لحظه از که کسي و من...!  بزنيم حرف باهم تا اتاق داخل بوديم آمده.  بود مسخره. 

 .  کرد مي دريغ هم را ها نگاه نيم همان خانه

 بگين؟ خواين نمي چيزي...  خب _

 .  شنوم مي من بگين شما _

 .  گم مي من خب بسيار:  جويدم را لبم ي گوشه

 چي بدونم خوام مي:  کردم شروع من و انداخت صوتم به نگاهي نيم او و کردم نگاهش جدي

 باشم؟ زندگيتون براي مناسبي شريک تونم مي من کنين فکر شده باعث

 رو هداشت انتظار حتما.  فهميدم کرد چشمانم ميخ ثانيه چند براي که نگاهي از را اين.  کرد تعجب

 .بگويم توقعاتم از و بنشينم رويش به

 .  نشست لبم ي گوشه فکر اين از پوزخندي

 تونه مي مردي هر خب که شعوريد با و خوانده درس و فهميده دختر يک شما نظرم به..  خب _

 .  کنه فکر شما با آيندش زندگي روي و کنه اعتماد بهتون

 من بزارين اما... ! دادين درخواستي چنين چرا دونيد نمي هم خودتون حتي شما کنم مي فکر _

.. هبود جان آقا طرف از نبوده من طرف از گرفتين که مثبتي جواب.  کنم روشن رو چيز همه براتون

 ...!هرگز.  رم نمي سقف يک زير شناسمش نمي اي ذره که کسي با هرگز من

 هست؟ زندگيتون تو اي ديگه کس:  بود کرده اخم من مثل هم او کرد نگاهم

 داره؟ ربطي شما به... باشه کنين فکر:  زدم پوزخند

 .  خوام مي رو جوابش پرسيدم سوال:  بود دارنده باز صدايش

 .  نيست نخير:  دادم بيرون را نفسم حوصله بي

.  مکني مي عقد هم با آينده ي هفته دو.  کردند صحبت هم با جان آقا و پدرم:  داد بيرون را نفسش

 .  کرد خواهيم صحبت بعدا جشن مورد در

 !!چي؟ _
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 انتقالي نتونستين هنوز که دونم مي.. تهرانه هم دانشگاهتون.  شدين بزرگ تهران در شما _

 ...! کنيم مي زندگي اونجا ما.  نيست انتقالي به نيازي هم ديگه.  بگيرين

 درک انقدر...! کنم ازدواج باهاتون خوام نمي گم مي دارم ؟ شنيدين رو من هاي حرف اصال شما _

 سخته؟ موضوع اين

 ...!شما با.. کنم ازدواج خوام مي من اما.. شنيدم بله _

 کنيد؟ نگاه من به لحظه چند ميشه:  دادم تکان را سرم کالفه

 .  کرد نگاهم و کرد بلند را سرش

  بينين؟ مي خودتون و من بين اشتراکي وجه چه دقيقا بدونم خوام مي _

... ! الکم عاشق.  خونم نمي نماز.  نيستم چادري خانوادتون مثل من.  کنين نگاه:  گفتم و شدم بلند

 يفيق بستني خيابون تو که اين عاشق...! نخوره هم به روسريم و دامن و لباس رنگ که اين عاشق

 رد چيزش همه که مردي براي باشه؟ جالب تونه مي شما براي کارا اين از يکي کدوم...! بزنم ليس

 .  ميشه خالصه غرورش

 ... نداشت را صراحت همه اين انتظار انگار.. آورد باال را سرش

 دست اون ؟ کردم فراموش رو جان آقا کنار خيابون توي نگاه اون کردم؟ فراموش کردين فکر _

 هک بخورم قسم حاضرم کردم؟ فراموش رو کنم نمي سرم چادر فهميدي که اين از بعد شده مشت

 کي اگه... ! بينم نمي.. کورم کردين فکر.  نشست مي صورتم توي مشت اون نبود جان آقا اگر

 و بسته گوش و چشم دختر يک به ميشم تبديل..ميشم عوض ازدواج از بعد کردين فکر درصد

 ...!هرگز... نميشه عوض هرگز من شخصيت.. اشتباهيد در سخت نديده مهتاب آفتاب

 . شنيدم رو هاتون صحبت همه من.. خب بسيار: بود تر بلند ازم کمي فقط کمي قدش.  ايستاد

 .  بمونيم اينجا انقدر نيست صحيح.. ديگه بريم بهتره

 نه؟.. ديگه شديد پشيمون من با ازدواج از بگين که ميرين _

 ...!نه:  گفت جدي و انداخت و صورتم به نگاهي نيم

 ...!!صبر خدايا...!  رفت و گفت
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 . کنم چيکار بايد دونم نمي... ده نمي قد جايي به عقلم ديگه... مهرسا دونم نمي _

 .  کن تمومش خوام نمي بگو زوره؟ مگه...  خوام نمي بگو کنده پوست و رک برو جان آقا _

 ...!دروازه يکي اون.. دره گوششون يک... بار هزار نگفتم؟ چي؟ کردي فکر... هه _

 بينيش؟ مي کي _

  رو؟ کي _

 ...!رو شازده _

 ... آزمايش واسه بريم بايد فردا کنم فکر.. چميدونم _

 ...!تر حرص پر نفسم و بود حرص پر پوزخندم

 گوب خانوادش به برو نگفت اگه.. هيچ که گفت آدم مثل اگه..  بپرس ازش فردا ، پس خب خيلي _

 ...!نيست تو ي آينده از تر مهم پدربزرگت آبروي... نيستي موافق وصلت اين با که

 ...!کردند مي برخورد تر منطقي محمد ي خانواده شايد.. بود خوبي فکر

 دش هم در هايم اخم خياطي چرخ پاي عزيز ديدن با که رفتم بيرون اتاق از کردم قطع که را تلفن

... 

 عزيز؟ _

 ؟کني نخ رو سوزن اين توني مي ببين بيا اومدي؟ جان دختر:  گفت و اورد در چشمش از را عينک

 .  بينيه نمي چشمم من

 ... مشکل کمي سوزنش کردن نخ و بود قديمي خياطي چرخ.  شدم خم

 وزان و درد کمر اين با بدوزين؟ چي خواين مي:  گفتم و نشستم کردم رد سوراخ درون از که را نخ

 .  بنشينين زمين روي انقدر نيست درست دردتون

 مگرفت عقدت روز واسه اينو مادر؟ خوبه ببين:  گفت و آورد در کيسه داخل از را رنگ کرم اي پارچه

 .  بدوزم برات خواي مي مدلي چه بگو. 

 منه؟ براي _
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 . نيومد خوشت.. مادر آره _

 .  نکنه درد دستتون..  قشنگه خيلي عزيز چرا:  داشت غم لبخندم

 .  جان دختر بدوزم برات مدلي چه بگو:  گفت و زد لبخندي عزيز

 . گم مي بهتون..  بينم مي مدل تا چند فردا تا..  من.. کنين صبر _

 ... بگو زودتر پس.. باشه _

 .  چشم _

 .  گرفتم پيش در را حياط راه و کشيدم آهي

 بگو بيا ..برس دادم به بيا کجايي؟ مامان:  ناليدم بغض با و گرفتم انگشتانم ميان را رنگ قرمز رز

 بگم تنگف چي هر تونم نمي.  کنم حفظ حرمت تونم نمي.  مامان نميشه ديگه بار اين کنم؟ کار چي

 ..!خوام نمي.. بخوره رقم اينطوري خوام نمي.. آيندمه تمام يکي اين.. چشم

 مي.. دم نمي اجازه.. کنن مي خراب آيندمو دارن:  گفتم لب زير و زدم پس گونم روي از را اشک

 ...!!باشه خونه اين از شدنم بيرون قيمت به اگه حتي..! دم نمي اجازه مامان؟ شنوي

 شناآ شخصيتم با بيشتر ام آينده همسر دارد ايرادي چه خب..  زدم لبخند و کردم خودم به نگاهي

 و تفنگي ي لوله جين شلوار و رنگ اي فيروزه زانوي باالي وجب يک مانتوي ديدن با.  شود

 !!افتاد؟ مي..  افتاد نمي اتفاقي که سفيد روسري

 حس از پر لبخندي و بود داده زينت را صورتم کمرنگ آرايشي مدت اين تمام در بار اولين براي

 .  بود کرده خوش جا لبم ي گوشه شيطنت

 مه باز چه؟ پس اين از ببينيم خب..  خواهد مي را من هم باز شرايط تمام در که بود گفته خودش

 !!خواهد؟ مي

..  کردند مي صورتم مهمان شيرين اي غره چشم بودند اينجا پدرم يا مادر اگر شک بدون خب

 .  کرد خواهد چه شوهر جناب ببينيم

 روي غليظ اخمي که کرد نگاهم چشمي زير نظر به اما بود پايين سرش کردم باز که را خانه در

 .  نشست صورتش
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 .  سالم _

 .  بريم تاکسي با مجبوريم بود خراب ماشين:  داد تکان سر

 .  شد داغون الحمداهلل هم آن که بود خوش دلم ماشينش به فقط..  به به

.  ردمک نگاه اطراف به بيخيال.  بود دوخته چشم بيرون به اخم پر همچنان او و شديم تاکسي سوار

 قدر آن اما شد نمي سرم نبودن يا بودن مارک خيلي.  کرد گير راننده ساعت روي نگاهم اختيار بي

 کردم نگاهش آينه درون از اختيار بي. نفهمم را ساعت بودن ارزان و گران فرق که نبودم ساده هم

 اين چرا.. بود جوان چقدر.  بود تر تحمل قابل غير که راننده آقاي اخم.. محمد به رحمت صد خب. 

 درس معلوم کجا از خب شود؟ کسي خود براي و بخواند درس توانست مي کرد؟ مي را کار

 با ها مهندس و ها دکتر از دارند آزاد شغل که کساني از بعضي که بودم شنيده جايي نخوانده؟

 .  نکردند پيدا کار اما ترند سواد

 جدي راننده و شده دوخته آينه به همچنان نگاهم نفهميدم که بودم ور غوطه خودم عالم در قدر آن

 .  زده زل چشمانم به اخم پر و

 گاهن بيرون به و بود قهر من با همچنان که شکر را خدا.  کردم نگاه محمد به و برگشتم اختيار بي

 ...!داشت نياز معجزه به ماندنم زنده وگرنه کرد مي

 و شمردم غنيمت را وقت من و کرد دعوت پرتقال آب ليواني به مرا او و آمديم بيرون آزمايشگاه از

 بگين؟ خواين نمي هنوزم خب:  را دلم حرف تمام گفتم

  رو؟ چي _

 ؟ کنين فکر من با ازدواج به شد باعث چي که اين _

 .  گرفتين قبال رو سوال اين جواب _

 .  بشنوم راستشو خوام مي اآلن شنيدم قبال دروغشو بله _

 .  گم نمي دروغ کسي به من _

 .  نگفتين رو حقيقت همه بگم بهتره پس خب _

 .  گفتم رو بگم بهتون بود الزم که چيزي هر من _
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 ندارم؟ اي عالقه بهتون من که نيست مهم براتون يعني _

 .  مياد وجود به عالقه _

 .  کنم پيدا نجات خونسردي اين دست از تا بکش را من خدايا

 .  فهمين نمي چرا.. خوام نمي.  کنم ازدواج باهاتون خوام نمي گم مي دارم من گفته؟ کي _

 .  شد تموم تون ميوه آب کنم فکر ديگه بريم بهتره _

 ... !رحم خدايا

 خانوادتون با بهتره فهميد نمي رو من حرف شما که حاال..  باشه:  گفتم حرص با و شدم بلند

 .  بفهمن ها اون شايد.. کنم صحبت

 انوادمخ به بريد خب بسيار:  گفت مکث کمي با که ديد چه چشمانم در دانم نمي.  شد بلند سرش

 .  بگين

 ...!! وااااي... من بر وااااااااااااااي

 هم او خب... محمد مادر.  گفتم مي امشب بايد.  شود کاسته لرزشش از تا کردم مشت را دستم

 با کمي اش خانواده و من تا بود گذاشته را شامي قرار محمد.  فهميد مي را من حرف.. بود زن يک

 و ادرم اما.  گردد باز تهران به بود شده مجبور کار براي پدرش. نبود پدرش البته.  کنيم صحبت هم

 . بودند عليرضا برادرش

 ...! بود همين هم من اصلي شخصيت خب.. صبح برعکس کامال. بود معمولي و ساده کامال تيپم

 خب . برويم نظرمان مورد رستوران به خودمان بوديم گرفته تصميم نداشت ماشين که جايي آن از

 رانرستو دم تا جا اين از بعد و کشاند نمي اينجا تا تاکسي با را اش خانواده.  بود بهتر طوري اين

 .  برويم تاکسي با دوباره

 تورانرس راهي متشنج اعصابي با و گرفتم تاکسي.  آمدم بيرون خانه از و بوسيدم را عزيز ي گونه

 . کردم مي مرور خود ذهن در بزنم بود قرار که را هايي حرف مدام.  شدم

  "کنم ازدواج شما پسر با تونم نمي من رحماني خانم ببينيد "

 ... است الزم هم چيني مقدمه کمي.. نبود خوب گونه اين... نه نه
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  " نمک ازدواج باهاشون تونم نمي من اما هستند خوبي مرد خيلي محمد آقا.. رحماني خانم ببينيد "

 . نبود خوب خيلي هم طوري اين..  نه

 شين؟ مي پياده کجا خانم _

 ادهپي برگردون دور از بعد من:  گفتم و کردم راننده به نگاهي.  شد نصف وسط از افکارم ي رشته

 . شم مي

 ردمک نگاهش که آينه از.. بود کوتاه موهايش.  کردم نگاهش بيشتر کمي اختيار بي..  داد تکان سر

 در حتما.. نداشت تعجب هم چندان البته خب.. اخم همان با.. بود صبح مرد همان.. کردم تعجب

 .  کرد مي کار مسير اين

 يندهآ حفظ براي راه تنها اين.  کردم مي نگاه اطراف به مستاصل و بودم ايستاده رستوران در کنار

 ...!راه تنها... بود ام

. دبو فريد.  دادم نجات کيفم اعماق از را موبايل و بردم دست.  شد بلند که کالم بي آهنگ صداي

 امش از بعد.  بگيرم تماس باهاش خودم بعدا دادم ترجيح.  بودم نگفته فريد به من.. نه خدايا واي

 ...! امشب

 انميزش طرف به و نشاندم صورتم روي مصنوعي لبخندي عليرضا ديدن با و شدم رستوران وارد

 .  ودنب محمد اما ايستاد هم مادرش او متعاقب خاست بر جا از و کرد نگاهم لبخند با عليرضا.  رفتم

 شما؟ حال...! داداش زن... به به _

 .  سالم:  آمد کش کمي لبخندم

 دخترم؟ خوبي:  فشرد را دستم مادرش

 هستين؟ خوب شما.  ممنونم:  گفتم و بوسيدم نرم را اش گونه کنم رفتار گرم کردم سعي

 .  بشين بيا.  خوبيم هم ما... خدا شکر _

 !نيست..  خانم عروس نگرد:  گفت شيطنت با عليرضا که ببينم را محمد تا گرداندم چشم

 ...!چه به من و کرد مي فکر چه به او.. زدم پوزخند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 کاربر تينکربل | شده فراموش زيباي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

91 

 

 وير لبخندي ميز سر من ديدن با.  آمد بيرون محمد و شد باز رستوران ي گوشه دستشويي درب

 .  سالم:  آمد جلو و نشست صورتش

 .  سالم:  بود مشخص حرکاتم تک تک از اين.. داشتم اضطراب

.  کرد نگاهم.  داد پررنگ اخمي به را جايش کمرنگ لبخند آن که شد موقعيت متوجه انگار

 !چه؟ از اما.. ترسيد مي انگار.  زد مي دو دو چشمانش

 !!ترشي با خوام مي کوبيده من..  به به:  گفت و گرفت دست در را منو عليرضا

 !!ترشي؟:  گفت و انداخت باال ابرويي تعجب با مادرش

 زا عجيبي طرز به شدم آشنا داداش زن با وقتي از من:  گفت و زد من به چشمکي سريع عليرضا

 ...!اومده خوشم ترشي

 ...!يکي اين داشت اي حافظه چه.. شدم سرخ

 .  دادم تکيه صندلي به و کردم تشکري و گذاشتم بشقاب کنار را چنگال و قاشق

 .. . بگو خودت از بيشتر يکم.. دخترم خب:  گفت و نوشيد را اش نوشابه از کمي محمد مادر

 .  بزنم خواستم مي که هايي حرف از خجالت از پر بود شرم از پر لبخندم

 و درست نکرديم فرصت حتي ما داره دوست رو تو که گفت مقدمه بي انقدر محمد.  دوني مي _

 .  بزنيم حرف خودت با حسابي

 .  چرخيد بود انداخته پايين را سرش که محمد سمت به اراده بي سرم و شد گرد چشمانم

 . تهرانن اقوامت از بعضي شنيدم _

 . هستن تهران داييم.  بله:  کنم متمرکز را ذهنم کمي تا جويدم را لبم

 ناراضي برگردي تهران به که اين ا هم خودت کنم مي فکر.  خوبه خيلي اينطوري خب:  زد لبخند

 !درسته؟ نباشي

 ..!اصال نه..  ناراضي

 ...!وجه هيچ به..  نه _
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 خودش کنار پسراش داره دوست محمد پدر آخه!  شکر رو خدا خب:  بود رضايت سر از لبخندش

 .. !باشن

 .  باشن خودشون کنار فرزنداشون دارن دوست ها مادر پدر همه.. خب بله _

 تممخالف از و بيايم بود قرار کنم؟ مي کار چه دارم خدايا واي. کردم مي حس را محمد نگاه سنگيني

 رفح تهران در زندگي درمورد محمد مادر با و نشستم اينجا که حالي در... !  نارضايتيم از.  بگويم

 .  زنم مي

 .  کنم شروع تا دادم قورت را دهانم آب

 ...!رحماني خانم _

 !!مامان بگو عزيزم؟ چيه رحماني خانم _

 ... ! داشتم کم را يکي همين

 ...آخه _

 .  من دختر مثل هم تو.. نداره آخه _

 .  زدم لبخند

 من و گرفت فاصله ميز از خواهي عذر با.  شکست را جمع کوتاه سکوت عليرضا موبايل زنگ صداي

 روي مصنوعي لبخندي و انداختم کرد مي نگاه محمد و من به آرامش با که محمد مادر به نگاهي

 .  نشاندم لب

 .گفتم مي بايد.. شد مي دير داشت... کردم قالب هم در را انگشتانم

 ..  مامان _

 !جانم؟:  شد نوراني لحظه چند براي چشمانش.  کرد نگاهم

 .  نکن سختش خدا رو تو.. نکن سختش

 .. بگم بهتون چيزي يک بايد..  من.. دونين مي _

 . عزيزم بگو:  داد تکان سر
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 ... محمد آقا و من... که بگم خوام مي...  من... راستش:  دادم قورت را دهانم آب

 .  بود تر سخت هم کندن جان از.. گرفتم گاز را لبم

 !چي؟ محمد و تو _

 . التماس با.. کرد مي نگاهم داشت محمد..  برگشتم

 ..  يعني... تونيم نمي.. محمد آقا و من _

 ...  نگو زد مي فرياد داشت چشمانش

 .. !!!!بگيريم عروسي.. که خوايم نمي يعني _

 ...!!گند..  زدم گند

 .  داد بيرون را نفسش تابلويي شکل به محمد

 عزيزم؟ چرا _

 .  بگيريم بزرگتر خونه يک عروسي براي خرج جاي به.. که گرفتيم تصميم.. يعني _

 ...!دروغ پشت دروغ.. کاري خراب پشت کاري خراب.. کردم مي داشتم چه

 چي ونا ببينم زنم مي حرف(  همسرش)  حسين با.. خوبيه فکر خيلي:  بود رضايت از پر لبخندش

 .  گه مي

 ريم؟ نمي خب:  گفت و زد لبخندي..آمد عليرضا

 !ممنون..  دونستم مي.. گي نمي دونستم مي:  گفت گوشم نزديک محمد و برخاستيم جا از همه

 !!پا؟؟؟ و دست بي انقدر آدم.. بزنم زار و بنشينم زمين روي جا همان خواست مي دلم

 ؟ زني مي داد چرا _

 ريما؟ نزنم داد داري انتظار واقعا نزنم؟ داد _

 .  فشردم هم روي را لبم
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.. هه! بفهمم؟ بايد اآلن من وقت اون کني عقد خواي مي ديگه روز چند.  احمق ي دختره آخه _

 لهمسئ چنين از آخر نفر بايد اونوقت.. دوست گي مي... داداش گي مي بهم.. سرم خير دايي اسمم

 .  بشم دار خبر اي

 .  کند مي سرم از را روسري داشت باد.  فشردم دست در را روسري

 که هم بار يک خواستم... بندازمت زندگي و کار از که کنم؟ نگرانت که بشه؟ چي که گفتم مي _

 .  نيوفتي دردسر تو من خاطر به شده

 .  اونجا ميام امشب من.  بشنوم خوام نمي ديگه.. ريما کن بس _

 ... کنم مي درستش خودم من فريد؟ کني چيکار اينجا مياي _

 مي هم به اخالقت اين از حالم ريما واي بکني؟ کارو اين خواي مي چطوري دقيقا بدونم خوام مي _

 ذره يک چرا.. نرو زور حرف بار زير گفتم بهت بار هزار... نيست تو دهن تو ساده نه يک.. خوره

 ؟...تو شي نمي بزرگ

.. بشم سبک و بزنيم حرف کمي تا بودم زده زنگ او به ناچاري سر از من.. لرزاند را ام چانه بغضم

 ...!بس و زد داد آخر تا اول از.. او اما

 شنوي؟ مي صدامو ريما _

 . آره:  لرزيد مي کمي صدايم

 مي بر هامبا باشه الزم.. کنم مي روشن تکليفتو و اونجا ميام..  ميام امشب:  شنيدم را بلندش پوف

 !روشنه؟.. تهران گردي

 .  آره _

 ...!رضا ي خونه ريم مي بيام که شب کن جمع وسايلتو _

 .نميشه_

 ...!نکن بحث من با ريما _

 .نميشه گم مي دارم کنم نمي بحث _

 !!ريما؟ _
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 ...نرم که نميشه... گرفتن من خاطر به... مهمونيه امشب.. فريد زني مي داد انقدر چرا _

 داماد؟ آقا و تو خاطر به _

 ...! متنفر... بودم متنفر انداختن تيکه از

 !!!فريد؟ _

 آقا اون روي به رو بيام نکن کاري...! واي بياري بهونه حالت به واي.. ريما خونتونم دم صبح فردا _

 ...!ريما وايسم جونت

 ...!باشه.. خب خيلي _

 نداري؟ کاري _

 .. !دعوا بي..  داد بي..  بزنم حرف خواست مي دلم.. داشتم زياد چرا ؟ کار.. زدم پوزخند

 !نه ديگه _

 .خداحافظ _

 در...دريا وسط کردم پرت و برداشتم بود دستم کنار که را سنگي حرص با و کردم قطع را گوشي

 . بودم شده گم اطرافيانم خودخواهي در که من مثل درست... شد گم امواج واکنش کش

 لهفاص با که ديدم را مردي و بچرخانم سر شد باعث شد مي پرتاب آب به تند تند که هايي سنگ

 ...! کرد مي پرت آب وسط به را ها سنگ حرص با و هم در هايي اخم با و بود ايستاده من از کمي ي

 ... !آمد آشنا نظرم به رخش نيم

 .  برگرداندم سر نياوردم ياد به چون اما.. کردم نگاهش کمي

 .  انداخت مي عکس او از پسري و بود نشسته کنارش و بود کشيده قلب ها شن روي دختري

 .  کردند مي بازي بازيشان وسايل با و بودند نشسته ها شن روي بچه دختر تا سه

 ...!زد مي صدا را نامش دنبالش پسري و دويد مي تر طرف آن کمي دختري

 ...! شکرت خدايا:  کردم زمزمه لب زير و کردم بلند آسمان به رو را سرم

 .  آوردم لب روي بر اجبار سر از لبخندي و کردم پنهان ام مشکي سفيد شال زير را موهايم
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  بگو؟ خودت از عزيزم خب _

 مي نگاهم موشکافانه اينطور حاال تا شب سر از چرا دانم نمي که بود محمد دايي زن صداي اين

 .  کرد

 بگم؟ چي _

 . خانوادت از.. خودت از _

 .. سالمه 32..  هم خودم.. دادم دست از رو مادرم و پدرم من. خب:  شد جمع کمي لبخندم

 !!بود؟ مشکل قدر همين هميشه زدن حرف

 کوچکتري؟ من دختر از پس _

 چندان که رويي و بر خوش و سبزه دختر سحر... کردم نگاه سالن طرف آن به سرش اشاره با

 ييک مثل درست...! بکن را تصورش... بوده محمد عاشق او هم شايد.  کرد نمي نگاهم هم دوستانه

 وهايمم که کند گوشم نثار سيلي بعد و بياورد گير جايي در تنها مرا.. بودم ديده که هايي فيلم از

 به را خودم من و برسد راه از محمد موقع همان درست.  شود سرازير صورتم طرف يک به همه

 ...!!کند نوازش را موهايم و کند بغل مرا عشق با او و کنم پرتاب آغوشش

 ...!طرف يک ورزيدن عشق و محمد... طرف يک داستان همه.. بود گرفته ام خنده هم تصورش از

 . آمد کش لبخندم اختيار بي

 جان؟ ريما _

 .کردم جمع را لبخندم و کردم نگاه کرد مي نگاهم تعجب با که سحر مادر به

 فرمودين؟ چي ببخشيد _

 از کوتاهي خواهي عذر با او و داد قرار خود مخاطب را او محمد مادر که شکر مرتبه هزار صد را خدا

 .  گرفت فاصله من

 !زره؟ فوالد اين گفت مي چي:  گفت و نشست کنارم مهديه

 است؟ زره فوالد کجاش خدا بنده.. نگو _
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 .  هست دخترش که نباشه اون _

 .  گرفت را نگاهش و کرد سحر به نگاهي نيم بعد و

 . نداره کاري که بدبختم اون _

 !!کشتت مي بياره گيرت جايي تنها اگه بدبخت همين که نداري خبر.. هه _

 لمد باشد حقيقت گذشت ذهنم در که چه آن که اين تصور از.. شد تر پهن لحظه به لحظه لبخندم

 .  بزنم قهقهه خواست مي

 چطور؟ _

 مي ازدواج اون با کرديم مي فکر هممون.. بود محمد عاشق بچگيش از... محمده عاشق آخه _

 !!خواستگاريش رفتن پيش هفته چند محمد خوانواده بودم شنيده حتي... کنه

 واقعا؟:  پريد باال ابرويم

 بي آدم کال محمد آخه.. کردم تعجب خيلي داره دوست رو تو گفته شنيدم وقتي راستش.. آره _

 !!احساسيه

 ....شنيدم نمي را مهديه صداي ديگر...رفتند مي فرو هم در بيشتر ثانيه به ثانيه هايم اخم

 بهتون تونه مي مردي هر خب که شعوريد با و خوانده درس و فهميده دختر يک شما نظرم به "

 . کنه فکر شما با آيندش زندگي روي و کنه اعتماد

 . "..دادين درخواستي چنين چرا دونيد نمي هم خودتون حتي شما کنم مي فکر من ولي

 با حسابي و درست نکرديم فرصت حتي ما داره دوست رو تو که گفت مقدمه بي انقدر محمد "

 "بزنيم حرف خودت

 "خواستگاريش رفتن پيش هفته چند محمد خوانواده بودم شنيده "

 "کنه مي ازدواج اون با کرديم مي فکر هممون "

 "احساسيه بي آدم کال محمد "
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 در و برخاستم.  شد مي بلند هايم گوش از دود گذشت مي ذهنم در که فکري بودن درست تصور از

 حظهل که دستاني و برسد نظر به عادي کرد مي سعي که صورتي با مهديه متعجب چشمان مقابل

 قاب را لبخندي.  کردم قطع کيارش با را صحبتش و رفتم محمد نزد ميشد تر مشت لحظه به

 ...کردم صورتم

 بيرون؟ بياين لحظه چند ميشه...  ببخشيد _

 .  اومده پيش مشکلي: کرد نگاهم جدي

 ...!بله _

 ....!شد پيدا چشمانش در نگراني که گفتم جدي آنقدر

 ...!سرخ عصبانيت از من چشمان و بود منتظر چشمانش.  ايستاد رويم به رو

 دادين؟ ازدواج پيشنهاد من به چرا که... بپرسم آخر بار براي خوام مي _

 جوابم هنوزم.. دادم قبال رو سوال اين جواب من:  گفت و کشيد سرش به دستي حوصله بي

 کنين؟ نمي تموم رو بحث اين چرا... همونه

 .کردم پيدا سوالمو جواب من اما:  دادم تکان سر

 ...کرد نگاهم

 نوشته زياد اون شبيه هاي داستان هم ها بعد که ديدم فيلمي يک روز يک يادمه.. دونين مي _

 ...شد

 اب که اين براي..  داستان دختر:  لرزيد مي حرص و بغض زور از صدايم و بود حرص از پر لبخندم

 ديدين رو فيلمش... ديگم يکي عاشق من گه مي دروغ به.. نکنه ازدواج نداره دوسش که پسري

 ...!گم مي رو قارون گنج نه؟ ديگه

 واجازد ندارين دوسش که دختري با که اين براي... کردين کارو همين دقيقا شما من نظر به حاال و

 ... !!دارم دوست رو يکي من گفتين نکنين

 !!هوم؟! تر؟ بدبخت ريما از کي..  خب:  فشردم هم روي را لبم و کردم کج رو سرم

 ...!خونسرد...  کرد مي نگاهم همچنان
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 .بدين منو جواب:  اومد در دادم

 ...!طوره همين.. بله:  شد هم در هايش اخم

 . آمد پلکم پشت تا اشک... کردم مي خارج دهان از را هايم نفس... شد باز دهانم

 يليخ دختر سحر. بردن ام دايي دختر خواستگاري به رو من اجبار به پيش ي هفته چند خوانوادم _

 من طشراي اون توي ببينيد... سحر.. خب.. کنيم زندگي هم با تونيم نمي ايشون و من اما.. خوبيه

 مي رو صورتم داشت مامانم که فهميدم وقتي هم خودم کنين باور.. گم مي چي نفهميدم اصال

 ...!گفت مي تبريک و بوسيد

 ...شد خم سرم... شد مشت دستانم

 .بگين تونيد نمي که شما مثل درست...! نه بگم... بگم نتونستم _

 ...لرزيد مي ام چانه

 دو من... بکنين من به نگاه يک کنين؟ عمل فکر بي انقدر تونستين چطور کردين؟ فکر چي واقعا _

 ونوقتا...کنين تمومش کنم مي التماس دارم که است هفته دو.. بره نمي خوابم شبا که است هفته

 ..شما

 ذره يحت که دختري ميشين؟ خوشبخت من با کنين مي فکر:  کردم پاک دست کف با را هايم اشک

 کنه؟ مي خوشبختتون نداره عالقه بهتون اي

 ...!لعنت.. محمد بهت لعنت.. بودم افتاده هق هق به

 رشهمس به و کنه ازدواج اجبار به کسي مياد پيش کم... نيست داستان... نيست فيلم زندگي _

 کنين؟ فکر چيزا اين به شده حاال تا...! بشه مند عالقه

 سر مردونگيتون... باشين داشته که ايرادي هر کردم مي فکر حاال تا:  دادم قورت را دهانم آب

.. عاطفه نه.. احساس نه.. ندارين چي هيچ شما...! ندارين هم مردونگي.. فهميدم اآلن اما... جاشه

 !!هيچي نه..  وجدان نه

 هک علي والي به... گين مي بهشون رو چيز همه... کنين مي صحبت خوانوادتون با رين مي امشب

 زندگي نم با تونين نمي بگين و برين پس... گم مي عقد ي سفره سر زندگيمو نه اولين نگين اگر
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 مي بد آبروتونو مادرم خاک ارواح به که... نبردم آبروتونو تا بخرين خودتونو آبروي و برين کنين

 ...!!برم

 ...!دويدم خانه طرف به بهش توجه بي و گفتم

*** 

  بعد ماه 7

 

 "....!!کنه کمک يکي... کشتيش.. کن ولش.. توام با.. کن ولش آقا "

  "بيمارستان برين بايد.. خواد مي بخيه کنم فکر.. دستتون.. واي خوبه؟ حالتون "

 "کن ولم گم مي!! کري؟... توام با د !  سرت بريزن محل اهل ي همه نزدم جيغ تا کن ول دستمو"

 بدبختم تا... ديگه زندگيت پي برو اينجايي؟ روز هر نداري زندگي و کار شما؟ گي مي چي آقا "

 "!کني؟ نمي ول نکني

 "...!بشن خوشبخت ايشاهلل.. خوشحالم براشون هم خيلي من.. باشم ناراحت بايد چرا..  عزيز نه "

  "...!جان آقا شناسمش نمي قرآن به "

... تويي روزم و حال اين مقصر که بدون!! آره؟ ؟ چمه بدوني خواي مي جونم؟ از خواي مي چي "

 "...!بردار سرم از دست برو حاال فهميدي؟

 "!!شده؟ بدبخت انقدر يعني....!! گي مي دروغ "

  "دوباره؟ بياي خواي مي کجا....! نيست چيزيم قرآن به فريد "

 کاري چه درسته کاري چه دونم نمي ديگه... شم مي ديوونه دارم... مهرسا نيست خوب حالم "

  "غلط

 "نه؟ مگه کنيد مي باور رو حرفم که شما عزيز "

 "کنن مي بزرگ رو آدم که هستن اونايي پدر مادر.. دلم عزيز "
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 گين مي بهم حساب همين رو ؟ خونم نمي رو نمازم چون کنم؟ نمي سرم چادر چون چرا؟ "

  "ناخلف؟

  "دارم دوسش هم خيلي...دارم دوسش.. آره ؟ بشنوين خواين مي چي "

 رقشو يک حتي که دفتري کشيدم ام قديمي دفتر جلد روي را دستم و گذاشتم ميز روي را فنجان

 .  بود نشده سياه هم

 ثباع اما سخته ها بعضي براي اگرچه نوشتن خاطره " شنيدم را ام راهنمايي ادبيات معلم صداي

 قدر مينه هميشه ما ذهن.. بشه ثبت ذهنتون از دور به جايي زندگيتون شيرين و تلخ اتفاقات ميشه

.. .گيره مي قرار راهمون سر ها بعد که مشکالتي و ها سختي.. زندگي فشار گاهي.. مونه نمي باز

 با ها بعد تا بنويسين.. بنويسينشون پس... کنه مي پاک رو ما خاطرات هاي کناره و گوشه

  ". برگردين زندگيتون طاليي دوران به خوندنشون

 وتت عکس با ساده بليز و کاله با دختري کمرنگ تصوير.  کردم باز را اولش صفحه.  زدم لبخند

 ...ردمک باز را ام مشکي خودکار.  زد مي لبخند صورتم به صفحات روي بر چينش پر دامن و فرنگي

 :  شد بلند گوشم در مهرسا صداي

 زتا من نشد..کنم نمي درک نويسي مي که هايي جمله اين به رو تو ي عالقه اين من ريما واي _ "

 .نباشه ها جمله اين از اولش ي صفحه بگيرم جزوه يک

 . نيستن احساس بي تو مثل که همه.. جونم احساسي بي تو خب _

 "احساس با.. بابا _

 .  کردم آغاز پناهي حسين مرحوم از سخني با را خاطراتم اول ي وصفحه زدم لبخندي

 نگهل که حالشان به خوش ولي کنند مي جير جير و اند کهنه گرچه حياطمان درب چوبي هاي لنگه "

  "...يکديگرند ي

 خانواده و محمد از خبري هيچ و گذشت مهماني آن ماجراي از هفته يک.  بود گذشته سال آبان

 چيزي انگار و بود کرده بيشتر را هايش صلوات تعداد عزيز اما گفت نمي هيچ جان آقا. نشد اش

 اال اله ال:  گفت مي لب زير و داد مي ماساژ را پايش مدام که بود افتاده جانش به خوره همانند

 ...!اهلل
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 سکوت ي روزه شدن باز منتظر حرفي هيچ بي خودم و کردم تهران راهي بعد روز همان را فريد

 .  بودم جان آقا و عزيز

 جان آقا خواستم نمي.. دادم مي نشان خبر بي را خود اما بودم مطمئن قضيه آن شدن تمام از

 مي تر محکم کمي را دوم سيلي شايد فهميد مي اگر.. نرفتم ازدواج اين بار زير من که بفهمد

 ..!خوردم

.. بود لوپ کلم ي تهيه طرز.. ديدم مي آشپزي برنامه و بودم نشسته عزيز کنار تلويزيون روي به رو

 !پدرم ي عالقه مورد خوراک

 ورين؟خ مي چايي عزيز:  گفتم ديگر جاي فکرش و بود تلويزيون صفحه به نگاهش که عزيز به رو

 . نکنه درد دستت... جان دختر.. آره:  کشيد بيرون فکر عالم از را او انگار صدايم

 به وقتي از که قديمي باريک کمر استکان در خودم براي و ريختم ليوان داخل او براي.  شدم بلند

 ...! بودم زده خودم نام به را سندش بودم آمده خانه اين

 .  آمدند مي حرف به تا کردم مي شروع من بايد. کنم باز را حرف سر گرفتم تصميم

 عزيز؟ _

 بله؟ _

 خبر محمد از:  کرد بيشتر را هايم لب سرخي اش داغي.. گذاشتم استکان ي لبه روي را لبم

 ندارين؟

 ...!!ترحم از پر.. کرد نگاهم

 ...!شدن غيب يکدفعه هم خودشون.. افتاد عقب که عقد مراسم.. آخه:  دادم ادامه

 ...!!نداشتن لياقت.. جان دختر نخوريا غصه:  گفت و گذاشت دستم روي را دستش عزيز

 جالب دادنش خبر طرز اما.. زدم هم بر را مراسم اين خود من که دانست نمي... دلم ساده عزيز

 گفتن رزط اين با بود افتاده اتفاقي چنين و نداشتم خبر من واقعا اگر اما گفت پرده پشت مثال... بود

 ..!کردم مي سکته عزيز

 چي؟ يعني _
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 تفاهم آخه...! نداريم تفاهم ما گفته پسره.. مادر دونم مي چه:  داد تکان را سرش تاسف با عزيز

 ...!هست چي تفاهم دونستيم نمي اصال کرديم مي ازدواج داشتيم که آقا احمد و من.. چيه

 ...!ات ساده و مهربان دل آن با عزيز بگردم دورت الهي

 .. زدن هم به ايشون که بهتر خيلي.. نداشتيم تفاهم.. عزيز گفتن درست _

 قهر هم کمي.. بدهم قر خوشحالي از و شوم بلند توانستم نمي خب.. داشت حرص کمي بيانم لحن

 از بهتر يکي ايشاهلل.. شوهر زياده که چيزي... مادر نخوريا غصه:  بود الزم صدايم در دلخوري و

 ...!مياد گيرت اين

 .  ورمخ نمي غصه.. تخت خيالت عزيز نه:  گذاشتم دستش روي را ديگرم دست.  نخندم نتوانستم

 .شد ناراحت چقدر دلش تو دونم مي من اما. نمياره خودش روي به.. ناراحته خيلي هم احمد _

 هک يادتون نبودم موافق وصلت اين با هم اول از.. عزيز نيستم ناراحت من:  بود کمرنگ لبخندم

 .  نباشن ناراحت بگين هم جان آقا به... هست

 .. کرد عوض نميشه که رو مردم حرف.. مادر باالخره _

 ات پوشکمون مدل از... هست باهامون مردم حرف ميريم مي وقتي تا ميايم دنيا به وقتي از ما _

 که مردم دهن در... عزيز کنين ول...! داره حرف بزنن حرف بخوان که مردمي براي قبرمون سنگ

 ...نميشه بسته

 مادر؟ نيستي ناراحت تو يعني _

 ...!راحت خيالت... نيستم.. عزيز نه:  بوسيدم را اش گونه و شدم خم

 ... !بود چه ام زندگي بعدي اتفاق آوردم خاطر به تا کردم فکر کمي... کردم باز را دوم ي صفحه

 ما انتقالي هاي کار.  بود بازگشته عادي روال به ام زندگي.  بود گذشته هفته سه هم شايد يا دو

 هب بايد مدارک سري يک ي ارائه براي.  گذاشتم مي پا جديدي دانشگاه به بايد و بود شده جور

 آقا:  مگفت راننده به رو و شدم تاکسي سوار بود شده ديرم کمي که دارم ياد به.  رفتم مي دانشگاه

 . دارم عجله بريد تر سريع يکم ممکنه اگه

 ...! نکرد سوار را ديگري کس و گذاشت گاز روي پا
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 درون هندزفري.  انداخت ها کوچه پس و کوچه از خيابان سنگين ترافيک با نکردن برخورد براي

 ما يجلو ماشيني...  کشيدم سرکي.  ايستاد تاکسي که ها خانه و ها مغازه به نگاهم و بود گوشم

 .نبود

 بوق روي را دستش راننده.  بشنوم را ممتد بوق صداي توانستم تازه و آوردم در را هندزفري

 . کرد نمي ول و بود گذاشته

 اومده؟ پيش مشکلي:  پرسيدم ناچار ديدم نمي چيزي هيچ چون

 ....هايش اخم... بود آشنا چقدر... کرد نگاهم آينه از

 . نميشه رد ماشين:  شد بلند اش جدي و بم صداي

 . گذاشت بوق روي دست دوباره و گفت

 ي مغازه کي کنار دوبله ماشيني.  بردم بيرون را سرم کمي.  ببينم بهتر تا کشيدم پايين را شيشه

 تکان ما براي دستي بود ساله اي خورده و 31 پسر که ماشين ي راننده بود کرده پارک يدکي لوازم

 . شوم عصباني يا بخندم خونسردي همه آن به بودم مانده. آيم مي اآلن يعني که داد

 اام نزند ماشين به کرد سعي رفت جلو و گذاشت گاز روي پا حرص با بود شده کفري که راننده

 ...!آمد در جا از ديگر ماشين ي آينه و شکست خودش ماشين ي آينه و بود بيهوده تالشش

 ...!آينتون... کنيد مي چيکار آقا:  شد گرد چشمانم

 کمرم. .پريدم جا از گرومپي صداي با.  کرد نگاه پشتي ماشين به آينه از اخم با فقط نداد را جوابم

 تصادف هم با ماشين دو است ممکن چطور گفتم مي هميشه خب...  کشيد تير لحظه چند براي

 مي معج ماشين عقب صندوق کمي وقتي که داشت سوال جاي برايم..  ببيند آسيب کسي و کنند

 ..!!.کنم پيدا را سوالم جواب خواست خدا نظرم به.. ببيند صدمه کسي است ممکن چگونه شود

 قبع دنده خواست مي که پشتي ماشين و شد پيدا بود هم در برابر هزار هايش اخم حاال که راننده

 ي ندهران ديدم من و افتاد گير بود آمده کوچه داخل تازه که ماشيني ي وسيله به کند فرار و بگيرد

 ماشين از آمد مي نظر به ترسيده کمي حاال که را پسر آن و کرد باز را ماشين در که را تاکسي

 . کشيد بيرون
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 نماشي سپر.. کردم نگاه ماشين عقب صندوق به.  شدم پياده ماشين از و دادم قورت را دهانم آب

 ... !بود رفته فرو کمي صندوق و يود شکسته

 ...!بدهد شفا خدا.. داشت پسر آن که بود مرض نوع يک هم اين خب

 از را تاکسي ي راننده و ريختند بيرون مغازه همان از ديگر پسر 2 دفعه يک که شد چه نفهميدم

 .کردند جدا پسر آن

 ومش شاکر را خدا خواستم که همين. شد خير به ختم غائله که دادم بيرون را ام شده حبس نفس

 و جوان پسر همان ماشين ي راننده کنار ي شيشه داخل کوبيد را راننده سر ها پسر همان از يکي

 !!کني؟ مي چيکار آقا:  کشيدم جيغ اختيار بي من

 لو مگر اما.  بکشد عقب را سرش بتواند تا گذاشت ها خورده شيشه روي هوا بي را دستش راننده

 !!؟ کرد مي

 کنم؟ مي ولت کني مي فکر... ! آينم خاطر به اين:  گفت و کرد صورتش نثار مشتي اولي پسر همان

 بدي؟ خسارتمو بايد

 آقا.. گفت نمي کسي چرا...  کند جدا هم از را ها اين آمد نمي کس هيچ چرا... کردم نگاه اطرافم به

 !!؟...بفرست صلوات

 .کنند مي نگاه سينمايي فيلم دارن انگار.. بيکار مردم

 ...!کنه کمک يکي...کشتيش.. کن ولش... ام تو با...کن ولش آقا:  رفتم جلو

 و کرد من به آوري چندش نگاه آمد مي اي خورده و 21 نظرم به و بود گرفته را راننده سر که پسر

 !!که؟ گرفتي... نکني کارا اين از ديگه.. باشه يادت ولي... کنم مي ولت خانم خاطر به:  گفت

 اجوانن خيلي ديگر اين اما... نکن ولش اصال بابا برو بگويم خواست مي دلم... شد هم در ام قيافه

 ...!بود مردانه

 برين دباي.. خواد مي بخيه کنم فکر.. دستتون.. واي خوبه؟ حالتون: نشستم زمين روي راننده کنار

 .بيمارستان

 ؟ کند رانندگي خواست مي چطور.  برخاست جا از زور به.  بود کرده کرم ها بوق صداي
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 کنين؟ رانندگي بلدين:  کرد من به نگاهي

 نه:  تمگف صادقانه نشستم ماشين پشت گاه هيچ اما گرفتم نامه گواهي سالگي 38 همان من خب

 . نيستم بلد

 نارک وقتي اما رود مي بيمارستان طرف به کردم فکر.  شد سوار و رفت ماشين طرف به لنگان لنگ

 .کردم نگاهش بهت با کرد توقف دانشگاه

 . بدهم بهش نداشتم هم دستمال... چکيد مي دماغش از خون

 ...دادم را همه... بود تومان هزار سي ام دارايي تنها... آوردم در را پولم کيف

 ..ندارم اين از بيشتر.. بفرماييد _

 تومان 5.. کرد دراز را آلودش خون دست.  کرد مي اخم چقدر بشر اين... شد هم در هايش اخم

 ...! بفرماييد:  گفت و برداشت

  . بفرماييد:  گفتم و بستم را دفتر.  کشيد بيرون گذشته عالم از مرا خورد در به که اي ضربه

 !خواي؟ نمي مهمون _

 .  نخوام ميشه مگه:  گفتم و زدم لبخندي ليال ديدن با و برگشتم

 رساد حال:  وگفتم کردم نگاه صافش شکم به.  بوسيدم را اش گونه و کردم بغلش من و داخل آمد

 !!چطوره؟ خانم

 .  بخواه بيچارش پدر مادر از هم نظر يک.  کنيا مي انتخاب اسم هرروز خودت واسه تو:  خنديد ليال

 .  عاليه هم خيلي... دنيا و درسا... قشنگي اين به _

 چي؟ بود پسر اگه _

 .  کنم نمي انتخاب براشون هم اسم ندارم خوبي ي ميونه پسرا با که جايي اون از_

 .  بيرون بريم بيا.. تو دست از ريما خداي واي:  گفت و خنديد بلند ليال

 .  کنم عوض لباس بزار جان مادر بيرون برو _
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 سرم وير لباسم همرنگ شالي و کردم عوض بلندي بليز با را کوتاهم آستين لباس من و رفت ليال

 .  رفتم بيرون و انداختم

 کجاست؟ دنيا:  گفتم و چرخاندم چشم... کردم پرسي احوال حسين امير با

 .  مدرسه:  گفت و نشست مبل روي ليال

 .  شده تنگ واسش دلم چقدر که اخ _

 ..ان شاکي شيطنتاش دست از معلما همه... خونه ديوونه کرده رو مدرسه _

 . کنه شيطنت بايد بچه _

 .  بينيم مي هم رو شما شدن مادر:  گفت و کرد من به نگاهي ليال

 ... ! ببين خب:  گفتم و انداختم باال اي شانه

 ...!ماشاهلل که نيست زبون _

 .  چرخاندم دور و گرفتم را سيني و شدم بلند.  آمد بيرون چاي سيني با عزيز

 يماومد... بريم هم ديگه جاي چند بايد عزيز راستش:  گفت و گذاشت ميز روي را استکانش ليال

 .  بديم رو عروسي کارتاي اين

 سما تر تمام هرچه سادگي به رويش بود ساده عروسي يککارت.  گرفتم دستش از را کارت ذوق با

  بود قشنگ داخلش متن کردم بازش.  بود شده نوشته داماد و عروس

  شديم يکدانه و دل يک همسفري او و من "

 شديم ميخانه راهي شدگان دل همره

 بگشاييد ما در و کنيد رنجه قدمي

  "شديم پيمانه که بياييد اينجاست طرب

 .. نگاه عزيز....!! آخي:  گفتم ذوق با اختيار بي

 مي تکون سر چرا عزيز وا:  گرفت را کارت و داد تکان را سرش لبخند با و کرد من به نگاهي عزيز

 .  دي
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 .بزاره دلش کجاي بايد و چل و خل نوه اين کنه مي فکر داره خدا بنده:  داد جواب عزيز جاي به ليال

 .  نوشتن قشنگي متن چه ببين من جون آخه _

 ...!خري خيلي بگم تونم مي فقط ريما _

 .  دارين لطف... شما قربان _

 .  بود کرده سکوت و خورد مي را چايش لبخند با مدت تمام حسين امير

 . بشن خوشخت الهي:  گفت و گذاشت ميز روي را کارت عزيز

 جديد دانشگاه.. کرد مي طي را اش عادي روال ام زندگي. بود گذشته روز چند ندارم خاطر به

 .گرفتم خو محيط با که نبرد زيادي زمان اما بود غريبه برايم کمي اگرچه

 از خيس صورتي و باراني چشمان با دوان دوان دنيا و شد زده خانه زنگ که را روزي دارم ياد به

 با.  عصبانيت با پدرش و زد مي صدا را نامش تشر با سرش پشت ليال و شد خانه وارد اشک

 . کردم نگاه رويم به رو ي صحنه به نگراني و تعجب

 .  کرد پرواز کردم مي نگاه ها آن به بهت با که مني سوي به و آورد در پا از را هايش کفش دنيا

 ....!!ندارم دوست مامانمو ديگه... بمونم تو پيش خوام مي من خاله... خاله _

 .  زد مي بيرون کاسه از داشت تعجب فرط از چشمانم

 ...! دنيا کن بس: ليال

 لحظه هر که دنيايي و زدند مي صدا تشر با را فرزندشان که کردم نگاه مادري و پدر هاي اخم به

 .  شد مي گم آغوشم در بيشتر

 !شده؟ چي:  کردم پيدا را صدايم باالخره

 .  فشرد هم به را هايش لب ليال و کشيد صورتش به را دستش کف کالفه حسين امير

 و زعزي:  گفتم حسين امير و ليال به رو و داشتم نگهش آغوشم در و کردم بلند را دنيا.  شدم خم

 .  بيام بکنم صحبت يک خانم دنيا با من بنشينيد بفرماييد شما.  نيستن آقاجان

 .  مکن صحبت دخترش با دهد اجازه دقيقه چند کردم خواهش نگاه با که بگويد چيزي خواست ليال
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 به رو زمين روي خودم و گذاشتم تخت روي کرد مي هق هق همچنان که را دنيا و شدم اتاق وارد

 !شده؟ چي بگي خواي نمي.. جون خاله خب:  نشستم رويش

 !!خاله؟ ندارم واقعي باباي مامان من:  گفت مظلوميت با و باال کشيد را دماغش آب

 يانم را کوچکش دست..  رفت نفسم ثانيه چند براي که کردم تعجب سوال اين شنيدن از آنقدر

 .  بابات حسينم امير... مادرته ليال زنه؟ مي چيه حرفا اين... دنيا وا:  گفتم و فشردم دستم

 ...!!سرراهيم من.. گفت زهرا... خاله نه:  انداخت مي هم من گلوي به را بغض لرزانش ي چانه

 !کيه؟ زهرا:  شد هم در هايم اخم

 . همسايه دختر _

 . دنيا شده چي ببينم کن تعريف درست:  ساييدم هم روي دندان

 دونستي مي... گفت بعدش.. اتاقم تو اومد... خونمون اومد زهرا: بود شده کمتر کمي هقش هق

 .. .نيستن خودت باباي مامان بابات مامان يعني گفت چي؟ يعني گفتم!! هستي؟ راهي توسر

 خاله؟ کين من باباي مامان پس:  گرفت اوج دوباره هقش هق

 ...!!داشته ساديسم بچه... بزنم مرگ حد سر تا را بچه آن و بروم خواست مي دلم چقدر که آخ

... ننک مي بزرگ رو آدم که هستن اونايي پدر مادر.. دلم عزيز ببين:  بوسيدم را دنيا خيس ي گونه

 !کردن؟ بزرگ رو تو کيا

 .  بابام مامان _

 خريدن؟ مي عروسک واست کيا _

 .  بابام مامان:  کشيد باال دوباره را دماغش آب

 اسايلب خريدن؟ مي خوراکي واست... گرفتن؟ مي دستتو خيابون تو... بودن؟ کنارت هميشه کيا _

 !!هوم؟؟؟ کردن؟ مي بوست کردن؟ مي بغلت خريدن؟ مي خوشگل

 .  بابام مامان:  بود شده تر آرام
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... هزد حرف الکي هم دختر اون... ديگه کس نه... حسينن امير و ليال تو باباي مامان پس! ديدي؟ _

 !بده؟ اهميت کسي هر حرف به بايد آدم مگه

 ...!نه:  برد باال را سرش

 کردي؟ ناراحت انقدر باباتو مامان غريبه يک حرف خاطر به چرا پس _

 ...!ببخشيد:  کرد نگاهم معصومش چشمان با

 يکسان چه واقعيش مادر و پدر که پذيرفت راحت چقدر... بود پاک چقدر ها بچه دنياي.. زدم لبخند

 ... هستند

 ماچ باباتو مامان برو.. خوشگلم نکن خواهي معذرت من از:  گفتم و کردم آبداري ماچ را اش گونه

 .  ببخشيد بگو کن

 محکم را هردويشان ي گونه او و رفتم بيرون اتاق از سرش پشت من و پريد پايين تخت روي از

 پدرش هراز که فهميدم و کردم صحبت تلفني ليال با ها بعد.  ببخشيد:  گفت مظلوميت با و بوسيد

 کردن ساکت براي مادرش گويا... ندارند خوبي چندان مالي وضع و داده دست از تصادف در را

 و کند مي فاش را اش همسايه راز کرده مي تعريف دنيا اتاق و ها عروسک از مدام که فرزندش

 ...!! آرام را زهرا

 يعني اين و بود گذشته خوابم ساعت... بيدار همچنان من و بود شب 33.21.. کردم نگاه ساعت به

 ...!!شدي خواب بي که بخوان را امشب خواب ي فاتحه

 اس ام اس... بود بيدار مهرسا احتماال.. گرفتم دست در را موبايلم و کردم روشن را خوابم چراغ

  زدم

 بيداري؟ مهرسا _

 مه دوستي يک افتاد يادت شدي بدخواب باز شده چي.. دخترم آره:  رسيد جوابش بعد دقيقه چند

 داري؟

 خوبه؟ حالت... بره نمي خوابم آره _

 ...!چتم مي شوورم با دارم باشه؟ بد ميشه مگه _
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 گرفتن؟ ازت تلفنو مگه کني؟ مي چت داري _

 .  بيارم فشار شوهرم به زندگي اول خوام نمي ره مي شارژم پول اونطوري نه _

 گشتي... بخره واست تونه نمي هم هزاري شارژ که هم با شوهرت اون و تو سر بر خاک يعني _

 .  مهرسا کردي کور بازارو چشم گشتي

 !!حسوووووووود... بابا برو _

 اغسر به و برخاستم جا از.. برسد کردنش چت به راحت تا گذاشتم کنار را گوشي و زدم لبخندي

 ...رفتم دفترم

 ....!!دانم نمي...! بود کي ديدم را او که بعدي ي دفعه.  کردم باز را بعد صفحه

 باش خيابونا مواظب مادر گفت مي بلند که عزيز به جواب در و کردم باز را خانه در که دارم ياد به

 . خداحافظ.. ! عزيز هستم:  زدم داد

.  مرفت خيابان سمت به راستم و چپ به توجهي کوچکترين بدون معمول طبق و بستم را خانه در

 رنگي زرد سيتاک که بود نرسيده دقيقه به که بگويم توانم مي و ايستادم تاکسي منتظر خيابان کنار

 .  آقا مرسي:  گفتم لب زير و نشستم عقب صندلي.  بود خالي ماشين.  زد بوق برايم

 .  کنم مي خواهش:  کردم نگاهش آينه از اختيار بي شنيدم که را صدايش

 پس کوچه از من دانشگاه شدن دير خاطر به که بود پيش روز چند... نداشتم شکي.. بود خودش

 .  شد خوني خورد که اي مردانه ناجوان ضربات اثر در صورتش و انداخت کوچه

 خوبه؟ حالتون شمايين؟ اوا:  گفتم اراده بي

 .  ممنون:  شد بلند بمش صداي.. جديت همان با... اخم همان با.. کرد نگاهم آينه از

 نهمي کنم مي باز وقت بي را دهانم وقتي... ديگر بود خودم تقصير خب... ! قاطي چه... زمان امام يا

 آن لطف خواستم مي سرم خير خب... ! بد يا خوب... داشت ربطي چه من به حالش... ! شود مي

 حرف چرا ريما شد؟ جبران واقعا... شد جبران اآلن... ! کنم جبران کردن احوال و حال با را روزش

 سوار روت کسي هر که کني مي رو کارا همين خب! بيرون؟ بريزي بعد کني نمي مزه مزه دهنتو

 ...!! ديگه ميشه
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 !خانم؟:  آمدم خودم به صدايش با... درگيرند خودشان با که کساني عين بود شده حالم

 . بدهد خيرش خدا... ! بودم نخواسته که من... !!! بود داشته نگه دانشگاه جلوي... چرخاندم سر

 !ميشه؟ چقدر... نکنه درد شما دست آقا واي:  شد پهن صورتم روي لبخند اختيار بي

 . تومن 3:  گفت و کرد نگاهم آينه از

 !شد؟ مي پاک لبم روي از لبخند اين مگر.. شدم پياده ماشين از و دادم را پول

 ....!!  باشد ساده حد چه تا تواند مي نفر يک که مانم مي هم خودم گاهي

 هم باز... ندارد اشکالي خب. بود پريده کامل سرم از خواب.. نخير.. 5..3...  کردم نگاه ساعت به

 انمتو در که جايي تا امشب... شد خواهند تر محو خاطرات بنويسم ديرتر چه هر! بهتر.. نويسم مي

 . نويسم مي هست

 شخاطرات و محمد از تا گرفتم دست به قلم اختيار بي.. زدم لبخند و کردم نگاه ميز روي کارت به

 ...! بنويسم

 گذشت مي عقد مراسم خوردن هم به و من قاطع نه و خاستگاري آن از بيشتر هم شايد يا ماه دو

 ربيشت همه از ليال و مهديه با. ديدم مهماني آن در را فاميل تمام من و گرفت سارامهماني عمه که

 .  داشت را برخورد خوش و مهربان برادري حکم برايم مهدي هم آقايون در و بودم شده جور

 !چطوره؟ فراري عروس خب _

 . بشنوه يکي گي نمي! تر آروم..  هيس:  گفتم و کردم نگاه مهديه به

 زدن هم به از و دانستند مي را محمد و من ماجراي حقيقت که بودند کساني تنها مهدي و مهديه

 .  داشتن اطالع من توسط ازدواج

 .  بشنوه خب:  گفت و انداخت چپش پاي روي را راستش پاي

 .  خوندست ام فاتحه بفهمه آقاجون... مهديه خدا رو تو:  کردم نگاهش التماس با

 شدن؟ راضي خانوادش که گفته چي محمد فهميدي:  آورد پايين کمي را صدايش

 .  نداشتيم تفاهم گفته...آره:  گفتم و انداختم باال شانه
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 يم قبول راحتي همين به مامانش نداشتيم تفاهم بگه محمد کردي فکر... چيه تفاهم.. خره نه _

 کنه؟

  ؟ گفته چي پس:  شدم کنجکاو

 همه جلوي.. داره اعتقاد روزه و نماز به نه...  خونه مي نماز نه... خوره نمي من درد به ريما گفته _

 ...! کنه مي سرش روسري آقاجان ترس از گفته چرخه مي حجاب بي هم

 !!!چي؟:  شد هم در هايم اخم

 !بفهمن؟ بقيه خواي مي!! هيس:  که توپيد من به و کرد نگاه را اطرافش واهمه با مهديه

 کي نم بعدشم...! نيست اعتقاديم بي بر دليل خونم نمي نماز گفته؟ پرت و چرت انقدر چرا اين _

 ..!اآلن اما.. بودم حجاب بي همه جلو.. آره قبال بودم؟ حجاب بي شما فاميالي جلوي

 و نماز مورد در اما.. بشه راضي مادرش اينطوري خواسته... کرده اغراق که حجابي بي مورد در _

 . نگفته هم دروغ.. خب... روزه

 .  نيستم ايموني و دين بي آدم من! مهديه؟ چي يعني _

 هم داشتي اعتقاد روزه و نماز به واقعا تو اگه.. ريما ببين... خب اما.. زدم حرفي همچين کي من _

 ديگه طور من که حرف اين با... زني مي گول خودتو چرا.. گرفتي مي روزتو هم...خوندي مي نمازتو

 ... !کني مي تبرئه خودتو فقط کنم مي دل و درد و زنم مي حرف خودم خداي با اي

 گفتن؟ ديگه چيز يک عزيز به چرا پس:  گفتم و دادم بيرون حوصله بي نفسمو

 به بياد داري انتظار نکنه:  گفت و نداد ادامه ديگر هم او که ندارم را بحث آن ي حوصله فهميد

 اون معلومه خب خوره؟ نمي من پسر درد به و داره و مشکل اين تو نوه بگه سالش چندين دوست

 !والسالم و نداشتن تفاهم گن مي کالم يک.. اومد مي پيش کدورت و قهر موقع

 .  شد تموم که اينه مهم...  نيست مهم:  گفتم بيخيال

 بودي؟ مخالف ازدواج اين با انقدر چرا نفهميدم هنوزم که من _

 منو اي ديگه کس با ازدواج از فرار براي که کنم ازدواج کسي با داشتي انتظار واقعا مهديه _

 . بود کرده انتخاب
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 ...!خوبيه پسر محمد... اما نه _

 .  دارم ايمان هم بودنش ضعيف به اما... ندارم شکي بودنش خوب تو _

 !؟ ضعيف _

 اين منو پاي الکي و خوام نمي رو سحر من بگه محکم و سفت نتونسته که ضعيفه خيلي.. آره _

 .  کرده باز وسط

 . گي مي راست... آره:  گفت و داد تکان سري هم مهديه

 ....!!!بود انداز طنين و زيبا خيلي صدايش که واقعا...! کردم باز چشم همسايه خروس صداي با

 صبح 7 کردم نگاه ساعت به.  برخاستم جا از و فرستادم بيچاره خروس مادر و پدر روح به لعنتي

 .  طلبيد مي را بيشتري خواب دلم... بود

 را عزيز ي گونه اول صبح هرروز مثل.  کرد باز کامل را هايم پلک زدم صورتم به که آبي سرماي

 انگار . شدم نمي قدم پيش آقاجان بوسيدن براي چرا دانم نمي.. نشستم ميز سر بعد و بوسيدم

 .  داشت مي وا هم بوسيدن از مرا که بود کرده رخنه دلم در آقاجان از ناشناخته ترسي که

 از قبل تا ها صبح.  نشستم ها شن روي.  آمدم بيرون خانه از و گرفتم اي اجازه صبحانه از بعد

 بي و بستم چشم. گرفت مي بر در را وجودم تمام آب صداي آرامش و.  بود خلوت خيلي 31 ساعت

 ...!هايم روز آن اخموي مرد ياد به.. افتادم او ياد به اختيار

 خانه روي به رو دست به سيگار را او تعجب کمال در و آمدم بيرون خانه از که را روزي دارم ياد به

 .  ديدم بود پارک جا آن که ماشيني به داده تکيه

 اجازه يب لعنتي زبان اين اما کنم؟ سالم غريبه يک به داشت دليلي چه..  نه! کردم؟ مي سالم بايد

 ...!سالم:  چرخيد من از

... بودم متنفر کار اين از. کرد له پا زير و انداختش زمين وروي زد سيگارش به محکمي پک

 مي زاس نا و فحش انداختند مي زمين روي را هايشان سيگار آشغال که کساني به هميشه...! متنفر

 . بود پيوسته جماعت اين به هم اخمو مرد اين گويا...! گفتم
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...! ودب افتاده جانم به خوره مثل سوالي اما افتادم راه خيابان سمت به او به توجه بي و گرفتم نگاه

 هم شايد خب.. خب! بود؟ ايستاده خانه روي به رو دقيقا چرا. خواست مي چه جا اين او که اين

 ... بوده تصادفي

 انداختم مي باال شانه بحث کردن تمام براي ها بحث و جر آخر در که معمول طبق و شدم بيخيال

! خيالبي:  گفتم لب زير و انداختم و باال شانه خودم با بحث و جر در هم بار اين بيخيال گفتم مي و

 ...چه من به

 رس خاريد مي تنش کمي هايش پسر که هايي ماشين به جواب در و بودم ايستاده خيابان کنار

 ..! مرسي نه:  گفتم مي و دادم مي تکان

 يدبا چه! زمان امام يا... بود خودش.  کردم نگاه عقب به وحشت با.  شد کشيده پشت از دستم که

.. نه هن... کشيدم مي داد بايد شايد... بودم نيوفتاده گير وضعيتي چنين در حال به تا کردم؟ مي

 ...!نبود غريبه هم خيلي او.. نبود درست

 . کنيد ولم آقا؟ کند مي چيکار:  کردم پيدا را صدايم باالخره و دادم قورت را دهانم آب

 ...!!بز مثل مهرسا قول به...! کرد مي نگاهم تنها که کرده چه بود نفهميده هم او انگار

 ...شمام با آقا _

  بردم باال را صدايم کمي... برد مي سر به هپروت در کال بشر اين... نخير

 مي!! کري؟... توام با د  !  سرت بريزن محل اهل ي همه نزدم جيغ تا کن ول دستمو... شمام با آقا _

 .کن ولم گم

  . رسونمت مي بيا:  گفت و کرد اخمي و کرد ول سريع را دستم. آمد خودش به محسوسي تکان با

 يکس نا و کس هر به وقتي...! ريما سرت بر خاک... بيا بود؟ شده خاله پسر انقدر حال به تا کي از

 مي باز برات نيششونو هم اونا... ديگه ميشه همين.. کني مي باز براشون نيشتو و کني مي سالم

 ...! کند مي اخم بدتر.. کند نمي باز نيش اخمو مرد اين چند هر!! کنن

 .  ايستادم تر طرف آن رفتم بهش توجه بي و کردم اخمي

 کردم شک هم با عقلش و او به و عقلم و خودم به نيست ديدم و برگشتم وقتي.  رفت کي نفهميدم

 . 
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 هم در اخم ديدنش با که مستقيم بگويم تا کردم خم سر.  ايستاد پايم کنار تاکسي بعد دقيقه چند

 .  نشدم سوار و کشيدم

 .  شين سوار بياين:  شنيدم را صدايش

 ماخ و جدي نگاه آن مقابل در من و رسيد ديگري تاکسي تا کشيد طول دقيقه چند...  ندادم محل

 ...! سوخته دماغ:  گفتم و آوردم در زبون برايش دل در و شدم سوار هم در هاي

 ار خانه راه آهسته و گذاشتم گوشم درون را هندزفري و تکاندم را ام مانتو پشت برخاستم جا از

 ...گرفتم پيش

 .  شد بلند گوشم درون شيري رضا صداي

 ابريه بدجوري چشام هواي

 ...!عميق.. کشيدم نفس

  "؟ دارم دوست خيلي دونستي مي "

  "...! من از بيشتر نه "

  صبريه بي غرق و تنگه دلم

  "گردي؟ مي بر کي"

  "زود خيلي... زود "

  حاليه بد چه غريبي حس چه

  خاليه تو جاي ولي هستي که

  "نري؟ نميشه "

  " کنم مي کاري هر تو خاطر به من "

  "...!کن بس "

  زده جا تو جاي يکي رو خودش

  " متنفرم ازت.. خوره مي هم به ازت حالم....! گي مي دروغ داري "
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  بده حالم فهمه نمي که يکي

  "گو دروغ و باز حقه.. همين لنگه همتون... بقيشوني مثل هم تو "

 بره اينه فکرش فقط که يکي

 خاطره نه غصه نه داره دل نه

  " بردار سرم از دست ؟ گي مي چي "

  کنم حاشا رو نبودش که خواد مي

  "...! رفتم تند... خوام مي معذرت من... من "

  کنم تماشا بشينم من بره

  " شده تنگ برات دلم "

  "!!واقعاااااا؟ "

  دير ميشه زود خيلي که فهمه نمي

  نگير جدي رو دنيا گه مي همش

 "!چي؟ يعني ريما"

 منه با روزا اين تو جاي يکي

 اهنه از جنسش نگاهش سرده که

 حسه بي لباش اسمم به نسبت که

 ميرسه تو به دوباره کي دلم

 و ودبر پايين تا دادم قورت را دهانم آب.  بود شده سنگين کمي گلوم توي بغض.  کردم باز چشم

 . دارد نگه باز را نفسم راه

 .  شد بلند موبايلم اس ام اس زنگ صداي

  " رسيدم " کردم بازش
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 .  شکرت خدايا:  کردم زمزمه لب زير نشست لبم روي لبخند

 عيس و کردم باز را دفترم.  نشست لبم روي عميق لبخندي.  دوختم بيرون به پنجره از را نگاهم

 ... بياورم خاطر به کردم

 .  مادر بخور چايي بيا:  شنيدم سرم پشت از را عزيز صداي

 در ستانمد از را باغباني دستکش و زدم لبخندي چاي از لبريز باريک کمر استکان ديدن با برگشتم

 .  گذاشتم باغچه ي گوشه و آوردم

 . کردي چه برم قربونت الهي عزيز واي _

 .  مادر جونت نوش _

 .  يدهنرس بهشون احمد وقته خيلي.  نکنه درد دستت:  گفت و نشست باغچه ي لبه کنارم هم عزيز

 .  کردم سکوت و زدم لبخندي

 .  بود داغ.  فشردم انگشتانم ميان را استکان

 ديوار به.. کردم دنبال را نگاهش.  بود خيره حياط از اي گوشه به حسرت با.  کردم نگاه عزيز به

 ...! شد مي ختم

 شده؟ چيزي عزيز _

 .  جان دختر بزنم حرف باهات خواستم مي:  گفت و زد کمرنگي لبخند عزيز

... تشراس:  گفت و کرد مهمانم نگاهي نيم.  کردم نگاهش منتظر و گذاشتم سيني روي را استکان

.. الشخ دختر هم شايد يا.. داييش دختر خواستگاري بوده رفته.. مادر تو از قبل يعني.. قبال... محمد

 ....! ندارم حافظه که من مادر دونم نمي

 .بود رفته در عزيز دستت از کالم رشته.. خنديدم

 ...!خواستگاري رفته مادرش دوباره هم تو از بعد که خالصه.. مادر آره _

 ...سوم بار ملخک جستي بار دو ملخک جستي بار يک گفتم دل در

 .  کشيد بيرون ملخ و محمد فکر از مرا عزيز صداي
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 .  کنن عروسي قراره و گرفتن هم مثبت جواب.. که اين مثل _

 من به ترحم با گونه اين که دانستم مي را چيز همه خودم من که دانست نمي عزيز.. زدم لبخند

 .  کرد مي نگاه

 .  بشن خوشبخت خب _

  بست رخت عزيز نگاه از ترحم رنگ

 مادر؟ نميشي ناراحت تو يعني _

 ...!بشن خوشبخت ايشاهلل.. خوشحالم براشون هم خيلي من.. باشم ناراحت بايد چرا..  عزيز نه _

  نخور غصه تو... مادر نداشتن لياقت _

 .  راحت خيالت.. عزيز خورم نمي:  بوسيدم محکم را عزيز گونه

 .  ميشه سرد:  گفتم و گرفتم طرفش به را عزيز چايي

 .  مادر خوردي که شيري اون باشه حاللت:  گفت و گرفت دستم از را چايي

 مي جان به عزيز بوسيدن با هرروز را پدرم عطر.. خدايا بودم دلتنگش چقدر... مادرم.. زدم لبخند

 .  صبورم و مهربان دايي.. بود تنگ فريد براي دلم چقدر.. چه را مادرم عطر اما.. کشيدم

 که دلي اين براي کرد نثارم سري بر خاک او و گرفتم تماس او با عصر روز همان که دارم ياد به

 !!!بود تنگ کنند ساله بيست آدم يک تن که اي ساله دو کودک لباس چون

 تو:  مگفت بخورم صبحانه خواست مي که عزيز جواب در و پوشيدم را هايم کتوني نشستم در کنار

 .  خداحافظ.  شده ديرم.  عزيز خورم مي چيزي يک راه

 و گذاشتم در الي را دستم در بستن موقع که بودم هول قدر آن...!  کردم حمله خانه در سمت به

 .  دادم نجات را انگشتانم و کشيدم بنفشي جيغ بعد

 هم ازب.. کردم بلند را سرم...!  اي مردانه کفش به خورد کفشم نوک که برگشتم و بستم را خانه در

 ...!هايم روز آن اخموي مرد همان.. بود او

 سمت به و کردم خواهي عذر کفشش کردن لگد براي لب زير و انداختم دوشم روي را ام کوله

 .  دويدم خيابان
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 .  رسونمتون مي:  شنيدم سرم پشت از را صدايش

 ...! بود محال کالس به يافتنم راه رسيد مي زودتر رحيمي اگر..  کردم نگاه ساعتم به اضطراب با

 .  مرسي نه:  گفتم حال اين با

 هک نرسيد دقيقه به و شد دور کنارم از بعد و برد فرو موهايش ميان انگشت حوصله بي که ديدم

 رسيد؟ مي زود انقدر که کرد مي پارک کجا... ايستاد پايم جلوي ماشينش

 نمي هم ها شخصي سوار... نبود تاکسي از خبري... کردم نگاه خيابان به و دادم قورت را دهانم آب

  . نشستم عقب صندلي روي و زدم دريا به را دلم.  گرفتم دندانم ميان را لبم... وقت هيچ... شدم

 مي جاک دانست مي نپرسيده. افتاد راه دانشگاه سمت به باال سرعت با و گذاشت گاز روي را پايش

 ...!بدهد خيرش خدا.  روم

 طرف به و بيرون کردم پرت ماشين از چطور را خودم نفهميدم ايستاد که دانشگاه در کنار

...  عادت طبق.  ندادم را ماشين پول آوردم ياد به که بودم ساختمان در نزديک.. دويدم ساختمان

 و گرفتم ها نرده به را دستم در کنار... دويدم دانشگاه اصلي در طرف به و کوبيدم سرم در محکم

 . لعنتي.. اه...! بود رفته... نبود.  شدم خم زانويم روي

 .  دادم دست از را کالس و رسيدم دير هم باز.. مرد آن لطف و عجله همه آن با

 پيش را هوايي پل راه بود زمين به نگاهم که حالي در و زدم بيرون دانشگاه از افتاده هاي شانه با

 .  گرفتم

 رسيدين؟ دير _

 .  فتگر قرار قلبم روي دستم اختيار بي و خورد تکان تنم تمام بود گوشم نزديک که صدايش با

 .  بود جدي طور همان نگاهش اما بود شده تر کمرنگ اخمش

 ...! چيزي چشمکي،لبخندي يک.. قديم هاي مزاحم هم مزاحم

 را پولش آوردم ياد به که دادم ادامه راهم به بدهم را جوابش که آن بدون و کردم اخم هم من

 .  ندادم

 .. بدم رو کرايتون کردم فراموش.. ببخشيد واي:  گفتم و برگشتم
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 .  تونرسونم مي بفرماييد:  کشيد و گرفت دستم از را کيف بند اخم با کردم باز که را کيفم زيپ

 يم خودم... نيست نيازي:  بودم انداخته چنگ کيف پايين به هم من و بود او دست کيف بند يک

 .  کنيد ول کيفمو.. برم تونم

 .  رسونمتون مي گفتم:  شد تر پررنگ اخمش

 ازيني که گفتم:  کرد رهايش باالخره تا کشيدم نيرويم تمام با را کيف و گرفتم کار به را زورم

 .  نيست

 فايده بي اما شوم رد کنارش از کردم سعي ايستاد جلويم که بودم برنداشته بيشتر قدم يک هنوز

 ...! کنار برو:  گفتم بلندي صداي با آمد در حرصم بود

 .  کنم اش خفه خواست مي دلم.. کرد مي نگاهم تنها

 لبخند ديدم را ماشينش.. افتادم راه او به پشت و برگشتم و دادم بيرون حرص پر را نفسم

 .  کرد خوش جا لبم ي گوشه مرموزي

 باز ار ها قفل و گرفت دست در را ماشين سوييچ اخم و جديت همان با او و ايستادم ماشينش کنار

 شد خم و کرد باز را درراننده بود شده راحت خيالش گويي که او و کردم باز را عقب در من و کرد

 و وبيدمک هم به محکم را ماشين در داشتم سراغ خود در که سرعتي باالترين با من که بنشيند که

 ... دويدم پل طرف به

 چگونه را خودم نفهميدم و کردم پرواز ايستگاه طرف به.. بود ايستاده خيابان طرف آن اتوبوس

 ...! خنديدم اخمو آقاي آن ي زده بهت قيافه به شيشه از و کردم پرت اتوبوس داخل

 ....!!نيست بد گاهي هم شيطنت

 آن سوار اشتباه که دارم ياد به.  شد مي تر پهن لحظه به لحظه لبم روي لبخند ها روز آن ياد با

 ....!شمبا نکرده مرد آن نثار که نبود فحشي...! بود شده ختم آباد کجا نا به مقصدم و شدم اتوبوس

 ار نواري و کردم روشن بود آورده برايم عزيز که را پدرم قديمي ضبط و شدم بلند صندلي روي از

 خش خش.. بود سنتي هايش آهنگ.. گذاشتم داخلش کنم پيدا بودم توانسته زحمت هزار با که

 .  شد تر پررنگ لبم روي لبخند پدرم ياد با اما کرد مي اذيتم گاهي ضبط
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 ميان جايي... کرد باز ذهنم کنج کوچکي جاي مرد آن بعد به روز آن از.. کشيدم دراز تخت روي

 نديده ديگري مرد هيچ وجود در را شخصيتش...!! آمد نمي بدم ازش چرا؟ دروغ... ام دخترانه افکار

 و کردند مي محبت دختري به عاشقانه حرف کلمه دو و چشمک يک با اطرافم هاي مرد همه... بودم

 مختص ذهنم ي گوشه جايي شد باعث هم همين... داشت فرق محبتش.. او اما...! عاشق را دختر

 !!!اخمو مرد مختص....  باشد او

 .. !کردم مرور را او خاطرات اختيار بي و بستم چشم

 آن سوار بود کرده مجبورم که اين بابت اما آمد نمي بدم ازش اگرچه.. ديدم را او روز همان فرداي

 باز . بودم عصباني نهايت بي دستش از بچرخم خودم دور سرگردان ها خيابان در و بشوم اتوبوس

 .  کرد مي نگاهم و بود ايستاده ماشين به داده تکيه هم

 ...!بشر اين نداشت زندگي و کار... افتادم راه کوچه سمت به و رفتم اي غره چشم

 . رسونمتون مي من بفرمايين:  آمد سرم پشت

 .  کردم نگاهش تنها حرص با

 . تعجب با کرد نگاهم هم او

 جا آن از بهتر اما بود زيادي مسافت.  بروم پياده اتوبوس ايستگاه طرف به تا کردم را پشتم

 . بود خوردن حرص و ايستادن

 !برين؟ نمي تشريف دانشگاه مگه _

 ...!چه تو به بزنم فرياد سرش خواست مي دلم چقدر

 ها آن اکثر با جان آقا.. دادم قورت را دهانم آب ترس از...! کردند مي نگاهم ها دار مغازه از بعضي

 و گشتمبر.  کشيدم عميق نفس و ايستادم فکر اين با.. گفتند مي او به اگر.. داشت عليک و سالم

 :  که توپيدم کرد مي نگاهم هم در ي قيافه همان با که او به

 بدبختم تا... ديگه زندگيت پي برو اينجايي؟ روز هر نداري زندگي و کار شما؟ گي مي چي آقا _

 ؟!!کني نمي ول نکني

 کنجکاوي با حاال که هايي دار مغازه به نگاهي!  کرد اخم بدتر اما... کند تعجب داشتم انتظار

 ...!رفت من به نگاهي نيم با و کشيد صورتش به دستي و انداخت کرد مي نگاهمان
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 لمامس خب... حرکت اين با!! نگفتم دروغ ببوسم را صورتش خواست مي دلم لحظه آن بگويم اگر

 .  گفتند نمي جان آقا به چيزي و بوده مزاحم او که فهميدند مي هم کنجکاو هاي دار مغازه اين

 .  افتادم راه ايستگاه طرف به و دادم بيرون را نفسم

 ولمعم طبق تا افتادم راه آشپزخانه طرف به و کردم سالمي.  بود خانه جان آقا برگشتم که عصر

 .  کرد ميخکوبم آقاجان صداي که بزنم غذا به سرکي

 !بودي؟ رفته کجا _

 ..!کن رحم خدايا

 .  دانشگاه:  باشد ترس بدون لحنم کردم سعي.. برگشتم

 !دانشگاه؟ ري مي پياده جديدا:  گفت و گذاشت ميز روي را روزنامه

 ...!فضول و بيکار هاي دار مغازه! بود ترسناک لحنش

 .  نبود ماشين.. رفتم پياده اتوبوس ايستگاه تا امروز _

 !؟ خواد مي چي دره دم هرروز که پسره اين _

 ...بود ديده را او جان آقا!!! عباس حضرت يا

 پسره؟ کدوم:  دادم قورت را دهانم آب

 .  بود افتاده راه دنبالت امروز که هموني:  بود شده سخت صورتش عضالت

 ...!جان آقا شناسمش نمي قرآن به _

 ...ديگر شناختمش نمي خب! بود؟.. نبود دروغ که قسمم

 يم دستم.. کنم آبکش برنجو اين کن کمک بيا مادر ؟ ريما:  شد بلند آشپزخانه از عزيز صداي

 . لرزه

 ...دادم بيرون را نفسم و بردم پناه آشپزخانه طرف به جان آقا تيز نگاه زير از

 مي هديه ديگري دختر صورت به را هايش اخم و شده من بيخيال کردم فکر بود گذشته روز چند

 ...!آمد... کردم اشتباه.. نه اما کند
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 .افتادم راه کوچه سر سمت به و کردم اخمي ديدنش با

 ...!!نشدم ناراحت هم خيلي ديدنش از چرا دانم نمي چند هر

 .رسونمتون مي بفرماييد _

 ...! کرد مي پخش اول از را جمله همين بار هر من ديدن با که نواري عيني... گرفت ام خنده

 شتهر و کشک عزيز براي بودم رفته نداشتم دانشگاه روز آن. رفتم سوپر سمت به او به توجه بي

 .بخرم

 . کند مي ونگاهم ايستاده مغازه در کنار که ديدم آمدم بيرون که سوپر از

 خواين؟ نمي کمک:  شد بلند صدايش که افتادم راه کوچه سمت به او به توجه بي

 ...!!!من برادر نداري هم زدن مخ عرضه آخه گفتم و کردم نثارش سري بر خاک دل در

 ...!در آن به اين.. نداشتم آمدن عشوه عرضه هم من خب

 .کنم پيدا را کليدم کيفم از بتوانم تا گذاشتم زمين روي را کيسه و ايستادم در کنار

 .بزنم حرف باهاتون خواستم مي.. يعني... لحظه چند.. ميشه_

 و بايستد کنارم مزاحمي...! بودم نکرده تجربه را اتفاقي چنين حال به تا...  زد مي دهانم در قلبم

 .  کند صحبت باهام بخواهد

 . کنم مي خواهش:  شنيدم را صدايش که کردم باز را خانه در

 .داشتم نياز حضورش به چقدر... بود آنجا مهرسا کاش اي!! گفتم؟ مي بايد چه

... دمش خشک سرش پشت جان آقا ديدن با اما کنم تمامش و نه بگويم.. بزنم حرفي تا برگشتم

 که آن بدون جان آقا ديدن با و برگشت عقب به سريع که ديد چه نگاهم در مرد آن دانم نمي

 ..!بود نوبرش ديگر يکي اين...! کرد سالم محکم و جدي خيلي ببازد را خودش

 ... بود خشک گلويم

 .  جان آقا سالم.. س _

 . حياط داخل دويدم و زدم چنگ زمين روي ي کيسه به چطور نفهميدم و گفتم
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 اتاقم طرف به و کردم خواند مي نماز داشت که عزيز به نگاهي و آوردم در پا از را هايم کفش

 . داشت نگهم جان آقا صداي که دويدم

 ...!کن صبر _

 .  کن کمکم خودت خدايا.. ترسيدم صدايش لحن از

 ..!کنيد باور آقاجان:  آمدم حرف به خودم کند فوران آقاجان که آن از قبل و برگشتم

 .  گرفت صورتم جلوي را دستش

 !مياري؟ خونه در دم تا رو پسره که رسيده جايي به کارت ديگه حاال _

 ...!خدا به نه _

 ربيتت رو ناخلفي دختر چنين که بعيده سروش از اما رفت نمي اين از بيشتر انتظاري زن اون از _

 ...!!باشه کرده

 !! گفت؟ مي را مادرم ؟ زن اون

 ...!جان آقا _

 ...!ره نمي انتظار اين از بيش.. کنه نمي حفظ رو خانواده و خدا حرمت که کسي از _

 ...لعنتي...! شد مي تر سنگين لحظه به لحظه گلويم توي بغض

 ..!بود پيدا کلماتم تک تک در دلخوري اما...  زدم نمي داد... لرزيد مي ام چانه

 ناخلف؟ گين مي بهم حساب همين رو ؟ خونم نمي رو نمازم چون کنم؟ نمي سرم چادر چون چرا؟_

 ناي تو اما.. کنم نمي سرم چادر.. خونم نمي نماز من.. جان آقا درسته: شد بيشتر صدايم لرزش

 توق هيچ...!  شم بلند جام از بايد ديدنتون با که نرفت يادم وقت هيچ.. نکردم حرمتي بي خونه

 نمي هم رو آقا اون.. نکردم ناخلفي من...!  ببوسم رو عزيز دست خواب از قبل شب که نرفت يادم

 منو دارين که ديدين اشتباهي حرکت من از شما.. خونه در دم اومده که چه من به.. شناسم

 کنين؟ مي بازخواست

 !شده؟ چي:  شد بلند عزيز صداي
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 پيش در را اتاق راه و کردم جان آقا پيشکش را نگاهم آخرين يافت راه پلکم پشت تا اشک

 ...گرفتم

 ...!بود نزده سر هم اخمو مرد آن از حتي..  حتي.. بود نزده سر من از خطايي

 ...!تمنتوس.. بشينم ساکت نتونستم... ببخشيد:  گفتم و گرفتم دست در را پدرم و مادر عکس

 .  داد من به را ممکن خبر بهترين خبرم خوش دوست که بود ها روز همان

 .  ندارم معما حوصله تو جون مهرسا _

 .  بگم تو به همه از قبل خواستم که من سر بر خاک.. بابا بمير برو... اه _

 . گي مي کدومو نمياد يادم خدا به:  گفتم و کردم پوفي

 ...!داد نمي سگم محل بودن نخش تو دخترا همه که همون.. ديگه بوره پسر همون بابا _

 . بودي شده عاشقش که همون آهان _

 !من؟ ؟ کي _

 .. گم مي دارم خودمو... نه:  زدم لبخند

 .  اومد نمي خوشم ازش اصال که من آخه.. گفتم _

 .  شود خشک الکم تا کردم مي پايين باال را دستم حوصله بي

 گرفته؟ زن رفته شده؟ چي حاال خب _

 . اوهوم _

 ...!خدا به نوبرشي ديگه تو بگي؟؟؟ اينو کردي مچل منو ربعه يک مهرسا:  شدم کفري واقعا

 کي؟ با بزن حدس.. خره _

 .  بزنمش سير دل يک خواست مي دلم واقعا

 ..!تو با البد _

 ...!!آآآآآره:  کشيد جيغ
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 ...لوسي خيلي مهرسا:  گفتم حوصله بي

 ...!کرد خواستگاري ازم گم مي دارم چيه؟ لوس _

 . شد گشاد کم کم چشمانم

 !ازتو؟؟ خواستگاري؟ _

 ..!!بله:  کشيد را صدايش

 شده؟ بدبخت انقدر يعني....!! گي مي دروغ_

  ببينم را اش شده ريز چشماي توانستم مي هم جا همان از

 ؟؟؟ منظور _

 .  بخونم فاتحه يک براش باشه يادم.. نداشتم خاصي منظور:  زدم لبخند

 !!ريمااااا؟:  زد جيغ

 هان؟ _

 .  گفتم تو به بگم مامانم به که اين از قبل که من سر بر خاک يعني _

 ؟ گفتي بهش چي حاال.  بشين خوشبخت ايشاهلل تو عزيززززززززمي _

 .  کنم فکر بايد گفتم _

 گفت؟ چي اون:  خنده زير زدم

 ...!خنده زير زد اونم سر بر خاک _

 کالس واسش اونوقت.. ميره در واسش جونت تو دونستن مي دانشگاه اون تو همه آخه خب _

 گذاشتي؟

 ؟ کنم ماچش بپرم داد پيشنهاد که همين داشتي انتظار نکنه... وا _

 .  نيست بعيد تو از واهلل _
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 بيان خوان مي ديگه ي هفته. دارم نياز حضورت به خيلي.. بودي اينجا کاش ريما واي _

 .  خواستگاري

 .  بزرگ آقا اون واسه هم..  تو واسه هم..  شده تنگ دلم هم خودم..  بيام شايد:  زدم لبخند

 گي؟ مي داييتو _

 .  ميام شد اگه زنم مي حرف عزيز با.. آره _

 چي؟ دانشگاهت _

 !!!ميشه؟.. که شه نمي چيزي غيبت روز سه _

 به دست به سيگار کردم باز که را خانه در.  ديدم را او دوباره گردم باز تهران به که آن از قبل

 .  کرد باز جا ذهنم در جان آقا هاي حرف ديدنش با.  بود داد تکيه ديوار

 ربيتت رو ناخلفي دختر چنين که بعيده سروش از اما رفت نمي اين از بيشتر انتظاري زن اون از "

 "..باشه کرده

 هک بود مشخص.  افتادم راه خيابان طرف به و کوبيدم هم به محکم را خانه در و کردم غليظي اخم

 شده؟ چيزي:  گفت و آمد سرم پشت.  است کرده تعجب حرکتم از

 !!مفتشي؟:  گفتم حرص با و برگشتم نداشتم ظرفيت روز آن واقعا

 به جان آقا توهين.  داشتم ظرفيتي هم من خب.  دادند مي بهت به را خود جاي کامال هايش اخم

 مادرم اسم وقتي من که دانستند مي دنيا ي همه و ديدم مي رويم به رو مرد اين خاطر به را مادرم

 . ماند نمي بسته دهانم آورند زبان به بد را

 فاقيات:  آمد هم او که ايستادم خيابان کنار رفتم بهش توجه بي من و کرد له پايش زير را سيگار

 افتاده؟

 .  کردم حرکت قدم چند خيابان کنار و دادم بيرون را نفسم حرص با

 ...که کردم خطايي کار من _

 بدون!! آره؟ ؟ چمه بدوني خواي مي جونم؟ از خواي مي چي:  گفتم و پريدم حرفش ميان حرص با

 ...!بردار سرم از دست برو حاال فهميدي؟... تويي روزم و حال اين مقصر که
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 کار چه من:  شد بلند سرم پشت از صدايش که رفتم جلو قدم چند او به پشت و برگشتم دوباره

 هستم؟ شما روز و حال اين مقصر که کردم اشتباهي

.  هستيم قد هم فهميدم که بود جا آن تازه و.  بود انگشت چند هايمان صورت ي فاصله برگشتم

 ...!!بپوشم بلند پاشنه کفش توانستم نمي...! بد چقدر

 ددارن عالمي خودشان براي ها دختر که واقعا بلند؟ پاشنه کفش... است افکاري چه اين خدايا واي

!... 

 ميشي؟ مزاحمم چرا خونه؟ دم مياي هرروز چي واسه:  که توپيدم بهش فاصله همان در جا همان

 اي؟ کوچه اون تو هرروز نداري زندگي و کار

 ...!اخمو... جدي... شد قبل مثل دوباره صورتش

 .  ميشه مزاحمت باعث کوچه اون تو من حضور دونستم نمي _

 نخش هايي انسان ها تاکسي راننده از تصورم هميشه...! مودبه چقدر که گذشت ذهنم از اي لحظه

 .  داغونم فکر طرز اين با ببخشد مرا خدا...! بود دهن بد حدي تا و

 .  نشو مزاحم ديگه.. فهميدي که حاال _

 .  بزنم حرف باهاتون خوام مي:  گفت و کشيد را دستم که بروم تا برگشتم

 لمث داشتم انتظار...! بود نرمال بدنش دماي.. کردم فکر بود دستم روي که هايش دست به کمي

 . برعکس هم شايد يا..!  باشد سرد من هاي دست و داغ او هاي دست ها رمان

 مورد؟ چه در_

 اما... ريما ميده دستت کار سر آخر فضولي اين گفت مي هميشه مادرم... نبود خودم دست خب

 سرد و جدي طور همان داشتم مرد اين به که کنجکاوي حس مقابل در نتوانستم واقعا..  اآلن

 يم کشيک خانه دم است روز چند که بزند خواهد مي حرفي چه بدانم داشتم دوست.  کنم برخورد

 .  دهد

 .  کنيم صحبت ديگه جاي يک بريم شين سوار ممکنه اگه _

 ...!!دانشگاه شم؟؟ سوار
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 رفح بعدا.. آقا شد دير دانشگاهم سرم بر خاک:  گفتم و کردم نگاه ساعتم به دانشگاه يادآوري با

 . زنيم مي

 سرم تپش از صدايش که نرسيدم دير تا دربست بگويم ماشين اولين به تا رفتم خيابان طرف به

 . رسونمتون مي:  شد بلند

 هم کردنش محبت که مردي ديدن از.. نبود خودم دست خب... شد نمي جمع ام شده پهن لبخند

 .  شدم مي لذت غرق بود خودش خاص

 ...!!نيست دردسر و مزاحمت قصدش بود کرده ثابت مدت اين در که مردي

 رضايت با صبح فردا من و پذيرفت راحتي به او و کردم صحبت عزيز با ظهر از بعد روز همان

 .. شدم تهران راهي آقاجان

 .  بود شده تنگ برات دلم خيلي فريد واي _

 ...!فسقله منم _

 .  بود جديد يکي اين:  پريد باال ابرويم

 .  کوچولو الزمه تنوع:  گفت و گرفت دستم از را کوچکم ساک و زد لبخندي

 هميشه هواي که کنم مي اعتراف.  کشيدم جان به را تهران پردود هواي و کردم اکتفا لبخندي به

 .  بود کرده دشوار را تنفسم راه تهران غليظ دود.  بود کرده بدعادتم شمال مرطوب

 .  ها خرابه اينجا هواي چقدر فهمه مي تهران مياد شمال از آدم واي _

 ... !اوهو:  گفت و خنديد فريد

 کني؟ مي مسخره منو:  شد جمع چشمانم

 اين زا کمتر بلکه کنم مهمونت نهار يک بريم بيا:  گفت و گذاشت کمرم پشت را راستش دست _

 .  کني استفاده فکت

 کني؟ مهمونم نهار خواي مي تو:  گفتم لبخند با و انداختم باال ابرويي

 .  متاسفانه آره _
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 ...!کنه مهمون زادشو خواهر خواد مي ما دايي.. خدا به بشه ثبت گينس تو لحظه اين بايد _

 . ريزه خاله نزن حرف انقدر بشين برو:  داد جا عقب صندوق درون را ساک

 .دي مي نسبت من به صفت يک هم دقيقه هر ماشاهلل:  گفتم و کردم باز را ماشين در

 رد را غليظش دود و داد سفارش قلياني او نهار از بعد و خوردم خنده و شوخي ميان فريد با را نهار

 .  بود بريده را امانم سرفه من و کرد فوت صورتم

 آبروريزي نکن سرفه حداقل نداري که کشيدن عرضه بچه... آخرشي ديگه تو ريما:  خنده زير زد

 .  نشه

 ؟ نيک فوت بايد من صورت تو صاف...  جا همه اين:  گفتم غيظ با و نوشيدم دستم کنار دوغ از کمي

 فريد؟:  گفتم نبود خودم دست که خوشحالي با من و کرد سکوت و خنديد

 هوم؟ _

 بيرون؟ دي مي حلقه _

 وقذ با ها بچه مثل من و فرستاد بيرون حلقه حلقه را دهانش درون دود خنده با و کرد من به نگاهي

 .....2..3..3:  شمردم را حلقه تعداد

 بود؟ کم انقدر چرا وا _

 .  بود بزرگ هاش حلقه _

 کني؟ مي مسخره منو:  شد ريز چشمانم

 ...!بکنم غلط من _

.  ينيمبب دانشگاه کنار شاپ کافي در را همديگر شد قرار و گرفتم تماس مهرسا با نهار صرف از بعد

..!  اخمو مرد آن از من و گفت خوشتيپش و جوان خواستگار از او.  زديم حرف هم با ساعتي يک

 زا.  خنديدم مي من و کرد مي نثارم سري بر خاک بودم نفهميده او از چيز هيچ که آن براي مهرسا

 حساب ونروش همکالسي يک از بيشتر بودم نتوانسته که هايي همکالسي از..  گفتم جديد دانشگاه

 و سانتي 6 پاشنه کفش و رنگ نباتي دامن و کت و پنجشنبه مورد در آخر تا اول از او و کنم باز

 ...! کرد صحبت ها چايي ريختن از ترسش
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 روشن کمي را فضا کوچک المپ دو نور...! تاريک و کوچک شاپ کافي يک.  کردم نگاه اطرافم به

 .  کرد مي ام خفه داشت سيگار دود و بود کرده

 و نمبنيش شاپ کافي يک داخل غريبه مرد يک کنار کشور شمال در روزي کردم مي را تصورش کي

 !! بخورم؟ تيراميسو

 هب کوتاه صحبت يک براي را او درخواست چگونه بودم فراري هم ها پسر به کردن نگاه از که مني

 ! ماندم؟ مي زنده فهميد مي جان آقا اگر ؟ پذيرفتم راحتي همين

 وا کس هر از قبل و برگشتم شمال به مهرسا و فريد با گذار و گشت و ماندن تهران روز سه از بعد

 ...! ديدم خانه روي به رو را

 ..! .سوخت دلم کرد خواهش ازم نگاه با طور آن وقتي.. بود سوخته دلم خب... کردم نمي قبول کاش

.. هن البته...جاها اين به چه را من.  ببرد را امانم پي در پي هاي سرفه شد باعث سيگار غليظ دود

 ستا خوب... جاها اين به چه را زد مي آتش سيگار تند تند و بود نشسته کناري ميز که دختري آن

 .  کند مي روشن را بعدي سيگار خونسرد و هستم شدن خفه حال در که بيند مي دارد

 بيرون؟ بريم کنه مي اذيتتون اگه _

 .  زد مي حرف دختر آن با رفت مي بود فريد اگر.. کردم مقايسه فريد با را او ذهنم در آگاه خود نا

 فقط. . نيست مشکلي نه:  بگويم شد باعث دوستانش از يکي يا آقاجان توسط شدن ديده ترس

 .  دارم عجله من.. تر سريع يکم ممکنه اگر

 تا.. .يعني.. نکردم صحبت شما مثل خانمي با حاال تا من خب.. راستش:  گفت و داد تکان را سرش

 مثل دشاي راستش هم همين براي.. کنم صحبت خانم يک با بخوام و شاپ کافي بيام نشده حال به

 ..بزنيم رو دارين دوست شما که حرفايي..  خيلي نتونم آقايون بقيه

 ...!! نفهميدم هيچ هايش حرف از که جا اين به تا خب

 ليسانس فوق... هستم مهرداد من:  داد ادامه عميقي نفس با و کرد حلقه فنجان دور را دستش

.  بينيد مي که ماشيني همون و دارم متري 61 ي خونه يک کنم مي زندگي تنها...!  دارم حسابداري

 مي يعني.. اومده خوشم شما از...  خب.. من...! نداره تحصيالتم به ربطي که دونيد مي هم شغلم
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 ونباهات که مدت اين تو... ازدواج بشه اگر.. دوستي قصد به نه.. بشم آشنا باهاتون بيشتر خوام

 .. نداريد وابستگي يا عالقه کسي به نظرم به داشتم برخورد

 ...!جلو اومدم و دادم جرئت خودم به همين براي

 يجناي موضوع!! کرد؟ مي مسافرکشي و داشت حسابداري ليسانس فوق.. بود شده گرد چشمانم

 و عشق و مجردي خونه بگم بخوام که نيست هم خرپوال اون از کنه؟ مي زندگي تنها چرا...! شد

 ...!حال

 غلمش.. خوبه هم تحصيالتش.. نداشتم مشکلي که اسمش با خب.. مهرداد.  کشيدم عميقي نفس

 ...خب ولي نداره آنچناني شرکت و کارخونه درسته حاال... داره که هم

 ..!شک بدون سرم به زده... افکاريه چه اين خدايا واي

 ...!نشين مزاحم ديگه.. نه جوابم من:  گفتم و برخاستم جا از

 .  دادم مي تحويلش و بودم آورده در کجا از را ها جمله اين دانيد مي خدا

 .. بدين اجازه:  گفت و گرفت را دستم

 رونبي شاپ کافي از نکنيم توجه جلب آن از بيش که آن براي و کشيدم دستش زير از را دستم

 .  آمدم

 .  کنيد صبر خانم... خانم:  شنيدم مي سرم پشت را صدايش

  . ميشه بد خيلي برام ببينه من با رو شما پدربزرگم اگر کنيد باور آقا:  گفتم و برگشتم

 .  نيست دوستي هدفم که گفتم بشه؟ بد بايد چرا _

 !! قهوه و تيراميسو بابت ممنون...کنيد فراموش... نه گفتم... آقا چي هر _

 در جلوي قبل هاي روز مثل او خواست مي دلم چرا دانم نمي.  داشتم دانشگاه روز همان فرداي

 ...!ديوار به داده تکيه و دست به سيگار. باشد خانه

 .بود لبش ي گوشه سيگار و بود ايستاده ديوار کنج.  شد هم همان و

 ...! کرد خوش جا صورتم روي محو لبخند يک اخم جاي چرا دانم نمي
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 ستد به نان را آقاجان که بودم نرفته قدم دو هنوز رفتم خيابان طرف به او به توجه بي حال اين با

 .  شد مي رد خيابان از داشت که ديدم

 به دوباره. کردم نگاه بود ايستاده سرم پشت که مهرداد به وحشت با و دادم قورت را دهانم آب

 نمي باور را هايم حرف وجه هيچ به ديد مي را مهرداد اگر.  بود چراغ شدن سبز منتظر که آقاجان

 .  کشيدمش خودم دنبال و گرفتم را مهرداد دست آني تصميم يک طي.. کرد

 شده؟ چيزي:  داشت خنده از هايي رگه صدايش

 . اينجا مياد داره جان آقا... بيا پرستي مي کي هر جون رو تو آقا _

 .  ايستاد حرکت از

 کنين؟ مي فرار دارين چرا.  کنم صحبت باهاشون خواستم مي اتفاقا _

  صحبت؟ _

 . بود پايين سرش آقاجان.  کردم نگاه کوچه سر به استرس با

 ...!شو بيخيال خدا رو تو بگي؟ خواي مي چي _

 !!ندين؟ قسم انقدر ميشه:  شد هم در هايش اخم

 : شد بلند آقاجان صداي بزنم حرفي کردم باز دهان تا و گرفتم گاز را لبم ي گوشه استرس با

 !!ريما؟

 درحالي.  افتادم راه آقاجان طرف به زير به سر و گرفتم فاصله مهرداد از و گفتم دل در را اشهدم

 ..!ريما:  کرد مي زمزمه که شنيدم مي سرم پشت از را مهرداد صداي که

 .  جان آقا سالم _

 .  تو برو:  گفت و کرد نگاهم تنها اخم با

 .  سالم:  شنيدم را مهرداد صداي

 .  رفت آقاجان طرف به جدي خيلي او اما..! نه اآلن که کردم التماسش نگاه با.  برگشتم

 !بگيرم؟ رو وقتتون لحظه چند تونم مي _
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  . تو برو:  گفت داشت تنش کنترل در سعي که صدايي با و کرد نگاه من به و برگشت آقاجان

 اب عزيز انداختم زمين روي را کولي و شده بيخيال را دانشگاه.  دويدم خانه سمت به و برگشتم

 دختر؟ نرفتي چرا پس:  شد بلند مبل روي از تعجب با ديدنم

 گذاشت نمي و بود گرفته را در قاب که آقاجان به پنجره از و دادم قورت را دهانم آب اضطراب با

  کردم نگاه ببينم را مهرداد

 نمي گفتم منم کرد دعوا باهام خاطرش به آقاجان پيش وقت چند که بود پسره اون عزيز _

 . شناسمش

 خب؟ _

 . زنه مي حرف آقاجان با داره اآلن _

 گه؟ مي داره چي...! عالم خاک:  گفت و زد چپش دست روي را راستش دست عزيز

 هدفش گفت... شه آشنا باهام يکم خواد مي گفت... زدم حرف باهاش ديروز...  دونم نمي _

 .  گم مي راست خدا به... نه گفتم منم... ازدواجه

 ...! خواندن دعا به کرد شروع مضطرب هم عزيز

 رباو رو حرفم که شما عزيز:  فشردم را عزيز دست اختيار بي آمد که حياط در شدن بسته صداي

 نه؟ مگه کنيد مي

 هم در ار انگشتانم.  برخاستم جا از و گذاشتم دفترم الي را خودکار شد بلند که موبايل زنگ صداي

 آساني چندان کار هم نوشتن خاطره.  کشيدم را کمرم و بردم باال را دستانم و کرده قالب

 ...!!نيستااا

 بله؟:  دادم جواب شماره به کردن نگاه بدون نکند قطع که آن براي و رفتم موبايل طرف به

 .  سالم _

 خوبي؟.  سالم:  زدم لبخند و بستم چشم اختيار بي

  خوبي؟ تو.  خوبم _

 زدي؟ حرف مامانت با.  ممنون _
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 .  زدم حرف آره:  گفت و کشيد عميقي نفس

 ! خب؟:  جويدم را لبم ي گوشه استرس با

 .  مياد _

 واقعا؟؟؟:  زدم جيغ آمد کش لبخندم

 .  نباش نگران. آره _

 شده؟ چيزي:  ماسيد لبم روي لبخند

 زيباي براي دلم.. نشده چيزي نه:  ببينم را اش مصنوعي لبخند توانستم مي هم جا همين از

 . شده تنگ نشدم فراموش

 ...!!شده فراموش:  زدم لبخند

 .  نده اهميت تو گفته پرت و چرت کرده معني اسمتو که اوني.. نشده فراموش گم مي که من _

 ...آهو  هم ديگش معني يک تازه _

 !آهو؟ _

 .  بيخيال اونو که داره هم ديگه معني يک.. اوهوم _

 هست؟ چي معنيش يکي اون حاال: ديدم مي صدايش در را خنده هاي رگه

 .کني اذيت خواي مي بگم.. کن ولش _

 .بگو تو کنم نمي _

 ...! کرگدن ميشه يونانيش _

 .  کنم مي صحبت زيبا کرگدن يک با دارم اآلن من پس:  رفت فضا به اش خنده شليک

 . ديگه بگم خواستم نمي همين واسه.. بفرما _

 ...!مطمئنم.. کرد مي جمع داشت را لبخندش

 ....معذرت من _
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 .  زد مي صدايش که شد بلند گوشي طرف آن از زني صدايي

 .  بينمت مي گردم مي بر فردا پس.  داره کارم مادرم ريما _

 .  برسون سالم.  عزيزم باشه:  گفتم و زدم لبخندي

 . باش خودت مواظب _

 .خداحافظ.. طور همين هم تو _

 هب پا آقاجان که روزي... نرفته تنم از کامل روز آن بهت هم هنوز.  زدم لبخند و کرده قطع را گوشي

 ...!!خوبيه پسر مهرداد:  گفت و گذاشت اتاقم

 ...!نيست اعدام حکم مساوي بيشتر آشنايي يعني اين و

 جان آقا از ترس بدون اخمو مرد آن با خواستم مي که را روزي اولين کنم فراموش شود مي مگر

 هم من و بپذيرم را دعوتش نهار براي که بود کرده خواهش خانه جلوي قبل روز چند... بروم بيرون

 .  بودم پذيرفته جان آقا و عزيز ي اجازه با

 اول روز براي که دبستاني کودکي همچون.  بود گرفته فرا را پايم نوک تا سر فرق از استرس

 مي خواب بي کنکورش روز براي که ساله 38 دختري همچون و داشتم هيجان دارد هيجان مدرسه

 ...!بودم خواب بي شود

 من. اشدب طبيعي برايم ها چيز اين که بودم نرفته بيرون پسرم دوست با ديگر دختران مثل که من

 که نبودم بلد را کردن ايجاد صدا در ناز و آمدن عشوه سالم و سن هم دختران از بعضي مثل که

 .  باشم خونسرد

 ...!کفش بار سه و کردم عوض مانتو بار دو که دارم ياد به

 و شدم لندب پاشنه کفش بيخيال بودنمان قد هم يادآوري با اما بود بلند پاشنه هايم کفش اول دوبار

 آمده بدم خودم از کردم نگاه خودم به آينه در وقتي نهايت در و... کردم انتخاب را تخت کفشي

 ...!بود

 . بودند شده سياه و چسبيده هم به لحظه آن در هايم مژه زدم نمي ريمل به دست گاه هيچ که من

 و کردم خودم به اخمي... را باريکم اندام ام مانتو و کشيد مي رخ به را ام صورتي رژ کوچکم لبان

 مي فرقي چه ديگر کس هر يا مهرداد.. نبودم آينه داخل دختر آن من.. آوردم در تن از را مانتو
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 تيپ نداشتم ازش شناختي هيچ که کسي با ساده نهار يک براي که داشت معني چه... کرد

 .آمد نمي خوشم خودم هم شد مي راضي آقاجان اگر حتي... کنم آنچناني آرايش و بزنم آنچناني

 کمرنگ را رژم آبي شال و آبي گشاد مدل مانتوي..  جين شلوار.. بادي کفش.. زدم اسپرت تيپ

 ...!والسالم و کردم بسنده مدادي به و شستم را چشمانم. کردم

 ...!بودم همين من

 اخم زا کمي ديدنم با.  کنم عجله و آمده بفهمم من که بود نزده هم زنگ حتي.  بود ايستاده در کنار

 در ..!نکرد تعريف ام زيبايي از..! نداد هديه سرخ گلي.  نکرد مهمانم لبخندي اما کرد کم را هايش

 خوشم او از خصوصياتش همين خاطر به که کردم اعتراف لحظه آن در من و...! نکرد باز را ماشين

 خواهم مي بود گفته صادقانه که همين.  آورد نمي در را عاشق هاي انسان اداي که همين. بود آمده

 باييزي.. نبود روياهايم ي شاهزاده او.. کرد مي ثابت را اين رفتارش با اکنون و شويم آشنا بيشتر

 قبل هک همين اما..  داد نمي آنچناني عطر بوي..نداشت ورزيده هيکلي و بلند قد.. نداشت اي افسانه

 بوي نه کردم حس عطر بوي نه شدم رد کنارش از وقتي که همين..  نشد رستوران وارد من از

 عوض را جايمان که کرد خواهش بود نشسته کناري ميز که پسري نگاه ديدن با که همين...عرق

 يشترب گذشت مي بيشتر که لحظه هر من و کرد حساب رويش شد مي يعني.. بود مرد يعني کنيم

 ...!نيست هم ناقص اما نه کامل مرد يک او که کردم اعتراف

 .  بود انداخته پايين را سرش و بود کرده سکوت

 ... بشکنم را سکوت من قبل دفعه جبران به خواستم

 ...خب _

 .  کنم مهار را دستانم لرزش کردم سعي من و کرد بلند را سرش

 ...!منه نوبت دفعه اين.. گفتين شما پيش دفعه _

 .  کرد نگاهم منتظر و داد تکان سر بود جدي اما نداشت اخم

 ...!بودند شده خشک بزاقم غدد... لعنتي
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 رو عمرشون هردوشون مادرم و پدر.. محض شيمي دانشجوي.. سالمه 32.. هستم ريما.. من _

 تموم و ديوار تيزي به خورد سرشون زندان توي.. هم مادرم..  کردن سکته پدرم.. شما به دادن

 ... کردن

 .. بود سوالي نگاهش

 .. بود گرفته زير رو بچه يک:  دادم ادامه خودم

 .  خدابيامرزتشون:  گفت آرام و داد تکان را سرش

 ...!نه اآلن... لعنتي.. کرد خوش جا گلويم داخل بغض

 ...بيامرزه هم رو شما رفتگان خدا:  دادم قورت را دهانم ي نداشته آب

 اآلن و اينجا اومدم مادرم فوت از قبل.. کردم مي زندگي تهران قبال:  گفتم و کشيدم عميقي نفس

 ... کنم مي زندگي مادربزرگم و پدربزرگ با دارم هم

 بگم؟ چي ديگه:  ببازد رنگ چشمانم درون کرده النه غم تا بزنم لبخند کردم سعي

 چي؟ يعني ريما بپرسم تونم مي _

 .شده فراموش زيباي يعني:  شد تر پررنگ لبخندم

 بلکه ذهنم در فقط نه بعد به روز آن از او و.. کرديم سکوت هردو غذا آمدن با و داد تکان را سرش

 . داد اختصاص خود به نيز را قلبم از اي گوشه

 ...!نشد عاشقانه کداممان هيچ رفتار اما بود شده بيشتر مهرداد با آمدم و رفت

 بدون هم باز عطر بدون هم باز گل بدون هم باز جديت همان با اخم همان با.  ماند مهرداد همان او

 ...!عاشقانه کالمي

 بي صورت همان با ساده لبخند همان با.. بادي هاي کفش همان با...  ريما همان هم من و

 هب دست وقتي اما آيم چشم به بيشتر کمي تا کنم کاري کردم مي هوس گاهي اگرچه...! آرايش

 .  آمد مي چشم به چشمم مداد و لبم برق تنها بردم مي آرايشم لوازم

 از پر نگاه وقتي او و برويم شهربازي به بودم کرده خواهش مهرداد از که را روزي دارم خاطر به

 چرا ...جا همه اين...  مادر وا گفت گفتم که عزيز به.  کرد قبول ديد را ام کودکانه لبخند و شيطنت
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 ايينپ بشي پرت تو جان؟ دختر پايين شدن پرت وسايال اين از نفر چند نشنيدي مگه شهربازي؟

 .  کنم مي سکته من که

  . نميشه هيچيم بمم بادمجون من عزيز بشم فدات الهي:  گفتم و بوسيدم محکم را اش گونه

 .. دختر بگو احمد به برو:  گفت و آورد زبان به اللهي اال اله ال عزيز

 که را سوالي شب آن داشتم تصميم من و برگردم زود بايد که کرد تاکيد تنها گفتم که آقاجان به

 .  بپرسم مهرداد از بود افتاده جانم به خوره چون

 .  آسمان به نگاهش و بود دستش در سيگار بود ايستاده در کنار

 يمن من اگر حتي و بود در دم داشتيم قرار که ساعتي راس هميشه.  آمد مي خوشم اخالقش اين از

  کجايي؟ بگويد تا زد نمي زنگ کردم مي دير هم ساعت

 تاخيرم علت ي درباره سوالي کوچکترين که آن بدون بعد و بيايم بيرون خانه از تا ايستاد مي آنقدر

 .کرد مي همراهيم بپرسد

 .  کرد له پايش زير و انداخت زمين روي را سيگار و کرد نگاهم در شنيدن محض به

 . گرفت نمي دست به سيگار من کنار وقت هيچ. آمد مي خوشم هم اخالقش اين از

 .  کردم سالم و زدم شادي لبخند

 هک ديد چه خندان هاي لب و هيجان از پر چشمان آن در دانم نمي.  کرد نگاه صورتم به ثانيه چند

:  گفت و داد را سالمم جواب کرد خوش جا لبش ي گوشه محو لبخندي و زد برقي چشمانش

 .  است سرکوچه ماشين

 زا بيشتر مهرداد تن بوي ها روز آن که کنم مي اعتراف.  برداشتم قدم همراهش و بستم را خانه در

 بوي فتگ مي کسي که شنيدم مي وقتي هميشه آن از قبل تا. بود شيرين برايم دنيا هاي عطر تمام

 مي اکنون اما... ! داره بو هم تن مگه وا گفتم مي و خنديدم مي دل در دارم دوست را کسي تن

 . ندباش تر ماندگار و تر خوشبو هم دنيا هاي عطر ترين گران از ها تن از بعضي عطر شايد که فهمم

 هم اين خب.. دادم گوش مهرداد ي عالقه مورد ي خواننده صداي به و کشيدم پايين را شيشه

 هاي آهنگ و پسندم نمي من را او ي عالقه مورد هاي آهنگ.  است مهرداد و من ي سليقه اختالف

 .  پسندد نمي او را من ي عالقه مورد
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 مهرداد؟:  دوختم چشم کرد مي نگاه جلو به اخم با که مهرداد به و گرفتم چشم هوا ميش و گرگ از

 بله؟ _

 نه؟ مگه شناسه مي قبل از رو تو آقاجان _

 مگه؟ چطور:  گفت جديت همان با بعد و کرد نگاهم ثانيه چند

 با ربيشت تو و من که شد راضي چطور..  مخالفه هايي رفتن بيرون چنين با کال آقاجان خب... آخه_

 !!بازي؟ شهر بريم بيام تو با من که شد راضي چطور... اآلن همين اصال بشيم؟ آشنا هم

 !  برادرشونم ي نوه من _

 !!!چي؟:  شد گرد چشمانم

 که بچش و زن با... ! بود قهر شما آقاجان يعني ، برادرش با من پدربزرگ:  گفت و داد تکان سر

 پدربزرگم که اين تا.. نداشتن هم با هم اي رابطه هيچ.  کردن زندگي تهران رفتن باشه من مادر

 مين رضايت مادربزرگم اما تهران ميان ميشن متوجه که آقا احمد. کنن مي فوت تصادف يک توي

 ونبد باشن نداشته برخوردي هم با ديگه که اين براي و بکنه بهش کمکي شوهرش برادر که ده

 من مادر که اين تا. کنن مي اجاره رو جايي پنهاني و شمال گردن برمي بدن اطالع کسي به که اين

 .  کردن سکته مادربزرگم که بود سالم 3 من.  کنه مي ازدواج هم

 . کنه خدارحمتشون.. متاسفم:  گم مي ناراحتي با

 ات کند مي زندگي تنها چرا که اين از.. پدرش از.. مادرش از.. نپرسم ديگري چيز دهم مي ترجيح

 طالق بود سالم 36 وقتي پدرم و مادر:  دهد مي ادامه خودش اما.. نشود ناراحت اين از بيش

 .  تهران رفت و کرد ازدواج مادرم.  گرفتن

 جا اين دادم ترجيح هم من و کشور از خارج رفت شد سالم35 وقتي.. موند من کنار هم پدرم

 ...!مادرم متري دويست ي خونه برم تا کنم زندگي تنها متري شصت خونه يک توي و بمونم

 نرفتي؟ پدرت با چرا _

 ...! متنفرم بودن سربار از _
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 سرباري يعني او کنار مهرداد بودن پس.. نمانده تنها آنجا پدرش مسلما.. کردم مي درکش خب

 ...!اش خارجي زن و ايراني پدر براي

 وير و زدم جلو آهنگ تا چند ابروانش ميان محکم ي گره آن کردن شل به کمک و فضا تغيير براي

 . ييپاشا مرتضي مني نگران آهنگ.  داشتيم دوست هردويمان که آهنگي تنها.  ايستادم 35 آهنگ

 تحويلش پهني لبخند هم من و انداخت صورتم به نگاهي نيم.  کردم حس را اخمش شدن کم

 ...!منتظرمه ترن بده گاز... ديگه بده گاز:  گفتم و دادم

 ترن؟:  گفت و انداخت باال ابرويي

 . آره واي:  گفت و کوبيدم هم به را هايم دست هيجان با

 ....!  شم مي فلک و چرخ سوار فقط که من:  گفت و کرد عوض را دنده

 ...!!!اوااا:  خوابيد بادم

 .  دوختم مچش مسير به و زد لبخندي بيخيال...! کرده گل شيطنتش يعني لبش ي گوشه محو لبخند

 دبو آمده وجد به سال دو از بعد بازي ي وسيله همه آن ديدن با که مني به و کرد قفل را ماشين در

 ردخت جيغ صداي.  کردم مي نگاه اطرافم وسايل به شوق با.  زد لبخند خساست بي و کرد نگاه

 .  بود کننده کر ها پسر

 ي هتهي براي بپرسد سوالي که آن بدون مهرداد.  شد سيخ تنم موهاي تمام ديدم که را هوايي ترن

 نتر سوار که دختراني جيغ صداي و زدم لبخندي فاصله همان از من و گرفت فاصله من از بليط

 .  خريدم جان به را بودند

 . آمد مي کنارم خونسرد او و رفتم مي جلو هيجان با من و ايستادم صف در کنارش

 دادم قورت را دهانم آب و زدم چنگ مهردادرا دست اختيار بي. پريد رنگم وضوح به شديم که سوار

:  فتگ و کرد وارد دستم به فشاري که مطمئنا کرد حس هم او.  گرفتم مي را دستش بود بار اولين. 

 .  شيم پياده ترسي مي اگه

 ...!بريم... نه:  گفتم نفس به اعتماد با و دادم قورت را دهانم آب
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 درحال ام صوتي هاي تار کردم حس که کشيدم جيغ دل ته از چنان رسيد که سرازيري اولين به

 .  است شدن پاره

 تنها او و کردم فرو بيچاره مهرداد دست گوشت در را هايم ناخن و زدم جيغ را مسير طول تمام

 شدن کم براي يا داد مي فشار را دستم من هاي ناخن درد از دانم نمي... داد مي فشار را دستم

 ...!من ترس شدن کم براي يا خودش اضطراب

 خاطرات شدن زنده براي هم او خوشحالي براي هم من و خورديم پرتقالي آب شديم که پياده

 سوار و کرد تهيه را بليط نظري هيچ بدون او و دادم را فلک و چرخ پيشنهاد مادرم و پدر با خودم

 .  شديم

 چرخ آرامش.. ندارم دوست فلک و چرخ ي اندازه به را وسايل آن از کدام هيچ که کنم مي اعتراف

 . نيست مقايسه قابل ديگر وسايل با اصال.. فلک و

 ...!پايينو اون مامان واي _ "

  " نکن وورجه ورجه انقدر..ريما بشين بگير _

 . داشت غم زدم شب طول در که هايي لبخند تمام برعکس لبخندم

  ؟ شده چيزي:  گفت و کرد نگاهم مهرداد

 ...!دستتو ببينم:  گفتم و کردم نگاهش

 را دستش پيچاندم را بحث چگونه که بياورد خودش روي به که آن بدون و انداخت باال ابرويي

 اين گه مي هميشه داييم:  گفتم و کردم نوازش آرام را هايم ناخن جاي قرمزي روي من و آورد جلو

 .  نتيجش هم اين.. کنم نمي گوش.. بگير رو ها بيل

 ...! قشنگن:  گفت و کرد هايم ناخن به نگاهي

 ام هقياف از نه هم آن.. بود مهرداد جانب از تعريف اولين کنم مي فکر نه؟ مگر ديگر بود تعريف اين

 ...! هايم ناخن از

 .  مرسي:  گفتم و زدم شادي لبخند
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 اچر دانم نمي که او به.. دوختم چشم او به من اما.  دوخت چشم بيرون به و کشيد عميقي نفس

 ..!خوابيدم مي فکرش با که بود شب چند

 ..! دانم نمي!! ... بود؟ ک ي

 روز به روز که دانم مي فقط من.. ! دانم نمي هم را آن.. بود گذشته مهرداد با ام آشنايي از چقدر

 مني هر با.. کمرنگش تبسم هر با.. اخمش هر با.. حرفش هر با... کرد مي باز جا قلبم در بيشتر

 ...!ريخت مي هري دلم من نگاهش

 تن عطر...  و خورده باران و مرطوب هواي از کردم مي پر را هايم ريه من و زديم مي قدم هم کنار

 ...! او

 ستمد گرفتن براي ديگر هاي پسر مثل گاه هيچ او چرا؟ دانم نمي.. گرفتيم نمي را يکديگر دست

 بودن يقو به پي گرمش دستان لمس يکبار آن با که کنم مي اعتراف.. نبودم هم من..  نبود تاب بي

 ايدش.. معلوم کجا از.. کنم تر دراز گليمم از را پايم خواستم نمي اما..  بودم برده بودنشان بزرگ و

 ... ! کنم باز او قلب در جايي باشم نتوانسته من مدت اين در

 .  بخرند گل مردم که کرد مي خواهش و زد مي ها ماشين ي شيشه به داشت فروشي گل پسر

 .  شد کشيده طرفش به ناخودآگاه نگاهم

 نم و رسيد پسر آن به و کرد دنبال را نگاهم مسير و ايستادم کنارم ايستادم من ديد که مهرداد

 .  گرفتم گل او از ماه چند آن طي در بار اولين براي

 .  گرفتم اش خنده مهرداد که گرفتم را پالسيده هاي رز گل دسته شوق با قدر آن

 ...دارنن بو..!! اند چيني کنم فکر:  گفتم و دادم چين را دماغم بعد و بردم فرو ها گل ميان را ام بيني

 ...!ببين:  گفتم و کردم مهرداد دماغ در را گل دسته بعد و

 .داري دوست گل انقدر دونستم نمي:  گفت و خنديد من بچگانه العمل عکس از مهرداد

 خيلي تر شيريني.. مريم مخصوصا.. دارم دوست گل... بله:  گفتم رفتيم مي راه که طور همان

.. نگو اصال که چينو ته وااااي... دارم دوست خيلي کال هم غذا...لطيفه مخصوصا.. دارم دوست

 ... براش ميميرم
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 مي سفيد پاي به رنگي مگه اصال... !  سفيد..  رنگ:  دادم ادامه هم من و داد مي گوش آرام مهرداد

  رسه؟

 ...!سياه آره:  گفت جدي مهرداد

 شب ونچ.. سياه گم مي سفيد از بعد شک بدون... قشنگه سياهم:  گفتم و کشيدم عميقي نفس

 ...!خوب خيلي حس يک يعني.. تميزي يعني.. پاکي يعني سفيد اما.. شبام عاشق من و سياهه

 .. تر عميق..  کشيدم نفس دوباره و بستم چشم لبخند با

 داري؟ دوست چيا تو:  گفتم مهرداد به رو

 دوست رو سياه هم رنگ دارم دوست هم رو شيرينيا ي همه.. دارم دوست رو ها غذا ي همه من _

 .  داشتم

 !داشتي؟:  گفتم و انداختم باال ابرويي

 .  دارم دوست بيشتر رو سفيد اآلن چون.. آره _

 ...!شد مي جمع شده پهن لبخند آن مگر که واي

 .. !محبت از پر.. بود حرف از پر هم کلمه يک همان من براي.. کردم مي پرواز ها ابر روي انگار

 رداشتمب با و کرد گير آهن دو الي پايم شد چه نفهميدم که برويم رو پياده به تا گذاشتم پل روي پا

 .  افتادم سر با چپم پاي

 !خوبي؟:  ايستاد سرم باال شده گشاد چشمان با مهرداد

 يعاد حالت من.. رفت مي گيج سرم کمي.. چسبيد را سرم و آوردم در فشار کمي با را راستم پاي

 لندب جايم از.  کرد ترش وحشتناک ديگر که ضربه اين.. داشتم سرگيجه ام خوني کم خاطر به هم

 . خوبم آره:  گفتم و شدم

 خواي؟ نمي کمک:  است نگران کمي صدايش کردم حس بار اولين براي

 ...!راحت خيالت خوبم..  نه:  بزنم لبخند کردم سعي
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 . را در کنم مي فکر شدم که پياده... بود بريده را امانم سرگيجه و سردرد همچنان ماشين داخل

 گذاشته رتاثي هم دستم توان روي سرگيجه.. ببندم محکم توانستم باالخره تا کردم بسته و باز بار

 . بود

 !کني؟ مي شلوغش چرا.. خوبه حالم فريد _

 .  زند مي زنگ گوشم درون غضبش پر صداي هم هنوز

 خوابي همش که بده حالت انقدر.. داري سردرد روزه دو... داري سرگيجه روزه دو!! خوبه؟ حالت _

 !خوبه؟ حالت اونوقت.. بدي تلفن جواب توني نمي و

 ...جان فريد _

 ...!عزيز بده رو گوشي اصال _

 بود هبرداشت را گوشي من جاي به عزيز و بود بند دستم که باري چند آن طي.. زدم لبخند اختيار بي

 ...!بود شده عاشقش فريد

 .  باش داشته اعتماد من به يکذره بابا...  خوبم خدا به داري؟ کار چي عزيز با _

 .نميشي درست تو.. شمال ميام امشب:  شنيدم را اش حوصله بي پوف

 دوباره؟ بياي خواي مي کجا....! نيست چيزيم قرآن به فريد_

 .  بينمت مي شب _

 ...!فريد _

 ..!!اه:  گفتم لب زير و کوبيدم تخت روي را موبايل حرص با

 دايشص.. گرفتم را اش شماره و برداشتم را تلفن. بردم پناه مهرسا به که بود داغون اعصابم آنقدر

 .  بردم پي ام دلتنگي عمق به پيچيد گوشم در که

 .  معرفت بي سالم _

 .... گه مي ديگ به ديگ..! اوهو _

 ...مهرسا _
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 ... کرد رديف هم سر پشت بعد و کند سکوت لحظه چند شد باعث مانندم ناله صداي

 سپردي دل زرتي... ! نباش ساده انقدر گفتم بهت دفعه هزار کرد؟ ولت کني؟ مي ناله چرا چيه؟ _

 وقت دچن يک کنن مي پيدا تو مثل گالبي ببو دختر يک.. ديگه همينن مردا آره؟ رفت کرد ولت اونم

 ... نو از روز بعدم خندن مي گن مي باهاش

 .  که نکرده کاري بدبخت مهرداد. بگير دهن به زبون دقيقه دو مهرسا وااااااي _

 چته؟ پس _

 .  اينجا مياد داره فريد_

 چيه؟ مگه.. بياد خب.. دختر دادي سکتم:  گفت و داد بيرون راحت خيال با را نفسش

 .  ترسم مي العملش عکس از... ببينه رو مهرداد فريد اگه.. مهرسا ترسم مي _

 وردم بي ترست ببينه رو مهرداد خواست مي آقاجونت اگه باز... داره کاري اصال فريد بيچاره..  وا _

 .  گه نمي چيزي که بيچاره فريد.. نبود

 .  زد مي داد داشت فقط ساعت دو تا فهميد رو محمد ماجراي وقتي دفعه اون _

 .  کنه مي قبول راحت خيلي اونم.. بزن حرف منطقي باهاش برو... داشت فرق محمد ماجراي _

 کاري چه درسته کاري چه دونم نمي ديگه... شم مي ديوونه دارم... مهرسا نيست خوب حالم _

 ...غلط

 ....نه بگه اگه.. مامانمه مثل هم فريد:  گفتم و کشيدم عميقي نفس

 . داده اتصالي مغزت سيماي آورده فشار بهت تنهايي گم مي که من _

 ...!شناخت نمي را فريد مهرسا.. ! کرد نمي درک را من ي دلهره مهرسا.. فهميد نمي

 . بيايد ديدنم به بعدش روز گرفت تصميم که رسيد دير آنقدر فريد شب آن

 بدترين که چرخيد مي سرم در خيال و فکر و بود مشغول ذهنم آنقدر شب آن که دارم خاطر به

 ..!ديدم را ام زندگي کابوس

 .  رود مي رژه چشمانم جلوي هم هنوز هايش صحنه اکثر که کابوسي
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 . هستيم ام پدري ي خانه و تهران در که آمد مي نظرم به.. بوديم کجا دانم نمي

 ... گفتم مهرداد هاي خوبي از..  کردم صحبت فريد با

 .. شدم عصباني يکدفعه که شد چه دانم نمي

 .کنم مي ثابت بهت اآلن:  گفتم و گرفتم را فريد دست

 ...!!ديگر دختر يک با... بود جا آن مهرداد.. کردم باز را ها اتاق از يکي در

 . بود گرفته آغوش در را دختر آن گرفت نمي را من دست هم يکبار که مهردادي

 .. زدم مي جيغ.. رفتم جلو

 ...!متنفرم ازت.. خوره مي هم به ازت حالم....! گي مي دروغ داري

 ...!گي مي دروغ داري گفتم مي من که گفت مي چه او دانم نمي اصال

 خدا رو تو ريما:  گفت مي من به هميشه که شنيدم مي هم را مهرسا صداي خواب عالم در انگار

 ...!گو دروغ.. کرباسن يک ته و سر پسرا.  نباش لوح ساده انقدر

 ..!گو دروغ و باز حقه.. همين لنگه همتون... بقيشوني مثل هم تو:  زدم داد صورتش در

 کجا:  گفتم و چرخيدم خودم دور ها ديوانه عين.. نبود..! بزنم را دختر آن خواستم.. چرخاندم سر

 کردي؟ قايمش

 ... ! آمد هم جان آقا

 !!بيرون؟ بري چادر با توني مي فقط نگفتم بهت مگه:  زد فرياد سرم هم او

 ...!!!نبود کن ول هم خواب در آقاجان..! گرفت مي هم خندم صحنه آن يادآوري از

 ؟ گي مي چي:  زدم داد بود زده سرم به کامال خواب در بودم نگفته تو هم يکبار آقاجان به که من

 ...!بردار سرم از دست

 ...!خوره نمي تو درد به پسر اين گفتم ديدي:  شد اکو گوشم در فريد صداي

 ..!کن بس:  زد داد مهرداد

 ...!است عالم خدا شد پيدايش کجا از محمد
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 ...! تندرفتم... خوام مي معذرت من... من:  انداختم آغوشش در را خودم و دويدم طرفش به

 خواب از خوردم که بدي تکان با و شوم مي پرت جايي از دارم کردم حس که شد چه نفهميدم

 ..پريدم

 ...!خودش براي بود سينمايي فيلم

 اثبات به را بودنم سروحال تا کردم محوي آرايش و زدم صورتم و دست به آبي. آمد فريد بعد روز

 .  برسانم

 .  بود ايستاده منتظرم در دم فريد

 و کردم بغلش محکم گونه آن چطور نفهميدم شد فراموش هايم خيال و فکر تمام ديدنش با

 .  بود شده تنگ خيلي برات دلم فريد واي: بوسيدمش

 خوبي؟:  گفت و بوسيد را سرم روي فريد

 يد نمي گوش.. باش داشته اعتماد من به يکم گم مي بهت هي... که بيني مي:  رفتم عقب کمي

 ...!که

 .فسقله جاشه سر زبونت.. شکر رو خدا نه:  گفت و زد لبخندي فريد

 .  کنم مهمونت غذا حاضرم اومدي اينجا تا که حاال:  گفتم بيخيال

 .فالفل البد:  گفت و انداخت باال ابرويي

.. فالفل از تر ارزون ده مي املت شناسم مي رو جايي يک... جونم نه.. اشتها خوش چه.. اوهو _

 .اونجا بريم

 . خسيسي کنن جونت تو جون:  گفت و خنديد

 مي نگاهمان اخم با که ديدم را مهرداد برگرداندن سر محض به اما بستم را خانه در و زدم لبخند

 .  کرد

 ...!نه غضبش پر نگاه اما بود هميشگي که اخمش خب

 به ور مهرداد آمدن با که داشت مي بر قدم کنارم بود نشده متوجه که فريد. کرد يخ دستانم دوباره

 .  ايستاد رويمان
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 ؟ اومده پيش مشکلي:  گفت و کرد اخمي فريد

 . هستن مهرداد آقا ايشون.. فريد نه:  گفتم بزند حرفي مهرداد که آن از قبل

 . فريد ام دايي هم ايشون:  گفتم مهرداد به رو و

 دارين؟ نسبتي:  گفت تريد با فريد و برد جلو را دستش باخت رنگ نگاهش در عصبانيت آن

 ....!!!!نامزديم:  داد جواب مهرداد و دادم قورت را دهانم آب

 مهرداد دانم نمي هيچ...! کردند صحبت هم با ساعت چند فريد و مهرداد که نيست خاطرم دقيق

 .  دارم ياد به را فريد هاي صحبت تنها..  بود شنيده چه و بود گفته چه

 . کني زندگي آدمي چنين با توني نمي تو... بنداز کار به عقلتو ريما _

 !داره؟ ايرادي چه مهرداد.. فريد تونم نمي چرا _

 ...!سيگاريه که اوال _

 .  بود بيزار سيگاري هاي آدم از اندازه چه تا فريد که دانستم مي خوبي به من خب

 گن مي نکشه سيگار پسري اگه اآلن اصال.. بابا بيخيال...  اووووه:  گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 ...!سيگار اون کشي مي قليون تو.. نداره فرقي که قليون و سيگار بعدشم..! کالس بي

 يکيه؟ سيگار تا . 2 روزي با من کشيدن قليون بار يک ماهي:  گفت و کرد نگاهم اخم با

 مين جواب فريد دربرابر سکوت بود کرده ثابت تجربه... کنم آرامش کل کل و بحث با کردم سعي

 ...!دهد

...!  سيگار نخ 81 تا 1. مساوي قليون يک گه مي تلويزيون تو همش اآلن بيني نمي مگه... آره _

.. کشه مي بيشتر تو از تا ده همش يعني... تا 51 ماهي ميشه بکشه سيگار تا سه روزي مهرداد اگه

 !اصال؟ داره ارزشي نظرت به سيگار تا ده

 !!ريما؟ _

 جون؟ دايي بود چي دوميش حاال خب:  کردم مي مهار را قلبم هاي تپش چطور داند مي خدا
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 از که پولي با متري 61 خونه يک توي توني مي مگه تو اصال... دوما:  گفت و رفت اي غره چشم

 دانشگاه؟ بري بتوني وضع اين با کني مي فکر اصال کني؟ زندگي مياره در رانندگي

 .  کنم مي کار منم فوقش.. خب _

 331 آپارتمان يک توي داشتي پيش سال يک همين تا که تو.. زني مي حرف الکي چرا ريما _

 ...خواي مي چطور کردي مي زندگي متري

 ...!ها خوشه دلت. ندارن بقيه هم رو متري 61 خونه همين.. برم قربونت الهي فريد واي _

 هب پيش سال چند همان از... خواست مي را ها بهترين برايم هميشه او.. دانم مي.. نبود رضا دلش

 ...!نکني شوهر وقت هيچ خوام مي نشه پيدا تو سطح در کسي اگه:  گفت مي خنده و شوخي

 دختر به و زد نمي قدم من کنار... بود شعور و فهم با... بود سواد با او... بود من سطح در مهرداد اما

 ...!ديدم مي تر شعور با هم فريد خود از را مهرداد من...! بزند چشمک ديگري

 .گم مي خودت خاطر به فقط من... من عزيز... ريما _

 به گم نمي... دارم دوست رو مهرداد من اما.. دونم مي... فريد ميدونم:  بوسيدم محکم را اش گونه

 مي زنم مي زنگ اآلن همين من نه بگي تو اگه چون... کنم نمي چون کنم مي کاري هر خاطرش

 ... !دارم دوستش اما... نه گم

 ...!حيف:  گفت لبخند وبا کشيد عميقي نفس... کرد نگاهم

 ...!اومد خوشم ازش که حيف:  داد ادامه او و شد نگاهم مهمان عالم غم

 هم به لحظه چند براي پاهايش تعادل که آغوشش درون کردم پرت را خودم چطور نفهميدم اصال

 بهخو... نکن لوس خودتو برو... ريزه خاله خب خيلي:  داد مي قلقلکم گوشم کنار نفسش... خورد

 .مياري در رو اداها اين هم باز و ريخته تو پيش پرم و کرک من دوني مي

 ....آبدار... بوسيدم را اش گونه

 ...!بشم پرم و کرک بي دايي تو فداي من الهي _

 با.  مرفت بيرون اتاق از و بستم را دفتر.  داشتم نياز آبگرم دوش به.  شدم بلند جايم از سردرد با

 . نباشين خسته:  گفتم و زدم لبخندي خياطي چرخ پاي عزيز ديدن
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 .  ميشه تموم لباست کار شب تا... جان دختر باشي سالمت:  گفت باز روي با

 . ندارم شک...! شده محشر:  گفتم و زدم لبخندي

 .  کرد گرم لباس به را سرش دوباره و زد لبخند عزيز

 ماه تير.. کردم رهايشان خيس طور همان و گرفتم حوله با را موهايم آب و گرفتم گرمي آب دوش

 ...!گرم هوا و است

 مي.. دهم دست از را اي ثانيه هيچ خواست نمي دلم.. نشستم ميز پشت دوباره و ريختم چايي

 . ننويسم و کنم فراموش را حرفي ثانيه همين گذر با ترسيدم

 .... بود ماه ارديبهشت نکنم اشتباه اگر

 و جمع مهماني.  مهماني آن مناسب هم باشد پوشيده هم که کردم تنم رنگ زرشکي دامني و کت

 تصميم اول.  بودند داده ترتيب محمد و دخترشان عقد مناسبت به سحر ي خانواده که بود جوري

 را دمحم تو کنند فکر ها آن که شود باعث است ممکن نيامدنت گفت مهديه وقتي اما نروم داشتم

 .  رفتم نگذاشتي مهماني آن به پا حسادت از و داري دوست

 .. ! شدم خوشحال هم دست در دست سحر و محمد ديدن از اغراق بدون

 هيچ سحر از خب... هم سحر.. بود بيشتر هايش خوبي شک بدون اما داشت هايي ضعف محمد

 کار ييعن اين و داد مي نهايتش بي خوشحالي از خبر صورتش روي پهن لبخند آن اما دانستم نمي

 ...!نبود اشتباه من

 ...!خبراييه يک شنيدم:  گفت خورد مي شيريني که طور همان و نشست کنارم ليال

 خبرايي؟ چه! جدا؟:  گفتم و زدم لبخند

 !!داري؟ دوسش... ! کارام اين ختم خودم من... دختر راه اون به نزن خودتو:  گفت و زد پهلويم به

 .  بله:  گفتم و انداختم باال ابرويي شد پهن لبخندم

 مي سرخ ميومد خواستگار اسم وقتي.. قديم دختراي دخترم:  گفت و کرد نثارم سري بر خاک ليال

 اين ترايدخ نيش بياد يکي بايد اآلن اونوقت... پايين انداختن مي سرشونو ، شدن مي سفيد شدن

 ....! کنه جمع رو زمونه و دوره
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 من ات کشت خودشو ببين رو امير همين... نديا بله خواستگاري اومدن تا حاال:  گفت او و خنديدم

 .  دادم مثبت جواب بهش

 .  بود نشسته من چپ سمت کي از مهديه دانم نمي

 اريخواستگ مجلس همون تو که تو.. ندونه که بگو يکي به رو اينا بابا:  شد بلند اش خنده صداي

 . بله گفتي زرتي

 ...!دونست نمي که گفتم مي يکي به داشتم سرم خير:  گفت و کرد نگاهش چپ چپ ليال

 .  کرد مي دعواش داشت هفته يک تا جون سارا... بود عالي ليال ، ريما واي:  گفت خنده با مهديه

 . شتمدا دوسش بس از:  گفت و کرد نگاه بود نشسته مهدي کنار که حسين امير به عالقه با ليال

 نداري؟ اآلن يعني:  گفتم و انداختم باال ابرويي شيطنت با

 يزيچ حيايي يک... دختر بکش خجالت:  گفت و زد پهلويم به آرنج با بعد و کرد من به نگاهي ليال

 ... !باش داشته

 ...!!!حيايي پا تا سر خودت که نيست حاال:  داد جواب من جاي به مهديه

 جديه؟ قضيه حاال:  گفت من به رو مهديه بعد و کرد سکوت و خنديد ليال

 .  کنم فکر:  گفتم و زدم لبخندي

 ؟...گه مي چي آقاجون _

 .  گه نمي چيزي _

 قتيو بدونم خواست مي دلم خيلي.. کردم تعجب چقدر کيه پسره گفت بهم عزيز وقتي دوني مي _

 ...!نه با شناختت مي تو سراغ اومده

 . نپرسيدم ازش.. دونم نمي:  شد جالب هم خودم براي

 .  پرسم مي ازش اآلن:  گفتم و آوردم در کيفم از را موبايل بعد و

 .بپرس فردا حاال بابا:  گفت و انداخت باال ابرويي مهديه

 .  کنم مي دق فضولي از فردا تا من اوووووووه:  گفتم و خنديدم
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 .  بزنيم حرف تر راحت تا افتادم راه حياط سمت به و شدم بلند کنارشان از من و خنديد ليال

 .  برداشت بوق چند از بعد

 .  سالم _

 خوبي؟.  سالم _

 مه که کنم مي اعتراف اما.. گفتم نمي هم من... جانم بگويد... عزيزم.. بگويد نشنيدم گاه هيچ

 ....!من جان هم و بود عزيز

 گذره؟ مي خوش خوبي؟ تو ممنون _

 . سوال يک مهرداد.. مرسي _

 .  بپرس _

 ؟... جونم آقا ي نوه من دونستي مي.. من سراغ اومدي وقتي تو _

 چطور؟ _

 .  بدونم خوام مي _

 کجاست خونت فهميدم و اومدم دنبالت که بعدش اما.. دونستم نمي نه ديدمت که بار اولين _

 ..!فهميدم

 کنه؟ مي زندگي کجا جون آقا دونستي مي کجا از تو _

 ..!رمندا رو کسي شهر اين تو چون.. کنم پيدا مشکلي يک که روزي براي... بود گفته بهم مامان _

 ...!آهان _

  ؟.شد برطرف کنجکاويت:  داشت خنده از هايي رگه صدايش

 ينا تا اما... دهد مي آرامش بهت داري دوستش که کسي صداي شنيدن که بودم شنيده... خنديدم

 !!!حد؟

 دست... بودم نگران حد چه تا که دارم خاطر به رفت مادرش نزد تهران به مهرداد بعد هفته چند

 . دنده رضايت به تن هستم آقاجان ي نوه من که اين فهميدن با مادرش ترسيدم مي.. نبود خودم
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 و يراميسوت من.  بوديم رفته بار اولين براي که رفتيم شاپي کافي همان به هم با رفتنش از قبل روز

 .  روز آن مثل درست.. ترک ي قهوه او و دادم سفارش قهوه

 خوردي؟ حاال تا.... اينجام هاي تيراميسو عاشق من وااااي _

 . آمد مي کم من نظر به يا بود شده کم اخمش غلظت جديدا... کرد نگاهم

 !ريما؟ _

 !هوم؟:  گفتم و بردم دهانم داخل را چنگال

 ... گرفت اش خنده

 ؟ دارم دوست خيلي دونستي مي _

 من هم او پس.. کردم مي نگاهش تنها.. بزنم توانستم نمي هم پلک حتي.. ماند دهانم در تيراميسو

 نداشته دوستم او که اين...  بود اين داد مي آزارم مدت آن در که چيزي تنها... ! داشت دوست را

 ...!باشد

 هن:  بزنم پس بود شده گلويم مهمان ام شادي اثر بر که بغضي کردم سعي و دادم قورت را لقمه

 ...!من از بيشتر

 ...!اصال... نداشت اخم.. کردم نگاهش بيشتر

 ... بود شده راحت هم او انگار... داد مي اش آسودگي از خبر لبخندش

 . تهران رم مي فردا _

 براي کردم فکر.  کرد سرکشي ام احساساتي و دخترانه حس.. کرد قفل مغزم لحظه چند براي

 به هميشه براي خواهد مي راحت خيال با حاال و زده را حرف آن مان رابطه به بخشيدن پايان

 چرا؟:  پرسيدم تنها و زدم را سرکشم ذهن قفل اما... ! بگذارد تنها را من و برود تهران

 !نه؟ مگه... ديگه باشه عروسش خواستگاري واسه بايد هم مادرم:  زد لبخند

 ...! ديدم مي هم او چشمان در را چشمانم برق... شد مي جمع شده پهن لبخند اين مگر که آخ

 گردي؟ مي بر کي _
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 تهگف سوال همين به جواب در او.  افتادم بودم خوانده تازگي به که رماني هاي پسر از يکي ياد به

 ...!زود خيلي.. زود: بود

 .  دونم نمي _

 کنم فکر و کنم ذوق هم من زود بگو حداقل خب... نرفته ها شخصيت اون به چيزش هيچ... بفرما

 .  گفتي را اين من خاطر به

  نري؟ نميشه:  بود گفته دختره داستان ي ادامه در تازه

 ... نميرم عزيزم باشه:  بود گفته هم پسره

 ...!ميکنم کاري هر تو خاطر به من که دوني مي

 ستا بهتر پس...! نه گويد مي محکم و سفت نري نميشه بگويم مهرداد به من اگر کنم مي فکر

 نياورم در بازي لوس و دارم نگه سنگين را خودم

 ...! برود در ام خستگي کمي تا کشيدم را کمرم.  برخاستم جايم از

 يمتصم. بود مانده باقي صفحه سه تنها.  کردم نگاه ام دفترچه ي مانده باقي صفحات تعداد به

 .  ننويسم ديگر و بگذارم باقي ام زندگي هاي روز ترين مهم براي را صفحه سه آن گرفتم

 .  ماليد مي را چشمانش و بود آورده در را عينکش عزيز رفتم بيرون اتاق از

 . نباشين خسته _

 .  شد خوب ببين بپوش بيا.. مادر باشي سالمت:  گفت و زد لبخندي ديدنم با عزيز

 شد؟ تموم:  گفتم ذوق با

 .  باشه اندازه چيزش همه که ايشاهلل...جان دختر آره _

 . عزيز سرعت ماشاهلل:  گفتم و بوسيدم محکم را اش گونه

 .  داد دستم به را لباس و خنديد

 .  بود العاده فوق تنم در.  بود رنگ اي فيروزه شلوار و کت

 . عاليه نکنه درد دستت... عزيز واااااي _
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 کردم؟ مي کار چي نداشتم رو شما اگه من:  گفتم و بوسيدم را دستش اينبار

 است؟ اندازه چيزش همه ببينم بچرخ.. جان دختر نريز زبون انقدر _

 ؟...نيست زياد خورده يک خواستگاري مجلس واسه اين... عزيز گم مي:  گفتم و چرخيدم

 تر؟ ساده اين از ديگه... حرفا چه...  وا _

 و گشاد و گل هاي مانتو ها کتوني آن با مرا هميشه او.. کشيدم مي خجالت مهرداد از حقيقتش

 .  بود ديده اسپرت

 . ها ميشه پررو داماد آخه _

 ...!شماها دست از:  گفت و خنديد عزيز

 کجان؟ آقاجان _

 . حياطه تو _

 . پسندن مي ببينم بدم نشون هم آقاجون به برم بزار:  گفتم و خنديدم

 .  کاست هايش اخم از کمي ديدنم با آقاجان.  گرفتم پيش در را حياط راه من و زد لبخند عزيز

 آقاجان؟ چطوره:  گفتم و چرخيدم خودم دور هيجان با

 . خوبه:  گفت جدي و داد سرتکان

 .  ديگه شماست زن هنر _

  . بشوم قدم پيش آقاجان با صحبت براي گرفتم تصميم.. نگفت هيچ و داد تکان سر آقاجان

 !!آقاجان؟ خبر چه _

 ...!زدم گند ظاهرا خب... کرد نگاهم

 ... که گم مي _

 دلخورين؟ ازم شما:  گفتم و کردم من و من کمي

 .  کرد اخم دوباره
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  بشين؟ راضي شما که کنم چيکار برم قربونتون من الهي جان آقا خب _

 ...سکوت هم باز

 صدام کمي و کردم اشتباه يکبار.. درست دم نمي گوش حرف.. درست.. هستم لجباز من _

.. دارم ايمان اعتقاداتم به من.. شم نمي عوض من آقاجان اما.. درست اونم.. باال رفت روبروتون

 ايمان ها بت اون به زمان اون مردم.. نبود ابراهيم حضرت زمان مگه.. !! باشه غلط اگر حتي

 ...!بود صحيح ابراهيم حضرت حرف که اين با.. داشتن

..  خب که اين به... دارم ايمان خدا بخشندگي به.. خدا بزرگي به من:  دادم ادامه من و کرد نگاهم

 توش ما که محيطي چون.. دارم ايمان حدي تا هم باشي داشته حجاب هم نامحرم جلو بهتره

 ... نه هم اجباري ي روزه نماز.. نه چادر اما.. نيست سالم چندان.. کنيم مي زندگي

 اگه...  من چون.. نيومد بر من پس از کس هيچ آقاجان نکنين اخم:  رفت هم در هايش اخم باز

 تونه نمي کس هيچ بکنم نخوام اگرم و.. بگيره جلومو تونه نمي کس هيچ بکنم کاري بخوام خودم

 ينم دلم..! خفگيه حس يک من براي.. جبر با زندگي.. آقاجان پذيرم نمي جبر من... کنه مجبورم

 .. کنم زندگي اونطوري خواد

 .. !بود عالي ديگر قرمزم هاي الک.. گذاشتم آقاجان دست روي را دستم

 بدي ي نوه.. نبودم براتون خوبي خيلي ي نوه اگه که کنم باور بزارين.. آقاجان بزنين لبخند يک _

 .  نبودم هم

 که شد چه نفهميدم و کردم کشف را محوش لبخند و کردم بين ذره را چشمانم من و کرد نگاهم

 . شد خيس من آبدار ماچ از آقاجان ي گونه و رفت کفم از اختيار

 .  ماه تير 36 پنجشنبه

 افر را سرتاپايم وحشتناک اي دلشوره صبح از.  رفتند هايمان مهمان که شود مي ساعتي يک

 ترس.. بود افتاده جانم به بودم کرده مسخره را مهرسا خاطرش به روزي که اضطرابي.  بود گرفته

 ...!خوردن زمين از ترس آن از بدتر حتي يا...!  سيني در چاي ريختن از

 نپوشيد جرات. کردم پا را رنگ اي فيروزه هاي روفرشي دمپايي و انداختم سرم روي سفيد شالي

 چه.. ودب دشوار برايم هم کتوني با رفتن راه داشتم اضطراب وقتي من.. نداشتم بلند پاشنه کفش

 ...!بلند پاشنه کفش به برسد
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 بقط بر عزيز اما بگويم آمد خوش ها مهمان به و بايستم آقاجان و عزيز کنار داشتم شديدي تمايل

 .  بزند صدايم تا کنم صبر گفت و کرد هدايت آشپزخانه داخل به مرا رسومات

 هم او دهد اجازه تا کردم خواهش آقاجان از من.  آمد مهمانان آمدن از قبل ساعت چند فريد

 .. داشت را برادرم حکم فريد.. باشد

 . داند مي خدا يافتم آرامش ديدنش با چقدر و

 ...!دختر گچ مثل شده رنگت نيستم خواستگارت که من:  است گوشم در هم هنوز صدايش

 . ندارما اعصاب کن ولم فريد _

 .. کنن پرواز خوان مي خوشحالي از مياد خواستگار اسم دخترا همه.. خدا به نوبرشي ديگه تو _

 ...ما ي ديوونه ي زاده خواهر اونوقت

 !!فريد؟ _

 . که دي نمي گوش.. نخور چپه صبحتو قرصاي اون گفتم بهت هي...  نزن... بابا خب خيلي _

 ... !تيروئيد واسه لووتيروکسين..  خورم نمي که اعصاب قرص.. کيو آي _

 ..!گذاشته اثر اعصابت رو که تو مال _

 !بگم؟ چي چيه نظرم گفتن اگه مهرسا:  زدم اس ام اس مهرسا به و شدم فريد بيخيال

 ..!موافقم بگو _

 .. !بابا زشته.. سرم بر خاک _

 .  کنم فکر بايد بگو خب _

 کنم؟ فکر خوام مي تازه ور اون ور اين رفتم مهرداد با که وقت همه اين بعد:  گرفت ام خنده

 يک وايسا آدم ي بچه مثل... نده رو پسره اين به گفتم بهت دفعه هزار.. ديگه خودته تقصير _

 .!.بگي بايد چي خواستگاري مجلس تو دونستي مي موقع اون.. تو بياد بزنه رو خونه زنگ خري

 .  کني مي حل رو آدم مشکالت قشنگ خيلي.. شو مشاور برو تو.. واقعا مرسي:  گفتم و خنديدم

 ...! کنم مي فکر روش..  باشه _
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 مي را صدايشان.. آشپزخانه سمت رفتم و انداختم تخت روي را موبايل زدند که را خانه زنگ

 ... نبود اش ناپدري.. بودند آمده مادرش و خودش تنها نظرم به.. شنيدم

 .  چيدم داخلش را ها استکان و کردم تميز دستمال با را سيني بار چند داند مي خدا

 .  رفتم بيرون.. لب زير اللهي بسم با و ريختم را چاي.  شد بلند که عزيز صداي

 .  کردم سالم

 جواب. کرد مي نگاه را من مادرش اما بود زير به سر مهرداد.. بودند رويم به رو مادرش و مهرداد

 ...!مادرانه نه بود خصمانه نه نگاهش.. داد آرامي به را سالمم

 .  نشستم فريد کنار و گرداندم دور را چاي

 نگاه مهرداد رنگ طوسي شلوار و کت به.. بودم اهميت بي شد مي بدل و رد که هايي صحبت به

 ار سبيلش و ريش و بود کرده مرتب را موهايش.. بودمش نديده شلوار و کت در حال به تا.. کردم

 ...!بود تنم شلوار و کت هم من.. آمد لبم روي لبخند اختيار بي.  بود زده

 مادرش مرگ خبر تاسف با هم او و گفتن سخن مهرداد مادر پدر و مادر درمورد کمي عزيز و آقاجان

 ...! داد را

 هکين آقاجان به نسبت مادر آن که ترسيدم مي.. ترسيدم مي.. کردم نمي گوش را هايشان حرف

 ...ما ازدواج مخالف و باشد گرفته دل به اي

 .. !کردم سرگرم کتم ي گوشه با را خودم

 و رفتين بيرون هم با رو مدتي گفت مهرداد.. جان ريما خب:  شنيدم تر بلند کمي را مادرش صداي

 .  شدين آشنا بيشتر هم خوي و خلق با

 ..!شکر را خدا.. نداشت نيش زبانش

 .  اجازتون با..  بله _

 براش تر بزرگ ي خونه يک و کنيم بهش کمکي ما ده نمي اجازه.. همينه مهرداد.. که دوني مي _

 نداري؟ مشکلي تو.. بگيريم

 ...!نه:  گفتم لب زير و دادم قورت را دهانم آب
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 اما.. بگيرم براش بهتري ماشين و خونه نده اجازه شايد:  گفت آقاجان به رو و کشيد عميقي نفس

 . بگيرم براش رو عروسي بهترين دم مي قول

 را ناپدري آن پول از ريال يک خواست نمي دلش. دانستم مي... بود قرمز.. کردم نگاه مهرداد به

 لباس يک دلم.. خواست مي بزرگ عروسي يک دلم هم من خب.. من اما... کنند خرج برايش

 نمي دلم..  تر مهم همه از اما.. خواست مي عروس ماشين دلم.. خواست مي بلند تور با عروس

 ....اما:  گفتم و زدم لحظه يک در را چيز همه قيد.. باشد ناراحت مهرداد خواست

 دايي. و عزيز و جان آقا ي اجازه با:  گفتم و دادم قورت را دهانم آب.. برگشت من طرف به همه سر

 .  خوام نمي عروسي من.. بگم خواستم مي.. ام

 ...!دانست مي عروسي به را من ي عالقه بيشتر همه از او.. شد گرد همه از بيش فريد چشمان

 ...!همين.. خوام مي ساده مهموني يک من _

 ...جان ريما اما:  شد بلند مادرش صداي

 ..!موافقم ام نوه با هم من:  گفت و کرد قطع را حرفش آقاجان

 ...!بود موافق من نظر با آقاجان.. شد مي ثبت تاريخ در بايد لحظه آن.. خدايا واي

 لبخند رويش به.. کرد مي نگاهم و بود شده کاسته صورتش سرخي از.. کردم نگاه مهرداد به

 ...زدم

 ...!مهرداد تولد با همزمان مرداد 35 عقد روز و.. شد تعيين سکه 331 ام مهريه

 ...عاشقتم خدايا:  گفتم دل ته از و بستم را دفتر

 صبح 33 ساعت بود قرار.  بود ام زندگي هاي روز بهترين از يکي ديروز.  است 52 مرداد 36 امروز

 باسل پايين.  بود گرفته قاب را بدنم تر تمام هرچه سادگي به رنگم شيري پيراهن.  کنيم عقد

 . خورد مي کمرم راست سمت بزرگي پاپيون و بود شده کار بند يک کمرش در.  بود ساده کامال

 .  رسيد مي نظر به پوشيده کامال خورد مي رويش که حريري کت با و بود هفت يقه لباس باالي

 ميک و کشيده سشوار را هايم چتري.  بود کنارم صبح از که بود مهديه کار صورتم کمرنگ آرايش

 .  باشد آراسته موهايم رفت عقب ام روسري اگر تا داد حالت
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 .  بود کرده يخ وضوح به دستانم

 .  بودند آمده اش خوانواده همراه هم مهرسا

 و تمرف طرفش به هيجان با طور آن که رفت بين از اضطرابم و مشکالت نصف انگار ديدمش وقتي

 .  کشيدم آغوشش در

 آقاتون؟ از خبر چه:  گفتم گوشش کنار

 ...!نشد اومد پيش مشکالتي يک.. بياد خواست مي.. خوبه هم آقامون:  گفت و زد لبخندي

 ...!کشي مي چه يار فراق در اآلن.. آخي:  گفتم و زدم لبخندي

 . شدي خوشگل چه بزمجه:  گفت نشنود مهديه که طوري و خنديد

 دوباره ات گرفتم مهرسا بازوي از نيشگوني من و رفت فضا به اش خنده شليک که شنيد مهديه اما

 ...!نکند کار جا بي فکش

 مهدي ماشين با فريد و آقاجان و عزيز همراه مادرش و آمدند مادرش و مهرداد که بود 31 ساعت

 ماشين بگويم است بهتر شايد يا... شديم خودش ماشين سوار تنها مهرداد و من و آمدند

 ...!خودمان

 ها صندلي روي.. نگرفت دلم بگويم اگر است دروغ خب ؟...چرا دانم نمي... نگرفت را دستم

 .  سابيد را قند مهديه و داشتند نگه سرمان باالي را تور مهرسا و ليال و نشستيم

 ... کردم را کار همين هم من و کنم باز را ياسين ي سوره که بو کرده تاکيد ازآمدن قبل عزيز

 خورده اسرم و گرفته صداي آن با ليال و پرسيد عاقد که اول بار... کشيد پر وضوح به اضطرابم تمام

 ...!گرفت ام خنده...  بچينه گل رفته عروس:  داد جواب اش

 ...!!نگو تو رو بعدي دستت قربون ليال:  شنيدم را مهديه صداي

 ..بياره گالب رفته عروس:  داد جواب مهديه خود دوم بار

:  تگف بلند مهرسا آمدنم حرف به از قبل اما بستم را قرآن آرامش با که بود خودم نوبت سوم بار و

 ...!!!خواد مي لفظي زير عروس
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 دانم نمي که آرامشي با من و داد دستم به و آورد در را رنگ قرمز اي جعبه کتش جيب از مهرداد

 .بله بزرگترا ي اجازه با:  گفتم بود شده سرازير قلبم به چطور

 روي را ها نقل مهرسا.. کشيد مي کل مهديه.  زد مي سوت مهدي.  شد بلند ها دست صداي

 ...!داد مي قر دنيا.  ريخت مي سرمان

 و زد لبخند او و کردم نگاهش.  کردم حس دستم روي را مهرداد دست گرماي که بود حين آن در

 ...!نداره اشکالي ديگه:  گفت

 ...ياال ببوس دومادو عروس:  گفت بلند صداي با مهرسا و گذاشت تنها را ما عاقد زدم لبخند

 را اش جمله و خنديد مي مهرسا همراه هم دنيا.. نبود دروغ کشيدم مي خجالت بگويم اگر خب

 ...!بود بدآموزي باعث هم جا اين حتي مهرسا.. کرد مي تکرار

 هم او. گرفت اش خنده مهرداد که سريع قدر آن. بوسيدم هوا روي را اش گونه و شدم خم سريع

 .  بوسيد را ام پيشاني و شد خم

.. يمگفت.. انداختيم عکس.. بوديم هم کنار ساعتي نيم.. گفتند تبريک و گرفتند را دورمان همه

 .  کرديم ترک بعدي داماد و عروس ورود براي را جا آن بعد و خنديديم

 لب زير من و کرد نمي رها را دستم اي ثانيه حتي مهرداد.  برگشتيم آقاجان ي خانه به بالفاصله

 ... کردم شکر را خدا هزارم بار براي

 خرج تتوانس نمي شايد.. چرا نپرسيدم.. برگشتيم خانه به اما.. برويم رستوران به را نهار بود قرار

 مي جيگر ازش و بيرون برمش مي شب گفتم خودم با.. نبود مهم.. بدهد را آدم همه اين نهار

 ..!گيرم

.. ودندب نشسته هال از اي گوشه نفر پنج.. شد گرد چشمانم تعجب شدت از برگشتيم که خانه به

.. ين ديگري دست.. بود تار ديگري پاي روي.. بود تمبک ديگري دست در.. بود سنتور يکي جلوي

 ..!دف بعدي دست و

 بهانه کار.. بود نيامده چرا بگو پس.. بود کنارشان هم کيارش... شد بلند ها دست صداي دوباره

 ...!کمه اگه ببخشيد:  گفت گوشم کنار او و دادم فشار بيشتر را مهرداد دست... بود

 ...شد نمي جمع اصال لبخندم
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 دارم؟ دوست سنتي دونستي مي کجا از _

 ...!ديگه:  گفت و زد لبخند هم او

 شدت از.. ! شد سيخ وضوح به تنم موهاي تمام.. کرد پر را گوشم که بود چيزي اولين دف صداي

 مي جا به جا مرد آن دست در مهارت با که دفي به و دادم مي فشار محکم را مهرداد دست هيجان

 بار يک.. کردند اش همراهي هم ديگر هاي ساز... کردم مي نگاه چرخيد مي هوا در گاهي و شد

 اهشاننگ لبخند با تنها من و.. تمب و ني بعدي بار.. سنتور و تار ديگر بار..  هم با تمبک و سنتور

 زده گل ماشين و عروسي جشن از بار هزار برايم سورپرايز آن که کردم اعتراف دل در و کردم مي

 ...!بود تر باارزش سفيد عروس لباس و

 گذاشتم که جلويش.. ! کتلت.. کردم درست خودم را شام..! کردم سورپرايز را او هم من البته خب

 ...!تولدته کادو.. عزيزم نکن ذوق:  گفتم شيطنت با من و کرد نگاهم لبخند با

. .اندازه فلفل و نمک.. بود خوشمزه که الحق.. نشستم هم خودم.. کردند شروع همه.. خنديد بلند

 ...! بود خام کمي که بود اين ايرادش تنها

 ...!کنم پر را دفتر اين ي صفحه آخرين سال سه از بعد خواهم مي.. بنويسم خواهم مي امروز

 خود براي بزرگي جشن سحر و محمد.. کرد عروسي مهرسا.. افتاد زيادي اتفاقات سال سه اين در

 ...!داشتند آغوش در را خود فرزند بعدش سال و گرفتند

 اسمش و بود دنيا خواهر حاال که بود داده ها آن به فرزندي خدا سال همه اين از بعد.. شد فارغ ليال

 ...!شد درسا من اصرار به

 ... مخالف ازدواج با و است گذران خوش همچنان فريد

 ..! .نکردند بلند سر ديگر و بردند سجده به سر که... بود عاشورا روز.. ! کردند ترکمان هم آقاجان

 .. شد گلويم مهمان بغض

 ... باشد کرده حاللم اميدوارم.. داشتم دوستش حد چه تا بگويم نتوانستم.. نشد

 .  است سرمان باالي اش سايه هنوز که شکر مرتبه هزار صد را خدا و. ماند خانه آن در عزيز
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 و کردم مي گريه صبح تا که ها شب چه من و..  بود من از مشکل... نشديم دار بچه مهرداد و من

 مي.. ترسيدم مي.. کرد مي نوازش را موهايم و گذاشت مي اش سينه روي را سرم مهرداد

 نمي من که گفتم و کردم باز را بحث بدبختي با بار يک که دارم ياد به.. دهد طالقم ترسيدم

 مادرش تو که شوم مي فرزندي پدر زماني فقط من گفت او و کنم محروم شدن پدر از را او خواهم

 ...! باشي

 به را ساله 3 دختري و رفتيم پرورشگاه به هم با.. بود عمرم هاي روز بهترين از يکي امروز.. وامروز

 . کرديم قبول فرزندي

 سر گل با سرش باالي پشتش کم موهاي.. است شيرين هم خودش.. است شيرين اسمش

 .. گرفته را صورتش نصف هايش لپ و است مشکي ابرو و چشم.  شده بسته رنگي صورتي

 تاپ روي بدبختي هزار با.. بود ها بچه مخصوص هايشان تاپ رفتيم پارک به مهرداد همراه

 يم ريسه بغلم در شيرين و داد مي هول را تاپ آرام مهرداد و گرفتم بغلم در را شيرين و نشستم

 ... رفت

 و کرد اطراف به نگاهي او و شود سرسره سوار کردم مجبورش و گذاشتم مهرداد بغل در را شيرين

 ...!خونه ميريم که ما:  گفت لبخند با و آرام

 دهش ولو زمين روي سرسره زياد شيب خاطر به که او از..  گرفتم فيلم ازش موبايل با و خنديدم

 . نشود خاکي تا بود گرفته باالتر کمي را شيرين و بود

 هنوز.. داريم را ماشين همان هم هنوز.. کند مي کشي مسافر همچنان.. است همان هم هنوز مهرداد

 ... کنيم مي زندگي متري 61 ي خانه همان در هم

 کفش به را هايم کتوني همچنان.. کنم نمي سر چادر همچنان.. هستم ريما همان همچنان هم من

 .. دهم مي ترجيح زنانه غليظ آرايش به را لب برق همچنان.. دهم مي ترجيح سانتي 31 پاشنه

 عوضش چيز هيچ با که عشقي... دارم مهرداد به که است عشقي آن و.. کرده تغيير چيز يک اما

 ..!کرد نخواهم و کنم نمي

 است خوش آنجا کند رو هرجا عشق

 است خوش دريا افکند دريا به گر
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 است دلکش آتش در بسوزاند گر

 است آتش اين در که دل آن خوشا اي

 ( مشيري فريدون) 

 

 پايان
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